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   اةــــــــــــالقض

  واإلصالح السياسي
  

  فــــــل ليندريــــإيزابي  يـــــد مكـأمح/ املستشار  ظـــد احلفيــد عبـــأمحــ
  ارديــــــبــــــني حس. د  عدةــــو ســـظ أبــــافـح  ىــــر مصطفـــــــتام. د

  عاصم عبد اجلبار/املستشار  رــــــــــابــاء جـــــصف. د  ســـــــريف يونـــــــــش
  لــــــه خليـــــد اللــــعب  يـــــز بنانـــد العزيـــعب  حاتــــــــف شــــــــعاط
  حممود اخلضريي/املستشار  هر أبو العيننيما.د/املستشار  زويلــــــــال اجلـــــــكم

  راونــــــــان بـــــــناث. د  موجريون-ناتايل برنارد. د  نيـــــــد احلســــــمهن
  البسطاويسي هشام/املستشار  يــــــاد الربعــــــــــــجن  احـــد الفتـــل عبـــــنبي

  
  

  نبيـــــل عبــــد الفتـــاح
 
  

البسطاويسي هشام /املستشار       و       موجريون- ناتايل برنارد. د
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  ٣١٧  ىفطصم رمات . د /ةسرامملاو ئدابملا نيب                
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ظيفحلا دبع دمحأ /؟اهحلاصل ءاضقلا فيظوتل                        ٤٠٣  

    
   ٢٠٠٥ةيباختنالا تا يلمعلاو ةاضقلا :سماخلا بابلا
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  : ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلع ةباقرلا: رشعثلاثلا لصفلا 
  ٤٣٣  نوارب ناثان . د /اهدودحو ةاضقلا تاودأو رود                    
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نوناقلا ةلود معدلريطخ دحت                         ٥٤٥  ينانبزيزعلا دبع /  
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برعلاةقطنملايف ةاضقلل داحت ال يسيسأت                  ٦٩٧  يسيواطسبلا ماشه راشتسملا/ةي 
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  الدولة والقضاء واإلصالح السياسى
  

 
  
  

  
تاـسدنهلاو ميهافملا نم قاسن     أىلع ترثأ ةديدع تاروطت رصاعملاو ثيدحلا ملاعلا دهش         

اـهلكايهو اهتاسـسؤم تدقعت ثيحب ،اهلمع تايلآو اهدعاوقو ةينوناقلاو ةيروتسدلاو ةيسايسلا            
ةـلودلاب ًايبسـن نراقت نأ نكمي ةيملوعلا ةلحرملا ىف           ةرصاعملا ةلودلا هعم دعت مل وحن ىلع        

تاسـسؤملاو ةدايسلاو ةيموقلاو ةلودلا ميهافم ن       إ. ةملوعلا لبق ام ةرصاعملاو ة    ثيدحلا ةيموقلا 
كـلتمت ميهاـفملا هذـه دع       ت مل مث نمو ،ةيلودلا تاقالعلا ىف ىربكلا تاروطتلاب ًاريثك ترثأت          

                                                 
 .مارهألا ةديرجب ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم ريدم دعاسمو ،ررحملا *
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ةـينوناقلاو ،ةيروتـسدلا ةـفرعملا قاـطن ىـف ا           ـهزورب ذنم ىلالدلاو ىحالطص    الا اهءاقن 
تارود عـم ًاقسـتم كـلذ ودب        يو. ةيلودلا تاقالعلا ىف ىلالدلا لوادتلا لاجم ىفو ،ةيسايسلاو       

حلطصـملا لمشت ىتلا ىناعملاو ،ةيعامتجالا مولعلا ىف لوادتلا لاجم ىف تاحالطص      الا روطت 
    ، لـماعتي ىـك   ترهظ ىتلا عئاقولاوتالكشملاو ،رهاوظلا عم هكابتشاو روطتلا تايلمع ءانثأ  

  .ًاليلحتو ًافصو اهعم
ةـينب ىـف ًادـيقعتو ًاـبيكرت رثكألاو ،قاطنلا عساولا روطتلل جاتن ىه ةرصاعملا ةلودلا                
ةـلودلا تدعاـسو ،ةدايسـلاو ةـيموقلاو ،ةلودلا ريوطت ىف تمهاس ىتلا ،ةيبرغلا ةيلامسأرلا       

لوـقلا عيطتسن مث نمو ،ًاضيأ هريوطت ىف          ىلامسأرلا ماظنلا عم اهلعافت ىف ةثيدحلا ةيموقلا       ن إ 
تدعاـس اهرودب ىهو ،ةلودلا ريوطت ىف مهاس ىلامسأرلا ماظنلا ىف ىمكو ىعون روطت ىأ               

  .ةيبرغلا ةيلامسأرلا تالوحت ضعب ثادحإىلع 
ةـثيدحلا ةـيبرغلا تاـعمتجملا ىف ىفاقثلاو ىعامتجالاو ىسايسلا روطتلا جئاتن زربأ دحأ         

نـع ىعـضولا لاصـفنا وـه     )نييبرغلا نيثحابلا ضعب كلذ ىلإ ريشيام ىلع (ةرصاعملاو    
روـطت وهو ،ةلودلا مهألاو ،ةيسايسلا تاسسؤملاو نوناقلاو ةسايسلا تالاجم ىف ىعضواتيملا            
ضـعب نم ةحنم نع ًاريبعت وأ ،ةيخيرات ةفدص ضحم نكي ملو ،هلك ةلودلا خيرات ىف ىعون                 

،        متجا تاعارص ةلصحم ءاج روطت امنإو ،ماكحلا       ةيراـض ةـيبهذمو ةـينيدو ةيسايسو ةيعا
      ، اـهتايلآو ،اـهلمع دـعاوقو مكحلا مظنو اهتاسسؤمو ةلودلا روطت ىلع ترثأ ىربك تاروثو

ىـسايسو ىعاـمتجا لعافك      –درفلا موهفم ىلعو ،ةماعلاو ،ةيدرفلا تايرحلاو قوقحلا ىلعو           
ةئيشمو ةدارإ    ىذ ةينادرفلاو –   ًارـيبعت ىه ،ةيبرغلا ة    يطارقميدلا مكحلا ةمظنأ تناك انه نم     .  

دـض اـهحافكو بوعشـلا تادرـمتو تاروثو ،ةيلامسأرلاو ،ةيسايسلا ةيلاربيللا روطت نع               
ىـه ةـلودلا    " :رشع عبارلا سيول ةلوقم نمو ،قلطملا مكحلاو ،ةيطارقوتوألا ةيكلملا ةمظنألا         

لا ةثيدحلا ةيموقلا ةلودلا ىلإ اهكولمو اهماكح صاخشأ نع ةلودلا لاصفنا ىلإ            "انأ زياـمتت ىت    
ىدأ مـث نـمو ،اـهتاموكحو لـب ،اهكولمو اهماكح صاخشأ نع ًايسسؤمو ًايلالدو ًايميهافم                

ةدـعاق ىلع     ءانب ىموكحلاو ىوطلسلا كارحلا ى    لإ ،ىبرغلا ىفاقثلاو ىسايسلا روطتلا     لـجر  " 
الـب ،دـحاو توص ،دحاو نطاوم ىلإ تلوحت ام ناعرس ىتلاو ،ةعئاذلا              "دحاو توص دحاو    

لالـخ مـكحلا ىلوت ىف عارتقالا قيدانص ىلإ ماكتحالا ةدعاق ن            إ. ىسونج س اسأ ىلع زييمت  
ةيفالتئا بازحأ ةعومجم وأ    –بزح اهلالخ ىلوتي ،ةددحم ةيالو       ىـه ،مكحلا نوئش     –خلا  .. .   

نـع ًائيـش ف     رعي ال ىذلا ىلومشلاو ىدادبتسالا مكحلا نم ةيديلقت لاكشأ ةهجاوم ىف زربألا           
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ارإ ىلع  ءانب ىوطلسلا كارحلا   . ةـيبرعلا نادلبلا ةيبلاغ ىف لاحلا وه امك ،ةبخانلا ةعامجلا ةد           
ةداـشرلا اـهعمو ،ةيسايسـلا ةيعرشـلا ساسأ ىه ،ةمألل ةماعلا ةدارإلل ماكتح              الا ةدعاق ن  إ

ةيعيرشـتلا ثالثـلا تاطلسـلا نيب لصفلاو نزاوتلاو تاسسؤملا مكحو ،ةينالقعلاو ،ةيسايسلا     
اهتاـسدنهو ةرـصاعملاو ةـثيدحلا ةـلودلل ةيسـيئرلا          تانوكملا ىه ،ةيئاضقلاو ،ةيذيفنتلاو     

  .ةيرادإلاو ةيسايسلاو ةينوناقلاو ةيروتسدلا
ىـلإ ريشت لب ئموت ةيعون لوحت لحارم ىف تلخد ةرصاعملاو ةثيدحلا ةيموقلا ةلودلا ن               إ

ال ًاليـثمت اهضـعب دـصرن ةيسيئرلا تاريغتملا نم ددعل جاتنك كلذو ،اهدعب ام تاروريص                
  :ىلي اميف ًارصح

دودـح راسكناو ،ىلامسأرلا ماظنلا لمع دعاوقو قاوسأو لكايهو ىنبل ىملوعلا روطتلا           -١
ميهاــفملاو تاــغللاو ،زوــمرلاو ،تامدــخلاو علســلاو ،لاــملا سأر ةــكرحو ،قاوـسألا  

  .خلا.. .تاحلطصملاو
ةـموظنملا لوـح اـهتاقيبطت ىـف ةيسكراملا ةيسايسلاو ةيفسلفلا ةيروطاربمإلا رايهنا           -٢

،           ةيتيفوسلا   قوسـلا ايجولويديإو ةيلامسأرلا ةمظنألا تنبت ،ةديدج لود حلاصل اهككفتو ،ةقباسلا
ةروثلاب ةعئ  اذلا ةيسايسلا تايبدألا ىف فرعي تاب ام راطإ ىف ،ناسنإلا قوقحو ،ةيطارقميدلاو           

،        ،ةثلاثلا ةيطارقميدلا  راصـتناو   ايناركوأو ايجروجو ايبرص يف ةعبارلا ةيطارقميدلا ةجوملا مث  
،           آدادتماو ةيلاربيللا ةيطار    قميدلا ةيدادبتـسالاو ةيلومشـلا ملاـعلا بونج لود ضعب ىلإ اهراث

ةيسايسـلا تاحالـصإلاو ةيطارقميدلا وحن روطتلا ءازإ ةيخيراتلا ةعنامملا راثآ ضعب تيقبو             
،  .. .ةيفاقثلاو ةينيدلاو ةينوناقلاو ةيئاضقلاو ةيروتسدلاو     اـهلودو ،ةـيبرعلا ةـقطنملا       يـف خلا  

،            اهتمظنأو   ىعاـمتجالاو ىسايسلا اهروطت ىف ةيخيرات تالالتخا ىناعت لازت ال ىتلا ةيسايسلا
ىـف ةرمتسـم تاـمزأو ،ةينيدلاو ،ةينوناقلاو ةيئاضقلاو ةيسايسلاو ةيروتسدلا اهتاسسؤم ىفو            
ىسايسـلا حالـصإلاو ،ىطارقميدـلا روطتلا ىلع ةيخيراتلا ةعنامملا لعجت ،ةيسايسلا اهتفاقث             

تاوفصـلا تاغوارم لظ ىف اميسال ،ةنهارلا اهتلحرم تامس زربأ نم ،ى            عامتجالاو ىنيدلاو 
ىسايسـلا بـلطلا ضـعبو ،ةـيكيرمأ         –وروألا ةيجراخلا طوغضلا ءازإ ةمكاحلا ةيسايسلا         

ىنوناـقلاو ىروتـسدلاو ىسايسـلا حالـصإلا ةرورض ىلع نيركفملاو ،ةضراعملا ةوفصلل             
  .خلا.. .ىميلعتلاو ىنيدلاو

ناـبايلا ىـفو ،ةـيبرغلا ةيخيراتلا اهتاقيبطتو اهتاريظنت ىف           –قحل  او نوناقلا ةلود لكشت     
بيلاـسأو هدـعاوقو هـلكايه ىف ىطارقميدلا قلألا نع ىهبألا ريبعتلا             -ىرخأ لودو دنهلاو      
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ىسايسـلاو ىروتسدلاو ىخيراتلا عجرملا لثمت مث نمو ،ةيسايسلا هتفاقثو هميقو ،هتايلآو هلمع             
  .ةرصاعملاو ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلودلل

ةـفاقث ىرـحألاو ،ةيركفو ةيميهافم تاموظنم روطت نع ريبعت ىه ،قحلاو نوناقلا ةلود              
تاـيرحلاو ،ناسـنإلا قوقحو ،ثيدحلا ىعضولا نوناقلا لوح          رودت ،ةرصاعمو ةثيدح ةيتلود     

ةـلودلا نيب راودألاو ،تاقالعلاو ،تالعافتلا نم تاكبش ىلعو ،انرشأ امك ةيعامجلاو ةيدرفلا             
، ًاضعب اهضعبو ةيئاضقلاو ةيروتسدلاو ةيسايسلا تاسسؤملا نيبونطاوملاو  .  

ةيئاضـقلاو ةيسايسـلاو ةيروتـسدلا ةمظنألاو ،ةلودلل ىخيراتلا عجرملا لازي ال انه نم              
ةيسايسـلا ىوـقلا ضـعب اهنمو ،ملاعلا بونج لودل ىسايسلا ماهلإلل ًاردصم لثمت ،ةيبرغلا               

ملاـعلا ىـف لالقتـسالا دـعب اـم ةلود نأ ظح             الن نأ قيشلا نمو   . ةيبرعلا تاعمتجملا لخاد  
ىـبرغلا رامعتـسالا اهسيسأتب ماق ىتلا ةيسايسلاو ةينوناقلا تاسدنهلا نم ًاءزج تناك ،ىبرعلا              

ةيسايسـلا ىوـقلا ضعب تاعلطت نع ًاريبعت ًاضيأ تناكو     -ىلاطيإلاو ىسنرفلاو ىناطيربلا  –  ،
نيـب زياـمت تـناك ىتلا ،ىبرغلا رامعتس         الل ةيداعملا ةيروتسدلا ةينطولا ةكرحلاو ،ةيلاربيللا     

ىفاـقثلاو ىداصـتقالاو ىعاـمتجالاو ىسايسـلا مدقتلا جذامن نيبو ،لالتحا ةوقك رامعتسالا              
نـكت مـل ىرـخأ ةـيحان نم     . ةيوهلاو ةيصوصخلاب قلعتت تاظفحت ضعب عم ىتح ،ىبرغلا   

ةـلودل  ا لوـح روـلبتم ىخيراـتو ىرظن روصت اهيدل ةيسايسلا ،ةيمالسإلا تارايتلا ضعب             
نـم تلقتناو ،ةعيرشلا ةلودب اهتقالع ىف ةرصاعملاو ةثيدحلا ةلودلا نم فقوملاو ،ةيمالسإلا             

تاضـقانتلا عـفر ةيجيتارتس     اقيرط نع ةعيرشلا نيبو ثيدحلا نوناقلا نيب ىقيفوتلا فقوملا          
ةـعامج لك تاليوأت لظ ىف      -ةعيرشلا ماظن نيب صوصنلا ىف     ثيدـحلا نوناـقلا نيـبو       -   

نيـب ىسايسـلا عارصلا عاضوأ تروطتو       . سانلا فارعأ نم ًاءزج تاب ه     فصوب رصاعملاو 
ةـعامج سيسأت ذنم ةديدع دوقع ةليط ةيمالسإلا تاعامجلا نيبو ،ةمكاحلا ةيسايسلا تاوفصلا             

اضـقلا باـتكل ةيلاحلا ةمدقملا ةباتك ةظحل ىتحو ،رصم ىف           ١٩٢٨ماع نيملسملا ناوخإلا      ة 
  .ىبرعلا ملاعلاو رصم: ىسايسلا حالصإلاو

خيراـتلا لوصـفو ملاـعم زرـبأ نم هيلعو هبو ةسايسلا ىف مالسإلا ىلع عارصلا ناك                 
ضـعب فـقوم ىلع اريثك رثأ ام وهو ،اهلوح ةيبرعلا ةقطنملاو رصم ىف               ىنيدلاو ىسايسلا   

يـف  . ةرصاعملاو ةثيدحلا ةلودلا ءازإ مهفقاوم يف ةيمالسإلا تاعامجلا ضعب يرظنمو ءاطشن     
رهظ ةرصاعملا قحلاو نوناقلا ةلود جذومن ىلع موجهلا      نأ  ةظحالم نكمي راطإلا اذه      ىدـل      

ىـنبت ىلإ عزني ًايلاكيدار ًاباطخ تحرط ىتلا ةيلاكيدارلا ةيسايسلا ةيمالسإلا تاعامجلا ضعب             
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ىدل   -ةيمكاحلا موهفم  ًايجولويدـيإ مهعبـت نـمو بطق ديسو        ىدودوملا  ةـلودلا ضـفرو     -   ،
ةـيهقفلا ميهاـفملا ضـعب نـم دمتسـم ىلي           وأت ساسأ ىلع اهدحجو لب اهتيعرشو ،ةثيدحلا      

  .ىمالسإلا هقفلا سرادم ضعب ىدل ةيخيراتلا ةيلاكيدارلا
ىـف ،ةثيدحلا ةيموقلا ةلودلاو ،ىبرغلا ىروتسدلا نوناقلا ثارت ىلع رخآلا ضعبلا دمتعاو    

اـهرابتعاو ،ةيمالسإ تاراعتس  او تازاجمب ًامعطم نكلو ،ةلودلل ىنالكشو ،ىرظن روصت ءانب       
نوناـقلا لاجرو ،هقفلا ضعب بهذ ،ىرخأ ةيحان نم          .مهرظن ةهجو نم ةيمالسإلا ة    لودلا ىه   

لـب ،ةيساسألا هميقو مالسإلا عم ضراعتت ال اهلكايهو ةثيدحلا ةلودلا نأ رابتعا ىلإ ةعيرشلاو               
الإ ،ةيمالـسإلا ةعيرشلا ماكحأ عم هقاسنأ بلاغ يف ضراعتي ال ثيدحلا يعضولا نوناقلا نأ               

  .ردن اميف
قحلاو نوناقلا ةلود   -ةثيدحلا ةلودلا ءازإ بذبذتلا اذه نأ     كش ال    ىـف  -  و رصـم     ملاـعلا   

ىعاـمتجالاو ىسايسـلا روـطتلا نم ًاءزج نكت ملو ،ىلعأ نم تعرز اهنأ هعجرم ،ىبرعلا                
، اهسـيسأت لـبق تداـس ىـتلا مكحلا ديلاقت عم ًاعطق لكشت تناك امنإو ،ةقطنملا ىف ىفاقثلاو         

برغملا ام دح ىلإو ،ةيرصملا       ةمألا ةلودلا ةلاح ءانثتساب   و ةـلودلا  لوـح ةيخيراتلا اه   ديلاقتو   
  .ةينزخملا

برغملاو رصم ءانثتساب   -ىبرعلا ملاعلا ىف  " ةثيدحلا ةلودلا "ترهظ   ةراعتـسا اـهنأكو     -   
ةـفاقث بـلق ىـف اهديلاقت زكرت نأ عطتست مل مث نمو ،ىسايسلا زاجملا ىوتسم ىلع ةيثادح                  

 ، ًارـيثك هـبأت ال ،ةيسايسـلا ةداـيقلاو مـكحلا ىف ديلاقت ى              لع تزكترا امنإ   و ةيوثادح ةيسايس
ةوـسأ زاـجنإلاو ةءاـفكلاو ،ةيسايسـلا ةينالقعلاو ،ةينوناقلاو ةيروتسدلا ديلاقتلاو ةيسسؤملاب             

تـتاب ىـتلا ،ماكحلا ةئيشمب نوناقلاو ةلودلا تطلتخا انه نم           . دنهلاك ىرخأ لود ىف اهريغب    
ةوارـهو ،ةيزافلتلا تاونقلاو ةبابدلاو ملعلاو نوناقلاو رو        تسدلا نكي ملو ،نوناقلا لثمت مهتادارإ     

تـناك مـث نـمو ،ةـلودلا لكايهو زومر ىوس ةيركسعلا ةسسؤملاو ،هتاصاصرو ىدنجلا               
تءاـج اـهعمو ،لالقتـسالا دـعب اـم ةلود نم             ًايسيئر ًاءزج ىه ةطلسلاو ةلودلا ةنصخ     ش  
  .ةيروتسدلاو ةيركسعلاو ةيسايسلا تابالقنالا

ءزج وه هتدايسو ،نوناقلا ة   لود موهفم ناك   دـعب اـم ةـلود تاراعـش نم ةموظنم نم            ًا   
ضـحم هفصوب ىأ ،نوناقلل ةيتاد      ألا ةرظنلا سكعت اهبلاغ ىف تناك ن      يناوقلا نأ الإ ،لالقتسالا   

ةيروهمجلل ًاسيئر وأ ًاكلم      –مكاحلا ديب ةادأ     تاـيرحلا دييقتو ،ىسايسلا عمقلا ىف اهمدختسي        –   
حلاصـملاو ،ةـيعامتجالا تاسايسلا ضرفل ةادأكو ،ناسنإلا قوقح ك          اهتناو ،ةيدرفلاو ةماعلا  
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هرـماوأ تـحت لـمعتو ،اـهيلإ ىمتني ىتلا ةيسايسلا ةوفصلاو مكاحلل ةيداصتقالاو ةيسايسلا               
  .اهفالتخا ىلع هتاهيجوتو

،    -لازت الو -رستبت ،هفئاظوو ،نوناقلل ةيتاد     ألا ةرظنلا ن  إ اـهفئاظوو ةـينوناقلا قاسـنألا  
راودأو فعضتو ةـعومجم سيرـكتو ضرـف رـبع كـلذو ،ىعامتجالا رييغتلا جاتنإ ىف               ه   

فالتـخا ىـلع     –ةينوناقلا دعاوقلا اهرقت ىتلا ةماعلاو ،ةيدرفلا تايرحلاو قوقحلاو حلاصملا            
ءاوـس ،اهب ساسملا تالواحم دض ةينوناقلا ةيامحلا اهيلع ىفضتو           -اهتاعوضومو اهتالاجم   ،

اوناك ايأ  نيبطاخملا نم  قلا دعاوقلاب    نييوـنعم وأ ،نيـيعيبط     ًاصاخشأ ةينونا   وأ   ةـلودلا نـم        
  .ًاضعب مهضعب ءازإ دارفألا وأ ،اهتائيهو اهتزهجأو

ميظنتلا لاجم ىف ءاوس ةينوناقلا ةدعاقلا رود ديازت ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن ذنم 
ىف ةضراعتملا ةينوناقلا حلاصملاو زكارملا نيب حيجرتلاو لصفلاو ،عافدلاو ةيامحلاو 

ىلع دو يقلا عضو ىف ةرصاعملاو ةثيدحلا ةلودلا ولغ ىلع طباوض ضرف ىفو ،عمتجملا
 ، تالاجملا ىف ةلودلا راودأو روضح ديازت لظ ىف ةصاخو ةماعلاو ةيدرفلا تايرحلا

ةلودلا روطتب رثأت كلذ نأ كشالو . خلا.. .ةيمالعإلاو ،ةيفاقثلاو ،ةيعامتجالاو ،ةيداصتقالا
ىتيفوسلا طمنلا ىلع –ةيلومشلا وأ–ةينايلكلا ةلودلا طمن روهظ ًاضيأ و ،ةيلامسأرلاو ةيموقلا  

ام دوقع تمسو ىتلا ىلامسأراللا قيرطلاو ىنطولا ررحتلا ةلودو ،ةيسكراملا ايجولويديألاو 
ىف ىعون لوحت ىلع ًازمر نيلرب طئاح طوقسو ،ةدرابلا برحلا ةياهن ىلإ لالقتسالا دعب 

  .ملوعملا ىلودلا ماظنلا
ىـف ةيئاضقلاو ةينوناقلاو ةيسايسلاو ةيروتسدلا ةلودلا ءانب براجت داصح ن           إلوقل  ا نكمي 

ة، عسـتمو ةديدع تالاجم ىلإ اهتايلآو ،اهلكايهو ةلودلا ددمت ةرهاظ ىف لثمت لالقتسالا باقعأ             
ةيروتـسدلا صوصـنلا كاـهتن      اىـلعو ،ةيدرفلاو ةماعلا تايرحلاو قوقحلا ىلع لوغتلابو         

عـقاولا نيـبو ،ةـينوناقلاو ةيروتسدلا تاموظنملل ةيصنلا ىن            فلا ىلعو ،ةينوناقلاو    بلا نيب ةوج
             ، ةـمكاحلا ةيركسـعلاو ةـيريمألاو ةـيكلملا ةيسايسلا تاوفصلا ةالابمال ىلعو ،ىعوضوملا

  .ةيئاضقلاو ةينوناقلا ةلأسملا وأ ،ةيروتسدلا ةلأسملاب
ىبرعلا   ملاعلا ىف ءاضقلا هنم ريثك قحل نيناوقلاو ريتاسدلا ىلع ىرس امو           ءانثتـسا عم   – 

نيتطلسـلا طوغض ءازإ ةيئانثتسا ةيثارتو ةيخيراتو ةينهم ةعناممل ًالماح لظ زايتماب ىرصم             
تاطلسـلا نـم ةطلـسو ةسـسؤمك ءاضقلل ىسايس كاردإ داس ثيح              -ةيعيرشتلاو ةيذيفنتلا   ،

،          ضحم نوكي نأ و   دعي ال هنأ ىلع ثالثلا     ةيسايسـلا ةطلسـلا حلاصـمو ءاوـهأ قيبطتل ةادأ  
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تاـعامجلا ضعب هاجتو ،ةماعلا تايرحلاو قوقحلاو ىروتسدلاو ىسايسلا لاجملا ىف اميس            الو
  .ةمكاحلا تاوفصلاو ةيسايسلا مظُنلل ةضراعملا ةيسايسلا

ثـيح نـم ةيلكيه تالالتخا ىلع ىوطن        اثالثلا تاطلسلا نيب ةقالعلا     خيرات نأ ظحاليو    
اـم ةلودل ةيوطلسلا ةعيبطلا ن      إ. ةيئاضقلاو ،ةيعيرشتلا نيتطلسلا ىلع ،ةيذيفنتلا ةطلسلا ةنميه      

ةطلسـلا فعـض ىـلع ترـثأ ،ةطلسلاو ةلودلا هنصخشو ىوبعتلا اهعباطو ،لالقتسالا دعب               
ةـهيزنو ةرح تاباختنا بايغ نع ًاريبعت كلذو ،ىباقرلا اهرودو ىعيرشتلا اهجاتنإو ةيعيرشتلا     

 –دـيحولا ىسايسـلا ميظنت      لا ةوطس نع ًاريبعت لثمت تاناملربلا بلغأ تناك مث نمو ،ةفافشو          
رئازجلاو ايروسو قارعلاو رصم   اضعأ نم ذوفنلا ىوذ ضعبب هعفدو      –خلا  . .  تاـباختنال   هئ   

               ، تاـناملربلا نـكت مل انه نمو ،ةبخانلا ةعامجلا ةدارإب بعالتلاو ريوزتلا اهيلع بلغ ةيلكش
ةـيذيف  نتلا ةطلسـلا تاـهاجتاو حلاصـمل ساكعنا ىوس رومألا بلاغ ىف ىعيرشتلا جاتنإلاو             

ةيعامتجالا تائفلا نم مهالاو نمو     ةمكاحلا ةوفصلاو  تـحت تـلظ دقف ةيئاضقلا ةطلسلا امأ        .  
ةسايسـلا جاـتنإ لاـجم ىـف وأ ،ىئاـنبلا اهلالقتسا فعض ثيح نم ةيذيفنتلا ةطلسلا ةوطس         
ةـيلمعلا نومضـم ىـف لخدـتلا ىـلإ ةديدع نايحأ ىف ىوطلسلا ريثأتلا دتما لب ،ةيئاضقلا                  

ىـف ىئاضقلا جاتنإلا خيرات ةسارد لعلو ،ةديدع ةيبرع تالاح ىف ماكحألا             رادصإو ةيئاضقلا   
ةـمظنملا نيناوـقلا تـناك ،ىرـخآ ةيحان نم          . هيلإ انبهذ ام ىلع دكؤي ةفلتخم ةيبرع نادلب       

ءارزوـل زراب رودل ًاعضاخ هلعجتو ،ءاضقلا لالقتسا ىلع دويق ىلع ىوطنت ةيئاضقلا ةطلسلل        
لـمعلا ىـف لخدتلا تايلمع رصتقت مل        . لدعلا تارازوب ةطبترم  لا ةيرادإلا ةزهجألاو ،لدعلا   

–ةـيبرعلا لودـلا ضـعب ىف ةيئاضقلا ةعامجلا لخاد دينجتلا طورشو تايلآ ىلع ىئاضقلا                
امنإو -ةيرصملا ةلاحلل ىبسن ءانثتساب   ىلإ دتما،  ىـف لدـعلا تارازول ىئاضقلا شيتفتلا   ةيعبت   

ةيئاضـق تاـهج ءاشـنإ رطخألاو ،ءاضقلا ة         ينازيم لالقتسا مدع ىفو ،ةيبرعلا لودلا ضعب      
تاـهج سيـسأت رـبع كلذو ،هتايحالصو ،هلالقتسا نم ًاءزج ىداعلا ءاضقلا بلست ةيزاوم               
صاصـتخا تاذ ةـيرادإ تاـهجو ،ةلودلا نمأ مكاحمو ،ىركسعلا ءاضقلاك ،ىئانثتسا ءاضق              

  .خلا...ىئاضق
ةيسايسـلا تاطلسلا لخد    ت زكارم دحأ لكش ،ىئاضقلا لاجملا ن      إلوقن نأ عيطتسن انه نم      

مـث نمو ،ةمكاحلا تاوفصلا حلاصم ضعب دض ًاقئاع لكشي ال ىتح ،ةيبرعلا نادلبلا بلاغ ىف    
  .ةيئاضقلا ةطلسلل ةمظنملا نيناوقلا ربع ةيئاضقلا ةطلسلا ىلع ةديدع دويق عضو
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مسـتت   –ةيرصـملا ةـلاحلا ءانثتـساب     –ىبرعلا ملاعلا ىف ةيئاضقلا تاطلسلا عاضوأ ن        إ  
ةعاجـش تاءانثتـساب الإ     –ىئاضـقلا جاـتنإلا ىف ةيلالقتسالا فعضو ،ةيلكيهلا تال          التخالاب

اضقلا عوضوم ناك مث نمو     -نيزرابلا ةاضقلا نم دادعأل ةلقتسمو     ىسايسـلا حالـصإلاو     ة،   
            ، ةيسايسـلا مث نمو ،ةيئاضقلاو ،ةينوناقلاو ةيروتسدلا ةيميداكألا تاباطخلا تامامتها نع ًاديعب

ـم رـثكأ ىف ةاضقلا رابكو ءاهقفلاو نيركفملا         ضعبل ءانثتساب الإ   ًادـيدحتو ،ىـبرع دـلب ن        
  .ىرخألا ةيبرعلا تالاحلا راطإ ىف ىهقفلاو ىئاضقلا مهخيراتو مهرود ةيئانثتسال نييرصملا

ربمتبـس   ١١ىـف ةدـعاقلا ميـظنت تاـيلمع باقعأ ىف انملاع ىف ةديدعلا تالوحتلا ن                إ  
ا ةيكيرمألا طوغضلا زوربو    هدعب امو ٢٠٠١ تاوفصـلاو تاطلسـلاو مظنـلا ىلع ةيبوروأل        ، 

             ، ةـيعامتجاو ةـينيدو ةيداصـتقاو ةيسايس تاحالصإ ثادحإ ةرورضو ،ةقطنملا ىف ةمكاحلا
رـطأ ىـف ىبرعلا ملاعلا ىف ةباشلا لايجألا تاطابح          إو طوغضو تاعلطت باعيتسا ىلإ ىمرت     

.. .ىعاـمتجالاو ىرادإلاو ىسايسلا داسفلا طامنأو بورض ةهجاومو ،ةيملس ةيسايس تاونقو          
ةدـلوم ةئيب جتنتو ،ىعامجلا سأيلا راشتنال عفدتو ،ىسايسلا طابحإلا           دِّلوت ىتلاو ،ةعئاشلا خلا     

فـنعلا دادـتما ىـلإ مـث نـمو ،ةيفئاطلاو ةينيدلا هوجولا              ىذ ىعامتجالاو ىسايسلا فنعلل     
ربمتبـس    ١١ذنم اندهش ام وحن ىلع ةيملوع حراسمو ،تايوتسم ىلإ باهرإلاو            ىـلإ  ٢٠٠١    

 ،   .خيشلا مرشو اباطيف ثدح ام وقارعلا ىف ىرجي ام اهرخآ ،ةديدع ثادحأ
رودـب تاسـسؤملاو زكارملا ضعب مامتها أدب ،طوغضلاو تاريغتملا نم قايسلا اذه ىف              

نيـب تاـقالعلا ةـلكيه ةداـعإ قيرط نع ،ىسايسلاو ىروتسدلا حالصإلا ةيلمع ىف         ةاضقلا  
دـعاوقو ئدابم قيقحتل ًاضيأو ،اهنيب نزاوتلل ق        يرطك كلذو ،اهنيب لصفلاو ،ثالثلا تاطلسلا     

يـك ،ةاضـقلا لالقتسا تانامض رفاوت ىدم نع كيهان           ةفصنملاو ةلداعلا ةيداعلا تامكاحملا     ،
تاموصـخلا يف لصفلا يف ءفكلا ءادألا يفو ،ةيئاضقلا ةزهجألا ليعفت يف ةيلاعفب اومهاسي              

  .ةينوناقلا زكارملاو عاضوألا رارقتسا مث نمو ،ةيئاضقلا
ءاضـقلا عاـضوأ ةـساردب ةـيلودلا تامظنملا ضعب تامامتها تديازت كلذ ءوض ىف               
               ، لالقتـسالا وأ ةـيذيفنتلا ةطلسـلل ةيعبتلا ثيح نم هل ةمظنملا نيناوقلاو ،هتزهجأو ،ةطلسك

 بـئانلا رودو ،ةيئاضقلا تاعامجلاو ء     اضقلا لالقتسال ةيلودلا ريياعملا كاهتنا وأ عابتا ىدمو       
ةدـيقملا ةيئانثتـسالا نيناوـقلا نـم اـهريغو ،ئراوطلا نيناوقو ةيئانثتسالا        مكاحملاو ،ماعلا   

  .خلا.. .ةماعلا تايرحلل
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ةدـيدع بابـسأل ةيرصملا ةلاحلا ىف ًاديدج نكي مل هرودو ،ءاضقلا لالقتسا نع ثيدحلا               
  -:ىلياميف اهضعب درون

عـيوطت  تاـيلمع ىف ًايخيرات ًارود اوبعل ةيرصملا ةيئاضقلا ةعامجلاو ءاضقلا ن            إ - ١
ىرادإلاو ىداصـتقالاو ىعاـمتجالا عـقاولا عم ةثيدحلا ةيبرغلا ةينوناقلا تاموظنملا ةملقأو             
عـم ،ةـيبرغلا لودلا جراخ ةنراقملا براجتلا عملأ نم ةيخيرات ةبرجت لكش ثيحب ،ىرصملا        

  .ىدنهلا جذومنلا
 ىـف قـفتت ةـينوناق ئدابمو ،تايرظن ريوطتب ةيرصملا ةيئاضقلا ةعامجلا تماق             - ٢

لـمعلا ةاضـقلا ضعب سرامو ،اهمامأ تعفر ىتلا ةينوناقلا ةعزنألاو لكاشملا عم اهتال              عافت
 .ةيهقفلا تاساردلا ىف وأ ،ماكحألا ىف ءاوس ىهقفلا

دـحأ   ١٩٣٧ هـي رتنوم ةيقافتا دعبو ،ةيلهألاو ةطلتخملا مكاحملا ذنم ةاضقلا ناك         - ٣  ،
 .ةاضقلاو ،ءاضقلا لالقتسا نع نيعفادملا زربأ

ةعاجـش ىـف نوفقي ةيئاضقلا ةعامجلاو ءاضقلا لظ          ١٩٥٢و  يلوي ماظن لظ ىف    - ٤  ،
لالـخ نـم ،ةاضـقلاو ءاضـقلا سييست ةهجاوم ىفو ،ةيموكحلاو ،ةيسايسلا طوغضلا دض               

ىبرعلا ىكارتشالا داحتالا     –ديحولا ىسايسلا ميظنتلا ةيوضع ضرف ةلواحم         -  ، ةاضـقلا ىلع  
ددـع لصفو ،ةيئاضقلا تائيهلا م      يظنت ةداعإ نم مغرلا ىلع كلذو ،ًايخيرات لشف عورشم وهو         

 .ىبرعلا ىكارتشالا داحتالا ةيوضعل نيضراعملا ةاضقلا نم

نـع دوذـلاو ةيئاضقلا ةعامجلا ميظنت ىف ةاضقلا ىدان هبعل ىذلا ىخيراتلا رودلا               - ٥
مـكح ىـفو ،تاداسـلا رونأ قباسلا سيئرلا ةلحرم ذنم ىمانت ىذلاو ،اهلالقتساو اهحلاصم                

ةـسراممو ءاضـقلا سييسـت ةلواحمو لخدتلا لاكشأ    عيمجءازإ كرابم ىنسح دمحم سيئرلا      
عورشـم رـيرمت نود ةـلوليحلل ةيوطلسـلا ةيسايسلا تاروانملا نع كيهان             . هيلع طوغضلا 

ةـيعمجلا هـترقأ ىذـلا ةاضـقلا ىداـن هعضو ىذلا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ىلع تاليدعتلا           
 .١٨/١/١٩٩١خيراتب ةاضقلا ةدانل ةيمومعلا 

نـع ىـنهملاو ىسايسـلا ريبعتلا ىوتسم ىلع ءاوس زراب ةاضقلا            ىدان رود نإ     - ٦
ةـنراقملا دـيلاقتلاو ئدابملا قفو ،هلوح ةهبش ال مهل قح اذهو ،اهحلاصمو ةيئاضقلا ةعامجلا               

ىـف   – ًامهمًارود بعل ىرخآ ةيحان نمو ،ةيباقنلا مهطباورو ةاضقلاو ءاضقلا لالقتسا لوح              
ىداـن اميـسالو ةـيعرفلا ىداونلاو ةرهاقلاب مألا ماع          لا ىدانلل ةيمومعلا تايعمجلا معد راطإ     
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ةـهازن نيـبو ،ةاضـقلاو ةيئاضـقلا ةطلسـلا لالقتـسا نيب طبرلا ىف                –ةيردنكسإلا ةاضق     
ءاـنثأ تـسروم ىـتلا تاـكاهتن        الل ىدصتلاو ،اهيلع ميل   سلا ىئاضقلا فارشإلاو تاباختنالا   

ةـلود نيـب طبرـلا ىرخ       أةيحان  نمو  . اهلاكشأو ،اهبيلاسأ نع فشكلاو ،ةيباختنالا تايلمعلا     
              ، ةـيعامجلا وأ ةـيدرفلا ءاوس نينطاوملل ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا نيبو ،هتدايسو نوناقلا
نيحالـصإلا نيـبو ،ةيئاضـقلا ةطلسـلل ىئانبلا لالقتسالاو ،ىئاضقلا حالصإلا نيب مث نمو               

إ ىتح اهلحارمعيمجىف تاباختنالا ةيرحو ةهازن نيبو ،ىسايسلاو ىروتسدلا   .جئاتنلا نالع 

روطتلاـب اـهطبرو ،ءاضقلا لالقتسا لجأ نم ىرصملا ىنطولا حافكلا ةكرعم ن             إ - ٧
رـييغتلا كراـعم زرـبأ نـم ةدـحاو           ىه ،ىسايسلا حالصإلاو نوناقلا ةلودو ىطارقميدلا       

لـيج ىرـكفم ضـعب ةهازنب اهيف كراش ىتلا ،لخادلا نم ىروتسدلاو ىسايسلا حالصإلاو               
،           قلا ىدان ةداقو ،تاينيعبسلا    ةـيعرفلا ىداوـنلل ةـيمومعلا تاـيعمجلاو ،مهخويشو ،مألا ةاض

لـجأ نـم ةيرصـملا ةـكرحلاك ،ةديدجلا ةيجاجتحالا تاعامجلا ءانبأ ضعبو ،هقفلا لاجرو               
اهتاوخأو –ةيافك رييغتلا    دـض ةداضـم ةـلمح ءازإ ةيبزحلاو ،ةلقتسملا فحصلا ضعبو            -   ،

، نويفحص اهيف كراش ةاضقلا ةيموكحلا فحصلاب ةمكاحلا ةطلسللنولاوم نورخآو   . 

ةـلودو ءاضقلا لالقتسال ةيروتسدلا ةينطولا ةكرحلل داضملا ىوطلسلا باطخلا ماق            - ٨
،    ىلإتاماهتالا نم ةعومجم جيورتب ،نوناقلا       ةـيعرفلا ىداونلاو ،ةرهاقلاب مألا مهيدانو ةاضقلا  

ةـيلم  ع ىـف نيملسـملا ناوـخإلا ةعامج لخادتو ،مهبلاطمل مهسييست ،ةيردنكسإل           اباميسالو  
ىلالقتـسالا عباـطلا ىـفن    : اـهنم فادهألا نم ددع قيقحتل كلذو ،ءاضقلا لالقتساب ةبلاطملا      

ةـينهملا تاهجوتلا ىلع شيوشتلا ،ىرخ      أةيحان نمو ،ىرصملا ءاضقلا بابشو خويش ةكرحل        
نيـب رشـتنت ةيـسايس ةيمالسإ ةينيد تاهجوت ةمث نأ ىوعدب ةيئاضقلا ةعامجلل ةيروتسدلاو               

داـعبإ ةلواحم وه ،هاجتالا اذه هيلع ىوطنا ام رطخأ دحأ           . ءاضقلا لالقتسا ةكرح ةداق ضعب    
تاـهجوت   ووذ مـهنأ ىوعدـب ءاضـقلا لالقتـسا ةكرح معد نع نيفقثملاو ةيسايسلا ىوقلا                

      ، مـعد لاـجم نـع نييرصـملا طابقألا داعبإ مث           نمو  ناوخإلا ةعامج ىلإ برقأ ةيومالسإ
ا فرصب  –ىواعدلا هذه ن    أرطخألاو  . ةاضقلا ةـيبلاغ رـيفنتك اهضـعب حاـجن نع          –رظنل   

                  ، اـهتاذ ةـلودلا فاعـضإ ةـيلمع ىـف تمهاس اهنأ الإ ،ءاضقلا لالقتسا ةكرح نم طابقألا
 ىـلإ لوـصولا ىف نينطاوملا لئوم ةيئاضقلا ةطلسلا اميسالو ،اهتهازنو اهتديح ىف كيكشتلاو    

 .اهب ساسم وأ تاكاهتنال تضرعت ام اذإ مهتايرحو مهقوقح
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وـينوي يـف     ناـملربلا رـبع اهريرمت مت ىتلا ةريخألا تاليدعتلا جئ         اتن تناك اذإ   - ٩  
اـهنأ الإ ،ةيئاضـقلا ةطلسلا لالقتسا روظنم نم ةدودحمو ،ةيئزج نوكت نأ ودعت ال                ٢٠٠٦  ،

ماـظنلا ريوـطتل ةبجاوو ةبولطم ةيروتسد ةيسايس تاحالصإ نع تاعجارت ىلإ ًاضيأ ريشت               
 .دالبلا ىف ىملسلا ىسايسلا حالصإلل لخدمك ثالثلا اهتاطلسو ةلودلاو ىسايسلا

ءارـجإ ىـف ةـمكاحلا ةطلسلا ةبغر مدع نع تفشك ،ءاضقلا لالقتسا ةكرعم ن               إ - ١٠
تاـيرحو ،ةيعيرشـتلاو ةيسايسـلاو ةيروتـسدلا تايوتسـملا ىلع ةداجو ةيلكيه تاحالصإ              

ةـموظنم رسـك ىـه ةديدج ةرهاظ ىرخ         أةيحان نم تزربأ نكلو ،خلا      ...ريبعتلاو ةفاحصلا 
،             تامرحملا   ءاضـقلاو نمألا ىهو ،رصم ىف ماعلا لدجلا ىلع ةضورفم تناك ىتلا ةيسايسلا

صخشـلل مارـتحالا لـك عم هصخش ناك ايأ           –هتلئاعو ةيروهمجلا سيئر عقوم لغشي نمو         
ًالاكشأ لوادتي ىسايسلا قوسلا حبصأ مث نمو       -رودلاو ةناكملاو  ضعبـل ىسايسـلا دقنلا نم       ،   

 .عئاذلا ىفحصلا ريبعتلا قفو ءارمحلا طوطخلا وأ ةيسايسلا تامرحملا

ىـلود رمتؤـم داصـح وه ميركلا ئراقلا ىدي نيب هريرحت دعب هل مدقن ىذلا باتكلا ن                  إ
ىـف ةرهاقلاب دقع ،ىبرعلا ملاعلاو رصم ىف ىسايسلا حالصإلا ىف ةاضقلا رود لوح ىبرعو               

ىلإ   ١نم ةرتفلا    ليربأ   ٣  ـعتلابو ،ناسنإلا قوقحل ةرهاقلا زكرم نم ةوعدب        ٢٠٠٦  عـم نوا    
ناسـنإلا قوـقحل ةيطـسوتموروألا ةكبشلا عم قيسنتلابو    IRDاسنرفب ةيمنتلا ثوحب زكرم    ،

EMHRN      ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةيلارديفلاو  FIDH       ةـيبوروألا ةيضوفملا نم معدبو  ،EC 
  .اسنرفب ةيمنتلا ثوحب زكرمو

اهلوأ رواحملا نم ددع ىلع     ةعبسلا باتكلا باوبأ تزكر    بـلاغ ىـف    ةيرصملا ةبرجتلا   :  
  .اهتانوكمو اهداعبأ

،             : اهيناثو ةيروـسو ،سنوـتو ،برـغملا ىف ءاضقلا لالقتسا ةلأسم ىف ةيبرعلا براجتلا
ىئاضـقلا ماظنلا ةيلاعف مدعل ةجيتنك ،ىلودلا ءاضقلا ىلإ علطتلل ةعزنلا ةسارد مث             . ةيدوعسلاو

/ راشـتسملا ه  ـب مدـقت حرتقم مث ،روفراد ميلقإ لكاشم ءازإ نادوسلا ىف ثدح امك ،ىنطولا              
  .ىبرعلا ملاعلا ىف ةاضقلل داحتا ءاشنإل ،ضقنلا ةمكحم سيئر بئان ىسيواطسبلا ماشه

ىلي اميف اياضقلاو تاعوضوملا نمًاددع باتكلا باوبأ تلوانت  :-  
لوصـف ةثالث ىلع لمتشيو ،ىرصملا خيراتلا ىف ةيذيفنتلا ةطلسلاو ءاضقلا           : لوألا بابلا 

لاو ةطلتخملا مكاحملا نع    لوألا بتك ةيذيفنتلا ةطلس   ةعماجب ةثحابلا   فيردنيل ليبازيا ةروتكد   هت،   
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ىناثلاو ،سيراب ةيذيفنتلا ةطلسلاو ةيلهألا مكاحملا  ناونعب        ان رابجلا دبع مصاع راشتسملل       ب ـئ  
  ةاضـقلا و يرصانلا ماظنلا نيب مادصلا    نع ثلاثلا لصفلا      مث ،ةيرصملا ضقنلا ةمكحم سيئر      

  .ةيرصملا ضقنلا ةمكحمسيئر بئان ىكم دمحأ راشتسملل 
ةطلسـلا نوناـق    : اـمهلوأ نيلصـف ىلع ىوتحيو ،ءاضقلا لالقتسا ةلكشم        : ىناثلا بابلا 

ةنسل   ٤٦مقر ةيئاضقلا    ءاضـقلا لالقتسا ىلع ءادتعالا ىلع ةيعورشملا ءافضإل ةادأك          ١٩٧٢   
  .ةيردنكسإلاب ةاضقلا ىدان سيئرو ،ضقنلا ةمكحم سيئر بئان ىريضخلا دومحم راشتسملل

لـيلخ هللا دـبع ذاتـسألل ،ةـيذيفنتلا ةطلسلاو ةيئاضقلا ةطلسلا نيب ماعلا بئانلا               : امهيناث
  .ىماحملا

: اـهلوأ لوصـف ةـثالث ىلع ىوتحيو ،يئاضقلا ماظنلا ةيلاعف ةمزأ لوانتي            : ثلاثلا بابلا 
ا راشتسملل  ماعلا نوناقلا ىضاق مامأ ةدايسلا لامعأ وأ ةيسايسلا لامعألا         وـبأ رهاـم روتكدـل       

اهيناثو نينيعلا جئاـتنلاو عفاودـلا ،ءاضـقلا ماكحأل ةموكحلا ذيفنت مدع ىف ةرقتحملا ةلادعلا             : ، 
ةاضـقلا نـم تالـفإلل ةيئانثتـسالا مكاحملل ءوجللا          : اهثلاثو ،ىماحملا ىعربلا داجن ذاتسألل    

ىماحملا ةدعس وبأ ظفاح ذاتسألل نيلقتسملا     لاـجملا ىـلإ ءاضـقلاب عفدـلا        : عـبارلا بابلا  .  
لـيبن  / ذاتسألل ىرصملا ءاضقلل ىسايسلا رودلا    : اهلوأ: لوصف ةعبرأ ىلع لمتشي   و ،ىسايسلا 

، باـتكلا ررـحمو ما    رهألاب ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم ريدم دعاسم حاتفلا دبع        
،    . د ةـسرامملاو ئداـبملا نيب ةيروتسدلا ةمكحملل ىسايسلا رودلا         : اهيناثو ىفطصـم رماـت
فطاـع  / ذاتـسألل ،ىسايسلا حالصإلاو ءاضقلا لالقتسا زيزعت ىف  ةاضقلا ىدان رود    : اهثلاثو

دـبع دـمحأ   / ذاتسألل ،مهحلاصل ءاضقلا فيظوتل تاباقنلاو بازحألا ىعس    : اهعبارو ،تاحشلا 
  .ىماحملا ظيفحلا

ةـثالث ىلع ىوتحتو     ٢٠٠٥ةيباختنالا ةيلمعلا ةلاح    : تاباختنالاو ةاضقلا : سماخلا بابلا   ،
ةيذيفنتلا ةطلسلا  ىلع ةباقرلا : اهلوأ لوصف  ناـثان  . د ــل  اهدودـح      و ةاضقلا تاودأو رود  :  

د ــل   ٢٠٠٥ماع لالخ ناسنإلا قوقح تامظنمو ةاضقلا نيب ةقالعلا روطت          : اهيناثو ،نوارب    .
داـعبألا  : تاـب اختنالا ةهازن باطخ  : تاباختنالاو ةاضقلا : اهثلاثو ،نوريجوم -درانرب ىلاتان   

  .سنوي فيرش. د ـل روذجلاو لئالدلاو
رـبع ًاليـلحتو ًاثحب اهشقانيو ،ىبرعلا ملاعلا ىف ءاضقلا لالقتسا ةلكشم            : سداسلا بابلا 
نوناـقلا ةـلود معدـل        ريطخ دحت : برغملا يف ءاضقلا لالقتسا ةمزأ        : اهلوأ لوصف ةعبرأ    
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نييسـنوتلا ةاضـقلا داـحتا      :لالقتـسالل علطتلا    : اهيناثو ،ىماحملا ىنانب زيزعلا دبع ذاتسألل     
اـهثلاثو  ،ىدراب نيسح . د ـل ةيذيفنتلا ةطلسلا  ة     نميهل ىدصتي  لالقتـسا ةلكشـمو ةاضـقلا       :   

لالقتـسا تايلاكـشإو ةاضـقلا    :اـهعبارو ،ىماحملا ىنسحلا دنهم /ذاتسأللايروس يف ءاضقلا      
ةذاتسألل ،ةيدوعسلا يف ءاضقلا   .رباج ءافص/  

: اـمهلوأ  نيلصـف ىـلع لمتشيو ىبرعلا ملاعلا ىف ءاضقلل ةيلبقتسم قافآ          : عباسلا بابلا 
ىـلوزجلا لاـمك ذاتـسألل ىنطولا ىئاضقلا ماظنلا ةيلاعف مدعل ةجيتن ىلودلا ءاضقلل علطتلا               

داـحتا ءاشنإب حرتقم   ىلإ ةفاضإلاب ،يطارقميدلا ءانبلا يف ءاضقلا لالقتسا        : امهيناثو ،ىماحملا 
ىف ةاضقلل ضقنلا ةمكحم سيئر بئان ىسيواطسبلا ماشه راشتسمللةيبرعلا ةقطنملا   ،.  

،                إ ىـبرعلا ملاـعلاو رصم ىف ىسايسلا حالصإلا ىف ةاضقلا رود نع ىملعلا رمتؤملا ن
دو حاتفلا دبع ليبن  .  أ ررحملا نم اهليكشت مت ةيملع ةنجل هل طيطختلاو دادعإلاب ماق          ىلاـتان  . ، 

ذاتـسألا ةيلاعفب مهعم كراشو ،ىسيواطسبلا ماشه راشتسملاو ،نوريجوم         -درانرب ىـهب  / نا 
ىـف ًازـيمتم ًايركفو ًايميظنت ًادهج مدق ىذلا ناسنإلا قوقحل ةرهاقلا زكرم              ريدم نسح نيدلا    

 ًاـمهم ًارود بعل ىذلا    نامثع يكز دمحأ    / ذاتسألا باشلاو زيمتملا ثحابلا هعمو ،لمعلا ةرادإ      
                ، رفاوـلا ركشـلا اـمهلف ،رومألا نم ديدعلا ىف ىأرلابو ،ةيلاصتاو ةيرادإ ،ةديدع دعص ىلع

،          . د نيزيز علا نيليمزلل ًاضيأو   ىـطيطختلاو ىـملعلا اهدـهج ىلع ،نوريجوم درانرب ىلاتان
ءاضقلا لالقتسا ةكرح عئالط دحأ ىسيواطسبلا ماشه راشتسملا زرابلا ىضاقلا          وهيقفلل ًاضيأو   

اـبوروأو ،ىـبرعلا ملاعلاو ،رصم نم ًاعيمج نيكراشملل ردقملا دهجلا نع ًالضف ،رصم ىف               
تالخادملا ىف وأ ىثحبلا    مه  دهج ىلع  راـبكو ،خويـش رود ىرـخأ ةـيحان نمو ،ةيشاقنلا               
  .رمتؤملا تالوادم ىف مهبابشو ،نييرصملاةاضقلا 
ىسايسلا حالصإلاو  ةاضقلا"باتكلا اذه ىف اهجارخإو رمتؤملا لامعأ ريرحت ن         إ رصـم  :  

ىـف مهصـصخت قـمعو باتكلا ةناكمو ،ةيمهأ ىلإ رظنلاب ةبوعصلاب مستا              "ىبرعلا ملاعلاو   ،
ةرثؤـملا رـيغ ليـصافتلا ضعب فذح تارورض تضرف ىرخأ ةيحان نم             نكلو ،مهتالاجم   

لوصـف   ضـعب رشـن م    ت ىرخأ ةيحان نم   . ةججاحملاو ةنهرب لا بيلاسأو ،ثحبلا راسم ىلع      
نأ ىـلع زـكترا رشـنلا رارـق نأ الإ ىفـصولاو ،ىدرسلا اهعباط نم مغرلا ىلع باتكلا              

نـم عوـنلا اذه ىف ءارقلا ةع        امج مومعل ةفورعم ريغ ودبت ةيعئاقولاو ةيصوصنلا تايدرسلا       
هـقفلاو نوناـقلا لاـجر ضـعب ةـفرعم مدع ةديدع نايحأ ىفو ،ىبرعلا ملاعلا ىف تاباتكلا                  

  .اهريرحت دعب اهرشن انيأر مث نم ،ىرخأ ةيبرع نادلب ىف اهل ءاضقلاو
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دـمحأ   ذاتـسألا ًاضيأو ،هدهج ىلع نسح ني      دلا ىهب ذاتسألا زيزعلا قيدصلا ركشأ نأ دوأ       
علا لـمعلا اذـه رشنب ةصاخلا ليصافتلا        عيمجلهتعباتمو ،هتقدو هيأر ىل     عنامثع يكز    ىـمل   

ةيميداكألا تايوتسملا ىلع ءاوس هترورضو ،هتيمهأ ىف دقتعأ ىذلا ، وأ     .ةيسايسلاوأ ةيهقفلا
ةاضـقلاو ءاـهقفلا تاـعامج نـظ نسـح دنع داجلا ىملعلا لمعلا اذه نوكي نأ وجرأ                  

ىبرعلا ملاعلاو رصم ىفًامومع ءارقلاو ،ةساسلاو نيماحملاو  .  
  ؛ليبسلا دصق ًادبأو ًامئاد هللا ىلعو

  
  ررحملا    

  حاتفلا دبع ليبن
ويلوي ٣:  ةرهاقلا  ٢٠٠٦  
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  الباب األول
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العالقة بني السلطة التنفيذية
والقضاء يف التاريخ املصري احلديث
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  لوألا لصفلا
  
  
  
  

    بني احملاكم املختلطةةتطور العالق
  السلطة التنفيذية فى مصرو

  ١٩٤٩ و١٨٧٥فى الفرتة ما بني عامى 
  

 
                         

  
  

ةـباثمب لـعفلاب اتلدـلا ةقطنم تراص نأ         ) ١٨٦٩-١٨٥٩( سيوسلا ةانق رفح ىلع بترت    
) ١٨٦٩-١٨٥٤(اـشاب ديعس ىويدخلا مكحب نرتقا ىذلا دقعلا اذه لالخو           . ةيلود ءاقتلا ةطقن  

ًاضيأ رصم تدهش   )١٨٧٩-١٨٦٣(ليعامسإ ىويدخلاو    ثمت )١("ةيداصتقا ةرفط    "،  مـهأ ت   ـل  
سو ءرـل فـثكملا قفدـتلاو ،ابوروأو رصم نيب ةيراجتلا تاقفصلا مجح ةدايز ىف اهحمالم              

                                                 
 .سيراب ةعماجب ةيسنرف ةثحاب -نوناقلا يف هاروتكد *
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ىـف نيـيبوروألاو نيقرشـتسملا نم ديدعلا رارقتساو          )٢()ًاساسأ ةيسنرفلا (ةيبوروألا لاومألا     
ةيندملاو ةيراجتلا تاعازنلا ةيوستو ميكحتلا حبصأ ىنوناقلا         ديعصلا ىلعو . رصم اميـس ال    - 
ةـلودلا نيـب تاـعازنلا ةيوستل ةيديلقتلا ةمظنألا نم ةيسامولبدلا قرطلا ةطساوب              - ةيراقعلا  
  .بناجألا دارفألاو

نأ  )٣(نييناـمثعلا ةالوـلا رارـغ ىلع ،نويرصملا نويحالصإلا ربتعا ،ةبقحلا كلت ىفو              ،
عيرشـتلاو لدـعلا ةرادإ ليدعت ىف لثمتت دالبلا ثيدحتو تاعازنلا هذه ةيوستل              قرطلا ىدحإ   

ماـظن ليدعت ىلإ ىويدخلا ماظنلا ىعس ،ًاحوضو رثكأ وحن ىلعو            .)٤(ىبوروألا جذومنلل ًاقفو  
ًاضـيأو ةـيبوروألا ىوقلا هاجت ةيسايسلا هتطلس ًاددجم ديكأتو هتدايس ةداعتساو             )٥(تازايتمالا  

ىئاضـقلا ماـظنلا اذـه ميـظنت لجأ نمو          . ىلاعلا بابلا ةهجاوم ىف ةداي    سلا نم ديزم بسك   
ىويدـخلا دـهع ىـف ةيجراخلا ريزو ،اشاب رابون جردأ ،ةيسايسلا ةطلسلا حلاصل ىزكرملا               

ءاضـقلا ىـف     )٦(ىحيسـملاو ىبوروألا رصنعلا ةركف    : رصم ىف نيتديدج نيتركف ،ليعامسإ      
مكاحملا ةطساوب ةموكحللىعيرشتلاو ىرادإلا طاشنلا ىلع ةباقرلا ةركفو  )٧(  .  

دـقو ،ةطلتخملا مكاحملا حاتتفا ًاريخأ مت ،ةيسامولبدلا تاضوافملا نم تاونس ىنامث دعبو             
ماع ويلوي ىف     "حالصإلا مكاحم    "ىمسم اهيلع قلطأ   ةيردنكـسإلاب نيـتلا سأر ىف      ١٨٧٥،    .

ىراـجتو ىندم   عيرشت ،ةطلتخم نيناوق ةتس ةيرصملا ةموكحلا ترشن اهسفن ةنسلا كلت ىفو            
ةـينويلبانلا نيناوـقلا ةصاخ     -ىراقلا ىبوروألا عيرشتلا نم بيرق ديدج        ىـلع بـجو     -    ،

دالبـلا ىـف ةطلتخملا مكاحملا فلتخم تدقع         ١٨٧٦رياربف ىفو   . اهقيبطت ةطلتخملا مكاحملا    
اهتاسلجىلوأ) ةيردنكسإلاب فانئتسالا ةمكحمو ىلوألا ةجردلا مكاحمو ةيئزجلا مكاحملا(  .  

نم ةدتمملا ةرتفلا     لصفلا اذه  ىطغيو  ١٨٧٥        ، ةدـيدجلا ةـطلتخملا مكاحملا داليم خيرات  ،
اهئاغلإ ةنس  ١٩٤٩ماع ىتح    نـم ةنـس نيعبـسو عبرأ ىدم ىلع هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو             . ، 

اـهزربأ لـعل ،تامزألا نم ديدعلا        )٨(رصم ىف ةديدجلا ةطلتخملا مكاحملا ترصاع اهدوجو        
ةروثلاو ١٩٧٦ىف ةلودلا ةينويدم     ماع ةيبارعلا     ىناـطيربلا لالتـحالا اهنع جتن ىتلاو   ١٨٨١   

برحلاو ١٨٨٢ىف   ةـيروطاربمإلا كـيكفتو     ١٩١٤ىـف ةيناطيربلا ةيامحلاو ،ن      اتيملاعلا ن ا،   ،
ىـف رصـم لالقتساو       ١٩١٩ماع ةيرصملا ةروثلاو ،ةينامثعلا      روتـسدو     ١٩٢٢،    ،١٩٢٣ 

  . ١٩٣٧ماع ورتنوم تايقافتا صخألا ىلعو 
ةـموكحلاو ةـطلتخملا ةيئاضـقلا ةطلسـلا نيـب تاقالعلا تدب تاونسل             ا هذه لك لالخو   

-وـلجنألا "و ةـيويدخلا تاطلس   ـلا تـلواح ،تارم ةدع ىفو      . ةيعزانت لب ،ةدقعم ةيرصملا   
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ذـيفنت ةـلقرعو ةطلتخملا مكاحملل مظتنملا ليغشتلا ةكرح ّلش لالتحالا ىرحألاب وأ     ،"ةيرصم  
ت   طلا تاذ ىواعدلا نم ديدعلا كانهو     . اهتارارق  حالـصإلا مكاـحم    "ضرع ىتلا ةيسايسلا ةعيب
ىتح   ١٨٧٥نم ىلوأ ةرتف ىف لقألا ىلع ،تحجن مكاحملا هذه نأ ديب            . رطخلل" ىـف   ١٩٠٤   ،

هذـه تـناك ،ولاـجناب نوـيل ماعلا ىماحملا ريبعت دح ىلعو     . نحملا هذه نم ةملاس جورخلا  
ةطلتخملا مكاحملل  )٩("ىلوطبلا رصعلا    "ةباثمب ةرتفلا  تدـقعت   ١٩٠٤نـم ءادـتب     ا نكلو (!).    

ىسنرف قافتا  -ىدولا قافولا لجسو رومألا      لالتـحا ةـيادبو رصم ليودت ةياهن        -ىزيلجنإ-   
تاـمجهل ةـطلتخملا مكاحملا تضرعت ،ديدجلا ىسايسلا قايسلا اذه لظ ىفو            . ىلعف ىناطيرب 

هذـه تـلمحت   ١٩١٩ىـتحو   . هسفن اهدوجو ىف رظنلا ةداعإ نع ةياهنلا ىف ترفسأ ةديازتم           
اشاب لولغز دعس لثم اهل ةامح رصم ىف ًاضيأ تدجو امك           ،"ةمدصلا"مكا  حملا دـعب هـنأ الإ    .  

اميـس ال ،ًافنع رثكأ تامجه ةطلتخملا مكاحملا دض تبوص          )١٠(ريبكلا ىنطولا ميعزلا اذه ةافو    
لالقتـسا ىدـل ةيمالـسإلاو ةيموقلا ةعزنلا دعاصت نأ عقاولاو           . ةيلحملا ةفاحصلا بناج نم   

إو ١٩٢٢ماع رصم    هذـه لـعج ىف امهسأ امنإ        ١٩٢٣روتسد دالبلا حنم ىلع ةيكلملا  مادق           ،
دـعت مل ،تازايتمالا ءاغلإ ةنس       ١٩٣٧ىفو  . ةيبوروألا ةيلايربمإلل زمر اهنأكو ودبت مكاحملا       ،

ىداصـتقالاو ىسايسلا دهشملا عم مءالتت ال ةيئاضق ةسسؤم ةروص ىوس مكاحملا هذه سكعت              
  . )١١(رصمل ديدجلا ىفاقثلا ىعامتجالاو

  
 

 
 

ةطلسـلا تايدـعت ماـمأ دمصت نأ مكاحملا هذه تعاطتسا فيك مهف انل ىتأتي ىكل                  
 ةـموكحلا دـهع   ىـف ًاضـيأو قيفوت ىويدخلاو ليعامسإ ىويدخلا ةيالو لظ ىف            ( ةيذيفنتلا  

دـلوم دهـش ىذلا ىخيراتلا قايسلا زاجيإب عجرتسن فوس          ")ةيرصم  -ولجنألا" حالـصإلا   "، 
ىـتلاو حالـصإلا اذـهل ةسـسؤملا صوصنلل ةريبك ةيمهأ ىلونس مث          ١٨٧٥ماعل   "ىئاضقلا  ،

هبش ـي اـم لداعت     -ةطلتخملا مكاحملل ىئاضقلا صاصتخالا ميظنت ةحئال دحاو نآ ىف تلمش           
ةطلتخملا مكاحملل  ًايسيسأت ًاقاثيم  طلتـخملا ىندملا نوناقلاو    -   دـعاوقلا نـع ًادـيعب نـكلو        .  

رـكف  ووذ نويبوروأو)١٢(نوينامثع نوينوناقو ةسايس لاجر صخألا ىلع كانه ناك  ،ةينوناقلا     
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ةـيذيفنتلا ةطلسـلا نيـب ةـيعزانتلا تاقالعلا خيرات ضرعن فوس كلذل ًايلاتو           ). أ". (ىلاربيل"
ىواعد ةسارد لالخ     نم ،ةطلتخملا مكاحملاو   . ١٨٧٦نـم ءادتبا اهرظن مت       "ةيسايس-ةينوناق" 

ىباـقرلا صاصـتخالاب قـلعت اـم اهنم ،لئاسملا نم ديدعلا تراثأ ىواعدلا هذه نأ عقاولاو           
ةـيويدخلا ةم   وكحلا اهتذختا ىتلا ةيعيرشتلاو ةيرادإلا تارارقلا ىلع ةطلتخملا مكاحملا ةاضقل         

  ).ب" (ةيرصم -ولجنألا"ةموكحلا اهدعب نمو 
  
  ةينوناق صوصنو لاجر: ةطلتخملا مكاحملا لالقتسا ءارو لصألا )أ

لـماك ليكشـت ةداعإ اهيف مت        "ةيروحم "ةبقح رشع عساتلا نرقلا نم ريخألا عبرلا بكاوي       
ةـلعاف رصانع روهظ ةرتفلا هذه ترصاع امك        . رصم ىف ةينوناقلا مولعلاو ةيئاضقلا ةطلسلل     

نيـيبوروألا نـم ةـطلتخملا مكاـحملا         ىماـحمو ةاضـقل   ا لثم ،نوناقلا لاجم ىف  ةديدج        
دوـهجلا   "الوـل روـنلا ىرتس تناك ام ةينوناقلاو ةيئاضقلا تارييغتلا هذه نكلو           . نيينامثعلاو

اشاب رابون)١٣("ميظعلا ىرصملا ةلودلا لجرل ةرباثملا   ،.  
  ةطلتخملا ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نع نوعفادملا) ١

صلا ،اشاب رابون بناج ىلإ     ًاضـيأ عـفاد     ١٨٧٥ماـعل ىئاضقلا حالصإلل ىسيئرلا عنا          ،
ةـطلتخملا ةلادعلا لالقتسا ةركف نع نيينامثعلاو ن        ييبوروألا ةاضقلاو نيعرشملا نم نوريثكلا    

  .ةيذيفنتلا ةطلسلا هاجت ةديدجلا
ةـينامثعلا ةيسايسلا تاطلسلا ةمواقم ةهجاوم ىف اشاب رابونل ىحالصإلا عورشملا            -  أ

  :ةيبنجألاو ةيويدخلاو
ىويدـخلا  ةـيجراخ رـيزو ،اشاب رابون علطت ،ديدجلا طلتخملا ىئاضقلا ميظنتلا لضفب               

ىـف ًاضـيأ لمأ امك      . ىراجتلاو ىندملا اميس ال دالبلا ىف عيرشتلا ديحوت ىلإ ،ليعامسإ         
حالـصإلا اذـهل ىئاهنلا فدهلا لثمت ريخأو       . رصم ىف تاطلسلا نيب لصفلا ماظن لاخدإ      

دـيكأتلا ًالوأ نيـعت نـكلو       . بناجألاب ةيرصملا ةلودلا تاق   الع طبضت دعاوق ءاسرإ ىف    
مـهنأ ،تازاـيتمالا ماظنب ةطبترملا ةيئاضقلا مهتناصحل ىئزجلا قيلعتلا لباقم ،بناجألل            
داـيحلا تانامـض عـيمج مهل رفوت نأ اهنأش نم ةديدج مكاحم ةطساوب نومكاحي فوس                

مدطـصا اـشاب رابون نأ ديب       . ةيويدخلا ةطلسلا هاجت  لالقتسالا صخألا ىلعو ،ةدوشنملا       
  . ةيتاع تاضراعمب
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ىلإ   ١٨٦٧نم ةرتفلا ىفو     ماـمأ طقف سيل هعورشم نع عافدلل اشاب رابون ىدصت           ١٨٧٥   
 مـمألا " و ةـيبنجألا ىوقلا ةهجاوم ىف ًاضيأ امنإو ،ليعامسإ ىويدخلا          "هريمأ" و ىلاعلا بابلا 

  .صاخ هجوب رصمب ةيبوروألا"
قوقحلاـب ًاساسم ىئاضقلا حالصإلا اذه ىف ىأر ىذلا ىل          اعلا بابلا تاضراعم ىلع ًادرو    

نامرف نأ ىف اشاب رابون ةجح تلثمت       )١٤(ناطلسلا ةدايسو ةيميلقإلا   حنـم دـق ناك      ١٨٦٧)١٥(،   
ةـمزاللا ،ةدـيدجلا ةطلتخملا ةلادعلا ءاسرإلو       . ىسايسلا ديعصلا ىلع   "ًالماك ًالالقتسا  "رصمل
هيأر ىف راـبون ريدـقت ىف ناك ،ةينوناقلاو ةيئاضقلا اهتدحولو          )١٦("دالبلل ىقالخألا حالصإلل   " 

دـقو  ". ابوروأ ىف مهنع ثحبلا ىلاتلاب ني     عتي هنأو لاجرلاو رصانعلا ىف ًاصقن كانه       "نأ اشاب 
ىلاوـلا لاـعفأ نع ةلوئسم       "نوكت ال ىكل رصمل لماكلا لالقتسالا حنم ناطلسلا ىلع حرتقا         

  .)١٧("ىمالسإلا ماعلا ىأرلا مامأ ىرصملا 
ةـيروطاربمإلل ةرينتسـم ةـيكلم لوأ ،رصم نم لعجي نأل علطت اشاب رابون نأ عقاول                او

،     "هرـيمأ    "كلذب عنقي نأ هيلع ناك نكلو     . ةلادعلاىلع  زكترت ةينامثعلا    ليعامـسإ ىويدـخلا  ،
ةرـكف روفلا ىلع لبقي مل هنإف مث نمو ؛دالبلا ىلع ةقلطم ةطلس سرام هفالسأ جهنل ًاقفو ىذلا                  

وأ هـلاعفأ ىلع ةيباقر ةطلس ىأ ةديدجلا مكاحملا هذهل نوكت نأ ةركف ًاضيأ ال               و ةلقتسم ةلادع  
ىـلزألا فسـعتلل    "ةـياهن عـضو لـجأ نمو   . ةموكحلا نع وأ هترسأ نع ةرداصلا لاعفألا     

ليبسـلا وـه ةدـياحم ةـلادع ءاسرإ نأ ىويدخلل ىرصملا ريزولا حرش                ،رصم تاموكحل   
  .)١٨("ةيوق و ةلقتسم "حبصت نأ نم رصم نيكمتل  ديحولا

                  ، ةـيبنجألا ىوـقلا رـظن ةهجو لهاجت اشاب رابون عسو ىف نكي مل رمألا ةياهن ىف نكلو
ايلاطيإو )١٩(ةدحتملا تايالولا ىلإ صاخ هجوب عجرو      اـشاب راـبون مدختسا ىرخأ ةرمو       . )٢٠( 

ضـعب نـم اـبيرق ناـك رشـع عساتلا نرقلا نم تاينيعبسلا دقع ىفف ،ةيصخشلا هتاكبش                  
نـكت مـل كلذ نم سكعلا ىلعو   . )٢١(ىنيسنام لاثمأنم نييلاطيإلا ةسايسلا لاجرو نيعرشملا  

 نأ قباسـلا ماـظنلا دـهع ذـنم تربتعا ىتلا اسنرف ن    إثيح ،ةرقتسم نييسنرفلا عم هتاقالع     
ىئاضـقلا حالصإلا اذه ىف تأر       )٢٢("طسوتملا رحبلا ىف لثمتي عسوتلل ىفارغجلا اهروحم        "  ،

مـمأ كانه تناك اذإ ،ًاريخأو      . )٢٣(هنم ىلوألا ةديفتسملا ىه ت    ناك ىذلا تازايتمالا ماظن ةياهن    
ةـيوقت ىـف ةديدجلا مكاحملا هذه مادختسا تون اهنألف ،حالصإلا ىلع تقفاو دق ةديدع ىرخأ                

ديوسـلاو اينابـسأو ادـنلوهو ايلاطيإو اكيجلب نم لك ىلع قبطني ام وهو              . رصم ىف اهذوفن  
  . رجملا واسمنلاو ايناملأو ةدحتملاتايالولاو ايسورو لاغتربلاو كرامنادلاو 
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لظلا لاجر  -ب ىـف نوـنيعملا دد     ـجلا نويبوروألا ةاضقلاو ةيلودلا ناجللا وعرشم      :  
  ةطلتخملا مكاحملا

نم عستم اهمامأ نكي مل هنإف ،ةظحل رخ        آىف الإ عورشملا ىلع قدصت مل اسنرف ن         إثيح  
ةاضـق دوـجول أيه ىذلا رم     ألا وهو ؛حالصإلا مكاحم ىف ةاضقلا نم ريبك ددع نييعتل تقولا          

ميـظنتلا  ىـلع هراعشـتسا رصتقي مل ىلاطيإلاو ىكيجلبلا ذوفنلا نأ الإ              . نييكيجلبو نييلاطيإ 
ًاضـيأ تـناك ةـيلاطيإلاو ةـيكيجلبلا ةيلاربيللا ةينوناقلا ميهافملا نأ عقاولاف ؛ديدجلا ىئاضقلا               

. )٢٤(حالـصإلل ةيريضـحت   لا لاـمعألا ءانثأ نيينامثعلاو نييبوروألا نيعرشملل ماهلإ ردصم        
ةيئاضـقلا ةطلسلا لالقتسا ىف اهتمزال تلثمت ىتلاو تاطلسلا نيب لصفلا ةركف نأ فورعملاو              

ىـفو  . رشـع عساتلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف ةيبوروألا لودلا عومجم تقرتخا دق تناك             
 عافدـلل ىـكيجلبلا ماـظنلا جاردإ ءارو لـصألا وه ىنيسنام ىلاطيإلا عرشملا ناك ،رصم               

ةـطلتخملا مكاـحملل ىئاضقلا صاصتخالا ميظنت ةحئال ىف         )٢٥(نينطاوملا قوقح نع ىئاضقلا     
  .١٨٧٥ماع 

كاـنه تـناك ،ةطلتخملا ةيئاضقلا تاطلسلا دوجو ةيادب تدهش ىتلا ةنسلا             ١٨٧٦ىفو    ،
حالصإلا ىلع ًاريخأ تقفاو دق ةلود    ١٥ فانئتـسا ةـمكحم ءاشـنإ ىلع حالصإلا صن دقو    .  

مكاـحمو ةروصـنملاو ةيردنكـسإلاو ةرهاقلاب ىلوألا ةجردلا نم مكاحم ث            الثو ةيردنكسإلاب 
ىـف ،اهتطلسـل اهتـسرامم ىف مكاحملا هذه ىلع نيعت دقو            ). مالسلا مكاحم نم عون   ( ةيئزج  

قـيبطت ،ىئاـنجلا لاجملا ىف اهل ةلوخملا ةيحالصلا دودح ىفو ،ىراجتلاو ىندملا نيلاجملا              
ةيبنجألا ىوقلا ىلع رصم اهتضرع ىتلا      )٢٦("ةطلتخم   "ةامسملا ةتسلا نيناوقلا   ةداـملل ًاقفوو   .  

ةـطلتخملا مكاـحملا تـعتمت ،ةـطلتخملا مكاحملل ىئاضقلا صاصتخالا ميظنت ةحئال نم               ٩  
نيـبو بناجألاو نيينامثعلا نيب ىراجتلاو ىندملا لاجملا ىف تاعازنلا عيمج ةيوست ةيحالصب             

ىـلإ اهتاصاصتخا تدتما امك     . ةيصخشلالاوحألا قاطن جراخ ،ةفلتخم تايسنج نم بناجألا        
  . )٢٧(ةدحاو ةيسنج نم مه نم ىتح صاخشألا عيمج نيب ةيراقعلا ةينيعلا ىواعدلا عيمج

ىـف تـيقب ىتلا      -مهتيكراريه- مهتائيه ءاضعأ عم ددجلا ةاضقلا تالسارم نأ عقاولاو           
نـم ًاراـبتعا     رصم ىف اورقتسا نيذلا طلتخملا ءاضقلا لاجر ىلع رثكأ فرعتلا حيتت ابوروأ             

ويام ىف خرؤم ةحفص      ٣٥نم باطخ ًالثم كلذ نمو      . ١٨٧٦رياربف   نـم لـسرمو     ١٨٧٦   
ىـلإ ،ةيردنكسإلاب ةطلتخملا فانئتسالا ةمكحم ىدل ماعلا بئانلا ليكو ،هيشاف ديرفلا ىسنرفلا             
ليكشـت نـع ةمهم تامولعم نمضتيو ،ىاسرفب لدعلا ةرازوب دارفألا ريدم ولاف ليمإ ديسلا               
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 كاـنه ناـك ةيردنكـسإلا ىـف هنأ نع باطخلا ىوتحم فشكيو            . ةطلتخملا ةيئاضقل ا ةئيهلا 
عدم نيع جورب ىف كلملل قباس ماع       ىعدم" ماع ًاي  نـم ماـعلا ىعدـملل باون ةسمخ هعمو          ًا   
ناينامثع نانثا  مهنيب نيب امهرامعأ تحوارت       نسـلا سـفن نـم بناجأ ةثالثو ،ةنس     ٣٠ و ٢٨   

ديسـلا وـه ىلاـطيإ ىناـثلاو        ) نيلرـب ىف ىطايتح   ا ىضاق ( ىكسنومليو نم ىناملأ مهدحأ     
اذـه بحاـص    (ىسـنرف ثـلاثلاو     ) اـمور ىـف لدعلا ريزول صاخلا ريتركسلا       (ىدرانرب  

  . )٢٨()باطخلا
ةيردنكسإلاب طلتخملا ءاضقلا راد    تمض دقو  ةـمكحملا ىـترئادو فانئتـسالا ةـمكحم         " 

  ".ةيئزجلا لدعلا ةمكحمو ةطلتخملا ةيئادتبالا 
ةـمكحم ةاضـقل مـهملا رودـلا ىلإ ةراشإلا ردجت ،طلتخملا ءاضقل             ا لاجر ديعص ىلعو   

مهريغو نييرصملا  -نيينامثعلا نيماحملاو ةيردنكسإلاب ةطلتخملا فانئتسالا       نيـيبوروألاو   -    
هنإف "هيو ىد "ىكيجلبلا ىنوناقلل ًاقفوو    . طلتخملا ىئاضقلا صاصتخالا ىماحم نم     ةـيادب ذنم    " 

طبترـت ىئاضقلا صاصتخالاب ةقلعتملا دعاوقلا نأ ةطلتخ        ملا فانئتسالا ةمكحم تررق اهطاشن    
نـم فارـطألا عنمل ديج ءارجإ        "ـب انه قلعتي رمألا نأ ىلإ فلؤملا ريشيو       ". ماعلا ماظنلاب   

ىئاضـقلا صاصـتخالا تاـهج نـم ىرخأ وأ ةدحاو ىلإ ًاصاصتخا بسنت تايقافتا ماربإ                
ذـختت تناك ةطلتخملا فانئتسالا ةمكحم       نأ انه دهاشملا نم   هنأ  ديب  . )٢٩("دالبلا ىف ةدوجوملا      

ةـصاخ دـعاوق اهسـفن ءاـقلت نم ررقت تناك اهنأ امب ىعيرشتلا لاجملا ةداع عبتت تاءارجإ       
نود ،لودـجلا ىـف      ًالجسـم ًايماحم نوتسو ةتس     "كانه ناك ١٨٧٦ويام ىفو   . ماعلا ماظنلاب   

ةـيئزجلا مكاـحملا ىف   وأ ةراجتلا ىف لمعلا اوسمتلا نيذلا لامعألا لاجر نم نيريثكلا باسح     
  . )٣٠(نييئاضق ءالكو ةفصب

  
ماـعل ىئاضقلا حالصإلا صوصن تاذ ىف جردمو ًانوناق هب فرتعم لالقتسا            ) ٢
ةطلتخملا مكاحملل ىئاضقلا صاصتخالا ميظنت ةحئال نم        ٢٤ و ٢٠ و ٥داوملا  : ١٨٧٥  

لا ىندملا نوناقلا نم١٢ و٧ناتداملاو    :طلتخم 
حئال نم٢٤ و٢٠ و٥داوملا ـ أ    طلتخملا ءاضقلا ميظنت ة 

ىـتلا ةـيبنجألا ىوقلا لبق نم تعقو دق طلتخملا ىئاضقلا صاصتخالا ميظنت ةحئال تناك         
  .ةيلود ةدهاعم لكش تبستكا كلذب اهنإف مث نمو ،ةطلتخم مكاحم ءاشنإ ىف تدعاس
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نـكت مـل ،ةـطلتخملا مكاحملل ىئاضقلا صاصتخالا ميظنت ةحئال نم             ٥ةداملا بجومبو     
نـكلو مهنـييعت ةيحالـص اهل تناك دقف ؛ةاضقلا رايتخا ىف ةلماكلا ةيرحلا ةيويد          خلا ةموكحلل 

ىوـس نيـعت الأو جراـخلا ىـف لدـعلا ريزو ىمسر لكشب               "بطاخت نأ اهيلع نيعتي ناك    
ةـيقرتو بيدأت نإف ،لباقملا ىفو      . )٣١("مهتموكح نم نذإو ةقفاوم ىلع نيلصاحلا  صاخشألا         

اهصوصخب لخدت ىأل اهيف لاجم ال       ًارومأ تناك  "رخآل ىئاضق صاصتخا نم مهلقنو ةاضقلا       
ىئاضـقلا صاصـتخالا ميـظنت ةـحئال نم          ٢٤ةداملل ًاقفوو   . )٣٢("ةيلحملا ةطلسلا لبق نم       

اـميفو  . ةـطلتخملا فانئتسالا ةمكحم صاصتخا نم ةاضقلا بيدأت نوكي ،ةطلتخملا مكاحملل          
ةـطلتخملا فانئتـسالا ةـمكح      م صاصـتخا نـم امهرودب اناك امهنإف لقنلاو ةيقرتلاب قلعتي         

  ).  ٢٠ةدام(
  

طلتخملا ىندملا نوناقلا نم١٢ و٧ناتداملا ـ ب     
ةرـئاد ةـطلتخملا مكاـحملا تددـح ،طلتخملا ىندملا نوناقلا نم             ٧ةداملا ىلإ دانتسالاب      

دـقو  . رطخل ةيبنجأ ةحلصم ضرعت دنع ةموكحلا تايحالص نمض جردنت ىتلا صاصتخالا          
ةـيمهأ تاذ تارارـق نـم ةموكحلا هتذختا ام ىلع ةباقر ةعرس          ب ةطلتخملا مكاحملا تسرام   

اوذـختا نيذلا ةطلتخملا فانئتسالا ةمكحم ةاضق نأ ىلإ ماقملا اذه ىف ةراشإلا ردجتو           . ةصاخ
ةـموكحلا ةرادإ اوزـيم   )٣٣(ةـموكحلا تارارقب ةصاخلا ةيسنرفلا ةيرظنلا مهل ماهلإ ردصمك        ،

نيـب زييمتلا اذهو    . ةرادإلا تارارقب ) ةدايسلا تارا رقب تهبش ىتلا  ( ةموكحلا تارارق اونراقو    
  .)٣٤(ةطلتخملا مكاحملا ءاضق ءاشنإ ةيادب ذنم مت ةيديلقتلا ةيرادإلا تارارقلاو ةدايسلا تارارق

ىرادإلا ءاضـقلل ةبسـنلاب لاـحلا وـه اـمك ،ببستي مل ةطلتخملا مكاحملا ءاضق نأ ديب       
لا مكاحملل نكت   ملو. ىعوضوم فالخ ىف ،ىسنرفلا    ةيرادإلا تارارقلا ءاغلإ ةيحالص ةطلتخم      

قـحال تـقو ىفو     (بناجألا دارفألا ضيوعت عيطتست تناك لباقملا ىف اهنكلو ةينوناقلا ريغ           
ىـلع ررـض عوقو ةلاح ىف طلتخملا ىندملا نوناقلا نم           ٧ةداملا ىلإ دانتسالاب    ) نيينامثعلا   "

ىندـملا نوناـقلا نـم ةعباس       ـلا ةداملا هذه ىلإ دانتسالابو     . ىرادإ رارق ببسب   "بستكم قح 
هـتذفن زـجح ء   ارـجإ ةحص نأشب تبلا ةيحالص اهل نأ ةطلتخملا مكاحملا تربتعا ،طلتخملا           

ىـف ةـطلتخملا فانئتـسالا ةـمكحم رارـق          (بـناجألا دـحأل ررض ىف ببستو ةموكحل         ا
ةموكحلا دض بناجألا نم ةمدقم تابلط صوصخب وأ        ،)٣٥()٢٠/٤/١٨٨٣  ةيرصـم -وجنألا " 
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ةـطلتخملا فانئتـسالا ةـمكحم رارق       ( ىرادإ رارق ءارج نم مهب تقح       ل رئاسخ صوصخب  "
  .)٣٦()٤/٢/١٨٨٥خيراتب 

نإف ،طلتخملا ىندملا نوناقلا نم     ٧ةداملل ًاقفو    اـهل زوـجي نأ نود ،ةـطلتخملا مكاحملا         "  
ىـف ،مكحلا عيطتست ،ىرادإ ءارجإ ذيفنت فقو وأ ريسفت وأ ،ةماعلا لاومألا ةيكلم نأشب تبلا                 

ىـبنجأل بسـتكم قح ىلع عقو ررض نأشب ،ىندملا نوناقلا ىف اهيلع صوصنم              لا تالاحلا 
  ".ىرادإ رارق هيف ببست 

فانئتـسالا ةـمكحم تـسرام ،طلتـخملا ىندـملا نوناقلا نم             ١٢ةداملا ىلإ ةراشإلابو      
ةـمكحمل ناـكو    . تازاـيتمالا ةبحاص لودلا نم ضيوفتب ةيعيرشتلا ةطلسلا ًاضيأ ةطلتخملا         

ةـيموكحلا ةطلسـلا نـع ةرداصـلا ةيعيرشـتلا ماكحألا ىلع اهتقفاوم              ءادبإ قح فانئتسالا    
  .بناجألا اهقيبطت ىف لمشتو ةيرصملا

ةداملا تغيص ١٩١١ماع اهليدعت لبقو  ىتآلاك طلتخملا ىندملا نوناقلا نم١٢،   :  
 "                ، ةاضـقلا ةـئيه ءارآ قاـفتا ىلع ءانب ةيلاحلا نيناوقلا ىف تاليدعتلاو تافاضإلا نست

  .)٣٧("اهحارتقا ىلع ءانب ءا ضتقالا ةلاحو
ةداملا نإف    )٣٨(ةبقحلاكلت ىف    "طلتخملا بهذملا  "نم ءزجل ًاقفوو   ىندـملا نوناقلا نم     ١٦،   

ليدـعتل ىـسامولبدلا قيرطلا عابتا ىلع يويدخلا ماظنلا بأد دقف مث نمو ؛قبطت مل طلتخملا                
لجمب رشن"طلتخملا نوناقلا رداصم  "نع لاقم ىفو. طلتخملا عيرشتلا   "ةرـصاعملا رصـم   "ة، 

لـظ صنلا اذه ن     إةلئاقلا ةركفلا نع عفاد ىذلا ىنهذ مالسلا دبع ىأر انيسيم روتافلاس سبتقا             
ةيرصـملا ةموكحلا نأ امإ      "ىلإ عجري كلذ نأ ىرصملا ىنوناقلا ىأر ىفو       . قرو ىلع ًاربح  

 مكاـحملل ىئاضـقلا صاصتخالا ميظنت ةحئال ىف جردم ريغ هنوكل مكحب كسمتلا ىف تددرت              
مـل اهنأ امإو ،ةحئاللا هذه اهتسرك ىتلا ةيلودلا تاقافتالا ةطلس هل نوكت ال ىلاتلابو ،ةطلتخملا         
ىـف ةرشابم هكارشإب عاستالا ةغلاب ةطلس ،هتايدعت تيشخ ىذلا ،طلتخملا ءاضقلا حنمب ثرتكت              

ة طلس "اهسفنل نمضت نأ ىف تبغر ةيرصملا ةموكحلا نإف ،انيسيمل ًاقفوو         ". ىعيرشتلا اهلمع   
ًادـح اـهل لـفكت ةيعيرشت ةئيه ءاشنإ ةطساوب بناجألا ىلع اهقيبطت نكمملا نم نيناوق نس                 
صاصـتخالا ميـظنت ةحئالل ىحالصإلا عورشملا لالخ نم اميس ال ،ةيلالقتسالا نم ىصقأ               

ماـع ةيلود     ةنجل ىلإ اشاب ضاير نم مدقملا ةطلتخملا مكاحملل ىئاضقلا         نأ دـيب   . )٣٩("١٨٨٠ 
  .هنع رظنلافرص عورشملا اذه 
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ةـيرادإلا تالاجملا ىف ةطلتخملا مكاحملا ءاضق ماكحأل قالخلا لمعلاب طبترم لالقتسا            ) ٣
  .ةيراجتلاو) ةيراقعلا ةصاخ( ةيندملاو

ىـلإ ًادانتـساو    . دالبـلا ىف ةمهملا ةيراجتلا تاعازنلا مظعمب ةطلتخملا مكاحملا تصتخا         
عـ       طلتخملا مكاحملل ىئاضقلا صاصتخالا ميظنت ةحئال داوم        سو ،طلتـخملا ىندملا نوناقلاو ة

تعجـش دـقو    . ىراـجتلاو ىندملا نيلاجملا ىف هتاصاصتخا قاطن ةطلتخملا مكاحملا ءاضق         
. نـطقلا جاـتنإب طبترـملا ىراقعلا نهرلا نامضب نامتئالا ماظن جاور صاخ هجوب هماكحأ              

راـجتلاو ء   اـيرثألا راـجتلا ةقث بسك ىف تحجن ةطلتخملا مكاحملا نأب ًاريخأ هيونتلا ردجيو             
  .نيينامثعلاو نييبوروألا بناجألا

  
  ةطلتخملا مكاحملل ةعسوملا تاصاصتخالا ىلع ةلثمألا ضعب) ١

رـيخألا عبرلا ىدم ىلع ةيردنكسإلاب فانئتسالا ةمكحم نع ةرداصلا ماكحألا ضارعتساب            
ىـلع ت               ت،  )٤٠(رشع عساتلا نرقلا نم     رـم ىـتلا تاـعازنلا نـم ربكألا ددعلا نأ انل ظحال

عازـنلاو ىراـقعلا لاـجملاب قـلعتت ًارومأ ت               ؤملا  صخ ىلوألا تاونسلا ىف ةطلتخملا ةسس
تبشـن ىتلا تاعازنلا نم ريبك ددع ةيوست ةطلتخملا مكاحملا ءاضق ىلع نيعت دقو              . ىرادإلا

ًاضـيأو ءارـمألا رـسأ ءاضعأو ،ىويدخلل ةصاخلا ةرادإلا وأ ةرئادلا            (ةيويدخلا ةلودلا نيب    
فاقوألا ةرازو لثم ةماعلا    ةرادإلا نم ىرخأ عورف    بناجأ دارفأو  )٤١()  ءاضـقل تـليحأ امك     .  

يرصم صخألا ىلعو   نيينامثع -نييلحم دارفأ نيب تاعازنلا ةطلتخملا مكاحملا        دارفأو  - نو   
  .بناجأ

ىئاضـقلا حالصإلا ىلع بترت ،ىراقعلا لاجملا ىف هنأ رصتخم وحن ىلع ىرن فوسو              
نـم   ًاءزـج ةيمالـسإلا ةيديلقتلا ةلادعلا نم بحس نأ        ،  ١٨٧٥ماعل ديدجلا طلتخملا ىنوناقلاو       

قـفاوي نأ ىلإ ةيبوروألا ىوقلا نم طغض تحت رطضا اشاب رابون نأ عقاولاو              . اهتاصاصتخا
  .ةديدجلا ةطلتخملا مكاحملا ىلإ ىراقعلا لاجملاب قلعتت تاصاصتخا لقن ىلع
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  ةيرادإلا تاعزانملا لاجم ىف ةعسوم تاصاصتخا ـ أ
نم١٠ةداملا  ةطلتخملا مكاحملل ىئاضقلا صاصتخالا ميظنت ةحئال     

ةرادإلا (ةرئادـلاو ةرادإلاو ةـموكحلاب بـناجألا تاـقالع تعضخ ةداملا هذه بجومب              
دـعاوقل ًاـقفوو تـحب ىندم راطإ ىف          "ةطلتخملا مكاحملل ىويدخلا ةرسأو   ) ىويدخلل ةصاخلا 
  .)٤٢("ةيندملا ةيلوئسملا 

اصتخالا ميظنت ةحئال نم١١ةداملا    ةطلتخملا مكاحملل ىئاضقلا ص 
نييناـمثعلا مث بناجألا مامأ ةطلتخملا مكاحملا ءاضق ماكحأ تحتف ،ةداملا هذه ساسأ ىلع              
مدـعب ةطلتخملا مكاحملل ًايرظن حامسلا عم ،ةيلحملا ةموكحلا دض ضيوعت ىواعد عفرل بابلا              

  .ىرادإلا لمعلا ريس ىف لخدتلا
مـجح صيلقت ىف لثمت      ١٨٧٥ماع ىئاضقلا حال    صإلا فادهأ دحأ نإف ًافنآ انل حضو امكو         

قرـطلا ةطساوب ىوست تناك ىتلا ىواعدلا هذهو     . )٤٣(ةيرصملا ةلودلا ىف ةعوفرملا ىواعدلا    
ىـف مظتـنملا ىرادإلا لمعلا ريس نسحل اهتقاعإ نع ًالضف ةظهاب ةفلكتب تفصتا ةيسامولبدلا               

اـهزايتما حنـم ةدـيدج ةـماع ل         اغشأ ذيفنت ىلع ةلودلا ثحت مل اهنأ ،كلذ ىلإ فضأ         . دالبلا
  .)٤٤(ةيبوروأ تاعورشم ىلإ ةماع ةفصب

ةناصـحلا نم عونب بناجألا عتمت رمتسا      ١٨٧٥ماع ىئاضقلا حالصإلا باقعأ ىف هنأ الإ          
 ــب ًاضـيأ عـتمتلا مـهل نكمملا نم ناك اذإ ام ةفرعمل لاؤس حرطو               . ةيعيرشتلاو ةيئاضقلا 

ماـكحألا قـيبطت نـم تالـفإلا مهل نكمملا نم           ناك اذإ ام قدأ ىنعمب وأ       "ةيرادإ ةناصح   "
ةـسردم ريدـم    (سازور ود هييسـيليب ديسلل ًاقفوو       . ةيرادإ تارارق لكش ذختت ىتلا ةيحئاللا     

اـبمال ىرـنه وأ       )٤٥()ةرهاـقلاب ةيسنرفلا قوقحلا    ةـيويدخلا قوـقحلا ةـسردمب ذاتـسألا        ( 
الخ نم بناجألل تحنم ىتلا ةيعيرشتلا ةناصحلا نإف        ،)٤٦()ةرهاقلاب اهدـيدمت متو تازايتمالا ل      

ةيرصـملا ةـموكحلا ىلع اهاضتقمب ًاروظحم راص         ١٨٧٥ماع ىئاضقلا حالصإلا ةطساوب       ،
مكاـحملا ةـسرامم نأ ديب      . )٤٧(بناجألا ىلع قبطي ىطرش ءارجإ ذاختا وأ ةيرادإ ةدعاق نس         

              ،  ىـنهذ مالسـلا دبع ىأر بسح ،ىذلا طلتخملا ىبهذملا فقوملا اذه عم تضراعت ةطلتخملا
  . )٤٨(ةبقحلا كلت ىف ًانميهم ناك

ىـلإ ةوعدـم تـناك ىـتلا ةطلتخملا مكاحملا نأ اندجو             ١٨٧٦نم ًارابتعا هنإف ،اذكهو       
) )٤٩("ةـصاخ رئاود     "ًاضيأ تيمس ( "ناجللا "نع ةرداصلا تارارقلاو ماكحألا عيمجب ةطاحإلا     
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ىواـعد عوـفرملا     ةـميدقلا لئاسـملا نأشب ةيئاهنو ةيئادتبا ًاماكحأ ردصت ىكل تئشنأ ىتلا             
لوـقن    ١٨٧٥ىـتح ةـقلعم تلظو ةيرصملا ةموكحلا دض اهصوصخب           مكاـحملا هذـه ن   إ، 

  .دئاسلا طلتخملا ىبهذملا فقوملا اذه نع ًارياغم ًافقوم تجهتنا ةطلتخملا
مـكح   "ةلودلل ةعباتلا ةيديدحلا ككسلا طوطخ ةرادإ دض ىواقرشلا سايلإ ناميلس            "ةلأسم  ،

ىف رداصلا    ةطلتخملا فانئتسالا ةمكحم   ليربأ   ١٣  تارارـق   نيـب زييمتلاـب ةركذتلا    : ١٨٩٢   
  .ةطلتخملا ةحلصملا موهفم فيرعتو ةرادإلا تارارقو) ةموكحلا تارارق وأ(ةدايسلا 

نـم  ةرـتفلا ىف ةرداصلا ماكحألا بقعأ ىذلا ةطلتخملا مكاحملل ىئاضقلا مكحلا دكأ دقو               
إلاب فانئتسالا ةمكحمل ةصاخلا ةرئادلا نع      ١٨٧٧-١٨٧٦ دانتـسالاب فـقوملا اذه ةيردنكس       

  . ةطلتخملا فانئتسالا ةمكحمل ةيئاضقلا قباوسلا ىلإ
ترـبتعا  ةرادإ    ( "ةـلودلا دـيدح ككس ةرادإ دض ىواقرشلا سايلإ ناميلس          "ىوعد ىفو 

ليربأ   ١٣ىف  ) ةطلتخم ةرادإـب لـمعي ناـكو نييلحملا اياعرلا دحأ ىعدملا ناك            )٥٠(١٨٩٢   ،
ميـظنت ةحئال نم     ١١ةداملا صنب ةرادإلا تكسمت دقو      . هلمع نم هتلصف ىتلا ةيديدحلا ككسلا       

اـهنكمي ىـتلا ةـيرادإلا تاءارـجإلا نأب ءاعد          الاب ةطلتخملا مكاحملل ىئاضقلا صا    صتخالا
قوـقحب ًاساسم لثمت اهرابتعاب ءالؤه نم تمجوه ىتلاو نييرصملا نيمدختسملا دض اهذاختا             

نـم ميوقت لك نع ىأنمب ىه امنإ ،ميسارملاو ني          ناوقلل ًاكاهتنا كلذ ىلع ةوالع لثمتو ةبستكم      
ًاـيعرف ًاـعفد تراـثأ ،ىعرف فانئتسا لالخ نم اهبناج نم ةرادإلاو             . ةطلتخملا مكاحملا لبق  

تـمكح دـقو    ". ىـلحم نطاومو ةيرصم ةرادإ نيب عقو عازنلا          "نأ عفادب صاصتخالا مدعب   
  .ةرادإلا هذه ىوعد ضفرب فانئتسالا ةمكحم

فالـخ ىـلع     "":ةـطلتخملا ةحلصـملا      "ـل ًافيرعت ةريخألا هذه تم    دق ىلوأ ةيثيح ىفو   
عضـخت ةيديدحلا ككسلا ةرادإ نإف ،ةلودلل ىرخألا تارادإلا ضعبو تحبلا ىنعملاب ةموكحلا             
ىـف ىتح امنإو ،بناجألا عم اهتاعازن ىف طقف سيل ،ةطلتخملا مكاحملل ىئاضقلا صاصتخالل              

،          ب لثمت اهنأو  . نييلحم اياعر عم اهتاعازن    اهيلوئسـم راـبك ةيمسـتو نيـيعت طورش بجوم
ًارـيخأو ةـمئاقلا ةدـيدعلا اهحلاصمو ،نيلوئسملا ءالؤهل ةلوخملا تاطلسلاو تاصاصتخالاو            
طلتـخم عباـط اـهلو ةطلتخم ةحلصمل لالغتسا ةهج ،اهدراومل صاخلا صيصختلا بجومب              

  ".ةيلودلا تايقافتالا ماكحأل عضخت ىلاتلابو 
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لا نوناقلا نم٥ةداملا    طلتخملا ىندم 
تاـعازنلا ىلع عالطالاب ةطلتخملا مكاحملل طلتخملا ىندملا نوناقلا نم           ٥ةداملا تحمس     

  .ةيراقعلا
اـياعرلا نيـب ىراـجتلاو ىندملا نيلاجملا ىف تاعازنلا عيمجب ةديدجلا مكاحملا صتخت           " 

،       . ةفلتخم تايسنج نم بناجألا نيبو بناجألاو نييلحملا        ةيصـخشلا لاوـحألا نـع ًادـيعبو
نيـمتنملا ىتح ،صاخشألا عيمج نيب ةيراقعلا ةينيعلا ىواعدلا لكب ًاضيأ مكاحملا هذه صتخت              

  .)٥١("ةدحاو ةيسنجل 
  

  طلتخملا ىندملا نوناقلا نم٣٧ و٢٢ و٨داوملا 
نـم هـب ناهتسـي ال ءزـج ةيوسـت ةيناكمإ ةديدجلا ةطلتخملا مكاحملل داوملا هذه تلفك                  

ىف )٥٢(فاقوألاب ةقلعتملا تاعازنلا   .رصم 
طلتخملا ىندملا نوناقلا نم    ٨ةدا  ملل ًاقفو  دـض بناجألا ىواعد مكاحملا هذهل عضخت ال        " ؛ 

نوـكت اـهنكلو    ". ةأشـنملا هذـه ةزوح ىف تاراقع ةيكلم نم فاقوأ دادرتسال ةينيد ةأشنم              
ىعدـملا وأ ىعدـملا ناك ًايأ ،ةيعرشلا ةزايحلا نأشب ةعوفرملا ىواعدلا ىف تبلاب ةصتخم                

  ".هيلع 
 "ةـيلاربيللا  "ةامسملا تاونسلا ىف ىمالسإلا نوناقلا نيودت تالواحم ىلع قباس خيرا           ت ىف 

ماع ىفنحلا بهذملا نم ءزج تيبثت مت         ،)٥٣()١٩٤٩-١٩٢٢( نوناـق ءاشـنإب كلذو      ١٨٧٥   ،
دعاوق قفو  - تالماعملا ىردـق ىرصـملا لدعلا ريزو ةيالو لظ ىف          - ىفنحلا بهذملا  -    
،         دقف بهذملا اذه نأ الإ      . اشاب طلتـخملا ىئاضـقلا صاصتخالاو طلتخملا بهذملا عم ،هرودب

ىئاضـقلا ديعصـلا ىـلع،ًاريخأو      . فاقوألاب قلعتت نوناقلل ةديدج رداصم ءاسرإ ىلع هريثأت       
 )٥٤(ةـيلهألا مكاحملاب تيمس ىتلا مكاحملا صاصتخا لثم       (ةطلتخملا مكاحملا صاصتخا عزتنا     

ةيلهألا رصم مكاحم وأ    ١٨٣٣ماع    ًاءزـج ) ةعيرشلا مكاحم وأ  (ةيمالسإلا ةينيدل ا مكاحملا نم  )  
  .فاقوألا لاجم ىف ةيئاضقلا اهتطلس نم
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  ىراجتلا لاجملا ىف ةعسوم تاصاصتخا ـ ب 
ىـتلا ةـطلتخملا مكاـحملا نأ دجن ،تارغثلاب ءىلمو صوقنم طلتخم عيرشت ةهجاوم ىف               

ةردـق تـتبثأ     )٥٥(ةيبنجألاو ةيلحملا ةينوناقلا عجارملا نم ديدعلا ىلع اهلمع ىف دمتعت تناك            ،
ةـينوناق لئاسـم ىـف تبلا       " و ةينوناقلا اهدعاوق فييكت اهيلع نيعت دقو      . ةيقيقح ةينوناق عادبإ  

  ".ةطلتخملا نيناوقلا لوانت ةرئاد ن عًامامت ةبئاغ 
طلتخملا ىندملا نوناقلا نم١١ةداملا   .)٥٦(  

صـن ةـيافك مدعو     بايغ ةلاح    "ةطلتخملا ةمكحملا ىضاقل تحمس ىتلا ةداملا هذه لضفب       
سعاـقتت مـل     "فاصـنإلاو ةلادعلا دعاوقو ىعيبطلا نوناقلا ءىدابم عم قفاوتي           "نأ "ىنوناق  ،

ىـلإ دانتسالاب نيينامثعلا نيب تاعازنلا لمشت ىكل اهتاصاصتخا عيسوت نع ةطلتخملا مكاحملا             
  .ىرادإلا فالخلا ةبسانمب هتجور ىذلا ةكرتشملا ةحلصملا موهفم

  
  :يراجتلا لاجملا ىف ةكرتشملا ةحلصملا موهفم

             ، ةـطلتخملا مكاـحملا ترـبتعا ،ةكرتشملا ةحلصملاب ةصاخلا ةيرظنلا هذه ىلإ دانتسالاب
اذـكهو  . ىرادإلا نوناقلاب ةلصتملا ىربكلا ىواعدلا نم ديدعلا ىف       رظنلاب  ةصتخم اهنأ ،ًالثم    

ـتخا نـلعت حالـصإلا مكاـحم تناك         "ةيبنجأ ةحلصم    "ـب رمألا قلعتي ناك امدنع     اهصاص  ، 
صاـخ زاـيتما ةبحاـص وأ ةمهاسـملا ءاوس ،ىربكلا تاكرشلا اهيف ةطروتملا تاعازنلاب               

ةرطاـق    "ةـباثمب رصـم ىف ةطلتخملا مكاحملا تراص كلذ لالخ نمو          . )٥٧(ةماعلا قفارملاب 
  .)٥٨("ةيراجتلا ةيمنتلا 

  
ىواعدلل نالاثم-١   ١٨٩٦ و١٨٧٦ىواعد ": ةيسايسلا -ةينوناقلا " 

ىواـعد تزرـبأ دـقو      . ىسايسو ىنوناق عباط دحاو نآ ىف هل ناك طلت        خملا ءاضقلا نإ  
لالـخ دالبـلل ةيسايسلا ةايحلا ديعص ىلع ةطلتخملا مكاحملا هب تعلطضا ىذلا رودلا ىربك               

ىتح ١٨٧٦نم ةرتفلا     ىمسـم تـحت رـثكأ ةـفورعملا       ( ١٨٧٦ىواعد ًالوأ كانه    . ١٩٠٤ 
ةين  ةرئادلا ىوعد   "  ةرئادـلا نيـب اهيف       ةموصخلا تناكو  ") sanniya/سلا ةين    ةرادإلا وأ   (سـلا
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،       ) ىويدخلل ةصاخلا  ةـلمح ىوـعد     "ةيناثلا ىوعدلا مث ،نييبوروألا نم ةنازخلا نوذأ ىلماحو
  ").نادوسلا ةلمح ىوعد  "مساب ًاضيأ ةفورعملا( "١٨٩٧ماع الوجنود 

-وـل جنألا ةـموكحلا مـث ةيويدخلا ةموكحلا ةطلتخملا مكاحملا تنادأ ،ني        يوعدلا نيتاه ىف  
ىئاضـقلا صاصـتخالا ميظنت ةحئال نم        ١١ةداملا ىلإ دانتسالاب    ) ةيرامعتسالا وأ ( "ةيرصم  

هنأشـب صـن دراولا      "بناجألل بستكملا قحلا   "موهفم نأ امك  . ١٨٧٥ةنسل ةطلتخملا مكاحملل    
رـيبك ددع ىلع اهتباقر قاطن عيسوتب ةطلتخملا مكاحملل حمس ،ةحئاللا هذه نم              ١١ةداملا ىف     

  .ىركسعلا لاجملا وأ ىلاملا لاجملا تصخ ءاوس ،ةموكحلا اهتذختا ىتلا تارارقلا نم
  
ةـيناثلا ةرئادـلاو نييبوروألا نم ةنازخلا نوذأ ىلماح نيب          ١٨٧٦ىواعد  ) ١   :

ويام ١٧و ٣ىف ةرداصلا ةيردنكسإلاب فانئتسالا ةمكحم ماكحأ   ١٨٧٦  
لـظ  ىف اهعفر مت  )٥٩(١٨٧٦ويام نم ءادتبا ةطلتخملا مكاحملا مامأ تعفر ىتلا ىواعدلا           

ريدصـت  فـقو ىف ةمزألا هذه تببست دقو          . ١٨٧٣ةنس ةيملاعلا ةمزألل ىداصتقالا قايسلا      
ةقوبسـم ريغ ةينويدم ىف هدلبلو ىويدخلل تببستو        )٦٠(رصم وحن ةيبوروألا لاومألا سو    ءر   .
-ةيسـنر فلا ةياـصولا تحت دالبلا ةيلام عضول ىسايسلا بناجلا انه ةساردلاب لوانتن نل انن             إو

ويام ىف ىسرأ     يذلاةيلاملا ةباقرلا ماظن ًاضيأ الو ،ةيزيلجنإلا        زـكترا ىباـقر ماظن      (١٨٧٦ 
  ).نييبوروأ ءاضعأ ةعبرأ هئاشنإ ىدل مضو ،نيدلا قودنص ،ةطلتخم ةئيه ىلع

ىـف ةيرصـملا ةـنازخلا نع ةرداصلا نوذألا ىلماح نييبوروألا نم نوريثكلا مدقأ دقو               
ةـطلتخملا ةـيراجتلا ةـمكحملا ماـمأ روضحلاب         ةينسلاةرئاد  لا نالعإ ىلع ،تالايبمك لكش      .

حالـصإ راـطإ ىـف نلعأ ىذلا تاطلسلا نيب لصفلا أدبم  نأب ماقملا اذه ىف ريكذتلا ردجيو        
عـساتلا نرـقلا نم ريخألا عبرلا لالخ رصم ىف ًايلعف قبطي مل              ١٨٧٥ماع طلتخملا ءاضقلا      

ءاشـنإ نم اهيلع بترت امو       ١٨٧٦ماع ىواعدل   ا هذه ءاهتنا لبق كانه نكي مل مث نمو ؛رشع           ،
لاوـمألاو ةـماعلا لاوـمألا نيب لصف ًاضيأ الو تاطلسلا نيب ىقيقح لصف ،نيدلا قودنص                

  . ىويدخلل ةصاخلا
 نأ ترـبتعا ةـهج نـمف ؛ةمكحملا صاص        تخا مدعب عفدلاب اهسفن نع ةرئادلا تعفاد دقو       

ةـقلطملا ةطلسـلا نـع رداـص م     وـسرم دوجو لظ ىف تبلا عيطتست ال ةطلتخملا مكاحملا   "
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ىسـنرفلا ىعدملا رظن ةهجو نم ىوعدلا تناك ،ىرخأ ةهج نمو ؛            "نوناقلا ةوق هل ىويدخلل     
  . ةيراجتلا ةلادعلا سيلو ةيندملا ةلادعلا صاصتخا نم هيشاف ديرفلا

  :هنأ هاوحف أدبم تسرأ اهنكلو ةيراجت ةمكحمك اهصاصتخا مدع ةمكحملا تنلعأو
نم ١١ةداملل ًاقفو   " ةـطلتخملا مكاـحملا نوـكت ،ةـطلتخملا مكاحملا ءاضق ميظنت ةحئال                

رـمألا نأو ،بناجألل ةبستكم قوقحب ساسم ىلع ىوطنت ةيرادإ تاءارجإب ةطاحإلاب ةصتخم             
  ".اهب طاحي نأ طلتخملا ءاضقلل زوجي ذئدنعو ىرادإ ءارجإب انه قلعتي 

عـم أدـبملا اذـه ةدكؤم فا        نئتسالا ىف ةيردنكسإلاب ةطلتخملا فانئتسالا ةمكحم تتب دقو       
هنأ)٦١(اهمكح نع جتن دقو رثكأ هتعسوت   :  

مـل ،تـناك ًايأ ،ةيويدخلا ميسارملاو نيناوقلا ،طلتخملا ىئاضقلا حالصإلا ةبقح ءانثأ ىف              "
ررـض نـم هببسـت اـم ثـيح نم اهب طاحت نأ مكاحملل زوجي ةيرادإ تاءارجإ ىوس نكت            

نأ بـجي ،بـناجألا ءالؤـه ةهجاوم ىف ميسارم          لاو نيناوقلا هذهب جتحي ىكل هنأو     . بناجألل
ىندـملا نوناـقلا نـم    ١٢ةداـملا هيلع صنت امل ًاقفو ءاضقلا ةنواعمب مت دق اهرودص نوكي     

  ".طلتخملا 
    ، تغيـص ةببسـم ًاليوـط تـلظ ىتلا ةيرظنلا هذه ن            إف "هيشاف ديرفلأ ىعدملا ىأر قفو
، ". ةجرد ىصقأ ىلإ ةقلطم تارابعب       قح نعو هتاذ تقولا ىف تررق      ةمكحملا نأ    "هيأر ىفو

ةـلايبمكلا رـبتعي ىذـلا ىنامثعلا نوناقلا ةيروطاربمإ لظ ىف اهيف باتتكالا مت دق نوذألا نأ                 
ىـف لصـفلا هـل زوـجيو صاصـتخا بحاص ىراجتلا ءاضقلا نأو ،ىراجت لمع درجم                 

  ".ىوعدلا عوضوم نوذألا ةميق عفدب ةرئادلا ىلع تمكحو ،عوضوملا 
،  م مايأب قحال تقو ىفو     ويام   ٧ةدودع ىـف لمش دقو نويدلا ديمجت موسرم رشن         ١٨٧٦   ،

نـم ةمهم ةعومجم ةلأسملا تلوت دقو  . ةرئادلاو ةموكحلا نويد عيمجل ًاماع ًاديحوت هتاذ تقولا 
ماـعلا نيدلا قودنص سيسأتب رخآ موسرم ردص امك    . ةيسنرفلا ةيلاملا تآشنملاو كونبلا لاجر    
راـمث ىه ةوطخلا هذه تناكو      . ةيبنجألا لودلا ةطساو  ب اوريتخا بناجأ نوضوفم هترادإ ىلوت     

ىـف حلصلا اذه نأ عقاولاو      . رهشأ ةدع ىدم ىلع ةيرصملاو ةيبوروألا ةيسامولبدلا هتلذب دهج        
ًاددـع نأ الإ    . ةيئاضقلا ىواعدلا ،ىرخأ رومأ نمض ،ىدافتل مربأ دق       ) وتادروكنوك(سالفإلا  

ةرئادـلا وأ اهدـحو ةرئادـلا ءاوـس ىر     ـخأ ةرم روضحلاب اونلعأ ةنازخلا نوذأ ىلماح نم       
ةرئادـلا  (ةـطلتخملا ةمكحملا مامأ ىواعدلا هذه ترظن دقو         . نينماضتمك ةيرصملا ةموكحلاو  
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ويام   ١٧ةسلج ىف   ) ىلوألا لـحم تـناكو دـيدج نـم صاصتخالا ةلأسم تريثأو           . ١٨٧٦ 
نـم ةم  وكحلا اياضق ةنجل  ءاضعأ روضح كلذ ىلت دقو. نيفرطلا الك لبق نم ةلوطم ةعفارم 

 ١٨موـي ىوعدلا هذه ىف مهجئاتن  ميدقتل ةمكحملا ةعاق ىلإ            ) ةلودلا سلجم لداعي  (نييبوروألا  
  .١٨٧٦ويام 

نـع رداصـلا ىئاضقلا مكحلل مارتحاب عوضخلا لضف          "هنأ ىسنرفلا ىعدملا حضوأ دقو    
بسـح  ،تفصتا مكحلاب ةصلختسملا جئاتنلا نأ هيأر ىف ناك نإو ،ةطلتخملا فانئتسالا ةمكحم         

ىـلإ لوصولا عم اهبنجت نكمملا نم ناك ةراثملا ةيرظنلا نأو ةغلابملاب ،رظن تاهجو ضع               ب
ةروـطخلا نـم ةجردلا هذه ىلع فقوم ىف         ،ًامزال هل ادب   "دقف ،هريبعت قفوو  ". اهسفن ةجيتنلا     

ةرداصـلا تارارـقلا هاجت بجاولا مارتحالا ىلع لثملا ءاطعإ ،ىئاضقلا ميظنتلا لهتسم ىفو              
مل املاط هروص ىمسأ ىف ءاضقلا نع   .  )٦٢("رصم ىف ضقن ةمكحمل دوجو كانه نكي 

  
ىـف ةيردنكـسإلاب ةـطلتخملا فانئتسالا ةمكحم          "الوجنود ةلمح ىوعد     ")٢  ،٢ 

  ١٨٩٦ربمسيد 
،        ١١ةداملا ىرخأ ةرم مادختساب      ةطلتخملا مكاحملل ىئاضقلا صاصتخالا ميظنت ةحئال نم  

يد ٢ىف ةطلتخملا فانئتسالا ةمكحم تنادأ       ةموكحلا ١٨٩٦)٦٣(ربمس  ىـتلا   "ةيرصم-ولجنألا " 
نـم ًالدب نادوسلا ىف ةيركسعلا ةلمحلا ليومت ىف  ) نيدلا ةنجل (ةطلتخم ةرادإ لاومأ تمدختسا     

  .نيدلا ةمدخل لاومألا هذه سيركت
ـينوي  ٨ىـف اهحلاص ريغل مكحلا ةرهاقلاب ىلوألا ةجردلا ةمكحم ةاضق ردصأ نأ دعبو                ه 

ةموكحلا تعفر١٨٩٦   .فانئتسا ىوعد) ةيزيلجنإلا ىرحألاب لقنلو( "ةيرصم-ولجنألا "، 
صاصـتخا ةلأسـم ىف ةيردنكسإلاب ةطلتخملا فانئتسالا ةمكحم تلصف ،ىلوأ ةيثيح ىفو     

مكاـحملل ىئاضـقلا صاصـتخالا ميظنت ةحئال نم          ١١ةداملا ساسأ ىلع    : ةطلتخملا مكاحملا   
عاطقتـسا نأشب نيدلا ةنجل عم قافتال       اب ةموكحلا اهتذختا ىتلا تارارقلا     "نأ تأرو ،ةطلتخملا  

رـيبعت قـفو وأ ،ةموكح رارق لثمي ،ددحم ضرغ ىف همادختسال ىطايتحالا لاومأ نم ءزج                
ماـعلا نوناـقلل ةـماعلا ءىدابملا بجومب وأ اهسفن هتعيبط مكحب عضخي ال ةدايس رارق رخآ                 

 هـنأب ةـم   كحملا تمّلـس دـقف كـلذ عـمو        ". ةيئاضـقلا ةطلسلا ةطساوب ميوقتلا وأ صحفل        ل
وـيلوي   ١٧ىـف رداصلا ةيفصتلا نوناق اهعم قبسم قافتا ىلع ءانبو لودلا ةقفاومب             ،اهرشنب"  
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نإـف ،ًالبقتسـم دالبـلل ىلاملا فقوملا ديدحتو ةيضاملا لئاسملل ةيوست ىلإ ىمارلاو               ١٨٨٠  
نيدـلا قودنـص تـمظنو تسرأ ىتلا ميسارملا فلتخم تعبط دق نوكت ةيرصملا ةموكحلا               

ضيوـفتلا دودـح نـع تجرخ دق         "ةموكحلا نأ ةمكحملا تربتعا مث    ". ةيلع  ف ةيدقاعت ةفصب  
دـقعلا ىف اهيلع صوصنملا تالاحلا قاطن جراخ تفرصت          "اهنأو "لودلا لبق نم اهل حونمملا    

زواـجت   "اهباـش نيدلا ىضوفم نم ةحونمملا ةقفاوملا نأ اوأر دقف ةاضقلل ةبسنلاب ،ًاريخأو            ". 
نوـكيل ةموكحلا هتذختا ىذلا رارقلا نع ىدايسلا رارقلا ةفص          ءافتنا هيلع بترت امم      "ةطلسلل
  . )٦٤("ةطلتخملا مكاحملل ىئاضقلا صاصتخالا ىف جردني انه نمو  "ىنوناق ريغ ًايرادإ ًارارق

ىوـعد لوـبق زاوـج ةلأسـم ىلع ةطلتخملا فانئتسالا ةمكحم تدر ،ةيناث ةيثيح ىفو                
نأ ةـمكحملا ترـبتعا     : نيدـلا ةنجل ىضو   فمو ةلودلا كالمأ راظنو تادنسلا ىلماح دارفألا      

تـلبق سـكعلا ىـلع اـهنكلو ةضوفرم ةلودلا كالمأ راظنو تادنسلا ىلماح دارفألا ىوعد                
ءالؤه نأ  اهريدقت ىفو . نيدلا ىضوفم ىوعد   بـجومب هنأ امب     )٦٥("فلتخم فقوم ىف اوناك    "   

ةنسل ةيفصتلا نوناق نم      ٣٨ةداملا   لـكلا قوقح ن    ع عافدلاب نيدلا ىضوفم فيلكت مت      "١٨٧٦ 
هـنإف ةيصخش ةطلسب مهنم لك ضوف   …ءالؤه حلاصل هن  إثيحو ؛نينئادلل ىلودلاو ىعامجلا       ،

  ".ًادرفنم فرصتلا ىف قحلا هل نوكي 
             ، نيدـلا ىضوفم ججح رابتعالا نيعب ةمكحملا تذخأ دقف ،عوضوملا رهوجب قلعتي اميفو

بـلطت نأ عيطتست ال ةيرصم      -ولجنألا ةموكحلا نأ   "ىلع اددش نيذللا ،نينويو سيول نيديسلا     
ةلمحلا ليومتل ةمزاللا غلابملا ،ىطايتحالا قودنص نم ،اوحنمي نأ نوعيطتسي ال نوضوفملاو            

رـيغ تافورصملا نمض ةجردم ريغ تافورصملا هذه لثم ن          إثيح ،نادوسلا ىف ةيركسعلا     
ةداملا نم ٣ةرقفلا ىف اهيلع صوصنملا ةيدايتعالا  موسرم نم ٣  ويلوي ١٢   ٦٦( "١٨٨٨(.  

تاـيلآ   "ديعـص ىـلع ءاوس ًايرهوج ًارود تبعل رصم ىف ةطلتخملا مكاحملا ن            إثيحو  
اـنيلع لهسـلا نـم نوكي هنإف ،ةيسايسلا ةحاسلا ىف وأ              ")٦٧(داصتقالا ىلع ةيبوروألا ةباقرلا   
نـمث ىأـب نميـهت نأ ىف     ") ةيرصم  -ولجنألا "وأ ةيويدخلا (ةيذيفنتلا ةطلسلا ةبغر ببس مهف      

ةديدجلا ةيئاضقلاةطلسلا هذه ىلع   .  
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  ةطلتخملا مكاحملا لالقتسا ىلع ةيذيفنتلا ةطلسلا نم ةضورفملا دويقلا) ج
  زومرلا ةطساوب ةيسايسلا ةباقرلا )١

دـهع ىـف ةموكحلاو ،ةلادعلا ىلع ةباقرلا نم ًاردق ةداع ةيسايسلا ةطلسلا ةدايس ىضتقت                 
س دقف ؛ةدعاقلا هذه نم            خيراـت ىتح   (ةيويدخلا ةطلسلا تع      ءانثتسا لثمت مل ليعامسإ ىويدخلا

ةـطلتخملا ةيئاضـقلا ةطلسـلا رـبع اهتطلس ةسرامم ىلإ           ) ١٨٨٢ماع ىناطيربلا لالتحالا    
نـم ردـق ىصـقأب ًانايحأ ةطلسلا هذه رهاظم تفصتا دقو      . ١٨٧٥ماع تيسرأ ىتلا ةديدجلا     

ىزـلا ءاد   ترا ةطلتخملا مكاحملا ةاضق ىلع تضرف اهنأ لاثملا ليبس ىلع كلذ نمف ؛ةيزمرلا            
لالـخ نمو   . )٦٨(شوبرطلاو) stambouline(ىلوبمطسالاب ةبقحلا كلت ىف زيمت ىذلا ىنطولا      

ضوـف   هـنأب وهتطلسب ريكذتلا ليعامسإ ىويدخلا دصق ،ىئاضقلا ءادرلا اهمهأو ،زومرلا هذه             
تـقولا ىف ريكذتلل   "ةليسو هل ةبسنلاب كلذ ناكو. ةطلتخملا مكاحملا ةاضق انه مهو ،ةاضقلا اهب     

  .)٦٩("لوألا ىضاقلاو ،مكاحلا هنأب هتا ذ
دـــهع ىـــف ١٨٧٥ىـــف ةـــلودلا اياضـــق ةـــنجل ءاشـــنإ   ) ٢    

  )١٨٧٩-١٨٦٣( ليعامسإ ىويدخلا
ةطلتخملا مكاحملا ترظن   ١٨٧٥حالصإ قايس ىف     ") ةـيلهألا   "مكاـح   ملا كلذ دعبو لب   ( ، 

ىـف اهلثمي ن  أ ةيذيفنتلا ةطلسلا تررق دقو. دارفألا ىواعد ىف لصفت تناك امك ةلودلا ىواعد       
لـبق نـم ةداـع اـهيلع قلطي ناك ىتلا ةلودلا اياضق ةنجل وراشتسم ةيرادإلا ىواعدلا هذه                  

  .ةلودلا سلجم ىمسم ةبقحلا كلت ىف ةينعملا رصانعلا
نـم ءادـتبا ةطلتخملا مكاحملا تاطلس ىلع ةضورفملا دويقلل  ىرخأ ةلثمأ             ) ٣

  )١٨٨٢(ىناطيربلا لالتحالا ةبقح 
مكاـحملا ءاـغلإ لـجأ نـم ةيناطيربلا ةطلسلا تالواحم     : ١٨٩٧-١٨٩٦ةرتفلا ـ أ  

  :ةطلتخملا
  ةادأك ةيلهألا رصم مكاحم مادختسا

ىف   ىـلإ ،رصـم ىف ىئاضقلا ميظنتلا ةداعإ لامكتسا ىلإ اشاب رابون علطت              ١٨٧٩         
  ، ءاشنإ ربع  ةطلتخملا مكاحملا بناج نييناـمثعلا نيـب تاعازنلا ةيوستب صتخت ةيلحم مكاحم             

اذـهل ةـمتاخ تعـضو       ١٨٨٢ماـع ىـبارع ةروث نأ الإ        . ىراجتلاو ىندملا نيلاجم  لا ىف   
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عورشـملا اذـه اوفنأتـسا اهسفن ةنسلا ىف دالبلا اولتحا نيذلا نييناطيربلا نأ ريغ ،عورشملا                
ىمسـم تلمح ىتلا مكاحملا    ١٨٨٣ىف اوأشنأو    بصـنا دـقو   ". ةـيلهألا رصـم مكاـحم     " 

،        ندملا لاجملا ىلع مكاحملا هذه صاصتخا      نييناـمثعلا نيـب ىواعدـلا عيمج ىف ىراجتلاو ى
هذـه صاصـتخا لمـش ،ىئاـنجلا لاجملا ىفو     . ةيصخشلا لاوحألاب اهنم قلعتي ام ادع اميف  

رخدـت الو نويناـمثعلا اـهبكتري ىـتلا حنـجلاو مئارـجلاو تافلاخملا عاونأ عيمج مكاحملا                 
مكاـحملا  تـسرام دقو  . ةيلودلا تادهاعملا بجومب ةطلتخملا مكاحملا صاصتخال       "ةـيلهألا  " 

رئاسـخ ناشـب ةموكحلا ةنادإ اهل زوجي ناك هنأ امب ةطلتخملا مكاحملا ةطلسل ةيزاوم ةطلس                
مكاحملا ةاضق ق   . موسرم وأ نوناقل ىرادإ رارق كاهتنا ةلاح حلاصمو         نيـب   "ةـيلهألا  "رف امك

ةداملل دانتسالاب    )٧٠(ةيرادإلا تارارقلاو ةدايسلا تارارق    يظنتلا ةحئال نم   ١٥  ىـف ىئاضـقلا م      
  . )٧١(طلتخملا ءاضقلا ماكحأ نم ءزجل ًاضيأو "ةيلهألا "مكاحملا نأش

ًاضيأ تيمس دقو   - ١٨٧٦ماع   "ةيناثلا ةرئادلا ىوعد   "دعبو ىوـعد  "  و - "نيدـلا ىوعد   " 
ةـثالث قاـحلإ نويناـطيربلا ررق        ١٨٩٧ماع   "ديؤملا ىوعد "  و ١٨٩٦ماع   "الوجنود ةلمح   ،

ىـف تمـض ىتلا فانئتسالا ةمكحم نإف مث نمو ؛ةيلهألا            "فانئتسالا ةمكحمب نييبوروأ ةاضق   
ربمسيد   ٣٠ نييبوروأ ةعبسو  ًايرصم رشع ةثالث  (ًاراشتسم نيرشع    ١٨٩٦  ددـع  عـفترا      )   ،

ًالـقن ،ةمكحملا ةئيه ىف ىناطيرب وضع لوقل ًاقفوو         . ةرشع ىلإ اهيف نييبوروألا نيراشتسملا    
       ، ةيئاضـقلا ةئيهلا ىلإ بناجأ ءاضعأ مض        "نإفنادروجوك ديسلا كاذتقو ىسنرفلا لصنقلا نع

  ".ةطلتخملا مكاحملا ءاغلإل ةعيرذ ًالبقتسم رفوي نأ هنأش نم ةيرصملا
  :"ةطلتخملا مكاحملل ةداضملا  "ةيفحصلا تالمحلا

 ةـيلحملا ةفاحصـلاب ترشـن ةدـيدع تالاقم ترداب رشع عساتلا نرقلا ةياهن نم ءادتبا               
ةطلسـلا بجشـب    ) ١٨٩٧ىـف زميات ةديرج     (ةيزيلجنإلا ة   فاحصلا ىف وأ   "ارتلجنإل ةيلاوملا "

-وـل جنألا "ةـموكحلل ةيدايسـلا تارارـقلا ىـلع ةطلتخملا مكاحملا اهسرامت ىتلا ةيباقرلا            
  .نيتطلسلا نيتاه نيب ىنلعلا عازنلا ىلإ تالاقملا هذه تراشأ دقو. )٧٢("ةيرصم

  :ةطلتخملا مكاحملا تاطلسل ىسمخلا ديدجتلا ةلاح
اذـكهو ؛حيرـم ريغ عضو ىف ةطلتخملا مكاحملا تلظ رصم ىلإ نييناطي         ربلا ءىجم ذنم  

ناـملربلا ةـين تهجتا   ١٨٩٩ماع ةطلتخملا مكاحملا تاطلسل ىسمخلا ديدجتلا ةياهن ىف هنإف          ،
  .)٧٣(اهئاغلإ لب ،اهتاطلس صيلقت ىلإ ىناطيربلا
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 :ةيرصم -ولجنألا "ةيحئاللا ةطلسلا  - ب

ميسارم لاثم  لا لاجملا ىف١٨٩١ و١٨٨٩    ىئانج 
اـهل ًاـحاتم نكي مل       "ةيرصم-ولجنألا "ةيذيفنتلا ةطلسلا نأ انل حضتي مدقت ام ىلع ًاسيسأت        

". ةبسـتكملا مهقوـقح    "كاـهتنا ةلاح ىف وأ بناجألا مهت ىتلا تالاجملا ىف عيرشتلاب دارفنالا  
راـطإ ىف تازايتمالا ةبحاص لودلا ءالكو عيمج ةقفاوم ىلع لوصحلا اهيلع نيعتي ناك امنإو     

 ةـموكحلا لـبق نـم  تارم ةدع تحرط عيرشتلا لالقتسا ةلكشم نأ عقاولاو              . ىلود رمتؤم 
ىماع ىف اميس الو      )ةيرامعتسالا( "ةيرصم-ولجنألا" اهتطلـس صوصـخب     ١٨٩١ و ١٨٨٩،   
   .ةيطرشلا

ةـطلتخملا فانئتـسالا ةـمكحم اهترقأ دقو ،ةطرشلا حئاول نأ ىلإ ددصلا اذه ىف ريشنو                
رياني   ٣١موسرمل ًاقبط    مكاـحملا ةطـساوب قـيبطتلل ةلباقو بناجألل ةمزلم تراص           ١٨٨٩   ،

رماوأ ،تارارق ،ميسارم ،نيناوق  (اهرودص لكش ناك ًايأ ،ةطلتخملا       حئاوـللا هذـه ىـلوأو    ).  
ربمسيد   ١٧ىف تردص ىتلا كلت تناك       لاـفطألل ىراـبجإلا ميعطتلاـب ةـصاخلاو         ١٨٩٠   

ينوي٩خيراتب تردص دقف ةيناثلا امأ   . ةدالولا ىثيدحو  ماـظن رصـم ىـف تـسرأو     ١٨٩١ ه   
ـينوي  ١٣ىـف رداصـلا ىرازولا رارقلا ىف تلثمت ةثلاثلاو          . ةيندملا ةلاحلا تالجس    ١٨٩١ ه 

فانئتـسالا ةـمكحم اـهترقأو نانـسألا ءاـبطأ اهقيبطت لمشو ،بطلا ةنهم ةسرامم نأشب                
تآشـنملا نأـش ىـف       ١٨٩١ هينوي ىف تردص ىتلا كلت تناك حئاوللا هذه رخ        آو. ةطلتخملا  
حتـفل ةماعلا ةطلسلا نم قبسم صيخرت ىلع لوصحلا طرش ةحئاللا هذه تضرف دقو ،ةما           علا

ةيدنألاو كريسلاو حراسملاوبراشملاوةمعطألا لاحمو ىهاقملا لثم ةماع تآشنم   )٧٤( .  
  

 
 

 
امب رصم ىلع نييناطيربلا ةضبق تدتشا       ١٩٠٤ماع   "ىلودلا قافولا  "نم ًارا بتعاو    ،

ةـيزيلجنإلا ةغبصلا ءافضإ ىف نذإ ططخملا لثمتو        . ١٩١٤ىف ةيناطيربلا ةيامحلا نع رفسأ      
ةطلتخملا مكاحملا لثم ةيئاضقلا تاسسؤملاو نوناقلا كلذ ًالماش)٧٥(دالبلا ىلع لماكلاب  ،.  
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  : ١٩١٤ و١٩٠٤ىماع نيب ام ) أ(
  نوناقلا ىلع ةيزيلجنإلا ةغيصلا ءافضإ 

  ةيذيفنتلا ةطلسلا لبق نم ةطلتخملا مكاحملاو
  
  )١٩٠٤(ىدولا قافولا ذنم عاضوألا روطت) ١

نـم اهيلع عزانت               ملا ةيرامعتسالا لئاسملا ةيوستب اتماقو ارتلجنإو اسنرف نيب براقت ثدح
مساب رثكأ ترهُتشا ىتلا   ١٩٠٤ماع تاقافتا لالخ     ،   . )٧٦("ىدولا قافولا"  ارـتلجنإ تـنكمت دقو

  .اهضارغأ ىلإ لوصولا لجأ نم ةروانملل ريبك شماه كالتما نم ،خيراتلا كلذ ذنم
  
 فقوت نود لصتم مكح ىف لمأت ةيرامعتسا ةيذيفنت ةطلس-أ 

هـسرامت اسنرف    تلظىذلا ىفاقثلاو ىسايسلا ريثأتلاب نويناطيربلا مدطصا رمألا ئداب ىف            
لـمعلا نـم نييسـنرفلا نيفظوـملا داعبتـساب اوأدب دقف مث نمو ،تقولا           كلذ ىف رصم ىلع     

ءارجإـب كـلذ دعب لالتحالا ةطلس تماق مث    . ةماع ةفصب ةيرادإلا تاهجلا نمو لب ،ةموكحلاب      
كـلت ،ةرهاـقلاب ةـيويدخلا قوـقحلا ةسردم ىف اميس ال ،ىميلعتلا ماظنلا ىف لماش حالصإ                 

ةـعقاولا كـلذ نمو ،اهليصافت قدأل درسب ةيسنرفلا          ةيسامولبدلا تالجس لفحت ىتلا ةسسؤملا      
ةـسردملا كـلتل ىسنرف ريدم رخآ ةلاقتسا نأشب ارتلجنإو اسنرف نيب تبشن ىتلا ةيسامولبدلا                

ىف ريهشلا صصختملا وهو ١٩٠٧ماع  رـيبمال دراودإ نراـقملا نوناـقلا  ،   ،)٧٧(Edouard 
Lambert.  

ربمفون   ٢٨ىف ًارارق نويناطيربلا ذختا ًاريخأو       ةـينوناقلا ةيصخشلا ةفص طاقسإب      ١٩٠٤   
ذـنم ،ةرادإلا هذـه حبصـتل ،ةيردنكسإلا ءانيمو قربلاو ،ةيديدحلا ككسلا ةئيه نع ةطلتخملا               

بحـس نييناطيربلا فادهأ نمض نم ناكو       ". ةيرصم  -ولجنألا"ةموكحلل ًادادتما ،خيراتلا كلذ     
تاـهج ضـعب نيـب ةمئاقل       ا ةميدقلا تاعازنلا رظنب قلعتي اميف ةطلتخملا مكاحملا صاصتخا        

ةطلتخم تارادإ ةباثمب ربتعُت تناك ىتلا تاهجلا كلت        -ةيلحملا ةرادإلا    اـياعر نـم دارفأو   -    
  .)٧٨(ةينامثعلا ةلودلا
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 ١٢ةداملا  : ةطلتخملا فانئتسالا ةمكحم  " ةنهادم"ىلإ ىعست ةيناطيرب ةيذيفنت ةطلس      -ب
 طلتخملا ىندملا نوناقلا نم ةديدجلا

 ١٩١١ماع رارقل ًاقفو     دع  ملا طلتـخملا ىندـملا نوناـقلا نم        ١٢ةداملاب ةصاخلا ةرقفلل ل        
  :نإف

ةـيعمجلا تالوادـم ةـياهن ىـف طلتخملا عيرشتلاب ةصاخلا تاليدعتلاو تافاضإلا نست         " 
ة               دـع  ملا نيناوقلا ربتعُت نأ ىلع ،اهلالخ ىرج امل ًاقبطو ةطلتخملا فانئتسالا ةمكحمل ةيمومعلا

  ."ةيمسرلا ةديرجلا ىف اهرشن درجمب ةيراس
ةـصاخلا تاعيرشـتلا رادـصإ ةطلـس نأ فيك ىلوألا ءازجألا دحأ ىف انيأر نأ قبسو                 
بـلطتي ناـك ليدـعت لك نأ كلذ ،رسيو ةلوهسب حالصإ ىأ ءارجإب حمست نكت مل بناجألاب                  

ىندـملا نوناـقلا نم      ١٢ةداملاب ةصاخلا ةرقفلا ليدعت نأ الإ       . ةيبنجألا ىوقلا نم ةقفاوم ًالوأ      
ةيرصم -ولجنألا"ةموكحلا نّكميل ءاج طلت     خملا نـم رـيبك ءزج ذيفنت نم ،نيحلا كلذ ذنم           "   ،

ةطلسـلاب ةـطلتخملا فانئتسالا ةمكحم مهطبر لالخ نمف         . رصم ىف ةيرامعتسالا اهتاططخم   
عورشم ىمسر لكشب   -ةيعيرشتلا ةحاسـم صيـلقت ىف ،رخآب وأ لكشب ،نويناطيربلا حجن           -   
  .ةطلتخملا مكاحملا ةاضق اهب عتمتي ناك ىتلا ةيلالقتسالا

خيراـتب ةينادوسلاو ةيرصملا نيتموكحلا دض ساتسكو ىنيسنب ةيضق           -ج لـيربأ   ١١   
ءاـهنإو هتاطلـس قاطن عيسوت ىف ىناطيربلا رمعتسملا قحب ىنوناقلا فارتعالا            : ١٩١٠

  :نادوسلا ىف) ةيرصم-ولجنألا وأ(ةيناطيربلا ةم وكحلا لاعفأ ىلع ةطلتخملا مكاحملا ةباقر
ىنيسـنب نالواـقملا بـلاط ةيضقلا هذه        ىف  Bencini   ساتسـكو   Quistas   نيتموـكحلا  

. نادوـسروب ىف لامعأ نم مت دق ناك ام لباقم ةيلاملا غلابملا ضعب عفدب ةينادوسلاو ةيرصملا      
ىلاـتلابو ،ةيرصـملا ىضارألا نم ءزج ىه ةينادوسلا ميلاقألا نأ ىأترا دق امهنم لك ناكو                

صم -ولجنألا"ةموكحلا نإف    ةـموكح   اـهيلع تـقفتا ىـتلا تادهعتلا نع ةلوئسم نوكت         " ةير 
ةيرصم -ولجنألا"ةموكحلا نأ الإ    . نادوسلا مكاـحملا صاصـتخا   مدـعب تـعفد دـق تناك    "    

ةـيقافتا ىلإ دنتست تناكف كلذ ىف اهتجح امأ         . اهتيلوئسم مدعب تكسمتو ،ةيضقلا كلتب ةطلتخملا     
ناطيربلا ةموكحلا نيبو اهنيب ةعقوملا     ١٨٩٩ماع   ةلقتسـم ةـموكح نادوسـلا حنمت ىتلاو ،ةي          

ةيرصم-ولجنألا"ةموكحلا نع ًامامت ةلصفنم   ."  
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ةـموكحلا ةـفكل ةـطلتخملا فانئتـسالا ةمكحم حيجرتب ةيضقلا تهتنا دقو                -وـلجنألا " 
ًايمسر فارتعالاو  "ةيرصم ةوـق ةيعـضوب كسـمتلا ىف طقف سيل اهقحب ىمظعلا ايناطيربل             "، 

اهتاطلـس قاـطن عيـسوت ىف بستك   ضيأ امنإو ،رصم ىف لالتحالا      . )٧٩(ملا اهقحب صخألابو ًا
، ١٨٩٩ماـع ذـنم نادوسـلا ىلع ىرست دعت مل ةطلتخملا مكاحملا ماكحأ نأ ركذلاب ريدجلاو                 

مـل اـهلاعفأ نأ املاط ةقطنملا كلت مكح ىف ةيناطيربلا ةطلسلا دي قالطإ ىلإ ىدأ ىذلا رمألا                  
  .ةطلتخملا ةيئاضقلا ةطلسلا ةباقرل ةعضاخ دعت

  
ىماـع نيب     )٢ ةـميزهو ىـلوألا ةـيملاعلا برـحلا جئاـتن          : ١٩٢٢ و ١٩١٤ 

 :ةيذيفنتلا ةطلسلل ةعبات ةطلتخم ةيئاضق ةطلس: ةينامثعلا ةيروطاربمإلا 

لاصـفنا كـلذ نمو ،ةيرذج تارييغت دهشي ىميلقإلا ىسايسلا قايسلا أدب             ١٩١٤ماع ذنم     
ةـموكح ىلع ءاقبإلا عم ،ةيناطيربلا  ةيامحلا تحت اهعضوو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نع رصم      

 ١٩١٤ىماـع لالـخ ،تأر دـق ةـيناطيربلا ةسايسـلا تناك ،ةماع ةفصبو           . ةمئاق ةيرصم 
تاسـسؤملا ىـف اـهءارجإ ىوـنت تناك ىتلا ،ةلماشلا حالصإلا ةيلمع ئجرت نأ                ١٩١٥و  ،

برحلا دعب ام ىلإ)٨٠("ةيامحلا"ءوض ىف ةيرصملا   ،.  
  
  :١٩١٩ماعل ةيرصملا ةروثلاو ىل وألا ةيملاعلا برحلا جئاتن -أ

عـمتجملل ىسايسـلا ريصـملاب هطبر ىلإ رصم ىف طلتخملا ءاضقلل ىلودلا نيوكتلا ىدأ               
حالـصإلا مكاـحم تضرعت       ١٩١٤ماع ىف ىلوألا ةيملاعلا برحلا تنلعُأ امدنعف        . ىلودلا  – 

اـمف  ؛ )٨١(ةديدـش تاديقعتو تابوعصل  "-Michaël Hanssonنوسناه ليئاخيم لاوقأل ًاقفو 
لؤاسـت ماـمأ اهسـفن ةـطلتخملا مكاحملا تدجو ىتح رصم ىف ةيفر                 إ  علا ماكحألا تنلعُأ ن

ةـضورفملا ةـيفر              وهو الأ ،ىرهوج    علا ماكحألا ىلع ةقفاوملا اهيلع ىغبني ناك اذإ ام ةفرعم
  .ةيناطيربلا ةيركسعلا ةطلسلا لبق نم

ئاخيم ،ةطلتخملا فانئتسالا ةمكحم سيئر بئان ماق هيلع           ةوـعد  " ــب ،نوسـناه لي    ءانبو
ةـيعمجلا هبشـي اـم ليكشتل ةمدخلا ىف          نولازي ال اوناك نيذلا ةطلتخملا مكاحملا ةاضق عيمج         

ربمفون   ٦خيراتب ةيمومعلا ةيعمجلل رخآ عامتجا ىفو       . ةيمومعلا مكاـحملا ةاضق نلعأ     ١٩١٤   
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اهتـضرف ىـت    لا ةيئانثتـسالا تاءارجإلا ذيفنت ىف ةكراشملا ىلع مهتقفاوم ،ًايمسر ،ةطلتخملا          
  .ةيفرعلا ماكحألاو برحلا فورظ

ًاـهجو اهسـفن تدجو دق تناك ةطلتخملا مكاحملا نإ           "نوسناه ليئاخيم لوقي ،هبناج نمو    
ىـف ،فاـضأ امك     ". نوكأ ال وأ نوكأ   :" ةلوقمب اهنع ريبعتلا نكمي ةيريصم ةلكشم مامأ هجول       

اـم اذإ ةطلتخملا مكاحملا     " نأب هيلإ رسأ دق ناك يناطيربلا ىئاضقلا راشتسملا نأ ،قحال تقو          
  ". )٨٢(تقلغُأ دق تناكل ةيئانثتسالا تاءارجإلا ىلع ةقداصملا تضفر دق تناك

ةفاحصـلا ىـف ةـفينع تاداـقتنا لحم تناك ةطلتخملا مكاحملا نأ ًاضيأ ركذلاب ريدجلاو               
ىـف ةـطلتخملا ةيئاضـقلا ةسسؤملا نأ ىري ضعبلا ناك دقف    . ةسايسلا ةديرج لثم ،ةيرصملا  

  ." )٨٣(امامت دياحم رودب اهسفنل ظفتحت ىتح اهتايحالص ءارو  ىمتحت نأ اهب ردجي ناك "رصم
كـلتك   ةـمهملا تادناسملا ضعبب مكاحملا كلت تيظح ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةياهن ىفو             ،

لوـلغز دعـس    ،رصم لالقتسال ىقيقحلا بألاو ةينطولا ةكرحلا ميعز نم اهتقلت ىتلا          دـقف  .  
ه ىـف نيميقملا بناجألا اياعرلا ىلإ        "،)٨٤(ةطلتخملا مكاحملا مامأ ق   باسلا ىماحملا اذه  ،جو   ءادن
رياني   ٢٧ىف  " رصم سيئرـل بـختن              .١٩١٩   ملا بـئانلا نيـحلا كلذ ىف لولغز دعس ناكو  

ةبصـع ىـف رصم لالقتسا نع عفادي ناك ىذلا  ىرصملا دفولا سيئرو ىعيرشتلا سلجملا                
ماع   هئادنىفو  .  ممألا لولغز دعس هبن     ١٩١٩  عـم ضراـعتت ال ةـينطولا تاعلطتلا نأ ىلإ           

 ىـف لـمأي ناـك لولغز دعس نأ ىلإ ةراشإلا ردجت انهو            . رصم ىف بناجألا قوقح ةيامح    
مهتطشـنأ ةـلوازم ىـف ةلوهسب رارمتسالا ىلع مهتدعاسمو بناجألا اياعرلا ةقثب ظافتحالا              "

دـعو دـقف ًارـيخأو    ." مهتازايتمال لماكلا مارتحالا نم راطإ ىف ةيفاقثلاو ةيعانصلاو ةيراجتلا     
قـلعتي اـميف ءاوـس ،بناجألاب صاخلا تازايتمالا ماظنب ساسملا مدع            " ـب ىرصملا ميعزلا  

مهتيرـح وأ مهنكاسـم ةـمرح كاـهتنا مدـعب قلعتي اميف وأ ،طلتخملا ءاضقلاو تاعيرشتلاب                 
   )٨٥(". ةيصخشلا

ةروث نأ ركذ     ١٩١٩ي        ، ةطلتخملا مكاحملا ةوظح نم ًاريثك تلان دق تناك لالـخ نم كلذو        
تاسـسؤملا ةيضـق ىـه مـعأو عسوأ ةيضقب ىئاضقلا حالصإلا لوح رئادلا لدجلا  طبر                 

  .  )٨٦(ىمظعلا ايناطيرب عم ةيسايسلا ةقالعلاو ةيرصملا
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ماـظنلا عم  ةطلتخملا مكاحملا قفاوت مدع        : نيتيملاعلا نيبرحلا نيب ام ةلحرم    -أ
 رصم ىف ديدجلا ىروتسدلا ىسايسلا

ناك ةيحان نم     ةـطلتخملا مكاـحملا ىـف      ) نويرصـمو نوـيبوروأ   (نوماحملاو ةاضقلا    
ءافـضإ ىـلإ ىعسـت تناك ىتلا ةيناطيربلا ةيحالصإلا تاعورشملا فلتخم ةدشب نوضراعي              

نـكي مـل ،ىرخأ ةيحان نمو       . ةفلتخملا ةيئاضقلا تاسسؤملاو نوناقلا ىلع ةيزيلجنإلا ةغبصلا      
ةوـقلا وـحن ًائيشـف ًائيـش لوحتت اهلعج امم ةطل            تخملا مكاحملل ةبسنلاب ًايتاوم ىلودلا قايسلا     

. ىناـطيربلا لالتحالا ةوق ىهو ،اهلمع رارمتساو اهئاقب نامض ىلع ةرداقلا ةديحولا ةيبنجألا            
ضيرـحتلا ماـمأ     –ةـيناطيربلا ةـيامحلا كلت تماق ،ةيرصملا ةينطولا ةكرحلا مضخ ىفو              

ةيقيقحلا ةياهنلا ةباتكب-ةطلتخملا مكاحملا نم ديازتملا مكاحملا كلتل   .  
  ١٩٢٢ماع رصم لالقتسا لجأ نم ) ١٩٢٠(ةيحالصإلا تاينورب ريسلا تاعورشم)  ١

رـمورك دروـللا هحرتق     ادق ناك ىذلا ةينوناقلاو ةيئاضقلا تاحالصإلا جمانربب ةنراقملاب         
تاينورب مايليو ريسلا تاعورشم تدب       ١٩٠٥ و ١٩٠٤ىماع ىف    فارـطألا نـم ريثكلل      –،   

لكشـب ًاددشـت رـثكا تدـب     -ةـطلتخملا مكاحملا ةاضق مهنمض نمو ،ةرتف لا كلت ىف ةلعافلا    
ًاـيلام ًاراشـتسم ناـك ثـيح ،بـصانم ةدع لغشي ناك تاينورب ريسلا نأ ركذ                 .  حضاو ي

ةيرصم -ولجنألا"ةموكحلل ،دحاو نآ ىف ،ًايئاضقو       بودـنملل ىنوناـقلا راشتسملا ناك امك        "   ،
هيلع قلط        بقل   ي ناكو ،رصم ىف يناطيربلا ىماسلا تـناك نإو هتاحالـصإو     .  )٨٧("ةـبابدلا " 

ةيرصـملا ةـينوناقلاو ةيئاضقلا ةسسؤملا ميظنت ىلع سوملم ريثأت تاذ نكت مل اهنأ الإ ةديدع                
ةيناملألا -ةينامورلا"ةلئاعلل ةيئاضقلاو ةينوناقلا ةمظنألا جذومنل ًاقفو لمعت تلظ ىتلا           نـمو  ".  

ًةفاـضإ ،ىراقعلا نهرلا نوناقو ىراقعلا عير       شتلا ليدعت تالواحم ركذن تاحالصإلا هذه نيب      
  .ةطلتخملا مكاحملا ىف ةيزيلجنإلا ةغللاب لماعتلا ضرف ىلإ

  
لالقتـسا ىـلع رصم ىف ديدجلا ىروتسدلا ىسايسلا ماظنلا رثأ          : ١٩٣٧ -١٩٢٣ )٢

  ةطلتخملا مكاحملا
فرـع          ١٩٢٢ماع ىف اهلالقتسا ىلع رصم لوصح ذنم          ي ىذـلا ىـكلملا ماـظنلا مايقو  

ىلاوـتت تابوعصـلا تأدب      ١٩٢٣روتسد وه ،ًاديدج ًاروتسد اهحنمب      " ةيروتسدلا ةيكلملا "ـب  ،
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 نـع عافدلاو اهلالقتسا ىلع ةظفاحملا ىف ةريبك ةبوعص تدجو ىتلاو ةطلتخملا مكاحملا ىلع              
  ".اهتيرصم "

  
ةطلتخملا مكاحملا لصأب ةصاخلا ةلكشملا ـ١   ؟ةيبنجأ مأ ةيرصم ىه له:  

نوناـقلا ىف نيصصختملا ءاهقفلا لاب لغشتل ةديدج ةيضق ترهظ           ١٩٢٣ماع باقعأ ىف    
ًالـح دجت مل ةيضقلا كلت تناك اذإو        . ةطلتخملا مكاحملا لصأب ةصاخلا ةيضقلا ىهو ،طلتخملا      
،      "ىلهألا"نوناقلا تايبدأ نإف ،طلتخملا نوناقلا تايبدأ ىف ًامساح          لـباقملا ىـف نأ  ترـبتع ا،   

ىـضاملا ىـف فرـع             مسالا وهو ( اهدحو ةينطولا مكاحملا      ي ناك ام ىلع كاذنآ قلطُأ ىذلا  
نأ ةـظحالملاب ريدجلاو    . ماعلا نوناقلا لالخ نم ءاضقلا ةفص اهل ىتلا ىه        ) ةيلهألا مكاحملاب 

لـحم لحتل تءاج ةيئانثتسا      ماكحأ ىوس ةطلتخملا مكاحملا ماك    حأ ىف ىرت نكت مل ةديقعلا هذه        
  ". ةيلصنقلا مكاحملا "مساب لبق نم فرعُت تناك ةيئانثتسا ىرخأ ماكحأ

              ، ترخأـت دـق تناك ةطلتخملا مكاحملا ةاضق تانييعت نإف ،نوتورب نورفيش بيليفل ًاقفوو
ريهشـتلا ىـلإ تدمع ىتلا ةماعلا ةيعمجلا ىلإ ةيحالصإلا تاعورشملا نم ديدعلا عفر مت امك      

 -ةيرصـملا ةـينطولا تاداـيقلا تناك اهبناج نمو        . )٨٨(" ةطلتخملا مكاحملاب دحاو بناج نم    
تاصاصـتخا قاـطن عيـسوت ىـلإ علطتت          -ةاماحملا كلس ىلإ ىمتنت اهبلغأ ىف تناك       ىتلاو  

نكميـف ةينطولا مكاحملا ريصمتب قلعتي اميف امأ  . ىراجتلا لاجملا ىف اميسال ،ةينطولا مكاحملا    
ىـضاملا ىف زيلجنإ ةاضق اهلغشي ناك ىتلا بصانملا نم ديدعلا ىف ن             ييناطيربلا دهزب هريسفت  

مكاـحملا كـلتل دـيجلا ميظنتلا ريسيتل الإ أشنت مل ىتلا بصانملا كلت ،ةيلهألا مكاحملا                لخاد  
  .)٨٩(اهروطت نامضو

  
  ةطلتخملا ةيئاضقلا ةسسؤملا نأشب تاداقتنالا ةدح دعاصت-١
؟هؤاغلإ مأ طلتخملا ءاضقلا حالصإ    

ةـطلتخملا ةـمكحملا ةاضـق دـحأ        -نوجنيمرأ ذخأ ىضاملا نرقلا نم تاينيرشعلا ذنم         
نـع ًاـبرعم ،ةـطلتخملا مكاحملا هب كسمتت ىذلا ظفاحملا عباطلل تاداقتنالا ليكي               -ةرهاقلاب  

اذـه اـهيلإ دنـسُأ ام اذإ ةيصخشلا لاوحألا اياضق رظن ىلع مكاحملا كلت ةردق ءازإ هككشت                  
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نوناـقو ةـطلتخملا نيناوـقلا ىوس نوفرعي ال     "مكاحملا كلت ةاضق نأ ركذ دقو     . صاصتخالا
  ".ىنطولا مهدالب

،        "ءاشنإب ىداني نوجنيمرأ ناكو      سيراـب ىف ماق  ملا كلذ رارغ ىلع ىبنجألا عيرشتلل بتكم
نودـجي اوناك ةطلتخملا مكاحملا ةاضق نأ كلذ ،درفتم عضو هل ىسنرفلا عيرشتلا نأ ًاحضوم               
ىـف ةيئاضـقلا ماـكحألل تافينصـت وأ تاقيلعت وأ عجارم ىلع لوصحلا ىف ةديدش ةبوعص                 

تالوادـملا ةعاق ىتحو ،ةبتكم اهب نكي مل ثالثلا ةطلتخملا مكاحملا نم ىأ             ف ،ىبنجألا نوناقلا  
قـلعتت تناك ىتلاو اهبلغأ ىف ةميدقلا تافلؤملا نم تائم عضب مضت تناك فانئتسالا ةمكحمب               

  .")٩٠(ىسنرفلا نوناقلاب
ةردـق ىـف كشلا مهرواسي أدب دق بناجألا نيينوناقلا ءاهقفلا ضعب ناك ىرخأ ةهج نمو                

مهنـم نيرخآ نأ ىتح ،رصم ىف ةيبنجألا تارمعتسملا حلاصم ةيامح ىلع ةطلتخملا              مكاحملا  
  . )٩١(ميدقلا تازايتمالا ماظن ىلإ ىرخأ ةرم ةدوعلاب اوبلاط دق اوناك

ىسايسـلا خانملا ءازإ بناجألا كلمتي قلقلا أدب        ١٩٢٢ماع باقعأ ىفو     ىـف دـيدجلا     )٩٢(   
ءاضـقلا تارشـن ىـف ترهظ تاعوضوم        لالخ نم هتظحالم نكمأ ىذلا قلقلا كلذ ،رصم         

نـم دـيدعلا مهـسأ اـمك        . ١٩٢٦ماـعلل ةـطلتخملا مكاحملل ىبهذلا باتكلا ىف وأ طلتخملا           
ءاـهقفلا نم ددع ىلع ءوضلا ءاقلإ ىف ةطلتخملا مكاحملا ةفيحص ىف ةروشنملا تاعوضوملا              

قـلعتي اـميف    ةـيناطيربلا ةوقلا ةيامحب نوبلاطي اوناك ثيح ،مكاحملا كلت نم نوردحني نيذلا             
  .رصم ىف ةيبنجألا تارمعتسملابو حلاصملاب

  
  ةطلتخملا مكاحملا ءاغلإو ورتنوم تاقافتا: ١٩٤٩ -١٩٣٧ )٣
ديدجلا قايسلا-أ    

ىداصـتقالاو ىسايسـلا قايسـلا ىوتسم ىلع ةيرذج تالوحت ةريخألا ةرتفلا كلت تدهش          
لاـمآلا نيـب    مزأـتملا عـضولا ىـف روـطت ىأ ثودح مدع            "ناكو ،ىفاقثلاو ىعامتجالاو    

اـهتازايتما ثيح نم صلقتلا ىف ةذخآلا ةطلتخملا ةسسؤملاو ،بناج نم ةينطولا تاحومطلاو             
  ".)٩٣(ةسسؤملا كلتل ةنادإلا نم ًاردق لمحي ناك ،رخآ بناج نم
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ماـع ةـعقوملا ورتنوـم تاـقافتا عم ًاريخأ تنمازت دقو ةيعجر ريغ ةنادإلا كلت تناكو                 
تلا ةيلودلا تاقافتالا ىهو   ١٩٣٧ ىـف ةـطلتخملا مكاـحملاو تازايتمالا ماظن ةياهنب ترقأ ى    ، 

ةرشـع ىـتنثا تـماد ةيلاقتنا ةلحرم دعب          ١٩٤٩ماع ىف ًايئاهن ىغلُأ دق ناك ام وهو ،رصم            
  .ةنس

  
  :ةيرصملا ةيذيفنتلا ةطلسلا مامأ ىنحنت ةطلتخم ةيئاضق ةطلس-ب

اوناـك نـمم     ءاـهقفلا اهيف فرتع   اتاعوضوملا نم ديدعلا ةصصختملا ةفاحصلاب رشُن         ،
".  )٩٤(مـهدالب تاردـقم نويرصملا مكحي ىكل      "ناح دق تقولا نأب ،ةطلتخملا مكاحملاب نولمعي      
ماد دـض ةـماعلا ةباينلا ةيضق ىف ثدح امك          –ةطلتخملا مكاحملا نع ةرداصلا تارارقلا ىفف       

رـياربف    ١٩خيراـتب ةـطلتخملا فانئتسالا ةمكحم ،سولوبوكيف اناوج          ىـنحنا   -)٩٥("١٩٤٨   
اوماـق نأ ًاـقلطم كـلذ دـعب ثدـحي  ملو ةيرصملا ةموكحلل ةيدايسلا ةطلسلا مامأ ة                   اضقلا
  .اهتطلسل ضرعتلاب

ىف ،ًانوناق تردصأ دق تناك ةيرصملا ةموكحلا نأ ركذ           ويلوي   ٢١ي ىـلع ىرسي    ١٩٤١   ،
ىريدـم ضـعب ماق نأ ثدح دقو        . ءاوس دح ىلع ةيبنجألاو ةيرصملا ةماعلا تآشنملا عيمج       

عـيبب   ١٩٠٤ماع نوناقل ًاقفو مهل حونمملا تقؤملا حيرصتلا بجومبو ،بنا          جألا نم تآشنملا    ،
 ٣١ىـف ،ًاـملع اوـطيحُأ دق اوناك مهنأ نيح ىف ،ةيبعشلا ءايحألا دحأ ىف ةيلوحك تابورشم                  

اذـه ىـف ةيلوحكلا تابورشملا عيب رظحي ىذلا ديدجلا ةرهاقلا ةموكح رارقب              ١٩٤٧سرام    ،
ىرصـملا ةلودلا سلجم مامأ لوثملل ةموكحلا ةوعدب اوماقو را          رقلا اومرتحي مل مهنأ الإ ،ىحلا     

ال هـنأل    ١٩٤٧ماـع نوناـق قـيبطت زاوج مدعب اوعفد ثيح           ) ١٩٤٦ماع ىف ئشنُأ ىذلا     (   
ةحصـب ًةحارـص رقأ ،هبناج نم ،ةلودلا سلجم نكلو          . ىعجر عباط تاذ ماكحأ ةيأ نمضتي     

  .بناجألا نيريدملا ءالؤه دض تذخُتا ىتلا ةيرادإلا تاءارجإلا
 ةـلودلا سـلجم رارـقل فانئتـسالا ةـمكحمو ةطلتخملا ةمكحملا تعاصنا ةياهنلا ىفو              

عـيب رظح ءاغلإ وحن اهتاوطخ ىلوأ تأدب دق تناك ىتلا ةيرصملا ةموكحلا ةسايسلو         ىرصملا  
نمزـلا ىلو دق نوكي اذهبو       .)٩٦(ةيرصملاو ةيبوروألا ءايحألا عيمج ىف ةيلوحكلا تابورشملا        

ةـيرادإلا تارارـقلا دـض بناجألا حلاصم نوصتو ىمحت ةطلتخملا مكاحمل        ا هيف تناك ىذلا   
،             . رصم ىف ةيذيفنتلا ةطلسلل    اـهتايثيح رـخآ ىـف ،فانئتـسالا ةمكحم تعد دقف هيلع   ءانبو
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ىسايسـلا عـضولا تاـبلطتم عـم ًادعاصف نآلا نم فيكتلا ةرورض            " ىلإ ىوكشلا باحصأ  
نايحألا ضعب ىف)٩٧(ةبعص ودبت ىتلا ديدجلا  ."  

اـم  ىدـم ىلع       -دوهشلا مهأ نم ةدحاو تناك ىتلا ةسسؤملا كلت ةياهن ىه هذه تناكو             
اهلالقتـسا ىـلع لوصحلل ىمانتملاو مئادلا رصم ىعس ىلع          -نرقلا عابرأ ةثالث نم برقي       .

مويلا ضعبلا هدكؤي ام سكع ىلع      –ةسسؤملا كلت رود تبث دقف اذه ىلعو         عاضـخإ نأ ىف     -   
، ١٩٤٦)٩٨(ماـع ةلودلا سلجم ءاشنإل ةجيتن تأي مل نوناقلل ر           صم ىف ةيذيفنتلا ةطلسلا طاشن    

تـناك ىـتلا ةطلتخملا مكاحملا ماكحأ ىلإ اميسالو          ١٨٧٥ماعل طلتخملا عيرشتلل ةجيتن امنإو        ،
  .١٨٧٦ماع ىف اهلمع تأدب دق 
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  شماوهلا
  

،.ىج.م ةرتفلا هذه نع أرقا     .١ ةموكحلا (ىرامعتسا رسج سار     "هيمير
ويفتسـيو دروفسـكوأ     )١٨٨٢-١٨٠٧: ةيردنكـسإلا ىف عمتجملاو     ،

  ، سداسلا لصفلا  ١٩٩٧سيرب ــص    "ةرـفطلا تاونس     ":،   ،١٠٧-
ءارو لصألا ١٨٥٠لبق لعفلاب تناك ةينيبلا ةيطسوتملا ةراجتلا    . ١٢١  

ءاجرأ مومع ىف ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تالوحتلا        
ليبـس ىلع كل    ذ نمو . رصم صخألا ىلعو ،ةينامثعلا ةيروطاربمإلا    

ًاضـيأ دالبـلا تدهش ىلع دمحم ىرصملا ىلاولا لظ ىف هنأ ،لاثملا          
  .ىداصتقا راهدزا تارتف
ةنس  ١٨٥٤ذنم هنأ هدافم ىذلا انيأر دكؤت سنامسالب        -اريج نيفلد  .٢  ،

ةاـنق رـفحل سبيسيليد دنانيدرف ىلإ ديعس ىلاولا نم حونمملا زايتمالا            
. د. رصم لايح ًاديكأ ًاما   متها ةيسنرفلا لاومألا سو   ءر تدبأ ،سيوسلا  

 ١٩١٤نيـب اـميف رصـم ىف ىسنرفلا دوجولا ،سنامسالب           -راريج
راد  )نواـعتلا ىـلإ ذوفنلا نمو ذوفنلا ىلإ رامعتسالا نم          (١٩٣٦و  ،

   ، ـص   ٢٠٠٥لاتين رشنلا ىئاضـقلاو ىنوناـقلا ديعصلا ىلعو      . ٢١، 
ىف ةسيئرلا تاحالصإلا ءارو ىلصألا ببسلا سيوسلا ةانق دعت تحبلا          

لوـح اـنلاقم أرق     ا. رشع عساتلا نرقلا نم ريخألا عبرلا لالخ ر       صم
-١٨٥٤(سيوسـلا ةاـنق رفحب ةلصتملا ةينوناقلاو ةيسايسلا لئاسملا          

ـل ىونسلا رمتؤملا )١٨٦٩  ،CHTS، ليربأ  ٢٠٠٥.  
ةكرح ىلع   "تاميظنت "ىمسم قلطأ ةينامثعلا ةيروطاربمإلا لظ ىف      .٣

، . ر أرقا. تاعاطقلا عيمج تلمش ىتلا تاحالصإلا     خيراـت   نارتناـم
 ، ـص ١٩٨٩راياف ،سيراب ،ةينامثعلا ةيروطاربمإلا  ،٨١٠.  

نيودـتلل ةعساولا ةكرحلا تلمش ليعامسإ ىويدخلا ةيالو لظ ىف           .٤
تالماـعملا ماظن نيناوق ىلع قبطنا ام وهو        . ًاضيأ ىمالسإلا نوناقلا  

  .  ةيصخشلا لاوحألاو
ىلاـعلا ب   اـبلا نيـب ةمربملا تادهاعملا نم عون ىه تازايتمالا          .٥

اـبوروأ حلاـص ىف رشع عساتلا نرقلا ىف تناكو ،ةيبنجألا لودلاو            
نوـيبوروألا ىظح دقو    .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ىف نيميقملا اهاياعرو    

ةـيفاقث ةـعيبط تاذ تازاـيتماب ةيبوروألا لودلل نوينامثعلا ةامحلاو           



 -٥٤-

ماـظن  : ساـسور . ود.ىـب أرق  ا. ةينوناقو ةيئاضقو ةينيدو ةيسايسو   
، ٢ و١دلجم ،ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ىف تاز ايتمالا سيراب  ،١٩١١.  
ءاشنإ مت بناجألاو نيينامثعلا نيب ةيراجتلا تاعازنلا ديازتل ةهجاوم          .٦

تـنوكت دقو  . ىلع دمحم ةيالو لظ ىف رصمب ةطلتخم ةيراجت مكاحم        
، . س أرـقا  . نييبوروأ راجتو نيينامثع ةاضق نم     مكاـحملا   "انيسـيم

تارـضاحم ةلسـلس ىـف       "رصم ىف ةيئاضق  لا تاقالعلاو ةطلتخملا  
ـص   ١٩٣٢،  ٣دلجملا ،ىاهالب نوناقلل ةيلودلا ةيميداكألا       أرقاو . ٢٠، 

عساتلا نرقلا فصتنم ىف راجتلا سلجم لوصأ        "جرب دلوج . ىج ًاضيأ 
مـقر  ٦دـلجم ،عـمتجملاو ىمالـسإلا نوناقلا ىف       "رصمب رشع   ٢ ،

ـص ،نيرشانلل ليرب ةيميداكأ ١٩٩٩  ،٢٢٣-١٩٣.  
هتالسارم ىف ةركفلا هذه اشاب رابون  لوانت .٧ مـت ىـتلا ةركفلا ىهو   .  

ةنسـل ةـطلتخملا مكاـحملا ءاضق ميظنت ةحئال ىف ديدج نم اهلوانت             
١٨٧٥.  

نيينامثع ةاضق تمض ىتلاو     "راجتلا سلاجم  "عم طلخلا مدع بجي    .٨
نييبوروأًاراجتو  .  
٩.  ، ةـطلتخملا مكاـحملا ءاضـق ىف        "ىلوطبلا رصعلا  "ولاجناب نويل
)١٩٢٦-١٨٧٦ :( ، ـص .op.citىبهذلا باتكلا  ٧١-٦٥.  

ءاـغلإ ،نوـتيرب    -نارفيـش زـف ةلأسـملا هذه صوصخب أرقا         . ١٠
ةلاـسر   )١٩٤٩-١٩١٩(رصـم ىف ةطلتخملا مكاحملاو تازايتمالا         ،

، ٢دلجم ،قيثاوملل ةينطولا ةسردملا ،ةميدقلا مولعلا فيشرأ ىف مولبد          
  .٢٠٠ص
رود اـهل ن    اـك ةطلتخملا مكاحملا نأب معزلا انه دوصقملا سيل         . ١١

دادـعإ مـئالملا نمو     . ةيعامتجالاو ةيسايسلا رظنلا ةهجو نم ىلوطب     
ةكرحلاب ىئاضقلا طسولا اذهل نيطلاخملا نيينوناقلا تاقالع نع ةسارد         

  .ةيرصملا ةينطولا
كاـنه نكي مل    ١٩٢٦ماع ىرصملا ةيسنجلا نوناق رودص لبق        . ١٢ ،

كاـنه نـك   ت مـل ذإ ،نيينامثعلا نينطاوملا ةيقبو نييرصملا نيب زييمت   
  .ةينامثعلا ةيسنجلا ىه ةدحاو ةيسنج ىوس
١٣ . ، -١٨٧٦(ةـطلتخملا مكاـحملا لاجم ىف        "ةيادبلا "ريفوكيبوبزم

١٩٢٦( ، ىبهذلا باتكلا  ،op.cit. ـص  ٢١.  



 -٥٥-

وـيلوي    ٢٤ةخرؤملا ليسار ديسلا ىلإ اشاب رابون ةلاسر         . ١٤  ١٨٦٧ 
ىـعرفلا فلملا    ٢فلملا ،رابون كب عراز ةقيثو ،رابون فيشرأ ىف           ،

ـص ،سيراب ٣مقر   ،١.  
رداصلا نامرفلا اذه بجومب ،زيزعلا دبع ىنامثعلا ناطلسلا حنم          . ١٥
ينوي ٨ىف   رصم ىويدخ بقل ليعامسإ ىلاولا هعبات        ١٨٧٦ ه  ةـملك  (، 

. ىـج . ىج). ىلاولا ،ريمألا ،ديسلا ىنعتو ةيسرافلا ةغللا نم ةسبتقم       
          ، ناتامراه ،سيراب ،ىويدخلا دهع ىف رصم ىف ةيمويلا ةايحلا ،ىثول

ةـماعلا ءىداـبملا     "ادـع اميف هنأ اشاب رابون ريدقت ىف ناكو        .١٩٩٨
ىف هل قاثيم   ( ١٨٣٩ةنسل ناخلوج نويامه طخ ىف ةنمضملا ةينامثعلا        
ىـف رصم نكت مل      )ىركسعو ىرادإو ىلامو ىنوناق عباط دحاو نآ        ،

ضـعب زاـجنإو ،تاكرش لوبق نأشب ةينيطنطسقلا نم نذإ ىلإ ةجاح          
اميسال (ةيميظنت حئاول دادعإل ًاضيأ وأ ض       ورق حنمو ،ىربكلا لامعألا   

اـشاب راـبون ةلاسر ىف درو امل ًاقفو هنإف كلذ عمو            ". دالبلل  ) ةينوناق
هنأ اهاوحف ةلوقم حرط انل زوجي ،سيرابب رابون ةبتكم ىف ةظوفحملا           
ريبكلا ىنامثعلا ريزولا ميدقلا هقيدص بناج نم ةيسايسلا ةدناسملا نودب          

ىـلع لوصحلا قالطإلا ىلع اشاب رابونل ىن        ستيس ناك ام ،اشاب ىلع    
  . ىئاضقلا حالصإلا اذه صوصخب ناطلسلا نذإ

١٦ .           ، ىلاـغ سرطب تيرم رشن راد ،توريب ،تاركذم ،اشاب رابون
١٩٨٣.  
ةـقيثو ،راـبون فيشرأ ىف ليسار ديسلا ىلإ اشاب رابون ةلاسر             . ١٧

ف ىعرفلا فلملا٢مقر فلملا ،رابون كب عراز    .٤مقر . ، 
، كذم ،اشاب رابون . ١٨ ـص .op.citتار  ٢٧٥.  
وـيلوي    ٢٤ةـخرؤملا هتلاسر ىف اشاب رابون رّكذي         . ١٩ ن أـب ١٨٦٧ 

ةيريرح تاجوسنم رصمل ردصتو ةيرصملا تاجتنملا دروتست ايلاطيإ        
،   ٦٠٠٠٠٠ىلاوحب ةحلمم ةيذغأو ،نويلم ىلع هتميق دي        زت امب شرـق  
رومخو ًاذيبنو ـب   ًا  ماخرو ،كنرف  ٣٠٠٠٠٠  راجحأو ًا   Ibidخـل   إ …ًا 

  .٦ـص 
، . ىاو. ىج لاقم أرقا ةلأسملا هذه ل     وح . ٢٠ ةكراشـملا   "نوـتنيرب

ةطلتخملا ةيئاضقلا ةطلسلا ىف     "ةطلتخملا مكاحملا ءاشنإ ىف ةيكيرمألا    
ىبهذـلا لـيبويلا ةبـسانمب ىبهذلا باتكلا        ): ١٩٢٦-١٨٧٦(رصمب  
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         ، ، ١٩٢٦ةـطلتخملا مكاـحملا ةديرج ،ةيردنكسإلا ،حالصإلا مكاحمل
  .٨٢-٧٣ص
تاشقانملا ءانثأ ىرهوج رود هل ناك ىلاطي       إ ىنوناقو ىسايس وه    . ٢١

نـم ةرـتفلا ىف تدقع ىتلا ةيلودلا تارمتؤملا راطإ ىف تراد ىتلا             
ىلإ ١٨٦٧ ىرصملا ىئاضقلا حالصإلا عورشم لوح١٨٧٠   ..  
، -راريج. د . ٢٢   ..op.citسنامسالب
دـض اوناـك رصم ىف نييسنرفلا مظعم نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب          . ٢٣

دـنانيدرف لـثم ،رصـمب نييسـنرف        لا ناـيعألا رابك طقف ،حالصإلا     
ىواعدلا نكلو  . عورشملا اذه لايح ًامامتها اودبأ نيذلا مه ،سبيسيليد       

           ، سيوسلا ةانقل ةيملاعلا ةكرشلا عم اشاب رابون اهيف مصاخت ىتلا ةديدعلا
ىتح   ١٨٥٤نم ةرتفلا ىف     ىـتلا ةدناسـملا ديكأتلاب دضعت مل        ١٨٧٠   ،

ام وهو  . ايلعلا تاطلسلا  ىد   ل سبيسيليد هل اهرفوي نأ نكمملا نم ناك       
ةرـيخألا ةـظحللا ىف الإ حالصإلا ىلع قدصت مل اسنرف نوك رسفي             

  . ١٨٧٥ماع ةطلتخملا مكاحملا حاتتفا ةيشع 
تاسرامملل ةياهن تعضو ىتلاو     ١٨٣٠ماع ةيكيجلبلا ةروثلا ذنم      . ٢٤  

ىف اكيجلب تدهع ،ىنويلبانلا ماظنلا اهب نرتقا ىتلا ةيرادإلا ةيدادبتسالا          
داوملا ىف    ١٨٣١ماع   مكاـحمل ،اهروتـسد نـم       ١٠٧ و ٩٣ و ٩٢،   ،

ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا نع ىئاضقلا عافدلا صاصتخاب ماعلا نوناقلا    
ةـلادعلا ماـظنل داـعم ىأر رهظ امك         . ةيرادإلا تايدعتلا ةهجاوم ىف   

كـلت ىـف ىسـنرفلا ىنوناقلا بهذملا نم ءزج ىف ةيسنرفلا ةيرادإلا      
حالـصإلا لوح تاثحابم ةلوج لوأ نم ني        ماع لبقو ،ًاريخأو  . ةبقحلا

سرام   ٢٠نوناق بجومب ،ايلاطيإ تمدقأ ،ىرصملا ىئاضقلا         ١٨٦٥ ،
، . ةيرادإلا ةيئاضقلا ةطلسلا أدبم ءاغلإ ىلع  Trattatoودنالروأ أرقا
Ш ىف  La guistiza administrativa ـص  ٦٥٣-٦٤٤.  
ةـسرامم ببسـب ةيرصـملا ةلودلا ةيلوئسم ،ىنهذ مالسلا دبع            . ٢٥
،     )٤ و ٣ و ٢مزالم   (٣ و ٢ و ١دلجم ،ةماعلا ةطل    سلا رينسـيج لوـب  ،
، -سيراب   .١٩١٤نويل

باـبلاو  ) ةيكيرمألاو ةيبوروألا (ةيبنجألا لودلا قيدصت درجمب      . ٢٦
ىروـنوم كاـج هقيدص نم اشاب رابون بلط ،حالصإلا ىلع ىلاعلا            
لـمع دـقو ،سيوسلا ةانقل ةيملاعلا ةكرشلل قباسلا ىسنرفلا راشتسملا     

نيناوـقلا   "تيمـس نيناوق ةتس ةغايص ،ةيردنكسإلاب ًايماح      م دعب اميف  
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،        ". ةطلتخملا   ىفطصـم خيشلا اميسالو ةرهاقلا ءاملع عم ةشقانم دعبو
نيناوـقلا جذوـمنل ًاـقفو       ١٨٧٠ملع ةطلتخملا نيناوقلا ةغايص تمت        

نوناـقلاو ،ىراـجتلا نوناقلاو ،ىندملا نوناقلا كانه ناكو         . ةيسنرفلا
نوناـقلاو ،ةـيراجتلاو ةيندملا تاءارجإلا نو       ناقو ،ىرحبلا ىراجتلا  

طاـقنلا نم ديدعلا شقون كلذل ًايلاتو       . ىئانجلا قيقحتلا نوناقو ىئانجلا   
نم ًاددع تمض ةفلتخم ةيلود ناجل راطإ ىف نيناوقلا هذه ىف ةدراولا            

فيـشرألا  (ةـبقحلا كلت ىف نيينامثعلاو نييبوروألا نيعرشملا رابك         
فيـشرألاو ،ةـيجراخلا ةرازوو ت      ـنان ىـف ىسـنرفلا ىسامولبدلا      

ددصـلا اذـه ىـف نكميو       ). ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازوب ىزيلجنإلا   
  :ىلإ ،ىرخأ رداصم نمض ،عوجرلا

ةتسـلا نيناوقلا    "بأ "ىرونوم كاجو اشاب رابون نيب تاقالعلا لوح       -
نـم ةرتفلا ىف ىرونوم كاجو اشاب رابون نيب تالسارملا          : ةطلتخملا

ىلإ   ١٨٧٥ ألا ىف  ١٨٨٠  ةرافسـلا ىـنبم ،تنانب ىسامولبدلا فيشر        
  .١٨٠. ب.ص ،ةرهاقلاب
رشـنو لوـبق     "انلاقم أرقا ،رصم ىف ىسنرفلا نوناقلا ريثأت لوح        -

رصـم ىـف     ١٨٠٤ةنسـل ىسـنرفلا ىندملا نوناقلا ءىدابم ضعب           
ءارو اـم نيناوق خيرات لوح       Aixoisتاسارك ىف   ) ١٩٤٨-١٨٧٥(  

صـلا ،ايلـسرام    ٢مقر ،ةيسنرفلا راحبلا      -سـكإ   ةـيعماجلا فح       
  ، ـص   ٢٠٠٤ايليسرام  ،١٥٧-١٣٩ .    ،  نوجنامرآ رييب لاقم ًاضيأ أرقا

،         "رصمو ىندملا نوناقلا  " سيراـب ،ىندـملا نوناقلل ةيفلألا باتك ىف
دلجم ١٩٠٤ ـص ٢،  اهل ةيلاتلاو٧٣٥،   .  
نأشـب  ةـطلتخملا مكاـحملا ءاضق ميظنت ةحئال           "ىلليروب. وأ . ٢٧

ءزـجلا ،رسفملا ىرصملا عيرشتل     ا ىف  "رصم ىف ةطلتخملا ىواعدلا   
،       : لوألا هـييبراب ةبتكم ،ةرهاقلا ،ةطلتخملا ىواعدلل ةيرصملا نيناوقلا

ـص ١٩٨٢  ،٢.  
ديسلا ىلإ هيشاف ديرفلأ ديسلا نم لسرم صاخ باطخ نم ةخسن            . ٢٨

 ٢٦ةيردنكسإلا ،ىاسرفب لدعلا ةرازوب نيلماعلا نوئش ريدم ولاف ليمإ          
جراخلا ةرازو فيشرأ ىف    ١٨٧٥ويام   ةيـسايس نوئش ،ةيسنرفلا ةي     ، 

، )١٨٧٩-١٨٦٧ (١دـلجم ،ىئاضـقلا حالصإلا ـ رصم ،ةعونتم    
  .٤ـص 
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ىـف ةـطلتخملا مكاـحملل ىئاضقلا صاصتخالا ،هيو ىد ديسلا            . ٢٩
 ، ـص ١٩٢٦ةينوناقلا مولعلا ةبتكم ،لسكورب ،رصم  ،١٩.  

  ..op.cit، ١٨٧٦ويام ،هيشاف ديرفلأل هجوم باطخ نم ةخسن  . ٣٠
ةحئاللا نم    ٥ةداملا   . ٣١ مكاـحملل ةيئاضـقلا ةطلسلا ميظنتل ةقباسلا        
  .ةطلتخملا

ةـطلتخملا مكاـحملا نيب ىئاضقلا صاصتخالا عزانت ،فيس         . ر . ٣٢
هاروـتكد ةلاـسر     )ىراجتلاو ىندملا نيلاجملا ىف   (ةيلهألا مكاحملاو     ،

ـص ،ةرهاقلا ،ويام ٢٨ىف فرشلا ةبترم ىلع ةلصاح   ٦٢ .  
،   لا ةدهاعم نع هباتك ىف رايريفال اهحرط ةيرظن        . ٣٣ ىرادإلا ءاضـق

،        . ، ش ١٨٨٨ ، ١٩٩٤وـلاد زجوم ،سيراب ،ىرادإلا عازنلا ،شابيد
  .٥٧ـص 
٣٤ .          ، ةيمـسرلا ةـعومجملا ،حالصإلا مكاحمل ةيئاضقلا ماكحألا أرقا

فانئتـسالا ةـمكحمل ةـصاخلا رئاودلا نع ةرداص تارارقو ماكحأ           
نيـب ةـقلعملا تاـعازنلا ةيوستل       ١٨٧٧-١٨٧٦ةرتفلا ىف ةطلتخملا      

هذـه  . ١٨٧٧-١٨٧٦،  ٢ و ١دـلجملا ،بـناجألا دارف      ألاو ةموكحلا 
  . ةرهاقلاب ىرصملا دهعملاب ةظوفحم تاعومجملا

دلجملا ،ةطلتخملا مكاحملا ةلجم      ١٠/٤/١٨٨٣رارق   . ٣٥ ــص   ٧،   ،
١٤٥.  
دلجملا ،ةطلتخملا مكاحملا ةلجم      ٤/٢/١٨٨٥رارق   . ٣٦ ــص   ١٠،   ،
٤٥.  
رصملا نيناوقلا قفاوت ،طلتخملا ىندملا نوناقلا نم       ١٢ةداملا   . ٣٧ ةي  
  .ةيلهألاو ةطلتخملا

نيسرمتملا نم ةعومجم دادعإ   ،طلتخم بهذم  . ٣٨ ن، يماـحم ،ةاضق ( 
ثيدـحلا ددرـت    (ىنامثعو ىبوروأ لصأ نم     ) نيعدم ،ةمكحم باتك  

ةيسـنجلاب فارـتعالا بـقع طلتـخملا ىرصملا بهذملا نع ًاقحال            
نيلصاحلا تاساردو ،نيينامثعلا لامعأ نيب نم     ). ١٩٢٦ماع ةيرصملا   
عـفاد دقو   . نييرصملا نراقملا نوناقلا ةذتاسأو ،هاروتك    دلا ةجرد ىلع  
اـبوروأ ىـف   مهتاـحورطأ نع نييرصملا نيسرادلا ء  الؤه نم قيرف    

  . اسنرف ىف صخألا ىلعو
،. سإ . ٣٩ رصـم   "ةـلجم ىـف    "طلتـخملا نوناقلا رداصم    "انيسيم

ـص "ةرصاعملا    ،٦٥.  
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ةـطلتخملا فانئتـسالا ةـمكحم نع ةرداصلا ماكحألا ةعومجم           . ٤٠
نـم لك ىف تاسسؤملا نم ديدعلا ىدل عجرمك اهيلع عالط           الل ةحاتم 

ةـبتكم ىـف صـخألا ىلعو ،ىلاعلا ءاضقلا راد ىف           : اسنرفو رصم 
قئاثولاو تاساردلا زكرمو ،ىرصملا ىملعلا عمجملاو ،ضقنلا ةمكحم       
فانئتـسالا ةـمكحمو ،ةرهاـقلاب ةيعامتجالاو ةينوناقلاو ةيداصتقالا         

  ..B.N.Fىف سيراب ىفو ةيردنكسإلاب 
  فاقوألا . ٤١
، . ف . ٤٢ ـص .op.citناشيلبسيد  ١٣٠.  
  .ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو فيشرأ ،ةيسامولبد قئاثو . ٤٣
ليعامـسإ ىويدـخلا حنم      ١٨٧٥ماعل ىئاضقلا حالصإلا دعب      . ٤٤  ،

ىـلإ ةيرصـملا ةـماعلا قفارملاـب ةلصـتملا تازايتمالا نم ديدعلا             
ةما علا قفارملا  "نع انلاقم أرقا ةلأسملا هذه لوحو     . ةيبنجأ تاعورشم 

عـساتلا نرـقلا ةياهن ىف ةطلتخملا مكاحملا ءاضق عئاقو ىف ةيرصمل      ا
باتك ىف لاقملا اذه رشن دقو      "نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع      خيراتلا  "، 

،    . ج.ىج فارشإ تحت   "ةماعلا قفارملاو  ، PUFسيراـب ،ىملييلجوج
٢٠٠٤ .  
دـهع ىـف     ١٨٩٠ىف ةرهاقلاب ةيسنرفلا قوقحلا ةسردم تئشنأ        . ٤٥  
  .قيفوت ىويدخلا

دـهع ىـف     ١٨٦٣ىف ةرهاقلاب ةيويدخلا قوقحلا ةسردم تئشنأ        . ٤٦  
  .ليعامسإ ىويدخلا

  .هالعأ نيروكذملا امهنم لك فلؤم أرقا . ٤٧
ـص ١دلجم،ىنهذ مالسلا دبع  . ٤٨  ،٢٥١.  
ةيئاضقلا ماكحألا ىف   " ١٨٧٧ةيردنكسإلاب ةصاخلا ةرئادلا مكح     " . ٤٩

، )٣ و ٢ و ١ءازجألا  (ةيمسرلا ةعومجملا ،رصم ىف حالصإلا مكاحمل     
      ، ةيردنكـسإلا ،ةـصاخلا رئاودـلا نـع ةرداصلا تارارقلاو ماكحألا

١٨٧٧-١٨٧٦.  
لـيربأ   ١٣ىـف ةيردنكسإلاب ةطلتخملا فانئتسالا ةمكحم مكح        " . ٥٠  

١٨٩٢"         ، ةعبارلا ةنسلا ،ةيرصملا ةيئاضقلا ماكحألاو عيرشتلا ةرشن ىف
سطسغأ ١٦، ١٨مقر  ـص ١٨٩٢   ،٢٧٤-٢٧٢.  
، . ج . ٥١ ـص .op.citزيزع  ٨.  
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،. ىجو رابرب.ت.ك ،فاقوألا فيرعت نأشب رظنا . ٥٢ فاقوألا  "ليبيك
تاساردلا زكرم  ١فلم ،ةرصاعملا رصم ىف      ةيداصـتقالا قئاثولاو    ، 

  .١٠١ـص ،ةينوناقلاو 
مـلع تاـقالعو تادعاسم     : لو  حانلاقم ىف ةلأسملا هذه لوانت      ن . ٥٣

ةـبرجتلا نـم ًاقالطنا نوناقلا خيرات ىف        ) ىعرشلا(ىنوناقلا سانجألا   
ــص   ٢٠٠٤ Karthala, نوناـقلاو ساـنجألا   ملع ىف   "ةيرصملا    ،

٢٥٥-٢٤٩.  
صخي اميف ةيبرعلا ةغللاب ةيمستلا هذه ىلع ًاطيسب ًاحيحصت لخدن     . ٥٤
لاـمعألا ىـف اهمادختسا ةماع عيشي ىتلاو         "ةيلهأ مكاحم    "حلطصم  ،
ىـف مدختسـملا حيحصـلا ىنوناـقلا حلطصملا انرتخا دقو           . ةيلاحلا

ةـيلهألا  ( ةبقحلا كلت ىف ةيله     ألا مكاحملل ةيئاضقلا ماكحألا تاعومجم    
مكاـحملا   "حلطصـم قـحال تـقو ىـف اهل مدختسا ةيسنرفلا ةغللاب           

 ًاـماكحأ ةنمضتملا ةيئاضقلا تالجملا وأ تاعومجملل ةلثمأ       "). ةينطولا
،  ": ةـيلهأ    "ةامسملا مكاحملا نع ةرداص ةيئاضق تارارقو      هاـماحملا

مكاحملل ةيمسرلا ةرشنلا-ةعيرشلاو ةيلهألا مكاحملاو ةيمسرلا تالجملا "  
عيرشتلا  )ةيسنرفلا ةغللاب زجوم عم ةيبرعلا ةغللاب     ( "مكاحملاو ةينطولا   ،

  .ىئاضقلا
٥٥ .          ، تازايتمالا نوناقو ،رشع عساتلا نرقلل ىنامثعلا نوناقلا اميس ال

        ، ىسنرفلا نوناقلا لثم ةيبوروألا نيناوقلاو ،ىفنحلا ىمالسإلا نوناقلاو
ةيمالسإلا نيناوقلاو ،ةيرامعتسالا نين    اوقلاو ،ةيلحملا ةيفرعلا نيناوقلاو   

ءىداـبم ضـعب رشنو لوبق       "نع انلاقم أرقا  …ةيرئازجلاو ةيسنوتلا 
رصـم ىف  ١٨٠٤ةنسل ىسنرفلا ىندملا نوناقلا   )١٩٤٨-١٨٧٥"(، 

op.cit. ١٥٣-١٥٢ـص.  
،. ر . ٥٦  ةـطلتخملا مكاـحملل ةيئاضقلا ماكحألل قالخلا لمعلا      "لماش

، لتخملا مكاحملل ىبهذلا باتكلا ىف" ـص .op.citةط  ١٥٣.  
نع انلاقم  أرقا ةلأسملا هذه لوح    . ٥٧ ىـف ةيرصملا ةماعلا قفارملا      " 

ةيادبو رشع عساتلا نرقلا ةياهن ىف ةطلتخملا مكاحملل ةيئاضقلا عئاقولا          
ىـج فارشإ   تحت "ةماعلا قفارملاو خيراتلا   "ىف "نيرشعلا نرقلا  . ج. 

 ، ـص PUFسيراب ،ىملييلجوج  ١٦١-١٤٣.  
،.فنع ًالقن شابزريم  . ٥٨ ـص .op.cit ،ناشيلبسيد  ١٥٣.  
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ةـطلتخملا مكاـحملا ،لـيوه      . م ًاضـيأ أرقا ةلأسملا هذه لوح       . ٥٩
  ".ةفيلخلا نويد لصف ،ةيرصملا 

ىـتح  ١٨٨٢نم رصمو اسنرف ،ليوس     . س . ٦٠ حلاصـملا  : ١٩١٤ 
ىداصـتقالا خيراتلا ةنجل ،سيراب ،ةيسايسلا تايضتقملاو ةيداصتقالا        

 ، ـص ١٩٩٧اسنرفل ىلاملا  ،١١.  
ويام   ١٦ و ٣ماكحأ  " . ٦١ فانئتـسالا ةـمكحم نع ةرداصلا       ١٨٧٦   

ىـف حالـصإلا مكاحمل ةيئاضقلا ماكحألا ىف         "ةيردنكسإلاب ةطلتخملا 
ارارـقو ماكحأ   )٣ و ٢ و ١(ءازجألا  ٠ةيمسرلا ةعومجملا ،رصم      ت، 

  .١٨٧٧-١٨٧٦ةرتفلا ىف ةصاخلا رئاودلا نع ةرداص 
٦٢ . ، ـص .op.cit ،هيشاف ديرفلأ باطخ نم ةخسن  ،٢٥-٢٢.  
ربمسيد   ٢فانئتسالا ةمكح   م مكح " . ٦٣ تاعيرشتلا ةرشن   يف "١٨٩٦   

ـص ،ةيردنكسإلا   ١٨٩٧-١٨٩٦ةنس ،ةيرصملا ةيئاضقلا ماكحألاو       ،
٣٢-٢١.  
ةـنجلو ،روسنوكو رومين ،وبريه دض ةيرصملا ةموكحلا         "رارق . ٦٤

ربمسيد   ٢ىف رداصلا   " نيرخآو نيدلا قودنصو ،ةلودلا كالمأ      ١٨٩٦ 
تاعيرشـتلا ةرشـن ىف ةيردنكس      إلاب ةطلتخملا فانئتسالا ةمكحم نع    

ةيردنكـسإلا    )١٨٩٧-١٨٩٦(ةيرصملا ةيئاضقلا ماكحألاو      ،١٨٩٧ ،
  .٢٢ـص 
٦٥ . Ibid.، ـص  ٢٣.  
٦٦ . Ibid. ـص  ،٢٣.  
،  -نارفيش. ف . ٦٧ ـص   op.citنوتيرب  نأ فلؤملا ىأر ىف   . ١١٢، 

"         ، نيتيملاعلا نيبرحلا نيب اميف ،تمتها امدنع ةيرصملا ةينطولا ةكرحلا
تاكرشـلا جذوـمن تـممع ،لالقتـسالل ة         يداصتقالا سسألا ءاسرإب  

أ زوـجي ال هنأ ىلع ةيساسألا اهتمظنأ        تصن ىتلا ةمهاسملا   لوؤـت ن    
أ ىلإ مهسألا وأ ةبصنألا  صاصـتخا نم تالفإلا ةيغب كلذو ،ةيبنجأ  دي  

كنب ىلإ ريشن تاكرشلا هذهل ةيطمنلا جذامنلا نمو        : ةطلتخملا مكاحملا 
  ".برح تعلط هسسأ ىذلا رصم 

ددع ٢٣دلجم ،ةطلتخملا مكاحم لا ةلجم رظنا . ٦٨  ،٢٦٥.  
،      : ةطلسلا سبالم ،ليديوب  . ج . ٦٩ ىـبيتنآ رشنلا راد ،سيراب ،ةلادعلا

١٩٩٢ .  
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مكاحملل ىئاضقلا ميظنتلا ةحئال نم     ١٥ةداملا   . ٧٠ لداـعت   "ةـيلهألا  " 
ةطلتخملا مكاحملل ىئاضقلا ميظنتلا ةحئال نم      ١١ةداملا   هذـه أرـقا    .  

 نيناوقلا ديهمت ىف   "ةيلهألا "مكاحملل ىئاضقلا ميظنتلاب ةصاخلا ةحئاللا    
  .١٨٨٣، "ةيلهألا "

ةرهاقلاب اسنرفل ماعلا لصنقلاو ليكولا ،نادروجوك جيسلا باطخ     " . ٧١
ربمسـيد    ٣٠ىف ةرهاقلا ،سيرابب ةيجراخلا ريزو ىلإ        ىـف   "١٨٩٦ 

مقر رصم ةيعرفلا ةلسلسلا ،ةديدجلا ةلسلسلا ،ةيجراخلا ةرازو فيشرأ         
ةينوناق لئاسم  ٤١ رياـني  (ىئاضـقلا حالـصإلا     -ةطلتخملا مكاحملا /، 

، )١٨٩٨رياربف -١٨٩٦ ةينطولا ةعبطملا ،سيراب ـص ١٩٧٣،   ،٥.  
٧٢ . Ibid . ١٠ـص.  
٧٣ .         ، ةرهاقلاب اسنرفل ماعلا لصنقلاو ليكولا ،نادروجوك ديسلا باطخ

رـياربف    ٢٤ىف ةرهاقلا ،ىسنرفلا ةيجراخلا ريزو ىلإ هجوم          ١٨٩٧ ،
ـص Ibid ،ةيجراخلا ةرازو فيشرأ ىف  ،٢٥.  

،     م . ٧٤ وياـم    ٢٩ةـطلتخملا فانئتسالا ةمكح ةرشـن ىـف     ١٨٩٧   
دلجم ،ةيرصملا ةيئاضقلا ماكحألاو تاعيرشتلا ـص ٢   ،٢٨٤.  

ىلعو  ١٩٠٤دعب نويناطيربلا ىعس ،سيلفزتاك لوج ريبعتل ًاقفو         . ٧٥  
ىـلإ  ١٩١٤ماـع رصم ىف ةيناطيربلا ةيامحلا ءاسرإ دعب صخألا            ، 

، . ج" دالبلا ىلع لماكلاب ةيزيلجنإلا ةغبصلا ءافضإ   "  ،op.citسيلفزتاك
 .١٠٩ـص 
ديسـلا ىـلإ     Rainderردنار ديسلا باطخ ،ددصلا اذه ىف أرقا       . ٧٦  

ةرازوـب ةيسايسـلا ةرادإلا      (Challemel-Lacourروـكال ليملاش    
،      "،)ةيجراخلا ربوتكأ   ٢٢ةرهاقلا ،ةيرصملا ةموكحلا تاعازن  ١٨٨٣ ،

ةدود رم تالجس ،ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازول ةيسامولبدلا تالجسلا ىف       
تالسارم ،عوضوم   ٦٠٢: ةيعرف ةلسلس  ،ةرهاقلاب اسنرف ةرافس نم        

 ، ربوتكأ ٢ةيسايس ربمسيد ٣١ -١٨٨٣   ١٨٨٣. 
ةيجراخلا ةرازو تالجس ".  ريبمل ةيضق "مساب رثكأ رهتشت ةيضق  . ٧٧

باـطخ  "ةصاخبو. تنانو سيراب نم لك ىف ةرازولا راقمب ةيسنرفلا       
رـيزو  Pichonنوشـي  ب ديسـلل ةرهاـقلاب ىسنرفلا لامعألاب مئاقلا      ،

   ، ويلوي   ١٨اسنرف ةيجراخ  ١٩٠٣ "      ، ةـيجراخلا ةرازو تالجـس ىف
 ،Le Tempsةفيحصـل رـيبمال دراودإ باـطخ     "؛ةيسايسلا ةرادإلا
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ربوتكأ   ٨خيراتب   تـنان ىـف ةـيجراخلا ةرازو تالجس ىف         " ١٩٠٧ 
 .١٧١: ةيعرف ةلسلس ،ةرهاقلاب اسنرف ةرافس: نوفو

صأ ىذلا  Hoiresراوه مكح  "أرقا . ٧٨ ميهارـبإ زنوـج لحارلا هرد     
        ، لـيربأ   ٢٦ةيردنكسإلا ءانيمو فارغلتلاو ةيديدحلا ككسلا ةرادإ دض  

 ١٩٠٤ىماـع ،ةيرصـملا ماكحألاو تاعيرشتلا ةفيحص ىف         " ١٩٠٥
 .٢٢ و٢١ ص، ١٩٠٥و

٧٩ .         ،  ١١ةينادوسلاو ةيرصملا نيتموكحلا دض ساتسي ىنيسنب ةيضق
ىماـع ،ة   يرصـملا ماـكحألاو تاعيرشتلا ةفيحص ىف      " ١٩١٠ليربأ  
نم تاحفصلا ١٩١١ و١٩١٠  .١٦ىلإ ١٢، 
٨٠ .  Ibid.،ـص  ١٥٦ 
٨١ .    ، طلتخملا ءاضقلا ىف   " برحلاو ةطلتخملا مكاحملا  "نوسناه ديسلا
وأ ىبهذــلا باــتكلا )١٩٢٦-١٨٧٦( رصــمب   ،Livre d Or" ،

op.cit. ـص  ،١٠٠ . 
٨٢ . Ibid.ـص  ،١٠١. 
٨٣ . Ibid.ـص  ،١٠١. 

84. Saad Zagloul, « Appel aux résidents étrangers en Egypte, 17 
janvier 1919 », pp.1-2 dans les Archives du ministère des 
Affaires étrangères français, Nantes, fonds : Ambassade-Le 
Caire, carton 511, série 602 article. Il ajoute aussi que les 
nationalistes sont « pénétrés des bienfaits de la civilisation 
et de la culture occidentale et veulent faire appel chaque 
fois que le besoin s’en fera sentir, aux plus hauts 
spécialistes étrangers pour leur prêter le concours de leurs 
lumières dans la direction de leurs affaires publiques, 
faisant abstraction de leur nationalité et ne tenant compte 
que de leur mérite ». 
85. BARON F.VAN DEN BOSCH, Vingt années d’Egypte, 
Paris, Perrin, 1931, p.32. 
86. Philippe Chevant-Breton, op.cit., p.168. 

 
٨٧ .            ، سيراـب ،رصم خيرات نم ًاماع نورشع ،شوب ند ناف نوراب

 ، ـص١٩٣١ناريب ،٣٢. 
٨٨ . ، ـص.op.citنوتورب نورفيش بيليف  ،١٦٨ 
" ةـيبنجألا حلاصملا ةيامحو ىرصملا ءاضقلا     : ةعاسلا تالكشم  . ٨٩

نيـنثالا    ٥١١مقر ،ةطلتخملا مكاحملا ةرشن ىف       ءاـثالثلاو    ٢٨،   ٢٩ 
ـص١٩٢٦وينوي   ،٤. 
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ىـك ،سيرابب ةرازولا رقم ،ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو تالجس          . ٩٠
نافول -كيرفأ مقر ،رصم ١٩١٩-١٩٤٠   ٥٩. 

٩١ . Ibid. ,٥ـص. 
مكاحملا ىف ةاضق وأ نوماحم اهبتك ىتلا تاعوضوملا ىف ًةصاخ  . ٩٢

ىف ةطلتخملا ةيئاضقلا تارشنلا نم ديدعلا ىف ترشُن ىتلاو ةطلتخملا          
 .ةطلتخملا مكاحملا ةلجم وأ ةطلتخملا مكاحملا ةرشن لثم( رصم

ةرازو تاركذـم ،ةيرصـملا ةطلتخملا مكاحملا ،نيشتلبسيد فإ          . ٩٣
 ، ةــعماج L.A.J.Pةــيزيلجنإلا ةــيجراخلا ، ١٩٨٧، ١سيراــب ، 

 .١٤٧ـص
": ةرهاـقلاب ةطلتخملا نيماحملا ةئيه لف     ح "ناونعب عوضوم أرق  ا . ٩٤

ةـئيهل ةـيمومعلا ةيعمجلا مامأ فصاو اصيو اهاقلأ ىتلا ةملكلا لوح            
او ،ةطلتخملا نيماحملا  ىدـحإ ىهو   (ةطلتخملا مكاحملا ةرشنب روشنمل      

 مكاـحملا ةـلجم اهردصـت ىتلا ىئاضقلا رشنلاو مالعإلا تاعوبطم          
خيراتب عوضوملا    )رصمب ةطلتخملا  رياربف   ٢٦،  مـقر    ١٩٢٤   ،١٤٥ 

 ".ةرهاقلاب ةطلتخملا نيماحملا ةئيه لفح"نأشب 
٩٥ . "         ، رـياربف   ١٧سوـلوبوكوف اناوج ماد دض ةماعلا ةباينلا ةيضق  

 ١٩٤٨ىماـع ،ةيرصـملا ماـكحألاو تاعيرشتلا ةرشن ىف          " ١٩٤٨
نم تاحفصلا ١٩٤٩و  .٤ىلإ ١، 

96. Lire les travaux récents sur le droit constitutionnel 
égyptien, N.BERNARD-MAUGIRON et B.DUPRET, Le 
Prince et son juge : droit et politique dans l’Egypte 
contemporaine, Egypte-Monde Arabe n°2, 2, 
éd°Complexes, Cedej, Bruxelles, Le Caire, 1999, 
introduction, p.8. 

٩٧ . Ibidـص  ،٤. 
ةسايسلاو نوناقلا  : هيضاقو ريمألا ،هيربود ىب    و نوريجومرانرب   . ٩٨

رشـن راد    ٢مـقر ،ىـبرعلا ملاـعلا       -رصم ،ةرصاعملا رصم ىف     ،
ىنوناــقلاو ىداصـتق  الا قــيثوتلاو تاـساردلا زــكر م ،سكلبموـك 

 ، ـص ةمدقم١٩٩٩ةرهاقلا ،لسكورب ،ىعامتجالاو  ،٨.  
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  يناثلالصفلا 
  
  
  
  

  ةاحملاكم األهلية والسلطة التنفيذي
  

 
  

ةنس ىتح ١٨٨٣ةنس نم ةيذيفنتلا ةطلسلاو ةيلهألا مكاحملا نيب ةقالعلا   ١٩٤٩  
  :ىخيرات ضرع

مـهف ليبـس ىـضاملا سيل ذإ ،ىضاملا ةفرعم ريغب زعي ام ًاريثك رضاحلا مهف ناك اذإ                  
اـنيلع بـجي    هـنإف مث نمو ،ددجتتو خسانتت حورو دفني ال هل ءاذغ وه لب ،بسحف رضاحلا                

هتالكشـمو هتعيبط ىلع فوقولاو ةيلهألا مكاحملا ءاشنإ لبق رصم ىف ءاضقلا لاوحأ ةعجارم           
  .ةثيدحلا انتاعمتجم هجاوت ىتلا اهتاذتالكشملا معألا بلاغلا ىف ىه ىتلا 

                                                 
 .)رصم(ضقنلا ةمكحم سيئر بئان *
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مهلـصانقل ءاضـقلا ىـف نيعبات بناجألا ناكو ،ىضوف رصم ىف عيرشتلاو ءاضقلا ناك               
ةيرصـملا ةموكحلا لخاد ةريغص تاموكح تناك مهتايلصنقو مه         دالب تاموكحل عيرشتلا ىفو   

و رصـم ىـف اهتاسـلج دقعت ةيئادتبا ةيلصنق ةمكحم           ١٧ةيلصنقلا مكاحملا ددع ناك دقو        ١٦ 
نـم كاذنآ رصم ىف بناجألا مظعم ناك دقو ،ابوروأ دالب ىف اهتاسلج دقعت ةيفانئتس               اةمكحم  

هبشـب نيـعتمتم اوناكو ،اهيف مهشيع بسكل         رصم ىلإ اودفو دقو مهدالب ىف ةريقفلا تاقبطلا         
اـهلامعأ ىـف اهب ةديقم ةيرصملا ةموكحلا تناك ىتلا دويقلا ىدم اوفرع دقو ىلخاد لالقتسا                

هـيلع بجو ىبنجألا ةاضاقم ىرصملا دارأ اذإف        .... ةيئاضقلاو ةيعيرشتلاو ةيذيقنتلاو ةيرادإلا   
عت اذإف ،همصخ   اهل عباتلا ةيلصنقلا ىلإ هرمأ عفري نأ       دارأو مهتايسـنج تددـعتو هموصخ دد        

ةدـيدع ىواعد عفر ىلإ ةلاحلا هذه ىف رطضيف ةموصخلا داحتا ببسب ةدحاو ةعفد مهتاضاقم               
ىـتلا اياضـقلا ددعب ماكحأ هتيضق ىف         ردصيو مهددعب مكاحم مامأ مهيلع ىعدملا ددع بسحب         

اـهيلإ ةـعوفرملا     ةيلصـنقلا مكاحملا ددعب ةفلتخم نيناوق ىلع ماكحألا ىنبتو ،مهيلع اهعفري            
موسرو فيراصم دبكتيف   هاواعد وأ هـقح نـع لزاـنتلا لضفي ناك ام ًاريثكو اهب هل لبق ال                ًا   

دـجي ناـك ىبنجألا نأ ظحول ام اذإ اميسال بناجألا موصخلا ةاضاقم ىلإ هئاجتلا لدب حلصلا                 
  .)١(هنم ىرصملا اهدجي ال ةدعاسم هلصنق نم

ةـلود مكاـحم ىـلإ عفري فانئتسالا نإف مكح      لا فانئسا دارأو هاوعد ىرصملا رسخ اذإو      
مـكحت ىـتح مكحلا ذيفنت لطعتو همصخ فنأتسا هاوعد ىرصملا بسك اذإو ،هدض فنأتسملا               

  .لودلا هذه مكاحم فانئتسالا ىف
نيمرـجم ةـلمج ةميرجلا بكترا اذإ ًاصوصخ مظعأ ةيلبلا نوكت ةيئانجلا ثداوحلا ىفو              

نيناوـق ةدـحاولا ةعقاولا ىلع قبطتو نيمهتملا         ةيسنج ددعت رادقمب ةاضق ىوعدلا ىف مكحيف        
بسـحب تاـبوقعلا ىـف توافت وأ ماكحألا ىف ضقانت عقي ام ًاريثكو ةيلصنقلا مكاحملا ددعب                 

  .نومكحي نيذلا ةاضقلا ةيلقع بسحب وأ ةيلصنقلا مكاحملا اهقبطت ىتلا نيناوقلا
امثع لآ نيطالس نم ةحنم لصألا ىف تناك ةيبنجألا تازايتمالا نإ           لود ضـعب ىـلإ ن       

ىـتح ،دارأ اذإ اهددـجيف هفلخ ىتأي نأ ىلإ اهحنم ىذلا             ناطلسلا ةافوب ىهتنت تناكو ابوروأ      
مكاـحملا لـحم لـحتل رصم ىف ةطلتخملا مكاحملا ليعامسإ ويدخلا أشنأو    ١٨٧٥ةنس تناك     

                                                 
اضقلا ماظنلاملاس ةفيطل نع القن: رظنايلصنقلا ءاضقلا لوح لصفم يخ يرات ضرعل 1)( يرصملا يئ ، 

ةرهاقلا١٩١٤-١٨٧٥ثيدحلا   ،: ،  .٢٠٠٠باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا
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ةـيبوروألا لودلا مصاوع هلجأ نم فاطو اشاب رابون          هداق ىئاضق حالصإ راطإ ىف ةيلصنقلا       
ءاضـقلا لالحإـب اـهتيروطاربماو اـهكولم عانقإ ًالواحم رصمب ىلصنق ليثمت اهل ناك ى                تلا

هـل ناـك ىتح مهضعب نم ًاديدش ًاتنع نأشلا اذه ىف دجو دقو ىلصنقلا ءاضقلا لحم طلتخملا              
ةنس هينوي نم ٢٨ىف ليعامسإ ويدخلا لفتحا دقو دارأ ام       ةـطلتخملا مكاـحملا حاتتفاب   ١٨٧٥   

ةـطلتخملا مكاحملا بيترت ةحئال هتنمضت امم مغرلا ىلعو ةيردنكسإلاب           نيتلا سأر ىارس ىف     
نيلهؤـملا بـناجألا نـم اهتاضق ىف ةبلغلا نوكت ةيئ      ادتبامكاحمو فانئتسا ةمكحم ءاشنإ نم      

ةـيندملا داوـملا ىف ىواعدلا ىف مكحلاب مهريغ نود نوصتخي مهنأو تاموصخلا ىف لصفلل               
يعباتلا نيفلتخملا بناجألا نيب  وأ بناجألاو ىلاهألا نيب ةيراجتلاو       ةداـملا هتددع ام رخآ ىلإ       ن   

ةاضـق لزـع زاوـج مدـع نم ةحئاللا هتدروأ امم كلذك مغرلا ىلعو ،ةحئاللا نم ةعساتلا                  
اـمم كلذـك مغرلا ىلعو مهنييعت نم تاونس سمخ ىضم دعب ةيئادتبالا مكاحملاو فانئتسالا               

ةنسل   ٤٩نوناقلا ىف ةدراولا تاليدعتلا هتفضأ       عيـسوتو ةيئاضـقلا ةـماعلا ةحئاللاو        ١٩٣٧   ،
ةنسل   ١٥مقر نوناقلا ردص ىتح مهصاصتخا       ءاضـقلاو ةـطلتخملا مكاـحملا ءاغلإب        ١٩٤٨   

ويدـخلا دـهع ىـف تـناك ةرادإلا ةطلس نإف ةينطولا نوكت ىتلا ىواعدلا ةلاحإو ىلصنقلا                  
اـم لـعفت تناك      ىتلا ةيلخادلا ىلإ لوكوم ذيفنتلاو ةمات ةيلهألا مكاحملا ةاضق ىلع ليعامسإ            

تـيطعأ ةيرصملا عئاقولا ةديرج نأ ىتح ةريبك ةجرد ءاضقلا ىلع ةرادإلا طلست غلبو ءاشت               
اـهيلع ىدبتو اهرشنتل عئاقولا ىلإ لسرت سلاجملا تراصف اهماكحأ ىف سلاجملا ةبقارم قح              

ت ىتلاتاظحالملا   .اهل نع 
ةنسـلا سماـخلا ددـعل    اب ةاماحملا ةلجم ىف دروأ ىماحملا كب ىكناخ زيزع نأ ركذي امم   

اـهحاتتفا دـنع ةيلهألا طويسأ ةمكحمب ةاضق لوأك اونيع نيذلا ةاضقلا دحأ نأ               ةرشع ةيداحلا   
المزو راظتنالا هيلع ناكو طويسأ ىلإ رفاس امدنع هنأ هل ىور           ١٨٨٩ةنس   ًاـموي نيـثالث ه     ئ 

ناـكو ،اهزيهجت   و مهتماقإ نكامأ دادعإب نيلغشنم اوناك دقف لمعلا اوملستيل حاتتفالا نالعإ دعب           
رضـحأف صاوـقلا رمأي ريخألاب ذإو ريدملا ةرضح ىف طويسأب ةيريدملا راد ىف حابص تاذ                
رضـح املو ،ةديدجلا طويسأ ةمكحم ىلإ اولقن نمم وهو ىغلملا فانئتسالا سلجم ةاضق دحأ               

اـنعامتجاب رمأـي ريدملا نإ مهل لقو كناوخإ ىلإ بهذا نالف اي             " ريدملا هل لاق ىضاقلا كلذ      
ىـف لود دادجلا ةعامجلا ىدتبي نأ لبق داهتجالاو ةمهلاب مكيلعو اياضقلا نم انيدل اميف مكح                نل
ريدـملا تـفتلا مث ىرثلا فحت تناك ديب مالسلا ىدأ نأ دعب حارو ًالثتمم رمألا لبقف                 " مهلغش

مكناوـخإ مـهو ةاضـقلا لـماعأ فـيك اورظنا           " مهل لوقي هلاح ناسلو ًاروخف ًابجعم مهيلإ        
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ىبئاـغر ذيفنتل هب نودعتست ًالثم متيأر ام اوذخو ىتاراشإ ىقلتتو ىرمأ عاطي في              ك اوظحالو 
  ."ىبلاطم ةباجإل نوعراستو

  
  :ةيلهألا مكاحملا لمع ءدب

ءاشـنإ ةسـماخلا اـهتدام ىف ةلدعملا         ١٨٨٣ةنسل ةيلهألا مكاحملا بيترت ةحئال ىف درو          
اـنقو طويـسأو فيوس ىنبو      ةيردنكسإو قيزاقزلاو اطنطو رصم نم لك ىف ةيئادتبا ةمكحم          

مهدـحأ نوـكي لقألا ىلع ةاضق ةسمخ نم ةمكحم لك لكشت نأ ىلع ةسداسلا ةداملا تص                 نو
ءاشـنإ ىـلع ةعـساتلا ةداملا تصن مث ،ةاضق ةثالث نم ماكحألا ردصتو ًاليكو رخآو ًاسيئر                 

 ١٢ةداـملا تصن امك ،نيراشتسم ةثالث نم اهماكحأ ردصت رصم ةنيدم ىف فانئتسإ ةمكحم               
مقر  نوناقلاب ةفاضملاو ًارر  كم ةنسل ٦٨  ةـنيدمب مارـبإو ضـقن ةـمكحم ءاشنإ ىلع     ١٩٣١   

نـم اهماكحأ ردصت ،ةيئانجلا داوملا رظنل ىرخأو ةيندملا داوملا رظنل ةرئاد نم فلؤت رصم               
ةـيندم قوقحلا ىواعد نم ىلاهألا نيب عقي اميف مكحت مكاحملا هذه تناكو ،نيراشتسم ةسمخ               

نوـكت ىتلا ةيئانجلا كلت ريغ ةيلحملا ةموكحلا اياعر نم عقت ىتلا ةيئان             ج وأ ةيراجت وأ تناك    
نوـكت نأ ىـلع ةحئاللا تصن امك ،اهبيترت ةحئال ىضتقمب ةطلتخملا مكاحملا صاصتخا نم               
ةغللا ىه مكاحملا ىف لمعتست ىتلا ةغللا نأو كلذ ريغ ةمكحملا تررق اذإ الإ ةينلع تاسلجلا                

ماـكحألا نأو ،مهنـع ءالـكو اوـلكوي نأ وأ مهسفنأب اورضح             ي نأ مهل موصخلا نأو ةيبرعلا     
ةيرصـملا نيناوـقلا عبتت نأ مكاحملا ىلعو هيلع قيبطتلابو نوناقلا نم صن ىضتقمب ردصت               

  .رشنتس ىتلا
  
  مهلزعو ةاضقلا نييعت

مكاـحملا ةاضـقو ءاسؤرلا نييعت نوكي نأ ىلع          ٣٦،  ٣٥،  ٣٢داوملا ىف ةحئاللا تصن       
بـلط ىـلع ءاـنب ويدخلا نم ردصي رمأب هئالكوو همالقأ ءاسؤرو ىم              ومعلا بئانلاو ًامومع  

ةـبتكلا ءاـسؤرو مكاـحملا ةاضق نم لك  فلحي نأو راظنلا سلجم ةقفاومو ةيناقحلا ريزو                 
ةـمذلاب هـتفيظو ىدؤـي نأـب ًانيمي مهتفيظوب مهلاغتشا لبق نيرضحملاو نيمجرتملاو ةبتكلاو               

بـئانلاو فانئتـسالا مكاـحمو مارـبإل        او ضقنـلا ةمكحم ةاضق فلح نوكي نأو ،قدصلاو        
ةـمكحم ماـمأ ةـيئادتبا ةـمكحم لـك ةاضقو ،ةيناقحلا ريزو روضحب ويدخلا مامأ ىمومعلا        
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ةـيناقحلا رـيزو مامأ نوفلحيف مهودعاسمو ىمومعلا بئانلا ءالكو امأ اهل نيعباتلا فانئتسالا              
دـقعنت ةينلع ةسلج  مامأ ن يرضحملاو نيمجرتملاو ةبتكلاو ةبتكلا ءاسؤر نم نيميلا ءادأ نوكيو  

ظوملا ةفاك  ىلع ةحئاللا ترظحو اهب نيف    ظوتملا ةمكحملاب  مهفئاـظو نيب عمجلا مكاحملاب نيف       
  .ةفرح وأ ىرخأ ةفيظو ىأو مكاحملاب

ةـيارد اذ نوكي نأ ةيلهألا مكاحملاب ًايضاق نيعي نميف ةحئاللا نم  ٣٧ةداملا تط رتشا دقو   
لـخم مـكحب هـيلع مـكح دـق نوكي الأو ةيندملا قوقح              لاب ًاعتمتم نوكي نأو نيناوقلاب ةيفاك     

مكاـحمو ةنـس نيرشـعو سـمخ نـع ةـيئادتبالا مكاحملاب ىضاقلا نس لق             تالأو فرشلاب   
الف سيئرلا امأ     ،ةنس نيرشعو نامث نع فانئتسالا     نـمو ةنـس نيـثالثو نيتنثا نع هنس لق      ت 

ىـلإ ةفاـضإلاب ةنس     نيعبرأو سمخ نع هنس لقي ال ماربإلاو ضقنلا ةمكحمب ًاراشتسم نيعي            
ةنس ربمفون نم    ٤ىف ردص وتيركد اهلصف ىرخأ طورش        ةـينوناقلا هتيافكب قلعتي اميف  ١٨٩٣   

ىـلعألا ةفيظولا لغشي نأ لبق ةفيظو ىف ةنيعم ًاددم هئاضمإ طورشو ةيبرعلا ةغللاب هماملإو               
ماـظنل  ا نأ ظحالملاـف ةـباينلا ءاضعأو ةاضقلا تابترمل لودجو ةماعلا ةباينلا ءاضعأ اذكو             

راـيتخال ةددـحم ةيعوـضوم دعاوق نمضتي نكي مل ةيلهألا مكاحملا ىف ىرصملا ىئاضقلا               
ةـحئاللاب ةدراوـلا طورشـلا ادع اميف         -اهيف نولمعي ىتلا ءاضقلا تاهج ددعت مغر ةاضقلا           

مكاـحملا ىـف ةماعلا ةباينلاو ءاضقلا لاجر نييعت ناك دقف مث نمو              -اهركذ فلاسلا وتيركدو      
ةنسـل    ٦٦مـقر ءاضقلا لالقتسا نوناق رودص ىتح مهلزعو مهبيدأتو مه           لقنو ةيلهألا   ١٩٤٣ 

 ١٨٨٣ةنـس ةـيلهألا مكاـحملا بـيترت ةحئالك ،ةيلاعلا رماوألاو نيناوقلا نم ديدعل ًاعضاخ               
ةنس ربمفون ٤وتيركدو  ةيلهألا مكاحملا ىف نييعتلل ةمزاللا طورشلا ددحي ناك ىذلا١٨٩٣   .  

تـلظ ىـتلا ةيئاضقلاو ةيعيرشتلا ىضوفلا كلت ةجيتن نم           ناك دقف ،ةاضقلا لزع نع امأ       
تانامضـل هداـقتفاب كاذـنأ ىئاضقلا ماظنلا مستا نأ ًاليوط ًانمز رصم ىف اهبانطإب برضت                

عـيمج اـهب عـتمتي نأ بجي ىتلا تانامضلا نم ريثك نم ماظنلا اذه الخ ذإ        ؛ةاضقلا لالقتسا   
مكاـحملا ةاضـق نيـب ةخراـصو ةحضاو ة          قرفتلا تناك دقلف ،مهنيب اميف زييمت نود ةاضقلا       

ةاضـق نأ اـنل فشكت طلتخملا عيرشتلا ىلإ ةعيرس ةرظنو ،ةيلهألا مكاحملا ةاضقو ةطلتخملا               
زوـجي ال ةيئادتبالا مكاحملا ةاضق نأ نع ًالضفو ،لزعلل نيلباق ريغ ًاعيمج ةطلتخملا مكاحملا               

ةـمكحم ةـلوادمو مهتقفاوم      ىلع لوصحلا دعب الإ نيراشتسملا فئاظو ىلإ مهتيقرت وأ مهلقن           
بـيترت ةـحئال نم      ٢٢ةداملا  "نأشلا تاذ مكاحملا ىأر ىلع فوقولاو رمألا ىف فانئتسالا            

ةنس رياربف ١١ىف ةرداصلا ةطلتخملا مكاحملا   ١٨٧٦."  
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مـغرو طقف نيراشتسملا ىلع الإ لزعلل ةيلباقلا مدع ةنامض غبسي ملف ىلهألا عيرشتلا امأ               
اـهتوقب فصـعت ةريثك دويق مهب طوحت تناك لب مهل ةبسنلاب ةقلطم    ةنامضلا هذه نكت ملف كلذ      
ءاـسؤرو ةاضـقلا ناـكو ،ةـيلهألا مكاحملا بيترت ةحئال نم             ٤٩ةداملاب درو ام وحن ىلع        

نـم مهلقن امأ ،ءارزولا سلجم نم رارقب مهلزع متيو ،لقنلاو لزعلل نيلباق اهؤالكوو مكاحملا               
 ٦٦مـقر نوناقلا رودص ىتح كلذ ىلع لاحلا لظ          و. ىكلم موسرم هتادأف ىرخأ ىلإ ةمكحم     

ةنس روتسدب لمعلا ةداعإ لظ ىفو        ١٩٤٣ةنسل   ةـباثمب نوناـقلا اذـه رودص ناكو         ١٩٢٣   
هـب ًالوـمعم ناـك ام ىلع سايقلاب ءاضقلا لالقتسال حيحصلا قيرطلا بوص ةيعيرشت ةرفط     

نوناـقلا نـم ةرشا     علا ةداملا تصن دقو ،رصعلا حورل اهتم      ءالم مدعب تمستا حئاول نم هلبق     
ءالـكوو ءاـسؤرو فانئتـسالا مكاـحمو ماربإلاو ضقنلا ةمكحم ىراشتسم نأ ىلع ريخألا               
ىـتم لزـعلل نيلباق ريغ نونوكيف ةيئادتبالا مكاحملا ةاضق امأ ،نولزعي ال ةيئادتبالا مكاحملا               
دـحأ لزع زاوج مدع ىلع ةرشع ةيداحلا ةداملا تصن امك ،ءاضقلا ىف تاونس ثالث اوضمأ                

الإ ةقباسـلا ةداـملا ىف اهيلإ راشملا ةدملا مهنييعت ىلع ضمي مل نيذلا ةيئادتبالا مكاحملا ةا          ضق
نـم ةـمكحلا نوناـقلا كلذل ةيحاضيإلا ةركذملا تدروأ دقو ،ىلعألا ءاضقلا سلجم ةقفاومب               

تاونـس ثالثـلا ةرـتف نوـكت        نأ ةيئادتبالا مكاحملا ةاضقل ةبسنلاب ىنمزلا ديقلا اذه طارتشا          
ىـقبي ال ىـتح هتلاسر ءادأل هتيحالص ىدم نع فشكت رابتخا ةرتف ىضاقلا لاغتش                ال ىلوألا

نـم نوريثكلا ربتعا دقو ،هتيالوب ريدجو هل لهأ هنأ ةدملا هذه لالخ تبثأ نم الإ ءاضقلا ىف                  
اذـه نـم صاـقتنا لزـعلل ةاضـقلا ةيلباقل ةبسنلاب ديقلا اذه ن               أءاضقلا لالقتساب نيمتهملا    

 ٦٦مـقر نوناـقلا تلت ىتلا ةيئاضقلا ةطلسلا نأش ىف ةرداصلا تاعيرشتلا   نأ ريغ لالقتسالا   
مقر نيناوقلا ىهو     ١٩٤٣ةنسل   ةنسل   ١٤٧  مـقر نوناقب موسرملاو ءاضقلا ماظن نأشب        ١٩٤٩   
ةنسل   ١٨٨ مـقر نوناقلاو ءاضقلا لالقتسا نأشب        ١٩٥٢  ةنسـل    ٥٦  ةطلسـلا نأشـب     ١٩٥٩   

ةنسل   ٤٣مقر نوناقلاو ةيئاضقلا     ا نأشب  ١٩٦٥  ىـتح رـمألا اذه نم ريغت مل ةيئاضقلا ةطلسل           
ةنسل   ٤٦مقر نوناقب رارقلا ردص      ةداـملا ىف صن ىذلاو ةيئاضقلا ةطلسلا نأشب          ١٩٧٢   ٦٧ 

ةـيئادتبالا مكاـحملاب ءاـسؤرلاو فانئتسالا مكاحمو ضقنلا ةمكحم ىراشتسم           " نأ ىلع هنم    
لاـمعإ صنلا اذه نأ ةيحاض      يإلا نوناقلا اذه ةركذم ىف درو دقو      " لزعلل نيلباق ريغ اهتاضقو   

صنت ىتلا روتسدلا نم ١٦٨ةداملا صنل    .لزعلل ةاضقلا ةيلباق مدعىلع  
ةفلاـس نيناوـقلا ىف ةدراولا صوصنلا نمضتت ملف ،ةماعلا ةباينلا ءاضعأب قلعتي اميف امأ               
نأ نيناوـقلا هذه ربع ةيذيفنتلا ةطلسلل زوجي ناكف لزعلا دض مهتاناصحل تانامض ةيأ ركذلا               

رـيغب ةيئاضـق رـيغ ىرـخأ ةفيظو ىلإ هلقن وأ ةماعلا ةباينلا ءاضعأ نم وضع ىأ                   لصفت  
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ةنسل   ٣٥مقر نوناقلا ردص ىتح ىبيدأتلا قيرطلا        نوناـق ماـكحأ ضعب ليدعت نأشب        ١٩٨٤   
ةنسل   ٤٦مقر ةيئاضقلا ةطلسلا     ةداملا تلدع ثيح     ١٩٧٢  اهصن نوكيل    ٦٧  ءاضـقلا لاـجر    " 

ينلا ىنواعم ادع   -ةماعلا ةباينلاو    ةرـقفلا ىـف نوناقلا اذه ثدحتسا امك      " لزعلل نيلباق ريغ ةبا    
وع بـلطي نأ ماـعلا بـئانلل نأ هادؤـم ًامكح           - ١١٩ةداملا نم ةيناثلا     لـمعلا ىـلإ هـت    د 

ةنسل   ٣٥مقر نوناقلا طسب دقف مث نمو       ................ ءاضقلاب ةـيلباقلا مدع ةناصح     ١٩٨٤   
  .ةماعلا ةباينلا لاجر ىلع لزعلل

ةـيلهألا مكاحملا لظ ىف مهلزعو مهلقنو مهتايقرتو ةاضقلا نييعت نأش            نإفل  وقلا ةصالخو   
ىـلع ىضاقلا نئمطي ام كانه نكي مل ذإ          ،ةحضاولا ريياعملاو ةيعوضوملا دعاوقل   اًادقتفم ناك     

هـبيدأتو هـلقنو هـتيقرتو هنييعت كلمت ىتلا ةيذيفنتلا ةطلسلا نع هلالقتسا نمضي امو هلبقتسم                
ةطلسـلا هذـه ريثأتل هيف ىضاقلا عوضخ لامتحا لعجي هتامس اذه ًاماظ            ن نأ كش الو ،هلزعو    

ءاضـقلا ريـس نسـح ىـلع رثألا أوسأ هثودحل نوكي ًامئاق ًالامتحا هلبقتسمب اهثبع لامتحاو                 
  .ةلادعلا قيقحت نامضو

  
  دعاقتلل ةاضقلا ةلاحإ

فانئتـسالا ةـمكحم ىراشـتسمل دـعاقتلا نـس ةطلتخملا مكاحملا بيترت ةحئال تددح               
ددـح اـمك ،ًاـماع نيتسو ةسمخ ةطلتخملا ةيئادتبالا مكاحملا ةاضقلو ًاماع نيعبس ةطلتخملا               

نسـلا   تلظ دقو ًاماع نيتسو ةسمخ نيراشتسملا نس ضقنلا ةمكحمل ئشنملا نوناقب موسرملا             
ةنسل ٦٦مقر نوناقلا ناك ىتح  ًاماع نيتس دعاقتلا نس لعجف١٩٤٣   .  

  
  ١٩٣٦ةنسل ءاضقلا ةئيه ماظن نوناق 

ةنسل   ٣١مقر نوناقب موسرملا ردص      ًادـيدحت رثكأ ناكو ،ءاضقلا ةئيه ماظن نأشب         ١٩٣٦   
نيـيعتلل ةنـس     ٣٨نس طرتشاف ةيلهألا مكاحملاب ةاضقلا بصانم ىف نييعتلا طورش نايب ىف              

سـمخو فانئتسالا مكاحمب ًاراشتسم نييعتلل ةنس       ٤٠و ،ةيئادتبالا مكاحملاب ًايضاق    نيـعبرأو   ة   
نوـكي نأو ةمزاللا ةيملعلا تالهؤملا طرتشاو ماربإلاو ضقنلا ةمكحمب ًارا           شتسم نييعتلل ةنس  

ءارـجإل موـسرملا طرتشا امك ،ناحتما رثأ ىلع ةيناثلا ةجردلا نم ضاق ةفيظو ىف نييعتلا                
نمضـت ىذـلاو ىـلعألا ءاضـقلا سلجم ىأر ذخ           أفانئتسالاو ةيئادتبالا مكاحملاب تايقرتلا     
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ضقنـلا ةـمكحم سيـئر ةيوضـعو ًاسيئر ةيناقحلا ر           يزو نم هليكشت ىلع صنلا موسرملا     
ةـمكحم سيـئرو ىموـمعلا بئانلاو ةيناقحلا ةرازو ليكوو ضقنلا ةمكحم نم نيراشتسمو              
و ضقنـلا ةـمكحم ىراشـتسم رايتخا نوكيو ةمكحملا كلت نم نيراشتسمو رصم فانئتسا               

تاونـس ثالـث    ةدـمل نيتمكحملا نيتاه نم لكل ةيمومعلا ةيعمجلا ة          فرعمب فانئتسالا ةمكحم  
ىـف ءاضـقلا سلجم ىأر ذخأ بوجو ىلع نوناقب موسرملا صن دقو مهرايتخا ةداعإ زوجيو                

  .كلذ ريغو ًالقنو ًابدنو ًانييعت ةاضقلاب ةصاخلا رومألا نم ريثك
  

ةنسل ٦٦مقر ءاضقلا لالقتسا نوناق   ١٩٤٣  
ىلع اهبيترت ةحئال ىف صن ةيلهألا مكاحملا تئشنأ امدنع        ا مكاحملا ةاضق نأ      ال ةـيئادتبال    

مهنـم هلادبتـسال ًاموزل ىرت نم لادبتسا ىف قحلا ةموكحلل نوكي امنإو مهفئاظو نم نولزعي                
زاوـج مدـع ىـلع ةحئاللا نم         ٥٠ةداملا تصنو مكاحملا حاتتفال نيتيلاتلا نيتنسلا ءانثأ ىف           

هذـه  ةـبقاعتملا تاـموكحلا ذـفنت ملو ،نيتروكذملا نيتنسلا ءاضقنا دعب ةاضقلا ءالؤه لاقتنا               
نيـيعت دعب تاونس تس      ئجرأ مث نيتديدج نيتنس اه    ذيفنت لجأف ،ةفلتخم ةروص ىف تانامضلا       
رـمألا ىضـتقمب لـمعلا فاقيإ ىلع هيف صن           ١٨٩٥ةنس لاع رمأ ردص ًاريخأو ،ىضاقلا         

ةداملا صن لدعو ةحئاللا نم       ٥٠ةداملا تيغلأو ريخألا     زئاـجلا نم حبصأو ةحئاللا نم       ٤٩   
فورـظلا نم ريثك ىف ةديمح ريغ راثآ ةنامضلا هذه ءاغلإل ناك دقو ،ني      يئادتبالا ةاضقلا لزع  

ىـف هدبع دمحم خيشلا موحرملا لاقو ءاضقلا لالقتسا نع عافدلل اودصت نيذلا ضعب اهب مربت              
اذـهلو لزـعلل نوضرعم مهف ةيئادتبالا مكاحملا ةاضق امأ       "نامزلا نم نرق وحن ذنم هل ريرقت        

ىـتلا لئاـسولا نـم نمألا لمشي سانلا عيمج دنع لزعلا نم ن       مألاو تارثؤملا مهيف رثؤت دق    
وـلو ،ةـيلئاع وأ ةيحص بابسأل اهيف ميقي نأ هيلع بعصي ةهج ىلإ فظوملا لقنك هيلإ ئجلت                 
ىـف رـمألا هديب نم ةاباحم ىلإ وأ ةلاقتسالا ىلإ مايألا نم ًاموي رطضا هتدارإ مغر اهيلإ لقن                   

نـم ةـقبطل نوـكي نأ ىلع ةلداعلا  ملاعلا تاموكح تقفتا             اذهل هلاني امل رثأتيف هئاقب وأ هلقن        
يزم ةيزملا هذه ةاضقلا   ةـحار مامز نوكي نأ نم نمألا لب ،هيلإ ئجلي امو لزعلا نم نمألا   ة،   

نيحلصـملا ماـمأ نم تثعبنا ىتلا ةحيصلا هذه         " هناوخإ عمتجم ريغ رخآ صخش ديب ىضاقلا      
نم ١٢٧ةداملا ىف اهادص تدجو نامزلا نم نرق ذنم          ةنـس روتسد       تصـن ىـتلاو     ١٩٢٣   

هـنم ةرـشاعلا ةداملا ىف نوناقلا        تصن اهيلإ ًادانتساو لقنلل الو لزعلل ةاضقلا ةيلباق مدع ىلع           
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مكاـحملا ءالـكوو ءاـسؤرو فانئتسالا مكاحمو ماربإلاو ضقنلا ةمكحم ىراشتسم            "نأ ىلع   
  ".ِنولزعي ال ةيئادتبالا

ثالـث اوضمأ ىتم لزعلل نيلباق       نونوكي الف ةيناثلاو ىلوألا ةجردلا نم ءاضقلا لاجر امأ          
الإ   ىـضاقلا لزعي ال ةدملا هذه ىضم لبقو ءاضقلا ىف تاونس           ءاضـقلا سـلجم ةـقفاوم      ب 

  ).١١م(ىلعألا
ري دـقت زاوـج مدع ةرم لوألو نوناقلا نمضت دقف ةاضقلل لزعلا مدع ةنامض نع ًالضفو               

ةـلماعم لـماعي نأ   وأ نا ـك عوـن ىأ نم ىفاضإ بترم الو ةيصخش ةفصب ىضاقلل بترم     
لالقتـسالا نـم ًالوبقم ًاردق ققح وحن ىلع مهبدنو ةاضقلا لقن نوناقلا مظن امك         ) ٨م(ةيئانثتسا
مارـبإلاو ضقنـلا ةـمكحم سيئر ةسائرب هليكشت ءاج ءاضقلل ىلعألا سلجملا نأ امك               . مهيدل

ةـمكحمب  راشتسمو ماعلا بئانلاو رصم فانئتسا ةمكحم سيئرو لدعلا ةرازول مئادلا ليكولاو            
رصـم فانئتـسا ةـمكحمب راشـتسمو نيتنس ةدمل ةيمومعلا ةيعمجلا هبختنت ماربإلاو ضقنلا               
باـختنا ةداعإ زوجي الو ةيئادتبالا رصم ةمكحم سيئرو نيتنس ةدمل ةيمومعلا ةيعمجلا هبختنت              
هـنأ ليكشتلا اذه ىف ظحالملاو ،مهتيوضع ةدم ءاهتنا ىلع نيتنس ىضم دعب الإ نيراشتسملا                

 ٣١مـقر نوناـقلا ىف ءاضقلا سلجم ةسائر ىف لدعلا ريزو لحم ضقنلا ةمكحم س               يئر لحأ 
رصتخا هنأ ريغ   ١٩٣٦ةنسل   تيعمج نم نيبختنملا نيراشتسملا   ،  ًالدـب نينثا ىلإ نيتيمومعلا  مهي   

  .ةعبرأ نم
  

ةنسل ١٤٧مقر ءاضقلا ماظن نوناق   ١٩٤٩  
نأ ىؤر هـتاعبت ىـله      ألا ءاضـقلا ثري نأو ءاغلإلا ىلع طلتخملا ءاضقلا كشوأ امدنع          

نارياسـت ال ا    ـم هعومجم ىف اتحبصأ ةيلخادلا اهتاءارجإ ةحئالو ةيلهألا مكاحملا بيترت ةحئال         
رودـص كلذ مزلتسا دقف هلمع فعاضتيو هتاعبت ديزتس ىلهألا ءاضقلا نأ امك              ،رصعلا حور   

ىـلع  هصرح ىف نوناقلا اذه فقي ملو اهصاصتخاو اهتاجردو مكاحملا ددح ىذلا عيرشتلا اذه    
ةنسـل  ٦٦مقر نوناقلا اهررق ىتلا تانامضلاو قوقحلا دح دنع ءاضقلا لالقتسا نوص        ١٩٤٣ 

هـلاجر طيـح    يو هدعاوق تبثيو ءاضقلا لالقتسا حرص معدي ديدج قحب قوقحلا هذه جوت لب            
نوناـقلا اذـه هيلع صن ام ئزتجي مل هنأب كلذ ناودع الو ىغب هنم مهيلإ ذفني ال عينم جايسب                    

ىـف ةـماعلا ةـباينلل ىراشتسالا سلجملاو ىلعألا ءاضقلا سلجمك ةيئاضق ت    ائيه كارشإ نم 
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ةـباينلاو ءاضـقلا لاـجرل عرشو كلذ زواج لب مهرئاصم ىف تبلاو ةاضقلا نوئش فيرصت            
لـقنلاو بدـنلا ادع ءاضقلا ةئيه ةرادإب ةقلعتملا تارارقلاو ميسارملا ىف نعطلل ًاقيرط ةماعلا               

اـهقيبطت ىـف أـطخ وأ حئاوـللاو نيناوقلا ةفلاخم وأ لكش             لا ىف ًابيع نعطلا ىنبم ناك ىتم      
هذـه ىف ،لصفلا رمأ لكوف ىرخأ ةنامض كلذ ىلع دازو ةطلسلا لامعتسا ةءاسإ وأ اهليوأتو                
ةـقثلا ثـب ىـف هنم ًاناعمإ ةيمومع ةيعمج ةئيهب ةدقعنم دالبلا ىف ةيئاضق ةئيه ىلإ نوعطلا                  

لـمكأ ىـلع مهتلاسر ءادأ نع مهرئاصم         ىلع لغاش مهلغشي ال ىتح مهسوفن ىف ةنينأمطلاو         
ميـسارملا ءاـغلإ    تاـبلط ىـف لصـفلا دـح دنع ضقنلا ةمكحم صاصتخا فقي الو                هجو

هذـه ىـلع بـترتت يـتلا ضيوفتلا ىواعد ىلإ كلذك دتمي هنإ لب ،ركذلا ةفلاس تارارقلاو                  
ـلا ةمكحم نأ ىأ ،ءاغلإلا بلطل اقبس وأ ةيلصأ ةفصب تعفر ءاوس ،تارارقلاو ميسارملا         ضقن  

ىـهف ةيئاضـقلا ةئيهلا لاجر نوئش ىف ةلماك ءاضقلا ةيالو اهل ةيمومع ةيعمج ةئيهب ةدقعنم                
ليكشـت نأ تـقولا كـلذ ىف درو دقو بقعم ريغب ضيوعتلا ءاضقو ءاغلإلا ءاضق نيب عمجت         

اموحنلا كلذ ىلع ةمكحملا ىضاقتلا تاجرد ددعت ةنامض نع ىنغي   .  
  
  ةيذيفنتلا ةطلس لاو مكاحملا نيب تامداصتلا نم جذامن
  ةيلهألا مكاحملاب دهعلا ةيادب ىف

ىـلع اهمكح ةيلهألا اطنط ةمكحم تردصأ        ١٩٠٢ةنس ليربأ نم نيرشعلاو سماخلا ىف         
رومأـم ىـلعو روهـش       ةثالث ةدمل سبحلاب ةيبرغلا ةيريدم نايعأ نيع ىواشنملا اشاب دمحأ           

فصنو   ًارهش سبحلاب اطنط   نيرهـش ةدـمل سبحلا     ب ىواشنملا مدخ نم نيمداخ ىلعو      رهشلا 
راـبك نـم هرابتعاب هيلع موكحملا نأش ولعل طقف سيل دالبلا زه ىذلا مكحلا اذه ببس ناكو                  
نييرصـملا وأ نيملسـملل ال ناسـحإلاو ربلا لامعأ نم هب رهتشا امل لب ،دالبلا ىف نايعألا                  

وـه نا   ـك هنأ ءانثلاو دمحلاب هل نوركذي نويبوروألاف ةماعب نييحيسملاو بناجألل لب ،بسحف            
ثدـح اـمل ًابضغ نييبروألا حبذب ةماعلا تمه امدنع ةيبارعلا ةروثلا مايأ مهحاورأ ذقنأ ىذلا                
تاـعفارملا ترشـنو ةـمكاحملا أـبنب ةيرصملا ةفاحصلا تلغش دقو ةيردنكسإلا برض نم          

ومـس عرازم نم قرس     "اهلوق ىف فحصلا اهتصخل دقو ةمكحملا مامأ تمت ىتلا ةضيفتسملا           
قـفوت مـل اـهنكلو ،رمألاب ةيريدملا تمتهاف سرام نم            ٢٢موي ىف ناروث    ةيدجرلاب ويدخلا     

ىـف هتنواعم اهيلع ضرعو ةيويدخلا ةصاخلا ىلإ اشاب ىواشنملا مدقت ذئدنعو امهيلع روثعلل              
نيقراسـلا ةـفرعم ىـلإ ثـحبلا دـعب لصوتلا نكمأ دقو هبلط لبقف ،نيروثلا ةداعإل لمعلا                  
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اـمهيف ةـمهتلا ترصـحنا صاقاربش ةدلب نم نينثا           ىلع رومأملا ضبقو ،نيروثلا دادرتساو      
ىـلإ   رومأـملا امهذخأ نيموي دعبو اطنط ىف زكرملا نجس اعدوأو قيقحتلل ةباينلا امهتملستف              
دـيفي   هرادـب امهدوجو نارومأملا مهفأ نأ دعب هنم بلط ىلع ءانب ،اشاب يواشنملادلب ةيشرقلا             

امهلاؤسـل ةباينلا سيئر بهذ املو نجسلا  ىلإ اديعأ مث اهايابخ نع فشكلا ىف نواعيو ةيضقلا   
اـهب   نأ دجوو ىبطلا فشكلل اليحأف اشاب ى      واشنملا راد ىف برضلاب ابذع امهنأ هل اررق ةيناث          

شتـفم نوسـليو رتسـملاو ماـعلا بئانلا بهذو بيذعتلا ةعقاو ةباينلا تققحف برضلا راثآ                
زـكرملا رومأـم ىـلع ضب    قو اشاب ىواشنملا ىلع ضبقلاب رمألا ىهتناو اطنط ىلإ ةيلخادلا    
ريدـم فقوأو ةيشرقلا ىلإ ا      مهب لاقتنالاو ةباينلا نذإ نودب نجسلا نم نينوجسم جارخإل هسفن         

اوـلوح مهنأـب ةيزيلجنإلا ةرادإلا مهتت تاوصأ تعفتراو لمعلا اذهب رومأملل هحامسل ةيبرغلا              
ىـفو ىواشنم   لا هقيدص صخش ىف ويدخلا نم لينلا نولواحي مهنأو ةيسايس ةيضق ىلإ ةيضقلا            

بـتكو ىئادـتبالا مـكحلا دـييأتب ايلعلا فانئتسالا ةمكحم مكح ردص ويام رهش نم رشاعلا                 
الو بـير ال    " لصـفلا لوقلا  "ناونع تحت مكحلا ىلع قلعي ءاوللا ةديرج ىف لماك ىفطصم           

ءاضـقلاو ةـلادعلا مـعد دق ةيشرقلا ةيضق ىف ةيلهألا فانئتسالا ةمكحم مكح نأ ىف فالخ                 
ىـف راصـتنالا ىلع هتردق ءاضقلا هيف تبثأ رخآ جذومن كانهو ،ةيلهألا مكاح              ملا نأش عفرو  

جاوز ضرـع    ١٩٠٤ةنـس وـيلوي رهش نم نيرشعلاو دحاولا ىفف ةيذيفنتلا ةطلسلا ةهجاوم               
ىـف رصم تزه ىتلا ةيضقلا ىهو تاداسلا خيشلا ةنبا نم ديؤملا بحاص فسوي ىلع خيشلا                

ىـلع خيشـلاو ويدخلا نيب ىسايس عارص ىلإ ةيضق          لا هذه تلوحت دقو انتايح نم ةرتفلا هده       
ةـينطولا ميعز لماك ىفطصم نيبو ةيزيلجنإلا ةسايسلا كلف ىف نارودي احبصأ نأ دعب فسوي          
فرـعت تاداسلا خيشلل ًاقيدص ناك دقو فسوي ىلع خيشلا نأ ىف ةيضقلا صخلتتو ،ةيرصملا               

ةـجوز هل تناكو نسلا ىف اهر     بكي ناك هنأ مغر اهبح ىف عقوف ةيفص ةسنآلا ريخألا ةنبا ىلع           
يذلا اهيبأ نم اهتبطخل مدقتف هتفطاع تاداسلا ةنبا هتلداب دقو ىرخأ          اـب ىـف ةـبطخلا لبق     ئ د 

مـلف ،جاوزـلا دقع ماربإ نع عجارت تاداسلا خيشلا نأ ريغ ،اهتكبشو اهرهم               هنم لبقو رمألا    
هـنارق دقعف عقاولا    رمألا مامأ تاداسلا خيشلا عضي نأ دارأو ًاربص فسوي ىلع خيشلا عطتسي             

ىرـكبلا قيفوت دمحم خيشلا هقيدص تيب ىف ويام رهش نم رشع عبارلا ىف ةيفص ةديسلا ىلع                 
خيشـلا   ردـص أفتاداسـلا ةيفص ةديسلا نع ةلاكولا رهزألا عماجلا مامإ اقسلا خيشلا ىلوتو               

رـيغب مـت هنأو جاوزلا اذه نم هيف أربت ىلاتلا مويلا ىف فحصلا هترشن ًانايب                  تاداسلا هـملع   
ةيعرشـلا ةمكحملا تردصأ سطسغأ نم رشع ىداحلا ىفو ،هلاطبإل ءاضقلا ىلإ أجليس هنأو              
فـسوي ىلع لثمف ةءافكلا مدعل جاوزلا دقع ةحص مدعب اهمكح ةوطخ وبأ دمحأ خيشلا ةسائرب                
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ةفاحصـلا ىـهو فـسوي ىـلع خيشـلا ةنهمل ةمكحملا تضرعتو تاداسلا ةنبال ًاؤفك سيل                 
ًالغتشم سيل ىعدملاف     ،ةسيسخ هتفرح لعجي امم   هكولسو هبولسأ تربتعاو     اـمئاق ةفاحصـلاب     

ًاـفرتحم نوكي الف فرحلا سخ      أبالاغتشا اربتعي لاغتشا وهو اههبشي ئشب لغتشم وهامنإو اهب          
ًاـعقوتم كـلذ ناك دقو ةيئادتبالا ةمكحملا مكح فانئتسالا ديأ ربوتكأ لوأ ىفو               .ةفيرش ةفرح   

مكاـحملا بارضإب دده ىذلا ىكرتلا ةاضقلا ىضاق وه ف          انئتسالا رظن ىذلا سيئرلا ناك دقف     
لـبقت دـقو ،نيجوزـلا نيب قيرفتلاب ىضاقلا ةوطخ وبأ دمحأ خيشلا مكح ذفني مل اذإ ةيعرشلا                  

راوـج ىـلإ ويدـخلا فـقو دقو ليلهتلاو اضرلاب ىفانئتس     الاو ىئادتبالا نيمكحلا ماعلا ىأر    لا
ىـفو رصم ىف ةيزيلجنإلا فحصلاو مط       قملا ةديرج هراوج ىلإ تفقو امك فسوي ىلع خيشلا        

ًاـيئاهن ويدخلاب هتالص لماك ىفطصم ميعزلا عطق نأ ةيضقلا هذه تايعادت نم ناكو ،ارتلجنإ               
نـع هـعانتما ىـف فسوي ىلع خيشلل هتدناسمو ةيحان نم زيلجنإلا ىلإ ويدخلا لوحتل كلذو                 

  .تاداسلا ةيفص نيبو هنيب قيرفتلا مكح ذيفنت
وـهف ًافينعو ًاينلع ًامئاد نوكي ال ءاضقلا ةطلس ىف ةيذيفنتلا ةطلسل            ا لخدت نأ انيأر اذكهو    

لـقاعلا  نطاوـملل ىرورضلا نم نإف اذهلو ،ةركاملا ةثيبخلا قرطلا نم ديدعلاب ًاللستم ىتأي              
اوـمزلي نأ هجراخ وأ ىنهملا لاجملا لخاد ءاوس ىأرلا ىعانصلو ًارصبت رثكألا نيبقارمللو              

ةيبعشـلا ةـظقيلا ىـف لـثمتت دـيعبلا ىدملا ىلع ًارارمتسا ر       ثكألا تانامضلاو رذحلا بناج   
ةـيطارقميدلاو ةينوناقلا تاسسؤملا زيزعتو ،ىموكحلا ريغ ىوتسملا ىلع ًاصوصخ ةينهملاو           

  .ىلودلا عمتجملا نماضتو ةينوناقلا ةفاقثلاو ناسنإلا قوقحو
دـبملا مارتحا اهدحو لفكت ال -اهماكحأ ناك امهم-صوصنلا نأ دقتعأ ىننأو   ىـفكت الو أ   

ةاضـقلل ريتاـسدلا ه   لفكت ام نأ اهنادجوو بوعشلا ريمض ىف رقتسي مل ام هيلع ءادتعا ىأ درل       
ةدـيحلاو ةـلادعلا ميـق عفرأـب ءاضـقلا حرص ميعدت ةياهنلا ىف هب دصقي امنإ تانامض نم                   

دعب نم    -ًارداق نوكيل لالقتسالاو     قوـقحلا درو تاـمرحلا نوصو تايرحلا ةيامح ىلع          -   
نـع ًاـمود عفادـت نأ بوعشـلا ىلع ًاسدقم ًابجاو حبصي انه نمو عمتجملا ةريس                 م نيمأتو 

هـيلع ءادـتعالا تالواحم لك ىلع زاهجإلاب هنم لينلا لواحت ةطلس ةيأ حامج حبكب اهئاضق                
لـك اـهيلإ علطتت ىتلا ةيلاعلا ةصنملا كلت ىعرت نأ اهيلع ًاسدقم ًابجاو ىحضي ردقلا سفنبو                 

مهتانامـض نـع دوذـت نأو لالقتـسالا تاـموقم لـك اهيلع ن               يسلاجلل لفكت نأو سو   ءرلا
ىـف اـهنواهت ىتح وأ بوعشلا دوعق نأ كشالو مهب ساسم ىأ مسحب هباجت نأو مهتاناصحو                 
ءاضـقلا توـص تـفخي ذـئنيحو اهدوهع ملظأ ىلإ اهدادتراب ًاريذن ودغي بجاولا اذه ءادأ                 
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مـلظلل ةبلغلا نوكتو ملاظملا     ءردو قوقحلا در نع ةزجاع ةلادعلا ىحضتو هلالقتسا رسحنيو          
قـقحيو اهيناعم اهيطعي لقتسم ءاضق نود تامرحلاو تايرحلاو قوقحلل ةميق الف ،دادبتسالاو             
 ةاـمحو لدـعلا ةندس ىلإ هيف ناودعلا دتما نإ ماظنل ءاقب الو ،اهتياغ ىلإ اهب لصيو اهدصاقم   

ءادأ ىـف مهل    القتـسا ناصـي الو اهتاضـق رقوـي ال ةمأل ليوو ،نوناقلا سارحو ةيعرشلا              
  .لدعلا ساسأ وه ءاضقلا لالقتساو كلملا ساسأ لدعلاف ،مهتلاسر



 -٧٨-



 -٧٩-

 

 

  
  

  ثلاثلا لصفلا
  
  
  
  

  الصدام بني النظام الناصري والقضاة
  

 
  
  
  
تاداسلا سيئرلا دهع ىف ىسايسلا ماظنلاو ةاضقلا نيب ةقالعلا         ةسارد ن إ سيئرـلا دهعو    ،   
ةيخيراتلا عئاقولا نمكرابم يلي ام ىلإ ةراشإلا ةنامألا يضتقت مث نموةمهملا    :  

اـهجئاتنو ةـيقيقحلا اهبابسأ ىلع فرعتلاو ،ثادحألا ليلحتو ،عئاقولا هذه قيقحت نإ          -١
نـم تسـلو    . ةسايسـلا ءاملع ركف قمعو نيخرؤملا ملع ثحابلل رفوتي نأ ىضتقي ،اهراثآو           

 مه  مْلِ    .ع ىل سيلو ،كئلوأ الو ،ءالؤه
                                                 

 .)رصم (ضقنلا ةمكحم سيئر بئان *
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نـم هرـيغو ءاضـقلا نيـب مادصلا      ليلحتنأ  ئراقلا  ةنطف نع بيغي نأ     ىغبني ال      -٢  
داـيحلا مزـتلي نأ لواـح امهمو         ةيئاضقلا ةرسألا ىلإ يمتني بتاكلا نوكب رثأتيس      تاطلسلا    ،

  .هيلإ ىمتني ىذلا عقوملا ةريسأ هترظن ىقبتسف.. هرعاشم نع خلسنيو
  

  ةيسايسلا ةطلسلا ميظنت يف ةيمالسإلاو ةيبوروألا ديلاقتلا:ًالوأ
ىرصملا مكحلا ماظنو ءاضقلا نيب     ةقالعلا لوانت يف  ضوخن نأ لبق نسحي هنأ ىلع        نأ ..  

ةطلـسو ءاضـقلا نيـب ةقالعلا مكحت ىتلا ةيساسألا راكفألا ىلع            ةماع  ةرظن ءاقلإب كلذل مدقن     
اهفالتخا ىلع  مكحلا ملاعلا عاستاب    تارتوـتلا بابـسأ مهفن نأ نكمي ال هنأل ،خيراتلا لوطو           ..  
  .ىسايسلا ماظنلا ةعيبط ةفرعم نود.. ةلودلا ىف مكحلا زاهجب ةاضقلا ةقالع بوشت ىتلا

ىأ ماـيقل مزال رـمأ دارـفألا كولـس طبضتو     .. رهقلاو فنعلا تاودأ ركتحت ةطلس مايقف   
ةرورـض لدـعلاو ،ملظلاو طلستلا ىلإ ىدؤي رهقلا تاودأ راكتحا نأ ريغ              ةـيناسنإ ةعامج   ،

نويرصـملا هـل زـمرف ،لدعلا سيدقت ىلع ةيناسنإلا تصرح د            قلو ،ةيرشبلا ملحو ،ةيناسنإ   
هـل اوزـمر اـمك        )تـعام (اهومـسأ ةشير اهسأر ىلع نينيعلا ةبوصعم ةهلآب         .. ءامدقلا   ،

.. نوـعرفو ) مالسـلا هيلع  (ىسوم ةصق دهشت امك ،ةمكاحملا ةينالع أدبم اوفرعو ،نازيملاب      
نـع نوطالفأ بتك ىف حوضوب ميقلا هذ        ه رهظتو ،ميدقلا دهعلاو ميركلا نآرقلا نيب فالخ الب        

مـث  .. ةـينانويلا تاروثأملا نم ريثك ىفو     .. طارقس ةمكاحم ىفو  .. ةلضافلا ةنيدملاو ،نيناوقلا  
  .ىنيوكألا اموت تاداهتجاو. ةينامورلا

  
  ةيسايسلا ةلكشملل رصاعملا لحلا

.. هـتايرحو هـقوقحو  .. هدوـجو ىمحت ن أدبال ةعامج ىف شيعي ناسنإلا نأ ىه ةلكشملا    
. هرـيغ ناودـع نـم هتاذ ىمحيل   عورشملا رهقلاو فنعلا تاودأ ركتحت ةطلس مايق نم دبالو     

دوـيقو طباوـض نود   فـنعلاو رهقلا تاودأل ةطلسلا ىلوتت ىتلا ةلقلا راكتحا نأش نم نكلو           
دادبتسالاو طلستلا ىلإ اهدوقي نأ     نكمي ةـنراقملا ةيسايسلا براجتلا ضعب يف مت ام وحن ىلع              

هدوجوو لب ،هقوقحو ناسنإلا ةيرح ىلع      ًارطخ يسايسلا طلستلا لكشي مث نمو     هـتاذ    فـيكف  .  
  .اهيلع ًارطخ بلقنت الو اهراهدزاو ةعامجلا ةمدخل ةمزاللا دودحلا دنع ةطلسلا فقون
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حوـلت ىناـمأ درجم نيمدقألا      نيركفملاو ةفسالفل   اتاباتكو ةقباسلا ةيرشبلا براجت تناك      
ىبروألا ركفلا  عدبأىتح ،ىـفتختو    ىسايسـلا ماظنلا راكتبا ىف ،ارتلجناو اسنرف ىف ةصاخ         ،    

رحلا ملاعلا لود ىف دئاسلا     يلاربيللا يطارقميدلا  ىـلإ ملاـعلا بوعـش مظعم علطتت ىذلاو         ..  
كوـلو  ،وسور تاباتك ىحو نمف   .. هتاكاحم زبوـهو  ،  ترـكتبا ،ويكسـتنومو    ،   ةراضـحلا   

اماظن  ةيبرغلاو ةيبوروألا  جذامناذ ًايلاربيل ًايطارقميد  ةددعتم   نـكمي  ثالـث مئاـعد ىلع موقي     
  :يلي اميف اهزاجيإ

مث ةمألا  ةدايس: ًالوأ ةمألاف بعشلا    ،        -دعب اميف بعشلاو  –   ًاـعيمج تاطلسـلا ردصـم ىه  
ىـه الو ناطلسـلل ىهلإ قح ىه الف ،تناك امهم ةطلس ىأ دوجو ببس ىه دارفألا ةجاحو                  

  .هل ىصخش زايتما
تدنسأ دقف  ،نوناقلا ةدايس أدبم  : ًايناث قباـس مئاق نوناق دوجو ةجيتن ،صاخشأ ىلإ ةطلسلا             

ال ،نوناـقلا وـه مكحي ىذلاف       .. هتفلاخم مهل زوجي الف ،مهتدارإ نع لـقتسمو ،مهدوجو ىلع        
ةطلسلا ىل  وَت    .م ةدارإ

ةـلوقم قفو    ةقلطم ةدسفم ،ةقلطملا ةطلسلا نأل    .. ثالث ىلإ ةيسايسلا تاطلسلا ميسقت    : ًاثلاث  
ةيعيرشتلا ةطلسلا وأ ناملربلا اهاوقأو تاطلسلا هذه ىلوأ        ،تيصلا ة عئاذنوتكأ دروللا    اـهنأل   ،   
هـبازحأ جاـتنو ،ًاـعيمج تاطلسلل       ًاردصمهفصوب  بعشلا  وأ ةمألا   ىلإ برقألا    هـتاباقنو  ،   ، 

فاحص لالخ نم ًاقيثو اطابترا اهب ناملربلا طبتريو ،هتاسسؤمو         ،هتايعمجو رح ة  ةزـهجأو  .. ة 
وـقلا ردصـم بعشـلا كـيرحت تقو لك ىف           ناملربلا عيطتسيف ،ةلقتسم مالعإ    ةـيقيقحلا  ة    ..

زيلجنإلا ةلوقم عئاشلا نمو  .. ةمألا ةدارإ نع ىقيقحلا ربعملا وه ناملربلاف       ال  ارـتلجنإ نإ     : ( 
ناملربلا اهمكحي امنإو   ،قطنملا اهمكحي  الإ ءىـش لـك ىلع رداق ىزيلجنإلا ناملربلا نإ          (و ،) 

رادـصإ ىـه ناـملربلا ةـمهم نإف ىلاتلابو          ) ةأرما ىلإ لجرلاو ،لجر ىلإ ةأرملا بلقي نأ       
ضرـفيو ،ةموكحلا ىلع مهناطلسو مهقوقح ديكأتو        ،دارفألا تايرح نامضب ةليفكلا تاعيرشتلا      

اهتـسرامم ءاـنثأ فارـحنالا نـم اـهعنمت ىـتلا طباوضـلاو دويقلا ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلع                
  .اهتاصاصتخال

ةوـقلا   تاودأو رداصـم  رـكتحت ىـتل     ا ةيذيفنتلا ةطلسلا وأ ةموكحلا ىه ةيناثلا ةطلسلاو         
عورشملا رهقلاو ىتلا اهدحو ىهف             ، ىـتلا ىـهو     ةوقلا زاهجو ،ةينمألا ةزهجألا ىلع رطيست  

،   ةرادإ ىلوتت    هترادإو يموقلا داصتقالا ىشخت ىتلا ةيداملا ةوقلا بابسأ هذهو          ةءاـسإ   مـمألا    
  .اهلامعتسا
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ت ةمالس ةبقارم هتمهمو    ،ءاضقلا ىهف ةثلاثلا ةطلسلا امأ     ةدارإ نـع رـبعم نوناـق قيبط         
اهنوناق قيبطت ةمالس ىلع ةمألاو ناملربلا صرح نم عبان هلالقتساو،ةمألا  .  

  
ءاضقلا لالقتساب هتل    صو ةلكشملل ىمالسإلا لحلا

لـحلاب ماـملإلا لـبق ىسايسلا حالصإلا ىف ىبرعلا ملاعلا ىف ةاضقلا رود مهف نكمي ال                 
لالقتـسا نأل ،حالـصإلا ةاـعد نم ابوروأ ىف ةاض           قلا نكي ملف   ،دادبتسالا ةلكشمل ىمالسإلا  

دـقف  . ةاضقلاو كولملا تفدهتسا ةيبعش تاروث دعب تققحت ىتلا ةيطارقوميدلا جاتن وه ءاضقلا           
طالبلا نم ءزجو   ،كولملا ناوعأ مهنأل ،عمقلا ةزهجأ نيب نم ًامئاد مهدنع ةاضقلا ناك           اذـهل   ،   

مـساب ارـتلجنا ىف ءاضقلا      رف ىـفو The Courtىمس ةروـثلا تدأو   ، La Courاسـن      
ىـف بعشـلا نم نيفلحم دوجو ىلإ ارتلجنا ىفو          .. تاناملرب ىلإ مكاحملا لوحت ىلإ ةيسنرفلا     

ىـلع قدـت بابسأل ،رياغم راسم خيراتلل ناك دقف ،ةيمالسإلا دالبلا ىف امأ ،مكاحملا ليكشت                 
  :ىلي اميف اهضعب ىلإ حملن ،نيملسملا ريغ

نـم ىساسأ ءزج ةطلسلابو      ،ضعبب مهضعب دارفألا تاقالع م    ظنت ىتلا ةعيرشلا نإ   : ًالوأ  
هبرب درفلا ةقالعب متهت ىتلا ةيحيسملا فالخب       ،ىمالسإلا نيدلا  طقف قالخألا مراكمبو   ،  كـلذو     ، 

ىفو  ،مهئاولغ نم ففخيل اهرابحأو ةيدوهيلا ةعيرشلا لظ ىف ثعب        ) مالسلا هيلع (حيسملا نأل     
كت ملف  ،ةينامورلا نيناوقلا همكحت دلب    تاـقالع طبضـت ةدـيدج ةعيرـش ىلإ ةوعدلا هتمهم ن             

اـم طـع    ا"لاـق كلذلو ،نامورلا       نيب  و هنيب اوعقوي نأ نولواحي دبعملا ةنهك ناكو ،دارفألا        
ـيلدجملا ميرم ةيضق ىف ةنهكلا هيلإ مكتحي نيحو         "هللا هللا امو رصيقل رصيقل     نيـب راـتخيل     ة   ،
مكحلا رادصإ نع   كسمي.. ىنامورلا نوناقلاو .. ةيدوهيلا ةعيرشلا قيبطت   ناـك نـم    "لوقيو  ..  

ملسو هيلع هللا ىلص دمحم امأ ،"رجحب اهمريلف ةئيطخ الب مكنم       ..   ، ةـيلهاج ةـمأ ىف ثعب دقف
اماظن الو  ،انوناق فرعت ال   هلود الو  ،   ، ِّلعيل كولسلا طباوض سانلا      ـعاوقلاو  ،م مـكحت ىـتلا د      

أ مهميلعت ىتح لاستغالا ةيفيك نم      ًاءدب ًاعيمج مهتاقالع           ، ىأرـلا ةـيرح مارتحاو مكحلا لوص
  .ىرسألا ماركإو

ةينيد ةسسؤم مال سإلا ىف دجوي ال   : ًايناث ةسينكلاك   سسـق الو ةـينابهر الو ةـناهك الف         ،    .
ملسم لك بجاو وه،حيحصلا ههجو ىلع مالسإلا قيبطت امنإو    هـعقوم ناك ام ايأ ،  بـجاوو  ،   

كلكو،عار مكلكف" هعقومو هيأر بسحب لك . ةملسم ةعامج لك   ".هتيعر نع لوئسم م  
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ةددـعتم ملـسو هـيلع هللا ىلـص لوسرلا ةايح ىف ةلود مدعلا نم ماقأ مالسإلا نإ                  : ًاثلاث
ةـلق ىـلع كـلذ ةلالد ىفخي الو ،ىدوهي دنع ةنوهرم هعردو ىفوت ىتح ،نايدألاو قارعألا      

مكاحلا وهو    -لوسرلا لام     –            ، اورـثي ىـتح ةـنيدملا ىف دوهيلل ةاطعملا تانامضلا رادقمو  
ىـلع صرـحلا هـعابتأ ملع كلذلو ،مهلك سيلو دوهيلا ضعبل تناك هتموصخ نأ ىلع لديو          

وـه  –اهناكـس مزـليو هـمزلي بوـتكم روتسد ةنيدملل ناكو  ،نيملسملا ريغ قوقح ةلافك                 
لكاشملا نم ديدعلا لوسرلا هجاوو     –ةفيحصلا ةداـيقب ءادعلا هبصاني بزح مايق كلذ ىف امب         ..  

    ىبأ نب    ىبأ نبا هللا دبع خيراـتلا ظـفح دقو      )ص(ىبنلا ضرع شهن دح ىلإ لصو ،لولس           ،
هدعب نم نيملسملل ةمزلم ةّن    ) ص(ىبنلا تاداهتجا ربتعتو    . ةرتفلا هذه ليصافت قدأ    دـقلو  .. س

اـميف اـهزجون   .. ةيسايسلا ةطلسلاب ةاضقلا ةقالع طبضت ،دادبتسالا ةلكشمل الولح كلذ لك مدق 
  :ىلي

ةدايس أدبمب نمؤي مالسإلا نإ     -١ فلاـخ دـقلو ،هللا مكحلا نأ ىلع صني نآرقلاف ،نوناقلا               
      .. ىرسألا ةيـضق ىف فورعم وه امك ،لوسرلا داهتجا ىنآرقلا صنلا          دـَلأ ىـلع ه تال  ص وأ

هـمكحل عضـخو نآرقلا صن      )  ص(ىبنلا نلعأف ىمعألا هجو ىف هسوبع ىتح وأ         .. هِئادعأ
ال : (نيملسـملل لوسرلا لوقيو ،ةعيرشل    ا مارتحاب موكحملا مزلي امك    .. مكاحلا مزلي نآرقلا نأل   

نإـف  .. مكيـف هللا تـعطأ اـم ىنوعيطأ      : (ركب وبأ لوقيو  ) قلاخلا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط    
نألو . ةليـصألا اهرداصـم ىـف ةعيرشلا هتظفح ام رخآ ىلإ          ) مكيلع ىل ةعاط الف هتيصع      

.. لاـمعلاب تا ـيالولا ماـكح  .. لوـسرلا ىمس .. نوناقلل ذـفنم الإ وه ام مالسإلا ىف مكاحلا      
  .ءارمألا الو كولملا سيلو

تاـطلسلا نيب لصفلا أدبم فرع مالسإلا نإ       -٢ نأل .. عيرشـتلا ةـيالو مكاحلل سيلف     .  
ةَّن        ،       .. دهتجملا ىأر مث  .. سلا و نآرقلا وه ىعرشلا مكحلا ردصم ًاـهيقف وأ ايـضاق ناكأ ءاوس

رـبكألا رـطخلا وـه اذهو ةي        ذيفنتلا ةطلسلا دي نع عيرشتلا ةيالو داعبإ مالسإلا نمض اذكهو         
  .دارفألا ةيرح ىلع

نيـب لصـفلاو نوناـقلا ةدايس       .. نيأدبم ىف ةثيدحلا ةلودلا ةركف عم مالسإلا قفتا اذكهو        
ردصـم ةـمألا نأ وأ بعشـلا ةدايـس وهو           .. ثلاثلا أدبملا نأ ىلإ ريشن نأ ىقب      .. تاطلسلا
.. ىروـشـلا ةرورـض   ىلع صنلاب   .. ةنسلاو نآرقلا صوصن هيلإ تراشأ دقف     .. تاـطلسلا

راـيتخا ىف سانلا كارتشا نأ ىلع دكؤن نأ ىغبني نكلو  .. هاركإلا ميرحتو ،اضرلا طارتـشاو   
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كـلذو ،ىمالـسإلا هقفلا ىف ثحبلا نم اهظح ذخأت مل مهعلخو مهنييعت ىف مهتطلسو               . مهماكح
  . ةبلغلا نيطالس ىلإ مكحلا لآو ةدشارلا ةفالخلا تـهتنا ةزيجو ةرتف دعب هنأل

  
بلغتملاةطلس    

نـكلو ،ءافلخ مهسفنأ اومس ول ىتح ،ةاغطلا نم ابوروأ كولم نأش مهنأش ةبلغلا نيطالسو               
ةـفلاخمب رهاـجي نأ عيطتسـي ال نيملسملا ناطلسف ،ابوروأ كولم نايغط ىكاحي ال مهنايغط                
ةـياغ اـمنإو ،هاوه ىلع نوناقلا عنصيف اهماكحأ ىف لدعي نأ عيطتسي ال امك ،ةعيرشلا ماكحأ                 

 ةوطسـب سانلا ىلع اهضرفي ،ةعيرشلل ةفلاخم رماوأ ردصيو ،نوناقلا ىصعي نأ وه هك             لمي ام 
قـبطي ىذـلا ءاضـقلا ىـلإ ماكتحالا نم سانلا عنمي مث ،نوناقلا ىلع جراخ ىأ نأش ،ةوقلا             

ىرغصـلا وأ   ،ىرـبكلا ةطرشـلا مكاحمك ةصاخ مكاحم ءاشنإب كلذو ،ةعيرشلا          ةاضـق وأ    ،   
ىـف   ،ةاضقلا ىلإ لوصولا نم سانلا نوعنمي ًاباجح عرش       لا ةاضق باوبأ ىلع عضيو ،ركسعلا       
بئارضلل هتيابج وأ   ،هتطلس ميعدتب لـصتت ىتلا اياضقلا     هركسـع اـهبكتري ىتلا مئارجلا وأ        ،   

ب وأ  ،هسـفنب ناطلسلا اهيف لصفي نأ امإ ،اياضقلا هذهف هتيشاحو          ًاـقبط هتيـشاح نـم عاـبت        أ 
ف نومكتحيف  ،ةداتعملا سانلا اياضق امأ ،هرماوأل     ءىداـبم نومهلتسي نيذلا عرشلا ةاضق ىلإ اهي    

اياضـق ىـلع مهتايحالـص طسـب ىـلإ نوعسيو            ،سانلا ىدل اماع ًالوبق ىقلت ىتلا ةعيرشلا        
               ، مهعاـنتقاو ،مهيـف سانلا ةقث ىلع نيدمتعم ناطلسلاب مهتاقالع ترتوت ول ىتح ،هلك عمتجملا

وأ ةيناطلسـلا رـماوألا لو      زـتو ىضاقتلا نم عنملا لوزيو ،هتافوب ناطلسلا رماوأ طقست مث          
  .ةديدجلا هرماوأ رادصإ ىف ديدجلا ناطلسلا أدبي ىتح ،ةصاخلا نيناوقلا

ةيمالـسإلاو ةـيبرعلا ةــقطنملا نأ ىلإ ريـشن نأ ،ةليوطلا ةمدقملا هذه نم دوصقملاو               
دـقل ،ًاريظن هل فرعأ ال ًاعضو ةدشارلا ةفالخلا ءاهتناو ةيومألا ةلودلا مايق ذنم تفرع ًامومع          

عرشـلل ضاـقو     -ةوـقلا ىلإ دنتسي مكاح نيب ةيؤرلا ىف فالتخا دوجو ىلع مكحلا ماظن ماق               
دحاو ناكم ىف ناشياعتي نينوناق دوجو ىلعو       ،ةعيرشلا ماكحأب مزتلي   ءىداـبم وـه امهدحأ      ،   

نوناـقلاو   ..اهطابنتسا ىضاقلا ىلوتيو اهل مهلوبقو سانلا ةديقع نم اهتوق دمتست ىتلا ةعيرشلا             
دـجوي امك ،هتدارإ ضرف ىلع هتردقو هتوطس نم اهتوق دمتست ىتلا ناطلسلا رما  وأ وه رخآلا  

سراـحلا هراـبتعاب مهمارـتحاو ساـنلا لوـبقب ىظحي ىذلا عرشلا ءاضق امهدحأ ناءاضق       
  .اهعابتأو ةطلسلا ةيامح هتمهم ناطلسلا ءاضق وه رخآو. مهميقيل
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  ١٩٥٢ةنس ويلوي ةروث لبق ةلودلاو ءاضقلا : ًايناث
  
قلا-١   ةينطولاو ةيبوروألا ديلاقتلاو يرصملا ءاض 

 يسـنرفلا جذومنلا حمالم ضعب ماهلتساب  ةيبرغلا ةراضحلا رطش اههجو ىلوت رصم تأدب        
نم ةرتفلا ىف رصم مكح ىذلا     -ليعامسإ ىويدخلا دهع ىف      ىـلإ  ١٨٦٣  تـفرعف  - ١٨٧٩   

ءاشنإل  تدهمو ،بناجألا ةمكاحمل ةطلتخملا مكاحملاو باونلا ىروش سلجمو ءارزولا سلجم           
نكلو   ،ةيلهألا مكاحملا  وه قيفوت    يويدخلا  تـلاوتو   ١٨٨٣ةنس اهئاشنإ مسارم ردصأ ىذلا          ،

ةفلتخملا ةيرصملا  ريتاسدلا روتـسدب ةـلماك ةـيلاربيل ةيطارقوميد ءانب رصم تلمكتسا ىتح               
زاـجنإ ربكأـب ةاضـقلا ماق ،ويلوي ةروث مايق ىتح ةيلهألا مكاحملا ةأشن ذنمو                 ١٩٢٣ يـف   ،   

اـبوروأ نـم اوراعتـساف رصم خيرات ىف ىراضح          لاويعامتجالاو يفاقثلاو يتلودلا رو     طتلا
هدـيلاقتو ،ةيمالسإلا عمتجملا ةفاقث نيبو هنيب اومءاو مث ،ىنوناق ركف نم رصعلا ىف ام ىقرأ                

ىرصملا عمتجملا جيسن نمًاءزج ةيبرغلا ةراضحلا ميق تتاب ىتح ،هفارعأو   .  
هراشـتسم هحصن ،ةيلهألا مكاحملا اهقبطتل تاعيرشتلا دادع        إ ليعامسإ ىويدخلا دارأ امنيح    

تاـبوقعلا نوناقو   .. ىندملا نويلبان دوك ةمجرتب رمأ هنكلو ،ةعيرشلا ءىدابم نينقتب ىلاطيإلا         
نأل هرـبق ىف دعترت ىنيفاس ماظع نإ  (هل لاق ىلليزاك هراشتسم نأ عم ،ةيسنرفلا تاءارجإلاو   

  . حتفتم لقعو ةمكحب ةيضقلا هذه اوجلاع رصمةاضق نكلو ) اهنيناوق تدروتسا ةمأ 
ةيرصـملا ضقنلا ةمكحم سسؤم  –ىمهف اشاب زيزعلادبع ةبطخ–كلذ ىلع ةلالدلل راتخ   أو  
ةنس ربمسيد    ٣١ىف   نس نيسمخ ىضم ةبسانمب    ١٩٣٣  لوـقي ،ىلهألا ءاضقلا ءاشنإ ىـلع       ة   

وـنب هرعشـتسي ،دح     او ملاعلا ىف لدعلا ىنعم نإ     "ةيبنجألا لودلا ءارفسو    .. كلملا روضح ىف  
ىـف ةيعضولا عئارشلا هب رمأت امك ،ةيوامسلا عئارشلا هب رمأتو ،ءاوس ىلع ةلمجلا ىف رشبلا                
حدـقلا اـهل كشال ابروأ نإو ،ممألا فالتخاب فلتخت هب ذخألا قرط نإو ،ءاوس ىلع ةلمجلا                 

 ال  ملسـمك هـنإو ،ىئاضـقلا لدعلا قيقحت بيلاسأو ،ىرادإلا لدعلا قيقحت جهانم ىف ىلعملا              
رـفظلل دـيحولا ليبسـلا وه اهذاختا نإ لب ،بيلاسألاو جهانملا كلت ذاختا ىف هيلع ةضاضغ                

،   "..نيعمجأ اهناكس ىف لدعلا عيزوتب لالقتسالا ىف دالبلا ةينمأب    ةاضـقلا نأ ىـلإ ريشيو مـل  " 
لـمعتل هـيلإ اوراشأ اصقن وأ ابيع اودجو املك ،ءاضقلا اهقبطي ىتلا نيناوقلا بقعت ىف اوناوتي    

ءارفـسو كلملا بلاط ىرصملا ءاضقلا ىف ملاعلا ةقث ىلإ راشأ نأ دعبو              "هيفالت ىلع ةموكحلا    
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ةقحتسـم تحبصأ رصم نإ  "لاقف ةطلتخملا مكاحملا ءاغلإب تازايتمالا باحصأ ةيبنجألا لودلا       
نيـعمجأ اهناطق نيب اهرايد ىف لدعلا ةرادإب لالقتسالا نم ةمأ لك هب عتمتت امب عتمتلل      رـثإو  "   

ىلع رداق هنأ ىرصملا ءاضقلا تبثأ دقف ةطلتخملا مكاحملا ءاغلإ ىلع قافتالا أدب ةبطخلا              هذه  
تاعيرشـت رـصم تردصأف    .. ةريسملا تضمو ،تازايتم  الا باحصأ بناجألا قوقح ةيامح    

نيب تمئاوو ةيبرغ   ةينوناق تاموظنم نم هتذخأ ام    اهب تزواجت    يعامتجالا اهعقاو      يفاـقثلا   –   
،    بوروألا لوصألا نيبو   ةنس ىندملا نوناقلا     مت ام زربأ نمو ةي تاـعفارملا نوناـقو     ١٩٤٨   ،

ةنس ةيئانجلا تاءارجإلا نوناقو      ١٩٤٩ةنس   ةـعامجلا حاجنل لاثملا ليبس ىلع كلذو        ١٩٥٠،   
يـف ةـينطولاو ،ةيبوروألا ةيئزجلا ماهلتسا يف نيماحملاو ةاضقلاو هقفلا          –ةيرصملا ةينوناقلا     

  .ةثيدحلا ةلودلا يف ةيساسألا نيناوقلاو تاينقتلا ةعانص
  
  ةيسايسلا تاطلسلا لاوحأ

عـقاولا ىـلع نيناوـقلل     اـهتاقيبطت يـف ت    ـقلأت دق ةيئاضقلا ةطلسلا تناك اذإ هنأ ىلع          
    ، دـق نييرـخألا نيتطلسـلا ىف ةيطارقوميدلا ةريسم نأ الإ           ينطولا يداصتقالاو يعامتجالا

ىـلع اـهزربأ نأ دـقتع       أ ،بابـسأل ةيطارقوميدلا نم    نييرصملا ضعب   سئي ىتح ،ترثعت    
يناطيربلا لالتحالا وه قالطإلا   ةـعامج موـقت نأ نـكمي ال ذإ ،ةيرامعتسالا لودلا ةنميهو                

لتحم ةلود ىف ةيسايس   اهتاورثل مظنملا بهنلل ضرعتت    ة  فـقاوم ىـبنجألا اـهيلع ضرفيو        ،   
 ءاـهنإ ةسايسـلاب لغتشـملا فادـهأ لوأ ناك اذإ الإ ،اهميقو اهحلاصم عم مءالتت ال ةيسايس                 
 ،ةـيادبلا ىف هلوح بعشلا فافتلاو دـفولا بزح ءاشنإ ناك اذكه ،ىبنجألا ةرطيسو لالتحالا             

ىلاـتلابو هبرح ىلع لمعلا ةردق اهل ةموكح رارقتساب حمسي           ال هنأ لالتحالا ةعيبط نم نكلو       
نيتلاـحلا ىفو ،دالبلا مكح ىف اهلمأ نع ىلختت وأ ،رمعتسملا عم ةموكحلا أطاوتت نأ امإ دبالف              

   .ةيـسايسلا ىوقلا قزمتتف ،راصنألا نم ريثكلا دقفت
  

  ةيروثلا ةيعرشلاوويلوي ماظن : ًاثلاث
لدـعلاو مدـقتلا ىـف هبعشل ايلعلا فادهألا قيقحت وه ،ىسايس ماظن ىأل ىلصألا فدهلا                
فادـهألا هذـه قيقحت ىف لمعت ةديشر ةموكح رايتخال ةليسولا ىه ةيطارقوميدلاو ،ةيرحلاو              

سيـلو ،اـهيلع نيمئاـقلا حلاصـل ةطلسـلا تايلآ تمدختسا نإف ،اهنع               فرحنت الو  ةءافكب     
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ليـصأ قح ناسنإللف ،ةروثلاب مايقلاو ماظنلا ىلع جورخلا قح دارفألل ناك ةعامجلا ةحلصمل              
  .ةعورشملا هحلاصم نع عافدلاو ،داسفلاو ملظلا ةمواقم ىف

نوـج لوقي امك اهن     كلو ،ةميرج ةينوناقلا سيياقملاب ىهو ،نوناقلا ىلع جورخ ىه ةروثلا         
نطولا فادهأ ىـلع ةطلسلا تجرخ ام اذإ نينطاوملل ىعيبط قح،كول  .  

  
ءاضقلاو ويلوي ماظن-١    

قـيقحت ىف اهلشف     ١٩٥٢ةنس ويلوي لبق رصم ىف ةدئاسلا ةيطارقوميدلا ةبرجت تتبثأ دقلو             
ءالـم  عو ،بـناجألا حلاصل اهتاورثل مظنملا بهنلاو رامعتسالا نم ررحتلا ىف ،اهبعش فادهأ      

لاغتـشالا اوـلعج مهنأل      ،هلامآ قيقحت ىلع ةيسايسلا ةقبطلا ةردق نم سانلا سئيو ،رمعتسملا           
  . ذوفنلا لالغتساو ،حـبرتلل ةليـسو ةسايسلاب

ةـنميهل هتموكح عضخت وأ ،رمعتسم نطو لظ ىف نطاوم لامآ ققحتت نأ ليحتسي هنألو               
ةيبلاغ دييأت ناك انه نمو ،اهبعش ريغ ةيجراخ ىوق        م بعش    طابـض ضـعب مايقل افراج رص        

مـهئارآ فالتـخا ىـلع نييسايسـلا لـك داـعبإو ،مئاقلا ىسايسلا ماظنلاب ةحاطإلاب شيجلا                 
الإ ةـميرج نوناقلا صوصن ىف وه مكحلا مظن ىلع ىركسعلا بالقنالا نأ مغرو ،مهبهاذمو               

ءاضـقلاو  ١٩٥٢ةنس ويلوي ةروثب رصم ةاضق بحر اذكهو ،اهبعش نم ءزج رصم ةاضق نأ         
تاينيسمخلا ىف يلاربيللا مكحلا ماظنىلع  .  

                 ، مـكحلا ىلوـت ىـلع عارصـلا ىـف لوخدلا الو ،ةسايسلاب لاغتشالا ةاضقلل زوجي ال
عنصـت امنإو ،ةاضقلا ماكحأ الو ،نيحلصملا مالحأ الو ،ةفسالفلا راكفأ اهعنصت ال تاموكحلاف              

ةيسايسلاو ةيعامتجالا  ةايحلا ىف ةيعقاولا ىوقلا تاموكحلا     لاملا   او    ،  ةيسايسـلا ىوقلاو بازحأل
حرـطي اـميف     نيعزاـنتملا نيب ةديحو ةهازنب نوناقلا اوقبطي        نأ ىف ةاضقلا ةمهم رصحنتو        ،

  . دارفأ نم مهب ذولي نمل ةيامحلا اوعاطتسا ام اومدقي نأو ،اياضق نم مهيلع
نوناقلا ءاهقف خيش ةروشم ىلع ءانب        -ةدايقلا سلجم حبصأو ،ةروثلا تماق       رـبعملا وه    -   

روتـسد ىـغلأو ،عيرشـتلاو ذـيفنتلا ىتطلس نيب عمجي ىذلا وهو ،ةمألا ةدايس                 نع  ١٩٢٣ ،
نيقباسـلا ةسايسـلا لاجر       -ةروثلا موصخب فصعو ،تاعامجلاو بازحألا نيوكت رظحو          - 

      ، ،         وةروثلا اهتعنطصا مكاحم لالخ نم ةروـثلل ةـمكحمو ،ردـغلل ةـمكحمو ،بعشلل ةمكحم
ةطرشـلا مكاـحم وأ ،ركسـعلا مكاـحمل راركت ًاعي     مج ىه مسا ريغب ةديدع ةيركسع مكاحمو   



 -٨٨-

ةراـبع ىه نيناوق تردصو ،ةدشارلا ةفالخلا طوقس دعب اهانفرع ىتلا ،ىرغصلا وأ ىربكلا              
دـيقتو ،تاــيرحلا ىـلع ًادويق ضرفت ،ميدقلا ناطلسلا رماوأل ةداعإو ،ةيركسع رماوأ نع               

نـم ساـنلا عـنمي       ىذـلا بجاحلا ىركذ تداعأف ،ىضاقتلا رظح لالخ نم ءاضقلا ةطلس            
تـيبثتب لصـتي اـم لـك ىف ،اهلاقع نم ةطلسلا تقلطنا اذكهو ،عرشلا                يضاق ىلإ لوخدلا    

ةـلودلا سـلجم لدعف ،هتعزتنا ام لك ةطلسلل كرتف ،ءاضقلا شمكناو ،هناكرأو ديدجلا               ماظنلا  
اـم  ةرادإلل حيتت ىتلا ،ةيئانثتسالا فورظلا ةيرظنب انيلع جرخيل ،ةرادإلا ةباقر ىف هئاضق نع      

تارارـقلا ضـعب جرخت ىتلا ،ةدايسلا لامعأ ةيرظنو ،ةيطارقوميدلا نامز ىف احابم نكي مل               
ةـصاخلا مكاـحملا ءاشـنإ نع الضفف ىئانجلا ءاضقلا امأ ،ةيلكلا ءاضقلا ةباقر نم ةيرادإلا                

تأشـنأو  ١٩٥٢ةنس ربمسيد ىف قيقحتلا ىضاق ماظن لطعت دقف ،نييسايسلا موصخلا ةبقاعمل           ،
سرام   ٨ىف ةلودلا نمأ ةباين اهتمسأ ،ةيسايسلا مئارجلل ةصصختم ة          باين ةطلسلا  مـث   ،١٩٥٣   

ةنس ةلودلا سلجم ليكشت      ديعأ كلذ ادع اميفو     ١٩٥٥  هنأـشو ءاضـقلا كرـت      ) رـيثك وهو  (، 
اميسـج اناودـع ثدـح ام اوربتعي نأ هذه انمايأ ىف سانلا قح نمو ،مهنأشو ةاضقلا كرتو                  

اهتقو ىف نكلو     ،هلاجرو ءاضقلا ىلع   .. اروكذـم ائيش نكي مل سانلا ايند باصأ امل سايقلابو          
مـهل حمسي ىتح ،ىموقلا داحتالا مث ،ريرحتلا ةمظنم ىف اودشتحي نأ نينطاوملا ىلع ناك دقف                

ةماع ةعيبط  يذ لمع ىأ ةرشابمب    وأ ىـنطو بـجاو وـه ةطلسلا تاسسؤم ىف طارخنالاف            ،   
سيئرـلا لوـقي ،ةضـيرفلا هذه ءاد        أ نم ةاضقلا ىفعأ دقلو    .. ةلحرملا كلت ةغلب ىموق بجاو    

ىـف ةـكرعملا لـجأ نـم نينطاوـملل ةماعلا ةنجلل لوألا عامتجالا ىف رصانلا دبع لامج                  
هصن ام    ١١/٤/١٩٧٠ نآلا ىتح   ١٩٥٢ةنس ذنم ءاضقلا ىف لخدتن مل انحإ ةقيقح         (  تـناكو  !  

هدو هـيّقرَأ ه    دو ،اذـكب مكح   اةاضقلل لوقن انلواحو ءاضقلا ىف انلخدت اذإ انحإ نإ ةدعاق اندنع            
اذإ هـنأ ىـلع ىأرلا رقتساو ،دلبلل ىساسأ لمع تمده ىقبأ ،هد د                    ع بأ وأ هد برّقأ وأ ،كلمعأ
اـم ىز مكحنـبو ،ةاضق انسفنأ انحإ لمعنو ،ةيسايس ةيضق انحإ لمعنب ةيسايس ةيضق هيف ناك           

ةـمك  حمب عوـضوملا اذه انأدب ،ءاضقلا ىف لخدتن الو ،مــهنع ةاضقلا دعبنو ،نيزواع انحإ       
هذـه نأب ىنعملا سانلا ى                  ديب هد ناكو ،اومكاحيب ىللا مه ةروثلا سلجم ءاضعأ ناكو ،بعشلا
لـمعنب وأ ةيلوئسملا لمحتناح ىللا انحإو ،ءاضقلا نع اهدعبنف ىأر اهيف انلو ،ةيسايس ةيضقلا               
مامـص وـه اذـه ىـف ءاضقلا نأل ،انلخدت انحإ نأ ًادبأ ثدحي مل نكلو ،نأشلا اذه ىف ةروث        

نـم اولخدـتي نأ ضعبـلا دارأ نكل شاّنلخدت ام انحإ ،سكعلا رهظ اريخأ نكلو ،دلبلل نم                  ألا
اهيف انك انحإ ىللا ةمزألا دعب١٩٦٧ةنس ةاضقلا   .(  
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اـم   ةحـص ىف ىأرلا ناك ام     يأًا  –هنأل رصانلا دبع سيئرلا ثيدح نم ردقلا اذهب ىفتكنو            
نيرمأ هنم صلختسن نأ نكمي هنإف      -هاور حلا نأ  :امهلوأ،    ىـف لخدـتلا رمأ اوشقان ددجلا ماك         

ىـف مـكحلا ةاضـق نم بلطتو        ،ضعبلا نود ةاضقلا ضعب ةطلسلا برقت نأ ىنعمب ءاضقلا           
ةروثلا مايق لوأ كلذو نيعم وحن ىلع اياضقلا        ضعب تدعبتـسا ةيركسعلا ةطلسلا نأ   : ىناثلاو.  

،   تاـمكاحملا ةمهم اهسفنب ىه لمحتت نأ تررقو ،ءاضقلا ىلع ًاظافح ةركفلا هذه             ةيسايسـلا  
                 ، طابضـلا نـم نودـيري نـمم وأ ،ةروثلا ةدايق سلجم ءاضعأ نم مكاحملا نولكشي اوناكف

ةلـص مـكحي ىذلا ماعلا عباطلا وه اذهو       . هلاجرو ءاضقلا نع ًاديعب ةطلسلا ديرت امب اومكحيل       
  .ةيئانثتسالا ليصافتلا ضعب نع رظنلا فرصب ،تاينيسمخلا لاوط ىسايسلا ماظنلاب ءاضقلا

  
  ىروهنسلا ىلع ءادتعالا ةعقاو -٢

رـكفلا خيراـت ىـفو ،ىرصملا ءاضقلا خيرات ىف           ةزراب ةمالع ىروهنسلا  قازرلا دبع     
ةـلودلا سـلجمل ةماعلا ةيعمجلا داقعنا موي هيلع ءادتعالاو ،رركتت نأ ردني ،ىبرعلا ىنوناقلا               

ةريثك تامرحل كاهتناو ،للج ثدح٢٩/٣/١٩٥٤خيراتب   .  
ىبرحلا سيلوبلا لبق نم    ةربدم اهن أ رتاوت - ةرهاظم تماق دقف   ةنوكم -  لاـجر ضعب نم        

تدـتعاو ،ةلودلا سلجم رقم تمحتقاو ،ماعلا لقنلا لامعو ،ريرحتلا ةيريدم لامعو ،ثحابملا             
دحاوو ،ىروهنسلاقازرلا دبع ديمعلا    ىلع   ةماعلا ةيعمجلا ءاضعأ نم رثكأ وأ        نوـفتهي مهو   .  

  ".ةيطارقوميدلا طقست " رخ آ لوق ىفو" ةيعجرلا طقستو .. ةروثلا ايحت" 
ىـف ىقوشل رعشلا نم اتيب لجس امنإو ،ةعقاولا هذه ىلع هتاركذم ىف ىروهنسلا قلعي مل                

بـتك اـمك ،توـملل اضرعم ناك هنأ ىلإ ريشي هنأب سانلا هرسف    !.. نوناقلا مالعأ دحأ ءاثر  
.. ىروهنسـلا بـتك اـم لك كلذ       .. فئاطلا نم اناهم هجورخ دنع لوسرلل روهشملا ءاعدلا       

تـيب ىـلإ رضـح نيح ،رصانلادبع لامج سيئرلا ةلباقم ضفر هنأ هتجوز ةديسلا تفاضأو               
  .ثداـحلا بـقع ىروهنسلا

لاـمج نم برقملاو ،ركفملا اهلقعو ،ةروثلا ةدايق سلجمل لوألا راشتسملا ىروهنسلا ناك             
ةنس فراعملل ًاريزو نيعو      ،ىدعسلا بزحلا ىلإ ىمتني ناكو ،رصانلادبع      ـبق  ١٩٤٦ – ٤٥  ل  

ىـتح ،هلاجرو دفولا بزح عم ةداح ةموصخ ىلع ناكو  ١٩٤٨ةنس ةلودلا سلجم سأري نأ    ،
ةلاقتسالاب ١٩٥١ةنس ىف هتبلاط دفولا ةرازو نأ        ةـسائر نـم هلزعب قوراف كلملا تبلاطو         ،   
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ةوـعد ضراـعو     ،ةـيندملا ةايحلا ةدوع ىروهنسلا ضراع ةروثلا تماق املف ،ةلودلا سلجم            
 ١٩٢٣روتـسد ءاغلإب طابضلا حصنو ،مكحلل دفولا بزح دوعي ال ى  تح داقعنالل باونلا سلجم 

ىتؤـي ىـتح ةيندملا ةايحلا ةدوعب ليجعتلا مدعو ،باونلا سلجم لحو مكحلا ىف رارمتسالابو               
قرطلاـب مـكحلل مهلهؤـت هيبعـش طابضـلا بسـتكيو ،هراـمث ىعارزلا حالصإلا نوناق                 

  .ةيطارقوميدلا
،       ،ةيروهمجلا سيئ ر بيجن دمحم ءاوللا نيب فالخلا بد مث        ًايبعـش هـلوبقملا ةـهجاولاو  

ةدوـعب بـيجن دـمحم ءاوــللا ىداــنف ،ةروثلل ىقيقحلا لقثلا زكرم رصانلادبع لامجو                
،     ٢٥/٢/١٩٥٤خيراتب لاقتساو ،تاباختنالا ءارجإو ،ةيطارقوميدلا       هـبلاطمل راوـثلا ضفرـل  

ةروـثلا سـلجم     ردـصأو ،راوثلا خضرو ،هتلاقتسا نع لدعو ةيبعشلا تارهاظملا تبهتلاف           
ًادـيهمت ةـيندملا تاـيرحلا قالـطإو ،ةـيطارقوميدلا ةدوعب رشبي انايب              ٥/٣/١٩٥٤خيراتب    

خيراتب هنكلو ةكيشو ةيباين تاباختنال اذه مهرارق نع راوثلا لدع٢٥/٣/١٩٥٤،   .  
ىـف بـيجن دـمحم دـييأت ىلإ لام ىروهنسلا نإ ،ءادتعالا ببس نع تاياورلا حجرأو                

ةـعماج ريدـم    -ىكز دمحأ روتكدلا لزنم ىف عمتجا هن إليقو ،ةيندملا ة   ايحلا ةدوعب ةبلاطملا  
دـحأ نيدـباع ميكحلادـبع خيشلاب دعب اميف ةيتيوكلا ىـبرعلا ةـلجم ريرحت سيئرو ةرهاقلا               

خيراتب   –نيملسملا ناوـخإلا تادايق     كارتـشا هيلع ىروهنسلا ضرع ثيح       ٢٦/٣/١٩٥٤   ،
يذـلا   ءادـتعالا ناكو ،عامتجالا اذه تارباخمل     ا تدصرف ،اهفيلأت ىوني ةموكح ىف ناوخإلا        

  .هيلع عقو
نيـب طـلخلا زوـجي ال هـنأ ىه ،مهريغو           .. ةاضقلا اهفرعي نأ ىغبني ىتلا ةربعلا لعلو      

ىـلإ ةسايسـلا تءاسأ دقلو ،ةوهشلاو دهزلاو ىوهلاو قحلا نيب طلخ هنأل ،ءاضقلاو ةسايسلا               
  .ريبكلا هديصر نم تصقتناو ،ىروهنسلا

ةنسـل  ١٦٥نوــناقلا رودــص وـه ناك ةلودلا سلجم ىلع ىقيقحلا ن    اودعلا نأ ريغ    
ةـمكحملا اهامـسأ ،ةدحاو ةرئاد ةباقرل اهلك ىرادإلا ءاضقلا رئاود ماكحأ عضخأ دقف               ١٩٥٥  

حومسـملا نـم نـكي مـل ذإ ،ن     آلا مئاقلا عضولا ىلع رمألا سايقللاجم الو ،ايلعلا ةيرادإلا  
سيئرـل قـحلا اذـه ىطعأ امنإو ،ىرادإلا ءاضقل    ا مكاحم رئاود ماكحأ ىلع نعطلا موصخلل  

رئاودلا ماكحأ ىلع ابيقر نوكيل       هدحو ةلودلا ىضوفم ةئيه    نأ مـهألاو رـطخألاو      )١٥م  (،   ،
ىلي ام ىلع هنم      ٧٧ةداملا ىف صن نوناقلا      سـلجم نم  رارق ًاموي رشع ةسمخ لالخ ردصي (   

ةلودلا سلجم ءاضعأ نييعت ةداعإب     ءارزولا لـك ًاطقسـم ،نيـيعتلا       ةداـعإ رارق ردص مث    )    
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ةطلـس ىـلع ءاضـقلا ةباقر ضرف ىلإ ليملا هنع رهتشا نم لكو ىروهنسلا نم نيبرقملا                 
امـساق ريصـن وبأ دمحم ناك دقلف     ١٩٦٩ةنس ىرجيس امل ةبرجتلا ىه هذه تناكو ،ةرادإلا           ،

ةنس ةلودلا سلجم ىف ًاوضع ناك        ؛نيثدحلا ىف ًاكرتشم   لدـــعلل ًارـيزو ناـكو       ،١٩٥٥   
  .١٩٦٩ةنــس 

  
  ًاقفرم.. ءاضقلا وأ تاينيتسلا ىف ىسايسلا ماظنلاو ءاضقلا -٣

نـم ىقتني ناك هنأل   ،١٩٥٢ةروث ىلع قباسلا ىلاربيللا مكحلا ةرتف ىف هتبيه ءاضقلل ناك             
اـم ددحي مث ،نينطوملا تايرحو ،ناسنإلا قوقح ةياعر ىف اهميق ىقرأ ،ةيبوروألا ةراضحلا              

ةطلسـلا نـع لقتسـم ىناـملرب عرشمل اهنيبيو ،صقن           نم رصم ىف ةمئاقلا تاعيرشتلا ىف       
نوـكتل صوصـنلا لدعيف ،مهميقو نينطاوملا تايرح ىلع هصرح ءاضقلا كراشي ،ةيذيفنتلا             

تدبتسا وأ ةطلسلا تفرحنا اذإ،اهينطاوم تايرحل تانامضو.. ةمألا ميقل برقأ  .  
فضأ ،اهدارفأ تامرحو ةمألا ميق ةيامح ىلع ءاضقلا        ةردق ه ءاضقلا ىلع   ت  ًاراـقوو ةـبي     

وأ .. كاذ دـعبيو اذـه برـقي ،ةاضقلا عمتجم نوئش ىف لخدتلا نم ةروثلا ةدايق سلجم عنم                
  .ناطلسلا ىوه قفاوي مكحب ىوعدلا ىف مكحي نأ مهدحأ نم بلطي

دـي ىف تلزتخا مث ،ةروثلا ةدايق سلجم دي ىف ذيفنتلا ةطلسو عيرشتلا ةطلس تعمتجا املف                
وأ مكاـحلا ةدارإ نـع رـبعت    ةيركسـع رماوأ درجم ىلإ لو   حتو ،هرهوج نوناقلا دقف ،دئاقلا      

اهتوطـسو ةطلسلا عمق ىلع دمتعتو ،هحور دقتفتو نوناقلا لكش اهل بلاوق ىف اهبص مت ،هاوه                
هـقبطي ىذلا ىضاقلا بلقناف ،نينطاوملا باقر ىلع اطلسم افيس نوناقلا تابف ،بعشلا لوبق ال       

هنأـش راصف عرشملا ءادر سبل نأ دعب        . مكاحلارماوأ ذيفنتل ةادأ درجم ىلإ ةلاسر لماح نم         
تاميلعتلاو رماوألل ذفنم درجم ،ةلودلا ىف ةيرادإلا ةزهجألاعيمجنأش   .  

رداـق هنأ    هئدابمو هماكحأو هتاقيبطت يف   تبثأ دق ،ةروثلا تماق موي ىرصملا ءاضقلا ناك           ،
نجألا تازاـيتمالا باحصأ بناجألا كلذ ىف امب        ةفاكنينطاوملا  ةيامح ىلع    نأ ىـتح ،ةـيب     ، 

               ، رـمألا لوأ ىف ءاضقلا ةيامح ترسحنا ةروثلا تماق املف ،طلتخملا ءاضقلا ىلع هترثآ مهلود
مكاـحملا قـيرط نـع مهتاـيرح ةروـثلا تحابتساف ،دئابلا دهعلا لاجر نم نييرصملا نع                 

،   -درفلاب عقاولا ملظلاو ،ةيئانثتسالا      ةـعامجلا هعفدت مل نإ     اودع ناك ول ىتح ىـلإ لوـحتي     -   
هناحبس لاق كلذل ،ةقباس تراص اهنأل رشتني مث          ةعقاو أدبي ،عومجملا ددهي   رطخ   لـتق نـم    ( 
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عسـتت ةرئادلا تأدب اذكهو     ) ًاعيمج سانلا لتق امنأكف ضرألا ى     ف داسف وأ سفن ريــغب اـسفن     
ناطلسـلا ضراـع نـم لـكو         -ددجلا وأ ىمادقلا  - بعشلا ءادعأل ةيرح الف ،موي دعب ًاموي        

بـهذو ةيئانثتـسالا نيناوقلاو ءىراوطلا      ماظن  سانلا نمدأ ىتح     اودع نوكي نأ حصي ديدجلا    
  .ءاضقلا راقو

  
  ةيسكرام نويعب رظنت ةطلسلا -٤

،   هلخاد ىوقلا زكارمو ماظنلا ةداق ءاقب     لوط مهسأ امبر     مـكحلا ىف ةـيبلاغ  طارـفإ  ىـلإ   
    ، نأ ىضـتقت ىـضاقلا      ةفصـن نكل ،دادبتسالل ةطلسلا ءارمتسا ىف      وعوضخلا ىف نينطاوملا  

ليئارـسإ ىـلإ ىمعألا زايحنالاو ،ماظنلا ىلع تعقو ىتلا طوغضلا ةوارض انباسح ىف لخد            ن
ىـف مهـسأ امم وهو ،ةقطنملا ءاشحأ ىف سورغملا اهرجنخو ،ةيبرغلا ةراضحلا ةعينص ىهف           
نيملسـملاو برـعلا ىلإ رظنت ،ةيرصنع ىلع ىوطنت ةيبرغلا ةراضحلا ميق نأ سانلا داقتعا               

   ، قح مهمرحتفةينود ةرظن اندروتـسا ىذـلا ،ىتييفوسلا داحتالا ىلإ ليملا ناكف ،لدعلا ىف مه             
  .ةيسكراملا ىف ام أوسأ هنم

          ، خيراـتلا ةـكرح ىف ىداصتقالا لماعلا ةيمهأ ىلإ راظنألا تتفل دق ةيسكراملا نأ كشالو
نـكلو ،ةرـيقفلا لودلا رئاصم ىلع ةنميهلاو ،رامعتسالاب اهطابتراو ةيلامسأرلا            ةيشحو ىلإو   

ىف   ام أوسأ  ةيسكراملا   ايجولويديألاوةفسلفلا    نوناـقلا رودل اهمهفو ناسنإلا قوقح ىلإ اهترظن         
ىـف ةدئاسـلا ةيداصتقالا تاقالعلل ساكعنا درجم ةيسكراملا دنع ءاضقلاو نوناقلاف ،ءاضقلاو             

درـجم نوكتـس مكاحملاو نوناقلا نإف ةرطيس        ملا ىه ةيزاوجربلا ةقبطلا تناك اذإف ،عمتجملا      
ىـه ةـلماعلا ةـقبطلا تراـص اذإـف ،تانامض ىأ ءارقفلل لفكت ال ةلماعلا ةقب                 طلل عمق ةادأ  

قـيقحت ليبـس ىـف نييزاوجربلاـب كتفلل ةادأ ءاضقلاو نوناقلا مادختسا نم دبالف ةرطيس                ملا
اهمـسري ىتلا فادهألا قيقحت ىف لثمتي ءاضقلا بجاو نإف ىلاتلابو ،ةلماعلا ةـقبطلا فادهأ              

،        ةفارخ درجم ءاضقلا  لالقتسا نع ثيدحلاو ،بزحلا      عادـخلا دصـقب نويزاوجربلا اهل جور  
 ،ةـينوناقلا ةياردلا صقن كلذ نم مهعنمي الو       ،  ةلادعلا ةرادإب مهسفنأب لامعلا موقي نأ لضفألاو      

ءاضـقلا ةرـكف تءاـج انه نمو ،ةيكارتشالا قيقحت ىف مهتبالصو مهصالخإ وه مهملا نأل                
  .بزحلاتادحو ىأ ةلادعلا ىف بعشلا ماهسإو ،ىبعشلا 
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دحاولا يسايسلا ميظنتلا ةيوضعو ةاضقلا -٤    
لـك مضـي ىذـلا ىسايسلا ميظنتلا هن         إهنع ليقو   .. ١٩٦٢ةنس ىكارتشالا داحتالا ئشنأ     

عيباـسأ ةـثالث لالـخو       ،١٩٦٣ةنس رياني لوأ ىف ةيوضعلا باب حتفو ،ةلماعلا بعشلا ىوق             
  .وضع نييالم ةسمخ هيلإ مضنا هنأ نلعأ

د اـحتالا ىـلإ مامضـنالا ةاضقلا ىلع بجي هنأ رصانلادبع لامج           سيئرلا ىأر نم ناك     
مزال ةاضـقلا نأ ةقيقحلا ىف ييأر       (هصن ام قباسلا عامتج     الا رضحم ىف لاق دقف ،ىكارتشالا     

،     . بزح ىكارتشالا داحتالا شلوقبام انأ املاط ىموقلا لمعلا ىف اوكرتشي          ةـقبط لثمي ال هنأل
نوـكي نأ ب    جي ةقيقحلا اذإف اهلك بعشلا ىوق فلاحت      وه ةقيقحلا ىف وه ،ةحلصم وأ ،ةئف وأ         

دبع لامج سيئرلا أشنأ    ١٩٦٣ةنس وينوي ىـفو    ) دوجوم داـحتالل ايرـس اـميظنت رـصانلا          
رـيغ رـصانعلا ناـيبل ريراـقت ةـباتكو           ،ماظنلل ةيلاوملا رصانعلا دينجت هتمهم ىكارتشالا       

ىماسـل اـم    إ اـهريراقت عفرت ةي    رسلا ايالخلا لعجو  –نييكارتشالا ةعيلط   " هامس  أ و ،ةنواعتملا
تامولعملل سيئرلا بتكم ريدم    -فرش عمج ىوارعشل وأ   ،  ميـظنتلا نيـمأو ةيلخادلا ريزو       ة   
ةـيانجلا قاروأ فشـكتو      ،نيينوناـقلا ميظنتل ًانيمأ ريصن وبأ      دمحم ديسلا نيع امك   ،  ىعيلطلا  

ةنسل   ٣٥١ تاـفارتعاو ىوـقلا زكارم ةيضقب ةروهشملا ايلعلا ةلودلا نمأ            ١٩٧١  نيديسـلا   
اذـه ىـلإ اومضـنا نيذلا ءاضقلا لاجر نم ديدع ءامسأ نع ةعمج ىوارعشو ،فرش ىماس     
ءالؤـه اـهبتك ىـتلا ريراقتلا نم ةلئاه ةعومجم ىوحت تافلم ةينامث طبض مت امك ،ميظنتلا                 

  .  سيياقملا لكب نيشم كلسم وهو.. ةاضقلا مهئالمز ىف ةياشو
  :ىلي اميف صـخلتت ريصن وبأ دمحم اهنع ربع امك.. ةحيرصلا ماظنلا فادهأ تناكو
ةيروهمجلا ةسائرل اهمضو ءاضقلا نع ةماعلا ةباينلا لصف-١  .  
رارمتـسال ًاـمزال ًاطرـش ةيوضعلا رارمتسا لعجو يكارتشالا داحتالل ةاضقلا مض              -٢  

  .ءاضقلا نم ًالوصفم ربتعا هتيوضع طاقسإ ماظنلا ةنجل تررق اذإ ثيحب ،ةيالولا
يب مكاحملا ليكشت   -٣ داـحتالا ءاضـعأ نـم بعشـلا ةـماع نـم نيوضعو ضاق ن                

كلذوةيبلغألاب ماكحألا نوكتو ،ىكارتشالا لادعلا ىف بعشلا ةمهاسم نامضل،    .ة 
ىكارتشالا داحتالل  ماعلا نيمألا -ىربص ىلع ديسلا لخدتو      حيرصـلا ماظنلا ىأر نلعأف      - 

يموي تالاقم  ةعست لالخ نم   بوسنم ة  يروهمجلا ةديرج ىف ًايصخش هيلإ     ة   ١٨نـم ةدـملا ىف ة       
سرام   ٢٦ىلإ   اـهلك ةطلسـلا نأ ىنعم حرشو ،تاطلسلا نيب لصفلا أدبم اهيف دقتنا              ١٩٦٧   



 -٩٤-

نأو ،ةـلماعلا ةـقبطلا حلاصـم ىلع صرحي نأ ىغبني ءاضقلاو نوناقلا نأو ،بعشلل تتاب                
مـهنأل دـيدجلا رـكفلا ىف اوجمدني نأ مهيلعو ،ًايسايسو ًايركف بعشلا نع نولوزعم ةاضقلا                

كرتشـي نأ دـبالو ،بعشـلا قرعل ةلغتسملا تاقبطلا ىمحي ،ايعجر ًاريسفت نوناقلا ن               ورسفي
الثـم ةءاربلاب نومكحي دق مهف ،نطولاب راض هنع مهداعتبا نأل ،ىسايسلا لاضنلا ىف  ةاضقلا                

  !.شيتفتلا نالطب درجمل
،          ،ىرسلا ميظنتلا ءاضعأ نم ةاضقلا سوفن تزأمش      ا ريراـقتلل مهتباـتك نـع عيـشأ امو  
ىذـلا   ،ةنوسـح نيدـلا ماصع لدعلا ريزول مهرعاشم نع اوربعو ةنلعملا مهفادهأ اوض            فرو  

دـق   ةـعمج ىوارعـش نإ    (لاقف ةاضقلا رعاشم سيئرلا ىلإ لقن هنأ ،ىتداهش هباتك ىف دروأ              
ىـف ناردـب سمـش لـعف كلذكو ،ةروثلاب نينمؤملا ةطرشلا طابض نم ايرس اميظنت لكش                 

، ف لعفن ال اذاملفةحلسملا تاوـقلا   ).ءاضقلا ى 
  
  ةمئادلا ةعيدخلا

          ، لاـمج سيئرلا قث     و هب نيطيحملاب عدخني ناطلسلا نأ ،ثلاثلا ملاعلا دالب ىف ةطلسلا ةفآ
اـهيلع رـشؤيو ،هسفنب ةيرسلا مهريراقت أرقي ناكف ،ىرسلا ميظنتلا ءاضعأ ىف               رصانلا دبع

ا ميظنتلا مهوأوتاباسحلا ةيفصتو تاصرختلا ةعومجماهلك اهنأ عم ،هديب   نأ سيئرـلا ىرسل  ، 
داـحت  الل مامضـنالا لالـخ نـم ىسايسـلا لاض         ـنلا ىف طار   خنالل اقوش نو  قرحتي ةاضقلا 

لالقتـسا نعو    ةيلاب ديلاقت نع ثدحتت ،ةاضقلا ىدان ةرادإ سلجم ىف ةلق ادع ام ،ىكارتشالا              ،
ه ىرسلا ميظنتلا راصنأ نألو ،ىسايسلا لمعلا نع دعبلاو    ،ءاضقلا اوـمزع دـقف ،فالآلاـب    م   

، ٢٨/٣/١٩٦٨موـي اـهئارجإل ددحملا تاباختنالا لالخ ةيعجرلا اياقب نم ىدانلا ريرح          ت ىلع 
سيئرـلا كراـبو ،فدـهلا اوددـحو ،ناطلسلا ةيار اوعفرو هيحشرم ءامسأ ميظنتلا نلعأو               

دئاــق ريصـن وـبأ دـمحم راصو       ٢٠/٣/١٩٦٨خيراتب لدعلا رـيزو ريـغف مـهتميزع        ،
ملل ًادئاقو  ،لدعلل ًارـيزو ميـظنتلا   مهموصـخو   ،ةروثلا لاـجر مه ءالؤهف   .. ةيباختنالا ةكرع    

  .مهيلع بوضغملا ةيعجرلا اياقب مه
لـك ةقالع ىلع موقت ةيدرف ىدانلا ةرادإ سلجم تاباختناو           ١٩٣٩ةنس ىدانلا ةأشن ذنمو       

راصـنأ نم مهنم ةعامج نأ ساسأ ىلع تاباختنالا ترج نأ قبسي ملو ،هئالمزب درف حشرم                
يرخآلا نأو  ،ةموكحلا اذـه سد مهلدـع ريزوو ىرسلا ميظنتلا ءاضعأ نكلو ،اهموصخ نم ن     



 -٩٥-

تـئجوفو ،هـلك بعـشلا راظنأ ىدانلا تاباـختنا تتفلتساف          ١٩٦٨ةنس تاباختنا ىف مسلا       ،
ةـماعلا ةيعمجلا تردصأو ،ًاعيمج ىرسلا ميظنتلا ىحشرم طوقسب سانلا ئجوف امك ةموكحلا             

لا ةيؤر لثمي انايب    ٢٨/٣/١٩٦٨خيراتب ةاضقلل    ريصـن وـبأ دمحم اهحرط ىتلا اياضقلل ةاضق        
هاـجتالا نـع ًارـيبعت لكشـي هـنأب فرـع يذلاو              مهيدانتاباختنا ةبسانمب هتاعامتجا ىف       ،

              ، تاطلسـلا نيـب لصـفلا أدبمو ،هتدايسو نوناقلا ةلودو ةماعلا تايرحلل ديؤملا ،يطارقميدلا
ناودـعلل يدصـتلا نيـبو       ركذلا ةفنآ ئدابملا نيب طبرو ،ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا مهألاو          ،

نودعي نيخرؤملاو نيثحابلا زربأ نم      ًاددع ن إ. ةلتحملا يضارألا ريرحتو ،مشاغلا يليئارسإلا      
ىوـقلاو باـتكلاو نيـفقثملا قوـت نـع ًاريبعت ناك هنأ ،تيصلا عئاذ نايبلا اذه ىلإ ًامئاد                   

، مرتحتةينوناق ةلود وحن ةيطارقميدلا   نينطاوـملل ةماعلا تايرحلاو قوقحلا نوناـقلا ةدايـسو      
ال تاسسؤملا ةلودو ،زييمت الب     هماكحأب نيبطاخملا عيمج ىلع    ىوـقلا زكارمو مكاحلا تادارإ         

  .*هلوح

                                                 
  : ىلع نايبلا صن *

  ميحرلا نمحرلا هللا مسب
ميـظعلا انبعش ةيويحب رشبتسن نأ انلف ،اندالب اهب ترم ىتلا فورظلا كلحأ لظ ىف مويلا عمتجن انك اذإ                   
. ةسـكنلا ىلإ تدأ ىتلا بابسألا رييغتل ًافادهتسا هسفن هجاوي نأ نع ىركسعلا ءانبلا ءابعأ هقعت مل ىذلا                 

ةيمـسرلا تاـئيهلاو تاـئفلا فلتخم نم ةءانبل         ا ةكراشملا هذه تناكف ،ةيلخادلا ةهبجلا ةبالصل ًاميعدتو       
نأ ةاضقلل دبال ناك مث نمو      . صلخملا راوحلاب ماهسإلاو رحلا ىأرلا ميدقتب ىموقلا مازتلالل ءادأ ةيبعشلاو         

  .ميظعلا بعشلا اذه عئالط نم ةصلخم ةيعاو ةعيلطك راوحلا ىف اومهسي نأو ىأرلاب اولدي
،           لا اننطو ضرأ نم ًاءزج لتحت ليئارسإ نإ        اـنليلو انراهن تاعاس انعم شيعت نأ بجي ةقيقح هذه ،بيبح

  .تاقاطلا ئبعتو سامحلا ىكذت ،انغارفو انلمع تاقوأو
ةـلواحم ةيأ نوضفري بعشلا اذه ءانبأ رئاسك ةاضقلا نإف كلذلو ،ةوقلا ريغب درتسي ال ةوقلاب ذخأ ام نإ                   

  .طوغضلا نم عون ىأ تحت ةيسايس تالزانت ةيأ ضرفل
اهيلإ دنتست ،ةبلص ةيلخاد ةهبج ىلإ كش الو جاتحت دوهجلا لك اهل أ                لا تناك اذإو   ب عُت ىتلا ةسدقملا ةكرعم

ىضـتقت ام ل    وأ ىضتقت ةيلخادلا ةهبجلا ةبالص نأ ىف لادج الف ،لانقلا طخ ىلع ةضبارلا ةلسابلا انتاوق              
           ، ناسـنإلا نأل كـلذو      نينطاوملا ةيرح مامأ ةسكنلا لبق ام عاضوأ اهتعنطصا ىتلا تاقوعملا ةفاك ةلازإ  

ىـلع اهدـحو ةرداـقلا ىه ةيرحلا نأ امك ،رحلا عمتجملا ساسأ وه ـ قاثيملا لوقي ام ىلع      ـ رحلا 
  .ناسنإلا كيرحت

دـقنلاب ةكراشـملا ىفو ،عامتجالاو ةملكلاو ىأرلا ىف نطاوم لكل ةيدرفلا ةيرحلا نيمأت بجو انه نمو                 
أدـبم ديكأتب الإ كلذ نوكي الو ،رحلا ريبعتلا ىلع ةرد           قلاو ةيلوئسملاب ساسحإلا ىفو ،حارتقالاو راوحلاو     
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ماـكحلا ىـلع نوناـقلا ةدايسو ،نينطاوملا ةفاكل تايرحلا ةلافك ىلوألا ةجردلا ىف ىنعي ىذلا ةيعرشلا                 

  .ءاوس ىلع نيموكحملاو
نوكي ىتحو    نوناقلا ةدايسل ًاقيقحتو   اهيلع ًاطلسم ًافيس سيلو ةيرحلل ًامداخ      -قاثيملا هدارأ امك  -،  نيـعتي      

عـيمج نمأـيل ،هتروـص ةسـكنلا لبق ام عاضوأ اهب تهوش ىتلا تامصبلا ةفاك ةلازإ ىف ًاروف ءدبلا                    
نـم مكحبو ،هدحو ماعلا نوناقلا ماكحأل ًاقبط الإ سمت وأ بلست الف ،مهتامرحو مهتايرح ىلع نينطاوملا                 

  .اهدحو همامأ ةعبتملا تاءارجإلابو ،هدحو ماعلا ءاضقلا
دـعي ،اهئاضـعأ تانامض نايبو اهلالقتسا ديكأتب روتسدلا اهب درفني ،ةلقتسم ةرح ةي              ئاضق ةطلس مايق نإ   

  .ةيلخادلا ةهبجلا ةبالص تاماعد نم ةيساسأ ةماعد مث نمو ،انبعش تانامض نم ةيساسأ ةنامض
امل هريمض ىف كلذ رقتساو      -ةفصنلاو نمألا -فورظلا فلتخم ىفو ،ًامئاد انئا      ضق ىف بعشلا دجو دقلو      

ءاضـقلاب دعبلا لوصألا هذه زربأ نمو ،هتديح ميعدتو هتيرح دكؤت ةتباث لوصأ نم ءاضقلا اذه ه     يلع ماق 
  .ةديحلاو درجتلاو ءاقنلا مهل دكأتي ىتح ةيسايسلا تاميظنتلا ةفاك نع

لالقتـسالا ةمألا هل تلفك ىذلا غرفتملا صصختملا ىضاقلا ماظن مازتلا لوصألا هذه مهأ نم ناك امك                 
  .لزعلل ةيلباقلا مدعو

نيصصختملا ةاضقلا ريغ ىلإ مكحلا ةطلس       -نايحألا ضعب ىف  -تحنم دق ةبرجتلا ىف ةبغرلا تناك       اذإو    
ءانبأ مهنأ انتاضق هيف تبثأ ىذلا تقولا ىف ،ثيدحلاو ميدقلا ىف اهلشف ةبرجتلا هذه تتبثأ دقف ،نيغرفتملا                 

نومئاليف همالحأ نولثمتيو هعقاو     نوشيعي ،هتائف فلتخمو هيفقثمو هدونجو هلامعو هيحالف نم بعشلا اذه           
  .روطتملا ةلادعلا موهفمو ةفاجلا صوصنلا نيب ًامود

لوألا راـبتعاب   -مكحلا ءاضق لمشي امك قيقحتلا ءا       ضق ةرورضلاب لمشي هنإف ،انؤاضق وه اذه ناك اذإو        
  .هل ديهمتلاو مكحلا ساسأ

ا  ج– ىئاضقلا ميظنتلا اندالب تفرع ذنم    -ةماعلا ةباينلا تناك كلذلو      ةيئاضـقلا ةطلسـلا نم أزجتي ال       ءز
راـبتعا ديكأت ىلع صرحلا مث نم نيعتيف ،انبعش ةيرح تانامض نم ةيساسأ ةنامض ةباثملا هذهب تناكف                 
تانامـض نـم مـكحلا ةاضق ىلع ىرسي ام اهلاجر ىلع ىرسي ةيئاضقلا ةطلسلا نم ةليصأ ةبعش اهنأ               

  .تاناصح نم ءالؤهل ام مهل رفاوتيو
،                -هلك كلذ نم  ًاصولخو   نينطاوـمك اـهب اـنلاعفناو اـنتمأ اـهب ترم ىتلا ىربكلا ثادحألا ةبسانمبو  

ضعب نم ةريخألا ةنسلا ىف رشن ام ةبسانمبو ،تالاجملا عيمج ىف رييغتلا ءارجإ ىف ريكفتلا ةبـسانمبو                
فورـظلا ةاضـقلا شيعي ،اهنايكو ةيئاضقلا ةطلسلا عضو نع ثوحبو تالاقم نم ،مهريغو نيلوئسملا               

كلذ لك ىف ىنفلا مهيأر ىلي اميف نودبيو راوحلا ىف ماهسإلاب مويلا دالبلا اهب رمت ىتلاةقيقدلا  :  
ىـهو ةيرصـنعلا ةنياهصـلا ةباصع هيلع تمدقأ ىتلا ناودعلاو عسوتلا تاءارجإ ةاضقلا ركنتسي       : ًالوأ

هتاذ تقولا   ىف نوركنتسي امك ،ةدحتملا ممألا قاثيمو ةيلودلا نيناوقلا عم ضراعتت ةيعرش ريغ تاءارجإ              
تاـئيهلاب نوـبيهيو ةـلتحملا ةيبرعلا ىض ارألا ىف ةباصعلا هذه اهب موقت ىتلا ليكنتلاو ريمدتلا لامعأ               
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قـحلاو لدـعلل ًادييأت ةيبرعلا ةمألا بوعش عم فقتل اهتاموكح ىدل لخدتت نأ عمجأ ملاعلا ىف ةيئاضقلا                  

  .ناسنإلا ةماركو
ىركسـع لمع ءارجإ ةعرسل اهتاموكح ىدل لخدتت نأ ةيبرع          لا دالبلا ىف ةيئاضقلا تائيهلاب نوبيهي امك      

  .ناودعلا روذج عالتقال دحوم
هـنأب دـلبلا ىـف نطاوم لك رعشي ثيحب ةلماك ةئبعت بعشلا ئبعت نأ ةلودلاب ءاضقلا لاجر بيهي       : ًايناث

نأو ،انيـضارأل لـتحم بصاغ دوجو نم هددهتي ىذلا رطخلاب رعشيو ،ءاوس لاتقلا ةحاس ىف ىدنجلاو             
ىف رارقتسالاو نمألاب أنهي ودعلا ناكرتي الو ناودعلا راثآ ةلازإل ًاروف لمعلا هشيجو بعشلا فده نوك                ي
  .دالبلا
ىأ نوضـفريو ،ةوـقلا ريغب درتسي ال ةوقلاب ذخأ ام نأب بعشلا دارفأ رئاسك ءاضقلا لاجر نمؤي                   :ًاثلاث
  .طوغضلا نم طغض ىأ تحت تالزانت
ةـملكلاو ىأرلا ىف نطاوملا ةيرح نيمأت ىلع ىلوألا ةجردلا ىف موقت ةي             لخادلا ةهبجلا ةبالص نإ   : ًاعبار

ال ثـيحب ،بسـحف ةيئاضقلا ةطلسلا ةباقر نم لظ ىف نوناقلا ةدايسو ةيعرشلا أدبم ديكأتو ،عامتجالاو                 
                    ، هدـحو ماـعلا ءاضـقلا نـم مـكحبو ،هدـحو ماعلا نوناقلا ماكحأل ًاقبط الإ نينطاوملا تايرح سمت

  .اهدحو همامأ ةعبتملا تاءارجإلابو
الو ،هـقلاخو ىـضاق   لا نيـب لصت ةيماس ةلاسرو ،تاطلسلا ىقاب نع ةلقتسم ةطلس ءاضقلا نإ         : ًاسماخ

ا عيمج تينع كلذلو ،فيعضلا ديب ذخألاو مولظملا        ةفصن الإ -هئاضق ىف ىعاري     مظن تفلتخا امهم لودل     
،        -اهيف مكحلا  تاطلسلا ىقاب نع هلالقتسا ىلع تلمعو ءاضقلا ةلاسرب تو   نيمئاـقلا ةياعرو هتطلس ديطو      

نـم وج ىف شيعي نأ ىف بعشلا تانامض نم ةنامض ريفوتل نكلو ءاضقلا صاخشأل ةاعارم ال                 - هيلع
  .رارقتسالاو ةلادعلاو نمألا
مـكحلا ءاضـقو قـيقحتلا ءاضق ةدحو نأو ،ةيئاضقلا ةطلسلا ىف ةيلصأ ةبعش ةماعلا ةباينلا نإ                 : ًاسداس

سـمي اـم ةيئاضقلا ةطلسلا نع ةماعلا ةباينلا مصف ىفو ،لدعلاو قحل             ا تارورض نم ةيساسأ ةرورض    
مهتيلباـق مدعو مهلالقتساب تانامضلا تاذ ةماعلا ةباينلا لاجرل رفاوتت نأ ىغبنيف كلذلو ،ءاضقلا لالقتسا               

  .لزعلل
ًاعي مج اونوكي نأ لدعلا تانامضو ءاضقلا لالقتسا ىلع مهنم ةظفاحم ةباينلاو ءاضقلا لاجر ىري             : ًاعباس
  .هتايوتسم ةفاك ىلع ىكارتشالا داحتالا ىف ةيسايس تاميظنت ةيأ ىف ةكراشملا نع نيديعب
ىضاقلا صصخت نأ امك ،اننطو ىف نمألا مامص ةدلاخلا هترابعب سيئرلا هفصو امك             -ءاضقلا نإ   : ًانماث

 ةطلسـلا تاصاصـتخاب ساسـملا مدـعب هيلع صرحلا بجي ميلسلا ىئاضقلا ميظنتلا ىف ىساسأ لصأ                
  .ءاضقلا ةلاسر ءادأ ىف نيصصختملا ريغ كارتشا مدعو ،ةيئاضقلا
ًاماهـسإو ،مهتلاـسرل هريدقتب مهنم ًازازتعا ةيروهمجلا سيئر ديسلا ىلإ ىأرلا اذه ةاضقلا عفري               : ًاعسات
  .دوشنملا رييغتلا ىف مهيأرب

ىـبرعلا بعشـلل رصنلا ق      يقحتو ،ةيلخادلا ةهبجلا نيمأتو ،ةلادعلا دعاوق ءاسرإ هيف ام ىلإ قفوملا هللاو           
  .ةيروهمجلا ةاضقل ةيمومعلا ةيعمجلاو ،ميظعلا
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يخيراـتلا عـجرملا لـثمي هـن     إلقن مل نإ ،تانايبلا ةيفلخ يف لظي ةاضقلا يدان نايب ن        إ
مويلا ةاضقلا اهردصي ىتلا    تانايبلل يركفلاو  ادملا وأ ماعلا مهيدان سلجم ربع   وأ ةـيعرفلا سر   

ةنس ةاضقلا نايب نكلو ،ادغ مهنع ردصت دق وأ           ةاضقلا خويش هحرطي ام ضعب     دـق   ١٩٦٨،   ،
ثيدـح موـيلا نورسـفي امك ،ةيكارتشالا بساكملا ىلع موجه هنأ ىلع              ةطلسلاناوعأ هرسف     

رودـل داـقتنا هـنأ ىـلع         ١٩٦٨ةنس نايب ناوعأ رسفو ،ةصخصخلل داقتنا هنأ ىلع ةاضقلا            
ثيدـح مويلا    ةمكاحلا ةيسايسلا ةط  لسلا ناوعأ رسفيو ،برحلل ةلودلا دادعإو ،ةح      لسملا تاوقلا   

رـبع نمف ،ةسايسلا ىف ةحلسملا تاوقلا كارشإل ةوعدو ،مالسلا ةريسمل داقتنا هنأ ىلع ةاضقلا        
           ، اـهتاذ ىه تلازا    مىكارتشالا لوحتلل ةيامح نينطاوملا ةيرحب تفصع ىتلا دويقلا نأ نامزلا

ةطلسـلا يدـيؤمو عاـبتا    نأو ،ماعلا عاطقلا عيبو ةصخصخلل ةيامح اهب كس       متنو ةمئاق مويلا  
، ةمكاحلا مهبأد وه اذهو ،مهسفنأ مه نيدهعلا ىف   .نولازي الو ةديدع ةيخيرات لحارم ذنم 

سرام   ٢٨ذنمف ،ىأرلا ناك ام ايأ       ىسايسـلا ماـظنلاو ءاضقلا نيب ةقالعلا تذخأ         ١٩٦٨   
،  خ ةناكم ةاضقلا ىدان لتح    او ،رخآ  ىحنم قوـقحلاو ،ءاضـقلا لالقتـساب ةبلاطملا يف        ةصا

ةيلالقتـساو ةدـيحو ةـهازنو ،تاطلسلا لصفو نوناقلا ةلودو ،نينطاوملل ةماعلا تايرحلاو              
  .ةيباختنالا ةيلمعلا
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 بشأن السلطة ١٩٧٢ لسنة ٤٦رقم كيف يضفي القانون 
  ؟ استقالل القضاءمشروعية االعتداء علىالقضائية 

  
 

                         
          

              
أدـبملاو ةيئاضـقلاو ةيعيرشـتلاو ةيذيفنتلا        –ةثالث–ةيطارقميدلا لودل   ا يف ةلودلا تاطلس     

قـلعتي اـميف ىرـخألا نـع اهيف ةدحاو لك لالقتس            اوه تاطلسلا هذه مكحي نأ بجي ىذلا        
نيـب لصفلا ىمسي اميف اه      تفيظو اهب ىدؤت ىتلا تاودألاو اهقتاع ىلع ةاقلملا ماهملاو اهتفيظوب         

هذـه دوـجو نـم ةدـئاف ربكأ ةلودلل ققحي امب اهنيب نو              اعتلا راطإ ىف لصف وهو    , تاطلسلا
مـلو تاطلسـلا هذـه مدقأ ىه ىخيراتلا روطتلا مكحب ةيذيفنتلا ةطلسلا تناك املو               , تاطلسلا

يـف يعاـمتجالاو يسايسـلا روطتلا مكحب كلذ دعب الإ ةيئاضقلاو ةيعيرشتلا ناتطلسلا دجوت               
                                                 

ةيردنكسإلاب ةاضقلا يدان سيئروضقنلا ةمكحم سيئر بئان *  .)رصم(  
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ىـلإ ىدؤي ام وهو ةدحاو دي ىف ةطلسل         ا زيكرت ىف بوعشلا ةبغر مدعو ةثيدحلا ةلودلا راطإ        
رـيثك ىـف ىناعت لازت       الو ةليوط تارتفل ضرألا بوعش اهنم تناع ىتلا ةيروتاتكدلا دوجو           

يـف ًاـيقيقح ًالالقتـس      ا اهلالقتسا  و اهنيب اميف لصفلاو تاطلسلا ددعت فرعت ال ىتلا دالبلا نم         
  .ةنراقملا ةيسايسلاو ةيروتسدلا مظنلا هفرعت يذلا نواعتلا قاطن

اـهنأل اهنوئـش ىـف ةيذيفنتلا ةطلسلا لخدت نم ىناعت ىهو ةيئاضقلا ةطلسلا تدجو ذنم                
مـكحلا اهروطت لبق لودلا ىف مكاحلا ماهم نيب نم ناك ثيح ةيذيفنتلا ةطلسلا محر نم تدلو                 

ضـعب يـف ةيذيفنتلا ةطلسلا نإف كلذلو ةيئادبلا تاعمتجملا ىف ًادئاس لازي              الوهو سانلا نيب      
رـبتعتو ةيئاضـقلا ةطلسلا نوئش ىف لخدتلا اهماهم نم ًانايحأ دجت انملاع يف ةيطل               ستلا لودلا 

مدـع لـجأ نـم براحتو اه        تطلس نم صاقتن  اوه ةيئاضقلا ةطلسلا هب عتمتت لالقتسأ ىأ نأ         
ةزـيم ىـلع ةيئاضقلا ة      طلسلا تلصح نأ ثدحي ملف    , ليقارعلاو تابقعلا همامأ عضتو همامتإ      

, ةـليوط تاونـس رمتسـي ريرم حافكو ريفو دوهجمو ديهج دهج دع           ب الإ لالقتس  الا اهل رفوت  
ىـلوألا ىف لحارم ثالث ىلع ةيئاضقلا ةطلسلا اهيلع تلصح رصم ىف ةيئاضقلا ةناصحلاف              

ةـجرد ىف نييعتلا ىلع تاونس عبرأ رورم طرشب طقف ةاضقلا ىلع ةر             وصقمةناصحلا تناك   
ةـيناثلا ىفو ةناصحلاب عتمتلا لبق       بصنملا اذه لغشل نيعملا ةيحالص نم دكأتلا ةجحب ضاق          

بـئانلا اـهيف امب ةماعلا ةباينلا ءاضعأ نامرح عم هنييعت روف ةناصحلا ىلع ىضاقلا لصح                
نوناـق ليدـعتب صاخلا      ١٩٨٤ةنسل   ٣٥مقر نوناقلا ىضتقمبو ًاريخأو ،ةناصحلا نم ماعلا          

نـم ةرـم لك ىفو    , ةباينلا ىنواعم ادع ةناصحلا ىلع ةماعلا ةباينلا تلصح ةيئاضقلا ةطلسلا         
ةداـق وأ ةيئاضـقلا ةعامجلا نم تامواسمو راوحو لدجو حافك كلذ قبسي ناك تارملا هذه                 
عـم بـلاطملا ضـعب ىلع لوصحلاب ىهتنت اهزومرو ةيذيفنتلا ةطلسلا عم اندالب يف يأرلا                
ىـلع رارـصإلا اـهعم بعصي ةلاح ىف مهسفنأ ةاضقلا دجيف ةيلات ةلحرم ىلإ ىرخألا كرت                 

نـم مايألا هذه ثدحي امو      , ةلبقم ةلحرمل ىقابلا كرت عم ضعبلاب نولبقيف بلاطملا       لك قيقحت   
اـهب بـلاطي ىـتلا بـلاطملا ضعب قيقحت ليبس ىف يأرلاو ملعلا ةداق مهعمو ةاضقلا حافك                  

نآلا ىتح  ١٩٩١ماع ذنم ةاضقلا     مهتاـعامتج  اىـف كـلذ لجأ نم هب نوموقي ىذلا داهجلاو           ,  
بـلغتلل ةاضـقلا فص قش ةريخألا ةلواحمو كلذ ىف ةموكحلا     ةمواسمو ةيمومعلا مهتايعمجو    

ىـف تانامضلا نم ديزملاب بلاطت ىتلا ةيبلغألا دض فوقولل مهضعب باطقتس            اب مهبلاطم ىلع  
هرادصـتسا ليبـس ىف حفاكتو ًاريخأ هريوطتب تماق مث          . )١(١٩٩١نم هتدعأ ىذلا اهعورشم     

هرادـصإ ةـلقرعب ةـموكحلا موـقت لـب          ديرت ام اهل ققحتي مل نآلا ىتحو ماع نم رثكأ ذنم            
ةـعيقولاو سدلاو ةاضقلا عورشم عم       ةضراعتم تاعورشم ميدقتل تاهجلا ضعب عفد ةلواحمو      
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لالقتـسالا ىلإ مهيعس ةبراحمو ةاضقلا ىلع ةرطيسلا ىف اهتابغر ذيفنت نم نكمتت ىتح مهنيب               
عـم مهراوـح يـف    ةاضقلا عومج ةدشب همواقي ام وهو ةيذيفنتلا ةطلسلا نع ىرادإلاو ىلاملا          

ةيعرفلا يداونلاو ماعلا مهيدانل ةيمومعلا تايعمجلا يفو،ةيذيفنتلا ةطلسلا  .  
  

  ةيئاضقلا ةطلسلا نوئش ىف ةيذيفنتلا ةطلسلا لخدت رهاظم : ًالوأ
  ةيئاضقلا ةطلسلا نأشب٤٦/١٩٧٢مقر نوناقلا ىف 

  
 ةيئاضقلا ةطلسلل ةيلاملا ةنزاوملا لالقتسا مدع -١

مـقر ىلاـحلا ةيئاضـقلا ةطلسـلا نوناـق فـنتكت ىتلا بويعلا               ىف رظنلا تفلي ام لوأ      
ةيئاضـقلا ةطلسلا ةنزاوم ىلع لدعلا ةرازو ىف ةلثمم ةيذيفنتلا ةطلسلا ةرطيس وه         ٤٦/١٩٧٢  

ةـيلاملا نوئشـلاب قـلعتي اـم لك ىف ًامامت ةمكحتملاو ةاضقلا تاردقم لك كلمت ىتلا  ىهف                   
الاب ةيئاضـقلا ةطلسـلا ساسحإ ىلع  ًاريثك رثؤي كش الب رمأ وهو   . ةيئاضقلا ةطلسلل  لالقتـس   

ًالماـك ًاـناميإ نمؤـيو ءاضقلا مرتحي ىذلا رضحتملا ملاعلا نادلب عيمج ىف فورعملا نمو                
ىـلع مئاـقلا ىداـملا لالقتـسالاب ةطلسلا هذه عتمت وه ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتس               اةرورضب  

اذـه نـم ذختت ىتلا ةيذيفن       تلا ةطلسلا نم لخدت نود اهيف ىه مكحتت ثيحب اهتنزاوم لالقتسأ          
نأ نـكمي ال ىتلا ةرطيسلا كلت  ،اهيلع ةرطيسلا ةلواحمو اهنوئش ىف لخدتلا ىف ةعيرذ ميكحتلا       

لالقتس ـتالا اولواـحو ليوط نمز ذنم كلذ ىلإ  ةاضقلا هبنت دقو , بعشلا حلاص ىف ًادبأ نوكت      
شـفلاب تءاـب تالواحملا هذه نأ الإ ةيعيرشتلا ةطلسلاب          ةوسأ مهتنزاومب  تءاـج نأ ىـلإ ل       

هـترقأو مهيداـن هدـعأ ىذـلا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ليدعت عورشم ىف ةريخألا مهتلواحم                 
رركم   ٧٧ةداملا صن  فاضأ ىذلاو ةبقاعتملا ةيمومعلا مهتايعمج          نوناـقلا عورشم ىلإ    ) ٥( 

طـمن ىـلع دـعتو ،اـهتنزاومب ةلقتسـم ةيئاضقلا ةطلسلا             :ىلاتلا وحنلا ىلع اهصن ىرجيو     
اهتياهنب ىهتنتو اهل ةيلاملا ةنسلا ةيادبب أدبتو ،ةلودلل ةماعلاةنزاوملا  ..  

ىف اهب موكحملا تامارغلاو ،مكاحملا مامأ ةيئاضقلا موسرلا ةليصح نم اهدراوم نوكتتو              
هصصخت امو اهترداصمب مكحي  ىتلا تالافكلاو لاوحألا نم اهريغو ةيندملاو ةيئانجلا داوملا             

  .ةلودلل ةماعلا ةينازيملا نمض ةيفاك دراوم نم اهل ةلودلا
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اـهدويق ناـيبو اـهعيزوتو ةنزاوملا عورشم دادع         إىلعألا ءاضقلا سلجم سيئر ىلوتيو      
سـلجم رـشابيو    . سلجملا نم هرارقإو هثحب دعب ةصتخملا ةهجلا ىلإ هميدقتل قافنإلا هجوأو          

ةـنزاوم ذ   ـيفنت نأشـب حئاوللاو نيناوقلا ىف ةيلاملا ريزول ةلوخملا تاطلسلا ىلعألا ءاضقلا            
  .ةيئاضقلا ةطلسلا

زاـهجلا سيـئرو ةـيرادإلا ةـيمنتلا ريزول ةلوخملا تاطلسلا سلجملا سيئر رشابي امك               
مـل اـميف ىماتخلا باسحلاو ةيئاضقلا ةطلسلا ةنزاوم ىلع ىرستو ةرادإلاو ميظنتلل ىزكرملا        

  .ةلودلل ةماعلا ةنزاوملا ماكحأ نوناقلا اذه ىف صن هب دري
لجأ نم    ًايلاح ةاضقلا حفاكيو   ترـقأ دـقو صنلا اذه ىوحي ىذلا مهنوناق عورشم رارق           إ 

ةـنزاوم مهل نوكت نأ ىف ةا       ضقلا قحب لدعلا ريزو راشتسملا ديسلا ىف ةلثمم ًاريخأ ةموكحلا         
ىف اولاز    امةاضقلاو  , ةلقتسم عـضوم صنـلا عـضوي ىـتح نوناقلا عورشم رارق           إراظتن  ا 
  . ذيفنتلا

ةـلحرم يهو ةينيطسلفلا ةيئاضقلا ةطلسلل نوكي نأ نا         شلا اذه ىف ةبيرغلا تاقرافملا نمو     
خيراــتب رداصـلا  ١/٢٠٠٢مـقر اـهنوناق ىضـتقمب ةدايسـلا تاذ ةلقتسـملا ةـلودلا نود       

لوأ عيبر    ٢قفاوملا ةيداليم    ١٤/٥/٢٠٠٢ صنـت ثـيح ةلقتسم ةيلام ةنزاوم ةيرجه        ١٤٢٣ 
نمـض لقتسـم لصفك ر      هظت ةصاخلا اهتنزاوم ةيئاضقلا ةطلسلل نوكت نأ ىلع ةثلاثلا ةداملا         

  .ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلل ةيونسلا ةماعلا ةنزاوملا
لدـعلا رـيزو ىـلإ هـتلاحإو ةنزاوملا عورشم دادعإ ىلعألا ءاضقلا سلجم ىلوتي                -أ
  .ةماعلا ةيلاملاو ةنزاوملا ميظنت نوناق ماكحأل ًاقفو ىنوناقلا ىضتقملا ءارجإل
فارشإلا ةيلوئسم ىلعالا ءاضقلا سلجم ىلوتي ةيئاضقلا ةطلسلا ةنزاوم ذيفنت ىلع   .  

ةطلسـلل ةيونسلا ةماعلا ةنزاوملا نوناق ماكحأ ةيئاضقلا ةطلسلا ةنزاوم ىلع ىرست              -   ب 
 .ةينيطسلفلا ةينطولا

ةيئاضـقلا ةطلسـلا نوناق عورشم دادعإب ماق نم نأ نوناقلا اذه ىف ًاضيأ تاقرافملا نمو      
نويرصمةاضق  مه ةعقاو ةقيقح حبصأو ردص ىتح  ةينيطسلفلا  )٢(.  
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لـك   اوفالتي نأو اهيف نوحمطي ىتلا مهلامآ لك نوناقلا اذه ىف اوعضي نأ ىف اودهتج             ادقو    
ةـقطنملاو يبرعلا اهملاع يف ةقيرعلا       -ةمألا ةلودلا يهو  , رصم ىف اهنم نوناعي ىتلا بويعلا       

  .نيطسلف ىف مهئالمزل ققحت ام رصم ةاضقل ققحتي نأ ىف ريبك لمألاو اهلك
  
لا ةيعبت-٢   ىئاضقلا شيتفت  

ةدـيحولا ةرادإلا ىـهو لدعلا ةرازو ىف روم         ألا مام زىلع ضباقلا وه ىئاضقلا شيتفتلا      
شيتفتلاـف  , مـهلمع رومأ لك ىف مهعم لماعتتو ةرشابم ةاضقلا اهعم لماعتي ىتلا ةرازولا ىف      

ىـتح ةاضـقلا ىـلع وأ ةماعلا ةباينلا ءاضعأ لامعأ ىلع شيتفتلا كلذ ىف ءاوس               -ىئاضقلا    
ةرازولا ىف لمعلا تايرجم ىلع رطيسي ىذلا وه          -أ ةمكحم سيئر ةج     رد لـمعي ىذـلاو    ,  

وـهو  , ةيقرتلل ًاديهمت مهلمع مييقت ىلوتي ىذلا وهف , باسح مهيف هيأرل ةاضقلاو ةباينلا ءاضعأ      
ىذـلا وهو مهيلع ءازجلا عيقوت حرتقي ىذلا وهو مهدض مدقت ىتلا ىواكشلا قيقحت ىلوتي ىذلا      

و تالقنتو تايقرت نم هيوحت امب ةيئاضقلا ةكرحلا عورشم         دادعإىلوتي   زاـهجو  , تابادـتن   ا 
ىـتلا ةهجلا ىف ىأر مهل نوكي نأو ةصاخ ةيمهأ ةاضقلا هيلوي نأ دبال               هتايحالصو هنأش اذه    

نأ بـيرغلاو مهلبقتسمو مهريصم ىف مكحتلل ةيذيفنتلا ةطلسلا دي ىف ةادأ نوكي ال ىتح اهعبتي                
ةرـشابم ةـيعبت عـبتي ةماعلا ةباينلا ءاضعأ نود ةاضقلا ىلع شيتفتل             اب صاخلاو زاهجلا اذه   

مزـلي نوناـقلا ىف صن ىأ دجوي ال ىتلاو ةيذيفنتلا ةطلسلا لاجر نم وه ىذلا لدعلا ريزول                  
نـم مهضـعب راـيتخا مت ام ًاريثك ذإ           ؛ةيئاضقلا ةطلسلا ءاضعأ نم هراتخت نأ ىف ةموكحلا         

اذإ ىـتحو   , ةيئاضـقلا ةطلسلا نع ًامامت ةديعب تاه        ج ىهو ةعماجلا ةذتاسأ نم وأ نيماحملا      
حبصي ةياهنلا ىف هنإف ةلودلا سلجم وأ ىداعلا ءاضقلا نم ءاوس نيراشتسملا نيب نم هتراتخإ               
ًاذـيفنت ةيئاضقلا ةطلسلا ىلع ةيالو ىأ اهل نوكي نأ بجي ال ىتلا ةيذيفنتلا ةطلسلا ىف ًاوضع                 

نأ ىـلع ةيئاضـقلا ةطلسلا نوناق نم          ٧٨ةداملا صنتو   . تاطلسلا نيب لصفلا أدبمل    لكشـت  " 
  .."ةيئادتبالا مكاحملاب ءاسؤرلاو ةاضقلا لامعأ ىلع ىئاضقلا شيتفتلل ةرادإ لدعلا ةرازوب

ىـف ةاضقلا هرقأو ةاضقلا ىدان هدعأ ىذلا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ليدعت عورشم بهذيو              
ا سلجمب  ةمهملا ةرادإلا هذه قاحلإ ىلإ ةيمومعلا مهتايعمج       لالقتـس  الل ًاـقيقحت ىلعألا ءاضقل     

ةداـملا صـن نوـكي نأ ىـلع حرتقملا ليدعتلا عورشم صني ثيح ةاضقلا هيلإ ىعسي ىذلا                  
شيتفتلاـب موـقت ىئاضـقلا شيتفتلل ةرادإ ىلعألا ءاضقلا سلجمب قحلت     ":ىلاتلا وحنلا ىلع ٧٨
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اهيدعاسـمو اهئالكو   و ةماعلا ةباينلا ءاسؤرو ةيئادتب    الا مكاحملاب ةاضقلاو ءاسؤرلا لام    عأ ىلع 
  . اهيدل ةماعلا ةباينلاو ضقنلا ةمكحمل ىنفلا بتكملا ءاضعأ ادع

ءادأل ةـمزاللا تاءارـجإلاو دعاوقلاو اهتاصاصتخ       ااهيف نيبي اهل ةحئال سلجملا عضيو       
  ".لدعلا ريزو نم رارق اهب ردصي ةيافكلا ريدقت رصانعو اهلمع

لبقتسـمو ةايح ىف ةرثؤملا ةمه  ملا ةرادإلا هذه ةيعبت لقنب ءاضقلا لالقتساميعدت متي اذكهو  
نـمو  , ةـيذيفنتلا ةطلسـلا ريثأـت نع ًاديعب ةيئاضقلا ةطلسلا نم ءزج ىه ةهج ىلإ ةاضقلا                 

نيتعباـت ةـماعلا ةياينلاو ىداعلا ءاضقلا نم لك ىلع شيتفتلا            اترادإ نوكت نأ ةبيرغلا رومألا      
ثيح   -لدعلا ريزول    ةـباينلا ءاضـعأ ىـلع شيتفتلا ةرادإ         هعبتت ىذلا هسفن ماعلا بئانلا ن     إ   

ةـعبات ةـلودلا سـلجم ءاضعأ ىلع شيتفتلا ةرادإ نوكت نيح ىف              -لدعلا ريزو عبتي ةماعلا       
ىـلع ىنفلا شيتفتلا     اترادإ نوكت نأ ربكألا ةقرافملاو لدعلا ريزول سيلو ةلودلا سلجم سيئرل            

نيـتئيهلا نـم لك ءاسؤر نا       عبتت ةلودلا اياضق ةرادإ ءاضعأو ةيرادإلا ةباينلا نم لك ءاضعأ         
  .ةماعلا ةباينلا ءاضعأو ةاضقلا نم نأشلا اذه ىف ًالالقتسارثكأ نانوكت كلذبو 

ليبـس ىـف اوحفاك املاط لالقتسالا ىف ةاضقلل ةزيم ققحي حرتقملا صنلا اذه نإف كلذلو                
نوحفاكي اولازامو هيلع لوصحلا   .  

نوناـق ىـف اـهيلع صنـي ةزيملا         هذه ن   إلوقلا لاجملا اذه ىف ةظحالملاب ريدجلا نمو        
ىـلع ىناـثلا لصفلا نم       ٤٢ةدامل  ا ىف صن ثيح   ١/٢٠٠٢مقر ىنيطسلفلا ةيئاضقلا ةطلسلا       

  :نأ
سيـئر نـم فـلؤت ىلعألا ءاضقلا سلجمب قحلت ةاضقلا ىلع شيتفتلل ةرئاد أشنت                - ١

ءاضـعأ نـم مهتبترـم ىف مه نم وأ فانئ           تسالا مكاحم ةاضق نم فاك ددعو ىنفلا      بتكملا  
ةماعلاةباينلا  .  

دـعاوقلاو اهتاصاصتخ   ااهيف نيبي شيتفتلا ةرئادل ةحئال ىل       عألا ءاضقلا سلجم عضي    - ٢
ةـيبيردتلا تارودـلا جئاـتن اهيف امب ةيافكلا ريدقت رصانعو اهلمع ءادأل ةمزاللا تاءارجإلاو             

 .اهليدعت وأ اهضقن وأ ىضاقلا ماكحأ ءاغلإبابسأو 

ةاضـق حمطي ام ضعب ةينيطسلفلا ةطلسل       ا راطإ يف نيطسلف ةاضقل ققحت دق نوكي كلذبو        
  .هقيقحتىلإ رصم 
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ىلعألا ءاضقلا سلجم ليكشت ىف بختنم رصنع لوخد -٣    
ىـطعت نأ ىلع ةرداق ةيرشب رصانع زارف  إل لئاسولا لضفأ ىه ةهيزنلا ةرحلا  تاباختنالا  

طـحمو مهتـقث عـضوم نوكت نأ ىوس سانلا نم رظتنت ال ىطعت ذإ ىهو دودح الب سانلا                   
ال مـهنأ مـلعت اـهنأل ةيذيفنتلا ةطلسلا لاجر ثيح ىلعأ ىلإ رظنت ال ًامئاد ىهو                 , م  همارتحا

تءاج نكلو ىلعأ نم تأت مل ىهف ًائيش اهل نوكلمي         اهتقث اهتلوأ ىتلا ةمألا ةدارإ نع          ىـهف  ,  
نوناـقلا ةـلود يـف ةدئافلا مهلو اهل ققحيو ةلودلا ةهجاومو ةمألا هذه ىضري ام ىلإ رظنت                  

هـل كـلمت ال اهنأل بعشلا ريهامج ىلإ رظني ال ىذلا ايلعلا ةطلسلا نم نيعملا      سكع هب موقتف    
ىذـلا ةطلسـلا بحاص ماد ام رخؤي وأ مدقي ال اهطخسو اهاضر نأ ملعي وهو ًاباقع وأ ًاباوث                   
رـثكت ثيح رصم ىف مهلك ال نيلوئسملا ةيبلاغ ىف هدهاشن ام اذهو هتافرصت نع ضار هنيع                 

ىـف   وأةـيئرملا   وأ  ةعومسـملا مالـع     إلا لئاسو وأ فحصلا ضع    ب ىف ءاوس م   هل تاداقتنالا 
اورعـش اذإ الإ ةدـقتنملا مهتافرصت نع نوعجارتي ال مهيغ ىف نورداس مه كلذ مغر عراشلا                 

ةرـيخألا ةـنو   آلا ىف عاش دقو مهتافرصت نع نوضري     ال ةطلسلا باحصأ نم رمالا ىلوأ نأ        
ثـيح تاـعماجلا ىف ًازراب كلذ ناكو تا   دايقلا رايتخال باختنالا ماظن نع داعتب الا رصم ىف  

ىـتلا تايلكلا لخاد ًاماسقن     اثدحي هنأ ةجحب ءادمعلا رايتخال تايلكلا ىف باختنالا ماظن ىغلأ           
ةرداـق ةيوق رصانع زرفت ةقيقحلا ىف تاباختنالا نأل ةيهاو ةجح هذهو         , ملعلل غرفتت نأ بجي     

ةطلسـلا نأ وـل ىـلوألا ناـكو          ةعماجلا نوئش ىف لخدتلا تلواح اذإ ةطلسلل ىدصتلا ىلع          
باـختنالا ماـظن دـتمي نأ     ورصم ىف ةيطارقميدلاب ساسح     إلا قيمعت ىف ةبغر اهيدل ةيذيفنتلا     

دادـتمإو كـلذ نع لودعلا  لمأنو ءادمعلا رايتخ          ال نييعتلا نم ًالدب تاعماجلا ءاس     ؤر لمشيل 
نيظفاـحملا لثم باختن    الا ماظنب اهجراخ وأ ةعماجلا ىف ءاوس تادايقلا عيمجل ةبسنلابرايتخالا         

  .ىقرلاو مدقتلا ىلإ دالبلا عفدت ىتلا ةيطارقميدلا ةبرجتلا قمعت ىتح
ءاضـقلا سلجم ىف بختنم رصنع لاخد  إىف ةبغرلا نع ثيدحلا نأش ىف طقف ةمدقم هذه         

نيع          مرـحي امم طقف مهفئاظو مكحب       ةملا رصانعلا ىلع رصتقي ىذلا ىلاحلا هليكشت ىلع ىلعألا  
سـلجم لكشـي     ( :ىلاتلا وحنلا ىلع وه حرتقملا صنلاو سلجملا اذه ىف مه         ليثمت نم ةاضقلا  

فانئتـس  اةـمكحم سيـئر نـم لك ةيوضعو ضقنلا ةمكحم سيئر ةسائرب ىلعألا ءاضقلا               
فانئتـس  اةـمكحم ءاضعأ نم نينث  او ضقنلا ةمكحم ءاضعأ نم نينث     او ماعلا بئانلاو ةرهاقلا   

ل ةيمومعلا ةيعمجلا مهنم    ًالك راتخت ةرهاقلا   راـيتخ  اب ةـيعمج لك موقت امك     , ةنس ةدمل هتمكحم     
  ).عورشملا نم رركم ٧٧ةدام  ( ... ).ةدملا سفنل نييطايتحانيوضع 
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ةغايصـلا هذـه ىلع ًاليدعت عورشملا ةساردل لدعلا ةرازو ىف ةلكَش    أدقو    ملا ةنجللا تلخد
سيئر   –ضقنلا ةمكحم سيئر نم ىلعألا ءاضقلا سلجم لكشي          (:ىلاتلا وحنلا ىلع   ةـمكحم   

نـم ةعبرأ مدقأو     –ضقنلا ةمكحم سيئر باون نم نينث       امدقأو ماعلا بئانلاو ةرهاقلا فانئتسإ        
نـم نيـنث    او, ةنس ةدمل ضقنلا ةمكحم ءاضعأ نم نينث        او نيلماعلا فانئتس  الا مكاحم ءاسؤر  
لـك موقت امك  , ةنس ةدمل ةمكحملل ةماعلا ةيعمجلا امهراتخت ،ةرهاقلا فانئتس  اةمكحم  ءاضعأ    

سـلجملا ةـسائر نوكت ماعلا بئانلا ادع اميفو ةدملا سفنل نييطايتح            انيوضع رايتخ   اب ةيعم ج
  ). ءاضعألا مدقأل

نوـكت نأ ادـع اـميف ةاضـقلا ىدان هحرتقا ىذلا صنلا نع ًاريثك صنلا اذه قرتفي الو       
ىداـن عورشـم صـنو ىلاحلا صنلاو        .  هئاضعأ نيب نم ةقلطملا ةيمدقألاب سلجملا ةسائر      

ىذـلا لدـعلا ةرازو عورشم صن امأ ضقنلا ةمكحم سيئرل سلجملا ةسائر نالعج              ي ةاضقلا 
الا مكاـحم ىراشـتسم ءالمزلل بلطم        وهف ةقلطملا ةيمدقألاب سلجملا ةسائر لعجي      فانئتـس    

عورشـمل ةبسـنلاب ةيمهأ لثمي كلذ نأ دقتعأ الو نيراشتسملا نيب ةيبلغألا نولثمي مهن               إثيح  
قـقحي بختنم رصنع سلجملا لخاد نوكي نأ ىف ةاضقلا بل           طم  دمتعي نيصنلا ىأو نوناقلا     

  . ةبولطملا ةياغلا
ىـلإ ىعسـي     ًايـسايس ًا  ـكارح دهشت مايأ ىهو رصم اهب رمت ىتلا مايألا هذه ىف ثدحيو              

ةدرـلاو لب رييغتلا اذه عنم لواحي ةيسايسلا ةطلسلا زكارم ضعب نم طغضو             , رييغت ثادحإ   
ا ام لكب روتسدلا نم٧٦ةداملا ةغ ايص ىف ثدح امك فلخلا ىلإ   .بـلاثم نـم  هـيلع توطن   

نوناـقلا عورشـمو ةاضقلا ىدان هدعأ ىذلا نوناقلا عورشم ضرع دعب مايألا هذه ىف ثدحي                
نأ ىلعألا ءاضقلا سلجم ىلع لدعلا ةرازو هتدعأ ىذلا        ثـلاث عورشـم دادـعإب ريخألا ماق            

ىداـن ةرادإ سلجم ءاضع  أ ةصاخو هيلع ةاضقلا عالطإ اهيلع رظحو لدعلا ةرازو ىلإ هلسرأ   
ًاصوصـن نمضـتيو نيعورشـملا ضراـعي هنأ الإ عنملا اذه رس عبطلاب فرعنالو ةاضقلا                
ليكشـت ىـلإ بختنم رصنع لوخد عبطلاب صوصنلا هذه لوأ نمو ةاضقلا ةبغر عم مداصتت         
ةـنزاوم لقنب سلجملا تاطلس ةيوقت دعب ةصاخ ةدشب ةاضقلا عومج هضراعت ام وهو سلجملا               

ةفاـضإ دعب سلجملا ىف بختنم رصنع دوجو مدع نأل ىئاضقلا شيتفتلا كلذكو هي              لإ ةرازولا 
كلذـل  اوـكلمي نأ نود ةاضقلا ىف مكحتي تو غاط ىلإ هلوحي نأ نكمي هيلإ تاصاصتخالا هذه     

  .ًاعفد
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  ةراعإلاو بدنلاو لقنلا دعاوق نينقت: ًايناث
،    نعملاو ةيداملا ةيحانلا نم ةاضقلا ةايح يف ةرثؤملا رومألا نم          ةراـعإلاو بدنلاو لقنلا ةيو

ةـلماعلا ةجوزلاو دالوألا لكاشمو تالصاوملا ةبوعصو نسلا فورظ يف يضاقلا نأل كلذو             
هـب دـجوي يذـلا ناـكملا همهي امك هترسأب هعمجي يذلاو هب لمعي يذلا ناكملا ًاريثك همهي                   

،   أ نسح يلع كش الب سكعني يذلا يلئاعلا هرارقتسا ىلع كلذ ريثأت يدمو ًالبقتسم              هـلمعل هئاد
يئاضـقلا لـمعلا نع دعبلاو ةيونعمو ةيدام تازيم نم اهيلع بترت امو بدنلا دعاوق نأ امك                 
لاـب لغشـي كـلذ لك ،هتربخ هنم بستكي يذلا يضاقلل ىعيبطلا لمعلا ربتعي كش الب يذلا                  
اـمب ةراـعإلا دعاوق ًاريخأو ،هل هتمءالمو هيلإ هتجاح يدمو هيف ريكفتلا يلإ هوعديو يضاقلا                

يذـلا يداملا قيضلا نم هجرختو هترسأ يلعو هيلع رثؤت ةريبك ةيدام هلقن نم يضاقلل هلثم                ت
ـماع دـعاوق عـضوب ةـبلاطملا يلإ مهوعدتو ةاضقلا لاب لغشت رومأ كلذ لك                ،هنم يناعي   ة 

يـلإ ءوـجللا يـلإ       ةـجاح ريغب اهنم ًامامت هفقوم فرعي ضاق لك لعجتو ةطبضنم هدرجم             
،               مم دحأ نم برقتلا وأ ةطاسو      هـقح نـم رـثكأ وأ اهيف هقح يلع لصحي ىتح رمألا هديب ن

ناـك ولو دحأ داهتجال كرتت ال ةراعإلاو بدنلاو لقنلا دعاوق نينقت يلإ ةوعدلا تناك انه نمو                 
  .ًابختنم ًارصنع يوحي يذلا ىلعألا ةاضقلا سلجم

يف ع  ضولاو ،ةاضقلا يدان هدعأ يذلا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ليدعت عورشم هلعف ام وهو            
ىتح   ٥٢نم داوملا تمظن نأ ةيئاضقلا ةطلسلل يلاحلا نوناقلا          نيراشـتسملا لـقن دعاوق      ٥٩   

 ةرقتسـم نيراشتسملاب ةصاخلا دعاوقلا نأ الإ      ) ب ،أ   ( ةمكحم سيئر ةجرد اهيف امب ةاضقلاو       
ءاضـعأ نـم مهتجرد يف نمو       ) ب ،أ   ( مكاحملا ءاسؤرو ةاضقلاب ةصاخلا لقنلا دعاوق امأ        

لـمعلا ةدـمل ةماعلا ةباينلا ةدم مض ةدعاق قيرط نع رخ            آلاو نيحلا نيب ريغتت ةماع    لا ةباي نلا
ًاـباب حتـفي اـم وهو هتبغر بسحو ىلعألا ءاضقلا سلجم ةين بسح اهمض مدع وأ ءاضقلاب                  
اـم وهو كلذل ةطبضنم ةماع ةدعاق عضو يلإ وعديو دعاوقلا هذه قيبطت يلع لياحتلل ًاعساو                

ًارركم ٧٧ةداملا هيلع تصن     عضـي  " :يلاتلا وحنلا يلع اهصن يرج ثيح عورشملا نم       ) ٤ ( 
مـكحتو هصاصتخا ةرشابم يف همكحت يتلا دعاوقلاب ةحئال         ) ىلعألا ءاضقلا سلجم    ( سلجملا  

ةـيمومعلا تاـيعمجلا يأر ذـخأ دـعب ةيئاضقلا ةكرحلا عورشم دادعإ يف يئاضقلا شيتفتلا                
تاـبغر ةاـعارمو ةـماعلا ةباينلاو ءا       ضقلاب لمعلا ددم مض يلع اهيف صنت نأ يلع        .مكاحملل

ءوـض يـف ةدـحاولا ةـقطنملا مكاحمو قطانملا نيب رايتخالاو ظافتحالا يف ءاضقلا لاجر                
وـفرعيو مـهمكحت يتلا لقنلا دعاوق يلإ ةاضقلا نئمطي نأ نكمي كلذبو      "مهنطاومو مهتايمدقأ     ا 
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ىتح وأ يروهمج رارق ا     هب ردصي ةحئاللا هذه نأ ول اذبحو ًالبقتسم اهب نولمعيس يتلا ةهجلا           
اـهر  ييغتل طرتشي ىتح وأ هدحو سلجملا ةدارإل ًاقبط اهرييغت لهسلا نم نوكي ال ىتح يرازو        

  .مكاحملل ةيمومعلا تايعمجلا ةقفاوم
نـم   ٦٢ةداملا ليدعت يلع عورشملا يرج دقف بدنلا دعاوق امأ لقنلا دعاوقل ةبسنلاب اذه                

الإ هـيلإ ةفاـضإلاب وأ هـلمع ريغل يضاقلا بدن ز            وجي ال : "يلاتلا وحنلا يلع حبصتل نوناقلا    
دـعب لدـعلا ريزو نم رارقب كلذو رخ         آنوناق يأ وأ نوناقلا اذهب ةنيبملا ةيئاضقلا فئاظولل         

سـلجم ةـقفاومو لاوـحألا بسحب ماعلا بئانلا وأ اهل عباتلا ةمكحملل ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم                
يـضاقلا اهقحتسـي يتلا ةأفاكملا ديدحت        هدحو روكذملا سلجملا يلوتي نأ يلع ىلعألا ءاضقلا         

زـيجت ال اـهنأب ًةيلاحلا ةداملا نع ةداملا هذهل ةحرتقملا ةغايصلا فلتختو              "لامعألا هذه نع    ،
اـهل عباـتلا ةمكحملل ةيمومعلا ةيعمجلا ةقفاوم بوجوو ،ةيئاضق وأ ةينوناق لامعأل الإ بدنلا               

سـلجم نأ ظحاليو ةيمومعلا ةيعمجلا       يأر ذخأب يفتكي يلاحلا صنلاو ماعلا بئانلاوأ يضاقلا         
هدـحو يلوـتي ن     أيف ةداملا هذه هل اهيطعت يتلا ةطلسلا لامعتسا ًامامت لمهي ىلعألا ءاضقلا             

ماـيق نأل رـيطخ رـمأ اذـهو ،لامعألا هذهب مايقلا نع يضاقلا اهقحتسي يتلا ةأفاكملا ديدحت           
الـف هـقح هسخبت نأ نم يضاقل    ا اهل بدتنملا تاهجلا عنمي ةأفاكملا هذه ديدحتب هدحو سلجملا     

رثؤـيف ءاـطعلا هل لزجت نأ وأ اهب موقي يتلا لامعألا هذه نع اهقحتسي يتلا ةأفاكملا هيطعت                  
لازجإـب ةـيذيفنتلا ةطلسـلا تماق ثيح تاباختنالا يف ًالمع هانيأر ام وهو هتدارإ يلع كلذ                 

مـهقح مضـهب ةيـسا      ئرلا ةـنجللا تماق امك ،ةاضقلا ةدارإ يلع ريثأتلا ضرغب اهيف ءاطعلا           
ءاـسأ اـم وهو مهل ةيسايس لويم دوجو ةجحب فارشإلا نم مهضعب داعبتساو مهنيب ةقرفتلاو                

نأ وـلو  ةرئاـجلا تارارـقلا هذـه نم ًاملظت مكاحملا يلإ أجلت اهلعجو ةيئاضقلا ةطلسلا يلإ                
كـلذ نـم ئش ثدح امل ةأفاكملا ديدحت يفو بدنلا يف هتطلس سرام ىلعألا ءاضقلا سلجم                 

  .مهتبيهو مهتمارك ةاضقلل ظفحلو
نـم يـهو ،يداملا ةاضقلا عضو يف رثؤت يتلا دعاوقلا يهو ةراعإلا دعاوقل ةبسنلاب امأ                

يـلع لوصحلا ضاق لكل نمضت ثيحب اهل ةطبضنم          ةدرجم دعاوق عضو بجي يتلا رومألا       
 ٦٥ ةداـملا يـف يلاحلا نوناقلا ددحيو ،عنملا وأ حنملا يف ءاوس ةرادإلا لخدت نود اهيف هقح                

ىـضاقلل نكمي هل ةياهن ال ًاباب حتفي ةداملا زجع نأ الإ ةلصتم تاونس عبرأب ةراعإلا ةدم هنم                  
ةدـملا دـيزت نأ زوجي كلذ عمو        "هنأ يلع ةداملا صنت ثيح ددحم ريغ دمأ يلإ ةدملا دم هنم             

باـبلا اذه حتف دقو     " ةيروهمجلا سيئر اهردقي ةيموق ةحلصم كلذ تضتقا اذإ ردقلا اذه يلع          
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يـف ذوـفنلا يوذ يـلإ ضعبلا ءوجل قيرط نع ديعب دمأ يلإ ةراعإلا                ةدم دمل ًاعساو ًال   اجم  
قوقح مضهيو ةناهملل ةاضقلا ضرعي ام اذهو ةراعإلا دم لجأ نم ةيدايسلا تاسسؤملا ضعب              

هدـعأ يذـلا ليدعتلا عورشم نم حرتقملا صنلا الخ دقو    . مهيلع ةصرفلا هذه تيوفتب ضعبلا    
سـلج اذإ الإ يضاقلا راعي الأ حرتقا عورشملا نأ كلذ يلإ فاضي ،ءا              نثتسالا اذه نم يدانلا   

نـم نيرـيرقت رـخ      آيـف طسوتملا قوف ريدقت يلع لصحو تاونس عبرأ ةدم ةصنملا يلع             
يـف هدالبـل ًانسح ًاريفس نوكيس هن     أو ًاينهم نوكت هنأ يلإ نانئمطالا نكمي ىتح ةيافكلا ريراقت         

  .اهيلإ راعيس يتلا دالبلا
يلع هنم    ٦٦ةداملا يف ليدعتلا عورشم     طرتشا امك    شيـتفتلا رـيغل بدـنلا       ةدم ديزت ال  أ   

نـع دـعبلا نأل تاونس عبرأ   ىلع اهب ةماعلا ةباينللو ضقنلا ةمكحمل ينفلا بتكمللو يئاضقلا          
رـبتعت اهن   إ ف ةانثتسملا تاهجلا هذه امأ يئاضقلا لمعلل هتءافك يضاقلا دقفي ةريبك ةدم ةصنملا           

  .ًاريثك ةصنملا نع يضاقلا دعبي ال ًايئاضق ًالمع
  

ةاضقلاومكاحملا يلع لدعلا ريزو فارشإ: ًاثلاث مهيلع ءازجلا عيقوتو     
نأ يلع ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم        ٩٣ةداملا صنت    يـلع فارـشإلا قح لدعلا ريزول       " 

نوناقلا نم    ٩٤ةداملا صنت ،امك    " ةاضقلاو مكاحملا عيمج   نـم ةمكحملا سيئرل    "نأ يلع   هتاذ   
ًاـفلاخم مهنـم عقي ام يلإ ةاضقلا هيبنت قح ،اهب ةماعلا ةيعمجلا رارق يلع ءانب وأ هسفن                  ءاقلت  

ةـلاحلا يفو ةباتك وأ      ةهافش هيبنتلا نوكيو ،مهلاوقأ عام    س دعب مهفئاظو تايضتقم وأ مهتابجاول       
مكاـحملاب ءاـسؤرلا هـيبنت قـح لدـعلا ريزولو           . ......لدعلا ريزول هتروص غلبت ةريخألا    

ضارـتعالا قح ةباتك هيبنتلا ناك اذإ مهل نوكي نأ يلع مهلاوقأ عامس دعب اهئاضقو                ةيئادتبالا  
  ."سلجملا مامأ

ريزوـل يلاحلا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق يف ةاطعملا ةطلسلا ًايلج حضتي نيصنلا نيذه نمو              
راـث  آهيلع بترتت مه    مءازج وهو هيبنتلا ءازج عيقوتل ةيئاضقلا ةطلسلا لاجر نم وهو لدعلا            

نـم دـعي ام وهو ةراعإلاو بدنلا نم نامرحلاو ةيقرتلا ريخأت اهنم يضاقلا قح يف ةر                 يطخ
نوناـقلا عورشم لواح ام وهو ةيئاضقلا ةطلسلا نوئش يف ةيذيفنتلا ةطلسلا لخدت روص ربكأ               

يـلع احبصـتل ركذـلا يتفلاس        ٩٤،  ٩٣نيتداملا صن ليدعتب هيفالت ةاضقلا يدان نم مدقملا           
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عورشملا نم    ٩٣ةداملا يلاتلا وحنلا       )         ، مكاـحملا يـلع يرادإلا فارشإلا قح لدعلا ريزول
  ".اهل نيعباتلا ةاضقلا يلع يرادإلا فارشإلا قح ةماعلا ةيعمجللو ةمكحم لك سيئرلو

يـلع ةـمكحملا سيئرو لدعلا ريزو فارشإ رصتقي عورشملاب ةدراولا ةداملا راطإ يفو              
فارـشإ كانه نوكي نأ مهلمع لبقي ال ن         يذلا ةاضقلا نود طقف مكاحملا يفظوم يلع فارشإلا       

حبصـت ثيحب  ٩٤ةداملا ليدعت يلع عورشملا يرج امك ،طقف نوناقلاو مهرئامض ريغل مهيلع              
قـح ةمكحملا سيئر نم بلط يلع ءانب وأ اهسفن ءاقلت نم ةماعلا ةيعمجلل              "يلاتلا وحنلا يلع    

مهلاوـقأ عامـس دـعب مهفئاـظ        و تايضتقم وأ مهتابجاول ًافلاخم مهنم عقي ام يلإ ةاضقلا هيبنت          
ةباتك وأ  ةهافش هيبنتلا نوكيو   مـه  مءازج عيقوت ةطلس لدعلا ريزول حبصي ال كلذبو         .........  

ءازـجلا اذـه عـيقوت يف ًادرفنم ةمكحملا سيئر ةطلس كلذك تعفرو ةاضقلا يلع هيبنتلا لثم           
يـلع ءانبوأ اهسفن  ءاقلت نم يضاقلا اهل عباتلا ةيمومعلا ةيعمجلا قح نم هعيقوت حبصيو مه ملا  

هـمييقت يـلع ردقألا      مهف ،ه ناوخإ عمتجم ديب يضاقلا رمأ حبصي كلذبو ةمكحملا سيئر بلط           
إلا ذاتسألا لاق امك يضاقلل     ةنامض ربكا يهو   لمشـي رـمألا اذهو     . هللا همحر هدبع دمحم مام     

ـح يـلع ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم        ١٢٦ةداملا صنت ثيح ةماعلا ةباينلا ءاضعأ عبطلاب         ق  
نوـلخي نيذـلا ةـماعلا ةـباينلا ءاضعأل هيبنت هيجوت يف ماعلا بئانلا راوج يلإ لدعلا ريزو                  

.......)  (ةـباتك وأ ًاهافش هيبنتلا نوكيو ةباينلا وضع لاوقأ عامس دعب ًاطيسب ًالالخإ مهتابجاوب          
هـيلع يرـجي اـم وهو ،طقف ماعلا بئانلا يلع قحلا اذه نوناقلا ليدعت عورشم رصقي ثيح               

ماـعلا بئانلا نم بلطي نأ يف قحلا لدعلا ريزو نوناقلا يطعي ثيح              ٢،  ١٢٩/١ةداملا  صن    
فاـقيإ يـف ماعلا بئانلا عم كارتشالاب قحلا كلذكو ةباينلا وضع يلع ةيبيدأتلا ىوعدلا ةماقإ       

بـئانلا يـلع ًار   وصقمعورشملا يف قحلا اذه حبصيو قيقحتلا ءانثأ لمعلا نع ةباينلا وضع           
  .طقف ماعلا

  
  ًابختنم ارصنع يوحي يذلا ىلعألا ءاضقلا سلجم تاطلس ةيوقت: ًاعبار

دـي يف مهنوئش عيمج نوكي نأ يه مهلمع يف ةاضقلا اهب عتمتي نأ نكمي                ةنامض ربكأ نأ    
ةـيذيفنتلا ةطلسـلا مكحت ىلإ     ىدؤي نأ نكمي كلذ ريغب لوقلا نأل ،ةاضقلا نم مهئالمز عمتجم            

،        ةلثمم اـمإ دـيب مهلمعب قلعتي ام لك لعج بجوي ام وهو            ةاضقلا نوئش يف لدعلا ريزو يف
نأ بـجي كلذـبو ،ًابختنم ًارصنع يوحي يذلا ىلعألا ءاضقلا سلجم وأ ةيمومعلا مهتايعمج               
لـك ىلع ىلعألا ءاضقلا سلجم ةقفاوم طارتشا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ليدعت عورشم لمشي              
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هـيأر ذخأب ءافتكالا مدعو ءازج      عيقوتو ةراعإو بدنو لقنو نييعت نم ةاضقلا نوئشب قلعتي ام           
وـهو ةاضقلا يلع ةيذيفنتلا ةطلسلا ذوفن نم يوقيو سلجملا تاطلس نم فعضي اذه نأل طقف                
موـقي يذـلا تاطلسـلا نيب لصفلا أدبم عم ضراعتي هنأل نوناق يأ هنم ررحتي نأ بجي ام                   

  .يطارقميدلا ماظنلا هيلع
  

  لدعل ا ةرازو هتدعأ يذلا نوناقلا ليدعت عورشم: ًاسماخ
  ةاضقلا يدانل نولثمم اهيف كرتشا ةنجل قيرط نع

اـمه ةاضقلا يدان ةرادإ سلجم ءاضعأ نم ناوضع اهيف كرتشا ةنجل لدعلا ةرازو تنوك          
يداـنلا ماع ريتركس     ةنينج  دمحأ ماشه راشتسملاو يدانلا سيئر زيزعلا دبع ايركز راشتسملا            

  : ةي تآلا طاقنلا يف نيعورشملل ةيسيئرلا حمالملا فلتختو
سـلجمل يئاضـقلا شيـتفتلا ةـيعبتو ةنزاوملا لالقتسا لوح يسيئر فالخ ثدح             : ًالوأ

وـلخ ةاضـقلل ةـيمومعلا ةـيعمجلا تضفر نأ دعب لدعلا ريزو ديسلا نأ الإ ىلعألا ءاضقلا                  
عناـم اهيدـل سيل لدعلا ةرازو نأ هيف نلعي يدانلل ًاباطخ لسرأ نيصنلا نيذه نم عورشملا                 

  .ىلعألا ءاضقلا سلجمل يئاضقلا شيتفتلا ةيعبتو ةنزاوملا لالقتسا نم
نأ ىـلع يدانلا هدعأ يذلا نوناقلا عورشم صني ثيح           ؛ةماعلا ةباينلا لاجر ةيعبت    : ًايناث  

نأ يـلع ةرازوـلا هـتدعأ يذلا نوناقلا ليدعت عورشم صني نيح يف طقف ماعلا بئانلل نوكت      
  .يلاحلا نوناقلا يف دوجوملا صنلا تاذ وهو لدعلا ريزوو ماعلا بئانلل ةيعبتلا نوكت

نوـكي ن   أ يلع ةاضقلا يدان نم مدقملا عورشملا صني ثيح ضقنلا سيئر رايتخا            : ًاثلاث
تاونسـلا لاوط اهرئاود اوسأر ضقنلا ةمكحم سيئر باون نم           ةسمخ مدقأ نيب نم رايتخالا      

نوـكي ن   أ يلع لدعلا ةرازو ةنجل نوناق عورشم صني نيح يف حيشرتلا يلع ةقباسلا ثالثلا             
نأ ظـحاليو ىـلعألا ءاضـقلا سلجم ةقفاوم دعب اهل ًاسيئر ضقنلا ةمكحم سيئر باون مدقأ                 
يأر ذـخأ دـعب سيئرـلا باوـن نيب نم ضقنلا ةمكحم سيئر نيعي نأ ررقي يلاحلا صنلا                   

  .ىلعألا ءاضقلا سلجم
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يـلع ةاضـقلا يدان نم مدقملا نوناقلا عورشم صني ثيح ةراعإلا وأ بدنلا ةدم                : ًاعبار
نأ يـلع لدعلا ةرازو هتدعأ يذلا نوناقلا عورشم صني نيح يف تاونس عبرأ ةدمل            انوكت نأ   

  .تاونس تس نوكت
ًارركم   ٧٧ةداملا صنت   : ىلعألا ءاضقلا سلجم ليكشت      : ًاسماخ يداـن عورشـم نم     ) أ( 

نـم ٍلك ةيوضعو ضقنلا ةمكحم سيئر ةسائرب ىلعألا ءاضقلا سلجم لكشي نأ يلع ةاضقلا               
نـم نيـنثاو ضقنلا ةمكحم ءاضعأ نم نينثاو ماعلا بئانلاو ةرهاقلا فانئتسا              ةمكحم سيئر   

موـقت امك ةنس هدمل هتمكحمل ةماعلا ةيعمجلا مهنم          ًالك راتخت ةرهاقلا فانئتسا ةمكحم ءاضعأ       
صنـي ةـنجللا هتعضو يذلا صنلا نأ الإ ةدملا سفنل نييطايتحا نيوضع را              يتخاب ةيعمج لك  

فانئتـسا ةـمكحم سيـئرو ،ضقنلا ةمكحم سيئر نم ىلعألا          ءاضقلا سلجم لكشي نأ يلع      
ءاـسؤر نـم ةـعبرأ مدقأ ،ضقنلا ةمكحم سيئر باون نم نينثا مدقأ ،ماعلا بئانلا ،ةرهاقلا                 
ةـماعلا ةـيعمجلا اـمهراتخت ضقنـلا ةمكحم ءاضعأ نم نينثا ،نيلماعلا فانئتسالا مكاحم               

ةـيعمجلا اـمهراتخت ةرهاـقلا       فانئتـسا ةمكحم ءاضعأ نم نينثا ،ةنس ةدمل ضقنلا ةمكحمل           
  .هئاضعأ مدقأل سلجملا ةسائر نوكت ماعلا بئانلا ادع اميفو ةنس ةدمل ةمكحملل ةماعلا

ثـيح نمو مهفئاظ    و مكحب نينيعملا ءاضعألا ددع يف ةعسوتلا ثيح نم ناصنلا فلتخيو          
اـهلعجيو ضقنـلا ةـمكحم سيئرل ةاضقلا يدان عورشم اهلعجي ثيح            , سلجملا ةسائر لعج  

ةديدـش ةيساسـح تاذ فسألل ةريخألا فالخلا ةطقنو ءاضعألا مدقأل ةرازولا ةنجل ع              ورشم
  .نآلا ىتح اهمسح متي مل فانئتسالا يراشتسمو ضقنلا يراشتسم نيب

يـضاقلل هـيبنت هـيجوت قح ةاضقلا يدان نوناق عورشم نم             ٩٤ةداملا يطعت    : ًاسداس  
لدـعلا ةرازو ةـنجل نـم مدقملا نون         اقلا ليدعت عورشم امأ ،طقف ةمكحملل ةيمومعلا ةيعمجلل       

عورشـمو  ) ٣٥(ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةنجللا ةقفاوم دعب ًاضيأ ةمكحملا سيئرل هيطعيف            
لا ءازجلا اذه لعجي ثيح ةاضقلل      ةنامض رثكأ كش الب ةاضقلا يدان نوناق       عـمتجم دي يف مه     م 

  .ةيمومعلا مهتايعمج يف ًالثمم ةاضقلا
يداـن نـم مدقملا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ليدعت عورشم          نيب فالخلا هجوأ مهأ يه هذه       

نإو فالـخ هـجوأ يهو لدعلا ةرازوب ةلكشملا ةنجللا هتدعأ يذلا نوناقلا عورشمو ةاضقلا               
عورشـم لاـسرإب لدـعلا ةرازو تـماق دقو اهيلع بلغتلا كش الب نكمي هنأ الإ         ةمهمتناك    

مـكحل ًالامعإ  ١٠/٥/٢٠٠٥يف هيف هي  أر ءادبإل ىلعألا ءاضقلا سلجم يلإ هتدعأ يذلا نوناقلا          
ًارركم   ٧٧ةداملا   ىـتح هـيدل نوناـقلا يقبأ سلجملا نأ الإ ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم              ) ٢( 
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اذـه يـقبو ةـماعلا ةباينلا ءاضعأو مكاحملل ةيمومعلا تايعمجلا يأر ذخأ ةجحب بيرق تقو                
فرـعن الو دـحأ هـيل       ع علطي ال ًايرس هلعج هنع جرفأ نيحو ،نيحلا كلذ ذنم هيدل عورشملا            

  .ىرسلا عورشملا اذه هيوتحي ام نآلا ىتح
    

  نوناقلا ىعورشم نم لكل ةيسايسلا جئاتنلا : ًاسداس
  )لدعلا ةرازو عورشمو ةاضقلا عورشم(

ميعدـت وه ةاضقلا ىدان هدعأ ىذلا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ليدعت عورشم فده نأ كش ال           
  .لالقتسالا اذه ةيدجل ةنامضك هديب هرمأ لعجو ءاضقلا لالقتسا

ًاـصوقنم هلعجي هنأ الإ لالقتس      الا اذه ضعب ققحي   ناك نإو ةرازولا عورشم نأ كش الو        
ىداـنلا عورشم ىف ىلعألا ءاضقلا سلجم ىف بختنملا رصنعلا ةدايز لثم هبناوج ضعب ىف               

رـثكأ نوـكي ءاضـعألا ىـف بختنملا رصنعلا نأ كشالب ذإ     ،لدعلا ةرازو عورشم ىف هنع     
ةـنزاوملاب صاـخلا صنـلا ءاجرإ لثمو        . مهتقث هوطعأ نيذلا ءاضعألا حلاصم ى     لع ًاصرح 

لدـعلا ريزو ديسلا ناك نإو  ،ىلعألا ءاضقلا سلجمب ىئاضقلا شيتفتلا قاحلإو ةلقتسملا ةيلاملا       
  :انه هحرطن يذلا لاؤسلاو دعب اميفكلذ ىلع قفاوو داع دق 

اـميف هيلع ةباجإلا لواحن فو      سو ؟ةاضقلا ىدان عورشم ىلع لدعلا ةرازو ضرتعت اذامل        
  :يلي

معدـي نوناقلا ىف صن لك نأ ربتعت لوقلا قبس امكو           , ةيذيفنتلا ةطلسلا لثمت لدعلا ةرا    زو
ميعدـت ةدـش لـكب مواـقت اهلعجي ام وهو اهتطلس نم صاقتن              اوه ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتس     ا
كـلذ قـيرط نـع      اهنكميو ىدجتسملا فقوم ىف ًامئاد نوكت ىتح ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتس           ا
  .اهيلع ةرطيسلاو اهيلإ ذافنلا

  
  هورقأ ىذلا ليدعتلا رودصب ةاضقلا بلطم قيقحتل ةلمتحملا ةيسايسلا جئاتنلا

ناـك  , ةيئاضقلا ةطلسلا نوناقل هنوري ىذلا ليدعتلا ةغيص اوعضو امدنع ةاضقلا نأ كش ال  
ىـتلا اهتمهمب مايقلا     ةيئاضقلا ةطلسلل نكمي ىتح ءاضقلا لالقتس     انم ديزملا قيقحت وه مهفده        

ءاوـس عقت ىتلا تاعزانملا ضفو سانلا نيب لدعلا قيقحت ىهو اهيلع مايقلا اهب روتسدلا طانأ                
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ًاءدـب اهعاونأ فلتخمب ةماعلا تاسسؤملاو ةموكحلا نيبو مهنيب          وأضعبلا مهضعب دارفألا نيب     
ةـلود  لا تاـهجو تاسـسؤملا نيب وأ ةلودلا ىف فظوم رغصأ ىتحو ةيروهمجلا سيئر نم              

اـم ًارـيثك ذإ   , كلذب موقي نأ ًايونعمو ًايدام نصحم ريغو ىوق ريغ ضاقل نكمي الو    , اهسفن  
قورـت ال ًاـماكحأ ردصـت ةرـيخألا تناك امدنع ةيئاضقلا ةطلسلاب ةيذيفنتلا ةطلسلا تف       صع

ةنس   ىلوألا ؛ نيترم رصم ىف ثدح ام وهو       , ةيذيفنتلا ةطلسلل    اـهيف ضرـعت ىـتلا      ١٩٥٥ 
روتكدـلا  ةاضقلا خيش هسيئرو ةلودلا سلجم وهو رصم ىف ةلادعلا حور         ص نم خماش حرص     / 

 ىرـخألاو , ملاعلا عاقب نم ةعقب ىأ ىف قوبسم ريغ ىئاغوغ ءادتع      ال ىروهنسلا قازرلا دبع   
لاـجر ةرـيخ نم      ًايضاق ١٨٩لزع اهيف مت ىتلاو ءاضقلا ةحبذمب فرع اميف         ١٩٦٩ةنس ىف     

فـقوم ىـف اـهلعجي ىداملا معدلل ىدجتسملا فق    وم ةيئاضقلا ةطلسلا فوقو نأ امك ءاضقلا    
ىـف فوقولاو تايرحلا ىلع ظافحلاو لدعلا قيقحت ىف اهتطلس ةسرامم نم اهنكمي ال فيعض               

هـلمع ىـلع ىرخأ ةفيظو لضفي ال ىضاقلا اوري نأ وه هتيؤر              ةاضقلا دوي امو ملظلا هجو      
ددرـتي لـماك ىئاضقلا     لالقتس  الا ثيح ارتلجنإ ىف   ف ،ةرازولا بصنم ولو ناك امهم ىئاضقلا     

رـبكأ ةيبدأ وأ ةيدام ةزيم هل ققحي ال هنأل ىرازو بصنم هيلع ضرعي امدنع ًاريثك ىضاقلا                 
وأ ةرازوـلا دعقمب نوملحي ءاضقلا لاجر رابك نإف اندنع امأ           , ءاضقلا بصنم ىلوت ةزيم نم      

 ماـكحأ فصـي ضعبـلا لـعجيو    . هماكحأو ءاضقلا ىف ةقثلا زهي ام اذهو ظفاحم دعقم ىتح   
ًادـياحم نـكي مل اهردصي وهو ىضاقلا نأرعشي هنأ ىنعي ام وهو              ةسيسم اهنأب ًانايحأ ءاضقلا     

ىـف ةيذيفنتلا ةطلسلا لخدت  ىلع ةلثمألا ربكأ نمو ءاضقلاب قحلت نأ نكمي ةمصو ربكأ اذهو                 
ةدرـلا ةيضـق ءاضـقلا ماـكحأ ىلع ًازيكرتو اهيلع اهتنميه ضرفو ةيئاضقلا ةطلسلا لامعأ      

اذـه لـصوو هـتجوز نيبو هنيب قيرفتلاب مكح ردص ثيح ديز وبأ رصن              / روتكدلاب ةصاخلا 
ةـيئزج ةمكحم ىف ضاق  نم مكح رودصب انئجوف اننأ الإ هتديأ ثيح ضقنلا ةمكحم ىلإ مكحلا    

بارغتـس  ا راثم عبطلاب ناكو نآلا ىتح مسحي      مل اذهف مكحلا اذه ردص فيك امأ        , هذيفنت فقو ب
غماد ًاليلدو ملاعلا ءاحنأ عيمج ىف ن     وناقلا لاجرو سانلا نم ناجهتس    او ةطلسـلا لخدـت ىلع      ًا   

ىفحـص ةـنادإ ةيضـق وهف ىناثلا خراصلا لاثملا امأ            .ةيئاضقلا ةطلسلا لامعأ ىف ةيذيفنتلا      
اـهل دهشـت مل ةلزهم ةمكاحملا هذه تناك دقف    ؛ىلاو فسوي / روتكدلا ةيضق ىف بعشلا ةديرج      

ح داـف ملظب تهتن   او ةيئاضقلا ةطلسلا لامعأ ىف ةي     ذيفنتلا ةطلسلا لخدت ىف ًاليثم ءاضقلا ةحاس      
ةفيحصـلا هترشن ام لك قدص فسألل تبث ةلزهملا هذه ءاهتن           ا دعبو اهيلع نيمئاقلاو ةفيحصلل    

 . ةرماؤملا تذفن نأ دعب نكلو
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  شماوهلا
  

هـتدعأ يذـلا     ٤٦/١٩٧٢مـقر نوناقلا ليدعت عورشم رظنا        .١  
يداـنل ةـيموم    علا ةيعمجلا ىلع ضرعو ةاضقلا خويش نم ةعومجم       

يـف روشنملاو     ١٩٩١/ ١٨/١يف هيلع تقفاوو رصم ةاضق       باـتك   
،     "ءاضقلا لالقتساو تاباختنالا ةهازن   " يعافرلا ىيحي راشتسملا ميدقت  ،

ص ىلإ  ١٣٥ص نم  قوـقح تاـساردل ةرهاقلا زكرم رشانلا        ١٥٣   ،
  .٢٠٠٥ةرهاقلا ،ناسنإلا 

نيدـلا ماسـح دـمحمو ،يكم دومحم دمحأ         / نوراشتسملا مه  .٢
 .ةمكحم سيئر باون يريضخلا اضر دومحمو ،ينايرغلا
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  سماخلا لصفلا
  
  
  
  

  النائب العام 
  بني السلطة القضائية والسلطة التنفيذية 

  
 

  
  

  :ةـمدقم
كئاش ًاعوضوم لوانتت ةساردلا هذه    نـم ددـع هـيف ضرـعتي يذلا رضاحلا تقولا ىف             ًا   

ىـف نييعتلا ريياعمل دقنلاب امإ تضرعت تاباتك         ببسب ةيئاضقلا تاقحالملل باتكلاو نييفحصلا      
دقن وأ  ًاقيلعت وأ ةماعلا ةباينلا    اياضـقلا ضـعب ىف ةباينلا نم ةرداصلا تارارقلا ضعب ىلع            ًا   

لالـخ نـم وأ رصم ةاضق يدان لالخ نم ءاوس تاوصألا هيف تعفترا تقو ىفو ،ةيبزحلا                 
اهلالقتـساب ةـماعلا ةباينلا      عتمت ةرورضب ،ةضراعملا بازحأ ضعبو ناسنإلا قوقح تامظنم         

                                                 
 .)رصم(ضقنلاب يماحملا *
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ةداـيقلا رود نـم دـحلاو ،لدعلا ريزول اهتيعبت ءاغلإ ةرورضو ةيذيفنتلا ةطلسلا نع لماكلا                
نـم   ًاددـع تلاط يتلا ةيئاضقلا تاقحالملا ضعب لظ ىفو ،ماعلا بئانلا نييعت ىف ةيسايسلا               

هذـه تاداقتنا تلمش    و ،ةضهانم تاميظنت ىلإ ءامتنالا ةمهتب نيملسملا ناوخإلا ةعامج تادايق         
مهفيوـخت دصقب اهئاضعأل يطايتحالا سبحلا مادختسا ىف طارفإلا ةماعلا ةباينلا ىلإ ةعامجلا              

  .مهتقاعإو
حلاصـل اـهارجأ ةساردل ثحابلا اهضاخ ةبرجت لظ ىفو          –ةقباسلا فورظلا هذه لظ ىف      

دـجت مل ،رصم اهنيب نم ةيبرع لود سمخ تلمش          –ةدحتملا ممألل يئامنإلا جمانربلا    ًاـحايترا      
ةداـعإ دـنع هنإف يلاتلابو ،ةديدع تاضارتعا تراثأو          –رصم ىف ةماعلا ةباينلا نم ًَالوبق وأ          

ة هجو نع ربعت ةساردلا هذه نأ نلعي ثحابلا نإف ىرخأ ةرم           رَكلا نـع رـبعت الو هرـظن        ة   
  . ةيلحم وأ ةيميلقإ وأ ةيلود تناك ءاوس ةسسؤم يأ رظن ةهجو

ىـف ةماعلا ةباينلا رودل يخيراتلا روطتلا ءوض ىلع ةساردلا          هذه ءارجإب ثحابلا ماق دقو      
ماـع رصـم ىـف يمو       ـمعلا بئانلا بصنم ثادحتسا ذنم ةيذيفنتلا ةطلسلاب اهتقالعو رصم         

نآلا ىتح  ١٨٧٥ اذـه ىـلع تاروطت نم اهيف ثدح امو ةبقاعتملا نيناوقلا اهيف ًاضرعتسم             .  
يـتلا تاـياغلاو جئاـتنلا ًاصـلختسم         اـهداعبأ ةفاكب ةقالعلا هذه روطت فشك ًالواحم رودلا          

  .لالقتسالا دهع وأ لالتحالا دهع ىف ءاوس ،ةعباتلا ةقالعلا هذه نم ةيذيفنتلا ةطلسلا اهفدهتست
ويلوي ىتح ةيداليم     ١٨٧٥نم ةرتفلا ىفو     ةيداليم ١٩٥٢  ةـلود لوأ يـه رصم تناك        ،   

ثـحابلا لواحيو    ،١٨٧٥ةطلتخملا مكاحملا ءاشنإ ذنم يمومعلا بئانلا بصنم فرعت ةيبرع            
نع ةمهملا ةيخيراتلا ةبقحلا هذه لالخ نم فشكلا       ىـلع يـبنجألا رصنعلا هبعل يذلا رودلا            

ىـلعو بصـنملا اذه ىلع ةرطيسلل يناطيربلا لالتحالا هبعل يذلا رودلا امو ،ةماعلا ةباينلا               
ةـباينلا ءاضـعأو بصـنملا اذه عاضخإ ىلع ةيسايسلا ةطلسلا صرح ىدمو ةماعلا ةباينلا               

ةيناقحلا رظانل وأ     يويدخلل ءاوس ةيعبتلا ةقال   عل ىلإو   ،ايلاح) لدعلا(   ناـتاه تلـصو ىدم  يأ   
لزـع ىـلع     امهتردقو ةماعلا ةباينلا ىلع امهترطيسو ا     مهتضبق ماكح إ ىف ن  يتعمتجم ناتوقلا   

ًايسايسًارمأ هلزعو ماعلا بئانلا نييعت حبصأ ثيحب يمومعلا بئانلا  .  
ماـعلا  بـئانلا بصـنم ةيعبت رارمتسا      ١٩٥٢ويلو   ي ٢٣دعب ام ةلحرم ةسارد حضوتو         

ةيئاضـقلا ةطلسلا نيناوق لظ ىف ةماعلا ةباينلا ءاضعأ ىلع ةموكحلا  ناطلسو ةيذيفنتلا ةطلسلل   
ةساردلا حضوتو  ةبقاعتملا ةادأ ،  رمأ هنييعت لظ ثيحب ،هبصنم ىف ماعلا بئانلا نييعت           ًايـسايس   ًا   
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ةـقفاوم طارتـشا نود ةيروهمجلا سيئر نم رار         قب متيو ةيذيفنتلا ةطلسلا ةئيشم ىلع فقوتي      
  .ىلعألا ءاضقلا سلجم

ةباينلا رودل يخيراتلا روطتلا ثحابلا لوانتي      –ةساردلا نم يناثلا مسقلا ىفو       ةماعلا   ىـف      
هـنم عـمجت طسو عقوم ىف ةماعلا ةباينلا نوكت نأ ىف ةطلسلا ةلواحم يأ ةيئاضقلا ةفيظولا                 

ةطلـس يـهو ،اهل      ةمهمةيئاضق ةفيظو دانسإب ةيئاضقلا ة      طلسلاو ةيذيفنتلا ةطلسلا يفرط نيب      
ةـيعبتلا لالـخ نـم ةرطيسلا عيطتست يلاتلابو ،قيقحتلاو ماهتالا يتطلس نيب عمجتل قيقحتلا               
لـبق اـم ةـلحرم  لوانتنو ،نيتطلسلا نيتاه نيب ماعلا بئانلا اهتمق ىلع سلجي يتلا ةيمرهلا                  

لا قيقحت نوناق فقوم ىلع فرعتلل      ١٩٥٢ويلوي   نيـب لصـفي ناـك يذلا        – ١٨٨٣تايانج     
ةـيئانجلا تاءارـجإلا نوناقو نيتطلسلا نيب عمجلا داعأ يذلا           ١٨٩٥وتيركد نيبو نيتطلسلا      

ةنسل   ١٥٠مقر يلاحلا    اـم ةلحرم مث ،قيقحتلاو ماهتالا يتطلس نيب لصفو دواع يذلا            ١٩٥٠   
مقر نوناقلا رودصو     ١٩٥٢ويلوي دعب    ةنسل   ٣٥٣  عمج ىلإ داع يذلا    ١٩٥٢  ةـماعلا ةـباينلا        

تدأ يـتلا ةيسايسلا فورظلا لوانتن مث        ١٨٩٥وتيركد عم ًايشمت قيقحتلاو ماهتالا يتطلس نيب          
ويلوي   ٢٣ماظن لظ ىف قيقحتلا يضاق ماظن ءاغلإ ىلإ          اذـه ءاـغلإل ةصاخلا عفاودلاو       ١٩٥٢   

  .هيلإ تهجو يتلا تاداقتنالاو ماظنلا
ةـيذيفنتلا ةطلسـلل ةـماعلا ةباينلا ةيعبت س    اكعنا ىدم ةساردلا نم رخآعرف ىف لوانتن مث     

ةـلثمأ برضـنو اـهرتوت ىدم نعو يندملا عمتجملا تاسسؤمو روهمجلا عم اهتقالع ىلع               
ىـف ريصـقتلاك ةيسايسـلا نارينلا يمرم ىف ةماعلا ةباينلا لوخد ىلإ يدؤت تالاحل ةيعقاو                

تاـظحالم ىـف رو     صقلا اذه ساكعناو ةطلسلا لامعتسا ةءاسإو بيذعتلا ىواكش ىف قيقحتلا         
  .ناسنإلا قوقح تامظنم ريراقت ىفو ،ناسنإلا قوقحل ةيدهاعتلا ةيلودلا تائيهلا

ربمتبس   ٢٥ثادحأ ىف ةماعلا ةباينلا فقوم لوانت ىلإ لقتننو          ءادـتعالاب ةـقلعتملا     ٢٠٠٥   
نـم ددـعل برضـلاو يسـنجلا شرـحتلاو بناجألاو نييرصملا نييفحصلا نم ددع ىلع                

  . بناجألاو تايرصملا تايفحصلا
ىـف ةاضـقلا ىـلع نـمألا تاوـق تاءادتعا نم ةباينلا فقوم ريخأ عرف ىف لوانتن مث                   

يـتلا تايصوتلاو ةساردلل ةماعلا تاجاتنتسالا ثحابلا لوانتي مث         . ٢٠٠٥ةيناملربلا تاباختنالا   
  .اهاري
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  لوألا مسقلا
  ةيذيفنتلا ةطلسلاو ماعلا بئانلا

  
نم ةرتفلا :ًالوأ لوي ىتح ةيداليم١٨٧٥    : ١٩٥٢وي  

ثادحتـسا مـتو ،ةـطلتخملا مكاحملا بيترت ةحئال لوأ تردص ةيداليم             ١٨٧٥ماع ىف     
هـنييعت متـي ناـكو لقنلاو لزعلل ًالباق ناكو ،ةيويدخلا ةرضحلا نع يمومعلا بئانلا بصنم             

  . ةطلتخملا مكاحملا ىدل يمومع بئان لوأ" هيشاف"ويسم ناكو ،ةيويدخلا ةرضحلا رمأب 
مـث يـكيجلب ةيادبلا ىف هلغش دقف يمومعلا بئانلا بصنم ىلع يبنج             ألا رصنعلا رطيسو  

ةـقيرطب هـيلع لوصـحلل يعسـلا متـي بصنملا ولخ درجمب ناكو ،يسنرف هيلع ذوحتسا                 
  )١(.ةيوتلم

ـعبات يموـمعلا بـئانلا حبصأ        ١٨٨٣ةنس ةيلهألا مكاحملا بيترت ةحئال رودص عمو          ًا،  
  ".  ايلاح لدعلا"ةيناقحلا رظانل 

نوسـنب  "ناكو بصنملا اذه ةروطخو ةيمهأ يناطيربلا لالتحالا لاجر فرع ةيا         دبلا ذنمو 
نيع مث )٢(ةفيظولا هذه لغش يزيلجنا لوأ " ليوسكم ىدـل ًاـيمومع ًَاـبئان    " تـسودن وـمير  " 

رياني   ١٥ىف ةيلهألا مكاحملا     يلوت مث    ١٨٨٥  ولا كلت ماهم   )٣("روصنم قيفش "،  نأ دـعب ةـفيظ      
نيع مث    ،)٤(زيلجنإلل نيلاوملا نم حبصأ    بـئان بصـنم ىـف يـكيجلبلا يـضاقلا         " ليرجول" 

  )٥(".ماع ماحم"يمومع وتاكوفأك هتفيظوب هظافتحا عم يمومع 
درـجم هضفرو ،ةباينلا ءاضعأ ىلع ةرطيسلل تذختا يتلا تاوطخلا          " ليرجول"ضفر دقو   

ضارـغألا مدـخيو اـهتما      ركو ةـباينلا سمي ًافقوم كلذ ربتعاو ةباينلا ءاضعأ ىلع شيتفتلا          
بصـنملا اذـه نم هلصف هيلع درلا ناكو ،هلالقتسا يمومعلا بئانلا دقفيو ،زيلجن        إلل ةيسايسلا 

سرام ٥ىف  هل ينطو يلوت ةجحب١٨٩٥   .)٦(  
ليربإ   ١٨ىف ًايمومع ًابئان    " يربص ليعامسإ "نيع مث    تقؤم بادتنا ةفصب   ١٨٩٥  ىـفو   ،   

ةيئاهن ةفصب نيع ماعلا سفن نم ربمسيد٣  )٧( .  
كـلذ ىـف يمومعلا بئانلا فوقوو اياضقلا ىدحإ زيلجنإلا لغتسا            ١٨٩٧ماع ةياهن ىفو      

نيـققحملا   دـحأ نـم قـيقحتلا بحس هضفرو ةيزيلجنإلا ةبغرلا مامأ          " هللادمح نيمأ "تقولا    
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، )٨(ةـيناطيربلا ةطلسـلا ىوه عم يشمتي نكي مل قيقحتلا نأل كلذو ،رخآ ققحم ىلإ هدانسإو               
بـئانلا بصـنم ةداعتـسال زيلجنإلل ةصرفلا        تحنسو دعاقتلا ىلع ليحأو هبصنم نم لزعف        

اـمك  .)٩(قيقحتلا ىلوتي ناك يذلا يضاقلا بادتنا يغلأو هنم ًالدب    " تبروك"نييعت متو يمومعلا      
هـيلع تدمتعاو ةباينلا ىلع يمومعلا بئانلا ةرطيس ماكح         إىل  إةيناقحلا ةرازو ةسايس تدمع     

ةرادإ عـم ًابواجتم نوكيو ،ةيحان نم ر        يزولل ةنوعملا مدقي نأ هيلع ناكف ،اهتاسايس قيقحت ىف        
بـئانلا نييعت يلاتلاب    حبصأو ىرخأ ةيحان نم يناطيربلا رصنعلا اهلغشي يتلا ةباينلاب شيتفتلا           

نييعت مت    ١٩٢٤ماع يفف   ".  ًايسايس ًارمأ "ماعلا   ـيمومع  ًاـبئان "  رون رهاط دمحم  "  حـضوو  ًا   ،
 ًاماـسو ةحنم هتموكح نم يماسلا ب ودنملا بلط ثيح  " رهاط دمحم "هاجت يناطيربلا فطاعتلا    

 ةأفاكم ماسولا لان هيلعو ،ةبيصعلا    ةرتفلا ءانثأ ةباينلاب همايأ رخاوأ ىف تادعاسم نم همدق امل           
يموـمعلا بـئانلا بصنم يلوتو        )١٠(ةيناطيربلا ةسايسلل هتامدخ ىلع هل     "  دـمحم يفطصـم   " 

ميمح ًاقيدص ناكو  ءارزولا سيئرل    ًا  بودـنملا راـشأ اـمك ه       ـتالهؤم نيب نمو   " رهام ىلع " 
ةـمكحم ءاشـنإ عـم      و. )١١("نييناطيربلا "هدعاسمو لوألا شتفملا عم ةنسحلا هتقالع يماسلا      

راـيتخا متو بادتنالا قيرط نع اهيراشتسم نم راتخي يمومعلا بئانلا حبصأ ماربإلاو ضقنلا              
اشـتسملا ريرقت لجسو ١٩٣٣سرام ىف هبصنم دلقتف ،ضقنلا راشتسم      " ةيطع بيبل دمحم  " ر ، 

نيـيعتلا اذه يماسلا بودنملا لباقو ،ةءافك نم راشتسملا هب عتمتي امل رايتخالا نسح يئاضقلا               
  .)١٢(حايترا لكب

ةئيـس فورـظ ىف هكرت مث       ١٩٣٥ربمفون ىتح هبصنم ىف     "  ةيطع بيبل دمحم  "رمتساو    
،    " يـشوجرملا دومحم "نيع مث .  هبدن ءاغلإب ءارزولا سلجم رارق ردص ىتح     ًاـيمومع ًاـبئان

هـلمع ءاـنثأ تارهاـظملا عـم فطاـعتملا ريغ هفقومل ماعلا يأرلا ىدل ناكم هل نكي ملو                   
بـئانلا تـطبر يـتلا ةـيدولا ةقالعلا نع هتموكحل يماسلا بودنملا رطسيو               )١٣(راشتسمك  ،

ةدـهاعم عـيقوت ىـتح يـبوروألا لـمعلاب قـلعتي اميف ةباينلا ىف لوألا شتفملاب يمومعلا                  
١٤(١٩٣٦(.  

ةنسل   ٤٨مق  ر نوناقلا رودصبو   عقوملا قافتالا ىلع ةقفاوملاب      ١٩٣٧  ءاـغلإب  " ورتنوـمب " 
 ٤٩نوناـقلا اـهب ردص يتلا يئاضقلا ميظنتلا ةحئال هب تقحلأ رصم ىف ةيبنجألا تازايتمالا                

ىـف ةـنيبملا تاصاصـتخالا رشابت ةطلتخملا مكاحملا ىدل ةماعلا ةباينلا تناك              ١٩٣٧ةنسل    
ماـع ماـحم   (لوأ يموـمع وتاكوفأ هنواعيو ةيبنجأ ةي      سنج نم يمومع بئان اهريديو نوناقلا     

ًايبنجأ ناكو  ٍناث يمومع وتاكوفأ و ،ًايرصم ناكو     ) لوأ بـئانلا باـيغ ةـلاح ىـف ناكف         .   
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ةـيندملا داوـملا ىـف لوألا يموـمعلا          وتاكوفألا هلحم لحي ناك هروضح رذعت وأ يمومعلا         
ةـبغر حـضوي اـم وـهو ةيئانجلا          داوملا ىف يناثلا يمومعلا وتاكوفألاو ،ةيرادإلا لئاسملاو        

رصـنعلا ًاـمئاد اـهيلع فارـشإلا ىلوتي نأب ةيئانجلا تاقيقحتلا ىلع ةرطيسلا ىف زيلجنإلا                
  . يبنجألا

ىـف اـهعم تسـفانتو يمومعلا بئانلا بصنم ىلع ذاوحتسالا ىف ايناطيرب تحفاك دقو               
تـنكمت نـكل ،ةـينا    نويلا ةـيلاجلا ربكل ًارظن نانويلاو ايلاطيإو اسنرف نم لك هيلع لوصحلا       
لوألا شتـفملا   " ينيباب"نييعت متو يمومعلا بئانلا ةفيظو نع لودلا يقاب ءاصقإ نم ايناطيرب            

  .    )١٥(ةفيظولا ىف ةيلهألا مكاحملا ةباين ىف
ةنسل ٦٦مقر نوناقلا لظ ىفو      بـئانلا تايمسـت ترـيغت ،ءاضقلا لالقتسا نأشب    ١٩٤٣   

بـئانلا نيـيعت متي ناكو ،ماعلا يماحملا ىلإ يمومعلا          وتاكوفألاو ،ماعلا بئانلا ىلإ يمومعلا      
ًةحارـص صـنو     )١٦(لدعلا ريزو روضحب كلملا يدي نيب نيميلا فلحي ناكو ،موسرمب ماعلا            

يذـلا لدعلا ريزو نوعبتي ًاعيمج مهو ،ماعلا بئانلاو مه          ءاسؤر نوعبتي ةباينلا ءاضعأ نأ ىلع     
        ، ةـماعلا ةـباينلا ءاضعأو ماعلا بئانلا ناكو        اهئاضعأو ةباينلا ىلع فارشإلاو ةباقرلا قح هل

  .)١٧(لزعلل نيلباق
  
   : ١٩٥٢ويلوي دعب ام ةلحرم : ًايناث

موسرملا رودص عم لاحلا ريغتي مل        ةنسل   ١٨٨       ءاضـقلا لالقتـسا نأش ىف       ١٩٥٢   
ءاضـعأو ماـعلا بئانلا لظو ،موسرمب متي هئالكوو ماعلا يماحملاو ماعلا بئانلا نييعت ناكو               

ةطلسـلا نوناـق رودصـب لاحلا ريغتي ملو ،لزعلل ن           يلباقو لدعلا ريزول ًايرادإ ن    يعبات ة باينلا
ةنسل   ٦٥مقر ةيئاضقلا    ماـعلا بئانلا نييعت راصو لدعلا ريزول ةيرادإلا ةيعبتلا نأشب           ١٩٥٩   

ةنسـل   ٤٣مـقر نوناـقلا اهب ءاج يتلا        اهتاذ  ماكحألا يهو ،ةيروهمجلا سيئر نم رارقب متي          
ا نأش ىف١٩٦٥   .ةيئاضقلا ةطلسل 

ةنسل   ٤٦مقر يلاحلا نوناقلا لظ ىف ًاضيأ لاحلا ريغتي مل امك            ةـباينلا ةيعبت نأشب     ١٩٧٢   
نوـعبتي ةـباينلا ءاضـعأ نأ ىـلع ةحارـص صني نوناقلا لازامف ةيذيفنتلا ةطلسلل ةماعلا                 

فارـشإلاو ةـباقرلا قح ريزوللو ،لدعلا ريزو نوعبتي ًاعيمج مهو ،ماعلا بئانلاو مه              ءاسؤر
مـقر نوناـقلاب نوناقلا اذه ليدعت اهب ءاج يتلا ةيسيئرلا ةيباجيإلاو             )١٨(اهئاضعأو ةباينلا ىلع    
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ةنسل   ٣٥ رـيغب لزعلا نم ةباينلا ينواعم ادع ةباينلا ءاضعأو ماعلا بئانلا نيصحت وه     ١٩٨٤   
  . يبيدأتلا قيرطلا

دـحأ وأ ماـعلا ب      ـئانلا ضقنلا ةمكحم ادع مكاحملا ىدل ةماعلا ةباينلا ةفيظو ءادأب موقيو           
ةـباينلا ءاسؤر وأ نيماعلا نيماحملا وأ لوألا نيماعلا نيماحملا وأ نيدعاسملا نيماعلا باونلا              
      ، ماـعلا بئانلا لحم نيدعاسملا نيماعلا باونلا مدقأ لحيو اهينواعم وأ اهيدعاسم وأ اهئالكو وأ

  . )١٩(هيدل عنام مايق وأ هبصنم ولخ وأ هبايغ ةلاح ىف هتاصاصتخا عيمج هل نوكتو
ةـيروهمجلا سيـئر نم رارقب ماعلا بئانلا نيعي يلاحلا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق لظ ىفو               
نيماـعلا نيماـحملا وأ ضقنـلا ةمكحم يراشتسم وأ فانئتسالا مكاحم ءاسؤر باون نيب نم        

نود  )٢٠(ىـلعألا ءاضـقلا سلجم يأر ذخأ دعب ةيروهمجلا سيئر نم رارقب لقألا ىلع لوألا            
نيـيعت زـيجي هنأ امك اهدحو ةيذيفنتلا ةطلسلا ةئيشمبو ىلعألا ءاضقلا سلجم ة              قفاوم طارتشا 

 /راشـتسملا ماعلا بئانلا نييعت راثأ دقو ،ًاثيدح نيقرملا نيماعلا نيماحملا نيب نم ماعلا بئانلا              
ىـف رمتسملاو قباسلا هلمع ةيفلخ ىلع هنييعت مت ثيح تاداقتنا            ١٩٩١ماع ىف يبرعلا ءاجر       

نـم ًاددـع ًازواـجتم هـنييعت متو ،ةماعلا ةباينلا ىف هلمع ةدم لاوط ايلعلا ةلو                 دلا نمأ ةباين  
  .ةيمدقألا ىف هنوقبسي نيراشتسملا

لا ماعلا بئانلا نييعت مت     ٢٠٠٠ماع ىفو    راشتسملا قباس  ناـك يذـلا دـحاولا دبع رهام        /  
نيد عاسـملا باوـنلا ًازواـجتم لدـعلا ريزوـل دعاسمك ًايرادإ ًابصنم تقولا كلذ ىف لغشي                

  . ضقنلا ةمكحم يراشتسم وأ لوألا نيماعلا نيماحملاو
  

  ةيرادإلا تاطلسلاب ماعلا بئانلا ةقالع
  
ويلوي ىتح ةيداليم ١٨٩٥نم ةرتفلا : ًالوأ  ١٩٥٢ :  

سـلجم رارق هنمضت اميف ةماعلا ةباينلا ىلع ةيرادإلا ةرطيسلل ةيناطيربلا ةطخلا تحضو             
ةنس ليربإ    ٨ىف رداصلا ءارزولا     نعب ١٨٩٥  عـم اـهتقالعو ةـيمومعلا ةباينلا لامعأ        " ناو   

ةيتآلا   ةرابعلاب يلوألا هداوم تلهتساو   "  ةرادإلا تاهج  ةـباينلا مـلق ءاضعأو يمومعلا بئانلا       ( 
صـن اـمك     ،)ةراـظنلا نم مهل ردصت يتلا تاميل      عتلا عابت اب نومزلمو ةيناقحلا رظانل نوعبات      
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ةدـيؤم ليصافتب كلذ دعب ءاجو ،ةباينلا       لامعأ ىف لخدتي نأ ةيناقحلا ريزول نأ ىلع ًةحارص          
ةسايس   يهوةيذيفنتلا ةطلسلا هتسراممل     ،          تغلب    ةيئاضـقلا ةـباينلا ةطلـس نـم صاقتنالا دح

ىوعدـلا تـناك اذإ اميف       ،)ظفاحملا وأ ريدملا  ( يأرل ًاريبك انزو ميقت نأ ةباينلا ىلع ضرفف           
دإلا تاطلسلا نأ يأ ماقت نم ىلعو       -ماقت نأ ةحلاص ةيمومعلا      وأ نـمألا ريدم ىف ةلثمم ةيرا       

ةـباينلاو يموـمعلا بـئانلا ىلع رارقلا ر         ظحو ماهتالا ةطلس ًايلعف سأرت يتلا يه ظفاحملا       
                  ، اـهيأر ةـيناقحلا ريزو زاجأ اذإ الإ ظفاحملا وأ ريدملا يري ام فالخ ىلع ريست نأ ةماعلا

،      ا عم قافتالا دعب الإ ًافظوم ةباينلا مكاحت ال نأ رارقلا يضتقا امك             اـهل عباتلا ةيموكحلا ةرادإل
اـهيلع لـب ،اهيلإ تنأمط     ان  إو  ،ةءاربلا بلطب ءاضقلا ةحاس ىف رهجت نأ نم ةباينلا تعنمو           

ناـك اذإ هنأب يدانت يتلا ةيلصألا ةدعاقلا كلت كلذب تردهأف           . ةمكحملل ريدقتلا لك  وت نأ ذئدنع  
  .)٢١(قيلط ناسللاف ًاديقم ملقلا

نأ ىـلع ةيلهألا مكاحملا ةحئال تصنف ،ةيئاضقلا ةيطبضلاو          ةباينلا نيب طابترا كانه ناك      
بـئانلا ملق ةرادإ تحت نونوكي ةيئاضقلا ةيطبضلا لامعأب ًانوناق نيرومأملا ةموكحلا يفظوم             "
  .)٢٢(يمومعلا

         ، ةـميرجلاب ًاسبلتم يناجلا ةدهاشم ةلاح ىف ًاروف قيقحتلا ءارجإ ةطلس نوناقلا مهل يطعأو
لخدـف ةيئاضقلا ةيطبضلا يرومأم قاطن ةرئاد        تعسوتو )٢٣(ماهتالاقح مهل حبصأ اذه ىلعو        

ءالـكوو نوريدـملاو تاظفاحملا ءالكوو روغثلا وظفاحمو يمومعلا بئانلا ملق ءاضعأ اهتحت           
  .)٢٤(ءارفخلاو خياشملاو ءادمعلاوسيلوبلا لاجرو اهونواعمو تايريدملا 

يئاضـقلا طبضـلا رومأـم      تاطلس تلظ يلاحلا ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق رودص عمو         
مزـلت يـتلا تالالدتـسالا عـمجو اهيبكترمو مئارجلا نع ثحبلاو بيقنتلاب قلعتي اميف ةمئاق                

رومأمو )٢٥(ىوعدلا ىف قيقحتلل   عبات يئاضقلا طبضلا   و  هفارـشإل ن  وعـضاخو ماعلا بئانلل ن  و 
  .)٢٦(هباسحل نولمعيو مهتفيظو لامعأب قلعتي اميف

  
   : ١٩٥٢ويلوي دعب ام ةلحرم : ًايناث
ةطلـس ةـيوقت ىـف يزـيلجنإلا يئاضقلا راشتسملا هضرف يذلا جهنلا تاذ عرشملا عبت        ا

ةنسل   ٢١٢مقر نوناقلا بجومبو سيلوبلا      ةداملا تلدع    ١٩٥٦  تاءارـجإلا نوناـق نم     )٦٣( 
ةـمكحملا ىلإ ةرشابم ةيضقلا ةلاحإ حنجلاو تافلاخملا داوم ىف ةماعلا ةباينلل حبصأو ،ةيئانجلا         
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نـم يأ وأ ةطرشـلا لاـجر اهررحي يتلا تالالدتسالا عمج رضحمب ءافتكال              ا يأ ةصتخملا  
دـق رصـم ىف ماهتا ةطلس نم رثكأ كانه لعج ام وهو  ،ىرخألا ةيرادإلا تاطلسلا لاجر                  
ىـلع ةـيرادإلا تاطلسـلا ةوطس ضرفو ،يسايسلا وأ يداصتقالا ماقتنالا ةيلمع ىف لغتشت               

  . نطاوملا
ةـباينلا ميـقت نأ ةرورـض ىف يناطيربلا لالتحالا تاط           لس هتعبت ايذلا جهنلا ىلإ ةدوعو     

نيفظوـملا نم بك    ترت يتلا مئارجلا ىف قيقحتلا دنع ةيذيفنتلا ةطلسلا يأرل ًاريبك ًانزو ةماعلا           
سـلجم رارـق اـهب ردـص يذلاو ،اهببسب وأ مهتفيظو ةيدأت ءانثأ طبضل               ا لاجرو نييمومعلا  

ليربإ   ٨يف  ءارزولا   ىف هرارق مث     ١٨٩٥  اربف ٢٣  ةـباينلا ىـلع رظح يذلاو       ١٩٢٩ةنس ري      
ىـلإ عوـجرلا نود مهيلع ةيمومعلا ىوعدلا عفر وأ نيفظوملا دض قيقحت يأ ةرشابم ةماعلا                

ةنسل   ١٢١نوناقلا ردصو ،ةرادإلا ةهج      تاءارـجإلا نوناـق ماكحأ ضعب ليدعتب        )٢٧(١٩٥٦   
مدختسـملا وأ    فـظوملا دض ةيئانجلا ىوعدلا عفر ىلع      ) ٦٣(ةداملا ىف ديق عضوب ةيئانجلا        

قـح حبصأ ثيحب اهببسب وأ هتفيظو ةيدأت ءانثأ هنم تعقو ةميرجل طبضلا لاجر دح               أوأ ماعلا   
ءانثتـسا ةـباينلا سيئرو ماعلا يماحملا وأ ماعلا بئانلا ىلع      ًاروصقمةيئانجلا ىوعدلا كيرحت      

  . ماعلا لصألا نم
فرصـتلا ىف ةيئاهنلا ةطلسلا      ماعلا بئانلا يطعت ةماعلا ةباينلل ةيئاضقلا تاميلعتلا نأ الإ          

لاـسرإ تبجوأ ذإ ،ةحنج وأ ةيانج باكتراب ةطرشلا طابض اهيف مهتي يتلا اياضقلا عيمج ىف                
ىـلإ اهلاـسرإب هرودـب موـقي يذلاو ،يأرلاب ةعوفشم دعاسملا ماعلا بئانلا يلإ اياضقلا هذه              

ةلأسـملل اهلاـسرإ وأ ةي      ئانجلا ةمكاحملل اهميدقت امإ ،اهيف فرصتلل ماعلا بئانلل ينفلا بتكملا         
ءاضـعأ ىـلع تـبجوأ ةيئاضـقلا ماعلا بئانلا تاميلعت نإف كلذ نم رثكألا لب            .)٢٨(ةيبيدأتلا

اهببسـب وأ هـتفيظو ةيدأت ءانثأ هنم عقو رمأل ةطرشلا طابض             دحأدض غالب دورو دنع ةباينلا        
ةـباينلا سيـئ    ر وأ ماـعلا يماحملا ىلإ قاروألا لسرت مث هدوهش وأ يكاشلا لاؤسب ردابي نأ              

ةـيدج نـم نيـبي امل ًاقفو قيقحتلا ىف رارمتسالاو وكشملا لاؤس ىف يأرلا عالطتسال ةيلكلا                 
نود ةطرـش طباـض يأ باوجتـسا عيطتسـي ال ةـباينلا وضع نأ كلذ دافمو            )٢٩(ىوكشلا  ،

وضـع نأ كـلذ نم رثكألاو ،ةباينلا سيئر وأ ماعلا يماحملا نم نذإو ةقفاوم ىلع لوصحلا                 
يأر عالطتـسا دعب الإ ًايطايتحا هسبح وأ ةطرشلا طباض ىلع ضبقلا ىتح عيطتسي              ال ةباينلا   

ةاواسـملا أدبمب الالخإو      )٣٠(ءارجإلا اذه ذاختا لبق ةيلكلا ةباينلا سيئر وأ ماعلا يماحملا           ال  –، 
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اـمهم ةـلافك عـفد ىلع جارفإلا اذه قيلعت طباضلا نع جارفإلا يأر اذإ ةباينلا وضعل زوجي        
  .)٣١(هيلإ ةبوسنملا ةميرجلا ةماسج تناك

صـن نأب ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق نم   ٢١٠ةداملا ليدعت مت امك      زاوـج مدـع ىـلع    ت   
رداص رمألا ناك اذإ ةيئانجلا ىوعدلا ةماقإلهجو الأب رداصلا رمألا ىلع نعطلا      ةـمهت ىـف   ًا   

 ةـيدأت ءاـنثأ هـنم تعقو ةميرجل طبضلا لاجر دح          أوأ ماع مدختسم وأ فظوم دض ةهجوم        
ماـعلا لصألا نم  ءانثتسا ةيندملا قوقحلاب يعدملاوأ هيلع ينجملا نم ءاوس اهببسب وأ هتفيظو       

هـجو الأـب ،ةـماعلا ةباينلا نم رداصلا رمألا ىف نعطلا ةيندملا قوقحلاب يعدملل زيجي يذلا              
تاءارـجإلا   نوناـق نم  ) ٢٣٢(ةداملا ليدعت ىرج امك ،ةميرجلا عون ناك ًايأ ىوعدلا ةماقإل             

ىف ديدج    ديق ةفاضإب ةيئانجلا   عـفرب ةـيندملا قوقحلاـب يعدـملا مايق زاوج مدعب           " ًايناث دنبلا " 
ةهجوم ىوعدلا تناك اذإ ام ةلاح ىف روضحلاب ًةرشابم همصخ فيلكتب ةمكحملا ىلإ ىوعدلا               

وأ هـتفيظو ةـيدأت ءانثأ هنم تعقو ةميرجل طبضلا لاجر دح   أوأ مدختسم وأ ماع فظوم دض    
  .اهببسب

رداصـلا رمألا ىلع نعطلا زاوج مدعب       وأ   ،ىوعدلا عفر ىلع ءاوس   -ةثالثلا دويقلا هذهبو    
      ، نيفظوـملا ةـهجاوم ىـف ىوـعد يأ عفر زاوج مدعب            وأ  ةيئانجلا ىوعدلا ةماقإل هجو الأب

ىـلإ ًةرـشابم ىوعدـلا عـفر         قـيرطب طبضلا لاجر وأ نيماعلا نيمدختسملا وأ نييمومعلا          
لسلا نوكت  -ةمكحملا              ، ةطلسـلا لاـجر ىلع اهتيامح تغبسأو اهتضبق تمكحأ دق ةيسايسلا ةط

ىـف مكحتـتل ماـعلا بئانلا ماهتالا ةطلس سأر دي ىف مئارجلا هذه ىف فرصتلا ةنكم تلعجو           
  .اهتئيشمل ًاقبط ةيئانجلا ىوعدلا

ةيروتـسدلا ةـمكحملا ترياس دقو عرشملا ىدل ةبغرلا كلت ةيحاضيإلا ةركذملا فخت ملو              
دويقلا هذه ةيروتسدب تضقو هريسفت ىلع عرشملا رصمىف ايلعلا  )٣٢(.    

  
  مهلمع ىلإ ةفاضإلاب ةيرادإلا تاطلسلا ىدل لمعلل ةباينلا تادايق بدن

ةفاـضإلاب مهبدـن لالخ نم ةماعلا ةباينلا تادايق بيغرت ةسايس ةيذيفنتلا ةطلسلا سرامتو           
لع ،ةيذيفنتلا ةطلسلل ةعبات تائيهو تارادإ ىلإ مهلمع ىلإ        بـتكم ىـلإ مهبدـن لاثملا ليبس ى         

الا لالخ نم نيبت دقف ةلودلا نمأ       نوئش ىـف بدـنلاب ةصاخلا ةيروهمجلا رماوألا ىلع عالط          
ماع ىلإ    ٢٠٠٠ماع نم ةرتفلا     ةـماعلا ةباينلل يئاضقلا شيتفتلا ءاضعأل بدنلا راركت         ٢٠٠٥   
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أشـنم ةلودلا نم    أ نوئش بتكم نأ ىف لثمتت بدنلا اذه ةروطخو ةلودلا نمأ نوئش بتكم ىلإ             
ةنسل   ١٦٢مقر ئراوطلا ةلاح نوناقل ًاقبط       ماـكحأ ىـلع قيدصـتلاب صتخملا وهو         ١٩٥٨   

دـقو ،يركسـعلا مكاحلا هتفصب ةيروهمجلا سيئر ةرشابم عبتيو ،ئراوط ةلودلا نمأ مكاحم              
ةنسل   ١مقر ةيروهمجلا سيئر رمأ ردص       مكاـحلل ًاـبئان ءارزولا سلجم سيئر نييعتب         ١٩٩٩   

لالقتـساو ةدـيحب لـخي امم  ،ةموكحلا سيئر ةرشابم نوعبتي ءالؤه نأ يأ ،ما          علا يركسعلا 
ةـهجلا يهو شيتفتلا ءاضعأل متي بدنلا نأ بدنلا اذه ىف ةروطخلا هجوو  ،ءاضعألا ءالؤه                
اـمم مهتيقرـتو مهتياـفك ىدـم نع ريراقت ميدقتو ةماعلا ةباينلا ءاضعأ ءادأ مييقتب ةصتخملا        

ءاـحنأ ةـفاك ىـف ةباينلا ءاضعأ لمع ىلع ريثأتلا ىف ةيذيفنتلا    ةطلسلل ةحناس ةصرفلا لعجي   
هذـه نـم لعجيو ،ةباينلا ءاضعأ هاجت اهفئاظوب مايقلا ىف ةهجلا كلت دايحب لخيو ةيروهمجلا                

  . )٣٣(اهتاميلعت ةفلاخم ةلاح ىف بيهرتلل ةادأ ةهجلا
  

  يناثلا مسقلا
  ةيئاضقلا ةطلسلاو ماعلا بئانلا

  
  :قيقحتلا يضاق ماظن ءاغلإو قيقحتلاو ماهتالا يتطلس نيب عمجلا
  :يف لثمتت يهف ماهتالا ةطلسل ًاسيئر ماعلا بئانلا نوكي نأ ةلكشم دجوت ال

               ، ءاضـقلا ىدـل اهميعدـتو ،ماهتالا دناست يتلا ةلدألا عيمجت مث ،ةيئانجلا ىوعدلا كيرحت
ةيئانجلا ىوعدلا ىف   "ءاعدالا"رود ماهتالا لثميو     وهف ،  مـث نمو ،"ىعدملا"  ةرورضـلاب ناـك      

فقوم هنم فقيو ،مهتملا هجاوي       "ًافرط" رـيغ ىف يعسي نم فقوم لقألا ىلع وأ          ،"ةموصخلا"   
يـتلا ةينوناقلاو ةيعقاولا ديناسألا ضرعو       "تابلط ميدقت "وه ماهتالا لمع رهوجو ،هتحلصم        ،

يع ـس لثمت اهرابتعاب ،يرادإ يذيفنت عباطب ماهتالا لامعأ فاصتا كلذ ىلع بترتيو            . اهمعدت
اـهتلاحإب يهتني ال وهف  ،ىوعدلا ترمتسا املاط رمتسم لمع ماهتالاو. نوناقلا ذيفنت ىلإ ةلودلا   

يعسـلاو مـكحلا ىف نعطلاو تابلطلا ميدقتب ءاعد    الا ليثمت ةروص ىف رمتسي لب ،ءاضق      لا ىلإ 
  . هذيفنت ىلإ
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ًامامت  ةفلتخميه يتلا قيقحتلا ةطلسل ًاسيئر نوكي نأ امأ          بـيقنتلا  يـه ذإ :   ةـلدأ نـع    
 –اـهنيب حيجرتلا مث ،هتحلصم ىف ناك امو مهتملا ةحلصم دض اهنم ناك ام ،ًاعيمج ىوعدلا                 

مهتملا دض زايحنا هيف قبسم يأر ريغبو         ،ةمات ةديح ىف   دألا ةـيافك ىدمب رارق ذاختاو      –  ةـل   
نـم ةموصـخلا فـقوم فقت ال قيقحتلا ةطلس نأ كلذ ينعيو             . ةمكاحملا ىلإ مهتملا ةلاحإل   

  ،  ؛هتحلصـمل مأ مهتملا دض تناكأ كل      ذ دعب ءاوسو  ،ةقيقحلا فاشتكا ىلإ يعست اهن        إلب  مهتملا
مهتملاو ماهتالا نيب   "ادياحم امكح "وحنلا اذه ىلع لثمت يهف       نأ يئادـتبالا قيقحتلا ضرتفيو     ,   

نأ كـلذ يـنعيو ،اهميعدتو هتابلط ضرعو ىوعدلا كيرحت ىف هرودب لبق نم ماق دق ماهتالا                 
ةـفيظولا هذـهو    .   فـلتخم صاصـتخا تاذ هبناج ىلإ ماهتا ةطلس دوجو         ضرتفي قيقحتلا   

ديناـسأو تاـبلط نيـب ةنزاوم يه ذإ          "ةيئاضقلا ةفصلا " هلامعأ ىلع علخت يئادتبالا قيقحتلل      ،
ةزوـح ىـف ىوعدـلا لوخدـب امتح يئادتبالا قيقحتلا يهتنيو            .  اهنيب حيجرت لامث ةضراعتم   

  .    ءاضقلا
يضـتقتف قيقحتلا ةطلس امأ زايحنالا يضتقت ماهتالا ةطلس نأ           ةقباسلا ةقرفتلا نم حضاوو     

  . امهنيب عمجلا ًامامت بعصيو ،دايحلا
نم مغرلا ىلعو  اـمك ،هعـضو دنع ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق صوصن ةغايص تمت هنأ                

ةروـص ىـف قـيقحتلا ةطلس لالقتسا يه ةيساسأ ةركف لظ ىف ،هنم يناثلا باتكلا بيوبت مت            
ماـهتالا ةيلوئسمب ةماعلا ةباينلا لالقتساو ،اسنرف ىف هب لومعملا قيقحتلا يضا            ق ماظنل ةهباشم  

  . مكحلاو قيقحتلا تاطلس مامأ ةيمومعلا ىوعدلا ةرشابمو ةيئاضقلا ةيطبضلا ةسائرو
،                 ىلع  و قباسـلا تاـيانجلا قـيقحت نوناـق أدب دق ناك ةغايصلا كلت لثمب هنأ نم مغرلا

،         ا اهيف تيرجأ ةداضم ةبرجتل ضرعتف      ةـماعلا ةباينلا دي ىف قيقحتلا زيكرتل ةمزاللا تاليدعتل
ىـف يـلمعلا قـيبطتلا ىف نينسلا تارشع ترمتسا دق ةداضملا ةبرجتلا كلت نأ نم مغرلابو        

ةنـس ويام     ٨وتيركيد ذنم رصم       ا نوناـق ذاـفن ىـتح       ١٨٩٥  ىـف ةـيئانجلا تاءارـجإل       
ةـماعلا ةباينلا عمج ةجح ىف يضم اميف ليق دقو          –١٥/١١/١٩٥١ ماـهتالا يتطلـس نيـب          

ةنس ويام    ٨وتيركيد نع ًاعافد قيقحتلاو      ةرازوـل يئاضـقلا راشـتسملا رـيرقت ىف          ١٨٩٥   
هنأ ركذ دقف     ١٩٠٢ماع ةيناقحلا     ، ))            ، قـيقحتلا ةاضـق نـم فاك ددع دوجو ًارسيتم نكي مل

نودؤـي نيذـلا مـه مهنيع صاخشألا نوكي ذئنيحو ،ةباينلا ءاضعأ نم مهذخأ نم دبال ناكف                 
مـهنأل ةـيذيفنتلا ةطلسلا نع نولقتسم قيقحتلا ةاضق نأ ولو هنإو             ،بقللا ىف رييغت عم ل    معلا  

  .)٣٤())ًايمسا اذه مهلالقتسا لعجي امم ةبقارملل نيجاتحم اولازام 
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دـيدج  لا نوناـقلل ةيعيرشتلا ةغايصلا ىلع اهسفن ضرفت نأ عطتست مل ةبرجتلا كلت نأ الإ              
ا داعف  ،)ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق  ( تاـيانجلا قـيقحت نوناـق جهنم ىلإ هعضو دنع عرشمل            

قـفتي ام وه اذه نأ ىلإ عجري كلذ لعلو          .  ماهتالا ةطلس نع قيقحتلا ةطلس لصف ىف قباسلا       
ةطلسـلا عـبتت ماهتالا ةطلس نأ ذإ         ،تاطلسلا نيب لصفلا ىف ةيروتسدلا تاهاجتالا ةعيبط عم         

اـمهنيب لصـفلاو    .  كلذـك لادج الب ةيئ    اضق ةيلمع قيقحتلا نأ نيح ىف عزانم ريغب ةيذيفنتلا        
نمث اهريفوت ليبس ىف ولغي ال،ةيدرفلا ةيرحلا تانامض نم ةيساسأ ةنامض   .  

  
  : ١٩٥٢ويلوي دعب ام ةلحرم 

ةنـس ربمفون     ١٥ىف ديدجلا نوناقلا ذافن ىلع ةدحاو ةنس يضمت دكت مل            ىـتح   – ١٩٥١   
ةنسل   ٣٥٣مقر نوناقلا ردص     ناك ام ىلإ لاحلا ديعيل     ١٩٥٢  يـضاق مايق حبصي ثيحب هيلع ت        

حنـجلا داوـم ىـف قـيقحتلا ةماعلا ةباينلا رشابت هادع اميف ،ءانثتسا قيقحتلا ةمهمب قيقحتلا                 
م  ًاساسأ قيقحتلا يضاقل ةررقملا ماكحألل ًاقبط          –تايانجلاو   ةلدعم   ١٩٩  تحبـصأ يـتلا     –   

ةماعلا ةباينلا ةفرعمب قيقحتلا نأش ىف–عبارلا بابلا داوم ىلوأ    .  
يئادـتبالا قيقحتلاب موقت يتلا ةليدبلا ةهجلا وه قيقحتلا يضاق حبصأ نوناقلا اذه بجومبو        
قـيقحتل راشـتسم بدن يأر اذإ ،لدعلا ريزو بلط ىلع ءانب وأ ةماعلا ةباينلا بلط ىلع ءانب           

  .اهنيعب ةيضق
  

  قيقحتلا يضاق ماظن ءاغلإ ىلإ تدأ يتلا ةيسايسلا فورظلا
ةـكرحلا هذه هتمسأ امل ةدناسم نيناوقلا نم ددع رودص           ١٩٥٢ويلوي ةكرح مايق بحاص       

ةـيكلملا ددـح يذـلا يـعارزلا حالصإلا نوناق ربمتبس            ٧ىف تردصأف ،ةيروثلا ةيعرشلا       
ربمسيد   ١٠ىفو ،ةيعارزلا    روتسد ءاغلإ تنلعأ     ١٩٥٢  نايب لالخ نم     ١٩٢٣  دـئاقلا   هـنلعأ    

ماع سرام ةمزأ ىتح      ١٩٥٢نم ةرتفلا تدهشو ،شيجلل ماعلا       لـثم ةـمهم ًاثادـحأ       ١٩٥٤   
اذـه ذـيفنتو ،امهمادعإب مكحلاو يركسع سلجم مامأ راودلا رفك ىف ىرقبلاو سيمخ ةمكاحم           

رـصانلا دـبع لـقتعاو ،نيملسملا ناوخإلا ةعامجب ةكرحلا تمدطصاو ،ةوسقلا             غلابمكحلا    
نـم ددـع ىـلع ضبـقلا مت امك ،ةيئانثتسا تامكاحم مهل تدقعو ،ةعامجلا كلت نم                  فالآلا  
نييندـملا ةساسـلا نيـب تالاقتعا ةكرح تأدب          ١٩٥٩رياني ىفو ةيسايسلا بازحألا ءام      عز  
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لاـقتعا ىرـج ثـيح ،اه       ءاضـعأ لكأت ويلوي ةكرح تأدب لب بازحألا لحب رارق ردصو          
ةـكرح اوداـق نيذـلا رارـحألا طابضلا ميظنت ءاضعأ نم ةيعفدملا طابض ضعب ةمكاحمو                

نـع ةديدج ةدايق نيوكتب بلاطت تاروشنم عبطب اوم       اقو ،ةكرحلا ىف ةيسايسلا ةدايقلل ةضراعم     
طابضـلا ميظنت لحو مهتمكاحمو طابضلا ءالؤه لاقتعاب رمألا يهتناف ،رحلا باختنالا قيرط             

   .رارحألا
تاـباقنلا ىـلإ تدـتماو نييعويشـلا تلمـش نيضراعملل ىرخأ ةيفصت ةلمح تأدب امك       

د نـم ١٦ىف نيماحملا ةباقن سلجم لح مت دقف ،ةفلتخملا          ةـباقن اـهتلت مـث    ١٩٥٤ربمسـي     ،
هتمسأ ام ةيلمع ترجو    ،١٩٥٥ماع ىف نييفحصلا     ةـعماجلا ىـف ريهطت ةيلمع ويلوي ةكرح    ا   

مضـت يلوألا ةمئاقلا تناكو ،ةعماجلا ةذتاسأ نم نيعبرأ لصفب اوماقو       ١٩٥٤ماع ربمتبس ىف      
  .  يعماج ذاتسأ ةئام

ا ةطلسلا ىدل علو كانه ناك ،ويلوي       ٢٣ةكرح مايق عمو     مكاـحملا ءاشـنإ ىـف ةـيذيفنتل         
نـم رـيثكلا ةـبقحلا هذه لالخ تدهش دقو ،ةيروثلا ةيعرشلا قيبطت راعش تحت ةيئانثتسالا                
نـم عقت يتلا مئارجلا رظنب صاخلاو هيعونب يسايسلا ءاضقلا ءاشنإو ،ةيئانثتسالا تاءارجإلا             

بـجومب  ) ردـغلا ة  ـمكحم (ءاشنإ مت دقف ،يسايسلا ةلودلا ماظن ىلع ءادتعا نييداعلا دارفألا           
ةنسل   ٣٤٤مقر نوناقب موسرملا     ءارزوـلا اـهمامأ لـثمي ةـصاخ ةمكحم اهرابتعاب           ١٩٥٢   

نيذـلا نيدسـفملا نـم ةروثلا اهتلكش يتلا ريهطتلا ناجل مهربتعت نيذلا نوماعلا نوفظوملاو               
عيرشت نمضت دقو     ،مهذوفن لالغتساب اوماق   ةـيعجر مدـع ةدـعاق ةـفلاخم        ) ردغلا ةمكحم   (  

يأ رـظن   بةمكحملا صاصتخاو ردغلا ةمكحم عيرشت ةيعجر ىلع صن ذإ ،ميرج           تلا صوصن 
.   نوناـقب موـسرملا نم ىلوألا ةداملا ىف ةحضوملاو ردغلا ةميرجل ةنوكملا لاعفألا نم لعف              

نـم نوـكتي يئاضق رصنع نم لكشت تناك ثيح ًايئانثتسا ًاليكشت ةمكحملا هذه ليكشت ناكو              
عبرأ نم نوكملا يركسعلا    رصنعلل ةيددعلا ةبلغلا عم ةثالث     لـك ةـبتر لقت ال ماظع طابض         ة   

نـم رارـق ىـلع ءانب متي ةمكحملا هذه مامأ ةيئانجلا ىوعدلا كيرحت ناكو                ،غاص نع مهنم    
ةـماعلا ةـباينلا قح ىلإ ةفاضإلاب ،نوناقب موسرملا ماكحأل ًاقبط ةلكشملا ريهطتلا ناجل ىدحإ         

مدـق غالب ىلإ ًادانتسا وأ ةيئانجلا ىوعدلا كيرح        تب ةمكحملا ىلإ بلط ميدقت ىف اهسفن ءاقلت نم        
  . ةمكحملا مامأ ىوعدلا ةرشابم يلوتت ةماعلا ةباينلا تناكو ،اهيلإ

ربمتبـس  ١٣ىـف رداص ةروثلا ةدايق سلجم نم رمأ بجومب ةروثلا ةمكحم ءاشنإ مت امك              
ىف رداص رمأو     ١٩٥٣ةنس   ةنس ربمتبس    ١٦  رـمأ ىـف دروو ،ةـمكحملا ليكشـتب          ١٩٥٣   
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ةيسايسـلا ةايحلا اودسفأو ،ةروثلا ىلع نورمآتي نيذلا صاخشألا ةمكاحمل ةمكحم اهنأ اهئا             شنإ
يـتلا تاهجلا    ،ةمكحملا فيلأت رمأ نم ةعبارلا ةداملا تحضوأو      . دالبلا ىف رامعتسالا اونكمو     

ر ـقمب أشـني  : " اهلوقب اهرظنب ةروثلا ةمكحم صتخت يتلا مئارجلا ىف ءاعد   الاو قيقحتلا ىلوتت  
ةـماعلا ةـباينلا نم ءاضعأو نويركسع باون هب قحلي ءاعد           الاو قيقحتلل بتكم ةروثلا   ةدايق  

الو ًاـيطايتحا مهسـبحو نيمهتملا ىلع ضبقلاب رمألا قح مهلو           .. .ةروثلا ةدايق سلجم مهنيعي   
   ."رمألا اذه ىف ةضراعملا زوجي

ةـمكحم   ماـمأ ضرعت يتلا اياضقلا ىف قيقحتلا ماهم اهب ط         اني ةصاخ ةهج تئشنأ اذكهو      
اـهيلع ةـضورعملا اياضقلا ىف ةمكحملا كلت مامأ ءاعد          الا ماهم كلذكو  ،اهيف لصفلل ةروث      لا
  . اهيف مكحلا رودص ىتح

اـمك ،ةتحب ةيركسع ةهج تسيل ،اهليكشت ةيفيك نم حضاو وه امك ،ةصاخلا ةهجلا هذهو               
يـه اـمنإو ،ا     هدـحو ةماعلا ةباينلا   وه  اندالب ىف ليصألا ءاعدإلاو قيقحتلا ةهج تسيل اهنأ         

  . ةروثلا ةدايق سلجم مهنيعي ةماعلا ةباينلا نم ءاضعأو نييركسعلا نم جيزم
ةـبغر يـهو ،قيقحتلا يضاق ماظن ءاغلإ اهيف مت يتلا فورظلا تاءارجإلا هذه حضوتو               
ماـكحإو ،ةيسايسـلا اياضقلا ىلع ةرطيسلاو راثئتسالا ىف ةموكحلا ةبغر وأ ةيسايسلا ةطلسلا              

مئارجلا كلت ىف قيقحتلاو ماهتالايتطلس ىلع ةرطيسلا     .  
  

  قيقحتلا يضاق ماظن ءاغلإل ةصاخلا عفاودلا  
  اهيلإ تهجو يتلا تاداقتنالاو

ىـلع لـخدأ يذـلا ليدـعتلا ىـلع يفطصم دومحم      /  روتكدلا انذاتسأ قلع اذه نأشبو    
ةنسل ٣٥٣مقر نوناقلاب يرصملا عيرشتلا      أـب ،هاضتقمب قيقحتلا يضاق ماظن يغلأو ١٩٥٢  ن ، 

ماـظن سـمت يـتلا مئارجلا ىف قيقحتلا ىلع ةموكحلا ةرطيس ىف ةبغرلا هتلمأ            ((ليدعتلا اذه   
ةطـساوب وأ هسـفنب قـيقحتلاو ماهتالا رشابي دحاو ماع بئان يرصملا عيرشتلا يفف ،مكحلا                

اـمنيب لزعلل لباق هنأ  ىلع الضف هيلع ريثأتلا رسيتملا نمو ةيروهمجلا ءاحنأ عيمج ىف هئالكو       
  .)٣٥(لزعلل نيلباق ريغ مهو ةاضقلا ىلع ريثأتلا بعصي
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يئادـتبالا قيقحتلاو ماهتالا نيب هعمج ىف يرصملا عراشلا اهررق يتلا ةطخلا    هقفلا دقتناو   
ةـعيبطو ماـهتالا ةـعيبط فالتـخال ًارظن اهنع عافدلا بعصي ةماعلا ةباينلا صاصتخا ىف                

،          . قيقحتلا نإـف ،كـلذ ىـلإ ةفاـضإلابو        ةلقتسم ةطلس ىلإ امهنم لكب دهعي نأ يضتقي امم
ةـجيتن نوـكت نأـب مامتهالاو ،ةيدرفلا تايرحلا تانامض ىلع صرحلاو             ،ةلادعلا تارابتعا   

قـيقحتلا ىلوـتي نأ يضتقي كلذ لك ،ءاضقلاو مهتملاو ماعلا يأرلا نم ةقثلا عضوم قيقحتلا                
كـلذ  : مهتملا دض هب زاحني ًاقبسم ًايأر هل نأ نظي الو ،لبق نم ماهتالا لوتي مل دياحم صخش                

يـتلا  يه  اهرابتعاب ماهتالا ميعدت ىلإ ليمأ اهلعجي قيقحتلاو ماهتالا نيب ةدحاو ةطلس عمج نأ              
ةـبترملا ىلإ لزني نأو ،مهتملا دض ةلدألا عمجب بلاغلا اهمامتها نوكي نأ كلذ ينعيو         ،هتهجو  
  .)٣٦(هتحلصم ىف يتلا ةلدألا صيحمتب اهمامتها ةيناثلا

نأ   هقفلا نم رخآ بناج يريو     ال هـنأ ىـنعي     يئاـنجلا   ءاضقلا فئاظو نيب لصفلا أدبم       
رفانت ةمثف    ،ةدحاو ةيئاضق ةطلس دي ىف فئاظولا هذه نيب عمجلا زوجي          بـلطتي اـهنيب     يمتح   

ىرخألا نع ةطلس لك لالقتساو اهرشابتيتلاتاطلسلا ددعت   )٣٧(.  
عـم قفتت ال ةماعل     ا ةباينلا ءاضعأل ةيسائرلا ةيعبتلا نأ هقفلا يري ًاضيأ رخأ بناج ىلعو           

ةـيعبتلاف ،ماهتالا ةحص ىدم ىف لصفلل ةلحرم دعي هنأل يئادتبالا قيقحتلا يهو              ةمهمةلحرم    
يأـنلاو مهيأرب لالقتسالا ىلع نيسو      ءرملا ةردق نم دحتو دودحم ريغ يسفن رثأ اهل ةيسائرلا         

  .)٣٨(يئاضقلا لمعلا نومضمب قلعتي اميف مهئاسؤر تاميلعتب رثأتلا نع
ءاـسؤرلل ةيرادإلا ةطلسلا نأل كلذو ،رثألا اذه نم رهطتلا نوعيطتسي ال ن             يسوءرملا نأو 

عازـتنا كـلمت ةيـسائرلا ةطلسلا كلت نأ نع الضف عاضخإلاو رهقلا يناعم ىلع يوطنت دق                 
    ىلإ دي نم يئادتبالا قيقحتلا    دي اهتئيشمل اقفو ىرخأ     تـناك اـمهم هـنإف ىرخأ ةيحان نمو         .  

ةـباينلا وضعل ناكو ،ةضحم ةيرادإ ةماعلا ةباينلا          ءاضعأ ىلع لدعلا ريزو ةطلس     لـثتمي  الأ   
تاطلـس نـم ريزولا هكلمي ام مامأ رطخلل هلبقتسم ضرعي فقوملا اذه نأ الإ                ،ءاش نإ اهل    

  .)٣٩(ةيبيدأتو ةيرادإ
  ةيسايسلا ةطلسلا ططخم رارمتسا 

  ةيسايسلا اياضقلا ىف قيقحتلا ىلعةرطيسلا ماكحإ ىف 
ةنـس سراـم     ٨ىـف رداصـلا لدعلا ريزو رارق بجومب ةلودلا نم           أ ةباين ءاشنإ مت   دقو    
مئارـجلا ىلع ةرطيسلا ماكحإ ىف ةيذيفنتلا ةطلسلا ةبغر ىلوألا هتدام نم حضو دقو                ،١٩٥٢
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قـيقحت  ةـماعلا ةـباينلل ةلوخم تناك يتلا تاصاصتخالا ةباينلا هذه ىلإ تلآ ثيح ،ةيسايسلا      
نـم اـهريغو فحصـلا ةطساوب عقت يتلا مئارج          لاو ةلودلا نمأ مئارجو ةيركسعلا تايانجلا     

بـتكمب ًةرشابم قحلت يتلا ةصصختملا تاباينلا ىدحإ يه ةلودلا نمأ ةباينو             .)٤٠(رشنلا قرط   
  . ةماعلا ةباينلل يمرهلا ماظنلا ةعيبطل ًاقبط ًارشابم ًافارشإ اهيلع فرشي وهو ،ماعلا بئانلا

ةنسل   ١٠٧مقر نوناقلا بجومبو     عرشملا يغلأ  – ١٩٦٢  نوـكتت تناك يتلا ماهتالا ةفرغ          
مهتـملا تانامض ةدايزلو ،ةيئانجلا تاءارجإلا ىلع يئاضقلا فارشإلا نامضل ةاضق ةثالث نم            
رـفوأ ةيئاضـق ةهج ةطساوب تايانجلا ةمكحم ىلإ مئارجلا ةلاحإ نوكت نأ بجوي نوناقلا ناك     

ربمفوـن  ٤ىـف هـنأ    الإ ،دـحاو راشتسم نم نوكتي يذلا ةلاحإلا ءاضق اهب لدبتساو ًانامض               
مقر نوناقلاب ةيروهمجلا سيئر رارق ردص نأب اهضرغ ةيسايسلا ةطلسلا تققح             ١٩٨١  ١٧٠ 
ةـمكحم ىلإ ةلاحإلا تحبصأو ،ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق صوصن ضعب ليدعتب   ١٩٨١ةنسل    

ي ذـلا ماعلا يماحملا ىف ةلثمم ةماعلا ةباينلا صاصتخا نم         ) ٢١٤(ةداملل ًاقبط ًايلعف تايانجلا     
تـماق دق ةيسايسلا ةطلسلا نوكت كلذبو  ،ةمكحملا ىلإ ًةرشابم ىوعدلا ةلاحإ نوناقلا هل زاجأ                

  .ماعلا بئانلا دي ىف ةلاحإلاو قيقحتلاو ماهتالا تاطلس زيهجتب
مقر نوناقلا رادصإ دعب نكلو ،مهتملا باوجتسا ىف          رود ةماعلا ةباينلل نكي مل     ةنسـل   ٣٥٣   

اعلا ةباينلا قح نم حبصأ     ١٩٥٢ وأ هزاـجتحاب رمأـت مث ،تايانجلا ىف مهتملا بوجتست نأ ةم           
  .هحارص قالطإ

مئارـجلا ىـف ةصاخو يطايتحالا سبحلا    يف ةماعلا ةباينلا تاطلس ىف عرشملا عسوت امك         
ةنسل   ١٦٢مقر ئراوطلا ةلاح نوناق ماكحأ عيبطتب ماق نأب ةيسايسلا           ىـف اهرادـصإو     ١٩٥٨   

ةنسـل  ١٠٥نوناـقلا ىف ركذلا ةفلاس ةيئانثتسالا ماكح   ألا نيمضتب كلذ أدبف ةيداع نيناوق لكش        
مقر نوناقلاب نوناقلا اذه ىغلأ نأ ثبل امو ةلودلا نمأ مكاحم نأشب              ١٩٨٠ ةنسـل    ٩٥   ٢٠٠٣ 

اـهبجومب لوـخ   ررـكم         ٢٠٦مقرـب ةديدج ةدام ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق  ىلإ فاضأو             
تخالا ىلإ ةفاضإلابلقألا ىلع ةباين سيئر ةجرد نم ةماعلا ةباينلا ءاضعأل    ةررـقملا تاصاص   

لوألا باوبألا ىف اهيلع صوصنملا تايانجلا قيقحت ىف قيقحتلا يضاق تاطلس           ةماعلا ةباينلل   
حنـجلاو تاـيانجلا    ((يناـثلاو   )) جراخلا ةهج نم ةموكحلا نمأب ةرضم     لا حنجلاو تايانجلا  ((

سالتـخا  ((عبارلاو  )) تاعقرفملا((رركم  يناثلا بابلاو   )) لخادلا ةهج نم ةموكحلاب ةرضملا    
ةـماعلا ةـباينلا ةطلس نم حبصأو        ،تابوقعلا نوناق نم يناثلا باتكلا نم كلذو      )) ماعلا لاملا   

ةفنأتسملا حنجلا ةمكحم ةطلس ىلع الضف       ،ًاموي نيتس ةدمل مئارجلا هذه ىف يطايتحالا سبحلا         
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باـبلا نـم لوأل     ا مسقلا ىف اهيلع صوصنملا مئارجلا قيقحت ىف ةروشملا ةفرغ ىف ةدقعنملا           
ةـباينلل حبـصأ ثـيح        ،باهرإلا مئارج يهو ،تابوقعلا نوناق نم يناثلا باتكلا نم يناثلا            

صتـخملا يـضاقلا ىـلع هـضرع نود رهشأ ةتس ةدمل ايطايتحا مهتملا سبح ةطلس ةماعلا         
  .هسبح رمأ نم ملظتلل

تاـيانجلا   قيقحت ىف ةباينلا ءاضعأل قيقحتلا يضاق تاطلس اضيأ حنم هنأ  ىلإ ةفاضإلاب              
مئارـج يـهو تاـبوقعلا نون       اـق نـم يناثلا باتكلا نم ثلاثلا بابلا ىف اهيلع صوصنملا           

تاليجسـتلاب ةـصاخلا تاءارجإلاـب ديقتلا مدع اهل زاجأ نأب تاطلسلا هذه ددحو               ،)ةوشرلا(
ىـلع رمألا ضرع نود ةيكلساللاو ةيكلسلا تاثداحملا ةبقارمو لئاسرلاو تالسارملا طبضو            

     .صتخملا يئزجلا يضاقلا
  

  لصفلا ىف ةيئاضق ةفيظوب ماعلا بئانلا لالقتسا 
  ةمكاحملا ىف رظنلا ةداعإ بلط ضفر وأ لوبق ىف

بـلط ةـيئانجلا تاءارـجإلا نوناق نم        ) ٤٤١(ةداملا ىف ةددحم لاوحأ ىف نوناقلا زاجأ        
ليب ـس ىـلع حنـجلاو تايانجلا داوم ىف ةبوقعلاب ةرداصلا ةيئاهنلا ماكحألا ىف رظنلا ةداعإ               

مـكح ردـص اذإ وأ       ،ًاـيح هيلع ينجملا دجو مث ،لتق ةميرج ىف مهتم ىلع مكح اذإ  ،لاثملا                
ناـكو اـهنيع ةعقاولا لجأ نم رخ        آصخش ىلع مكح ردص مث ،ةعقاو لجأ نم صخش ىلع           

وأ دوهشـلا دح    أىلع مكح اذإ وأ ،امهيلع موكحملا دح        أةءارب هنم جتنتسي ضقانت نيمكحلا نيب       
اذإ وأ ،ىوعدـلا رـظن ءانثأ تمدق ةقرو ريوزتب مكح اذإ وأ ،روزلا ةداهشل               ةبوقعلاب ءاربخلا   

نـم ناكو ،ةمكاحملا تقو ةمولعم نكت مل قاروأ تمدق اذإ وأ عئاقو مكحلا دعب رهظ وأ ثدح            
  .هيلع موكحملا ةءارب توبث قاروألا وأ عئاقولا هذه نأش

ىـف رـظنلا ةداـعإ بلط مي        دقت ىف ماعلا بئانلا قح ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق قلطأ دقو         
مدـقيف ةـماعلا ةـباينلا ريغ نم         ًامدقم بلطلا ناك اذإ امأ ،ةقباسلا تالاحلا ىلع ءانب ىوعدلا           

بـلطلا ماـعلا بـئانلا عفريو ،ًانوناق هلثمي نم وأ هيلع موكحملا نم ماعلا بئانلا ىلإ بلطلا                  
جإ يأر دق نوكي يتلا تاقيقحتلا      يفهريغ نم وأ هنم ًامدقم ناك ءاوس         ةـمكحم ىـلإ اـه      ءار 

ىـف رظنلا ةداعإ بلاط نوناقلا مرحو ،اهيلإ دنتسي يتلا بابسألاو هيأر هيف نيبي ريرقتب ضقنلا       
  .بلطلا ضفرب ماعلا بئانلا نم رداصلا رارقلا ىف هجو يأب نعطلا
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نـم هـيلع موـكحملا مرـحو ماعلا بئانلا دي ىف             ًازكرم هلك رمألا طانم حبصأ يلاتلابو       
رارـق ةمالـس ىدـم ىف وأ رظنلا ةداعإ بلط ةحص ىف لصفتل ضقنل               ا ةمكحم ىلإ جولولا   

  . ةلاحلا ةروطخ مغر ءاضقلا ةباقر رارقل نيصحت وهو ،بلطلا اذه ضفر ىف ماعلا بئانلا
وهو الأ ًادجمهملاؤس ىقبي    :  

؟نيراشتسملاو ةاضقلاب ةنراقم–ماعلا بئانلا بصنم تازيمم     
ةيـسايس ةـناكم وذ وهو قيقحتلاو ماهتالا يتطلس          نيب ماعلا بئانلا  عمجي ًاقباس   انرشأ امك     

ةـيعامتجالا ةئيهلا نع ليكولا وه      دحاو ماع بئان ىوس رصم ىف دجوي الف ،ةزيمم ةيئاضقو           
ىـف هتيالوو ،تاب مكح اهيف ردصي ىتح اهريس ةعباتمو ةيئانجلا ىوعدلا كيرحت ةرشابم ىف               

ىـلعو ،هتمرب ةيروهمجلا ميلقإ      ىلع طسبنتو ماهتالاو قيقحتلا يتطلس ىلع لمتشت ةماع كلذ          
  .تناك ايأ مئارج نم عقي ام ةفاك

ىـف لصفلا ةيالوب نوعتمتي نيذلا نيراشتسملاو ةاضقلا نع فلتخي ةناكملا هذهل ًاقبط وهو              
الو ةـيروهمجلا ءاـحنأ ىـلإ دـتمي الـف ،ًافلس ةددحملا مهصاصتخا رئاودل ًاقبط تاعزانملا              

اميف الإ ،ماعلا بئانلا اهب عتمتي يتلا      ةينوناقلاو ةيلعفلا تانكملاب نوعتمتي    ماـكحألا ةيجحب قلعت  ي 
وأ هـل هجوت نأ عيطتست الف ةيئاضقلا ةطلسلا نع لقتسم ًاضيأ ماعلا بئانلاو ،اهنوردصي يتلا                
نـع ماـعلا بـئانلا اهب عتمتي يتلا ةيفاضإلا ةيداملا تازيمملا نع ًالضف ،ًامول هئاضعأ يأل                 

يـتلا فئاـظولا ددعتل ًارظن ،ضقنلا ةمكحم سيئر بئان ةج           رد يهو ،ةناكملا تاذ ىف هريظن     
  .اهب موقي

  ةيذيفنتلا ةطلسلل ةماعلا ةباينلا ةيعبت ساكعنا
  يندملا عمتجملا تاسسؤمو روهمجلاعم اهتقالع ىلع 

روـهمجلا فـقوم ىـلع ةيذيفنتلا ةطلسلل ةماعلا ةباينلل ةيسائرلاو ةيرادإلا ةيعبتلا ترثأ              
نيـنقت ىـف ةـماعلا ةـباينلا هـبعلت يذلا يسايسلا رودلا ل              وح صوصخلا هجو ىلع هيأرو    

اياضـق نـم اـهفقاومو اهتافرصـتل ًاـقبط ،مكاحلا بزحلل اهت             ازايحنا وأ ةطلسلا تافرصت   
يـمرم ىف ةماعلا ةباينلا لخدتو ،بيذعتلا ثداوح قيقحت ىف اهفقوم وأ نييسايسلا نيضراعملا              

ىـلإ بسـن    يـضاملا نرقلا نم تانيثالثلا      ذنمف ،ةيعبتلا كلت ببسب ةيسايسلا ةحلسألا نارين        
 ،اـهب تـمزتلا يتلا ةيسايسلا تاهاجتالل ًاقفو ةيذيفنتلا ةطلسلا يديأ اهكرحت اهنأ ةماعلا ةباينلا              

لـصوو ،ةـموكحلا يضراعم نم صاخشأب تقصلأو تهجو يتلا تاماهتالا ىف اذه حضو              
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كـلذ ثدح ،مهعم قيق     حتلا دنع نيمهتملا نع نيماحم روضح ةماعلا ةباينلا تضفر نأ رمألا          
اـهماهتاو   ١٩٣٠ماـع ىف طويسأب ظوفحم ةلئاع ىلع ضبقلا يقلأ امدنع لاثملا ليبس ىلع                ،

ءامـسأب ةدـئازلا تاحاسملل اهليجستو       ًانطق ةندفأ ةسمخ نم رثكأ اهتعارزل ريوزتلاو ةقرسلاب         
ن ـكل ،يـضارألا باحصأ يقاب هيلع مدقي ءارجإلا اذه نأ مغر ،اهيفظومو اهئارفخو اهمدخ              

  .)٤١(نييروتسدلا رارحألا بزحل اهئامتنال ببسلا عجرأو ،اهتمكاحم ىف ًاببس ذختا
ثداوـحو ىرادبلا ةيضق نم      ١٩٣٢ماع ةباينلا فقوم ىف ةلماش ةروصب رمألا سكعناو           

نيـبت اـمك ،ايلعلا ةطلسلا نم اهيلإ هجوملا تاميلعتلا ىلع ءانب ةيادبلا ىف اهريصقتو بيذعتلا                
بيلاـسأل  مهعاـبت او ةرادإلا لاـجرو سيلوبلا اهيرجي يتلا تاقيقحتلا   يضوف ةيضقلا هذه نم       

  .)٤٢(ةيمهو تافارتعا ىلع لوصحلل ةيشحو
ثـيح ،ةـماعلا ةباينلا نم يندملا عمتجملا تاسسؤم وأ ةيسايسلا ىوقلا فقوم فلتخي ملو     
ةطلسـلا طوغضـل بيجتسـت اـهنأ مـعز تحت ةيسايسلا نارينلا ةحلسأ يمرم ىف تلازام                 

، تاـقحالملاب قـلعتي اـميف ًةصاخ ةطلسلا هذه تاعقوتل ًاقفو يتأت اهتافرصت نأ وأ                ةيسايسلا  
نيفظوـملل ةبوسـنملا بيذعتلا مئارج قيقحت ىف وأ نييسايسلا نيضراعملل ةرمتسملا ةيئازجلا             
ةـلماعم ىـف ةيرادإلا تاطلسلا تاسرامم نع فرطلا ضغ ىفو ،طبضلا لاجرو نييمومعلا             

نيضراعملا فيوختل يطايتحالا سبحلا حالس مدختستاهنأو ،نييسايسلا نيلقتعملا  .  
  :لاثملا ليبس ىلع هاجتالا اذه ديضعتىلإ ةيعقاولا ةلثمألا ضعب ريشتو 

ىـف يدـج قـيقحت ءارجإ ىف يخارتلاو ريصقتلا ىف ةماعلا ةباينلا فقوم سكعنا                . ١
ة ـقحالم تاءارـجإ ءطب ىلإ بيذعتلا ةضهانم ةنجل تاظحالم تراشأ ثيح  ،بيذعتلا مئارج   

ةـموكحلا رـخأ رـيرقت ىف ةنجللا تصوأ امك          . )٤٣(بيذعتلا مئارج باكتراب مهماهتا متي نم     
اـمك ،لاـعف لكشب بيذعتلا ةرهاظ حفاكت يكل ةيئاضقلاو ةينوناقلا اهتينب ززعت ن              أب ةيرصملا 

نأو ،ةطرشـلا تاوـق كولـس        لوحةعيرس  وةلماش تاقيقحت لمعب موقت نأ ةموكحلا تصوأ          
اـمك  . )٤٤(اـهنع نيلوئسـملا ةـمكاحمو بيذعتلا تالاحب ةصاخلا ةديد         علا معازملا ىف ققحت   
تاـقيقحتلا ىـف ماعلا صقنلا صوصخب ًاضيأ اهقلق نع ناسنإلا قوقح   بةينعملا ةنجللا تبرعأ  

  .)٤٥(تافلاخملا كلت باكترا ةيلوئسم مهيلع عقت نم باقع وأ تاسرامملا هذه لثمب ةقلعتملا
قوـقح تاـمظنم ريراقت ىف بيذعتلا مئارج قي   قحت ىف ةماعلا ةباينلا ريصقت سكعنا   . ٢

رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع       –ناسنإلا   قوـقحل ةيرصـملا ةـمظنملا هترشن ريرقت يفف          " – 
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قيثوت نمضت  ١٩٩٤ماع ناسنإلا    ددعل   ًا  ًاـعيمج ةقثوم زاجتحالا ءانثأ ةافوو بيذعت ةلاح         ٢٢١   
ةضـهانم ةـيقافتا ىلع قي      دصتلا ذنم تعقو بيذعت تالاح نع ةيئاضق ماكحأو ةيبط ريراقتب         

ةفاضإ كلذ بقعأ امك ،ريرقتلا اذه رادصإ خيرات ىتح            ٣١/٧/١٩٨٦ىف بيذعتلا    ةـلاح   ١٤    
ميدـقت وأ ةيدج تاقيقحت يأ ءارجإ       بةماعلا ةباينلا مقت ملو ،ريرقتلا اذه ىف اهركذ دري مل ةافو            

  .)٤٦(ةيئانجلا ةمكاحملل اهنع نيلوئسملا

ةـباينلا نلعت مل ،اهيف نيمهتملا بيذعت متو         –ماعلا  يأرلا تلغش يتلا اياضقلا ضعب       . ٣  
رصـحلا ال لاـثملا ليبس ىلعو ،ةمكاحملا ىلإ اهيبكترم مدقت ملو تاقيقحتلا هذه جئاتن ةماعلا                

كـيرحتل ماـعلا بـئانلل غالبب ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملا تمدقت             ١٩٨٩ربمسيد ىف   
لاـقتعاو ضبقلا ةيفلخ ىلع لبعز وبأ ن        جس ىف بيذعتلا نع نيلوئسملا دض ةيئانجلا ىوعدلا       

ةيرصـملا ةـمظنملا ءانمأ سلجم ءاضعأ نم تقولا كلذ ىف نانثا مهنيب نم ءاطشن     لانم ددع   
معزـب نيزـجتحملا نـم رخآ ددعو   ملاس ريمأ    –ديعس ديسلا دمحم    . دامه  ناسنإلا قوقحل     

تاباـصإب مهن  ـم ددـع ةباصإ ىلإ ىدأو يرصملا يعويشلا لامعلا بزحب يمس امل مهئامتنا         
-)٤٧(كراـبم ماشـه ضرـعتو نجسلا ةيضرأ ىلع لحسلاو حربملا برضلا ةجيتن ةميسج             

نادقفو ينميلا نذألاب يومد فيزنل       –يماحملا برـض راثآ بناج ىلإ عمسلا ةساحل       ) تقؤم(  
ببسـب ينميلا هقاس كيرحت ىلع هتردق مدع عم سأرلا ةرخؤمب ةيومد تاعمجتو رهظلا ىلع               

   .يرقفلا دومعلا ىلع برضلا
فاـتكألا ىـف ةـقرزلا ةديدـش تامدكو ديدش طوبهب       –ليلخ لامك سدنهملا بيصأ امك        

ةـيداعلا يصـعلاب برضـلا ةجيتن يردصلا صفقلاب عولض ىف خورشو نيذخفلاو نيتيلإلاو              
ةدـعل هرـهظ ىـلع زـفقي ذخأ دق طابضلا دحأ نأ نع ًالضف ،لجرألاو يديألاو ةيئابرهكلاو      

راـثآو عئاـقو يعرشـلا بـطلاو ةـماعلا ةباينلا تابثإ مغرو          .ةنازنزلاب حطبنم وهو قئاقد     
كـيرحت متـي مـل هـنإف ،نيلعافلا ةفرعم مغرو ،نيزجتحملا نم مهريغو ءالؤه لع بيذعتلا         

  . نآلا ىتح مهنم يأ ىلع ةيئانجلا ىوعدلا
،                إ .٤ تاـقيقحتلا هذـه جئاـتن ةماعلا ةباينلا نلعت ملو ،بيذعتلا ةجيتن ةافو تالاح كانه ن

 –يندـم ثراحلا دبع     / يماحملا ةافو ةيضق  : رصحلا ال ًاضيأ لاثملا ليبس ىلع اهزر      بأ نمو 
موـي ةيشـع هـيلع ضبـق يذـلاو           –ةيمالـسإلا تاعامجلا نع هعافدب ًافورعم ناك يذلا           

ىف نلعأو    ٢٦/٤/١٩٩٤ يعماـجلا لينملا يفشتسمب رربم نود هتافو         ٥/٥/١٩٩٤  يذـلا   –   
ةيـضرلا تا  جحسـلاو تامدـكلا ضـعب دو   جو ىلإهريرقت ىف نييعرشلا ءابطألا ريبك راشأ     
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              ، حطسـلا ىـلع يومد عمجتو فيزن دوجو عم فارطألاو نطبلاو ردصلاو سأرلاب ةرشتنملا
ناسـنإلا قوـقح تامظنم ىوتسم ىلع ةيجاجتحا تارهاظم اهبقعأ دق ةثداحلا هذه نأ مغرو               

لالقتـسا زـك    رمو نييكيرـمألا نيماـحملا ةعامج نم ةيلود دوهج اه         تعبتو ،نيماحملا ةباقنو  
قئاقحلا يصقت تاثعب لاسرإ لالخ نم      –فينجب ةاماحملاو ءاضقلا     ةيضـق تلازام هنأ الإ     .   

،   ] يندم ثراحلا دبع  [ ةـجيتن وأ  . تاقيقحتلا هذه جئاتن نع قيقحتل    ا تاطلس نلعت ملو   ًازغل لثمت
نـم ماـيأ ةـعبرأ دـعب         -نيسدنهملا ةباقنب بساحملا  -بطق دعسم دمحم    / ةافو ىف قيقحت    لا  
تـحت هنفد متو هلهأ ىلإ هتثج ميلستب ةباينلا ترمأو ،ةلودلا نمأ ثحابم رقم هعاديإو هلاقت                 عا

سدنهملا ةافوو   ،٦/١١/٢٠٠٣موي ةددشم ةسارح     يذـلاو   –ىرـيهزلا زـيزعلا دبع مركأ       /     
  .ةلودلا نمأ ثحابم راقم هعاديإ دعب بيذعتلا ةجيتن يفوت هنأ معز

ةـيعمج رـيرقت رشن ثيح ،يرسقلا ءافتخالا ةر         هاظ ةريخألا ةنوآلا ىف تديازت امك     .  ٥
دوجو نع –ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملاو ءانجسلا ةدعاسم   ىـف يرسق ءافتخا ةلاح  ٤٨   

ًايرسق نيفتخملا ءالؤه ريصم ةماعلا ةباينلا نلعت ملو ،نآلا ىتح١٩٩٢ماع نم ةرتفلا   )٤٨(.  
اـهل ضرـعت يـتلا تاـكاهتنال        ا نأشب تاقيقحتلا نم   ةماعلا ةباينلا فقوم راثأ دقو      .  ٦

تاـباختنالاب صاـخلا يرصملا روتسدلا نم       ) ٧٦(ةداملا ليدعت ىلع ءاتفتسالل ن      وضراعملا
بـناجألاو نييرصـملا نييفحصـلا نم ددع اهيف ضرعت يتلاو            ٢٥/٥/٢٠٠٥موي ةيسائرلا     ،

ضـغو ةدناسـمب ،ينطولا بزحلا راصنأ نم يصعلابو لجرألاب برضللو يسنجلا شرحتلل          
يذـيفنتلا ريرحتلا سيئر ليدنق ميلحلا دبع ىلع ءادتعالا ىرج ثيح ،نمألا تاوق              نم فرطلا   

رـيخلا وبأ ءاميش    و ،نييفحصلا ةباقنب تايرحلا ةنجل ررقم سودقلا دبع دمحم       ويبرعلا ةديرجل   
ألا يناهوروتسدلا ةديرجب ةيفحص يركسعلا ريبع      وروتسدلا ةديرجب ةيفحص     يفحـص رصع    

وتسدلا ةديرجب يفحص   قيفوت لئاو وروتسدلا ةديرجب     لـيجلا ةدـيرجب ةيفحـص يلع لاون       ور   
ةرح ةيفحص لماك هطناميإ  ((.  

كـلت ىـف ةـيئانجلا ىوعدـلا ةماقإب هجو الأب رمأ رودصب ةماعلا ةباينلا رارق راثأ دقو                  
تاسـسؤمو ةضراعملا ةيسايسلا ىوقلا ىدل ةبضاغ لعف دودر لعافلا ةفرعم مدعل تاكاهتنالا             

  .يندملا عمتجملا
ءوجللاـب ضعبلا حولو ،ةماعلا ةباينلا بارحم ىلإ ديدج نم هجوت ةيسايسلا نارينلا              تأدبو  

ىـف ةـباينلا نـم رداصـلا رارقلا نأ ىلإ ةراشإ ىف مئارجلا هذه قيقحتل ةيلودلا تايلآلا ىلإ                 
هذـهل نييلصألا نيلعافلا ديدحت مغر اهيف يدجلا قيقحتلا مدع بيعب بوشم مئارجلا هذه قيقحت            
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،       ًارتست كانه نأو ،نمألل ةمولعم نيلعافلا هوجو نأ       مغر ،مئارجلا    مهيـلع نـمألا تاهج نم  
نـكلو ،ةـلادعلل مهميدـقتو مهطبضو صاخشألا ءالؤه نع يرحتلا ءارجإ اهب طونملا اهنأل               
ةـيرادإلا ةـيعبتلا نأو ،نيلعافلا ميدقت ىلع تاهجلا هذه ربجت مل اهنأ ةباينلا رارق ىلع يعنلا                 

  .رارقلا اذهب قلعتو بوشت اهانحضو نأ قبس يتلا ةيذيفنتلا ةطلسلل
ظـفح رارـق راثأ      " – ٢٠٠٥ماعل هريرقت ىف ناسنإلا قوقحل يموقلا سلجملل قيلعت ىفو          

ةـصاخ ،ةـيقوقحلا تاـمظنملاو ماعلا لمعلاب نيمتهملاو ةيسايسلا ىوقلا لك تاداقتنا قيقحتلا      
ةـميرجلا عوقو عنمل ةمزاللا      ريبادتلا ذخأت مل ةفيثك نمأ تاوق دجاوت لظ ىف مت ءادتعالا نأو             

وـلخي ال يذلا رمألا ،قيقحتلا تاهجل مهميدقتو مهتقحالم ىتح وأ لاحلا ىف اهيبكترم طبض وأ         
رـظن تـحت نيجتحملا بيدأت ىف ةبغر وأ ةرتتسم ةيامح وأ ةينمض ةقفاوم لوح كوكش نم                 

  .)٤٩("ينطولا بزحلل نيديؤملا ضعب لبق نم نمألا
ءادـتعاب ةصاخلا تاءاعدالا ىف قيقحتلا ىف ةيدج تاءارجإ ذختت          مل ةماعلا ةباينلا ن     إ.  ٧

يذـلاو   ،٢٠٠٥ماـع ةريخألا ةيناملربلا تاباختنالا ىلع نيفرشملا ةاضقلا ىلع نمألا تاوق              
نـم ًامدـقم ًاغالب      ١٣٩ددع دوجو نم مغرلا يلعف ،ةحلسألاب ءادتعالا ىلإ رمألا هيف لصو              

طـقف نيـنثا ىوس مدقت مل ةماعلا ةباينلا نإف ،تاكاهتن           الا هذه نأشب ةيئاضقلا تائيهلاو ةاضقلا     
  . ةمكاحملا ىلإ نمألا لاجر نم

  
  تاــجاتنتـسالا

نـم ءزج يهو     ١٨٧٥ماع ىف اهتأشن ذنم ةماعلا ةباينلا نأ تبثأ يخيراتلا روطتلا ن            إ] ١
دأ ةيذيفنتلا ةطلسلاو يناطيربلا لالتحالا  تاوقنإ  لب ،ةيذيفنتلا ةطلسلا طغضو تامامتها        اـت كر 

نم هيلع ةرطيسلل   اتعس يلاتلابو ماعلا بئانلا بصنم ةروطخو ةيمهأ       لالخ   نيلاوـملا رصانعلا       
ةـليفك مـهل     ةعرذأ دوجو اونمضي ىتح بصنملا اذه ىلع ةرطيسلل زيلجنإلا  يعس دقف ،امهل              

ةاـيحلا تايرجم ىلع زيلجنإلا ةرطيس رارمتسا ًاصوصخ ةصاخلا مهضارغأ قيقحت رارمتساب         
يتطلسـل اـهعمجو تاصاصتخا نم اهل امب ةماعلا ةباينلا اهمكحت يتلا يرصمل             ا عراشلا ىف  

ةـباينلا تقبأف اهترطيس ضرف ىلإ ةيذيفنتلا ةطلسلا تعس ىرخأ ةيحان نمو قيقحتلاو ماهتالا              
يـتلاو  اـه  لةـمئاد ةـيعبت ةقالع ىلع اهتقبأو ةيذيفنتلا ةطلسلا بعش نم ةليصأ ةبعش ةماعلا          

ةطلـس هـل ناـك يذلا       ) ًاقباس ةين اقحلا(لدعلا ريزو ىف مث ةيويدخ      لا ةرضحلا ىف ًالوأ   تلثمت  
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ةـباينلا وضع فقو ةطلس ًاضيأ هلو ،ةماعلا ةباينلا ءاضعأل           هيبنتلاهيجوتو ةباقرلاو فارشإلا      
ذـختت نأ عيطتسـت ال تناك ةماعلا ةباينلا نأب           ١٨٩٥ماع ىف رمألا لصو دق هن       إلب ،ةماعلا     

ةطلـس ةـموكحلل ناـك      ١٩٥٢ماـع ذنمو ،ظفاحملا وأ نم       ألا ريدم ىلإ عوجرلا نود ًارارق       
                 ، يبيدأـتلا قـيرطلا رـيغب ةماعلا ةباينلا ءاضعأ نم وضع يأ لصف ىف قحلا يهو ةريطخ

ةنسل   ٤٦مقر نوناقلا رودص ىتح رمألا اذه لظو         ةـماعلا ةباينلا ءاضعأ لظ نكلو      .  ١٩٧٢ 
مـقر نوناـقلا رودصب الإ لزعلل        ةيلباقلا مدعب ةصاخلا تانامضلاب نوعتمتي الو لزعلل نيلباق         

ةنسل   ٣٥ ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ماكحأ ليدعتب     ١٩٨٤  تاطلـسو ةـيرادإلا ةـيعبتلا نأ الإ         ،   
  . ليدعت وأ رييغت نود ةمئاق تلظ لدعلا ريزو

" لازـي الو ناك ةماعلا ةباينلا ءاشنإ ذنم ةيخيراتلا ةبقحلا لاوط ماعلا بئانلا نييعت رمأ        ] ٢
اكف ،"ًايسايس رمأ  ةرضـحلا رمأب ةيادبلا يفف ،ةسايسلا ةطلسلا هب لقتست هن          ييعت رمأ لازي الو ن     

ىـلعألا سـلجملا ةـقفاوم طارتـشا نود ةيروهمجلا سيئر نم رارقب موسرمب مث                ،ةيويدخلا  
رودـص ىـتح هبصـنم نم لزعلل ةيلباقلا مدع ةنامضب عتمتي ال ماعلا بئانلا ناكو ،ءاضقلل                 

ةنسل   ٣٥نوناقلا   اق ليدعتب  ١٩٨٤  ةـيرادإ ةـيعبت عـبتي لازام هنأ الإ          ،ةيئاضقلا ةطلسلا نون     
ةضـبقلاو ةرطيسلا ماكحإ نم ةطلسلا كلت نكمتت يلاتلابو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا لثمم لدعلا ريزول              
قـيقحتلا ةطلسو ،ةيذيفنتلا ةطلسلل عبات فرطك ماهتالا ةطلس نيب عمجي يذلا مرهلا سأر ىلع               

ضقنـلا ةـمكحم نأ رـمألا ىف بيرغلاو         . ةيئاضقلا ةطلسلا فئاظو راطإ ىف لخدت ةفيظوك      
اـهرابتعاب ةـيذيفنتلا ةطلسـلل ةماعلا ةباينلا ةيعبت اهئاضق ىف ترقأ             ١٩٣٢ماع ذنم ماربإلاو      

تـلعج ةيرصـملا نيناوقلا نأب ءاضقلا اذه رارقإ مغرو ،ةطلسلا كلت بعش نم ةليصأ ةبعش                
هـل اهتيعبت مدعو ءاضقلا نع اهلالقتسا       أدبمب ترقأ اهنأ الإ ،قيقحتلا ىف ةيئاضق ةطلس ةباينلل          

هـل حيـبت ةطلـس يأ ةباينلا ىلع ءاضقلل سيل هنإو ،اهتفيظو نوئش ءادأ ىف ةيرادإ ةيعبت يأ                   
ةهبـش اهيلع يري ناك نإ لب ،اهتفيظو ءادأ ىف اهريس قيرط ببسب ًةرشابم اهب               ييعت وأ اهمول  

لاـجر ىـلع ةرـشابم فرش    ـملا فظوملا ىلإ كلذ ىف هجتي نأ الإ هل سيلف ليبسلا اذه ىف            
نوـكي نأ ىـلع ،ةيناقحلا ريزو وهو ،ةباينلل ىلعألا سيئرلا ىلإ وأ ماعلا بئانلا وهو ،ةباينلا                 
نـم ضـغي الأـب ةيـضاقلاو ةماعلا ةباينلل ةبجاولا ةمرحلل ةياعر ةيرس ةفصب هيجوتلا اذه                 

  . )٥٠(روهمجلا مامأ اهتمارك
  



 -١٤٣-

ماـهتالا يتطلسـل اهترـشابم ىف ةماعلا ةب         اينلا ن إلوقت ءاضقلا اذهل ةحيحصلا ةءارقلاو      
لدـعلا رـيزو فارـشإ تحت ،ةيذيفنتلا ةطلسلا بعش نم ةليصأ ةبعشك              امهسرامتقيقحتلاو    

ذإ ،ةـماعلا ةباينلل ةيئاضقلا ةفيظولا عم ًامامت ضقانتي اذهو ،ةيرادإلا امهتبقارمو ماعلا بئانلاو              
ءادأ ىـف ةـيعبت يأ هل ةعبات ريغو   ءاضقلا نع ةلقتسم ةيئاضق ةفيظو سرامت ةطلسل نكمي ال    

ةـماعلا ةباينلاو ماعلا بئانلا ن  إلوقت يتلا ةلوقملا ىف للخلا هجو وه اذهو ،ةفيظولا هذه نوئش  
ماـعلا بـئانلا نأ ةحيحصلا ةءارقلاف ،ةيئاضقلا ةطلسلاو ةيذيفنتلا ةطلسلا يفرط نيب ناعمجي              

نأو ،اـهفئاظو ةـفاك ةسرامم ىف ة        يذيفنتلا ةطلسلا بعش نم ةليصأ ةبعش يه ةماعلا ةباينلاو        
نـم طيخ درجم وه ةيئاضقلا ةطلسلاو ةيذيفنتلا ةطلسلا يفرط نيب اهعمج ىف طيسولا عضولا               

  .ةبقاعتملا ةيئاضقلا ةطلسلا نيناوق ةيامح ىف اهماهم سرامت ىتح ةماعلا ةباينلا هتجسن مهولا
اهصـخ ةـيذيفنتلا ةطلس     لا بعش نم ةبعش يه ةماعلا ةباينلا ن       إةياهنلا ىف لوقلا يغبنيو     

ةيسايسـلا ةطلسـلا اـهتغتبا ةياغل       قيقحتلا يهو ةيئاضق ةفيظوب ءانثتسالا ليبس ىلع نوناقلا         
نـع الالقتـسا اهـسرامت اهبعـش ىدـحإ قيرط نع ةيسايسلا مئارجلا قيقحت ىلع ةرطيسلل            

  .ةيئاضقلا ةطلسلا فارطأ نم فرطب اهكاسمإ وأ اهطارخنا اهيلع غبسي ال اذه نكل ،ءاضقلا
باـيغ ةـجيتن ةديدع نعاطمل ضرعتت اهتأشن ذنم ةماعلا ةباينلا ىف نييعتلا ةيلمع نإ               ] ٣

ةطلسـلا نـم لخدتلا نم ردقب حمسي يذلا رمألا يهو ،رايتخالا ةيلمعل ةيعوضوملا دعاوقلا               
   .مكاحملل ايلعلا ةدايقلا ةئيشم وأ رايتخالا ةيلمع ىف ةيسايسلا

اـهزيكرتو ماـهتالاو قيقحتلا تاطلس ىلع ةرطيسلا        ىف ةيسايسلا ةطلسلا ةبغرل ةجيتن      ] ٤
طاـبرب اـهب ةطبترملاو ةيذيفنتلا ةطلسلا بعش نم ةليصأ ةبعش اهرابتعاب ةماعلا ةباينلا دي ىف              
لالتـحالا دمع ةيسايسلا اهتئيشمب نيعملا ماعلا بئانلاو لدعلا ريزو ىف ةلثمملا ةيرادإلا ةيعبتلا              

ةنس ويام  ٨وتيركيد بجومب ،يناطيربلا     قـيقحتلا زيكرتو قيقحتلا يضاق ماظن ءاغلإب        ١٨٩٥    
أدـبم اـهنمو اهئدابم تلكأ دق ىرخألا يه          ١٩٥٢ةنس ويلوي ةكرح نإف ةماعلا ةباينلا دي ىف           

يداـملا دوـجولا ىـلع ءاضقلا طقف هانعم سيل أدبملا اذه نأ مغرو رامعتسالا ىلع ءاضقلا                 
      ، ينوناـقلا ماـظنلا ىف لغلغت يذلاو        يرامعتسالا ثوروملا ىلع ءاضقلا ًاضيأ لب رامعتسالل  

رادـصإب تـماقو ةـباينلا دـي ىف قيقحتلا زيكرت ماظن ىلإ ةدوعلا ىلإ تدمع دقف يرصملا                  
ةنسل   ٣٥٣نوناقلا   صوصنم ناك يذلا قيقحتلا يضاق ماظن ءاغلإب       ١٩٥٢  نوناـق ىـف هيلع      ًا   

ةنس ربمفون    ١٥ىف هذافن دنع يلاحلا ةيئانجلا تاءارجإلا        ب تماق امك  ١٩٥١  تاليدـعت ءارجإ  ، 
ىـلع ةـيامحلا غبسـتو دارفألا تانامض نم صقتنت ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق ىلع ةيرهوج       
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ىـف تأدـبف     ١٨٩٥ةنـس وتيركيد لظ ىف ًادئاس ناك يذلا وحنلا ىلع نييمومعلا نيفظوملا               
بدـن رظحو ةيسايسلا مئارجلا ىف قيقحتلا ىلع ةضبقلا ماكح          إل ةلودلا نمأ ةباين ءاشنإب ةيادب     لا

تـضرفو طبضـلا لاجرو نييمومعلا نيفظوملا دض ةهجوملا مئارجلا قيقحتل قيقحت يضاق             
مهدـض ةـيئانجلا ىوعدـلا ةـماقإل هجو الأب رمألا ىلع نعطلا وأ مهتاضاقم ىلع                ًادويق وأ     

باوجتـسا ىـف ةـباينلا تاطلس ىف         تعسوورشابملا ءاعد   الا قيرطب مهلبق ىوعدلا كيرحت      
  .ةصاخلا ةايحلا ةمرح كاهتناو ةيسايسلا مئارجلا ىف يطايتحالا سبحلا ىفو مهتملا

ناـك ةـيخيراتلا لـحارملا رـبع ةاضقلاو ةماعلا ةباينلا ىلع شيتفتلا ةئيه ءاشنإ نإ                ] ٥
ىف كلذ طبتراو اهتوق نم دحلاو ةماعلا ةباينلا تاطلس ضيوقتو ةرطيسلا ةلواحم هب دوصقملا              

الكوو نمألا  ىريدمو نيظفاحملل ةطلس ضرف ىف ةيادبلا      ىـف سيلوـبلا ةطلـس ةـيوقتل مهئ          
ةطلـس يأ ةيئاضقلا ةيطبضلا ةفص ىرخألا ةيرادإلا تاطلسلا ضعب حنم متف ،ةباينلا ةهجاوم              

يـه ةدحاو ةطلس ىلإ مه  ينواعمو ةماعلا ةباينلا ءاضعأو مه ةيباقر ةطلسل مهعاضخإو ،ماهتالا        
إلا نوناـق لـظ ىف ًايراس لازي        اليذلا رمألا وهو ،ماعلا بئانلا ةطلس        ةـيئانجلا تاءارـج     

ةفصـب نوـعتمتي نيذـلا سيلوـبلا طابضو     مهونواعمو ةماعلا ةباينلا ءاضعأ لازامف ،يلاحلا       
رومأمو ينابملاو ةيذغألا   وشتفمو خياشملاو دمعلاو ةيئاضقلا ةيطبضلا     بئارضـلا ةحلصـم     و   

ىـلع ةرطيسلا ىلع مهلالخ نم لمعت ةيسايسلا ةطلسلاو ماعلا بئانلا باسحل نولمعي مهريغو              
،      ا ةرـشابم ةـيعبت اهل ةعباتلا ةيرادإلا تاطلسلا كلت لالخ نم يرصملا نطاوملل ةيمويلا ةايحل

موـقتو اهرـضاحم يـقلتت ةـماعلا ةباينلاو نطاوم يأل ماهتالا هيجوت اهلالخ نم عيطتستو                
يـهف يلاتلابو ،ينف قيقحت نود رضحملا رهظ ىلع ةصتخملا ةمكح           ملا ىل إةرشابم اهليوحتب   

يداصـتقالا وأ يعامتجالا ذوفنلا لال      غتسا وأ يسايسلا ماقتنالا ىف اهمادخ     تسال حلصت تاطلس  
يناـطيربلا لالتـحالا همـسر يذـلا اهرود وهو ذوفنلاو حلاصملا تاعامجل تاياغ قيقحتل               

  . نآلا ىتح ذفني لازام يذلاو ينوناقلا هراشتسمو
ةطلسـلا نم لغت    سي لمعلا ىلإ ةفاضإلاب ةيئاضقلا ريغ وأ ةيئاضقلا فئاظولل بدنلا نإ          ] ٦

ةـباينلا لمع ىف ةيذيفنتلا ةطلسلل عرذأ طسبلو نايحألا نم ريثك ىف بيغرتلل ةليسوك ةيذيفنتلا               
  .ةماعلا

ببسـب ةيسايسلا نارينلا يمرم لخاد تناك ةيخيراتلا ةلحرملا لاوط ةماعلا ةباينلا نإ             ]  ٧
عـم ةيسايسلا اياض    قلا ىف اهيرجت تناك يتلا تاقيقحتلاو بيذعتلا ثداوح قيقحت ىف اهريصقت          

اـهماحقإ وأ مكاـحلا بزـحلل اهتارارق ىف زايحنالا اهيلإ بسني ناكو نييسايسلا نيضراعملا               
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ءاوـس ةـيذيفنتلا ةطلسلل ةحيرصلا اهتيعبت ببسب كلذ ناكو ،ةيسايس تاباسح ةيفصتل فرط              ك
  .  ةيسايسلا ةطلسلا ةئيشمب ماعلا بئانلا نييعت وأ لدعلا ريزو

  
  تاــيصوتلا

ةـيمومعلا ةيعمجلا لقتست نأو ماعلا بئانلا نييعت ىف ةيسايسلا ةطلسلل رود يأ ء              اغلإ) ١(
سـلجمل ًاعبات ماعلا بئانلا نوكي نأو ،بصنملا اذه يلوتل حلصي نم حيشرتب ضقنلا ةمكحمل               

  . هريغ نود ىلعألا ءاضقلا
تاطلـس  يأ ءاـغلإو لدعلا ريزول ةباينلا ءاضعأو ماعلا بئانلل ةيرادإ ةيعبت يأ ءاغلإ              ) ٢(

ةـباينلا وضع ىلع ةيبيدأتلا ىوعدلا ةماقإ قحو ،ًةباتك وأ ًةهافش هيبنتلا قح اهيف امب مهنأشب هل   
اذـه لعجو ،ةيبيدأتلا ىوعدلا ىف لصفلا نيحل لمعلا نع ةباينلا وضع فقو ةطلس وأ ةماعلا                

بيدأتلا سلجم وأ ءاضقلل ىلعألا سلجملا ىلعًاروصقمصاصتخالا   .  
ةـطبترم ةيئاضـقلا ةفيظولا ىف اهيلع ءاقبإلا ةلاح ىف ةماعلا ةباينلا      ةنزاوم نوكت نأ    ) ٣(

ةـنزاوم اـهل نوـكي ةيئاضـقلا ةفيظولا ءاغلإ ةلاح ىفو ةيئاضقلا ةطلسلل ةلقتسملا ةنزاوملاب           
        ، ةـماعلا ةـباينلا رود ءادأ ىـلع ظاـفحلا ققحت ةماعلا ةنزاوملا ىف دحاو مقرك ركذت ةلقتسم

ماعلا ةباينلا ءاضعأ نيب اهل لداعلا عيزوتلانمضتتو اهئاضعأ ةبيهو هناكمو ةلماك ةيفافشبة    .  
ةـيذيفنتلا ةطلسـلل ةـعباتلا ةيئاضقلا ريغ فئاظولل ةماعلا ةباينلا ءاضعأ بدن ءاغلإ              ) ٤(

وأ ةـيموكحلا تارادإلا وأ حلاصـملا وأ ءارزوـلا سلجمب لمعلل وأ ةلودلا نمأ نوئش بتكمل        
مهيلع ريثأتلا نأشب ةنظم يأ نعمهداعبإو مهتايح ىلع ًاصرح تارازولا   .  

ةـهجلا   وـه ىـلعألا ءاضـقلا سلجم نوكي نأو ،لدعلا ريزول شيتفتلا ةيعبت ءاغلإ             ) ٥(  
  . هتماقإ لحم ديدحتو ةماعلا ةباينلا وضع لقن وأ ةيقرتو ةيافكو ءادأ مييقتل ةديحولا

طارتـشاو مهتما   قإ لحم ديدحتو ةماعلا ةباينلا ءاضعأ لقن ىف ماعلا بئانلا ةطلس ءاغلإ           ) ٦(
ةيعوـضوم ريياعمو سسأ عضو عم ءارجإلا اذه ىلع ىلعألا ءاضقلا سلجمو وضعلا ةقفاوم          

  . تاءارجإلا هذه لثم ذاختال
لاـجرو نييموـمعلا نيفظوـملا دض ةيئانجلا ىوعدلا كيرحتب ةصاخلا دويقلا ءاغلإ             ) ٧(

  . ةيطبضلا
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هـمازلإ نود لالقتـسا     ب فرصـتلاو رارـقلا ذاختا قح ةماعلا ةباينلا وضع ءاطعإ          ) ٨(
  . ىلعألا ةهجلا تاميلعتب

دـض ةـماعلا ةـباينلا اهيرجت يتلا تاقيقحتلا جئاتن نع نالعإلاب ماعلا بئانلا مازلإ               ) ٩( 
ىـف فسـعتلاو ةءاـسإلاو بيذعتلا ثداوحو مئارج ىف طبضلا لاجرو نييمومعلا نيفظوملا              

  . اهلامعأىلع ماعلا يأرل ا ةباقر ليعفتو صاخلاو ماعلا عدرلل ًاقيقحت ةطلسلا لامعتسا
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يدان ةعبط    – اهدعب امو  ١٧٣ ص   –ةاضقلا  رـيرقتلا   -ةماعلا ةباينلا ًاضيأو  .    

يئاـمنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب     ٢٠٠٤. يرصملا ينطولا  ةرادإ جماـنرب    -،   
 .ةيبرعلا لودلا يف مكحلا
 8=pid?asp.list/publications/arabic/org.pogar.www://http  

مقر ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم ١١٩ةداملا  .٢٠ ةنسل ٤٦   ١٩٧٢. 
ةـيلهألا مكاحملل يبهذلا باتكلا       –عجرم   .٢١ ةاضـقلا يداـن ةـعبط        –   – 
  .٢٨٧ص
ةدام – ١٥ ص –ةيلهألا مكاحملا بيترت ةحئال    .٢٢ ملاس دمحم ةفيطل /  د-٦١ 
قباس عجرم – وألا ءزجلا–  ـص –ل   اهدعب امو٣٠٦   . 

ةسلج رضحم    –نيناوقلا ىروش سلجم     .٢٣ ربمسيد   ٣١  ، ٢٤١ ص – ١٨٨٤ 
مكاحملا ٢٤٢ ددع –،   ىف ١٨٢  ويلوي ٢٢   ١٨٩٤  ،  

قباس عجرم –ملاس دمحم ةفيطل / د لوألا ءزجلا –  ـص –  اهدعب امو٣٠٦   . 
ةيناقح   ٦ةظفحم   .٢٤ ربمفون لوأ    –  وينوي   ١٨ – ١٨٨٦  وينوي  ٢٥،  ١٨٨٥   

ي لوأ  – ١٩٠٦ سرام  ٢ – ١٨٩٥ويلو    ربمسيد ٢٤ – ١٨٩٨   ١٦ – ١٨٨٨ 
ويام   ٢ – ١٩٠٢وينوي   سطسغأ  ١٥ - ١٩٠٧  ويام ٢٧ – ١٨٩١   ١٨٩٣ – 

ددع   –مكاحملا   ىف   ١٨٢  ويلوي   ٢٢  عـجرم   –ملاس دمحم ةفيطل    /  د -١٨٩٤   
لوألا ءزجلا –قباس  ـص –  اهدعب امو٣٠٦   .  
نيعبرألاو ةيداحلا ةسلجلا رضحم      –باونلا سلجم    .٢٥ يام ٩ –   – ١٩٣٢و   
نيرشعلاو ةيناثلا ةسلجلا رضحم        ٧٠١،  ٦٩٦ـص سراـم    ١٣ -،     ١٩٣٤  
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مارهألا    ٤٣٧ص ددع   –،   ىف   ١٩٩٩١  ويام   ٦  ـص – ١٩٤٠  ةفيطل / ،  د  ٦ 
قباس عجرم –ملاس دمحم  يناثلا ءزجلا –  ـص –   ٢٤١.  

  .يلاحلا ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق نم) ٢٢(ةداملا  .٢٦
ةنسل   ١٢١مقر نوناقلا    .٢٧ روشنم   – ١٩٥٦   ٢٥خيراـتب ةيمسرلا ةديرجلا        

/١٩٥٦ /٣.  
رركم ٥٦٨(مقر ةداملا    .٢٨ مسـقلا   –ماـعلا بئانلل ةيئاضقلا تاميلعتلا نم       )    
 .لوألا

لوألا مسقلا–ماعلا بئانلل ةيئاضقلا تاميلعتلا نم  ) ٥٥٨( مقر ةداملا  .٢٩   . 
لوألا مسقلا–ماعلا بئانلل ةيئاضقلا تاميلعتلا نم ) ٥٦٢(ةداملا  .٣٠  . 
يناثلا مسقلا–ماعلا بئانلل ةيئاضقلا تاميلعتلا ن م) ٥٦٣(ةداملا  .٣١   . 
ةيئاضق ةنس    ٤٧مقر نعطلا    .٣٢ ىـنف بـتكم    ١٧ –  ةسـلجلا خيراـت   – ٨   
مقر ةحفص– ٤/١/١٩٩٧  ٢٢٣. 
ةلودلا نمأ نوئش بتكمب ءاضعأ بدن ىف ةيروهمجلا سيئر رماوأ عجار            .٣٣

يتآلاك يه– ةنس ةدمل وأتقولا لوط لمعلل   :  
ةنسل ١مقر ةيروهمجلا سيئر رمأ  • ةيمسرلا ةديرجلا – ٢٠٠٠   ١٠ ددعلا – 

ةنس سرام ٩ىف   ٢٠٠٠ .  
ةنسل   ١مقر ةيروهمجلا سيئر رمأ      • ةيمسرلا ةديرجلا    – ٢٠٠١  ددعلا   –   ٧ 

ةنس رياربف ١٥ىف   ٢٠٠١. 
ةنسل   ٢مقر ةيروهمجلا سيئر رمأ      • ةيمسرلا ةديرجلا    – ٢٠٠١  ددعلا   –   ٨ 

ةنس رياربف ٢٢ىف   ٢٠٠١ . 
ةنسل ٣ مقر ةيروهمجلا سيئر رمأ • ةيمسرلا ةديرجلا – ٢٠٠١  ددعلا –   ١٩ 

ةنس ويام ١٠ىف   ٢٠٠١ . 
ةنسل ٤مقر ةيروهمجلا سيئر رمأ  • ةيمسرلا ةديرجلا – ٢٠٠١  ددعلا –   ٣٨ 

ةنس ربمتبس ٢٠ىف   ٢٠٠١ . 
ةنسل ١مقر ةيروهمجلا سيئر رمأ  • ةيمسرلا ةديرجلا – ٢٠٠٢  ددعلا –   ١٦ 

ةنس ليربإ ٢١ىف رركم   ٢٠٠٢ . 
ةنسل ٣مقر ةيروهم جلا سيئر رمأ • ةيمسرلا ةديرجلا – ٢٠٠٢  ددعلا –   ٣٦ 

ةنس ربمتبس ٧ىف ) أ(رركم   ٢٠٠٢. 
ةنسل ١مقر ةيروهمجلا سيئر رمأ  • ةيمسرلا ةديرجلا – ٢٠٠٣  ددعلا –   ١٤ 

ةنس ليربإ ٣ىف   ٢٠٠٣ . 
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ةنسل ٣مقر ةيروهمجلا سيئر رمأ  • ةيمسرلا ةديرجلا – ٢٠٠٣  ددعلا –   ٣٧ 
ةنس ربمتبس ١١ىف   ٢٠٠٣ . 

ةنسل ٣مقر ةيروهمجلا سيئر رمأ  • ةيمسرلا ةديرجلا – ٢٠٠٤  ددعلا –   ١٦ 
ةنس ليربإ ١٥ىف   ٢٠٠٤ . 

ةنسل ٦مقر ةيروهمجلا سيئر رمأ  • ةيمسرلا ةديرجلا – ٢٠٠٤  ددعلا –   ٤٣ 
ةنس ربوتكأ ٢١ىف   ٢٠٠٤ . 

ةنسل ١مقر ةيروهمجلا سيئر رمأ  • ةيمسرلا ةديرجلا – ٢٠٠٥  ددعلا –   ١٤ 
ةنس ليربإ ٧ىف   ٢٠٠٥ . 

ةنسل ٢مقر ةيروهمجلا سيئر رمأ  • ةيمسرلا ةديرجلا – ٢٠٠٥  ددعلا –   ٤٢ 
ةنس ربوتكأ ٢٠ىف   ٢٠٠٥   .  

تاءارـجإلا نوناـق حرش      –ينسح بيجن دومحم    . د. أ/ يف هيلإ راشم     .٣٤  
ماه – –ةيئانجلا   ةيناثلا ةعبطلا    ٦٢٣ص  ) ١ (ش  رـشانلا    – ١٩٨٨ –  راد /  

  . ةيبرعلا ةضهنلا
اهريغو رصم ىف    ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق رو   طت((يفطصم دومحم   . د .٣٥  
ـص١٩٦٩ةنس )) ةيبرعلا لودلا نم  ٨٧. 

ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق حرش      –ينسح بيجن دومحم    . د. أ .٣٦ ةـعبطلا   –   
رشانلا   – ١٩٨٨ –ةيناثلا   ماه –ةيبرعلا ةضهنلا راد    /   امو  ٦٢٢ص  ) ١ (ش   

  . .اهدعب
ناوـنع تحت دقع يذلا ت      ايرحلل لوألا يملعلا رمتؤملل ةمدقملا ةقرولا       .٣٧

تحدم ليبن  / روتكدلا ذاتسألا نم  " رصم ىف ةماعلا تايرحلا ةمزأو ئرا     وطلا"
يئانجلا نوناقلا مسق سيئرو ذاتسأ  -ملاس سمـش نيع ةعماجب -  ىماـحملاو  -   
 .ضقنلاب

يطايتحالا سبحلا    –ةمالس دمحم ليعامسإ    . د .٣٨ ةنراقم ةسارد    –  ةعبط  –   
رشانلا – ١٩٨٣   .بتكلا ملاع/  

تصلخ يتلاو عورشملا ىلع ماعلا بئانلا تاظحالم ىلإ ةنجللا تفتل          ت ملو  .٣٩
  :ىلإ

اـهلاخدإ يرن يتلا تاليدعتلاب مازتلالا عم   –حرتقملا نوناقلا عورشم ناك اذإ        
ام قفو ةماعلا ةباينلا لاجرل ةناصحلا روتسدلا مكح ىلع الوزن ققحي            –هيلع    

ةـباينلل قـقحتي نأ ًاض      يأ روتسدلا مكحل الاثتما نيعتي هنإ الإ ،هحاضيإ فلس        
نم ١٢٥، ٢٦نيتداملا صن مايق عم لالقتسالا اذه يتأتي الو ،اهلالقتسا ةماعلا   

ةنسل   ٤٦مقر نوناقلا    ةـماعلا ةـباينلا لاجر ةيعبت ىلع ناصنت نيتللا          ١٩٧٢   
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نأ يهيدـبلا نم هنإ كلذ ،ةيذيفنتلا ةطلسلا ءاضعأ دحأ وه يذلا لدعلا ريزول              
جـجح لطبت ىتحو ،اهعم رفانتي هنإ لب ةيعبتلا عم ق           فتي ال دوشنملا لالقتسالا   

لاـمعأ ضـعب ىف كيكشتلا ةلواحم ىف صوصنلا كلت نولغتسي نمم ضعبلا      
امبسح هباصن ىف رمألل ًاعضوو ،سبل لكل ةلازإو تنعلل ًاعفرو ،ةماعلا ةباينلا            

ةماعلا ةباينلا لاجر ةيعبت نم ه يلع صوصنم وه ام ءاغلإ نيعتي روتسدلا هدارأ    
ةداملا هتنمضت اميف نإف امهنيب ةقالعلل ةغيص نم دبالو ناك نإو ،لدعلا ر             يزول

يـفكي ام ةماعلا ةباينلا ءاضعأ ىلع فارشإلا ىف لدعلا ريزو قح نم              ١٢٥  
نأشب  ٩٣ةداملا صنب ءاج ام عم يشمتي كلذ نأ ةصاخو نأشلا اذهب ضرغلل               
قـح ريز   وـلل نأ ىلع تصن ذإ ةاضقلاو مكاحملاو لدعلا ريزو نيب ةقالعلا           

  .ةاضقلاو مكاحملا عيمج ىلع فارشإلا
نوناـقلا نم     ١٢٩،  ١٢٦نيتداملا صن ًاضيأ نهذلا ىلإ دري امك         ةنسـل   ٤٦   

نـم وضع يأ ىلإ هيبنت هيجوت ىف قحلا لدعلا ريزول امهالوأ حيبتو       ١٩٧٢  ،
ةـماعلا ةباينلا وضع فقو ىف قحلا هل ةيناثلا حيبت امك ،ةماعلا ةباينلا ءاضعأ              

ىـلإ لالقتسالاو ةيئاضقلا ةناصحلا دمب احارتقا كانه نأ املاط          و.  لمعلا نع 
يتفلاـس نيتداـملا صن ليدعت نذإ بجو ءاضقلاب ةوسأ ةماعلا ةباينلا لاجر             

 ٩٧،  ٩٤نيتداـملا ىف ه     يلع صوصنم وه ام عم ا     مهمكح يشمتي يك ،ركذلا   
ةـيئادتبالا مكاـحملاب ءاـسؤرلا هيبنت ىف ريزولا قح نأشب نوناقلا تاذ نم              

  .لمعلا نع يضاقلا فقو بلط ىف هقح نأشبو ،طقف اهتاضقو
ةيئاضقلا ةطلسلا تاعيرشت     –باتك ىف ةروشنم    "  ةاضـقلا يداـن ةعبط       –   – 

راشتسملا– ١٩٩١ يعافرلا ييحي/   اهدعب امو٦٨٦ص–   .  
رظنا –ًاضيأو   يئانجلا عيرشتلا ىف ةيصخشلا ةيرحلا      –سمش ضاير   .    د  -   

ةنس ةرهاقلا ةعماج ةلاسر–يرصملا  اهدعب امو١٤ ص– ١٩٣٤     . 
ىف روشنم   –ةلودلا نمأ ةباين ءاشنإب لدعلا ريزو رارق نم ىلوألا ةداملا            .٤٠  

ددعلا –ةيرصملا عئاقولا  ىف – ٢٢   ٢٢/٣/١٩٥٣.  
 يركسعلارمألا ىف تباث وه اميف ًاحوضو رثكأ ةياغلا هذه نوكت دق            :  ًاضيأو

ةنسل   ٢٠مقر   عباـت  ) ب(رركم  ٤ددعلا ةيرصملا عئاقولا ىف روشنم    ( ١٩٥٧ 
ىلوألا ةداملا ىف هب تباثو)١٢/١/١٩٥٧  :-  

مكاـحملا ىدـل لـمعلل ماعلا بئانلا مهبدني نيذلا ةماعلا ةباينلا ءاضعأ رشابي              
نـم  ١٦ و٨نيتداـملل ًاقبط مكاحملا كلت صاصتخا ىف لخدت ىتلا ةيركسعلا        

ةنسل   ٥٣٣مقر نوناقلا    لدعلا ريزو رارق ىف هيلع صوصنم وه امو         ١٩٥٤ 
 ٤٥ددـع ةيرصـملا عئاـقولا روشـنم         ( ١٩٥٧ةنـس وـينوي لوأ خي       راتب
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لوألا ةداملا ىف صن ثيح     )٦/٦/١٩٥٧ىف ةـلودلا نـمأ ةباين صتخت      ) ح ( 
  :ةيتآلامئارجلا نم ةيروهمجلا ءاحنأ عيمجب عقي اميف فرصتلاب 

مكاحلا نم رمأ ةيركسعلا مكاحملا ىلإ اهتلاحإب وأ اهب ردصي           يتلاتايانجلا  ((   
اعلايركسعلا ةنسل ٥٣٣مقر نوناقلل ًاقبط م   ةيفرعلا ماكحألا نأش ىف١٩٥٤   ((  

ةنس ربمسيد    ٢٨ىف لدعلا ريزو رارق ردص دقو        عئاـقولا ىف رشنو    (١٩٦٣ 
ىف رداصلا٣ددع ةيرصملا  ىلوألا ةداملا ىف صنو)١٩/١/١٩٦٤    :-  

ةنـس وـينوي لوأ ىف رداصلا رارقلا نم ىلوألا ةداملا نم            ) ح(ةرقفلا لدعت   
  -:ىلاتلا وحنلا ىلع١٩٥٧

 ١٦٢مـقر نوناقلل ًاقبط ةيروهمجلا سيئر نم رمأ اهب ردصي ىتلا تايانجلا             (
ئراوطلا ةلاح نأشب ١٩٥٨ةنسل    (.  

ةنسل   ٢٠مقر يركسعلا رمألا ردص مث       ىـلع ىلوألا هتدام ىف صنو       ١٩٥٧   
مكاـحملا ىدل لمعلل ماعلا بئانلا مهبدني يذلا ةماعلا ةباينلا ءاضعأ رشابي نأ             

نيتداـملل ًاقبط مكاحملا كلت صاصتخا ىف لخدت يتلا           ةيركسعلا نـم   ١٦،  ٨   
ةنسل   ٥٣٣مقر نوناقلا    ةيفرعلا ماكحألاب صاخلاو   ١٩٥٤  ىـف روشـنم    "    . 

ددعلا –ةيرصملا عئاقولا  رركم ٤    . "١٢/١/١٩٥٧ –عبات ) ب( 
ةيرصـملا عئاقولا   (لدعلا ريزو رارقب ةلودلا نمأ ةباين تاصاصتخا ليدعت مت          

ىف ٤٥ددع   ٣مقر  ددع ةيرصملا عئاقولا (لدعلا ريزو رارقو ) ٦/٦/١٩٥٧  
مقر لدعلا ريزو رارقو    )١٩/١/١٩٦٤ىف   ةنسـل  ١٢٧٠،  عئاـقولا   (١٩٧٢  

ىف عبات    ٦٢ددعلا ةيرصملا    مقر لدعلا ريزو رارقو      )١٦/١١/١٩٧٢   ،٢٩٦ 
ايلعلا ةلودلا نمأ ةباين ىلإ تاصاصتخالا ضعب ةفاضإب          ١٩٧٩ةنسل   عئاقولا ( 

ىف   ٢٥٠ددع  لا ةيرصملا  مـقر لدـعلا ريزو رارقو        )٥/١١/١٩٧٩   ،٢٤٥٣ 
ىف ةيرصملا عئاقولا نم      ١٥٧ددعلا   (١٩٨٠ةــنسل رارـقو   )٦/٧/١٩٨٠   ،

ةنسـل    ٤١٠٧مـقر لدعلا ريزو       ٢٠٥ددـعلا ةيرصـملا عئاـقولا        (١٩٩٣ 
لدعلا ريزو رارقو     )١٣/٩/١٩٩٣ىف ةنسـل    ٤٥٣٧،   ٢٠٥ددـعلا    (١٩٩٣ 
  ).١٣/٩/١٩٩٣ىف رداصلا

٤١. F.O. 371/14654, File 3909-4106, Loraine- F.O, Cairo, 
Dec. 1930.  –قباس عجرم –ملاس دمحم ةفيطل /  د يناثلا ءزجلا –    ص– 

٢٤٢ .  
ناددعلا   –غالبلا   .٤٢ ىف   ٣٠٤٩،  ٢٩٨٢   ٨   ، رياني سراـم    ١٧   ، ص ١٩٣٣ 
قباس عجرم –ملاس دمحم ةفيطل / د  -.٧، ٥ يناثلا ءزجلا –  ـص –   ٢٤٢.  
ىف رصم ريرقت ىلع بيذعتلا ةنجل تاظحالم .٤٣  ١٢/٣/١٩٩٣ . 
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بيذعتلا ةضهانم ةنجلل     ةرشع ةسداسلا ةرودلا   .٤٤ ىتح ليربإ    ٣٠  وياـم   ١٠   
قوـقح ةـلاح نـع يرودلا ريرقتلا نع ةنجللا  تاظحالم              -  ١٩٩٦ةنس     

 . رصم ىف ناسنإلا
 - ١/١١/٢٠٠٢ىـف ناسنإلا قوقح     بةينعملا ةنجلل ةيماتخلا تاظحالملا      .٤٥

 .٧٦مقر ةسلجلا 
الـب ةـميرج     –ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملا رير      قت كلذ ىف عجار    .٤٦  

رصم ىف بيذعتلا –باقع  رشانلا–    . ةيرصملا ةمظنملا/  
قوـقح ةلاح نع ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملا ريراقت         : عجار  :  ًاضيأو  

قوـقح ةـيعمج ريراقت ًاضيأ عجارو        ٢٠٠٤ / ٢٠٠٣ –رصم ىف ناسنإلا      ،
تاذل عجارو   ٢٠٠٤ / ٢٠٠٣ماوعأ ن   يزجتحملاو ءانجسلا ةدعاسمل ناسنإلا     ،

ةيئاضق ةقيقح رصم ىف بيذعتلا ريرقت–ةيعمجلا    .  
قوـقح الـب ءانجـس    –ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملا ريرقت     :  ًاضيأو  – 

ناسنإلا قوقح نع ًاعافد      –يف روشنم    يناـثلا ءزجلا     –  وياـم    –   ١٩٩٣ – 
امو ١٣١ ص – ١٩٩٤ربمسيد    .اهدعب 

ماسقأ لخاد بيذعتلا لوح     –ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ة     مظنملا ريرقت :  ًاضيأ  
اهفقو نيعتي ةاسأم     –ةطرشلا   ىف روشنم    –   –ناسـنإلا قوـقح نع ًاعافد       :  

ةـلاح نع ةيرصملا ةمظنملا ريرقتو  ،اهدعب امو          ٢٠٣ ص –سماخلا ءزجلا     
  .١٩٩٦ماع رصم ىف ناسنإلا قوقح 

ةيعمج   – ٢٠٠٣رصم ىف نوزجتحملاو زاجتحالا     :  ًاضيأو ناسـنإلا قوقح    
رصـم ىـف نوزجتحملاو زاجتحالا   -٧١ ص –ءانجسلا ةدعاسمل    ٢٠٠٣ – 

  .٥٦ ص –قباس عجرم 
دعب اميف لمع     –كرابم ماشه   / موحرملا   .٤٧ ةدحو سيئرو يذيفنتلا ريدملا     –   

زـكرم سيـسأتب ماق مث       –ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملاب يناديملا لمعلا         
لغشـي ناـكو     –هللا ةمحر ىلإ يفوتو      –ناسنإلا قوقحل ةينوناقلا ةدعاسملا       

ىـف ناسنإلا قوقح ءاطشن زربأ نم دحاو وهو          –زكرملا اذه ريدم بصنم       
  .رصم

رصم ىف يرسقلا ءافتخالا ةرهاظ–ءانجسلا ةدعاسم ةيعمج ريرقت  .٤٨   . 
 . ٣٠، ٢٩  ص ص– ٢٠٠٥ماع ناسنإلا قوقحل يموقلا سلجملا ريرقت  .٤٩
ةنس سرام    ٣١ىف ضقن    .٥٠ مقر   ١٩٣٢  ةنسـلا    ١٤٤٤  ةيئاضـقلا ةـيناثلا     

ةيمسرلا ةعومجملاب  ٢٠٦مقر تحت روشنملا     نوـثالثلاو ةثلاثلا ةنسلا      .   ص  – 
٤٠٨ . 
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  الثالثالباب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أزمة فعالية النظام القضائي
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  سداسلالصفلا 

  
  
  
  

أعمال السيادة أمام قاضي  األعمال السياسية أو
  ..القانون العام

  ذريعة اإلفالت من املساءلة األمنية
  

 
                         

          
  

يروتسدلا يضاقلاو يرادإلا يضاقلا      -ماعلا نونا   قلا يضاق نأ لصألا    ةطلسـب عتمتي    -   
ةدـعاقلا عن  صـي ناـيحألا نـم ريثك يف هن   إلب اهقبطي يتلا ةيعيرشتلا صوصنلا ءازإ ةريبك      

تالكشـملل لوـلح نـم اهقبطي يتلا ةيعيرشتلا صوصنلا تلخ اذإ عابت             الا ةبجاولا ةينوناقلا  
ئشـنملا وأ يعادـبإلا رودلا اذهل ًارظنو همامأ ةحور          طملا اياضقلا يف اههجاوي يتلا ةينوناقلا     
                                                 

 .رمتؤملا ءاهتنادعب ةقرولا هذه دادعإ مت  *
 .)رصم (ةلودلا سلجم سيئر بئان **
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رـيبك يروتـسدلا وأ يرادإلا قاطنلا يف ةرداصلا ماكحألا ريثأت نإف             )١(ماعلا نوناقلا يضاقل    
يـف ةيـساسألا دـعاوقلا نأ ىـتح عمتجملا يف ةينوناقلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا ىلع                

ءاضـقلا نأ هـب ًاملسم حبصأو يرادإلا ءاضقلا م          اكحأ نم ًابيرقت اهلك ةاقتسم يرادإلا نوناقلا      
ةيسايسـلا لامعألا ةركف تبعل اذه ىلعو ةيمسرلا نوناقلا رداصم نم ًاردصم دعي يروتسدلا              

يـف ةـيذيفنتلا ةطلسلاو ةيئاضقلا ةطلسلا نيب مادطصالا عنم يف            ًامهمًارود ةدايسلا لامعأ وأ       
سيـل لئاسـملا هذه ةباقر نع ديعبلا ءاضقلا   نإف ًايئاضق اهتباقر ناكمإ يف ةقدلا ةديدش لئاسم      

ةطلسـلا ءاـطعإ ىـلع ًالمع نكلو ةلوهسب اهتباقر ءاضقلا عيطتسي ال لئاسملا هذه نأل طقف                 
يـف يئاضـقلا عـسوتلا نأ ريغ لئاسملا هذه لايح ةيريدقتلا ةطلسلا نم ربكأ                ًاردق ةيذيفنتلا   

لئاسـملا هذـه لاـيح ةيذيفنتلا ةطلس    لل ةيريدقتلا ةطلسلا ديزي نأ هنأش نم لامعألا هذه ديدحت      
ًاضـيأ عـمتجملا ةحلصم باسح ىلع لب تايرحلاو قوقحلا باسح ىلع رمألا اذه نوكي دقو      
اـهنإف ةـيرظنلا هذـه ىلع هقفلا نم لصاوتملا موجهلا نم مغرلابو اذهلو ،حضونس ام ىلع                 

يـف ةيئاضـق    ةيرظن اهنأ طيسب ببسل اهنع يلختلا ةلوهسب نكمي الو ةمئاقو ةدوجوم تلازام             
ناـيحألا ضـعب يف دمعت دق عرشملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت مث نمو يئاضق اهقيبطتو ساسألا         
وأ ةيسايسـلا لاـمعألا ةفـص غابسإب ءاضقلا ةباقر نم تاعزانملا ضعب جرخيل لخدتلا ىلإ              
يفاـنتي ثـيح ثيدحلا يعيرشتلا عقاولا يف ًاضوفرم حبصأ هاجتالا اذهو اهيلع ةدايسلا لامعأ           

ةـباقر نـم يرادإ لـمع وأ رارـق يأ نيصحت عنمت يتلا ةيساسألا ةيروتسدلا دعاو                 قلا عم 
عرشـملا دمع روتسدلا اذه رودصبو       ١٩٧١روتسد لبق يف ًادئاس اهاجتا اذه ناكو ءاضقلا           ،

بـيعلا اذـه نـم اـهريهطت ىلع ًالمع نيناوقلا فلتخم يف يضاقتلا عناوم ءاغلإ ىلإ هسفن                  
  .)٢(هاجتالا اذهيرادإلا ءاضقلا ديأو يروتسدلا 

  
  ةدايسلا لامعأو يرادإلا ءاضقلا: ًالوأ

ىـلإ اهدادـتماو ةـثيدحلا ةلودلا ةطشنأ         عيمجىلع ءاضقلا ةباقر عاستا نم مغرلا ىلع          
ةـيذيفنتلا ةطلسـلا نم ةرداص       ًالامعأ كانه نأ الإ ةيذيفنتلا ةطلسلا لامعأ نم مظعألا بلاغلا           

ةيسايسـلا اهتغبصـل وأ ةـلودلل ةبسنلاب اه         رطخل ًارظن اهرظنب هصاصتخا مدع ءاضقلا يأر      
يـفو ةـموكحلا لاـمعأ اسنرف يفو ةلودلا لامعأب ارتلجنإ يف لامعألا هذه ىعدتو ةرهاظلا                

  .ةدايسلا لامعأب رصم
ةطلسـلا لاـمعأ نيـب لصافلا دحلا مسر نم ناكم وأ نامز يأ يف عرشملا نكمتي ملو                  
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نع ةجراخلا كلتو ءاضقلا ةباقرل ةعضاخلا      ةيذيفنتلا ةـمئاق عضوف ًالثم لودلا ضعب يف ماقف ه          
كـلذ عمو اهرظنب صتخي يتلا لامعألاب ةمئاق وأ اهرظن نم ءاضقلا عنم يري يتلا لامعألاب                
نـمو ةعنام وأ ةعماج تسيل صوصخلا اذه يف اهيلإ أجل يتلا تارابعلا نأل ًارصاق هلح ءاج                 

اهسـفنب اهيلع بلغتلا مك     احملا بجاو نم حبصأو لاوحألا عيمج يف ةمئاق ةبوعصلا تلظ انه          
ةـلودلا فورـظ كـلذ يـف ةيعارم ةدايسلا لامعأ ةفئاطب صاخلا ينوناقلا مكحلا حيضوتو                
ةـقيقح ىـلع فوقولا دارأ نمل ًايرورض حبصأ دقف هيلعو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا    

ةـماعل  ا تاراـبعلا ىـلإ عوجرلاب يفتكي الأ لودلا نم ةلود يف ةلكشملا هذهب ةصاخلا لولحلا          
ةـفرعمل ماـكحألا ءارقتـسا هيلع بجي امنإو ماقملا اذه يف اهلامعتسا ىلإ عرشملا أجلي يتلا                 
دانـسإ نأ يـف كـش الو ،اهنم رخآلا ضعبلل يفنو لولحلا هذه ضعب ديكأت ليبس يف اهدهج              
ىـلع هتباقر لامعإ يف فرسأ ول ذإ ،نيتيحان نم فوخلا ىلع ثعبي ءاضقلا ىلإ ةمهملا هذه                 

اهقيقد ةيذيفنتلا ةطلسلا     لامعأ عيمج  هسـفن نم لعجيل يعيبطلا هصاصتخا نم جرخل         اهريبكو   
طسـب يف لذاخت وأ فعض نإو هريغل نوناقلا اهكرت لامعأ ىلع فارشإلا قح اهل ايلع ةطلس              
دارـفألا قوقح كلذب ضرعيف نوناقلا نم رربم اهل سيل ًادودح هصاصتخال عضو ةباقرلا كلت               

  .عايضلاوأ ءادتعالا رطخل مهحلاصمو 
  :ةيلاتلا لئاسملا هذه لوح رودت ارتلجنإ يف ةلودلا لامعأ ةمئاقو
صتـخت يتلا ايلعلا ةيسايسلا نوئشلا ةرادإل تارازولا فلتخم اهذختت يتلا لامعألا             ) ١( 

ةلودلل يساسألا ماظنلاب اهقلعتل اهرظن ءاضقلا كلمي ال ذإ؛اهب مايقلاب  .  
ةـيناطيربلا تاـكلتمملا رئاـسو       تارمعتسملا يف جاتلا اهذختي يتلا لامعألا ضعب       ) ٢(   
 .اهيلع هتدايس قحب ًالمع

 .ةيفرعلا ماكحألا نوناق نالعإ ) ٣( 

 .اهصوصن ذيفنتو تادهاعملا ماربإب ةلصتملا لامعألا ) ٤( 

ىرـي يـتلاو بـناجألا قوقحب ًارارضإ جاتلا وفظوم اهذختي يتلا لامعألا ضعب               ) ٥( 
 .ةلود لامعأ اهرابتعا ءاضقلا

،          و ةلودلا قوقحب ةقلعتملا لئاسملا     ) ٦(  اـهيلإ نيـعم ميـلقإ مض ىلع ةبترتملا اهتامازتلا
قـحي يتلا لامعألا ةفاك ءاهقفلا رابك دحأ اهيلإ فاضأ دقو يلودلا عباطلا تاذ لئاسملا كلذكو          
نيـشاينلاو بـترلا حنم يفو ناملربلا لح يف هقحك ةيريدقتلا هتطلس دودح يف اهذاختا جاتلل                
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هـيلمي ةـلودلا لـمعب صاـخلا ينوناقلا ع          ضولا نأ ىلع يزيلجنإلا هقفلا يف يأرلا رقتساو       
ءاضـقلا صتـخي ال ًايـسايس ًالمع هنم لعجيف هذاختا ىلإ هبحاص عفد يذلا يسايسلا ثعابلا                 

لـمعلا نيـب يلخادـلا نوناـقلا يف زييمتلا نكمي            "ةلودلا لمع "ظفللا اذه ةطساوب ذإ هرظنب        
  .ىرخأ ةهج نم يسايسلا لمعلاو ةهج نم يئاضقلا وأ ينوناقلا

اـهب لصتي ام لكف ةيموكحلا لامعألا ةلكشم اهيف تعنيأ يتلا ةبرتلا ربتعت اسنرف ن               أ ريغ 
حوـضولا نـم ةـجرد ىـلإ لـصو مويلا ىتح لمعلا يف اهروطت ىلإ ةيخيرات ةسارد نم                   

  .)٣(اهنمثأو لولحلا ريخب ةيبنجألا دالبلا يف ءاضقلاو عيرشتلا دادمإل يفكت جوضنلاو
  
و يعيرشتلاو يخيراتلا ساسألا-١   اسنرف يف ةموكحلا لامعأل يئاضقلا 

نـكمي ال اسـنرف يـف ةموكحلا لامعأ ةركف لامتكاو روهظ ساسأ نع ثحبلا قاطن يف                 
اهـساسأف يسـنرفلا ةـلودلا سـلجم لـمع جاتن يه ةيرظنلا هذه نأ ةحضاو ةقيقح لهاجت                
هذـه بحاـص وـه يسنرفلا ةلودلا سلجمف ةيرظنلا هذه مايقب لوقلل هدحو يفكي ال يعيرشتلا     

صتـخي يـتلا عاـضوألاو تالاـحلل يخيراتلا هروطت رم ىلع هتاقيبطت لالخ نم ةيرظنل                ا
لـمعل هـتباقر نـع اهيف مجحي يتلا كلتو تارادإلا تارارق ةيعورشم ةباقرو اهيف لخدتلاب                
وأ زوـجحم ءاضـق نـم يسـنرفلا ةلودلا سلجم ءاضق روطتو ةيذيفنتلا ةطلسلا نم رداص                 

يـف رداصـلا نوناـقلا يضتقمب تاب ءاضق           ىلإ ةلودلا سيئر قيدصت ىلع فقوتم      وياـم   ٢   
نـم ةرداصـلا تارارقلاو لامعألا ضعب كرت همزالو هاضتقم نم ناك روطتلا اذه               ١٨٧٢  

يـه ةدايسـلا لامعأ ةيرظن ن       إءاهقفلا دحأ لوق دح ىلعو هتباقر نع يأنمب ةيذيفنتلا ةطلسلا           
تابلا ءاضقلا ةطلسهحنم ءاقل ةلودلا سلجم همدق يذلا نمثلا  )٤(.  

ال ينوناـق ساـسأ دوـجوب لوـقلل ءاهقفلا ضعب هيلإ دنتسي يذلا يعيرشتلا ساسألا امأ                 
يف رداصلا نوناقلا نم   ٢٦٠ةداملا صن وهف ةيرظنلا هذهل يئاضق        ةنـس  ٢٤  يـتلاو  ١٩٧٢   ،

ةـمدقملا اياضـقلا صاصتخالا عزانت ةمكحم ىلإ اوعفري نأ يف قحلا ءارزولل نأ ىلع صنت           
ىـلإ ءاجتلالا ءالؤهل سيلف كلذ عمو ،يرادإلا ءاضقلا اهرظنب صتخ           ي ال يتلاو ةلودلا سلجمل    

يـلختلا دصـقب ًالوأ هيلإ لسري يذلا مهسامتلا ةلودلا سلجم ضفر دعب الإ ةروكذملا ةمكحملا              
ةـيرظن نأ دكؤملا نم نإف صنلا اذه ةميق لوح مئاقلا لدجلا نع رظنلا فرصبو اهرظن نع                 

قـيقد دـيدحت دوـجو مدعل كلذك لظتسو ةيئاضق سا           سألا يف يه ةدايسلا لامعأ وأ ةموكحلا      
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لاـمعأ ريبعت نأ يفكيو ،لامعألا هذه نم اهرظنب صتخت ال وأ مكاحملا صتخت يتلا لامعألل               
قـلعتملاو   ١٨٦٧ماع رداصلا مكحلا يف يسنرفلا ءاضقلا نم رداص مكح يف درو دق ةدايسلا                

هذـه ماـقأ دق ءاضقلا نأب عطقي امب          )٥(ءادعألا مئانغ ىلع ءاليتسالا يف ةيسنرفلا ةلودلا قحب       
يف رداصلا نوناقلا نم      ١٦ةداملا صن لبق ةيرظنلا      ةنـس ويام     ٢٤   ١٩٧٢     ، ناـيبلا ةفلاـس  

ةـلودلا سلجم ةسايس نأ كلذ ةيرظنلا هذه ريربتل يعيرشت صن ىلإ ءاجتلالل لاجم ال هيلعو                
ىـلإ ةرادإلا ةـجاح      نيـبو ةرادإلا لامعأ ىلع ةلماكلا هتباقر نيب نزاوتلا ةماقإ يف يسنرفلا             

هـقفلا اـهلوانتو ةيرظنلا هذه رهظأ يذلا وه ةيسايسلا هتعيبطل ًارظن مكاحملا هلوانتت ال قاطن                
يـف لصفلا لوقلا بحاص نأل لشفلاب تءاب تالواحملا هذه نكلو اهل طباوض عضو ًالواحم               

هـتاذ لمعلل ه    ترظن ريغتت دق يذلا هسفن يضاقلا وه ال مأ ةدايسلا لامعأ نم ربتعي ام ًالمع نأ               
  .اهل ىودج ال ةيرظنلا هذهل طباوض عضول هقفلا تالواحم لعجي امم هرودص فورظل ًاقبط

يقاـبو ةدايسلا لامعأ نيب ةقرفتلا ناكمإل اهعضو ءاهقفلا لواح يتلا ريياعملا تددعت دقو              
راـيعم يـه ةيسـيئر ةـثالث يف رصحنا دق ريياعملا هذه مهأ نأ الإ ةيذيفنتلا ةطلسلا لامعأ                   

تاـقيبطتلا نأ رـيغ      )٦(ةيئاضـقلا ةـمئاقلا رايعمو ،لمعلا ةعيبط رايعمو ،يسايسلا ثعاب         لا  
  .)٧(ريخألا رايعملا اذه حلاصل رمألا تمسح دق نايحألا نم ريثك يف ةيئاضقلا

هذـهل يسـنرفلا يرادإلا ءاضـقلا تاقيبطت لالخ نم لامعألا هذه رصحل ةلواحم يفو               
لاـمعألا نمضـتي    : لوألا روحملا ةيسيئر رواحم ةث    الث لوح رودت لامعألا هذه نإف ةيرظنلا      

روـحملاو اـهنم ناـملربلا فـقوم عم هفقوم براضت ةيشخ اهرظن نع ءاضقلا عنتمي يتلا                 
ضـعب يـف ةموكحلا دي ةيوقت دصقب اهرظن نع ءاضقلا عنتمي يتلا لامعألا نمضتي                . يناثلا

 ةراـث إةيشـخ اـهرظن     نـع ءاضقلا عنتمي يتلا لامعألا نمضتي        : ثلاثلا روحملاو فقاوملا  
  .ةموكحلا هجو يف ةيسامولبد تابوعص

فـقوم عـم هـفقوم براضت ةيشخ اهرظن نع ءاضقلا عنتمي يتلا لامعألا صوصخبو               
يداـع رـيغ رودـل داقعنالا ىلإ ناملربلا ةوعدب ةصاخلا ميسارملا لمشت يهف اهنم ناملربلا                

يـفف نيسـلجملا ءاضـعأ       نيبخانلا ةوعدو يداعلا داقعنالا رود ليجأتو ،باونلا سلجم لحو          
لـفك لب ديق لك نم ةقلطم ةطلس ةلودلا سيئر يف ةلثمم ةموكحلا كلمت ال تالاحلا هذه عيمج                  
روتسدلل ةموكحلا ةفلاخم تحبصأ مث نمو ،ةتباث ديعاومو ةنيعم تاءارجإ اهنأشب روتسدلا اهل             

،    قر نـع اهتعيبطب يأنت ال ةيروتسدلا تافلاخملا هذه لثمو عوقولا لمتحم ًارمأ             ءاضـقلا ةـبا
لئاـسولاو ةيسايسلا ةوقلا نم كلمي ناملربلاف        ،ةيسايس ةيخيرات بابسأ ىلإ اهتالفإ عجري امنإو        
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يـف ضوـخلا هنأـش نم سيل ءاضقلا نأ امك هسفن نع ىذألا عفد هب عيطتسي ام ةيروتسدلا                   
تاطلسـلا بحاـص بعشلا لثمت يتلا ةئيهلا عم عزانتلا ىلإ هب يدؤت يتلا ةيسايسلا لئاسملا                

سطسـغأ    ١٦يـف رداصلا همكح يف يسنرفلا ةلودلا سلجم عنتما دقو ،ًاعيمج             نـع  ١٩١٢   
باـختنال وياـم   ١٩موـي دـيدحتب ةيروهمجلا سيئر نم رداصلا موسرملا ةيعورشم صحف           

ًالـمع رـبتعي نيبخاـنلا ةوـعد موسرم نأ ىنعي امب ،روفلب ةرئاد نع خويشلا سلجم وضع                  
يـتلا لامعألا ةموكحلا لامعأ نم ربتعت كلذكو ،يئاضقل  ا قيرطلاب هيف نعطلا لبقي ال ًايموكح      

قـحو نيناوـقلا حارتقا يف قحلا لمشتو ،نيناوقلا دادعإ يف اهقح اهتطساوب ةموكحلا سرامت               
ءاضـقلا عنتمي يتلا لامعألا امأو ،ةيفرعلا ماكحألا نالعإب رداصلا موسرملا كلذكو ،اهرادصإ        

نمألاـب ةـصاخلا ريبادتلا لوح رودتف فقاوم   لا ضعب يف ةموكحلا دي ةيوقت دصقب اهرظن نع    
صوصـخلا هـجو ىلع بناجلا اذه       يف  ذختت يتلا ريبادتلا ضعبك ،ةلودلل يجراخلاو يلخادلا        

ةـلودلا نمأ ىلع ةظفاحم ةموكحلا اهذختت يتلا ريبادتلا كلذكو ،برح يف ةلودلا كابتشا ءانثأ               
،      اهذاختاك راطخألا ةهجاوملو تابارطضالا تاقوأ يف يلخادلا       ةـئبوألا ةحفاكمل ةنيعم ريبادت

ًاضـيأ ةـيموكحلا لامعألا يف لخدتو اهنع مهداعبإو ةلودلا يضارأ لوخدب بناجألل حامسلاو       
اـهرظن نـع ءاضقلا عنتمي يتلا لامعألا نم هنإف ًاريخأو ةيبرحلا لامعألاب ةصاخلا لئاسملا               

لوـح ساسألا يف ر     ودت لامعألا هذه نإف ةموكحلا هجو يف ةيسامولبد تابوعص ةراثإ ةيشخ          
  .)٨(ةيميلقإلا ةلودلا ةدايسب قلعتت يتلا لئاسملاو ةيلودلا تاقافتالاو تادهاعملا قيبطت

يـف هـنأ يسـنرفلا ةلودلا سلجم ءاضقل هليلحت لالخ نم رياد رياس حاتفلادبع               . د يريو 
ريسـب قـلعتت لامعألا هذه نإف ناملربلا يسلجمب ةموكحلا ةقالعب ةصاخلا لامعألا صوصخ           

ضـفو ،هـعامتجا ليجأتو ةيداع ريغ وأ ةيداع تارود يف ناملربلا داقعنا ميظنتك نيسلج               ملا
قـحك يعيرشتلا لمعلا يف ةموكحلا ةمهاسم اهيف لخدي كلذكو ،باونلا سلجم لحو تارودلا              
باـختنال ةدـهمملا لامعألا اهيف لخدي كلذكو ،نيناوقلا رادصإ ميسارمو ،يعيرشتلا حارتقالا             

ةمهاسـم كلذـكو نيسـلجملا ريسـب ةصاخلا لامعألا نأ يري ،ةيعير             شتلا تائيهلا ءاضعأ  
يـتلا ةيعيرشـتلا ةفيظولاب قلعتت اهنأل ةدايسلا لامعأ نم دعت ال يعيرشتلا لمعلا يف ةموكحلا           
دودـح يفو ،روتسدلا صوصنل ًاقبط يعيرشتلا هصاصتخاب همايق ءانثأ ةلودلا سيئر اهرشابي             

،  ءارزولا ةطساوب ةيرازولا ةيلوئسملا   ةـيذيفنتلا ةطلسلا نع ةرداص لامعأ ددصب انسل يلاتلابو
هذـه يـف ةقالعلا نوكتو ،روتسدلا هايإ هحنمي قحك ةيذيفنتلا ةطلسلا سيئر اهرشابي لامعأ وأ           

تاطلسـلا نيـب لصـفلا يـضاق سيـل ةلودلا سلجمو ،طقف نيتطلس ىلع ةر                وصقمةلاحلا  
لاـمعأ اـمأ بسحف دارفألاو ةيذيفنتلا        ةطلسلا نيب روثت يتلا ةقالعلاب صتخي هنكلو ،ةفلتخملا         



 -١٦٣-

،    -ةيذيفنتلا ةطلسلا نع ًالعف ةرداص يهف تاباختنالاب ةصاخلاو ثلاثلا عونلا            دارـفألا سمتو  
ةفصـب ةيئاضـقلا ةـباقرلا نع جرخت ال اهنإف مهنيبو اهنيب ةرشابم ةقالع مايق اهيلع بترتيو                 

عـجري امنإ اهرظنب سلجملا     صاصتخا مدعو ةنيعم دودح يف اهل عضخت لب اسنرف يف ةقلطم            
صاصـتخا مدـعف ةيموكحلا لامعألا ةركف ىلع ءانب سيلو ةيروتسدلا صوصنلل هريسفت ىلإ              
صوصـن ىلع ءانب قلطملا ناملربلا سلجم صاصتخا ةركف ىلإ عجري اهرظنب ةلودلا سلجم              
يسـنرفلا هقفلا ديؤي هنإف كلذ عمو مهتيوضع ةحصو ءاضعألا باختنا ةيعرش رظنب روتسدلا              

تاـعزانملا نأل تاـباختنالل دـهمملا لمعلا فييكت يف سلجملا بناج نم عسوتلل هداقتنا                يف  
يـتلا ةينوناقلا نيحشرملا زكارم ىلع رصتقت ال تاباختنالل دهمملا لمعلا اهريثي يتلا ةينوناقلا     
نيبخاـنلا قوـقح ىـلإ دتمت لب باختنالا ةيعرش يف لصفلا قيرط نع ناملربلا اهيف لصفي                 

قـح نـم مهنـيكمتل نيبخاـنلا مامأ نعطلا باب حتف ةرورض دكؤي امم تيوصت            لا يف مهسفنأ  
  .)٩(نوناقلا هايإ مهلوخي يذلا تيوصتلا

ةـقلطم ةناصح يه ةدايسلا لامعأ ةناصح نأ ىلع ءاهقفلا قافتا ىلإ ريشن نأ دون ًاريخأو                
  .)١٠(ضيوعتلاو ءاغلإلا ىواعدل ةبسنلاب كلذكو يندملاو يرادإلا ءاضقلا صاصتخال ةبسنلاب

  
ءاضقلاو عيرشتلا نيب رصم يف ةدايسلا لامعأ-٢    

ماـع يـف مـت يذلا         -يئاضقلا حالصإلا لبق رصم يف يئاضقلا جاودزال        لناك    ١٩٣٩ 
عيرشـتلا نم لك نيب ةدايسلا لامعأ ةيرظن روطت فالتخا يف هرثأ       -ةطلتخملا مكاحملا ءاغلإب      

ثالثـب رـم دـق طلتـخملا عيرشتل         ا يف ةدايسلا لامعأ ةيرظن ىلع صنلاف يلهألاو طلتخملا        
ةنس يف أدبتو يلوألا ةلحرملا       :لحارم بـيترت ةـحئال يـف صن اهنع دري مل ثيح            ١٨٧٥   

ةداملاب ءاج ثيح     ١٩٠٠ةنس يف ةيناثلا ةلحرملاو ةطلتخملا مكاحملا        دـعب ةـحئاللا نـم       ١١   
ةـيكلمل  ا ةـيثيح نـم ةموكحلا كالمأ يف مكحت نأ         ) ةطلتخملا(مكاحملا هذهل سيل هنأ اهليدعت      

اهذـختت يـتلا وأ ةماعلا اهتطلس بجومب اهيرجت يتلا ةموكحلا لامعأ يف مكحت نأ اهل سيلو                 
رسـفت نأ اـهل سيلو حئاوللاو نيناوقلا كلتل ًاذيفنتو ةيمومعلا ةرادإلا حئاولو نيناوق ىلع ءانب                

قـح  ب لـمعلا كـلذ نم قحلي يذلا ررضلا يف رظنت نأ اهل امنإ هذيفنت فقوت وأ ًايرادإ ًارمأ                  
تازاـيتمالا ءاغلإ ةبسانمبو تادهعتلا وأ نيناوقلا وأ تادهاعملا يضتقمب هبستكا يذلا يبنجألا             

ةـحئال عورشـمب ةيرصملا ةموكحلا تمدقت        ٨/٥/١٩٣٧يف ورتنوم رمتؤم داقعناو ةيبنجألا        
 ٤٩مـقر نوناقلا ردص دقو ،ةميدقلا ةطلتخملا مكاحملا بيترت ةحئال نم ًالدب يئاضقلا ميظنتلا               
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ةداملا تصنو يئاضقلا ميظنتلا ةحئالب       ١٩٣٧ة  نسل ةدايسـلا لاـمعأ ةناصـح ىلع هنم         ٤٣   
  .ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب اهرظنب ةطلتخملا مكاحملا صاصتخا مدعو

ينوي ١٤يف ةرداصلا ةيلهألا مكاحملا بيترت ةحئال نإف يلهألا عيرشتلل ةبسنلاب امأ             ةنـس   ه   
تلابو ةدايسلا لامعأ ىلإ رشت مل      ١٨٨٣ دـقو يـلهألا ءاضقلا مامأ اهتناصح ىلع صنت مل يلا            

ةنسل   ٩٠مقر نوناقب موسرملا ردص      يف   ١٩٣٧  ةداملا ليدعتب ربوتكأ     ١١  ةـحئاللا نم   ) ١٥( 
نأ ةـيلهألا مكاـحملل سيل اهلوقب ةدايسلا لامعأ ةناصح ىلع اهنم ةرشاعلا ةرقفلا يف تصنو                

تازاـيتمالا ءاغلإ ةبسانمب كلذ ناكو       ةدايسلا لامعأ يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب رظنت          
دـعبو ىرخألل ةقباطم اهنم لك حبصت ىتح ةطلتخملا ةحئاللا نم            ٤٣ةداملا ليدعتو ةيبنجألا      

ةنسـل    ١٤٧مقر ءاضقلا ماظن نوناق ردص ةطلتخملا مكاحملا ءاغلإ          دـيدحتو ميـظنتل     ١٩٤٩   
اذه نم  ١٨ةداملا تصن دقو اهتاجرد فلتخمب ةيلهألا مكاحملا صاصتخا          هـنأ ىـلع نوناقلا         

لوؤـت نأ نود اهلو ةدايسلا لامعأ يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب رظنت نأ مكاحملل سيل                 
يفلصفت نأ هذيفنت فقوت وأ يرادإلا رمألا  :  

لوـقنم وأ راقع نأشب ةموكحلاو دارفألا نيب عقت يتلا ةيراجتلاو ةيندملا تاعزانملا              - ١
 .كلذ ريغ ىلع نوناقلا اهيف صني يتلا تالاحلا ادع

تـعقو ةـيرادإ تاءارجإ ببسب ةموكحلا ىلع ةعوفرملا ةيندملا ةيلوئسملا ىواعد             - ٢
 .حئاوللاو نيناوقلل ةفلاخم

  .)١١(اهيف رظنلا قح نوناقلا اهلوخي يتلا ىرخألا لئاسملا لك - ٣
مـهأ نإـف ةدايسلا لامعأ صوصخ يف يلهألا ءاضقلا تاقيبطتو تاهاجتا صوصخ يفو             

 اـهريغو ،ةدايسـلا لامعأ ةيرظن نيب ًاريثك طلخي ناك هنأ ءاضقل           ا اذه هاجتا ىلع تاظحالملا    
ةرـكفب عفدـلا يـف ةموكحلا اياضق ةرادإ ةغلابم نع ًالضف ةينوناقلا تايرظنلاو ئدابملا نم                
               ، يسايسـلا ثـعابلا ةركف نيب حوارتي ناك ةدايسلا لامعأب صاخلا رايعملا نأو ةدايسلا لامعأ

لـمعلا صـحفب موـقت يتلا ةمكحملا ةعيبط نأ ظحالمل           ا نم هنأ امك لمعلا ةعيبط رايعم وأ       
اذـه رـهظيو ةدايسـلا لاـمعأ نم دعي ال ام وأ دعي ام ديدحت يف ريبك رثأ اهل هيف نوعطملا              

دـمعت تناك ةريخألا هذه نأ ذإ        ؛ةطلتخملا مكاحملا اهيف تناك يتلا ةرتفلا يف ًاصوصخ قرافلا          
اـم وهو بناجألا قوقح ىلع ًاظافح ةدايسلا         لامعأ ةركف لامعإ نم ديدشلا قييضتلا ىلإ ًامئاد         

  .)١٢(صوصخلا اذه يف ةيلهألا مكاحملا كلسم نع فلتخي
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  .صاخ ًاثحب اهل درفن اننإف ةلودلا سلجم نوناق يف ةدايسلا لامعأ امأو
ءاضقلاو عيرشتلا نيب ةلودلا سلجم ءاشنإ دعب ةدايسلا لامعأ-٣  :  

مـقر رصم يف ةلودلا سلجم ءاشنإب نونا  ق لوأ يف ةدايسلا لامعأ ةناصح ىلع صنلا ءاج  
ةنسل ١١٢ ةيتآلا تابلطلا لبقت ال هنأ ىلع هنم ةسداسلا ةداملا تصن ثيح١٩٤٦   :  

يسـلجمب ةـموكحلا ةـقالعل ةـمظنملا لامعألاب ةقلعتملا تارارقلا نع ةمدقملا تابلطلا              
وأ ةيسايسـلا    تاقالعلا نعو ةلودلل يجراخلاو يلخادلا نمألاب ةصاخلا ريبادتلا نعو ناملربلا           

لاـمعأ نـم لـمعب ةقلعتملا تابلطلا رئاس مومعلا ىلعو ةيبرحلا لامعألاب ةصاخلا لئاسملا               
ةنسل ٩مقر نوناقلا نم ةعباسلا ةداملا تصن دقو ةدايسلا     صوصـخب ظافلألا تاذ ىلع  ١٩٤٩   

ةرقف   ١٢ةداملا امأ ةدايسلا لامعأ      ةنسـل    ١٦٥مقر نوناقلا نم    ) أ(  ةداـعإب صاـخلا     ١٩٥٥   
رظنلاـب يرادإ ءاضـق ةئيهب ةلودلا سلجم صتخي ال هنأ ىلع تصن دقف ةلودلا سلجم م                 يظنت

ةدايسـلا لاـمعأل ةلثمأ كانه تناك نأ دعب هنأ ظحالملاو ةدايسلا لامعأب ةقلعتملا تابلطلا يف                
ةنسل   ١١٢مقر نوناقلا نم ةسداسلا نيتداملا يف        مـقر نوناقلا نم ةعباسلاو       ١٩٤٦  ةنسـل   ٩   

نتما نيح يف   ١٩٤٩ ةنسـل    ١٦٥مـقر نوناـقلا يف ةلثمألا هذه ديدرت نع عرشملا ع               ١٩٥٥ 
لاـمعأ نـم وـه هـيف نوعطملا لمعلا نأب عفدلا نأ ررق ريخألا نوناقلا يف هنأ نع ًالضف                    
نينوناـقلا يـف لوـبقلا مدـعب ًاـعفد ناـك هنأ نيح يف صاصتخالاب قلعتم عفد وه ةدايسلا        

  .)١٣(نيقباسلا
نوناقلا نم  ١١ةداملا تصن دقو     مقر     ةنسل   ٤٧  ال هـنأ ىـلع ةلودلا سلجم نأشب         ١٩٧٢   

  .ةدايسلا لامعأب ةقلعتملا تابلطلا يف رظنلاب ةلودلا مكاحم صتخت
روصـت نـكمي الو ،لوألا ماقملا يف ةيئاضق ةيرظن يه ةدايسلا لامعأ ةيرظن تناك املو                

نـم هـن    إف صوصخلا اذه يف مكاحملا ماكحأ ليلحت لالخ نم الإ لامعألا هذه ةعيبطو قاطن             
ىنسـتي ىـتح ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا كلذكو يرادإلا ءاضقلا ةمكحم ماكحأ عبتت يرورضلا              
ةدايسـلا لاـمعأ ةركفل راطإ عضو مث نمو ،ةيهقفلا تايرظنلا ءوض يف ماكحألا هذه ليصأت                
ةـمكحم ماـكحأ مـهأل درسـب اذه انثحب نم يفتكنس اننأ ريغ يرصملا يرادإلا ءاضقلا يف                  

حـضون مـث ةدايسلا لامعأ نم دعي ام صوصخ يف ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملاو      يرادإلا ءاضقلا   
مقر نوناقلا نم ١١ةداملا صن ةيروتسد يدم  ةنسل ٤٧  نايبلا فلاس١٩٧٢   .  
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يرادإلا ءاضقلا ةمكحم ماكحأ-٤  :  
نـم رـبتعي ةدـيرج رادصإ يف ةضراعملا رارق نأ ىلإ يرادإلا ءاضقلا ةمكحم تبهذ                

اهنأـش يـف هقفلا هيلع عضاوت امك يه ةدايسلا لامعأ نإف لوبقم ري              غ لوق وه ةدايسلا لامعأ    
نـم ةسداسـلا ةداملا اهل تبرض دقو ،ايلعلا اهتطلس يضتقمب ةموكحلا اهرشابت يتلا لامعألا               

  .ةلثمأ ةدع ةلودلا سلجم نوناق
ةنسل ٥مقر ىوعدلا ( ةسلج – ق ١    )٢٠٥ ص ١ س ١٠/٣/١٩٤٧ 

اذـه نـم ربتعي الو ةلودلل ايلعلا ةسايسلاب اهبلغأ          يف لصتت ةدايسلا لامعأ نأ ىلإ تبهذ        
تارارـقلا هذـه لـثم نأ ذإ حئاوـللاو نيناوقلل ًاذيفنت تارارق نم ةموكحلا هردصت ام ليبقلا              
اـهعفري اـم ةريطخلا ةيمهألاو نأشلا نم اهل سيلو ةيداعلا ةموكحلا لامعأ ةرئاد يف جردنت                

صنـل ًاـقيبطت ردصي يذلا يرادإلا رارقلاب ةلودل     ل ايلعلا ةسايسلاب ةقلعتملا لامعألا ةبترم ىلإ      
لاـمعأب اـهل ةلص الو حئاوللاو نيناوقلا ذيفنتب قلعتت يتلا تارارقلا نم نوكي ةحئال وأ نوناق      
حارتقاـب ةموكحلا اهردصت يتلا تارارقلاو تارارقلا هذه لثم نيب زييمتلا بجي اذهلو ةدايسلا              

رارقلاـف هـيلعو ةدايسـلا لامعأ نم يه يتلاو باو    نلا سلجم ىلإ اهتلاحإبو حئاوللاو نيناوقلا 
  .ةدايسلا لامعأ نم ًالمع نمضتي ال ةاغلم ةينوذأم ةداعإب لدعلا ريزو نم رداصلا

ةنسل ٣٠٤مقر ىوعدلا ( ةسلج ق ١    )٣٣٨ ص ١ س ٢١/٤/١٩٤٨ 
لاـمعأ نـم ربتعت يتلا لودلل يجراخلاو يلخادلا نمألاب ةصاخلا ريبادتلا نأ ىلإ تبهذو               

ةـمكحم ىـلع كلذـل ًاعبت مرحيو ةلودلا سلجم ءاشنإ نوناق نم ةسداسلا ةداملل ًاقبط                 ةدايسلا  
اهتطلس بجومب ةموكحلا اهذختت يتلا ايلعلا تاءارجإلا كلت يه اهل ضرعتلا يرادإلا ءاضقلا             
صوصـنل ًاـقيبطت اهذـختت يـتلا كلت امأ هباصن ىلإ هدرو هبابتتساو نمألا ظفح يف ايلعلا                  

ةـيداعلا ةيرادإلا تارارقلا نم يهف نأشلا اذه يف اهتطلس ليصافتل ةرشابمو            حئاوللاو نيناوقلا   
ًاضيوعتوءاغلإ يرادإلا ءاضقلا ةباقرل عضخت يتلا  .  

ةنسل ٢٥٢مقر ىوعدلا ( ةسلج – ق ١    )٥١٤ ص ٢ س ١٣/٤/١٩٤٨ 
نـم ربتعت يتلاو ةلودلل يلخادلا نمألاب ةصاخلا ريبادتلا ليبق نم ربتعي ال هنأ ىلإ تبهذو                

ةـيمومعلا ةباينلا رمأ ذيفنت نع ةصاخلا هتطلس ضحمب سيلوبلا رادمكح عانتما ةدايسلا لام              عأ
ًاـضرتعم ناحتمالا ةيدأت نم ةيانج ةيضق يف هماهتا لجأ نم ايطايتحا سوبحم بلاطل نذإلاب               

  .ةرادإلا ةفيظو ميمص نم ةيريدقت تارابتعا ىلإ هفرصت يف ًادنتسم نذإلا اذه ىلع
ةسلج – ق ٣ةنس  ل٣٧٦مقر ىوعدلا (   )٦٠٠ ص ٢ س ٢٧/٤/١٩٤٨ 
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نوناـق صنل ًاقيبطت ردصي يذلا يرادإلا رارقلا ةدايسلا لامعأ نم دعي ال هنأ ىلإ تبهذو                
وـه اـمك ةدايسلا لامعأ نم ربتعي ءارجإل قيبطت وه امنإ رارقلا اذه ناك ولو ىتح ةحئال وأ                   

رداصـلا رارقلا كلذكو ةيفرعلا ماكح      ألل ًاذيفنت ذختت يتلا ةيدرفلا ةيرادإلا تارارقلا يف نأشلا        
  .حالسلا زارحإ صخر بحسب

ةنسل ٢٥٢مقر ىوعدلا (     ةسلج ق ١    )٥١٤ ص ٢ س ١٣/٤/١٩٤٨ 
ةنسل ٩٤٥مقر ىوعدلاو (         ةسلج ق ٢   ٢٢/١١/١٩٤٩(  

ًارارـق نأ ىـلإ ًاساسأ عجرت ال ىعدملا اهب بلاطي يتلا غلابملا تناك اذإ هنأ ىلإ تبهذو                  
ةدـهاعم صوصـن ىلإ عجرت امنإو هنع ضيوعتلا قحتسيو نيناوقلل ةفلاخملاب             ردص دق ًايرادإ    

تادـهاعملا ريسـفت يف عازنلا نإف ضيوعت نم ىعدملا هبلطي ام ىلع اهقابطنا ىدمو ياسرف       
ال يـتلا ةدايسـلا لاـمعأ نم دعيو ةيسايسلا رومألا نم وه دارفألا وأ ةلودلا ىلع اهقيبطتو                  

  .ةموكحلا اهنع لأست
ةنسل ٥١٦مق ر ىوعدلا( ةسلج – ق ٢    )٨٥١ ص ٣ س ٢٦/٥/١٩٤٩ 

ةـفاكب ماـيقلا مـهب طوـنملا يرلا لاجر اهردصي يتلا ةيرادإلا رماوألا نأ ىلإ تبهذو                 
تاـميلعتلاو نيناوقلا اهتمسر يتلا دودحلا يف كلذو ناضيفلا لئاوغ نم دالبلل ةعقاولا لامعألا              

يـف اـهنأل ةدايسـلا لامعأ نم ربتعت ال        ةيمومعلا لاغشألا ةرازو نم مهيلإ ةرداصلا ةيرادإلا        
ًاذـيفنت ةـيداعلا مهتاصاصتخا دودح يف نوفظوملا اهب موقي يتلا ةيرادإلا لامعألا نم عقاولا               

  .نيناوقلل
ةنسل ٢٠مقر ىوعدلا (   ةسلج – ق ١    )٧٣٨ ص ٤ س ١١/٥/١٩٥٠ 

ةراد إ ةطلـس ال مكح ةطلس اهرابتعاب ةموكحلا نم ردصت يتلا كلت يه ةدايسلا لامع              أنأ  
ةيسايسـلا تاقالعلل ةمظنم وأ ناملربلا يسلجمب ةموكحلا ةقالعل ةمظنم ًالامعأ نوكت ةرات يهف   

وأ يـلخاد بارطضا نم ماعلا نمألا نع عافدلل ذخت          يريبدت نوكت ًاروط يهو ةيبنجألا لودلاب       
وأ برـحلا نالـعإ وأ ةـيفرعلا ماكحألا نالعإك كلذو يجراخ ودع نم لودلا ةمالس نيمأتل            

هـيف عـجري يعوضوم رايعم لامعألا هذه يف طباضلاو ةيبرحلا لامعألاب ةصاخلا لئا              سملا
  .ةضراع تاسبالم نم اهب طيحي ام ىلإ ال اهتاذ يف لامعألا ةعيبط ىلإ

ةنسل ٥٨٧مقر ىوعدلا (     ةسلج – ق٥    )١٠٩٩ ص ٥ س ٢٦/٦/١٩٥١ 
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يـف ة  ـضراعملا وأ اـهئاغلإ وأ فحصـلا لـيطعت يف ةرادإلا تافرصت نأ ىلإ تبهذو            
  .ةدايسلا لامعأ نم تسيلو ةيرادإ تارارق ربتعت اهرودص

ةنسل ٥٨٧مقر ىوعدلا (     ةسلج - ق٥    )١١٠١ ص ٥ ص ٢٦/٦/١٩٥١ 
  :اهل مهممكح يف تبهذو 

مأ ةـيرادإ رماوأ تناك     أءاوس ةيرادإلا لامعألاو ةدايسلا لامعأ نيب ةقرفتلا رايعم نأ ىلإ           
فـيرعت عـضو عيطتسـي ال هنأ الإ هتعيبطو لمعل           ا هنك هساسأ يدام رايعم وه ةيدام ًالامعأ       

فورـظ يـف يـقري دـق ًايرادإ ًالمع ربتعي ام نأ ذإ ةدايسلا لامعأل قيقد رصح وأ مساح                    
نـم ًالـمع رـبتعي ام نأ امك ةدايسلا لامعأ ةبترم ىلإ ام ةلود يف ةنيعم ةيسايس تاسبالمو                   

  .ةيرادإلا لامعألا ىوتسم ىلإ يرخأ فورظ يف طبهي دق ةدايسلا لامعأ
ةنسل ١٣مقر ىوعدلا (     ةسلج – ق ٧    )١٥٨ ص ١٠ س ١٩/١/١٩٥٦ 

يناـطيربلا شيـجلا دوـنج ةمواقمب سيلوبلا لاجرل ةيلخادلا ريزو نم رداصلا رمألا ن               إ
ةدايسلا لامعأ نم ًالمع ربتعي١٩٣٦ةنس ةدهاعم ءاغلإ رثأ لاتقلاب   .  

ةنسل ١٣مقر ىوعدلا (     ةسلج – ق ٧    )١٥٧ ص ١٠ س ١٩/١/١٩٥٦ 
نمـض جردـنت اهيلع مئاقلا ماظنلاو اهسفن ةيامحل ةيرورض ةروثلا اهارت يتلا ريبادتلا ن               إ

لـيبق نـم ةروثلا عم نومءالتي ال نيذلا طابضلا نم ددع نع ءانغتسالا رارقو ةدايسلا لامعأ               
  .لامعألا هذه

ةنسل ٤٠٧٩مقر ىوعدلا (     ةسلج – ق٧    )٢٣٤ ص ١٠ س ٧/٣/١٩٥٦ 
ريبادـتلا نم ذختت نأ دالبلا يف ةيعرشلا ةطلسلا تحبصأو ت           حجن دقو ةروثلا قح نم نأ     

اـم لـك داعبإو اهفادهأ قيقحتل ًامدق ريسلاو اهقاطن ميعدتو اهتمالس نيمأتل ًايرورض هارت ام                
ةداـيق سـلجم سيئر رارق ربتعي كلذل ًاعبتو فادهألا هذه قيقحت ليبس يف فقي نأ هنأش نم                  

اهفادـهأ قـيقحتل اـهيلع مئاقلا ماظنلاو ةروثلا ةيامحل ذخت      ا ًاريبدت شاعملا ىلإ ةلاحإلاب ةروثلا    
  .ةدايسلا لامعأ نم هنأل ةلودلا سلجم صاصتخا نم رظنلا كلذب جرخيو

ةنسل ٣٧١٥مقر ىوعدلا (       )٣٨١ ص ١١ س ٢٥/٤/١٩٥٧ةسلج - ق٧ 
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ًاـماع ًايركسـع ًامكاح هفصوب ةروثلا دئاق نم صاخشألا دحأ لاقتعاب رداصلا رارقلا ن               إ
يرادإًارارق ربتعي ةيفرعلا ماكحألا نوناق ىلإ ادانتساو ةدايسلا لامعأ نم دعي الوًا   .  

ةنسل ٢٣مقر ىوعدلا (     ةسلج ق ٩    )٣٥٤ ص ١١ س ١٦/٤/١٩٥٧ 
نم ًالمع تسيلو ةلودلل يلخادلا نمألاب ةصاخلا ريبادتلا نم ةماع ةفصب داعب            إلا رماوأ ن  إ

صتـخت اـمم ةـيداع ةـيرادإ رـماوأ ي           ه امنإو اهصاصتخا نع جرخت يتلا ةدايسلا لامعأ       
  .)١٤(اهيلع ةبترتملا ضيوعتلا تابلطو اهئاغلإ تابلط رظنب ةمكحملا

  -:ةثيدحلا اهماكحأ يف تبهذو
ًاسـيئر هفصوب هنم ردصي مل ةيروهمجلا سيئر نم ةرداصلا ةرازولا ليكشت رارق نأ ىلإ               

ةداـملا يضـتقمب هـل ةلوخمل       ا ةطلسلا ىلإ ادانتساو ةلودلل ًاسيئر هتفصب امنإو ةيرادإ ةطلسل         
لاـمعأ يف جردنيو مكح ةطلس هرابتعاب ةيروهمجلا سيئر نم ردصي وهف روتسدلا نم               ١٤١  

  .ةدايسلا
ةنسل ١٩٨مقر ىوعدلا (       ةسلج ق ٣٣   ٢٠/٣/١٩٧٩(  

هـنع ةقثبنملا ناجللاو مالسلل يرصملا سلجملا لحب هيف نوعطملا رارقلا نأ ىلإ تبهذو              
قاـطن يـف يـبرعلا يكارتشالا داحت        الل ًاسيئر ه  فصوب ةيروهم جلا سيئر نم رداص وه امنإ     

دـعي امنإو نوناقلا يف موهفملا ىنعملاب ةرادإلا تارارق قاطن نم هجرخي امم ةيسايسلا هتفيظو     
  .ةدايسلا لامعأ نم

ةنسل ٧١٧مقر ىوعدلا (       ةسلج – ق ٣٢   ٢٦/٦/١٩٧٩(  
  .ديفاد بماكب مالسلا ةيقافتادقعب ةيروهمجلا سيئر رارق ةدايسلا لامعأ نم دعي كلذكو 

ةنسل ٢٨٧مقر ىوعدلا (       ةسلج – ق ٣٣   ١/٥/١٩٧٩(  
ةنسل   ٤٩٦مقر ةيروهمجلا سيئر رارق      اـيلعلا ةنجللا تاصاصتخا ديدحتو ليكشتب       ١٩٨١   

ةـلودلا نايك ىلع ظافحلا فدهتسي ًاماع ًايسايس ًالمع هتعيبطب ربتعي رارق وه ةينطولا ةدحولل               
  .ةدايسلا لامعأ نم دعي يلاتلابو ،ةيساسألا ايلعلا اهحلاصمو

ءاتفتـسالا ىـلإ نيبخاـنلا ةوعدب ةيروهمجلا سيئر رارق ةدايسلا لامعأ نم ربتعي كلذكو               
فدهتسـي يـسايس رارق وه روتسدلا نم         ٧٤ةداملا ىلإ ادانتسا هنم ةرداصلا تارارقلا ىلع          

نـم رـبتعي يلاتلاب     و ،تارارقلا رادصإ ةم   ءالم ريدقت يف ةيروهمجلا سيئرل بعشلا ةكراشم      
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  .ةدايسلا لامعأ
سيردـتلا ةـئيه ءاضعأ ضعب لقنو        نييفحصلا ضعب لقنب ةيروهمجلا سيئر تارارق امأ        

صاخـشألا ضـعب ىـلع ظفحتلابو تايعمجلا ضعب لحبو ةدونش ابنألا نييعت رارق ءاغلإبو               
تاـئيهلا ضعب لاومأ ىلع ظفحتلابو تاعوبطملاو فحصلا ضعب صيخارت ءاغلإب تارارقو            

ةـيروهمجلا سيئر دانتسا اهتعيبط نم ريغي الو ،ةيرادإ تارارق يه تاعامجلاو تامظنم             لاو
ًايسايس اهيلع ثعابلا ناك ولو ىتح روتسدلا نم٧٤ةداملا ىلإ اهرادصإ يف   .  

ةنسل ٣١٢٣مقر ىوعدلا (       ةسلج – ق ٣٥   ٢٢/١٢/١٩٨١(  
ةـعماجلل ةعباتلا ةعارز    لاو ةيمنتلل ةيبرعلا ةمظنملا ةدصرأ ديمجت رارق نأ ىلإ تبهذ امك          

ةـلاحل ةاعارم ةيسايسلا اهتيلوئسم قاطن يف هتذختا ةلودلا نأل ةدايسلا لامعأ نم وه ةيبرعلا               
اـهتاقالعو ةـموكحلا اهذـختت يـتلا ريبادـتلاب قلعتيو دالبلا تايداصتقا نيمأتلو ةرورضلا               

  .ةيلودلا تامظنملا نم اهرابتعاب ةيبرعلا لودلا ةعماجب ةيسايسلا
ةنسل ١٧٢٩مقر ىوع دلا(       ةسلج – ق ٣٦   ٧/١/١٩٨٦(  

ةنسـل  ٤١٥مقر ةيروهمجلا سيئر رارق نأ ىلإ تهتنا امك       سـلجم لـح نأشـب    ١٩٩٠   
نـم ردـص دقو      ٢٩/١١/١٩٩٠موي بعشلا سلجم ءاضعأ باختنال نيبخانلا ةوعدو بعشلا           

لاـجم يـفو ،ةيسايسـلا ةـعامجلا ةحلصم قيقحت ًافدهتسم مكح ةطلس هفصوب ةلودلا سيئر       
،             ع ءاضـقلا ةباقر نع يأنت يتلا ةدايسلا لامعأ نم دعي رارقلا اذه نإف ناملربلاب ةموكحلا ةقال

مدـعب عفدـلا نـع تاـفتلالا بجوتسـي امم هنأشب راثي ام رظنب ًايئالو ةمكحملا صتخت الو                   
ىـلع هنإف ئراوطلا ةلاح نالعإ رارق كلذكو ةمكحملا هذه صاصتخا نع يأني ذإ هتيروتسد               

ةدايسـلا لامعأ نم دعي امنإ هل ةيذيفنت ريبادت نم ذختي ام نودو يرادإلا ءاضقل   ا هيلع درطا ام   
  .ةرادإ ةطلس ال مكح ةطلس اهفصوب ةموكحلا نم ردصت يتلا

ةنسل ٦٦٧مقر ىوعدلا (       ةسلج – ق ٤٥   ٢٧/١١/١٩٩٠(  
ءارزوـلاو ءارزولا سيئر ني     يعتو ةرازولا ليكشتب ةيروهمجلا سيئر رارق نأ ىلإ تبهذو        

يلاـتلابو ةرادأ سيلو مكح ةطلس هتفصب يأ ةلودلل ًاسيئر هتفصب ةيروهمجلا سيئر نم              ردصي  
  .ًاضيوعتو ءاغلإ هيلع نعطلا رظنب ةمكحملا صتخت الو ةدايسلا لامعأ نم دعي

ةنسل ٢٥٥٠ىوعدلا (       ةسلج ق ٥٤   ١٩/٦/٢٠٠١(  
  



 -١٧١-

  .نيظفاحملا نييعت صوصخب رمألا كلذكو
ةنسل ١٢١٠٦مقر ىوعدلا (       ج ق٥٥    )٥/٢/٢٠٠٢ةسل  

  .ًاباجيإ وأ ًابلس ةيروهمجلا سيئر بئان نييعتب رداصلا رارقلا كلذكو
ةنسل ٢٣٦٦٨مقر ىوعدلا (       ةسلج ق ٥٧   ٢٥/٥/٢٠٠٤(  

  
ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا هاجتا-٥  :  

يـه برحلا تاقوأ يف مئانغلا طبضو نفسلا شيتفت ةيلمع نأ هب ملسملا نم هنأ ىلإ تبهذ                 
اـمأ يجراـخلا اهنمأ نوصل ةلودلا اهذختت يتلا ةيبرحلا ريبادتلاب اهلاصتال            ةدايسلا لامعأ نم    

هـنع لأسـت يرادإ لـمع وهف اهترداصم دعب مئانغلا كلت عيب يف ةرادإلا هبكترت يذلا أطخلا                  
  .شغ ىلع ًايوطنم فرصتلا اذه ناك ىتم اميسال ةرادإلا

  )٩٨٩ ص ٣ س ٢٩/٣/١٩٥٨ةسلج ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا (     
طوـنملا هـنأ اهساسأ ءاضقلا ةيالو نم ام لمع جارخإ يف عراشلا ةطلس نأ ىلإ تبه                 ذو

اذـه ةليـسو رايتخا ةيرح هلو اهتاصاصتخا نييعتو ءاضقلا تاهج بيترت روتسدلا صنب هب               
نـم اهجارخإل ةليسو وه ةدايس لامعأ اهنأب ةموكحلا لامعأ ضعب عرشملا فصو             . جارخإلا

ةنسل   ٣١مقر نوناقلا نإ    ف اذه ىلعو ةلودلا سلجم صاصتخا      نوناـق ماـكحأ ليدعتب      ١٩٦٣   
نيفظوـملا ةـلاحإب ةرداصـلا ةـيروهمجلا سيئر تارارق رابتعا ىلع هصنب ةلودلا سلجم               
لاـمعأ لـيبق نـم يبيدأتلا قيرطلا ريغ نم مهلصف وأ عاديتسالا وأ شاعملا ىلإ نييمومعلا                 

هـكلمي اـمم ةرـشابم رـيغ     ةقيرطب ةلودلا سلجم صاصتخال لدعم نوناقلا اذه نإف ةدايسلا       
  .عرشملا

ةنسل١٦٠٩مقر نعطلا (         )٣٢ص ١٠ص٢٩/٦/١٩٦٣ةسلج –ق٦ 
ىـلإ هدرـم ةدايسـلا لامعأو ةرادإلا لامعأ نيب ةقرفتلا رايعم نأ لصألا نأ ىلإ تبهذو             

اذإ اـمو هـيلع حورطملا لمعلل ينوناقلا فصولا ري          دقت ةطلس عرشملا هل كرت يذلا ءاضقلا      
هـيف رـظنلا هيلع عنتمي ةدايسلا لامعأ نم ًالمع وأ هرظنب صتخي ًايدام               ًايرادإ ًالمع دعي ناك     

ةـبترم ىلإ يرخأ فورظ يف ىقري دق ًايداع ًايرادإ ًالمع فورظلا ضعب يف هربتعي ام نأو                 
ةـيعامتجالا اهلاوحأب وأ ايلعلا ةلودلا ةسايسب ةديدجلا فورظلا لظ يف هطابترال ةدايسلا لامعأ   
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عـلخل هبناج نم لخدتي نأ عرشملل نإف مدقت ام ىلع لصألا ناك اذإو ة    روطتملا ةيداصتقالا وأ  
حاـنج الو ،ءاضـقلا ةـيالو نم ةيعبتلاب اهجرخيل ةيرادإلا لامعألا ضعب ىلع ةدايسلا ةفص                
هـعلخ يذلا فصولاب ءاضقلا مزتلي ةلاحلا هذه يفو اهحنام وهو ةطلسلا هذه سرامي نأ هيلع                

  .تارارقلا وأ لامعألا هذه ىلع عرشملا
  )١ ج٦١٢ ص ١٥٠ س١٠/١٢/١٩٦٦ةسلج– ق١٠ةنسل٨٠٧مقر نعطلا(  

ةـلودلا سلجم نوناق نم      ١٢ةداملا صنل ًاقفو ةدايسلا لامعأ نم ربتعت يتلا تارارقلا ن           إ  
 نيذـلا صاخـشألا ةـيالو طاقسإ نمضتت يتلا ةيروهمجلا سيئر نم ةرداصلا تارارقلا يه              

وأ عاديتـسالا ىـلإ مهتلاـحإب ءاوـس ةماعلا          ةمدخلا ءادأل نيحلاص ريغ مهنأ ةموكحلا نيبتت        
وـهو رـثألا اذه قيقحت فدهتست ال يتلا تارارقلا اهنمض يف لخدي الف مهلصفب وأ شاعملا                 
ةرازو يـف ةرازو يفظوـم نيـيعتب ةرداصلا تارارقلاك ةماعلا ةمدخلا نع فظوملا ةيحنت               

ةفيظو نم    لقنلابةرداصلا تارارقلاو كلذ نوناقلا زاجأ ام اذإ يرخأ          الـف كلذـلو ىرخأ ىلإ       
ةفلاـس  ١٢ةداملا يف اهيلإ راشملا تارارقلا ىلع اهءافضإ عرشملا دارأ يتلا ةناصحلا اهلمشت               

  .ركذلا
ةنسل ٧٩مقر نعطلا (       ةسلج – ق ١٢    )٢ ج ٦١٣ ص ١٥٠ س٢٣/١١/١٩٦٨ 

قدصـي ال تارارـق نم اهن       عردصي دق امو عاطقإلا ةيفصت ةنجل لامعأ نأ ىلإ تبهذو           
دودـح يـف ةرداص ناجللا كلت تارارق نوكت نأ كلذ يف يوتسي ةدايسلا لامعأ ة                فص اهيلع 

اـهتعيبطب ربتعت لامعألا ضعب      نإلوقلا زاج اذإ هنأل كلذ دودحلا كلت جراخ وأ اهصاصتخا             
لودـلاب ةلودلا ةقالعل ةبسنلاب لاحلا وه امك اهرظنب مكاحملا صتخت ال يتلا ةدايسلا لامعأ نم              

لاـجم يـف هنأ الإ بورحلا لامعأ وأ ةيعيرشتلا ةطلسلاب ةيذيفنتلا ةطل             سلا ةقالع وأ ىرخألا   
تاءارـجإلل ةبسنلاب الإ ةدايسلا لامعأ رهظت ال ةيداعلا فورظلا يف نينطاوملاب ةلودلا ةقالع              

  .نمألا بابتتسا وأ ةلودلا نايك نع عافدلا ليبس يف ذختت يتلا ايلعلا
ةنسل ٣٧٧نعطلا (     ةسلج ٢٠    )١ ج ١٥١ ص ١٥٠ س ٥/٤/١٩٧٥ 

ةطلـس اهرابتعاب ةموكحلا نم ردصت يتلا ةدايسلا لامعأ نم ئراوطلا ةلاح نالعإ رارق              
ةـلودلا نايك نع عافدلا ليبس يف ذختت يتلا ايلعلا تاءارجإلا نم هنابسحب ةرادإ ةطلس ال مكح                 

ماـظنلا   ءارـجإ ىـلع مئاقلا اهذختي يتلا ريبادتلا نأ الإ اهب ماعلا ماظنلا وأ نمألا بابتتسا وأ                  
دودـح يـف ذـختت نأ نيـعتي ةيميظنت وأ ةيدرف ريبادت تناكأ ءاوس ماظنلا اذهل ًاذيفنت يفرعلا         
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تارارـقلا ةرـئاد زواجت الو ،ءاضقلا ةباقر نع يأنت الإو ،هطباوضو هدودح مزتلتو نوناقلا               
  .ةلودلا سلجمل يئاضقلا صاصتخالل عضخت يتلا ةيرادإلا

ةنسل٨٣٠مقر نعطلا(   ةسلج- ق٢٠    )٣٨ ص ١٥٠ س٢٩/١٢/١٩٧٩ 
ال ةـيميلقإ ةـيرادإ تادـحو نوـكت نأ ودعت ال ةيلحملا ةرادإلا تادحو نأ ىلإ تبهذو                  

نيلماـعلا نيب نم ةيلحملا سل      اجملا ءاضعأ ضعب رايتخا   وةيسايس ةغبص ةيأب اهلامعأ غبطصت      
اـهيل  إ راشـملا تادـحولل ةيرادإلا ةعيبطلا نم ريغي ال يكارتشالا داحت        الا وأ يموقلا داحت   الاب

ىـلإ يـقري ال ًاـماع ًايرادإ ًارارق نوكي نأ ودعي ال مهتمدخ ءاهنإو مهنييعتب رداصلا رارقلاف                  
  .ةدايسلا لامعأ ةبترم

ةنسل ٦١٢مقر نعطلا (     ةسلج – ق٢١    )٣٢٢ ص ١٥ س ٢٢/٤/١٩٧٨ 
ةـلودلا سـلجم مكاحم صتخت ةنيدم سلجم سيئر ةفيظو لغشي لماع ةمدخ ءاهنإ رارق               

ةـبترم ىـلإ يقري ال نأشلا اذه يف رداصلا رارقلاو ،هنع ضيوعتلاو هئا              غلإ بلط يف رظنلاب   
ال ةـيلحملا ةرادإلا تادـحوف       ،ةلودلا سلجم مكاحم صاصتخا نع جرخت يتلا ةدايسلا لامعأ          

ًاـقبط سرامت يهف ةيسايس ةفص ةيأب اهلامعأ غبطصت ال ةيميلقإ ةيرادإ تادحو نوكت نأ ودعت                
  .ةيذيفنتو ةيرادإ تاصاصتخا نوناقلل

ةنسل ٤٧٤مقر نعطلا (     ةسلج – ق ٢٢    )٢٨٢ ص ٢٦ س ٣/١/١٩٨١ 
تاليدـعتلا ذافن  –روتسدلا ليدعت اهب رمي يتلا تاءارجإلا متاخ وه ءاتفتسالا ةجيتن نالعإ             

ةـجيتن نالعإ رارقب ساسملا  - هل ماصفنا ال اطابترا هب طبترمو نالعإلا اذهب طونم ةيروتسدلا      
داوملاـب ساسملا موزللا مكحب نمضتي اهب مدق يتلا عئاقولا لامت        كا وأ همامت ثيح نم ءاتفتسالا     

ضرـعت وه هيلإ راشملا رارقلا ةيعورشمل ضرعتلا         -اهذافن ليطعتو اهتاذ ةلدعملا ةيروتسدلا      
اهليدـعت وأ ريتاـسدلا رادصإ تاءارجإ        –اهتيعورشم يف كيكشت ىلع يوطني ةلدعملا داوملل          

هـيلعو يرادإلا ءاضقلل يئالولا صاصتخالا اهيلع ب        يقعتلاو اهرظن زواجي يتلا لئاسملا نم     
  .ءاتفتسالا ةجيتن رارق ىلع نعطلاب ةلودلا سلجم صتخي الف

ةنسل ٦٧٥مقر نعطلا (     ةسلج – ق ٣٠    )٥٨ ص ٣١ س ١١/١/١٩٨٦ 
ةـباقر  وةيسايسلا اهتفيظو قاطن يفو مكح ةطلس اهرابتعاب ةدايسلا لامعأ ةموكحلا رشابت            

نـم رـبتعي باـختنالل نيبخانلا ةوعدب ةيروهمجلا سيئر رارق    . لامعألا هذهل دتمت ال ءاضقلا    
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  .ةيئاضقلا ةباقرلا قاطن نم جرخت يتلا ةدايسلا لامعأ
ةنسل١٩٣٩مقر نعطلا (       )٢٢ ص ٣٣ س ١٢/١٢/١٩٨٧ةسلج - ق٣٠ 

عضـخي لـب ًاـقلطم ًاـماظن سيل ئراوطلا ماظن وأ رصم يف ةيفرعلا ماكحألا ماظن ن                  إ
هدودـح مـسرو هـماكحأو هلوـصأ نوناقلا نيبيو ماظنلا اذه ساسأ روت              سدلا يسرأ . نوناقلل

ئراوـطلا ةلاح نالعإ رارق  -طباوضلا هذه يضتقم ىلع هؤارجإ نوكي نأ بجيو هطباوضو    
هـقلعتل ةرادإ ةطلس ال مكح ةطلس اهرابتعاب ةموكحلا نم ردص           تيتلا ةدايسلا لامعأ نم ربتعي      

ماـعلا ماظنلا وأ نمألا بابتتساو ةلودلا نايك نع عافدل          ا ليبس يف ذختت يتلا ايلعلا تاءارجإلاب      
وأ ةـيدرف ريبادـت تـناك ءاوـس يفرعلا ماظنلا ءارجإ ىلع مئاقلا اهذختي يتلا ريبادتلا                 . اهب

  .ءاضقلا ةباقر نع ريبادتلا هذه يأنت الونوناقلا دودح يف اهذاختا بجي ةيميظنت 
ةنسل ١٤٣٨مقر نعطلا (     ةسلج – ق ٣١    )٣١ ص ٣٣ س ٦/٣/١٩٨٨ 
ةنسل ١٤٣٩مقر نعطلا (     ةسلج – ق ٣١   ٢٥/٦/١٩٨٩(  

يـف وـه بعشـلا سلجم ءاضعأ باختنا ىلإ نيبخانلا ةوعدب ةيروهمجلا سيئر رارق نإ             
دارـفأ نيـكمتب قلعتي رارقلا اذه نأ رابتعا ىلع ةدايسلا لامعأ روص حضوأل ةزرابلا ةمقلا                

نيـب ةـقالعلاب ًاضيأ قلعتيو بعشلا       سلجم ءاضعأ هيلثمم رايتخا نم ةدايسلا بحاص بعشلا         
  .اهتباقرو اهيلع فارشإلا هليكشت دعب يلوتي يذلا ةموكحلاو بعشلا سلجم

ةنسل ٢١٨٤مقر نعطلا (     ةسلج – ق ٣٠   ٥/١/١٩٩١(  
  
تاـبلطلا يف رظنلاب ةلودلا سلجم صاصتخا مدع ىلع صنلا ةيروتسد يدم        -٦  

  :ةدايسلا لامعأب ةقلعتملا
يرصـملا ءاضـقلا يـف ةدايسـلا لاـمعأ ةيرظن دوجو راكنإ              لؤاستلا اذه نم يغبن ال      

ةيروتـسد يدـم يف رظنلا وه لؤاستلا اذه نم هيغبن ام نكلو اهب فرتعم ةيئاضقلا ماكحألاف                 
اذـه نأ كـلذ      ١٩٧٢ماع رداصلا يرصملا روتسدلا ماكحأ ءوض يف اهنيصحت ىلع صنلا             ،

وصم قح يضاقتلا نأ ىلع هنم٦٨ةداملا يف صن دقو روتسدلا     لـكلو ةفاك سانلل لوفكمو ن  
نيـضاقتملا نـم ءاضقلا ةهج بيرقت ةلودلا لفكتو ،يعيبطلا هيضاق ىلإ ءاجتلالا قح نطاوم               
يرادإ رارق وأ لمع يأ نيصحت ىلع نيناوقلا يف صنلا رظحيو اياضقلا يف لصفلا ةعرسو               
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  .ءاضقلا ةباقر نم
نـع رداـص رارـق و       أ لـمع درجم يه ةدايسلا لامعأ تناك اذإ        امع  لؤاستلا راث انهو    

صنلاـب ءاضقلا ةباقر نم هنيصحت نكمي فيكف يرادإ رارق وأ لمع هنأ يأ ةيذيفنتلا ةطلسلا                
لاـمعألا هذـه يـف رظنلاـب هـنوناق نم            ١٢ةداملا يف ةلودلا سلجم صاصتخا مدع ىلع          
مـقر ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم        ١٧ةداملا يف صنلا كلذكو ؟ةيرادإلا تارارقلاو        ةنسـل   ٤٦   

لع ١٩٧٢ ؟ةدايسـلا لاـمعأ يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب رظنت نأ مكاحملل سيل هنأ ى                 
ةحيرص ةفلاخم روتسدلا نم٦٨ةداملا صنل ًافلاخم نيصحتلا اذه دعي ال أو  .  

ةـباقر نـم رارـق وأ لمع يأ نيصحت ىلع صنلا رظحي روتسدلا ناك اذإ هنأ ىرن انن               إ
هـنأ ىـتح     -يـضاقتلا نم ةعناملا نيناوقلا      اهيف ترثك ةينمز ةبقح ءاهنإ ىنعي وهف ءاضقلا           

يـهو نيفظوـملا ةمدخ ءاهنإ تارارق نيصحت ىلع صنلاب ةلودلا سلجم نوناق ليدعتب لخدت          
اـهرابتعاب ةـلودلا سـلجم ةباقر نم         –ةيسايس ةهبش ةيأ اهطلاخت ال ةفرص ةيرادإ تارارق           

ةـلودلا سـلجم نوناق ي      ف ًايلاح دوجوملا صنلا لظ يف زوجي الأ مث ةدايسلا لامعأ نم ًالمع            
ضـعب ىلع ةدايسلا لامعأ ةفص يفضيف عرشملا لخدتي نأ هتباقر نم ةدايسلا لامعأ نيصحتب    

اذـه ةيروتسد مدع ىلإ يهتنن ىتح        ٦٨ةداملا صن تاذ ىلإ أجلنس ذئنيح ةيرادإلا تاءارجإلا           
نـم   ١٢ةداـملا صـن نإف انه نم يرادإ رارق ىلع ةناصحلا يفضأ يذلا يعيرشتلا صنلا                  

ًاـنعط ةمدقملا تابلطلا لوبق مدع ىلع صنلا ىلإ ليمن الو ءاغلإلا بجاو ةلودلا سلجم نونا                ق
اغلإ ةلاح يف   -يغلملا صنلا نم ًالدب ةدايسلا لامعأ ىلع         لوـبق مدع ىلع صنلا نأ كلذ      -ه  ئ   

اذـه ءاـغلإ ىـلإ وـنرن اننكلو ًاضيأ لامعألا هذه نيصحت ىلع ًالياحت دعي امنإ تابلطلا هذه          
عـسوتك ةـينفلا هتاودأ لالخ نم هنكمي يذلا يرادإلا ءاضقلل هتمرب رمألا كرتو ًايئا               هن صنلا 

دـيدحتو ريسفت عضو كلذكو لامعألا هذه صوصخ يف ةرادإلل ةيريدقتلا ةطلسلا ةركف قاطن              
هذـه لالـخ نـمو تارارـقلا هذـه لثم يف نعطلل ةبلطتملا ةفصلاو ةحلصملا ةركفل نيعم              

سـلجم صاصـتخا مدع ىلع صنلاب اهيلإ لصن يتلا ةجيتنلا           ىلإ لصن فوس ةينفلا تاودألا      
دـيدحت يلوـتي يذلا وه هسفن ءاضقلا مادام ةدايسلا لامعأب ةقلعتملا تابلطلا يف رظنلاب ةلودلا          
ةـباقر نـم ةدايسـلا لاـمعأ نيصحت زاوج مدع يف حيرص يروتسدلا صنلاف لامعألا هذه              

دـيدحت صوصـخ يـف يرادإلا ءاض    قلا بهذمل لبق نم انضرع امكف اذه نع ًالضف ءاضقلا   
ىوعدـلا يف هيلإ انرشأ يذلا اهمكح يف تهتنا دق يرادإلا ءاضقلا ةمكحم نإف ةدايسلا لامعأ                

ةنسل   ٦٦٧مقر   ةسلج   – ق   ٤٥  رارق ىلع نعطلا رظنب اهصاصتخا مدع ىلإ        ٢٧/١١/١٩٩٠   
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مدـع يلاـتلابو ،بعشـلا سـلجم ءاضـعأ باـختنال نيبخانلا ةوعدو ،بعشلا سلجم لح                 
لـعجن مـل اـننأ وـل ًاريثك ريغتيس ناك ءاضقلا اذه              ،هتيروتسد مدعب عفدلا رظنب اهص    اصتخا  

صاصـتخالا يـف ثـحب وه ةدايسلا لامعأ نم وه هيف نوعطملا لمعلا نأب عفدلا يف ثحبلا                 
كاـنه نوكي نأ ديفملا نم هنإف تاءارجإلاو لامعألا هذه ىلإ ةيعرشلا قاطن دادتما نع ًالضف                

ةـباقرل عـضاخ فرصـت وـه اهتافرصت نم فرصت يأ نأب ةيذي              فنتلا ةطلسلا نم ساسحإ   
اـهنأ ىـلإ مكاـحملا تبهذ يتلا تاءارجإلاو تارارقلا رئاس صيحمتلاب انلوانت اذإو ءاضقلا               
يـف روتـسدلا صوصن اهمكحت ةيرادإ تارارق اهتقيقح يف اهنأ دجن ةدايسلا لامعأ نم ربتعت                

اذـه ناك ولو ىتح ةدايسلا لامعأ نم         ًالمع بعشلا سلجم لح رارق ربتعن فيكف لوألا ماقملا          
سيـئر رارق نأ روصتت فيكو ؟لحنملا سلجملا ءاضعأب ًاررض باصأو يروتسد ريغ لحلا    
؟ةدايسـلا لاـمعأ نم ًالمع دعي نييعتلا اذه طورشل دقاف وهو ءارزولا دحأ نييعتب ةيروهمجلا                

ءارـج نـم ريبك ررض بت   رت اذإ ءاضقلا ةباقر اهيلإ دتمت نأ نكمي ةيلودلا تاقالعلا يف ىتح     
تاـيالولا داـس يذـلا ريبكلا لدجلا كلذ يرن نحن اهو ةيجراخلا ةيذيفنتلا ةطلسلا تافرصت                
برـح ةـمزأ لبق قارعلا يف ةدحتملا تايالولا ةريفس تافرصت ءارج نم ةيكيرمألا ةدحتملا               

ًايئاض ـتق اًارـمأ كاـنه ن      إلب اهيلع ةباقرلا نكمي ال تافرصتلا هذه ن         إدحأ لقي ملو جيلخلا     
نوـكت نأ لـمأنف انه نمو       . )١٥(ةمزألا لبق ةريفسلا نم تردص يتلا ةيرسلا تايقربلا فشكب        

مدـع وأ ظـفح ىلع نيمأ ريخ وهو ءاضقلا ةباقر لوانتم يف ةيذيفنتلا ةطلسلا تافرصت رئاس          
هـنأ ىـلإ ريشن نأ دون ماقملا اذه يفو جراخلا وأ لخادلا يف ةلودلا نمأب ًاقلعتم هاري ام ةراثإ              
يـف ًايعيرشـت صنلا لظ يفو ةدايسلا لامعأ ةيرظنل يسنرفلا ةلودلا سلجم تاقيبطت لظ يف                
هـقف يـف وأ اسـنرف يف ماعلا نوناقلا هقف قاطن يف ءاوس يوق هاجتا كانه ناك اهيلع رصم                    
هذـه رـكني ناك يذلا ةوق لقألا هاجتالا نع ًالضف ةيرظنلا هذه مجاهي رصم يف ماعلا نوناقلا                 

روتـسد توكـس لـظ يف ةوقلا يف ةياغ ججح هل تناك ريخألا هاجتالا اذهو                 ًامامت ةيرظنلا   
دـمحم راشـتسملا ريخألا هاجتالا اذه بحاص بهذف ةدايسلا لامعأ ىلإ ةراشإلا نع               ١٩٢٣  

روتـسد فلاـخي ةيرصملا نيناوقلا يف اهيلع صنلاو ةدايسلا لامعأ ةيرظن نأ ىلإ مالسلادبع               
ةيتآلا بابسألل١٩٢٣ةنس   :-  
روتـسدلا نأل ةيئاضـقلا ةطلسـلل     ةلماكلا ةيالولا ىلع ديق عضو كلمي ال عرشم       لا ن إ -١  

ةطلـس يـهو ةيذيفنتلا ةطلسلاو ةيعيرشتلا ةطلسلا لثم اهلثم اهتاذب ةمئاق ةطلس ءاضقلا ربتعي               
درـي اـمب الإ اهتفيظو ةرشابم يف اهدييقت حصي الو يرخأ ةطلس ةدارإ ىلع فقوتت ال ةقلطم                  

ىـلع ةلماك عزوت نأ بجي ةيئاضق يرخأ دويقب اهدييقت ديرأ اذإو دويق       لا نم هسفن روتسدلا يف    
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ةـلماكلا ءاضـقلا ةيالول ًايواسم اهيلع عزوي ام عومجم نوكي ثيحب ةفلتخملا ءاضقلا تاهج               
ضرـعتلا نود ةيئاضـقلا ةطلسـلا لامعتسا ةادأ بيترت ىلع هرود رصتقي نأ بجي نوناقلاف                

  .اهنم صاقتنالاب اهتاذ ةطلسلل
ضعبـب ةـقلعتم ةـنيعم ىواعد لوبق نم ةيئاضقلا ةطلسلا عنم كلمي ال عرشملا               ن  إ -٢

ماـظنلا وـه روتـسدلا ماد اـمو روتـسدلا اهيلع صن يتلا قوقحلا يهو نييرصملا قوقح                  
هراـبتعا بـجي قوقحلا نم هيف دري ام نإف ةلودلا هيلع موقت يذلا نايكلاو عمتجملل يساسألا                 

هـيلع صـن اـم عـم ضراعتت ةقيرطب اهيلع ًاديق ع             رشملا عضو اذإف ةيساسألا قوقحلا نم     
ةطلسـلا ىـلإ هـيف أـجلي عازـن موقي ذئدنعو ديقلا اذه ىلع ضرتعي نأ درفلل ناك روتسدلا                 

نأ ةيعيرشـتلا ةطلسـلا اهنمو ةماعلا تاطلسلل ًاقلطم حصي الف نذإو            . مكحب هئاهنإل ةيئاضقلا  
كـلت رـظن نـم مكاـحمل        ا عـنمي نوناـق رادصإب ةيروتسدلا نييرصملا قوقح نم صقتنت          

  .تاعزانملا
تاطلـس ثالـث دجوت لب ةدايسلا لامعأ همسا ءيش روتسدلا يف دجوي ال هنإف اريخأو       -٣  

نوـكت اـهنإف ةدايس كانه تناك اذإف ةمألا اهردصم تاطلسلا هذهو ،ةفيظو اهنم لكل ةيواستم           
  .ةيذيفنتلا ةطلسلل تسيلو ةمألل حيرصلا صنلاب

نأ ىلإ ضرعلا اذه نم يهتنأو ةـيذيفنتلا ةطلسـلا نـم ةرداصـلا لامعألا ضعب ةيمست        
ةدايسـلا لاـمعأ ةيرظن ىلع عرشملا صن نأو روتسدلا نم اهل دنس ال ةيمست ةدايسلا لامعأب                

  .)١٦(هصاصتخا نع جراخ هنأل روتسدلل فلاخم
ةـيذيفنتلا ةطلسلا نم ةرداصل  ا لامعألا هذهل ميلسلا مهفلا ىلع للدنل ججحلا هذه اندروأ دقو      

راشـتسملا يأر ناك اذإو فرظ وأ يمسم يأ تحت ءاضقلا ةباقر نع يأنت نأ بجي ال              يتلاو  
هرـظن تـحتو هفقوم نوكيس فيكف        ١٩٢٣روتسد صوصنب هيف ناعتسا دق مالسلادبع دمحم          

ةـعطاقو ةـمزاج ةفصبو ةحارص صنو نوناقلا ةدايسل ًالماك ًاباب درفأ يذلا              ١٩٧١روتسد    
  ؟ءاضقلا ةباقر نم يرادإ رارق وأ لمع يأ نيصحت زاوج مدع ىلع

وأ لـمع يأ نيصحت زاوج مدعب قلعتي يروتسدلا صنلا ن           إلوقلا ىلإ ضعبلا بهذي دقو      
وأ ًالـمع اهفصوب ةيرادإلا ةهجلا نع ردصت ال ةدايسلا لامعأو ءاضقلا ةباقر نم يرادإ رارق       

ال اـننأل يروتسدل  ا صنلا ىلع ًالياحت نمضتي لوقلا اذه ةيسايس لامعأ يه امنإو ًايرادإ ًارارق  
يـف رـمألا عضـخي نكلو ًاقبسم ةيرادإلا ةهجلا نم رداصلا لمعلا ةعيبط ددحن نأ عيطتسن                 
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وأ لـمعلا ماد امو هصاصتخا يف لصفي نأ ًالوأ هيلعف يرادإلا يضاقلا هاجتا ىلإ لوألا ماقملا    
دـعب ه   ـل زوجي الف يروتسدلا صنلل ًاقفو هب صتخم وهف ةيرادإلا ةطلسلا نم ًارداص رارقلا              

لوـقلا نإـف اذـه نـع ًالضف لمعلا ةعيبطل فييكت راتس تحت هصاصتخا نم لصنتلا كلذ                  
نـم ةيسايس ةطلس اهفصوب ةيرادإلا ةهجلا نم ةرداص اهنأ ىلع لامعألا هذه فييكت ةيناكمإب               
ةيسايسـلا ةفصـلا ىفضي يعيرشت صنب ءاضقلا ةباقر نم لامعألا هذه نيصحت ناكمإ هنأش               

لـفكتي ةدايسـلا لاـمعأ تـمادام نـكلو لبق نم ثدح املثم ةيراد          إلا تارارقلا ضعب ىلع   
نصـحي الأـب ةيعيرشتلا ةطلسلا عم ًاباطخ هيلإ هجو يروتسدلا عرشملا نإف ءاضقلا اهديدحتب           
هـمزلأ اـم عابتإ مث نم بجوف يمسم يأ تحت ةيرادإلا ةطلسلا نم رداص رارق وأ لمع يأ                   

  .يروتسدلا عرشملا هب
نيـعتي ناـك هنأ دجي ةدايسلا لامعأ نم دعي امل            يرادإلا ءاضقلا تاقيبطت ضعبل رظانلاو      

رـظنب صاصـتخالا لـبقي نأ هيلع ناكو ىوعدلا ضفر ىلإ ءاهتنالا يرادإلا ءاضقلا ىلع                
وأ ةـيروهمجلا سيـئر بـئان وأ ءارزوـلا نييعتب قلعتملا اهنمو لامعألا هذه ىلع نعطلا                 

يلغاـش يـف ةـنيعم ًاطورـش تبلطت نون     اقلل ةماعلا ئدابملاو فرعلاو روتسدلاف نيظفاحملا    
طباوضـلا نم اهريغو يرخأ ةيسنجب هسنجت مدعو كولسلاو ةعمسلا نسح نم ماعلا بصنملا              

اـهرفاوت ةـلاح يف يهتنيو       ًالوأ طورشلا هذه رفاوت نم تبثتي نأ      يرادإلا ءاضقلا ىلع ناكف       
ةـيموكحلا مهب   ـصانم يف صاخشألا ءالؤه نييعت يف ةريبك ةيريدقت ةطلسب سيئرلا عتمت ىلإ            

هذـه نـم يأ يلوتل ةيسنجلا وأ ةيلهألا طورشل ًادقاف ءالؤه دحأ ناك ول اذام لءاستن نأ انلو                   
  ؟صوصخلا اذه يف ةيروهمجلا سيئر نم رارق ءاغلإل ًاببس كلذ دعي الأ بصانملا

  .)١٧(مهفلا اذه ىلإ ةياهنلا يف اندوقيس يرادإلا ءاضقلا قاطن يف روطتلا نإ
  

لا جهنم:ًايناث   يروتسدلا ءاضق 
جهنـلا تاذ ىـلع ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا اهدعب نمو رصم يف ايلعلا ةمكحملا تراس               
ةـمكحملا لدعت نأ يف لمألا يطعأ وحن ىلع كلسملا اذه ليلحتب ماق نم ءاهقفلا نم نأ ريغ                  
ىـلإ اهرظنب صاصتخالا مدع ىلإ ءاهتنالا نم لامعألا هذه صوصخ يف اهجهنم ةيروتسدلا              

  .صوصخلا اذه يف ًاريبك ًاروطت لثمي رمأ وهو لوبقلا مدع
اـمنيح اـهماكحأ ةروكاـب يف ةدايسلا لامع         أةيرظنل اهقانتعا ايلعلا ةمكحملا تلجس دقلو       
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ةنـس ربمفون  ٦يف اهتسلج اهب تحتتفا يتلا ةيروتسدلا ىواعدلا يلوأ يف تضق         نأـب  ١٩٧١   
ًالاـمعإ ءاضـقلا ةباقرل عضخي      ةيذيفنتلا ةطلسلا نم ردصي يئاهن يرادإ رارق لك نأ لصألا           

ةـلودلا ةدايسب لصتت تارارق لصألا اذه نم ينثتسي هنأ الإ ،نوناقلا ةدايسو ةيعورشملا أدبمل               
جرـخت مـث نمو ،ةيئاضق ىوعدل ًالحم نوكت نأ اهتعيبطب لبقت ال اهنأل ،ةيجراخلاو ةيلخادلا                

نيـتفيظو يلوـتت ةـيذيفن      تلا ةطلسلا نأ ىلع ةدايسلا لامعأ ةيرظن موقتو ،ءاضقلا ةيالو نع          
اـهب موـقت يتلا لامعألا ربتعتو ةرادإ ةطلس اهفصوب ىرخألاو مكح ةطلس اهفصوب امهادحإ               
اهفـصوب اهب موقت يتلا لامعألاو ةدايسلا لامعأ ليبق نم مكح ةطلس اهفصوب ةيذيفنتلا ةطلسلا               

ةطلسـلا هيرجت لم    ع يأل ينوناقلا فييكتلا ديدحت يف ةربعلا نأو       ... ةيرادإ ًالامعأ ةرادإ ةطلس   
الـف هتاذ لمعلا ةعيبطب وه ًايرادإ ًالمع ناك وأ ةدايسلا لامعأ نم ناك اذإ ام ةفرعمل ةيذيفنتلا                  

هـعلخي يذـلا فـصولاب تاعيرشتلا ةيروتسد ىلع اهتباقر لامع           إددصب يهو ةمكحملا ديقتت     
 فـصولا اذـه عـم يفاـنتت اهتعيبطب تناك ىتم اهلامعأو ةموكحلا تافرصت ىلع عراشلا                

  .)١٨(روتسدلا اهلفك يتلا قوقحلا نم قح رادهإ ىلع يوطنتو
لاـمعأ روـص يدح     إةيسايسلا لامعألا رابتعا ىلإ ايلعلا ةمكحملا تبهذ رخآ مكح يفو           

كـلتل ناـك ةيروتسدلا ةباقر قاطن نم لامعألا هذه ءاصقإ نأ ىلع ةمكحملا تدكأو ،ةدايسلا                
ءاضـقلا يـتهج صاصتخا قاطن نم ةدا        يسلا لامعأ اهساسأ ىلع تدعبتسا يتلا تارابتعالا      

ترقتسا دق ةدايسلا لامعأ ةيرظن نإ      "اهلوقب ةمكحملا هنع تحصفأ ام وهو ،يرادإلاو يداعلا         
يداـعلا ءاضـقلا يـتهجل ةمظنملا ةعباتتملا نيناوقلا اهيلع تصن ثيح ،يئاضقلا انماظن يف               

ةنسـل   ٤٦مـقر نوناـق     ب رارقلاب رداصلا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق اهرخآو ،يرادإلا ءاضقلاو          
مقر نوناقل رارقلاب رداصلا ةلودلا سلجم نوناقو         ١٩٧٢ ةنسل   ٤٧،  تدعبتـسا دـقو     ١٩٧٢   ،
ةداـملا اهتدعبتسا امك ،مكاحملا ةيالو نم ةدايسلا لامعأ ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم              ١٧ةداملا    
دايسلا لامعأ نأ ىلإ كلذ درمو ،سلجملا اذه ةيالو نم ةلودلا سلجم نوناق نم              ١١ لصـتت ة    

نـمو ،ةيئاضـق ىوعدل ًالحم نوكت نأ اهتعيبطب لبقت الو ،ةيجراخلاو ةيلخادلا ةلودلا ةدايسب               
ةـباقرلا راسـحنا تضـتقا يـتلا تاراـبتعالا تدجو دقو            ... ءاضقلا ةيالو نع جرخت ،مث    

ةـباقرلا ماظنب تذخأ يتلا لودلا يف يروتسدلا ءاضقلا يدل ىدص لامعألا هذه نع ةيئاضقلا               
نـم ةروـص يهو ةباقرلا هذه قاطن نم ةيسايسلا لئاسملا تدعبتساف ،نيناوقلا ة        يروتسد ىلع 

  .)١٩(يرصملا ماظنلا يف ءاضقلا ةباقر اهيلع طسبت ال يتلا ةدايسلا لامعأ
دـيلو نـكي مل ةيسايسلا لامعألا ىلع اهتباقر طسب نع ايلعلا ةمكحملا عانتما نأ عقاولاو                
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اـيلعلا ةـمكحملا ةاـكاحم يـف ةمكحملا ةبغر يف هد            نس دجي امنإو ينوناقلا ركفلا وأ ةركفلا      
 –دـحلاو ةـيكيرمألا ةـمكحملا اهيلع ريست تناك يذلا يتاذلا دييقتلا ةسايس عابتإو ةيكيرمألا       

،        –ناكمإلا ردق    ةـيذيفنتلاو ةيعيرشـتلا نيتطلسلاب مادطصالا يقالت لجأ نم اهتباقر قاطن نم  
  .اهتباقر نم يسايسلا عباطلا تاذ لامعألا ضعب ءاصقإ لالخ نم كلذو

ةنسل  ٨١مقر ايلعلا ةمكحملا نوناق ولخ ءازإو        داعبتـساب يضـقي صـن يأ نـم     ١٩٦٩   
ةنسـل   ٤٦مقر ةيئاضقلا ةطلسلا نوناقل ةبسنلاب نأشلا وه امك اهتباقر قاطن نم ةدايسلا لامعأ                

مقر ةلودلا سلجم نوناق وأ       ١٩٧٢ ةنسل   ٤٧  ًادنـس دجت نأ ايلعلا ةمكحملا تلواح دقف  ١٩٧٢   ، 
نوناـقلا هقف ىلإ ةمكحملا تتفتلا ذإو ،اهتباقر قاطن نم ةدايسلا لامعأ ءاصقإب اهءاضق رهاظي   
ءاضـقلل ماكحأ اهب رخزتو ،ناينبلا ةلماكتم ةزهاج ةدايسلا لامعأ ةيرظن هيف تدجوف يرادإلا              

ة يئاضـقلا ةباقرلا قاطن ديدحت يف اهيلع دامتعالا نم ًاصانم ةمكحملا دجت مل كلذلو ،يرادإلا              
ايلعلا ةمكحملا ريبعت دح ىلع       –اهرابتعاب ةيروتسدلا    يـف ترقتـسا يـتلا دعاوقلا ىدحإ         –   

مـث نـمو ةـتباثلا ةيئاضقلا لوصألا نم ًالصأ تدغو ةرضحتملا ةلودلا يف ةيئاضقلا مظنلا                
نود اـيلعلا ةـمكحملا ةـيالو نم اهلمشت يتلا لامعألا داعبتساو اهاضتقم ىلع لوزنلا نيعتي                

  .)٢٠(اهررقي صن ىلإ ةجاح
ةدايسـلا لامعأ ةيرظن ىلع دامتعالا يف باوصلا اهبناج دق ةمكحملا نأ انبناج نم دقتعنو               
اـهتعيبطب ةباقرلا هذهف ،ةيروتسدلا ةباقر لاجم يف اهلامعإو يرادإلا نوناقلا هقف يف ةررقملا              

لاـمعأ ة   ـيرظن امأ ،روتسدلا ماكحأل حئاوللاو نيناوقلا ةقفاوم يدم نم ققحتلا الإ لوانتت ال             
                ، ةـيرادإلا لاـمعألا وـه اهلمع لاجمو ةيرادإ ةيرظن اهتاقيبطت يفو اهلصأ يف اهنإف ةدايسلا
ءاضـقلا اهرـشابي يـتلا ةيئاضـقلا ةباقرلا قاطن نم لامعألا هذه داعبتسا وه اهقيبطت رثأو                 

هذـه   –ةيرظن يروتسدلا ءاضقلا لمعي نأ غوسي الو ةرادإلا لامعأ ىلع لصألا يف يرادإلا                
ةيروتسدلا ةباقرلا لاجم وهو ،اهعم ميقتسي نأ نكمي ال لاجم يف–اه دودح  )٢١(.  

قاـطن نـم ةيسايسـلا لامعألا داعبتسا يف اهبهذم ايلعلا ةمكحملا رطاشن ال اننأ عقاولاو                
ةـباقر نيـب ًاـيرهوج افالتخا كانه نأل كلذو ةدايسلا لامعأ ةيرظن ىلع اهدامتعاو اهتباقر                

ءاضـقلا اهرـشابي يـتلا ةيعورشـملا ةـباقرو يروتسدلا ءاضق            لا اهرشابي يتلا ةيروتسدلا   
يذـلا نوناـقلا اذـهو ،روتسدلل نوناقلا ةقفاوم يدم ىلع بصنت ةيروتسدلا ةباقرف ،يرادإلا               
هـنأ اـمك ةيـسايس ةئيه هعضوب موقت ،هتعيبطب ًايسايس ًالمع ربتعي هتيروتسد ءاضقلا بقاري                

دلا ةباقر نإف مث نمو  ،ةيسايس راكفأ نع ربعي    يروتـسدلا يضاقلاب ًامتح يضفت فوس ةيروتس   
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ةباقرلاب همايق لاح     –زواجتي ثيحب يسايسلا لاجملا ىلإ       ىـلإ ةيئاضـقلا ةـفيظولا دودح        –   
اـهيف رصـحني يـتلا ةيعورشملا ةباقرل ةبسنلاب لاحلا فالخب كلذو ،يسايسلا لاجملا ماحتقا            

قـبطي وهف ،ةينوناق     ًالامعأ هئوض ىلع ررقي يعقاو فقوم ريدقت يف ةرادإلا لجر صاصتخا            
  .)٢٢(هيف نوعطملا رارقلا لالخ نم نوناقلا

يـضاقلا ةمهم نأ نم كلذ هينعي امب هراكنإ نكمي ال ًاينوناق ًادعب ةيروتسدلا ةباقرل نإ ًاقح                 
ماـمأ حورـطملا عازـنلا ىلع هقيبطت بولطملا نوناقلا ةقفاوم يدم نم ققحتلا يه ةيلصألا                

يضاقلا يأ    –هل نيبت ام ا     ذإف روتسدلا ماكحأ عم يضاقلا     عـم ضراـعتي رارـقلا اذه نأ         -   
نوناـقلا  "يروتـسدلا صنـلا قبطي نأ ةرورضلاب هيلع يلمي يعيبطلا بجاولا نإف روتسدلا              

  .)٢٣(يعيرشتلا صنلا قيبطت لمهيو" ىلعألا
هنأش يف ليق امهم      –ةيروتسدلا ةباقرل ينوناقلا هجولا اذه نأ ريغ         اـههجو بـجحي ال      –   

ةـينوناق ةـباقر يه امنإو ةصلاخ ةينوناق ةباقر نوكت نأ نكمي ال ةيروتسدلا ةباق       رف ،يسايسلا 
بصـنت اهنأل ،اهتعيبطب ة  يسايس اهتاذ ةباقرلا ةدام نأ وه طيسب ببسل تقولا تاذ يف ة يسايسو
  .)٢٤(نوعرشملا مهو ةلودلا نوئشل نيمظنملا ةساسلا لمع ىلع

يـسايس لمع هنأ ىلع ةيروتسدلا ةباقر       هيلع بصنت يذلا عيرشتلا ىلإ رظنلا نأ كش الو          
نـم ةيروتسدلا ةباقر غرفي نأ هنأش نم يسايسلا عباطلا لقألا ىلع هطلاخي وأ هيلع بلغي وأ                 
لاـمعأ داعبتسا يف ايلعلا ةمكحملا رظن ةهجو انرياس ول اميف ةميق لك نم اهدرجيو اهنومضم                

لئاسـملا لوانتت ال اهتباقر ن      أ مادام اهتباقر قاطن نم يسايس عباط تاذ لامعأ يهو ةدايسلا          
نـكمي ام وهو ،ةيروتسدلا ةباقرل يعيرشت لمع يأ عوضخ مدع نم كلذ هينعي امب ،ةيسايسلا                

  .هب لوقلا
 –يضـتقي ال عيرشتلل يسايسلا عباطلا نإف ،مامألا ىلإ يرخأ ةوطخ رظنلا اذه انعفد اذإف                

قر قاطن نم ةيسايسلا لامعألا داعبتسا      –يقطنملا موزللا مكحب     طسـب يضـتقي اـمنإو ،اهتبا        
اـهفالخ يرخأ لامعأ دجوت ال هنأ املاط ،اهعباط ناك ًايأ ةيعيرشتلا لامعألا ةفاك ىلع اهتباقر     
يسايسلا عباطلاب ًامئاد مستت يتلا لامعألا هذهب اهقاطن ددحتي ثيحب ةيروتسدلا ةباقر اهيلإ دتمت               

  .اهريغ نود
رـيربتل ايلعلا ةمكحملا اهتقاس يتلا تارربم       لا نأ هقفلا نم بناج يري رظنلا اذهل ًالامعإو        

ةـينوناق تسـيلو ةـيلمع تارابتعا يهو          –اهتباقر قاطن نم ةيسايسلا لامعألل اهداعبتسا         – 
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ءاضـقلل ةبسـنلاب كلذـك تسيل اهنأ الإ ،يداعلاو يرادإلا نيءاضقلل ةبسنلاب ةعنقم تناك نإو           
يـف ةيذيفنتلا ةطلسلا تافرصت ى      لع هتباقر ضرفل ًائيهم هصاصتخا مكحب دعي يذلا يروتسدلا        

نـم لاـني الو ،ةـيلك ءاضقلا ةباقر نم لامعألا كلت تلفت ال ىتح ةدايسلا لامعأ صوصخ                  
ضـعب ةاـكاحم هدرم ة      يدايسلا لامعألا ةركفب ايلعلا ةمكحملا ذخأ نوكي نأ رظنلا اذه ةحص          

ريبك ًاطوش تعطق دق لودلا كلت نأ امك        ،فورظلا فالتخا ءازإ ةنراقملا مظنلا     لاـجم يـف ًا      
هـب ًاـعوطقم ًارـمأ ةيعورشـملا أدـبم مارتحا ىلع اهصرح يحضأو ةيعامتجالا تاقالعلا        

  .)٢٥(ىوصق ةرورضل الإ نوكي ال هيلع جورخلا
  

  ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا كلسم: ًاثلاث
ةدايسـلا لاـمعأ ةـيرظن قيبطت ىلع ترقتسا دق ايلعلا ةمكحملا نأ فيك قبس اميف انيأر                 

دـعاوقلا ىدـحإ اـهرابتعاب كلذو ،اهتيالو قاطن نم لامعألا هذه داعبتسا يف        اهرثأ تلمعأو   
ةيئاضـقلا لوـصألا نم ًالصأ تدغو ةرضحتملا لودلا يف ةيئاضقلا مظنلا يف ترقتسا يتلا               

  .)٢٦(كلذب يضقي صن ىلإ ةجاح ةمث نود اهقيبطت نكمي يتلا ةتباثلا
ةنسـل    ٤٨مـقر ن    وناقلا يضتقمب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تئشنأ املف       تـهجتا   ١٩٧٩   

ءاضـق اـهماكحأ نم ديدعلا يف ةمكحملا تعباتو ،ةدايسلا لامعأ ةيرظن قيبطت وحن ةمكحملا               
دـعاوقلا ىدـحإ اهرابتعاب ،اهتباقر قاطن نم ةيسايسلا لامعألا داعبتسا نأشب ايلعلا ةمكحملا              

نـم دـحلا يف اهئاشنإ   بقع ةمكحملا اهيلع تدمتعا يتلا يتاذلا دييقتلا ةسايس اهيلع موقت يتلا   
  .ةيروتسدلا لاجم يف اهتباقر قاطن

مازـتلا ىلع ةصيرح اهرمع نم يلوألا تاونسلا يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تلظ دقلو              
لاـمعأ روـص نم ةروص اهنأ ىلع ةيسايسلا لامعألا ىلإ رظنلا نأشب ايلعلا ةمكحملا ةسايس               

اـهتجرخأ يـتلا تارابتعالا تاذ ىلإ ادان        تسا يروتسدلا ءاضقلا ةيالو نم جرخت يتلا ةدايسلا       
يـتلا ماـكحألا نم ةلمج ةمكحملا تردصأو         )٢٧(يداعلا ءاضقلاو يرادإلا ءاضقلا ةيالو نم       ،

ةنـس رياني  ٢١يف رداصلا اهمكح اهنيب نم ريختن رظنلا اذهل اهقانتعا نع اهيف تربع       ١٩٨٤ 
ةـباقرلا نأ ىـلإ اد      انتـسا ىوعدـلا رظنب اهصاصتخا مدع ىلإ ةمكحملا هيف تصلخ يذلاو           

ماع لصأك –اهل ًاساسأ دجت نيناوقلا ةيروتسد ىلع ةيئاضقلا    ةدايـسو ةيعرشـلا أدـبم يف    –   
نـم هقفلاو ءاضقلا هيلع رقتسا ام لصألا اذه ىلع دري هنأ ريغ ،روتسدلا هاسرأ يذلا نوناقلا                 
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نوـكت نأ ي   بأـت اـهتعيبط نأ ساسأ ىلع ةيئاضقلا ةباقرلا لاجم نم          " ةدايسلا لامعأ "داعبتسا  
ةأشـنلا ةيئاضـق يسنرفلا اهلصأ يف ةدايسلا لامعأ ةيرظن تناك اذإو ،ةيئاضق ىوعدل ًالحم                
ساـسأ تاذ رصـم يـف اـهنأ الإ ،اهدعاوق هب تروطتو يرادإلا ءاضقلا ةحاس يف تدلو                  
بلـص يـف ةحيرص صوصنب اهرقأ يذلا ثيدحلا يئاضقلا ميظنتلا ةيادب ىلإ عجري يعيرشت             

ةطلسـلا نوناـق يـف درو ام اهرخآو ةلودلا سلجمو مكاحملل ةمظنملا ة              بقاعتملا تاعيرشتلا 
ةنسل   ٤٦مقر نوناقلاب رداصلا ةيئاضقلا      مـقر نوناـقلاب رداصلا ةلودلا سلجم نوناقو     ١٩٧٢   

ةنسل   ٤٧ يرادإلا ءاضـقلاو يداـعلا ءاضقلا ةيالو نم ةدايسلا لامعأ ادعبتسا نيذللا             ١٩٧٢   
ةيسايسـلا تارابتعالل ًاقيقحت يتأي امنإ ءاضقلا ةيالو نم ة          دايسلا لامعأ داعبتساو  . ءاوسلا ىلع 

وأ ًاـقيثو الاصـتا يسايسلا ةلودلا ماظنب اهلاصتاو لامعألا هذه ةعيبط ببسب              –يضتقت يتلا     
ةيئاضقلا ةباقرلا قاطن نع اهب يأنلا      –جراخلاو لخادلا يف اهتدايسب      ظاـفحلا يعاودل كلذو     ،   

دـقو   ،اـيلعلا اهحلاصم اهتياعرو جراخلا يف اهتدايس نع       دو  ذلاو لخادلا يف ةلودلا نايك ىلع       
ةـباقرلا ماـظنب تذـخأ يتلا لودلا يف يروتسدلا ءاضقلا يدل يدص تارابتعالا هذه تدجو     
يوـيحلا لاـجملا يـف دـعت يـتلا ةيسايسلا لئاسملا يف ةصاخبو ،نيناوقلا ةيروتسد ىلع                 

  .ةباقرلا هذه قاطن نم اهداعبتساو ةدايسلا لامعأ ةيرظنل يعيبطلاو
اـهريغ نيبو ةدايسلا لامعأ نيب زييمتلا يف لمعلا ةعيبط رايعم ىلع ةمكحملا تلوع دقلو               

فـييكتلا يـف ةربعلا نإ      "اهلوقب ةمكحملا هتحضوأ ام وهو اهتباقرل عضخت يتلا لامعألا نم           
 يـتلا ،اهتاذ لامعألا هذه ةعيبطب يه اهنم ربتعي ال امو ةدايسلا لامعأ نم ربتعي امل ينوناقلا                
يـف ةدايسو ايلع ةطلس نم اهل امب ةلودلل ايلعلا ةسايسلا نع ردصت اهنأ يه ماع راطإ اهعمجي          
يـتلا قوـقحلا مارـتحا عم اهلك ةيسايسلا ةعامجلا ةحلصم قيقحت ةفدهتسم جراخلاو لخادلا               
يـف اهتمالـس نيمأـتو ىرـخألا لودلا نيبو اهنيب ةيجراخلا اهتاقالع ميظنتو روتسدلا اهلفك                

ةطلسـلا ىـلإ كـلذ يـف درملاو يجراخلا ءادتعالا نم اهميلقإ نع عافدلاو جراخ          لاو لخادلا 
  .)٢٨(هدحو ءاضقلل ةيريدقتلا

تـهجتا ام ناعرس ذإ هاجتالا اذه ىلع ًاليوط رمتست مل ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ريغ            
لاـمعألا داعبتـسا يـف قـلطم لكشب اهيلع اهدامتعاو ةدايسلا لامعأ ةركف نع اهيلخت وحن                 

ال ًاـحيملت لوـحتلا اذـه وـحن اه          اطخ سسحتت ةمكحملا تأدبو اهتباقر قاطن نم ةيسايسلا       
ةـمكحملا نأ كـلذ ،رذحلا نم ليلق ريغ ءيشب ًابوشم ددصلا اذه يف اهكلسم رهظو ًاحيرصت         

نيضوفملا ةئيه ريرقتب درو ام وحن ىلع         –تدغ ةيرظن مامأ اهسفن تدج      و يـف ةرقتسـم     –   
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نـكي مل مث نمو يرادإلا ءاضقلا يدل مأ يداعلا ءاضقلا مامأ ءا             وس يرصملا يئاضقلا ماظنلا   
ىـلإ رـمألا ئداـب يف تبهذف ،ةدحاو ةعفد اهنأش اذه ةيرظن ةمكحملا ردهت نأ دوصقملا نم      
ًاضـقانم اهنومضـم ناك املك ةينوناقلا صوصنلا نأش يف ةدايسلا لامعأ ةركف قيبطت داعبتسا      

ةرـكف راـطإ تددح ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نأك         ف ،روتسدلا اهعضو يتلا طباوضلاو دويقلل     
اـيلعلا ةيروتـسدلا ةـمكحملا نأ يرخأ ةرابعب كلذ ىنعمو ،داعبتسالا ةقيرطب ةدايسلا لامعأ               

رـبتعيو ةرـكفلا هذه قاطن تحت جردني ام امأ           ،ةيسايسلا لامعألا قاطن يف لخدي ال ام ددحت         
ةبحاـص ةـمكحملا تحبـصأ كلذبو        )٢٩(ةمكحملا هل ضرعت ملف اهرصانع وأ اهتالمتشم نم       

                 ، اـهتيالو قاـطن نم جرخت يتلا ةدايسلا لامعأ نم دعي ال امو دعي ام ديدحت يف لصفلا لوقلا
نـم رـيبك ردـقب اهسـفنل حمست ىتح لمعلا ةعيبط رايعم ىلع اهدامتعا كلذ يف اهدعاسو                  

  .لاوحألا هيضتقت امبسح ةنورملا
ةـيرظن رارقتسا تارابتعا نيب قيفوتلا ايلع       لا ةيروتسدلا ةمكحملا تعاطتسا ةباثملا هذهبو     

تاراـبتعاو ،ةيرظنلا ةيحانلا نم اهيلع تقبأ نأب يرصملا يئاضقلا ماظنلا يف ةدايسلا لامعأ              
نـم اـهقيبطت تدعبتـسا نأب يروتسدلا ءاضقلا لاجم يف اهتاذ ةيرظنلا قيبطت ةم               ءالم مدع 

هصاصتخا مدعب عفدلا اهضفر لالخ نم كلذو       ،ةيلمعلا ةيحانلا  بلاغلا يف كلذو نعطلا رظنب ا       
حيرصـب نلعت مل ةمكحملاف ،ةدايسلا لامعأ عفدلا اذه ىنبم اهيف نوكي يتلا لاوحألا نم معألا                
ىـلع تـلوع نأـب ةيلمع ةميق لك نم اهتدرج اهنكلو ،ةدايسلا لامعأ ةركفل اهضفر ةرابعلا                 

ةـمكحملا هـب تضق ام      يف ًايلج كلذ ودبيو ،هيلع علخي يذلا فصولاب ال هتاذ يف لمعلا ةعيبط            
ينوي ٢٥ةسلجب رداصلا اهمكح يف      ةنس   ه  رـظنب اهصاصـتخا مدـعب عفدلا ضفر نم          ١٩٨٣   

ةنسل  ١٠٤مقر نوناقب رارقلا ةيروتسد يف نعطلا        ةـيعارزلا يـضارألا ةيكلم ةلوليأب   ١٩٦٤   
ةنسل   ١٧٨مقر نوناقب موسرملا ماكحأل ًاقبط اهيلع ءاليتسالا مت يتلا           حالـصإلا نأشب    ١٩٥٢   

ةنسل   ١٢٧مقر نوناقب رارقلاو يعار     زلا نأ راـبتعاب لباقم نود ةلودلا ىلإ هل لدعملا          ١٩٦١   
نـع يأنت يتلا ةدايسلا لامعأ نم وأ ةيسايسلا لامعألا نم ًالمع لوانتي مل نوناقب رارقلا اذه                 
نأـش يـف ردـص نيعطلا عيرشتلا نأ ىلع اهءاضق ةمكحملا تسسأ دقو ،ةيروتسدلا ةباقرلا                

 ١٧٨مـقر نوناـقب موسرملا ماكحأل ًاقبط اهيلع ءاليتسالا مت يتلا ةيعارزلا ي              ضارألاب قلعتي 
مقر نوناقب رارقلاو     ١٩٥٢ةنسل   ةنسل   ١٢٧  ضيوـعتلا يف اهكالم ةيقحأ مدع ًانمضتم        ١٩٦١   

صنلاـب روتـسدلا ىنع يتلا قوقحلا نم يهو ،ةصاخلا ةيكلملل ضرعتف             ،يضارألا هذه نع    
دوـيقلا عـضوو اـهكلام نـع ًارـبج اهعزن اهيف زوج             ي يتلا تالاحلا ديدحتو اهنوص ىلع     

ًاـفلاخم اـهلمع ءاـج الإو اهب مزتلت نأ عيرشتلا ةطلس ىلع يغبني يتلاو اهتيامحل طباوضلاو                 
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ةـباقرلا نـع يأـنت ةيـسايس لئاسم لوانت دق نوناقب رارقلا كلذ نوكي ال مث نمو روتسدلل                   
مدـعب ددصـلا اذه يف اهنم يدبملا         عفدلا نوكيو ،ةموكحلا هيلإ تبهذ ام وحن ىلع ةيروتسدلا          

  .)٣٠(هضفر ًانيعتم ساسأ ىلع مئاق ريغ ىوعدلا رظنب ةمكحملا صاصتخا
ناـك اـملك اهصاصـتخا مدعب عفدلا ضفرب اهءاضق ةمكحملا تلصاو هاجتالا تاذ يفو               
ةيروتسدلا ةباقر اهنع رسحنت يتلا ةيسايسلا لامعألا نم هيف نوعطملا عيرشتلا نأ عفدلا ىنبم               

ينوي ٢١ةسلجب رداصلا اهمك    ح يفف  مدـعب عفدـلا ضـفر ىـلإ ةـمكحملا تصلخ            ١٩٨٦ ه   
ةنسل   ٣٣مقر نوناقلا نم ةعبارلا ةداملا ةيروتسد يف نعطلا رظنب اهصاصتخا            نأشـب   ١٩٧٨   

هـيلع نوـعطملا يعيرشتلا صنلا      "نأ ىلع ًاسيسأت يعامتجالا مالسلاو ةيلخادلا ةهبجلا ةيامح         
ةداملا صنل    ًالامعإ مت يبعش ءاتفتسا دعب ردص      ةمالـس نيمأـت ًافدهتسـم روتسدلا نم         ١٥٢   

مالسـلاو ةـيلخادلا ةـهبجلا ةـيامح يف ةيسايسلا اهتحلصم ًاقيقحتو يسايسلا اهماظنو ةلودلا               
ىـلع ةيئاضـقلا ةـباقرلا اهنع رسحنت يتلا ةيسايسلا لامعألا نم ربتعي مث نمو ،يعامتجالا                

  .حئاوللاو نيناوقلا ةيروتسد
ادانتـسا عفدلا ضفر ىلإ تصلخو ،رظنلا اذه رياست مل ايلعلا ةيروتسد            لا ةمكحملا نأ ريغ   

بعشـلا يتفتسي نأ ةيروهمجلا سيئرل نأ نم روتسدلا نم           ١٥٢ةداملا هيلع تصن ام نأ ىلإ         
سيئرـل ًاصيخرت نوكي نأ نع جرخي ال ايلعلا دالبلا حلاصمب لصتت يتلا ةم              هملا لئاسملا يف  

ةـئيه ىلع ةيويحلا ةيموقلا حلاصملاب اهلاصتاو اهتيمهأ         ردقي يتلا لئاسملا ضرعب ةيروهمجلا      
ءاتفتـسالا اذه ذختي نأ زوجي ال مث نمو ،ةيسايسلا ةيحانلا نم اهيف              مهيأر عالطتسال نيبخانلا    

هنم ضرغلاو هتعيبط ددحو روتسدلا هب صخر يذلا          – وأ هـماكحأ رادـهإ ىـلإ ةـعيرذ          –   
هذـهب يـقرت ال ءافتـس    الا يـف تحرط ةني عمئدابم ىلع ةيبعشلا ةقفاوملا نأ امك ،اهتفلاخم        

ةـصاخلا تاءارـجإلل ًاقفو الإ اهليدعت زوجي ال يتلا ةيروتسدلا صوصنلا ةبترم ىلإ ئدابملا               
بوشـي دق ام ةقفاوملا هذه ححصت ال يلاتلابو روتسدلا نم            ١٨٩ةداملا يف اهيلع صوصنملا       

هذـه لـظت اـمنإو ،رو       تـسدلا ةـفلاخم بيع نم ئدابملا كلتل ةننقملا ةيعيرشتلا صوصنلا          
عضـختو ،هـماكحأب ديقتتف ،روتسدلا نم ةبترم يندأ يعيرشت لمعك اهتعيبط ىلع صوصنلا              
يعيرشـتلا صنـلا نأ نـع ًالضـف اذه ،ةيروتسد ةباقر نم ةمكحملا هذه هالوتت امل يلاتلاب                  
ةيسايسـلا قوقحلا ةرشابم يف نينطاوملا نم ةئف قحب قلعتي نأش يف ردص دق هيلع نوعطملا                

ًاـفلاخم اـهلمع عـقو الإو اهنم لانت الأ عيرشتلا ةطلس ىلع يغبني يتلاو روتسدلا اهلفك ي                  تلا
ةيروتـسدلا ةـباقرلا نع يأنت ةيسايس لئاسم لوانت دق صنلا كلذ نوكي ال مث نمو ،روتسدلل                 
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رـظنب ةـمكحملا صاصتخا مدعب اهنم يدبملا عفدلا نوكيو ،ةموكحلا هيلإ تبهذ ام وحن ىلع                
هتمرب–ىوعدلا  هضفر ًانيعتمو ساسأ ريغ ىلع–    )٣١(.  

رـبتعي اـمك ،يروتـسدلا انئاضق خيرات يف ةزراب لوحت ةطقن دعي مكحلا اذه نأ عقاولاو                 
اـهماكحأ نـم ديدعلا يف ةمكحملا تنلعأ يتلا يتاذلا دييقتلا ةسايس نع ةمكحملا يلختب ًاناذيإ                

يـتلا ةيسايسـلا لامعألا وأ      ةدايسلا لامعأ ةيرظن اهنيب نمو اهطباوض لكبو اهل اهعابت          انع  
يـف ةـمكحملا تعسوت فيك انل نيبي مكحلا اذهف ،اهتباقر قاطن نم دحلا اهئارو نم تفدهتسا                 

يـف  –دعت اهنأ مغر ،ءاتفتسالا قيرطب ةرداصلا نيناوقلا ىلإ هيف تدتما يذلا دحلا ىلإ اهتباقر               
رخت نأ نيعتي ناك مث نمو اهتعيبطب ةيسايسلا لئاسملا نم        –هقفلا رظن   –رـظنلا اذـهل ًاقفو  –ج  

تـجهنو رـظنلا اذهب ذخأت مل ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ريغ ،ةيروتسدلا ةباقر قاطن نم                
اـهنم ردـص اـم ىتح ةيعيرشتلا لامعألا ةفاك ىلع اهتباقر تطلس نأب ةيباجيإ رثكأ ةسايس                 

  .ءاتفتسالا قيرطب
اـهمكح يـف هـنع ترـب     ع يذلا ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا كلسم نيب ةنراقم يندأ لعلو      

اـمهنم لـك اهـسرامي يتلا ةباقرلا نأش يف يسنرفلا يروتسدلا سلجملا كلسم نيبو فلاسلا                
دـشأ تـناك ةيروتسدلا انتمكحم نأ ءالجب انل فشكي ءاتفتسالا قيرطب ةرداصلا نيناوقلا ىلع               
 ةيروتـسدلا ةـمكحملا هـيف تطسب يذلا تقولا يفف ،يسنرفلا اهريظن نم ًامادقإ رثكأو ةأرج               
ةـموكحلا ضارتعال ًالاب ىقلت نأ نود ءاتفتسالا قيرطب ةرداصلا نيناوقلا ىلع اهتباقر ايلعلا              
يأل اهعاضـخإ هـعم زوـجي ال يذلا رمألا ةيبعشلا ةدايسلا نع ًاريبعت دعت نيناوقلا هذه نأب                  
ىـلع ةـباقر يأ طسب نع عنتما يسنرفلا سلجملا نأ دجن ةيروتسدلا ةباقر لاكشأ نم لكش                 

 ٦يـف رداصـلا هرارق يف سلجملا هنع حصفأ ام وهو ،ءاتفتسالا قيرطب ةرداصلا               نيناوقلا  
هلوقب ١٩٦٢ربمفون   يـتلا تاعوـضوملا تـناك ًاـيأ ءاتفتسالا قيرطب ةرداصلا نيناوقلا ن     إ 

ىلع رصتقي هصاصتخا نأو روتسدلا نم       ٦١ةداملاب ةددحملا هتباقر قاطن نع جرخت اهمظنت          
ءاتفتـسالا قـيرطب ةرداصلا نيناوقلا امأ ،ناملربلا نع ةرداصلا           ةيداعلاو ةيئانثتسالا نيناوقلا    

اذإ هـنأل كلذو    ةيبعشلا ةدايسلا نع رشابملا ريبعتلا اهرابتعاب هتباقرل ًالحم نوكت نأ نكمي الف             
ةيـساسألا نيناوقلا ةيروتسد يف لصفلا ةمهم سلجملا تلوخ دق روتسدلا نم             ٦١ةداملا تناك     

عباـطلا تاذ صوصـنلا ةفاك لمشيل دتمي صاصتخالا اذه ناك            اذإ ام ديدحت نود   -ةيداعلاو    
 -ناـملربلا نـع ةرداصلا نيناوقلا ىل      ع رصتقي هنأ وأ ،ةيناملرب وأ تناك ةيئاتفتس       ايعيرشتلا  

يـه  ) ٦١(ةداملا يف روتسدلا اهيلإ راشأ يتلا نيناوقلا نأ         .. روتسدلا حور نم صلختسي هنإف    
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نـع بعشلا بناج نم اهرارقإ متي يتلا كلت تسيلو           ناملربلا بناج نم اهرارقإ متي يتلا طقف        
  .ةينطولا ةدايسلا نع ًارشابم ًاريبعت دسجت نيناوقلا هذه نأ ىلإ ادانتسا بعشلا قيرط

يبعشـلا ءاتفتـسالا قيرطب ةرداصلا نيناوقلل هئاصقإ يف يروتسدلا سلجملا دنتسا كلذك             
ةنـس ربمفوـن      ٧رـم   أ نم ) ١٧(ةداملا نأ اهادؤم يرخأ ةجح ىلإ هتباقر قاطن نم            ١٩٥٨ 

ةيـساسألا نيناوـقلا عوضخ ةرورض ىلإ ريشت يروتسدلا سلجملل يساسألا نوناقلاب رداصلا         
ررـق اذإ هـنأ ىـلع صنـت نوناقلا تاذ نم            ) ٢٣(ةداملا نأ امك يروتسدلا سلجملا ةباقرل       

رذـعتي الو روتـسدلا عم ضراعتي ًاصن نمضتي هيف نوعطملا نوناقلا نأ يروتسدلا سلجملا               
اذـه رـيغ نم نوناقلا ردصي نأ ةيروهمجلا سيئرلف هلمجم يف نوناقلا نع صنلا اذه ل                 صف

ىـلإ حوـضوب ناريشـت ناتداملا ناتاهو ،ديدج نم    هتشقانمل ناملربلا ىلإ هليحي نأ وأ صنلا   
يـف لصـفلاب هصاصتخا مدع ىنعي يذلا رمألا ،ةيئاتفتس          الا نيناوقلا نود ةيناملربلا نينا    وقلا
ةيئاتفتسالانيناوقلا ةيروتسد  )٣٢(.  

لاـمعألا ىلع اهتباقر طسب يف ةيباجيإلا اهتسايس ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تلصاو دقلو             
ال عيرشـتلا ةطلـس ىـلع روتسدلا اهضرفي يتلا دويقلا نأ ىلع اهماكحأ ترقتساو ةيسايسلا                

هذـهب  و. ةيسايسـلا لاـمعألا وأ ةدايسلا لامعأ ةيرظنب ًاعرذت اهنم للحتلا وأ اهطاقسإ زوجي             
قاـطن نـم اهتدعبتـساو ةدايسـلا لامعأ نم ًالمع صلختست نأ ةمكحملا تعاطتسا ةباثملا                

ةنس ويام    ١٦ةسلجب رداصلا اهمكح يفف ،اهتباقر       عفدـلا ضفر ىلإ ةمكحملا تصلخ       ١٩٨٧   
ةنسل   ١٣٨مقر نوناقلا ةيروتسد يف نعطلا رظنب اهصاصتخا مدعب          سـلجم نأـش يف      ١٩٧٢   

ةنسل   ١١٤ مقر نوناقلاب لدعملا بعشلا    ةداملا نم ةسماخلا ةرقفلاو      ١٩٨٣  نوناـقلا نـم     ٢٤   
ةنسل   ٧٣مقر   مقر نوناقلاب لدعملا ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم ميظنتب         ١٩٥٦  ةنسـل    ٤٦   ١٩٨٤ 

يباـختنالا ماـظنلا نع لودعلا نأشب نيناوقلا هذه هتنمضت يذلا يعيرشتلا ليدعتلا نأ رابتعاب               
ةيروتـسدلا ةمكحملا ةباقر نع يأنت يتلا ةيسايسلا لئا         سملا نم ةمئاقلاب باختنالا ىلإ يدرفلا     

عيرشـتلا نأ ىلإ كلذ يف ةمكحملا تدنتسا دقو ،يلخادلا يسايسلا ماظنلاب هلاصتال ًارظن ايلعلا               
ىـنع يذلا قحلا وهو بعشلا سلجم ةيوضعل حيشرتلا قحب قلعتي نأش يف ردص دق نيعطلا                

عـقو الإو هـنم لانت الأ عيرشتلا ةطلس ىلع          يغبني يذلاو ،هتلافك ىلعو هيلع صنلاب روتسدلا        
يأـنت ةيـسايس لئاسم لوانت دق نوكي ال روكذملا نوناقلا نإف مث نمو ،روتسدلل ًافلاخم اهلمع                 
مدـعب اـهنم يدـبملا عفدلا نوكيو ،ةموكحلا هيلإ تبهذ ام وحن ىلع ةيروتسدلا ةباقرلا نع                  

  .)٣٣(هضفر ًانيعتمو ساسأ ريغ ىلع ًامئاق ةمكحملا صاصتخا
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دـشأ ةروصب ودبت ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا اهوحن تهجتا يتلا ةيباجيإلا ةسايسلا نأ ىلع            
طسـب نع ةيكيرمألا ايلعلا ةمكحملا تعنتما يتلا         ،ةيباختنالا رئاودلا ميسقت ةلأسم يف ًاحوضو       

نـع يأـنت يـتلا اـهتعيبطب ةيسايسـلا لئاسملا نم ميسقتلا لئاسم نأ رابتعاب اهيلع اهتباقر                
  .)٣٤(اهتباقر

ةـبراقم رـظن ةهجوب تذخأ امنإو ،رظنلا اذهب ذخأت مل ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ريغ                
عضـخأ ذإ ،ةـيباختنالا رئاودـلا ميسـقت لاجم يف يسنرفلا يروتسدلا سلجملا رظن ةهجول                
اهتيروتـسد مدـعب ءاضقلا يف سلجملا ددرتي ملو هتباقرل اهنأشب ةرداصلا تاعيرشتلا سلجملا              

  .رهاظ أطخ ىلع يوطنت ميسقتلا اذه نأش يف عرشملا تاريدقت تناك ىتم
ةنس ويام    ١٩يف رداصلا اهمكح يفف      ضفرـب اـيلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تضق        ١٩٩٠   

ىـلع دري لثاملا يروتسدلا نعطلا نأ عفدلا ىنبم ناكو ىوعدلا رظنب اهصاصتخا مدعب عفدلا               
ةنسل   ٣٨مقر نو   ناقلا نم ًارركم ةسماخلاو يلوأ ةرقف ةثلاثلا نيتداملا        سـلجم نأش يف     ١٩٧٢   

ةنسل   ١٨٨مقر نوناقلاب لدعملا بعشلا      ةـيباختنالا رئاودلا ميسقت نم هيلع تصن اميف         ١٩٨٦   
روتـسدلا نأل ًارظنو ،اهل نيلثمملا ءاضعألا ددعو اهتانوكمو ةرئاد لك قاطنو اهددع ديدحتو              

وأ اهددـع دـيدحت نأـش يف ًادويق    عضي ملو ةلودلا اهيلإ مسقت يتلا ةيباختنالا رئاودلا ددحي مل       
اـهل اـمب هيرجت ةيعيرشتلا ةطلسلل هلك كلذ كرت امنإو ،اهنم ةرئاد لكل نيلثمملا باونلا ددع                 
رئاودـلا ميسـقت ىـلع بيقعتلا ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملل نوكي ال مث نمو ،ةيريدقت ةطلس نم           

نـع جرـخت يـتلا ةيسايسل       ا لئاسملا نم دعي كلذ لك نأل اهددعو اهقاطن ديدحتو ةيباختنالا          
ىـلع اهميسـقت وأ ةيباختنالا رئاودلا ددع ديدحتب عرشملا مازلإ كلمت ال يه ذإ ةمكحملا ةيالو              

  .نيعم وحن
مـقر نوناـقلا نأ ىـلإ ادانتسا عفدلا ضفرب تضقو رظنلا اذهب دتعت مل ةمكحملا نأ ريغ                  

ةنسل   ١٨٨ مقر نوناقلا ماكحأ ضعب ليدعتب       ١٩٨٦  ةنسل   ٣٨  نأش يف  ١٩٧٢  بعشـلا سلجم       
لثاملا نعطلا لحم نيتداملا نمضتي يذلا        – حيـشرتلا قـحب قـلعتي نأـش يف ردص دق            -   

ىـلع يـغبني يتلاو      -روتسدلا اهلفك يتلا ةيسايسلا قوقحلا نم وهو بعشلا سلجم ةيوضعل             
ناصـنلا نوـكي ال مـث نـمو ،هماكحأل ًافلاخم اهلمع عقو الإو اهنم لانت الأ عيرشتلا ةطلس                   

اـم وحن ىلع ةيروتسدلا ةيئاضقلا ةباقرلا نع يأنت ةيسايس لئاسم الوانت دق ام              هيلع نوعطملا 
ىـلع ىوعدلا رظنب ةمكحملا صاصتخا مدعب اهنم يدبملا عفدلا نوكيو ،ةموكحلا هيلإ تبهذ              

  .)٣٥(هضفر ًانيعتم ساسأ ريغ
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يـف درـطملا ءاضقلا اذه ىلع تجرخ دق ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ظحالي كلذ عمو                
ةسلج يف ردص اهل ديحو       مكح ةنس ربوتكأ    ٩  رـظنب اهصاصتخا مدع ىلإ هيف تصلخ        ١٩٩٠   

ةنسـل    ٤٠٤مقر ةيروهمجلا سيئر رارق ىلع نعطلا        ىـلإ نيبخاـنلا ةوـعد نأشـب         ١٩٩٠   
لاـمعألا دادـع يـف جردني نيعطلا رارقلا نأ ىلإ ادانتسا بعشلا سلجم لح ىلع ءاتفتسالا                 

تـناك اذإ   "... اهلوقب ةمكحملا هنع تربع ام وهو ،ةمك      حملا ةباقر اهنع رسحنت يتلا ةيسايسلا     
ةيعرشـلا  أدـبم يـف       –اـهل لصأك  –اهل ًاساسأ دجت حئاوللاو نيناوقلا ةيروتسد ىلع ةباقرلا           

هـقفلا هـيلع رقتـسا اـم لصألا اذه ىلع دري هنأ ريغ ،روتسدلا هاسرأ يذلا نوناقلا ةدايسو           
يبأـت اهتعيبط نأ ساسأ ىلع ةيئاضقلا ةبا        قرلا لاجم نم ةدايسلا لامعأ داعبتسا نم ءاضقلاو       

  ".ةيئاضق ىوعدل ًالحم نوكت نأ
ةيسايسـلا تارابتعالل ًاقيقحت يتأي امنإ ءاضقلا ةيالو نم ةدايسلا لامعأ داعبتسا نإ ثيحو              

وأ ًاـقيثو الاصـتا يسايسلا ةلودلا ماظنب اهلاصتاو لامعألا هذه ةعيبط ببسب              –يضتقت يتلا     
ظاـفحلا يعاودل كلذو ،ةيئاضقلا ةباقرلا قاطن نع اهب يأنلا           –جراخ  لاو لخادلا يف اهتدايسب     

ثـيحو ،ايلعلا اهحلاصم ةياعرو جراخلا يف اهتدايس نع دوذلاو لخادلا يف ةلودلا نايك ىلع               
قـيبطتلا روـص دـحأ دع                   ي ءاضقلا ةيالو نع ةيسايسلا لامعألا وأ ةدايسلا لامعأ جورخ نإ

قـيقد نزاوـت ةماقإ بجوي يذلا تاطلسلا نيب لصفلا أ           دبمل حيحصلا موهفملا لامعأل لثمألا    
اهتايحالـص تاطلسـلا هذه نم لك يلوتت ثيحب ةيئاضقلاو ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا تاطلسلا نيب              

  .ىرخألا ىلع اهادحإ نم تائتفا نود اهمسر يتلا دودحلا يف روتسدلا اهيلع اهعلخ يتلا
اـم ةفرعمل ةيذيفنتلا ةطلسلا هيرجت       لمع يأل ينوناقلا فييكتلا ديدحت يف ةربعلا نإ ثيحو          

ةـمكحملا هذه ءاضق هب يرج ام ىلعو          –ال مأ ةدايسلا لامعأ نم ناك اذإ         ةـعيبطب يـه     –   
 ،فـصولا اذـه عـم يفاـنتت هتعيبط تناك ىتم هيلع علخت دق يتلا فاصوألاب ال هتاذ لمعلا      

ةنسل   ٤٠٤مقر ةيروهمجلا سيئر رارق نإ ثيحو        لإ نيبخانلا ةوعد نأشب    ١٩٩٠  ءاتفتـسالا ى    
رـمأ يـف ةيبعشـلا ةدعاقلا لثمت يتلا نيبخانلا ةئيه يأر عالطتساب بعشلا سلجم لح ىلع                 
نيوـكتب لصـتيو ةيعيرشـتلا ةطلسلاب ةيذيفنتلا ةطلسلا ةقالعب ةقلعتملا لئاسملا صخأب لصتي       
نـمو ،مكحلا ةطلس ةسراممب قلعتت يتلا رومألا زربأ نم ةباثملا هذهب دعي وهو ،ةطلسلا هذه                

ددصـب ةيسايسلا ةيلوئسملا لماك ةيذيفنتلا ةطلسلا لمحتت يتلا ةيسايسلا لامعألا نم ربتعي              ،مث  
  .ءاضقلا نم بقعم ريغب اهئارجإ
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لـمع ىـلع هدورول نعطلا رظنب اهصاصتخا مدعب مكحلا ىلإ كلذ نم ةمكحملا تصلخو               
  .)٣٦(ًامومع ءاضقلا ةيالوو اهتيالو دودح نع جرخت يتلا ةيسايسلا لامعألا نم

هذـه ةـباتك ىتح      –ةمكحملا اهتردصأ يتلا ماكحألا تاعومجم يف دصرن مل اننأ عقاولاو             
نوعطملا لمعلا نأ ىلإ ادانتسا اهصاصتخا مدعب ةمكحملا هيف تضق رخآ مكح يأ              –روطسلا    

ًاـينمز لـلخت     دق مكحلا اذه نإف كلذ نع ًالضفو ،ةيسايسلا لامعألا وأ ةدايسلا لامعأ نم هيف               
ببسـلا تاذل اهصاصتخا مدعب عفدلا ضفرب ةمكحملا اهيف تضق يتلا ىرخألا ةدي      دعلا ماكحألا 

ةـمكحملل ددحم هاجتا ءارقتسا يف مكحلا اذه ةلالد مدعي يذلا رمألا نعطلا رظنل اهيف تدصتو                
اـههاجتا نـع ةمكحملا لودع نع ئبني ال يذلا مكحلا اذه ًابناج انحرط اذإف ،نأشلا اذه يف                  

اـهمكح يف تضقو هاجتالا اذه يف ريسلا تدواع ام ناعرس ةمكحملا ن    أ ظحالن اننإف رقتسملا   
ينوي ١٩ةسلجب رداصلا    نـم مغرلا ىلع نعطلا رظنب اهصاصتخا مدعب عفدلا ضفرب           ١٩٩٣ ه   

لاـمعألا وأ ةدايسـلا لامعأ ةيرظن قيبطتل بصخلا لاجملا دعت يتلا ةيلودلا تاقافتالاب هقلعت               
سـمت ةيسايس تارابتعا نم اهب طوحي امو ةلودلا تاقالع          لا كلف يف رودت اهنأل ًارظن ةيسايسلا      

  .)٣٧(ايلعلا اهحلاصمو ةلودلا ةدايس
يـبرعلا فرصـملاب نيلماعلا دحأ نأ يف مكحلا اذه اهيف ردص يتلا ىوعدلا عئاقو رودتو     
اـهيف بـلط روكذـملا فرصملا ىلع ةيئاضق ىوعد ماقأ ةيمنتلاو ةيجراخلا ةراجتلل يلودلا               

عرـفب هلمع رقم ىلإ هتداعإو ةرهاقلاب كنبلا عرف ىلإ هلقنب رداصلا رارقلا             ذيفنت فقوب مكحلا    
مازـلإو روكذـملا عرفلاـب تاباسحلا ةسائر هديلقتو ةعباسلا ةحيرشلا ىلإ هتيقرتو ةيردنكسإلا         

هباـصأ اـم ريظن     ) تاهينجلا نم ًافلأ نيسمخو ةئامثالث     (٣٥٠٠٠٠غلبمب هضيوعتب فرصملا    
صاصـتخا مدـعب فرصـملا نـع رضاحلا عفد امدنعو ،ه            لقن رارق ءارج نم رارضأ نم     

دعبتسـت يـتلا فرصملا سيسأت ةيقافتا نم        ) ١٥(ةداملا نم دنس ىلع ىوعدلا رظنب ةمكحملا        
ةيروتـسد مدـعب يعدـملا عـفد ،فرصملاب نيلماعلا ىلع يدرفلا لمعلا دقع نوناق قيبطت                

ملا ةمكحم تردق اذإو ،ةيقافتالا نم      ١٥،  ١٣،  ١٢،  ٩داوملا صوصن          ، عفدـلا ةـيدج عوضو
مدـعب كنبلاو ةموكحلا نم لك نع رضاحلا عفد          ،ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ نعطلا ليحأو       

سيـئر رارـقو كـنبلا سيـسأت ةـيقافتا نأ ىـلع ًاسيسأت نعطلا رظنب ةمكحملا صاصتخا               
نأ اـهتعيبط بسحب يأنت يتلا ةدايسلا لامعأ نم ناربتعي اهيلع ةقفاوملاب رداصلا ةيروهمجلا              

  .ةيئاضقلا ةباقرلل ًالحم نوكت
ىـلع ًاسيسأت عفدلا ضفرب تضقو رظنلا اذه رياست مل ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ريغ               
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يروتـسدلا ءاضقلا ةيالو ىلع ديقك        –ةيسايسلا لامعألا ةيرظن تناك نإو هنأ        يـف دـجت     –   
ًارـظن يلخادـلا ناد     يملا يف عقي امم رثكأب اهتاقيبطت مظعم ةيلودلا تايقافتالاو تاقالعلا ناديم          

سيـل هـنأ الإ ،اـيلعلا اهحلاصـمو ةلودلا ةدايسو ةيسايسلا تارابتعالاب ناديملا كلذ طابترال            
لاـمعألا نـم ربتعت      –اهعوضوم ناك ًايأ ةيلودلا تايقافتالا عيمج ن        إلوقلا قالطإ ًاحيحص      

لوقلا ًاضيأ ًاحيحص سيل هنأ امك        –ةيسايسلا   ةـيناثلا ةرقفلا اهت    ددح يتلا ةيلودلا تايقافتالا ن    إ 
،              ١٥١ةداملا نم    اـهيلع هـتقفاومو بعشـلا سـلجم ىلع اهضرع تمزلتساو روتسدلا نم  

كـلذ ،يروتسدلا ءاضقلا ةيالو نم جرخت يتلا ةيسايسلا لامعألا نم ًايئاقلتو اهعيمج ىحضت              
ن ـم لامعألا هذه داعبتسا تارابتعا هيلع موقت يذلا ساسألا ناضقاني نيقباسلا نيلوقلا الك نأ              

ىـلإ سيـلو اهتاذ لامعألا ةعيبط ىلإ عجرت تارابتعا يهو اهتيروتسد ىلع ةيئاضقلا ةباقرلا              
  .اهيلع قيدصتلاو اهماربإ تاءارجإ وأ ةقيرط

موـقي كـنب ءاشـنإ نـع ضخمتت امنإ اهيلإ راشملا ةيقافتالا نأ مدقت ام يدؤم نإ ثيحو                   
يـتلا ةيسايسـلا لاـمعألا نـم اه         رابتعا غوسي الف ،ةيراجتلا كونبلا اهب موقت يتلا لامعألاب        

ةـيقافتالا صوصن ضعب هتنمضت ام كلذ نم ريغي الو ،يروتسدلا ءاضقلا ةباقر اهنع رسحنت               
ال اـمك ،هـيف نيعدوـملا وأ نيمهاسملا لاومأل وأ هيفظومل وأ فرصملل ةنيعم تازايتما نم             

ةـيبرعلا  تاـموكحلا تـعفد يـتلا ثعاوبلا نأشب ةيقافتالا هذه ردصب درو ام كلذ نم ريغي          
رـظنب ةمكحملا صاصتخا مدعب عفدلا نوكي مث نمو ،فرصملا اذه سيسأت ىلإ اهيلع ةعقوملا               

  .)٣٨(حارطإلا بجاووساسأ ريغ ىلع ًامئاق ةلثاملا ىوعدلا 
ينوي ١٩يف ةمكحملا هتردصأ يذلا مكحلا اذه نأ عقاولاو          ةنس   ه  ربتعي   ١٩٩٣  اـم ىلع    –   

تـضرعت يـتلا ماكحألا رخآ       –ةمكحملا اهتردصأ   يتلا ماكحألا تاعومجم ءارقتسا نم نيبي         
اذـه رودص خيرات نم ارابتعا ةمكحملا طاشنل عبتتملا نأل كلذ            ،ةدايسلا لامعأل ةمكحملا اهيف     

يناـمث رادـم ىـلعو ةمكحملا نأ روفلا ىلع ظحالي          ٢٠٠١ةنس سطسغأ رخآ ىتح مكحلا        ،
مجملا هذـهب تدرو –يرخا ماكحأ ةيأ اهنع ردصي مل ةلماك تاونس    ةـيأ نمضـت   –تاـعو     

دـق ةـمكحملا ن     إهعم لوقلا نكمي يذلا رمألا ،ةدايسلا لامعأ وأ ةيسايسلا لامعألا ىلإ ةراشإ             
ةسايس اهيلع موقت يتلا طباوضلا دحأك ةيسايسلا لامعألا ةركف ةيئاضقلا اهتسايس نم تدعبتسا             

  .يتاذلا دييقتلا
اـميف هريسفت دجي ةدايسلا لام      عأ ةيرظن لهاجت وحن ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا هاجتا لعلو        

نـع ًالضف ،ةيروتسدلا ةباقر لاجم يف ةيرظنلا هذه قيبطت ةمءالم مدع نم ةمكحملا هتكردأ               
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ىـلع   –هصـقني ناك ،اهتباقر قاطن نم ةيسايسلا لامعألا داعبتسا نأشب قباسلا اهءاضق نأ                
يعيرشتلا دنسلا  –هتردن نم مغرلا     ـمل ةبسـنلاب لاحلا فالخ ىلع كلذو        )٣٩(  ءاضـقلا كلس   ، 

مـقر نوناـقلا نم   ١٧ةداملا هيلع تصن اميف يعيرشتلا هدنس دجي ناك يذلا يرادإلاو يداعلا       
ةنسل   ٤٦ ةداملاو ةيئاضقلا ةطلسلا نأشب    ١٩٧٢  مقر نوناقلا نم     ١١  ةنسـل    ٤٧  نأشـب   ١٩٧٢   

لاـمعأ نأشـب اهئاضق ريربتل ةمكحملا اهتقاس يتلا ةيلمعلا تارابتعالا نأ امك ،ةلودلا سلجم               
بـلاغلا يـف بصنت يتلا ةيروتسدلا ةباقر لاجم يف ءاضقلا اذه لمح ىلع ىوقت ال ةدايس                 لا

قـيبطت نأ ضعبـلا عـم يرن اننإف كلذلو ،اهتعيبطب ةيسايس لامعأ ىلع لاوحألا نم معألا                 
هذـه اـهيلع موقت يتلا ةينفلا سسألا عم ميقتسي ال يروتسدلا لاجملا يف ةدايسلا لامعأ ةيرظن         

ةـمكحملا نأ يوـس هرربي ام هل نكي مل اهقيبطت وحن يروتسدلا ءاضقلا ها               جتا نأو ،ةيرظنلا  
ءاضـقلا ماـمأ ءاوـس يرصملا يئاضقلا ماظنلا يف ةرقتسم تدغ ةيرظن مامأ اهسفن تدجو                
ةـيرظن عـضو نم ًالدب اهيلإ يروتسدلا ءاضقلا هجتا مث نمو يرادإلا ءاضقلا يدل مأ يداعلا               

  .)٤٠(اهتثادحل ًارظن مئاقلا يئاضقلا ماظنلا ىلع ةبيرغ نوكت دق ،ةديدج
الو اـهروهظ عـلطم ذـنم تناك اهقيبطت لاجم ناك ًايأ ةدايسلا لامعأ ةيرظن نأ عقاولاو                 

ءانثتسا دعتو ةيعورشملا نيبج يف     ةمصو ةفلتخملا اهروطت لحارم ربع لازت      ىـلع ًاـيقيقح        
نـم ةـيرادإلا وأ     ةيعيرشـتلا لامعألا ضعب تالفإ نم هينعت امب نوناقلل ةلودلا عوضخ أدبم             

نوناـقلل عوضـخلا نـم لـعجت يتلا يلوألا ةنامضلا اهرابتعاب ةيئاضقلا ةباقرلل عوضخلا               
روتـسد رودـص دـعب هـنأ انبناج نم دقتعن اذهلو ًايمهو ال ًايدج ،ًايروص ال ًايقيقح ًاعوضخ        

نيناوـقلا ةيروتـسد ىـلع ةيئاضـقلا ةـباقرلا ريرقت ىلع ةيحان نم صنلا ًانمضتم                 ١٩٧١  
رارـق وأ لـمع يأ نيصـحت ىلع نيناوقلا يف صنلا يرخأ ةيحان نم رظحو                 )٤١(حئاوللاو  ،

نأ دـعب ًاقالطإ ةدايسلا لامعأ ةركفب عرذتلل لاجم كانه دعي ملو             )٤٢(ءاضقلا ةباقر نم يرادإ     
نـم سيلف ،عيرشتلا يهو ةيسايس ةرادإ يوقأ اهب عتمتت يتلا ةيسايسلا ةناصحلا روتسدلا طقسأ               

وأ ةيعيرشـتلا نيتطلسـلا لاـمعأ ىلع ةيئاضقلا ةباقرلاب يروتسدلا ماظنل            ا حمسي نأ لوبقملا   
ةـيدرف ةيرادإ تارارق ىتح وأ حئاول وأ تاعيرشت تناك ءاوس يأ            . اهتعيبط تناك ًايأ ةيذيفنتلا   

نـم اهنأ ةلوقمب ةيئاضقلا ةباقرلا قاطن نم لامعألا هذه نم بناج جورخب كلذ دعب حمسي مث                 
  .)٤٣(ةيسايسلا لامعألا نم وأ ةدايسلا لامعأ

رظنلا اذهل ًالامعإ     –ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نأ انل ودبي كلذلو         نـع تـضرعأ دـق       –   
ماـكحألا ةـسارد هنع      تفشك ام وحن ىلع ،ةيسايسلا لامعألا وأ ةدايسلا لامعأ ةيرظن قيبطت            
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نـم معألا بلاغلا يف اهصاصتخا مدعب عفدلل اهضفر لالخ نم كلذو ،ةمكحملا نع ةرداصلا               
نـم ةـحئال وأ ناـك ًاعيرشـت هـيف نوعطملا لمعلا نأ اهيف عفدلا ينبم تناك يتلا تالاحلا                
ىـلإ ةرـيخألا تاونسلا يف اههاجتاو لب ،ةمكحملا ةباقر اهنع رسحنت يتلا ةيسايسلا لامعألا               

  .)٤٤(وحن يأ ىلع اهيلإ ةراشإلا بنجت
ىـلإ بهذـف اـيلعلا ةيرو    تسدلا ةمكحملا ماكحأ هليلحت يف مهفلا اذه نيثحابلا دحأ رطاشيو         

  :)٤٥(لوقلا
ةـيرظن ددصـب اـيلعلا ةيروتـسدلا ةـمكحملا وأ ايلعلا ةمكحملا ءاضق نم صلختسملاو                

يـعيبطلاو يوـيحلا لاـجملا اـهرابتعاب ةيرظنلا هذه اتلمعتسا دق امهنأ             " ةيسايسلا لامعألا "
ةمكحملل ةثيدحلا تاهاجتالا نأ الإ ،اهل فدارمكو      ،"ةدايسلا لامعأ "ةيرظنل   اـيلعلا ةيروتـسدلا    

ةـضاعتسالاو ،نيناوـقلا ةيروتـسد ىلع ةباقرلا لاجم يف ةدايسلا لامعأ ةركف ذبن وحن هجتت                
ىواعدـلا رـظنب يروتـسدلا ءاضـقلا صاصتخا ىلع ديقك           " ةيسايسلا لامعألا "ةركفب اهنع   

 اهلاصـتاو ،لاـمعألا هذـه اهيلع موقت يتلا ةيلمعلاو ةيسايسلا تارابتعالل ًارظن ،ةيروتسدلا             
ءاوـس   –ةصـتخملا ةيسايسلا تاطلسلل اهريدقت كرت هعم نسحتسي امم ايلعلا ةلودلا حلاصمب               

اذـه يـف اـهيلع ءاضـقلا بـيقعت مدـعو             –ةيذيفنتلا ةطلسلا مأ ةيعيرشتلا ةطلسلا تناكأ         
  .ركذلا ةفلاس تارابتعالا لكل دييأتلاب ريدجو دومحم هاجتالا اذه نأ يف كش الو. صوصخلا

يـف هـيأر     )٤٦(دجملا وبأ لامك دمحأ روتكدلا ذاتسألا رطاشن نأ       الإ  انع  سي ال ةياهنلا يفو     
يروتـسدلا سـلجملا اـهنمو ًاـمومع ةباقرلا تاهجو           –يروتسدلا ءاضقلا مازتلا ةرورض       

هـنيمأتو ةيعرشـلا أدبم تيبثتل ليفك ريخ مازتلالا اذه نأ رابتعاب ،طباوضلا هذهب               –يسنرفلا    
هرـيغب كلذـل همادطصاو ،ةباقرلا يف ءاضقلا فارسإ ة          جيتن اهل ضرعتي دق يتلا تازهلا نم      

  .تاطلسلا نم
يـف لدـتعاو اهلامعتـسا ءاضـقلا نسـحأ نإ يهف             ،نيدح وذ حالس ةيروتسدلا ةباقرف      

ةـيامح لئاـسو نم ةلاعف ةليسوو ،نوناقلا ةدايس رهاظم نم ًايساسأ ًارهظم تناك اهتسرامم               
ةيروتـسدلا صوصنلا ضومغ لغتساو ،اهل      امعتسا يف طتش  ااذإ امأ ،تايلقألاو دارفألا قوقح      

ضرـفو ةيعيرشتلا ةئيهلا هجو يف فوقولل اهيلإ دانتسالاب ةماعلا تاطلسلا لامعأ مكاحي يتلا              
ةـيطارقميدلا ةاـيحلا مدـه لواـعم نـم ريطخ لوعم ىلإ ذئنيح بلقنت اهنإف اهيلع ةياصولا               

ةـباقرلا تاـهج نيـب ةير       وتسدو ةيسايس تالاكشإ نم كلسملا اذه هيلإ يدؤي دق امل ،ةميلسلا          
اهلالقتـسا ددهي دق امم ةباقرلا تاهج ىلع ةماعلا تاطلسلا يدعت لامتحاو ،ةماعلا تاطلسلاو              
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يـمحي يذـلا ينوناـقلا جايسلا ةلازإو         ،ةيعرشلا أدبم ىلع ةماعلا تاطلسلا ناودعب رذني وأ         
أدـبم دـيكوت     يف ةيلجلا اهتفيظو يدؤت نأ تدارأ نإ ةباقرلا تاهج ىلعو         . تايرحلاو دارفألا   

 ،ماـجحإلا يـف ةـغلابملاو مادقإلا يف ولغلا ةبنجتم ،نيتياهنلا نيب فوقولا نسحت نأ ةيعرشلا               
يف فوقولا ىلع اهتردق نوكت ،ةباقرلا ةسرامم يف رذحلاو ةمكحلل اهمازتلا ردقب هنأ ةكردمو              

  .)٤٧(ةيروتسدلا اهدودح يطخت تلواح يه نإ ةماعلا تاطلسلا هجو
ءاضـقلل هـليلحت يـف نيقباسـلا اـيلعلا           )٤٨(ةيروتسدلا ةمكحملا ة  اضق رابك دحأ بهذيو     

  -:ىلإ صوصخلا اذه يف نراقملا يروتسدلا
ةرـشابم ىـلع روتـسدلا اهحرطي يتلا دويقلا نم ًاروص يلاتلاب ةيسايسلا لئاسملا ددحتو             

لمـشأ موـهفم نم ًاءزج ةيسايسلا لئاسملا نوكت مث نمو           . مهتيالول ةيروتسدلا ةيعرشلا ةاضق   
ةيعرشـلا ةاضـق ناـك اذإو       . ماـع هجوب اهيف ًايئاضق لصفلا زوجي ال يتلا لئاسملاب لص          تي
  .مهعرستب يشي وأ ،مهتبيهب رضي امب ةيسايسلا لئاسملا يف ضوخلا نوبنجتي ةيروتسدلا

روتـسدلا يف ةدعاقب لالخإلا ناك املك ،اهل مايق ال ةيسايسلا لئاسملا نأ ققحملا نم نأ الإ              
قلعتت يتلا كلتك     – مـهب رـضأ يذـلا ءالؤهل ًاقوقح دلوي    –ةئفاكتملا ةينوناقلا ةيامحلا طرشب        
  .اهقيبطت قاطن نم دح وأ ،ةدعاقلا هذه ردهأ نوناق

هارـجأ ميسـقتب قـلعت اهعوضوم نأ كلذ    Baker v. Carrةيضق كلذ ىلع لاثم ريخو   
ىـلع اهفالتخا    نأش نم ناك يتلاو ،اهناكس ددع يف ةفلتخملا ةيباختنالا رئاودلل ةيالولا عرشم             

تاوـصأ اهناكـس ددـع يف ةفاثك رثكألا ةيباختنالا رئاودلا يف نيبخانلل راص نإ ،وحنلا اذه                 
طرشـب لـخي اـمب ،اهناكس ددع يف لقألا رئاودلا يف نيبخانلا تاوصأ نزو نم لقأ اهنزو                  

ةدـح  تملا تاـيالولل اـيلعلا ةمكحملا ءاضق ماقو ءالؤهو ءالؤه نيب ةئفاكتملا ةينوناقلا ةيامحلا             
رـيغ  Political Questions؛ةيسايسـلا لئاسملا  نأ ساسأ ىلع ةيضقلا هذه يف ةيكيرمألا    

يـتلا لئاسملا ةفاك يف لصفت نأ ةمكحملا ةطلس نم نأو  Political casesةيسايسلا اياضقلا   
ريياـعم نأو ؛روتسدلاب ررقم صاصتخا ةزواجم اهساسأ ناك املك اهيلع            نوعفادتملا اهحرطي   

اـهكاردإ لهسـي ،ضعبو مهضعب نينطاوملا نيب اميف ةئفاكتملا ةينوناقلا ةيامحل            ا طرش قيبطت  
ةيسايسلا لئاسملا قاطن يف اهب قلعتملا عازنلا لخدي الف،اهقيبطتو  .  

ىـلع ةـباقرلا ةـهج نأ ىـلع لدي ،ةيسايسلا لئاسملا نأش يف نراقملا ءاضقلا ليلحتو                 
ضرـعت ةموصخ لك يف لصفلاب اهمزلت ة       يديلقت رظن ةهجوب اهنأش يف ذخأت نأ امإ ةيروتسدلا        
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يئاضقلا اهداهتجا دودح يفو      –اهريثت يتلا لئاسملا رسفت مل ام ،اهيلع         دـهع روتسدلا نأب     –   
  .ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلإ وأ ةيعيرشتلا ةطلسلا ىلإ اهيف ًايئاهن لصفلاب

حورـطملا عازـنلا عوـضوم يـف لصفلا اهب يقوتت ةيطوحت رظن ةهجوب ذخأت نأ امأو               
  .اهتبيهب ةيحضتلا وأ ،مهمأدبم نع يلختلا اهيضتقي هيف لصفلا ناك املك ،اه يلع

لوـحت يـتلا لماوعلا ةفاكل اهرابتعا يلوت نأب اهمزلت ةيفيظو رظن ةهجوب ذخأت نأ امإو                
ىـلع اهلوصـح ةبوعـص اـهتحت جردنيو         . ةميلسلا ةقيرطلاب ةيئاضقلا اهتفيظول اهئادأ نود     

يـف دحاو رارق رودص ةرورضو ،اهيلع ةحورطملا ةموصخ         لا يف لصفلل ةيفاكلا تامولعملا    
وأ ةيعيرشـتلا ةطلسـلا قتاـع ىلع ةاقلملا ربكألا تايلوئسملاو ،اهعوضومب ةقلعتملا لئاسملا         

  .لئاسملا هذه نأش يف ةيذيفنتلا
اـهتلواحم ىلع  Baker v. Carrةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ايلعلا ةمكحملا ءاضق لديو   

دـيدحت ىـلع نيعت طباوض لالخ نم اهتدمعأ اهل ميقت ىتح ،ةيسايسلا لئ              اسملا ةيرظن ليصأت  
،             . اهسسأ نيبتو ،اهموهفم   اهتددـح يتلا ريياعملا نم ددع لالخ نم لئاسملا هذهل مدقت اهنأ كلذ

نـم اهيف ةراثملا لئاسملا نوكت ةموصخ لك يف اهسأرب لطتو ،اهسفنب رهظت اهن              إلوقت يتلاو   
  .ةيسايس ةعيبط

  :ةيسايسلا لامعألا نم ربتعيو
ةـقفاومب وأ ،ةـيذيفنتلا ةطلسلل ةدرفنملا ةدارإلاب ردص ءاوس ةيماظن ةوق نيوكت رارق               -١  

ريياـعمب وأ    ،اهبيردـت وأ اهزيهجت وأ ةوقلا هذه دادعإب رمألا قلعت ءاوسو          . ةيعيرشتلا ةطلسلا   
اهتيلوئسمب اهضوهن لفكيو اهناينب ميقي امب،اهتءافك نم ققحتلا  .  

دلا رارق  -٢ ةروشـمب وأ ،ةيذيفنتلا ةطلسلل ةدرفنملا ةدارإلاب ءاوس ةيلود ةدهاعم يف لوخ             
اهتقفاومو،ةيعيرشتلا ةطلسلا  .  

ةـقفاومب ًاطورشـم اهيف لوخدلا ناك ولو ،ةيلود ةدهاعم ءاغلإب ةيذيفنتلا ةطلسلا رارق               -٣  
  .ةيعيرشتلا ةطلسلا

هميلقإ قوف ناريطلاب صيخرتلا ضفر ةيذيفنتلا ةطلسلا رارق        -٤ يـنب املك   . ةيبنجأ ةهجل ا   
ةيئاضـقلا ةهجلل زوجي ال ريراقت يهو       . ةينمألا ةزهجألا اهيلإ اهتمدق ريراقت ىلع ضفرلا اذه       

ةيرسـب مسـتت يـتلا ريراـقتلا كـلتل اهمييقت لاجم يف ةيذيفنتلا ةطلسلا لحم اهسفن لحت نأ                   
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هـفنتكت ،اـهيلع ع     الطالا نأ نع ًالضف   . ةباقرلا ةهجل اه  فشك رذعتبو ،اهتيساسحبو اهتامولعم   
رذـعتي ةرـيثك لـماوعب طبتري صيخرتلا اذه ضفر نإف كلذك            . اهيقوت يغبني ةريثك ريذاحم   

قاعي ال ىتح مهبعش ءاخر نع نيلوئسملا ىلإ اهيف رظنلا دوعيو ،اهب ؤبنتلا            نأ نـع ًالضـف     .  
اـهتاقالع ةـيذيفنتلا ةطلسـلا اـهب ريدـت يـتلا ةيفيكلاب لصتي هبجح وأ صيخرتلا اذه حنم                   

  .ةيجراخلا
ىـلع ةباقرلا ةهج ىلع نأو ،اهمارتحا يغبني اهعيمج روتسدلا صوصن نأ نم لاقي امو                

ناـك ًايأ ،اهل ًافلاخم ردصي ءارجإ وأ لمع لك نأش يف اهتيالو رشابت نأ         ،ةيروتسدلا ةيعرشلا   
زوـجي ال روتسدلا نم قطانم ةمث دوجوب عرذتلا زاج الإو ؛اهنع ردص يتلا ةئيهلا وأ هاوتحم                 

اهمصـعت ةيسايسـلا لئاسـملا نأب       : ًالوأ دودرم ؛اهيلإ اهرصب دمت نأ ةيئاضقلا ةباقرلا       ةهجل  
                 ، اـهتقيقح لوانتي نأ زوجي ال اهنأشب لدج نم روثي دق ام نأو ؛ًايئاضق اهتعجارم نع اهتعيبط

يتلاو   –اهديدحت طباوضو ،اهقيبطت ريياعم نأو ؛اهبنجت ةرورض الو          اـهلوح عازـنلا لاز    ام 
اهيلع زيكرتلا يغبني يتلا يه     –ةيلارديفلا ريغ مظنلا يف     ىتح ًامدتحم    اـنمامتها هـجون نأو      ،   

  .اهل
لئاسـملا يـف نولصـفي ال اوناـك نإو ،ةيروتسدلا ةيعرشلا ةاضق نأب               -:ًايناث دودرمو   

                  ، اـهنوري الـف ،روتـسدلا يـف قطاـنم نـع مهراصبأ نوضغي مهنأل كلذ سيلف ،ةيسايسلا
قـيبطتلا ىـلع يبأتت ال اهعيمج روتسدلا   صوصن نأ ةقيقح يلاتلاب نولهاجتيو     يـف اـهنأو   ،   

ذإ ةيئاضـقلا ةطلسلا نأ كلذ      . مهعيمج سانلاو ةلودلا ىلع هماكحأ ضرف نيعتي نوناق اهتقيقح        
ال اـهنإف ،ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلإ وأ سرجنوكلا ىلإ نيعم صاصتخاب دهع دق روتسدلا نأ ررقت                

ةـيذيفنتلا ةطلسـلا وأ سرجنوـكلا ةرـشاب         م نأ طـقف ررقت اهنكلو ،اهتيالو نع كلذب يلختت         
اهـصالختسا زوـجي نيرـخآل ًاقوقح دلوي ال ،روتسدلا يف صن ىلع ءانب نيعم صاصتخال                

  .ًاربج اهذيفنتو ًايئاضق
وأ ناـملربلا اـهكلمي يتلا ةدرفنملا ةطلسلاو مئتلي ال ،اهذيفنتو قوقحلا هذه ريرقت نأ كلذ                

اـميف امهلحم لحت نأ ةيئاضقلا ةطلسلا لوخي الو        . روتسدلل ًاقفو ةيذيفنتلا ةطلسلا اهرشابت يتلا     
اهرـشابي يـتلا ةطلسـلا تناك اذإ امم ًالوأ ققحتت نأ كلذ اهيضتقيو        . امهيلع روتسدلا هرصق  

اـهل ناـب اذإف     . روتسدلا يف اهيلع صوصنملا دودحلا يف ةعقاو ةيذيفنتلا ةطلسلا وأ ناملربلا          
هدرفأ صاصتخا يف امهادحإ ةمحازم نإف ،كلذ   .ًاوغل نوكي ،اهل روتسدلا 
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،              : ًاثلاث دودرمو  ةيسايسـلا لئاسـملا يـف لصفلا نع اهسفن ىحنت ذإ ةيئاضقلا ةطلسلا نأب
يف ىعدملا اهقحتسي يتلا ةيئاضقلا ةيضرتلا لكش يف الو ؛ةحلصملا طرش يف لصفت ال اهنإف                

نأ طـقف   ررـقت اـهنكلو ؛اهثودـحب لوقي يتلا رارضألا عون يف الو ؛ ةيروتسدلا ةموصخلا                
مهتباـص  أرارضأب طبترت نأ ضرتفي ،ةيروتسدلا ةموصخلا يف نوعدملا اهبلطي يتلا قوقحلا            

هدرـفأ صاصـتخال ةيذيفنتلا ةطلسلا وأ سرجنوكلا ةرشابم يف ققحتي ال ام وهو              . قح ريغب 
نـكمي قوقح ةمث سيلو ،صاصتخالا اذه ىلع اهضرف نكمي دويق ةمث سيل ذإ ،امهل روتسدلا                

  .اهيلع روتسدلا دويق زواجت ىلع ةبترتم ةجيتنك يلاتلاب اهصالختسا
ال ،اهاوـس اـمع اهلصـفل اهفينصت وأ ةيسايسلا لئاسملا صيخشت نأ كلذك ررقملا نمو                
ىـلع اـهتاقيبطت روصـب ًاطيحم وأ ،اهضورف لكل ًاعماج ربتعي ماع رايعم لالخ نم يتأتي                 

ةـهج قـقحتت ىـتح       ،اهميمعتب ال اهديرفتب ةيسايسلا لئاسملا ديدحت يف دتعي امنإو        . اهفالتخا  
  .ةدح ىلع ةلاح لك يف اهتابلطتم رفاوت نم ةيئاضقلا ةباقرلا

يـف لـقألا ىلعو ،ديدحتلا ىلع ًايصعتسم سيل ةيسايسلا لئاسملا موهفم نأب ميلستلا عمو               
نـم لـكل روتسدلا اهزجتحا يتلا دودحلاب ةلصلا ةقيثو لئاسملا هذه اهيف ودبت اهتاوذب قطانم                

ةيسايسـلا لئاسـملا موهفم نأ الإ ؛امهنيب لصفلا طباوضل ًاقفو ةيذيفنتلاو ةيعيرشتل             ا نيتطلسلا 
يـكيرمألا ءاضـقلا اهرولب يتلا يه اهل ةيديلقتلا ةرظنلا نأ كلذ            . نراقملا ءاضقلا يف روطت   

ةـفاك يف ةيروتسدلا ةيعرشلا ةاضق لصفي نأ اهلصاحو  Marbury v. Madisonةيضق يف   
طاـن دـق روتـسدلا نوـكي يتلا كلت الخ اميف كلذو ،مهيلع ضرعت                يتلا ةيروتسدلا لئاسملا    

يـف مهسـفنأ ماحقإ يلاتلاب مهل سيلو     . ةيذيفنتلا وأ ةيعيرشتلا ةطلسلاب اهيف رارق ذاختا ةيلوئسم       
  .ةدرفنم ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلإ اهب روتسدلا دهع لئاسم

ةـيكيرمألا ةدحتملا تايال    ولل ايلعلا ةمكحملا اهب تددح يتلا طباوضلا نيب ةعماجلا ةركفلاو         
لئاسـملا هذـه نأ ،ةيئاضـقلا ةفيظولا دودح نع جرخت يتلا ةيسايسلا لئاسملا قاطنو موهفم           

 Inherentlyاـهيف نماـك راـبتعال اـهيف ًايئاضق لصفلا ىلع اهتعيبطب ةيصعتسم اهعيمج     
nonjusticiable           الف ةيئاضقلا ةطلسلا نع اهبجح يغبني روتسدلا نم قطانم ةمث نأل ال دـمت     

رـيغ ىـلإ ةيروتـسدلا لئاسـملا ضعب يف لصفلاب دهع روتسدلا نأل امنإو  ،اهيلإ اهرصب                  
  .اهيف اهسفن محقت نأ زوجي الف ،ةيئاضقلا ةطلسلا

اـهيفكي ناـك ةيروتسدلا ىلع ةباقرلا ةهج نأ نوري ؛ ةيسايسلا لئاسملا موهفمل نودقانلاو               
ال ،ةـيذيفنتلاو ةيعيرشـتلا ةطلسـلل ةدرـفن     ملا ةيالولا يف لخدت يتلا لئاسملا نأ ررقت نأ امإ      
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يـف ةيروتـسدلا ةموصـخلا يف ىعدملا ةحلصم ءافتنا ررقت نأ امأو ؛ًايئاضق اهتباقر زوجت                
ةيئاضـقلا ةيضرتلا ريرقت ةبوعص نلعت وأ ؛ةيسايس ةعيبط نم اهارت يتلا لئاسملا ىلع نعطلا    

  .اهنأش يف ةمئالملا
  :اهبيعي نيدقانلا ءالؤه رظن ةهجوو
اهسـفانت وأ ،اهـسرامت يتلا عرفألا عزانت نود لوحي امب اهعيزوت يغبني ةطلسلا نأ         : ًالوأ

نيـب لصـفلا ةدعاق مدهل ًانطوم روتسدلا صوصن ضومغ نم ذختن نأ زوجي الو               . اهنيب اميف 
ةـيحان نم اهنزو يف امهئفاكت يتلا ةيئاضقلا ةطلسلاو ةيحان نم ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا              

نـم ةدوصـقملا ضارغألاو اهفئاظو ةعيبط ءوض ىلع ددحتت ةيالو ةطلس لكل ن          أ كلذ . ةيناث
اـممو  . اهتاقيبطت نم معألا يف ةيسايسلا لئاسملا رهظت ،هذه لصفلا ةقطنم يفو          . اهيلإ اهدانسإ 

لئاسـم يـف اهسـفن محقت نأ ،ةيروتسدلا ىلع ةباقرلا ةهج اهيلع موقت يتلا ةفيظولا ضقاني                 
يئاـهنلا رارقلا ذاختاب امهضوفو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا وأ ،ةيعيرشتلا         ةطلسلا اهب روتسدلا صتخا     

  .اهيف
ةـهجاوم يـف اـهماكحأ ذـيفنت اهتعيبطب لبقت روتسدلا صوصن ن             إلوقلا زاج نئل    : ًايناث

ةيروتـسدلا ىـلع ةباقرلا ةهج يف ضرتفت ال ةيسايسلا لئاسملا ةيرظن نأ الإ ،اهب نيبطاخملا                
نيـح اهتفيظو نع يلختت ال ةهجلا هذه نأ كلذ          . روتسدلا قط انم ىلإ ةبسنلاب ءايمع نوكت نأ     

يـفو  –طـقف ررـقت اهنكلو   . ةيسايس ةعيبط نم اهفصوب ةيروتسدلا لئاسملا ضعب ىلإ رظنت      
وأ ةيعيرشـتلا ةطلسـلا نع رداصلا ءارجإلا وأ لمعلا نأ   –روتسدلا ريسفت يف اهتطلس دودح      

 Does not yieldًايئاضـق اهذـيفنت   زوـجي ًاـقوقح دـلوي ال ،نيعم عوضوم يف ةيذيفنتلا    
judicially enforceable rightsنيتطلسلا نيتاه ىلع يلاتلاب اهضرفو نأ مـث نم اهيلعو  .   

يـتلا ماهملا راطإ يف لخدي امهادحإ نع رداصلا ءارجإلا وأ لمعلا ناك اذإ اميف ءادتبا لصفت                 
  .اهيلع اهرصقو ،اهب روتسدلا اهصتخا

ةموصـخلا يـف ىعدـملل ةرـشابملا ةيصـخشلا ةحلصملا           ب قلعتي ال كلذ يف اهؤاضقو     
نـع ناودعلا درت يتلا ةيضرتلا ةعيبطب الو ،اهنم ىناع يتلا رارضألا عونب الو ،ةيروتسدلا               

ءاـنب ةيعيرشـتلاو ةيذيفنتلا ناتطلسلا هب درفنت امب اهؤاضق قلعتي امنإو            . اهيعدي يتلا قوقحلا  
يـتلا قوـقحلا ،صنـلا اذـه نم صلخت          ست نأ اهعسوب ناك اذإ امو ؛روتسدلا يف صن ىلع         

  .ةموصخلا هذه يف ىعدملا اهبلطي
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يـف ناـك اذإ ام وه        ،هيف ةيروتسدلا ىلع ةباقرلا ةهج ضوخت نأ يغبني ام نأ هادؤم امب             
ةطلسـلا ىـلع دـيق ىـلإ ،روتسدلا يف صن ءارو ًانماك رثكأ وأ أدبم مجرتت نأ اهتعاطتسا                   

يـتلا ةـيدرفلا قوـقحلا زرـفي يذلا هدحو وه ديقلا       ب لالخإلا نأ كلذ   . ةيذيفنتلا وأ ةيعيرشتلا  
  .اهريسفت دعب روتسدلا صوصن ىلع اهجيرخت لالخ نم ءاضق اهذيفنتو اهبلط زوجي

اهاوتحمو اهرادم يف     –ةيسايسلا لامعألا ةيرظن لصفنت الف       زوـجي يتلا لئاسملا نع      –   
اهموختلريرقتو ،ةيئاضقلا ةفيظولا راطإل ديدحت كلذ يفو. اهيف ًايئاضق لصفلا  .  

ةـيذيفنتلا وأ ةيعيرشتلا ةطلسلل اهتيمهأ ةجرد ىلع ءانب ةسايس ربتعت ال لامعألا ن              إ: ًاثلاث
  .ةيسايسلا اياضقلا ريغ ةيسايسلا لئاسملا نأ كلذ

الـك صـخت يـتلا دعاقملل هديدحتو         ،ةيباختنالا رئاودلل عرشملا ميسقت نأب نوعدي نيذلاف        
رئاودـلا يـف نيبخانلا تاوصأ نزو نم يلاتلاب طحو           اهناكس ددع يف اهتوافت لفغأ دق ،اهنم        ،

ددـع يـف لقألا رئاودلا يف نيبخانلا تاوصأ نزو ىلإ سايقلاب           ،اهناكس ددع يف ةفاثك رثكألا      
. ةـئفاكتملا ةينوناقلا ةيامحلا طرشب ميسقتلا اذه لالخإ ىلع مهيعانم نوزكري امنإ ،اهب نيميقملا   

اـهتفلأ يتلا تايوتسملاو ريياعملا ءوض ىلع ءاضق اه   ذيفنت زوجي ةيدرف ًاقوقح دلوي طرش وهو      
  .طرشلا اذه قيبطت لاجم يف اهتروطو ةيروتسدلا ىلع ةباقرلا ةهج

ةيروتـسدلا لئاسملا عوضخ لصأ نم ءانثتسا الإ سيل ةيسايسلا لئاسملا موهفم ن             إ: ًاعبار
لئاسـمل  ا ضـعب ىـلإ رـظنلا نود لصألا اذه لوحي الو           . ةيروتسدلا ةيعرشلا ىلع ةباقرلل   

ىـلإ رظنلاـب اـهيف لصـفلل ةأـيهم ريغ ةيروتسدلا ىلع ةباقرلا ةهج نأ رابتعاب ةيروتسدلا       
كـلتك دـحاو توـص رـيغ اهيف ةلودلل نوكي نأ زوجي ال يتلا ةيويحلا لئاسملاك ،اهتعيبط                  

ناـينب نم يئاضق مكح لدعي نأ يلاتلاب روصتي الو          . ةيجراخلا نوئشلل ةلودلا ةرادإب ةقلعتملا    
اـمب اـههجوي نأ الو ،اهمـسرب ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا ناتطلسلا لقتست يتلا ةيجراخلا              ةسايسلا  

لئاسـملا هذه مييقت لاجم يف ةيروتسدلا ىلع ةباقرلا ةهج أطخ نأو ةصاخ             . اهحلاصمب رضي 
يموـقلا نمألاـب ةقيثو ةلص اهل ريبادت ذيفنت قوعي دقو ،هتفلكت يف ًاحداف نوكي دق ،ةيروتسدلا                 

  .ةيبرحلا اهتايلمعلةلودلا ةرادإك 
اـهلثامي اـمو      –لاوحألا هذه يف ةيروتسدلا ىلع ةباقرلا ةهج ديقتت نأ يلاتلاب نيعتيو              – 

ةيئاضـق ةـهج اهرابتعاب ال   –اهسفن ىلإ رظنت نأو طوحتلا ىلع ًامئاق اهنم اهفقوم نوكي نأب              
ةط لسـلا نـع ردص ريبدت وأ ءارجإ لكو ،نوناق لك ىلع ضارتعالا ةطلس روتسدلا اهلوخ               
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نيتطلـس نيـب نزاوتلا ةطقن اهفصوب امنإو   A veto powerةيذيفنتلا وأ ةيعيرشتلا  نييرـخ  أ 
ةـيرح نـم ردق امهل حاتي نأ يغبنيو ،روتسدلا اهلفك يتلا اهتاصاصتخا امهنم لكل ،نيتبختنم    
لـكل روتسدلا اهددح يتلا ةيالولا موختب نيتمزتلم اتئتف ام ،نوئشلا نم هب نادرفنت اميف ريدقتلا               

  .امهنم
ةرورـض يـف اهتيلوئسم نع يلختت ال ةيروتسدلا ةيعرشلا ىلع ةباقرلا ةهج نأ              : ًاسماخ
  .اهنع جرخي وأ اهتحت جردني ام ريرقتو ،ةيسايسلا لئاسملا طبض

نأل صـخألا ىـلعو ،ةقيـض ةرـئاد يف اهرصح لجأ نم اهقاطن يف رظنلا ديعت يهو                  
الـف  . اهتباوث نم ًارقتسم ناك امم لدعي امباهميهافم ىلع ًارييغت لخدي ام ًاريثك نمزلا رصنع        

ىـلع ةباقرلا ةهج ىلع اهسفن ضرفت دماوج ىلإ ةيسايسلا لئاسملا لوحتت الو ،اهترئاد حادنت               
ًارصـحنم ًاـنرم ةيسايسلا لئاسملا قاطن لظي امنإو        .لدبتت ال يتلا ةقيقحلا اهنأكو ،ةيروتسدلا       

ق اهل ةدماج ريياعم نع ًابئانو      ،ةيقطنم دودح يف   ةـباقرلا ةهج اهيف اهبصت يتلا ءامصلا اهبلاو         
  .ةيروتسدلا ةيعرشلا ىلع

هرابتعاب لماعي ناك ،ةيباختنالا رئاودلل ةيعيرشتلا ةطلسلا ميسقت نأ كلذ ىلع لاثم رهظأو             
هذـه   اـهتطتخا يـتلا ةقيرطلا ىلإ رظني ناكو       . اهضقن زوجي ال يتلا اهل ةتباثلا قوقحلا نم         

ةدرـجم ةيروتسدلا ىلع ةباقرلا ةهج نأو ،اهتاقالطإ نم هرابتعاب          ميسقتلا كلذ ءارجإل ةطلسلا     
ددـع نيـب ناكمإلا ردق ًابسانت لفكي امب رئاودلا هذه ميسقت اهب ديعت يتلا ةيئاضقلا لئاسولا نم          

نأ يلاـتلاب اـهل زوجي الو       . ةيليثمتلا ةفصلا تاذ سلاجملا يف اهل ةدوصرملا دعاقملاو اهناكس        
اهكباشـت يـف اهناصـغأ نيـب هوـتتو اـهيلع اهبورد قلعتت ةيس               ايس لاغدأ يف اهسفن محقت    

  .)٤٩(اهدقعتو
ال لاـغدألا هذـه نأ ًاـتباث راص ذإ          . ضيقنلا ىلإ ضيقنلا نم موهفملا اذه لوحت مويلاو       

مظنـلا نـم ًاـمئالم ةيعيرشـتلا ةطلسلا هارت ام نأو ،اهنومهوتي نم لقع يف الإ اهل دوجو                   
ةيسايسـلا قوـقحلل اهنامضـب طورشم ،اهتاميسقت وأ اه          نومضم يف ءاوس ةيباختنالا رئاودلاو    

ةـيباختنا ةرـئاد لكل نوكي نأو ،اهنزو يف مهتاوصأ أفاكتت نأ اهتحت جردني يتلاو ،اهينطاومل                
  .اهناكس ددع ةاعارمب ناكمإلا ردق ددحتي ةيليثمتلا سلاجملا يف دعاقملا نم ددع

رـيبعتك لماعي نأ زوجي ال ،اهينطاوم        نيب ةيذيفنتلا وأ ةيعيرشتلا ةطلسلا زييمت نأ      : ًاسداس  
ىـلع الإ لدـي ال ررـبم ريغ زييمت لك نأ كلذ           . اهيف اهتشقانم زوجت ال اهتطتخا ةسايس نع      
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  .ًايسايس ًالمع نوكي نأ ليحتسيو ،اهمكحت
موـقت يتلا رصانعلا يف اهكباشت وأ ةيروتسدلا لئاسملا ضعب يف لصفلا دقعت ن              إ -:ًاعباس

اهتجرد يف ال     –اهعون يف رياغت ةيسايس لئاسم ىلإ ةرور        ضلاب اهليحي الو ،اهيلع    اـهريغ   –   
اـهيلعو  . اـهيف لصفلاب ًالصأ ةيروتسدلا ىلع ةباقرلا ةهج درفنت يتلا ةيروتسدلا لئاسملا نم            

نيتطلسـلا نـع الالقتـسا ةيئاضـقلا اهتفيظوب قلعتي نأش لك يف اهتارارق ذختت نأ يلاتلاب                 
مداصـي اـهيلع ةـحورطملا ةيروتـسدلا لئاسملا يف اهؤا           ضق ناك ولو ،ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا    

  .اهجرحي وأ امهادحإل اهجوت
ىـلع ةـباقرلا ةهج لخدت نأ هدرم ،ةيسايسلا لئاسملا يف ًايئاضق لصفلا عانتما ن        إ: ًانماث

اـهتفلاخم ىعدـملا روتـسدلا صوصـن نـم صلختست نأ يف اهفعسي نل ،اهيف ةيروتسدلا                 
ةراـض راـثآب نرـتقي ام ًاريثك لئاسملا هذه ماحتقا نأو ؛ا             هباحصأل ةيدرف ًاقوقح ؛اهماكحأل   

ناذـفنت الـف ،اهيلع ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا ناتطلسلا درمتت نأ اهتحت جردنيو ،اهبنجتت نأ اهيلع               
ىـلع ةـباقرلا ةـهج ردصت نأ يلاتلاب روصتي الو          . هريرقتب روتسدلا امهصتخا اميف اهماكحأ    
ىـلع اـهتمهم رصـتقت امنإو ،اهرظنت يتلا ةموصخل          ا عوضوم يف ًايسايس ًارارق ةيروتسدلا     

  .)٥٠(ةموصخلا هذه اهريثت يتلا ةينوناقلا لئاسملا يف ،هردصت مكحب لصفلا
  -:ىلإ بهذ صوصخلا اذه يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضقل هليلحت يفو

ةيساي سـلا لامعألا ىلإ اهترظن ،اهئاشنإل يلوألا نينسلا يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا دكؤت            
ىـلإو ،يسنرفلا يرادإلا ءاضقلا ىلإ اهروذج دترت يتلا ةدايسلا لامعأ ةيرظنل             ًاعرف اهفصوب   

رصـم يـف ةـلودلا سلجم مكاحمو ةيئاضقلا ةطلسلل ةمظنملا نيناوقلا يف يعيرشتلا اهساسأ               
لـبق نـم ايلعلا ةمكحملا اهتقنتعا يتلا اهتاذ ميهافملا ،كلذب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تددرو               

مـقر ىوعدلا يف رداصلا اهمكح يف هتررق ام يوس            )٥١(ًائيش اهيلع دزت ملو    ةنسـل    ٤٨   ق  ٤ 
يـتلا ةدايسلا لامعأ ةيرظنل يعيبطلاو يويحلا لاجملا دعت ةيسايسلا لئاسملا نأ نم             " ةيروتسد"
  .)٥٢(نيناوقلا ةيروتسد ىلع ةباقرلا مكحي ماع لصأك نوناقلا ةدايسو ةيعرشلا أدبم نم ديقت

لاـمعألا ةيرظنل حيحصلا مييقتلا ىلإ تداع نأ ثبلت مل ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا             نأ ريغ   
ةيئاهن ةروصبو    –اهلصف لالخ نم كلذو ةيسايسلا       ال يـتلا ةدايسـلا لاـمعأ ةيرظن نيب          –   

لاـمعألا رـبتعت يـتلا ةيسايسلا لامعألا ةيرظن نيبو           ،ةيعيرشتلا لامعألا ىلع ًالصأ قبطت      
ةـيرظنل ًاـموهفم ةـمكحملا هذه ميقتو        . اهقيبطتل ةيقطنملا ةرئادلاو يع   يبطلا اهلاجم ةيعيرشتلا  
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  .)٥٣(اهزربأ مئاعدلا نم ددع ىلع ،ةيسايسلا لامعألا
ماع لصأكو    –اهساسأ دجت ةيروتسدلا ىلع ةباقرلا ن       إ -١ ةدايـسو ةيعرشـلا أدبم يف       –   

ةـمكحم  لا ءاضـق يرـج لـصألا اذـه نم ءانثتسا هنأو           . هماكحأل ةلودلا عوضخو نوناقلا   
ىـلع ًاسيسأت ةيئاضقلا ةباقرلا هذه لاجم نم ةيسايسلا لامعألا داعبتسا ىلع ايلعلا ةيروتسدلا              
ةيسايسـلا لامعألا ربتعت مث نمو ةيئاضق ىوعدل ًالحم نوكت نأ ىبأت لامعألا هذه ةعيبط نأ                

تـن  اك ىـتم اهيلع عرشملا اهعلخي دق يتلا اهفاصوأب اهل نأش الو ،اهتعيبط ىلإ رظنلاب كلذك               
  .اهتاموقمو لامعألا هذه صئاصخ يفانت

ًاـقيقحت يتأـي اـمنإ ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ةيالو نم ةيسايسلا لامعألا داعبتسا ن          إ -٢
ةـلودلا ماـظنب اهلاصـتاو لاـمعألا هذه ةعيبط ببسب            –يضتقت يتلا ةيسايسلا تارابتعالل       

ةيئاضـقلا ةـباقرلا نع اهب يأنل        ا –جراخلا وأ لخادلا يف اهتدايسب وأ ًاقيثو الاصتا يسايسلا          
يضـتقا امم ايلعلا اهحلاصم ةياعرو اهتدايس نع دوذلاو ةلودلا ىلع ظافحلا يعاودل ةباجتسا              

ةـيذيفنتلا وأ ةيعيرشتلا ةطلسلا يه تناك ءاوس          -لامعألا هذهب ةمئاقلا ةهجلا حنم       ةطلـس   –   
اـهيف اـهعجارت الف ،هتمال      سو نطولا حلاصل ًاقيقحت اهقاطن يف دعبأو ،اهادم يف عسوأ ةيريدقت          

حاـتت ال ريدـقت نيزاومو طباوضو تامولعم رفاوت مزلتسي اهيصقت نأو ةصاخ ،ةيئاضق ةهج             
ةينلع ةروصب اهيلع اهحرط ةمءالم مدع نع ًالضف،اهل  .  

اـهمظنت يـتلا لئاسـملا تـناك اذإ ام ددحت يتلا يه ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ن                 إ -٣
ال اـهنأ مأ ،اـهتيالو نع جرخت يتلا ةيسايسلا لئاسملا نم            ربتعت ،اهيلع نوعطملا صوصنلا     

  .اهتباقر اهيلع طسبتف كلذك ربتعت
مـظعم دـجت ،ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ةيالو ىلع ديقك ةيسايسلا لامعألا ةيرظن ن              إ -٤

ًارـظن ،يلخادـلا نادـيملا يف عقي امم رثكأب ةيلودلا تايقافتالاو تاقالعلا ناديم يف اهتاقيبطت         
  .ايلعلا اهحلاصمو ةلودلا ةدايسو ةيسايسلا تارابتعالاب لوألا ناديملا طابترال

لوقلا قالطإلا ىلع ًاحيحص سيل       -٥ رـبتعت   –اهعوضوم ناك ًايأو ةيلود ةدهاعم لك ن        إ   
ةداـملا يـف اهيلع صوصنملا ةيلودلا تادهاعملا نأ كلذ            –ةيسايسلا لامعألا نم     نـم   ١٥١   

الو ،اـهيلع اـهتقفاوم ىلع لوصحلاو ةيعيرشتلا ةطلسل         ا ىلع اهضرع نيعتي يتلاو روتسدلا     
 –اـهيلع اـهتقفاوم ىلع لوصحلاو ،ةيعيرشتلا ةطلسلا ىلع اهضرع درجم ىلع ءانب ربتعت               

سايسلا لامعألا نم   –هدحو رابتعالا اذه ءوض ىلعو       ضـعب داعبتـسا نأ كـلذ درـمو          .ةي   
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  ، اـهب لوـبقلا تاءارجإ ىلإ ال   اهتعيبط ىلإ هعجرم ةيروتسدلا ىلع ةباقرلا لاجم نم لامعألا
  .اهيلع قيدصتلا وأ

نـع ةيسايسـلا لئاسملا لصف ن       إو ،هيلإ راشملا ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضق نأ ىلع        
دـيدحتل ةمكحملا هذه اهتسرأ يتلا طباوضلا نأ الإ          –دومحم هاجتا وهو  –ةدايسلا لامعأ ةيرظن      

ك ضقانتو  ،حوضولا ىلإ رقتفت ،ةيسايسلا لامعألا ةيهام      نأـش يف نراقملا ءاضقلا هاجتا كلذ        
  -:ةيتآلا هوجولا نم كلذو ،لامعألا هذه اهئوض ىلع ددحت يتلا ريياعملا

لئاسـملا نـم اهرابتعال يفكي ال        ،ةماعلا ةحلصملاب لامعألا ضعب لاصتا درجم ن      إ -١  
  .ةيسايسلا

ًاـبناج  نأل الو ،ةيـسايس رصانع ىلع اهئاوتحال كلذك ربتعت ال ةيسايسلا لئاسملا ن              إ -٢
نـم ددـع ءوض ىلع ،كلذك اهرابتعاب اهفصو ددحتي امنإو           . ةيسايس ةعيبط نم اهحمالم نم    

  .ةقيض ةرئاد يف اهموهفم رصح يخوتت يتلا طباوضلا
اـههجاوت يـتلا ةيئانثتـسالا عاضوألاب اهطلخ زوجي ال ةيسايسلا لامعألا ةيرظن ن               إ -٣

،       صاـخ عوـن نم ريبادت ذاختا ةطلس اهلوخت يتلاو ،ةلودلا           اـهتيعقاوبو ،اـهتنورمب مسـتت  
مسحلا نم ريبك ردقبو      –اهنع درت نأ ىلع اهتردقبو اهترورضبو        ةـعيبط نـم رطاـخم       –   

  .اهتضتقا يتلا ةرورضلاب طبترت اهسنج نم ةيئانثتسا ةيعورشم اهطيحت مث نمو. ةيئانثتسا
عاـضوألا   هذه ريدقت لاجم يف ربكأ ةيرح ةيذيفنتلا ةطلسلا لوخت نأ يلاتلاب ًايقطنم ناكو              

ةـيرحب اهل نأش ال يتلا ةيسايسلا لامعألا كلذك الو          . اهمئالت يتلا لولحلا ريرقتو ،ةيئانثتسالا    
نـع اـهمامتب لاـمعألا هذه جرخت امنإو     . ةيعيرشتلا وأ ةيذيفنتلا ةطلسلل ءاضقلا اهلوخي ربكأ      

لضـفألا  صرفلا رفوي ةيرحلا نم ريبك ردقب اهفيرصت نأل ال ،ةيروتسدلا ىلع ةباقرلا لاجم              
ًاـنايحأ  –لخدـي اهنأـش يف يئاهنلا رارقلا ذاختا ةطلس نأل امنإو ؛اهئارجإل     قاـطن يـف   –   

زوـجي الـف    . روتسدلا يف صن ىلع ءانب ،ةيعيرشتلا وأ ةيذيفنتلا ةطلسلل درفنملا صاصتخالا          
اهشـقانت نأ الو ،رارقلا اذه ةمءالم ريدقت يف ةيروتسدلا ىلع ةباقرلا ةهج اهمحازت نأ يلاتلاب           

  .ةيئاهن ةفصبو ،هب امهادحإوأ ،ناتطلسلا ناتاه لقتست امنإو . هنومضم يف
ءوـض ىـلعو ،اهمكحت يتلا حلاصملا عون ىلإ رظنلاب ددحتت ال ةيسايسلا لئاسملا ن               إ -٤

اـهمييقت ريياـعمو نيزاوـم نوـكت نأـك ،اـهيف نماك نيعم رابتعال امنإو ،اهتيمهأ ةجرد                  
باقرلا ةهجل ةرفاوتم ريغ،اهتايوتسمو   .ةيروتسدلا ىلع ة 



 -٢٠٤-

نوناـقب رارـقلا نأش يف ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضق هيلع ماق ام وه ريخألا رايعملا اذهو                
ةنسل   ٣٥مقر   برـح ةداـق نـم عرشملا مهنيع نيذلا صاخشألا ميركت يخوت يذلا              ١٩٧٩   

نـم ميرـكتلا اذـه ققحتو ،اهترادإو ةيبرحلا تايلمعلل طيطختلا يف مهرودل ًاريدقت               ،ربوتكأ  
،          . مهل اهلفك يتلا  ةيونعملاو ةيداملا ايازمل      ا لالخ  ميرـكتلا مهلمشـي مل نيذلا ةداقلا دحأ نأ الإ

نـم هـنامرح نأو ،ريدـقتلاب نيمرـكملا نم قحأ هرابتعاب نوناقلا اذه ةيروتسد مدعب نعط                 
و ١٢ و ٩ و ٨ و ٢داوـملا صوصنل هماكحأ ةفلاخم هادؤم ،نوناقلا كلذ اهيلع صن يتلا ايازملا             

لا نم٤٠ و١٣   .)٥٤(روتسد 
ةداـقلا نأ قـلطنم نم امإ ،هذه هاوعد يف لصفت نأ ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلع ناكو                
مهنـيب اـميف نوناقلا اذه مهبتر نيذلا ءالؤه مه ،هايازمب مهيلع نوعطملا نوناقلا مهلمش نيذلا                

عرشملا هلعفي مل ام وهو       –ةيفيظولا مهت   يمدقأ ءوض ىلع   هنـم قحأ ىعدملا نوكي ذئدنعو      –  م  
دـق نوناـقلا كـلذ نوكي نأ امإو ؛نييعتلا يف مهقبسأ هرابتعاب ايازملا هذه ىلع لوصحلا يف                  
لاـتقلا يف مهدهج ىلإ اهدرم ةيعوضوم رصانع ءوض ىلع ايازملا كلتب مهمرك نم صتخا               

  .ًاذيفنتو ًاريبدتو ًادادعإ
اـهنع ناـبأو ًافلـس اهددـح دق عرشملا نوكي نأ            ،ةيعوضوملا رصانعلا هذه ضرتفتو      

  .اهقيبطت ةيفيك يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا هبقارت ىتح ًاليصفت
رودت يتلا ةيعوضوملا ريياعملا هذه نم ًائيش هيف نوعطملا نوناقلاب مدقي مل عرشملا نكلو              

ةيروتـسدلا ةمكحملا ىلع رذعتي رصانع يهو       . لاتقلا نونف يف زيمتلاو قوفتلا رصانع لوح      
سيياـقم ،مدقت امع ًالضف اهيدل رفاوتت الو  . اهطباوض ددحت ن  أ وأ ،اهسفنب اهصلختست نأ ايلعلا     

  .ميركتلاب مهالوأ ررقتو ،مهفينصت ديعت ىتح ،مهنيب اميف اهمييقتو مهعيمج ةداقلا لامعأ ريدقت
اـهترادإ بولسأب ءاهتناو ءادتبا قلعتي ،ةيبرحلا تايلمعلا يف مهنم لك رودل اهمييقت نأ كلذ         

ةـمكحملا هـب صتـخت ال اـم وهو ،اهيف ةداقلا نم لك دهج               ردقبو ،اهططخ ذيفنت قئارطبو     
  .ايلعلا ةيروتسدلا

       ، لاـمعألا ةـيرظن ىـلإ ةراشإ ةيأ نم الخ نإو هن            أمكحلا اذه ىلإ عوجرلا نم رهاظو
هذـه ريياـعم دحأ ىلع ماق اهمكح ناينب نأ الإ ،اهقيبطت قاطن وأ اهتيهام يف ءاوس ةيسايسلا                  

اـهتراثأ يتلا ةيروتسدلا لئاسملا نأش يف ةيعوضوملا ريدقتلا  نيزاوم ءافتنا يف ًالثمم لامعألا   
 ،اـهلحارم دادتما ىلع ةيلاتقلا لامعألا مييقتب قلعتي اهعوضوم نأ كلذ          . ةيروتسدلا ةموصخلا 
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. اـهيف ًايئاضق لصفلا لبقت ال لئاسم اهعيمجو       . اهتايلمع يف ةدعاقلا نم لك ماهسإ ردق ديدحتو       
Non – justifiable Questions.  

ةداملا صنب ًالمعو     –رصم يفو    روتسدلا نم    ١٥١  دـعب ةـيلود ةدـهاعم لكل نوكي         –   
  .نوناقلا ةوق ،ةررقملا عاضوألل ًاقفو اهرشنو اهيلع قيدصتلاو اهماربإ

ةـمكحملا اهرشابت يتلا ةيئاضقلا ةباقرلا مكحت يتلا اهتاذ دعاوقلل اهعاضخإ يلاتلاب نيعتيو             
ةـهج نم ءاوس ،ةيعيرشتلا ةطلسلا اهرقت يتلا ةملكلا ىنعم          ب نيناوقلا نأش يف ايلعلا ةيروتسدلا     

ع اـضوأب اـهنم قلعتي ام ةصاخ ،ةيلودلا ةدهاعملا يف روتسدلا اهبلطتي يتلا ةيلكشلا عاضوألا     
يـف ةدـهاعملا اـهتوتحا يـتلا دعاوقلا قافتا ةيحان نم مأ           . اهرشنو اهيلع قيدصتلاو اهماربإ   

  .اهاوتحم يف روتسدلا دعاوق عم اهنومضم
رـبتعت ،ةررـقملا عاضوألل ًاقفو اهرشنو اهيلع قيدصتلاو اهماربإ متي يتلا ةدهاعملا نألو         
بوـجوو ،اـهماكحأ ىـلع لوزـنلا ةرورض هادؤم روتسدلا عم اهقافتا نإف ،نوناقلا ةوق يف             

،     يسلا يف ،اهتارابعل داتعملا ينعملل ًاقفوو ،ةينلا نسح نم راطإ يف اهريسفت            هـيف ةدراوـلا قا
اهضارغأ وأ ةدهاعملا عوضومب    لخي ال امبو   اـنييف ةـيقافتا نم      ٣١ةداملا صنب ًالمع كلذو     .    

ماـكحأ ىـلإ ًالـصأ رظنت نأب اهمزلت يتلاو ،اهيف ًافرط رصم ربتعت يتلا تادهاعملا  نوناقل                
لـماكتلا نأ اهساسأ ،ةئزجتلل ةلباق ريغ ةدحوو ،مسقني ال ًالك اهرابتعاب اهعومجم يف ةدهاعملا        

دـنع اـهرابتعا يـف اهفارطأ لودلا اهتلخدأ يتلا ةيرهوجلا لماوعلا نم              ناك اهصوصن نيب    
  .اهيلع قيدصتلا وأ اهيف لوخدلاو اهيلع ضوافتلا

اهيلإ رظنلا ريغ اهيف ًافرط رصم نوكت يتلا ةيلودلا ةدهاعملا قيبطت يف لصألا نوكي الف               
نـع اهضعب ل    صف نود لوحي امب اهماكحأ طبارتتو ،اهؤازجأ لماكتت ةيوضع ةدحو اهفصوب          

  .ضعب
ةـفلتخم لئاسـم مظني اهعوضوم نكي مل ام ،ةيلودلا ةدهاعملا يف ًامئاق لصألا اذه لظيو                

هـنايكب ةدهاعملا ءازجأ نم ءزج لك زيمتي امنإو          .اهعمجت ةدحو اهمظتنت الف ،اهتيتاذ اهنم لكل        
زـج لـك لالقتسا دكؤي امب ،هب        حلاصتي وأ ،هيف جمدني وأ ،هريغب طلتخي الف ،صاخلا         نـم ء    

  .رخآلا نع ةدهاعملا ءازجأ
  :نيطرشب اهاوس نع اهلصف زوجي لب ،اهريغب همظنت يتلا صوصنلا طبترت ال مث نمو
طورشـلا نـم ،اهعومجم يف اهماكحأل ،ةدهاعملاب ةمزتلملا لودلا لوبق نوكي الأ              :امهلوأ  
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نامـض نو   كي الف ،اهل مامضنالا وأ اهيلع قيدصتلا وأ اهماربإ تقو اهتضترا يتلا ةيرهوجلا            
ةدهاعملاباهئاضقل ًاطرش الإ ،ةيوضعلا اهتدحو  .  

لصـف دعب اهصوصن نم يقب ام ءوض ىلع ةدهاعملا ذيفنت يف يضملا نوكي الأ                :امهيناث  
  .)٥٥(ةلادعلل ًايفاجم ،اهنع اهئازجأ ضعب

وـه ،ةـيلودلا ةدـهاعملا يـف لصألا نوكي نأ نيعت             ،نيطرشلا نيذه دحأ ققحتي مل اذإف       
  .اهماكحأ عومجم يف اهقيبطت

ةنسـل   ٥٧مقر ةيضقلا يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا اهتقبط يتلا يه ،اهتاذ دعاوقلا هذهو               
ةيئاضق ٤ رصـم عم اهتمربأ يتلا ةيقافتالا ةيروتسد يف ،ىوعدلا هذه يف ىعدملا عزان دقف              .  

نيناو ـقو ةـسارحلا ريبادت نع ةئشانلا نيينانويلا قوقحل ةيئاهن ةيوست ريرقت دصقب نانويلا عم              
  .مهيضارأ ىلع ءاليتسالاب ةرداصلا يعارزلا حالصإلا نيناوق كلذكو ،ميمأتلا

نوـلبقي نـم ىـلع اهنايرس وه ةيقافتالا هذه يف لصألا نأ ىلع ،هاوعد ىعدملا سسأو                 
نـم هوضفر ام نإف ،اهئازجأ ضعب ىلع ًاروصقم هوضترا ام ناك اذإف             . اهتلمج يف اهماكحأب  

  .مهيلإ ةبسنلاب ًايراس نوكي ال اهماكحأ
حالـصإلا نيناوقو نيمأتلا نيناوق نع ةيقافتالا هذه يف ررقملا ضيوعتلا ىعدملا لبق اذإو              
نأـش يـف ةـلودلا اهتذـختا يتلا ةسارحلا ريبادت نع اهب ررقملا ضيوعتلا نود ،يعارزلا                 

ة ـعيبط نم مهنأش يف ةيقافتالا كلت قيبطت ناكو ،مهلاومأل اهعيب نم اهب لصتا امو ،نيينانويلا               
ةـيقافتالا ىـلع ال     –ةـسارحلا ريبادـت نع ضيوعتلا نأش يف عوجرلا نيعت دقف ،ةيرايتخا                

يـف اـهيلع صوصـنملا ريبادتلا هذه نع ضيوعتلا يف ةماعلا ةدعاقلا ىلإ لب                –اهيلإ راشملا   
ةنسل ١٤١مقر نوناقلا  ةسارحلا ضرف نع ةئشانلا عاضوألا ةيفصتب١٩٨١   .  

هرـظن ةـهجوب لبقت مل        ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نأ الإ     ةيرصـملا ةـيقافتالا نأل ال       –   
ىـلع ًاسـيسأت امنإو   –اهيف ًايئاضق لصفلا زوجي ال يتلا ةيسايسلا لئاسملا نم ربتعت ةينانويلا            

  :نييرخأنيتماعد 
ةـيئاهن ةيوسـتل ًاقاطن ةينانويلاو ةيرصملا ناتموكحلا اهتأترا يتلا دعاوقلا رولبت اهنأ كلذ              

نيناوـقلا نـع ةيرصـملا ةـموكحلا لبق نوينانويلا اهقحتسي يتلا ضي             وعتلا رصانعل ةلماشو  
وأ ةـسارحلا ريبادـت وأ ميمأتلا لاجم يف ءاوس           ،مهحلاصم يف ةرثؤملاو ،مهنأش يف ةرداصلا       

الإ هرادـقم نوـكي الف ،مهقوقح قاطن اهب ررقملا ضيوعتلا ددحيل             ،يعارزلا حالصإلا نيناوق    
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ةـينانويلا ةـموكحلا ةـهجاوم يـف ةيرصـملا ةموكحلا            ةمذ ًائربمو ،اهلوح عازن لكل ًايهنم       
  .اهاياعرو

ةيرصـملا ةـيقافتالا نـم راـتخي نأ هتطلـس نم نأب ةينانوي ةيعر ءاعد                انأ  : امهتيناث
ضـقن لالـخ نـم اهل ليدعت ىلإ لحني امنإ ،هتحلصمل ًالفاك اهدعاوق نم هاري ام ،ةينانويلا                  

،    ،اهتيلاعف طبترت يتلا ةده   اعملا ذيفنت لطعي امبو ،اهيلع موقي يتلا سسألا        اهـضارغأل اهقيقحتو  
  .اهماكحأ عومجم يف اهقيبطتب

ىـلع ًاـعم امهيـضارت ،هتحص طانمو        . نيتدقاعتملا نيتلودلا ريغ هب صتخت ليدعت وهو      
اـهتاقالع يـف ةلود لكل نأ ،ماعلا يلودلا نوناقلا دعاوقل ًاقفو ررقملا نم نأ ةصاخ ،هئارجإ                 

اـهمربت ةدهاعم لالخ نمو       –اهب رثؤت يتلا ةلم     اكلا ةطلسلا ،ىرخألا لودلاب    قاـطن يـف     –   
  .ةيصخشلا قوقحلا لاجم يف وأ ةيكلملا اهقح راطإ يف ءاوس اهينطاومل ةررقملا قوقحلا

نإو ،اـهينطاومل ةـيامحلا رفوت نأ يف اهبجاولو اهقحل ةيزاوم ةلماكلا ةطلسلا هذه ربتعتو      
رصـتقي امنإ ،اهنع أشن مازتلا لك كلذكو ،ةيل         ودلا تادهاعملا اهتبتر يتلا قوقحلا نايرس ناك      

ناـك ًاـيأو     –يلاتلاب اهب دراولا ميظنتلا نوكي الف       . اهنيب اميف ةقالعلا يف اهفارطأ لودلا ىلع        
اهينطاوم ىلإ ًافرصنم–هنومضم   .  

ةـيلودلا ةدـهاعملا ةيروتـسد يف لصفت ال ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نأ              ،هادؤم مدقت امو    
الإو ،اـهتعيبطب ةيـسايس لئاسم ريثت ال اهماكحأ نأ ضارتفاب الإ ،اهنالطب و              أ اهتحص ريرقتل  

زوـجي ال يـتلا لئاسـملا راطإ يف اهجاردنال اهرظنب اهصاصتخا مدعب مكحت نأ اهيلع ناك                 
  .اهيف ًايئاضق لصفلا

ةنسل   ٤٨مقر ةيضقلا انيطعتو     نأـش يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضقل ًالاثم ،ةيئاضق  ٤   
  .ةيسايسلا لامعألا

ضارـغأ قاـطن يفو      –ةيبرعلا لودلا ضعب عم تلخد رصم نأ يف اهتاعقاو لصحتتو             
اـهنيب اميف اهشويج لاقتنا مظنت ةيلود ةيقافتا يف         –كرتشملا عافدلا    عافدـلا سـلجم ناـكو      .  

  .١١/٩/١٩٦٥يف اهيلع قفاو دق ةيبرعلا لودلا ةعماج يف كرتشملا 
يـتلا مئارـجلا ىـلإ ةبسنلاب ةفيلحلا تاوقلا لاجر عض           خي ال ،ةيقافتالا هذه ماكحأل ًاقفوو     

نأ ىـلع ،ةـينطولا مهمكاـحمل ةـقلطملا ةيالولا ريغل ،ةفيضملا ةلودلا ميلقإ ىلع اهنوبكتري                
رارـض  ألا وأ ،ةينوناقلا مهتامازتلا لوح    ريغلا نيبو مهنيب أشنت ةعزانم ةيأ يف لصفلاب صتخت          
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هجوبو –لاومألاب وأ صاخشألاب اهوقحلأ يتلا       ماع     ةـعماجل ماـعلا نيـمألا اهلكشي ةئيه         –   
اـيلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ ةيقافتالا هذه ةرهاقلا بونج ةمكحم تلاحأ دقو            . ةيبرعلا لودلا 

نـم نييرصملا اهنامرح نأ نم ،ةيئدبم ةفصب اهل رهظ ام ءوض ىلع اهتيروتسد يف لصفلل                
رـبتعي ،ةـفيلحلا تاوـقلا نيبو م        هنيب أشنت ةعزانم ةيأ نأش يف يعيبطلا مهيضاق ىلإ ءوجللا         

روتسدلا نم٨٦ةداملا صنل ًافلاخم   .  
دـق ةـيقافتالا هذـه نأ ةررقم ،هذه رظنلا ةهجو لبقت مل ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نأ الإ                  
هذـه لود نيـب كرتشـملا عافدـلا عاضوأل ًاميظنت ةيبرعلا ةعماجلا راطإ يف رصم اهتمربأ                 

اهتمالـس نيمأـتو اـهنايك ىـلع ظافحلا وه اهيف لو            خدلا نم رصم هتخوت ام نأو ،ةعماجلا      
  .يجراخلا اهنمأ نوصو

ةيئاضـقلا ةباقرلا اهنع رسحنت يتلا      !! ةدايسلا لامعأ نم ةيقافتالا هذه ماكحأ دعت مث نمو          
  .)٥٦(ايلعلا اهحلاصمب اهقلعتو ،ةيلودلا اهتاقالعب اهعوضوم لاصتا ىلإ رظنلاب روتسدلا نع

ةيسايسـلا لاـمعألا ةـيرظن قـيبطت يـف هفارسإ وه ،مكحلا       اذه ىلع ظحالي ام نأ ديب       
يـتلا ةـيندملا قوقحلاب اهنم قلعت ام ىتح ،اهعيمج اهيلإ راشملا ةيقافتالا ماكحأ ىلع اهطسبو                

  .اهلاجر دحأ وأ ةفيلحلا تاوقلا مهب اهتقحلأ رارضأ ىلع ًابيترت نويرصملا اهبلطي
ًاظافحو –ةفيلحلا تاوقلا دارفأ ةبقاعم نأ كلذ       ماـمأ  –ةيلاتقلا اهتاردق معدو اهكسامت ىلع    

ضارغألاـب طبترـي نأ زاـج نإو ،رصم يف اهنوبكتري يتلا مئارجلا نع ةينطولا مهمكاحم                
لود نيـب كرتشـملا عافدلا ريبادت راطإ يف اهماربإ مت يتلا ةيقافتالا هذه اهتخوت يتلا ةيئاهنلا                 

اذـه اهلخادـي ال      ،مهنـم نويرصـملا ا    هبلطي يتلا  ةيندملا قوقحلا نأ الإ ،ةيبرعلا ةعماجلا          
قاـطن يف يلاتلاب عقتو ،اهلاجر دحأ مهب اهقحلأ رارضأ نع ضيوعت ضحم يه ذإ ،رابتعالا                

  .ةيئانجلا ال ةيندملا مهتيلوئسم
ةنسل   ١٠مقر ىوعدلا يفو     مدـعب نـعط دق اهيف ىعدملا ناك يتلاو          –" ةيروتسد" ق   ١٤   

ةيقافتا نم    ١٥ و ١٣ و ١٢ و ٩داوملا ةيروتسد    ررـقت   )٥٧(-يلودـلا يـبرعلا كـنبلا سيسأت         
يـف لصـفلا نأو ،ةيسايسلا لامعألا نم ربتعت ال ةيقافتالا هذه نأ ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا                
ةداـملا يـف اـهيلع صوصنملا ةيلكشلا اهتابلطتم رفاوت نم ققحتلا ءادتبا يضتقي اهتيروتسد               

روتسدلا نم١٥١  .  
ىـلإ هادـعتي اـمنإو ،اهيلإ راشملا داوملا ىل          ع نعطلا قاطن رصتقي نأ يلاتلاب زوجي الو       
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. اـهيلإ راشـملا ةيقافتالا ىلع ةقفاوملاب رداصلا ةيروهمجلا سيئر رارق ةيروتسد يف لصفلا             
ىعدـملا ةحلصم نإف ،ةيعوضوملا نعاطملاب قلعتي اميف هنإف ،ةيناث ةيحان نمو            . ةهج نم اذه  

قافتالا هذه نم   ١٥ةداملا ةيروتسد ىلع نعطلا يف رصحنت        مدـع نـم هتنمضت اميف كلذو ،ةي         
  .اهماكحأل ًاقفو ةأشنملا كنبلا يف نيلماعلا ىلع لمعلا نوناق نايرس

دـيفي ام اهيف سيل      ،اهيلإ راشملا ةيقافتالا نأ ىلع ،عوضوملا يف اهمكح ةمكحملا سسؤتو           
ةـئفاكتملا ةينوناقلا ةيامحلا طرش نم الو ،هتانامض نم الو يضاقتلا قح نم يعدملا نامرح               

اـيازملا نـم كـنبلا اذهل ررقت ام نأو ؛روتسدلا نم    ٦٨ و٤٠نيتداملا يف اهيلع صوصنم     لا  
مهتفصـب لاـمعأ نـم هب نوموقي اميف هيفظومل ةررقملا ةيئاضقلا تاءارجإلا نم ةناصحلاك               
نـمو مهليجست طرش نمو ،ةرجهلا دويق نم كنبلاب نيلماعلا نينطاوملا ريغ ءافعإكو ،ةيمسرلا           

نـم رـبتعت اـهيلإ راشملا ةيقافتالا نأ ديفي ال كلذ لك ؛يلصألا مهنطو               م ىلإ مهقوقح ليوحت   
هرـيغ نع ًافلتخم ًاينوناق ًازكرم روكذملا كنبلا لوخت اهنأب لوقلا زاج ن             إ و ،ةيسايسلا لامعألا 

  .)٥٨(صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف ةلماعلا كونبلا نم
  -:هادؤم مدقت اممو
رـيبك طـلخ اهباش ايلعلا       ةيروتسدلا ةمكحملا ءاض  ق يف ةيسايسلا لامعألا ةيرظن ن     إ: ًالوأ  

ًالـصأ اـمهتيناث رابتعاو نيتيرظنلا نيتاه نيب جزملا دح ىلإ ةدايسلا لامعأ ةيرظن نيبو اهنيب      
  .امهالوأل

نـم ،ةدايسـلا لاـمعأو ةيسايسـلا لئاسملا ناجرخت امه         يتلك نيتيرظنلا نيتاه ن   إ -:ًايناث
  .اهيف ًايئاضق لصفلا زوجي ال اهتحت جردنت يتلا لئاسملا نأ كلذ. ةيئاضقلا ةيالولا

دودـحلل ةزواجم الو     ،ةطلسلا لامعتسا يف افارحنا نارولبت ال نيتيرظنلا نيتاه ن        إ -:ًاثلاث  
  .اهترشابمل ًاموخت روتسدلا اهضرف يتلا

يـف امهطبـض ًامود نيعت نإو ،ةيروتسدلاو ةينوناقلا ةيعورشملا راطإ يف ناعقي امهنكلو              
رربمو موهفم قاطن يف امهقيبطت ةرئادلًارصح ةقيض دودح  .  

. ةدايسـلا لاـمعأ ،اهتاقيبطتو اهطباوضو اهروذج يف رياغت ةيسايسلا لئاسملا ن          إ -:ًاعبار
  .)٥٩(اهنع ةيلك اهلصف يلاتلاب نيعتيو
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  شماوهلا
  

 .٤ ج ،١ج ماعلا نوناقلا قاطن يف عوفدلا انفلؤم رودلا اذه يف رظنا  .١
ةنسل   ١١مقر نوناقلا رظنا     .٢ تاـقيبطتلاو يـضاقتلا عناوم ةلازإب       ١٩٧٢   

لاثملا ليبس ىلع   ،هل ةيئاضقلا  مـقر نعطلا يف ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا مكح         :   
ةنسل ١١٠ ةسلج ق ٢٤   ١٧/٢/١٩٧١. 

يـف ةدايسلا لامعأ    "يديره ظفاح   . د ةلاسر نم ًالقن وه نتملاب درو ام        .٣
ا مهأو اهدعب امو ٤٣ ص   "١٩٥٢ةنس نراقملاو يرصملا نوناقلا      يف تافلؤمل  

وه ارتلجنإ يف ةلودلا لامعأ صوصخ     يروتسدلا نوناقلا ديو فلؤم      ةعبطلا  ،   
 .١٩٤٥ةنس ةثلاثلا 

ةـماعلا ةطلسلا نع ةيلوئسملا يف لوطملا هفلؤم يف هييست وه هيقفلا اذه              .٤
ةرادإلا ماـظن نـم ةـلودلا سلجم روطت يف رظناو            ١٠٨ ص   ١٩٠٦ةنس    

ئدابملا:تابلا ءاضقلا ماظن ىلإ ةيضاقلا ماعلا  ةنس يرادإلا نوناقلل ة   ١٩٠٦. 
 .ةدايسلا لامعأ ةيرظن رياد رياس حاتفلادبع. د .٥
رداصلا لمعلا ىلع ثعابلا ىلإ رظنلا ىلع يسايسلا ثعابلا رايعم موقي            .٦

صخـش يـف ةـلثمم وأ اـهتاذ يف ةيامح هب دصق لهو ةيذيفنتلا ةطلسلا نم        
نم ربتعي ةلاحلا هذ    ه يفو ال وأ نيرتتسملا وأ نيرهاظلا اهئادعأ دض ةموكحلا         

سيل ةربعلا نأ ىلع موقي هنإف ةيتاذلا لمعلا ةعيبط بهذم امأ–ةدايسلا لامعأ   ت 
ةيمهأ اهل نوكت نأ بجي يتلا ةيتاذلا هتعيبطب امنإو لمعلا رادصإ ىلع ثعابلاب    

يذـلا وه ةدايسلا لمع نأ ررقيف ةيئاضقلا ةمئاقلا بهذم امأ            .ةصاخ ةيسايس   
بهاذـملا هذه تاليصفت يف رظنا      (ءاضقلا ماكحأل ةي    ئارقتسا ةمئاق يف جردني   

د ةلاسرو١٢٥ص نايبلا ةفلاس يديره ظفاح . د ةلاسر رياد رياس حاتفلادبع .  
 ).٢٦٠ص نايبلا ةفلاس 

ناـيبلا ةفلاس هتلاسر يف يديره ظفاح       . د ةسارد جئاتن يه رواحملا هذه      .٧
اهدعب امو١٤٣ص   . 
نمو نايبلا ةفلاس هتلاسر ي   ف يديره ظفاح  . د هدروأ ام وه فينصتلا اذه      .٨

رـمألا ًاضـيأ ةدايسـلا لامعأ نم ربتعي هنأ ىري هنأ ركذلاب ةريدجلا رومألا               
 -ةيروهمجلا سيئر يأ- هنأل ةبوقعلا نع وفعلاب ةيروهمجلا سيئر نم رداصلا

حنم ًاقح سرامي  ةدش نم فيفختلل ةيعامتجاو ةيسايس تارابتعال هايإ روتسدلا       ه   
عـقت دـق يـتلا ةيئاضقلا ءاطخألا ةجلاعمل وأ هيلع           موكحملا حلاصل نوناقلا    
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ءاضـقلل نوكي نأ ًالقع لوقعملا نم سيل هنأل كلذ     ،ةيئاهن ةفصب اهيف مكاحملا     
أطخ مهباصأ نمل يلعأ ًاذالم روتسدلا هلعج يذلا ةلودلا سيئر لامعأ ةبقارم            
رودص ةلاح يف فلتخي رمألا نأ الإ هحالصإ ىلإ نوناقلا يف ليبس ال ررضب              

مايقلا قح ةيذيفنتلا ةطلسلا ليوخت عم مئارجلا ضعب نع لماشلا وفعلاب نو             ناق
ال ميـسارملا هذهف ضرغلا اذهل ردصت ميسارم يضتقمب هيف نيعفتنملا ديدحتب            
ةديقم حبصت نأشلا اذه يف ةموكحلا ةطلس نأل ةيموكح ًالامعأ اهرابتعا نكمي            

. د ةلاـسر  . هـنم عر  شملا هاخوتي يذلا ضرغلابو لماشلا وفعلا نوناق ماكحأب       
 .١٩٦ص قباسلا عجرملا يديره ظفاح 

ًاليصـفت رـظناو   ٤٩٦ص نايبلا ةفلاس هتلاسر رياد رياس حاتفلادبع    . د .٩  
نايبلا ةفلاس هتلاسر يف يسنرفلا ةلودلا سلجم ءاضق عقاو نم ةدايسلا لامعأل            
يسنرفلا ةلودلا سلجم ءاضق يف ةدايسلا لامعأ رئاس نأ زربي نأ لواح ثيح             

يـف مهحلاصـمو اـياعرلا ةيامحو تادهاعملا ذيفنتك ةيجراخ لامعأب           قلعتت  
ةفصـب برـحلا نالـعإو ةماع ةفصب ةيبرح تاقالع يف لوخدلاو جراخلا             

 .ةصاخ
يـف دارـفألا قحل يسنرفلا ةلودلا سلجم ثحب يدم لوح ًافالخ رظنا              .١٠

ظفاـح روتكدـلا نم لكو نييسنرفلا ءاهقفلا نيب ةدايسلا لامعأ نع ضيوعتلا             
دو ٦٢ص هتلاس   ر يديره  ركذـلا ةقباـس هتلاسر يف رياد رياس حاتفلادبع         . ، 

 .٥٠ص
روتكدـلا ةلاـسر ةدايسلا لامعأ صوصخ يف عيرشتلا روطت يف رظنا             .١١

ةرهاقلا   ،يرادإلا رمألا ،ةيسنرفلاب ةنارج ريهز دمحم      ديحو روتكدلاو   ١٩٣٥   
ةيلوئسم ينهذ مالسلادبع روتكدلاو     ١٩٤٢ةعبط نيمضتلا ةباقر تفأر يركف        

د يتلاسر ىلإ ةفاضإلاب كلذو     ١٩٣٩ةنس ةلودل   ا ص رـياد رياس حاتفلادبع     .  
د ةلاسرو  ٦٨٧ ءاضـقلا تاـفلؤمو     ٤٩ص ةدايسـلا لامعأ يفيفع ظفاح       .    

 .يرادإلا
نـم دـعي اـم صوصخ يف طلتخملا يلهألا ءاضقلا ماكحأل ةلثمأ رظنا        .١٢

ةدايسـل  ا لامعأ رياد رياس حاتفلادبع    . د ةلاسر كلذك دعي الامو ةدايسلا لامعأ      
د ةلاسر رظناو اهدعب امو     ٧٣٠ص    ٨١ص ةدايسـلا لامعأ يديره ظفاح       .  

يف هماكحأ ضعب يف ةدايسلا لامعأل طلتخملا ءاضقلا راكنإل ةلثمأ دروأ ثيح            
هل ًادنس اهآر يتلا بابسألاو ةصاخ ةيلاملا لئاسملا قاطن        ةدمتسملاو ءاضقلا ا   ذ 

 .طلتخملا ءاضقلا ةعيبط نم
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يف يهتنا دق ناك ثيح     ٧٠٧ص قباسلا عجرملا ر     ياد رياس حاتفلادبع  . د .١٣  
لاـمعأ نم وه هيف نوعطملا لمعلا نأب عفدلا نوكي نأ ةرورض ىلإ هتلاسر               

تاذ يـف رظناو ىوعدلا لوبقب ًاقلعتم سيلو صاصتخالا يف           ًاعفد وه ةدايسلا    
نيضراعملا نيب تراد يتلا ةيناملربلا تاشقانملا اهدعب امو         ٧٢٢ص فلؤملا     
ةلودلا سلجمل لوألا نوناقلا يف ةدايسلا لامعأ ةناصح ىلع ص          نلل نيديؤملاو 

ةنسل ٦مقر  لامعألا هذهل ةلثمأ عضو بابسأ كلذكو١٩٤٦   . 
ةنسل   ٢٨٢مقر ىوعدلا   ( .١٤ س ق    ٤  يف اهئاضق روطت رظناو     ٨١٧ ص   ١   

يف يرادإلا رارقلا    ةشاكع نيساي يدمح راشتسملا فلؤم يف صوصخلا اذه         ،
اهدعب امو١٣٥  ص١٩٨٧ةنس ،ةلودلا سلجم ءاضق   (  

يلوأ ةعبط١٩/١/١٩٩٢موي ددع رابخألا ةديرج  .١٥  . 
يف لاقم يرصملا عيرشتلا يف ة      دايسلا لامعأ مالسلادبع دمحم راشتسملا     .١٦
س ةلودلا سلجم     ةلجم يـف ةدايسلا لامعأل ركنملا هقفلا يف رظناو         ٩ ص   ٢   

مجاـهم امأ   ١٧٨ص قباسلا عجرملا رياد رياس حاتفلادبع       . د اسنرف  هذـه   و   
نـم كاـنه ناك نإو ءاهقفلا نم اهل ًاديؤم دجن ملف يبرعلا هقفلا يف ةير                ظنلا
 .اهصوصخ يف ةلودلا سلجم ءاضق ريربت لواحي

 ٦٠ص ةيروهمجلا سيئر بئان ةيضق يلوبمالس       إلا ماصع ذاتسألا رظنا    .١٧
 .٢٠٠٦ةنس يلوبدم ةبتكم 

ةنسل   ٩،  ٢،٦ماقرأ ةيروتسدلا ىواعدلا يهو      .١٨ ماكحأ ةعومجم ةيئاضق    ١   
 .٣٠ص لوألا ءزجلا ،ةمكحملا 

يلوي٣يف ايلعلا ةمكحملا مكح   .١٩ ةنس ه  مـقر ةيروتسدلا ىوعدلا  ١٩٧٩   ،٥ 
ص لوألا ءزجلا ،ايلعلا ةمكحملا ماكحأ ةعومجم ، ق٥ةنسل   ٤١٤. 
ةنس رياربف ٥يف اهمكح  .٢٠ يروتسدلا ىوعدلا يف،١٩٧٧  ةنسل ٢٢مقر ة    ٦ 

يف اهمكحو ٢٣٢ص يناثلا ءزجلا ،ةمكحملا ماكحأ ةعومجم ةيئاضق  ويام ٧،   
مقر ةيروتسدلا ىوعدلا يف ١٩٧٧ةنس  ةنسل ٨  ةمكحملا ماكحأ ةعومجم ، ق٧   

ةنـس ليربأ لوأ يف اهمكحو        ٥٨ص يناثلا ءزجلا     ىوعدـلا يـف     ١٩٧٨،   
ةنسل ٥مقر ةيروتسدلا  زجلا ةمكحملا ماكحأ ةعومجم ق٧   .١٤٦ص يناثلا ء  

ىوعدـلا يـف اـيلعلا ةيروتسدلا ةمكحملاب نيضوفملا ةئيه          تراشأ دقلو  .٢١  
ةنسل   ٥٦مقر ةيروتسدلا    ص ىنعملا اذه ىلإ ق       ٦  ناـك اذإ هـن     إاهلوقب   ٣٩ 

وأ ءاـغلإلاب ضيوـعتلا نـم ءاضـقلا عنم ةدايسلا لامعأ ةيرظن نم فدهلا               
نأـش يف ةرادإلل     ةقلطم ةطلسلا كرتو اهتعيبطب ةيرادإ يه لامعأل ضيوعتلا         

   ، لاـمعأ نـم اـهنوكلو يسايس ثعابب اهتذختا ةرادإلا نأل ام            إلامعألا هذه
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قاـطن يـف لخدت لامعألا هذه نأل وأ ةيرادإلا لامعألا نم تسيلو ةموكحلا        
هنإف –ءاضقلا ماكحأ نم هقفلا اهصلختسا ةنيعم ةمئاق يف ةدراولا تاعوضوملا   

يـف ًاـقالطإ هل لحم ال ةدايسلا لام         عأ نم يغتبملا فدهلا نأب ميلستلا نيعتي      
نأ امإ تاعيرشتلا هذه نأل ،تاعيرشتلا ةيروتسد ىلع ةيئاضقلا ةباقرلا قاطن           
عطقلاـب هذهو ،ةيلصألا ةيعيرشتلا ةطلسلا نع ةرداص ةيلصأ تاعيرشت نوكت           

زـييمتل ًاساسأ ءاضقلا هذختي يذلاو       ،يلكشلا رايعملل ًاقفو ةيرادإ ًالامعأ تسيل       
 –ربتعت ًاضيأ هذهو ،نيناوقب تارارقب ةرداص تاعيرشت نوكت وأ ةرادإلا لمع 

حئاوـل ةـلاح يف بعشلا سلجم اهرقأ وأ ضيوفتلا دودح يف تردص املاط              
هذـه ربتعت الو ةيئانثتسا تناك نإو ةيعيرشت ةطلس نع ةرداص            –ةرورضلا    

نوـكت نأ اـمإو ،ةـيرادإلا تارارقلا نم لاوحألا نم لاح يأب تاعيرشتلا              
نأ الإ ةـيميظنت ةـيرادإ تارارق تناك نإو يهو حئاول يأ ةيوناث             تاعيرشت  

عـم اهفالتخا وأ اهقافتا يدم ىنعمب اهتيعورشم بقاري ال يروتسدلا ءاضقلا            
) يروتسدلا ءاضقلا يأ  (هنكلو ،يرادإلا ءاضقلا صاصتخا نم كلذف ،نوناقلا        

 .روتسدلا ماكحأ عم اهفالتخا وأ اهقافتا يدم بقاري
22. Burdeau (G): Les Libertes publiques: op. cit. P.71 et voir 
aussi Traité de science politique t. 4, 1969 p. 181 et ss.   

ةيضق يف اهمكح يف ىنعملا اذه ةيكيرمألا ايلعلا ةمكحملا تحضوأ دقلو            .٢٣
ةـياغ يـف يـضاقلا ةمهم نإ اهلوقب     ١٩٣٦ةنس رلتب دض ةدحتملا تايالولا        

إ هنأ  ىلإصلختو ةطاسبلا    ماظنلل قباطم ريغ ًانوناق نأب ةمكحملا مامأ نعط اذ          
اذإ امب مك حلاو صنلا ةنراقم وه دحاو بجاو ةيئاضقلا ةطلسلا يلعف يروتسدلا    

د رظنا  ال مأ ضراعت كانه ناك      ١٨٨ص قباسلا عجرملا    : زابلا ديسلا ىلع  . ، 
 .)١(مقر شماه 

ةيروتسد ىلع ةيئاضقلا ةباقرلا اهريثت يتلا تالكشملا   : روفصع دمحم . د .٢٤  
راشملا ىنعملا ىلإ بتاكلا فيضيو ،اهدعب امو        ١٧ص قباس عجرم نيناوقلا       

ةـعيبط لفغن نأ ةيروتسدلا ةباقرلا نع ثيدحلا دنع زوجي ال           "هنأ نتملاب هيلإ    
نـم هـنأ كلذ      ،يئاضق زاهج قيرط نع متت تناك ول ىتح ةيسايسلا ةباقرلا           

نـم نيعوـن نيب نيناوق      لا ةيروتسد ىلع ةباقرلا لخاد زييمتلا بوجو أطخلا       
ةيروتسد ىلع ةباقرلا نأ ةقيقحلا يفف ةيئاضق ىرخألاو ةسايس امهادحإ ةباقرلا          
ةباقرلا ةيلمع ساسأف تقولا سفن يف ةيسايسو ةيئاضق ةباقر ًامئاد يه نيناوقلا     
ةـينوناقلا ةلاحلاو ةباقرلا زاهج ليكشت يف كلذ مجرتي نأ بجيو يئاضق رارق        

. د ًاضـيأ رظناو .." .ةيسايس اهدحو يه ةباقرلا هذه    ةجيتن نأ ريغ ،هئاضعأل     
قباسلا عجرملا : يردب تورث. ، د٣٦ص قباسلا عجرملا  : ةمالس دايع بيهو  
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يودب تورث روتكدلا ذاتسألا حضوأ امك      ١٢٢ص   ال "هـلوقب يـنعملا اذه      : ، 
ًايأو نيناوقلا ةيروتسد ىلع ةباقرلل ةيسايسلا ةيمهألا تناك امهم هنأ يف لادج            

يتلا لئاسملاو اهعوضوم نإف اهريرقت ىلع بترتت يتلا ةيسايسلا راثآل          ا تناك 
اـهريثت يتلا ةيساسألا ةلكشملاف ،ركنت ال ةينوناق ةعيبط اهل ةباقرلا هذه اهريثت          
ماـكحأ عـم نوناقلا قباطت مدع وأ قباطت نم ققحتلا ةلكشم يه ةباقرلا هذه               

يـتلا هصاصتخا دود    ح زواج دق ناملربلا ناك اذإ ام ىلع فرعتلاو روتسدلا         
 .١٣٢ص هيلإ ةراشإلا قباسلا هفلؤم ،اهزواجتي مل وأ روتسدلا هل اهمسر 

هاروـتكد ةلاـسر ،يسايسلا عقاولاو ءاضقلا       : رمق وبأ اضر دومحم   . د .٢٥
 .٣٧٢ ،٣٧١ ص ١٩٩٥سمش نيع ةعماج 

رياربف ٥يف ايلعلا ةمكحملا مكح  .٢٦ ةراشإلا تفلس١٩٧٧   . 
 .١٦٧ص قباسلا عجرملا : فيرش رمع لداع. د .٢٧
دوـنجلا دـحأ نأ يـف مكحلا اذه اهيف ردص يتلا ىوعدلا عئاقو رودتو                .٢٨

ةـيلامجلا مسـق ة     رئادـب نييرصـملا دحأ لتقم يف هئطخب ببست نييرئازجلا         
ةدوجوم تناك يتلا ةيرئازجلا تاوقلل ةعبات ةرايسل هتدايق ءانثأ كلذو ،ةرهاقلاب           

ًاقفو ١٩٧٣ةنس ةديجملا ربوتكأ برح ءانثأ رصم ضرأ ىلع          عافدلا ةيقافتال      
  .ةيبرعلا لودلا نيب كرتشملا

ريزو ديسلا ىلع ةرهاقلا بونج ةمكحم مامأ ضيوعت ىوعد يفوتملا ةثرو ماقأ 
رارـضألا نع مهل ًاضيوعت هينج فلأ نيرشع غلبم عفدب هايإ نيبلاطم ةيبرحلا      
أـطخ توبث ىلع ًاسيسأت مهثروم ةافو ءارج نم مهتقحل يتلا ةيبدألاو ةيداملا             

  .هتفصب هل عبات هنأ ىلعو ةرايسلا هذهب مهثروم مدص نيح يرئازجلا يدنجلا
شويجلا ميظنت ةيقافتا نم ةسماخلا ةداملا نأ ةمكحملل نيبت ىوعدلا رظن ءانثأو            
يضـقت هـيلإ اـهلاقتناب ةيركسعلا تارورضلا يضقت يذلا دلبلا يف ةيبرعلا             

ةبسنلاب ينطولا م هئاضقل ةقلطملا ةيالولل ًالصأ ةفيلحلا تاوقلا ءاضعأ عوضخب       
ةـيالول مهعوضـخ مدعبو ةفيضملا ةلودلا ميلقإ ىلع اهنوبكتري يتلا مئارجلل            
لصـفلاب صتخت نأبو ةلودلا هذه يف يرخأ تاءارجإ ةيأل وأ يندملا ءاضقلا             
لوـح وأ ةيدقاعتلا تامازتلالا لوح ريغلا نيبو مهنيب أشنت يتلا تاعزانملا يف       

ةماع ةفصب    –لاوم  ألا وأ صاخشألاب قحلت يتلا رارضألا      اهلكشـي ةـئيه     –   
  .ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا

رـظن نـع يرصملا ءاضقلا تبجح دق ةيقافتالا هذه نأ ةمكحملل ىءارت ذإو              
نييرصـملا نينطاوـملا نيـبو ةفيلحلا تاوقلا نيب أشنت يتلا تاعزانملا ةفاك        

ةداـملا صنل   ةفلاخملاب يعيبطلا يضاقلا ىلإ ءاجتلالاو يضاقتلا نم مهتمرحو         
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لصـفلل ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ ىوعدلا تلاحأ كلذل ،روتسدلا نم            ٦٨  
كـلذ نأ رابتعاب ةيقافتالا هذه نم ةسماخلاو ةثلاثلا نيتداملا ةيروتسد يدم يف        

  .ةيعوضوملا ىوعدلا يف لصفلل مزال
رـظنب اهصاصـتخا مدـعب مكحلا ىلإ ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تصلخ دقلو            

ةـيبرعلا ةـعماجلا راـطإ يف تمربأ دق ةيقافتالا هذه نأ ىلإ ادانتس           ا ىوعدلا 
ةيبرع ةدايق ءاشنإ دعب كلذو ،لودلا هذه نيب كرتشملا عافدلا عاضوأل ًاميظنت            
دلبلا يف تاوقلا هذه ةماقإ ميظنت نم كلذ هيضتقي امو ةيركسعلا اهتاوقل ةدحوم             

هذـه ىلع رصم تقف     او ذإو ،هيلإ اهلاقتناب ةيركسعلا تارورضلا ىضقت يذلا       
اـهنمأو اهتمالس تايضتقمل ةباجتساو ةلودلا نايك ىلع ظافحلا فدهب ةيقافتالا           

ةسايسـلا اهيضتقتو ةيلودلا اهتاقالعب ةلصتملا لئاسملا نم دعت يهف           ،يجراخلا  
ةـباقرلا اهنع رسحنت نأ يغبني يتلا ةدايسلا لامعأ نمض جردنتو دالبلل ايلعلا             

مقر ىوعدلا يف     اهمكح.. ةيروتسدلا ةيئاضقلا  ةنسل   ٤٨  ماكحأ ةعومجم   ، ق ٤   
ص ثلاثلا ءزجلا .ةيروتسدلا ةمكحملا  ٢٢. 

: دمحم نسح ديمحلا دبع   . ، د ١٦٣ص قباسلا عجرملا    : فيرش لداع . د .٢٩
 .٣٤ص قباسلا عجرملا 

ينوي ٢٥يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكح       .٣٠ ةيروتسدلا ىوعدلا   ١٩٨٣ ه   ،
ا ةمكحملا ماكحأ ةعومجم ق     ١ س   ٣مقر   ص يناـثلا ءزجلا    .ايلعلا ةيروتسدل    
١٥٥. 
ينوي ٢١يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكح       .٣١ ةيروتسدلا ىوعدلا   ١٩٨٦ ه   ،

ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ماكحأ ةعومجم ق      ٦ س   ٥٦مقر   ثـلاثلا ءزـجلا     .   
 .٣٥٨ص
ةيئاضـقلا ةسايسـلا ،دمحأ لاعلادبع تورث       . د نع ًالقن نتملاب درو ام      .٣٢
ةنس ٨٥ص ايل علا ةيروتسدلا ةمكحملل  ٢٠٠٤. 

ةنـس وياـم   ١٦يـف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكح    .٣٣ ىوعدـلا  ،١٩٨٧   
ج ةمكحملا ماكحأ ةعومجم ق       ٦ س   ١٣١مقر ةيروتسدلا    رظناو  ١٨ ص   ٤   ،

ينوي ٤يف اهمكح ينعملا تاذ يف       ةنس   ه  مقر ةيروتسدلا ىوعدلا     ١٩٨٨   ،١٠ 
ةقباسلا ةعومجملا    ، ق ٧س   ًاضيأ رظناو  ١٢٧ص عبارلا ءزج    لا  يف اهمكح   ،   
ةنس ليربأ    ١٥ ضـعب ةيروتـسد مدع ىلإ ةمكحملا هيف تصلخ يذلا       ١٩٨٩   

ةنسل   ١٢٠مقر نوناقلا داوم     نأ ىـلع ًاسـيسأت ،ىروشلا سلجم نأشب         ١٨٠   
ةيوضـعل حيشرتلا قح مظنت يتلا صوصنلا ىلع يوطن         ادق روكذملا نوناقلا    

عقوم عقيو يرصملا نطاوملل ةيساسألا قوقحلا نم قح وهو ىروشلا سلجم           
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ىنع ذإو اهنم ةلزنم عفرأو ةناكم ىلع       أأوبتيو ةيسايسلا قوقحلا نم ةرادصلا      
ةطلسـل يغبني ال هنأ كلذ يدؤم ناك هنم          ٦٢ةداملا يف هيلع صنلاب روتسدلا        

ةـفلاخملا ةـموح يف ةرورضلاب اهلمع عقو الإو قحلا اذه نم لينلا عيرشتلا              
ةنسل   ١٢٠مقر نوناقلا هلوانت ام نإف كلذ لكل ،ةيروتسدلا          هيلإ راشملا   ١٩٨٠   

يتلا ةيسايسلا لئاسملا نم ربتعي ال ىروشلا سلجم ةيوضعل حيشرتلا نأش يف            
يدبملا عفدلا نوكي مث نمو ،اهيلع ةبصع نوكتو ةيروتسدلا ةباقرلا نع يأنت            

ًاـقيقح   ،ساـسأ رـيغ ىـلع ًاـمئ       اق ةمكحملا صاصتخا مدعب ةموكحلا نم       
ةـعومجملا   ، ق ٨ س   ٢٣مـقر ةي    روتسدلا ىوعدلا يف اهمكح   .... "ضفرلاب  

 ".٢١٠ ص ٤ءزج ةقباسلا 
اهنأ ىلإ ةيكيرمألا ايلعلا ةمكحملا تبهذ نيرج دض نورجلوك ةيضق يفف            .٣٤

ديعت نأ كلمت ال اهنأ ذإ ،ةيباختنالا رئاودلا ميسقت ةلأسم يف لخدتلا عيطتست ال              
ميس ـقتلا ءاـغلإب يضـقت نأ كلمت ال اهنأ امك ةيباختنالا رئاودلا ميسقت اهسفنب              

عيضـي كلذبو ةدحاو ةيباختنا ةرئاد ةيالولا حبصت نأ كلذ يدؤم نأ ذإ ،ميدقلا         
ىـلع تاـباختنالا ءارجإ نم سرجنوكلا    هدارأو روتسدلا هدارأ يذلا ضرغلا      

ترج دقو ،ةحضاو ة    يسايس ةعيبط عازنلا اذهل نأ امك ،ةددعتملا رئاودلا ساسأ        
نع ًاديعب يحنتلا ىلع اهدهع ةيادب ذنم         .ةمكحملا ... تاـعزانملا هذـه ناديم   
اهدعب امو  ٤٩٣ص قباسلا عجرملا    : دجملا وبأ لامك دمحأ   . د كلذ يف رظنا   "  ،

رئاودـلا ميسقت ةداعإ ةلأسم نأشب ايلعلا ةمكحملا ءاضق روطت نأش يف رظناو             
قباسـلا عـجرملا   : يزوف ماشه. د ةيكيرمألا ةدحتملا  تايالولا يف ةيباختنالا      

 .٢٨٢ – ٢٨١ص
ةنسـل    ٣٧مقر ةيروتسدلا ى    وعدلا يف اهمكح   .٣٥ ماـكحأ ةـعومجم     ، ق ٩   
ص عبارلا ءزجلا ،ةمكحملا  ٢٧٤. 

ربوـتكأ    ٩يـف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكح        .٣٦ ىوعدـلا يـف     ١٩٩٠   
ةـمكحملا ماـكحأ ةـعومجم       ،"ذـيفنت ةعزانم  " ق   ١٢ س   ٤مقر ةيروتسدلا     

 .٥٢٤ص عبارلا ءزجلا ايلعلا ةيروتسدلا 
لاـمك دـمحأ    . ، د ٣٧٦ص قباسـل     ا عجرملا: رياد رياس حاتفلادبع  . د .٣٧
 .٤٨٤ص قباسلا عجرملا : دجملاوبأ

ينوي ١٩يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكح       .٣٨ ةيروتسدلا ىوعدلا   ١٩٩٣ ه   ،
يناـثلا دلجملا ،سماخلا ءزجلا ،ةمكحملا ماكحأ ةعومجم       ، ق ١٤ س   ١٠مقر    
يـتلاو ةيكيرمألا ايلعلا ةمكحملا هيلإ تبهذ ام كلذ فالخ نراقو            ٣٧٦ص    ،

لاـجم يـف ةرداصـلا تارارقلا وأ نيناوقلا ىلع اهتباقر طسب نع تع              نتما
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عـجرملا   :دجملا وبأ لامك دمحأ   . د ليصفتلاب كلذ يف رظنا ،ةيلودلا تاقالعلا        
اهدعب امو٤٨٤ص قباسلا   . 

 .٣٧٢ص قباسلا عجرملا : رمق وبأ اضر دومحم. د ىنعملا اذه يف .٣٩
ةنسل   ٥٦مقر ةيروتسدلا ىوعدلا يف نيضوفملا ةئيه ريرقت         .٤٠ تفلس  ، ق ٦   

 .٤٤ص ةراشإلا 
ماعل يرصملا روتسدلا نم ١٧٥ةداملا  .٤١  ١٩٧١. 
ماعل يرصملا روتسدلا نم ٩٨ةداملا  .٤٢  ١٩٧١. 
باـختنالا نوناـق ةيروتـسد يف ةعزانملا        : روفصع دعس . د كلذ برق   .٤٣

ويام نوتسلاو ةعبارلا ةنسلا سداسلاو سماخلا ناددعلا ،ةاماحملا ةلجم ،ديدجلا          
 .٢٨ ص ١٩٨٤ هينويو

هليلحتو هيأر وه نتملاب درو امو      لاعلادبع تورث . د .٤٤ قباسـلا عجرملا    –   
 .٩٧ص 
هتلاسر .ناضمر دمحأ نابعش  . د .٤٥ ةيروتـسد ىلع ةباقرلا راثآو طباوض       :   

ةنس طويسأ ةعماج –نيناوقلا   ٢٠٠٠. 
عـجرملا،نيناوقلا ةيروتـسد ىـلع ةـباقرلا ،دـجملا وبأ لامك دمحأ       .د .٤٦
  .٥٩٢: ٥٩٠ص،قباسلا

ال يرظن يف نوناقلا ةدايس نإ      ..".هلوقب روفصع دمحم روتكد   لا هديؤي ام وهو   
نم نول يأ نأ كلذ ،ةيئاضقلا ةباقرلا يف         ينأتلاب وأ يخارتلاب ققحتت نأ نكمي       

مادعنا نأ امك ،ًامتح هدودح نع ءاضقلا جرخي ةمكحتملا ةيئاضقلا ةباقرلا ناولأ  
  ".ةيعرشلا رايهنا ىلإ يدؤي ًالصأ ةيئاضقلا ةباقرلا

ريسفتلاو ةباقرلا يف ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا بهاذم ،روفصع دمحم          .د عجار   
 .١٣٧ص ،قباسلا عجرملا ،عادتبالاو 

هتلاسر،ناضمر دمحأ نابعش. د .٤٧ ص نايبلا ةفلاس :   ٥٦٣. 
ةيروتـسد ىـلع ةيئاضقلا ةباقرلا فلؤم رملا ضوع راشتسملا روتكدلا            .٤٨
 .ةيسيئرلا اهحمالم يف نيناوقلا

49. Colegrove V. Gereen. 328 U.S. 549 (1946) 
هذـه يف نوبلطي نيعدملا نأ ةيضقلا هذه يف رتروفكنارف يضاقلا ررق دقو               

ةيروتـسد لوح عازنلا نأو     . اهصاصتخا نع جرخي ام ةمكحملا نم ةيضقلا      
زوجي الو   ةفرص ةيسايس ةعيبط نم ،ةيضقلا هذه يف ةيباختنالا رئاودلا ميسقت           

  .هيف ًايئاضق لصفلا يلاتلاب
 .٧٦٥ص قباسلا عجرملا رملا ضوع روتكدل ا راشتسملا .٥٠
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ةنسل   ٣مقر ةيضقلا   " ايلع ةيروتسد " .٥١ ةيئاضق   ١  ةسـلج    –" ةيروتسد"   ٢٥ 
مقر ةدعاق    – ١٩٨٣وينوي نم    نم لوألا ءزجلا نم اهدعب امو       ١٥٥ ص   ٢٢   

 .ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نع ةرداصلا ماكحألا ةعومجم
رياني ٢١يف ةدوقعملا اهتسلجب مكحلا اذه ردص        .٥٢ مقر ةدعاق    – ١٩٨٤    ٣ 

اهماكحأ ةعومجم نم ثلاثلا ءزجلا نم اهدعب امو٢٢ص   . 
ةنسل   ١مقر ةيضقلا ايلع ةيروتسد      .٥٣ ةيئاضق   ١٤  مـقر ةدعاق    –" ةيروتسد"   
ةسلج   – ٣١ وينوي   ١٩  نـم يناثلا دلجملا نم اهدعب امو      ٣٧٦ ص   – ١٩٩٣   
 .ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تارارقو ماكحأ ةعومجم نم سماخلا ءزجلا

مقر ةيضقلا    –" ايلع ةيروتسد " .٥٤ ةنسل ١٩  ةسـلج  –" ةيروتسد" ق ١٤٣   ٨ 
مقر ةدعاقلا    – ١٩٩٥ليربأ   سداسـلا ءزجلا نم اهدعب امو       ٥٩٧ ص   – ٣٩   

 .اهماكحأ ةعومجم نم
تادهاعملا نوناقل انييف ةيقافتا نم٤٤ةداملا كلذ يف رظنا  .٥٥  . 
ةنسل   ٤٨مقر ةيضقلا    .٥٦ رياني   ٢١ةسلج  " ةيروتسد" ق   ٤  ةدـعا   ق – ١٩٨٤ 

اهماكحأ ةعومجم نم ثلاثلا دلجملا نم٢٢ ص -٣مقر   . 
ةنسل   ١٠مقر ةيضقلا    .٥٧ ةدعاق  – ١٩٩٣ هينوي ١٩ةسلج  " ةيروتسد" ق   ١٤   

سماـخلا ءزجلا نم يناثلا دلجملا نم اهدعب امو    ٣٧٦ ص   – ٣١مقر   اذـه  .  
      ، ةرهاـقلا ىـلإ هلقن رارق ءاغلإ ةيعوضوملا هاوعد يف بلط دق ىعدملا ناكو

نـم ررـض نم هباصأ امع هضيوعتو كنبلاب ةعباسلا ةحيرشلا           ىلإ هتيقرتو   
 .لصفلا ءارج
 ١٢ و ٩داوـملا ىلع نعطلا يف ىعدملا ةحلصم ءافتناب ةمكحملا تضق            .٥٨
يضقت يتلا كنبلا سيسأت ةيقافتا نم١٣و  :  
وأ اـهيلع ةسارحلا ضرف وأ هلاومأ ةرداصم وأ هميمأت زاوج مدعب            : امهالوأ
  .هب ةعدوملا غلابملا ىلع
يئاضـقلا شيتفتلاو ةباقرلا دعاوقو نيناوقل كنبلا اذه عوضخ مدعب           -:امهتيناث  
  .يبساحملا وأ يرادإلا وأ
زجحلا تاءارجإ ذاختا زاوج مدعو ،نيعدوملا تاباسح ةيرس نامضب   : امهتثلاث
 .اهيلع يرادإلاو يئاضقلا

لـمعلا نيناوق نايرس مدعب يضقت يتلا ةيقافتالا هذه نم           ١٥ةداملا كلذك الو      
ىلع صاخلا عاطقلا وأ ةموكحلا يف روجأللو رفسلل ةمظنملا دعاوقلاو يد           رفلا

اـميف كلذو ،ةيعوضوملا هتابلطب ةلصتم ةمكحملا اهتربتعا ذإ ،كنبلاب نيلماعلا    
 .هيلع يدرفلا لمعلا دقعل ةمظنملا نيناوقلا نايرس مدع نم هتنمضت

ص هركذ قباسلا عجرملا –رملا ضوع روتكدلا راشتسملا  .٥٩  ٧٨٨. 
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  العدالة احملتقرة 
  الدوافع والنتائج. . عدم تنفيذ احلكومة ألحكام القضاء

  
 

  
  

  

  

مزـلت اـمكو اـهمارتحا بجاو ةلودلاو دارفألا ىلع عقيو ،اهذفينت مرتحيل ردصت ماكحألا               
ا         بدارفألا ةلودلا    كـلت ذيفنت ىلا     عراست ن أضيأ اهيلع بجاولا نم نإف ،ماكحألا مارتحا بجاو  

ًافيرـش ا            إماكحألا    مصخ اهنابسحب نكلو ،نينطاوملل ةودق اهرابتعاب طقف سيل اهدض تردص ن
رـبتعت ال كلذـب ىـهو ،اهنوقحتسي نم ىل          إقوقحلا لوصو نيمأتو لدعلا قيقحت ىل       إيعسي  

موـقت وا يطعت ام يطعت نيح اهن        أ نم دكأتلل ةليسو اهربتعت ام ردق      ب ةيصخش اهدض ىوعدلا   
كلذ يف دنتست ،هب موقت       امب حاـنج تحت ءاطعو اًذخأ فرصتت يهف لداعو لقتسم ءاضق           ىلإ   

                                                 
 .)رصم(ةيطارقميدلا ةيمنت ةيعمج سيئرو ايلعلا ةيروتسدلاو ايلعلا ةيرادإلاو ضقنلاب ماحم *
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اـمن  إ،  ةين نسحب هذيفنتو ،ةقيقحلا ناونع وه يئاضقلا مكحلاف       . اهباحر يفو ةينوناقلا ةيعرشلا   
يلع   .عمتجملا يف ةنينأمطلا رشن يلع دعاسي      ةرهاـظ هريخألا ةنو    آلا يف تدهش دق رصم ن     أ 

دب دقو  ،ءاضقلا ماكح أذيفنت نع ةلودلا عانتما يهو      يمانتلا يف ت    أدب يـف ةرهاـظلا كـلت ت       أ 
ةـبيه طوقـس وهو دحاو ينعم نع الإ ربعت ال يهو             )١(يضاملا نرقلا تاينينامث ذنم يمانتلا      

ةجيتن يتأي طوقس وهو      ،ةيذيفنتلا ةطلسلا نيع يف ءاضقلا     يناـعي يرصملا يسايسلا ماظنلا ن      أ 
نيتطلسـلا يـلع ةـيذيفنتلا ةطلسلل رهاظ طلست          ىلإهرودب يد   ؤي يئانب ماجسنا مدع ةلاح نم       

لوصـحلل مهقيرـط نأب نينطاوملا راعشإ يلإ يدؤي طلست وهو           ،ةيئاضقلاو ةيعيرشتلا  ىـلع      
اـهرابجإ نـكمي ال ةـقفاوم يهو         ةيذيفنتلا ةطلسلا ةقفاوم ربع الإ رمي ال ةعورشملا قوقحلا          

اسفلا ةعاشإ يلا ايلعف يدؤي يذلا رمألا،اهيلع    .عمتجملا لخاد ةوشرلاو د 
  
  )٢(ءاضقلا ةسسؤم اهيف شيعت يتلا ةيسايسلا ةئيبلا -١
ربمتبـس    ١١يف رداصلا ةيبرعلا رصم ةيروهمجل مئادلا روتسدلا ددح         ي لدـعملاو   ١٩٧١   

ليربأ   ٣٠ةسلجب رداصلا بعشلا سلجم رارقب       ملاـعملا هـنم سماـخلا باـبلا يـف        ١٩٨٠   
  . رصم يف مكحلا ماظنل ةيساسألا تامسلاو

نـم ةـلودلا سيـئر بصنمل زيمتملا عضولا كلذ حضتي ،بابلا اذه داومل               ةينأتمةءارق  ب  
اذـه زاـجيإ نـكميو      . ةيئاضقلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا  ةهجاوم يف اهب عتمتملا تاطلسلا ثيح       

مـث نمو   ةيذيفنتلا ةطلسلا سأر وه يذلا     و ةلودلا سيئر ن  أيف عضولا    تاطلس ـلا نـم هـل       
ةـلودلل ةـماعلا ةسايسلا عضي يذلا وهو اهئاغلإو نيناوقلا رادصإ            نم هنكمي ام  تايحالص  لاو

نـم ددـع راـيتخا كلمي وه لب ،ناملربلا تايحالص نم كلتو هذه نوكت نأ ضرتفملا نمو                  
 ًالتكت اذه هرايتخاب لكشيف ىروشلا سلجم ءاضعأ ثلثو بعشلا سلجم ءاضعأ           يسايس لـخاد ا    

ةطلسـلا تايحالص ىدحإ يهو تاطلسلا نيب  مكحلا وهو  ،هلخادب رود بعل نم هنكمي سلجملا     
هتـسائربو   .ةبطاق ةيئاضقلا تائيهلا يلع نميهملا ىلعألا سلجملل هتسائر نع الضف ةيئاضقلا          

دئاقك   هبصنمو ينطولا عافدلا سلجمو ةطرشلا ةئيهل      سيـئر كـلمي ةحلسـملا تاوـقلل يلع      أ 
و ةيعيرشـتلا نيتطلسـلا  ةهجاوم يف مسحلا ىلع ةقئاف ةردق ةيروهمجلا  ن إو ىـتح ةيئاضـقلا   

يـف ةـلودلا سيـئرو ةحلسملا تاوقلا نيب ةقيثولا ةقالعلاف           .هتاطلس نم اضعب يلوألا هتكراش    
دـي يـف ذوفنلاو مسحلا تاردقل ربكأ زيكرتب تحمس يناثلا ماقملا يف ةموكحلاو لوألا ماقملا                

  .ةلودلا سيئر



 -٢٢١-

  :١٩٧١ماعل يرصملا يروتسدلا ماظنلا لظ يف ةيئاضقلا ةطلسلا  -٢
نـم عبارلا لصفلا يف يرادإلاو يداعلا اهيحانجب ةيئاضقلا ةطلسلل يروتسدلا ميظنتلا       درو  

نونعملاو ١٩٧١ماع رداصلا مئادلا يرصملا روتسدلا نم سماخلا بابلا      اـمك  ،"مـكحلا ماظن " 
  .  )٣(ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملل يروتسدلا ميظنتلا هتاذ بابلا نم سماخلا لصفلا نمضت

ةيلاتلا تاظحالملا داريإ نكمي عبارلا     لصفلاب قلعتي اميفو   روتـسدلا  ن  أنـم   مغر  لا يلع :  
صن   ١٦٥ةداملا يف           ، ىـلع   ١٦٦ةداملا  يف صن امك    ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا ىلع ةحارص  

رـيثك يف لالقتسالا اذه ن      إف،  "ةلادعلا نوئش "يف ةطلس ةيأ لخدت زاوج مدعو ءاضقلا لالقتسا         
يرصـملا ءاضـقلا نأ     اهس  أر يلع يت  أ ي ةدع تارابتعا و لماوعب موكحم وأ ديقم نايحألا نم      

لالـخ نمف  ةيعيرشتلا ةطلسلا نم رداصلا نوناقلا ذفني يضاقلا نأ ىنعمب         ،عيرشت ءاضق سيل  
عفدـت نأ ةيعيرشـتلا ةطلسلا ىلع ةنميهو ريثأت نم اهل امل ةيذيفنتلا ةطلسلل نكمي لماعلا كلذ                 

ذ يف امب   ةلادعلا نوئشب ةقلعتم نيناوق رادصإل     نـم صقتنتو ةيئاضقلا ةطلسلا مظنت نيناوق كل         
داوـملا يـف اـهيلع صوصنملا ةاضقلا تازايتماو تاناصح لك ن            إلوقلا نكميو    ،اهلالقتسا

روتسدلا نم    ١٧٣و١٧٢و١٧١و١٧٠و١٦٨و١٦٧ و ١٦٥ اـهميظنتو اهنايب يف روتسدلا لاح      أ 
نوناقلا ىلإ ـيذيفنتلا ةطلسـلا نكمي يذلا رمألا وهو        ،  نـم    ة  قوـقحلا نون   اـقلاب بلسـت ن    أ 

  .ناملربلا يف ةحساكلا اهتيبلغأيلع كلذ يف ةدنتسم ةاضقلل ةيروتسدلا تانامضلاو 
يلع اهصنب روتسدلا نم   ١٧٣ةداملا  ن  أًاضيأ ظحالي امك      ةـيروهمجلا سيـئر سأري ن   أ 

يذلاو –اهلك ةيئاضقلا تائيهلا نوئش يلع موقي يذلا   ،ةيئاضقلا تائيهلل يلعألا سلجملا    لاـح  أ 
هيف لمعلا ريس دعاوقو هتاصاصتخاو       هليكشت ةقي رط روتسدلا  كـلذ ميظنتب ردصي نوناق      ىلإ   - 

ةـيروهمجلا سيـئر اهـسأري يتلا     ةيذيفنتلا ةطلسلل ايلعف ةيئاضقلا ةطلسلا تعضخ     أدق نوكت     ، 
نيناوـقلا تاعورشم يف     هيأر ذخؤي نا بجي سلجملا اذه نا يلع صن دق روتسدلا ن           أةصاخ    

رودـص دـعب دـيدج نوناق ردصي مل هنا ركذلاب ريدجلاو             .ةيئاضقلا تائيهلا نوئش مظنت يتلا      
 ٨٢مـقر نوناـقلاب امئاق لمعلا لظو هتاصاصتخاو سلجملا اذه ليكشت ةقيرط مظني روتسدلا               

يلع ةثلاثلا هتدام يف صن يذلاو        ١٩٦٩ةنسل نيـح  يـف  سلجملا ةيروهمجلا سيئر سأري ن      أ 
بايغلاح يف سلجملا سأريو سيئرلل ابئان لدعلا ريزو نوكي     نيـب نم هنإف كلذ نع الضفو  ،ه   

يـف رشابم ريغ و     أرشابم لكشب هيذيفنتلا ةطلسلا مكحتت سلجملا مهمضي اوضع رشع ةعبر           أ
إلا ةـباينلا ريدمو    ،ةلودلا اياضق ةئيه سيئرو لدعلا ريزو مهو ءاضعا ةتس         بـئانلاو ةـيراد     

اعيمج مهو     ،ةيروهمجلا سيئر امهنيعي نيوضع نع الضف ماعلا       ةطلسـلا يـف     ءاضـع أام  إ    
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لدعلا ريزو    – ةيذيفنتلا ماـعلا بئانلاك لدعلا ريزو ةرشابم نوعبتي وا –  عافدـلا نوـلوتي وا   ،   
ةـلودلا اياضـق ةـئيه        -ريغلا نم اهيلع عفرت يتلا اياضقلا يف ةموكحلا نع         نوـلوتي و   أ – 

إلا ةباينلا  –اهيعبات عم ةموكحلا باسحل قيقحتلا       ةرـش  ابم ةيروهمحلا سيئر مهنيعي و    أ –ةيراد   
هربخلا يوذ نم نيوضع    – يذيفنتلا ةطلسلا ةرطيس دكؤي يذلا رمألا ،  ةيئاضـقلا تائيهلا يلع  ة   
  .اهلك

يـهف ةـقرولا عوضوم نع يبسنلا اهدعب مغر لصفلا اذه يلع مهألا ةظحالملا ن               أيلع  
اـهتعيبطب ةيئانثتسا مكاحم يهو       –ةلودلا نما مكاحم لخد      أ دق يروتسدلا عرشملا  ن  أ يـف   –   

صنب يرصملا يئاضقلا   ماظنلا بلص  ةداملا يف    ه  نا يلع روتسدلا نم      ١٧١  نوناـقلا مظنـي    " 
ءاضقلا نولوتي نميف اهرفاوت بجاولا طورشلا       و اهتاصاصتخا نيبي  و ةلودلا نما مكاحم بيترت   

يئاضـق ماـظنل     اجامدإ و ،ةيحان نم يعيبطلا ءاضقلا يلع اناودع هتاذب لكشي رما وهو         " اهيف    
   .)٤(روتسدلا صنب ةيئاضقلاةطلسلا ناينب يف يئانثتسا 

  
ا ماكحألا ذيفنت نعةموكحلا عانتما -٣   :ةيئاضقل 

 ،ءاضـقلا ماـكحأ ذـيفنت نم برهتت يك تاروانملاو ليحلا نم ةعومجم ةرادإلا             مدختست  
ةـظفاحملاب للعتت اهارن    ةيناث   ةراتوماعلا قفرملا حلاصو ةماعلا ةحلصملاب للعتت اهدجن ةراتف         

ةراتو   ماعلا نمألاو ماظنلا ىلع    دـق يـتلا ةـينوناقلاو ةيداملا تابوعصلاب عرذتت اهدجن           ةثلاث   
  .مكحلا ذيفنت ءانثأ ضرعت

ءاـغلإ نأ انايحأ روصتت      ،ءاغلإلا ةباقر نع ىأنم   باهتارارق ىرت نأ تداتعا يتلا ةرادإلاف       
لـب اـهتيهارك ىـفخت ال يـهف يلاـتلابو اهتبيهب ساسملا ىنعي اهتارارقل ىراد                إلا ءاضقلا 

ماكحألا هذه ذيفنتلاهتمواقمو  .  
ىدـم ىـلع ماـكحألا ذيفنت نع عان         تمالا لئاسو نم ةليسو ى    أل ةرادإلا مادختسا فقوتيو   

 ،ةرادإلا ىـلع ةريطخ مكحلا ذيفنت راثآ تناك اذإف        . ةرادإلل ةبسنلاب مكحلا ىلع ةبترتملا راث    آلا
         إف ا ةروطخ تناك اذإ امأ     .ارفاس نوكي دق ةلاحلا هذه يف مكحلا ذيفنت ضفر ن ةـجرد لقأ راثآل     
وأ صقاـنلا ذـيفنتلا وأ ذـيفنتلا يـف يخارتلا يف رصحنت دق ذيفنتلا نع عانتمالا روص ن                   إف
  .)٥(روتبملا
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ًالوزـن ىـضاقلا سيـلو ماكحألا ذيفنتب ةصتخملا ىه ةرادإلا نأ ةلب نيطلا ديزي ام لعلو                 
ءاـغلإب مك   حلا ردصي نأ ىرادإلا ىضاقلا قح نم ناك اذإف ،تاطلسلا نيب لصفلا ةدعاق ىلع             

ءىـش لمعب ًالثم ةرادإلل رماوأ ردصيف هزواجتي الو دحلا اذه دنع فقي هنإف              . ىرادإلا رارقلا 
ءاـغلإلا مـكح راثآ صالختسا ىف ةرادإلا لحم لحي نأ هنكمي ال وهف            . ءىش نع عانتمالاب وأ   

ةـمهم  "نأ اـيلعلا ةـيرادإلا ةـمكحملا لوقت كلذ ىفو           . هب ىضقملا ءىشلا هبلطتي ام ذيفنتو     
اذـه ىضـتقم ذـيفنت امأ    . عورشملاريغ ىرادإلا رارقلا ءاغل إدح دنع فقت ىرادإلا ىضاقلا   

ذيفنتلا هيف ةيعارم اهنم ردصي ىذلا رارقلا بجومب ةيرادإلا ةهجلا هب صتخت امم هنإف ءاغل                إلا
  . )٦("نأشلا اذه ىف رداصلا مكحلل لماكلا

بـناج نـم ةيباجي   إتاءارجإ ذا ختا ةرورض ءاغلإلا مكح ذيفنت بلطتي لاوحألا بلاغ ىفف  
دـبال لـب هلمع ىلإ ا                . ةرادإلا  روف فظوملا ةداعإ ىنعي ال ًالثم لصفلا ءاغلإب رداصلا مكحلاف
  .هلمع ىلإ فظوملا هب ديعت ام تارارقلا نم ةرادإلا ذختت نأ

رادـصإب هسـفنل حمسـي مـل ةلودلا سلجم نإف ،تاطلسلا نيب لصفلا ةدعاق ىلع ًالوزنو      
نأ الو    ةرادإلل رماوأ  إلا دح دنع ا         ىـه موقت نأ ةرادإلل كرتي ىكل ءاغل        مئاد فقوو اهلحم لحي

دـعب ىرادإلا ءاضقلا ةمكحم هب تضق ام كلذ دكأ امو           . )٧(مكحلا ءوض ىلع اهفقوم حيحصتب    
تاـئيه نـم تسيل ةمكحملا هذه       "نأ شاعملا ىلإ نيفظوملا دحأ ةلاحإب رارق ءاغل         إب تضق نأ  

ذاـختا ىف ةرادإلا ماقم موقت نأ ىلوأ باب نمو ةيرادإ رماوأ رادصإ              كلمت الف ةلماعلا ةرادإلا     
صاـخلا هاوـعد نـم ىناثلا قشلا ىف ىعدملا هبلط امب مكحلل هجو الف مث نمو نيعم ءارجإ                   

بـلطلا اذه نأ ولو  .نيتسلا نس هغولب ىتح دودحلا ةحلصمل ماعلا ناويدلاب ةمدخلا ىلإ هتداعإب         
  . )٨("هبجومب ذخألاو همارتحا ةرادإلا ىلع نيعتي ىذلا ةلاحإلا رارق ءاغلإل ةيعيبطلا ةجيتنلا وه

نـم ناك اذإف ،ضيوعتلا ىواعد ىف ةرادإلا دض ةرداصلا ماكحألا عضولا اذه نم بيرقو              
ىـتلاو اهفرصت تحت ةعوضوملا ةينوناقلا لئاسولا لك اهنيدم دض ةرادإلا مدختست نأ زئاجلا              

كاـنه كـلذ نم ضيقنلا ىلع هنإف ،تامارغلا ىف لا   حلا وه امك ،ىندبلا هاركالا دح ىلإ لصت     
الـف ،اهدـض ىرـبجلا ذيفنتلا قرط مادعنا ببسب اهعم هاركالا قرط مادختسال ةلاحتسا هبش                

ىـف اهيلع صوصنملا دعاوقلا عابتابو ا  إنكمي    رايتخا الإ اهدض هب ىضق ام دادس ىلع اهرابج
  .ةماعلا ةبساحملاو ةيلاملا نيناوق

اـهيلع زجحلل ةماعلا ةلودلا لاومأ ةيلباق مدع أدبم ىلع فالخ ال ناك              اذإ ،لاح ةيأ ىلعو     
ةـلودلا لاوـمأ ىـلع زجحلا زيجي ال ىذلا ىندملا نوناقلا نم              ٨٧/٢ةداملا صن ىلع ًالوزن       
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هـنأ نـع ًالضف ةطلسلل ا                    زواجت ًالوأ لكشي مكحلا ذيفنت مدع نأ ىلع ديكأتلا مزلي هنإف ،ةماعلا
اهدض موكحملا ةهجلا ةيلوئسم    بيترت هنأش نم أطخ ربتعي     ذـيفنتلا ىـف ريخأـتلا نأ اـمك         .  

ماـكحألاف ،لـحم هـل ناك ن        إضيوعتلا نع ًالضف ةيريخأتلا دئاوفلا عفدل ةهجلا هذه ضرعي          
هـنإف هـب ىضقملا ءىشلا ةيجح نم هيلع لمتشت امب اهن   إلب ةيئاضق تايصوت تسيل ةيئاضقلا   

  .  )٩(اهذيفنت ىغبني
  

  ذيفنتلا نع عانتمالل ةرادإلا اهب عرذتت دق يتلا ةرهاظلابابسألا .١
هذـيفنت ضفرـت وأ مكحلا ذيفنت يف لطامت يكل ةرادإلا هب عرذتت دق ام بابسألا نم كانه                  

نوناقلا وأ عقاولا نم اهرربي ام بابسألا هذهل نوكي ال دقو        ،ةحارص رـيغ بابـسألا هذه وأ   ،   
يـه تسيل    عفاودوبابسأ نع ةرادإل    ا نلعت دقو اهب يضقملا ءيشلا ةوق ءىدابم رادهإل ةيفاك           

عرذـتت ام ةداعو     ،اهدض ةرداصلا ماكحألا ذيفنت نع عانتمالا ءارو ةيقيقحل       اعفاودلاو بابسألا   
  :يلي اماهنم ةديدع بابسأب ماكحأ ذيفنت نع عانتمالا نع ةرادإلا 

  
ماعلا قفرملا حلاصو ةماعلاةحلصملل ةدنتسملا بابسألا. ١-١  :  

ةرادإلا اهيعدتيتل  ا ةيهاولا بابسألا نم    ةرداصـلا ماـكحألا ذـيفنتب    اهمازتلا نم صلختلل   
ةحلصـملا نال ،هـقالطإ ىـلع معزلا اذه داسف ىفخي الو ،ةماعلا ةحلصملا               ةركف وه اهدض    

هذـه ىـلع وـلعت ةحلصـم كاـنه سيلو ءاضقلا ماكحأ ةعاطو نوناقلا مارتحا ىنعت ةماعلا          
ثيح ،ةحلصملا فدـهت امن  إـ ءاغلإلاب ةرداصلا ماكحألا اه  نمو ـاهسفن ةيئاضقلا ماكحألا نإ 
  .هتاذ ماعلا حلاصلل اقيقحت ةيرادإلا تافرصتلا بيوصت ىلإ

ىـلع ريزولا رارصإ ن     أ"دكؤت نأ اهدهع ةيادب يف ىراد       إلا ءاضقلا ةمكحم تصرح دقو    
يـساسأ أدـبمل ةينوناق ةفلاخم ىهو هب يضقملا ءيشلل ةفلاخم ىلع يوطني اهمكح               ذيفنت مدع   

بجوتسـي ايصـخش أـطخ ريزولا أطخ رابتعا بجو مث نمو          . .ةينوناقلا لوصألا نم لصأو   
لوـق وأ    ،هيدل ةيصخشلا عفاودلا ءافتنا كلذ يف رثؤي الو       .هب بلاطملا ضيوعتلا نع هتيلوئسم      

نأ حصـي ال ةحلصـملا هذـه قيقحت نأ كلذ            .ةماع ةحلصم قيقحت كلذ ءارو نم ىغبي هنأب         
  .)١٠("ةعو رشم ريغ لامعأ باكترا قيرط نع نوكي
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حلاصـلا ةرـكف ىلإ دانتسالا معزب اهرادهإو ةيئاضقلا ماكحألل ةرادإلا ذيفنت مدع ناف كلذل             
   .هداعبتسا نيعتيو ةحصلا نم هل ساسأ ال ماعلا

  
  :ماعلا ماظنلاو نمألاب ةقلعتملا بابسألا. ٢-١

عافدـلل  ىـلعألا ةحلصـملا وأ ماعلا ماظنلا ىلإ دنتست يتلا عئارذلا اضيأ ءاضقلا دعبتسا               
هب يضقملا ءيشلا مارتحا نأ ساسأ ىلع ينطولا           ضيأ وه لوـصألا نم لصأو يساسأ أدبم ا        

ةـيعامتجالا طباورـلاو قوقحلا رارقتسا ةرورض        هب ىضقتو ةماعل  اةنينأمطلا هيلمت ةينوناقلا      
اهتمالـس ءالـعإ بجوي ام       فورظلا نم ةلودلا ةايح ىلع أرطت دق هن       أالإ   .)١١(اتباث ارارقتسا   

ةمالسـلا كـلت قيقحت ىلإ فدهت يتلا تاءارجإلا نوكت مث نمو ىرخألا تارابتعالا ل               ك ىلع 
مـكحلا ذـيفنت ناك اذإف كلذلو        )١٢(لقالقلاو تامزألاو بارطضالاو برحلا ةلاح يف ةعورشم        

،    إف ةقيقح بارطضالل ماعلا ماظنلاضرعي نأ هناش نم      هذـيفنت رخؤـت نأ ةـيذيفنتلا ةطلسلل ن
هـل ثدـح دق هل موكحملا ناك اذإ ام ردقي نأ ىراد   إلا يضاقلل نإف ريخأتلا اذه لاط اذإ نكلو 

أدـبمب لالـخإلا نـع ةـيرادإلا ةيلوئسملا         ساسأ ىلع ةلودلا ةيلوئسم بتريف صاخ ررض        
   ، ماـمأ عيمجلا ةاواسم ةدعاق ىلع ءانب ضيوعتلل الحم ىطعي امم            ةماعلا ءابعألا مامأ ةاواسملا  

  .ةماعلا ءابعألا
زوـجي ال ىراد  إلا رارـقلا ناك نئلو  "هنأبايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا ت   ضق لاجملا اذه ىفو   

بـترتي ناـك اذإ الإ نوناـقلل افلاخم ناك ال           إو يئاهن يئاضق مكح ذيفنت لطعي نأ لصألا يف        
نأ ةاـعارمب نـكلو صاخلا حلاصلا ىلع ماعلا حلاصلاب ريطخ لالخإ اروف مكحلا               ذيفنت ىلع   

يـتلا ةظهابلا ةرجألا نم للحتلا درجم رارقلاب دوصقملا          ناك اذإ نكلو اهردقب ةرورضلا ردقت       
  .  )١٣("الطاب نوكي هناف دقاعلا فورظ يف اهلوبق ىلإ ةرادإلا ترطضا 

  
ذيفنتلا تابوعصب ةقلعتملا بابسألا. ٣-١  :  
  :)١٤(ةيداملا تابوعصلا. ١-٣-١

ى أببس  ـلا اذـهل نوـكي نأ نود ،ذيفنتلا قوعت ةيدام تابوعص دوجوب ةرادإلا عرذتت دق               
رـيبك ددـع ةداعإ ةبوعص ىلع ذيفنتلا نع اهعانتما سسؤت نأك ،نوناقلا وأ عقاولا نم ساسأ                 
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ىلإ ةرورضلاب ىدؤي امم ةدحاو       ةلمج نيفظوملا نم   ةرادإلا نوـكت دـقو     . )١٥(نيرـخآ داعب  إ 
ةـفيظولا سـفن يف رخآ ةيقرت وأ نييعتب فزاجت نيح تابوعصلا هذه تماقأ يتلا يه اهسفن                 

هل موكحملا اهيلإ دوعي    نأ بجي يتلا   اـهتامازتلا نـم صلختـلا ةرادإلا لواحت ام اريثكو      )١٦(. 
ةـبقع نوـكي نأ يغبني ال        فقوملا اذه نأ يهيدبو ةحاتم تادامتعا دوجو مدع ةجحب  ةيلاملا            

العف عجري دق ذيفنتلا مدع نأ ىلع         .مهل موكحملا قوقح مامأ    ىـلإ   -ءاغلإلا ماكحأ يف ةصاخ   -   
لاحلا ةداعإ  ةلاحتسا دـق عورشـملا رـيغ رارقلا نكي مل ول امك هيلع نوكت نأ يغبني ام ىلإ                     

كرتت ال ةيقيقح ةلاحتسالا هذه نوكت نأ بجي هنا ىلع            .ردص عـم قباـطتلل رخآ قيرط ى       أ 
ةلاحتسالا هذه انايحأ مظنت ةرادإلا نأ ىسنن الأ ىلع         .مكحلا ءطـب كـلذ ىـلع اهدعاسـيو         ،   

ءطـب نـع الضـف       .اهيلع نوعطملا تارارقلا ذيفن   ت فاقيإ ماكحأ ةردنو هتاءارجإو يضاقتلا     
ياضقلا نم ريبك ددع يفف     ؛ماكحألا ذيفنت يف اهسفن ةرادإلا      ذـيفنتلا يـف ريخأـتلا تالاح ن       إ ف ا 

  .ةرادإلا هذه ةيبلس ىلإ اساسأ عجرت
  :ةينوناقلا تابوعصلا. ٢-٣-١

يط ىـف لـمحي ىرادإلا ءاضـقلا نم رداصلا مكحلا نأ ةين   ءوسب ةموكحلا ىعدت دق   هـتا   
نـع كـلذو ،ماكحألا قيبطت ليطعت ةيناكمإ ىف اهب عتمتت هيلآك ريسفتلا ىلإ جاتحيو ضومغلا                
ةرادإلا هـب موقت ام دعيو ،هدوصقم نايب مدعل هنع ضومغلا ةلازإو مكحلا ريسفت بلط قيرط                

         ، ءاضـقلا ةـمكحم لوـقت اـمك         هنع ضيوعتلل لباق ىبلس رارق ةباثمب لاوحألا هذه لثم ىف  
يـف ا   ـًقح نأشلا بحاصل بجوي نوناقلل فلاخم يبلس ىراد        إرارق ةباثمب   "ربتع   ي ذإ ،ىرادإلا
أـطخلا نأ نـم هرـيرقت ىف ضوفملا هيلإ بهذي امل هجو ال              "نأ ةمكحملا تدكأو    " ضيوعتلا

ذإ نوناـقلا مهف ىف أطخب قلعتي ال انه رمألا نأل ضيوعتلا بجوي ال نوناقلا ريسفت ىف ريسيلا             
ناـك ن   إ و ."اـهقيبطت ىف ضومغ ىأ ةدعاقلا هذه لمتحت الو ماكح         ألا ذيفنت بجوي نوناقلا نأ    

ءوجللا ىلإ ةرادإلا زاوج نم عنمي      ال اذه  اـًقح ضماـغلا مـكحلا ريسـفت بلطل ءاضقلا ىلإ               
ضـماغ اًقح مكحلا مادام ةينلا ةنسح نوكت لاوحألا هذه ىف ةرادإلا نأ ذإ              ،ضومغلا رهاظلاو   ا 

عـيمج ىـفو    "هنأ ىلع دكأ امنيح ىسنرفلا ةلودلا س        لجم ءاضق هدكأ ام وهو ،هذيفنت ةيفيك ىف       
نوـكي نيـح هماكحأ ذيفنت ةيفيك نع رسفتستل ةلودلا سلجم            ىلإءوجللا ةرادإلا كلمت لاوحألا       

  .)١٧("اهريسفت يف كشلل وعدي ام كانه
نـم ناـك ثـيحب اهسـفن ةرادإلاـب امئاد      ًاطونم ةيرادإلا ماكحألا ذيفنت ناك اذإ هن   أىلع    

ا ـًقلطم ىـنعي ال كلذ نأ الإ هدوصقم ىلع فرعتلل مكحلا ريسفت رمأ اهل ك              رتي نأ يرورضلا  
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ىوعدـب اهذيفنت مدع ىلإ كلذ نم لصت ىتح ىراد          إلا ءاضقلا ماكحأ ىلع بيقعتلاب اه     ل ميلستلا 
وأ )١٨(ةدايسلا لامعأ نم لمع يف لصف دق مكحلا نأ         رـيغ   ةـمكحم نـم ردـص دـق هـن          أ    

  .)١٩(ةصتخم
ىـلع اـهمهي اـم لـك ىف ةيذيفنتلا ةطلسلا ةنميهو ماكحألا ذ              يفنت ىف ةرادإلا لخدت زربي    

لـمحت ماكحأ درجم ىلإ نايحألا ضعب ىف ءاضقلا ماكحأ ليوحت قيرط نع ةيئاضقلا ةطلسلا               
                 ، عـقاولا ىف ةيذيفنت ةوق ىأ اهل نوكي نأ نود قيقحتلا ىف ةيقحألا ىدعتت الو ةيراشتسا ةعيبط

سأر ىـلع ةـمكحم ىلعأ لثمت ىهو ضقنلا          ءاضق ماكحأ ةعيبط رييغت نم هظحالن ام وهو         
                 ، مزـلم عباـط ىأ لمحت ال ةيراشتسا ةعيبط تاذ ماكحأ درجم ىلإ رصم ىف ةيداعلا مكاحملا

  .تاوصألا زرف ةيلمع دعب ،بعشلا سلجم ءاضعأ ةيوضع ةحص ىدم ىف لصفلا نأش ىف
ى ـف مزـلي يناملربلا سلجملا ءاضع      أل ةيوضعلا ةحص ىد   م ىف لصفلا  نأ ًاضيأ ظحالن      

هل ناك ىرصملا ىروتسدلا عرشملا نأ الإ ،هفارشإو ءاضقلا ةباقرل           ًاعضاخ نوكي نأ لصألا     
ىـف ةيئاضـقلا ةطلسـلا لـبق نم لخدت لك نم بعشلا سلجم ءاضعأ هب ىمحي رخآ هجوت                   

هـنأ  ىـلإ ىرصملا روتسدلا نم         ٩٣ةداملا صن بهذ ذإ ،مهتيوضع ةحص ىدم ىف لصفلا            
يـف قيقحتلاـب ضقنلا ةمكحم صتخت        و هئاضعأةيو  ضع ةحص يف لصفلاب سلجملا صتخي     "

هسيئر نم    اهيلإ اهتلاح إدعب سلجملا ىل    إةمدقملا نوعطلا ةحص     ىـل  إنـعطلا ةـلاحا بجت      و 
نـم ءاـهتنالا بـجيو هب سلجملا ملع خيرات نم اموي رشع ةسمخ لالخ يف ضقنلا ةمكحم                  

قـيقحتلا ةـجيتن ض     رعتو ضقنلا ةمكحم ىل   إهتلاح  إخيرات نم اموي نيعست لالخ يف قيقحتلا        
نـم اموي نيتس لالخ نعطلا ةحص يف لصفلل سلجملا ىلع ةمكحملا هيل   إتهتنا يذلا يأرلاو    

ةـيبلغ   أنـم رارقب الا ةلطاب ةيوضعلا ربتعت الو         . سلجملا ىلع قيقحتلا ةجيتن ضرع خيرات     
  ".سلجملا ءاضعأيثلث 

ىـف ماـظنلا     تالاـجر ةـيامح ىف ىر     وتسدلا عرشملا ةبغر ىلع ةلالد صنلا اذه دعيو         
لـبق نـم مدختسا صنلا اذه نأ ظحالملا ذإ ،مكاحلا بزحلا مساب اهنوضخي ىتلا تاباختن                الا

بزـحلا دارفأ دحأ هتيوضع ةحص ىف نعطلا ىف فدهتسملا ناك املك بعشلا سلجمو ماظنلا               
هرارـق ديـس سـلجملا نأـب ىضاقلا صنلا اذهب ىرصملا ىعيرشتلا سلجملا كسمت ،مكاحلا            

،        لغأ همكحي ىذلاو   ةقيرطلاف  ىطارقميدلا ىنطولا بزحلا ىف نيلثمم مكاحلا ماظنلا تالاجر ةيب  
نيتطلسـلا نيتاـه نأ دـكؤت ءاضقلا ماكحأ عم ةيعيرشتلاو ةيذيفنتلا           ناتطلسلا اهب لماعتت ىتلا     

، اـمهتابغر عـم اًقستم نوكي ام الإ اهنم ن         اذفنتال ءاضقلا ماكحأ ذيفنتب رمتسملا امهقدشت مغر        
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نـم  ٩٣ةداـملل اـًقفوف ،تاطلسـلا نيـب لصفلا أدبم ىف ةقثلا ىلإ عفدت ال ة             يئاقتنا ةقيرطبو   
قـيقحت دعب هئاضعا ةيوضع ةحص ىف لصفلاب صتخي بعشلا سلجم ن            إف ىرصملا روتسدلا  

ىرادإلا ءاضـقلا ةـمكحم قـح بلـس دق صاصتخالا اذه ناك نإو ،ضقنلا ةمكحم هيرجت                 
روتـسدلا نـم     ١٧٢ةداملا صن ىلع ًالوزن     اًقح اهل ةلوخملا ةيرادإلا تاعزانملا ىف لصفلاب          

ةـماعلا ةيالولا بحاص هرابتعاب ةلودلا سلجم صاصتخا فازنتسا مدع مزلتسي امم ىرصملا             
قيقدـلا ىنفلا ىنعملاب ةيباختنالا ةيلمعلا ىلع ةقباسلا تاءارجإلاب ةقلعتملا تاعزانملا رظن ىف             

زرـف لـبق وـه اـمو تاوصألا زر          ف دعب ام نيب انوناق لصفلا زوجيالو ،ةيباختنالا ةيلمعلل        
الإ ،تاوـصألا زرـف دـعب ةيوضعلا ةحص رظن نم ىرادإلا ءاضقلا ةيالو عنمل تاوصألا                

ءاضـقلا ةمكحم سيئر هيلإ بهذ ام كلذ دكؤي ام لعلو ،ةموكحلا             –بوقعي سفن ىف ضرغل       
رئاـس لمشـي ةـيباختنالا نوعطلاـب يرادالا ءاضـقلا ةمكحم صاصتخا             "نأ نم ىرادإلا    

ىلع ةقباسلا ةيرادالا تافرصتلاو ت   اءارجالا دـيقلا نـم اءدب بعشلا سلجم ةيوضع باستكا        
إلا ةهج رارق رودص ىتحو حيشرتلا تابلط ميدقتو ةيباختنالا لوادجلا يف          ءارـج  إةداع  إب ةراد  

ي أباسـتكا لاوـح   ألا نـم لاح ياب هيلع بترتي ال يذل    او نيحشرملا ضعب نيب تاباختنالا    
ةباقرف   .ةيوضعلا ةفص مهنم   اهددـح يتلا حيشرتلا طورش عيمج رفاوتب قلعتت يراد       إلا ءاضقلا  

بعشـلا سـلجم صاصتخا يف لخدت يتلا ةيوضعلا ةحصب ةباقرلا كلت قلعتت الو              .. .نوناقلا
لوـغت هاضتقمب زوجي ال ىذلا تاطلسلا نيب لصفلا أدبم ىلع ءادتعالا هادؤم كلذ ريغب لوقلاو     

روتـسدلا صنـب ىرادإ ءاضـق ةئيهب ةلودلا          سلجمل تباث صاصتخا ىلع ةيعيرشتلا ةطلسلا       
  .    )٢٠("نوناقلاو

نأ ةـلوقم تـحت ىعيرشـتلا سلجملا اهاسر         أىتلا ءىدابملا ةصالخ هيلإ انبهذ ام دعيو        
ةحـص ىـف لصـفلا ىـلع ةيئاضقلا ةطلسلا لبق نم             لوغتلا زوجي الو هرارق ديس سلجملا       

ءىداـبملا نـم ىـت      آلا سلجم لا ىسرأ دقف  . كلذ فالخ سل  جملل نيبت املك ،هئاضعأ ةيوضع    
اـًقفو ،كـلذ نـم رـثكأ الو لـقأ ال قيقحت ةهج ىوس لثمت ال ضقنلا ةمكحم نأ ةدكؤملا                     

  : )٢١(ىلاتلل
ةـمدقملا نوعطلا ةحص يف اقيقحت يرجت امن        إو اماكح أردصت ال ضقنلا ةمكحم ن      أ •

و أةـيجح هـل سيل يأر درجم هردصت امو اهعئاقو توبث يف ي              أرلا ءادب إو سلجملا ىل  إ
 .ةيذيفنت ةوق

ةيوضع ةحص يف لصفلل سلجملل ايلعلا ةملكلا  • نوعطلا يف لصفلاوهئاضعأ   .  
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اـهالوتتو قـيقحتلا ةلحرم امه      الوأ نيتلحرمب رمي روتسدلل اقبط نعطلا يف لصفلا        •
 .بعشلا سلجم اهالوتيو لصفلا ةلحرم امهتيناثو ضقنلا ةمكحم

ةـيباختنالا نوعطلا يف لصفلا دنع بعشلا سلجم ىلع بجي            • ىدـم ىرـحتي نأ      
دـنع فـقوتي الو اـهفييزت و        أةدار  إلا هذـه ةيرحب ساسملا ىدمو نيبخان      لا ةدار إقدص  

 .سلجملا نيقي يف نيبخانلا ةدارا اهيف بيع يأسمي ال تاءارج إو أتايلكش 

سـلجملا امن   إو هتارارق رادص  إيف مكحتي هنا هرارق ديس سلجملا ن        أةدعاق ينعت ال     •
 .نوناقلاو روتسدلل اقفو لصفي وأ ،مكحيو صاصتخالا بحاص يأهصاصتخا ديس وه 

يلي ام)٢٢(نأ ررقن عيطتسن فلس ام ءوض يف   :  
ةيروتـسدلا نوئشـلا ةـنجل مام       أضقنلا ةمكحم تاقيقحتو نوعطلا رظن تاءارج       إن  إ
  . قيبطتلا يف اهلاجم دجت ال ابلاغ هلاوقا عامسو وضعلا ءاعدتساو ةشقانمو ةيعيرشتلاو

نـم سـلجملا مام   أهتشقانمو هرظنو ضقنلا ةمكحم ت اقيقحتو نعطلا ضرع ن   إ  •
نـم هـجارخ    إو وضعلا عامسو هنأشب يأرلا ذخاو هعيزوتو هجارد       إو هضرع ةيفيك ثيح   

  . قيبطتلا دنع اهل الاجم دجت ال تيوصتلا دنع ةسلجلا
ءوـجللا نودو ة  ـيفاكو ةدياحم ةيعوضوم ةشقانم نود ةنجللا يأرب سلجملا ذخأي     •

  .كلذ لك ديس هنأل هتحئال وأهرارق و أهمكح ىلع بقعم ال هن أ ىلإ انئمطم تيوصت ىلإ
رـظن يـف لدـعلا راـيعم سيلو يسايس رايعم وه ةيوضعلا يف لصفلا رايعم                 •

ةـضراعملاو ةـيبلغ   ألا نيـب ةقفص نوكت نا لمتحي ام ةد  اع اهن إثيح ةيباختنالا نوعطلا    
هناكم ىلع اظفاحم امهنم       ٌلك لظيل اـمهن   م  ٍلـكضفر ةروص يف كلذو بعشلا سلجمب        
 . رخآلا هجو يف ماقت ىتلا نوعطلل

ىـف رداصلا ىرادإلا ءاضقلا ةمكحم مكحل ىعيرشتلا سلجملا لزن            ولاذبحو   رياـني   ١٥   
بعشلا سلجم نأب ةقلعتملا تاريسفتلا لوح ضومغلا لازأ ىذلا           ٢٠٠١ اًذـيفنت  " هرارق ديس "، 

نأب مكحلا ىضقف ،روتسدلا نم       ٩٣ةداملا قوطنمل    صتـخملا وـه هاوس ن      ود ةلودلا سلجم  " 
روتـسد نألو ،بعشـلا سلجم تاباختنا ىحشرمل ةيباختنالا ةيلمعلا ىلع ةقباسلا تاءارجإلاب             

ةداملا ىف درو ام امهلوأ نيمكح نمضت         ١٩٧١ لوقت ىتلا    ٩٣  صتـخي بعشـلا سـلجم ن       إ 
روتـسدلا نـم      ١٧٢ةداملا هتنمضت ام امهيناثو هئاضع      أةيوضع ةحص ىف لصفلاب       نأ نـم   
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نيـعتي مـث نمو ةيرادإلا تاعزانملا ىف لصفلاب صتخيو ةلقتسم ةيئاضق ةئيه             ةلودلا سلجم   
ىـف بعشلا سلجم صاصتخا ن      إ"تايثيحلا تلاقو امهنم ىأ مكحب لخي ال امب نيتداملا ريسفت           

ةـيالولا بحاـص هراـبتعاب ةلودلا سلجم صاصتخا فزنتسي ال هئاضع            أةحص ىف لصفلا    
ةـيباختنالا ةـيلمعلا ىـلع ةقباسـلا تاءارجإلاب          ةقلعتملا ةيرادإلا تاع  زانملا رظن ىف ةماعلا     

ناـجللا لـخاد تيوصـتلاب أدبت ىتلاو نيبخانلا ةدارإ ىلع موقت ىتلاو ،قيقدلا ىنفلا ىنعملاب                
  . )٢٣("تيوصتلا ةجيتن نالعإو ،تاوصألا زرفب ىهتنتو

ف اهلئاسو ا              ،  ألا ليطعت ى  مود ةيذيفنتلا ةطلسلل ناك لب ،دحلا اذه دنع رمألا فقي ملو ماـكح
إلا ا    ةطلسـلا تأـجل دـقف ،ماكحألا ذيفنت فاقي         إىف ةرادإلا اهيلإ أجلت ىتلا تالاكش       ضيأ اهنمو

رـيغ لكشـب وأ ةـلودلا اياضق ةئيه قيرط نع رشابم لكشب ءاوس ةينوناق ليح ىلإ ةيذيفنتلا                
تالاكـش  إءارجإـب اوموقي نأ ةيباختنالا ةيلمعلا ىف ماكح         أمهدض تردص نم عيجشتب رشابم      

يغب ةصتخم ريغ مكاحم    مامأ ىذـلا وـحنلا ىـلع تاباختنالا ءارجإ متي ىتح ذيفنتلا ةلقرع             ة   
ىـلع تاباختنالا اوضوخي نأ ىلع اهتياعرب مهلمشت نيذلا نيحشرملاو ةيذيفنتلا ةطلسلا دعاسي             

نأ ىـلع هـقفلا عامج      إنم مغرلا ىلع كلذو عونصم زوف قيقحت ىلع مهدعاسي ىذلا وحنلا            
،    يغ ةمكحم ىلإ لاكشإلا    ةـلودلا سـلجم نم رداصلا مكحلا ذيفنت فقوي نأ بجي ال ةصتخم ر

ىـلع هتفص رييغتب لينلا رصق ةرئاد ىف ىنطولا بزحلل حشرم دض رداصلا مكحلا كلذ نمو                
نـم هنأ ىلع هحاجن نالعإ ىرجو مكحلا ذيفنت ىف لكشتسا هنكلو تائف ةفص ىلإ لامعلا دعقم                 

  .    )٢٤(ىئاهنلا ىئاضقلا مكحلا مغرو ،ةقيقحلا ريغ ىلع لامعلا
مـكحلا ىلع بترتيو مكحلاب قلعتت تاعزانم يه ذيفنتلا تالاكش          إنأ ،ركذلاب ريدجلا نمو     

هرارمتـسا وا هيف ريسلا فقو و       أالطاب و     أاحيحص زئاج ريغ و     أازئاج ذيفنتلا حبصي ن     أاهيف  
نـم تسيل    يهو  امه  تهجاوم يف ريغلا اهيدبيو رخ    آلا ةهجاوم يف ذيفنتلا فارط    أدح  أاهيدبيو    

يـه اـمن   إو مكح ىضتقمب ًالصاح ذيفنتلا ناك اذ إهاضتقمب ذيفنتلا دارملا مكحلا يف ملظتلا ليبق        
  .ذيفنتلا ءارجإل اهرفاوت نيعتي طورش نم نوناقلاهبجو أامب قلعتت تاعزانم 

دودح ىف لمعي نأ    ةرادإلا لجر ىلع نأ ىلإ كلذ نم صلخنو        راـطإ ىـف هصاصـتخا        
ةـينوناق ةل   أسـمل ءاضقلا همدقي يذلا لحلاو ،ذفنمك هتفيظوب       مزتلي نأ   و ،ءاضقلا ماكحأ مارتحا   

ءاعداب هنم صلختلا نكمي ال نأشلا ىوذ بلط ىلع    ءانب قـلعت وـلو ىـتح موعزم ببس ى    أ 
  .نوناقلا مارتحا يه ىلعألا ةحلصملا نال ةماعلاةحلصملاب 
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  :)٢٥(ماكحألا ذيفنت نع عانتمالل ةيقيقحلا عفاودلاو بابسألا -٤
نـع عانتمالل ذيفنتلا ةبوعصب للع      تتوأ ماعلا ماظنلا وأ ةماعلا ةحلصملاب عرذتت دق ةراد          إلا

اـهنكمي ال ةيفخ ىرخأ بابسأ كلذ ءارو نوكي ام ابلاغف كلذ ريغ ةقيقحلا نوكتو ماكحألا ذيفنت            
  .يلي اميف اهمهأ لثمتي ةيقيقحلا بابسألا هذهو، ةحارص اهب كسمتت نأ

  :ةيميلقإلا بابسألا. ١-٤
ةـصاخ ةفصـبو ةـيلحملا تائيهلا يه ماكحألا ذيفنت نع اعانتما تاهجلا رثكأ نأ ظحول                

تاـفالخ وأ ةيصـخش كراعمل       ًادادتما انايحأ ةيئاضقلا تاعزانملا نوكت ثيح اهنم ةريغصلا         
ةيرئاشـع وأ ةيلئابق وأ ةيرسأ وأ         ةيبزح رـيغ نيفظوـمب     ًاـطونم ذـيفنت   لانوـكي ثـيحو        

، رشلاب مامتهالا ثيحو،نيدياحم   ناـنعلا قالـطإو     ،فعـضا نوناقلا وحن ةيساسحلاو     لقأ ةيع  
  .فطاوعلل

ةيسايسلا عفاودلا.٢-٤  :  
يـسايس عـفاد    هءارو فـقي  ماكحألا ذيفنت نع عانتمالا نوكي نأ ايعقاو تباثلا نم           دـقف   .   

سـمت تناك اذإ اهذيفنت ليبس يف ليقارع نوعضي وأ ةيرادإلا ماكحألا             ذيفنت نولوئسملا ضفري    
ةيبلغألا بزح هذـه رـهظت اـم ابلاغو هب نوكراشي يذلا يسايسلا ماظنلا            وهيلإ نومتني يذلا      

ثدـح امك   .ةيسايس لئاسم سمت اهنكل ةيرادإ تاعزانم يف ةرداص اياضق يف ةيسايسلا عفاودلا           
ةرادإلا رارـق ذـيفنت فـقوب رداصلا مكحلا ذيفنت نع ةموكحلا تعنتما نيح ارخؤم رصم يف     

دـح  أدـلاو لاقتعا رارق ذيفنت فقوب رداصلا مكحلاو ساح          نلا ىفطصم ىركذب لافتحالا عنمب    
ةرداصـم رارـق ذيفنت فقوب رداصلا مكحلاو تاداسلا لتقم ةيضق يف مادعإلاب مهيلع موكحملا     

  .ةيحيسملا ينطو ةديرجو ةيمالسإلا ةوعدلا ةلجم
نـم ةرداصـلا ةيئاضـقلا ماكحألا عيمج ذيفنت تضفر ةرادإلا            نأ ىلإ ةراشإلا  نكمي امك     

  .٢٠٠٠ماع ترج يتلا ةماعلا تاباختنإلا نأشب ةلودلا سلجم 
بعشـلا سلجم ةيوضعل نيحشرملا نم اهتالاجر ةموكحلا تعجش دقف ،اًفلس انل نيبت امك              و

تـفأر راشتسملا هدكأ ام وهو ،ماكحألا ذيفنت عنمل ءاضقلا ماكحأ ذيفنت ىف تالاكش              إةماقإ ىلع   
تالاكـشإ اهيف تمدق ىتلا ةلودلا سلجم       ماكحأ  "نأ نم ىرادإلا ءاضقلا ةمكحم سيئر فسوي        

ةـمزأ   ةـهجاوم اهذـيفنت بعشـلا سلجم ضفر لظ ىف اهيلع بترتي فوس اهذيفنت تفقوأ                
ىـف موـكحملا نيحـشرملا لوـخد دعب ةرطيسلا قاطن نع رومألا تجرخ نأ دعب ةيروتسد                 
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سـلجملا نالعإو بعشلا سلجم ةيركسعلا ةمدخلا وأ ةيسنجلا وأ ةفصلا نأشب مهدض نوعطلا              
نـم   ٩٣ةدام  لا صنل ًالامعإ اهنالطب وأ مهتيوضع ةحصب ءاضقلا ىف قحلا بحاص هدحو هنأ              

  .)٢٦(روتسدلا
  :ةيطارقوريبلا. ٣-٤

 .اـهلامعأ ىلع ةيئاضقلا ةباقرلا نم دحلا ىلإ اهتبيه ىلع ظافحلا ليبس يف ةرادإلا ليمت دق             
ب اهنم اداقتعا   ،ماكحألا ذيفنت هجو يف فوقولاب كلذ نوكي دقو        اـمزال نوكي ال ماكحألا ذيف      نت ن أ 

  .اهتناكم نم لاني وأ اهتبيه سمي ال نيح الإ
  :ةيصخشلا عفاودلا. ٤-٤

ذـيفنتلا ناـك اذإ ةـصاخ        ،ةيصخش عفاود مكحلا ذيفنت ليطعت ىلع ثعابلا نوك ام اريثك           
تاـبقعلا عضـيو رباكيف مثإلاب ةزعلا هذخأتف هل موكحملل مصخ هتقيقح يف وه فظومب                ًاطونم  

ةـفيظولا سفن يف رخآ فظوم ةيقرت وأ نييعتب ردابي ناك            ،ذيفنتلا ليبس يف ةينوناقلا   و ةيداملا   
إلا ءاضقلا هركنتسا ام وهو مكحللالامعإهل موكحملا اهيلإ دوعي نأ يغبني يتلا      .امئاد ىراد

  
ألا ذيفنت ضفر-٥   :اهل ةلودلا لهاجتو ماكح 

اـهلوزنو هـمام    أاهتاضاقم ةين   اكمإو كلذك ءاضقلل ،هل اهعوضخ نوناقلا ةلود أدبم ينعي        
لاـمع  أىـلع ةلاعفو ةيقيقح ةيئاضق ةباقر دوجوب ال         إةينوناقلا ةلودلل دوجو الو هماكح      أىلع  

اـمن  إطباوض و   أدودح الب اهتاطلس ةراد     إلا سرامت ال ةيطارقميدلا لودلا ي     فف ةيذيفنتلا ةطلسلا  
مـل اـمو ماكح   أنم نوناق   لا اهيلع اهضرفي يتلا اهتاصاصتخاو اهفئاظول اهتسرامم يف عضخت        

ألا هذه  هتفلاخم ىلع ءازج دجوي    ذ إةراد  إلا طاشن ىلع ايقيقح اديق لثمت نأ      نكمي ال اهن    إف ماكح  
ماـكح  أمارـتحا ةرورـض وـهو رخ        آأدبمب نرتقي مل ام ةلودلا يف ةيعورشملا أدبمل ةميق ال           
ماـكح  ألةميق الف ماكح    الا ذيفنت مامتب ال   إلمتكت ال ةيئاضقلا ةيامحلاف اهذيفنت ةرورضو ءاضقلا        

  .ذفنت مل اذإءاضقلا 
دـق كـلذو  ةيئاضقلا ماكحالا ذيفنت مدع يف فسعتت دق ةلودلا             نأ  ىرن ًافلس انضرع امكف     

نـمالاو ةـماعلا ةحلصـملا ىـلع ةظفاحملا          ةيعدم ةيسايس عفاودل و   أةيصخش عفاودل نوكي      
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ألاو بـعالتلا   قرـط نـم اباب نوكي و      أرشابم لكشب ضفرلا نوكي دقو ماعلا ماظنلاو         ةـلثم   
ألافةريثك ةحضاولا   .ذفنت ال دق ةيندملا اضيأو ةيرادإلاو ةيئانجلا ماكح 

إلا ءاضقلا ماكحأ ضعب    -١ ال مـث نـمو اـهتبيه سمت اهن    أانايح أةموكحلا روصتت يراد    
دـيدعلا ردـص    ٢٠٠٥ماعل ةيناملربلا تاباختنالا يفف اهذيفنتل اهتمواقم ىفخت         ماـكح  ألا نـم    

نـم   ةـيباختنالا ةـيلمعلا باش امل تاباختنالا ةجيتن نالع        إرارق ءاغل   إب يضقت يتلا ةيئاضقلا   
ةـماه رئاود يف اهنمو ةيروهمجلا ىوتسم ىلع امكح نيسمخلا تزواجت ماكحالا هذهو نالطب              

اـهعيمجو ماكح   أ ةعضب ال إاهنم ذفني مل كلذ مغرو اهريغو  ةرهاقلاب بنيز ةديسلا ةرئاد لثم             
تلغتـساف اهل ءايوقا موصخو ةموكحلل ةضراعم تارايت اهب دجوت تا           باختنالا اهب تفقو  أيتلا  

ألو  اهتحلصمل   -تاباختنالا تفقوا   و ةصرفلا  اـهب ذـفنت مل   فرئاودلا يقاب ام  أ -ةيسايس بابس    
  .ناملربلاب مهدوجو اهتحلصم نمو ةيمهالا يوذ نم اهل نيلثمم دوجول نوكي دقو ماكحألا

يرنو   -٢ تاـملظتلا يف  ةمكحملا ماكح      أذيفنت نع هتزهجاو    ةيلخادلا ريزو عانتما اضي     أ 
جرـفملا لـقنب نأشلا اذه يف موقتو  مهليبس ءالخ      إب ةمكحملا يضقت يتلاو لاقتعالا رماو     أنم  
ةرـم هلاقتعا دواعت مث اهل عبات زاجتحا ناكم ي          أو  أنما ةقرف و    أةطرش زكرم برق    أىل  إهنع  

 ًاـماكح أكلذـب ةردـهم ئراوـطلا نو        ناقب لمعلا ةلغتسم ديدج لاقتعا رارق بجومبو ىرخا       
ئراوـطلا نوناـق مادختسا تايضتقمب هتاذ تقولا يف           ًالالخإلكشي ام وهو ةحيرص ةيئاضق        

    .ةطلسلا هذه مادختسال اطرش عرشملا اهعضو يتلا تارربملاب مازتلالاو
قـقحت ال يـتلا ةيئاضـقلا ماكحالل ةموكحلا ذيفنت مدع نم يناعي عيمجلا نا حضاولا                 -٣  

يـف رداصلا مكحلا اهنمو مهحلاصل ماكح       أردصت نيذلا مهسفن    أةاضقلا كلذ يف امب  اهت       حلصم
ةنسل   ٤١١٨٧مقر ىوعدلا    يف يضاقلا  ق      ٥٩  تارارق ذيفنت فقوب     ٦/٩/٢٠٠٥  بدـن ءاهن   إ 

ةيـسائرلا تاـباختنالا ىـلع يئاضـقلا فارـش           إلا نم ةلودلا سلجم ةاضق ضعب داعب      تساو
مت مكحلا ذيفنت     بقعو ،صتخم ريغ نم رارقلا رودصل      نأ الإ ،ةيـسائرلا ةـنجللا ىل       إهغالب  إ 

مـقر نعطلا ةضيرعب ركذ امك        -ءاضقلا ماكح   أمرتحي مل ةنجللا سيئر      ةنسـل  ١١١١٥   ق  ٥٢ 
ةـلوادتم ىوعدـلا تلازام      –مكحلا اذه ذيفنت مدع نع ضيوعتب ةبلاطملل         لـمعب عراـسو   -   

ةنسل ٤١٣٣٤مقرب مكحلا يف لاكش    إ مويب ق ٥٩  يـكل تاباختنالا ءارج  إموي وهو ٧/٩/٢٠٠٥ 
ألا ةبارغلو  .مكحلا ذيفنت فاقي    إىل  إلصوتي   دـعب تـنلع    أتاـباختنالل اـيلعلا ةنجللا ن       إفرم   

؟؟؟ةاضقلا فارشإنأشب ماكحا ةي أردصت مل هنا مكحلا رودص     
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ماكحألا ذيفنتب لالخإلا راطإ يف اهعيقوت نكمي يتلا تابوقعلا-٦  :  
ةداملا فلاخي ةيئاضقلا ماكحألا رادهإ نإ     ىتلا روتسدلا نم   ٦٤   ةدايـس نأ ىـلع صنـت         

وتسدلا نم٦٥ةداملا فلاخي امك ةلودلا يف مكحلا ساسأ نوناقلا     ةـلودلا نأ ىلع تددش يتلا  ر   
تاـيرحلاو قوقحلا  ةيامحل ناتيساسأ ناتنامض هتناصحو ءاضقلا لالقتسا ن          أو نوناقلل عضخت  

لع نيناوقلا يف صنلا روتسدلا نم      ٦٨ةداملا رظحتو    نـم ىراد  إرارق وأ لمع يأ نيصحت ى       
كلذـكو ةقباسلا ةيروتسدلا داوملا كلت ادمع لفغت ةيذيفنتلا تاهجلا نأ ودبي نكل ءاضقلا ةباقر               

عاـنتمالا نوكيو بعشلا مساب ذفنتو ماكحألا ردصت نأ ىلع صنت يتلا روتسدلا نم               ٧٢ةداملا    
اـهيلع بـقاعي ةميرج نيفلتخملا     نييمومعلا نيفظوملا بناج نم اهذيفنت ليطعت وأ اهذيفنت نع          

هل موكحمللو نوناقلا  ةـمكحملا ىـلإ ةرـشابم ةـيئانجلا ىوعدـلا عـفر قح ةلاحلا هذه يف                
  .ةصتخملا

ىرـجف   ١٢٣ةداـملا يف كلذو ةيئاضقلا ماكحألا ذيفنت نع عانتمالا تابوقعلا نوناق مرج               
ىلع ١٢٣ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا صن     يموـمع فـظوم   لـك لزعلا وأ سبحلاب بقاعي "هن أ   

رضـحم دي ىلع هراذنإ نم مايأ        ةينامث ىضم دعب ركذي امم رمأ وأ مكح ذيفنت نع ادمع عنتما             
رـيزو عاـنتما    دـعي   مـث نمو    ."فظوملا صاصتخا يف الخاد رمألا وأ مكحلا ذيفنت ناك اذإ         

ةـلودلا نـم    أةـمكحم ماكحأ ذيفنت نع ةلودلا نم        أثحابم طابضو نوجسلا طابضو ةيلخادلا      
ةداـملا ىضتقمب ميثأتلا ةرئاد نمض لخدي لاقتعالا رماوأ نم تاملظتلا             يف ءىراوط  ذإ  ١٢٣   

مقر ءىراوطلا نوناقل اقفو      ةيئاضق ةطلس دعت ةمكحملا كلت نأ      ةنسل   ١٦٢  هـتاليدعتو   ١٩٥٨   
راـيعملاب اذـخأو     -اـهل ةردصملا ةطلسلاو اهنومضم قفو دعت اهنع ةرداصلا ماكحألا ن            أو

ذـيفنت مدـع وأ مارتحا مدع نأ امك         .ذيفنتلا ةبجاو  -ينفلا ىنعم   لاب-ةيئاضق اماكحأ   -يلكشلا  
لذكو١٦٥ةداملا صنل افلاخم ربتعي ءاضقلا ماكحأ  ةداملا صن ك  وتسدلا نم١٧٢    .ر 

اـساسأ هجتي نأ يغبني لؤاستلا ن  إف هب يضقملا ءيشلل ةرادإلا لهاجت مجح نم نكي امهم و
ذـيفنتلا نـع ةرادإلا سعاـقت جالعل هل موكحم          لا اهكلمي يتلا ةلاعفلا تايناكمإلاو لئاسولا ىلإ      

  .قرو ىلع ربح درجم ىلإ ةيئاضقلا ماكحألا لوحت نود ةلوليحلاو
ماـغرإ ةـيفيك قوفت ةلاسم اهتيمهأ يف قوفت          ةلاسم هلك ىراد  إلا نوناقلا يف سيل هن    أامك    

بـجوي يذـلا وه سلجملا اذه ءاضق نأ كلذ           .ةلودلا سلجم ماكحأ عم قباطتلا ىلع ةرادإلا        
 دـعاوق المع عضي يذلا وهو     .اهريسفتو اهذيفنت ةيفيك اهل مسريو نيناوقلا مارتحا ةرادإلا ىلع        

اهل عضخت نأ ةرادإلا ىلع    يغبنييتلا ىراد   إلا نوناقلا  ةرادإلا ماـغرإل ةليـسو دجوت مل ن   إ ف. 
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هـل سيل نيناوقلل يرظن حرش درجم اهنأكو اهعيمج حبصت اهنإف ماكحألا هذهل عوضخلا ىلع               
  .ةيهقفلا تاباتكلا وأ ةيميداكألا تاشقانملا نم رثكأ ةيلعافلا نم الو ةيلمعلا ةميقلا نم

ةـجلاعمل   ٨/٣/١٩٩٥رداصلا نوناقلا بجومب لخدتلا ىلإ ىسنرفلا عرشملاب ادح ام وهو             
ىـضاقلل حنـم نأب ءاضقلا ةهجاوم ىف ةرادإلا لالقتسا ةجحب ماكحألا ذيفنت مدع ىف روصقلا                

حنـم ةـيناث ةـيحان نـمو ،ةيديدهت ةمارغب ةطبترم ةيذيفنت رماوأ              رادصإ ىف قحلا ىرادإلا     
           ، ةـيرادإلا فانئتسالا مكاحمو ةيرادإلا مكاحملل ةيديدهتلا ةمارغلاب مكحلاب صاصتخالا نوناقلا

حنـم اـمك    . مـكحلا ذيفنت مدعل ةرادإلا ىلع ةيديدهتلا ةمارغلاب مكحلا زاجأ ىرخأ ةيحان نمو            
ردـص ىـعطق مكح ذيفنت مدع ةلاح ىف ةيرادإلا فانئتسالا مك            احمو ةيرادإلا مكاحملل عرشملا   

اذإو …هذـيفنتل مزلي ام ذاختاب مكحلا تاذ ىف رمأت نأ نأشلا بحاص بلط ىلع ءانبو ،امهنع                 
              ، اهدـيدحت ةصتخملا ةمكحملل نوكي هنإف ،ذيفنتلا تاءارجإ ددحي مل هذيفنت بولطملا مكحلا ناك

ذيفنتلا اذه نامضل ةيديدهت ةمارغب مكحلا نع ًالضفاهلالخ ذيفنتلا متي ىتلا ةدملا نييعتو  ،)٢٧(.  
اطشـن اـيباجي    إارود بعلي يذلا ىرادالا يضاقلاب ط       ينن نأ ديفملا نم نوكي فوس كلذلو      

فوـس هـن    أكـلذ ىنعي نأ نود هماكحأ ذيفنت ىلع ةباقرلا ةمهم ةسرامم ىوعدلا قيقحت يف               
نـم ريثك يف هل نوكي فوس هلخدت درجم         نكلو رماوأ اهل هجوي وأ ةلماعلا ةرادإلا لحم لحي          

  .هماكحأ ذيفنت ىلع ةرادإلا ثحل ىفكي ام رثألا نم لاوحألا
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  تايصوتلا
  

يـف لصـفلاب بعشـلا سلجم تاصاصتخا نيب الصاف ادح عضي ديدج عيرشت دادع               إ - ١
ىـلع ةيئاضـقلا ةـباقرلاب يراد       إءاضـق ةئيهب ةلودلا سلجم صاصتخاو هئاضع        أ ة يوضع
  .ةيباختنالا نوعطلا

عـضوتو ةيئاضـقلا ماكحالا ذيفنت اهب        ًاطونم نوكي يئاضقلا زاهجلل ةعبات ةراد     إءاشنا   - ٢  
رـشابم لكشـب فلاخملا ةبقاعمو ريبادتلا ذاختاو ذيفنتلا مامت          إل ةلاعفلاو ةيقيقحلا تاموقملا اه    ل
 .عيرسو

ذـيفنتلا يـضاق ماما ةلودلا سلجم نم ةرداصلا ماكحالا يف ذيفنتلا تالاكش   إلوبق مدع   - ٣
 .ذيفنتلا فاقيإوهو كلذ ىلع ةبترتملا راثالا بيترت مدعو يند ملا

ىـلع لـمعلاو  اـمات الصـف ةيئاضـقلاو ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا تاطلسلا نيب لصفلا                 - ٤
تارتاـهملا يـف هب جزلا مدعو اهسيئرو ةلودلا نع ايقيقح الالقتسا يئاضقلا زاهجلا ةيلالقتسا            

 .ةيسايسلا

ذيفنت مدعب ةصاخلا   تابوقعلا ليعفت  - ٥ ألا   لكشـب اهذيفنتو تابوقعلا ظيلغتو ةيئاضقلا ماكح        
 .عيرس

نوـكت ىتح ةيعيرشتلا اميسالو اهعاونا ةفاكب ةيبعشلا تاباختنالا يف ةلودلا لخدت مدع              - ٦
ةبـسانملا ت   اعيرشـتلا رايتخاو دادع   إنسح ىف اهراثآل ةجتنم بعشلا ةدار       إنع ايقيقح اربعم    

سيـلو كـلذ ىـلع ةـموكحلا ةبساحمو ماكح     الا ذيفنتل نيقوعملا ىلع ديدح نم ديب برضلاو    
ناملربلا لخاد ةموكحلل ًالظ نوكيًاسلجم  . 

ةيناملربلا ةرودلا يف ىرخ    أةرم هديدجت ضرتفملاو ئراوطلا نوناقب لمعلا ديدمت مدع          - ٧
 .ةيلاحلا
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  شماوهلا
  

روطت دعب رصم ىف عاستالاو راشتنالا ىف ةرهاظلا هذه          تذخأدق   .١  
ةنسل   ٤٧مقر ديدجل   ا هنوناق رودصو ةلودلا سلجم     اـم ببسب    ١٩٧٢   

هصاصـتخا نـم   هئاشنإنوناق هيلع صن    ةرادإلا تافرصـت  ءاـغلإب    
ةرادإلاف ،ةطلسلا لامعتسا    ةءاسإىلع وأ نوناقلا ةفلاخم ىلع ةيوطنملا         

رـظنلا ةداعإ وأ اهب ساسملا نع ىأنمب اهتارارق دجت نأ تداتعا ىتلا             
تـئجوف ن   يـح ةـباقرلا هذـه ضرف نم ةضاضغلا ترعشتسا اهيف          

اـهتيهارك   ءاـفخإ عطتست ملف ،ةيئاضق ماكحأب ىغلت ةيئاهنلا اهتارارقب          
  .  ةباقرلا هذه جئاتنلو ةلادعلل اهتمواقمو
ةعجارم نكمي رصم يف ةيسايسلا ةئيبلا لوح ليصافتلا نم ديزم          ل .٢

  ، ءارحصلا يلع باب   نيرخآو ىعربلا داجن ةـيناملربلا   تاـباختنالا  –   
تالضعمو راسملا  ٢٠٠٠ةيرصملا    ةدـحتملا ةـعومجملا رـشانلا      ه   

ةرهاقلا – )نويداصتقاونوينوناق نوراشتسم نوماحم (  ٢٠٠١. 
تانامض نينمضتملا سماخلاو عبارلا نيلصفلا صوصن يلي اميف         .٣

 نأظـحاليو رصـم يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملاو ةيئاضقلا ةطلسلا           
ءاضـقلا اـتهج يـه عبارلا لصفلل اقفو ةدوصقملا ةيئاضقلا ةطلسلا            

دقف يروتسدلا ءاضقلا    امأ ؛يرادإلاو يد اعلا قاطن نم عرشملا هجرخأ   
 .سماخلا لصفلا وه القتسم الصف اهل درفأو ةيئاضقلا ةطلسلا

  ةيئاضقلا ةطلسلا
  -١٦٥ةدام 

 اـهعاونأ فالتـخا ىـلع مكاحملا اهالوتت        و ةلقتسم ةيئاضقلا ةطلسلا  
نوناقلا قفواهماكحأردصت  واهتاجردو  .  

  -١٦٦ةدام 
زوجي ال   و ,نوناقلا ريغل مهئاضق ىف مهيلع ناطلس ال نو         لقتسم ةاضقلا 

  .ةلادعلا نوئش ىف وأ اياضقلا ىف لخدتلا ةطلس ةيأل
  -١٦٧ةدام 

 اهليكشـت ةقيرط مظني    و اهتاصاصتخا و ةيئاضقلا تائيهلا نوناقلا ددحي   
نييعت تاءارجإو طورش نيبيو   .مهلقن واهئاضعأ 
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  -١٦٨ةدام 
  .ايبيدأتمهتلءاسم نوناقل ا مظني ولزعلل نيلباق ريغ ةاضقلا

  -١٦٩ةدام 
ةيرـس اهلعج ةمكحملا تررق       اذإال  إةينلع مكاحملا تاسلج      ةاـعارم  

ىـف مكحلاـب قطنلا نوكي       لاوحألاعيمج ىف    و بادآلاوأ ماعلا ماظنلل      
  .ةينلع ةسلج

  -١٧٠ةدام 
هجولا ىلع ةلادعلا   ةماقإىف بعشلا مهسي     ىـف ةـنيبملا دودحلا ىف       و  

  .نوناقلا
  -١٧١ةدام 

طورشـلا   و اهتاصاصتخا نيبي  و ةلودلا نم أمكاحم بيترت نوناقلا مظني     
  .اهيف ءاضقلا نولوتي نميف اهرفاوت بجاولا

  -١٧٢ةدام 
تاـعزانملا ىـف لصفلاب صتخي       و ةلقتسم ةيئاضق ةئيه ةلودلا سلجم    

  .ىرخألاهتاصاصتخا نوناقلا ددحي  وةيبيدأتلاىواعدلا ىف  وةيرادإلا
  -١٧٣ةدام 

سيـئر   هـسأري  ىـلعأ سـلجم ةيئاضـقلا تائيهل      ا نوئش ىلع موقي     
ريـس دعاوق    و هتاصاصتخا و هليكشت ةقيرط نوناقلا نيبي    و ةيروهمجلا

نوئـش مظنـت ىـتلا نيناوقلا تاعورشم ىف          هيأرذخؤي   و هيف لمعلا   
  . ةيئاضقلا تائيهلا

  ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا
  -١٧٤ةدام 

ىـف  , اهتاذـب   ةـمئاق ةلقتسم ةيئاضق ةئيه ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا         
  .ةرهاقلا ةنيدم اهرقم ةيبرعلا رصم ةيروهمج

  -١٧٥ةدام 
ىـلع ةيئاضـقلا ةباقرلا اهريغ نود ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلوتت           

كـلذ   و ,ةيعيرشتلا صوصنلا ريسفت ىلوت   ت و حئاوللا و نيناوقلا ةيروتسد 
  .نوناقلا ىف نيبملا هجولا ىلع هلك

حملل ىرخألاتاصاصتخالا نوناقلا نيعيو     ىتلا  تاءارجإلامظني   و ةمك   
  .اهمامأعبتت 
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  -١٧٦ةدام 
طورشـلا نيـبي     و ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ليكشت ةيفيك نوناقلا مظني      

  .مهتاناصح ومهقوقح واهئاضعأىف اهرفاوت بجاولا 
  -١٧٧ةدام 

لزعلل نيلباق ريغ ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا      ءاضعأ ةـمكحملا ىلوتت    و  
ا هجولا ىلعاهئاضعأةلءاسم    .نوناقلاب نيبمل 

  -١٧٨ةدام 
ةيروتـسدلا ةمكحملا نم ةرداصلا      ماكحألاةيمسرلا ةديرجلا ىف رشنت       

صوصـنلا ريسفتب ةرداصلا تارارقلا      و ةيروتسدلا ىواعدلا ىف ايلعلا   
صـن ةيروتـسد مدعب مكحلا ىلع بترتي ام نوناقلا مظني            و ةيعيرشتلا

 .راثآنم ىعيرشت 
ماـعلا اذه فصتنم     تغلأدق ةيرصملا ةموكحلا ن     أفورعملا نم    .٤  

مكاحم ءاشنإب صاخلا     ١٩٨٠ةنسل١٠٥نوناقلا   نـكلو ةـلودلا نـم      أ 
ةموكحلل نكمي روتسدلا نم      ١٧١ةداملا صن بجومب     ـنوناق نست   نأ   ًا 

مكاحمل   ًاديدج ءزج ايروتسد ربتعت يتلاو    ،ةلودلا نم أ  ماظنلا بلص نم ًا   
 .نويركسع ةاضق اهيف مكحلل سلجي نا ناكمإمغر يرصملا يئاضقلا 

  :هروص ذختت دقف ،ذيفنتلا نع ةرادإلا عانتما روص ددعتت .٥
  :ىلوألا ةروصلا

ءىشـلا ناـك املك ةرادإلا هيلإ أجلتو ،ذيفنتلا ىف ىخارتلا وأ ءوطابتلا      
بـغرت ىذـلا كلذ نع ا               عفترم ضيوعت نم هنمضت اميف هب ىضقملا

ىـف ةراد  إلا ةبغر مدع مامأ هل موكحملا رطضي ثيح هعفد ىف ةرادإلا 
ىلع  -نكيامهم هيلع ضورعم وه ام لوبق ىلإ        –مكحلل لماكلا ذي    فنتلا
نم مغرلا إ لكشي هنأ  ًاساسموًارارض  هقوقحب  ءىش ال نم نسحأ وهف      

هـقوقحب هل فرتعي ىتح ةياهن ال ام ىلإ ليوطلا راظتنالا نم لضفأو             
  .طونقو سأي نم دارفألا بيصي ام ىلع انه دمتعت ةرادإلاف. ةلماك

نأ لـبق ًاليوط اورظتنا دق مهل موكحملا نأ رابتع          الا ىف انعضو اذإو   
الب اورظتني نأ ىرخأ ةرم مهيلع ن إف ذيفنتلل لباقلا مكحلا ىلع اولصحي  

خضرتو اهدانعو اهتنع نع ةرادإلا ىلختت ىتح ةياهن ال ام ىلإو للم            
نم ةماسج لقأ ءوطابتلا نأ ادب ناك اذإ هنإف كلذلو       . هب ىضقملا ءىشلل  

موـكحملل ةيدجلا رارضألا ىف ا          نإف حيرصلا ضفرلا    ببست هنع لقي ال ه
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موـقت ىـكل ةرادإلا ىـلع طوغضلا ةرثكو ةدملا لوط ىدؤي دقو مهل          
اذيفنتلاب روتبم وأ ا  صقان اًذيفنت نكلو مكحلا ذفنت نأ اهتدارإ مغر  .  
  :صقانلا ذيفنتلا وأ ذيفنتلا ةءاسإ: ةيناثلا ةروصلا

اـهتارارق ذيفنت فقوب ةرداصلا م      اكحألا ذيفنتب ةعماجلا موقت نيح ًالثمف     
تارارـق ةـعماجلا سيـئر ردصي مهليوحت وأ بالطلا لوبق ضفرب            

ةـلودلا سـلجم ىغلي نيح وأ       . ىلاتلا ىساردلا ماعلا ىف نكلو مهلوبقب     
دارفألا دحأل ةيعارز ضرأ لالغتسا مازتلا حنمب نيظفاحملا دحأ رارق          

أ وأ هحلاصـل اهيلع ءاليتسالاب ًارارق ةرادإلا ردصت   ةرادإلا ضبـقت ن   
تأـجل هلاقتعا رمأ ءاغلإب مكح ىلع لصح ام اذإف بناجألا دحأ ىلع             

ىـغلملا رارقلا ةداعإ ىلإ لصوتلل لايتحالا نم عون كلذو          . هداعبإىلإ  
  .ةعنقم ةروص ىف وأ ىلوألا هتروص ىف ءاوس ىرخأ ةرم ةايحلا ىلإ

ا ىلإ  ءوجللا ةرادإلا لمت ال تاذلاب ةماعلا ةفيظولا ءاضق ىفو         ةروانمل  
ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا لوقت اذه ىفو ،مكحلا نومضم ىلو ةغوارملاو      

رارقلا ءاغلإب ىضق ىذلا ىضقملا رمألا ةوقل زئاحلا مكحلا ىضتقم        "ن  إ
هرودـص تـقو نـم هراثآ وحمو رارقلا اذه مادعإ وه هيف نوعطملا      

حيرسـتلاب ا       . مكحلا هددح ىذلا ىدملابو     رداص ىغلملا رارقلا ناك ناف
هـتفيظو ىف ناك امك ىعدملا ةداعإ موزللا مكحب ا           هؤاغلإعبتتس  ا  يئاضق  

رارق ردصي مل ول امك اهتجردو اهبترمب هحيرست دنع اهلغشي ناك ىتلا            
وـه نـكي مـل نأك حيرستلا رارق رابتعا ىضتقم نأ كلذ             . حيرستلاب

حرسـملا فظوملا نم اًنوناق رغشت مل اهنأكو ةفيظولا رابتعا بوجو           
ماقأ ىذلا ساسألا ىلع صوقنم ريغ ًالماك نوكي نأ بجي مكحلا ذيفنتو   

ىذـلا قاطنلا ىفو ىدملابو هانع ىذلا صوصخلا ىفو        ...هءاضق هيلع 
نوناقلا نازيمب اًنوزوم ذيفنتلا اذه نوكي نأ ا           . هددح  مازل ناك انه نمو

ذـيفنت رصـتقي نأ ىفكي الف مث نمو         ....ةفاك راثآلاو ىحاونلا كلت ىف    
ىـندأ ةـبترم ىف نكلو ةمدخلا ىلإ فظوملا ةدا          عإ درجم ىلع مكحلا   

ًالماك اًذيفنت هقح ىف ذفني مل مكحلا نأ اذه ىدؤم ناكل الإو لقأ ةجردو              
ا     صوقنم ا  ةـبترم ىـف هل ليزنت ةباثمب اذه ناكلو         . روتبم اًذيفنت ذفن لب

  ..."عنقم ىبيدأت ءازج وهو. اهتجرد ىفو ةفيظولا
نســل٨، ٧ ،٥،٦اياضــقلا ىــف اــهمكح عــجار  ةســلج ،ق ١ة    

ص ،لوألا ءزجلا ،ىداش  وبأ ةعومجم ٢٦/٤/١٩٦٠  ،٩٤٨.  
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  :حيرصلا ضفرلا: ةثلاثلا ةروصلا
اـمم رثكأ    ءاغلإلاماكحأ ذيفنتل ةبسنلاب ثدحي ةماع ةفصب ض        فرلا اذه   

ثيحب ،ا        مومع لماكلا ءاضقلا ماكحأ وأ ضيوعتلا ماكحأل ةبسنلاب ثدحي
نأ الإ اهيلع هب مكحي ام      دادس ةلودلا اهيف تضفر تالاح ركذ بعصي        

ةـلودلا لواحت دق     –لقألا ىلعو ةيرظنلا ةيحانلا نم هنأ ىفني ال كلذ            
نم غلبم عفدب اهمزلي ىذلا مكحلا ذيفنت ضفرتو اهتامازتلا نم برهتلا           

اإلب دوقنلا    .ريثك ثدحي كلذ ن
ىـف   يرادإلاءاضـقلا ةـمكحم نم رداص مكح ذيفنت دنع ثدح دقو              

ةنسل ٢٠٥٦مقر ةيضقلا    خيراتب ق    ٣٤   ذـيفنت فـقوب     ١١/٨/١٩٨٠   
ساـحنلا ىفطصـم ةافو ىركذب دارفألا لافتحا عنمب         يرادإلارارقلا     .

ةفاك   دافنتسا دعبو  ا ماـمأ ةـموكحلا اهتضفر ىتلا   تالاكشإلا  مكاـحم  ل 
موـي رضـحملا بـهذ نيـح ثدـح           –ةصتخملا ريغو ةصتخملا      

خألا عنتما نأ مكحلا ذيفنتل ةرهاقلا نمأ ريدمل        ٢٧/١١/١٩٨٠ نـع ري    
موي هل ا  إداعيم نأ ةجحب ذيفنتلا       ، ٢٣/٨/١٩٨٠ددحم ناك لافتحالا ةماق

موـي مـكحلا ذـيفنت دـيفي ىـئالو رمأ ردص دق هنأ رضحملا همهفأف         
هنأ ررقف ةيلاتلا مايألا وأ  ٢٧/١١/١٩٨٠ تاـميلعت هـيدل نأو   " عنتمم" 
  .تهتنا ةلباقملا نأو كلذب

ذيفنت نع ةرادإلا عانتم    ا نأ " ىرادإلا ءاضقلا ةمكحم تررق اذه ىفو       
وـه  ...ذافنلا بجاوو هب ىضقملا رمألا ةوقل زئاح ىئاهن ىئاضق مكح         

. تاضـيوعتلا نع ةموكحلا ةيلوئسم بجوتست ةخراص ةينوناق ةفلاخم        
ماـكحألا ذيفنت نع عنتمت نأ رضحتم دلب ىف ةموكحب قيلي ال هنأل كلذ              

نـم ةريطخلا    ةفلاخملا هذه ىلع بترتي امل    . ىنوناق هجو ريغب ةيئاهنلا     
  ".نوناقلا ةدايس ىف ةقثلا نادقفو ىضوفلا ةعاشإ

مقر ةيضقلا    ١٩/٦/١٩٥٢ةسلج ،ىرادإلا ءاضقلا مكح      ةنسل  ١١٨١،   
ةنسلا ،ةعومجملا ،ق ٥   .١٢٣٨، ص ٦ 

ذـيفنت لـيطعتل اهمدختست ىتلا بيلاسألا نم ديدعلا ىلإ ةرادإلا أجلتو            
  :ماكحألا
  :ىدرفلا ىرادإلا رارقلا بولسأ مادختسا: ًالوأ
  :نيلكش دحأ ذختيو
  :ىبلس ىرادإ رارق ةباثمب ربتعي ذيفنتلا نع عانتمالا
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ردصـي نيـح ًالثمف      ،ةرادإلا هيلإ أجلت ىذلا بلاغلا ضرفلا وه اذهو         
حنـملا رارـق رادـصإب ةرادإلا هعبتت ال صيخرت ضفر ءاغلإب مكحلا     

اهن إف ىرادإلا رارقلا ءاغلإ مغر اهنأ وأ       هب موكحملا ءىشلا عم قباطتيل    
ىـطختت وأ ىـغلملا رارقلا اهيلع اهكرت ىتلا ةلاحلا ىف رومألا ىقبت             

  .هتيقرت دعوم لح املك ةيقرتلا ىف هل موكحملا
ةنسـل  ١٤١٩مقر ةيضقلا ىف ىرادإلا ءاضقلا ةمكحم مكح عجار           ٢٥ 

ةعومجملا٩/٤/١٩٧٣ةسلج ،ق  ةنسلا ،،    .٢١٣، ص ٢٧ 
م رارق وأ ىغلملا رارقلا نومضمب رارق رادصإ– ٢   :هباش 

ءاغلإلاب ا              ةفصب  –رداص ناك اذإ مكحلا لاشفإ ليبس ىف ةرادإلا أجلت دق  
رارـق رادـصإ نـع عاـنتمالاب اهمازتلا ىلع لياحتلا ىلإ             -ةصاخ  

ىلع ءانب ردص دق ديدجلا رارقلا نأب ءاعدالاب ىغلملا رارقلا نومضمب           
رطضـت نأك ،ءاعدالا ةحص مدع نيبي مث كلذ اهل زيجي ةديدج بابسأ             

نأ كلذ دعب ثبلت ال مث هديعت نأ نيفظوملا دحأ لصف ءاغلإ دعب ةر              ادإلا
ةداـعإلا رارـق كـلذ دعب بحست وأ ىرخأ ةرم هلصفب ا                رارق ردصت

بس ىلع ا    رـخآ  بسيسأت سراـم  ١٣مـكح  . (    ١٩٠٨ ،Mouzille ،
ب ا   ) ٢٧٤ص ،ةعومجملا     مـكح  ( اهسفن ةفيظولا ءاغل    إرارق ردصت وأ

ويلوي   ٢٧  ١٩٣٥  ،Virtos ومجملا ءاغلإ بقع اهنأ وأ  ) ٩١٤ص ،ةع   ، 
ـلع ءاليتسالاب ا          سـفن ى   رارق ردصت ةيعارز ضرأ لالغتسا زايتما

رـياربف  ١٧مـكح  (لغتسـملا سفن حلاصل ضرألا    ١٩٥٠ ،dame 
Lamotteةعومجملا  ،.(  

ىـتلا تارارـقلا ددصلا اذه ىف اهيلإ ةراشإلا ردجي ىتلا ةلثمألا نمو             
ءاليتـسالاب نيوـمتلا ةرازو     نم وأ ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو نم ردصت        

نيترازوـلا نيتاـهل ةعباتلا تاهجلا ءالخ   إب ىضقي ىتلا تاراقعلا ىلع   
ىـتم تارارقلا هذه لثم نالطب ىلع رقتسم ىرادإلا ءاضقلاو          . اهنم

ءالخإـب رداصلا مكحلا ذيفنت ليطعت ىف ةبغرلا وه اهيلع ثعابلا ناك            
ةسـلج ،ايلعلا ةيرا  دإلا ةمكحملا مكح( هيلع ءاليتسالا بولطملا راقعلا   

مقر ةيضقلا   ١٨/٢/١٩٦٧ ةنسل ١٣٠٩،  ةنسلا ةعومجملا ،ق ١٢   ١٢ ،
روتكدلا لاقمو  ٦٦٤ص   تاراـقعلا ىـلع ءاليتسالا ،تفأر ديحو       / ، 

ددعلا٣ةنسلا ،ةيرادإلا مولعل ا ةلجم ،ءالخإلاو درطلا ماكح  أىدافتل    ،١ ،
اهدعب امو  ٩ص   ماعلا قفرملا ةحلصم ةياعر هنم دصقلا ناك اذإ الإ       ).  

ءاضقلا ةمكحم مكح ( ةطلسلا لامعتسا ةءاسإ ةهبش ىفتنت ثيح ميلعتلاك 
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ةنسل   ٥٧٧مقر نعطلا ىف     ىرادإلا ةنسلا   ٦/١/١٩٥٥ةسلج ،ق   ٧   ،٩ ،
  ).٢٢٠ص 
ا   :ىحئال رارقب مكحلا ذيفنت ليطعت: يناث

رظح ام ىحئال رارق ىف ردصت نأ نايحألا ضعب ىف ةرادإلا أجلت دق             
ءاـغلإب مكحلا ةلاح ىف ثدحي دق ام وهو ىدرف          رارق ىف هذاختا اهيلع     

ثـيحب ديدشـتلاب نييعتلا طورش ىف ةرادإلا لدعتف ةفيظولا نم لزعلا          
رذعتتف هل موكحملا ىف      ةافوتسم ريغ طورشلا هذه ن    وكت . لمعلل هتداع إ 

ىضـق نيـحف     Breart dr Baisangerةيضـق ىف ثدح ام وهو  
،      بتعاب زيسنارف ىديموكلل ريدمك هلمعل هتداعإب      ةدـيحو ةـفيظو اـهرا

نود ةفيظولا هذه لغشي نم لزعب اهل حمسي ا             موسرم ةرادإلا تردصأ
نأ الإ ،دـيدجلا موـسرملا اذـهل اًقبط هلزعب تماق مث ،رارقلا بيبست              
ليطعت ىوس هب ا   دوصقم نكي مل ليدعتلا اذه نأ ىلإ نطف ةلودلا سلجم

 Amicale des greffiers، ٩/١٠/١٩٣٨مكح (هئاغلإب ىضقو مكحلا 
d'Algerie ص ،ةــعومجملا ىــف هــمكحو ٧٦٧،   ١٩/١٠/١٩٣٨ ،

Botton ص ،ةعومجملا  ،٣٦٤.(  
قاروألا نم تباثلا ناك اذإ "هن إىرادإلا ءاضقلا ةمكحم لوقت اذه ىفو     

جلا نأ ىلإ ةيقرتلاب ا          ه   ديدج ا  رارق تردصأ رارقلا ءاغلإ دعب ةيرادإلا ة
الأ هادؤم ا     " ىطسأ"ةجرد    ردـص دق نوكي     ديدج اًطرش كلذل تفاضأو  

ىـلع ةقباسلا تاونس سمخلا لالخ ىرادإ ءازج ىقرملا لماعلا ىلع           
ةكرح نم ىعدملا داعبتسا كلذب ةفدهتسم ديدجلا رارقلا رودص خيرات           

ةيقرتلل ا         ىذـلا رـمألا    . عنام اًطرش اهتذختاو هترثعب تثعب دقف ةيقرتلا
 نأ كـلذ تاـيقرتلا ةكرحب رداصلا رمألا رهوج نم لينلا ىلإ ىدؤي            
حلاصلا قيقحتل ةليسو ىه امنإو اهتاذ ىف اًفده تسيل ةينوناقلا ةدعاقلا           

  .رارقلا ءاغلإ ىلإ ةمكحملا تهتناو" ماعلا
ةنسـل    ٢٩٨مـقر ةيضقلا ىف اهمكح      ( ةسـلج ،ق     ٢١   ٦/٣/١٩٦٩ ،

  ).٥٨٦ص ،تاونس ثالثلا ،ةعومجملا 
  :ىعيرشت ءارجإب مكحلا ذيفنت ليطعت: اًثلاث

اًفدهتسـم عيرشـتلا اهيف ردصي ىتلا ةلاحل        ا تاعيرشتلا هذه ةلثمأ نم    
اـمك مـكحلا ذيفنت ليطعت ىلإ ىدؤي نأ فداصتي نكلو ماعلا حلاصلا             

رـياربف   ١٩ىف ىرادإلا ءاضقلا ةمكحم تضق نيح رصم ىف ثدح            
مقر ىوعدلا ىف     ١٩٦٣ ةنسل   ٣٧٥  رـيزو رارـق ذيفنت فقوب ق        ١٧   
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 نوباص عنصمو بسك عدوتسمو تويز ةرصعم عضخأ ىذلا نيومتلا        
ىعدملل ةكولمم  –ءابرهك ةطحمو    نوناقلا ماكحأل    -  ةنسل   ١١٨   ١٩٦١ 

". تاكرشـلاو تآشـنملا ضعب لام سأر ىف ةموكحلا ةمهاسم نأشب          "
ةنسل   ١٣٢مقر مقر نوناقلا ماكحأل اًقيبطت كلذو        صـن ىذـلا     ١٩٦٢   

وأ ةـقحلملا نحاـطملاو ةـينيومتلا تاعانصـلا عيمج عاضخ           إىلع  
ةـماعلا ةسسؤملا اهيف تمهاس ىتلا       تآشنملاو تاكرشلا ىف ةلخادتملا     

ةنسل   ١١٨مقر نوناقلا ماكحأل اًقبط زباخملاو نحاطملل        فلاس  ١٩٦١   
ةلخادتم تسيل تآشنملا هذه نأ ىلع اه       ءاضق ةمكحملا تسسأو  . ركذلا

ماـكحأل تعضخ نأ قبس ىتلاو ىعدملل ةكولمملا لالغلا نحاطم عم           
ةنسل   ١١٨مقر نوناقلا    نوناقلا ردص   ىتح نارهش رم ن   إامو  . ١٩٦١   

ةنسل   ٥١مقر   ىف   ١٩٦٣  ليربإ   ٢٨  فاضي نأ ىلع صن ىذلا      ١٩٦٣   
تاكرشـلا ضـعب ميمأـتب       "١١٧مـقر نوناقلاب قحلملا لودجلا ىلإ       

. هـب قفرم لودج ىف ةنيبملا ةينيومتلا تآشنملاو تاكرشلا        " تآشنملاو
دقو ةلخادتملا وأ ةقحلملا نحاطملاو ةينيومتلا تاعانصلا عيمج كلذكو         

فلاسلا مكحلا عوضوم تآشنملا اهنم اًنحطم      ١٦ىلع لودج   لا لمتشا    .
ذـيفنت فقو ةلجعتسم ةفصب اهيف بلط ةديدج ىوعد هل موكحملا ماقأف            

وياـم    ٩ىف نيومتلا ريزو نم رداصلا رارقلا        هذـه قاـحل    إ ب ١٩٦٣ 
ةـمكحم تضـق    . هـئاغل إب عوضوملا ىفو ممؤملا نحطملاب تآشنملا     

سطسغأ   ١٦ىف ىرادإلا ءاضقلا     وب ١٩٦٣  اـهمكح  (رارقلا ذيفنت فق     
ةنسل   ١٤٦٦مقر ىوعدلا ىف     ةسـلج ،ق     ١٧  سطسـغأ    ١٦   ١٩٦٣ ،
، / د ىف هيلإ راشم   ىرادإلا ءاضقلا ماكحأ ذيفنت ،دحاولا دبع دعس ىنسح

اذه ىف نعط نيح هنأ الإ       )٤٢٤ص ،رشن راد نود ،ىلوألا ةعبطلا         ،
مدـعبو مـكحلا ءاـغلاب تضـق ،ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا مامأ مكحلا             
ىـلع ذيفنتلا فقو بلطب ىرادإ ءاضق ةئيهب ةلودلا سلجم صاصتخا           
هيبنتلل ذختا ءارجإ درجم وه امنإو ا              يرادإ ا  رارق سيل رارقلا نأ ساسأ
نحاـطملا ىـلع ةروصـقم ةفاضإلا لعجي مل ىذلا نوناقلا ذيفنت ىلإ             

عاسـتالا نم تناك لب     . اهب ةقحلملا ةينيومتلا تاعانصلاو براضملاو    
. ( زييمت وأ ديدحت ريغب ةلثامملا تآشنملاو تاكرشلا      لك تلمش ثيحب    

ةنسـل    ١١٩٨مـقر ةيضقلا ىف اهمكح       ةسـلج ،ق     ٩   ١١/٤/١٩٦٤ ،
ةنسلا ،ةعومجملا  ).   ٩٣٠، ص ٩ 
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ىـف   ٢٤/٢/١٩٧٤ةسلجب رداصلا ،ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا مكح        .٦  ،
ةنسل ٢٨٩مقر ةيضقلا  ةنسلا ،ةعومجملا ،ق١٦    .١٨٠، ص ١٩ 

ةهجاوم ىف ىرادإلا ىضاقلا ةطلس ىدم نع        ليصافتلا نم  ديزملل .٧  
  :رظنا ،ةرادإلا
،   / د ةرادإلل رماوأ هيجوت ىف ىرادإلا ىضاقلا ةطلس ،رمع ىلع ىدمح

 ،   .٢٠٠٣ةيبرعلا ةضهنلا راد ،ةنراقم ةسارد
ىرادإلا ىضاقلا نم رماوأ هيجوت رظح أدبم ،راصعلا دمحم ىرسي   / د

راد ،ةـنراقم ةسارد     ةثيدحلا هتاروطتو اهلحم هلولح رظحو ،ةرادإلل       ،
 ،  .٢٠٠٠ةيبرعلا ةضهنلا

وياـم    ٢٨ةسلجب رداصلا ،ىرادإلا ءاضقلا ةمكحم مكح        .٨  ١٩٤٧ ،
ةنسل ٧٢ةميقرلا ىوعدلا ىف   ةنسلا ،ةعومجملا ،ق ١   . ٣٦٥، ص ١ 

  :ىنعملا اذه ىف عجار .٩
  .٣١٠ص ،قباس عجرم ،دعس ىنسح / د

روظحملا ىه طقف ذيفنتلا قرط     نأبهيونتلا مزلي هنأ ىلع      ءاوـسو   -ة     
ريبادت تسيلو  -ةيظفحت وأ ةيذيفنت   ًازوجح تناك  لـبق ذـختي ام وأ       ةي   

  . عفدلاب هيبنتلاو نالعإلاك تاءارجإ نم ذيفنتلا
ةنسل   ٨٨ةيضقلا يف اهمكح عجار      . ١٠ ةنسلا ،٢٩/٦/١٩٥٠ةسلج ق   ٣ 
  .٩٥٦ ص ،٢٠٣ةيضقلا ،٤
ناـيبلا فلاـس    ٢٩/٦/١٩٥٠يف ىراد   إلا ءاضقل ةمكحم مكح    . ١١   .
 .١٠٠ص ،٦٧ ق ،١١س ،٢٠/١٢/١٩٥٦ي ف رداصلا مكحلاو

رـيغ تاـقوألا يـف ةيرحلاو ةرادإلا        (ةطع ميعن روتكدلا عجار    . ١٢
ربمسيد ،ةيرادإلا مولعلا ةلجم) ةيداعلا  .٨ ـ٧ ص ١٩٧٩ 

رياربف   ١٨يف ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا مكح       . ١٣  ص  ،١٢ س   ،١٩٦٧ 
٦٦٤. 
ةـعبطلا ،ىرادإلا ءاضقلا ماكحأ ذيفنت ،دحاولا دبع دعس ىنسح         / د . ١٤
  . ٤٣٢ص ،رشن راد نود ،ىلو ألا

ماعلا نوناقلا ةلجمب  ١٧ص لاقمل اعجار  . ١٥   
ةنسـل    ٨ ،٥،٦،٧اياضقلا يف ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا مكح        . ١٦  ق  ١ 

ليربا ٢٦ةسلج   ١٩٦٠  
ويلوي ١٢ىف ىسنرفلا ةلودلا سلجم مكح  . ١٧ ىوـعد ىـف   ١٩٣٨    

poulain، ص ،ىسنرفلا ةلودلا سلجم ماكحأ ةعومجم  ٦١٠.  
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ىـف  ٥٥٧مقر ةيمومعلا ةيعم جلا ىوتف عجار   . ١٨ ماـع سراـم   ٢٦   
ةنسلا   ،١٩٥٧ مـقر اهاوتف ا       ٢٧٤، ص   ١١   ضيأ عجارو ىـف   ٢٦٨،   

ىداش وبأ ةعومجم   ،١٩٦٠/ ٣/٤ ةيضـقلا    ١ ج ،  ، ٩٧٣ ص   ،٦٢٨، 
 .مداقتلاب جاجتحالا زاوج مدع نأشب

ربمسـيد   ١٩ىـف ،ىسـنرفلا ةلودلا سلجم ءاضق هدكأ ام وهو            . ١٩  
١٩٣٠، Epoux Miller اشم١٠٨٨، ص ماـكحأ ذـيفنت ىف هيلإ ر   ، 

راد نود ،ىلوألا ةعبطلا ،دحاولا دبع دعس ىنسح        / د ،ىرادإلا ءاضقلا  
  .٤٣٥ص ،رشن 

ا  ربوتكأ   ١٨مكح  : ضيأ عجارو ىوعد ىف    ١٩٣٣   Julien،  ؛ ٩٢٥ ص
وينوي ٦ةسلجب رداصلا مكحلاو   ١٩٥٢ L'intre – aide، ، ةعومجملا  

ذاـفنلا بـجاو مكح     ل ةرادإلا ذيفنت رابتعا نكمي ال هنأ امك ؛        ٢٩٦ص  
ةـمكحم نم مكحلا اذه ردص ول لاوحألا نم لاحب عورشم ريغ ا               رمأ
دـق ةرادإلا تمادامو ذافنلا بجاو حبصأ دق مكحلا مادام ةصتخم ريغ            

  . هيمارم تايضتقمل اًقفو مكحلا ذيفنت ىلع ترصتقا
  .عضوملا سفن ،دحاولا دبع دعس ىنسح ،فلاسلا عجرملا ىف هيلإ راشم

عيرشـتلاو ىوتفلا مسقل ةيمومعلا ةيعمجلا ىوتف هتدك        أ ام فالخ وهو   
ضـفر ىف ةرادإلا ةهج ةيقحأ تررق امنيح ،ىرصملا ةلودلا سلجمب           

  .اهتيؤرل اًقفو ،ةمكحملا صاصتخا مدع ىلع ًالوزن ماكحألا ذيفنت
مقر ةيمومعلا ةيعمجلا ىوتف      ،اذه ىف رظنا   ىف   ٩٣٤   ١٠/١٢/١٩٦١، 

  ٩٦٦، ص ١ ج،ىداش وبأ ةعومجم
  .٤٣٥ص ،فلاسلا عجرملا ،دعس ىنسح / د ىف هيلإ راشم

  :اذه ىف عجار . ٢٠
،   / د ،   وةدوع داهج ىـلع باـب ،هدعـس وـبأ ظفاح         / وىعربلا داجن

         ، ، ٢٠٠١ناـموان شيردـيرف ةسسؤمو ةدحتملا ةعومجملا ،ءارحصلا
  . ٩١ص 
ةنسـل لوألا ىونسـلا ريرقتلا ،بعشلا سلجم داقعنا راودأ مييقت            . ٢١

 ١٧٧ص ،ةيطارقمي دلا ةيمنت ةعامجرشانلا  ،١٩٩٧
ةنسـل لوألا ىونسـلا ريرقتلا ،بعشلا سلجم داقعنا راودأ مييقت            . ٢٢

 .١٩٠ص ،ةيطارقميدلا ةيمنت ةعامج رشانلا  ،١٩٩٧
  .٢٦/١/٢٠٠١ددع ،دفولا ةديرج . ٢٣
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قباس عجرم ،ءارحصلا ىلع باب     نورخآو ،ىعربلا داجن   . ٢٤ هركذ ،    ،
 .٩٢ص 
اهدعب امو٤٣٦ص .قباس عجرم ،دعس ىنسح/ د . ٢٥  .  
  .٩٣ص ،قباس عجرم ،ءارح صلا ىلع باب . ٢٦
اهدعب امو١٢٣ص ،قباس عجرم ،رمع ىلع ىدمح / د . ٢٧  .  

رماوألا هيجوت ىف اهتطلسو ةلقتسملا ةرادإلا ةركف عادتبا ىلإ ةفاضإلاب          
ىناملرب وضع نع ةرابع وهو      mediteurطيسولا قيرط نع ةرادإلل       

ريبك دح ىلإ هيبش    –ةرادإلاو هحلاصل موكحملا نيب طيسولا رودب موقي          
رـثكأ لكشب نكلو ،رصم ىف اندنع ةفورعملا تاعزانملا ضف ناجلب           

ءاضـقلا مكح ذيفنت ىلع ةرادإلا رابجإل هل موكحملا هيلإ أجلي            –ةيلاعف    
نع تسعاقت وأ ةرادإلا تعنتما اذإ ،هب ىضقملا رمألا ةيجحب عتمتملا           

  .ذيفنتلا
نوناـقب ةفاضـملا     ٣/١/١٩٧٣نوناـق نم    /١١/٢ةداملا تلوخ دقو      

ىف طيسولا    ٢٤/١٢/١٩٧٦ عـتمتملا ءاضـقلا مـكح ذيفنت مدع ةلاح         " 
وأ ىوعدـلا ىـف ةصتخملا ةهجلا رمأي نأ هب ىضقملا ءىشلا ةيجحب             
اذه عبتي مل اذإف ،اهددحي ىتلا ةدملا ىف مكحلل لثتمت نأب ةلوئسملا ةئيهلا      
نـم صاخ ريرقتل ًالحم نوكي مكحلا ذيفنت مدع نإف ،ةجيتن ىأب رمألا             

  .ةيمسرلا ةديرجلا ىف رشني طيسولا
رارـقلا ليدعت وأ ءاغلإ ةطلس كلمي ال طيسولا نأ ركذلاب ريدجلا نمو             
ام لك نكل ،ةنيعم ةبوقعب فظوملا وأ ةرادإلا ىلع مكحلا الو ،ىرادإلا    
ةراـثإل ناـملربلل ريراـقت ميدـقتب ةيـصوت لمع هكلمي نأ عيطتسي              

       ، مت   ولاذبح  ونيفظوملا دض ةيئانجلا وأ ةيبيدأتلا تاءارجإلا ماظنلا اذه   
ىلع ةيبيدأتلاو ةيئانجلا تاءازجلا عيقوت قح طيسولا حنم عم رصم ىف        

  .مكحلا ذيفنت ىلع ةرادإلا رابجإ ىف هفده قيقحت عيطتسي ىتح ةرادإلا
اهدعب امو٨٩ص ،قباسلا عجرملا   . 
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  نماثلالصفلا 
  
  
  
  

  اللجوء للمحاكم االستثنائية
  لإلفالت من القضاة املستقلني

  
 

  
  

  

  

  :ةــمدقم
يملاـعلا نالـعإلا اهنمضـت يتلا قوقحلا مهأ دحأ ةفصنملاو ةلداعلا ةمكاحملا يف قحلا               

يتلا ةرشاعلا ةداملا يف ناسنإلا قوقحل     نأ ىلع تصن     ةـماتلا ةاواسـملا مدق ىلع ناسنإ لكل        "  
لصـفلل   ًاـينلعو ًافصنم ًارظن ةدياحمو ةلقتسم ةمكحم هتيضق رظنت نأ يف قحلا نيرخآلا عم               

  ".هيلإ هجوت ةيئازج همهت ةيأ يفو هتامازتلاو هقوقح يف

                                                 
 .ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملل ماعلا نيمألا *
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أدـبملا تاذ ىلع    ) ١٤(ةداملا يف ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا صنو          
وـحن هاجتالاب لودلا بلغأ تذخأ دقو        .نوناقب ةأشنم ةمكحملا نوكت نأ دهعلا هيلإ فاضأ نإو          

قـح ةـلافكو يعيبطلا مهيضاق مامأ نينطاوملل يضاق         تلا قح ةيامحو ءاضقلا لالقتسا زيزعت     
يذلا يعيبطلا هيضاق نم صخشلا نامرح زاوج مدع ىلع ريتاسدلا مظعم تصنو لب ،عافدلا              

هيـضاق نـم صخشلا نامرح       زوجي ال هنأ ىلع تصن ريتاسدلا ضعب نإ لب ،نوناقلا هنيعي            
نـم ددعتم عاونأ  ١٩٥٢ةروث ذنم رصم تفرع دقو ،ةصاخ مكاحم ةماقإب حمسي الو يعيبطلا    

               ، ةيركسـعلا مكاـحملا ىـلإ نييندملا ةلاحإو ردغلا مكاحم اهنم ةيئانثتسالا وأ ةصاخلا مكاحملا
مقر نوناقلا بجومب تأشنأ يتلا ةروثلا مكاحمب         تفرع ام ىهو   ةنسـل    ٨٧  لدـعملاو   ١٩٦٠   
ةنسل   ٤٨مقر نوناقلاب    اـهماكحأ ىـلع نعطلا زوجي الو نييركسعلا نم لكشت يتلا           ١٩٦٧   ، 

ثـيح ؛ةـيروهمجلا سيـئر نـم قيدصتلاب الإ ةيداعلا ريغ وأ ةيداعلا نعطلا قرط نم يأب         
                ، هوـجولا نم هجو يأب نعطلا زوجي الو ةيئاهن ةروثلا ةمكحم ماكحأ نأ ةعباسلا ةداملا تصن
اـهب موكحملا تابوقعلا ففخي نأ هلو اهيلع قيدصتلل ةيروهمجلا سيئر ىلع ماكحألا ضرعتو       

ةـلاحإ ءاـغلإ مـت ىـتح ،ديدج نم مكاحملا ىلإ اهليحي وأ ىوعدلا ظفحيو         مكحلا ىغلي نأ وأ     
ةنسـل  ٣١مـقر  رياربف ىف رداصلا نوناقلاب ةيركسعلا مكاحملا ىلإ نييندملا        ليدـعتب  ١٩٦٨   

سيئرـل يركسعلا ءاضقلا ىلإ ةلاحإلا زاوج ىلع صنلا تقبأ ثيح ؛ةيركسعلا ماكحألا نوناق              
اـهتفرع يـتلا ةصاخلا مكاحملا نم جذومنل انه ضرع          نو ،ئراوطلا ةلاح لظ يف ةيروهمجلا     

  .ردغلا مكاحمب تيمس يتلاو ةروثلا دهع ىف رصم
  

  ردغلا مكاحم
ويلوي   ٢٣ةروث دعب تأشنأ ىتلا ةيئانثتسالا مكاحملا لوأ ردغلا مكاحم دعت            كـلذو   ١٩٥٢   ،

مـقر نوناقب موسرملا ددح دقو يكلملا دهعلا ىف نيلوئسملاو            نييسايسلا ةمكاحمل  ةنسـل   ٣٤٤   
ناـك نم لك مهو ردغلا ةميرجب مهتمكاحم نكمي نيذلا صاخشألا ىلوألا هتدام ىف               )١(١٩٥٢  

دـحأ وأ ناـملربلا يسـلجم دـحأ يف اوضع ناك نم لكو ،هريغ وأ اريزو وأ اماع افظوم                    
ةـمدخب افلكم ناك صخش لك مومعلا ىلعو ،تايريدملا سلاجم وأ ةيورقلا وأ ةيدلبلا سلاجملا               

لاـعفألا نـم الـعف    ١٩٣٩ةنـس ربمتبـس لوأ دعب بكتراو ،ةماع ةيباين         ةفص هل وأ ةماع       
موسرملا نم ٢ةداملا ىف اهيلع صوصنملا   .  
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وأ اـماع ابصـنم تـلوت يـتلا تايصخشلا لك تعمج دق ىلوألا ةداملا نأ ظحالن انهو                  
راـبكلا نيفظوـملا وأ ةروـثلا لبق ام تارازو يف نيقباسلا ءارزولا لثم ،ايلع ةماع ةفيظو                 

سلاـجملا  ءاضـعأ لـثم ايندـلا تايوتسملا يف ىتح و ،خويشلاو بعشلا يسلجم ءا                 ضعأو
لوأ موـسرملا ددح ثيح ؛ىعجرلا رثألاب ميرجتلا وه مهألا ةظحالملا نكل ،ةيدلبلا وأ ةيورقلا               

ماـع ردـص يذـلا موسرملا رادصإ ىلع قباس وهو ،ميرجتلا خيراتك               ١٩٣٩ربمتبس    ٥٢ ،
صنـت يـتلاو ،باقعلاو ميرجتلا ةيعورشمب ةصاخلا ةدعاق         لل ةحيرص ةفلاخم دعي يذلا رمألا     

بوقع الوةميرج ال نأ ىلع قحاللا لاعفألا ىلع الإة  نوناقلا ذافن خيراتلة   .  
  

  ردغلا ةميرج فيرعت   
ةنسل   ٣٤٤مقر نوناقب موسرملا ددح        ةرـقفلا ىـف ردغ ةميرج دعت ىتلا لاعفألا          ١٩٥٢   

  :ىلاتلا وحنلا ىلع ةيناثلا
دالبـلا حلاصـمب رارضإلا قيرطب ةيسايسلا ةايحلا وأ مكحلا داسفإ           ىلع نواعتلا    •

اـيازم ىـلع لوصـحلل كلذو نيناوقلا ةفلاخم قيرطب وأ اهيف نواهتلا وأ ايلعلا              
 .ةيسايس

وأ هسـفنل ةيتاذ ةزيم وأ ةدئاف ىلع لوصحلل ماهيإلا قيرطب ولو ذوفنلا لالغتسا               •
 .ةسسؤموأ ةكرش وأ ةئيه ةيأ وأ ةماع ةطلس ةيأ نم هريغل 

وأ ةـبارق ةلصـب هـيلإ نوـمتني نمم دحأل وأ هسفنل لوصحلل ذوفنلا لالغتسا                 •
وأ تاـئيهلا ىف بصنم وأ ةفيظو وأ ةلودلا يف ةفيظو ىلع ةيبزح وأ ةرهاصم               

  .ةصاخلا تاسسؤملا
قاروألا وأ ليـصاحملاو عئاضبلا وأ تاراقعلا نامثأ ىف ريثأتلل ذوفنلا لالغتسا             •

وأ ةصروبلا ىف ةديقملا ةيلاملا ءاضقلا ىفريثأتلا   .  
نـم لزعلاـب ةـيبيدأت وأ ةـيئانج ةبوقع يأب لخي ال امب تابوقعلا ةيناثلا ةداملا تددحو                  
وأ ةـيدلبلا سلاـجملا وأ خويشـلا وأ ،ناملربلا سلاجملا ةيوضع طوقسو ةماعلا ةفيظولا               

،           حيشرتلا نم نامرحلاو ةيورقلا    مـكحلا خيرات نم تاونس سمخ ةدمل بختنم سلجم يأل  
ةيوضـع وأ ةيسايسلا بازحألا ىلإ ءامتنالا وأ ةماعلا فئاظولا ىلوت نم نامرحلا كل              ذكو
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ىـف اهيلع صنلا مت ةبوقع رطخأو     . شاعملا نم نامرحلاو تاكرشلا ىف تارادإلا سلاجم      
  .رداغلا نع ةيسنجلا طاقسإ ىه ةريخألا ةرقفلا
  

  ردغلا ةمكحم ليكشت 
نـم الـعف بـكترا نم لك ةلاحإب هيلإ راش           ملا نوناقلاب موسرملا نم ةثلاثلا ةداملا تصن      

ةيوضـعو ضقنـلا ةـمكحم نم راشتسم ةسايرب فلؤت ،ةصاخ ةمكحم ىلإ ردغلا لاعفأ               
لـقت ال ماظع طابض ةعبرأو لدعلا ريزو مهنيعي ،ةرهاقلا فانئتسا ةمكحم نم نيراشتسم              

ةرهاـقلا  ةنيدم صنلا ددحو    . ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا مهنيعي غاصلا نع مهنم لك ةبتر         
ةـمكحملا نأ دجن انهو ،يرصملا رطقلا ءاحنأ لك اهصاصتخا لمشي نأو ةمكحملل رقمك              

يـف دراولا ليكشتلل برقأ وهو       نييركسعلا عم ةاضقلا عمج يذلا طلتخملا ليكشتلاب تذخأ         
  .ئراوط ةلودلا نمأ مكاحمو ،ةلودلا نمأ مكاحم ءاشنإ نوناق

ردـغلا ةـمكحم ماكحأ ىلع نعطلا رظحب        نوناقب موسرملا نم ةسداسلا ةداملا صن ءاجو        
  .ةيداعلا ريغ وأ ةيداعلا نعطلا قرط نم قيرط يأب
  
  ةمكحملا مامأ تاءارجإلا

ةنسل ٣٤٤مقر نوناقب موسرملا صنل اقفو ردغلا ةمكحمل ىوعدلا لاحت         ىـلع ءانب  ١٩٥٢   
ا وأ ،اهسفن ءاقلت نم ةماعلا ةباينلا بلط ىلع ءانب وأ           )٢(ريهطتلا ناجل ىدحإ رارق    ادانتـس   

اـموي رشـع ةسمخ لالخ ىوعدلا رظنل ةسلج ةمكحملا سيئر ددحيو           . اهيلا مدق غالب ىلإ   
ماـيأ ةينامثب ةسلجلا لبق ةمكحملا مامأ روضحلاب ىعدملا فيلكت نوكيو ،ةلاحإلا خيرات نم        
هـنع بوـني ايماحم لسري ملو روضحلاب هفيلكت مغر هيلع ىعدملا رضحي مل ذإو ،ةلماك                

  .هتبيغ ىف مكحتو ىوعدلا ةمكحملا رظنت
مكاـحملا نأ الإ ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا ىلع ةيرصملا ةموكحلا قيدصت مغرو    

يـتلا اياضقلا يف ديدحتلابو رصم يف يئاضقلا ماظنلل ةسيئرلا تامسلا            ىدحإتلظ ةيئانثتسالا     
  .نويسايس اهيف مهتي
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مكاـحم   : يـلوألا ةيئانثتـسال   ا مكاحملا نم ع   اونأ ةسمخ يرصملا يئاضقلا ماظنلا فرعي     
رـظنب صتـخت يـتلاو ئراوـطلا نوناق بجومب ةأشنملا مكاحملا يهو ،ئراوط ةلودلا نمأ             

ةـصاخلا باوبألا يهو ،ثلا     ثلاو يناثلا نيبابلاب ةدراولا تابوقعلا نوناق داومب ةقلعتملا اياضقلا        
مكاـحملا ماـم    أ نييندـملا ةـمكاحم يـه      : ةـيناثلا . جراخلاو لخادلا نم ةلود   لا نم أ مئارجب 

، اضـيأو   ٦ةداـملا ةيركسـعلا ماكحألا نوناق داومب ددحتي يذلا صاصتخالا اذهو             ةيركسعلا  
ًاـيأ اهيلإ ليحي نأ يف صاصتخالا ةيروهمجلا سيئرل حنمت ثيح ئراوطلا هلاح دوجوب طبترت            

هنسـل    ١٠٥مـقر نوناقلاب ةأشنملا ةلودلا نمأ مكاحم يه         : ةثلاثلا. مئارجلا نم  يـهو   ١٩٨١   
  .٢٠٠٤ماع اه  ؤاغلإ مت يتلا مكاحملا

يناـثلا نيباـبلا تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا مئارجلا رظنب اضيأ صتخت تناكو              
الإ  نيـيعيبطلا ةاضـقلا نم ئراوط ةلودلا نمأو ةلودلا نمأ مكاحم ليكشت نأ مغرو ،ثلاثلاو                

سيـئر نـم رارق   ب تباثلا اهليكشتل نييركسع ةاضق ةفاضإ ةيناكمإ ىلع صني ناك نوناقلا نأ          
فضمل مكاحملا هذه ءاشن     إذنم ةقيقحلا يفو    . ةيروهمجلا ةفاـضإلاب ،نييركسع اهليكشت ىلإ      ي  

عون امهو ةيسايسلا بازحألا ةمكحمو اهيتجردب ميقلا ةمكحم ىلإ        يـف لخدـي مكاحملا نم ن       ا 
عت متي ةيئاضق ريغ رصانعامهيليكشت   .لدعلا ريزو نم رارق بجومب مهنيي 

دـقف  . ةفلتخملا ةيسايسلا يوقلا  ىلإ  نيبستنملا نم ديدعلل تامكاحم مكاح      ملا هذه تدهش دقو   
نيملسـم ناوخ   إو ةيكارتشاو ةيرصانو ةيعويش تاميظنت  ئراوط ةلودلا نمأ مكاحم تمكاح          

ماـع ذنم ديدحتلابو تانيعستلا ةيادب يف حلسملا فنعلا لامعأ ديازت عمو ،ةيمالسإ  تاعامجو               
يندملا ةلاحإ تأدب   ١٩٩٢ ىـلإ نومتني نمم اهيلإ نيلاحملا مظعم ناكو  ةيركسع مكاحم      ىلإ ن   ي 

ـمتنملا ١٩٩٦ماـع ذنم اهيلإ ليحأ  كلذكو ،ةيلاكيدار ةيسايس ةيمالسإ تاكرحو تاعامج             ن و 
مكاـحملا اـهب تـماق يـتلا راودألل ةيسيئرلا ةمسلا تناك ًاذإ             . نيملسملا ناوخإلا ميظنت ىلإ   

ريياـعم ةـفاكل دقتفت تامكاحم لظ يف اهمامأ          نييسايسلا نيضراعملا ةمكاحم يه ةيئانثتسالا      
ضقنـلا ةمكحم ةباقر ن     عاياضقلا نم عونلا اذه داعبإ وه مهألاو ،ةفصنملاو ةلداعلا ةمكاحملا           

  .ةيرصملا
عوـنلا اذه   ىلإ  ةلاحإلا ريسفت يف ًامئاد تاطلسلا هتمدق يذلا جاجتحالا لوبق انه نكمي الو             

و ئراوط ةلاح يف    اننإةلوقمب ةيئانثتسالا مكاحملا نم      وأ ةحلسـم تاعامج عم ةهجاوم يف انن        إ 
نوسرامي ال نييرصم نينطاوم ةلاحإ تمت هنأ انحضوأ نأ قبس دقف           . فنعلا مدختست تاعامج  
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 تـمت يـتلا تاـماهتالا نـع رظنلا فرصب  ةوقلاب ماظنلا طاقسإل ًًاجهنم نونبتي الو فنعلا                 
  .تاماهتالا نم عونلا اذه سكعت يكل اهتغايص

ضبـقلا لـيبق نـم ةيئانثتـسا تاءارجإ     ـب تاطلسـلا بلاطت نأ ًالوبقم ناك اذإ ه   نأ امك 
صاصـتخالا عازتنا يف رربملا وه امف ،فنعلا مئارج عنمل ةيظفحتلا تاءارجإلاو فاقيتسالاو             

دـقتفت ةيئانثتـسا مكاحمل ةلاحإلاو ةيعيبطلا مكاحملاو          نييعيبطلا ةاضقلا نم يئاضقلا    يأ ىـلإ    
ددصـلا اذـه يـف لواـنتن فوس لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا يفو              . ؟ ةل داعلا ةمكاحملل ريياعم  

تاـكاهتنالا حيـضوتلو ،يعيبطلا مهيضاق نم نينطاوملا عازتنال جذومنك ةيركسعلا مكاحملا            
قوـقحل ةـيلودلا ريياـعملل ًاـقفو        . ةيئانثتـسالا مكاحملا نم عونلا اذه مامأ متت يتلا ةددعتملا         

  :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو ،يرصملا عيرشتلا كلذكو ،ناسنإلا
  

  ميقلا ةمكحم: الوأ
هنسل  ٩٥مقر نوناقلا اهيلع صن اهيتجردب ميقلا ةمكحم         نوناـق مـساب فورـعملا    ١٩٨٠   

نـم نطاوـملا عزني يذلا يئانثتسالا ءاضقلا روص   ىدحإلكشت يهو ،بيعلا نم ميقلا ةيامح     
نـم مهنـي   يعت رارق ردصي ةيئاضق ريغ رصانع اهليكشت يف مضت ةمكحم ىلإ  يعيبطلا هيضاق   
لثمم ةيذيفنتلا ةطلسلا  يف ة  لدعلا ريزو    يـعيبطلا ءاضقلا صاصتخال ًاحيرص ًابلس دعت يهو        .  

روتـسدلا يف هيلع صوصنملا قحلا وهو يعيبطلا يضاقلا         ىلإ  ءوجللا يف قحلل ًاكاهتنا دعتو      
نـم  دـيدعلا مضيل عستي مكاحملا هذه صاصتخا نأ اميسال       . ناسنإلا قوقحل ةيلودلا قيثاوملاو   

  .بيعلا نم ميقلا ةيامحب فرع اميف ،نوناقلا صوصنل ًاقفو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةطشنألا
  
  :ميقلا فيرعت

نوناـقلا يـف اـهيلع صوصـنملا ميقلا اهنأب ةيناثلا ةداملا صنل ًاقفو ميقلا نوناقلا فرعي              
ةيسايسـلا تاـموقملاو ةـينيدلا هـميقو بعشـلا قوقح ىلع ظافحلا فدهتست يتلا روتسدلاو          

  .ةيقالخألاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو
ةدـحولا ةيامحو ،ديلاقتو ميق نم لثمتي امو ةيرصملا ةرسألل ليصألا عباطلا يلع ظافحلاو              

  .يعامتجالا مالسلاو ةينطولا
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بـناوجلا لمشـي عـساو صاصـتخا اـهب طينأ ميقلا ةمكحم نأ دجن فيرعتلا اذه نمو                  
ةددـحم رـيغ ةضافضـف ةغايص يف ةيقالخألا         و ةينيدلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا    

ىف ةيذيفنتلا ةطلسلل كلذكو ةمكحملل       ةعساو تايحالص يطعت   اـقفو اـهيل    إنينطاوـملا ةلاح    إ 
  .بيعلا نوناقل اقفو ةمرجملا لاعفألا نم دعي ام ديدحتل

  
  :ميقلا ةمكحم صاصتخا

ي امب اهريغ نود ميقلا ةمكحم صتخت بيعلا نوناق نم٣٤ةداملا صنل ًاقفو    :يتأ 
نـم   ٦ةداـملل ًاقبط يكارتشالا ماعلا يعدملا اهميقي يتلا ىواعدلا عيمج يف لصفلا             : ًالوأ  
  .نوناقلا اذه

مـقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ةمكحملا تاصاصتخا          عيمج: ًايناث هنسـل    ٣٤   ١٩٧١ 
  .روكذملا نوناقلاب ةررقملاو بعشلا ةمالس نيمأتو ةسارحلا ضرف ميظنتب

  .نوناقلا اذه ماكحأل ًاقبط عفرت يتلا تاملظتلاو رماوألا يف لصفلا: ًاثلاث
هنسـل  ٥٣نوناـقلا نـم ةيناثلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تالاحلا يف لصفلا     : ًاعبار  ١٩٧٢ 

  .تاسارحلا ةيفصتب
روتسدلا نم٧٤ةداملل ًاقفو ذختت يتلا تاءارجإلا نم تاملظتلا يف لصفلا : ًاسماخ  .  
  
  :ةمكحملا ليكشت

نوناقلا نم    ٢٧ة  داملا صنل اقفو   دـحا ةسائرب    ءاضعأةعبس نم ميقلا ةمكحم ليكشت نوكي          
قنـلا ةـمكحم    يراشـتسم نـم ةثالث ةيوضعو ضقنلا ةمكحم سيئر باون          مكاـحم وا    ض   

  . ةماعلاتايصخشلا نم ثالثو فانئتسالا 
ةسائرب   ءاضعأةعست نم ميقلل ايلعلا ةمكحملا ليكشت نوكيو         ةـمكحم سيـئر باوـن دح       أ 

راشتسم نم ةعبرأةيوضعو ضقنلا    ضقنـلا ةمكحم  ي  فانئتـسالا مكاـحم   وأ  نـم  عـبرأو    
  .ةماعلا تايصخشلا
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ةـقفاوم دـعب لدـعلا ريزو نم رارق يئاضق ماع لك ةيادب يف ةمكحملا ليكشتب ردصيو                 
ةيئاضقلا تائيهللىلعألاسلجملا   .  

ذـهب لمعلا خيرات نم اموي نيثالث لالخ ةقيرطلا تاذب ةمكحملا ةئيهل ليكشت             لوأردصيو   ا  
  .نوناقلا

ماعلا ىعدملا ةمكحملا     مامأءاعدالا لثميو    بئان وأ يكارتشالا  موـقيو  . هيدعاسـم دح  أ وأ ه 
اهباتك ملق نم اهسيئر هبدني نم ةمكحملا ىدل رسلا         ةنامأب  ةيبلغألاب اهماكحأةمكحملا ردصتو    . 

  .اهئاضعألةقلطملا 
تايصخشلا نم ةمكحملا ءاضعأنييعت نوكي    "٢٩ةداملا صنل ًاقفوو     نيتنـس ةدـمل ةماعلا    

مهلمعل ةبسنلاب لزعلل نيلباق ريغ       ءاضعألاءالؤه نوكيو ،ديدجتلل ةلباق ريغ       لالـخ   يئاضقلا   
نوناـق يـف اـهيلع صوصـنملا         تاءارجإللاذه مهلمع نع مهتلءاسم عضختو      . ةرتفلا هذه   

  ."ةيئاضقلا ةطلسلا
  ميقلا ةمكحم مامأ ءاعدالاو قيقحتلا: ًايناث

  
  يكارتشالا ماعلا يعدملا

نأ يلع نوناقلا نم        ٥ةداملا صنت    ماـعلا ىعدـملا مـسا ةـيروهمجلا سيـئر حـشري         
ةـلاح ىـفو ،هناش يف       هيلإاهريرقت سلجملاب ةماعلا ةنجللا مدقتو ،بعشلا سلجمل يكارتشالا           

يـف هـنييعتب ةـيروهمجلا سيـئر رارق ردصي           هئاضعأ ةيبلغأبهنييعت ىلع سلجملا ةقفاوم       
   .هبصنم

هذه ققحتت مل اذإو امسا ةيروهمجلا سيئر حشري ةيبلغألا    .رخآ 
ةداملل ًاقفو    يكارتشالا ماعلا ىعدملا عبتي    راشملا نوناقلا نم     ٦  نوـكيو بعشلا سلجم     هيلإ   

ىلع هل ةيلاملا ةلماعملا هنييعتب ةيروهمجلا سيئر رارق ددحيو           همامأالوئسم   ةـجردب نوكي    نأ   
شاعملاو بترملا يفلقألاىلع ريزو   .  

دملا ةدم  يهتنتو بعشـلا سلجمل يعيرشتلا لصفلا ءاهتناب        يكارتشالاماعلا ىع     ،   وأ  هـلح  
ةيروهمجلا سيئر رارق رودص ىتح هبصنم ماهم         ءادأ يفرمتسي كلذ عمو     هـنييعت  ةداعإب   وأ  
ةقباسلا ةداملا يف اهيلع صوصنملاتاءارجإللاقفو هفلخي نمب   .  
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بعشلا سلجم    ءاضعأرشعل زوجيو    اوبلطي   نأ  ماـعلا ىعدـملا      ءافعإ  نـم   يكارتـشالا    
بلطلا مدقيو بصنملا اذه لغشل نيمزاللا رابتعالاو ةقثلا دقف           اذإهبصنم   بعشـلا سلجم    ىلإ   

زوجي الو ،اهيلع ىنب يتلا       بابسألاهب اح   ضوم لودج يف    هجاردإ  ىضـم لبف سلجملا     لامعأ   
ىعدي ةسلج يف هتشقانمل بلطلا ضرعيو هميدقت خيرات نم           مايأةعبس   ماـعلا ىعدـملا     اـهيلإ    

يف هرظن تاهجو عامسل يكارتشالا بلطلا اهيلع ىنب يتلابابسألا   .  
بعشلا سلجم قفاو     اذإو بـلط ىلع     هئاضعأ ةيبلغأب  ماـعلا ىعدـملا رـبتعا       ءاـفعإلا    

ةقفاوملا هذه خيرات نم هبصنم الزتعميكارتشالا  .    
سـلجمو ةـيروهمجلا سيـئر       ىـلإ  يكارتشالاماعلا ىعدملا مدقي    ١٥ةداملا  صنل ًاقفوو     

هـسرام دق نوكي امع ماع لك نم سرام رهش ةياهن زواجي ال دعوم يف ايونس ارير                 قت بعشلا 
امو   لامعأنم   نم هذختا امو تاقيقحت نم       هارجأ  هلو   تاءارجإ  ريرقتلا يف ريشي     نأ  اـم  ىـلإ    

ةجلاعمل   وأةلودلاب يسايسلا ماظنلا ةيامحل تاحارتقا نم هاري         نيناوقلا يف تارغث     ةيأ  مظنلا  وأ   
عباطلا تاذ    حالصإلا هجوأ وأيعامتجالا مالسلاو ةينطولا ةدحول     ا ةيامحب ةصاخلا    يعيرشـتلا  

يميظنتلا وأ نوناقلا ةدايسلاديكأت   .  
هـيلع هـتاظحالم      ءادبإوريرقتلا اذه ةشقانم بعشلا سلجملو       ماـعلا ىعدـملا     غالـبإو    

اهثحبل ددحت يتلا ةسلجلابو اهب يكارتشالا هرظن ةهجو حاضيإل  اهيف هتشقانموأ   .  
  

  يكارتشالا ماعلا ىعدملا صاصتخا: ًاثلاث
وـهو يئاضـقلا ماـظنلا يـف ةريطخلا بلاثملا دح          أيكارتشالا ماعلا ىعدملا ماظن لكشي      

صاصـتخا عزـتني وه لوألا ماقملا يفف رصم يف ةلادعلا ماظن دسج ىف ذاشلا ءوتنلا ةباثمب                 
ريبادـت ذاـختا ي     ف ةقلطملا تايحالصلا نع الضف ةماعلا ةباينلا نم ماهتالاو قيقحتلا يتطلس          

يكارتـشالا ماعلا ىعدملا تارارق نم ملظتلا نكمي الو  صاخشألاو لاومألل ةبسنلاب ةيظفحت              
واستمًاددع مضي يذلا ليكشتلا تاذ ميقلا ةمكحم مامأ الإ         عـم ةيئاضقلا ريغ تايصخشلا نم  ًاي   

ةيئ اضـقلا مظنـلا لـك يف هدجن نأ ردني يئاضق جاودزا مامأ نحن ذإ ،ةيئاضقلا تايصخشلا                
داوـملا ىـف اـهيلع صوصـنملا تاصاصـتخالا ضـعب ضرعتسـن فوـسو ،ةثيدحلا                 

يـتلا مكاحملا نم عونلا اذه لثم ليكشت نم فدهتسملا يسايسلا ضرغلا حيضوتل             ١٦،١٧،١٩
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هريدـت َايزاوم    ًايئاضق ًاماظن تقلخ دق ةطلسلا هذه     نأكو ةيذيفنتلا ةطلسلا ذوفنل لماكلاب عضخت         
ةيئاضقلا ةطلسلا نمةباقر ىأ نوداهتاهاجتاو اهحلاصمل ًاقفو   .  

نوناـقلا اذـه نم       ١٩ةداملا   ماكحأب لالخإلامدع عم    ١٦ةداملا صنت    نأىـلع   ىلوـتي  "  
ءاـعدالاو قيقحتلا ةطلس هريغ نود       يكارتشالاماعلا ىعدملا    يـقلا ةـمكحم  ماـمأ   ةبسـنلاب م   

لصـي اـم ىلع ءانب ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا        لاعفألانع ةيسايسلا ةيلوئسملل      ىـلإ  
ىلع ءانب    وأهملع   نم   غالبإ  طبضلا  يرومأم دح أو  أنينطاوملا دح   أ  ىلوـتي اـمك   يئاضـقلا    ،

ةنسل   ٣٤مقر نوناقلا يف ةررقملا تاصاصتخالا       ـتو ةـسارحلا ضرـف ميظنتب       ١٩٧١  نيم أ 
نيناوقلا هل اهررقت يتلاتاصاصتخالا نع الضف كلذ و ،بعشلا ةمالس   ."ىرخألا 

ةداملا   صنتف ىلع ١٧  اياضـق يكارتـشالا ماعلا ىعدملا ىلإ ليحت نأ ةيذيفنتلا ةطلسلل نأ        
سيـئر اـنه اـهيلإ راشـملا ةـيذيفنتلا ةطلسـلاو ،نينطاوملل ةماع ةحلصم سمت اهنأ ىرت                  

م طقف لخدتلا   فقي الو ،ءارزولا سيئرو ةيروهمجلا     سـلجم اضيأ امنإ ةيذيفنتلا ةطلسلا لبق ن         
اـنه ظـحاليو    . ةـماع ةحلصم سمت اهنأ ىري يتلا تاعوضوملا نم ًايأ ليحي نأ هل بعشلا             

لكشـت يـتلا لاعفألا عون       ددحت ال ةضافضف ةرابع ىهو ةماع ةحلصم سمي ةرابع مادختسا           
  .ةماعلا ةحلصملاب اساسم

قيقحتو صحف    يكارتشالاماعلا ىعدملا ىلوتي    " ةـماع ةحلصـم سمت      يتلا تاعوضوملا   
بعشلا سلجم    وأةيروهمجلا سيئر نم فيلكت ىلع ءانب نينطاوملل         نـم بـلط ىلع ءانب       وأ   

  ."ءارزولا سلجم سيئر
يلي امك ةعساو تايحالص يكارتشالا ىعدملا حنمل قايسلا تاذ يف١٩ةداملا ىتأت امك   :  

طبض قيقحتلا ةرورض تضتقا      اذإ فت وأ صاخشألادح  أ راضحإ وأ  هـلزنم شيتفت    وأهشيت     
ذاختا   وأ نم   ءارجإى  أ  داوـملا يـف اـهيلع صوصـنملا          تاءارجإلا   ١٢٦،  ٩٥،  ٩٤،  ٩١ ،

نوناق نم    ٢٠٦،  ١٣٤ ىـلع لوصحلا بجو ةيئانجلا       تاءارجإلا،  نـم كلذـب      رـمأ   دـح  أ 
ةداملا يف اهيلع صوصنملا ميقلا ةمكحم        يراشتسم ةـيادب يف ضرغلا اذهل ةمكحملا هبدنت        ٢٧   

نوكي   نأىلع ،اهليكشت    ةـبقارمو طبـضو نكاسملا شيتفتل ةبسنلاب ةدملا ددحمو اببسم           رمألا   
اـهيلع صوصنملا طباوضلل اقفو هلك كلذو ،ةروكذملا داوملا يف           اهيلإراشملا لاصتالا لئاسو      

ةيئانجلا تاءارجإلانوناق يف    جردـي نأ يكارتشالا ماعلا يعدملل نكمي كلذك            نـم يأ مـس     ا 
  .رفسلا نم نيعونمملا مئاوق يلع قيقحتلا ةحلصمل وه اهاري تارورضل صاخشألا
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ىـف اـهيلع صوصـنملا ةـماعلا قوقحلاو تايرحلا نأ دجن ةداملا هذه صنل اقفوو انهو       
تانامض نود ةحابتسم    ةصاخلا ةايحلا ةمرحو يصخشلا نامألاو ةيرحلاب ةقلعتملاو روتسدلا         

ا ةمكحم نم بدتنم راشتسممامأ ًاضيأ نوكي اهنم ملظتلاو ةيقيقح    .ميقل 
راـطخ  إىلع فقوتي رمألاف ماع فظوم لبق نم مت ةماعلا ةحلصملاب ساسملا ناك اذإ امأ               

ىـلع ةداـملا صنتف ةيذيفنتلا ةط       لسلا ءاضعأ ىلع ةناصح ءافضإ ىنعي امب صتخملا ريزولا        
  :ىتآلا

صتخملا ريزولا راطخإ يكارتشالاماعلا ىعدملا ىلع  " لـبق ةصتخملا ةيسائرلا ةطلسلا  وأ   
هتاصاصتخا ةرشابم دنع اهذختي      يتلا تاءارجإلا يف ءدبلا  تقلعت   اذإ  زاـهجلا تاـهج     ىدحإب   

ةلودلل   يرادإلا ماعلا عاطقلا    وأ  ةماعلا ةيرابتعالا    صاخشألا وأ  ةصـتخملا تائيهلا    راطخإ وأ   
تقلعت   اذإ تاناصـحلاو تانامضلا ةاعارم عم هلك كلذو         اهئاضعأ دحأب تاءارجإلا   ءاضـعأل  

وئش مظنتيتلاتائيهلا    .ةصاخ نيناوق اهن 
يندـملا عمتجملا تاسسؤم نوئش يف لخدتلل يكارتشالا ماعلا يعدملل صاصتخالا دتميو            

إلاب ةينعملا تاهجلا يلع نوناقلا     بجوأف ةبختنملا سلاجملا ءاضعأ رايتخا يفو      يـلع فارـش     
ةيبعشـلا سلاجملا ةيوضعل    نيحشرملا ءامسأب يكارتشالا ماعلا يعدملا راطخ       إتاسسؤملا هذه   

ةسائرل   وأةيلح  ملا سلاجم ةيوضع   وأ  ةـيباقنلا تاميظنتلا  ةرادإ   وأ ةـيدنألا  وأ تاداـحتالا  وأ 
ةيفحصلا تاسسؤملا وأةماعلا تاكرشلا   وأ  تائيهلا   اـهيف اـمب اهروـص عيمجب تايعمجلا    وأ   

ةحـشرملا ءامـسألا نـم       يأ حيشرت يلع ضارتعالا هل قحيف     طباورلا   و ةينواعتلا تايعمجلا   
نأ تررق يتلا       ٢١ةداملل ًاقفو كلذو     نيترـقفلا   ماـكحأل ةفلاخملاب متي باختنا لك الطاب عقي          

ىعدـملا نـم رداصلا ضارتعالا رارق نم ملظتي          نأهحيشرت ىلع ضرتعا نملو      .نيتقباسلا  
ةثالث لالخ ميقلا ةمكحم      مامأ يكارتشالاماعلا   خيرات نم    مايأ  دـي ىـلع ضارتعالاـب       هنالعإ   

نئاـكلا ةـيئادتبالا ةـمكحملا باـتك ملق          وأةمكحملا  باتك ملق عدوت ةضيرعب كلذو رضحم         
راشملا تاهجلا نم يأرقم اهترئادب  ةرقفلا يف اهيلإ  اهل حيشرتلا متيتلاو ىلوألا   .  

دـعوملا لـبق هن     أـش يف اهمكح ردصتو ،ةعرسلا هجو ىلع ملظتلا يف ةمكحملا لصفتو           
تاباختنالا   ءارجإلددحملا   ىلع   عوبسأب  نوـكيو   .نـكي مـل ن    أ ك ضارتعالا ربتعا ال  إ و لقألا 

هجويأبنعطلل لباق ريغ ايئاهن ملظتلا يف رداصلا مكحلا   .  
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  بازحألا ةمكحم: اعبار
نوناـقلا نم ةسماخلا ةداملا يف ةيسايسلا بازحألاب ةصاخلا ةمكحملا ءاشن           إيلع صنلا مت    

ةنسل   ٤٠مقر   ةلدعملاو   ٧٧  ةنسل   ١٧٧مقر نوناقلاب     نوناـقلاب اهليدـعت قبس دق ناكو     ٢٠٠٥   ،
ةنسل   ٣٠مقر   مقر نوناقب رارقلابو     ١٩٨١  ةنسل   ٢٢١،  نأ يـلع نوناـقلا صن ثيح        .١٩٩٤   

ةنجللا اهردصت  يتلاتارارقلا رشنت    بزـحلا سيسأت ىلع ضارتعالا مدعب       " بازحألا ةنجل  "    
نيتيموي نيتفيحص ىفو ةيمسرلا ةديرجلا       يفهسيسأت ىلع ضارتعالاب وأ      راشـتنالا   يتعـساو    

دحملا داعيملاسفنلالخ  ةقباسلا ةرقفلايفد    .  
ضارـتعالا رارـق رشنل ةيلاتلا اموي نيثالثلا لالخ بزحلا سيسأت             يبلاطلزوجيو    يـف  

ةـيرادإلا ةـمكحملل ىـلوألا ةرئادلا مامأ ءاغلإلاب رارقلا اذه            يفاونعطي نأ ةيمسرلا ةديرجلا       
صـخشلا نـم لثامم ددع اهليكشتل مضني نأ ىلع ةلودلا سلجم سيئر اهسأري              يتلاايلعلا   تاي  

ةيئاضـقلا تائيهلل ىلعألا سلجملا ةقفاوم دعب لدعلا ريزو نم رارق مهرايتخاب ردصي ةماعلا              
لـقت الو ةعمسـلا نسـحو ةءافكلاب نوعتمتي نيذلا ،ةماعلا تايصخشلاب ةصاخلا فوشكلا نم               

  .ةيعيرشتلا ةطلسلا ءاضعأ ريغ نمو ًاماع نيعبرأ نع مهرامعأ
أ ةعبرأ لالخ نعطلايفةمكحملا لصفتو     .هتضيرع عاديإ خيرات نم رثكألا ىلع رهش 

ةنسل   ٤٠نوناقلا يف صنلا نأ دجن انهو        ةـنجل تارارق يف صاصتخالا ددح دق ناك         ٧٧   
هـنأ الإ صلاخلا يئاضقلا اهليكشتب ايلعلا ايرادإلا ةمكحملل يلوألا ةرئادلا           ىلإ  بازحألا نوئش   

دارأـف ةيذيفنتلا ةطلسلا اهيلع     قفاوت ال بازحأ حلاصل ماكحأ رودص       ىلإ  يدؤي دق اذه نأ دجو      
نـم اـهني    يعت رارـق ردصي ةيئاضق ريغ رصانع لاخد       إربع ةمكحملا تارارق يف رثؤي نأ       

  .لدعلا ريزو
ءادتعا دعي طلتخملا   امهليكشتب ًافنأ امهيل  إراشملا بازحألا ةمكحمو ميقلا ةمكحم نإ        ىـلع      

عـمتجملا   يفقبطملا  أدبملا وه    و ،هنم اهلالقتسا مكاحملا دمتست   يذلا تاطلسلا نيب لصفلا أدبم        
اـهب صتخي ةدودحم تايلوئسم ةلودلا ةزهجأ نم زاهج لكل نوكي نأ اذه ىنعم               و يطارقميدلا

مث نم و هريغ نود هدحو   ةسسؤمك ءاضقلل نوكي نأ بجي       ةدـيحولا ةطلسـلا دارفأك ةاضقلا       و  
ةحورطملا ىوعدلا    يفلصفلل   مكاحملا مامأ    ءوـجللا قـح وهو ىوعدلا عون ناك ًايأ           ىـلإ      

  .ناسنإلا قوقح نم قحكيعيبطلا ءاضقلا 
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نـم وأ ةـلودلا بـناج نم ءاوس لخدت           يألدارفأك   و ةئيهك ءاضقلا عضخي نأ بجي ال     و  
اـهنيناوق هـيلع صنت ن      أب لوفكملا لالقتسالا اذه ةلودلا نمضت نأ بجي        و نييداعلا صاخشألا 

ةـيلكيه تانامـض    دوجو ةلودلا نمضت نأ ىغبني       و ةيموكحلا تاسسؤملا عيمج همرتحت ن    أبو
لخدت يأدض ة يفيظوو ريغ وأ يسايس  ةلادعلا قيبطتيف يسايس   .  

 

  ةيركسعلا مكاحملل نييندملا ةلاحإ: ًاسماخ
ىرصـملا عيرشـتلل    ًاـقبط اهتيعورشـم ىدمو ةيركسعلا تامكاحملا لوح ةماع ةرظن            

  .ناسنإلاقوقحل ةيلودلا قيثاوملا و
  :يلي ام ىلإ ةيركسعلا ماكحألا نوناق رادصإدوعي ةيادبلا ىف 

   :ىركسعلا ءاضقلاو ىرصملا عيرشتلا
ةنسل   ٢٥مقر نوناقلا مظن     مـقر نوناقلاب لدعملا      ١٩٦٦  ةنسـل    ١  تاصاصـتخا   ١٩٨٣   

نوناقلا اذه دعيو   ةيركسعلا مكاحملا ليكشتو تايحالصو    نوناـقل  ةـيخيراتلا ثـيراوملا دح    أ 
مـت دـقو     ١٨٩٣ماع يف رص    مل يناطيربلا لالتحالا ءانثأ اهعضو مت يتلا ةيركسعلا ماكحألا          ،

ةيئانثتـسا مكاحم ليكشت مت ثيح ةروثلا دهع ىلإ يركسعلا ءاضقلل نييندملا ةلاحإ يف عسوتلا               
  . نييركسعلا نم اهتاضق لكشت تناكو ةروثلا مكاحم مساب تفرع

ءاضقلا لالقتسال    يملاعلانالعإلا عورشم عم نوناقلا اذه ماكحأ ضراعتتو         رصـقي   يذلا   
ةرداصـلا ماـكحألا فانئتـسا قح لفكي الو ةيركسعلا مئارجلا ىلع ةيركسع             لا مكاحملا ةيالو  
اينوناق ةلهؤم ةيفانئتسا ةمكحم    وأةهج مامأ اهنع     ءاضـقلا لالقتـسا أدـبمب نوناقلا لخي امك   ،    

مهيضاق مامأ لوثملا     يفنينطاوملا قح بلسي    و صاصـتخا دمب نوناقلا ىضقي ثيح       يعيبطلا   
نيلماعلا نييندملا نينطاوملا ىلع ةيركسعلا مكاحملا  ةحلسملاتاوقلاب  ةـلودلا نمأ مئارج ىلع   و 

و لوألا بابلا   يفاهيلع صوصنملا    تابوقعلا نوناق نم   يناثلا  نـم ةسداسـلا ةداـملا لو       خت و  
ئراوطلا ةلاح لظ     يفقحلا ةيروهمجلا سيئرل نوناقلا      ةلاحإ   يف  مئارجلا نم   يأ  بـقاعي  يتلا   

رخآ نوناق  يأ وأتابوقعلا نوناق اهيلع     مهتاضـق نـم نييندـملا نوناـقلا اذه ماكحأ عزنت            و  
ءاوس   يركسعلاماظنلا سمت ال مئارج نع مهتمكاحمل نييعيبطلا         ةـيداعلا فورـظلا      يـف    وأ 
صصـختلا تانامـض نـم ديدعلا نأ امك    ،ةيئانثتسا ةعيبط تاذ ةيئاضق ةهج مامأ ةيئانثتسالا     

ءاضقلا   يفةضرتفملا ةديحلاو لالقتسالاو     ةـعبارلا ةداـملا ماكحأ بجوم      ب ةلوفكمل ا و يعيبطلا 
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دهعلا نم    ةرشع ةيندملا قوقحلل  يلودلا  ءاضقلا لظ    يفصلقتت ةيسايسلا    و   ال ثـيح    يركسعلا   
ةيركسعلا مكاحملا    يفطرتشي   مهلوصـح ةحلسـملا تاوـقلا طابض ىلع اهليكشت رصتقي           يتلا   

ف كلذك بسانملا   ينوناقلاليهأتلا ىلع    نـم د   ـيدعلاب بوشـم ةيركسـعلا مكاحملا لالقتسا ن        إ 
اـيلعلا ةداـيقلا تارادإ دـحأ     يركسعلاءاضقلل ةماعلا ةرادإلا نم ءزج اهنأل رظنلاب نعاطملا           

رـيزو نـم رارقب ديدجتلل ةلباق نيتنس ةدمل نونيعي اهتاضق نأ ىلإ ةفاضإلاب ةحلسملا تاوقلل                
عضـخي صن ىأ نم نوناقلا ولخي    و لزعلا ةاضقلا ةيلباق مدع أدبم عم ضراعتي ام وه         و عافدلا
نوناـقلل اهقيبطت ةمالس بقارت ايلع ةمكحم فارشإل ةيركسعلا مكاحملا نع ةرداصلا ماكح             ألا

تاوـقلل ىلعألا دئاقلا هتفصب ةيروهمجلا سيئر نم قيدصتلا ةطلسل ماكحألا هذه عضخت ثيح              
ةحلسملا تاوقلا طابض نم هضوفي نموأةحلسملا   .  

نوناـق  يـف اـهيلع صوصـنم   لا ةماعلا ئدابملا ىلع ةيركسعلا ماكحألا نوناق جرخ امك    
هـيلع صنـي امب ذخأي ال امك         يطايتحالاسبحلل ةدم ىصقأ ددحي مل وهف ةيئانجلا تاءارجإلا           

تاءارـجإ نـم مـت اـم نالـطب نم ةيبايغلا تامكاحملل ةبسنلاب ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق                 
سفن مهتملا ملس اذإ مكحلا     وأةمكاحملا   ةمكاحملا ءاهتنا لبق هيلع ضبقلا     ىقلأ وأ ه  عبتتسـي امب       

  .ًايروضح هتمكاحم ةداعإ نم كلذ
  

ةيركسعلا مكاحملل ةلاحإلا نمةنس ١٤داصح   :  
ءاضقلا مامأ ترظن     يتلااياضقلا ددع غلب     نآلا ىـتح ةيضـق     ٣٤ يركسعلا  تردـصأ   و  
قحب سبحلاب اماكحأو امهتم      ٩٢قحب مادعإلاب اماكحأ     قـحب ةءاربلاـب اـماكحأو امهتم      ٦٤٤   

ريبك ددع لظ امهتم      ٢٩٧ رارقب نوجسلا ىف     ًامهتممهن  م  ةـعباتم ءوـض     يف و يرادإلاقتعا     
ةـمظنملا تردـصأ     و مكاحملا هذه لك ةمظنملا وبودنم رضح ثيح تامكاحملا كلتل ةمظنملا         

صالختـسا نـكمي تاـمكاحملا هذه لوح ةمظنملا ريراقت نم            و مكاحملا كلت لوح اهريراقت   
   -:ةيتآلا تاظحالملا

ةفصنم ةمكاحميفقحلاو ءاضقلا لالقتسال رم تسم كاهتنا ةيركسعلا مكاحملا -أ    
رارـق ةينوناق ىدم     يفلصفلا دعب ةصاخ ةينوناق هبش ةيركسعلا مكاحملل ةلاحإلا تحبصأ            

نيمهتملا ةلاحإب  ٣٧٥/١٩٩٢مقر ةيروهمجلا سيئر     نيتيضـقلا  يف  نـمأ  ٣٩٦/١٩٩٢، ٣٩١   
اهيلع   قلطُأيتلاو  ايلع ةلود    ءاضـقلا ماـمأ ةمكاحملل      "داهجلا ميظنت ،ناتسناغفأ نم نودئاعلا    "   
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ةيروهمجلا سيئر دض   يرادإلا ةمكحم تردصأ   ٨/٢/١٩٩٢ يفو ةلاحإلا رارق فقو اوبلط     و    
رارقلا اذه فقوب اهمكح    يرادإلاءاضقلا   ةـموكحلا تماق مث  .راثآنم هيلع بترتي ام   و   رـبع   

مقر ىوعد عفربةلودلا اياضق ةئيه     علا ةـيرادإلا ةـمكحملا ماـمأ ايلع ةيئاضق   ٥١٥/٣٦   اـيل  
  .ةيروهمجلا سيئر رارق ذيفنت فقو بلط ضفر ويرادإلاءاضقلا ةمكحم مكح ءاغلإ تبلط و

نوناـق نم    ٦ةداملا صن ريسفت بلطب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ ةموكحلا تمدقت امك              
ىلع صنت  يتلاةيركسعلا ماكحألا    اـهيلع صوصنملا مئارجلا ىلع نوناقلا اذه ماكحأ ىرست          :   

لوألا نيبابلا  يف باتكلا نم    يناثلا و   تابوقعلا نوناق نم   يناثلا  مئارـج نـم اـهب طبتري ام         و  
ءاضقلا ىلإ لاحت     يتلاو ةيروهمجلا سيئر نم رارقب    يركسعلا  ىـتم ةـيروهمجلا سيئرـل       و  

مئارجلا نم   ًايأ يركسعلاءاضقلا ىلإ ليح    ينأ ئراوطلا ةلاح تنلعأ      نوناـق اهيلع بقاعي  يتلا   
رخآ نوناقيأ وأتابوقعلا   .  

اـيلعلا ةـيرادإلا ةمكحملاو     يرادإلاءاضقلا ةمكحم يمكح نيب فالخلا ساسأ ن        أل ك لذو  ، 
ءاضقلا ةمكحم تبهذ ثيح مئارجلا نم        يأةرابع ريسفت لوح    رودي   دوصـقملا ىـلإ     يرادإلا   

ادرجم اديدحت اهعونب عرشملا اهددح ىتلا        يهو مئارجلا ةملكب   ـنيعم تناك   وأ  دـعب اهتاذـب     ة   
ىلإ ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا    تبهذ نيح ىف اذه اهباكترا     نأ   لمشيل اهلولدم عستي مئارجلا ةملك         

ادرجم اديدحت    اهعونبتناك ءاوس انوناق اهيلع بقاعم ةميرج لك         عم تناك  وأ  دـعب اهتاذـب ة     ني 
  .اهباكترا

مئارـجلا نم ىأ ةرابع نأ ىلإ ريسفتلا بلط         صحف  نم ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تهتناو      
مئارـجلا   و اهتاذـب ةددحملا مئارجلا لمشت ةيركسعلا ماكحألا نوناق نم         ٦ةداملا صنب ةدراولا    

  .اهعونب ةددحملا
راـبتعاب ةـينوناق ةوق       يأهل سيل ةيروتسدلا ةمكحملا ريسفت ن       أنم مغرلا ىلعو     ال هـن   أ 

مكاـحملا ةيروتسد مدعب عفدلا فلم نأ تظحال ةيرصملا ةمظنملا نأ الإ ىأرلا دودح زواجتي               
نـم تالواـحم كـلذ عم بكاوت         و ةديدع تاونس ذنم هحتف متي مل كلذ      بقع قلغ   أةيركسعلا  

روتكدـلل ةملك     يفءاج  ام قفو   تامكاحملا هذه ىلع ةيعورشم ءافضإل ةطلسلا بناج         دـمح  أ 
داحتالا سيئرو ىرصملا بعشلا سلجم سيئر رورس         يحتف لاـفتحالا   يـف  يبرعلا يناملربلا   

بوـتكأ  ١٤ءاـعبرألا موي كلذو ىركسعلا ءاضقلا مويب         ةـميقلا اـهيف دـكأ ىـتلاو     ١٩٩٨ر     
لماوع ةثالث رفاوتل ماعلا ءاضقلل لمكملا هن       أىلإ   بهذثيح  ىلإ  ىركسعلا ءاضقلل ةيروتسدلا    

  -:ىهو هيف ةيسيئر
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ةمهاسملاو   ناسنإلاقوقح مارتحاو ةيلعافلا     رارقتسالا قيقحت  يف  تـبرعأ اـهدر ىـف       و . 
نع   ناسنإلاقوقحل ةيرصملا ةمظنملا     ءازإ ديدشلا    اهفسأ  ءاضـقلا نأ ىـلع تدـكأ        و كـلذ  

ءاضق وه    يركسعلا ةـمكاحم   يـف قـحلاو ءاضقلا لالقتسال ارمتسم اكاهتنا لثمي         و يئانثتسا   
 ةيسايسـلا قوقحلل ىلودلا دهعلا نم ةرشع ةعبارلا ةداملل اخراص اكاهتنا لثمي هنا امك ةفصنم              

ىـلإ دانتـسا   ةـمئاق   وةدياحم وةلقتسم وةفصنم ةمكاحم ىف درف لك قح دكؤت ىتلا        و ةيندملاو
ةـماعلا مكاـحملا نـم بلسـي         و هسـناجت  و ءاضقلا لالقتسا أدبمب لخي هن    أنع الضف نوناق    

  .يعيبطلا هيضاق مامأ هل ةلوفكملا هتانامض صخشلا نم بلسي واهصاصتخا
  
لقتسم ريغ ءاضق يركسعلاءاضقلا  -ب  :  

نوعضـخي مـهو ةحلسـملا تاوـقلا طابض ىلع ةيركسعلا مكاحملا ليكشت رصتقي ثيح               
ريزوـل اهرودـب عضخت ىتلا       و ةحلسملا تاوقلا تارادإ ىدحإ ىهو ىركسعلا ءاضقلا ةراد       إل
أدـبم عم ضراعتي ام وه   وعافدلا ريزو نم رارقب ديدجتلل ةلباق نيتنس ةدمل نونيعي مه      و عافدلا

 ،ال ىرـخأ ةـيحان نم      و مهماكحأ ىف مهيلع ريثأتلا مدع     و مهلالقتسا و لزعلل ةاضقلا ةيلباق مدع   
اـهقيبطت ةمالس بقارت ايلع ةمكحم فارشإل ةيركسعلا مكاحملا نع ةرداصلا م            اكحألا عضخي 

تاوـقلل ىلعألا دئاقلا هتفصب ةيروهمجلا سيئر نم   قيدصتللماكحألا هذه عضخت ثيح نوناقلل        
هضوفي نم    وأةحلسملا   ةحلسملا تاوقلا طابض نم كلذيف  تايحالـص نـم ءزـجك كـلذو        

  .ددصلا اذه يف هضيوفتو سيئرلا
نوناـق   يـف اـهيلع صوصنملا ةماعلا ئدابملا ىلع ةيركسعلا ماكحألا نوناق جر           خي امك   

 وأةـمكاحملا تاءارـجإ نم مت ام نالطب نم ةيبايغلا تامكاحملل ةبسنلاب ةيئانجلا تاءارجإلا               
نـم كـلذ هعبتتسـي امب ةمكاحملا ءاهتنا لبق هيلع ضبقلا             ىقلأ وأ هسفن مهتملا ملس اذإ مكحلا      

اعإ وأهتمكاحم ةداعإ    ماـكحألا نوناق جورخ كلذ ىلإ فاضي مكحلا رودص دعب تاءارجإلا ةد             
سبحلل ةدم ىصقأ ديدحت يفةيئانجلا تاءارجإلا نوناق نع ةيركسعلا    .يطايتحالا 

هـتيالو طسـب     يف يداعلاءاضقلل ابجح لكشي ةيركسعلا مكاحملل نييندم نيمهتم ةلاحإ نإ            
نويندملا نونطاوملا اهبكتري   يتلاعئاقولا ىلع    ماـمأ  لوثملا     يفمهتملا قح ىلع اتائتفا لثم      ت و    

عمتجملا قح ىلع ءادتعاو      يعيبطلا هيضاق ءاضـقلا ةيلالقتـسا ىـلع ظافحلا       يف  هـضوهن   و  
  .اهؤادأ هب طونملا ماهملاب
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رادهإ ةيركسعلا مكاحملا تاءارجإ لثمت     يئارجإلاىوتسملا ىلعو    ةـينوناقلا تانامضـلل     ًا   
وس ةلادعلا قيبطت نامض اهبلطتي     يتلا دادـعإل نيمهتملل   يفاكلاتقولا ةحاتإ مدعب قلعتي اميف ءا          
تملا ةشقانمو اياضقلا تافلم ىلع     عالطالا يفعافدلا ةئيهل    و مهعافد دوهشـلاو  نيمه  ناـمرح   و  

مهوـلكو نيذلا نيماحملاب ةناعتسالا     يفمهقح نم نيمهتملا     مكاـحملا دادـتعا مدـع كلذـك         و  
بيذعتلل مهضرعتب ةلصتملا نيمهتملا تاءاعداب ةيركسعلا     مهنـم تاـفارتعالا عازتنا ةلواحم     و  

هـب نيعدوملا نجسلاب نومهتملا اهل ضرعتي ىتلا تاكاهتنالا ىف ةمكحملا قيقحت مدعل ةفاضإ              
تاسـلجلا داـقعنا ثـيح نـم نيمهتملا رس          أ و نيماحملا قاهرإ ةيركسعلا مكاحملا دمعتت امك     

ةيردنكـسإلاب تاسلجلا داقعنا د     معتي ناك امك ةريبك تافاسمب ةرهاقلا نع دعبت ةيركسع عقاومب         
دـق   ونوماـحملا كلذـك   وةرهاـقلاب ن وميقم نيمهتملا نأ نم مغرلا ىلع حورطم ىسرمب وا     

مكاحملا تاعاق مهلوخد ءانثأيزازفتسالكشب شيتفتلل نيماحملا ضرعت ةمظنملا تدصر   .  
  
مادعإلا ماكحأ رادصإيفعسوتلا  -ج  :  
ةيرصملا ةمظنملا اهتدصر     يتلا و ةيركسعلا مكاحملا ماكحأل ةبلاغلا ةمسلا ن     إ عـسوتلا   يه   

عرستلاب مستت ةمكاحم تاءارجإ بقع نيمهتملا قحب مادعإلاب ماكحأ رادصإ          يف ترـشاب دقف    ،   
نمضـتت ماـكحأب تـهتنا مث اموي ةرشع ةسمخ نوضغ ىف اياضقلا ضعب ةيركسعلا مكاحملا              

  .نيمهتملا ىلع مادعإلا ةبوقع
إلا تابوقع  يفعسوتلا نأ فسؤملا نمو      تقولا   يف يتأيمادع    عـمتجملا هـيف ددشـي       يذلا   

اهئاغلإل اديهمت مادعإلا ةبوقع نم دحلا ةرورض ىلع        يلودلا ادـعإلا  ةـبوقع بستكت   و   هذـه م    
فانئتـسا  يـف مـهقح نـم اومرح دق اهتلئاط تحت نيعقاولا ن     أل رظنلاب ةروطخلا نم اديزم      

ةمكحم لبق نم اهتعجارم    وأمهدض ةرداصلا ماكحألا     نوناـق هردـهي   يذـلا ق حلا وه وىلعأ   
نـم دـيدعلا رادـهإ نم ةيركسعلا تامكاحملا تاءارجإ قفار امع الضف ةيركسعلا مكاحملا               

تـقولا ةـحاتإ مدـعب قلعتي اميف ءاوس ةلادعلا قيبطت نامض اهبلطتي             يتلاةينوناقلا تانامضلا     
مهعافد دادعإل نيمهتملل     يفاكلا اياضـقلا تاـفلم ىـلع      عالطالا يفعافدلا ةئيهل   و  ةشـقا  نم و  
مهولكو نيذلا نيماحملاب ةناعتسالا    يفمهقح نم نيمهتملا نامرح      و دوهشلا و نيمهتملا كلذـك   و  

ةـلواحم   و بيذـعتلل مهـضرعتب ةلصـتملا نيمهتملا تاءاعداب ةيركسعلا مكاحملا دادتعا مدع           
تاـكاهتنا لكشـي نأ تانامضـلا هذه رادهإ ناش نم ناك اذإ     وةونع مهنم تافارتعالا عازتنا 
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نيمهتملا ةمكاحم    يفاهرادهإ ن   إف ةفصنم ةمكا  حم ىف قحلل   مادـعإلل اهتبوقع لصت مئارج  يف   
ةايحلايفقحلل اكاهتنا  هتاذ دحب لكشي   .  

  
فنعلا فقول ةليسو تسيل ةيركسعلامكاحمل ا-د  :  

لـبق نـم فـنعلا لاـمعأ دعاصـتب تطبترا ةيركسعلا مكاحملل ةلاحإلا نإ                ظحول دق و    
تانيعسـتلا لالـخ فـنعلا ثادـحأل عباتملا نأ الإ     ةيلاكيدارلا ةيسايسلا ةيمالسإلا تاعامجلا    

مل   يركسعلاءاضقلا ىلإ نييندملا ةلاحإ نأ فشتكي        سـكعلا ىـلع لـب فنعلا فقو ىلإ دؤ          ت 
 ىـلعأ نأ دجنـس ةيركسعلا تامكاحملا       و فنعلا رشؤم نيب ةنراقملاب    و هججؤت تناك ام اريثكف   
تاطلسلا طارفإ بقع تناك اياحضلا ددعب      تسيقتالدعم   ءاضـقلا ىلإ ةلاحإلا ىف          يركسـعلا  

مـل  و ١٩٩٧ربمفوـن ىف ةريهشلا رصقألا ةحبذم دعب ةريخألا تارتفلا ىف فنعلا عجارت امك              
نـكل   و مادعإلاب ماكحأ رادصإ ىف مكاحملا هذه عسوت و       أةيركسعلا تامكاحملا ةجيتن    كلذ  نكي  

فـنعلا فـقو    ةرداـبم  و جراـخلا  و لخادـلا نيب قيسنت    و ةينمأ تاسايسل ةرشابم ةجيتن ناك       
ف ىلاتلابو  ،ةحلسملا تاعامجلا هذهب قلعتت ةيلخاد ىرخأ لماوع      و معزـلا نأ ىرت ةمظنملا ن      إ 
قئاـقح ىـلإ دنتسـي ال معز درجم وه فنعلا لامعأل اعدار لكشت ةيركسعلا تامكاحملا ن      أب

إلا قوـقحل كـهتنملا     يئانثتسالااهرهوج الإ تامكاحملا هذه نم ىقبي ال        وةيعوضوم   ناسـن   
 مكاـحملا هذه ىلإ نيملسملا ناوخإلا ةلاحإ لوح لؤاستلا ىقبي هنإف معزلا اذه ةح             ص ضرف بو
  .همادختسا ىلع ضيرحتلا وأفنعلاب قلعتت ىتلا اياضقلا نم يأ ىف اومهتي مل نيذلا و

  
  :ةاضقك نييركسعلا طابضلا ةيحالص  -ـه

نطاوملا قح    يلاحلا يرصملاروتسدلا رقأ    يضاق ىلإ ءوجللا   يف   ٦٨ةداملا   يف يعيبطلا ه 
ةداملا   يفمهسفنأ ةاضقلا لالقتسا ىلع صن امك        ال نولقتسـم    ةاضـقلا نأ ىـلإ بهذو      ١٦٦   

نوناقلا ريغل مهئاضقيفمهيلع ناطلس   لخدتلا ةطلس يألزوجي ال  و  اياضقلا يف  نوئـش  يف وأ   
لالقتسالا اذهل  ًاديكأت و ةلادعلا ددـحي نأ ىـلع روتـسدلا نم         ١٦٧ةداملا تصن هل اديسجت      و    
طورـش  نيـبيو اهليكشت ةقيرط مظنيو اهتاصاصتخاو ةيئاضقلا تائيهلا ن        وناقلا تاءارـجإ   و  
ةنسل ٤٦مقر نوناقلا ردص دق   و مهلقن و اهئاضعأ ني يعت ةيئاضـقلا ةطلسلا نأشب  ١٩٧٢   يذـلا  

ني ـي عت طورـش نوناـقلا ددـح مث ةاضقلاب    ومكاحملاب قلعتي ام لك ةحضاو صوصن ىف ننق     
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ةـباينلا ءاضـعأ     وأءاضـقلا لاجر عيمجل نييعتلا لعج        و مهتايمدقأديدحت   و مهتيقرت و ةاضقلا  
كـلذ ىف عرشملا ةمكحو  ىلعألا ءاضقلا سلجم ةقفاومب ةيروهمجلا سيئر نم رارقب ةماعلا               

زييمتلا ةهبش عفد  تاـبترم ديدحت ن    أشب ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ماكحأ تءاج راطإلا اذه ىف         و  
عرشملا صن دقف     ،ءاضقلا لاجر  ةداملا   يف  ىلع   ٦٨  مهتاـجرد عـيمجب ةاضقلا تابترم ديدحت       

نوكت نأ عرشملا نم اريدقت كلذب مايقلا         هدحو ءاضقلا سلجمب طانو    هـيلع   ريثأتلا ةهبش يفتنت     
ةيذيفنتلا ةطلسلا لبق نم اباجيإ     وأابلس   ةداـملا تصن    و لزعلل ةيلباقلا مدع   و ةناصحلا نأش ىف   و  
لزعلل نيلباق ريغ ةاضقلا نأ ىلع روتسدلا نم        ١٦٨ دوـعت مث ايبيدأت مهتلءاسم نوناقلا       مظني و    

لزعلا مدع ةنامضب انرتقم مكحلا تاذ ددرتف ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم           ٦٧ةداملا   ةنامـض    و  
ةطلسـلا نوناـق نـم       ٣٨ةدام  ( نوناقلا طرتشا طقف ليهأتلل ةبسنلاب اريخأ      و لقنلل ةيلباقلا مدع    

قوقحلاىف ةزاجإ ىلع الصاح نوكي نأ ءاضقلا ىلوتي نميف ) ةيئاضقلا كاـنه نأ ىلإ ىهتنن   و. 
ًايضاق نوكي  يكل يضاقلا يف اهرفاوت بجي صئاصخلا نم ةعومجم      ُاـيعيبط    ةدـيحلا   يـه     

  .ليهأتلا وةناصحلاو لالقتسالاو
طرتشـي ال هـن     إثيح  نايبلا ةفلاس   تانامضلا لك دقتفي ىركسعلا ىضاقلا دجن لباقملا ىف         

    ناق بلطتي مل ثيح قوقحلا ىف      ًازاجم نوكي نأ هيف  ينوناـقلا لـيهأتلا ةيركسـعلا ماكحألا نو        
  .ىركسعلا ءاضقلل ةماعلا ةرادإلا ريدمل ةبسنلاب الإ مزاللا

اهيلع صوصنملا ةمظنألا     عيمجلنوعضخي نييركسعلا ةاضقلا نأ امك       ةـمدخلا نيناوق    يف   
نيماع لك لزعلل لباق      يركسعلا يضاقلانأ امك    ) ٥٧ةدام  (ةيركسعلا   لبق وأ  كـلذ    رارـقب      
نـم رارقب نييركسعلا ةاضقلا نييعت رارق ردصي         و )٥٩ ةداملا(يف درو امك    عافدلا  ريزو نم   

  .يركسعلاءاضقلا ريدم حارتقا ىلع ءانب عافدلا ريزو 
طابرلا ةنيدمب تدقعنا     يتلا ةيشاقنلا تاقلحلا ىدحإ تظحال دقو     مزلتسـت ءاضقلا    ةيلوت ن أ   

لمعلا   يفةليوط ةسرامم    و ةصاخ تالهؤم  نمف مث نمو   يئاضقلا  ءرـملا روصتي نأ ريسعلا         
ةـقلحلا تردـصأ مـث نمو        .يضاقلاةفيظو ةيدأت ةيركسعلا مكاحملا ةعاطتسا ىف نوكي نأ           

ةيفرظلا مئارجلا      يفرظنت ىتلا مكاحملا ليكشت     " ةيلاتلا ةيصوتلا    ةاضـق نم    - ةيداعلا ريغ  -   
لالـخإلا مد   ـع عـم    و مكاحملا هذه ليكشتل ةررقملا دعاوقلل اقبط اهريغ نود ةيداعلا مكاحملا         

ةـباقر ةـيذيفنتلا ةطلسلل نوكي ال       ىتح  اهضيفخت و   أةبوقعلا ن   عوفعلا ىف ةلودلا سيئر قحب      
ماـمأ ماـكحألا اذه      يف نعطلا زاجي نأ بجي     و ةروكذملا مكاحملا اهردصت ىتلا ماكحألا ىلع       
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نوناـق   يـق ةررـقملا عاـضوألل اـقبط اهماقم موقت ىتلا ايلعلا ةمكحملا و             أضقنلا ةمكحم     
   .ةيئانجلا تاءارجإلا

ةـلداع ةمكاحم ىف قحلل اكاهتنا دعت ةيركسعلا مكاحملا مامأ نييندملا ةمكاحم نإف اريخأو              
  :ةيلاتلا تازايتمالل كلذوي عيبطلا ءاضقلا مامأ ةفصنمو

عضـخت لـب نوناـقلل اهقيبطت ةمالس بقارت ايلع ةمكحم فارشإل عضخت ال اهماكحأ           ) ١
ىـلعألا دـئاقلا هتفصب ةيروهمجلا سيئرل      يهو قيد صتلا ةطلسل ةيبايغلا   و ةيروضحلا اهماكحأ   

كلذيفطابضلا دحأ بيني نأ هل  وةحلسملا تاوقلل  .  
ءاضقلا عضخي    ) ٢ ةـمدخلا نيناوـق نـم اـهيلع صوصـنملا ةمظنألا لكل             يركسعلا   

طابضنالا اهصئاصخ مهأ نم    يتلاو ةيركسعلا  لـمعلا تايضـتقم عم      نايفانتينا  ذللا ةعاطلا  و    
عت متي امك   يئاضقلا دـيدجتلل ةـلباق نيماـع ةدمل اتقؤم        ًانييعت نييركسعلا ةاضقلا  ني  ي  زوـجي   و  

مهلزع وأمهلقن عافدلا ريزول  لزعللةاضقلا ةيلباق مدعرايعمو أدبم عم ىفانتي ام م   .  
اهدحو   يهةيركسعلا ةيئاضقلا تاطلسلا ن     إ ) ٣ ًالـخاد مرجلا ناك اذإ ام ررقت       يتلا   يـف   

كلمت نأ نود ؛الم أ اهصاصتخا يئاضق ةهجيأ  كلذيفاهتعزانم ىرخأ ة     .  
سبـحلل ةدـم ىصقأ ددحي مل         يركسعلانوناقلا   ) ٤ نوناـق فالـخ ىـلع       يطاـيتحالا    

ةداملا   يفةيئانجلا تاءارجإلا    ىلع صنت  يتلا ١٤٣  نأ   سبحلل ةدم ىصقأ        يـه  يطاـيتحالا  
  .رهشأةتس 
ةداـم   -ةيبايغلا تامكاحملل ةبسنلاب ةماعلا ئدابملا ىلع ةيركسعلا ماكحألا نوناق جرخ         ) ٥
ةيئانج تاءارجإ    ٧٧ ةمكاحملا تاءارجإ نم مت ام نالطبب ىضقت       يتلا و -  اذإ  مـكحلا اذـك       و  
ةبوقعلا طوقس لبق وا ايبايغ هتمكاحم مامتإ لبق هيلع ضبق وأ هسفن مهتملا مدق  ٠   

مـت دـقف ةيـضاملا    ًاـماع رشـع ةعبرأ   لالخ اهريراقت    و ةمظنملا تارادصإ لالخ نمو     
ىـلإ نييندملا ةلاحإ ءدب ذنم ةيركسعلا تامكاحملا تبحا          ص يتلا تاكاهتنالا ضعب صالختسا   

   -:ىتآلاك ىهوي ركسعلا ءاضقلا
  -:ةيركسعلا تامكاحملا لالخ تانامضلا رادهإ )١

ربمفون ىتح    ١٩٩٢ربمفون علطم نم ةرتفلا لالخ       اياضـق تاطلسـلا     تلاحأ ٢٠٠٠   
اـمهتم  ١٠٢٣تمض ةيركسعلا مكاحملا ىلإ اياضقلا نم اهريغ         و باهرإلا تر دـصأ  و ، 
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قحب مادعإلاب امكح   ٩٢مكاحملا هذه    نيـب حوارـتت تاـبوقعب تضـق اـمك امهتم           ) ٩٢( 
نيمهتملا نم  ٦٤٤قحب ماع ةدمل سبحلا      و ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألا   اـمهتم   ٢٩٧لصـح  و    

  .نيمهتملا نم ليلق ددعل ةبسنلاب الإ اهذيفنت متي مل هذه ةءاربلا ماكحأ نأ ريغ ةءاربلا ىلع
ملا ةلاحإ لسلسم   أدب دق و ةيركسـعلا مكاـحملا ىلإ باهرإلا اياضق        يفنيمهتملا نيند      

امهتم   ٤٨ةلاحإب ةيروهمجلا سيئر نم رارقب       ميـظنت   وناتسناغفأ نم نودئاعلا  " يتيضق يف 
ربوـتكأ تاـيرخأ ىـف ةيردنكسإلاب ايلعلا ةيركسعلا ةمكحملا ىلإ        "داهجلا ىـتلا   و١٩٩٢ 

نـم ثـلاثلا ىـف نيبراـه ةعبس         مهنيب نم نيمهتم ةينامث ىلع مادعإلاب اماكحأ تردصأ         
نـم نماـثلا ىـف ةلودلا سلجمب ىرادإلا ءاضقلا ةمكحم نم رارق رودص مغر ربمسيد                
ةداـملا نأ ىـلإ ادانتسا ايلعلا ةيركسعلا ةمكحملا ىلإ نيمهتملا ةلاحإ رارق ءاغلإب ربمسيد               

ىلع ةنيعم مئارج ةلاحإ ةيروهمجلا سيئرل لوخت مل ةيركسعلا ماكحألا نوناق نم ةسداسلا              
رارـق هنمضت ام وه      و اهنيعب اياضق وا مهتاوذب صاخشأ ةلاحإ هل لوخت مل         و رصحلا ليبس 

ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا هتمدق ىذلا       ينوناقلاريسفتلا ءاج دقف ةيروهمجلا سيئر        ٣٠يـف    
لـيحي نأ ىـف ئراوـطلا نوناق بجومب ةيروهمجلا سيئر قح ىلع ادكؤم       ١٩٩٢رياني    

ئارج ةيأىركسعلا ءاضقلل    نوناق ىأ  وأتابوقعلا نوناق اهيلع بقاعي م        اذـه ءاـج دـق       و  
   .ىركسعلا ءاضقلا ىلإ نييندملا ةلاحإ ىف عسوتلل ةعفاد ةوق ةباثمب ريسفتلا

  عافدلا ةئيه قاهرإ  وهعافد دادعإ ىف مهتملا قح رادهإ )٢
تقولا هل حاتي نأ يفمهتملا قح نإ   دق هعافد دادعإل يفاكلا  عـساو قاـطن ىلع   ردهأ   

مكاـحملا لـبق نـم ةـفلتخملا اياضقلا رظن اهب ىرجي ناك              يتلاةلئاهلا ةعرسلا   لظ ىف     
ةيضق   يفف ،ةيركسعلا ةـينامث مادـعإب مـكحلا اـهيف ردص          يتلا "ناتسناغفأ نم نودئاعلا  "   

نم   رثكأةمكاحملا قرغتست مل نيمهتم      و اموي  ٣٥  تقرغتـسا ةحايسـلا برض ةيضق       يف   
اموي ٢٨ةمكاحملا   مـقر ةيضقلا  يفو مادعإلاب ماكحأ ةعبس رودص ىلإ تهتنا و   ةنسـل  ١٩   
ةمكاحملا تقرغتسا مهنيز ةيضق مساب ةفورعملا        ١٩٩٢ ةـبوقع ىـلإ تهتنا دقف اموي        ٢٢   

اـم  مـكحلا بلق ةلواحمب نيمهتملا ةمكاحم قرغتست مل          و نيمهتملا نم نينثا قحب مادعإلا    
نم   رثكأ "١٩ـلا ميظنت   "اهيلع قلطأ    اموي ٢٥  اـمنيب  مادـعإلاب ناـمكح اـهيف ردـص     و    

اموي ٥٩نييقوشلا ةيضق تقرغتسا     تقرغتـسا   ونيـمهتم ةعبرأ مادعإب اهيف مكحلا ردص       و  
لوألا ءزجلا    –حتفلا عئالط    نيـمهتم ةـينامث مادعإب مكحلا اهيف ردص          يتلا –  اـموي  ٦٧    

ةعرس اياضقلا    رثكأتناك  و ةمكاحمب ةصاخلا ىه اهماكحأ رودص       يف  ةـلواحمب نيمهتملا    
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تقرغتسا   يتلامالع  إلا ريزو لايتغا   اموي ١٩   مادـعإلاب ماـكحأ ةتس رودص ىلإ تهتنا        و  
قرغتست مل    يتلاةيردنكسإلاب رطاخ ىلع طباضلا لايتغا ةيضق كلذك        و نم   رثكأ  ماـيأ  ١٠    
  .اهيف ديحولا مهتملا مادعإ ىلإ تهتناو

ةاراـجم ىلع مهتردق مدع نم عافدلا       يلثمم  ىواكش ترركت اياضقلا هذه رظن لالخو       
هتعرس يفةمكحملا   لصفلا   يفا    ىوعدلا يف  رارمتسال رظنلاب ديدشلا قاهرإلل مهضرعت      و  

لاوحألا نم ريثكيفايموي تاعاس رشع نم رثكأل تاسلجلا      ةـمظنملا وبودـنم ظـحال     و 
تاـمكاحملا هذه تاءارجإ ءاهنإ     يفعرستلل ىرخأ رهاظم     دـقف لاـثملا ليبـس ىـلع        و  
ةيضق   يفةمكحملا ةئيه تعمتسا      يـف ايماحم رشع ةتس ةعفارم      ل "ناتسناغفأ نم نودئاعلا  " 

ىلإ مهنيز ةيضق     يفةمكحملا تعمتسا امك دحاو موي       دـحاو موـي ىـف ادهاش       ٢٥  مـل   و  
   .طقف تاسلج عبرأ ىوس ةيضقلا قرغتست

 ينوناـقلا عافدـلا دادعإ اهبلطتي ىتلا تانامضلاب لخي عرستلا اذه نأ ةمظنملا دقتعتو             
دينفتب حمسي امب ةمكحملا مامأ ةلماك ةروصب         هضرعو عوفدـلا ميدـقت     و تاءاـعدالا ةفاك   

ـلا دـهعلا نـم      ةرشـع ةعبارلا ةداملا ماكحأب اضي     أالالخإ كلذ لكشي امك ةفلتخملا       ىلو د 
تاليهسـتلا نم   وتقولا نم حنمي نأ ىف مهتم لك قحب رقت ىتلا ةيسايسلا    و ةيندملا قوقحلل 

   .هسفنب هراتخي ماحمب لاصتالا وهعافد دادعإل هيفكي ام
اياضقلا تافلم ىلع عالطالاىف عافدلا قح رادهإ )٣   دارفنا ىلع هلكوم ةلباقم  و 

 عالـط اللةـيفاك ةـلهم ىلع لوصحلا نم اياضقلا نم ديدعلا ىف نوماحملا نكمتي مل            
ع ةلهملا هذه دزت مل ثيح مهعافد دادعإل ىوعدلا فلم ةسارد   و دـحاو عوبـسأ   ىـل    يـف  

 يـتلا مهنـيز ةيضق     يفثدح امك طقف مايأ ةعبرأ ىلإ اهضعب ىف تصلقت           و اياضقلا مظعم 
ىوعدـلا ن   أ ءاعدابةيضقلا فلم نم ةخسن عافدلا ةئيه ميلست ةمكحملا ةئيه اهيف تضفر            

اهيلع   عالطالاعافدلا ىلع نيعتي هن     أ و ةيمسر تايصخش ءامسأ اهب    مـل كلذك ةمكحملا     يف   
ةنسل   ٢٠مقر ةيضقلا ىف ةمكحملا ةئيه حمست         –مـكحلا ماـظن بـلق ةلواحم         - .١٩٩٣ 

الإ عالطالاب نيماحملل     - ١٩ـلا ميظنت    اهتاذ ةمكحملا ةعاق   يف  ن وماـحملا ئجوـف دق     و  
  .ةءورقم ريغ وةلماك ريغ ةمكحملا ىدل فلملا نم ةرفوتملا ةخسنلا نأب
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جاـجتحاب ةحايسلا برض ةيضق يف نيمهتملا نع عافدلا ةئيه ءاضعأ ضعب مدقت دقو              
 عالـط اللةررقملا مايألا ةسم    خلا ةلهم دم نم عافدلا تابلطل اهتباجتسا مدعل ةمكحملا ةئيهل         

ةحفص فالآ ةعبرأ وحن مضييذلاةيضقلا فلم ىلع   .  
الايفعافدلا تهجاو ىتلا تابوعصلا نم فعاض دقو     ضـعب تاـفلم ىـلع عالـط      

ةبترم الو ةلماك نكت مل اهنم ددع       يف تافلملا ن  أاياضقلا   هلجـس   يذـلا رـمألا وـه      و ؛   
ا عئالط ةيضق ىفو ةحايسلا برض ةيضق       يف نوماحملا  بـلق ةـلواحم ةيضـق ىفو حتفل       

ـلا ميظنتب ةفورعملامكحلا ماظن    ١٩.  
تـناك ثـيح نيمهتملا مهيلكومب لاصتالا        يف ةديدش تابوعص نوماحملا هجاو كلذك       
نيمهتملاب دارفنالا يف نيماح ملا بلط ضفرت تالاحلا ضعب ىف ةمكحملا       عافدـلا راث  أدق  و 

دـجوي ال   " هـنا كـلذ ىلع ةمكح       ملا بيقعت ناك   و ةحايسلا برض ةيضق ىف ةلكشملا هذه     
  ."اياضقلا تافلم مكيدل  ونيمهتملا عم راوحلا ىف ةرورض

  بيذعتلل نيمهتملا ضرعت بدادتعالا مدع  )٤
ةـعيبط عـم ضقاـنتي فارتعالا ن        أل اهرطخأ  و ةلدألا ديس وه فارتعالا ن    ألصألا  
اـهتنادإ ال   هسـفن ةئربتل ناسن   إلا ىعسي نأ لصألا ن    إثيح رشبلا    اـحم رـظنت اذـل      ،  مك  

نقيـتت ىـتح ةمكحملا مامأ ثحبلا طاسب ىلع          هحرط ديعت  و فارتعالا ىف ةبيرب تايانجلا     
ىأ دـجو اذإف  فارتعالاىلع هربجا مهتملا ىلع ىونعم وا ىدام هاركإ ىأ دوجو مدع نم           

ادـتعالا زوـجي ال     -:ضقنـلا ةـمكحم لوـقت اذه ىف        و امامت تافارتعالا ردهت هاركإ     د 
هارـكإلا ريثأـت تـحت عقو اذإ امك حيحص ريغ هن      أتبث  ىتم اقداص ناك ول      و فارتعالاب
ةنس ضقنلا ماكحأ جم ٢٥/١٠/١٩٦٥ ضقن( مقر ١٤   ٧٣٦ ١٤٠( .  

حالـص ديس مهتملا رق     أدقف ةيركسعلا تامكاحملا ىف اهب ذوخأم ريغ دعاوقلا هذه نأ ىلع            
ةنسل   ١مقر ةيضقلا ىف     ةيركسع تايانج    ١٩٩٤   -قبـسألا ءارزوـلا سيئر لايتغا ةلواحم         

دـق   و بيذعتلا اذه ةديلو هلاوقأ نأ     و بيذعتلل ضرعت هن  أ ٨/٢/١٩٩٤ةسلج  ب -ىقدص فطا   ع
هتاباصإ ةمكحملا  تتبثأدق   و ةمكحملا مامأ هفارتعا ركنأ    دـيلا ىف للش     و هجولاب تامروت ىه   و  

  .بيذعتلا ءارج نم للشلاب بيصأ هنأمهتملا ررق  وىنميلا
هـتافارتعا   ٢/٩/١٩٩٤ةسـلجب ةيدو    محملا ميظنت ةيضق ىف ةعمج دمح     أمهتملا ركنأ امك      

هدـجاوت ءاـنثأ    ةمظنملا بودنم رظان امك بيذعتلل ةديلو اهنأ ررق          و ةباينلا مامأ اهب ىلدأ ىتلا    
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 ًاـعقب هـب دجوف دومحم دمحم دمح       أةيضقلا ىف لوألا مهتملا مسجب ةيباص       إلا راثآلا ةمكحملاب  
نيفتكلا يفءارمح   عـقبلا هذـه ن     أةمظنملا بودن   مل مهتملا ررق دق    و نيديلاب و نيغسرلا ىتح  و  

  .ءابرهكلاب قعصلا نع ةجتان ىه
مقر ةيضقلا ىف ركب ىلع نسح مهتملا نع          يماحملاعفد دقو    ةنسـل    ٢٤  نأشـب   – ١٩٩٤   

ةسلج   -ظوفحم بيجن   ريبكلا بيدألا ىلع ءادتعالا      نالطبـب ةيركسع تايانج   ١٧/١٢/١٩٩٤   
تـبثأ دـق قـقحملا ن       أعافدلا ررق د    قف بيذعتلاو رهقلا توبثل نيمهتملل ةبوسنملا تافارتعالا      

ثـحابم راـقمب هل اوضرعت ىذلا بيذعتلل ةديلو اهنأ اوررق نيذلا نيمهتملا عيمج ىف تاباصإ           
ةساسح نكامأيفءابرهكلاب قعص  وبرض نم ىلغوظالب ةلودلا نمأ  .  

ىذـلا  -ظوفحم بيجن ةيضق   -رشع ثلاثلا مهتملا دمحم ضوعم دمحم مهتملا ىور دقو            
سـبالملا ىوس سبالم الب سلجي ناك هنأب كلذو ةلودلا نمأ ثحابمب بيذعتلل              ضرعت هن إلاق    

اـمك هدسج ىلع ةجلثم هايم عضوب دونجلا دحأ موقي ةرتف دعب             و نينيعلا بوصعم وه   و ةيلخادلا
قيلعتب نوموقي  مهنأ هيمدق نم  ه  هدسج ىلإ  يئابرهكلارايتلا لصوي    و   ىـف هوعضو    مهنأفاضأ   و    
اهليئابرهكلار ايتلا ليصوت وةللبم ةيناطب  .  

ىـلع ىلوط ىك نع ةرابع دسجلاب ىك حورج راث          آ تدجوف مهتملا ةمكحملا ترظان دقو    
رـكذ   و نطبـلا ىبناـجب نيتطقن دوجوو نطبلا لفس       أ و نطبلا ىلع أنم راسيلا    و مسجلا ىبناج 

ةـمكاحملا ءانثأ طابضلا دحأ ىلإ مهتملا راشأ دق   ودسجلا ىلع ةاوكملا عضوم تناك اهنأ مهتملا 
   .هبيذعتب ماق ىذلا وههن أ

نـمأ ثحابمب بيذعتلل ضرعت هنا       -ظوفحم بيجن ةيضق     -ةطيع وبأ رساي مهتملا ركذو        
ةـجيتن كـفلا   يـف رسك هل ثدح دق هن  أ و ةحارج ءارجإل جاتحي   و هفنأ ىف باصم هن   أ و ةلودلا  

طابضلا دحأ ىلإ   ًاضيأراشأ دق    و ءابرهكلاب قعصلا  و حربملا برضلا  ـبيذعتب ماق يذلاوه هن أ  ه  
ةنسل   ٢٣مقر ةقدرغلا ةيضق     -ءابرهكلاب   ةيركسع تايانج    ١٩٩٤  ـمهتملا رـكنأ دـقو      -  ن و 

تاـقيقحت ءاـنثأ     و ةـلودلا نمأ ثحابمب بيذعتلل مهضرعت اوتبث      أدق   و ةمكحملا مامأ مهتافارتعا  
همسـج ءاـحنأ ةـفاك       يـف برضلل ضرعت هنأب رمع هللا اطع دمحم مهتملا ركذ دقف ةباينلا              

ءابرهكلاب   هوقعص و هينيع اوبصعو  اـمم ةساسـحلا نكامألا ىفو همسج نم ةفلتخم نكامأ           يف   
هجولا يفهتباصإ راثآ كرت     عارذلا يفتاجحس   و فنألا و   ءارـج نـم نيقاسـلا       و نيغسرلا و  

  .قيلعتلا
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هللا دـبع فيطللا دبعو ىركذ راتخم        و دعس ىلع دمح  أدمحم نومهتملا هررق ام سفن وهو       
ـف يعرشلا بطلل مهتلاحإ اعيمج اوبل  ط و داوجلا دبع هتاحش نيهاش    و ميكحلا دبع  ةيضـقلا  ي   - 

ةيركسع تايانج١٠/١٩٩٤مقر    .)ةيلخادلا ريزو لايتغا(  
مـقر ةيضـقلا ىف       ١٧/١٢/١٩٩٣ةسلج ىف ةمكحملا مامأ نيمهتملا عيمج ررق امك           )٢٤ 

ةيركسع تايانج  ١٩٩٤ةنسل    هارـكإلا ةدـيلو مهتاـفارتعا نأو بيذـعتلل اوـضرعت مـهن            أ)  
  .بيذعتلاو

ىجان دمحم مهتملا     ررق دقو  ىـلع لوصـحلا مـت نينيعلا بوصعم وه          و هبيذعت ءانثأ هن  أ 
 يـف ةيليصـفت تاـفارتعا الإ ىـه ام قاروألا هذه نأ كلذ دعب فرع                و قاروأ ىلع هعيقوت  

ةيضقلا ىفو  .قيقحت هعم رجي مل هنأب مسق     أو ةيضقلا  ةنسل ٥  حتـفلا عـئالطب ةفورعملا  ١٩٩٥    
ةـمكحملا ماـمأ معنملا دبع دمحم ورمع مهتملا ررق          -ىركسعلا ماعلا ىعدملا ةرادإ تايانج    -   
ةسلج   يف روكذـملا دهاشلا نأ ةلودلا نمأ ثحابم طابض دحأ ةداهش عامس ءانثأ             ٢٩/٤/١٩٩٥   

ىـتلا ةباصـعلا ن     إثيح ضر   ألا ىلع ىقلم وه    و هآر دق هن  أ و ةلودلا نمأ ثحابمب هبيذعتب ماق    
دهاشلا اذه اهنم ىأر دق     هينيع ىلع   جاـبركلاب برضـلاب هبيذعت ىلوتي   وهبتكم مامأ دقري وه    و  

تروشـلا ادـع     هسـبالم نم ادرجم هكرت اذك هدس      جءاحنأ ىف ءابرهكلاب هقعص عم اصعلا       و  
بـلط دق    و هتباصإ تبث أ و يعرشلابطلا ىلع هضرع مت هن      أ و اديج هتوص ظفحي هن   أفاضأو  

نـم   بـلط  و يلـصألا دهاشـلا دـض بيذعت ةعقاو نع اغالب مهتملا همدق ام رابتعا عافدلا                
هـيلع    ينجملامهتملا عم قيقحتلا ءارجإل ةيركسعلا ةباينلل رمألا رادصإ ةمكحملا           هذـه   يـف    

  .ةعقاولا
ةيضقلا   يفهللا دبع ىلع هللا دبع ديعس مهتملا ررق امك           طابـض دـحأ ةداهـش      ءانثأ  اهتاذ   

ةلودلا نمأ ثحابمب هبيذعتب ماق روكذملا دهاشلا نأ ةمكحملا مامأ ةلودلا نمأ ثحابم   ناـب  كلذ  و 
تروشلا ادع اميف   هسبالم هن ععلخ   دربلا ةوسق    يفليللا لاوط كابش مامأ هكرت       و   رهـش   يـف    

اهيلع عقويل ةقرو هوطعأ    مهنأو ربمسيد  تاـباجإلا تاذـب ةـباينلا    يفىلدي نأ دبال هن إاولاق   و    
  .بيذعتلا عاونأ ىسقأل ضرعتيس الإ وةقرولاب ةدراولا

أو يفرصلاليبن دمحم وه رخآ مهتم ررق امك         ةـلودلا نمأ ثحابم طابض دحأ ةداهش ءانث         
برضـلا ىـلإ ةفاـضإلاب سبالم نودب هكرت          و ةسبالم علخ قيرط نع بيذعتلل ضرعت هنا      

همسج ءاحنأ  يفءابرهكلاب قعصلا    و اصعلاب ماـق   يذلاوه هن   أو دهاشلا طباضلا ىلإ راشأ دق      و    
   .هبيذعتب
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يلع يوطنت    اهنأ دجن ةفلتخملا اهلاكشأب هيئانثتسألا مكاحملا ضارعتساب       ةددـعتم تاكاهتن   ا 
يـعيبطلا مهيـضاق ماـمأ نم نينطاوملا عازتن امهأ ،ةيلودلا تايقافتالل ًاقفو ناسنإلا قوقحل               
مكاـحملل يئاضـقلا صاصتخالا يلع ءادتعأ تاكاهتنالا هذه دعت امك ،ةيسايس فادهأل كلذو              

  -:تاءارجإ نم يلي ام ذاختا بلطتي يذلا رمألا ةيندملا
  .ئراوطلا ةلاح ءاغلإ ) ١
ةيئانثتسألا مكاحملا لاكشأعيمجءاغلإ  ) ٢  . 

يـف ةـلودلا سـلجم ءاضـق صاصتخأب          ةدوعلاو ةيسايسلا بازحألا نوناق ليدعت     ) ٣  
 . بازحألا ةنجل تارارق يلع ضارتعالا
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  اهيف تردص ىتلا ماكحألا وةيركسعلا مكاحملا مامأ ترظن ىتلا اياضقلا
خيرات   ةيضقلا  م

  مكحلا
ددع 

  ةءارب  نجس  مادعإ  نيمهتملا

ناتسناغفا نم نودئاعلا   ١
٢٤/٢/١٩٩٢  

ربمسيد 
مهنيب ٨  ٢٦  ١٩٩٢  

نيبراه٥    
مهنيب ١٥  ٢ 
  ٣  نابراه

  داهجلا ميظنت  ٢
٢٣/١٩٩٢  

ربمسيد 
ـــــ  ٢٢  ١٩٩٣

  ٦  ١٦  ـ

  طباضلا لتقم  ٣
  رطاخ ىلع

  رياربف
١  ١  ١٩٩٣      

  ةحايسلا برح  ٤
٦/١٩٩٣  

ليربا 
٢  ٤٠  ٧  ٤٩  ١٩٩٣  

  مالعإلا ريزو  ٥
١١/١٩٩٣  

  ويام
مهنيب ٧  ١٤  ١٩٩٣  

براه١    ٣  

 ٣ و٢
مدع 
لوبق 

  ىوعدلا

  نويقوشلا  ٦
١٣/١٩٩٣  

  سطسغا
 ١مهنيب ٤  ٣٢  ١٩٩٣

  ٧  ٢١  براه

  مهنيز  ٧
١٩/١٩٩٣  

  ربمتبس
٢  ٤  ٢  ٨  ١٩٩٣  

  ١٩لا ميظنت   ٨
٢٠/١٩٩٣  

  ربوتكأ
٤  ٤  ٢  ١٩  ١٩٩٣  

  )١(حتفلا عئالط   ٩
١٨/١٩٩٣  

  ربوتكأ
مهنيب ٨  ٥٥  ١٩٩٣  

نيبراه٢    
مهنيب ١٣  ٣ 
  ١٤  نابراه

  ربوتكأ  )٢(حتفلا عئالط   ١٠
  ٢٩  ١٨  ـ  ٤٧  ١٩٩٣

  )٣(حتفلا عئالط   ١١
٢٣/١٩٩٣  

  ربوتكأ
١٤  ١٨  ١  ٣٣  ١٩٩٣  

  )٤(حتفلا عئالط   ١٢
٢٤/١٩٩٣  

  ربوتكأ
مهنيب ١٧  ـ  ٥٤  ١٩٩٣  ١ 

  ٣٧  براه

  ىنارب ىديس  ١٣
١/١٩٩٤  

رياربف
٣  ٣  ٦  ١٩٩٤    

سرام  ءارزولا سيئر  ١٤
مهنيب ٩  ١٥  ١٩٩٥  

نيبراه٣    ١  ٥  

  ةيلخادلا ريزو  ١٥
١٠/١٩٩٤  

هيلوي
٢  ١٠  ٥  ١٧  ١٩٩٤  

  ةيدومحملا  ١٦
١٩٩٤/  ١٩  

سطسغ أ
مهنيب ٢  ١١  ١٩٩٤  

براه١    
مهنيب ٩  ٣ 

    نيبراه
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  ةقدرغلا  ١٧
    ١٤  ٢  ١٦  ربمسيد  ٢٣/١٩٩٣

  ظوفحم بيجن  ١٨
  ٣  ١١  ٢  ١٦  رياني  ١٩٩٤/ ٢٤

  داهجلا ميظنت  ١٩
  ١١  ٢٩  ٢  ٤٢  ويام  ٥/١٩٩٥

  نوملسملا ناوخإلا  ٢٠
٨/١٩٩٥  

ربمفون 
٤٩  ١٩٩٥  -  

ةبوقع ٣٤  
 ٥: ٣نم نجسلا 

  تاونس
١٥  

  نوملسملا ناوخإلا  ٢١
١١/١٩٩٥  

ربمفون 
٣٣  ١٩٩٥  -  

ةبوقع ٢٠  
 ٥: ٣نم نجسلا 

  تاونس

 ١ و١٢
مدع 

  لوبق

نوملسملا ناوخ إلا  ٢٢
١٣/١٩٩٥  

ربمفون 
نجسلا ةبوقع ٢  -  ٣  ١٩٩٥

تاونس٥ :٣نم       

  نادوسلا نم نودئاعلا  ٢٣
١٩/١٩٩٥  

ربمفون 
نجسلا ةبوقع ٢  -  ٣  ١٩٩٥  

تاونس٥ :٣نم     -  

  طسولا بزح  ٢٤
٥/١٩٩٦  

سطسغا 
نجسلا ةبوقع ٨  -  ١٣  ١٩٩٦  

  ٥  ٥: ٣نم 

  ربمفون  ةحلسأبيرهت  وللست  ٢٥
٢  ٨  -  ١٠  ١٩٩٦  

  رياني  ةورم وةدجام امنيس  ٢٦
٢  ١٣  ٤  ١٩  ١٩٩٧  

  كونبلا تاريجفت  ٢٧
٥٦/١٩٩٧  

ربمتبس 
٧٠  ٤  ٩٨  ١٩٩٧  

 ١ و٢٣
ءاضقنا 

 ىوعدلا
  ةافولاب

  ىليلخلا ناخ  ٢٨
٦٠/١٩٩٧  

ربوتكأ 
٣١  ٥٣  ٣  ٨٧  ١٩٩٧  

ربوتكأ   ىرصملا فحتملا  ٢٩
١  ٦  ٢  ٩  ١٩٩٧  

ربمفون   ليومتلاب مهتم بيبط  ٣٠
١  -  ١  ١٩٩٧  -  

  شاور وبأ ميظنت  ٣١
٥٩/١٩٩٨  

رياربف 
٣٢  ٣١  ٢  ٦٥  ١٩٩٨  

  اينابلأنم نودئاعلا   ٣٢
٦/١٩٩٨  

ليربا 
٢٠  ٧٨  ٩  ١٠٧  ١٩٩٩  

  ةينهملا تاباقنلا ةيضق  ٣٣
١٨/١٩٩٩  

ربمفون 
٥  ١٥  -  ٢٠  ٢٠٠٠  
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  شماوهلا
  

ةنسل ١٧٣مقر نوناقلا ردص   .١ مـقر نوناقب موسرملا ماكحأ ليدعتب  ١٩٥٣   
ةنسل   ٣٤٤ وـه ردـغلا ةـميرجل يئاـنج دصق ةفاضإب ىلوألا ةداملا            ١٩٥٢ 

تاـبوقعلاب ةـصاخلا ةيناثلا ةداملا ليدعت مت كلذك ،دالبلا ةحلصمب رارضإلا            
نـهملا وأ ةرحلا نهملا ةسرامم نم نامرحلا ةفاضإب ر          دغلا ةميرجل ةررقملا  

  .ماعلا يأرلا ىف ريثأتلا وأ يموقلا داصتقالا ىف ريثأتلا تاذ
ةنسل ١٣٠مقر نوناقب موسرملاب اهليكشت مت ناجللا هذه     .٢ نأـش يف  ١٩٥٢   
ماظعنييركسع ةداق نم ةلكشم ىهو ةيموكحلا ةادألا ريهطت  . 
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  الرابعالباب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدفع بالقضاء إىل اال السياسي
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  عساتلالصفلا 
  
  
  
  

  ..الدور السياسي للقضاء املصري
   اإلشكاليات وااالت،املفهوم

  
 

                         
          

  
  لــخدم

تاـباطخلا رواـحم زرـب      أ نم ًادحاو لكش ،ةيرصملا ةيئاضقلا ةعامجلاو ،ءاضقلا رود        
ةدـيدجلا ةـيجاجتحالا تاعامجلا نمو ،ةضراعملاو ةيمسرلا ةينوناقلاو ةيروتسدلاو ةيسايسلا           

اهتاوخأو ةيافك  –اهفالتخا ىلع    ذـنم ،ىبسنلا ىسايسلا كارحلا تارتف لالخ     -  ىـتحو  ٢٠٠٤   
اذـهو ،دعب امو    ٢٠٠٥ىف ةريخألا ةيناملربلاو ،ةيسائرلا تاباختنالا ءارجإ دعب ام          ماـمتهالا   ،   

ءاعدتساو ًاروضح رثكأو ًافثكمادب نأو ،ًاديدج سيل ماعلا لدجلا ىف   .  
                                                 

بتك ريرحت سيئرو مارهألا ةديرجب ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم ريدم دعاسم* زكرملا   . 



 -٢٨٢-

نـم وه ةيروتسدلاو ةيسايسلا تاباطخلا ىف       ةاضقلل ىسايسلا رودلاو    ءاضقلا ءاعدتسا نإ    
ىطلسـتلا ىسايسـلا ماظنلا لظ ىف ًايخيرات ةفولأملا رومألا نمو ،ةيرصملا ةسايسلا رهاوظ              

ًارصـح ال ًاليثمت اهنم ركذن ةديدع رومأ ىلإ كلذ دوعيو            ١٩٥٢وي  لوي ةروث دعب سسأت ىذلا      ،
  :ىلي ام

ةددعتملا هريتاسدب  –١٩٥٢ويلوي ماظن لظ ىف     ىرصملا ىروتسدلا ماظنلا ن     إ -١ مسـتا   -   
لـمجم نـم    % ٦٣ –ةـيروهمجلا سيئر عقوم لوح ةيروتسدلا تايحالصلاو ةوقلا زيكرتب          

اليدعتو ١٩٧١روتسد ىف ةدراولا تايحالصلا      مكارـت نـع ًالضـف       -لاثملا ليبس ىلع هت        ،
  .ماظنلا روطت لحارم ةليط ةينوناقلاو ،ةيروتسدلا طباوضلاو رطألا جراخ ةيعقاو تايحالص

تدأو ،رودلا اذه تسرك ةيطارقوريبو ةيتلود ةفاقث لظ ىف ،ةيروهمجلا سيئر ةنميه ن إ
ناك انه نم . امهنيبنزاوتلا ىف للخلاو ،تاطلسلا نيب لصفلا ىف ةرمتسم ةمزأ زورب ىلإ 

دعاوق لامع إو ،ىروتسدلا نزاوتلا ىف اهرودو ،ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا لوح باطخلا
 ًاءزج ىه ،ةماعلاو ةيدرفلا تايرحلاو قوقحلا ةيامحو ،نوناقلا ةلودو ،ةينوناقلا ةيعورشملا
ر وطتلا سسأ لوح رمضملاو حيرصلا ىهقفلاو ىميداكألا سردلاو ،ةيسايسلا تاباطخلا نم

ةاضقلا ىدان نايبو ١٩٦٧وينوي ةميزه باقعأ ىف كلذو ،ىباينلاو ،ىطارقميدلا   ،١٩٦٨ ،
سرام٣٠نايب ىف نوناقلا ةدايسو ةيرصعلا ةلودلا لوح باطخلاو    .خلإ..  

ماـعلا لدـجلاو تالاجسلا ةفاك ىف ًازراب ناك ةاضقلاو لقتسملا ءاضقلا رود روضح نإ               
روـطت لحارم ةليط ةمكاحلا ةيسايسلا ةوفصلا اهيف امب ا    هفالتخا ىلع ةيسايسلا ىوقلا ةفاك نيب     

ىربكلا ةيسايسلا تامزألا باقعأو ايانث ىفو      ١٩٥٢ويلوي ماظن    لالقتـسا نيـب طابترالا ن      إ. ، 
لكـش ،ىسايسـلا حالـصإلاو ،ةيطارقميدلا نيبو         -ةماعلا ةباينلا اهلخادو  –ةيئاضقلا ةطلسلا     

  .ةيروتسدلاو ،ةيسايسلا تاباطخلا تاعوضومزربأ دحأ ًايخيرات
ديلاقتلا تلكش - ٢ راودأ نمض – ًايسيسأت ًارود ةيئاضقلا ةعامجللةينهملا   ىف - ىرخأ   

نيناوقلا قاسنأ ةملقأ نع ًالضف ،هتايقالخأو هميقو هتايبدأو هدعاوقو ،ىئاضقلا لقحلا ريوطت 
ةراعتسا ذنم ىرصملا ىداصتقالاو ىسايسلاو ىعامتجالا عقاولا عم ةيبرغلا ةيعضولا 

ىف ةثيدحلا ةلودلل ةيئاضقلاو ةينوناقلا ةسدنهلا نم ءزجك ًاساسأ ةينيتاللا ةيبرغلا تاموظنم لا
اهرودو ةيئاضقلا ةنهملل ةينهملا ديلاقتلا خوسر ن إ. )١(ةيلاحلا ةلحرملا ىتحو ،رصم

تاطلسلا نيب للخلا رهاوظ ةهجاوم ىف ةوقلا قاروأ ضعب اهل ىطعأ ،ءانبلاو ،ىسيسأتلا 
ةبيه –هطامنأو هرداصم ددعت ىلع–ىئاضقلا باطخلا بستكاو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا حلاصل   
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ةاضقلاو ءاضقلا ةمكاحلا ةوفصلا تمرتحا ثيح ،ةديدع تايوتسم ىلع ًاماع ًامارتحاو ًالوبقو 
نإو ،ةيرصملا ةلودلا ةينب نم ءزجك ىمسرلا ىسايسلا باطخلا ىوتسم ىلع ةماع ةفصب 

مكاحمك ،ىئانثتسالاو صاخلا ءاضقلل تاهج ءاشنإ ىلإ ةيسايسلا اهفادهأ ضعب قيقحتل تأجل 
ءاضقلا ىلإ ةيسايسلا اياضقلا ضعب ةلاحإو يفرعلا مكحلا ةدايسل ًارظن ،ئراوط ةلودلا نمأ 

 ، ةيزاوم ماهتا ةطلس ىلإو ،بازحألا نوئش ةمكحمو ايلعلا ميقلاو ،ميقلا ىتمكحم وأ ىركسعلا
ةلواحم ىئانثتسالا ءاضقلا ىلإ ءوجللا لكش . ىكارتشالا ماعلا ىعدملاك ،ةماعلا ةباينلل

ةيقالخألاو ةينهملا هثيراومب –ىعيبطلا ءاضقلا لوح فافتلالل  ىتلا ،ةيئاضقلا ئدابملاو –   
حلاصمو فادهأ قيقحت ىف ًارود بعل ىئانثتسالا ءاضقلا ن إمث ،هروطت ىدم ىلع اهاسرأ 

،. ةمكاحلا ةوفصلاو ،ىطلستلا ماظنلل ةيسايس ىرصملا ءاضقلا ناك ىرخأ ةيحان نم  
ىوقلاو ،ةيعافدلا اميسالو ىندملا عمتجملا تامظنم لبق نم ريدقتلاو لوبقلل ًاعوضوم 
ةمكاحلا ةوفصلاو ةيسايسلا ةطلسلا عم تمداصت ىتلا ىوقلا اميسالو ،اهفالتخا ىلع ةيسايسلا 

ةيم السإلا تاعامجلاو ،نيملسملا ناوخإلاو ،برعلا نييموقلاو نييرصانلاو نييسكراملاك
  .نييلاربيللاو ،ةيسايسلا

رارقإ لاجم ىف اميسالو ،ةديدع ةيعامتجا تائف ليبق نم ءاضقلا مارتحاب ماع لوبق ةمث 
، نوناقلا زكارملا ىلع عارصلا مسحو ،ةيدرفلاو ةماعلا قوقحلا ىرخأ ةيحان نم ةعزانتملا ةي
مسح يف زي متملا ينهملا هئادأو ،هتهازنو هتديح لاجم يف هتناكمو ءاضقلا رود يكذي
بختنمل ا اهلثممو ةيئاضقلا ةعامجلا بلاطم تلكش مث نم. ةيئاضقلا تاموصخلاو تاعازنلا
ًاسيئر ًاروحم ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا وحن ةيعرفلا يداونلاو ماعلا ةاضقلا ىدان سلجم يف  

 ، ةثيدحلا ةيجاجتحالا تاعامجلل ينوناقلاو يروتسدلا يسايسلا يمالسإلا باطخلا رواحم نم
ناوخإلا ةعامجو ،يطارقميدلا يمدقتلا ينطولا عمجتلاو ،دفولاك ةضراعملا بازحألا ضعب و
ءاضقلا لالقتساو ،يسايسلا حالصإلا نيب طبرلا . ةينوناقلا ةيعرشلا نع ةبوجحملا نيملسملا

، ٢٠٠٤يماع لالخ دالبلا هتدهش يذلا يبسنلا يسايسلا كارحلا حمالم نم ءزج وه 
دوع نع ريبعت وهو٢٠٠٥ بلاغ تامامتها ةمئاق ىلإ ةينوناقلاو ،ةيروتسدلا ةلأسملا ة ، 

  .نييرصملا نييفحصلا ضعبو ،نينانفو ءابدأو باتك ةعامجو ،ةيسايسلا ةوفصلا
حالصإلا ىف ءاضقلا رودب اهفالتخا ىلع ةيسايسلا ىوقلا ةيبلاغ تامامتها تديازت - ٣  

رودصو ،ةديدجلا ةيجاجتح الا تاعامجلا زوربو ،ىبسنلا ىسايسلا كارحلا لظ ىف ىسايسلا
تاباختنالا ىلع ه ئاطشنو يندملا عمتجملا تامظنم ضعب ةباقر لوح ةمهمةيئاضق ماكحأ 
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لوح ماعلا ةاضقلا ىدان ريراقتو ،ةيناملربلاو ،روتسدلا نم ٧٦ ةداملاليدعت دعب ةيسائرلا   
، يلمعلا ةهازن تسم ىتلا ةديدعلا تاكاهتنالاو ،نيبخانلل ةيندتملا روضحلا بسن ةيباختنالا ة

لامعأو ،ىنطولا بزحلا نع نيحشرم حلاصل رئاودلا ضعب جئاتن باش ىذلا ريوزتلاو 
 ، نمألا نم ىباجيإلا لخدتلا وأ نمألا تاوقل ىبلسلا دايحلا لظ ىف تمت ىتلا ةجطلبلاو فنعلا

ناوخإلا ةعامج –موصخلا ىديؤم نم نيبخانلا عنمب ءاوس ،ىنطولا بزحلا ىحشرم حلاصل   
قيدانصو راقم ىلإ لوصولا نم –نيضراعملا نيلقتسملاو ةضراعملا بازحألاو ن يملسملا  

 ، مهلزانم نم جورخلا نم ةثلاثلا ةلحرملا ىفيركفمىرق ىبخان عنم وأ عارتقالا   .خلإ..  
ةـيمهأ تزرـبأ ،ةيباختنالا تايلمعلا ءانثأ ةدياحملاو ةهيزنلا مهفقاومو ةاضقلا ريراقت نإ             

،          إلا ةيلمع ىف ةاضقلا رود     ةيسايسـلا ةضراعملا ىوق رظن ةهجو نم لومأملا ىسايسلا حالص
نيرـكفملاو نيفقثملا ضعبل ىدقنلا باطخلا رظن ةهجو نمو ،ةديدجلا ةيجاجتحالا تاعامجلاو            

  .دعب امو ،تاينيعبسلا ليج يركفماميس الو ،نييرصملا باتكلاو 
ردنكسإلابو ،ماعلا ةاضقلا ىدانل ةيمومعلا تايعمجلا تانايب نإ     -٤ ليدـعت عورشم لوح ةي   

ءاضـقلا لالقتـسا نيـب تـطبر ،ةاضقلا خويش ضعب تاباطخو            )٢(ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق    ،
بازـحألا معدـل فيظوتو ،لعافت ثدح لب ،ىسايسلاو ىروتسدلا حالصإلاو ،نوناقلا ةلودو             
ماـعلا ةاضقلا ىدانو ،ةيئاضقلا ةعامجلا ةكرح ىف ،ءاضقلا لالقتسال ةيجاجتحالا تاعامجلاو            

ةيعيرشتلاو   –ةيذيفنتلا ةطلسلا ءازإ مهفقاوم مع      دو رـيرمت لجأ نم ىلعألا ءاضقلا سلجمو        –   
ىـف ةـيمومعلا ةـيعمجلا هـترقأو ةاضـقلا خويش ضعب هفصو ىذلا ةاضقلا ىدان عورشم                 

٣(١٨/١/١٩٩١(.  
فارـشإلاو ،ةيئانثتـسالا نيناوقلاو ئراوطلا ماظن ءاهنإ لوح ةديدعلا ةاضقلا تابلاطم نإ             

ءاضـقلاو ،ضقنـلا ةـمكحم اهردصت ىتلا ماكحألاو ،ةيباختنالا تايلمعلا            عيمجى  لع لماكلا   
،         عيمجنع ًامغر ،مهتناكم نم تززع ،ىرادإلا        ةـيذيفنتلا ةطلسـلا اهـسرامت ىتلا طوغضلا  

بازـحألا بلاغ ىدل ماع كاردإ عويش نع ًالضف ،ماعلا ةاضقلا ىدان ىلع ةمكاحلا ةوفصلاو               
،       اعامجلاو نيلقتسملاو ةضراعملا   ددجلا نييطارقميدلا نيركفملا ضعبو ،ةديدجلا ةيجاجتحالا ت

  .راطإلا اذه ىف لقتسملا ءاضقلاو ةاضقلا رودو ،ىسايسلاو ىروتسدلا حالصإلا مزالت نم
، ١٩٥٢ويلوي ماظن عم ةيرصملا ةيئاضقلا ةعامجلا تامزأ نإ  هسيسأت ةيادب ذنم تأدب  

، ثتسا ةيئاضق ةزهجأ ءاشنإ لاجم ىف ءاوس لازت الو ةيئاضقلا تائيهلا ليكشت ةداعإ وأ ةيئان
ةاضقلا ىدان نايبو١٩٦٧وينوي ةميزه دعب  ماع ،  ةطلسلا نيب تافالخلا ىلإو ١٩٦٨   ،
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) ٤(ةيلاحلا ةلحرملا ىتح ،تاداسلا سيئرلا مكح ذنم رصم ةاضق ىدان نيبو ،ةمكاحلا ةيسايسلا

بلاكتو ،ةيسايسلا ةيعرشلا صقنو ،تاناقتحالاو تاعازنلاب مستي ىسايس قايس لظ ىف 
ةيروهمجلا ةيكيرمألا ةرادإلا نم –ةيلودلا ةيسايسلا طوغضلا ةغوارمو ةحوارمو تامزألا   

نمو ،ةيسايسلا ةطلسلاو ةموكحلا ىلع - ةيبوروألا ةعومجملا لود ضعبو ،ةظفاحملا   
ًاددجم ديازتي .ىسايسلاو ،ىروتسدلا حالصإلاب بلاطت ىتلا ىملوعلا ىندملا عمتجملا تامظنم  

ةمث ن إلب ،ًامومع ىسايسلا حالصإلا ىفو ،ةاضقلاو ،ءاضقلل ىسايسلا رودلا نع ثيدحلا 
لالقتساو ةهازن ىلع ريثأتلاو ،ءاضقلا سييستب ةمكاحلا ةيرصملا ةطلسلل هجوي ًاماهتا  

ام وهو ،نييسايسلا اهموصخ ءازإ اميسالو ،ةيسايسلا اياضقلا ضعب ىف ةاضقلاو ،ءاضقلا 
  .ددصلا اذه ىف ةيقوقحلا تامظنملا ضعبو ،ةيبرغلاو ةيكيرمألا مالعإلا ةزهجأ ضعب هتددر

  :ىلي اميفىرصملا ءاضقلل ىسايسلا رودلا لوانتن فوس 
  .ىرصملا ءاضقلل ىسايسلا رودلا موهفم: ًالوأ
  .رشابملا ريغو رشابملا ىسايسلا رودلا: ًايناث
  .هتالاجمو ،رودلا ةيلاعف: ًاثلاث
  .نولعافلاو ،بابسألا: ءاضقلل ىسايسلا رودلا ءاعدتسا: ًاعبار

  
  ىرصملا ءاضقلل ىسايسلا رودلا: ًالوأ

 ، ، وأ رود نع ثيدحلا بوشت ةيساسح ةمث ةوفصلا ىدل –ءاضقلل ةيسايس ةفيظو وأ دعب  
ءاضوض كانه نأ كلذ عجرمو - ةاضقلاو ،ةضراعملا فارطأ ضعبو ،ةمكاحلا ةيسايسلا   

انئش اذإ ،اهيف قحلا هجو نايبو ،ةلأسملا هذ ه ةشقانم لوح ةرتف ذنم ةراثم ةيسايسو ةيركف
ردصمو . هل نيضفار نيبو ،رودلا اذهل نيديؤم نيب ،مكاحملا ةغل نم ريبعتلا اذه ةراعتسا

 ، ةسايسلا نع ءاضقلا داعبإب ًامئاد بلاطي ىذلا ،ةيذيفنتلا ةطلسلا باطخ وه فالخلا اذه
نيناوقلاو ،ئراوطلا نين اوقل دقن ىأ يموكحلا مالعإلا ضعب ،يمسرلا باطخلا تعنيو

وحن ىلع ةيباختنالا ةيلمعلا ىلع ةاضقلا فارشإب ةبلاطملاو ،ةسايسلاب لمع اهنأب ةيئانثتسالا 
ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكح رودص ىتح ةفصلا تاذب تفصو ،طابضنالاو ةيدجلاب مستي 

ةاضقلا رو د لوح طغللا ةراثإ نم فدهلاو. ةيباختنالا ةيلمعلا ىلع ىئاضقلا فارشإلاب
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هراودأ نمدحاو ةسرامم نع ةاضقلا ةعامج داعبإ فدهتسي ،ىسايسلا ةشقانمف ،ةيساسألا م   
نوناق اهسأر ىلعو ىئانثتسالا نوناقلا مظن ءاغلإب ةبلاطملاو ،ءاضقلا لالقتسا ةلأسم  
نيب لصفلاب ةقلعتملا رومألا ةشقانمو ،ةسايسلاب ًالاغتشا سيل ،هب طبترملا ءاضقلاو ئراوطلا  ،
ىروتسدلا ماظنلا ىف تاطلسلا ميظنتب قلعتت رومأ ىه اهنيب اميف نزاوتلاو تاطلسل ا
  .ةيئاضقلا ةطلسلا لمع ميمص ىف لخدت رومأ ىهو ،ىسايسلاو

اهب دصقيو ةسايسلا لوح ،ىموكحلاو ىذيفنتلا باطخلا هحرطي ىذلا موهفملا نأ ودبي 
، اسايسلاو ،مكحلا ىلع ىبزحلا ذبانتلاو ،سفانتلاو ،عارصلا ةيبلسلا بناوجلا ىلع وأ ةماعلا ت

 ، ، وأ مناغملا ىلع عارصلاك ،ةسايسلل ةغوارملا ةغللاو ،تاءارتفالاو ىسايسلا ءاوتلالا
ىف ةدئاسلا ةعزانتملا تاباطخلا بلاغ ىف ةسايسلا اهب فصوت ىتلا تامسلا كلت . ليلضتلاو
اذهب ةسايسلا نع ءاض قلا داعتبا ةرورضل ةراشإ ىأ نإف مث نمو. ةيرصملا ةيسايسلا ةايحلا

مهدعبت ةيماس ةناكمو عقوم ىف ةاضقلاو ،ءاضقلا عضو ىف ةبغر هرهاظ ىف لمحي ،ىنعملا 
ًاميلس ودبي ةيلاكشإلل حرطلا اذه عبطلابو . فلاسلا ىنعملاب ةسايسلا" اياند"ىف سامغنالا نع 

ريغ ركذلا ف نآ ،عئاشلا ىرهاظلا مهفلا نأ الإ ،ضعبلا دييأت بطقتسي دقو ،رومألا رهاظ ىف
نع دويقلا عفر ةرورضو ،اهنيب لصفلاو ،تاطلسلا نيب نزاوتلا ىنعمب ةسايسلا نأل قيقد 

 ، ، وأ نينطاوملا تايرح اهتامكارتو اهعزانتو اهتاضقانتو ،تاعيرشتلا ضومغ ةلازإ
قوقحلل ذيفنتلاو ،عيرشتلا ىتطلس كاهتناو ،ةينوناقلا زكارملا تاذ ميظنت ىف تايجاودزالاو 

ىه ةماعلاو ةيدرفلا مهقوقح ةيامح ىف ءاضقلا رودو ،نينطاوملل ةيساسألا ةماعلا ت ايرحلاو
قاطن نمض لخدتو ةينوناقو ،ةيروتسد ىوتسملا تاذ ىف اهنكلو ،ةيسايس ودبت رومأ 
اهتفيظو قاطن نع اهجورخ مدعو ةفلتخملا مكحلا تاطلس لمع نسحو ،ةطلس لك تامامتها 

هلوح ةبئاش ال ًايسايسو ًايروتسد ًالمعدعت مث نمو ،اهتيحالصو ةيروتسدلا ةسايسلا ن إ.  
 ، ةيبزحلا لامعألا ىف ةاضقلا سامغنا ىه ،ىمسرلا ىسايسلا باطخلا هفدهتسي ىذلا ىنعملاب

 ، ضعب وأ ةيسايسلا بازحألا ةيوضعل مامضنالا وأ رخآلا دض بازحألا دحأ ةرصانمو
تاعامجلا وأ نيملسملا ناوخإلاك ةينو ناقلا ةيعرشلا نع ةبوجحملا ةينيدلا ةيسايسلا تاعامجلا
نم قنتعي نأ ىضاقلا قح نم نإف تقولا تاذ ىف نكلو .ةيلاكيدارلا ةيسايسلا ةيمالسإلا  

 ، عانتقا رمأ هنوك نع جرخي ال رمألا ناك املاط ،ءاشي ام ةيجولويديألاو ةيسايسلا راكفألا
ةيعامتجالاو ةيسايسلا هتاعان تقاب مكحلا ىنعمب ةيئاضقلا ةيلمعلا ىلإ دتمي ال مث نمو ،ركفو

عضخي ىذلا رمألا وهو . ةينوناقلاو ةيروتسدلا صوصنلاعم حيرصو رشابم فالخ ىلع 
هلمع ءانثأ ىضاقلا زواجت اذإ ،ايلعلا ةيرادإلا وأ ضقنلا ةمكحمل وأ ىلعألا ءاضقلا ةباقرل 
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 ، ، وأ اهريسفت وأ اهقيبطت ىف أطخلاب ءاوس نوناقلا دعاوق تايضتقمب ل الخإلاوأ اهليوأت
رثأت مدع ىنعي ال كلذ ناك نإو ،همامأ ةحورطملا ةموصخلا رظن ءانثأ عافدلا قح طورشو 
 ، ئدابم نم هنهذ ىف رقو ام ضعبب ةماعلا هئدابمو ،نوناقلا صوصنل هريسفت ىف ىضاقلا

 ، وأ ضقنلا ةمكحم وأ ىلعألا ةمكحملا ىهو ،اهيلع بيقر ةمث رومألا هذه لثم نكلو راكفأو
ىف ةدئاسلا ةيئاضقلاو ةينوناقلا ئدابملا اهئاضق ىف لمعت ىتلاو ،خلإ .. ايلعلا ةيرادإلاةمكحمل ا

 ، اهتاصاصتخا قاطن نمض لخدت ىتلا تالاجملا ىف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا وأ نأشلا اذه
  .اهنوناق ىف ًارصح اهيلع صوصنملا

طامنأو – نيناوقلا ضعب ءاغلإ ةرورض نع ةاضقلا ثدحتي امدنع تقولا تاذ ىفو  
ةعدتبم ةيسايس ةيلوئسم بتري ام وهو - ىئانثتسالا صاخلا ءاضقلا لاقي –  سمي كلذ ن إ 

صوصنلا ضعب هقيبطت ىف لثمتي ،ىئانثتسالا ىئاضقلا ماظنلا اذه رود نأ نيح ىف ،ةسايسلا 
  .ىعيبطلا ءاضقلا ةطلسب ًاساسم لثميو لب ،ةيسايس تايلوئسم بتريو

ىـسايس رود كانه ىنعم ىأب ةسايسلاو ،ءاضقلا نع ثيد          حلا دنع هحرطن ىذلا لؤاستلاو    
  .ةاضقللو ءاضقلل

اهرولبتو اهصلختست ىتلا ةماعلا ئدابملاو ،ةيئاضقلا ماكحألاو ،نوناقلاف ءدب ىذ ئداب 
تاقالعلا ىفو ،ىعامتجالا ماظنلا ىف ًازراب ًارود بعلت ،ىئاضقلا ثارتلا لثمتو ،مكاحملا 

، إًارود بعلت ةيئ اضقلا تاهاجتالا نأل ،ةيسايسلا فئاظولاو ،راودألا ضعب رييغت ىف ام
ىتلا ماكحألاو ئدابملا هذهو ،رخآلا ضعبلا تيبثت ىف وأ ةيعامتجالاو ةينوناقلا زكارملاو 

نم .ةيسايسو ةيعامتجا ميق ىلع اهتاذ ىف ىوطنت ،ةينوناقلا زكارملاو ،قوقحلا ضعب سمت  
ديدعلا لمتشت ام ًابلاغو . ةيعيرشتلا ةسايسلا ةفسلفو بناوج ضعب ىف رثؤت دق ىرخأ ةيحان
، بلص ىف ةيئاضقلا ماكحألا نم ذيفنتلاو عيرشتلا ىتطلس ىلإ تاهيجوتلا ضعب ىلع اهتايثيح  
يف ةدجتسملا عئاقولا مكحل هتمءالم مدعل ىعيرشتلا راطإلا ىف تارييغت ثادحإ ةرورضب ام إ

 ، ، وأ عمتجملا ةكرح تاقالعو زكارم مظن يعيرشت نم رثكأ دوجول وأ عيرشتلا تاضقانتل
 ، ، وأ ةدحاو ةينوناق ، الوأ ةلادعلا عم عيرشتلا ىفانتل ضعب ددني وأ ناسنإلا قوقحل هكاهتن

بيذعت ىف ءاوس ةطرشلا زاهجو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا تازواجتب م اكحألا تايثيح ىفةاضقلا 
 ، ، وأ نيمهتملا ىلع فرطل ةاباحموأ فارطألا ضعب نأش ىف نوناقلا ذيفنت نع سعاقتلاب  

 ، ، وأ رخآ ةايح ىلع ةرثؤملا اهتارارق ضعب وأ ةموكحلل ةيعامتجالا تاسايسلا ضعب داقتنا
 ، نوناقلل قرخو تازواجتو ،فنع لامعأو ،تابارطضا ىلإ ىدؤت دقو ،نينطاوملا ةيبلاغ
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رياني ١٩، ١٨تارهاظت ةيضق ىف ثدح امك  ىسايسلا خيراتلا ىف تيصلا ةعئا ذ ١٩٧٧ 
ةيسايسو ةيئاضقو ةينوناق قئاثو اهتاذ ىف لكشت تايثيحلا هذه لثمو ).٥(ةيتاداسلا ةلحرملل  

نم ًاسيئر ًاردصم لثمتو ،ةنيعم ةيخيرات ةبقح ىف عيرشتلاو ،ةماعلا ةطلسلا نع ةيعامتجاو 
اياضق ىف ةرداصلا ماكحألا ةلاح لعلو . ىعامتجالاو ،ىسايسلا ماظنلا ةسارد رداصم
ةسارد رداصم دحأ مويلا لثمت ىرصانلا ماظنلا مايأ ن ييسايسلا ضعب تلمش ىتلا بيذعتلا

ىوقلاب ةقلعتملا ةيسايسلا اياضقلا لوح اهدعب امو ،ةيتاداسلا ةلحرملا ىف كلذكو ،ةلحرملا هذه 
 ، ماظنلا ىف داسفلاب ةقلعتملا ةيداصتقالا اياضقلا وأ بيذعتلاو ،ةيعرشلا نع ةبوجحملا

 ، ، وأ ىداصتقالا نم ًامهمًاردصم لثمت اهلك ريدصتلاو داريتس الاوأ ىفرصملا عاطقلا ىف  
تارثؤملا دحأ لثمي كلذ نأ كش الو . ىلاحلا مكحلاو ،ىتاداسلا ماظنلا ةسارد رداصم

فوس ساسألا اذه ىلعو ،رصم ىف ىعيرشتلاو ،ىسايسلا رارقلا عنص ةيلمع ىلع ةيسايسلا 
  .رامضملا اذه ىف ًايسايس ًارود ةيئاضقلا ةيلمعلا بعلت ىدم ىأ ىلإ ىرن

رصم ىف ءاضقلل ىسايسلا رودلا موهفم ديدحت ىف نييوتسم نيب زيمن نأ اننكمي     .ءادتباو
  رشابملا ىسايسلا رودلا: لوألا ىوتسملا
رشابملا ريغ ىسايسلا رودلا:ىناثلا ىوتسملا  .  
  :ىلاتلا وحنلا ىلع امهلوانتنو
  
  رشابملا ىسايسلا رودلا: لوألا ىوتسملا

ىـف رفاوـتي ام وهو ،هلوح سبل ال ،ًارشابم ًايسايس ًارود بع             لي ءاضقلا نأ كلذب دصقيو    
لـك ءاغلإب ةبلاطملاب ،ةيمومعلا مهتايعمج ىف ةلثمم ةاضقلا ةعامجل ةماعلا ةدارإلا داقعنا ةلاح              

   ، وأ هتاصاصـتخاو ،ءاضـقلا ناطلـس نـم صقتـنيو هنع عرفتم ءاضق              وأ  ىئانثتسا نوناق
ىـلإ بسني ال ىتح كلذو ،اهتهازن نامضل ةيباختن         الا ةيلمعلا ىلع لماكلا فارشإلاب ةبلاطملا     

               ، تاـباختنالا ىـلع ىئاضق فارشإ لظ ىف تمت اهنأ نيبخانلا ةدارإل ةيريوزتلا تايلمعلا هذه
ثدـح امك نوناقلا ماكحأ قرخ ىف ةطرشلا زاهجو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا تاسراممل ءاطغك كلذو              

        ، ىـتلا ناـجللا ريراـقتو ةاضـقلا ت      اظحالموأ  ددصلا اذه ىف ةيروتسدلا ةمكحملا مكح لبق
ماـع ةـيناملربلاو ةيـسائرلا تاباختنالا ىف ثدح امك ةيباختنالا ةيلمعلا ةبقارمل ىدانلا اهلكش       

ةـعامجب ةصاخلا ةيعامتجالا حلاصملا ضعبب ةاضقلا ىدان لالخ نم ةبلاطملا ًاضيأو            . ٢٠٠٥
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     ، روـمأ ىـهو ،خلإ     .. ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا  وأ  نكسلا  وأ  بتاورلا ثيح نم ،ةاضقلا
حئارشـلا ضـعب نـم ءزجكو      ،ةينهم ةعامجك ةاضقلل ىعامتجالا زكرملا نع عافدلاب لصتت         

ىطسولاو ،ىطسولا    –ىطسولا تائفلل ةيعامتجالا     نـم قح كلذ نأ رظنلا فرصبو ،ايلعلا        –   
  ، ،           وأ  مهقوقح بـيغرتلا  وأ  طوغضـلل ةاضقلا ضرعت مدعل ةيساسألا تامزلتسملا دحأ كلذ نأ
،        لبق نم  ةلودلا ىف تاطلسلا نم ةطلس ىأ اـهحرط نكلو ،قوقح كلت     . نيضاقتملا لبق نم  وأ   

لكشلا ناك ًايأ ىعامتجا      –ىسايس ريبعت وه اهب ةبلاطملاو اهنالعإو        حرـطت ىذـلا ءاعولا     وأ   
  . قوقحلاو بلاطملا هذه هيف

 ،  ةماعلا تايعمجلاوأ مكاحملل ةماعلا تايعمجلا تاررقم ىف اذه سملتن نأ عيطتسنو
رياربف ١١ىف ئشنأ ىذلا . ىدانلا ةرادإ سلجم طاشنو ،ةاضقلا ىدانل ىف صنو ١٩٣٩   

لاجر عيمج نيب نماضتلاو ءاخإلا ةطبار قيثوت ىدانلا نم ضرغلا "نأ ىلع ىساسألا هماظن 
نواعتلل قودنص ءاشنإو ،مهنيب فراعتلاو عامتجالا لبس ليهستو ،مهحلاصم ةياعرو ،ءاضقلا 

  ).٦(نيلماعلا هئاضعأ نم ىدانلا مهدقفي نم رسأ ةدعاسمو ،ءاضعألا حلاصل راخدالاو
رودلا اذه ةيشخ هيلع ةرطيسلا ةديدع تارم ةيذيفنتلا ةطلسلا تلواح ببسلا اذهلو 

سطسغأ ١٢ىف ىلوألا نيترم هلح متو ،رشابملا ىسايسلا  ىف ةيناثلاو ١٩٦٣  سطسغأ ٣١،   
ةطلسلا نوناق ليدعتب نون اق عورشم لدعلا ةرازو تدعأ ىلوألا ةرملا ىف.)٧(١٩٦٩

ىدانلا ةرادإ سلجم ضرتعاو ،مهيلع ةيذيفنتلا ةطلسلا ةرطيس ضرف ةلواحمو ،ةيئاضقلا 
لدعلا ةرازو ىف ةلثمم–ةيسايسلا ةطلسلا ترذنأو ،عورشملا اذه ىلع  ىدانلا ةرادإ سلجم  -  

نييروهمجل ا نيرارقلا رودصب لعفلاب مت ام اذهو هترادإو ىدانلا لحب ًانوناق ردصتس اهنأب
ةنسل ٧٦، ٧٤نينوناقلاب  يتلا ،ةاضقلا ةحبذم ريبعت اهيلع قلطأ ةيناثلا ةرملا ىفو ١٩٦٣   ،

ماظنلا نع ةماعلا ةباينلا لصفو ىكارتشالا داحتالا ىلإ ةاضقلا مض ةلواحم يف تلثمت 
سرام ٢٨ىف ىدانلل ةماعلا ةيعمجلا هتضفر ام وهو ،ةيذيفنتلا ةطلسلل اهمضو ،ىئاضقلا   

تارارقلا تردصف لشفلاب هكلسم ىنمو ،ىدانلا تاباختنا ىف لدعلا ريزو لخدتف. ١٩٦٨  
ةنسل ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١نيناوقلاب  ىلعألا سلجملاو ايلعلا ةمكحملا ءاشنإب ١٩٦٩   

تانييعتلا نوكت نأو ،ةاضقلا ىدان ميظنت ةداعإو ءاضقلا ليكشت ةداعإبو ةيئاضقلا تائيهلل 
 ٨٥نوناقلاب رارقلاب كلذ دعب هزواجت مت ام وهو ،ةيروهم جلا سيئر نم رارقب تايقرتلاو

ىف ضقنلا ةمكحم تضقو ،مهلزع مت نيذلا ةاضقلا ةداعإب ١٩٧١ةنسل  ربمسيد ٢١   ١٩٧٢ 
ضيوفتلا نوناقل اهتفلاخمو ءاضقلا لالقتساب اهساسمل تارارقلا كلت مادعنا هادؤم امب 
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ةنسل ٤٣نوناقلا ردص مث ،روتسدلا ماكحألو ىعيرشتلا  ةاضقلا ىقاب ةداعإب ١٩٧٣   
  ).٨("نيلوزعملا

ىـلع ةـسارحلا ضرـفب ىوـعد ةاضقلا لاجر ضعب م            اقأو ،كلذ دعب عضولا روطت مث     
ةنسل ٨٤نوناقلاب رارقلا نأ ىلع ًاسيسأت كلذو ،ىدانلا     ةـمكحم تمكحو ،ًامدعنم ءاج  . ١٩٦٩ 

نوناقب رارقلا اذه مادعناب٢٩/١٢/١٩٧٧ىف ضقنلا   .  
ةطلسـلا لازـت الو تـكردأ ىدـم ىأ ىلإ فشكت ةيخيراتلا عئاق     ولا هذه نأ ىف كش الو    

طـقف سيل ةاضقلا ىدان هبعلي ىذلا رودلا ةيمهأ ،رصم ىف ةمكاحلا ةيسايسلا ةوفصلاو ةيذيفنتلا   
اياضـقلا يـف مهعقاوـم نـعو مهنع عافدلاو ،ةاضقلا حلاصم نع ريبعتلاو ليثمتلا راطإ ىف                 

ةـيعامجلا رئامضلا دحأك ًاضيأو ةيئاضقلا ةطلس       لا لالقتسا نعو ،نييرصم نينطاومك ،ةماعلا     
  .قاطنلا اذه ىف مهل ريبكلا ريثُأتلاو ،ةمألل ةيحلا

ىدانلا ةرادإ سلجم تاباختناو ،ةاضقلا ىدانل ةيمومعلا تايعمجلا ةعباتم نإف اذه ىلعو 
ةددعتم بيلاسأب لخدتلا ةيذيفنتلا ةطلسلا لواحت ام ًابلاغ هنأ اهدافم ةقيقح نع فشكت 

ضعب حاجنإ فدهب ،ةاضقلا ةدارإ ىلع ريثأتلل طوغضلا وأ تآفاكملاو بدنلاك ،ءاو غإلل
نأ نع فشكت ة ديدع تاباختنا جئاتن نأ ىف كش الو. مهضعب ضفرو ،تايصخشلاو مئاوقلا

نع يدانلل ةلقتسملا سلاجملا ضعب ماهتا متي ذئدنعو ،حجني ال ام ًابلاغ ةطلسلل ىعسملا اذه 
  ؟ماهتا كلذ نأكو ،ةسايسلا ىف لمعت اهنأب ةيذيفنتلا ةطلسلا تاريثأت

قيثاوملا عم ًامامت قفتي –هيلإ انرشأ ىذلا ىنعملاب–ىسايسلا ىدانلا رود نأ عقاولاو   
نم ةاضقلل –ةيباقنلا هبشوأ –ةيباقنلا تاسسؤملا نأ نم ،ةدحتملا ممألل ةيلودلا تانالعإلاو   

و ىوقلاعيمجمامأ اهحلاصم نع عفادتو ربعت نأ اهقح  نأو ،عمتجملا ىف ىرخألا تاطلسلا  
هيلعثيرتتال ًاعورشم ًارمأ دعي كلذ  ةحصب ةقلعتملا اياضقلا ىف ىئاضقلا رودلا كانهو .  

نيوكت وأ بعشلا سلجم ليكشت نالطبب ةيئاضقلا ماكحألا رودصو ،ةماعلا تاباختنالا 
 ، فرعي تاب امي ف ةيناملربلاوأ ةيسائرلا تاباختنالا ىلع فارشإلا وأ ةيسايسلا بازحألا

 ، حضاوو رشابم ىسايس رود ةمث انهف )٩(تاباختنالا ىلع ةيئاضقلا ةباقرلاو ةرادإلاب  
  .ءاضقلل
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يروتسد صاصتخا ىلإ دنتسي –يسايس رود ًاضيأ ةمث  ةيروتسدلا ةمكحملا هب ضهنت –   
ةيلكيهلاو لب –ةيساسألا دعاوقلا ضعب يف اميسالو ،اه ئاضق يف ايلعلا ماظنلا لمعل – 
ماظنلا سمت ةديدع ةحيرص ًاصوصن تسم ماكحألا هذه ضعب نإ لب ،ىرصملا يروتسدلا  

ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيجولويديألا هتئيب يف ةيروتسدلا ةقيثولا تغيص يذلا يداصتقالا 
. جاتنإلا لئاسول ةماعلا ةيكلملاو ماعلا عاطقلاو يزكرملا طيطختلاو ،يكارتشالا هجوتلا تاذ

يلكيهلا فيكتلا ةسايسل ةمكاحلا ةيسايسلا هتوفصو يرصملا ماظنلا جاهتناذنمو  حالصإلا وأ  
هذه عم ةمكحملا تلماعت دقو ةصخصخلاو ةلكيهلا ةداعإو –اهيلع قلطأ امك–يداصتقالا   

 ، ةيروتسدلا صوصنلا ةينب نيب قيفوتلا ةلواحم ىلإ تمر ةيليوأت ةيجيتارتسا ربع صوصنلا
ىلإ كلذ يدؤي ال ىتح كلذو ،هتامكارتو –ريغتملا يسايسلا–يداصتقالا عقاولا نيبو   

لكش ام وهو ،ةينوناقلاو ةيروتسدلا ةيعورشملا ماظن ىلع رثؤي امبو ،اهنيب ةريبك تاضقانت 
نم ةلحرملا هذه يف مكحلل ينوناقلا ليوأتلاو ريسفتلا ةيجيتارتس اتانوكم زربأ نم ًادحاو 

عيبب ةصاخلا تارارقلاو نيناوقل ا ةيعورشم ةلأسم ترثأ راطإلا اذه يفو. اهئاضق روطت
نيتداملا يف صن ١٩٧١ يفرداصلا يرصملا روتسدلا نأ ةصاخ ،ماعلا عاطقلا تادحو   

ةيبرعلا رصم ةيروهمج نأ ىلع ىلوألا ةداملا ترج ثيح ،ةيكارتشالا ىلع ةعبارلاو ىلوألا 
يرصم لا بعشلاو ةلماعلا بعشلا يوق فلاحت ىلع موقي يكارتشاو يطارقميد اهماظن ةلود
تاليدعتلا يف ةداملا هذه تلدع مث " ةلماشلا اهتدحو قيقحت ىلع لمعي ةيبرعلا ةمألا نم ءزج

ويام ٢٢يف تردص يتلا  يلاتلا وحنلا ىلع حبصتل١٩٨٠   :  
يوق فلاحت ىلع موقت يطارقميد يكارتشا اهماظن ةلود ةيبرعلا رصم ةيروهمج "نأ 

ةلماشلا اهتدحو قيقحت ىلعلمعيةيبر علا ةمألا نم ءزج يرصملا بعشلاو. ةلماعلا بعشلا  " ،
الو ةغايصلا ىلع بصنا فيفط "يروتسدلا هقفلا ضعب بهذ امك صنلا يف ليدعتلا اذهو 

  ".)١٠(ًائيش صنلا نومضم نم ريغي

نأ ىلإاهليدعت لبق تبهذو ،يداصتقالا ماظنلا تلوانت : ةعبارلا ةداملا ساسألا " 
امب لدعلاو ةيافكلا ىلع مئاقلا يكارتشالا م اظنلا وه ةيبرعلا رصم ةيروهمجل يداصتقالا
  ".تاقبطلا نيب قراوفلا بيوذت ىلإ فدهيو لالغتسالا نود لوحي

ويام ٢٢تاليدعت يف ةداملا يروتسدلا عرشملا لدع مث  نأ ىلإ ١٩٨٠  ساسألا  " 
ةيافكلا ىلع مئاقلا يطارقميدلا يكارتشالا ماظنلا وه ةيبرعلا رصم ةيروهمجل يداصتقالا 

بسكلا يمحيو ،لوخدلا نيب قراوفلا بيرقت ىلإ يدؤيو لالغتسالا نود لوحي امب لدعلاو  ،



 -٢٩٢-

ةداملا ليدعت نم مغرلا ىلعو ". ةماعلا فيلاكتلاو ءابعألا عيزوت ةلادع لفكيو عورشملا
تلاز امو روتسدلا يف ًامئاق لاز ام يكارتشالا ماظنلا "نأ ىلإ بهذ ضعبلا نأ الإ ةعبارلا 

  .لدعلاو ةيافكلا ىلع ًايقاب صنلا لازامف. ديدجلا صنلا يف ةيقاب ةيساسألا همئاعد
لاز امو . يموقلا جتانلا عيزوت يف ةلادعلا وه لدعلاو. جاتنإلا يف ةيافكلا يه ةيافكلاو

مئاعدلا يه هذهو ،ناسنإلل ناسنإلا لالغتسا نودو . .لالغتسالا نود لوحي نأ ماظنلا فده
  .)١١(ةيكارتشالل ةيساسألا

نأ ىلإ روتسدلا نم٢٣ةد املا بهذتو ةلماش ةيمنت ةطخل ًاقفو يموقلا داصتقالا مظني  ": 
صرف ةدايزو ةلاطبلا ىلع ءاضقلاو ةشيعملا ىوتسم عفرو عيزوتلا ةلادعو لخدلا ةدايز لفكت 
قورفلا بيرقت لفكي ىلعأ دح عضوو روجألل ىندأ دح نامضو جاتنإلاب رجألا طبرو لمعلا 

يذلا يجولويديألا هاجتالا نع ديعب وه ،ةلماشلا ةطخلا ماظنب ر وتسدلا ذخأ نإ". لوخدلا نيب
لئاسو ىلع بعشلا ةرطيس اضيأ نمضت يذلاو ،ةيروتسدلا ةقيثولا عضو ءانثأ ًادئاس ناك 

نأساسأ ىلعو جاتنإلا عاطقلل رمتسملا معدلاب دكأتتو ،بعشلا ةيكلم يه ةماعلا ةيكلملا    
يف ةيسيئرلا ةيلوئسملا لمحتيو ،تالاجملا عيمج ي ف مدقتلاىلإ ماعلا عاطقلا دو قتو ،ماعلا
روتسدلا نم٣٠ةداملاب ءاج ام قفو . ةيمنتلا ةطخ يفةحضاو ودبت يتلا رومألا نمو.   رظن    

لثمتتو ،جاتنإلا لئاسو ةيكلم يف ةماعلا ةدعاقلا يه ةماعلا ةيكلملا نأ "يروتسدلا هقفلا ضعب 
ا يموقلا ماعلا عاطقلا دوجو يفةلودلاةيكلم  ةلودلا هيلع دمتعتو ةيمنتلا ةطخ دوقي يذل  

  )١٢("اهفادهأو ةطخلا جمارب حاجنإل ىلوألا ةجردلاب
تلصف مث نمو ،ةصخصخلا لوح فالخلا اذه مسحل ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تد صت

ماظنلا ةعيبط يهو ،دالبلا يف ةيساسألا ةيداصتقالاو ةيسايسلا رومألا نم ةدحاو يف 
تاكرش نوناق ةيروتسدب ترقأو ١٩٩٧رياربف لوأ يف ًاماه ًام كح تردصأو ،يداصتقالا  ،

ةنسل ٢٠٣مقر ماعلا لامعألا عاطق   ١٩٩١ .  
لؤاستلاةصخصخلا ةسايس راطإ يف ماعلا عاطقلا تادحو ضعب عيب ةيلمع تراثأ لوح   

يداصتقالا ماظنلا ةعيبط نع ًالضف ،ةيروتسدلا ةيحانلا نم تاءارجإلا هذه ةيعورشم ىدم 
صن بايغ لظ يف ةيعيرشتلاو ةيسايسلا ةسرامملاو ،يروتسدلا صنلا نيب يرصملا 

لوقلا ىلإ هقفلا يف يأر بهذ ،ةصخصخلا لوانتي يروتسد مل يرصملا روتسدلا ناك اذإو " 
روتسدلا نأل ًارظن ،روتسدلل ةفلاخم تسيل ةصخصخلا نإف ،ةصخصخلا نأشب ًاصن نمضتي 

زئاج وهف روتسدلاهرظحيمل ام لك نأ ةماعلا ةدعاقلاو . اهرظحيمل  تناك اذإ هنأ ريغ .  
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ال اهنأ املاط روتسدلا فلاخت ال يهف . كلذك ًايروتسد ةديقم اهنإف ًايروتسد ةزئاج ةصخصخلا
ماعلا عاطقلا فلخت ىلإ يدؤت ال يأ ،روتسدلا يف ةيداصتقالا ئدابملاب لالخإلا ىلإ يدؤت 

  .)١٣("ةيمنتلا ةطخ يف ةيسيئرلا ةيلوئسملا لمحت نع هزجعو
تلصف مث نمو ،ةصخصخلا لوح فالخلا اذه مسحل ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تدصت 
ماظنلا ةعيبط يهو ،دالبلا يف ةيساسألا ةيداصتقالاو ةيسايسلا رومألا نم ةدحاو يف 

رياربف لوأ يف ًامهمًامكح تردصأو ،يداصتقالا  تاكرش نوناق ةيروتسدب ترقأو ١٩٩٧   ،
ةنسل ٢٠٣مقر ماعلا لامعألا عاطق   ١٤(١٩٩١(.  

ًافلس انرشأو قبس امك –ةيروتسدلا صوصنلا ليوأت ىلإ ةمكحملا تبهذ  طسبتل –   
ةيرحو ،ةصخصخلا وحن ،يرصملا يداصتقالا ماظنلا ةلكيه ةداعإ ةيلمع ىلع اهتيعورشم 

اهريسفت زوجي ال ةيروتسدلا صوصنلا "نأ ىلإ تبهذ مث نمو . رحلا عورشملاو ،قوسلا
اهينبت نوكي الف ،اهقئاقح نمزلا زواج ةيداصتقا عاضوأل ًامئادو ًايئا هن ًالح اهرابتعاب
ميق ءوض ىلع اهمهف نيعتي لب . رحبلا يف ًاثرح الإ ءايمع ةيلآب اهضرف مث ،اهيلع رارصإلاو
  .ًايداصتقاو ًايسايس نطاوملاو نطولا ريرحت اهتياغ

، "ن إ ةديدج قافآل اهعيو طت ضراعي ،اهتاذب ةفسلفل اهعاضخإبةيروتسدلا صوصنلا رهق
  .)١٥("اهتانامض نود لئاح لب ،اهل ًالفاك روتسدلا نوكي الف ،اهغولب ةعامجلا ديرت

 رودلا تانوكم دحأ ،اهيلإ تهتنا يتلا ئدابملاو ،ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ماكحأ لكشت
سمت يتلا نيناوقلا ضعب ىلع ةيروتسدلا ةيعورشملا ءاف ضإ يف ءاوس ،ءاضقلا هبعلي يذلا
مكح داريإ نكمي راطإلا اذه يفو . ةماعلا تايرحلاوأ  ،يسايسلاوأ  ،يداصتقالا ماظنلا ةعيبط

ةنسل ٢٢٩مقر نوناقلا ةيروتسد مدعب ةمكحملا  نيلماعلا تابترم ىلع ةبيرض ضرفب ١٩٨٩   
ءارو نم يجترت ةعورشم ةحلصم ةمث تسيل "نأ ىلإ ةمكحملا تبهذ ثيح . جراخلا يف

ىلإ رقتفت ةبيرض ريرقت لالخ نم ةلودلا دراوم ةيمنت درجم ىخوتييعيرشت ميظنت رارقإ   
م وقت نأ يغبني يتلا ةيعوضوملا سسألا اهعفاودو اهناكرأ يف رفاوتت الوأ ةيلكشلا اهبلاوق 

هذه نوكت  نأ موقتلب ،روتسدلا هيمحي ًافده ربتعت ال اهتاذ يف لاومألا ةيابج نأ كلذ ،اهيلع   
  .)١٦(هماكحأل قيبطتلابونوناقلا دعاوق قفو ةيابجلا 

 –يروتسدلاوأ يرادإلا وأ يداعلا ءاضقلا –ةفلتخملا مكاحملا اهردصت يتلا ماكحألا نإ 
ةينوناق ئدابمل رارقإو ،نوناقلا صوصنل قيبطت يه ،ةفاحصلا ةيرح ةيامح تالاجم يف  
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نإ "نم ضقنلا ةمكحم هيلإ تبهذ ام ،لاثملا ليبس ىلع رشن ددصلا اذه يفو ،ةيسايسو 
يف لخدتلا نود ماع لصأك لوحي امب اهتيرح ةفاحصلل ل فك دق نوناقلاو روتسدلا يف عرشملا
بسحب اهباقعأ ىلع اهتلاسر درت دويقب اهيلعلوغتلاوأ ا هنوئش ةذفانو ةمألا توص اهناه   

يف ةعامجلا قح سمي اميف اميس مهنع اهبجح زوجي ال يتلا قئاقحلا ىلع نينطاوملا عالطإل 
اهيلع ناودعلا زوجي ال يتلا نطاوملا قوقحو اهحلاصم نع عافدلا نأ الإ . اهب ساسملاوأ  

ةيرحلا هذه ةسرامم مظن دقف ًاساربن ةماعلا قالخألاو ًارانم ةدلاخلا ميقلاب مزتلي ذإ عرشملا 
وأ تايرحلاب ساسملل ةاد أفحصلا نم ذختت دق مالقأ ةوطس نم ةياقولا اهمزلتست دويق عضوب 

عرشملا ىلع ىبأتي لاعفأ نم كلذ ريغ وأ ةناهإ وأ ًافذق وأ ابس نإ ء افرشلا تامارك نم لينلا
ال اهننس يف ةيرحلا نأ ريدقتبو ةيامحو ةيسدق نم اهلامو ةفاحصلا ةيرح راتس تحت اهرارقإ 
هنأ رابتعابو سانلا ىلع ًاطلست الو ريغلا قوقح ىلع ءادتعا الو ديق لك نم ًاتالفنا روصتت 

امك ،لدعلاو قحلا ىخوتيذإ ،دعب نم ءاضقلاو ،دويق يأ نم ًاق لطم نوكي دوجولا يف ئش ال  
نم لين لكو اهيلع ناودع لك اهنع دري نم وه ،اهيلإ ئسم اهيلع ليخد لك نم ذالم وه 

، وأ هاغتبم وأ هاوه ناك ًايأ دحأل ىتأتي الف ،اهتيرح وأ اهقوقح  وأ اهنأش ناك ًايأ ةهج ةيأل
ءادتعا نإ اهلاجر مئازعن هوي امب اهرومأ يف لخدتت نأ اهامرم   .)١٧(ًابيهرتوأ ًاماغرإ وأ  

اهنيب نمو تايرحلا نع عافدلا ،يسايسلا لاجملا يف يئاضقلا رودلا تايلجت زربأ نمو 
تبهذ ددصلا اذه يفو ،ايلعلا ةيرادإلا وأ ضقنلا ةمكحم ماكحأ يف ءاوس ،ةديقعلا ةيرح 

هنيد ريغي نأ صخشلل"نأ ىلإ ةديدع ماكحأ يف ضقنلا ةمكحم  يف وهو هتفئاط وأ هبهذم وأ  
املاط ةديقعلا ةيرح أدبمل اقيقحت ةدارإلا قلطم –ضقنلا ةمكحم ءاضق هب ىرج ام ىلعو اذه   

ثحبلا ةيئاضق ةهج يأل نكمي الف . ةيسفن ةلأسم ينيدلا داقتعالاو. ءادألا ةيلهأ هل ترفاوت دق
طقف ةيمسرلا ةيجراخلا رهاظملاقيرط نع الإ اهيف ًاعضاخ ربتعي ال رييغتلا اذه تقو نمو.    

لاجم يف زراب يرصملا ة لودلا سلجم رود نإ. )١٨(ديدجلا بهذملاوأ نيدلا ماكحأل الإ 
ةنطاوملل ةيسايسلا –ةينوناقلا طورشلا سمي اهضعبو ،ةيدرفلاو ةماعلا تايرحلاو قوقحلا   

أدبم رارقإو )١٩(ةينيدلا رئاعشلا ةسراممو ةينيدلا ةيرحلا لاجم يف ءاوس ،ةيساسألا اهقوقحو  ،
قوقحو ةيصخشلا تايرحلا يفو ،ةماعلا فئا ظولا مامأو ءاضقلاو ،نوناقلا مامأ ةاواسملا
ىلع ةيئاضقلا ئدابملاو ماكحألا ن إ )٢٠(ىرخألا تايرحلاو ،ةفاحصلا ةيرحو ،يأرلاو ،نمألا
ام وه و ،ةيسايس ةعيبط تاذ ةينوناقو ةيروتسد زكارمو اياضق لوانت ىلع يوطنت ،اهفالتخا

 ، ةيحان نم ثالثلا تاطلسلا نم ةطلس هنأ ىلع ًاسيسأت ،ءاضقلل ًايسايس ًارود نوكي نأ نكمي
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يأ ،يناثلا ىوتسملا يف هلوانتن ام وهو ،رشابم ريغ ًايسايس ًارود لثمي ىرخأ ةيحان نمو 
  .رشابملا ريغ يسايسلا رودلا

  
  رشابملا ريغ ىسايسلا رودلا: ىناثلا ىوتسملا

،   نأ كلذب دصقيو     ىـف ىـسايس رود اهنع ضخمتي ،ةيئاضقلا ماكحألا         وأ  ةيئاضقلا ةيلمعلا
،  وعمتجملا   ةـيلمع ىلع ريثأتلا ىلإ ىدؤت دق ،اهنع ةئشانلا ئدابملاو ،ماكحألا هذه نأ     وأ  ةلودلا

نيناوـقلا ضـعب لوـح ايلعلا ةيروتسدلا ماكحأ نأ كشالو ،دالبلا ىف ىسايسلا رارقلا عنص                 
،   ةيموكحلا ةسايسلا ىفو ،تاعيرش  تلا ضعب ىف رييغت ىلإ ىدؤت      ةيبيرضـلا ةسايسـلا يف امك  ،

  .ًاقباس هيلإ انرشأ ام وحن ىلع كلذو ،خلا..ةيميلعتلاوأ 
  

  هتالاجمو رودلا ةيلاعف: ًاثلاث
اذـه ةـيلاعف ىلع دكؤت ،ىرصملا ءاضقلل رشابملا ريغ ىسايسلا رودلل ةيليلحتلا ةعباتملا              

  : ىلاتلاوحنلا ىلع كلذو ،تالاجم ةدع ىف رودلا 
ةيعامتجالا تاهاجتالا ءامنإ ىلعةدعاسملا - ١ عمتجملا ليكشت ىف مهاست ىتلا ةيسايسلا –   

عباطلا تاذ ةيضقألاو ،ىواعدلا ىف ةرداصلا ةيئاضقلا ماكحألا لالخ نم كلذو: ىندملا  
بيذعتلاو فنعلا مادختساب ،دارفألا قوقح ضعب ىلع ناودعلا اهنع فلخت ىتلاو ،ىسايسلا 

دكؤت ،ناسنإلا قوقحل ةيفانملا تاسرامملا هذه لثم ةنادإو نيمهتملل ،ىونعملا ءاذيإلاو ،ىندبلا  
يلي امىلع  :  

ىلع ةلثمألا زربأو . ماعلا لاجملا راطإ ىفو صاخلا هلاجمو ،عمتجملا ىف درفلا رود) أ(
ةيسكراملا رداوكلا ضعب لبق نم تعفر يتلا اياضقلا يف بيذعتلا نع ضيوعتلا ىواعد كلذ  
نم فونص مهدض تسرومو ،ةلودلا نمأ سمت اياضق يف اهيلع ضبق يتلا ةيناوخإلاو  
اياضقلا نمو . ةمكاحلا ةيسايسلا ةطلسلا تالقتعم يف بيذعتلاو ،ةماركلا نم طحلاو ،ءادتعالا
ىتلاو ،ىمالسإلا داهجلا ميظنت ةيضق يف نيمهتملا ضعب ةءاربب اهيف ىضق يتلا ةعئاذلا  
ىذلا ىونعملاو ىندبلا بيذعتلاو رهقلا فونص لك عئاذلا ا همكح ىف ةمكحملا اهيف تنادأ

تفرتعاو ،ىندبلا رهقلل تضرعت ةريبك دادعأ ةءاربب تضقو ،نيمهتملا ىلع ةطرشلا هتسرام 
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ىف . اهنم ةدمتسملا ةلدألا نالطب ةجرد ىلإ تافارتعالا هذهب ردحني ىذلا رمألا هريثأت تحت
جاردإ نكميراطإلا اذه ةيئاضقلا ماكحألا   قوقحلا اهتاريدقتو ،اهتايثيح ىف ىعارت ىتلا  

 ، ، وأ دارفأك نينطاوملل ةيساسألا تايرحلاو وأ تاباقن وأ تايعمج راطإ ىف ةمظتنم تاعامجك
عمتجملا ىف ىمانتي ةطيسولا تامظنملا هذه لثم ليكشت ىلإ هاجتالا نأ ةصاخ ،ىداون 

 ، تائفلا ىدل عوزن ةمث لب ةيعافدلاو ةيقوقحلا تامظنملا اميسالو ،نيدقع ذنم ىرصملا
 ، ةطيسولا تاسسؤملا هذه لامعأ ىف ةكراشملاو مامتهالل ،عمتجملا ىف ىطسولا ةيعامتجالا

ظوحلمًامامتها تاباقنلا عم تدهش ىتلا ،ةيضايرلا ةيدنألا ىلإ كلذ دتماو لب ىف ةكراشملاب ًا   
لب ،ةلودلاو ،عمت جملا ىف ةماعلا رومألاو ةسايسلا ىلإ تدتما ىتلا اهتطشنأو ،اهتاباختنا

ةيعرشو ةحص ىدم لوح ةينوناقلا تاموصخلاو اياضقلا نم ديدعلا مكاحملا تاحاس تدهشو 
 ، ةيحانلا نم اهلامعأ ةمالس وأ تاباقنلاو ،تايعمجلاو ةيدنألا هذه تارادإ سلاجم ضعب

، نوناقلا تاراطإلا طبضت اهنأ كشال ةيضقألا هذه ىف ةرداصلا ةيئاضقلا ماكحألاو. ةينوناقلا ةي
 ، ءاضعألا وأ ةينهملا تاعامجلا هبني ىذلا رمألا ،ةفلتخملا تاسسؤملا هذه ىف لمعلا ريياعمو

ىذلا رمألا وهو . اهلامعأ ىلع ةباقرلا ىف ةكراشملاو ،ةفلتخملا اهتطشنأ ةعباتم ةرورض ىلإ
مهحلاصم نع عافدلاو اه ئاضعأ ةئبعت بوص تاسسؤملاو تاعامجلا هذه رود رولبي
  .اهفالتخا ىلع ةيحيورتلاو لب ،ةينهملاو ،ةيعامتجالا

الو ةيئانبلا تابقعلا نم مغرلا ىلع ،يعامتجا لعافك درفلا جاتنإ تايلمع نم ززعي كلذ 
  .يرصملا عمتجملا يف ةيدرفلاو ،درفلا جاتنإ ءازإ فقت يتلا كش

تاـئفلاو نهملا ضعبل ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا ضعب سركت ىتلا ماكحألا رادصإ            )ب(
،               متجالا دراـطت  وأ  اـنلع ةـمكاحلا ةطلسـلاو ،ىسايسلا ماظنلا اهب فرتعي ال دق ىتلاو ،ةيعا
اهبنيبلاطملا  .  

ةيعامتجالا ىوقلا ضعب حلاصل ةصاخو ،ةريخألا تاونسلا ىف ىمانت رودلا اذهو 
بستكت ال ىتلاو ةتماصلا ةيعامتجالا ىوقلا اهيلع قلطن نأ نكميو ،ًايسايس ةدهطضملا 

ةنراقم ،ةرطيسملا ةيسايسلا ةوفصلا نم ًامامتها ةيسايسلاو ةيعامتجالا و ةيبلطملا اهتاكرح
 ، نيسدنهملاو نيماحملاك عمتجملا ىف ىطسولا تائفلا ضعبو ،ةينهملا ىوقلا ضعبب

لكشتلا ىف تذخأ ىتلا اهتيويح نم مغرلا ىلعف لامعلا ىه ىوقلا هذه ،خلا ... ءابطألاو
، –رها ظتلاو ،تاماصتعالاو ،تابارضإلاب رولبتلاو نييضاملا نيدقعلا تاونس ضعب ىف

ةرصاحم اهتكرح نأ الإ –ماعلا لامعألا عاطق عيبو ةصخصخلاجمارب ضعب عم ًارخؤمو   
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. ىباقنلاو ىسايسلا اهكرحت لاكشأ لكل ىنمألا ىدصتلا متيو. ًايسايس ةلمجلابو ًايمالعإو ،ًاينمأ
، و. ةيساسألا اهقوقح ضعب ررقي نأ ىرصملا ءاضقلا عاطتسا دقو بارضإلا ىف قحلاك كلذ

ةيسايس راكفأ نم هارت ام قانتعا ىف قحلاب ةيسايسلا ىوقلا ضعبل رارقإلا لالخ نم وأ 
ىلع عرشملا صني ىتلاو ،ةيسكراملا ةيجولويديإلاك ،اهتاذ ىف ةمرجم اهنأب اهيلإ رظني 

ميظنتوًاراكفأ لثمت اهنأ ساسأ ىلع كلذو ىميظنت ءاعو ىف اهلكشتو اهقانتعا ميرجت تا  
ريسفت ةيلمع لالخ نم ءاضقلا عاطتس اف. ماظنلاو ،ةيسايسلا ةوفصلا رظن ةهجو نم ةماده

قانتعاو ،عانتقالا درجمل دتمت ال ثيحب مراص لكشب ميرجتلا طباوض ررقي نأ صوصنلا 
فنعلا مدختسي ميظنت ىف لكشت امدنع امنإو ،ىسايسو ،ىفسلفو ،ىركف ماظنك ةيجولويديألا 

ةماعلا تايرحلاو قوقحلا لامع إلاجم ىف ى مانتي رودلا اذه نأ كشالو. اهقيقحتل ةادأ
  .ةيروتسدلاو ايلعلا ةيرادإلاو ىرادإلاوضقنلاو ىداعلا ءاضقلا مكاحم لبق نم ةيروتسدلاو 

اـهرقأ ىـتلا     –قوقحلاو–ئدابملا هذه   ضعب  ىلإ ريشن فوسف رودلا اذه ةيمهأل ًارظنو          
، هفصن نأ نكمي ىتلا هماكحأ ضعب ىف ءاضقلا   .ديزتوأ ةالاغم نود ةيخيراتلاب ا

ةنسل   ٤١٩٠مقر ةماعلا ةباينلا ةيضق ىف رداصلا مكحلاو بارضإلا قح          -١ ةـيكبزألا   ٨٦   
لامش ىلك١٢١( ئراوط ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم نم )  ةرهاقلا–،   .  

اهب ىتأت ىتلا قوقحلا ضعب نيب ةقالعلل ىدصتلا وه ،مه ملا مكحلا اذهب ءاج ام مهأو
عم ىفانتت دق ىتلا ،ةيلخادلا تاعيرشتلا نيبو ،رصم اهيلع تعقو ىتلاو ،ةيلودلا ت ايقافتالا
يلودلا دهعلاىلع تعقو دق رصم نأ تباثلاف. اهيلع تلمتشا ىتلا ئدابملاو ،قوقحلا هذه   
ىف فارطألا لودلا دهعتت  ":هنأ ىلع تصن ىتلاو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل
رطقلا نيناوقل ًاقبط سرامي نأ ىلع بارضإلا ىف قحلا -  لفكت نأب ةيلاحلا ةيقافتالا
ةمضنملا ةلودلا ىلع نأ ىف ةلالدلا عطاق صنلا اذه "نأ ةمكحملا تأرو . خلا... صتخملا
نم عورشم قحك هب ًافرتعم راص هنأ ىنعمب ،بارضإلا ىف قحلا لفكت نأ ًامازتلا ةيقافتالل  
ةلماك ةرداصم كلذ نإف الإو قالطإلا ىلع هميرحتو ًايلك هب فصعلا زوجي الو أدبملا ثيح  

قحلا كلذ ميظنت درجم نوكي نأ ودعي ال ةيقافتالل ةمضنملا لودلا هكلمت امو هتاذ قحلل 
قحلا ةأشن نيب قرف كانهو قحلا كلذ ةسرامم ةقيرط ةيلخادلا تاعيرشتلا مظنت ثيحب ررقملا 

هب فصعلا قالطإلا ىلع ىنعي ال قحلا كلذل ميظنت عضو مدعو ،هتسرامم ىلع دويق عضوو  
عضو مدعب اهمازتلا نم للحتلا ةلود ةيأ تعاطتسال الإو مظنلا كلت عضو نيحل هليجأت وأ 
  .قحلا كلذ ةسراممل ميظنت
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تقدص ىتلا ةيلودلا ةيقافتالا هذه صن نيب ضراعتلا ةمكحملا تشقانو    ، رصم اهيلع
نم ١٢٤ةداملا نأ تأرف ،ب ازحألا رظحتو مرجت ىتلا ةيعيرشتلا صوصنلا ضعب نيبو  

نيمدختسملا وأ نيفظوملا نم لقألا ىلع ةثالث كرت اذإ "هنأ ىلع صنت ىتلا تابوقعلا نوناق 
تابجاو نم بجاو ةيدأت نع ًادمع اوعنتما وأ ةلاقتسالا ةروص ىف ولو مهلمع نييمومعلا 

ةدم سبح لاب مهنم لك بقوع كرتشم ضرغ قيقحت هنم نيغتبموأ كلذ ىلع نيقفتم مهتفيظو 
  .خلا...هينج ةئام ىلع ديزت ال ةمارغبو ةنس زواجت الو رهشأ ةثالث نع لقت ال

. )د(ةرـقف ةنماثلا اهتدام ىف رصم هيل  ع تقدص  يذلادهعلا صن عم ضقانتي صنلا اذهو   
اهيلإةراش إلا قباسلا  .  

ت ـمزتلا دـق هتلود نأ ىلع ًاسيسأت ةدهاعملا قبطي ال ىنطولا ىضاقلا نأ ةمكحملا تأرو               
اهؤافيتـسا مـت اـم اذإ ةـيلخادلا ةلودلا نيناوق نم             ًاءزجاهرابتعاب اهقبطي لب اهقيبطتب ًايلود        
روتـسدلا نأ اه  ئاضق ىف ةمكحملا تأر ىذلا رمألا وهو. ميلقإلا لخاد اهذافنل ةمزاللا طورشلل 

ىـتلاو ١٥١ةداـملا نـم ىلوألا ةرقفلا ىف      هيلإ  هبنت ىذلا ىنعملا اذه ىلع دكأ دق ىرصملا           ، 
بـساني امب ةعوفشم بعشلا سلجم اهغلبيو تادهاعملا مربي ةيروهمجلا سيئر           "نأ ىلع صنت    

عاـضوألل ًاـقفو اهرشـنو اـهيلع قيدصتلاو اهماربإ دعب نوناقلا ةوق اهل نوكتو نايبلا نم                 
  .ةررقملا

دعب تردص اهنأ نيبت هتاءارجإو ،ةيقافتالا هذهل ىلخادلا ىنوناقلا عضولا ةعجارمبو 
تفرتعاو اهترقأ ىتلا ةيلودلا تادهاعملا ىدحإ اهفصوب بعشلا سلجم ةقفاوم ىلع لوصحلا 

 هنأ ةمكحملا تأرو. اهقاثيمل قيبطتلابو ةدحتملا ممألا قاطن ىف ةرداصلا ةيلودلا ةيقافتالا اهب
نإف ءاضقلاو هقفلا هيلع رقتسا املو ركذلا ةفلاس روتسدلا نم ١٥١ةداملا صنل ًاقيبطت   

ةديرجلا ىف ترشنو ةررقملا ةيروتسدلا لوصألل ًاقفو تردص ىتل ا ةيلودلا تادهاعملا
ىنطولا ءاضقلا ىلع نيعتي ةلودلا نيناوق نم ًانوناق دعت ةررقملا عاضوألا بسح ةيمسرلا 

ةداملاب ًاينمض تيغلأ دق ١٢٤ةداملا نأ ةمكحملا تربتعا كلذلو . كلذك اهرابتعاب اهقيبطت  ٨ 
صنت ىتلا ىندملا نوناقلا نم ةيناثلا ةداملا صنب ًالمع ا هيلإ راشملا ةيقافتالا نم) د(ةرقف 

وأ ءاغلإلا اذه ىلع ةحارص صني قحال عيرشتب الإ ىعيرشت صن ءاغلإ زوجي ال : هنأ ىلع
قبس ىذلا عوضوملا ديدج نم مظني وأ ميدقلا عيرشتلا صن عم ضراعتي صن ىلع لمتشيل 

  .عيرشتلا كلذ هدعاوق ررق نأ
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نأ هيلع بترتي ىذلا رمألا ةيقافتالاب ًاينمض تيغلأ دق ١٢٤ ةداملا نأ ةمكحملا تأرو  
ةمكحملا تباهأو )٢١(نوناقلا نم ساسأ ريغ ىلع تينب دقلمعلا نع عانتمالا ةمهت نوكت   

دالبلا ةحلصم ققحيوحن ىلع قحلا اذهل ةمزاللا طباوضلا عضو ىلإ عراسي نأ عرشملاب   
عمتجملل ايلعلا حلاصملا لطعتتو ىضوفلا م عت ال ىتح تقولا سفن ىف لامعلا حلاصمو ايلعلا

ريغ ءاذيإ وأ جاتنإلا لئاسوب ساسملا وأ ةيساسألا قفارملا ريس فقوت مدع نامضو  
ةيمهأ سكعي ،ةمكحملا هب تءاج ىذلا ءاضقلا اذهو ةمكحملا ريبعت بسحب كلذو . نيبرضملا
ىف ةعساو ةيع امتجا تائفل ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا ضعب رارقإ ىف ىئاضقلا رودلا

 ، ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاقالعلا ىف ناسنإلا قوقح سيركت ىف مهاسي ىذلا رمألا ،عمتجملا
ف شكي هنأل ةيمهألا غلاب رمأ وهو ،اهجراخ سيلو ،ةدئاسلا ةينوناقلا رطألا لالخ نم كلذو

ةيرحلل ةديدج تاحاسم قلخو ،ةمئاقلا عاضوألا عم لماعتلا ةيمهأ ىدم ىأ ىلإ 
ىنوناقلا ماظنلا اهب ءوني ىتلا ةيطارقميد اللا دويقلا لقث نم مغرلا ىلع ةيطا رقوميدلاو
  .ىسايسلاو

دع - ٢ ةيروحملا ماكحألا نم ىرصملا ىعويشلا بزحلا اياضق ىدحإ ىف رداصلا مكحلا ي
تهجو دق ةماعلا ةباينلا تناكو ،ىرصملا ءاضقلل رشابملا ريغ ىسايسلا رودلا ديكأت ىلع  
ىمرت ةمظنم اورادأو اومظنو اوأشنأ مهن أىوعدب ةسايسلا لاجر نم ة عومجم ىلإ ماهتالا

بلقو ةيعامتجا ةقبط ىلع ءاضقلا ىلإو تاقبطلا نم اهريغ ىلع ةيعامتجا ةقبط ةرطيس ىلإ 
ةئيهلاو ةيساسألا مظنلا ىلع ءاضقلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيساسألا ةلودلا مظن 

نأب كلذ ىف ًاظوحلم ةعورشملا ريغ لئاسولاو با هرإلاو ةوقلا لامعتسا ناكو ةيعامتجالا
 هقيرط نع نوفدهي ىرصملا ىعويشلا بزحلا مساب ةيرس ةمظنم اورادأو اومظنو اوسسأ

ريهامجلا بيلأتو ،اهتهباجمل ةيداعم تافلاحت ةماقإل ةوعدلاو ةيعرشلا ةطلسلا ةضهانم ىلإ 
قلطملا اهمكحو ةلماعلا ةقبط لا ةدايس ضرف ىلإ اهطاقسإل ةيبعشلا ةروثلل اهتئيهتو ،اهدض
. جاتنإلا لئاسول ةصاخلا ةيكلملا ءاغلإو ةينطولا ةيلامسأرلاو كالملا ةقبط ىلع ءاضقلاو

ىف مئاقلا عضولا رارغ ىلع ةينينيللا ةيسكراملا سسألا ىلع موقي ىرصم عمتجم قلخو 
ًاميظنت اورادأو اومظ نو اوسسأو اوأشنأ مهنأب ًاضيأ ةباينلا مهتمهتاو. اهقيبطتب موقت ىتلا لودلا

فالخ ىلع ىرصملا ىعويشلا بزحلا ةامسملا ةيرسلا ةمظنملا وه عورشم ريغ ًايبزح 
مهنيب اميف اوجور مهنأل ًاثلاثو ،عمتجملا ماظنل ةيداعم سسأ ىلع موقتو ًانوناق ةررقملا ماكحألا 

ةيس اسألا روتسدلا ئدابم رييغت ىلإ ىمري بهذمل ةيبرعلا رصم ةيروهمج ىف ةينالعو
  .خلا.. ةيعامتجالا ةئيهلل ةيساسألا مظنلاو
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ةيسايسـلا ةوفصـلاو ،نـمألا تاطلسو ،ةماعلا ةباينلا باطخ رهوج            يه تاماهتالا هذهو    
ىـف ةـينوناقلا ةيعرشلا نع ةبوجحملا  ةيساسألا ىوقلا ىدحإ ةهجاوم ىف ةمكاحلا ةيرصملا               

يسكراملامهو ،ىرصملا ىسايسلا ماظنلا ةيرسلا مهبازحأومهلئاصف فالتخا ىلع نو   .  
ةنسل   ١٠٥نوناقلا ماكحأل ًاقبط ةلكشملا ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم ترظن دقو            هذـه   ١٩٨٠   

ةءارـبلا مكح رادم ناكو     . مهنم نيرخآ ىلع مكحلاو ،نيمهتملا ضعب ةئربتب تماقو ،ىوعدلا        
هـنأ اهنم طورش لظ ىف متي تابوقعلا نوناق نم          ٩٨ةداملا صن لامع    إنأ تأر ةمكحملا نأ        

  :نيطرشب ًاضهانم ميظنتلا ربتعي
ةعورشم ريغ ىرخأ ةليسو ىأ وأ باهرإلاو ةوقلا لامعتسا نوكي نأ ىناثلاو لوألا 

ضعب ءار آنم تناك اذإف ،ميظنتلا فادهأ نم ةليسولا هذه نوكت نأو كلذ ىف ًاظوحلم 
لح م الو... ًايفاك ربتعي ال هدحو كلذ نإف هسفن ميظنتلا ىأر نع ربعت نأ نود هئاضعأ
لوقلل ًادنس هتاذب حلصي ال كلذ نألن ويسكرام مهنأب تانيمختلاو تاضارتفالل ىه مهتين ن إ 

ةيسايسلا مهتاهاجتا ىلإ طقف ريشي امنإو مهفده ىلإ لوصولل فنعلاو ةوقلا لامعتسا 
ىداملا فنعلا لئاسو عيمجب ةوقلا لامعتسا ققحتيو . دالبلا تالكشم جالع ىف ةيداصتقالاو

ىبدألا طغضلا لئاسو ةفاكب باهرإلا ققحتي امك حالسلا لامعتساب ديدهتلا و أصاخشألا ىلع 
ةعورشملا ريغ ىرخألا لئاسولا ىف طرتشي الو قفارملا ليطعت وأ بيرختلا وأ فالتإلا وأ 
فادهألا ىلإ ىمرت بتك وأ تاطوبضم دوجو ىفكي ال هنأو . ةميرجلا دح ىلإ لصت نأ
ةداملا ىف ةمثؤملا املاط تابوقع١٩٨  ةوقلا ىلإ ءاجتلالا نأ رهظتست مل ةمكحملا نأ   وأ  

هرفاوت بجاولا رمألا اهقيقحت ىف ظوحلم ةعورشملا ريغ ىرخألا لئاسولاوأ باهرإلا   
  .)٢٢(ماهتالا لحم ةميرجلا ىلع باقعلل 

داقتعالاو ريكفتلا تايرح نع عافدلا ىف ءاضقلا هبعلي ىذلا رودلا انل ددحي مكحلا اذهو 
ثيحب ،ةيباقعلاو ةيميرجتلاصوصنلا طبضت ًادويق عضيو ،ىفاقثلاو ىعا متجالاو ىسايسلا  

ةيضقلا عئاقو ىلع اهلامعأل ،اهريسفت ءانثأ صوصنلا ىلع اهعضي ىتلا طورشلا نوكت 
ريغ ىسايس رود وهو ،ةيساسألا تايرحلاو ،قوقحلا ىمحت تاجايس ةباثمب همامأ ةحورطملا 

  .لاجملا اذه ىف ىرصملا ءاضقلل قالخلا رودلا نع فشكيو ،رشابم
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  :ىسايسلا مسحلل ةرشابم ريغ ةيلآك ءاضقلا-ج
ىف ىعامتجالا –ىسايسلا لوحتلا تارتف ضعب ىف مه مرودب ىرصملا ءاضقلا موقي   

رثاكتت امدنع ةصاخو ،نيمرصنملا نيدقعلا لالخ ةصاخو . ىرصملا ىسايسلا ماظنلا
ىف ةرشابم ريغ ةادأك ءاضقلا ىلإ ءوجللا متيف ،ةيعامتجالاو ،ةيسايسلا تامزألا بلاكتتو  

ةيعامتجالا–ةيسايسلا تامزألا هذه ةرادإ  ماظنلا ىلإ تهجو امدنع كلذ ىلع ةلثمألا زربأو .  
ىداصتقالاو ىسايسلاو ،ىلكيهلا داسفلا ىف ةكراشملاب تاماهتالا ةرطيسملا ةوفصلاو ىسايسلا 

 ، نم نيبرقملا ذوفنلا ىوذ ضعبوأ ءارزولا نم مكحلا ةرئاد ىف ءاوس ةزراب رصانع ىلإو  
 ، ةرادإ متت انه ،بعشلا سلجمو مكاحلا بزحلا ىف ةزراب تادايق نم وأ تاداسلا رونأ سيئرلا

ىف رييغتلاب ءاحيإلا فدهب ىرازو رييغت ثادحإ ،ىلوألا ،نيتيلمع لالخ نم ةمزألا 
 ىمحت ال ةرطيسملا ةوفصلاو ،سيئرلانأ اهدافم ةلاسرك كلذو ،تاسايسلاو ،صاخشألا 

اهتلاحإو ،ىسايسلا داسفلا تافلم ضعب حتف ىف لثمتت : ةيناثلا ةيلمعلاو ،ىسايسلا داسفلا
سمت تاماهتا ىلإ ريشت ال ىتلا دودحلا ىف فثكملا رشنلاب حامسلاو ،اهيف لصفلل ءاضقلل 

داشر اياضق ىف كلذ دعب مث ،جنيوبلا ةيضق ىف مت ام اذهو. دالبلا ىف لوألا رارقلا عناص  
لمعلا راجتو ،تاداسلاتمصعو نامثع ، ة  ضورقلا باونو ،لاومألا فيظوت تاكرشو  

تايرجم ىلإ ىعامتجا –ىسايس رارق رادصإ ىلإ جاتحت رومأ كرت كلذ دعب رطخألاو   
قيقدلا ىنعملاب ةسايسلا ىف لخدأ ىه رومأ ىف ماكحألا رودص ىف هتايلآو ،ىئاضقلا لمعلا 

ةموكحلاو سيئرلا ىأ ،ةيذيفنتلا ة طلسلل ىساسألا رودلا بلص نم اهنأ ضرتفيو ،اهل
ىتحو ،تاينيعستلاو تاينينامثلا دوقع لالخ ترركت ةرهاظ ىهو . امهل ةعباتلا تاسسؤملاو

ةيراس اهراثآ لازت الو٢٠٠٤ماع  ةيسايسلا ةوفصلا لمع يف ةنهارلا ةظحللا ىتح ،   
  .رطيسملا ماظنلاو ،ةمكاحلا

يئاضقلالمعلا قاطن نأ ،هاجتالا اذه ةروطخو داعبألا سملت نع دعبأ ،هتعيبطو هتايلآ ، و 
بلص ىف اهنأ ضرتفي رومأ ىهو ةيسايسلاو ،ةيداصتقالا ةيعامتجالا رهاوظلل ةبكرملا 

ءالؤهو . مكحلل ىسايسلا مرهلا ةمق دنع نييسايسلا ةيذيفنتلا ةطلسلا لاجر راودأو ،تامامتها
او ،ىداصتقالا–ىسايسلا لمعلا تاريغتم نأشب ملعأ مهنأ ضرتفي  ىلع ردقأو ،ىعامتجال  

ةلأسم تالكشملاو ،اياضقلا هذه زربأ نمو . تاسايسلاو لولحلاب هتعباتمو هليلحتو هدصر
 ، تاباقنلا ضعبب ةقلعتملا نيناوقلا وأ ىروشلا وأ بعشلا سلجمل ةماعلا تاباختنالا ميظنت

هلك ايهو ،ىسايسلا لمعلا قاطن نمض عقت رومأ هذهو ،خلا... نيسدنهملا ةباقنك ةينهملا
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ةسدنهلل ىؤرو تاروصت ةمكاحلا ةيسايسلا ةطلسلل نوكي نأ دبالو ،ةطيسولاو ،ةيساسألا 
تكرت ةيساسحلاو ةيمهألا ةغلابلا رومألا هذه لثم نكلو . ىسايسلا لمعلل ةينوناقلاو ،ةيسايسلا

لماعتو ،بيترتو طيطخت ةيلمع ىه ةسايسلا نكلو ،هرود ةيمهأ ىلع ،اهيف لصفلل ءاضقلل 
ةيسايسلا حلاصملل حيجرتو تايولوأو تاروانمو تانزاوتو ،طوغضو ،ت اريغتم عم
ةنسل ١٢٥نوناقلا ةيروتسد مدعب ةيئاضق ماكحأ تردص اذهلو . ةسفانتملا ةيعامتجالاو  

ةمئاقلاب تاباختنالا نوناق ةيروتسد مدعو ،نيماحملا ةباقنب ةصاخلا ماكحألا نأش يف  ١٩٨١
ةنسل ٣٨مقر  بعشلا سلجم نأش ىف ١٩٧٢  ةنسل ١١٤مقر نوناقلاب لدعملاو   مث . ١٩٨٣ 

كلذب ءاضقلاو ،بعشلا سلجم هاضتقمب لكشت ىذلا ىباختنالا نوناقلا ةيروتسد مدعب نعطلا 
ةطلسلا لبق نم ةرشابم ريغ ةيسايس ةادأك مدختسي انه ءاضقلا نأ مغرو ،ةرم نم رثكأ  

ةسائرلا ةسسؤم ديدحتلابو –ةيذيفنتلا  ايس ًارود بعلي هنأ الإ–  ريشي هنأ ىف لثمتي ًاماه ًايس  
لكش ىف اهذاختا رارقلا عناص ىلع نيعتي ،ةيعيرشتو ،ةيسايس تار ييغت ثادحإ ةرورض ىلإ

كلذ ىلع ةريثك ةلثمأ كانه لعلو ناملربلا ىلإ اهمدقي نيناوق تاعورشم وأ ةيسايس تارارق 
ربأو)٢٣(ةيداصتقا وأ ةيعامتجا اياضق ىف ردصت ىتلا ماكحألا ىف ءاوس  ةلثمألا هذه ز ، 

ويام ٤ىف رداصلا مكحلا  مقر نوناقب رارقلا ةيروتسد مدعب ١٩٨٥  ةنسل ٤٤  ليدعتب ١٩٧٩   
هبعلت ىذلا رودلا هريغو ،مكحلا اذه ىف ام زربأو ،ةيصخشلا لاوحألا نيناوق ماكحأ ضعب 

ناملربلا ن إثيح ،ةيعيرشتلا ةسايسلا ىف ىضوفلا بناوج ضعب طبض ىف ةيئاضقلا ماكحألا 
هتايلمع ىلع رطيست ىذلا ًاديدحت ةسائرلاو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا –ًايلعف–  هرود نع ىلختي –   

ةيعيرشتلا ةحاسملا كرت ىف طرفيو ،عيرشتلا ةطلسل ةزوجحملا تالاجملا ىف ىتح هتفيظوو 
طباوضلا فالخ ىلع ،نوناقلا ةوق اهل تارارق رادصإ ىف ةيروهمجلا سيئرل ةيئانثتسالا 

ةيروهمجلا تارارقلا هذه ىلع ىباقرلا هرودب ضهني ال لب ،ةينوناقل او ةيروتسدلا دويقلاو
ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا هتردصأ ىذلا مكحلا ىفف. ةقحاللا ةباقرلا لالخ نم كلذو ،نيناوقب  
ىرادإلا ءاضقلاو ىداعلا ءاضقلا ةهج نع ةلقتسم ةيئاضق ةهج ىهو – ةمكحملا تأر-     :
روتسدلا نم١٤٧ةداملل ًاقفو هنأ " بعشلا سلجم ةباقر تحت ةيروهمجلا سيئرل كورتم هنإف    

بجوتست ةئراط فورظ مايق ىلع ةبترتملا رطاخملا هيلمت ام قفو ةيئانثتسالا عيرشتلا ةطلس 
ىف ةطلسلا هذه قالطإ ىنعي ال كلذ نأ الإ ،بعشلا سلجم ةباقر تحت كلذو ةهجاوملا ةعرس 

اهنيب نمو ،روتسدلا اهيلع صن ىتلا طبا وضلاو دودحلاب ديقتلا نود نيناوقب تارارق رادصإ
لامعتسال ةيعادلا ةلاحلا رفوت اهنأش نم ٌفورظ بعشلا سلجم ةبيغ ىف أرطي نأ طارتشا  

هيلع نوعطملا نوناقب رارقلل ةبسنلاب ةمئاق هل نكت مل ام وهو ،ةيئانثتسالا عيرشتلا ةصخر 
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رارقإ كلذ ىغلي الو ،ةيروت سد ةباقر نم ةمكحملا هذه هالوتت امل هعاضخإ متحي ىذلا رمألا
هريهطت نود نوناقب رارقك هيلع أشن ىذلا هفصوب رمتسم وهف . نوناقب رارقلل بعشلا سلجم

 ٤٤مقر رارقلا ناكو مدقت ام ناك امل هن إثيحو ،هرودص مزال ىذلا يروتسدلا راوعلا نم 
هتسا دق هيلع نوعطملا ةيصخشلا لاوحألا نيناوق ماكحأ ضعب ليدعتب١٩٧٩ةنسل  فد  

ةيصخشلا لاوحألا لئاسم ضعب ةجلاعم هب دصق ًادحاو ًاعوضوم طبارتملا ىعيرشتلا هميظنتب 
دنس فلخت ةباثمب هباش ىذلا يروتسدلا بيعلا ناكو ،هنايب فلس ام ىلع ةرسألاب ةقلعتملا 

دتمت ةيروتسدلا ةباقر نأ مكحلا اذه دافمو )٢٤(هتمرب هتيروتسد مدع نيعتي هنإف هرادصإ  ىلإ  
دعاوقلل اهعوضخ ىدمو ةيعيرشتلا ةسرامملا لمشتل نوناقب يروهمجلا رارقلا ماظن 

ةيعيرشتلا لامعألا ىلع ةباقرلا ىلإ ةرورضلاب دتمي ام وهو ،عيرشتلا ىف ةيروتسدلا 
روتسد نم ١٤٧ةداملا لامعتسا ىف ةيروهمجلا سيئرل ةيئانثتسالا  اهيف طرفأ ىتلاو ١٩٧١   

هتفصبةيروهمجلا سيئر يف ىضاغتو  قحاللا ىباقرلا هرود ةسرامم نع بعشلا سلجم اه ، 
ىف تاقالعلاو رهاوظلا ضعب مظنت اهنأ ضرتفي ىتلاو نيناوقب ةيروهمجلا تارارقلا ىلع 
اهتقفاوم ىدم ةفرعمل بعشلا سلجم ىلع ضرعت مث ،ةيئانثتساو ةئراط فورظ لظ 

  .)٢٥(ةيروتسدلا صوصنلل 
ةيروتسد صحف ىف اهرودل ايلعلا ةيروتس دلا ةمكحملا ةسرامم ىلإ دتما ىذلا رمألا وهو

عيمجل صرفلا ؤفاكتو ةاواسملا أدبم ديكأت ىف نيناوقب ،ةيروهمجلا تارارقلاو ،نيناوقلا 
هيلع جورخلا دعي مث نمو ،أدبملا اذه قفو عيمجلل قح ميلعتلا نأ ىلع ديكأتلاو نينطاوملا 

  .روتسدلا ماكحأو ىفانتي ًارمأ
ىلع يوطنت يتلاواهيلع نوعطملا ةيعيرشتلا صوصنلا نأ ةمكحملا تررقو ةلماعملا    

اهلداعي ام وأ ةماعلا ةيوناثلا ةداهش ىلع نيلصاحلا نم تائف اهب تصخ ىتلا ةيئانثتسالا 
صوصنلا هذه نأو . ةداهشلا هذه ىف مهتاجرد عومجمب ديقتلا نود ىلاعلا ميلعتلاب مهلوبقل
هذه موقت ذإ هيف ةساردلا تابلطتمو هفاده أو ميلعتلا اذه ةعيبطب ةلصلا ةتبنم سسأ ىلع زكترت

امإ اهماوق اهنم نيديفتسملا ةبلطلل ةيئانثتسا ةيزم ريرقت ىلع اهعفاودو اهساسأ ىف ةلماعملا 
 ، اهتاذب ةهج ىف اهئابعأب ًامئاق وأ اهنيعب ةفيظول ًالغاش ناك نم ىلإ ىرسألا ءامتنالا درجم

ءادأ ببسب بيصأ وأ دقف وأ ىفوت وأ دهشتسا دق ناك نم وأ خيرات ىف اهتيلوئسم ًايلوتم وأ 
 ، ببسب ةيئانلا قطانملا ىلإ ءامتنالا اهطانم نوكي نأ امأو ،ماسول ًالماح ناك نم وأ اهماهم
 ًاطبترم اهحنم نوكي نأ امإو ،ةماعلا ةيوناثلا ةداهش ىلع اهنم لوصحلاوأ ةماقإلا وأ داليملا 
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ماسو ىلع لوصح وأ ةيبرحلا تايلمعلا ىف ة باصإ نم مهسفنأ ةبلطلاب قلعتت اهتاذب ةعقاوب
لحم ءالؤه لحي نأ عبتتسيكلذ نأ وهو ةيقطنم ةجيتن كلذ ىلع ةمكحملا تبترو ..." نيعم  

ميلعتلا قحب عافتنالا ىف اهلداعي ام وأ ةماعلا ةيوناثلا ىف حاجنلا تاجرد ىف مهنومدقتي دارفأ 
ىتلا ةدحوملا سسألا ًاعيمج مهتمظتن ا دق تناك نأ دعب اهصرف ةدودحملا ةيلاعلا هتلحرم ىف
ىف نينثتسملا نود مهتيولوأ نم اهتجيتن هنع ترفسأ ام مغرو . ةقباسملا كلت ءارجإل تررقت

ةساردلا تابلطتمو هفادهأو ىلاعلا ميلعتلا ةعيبط عم ضراعتي ىذلا رمألا ،قحلا اذهب عتمتلا 
ىف حاجنلا تاجرد ىف ني مدقتملا قحب ساسملا ىلع ةمكحملا رظن ىف ىوطني ام وهو ،هيف

داوملل ةفلاخم لكشي مث نمو نوناقلا ىدل ةاواسملاو صرفلا ؤفاكت أدبمب لالخإلاو ،ميلعتلا اذه 
روتسدلا نم ٤٠، ٢١٨، ٨ ةرولب ىف ًايسايسو –ًايساسأ ًارود ءاضقلا بعلي اذكهو . )٢٦(   
عيرشتلا ىتطلس لبق ن م كهتنت ىتلاو ،مكحلا ماظن اهيلع موقي ىتلا ةيساسألا ئدابملاو قوقحلا
  . رصم ىف ذيفنتلاو

نايرـس مدـعب ،ةيردنكـسإلا ىـف ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم تضق ًاضيأ لاجملا اذه ىفو       
زوـجي ال هـنأ ىلع ًاسيسأت        ١٩٨٨ماع ويام لوأ نم ًارابتعا ،روتسدلا ةوقب ئراوطلا نوناق            

ىـلع ضارـتع    الا ىـف ئراوطلا نوناق ىلإ عوجرلا هنع ضوفي نم         وأ  ةيروهمجلا سيئرل   
  .ةيئاضقلا ماكحألا

بعشـلا سـلجم ةـقفاوم نودـب ئراوطلا ةلاح نالعإ زاوج مدع ىلإ ةمكحملا تبهذو                
ةـقفاوم نأ ةمكحملا تنلعأو ،ةيباينلا ةفصلا نولمحي ءاضعأ مضيو ،ًاحيحص ًاليكشت لكشملا             

سرام   ٢٠ىف بعشلا سلجم     ىلإ ئراوطلا نوناقب لمعلا دم ىلع        ١٩٨٨  وياـم    ٣١،   ١٩٩١، 
سـلجم ءاضعأ ضعب ىلع ،ةيوضعلا طورش رفاوت مدع ىف لثمتي ،ىروتسد بيع اهباش                دق  

نيزئاـفلا نـم اوسيل ،ئراوطلا نوناقب لمعلا دم ىلع قفاو ىذلا ضعبلا اذه نأ امك ،بعشلا            
ةنسـل    ٨٣٣٢مـقر ةـيلخادلا رـيزو رارقب ةمكحملا تدهشتسا دقو           . تاباختنالا ىف   ١٩٨٩ ،

ىئاضـق مـكحل ًاذيفنت مهلحم نيرخآ لالحإو ،تاباختنالا         ىف ضعبلا اذه زوفب هرارق بحسب       
ىذـلا رـمألا ،اـهل أشنم سيلو ،ةيباينلا ةفصلا ءافتنا نع فشاك هتعيبطب وهو ،كلذب رداص                 

نـم   ٤٨ةداملل ةفلاخملاب ردص دق ،نوناقلاب لمعلا دم ىلع ةقفاوملاب سلجملا نايب هعم نوكي                
نـم ءاضـقلا لالقتـساو تاطلسـلا نيب لص          فلا أدبم نأب ،ةمكحملا تضقو    . مئاقلا روتسدلا 

 ١٦٦ةداـملا ىـف مئاـق       لا روتسدلا اهيلع صنو   . ةبقاعتملا ريتاسدلا ىف ترقتسا ىتلا ئدابملا     
ةطلـس ىأل زوـجي الو نوناـقلا رـيغل مهئاضق ىف مهيلع ناطلس ال نولقتسم                 ةاضقلا"هلوقب    
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ةلودلا نمأ ةمكحم تدكأ دقو       "ةلادعلا نوئش وأ  اياضقلا ىف لخدتلا     ىـف ةيردنكسإلا ىف ايلعلا     ، 
ىروـهمجلا رارـقلا هـلظ ىف ردص ىذلا          ١٩٥٨روتسد ىف ًامئاق ناك اذه نأ ىلع اهئاضق           

ةنسل   ١٦٢نوناقلاب   ةيروهمجلا سيئر ،ريخألا نوناقلا حنميو       ١٩٥٨  ةطلـس هـضوفي نم     وأ   
وأ ةـبوقعلا فـيفخت هـل زاـجأ امك ةلودلا نمأ مكاحم نم ةرداصلا ماكحألا ىلع قيدصتلا                  

،   وأ   ،اهءاغلإ اذـه نأ ،ةـمكحملا تدـكأو ،ىرخأ ةرئاد مامأ ةمكاحملا ةداعإ            وأ  اهذيفنت فقو
تفاـضأو  . مئاـقلا روتسدلا نع ًالضف ،هلظ ىف ردص ىذلا روتسدلا صن عم ضراعتي رمألا             

ةيروتـسد مدـعب صني ذإ ،هادمو عفدلا ةقيقحب ىه ةربعلا تناكو ،مدقت ام ناك ىتم ،ةمكحملا                 
ةنس  ٦مقر نوناقب رارقلا      ١٩٥٨      ، هـل عاـمتجا لوأ ىـف ةـمألا سـلجم ىلع هضرع مدعل  

هـلظ ىـف ردص ىذلاو ،روتسدلا نم        ٥٣ةداملا صنل ةفلاخملاب     مكاـحمب لـمعلا نأ اـمك       .  
ةنس   ١٦٢نوناقب موسرملل ًاقيبطت ئراوطلا      ةداـملا صـن عـم ضراعتي         ١٩٥٨  نـم   ١٦٠   

نـم ردص ئراوطلا نوناقب لمعل  ا دم نأو ،ةلودلا نمأ مكاحم ميظنت داعأ ىذلا ،مئاقلا روتسدلا    
نـم   ١٤٨ةداـملا صنـل ةفلاخملاب هئاضعأ ضعب ىف ةيباينلا ةفصلا رفاوتت مل ىباين سلجم                 

ررـقملا ةـمكاحملا ةداـعإ      وأ  ذيفنتلا فقو   وأ  ءاقبإلاب ماكحألا ىلع ضارتعالا نإو      . روتسدلا
مئاقلا روتسدلاهضفريو ضراعتي ئراوطلا نوناق ىضتقمب ةيروهمجلا سيئرل  ")٢٧(.  

لخاد ديزيو نيدقع نم رثكألالخ ةوقبو ومني ماع هاجتا لظ ىف مكارتت ماكحألا هذهو   
 ، ةيروتسدلاو ةينوناقلاو ،ةيسايسلا تامزألا رثاكت لظ ىف ،ةيرصملا ةيئاضقلا ةعامجلا
تاطلس عفد ىذلا رمألا تارارقلا ذاختا ىف ددرتلاو ،ىلكيه رثعتو زجع ةمثو ،ةيعامتجالاو 

و ،ةيساسألا اهفئاظول ةيعبتلاب ىسايسلا ماظنلا ةرادإ ىف ًاريبك ًارودسرامت ىكل ىرخأ ن إ 
ةيسايسلاو ،ةيعامتجالا ىوقلا ةكرحو نينطاوملا تايرحو قوقح ىلع ًايباجيإ دوعي كلذ ناك 

  .دالبلا ىف
  

  نولعافلاو عفاودلا: ءاضقلل ىسايسلا رودلا ءاعدتسا: ًاعبار
هراودأو ءاضقلل ةيسايسلا تاءاعدتسالا             ، ةرـيخألا دوقعلا ىف تديازت ،ىسايسلا لاجملا ىف

بازـحألاو ،ىطلسـتلا ماـظنلاو ةـمكاحلا ةيسايسلا ةوفصلا مهو ،نيديدع نيلعاف لبق نمو               
تـحت   –ىندملا عمجملا تامظنمو ةيسايسلا ةيمالسإلا تاعامجلا اهعمو ،ةضراعملا ةيسايسلا            

دارفألاو ةيعافدلا تامظنملا اميسالو    -ليكشتلا   فـيظوت ةـيلمعل ةـفلتخملا عفاودلا     عجرتو  . ، 
  :اهنم ةديدع رومأل ءاضقلل ىسايسلا رودلا
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رمألا وهو ،ىرادإلاو ىسايسلا داسفلا رهاوظ زوربو ،ىطلستلا ىسايسلا ماظنلا دومج - أ  
ىربكلا داسفلا تافلم ضعب ةلاحإ ىف ةيئاضقلا تايلآلا مادختسال ةمكاحلا ةوفصلا عفد ىذلا 

نلا–ةيئاضقلا تاهجلا ىلإ  نمأ وأ ةيداعلا ةيئانجلا مكاحملاو ىكارتشالا ىعدملا وأ ةماعلا ةباي  
 ، نيفقثملا ضعب تاماهتال ىدصتلاو ،ماعلا ىأرلا بضغ صاصتما فدهب –ميقلا وأ ةلودلا  

مكح ةلحرم ذنم زرب ام وهو ،ىسايسلا داسفلاب مكاحلا ماظنلاو ةوفصلل ةضراعملاو باتكلاو 
ىنسح دمحم سيئرلا ةلحرم ىف ةرهاظلا تديازتو تاداسلا رونأ دمحم قباسلا سيئرلا  ،
  .كرابم

، - ب رارقلا ذاختا ةيلمع ءطب ىلإ هزومرو ،هتاسسؤمو ماظنلل ىلكيهلا دومجلا ىدأ  
 ، ىسايسلا ديدجتلا ةيلمع عجارت ىلإ ىدأ ىذلا رمألا وهو ،ةيسايسلا تامزألا بلاكتو

ذاختا ليجأتل ءاضقلا مادختس ا ىلإ ةمكاحلا ةوفصلا عفد ىذلا رمألا ىنوناقلاو ىسسؤملاو
ريغ داوم ىلع ىوطنت ةيباختنا نيناوق رادصإ لاح ىف امك تاونس ةدعل ةيسايس تارارق 
فادهألا ضعب قيقحتل ةيناملربلا تاباختنالا اهساسأ ىلع ىرجت كلذ عمو ،ةيروتسد 

، ايسلاو ةيعامتجالا اهحلاصمو اهزومرل ةمكاحلا ةوفصلا جاتنإ ةداعإو ،مكحلل ةيسايسلا ةيس
  .اهل ةديؤملا ةيعامتجالا حئارشلاو

ةـيلاكيدارلا ةيسايسـلا ،ةيمالسإلا تاعامجلل ىدصتلل ىئانثتسالا ءاضقلل ةلودلا ءوجل            -ج  
وأ ىـعيبطلا ىئاـنجلا ءاضقلا نع داعتبالل كلذو ،مسحلاو عدرلا قيقحتل ،فنعلا تسرام ىتلا       

ي ال ام وهو ،مهيلع ىنجملاو      نيمتهمللهتانامض لكب ىداعلا     ىـف ماظنلل ةيسايسلا ىمارملاب ىف  ، 
  .ىسايسلا رارقتسالاو ،ماعلا عدرلا قيقحت

ءاضقلل ىندملا عمتجملا تامظنم ءوجل    -د ىرادإلا اميسالو–  ىـلع لوصـحلل كـلذو    -   
نـمأ زاـهجو ،ةـيعامتجالا نوئشلا ةرازو         –ةيرادإلا ةهجلا ءازإ ىنوناقلا اهدوجو ةيعرش         

ةيعرـش سمت ىتلا ةيرادإلا تارارقلا ضعب ىلع        نعطلل   وأ،  -ةيلخادلا ةرازول عباتلا ةلودلا     
  ، ةنسـل   ١٥٣نوناقلا اهنمو ،نيناوقلا صوصن ضعب ىلع ةيروتسدلا مدعب نعطلا          وأ  اهدوجو  
هـضرع لـبق ىروشـلا سـلجم ىلع ضرعي مل ىذلاو ةيلهألا تايعمجلاب صاخلا                ١٩٩٩  

نوناـق ميدـقتب ة   ـموكحلا ماـيقو ،هتيروتسد مدعب ىضق دقو  بعشلا سلجم لبق نم هرارقإو     
  .ىندملا عمتجملا تامظنم ءازإ ةقباسلا ةيعيرشتلا ةفسلفلا تاذ ىلع ىوطنان إو ىتح ،ديدج
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ةيعرـش غابـس    إل ىرادإلا ءاضقلا ةمكحم   ىلإ  ةيعافدلا تامظنملا تأجل ىرخ     أ ةيحان نم  
ترـج ىـتلا ةـيناملربلا تاباختنالا ىف ثدح امك ةيناملربلا تاباختنالل اهتباقر ةيلمع ىلع               

رودلا اذه ةيعرشب ىضق ىذلاو٢٠٠٥ماع  ،.  
ىـف نـعطلل ىرادإلا ءاضـقلا ىـلا نيملسملا ناوخإلا ةعامج ءاضعأ ضعب تأجل                -٣  

      ، ةـلاحإ ةـيروهمجلا سيـئر تارارـق ضـعب ىلع           وأ  مهقحب ردصت ىتلا لاقتعالا تارارق
قوـقحب هساسمل ةلاحإلا رارق ةيعرش مدع ىلع اسيسأت كلذو ،ىركسعلا ءاضقلا ىلا مهاياضق              

  .ىعيبطلا مهيضاق ريغل مهتلاحالو نيمهتملا
إلا ةعامج ءاضعأ ضعب عفر- ٤ انعط ىرادإلا ءاضقلا مامأ ىواعد نيملسملا ناوخ  

  .رفسلا نم عنملا مئاوق نم مهئامسأعفرو رفسلا نم عنملا تارارق ضعب ىلع 
ةرداصـمل ءاضـقلا مامأ ىواعد عفرب ةيسايسلا ةيمالسإلا ةكرحلا ءاطشن ضعب مايق              -٥  

،                 عب وأ ةيئامنيسـلا مالـفألا ضـعب ضرـع عـنمب ةـبلاطملاو ةينفلا تافنصملاو بتكلا ض
مهرظن ةهجو نم   –ةينيد بابسأل ،تايحرسملا     ءاضـقلا لـيوحت مـث نـمو ،ةيسايس         وأ  ،  - 

ةـينفلا ىؤرلا لوح فالخلاب رثدتت ىتلا ،ةيسايسلا تاموصخلا ىف لصفلل ةهج ىل             إىرصملا  
بـناوجلا نم ةيعادبإلاو ةيليحتلا صوصنلا ليلحت جهانمو ،ة         يثحبلاوأ  ةيليكشتلا  وأ  ةيعادبإلاو  

ىـتلا ةيحالطص  الاو ةيثحبلا تاودألاو ةينيدلا صو    صنلا نيبو امهنيب طلخلاو ،ةيلامجلاو ةيدقنلا     
  .هقفلا لوصأو ةينيدلا تاساردلا لقح دوست

ةيئامنيسـلا مالـفألا ضـعب ضرـع عنمل ةيئاضق ىوعد طابقألا ءاطشن ضعب عفر                -٦  
قعلا بناوجلا ضعبب   اهساسمل عم قفتا ام وهو ،سكذوثرألا طابقألا طابقألا ىدل ةيحيسملا ةيد          ي 

 ،   .سوريلكإلاوةيسكذوثرألا ةينيدلا ةسسؤملا ىدل دئاسلا هاجتالا
رودب دارفألا ضعب ماق - ٧ دويقلا ضعب نم ماعلا لاجملا ريرحتل ىواعد عفر ىف مهم   

مهقوقح ضعبب نينطاوملا عتمت نود لوحت و ،هرصاحت ىتلا ةيرادإلاو ةينمألاو ةينوناقلا
ضعب ةيروتسد مدعو ،ةيملسلا تاريسملاو ،رهاظتلاو ،ىملسلا عمجتلا قحك ةيسايسلا 

ةضورفملا دويقلا ضعب كيكفت ىف مهاس ىرصملا ءاضقلا نأ كشالو . ةيباختنالا نيناوقلا
  . )٢٨(ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا معدو ،ماعلا لاجملا ىلع

، قلا ىواعدلا نإ سكع تءاضقلل ىسايسلا رودلا تعدتساو دارفألا ضعب اهعفر ىتلا ةيئاض
ىنوناقلاو ىسايسلاو ىفسلفلا ىنعملاب - درفلا داليم ةيلمع تالعافت  ىف طشن لعافك هرودو –   
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ىف ماظنلاو ةلودلاب درفلا ةقالع روطت ىف ناكمب ةيمهألا نم ةلأسم ىهو ،ماعلا لاجملا 
  .ىسايسلاو ىعامتجالا درفلا رود رصاحتتاقاعإ ةمث نأو اميسالو ،رصم 

ماكحألا لالخ نم ةيسايسلا –ةيعامتجالا ةيلمعلا هذه ىف مهاس ءاضقلا نأ كشالو   ةمهملا 
  .رصاحملا ماعلا لاجملا ىلع ساكعنا تاذ تناكو ،دارفألا ءالؤهل اهردصأ ىتلا

ةيكيرمألا مالعإلا ةزهجأ ضعبو ،ةيقوقحلا تامظنملا ضعبل تاداقتنا ةمث         -٨ بهذت     ىـل  إ 
صاخـشألا ضعب ءازإ ةيسايسلا اياضقلا ضعب سييستل انايح         أ أجلت ةمكاحلا ةوفصلا ن    إلوقلا  

نـميأو ،ميهارـبإ نيدلا دعس ىتلاح ىف امك اياضقلا ضعب ىف ريثأ ام وهو ،اهل نيضراعملا                 
  .رون

رود وـه ،ةيناملربلاو ،ةيسائرلا ةماعلا تاباختنالا ىلع ةيئاضقلا ةعامجلا فارشإ نأ            -٩   
ءازإ ةاضـقلا داـيح راـطإ ىف متي نكلو ،اينوناقو ،ايروتسد هيلع صوصنم ءاضقلل ىسايس                

   ، تاـظحالم لكشـت اـنه نمو       . ىباختنالا قوسلا ىف ةسفانتملا ةلقتسملا    وأ  ةيبزحلا فارطألا
،     ًامهمارود ةيباختنالا ةيلمعلا راسم نع مهيدان ىل        إمهريراقتو ةاضقلا    ةيسايسـلا ةحاسلا ىلع  

،        ملا اميسالو  ،     وأ  نمألا لاجر ضعب ءادأ ىلع ةيبلسلا تاظحال فـنعلا سرامت ىتلا فارطألا
ىـف ثدـح اـمك ةـيباختنالا ةـيلمعلا جئاـتنو راسم ىلع ريثأتلا فدهب ةيسايسلا ةجطلبلاو                  

،      . ٢٠٠٥ماع ترج ىتلا ةيناملربلا تاباختنالا       ءاضـعأ  وأ  ةاضقلا ضعب تاظحالم نأ كشال
تاـباختنالا باـقعأ ىـف ماـعلا ىسايسـلا لدـجلا رواح             م دحأ تلكش ةيرادإلا ةباينلا ةئيه     

  .ةيناملربلا
نييعاـمتجالا  وأ  نييسايسـلا نيلعاـفلا ضـعب تاءاعدتسا ءازإ ةاضقلا فقوم ن            إ -١٠

  :ىلاتلا وحنلا ىلع هديدحت نكمي ىسايسلا مهرودل
ةينوناقلا تاعزانملا ىف لصفلاو نيناوقلا قيبطت ىف لثمتملا ىئاضقلا مهرود ءاعدتسا - أ  
لثمي هنأل رودلا اذهب نوضهني مهو ،ةسفانتملا ةينوناقلا زكارملا نيب تاعارصلا مسح و
نع ًاصوكن هب مايقلا مدع دعيو ،نوناقلاو روتسدلا ىف هيلع صوصنملا ىساسألا مهرود  
  .نينطاوملا نيب ةلادعلا ةماقإ

ةماعلاو ة يدرفلا تايرحلاو قوقحلا معدو رارقإب ةطبترملا ءاضقلل ةيسايسلا راودألا لكشت
هطامنأو هعاونأ فالتخا ىلع–ىئاضقلا باطخلا نأ الإ ةاضقلاو ءاضقلا ةفيظو نم اءزج    - 

ىؤرىلع رثؤملا ىجولويديألاوأ ىسايسلا ركفلا ضعب ىلع ىوطني  مهيدصت ىف ةاضقلا    
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ةيرصملا اهطباوضو اهقايس ىف- ةيلاربيللا نم طمن ىلإليمي ىذلاو اياضقلا نم طمنلا اذهل    ،
ضعب ىف ىمالسإلا ركفلاو هقفلا ئدابمو ماكحأ ضعب دادمتسا ىلإ ةاضقلا ضعب بهذيوأ   

 ، قيبطت ضفر وأ رمخلا برش اياضق ىف دودحلا ةماقإب ماكحأ رادصإ ىف زرب امك هماكحأ
، السإلا ءايحإلا ةكرح ءانثأ تريثأ ىتلا اياضقلا ضعب ىف ةيفرصملا دئاوفلا ماظن ىم

 ، هوجولايذ فنعلاوةملسألا ةداعإ ةيجيتارتساو تاعامجلا ضعب هب تماق ىذلا ةينيدلا -    
  .)٢٩(ىضاملا نرقلا نم تاينيعستلاو تاينينامثلا ىدقع ىف ةيمالسإلا ةيسايسلا

تاظفاحملا ىف ىرخألا ةيعرفلا ةاضقلا ىداونو ،ةرهاقلاب ماعلا ةاضقلا ىدان ن إ - ب
نعو ،ةيئاضقلا ةطلسلا لالقت سا نع عافدلا ىف ًازراب ًايسايس ًارود بعلت ًاديدحت ةيردنكسإلاو
ثدح امك ةيباختنالا ةيلمعلا ىلع لاعفو لماك ىئاضق فارشإل ىعسلا ىفو ،ه ئاضعأ حلاصم

ىذلا رمألا وهو ،ةيناملربلاو ةيسائرلا ٢٠٠٥تاباختنا ىف  نم ةداضم فقاومو تافالخ راث أ 
ةديدعلا اهتارارقو ةيداعلا ريغ ةيمومعلا تايعمجلا ءازإ لدعلا ةرازوو ،ىلعألا ءاضقلا سلجم 

رخآ نوناق ضرفب ،ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ليدعتل ىدانلا عورشم ريرمت ةرورض نأشب 
 ،   .ةاضقلا ىدانل ىلام معد نم مدقي ام فقوب لدعلا ةرازو حيولتوأ داضم

تايعمجلا تارارقو ،ةاضقلا ىدان سلجم ءارو نوفقي ءاضقلا لاجر نم ةيبلغألا نإ 
ةرازوو ،ىلعألا ءاضقلا سلجم ءارو نوفقي ءاضقلا لاجر ضعب نم ةلق نأ الإ ،ةيمومعلا 

خويش نم ضعب رود ىلإ ةراشإ تايئاضفلا ةاضق ضعب هريدي ىدانلا ن إةلوقمب لدعلا 
 ،  ةيردنكسإلاوأ رصم ةاضق ىدانل ةيمومعلا ةيعمجلا فقاوم حيضوت ىف نيزرابلا ةاضقلا

ةماعلا تاباختنالا ىلع فارشإلاو ،ءاضقلا لالقتسا ىتيضق ءازإ ىتلا تازواجتلا ضعب وأ  
ىسايسلاب رودلا اذه تعن فدهتسي ام وهو ،ةيناملربلاو ةيسائرلا ةيباختنالا ةيلمعلا ءانثأ تمت 

  .فصولا اذهل مهيدل ةيبلس ةلالد قفو
تاموصـخلا ىف لصفلاو نوناقلا قيبطت وهو ،ىنفلا ةاضقلا فقوم نيب لصفلا ةيناكمإ ن              إ

،           تجالا مهفقوم نيبو ،ةيئاضقلا    ناـكمب ةبوعصـلا نم نايحألا ضعب ىف ودبي ىسايسلاو ىعام
              ، رـيبعتلاو ىأرـلا تاـيرح تاكاهتناو ،صوصنلا ضومغ تالاح ىف امك رومألا ضعب ىف
صوصـنلا ضعبـل ىداصـتقالاو ىعاـمتجالاو ىسايسـلا عقاولا زواجتو ،ةماعلا قوقحلاو             

ةـمكحملا اـهيلع ت     فـضأ ىـتلاو ،ةصخصخلاو ،ماعلا عاطقلا عيب ةلاح ىف امك ،ةيروتسدلا           
هتاليدعتو١٩٧١روتسدب ةدراولا صوصنلا نم مغرلا ىلع ةيعورشم ايلعلا ةيروتسدلا   ،.  
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زئاـكر مـعد ىـف ًامه       مًارود ب   علي لازي ال ،هتاهج فالتخا ىلع ىرصملا ءاضقلا نإ        
     ، ةيـضاملا دوـقعلا ةـليط اهتاسسؤمو ،اهلكايهو ،اهتايعجرم ضعب تنهو ىتلا ةثيدحلا ةلودلا

ىروتـسدلاو ىعاـمتجالاو ىسايسـلا روـطتلا راسـم ىف هماكحأ رثؤت ىرخأ               ةيحان نمو   
  .دالبلا ىف ىنوناقلاو
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  شماوهلا
  

يـف ةـملوعلاو ةـثادحلا اياضق ،مي        حجلاو ايبوتويلا انفلؤم كلذ يف رظنا      .١
ص ىلإ    ١٠٧ص نم ،رصم      ١٠٩        ، ندرألا ،ناـمع ،ةـنمزأ راد رشانلا  ،

٢٠٠٥. 
ىعسـلا ةيذيفنتلا ةطلسلاو ةاضقلا      حاتفلا دبع ليبن ،ًاليصفت كلذ ىف رظنا       .٢  

دـعب حالـصإلا لبقتسـمو رصم ،عيبر مشاه ورمع          . د ىف ،لالقتسالا ىلإ   
ص ىلإ    ١١ص نم ،تاباختنالا     ةيسايسـلا تاـساردلا زـكرم رشانلا        ٢٩   ،

  .٢٠٠٦ةرهاقلا ،مارهألاب ةيجيتارتسالاو 
لالقتساو ،تاباختنالا ةهازن  " ررحمو دعم "هللا فيض ديس ،كلذ ىف رظنا        .٣

ص ىلإ    ١٣٥ص نم ،ءاضقلا     ةرهاقلا زكرم رشانلا     ١٥٣  قوقح تاساردل  ، 
 ،   .٢٠٠٥ناسنإلا

ةيسايسـلا ةطلسلا نيبو ،ةيئاضقلا ةعامجلا نيب عارصلا عئاقو ىف رظنا            .٤
      ، ،       ىكم دمحأ راشتسملا ىف ،ةمكاحلا ةاضـقلاو يرـصانلا ماظنلا نيب مادصلا

ص نم،لوألا بابلا نم ثلاثلا لصفلا رظنا ص ىلإ٩٧     .باتكلا ن م٩٨ 
٥.      ، بيلـص رـينم مـكح راشتسملا ةسائرب ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم تبهذ

ةيضـق ىف راكب دمحم دمحأو ،ةرامع ميكحلا دبع ىلع نيراشتسملا ةيوضعو            
ةنسل   ١٨٤٤مقر ةماعلا ةباينلا     مقرو   ١٩٧٧  ةنسل   ٦٧  مسق طسو ىلك    ١٩٧٧   

اهريمض هيلإ  نئمطيو ةمكحملا هذه هب نمؤتو هيف كش ال ىذلا نأ ىلإ نيدباع             
ناك  ١٩/١/١٩٧٧،  ١٨ىموي تعقو ىتلا ماسجلا ثادحألا كلت نأ اهنادجوو           

ىـهف راعسألا عفرب ةيداصتقالا تارارقلا رادصإ وه ديحولاو رشابملا اهببس           
ىف نكمي الو   . بابسألاب ةجيتنلاو ةلعلاب لولعملا لاصتا تارارقلا كلتب ةلصتم       

. تارارقلا كلت ريغ رخآ ببس ى     لإ ثادحألا كلت درت ن    أقطنملاو لقعلا لاجم    
ساـنلا اـهب ئجوفو دحأ نم عقوت ريغ ىلعو ةرغ نيح ىلع تردصأ دقلف               
نأ دـحأ عيطتسي نأ لقعلا مكح ىف نكمي فيكف نمألا لاجر مهيف امب ًاعيمج                
ًاـضرحم ساـنلل عراشـلا ىـلإ لزني مث اهلالغتسال ةطخ عضي مث اهب أبنتي                

  . ًاجيهمو
نيب ام ىنمز لصاف ىأ عقي مل هنأ كلذ لوقعم          الو لوبقم ريغ ضرفلا اذه نإ       

اوـجرخ ىـتح نوعمسيو نو      أرقي اوداك امف سانلا جورخو تارارقلا نالعإ      
اوـنلعيل ميظنت   وأ  درف مهعفدي ملو دحأ مهضرحي ملو مهسفنأ ءاقلت نم نيعفدنم           
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،          .. مهبضغو مهطخس  قزارـلا دبع نيسح ،ىف ركذلا فلاس مكحلا رظنا ،خلإ
رياني ١٩ و ١٨ىف رصم    ىدهش راد رشانلا ةثلاثلا ةعبطلا      ٣٣٤،  ٣٣٣ ص،     ،

  .١٩٨٤ةرهاقلا 
دـيدحتو ليـصأتب ةمكحملا تماق ىرخأ ةيحان نم          ٢٣٢ص ًاضيأ رظناو      ،

ئداـبملا ضعب لوح ةماع ةمدقم ىف اهعوفدو ىوعدلا عوضوم نم اهفقوم            
نالـعإلا ئدابم ىلإ تراشأو ،ةماعلا تايرحلاو قوقحلاب ةصاخلا ةيروتسدلا          

ىلإ  ٢٣روتسد ذنم اهلوح ةيرصملا ريتاسدلا فقاومو ناسنإلا قوقح         ل ىملاعلا   
ًاـيقوقحو ًايروتـسد ًاـباطخ لـثمت ةقباسلا ةيضقلا تايثيحو      ١٩٧١روتسد    ،

ًايلاربيل ًايسايسو ضرـعلا ةـعاربو ،ةـينفلا ةينوناقلا بناوجلا ىلإ ةفاضإلاب       ،
  .ىنوناقلا قطنملاو بيبستلاو لالدتسالاو
ب فيرعت  –ةاضقلا ىدان    .٦ رياـني لوألا ددعلا ةاضقلا ةلجم    "هطاشنو هماظن    

،          ٣٠٥ ص   ١٩٦٨ قباسلا عجرملا ،ىعافرلا ىيحي ىف هيلإ راشمو اهدعب امو  
 .٢٥٩ص 
  .قباسلاعجرملا  .٧
  .٢٦٠ص ،قباسلا عجرملا ،ىعافرلا ىيحي ىف ليصافتلا عجار  .٨
ةرادإ مـظن ،نيرـخآو     ) ررـحم (عـيبر مـشاه ورمع ،كلذ ىف رظنا          .٩

ص ىلإ  ١١ص ن   م ،رصم ىف تاباختنالا    تاـساردلا زـكرم رـشانلا       ٤٦   ،
  ٢٠٠٦ةرهاقلا ،مارهألاب ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا 

يرصـملا يروتسدلا ماظنلا ،يمهف ديز وبأ ىفطصم        . د ،كلذ يف رظنا    .١٠
،      ١٤٦ص ،نيناوقلا ةيروتسد ةباقرو      ةقباسلا ةعبطلا فراعملا ةأشنم رشانلا  ،

١٩٩٢  
 .١٤٧ ص ،ركذلا قباس عجرملا ،يمهف ديز وبأ ىفطصم. د .١١
دـبع تـعفر دمحم     . د ةصاخلاو ةينواعتلا ةيكلملا يفو ،كلذ يف رظنا        .١٢
ص ،يروتسدلا نوناقلا ،باهولا فراعلا ةأشنم رشانلا٢٢١   ،١٩٩٠ 

ةيروتـسدلا ةـمكحملا رود ،رـبلا دبع قوراف         . د. يأرلا اذه يف رظنا    .١٣
راد نود   ،٩٤٢ص   و ،٩٤١ص ،تاـيرحلاو قوـقحلا ةيامح يف ةيرصملا           

ةرهاقلا ،رشن  ٢٠٠٤. 
 .قباسلا عجرملا .١٤
، ١٦، س ٧، ق ١/٢/١٩٩٧يـف رداصلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكح رظنا         .١٥

مقر ةدعاق نماثلا ءزجلا      –ةمكحملا ماكحأ ةعومجم     راشملاو  ٣٤٤، ص   ٢٣   ،
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 ،٩٤٤ ،٩٤٣،  ٩٤٢ص ،ركذـلا قباس عجرملا ،ربلا دبع قوراف         . د يف هيلإ  
ىلإ ٩٤٤نم تاحفصلا يف ةدراولا ةظحالملاو   ٩٥١. 

١٦.   ،  ق  ،٦/١٢/١٩٩٣يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نم رداصلا مكحلا        رظنا
مقر ةدعاق ،سداسلا ءزجلا ةمكحملا ماكحأ ةعومجم       ١٣، س ٤٣ ، ٨٠، ص   ٧، 

ىـلا   ٨٩٥ص نم هركذ قباسلا عجرملا ،ربلا دبع قوراف         . د يف هيلإ راشمو     
لعتلاو ٨٩٨ص   مدـعب اـيلعلا ةيروتـسدلا مكح  رظناو          ٨٩٩؛  ٨٨٩يف ق   ي   ،

ةنسل   ٢٠٨مقر نوناقلا د    اوم ةيروتسد  روـجأ ىـلع ةبيرض ضرفب       ١٩٩٤   
، ٢/١/١٩٩٩يـف رداصلا اهمكح يف ،جراخلاب نييرصملا نيلماعلا تابترمو       

ةيمسرلا ةديرجلا    ،١٧ س   ،٤٣ق   ددعلا   –  يف   ٢  هيلإ راشمو   ١٤/١/١٩٩٩   ،
ص ىلإ ٩٠١ص نم ،قباسلا عجرملا يف   ٩٠٤  

ةسلج ق   ٦٠ةنسل   ٢٠٤٧١مقر نعطلا يف رداصلا مكحلا كلذ يف رظنا          .١٧
ص يف دراولاو ١٤/١١/١٩٩٩ ركذلا قباس عجرملا١٤٩، ١٤٨   ،. 
ةنسل   ١٩مقر نعطلا رظنا     .١٨ / ١/ ٢٩ةسـلج   " ةيصـخش لاوـحأ   "ق  ٣٦ 

مــقر نــعطلاو ٢١٨٧ص ١ ج٢٠س ،١٩٦٩ ةنســل ١٧،  لاوــحأ " ق،٤٣ 
ةسلج   -"ةيصخش يفاـهيلإ راشـمو   ١٣٧٦ ص٢ ج ٢٦س ،١٩٧٥/ ١١/ ٥   ،
  .١٧٠ص ركذلا قباس عجرملا

ق يف سئانكلاو دباعملا ةماقإ ةيرح لاجم يف ةلودلا سلجم ءا           ضق بهذ  .١٩
د ةسائرب  ٧/٩٨/١٤٧) ١٦/١٢/١٩٥٢ (٥-٦٥١٠ يروهنسلا قازرلا دبع   .  

نـم   ٩خرؤـملا ةـيلخادلا ةرازو باتك نأ مدقت امم هنإ ثيح نمو             "هنأ ىلإ     
ىرسـت ال ةديدج سئانك ءاشنإ يف صيخرتلاب صاخلاو          ١٩٣٣ةنس ربمسيد     

رئاعشـلا ةماقإ ةيرح عم ماكحألا هذه هيف ضراعتت ال يذلا رد            قلاب الإ هماكحأ  
يـفو ينوياـمهلا طخلا يف ًالامجإ لثمتت يتلا ةيعرملا تاداعلل ًاقفوو ةينيدلا             

صيخرت طارشأ نأ كلذ قوف هتاعارم بجت امم هن         إثيح نمو   . ركذلا مدقتملا 
ذـختي  نأ زوـجي ال ينويامهلا طخلا يف ءاج ام وحن ىلع ةدابعلا رود ءاشنإ               

اهل رربم ال تابقع ةماقإل ةعيرذ     ةيرح عم قفتي ال امم رودلا  هذه ءاشنإ نود        
ينويامهلا طخلا اذه يف هيلع صوصنملا صيخرتلا نأ ذإ ةينيدلا رئاعشلا ةماق     إ

رود ءا  شنإ يف ىعاري نأ هب ديرأ لب ،ةينيدلا رئاعشلا ةماقإ ةلقرع هب دصقي مل             
ةمرتحم ةئيب يف ةمئاق رودلا هذه نوكت        نأ لفكت يتلا ةمزاللا طورشلا ةدابعلا       

نيـب ام كاكتحا يف ًاببس نوكت الأو اهتراهطو ةينيدلا رئاعشلا راقو عم قفتت              
ماـظن مدـقي نأ يـغبني ةلوقعملا دودحلا هذه يفو           . ةفلتخملا ةينيدلا فئاوطلا  

اـهتاعارم مزاللا تاءارجإلا مظني      عيرشت رادصتسا يغبنيل هنإ لب ،صيخرتلا       
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تفوتـسا ام اذإ ىتح ،اهرفاوت بجاولا طورشلا طسبيو ةدابعلا ر           ود ءاشنإ يف  
دص تاءارجإلا هذه تيعورو طورشلا    هذه اـهنيعي ةدـم يـف صيخرـتلا     ر   
ةدابعلا راد ةماقإ نم لح يف بلاطلا ناك ةدملا هذه يف ردصي مل اذإف   . عيرشتلا

يت لا ةينوناقلا ئدابملا ةعومجم كلذ يف رظنا" اهئاشنإ يف صيخرتلا بلط يتلا 
تـبهذو  . ٣٥٧ص ،ةماعلا تايرحلاو قوقحلا ،ةلودلا سلجم مكاحم اهتررق         

لـيكو داقعلا نيدلا رون دمحم راشتسملا ةسائرب ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا ًاضيأ            
ةنسل   ١١٩٠مقر نعطلا يف سلجملا      ىلإ  ٢٦/١٧٥) ٢٠/١١/١٩٨٠(ق  ٢٠   ،

يـف رداصلا     يلاعلا نامرفلا اهيلع ماق يتلا ئدابملا ءارقتسا نم نيبي        "هنأ    ١٨ 
ةـلودلا يـف ةيمالـسإلا ريغ فئاوطلا رومأ ميظنتب           ١٨٥٦ةنس رياربف نم      

ةنـس سراـم نم لوألا يف رداصلا يلاعلا رمألا اهيلع صن  يتلا ماكحألاو               
جنإلا نأشب  ١٩٠٢ ةنس وينوي يف رداصلا ةيلخادلا ريزو رارقو نيينطولا نييل         ي 
لا سلجملل ةيلخادلا ةحئاللا ىلع قيدصتلاب      ١٩١٦ يموـمعلا يـليجنإلا يـلم      

يف نمكت اهب فرتعملا ةيليجنإلا سئانكلاب       ةطونم ةينيد  ةلاسر ةمث نأ رصمب        
صاصتخا نم ةمهم يهو ،نيينطولا نييل      يجنإلا ةفئاطل ةينيدلا قفارملا ةياعر    

سئاـنكلاو سلجملا ىلإ لكوت مل ولو اهب مايقلا اهقتاع ىلع عقي الصأ ةموكحلا     
كـلذ ليبس يفو ةماعلا ةطلسلا اهب ضهنت يتلا         تامدخلا عورف نم اهنابسحب     

ماـهلاو يـساسألا طاشنلا لثمت يتلاو        ددصلا اذه يف سئانكلاو سلجملا لو     خ  
قـيمعت يـف غلاـب رثأ تاذ ،هيلع ضوهنلاو هتياعر ىلع موقت يذلا قفرملل               

سوـفن يف ةينيدلا     ةيبرتلاسرغو ةينيدلا رئاعشلا ءادأو اهبادآو ةينيدلا ميلاعتلا          
ةـينيدلا جئاـشولا ىلإ ًافاضم سئانكلاو سلجملاب مهطبرت نيذلا ةفئا           طلا دارفأ 

اذـه يف ةرداصلا مظنلاو حئاوللا اهلمحت ماعلا نوناقلا قاطن يف لخدت طباور             
سئاـنك اهنيب نمو اهب فرتعملا ةيليجنإلا سئانكلا نأ كلذ ىضتقمو            –نأشلا    

قـفرم ةرادإ    اهب طونملا ماعلا نوناقلا صاخشأ نيب نم ربتعت ةسادقلا ةضهن           
            ، ةماعلا ةطلسلا تاصاصتخا نم طسقب كلذ يف ةنيعتسم ةلودلا قفارم نم ماع
تارارـق يوتست نأ نود لصألا ثيح نم لوحي ام ةمث سيل ةبسانملا هذهبو              
اـهل تماقتـسا اـم اذإ ةيرادإ تارارقك ةسادقلا ةضهن سئانكل ماعلا عمجملا              

ًانوناق هناكرأو يرادإلا رارقلا    تاموقم هـيف نوعطملا رارقلا ن     إ ثيح نمو .  
نأشلا اذه يف تباثلاو ةسادقلا ةضهن سئانك ةيوضع نم نينعاطلا زرفب ردص    

وأ زرـفلا نأ امهدـض نوعطملا نم مدقملا ةسينكلا هذه روتسد ءارقتسا نم              
وأ ةـماعلا بادآلاو فرشلاب ةلخ      ملا بونذلاو ة  يسنكلا ماكحألا ىسقأ وه عطقلا    

يـف ببسـتلا    وأ  ةيوضعلا طورش اهب تم     اقو اهعم ترفاوت يتلا تامازتل    الا
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حلاصـمب رضت يتلا بونذلا  وأ ةسينكلا تاعامج نيب ماسقن الاو بغشلا ثادحأ 
ناـميإ روتـسدلا اذـه نم اضيأ تباثلاو ـ يحيسملا رارقإلاو ماعلا لمعلا     

ءاشـعلاو ةي   دومعملا اتضيرف امه  ) ٢٥ةدام  (ناتضيرف دجوي ال هنأب هباحصأ      
ومعملا نأو  ،ينابرلا موـقت نأ يـغبني ال دـيدجلا دـهعلا ةسينكل ةضير            ف ةي د 

نيذلل سرامت ديدجلا دهعلل متخ ةي      دومعملا نأو مسترملا سيسقلا الإ اهتسراممب     
ني دـمعملا رـيغ نيغلابلا نأو مهدالوألو هب ًاقوثوم ًافارتعا مهناميإب نوفرتعي           

نأو ) ٤٩ و ٤٥ و ٤٤داوـملا   (اودمعي نأ ةسينكلا سلجم مهلبقت نأ دعب نكمي         
سيسـق دي ىلع سرامت نأ يغبني ديدجلا دهعلا ةسينكل ةضيرف ينابرلا ءاش             علا

مـل نيذـلا ءاضعألاو حيسملاب مهناميإ نورقملا ةضيرفلا نم لوانتيو مسترم            
ءاشـعلا ةضـيرف سراـم    ت نأ بجيو ) ٥٢ةدام  (ة  يسنك ماكحأ مهدض ردصت   

ماع لك ةريثك     تارم ينابرلا  نـم زرـفلا نأ مدـقت ام ىضتقمو         ) ٥٣ةدام  ( 
نـم بنذملا نامرح امتح بجويو ةيسنكلا ماكحألا ىسقأ وه ةسينكلا ةيو            ضع

ىنغ ال نيتضيرف نم نيمومأم نيبو هنود ةلوليحلاو ةسينكلاب هطبرت ةطبار ةيأ 
هدـيمعت قبسي مل نمل ةي  دومعملا امهو امهب الإ نمؤت ال يتلا هتديقع يف امهنع     

ت ال امك ةسينكلا سلجم مهلبقي نمل الإ حاتت ال يهو           – نوفرتعي نمل الإ سرام     
يذلاو ينابرلا ءاشعلا ةضيرف نم هنامرح اذكو ،مهدالوألو هب ًافارتعا مهناميإب      

رارـقلا نأ ةباثملا هذهب بير الو        –ة  يسنك ماكحأ مهدض ردصت نم هلوانتي ال        
يـف ةيصـخشلا امهتيرحو ني      نعاطلا زكرم يف ريثأتلا امتح هنأش نم ن       يعطلا

نـم جايسـب روتـسدلا اهطاح يتلا يهو    امهتسرامم ةيرحو ةينيدلا امهتيدقع   
نم تاحفصلا ركذلا قباس عجرملا ،"هتانامض ص ىلإ ٣٨١   ٣٨٣.  
قوقحلا ةيامح يف ةلودلا سلجم رود ،ربلا دبع قوراف         . د كلذ يف رظنا    .٢٠

ص ىلإ ٤٢٩ص نم ،يناثلا بابلا اميسالو ،ةماعلا تايرحلاو     ىلع ١٤٩٨،   ،
 ،   .١٩٩٨ةرهاقلا ،فلؤملا ةقفن

ةنس ٤١٩٠مقر ةماعلا ةباينلا ةيضق ىف مكحلا تاي ثيح رظنا .٢١ ةيكبزألا ٨٦   
ص ةاـماحملا راـبخأ ةلجم ىف لامش ىلك    ١٢١ ددـعلا  ١٥، ١٤، ١٣، ١١   

  .١٩٨٧ويلوي نماثلا 
 ٢٦٦مـقر ةيانجلا ىف ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم نم رداصلا مكحلا رظنا              .٢٢

نيدباع١٩٨٠ةنسل   .  
عنـص ةيلمع ىف ىرصمل     ا ءاضقلل ىسايسلا رودلا ،نارهز ىلع لامج       .٢٣

ىرصـملا ىسايسلا ماظنلا لاله نيدلا ىلع ىف ،اهدعب امو        ٢٧٧ص رارقلا      :
ةنس رارمتسالاو ريغتلا ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم١٩٨٨   ،.  
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ةيئاضـق  ٢ةنسـل  ) ٢٨(مـقر ىوعدلا ىف رداصلا مكحلا تايثيح رظن    ا .٢٤  
ددع ىف روشنملا     ٩٩١: ٩٨٤ص ةيروتسد    ةيمـسرلا ةدـيرجلا نـم      ) ٢٠( 

  .١٦/٥/١٩٨٥ىف ة رداصلا
  .٢٨٩، ٢٨٨ص ،هركذ قباسلا عجرملا ،نارهز ىلع لامج  .٢٥
وـينوي    ١١،  ٢٨ددـع ةيمـسرلا ةديرجلا رظن       ا .٢٦  – ١٢٧١ ص   ١٩٨٥ 

  .٢٨٩، ٢٨٨ص ،قباسلا عجرملا ،نارهز ىلع لامج رظن ا، و١٢٧٩
نوناـق نايرـس ةيروتسد مدع ررقي رصم ءاضق ،تعفر ماصع رظنا             .٢٧
ددعلا ١ص دفولا ة فيحص ئراوطلا رياربف ٢٦   ١٩٩٠.  

تاريسـملا ةيعورشم لوح ىرادإلا ءاضقلا ةمكحم مكح كلذ ىف رظنا            .٢٨
رياربف   ٤ىف رداصلا ةيملسلا      ٢٠٠٣        ، ناـيدألا تاسايس ،حاتفلا دبع ليبن ىف  

،     ٥٣١ص  ) ١(شماه ،حالصإلا تارورضو تاعارصلا      ةـثلاثلا ةـعبطلا  ،
  .٢٠٠٥ةرسألا ةبتكم رشانلا 

ماظنلا ،دنه دمحم نسح . د ىف ،عامتجالا ىف قحلا ماكحأ ضعب ىف رظنا .٢٩
ص ىـلإ   ١٩٦ص نـم ،ريبعتلا ةيرحل ىنوناقلا        ةسـسؤم رـشانلا     ٢٠٩،   ،

  .٢٠٠٣ةرهاقلا ،ىجبوطلا 
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كـلذو ،اـيلعلا ةيروتـسدلا ةمكحملا صاصتخال ا             ه ىنبتي   حيرص ا  يسايس ًاليلحت لصفلا اذ
رودلا سردي يذلا راطإلا درجم ىطختي ثحبلا نأ امك         . ههجوت يف مراص ينوناق ليلحت ربع     

نـم لـكف    . نيرـخآلا نييسايسـلا نيبعاللا نع ٍلزعمب ةموكحلا دييقت يف ةمكحملل يسايسلا           
قوـقح تاـيلكو ةاضقلا يدانو نيماحملا ةباقنو ناسنإلا         قوقح تامظنمو ةضراعملا بازحأ     

اـيلعلا ةيروتـسدلا ةمكحملا هيف ردصت يذلا يسايسلا قايسلا لكشت اهلك ةيرصملا ريهامجلاو              
ةـمكحملا ىـلإ عـجري ال اهذـيفنتو ةيروتـسدلا ئداـبملا نيب ةوجفلا يف ببسلاو        . اهماكحأ

                                                 
نيسنوكسيو ةعماج-ةيسايسلا مولعلا مسق-دعاسم سردم *  .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نوسيدام- 
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ةـمكحملا لـمعت يتلا لمشألا ةيسايسلا ةئيب   لا ىلإ عجري ام ردقب اهتاذ دح يف ايلعلا ةيروتسدلا   
 .اهراطإ يف ايلعلا ةيروتسدلا

ًاعيرـسو ًارصـتخم ًاضرع مدقن ،ًالوأ       . تاوطخ عبرأ ىلع لصفلا اذه يف ثحبلا ريسيو       
نيرشـعلاو سـمخلا تاونسلا لالخ ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا اهتردصأ يتلا ماكحألا رهشأل             

ةردـق دودـح صـحفب م    وقن كلذ دعبو. ةمكحملا هتبعل يذلا يباجيإلا رودلاب رارقإلل ةيضاملا   
اياضـقلا ةـسارد قـيرط نع كلذو ،ةيساسألا قوقحلا ةيامح ىلع ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا               

دوـهج ةـسارد ثلاثلا مسقلا يف لوانتنو        . ةيركسعلا تامكاحملاو ةلودلا نمأب ةقلعتملا ةبعصلا     
ةيروتسدلا ةمكحملا ةيلالقتسا ضيوقتل ةموكحلا    خأو   قايسـلا رـصانع مـهأ ىلإ صلخن ،ا            ري

ئداـبملا ةاـعارم ىلع ةموكحلا ماغرإ ىلع ةمكحملا ةردق ضيوقت ىلع لمعي يذلا يسايسلا               
  .اهتاسرامم يف ةيروتسدلا

 

 ةيسايسلا قوقحلا دادرتساب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ماكحأ–ةريهشلا اياضقلا. ١

ةيروتسدلا ةمكحملا برهتت مل    1979ماع ةيادب ذنم     نأشـب ةـموكحلا ةهجاوم نم ايلعلا        ،   
نـم دحاو يف ،ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تنكم دقلو         . )١(يسايسلا عباطلا تاذ اياضقلا نم ددع     

ةاـيحلا ىـلإ ةدوعلا نم نيزرابلا ةضراعملا ءاطشن نم تائملا ،اهتردصأ يتلا ماكحألا لئاوأ               
ءايـض يرصانلا بزحلا     سسؤمو نيدلا جارس داؤف دفولا بزح ميعز كلذ يف امب ،ةيسايسلا            

ماع يف رخآ ا       . )٢(دوواد نيدلا   يرـصانلا بزحلا ةضراعم ةيعرشب      ١٩٨٨مكح تردصأ امك  
 ًاـمكح اهرادصإ ةجردل ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملاب رمألا لصوو        . )٣(ةموكحلا تاضارتعا دض  

ءاج اهاضتقمب يتلا ةيموقلا تاباختنالا نيناوق ةيروتسد مدعب       بعشلا سلجم  ماـع يـف      ١٩٨٧ 
،       ١٩٩٠ماع  و نيسلجملا لح هنع صخمت امم ءارـجإو ،دـيدج يباـختنا ماظن عيرشت نس         و، 

ماـظن يـف ةـلثام      متاحالصإ ءارجإ ىلإ ايدأ نالثامم نامكح ردص امك         . )٤(ةركبم تاباختنا 
. )٥(يرصـملا يموـقلا ىوتسملا ىلع ةيلحملا سلاجملاو ىروشلا سلجم نم لكل تاباختنالا            

ةـموكحلا ةضـبق نم اففخي مل تاباختنالا نأشب نيرداصلا ني           مكحلا الك نأ نم مغرلا ىلعو     
حتـف لالـخ نم ةضراعملل يلكيهلا ماظنلا نم دحلا ىلع ريبك لكشب المع دقف ،ةطلسلا ىلع                 
يـف نيلقتسـمك حشرتلا نم نيملسملا ناوخإلا نكم امم نيلقتسملا نيحشرملل يسايسلا لاجملا       

  .)٦(٢٠٠٥ و٢٠٠٠يماع بعشلا سلجم تاباختنا 
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ةـيرح لاـجم يـف ةـماهلا ماـكحألا نم ا                 امك  ددع ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تردصأ  
صوصـن دـحأ لاـطبإب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تضق           ١٩٩٣رياربف يفو   . )٧(ةفاحصلا  ،

مهيـلع ىعدملا ىلع طرتشي صنلا ناك ثيح        . فذقلاو بسلا اياضقب ةقلعتملا يئانجلا نوناقلا     
ماـيأ ةسـمخ لالخ هورشن ام ةحص تبثي ًاليلد اومدقي            نأ فذقلاو بسلا اياضق يف نيمهتملا       

ماعلا بئانلا قيرط نع ةمهتلاب مهمالعإ خيرات نم       نأـب اـيلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تضقو       .  
               ، ةـموكحلا ةـبقارم ىـلع ةفاحصـلا ةردـق يف لخدتت كلذب اهنأو ةياغلل ةديقم ةينمزلا ةدملا

ديـشرلا مـكحلا ىـلع نيـعت كلذب ةفا          حصلا نأ امك ،ةءافكلا مدع طاقنو داسفلا نع فشكلاو        
يطارقميدـلا ماظنلل ةيرهوجلا تامسلا نم دعت ريبعتلا ةيرح نأ ىلع مكحلا دكأ امك              . حلاصلا

نـم  ٤٧ةاـملا صنـل يرورض ريغو رفاس كاهتنا ةباثمب دعي مايأ ةسمخلا صن نأو لعافلا            
  .)٨(روتسدلا

ةمكحملا ىلإ اياضقلا ىدحإ    ليوحت نم لمعلا بزح نكمت ،ينوناقلا حتفلا اذه باقعأ يفو           
ةنسـل    ٤٠مـقر نوناـق صن ىلع نعطلل ايلعلا ةيروتسدلا           فحصـب لصـتي اـميف       ١٩٧٧   

مـقر نوناـقلا نم       ١٥ةداملا صنل اًقبطو    . ةبانإلاب ةيئانجلا ةيلوئسملا   و ةضراعملا ةنسـل   ٤٠   
فحـص يـف رشـني ام لك نع ةكرتشملا ةيلوئسملا نولمحتي بازحألا ءامعز ناك                ١٩٧٧  ،

نيلوئسـملا دض فذقلاو بسلا اياضق يف ةفيحصلا ريرحت سيئرو ررحملا نم لك              عم بزحلا   
فحـص يـف مكحتـلل ةـيبزحلا ماظن داجيإ يف يرهوج لكشب صنلا اذه ببستو           )٩(.ةلودلاب  
اـم لـك نـع ةرشابملا ةيلوئسملا نولمحتي ةيسايسلا بازحألا ءامعز نإ ثيحو              . ةضراعملا

ةنسل   ٤٠مقر نوناقلا طغض دقف ،رشني       ةـسراممل ةـضراعملا بازـحأ ءامعز ىلع         ١٩٧٧   
 ٤٠مـقر نوناـقلا لكـش مث نمو     . مهباتكو مهيديأ تحت نولمعي نميف مكحتللو ،ةيتاذلا ةباقرلا       

  .ةضراعملا فحص ةيرح ىلع ةعوضوملا دويقلا رطخأ دحأ
بزـح ةدـيرج رـيرحت سيئرو ،يركش ميهاربإ ،لمعلا بزح سيئر نم لك عفر دقلو                

    يـف ةيئانجلا امهتمكاحم تاءارجإ ريس ءانثأ ةيروتسدلا ةعجارملل ا          ملظت ،نيسح لداع ،لمعلا
بسـلاب تاءاـعدا ىلع             . ١٩٩٤ماع سرام      ءانب امهتمكاحم متت نيسحو يركش نم لك ناكو

بزـح ةدـيرج يـف اهرشن مت يتلا تاماهتالا ببسب ،ةلودلا يف نيلوئسملا دحأ دض فذقلاو                 
  ، مدـعب ىضـقو ،لـمعلا بزـح ملظت ايلعلا          ةيروتسدلا ةمكحملا مكح معدو     ". بعشلا"لمعلا

ةيفحصـلا ةـيئانجلا ةيلوئسـملا هـيجوتب ةموكحلل حمس يذلا            ٤٠مقر نوناقلا صن ةيروتسد       
 ٤٠مـقر نوناقلا نأب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تعفدو  . ةيسايسلا بازحألا ءامعز ىلإ ةبانإلاب    
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،  ١٦٥ و ٦٩ و ٦٧ و ٦٦ و ٤١داوملا صوصنل قرخ ةباثمب دعي       روتسدلا نم نمضـت يـتلاو        
اـهمكح رادصإ يف ًةدرفنم ةمكحملا قحو ،ينوناقلا عافدلا يف قحلاو ،ةءاربلا ةنيرق ةعمتجم              

يـف مـكحلل اهرادصإ دنع رمألا ئداب يف ةرذح ةمكحملا تناك              )١٠(.ةءاربلاوأ  ةنادإلاب   ماـع   
ةيسايسلا بازحألا ءاسؤر ىلع هرصقو ةيروتسدلا مدع مكح دييقتب         ١٩٩٥ دـعب هـنأ رـيغ      .  

ةـيئانجلا ةيلوئسملا هيجوت رظحيل اهمكح ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تعسو ،طقف نيماع ر             ورم
  .)١١(فحصلا ريرحت ءاسؤر ىلإ فذقلاو بسلا ىواعد يف ةبانإلاب

كلت تناك ثيح     ةمهمةقباس ةباثمب مكحلا ناك دقلو       اـهيف حجنـت يـتلا ىلوألا ةرملا        يه  ، 
ناسـنإلا قوـقحل ةينوناقلا ةدعاسملا زكرم      -نا  سنإلا قوقحب ةينعملا ةيلهألا تايعمجلا ىدحإ       

اـيلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ عيرشتلا ىلع ضارتعالا يف         - ةدعاسـملا زـكرم رـبتعيو      .  
قـيثوت درـجم تطخت يتلا ناسنإلا قوقح تامظنم نم ا                 ديدج ا  عون ناسنإلا قوقحل ةينوناقلا

ةـمظنم كلذب زكرملا حبصأو     . مكاحملا تاعاق يف ةموكحلا ةهجاومل ناسنإلا قوقح تاكاهتنا       
ةنـس لوأ يف ىوعد      ٥٠٠عفرب ماق ثيح ،ةيكيمانيدو اًطاشن رثكألا اهلعل لب ،ناسنإلا قوقحل             

ماع يف ىوعد     ١٣٢٣و ،هلمعل  ةاـكاحم ىلإ ا    . ١٩٩٧ماع يف   ىوعد   ١٦١٦، و ١٩٩٦   يعسو
قوـق  ح ءاطشـن قـلطأ دقف ،ناسنإلا قوقحل ةينوناقلا ةدعاسملا زكرم هحرطي يذلا جذومنلا             

ةدعاسـملا زكرم سسأت دقلو     . ةفلتخم لئاسر ىنبتت ةينوناقلا ةنوعملل ةيفاضإ تامظنم ناسنإلا       
قاـطن عم نلماعتي يتاللا ءاسنلل ةيناجملا ةينوناقلا ةدعاسملا ميدقتل           ١٩٩٥ماع ةأرملل ةينوناقلا      

 )١٢(.زـييمتلا لاكـشأ فلتخم نم ا      مهريغو لافطألا ةناضحو قالطلا لمشت يتلا اياضقلا نم       
، ١٩٩٦ماـع يف ةينوناقلا ةدعاسملا تامظنم فص ىلإ ناسنإلا قوقحل ضرألا زكرم مضناو        

قوـقح زـكرم مدـق امك      )١٣(.نيعرازملل ةيناجملا ةينوناقلا ةدعاسملا ميدقتل هدوهج سرك امك         
تاـقيقحتلا ءارجإـب نيلقتعملا رسأو نينوجسملل ةينوناقلا ةدعاسملا          ءانجسلاةدعاسمل ناسنإلا     

ررـكتملا لاـقتعالا ةرهاـظ ةـبراحمو ،نوجسلا لاوحأ ةبقارمو بيذعتلا ىوا             عدب ةصاخلا 
ةـينوناقلا ةدعاسـملا ميدقت يف ةضراعملا بازحأ تأدب امك           )١٤(.ةعزانملا ةرتف ءانثأ بيذعتلاو     

رـثكأ يـف يناجملا ينوناقلا ليثمتلاب ةينوناقلا ةنوعملل دفولا بزح ةنجل تماق ثيح ،ةيناجملا               
ا ٤٠٠نم  يونس ىوعد ماع نم ا      )١٥(.١٩٩٧ءدب

الا وه ينوناقلا دشحلا تاب     ١٩٩٧ ماع لولحب  نـع نيعفادـملل ةبسنلاب ةدئاسلا ةيجيتارتس       ، 
ا                 ضـيأ نـكلو ،ةـماعلا ةحلصملا ىواعد اهمدقت يتلا صرفلا ببسب طقف سيل ناسنإلا قوقح

رـساج حـضوأ دقلو   . ةعساو ةيعامتجا ةكرح دشح قيرط ضرتعت يتلا ةمجلا قئاوعلا ببسب  
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،              ع تاينيعسـتلا ةرـتف مظعم لاوط ناسنإلا قوقحل ةينوناقلا ةدعاسملا زكرم ريدم ،قزارلا دب
زـيزعتل ةدـيحولا ةليسولا نإف ،يبسنلا لالقتسالاب ءاضقلا عتمتي ثيح ،رصم يف         "هنأ حضوأ     

نأ نـكمي يذلا ديحولا ليبسلا وه اذهف        . تقولا لاوط ةينوناق كراعم يف لوخدلا وه حالصإلا       
رييغت ثادحإل طغض ةوق    ةباثمب نوكي  اـ         ناـك املاطل   و ."   يزكرم لقتسـملا يوـقلا ءاضـقلا  

ةسـسأم  للاـجملا اذـه يـف ءاطشنلا تعد يتلا ةجردلل ،ناسنإلا قوقح ةكرح ةيجيتارتس               ال
أدـب دـقلو    . ةاـماحملاو ءاضـقلا لالقتسال يبرعلا زكرملا سيسأتب ءاضقلا لالقتسال مهمعد          

نوناـقلا ةـبلط تـعمج يتلا لمعلا شروو تار          متؤملا ميظنت قيرط نع لمعلا يف زكرملا      
نيماـحملا ةـباقن نم ةزرابلا زومرلاو ناسنإلا قوقح ءاطشنو ةضراعملا بازحألا ءاضعأو             

ريراـقت رادـصإ يـف زكرملا أدب امك         . ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا يراشتسمو ةاضقلا ىدانو     
فشـكو نيماـحملاب     ةـموكحلا شرحتل فثكملا قيثوتلاب ،ةاماحملاو ءاضقلا ةلاح نع ةيونس           

،      . ةيئاضقلا تاسسؤملا لامعأ ريس يف ةموكحلا لخدت       ناسنإلا قوقح تاعامج ةيقب لثم هلثمو
قوـقحل ةـيلودلا تاـمظنملا عم تاقالع ةاماحملاو ءاضقلا لالقتسال يبرعلا زكرملا ماقأ دقف             

ة ـموكحلا ىـلع يلودـلا طغضلا عفرل ،ناسنإلا قوقحل نيماحملا ةنجل كلذ يف امب ،ناسنإلا               
  .ةيرصملا

 يروتـسدلا عازنلا نأ ماع يأر ىواعد يف ن        وعزانتملا ناسنإلا قوقح ءاطشن كردأ امك     
ةموكحلا ةهجاومل ةيلاعف رثكألا ةليسولا وه ودبي ناك ايلعلا         ةيروتسدلا ةمكحملا يف   ىـتآ دقلو   .  

يـف نا   سنإلا قوقحل ةينوناقلا ةدعاسملا زكرم حجن امدنع هرامث ةينوناقلا تاكيتكتلا يف رييغتلا           
يـف ةيسـيئرلا ةـضراعملا بازحأ عم نواعتلاب تابوقعلا نوناق نم             ١٩٥ةداملا يف نعطلا      

زـكرم وماـحم قـلطأ دـقف ،عيرـس حاجن نم هوققح امل اضرلاب مهنم ا              )١٦(.رصم  روعشو  
ماـمأ ةـيعمقلا تاعيرشـتلا ىلع مظنم لكشب نعطلل ةلمح ناسنإلا قوقحل ةينوناقلا ةدعاسملا               

ماع رخاوأ نم ا      ا ةيروتسدلا ةمكحملا    نوناـقلا يـف لثمتي مهفادهأ لوأ ناكو        . ١٩٩٧ءدب ايلعل
ةنسل   ٣٥مقر   ةيلامعلا تاداحتالا تاباختنا مظني يذلا     ١٩٧٦  ةـينوناقلا ةدعاسملا زكرم عفر     . ، 

نعطلاب تاملظتب اهعيمج ًةبوحصم ،يندملاو يرادإلا ءاضقلا مامأ ىوعد          ٥٠ناسنإلا قوقحل     
ةنسل   ٣٥مقر نوناقلا ةيروتسد ىلع      ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ    ١٠٧٦   ١٠ةـلاحإ مـتو     .  

اـهماكحأ لوأ اـيلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تردصأ رهشأ لالخو حاجنب نيسمخلا ىواعدلا نم          
نوناقلا نم  ٣٦ةداملا ةيروتسد مدعب     ناسـنإلا قوقحل ةينوناقلا ةدعاسملا زكرم ققح امك         )١٧(.   

لا مامأ ىواعد ثالث يف ا        سوملم ا  نوناـق دونب ضعب ىلع نعطلاب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحم         مدقت
نوناـق عـم لـماعتت ةيفاضإ ىواعد ثالثو يفحصلا رشنلا تافلاخمب لصتي اميف تابوقعلا               
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يـف ةقلعملا ا            )١٨(.ةيعامتجالا تانيمأتلا   مكح رشع ةعبرألاو ،ةيروتسدلا مدع ماكحأ تناك دقلو
ةيرصـملا مكاحملا يف يضاقتلا تاءارج      إ ءطب لظ يف مخض زاجنإ ةباثمب ،تاونس ثالث ةدم         

ناسنإلا قوقح ةكرحل ةحاتملا ا        ماـق ،ةـلمحلا كلت قالطإ مت نأ ىلإو       . يبسن ةفيعضلا دراوملاو
الإ ،صاـخ وحن ىلعو يئاوشع       لكشب ىواعدلا عفرب دارفألاو ةضراعملا بازحألاو ءاطشنلا        

زكرم اهانبت يتلا ةحجانلا ةيجيتارتس   الا نأ  ةينوناقلا ةدعاسملا   عازـنلا هاـجت ناسـنإلا قوقحل       
هاـجتاب ةلثامم يضاقت تالمح قالطإل ناسنإلا قوقح عمتجم يقاب زفح دق قسنملا يروتسدلا              

  )١٩(.ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا
ةـمكحملا نأ فـيك ناسنإلا قوقحو ةضراعملا طاشنل رصتخملا ضرعلا اذه نم حضتيو    

ةرـمللو  . ةـلودلا ةـضراعمل نييسايسل    ا ءاطشنلل ةيسسؤم تاجارفنا تثدحأ ايلعلا ةيروتسدلا      
لكشـب ةـموكحلا ةـضراعم نييسايسلا ءاطشنلا ناكمإب ناك           ١٩٥٢ويلوي ماظن ذنم ىلوألا       ،

نـم ريسـيلا رذنلا ىوس فلكتي ال يذلا رمألا وهو ،ةيروتسد ىواعد عفر قيرط نع لوقعم      
يـبزحلا يسا  يسـلا راـطإلا لوح فافتلالاب ءاطشنلل هسفن تقولا يف حمسيو ،ةيلاملا دراوملا            

تـنكم ةيروتـسدلا ىواعدـلا نأ ،عوـضوملا اذه يف ام مهأ لعلو              . ةديدعلا دويقلاب لبكملا  
ةـمهم يـهو ،ةعساو ةيعامتجا ةكرح دشح ىلإ ةجاحلا نود ةموكحلا ةضراعم نم ءاطشنلا               

  )٢٠(.رصم يف ةيسايسلا ةئيبلا تمزت لظ يف ةبوعصلا يف ةياغ
  
يلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا طاشن دودح-٢   : ا 
  "ةلوزعملا ةيلاربيللا"و ةلودلا نمأ مكاحم

اـميف اـيلعلا ةيروتـسدلا ةمكحملا اهتذختا يتلا ةديدعلا ةئيرجلا فقاوملا نم مغرلا ىلع               
ةيروتـسدلا ةـمكحملا طاشـنل ةمه    مدودح ةمث تناك دقف ،ةيسايسلا اياضقلا نم ريثكلاب لصتي  

اـيلعلا ةيروتـسدلا ةـمكحملا تمكح ،ة        يقوقحلا تالاجملا يف يوقلا اهلجسل ةفلاخملابف     . ايلعلا
ةـيندملا تالاحإلا ةيروتسد نأشب مكح رادصإ تلجأ امك ئراوط ةلودلا نمأ مكاحم ةيروتسدب              

ةتـس ادـع اـميف ،ةميدتسم ئراوط ةلاح يف تلظ رصم نأل ا              . ةيركسعلا مكاحملا ىلإ    رظنو
ئراوط ةلودلا نمأ مكاحم تلكش دقف      ١٩٦٧ذنم ،رهشأ    لكشبو ًارخؤم   ةيركسعلا مكاحملا  و ،   ،

ثيح ،لقأ ةيئارجإ تانامضب ا           يزاوم ا  ينوناق ا  دـصارلا ةـباثمب ماـظنلا اذـه         دعيماظن لاعف  
  )٢١(.اهتطلسل تاضراعموأ تايدحت ةيأل  قلطملاو يساسألا يموكحلا 
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ىـلع نعطلل ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ ىواعدلا تارشع تليحأ           ١٩٨٣ماع لولحبو     ،
ئراوـط ةـلودلا نمأ مكاحم ماكحأ ىلع نعطلا يف هقح هيلع ىعد             ملا نع يفني ينوناق صن    

يـف ريسـلا يـف قـحلل ًةـفلاخم دعي صنلا اذه نأب نوعدملا جتحاو                . يداعلا ءاضقلا مامأ  
داوـملا يف نيبم وه امك ةيرادإلا مكاحملا صاصتخا ىلع ىدتعي هنأ امك ةينوناقلا تاءارجإلا               

روتسدلا نم  ١٧٢ و ٦٨ ـتلا ماعلا يف نكلو     )٢٢(.  اـيلعلا ةيروتـسدلا ةـمكحملا تـمكح يلا          
ةداـملا نأ املاط هنأ ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تجتنتسا دقف           )٢٣(.ةلودلا نمأ مكاحم ةيروتسدب     

ةـباثمب مكاحملا هذه ربتعت نأ بجي ،ةلودلا نمأ مكاحم سيسأت ىلع تصن روتسدلا نم                ١٧١  
فر دقلو  )٢٤(.ةيئاضقلا ةطلسلا تانوكم نم يعيبطو يعرش نوكم       ةيروتـسدلا ةـمكحملا تض      

يـتلاو  ٦٨ةداـملا يف اهيلع صوصنملا ةيئامحلا تاءارجإلاب لصتي اميف يعدملا بلط ايلعلا             
تجتنتـسا اـمك   . يعيبطلا هيضاق ىلإ ءوجللا يف نطاوم لك قحو ،يضاقتلا يف قحلا نمضت      

ةنسل ٥٠مقر نوناقلا صن نأ ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا      نـمأ مكاـحم حنـمي يذـلا     ١٩٨٢   ،
نـكي مل ،اهمامأ عفرت يتلا ىواكشلاو نوعطلا يف لصفلل قلطملاو درفنملا صاصتخالا ةلودل             ا

روتسدلا نم  ١٧٢ةداملا صن عم ضراعتيل      اـيلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تجتحا دقف ،ا       .    ريخأو
ريـس ريياـعمب مزتلت ال ةلودلا نمأ ةمكحم مامأ ةعوفرملا ىواعدلا مكحت يتلا تاءارجإلا نأب     

هبتشـملا قح لثم ،ةيرصملا ةيئاضقلا تائيهلا نم اهاوس يف اهب لومعملا يضاقت             لا تاءارجإ 
  .ينوناقلا ليثمتلا يف مهقحو مهزاجتحا بابسأب مهمالعإ يف مهيف

ىرـي يذـلا ينوناـقلا جاجتحالا ساسأ ىلع ا                   مئاق ناك نوناقلا اذه نأ نم مغرلا ىلعو
لضـفأ يـف كشـلل لباقو دكؤم ر         يغ هنأ ناسنإلا قوقح ءاطشنو روتسدلا يسراد نم ريثكلا        

قشـلا ةـعجارم تضـفر اـمك ،اهمكح نع ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا عجارتت مل ،تالاحلا                
دـعي يذـلا مـكحلا اذه ىلع رهشأ ةتس رورم دعبو            . ةلودلا نمأ ةمكحم صاصتخاب قلعتملا    

نيـعبرأو   ىدـحإ ةـلجاع ةمكاحم يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تضفر ،لوحت ةطقن ةباثمب              
ةيروتـسدلا ةمكحملا تضفر امك      .)٢٥(ةلودلا نمأ مكاحم صاصتخا يف نعطت ةيفاضإ ىو       عد

قفدـت فشـكيو     .)٢٦(ةـيلاتلا ةنسـلا لالخ صنلا تاذ يف نعطت ىرخأ ىوعد نيثالث ايلعلا            
ىدـم نـع ةريصقلا ةرتفلا كلت لالخ ةلودلا نمأ مكاحم صاصتخا يف نعطت يتلا ىواعدلا                

نـع نييسايسـلا نيضراعملا داعبإل ةادأك يزاوملا ينوناقلا         راسملا اذه ىلع ةموكحلا دامتعا      
نـم ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ ةلاحملا ىواعدلل لئاهلا مجحلا ربتعي امك            . يعيبطلا مهيضاق 

ىـلع دـيكأتلا ىـلع ةـيرادإلا ةـمكحملا ةاضق ميمصت ىلع ديدشت ةباثمب ةيرادإلا مكاحملا                 
يخارت نم حضتي ،ا    . ةلودلا نمأ مكاحم بن   اج نم يدعتلل مهئاقتاو ةيسسؤملا مهحلاصم       ريخأو
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ماـمأ نعطلا يف مهقح نم نينطاوملا مرحت يتلا صوصنلا ءاغلإ نع ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا     
يخارت كلذ نم حضتي ،كلذل ةحاتملا صرفلا تارشع نم مغرلا ىلع ،يداعلا ءاضقلا تائيه              

ةموكحلل ةيزكرملاوةيسيئرلا حلاصملا ةضراعم نع ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا  .  
اـم نوـكت دـق لب ةلثامم ةمزأ ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تهجاو ،تاينيعستلا ةرتف يفو                
طارـفإل ةيئاضـقلا ةـعجارملاب بلاطت تاملظت تقلت امدنع اًقمع رثكأ تاءاحيإ نم هتنمضت               

تايحالـص نـم مغرـلا ىـلعو        . نييندملا ةمكاحمل ةيركسعلا مكاحملا مادختسا يف ةموكحلا      
تـناكف ،ئراوـط ةـلودلا نمأ مكاحم ىلع سيئرلا اهب عتمتي يتلا ةفثكملا ةرطيسلاو مكح                تلا

لكشـب ةموكحلا جارحإ يف تببست ا     ماكحأ ئراوطلا مكاحم اهيف تردصأ ةلزعنم ىواعد كانه
ريـس يـف ةضراعلا ثادحألا هذه تراثأو         .)٢٧(تاينيعستلا لئاوأو تا  ينينامثلا رخاوأ يف ريبك   

مكاـحملا مادختـسا يـف أدبتل ةموكحلا تراثأ          - ئراوط ةلودلا نمأ مكا   حم مامأ تامكاحملا    
ةـموكحلا ةيركسعلا مكاحملا حنمتو     . )٢٨(تاينيعستلا لالخ باهرإلا ىواعد ةمكاحمل ةيركسعلا     

ثيح ؛اهيضراعم ةمكاحمل ا        متـي نيذـلا نييركسعلا طابضلا نم ةاضقلا عيمج         نإ  مكحم ًاليبس
ناتنـس اـمهنم لـك ةدم ديدجتلل نيتلباق نيتدمل سيئرلاو عافد    لا ريزو لبق نم ًةرشابم مهنييعت  
نعطلا يف قحلا ءافتنا عم رسلا يف تامكاحملا ماقت ثيح ،ا    .بيرقت ةيئاقو تاءارجإ ةيأ نودب

لاـمعأ ضـعب يف نيمهتمب صتخت ةيركسعلا مكاحملا ىلإ ةلاحملا ىواعدلا ىلوأ تناكو              
ىـلإ ءامتنالا درجمل نييندملا ةمكاحم يف ةموك        حلا تأدب ةليلق تاونس لالخ هنأ الإ      . باهرإلا

لوـح عازـنلا مدـتحا دقلو        .)٢٩(نيملسملا ناوخإلا ةعامج لثم ةلدتعملا ةيمالسإلا تاعامجلا      
لاعـشإ ةـموكحلا وـضراعم لواحو نييندملا ةمكاحمل ةيركسعلا مكاحملل ةموكحلا مادختسا             

نـم لـك جتـحاو      . تاينيعسـتلا لـئاوأ يـف تذختا يتلا تاءارجإلا لوح ةينوناق ةكرعم           
نوناـقلا حنـم دـقف لاوـحألا نسـحأ يف هنأب نييمالسإلا ءاطشنلاو نييلاربيللا نييحالصإلا                

ةنسل   ٢٥مقر يركسعلا    ءاضـقلا ىـلإ مئارجلا نم ةلماك تائف ةلاحإ ةيحالص سيئرلا       ١٩٦٦   
مـكحلا  دـيأو  . )٣٠(اـهتلاحإل ةيدرف اياضق ءاقتناب موقي نأب سيئرلل حمسي مل هنأ الإ ،يركسعلا          

ربمسـيد    ١٠خيراتب لقأ ةجرد تاذ ةيرادإ ةمكحم نم رداصلا          تاـضارتعالا هذـه     ١٩٩٢   
  .ةيدقنلا

ةينوناقلا اهاوعد ةموكحلا تعفر ،كلذ ىلع ا        نـعطب ةـلودلا     يلثمم مدقتب رمألا أدب   . درو  
وياـم   ٢٣خيراـتبو   . اـيلعلا ةيرادإلا ةمكحملا مامأ ةجرد لقألا ةيرادإلا ةمكحملا مكح ىلع            

ةـجرد لـقألا ةـمكحملا رارق ءاغلإب ا              ،  ١٩٩٣  يوطلس ا  مكح ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا تردصأ
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. ئراوـطلا ةـلاح ماـيق لاح ةيركسعلا مكاحملا ىلإ ةميرج ةيأ ةلاحإ يف سيئرلا قح دييأتو                
مـكح ىلعو روتسدلا نم      ٧٤ و ٧٣نيتداملا صن ىلع اهمكح ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا تسسأو           

اهاضـتقمب لمعلا مت يتلاو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا اهيلع رطيست يتلا ايلع  لا ةمكحملا نع ردص قباس  
ىتحو   ١٩٦٩نم ةرتفلا يف     وـج ةعاـشإ ،ةيلاتلا ةوطخلا يف ،ةموكحلا تلواحو         . )٣١(١٩٧٩ 

اهمدـقت قـيرط نع كلذو يركسعلا ءاضقلا ىلإ ىواعدلا ةلاحإ لوح ةينوناقلا ةيعرشلا  نم                
ةءارـق ميدقتو يعيرشتلا ريسفتلا يف اهتيحالص ةسرام        مل ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ بلطب     

ةنسل   ٢٥مقر نوناقلل ةيفيرعت     بـلطلا اذـهل اـيلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تخضر          .)٣٢(١٩٦٦ 
ريسفتلل قاطن عسوأل اًقفو نوناقلا ريسفت ىلع١٩٩٣رياني يف تدكأو   )٣٣(.  

نوناـق ةيروتسد ىلع    نعطلا ةضراعملا ءاطشن لواح ،ةيرادإلا مكاحملا مامأ مهلشف ءازإو          
ةنسل   ٢٥مقر ةيركسعلا مكاحملا     ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ    ١٩٦٦  عافدـلا ةئيه تبلاطو    .  

يـف نـعطلا يـف قحلا ةيركسعلا ةمكحملا مامأ ةماقملا نيملسملا ناوخإلا ىواعد ىدحإ يف                
ربمفوـن    ٧خيراتبو ةيرادإلا ةمكحملا مامأ ةيركسعلا مكاحملا نوناق ةيروتسد          زـيجأ  ،  ١٩٩٥ 

،        )٣٤(.بلطلا دـحاو رهـش لالخ ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ ةيروتسدلا مدعب بلطلا عفر مت  
. بـلطلا اذه يف اهمكح ةيروتسدلا ةمكحملا ردصت مل ،ةساردلا هذه ةباتك خيرات ىتح هنأ الإ                

ةيروتسدلا ةمكحملا ردصت الأ حجرملا نمف ،ىوعدلا هذهل ةطرفملا ةيسايسلا ةيساسحلل ا              رظنو
  .ةموكحلل ةيساسألا حلاصملا نم يأ دض ماكحأ ةيأ ايلعلا

ةنسـل   ٢٥مقر نوناقلل ايلعلا    ةيروتسدلا ةمكحملا ريسفتو ،ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا مكح نإ           
ماـمأ نييندـملا ةمكاحم ةيروتسد نأشب ا            ١٩٦٦  مكح ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا رادصإ مدعو  ،

تاوـنقلا لالـخ نـم يسايسـلا حالصإلا دو          دح حوضوب مسري كلذ لك ،ةيركسعلا مكاحملا      
ىدـملا ةليوط مهحلاصم اوعري نأ ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا يراشتسم ىلع بجيو       . ةيئاضقلا

لكشـب مهكراـعمل ةـيئاقتنالاب اومستي نأ حلاصملا هذه قيقحتل                  ءاغتبا مهيلعو ،ةموكحلا ءازإ
ءاـغلإل اـيلعلا ةيروتـسدلا ةمك     حملا مامأ ةحناسلا ةريفولا صرفلا نم مغرلا ىلعو       . )٣٥(مئالم

دـقف ،ةـيداعلا ةيئاضـقلا تاـئيهلا مامأ نعطلا يف مهقح نينطاوملا نع يفنت يتلا صوصنلا                 
مكاـحملا لـمع نود ةـلوليحلا نأل ا                  دويق دكؤم هبش لكشب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تسرام

  .ةموكحلا عم ةهجاوملا ىودج مدع هنع جتني نأ لمتحملا نم ةيئانثتسالا
لاـقتعاب ،ةيركسـعلا مكاـحملا جراخ ىتح ،لعفلاب موقت ةموكحلا نإف ،كلذ ىلع ًةو               الع

". ررـكتملا لاـقتعالاب   "فرـعي ءارجإ لالخ نم ةليوط ةينمز تارتفل نييسايسلا اهيضراعم           
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ىـلإ لصـت ةدمل نطاوم يأ لاقتعا ءاعدالل قحي ،ئراوطلا نوناق نم ةثلاثلا ةداملا بجومبو       
موي ٣٠ ا ةيأ هيجوت نود    ًا  لاـقتعالل عـضاخ صخـش يأ نع جارفإلا درجمبو          . هيلإ تاماهت  

                 ، رـخآ نجـس ىلإ هتلاحإ متت ام اًنايحأ ،اهيلع صوصنملا ا  وأ موي نيثالثلا ةدم لالخ يرادإلا
نـمأ تاوقل حمسي امب      ىرخأاموي نيثالث ةدمل ىرخأ ةرم هديق متي مث ،رخآ زاجتحا لحم يأ               ،

اذـل  . تقو يأ يف تاونسل ىتحوأ روهشل هس بح يف بغرت صخش يأ سبحب ساسألاب ةلودلا  
نـم رركتملا لاقتعالا ةرهاظ ىلع ءوضلا ءاقلإ وه ناسنإلا قوقح تامظنم هتلعف ام لوأ نإف                

قوـقحل ةيرصملا ةمظنملا تظحالو     . تاينيعستلا ةرتف يف ةرهاظلا هذهل فثكملا قيثوتلا لالخ       
ماـع دـعب صاـخ لكشب ا                تأدـب امدـنع     ١٩٩٢عويش رثكأ تحبصأ ةلكشملا نأ ناسنإلا  ،

، ١٩٩٦ و ١٩٩١يماـع نيـبو     . )٣٦(نيحلسـملا نييمالسإلا دض ةططخم ةلمح نش ةموكحلا       
ددـع نإـف عبطلاـبو ،ررـكتم لاقتعا ةلاح           ٧٨٩١ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملا تقثو        

ماـعل ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملا        -ريثكب مقرلا اذه نم ىلعأ ةيلعفلا تالاحلا          ١٩٩٦- 
دـق نيـلقتعملا نأ نع ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملا تايرحت نم ةئاملاب ن              وعست فشكو 

عتلا نم اوناع   .ةيلئاعلا تارايزلاوأ ينوناقلا ليثمتلا يف هقح نم مِر ح دق مهمظعمو بيذ
         ، لـقتعي  "نأ ،هـلثمي نـم      وأ  ةيروهمجلا سيئرل ئراوطلا نوناق نم ةثلاثلا ةداملا حمستو

    عضـي ال ئراوطلا نوناق نأ ريغ       ". ماعلا ماظنلاو نمألا ىلع ا    ديدهت نولكشي نيذلا صاخشألا
ا         "ماع ماظن "و،"نمأ"، و "ديدهت"تاملكل اًفيرعت    مدختسـم صنلا قيبطت ةيرح يعدملل كرت ثيح  ،

اـهنم           . ةنكمملا تاريسفتلا عسوأ     ةلواحم يف ماكحألا نم ا  ددع ةيرادإلا مكاحملا تردصأ دقلو
  .)٣٧(يدانت نمل َةايح ال نكلو، ٣ةداملا قيبطت دييقتو فيرعتل 

مكاـحملا ىـلإ ةاـقتنم اياضـق ةـلاحإ نـم ةموكحلا نكمت نأ ،رمألا اذه يف ةقرافملاو          
يـف قـحلا ةـسرامم لالخ نم ىمسم ريغ لجأل نييسايسلا نيضراعملا لاقتعاو ةيئانثتسالا               

ثـي  ح. يداـعلا ءاضـقلا يف ةيئاضقلا ةطلسلا رود زوربل قيرطلا دهم دق رركتملا لاقتعالا             
يسـسؤملا اهلالقتـسا ىلع ظافحلاو ةيلاربيل ةدنجأب عفدلا نم ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تنكمت      
ةرطيسـلاب اـهظافتحا يـف ةـموكحلا ةقث ببسب كلذو ريبك لكشب ةيذيفنتلا ةطلسلا ةضبق نم            

هـيدؤت يذـلا طاشنلا فينصت نكمي ،مث نمو         . )٣٨(نييسايسلا اهموصخ ىلع ةقلطملاو ةلماكلا    
ةيروتـسدلا ةـمكحملا ماـكحأ نإف ديكأتلابو        ". ةلوزعم ةيلاربيل "هنأب ايلعلا ةيروتسدل    ا ةمكحملا 

ةـقلطم ةروصب ةمزتلم ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ريغ ،ةلودلا ةسايس ىلع ريثأت اهل ايلعلا               
  .رذجتم لكشب رح ريغ يسايس ماظنب
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ءاضقلا لالقتسا ددهي ام-٣    
يلقلا تاونسلا لالخ ةصاخبو    ١٩٩٨ذنم   اـيلعلا ةيروتـسدلا ةمكحملا تناع ،ةيضاملا ةل        ، 

ماـعلا يسايسلا قايسلا يف تاسكنلا هذه راصتخاب انه ضرعأ فوسو           . تاسكنلا نم ددع نم   
  .عمتجملاو ةلودلا نيب عازنلا ىلع مئاقلا

ماـع رـخاوأ يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملل ةهجوملا ةرشابملا تايدحتلا لوأ تزرب دقلو              
دماح مدقت امدنع   ١٩٩٧ ىـلإ نوناـق عورشمب ،يطارقميدلا ينطولا بزحلا وضع ،يوانشلا              

نـم ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ديرجتل ةلكشملاو بعشلا سلجم يف تاحرتقملاو ىواكشلا ةنجل             
ىـلإ عورشملا اذه ةلاحإ تمت      . ةمزلم ريغ اهماكحأ نوكت نأو ةيئاضقلا ةعجارملا تايحالص       

    ، يـف عورشـملا ةشقانم لبق ةريخألا ةطحملا يهو          ىروشلا سلجمل ةعباتلا ةيروتسدلا ةنجللا  
ىـلع عذالـلا دقنلا لاهناو   . ةفاحصلا ىلإ عورشملا اذه ةدوسم تبرست امدنع ،بعشلا سلجم        

قوـقح تاـمظنم تنادأ امك ،ةلصاوتم مايأ ىدم ىلع ةضراعملا فحص نم نوناقلا عورشم       
يطارقميدـلا ينطوـلا     بزـحلا ةدايق تفنو   . نوناقلا عورشم عامجإلابو ءانثتسا الب ناسنإلا       

ءاـقلت نـم عيرشتلا حرتقمب مدقت يوانشلا نأب رمألا ترسفو نوناقلا عورشم نع  اهتيلوئسم                
اذـه نأ ىـلع نييحالصإلا نيب زرب ا            . بزحلا ةدايق ةراشتسا نودب هسفن      يبعش ا  عامجإ نأ الإ

نـم لكل ة    نطبم تاريذحت ةباثمب ناربتعي اناك ،هتاذ دح يف ةفاحصلا ىلإ هبيرستو ،عورشملا           
اـم اذإ اهتايحالـص صيـلقت ناـكمإلاب هـنأب ةضراعملا ءاطشنو ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا                

ىوـس نوـكي نأ رمألازواـجتي مل نيح يف نكلو    . ةيحالصإلا اهتدنجأل جيورتلا يف ترمتسا  
نأ عـضولا ثـبلي مـل    ١٩٩٨ةيادب يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ ةنطبم تاديدهت درجم     ،

  .ةمكحملا تايحالص ىلع ةيقيقح دويق عضومت ثيح ريغت 
ةـ                 بهلا ىلع ةليلق روهش رورم دعب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلع يلعف موجه لوأ لثمتو

ليدـعتب ا        ١٩٩٨ويلوي يفف   . يوانشلا نوناق عورشم اهراثأ يتلا      يـسائر ا  رارق كرابم ردصأ  ،
اياضـق يـف ضيوـعتلا      ىواـعد نـم ةريبك ةروصب دحي ،ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نوناق            

يـف نيعدـملا عـيمج قح يفنيو ،ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ نيعدملل ةبسنلاب بئارضلا               
يـعجر رثأـب تاضيوعت ىلع لوصحلا ىلإ يعسلا     وأ  تاضيوعت ىلع لوصحلا يف لبقتسملا      
يروتسدلا ريغ عيرشتلا تاذ ىلع        تردـص يـتلا ايلعلا ةيروتسدلا ماكحأ تفزنتسا دقف         . ءانب

تردـص يتلا ميمأتلاو ةسارحلا نيناوق نع ضيوعتلا ماكحأ نع كيهان           (بئارضلا نأشب ا    ًقباس
ىواعدـلا مجح نأ نيح يف ،تاهينجلا تارايلمب ةلودلا نئازخ تفزنتسا   ) رصانلا دبع دهع يف   
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                ، يوذت ةقباسلا ماكحألا هذه لعجي نأ هنأش نم ايلعلا ةيروتسدلا ظفاوح يف ةقلاع لازت ال يتلا
ىواعدلا كلت يف اهب بلاطملا غلابملاب      تنروق ام اذإ     .        ، ددصـلا اذه يف ىواعدلا مهأ نيب نمو

نـم ةـعومجم يـف نعطت ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ظفاوح يف ا                  ملظت نيعستو نينثا دوجو
مدـع ماـكحأ نأ ،رصـنلا فيـس ،لدـعلا ريزو ردقو             . تاعيبملا بئارض نوناق صوصن   

راـيلم   ٧،٧ىـلإ لصـت غلابم ة       لودلا فلكت نأ ا   هدحو نكمي نوناقلا اذهب ةصاخلا ةيروتسدلا       
يرصم هينج لداعي ام يأ     -   رالود رايلم    ٢،٣  امدـنع ةأرجلاـب ةـموكحلا تمستا دقلو        . - 

تاـبلاطملا نـمو تاـبلاطملا هذـه نـم اهسـفن ةيامح وه كلذ نم اهضرغ نأب تحرص                   
  .ةيلبقتسملا

وتسدلا ةمكحملا ىلإ هجوملا قباسلا ديدهتلا عم ثدح امك ا           تـهجاو دـقف ،ايلعلا ةير      مامتو
ترـصأ يـتلا تايحاتتفالاب ةضراعملا فحص تظتكا ثيح ،جاجتحالا نم ًةفصاع ةموكحلا             

تمضـنا اـمك    . )٣٩(ةيعوـضوملاو ةـيئارجإلا نيتيحانلا نم رارقلا اذه ةيروتسد مدع ىلع          
              ، عازـنلا بـكوم ىلإ ةاماحملاو ءاضقلا لالقتسال يبرعلا زكرملا لاثمأ نم ةيلهألا تايعمجلا

دـقنلاب هجوت امك     )٤٠(.ةضراعملا فحص يف ةفثكملا ةيداقتنالا تالاقملا نم ديزملا رشنب كلذ         و  
. )٤١(ةرهاـقلا يماـحم بـيقن لـثم ،ةاماحملا ةنهم يف نيزرابلا ءاضعألا ضعب رارقلا اذهل               

ةـينوناقو ةيعرـش رـيربت ةموكحلا يديؤم نم ددع عم ،رصنلا فيس ،لدعلا ريزو لواحو                
نأ الإ  )٤٢(.ليدعتلا فحـص يـف ةـلوطملا ةيدقنلا تالاقملاو ةبوتكملا ريراقتلا قايس جراخ ه              

ًاليئض ًاردق الإ كرابم رارق هجاوي مل ،ةضراعملا       ةـمواقملا نم     ةطلسـلا طوغـض نإ لـب       .  
أرـجأ نم نينثا رودص دعب دشأو ربكأ ةروصب دادزتس ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلع ةيذيفنتلا   

  .٢٠٠٠ و١٩٩٩يماع يف ماكحألا 
  
  تايعمجلا نوناق ىلع ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ماكحأ
  :تاباختنالا ىلع ةيئاضقلا ةباقرلاو

ةيروتـسدلا ةمكحملا ىلع اهطوغض ةسرامم هيف أدبت ةموكحلا تناك يذلا تقولا تاذ يف              
قوـقح ةكرح يف ةلثمتملا ،ايلعلا ةيروتسدلا لالقتسا ةاعد مهأ ىلع اهموجه يف تضم ،ايلعلا               

نـم ريثكلا ماقأ دقو ،تامظنملا تارشع مضتل ةكرحلا تمانت ،دحاو دقع لال             خ يفف . ناسنإلا
ماـيقلا نـم تنكمت اهنأ امك ،ناسنإلا قوقحل يلودلا عمتجملا عم ةيوق تاقالع تامظنملا كلت                
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يداصـتقالا سـلجملا لـثم ناسـنإلا قوـقحل ةـيلودلا مظنـلا نم ددع يف بقارملا رودب             
ميعدـت نـم ماـنتم لكشـب ناسنإلا قوقح ةكرح تنكمت            و. ةدحتملا ممألل عباتلا يعامتجالاو   

تأدـب ،يلحملا ديعصلا ىلعو     . تاونقلا هذه لالخ نم ةيرصملا ةموكحلا ىلع يلودلا طغضلا        
لكشـب حضـتا امك ،ةينهملا تاباقنلاو ةضراعملا بازحأ عم بثك نع نواعتلا يف تامظنملا               

تأـجل دقف ،كلذ ىلع ًةوالع      . ١٩٩٥ماع بعشلا سلجم تاباختنا ىلع ةباقرلا ةلمح يف ريبك          
ةليـسوك مكاـحملل دـيازتملا مادختسالا ىلإ ةيكيمانيدو اًطاشن رثكألا ناسنإلا قوقح تامظنم              

ىـلع طوغضـلا ةـسرامم يف ةموكحلا تأدب دقف ،كلذ ىلع ا             . ةموكحلا ةهجاومل ةلعاف    درو
ةفاحصـلا يـف عينشـتلا تالـمحو ،باهرإلا قيرط نع            ١٩٩٥ذنم ناسنإلا قوقح ةكرح       

ةـيلهألا تاـيعمجلا يـف ماهـسإلا نـم اهعنمل ةحناملا تامظنملا دضع يف تفلاو ،ةيموق                 لا
ةـكرح ضيوـقتل ةعـساو ةـلمح ةموكحلا تنش ،تاينيعستلا رخاوأ يفو             .  ةيلحملا ةيقوقحلا 

  .ناسنإلا قوقح
دـيزيو ،ةـيلهألا تايعمجلا طاشن مظني ا            ١٩٩٩ماع يفو     ديدج اًنوناق ةموكحلا تردصأ  ،

ةنسل   ٣٢نوناقلا بجومب ةضورفملا دويقلل قي      يضتلا ماكحإ نم    ١٥٣نوناـق دـسو     .  ١٩٦٤ 
ةـيندم تاكرشـك لمعلاب ةيلهألا تايعمجلل حمست تناك يتلا ةرغثلا           ١٩٩٩ةنسل   يلاـتلابو  .  

لوصحلل ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو ىلإ مدقتلا امإ ىلع ناسنإلا قوقح تامظنم عيمج تربجٌأ             
ةـيندملا تاـيعمجلا ىـلع ديدجلا نوناقلا رظحو         . يروفلا قالغإلا ةهجاوم  وأ  صيخرت ىلع   

ةـيعمج ةيأ لح يف قحلا ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو حنم امك يسايس طاشن يأ يف ةكراشملا                
ةـكرح ديدجلا نوناقلا مجاه امك      ...". ةماعلا قالخألاو ماظنلا فلاخت   وأ  ةينطولا ةدحولا ددهت    "

كـلت ةردـق ىلع دويقلا نم ديزملا ضر         فب) ليخأ بعك (ةفوشكملا اهعقاوم نم ناسنإلا قوقح      
ًةوالـع  . ةـموكحلا نم ةقبسم ةقفاوم ىلع لوصحلا نودب يبنجألا ليومتلا يقلت ىلع ةكرحلا            

ةـموكحلا مالعإ نود ةيبنجألا تايعمجلاب لاصتالا ةيلهألا تايعمجلا ىلع رظح دقف ،كلذ ىلع         
ىـلع دوـيقلا نـم ديزملا       عضول ةرفاس ةلواحم ةباثمب ةديدجلا تاعيرشتلا كلت تناكو         . ًالوأ

ىـلع يلودـلا طغضـلا دشـح ىـلع لعاف لكشب لمعت تناك يتلا ناسنإلا قوقح تاعامج                  
رداصـم رـبكأ تاب مث نمو       . دودحلل ةرباعلا ةيقوقحلا تاكبشلا لالخ نم ةيرصملا ةموكحلا       

  .اهفعض نطاوم غلبأ هتاذ وه ةيقوقحلا ةكرحلل ةوقلا
يـف ديدجلا تايعمجلا نوناق دض اهب دتعي        ةضراعم دشح نم ناسنإلا قوقح ةكرح تنكمت        

ا         . ةريصق ةينمز ةرتف   يفحـص ا  رمتؤـم ناسنإلا قوقح تاعومجم تمظن ،دحاو عوبسأ لالخو
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ةنسل   ١٥٣نوناقلا اذه نأ ىلع هيف تدكأ        ةـبراحمب اودـهعت امك ،روتسدلل اًفلاخم دعي        ١٩٩٩   
،    . هؤاغلإ متي مل نإ ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ هيلع نعطلاو نوناقلا اذه            هسـفن تقولا يفو

ا               دـعو مهنم تذخأو ةينهملا تاباقنلاو ةضراعملا بازحأ ربكأ عم ناسنإلا قوقح ةكرح تقتلا
ةـيعمج ةـئام ىلع ديزي ام عمجي ،ةيلهألا تايعمجلل فلح      لكشت ،مايأ رورم دعبو   . اهتدناسمب  

ىـلع يلودـلاو     يـلحملا طغضـلا دشحب ةيلهألا تايعمجلا تمزتلاو       . دالبلا ءاحنأ عيمج نم     
                ، عوبـسأ ةدـمل ماـعطلا نـع بارضإلاو ،بعشلا سلجم مامأ رهاظتلا قيرط نع ةموكحلا

نموـيه ةـمظنم نـم تاحيرصت يف لثمتملا يلودلا طغضلا ققحت ام ناعرسو              . يضاقتلاو
نيماـحملا ةـنجلو ،ناسـنإلا قوقحل يلودلا داحتالاو ،ةيلودلا وفعلا ةمظنمو ،شتوو ستيار              

  .ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازوو ،ناسنإلا قوقحل
امدـنع ناسنإلا قوقحل ةيلهألا تامظنملا حامج حبك ىلع اهرارصإ تتبثأ ةموكحلا نأ الإ              

قوـقح نـع عفادملا دض ةروظنملا ىوعدلا نأ نع           ٢٠٠٠رياربف يف ةلودلا نمأ بئان نلعأ         
 نـمأ ةـمكحم ماـمأ هتمكاحم متت فوس هنأو اهحتف ةداعإ متي فوس ةدعس وبأ ظفاح ناسنإلا                 

ةنسل   ٤مقر يركسعلا رارقلا بجومب ئراوط ةلودلا        بـناجأ نيحنام نم ًالاومأ هيقلتل       ١٩٩٢   
ةيرصـملا ةمظنملاو ةدعس وبأ ىلع طقف سيل اهلالظب تاماهتالا تقلأو           . ةموكحلا ةقفاوم نودب  

هبـش لكشـب تدـمتعا يتلا ،اهتمرب ناسنإلا قوقح ةكرح ىلع ا                  ضيأ نكلو ،ناسنإلا قوقحل
  .يجراخلا ليومتلا ىلع لماك

ةـمكحملاب ةلودلا يضوفم ةئيه تحرتقا امدنع        ٢٠٠٠ليربأ يف تحال لمأ ةرداب نأ الإ          
 ٣خيراـتبو   . دـيدجلا ةـيلهألا تايعمجلا نوناق ةيروتسد مدعب مكحلا متي نأ ايلعلا ةيروتسدلا            

تـغلأ ثـيح ،ةيضـقلا يف يئاهنلا اهمكح ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تردصأ              ٢٠٠٠وينوي    ،
،  ًادحاو   . )٤٣(ةـليوط دوقعل عامتجالا يف قحلاو تايعمجلا مكحي لظ يذلا          و تاعيرشتلا مهأ نم

نـم ةـيطارقميدلا ةاـعدو ناسـنإلا قوقح ءاطشنل ةبسنلاب جرح تقو يف مكحلا اذه ءاجو                 
ءاطشـنلا ناـكو    . روهش ىوس بعشلا سلجم تاباختنا نع هلصفي نكي مل ثيح نييحالصإلا          

رـمألا ،دالبـلا ءاحنأ عيمج يف تاباختنالا يف ريوزتلا ت           الاح قيثوتل اودعتسا دق نويقوقحلا    
ماـمأ تاـباختنالا جئاـتن نأشـب يضاقتلا نم ةضراعملا يحشرم نيكمت هنأش نم ناك يذلا                 

 .١٩٩٥تاباختنا باقعأ يف اولعف امك ،مكاحملا 

،        ٢٠٠٠تاباختنال ةيديهمتلا ةلحرملا ءانثأو      رـخآ ا  مكح ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ترجف  ،
نـم ىـلوألا يه ةقباس يف تاباختنالا ىلع لماكلا يئاضقلا فارشإلاب ةرملا هذه هيف بلا                طت
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عدـي ال اـمبو هـيف سبل ال لكشب ايلعلا ةيروتسدلا مكح صنو              . يرصملا خيراتلا يف اهعون   
مقر نوناقلا نم     ٢٤ةداملا ةيروتسد مدع ىلع كشلل ًالاجم        ةنسل   ٧٣  تحمـس اـهنأل     ١٩٥٦   ،

نـم   ٨٨ةداـملا نأ نـم مغرلا ىلع ةيباختنالا ناجللا ىلع فارشإلا            ب ماعلا عاطقلا يفظومل     
،    . )٤٤("ةيئاضق ةئيه نم ءاضعأ فارش    إتحت عارتقالا متي    "نأ نمضت روتسدلا     ىرـخأ ًةرـم

ةـثالثلا دوـقعلا لالـخ بعشلا سلجم لالخ نم           هقيقحت نم ةضراعملا بازحأ نكمتت م     ل امف   
ا لالخ نم هريثت نأ ا    .يروتسدلا عازنلريخأ تعاطتسا ،ةيضاملا

مسـتملا يموـكحلا ةـيلهألا تاـيعمجلا نوناـق ةبراحم يف حاجنلا لالخ نم نيبت دقلو                 
نيـبت ،تاـباختنالا ىلع لماكلا يئاضقلا فارشإلا ضرفو دوجوب مكح رادصتساو ،فسعتلاب             

ةردـق رثكأ ةضراعملا ب     ازحأو ةيقوقحلا تاعومجملاو ةيلهألا تايعمجلا ضعب تراص فيك       
لع ٍمانتم لكشب  اـهتارارق ىلع نعطلاو ةموكحلا ةضراعمل ةيئاضقلا تاسسؤملا ىلإ ءوجللا ى            

مجنـي دق امع افشك دق ركذلا يفلاس نيمكحلا الك نأ ريغ            . اهحلاصم نع عافدلاو حجان لكشب    
تـلاتحا مـث نـمو      . ةـموكحلا ةهجاومل ةيلوأ ةيجيتارتساك ءاضقلا مادختسا نع بقاوع نم         

كـلذو ةـمات ةروصب تاباختنالا ىلع ةيئاضقلا ةباقرلا ن   أشب رداصلا مكحلا رثأ ىلع ةموكحلا  
اـًفنع رـثكأ عدر تاءارجإ نمضتت ،ةينوناقلا ريغو ةينوناقلا هبش ريبادتلا نم ددع لالخ نم                
              ، عارـتقالا قيدانـص ءلمو ،صخشلا تاذ بناج نم تيوصتلا ددعتو ،باختنالا ناجل جراخ

نأشـب اـيلعلا ةيروتـسدلا مـكح رثأ         تهوم دقف ،كلذ ىلع ًةوالع      . لامعأ نم كلذ هباش امو    
اياضـق ةـئيه لمشت اهنأ ىلع       " ةيئاضقلا تاطلسلا "ةرابع ريسفت قيرط نع ةيئاضقلا ةباقرلا       

ةـلئاط تحت اهرودب عقت يتلا لدعلا ةرازو ةرطيس تحت عقي امهالكو ،ةيرادإلا ةباينلاو ةلودلا               
ًاديدج ًانوناق ةموكحلا تردصأ دقف ،لثملابو    . ةيذيفنتلا ةطلسلا  تايعمجلل       لـحيل  ) ٨٤/٢٠٠٢( 
كـلذ لـبق هتيروتسد مدعب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تمكح يذلا            ١٥٣/١٩٩٩نوناقلا لحم     ،

ظفتـحا ثيح ،هقباس نم اًتنعتو ةوسق لقأ نكي مل           ٢٠٠٢ /٨٤نوناقلا نأ الإ    . نيماعب خيراتلا   
ماـظنلا  "دد  ـهت ةيعمج ةيأ لح    وأ  ضفر ةيحالص ةيعامتجالا نوئشلا ةرازول نأ ىلع صنلاب         

  ".ةماعلا قالخألاوأ ماعلا 
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  ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلع ةرطيسلا
ضرـتفملا نـم ناك      ٢٠٠١ةنس رخاوأ يف لالج     / راشتسملا ةمكحملا سيئر دعاقت عمو      ،

ةشـهدلا راـثأ امم نكلو      . ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلع ةرطيسلل اهتصرف ةموكحلا ذخأت نأ        
هراـيتخا نأ نـلعأ كرابم نأ ،ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا           وراشتسم كلذ يف امب ،عيمجلا ىدل       

ةرازو يـف يناثلا لجرلا يهو ،بيجن يحتف راشتسملا نع جرخي نل ديدجلا ةمكحملا سيئرل               
ةذتاـسأو ناسنإلا قوقح عمتجمو ةضراعملا بازحأ نم         ًالك نالعإلا اذه لاه دقلو    . )٤٥(لدعلا  
نـم ىـمظعلا ةـيبلاغلا ةغايصـب ماق يذل          ا صخشلا تاذ وه بيجن يحتف نإ ثيح       . نوناقلا

مـقر يـعمقلا نوناـقلا كلذ يف امب ،يضاملا دقعلا ربع ةيلاربيللا ريغ ةيموكحلا تاعيرشتلا                
ةنسل   ١٥٣ لـئالق روهشـب هنييعت لبق هتيروتسد مدعب ايلعلا ةيروتسدلا تمكح يذلا            ١٩٩٩   ، .

ةـمكحملاب ةاضـقلاو     نيراشـتسملا ةئيه جراخ نم ةمكحم سيئر نييعتبف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب            
لاوـط هـب ًالومعم لظ اًخسار اًفرع قرخ دق كرابم ينسح سيئرلا نوكي ،ايلعلا ةيروتسدلا                

ةيحالـص هـيدل نوـكت اـم ا     .  نييضاملا نيدقعلا   مئاد ةيروهمجلا سيئر نأ نم مغرلا ىلعو
،     ًايأ نإف ،ةمكحم سيئر بصنم يف هنييعت يف بغري نم نييعت           يروتـسدلا نوناقلا ةذتاسأ نم   

اذـه مدختسـيس سيئرلا نأ قدصي دكي مل ،مهسفنأ ةمكحملا يراشتسمو ،نييسايسلا ءاطشنلاو              
فرعلاـب مزـتلي فوـس سيئرلا نأب دقتعي عيمجلا ناك لب ،ةمكحملا ىلع ةرطيسلا نم عونلا                 

  .مهتاعقوت قفاوي مل كرابم نأ الإ. اًنس ةمكحملا يراشتسم ربكأ نييعت وهو هب لومعملا
يحتف نلعأ امدنع ربكأ لكشب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا لالقتسال هج          وملا ديدهتلا فعاضت  

كـلذو ةـئاملا يف   ٥٠عقاوب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا يراشتسم ددع ةدايزب موقيس هنأ بيجن        
فانئتـسا ةـمكحم نـم دـحاو ٍضاقو ضقنلا ةمكحم نم     ٤: ةاضق ةسمخ نييعت قيرط نع      

ةـمكحملا يراشـتسم عيمج نإ هلوقب ةديدجلا ةسم         خلا تانييعتلا بيجن ررب دقلو    . )٤٦(ةرهاقلا
دإلا مكاحملا نم اوءاج ا        عـم مهتاربخل نزاوت ثادحإ بجي مث نمو ةير         ابيرقت ايلعلا ةيروتسدلا

  .)٤٧(يندملاو يئانجلا نوناقلا تالاجم يف ىرخأ تايفلخ نم نيرخآ نيراشتسم
ةلأسـم تداـع     ٢٠٠٣سطسغأ يف ةيبلق ةمزأ رثإ ىلع ةئجافملا بيجن يحتف ةافو عمو              ،

ا           نـم ًالدـبو    . ددـجم حطسلا ىلع وفطتل تانييعتلا نأشب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ةيلالقتسا
دـقف ،نوريثكلا لمأي ناك امك ةيمدقألا ساسأ ىلع مئاقلا قباسلا رايعملا ىلإ ىرخأ ًةرم ةدوعلا           

فانئتـسا  ةـمكحم سيئر ،يعرم حودمم هنييعتب ىرخأ ًةرم نييسايسلا ءاطشنلا كرابم أجاف             
وـهو ،لدـعلا ةرازوـب تاـقيقحتلا مسق يف ةينهملا هتايح مظعمل هلمع بناج ىلإف                . ةرهاقلا
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نـكي ملف ،ةاضقلا ىلع ةيموكحلا ةرطيسلا ةسرامم نع ةيمسر ريغ ةفصب لوئسملا بصنملا              
مـهأ سأرـتل ةربخلاـب عتمتي حشرمك هيف اوركفيل نييسايسلا ءاطشنلاو ةاضقلاو نيماحملا لج     

  .ةيرصملا مكاحملا
  
ةثيدح ةلثمأ ةثالث:؟ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملل ديدج يسايس رود    

نـم ددـع يف اهحلاص يف ماكحأ ىلع ةموكحلا تلصح ،ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا لالخ               
ةيروتـسدلا ةمكحملا هتدروأ يذلا ريسفتلا لاثملا ليبس ىلع         . ةريبك ةروصب ةسيسملا ىواعدلا   

يـفف ،لصـفلا اذه ايانث يف هيلإ ةراشإلا تمت امكف           ". ةيئاضقلا تاطلسلا /تائيهلا"ةرابعل ايلعلا   
يئاضـقلا فارـشإلا بـلطب       ٢٠٠٠وينوي يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكح رودص باقعأ           

اهريسـفتب مكحلا اذهل لماكلا رثألا ىلع فافتلالا ىلإ ةموكحلا تعس ،تاباختنالا ىلع لماكلا              
ناـعقت اـمه    اتلكو ،ةيرادإلا ةباينلاو ةلودلا اياضق    ةئيه لمشت اهنأب    " ةيئاضقلا تاطلسلا "ةرابع  

ءاطشـن عزاـنو   . ةـيذيفنتلا ةطلسلا ةرطيس تحت اهرودب عقت يتلا لدعلا ةرازو ةرطيس تحت         
ىـلع امهتردـق يـف اونعطو ،ةيرادإلا ةباينلاو ةلودلا اياضق ةئيه نم لك فقوم ةضراعملا                

،      ٢٠٠٣وينوي رهش يفو ،تاباختنالا ىلع فارشإلا يف ةكراشملا          ضقنـلا ةـمكحم تمكح  ،
فارـشإ تـحت عـقت تناك ةيباختنالا ناجللا نإ ثيح تاباختنالا جئاتن نالطبب ،نوتيزلا مسق              
لدـعلا ةرازو ىدـل نوـفظوم ةرورضلاب مهو ،ةيرادإلا ةباينلاو ةلودلا اياضق ةئيه ءاضعأ               

لقتسملا ءاضقلا ةئيهب     .ءاضعأ اوسيلو
بـلط دـقف ،ةـيباختنالا ةـيلمعلا ةهازن ىلإ           تليك يتلا ةيوقلا ةبرضلا هذه ةهجاوم يفو        

ةرابع نأشب ا             ددحم ا  " ةيئاضـقلا تاطلسـلا   "ريسفت ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ردصت نأ كرابم
نـم لقأ يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تدرو     . ةيسايسلا قوقحلا مظني يذلا نوناقلا يف ةدراولا      

لا ةباينلاو ةلودلا اياضق ةئيه نم      ًالك نأب نيرهش   نـم ا           تاطلسـلا  "ءزج اربتعت نأ بجي ةماع
تاـئيهلل ىـلعألا سـلجملا ىـلإ ريشي ةيسايسلا قوقحلل مظنملا نوناقلا نإ ثيح                "ةيئاضقلا  ،

هيف              ،   . )٤٨(ءاضعأ ةماعلا ةباينلاو ةلودلا اياضق ةئيه نم لك ربتعت يذلا ،ةيئاضقلا مـكحلا اذهبو
يذـلاو   ٢٠٠٠وـينوي يف رداصلا اهم      كح رثأ ةدشب تديق دق ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نوكت          

كـلت ن   إلوـقلا نكمي ،ةيلمعلا ةيحانلا نمو       . تاباختنالا ىلع ةلماكلا ةيئاضقلا ةباقرلاب بلاط     
ىـلع اهتردقو ةموكحلا تايحالص نم تعسو اهنإ ثيح ةضراعملا بازحأل ةساكتنا ربكأ يه    

  .تاباختنالا جئاتنب بعالتلا
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متو   ٢٠٠٠تاباختنا نع رخآ عازن أشنو       ةـمكحملا لـبق نم ةموكحلا حلاصل هيف لصفلا          
نأ ادـب ،ةيضـقلا هذه يفو       . ٢٠٠٣ماع ةيئانثتسالا   /ةيعرفلا تاباختنالا نأشب ايلعلا ةيروتسدلا    

نـم برـهتلا نم ةينوناق ريغ بيلاسأب اونكمت دق بعشلا سلجم باون نم هب ناهتسي ال ا                ددع
دـقف ،يطارقميدـلا ينطوـلا بز    حلا ءاضعأ نم مهمظعم ناك ثيحو    . ةيركسعلا ةمدخلا ءادأ  

ءارـجإ يـف ببست امم ،اهفحص يف ةموكحلا حضفل ةصرفلا هذه ةضراعملا بازحأ تلغتسا               
ةرـملا هذه ةمهملا داقو     . ٢٠٠٣ربمسيد يف ةرغاشلا بعشلا سلجم دعاقمل ةيئانثتسا تاباختنا         

نأ بـجي    ٢٠٠٠تاـباختنا يـف اوكراشـي مل نيذلا نيحشرملا نأ ىعدا يذلا دفولا بزح                 
كـلذ نإ ثـيح ،كلذ سكع تلاق ةموكحلا نأ الإ ،ةرملا هذه تاباختنالل حشرتلا نم اومرحي                 

،      . دعاقملا نم ريبك ددعل ةموكحلا ةراسخ ةرورضلاب ينعي        ىوعدـلا ينطوـلا بزحلا ضفرو
عارصـلا نـم ىرخأ ةلوج راثأ يذلا رمألا         . تاباختنالا بزحلا نم ددج نوحشرم ضاخو     

نـكلو ،ةيعرفلا تاباختنالا نالطبب ةيرادإ ةمكحم ةرشع ثالث  تمكحف . مكاحملا مامأ يسايسلا  
بـناج ىـلإ اـيلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تزاحناو         . ةموكحلا فقوم ناتيرادإ ناتمكحم تديأ    

دـنعو  . يطارقميدلا ينطولا بزحلا نم ددج نيحشرم ةكراشم ةينوناق مدع ًةنلعم ،ةضراعملا          
ءارو نـم دوصـقملا ضرـغلا ايلعلا ةيرو         تسدلا ةمكحملا رسفت نأ كرابم بلط ،ةطقنلا هذه       

فـقومل ا                  دـيؤم اـيلعلا ةيروتـسدلا ةـمكحملا هتدجو يذلاو ،بعشلا سلجمل مظنملا نوناقلا
ةكراشـم رـظحي اـم بعشلا سلجم        نوناق  صوصن يف دجوي ال هنأ تررق ثيح ،ةموكحلا         

،  )٤٩(ةيئانثتسالا تاباختنالا يف ددج نيحشرم     ىرخأ ًةرم ءاـهن  إ اـيازمب ةـموكحلا تـعتمت        
  .ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا لالخ نم ةيرادإلا مكاحملا تايحالص عزنو ةيسايسلا تاعازنلا

ا         ، ٢٠٠٥رـياربف يـفف     . رخؤم تيرجُأ يتلا ةيسائرلا تاباختنالا نم ثلاثلا لاثملا يتأيو
رارق ةباثمب ةكرحلا هذه تناكو     . ةيددعت ةيسائر تاباختنا لوأ يرجتس رصم نأ كرابم نلعأ        

لـئاوأ يـف هنأ الإ      . نييلحملا داقنلا ءاضرتسالو ةيكيرمألا طوغضلا نم فيفختلل ي       جيتارتسا
ليدـعت عورشـم بعشلا سلجم ردصأ ثيح ؛ا                  حضاو كرابم لقعب رودي ام تاب ،ويام رهش

ةيـسائرلا تاباختنالا مكحت يتلا دعاوقلا ىلع يليصفت لكشب صنت يتلا روتسدلا نم   ٧٦ةداملا    
نـع لـقي ال اـم معدو دييأت دشح عيطتسي نم ىلع حشرتلا يف               قحلا رصتقي ثيح    . ةيددعتلا

اـمم ،دالبلا ءاحنأ يف ةيلحملا سلاجملا ءاضعأو ىروشلاو بعشلا يسلجم ءاضعأ نم              ٢٥٠  
      ، . )٥٠(نيملسملا ناوخ إلا شيمهت اذك   و ةيسائرلا تاباختنالل نيلقتسم نيحشرم مدقت هعم ليحتسي

بعشـلا يسـلجم دعاقم نم ةئاملا يف         ٥لق  ألا ىلع لغشت يتلا ةيسايسلا بازحألل زوجي امك         
ددع تفوتسا ام اذإ اهنم لكل ا            دحاو ا  طورشلا نم ربكأ   ًاحشرم حشرت نأ ىروشلاو مـلو  . )٥١( 
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صـن ليدـعتلا عورشـم نأ الإ ،ةئاملا يف ةسمخلا طرش ةضراعملا بازحأ نم يأ                 ي   فوتس
بزح لكل حمس ثيح      ٢٠٠٥تاباختنا ءانثتسا ىلع     نـع رظنلا ض    غب دحاو حشرم حيشرت   ب، 

ترـهظ ،ةـضراعملا يحـشرمل تاـباختنالا باب حتفبو          . بعشلا سلجم لخاد ةيلاحلا هتوق    
يـف ةـموكحلا نكلو    .)٥٢(يسايسلا حالصإلا قيرط ىلع ةئيرج ةوطخ وطخت اهنأكو ةموكحلا   

بازـحأ فعضـل ةـجيتن ،ًالـصأ ةرطاخم كانه ناك نإ اذه ،ركذي ٍئشب رطاخت مل ةقيقحلا                  
  .)٥٣(ةيلبقتسملا تاباختنالل حشرتلا طورشل بزح يأ ءافيتسا ةبوعصو ةيمسرلا ةضراعملا

ليكشـت ىـلإ ليدعتلا عورشم    اعد دقف ،ةيلمعلا ىلع ةرطيسلا نم ديزم ةسرامملو        ةـنجل  " 
عـيمج يف تبلا ةيحالص اهل نوكتو ةيباختنالا ةيلمعلا ىلع لماكلاب رطيست            " ةيسائر تاباختنا 
ءاضـقلا كلـس نـم ءاضـعأ ةسمخ نم ةيسائرلا           تاباختنالا ةنجل فلأتتو    . ريوزتلا نوعط 

رطيسـي يذلا  -بعشلا سلجم بناج نم مهحيشرت متي " اهدايحب ةفورعم ةماع زومر "ةسمخو    
ىروشلا سلجمو  -يطارقميدلا ينطولا بزحلا هيلع       ،)٥٤( .       ، ضوـقي نأ ليدـعتلا نأش نمو

. يـفكي اـم   ب اـهعدرو ةـيباختنالا تافلاخملا فاشتكا ىلع ةاضقلا ةردقم ،ةيرهوج ةروصب           
ماـمأ تاباختنالا جئاتن يف نعطلا ىلع نينطاوملا ةردق ديقيو مجحيس ليدعتلا اذه نإف ،مهألاو               

تاـعازنلا لـباو ىـلع فاـفتلالا ىـلإ حوضوب ةموكحلا تعس دقلو              . ةلقتسم ةيئاضق ةئيه  
ةـيغب ،تاـباختنا لك دعب ةضراعملا ءاطشن اهب اهرطمي يتلاو ،اهفقوم جرحت يتلا ىواعدلاو         

  .يلودلا عمتجملاو يرصملا روهمجلا مامأ ةلودلا حضف
         ، ىـلع يـغبني يذـلا     وليدـعتلا عورشم يف صوصنلا دحأ ببسب ربكأ ةيلاكشإ تراث و

ةـيددعتلا تاـباختنالا ماظن مظنت يتلا تاعيرشتلا ةعجارم هاضتقمب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا             
هتيروتسد يف تبلل ا    ١٥لالخ ديدجلا     موي اذـه دوـنب نم دنب يأ ةيروت   سد مدع تنيبت ام اذإف  .  

ةيروتـسدلا ةـمكحملا ىلع ،رخآ ىنعمب       . هليدعتل بعشلا سلجم ىلإ ىرخأ ًةرم داعي ،ليدعتلا       
ةقبسم   – ةدرجمةعجارمب موقت نأ ايلعلا      نوناـق نأ نـم مغرـلا ىـلع ،هنس لبق عيرشتلل        -   

تاعيرشتللةيداملاةعجارملا ىلع طقف صني ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا       نـم ضرغلا ن  اكو. )٥٥( 
  .ةيلبقتسم ةيروتسد نوعط ةيأ دض ءاتفتسالا نيصحت ءارجإلا اذه ءارو

ىلوألا ةجردلاب ا           يسايس ا  عورشـم ناك دقل    . بلط ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تهجاو مث نمو
ًالك ضقاني ثيح ،ا         ديدش ا  ةددـعتملا روتـسدلا دوـنب حور نم         راوع يناعي يروتسدلا ليدعتلا  

قوبسـم ريغ ناك ةمكحملا ىلإ ةعجارملا بلط هاضتقمب لصو يذلا ءار            جإلا نأ امك  . اهصنو
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ىـلإ ءوـجللا ةـيفيك ىـلإ ةيلاكـشإلا يف ةياغ ةراشإ دعي هنأ امك ،ينوناق لصأ هل نكي ملو                
 ،   .)٥٦(ًالبقتسم اهيلإ ءوجللا يف فسعتلاوأ ةمكحملا

ةـباثمب ناـك    عيرشتلل ةقبسملا ةعجارملا ىلإ لوحتلا نأ ةظحللا هذه يف ركذتن نأ بجيو             
اهسـيئر لظ يف  اهجوأيف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا طاشن ناك مايأ ةمكحملا دض هجوم ديدهت         

. رملا ضوع  هـعم تـيرجأ ةـلوطم ةلباقم يف ،بعشلا سلجم سيئر رورس يحتف يع              ديو
ريـسافت ضرـفت تناك ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نأ          ١٩٩٦يف روصملا ةلجم يف ترشنو        ،

راـطإلا رارقتـسا نم لانت ماكحألا هذه نأبو ،ةمألا دصاقم نع ديحت روت              سدلل ةميقتسم ريغ  
ةـعجارملا ةيلمع ىلإ لوحتلا يف لثمتي تقولا كلذ يف ًالح رورس حرتقاو      . )٥٧(ةلودلل ينوناقلا 

سيئرلا نم بلط ىلع                سيـئر  وأ  ءانب كلذو ،نوناقلا عورشم ةلحرم يف تاعيرشتلل ةدرجملا
دـعب نيناوـقلا نوكت ،نوناقلا عورشم ةلحرم صحف دعبو          . ءارزولا سيئر وأ  بعشلا سلجم   

يـف رورـس حارـتقا ىلع ةوقب رملا ضوع درو           . ةيلبقتسم تاعجارم ةيأ دض ةنصحم كلذ     
يـف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا هتبعل يذلا يسيئرلا رودلا ىلع دكأ ثيح ،ةلوطم ىرخأ ةلباقم               

       ، اهنأـش نـم ةقبسملا ةعجارملا نأ فيكو        ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل ةيروتسدلا ةيامحلا دييأت
هـئاقلإ ءاـنثأ ةقبسـملا ةـعجارملا حارتقا نأشب لاؤس ىلع ا             . )٥٨(ةمكحملا لمع ضيوقت    درو

             ، لوصـحلل  "...ةادأ نوكت دق ةقبسملا ةعجارملا نأ ىلع رملا دكأ ،ةرهاقلا ةعماج يف ةرضاحم
ىـلع نـعطلا ةلاحتـسا يه        ةجيتنلا نوكتو ،ةقفاوملا ديفي امب ةيروتسدلا ةمكحملا متاخ ىلع          

،    ...اًقحال ةينوناقلا عيراشملا هذه ةيروتسد     ةيروتـسدلا ةـمكحملا ريمدت يف بغرت تنك ام اذإف
  .)٥٩("ةقبسملا ةعجارملاب كيلعف

ماـيأ ىتح حاتملا رايخلاب ةساسحلا ةيسايسلا ةيضقلا هذه نأشب ةموكحلا ةضراعم نكت ملو              
تدأ يـعرم حودـمم راشتسملا ةدايق نأ الإ         . اهدجم جوأ يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تناك      

يوذ نـم اـيلعلا ةيروتـسدلا ةـمكحملا يراشتسم ةردقب لصتي اميف ديقعتلا نم ديزملا ىلإ                 
،             . فقوم ذاختا ىلع ئدابملا    اـهنم بـلط اـمك ةـمهملا ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تدأ دقلو

ةضـبقب رطيسـت امنيب ،ةيس      فانتلا ةيسايسلا ةايحلا ةهجاو ريوصت وحن ةموكحلا دوهج تلهسو        
نأ ىـلإ هـقيرط يف يعرم حودمم راشتسملا ىضمو          . ةوطخب ةوطخ ةيلمعلا ىلع ديدح نم     

ةـمكحملل اـم روضـحب روهمجلا ضعب ىدل يحوي دق امب ،ةيسائرلا تاباختنالا ةنجل سأرت                
ةرود لـكب نويرصـملا اهطبري املاطل يتلا ريوزتلا ةيلمع يف ربكأ ةروصب ايلعلا ةيروتسدلا               

ىـلوألا اهتحفص ىلع مارهألا ةفيحص ترشن ،ةيسائرلا تاباختنالل يلاتلا مويلا يفو            . ةيباختنا
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تاـباختنالا ىلع فارشإلاو ةيباختنالا ةيلمعلا ريس ةسالس ىلع دكؤت يتلا يعرم تاحيرصت             
  .)٦٠(قلقلل ببس يأ ىفنو
  
  ةــصالخلا

اـ     دلا ئدابملا نيب ةوجفلا نأ ىلع ديكأتلاب ةلاقملا هذه تأدب دقل            جاتن تسيل اهذيفنتو ةيروتس
ةـمكحملا رودـت عـسوأ ةيـسايس ةـئيبل جاتن يه ام ردقب ،اهتاذ ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملل                  
. ضرألا بـكوك ىـلع ىرـخأ ةـمكحم ةيأ لثم كلذ يف اهلثم ،اهكلف يف ايلعلا ةيروتسدلا                 

نوـك  ت ةيروتـسدلا مكاـحملا نإف ،ةضراعتملا حلاصملا نيب طسوتلاب ةفلكم تائيه اهفصوبف            
يسايسلا اهعباط راكنإ نكمي ال ا        ةزـهجألا رـثكأ نـم مكاحملا دعتو    . راودأ يدؤت نأب ًةبلاطم

ئداـبملا عـم ىـشامتي امب ةموكحلا تاسرامم طبض ىلع لمعلاب لصتي اميف ةيلاعفو ا                  ريثأت
لـلخ كاـنه نوـكي امدـنع نكلو         . نيسفانتملا نيب ىوق نزاوت كانه نوكي امدنع ةيروتسدلا       

  .ةيسايسلا تابوقعلل ةضرعمو ةفيعض مكاحملا حبصت ،حضاو
ةـمكحملاب ةداشإلا متت نأ بجي ،ةيرصملا ةموكحلا اهب عتمتت يتلا ةيغاطلا ةوقلا لظ يفو               

سيـلف ،هسـفن تـقولا يفو    . ةمهملا ةيقوقحلا صوصنلا نأشب يوقلا اهفقومل ايلعلا ةيروتسدلا 
ا نوناق ةيروتسد مدعب ايلعلا ةيروتسدلا مكحت الأ ا          ةـلودلا نـمأ مكاـحمو ،ئراوـطل        برغتسم

ةـباثمب نوـكت نأ ماـكحألا هذه نأش نمو          . ةيركسعلا مكاحملا ىلإ نييندملا ةلاحإو ،ئراوط     
ثادـحألا ضـعب نـم حضتيو       . )٦١(ىرخأ ةيلومش لود ىلع قبطني ام وهو يسسؤم راحتنا        

ةـيندملا  تايرحلا نأ " ةخسارلا تايطارقميدلا "اهيلع قلطي اميف تايلاكشإلل ةريثملا تاروطتلاو         
ةداـعإو ضوافتلل ا               مئاد ةحورطم ةيضقو مئادلا عارصلل ةحاس يه ةيساسألا قوقحلا ةيامحو

تـهجوت دـقف   . ةـملؤم تاـساكتناو تاـبكن ةهجاومل ،فسألل ،ةضرعم اهنأ امك ،ضوافتلا          
يـكيرمألا بعشـلا ىـلإ ،رونوكوأ ياد اردناس ،ةقباسلا ةيكيرمألا ايلعلا ةمكحملا ةراشتسم              

يذـلا وـه بعشلا نكلو ،ءاضقلا لالقتسا يمحت ال ريتاسدلاو حئاوللا نإ             : "اهلوقب هايإ ةركذم  
نـم دـعبأ ىـلإ انرظنب بهذن نأ انيلعف ،رونوكوأ ةراشتسملا لوق حص ام اذإو                 )٦٢(."هيمحي  

بـثك نع ربتخنل ،ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملاو ةيرصملا ةموكحلا نيب طبرت يتلا ةقالعلا درجم              
ةاضـقلا يداـنو نيماـحملا ةـباقنو ناسنإلا قوقح تامظنمو ةض            راعملا بازحأ موقت فيك   

ةيروتسدلا ةمكحملا ردصت يذلا يسايسلا قايسلا ليكشتب ةيرصملا ريهامجلاو نوناقلا ةذ           تاسأو
  .هراطإ يف اهماكحأ ايلعلا
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سـمخلا تاونسـلا لالخ نييسايسلا ءاطشنلل        ًامهمًاليبس ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تتابو        
. ةيسايسـلا ةكراشـملل ةيمسرلا لبسلا عيمج تدس ةيرصملا ةموكحلا نأل ةيض           املا نيرشعلاو 

ةـهجاومل ليبسـب مهدـمي هـنأل ،نييسايسلا ءاطشنلل ةيجيتارتسا ايازم حنمي يضاقتلا نأ امك               
نيرطضم اونوكي نأ نود ةموكحلا    ةعساو ةيعامتجا ةكرح دشح ىلإ       يـف ةقرافملا نكلو     .)٦٣( 

هـل ةعـساولا ةـيعامتجالا تاكرحلا دشح نع ىواعدلا           ةماقإب ةضاعتسالا نأ يه عوضوملا      
ةـمكحملا تأدـب امدنعو     . ةثيثحلا حالصإلا ةكرح ةمادتساو معدب لصتي اميف ةريثك ءىواسم        

نـع عافدلل لوقعم لكشب اهل ةلباقم ةوق أشنت مل ،ةموكحلا نم اًطغض هجاوت ايلعلا ةيروتسدلا                
ىوـس نوناـقلا ةذتاـسأو ناسنإلا        قوقح تامظنمو ةضراعملا ءاطشن عسوب سيلو     . ةمكحملا  

مهؤاصـقإ مـت هنأ الإ ،ءاضقلا لالقتسال يلودلا معدلا دشح ةلواحمو ةيفحصلا تالاقملا عبط               
ةـمكحملا لالقتسا لجأ نم عراشلا معد دشح نع اوزجع مث نمو        . ةيرصملا ةماعلا ةايحلا نم   

،    م ةمكحملا سيئر نييعت ءارجإ نع كرابم ىلخت امدنعو        . ايلعلا ةيروتسدلا  اهيراشـتسم نيب ن
يـف ا           . ركذت ةمواقم ةمث نكت مل      ببس دعي تاعيرشتلل ةقبسملا ةعجارملا ءارجإ ثادحتسا نأ امك

  .ةمكحملل يسايسلا رودلا يف لوحت ةطقن ةباثمب نوكي دق ثيح ،قلقلا نم ديزملا
يـفف  . ةددشـتم ةيسايس فقاوم ةاضقلا ذختي نأ اوعقوتي نأ نييسايسلا ءاطشنلل نكمي الو            

ثـيح ،ةبوسحم تارطاخمب موقت نأ الإ مكاحملا عسوب سيل ،لاوحألا             لضفأ ةـمومهم اـهن    إ 
قايسـلا ليكشت ةلواحم مهعسوبف ءاطشنلا امأ     . ىدملا ةليوط ةيسسؤملا اهتهازن ىلع ةظفاحملاب     

مهنـكميو  . ةـنكمم ةبوسحملا رطاخملا اولعجي ىتح مهماكحأ ةاضقلا هيف ردصي يذلا يسايسلا           
لـثم  : اهسفنب اهيدؤت نأ مكاحملا عيطتست ال يتلا ةساسحلا ماهملا ىلع         زيكرتلا قيرط نع كلذ     

لـمع لالـخ نم ينوناقلا يعولا عفر ؛ةموكحلا تافلاخم تبثت يتلا قئاثولاو ثاحبألا ريفوت               
دشـحو ؛ةـيلودلاو ةـيموقلا تارمتؤملا ميظنت ؛ةضراعملا فحص يف اياضقلل ةيفحص ةيطغت              

نـم ريثكلا ءادأ متيو      .)٦٤(اهضوخ ةاضقلا ررقي يتلا ةين    وناقلا كراعملا معدل ةيلودلا رداصملا    
ةـضراعملا بازـحأو ةيقوقحلا تاعومجملا لبق نم ا        تاـقلحلا مـهأ نأ الإ   . يلاح ماهملا هذه

ةـضراعملا بازـحأ نم   ًالك نأ يه) قيقحتلا يف بعصألا نوكت نأ فداصت يتلاو(ةدوقفملا    
ةدايـسو ءاضـقلا لالقتـسا ةدناسمل ةيب    عش ةدعاق ليكشت ىلإ ةجاح يف ةيقوقحلا تاعومجملاو  

بعشـلا نكلو ءاضقلا ةيلالقتسا يمحت ال ريتاسدلاو حئاوللا نإ ثيح           . ةماعلا ةايحلا يف نوناقلا   
  .اهيمحي يذلا وه
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  شماوهلا
  

ةـيبرعلا تاـغللاب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تايبدأ نم مخض ثارت ةمث          .١
ةضـيرعلا طوطخلا عضأ     الأيعسوب سيل هنإ ثيحو     . ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو   

لـيحأ يننكلو ،مجحلا اذهب ثحب يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ماكحأب ةصاخلا       
دـمحم يزوـف ماشه     : ةيلاتلا تاساردلا يف ًاليصفت رثكأ تاليلحت ىلإ ئراقلا       

زـكرم  : ةرهاقلا(رصمو اكيرمأ نيب ةنراقم ةسارد      : نيناوقلا ةيروتسد ةباقر  "
   ، ،    )١٩٩٩ ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا ةيروتـسدلا ةدعاقلا   "لمجلا ىيحي ؛

،    : ةرهاقلا(رصم يف    ،    )٢٠٠٠ةيبرعلا ةضهنلا راد ةمكحملا "ربلا دبع قوراف ؛
نيفيك ؛  )ةيبرعلا ةضهنلا راد  : ةرهاقلا(ناسنإلا قوقح ةيامحو ايلعلا ةيروتسدلا      

     ، ةـمكحملا رود   : ةـيطارقميدلاو ناسـنإلا قوقح    "فيرش رمع رداعو ليوب
،     : ندنل(ةيرصملا ايل   علا ةيروتسدلا  يـنيجوأ ؛   )١٩٩٦لانوـشانرتنإ ول رولك

     ، : ندـنل (مالسإلاو ،نوناقلا ةدايس ،ةيطارقميدلا     "فيرش رمع لداعو نارتوك
 ، ، –درانرب يلاتان ؛ )١٩٩٩لانوشانرتنإ ول رولك نوريجوم  Le Politique a 

l'Epreuve Du Judiciare: La Justice Constitutionnelle En 
Egypte )لسكورب :  ، ،    )٢٠٠٣تناليورب لجأ نم حافكلا   "دروفرثور سورب ؛

ةلاسر .يبرعلا ملاعلا يف يطارقميدلا لوحتلا قئاوع مهف      : رصم يف ةيروتسدلا  
    ، ،    ١٩٩٩ليي ةعماج ،ةاروتكدلا : ةـلودلا ةهجاوم يف نوناقلا    "ىفطصم رمات ؛

،    "،  "رصم يف ةسايسلا ةضضوق    دـلجملا    يعاـمتجالا ثـحبلاو نوناقلا  ٢٨ 
،  اللو. ٩٣٠-٨٨٣ ،)٢٠٠٣( رـظن  اماكحألا عيمجل ةيفوتسم ةمئاق ىلع عالط
ىلإ ١نم تادلجملا " ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا"  ٩.  
٢.     ، وينوي   ٢٦ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا اـيلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا     ١٩٨٦   ،
دلجملا "]ةمكحملا":ـب يلي اميف اهيلإ راشيو[  ،٣٥٣، ٣.  
٣.  ، ويام ٧ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا دلجملا ،ةمكحملا ١٩٨٨   ،٩٨، ٤.  
٤.     ، ويام   ١٦ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا دـلجملا ،ةمكحملا     ١٩٨٧  ؛ ٣١،  ٤، 

 ، ويام ١٩ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا دلجملا ،ةمكحملا ١٩٩٠   ،٢٥٦، ٤.  
٥.  ، ليربأ ١٥ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا دلجملا ،ةمكحملا ١٩٨٩  ؛ ٢٠٥، ٤، 

 ، ليربأ ١٥ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا دلجملا ،ةمكحملا ١٩٨٩   ،١٩١، ٤.  
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قيرط نع يسايسلا لاجملا ريدت ةموكحلا تناك ،ماكحألا هذه رودص لبق  .٦
ةضراعملل ا  حًاليثمت ةضراعملا بازحأ نم ةنفح حنم         درفنمو ا  لظ يفو  . يرص

يـكل اهسفن بازحألل قلطي نانعلا نإف ،ةيديلقتلا ةيبزحلاو ةيداحتالا تابيترتلا           
ىـلع ضارتعالا ىلع نوؤرجي نيذلا ءاطشنلا ىلع ة         يلخادلا اهتباقر سرامت  

ةـموكحلا نيـب اـميف ا       ينمض اهنأشب ضوافتلا مت يتلا دودحلا جراخ ةموكحلا
ءارـجإ اـيلعلا ةيروتـسدلا ةمكحملا تثحتسا نأ دعبو          . ةضراعملا بازحأو 

بازحأ ءامعزل لضفلاب    نينيدمةضراعملا ءاطشن دعي مل ،ةيباختنا تاحالصإ         
نيحشرملا عضوو ،هتيوضعو ،بزحلا جمارب يف نومكحتي        نيذلا ،ةضراعملا   

بزحلا مئاوق  يف ،   تاليلحتلا نم ديزملو  .   ةيليصفتلا ،     ا  ىفطصـم رماـت رظن
ةلاـسر ،رصم يف ةيروتسدلا تايحالصلا عيسوت       : ةلودلا ةهجاوم يف نوناقلا   "

 ، نم تاحفصلا ٢٠٠٢نطنشاو ةعماج ،ةاروتكد ىلإ ٩٨،   ١١١.  
يـمحت يـتلا ماكحألا نم ا         روتسدلا ةمكحملا تردصأ امك    .٧  ددع ايلعلا ةي

يـف لاجملا قيضل ا          مىرخأ ةيندم تايرح      رظن نكلو ،ةرتفلا هذه لالخ ةمه
ةـمث  . ةفاحصـلا ةيرحب ةلصتملا ماكحألا كلت ىوس لوانتأ نلف ،ةساردلا هذه          

نأ ضرتفت يتلا نيناوقلا ضعب رييغتب تردص ةظحالملاب ةريدج ىرخأ ماكحأ          
يـف قحلا ةيذيفنتلا ةطلسلا لوخت يتلا نيناوقلا كلت ىلإ   ةفاضإلاب بنذم مهتملا    

،    رظنا  . ةمكاحم نود مهيف هبتشملا ةبقاعم     رياـني   ٢ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا  
دلجملا ،ةمكحملا    ١٩٩٣  ،١٠٣،  ٥،٢     ، ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملاو وـينوي   ١٥   
دلجملا ،ةمكحملا   ١٩٩٦ نـع ا  اللو. ٧٣٩، ٧،   عسوت رثكأ صخلم ىلع عالط

،     اشن ، ٢٠٠٢(ىفطصـم رـظن   اةرتفلا هذه لالخ ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ط
٢٥٦-١٣٤.(  

٨.     ، رياربف   ٦ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا دـلجملا ،ةمكحملا     ١٩٩٣   ،٢ (٥( ،
١٨٣.  

ماظنلا يف ةبانإلاب ةيئانجلا ةيلوئسملا لاجم يف ديفم ليلحت ىلع عالط           الل .٩
 ،   ).١٩٩٩(فيرش رظن ايرصملا ينوناقلا

،   دلا ةمكحملا  .١٠ ،   ٣ايلعلا ةيروتس ويلوي دـلجملا ،ةـمكحملا    ١٩٩٥   ،، ٤٥ .
ةيروتسدلا ةمكحملا اهيف تجتحا يتلا اياضقلا لئاوأ نم ةدحاو طقف كلت تناكو            
ينوناـق نزو ءافضإل ةيلودلا اهتادهاعمو ناسنإلا قوقح رطأب ًةحارص ايلعلا           

 نأـب اـيلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تمكح دقف       . اهماكحأ ىلع يونعمو يقالخأو   
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داوملا صن فلاخي     ٤٠مقر نوناقلا    قوـقحل يملاـعلا نالعإلا نم       ١١ و ١٠   
" ليودـتلا "نم ديزملو   ". اهيف ممألا عيمج كرتشت يتلا    "ةلادعلا ئدابمو ناسنإلا    

       ، فيرـشو لـيوب رـظن      اايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملاب ةصاخلا ةينوناقلا ةدعاقلل
  ).٢٠٩-٢٠٤، ٢٠٠٢(ىفطصمو ) ١٩٩٧(

، لا ةيروتسدلا ةمكحملا .١١ ، ١ايلع رياربف دلجملا ،ةمكحملا ١٩٩٧   ،٢٨٦، ٨.  
و ،هئاشنإل ىلوألا ةنسلا يف ىوعد      ٧١زكرملا عفر    .١٢ ماـع ىوـعد     ١٤٢   

يف ىوعد   ١٤٦، و ١٩٩٦ ددعل ةينوناقلا ةراشتسالا ميدقت ىلإ ةفاضإلاب ١٩٩٧   
هطاشن ةسراممل تاونس ثالث لوأ يف ةأرما١٤٠٠  .  

ةنسل   ٩٦مقر ضرألا حالصإ نوناق لوخد عمو        .١٣ يف ذيفنتلا زيح    ١٩٩٢   
رخاوأ يف مهدرط لامتحا رطخ نيعرازملا فالآ تائم هجاو          ١٩٩٧ربوتكأ    ،

مكاحملا مامأ نيرجأتسملاو يضارألا كالم نيب ىواعدلا عفر أدبو تاينيعستلا          
رثكأ ناسنإلا قوقحل ضرألا زكرم ماق أ ٢٠٠٠ و١٩٩٦يماع نيبو  . فالآلاب

 -فالآلا نم ديزملل ةينوناقلا ةر اشتسالا مدق امك ىوعدنيعرازملل  ٤٠٠٠نم 
           ، ناسنإلا قوقحل ضرألا زكرم ،ةينوناقلا ةدحولا ريدم ،ربج دومحم عم ةلباقم

١٨/١١/٢٠٠٠ - .  
قوـقح زكرم عفر ،هسيسأتل ةيلاتلا ىلوألا سمخلا تاونسلا         نم لك   يف   .١٤

ةدعاسملا مدق امك ةيئاضق ىوعد      ٢٠٠ىلع ديزي ام ءانجسلا ةدعاسمل ناسنإلا         
ا ٨٠٠٠ و٧٠٠٠نيب امل ) اهريغو ةينوناقلا(ةيناجملا  يونس ةيحض عم ةلسارم ( 

 ،   ).١/٢٤/٢٠٠٢ءانجسلا ةدعاسمل ناسنإلا قوقح زكرم ريدم ،عراز دمحم
١٥.             ، ةـينوناقلا ةدعاسـملل دفولا ةنجل سيئر بئان ،ةعمج دومحم عم ةلباقم
١٧/٢/٢٠٠١.  
١٦.     ، رياربف   ١ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا دلجملا ،ةمكحملا    ١٩٩٧   ،٢٨٦،  ٨ .

ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ    ًانوعط ناسنإلا قوقحل ةينوناقلا ةدعاسملا زكرم عفرو        
مهيلع ىعدملا   نييفحصلا ليثمتب اهيف موقي ناك ة     يفاضإ ىواعد سمخ يف ايلعلا      

  .١٩٥ةداملا بجومب 
  .١١٦٥، ٨دلجملا ،ةمكحملا ،ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا  .١٧
 ةاضـق لـبق نم ناسنإلا قوقحل  ةينوناقلا ةدعاسملا زكرم عيجشت مت امك       .١٨

يندـملا عـمتجملا تاـعومجم عيجشتب اًنلع اوماق يداعلا ءاضقلا يف ءاطشن             
ا    ةاضقلا ضعب بهذو  . يموكحلا عيرشتلا ةيروتسد ىلع نعطلل     دـيعب ءاطشنلا  
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ةـلاح يف هنأب اودهعتو ةضراعملا فحصلا يف نيناوقل  ايف مهيأر رشن ةجردل   
قشـلا ةـلاحإب نوـموقي فوسـف ،مهمك         احم مامأ اهنيعب نيناوق ىلع نعطلا     

  .ليجأت نود ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ يروتسدلا
قوقحل ضرألا زكرم لثم ،ناسنإلا قوقح تاعومجم نم رخ       آددع حجن    .١٩
  .اهيف رظنلل ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ ىواعدلا ضعب ةلاحإ يف ،ناسنإلا

يعامجلا لمعلا تال   كشمب لصتي اميف ةينوناقلا ةغوارملا ىلع ةردقلا دعت        .٢٠
ةخسرتملا تايطارقميدلا يف ىتح ينوناقلا دشحلا ىلع ةبترتملا دئاوفلا مهأ نم           

ا        عفر ةيناكمإ نأ ريغ     )١٩٨٣سناميز  (يبسن نمأم يف ةيندملا تايرحلا ثيح  ،
ةبسنلاب  ةروطخرثكأ دعي ةعساولا ةيعامتج     الا تاكرحلا دشح ن   مًالدب ىواعد     

يـف ًةوـنع ةـلودلا لخدت ثيح ةيلومشلا ة    مظنألا لظ يف ةضراعملا ءاطشنل 
  .يسايسلا ميظنتلا

ءاـعدالا متي يتلا تامكاحملا عيمج يف ئراوط ةلودلا نمأ ةمكحم رظنت            .٢١
نمأ مكاحم نإف ،ةلودلا نمأ مكاحم لثم ا        . ئراوطلا نوناق بجومب اهيف     مامتو

نيطباـض ىـلإ ةفاـضإلاب يداعلا ءاضقلا نم اهتاضق نيعي ئراوط ةلودلا             
، نـعطلا هيلع ىعدملل قحي ال هنأ ريغ ،كلذ يف سيئرلا بغر اذإ              نييركسع  

سيئرلا ىلإ هلاسرإ متي ،مكحلا ةمكحملا ردصت نأ دعبو   . ةمكحملا هذه مكح يف   
نأ اـمك   . ةـمكاحملا ةداـعإ بـلط     وأ  ةمكحملا مكح ءاغلإ ةيحالص هل يذلا       

ةحاسـم ةـموكحلا حنـمت هسفن ئراوطلا نوناق صوصنل ةطاطملا ةغايصلا            
صاصـتخا جراـخ ا          ةعساو    يـسايس ا  ديدهت لكشت اهارت يتلا ىواعدلا ةلاحإل

ةلودلا نمأ مكاحم ىلع سيئرلل ةعساولا تايحالصلا نمضتو        . يداعلا ءاضقلا 
ةـموكحلا نإف ،يزاوملا ءاضقلا راسم يف ىوعدلا لوخد درجمب هنأ ئراوط            

اهحلاص يف ماكحأ ىلع لصحت ام ا         ةـلكيه نأشب تامولعملا نم ديزملو     . بلاغ
          ، رـظن  ااـهتاءارجإو اهليكشتو ةيركسعلا مكاحملاو ئراوط ةلودلا نمأ مكاحم

ديبع   )١٩٩٧(نوارب   ناسـنإلا قوقحل ةينوناقلا ةدعاسملا زكرمو       )١٩٩١(،   ،
)١٩٩٥.(  

يلي ام ىلع     ٦٨ةداملا صنت    .٢٢ ساـنلل لوـفكمو نوصم قح ىضاقتلا       :  
بـيرقت ةـل   ودلا لفكتو ،ىعيبطلا هيضاق ىلإءاجتلالا قح نطاوم لكلو ،ةفاك   

ىـف صنلا رظحيو     اياضقلا ىف لصفلا ةعرسو نيضاقتملا نم ءاضقلا تاهج       
صنـتو  . ءاضـقلا ةباقر نم ىراد    إرارق  وأ  لمع ىأ نيصحت ىلع نيناوقلا      
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يلي ام ىلع روتسدلا نم  ١٧٢ةداملا   ة، لقتسـم ةيئاضـق ةئيه ةلودلا سلجم  : " 
ددـحيو   ةـيبيدأتلا ىواعدـلا ىفو ةيراد     إلا تاعزانملا ىف لصفلاب صتخيو      ،

  ".ىرخألا هتاصاصتخا نوناقلا

٢٣.  ، وينوي ١٦ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا دلجملا ،ةمكحملا ١٩٨٤   ،٨٠، ٣.  
يلي ام ىلع روتسدلا نم     ١٧١ةداملا صنت    .٢٤ مكاحم بيترت نوناقلا مظني    : " 

نوـلوتي نميـف اـهرفاوت بجاولا طورشلاو اهتاصاصتخا نيبيو ،ةلودلا نمأ            
  ".اهيف ءاضقلا

، ا .٢٥ نم تاحفصلا ٣دلجملا ةمكحملا رظن ىلإ ٩٠،   ٩٥.  
تاحفصلا   ٣دلجملا ،ةمكحملا رظن    ا .٢٦  ،١٨٩،  ١٥٧-١٥٢،  ١١٣-١٠٨-

١٩٤.  
رـمع خيشلا ئراوطلا ةمكحم تأرب     ١٩٩٠ماع يف ،لاثملا ليبس ىلع       .٢٧  ،

تعزتنا دق تافارتعالا نأ ةمكحملل نيبت امدنع هعابتأ نم          ٤٨و نمحرلا دبع    
سـسأ  "ىـلع مكحلا ىلع نعط      لا نم ةموكحلا تنكمتو   . بيذعتلا تحت مهنم  

حضف دعب الإ كلذ متي مل نكلو ،مهيلع ىعدملا ةمكاحم ةداعإ مث نمو             " ةيئارجإ
ىرخأ ةمكاحم يفو   . حيرم ريغ لكشب ناسنإلا قوقحب ةموكحلا ثارتكا مدع       

تعفر بعشلا سلجم سيئر لايتغاب نيمهتملا نييمالسإلا نم        ٢٤ددعل تيرجأ     
اهل حضتا امدنع ىوعدلا ةاضقلا ةئيه ت ضفر ،تاينيعستلا لئاوأ يف بوجحملا

دومحم ديحو يضاقلا لفغي ملو     . بيذعتلا تحت اهعازتنا مت دق تافارتعالا نأ      
مـت دق نيمهتملا نأ تتبثأ ةيبطلا ريراقتلا نأ نلعأ ثيح ،ليصافت ةيأ ميهاربإ              
ءاضعألا يف ةيئابرهكلا تامدصلل اوضرعتو ،مهقيلعت مت امك ،ةيشحوب مهبرض    

ساسأ ىلع   ةمئاقلا ةءاربلاب ماكحألا نم ديزملو    ). ١٩٩٧جناهرارف  (ةيلسانتلا    
  ).٩٩-٩٨، ١٩٩٧(نوارب ىلع عالط الا ىجري بيذعتلا ىواعد

        ىلوأ ةلاحإ مت   .٢٨ ق نـم ةيركسعلا ةمكحملا ىلإ ىواعدلا كلت كراـبم لـب     
ةنسل   ٣٧٥مقر يسائرلا رارقلا بجومب      ىتحو  ١٩٩٢ربمسيد ذنمو   . ١٩٩٢   

حإ تمت طقف١٩٩٥ليربأ   ةـمكاحملل ةيركسـعلا مكاحملا ىلإ ا  ٤٨٣ةلا    يندم   .
نـع رداصلا يونسلا ريرقتلل اًقبطو      . مادعإلاب مهنم نيتسو ةعبرأ ىلع مكحو     

ةلاحإ تالاح تلصو    ١٩٩٨ماع ةاماحملاو ءاضقلا لالقتسال يبرعلا زكرملا         ،
ةنس يف ٣١٧ىلإ ةيركسعلا مكاحملا ىلإ نييندملا  اهدحو١٩٩٧   .  
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ةنسل   ٢٩٧مقر ي   سائرلا رارقلا لاحأ   .٢٩ ددعب ةصاخلا ىواعدلا     ١٩٩٥   ٤٩ 
مـقر يركسـع     ٨مـقر ىوعدلا نم نيملسملا ناوخإلا ةعامج ءاضعأ نم            

يركسـعلا ءاضـقلا ىلإ ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم يف            ١٣٦/١٩٩٥ زـكرم  ( 
ةموكحلا تلاحأ   ١٩٩٦ماع يفو   ). ١٩٩٥ناسنإلا قوقحل ةينوناقلا ةدعاسملا       

لا بزح ءاضعأ نم١٢ىرخأ ةرم    .ةيركسعلا ةمكحملا ىلإ ئشانلا طسو 
  .١١٥، )١٩٩٧(نوارب  .٣٠
يلي ام ىلع روتسدلا نم     ٧٤ةداملا صنت    .٣١ ماـق اذ   إةـيروهمجلا سيئرل    :  

ءادأ نع ةلودلا تاسسؤم قوعي وأ نطولا ةمالس وأ ةينطولا ةدحولا ددهي رطخ 
هـجويو ،رطخلا اذه ةهجاومل ةعيرسلا تاءارجالا ذختي نأ ىروتسدلا اهرود           

نيتـس لالخ تاءارج    إنم هذختا ام ىلع ءاتفتسالا ىرجيو ،بعشلا ى         لإانايب  
  ".اهذاختا نم اموي

 ٢٥مقر ةيركسعلا مكاحملا نوناق نم ةسداسلا ةداملا نم يناثلا دنبلا صني  .٣٢
يلي ام ىلع١٩٦٦ةنسل   يف ئراوطلا ةلاح لظ يف قحلا ةيروهمجلا سيئرل : " 

ىلإ رخآ نوناق يأ    وأ  تابوقع  لا نوناق اهيلع بقاعي يتلا مئارجلا نم يأ ةلاحإ        
  "ةيركسعلا مكاحملا

ىلع ةيروتسدلا ةمكحملا نم دييأت هنأ ىلع مكحلا اذه مهف ضعبلا أطخأو             .٣٣
ةمكحملل ىرخألا فئاظولا نم دعي تاعيرشتلا ريسفت نأ الإ ،نوناقلا ةيروتسد           

ا يئاضق ىواعدلا رظن نع ا    .مامت ةلقتسم ربتعت يتلاو ايلعلا ةيروتسدلا
نيماـحملا دـحأ وـهو    اوـعلا ميلس لبق نم يروتسدلا نعطلا ميدقت مت    .٣٤  ،

نوناـقلا ذاتسأو دفولا بزح ءاطشن دحأ ،انبلا فطاعو ،نيزرابلا نييمالسإلا           
  .ةرهاقلا ةعماجب ماعلا

ماـظنلا رملا ضوع قبسألا ةمكحملا سيئر فصو ،تالباقملا ىدحإ يف     .٣٥
ةموكحلا نيب ة   ينمضلا تامهافتلا ثيح  " رمحألا طخلا ماظنب  "يرصملا يسايسلا   

طاشنلا ةسراممب هلالخ حمستو ةموكحلا حماستت يذلا ىدملا لوح ةضراعملاو          
، . يسايسلا وينوي ١١ةيصخش ةلباقم  ٢٠٠٠.  

ةحفاكم "نوناق رودصب ربكأ ةروصب رركتملا لاقتعالا ةلكشم تدعاصت          .٣٦
فارشإ فعضأو ماعلا يعدملا تاطلس نم عسو يذلا         ٩٧/١٩٩٢" باهرإلا  ،
  .ةيرادإلا مكاحملا
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لاـقتعالاب لصـتي اـميف ةيرادإلا ةمكحملا ماكحأل ةلثمأ ىلع عالط       اللو .٣٧
    ، ، ١٩٩٦(ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملا رظن      ارركتملا لاقتعالاو يرادإلا

٤٥-٤١.(  
ظاـفتحالا يف انحجن دق اننأ امب       : "ةعئارلا ةظحالملا هذه نوارب ىدبأ دقل      .٣٨

زورب ةداعإ نأ كلذب ماظ     نلا نمض دقف ،يداعلا ءاضقلا جراخ كرحتلل تاونقب       
ةيسايسـلا اياضقلا رثكأ ىلع ةرورضلاب رثؤ       تنل ةيلاربيللا ةينوناقلا ةيعرشلا     

لالقتسا ىلع تدعاس دق ةيركسعلا مكاحملا ةوسق نوكت لكشلا اذهبو ...ةيساسح
  ).١١٦، ١٩٩٧" (ءاضقلا ةيقب

مـل هن   إلوقلا لوح نوناقلا ةيروتسد مدع نأشب يئارجإلا لدجلا روحمت           .٣٩
ـلا سلجم ىلع لاتحي نأ كرابمل ةبسنلاب يرورضلا نم          نكي ردصـيو بع   ش 

ا  يذيفنت ا  يـتلا ةيروتـسدلا صوصن ىلع ةيعوضوملا ججحلا تسسأتو         . رارق
،    . ءاضقلا ىلإ ءوجللا قحو ةيكلملا قوقح يمحت       نامعن رظن  الاثملا ليبس ىلع

"ةعمج  ةمكحملا ةفيظو ىلعدعت ةباثمب دعيو ةيروتسدلل ضقانم عيرشتلا   " ، دفولا
ويلوي   ١٢  ١٩٩٨" :     ح ىلعدعت ايلعلا ةيروتسدلا نوناق ليدعت " نينطاوـملا قوق  

  ، ويلوي ١٥يلاهألا ىـلع موـجهلا ءارو بابـسأ ةثالث    "لاله دمحم ؛ ١٩٩٨  
،  " ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا   سطسغأ   ٤بعشلا دـبع يركـش دمحم ؛      ١٩٩٨ 

 ، ، " ةيروتسدلا ةمكحملا نع مكيديأ اوعفرا"حاتفلا ، ٨ةقيقحلا سطسغأ  ١٩٩٨.  
ءاضـقلا لالقتـسال يبرعلا زكرملا نع رداصلا لوطملا ريرقتلا رظن           ا .٤٠

ويلوي   ١٤خيراتب دفولا ةديرج يف عوبطملا ةاماحملاو        ا    ا. ١٩٩٨  ضـيأ رـظن
قوـقحل ةـينوناقلا رداصملاو ثحبلا زكرم نم مدقملا لوطملا يدقنلا ثحبلا            

ويلوي   ١٧خيراتب دفولا ةديرج يف عوبطملاو ،ناسنإلا        ردـصأ اـمك    . ١٩٩٨ 
مايأ ةعضب رورم دعب صاخلا هريرقت ناسنإلا قوقحل ةينوناقلا ةدعاسملا زكرم           

ويلوي ٢٠خيراتب دفولا ةديرج يف   ١٩٩٨.  
يف !" نوناقلاو ةيروتسدلل نئاخلا ليدعتلا   "دومحم زيزعلا دبع ةلاقم رظن      ا .٤١

ويلوي ١٦خيراتب دفولا ةديرج   ١٩٩٨.  
ايلعلا ةيروتسدلا نوناق   ليدعت ءارو بابسأ ةثالث   "رصنلا فيس    .٤٢ مارهألا  "   ،

  ، ويلوي   ١٣يئاسملا سلجم يف ةيعيرشتلا ةنجللا سيئر     [يسرم دمحم ؛    ١٩٨٨ 
ةـمكحملا  ] اذـك [ماـكحأ نوناق ليدعتب ةموكحلا نوناق ىلع قفاوأ          ] "بعشلا
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،   !"] يبابسأ يلي اميفو ةيروتسدلا    ويلوي   ١٨مويلا رابخأ ناردـب دمحم ؛    ١٩٩٨ 
  .١٩٩٧، ٢٧ويلوي ،مارهألا " حيحصلا راسملا ىلع ةوطخ دعي رارقلا"

ةيئاضقلا ةنسلا ١٦٣مقر ىوعدلا  .٤٣ يف رداصلا ٢١،  وينوي ٣،   ٢٠٠٠.  
لاـمجو دـلاخ لامك نم لك اهعفرو تاونس رشع ذنم ىوعدلا عفر مت               .٤٤

كـلذو   ١٩٩٠بعشلا سلجم تاباختنا يف نيحشرم اناك امهالكو ،يترشنلا           ،
عازـنلل ةـلماكلا ةـيمهألاب       تـفرتعا يتلا ،ةضراعملا بازحأ عم قيسنتلاب        

 ١٩٨٧يماـع بعشـلا سلجم لح دعب ماظنلا ةضراعمل ةليسوك يروتسدلا            
  .١٩٩٩و

ةـمكحملل ا              .٤٥  سـيئر هنييعت لبق ضقنلا ةمكحم سيئرل ا  بئان بيجن نييعت مت
نس كرابم ددم ،ةمكحم سيئرك بيجن نييعت لبقو . دحاو ماعب ايلعلا ةيروتسدلا

ا ٦٦ىل   إ ٦٤نم ةاضقلل ةبسنلاب دعاقتلا      ماع دم عورشم نأ نم مغرلا ىلعو      .  
دـقف ،ماـظنلل بيجن ةمدخ ةدم ةلاطإل ًةحارص هل اًططخم نكي مل دعاقتلا نس    

ماـظنلا لخاد مه نمل ةبسنلاب ءاوس ا              نأ ةـضراعملا   وأ  دج موهفملا نم ناك
رابتعالا يف بيجن يحتفةمدخ دم ذخأ عم مت نسلا دم تيقوت  .  

يف  ةلثمتملا(ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملاب ةصاخ     لا ةيروتسدلا دونبلا ددحت مل     .٤٦  
ىلإ   ١٧٤(نم دونبلا    نوناـقلا صني نل امك     . ةمكحملا يراشتسم ددع  ) ١٧٨ 

ةنسل   ٤٨  ١٩٧٩      ، ةمكحملا فئاظو مكحي يذلا . ةاضـقلل نيـعم ددـع    ىلع  ، 
ددـع ددـحي مل نوناقلا نأ ىلع         ٤٨مقر نوناقلل ةيحاضيإلا ةركذملا صنتو        

 تايضـتقمل اًقبط مهددع يف عسوتلل ًالاجم كرتي       ىتح كلذو ةمكحملا ءاضعأ     
نم  ٥ةداملا صنل اًقبطو    .  اهماهمل ةمكحملا ةسرامم دنع أشنت دق يتلا لمعلا         

ةنسل ٤٩مقر نوناقلا   ةـيأ نإـف ،ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مظني يذلا   ١٩٧٩   
    ، نيحـشرم نيب نم سيئرلا اهب موقي ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا يف متت تانييعت

متي امنيب ،ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملل ةماعلا ةيعمجلا لبق نم امهدحأ رايتخا م            تي
اذإ اـم ا     . ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر لبق نم رخآلا را       يتخا  حضتم سيلو

يراشـتسم بـناج نم بيجن اهب ماق يتلا نييعتلا دوهجل ةمواقم كانه تناك              
تاـنييعتلاب ةـصاخلا ت     الوادملا نإ ثيح نيرخآلا ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا      

  .ريهامجلل حاتت ال ةديدجلا
  .٢٧/٣/٢٠٠٢خيراتب بيجن يحتف راشتسملا عم ةلباقم  .٤٧
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خيراتب   ١٠ددعلا ،ةيمسرلا ةديرجلا     .٤٨ خيراتب رداصلا مكحلا    (٣/٧/٢٠٠٤، 
٣/٧/٢٠٠٤.(  
خيراتب   ١٠ددعلا ،ةيمسرلا ةديرجلا     .٤٩ خيراتب رداصلا مكحلا    (٣/٩/٢٠٠٤، 
٧/٣/٢٠٠٤.(  
ـلا نم٦٥ن وكي نأ طرتشي   .٥٠ ديؤم٢٥٠  لـقي الأو ،بعشـلا سلجم نم   ًا   
نع حشرملل نيديؤملا ىروشلا سلجم ءاضعأ        ددع وضع ٢٥  لـقألا ىلعو    ًا   ،

ةظفاحم١٤يف لقألا ىلع ةيلحملا سلاجملا نم لك نم ءاضعأ ةرشع   .  
لغشـي نأ بـجيو ةيلاتتم تاونس سمخل ًالماع بزحلا نوكي نأ بجي              .٥١

زحلا لخاد ا  يدايق ا    .هحيشرت لبق لقألا ىلع ةدحاو ةنس ةدمل بعقوم حشرملا
مـعد  "لاجم يف رصنلا يعدت نأ شوب ةرادإ عسوبف كلذ ىلإ ةفاضإلاب             .٥٢
هـيف ل  ءاضـتت تقو يف ريبكلا طسوألا قرشلا ة  ردابم لالخ نم  " ةيطارقميدلا
  .فنعلا نم عقنتسم يف قراغ قارعلا ثيح هتيقادصم

يـفكي امب ماظنلا ةيس  ايسلا بازحألا نوناق ىلع ةلخدملا تاليدعتلا تنكم    .٥٣
ا   .دمع ةيسايسلا بازحألا شيمهتل

٥٤.            ، اـيلعلا ةيروتـسدلا ةمكحملا سيئر نم سمخلا ءاضقلا ءاضعأ نوكتي
          ، ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر لوأ بئانو ،ةرهاقلا فانئتسا ةمكحم سيئرو

  .ةلودلا سلجم سيئر لوأ بئانو ،ضقنلا ةمكحم سيئر لوأ بئانو
ةنسل   ٤٨نوناق   .٥٥ ةيروتسدلا ةمكحملا تاءارجإ نأشب     ٢٩ةداملا  ،  ١٩٧٩   ،
  .قحلملا يف ةنيبملا ايلعلا

راشتسملا ةمكحملا سيئر رذح ام هتاذ وه عيرشتلا ىلع قبسملا عالطالا            .٥٦
نـكمي ةدرجملا ةعجارملا نإ ًةحارص لاق ثيح      . تاونس ذنم هنم رملا ضوع    

،   ي امب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا متاخ مصبل      "...ةادأك اهمادختسا    ةـقفاوملا ديف
ةـينوناقلا عيراشـملا هذـه ةيروتسد ىلع نعطلا ةلاحتسا يه ةجيتنلا نوكتو             

ةعجارملاب كيلعف ،ةيروتسدلا ةمكحملا ريمدت يف بغرت تنك ام اذإف          .... اًقحال
ربمتبس ٢٥خيراتب ةرهاقلا ةعماج يف اهاقلأ ةرضاحم نم " ةقبسملا  ٢٠٠٠.  

٥٧.   ، سرام   ١٥روصملا ا    ا .٨٣-٨٢،  ٣٦-٣٤. ، ص ١٩٩٦  ضـيأ رـظن
  .٣١٨-٣١٦. ص نيناوقلا ةيروتسد ةباقر هفلؤم يف يزوف ماشه ليلحت

٥٨.  ، سرام ٢٢روصملا   .٢٣-٢٠. ، ص١٩٩٦ 
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ربمتبـس   ٢٥خيراـتب ،ةرهاقلا ةعماج يف رملا ضوع اهاقلأ ةرضاحم           .٥٩  
٢٠٠٠.  

ربمتبس   ١٠خيراتب ،مارهألا   " رصمل بختنم سيئر لوأ كرابم    " .٦٠  ٢٠٠٥ ،
  .١.ص
لنروك " ماعلا نوناقلاو بالقنالا: ةحجانلا ةنايخلا صاصتخا"دومحم بيط  .٦١

ةـلادع  ) ال(لا ،ارياريب ينوطنأ ؛١٩٩٤، ٢٧دلجملا ،لانروج ول لانوشانرتنا   
نيـتنجرألاو يليشـتو ليزاربلا يف نوناقلا ةدايسو يلومشلا مكحلا          : ةيسايسلا
مـكحلا ،جربوين   . ر الواب ،جربوين ؛   )جروبستيب ةعماج رشن راد   : جروبستيب(

رشـن راد   : جديربمك(ناتسكاب يف ةيروتسدلا ةسايسلاو مكاحملا      : ةلودلا ىلع 
 ،   ).١٩٩٥جديربمك ةعماج

رطاـخت ةدـحتملا تايالولا نأب نيقباسلا نيراشتسملا رابك دحأ حرص           " .٦٢
سرام ١٣قفاوملا نينثالا ،نايدراجلا  " ةيروتاتكيدلا وحن ثيثح لكشب يضملاب      

٢٠٠٦.  
تالكشـم ىـلع فافتلالا ىلع ة       ردقلا هذه نإف ،ةيادبلا يف نيبم وه امك        .٦٣

يـف ينوناقلا دشحلا اهب عتمتي يتلا تازيمملا مهأ ىدحإ ربتعت يعامجلا لمعلا        
ةردـقلا نأ الإ ؛ا       يبسـن نمأم يف ةيندملا تايرحلا ثيح ةخسارلا تايطرقميدلا
رـثكأ ربتعت عساولا يعامتجالاو يسايسلا دشحلا نم ًالدب ىواعدلا ةماقإ ىلع            

لخدـتت ةلودلا ثيح ةيلومشلا ةمظنألا يف ةضراعملا ت   اكرحل ةبسنلاب ةروطخ  
  .يسايسلا ميظنتلا يف ديدح نم ديب

لـخاد ةعومقملا تاوصألا نإ  : "...يلي ام كينكيسو كيك نم لك حضوي   .٦٤
طيلسـتو اهحيـضوتو اهمومه ريوصتل اًذفنم تاكبشلا يف دجت دق اهتاعمتجم            

هذه ىدص عجرت نأ     اهرودب نكمي يتلاو ،ةيلودلا ةحاسلا ىلع اهيلع ءاوضألا         
تاوـصألا ددعت ىلع لمعت دودحلل ةرباعلا تاكبشلا نإ         . اهدالب يف تاوصألا  

،    ." ةيلحملاو ةيلودلا تاسايسلا يف ةعومسملا     كينكيس نيرثاكو كيك تيرجرام
ةـعماج  : اـكثيإ (ةـيلودلا ةسايسـلا يـف ةياعدلا تاكبش         : دودح الب ءاطشن  

،   ).١٩٩٨لنروك
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  عــجارملا
  

  .                                ٩-١ءازجألا ،ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ،ةيبر علا رصم ةيروهمج •
رـيغب ءاضـق    : رصـم يف يركسعلا ءاضقلا    . " ١٩٩٥.ةينوناقلا ةدعاسملل ناسنإلا قوقح زكرم     •

  "قوقح الب نومهتم ،ةناصح نودب ةاضق...تانامض
 .٢٠٠٠ةيبرعل ا ةضهنلا راد: ةرهاقلا. رصم يف يروتسدلا ءاضقلا. ىيحيلا لامج •
زـكرم  : ةرهاقلا. رصم و اكيرمأ نيب ةنراقم ةسارد   : نيناوقلا ةيروتسد ةباقر  . دمحم يزوف ماشه   •

 .١٩٩٩ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا 
  .٢٠٠٠ثيدحلا يرصملا بتكملا : ةرهاقلا. تاباختنالا ةنحم وءاضقلا لالقتسا. يعافرلا ىيحي •
  .١٩٨٨بعشلا راد : ةرهاقلا. رصم يف يروتسدلا ءاضقلا. فيرش رمع لداع •
 .١٩٩١ةيبرعلا ةضهنلا راد : ةرهاقلا. ةنراقم ةسارد: ءاضقلا لالقتسا. ديبع لماك دمحم •
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يطارقميدـلا حالـصإلا ةيضـقب نيـمتهملا لـك نهذ يف رودت       ةمهمةريثك ةلئسأ كانه      

ىـلإ مكاحلا ماظنلا عم ةاضقلا لصو اذامل  : يتآلا ةلئسألا هذه نم. رصم يف ءاضقلا لالقتساو 
؟ًالـصأ ةـباقن ةاضقلا يدان ربتعي لهو  ؟ةاضقلل ةديدج   ةحبذم مامأ نحن لهو ؟دودسم قيرط   

نـم ردصي ام لكب     "  ردصلا قيض "نم ةجردلا هذه ىلإ ىلعألا ءاضقلا سلجم لصو اذاملو          
وأ ءاضـقلل يـقيقح لالقتـسا قـيقحت ةرورض نع     ربعن نأ نكمي ثيدح يأبو ةاضقلا يدان     

شماـه ن  أىـلإ ريشت ةمساح ة  لدأل ةجاح كانه لهو ؟ةيضاملا تاباختنالا" ةهازن"يف نعطلا   
                                                 

ربب بلاط-)رصم(فانئتسالا مكاحم مامأ ماحم * اكيرمأ-ناجشتيم ةعماج-عامتجالا ملع يف ةاروتكدلا جمان   . 
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شماـهلا ىـلع زاـهجإلا مـت نأ دـعب ،رـطخ يـف ًاقح حبصأ رصم يف ءاضقلا لالقتسا                   
قـقحي ديدج نوناق ىلع لوصحلاب مهتدارإ ضرف يف رصم ةاضق حجنيس لهو ؟يطارقميدلا              

مـت   -ةيئاضـقلا ةطلسلل ديدج نوناق ضرف يف ةموكحلا حجنتس مأ هودعأ نيذلا مه مهلالقتسا                 
يـف تاـباختنالا ىلع فارشإلا ةيلمع لبقتسم امو ؟ةاضقلا ىلع ضرعي ملو              -ًارس  هدادعإ    

  ؟تالاحلا عيمج يف رصم 
ةاضـقلا يداـن رود مهف يف انل ةيداه امهتباجإ نوكت نأ نكمي ن              ييزكرم ن يلاؤس كانه نإ  

أـجلي اذاـمل وـه لوألا  لاؤسـلاو         .  يطارقميدلا حالصإلا  و ءاضقلا لالقتسا نع عافدلا يف    
نـم    ًاءزج يرظنلا لصألا بسحب مهو ،مهنم ريبك ددع       وأ  ةاضق  لا ضعب  تاطلسـلا   ىدـح إ   

ةيضـقلا هذـه طبر ىلعو ،يطارقميد حالصإب ةبلاطملا ىلع رارصإلا ىلإ ،ةلودلل ةيساسألا              
حالـصإ ىـلع نورصي اذامل ،مهلالقتساب ةاضقلا لغشني نأ موهفملا نم ناك اذإو ؟مهلالقتساب               

،   ًاءزج مه نولكشي ينوناق    هنم بـعاتم نـم مهنـم نيرـيثك ىـلع كلذ هبلجي دق ام لك عم            
هـيف نوناـقلا ةدايس ،يوطلس ماظن هنأب هفصو نكمي يسايس ماظن يف شيعن انك اذإ ةصاخو                 

ىـلإ انلصو له وهف يناثلا لاؤسلا امأ ؟ًالعف تمدعنا          دق  نكت مل نإ ماتلا مادعنالا ىلع تكشوأ        
لـهو ،روتـسدلا ةيقادصـم يف ةي        وق كوكش دجوت ثيح رصم يف ةيروتسد ةيعورشم ةمزأ        
امهتيعرـش ةيعيرشـتلاو ةيذيفنتلا   ناتطلسلا ًامامت تدقتفا لهو تاطلسلا نيب لصفلا أدبم راهنا     

ىـلع ءانبو ؟نيتريخألا ةيعيرشتلاو ةيسائرلا       تاباختنالا نم لك ةهازن يف نعطلا ىلإ رظنلاب         
تـناك اذإ ،رخ  آىنعمبو ؟ةيئاضقلا ةطلسلا ءاضعأ مهو ةيعرشلا سارح رود ىهتنا لهف ،كلذ  

ةـيامحو ةيعرشـلا ةداعتـسال ةاضـقلا تاـبلطل باجتسـي نأ عقوتن لهف ،تطقس ةيعرشلا                
  ؟مهلالقتسا

دـقتعي نـكل    . ةـمهملا ةلئـسألا هذهل ةيفاش تاباجإ ميدقت ىلع ةردقلا ىعدي ال لعفلاب اذه             
رصـم ة   اضـق يداـن رود مهف يف ريبك ردق ىلإ اندعاست امهيلع ةباجإلا ةلواحم ن              أثحابلا  

  . رصم يف ةيطارقميدلاوأ ءاضقلا لالقتسا نع عافدلا يف ءاوس 
  :يلاتلا وحنلا ىلعانعوضوم لوانتن فوس و
  .رصم يف ةيئاضقلا ةطلسلا ةطيرخ يف هعقومو ةاضقلا يدان ةيصوصخ: ًالوأ
يـتلا تاودألاو ،ةيطارقميدلاو ءاضقلا لالقتسا يتيضق نيب طبرلا يف يدانلا ةفسلف            : ًايناث

 .امهزيزعتل هرود يف ةاضقلا يدان اهمدختسي

 .ةيطارقميدلاو ءاضقلا لالقتسازيزعت يف ةاضقلا يدان تاماهسإ مهأ : ًاثلاث
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 . هعفاودو رودلا دودح:ةيطارقميدلاو ءاضقلا لالقتس ازيزعت يف ةاضقلا يدان رود : ًاعبار

  .ةيماتخ تاظحالم: ًاسماخ
  

  ةاضقلا يدان ةيمهأو ةيصوصخ: ًالوأ
ةلاح ةاضقلا يدان نم لعجت يتلا تامسلا نم          ديدعلا كانه  ،    " ةـيباقن "   ةدـيرف ةـيطارقميد

  .)١(رصم ةاضقل يطارقميد عمجت مهأ نوكي داكي ىتح
ءاضـعأو ةـماعلا ةـباينلا ءاضـعأ ىلع لمتشت يدانلا ةيوضع ن             إ ف هلكيه ثيح نم  . ١

ةاضـقلاو ن   وراشتسملا يدانلا ةيوضع ىلإ مضني امك     . ًابيرقت اهلمكأب ةيداعلا ةيئاضقلا ةطلسلا    
اذإو . ةيحالصـلاب قلعتت طورش ببسب يئاضقلا لمعلا نم اوجرخ نيذلا ءالؤه ادع ن            وقباسلا

ةاضـقلا يداـن ن     أدجن فوس ،رصم يف ةيداعلا ةيئاضقلا ةطلسلا ءاضعأ ةطيرخ ىلإ انرظن            
يلاوح ًابيرقت    مضي اـيلعلا ةيروتـسدلا ةمكحملا ةاضقف       . هتيوضع يف ءاضقلا ةرسأ نم    % ٩٠ 
ىلإ   ٥٠نم يلاوح م    هددع ضاق ٧٥  صاخلا مهيدان مهل   ًاي  مهددـعف ةلودلا سلجم ءاضعأ امأ      .  

ىلإ   ٥٠٠نم يلاوح    مهب صاخلا مهيدان مهيدلو ،ضاق     ٦٠٠  يداـن ةيوضـع لصت     .امنيب. )٢( 
ةباين وضعو ضاق   ٨٠٠٠يلاوح ىلإ ايلاح ةاضقلا      ىرشـبلا قراط راشتسملا لعج ام اذهو       .  

مضـي يداـنلا نأ دكؤي        -٢٠٠٥ويام   ١ -يبرعلا ةديرجب هتلاقم يف        ءاضـعأ راشـعأ     ٩   
  .)٣(رصم يف ةيئاضقلا ةطلسلا

ليكشتلا وه    يدانلان  إف ،ةيوضعلا ةعيبط ثيح نمو    . ٢ دـيحولا    يسسؤملا  عـمجي   يذـلا    
نـم لـعجي حـململا اذهو       .مهتاصصختو مهمكاحمو مهتاجردو مهتايوتسم لكب اعيمج ةاضقلا        

ةيمرهلا ةقالعلا هيف     يفتخت يذلا ديحولا ناكملا ةاضقلا يدان      ةيكراريهلا   –  هئاضـعأ نيـب    -    .
وأ ءاضـقلا يف ءاوس ةيمدقألا تاقالع       وأ    مهيسوءرم ىلع ءاسؤرلا فارشإ تاقالع يفتختف     

ةرادإ سـلجم يف ةيئاضقلا تاجردلاو تايعونلا لك ليثمت متيو   . ةاضقلا يدان يف ةماعلا ةباينلا    
اذـهو  . يدانلل ةيمومعلا ةيعمجلا يف ىواستت تاوصألا نإف ةيناث ةهج نمو. )٤(ةهج نم يدانلا  

ةاضـق ةـيعمج ىا ةـلاح ىلإ ىقرت اهعون نم ةديرف ةيطارقميد ةلاح يدانلا نم لعجي يذلا                  
نراـقي الو   . ءاضـقلا لالقتـسا يـف ًاـيلود اـهب فرتعملا ريياعملل ًاقفو ملاعلا يف ةلقتسم               

دهشـي يلمعلا عقاولا نكل     . مكاحملل ةيموم علا تايعمجلا ىوس يدانلا اهحنمي يتلا ةيطارقميدلاب      
ءاسؤرل تاضيوفت تردص ًالثم ةيئادتبالا مكاحملا يفف       . تايعمجلا هذه رود ىلع دويقلا ضعب     
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 نأاـمك   . مكاحملل ةيمومعلا تايعمجلا صاصتخا نم تارارقلا ضعب ذاختاب ةيئادتبالا مكاحملا         
يـف  " مهباـقر ىلع ًافيس   "هلعجي ل   دعلا ةرازول عباتلا يئاضقلا شيتفتلل بابشلا ةاضقلا عوضخ       

ةـيمومع تايعمج دجوت ال يلمعلا عقاولا ىفو        . دقعنت امدنع مكاحملا هذهل ةيمومعلا تايعمجلا     
ةـصاخ ةـيمهأ تايعمجلا هذهلو   . ضقنلا ةمكحمو فانئتسالا مكاحم يف ىوس ةاضقلل     " ةيقيقح"

تاـيعمجلا هذـه تـبعل    ام ًاريثكو. ةمكحملا يف ةيئاضقلا رئاودلا بيترتو اياضقلا عيزوت يف        
يداـنلا لظي نكل    . ةاضقلا مهت يتلا اياضقلا حرطلو ةاضقلا فقاوم نع ريبعتلا يف ًامه          مًارود  

ًاببـس   - نيـسو ءرملاب سيئرـلا  وأ   -ةـيمدقألا ةقالع نوكت ثيح ،ةيرح رثكألا ناكملا وه            
يـف ةيوضـعل    ا ةوق حمالم نمو   . ةيرحلا دييقتل سيلو مهيدان يف ةاضقلا نيب ريدقتلاو مارتحالل        

ةـباينلا ءاضـعأو ةاضـقلا مـظعم ن         أدهشـي يلمعلا عقاولا نكل      . ةيرابجإ تسيل اهن  أيدانلا  
نـم دـيدعلا ىـلع لوصـحلا يف هتيمهأ ىلإ رظنلاب ةاضقلا يدان ةيوضع ىلع نوصرحي                 

  .هئاضعأل اهمدقي يتلا ةيعامتجالا تامدخلا
بـختنملا دـيحولا    سـلجملا وـه يداـنلا ةرادإ سلجم ن          إف يدانلا ةرادإ ثيح نمو    . ٣

ةـمكحملاو ةـلودلا سلجم يداون ىلإ ةفاضإلاب عبطلاب اذه          . رصم يف ةاضقلا نم ًايطارقميد    
مـهأ وـه ةاضـقلا يدان ةرادإ سلجم ناف ،ددعلا تارابتعا ىلإ رظنلاب نكل               . ايلعلا ةيروتسدلا 

  .رصم يف ةاضقلا نم ددع ربكأل بختنم سلجم
ذـنمو  . هلالقتـسا دـيكأتل ةريثك كراعم يد      انلا ضاخ دقف ،يدانلا لالقتسا ثيح نمو      . ٤

ةـحبذم تـقو ةبوعـص اهرثكأ نم ناك ةريثك لحارمب يدانلا رم              ١٩٣٩ماع يدانلا ءاشنإ      
تانيتسـلا يـف ةيلهألا تايعمجلا نوناقل يدانلا عاضخإ ًارارم ةموكحلا تلواح دقو             . ةاضقلا

ليجسـت   ٢٠٠٠- ١٩٩٩يماـع ةرتف يف يدانلا ةرادإ سلاجم دح         ألواح امك   . ةحبذملا لبقو   
مدـعب مـكحلا مـت ىتح كلذو ،ةيعامتجالا نوئشلا ةرازول عضخي ثيحب ةيلهأ ةيعمجك يدانلا                

ةنسل   ١٥٣مقر نوناقلا ةيروتسد     ليجسـت متيس ناك يذلاو ةيلهألا تايعمجلاب صاخلاو     ١٩٩٩   
ىـلعألا سلجملا لواح امك     . ٢٠٠١وينوي يف يدانلا ةرادإ سلجم ريغت مث ،هراطإ يف يدانلا           

نوئشـلا ةرازوـل  ليدـبك    ٢٠٠٤-٢٠٠٣نـم ةرـتفلا يف هفارشإل يدانلا عاضخإ ءاضق       لل  
سراـم    ١٢يف ةيئاهن ةفصب ةيمومعلا هتيعمج يف ررق ةاضقلا يدان نكل           . ةيعامتجالا  ٢٠٠٤ 
  . ةيمومعلا هتيعمج ريغل هعاضخإ نكمي ال ،صاخ يئاضق نأش هرابتعاب ةاضقلا يدان نأ

عـمجت مـهأ لـب ،رصم يف ةاضقلل يطارقميد عمجت مهأ    طقف لثمي ال يدانلا ن      إف ،كلذلو 
ف ،ىرخأ ةهج نم نكل .ًاضيأ مهل لقتسم ىـلع ديعب دح ىلإ دمتعي يدانلل يلاملا لالقتسالا ن  إ 
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ىـلع طغضـلل معدـلا اذه ةرازولا تمدختسا ام ًاريثكو           . لدعلا ةرازو نم هاقلتي يذلا معدلا     
  . )٥(يدانلا

  :اهعون نمةديرف ةيباقن ةلاح ةاضقلا يدان . ٥
               ، نينطاوـملا عـيمج مـهت مهاياضقف ،ةيئاضقلا ةطلسلا نم مه ةاضقلا يدان ءاضعأ نألو

ةـيطارقميدلاو نوناـقلا ةدايسو ءاضقلا لالقتسا اياضق نع ثيدحلا يف           اوأدب ام اذإ ةصاخو      .
  :ًاقباس هيلإ راشملا لاقملا يف يرشبلا قراط راشتسملا لوقيو

أل رسيييعامتجادان درجم سيل وهف   " اضـيأ وـهو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تامدخلا هئاضع    
وـهو ،اـهيلإ نيمضنملا نيلماعلا قوقح نع عفادتل نوكتت           يتلاتاباقنلا نأشك طقف هنأش سيل        

نيـسرامملا نيـب ةنهملا لوصأ ةياعرل موقت         يتلاةينهملا تاباقنلا نأشك طقف هنأش سيل كلذك          
نإ ،ينفلاو يملعلااهاوتسم ىمحتو اهل   ضقلايدان  رـبتعي هـنأل ،مـهأ رخآ ءيشو كلذ لك ةا     

ةاضقلل ةعماجلاو اهمومعيفةيئاضقلا ةعامجلا هيمست نأ نكمي ال ةصخشملا ةئيهلا كلذك   ."  
هلعج يذلا وهو  ةبراوم الب دكؤي       بلاطم تسيل ،مايألا هذه تراث      يتلاةاضقلا بلاطم   "ن  أ   

ةلاـسرلا ءادأب قلعتت ى  هو ،ةيسسؤم بلاطم اهنكلو ،ةيعامتجا ةئف بلاطم تسيلو ،مهب ةصاخ        
اضيأ ةيروتسدلا ةلأسملاب قلعتت اهنأ امك ،اندالبيفةيئاضقلا   نأ نيـعتي بـلاطم   يـهف  كلذل.    

هب لغشني ام بلق يفنوكت  ماعلا يأرلا  اندالبيف ينطولاو يطارقميدلا   ."  
رمتسم هاجتا كانه ناك  عبطلابو   يـف يدانلا رود لازتخا يف ةاضقلا ضعبو ةموكحلا نم              

ضعب ىدؤي ًايعامتجا ًايدان      هرابتعا ةـيلكلا اياضقلا نع ثيدحلا نود ءاضعألل يمدخلا         رودلا   
ىدـم يـه ةـمه      مةيضـق انه راثتو     . مهرودب مهمايق ىلع رثؤتو ءاضقلاو ةاضقلا مهت يتلا       

ةـلودلا يـف ةيـساسألا ثالثلا تاطلسلا         ىدحإلةباقن كانه نوكت فيكف ؟ةباقن يدانلا رابتعا          
  ؟نم ىلع طغضللو

مـمألا ئداـبم نأ دجنـس ءاضـقلا لالقتسال اهب فرتعملا ةيلودلا قيثاوملا ىلإ ةد                وعلابو
رـيبعتلاو يأرـلا يف مهقح ةاضقلل ىطعت         )٦(ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشب ةيساسألا ةدحتملا       

ئداـبملا هذـه نـم       ٨،٩ن  يتداملا صن يف ءاج دقو    . نينطاوملا عيمج نأش مهنأش عامتجالاو      
  :يتألا بيترتلا ىلع

نـم مهرـيغك ةيئاضـقلا ةطلسـلا ءاضعأل قحي ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلل ًاق               فو"
نأ طرتشـي كـلذ عمو      . عمجتلاو تايعمجلا نيوكتو داقتعالاو ريبعتلا ةيرحب عتمتلا نينطاوملا       
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لالقتـساو ةهازنو مهبصنم ةبيه ظفحي ًاكلسم ـ مهقوقح مهتسرامم ىدل ـ ًامئاد ةاضقلا كلسي    
  ."ءاضقلا

ةاضـقلل تايعمج نيوكت      يفةيرحلا ةا   ضقلل نوكت " لـيثمتل تاـمظنملا نـم اـهريغ        وأ   
  ".اهيلإ مامضنالا ىفو ،يئاضقلا مهلالقتسا ةيامحو ينهملا مهبيردتب ضوهنلاو مهحلاصم

دـيحولا ديقلاو   . ةاضقلل تايعمجلا ءاشنإو عامتجالا ةيرح ىلع دويق عضت مل ئدابملا هذهو          
ةهازن نمضي امب ةصاخو ةيئاضقلا ةطلسلا راقو ظف        حي امب قوقحلا هذه ةسرامم نوكت نأ وه       

نالـعإل ًادادعإ ردص يذلا      ١٩٨٥ماع رداصلا ةدحتملا ممألا ريرقت لوقيو       . ءاضقلا لالقتساو   
  :)٧(ئدابملا هذه

نيـح يـف     ،ةيعامجلا ةمواسملا يف مهقوقح ىتحو مهتاباقن نادلبلا نم ديدعلا يف ةاضقللو          "  
. يئاضـقلا بصـنملا ومسب ًاساسم ىرخأ نادلب يف ربتعت         يباقنلا طاشنلل ةاضقلا ةسرامم ن      أ

ءاشـنإ ةـيرح نـم لوـقعم رادـقمب عتمتلا نم ةاضقلا نامرح نكمي ال ،ىرخأ ةهج نمو                   
يملاـع قاطن ىلع هب فرتعملا نمو       . ةيلودلا تايقافتالاو دعاوقلا بجومب ةلوفكملا تايعمجلا     

يذـلا دئاسـلا راـبتعالا ةاعارمب ًانه      ر نكلو ،هالعأ ةنيبملا تايرحلاب عتمتلا ةاضقلل نكمي هنأ        
مهلالقتـساو مهتهازـنو مهبصـنم لالـج ظفحت ةقيرطب ًامئاد اوفرصتي نأ              ءاضقللن  أ ةدافم  

ليكشـت ةـيرحب ةاضـقلا عتمت ىلع ضارتعا كانه سيل ،ىندأ رايعمكو             . يسسؤملاو يدرفلا 
مهفرا ـعم نيسـحت لـج     أنـم   ) اـهيلإ مامضنالا مدع   وأ  (اهيلإ مامضنالاو ةاضقلا تايعمج     

  ."يعامجلا مهلالقتسا ةيامحل ةيعامج تاءارجإ ذاختاو ةينهملا مهتاردقو مهتاراهمو
رـيرقتلا اذـهل ًاقفو ةاضقلا ةسراممل ديحولا ديقلا ن          إ ف ًاديق كانه ن  أانربتعا اذإ هناف كلذلو     

ةاضـقلا تايعمج لمعل ىندألا رايعملا ن       أامك  . ءاضقلا لالقتساو ةهازن سمي ام ثدحي الأ وه       
  . هتهازنو ةاضقلا لالقتسا ةيامحل ةيعامج تاءارجإ ذاختاو ةينهملا تاردقلا نيسحتوه 

. عاـمتجالا يـف مهقح ةسراممل ًاديرف ًاناكم يدانلا نم لعجت ةقباسلا حمالملا لك             ف كلذلو 
ءاـسؤرلا  وأ  ةـموكحلا لـبق نـم ةاضـقلا ىلع طوغضلا تداز املك يدانلا ةيمهأ دادزتو                

. مكاـحملا يف ـ ريبعتلا زاج اذإ ـ  " ةموكحلاو لدعلا ةرازو رظن ةهجوب نيرثأتملا"نييئاضقلا 
نوـبلجي مهنأ عم ،مكاحملا نع ًاديعب مهسفنأل ةاضقلا هقلخ يذلا دادتمالا ةباثمب يدانلا ربتعيو               

  .يدانلا يف مهعم مهلالقتساو مكاحملا مومه
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  رصم يف ةيئاضقلا ةطلسلا ةطيرخ نمةاضقلا يدان عقوم : ًايناث
يـف لخدـتلا    وأ  نـع ريبعتلا    وأ  ليثمت عزانتت ةيسيئر تاهج ثالث كانه نإ ل         وقلا نكمي 

ىـلعألا سـلجملاو ،لدعلا ةرازو      :يه ثالثلا تاهجلا هذه   . رصم يف ةيئاضقلا ةطلسلا نوئش    
اـمك نوناـقلا ىـلإ ءاضقلا نوئش يف اهلخدت يف لدعلا ةرازو             دنتست  . ةاضقلا يدانو ءاضقلل  

ةطلسـلاب ةـقلعتملا رومألا نم ريثك يف ةمكحتم ةيذيفنتلا ةط           لسلا لعجي يذلا عقاولا ىلإ دنتست     
ةطاسـبب لوقلا نكميو  . مهرسأو ًالثم ةاضقلا جالع نمضتي يذلا معدلا ىلع ةلمتشم ،ةيئاضقلا       

هـليثمت يف ةاضقلل ىلعألا سلجملا دنتسيو       . ءاضقلا يف مكاحلا ماظنلا دي يه لدعلا ةرازو ن        إ
ىـطعي يذلا يئاضقلا زاهجلا لخاد مهألا ةيرادإلا ةهجلا ه    رابتعاب ،نوناقلا ىلإ يداعلا ءاضقلل    

.  ةراعإلاو بدنلاو ةيئاضقلا تالقنتلا ةكرح تارارق لثم اهنوئش ريبدت اهسفن ةيئاضقلا ةطلسلا           
ةـيمومعلا هـتايعمجو يداـنلل يـساسألا ماظنلا ىلإ دنتست يتلا ةهجلا وهف ةاضقلا يدان امأ                 

  .ةفلتخملا
عـم دوـجولا ىـلإ رهظ يذلا ةيئاضقلا تائيهلل ىلعألا س            لجملا ىهو ةعبار ةهج كانهو    

سطسغأ   ٣١يف ةاضقلا ةحبذم تارارق      سيـئر اهـسأري يـتلا ةـهجلا هذـه نكل           . ١٩٦٩ 
سـلجم لـثم ةيئاضق ىرخأ تاهج نمضتت ،اهتسائر يف لدعلا ريزو هنع بينيو ةيروهمجلا               

ةـئيه لـثم ةيئاضق ت      اهجب نوناقلا اهامسأ ىرخأ تاهجو ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملاو ةلودلا        
ءاـنب الإ عـمتجي الو ،يلكش سلجم اذه ن          إف رمألا عقاو ىفو   . ةيرادإلا ةباينلاو ةلودلا اياضق   

  .)٨(لدعلا ريزو ةوعد ىلع
مهنم ناتنثاتاهج ثالث مامأ نحنف يلاتلابو       ةطلسـلا لثمت ةثلاثو ةيئاضقلا ةطلسلا نالثم       ت ا 

ب هتيمست نكمي ام قلخي     نأ نكمي عقاولا اذه ن    أانضرتفا اذإو   . ةيذيفنتلا ةطلسـلا  " ليثمت ةمزأ " 
لـقألا ىـلع    وأ  قفاوت كانه نوكي نأ بجي هن       إلوقي قطنملا ن    إف ،اهمسإب ثدحتلاو ةيئاضقلا   

ةاضـقلا يداـنو ءاضقلل ىلعألا سلجملا ةيئاضقلا ةطلسلا نالثمي          نيذللا نيفرطلا نيب قيسنت       .
ماـعلا بـئانلاو ايلعلا مكاحملا ضعب       ءاسؤر نم هليكشت متي ءاضقلل ىلعألا سلجملا نأل نكل          

نـم   ًاسـلجم هفـصوب ةـيرادإلا هتعيبطل بلاغلا يف سلجملا زاحني يلاتلابو ،مهبصانم مكحب               
يداـنلا نيـب رظنلا تاهجو يف فالخلا        وأ  تامادصلا نم ديدعلا ثدح دقف ،كلذلو       . نينيعملا

ناـك ًاـنايحأف    . تاـق وألا لك يف كلذك نكت مل ةلاحلا عبطلاب نكل        . ةقباس تاقوأ يف سلجملاو   
سأر امدـنع ًالثـم كـلذ ثدحو ،دحاو ناسلب ناثدحتي ةاضقلا يدانو ةاضقلل ىلعألا سلجملا         
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يـتلا تاـفالخلا ةلثمأ نمو      . يدانلل هتسائر دعب ضقنلا ةمكحم دمصلا دبع يدجو راشتسملا        
ربمتبـس يف ثدح يذلا فالخلا        كلذءاضقلل ىلعألا سلجملاو ةاضقلا يدان نيب تأشن          ١٩٩٢ 

. ىـلعألا سلجملا اهررق يتلا ةيئاضقلا تالقنتلا ةكرح ىلع يدانلا ةرادإ سلجم ضارتعا ر      ثإ
ربمتبس   ٢٨يف يدانلل ةيمومعلا ةيعمجلا نم ًارارق ةرادإلا سلجم ردصتساو           بـلاطي   ١٩٩٢   

  .ةكرحلا هذه يف رظنلاب سلجملا اهيف
ـيأر مامأ ةيرظنلا ثيح نم      اننأودبي نكل ،تاهج ثالث مامأ انك اذإو         لالقتـسا لوـح ن     ي 

يـف رشن يذلاو روفصع دمحم روتكدلل يخيراتلا لاقملل ةدوعلا اننكميو           . ةماع ةفصب ءاضقلا  
رـظنلا نم نيتهجولا نيتاه تايصوت راصتخاب صخل ثيح         ١٩٦٨ماع ةاضقلا ةلجم     ثـيح  .  

هفـصوب هـل رظني نم كانهو تاطلسلا نم ةطلس هفصوب ءاضقلل رظني نم كانه ن                أوه دكأ   
ةلودلا قفارم نم   ًاقفرمو ةفيظو  نيـب لصـفلا أدـبم مارتحاـب طبترت ىلوألا رظنلا ةهجوو            .  

دوـجو ىـلع ًادمتعم لصفلا اذه نوكي ن   أةرورض دكؤت يتلا تاريسفتلا ضعب عم ،تاطلسلا      
ةـهجو امأ   . مهنيب نزاوتلاب ًانورقم لصفلا اذه نوكي ن      أو ضعبلا اهضعب ىلع تاطلسلا ةباقر     

ـقفرم هفـصوب ءاضقلا زاهج يف ةيذيفنتلا ةطلسلا مكحت          يف عنامت ال اهنإف ةيناثلا رظنلا      نـم   ًا   
دـعي ةـلودلل ةيـساسألا تاطلسلا        ىدحإهفصوب ءاضقلا لالقتسا ن     إف عبطلابو . ةلودلا قفارم   

رـظنلا يـتهجو نـم       ًاـيأ اـنينبت اذإ ةريثك جئاتن عبطلاب بترتتو        . ةيروتسد ةلود يأ  دامع    
نوعناـمي ال ـ ةحارص كلذب اوفرتعي مل ىت   حو ـ ةفيظو ءاضقلا ن أنوري نيذلاف . نيتقباسلا

سيـل اـمبرو ،يئانثتسا ءاضق يف عسوتلا حلاصل يداعلا ءاضقلا تايحالص ىلع ءادتعالا ىف      
ن أىـف نورـي نيذلا امأ       . روتسدلا كتهتنت ةرئاج نيناوق ءاضقلا قبطي نأ يف ةضاضغ مهيدل         

راصـتنالا نولواـح    ي اـمك ،يداـعلا ءاضقلا ةيحالص نم صاقتنالا نودقتني ةطلس ءاضقلا           
               ،  امإونوناقلا قيبطت يف يضاقلل قالخلا رودلا يف عسوتلا قيرط نع امإ ،ةيروتسدلا ئدابملل

  .صتخملا يروتسدلا ءاضقلا ىلإ ،كلذ موصخلا بلطي مل ولو ،ةبيعملا صوصنلا ةلاحإب
تـلواح دـقو ،اـهتاذ ةيئاضـقلا ةرـسألا نيب ىدص هيدل رظنلا يتهجو نيب فالخلاو                 

. تانيسـمخلا ذنم ءاضقلا لالقتسا نم صقتنت يتلا رظنلا ةهجول راصتنالا ةبقاعتم    لا تاموكحلا 
يـف  مهملاهلاقم ةباتك ةظحل ىتح يرصملا ءاضقلا خيرات نع يخيراتلا هضرع ىفو             ةـلجم      

ماظنلا نم ءاوتحا   ٢٠٠٣: ىرشبلا( رظن تاهجو    دـلو ثيدحلا يرصملا ءاضقلا ن      أدكؤي  .. ) 
رداصـلا   ٦٦مـقر نوناـقلا نإ  ًالثم انل دكؤيو          . ةطلتخملا م كاحملا نم صلختلا دعب ،ًالقتسم      

ءاضقلا لالقتسا قلخي مل     ١٩٤٣ماعل   . اـهلبق ًالعف دوجوملا لالقتسالا ديكأت وه هلعف ام لكو         .   
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ةـينطولا ةـكرحلاب ةـقلعتملا اياضقلا نم ديدعلا مسحل ةحاس ناك يرصملا ءاضقلا ن          أدكؤيو  
فارـعألا ببسـب نوناـقلا لـبق ًالـعف ًاققحتم       ًامئاق ناك ءاضقلا لالقتسا ققحتو    . ةيرصملا  
  . )٩(ماعلا يأرلا طوغضو

سـلجم رودـل هليلحت ءانثأ      ) ١٩٩٨،  ١٩٩١،  ١٩٨٨( ربلا دبع قوراف راشتسملا مسقيو      
يف تايرحلاو قوقحلا ةيامح يف يرصملا ةلودلا      لـحارم ثالث ىلإ يرصملا ءاضقلا خيرات           

ىلإ   ١٩٤٦نم ةرتفلا يه ةيساسأ      ىهو   ١٩٥٢  مـث  . لالقتـسالاو راـهدزالا ةرتف اهامسأ ام       
ىتحو   ١٩٥٢نم ةرتفلا    تاطلسـلا نيـب لصـفلا أدـبم رايهنا ةرتف اهامسأ ام ىهو              ١٩٧٠   

نم ةرتفلاو    ،ءاضقلا ىلع ناودعلاو   ىتحو   ١٩٧١  ىـلإ ةدوـعلا ةرتف اهامسأ ام ىهو         ١٩٩٦   
  .ءاضقلا رود ىلع دويقلا ضعب دوجوب نكلو ةيلاربيللا

ةروـكنم رـيغ ةقيقح ةيئاضقلا ةطلسلا يف لخدتت لدعلا            تارازو ن إفةقيقحو   نوارـب  (  
  ، نوناـق مـكحب ةيذيفنتلا ةطلسلل عضاخ رصم يف ماعلا بئانلا بصنم ن             أو) ٢٠٠٣فيرشو

عـقاو ةـفرعمل يعاـفرلا ىـيحي راشتسملا تافلؤمل ةدوعلا انيفكيو            . يلاحلا ةيئاضقلا ةطلسلا  
يـتلا رـظنلا ةهجول ًاراصتنا رثكألا وه ة         اضقلا يدان ن  أودبيو  .  رصم يف ءاضقلا لالقتسا   

نيـب ظوـحلم قراـف ى       أدـجوي ال هن     أودبي امك   . رصم يف ءاضقلل يقيقح لالقتساب بلاطت     
مهتاروصـت لوـح ةـنهارلا انتظحل يف لدعلا ةرازوو ءاضقلل ىلعألا سلجملا رظن يتهجو               

متسـملا ديعصـتلا ريسـفت نـكمي هنأ نم          مغرلا ىلعو .  رصم يف ءاضقلا لالقتسال    يـف ر    
ىلوـت ذـنمو ةرـيخألا تاونسـلا يـف ةاضقلا يدانو ءاضقلل ىلعألا سلجملا نيب تافالخلا                 

رـيغ تاـهجوتلا ضـعب لـمحي هـن          أىـلع ضقنلا ةمكحم ةسائر ةفيلخ يحتف راشتسملا         
ىلع رومألا ريسفت ىلإ ليمن     اننإف. )١٠(يدانلا هاجت ةيعوضوملا   رـظن يـتهجو نيب فالخ هن   أ 

  .)١١(لعفلاب لالقتسالا اذه قيقحت ىدمو رصم يفءاضقلا لالقتسا نومضم لوح 
ةطلسـلا ةـطيرخ ىـلع يدانلا عقوم نع ةطسبم ةركف انيطعت نأ نكمي ةيصوصخلا هذه         

ةـهجو  : رصم يف ءاضقلا لالقتسال نيعم روصت ىلإ ليمت يتلا هرظن ةهجو ًاضيأو ،ةيئاضقلا   
  .ءاضقلا لالقتساوةيطارقميدلا زيزعتب ةبلاطملا يف هرود ىلع سكعنت يتلا هذه رظنلا 
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لالقتسا يتيضق نيب طبرلا ىف ةاضقلا يدان رود رسفت يتلا ةفسلفلا : اثلاث
 رودلا اذه يف اهمدختسي يتلا تاودألاو ،ةيطارقميدلاو ءاضقلا

نـع عافدـلا يـف ةاضقلا يدان ةفسلف يه ام    )  ١ (ةيلاتلا ءازجألا ىلإ ءزجلا اذه مسقنيس    
 ، ؟رودلا اذهب مايقلل يدانلا اهمدختسي يتلا تاودألا يه ام)٢(؟ةيطارقميدلاو ءاضقلا لالقتسا    

  
؟ةيطارقميدلاو ءاضقلا لالقتسا نع عافدلا يف ةاضقلا يدان ةفسلف يه ام:ًالوأ    

هـيف ةاضقلا سرامي يطارقميد زيح مهأ هفصوب ةاضقلا يدان اهب عتمتي يتلا ةيصوصخلا              
لالـخ نم مهيلع مكاحلا ماظنلا اهسرامي        يتلا دويقلا نع ًاديعب  عامتجالاو ريبعتلا  يف مهتيرح           

يـف هـخيرات لاوط ةاضقلا يدان ن        أانل رسفت امك ،يدانلا ةيمهأ رسفت يتلا يه لدعلا ةرازو           
. رـخ آناـكم يأ نم رثكأ ةاضقلل ةيعامجلا مومهلا نع ًاريبعت رثكألا ناك ةرصاعملا رصم               

سطسـغأ   ٣١يـف ةرد    اصـلا ءاضـقلا ةحبذم تارارقب ةفورعملا تارارقلا ن        أركذتن انلعو     
ـه اهدـحأ ناك يتلا نيناوقب ةيروهمجلا تارارقلا نم ديدعلا ىلع تلمتشا دق           ١٩٦٩ لـح  و    

ةداـيق يداـنلا ناـك ثيح ،بختنملا مهسلجم نم ةاضقلا نامرحو ةاضقلا يدان ةرادإ سلجم                
  . )١٢(دحاولا ميظنتلل مامضنالا ةاضقلا اهيف ضفر يتلا ثادحألا بلقو

ةاضـقلا نيـب ةـعيقولاب هتيمست نكمي ام ريربتل تليق يتلا تا             ريسفتلا نع رظنلا ضغبو   
ةرادإ سلاـجم نياـبت عـمو تقولا لاوط هن          إفثداحلا نكل ،ةحبذملا مايأ ءانثأ رصانلا دبعو        

ةاضـقلا ىنبتي امدنع ةصاخو ،ةاضقلا يدانو مكاحلا ماظنلا نيب ثدحي ناك ًامادص ن       إف ،يدانلا 
  .ءاضقلا لالقتسا ةيضقب ةيطارقميدلا ةيضق  طبري ًالماش ًاموهفم

ضـعبو ًالثم يعافرلا ىيحي راشتسملا عم راوحلاو يدانلا قئاثو نم ديدعلا ةءارقبو               
لالقت ـسا نع عافدلا يف هرود يف يدانلا روصت صيخلت نكمي ،ءاضقلا لالقتسا ةكرح زومر              

  :يتآلا يف ةيطارقميدلاو ءاضقلا
ةيضـقف ،ءاضـقلا ل    القتـسا نود يـطارقميد حالـصإ دوجو روصت نكمي ال هن           إ . ١

  .رخآلا نودامهدحا دوجو روصت بعصيو ناطبترم ءاضقلا لالقتساو ةيطارقميدلا 
تاـباختنا دوجو وه يطارقميدو يسايس حالصإ دوجول ةيساسألا تانوكملا دحأ نإ             . ٢

سيـلو ًاـيقيقح فارشإلا اذه نوكي نأ بجيف    .  تاباختنالا ىلع يئاضق فارشإ دوجوب ةهيزن     
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دادـعإ نم ًاءدب اهتمرب ةيباختنالا ةيلمعلا ةاضقلا ريدي نأ يف لثمتي يقي             قحلا فارشإلاو . ًايلكش
ىرـخأ ةيـساسأ تباوث كانهو      .  ةيباختنالا تاوصألا زرف ةلحرم ىتحو ةيباختنالا فوشكلا      

نوناـق ءاغلإو نوناقلا ةدايس ققحي امب لماش يعيرشت حالصإ دوجو ىلع ىنبت حالصإلا اذهل               
 .ئراوطلا

هتـسارد يـف يكم دمحأ راشتسملا       ًالثم هدكؤي ام اذهو    ىـلع ءاضـقلا فارـشإ نـع            
رياني ،ةاضقلا ةلجم-تاباختنالا هتدايسل ًاقفوو- ١٠، ص١٩٩٠وينوي -    :  

أدـبم ن   أرقتسـملا نـمف     . رطخلل هتاذ ءاضقلا لالقتسا ضرعي تاباختنالا ماظن داسفف       " 
لـك نوـكتل ،ثال     ثـلا تاطلسلا نيب ةوقلا يف نزاوتلا موقي نيح ققحتي تاطلسلا نيب لصفلا            

ةطلسـلا تـناك اـملو ،ىرـخألا ىـلع ًاديق ةطلس لك تناك املو ،ىرخألا ىلع ًاديق ةطلس           
ةزـهجأ نـم رـفاو بيصـنو حالسو لام نم يديلقتلا اهانعمب ةوقلا بابسأ عمجت ةيذيفنتلا                  
تـلكو يتلا ريهامجلا كيرحت ىلع اهتردق نم اهتوق دمتست ةيعيرشتلا ةطلسلا تناكو ،مالعإلا              

نأ نـم مهتاـيرحو دارفألا قوقح نوصت تاعيرشت رادصإب اهتفلكو ناملربلا يف اهليثمت              اهيلإ  
                 ، كلذ ناك امل ،نيبخانلا ةدارإل ًايقيقح ًاساكعنا ناملربلا ناك اذإ الإ كلذ عيطتست نل ىهو ردهت

ةطلسـلا صرـح نـمو نيتطلسلا نيتاه نيب نزاوتلا نم اهتوق دمتست ةيئاضقلا ةطلسلا ن                إف
ةطلسـلا ىـلع ةـيذيفنتلا ةطلسلا تلوغت اذإف     . اهتبقارمو ةيذيفنتلا ةطلسلا دييقت ى    لع ةيعيرشتلا 

ناـملربلا ن   إـف ،نيحـشرم ضرـفل لخدتلا      وأ  نيبخانلا ةدارإ فييزت قيرطب امإ ،ةيعيرشتلا       
اـهذوفنل ةعـضاخو اـهتهجاوم يف ةوقلا ةميدع ةيذيفنتلا ةطلسلل ةعبات ةحلصم ىلإ لوحتيس               

هناصـح زوـف ىلإ لصوت الوجيلاك روطاربمإلا ن   أىتح خيراتلا ه ب لفح ام اذهو   . اهتاهجوتو
هـتردق ءاضـقلا دقفي لوغتلا اذهو       !! ةينامورلا ةيروطاربمإلا خويش سلجم ةيوضعب لضفملا     

نزاوـتلا مادـعنال ةطلسـك هتوق دقفي ةيحان نم وهف    . نيتهج نم نينطاوملا قوقح ةيامح ىلع 
تاردـقم ىلع ةيذيفنتلا ةطلسلا ءاليتسا ن       إف ،ى رخأ ةيحان نمو  . ذيفنتلاو عيرشتلا يتطلس نيب   

             ، ءاضـقلا تاصاصتخا نم دحتو نينطاوملا قوقحب فصعت نيناوق رادصإ اهل لهسي عيرشتلا
أدـبي نأ دب ال ةلادعلا تالكشمل يقيقح جالع لكف اذكهو           .  اهتهجاوم ىف هفعضتل ،هيلع رتقتو    

  ."حالصإ لك سأر اهرابتعاب تاباختنالا ةهازن نامضب
. مهسـفنأ ةاضـقلا لالقتساب طبترم ةطلسكو ةسسؤمك ةيئاضقلا ةطلسلا لالقت          سا نإ  . ٣

ةطلسـلا لخدـت مدـعو اهنوئـش يف لخدتلا مدعو اهماكحأ مارتحاو مكاحملا لمع لالقتس                اف
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مهداـيح نامـضو مارتحاو لزعلل ةاضقلا ةيلباق مدعب طبترم وه مكاحملا بيترت يف ةيذيفنتلا               
 .دارفأ ةاضقك مهلالقتساو

ةذـفانلا دوـجو نامـض وـه ًاضـيأ لالقتـسالا اذهل ةيساسألا تانوكمل               ا دح أنإ   . ٤
يـف كـلذ لـثمتيو    . مهحلاصـمو مهلالقتسا نع عافدلاو ريبعتلا يف ةاضقلا قحل ةيطارقميدلا     

 .ةاضقلا يدان هذه انتلاح يف ىهو ةاضقلا ةباقنوأ ةيعمج لالقتسا ةرورض 

  
يدانلا اهمدختسي يتلا تاودألا يه ام :ًايناث    
؟ةيطارقميدلاو ءاضقلا لالقتسا نع عافدلا يف هرودبمايقلل    

ءاضـقلا لالقتـسا نـع عافدـلل ةـيطارقميدلا لئاسولا نم ديدعلا ةاضقلا يدان مدختسي                
اهمدختسـي يتلا لئاسولا نيب لصفلا بعصي هن        إف ةقيقحلا ىفو  .  يطارقميد حالصإب ةبلاطملاو  

اهمدختسـي يتلا كلتو ،رصم يف ةيطار       قميدلاو نوناقلا ةدايس زيزعتب ةبلاطملا لجا نم يدانلا       
لئاـسو مـهأ نـم ىهو ،ًالثم ةيمومعلا ةيعمجلاف          . رصم يف يقيقح ءاضق لالقتساب ةبلاطملل     

تاعورشـم رارقإو ةشقانم ًاضيأو تاباختنالا ىلع ةاضقلا فارشإ لوح تاشاقن دهشت يدانلا             
مـهأ نـمو   . ءاضـقلا ل القتسا نأشب ةيمومعلا ةيعمجلا نم فيلكتب يدانلا اهدعأ يتلا نيناوقلا     

  :يتآلا يدانلا اهمدختسي يتلا  لئاسولا هذه
ماـع يـف ةيئاضقلا ةطلسلل ديدج نوناق دادعإ يتلاح لثم ،نيناوق تاعورشم دادعإ               . ١
ماع حقنم ديدج عورشم دادعإ مث        ١٩٩١ ةرـشابم نوناـق ليدـعتل عورشـم دادعإو     ٢٠٠٤   ،

ةكراشـم ىـنعم نيناوـق تا       عورشـم دادعإ لمحي عبطلابو    .  ١٩٩٠ماع ةيسايسلا قوقحلا    
قـلغل ةـلواحم هنأ نع كيهان ،ةلادعلا رومأ صختو مهصخت يتلا نيناوقلا دادعإ يف ةاضقلا                
حارـتقا ميدـقتب ،تاعيرشـتلا هذه لثم رادصإ يف لدعلا ةرازوو ةموكحلا ؤطابت ىلع بابلا                

 .مهلالقتسا سمت يتلا نيناوقلا نأشب ةموكحلل ةاضقلا نم لماكتم

اهدـقعي يدانلا ناك يتلا تاودنلا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب  . تارمتؤملاو تاودنلا دقع   . ٢
ربتعي   ١٩٨٦ماع لوألا ةلادعلا رمتؤم لازي ال ،رارمتساب         خيراـت يف ةيساسألا تامالعلا دح      أ 

 .رصم يف رصاعملا  ءاضقلا
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يدانلل ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا رابتعا نكمي عبطلابو       . يدانلل ةيمومعلا ةيعمجلا دقع    . ٣
ىـلع ةاضـقلا يدان ىدل حالس مهأ ربتعت امبرو ،يدانلل يطارقميد عمجت مهأ توص                ةباثمب  
رـييغتل ًاـقفو ًاـيخيرات تفلتخا دق ةيمومعلا ةيعمجلا ةيمهأ ن            أعبطلاب ظحاليو   . )١٣(قالطإلا

طبترـيو  . ةـيمومعلا ةـيعمجلا ةـيمهأ نم سلاجملا ضعب تللق ثيح ،يدانلا ةرادإ سلاجم             
دـمتعيو  . ميلاـقألا يـف ةاضقلا يداونل ةيميلقإ ةماع تاعامتجا لم         ع ةيلآ ةيمومعلا ةيعمجلاب   

يـف ةصاخو ميلاقألل تارايز لمع ىلعو تاعامتجالا هذه ىلع رارمتساب يدانلا ةرادإ سلجم              
 .ةيمومعلا ةيعمجلا لبق ام تارتف

لدـعلا رـيزوو ةـيروهمجلا سيئر لثم ةينعملا تاهجلا نم ديدعلل تابتاكم لاسرإ              . ٤
راـطخإل ةليـسولا هذه ىلع لاوحألا نم ديدعلا يف يدانلا دمتعيو            . ءاضقلل ىلعألا سلجملاو  

ةـلثمألاو  . يداـنلل ةيمومعلا ةيعمجلا تايصوتبو اهدعي يتلا نيناوقلا تاعورشمب تاهجلا هذه          
ماـعلا بـئانلل غالب ميدقتو ،ةلادعلا رمتؤم تايصوتب ةيروهمجلا سيئر غالبإ لثم ةريثك كلذل               

. ةرـيخألا ةيعيرشـتلا تاـباختنالا يف ةاضقلا       ىلع  اودتعا نيذلا   عم قيقحتلا باب حتف بلط      ب
رـيزوو ةرـيخألا ةيـسائرلا تاباختنالا ىلع ةفرشملا ةنجللا سيئرل تابتاكم لاسرإ ًاضيأو              

 .ةيناملربلا تاباختنالا ىف لدعلا

اـهنم ةريثك فادهأب ةلجملا موقت ًاضيأو       . ةاضقلا ةلجم يف  شاقنلل رمتسم ربنم حتف        . ٥
 .)١٤(يدانلا ةطشنأو تامدخ نع نالعإلل ةيرابخإ فادهأ

دـيكأتل ةرادإلا سـلجم مـس       اب نايب رادصإ كلذ ةلثمأ نمو     . ةيمالعإ تانايب رادصإ   . ٦
يموـكحلا مالـعإلا زاـيحنا ببسـبو        .  ًالثـم تاباختنالا يف ةيمومعلا ةيعمجلا رظن ةهجو       

سيـئر رطضي ام  انايحأ هن  إف ،ةاضقلل ىلعألا سلجملاو لدعلا ةرازو ىأرل ةيموقلا فحصلاو        
 .يدانلا نع ةطولغم ةريثك رابخأ بيذكتل ةيموكحلا مالعإلا لئاسو ةبتاكم ىلإ يدانلا

ةـعباتمل ةرادإلا سلجم    وأ  ةيمومعلا ةيعمجلا لبق نم ةفلكم ةصصختم ناجل ليكشت          . ٧
نـم تلكـش يـتلا قئاـقحلا ىصقت ةنجل لثم ةيمومعلا ةيعمجلا اهب بلاطت يتلا تايصوتلا                 

ةكراشـم ميوـقتل ةـنجل      وأ  روتسدلا ليدعت ىلع ءاتفتسالا يف ءاضقلا ةكرا        شم ميوقتل ةيعمجلا  
 .ةيناملربلا تاباختنالا يف ةاضقلا

 .)١٥(ماصتعالاو ةيجاجتحالا ةفقولا . ٨
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دوـجو لـثم هضارغأ      عيمجبويدانلا رودب ةطبترملا ىرخألا لئاسولا نم ديدعلا كانهو           
سـمت يتلا تاروطتلا  عيمجبءاضعألا م لعت يتلاو هرقم يف رارمتساب يدانلل ةيلخادلا تارشنلا         

  . يدانلا لبق نم ةمعدم بتك رادصإ ،مهيدان نوئش سمتو مهنوئش
  
  ةيطارقميدلاو ءاضقلا لالقتسا نع عافدلا يف ةاضقلا يدان تاماهسإ:اعبار

لالقتـسا نـع عافدـلل ةاضقلا يدان تاماهسإ زربأ          : رواحم ةثالث ىلإ ءزجلا اذه مسقني     
،    )١٦(تاماهسإ زربأو ،ءاضقلا   ةيطارقميدلا زيزعتل ةاضقلا يدان لامكتـسال ةـلثمألا ضـعب       و  

  .٢٠٠٥ماع يف ةفلتخملا هتطشنأو ةيمومعلا تايعمجلا لالخ نم هرود يدانلا 
  
ءاضقلا لالقتسا نع عافدلل ةاضقلا يدان تاماهسإ:ًالوأ  :  

  :يتآلاتاماهسإلا هذه مهأ نمو 
ةناصـحلا ءافـضإ  يـف ة        مهاسملاو ءاضقلل ىلعألا سلجملا ةدوع يف ةمهاسملا       .١

 :ماعلا بئانلا بصنم ىلع ةيئاضقلا

فورعملا نم    ماـع تارارـق عباوت رطخأ نم دعي ناك          ءاضقلل ىلعألا سلجملا ءاغلإ ن    أ   
ءاضقلا ةحبذم تارارقب ةفورعملا    ١٩٦٩ يـف ضقنـلا ةـمكحم مـكحب يدانلا ةدوع ذنمو           .   

جملا ةدوع يه يدانلل ةيساسألا لغاوشلا دحا تناك         ١٩٧٧ماع ناـكو ،ءاضـقلل ىلعألا سل      ،  
ىلع ديكأتلا    يمئادةبقاعتملا هتايعمجو يدانلا     ةرادإ نأاـملاط ءاضـقلل لالقتـسا دجوي ال هن        أ   

طوغض تدهش    ١٩٨٠ماعلا ةيادب ذنمو    . مهسفنأ ةاضقلا يديأب تسيل ءاضقلا نوئش       بـلاطمو  
سـلجملا ةدوع   لجأ نم ةصاخو ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ليدعت لجأ نم ًاريبك ًاديعصت يدانلا             
 ١١خيراـتبو   . يداـنلل دمصـلا دـبع يدجو راشتسملا ةسائر مايأ ةصاخو ،ءاضقلل ىلعألا            

يداـنلا طوغـض قايس ىفو ،ةاضقلا يدان تاداسلا سيئرلا راز امدنعو             ١٩٨٠ماع ربوتكأ     
ىـلعألا سـلجملا ةدوـعب يداـنلا تاداسلا دعو ،بيعلا ةمكحم ءاشنإ ىلع تاداسلل هداقتناو                

ةدوـع لـجأ نم طاشنلاو لدجلا مخز يف ًارود تبعل ىرخأ نكامأ كانه ن               أمغربو  . ءاضقلل
ماـع ةـمكحملل ةـيمومعلا ةـيعمجلا ًالثم          -ضقنلا ةمكحمل ةيمومعلا ةيعمجلا لثم سلجملا         

الإ   - ١٩٨٢ مكاـحلا ماـظنلا عم ضوافتلاو  طغضلاو راوحلا يف رارمتساب ناك يدانلا ن              أ، 
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ًالثـم   ١٩٨٣ سراـم ىـفو   . ءاضقلل ىلعألا سلجملا  ةدوعلو ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ليدعتل        
ةدوـع نمضتت نكت مل ،ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ليدعتل عورشم نم ةخسن لدعلا ةرازو تدعأ               

عورشـمل يداـنلا نم   نيديدش دقنو لدجل ًاناكم مارهألا ةديرج تناك   . ءاضقلل ىلعألا سلجملا    
راشـتسملا لاـقم رظنا     . ( ءاضقلل ىلعألا سلجملا ةدوعب تاداسلا دعو تلهاجت يتلا ةرازولا        

رياني   ١٩يف مارهألا يف يعافرلا ىيحي ليلجلا        لدـعلا ةرازو رارصإ ىلإ رظنلابو      ). ١٩٨٤ 
دـقنل  يداـنلا هب ماق ريبك ينوناق دوهجم كانه ناك ءاضقلل ىلعألا سلجملا ةدوع مدع ىلع                  

لالـخ   ءارزوـلا سـلجم ةـسائرو يدانلا نيب ةرشابم تالسارمو لدعلا ةرازو رظن ةهجو               
لـظ ىـفو مـكحلا كراـبم سيئرلا ىلوت دعبو            ١٩٨٤ماع ىفو   .  ١٩٨٤ و ١٩٨٣نيماعلا    

ىـيحم داؤف ءارزولا سيئر لخدت ،ةاضقلا يدان طوغض ببسبو ةيطارقميد ةجارفنا تاءاعدا             
ليدـعتلا نمضتو ،ةاضقلا يدانو لدعلا ةرازو نم نيمدقم نيعورشم نيب           " نزاوت"لمعل نيدلا 

ةنسـل  ٣٥مـقر نوناقلا ةروص يف ردص يذلاو ءاض  قلل ىلعألا سلجملا ةدوع    دـقو  . ١٩٨٤ 
ماـعلا بـئانلا بصـنم ىلع ةناصحلا ءافضإو ءاضقلل ىلعألا سلجملا ةدوع نوناقلا نمضت               

نيـب ةيطـسو ةغيـص ىوـس نكي مل ديدجلا نوناقلا ن     أىلإ رظنلابو  . ةماعلا ةباينلا ءاضعأو  
.  ءاضـقلل ىـلعألا سـلجملل ةـيق       يقح تاطلس ليدعتلا نمضي مل ،ةرازولاو يدانلا يعورشم       

ظفتـحا دـقف    . تايحالصلا صوقنم داع هنكل ءاضقلل ىلعألا سلجملا داع دقف ،ىرخأ ةرابعبو          
                ، ًالثـم ةـيئادتبالا مكاـحملا ءاـسؤر نيـيعتب قلعتي اميف ةعساولا اهتاطلسب ةرازولل نوناقلا

  .يئاضقلا شيتفتلا ةرادإ ىلع اهفارشإبو
 :يدانلا لالقتسا لجأنم لاضنلا  .٢

راـبتعاب مهيداـنل تاباختنالا ةدوع يف ةاضقلا قحب اهمكح ضقنلا ةمكحم تردصأ امدنع             
لدج كانه ناك ،ةاضقلا نوئش     نم صاخ نأش وه يدانلا ن     أ رمتسم   لوـح ةاضقلا ضعب نيب         

كـلذ يـف   ( ةـيلهألا تاـيعمجلا نوناقل يدانلا عوضخ ةيناكمإ يف ةصاخو يدانلا ةيلالقتسا         
ةنسل ٣٢مقر نوناقلا تقولا   ١٩٦٤.(  

مدـعو هلالقتسا ديكأت ىلع يضاملا نرقلا نم تانيعستلاو تانينامثلا لالخ يدانلا رصأو             
اـبلاط ةيضـق عفرب نايضاق ماق  ١٩٩٠ماع يف هن   أركذيو  . تايعمجلا نوناقل هعوضخ   اـهيف     

سـلجم ن   أامك  . ٢٠٠١ماع يف ىرخأ ةلواحم كانه تناك امك ،يدانلا ىلع ةسارحلا عضوب            
دق   ٢٠٠٠ماع يدانلا ةرادإ     عوضـخل تاوـطخ ذخت     اهنأب حرصو ًاديدج ًايساسأ ًاماظن ردص       أ 

نوناـقلا ةيروتـسد مدع ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تدكأ ىتح كلذو ،تايعمجلا نوناقل يدانلا              
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ةنسل   ١٥٣مقر   تايعمجلا نأشب  ١٩٩٩  يـف  زـيزعلا دـبع ايركز راشتسملا ديكأتل  ًاقفوو            .  
ىـلع ةـسارحلا ضرف مهتلواحمو ةاضقلا ضعب ك         ولس ن إف) ٢٠٠٤ليرب  أ ٨( هعم يراوح   

ةـيمومعلا ةـيعمجلا ىـفو    . ةـيباختنا بابسأل ًامئاد ناك تايعمجلا نوناقل هعاضخإو  يدانلا       
وينوي   ٢١خيراتب يدانلل    ةيمومعلا ةيعمجلا تررق     ٢٠٠٢  ًايئاضـق ًانأـش هفـصوب يدانلا ن        أ 

ىرـخأ ةـلواحم كانه تناك      ةيعمجلا هذه دعبو    . تايعمجلا نوناقل هعاضخإ زوجي ال ًاصلاخ     
. يداـنلا ىلع فارشإلا يف ةيعامتجالا نوئشلا ةرازول ًاليدب هرابتعال ءاضقلل ىلعألا سلجملل            

سرام   ١٢خيراتب اهعامتجا يف تررق يدانلل ةيمومعلا ةيعمجلا نكل          نـكمي ال هـنأب      ٢٠٠٤   
  .ءاضقلل ىلعألا سلجملا ناك ولو ىتح ،تناك ايأ ةهج يأل يدانلا عوضخ

وضـعو قبسألا ةيردنكسإلا يدان سيئر يلريازجلا يمهف ديرف راشتسملا ريبعت            دح ىلعو   
سرام ١٢يف يدانلل ةيمومعلا ةيعمجلا يف قبسألا ىلعألا ءاضقلا سلجم    :نإ ف٢٠٠٤ 

اذـه نإ لوـقن نأ نم ـ ىلعألا سلجملا خويش هتدايس دصقي ـ مهل انلالجإ     انعنمي الو"   
يـف مه  نـم لك سلجي امدنع ًاعيمج مهو ةفلتخملا ةي   ئاضقلا تاهجلا ءاسؤر نم نوكتي سلجملا     

مـك  حي مهنم لك امنإ ،ةاضقلا ىلع هل ناطلس الف        . اهسأري يتلا ةهجلل ايرادإ ًاسيئر نوكي هناكم      
رصـحني طـقف ةـمكحملا ريدي وهف ةاضقلا ىلع ةمكحملا سيئرل ناطلس ال            هنأ امك . ديري امب   

لجم يف  ءاسؤرلا عمتجا اذإف  . ةيرادإلا نوئشلا يف هناطلس    ةطلـس سلجملا اذهل سيلف دحاو       س   
ةيرادإ ةرطيس يه ةطلسلاهذه ةقيقح امنإ ،ةيئاضق  .  

ةـيعمجلا هردصـت اـميف هل لخد ال ةمكحملل ةيمومعلا ةيعمجلا سأري سيئر لك ن                أامك  
. اهتاضـق نوئشو ةمكحملا نوئش يف صاصتخالا ةبحاص اهدحو يهف ،تارارق نم ةيمومعلا            

  .هدقتنن رمأ وهو اهنم ضيوفتلا بجومب الإ صاصتخا ةيعمجلا سيئرل نوكي الو
ةـهج ةـيعمجلا لدبتسـت نأ نـكمي الو هنوئش ريست يتلا يه يدانلل ةيمومعلا ةيعمجلاو                 

ءاضـقلل ىـلعألا سلجملا ناك ولو ىتح اهنوئش ةرادإ          يفىرخأ ةيرادإ ةهجب ةيرادإ      دـعبف  .  
ةـيمومعلا هتيعمجل الإ هيلع     دحأل ناطلس ال ةيعامتجالا نوئشلا ةرطيس تحت نم انيدان جورخ           

هترادإ سلجمو يدانلا ىلع ناطلسلا ةبحاصاهدحو يهف  )١٧(".  
ةـيرحو هتطشـنأ لالقتـسا هاـنعم يدانلا لالقتسا ن           إف ةاضقلا نم ديدعلا تاديكأتل ًاقفوو     

زـيزعلا دـبع اـيركز راشتسملا ريبعت دح ىلعو          . مهتدارإو مهلكاشم نع ريبعتلا يف ةاضقلا     
سطسغأ   -رياني ةاضقلا ةلجم  ( لالقتـسا نـم ءزـج وه يدانلا لالقتسا ن          إف) ١، ص ٢٠٠٢ 
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نوناـقلا فلاخي رمأ وه ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو فارشإو ةباقرل يدانلا عوضخو            . ءاضقلا
ئداـبم ضراعي رمأ ءيش لك لبق هن     أنع ًالضف ،ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ماكحأو روتسدلاو        

 . ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشب ةيساسألا ةدحتملا ممألا

رصم يف ءاضقلا لالقتسانانمضتي ةيئاضقلا ةطلسلا نوناقل نيعورشم دادعإ .٣   

يـف رصم يف ءاضقلا لالقتسا نمضي ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ليدعتب ًاعورشم يدانلا دع              أ
لوألا عورشملا حيقنتب يدانلا ماق     ٢٠٠٤ليربا ىفو   . ١٩٩١رياني   اوناـك ةاضقلا ن    أركذيو  .  

ديكأتلا   يمئاد ماـع يـف ةيقيفوت ةغيصب مهلالقتسا نمضي نوناقب مهبلطم ضاهجإ مت هنأ ىلع               
رصم يف ءاضقلا لالقتسا نمضي يقيقحو لماش ليدعت كلذ بحصي مل ثيح            ١٩٨٤ لـكو  . ، 

ررـق دـقو   . ةـيقيقحلا تايحالصـلل اعوزنم ءاضقلل ىلعألا سلجملا ةدوع وه ناك ثدح ام           
تا ١٩٨٦ماع لوألا ةلادعلا رمتؤم دعب يدانلا        يـف ءدـبلل راـطإلا اذه يف ةيدج تاوطخ ذاخ     

ربمفوـن   ٢٥يـف تدقع يتلا يدانلل ةيمومعلا ةيعمجلا ىفو         . ءاضقلا لالقتسال عورشم ميدقت     
نوناـقل دـيدج عورشـم يأ اهنمضتي نأ بجي ةيساسأ حمالم كانه نأب ةاضقلا نلعأ                ١٩٨٨  

ءاـطعإ تـناك ح     ـمالملا هذه مهأ نمو    . رصم يف ءاضقلا لالقتسا نمضيل ةيئاضقلا ةطلسلا      
كاذـنآ ضقنـلا ةـمكحم سيـئر يداـنلا فلكو           . ءاضقلل ىلعألا سلجملل ةيقيقح تايحالص    

ةـيدج تاوـطخ ذخأي مل يذلاو نوناقلا اذه عضول ةنجل ليكشتب يدمح دمح              أدمحم راشتسملا   
تاـباختنالا ببسب   ١٩٨٩ماع قايسلا اذه يف يدانلا دهج لطعت دقو         . راطإلا اذه يف   نـكل  .  
ماع يدانلا ةسائرل يعافرلا ىيحي       راشتسملا ةدوعب  يف يدانلا ررق     ١٩٩٠  ربوـتكأ    ٧،   ١٩٩٠ 

لالقتـسا نمضـي ةيئاضـقلا ةطلسلل ديدج نوناق عورشم ةركف معدل ةيمومع ةيعمجل ةوعدلا               
ةـيمومعلا ةيعمجلا ىلع هضرع مت ًالعف نوناقلا عورشم دادعإ مت نأ دعبو             . رصم يف ءاضقلا  

رياني   ١٨يف يدانلل ةيداعلا ريغ      وـهو ةـيعمجلا هذـه يـف عورشـملا رارقإ متو            . ١٩٩١ 
نيراشـتسملا نوناـقلا دادـعإ ةنجل تمض دقو    . يدانلا نم ةلكشم ةنجل هتدعأ يذلا عورشملا    

يـحتف نيراشـتسملا نم      ًالك تمض ًاضيأو يكم دمحأو  دمصلا دبع يدجوو يعافرلا ىيحي            
  .مايص ىرسو بيجن

رياني ١٨ة،  اضقلا ةلجم( يت آلا نوناقلااذه حمالم مهأ نمو   ١٩٩١:(  
ةيئاضقلا ةطلسلل ةلقتسملا ةنزاوملا دوجو ىلع ديكأتلا ) ١    .  
هتاصاصتخاو ىلعألا ءاضقلا سلجم ليكشت معد ) ٢     . 
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 .سلجملاب يئاضقلا شيتفتلا قاحلإ ) ٣

 .مكاحملل ةيمومعلا تايعمجلا تاطلس معد ) ٤

 .ءاضقلا فئاظو ريغل بدنلا ءاغلإ ) ٥

مهيدانبةاضقلا لالقتسا ) ٦  . 

 .ةيئاضقلا تابادتنالاوتاراعإلا طبض  ) ٧

 .ةيئاضقلا تاساردلا زكرم معد ) ٨

 .ةاضقلا ةناصحب ساسملا ميرجت ) ٩

 .نيدعاقتملا تاربخب ةدافتسالا ) ١٠

 .تاشاعملا ةيوست ةداعإ ) ١١

ن أةاضـقلا يداـنو ةاضـقلل ىلعألا سلجملا نيب ًايلاح ثداحلا لدجلا لظ يف ةقرافملاو                
موـقيو  . لدعلا ةرازو ةهجاوم يف سلجملا تايحالص معد نمضتي يدانلا هدعأ يذلا عورشملا         

ةركذـملا تحـضوأ امك     " هناوخإ ديب نوكت نأ بجي يضاقلا نوئش      "ن  أةفسلف ىلع عورشملا    
مضـب ءاضقلل ىلعألا سلجملا ةيطارقميد معدي نأ لواحي نوناقلا عورشم نكل            . هل ةيحاضيإلا 

ةـمك  حم سيـئرو ضقنـلا ةـمكحم سيئرو ماعلا بئانلا ىلإ ةفاضإلاب هيلإ ةبختنم رصانع              
نأ يأ . مكاـحملل ةـيمومعلا تايعمجلا ةيحالص نم ًاضيأ نوناقلا عسوي امك        . ةرهاقلا فانئتسا 

ًاضـيأو ،لخادـلا نم ةيئاضقلا ةطلسلاو مكاحملا        " ةطرقم"ةهج نم ديري ةماع ةفصب نوناقلا       
، نزاوـتم عورشـم كلذ يف عورشملاو    .  ةيذيفنتلا ةطلسلا ةهجاوم يف اهلالقتسا معدو نامض      

ضـعب ىـطعي هـن      أامك ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا يف ةنيعملا ةيوضعلا غلي مل ة           هج نم وهف  
عورشـملا لوقيو   . ةيئاضقلا ةطلسلاو ةموكحلا نيب قيسنتلل لدعلا ةرازول ةيرادإلا تايحالصلا        

ةنسـل    ٦٦مـقر نوناقلا لظ يف كلذك تناك يتلا ىهو اهباصنل رومألا دري كلذب هن               إ  ١٩٤٣ 
ن أفاضـيف   . ءاضـقلا لالقتـسال نوناق لظ يف رصم ا        هتدهش ةغيص لضفأ نمضتي يذلاو    

  .هتدوعو ءاضقلل ىلعألا سلجملا لالقتسا ىلع ًاصيرح ناك ًاملاطل ةاضقلا يدان
ماعلا ىتحو    ١٩٩١ماعلا نم نوناقلا اذه رارقإل ةيدج تاوطخ ذخؤت مل املو            دـقف   ٢٠٠١   ،

معلا ةيعمجلا تذختا   ٢٠٠٣ماع ىفو   . كلذب ةبلاطملا يف يدانلا رمتسا     اـهرارق يداـنلل ةيمو      
ربوتكأ   ١٧ةيعمج يف    هدعأ يذلا نوناقلا عورشم رارقإب ةبلاطملا ليعفتل ةنجل ليكشتب          ٢٠٠٣   
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نـم ةـنجللا تـهتنا ىـتح ،عورشملا اذهل تاحيقنتلا ضعب ةنجللا تفاضأو              . ١٩٩١يدانلا  
هرشـنو هـيف ةاضقلا ةكراشمل مكاحملا عيمج ىلع خسن عيزوت متو            . ٢٠٠٤ليرب  أيف هدادعإ   

اـمك  . ءاضقلل ىلعألا سلجملا يف نيبختنملا ءاضعألا نم عورشملا عسويو        . ةاضقلا ةلجم ي  ف
ةاضقلا يدان لالقتسا ىلع    ١٩٩١ماع عورشم هفلسك دكؤي        يعورشـم حـمالم جاتحتو     . )١٨( 

ةضيفتسم تاسارد  ٢٠٠٤ و ١٩٩١ ا ـي قلي مـل فسألل هنأ الإ نيعورشملا نيذه ةيمهأ مغربو   .  
  .نيصصختملا نم تاساردلا نم امهقح

  
  :ةيطارقميدلا نع عافدلا يف ةاضقلا يدان تاماهسإ زربأ :ًايناث
  :رصم يف نوناقلا ةدايس نمضي لماش ينوناق حالصإل لماكتم روصت ميدقت. ١

ماع ليربا    ٢٥ و ٢٤يف ةلادعلا رمتؤم ميظنت ربتعيو       لمـشألاو مـهألا ةـلواحملا       ١٩٨٦   
لـمع ىلع هتاسلج تلمتشا دقو روهش ةدع     رمتؤملا ميظنت رمتسا  دقو    . راطإلا اذه يف يدانلل     

نوئـش ةـنجلو يـضاقتلا تاءارجإ ةنجلو يئاضقلا ماظنلا ةنجلو ،عيرشتلا ةنجل يه ناجل       ٥  
روصـت  مهأ هنأب رمتؤملا نوينوناقلاو ءاربخلا فصيو         . ةاضقلا ينواعم نوئش ةنجلو ةاضقلا    

، : ًالثم( رصم يف لماش ينوناق حالصإ ةيلمعل ردص لماش    ).١١٩-١١٦: ١٩٩٧نوارب
دـقتعن ،عـجارملا نم ديدعلا يف ةروكذملا رمتؤملا ةيمهأ لوح ليصافت يف لوخدلا نودو               

عدتست رمتؤملا داقعنا بابسأ    نأ اياضـقب يدانلا سح نم هيلع لدت امل ةصاخو هابتنالا تفل            ى   
ر ـيكفتلا أدب دقف   . ئراوطلا لظ يف نوناقلا ةدايسو يداعلا ءاضقلا ددهتي يذلا رطخلاو ةلادعلا          

نوناـق ىـلع داـمتعالا ةـيمهأب ةـيموكحلا تاوصألا نم ديدعلا تلاعت امدنع رمتؤملا يف                 
دـقو  ". ةزجان"ةلادع قيقحت ىلع رداق ريغ يداعلا ءاضقلا نأبو ،باهرإلا ةهجاومل ئراوطلا            

. يزـكرملا نـمألا دونج اهسرام يتلا فنعلا ثادحأ نم نيعوبسأ دعب ًالثم رمتؤملا داقعنا مت              
ن يـمظنملا ةاضـقلا نـكل ،ثادحألا هذه يف يداعلا ءاضقلا ىلإ ةموكحلا ءو             جل نم مغرلابو  

نوناـق دـم يـف ةـموكحلا ةـين هـنع ئبنت يذلا رطخلا نيرعشتسم اوناك يدانلاب رمتؤملل                   
تاـعقوت ةحـص تـبث      أاـمم رمتؤملا نم دحاو موي لبق لعفلاب ثدح يذلا وهو ،ئراوطلا             

ىـيحي راشتسملا رمتؤملا سيئرو يدانل   ا سيئر بلط فيك ن    وريثك فرعي  و .ةاضقلا تافوختو 
  .رمتؤملل ةيحاتتفالا ةسلجلا يف ئراوطلا نوناق ءاغلإ ةيروهمجلا سيئر نم يعافرلا
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اـهطبر عـم ىرـبكلا ةيموقلا اياضقلا ضعب نم هفقوم نالعإ ىلع يدانلا صرح               . ٢
  :تايرحلاو نوناقلا ةدايس ةيضقب

ا ةيعرشلا عم   هفوقونالعإ ىلع يدانلا ديكأت رركت       نالـعإو ةيموق فقاوم هذاختاو ةيلودل       
يداـنلا ماـق دـقو      . ىرـبكلا ةيموقلا اياضقلا ضعب يف ةيلودلا ريياعملا ةيجاودزا دض هيأر          

رياـني يـف تـيوكلا هوزغ باقعأ يف قارعلا ىلع برحلا ءانثأ ًالثم نيريهش نينايب رادصإب     
سرام يف قارعلا وزغ باقعأ يف ًاضيأو ١٩٩١  ٢٠٠٣.  

ناـيبلا دقتنا تيوكلل يقارعلا وزغلا أطخل هتراشإ ىلع يدانلا ديكأت عمو             لوألا نايبلا ىفو    
ةدايـس باـيغ قايـس ىلع هزيكرت وه نايبلا اذه يف مهألا نكل              . ةيلودلا ةيعرشلا ةيجاودزا  

ب رياـني   ١٨خيراـتب ناـيبلا ردص دقو       . يبرعلا ملاعلا يف تايرحلاو نوناقلا     ةـيعمجلا مـس    ا 
سراـم    ٢٤خيراتب رداصلا يناثلا نايبلا ىفو      . مويلا تا ذ يف ةدقعنملا يدانلل ةيمومعلا      ٢٠٠٣ 

ةـيبرعلا ةـيروتاتكيدلا تاـموكحلاو تاباختنالا ريوزتو ةيطارقميدلا اياضق ىلع يدانلا دكأ             
بابـسأ   زربأ نإف : "نايبلا ريبعت دح ىلعو . ةمألا ةنحمب هامسا اميف يساسألا ببسلا اهفصوب

ميسجأطخ ةيقيقحلا ةيطارقميدلا ليطعت نأوةمارك الف ةمألا نهو وه ةنحملا هذه  يـقري داكي    
  ."اهنم اهودع نيكمتو ادمع ةمألا لتق ةبترميل إ

ملاـعلا يـف ةـيطارقميدلا رشنب يجراخلا حالصإلل ةيلكشلا معازملا داقتناب نايبلا أدب دقو               
نورمتسـي  نيدبتسمماكح نم ةمألا صيلخت     " وه يلكشلا حالصإلا اذه فده نإ لاقو يبرعلا           

 . ةيئانثتـسا نيناوـقب نوـمكحيو تاباختنالا نوروزيو    اهنوثروي مث مهتايح يدم مهيسارك يف
يـف يفتكي يذلا تاموكحلا فقوم كلذكو ةمألا هذه          بوعشل ميظعلا فقوملا ةاضقلا سرادتو    

  .".المع بوعشلا تبكو الوق ناودعلا ضفرب بلغألا
نكلو اهرادصإ راركت ىلإسيل تانايبلا هذه ةيمهأ عجرتو     يروتـسدلا لدـجلا ةـلاح يف     

حالـصإلا بـلاطم لـكل ًايونعم ًامعد ناك نايبلا اذه لثمف            . اهقلخ يف مهاست يتلا ينوناقلاو    
  .يطارقميدلا

  ةيسايسلا قوقحلا ةرشابمل عورشم دادعإ . ٣
تاباختنالا ىلع يقيقحلايئاضقلا فارشإلا نمضي امب   

،    . ًاديدج ت اباختنالا ىلع يقيقح فارشإ دوجوب ةاضقلا بلطم نكي مل         ةـلادعلا رمتؤم ذنمو
ىـلع ًاـمئاد ًاصـيرح ةاضقلا يدان ناك ةموكحلا لبق نم رمتؤملا اذه تايصوت لهاجت دعبو        
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نوـكي نأ بـجيف ،تاـباختنالا ىـلع فارشإلاب ًايروتسد ةاضقلا فيلكت مت املاط هن                أديكأت  
يروتسدلا مازتلالا اذهل ًاقفو ًايقيقح فارشإلا     ًاـنايب يداـنلل ةـيمو    معلا ةيعمجلا تردصأ دقو  .  

ربمفوـن    ١٣( ةـيمومع ةيعمج لوأ يف تاباختنالا       ىلع ةاضقلا   فارشإ لوح    دـعب  ) ١٩٨٦ 
مهبـلط لالـخ نـم ةاضـقلا دكأ ثيح ،ةريبك ةلالد نايبلا اذهل ناكو ،لوألا ةلادعلا رمتؤم                  

  .فارـشإلا اذـه قـقحتي مل املاط اهنم ءافعإلاب         وأ  ًايقيقح افارشإ تاباختنالا ىلع فارشإلاب      
  :ًالثم نايبلا اذه يف ءاجو

اـهجئاتن نالعإو ةماعلا تاباختنالا ددصب مالعإلا ةزهجأ ضعبو ةيذيفنتلا ةطلسلا تجرد            "
               ، ةـيباختنالا ةـيلمعلا تاءارجإ يف ةقثلل ا  زيزعت ،ةاضقلا فارشإ تحت ترج اهنأ ديدرت ىلع

ضـقلا لاـجرو ،هتاضق ةهازنو ةديح ىلإ بعشلا نانئمطا نم هفرعت امل ا               ناـك نإو ءا    رظن
مهنإـف ،ةـقثلا هذـهب ةـماعلا تاباختنالا ىظحت نأ ىلع نوصرحيو نانئمطالا اذهب نورخفي                
مـهرود نأل كـلذ ؛ةـيلعاف نود ا                    يزمر اًفارشإ نوكي نأ ودعي ال اهيلع مهفارشإ نأل نوفسأي
 هذـهب زواـجتي الو ،ةيباختنالا رئاودلا يف ةماعلا ناجللاو ةسيئرلا ناجللا ةسائر ىلع رصتقي              

يـف مهتباـقر نع ا         . جئاتنلا رصحو زرفلا ةيلمع ءارجإ درجم ةفصلا        ديعب متيف تيوصتلا امأ
مهرودـب ماـيقلا يـف ةديكألا مهتبغر نم اًقالطنا ءاضقلا لاجر نإف مث نمو ،ةيعرفلا ناجللا                 
               ، ةوـجرملا ةدـيحلا اهل نمضي وحن ىلع ةماعلا تاباختنالا ىلع يلعفلا فارشإلا يف ينطولا

يدـيأ نيب اهعيمج ةيباختنالا ةيلمعلا عضوت ثيحب تاباختنالل ةمظنملا نيناوقلا ل            يدعت نوبلطي 
اهيف يرجت يتلا ناجللا ةسائر نولوتيف ،ةاضقلا                ، ةـجيتنلا نـلعتو زرفلاـب موقتو تاباختنالا  

اذـه  لباجتسـي نأ ىـلإو      : "هـنأ ىلإ نايبلا ىهتناو    ". ةسيئروأ  ةماع  وأ  ةيعرف تناك ءاوس    
ةـيلمعلا لـكوت نأ اـمإف       . يزمرلا فارشإلا كلذ نم مهئافعإ يف نوحل      ي ةاضقلا نإف بلطملا   

اـ      يأ مويلا اهجئاتن ةبسنبو اهتمرب اهنم اوفعي نأ امإو ـ اهل لهأ مهو ـ ةلماك مهيلإ ةيباختنالا
   . )١٩("تناك

نوناـق عورشم دادعإب سوملم حارتقا ميدقت يدانلا ررق دقف ،ةاضقلا بلط لهاجتل ًارظنو              
مـظن دـقو    . تاباختنالا ىلع يقيقحلا يئاضقلا فارشإلا نمضي امب ةيسايسلا قو        قحلا ةرشابمل 

وينوي   ٢٧يف تاباختنالا ةهازن نامض ناونعب ةودن يدانلا         ةودـنلا   نأركذلاب ريدجلاو   . ١٩٩٠   
ةفاـضإلاب ،ةودنلل مهتاحارتقا ميدقت ةاضقلا نم بلطو ةاضقلا ةلجم دادعأ يف اهنع نالعإلا مت               

ةرـشابم نوناـق صوصنل تاساردلاو ثوحبلا نم ديدعلا ىلع ةودنلا            تعلطاو روضحلا ىلإ    
ليدـعتب نوناـق عورشـم ساـسأ تناك تايصوت رادصإ نع ترفسأ دقو        . ةيسايسلا قوقحلا 
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نـم  ديدعلا ىلع لمتشا دق عورشملا اذه ن      أركذلاب ريدجلاو   . ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم نوناق      
   :ًالثم تاليدعتلا هذه نمو. ةيباختنالا ةيلمعلا ةهازن نامضل ةحرتقملا تاليدعتلا

  .تاباختنالا ىلع ةماعلاو ةيعرفلا ناجللا ىلع ةاضقلا فارشإ ةرورض. ١
ةصـخر  وأ هرفس زاوج وأ ةيصخشلا هتقاطب عقاو نم ( بخانلا روضح تابثإ ةرورض  .٢
  ...)هحالس ةصخروأ هتدايق 
  .باختنالا لوادج طبض ةرورض.٣
ًالثـم عورشـملا صن دقف      .  ةصلاخ ةيئاضق تاباخ  تنالا ىلع فارشإلا ةهج نوكت نأ     . ٤

  :نأ ىلع
سيـئر باوـن مدـقأ ةـسائرب تاءاتفتسالاو تاباختنالا ىلع فارشإلل ايلع ةئيه لكشُت               "

         ، ةـلودلا سـلجم ءالـكو نم ةثالث مدقأو اهيراشتسم نم ةثالث مدقأ ةيوضعو ،ضقنلا ةمكحم
دـقعتو ،هـتهج نـم ةيمدقألا ي        ف هيلي نم هلحم لحي ،هيدل عنام دوجو       وأ  مهدحأ بايغ دنعو    

             ، ةـيبلغألاب اـهتارارق ردصتو ،ةيرس اهتالوادم نوكتو ،اهسيئر نم ةوعدب اهتاعامتجا ةئيهلا
نـم فاـك ددع اهيف هنواعيو ضقنلا ةمكحم يراشتسم دحأ اهالوتي ةينف ةنامأ ةئيهلل نوكتو                

،   وأ  ةمكحم سيئر ةجردب ،ةلودلا سلجمو ءاضقلا لاجر         ةدـمل نوبدـني     لقألا ىلع اهلداعي ام  
  . "ةئيهلا ةقفاوم دعب لدعلا ريزو نم رارقب كلذو ،ديدجتلل ةلباق رثكألا ىلع ةنس

ال هـن   أًالثـم كـلذ نمو      . نيحشرملا نيب ةاواسملاو باختنالل ةيقيقح تانامض ريفوت      . ٥
ىـلإ نيبخاـنلا ةوـعد نـم ةرـتفلا هذه لالخ مهقوقحو نينطاوملا تايرح سمت نأ زوجي                  

  .امهدحو يداعلا ءاضقلاو ةيداعلا نيناوقلل تانامضلا هذه عضخت نأو. باختنالا
رـشابملا ءاعدالا ىف قحلا نيررضتملا ءاطعإو ةيباختنالا مئارجلا ىلع باقعلا ديدشت            . ٦

ا وأ اًفظوم مهتملا ناك ولو ،ةيباختنالا مئارجلا نع  ماع ا     . طبضلا لاجر دحأوأ مدختسم
ةودـنلا خيراـت تاذب باطخب ةقفرم ةيروهمجل        ا سيئر ىلإ تايصوتلا تعفر ةودنلا روفو      

تءاج ةودنلا هذه     نأهيف ءاج يدانلا سيئر نم       ىـلع ًارخؤم مكتدايس هومتنلعأ ام عم ًابواجت        "  
ناـنئمطا عـضوم نوـكت نأ بـجي ةـيباختنالا ةيلمعلا ةمالس ن              أنم ةبراوم ريغبو ةفاكلا     

  )٢٠()٣٠٠-٢٩٠: ٢٠٠٠يعافرلا ىيحي ."  عيمجلا



 -٣٧٣-

ىلإ   ةراشإلا ردجتو  ةـيمهأ ًالتـحا دـق اهنع ردص يذلا نوناقلا عورشمو ةودنلا هذه ن              أ 
ةـبلاطملا ةـيقوقحلا تاـمظنملاو ةضراعملا ىوقل بلاطم يأ لخت مل هن             أىلإ رظنلاب ،ةريبك    

اذـه رودص خيرات ذنم اهيلإ ةراشإلا نم تاباختنالا ةهازن نامضو ةيباختنالا نيناوقلا ليدعتب              
  .عورشملا

 ٢٠٠٠ماـع  ىـتح رارمتـساب امهلهاجت مت عورشملا اذهو تايصو             تلا هذه ن  أظحاليو  
فارـشإ تحت متت ال يتلا تاباختنالا نالطبب اهمكح ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تردصأ امدنع              

ءاـطعإ يف ترمتسا ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم نوناقل         ٢٠٠٠ماع تاليدعت نكل    . ةيئاضق ةئيه   
    ، اياضـق ةـئيه ىـلع دامتعالا يف اهرارمتسا عم           ةيلخادلا ةرازول تاباختنالا ىلع فارشإلا  

 ٢٠٠٥ماـع تاليدـعت تءاج دقو    . ةيئاضق تائيه امهرابتعاب ةيرادإلا ةباينلا ءاضعأو ةلودلا      
ضـغب   -بخانلا روضح تابثإ نامض لثم ةاضقلا عورشم نم تاحارتقالا نم ديدعلا ذخأل               

ج نم نكل   -!يروفسفلا ربحلا ةصق فرعن انلكو قيبطتلا نع رظنلا        نوناـق ردـص ةيناث ةه      ، 
ةيروتـسدلا ةـمكحملا سيئر ةسائرب ةنجلل اهيلع فارشإلا ىطعي ثيحب ةيسائرلا تاباختنالل             

نوناق ليدعت مت امك ايلعلا    فارـشإلا ءاطعإب بعشلا سلجم نوناقو ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم             
نيقباـس  ةاضق دوجو نع رظنلا ضغبو      . لدعلا ريزو اهسأري ةنجلل ةيناملربلا تاباختنالا ىلع      

ف ،نيتنجللا نيتاه يف نوناقلا ةذتاسأك      نييقوقحوأ  ةيئاضقلا ةطلسلا نم نيسلاج     وأ   ن أودـبي هن    إ 
روتـسدلا نـم     ٨٨ةداملا دوجوبو   . هيلع لياحتلا متي تاباختنالا ىلع يقيقحلا ةاضقلا فارشإ         

ماـمأ اـنه نوـكن نأ نكمي ةيئاضق ةئيه فارشإ تحت تاباختنالا ىرجت نأ ىلع صنت يتلا                  
دـيدجلا نوناـقلاو بعشـلا سـلجم نيناوق ىلع           ٢٠٠٥ماع تاليدعتل ةيروتسد مدع تا      هبش  

 ًاـناجل تسـيل ىهو تاباختنالا ىلع فارشإلل ايلع ناجل دوجو لظ يف ،ةيسائرلا تاباختنالل              
نـع رـظنلا ضغب  ـ تاليدعتلاو نيناوقلا هذه    يدعمو ةموكحلا نأودبي ( ةصلاخ ةيئاضق   

نورسـفي ـ بعشلا سلجم ءاضعأ ضعب   وأ ةيقوقحلاو ةيطا رقميدلا ةضراعملا ىوق ضارتعا
ىـلع فارـشإلا نود طقف ةماعلاو ةيعرفلا ناجللا ىلع فارشإلا هرابتعاب يئاضقلا فارشإلا      

اياضـق تاـئيه راـبتعا ىـلع رارصإلا نع كيهان عبطلاب اذهو         .). ةيباختنالا ةيلمعلا لمجم  
اهصـقني ـ يئاضـقلا اهامسـم مغرب     ـ تائيه ىهو ةيئاضق تائيه ةيرادإلا ةباينلاو ةلودلا   

  .دايحلا
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هتطشنأو ةيمومعلا تايعمجلا لالخ نم هرود يدانلا لامكتسال ةلثمألا ضعب          : ًاثلاث
  )٢١(:٢٠٠٥ماع يف ةفلتخملا 

ءاضـقلا لالقتـسال ديدج نوناق يف يدانلا بلطم ىلع رارصإلل ةيمومع تايعمج             -١
 :تاباختنالا ىلع يقيقح يئاضق فارشإ نامضلو

ام ١٣ يذـلا نوناقلا رارقإب ىلعألا ءاضقلا سلجمو ةموكحلا بلاطت ةيعمج          : ٢٠٠٥وي   
يذـلا نوناـقلا رارقإـب تاباختنالا ىلع مهفارشإ طبر ررقتو            ٢٠٠٤ليربا ذنم ةاضقلا هدعأ       

ءاتفتـسالا ىلع فارشإلا يف ةكراشملا ىلع ةاضقلا قفاو كلذ نم مغرلاب            :  مهلالقتسا نمضي 
دلا نم٧٦ةداملا ليدعت ىلع  ويام ٢٥يف روتس    ٢٠٠٥.  

ويام   ١٣يف يدانلل ةيمومعلا ةيعمجلا يف تاشقانملا تزكرت         لبسـلا ةشقانم ىلع    ٢٠٠٥    
سيـبح لظ يذلاو ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ليدعتب يدانلا هدعأ يذلا عورشملا رادصإب ةليفكلا              

دوـجوب   ةاضقلا بلاطم ةيعمجلا تلوانت ًاضيأو    . ءاضقلل ىلعألا سلجملاو لدعلا ةرازو جارد     أ  
مـه ضاـق     ٥٠٠٠يلاوـح ن    أةيعمجلا هذه يف ًادج مهملاو      . تاباختنالا ىلع يقيقح فارشإ     

يذـلا مهنوناـق رودصـب ،تاباختنالا ىلع مهفارشإ اوطبر ةيمومعلا ةيعمجلا يف نيرضاحلا              
ةيعمجلا تردصأو. رصم يف ةاضقلا لالقتسا نمضي يذلاو هودعأ تارارق ٤    : ةمهم 

يلعفارشإلانع عانتمالا : لوألا مدـع ةلاح يف ةمداقلا ةيناملربلاو ةيسائرلا تاباختنالا    
ةطلسلا نوناق عورشمرارقإ يداـنل ةـيمومعلا ةـيعمجلا هـيلع تقفاو امك ،الماك ةيئاضقلا       
ةيباختنالا ةيلمعلا يلع لماكلا يئاضقلافارشإلاقيقحتب  ةاضقلا بلاطم ذيفنتو ةاضقلا  .  

يناثلا قـيقحتو ةاضـقلا يداـن    هدـعأ اـمك ةيئاضقل  ا ةطلسلا نوناق عورشمب كسمتلا:    
نعيرادإلاويلاملا لالقتسالا     .لدعلا ةرازو  

ربمتبـس ٢موي داقعنالل ةئراطلا ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعد : ثلاثلا فـقوملا ميـيقتل مداـقلا      
  .مهبلاطمل ةموكحلا ةباجتسا ءوض يف اهنع راذتعالاوأ ةكراشملا نم يئاهنلا رارقلا ذاختاو 

تالاصتالاءارجإيف يدانلا ةرادإ سلجم ض يوفت: اعبار. عـم تارارـقلا ذـيفنت ةعباتمو      
وياـم  ١٠يبرعلا  (هتاوطخ ضرعل ةحوتفم تاءاقل روضحل ةاضقلا ةوعدو نيلوئسملا  ٢٠٠٥ ،

ويام ١٤دفولا   ٢٠٠٥(.  
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ىـلعألا سـلجملا ناـك نايحألا نم ديدعلا يف هن          إف ةيمومعلا ةيعمجلا ةيمهأ ىلإ رظنلابو     
ددـع يـف كيكشـتلا ًالثـم اـهمهأ نـم قرطلا نم ريثكب اهجئاتن ةيمهأ                  يف ككشي ءاضقلل    

ىـلإ    ٢٠٠٥ويام ةيعمج يف ًالثم رمألا لصو دقو        . نيرضاحلا ىـلعألا سـلجملا ناـيب ن       أ 
ريبك ًاددع كانه ناب ىواكش هيقلت ىلإ حمل      أدق ءاضقلل    نـم اوسيل ةيعمجلا يف نيرضاحلا نم        ًا   

يدانلا ةيوضعلكشت يتلا ةيئاضقلا تائيهلا ءاضعأ نيب   .يدانلا هافن يذلا رمألا وهو.  
ربمتبس   ٢  ٧يـف ةيسائرلا تاباختنالا ىلع فارشإلا ىلع ةقفاوملا ررقت ةيعمج            :٢٠٠٥ 

ةاضـقلا ظفتـحا نكل ،ةاضقلا لالقتسا عورشمل ةموكحلا ليطعت نم مغرلاب              ٢٠٠٥ربمتبس     
  :عارتقالا ةيلمع ميوقت يف مهقحب

ةيعمجلا هذه يف ةاضقلا كسمت  نامضـب مهتاـحرتقمبو    ةيئاضـقلا ةطلسلا نوناق ليدعت ب 
تاعورشـم دادـعإل ةـنجل     ليكشـتو ،ةيناملربلاو ةيسائرلا تاباختنالا ىلع لماكلا فارشإلا 

مكاـحمو  يكارتـشالا ماعلا ىعدملاو  ةيئاضقلا تائيهلل ىلعألا سلجملا ءاغلإل ةلجاعلا نيناوقلا  
نامضل ةيئانجلاتاءارجإلا نوناق ةعجارمو ميقلا      قـيقحتلا ىتطلـس نيـب لصفلاو تايرحلا          

  .ةيروهمجلا سيئر جمانرب يف تءاج يتلا دوعولل ًاقفو كلذو. ماهتالاو
ةـنجل ليكشـتو ةيـسائرلا تاباختنالا يلع فارشإلا     يدانللةيمومعلا ةيعمجلا تررق امك 

لـماكب  عامتجالا  بةسائرلا تاباختنا ةنجل    ًاضيأ  ةيعمجلا   تبلاط. اهلوح ريرقت دادعإو اهتبقارمل   
،   ١٧٠٠ةداعإو ةنجللا  سيئر تارارق ةعجارمل اهتئيه تاـباختنالا نـع نيدعبتسملا نم ضاق  
عـيزوت يـف ةيئاضـقلا ةيمدقألا ةاعارمو ةيعرفلا ناجللا ةسائرل     ةباينلا ينواعم بدن ءاهنإو
ةلهم ءاضقلل ىلعألاسلجملا حنم ةيمومعلا ةيعمجلا  تررق امك ،ةاضقلا موي ىتح  ربوـتكأ  ١٥   
ءادبإلمداقلا يـف ربوـتكأ   ٢١موي ماصتعا ميظنتو ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق عورشم يف يأرلا     
اوددـه دـق تيوصتلا ءانثأ ةاضقلا   نأانه ركذيو . عورشملا يف يأرلا رادصإ مدع ةلاح  يـف  

 ٣دـفولا   ! ( ةيـسائرلا تاباختنالا نم مهتمذ ةءارب نالعإب بلاطملا هذهل ةباجتسالا مدع ةلاح           
ألا٢٠٠٥ربمتبس  ربمتبس ١٤-٧يلاه ،  يبرعلا ٢٠٠٥  ربمتبس ٤،   ٢٠٠٥ .(  
ربمسيد   ١٦ باـختنا ةـيعمجلا ديعت     . يدانلل ديدج ةرادإ سلجم باختنال ةيعمج     : ٢٠٠٥ 

نوناـقلا رارقإ ةرورض ىلع رصتو ءاضقلا لالقتسال ديدجلا عورشملا نع عفادت يتلا ةمئاقلا              
  :ةاضقلا هدعأ يذلا
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نـمو  . يداـنلا ةرادإل سـلجم تاـباختنا ء       ارـجإ وه يسيئرلا ةيعمجلا هذه فده ناك       
ةقحاـس ةيبلغأب اهلمكأب هتمئاقو زيزعلا دبع ايركز راشتسملا باختنا ن           إةيساسألا تاظحالملا   

ىـنبت ىـلع رارصإلاب قلعتي اميف ةصاخو ،يدانلا هجوت نوديؤي ةاضقلا ةيبلغأ ن              أهانعم ناك   
ةطلسـلل ةـيقيقح لالقتـسا    تانامـض ديكأت ىلإ فدهي ديدج ةيئاضق ةطلس نوناقل مهعورشم       

سيئرـل ةـيقرب     لاـسرإب  ةرادإلاسـلجم ًاضيأ ةيعمجلا تفلك      . رصم يف ةاضقلاو ةيئاضقلا     
ةـيلمع ترـج اـمك    . ةيئانثتـسالا نيناوـقلا عيمجو ئراوطلا ةلاح   ءاهنإبهبلاطت ةيروهمجلا 

ةيعمجلالامعأنمض ةاضقل اىأرل عالطتسا  تناكو .ةيمومعلا   ةاضـقلا يأر عالطتـسا جئاتن    
أدبمل ايضاق ٣٦٥٦ضفر تفشك دق  ةاضقلافارشإ  يـتلا  تاءارـجإلا قفو تاباختنالا يلع     

نـس عـفرل ةاضـق    ٣٧٠٦ضـفر ترهظأ   امك. ةيناملربلاو ةيسائرلا تاباختنالا يف تعبتا  
يلع ٤٣٧٤ةقفاومو ةاضقلل دعاقتلا  يلعفارشإلا  ةباجتـسالا طرشـب ةـماعلا تاـباختنالا       

نوكت نأو ًالماكفارشإلانوكي نأب ةاضقلا بلاطمل   ١٨يـبرعلا   ( ةيئاضـق ةطرـش كانه    
دفولا   ٢٠٠٥ربمسيد   ربمسيد   ١٨،  ةاضـقلا فارشإ ةعباتم ةنجل تنلعأ ةيعمجلا ىفو      ). ٢٠٠٥ 

سرام   ١٧يف اهريرقت نالعإ ةيناملربلا تاباختنالا ىلع        انوعدـي اـمم عبطلاب اذهو      . ٢٠٠٦ 
نـم دنس ىلع ةاضقلا خويش ضعب عم ق  يقحتلل ةيقطنملا ريغ تابلطلا بابسأ دح  أن  أبداقتعالل  
  .ةنجللا ريرقت رودص قابتسا وه ناك ءاضقلا ةبيهب اورضأدق مهنأ 
سرام   ١٧ ىـلإ ةاضـقلا خويـش ةـلاحإ ضفرتو ةيجاجتحا ةفقوب موقت ةيعمج             :٢٠٠٦ 

نوناـقلا وهو   ( مهلالقتسا ىمحي ديدج نوناق يف عورشملا ةاضقلا بلطم ىلع دكؤتو قيقحتلا            
 ٢٥موـي ةـيجاجتحا ةـفقو نع ةيعمجلا نلعتو          ). ٢٠٠٤ليربا ذنم هلهاجت    متيو هودعأ يذلا    

ةداملا ىلع ءاتفتسالا ىركذ يف ٢٠٠٦ويام  روتسدلا نم٧٦   .  
 

قئاقحلا ىصقتل يدانلا لبق نم ةفلكم ناجل اهدعت ريراقت-٢   :  
ةـيعمجلا لـبق نم يدانلا اهلكش يتلا قئاقحلا ىصقت ةنجل ريرقت ريراقتلا هذه ةلثمأ مهأو                

ىدم ثحبل    ةيمومعلا وياـم    ٢٥يـف روتسدلا ليدعت ءاتفتسا ىلع يئاضقلا فارش         إلا   ٢٠٠٥ .
اوفرـش  أنيذـلا ةاضقلا نم ديدعلا تاداهش ىلع دنتسا دق هن           أريرقتلا اذه ةوق حمالم نيب نمو       

رـيغ تاداهشلا داعبتسا ًالثم اهنم طباوضلا نم ديدعلا ىلع ريرقتلا دمتعا امك ،ءاتفتسالا ىلع               
نيذـلا ةاضـقلا تاداهـش عامسـل نيتقلغم عامتسا يتسلج صيصختو اهباحصأ ن              م ةعقوملا 

نـم ديدعلا سروم دقو     . ةعومسملا كلت عم ةبوتكملا تاداهشلا ةنراقمل ءاتفتسالا ىلع اوفرشأ        
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رـمألا لـصو    (قئاقحلا ىصقت ةنجل عم نواعتلا مدعل ةاضقلاو ةباينلا ءاضعأ ىلع طوغضلا            
تـمرتحا دـقف كلذلو     ).  ةماعلا ةباينلل يئاضقلا شيتفتلل ةم    اعلا ةباينلاب نيوضع ءاعدتسا ىلإ    

ءامـسأ ًالثـم رشنت مل  كلذلو ،مهتاداهشب اولدأ نيذلا ةاضقلل جرحلا تارابتعاو ةيرسلا ةنجللا                
ماـظنلل ديدـش جرـح يـف ريرقتلا ببست دقو           . مهتاداهشب اولدأ نيذلا ةباينلا ءاضعأو ةاضقلا     

  :نم ريرقتلا تاصالختساهدكؤت ام ببسب ةصاخو 
لوـق وـه ءاتفتسالا ءارجإ ىلع اوفرشأ ضاق فلأ رشع دحأ نم رثكأ نأب لوقلا نإ                  -١  

  . ةقيقحلا نع ديعب
ةباقر ةماعلا ناجللا ءاسؤرل نكي مل هنإ         -٢ ناـجللا لاـمعأ ىـلع    يـقيقح فارـشإ  وأ    

  .ةيعرفلا
نإ   -٣  ة ناصـح الو مهل لالقتسا ال نيفظومل اهتسائر تدنسأ ةيعرفلا ناجللا نم           % ٩٥ 

ناـجللا كـلت تناكو ،ةاضقلا ةباقر نم امامت تتلفأو ،ةطرشلا لاجر نم بيهرتلل اوضرعتو               
  . يأرـلا ءادـبإ تاـقاطبو نيبخاـنلا روضـح تاـنايب رـيوزتو نوناـقلا كاهتنال احرسم               

ةيئادتبالا مكاحملا ءاسؤر ضعب نإ   -٤ ناـجللا ىـلع فارـشإلا ةاضـقلا تالواـحم قاع      أ 
ناجللا كلت ةيوضع نأشيفنونا قلا كاهتنا ىلع ناعأو ،ةيعرفلا  )٢٢(.  

  :عبارلا مسقلا
  :ةيطارقميدلاو ءاضقلا لالقتسا نع عافدلا يف يدانلا رود

  هعفاودو رودلا دودح
  
  ؟ةسايسلاب لاغتشالا ىنعم امو: رودلا دودح: ًالوأ

ةاضـقلا ةـسراممل يـساسألا ديقلا نأ ىلإ ةساردلا هذه نم لوألا مسقلا يف ةراشإلا تمت        
كلذو   راقولانع جورخلا مدع وه عمجتلاو ريبعت       لا يف مهقح    ًارـظنو . مهتهازـن ىلع ظافحلل   ، 

رصـم يـف يداـعلا ءاضـقلا         لاجر نع يطارقميد ربعم ربكأ هفصوب يدانلا توص ولع        ل  
ضـعب نـم تاداقتنال ةاضقلا يدان ضرعت ام اريثكف ،ةاضقلل ةيمومعلا تايعمجلاب ةنراقملاب              

داقتنالا يتأي ناك ام ًانايحأو     . ةموكحلا نم نايحألا مظع   م ىفو ،اهتاذ ةيئاضقلا ةرسألا ءاضعأ     
  .ةموكحلل ةيلاوملا ةيفحصلا تاوصألا ضعب نم
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يدانلا ضرعت دقو  :ًالثم اهنم ،تاماهتالاو تاداقتنالا نم ديدعلللصفلا اذه ةباتك ءانثأ  

تاـماهتا كاـنهو    . ةـيلقأ مـه يدانلا دوقي نم ن       أو ،ةاضقلا ةيبلغأ لثمي ال يدانلا نإ       . ١
  .يدانلل ةيمومعلا تايعمجلا دادعأ يف كيكشتلا يف ًالثم لثمتت راطإلا اذه يف ةيعرف

نـع مـهل ةيصـخش حلاصمب نوبلاطي        " ءاضقلا لالقتسا " تادايق  وأ  يدانلا تادايق ن    إ . ٢
 .مهطاشن قيرط

لـمعلا دـيلاقت ىلع ًاجورخ لثمي مالعإلا لئاسو ىلإ ثيدحلاب يدانلا تادايق جورخ نإ     . ٣
 ، ءاضقلا ةهازن سمي ام وهو ةسايسلاب ةاضقلل ًاطيروت لثمينأ نكميويئاضقلا  .  

ةـضراعمل  ا ىوـقب رثأتلا   وأ  ؤطاوتلا ةهبش لمحي يسايسلا لمعلا يف يدانلا طروت نإ           . ٤
 ).ةيافك ةكرح ًاضيأ ليقو(نيملسملا ناوخ إلا ةعامج ةصاخو ،ةيرصملا

ةـمظنم  تـبلط اـمنيح كلذ ريثأو ،ينطولا نيوختلا تالواحم ىلإ تاماهتالا تلصو              . ٥
ةيضـق يف يدانلا رظن ةهجو ىلع فرعتلل ةاضقلا يدان سلجم ةلباقم ناسنإلا قوقح ةبقارم               

 .)٢٣(ءاضقلا لالقتسا

  :اهنمو ةعئاش ىرخأو ،زواجتلاو ةنوشخلاب مستتةديدع تاداقتنا كانه نأ ةقيقحلاو 
الو نيـضراعملا نـم دارفألا نم ةعومجم اهدوقي ةاضقلا لالقتسا ةكرح            نإ لوقلا: ًالوأ   

ريهاـمج معد ىلإ ريشت ديناسأ كانهو       .  ةنامألا هصقنت لوقلا اذهو   .  ةاضقلا عومج نع ربعت   
ةـيمومعلا تاـيعمجلا يف ةاضقلل فثكملا روضحلا وه اهلوأ          . ةاضقلا لالقتسا ةكرحل ةاضقلا   

ةقحاـس ةـيبلغأب اهلك ةيباختنالا هتمئاقو زيزعلا دبع ايركز باختنا ةداعإ وه اهيناثو             . ةريخألا
ةـيبلغأ نم دييأتك الإ همهف نكمي ال اذهو  .٢٠٠٥ربمسيد  يف ترج يتلا يدانلا تاباختن   ا يف   

دـيازتل ةـينالقع تاريسـفت كانهو     .. ءاضقلا لالقتسا ةكرحلو هترادإ سلجملو يدانلل ةاضقلا      
روـهمج دـجي ثيح ،يدانلل ةيمومعلا تايعمجلا يف نيكراشملا ةباينلا ءالكوو ةاضقلا دادعأ              

ءالـكوو ةاضـقلا بابش ةصاخو ،مكاحملا يف هنودجي ال ًايطارقميد ًاخانم يد             انلا يف ةاضقلا  
صيـلقتو طلسـتلا ديازت عمو    . مهيلع ةريبك تاطلس يئاضقلا شيتفتللو مهئاسؤرل ثيح ،ةباينلا       

هـتيعمجو يدانلا اهحنمي يتلا ةيطارقميدلا ةيمهأ ديازتت ،مكاحملا يف ةيمومعلا تايعمجلا رود             
  . ةيمومعلا
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وهو يناثلا    دقنلاامأ   يـف تعاشو مهل تهجو يتلا       تاداقتنالا زكرم وهو تاماهتالا رطخ    أ   
ر ام وهف   يموكحلا مالعإلا  لـمعلاب ءاضـقلا لالقتـسا ةكرحو ةاضقلا يدان طروت ضعبلا ه            آ 

  . يسايسلا
هـتقرو ىـف ىـكم دمحأ راشتسملا    كلذب انركذيو . ديدجب سيل ماهتالا اذه نإف عقاولا ىفو 

ليربا١٩ىف مويلا ىرصملا ىف ةر وشنم ( رمتؤملا اذهل ةمدقملا   :هلوقب)  
ةـقالع يـلع موقت ةيدرف يدانلا ةرادإ سلجم تاباختناو            ١٩٣٩ ةنس يدانلا ةأشن ذنمو   "  

نـم مهنـم ةـعامج نأ ساسأ يلع تاباختنالا ترج نأ قبسي ملو ،هئالمزب درف حشرم لك                  
يـلع فنصـي نأ عب      طلا ميقتسم ضاق بحي ال ،اهموصخ نم نيرخآلا نأو ،ةموكحلا راصنأ          

مـهنإ مهنـع لاـقي نأ ةاضـقلا بـحي امنإو ،اهموصخ نم هنأ الو ةموكحلا راصنأ نم هنأ                    
اـم ةـياغ وـه اذهو ،اهفلاخ        وأ  ةموكحلا يوه قفاو ءاوس ،هب نونمؤي ام نونلعي ،نولقتسم          

ةنـس تاباختنا يف مسلا اذه سد مهلدع ريزوو ـ يرسلا ميظنتلا ءاضعأ نكلو ،هيلإ نوعسي    
ساف ١٩٦٨ ساـنلا ئجوـف اـمك ةموكحلا تئجوفو ،هلك بعشلا راظنأ يدانلا تاباختنا تتفلت               

خيراـتب ةاضـقلل ةـماعلا ةـيعمجلا تردـصأو ،اـعيمج يرسـلا ميظنتلا يحشرم طوقسب                 
سرام٢٨نايبب فورعملا نايبلا   ٢٨/٣/١٩٦٨  "..  

ل القتـسا راـيت راصـنأل هجوي ناك طقف ةسايسلا ةسراممب ماهتالا ن           أرمألا ىف بيرغلاو    
.  ةاضـقلا يداـن يـف راـيتلا اذـهل ن          يسفانملا ن يحشرملا نم مدختسي ماهتالا ناكو ،ءاضقلا     

دوـجو لوح لؤاستلل وعدت اهلكو ،ةفلتخم بابسألو ليق تانيتسلا ذنم ماهت  الا اذه نا ةقرافملاو  
لالقتـسا توص   " سارخإ"لقألا ىلع   وأ  ةموكحلا  " ةالاوم"ىوس تاماهتالا هذهل ةيقادصم ىأ      

  :ًاضيأاهتاذ ةقرولا ىف ىكم دمحأ راشتسملا لوقي و. ءاضقلا
نايب دوصقملاو ـ  نآلا اذه علاطي نم" سرام ٢٨  يـتلا تاـنايبلل قباـطم هنأ فرعي    _   

    ، هرسـف دـق   ١٩٦٨ةنـس ةاضـقلا نايب نكلو ،ادغ مهنع ردصت دق   وأ  مويلا ةاضقلا اهردصي  
يـلع ةاضقلا ثيدح مويل     ا نورسفي امك ،ةيكارتشالا بساكملا يلع موجه هنأب ناطلسلا ناوعأ         

،   ١٩٦٨ةنس نايب ناوعأ رسفو ،ةصخصخلل داقتنا هنأ       ةحلسـملا تاوـقلا رودل داقتنا هنأ يلع  
ةريسـمل داـقتنا هـنأ يلع ةاضقلا ثيدح مويلا ناطلسلا ناوعأ رسفيو ،برحلل ةلودلا دادعإو                

يـتلا  دوـيقلا نأ ناـمزلا رـبع نمف ،ةسايسلا يف ةحلسملا تاوقلا كارشإل ةوعدو ،مالسلا                
كسـمتنو ةـمئاق مويلا اهتاذ يه تلازام ،يكارتشالا لوحتلل ةيامح نينطاوملا ةيرحب تفصع              
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اذـهو ،مهسفنأ مه نيدهعلا يف ناطلسلا ءالمع نأو ،ماعلا عاطقلا عيبو ةصخصخلل ةيامح اهب               
  ".ةحيحص ةيطارقميد ةايح ةماقإ يف حبصن يتح ةدشارلا ةفالخلا تطقس ذنم ،مهبأد وه

ثولا ىدحإىفو   اـنن  إ )٢٤(لوـقلا ىلإ بهذ    ١٩٨١ماع يدانلا ةرادإ سلجمل  ةيباختنالا قئا         
ال ةوـقلا سفنـبو نـكلو       . اهكرتعم يف انيدانب  وأ  انسفنأب جزن ال ،ةسايسلاب انل نأش ال ةاضقلا         

رج ام ركذي انلكو    انيداننوئش يف اهسفن تمحقأ ةسايسلا ن       أثدح نكلو   .. انب ةسايسلل نأش    ى 
  ."١٩٦٩ و١٩٦٨يتنس يف 

شاقنلا نم  ًاديزم رمألا اذه قحتسيو    ماـهتا ىـلع    ةديدع  دودر  ةمث ةيرظنلا ةيحانلا نمف     .  
  :ةسايسلاب لاغتشالاب ةاضقلا يدان

ةدـحتملا مـمألا ريرقتو ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشب ةدحتملا ممألا ئدابم نم لكف               . ١
ال هـنأب نيحيرصو نيحضاو اناك  ١٩٨٥ماع نيرداصلا ءاضقلا لالقتسا نأشب      دوـيق دـجوت    

نـع اهيف    نوجرخي يتلا تالاحلا ادع اميف ،عا     متجالاو ريبعتلاو يأرلا يف ةاضقلا ةيرح ىلع        
عافدـلاب ةـطبترم هذه مهتيرح نوكت ن        أىلعو ،ةيئاضقلا ةطلسلاب نيطبترملا كولسلاو راقولا       

مث نمو  هتهازنو ءاضقلا لالقتسا نع    نمضـي نوناـق دوـجو ىـلع ةاضقلا رارصإ دعي الأ                
ةـيرح دـعت الأو ؟قايسـلا اذه يف مهيلع ةبجاولاو ةحابملا ريبعتلا ةيرح ليبق نم م                 هلالقتسا

مهتهازـن ىـلع ًاظافح ةهازنلا دقتفت تاباختنا يف مهب جزلا مدع ىلع مهرارصإ ةحابم ريبعت                
  ؟ةسايس اذه له ؟مهدايحو

لوـقيو  . يروتـسدلا مهفيـلكتب طبتري تاباختنالا ىلع مهفارشإ نع ةاضقلا ثيدح نإ            . ٢
يبرعلاب هتلاقم يف )٢٥(ىرشبلا قراط راشتسملا ويام ١(    ٢٠٠٥: ( 

اـمم مـهفي امك ةسايسلاب الاغتشا مهنم كلذ ربتعي ال بلاطملا هذه نومدقي امدنع ةاضقلاو                "
الاغتـشا بـلاطملا هذـه ترـبتعا اذإو ،ددصـلا اذه             يفىلعألا ءاضقلا سلجم نع ردص        

ةداملا مهيلع اهتبجوأ     يتلاتاباختن  الا ىلع فارشإلا ةيلمع رابتعا نم دبالف ةسايسلاب        نـم   ٨٨   
ةطلسـلا   هتحاتأبجاو وهو   . ةبلاطملا لصأ وه فارشإلا اذه نأل     . ةسايسلاب الاغتشا روتسدلا    

عضـت الأو ،اـهيلع      يئاضـقلا فارشإلا دوجو بجوي امب باختنالا ةيلمع ميظنتب ةيعيرشتلا           
قـقحي نأ دبال هنوك ثيح نم فار        شإلا ةيلاعفب لخي امو رمألا اذه لقرعي ام ةيذيفنتلا ةطلسلا         

 ". ةهازنلاو ةيلالقتسالاو دايحلا
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يذـلا وـه ةيسايسـلا رومألاب لاغتشالا ىنعم ريسفتل مزلملاو لوبقملا ىندألا دحلا ن               إ . ٣
ةنسـل    ٤٦مـقر نوناقلا    (يلاحلا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناقل ةيحاضيإلا ةركذملا هتركذ          ١٩٧٢ .(

ةـلجم يـف يكم دمحأ راشتسملل ةماهلا ةرقفلا هذه ى           لإ ةراشإلا ةيمهألا نم قايسلا اذه ىفو      
 .)٢٦(١٩٨٦ماع ةاضقلا يدان 

ةـلجملا رصقت ال اهيف نم لك ىلع رثؤيو ةايحلا يف ام لكب رثأتي يح نئاك نوناقلا نألو                  "
يـتلا ةـئيبلا ةـسارد ىلإ علطتت لب ةدرجملا ةينوناقلا تاساردلا ىلع اهطاشن              ) ةاضقلا ةلجم (

    ، ،       آو ةنواعم تاسسؤمو مظن نم هميقت امو      نيناوقلا اهيف ىرست ساـنلا ةايح ىلع هلك كلذ راث
. اـهب لاغتـشالا   وأ  ةيسايسـلا ءارآلا ءادبإ مدع نم مهيدانو ةاضقلا هيلع صرح امب ةمزتلم             

 بزـحل زـيحتلا نود يأ ءاضقلا لالقتسا نوناقل ةيحاضيإلا ةركذملا يف دراولا ىنعملاب كلذو       
ةيبزحلا تافالخلا يف   رهاظ يأر مهل نوكي نأ    وأ  بازحألا نم    ساـنلا مومه نع يلختلا امأ      .  

ناسـنإلا قوقح ةياعرو تامرحلاو تايرحلا ةيامح يف ةاضقلا بجاو نع سعاقتلاو مهلامأو             
ةاضـقلل زوـجي ال يـتلا ةيسايسلا رومألا نم اذه نإ ةلوقمب نوناقلا ةدايس أدبم نع عافدلاو                  

،       . بجاولا يف طير  فتلاب ولو نامألا سملتي ليلذ ليوأتف اهيف ضوخلا        ضاـق هـلبقي نأ هللا شاح
  )٢٧(."همومه هقرؤت ال نم نطولا اذه ءانبأ نم سيلف

ىـلع توكسـلا سيـلأو ؟ًايـسايس ًافقوم ريوزتلا نع توكسلا سيلأ             : لءاستن انه نحنو  
يسايسًافقوم  ةاضقلا ىلع ةطرشلا تاءادتعا   ؟ًا 

ط ال ام ةاضقلا تلمح دق ةموكحلا       نإفةيلمعلا ةيحانلا نمو     تاـباختنالا ىـفو    . هب مهل ةقا   
   ، هودـعأ يذـلا مهنوناق عورشم لهاجت لوبق طقف سيل      ةاضقلا نم بولطملا ناك     ًالثم ةريخألا

لب   ١٩٩١ماع ذنم    الـب ةيعيرشـتلاو ةيـسائرلا تاـباختنالا نم           ٍلك ىلع فارشإلاب لوبقلا  ،   
ىـلإ   تلـصو يـتلاو تاـباختنالا هذه يف تعقو يتلا تاكاهتنالا ىلع توكسلاو ،تانامض               

يـساسألا عفادـلا     نعثحبلا ىل   إاندوقي ام اذهو    . تاباختنالا يف ءاضقلا لاجر ىلع ءادتعالا       
  .تاماهتالا هذه مغرب مهلالقتسا نع عافدلا ىلع مهيدانو ةاضقلا رارصإل
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  ءاضقلا لالقتسا نع عافدلا: ةاضقلاو يدانلا رودل يساسألا عفادلا: ًايناث
يساسأ لوءاست نع ةباجإلاب عفادلا اذه يف ثحبلا طبتر     يو لصـفلا اذـه ةـمدقم يف ريثأ     

رصاذامل وهو    اوناـك ولو ىتح ،ةيطارقميدلا ةلودلاو ءاضقلا لالقتسا ىلع ةاضقلا نم قيرف             ي  
؟تايحضتلا ضعب كلذ مهفلك ول ىتحو ،ةلودلل ةيساسألا تاطلسلاىدحإنم ًاءزج نولكشي     

نـع نوعفادـي ةاضـقلا ن       أيف ن   مكت لاؤسلا اذه نع ةباجإلل ةيساسألا ناكرألا مهأ دحأ        
نوينوناـقلا ءاـهقفلا دـكؤي امكو    . هب سانلا ةقثو هتهازن يف لثمتت يتلا ءاضقلا دوجو ةيعرش        

نازيامتم هتهازنو ءاضقلا لالقتسا    يرصنع ن إف لخدـتلا ىـلع ةموكحلا رارصإ ن     أعقاولاو  .  
تاـباختنا  يـف ءاضقلا ةعمس طيروت نأ امك ،ءاضقلا لالقتساب ساسم وه ءاضقلا نوئش يف               

  .رطخ يف هتاذ ةيئاضقلا ةطلسلا ةيعرش دوجو حبصأ انهو. هتهازنب ساسم وه ةهيزن ريغ
ًالثـم    نييكيرـمألا  نيينوناقلاحارشلا ضعب دكؤيو       )     ، نإ ) ١: ٢٠٠٢نوتـسو وريباـش

يـف ،نينطاوملا نع ًاليدب ةوقلا مادختسا ركتحت ةلودلا         نأ  وه ةلود يأ ةيعرشل لوألا ساسألا       
نـم اوـمرح دـقو ــ نينطاوملا ن         إف ،كلذلو . اهينطاومل ةلادعلا ريفوتب ةلودل   ا دهعت لباقم  

اـمأ  . فـنعلا مادختسا نع اوفقوتي نأ مهيلع ـ ءاضقلاو نوناقلل ءوجللا مهيلع ةوقلا مادختسا  
ل وهةاضقلل يساسألا ءالولا نأوه فةيئاضقلا ةطلسلا ةيعرشل لوألا ساسألا       ةاضـقلاو ،نوناقل   

بـجي ال ةاضـقلا ن      أةركف ىتأت قلطنملا اذه نمو      . تناك ايأ ةطلس ي    أل اوعضخي نأ بجي ال   
نأ بـجي يـتلا ةدـيحولا ةطلسلا مه مهريغ نود ةاضقلا نأل ،يسايس طاشن يأ اوضوخي نأ     

  .اهتيعرش ساسأ يه يتلا ةهازنلا اهيف رفاوتت
تاـباختنالا ىـلع ءاضـقلا فارشإ نع هتسارد يف يكم دمحأ راشتسملا هدكؤي ام اذهو                

تاطلـس ىدحإ ناك ن     إو ءاضقلاو " لوقي ثيح   ) ١٠، ص ١٩٩٠وينوي  -رياني ،ةاضقلا ة  لجم(
يـه هـتناكمو هتءافك يف سانلا ةقث نأب نييرخألا نيتطلسلا نع زيمتي هنأ الإ ،ثالثلا ةلودلا                 

 نودـجي ال مث مهتافالخ يف هيلإ ماكتحالل سانلا عفدت يتلا يه ءاضقلا يف ةقثلاف              . هدوجو ماوق 
ىضق امم  ًاجرح مهسفنأ يف   ةطلـس ىلإ ةلودلا تاطلس نم ءاضقلا ريغ دنتسي ام ًاريثك امنيب            .  

الو طلسـت رـيغب ةطلـس هـنأب ءاضقلا درفنيو           . امهريثأتل نيموكحملا عوضخو لاملاو ةوقلا    
 ."هيلع نيمئاقلا يف مهتقثو لدعلل سانلا بح نم الإ ناطلس
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ـمأ هتملك يف ًالثم     يريضخلا دومحم راشتسملا ناسل ىلع  ءاجو       ةـيمومعلا ةـيعمجلا ما      
سرام   ١٧خيراتب ةدقعنملا    سراـم    ١٨موـيلا يرصملا     ( ٢٠٠٦  هـثيدح ًاـهجوم    ) ٢٠٠٦ 

  :ىلعألاءاضقلا سلجم ءاضعأل 
ًاصوصـخ ،دوشنملا حالصإلا مامأ لوألا قئاعلا مكنأ مكل لجسي نآلا خيراتلا نأ اوملعا              " 

لـمألا اذـه ققحي     يذلا نوناقلا رادصإ ريخأت يف مكب عرذتت ةيذيفنتلا ةطلسلا نأ          اوـملعاو  ..  
باـهرإ ةـلواحمو نيروزـملا ةبـساحم مدعو نيدسفملاو داسفلا ةمواقم مدعب مكنأ انخويش                

لـه ؟اـنم نوديرت اذام      : فاضأو"  .سانلا سوفن يف ءاضقلا ةديح نوعيضت امنإ نيحلصملا       
وأ دـيق   الـب تاـباختنالا يلع فارشإلل دادعتسا يلع مكنإ متنأ متلق امك لوقن نأ انم نوديرت                 

مئارـج نم تاباختنالا هذه يف ثدح امع ءايحو ًالجخ رصبلا ضغن نأ بولطملا لهف ؟طرش                
نـم اهيف ثدح امو قحلا الإ لوقن نل هللاو ال ؟اهتمالس نم لانت ال تازواجت اهنإ اهنع لوقنو              
اذـه قـح يـف يـمظعلا ةنايخلا ةبترم يلإ يقرتو نيمرجملا ةاتع يوس اهبكتري ال مئارج                  

  ".بعشلا
ىفاجنـس    يـضاقلاو هيقفلا لوق   يو لالقتـسالاو ةـهازنلا     يرصـنع نإ  ) ١٦٠: ٢٠٠٢(   

وأ رصـنعل زاـيحنا يأ ،قبسـم مكح         وأ  زايحنا يأ دوجو مدع نمضتت ةهازنلاف       . نازيامتم
ًاـيدايح نوـكت يـكلو      . ةضيرملا ةدارإلل ريثأت يأ بايغ ةهازنلا طرتشتو      . رخآىلع فرط   

  .ليضفتوأ فوخ نود ءاضقلاو م كحلا ةراهمو ةءافكب ظفتحت نأ بجي ،ضاقك
ةـيقيقح لئاسو دوجو نامض نكل ةيعبتلا نم ءاضقلا ةيامح طقف سيل هانعمف لالقتسالا امأ               

مـعد  وأ  يجراـخ لخدـت دوجو مدع وه لالقتسالل يفرحلا ىنعملاو           . لالقتسالا معدو ةلافكل  
ةسـسؤمل  ةـيعبت   وأ  ةرطيـس تحت عقي ال نايكلا اذه ن         أهانعم لقتسم نايك دوجوو     . يجراخ

هـن  إًاضـيأ لوـقيو     ). ةيذيفنتلا ةطلسلا يه ىرخألا ةسسؤملا هذه تناك اذإ انلاب امف         ( ىرخأ  
وأ طوغـض   وأ  تاءارغإ  وأ  تاريثأت  وأ  دويق ةيأ نم مهدايحو ةاضقلا لالقتسا نمضي نأ بجي          

ةـيميلعتلا ةءاـفكلا ةاضقلل نوكي نأ بجي لباقملا ىفو      . ةرشابم ريغ مأ تناك ةرشابم تاديدهت     
لكشـي قبـس ام لك      . يبيردتلاو ىناسنالا مه  فلاو ةيعوضوملاو ةيدايحلاو ريمضلاو ةيبيردتل    او

عبطلاـبو  . ةيقادصـملا تاذ ةيئاضقلا ماكحألاو ةلداعلا تامكاحملا دوجول ةيساسألا تانامضلا         
نيـب نزاوـتلاو ةـلدابتملا ةـباقرلا هاـنعم تاطلسلا نيب لصفلا أدبم ن               أءاضقلاو هقفلا دكأ    

  .تاطلسلا
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يـف طـقف سيل ةاضقلا لالقتسا نمضي نأ بجي هن           إىفاجنس يضاقلاو هيقفلا ًاضيأ لو      قيو
: " دـكؤيو . مهئاسؤرو مهئالمز هاجت ًاضيأو لب ،ةيعيرشتلاو ةيذيفنتلا نيتطلسلا نم لك ةهجاوم         

دـنع ضعبـلا مهضـعب نيـبو مهنيب نولوادتي ام ًاريثك ةاضقلا ن              أيف كش ىندأ دجوي ال هن       إ
نوـكي ًاضـيأ امبرو     . مهتالوادم ءانثأ ضعبلا مهضعب يأرب نورثأتي امبر      و. مهئاضقل مهدادعإ 

اهتردـصأ يـتلا ةقباسـلا ماكحألاب       وأ  نوناقلل ةدئاسلا تاريسفتلا ضعبب ًاضيأ نيديقم ةاضقلا        
ةيئاضـق ةرـئاد   وأ ام ضاق ةوعد متي نأ ًادبأ ىنعي ال كلذ لك نكلو          . دالبلا يف ايلعلا مكاحملا   

  .هنيعب مكح رادصإل اهنيعب ةمكحموأ 
ليبس ىلع ضقنلا ةمكحم سيئر بلطف كلذلو      يناـيرغلا ماسح راشتسملا ةرئاد نم لاثملا           

ماـعل تاـباختنالا رـيوزتب اهجاتنتـسا صالختسا نأشب اهرارق ريغت نأ              ٢٠٠٣ربوتكأ يف     
ءاضقلا لالقتسا يف ًالخدت دعي اهنيعب ةيباختنا ةرئادب          ٢٠٠٠ امدـنعو  . ءاضـقلا ةـهازن يف    و 

ضارـتعالا  مدـع   وأ  تاباختنالا  ريوزت  نع يضاغتلا   وأ  هيأر نالعإ مدع ءاضقل     ا نم بلطي  
يـف ءادتعا اذهف ،اهبقاريو اهيلع فرشي هن        أضرتفي يتلا تاباختنالا هذه يف تاكاهتنالا ىلع        

  .هتيعرش ساسأ يه يتلا ءاضقلا ةهازن ىلع ميمصلا
نـم نييرصملا ةا    ضقلا ثح يف مهاست ىرخأ ةريثك لماوع كانه نوكت نأ نكمي عبطلابو           

هذـه نيب نمو    . مهتهازنب ساسملا مدعو ةاضقلا لالقتساب مهبلاطم ىلع رارصإلل مهيدان لالخ         
يتلا ةينهملاو ةيداصتقالا طوغضلا ،رصم يف يلاربيللا يئاضقلا ثارتلا ،ةدايقلا رود لماوعلا            
بابـش ةـصاخو ةاضـقلا ىلع مكاحملا ءاسؤرو لدعلا ةرازو قيرط نع ةموكحلا اهسرامت               

ةـباينلا ءاسؤرو  نيماعلان يماحملاو ،ماعلا بئانلا ىلع ةلودلا اهسرامت يتلا طوغضلاو ،ةاضقلا         
ىـلع ًارارـصإ ةاضـقلا دـيزت  ةيـساسأ تازفحم ربتعت نأ نكم      يهذه لك     . اهئاضعأ ىلع 

توـص نـع نيرـبعملا ةاضقلا خويشو ةاضقلا بابش نم ريبك ددع دكؤي امدنعف               .. مهبلاطم
ركذـتن نأ نكمي انهف مهريمضل ىوس مهيلع ناطلس ال هنأب ةاضقلا لال     قتسا ةكرح نعو مهيدان   

يداـيقلا رودـلا ركذتنو   ١٩٥٢لبق اميف نييرصملا ةاضقلا بيردت يف ةيلاربيللا ةلحرملا رود       
اهـسرامت يتلا طوغضلا ًاضيأ ركذتن امك       . يعافرلا ىيحيو دمصلا دبع يدجوو راصن زاتممل      

مكاـحملا ءاـسؤرل يئانثتسالا رودلاو ،ةاضقلا ىلع يئا         ضقلا شيتفتلا قيرط نع لدعلا ةرازو     
لدعلا ةرازو لبق نم    نونيعملامهو  (ةيئادتبالا   مكاـحملل ةيمومعلا تايعمجلا ىغلي داكي يذلاو       )  

ضـغن نأ نـكمي الو      . اهتيضـقأ ىفو مكاحملا يف رشابملا لخدتلا تالاح ًاضيأ كانه         . ًامامت
ةـيموكحلا حلاصملاو تارازولا يف لمعلل ةاضقل       ا بادتنال ةطبضنملا ريغ ريياعملا نع رظنلا      
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طورـشو دـعاوق يـف للخلا ضعب دوجو نع كيهان اذه ،مهدايح ىلع رثؤت يتلاو اهريغو                 
كـلذ هينعي امو ،نوناقلا مكحب لدعلا ةرازول ماعلا بئانلا عوضخ ًاضيأ كانه             . ةاضقلا تاراعإ 

 .ةماعلا ةباينلا يف نينطاوملا ةقث زهي امم اياضقلا يف يسايسلا لخدتلا ةيناكمإ نم

لهاجت ًالثم نكمي ال ًاضيأو    سـلجم ءاضـعأو لدـعلا ةرازو    رارصإ و ةموكحلاكسمت    
بابـشو لالقتـسالاب نيبلاـطملا ةاضقلا خويش نم لكف          . ةاضقلا نس دم ىلع ىلعألا ءاضقلا     

رثأـت نع الضف مهبتاورو مهتايقرتو بابشلا ىلع رثؤي          امنإ رارصإلا اذه  ن  أنودكؤي ةاضقلا     
ةاضقلا ةقفاوم نود   نسلا دمب ايسفن ةاضقلا باب    ش بابـسأ دـح    أناـك   لاـثملا ليبس ىلع     و.  

 ١٧يـف يداـنلل ةيمومعلا ةيعمجلا يف ةاضقلا عومجو ضقنلا ةمكحم سيئر نيب تاهجاوملا               
رمألا كلذ ناك٢٠٠٣ربوتكأ   )٢٨( .  

زازـتهال ًا   راثم حبصأ يذلا ةماعلا ةباينلا لامعأ يف ةموكحلا لخدت ًاضيأ كلذ ةلثمأ نمو            
وأ ةطرشـلا لاـجر ضـعب صخت تاقيقحتب رمألا قلعتي امدنع ةصاخو ،اهيف نينطاوملا ةقث     

. اـهراكنإ نـكمي ال لدـعلا ريزوـل ةعبات نوناقلا مكحب ةماعلا ةباينلا نإ              فةقيقحو  .  اهتادايق
تنا لحم حبصأ ًالثم بيذعتلاب ةقلعتملا ةيئانجلا ىواعدلا كيرحت         نعةماعلا ةباينلا سعاقتو     داـق   

يـتلا ةجردلل ةدحتملا ممألاب ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةيلودلا ناجللا لبق نم ةيرصملا ةموكحلل              
بيذـعتلاب ةـقلعتملا ىواكشلا يف رظنلل لقتسم زاهج يأ دوجو بايغ ناجللا هذه اهعم تدكأ                

  . )٢٩(رصم يف
ريبك ًاددع لعجت يتلا ةريثك لماوعلا نكل ،ةلثمأ درجم هذهو         ح يف ةاضقلا نم    ًا  رجـض ةلا    

هذـه راـطإ نـع جرخي لماوعلا هذهل يليصفتلا لوانتلاو           . مهلالقتساب ةبلاطملا ىلع رارصإو   
ءاضـقلا ةهازن نامض ةيزكرم وه انه هركذ فلس امم نم يساسألا صالختسالا نكل   . ةقرولا

ماـظنلا نوكي انهف ،ةهازنلا هذه يف سانلا ةقث زتهت امدنعو           . هلالقتساب ةلصلا ةقيثو اهرابتعاب   
نيـب مارـتحالا نـم رـيبك ردـق اهل يتلا ةديحولا ةطلسلل ةيعرش نم ىقبت ام ىهني مكاح                    لا
  . )٣٠(نينطاوملا

،  (نيثحابلا دحأ ماق دقف     . ىرخأ لود يف ةيخيرات قباوس هدكؤت قباسلا جاتنتسالاو        ناـمليرب
لود نـم ددع يف يئاضقلا حالصإلاب ىمس ام براجت نع ةنراقم ةسارد لمعب ًالثم               ) ٢٠٠٠

براـجت ةـيدودحم طاـبترا دـكؤت هتاجاتنتسا يف ةكرتشم مساوق دجو دقو  ةينيتاللا ا                 كيرمأ
 ٢٠٠٠(ًالثـم هتـسارد يف ثحابلا اذه لوقيو         . دالبلا هذه يف يطارقميدلا روهدتلاب حالصإلا     

نإ اهنيح لوقلا نكمي ترفاوت اذإ ةطبارتم ةيرورض تاءارجإ ةثالث كانه نإ            )٦-٥: ماـمأ ا   ن، 
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تاءارجإلا هذهو  .يئاضق حالصإ ةيلمع   ميعدـت ،ءاضقلا لالقتسا نامضو ميعدت يه ريياعملا        / 
ًالثـم   جتنتسا دقو . ءاضقلا زاهج ىلإ نيضاقتملا لوصو ميعدتو ،يئاضقلا زاهجلا ةءافكو ءادأ           

يف يطارقميد طاطحنا ةيلمع يف مهاس دق ًالثم رودافلسلا يف ةاضقلا لالقتسا ىلع موجهلا ن               أ
ن أهـل دـكأت ليزاربلل هتساردبو       . يئاضقلا زاهجلا يف نينطاوملا ة    قث رايهناو تانيعستلا ةيادب   

ببسـب ءاضـقلا لالقتـسا نم لوقعم ردق دوجو نم مغرلاب ،ًادودحم ناك يئاضقلا حالصإلا     
تراـهنا انهو   . بيردتلا جماربو يئاضقلا ءادألاو ةيئاضقلا تاءافكلا معدب مامتهالا يف ريتقتلا         

يـف ريبكلا عجارتلا يف مهاس امم ،يئاضقلا حالصإلا          جمانربلشفو يئاضقلا زاهجلا يف ةقثلا        
  .ةيطارقميدلا

  
  ةيماتخ تاظحالم

ةراـشإلا عـم ،هلالقتساو ءاضقلا ةهازن نيب قيثولا طابترالا ةيمهأ ىلع فلس اميف انزكر               
تـناك كلذـلو رصم يف ةيطارقميدلاو ةاضقلا لالقتسا نع عافدلا يف ةاضقلا يدان رود ىلإ                

عـم بـنج ىلإ ًابنج ريست رصم يف ءاضقلا لالقتسا نمضي عورشم را              دصإب يدانلا بلاطم  
قـيقحت بصـع اهفصوب رصم يف تاباختنالا ىلع فارشإلل ةيقيقح تانامض دوجوب هبلاطم           

ميدـقت اـهزربأ نـمو ةرـيثكلا ىرـخألا يدانلا تامهاسم ىلإ ةفاضإلاب اذه               . ةيطارقميدلا
نوناقلا ةدايس مارتحالفكي امب رصم يف لماش يعيرشت حالصإ لمعب تاحارتقا  .  

ةيعرشـلا ةـمزأب هتيمسـت نـكمي ام لوح ةقرولا هذه ةيادب يف رخ               آ لاؤس كانه ناك  و
ءاـهتنالا ىـلع تكشوأ دق مكاحلا ماظنلل ةيروتسدلا ةيعرشلا تناك اذإو    . رصم يف ةيروتسدلا  

رودو ةيئاضـقلا ةطلسـلا لالقتسا لبقتسم نع لؤاستلا اننكمي لهف ،ًامامت تهتنا دق نكت مل نإ           
  ؟قايسلا اذه يف ةاضقلا يدان

ع ةباجإلل  نيتبلاغناودبت رظنلل نيتهجو كانه ن      أثحابلا دقتعي    ةـصاخو لؤاسـتلا اذه      ن   
هـن  أىـلع هريوصـت نكمي ام اهزربأ ةريثك رومأ ىلع لمتشت يتلاو ةريخألا تاروطتلا عم                

نـع ةـباجإلا    لزتخت ىلوألا رظنلا ةهجو     . ةاضقلا يدانو ءاضقلل ىلعألا سلجملا نيب مادص      
يداـنو ءاضـقلل ىلعألا سلجملا نيب ضراع فالخ        وأ  ةمزأ دوجو يف لبقتسملا نع لاؤسلا       

مكاـحلا ماـظنلاو ةاضقلا نيب قمعأ ةمزأ كانه ن          أىرت يهف ةيناثلا رظنلا ةهجو امأ       . ةاضقلا
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 لبقتسـملا ملاعم لكشت ن    أنكمي يتلا ةمزألا كلت ،ماظنلا اهنم ىناعي يتلا ةيعرشلا ةمزأ ةجيتن            
  .بيرقلا

ةـصاخو قمعألا لكاشملا ىفخت ةيلازتخا يه ىلوألا رظنلا ةهجو نأب ثحابلا داقتعا عمو      
ةـيمهأ كانه نكل ،ةيعورشم ةمزأ ةظحل يف ءاضقلا نم مكاحلا ماظنلا ديري اذامب قلعتي اميف                

ناـمثع راشـتسملا هب ماق طسبم حرش نم لضفأ ثحابلا دجي الو             .  لوألا روصتلا ىلع درلل   
ىـلعألا سـلجملاو ةاضقلا يدان نيب ةقالعلا دودح حيضوتل          ) ٥٨٦  -٥٧٣: ١٩٩٥( نيسح  

نـم   مغرلا ىلعو .  ةقالعلا هذه دودح لوح رظنلا نم ةهجولا هذه عم ثحابلا قفتيو          . ءاضقلل  
راطإلا اذه يف انه اهنم ةدافتسالل ةيمهأ ىري ثحابلا       نإفةرقفلا هذه لوط     راشـتسملا لوـقي   .  

  :نيسح نامثع
لالقتـسا مـعد ىلع لمعلاب ،ةاضقلا يدان        وأ  ءاضقلا لاجر ةيعمج صاص     تخا ن أىلع  " 

نيـب صاصـتخالا اذـه يف جاودزالا ةهبش ثيح نم فواخم ضعبلا ىدل ريثي دق ،ءاضقلا                 
دـيدبتل ىفكيو   . ةيئاضقلا تائيهلل ىلعألا سلجملاو ،ىلعألا ءاضقلا سلجم نيبو ةاضقلا يدان         

نـم ررـكم   ٧٧ةداملا مكحب ـ ىلعألا ءاض  قلا سلجم تاصاصتخا نإ لوقن نأ ةهبشلا هذه  
لاـجرل ةـيفيظولا نوئشـلاب قـلعتت ةيذيفنت تاصاصتخا امإ يه ـ ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق      

ذـخأ يف لصحتت ةيراشتسا تاصاصتخا امإو       . ةراعإو بدنو لقنو ةيقرتو نييعت نم ءاضقلا      
اـمأو  . ةـماعلا ةـباينلاو ءاضـقلاب ةـقلعتملا ةمظنألاو نيناوقلا تاعورشم يف سلجملا ىأر       

ةنسل ٨٢مقر نوناقلاب أشنملا ةيئاضقلا تائيهلل ىلعألا سلجملا  دـعب ـ هـل ىـقب دقف     ١٩٦٩   
لئاسـملا يـف يأرلا ءادبإو قيسنتلاو فارشإلا نم عون ـ    ١٩٨٤ةنس يف هصاصتخا ليدعت   

  .اهتمظنأ ريوطتب ةصاخلا تاعيرشتلا ةساردو حارتقاو ،ةيئاضقلا تائيهلاب ةقلعتملا
نوناـقلا دنسـي نأ عم ضراعتت ال ،ةيراشتسالاو ةيذيفنتلا اهنم ءاوس تاصاص             تخالا هذهو 

رظنلاـب صاصـتخالا ـ مهتباقن    وأ مهيدان وأ ـ ةماعلا مهتيعمج يف نيعمتجم ءاضقلا لاجرل  
ءاضـقلا لالقتـسا معدي نأ هنأش نم اميف ،تايصوتلا   وأ تاحارتقالا وأ ءارآلا ءادبإو ثحبلاو  
،             اجرو. ةاضقلا حلاصم ىعريو   راـقولا مازـتلاو ،ثـحبلا يـف يورـتلا مهنيدو ،ءاضقلا ل

عمتسـت نأ يـغبنيو ،مهنوئشو ءاضقلا نوئش يف ،مهيأر ًامئاد مهل ،لدعلاو قحلاب يصاوتلاو               
اـمزلم نـكي مـل نإو ،هالمهت الو هب ايدهتست نأو ،ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا ناتطلسلا يأرلا اذهل                 

تاـعماجلاك ةيملعلا تاهجلاب نيلماعلا ةيدنأو ةينهملا       تاباقنلا تناك اذإو    . لاوحألا لك يف امهل   
قـلعتي نأـش لـك يـف ىصوتو لوادتتو ثحبت نأ اهتمظنأ مكحب عيطتست ،ثوحبلا زكارمو             



 -٣٨٨-

               ، مهقوـقح ةـيامحو اهئاضعأ حلاصم ةياعرو  ،يملعلا لمعلاو اهيلع موقت يتلا ،نهملا ةيقرتب
رص ـت قي نأ  وعدـي يذلا امو ؟قحل ا اذه لثم ـ مهيدان وأ ـ مهتيعمج يف ةاضقلل نوكي الفأ  

وأ ىـلعألا ءاضـقلا سـلجم مهنـم لكشي نيذلا ءاضقلا لاجر نم دودحملا ددعلا ىلع كلذ                  
لاـجر كلذ   وأ  سلجملا اذه بجحي نأ ىلإ وعدي يذلا امو         . ةيئاضقلا تائيهلل ىلعألا سلجملا   

 -حرـتقملا صنل  ا نإ ؟مهلالقتسا معدينأ هنأش نم اميف ،لوادتلاو ريكفتلاو ثحبلا نع ءاضقلا   
نمضـيو ءاضقلا لالقتسا نمضيو يدانلا هدعأ يذلا نوناقلا عورشم يف صنلا هتدايس دصقي              

ىـغلي ال ،هرـكذ فلـس اـميف ـ      ١٩٩١نوناـق عورشـم هتدايس دصقيو يدانلا لالقتسا     
اذـهل يراشتسالا صاصتخالا عم ضراعتي الو ،ىلعألا ءاضقلا سلجمل يذيفنتلا صاصتخالا            

 ، ةيئاضقلا تائيهلل ىلعألاسلجملاوأ سلجملا  ".  
نـع رـظنلا ضـغبو      . ديناـسألا ضعب اهديؤتف اهيلإ ليمن يتلاو ةيناثلا رظنلا ةهجو امأ          

نـم يرصـملا ماظنلا فيصوت لوح ةيسايسلا مولعلا ءاربخ نيب أشني نأ نكمي يذلا فالخلا                
ماـه دوـجول    ًاـيروتاتكيد سيـلو يوطلس ماظن هن      إًالثم ضعبلا لوقي    ( هتيطارقميد ثيح    ش  

ددع نكل  )يطارقميد ريبك ًا،  يروتسدلا ءاربخلا نم   ًا  لـلخ ةـلاح دوجو نودكؤي ن       يينوناقلاو ن ي 
رـيبخلا فرـتعيو    . يلاـحلا روتـسدلل ةيقادصـملا بايغبو تاطلسلا نيب نزاوتلا يف قيمع           

سطسـغأ    ٤مارهألا  ( ًالثم دجملا وبأ لامك دمحأ يروتسدلا        يـف  لـلخ دوـجوب       ) ٢٠٠٥ 
نيـب سيل اهلك ةيسايسلا ةايحلا ةدقع نأب  هامسأ ام دوجوبو ةيروتسد            لا تاسسؤملا نيب نزاوتلا   

  :هتدايس لوقيف.  بعشلا يدي
نـم نوـكت نأ ماعلا اذه نم ربمتبس يف هباختنا متي يذلا ةيروهمجلا سيئر يلع ىنمتأو                 "

هـجوتلا حـضاو    , ديدج روتسد عضوب موقت ةيسيسأت ةيعمج باختنا يلإ ةوعدلا هتاردابم لئاوأ      
ةـيعمجلا هذـه دـيعت ن       أ و  , ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا لئاسملا تاي     ربك يف 

ةيروتـسدلا تاسـسؤملا نيب نزاوتلا ةداعتسا يلإ ايعس          .. ةطلسلا لكيه يف رظنلا ةيسيسأتلا       ..  
  ."بعشلا يدي نيب اهلك ةيسايسلا ةايحلا ةدقع نوكت نأ يلع صرحلا نم راطإ يف

ةـقيرطب لـطع ًابيرقت نرق عبر ةدمل رارمتساب ئراوطلا نوناق قيب       طت عقاو ن  أركذي امك   
ةـينعملا ةـيلودلا ناجللا هتمدختسا   يذلاريبعتلا تاذ وهو ،رصم يف نوناقلا ةدايس ةلماك هبش         

ربوـتكأ   ٣يـبرعلا   ( ىرشـبلا قراـط راشتسملا امأ       . )٣١(ةدحتملا ممألا يف ناسنإلا قوقحب      
هـتاجرد رـخ    آىلإ ةلودلا ىلع نيرطيسملا قاطن اه       يف لصي يتلا ةلاحلا فصي هن     إف) ٢٠٠٤

ًالثـم اـهنم ةيساسأ تاضارتفا ىلإ ًاضيأ ىرشبلا راشتسملا لاقم دنتستو            ." ةلودلا ةنصخش "ب
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نيـب هـل عايصـنالا       و لـبقتلا نم ةربتعم ةجرد رفاوتب الإ ابعش مكحي نأ مكاحلل ليحتسي           هن  أ
عفدـت لـبقتلا نم ىوقأ ةجردب الإ ه         تلود لامع نيب هتارارق ىضمت نأ هيلع ليحتسي       ، و سانلا

ساـسأ وـه اذـهو    . لاـمهإ ال   و فيوست ال  و خارت ريغب هتارارق ءاضمإل ةكرحلا ىلإ هلامع      
  .مكاحلا ةيعرش

ن إـف يروتـسدو يـسايس حالـصإ دوجول طوغض دوجو لظ يف هن    أجتنتسن نأ اننكميو   
ةحسـملا ىـل    ع ظاـفحلا دـيري ةهج نم وهف       . ةضقانتم ةيعضو يف هسفن دجي  مكاحلا ماظنلا       

لالقتـسا شماـه ةداـيز ًالثـم كلذ نمو ،هيلع طوغضلا ريثأت تحت اهتدايز               وأ  ةيطارقميدلا  
دـقو  . ًاـيقيقح ءاضـق لالقتسا ديري ال ىرخأ ةهج نم مكاحلا ماظنلا نكل            . رصم يف ءاضقلا  

ةـيطارقميد دـيري ال يلاـحلا يسايسـلا ماظنلا ن           أىضم تقو يأ نم رثكأ ًاحضاو حبصأ        
مـل ةريخألا ةفيفطلا تاحالصإلا نإ ىلإ نيللحملا نم ريثك ريشي امك    . نييقيقحءاضق لالقتساو   

يروتاتكيدـلا ماـظنلا ساـبلإ وه ثدح امو ،حالصإلا بلاطم صاصتمال ةليسو ىوس نكت               
ةـهيزن تاـباختنا دوجوب ةاضقلا بلاطم لمحتي ال مكاحلا ماظنلا نأ امك             . ةديدج ةءابع ميدقلا  

يرصـملاب ًاقباـس هـيلإ راشملا لاقملا يف الثم ةعفان نسح             روتكدلا لوقي و. ءاضق لالقتساو   
  :مويلا

"               ، وأ ةوـنع حتفي نأ نكمي قلغملا يوطلسلا اهماظن نأ كاردإلا مامت كردت ةموكحلا نألو
نوناـق عورشم ضاهجإل اهلقث لكب يقلت فوسف ،العف ةفيظن تاباختنا تيرجأ ام اذإ ،رسكني               

لصـحي نأ مكاحلا بزحلا عسوب نوكي نلف ،ةاضقلا يد     ان هب مدقت يذلا ةيئاضقلا ةطلسلا ميظنت      
ةـيبلغأ يلع لصحي نأ لقتسملا ءاضقلا فارشإ تحت يرجت ةلبقم ةيعيرشت تاباختنا يأ يف               

يأ يـف امئاد اوطقس ةموكحلا يحشرم نأ ملعي عيمجلاو          . نيناوق نم هاري ام ريرمت نم هنكمت      
،       ماحملا ةباقن تاباختناب ًاءدب ،روزت مل ةرح تاباختنا        نييفحصـلا ةـباقن تاباختناب ءاهتناو ني

  :ًاضيا لوقيو".ةيضايرلا ةيدنألا تاباختناب ارورم
عورشـمب روفلا يلع تبحرل ءاضقلا لالقتسا يف اقح ةبغارو ةهيزن انتموكح تناك ولو              "

حجنـت مـل امدنع ،مث الوأ نوناقلا اذه يلع فافتلالا تلواح ،كلذ نم الدب اهنكل ،ةاضقلا يدان     
تانامـض يـبلي ال رـخآ نوناـق رـيرمتو هطاقسإ يلع لمعلاو هضفر ،ودبي                 اميف ،تررق   

  ."ةبولطملا لالقتسالا
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كاـنه ن   إلوقلا نكمي كلذلو    . روظنملا بيرقلا لبقتسملا يف مكحتت عبطلاب ةيعضولا هذهو       
مدـعو مكاحلا ماظنلا ةبغر مدع اهزربأ نم ،ةاضقلا بلاطم حاجن نم مجحت يتلا دويقلا ضعب               

لـماوعلا هذـه نـمو      . اهنم ىناعي يتلا ةيعرشلا ةمزأ لظ يف ةصاخو حال        صإلا يف هقدص  
اـمأ  . يداـنلل يلاـملا معدـلا فقو  قيرط نع لدعلا ةرازو اهسرامت يتلا طوغضلا ًاضيأ               

لالقتـسا ىلع مهرارصإو ةيحالصإلا مهبلاطم ببسب مهعم قيقحتلاو ةاضقلا خويشب ساسملا            
سراـم    ١٧يـف ةيمومعلا ةي     عمجلا ةبلاطم ديكأت نع رظنلا ضغبو ،ةاضقلا       ةاضـقلل   ٢٠٠٦   

ةـطبترملا مهبلاـطم ىلع رارصإلا نع ةاضقلا ىنثي نأ نكمي ال هن             إف ،تاقيقحتلا هذه لهاجتب   
  .رصم يف همعدو ءاضقلا لالقتسا ةيامحو مهتيعرش ىلع ظافحلاب

لوقلا ةغلابملا ليبق نم سيلو       كراشـي مل رخآ    نوناق رادصإو ةاضقلا عورشم لهاجت ن       إ 
ةديدج ءاضق ةحبذم ةباثمب نوكيس هدادعإ يف       ةاضقلا مهلالقتـسا نورـظتني ةاضقلا ناك اذإو       .  

ةنسل   ٦٦مقر نوناقلا ذنم دقتفملا      فصـن نم رثكأ ةدمل مهحافك يهتني نأ لقعي ال هن   إ، ف ١٩٤٣ 
( عورشـملا اذه دادعإ مت يتلا ةيرسلا ن         أنع كيهان اذه    . هدادعإ يف اوكراشي مل نوناقب نرق     

اـم اـمأ    . قلقلاب يحوت ءاضقلل ىلعألا سلجملاو لدعلا ةرازو لبق نم        اهب  ) دحأهري مل يذلا    
دـيزي مالـك وهف نيراشتسملا ىلع شيتفتلا نمضتي ال ديدجلا نوناقلا نأ نع دئارجلا يف ليق                 

  !مهلالقتسا قيقحت يف ةاضقلا بلاطمل) فيخس(لازتخا اذهو . ةاضقلا قلق
ىـلع ليلد يهف ةباينلا  ءاضعأو ةاضقلا ىل         ع ىلعألا سلجملا اهسرامي يذلا طوغضلا امأ      

ناـك دـقو    ". ةـموكحلل ىلاوملا  "و يقيقح لالقتسا يف ةاضقلا توصل ضراعملا هاجتالا طبخت        
ءاـجتلا نأ امك  . ريبعتلا يف بابشلا ةباينلا ءالكو قح كاهتنا ةاضقلا خويش لبق نم ًاريبك ًأطخ          

سـلجملا نيـب فالـخلا وه ةيئاضقل        ا ةطلسلا نوناق لطعي ام ن     أبةرات ءاعد   الا ىلإ ةموكحلا  
يداـنلا سيـئر ن     أةقيقحلا فالخ ىلع ءاعدالاب ىرخأ ةراتو ،ةاضقلا يدانو ءاضقلل ىلعألا           

الا اذه ،بعشلا سلجم ىلع نوناقلا      ضرع ليجأت بلط   يـف مكاـحلا ماـظنلا ن       أهانعم ءاعد    
كحلا مامأ ًاماع١٥ذنم ًابيرقت دوجوم نوناقلا ن  أفرعن انلكف   . ةيقيقح ةمزأ  ةرازو ىـفو ةـمو    
ًاـبيرقت نيماـع ذـنم ضورعم  هليدعت دعب ةاضقلا هدعأ يذلا نوناقلا عورشم ن                أامك ،لدعلا   

ءاـطخألا رثكأ نم نوكيس ةاضقلا عورشم لهاجت ن         إلوقلاو  . ىلعألا سلجملاو ةرازولا ىلع   
ة ـقيقح ىـلإ دنتسي ،ةحبذم هرابتعا نكمي امم ،ةاضقلاب مكاحلا ماظنلا ةقالع خيرات يف ةماسج               

نوناقلا نوديؤي رصم ةاضق نم  ٩٠نم رثكأ نإ     عورشـم ن  إرباـص دمحأ راشتسملا لوقي  (  
 % ٢ىوـس ةرازولا عورشم ديؤي الو ،ةاضقلا نم         % ٩٨ددع هديؤي ةيئاضقلا ةطلسلل يدانلا      
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سراـم   ١٧يـف ةـيمومعلا ةـيعمجلا دعب ءاج هتدايس حيرصت           . ىلعألا سلجملا ءاضعأ مه     
ةغيـص رارقإـب يداـنلا بـلاطم ىلع فافتلالا يف ةيقيقح رط             اخم كانه عبطلابو  ). ةريخألا
  ).هدعأ نم ملعن ال( رخ آلا عورشملاو يدانلا يعورشم نيب" ةيقيفلت"

ىـلع توكسـلا مهنـم داريو ،تانامض الب تاباختنالا ىلع فارشإلاب اولبق دق ةاضقلاف               
يـتلا تاءادتع   الا ىلع توكسلا مهنم داري لب ،بسحف كلذ سيل        . اهيف تثدح يتلا تاكاهتنالا   

جرـخي ،مهلالقتـساب ةبلاطملا ىلع ةاضقلا رصي امدنعو         . تاباختنالا يف مهئالمز دض تثدح    
نـع نوعفادـي نيذـلا نـم قـيقحتلا بـلطيو نكمم دايح لك نع ءاضقلل ىلعألا سلجملا                 

ةـهازن ةـيامحو حالصإلاب مهتبلاطم ببسب ةاضقلا خويش نم ديدعلا عم قيقحتلاو             . لالقتسالا
يـف ءاضـقلا لالقتسا ىمحي نوناق ردصي امدنع الإ يهتنت نل ةريبك ةمزأ رداو               ب وه ءاضقلا  

رصـم ةاضـق تمصـيس لـهف ،ةيعورشملا مدع يف            ًاقراغ مكاحلا ماظنلا ناك اذإو    . رصم  
ىـلعو  . رصـم يف ةيئاضقلا ةطلسلا لايتغا ىلع رصم يف يطارقميدلا رييغتلاب ن           وبلاطملاو

ًاـفنآ هيلإ   راشملا هلاق م ةياهن يف ةعفان نسح روتكدلا ريبعت دح        لالقتـسا ةـكرعم قحتسـت       ": 
بـلطت وـل ىتح ةاضقلا يدان فلخ فوقولل يندملا عمتجملا تاعاطق لك كرحتت ن               أءاضقلا  

لالقتـسا  .  يندـم نايصع ىلإ ىتح    وأ  ماع بارضإل ةدوعلا    وأ  ةينويلم ةرهاظم ميظنت رمألا     
لئاـسولاب هرـييغت قـيرط نـع         هسفن نم ماظنلا ذاقنإل ةيقابلا ةديحولا ةكرعملا وه ءاضقلا          

  )٣٢("؟ةكرعملا هذه بعشلا بسكي لهف. ةيملسلا
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  شماوهلا
  

رياربف   ١١يف ةاضقلا يدان ئشنأ      .١ لوألا يساسألا هماظن قفوو    . ١٩٣٩ 
قيثوت وه يدانلا ضرغ ن     إف ،خيراتلا كلذب ةيمومع ةيعمج لوأ هتدمتعا يذلا       

ليهستو مهحلاصم ة   ياعرو ،ءاضقلا لاجر عيمج نيب نماضتلاو ءاخإلا ةطبار       
حلاصـل راـخدالاو نواـعتلل قودنص ءاشنإو مهنيب فراعتلاو عامتجالا لبس            

صـن دقو   . نيلماعلا هئاضعأ نم يدانلا مهدقفي نم رس      أةدعاسمو ،ءاضعألا   
. ةـيمومعلا ةيعمجلا هبختنت ةرادإ سلجم هنوئش ريدي نأ ىلع يساسألا هماظن           

يداـن ىـلع ةرطيسـلا لدعل     ا ةرازو قيرط نع مكاحلا ماظنلا ةبغرل ًارظنو       
نأـب كـلذو يدانلا ميظنتب       ١٩٦٣ةنسل نوناقب يروهمج رارق ردص ةاضقلا         

نوـكت نأ ىـلع ،نيبختنم نيرخآو نينيعم ءاضعأ نم هتارادإ سلجم فلؤي             
رـيزو ردصي نأ ىلعو ،ماعلا بئانلل هتلاكوو ضقنلا ةمكحم سيئرل هتسائر            

ًاوـقفاو مث يدانلا ةاضقلا ع      طاق دقو . تقؤم ةرادإ سلجم ليكشتب ًارارق لدعلا     
ةنسل   ٣٢مقر نوناقلل يدانلا عوضخل ضضم ىلع        تاـيعمجلا نأشب    ١٩٦٤   

فـقوملا دعبو   . مهنم بختنم ةرادإ سلجم دوجو يف مهنم ةبغر كلذو ةيلهألا         
ـنايب هرادصإو   ١٩٦٩ماع يف ةاضقلا يدانل فورعملا ينطولاو يطارقميدلا          ًا 

سرام   ٢٨خيراتب   ف ةاضقلا جز ضفري    ١٩٦٩  داـحتالا  ( دـحاولا ميظنتلا ي      
لالقتـساو تايرحلا بايغ     تناك ويلوي ةميزه بابسأ نأ ربتعيو     ) يكارتشالا  

تايرحلا ةدوعب ىوس نوكت نل ةلتحملا ضرألا ةدوع ن         أىلع هديكأتو ءاضقلا    
ةنسل   ٨٤مقر رارقلا ردص كلذ دعب ،ءاضقلا لالقتساو نوناقلا ةدايسو            ١٩٦٩ 

ًاسـيئر ةرهاـقلا فانئتـسا ةمكحم سيئر ن         م يدانلا ةرادإ سلجم لكشي نأب     
ةـيئادتبالا ةرهاـقلا ةمكحم سيئرو فانئتسا سيئر بئان مدقأو ماعلا بئانلاو            

ضعب ريخألا يروهمجلا رارقلا اذه يف نعط دقو        . ةرهاقلا ةباين سيئر مدقأو   
ةـكرعملا ةداـق زرـب      أنـم يعافرلا ىيحي راشتسملا ناكو       ( ةاضقلا لاجر   

ةحبذملا تارارق ءاغلإو   يدانلا ةدوعل ةيئاضقلا   نينعطلاب ( ضقنلا ةمكحم مامأ   )  
ةنسل   ٧٦مقر   ةنسل ٤٣مقرو  .  ق ٤٣   ٢٩يـف ةـمكحملا تـمكحف    .)  ق٤٥ 

مقر رارقلا ءاغلإب     ١٩٧٧ةنس ربمسيد    ةنسل  ٨٤  رـثألا ميدع هرابتعاو  ١٩٦٩   
) ،   ).٥٨٠-٨٧٩: ١٩٩٥نيسح نامثع
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سيئرـلا لـمجل    ا دماح دمحم راشتسملا تاريدقت ىلع دمتعت ماقرألا هذه         .٢
ىـتحو   ١٩٩٠نـم ةرـتفلا يف سلجملا سأر يذلاو ةلودلا سلجمل قبسألا              

  .٢٠٠٤سرام يف هتلباقمب تفرشت دقو . ١٩٩٣
ف يدانلا  يفةيوضعلا تالجسل ًاقفوو     .٣ ىتح مضي    هنإ  ليربا   ٧  ددع  ٢٠٠٤   

وضع ٨٧١٥ ددعلا اذه    ىلإفاضيو  . ًا  و نيبستنملا ءاضعألا نم ًاوضع      ٥٥   
ةاضقلا نم ًاوضع   ٢٠٠ نيدعاقتملا   اـيركز راشتسملا ةدايس     يلحمس دقل و    .     

نـع  لوئسـملا فظوملا لبق نم مقرلا ىلع عالطالا           بًاروكشم زيزعلا دبع    
ريتسـجاملا ةلاـسرل     يدادـعإ  ءانثأةيوضعلا نأشب هعم ثيدحلاو ةيوضعلا        

لوئسملا فظوملا    يلحضوأ دقو   . يدانلانع ةروكذملا    لمتشـي ددعلا اذه     نأ   
ةيونسلا مهتاكارتشا دادسب اوماق نيذلا ءاضعألاددع ىلع طقف    ماع يف   ٢٠٠٣ .

ًابيرقت لصت ةيوضعلا نأ يلدكأ دقو  وضعفالآ ١٠ ىلإ   .  
نوـلثمي مـهو ًاوضع       ١٥يدانلا ةرادإ سلجم ددع      .٤ نـم   ٥ :يلاـتلاك    

          ، نيدعاقتملا نم مهدحا نوكي نأ ىلع ،ضقنلاو فانئتسالا مكاحمب نيراشتسملا
باينلا ءاسؤرو ءاضعأ نم٥و مكاحملا ءاسؤرو ةاضقلا  نم٥ىلإ ةفاضإلاب ة      
دـيكأت يف ةبغرلا مدع يدانلا زومرو ةاضقلا نم ديدعلا نم تسمل دقو              .٥

نأ ودـبي عبطلاـبو     . يدانلا ىلع طغضلل لاومألا هذه ةرازولا مادختسا ةركف       
دقل عبطلاب نكل   . عوضوملا اذه ىلإ ةراشإلا نم مهعنم     يةاضقلا ةماركو ففعت    

نيـمتهملا لك فرعي ثيح       ٢٠٠٦ةمزأ عم حطسلا ىل     ع رمألا اذه رهظ    ن أ، 
الو . يداـنلا فقاوم ىلع طوغض ةسراممل معدلا اذه تعنم دق لدعلا ةرازو           

ديدعلا ىلإ لاؤسلا هيجوت  ( ٢٠٠٦ةمزأب هتيمست نكمي ا  مع ةقرولا هذه ثدحتت   
مهتاحيرصـتو مهيداـن راـطإ يـف مهطاشن ببسب ضقنلا ةمكحم زومر نم           

يسـيواطسبلا ماشـه نيراشـتسملا ةلاحإ ىلإ لصو يذلا ر           مألاو ،ةيمالعإلا 
ضقنلا ةمكحم سيئر يبئانيكم دومحمو    .)بيدأت سلجم ىلإ 

يـف    ٤٠/٣٢ مـقر ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا يرارقب ةدمتعملاو        . ٦  ٢٩ 
يف ٤٠/١٤٦مقرو  ١٩٨٥ربمفون  لوألا نوناك ١٣    .١٩٨٥ربمسيد /  

ىفاجنس . م. ل ذاتسألا ةاماحملاوةاضقلا لالقتسا ررقم هدعأ يذلا ريرقتلا  .٧
ويلوي   ٣١خيراتب   يداصتقالا سلجملاب ناسنإلا قوقح ةنجل نم فيلكتب        ١٩٨٥   

 ىدـحإ  .E/CN 4/sub.2/1985/18مقرـب ةدـحتملا ممألاـب يعامتجالاو    
هللا دـبع نيسـح نامثع راشتسملا لبق نم ريرقتلل ةققدملا ةيبرعلا تامجرتلا             

  . يعافرلا ىيحي راشتسملل ةيئاضقلا ةطلسلا تاعيرشت باتك يف ةروشنم
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سلجملا اذه تاعامتجا    نأًالثم لمجلا دماح دمحم راشتسملا يل دكأ دقو          .٨  
داري ثيح انل ريزولا ةوعدب      أجافن انكو . " لامعأ لودج هل سيل وه و ةينيتور        

ضرـتعي ناـك هن   إف كلذلو." ةشقانم نود ةموكحلا هديرت ام ىلع ةقفاوملا انم  
نكل  .لاحلا اذه ىلع مغربو  ،تايحالصلا مودعم سيل سلجملا اذه   " مـكحت " 

تاعورشم رارقإو يف رظنلا ةطلس هيدل سلجملا اذه ن أالإ ،ًالثم هيف ةموكحلا     
  .رصم يف ةيئاضقلا ةطلسلاب ةصاخلا نيناوقلا
ةنسـل    ٤٦مـقر نوناـقلا وه ةيئاضقلا ةطلسلل يلاحلا نوناقلا           .٩  ١٩٧٢ .

رارقب ردص دق نوناقلا اذه    نأةقرافملاو   ناملربلا نم سيلو ،نوناقب يروهمج    
ديدجلا نوناقلا ن   إف هل ةقباسلا نيناوقلاب ةنراقمو    . ةحبذملا نم تاونس ةدع دعبو    

مـقر نوناـقلا      نإفةاضقلاو ءاهقفلا نم ديدعلل ًاقفوو      . ًالاح لضفأ نكي مل     ٦٦ 
،            ١٩٤٣ماع رداصلا    رصـم يـف ءاضـقلل لالقتسا ققحي نوناق لضفأ ناك  

،        ئاطعإ ثيح نم ةصاخو    ةاضقلا نوئش يف لدعلا ةرازول ةدودحم تايحالص ه
دوـجوو ءاضـقلل ىلعألا سلجملا فارشإ تحت ءاضقلا نوئش ةفاك دوجوو            

ةاضـقلا ن   أمـهألا ةـقرافملاو     . ءاضقلل ىلعألا سلجملا يف ةبختنم رصانع     
يـف ءاضقلا لالقتسا نمضي نوناق لضفأ نوكي نأ فسؤملا نم هن            أنودكؤي  

رداصلا نوناقلل ةيحاضيإلا ةركذملا ربتعتو     . لالتحالا دهع يف ردص دق رصم     
ةيعجرم   ١٩٤٣ماع   لثمي الو  . ةاضقلا لالقتسا نع ثيدحلا دنع ةاضقلل ةمه      م 

نيناوـقلا نيـب لضفألا هنكل ،ءاضقلا لالقتسال ةروص لضفأ           ١٩٤٣نوناق    
ناـك اـم ًارـيثكو      . رصم ىف ةيئاضقلا ةطلسلا ميظنتل تردص ىتلا ةيلاتتملا       

،     ليلجلا راشتسملا  دكؤي ىعافرلا ىيحي ةاضقلا تدعو   ١٩٤٣ماع ةموكح ن    أ   
تاـموكحلا لـك انتلذـخ دقو تقولا كلذ ذنمو          . لماكلا مهلالقتسا ققحتي ن   أب
  .ةبقاعتملا

ريزو ملع وبأ يربص دمحم ناسل ىلع تءاج يتلا ةمه          ملا تاملكلا نيب نمو   
ثك يتلا ةرقفلا كلت ،نوناقلا رادصإب لافتحالا ءانثأ ١٩٤٣ماع لدعلا    اـم ًارـي    

. " ةاضـقلا يداـنل ةيمومعلا تايعمجلا يف اهعمسنو ةاضقلا ةلجم يف اه           ؤرقن
نصـح ريخو هسفن ةرارق نم اهدمتسي يتلا كلت يه يضاقلا تانامض ريخف             
لـجرلا نع شتف يضاقلل تانامض نع شتفت نأ لبقف ،هريمض وه هيلإ أجلي              

يب نكي مل نإ ًايضاق  هنم ماسولا عنصي نلف   . ةلودلا ماسو تحت   سـفن هـيبنج ن    
  ."هلالقتساو هناطلسل يضاقلا ةبضغو يضاقلا ةماركو يضاقلا ةزعو يضاقلا

يف ةنيعم رظن ةهجول ضقنلا ةمكحم سيئر رصتنا ًالثم ٢٠٠٢وينوي يف  .١٠  
دـعاقم عـيمج ىلع يدانلا تاباختنا ءارجإ ةداعإب نيعم ىأرل زاحناو يدانلا          
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دق  ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم    ٩ىأرل ةقفاوم   ( يدانلا   ةـيعامج ةلاقتـسا اوم    
يداـنلا سأري ناك يذلا زيزعلا دبع ايركز راشتسملا نم صلختلا يف ةبغر             

سيئر بلط دقو   ). ٢٠٠١وينوي نم أدبت تاونس ثالث يه هباختنا ةدم تناكو          
ًاسيئر هفصوب ةاضقلا يدان نم ىلعألا ءاضقلا سلجم سيئرو ضقنلا ةمكحم           

يدانلا دعاقم عيمج ىلعتاباختنالا ءارجإ يدانلل  ةيمومعلا ةيعمجلل  .  
وضـع وـهو يدانلا ةرادإ سلجمب ةقباسلا تادايقلا          ىدحإتلأس امدنع    .١١  

ةلباقملا (ًايلاح رصم يف ءاضقلا لالقتسا يف هيأر نع ىلعألا ءاضقلا سلجمب         
اهدـكؤي تاداهشـب   " لقتسم رصم يف ءاضقلا ن   أدكأ  ) ٢٠٠٤ليرب  أيف تمت   

يـف نذإ رـيكفتلا اذاـمل هتلأس         ."رصم اوراز نيذلا ملاعلا يف ءاضقلا زومر        
، أهنع ثيدحلاو ةيئاضقلا ةطلسلل ديدج نوناق رادصإ  ءاضقلا لالقتسا نمضي هن

ديدعلا يف سلجملا ءاضعأ دكؤيو     ." لالقتسالا نم ديزم  "لجأ نم كلذ نإ     : لاق
ةـقرو ًالثـم رظن    ا. رصم يف ءاضقلا لالقتسا نامض ةيلودلا تارمتؤملا نم       

نطنـشاو يف يلودلا كنبلل رمتؤم ىلإ ماعلا بئانلا         راشتسملا ديسلا نم ةمدقم     
  .٢٠٠٠ماع 
سطسغأ   ٣١يف تردص يتلا نيناوقب ةيروهمجلا تارارقلا        .١٢ يه ١٩٦٨    :

ةنسل   ٨٢مقر رارقلا    رارقلاو ،ةيئاضقلا تائيهلل ىلعألا سلجملا ءاشنإب   ١٩٦٩   
مقر رارقلاو ،ةيئاضقلا تائيهلا ليكشت ةداعإب        ٨٣مقر نوناقب    ماعل   ٨٤   ١٩٦٩ 

ةنسل   ٨٥مقر رارقلاو ،ةاضقلا يدانب صاخل      ا ةـيقرتو نيـيعت نأشب      ١٩٦٩   
ءاشـنإب صاـخلا يروـهمجلا رارقلا كانه ناكو         . ةيئاضقلا تائيهلا ءاضعأ  

ءاشـنإ طاـبترا ن     إف عبطلابو .  ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ةيادب ايلعلا ةمكحملا     
يف نوككشتي   ةاضقلا نم نيريثك لعج تارارقلاو خيراتلا اذهب ايلعلا ةمكحملا          

ةدحو ىلع            ءادتعا لكشي ًانايك اهرابتعابو ،ايسايس ايلعلا ةمكحملا مادختسا ىدم
  .ءاضقلا

فـلأ لـمعي مكاحلا ماظنلا نإ       : " يل ةاضقلا خويش دحأ ريبعت دح ىلع       .١٣
يـف طيسـب لماع    ١٠٠٠عامتجا نم رثكأ امبر ،ضاق ةئام عامتجال باسح           

  ."ةكرش
قو لك يف ةاضقلا يدان نإ      لوقن الو  ةاضـقلا لالقتـسا نـع ًاعفادم ناك ت          

ةيطارقميدلا تالهؤملا هيدل يدانلا نكلو ،تاودألا هذه مادختسابو ةيطارقميدلاو 
. لـماوعلا نم ديدعلا ىلع كلذ دمتعيو      . حاجنب رودلا اذه  ءادأ  نم هنكمت يتلا    

ماع يدانلا ةرادإ سلجم هعضو يذلا يساسألا ماظنلا عورشم نإ ًالثم ركذيو            
طعي ناك  ٢٠٠٠ لـباقم يـف يداـنلا ةرادإ سلجمل ًادج ةعساو تايحالص ى             
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نـم دـيدعلا ءادـبإ نـكمي عورشملا اذهو          . ةيمومعلا ةيعمجلا رود صيلقت   
  هتيطارقميد ىدم ىلع تاظحالملا

يـتلاو ةيرهشـلا ةـلجملا    : ةاضقلا ناونعب نيتلجم ةاضقلا يدان ردصيو  .١٤
صصخت ةيلصف ىرخأو ،يدانلا ةطشنأ ضرعو تالاقملاو تاشاقنلل صصخت     

ىتحو   ١٩٩١نم ةرتفلا ىفو    . ةينوناقلا تاساردلاو ثاحبألل   ءاـغلإ مت   ٢٠٠١   
( طقف ةينوناقلا تاساردلل صصخت ةلجملا تناك ثيح ،ًابيرقت ةيرهشلا ةلجملا           

نـكل  ). ةلجملا ريرحت ةرسأل ةيحاتتفالا تالاقملا ضعب ىل      إةفاضإلاب عبطلاب   
يرهش لكشب ردصت ال ةيرهشل     ا ةلجملا ن  إف ةيلمع تارابتعالو ًايلاح هنا ركذي     

ةاضقلا رظن ةهجو مهفل اميظع " ًازنك" يداقتعا يف ةاضقلا ةلجم ربتعتو. مظتنم
  .رصم يف نوناقلاو  ةاضقلا نوئش نم ريثكلا ىف  ةاضقلا يدانو

بيلاـسألا يـف يدانلا اهمدختسي يتلا تاودألا صيخلت نكمي ال عبطلابو     .١٥
قاروأ ضـعب ليلحتو ةظحالم ىل     ع ةينبم طقف بيلاسألا هذه نكلو     . ةروكذملا
  .ثحابلا اهب ماق يتلا يدانلا ةطشنأو

رـبتعي دـق اـمبر  تاماهـسإلا ريبعت مادختسا ن            أىلإ ةراشإلا ردجتو     .١٦
ماق يتلا تامهاسملا هذه ضعب يف ضعبلا رظن ةهجو نم قيقد ريغ ًاحلطصم    

ءا ضقلا لالقتسا نمضيل نوناق عورشم دادعإ نأربتعت ةقرولا هذهف . يدانلا اهب
 وـه نوناـقلا اذه رادصإ ليطعت نأ نم مغرلاب اذه          . ةاضقلا يدانل ماهسإ وه   

  .عرشمو ةموكح ةمهم
ىـلع دـيكأتلا ةـيعمج    . ناونعب  رباص دمحأ راشتسملل ةيعمجلا ضرع     .١٧

ربمتبس ددع ،ةاضقلا ةلجم    . هئاضعأ تالوادم ةناصحو ةاضقلا يدان لالقتسا     
سطسغأ ـ ٢٠٠٣  ٢٠٠٤.  

ماـعو   ١٩٩١ماـع يعورشم نيب ةنراق      ملا ليصافت يف ضوخلا نودو     .١٨  
عورشملل ةفيفط تاليدعت تلمح يتلا ةماعلا ةفسلفلا ىلإ ةراشإلا نكمي           ٢٠٠٤  

يوضـع ةلابرد ىجانو يسيواطسبلا ماشه نيراشتسملا تلأس امدنعو    . ديدجلا
ادكأ نيعورشملا نيب فالخلا نع     ٢٠٠٤ماع عورشم دادعإ ةنجل      نيءاقل يف      

 ١٩٩١ يماع نيب ام تاونسلا ةربخ ىلإ دوع      يو فيفط فالخلا نإ   . نيلصفنم
ىوـقو يقيقح نزاوت دوجوب مامتهالا تعدتسا يتلا تاربخلا كلت          .. ٢٠٠٤و  

دوجوب مامتهالا عم ،ةاضقلا يدانو ءاضقلل ىلعألا سلجملاو لدعلا ةرازو نيب           
  .ءاضقلل ىلعألا سلجملا يف بختنملا توصلا

  :يف دوجوم نايبلا صن .١٩
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٢٠. ، ص نم ركذلا قباس يعافرلا ىيحي ص ىلإ٢٩٠   ٣٠٠.  
يدانلل ةيمومعلا تايعمجلل ةيئاهنلا تارارقلا لوصأ رفوت مدع ىلإ رظنلاب         .٢١

ءزجلا اذه دمتعي     ،دالبلا جراخ هدوجول ثحابلا ى    دل هتابتاكمو  ماـع نم ةلثمأ   ( 
يدانلا طاشن نع   ٢٠٠٥ فحصـلا ضعب ىلع دمتعت ةعيرس تاصخلم ىلع        )  

ماع يف يدانلل ةيمومعلا تايعمجلل     ًاصخلم طقف ءزجلا اذه لوانتيو    .  ةيرصملا  
صخلمو ٢٠٠٥ ءاتفتـسالا يف ةاضقلا ةكراشم لوح قئاقحلا ىصقت ريرقتل          ًا،   

يف يروتسدلا ليدعتلا     ىلع ويام   ٢٥  ةـيمهأ كانه نأ ثحابلا دقتعيو      . ٢٠٠٥ 
هئارثل هتاذ دح يف      ٢٠٠٥ماع يدانلا طاشن ةساردل ةريبك       لـقن يـف هتيمهأ    و 

نـكمي الو   . ةـبخنلا زواجتت امبر ،عسوأ تاقاطن ىلإ ءاضقلا لالقتسا ةيضق         
سرام ١٨ يفهتايعمج يف ًاصوصخو ةيردنكسإلا يدان رود راكنإ         ىفو      ١٥ 

لماكلا فارشإلا ةاضقلل حاتي نأ     ةرورض ىلع تدكأ يتلاو    ٢٠٠٥ةنس ليربأ     
اهتياهن ىتح اهب لصتي ام لكو تاباختنالا ىلعيقيقحلاو  .  

وـيلوي    ٣خيراتب يبرعلا ةديرجب روشنم ريرقتلا صن        .٢٢ ناوـنعب  ٢٠٠٥     :
  .ءاتفتسالا ةعيدخ حضفي رصم ريمض
رـمأ وه تاباختنالا ىلع  فارشإلا مدعب ةاضقلا ديدهت  نإ اضيأ ليق دقو  .٢٣  

نـم ةعزتنم ةيضقلا هذهو     . نوناقلا مارتحاب مهب طونملا مهرود نع مهجرخي      
ىـلع فارـشإلا ةيضـق تطبر ةاضقلا يدانل ةبقاعتملا تايعمجلاف           . اهقايس

ةطلسـلا فارشإ تحت اهتمرب نوكت نأب اهتهازنل تانامض رفاوتب تاباختنالا           
فصـتنم ذـنم هومدـق ،ةاضقلا       ىلع ديدجب سيل بلطم وه اذهو       . ةيئاضقلا
لاـمعإ متي ىتح تاباختنالا ىلع فارشإلا مدعب يعامجلا ديدهتلاو     . تانينامثلا

نوناـقلا ىـلإ دنتسـي قـح وه ةيروتسدلا ةيعرشلا مرتحتو نوناقلا حيحص              
لـمعب نوناقلاو روتسدلا نع عفادي نأ لواحي نم مامأ انه نحنو            . ةيعرشلاو

قـيبطتلا لواـحي نم ةهجاوم يف ،اهته        ازن يف نوعطم ريغ ةيقيقح تاباختنا     
اذـه ببسـب ثدـحت يتلا تاسرامملا تناك ايأ هنع عفاديو نوناقلل ئزتجملا             

ةـبيعم نيناوـقلا هذه نم      ًاريثك ن أنع كيهان ،ئزتجملا قيبطتلا      أـجلي الو   .  
مرتحت ثيح ،ةيطارقميدلا لودلا نم ديدعلا  يف لولحلا هذه لثمل ًابلاغ ةاضقلا             

تاـيرح مرـتحتو عـمتجملا موـمه نع نيناوقلا ربعت ث            يحو نوناقلا ةدايس  
ىـقبت امع نوعفادي نم نيبو   ةيعرشاللا نيب عارص ةلاح يف نحن. نينطاوملا
  .ةيعرشلا نم

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-jul-
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: يعافرلا ىيحي راشتسملل دادبتسالا ةهجاوم يف ةاضق      : باتك يف روكذم   .٢٤
يرصملا بتكملا  . تاباختنالا ةنحمو ءاضقلا لالقتسا باتك نم ثلاثلا ءزجلا       

  ٢٠٧ص .  ٢٠٠٠. ثيدحلا
وياـم   ١يـف رداصلا ددعلا ،يبرعلا ةديرج ،يرشبلا قراط راشتسملا           .٢٥  

٢٠٠٥.  
ددـعلا ،رشع ةعساتلاةنسلا ،ةاضقلا ةلجم ةيحاتتفا ،يكم دمحأ راشتسملا           .٢٦
وينوي -رياني ،لوألا رصم ةاضق يدان رشانلا١٩٨٦  ،.  

لوألا ددـعلا ـ ةرشـع ةعـساتلا ةنسـلا ،ةاضـقلا ةلجم ةيحاتتفا نم        .٢٧
يكم دمحأ راشتسملا ةلجملا ريرحت سيئر ملقب١٩٨٦وينوي /رياني  . 

سـلجم ىـلع اموجه تدهش       دق ةيعمجلا هذه نإ فحصلا ضعب لوقتو       .٢٨
ليدعتلا نم  دافتسا يذلانأ رابتعا ىلع ىلعألا ءاضقلا       نسلا دمب صاخلا    مـه   

  .ىلعألاءاضقلا سلجم خويش 
ممألاب ناسنإلا قوقح   ب ةينعملا ةيلودلا ةنجلل ةيماتخلا تاظحالملا     يف   ءاج   .٢٩

ةيسايسـلاو ةـيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا قيبطتب ةينعملاو ةدحتملا           
ربمفون   ٢٨خيراتب ةرداصلاو    ةقيثولاب   ٢٠٠٢   CCPR/CO/76/EGY   نـم  

ةنجلل عبارلا يرودلا ةيرصملا ةموكحلا ريرقت ىلع ًاقيلعت ةدحتملا ممألا قئاثو           
آلا(CCPR/C/EGY/2001/3)ةقيثولاب    :يت 

بيذـعتلا ةرهاظ يف رارمتسالا ىلع رارصإلا نم اهقلق نع ربعت ةنجللا نإ             "
          ، ةـماركلاب ةـطاحلاو ةيناسنإاللاو ةيساقلاو ةنيهملا ةلماعملاو ةلماعملا ةءاسإو
هـجو ىـلعو ،نوناـقلا ذافنإ نع نيلوئسملا ةطرشلا لاجر لبق نم ةصاخو          

ثحابم   زاهج لاجر صوصخلا   هذـه لثمل    مهءاجتلا نأودبي نيذلا ةلودلا نم     أ   
نـم اـهقلق نـع ربعت ردقلا تاذب ةنجللا نإ    . ًايجهنم ىحنم ذخأي تاسرامملا   

ةلودلا نم  أثحابم لاجر تاسرامم يف قيقحتلل تايلآ ةيأ دوجول ماتلا بايغلا           
.. بيذعتلا اذه اياحض جالعل لئاسو ةيأ دوجو بايغو اهنع نيلوئسملا ةبقاعمو          

يـف قـيقحتلل لقتسـم زاهج يأ دو         جو بايغل اهجاعزنا نع ربعت ةنجللا نإ      
يلودـلا دهعلا نم     ٧ و   ٦ نيتداملل ُاقفو ( تاسرامملا هذهب ةقلعتملا ىواكشلا       

  ).ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل
نطاوملا نأبتاكلا معزي الو     .٣٠ ءاضـقلا يف ةقلطم ةقث نوقثي ن       ييرصملا ن ي 
 رثؤـت ءاضقلا ىف لخدتلل م     كاحلا ماظنلا نم ةرركتملا تالواحملاف    . يرصملا

ًالثم فرعي ال يداعلا يمألا نطاوملا  نأ امك . ءاضقلا ىف نينطاوملا ةفث ىلع    
دـحأ لوقيو   . يداعلا ءاضقلاو ئراوطلا ءاضقو يركسعلا ءاضقلا نيب قرافلا       
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تهجو مهيدل نيموكحملاو ماكحلا نم     ًالك ن أودبي هن   إ) ١٩٩٧نوارب  (ءاربخلا    ا 
نـم ةادأ يـه ماكحلل ة     بسنلاب مكاحملاف . رصم ىف ءاضقلا نع نيتفلتخم رظن     

رودـلا اذـهب موقي ًانايحأ ءاضقلا نإ نم مغرلابو          . يعامتجالا طبضلا تاودأ  
اـمأ  . ماـظنلل ةدئاف ققحي مكاحملا دوجو نكل ،ًايسايس ماظنلل ةجعزم ةروصب          

نـم رـثكأ اهتدـئاف ساـسأ ىلع مكاحملل نورظني مهن           إف نيموكحملل ةبسنلاب  
نطاوملا نأكلذ ىلع ليلدلاو    ! اهتلادع ةيئاضقلا تاءارجإلا لوط نومدختسي ن     ي 

ًاـبلاج ك   ـلذ نوكي نا نامض نود ةفلتخملا مهتاعارص راطإ يف  مهتحلصمل           
يـف عسوتلا نأ ودبي هن      إ) ٢٢٣،  ٢٣٨: ١٩٩٧نوارب  (ًاضيأ لوقيو   . ةلادعلل

ىف تأدب يتلا لامعألا لاجر ةقبط ةحلصمل ناك ةريخألا تاونسلا يف ميكحتلا            
ةدافتسالا ىلع تاقبطلا هذه ةردق نم مغرلاب اذه        . ةيداعلا مكاحملا نم رجضلا   

فيلاـكت لـمحت عيطتسـت ال عبطلاب ةريقفلا تاقبطلاو          . اهحلاصل مكاحملا نم  
مغربو   ..هتاءارجإ لوطو يضاقتلا   ةـيقيربم  أتاسارد دوجول ةجاح كانه ن      أ 

نينطاوـملا ةقث  نإلوقلا نكمي نكل ،ءاضقلا يف نينطاوملا ةقث عوضوم لوح       
  . ناملربلاو ةموكحلا يف مهتقث نم ىلعأ عبطلاب ودبتءاضقلا يف 

نيـب رـيبك فطاـعت دوـجو تـتبثأ دق      ٢٠٠٦ماع ةمزأ ن إلوقلا اننكميو    
فعـض لـظ ىفو      -ريبعتلا زاج اذ  إ-ةاضقلا ربع دقف    . ءاضقلاو نينطاو ملا  

بلاطم نع ةيناملربلاو ةيبسائرلا تاباختنالا دعب ةيطارقميدلاب ةبلاطملا ةكرح         
  . نييرصملا

بيذعتلا ةضهانم  لةيلودلا ةنجلل ةيماتخلا تاظحالملا ريبعت دح ىلع كلذو          . ٣١
ربمسـيد  ٢٣خيراتب ةرداصلاو ةدحتملا ممألاب  ةـقيثولاب ةـعدوملاو  ٢٠٠٢     

)CAT/C/CR/29/4(          عـبارلا يرودلا  ةيرصملا ةموكحلا ريرقت ىلع ًاقيلعت
ًالثم(CAT/C/55/Add.6)ةقيثولاب عدوملاو ةنجلل   .   

مويلا يرصملاةعفان نسح. د .٣٢ سرام ١٢ ،،   ٢٠٠٦.  
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  رشع يناثلالصفلا 
  
  
  
  

  كيف تسعى األحزاب والنقابات
  لتوظيف القضاء لصاحلها ؟

  
 

                         
  
  

  مـيدقت 
ةايحلا يف " ةيئاضقلا ةرهاظلا"يمانت ىدم ةديدش ةلوهسب دصري نأ بقارم يأل نكمي 

  . ةريخألا ةثالثلا دوقعلا دادتما ىلع ةيرصملا ةيسايسلا
لالخ ةيرصملا ةيسايسلا ةايحلا يف ةلعافلا رصانعلا زربأ وه يرصملا ءاضقلا حبصأ دقل 
ةيرصملا ةبخنلا رصانع فلتخم نم هيلإ يعامجلاو يدرفلا ءوجللا حبصأو ،ةرتفلا كلت 

                                                 
ضقنلاب ماحم*  .)رصم(ةينوناقلا تاراشتسالا وةاماحملل ىبرعلا زكرملا ريدمو   
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، إو ،هسفن يرصملا خيراتلا يف ةقوبسم ريغ امبرو رظنلل ةتفال ةرهاظ هيف روذج اهل تناك ن
  .ملاعلا دادتما ىلع ةيسايسلا مظنلا فلتخم يف ةفورعم ريغ اهنأ امك

متي ثيح ملاعلا يف دلب يأ يف ةرهاظلا هذه لثم ةنياعم انل حتي مل انتامولعم دودح يفف 
، تف نم ًاءدب لاوحألاو فورظلا عيمج يف ةيئاضقلا تايلآلا ىلإ ءوجللا رورملل قيرط ح

وأ هتجوز نع صخش قيرفتب ارورمو ،ةفيحص وأ بزح ةصخر ىلع لوصحلاب ءاهتناو 
  . ةفرعملا عورف نم يأ يف باتك ةرداصموأ يئامنيس مليف ضرع عنم 

 ، ديكأتلاب ءاضقلا ةطلس دودح جراخو يئاضقلا رودلا تايضتقم جراخ متي ءوجل وهو
نوربكيو نوللهي نيذلا هباحصأدنع ةضقانتم لعف دودر جتنيو  لخدتلا جئاتن تءاج اذ إ 

  .جئاتن نم مهحلاصل سيل ام لكل نوركنتي امنيب مهحلاصل يئاضقلا
ةايحلا يف ءاضقلل ءوجللا يف عسوتلل بابس أنم هارن ام ددصلا اذه ىف حرشن فوس 

  . ناشلا اذه ىف ةيلمعلا تاقيبطتلا ضعب ىناثلا ءزجلا ىف لوانتنل. ةرصاعملا ةيرصملا
  

ءاضقلا ىلا ءوجللا يف عسوتلا بابسأ:ًالوأ    
لثم تي ةيرصملا ةيسايسلا ةبخنلا لبق نم ءاضقلا ىلإءوجللا بابس أضعب زاجي إنكمي 

  : ىلي اميف عسوتلا اذه 
ءاضقلا ةفيظو صخي اميف سابتلالا  -١    

لدجلا ةيئاضقلا ةطلسلا تراثأ ةرصاعملا ةلودلا يف ةفلتخملا ةيسايسلا تاطلسلا نيب نم 
اهتعيبط ثيح نم ةطلس –  نمو ،تاطلسلا يقاب نع اهلالقتسا ةجرد ثيح نمو –ةفيظو وأ    

هتاطلس عم اهلخادتو ،ماظنلا اذه لخاد اهريثأت ىدمو ،يسايسلا ماظنلا يف اهرود ةقيقح ثيح 
طابنتسا ىلع ةاضقلا ةردق لوح لاؤسلا امئاد روثي ثيح ةيعيرشتلا ةطلسلا اصوصخ ىرخألا 

، نيناوقلا ةيروتسد ةباقر يف مهقحوةدجتسم ةينوناق دعاوق   . خلا.....  
اهنإو ةراتخم ةسسؤم ةيئاضقلا ةطلسلا نأ اهدافم  "ةظقي تاليلحت نم عبني لدج وهو

بسحف نايقوف نالكيه ةيئاضقلا ةطلسلاو نوناقلا ن أو ةلودلا يف تاطلسلا لكيه نم ءزج
ةعومجمو مئاقلا ع ضولا تديأ امومع مكاحملا نأو امهبصاخ يتاذ لالقتسا امهل سيلو 

اهبولسأو اهتينقتو اهسسأ ثيح نم ةزيمتمو ةلصفنم ةيئاضقلا ةطلسلا ن أو..." ةدئاسلا نيناوقلا
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لصفلا أدبمب نمؤي ال ناك ولو مكح ماظن لك لخاد ماع لكشب زيمتم يئاضقلا زاهجلا ن أو
اهأشنأ ا مك مكحلا تاسسؤم معد يه يئاضقلا زاهجلل ةيسيئرلا ةفيظولا نأو... تاطلسلا نيب
ةيسايسلا ىوقلا ةيموكحلا تاسسؤملاو نوناقلل مئاقلا ماظنلا سكعي عمتجم لك ىفو .. نوناقلا
  . كلذ فالخ ىلع لاحلا نوكي نأ نكمي الو ةدئاسلا ةيداصتقالاو

ةطلسلا نأ ىهو انعوضوم جلاعن نحنو ةمه مةظوحلم لوأ ىدبتت لدجلا اذه نمو 
نم أزجتي ال اءزج ةياهنلا يف ىقبت لماكلاب اه لالقتسا تانامض رفاوت عم ىتح ةيئاضقلا

نوكت نأ الإ كلمت الو ،هنيناوق ىلع جورخلا الو هيلع درمتلا كلمت الو مئاقلا يسايسلا ماظنلا 
عبطلاب اذه ناك ن إو هراطإ يف ةدئاسلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا ىوقلاو راكفألا ةعيبطل اساكعنا
يعو ريغب نيناوقلا وأ يسايسلا ماظنلا هيلمي ا م ددرت ءامص تاودأ درجم ةاضقلا لعجي ال

، لخاد يبلس وأ يباجي إريثأت يأ ثادحإ هذه اهتعيبط ءوض يف كلمت ال اهنأ وأ  كاردإ الو
قاطن يف ءاضعأو ةسسؤم هذه اهتفيظو سرامت ةيئاضقلا ةطلسلا نأ قحلاف ماظنلا اذه تايلآ 

  .ةيسسؤملا ديلاقتلا نم راطإ ىفو نطبملاوأ رهاظلا يعولا نم 
يف يضاقلا رود ن أو ،تاعامجلا فالتخا بسحب فلتخي لدعلا موهفم نأنع الضف 

تايرجم ىلع حضاو ريثأت هب ثدحي يذلا يسيئرلا ناديملا وه نوكي امبر نوناقلا لامعإ  
ىل إو ةلقتسم ةينوناق دعاوق ثادحتسا ىلع مكاحملاو ةاضقلا ةردقل ةفاضإلاب ،يسايسلا ماظنلا
طيحملا يف ةدئاسلا ةفاقثلا لمجم نع لزعنت ن أنكمي ال صوصنلل مهتاري سفتو مهتاليوات نأ
امب هلك كلذو . ةيتاذلا هتازايحناو يضاقلل ةصاخلا تانوكملا نع الو يسايسلاو ىعامتجالا

عطقني ن أنود ءاقرفلا فلتخم بناج نم هيلع ناهرلل اعساو اناديم ءاضقلا نوكي ن أحيتي 
  . هديري ام ضعبوأ لك ء اضقلا هحنمي نأيف مهنم يأ لما 

  
نوناقلا لاجرو نيماحملل زرابلا رودلا -٢    

يف نوناقلا لاجر رود اهلالخ روطت اهتقبس تاروطتل اجيوتت ١٩١٩ةروث تناك دقل   
  .انه اهيف ضوخلل لاجم ال ةديدع لماوع لعفب ةيرصملا ةيسايسلاو ةماعلا ةايحلا

ب اناذيإ تاذلاب نيماحملل١٩١٩ةروث ةدايق تناكو  ةيسايسلا ةايحلا يف ريبكلا مهدوعص  
ةيبعشلا ةيبلغألا بزح وهو دفولا بزح صخألا ىلع بازحألا مظعم س أر ىلع ةيرصملا

ألاب نولعي ةنهملا مكحب نيماحملانأكشالو ،اهتدايق ىلوتو ةروثلا هذه نع مجن ىذلا  ساس  
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ب ةطيحملا لماوعلاعيمجنع رظنلا فرصبو هتاذ يف ىنوناقلا صنلا ةميق نم  هلامع إو هجاتنإ 
إ ءوجللا–اضيأىنهم عفادب امبر –رارمتساب نوذبحي مهن أامك  مسحل ءاضقلا تاحاس ىل  

هل لفكت ال ىتلا هروطت لحارم ىف ناك –تقولا كلذ ىف–يرصملا ءاضقلا نكل تاعزانملا   
كلذك ،ةيسايسلا تاعارصلا ىف هب جزلل دادعتسا ةمث نكي ملو ،ةماعلا ةايحلا يف ازراب ارود 

ةبلحلا يف نيعراصتملا عيمج لوانتم ىفو ةحاتم تناك ةرشابملا ةيسايسلا تايلآلا نإف  
رييستو ،فحصلا رادص إو ةيسايسلا تايعمجلاو بازحالا نيوكت مهناكمإب ناك نيذلا ةيسايسلا

ءاضقلاب جزلل ريبك لاجم ةمث نكي مل ىلاتلابو ،ةيملسلا جاجتحالا لئاسو عيمجوتارهاظملا   
و ىربكلا ةيركفلاو ةيسايسلاو ةيبزحلااياضقلا لاجم يف كلذ يف ارود ءاضقلا مدعي مل ن إ 
فاصن إلل بلاطلك اهيل إ أجلي ىتلا ةطلسلا هنوكب قلعتت ىتلا رومالا ةعيبط مكحب تقولا

 ، ، إلاحي وأ ىنوناقلا وأ فاصتنالا بلط ناك ول ىتح ىنوناق مرج باكتراب مهتم لك اهيل
ةيسايس ةعيبطاذ لاحملا مرج ىف ءاضقلل ءوجللا ىف عسوتلل ةحلم ةجاحلا نكت ملف ىلاتل ابو.  

  ةلحرملا كلت 
ىتلا لاوح ألا يف هيلإ ءوجللا ةرورضو ،لمتكملا ريغ ءاضقلا عضو عامج نم هنأ ىلع

ةيامح ئدابمب قلعتي اميف ضقانتلاو فالخلا ديدش يئاضق ثارت دلوت دقف كلذ ىعدتست 
  .ةماعلا تايرحلاو قوقحلا

يروتسدلاو يسايسلا ماظنلاب سمت نل اهن أاهلو أىف ادبو ،ويلوي ة روث تماق امدنعو
، إ ةهجاوم يف ءاضقلل ءوجللا ةلحر أدب دق دفولا بزح نإف نيمئاقلا ةديدجلا ةروثلا تاءارج

  .ةروثلا لامعأىلع نعطلل دفولا بزح ةليسو وه ةلودلا سلجم نوكي نا ايعيبط ناكو 
يرصملا نوناقلا ءاهقف زربأ نم نا هيقف سلجملا سأر ىلع ناك نأفداصت ثيحو 

دترا دقف مث نمو ظفاح ناميلسو ،يروهنسلا قازرلا دبع امه دفولا بزحل نايسايس نامصخو 
حئاصنلا مدقيو ،ةروثلا تاءارج إ ةيعرش دكؤيل هباحصأ ىلع ةلودلا سلجمل ءوجللا حالس

يح ىف–ةمئاقلا ةيعرشلا ةيفصتل تاءارج إنم هزاجن إنيعتي امب اهلاجرل  تناك ىتلاو –هن    
  .اهيلع دمتعت ةروثلا لامعا ىلع ةيئاضقلا نوعطلا

ةيفاقثلاو ةيسايسلا اهتايلآ تضم دقف ،روم ألا ىلع اهترطيس ةروثلل لماكت املو
هيضتقت اميف اروصحم ءاض قلا رود لظو. ةصاخلا اهتيعرش تبثتل ةفلتخملا ةيعامتجالاو
ءاضقلا رود را سحنا دادزاو لب ،اهيلع ةقباسلا ةرتفلا ىف ناك ىذلا وحنلا ىلع رومألا ةعيبط
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تارارقلا ضعب نيصحت ىلع صنلا ب ءاوس هسفن ءاضقلا ةيالو نم تللق ةروثلا نأل
  .ةصاخلا مكاحملا ءاشنإوأ ةيئاضقلا نوعطلا نم تاءارج إلاو

ةيروتسدلا ةيعرشلا ىل إةدوعلا تاراعش ولعت ت أدب نيرشعلا نرقلا تاينيعبس ذنم
يأ نيصحت عنمو ،ةديدج تارارقو نيناوق تردصو ةيروثلا ةيعرشلا ةرتف ء اهنإو ةينوناقلاو

مكاحملاو نيناوقلا ةعرج ةدايز عم بحاصت كلذ نكل ،ءاضقلا ةباقر نم ىراد إرارق 
ةيعرشلا ميهافمب قلعتي اميف ةريثك تاسابتلا جتن أامم ،قوبسم ريغ لكشب امبر ةيئانثتسالا 

ماحملاداع اذكهو ،اهدودحو اهسفن ةبولطملا تحبص أو ديدج نم مهناش عفتراو زوربلل نو 
نم ارابتعا ةيناثلا ةيبزحلا اهتبرجت رصم ت أدب املو. ديدجلا مهعضول اديسجت ةماعلا مهتباقن

لخدت بجوت ىتلا ةيعرشلا ميهافم سابتلاو ،نيماحملا دوعص نم ةلاحلا هذه اهتلبقتسا ١٩٧٦  
  .ةرورضلاب اهجالعل ءاضقلا

ديدج نم ةرادصللنوماحملا داع اذكهو ةينوناقلاو ةيسايسلا ةماعلا عاضو ألا نأل ًارظنو.  
عمتجم يأ يف ىركفلاو يسايسلا عارصلا مكحت ىتلا ةرشابملا ةيسايسلا تايلآلا تبيغ دق 

دقف يقيقح ىطارقميد ي ف ةدايقلا ةدس مهئالتعاو ديدج نم نيماحملا نأش عافتراب لاحلا تنذأ 
لوحتيو يسايسلا لمعلا ىلع ةينوناقلا ميهافملا ةدايسل رم ألا دوعيل ةمئاقلا بازحألا رثكأ

  .ىركفلاو يسايسلا عارصلل انزاوتمو اديج اخانم رفوت ىتلا ةديحولا ةحاسلا ىلإءاضقلا 
  

  ةيعرشلا ةزايح ىلع عارصلا: ايناث
يوبخنلا عارصلا نم تايوتسم دوجو نع ربع دق قباسلا دنبلا ىف هانمدق ام ناك اذ إ

نيب ام لاقتنالا ةرتف ىف ةمكاحلا ةلودلا ةبخن نيب ىرج اهلو أةيعرشلا ةزايح ىلع يسايسلاو 
ةروث لحارم نم نيتلحرم نيب ام مث اهسفن ةروثلا هذهو ويلوي ةروث ىلع ةقباسلا ةيعرشلا 

كلذ ناك اذإ. مويلا ىتحو نيرشعلا نرقلا تاينيعبس نم ارابتعا ىرج ىذلاو ويلوي ًاحيحص  
ألا ةدوعذنم ثادحألا تاروطت نإف ةيعرشلا عارص لاقتنا نع ترفس أمويلا ىتحو بازح  

ةمكاح لا ةبخنلا نيب اميف عارص ىلإاهنيب اميف ةمكاحلا ةبخنلا نم ءاضقلا ةحاس ىف يراجلا 
اقحال –مث . ةيسايسلا بازحألا نم اهموصخو اهسفن نيب ام –  مث ،اهسفن ةضراعملا فارط أ 
  . خلا... دحاو يسايس رايتوأ بزح لك لخ اد ةيلخادلا تاقاقشنالاو تاقالعلا جالعل
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بلغ أن أكلذ ىل إفيض أةيعرشلا ةزايح ىلع عارصلا تايوتسم تددعت اذكهو 
ةيروتسد تافلاخمو ةيئارج إو ةينوناق تاديقعتب زيمتت ةرتفلا لاوط ردصت ىتلا تاعيرشتلا
ءوجللا تلعج ، أ ءاضقلا ىلإ  اهيرتعي ام ءاغل إوأ صقن نم اهيرتعي ام لامكتسال امزال ارم
  .راوع نم

 ءادتبا ةينوناقلا ةيعرشلا ىلع لوصحلا فدهتسا ءاوس لماك عارص ءازإب انحبصأاذكهو 
، وأ نوناق يأ ذافن إوأ ءاغل إوأ بزحلا مايق وأ ءاشن إل لجا نم عارصلا ناكوأ رارق  
ةزايحل تاءارج إلا نم ةلماك ةعومجم ذاختا بجوأنوناقلا ن أل ةصقان ةيعورشم لامكتسا

  . لامكتسالا اذهل ىعيبطلا ذالملا وه ءاضقلا نوكي اهلامكتسا ةقاعإ ىرجي امدنعو ،نيعمقح 
راكف ألاو ءارآلاو تاعارصلالك ن إف يئاضقلا لمعلا ةعيبطو نيماحملا رود دعاصت عمو

اريثك زواجتي امبو ،هب ةميلس ةيسايس ةايح ي أل لبقال امب ءاضقلا ىلإاهرم أادوقعم حبص أدق 
  .ملاعلا نادلب نم دلب يأ يف ءاضقلا رودل ةيعيبطلا دودحلا

  
يرصملا يئاضقلا ماظنلا ةعيبط -٣    
عيمجلل لفكي حوتفم ماظن وه ةينفلا هتينقتو هتعيبط بسحب يرصملا يئاضقلا ماظنلا   -  أ

دويق الب ىواعدلاو تابلطلا عاونأ عيمجبهلالخ نم كرحتلا قح  ىندأ كانه سيلف ،دودح وأ  
ءاش فيكو ءاش ىتم ءاضقلا ىلإ ءوجللا نم هعنمي يعيبط وأ يونعم صخش يأ ىلع رظح 

  .ديري بلط يأبو
الب رومألا لك لمشتل اهتابلطو اهتاعوضوم ددعتو ىواعدلا مك ةدايز ىلإ ىدؤي ام وهو 

  .دييقت الو رصح
نيرشعلا نرقلا تايادب يف هتأشن ذنم رصم يف ءاضقلا ةيالو ماكحأو قرط نأ امك   -  ب

ةيئاضقلا ةئيهلا تمض ثيحب ةيعامتجاو ةيسايس ةددعتم ل ماوع اهيف تمكحت مويلا ىتحو
حاتأ امم ام دح ىلإ ةتوافتم ةيسايسو ةيفاقثو ةيعامتجا تائيب ىلإ نومتني ةاضقلا نم اتاتشأ 
يتلا ةينوناقلا ئدابملا ثيح نم ءاوس ةبراضتملا ،ماكحألا نم ديدعلا مكارت تقو لك يف 

رظنلاو ةينوناقلا صوصنلا ريسفتو ليوأت ة يحان نموأ ماكحألا رادصإ يف اهيلع دمتعي 
، . عئاقولل اهيف لهاستت يتلا كلت عم ،قوقحلاو تايرحلا معدت يتلا ماكحألا تمكارت نأ ناكف
  .ريوطتلاو ررحتلا نم ردق ىلإ ليمت يتلا كلت عم ةظفاحملا ةديدشلا ماكحألاو
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 ، مازلإ أدبم الو ةيئاضقلا قباوسلا ماظن فرعي ال يرصملا ءاضقلا نأ كلذ ىلع دعاسي
ةلباق تاذلاب ةريخألا هذهو ةيلمعلا وأ ةيبدألا دودحلا يف الإ ،ىندألا مكاحملل ىلعألا مكاحملا 

حلاصل اهب تذخأ نأ قبس يتلا ةينوناقلا ئدابملا نع لدعت نأ ايلعلا ةمكحملا تأر اذإ رييغتلل 
  .ةرياغم ئدابم

أ حيتي يرصملا ءاضقلا يف تابثإلا ماظن نأ نع الضف- ج ةيرحلا نم ردق عسو  
يتلا تابثإلا ةلدأ مظعم ضحدي نأ امئاد هتردقب نوكيو اساسأ هنادجوب قلعتي وهو ،يضاقلل 
 ، رومألل يعيبطلا قطنملا عم اقستم ةلدألا هذهل هضحد نوكي نأ الإ كلذ هفلكي الو ،هيلإ مدقت

  .همامأ ةحورطملا قاروألا لمجم نم وه اهمهف امك ىوعدلا عئاقو لمجم عموأ 
امك نوئشلا عيمج يف ءاضقلا ىلإ ءوجللا ةيناكمإ نم عسوتل لماوعلا هذه ترفاضت اذكه و

ةبوعص تدب امهم مهحلاصل ماكحأ ىلع لوصحلا يف هيلإ نيئجاللا لمأ عطقني نأ نود انمدق  
  .ةيادب هتالامتحا فعضوأ كلذ 
ةيرص ملا ةيباقنلاو ةيبزحلا ةايحلا يف يئاضقلا لخدتلا ةرهاظ تعرعرتو تمن اذكهو

اهريثأت مي دقت ىف يروتسدلاو يرادإلاو ىداعلا ءاضقلا تاهج عيمج تمهاسو ،درفتم لكشب
  . ءاضقلا ىلإءوجللا لاكش أتددعتو اندالب يف ةيسايسلا ثادح ألا تايرجم ىلع ريبكلا

بازحألا ةنجل تارارق ن إف بازحألا ةنجل هيلع قفاوت نأ بزحلا مايقل مزل ذإف  - أ 
  .ةنجللا كلت اضرب زوفلا مهل رسيتي مل يتلا بازحألا باحصأ نوعط رظتنت

راظتنا يف ةلودلا سلجمو ةفاحصلل ىلعألا سلجملا ةدارإب قلعم فحصلا رادصإو   - ب 
 .ضفرلاب سلجملا تارارق ىلع نوعطلا

رظني تاباختنالا جئاتنب ةقلعتملا اصوصخ تاباقنلل ةيمومعلا تايعمجلا تارارقو   - ج 
 .فانئتسالا مكاحموأ ضقنلا ةمكحم مام أ ةرمو ةلودلا سلجم يف ةرم اهيلع نعطلا

ىفو ناجلو ناجل ربع اهيف ةدراولا قوقحلا رمت اهمومع يف باختنالا نيناوقو   - د 
 .حاتم ءاضقلا مامأ نعطلا نإف لاوحألا عيمج

" ةيكارتشالا بساكملاو " مكاحملا مامأ اهنع عفارتي نم رظتنت ةيلاربيللا تايرحلاو   - ه 
نم مهيضري الام لك دض ءاضقلا ىلإ هجوتلاب نولوغشمنويمالسإلاو ،اهيديؤم عافد وجرت   
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مهرظن يف –حيبيال يذلا ةيناثلا ةداملا صن ىلع ادامتعا راكفأو تايكولس  ماكحأ ةفلاخم –   
 .ةيمالسإلا ةعيرشلا

ةعمتجم ةيسايسلا بخنلا عيمج زجعو ةلودلا حلاصل يسايسلا نزاوتلا لالتخا ناكو   - و 
عارص نم رثكأب امبر اهسفن بخنلا هذه نيب عارصلا تايلآ ةدايس لب ،ةلودلا ةهجاوم نع 

ثيحب ةدح ىلع ةبخن لك لخاد ةعباتتملا تاقاقشنالا مث ،مكحلا ةبخن عم تاذلاب ةبخن لك  
اليفك كلذ ناك . ةيجراخلا بخنلا عم اهتاعارص دودح نع يلخادلا اهعارص دودح تداز
ةياهنلا يف كلمي يذلا ءاضقل ا لالخ نم نزاوتلا نم ردق ةداعتسا ةلواحم ىلإ عيمجلا عفدب

قوقحلا ضعب رارقإ ةيحان نم ولو نزاوتلا يف ليدعتلا نم اعون ثدحي نأ اهب عيطتسي ةطلس 
 . ةيتاذلا مهتاناكمإب اهكاردإ ءالؤه عيطتسي ال  بخنلا نم تاعومجموأ دارفأل 

 .هيلع ديزم ال امب ءاضقلا ىلإ ءوجللا تايلآو لئاسو تددعت اذكهو  - ز 

، و بازحألا تأجل  - ح  نع عافدلل وأ اهدوجو ةيعرش ديكأتل ءاوس ءاضقلا ىلإ تاباقنلا
حرطل اعساو الاجم ءاضقلا ناك امك ،نيلوئسملا ضعب دض اهفحص اهضوخت يتلا تالمحلا 

، وأ بزحلا ءاقرف نيب تافالخلا  ةباقنلا لخاد نيعراصتملا موصخلا وأ دحاولا يسايسلا رايتلا
فلتخاو . ةباقنلا ةرادإ ةقيرطوأ ةيباقنلا تاباختن الا جئاتنب قلعتي اميف اصوصخ ،ةدحاولا

لذاخت امنيب ،اوربكو ةيئاضقلا ماكحألاب نوزئافلا للهف لاوحألا لك يف عبطلاب فقوملا 
ماكحأ نم مهقوري ال ام ذيفنت مدعو درو راكنإ ىلع عيمجلا عضاوتو اوركنتساو نورساخلا 

ماكحألل تاباقنلاو بازحألا مادختسا لوح ةساردلا نم ًايناث ءزجلا يف هلصفن لامجإ كلذو 
 . ةيئاضقلا

  
  ةيئاضقلا ماكحألل تاباقنلاو بازحألا مادختسا: ًاثلاث

تاعامجلاو بازحألا لماعت تايل آو ةقيرط تمكح دق اهتاكباشت لكب ةمدقتملا فورظلا نإ
ة يعورشملا ديكأت يف اهمادختسا قرطو ،ةيئاضقلا ماكحألا عم ةفلتخملا تاباقنلاو ةيسايسلا

 ،   .موصخلا نع اهيفنب ًابلسوأ بازحألا هذه حلاصل اباجيإ اهلامكتساو
نيماحملا ةباقنو يرصانلاو دفولا ابزح مدقيو ةيئاضقلا ماكحألا مادختسال جذامنلا زرب أ 

مضناو نييراجتلاو نيماحملا اتباقن مدقت امك . ةيروتسدلاو ةينوناقلا ةيعرشلا ديكأت لاجم يف
صخي اميف ةيلخادلا فارطألا نيب عارصلا هيلإ لوؤي امل اجذو من ارخؤم دفولا بزح امهل
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قيوعتل هنم ةلواحم يف ةيئاضق ىوعدب ىدصت دقف عمجتلا بزح امأ . ةيئاضقلا ماكحألا ذيفنت
روتسدلا نم٧٦ةداملا ليدعت ىلع ىرج يذلا ءاتفتسالا  جذومن لمعلا بزح مدق امنيب .  

اهتضاخ يتلا ةيفحصلا كراعملا ص وصخب ردصت يتلا ةيئاضقلا ماكحألا نم فقوملا
  .هسفن بزحلا ديمجتو اهقالغإ لبق هتفيحص

ألا مادختسا ةيفيكب كلذأدبنو   ةيئاضقلا ماكح  
ألا مادختسا ةيفيك-١   ةيئاضقلا ماكح  
ةمكاحلا بخنلا كلذ تلعف ،الامكتساو ةيادب هحلاصل ةيعورشملا مسح عيمجلا لواح ) أ(

لك نيب اميف ءاوس اضي أكلذ تلواح ىتلا ةضراعملا بخ نلا نيبو اهنيب اميف مث اهنيب اميف
  .ةدح ىلع ليصف لك لخاد يفوأ ليصف 

اهب زئافلا قيرفلل ةفرصلا ةيسايسلا ةياعدلل ةادأك  ةيئاضقلا ماكحألا عيمجلا مدختسا ) ب(
تناك ةيئاضقلا ماكحألا ن إف كلذ ادع اميف امأ. تايوتسملا عيمج ىلع رساخلا قيرفلا دضو
ديدنتلا يف ءاقرفلا عيمج كرتشا اذكهو ،فقوت ريغب ىرجت يتلا تاعارصلا ة يحض امئاد
ىلع دعاس دقو . ماكحأ نم هذيفنت همزلي ام ذيفنت نع عانتمالا ىفو ،هيضرت ال يتلا ماكحألاب

ةيقوقح ةرظن اهمظعم يف ءاضقلا عبتاو ،ىواعدلا قاطن عستاو ماكحألا تدتما امدنع هن أكلذ 
اهاري وأ عرشملا اهاري يتلا تام ءاوملا يف لخدتتو ،ىرخأ تارابتعا يأب هبأت ال ةيدرف

اراضو ،ابعص ارمأ ماكحألا ذيفنت ادغ دقف كلذ عقو امل . ةباقنلاوأ بزحلا رمأ ىلع نومئاقلا 
  . مكحلا ذيفنت رطخ ءردل نكمم ليبس ىصقأ ذختت نأ اهيلع بجوأامم اهسفن ةسسؤملاب 

ساس أىلع هتيبلاغ يف ةماع اياضق اهن أمغر ا ياضقلا هذه مظعم يف عافدلا ىرج) ـج(
ام وهو ،ينوناقلا تابثإلا لئاسوو ةينوناقلا ىجاح ألاو تاليوأتلا عادتبا ربع تحب ىنوناق

ةيسايسلا تاعارصلا مسح يف ةيسايسلا تايلآلا روصقو زجع نم هانمدق ام هتاذ يف دكؤي 
نأ بجي ال فرصلا ينوناقلا عافدل ا نأ ديكأتل ىتح لمعلل اناكم دجت ال تايلآلا هذه نأ ىتح
تالواحم نايح ألا مظعم يف يرجت هنإو لب. يسايسلاو ماعلا اهعباط ةيضقلا نع عزني

ىلعو هجئاتن تناك امهم ءاضقلا ماكح أنم هيلع لوصحلا نكمي ام ىلع لوصحلل ةتيمتسم 
باقعلا ةبغم نم تالف إلل فحصلا ريرحت ءاسؤرو بازحألا ءاسؤر ىعس لاثملا ليبس
هريصم ةهجاومل هدحو رشنلاب ماق ىذلا ىفحصلا نيكرات ةفيحصلا هرشنت امع يئانجل ا
  . ادرفنم
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ةمدقتملا ةلاحلل اخراص اجذومن تاذلاب نيماحملاو نييفحصلا ىتباقن فقاوم مدقتو ) د(
ءافيتسا نود نيتباقنلا اتلك يف ديقلل نومدقتي نم حلاصل ةرداصلا ماكحألاب قلعتي اميف كلذو  
تناك املو . ديقلل ةيباقنلا ةرادإلا اهتددح يتلا قاروألا ءافيتسا نودوأ اهسفن ةينوناق لا طورشلا

دويقلا فيفخت حلاصلو ،نينعاطلا دارفألا حلاصل رارمتساب ليمت يرادإلا ءاضقلا ئدابم 
اهيرجت يتلا تام ءاوملاب اريبخ ءاضقلا نكي مل املو ،دارفألا قوقح ىلع ةيرادإلا تاطلسلاو
ىلع يوطنت ماكحأ رودص دح ىلإ لصي رمألا ن إف ،صوصخلا اذه يف ةيباقنل اتارادإلا

ةينوناقلا طورشلا هقح يف رفاوتت ال نم ديقب ةباقنلا مزلت ذإ ةخراص ةينوناق تافلاخم 
يتلا ديقلا موسر عفدب مزتلي مل نم ديق قاروأ لوبق وأ . لاع لهؤم ىلع لوصحلاك ةحضاولا
  .ةينعملا ةباقنلا اهتددح

نعاطلا حلاصل هنأب رسفي ةينعملا ةباقنلا عافد روضح مدع ن إف اعيمج تالاحلا هذه ىفو
كلذ يف هتيقحأ نم تبثتلا ءانع يضاقلا فلكتي نأ نود بولطملا مكحلا ىلع لصحي يذلا 

هيلع ىعدملا روضح يف ءاوس هاوعد تبثي نأ ٍعدم لك ىلع نأ لصألا نأ عم مغرب وأ  
  . هبايغ

لثم ةينوناقلا ليحلا بورض فلتخم ىلإ أجلت ةينعملا ةباقنلا نإف لاوحألا هذه ىفو  
لوؤت اهن أوأ . ةصتخملا ريغ مكاحملا مامأوأ ةصتخملا مكاحملا مامأ ءاوس ذيفنتلا تالاكشإ 

مازلإ رسفت نيح الثم نييفحصلا ةباقن لعفت امك رخآ لكشب مكحلا يف دراولا مازلإلا ىنعم 
ديقلا ةنجل ىلع بلطلا ضرعب قلعتي هنأب اهيف ديقلا نوبلطي نم حلاصل ةرداصلا ماكحألا 

افقوم ذختتف نيماحملا ةباقن امأ . رشابملا ديقلاب امازلإ سيلو ،هيف اهرارق لوقتل ةصتخملا
بحاص ررضتملا مامأ نوكي الف ةررقملا موسرلا ليصحت ىلع رصت نيح احضاو ايلمع 

يف ةياهن ريغ ىلإ رارمتس الاوأ ةبولطملا موسرلا عفدب خوضرلا الإ ذافنلا بجاولا مكحلا 
  .  ةباقنلا بتاكمو مكاحملا تاعاق نيب ةريحلا بورد

  
اياضقلا نم جذامن -٢    
ىتلا اياضقلا نم ديدعلل ةيلمعلا جذامنلا لماكلاب هحضوت قباسلا دنبلا ىف هانحرش ام ن إ

  .ةددحملا اياضقلا هذه رايتخال هانذختا ىذلا رايعملا ضرع دعب هل ضرعن اميسقت اهانمسق
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  اياضقلا رايتخا رايعم -٣
بزحلا وأ ةباقنلا ليثمت رايعم وه ةيلمعلا اياضقلا جذامن هب ددحتت ىذلا رايعملا انربتعا 

هتفصب انوناق ددحم –صخشوأ –ةئيه هلثمي ايونعم انايك اهنم يأ رابتعاب ةيضقلا يف   
  .هذه ةيليثمتلا

ىف لخدتال ةيدرف تالاح صوصخب دارف أنم ةعوفرملا ةددعتملا اياضقلا ن إف كلذ ىلعو
دحاولا بزحلا لخاد ةيبزح وأ ةيباقن فارط أنيب لوادتت ىتلا اياضقلا ن أامك ،قاطنلا اذه 

 ، هذه لك . ءاضعألا نيب ةيبزحلا قوقحلا قاطن ديدحتوأ يبزحلا ليثمتلا ةيعرش عازتنال
  .ثحبلا ىف اهلخدنمل اياضقلا 

  
  نيماحملا ةباقن ىلع ةسارحلا اياضق : لاثم
ىلع نيملسملا ناوخ إلا ءاليتسا نع نيماحملا ةباقن ىف ١٩٩٢ماع تاباختنا تر فسأ

و بيقنلا ادع اوضع٢٥نم نوكملا ةباقنلا سلجم    .ءاضعأةعبر أ 
ىوعد عفرل ةلودلا عم قباسلا سلجملا ءاضع أنم ددع فلاحت دقف عضولا اذه ءاز إبو

  .ةباقنلا ىلع ةسارحلا ضرفل
سارحلا س أر ىلع بيقنلا ءاجو ةباقنلا ىلع ةسارحلا تضرفف اودارأام ىلع اولصحو 

  .مكحلا مهنيع نيذلا ةثالثلا
اوسرام نيذلا نيماحملا نم دارف أو تاعامج ةطساوب لاحلا هذه ةهجاوم ترج دقو
ىوعد ىهو ةباقنلا ىلع ةضورفملا ةسارحلا ءاغل إب ىوعد عفر اهنم ناك ةددعتم ًاطوغض
ناوخ إلا لبق نم عيجشتب امبروأ اهنم ىتا ذ داهتجاب تايماحملا ىدح إاهعفرب تماق
ترج مث ٢٠٠٠ماع ةسارحلا ءاغل إب ىضق ىتح ةلوادتم ىوعدلا هذه تلظو. نيملسملا  

ءارج إو ةسارحلا عفر اريخا ررقت ىتح لدعلا ةرازوو ةيباقن فارطأنيب ةديدع تامواسم 
رفستل٢٠٠١ماع رياربف يف ترج ىتلا تاباختنالا  هيلع رط يس ديدج ةباقن سلجم نع، 

ةديدش تافالخ ىف سلجملا عقو أامم ،ءاضع ألا نم ليلقو بيقنلا عقوم ادع اميف ناوخإلا
لاحلا يهو. ةريبك ةجردل لمعلا ىلع هتردقتلش  ماع ةباقنلا تاباختنا دعب تدعاصت يتلا   
ىتلاو ٢٠٠٥ عفر سلجملا ءاضعألدابت ىتح اهدعاصتو لاحلا رارمتسا نع ترفس أ   
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رارق ذاختال ةجاح نود اهب بيقنلا درفني ىتلا ةطلسلا دودحب قلعتي اميف م كاحملا مامأاياضقلا 
  .اهيف نيمكح سلجملا ءاضعأبسك ن إو ةرمتسم لازتال تاعازن ىهو ،سلجملا نم 

ةباقنلل ةبوسنم اهرابتعا نكميال ذ إثحبلا نمض اهلخدنال ريثك اهلاثم أو اياضقلا هذه نإ
ىدرف عباط تاذ اياضق هذهف اهيف ةرداصلا ماكح ألل ةباقنلا مادختسا ةيفيك نع ثيدحلاو اهسفن
  . ىباقنلا لمعلا ةريسم ىلع ةرثؤم تناك امهم

  : ىلاتلاك اهمسقنف ثحبلا اذه ىف اهحرشن ىتلا اياضقلا جذامن ام أ
  

  دوجولا ةيعرش اياضق: الوأ
وأ  هديمجت لاح ديدج نم هتدوعوأ ايئدبم ةباقنلا وأ بزحلا دوجو ةيعرشب قلعتي ام وهو 

  . انوناق هل هلثمملا تائيهلا ةيعرش ىلع ءادتعالاوأ هلح 
دفولا بزح ةدوعو ،نيماحملا ةباقنل ةيعرشلا ةدوع ىه قايسلا اذه ىف مه ألا جذامنلاو

  .يرصانلا ىطارقميدلا ىبرعلا بزحلا سيساتو ،هطاشن ةسراممل
   
  نيماحملا ةباقن يف ةيعرشلا ةدوع :ىلوألا ةيضقلا
نرقلا تاينيعبس نم نيريخألا نيماعلا نم ارابتعا تلوحت دق ني ماحملا ةباقن تناك

تاداسلا سيئرلا عورشم ةضراعمل نصح ىلإ هتاينينامث نم نيلوألا نيماعلاو نيرشعلا 
يتلاو هنيح يف اهرادصإ عباتت يتلا نيناوقلا ةناسرتل يدصتلا كلذكو ،ليئارسإ عم حلصلل 

ىلع غلاب ناودع نم اهصوصن هتنمضت امل " ةعمسلا ةئيس نيناوقلا"ـب اهتيمست ىلع حلطصا 
  .نينطاوملل ةيروتسدلا تايرحلا فلتخم

ةباقنلا سلجم عم ةهجاوملا ليبس ذاختا اررق دقف هتموكحو سيئرلاب ليكلا ضاف ذإو 
خيراتب نيماحملل ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا ةبسانمبو . هنم صلختلا ءاغتبا

تعاو ةينازيملا رارقإل٢٦/٥/١٩٨١ هذه حايتجا ةموكحلا تربد دقف ،يماتخلا باسحلا دام  
نكل . ةموكحلل نيلاوملا نيماحملا ضعب مهدوقي نيماحملا ريغ نم دادعأةطساوب ةيعمجلا 

نيمجاهملا اوعدخو ،ةيعمجلا دقعب اوركب امدنع ةموكحلا ىعسم اوطبحأ هراصنأو سلجملا 
ديكأتو يماتخلا باسحلاو ةينازيملا دا متعا ىلإ ةيعمجلا تهتناو اهداقعنال يقيقحلا ناكملا نع
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الإ ةباقنلا ماحتقال مهعم اوءاج نمو نيماحملا نم ةموكحلا لاجر نم ناك امف ،سلجملاب ةقثلا 
نأ ءاعدا ىلإ اوهتناو ةيمسرلا مالعإلا لئاسو عيمج روضح يف مهتاعامتجا اولصاو نأ 

ةليدب ةنجل ليكشتو سلجملا نم ةقثلا بحس تررق ةحيحص ةيمومع ةيعمج لثم مهعامتجا 
نع رشنت ةيموكحلا مالعإلا لئاسو عيمجب ماعلا يأرلاو نوماحملا ئجوفو . ةباقنلا ةرادإل
  .ةروصلاو توصلاب ةاعدملا اهتارارقو ةموعزملا ةيعمجلا

امل راكنتسا تانايب اوردصأو مويلا كلذءاسم نم ارابتعا ةباقنلا رادب نوماحملا مصتعاف   
فيلكتب تاداسلا سيئرلا عراس دقف وحنلا اذه ىلع رمألا فاشكنا ءازإبو. ةلودلا هب تماق  

لاؤس اهتمهم نم نوكي ةباقنلا يف فقوملا لوح قئاقح ىصقت ةنجل فيلكتل بعشلا سلجم 
ردصا نأ الإ بعشلا سلجم نم ناك امف . ةنجللا مامأ لوثملا اضفر نيذللاو سلجملاو بيقنلا

ةنسل ١٢٥مقر نوناقلا  لجملا لح انمضتم١٩٨١  ةباقنلا ةرادإل ةتقؤم ةنجل ليكشتو مئاقلا س  
  .نوناقلا رودصل يلاتلا مويلا يف رارقلا ردصأيذلا لدعلا ريزوب اهليكشت طان 

يف يرادإلا ءاضقلا ةمكحم ىدل نعطلا نم ةجاوخلا دمح أبيقنلا نكمت ةغلاب ةبوعصبو 
ةمكحملا تلبقف كلذ ة يروتسد مدعب اهسفن ةمكحملا مامأ عفد مث. نوناقلا اذه دض ريخألا مويلا
مث . نعطلا نم نكمت اضيأ ةغلاب ةبوعصبو. ةيروتسدلا ىوعد عفرل هبحاص تلهمأو عفدلا
عضولا رييغتل ةديدجلا ةموكحلا تعسو . تاداسلا سيئرلا ةايح ىهنأ يذلا ةصنملا ثداح ءاج

ةنسل ١٧مقر نوناقلا تردصأف مئاقلا  تردصأ امك ةاماحملا ةنهم ميظنت صوصخب ١٩٨٣   
ةنسل ١٢٥مقر نوناقلا ليدعتل رخآ انو ناق ءارجإل ةنجل رايتخا نمضت ةراشإلا قباس ١٩٨١   
  . ةباقنلل ةديدج تاباختنا

قباس ١٢٥مقر نوناقلا ةيروتسد مدعب اهمكح تردصأ ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نكل   
اه تطلس بصغ دحأكلمي ال ىتلا ةباقنلل ةيمومعلا ةيعمجلا ةطلسل ابصغ هرابتعاب ةراشإلا 

تاباختنالا ءارجإ فقو  كلذ ىضتقم ناكو  روتسدلا هررق ىذلا ةيباقنلا ةيرحلا أدبمل اقفو  
لامكتساو لماكلاب هعقوم ىلإ يعرشلا سلجملا ةدوعو ةراشإلا ةقباسلا ناجللا ليكشت نالطبو 

  .١٩٨٥ماع ىتح ةباقنلا سأر ىلع ه ءاقب ىنعي امب لحلا رارقب تعطقنا يتلا ةينوناقلا هتدم
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  مكحلا رودص دعب ةباقنلا فقو م
اعيمج نوماحملا ربتعا - أ سلجملامهسأر ىلعو–  راصتنا وه مكحلا رودص ن أ – 

مهضفرو ،مهتباقن نوئش يف يموكحلا لخدتلا ضفر يف لصتملا مهلاضنل جيوتتو ةيعرشلل 
ةنيعملاناجللا لبق نم ةباقنلا ةرادإل  .  

رسألاو ،ةيعرفلا تاباقنلا س لاجمو ةباقنلا سلجم نم ةرداصلا تانايبلا تعراستو
اهلك رومأ ىهو ،هتاوطخ دي يأتو هتدوعب ةحرفلاو سلجملا ةدوعب بيحرتلل ةيباقنلا تاعمجتلاو
  .بيحرتلاب هتائف عيمجب ماعلا يأرلا اهاقلت

تمض ثيح ريبك لكشب نيماحملا ةدحوو ةيعرشلا ةدوع حلاصل ةكرعملا تمسح - ب  
نم نيقباسلا مهموصخ عيمج سلجملاو بيقنلا راوج ىلإ فقوو مهئاقرفو مهفايطأ فلتخم  

ءبعلا لمح يذلا ،روفصع دمحم / روتكدلا ريبكلا هيقفلا مهسأر ىلعو نيماحملا رابك 
حبصأ دقف كلذ ةليصح نمو . مكاحملا مامأ ةباقنلا هتمدق يذلا ينوناقلا عافدلا يف يسيئرلا

ماحتلا دادزاو. تابسانملا عيمج يف هميركت ىرجو ،فقوملا مجن روفصع/ روتكدلا   
 ١٩٨٥ماع ةمداقلا تاباختنالا نأ دكؤملا مكح يف حبصأو بيقنلاو سلجملا لوح نيماحملا 

. تاباختنالا كلت تيرجأ امدنع العف ققحت ام وهو. سفانم البو نيرفاظ مهب دوعت فوس
ريغ نم هلاجر ضعب حلاصل سلجملا اهب ماق ريوزت عئاقو نم اهبحاص امع رظنلا فرصب 

نيذلا مهو ،نيرشعلاو ةعبرألا ءاضعألا نم ةرشع وحنو بيقنلا يف ةلثمتملا ةيسا سألا هتوق
اولمحت امك ،هحرش مدقتملا وحنلا ىلع تاداسلا سيئرلل قباسلا ةضراعم ةرؤبل ةباقنلا اولوح 

ادع - اعيمج مهلاقتعاو ،ةيحان نم سلجملا لح يف لثمتملاو كلذ نع جتانلا ربكألا ءبعلا  
الاقتعا يف–بيقنلا  ربمتبس ٥ت   ةريهشلا١٩٨١  سلجملا ةدوعل ذئدعب ىنوناقلا لاضنلا مث .  

ةليدب سلاجم نييعتب ةرداصلا تارارقلاو . هلحب ةرداصلا نيناوقلا ءاغلإو ةباقنلاىلإ ىعرشلا 
  . هل

  
  ديدجلا دفولا بزح ةدوع : ةيناثلا ةيضقلا

بازحألاو ةايحلا عاضوأ صخت نيناوق ةدع تردص ١٩٧٨ماع تايادب يف   ، ، ةيسايسلا
سيئر اهنم ناك ةيسايسلا تادايقلا ضعب ىلع يسايسلا لزعلا ضرف نيناوقلا هذه تنمضتو 

  .دفولا بزح تادايق ضعبو
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تفلكو ،بزحلا لح تررقو بزحلل ةيمومعلا ةيعمجلا تعمتجا نيناوقلا هذه ىلع ادرو 
ريغ ،رارقل اب ةيمسرلا تاهجلا بزحلا سيئر رطخأو ،لحلا تاءارجإ لامكتساب ايلعلا ةئيهلا
  .لماكلاب لحلا تاءارجإ لمكتست مل ايلعلا ةئيهلا نأ

ماع يسايسلا خانملا ريغت بقع  ةدوعلا بزحلا ررق ١٩٨٣  . ديدج نم طاشنلاىلإ  
  .لحلا رارق ءاغلإل ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعد تررقو بزحلل ايلعلا ةئيهلا تعمتجاف

ةمئاقلا ماظنب –حيشرتلا باب حتف ةبسانمب هن إمث  كلذ يف ةيلحملا سلاجملا تاباختن  ال– 
نم باطخب ةديؤم ةرادإلا ةهج نكل ،رئاودلا ىدحإ يف نيحشرم ةمئاقب دفولا بزح مدقت ماعلا 
ىهنأو هسفن لح نأ هل قبس دق دفولا بزح نأ رابتعا ىلع ةمئاقلا تضفر دق بازحألا ةنجل 

ةايحلل ةدوعلا ى ف هقح ىلع دكؤيل يرادإلا ءاضقلا ةمكحمىلإ دفولا بزح أجلو ،هدوجو 
خيراتب ةمكحملا مكح ىهتنا انه هداريإل لاجم ال تحب ينوناق لدج ربعو . ديدج نم ةيسايسلا

ربوتكأ ٢٩   . ةيسايسلا ةايحلاىلإ ةدوعلا يف بزحلا قح رارقإ ىلإ  ١٩٨٣ 
  
يرصانلا بزحلا سيسأت :ةثلاثلا ةيضقلا    

طاشن أدب ىتح كرابم ي نسح سيئرلا رصع ةيادب عم ةيسايسلا ةجارفنالا تأدب نإام 
  . يرصان بزح ءاشنإل عساو يرصان

ةجاح نود ىلعف بزح سيسأتل ةيعقاو ةلواحم يف يضملا نويرصانلا ررق ةيادبلا ىفو 
بزح قاروأ ميدقتب تعراس مهنيب نم ةريغص ةعومجم نأ الإ . بازحألا ةنجل صيخرتل
ةدع دعبو . هيلع نعطلا دنع بازحألا ةمكحم نم هدييأت ىرج رارقب بازحألا ةنجل هتضفر
مدقتلاب ىرخأ ةعومجم يأ عراست نأ نم افوخو . ةمكحملاو ةنجللا بورد يف تاونس
سيسأتلا تحت –بزحلا ةلواحم ةداق ن إف ديدج بزح قاروأب مدقتلاب ةعراسملا اوررق –   

دوواد نيدلا ءايض / ذاتسألا اوراتخاو يرصانلا يطارقميدلا يبرعلا بزحلا سيسأت قاروأب 
  .نيسسؤمللاليكو 

يتلا بازحألا ةمكحم ىلإ هوسسؤم أجلف بزحلا ىلع ةقفاوملا بازحألا ةنجل تضفرو 
ىهتناو رهش أةعبر ألالخ لصفلاب ةمكحملا مزلي نوناقلا ن أمغر نيتنس وحنل رمألا تلوادت 

سيسأت ىلع ةقفاوملا ىنعي ناك امب بازحألا ةنجل رارق ىلع نعطلا لوبق ىلإ ةمكحملا مكح 
  . بزحلا
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  نيمكحلا عم نيبزحلا لماعت
دعب يرصانلا بزحلا سيسأت مكح رودصو ١٩٨٣ماع دفولا ةدوعب مكحلا رودص مغر   

ىلع امهراصنأو نيبزحلا لعف دودرل عباتملا ن إ، ف١٩٩٢ماع ةلماك تاونس عستب كلذ 
اميف هدصر نكمي امم مادختسالا وأ جهنلا يف ءاوس قباطتلا ظحالي فوس نيمكحلا رودص 

  : يلي 
يضوفم ةئيه ريرقت ردص امدنع ثادحألا –سيسأتلا تحت–يرصانلا بزحلا ق بتسا  -  أ  
نيضوفملا يأرب ذخألاب ةمزلم تسيل ةمكحملا نأ مغربو . بزحلا ءاشنإ ديؤي ةلودلا سلجم

قبس دق ةئيهلا تاذ نأ مغرو ،هاضتقم ريغ ىلع مكحلا نكمي يراشتسا يأر درجم دعي يذلا 
ماق دقف كاذو اذه مغر . اقباس همايق ةمكحملا تضفر يذلا لوألا بزحلا ءاشنإ تديأ نأ

يف عساو قاطن ىلع اهعيزوتب ماقو ريرقتلا نم ةريبك تايمك عبطب سيسأتلا تحت بزحلا 
  ". مهبزح ةماقإ يف يعرشلا نييرصانلا قح " هناونع ناك بيتك 

ةلاح دوجو ىلعو ،ةيعرشلا موهفم سابتلا نم ةيسايسلا ةايحلا هيناعت ام ىلع اديكأت   -  ب
ًالك–نيبزحلا الك ن إف ماع لكشب دالبلا اهنم ىناعت ةيعرش صقن رداصلا مكحلا خيرات يف    

تعجر هبزح ةيعورشم نأ ديكأتل ةوقب ىعس دق –هحلاصل  ةحنم ىلإ سيلو ءاضقلا مكح ىلإ  
 .بازحألا ةنجل يف ةلثمم ةلودلا نم

ةيناملربلا تاباختنالل هتكرعم يف ءالجو حوضوب ىنعملا اذه دفولا بزح مدختسا لب  
يف ىنعملا اذه ىلجتو كاذنيح ةمئاقلا ماظنب دفولا اهيف كراشو ١٩٨٤ماع ترج يتلا   

  . تقولا كلذ يف راشتنالا ةعساولا دفولا ةديرج تاعباتمو نيوانعو تالاقم
عيمج ن إف دعب همساب ثدحتت ةفيحص كلمي نكي مل يذلا يرصانلا بزحلا امأ

اهتقو تقؤملا –ماعلا هنيمأ نم ةرداصلا تاحيرصتلا  تادايق رئاسو دوواد نيدلا ءايض –   
ىدل ةدئاسلا ةركفلا لزاغي نيبزحلا نم هجوتلا اذه ناكو . ىنعملا اذه ىلع تدكأ دق بزحلا

يه ةيناثلا نأ رابتعاب ةيرادإلا تاهجلا تارارقو ،ءاضقلا ماكحأ نيب زييمتلا يف ماعلا يأرلا 
هذه سكع ىلع ىتأت دق يتلا ةيناثلا سكع ى لع ةلودلا ةدارإو تابغر نع ربعت يتلا اهدحو
بزح وه بازحألا ةنجل ةقفاوم لالخ نم يتأي يذلا بزحلا نأ ىنعي ام وهو . تابغرلا

ءاضقلا مكح ىلع ءانب ردص نم رظتنت يتلا كلت لثم ةيقيقح ةضراعم نع ربعي ال سنأتسم 
  .ةلودلا ةبغر دضو
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تاهجوتلا نع ءاضقلا لصفني نأ نكمي ال هنأل حيحص ريغ موهفملا اذه نأ كش  الو
نيعم يسايس نايك وأ بزح دوجو ماظنلا تايلآ ضفرت امدنع هن أو ،ةلودلا ةسايسل ةماعلا
بازحألا ةمكحم لثم ًاصاخ ءاضق ناك اذإ صخألا ىلع. ءاضقلاهب حمسي نأ نكمي ال ن إف  

ببسب يئانثتسا ءاضق ةهجكو ،ةيعيبط ريغ ةمكحمك اهلك ةضراعملا اهيلإ رظنت يتلا 
  .اهليكشت

رصانعو مجح اهلالخ نم دصرت نأ نكمي ةفيحص يرصانلا بزحلل نكي مل ذإو - ـج  
عيمج ديكأتلاب تمدختسا دفولا ةفيحص ن إف هحلاصل رداصلا مكحلا عم يئاعدلا لماعتلا

يف يناعملا هذه تزربأو يئاضق مكحب بزحلا ةدوع نم ةدافتسالل ةيئاعدلا بيلاسألا 
موهفملا اذه ضراع يلاقم وأ ةعباتم يأ يف ىنعم يأ رشن نع تد عتباو ،اهتاعباتمو اهنيوانع

هتذختا يذلا كولسلا تاذ وهو . ةلودلا تاطلس رئاسو ءاضقلا نيب ةلصلا تابثإل ىعسيوأ 
ةبسانمب –اقحال–يرصانلا بزحلا تادايق كلذكو ،مكحلا عم لماعتلا يف دفولا بزح تادايق   

  . اهبزح ةماقإب صاخلا مكحلا رودص
  

تاباقنلاو بازحألا يف يلخادلا عارصلا صخت اياضق:ايناث    
وأ بزحلا لخاد قرفلاو تاعومجملا فلتخم نيب يلخادلا عارصلا نأ نم مغرلا ىلع 

مل ثيحب نييضاملا نيدقعلا لاوط ةيرصملا ةيسايسلا ةايحلل ةزيمملا ةمسلا وه ةدحاولا ةباقنلا 
  . ةمهملا ةينهملا تاباقنلا نم ديدعلا لمش هنأامك ،ةضراعملا بازحألا نم بزح يأ هنم جني 

تاونسلا يف ترجفنا يتلاو نييراجتلا بيقن بصنم ىلع عارصلا ةيضق ن إف كلذ مغرب
ةينهملا تاباقنلا لماعت ةقيرط يف يلاثملا جذومنلا لثمت ١٩٨٨ماع ىلإ  ١٩٨٣ماع نم   

  .اهب ةصاخلا ةيئاضقلا ماكحألاو تاعارصلا هذه عم بازحألاو
ف بازحألاو تاباقنلا فلتخم يف تاعارصلاو اياضقلالك نيب نم نأ كلذ عارص ن إ 

  .ىرخألا تاعارصلا يف رفاوتت مل ةيساسأ ةزيمب زيمت نييراجتلا
هن إلب ،عارصلا يف افرط ةباقنلا وأ بزحلل ةيمسرلا ةدايقلا تناك تاعارصلا عيمج يفف 

  .اهئاضعأ تاقاقشنا لالخ نمو اهلخادب الصأ أدبي ناك
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يف ارشابم افرط ةباقنلا سلجم يف ةلثمم ةيمسرلا ةدايقلا نكت ملف نيي راجتلا عارص امأ
  .سلجملاب اوضع امهيأ نكي مل بيقنلا بصنمل نيحشرم نيب راد يذلا عارصلا

لماعتلا ةقيرط هفقوم لثمي يذلاو اهل يعرشلا لثمملا وه ةباقنلا سلجم نأ انربتعا اذإو 
يف تردص يتلا ةيئاضقلا ماكحألا ن إف اهسفن ةباقنلل اهتبسن نكمي يتلا ةيئاضقلا ماكحألا عم

عارصلا اياضق عم لماعتلا ةقيرط ىلع يحلا لاثملا مدقت نأ نكمي نييراجتلا عارص 
  .يلخادلا

ىوعدب –نيبخانلا ضعب تاوصأ داعبتسا ةباقنلا سلجم ررق امدنع عارصلا ادب دقو 
تاوصألا ىلع لصح يذلا حشرملا زوف نالعإ فقو يلاتلابو–ريوزتلا ةدعبتسملا   .  

لصحو ةباقنلا سلجم رارق دض يرادإلا ءاضقلا مامأ ىنعملا حشرملا نعط روفلا ىلع 
  .ابيقن هزوفب ميلستلا ىنعي ناك ام وهو رارقلا ذيفنت فقوب مكح ىلع

فقو وه مكحلا ىنعم نأ ىلع ممص رخآلا حشرملل زاحنا يذلا ةباقنلا فقوم نأ ريغ 
بصنمب ازئاف مكحلا ىلع زئاحلا حشرملا رابتعا سيل و طقف ةجيتنلا نالعإ مدع رارق ذيفنت
  .بيقنلا

هراصنأ نم ةريبك ةعومجم باحطصاب مكحلا بحاص حشرملا ماق فقوملا اذه ىلع ادر 
بيقنك هلمع سراميأدبو اهتاعاقىلإ لخدو ةباقنلا ىنبم ىلإ   .  

لامعأ ها مسأاميف قيقحتلل ماعلا بئانلا ىلإ غالبب حشرملا بولسأ ىلع ةباقنلا سلجم در 
 . روكذملا حشرملا اهب ماق يتلا ةجطلبلا

ةباينلا تاهج مامأ لب يرادإلا ءاضقلا ةمكحم مامأ طقف سيل الوادتم رمألا حبصأ اذكهو 
  .ةماعلا

نم هاعدتساو بيقنلا بصنمب رخآلا حشرملا زوف نالعإب ردابف ةباقنلا سلجم تكسي ملو 
  .بيقنلا عقوم ىلوتيل دالبلا جراخ هتلحر

الك راصنأ نيب فينعلا عرصلل الاجم ةباقنلاتحبصأو نوعطلا نع الضف ،نيحشرملا    
  .ةطاسولاو حلصلا تالواحمو ،ءاضقلا تاهج مامأ ةلدابتملا

ناونع تحت هتعبات يتلا ةيرصملا فحصلا عيمج نم ةرخاس ةعباتم لحم هلك كلذ ناكو  
راكلا وماسرو يأرلا باتك هيف لخادتو"نييراجتلا لسلسم "وه رخاس  عيمج نمضتو ريتاكي ، 
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ديكأتلا يف اورابت نيذلا عازنلا فارطأ عم تاءاقللاو ةيفحصلا تاقيقحتلاو ةيربخلا تاعباتملا 
ةرداصلا ماكحألا ن أش نم نيوهتلا ىفو مهحلاصل ةرداصلا ماكحألا ةحصو ةمالس ىلع
لي وأت ديعيو هتارارقو هكولس نع ةوقب عفادي عبطلاب ةباقنلا سلجم ناكو ،مهموصخ حلاصل
  .تارارقلا هذه ءاغلإب ةرداصلا ماكحألا راثآو جئاتن

برحلا تاعارص لثامي هنأب نيدلا ءاهب دمح ألحارلا بتاكلا ههبش ليوط عارص دعبو 
ةينوناقلا ةدملا ءاهتناب ءاضقلا ررق ثيح تاونس سمخ دعب رمألا ىهتنا نانبل يف ةيلهألا 

نيحشرملا نم يأ مدقتي ملو١٩٨٨ماع يف هسفن سلجملل  باختنا متو ،حيشرتلل نيقباسلا    
نم نيقباسلا نيحشرملا نم يأ نكمتي نأ نود ةقباسلا ةرتفلا ءاهتنا دعب نيديدج سلج مو بيقن

 ، ءاضقلا نم تردص يتلا ةداضملا ماكحألاو ماكحألا عيمج مغرب بيقنلا عقوم لغش
ناكو . تاباختنالا لبق مئاقلا ةباقنلا سلجم نم تردص يتلا ةداضملا تارارقلاو تارارقلاو

يف ةيباقنلاو ةيسايسلا ةبخنلا فارطأ نيب ةدئاسلا تاقالعلا ةعيبطل الماك اديسجت هلك رمألا 
 ، ةينوناقلا ةيعورشملا ىنعمل ةكرتشم ميهافم يأ ثادحتسا نع مهزجع ىدم راهظإو دالبلا

يناعم مهف صوصخب ةيلمعلا وأ ةينوناقلا ةيحانلا نم ءاوس ةيكولس دودح نم بجي ام الو 
  . اهراثآ لامعإو ةيئاضقلا ماكحألا
  

  ةيئانجلا تاماهتالاب ةصاخلا ماكحألا: اثلاث
فحصلا اهضوخت يتلا ةيفحصلا تالمحلل اياضقلا نم عونلا اذهل يسيئرلا ببسلا عجري 
تعفر روتكدلا موحرملا عم دفولا ةفيحص تلعف ام وحن ىلع نيلوئسملا رابك ضعب دض 

ءاوللا دضو ١٩٩١، ١٩٨٤يماع نيب ةرتفلا داد تما ىلع بعشلا سلجم سيئر بوجحملا  
اهيف تكراش ةريخ ألا ةلمحلاو ،ةرازولا يف هدوجو ةرتف لاوط ةيلخادلا ريزو ردب ىكز
تضاخ ةريخألا ةفيحصلا هذهو . اضيأ يكارتشالا لمعلا بزح لاح ناسل بعشلا ةديرج
دبع قبسأل ا لورتبلا ريزو دضوىلإ و فسوي قبسألا ةعارزلا ريزو دض ةلثامم تالمح
نولوئسملا ءالؤه أجل عبطلابو. ليدنق يداهلا   .ةفيحصلاو بزحلا ةهجاوم يف ءاضقلاىلإ  

بزحلا سيئر قحب تهجو يتلا تاماهتالا نم دغلا ةديرج فقوم ن إف مدقت امل ةفاضإلاب
ىلع ايح الاثم ربتعي هدض رداصلا مكحلاو ،رون نميأ ةفيحصلا ريرحتو ةرادإ سلجم سيئرو 

ماكحألاو اياضقلا عم بازحألالماعت ةيعون  .  
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  : ةيلاتلا تاظحالملا دصرن لاجملا اذه ىفو
  ىلوألا ةظوحلملا 

سيئرو بزحلا سيئر ةيلوئسم ضرتفي ناك رشنلا اياضقب قلعتملا يئانجلا صنلا ن إ
ماق يذلا يفحصلا عم ماهتالل امهلوخد ىنعي امبو ،اهيف رشني ام لك نع ةفيحصلا ريرحت 

  .رشنلاب
ةيروتسد مدعب نعطلاب اوعراس ريرحتلا ءاسؤرو بازحألا ءاسؤر نأ هابتن الل تفلملاو

ىلع همايقل صنلا ةيروتسد مدعب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تضقو . امهصخي اميف صنلا اذه
ةيلوئسم ىهني الو ،اعطق حيحص مكح وهو . يلعفلا اهققحت ىلع سيلو ةيلوئسملا ضارتفا
اذإ اهيفن قح مهنم لكل حنمي هنكلو ريرحتلاو بازحألا ءاسؤر   .رشنلاب هملع مدع تبثأ 

اهكرتو ةيلوئسملا نم ريرحتلاو بازحألا ءاسؤر برهت ىنعمل هبتنن نأ تفلملا نم لعلو 
الو هل لوح ال اريغص ايفحص نوكي دق يذلاو ربخلا رشن يذلا يفحصلا قتاع ىلع عقت 

لصألا يف –رشنلا ةيلوئسم نأ ىلع دكؤت ةفاحصلا ةنهم لوصأ نأ مغرو ،ةوق  ىلع عقت –   
كشالو . هتقفاوم نود ةديرجلا يف ةدام يأ رشنىلإ ليبس ال هن أرابتعاب ريرحتلا سيئر قتاع 

قالخألاو ةأرجلاو ةراسجلا ةيحان نم طقف سيل ئ يس ىنعم وه هدصرن يذلا ىنعملا نأ
قتاع ىلع اه ئاقلإ مدعو ةيلوئسملا نم هبيصن لمحت صخش لك ىلع بجوت يتلا ةعيفرلا
أوسألا نأ الإ ،مهسفنأ ةيامح نوعيطتسي ال نيذلا ءافعضلا نم اوناك اذإ اصوصخ ،نيرخآل ا

هذه عضيو يسايسلاو يبزحلا اهانعم ةيبزحلا فحصلا تالمح نع عزني كولسلا اذه نأ 
ةتحبلا ةينهملاةسرامملل قيضلا ىوتسملا يف تالمحلا وأ ةيسايسلا ةايحلا نأ نظن الو .  
ريطخلا ىنعملا اذه لثم نمديفتست ةماعلا تايرحلا نأ نكمي ماعلا يأرلا نأ نظن ال امك .  

يسايسلا لاضنلا ءابعأ لمحت ىلع مهتردق يف وأ كولسلا اذه باحصأ ةيقادصم يف قثي 
يئانج باقع ىلإ ىدؤي ال دق فذقلاو بسلاب طيسب ماهتا ةهجاوم نم نوبرهتي امنيب يملسلا 

  .موهفملا ىنعملاب
  ةيناثلا ةظوحلملا 

مدعب مكحلا رودص دعب هنأب قلعتتو ةقباسلا ةظوحلملا نع اهانعم يف ارطخ لقت ال ىهو 
يفحصلا ماصتخا ىلإ اوحنج دق يفحصلا رشنلا مهب سم نم لك ن إف صنلا ةيروتسد

ءاغلإ نأ مغر ،ريرحتلا سيئر ماصتخا نود ةروشنملا ةداملا ىلع همسا عضو يذلا نيكسملا 
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ميرجتلا يف ةماعلا دعاوقلل اقبطو لصألا بسحب ماهت الا نم ريرحتلا سيئر ىفعي ال صنلا
  .انه اهحرش يف لاسرتسالل لاجم ال يتلا

ىلإ حنج دق ةيرصملا ةبخنلا فارطأ نم يناثلا فرطلا نأ كلذ ىنعم نأ كشالو 
دق ثيح ريرحتلا سيئر وأ بزحلا سيئر نود هسفن يفحصلا ماصتخا قيرط نع لاهستسالا 

نأ نكمي امو امهماقم نأ امك ابعصو اقاش ارمأ امهتهجا وم يف ماكحأ ىلع لوصحلا نوكي
لاجم ال رومأ ىهو ،مكحلا ذيفنت بعصي نأ نكمي امهدض مكح رودصل لعف در نم ثدحي 

لوأ يف لازي الايفحص ناك اذإ اصوصخ هسفن يفحصلاب دارفتسالا ةلاح يف ديكأتلاب اهل   
  .قيرطلا

  ةثلاثلا ةظوحلملا
تعالاب عراست فحصلا مظعمهنإ عم حلاصتلاب ةردابملاو ريدقتلاو مارتحالا نالعإو راذ  

. ةريبك ةيلام تامارغبوأ سبحلاب ىضق اذإ اصوصخ هحلاصل مكحلا ردص اذإ رورضملا 
يناعملا نع ةيسايسلاو ةيفحصلا ةيقادصملاو تايرحلا ضرعم يف ارطخ لقي ال ىنعم وهو 

  .ةمدقتملا
  ةعبارلا ةظوحلملا 

فحصلا تالمح نع ةيفحصلا ةيقادصملاو ىنعملا عزنت يتلاو ةقباسلا تالالدلا مغرب هنإ 
عراست ىتح يسايس رييغت يأ يف لوئسملا ةيحنت مت تن إام هن إف نيلوئسملا رابك دض ةيبزحلا

ةلمحلا ةبحاص –فحصلا وأ  –ةفيحصلا  يه اهتلمح نأ رابتعا ىلع رصنلا تايار عفر ىلإ  
يف ةرملاب حيحص ريغ جاتنتسالا ا ذه نأ مغر هعقوم نع لوئسملا لزعىلإ تدأ يتلا 

  . تالاحلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا
  ةسماخلا ةظوحلملا 

نمو يليصفت لكشب ةمكاحملا ةعباتمب موقت ةينعملا فحصلا ن إف تالمحلا عيمج ىفو
ةئيه روصو ءامسأو دادعأ ىلع لماكلاب زكرتو ،تالاقملاو روصلاو ةيسيئرلا نيوانعلا لالخ 

اهنورجي يتلا تالوادملا روصو ،مهعافد هجوأو ةيهفشلا مهتاع فارمو مهتاركذمو ،اهعافد
ىفو . اهدوهش ةداهش صوصن رشنت امك،نيمهتملا عم مهتاراوحو ،ةمكحملا يف مهدوجو ءانثأ

ضرعم يف الإ مهيماحم ءامسأل ةراشإلا وأ موصخلا عافد رشن نع لفاغتت اهنإف لباقملا 
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تاعفارم الو ةداضملا ةلدألا تابثإب ىنعت ال امك . مهعوفدو مهعافد دينفتو مهيلع موجهلا
  .ةريغص دودح يف الإ ةباينلا

  ةسداسلا ةظوحلملا
تلله ةءاربلاب ناك ن إف ىوعدلا يف رداصلا مكحلا ىلع ةينعملا ةفيحصلا لعف درب قلعتتو

ةذختم ،لماكلاب هبابسأو هقوطنمل ىلوألا اهتاحفصو ةيسيئرلا اهنيوانع تصصخو ،تربكو 
، لا فلتخم كلذ يف رشنلا ناكمو ،طنبلا مجح ثيح نم اهيلع فراعتملا ةيفحصلا نونف
  .خلا...ربخلل ةاطعملا نيوانعلاو

هداقتنال عراست لب ،هبابسأ وأ هقوطنم ىلإ ريشت ال اهنإف ةفيحصلا دض مكحلا ناك اذإ امأ 
  .هتردصأ يتلا ةمكحملا قحب زمللاو زمغلاىلإ امبرو 
مكحلل دقن نم بزحلا وأ ةفيحصلا عافد ه ددري ام رشن وه لوألا لعفلا در نوكيو

يف مكحلا نأ ىلع ديكأتلاو ىلعألا مكاحملا ىدل هيلع نعطلا بابسأ حرش يف ةضافتسالاو 
  . ىلعألا ةمكحملا ىدل دكؤملا ءاغلإلا ىلإ هقيرط

  
  ةماعلا ةفصلا تاذ اياضقلا: اعبار

ضرغب اهيف كراشت و أةرشابم بازحألا اهعفرت يتلا اياضقلاب قلعتتو ةردان اياضق هذهو 
  .ةددحم فادهأ قيقحت

 –ساسألاب هفحص لالخ نم–بزحلا ذختيف مكاحملا ىلع حرطت يتلا اياضقلا كلت كلذكو 
  :يلي ام كلذ ةلثمأ نمو. ةضراعملاوأ دييأتلاب ءاوس اهنم اصاخ افقوم 

يرادإلا ءاضقلا ىدل ىوعد عفر يف عمجتلاو يرصانلاو لمعلا بازحأ تكرتشا   - أ 
يتلا تاسلجلا مهسفنأب اه ؤاسؤر رضحو ماعلا عاطقلا عيبب ءارزولا سلجمتارارق فقول 

روتكدلا لاثمأ نييلاربيللا نيماحملا ضعب مهنيب نيماحملا رابك نم ةريبك ةبخن اهيف عفارت 
  . روفصع دمحم

دض هتجوزو ديروبأ رصن روتكدلا فقوم يلاهألا ةديرجو عمجتلا بزح ىنبت   - ب   
تاركذم ترشنو ةيضقلا ةديرجلا تعباتف . ةدرلا ىوعدب امهدض تميقأ يتلا قيرفتلا ىوعد
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نعطلل الحم تناكو اهردصأ يتلا بتكلاب ةصاخ ادادعأ تردصأو رصن روتكدلا نع عافدلا 
 . مالسإلا نع دادترالاب هيلع

تايلحملا تاباختنا ءارجإ دض ىوعد عفرب بزحلا نم زاعيإب نويرصان نوماحم ماق  - ج 
ةمئاقلا ماظنب١٩٩٢ماعل   . 

 .٧٦ةداملا ليدعت ىلع ءاتفتسالا دض ىوعد عفرب عمجتلا بزح ماق دقف ا ريخأ  - د 

قرطلا تاذب اهنع رشنلاو ةقباسلا اياضقلا ةعباتمب ةينعملا بازحألا فحص تماق دقو 
  .قباسلا دنبلا يف اهانحرش يتلا تايلآلاو

ةمكحملا تضق نأ دعب تايلحملا تاباختنا دض ةعوفرملا ةيضقلا تحلفأ امنيبو 
تقفخأ اياضقلا يقاب ن إف ،تاباختنالا كلتل مظنملا نوناقلا ةيروتسد مدعب ايلعلا ةيروتسدلا
روتكدلا نيب قيرفتلاب يضقو . ماعلا عاطقلا عيب ةيروتسدب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تضقف
دض عمجتلا ىوعد لوبق مدعب يضقو . اضقنو افانئتساو ءادتبا ةدرلا ىوعدب هتجوزو ديز وبأ
ةفيحص هتبلط يذلا وحنلا ىلعو ءاتفتسالا ةقاطب ليدعتل تباجتسا ةيلخادلا ن  ألارظن ءاتفتسالا
  .صوصخلا اذه يف عمجتلا بزح عافدل ةمكحملا بجتست ملو ،ءادتبا ىوعدلا

بازحألا تعفد يتلا ةحضاولا ةيركفلاو ةيسايسلا بابسألا ةعيبط ظحالي هن  أىلع
عافدلا تاركذمو ةيهفشلا تاعفارملا يف حوضوب تلجت يتلاو ةمدقتملا اياضقلا يف ةكراشملل 

  . ديز وبأ رصن روتكدلا ةيضقو. ماعلا عاطقلا عيب ةيضق صخي اميف
ةماعلاو ةيسايسلا اياضقلا عيمج يف يديلقتلا كلسملا اهباحصأ كلس دقف اياضقلا يقاب امأ 

يف ىوصقلاو ىلوألا ةيمهألا ةينفلاو ةينوناقلا تارابتعالا ءاطعإىلع جرد يذلاو رصم يف   
 ٧٦ةداملا ليد عت ىلع ءاتفتسالا صخي اميف عمجتلا بزح اهعفر ىتلا ةيضقلا لعلو ،عافدلا
  . حاضيإلا نم اديزم قحتست

يراد إلا ءاضقلا ةمكحم مامأىوعدلا عفرب بزحلا ماق امدنع ةيضقلا عئاقو ترج  )١(
ةحضاوو ةددحم ىوعدلا ةفيحص تناكو ،ءاتفتسالا ءارجإب ةيلخادلا ةرازو رارق دض  
ةقاطب ن أوه دحاو ىنوناق ببس ىلع تماقو تاملكلا نم ريثكلا ىلع ىوتحت الو ةطيس بو
ءاتفتسالا عوضومب اليهجت –انوناق دعي ىذلا رم ألا ةلدعملا ةداملا صن نمضتت مل ءاتفتسالا  
  .هلطبي امب
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اهمايقو بلطلل اهتباجتسا تنلع أو ةيلخادلا ةرازو ترضح ةيضقلل ةسلج لوأ ىف )٢(
اعفد عمجتلا عفد كلذ ىلعو . اهليدعت بولطملا ةداملا صن اهنيمضتب ءاتفتسالا ةقاطب ليدعتب

ليدعت ىلع ةقفاوملا ىلع الو أءاتفتسالا اهنمضت مدعل ةديدجلا ةقاطبلا نالطبب اديدج اينوناق 
ىلع رم ألا نأعافدلا ربتعاو . ةداملا صن ىلع ءاتفتسالا كلذ دعب ىتأي مث همدع نم ةداملا

ررق ذ إهسفن ليدعتلا بلطم ىلع اقفاوم ربتعي دق ىذلا نطاوملا قحل اراده إربتعي وحنلا اذه 
هسفن ليدعتلاأدبم ىلع اقفاوم نوكيال دق هنأنيح طقف ةلدعملا ةغيصلا ضفرب  تزجحو .  

بلطلل ةيلخادلا تباجتسا ن أدعب ىوعدلا لوبق مدعب اهيف يضقو مكحلل ىوعدلا ةمكحملا 
 .لوألا

ال إقرغتست مل ىتلا ةيضقلا تاروطتل ىلاه ألا ةديرجل ةدودحملا ةعباتملا ادع اميفو )٣(
وأ يسايس رشن يأ متي مل هن إف ادودحمو ازكرم اينوناق اعافد الإنمضتت ملو ،طقف نيتسلج 

يأ عافدلا نيمضت متي مل امك ،نيماحملا نم ةريبك دادعا ةكراشم لالخ نم ىنوناق ىتح 
،ٍٍناعم هسفن ليدعتلا نم فقوملاب قلعتت ةيسايس غيص ىتلا ةقيرطلاو ،هب ىرج ىذلا هصنو    
اهعفر ىذلا بزحلا  ال هنإف ةيضقلل ةلماكلا ةيسايسلا ةعيبطلا مغر هنأدكؤي امم خل إ.... اهب
ةماع ةيروتسدو ةيسايس ةيضق ىل إاهلوحي ن أب متها دق ىرخألا بازحألا نم هريغ الو

رشت مل امك ،ليدعتلا ب ويع حرشو ،هيف ىعاري نأىغبنيامو روتسدلا ليدعت جهنم لوانتت 
تاجاجتحالا صوصخب هتراث إ هتراثإ ترجئش يأ ىل إعافدل اتاعفارم الو ىوعدلا ةفيحص 

" عيمجلا هربتعا ىذلا لكشلاب هتغايص ترج ىتح ليدعتلا كلذ صوصخ ىف ىرج ام ىلع 
نينطاوملا دشح ىف وحن يأ ىلع ىوعدلا ةفيحص مادختسا رجي مل كلذكو ". ةيروتسد ةئيطخ 

تاذلاب عمجتلا بزح نأمغر ،هتعطاقم ىلع مهضيرحت وأ ءاتفتسال ا دض ىلع همزع نلع أ 
 . عراشلا ىف ءاتفتسالا دض كرحتلا

دعب ماعلا ىوتسملا وأ عمجتلا بزح ىوتسم ىلع ءاوس ةيضقلل رث ألك ىهتنا دقو  )٤(
  .هجئاتن نالعإو ءاتفتسالا ءارجإمتو اهلوبق مدعب ءاضقلا مت نا 

ءاضقلا ماكحأ لالخ نم ةيساسألا اهاياضق نع عافدلايف بازحألا تلشف اذكهو عمو .  
تاعارصلا مسحل بسانملا لاجملا سيل ءاضقلا نأ ىلإ ردق يأب اهرظن تفلي مل اذه ن إف كلذ
  .ةيركفلاو ةيسايسلا
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  ةمتاــخ 

ةيسايسلا انتايح يف ءاضقلا ىلإ ءوجللا يف عسوتلا ىلإ تعد يتلا بابسألا ءالجب انرهظأ 
دق قباسلا ضرعلا لعلو ةماعلا نم تاباقنلاو بازحألا نأ كشلل الاجم عدي ال امب رهظ أ 

الو يئاقتناو رستبم لكشب ءاضقلا عم لماعتلا يف حنجت ماع لكشب اهتاباطخو اهفحص لالخ 
ليلحتلاو ربخلا نيب طلخيو ،هموصخ رظن ةهجوب ينتعي الو ،هحلاص يف وه امب الإ لبقي 

يف ناسنإلا قح لماك لكشب ضقانيو ةرشابملا ةجفلا ةي اعدلا بيلاسأ ىلإ حنجيو ،يأرلاو
ةمظنملا ةيلودلا قيثاوملا يف تدرو امك تامولعملا ىلع لوصحلا ةيرحو ،مالعإلا ةيرح 

  . تايرحلا هذهل
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  ةماع عجارم ةمئاق
  

١-  ، اهصوصن ىلع اقلعم ةيئاضقلا ةطلسلا تاعيرشت ،ىعافرلا ىيحي
روشنم باتك ،ةيئاضقلا ةطلسلا ل القتسا ،روفصع دمحم/ دو ،ةيناثلا ةعبطلا

  . ٢٠٩، ص ٦٨ويلوي ،ثلاثلا ددعلا ،ىلوألا ةنسلا ءاضقلا ةلجمب 
ةنسلا ،ةاماحملا ةلجم ،ةلادعلا لاجم يف رطاوخ ،يجافخ تعفر دمح أ/د -٢

 .١١٣، ص ٩٠رياربفو رياني ،يناثلاو لوألا ناددعلا ،نوعبسلا 
ملاع ،صوص لا ميلس بيرعت ،نوناقلا ةركف ،ديول سينيد دروللا -٣

ربمفون ٤٧٠ددعلا ،ةفرعملا   ،١٩٨١. 
دعاوقلا ثادحتسا يف يضاقلا رود لوح ةروكذملا تافالخلا لوح  -٤

ىلإ عجري ةنراقملا نيناوقلاو مظنلا يف اهنأشب ةعوضوملا لولحلاو ةينوناقلا 
ربمسيد –ويلوي ،يناثلا ددعلا ،نورشعلاو ةعباسلا ةنسلا ،ةيلصفلا ءاضقلا ةلجم   

ا لاقم١٩٩٤ رود ناونعب هربج ميظعلا دبع معنملا دبع / روتكدلا راشتسمل ، 
 . ٥٦ص ،ةينوناقلا دعاوقلا عضو يف يندملا يضاقلا 

يرصملا ءاضقلا ةيالوب ةقلعتملا تاعارصلاو ضراوعلا ليصافت  -٥
، زج ،ثيدحلا يرصملا ءاضقلا خيرات ،ملاس دمحم ةفيطل. د يف ،ايخيرات ناء
 . ١٩٨٦مارهألاب ةيجيت ارتسالاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم
رداص ،ديدج روتسدل ةوعدو يلاحلا روتسدلا دقن ،ظيفحلا دبع دمح أ -٦

 ،  .١٩٩٧ةيركف تاردابم ةلسلس ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نع
، أ -٧ نيرشعلا نرقلا يف رصم ةروص نيماحملا ةباقن ،ظيفحلا دبع دمح

، –ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم  مارهألا  ٢٠٠٣ . 
ةمجرت ١٨٨٠يبرعلا ملاعلا يف ةسايسلاو نوماحملا ،دير مإ دلونرأ  -٨  ،

 ، ىماحملا ميدقت يبهذلا باتكلا ةلسلس ،فسويلا زور ١٩٦٠يفيفع رصان  
 .ةيطع يئاجر
 – ١٩١٢نيماحملا ةباقنل يسايسلا رودلا ،معنملا دبع سراف دمح أ. د -٩

نيماحملا ةباقن ةبتكمب ةدوجوم ةخسن نع ةروصم ةخسن١٩٨١ ةماعلا    
 .ةرهاقلاب

تاساردلا زكرم ،نيماحملا ةباقن يف ةيلهألا برحلا ،سيوع ىفطصم  -١٠
 ،  . ١٩٩٧ىلوألا ةعبطلا ،ناسنإلا قوقحل ةينوناقلا تامولعملاو
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ريرقتلا ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣) ريرحتلا سيئر ( بلاط وبأ نسح . د -١١  ،
، الاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم ،يبرعلا يجيتارتسالا مارهألاب ةيجيتارتس
 .ةرهاقلا

ةسارد : ناسنإلا قوقحو ةاماحملا لالقتسا ،ةتاحش رون دمحم . د -١٢
 . ١٦٧٩/٨٧عاديإلا مقر ،ةيبرعلا ةضهنلا راد ،ةنراقم 

تاساردلا زكرم نع رداص ،نييفحصلا ةباقن ،ينغريملا ءاجر  -١٣
 . ٢٠٠٥مارهألاب ةيجيتارتس الاو ةيسايسلا

ورمع ،ةيسايس لا بازحألا نيوكت يف ءاضقلا رود ،ظيفحلا دبع دمحأ -١٤
يف يبزحلا ماظنلاو ةريغصلا بازحألا ،اررحم –عيبر مشاه  زكرم ،رصم  

 . ٢٠٠٣ةرهاقلا ،مارهألاب ةيجيتارتس الاو ةيسايسلا تاساردلا
  

  : ةظوحلم
مت اهصخت يتلا ةيسايسلا ماكحألاو اياضقلا عم بازحألا لماعت صوصخب 

ازور ،رابخأل ا ،مارهألا تالجمو دئارجل يفحصلا فيشرألا ىلإ عوجرلا
ةبكاوملا دادعألا يف كلذو ،بعشلا ،يبرعلا ،يلاهألا ،دفولا ،روصملا ،فسويل 

  .اهيف ماكحألا رودصو ثحبلاب ةحضوملا اياضقلا رظنل
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  ٢٠٠٥القضاة والعمليات االنتخابية 
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  :الرقابة على السلطة التنفيذية
  دور وأدوات القضاة وحدودها

  
 

                         
          

  
  

لـكك  يسايسـلا عـمتجملا ىـلعو     –لودلا لكيه ىلع ةيذيفنتلا ةطلسلا ةرطيس ترهظ          – 
ىبرعلا مكحلا ىف   ةيروحملا ةيضقلا نكت مل نإ     ،ةيسيئرلا اياضقلا  ىدحإك بـلغأ عقاو اذهو    . ، 

مـجح ةداـيز نم      مغرلا ىلعو . رصم ىف ةصاخ ةفصب اظوحلم حبصأ هنكلو ةيبرعلا لودلا          
زـكرمت نإف ىرصملا عمتجملا هجاوت ىتلا ىرخألا ةحلملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالكشملا            

ةظحالملاب ريدجرمأل ةيروتسدلا لئاسملا ىلع ةيسايسلا      تاشقانملا ماـق ،ىضـم دـقع ذـنم     .  
                                                 

*، يلودلا مالسلل ىجينراك ةسسؤمب ريبخ نطنشاو جروج ةعماج–ةيلودلا نوئشلاو ةيسايسلا مولعلا ذاتسأو    .  
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،         ئشلا يف نوصصختملاو نوثحابلا    ةـيذيفنتلا ةطلسـلا ةرطيس ةشقانمب ةينوناقلاو ةيروتسدلا نو
ماعًاهابتنا عوضوملا اذه بذج املق نكلو عساو قاطن ىلعًا   . 

لالـخ نـم ىروتسدلا حالصإلا يدي       ؤمل ةبلغلا تناك ،ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا ىف نكلو       
ةـئداهلا تارـجحلا ىـلع ًاروصـقم يروتـسدلا باطخلا دعي ملو ،ةيسيئر ةيركف كراعم                 
هذـه تبرسـت دـقف ،ةـيموكحلا رـيغ تامظنملل ةيقيبطتلا تاقلحلاو ةيميداكألا تارمتؤملل               

ةـيباختنالا ةسايسـلا ىـلع ًاـظوحلم ا         ىـف  ف. ريثأت ترثأو لب مالعإلا لئاسو ىلإ تاشقانملا
جماـنرب ميدـقتل ةيسـيئرلا ةـضراعملا بازحألا مظعم عمجت           ،ةريخألا ةيناملربلا تاباختنالا  

ةـضراعملا بازـحألا فلاحت ققحي مل نيح ىفو         . ىسايسلا حالصإلل  دادعإلا مكحم ىليصفت     
تاباختنالا ىف ركذي ا     إلا هققح ىذلا قحاسلا حاجنلا نإف      حاجن راـثأ ىذـلاو نوملسـملا ناوخ        

غلاـبن الو ؛ىروتسد حالصإ ىلع زكتري ىباختنا جمانرب ىلع ريبك لكشب دمت  عا عيمجلا ةشهد 
جماـنربلا ىـلع مهقوـفتب كلذو ناملربلا ىف دعاقملا نم ديدعلاب اوزاف        ناوخإلان  إلوقن نيح     

ىروتـسد حالـصإب دـعو مكاحلا ىطارقميدلا ىنطولا بزحلا ىتحو            ةيافكةكرحل ىسايسلا     ،
هرهظم ىف  –ىكاحيل ممص هنأ ودبي      بازـحألا بـلاطم ضـعب    –هرهوـج ىف نكي مل نإو     

 .ةضراعملا

اوزرـحي مل مهنإف ةيركف تاكرتعم ىف ىروتسدلا حالصإلا يديؤم زوف نم مغرلا             ىلع  و
ىـلعو ةيسايسـلا ةاـيحلا ىلع رطيست ةسائرلا لازت الف ،اقاطن عسوألا برحلا ىف مدقت ىأ                 

ابيرقت ةلودلا ةزهجأ   عيمج وأ ةفاحصـلا روـظنم نـم ةيرص        ملا ةسايسلا ىلإ انرظن ءاوسو    .  
ىـلمعلا روـظنملا نم وأ ةينمألا تامدخلا وأ ناملربلا وأ ةيطارقوريبلا وأ ةيسايسلا بازحألا               

ةفصـب ةسائرلاو  –ةماع ةفصب ةيذيفنتلا ةطلسلا نأ دجن ةيرصملا تاسسؤملا نم ةسسؤم ىأل     
ىرصملا روتسدلاف اذل ،رومألا تايرجم ىلع نميهت امئاد          –ةصاخ   ـي ىذلا   –  ةـسائرلا عض    

ًارـيبعت دـعي     –) اهتاذ ةيذيفنتلاو ةيئاضقلاو ةيعيرشتلا   (ىرخألا تاطلسلا عيمج قوف ةسسؤمك        
فقوملا اذه نع ا   .حيرص

ةاـيحلا هـجوأ عـيمج ىلع ةدرفنم ةطلس هيف رطيست ا                  يلومش ا  عمتجم تسيل رصم نكلو
ةـلودلا ىف ئش لك لثمت ال اهنكلو ةلودلا ءاحنأ عيمج ىف اهناكم اهل ةيذيفنتلا ةطلسلاف ،ةماعلا     .

ديكأتلاب ةدودحم    –لمع صرف كانه تحبصأ ةريخألا تاونسلا ىف         مالـعإلا لئاـسو ىـف       –   
ىـف ةيسايسلا ةايحللو ىرصملا بعشلل ةفلتخم تالامتحاب ىحوت          –ةيركفلا ةايحلاو ناملربلاو      
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اـهيلع ة   يذيفنتلا ةطلسلا ةنميه بنجت اهنكمي ال ةمه      ملا تاسسؤملا نأ نم مغرلا ىلعو     . رصم
 .ةيلالقتسالا ضعبب ظفتحت اهنإف

مـظعم هـب عـتمتي اـمم رـبكأ لالقتساب عتمتت ةسسؤم ًامود ةيئاضقلا ةطلسلا تناك دقل                  
اذـه ةيئاضـقلا ةطلسـلا تمدختسا       ،ةقباسـلا ةـليلقلا دوقعلا يفو ؛ىرخألا ةلودلا تاسسؤم        

طغضـلل هتمدختسا   امك لمشأ لالقتسا ىلع لوصحلا ىف اهتيؤر نع ريبعتلل انايحأ لالقتسالا            
اذـه بذـج دـقلو      . ةيئاضقلا ةطلسلل ىجذومنلا لالقتسالا ققحت تاءرجإ عضول ماظنلا ىلع        

مارـتحاو ماـمتها ايجيردـت بذـج ءاضـقلا لالقتسا نامضل ىعسي ىذلا ىئاضقلا لاضنلا                
. ىـضاملا ماعلا لالخ اضيأ سمحتملا مهمعد بستكا امك ،ىرخألا ةلعافلا ةيسايسلا فارطألا            

ىـفو ددـعلا ةـليلق مهفده قيقحتل ةاضقلا اهب نيعتسي ىتلا تاودألا نإف كلذ نم       مغرلا ىلعو   
ةطلسـلاب اهتاقالع رييغت ةيئاضقلا ةطلسلل نكمي لهف        . ةرملاب ةبسانم ريغ نوكت نايحألا بلغأ     

ةـئيبلاو ةلودلل ىروتسدلا لكيهلا ىلع رثأ ىأ هل نوكي نأ نكمي لهف كلذ تلعف اذإو ،ةيذيفنتلا                 
  ؟اهيف ةيسايسلا

 :ىلي ام ةجلاعمب موقأ فوس ثحبلا اذه ىف

ةضـيرع الامآ ىروتسدلا حالصإلاو ةيسايسلا ةيلاربيللا وديؤم عضي اذامل حيضوت             •
 ؛اهلالقتسا ىلع لوصحلل ةيئاضقلا ةطلسلا لاضن ىلع

ةـعامج وأ ىدارف ءاوس  –ةاضقلا اهكلتمي ىتلا ةفلتخملا تاودألا فاشتكا        • ةلـصاومل  –   
 ؛ىروتسدلا حالصإلا قيرط

 ؛مهفده قيقحت ىف ةاضقلا حاجن ىدم ةسارد •

ةـيلمعلا ىـلع زـيكرتلا لالـخ نم ةيئاضقلا ءاطشنلا ةكرح تاناكم             إو دودح حيضوت   •
 ؛ةيباختنالا

ةيئاضـقلا ةطلسلا تاحاجن ىدؤت نأ حجرن ال اذامل راهظإ لالخ نم عوضوملا صيخلت              •
اهتيمهأ مغر    – أتلابف ،ًايرذج ًافالتخا فلتخم ىسايس ماظن ىلإ       –  نـم ةـلئاهرطاخم دجوت ديك       
 .ةيسكع جئاتن نع ةيئاضقلا ةطلسلاب صاخلا حومطلا لامعألا لودج رفسي نأ

رصم ىف ةصاخو     ،ةيئاضقلا ةطلسلا تلوانت ىتلا تاباتكلا نم ديدعلا يف        ىـف اضـيأو     -   
لاـطبأك مهروصت امك ةعيفرلا ئدابملا ولثمم مهنأ ىلع ةاضقلا روصت ام ابلاغ              -ىرخأ لود     
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نأ دـجن عـقاولا ىفو      . يروتسدلا حالصإلاو ةيطارقميدلاو ةيسايسلا ةيلاربيللا قي     قحتل نوعسي 
قـيقحتب مهناـميإ مدـع عم اولواح وأ نورخآ هيف لشف امنيب رودلا اذه ىدأ دق ةاضقلا ضعب                   

ةـباتكل ىعـسأ الو ،اهتاناكمإ ىلعو ةيئاضقلا ةطلسلا دودح ىلع زيكرتلا دوأ             . اولشفو فدهلا 
ةـيقيقحلا حاـجنلا صرـفل يسايس ليلحت ميدقت ىف بغرأ ىنكلو عمق             لا ةمواقمب لفتحت ةصق   

 .رييغت ثادحإل

 ةيئاضقلا ةطلسلا ىلع دامتعالا: ًالوأ
نأ حجرـملا رـيغ نـم ةسسؤم ودبت ،ةيئاضقلا ةطلسلا ىلع ىلوأ ةرظن ءاقلإ لالخ نم                 
 لـقأ وـه ءاضقلا نإف ةيطارقميدلا لودلا ىف ىتحف ؛يروتسدو يسايس حالصإ قيقحتل ىعست              

نـم دودحم ددع ىف ىوس       -اهئاضعأ باختنا متي ال ثيح ةيطارقميدلل اقيبطت ةلودلا تاطلس            
سملل ةيسايس ةلءاسم دجوت ال هنأ امك       -لودلا   قـبطت يـتلا نادـلبلا يـف        . نيبختنملا نيلو ئ، 

خيراـتلا رادم ىلع ةيئاضقلا تاطلسلا تعنم ام ًاريثكف ،صوصخلا هجو ىلع يندملا نوناقلا              
رـيغ تادـقتعمب ظافتحالاب مهسفنأ ةاضقلا ىنعي ام ابلاغو ؛ةيروتسدلا لئاسملا            ىف لخدتلا نم    

تاـمامتها لكـش ىف كلذ نوكي ام ابلاغف يروتسدلا حالصإلا  قيقحتل اوعس ام اذإو ،ةيسايس               
مـل ةيروتـسد ريياعم قيبطت وأ ،ءاضقلا لالقتسا قيقحتل ىوقأ تانامض لثم ةددحم ةيئاضق               

قاـطنلا عساو ًايسايس ًاحالصإ اهيف ةاضقلا معدي ىتلا تالاحلا          ىف ىتح   . اهعضو يف اومهاسي  
قيـضأ يـف نكلو ةيئاضق تناك نإو ةيسايسريغ دوهجك مهدوهج فينصتل نوعسي ام ابلاغف               

 .نكمم قاطن

علا ملاعلا ىف ءالجب ةحضاو لماوعلا هذه       لك ؛ةـصاخ ةفصب رصم ىفو ةماع ةفصب ىبر         
نـم لـيلق ددـعب نودوزيو        ،ةيوبخن تايفلخ نم ن   وتأي ام ابلاغف ةاضقلا باختنا متي ال ثيح         
رـيغ مهعـضوب ظافتحالل نوعسي هتاذ تقولا ىفو         . ةيروتسدلا لئاسملا يف ةكراشملل تاودألا    

لكشـب رـهظي ىروتسد حالصإ قيقحت ليبس ىف لاضنلا اذه ىلإ اوبذجنا كلذ عمو           . ىسايسلا
 .كلذك ىرخأ ةيبرع لود ىف نايحألا ضعب ىفو رصم ىف درطمو ظوحلم

ةيمـسرلا ةـيحانلا نـم       ؛ةـيطارقميدلا تاسـسؤملا فعض وه كلذ ثودح بابسأ دحأ         
ماـظن اهيدلو ةيرود تاباختنا يرجت الثم رصمف         ؛ةيطارقميد ةيبرعلا تايروهمجلاف ،ةيرظنلاو   

نـكلو  . ةيساسألا ةيطارقميدلا قوقحلل تانامض روتسدلا نمضتي امك ةيسايسلا بازحألا ددعت         
ةطلسـلا لـعجت  يـتلا بيلاـسألا نم ةعومجم  ىلإ كلذ عجري               و ،ءافوج ةيمسر تايلآ هذه    

نـمل ًاذالـم امبر وأ ًاليدب ةيئاضقلا ةطلسلا حبصت مث نم            . بعشلا مامأ ةلوئسم  ريغ ةيذيفنتلا   
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ةلـصاومل مكاحملاو نوناقلا اهحيتي ىتلا تاودألل مهمادختساب كلذو يسايسلا حالصإلل نوعسي            
 تحبـصأ ةيرصملا ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملاو ةيرادإلا      مكاحملا نإف كلذبو    . )١(مهلامعأ مئاوق 

ىـف ةيمـسرلا ةـيطارقميدلا تاسسؤملاو تاسرامملا ءايح         إل ةمظنملا ةيدرفلا دوهجلل عقاوم    
ىعسـي ىرـخأ ةيحان نمو ،بعشلاريدقت بسكل ةيسايسلا بازحألا ىعست ةيحان نمف ،رصم               

،     ريغ تامظنملا ضفرتو ؛ةيسايسلا مهقوقح ىلع لوصحلل دارفألا        دوـيقلل ناـعذإلا ةيموكحلا  
مكاـحملا يف دجو عيمجلاو      ةلداعلا ريغ ةيباختنالا تاءارجإلا ىلع ءاضقلل نوطشانلا ىعسيو         ،

رصم ىف ىرخألا تاسسؤملا نم ربكأ لكشب مهدعاستو مهرزاؤتنكامأ  . 

حالـصإلل نوعسـي نـم ماـمتهال ةيئاضـقلا تاطلسلا بذج رسفي يذلا ىناثلا ببسلاو                
راـبكل   –ةيـسأرلا ةلءاسملا تناك اذإ ؛ةيقفألا ةلءاسملا زيزعتل ةصرف مدق           ت اهنأ وه ىسايسلا     

ةلءاسـملا نإـف ةـيطارقميدل      ا ةموكحلا ةمس ىه   –بعشلا مامأ تاسسؤملا ىربكو نيلو      ئسملا
سـم ضعبـلا اهضعب ةفلتخملا ةلودلا ةزهجأ لعجت ىتلا          –ةيقفألا ةـينوناق ريياـعم نـع الو    ئ 

مـغر   –ةيئاضـقلا ةطلسلا لالقتسا ن    إف ،كلذل ةفاضإ . ةيروتسدلا ةموكحلا ةمس ىه   –ةحضاو    
سـم نأ نـم دـكأتلل نوعسي نمل تالامتحا مدقي   –نايحألا ضعب يف هتيدودحم     ةـلودلا يلو  ئ 

نأ نـكمي ةـيرادإلا مكاحملا نأ دكؤن ىرخأ ةرمو          . اهب مازتلالاب اودهعت ىتلا دعاوقلا نوعبتي     
موـهفم سفنززـعت نأ اضـيأ ةيروتس        دلا مكاحملل نكمي امك ،نأشلا اذه ىف ةمه       مةادأ نوكت   

 .ةيقفألا ةلءاسملا

  
 ةاضقلا اهكلتمي ىتلا تاودألا ددع مك: ًايناث

؟اـهلهاك ىـلع ةعوـضوملا ةـلئاهلا بلاطملاب ةيئاضقلا ةطلسلا ىفت نأ نكمملا نم له                
ىـقالخألا ريثأتلا لوح نيلاتس فيزوجل ةيمكهتلا ةظحالملا عم تانراقم دقع حرتقي لاؤسلاو             

ضـعب لـعفلاب مهيدـل ةاضقلاف        "؟ابابلا ىدل ) ةيركسعلا(قرفلا ددع مك    : "ةيكلوثاكلا ةسينكلل   ،
رـيغ نوـكت ام انايحأو ددعلا ةليلق تاودألا هذه نكلو ،نيعمتجم وأ نيدرفنم لمعلل تاودألا                

 .اهفيرحت لهسيو ةمئالم

ىلوألا ةادألا  -١ ر ادـصإ ىـه احوضو رثكألا ةادألا تناك امبرو ةاضقلا اهكلتمي ىتلا           :  
ىداـعلا ءاضـقلا اـهيف عـتمتي ةحاسم دجوت ال دق            ،رمألا عقاو يف  . ةددحم اياضق ىف ماكحأ   

ةـبغرو قـفتت ال ماكحأ رادصإ ىلع ةاضقلا ةردق نإ         . ةيذيفنتلا ةطلسلاب ةنراقم ربكأ لالقتساب    
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ةطلسـلا بـنجت ىلإ ىدأ ام وه اهل ىدصتت ماكحأ وأ لمأ ةبيخب اهبيصي امم ةيذيفنتلا ةطلسلا                  
ةـيالو ةصـصختملا مكاـحملا حنـمو ةيئانثتسا مكاحم ءاشنإب كلذو ةيداعلا مكاحملل ة               يذيفنتلا

نإـف رصم ىف  ةمئاق ةيئانثتسالا مكاحملا هذه نم ضعب تلاز ام نيح ىفو              . ةيئانثتسا ةيئاضق 
ماـظن دوـجو نأ امك ،نيقباسلا نيدقعلا رم ىلع ايجيردت  رسحنا دق مكاحملا هذه ىلإ ءوجللا                  

ةيـساسألا لئاسملا نم ريثكلا ضرعب حمسي ةيروتسدلا ةمكحملا بناجب ةيرا           دإلا مكاحملل ىوق  
  .ءاضقلا ىلع مكحلاب ةقلعتملا

مسـتي هـنإف ةاضقلا دي ىف ةدكؤم ةادأ رثكأ نوكي دق ىئاضقلا مكحلا نأ ةقيقح نم مغرلابو      
الوأ . مهدـيقي امم رثكأ ماكحلا ةقياضم ىف ببستي ام ابلاغ هنأب ىحوت صئاصخ ثالثب اضيأ              

ةردـق نـم مغرـلا ىـلعو         ؛ةيدرف تالاح ىلع روصقم ةيئاضقلا ماكحألا نم ربكألا ءزجلا          
دـحأ لاـطبإل ةيروتـسدلا ةمكحملا ةطلس نإف تارارقلاو حئاوللا ءاغلإ ىلع ةيرادإلا مكاحملا         

 .ةيئاضقلا تارارقلا ضعبل ًاريبك ًانزو عضت تاعيرشتلا

لـثمل ىنوناقلا ساسألا دوجو دودح ىف ةيذ        يفنتلا ةطلسلا طقف ةيئاضقلا تارارقلا ديقت     : ايناث
متـي ثـيح ةيعيرشتلا ةيلمعلا ىلع رطيست ةيذيفنتلا ةطلسلا لازت ال كلذ عمو               ،طباوضلا هذه   

ىلع لوصحلا ىلع ةرداق ةيذيفنتلا ةطلسلا نأ امك ،تارازولا لخاد تاعيرشتلا مظعم ةغايص             
اـم ماودلا ىلع ةاضقلا دجي نل ك        لذبو ،لدجلل ةراثإ تاحرتقملا رثكأ ىف ىتح ناملربلا ةقفاوم        

 .ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلع ةباقرلا ماكحإل نيناوق نم هنوجاتحي

بـلغأ ىـف اـهل حمسـت اضيأ ىنوناقلا لمعلا راطإ ىلع ةيذيفنتلا ةطلسلا ةرطيس                : اثلاث
ةطاسـبب كلذ لمع نكمي ،نايحألا ضعب ىف        . مكاحملل ةيئاضقلا ةيالولا ىف بعالتلاب تاقوألا     

الكـش ةـيذيفنتلا ةطلسلا ذختت نأ نكمي كلذ مغربو ،ةيئانثتسالا مكاحملل ءوجللا             ةلاح ىف امك    
لودـلا ضـعب نـم لقأ ةجردب نكلو ةريخألا تاونسلا ىف رصم ىف مدختسملاو                –ةدح رثكأ   

مكاـحملا صاصـتخا ىف ةليلقلا تارييغتلا ضعب ثادحتسإل          –ةدحتملا تايالولا لثم ىرخألا       
نـم ةـنيعم تاطلـس داعبتسا وأ اهريغ نع امهفت رثكأ مكا      حم ىلإ ةنيعم اياضق ةلاحإب كلذو     

 .ءاضقلا صاصتخا قاطن

لا تاودألا  ىدحإلثمت ةيئاضقلا تارارقلا نإف كلذبو       لالغتـسا نم ةيدرفلا تالاحلل ةمه      م 
لئاـسو مهيدل ةاضقلا نكلو ،تالاحلا هذه ىف ىتح ةدكؤم ريغ ةادأ اهنأ ريغ ةيذيفنتلا ةطلسلا                

. ءاضـقلا سـلجم وه لئاسولا هذه مهأ امبر ،ةرمآلا ةيذيفنتلا ةطلسل       ا ةهجاومل ةيعامج ىرخأ   
بـناوجلا نـم رـيثك ىلع فرشت ةيئاضقلا سلاجملا نإف يندملا نوناقلا مظن نم ديدعلا ىف                 
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ةرادإل ةيئاضـقلا سلاـجملا ءاشـنإ ةـيبرعلا لودلا مظعم ترقأ دقلو             . ةلادعلا ةرادإل ةمه  ملا
رصمةصاخ–لودلا ضعب  .ةيئاضقلا اهنو ئش ةـلاعف ةيئاضـق سلاـجمب لـفاح خيرات اهيدل     –   

سلاـجملا ءاشـنإ ةيلمع تناك نيطسلفو قارعلا لثم ىرخأ ةيبرع لود ىفو              ؛ةلوبقم ةجردب   
 .قرو ىلع ربح درجم ةيوقلا ةيئاضقلا

ةـحونمملا دودحلا كلذك حضوت ةيئاضقلا سلاجملا عم ةيبرعلا لودلا براجت نإف كلذ عمو     
سـلجملا ليكشت نمضتي ام ابلاغ      :الوأ. ةيذيفنتلا ةطلسلا ىل  ع طباوض عضول ةيئاضقلا ةطلسلل    

سـلجملل ىمـسرلا سيئرلا نوكي لودلا نم ليلق ددع ىفو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا نم ءاضعأ ةدع                
ىئاضـقلا سـلجملا ليكشـت نإف ببسلا اذهلو ،لدعلا ريزو            -هلثمي نم وأ  -ةلودلا سيئر وه      

تضاخ ةكرعم  –ةريطخ ةيسايس ةكرعم نوكي ام ابلاغ        سـلجم عـم ا           راركتو ا  رارم رصم اه
يروتسد صن بجومب سيلو نوناقلا بجومب -هؤاشنإ مت لقتسم ىئاضق  ةنس -   ١٩٨٤. 

ذإ ،ا             :ايناث  دودـحم ىئاضقلا سلجملا تاصاصتخاو ةيئاضقلا ةيالولا قاطن نوكي ام ابلاغ
نيـيعت  –ةي رادإلا لئاسملا مهأ رظنب ةيئاضقلا سلاجملا اهيف ضوفت ىتلا تالاحلا ىف ىتح هنأ          

ىـلإ ةاضـقلا بدن لثم ةيوناث ودبت ىتلا ىرخألا رومألاف            –مهتيقرتو ماهمب مهفيلكتو ةاضقلا       
 .سلجملل لغاشلا لغشلا لثمت ال ءاضقلاب لصتت ال فئاظو

لاكـشأ ريسـيت بـلاغلا ىف اهنكمي ةيئاضقلا سلاجملا نأ ةثلاث ةلكشم ىلإ انب ىدؤي اذهو                 
    ، مدـخت دـق ىمـسر لكشب ةلقتسملا ةيئاضقلا سلاجملا ىتحف            ةيذيفنتلا ةطلسلا ذوفن نم ةنيعم  

. ةاضـقلا نـم ةـلق ىديأ ىف ةيعامج ةيئاضق ةوق زيكرت قيرط نع ةيذيفنتلا ةطلسلا حلاصم                
ثيح ،ةدح ىلع     ٍضاق لك رايتخا ىرورضلا نم حبصي نل ةلاحلا هذه ىفو          ددـع راـيتخا ن    إ 

ا  .يفاك نوكي دق ماظنلا ةمق ىلع ةاضقلا رابك نم ليلق

اـهنكمي ةيئاضـقلا ةطلسـلا نأب ءاعد        الا ببسب ةلقتسملا ةيئاضقلا سلاجم    لا تئشنُأ : اعبار
ةـمكحلاب نومسـتي دق ةاضقلاف ،لاحلا وه امئاد اذه سيل نكلو       –لثمألا لكشلاب اهنو    ئش ةرادإ   

 ،كلذـل ةفاضإ . ةيرادإلا مهتردق ىلع ًاسيسأت مهتيقرتو مهرايتخا متي ال نكلو ةينوناقلا ةفرعملاو  
رـيغ وأ نيغرـفتم  ريغ ءاردم ىديأ ىف ةيئاضقلا ةرادإلا ىلع فارشإلا ةيلمع رصح                 نإف  

ملاـعلا ىـف لاـحلا وـه     اضيأ اذه . )٢(لودلا ضعب ىف ةدومحم ريغ ةبرجت هنأ تبث نيبردم      
تسـيلو ةلكشـملا نـم ًاءزـج تحبصأ اهنأب ةيئاضقلا سلاجملا ضعب تمه              ُتاثيح ىبرعلا   

قلا حنمب كلذو   –لحلا ىلإ قيرطلا     كـلذ حتـف ثيح مهلمع طيحم لخاد لالقتسا ةحاسم ةاض            
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ةعمـس ةهازن ىلع رمدمرثأ نم كلذل امب نييعتلا دنع مهبراقأل ةاضقلا ةاباحم تالواحمل        ًالاجم  
 .ءاضقلا

نوـكي دقو ؛ةيئاضقلا لئاسملا ىوس شقانت ال اهنأل ةدودحم ةيئاضقلا سلاجملا نإف اريخأو             
ناق ةغايص ىلع ا       ريفوـتل طغضـي وأ ةيئاضـق ةمظنم نأشب ىوق نو           رداق ىئاضقلا سلجملا

تابوعـص نم ىناعيس هنكل ،ىئاضقلا بيردتلاو فيظوتلل تاحرتقم دادعإ وأ ةيفاك تانزاوم             
 - ةـمهم ةادأ دعي ىئاضقلا سلجملاف راصتخاب      . ةيساسألا ةيئاضقلا لئاسملا نع دعتبا اذإ رثكأ      

لالقتسا ةمواقمل  -ءاطخأ نود داكلاب هنوك نم مغرلا ىلع         ىـلع ةـباقرلل سيـلو ءاضـقلا            
 .ىرخأ تالاجم ىف ةيذيفنتلا ةطلسلا

ىرخألا ةيعامجلا ةيئاضقلا تاودألا      ىدحإ هذـه دـس انايحأ هنكمي       –ةاضقلا داحتا وأ دان   –   
ىنوناـق ماظن لخاد حجان لكشب نايحألا نم ريثك ىف ةاضقلا تاداحتا جمدنت نيح ىفف ،ةوجفلا              

. ىـبرعلا ملاـعلا ىف ريبك لكشب ةعئاش ريغ ةاضقلا         ىداون ربتعت ةيبوروألا لودلا ضعب ىف       
ةرطيسـلا تـحت اـهعوقوو ناـيحألا بلغأ ىف ةينهملا تاسسؤملاو تاداحتالا سيسأت عمو               
ةاضـقلا نـم ليلق ددع بغري نأ حجرملا نمف ،نايحألا ضعب ىف ةيذيفنتلا ةطلسلل ةرشابملا                

نـع ةـفلتخم بابـسأل هؤاشـن        إ متي ةاضقلا ىدان نإ    . داحتالا جذومن ىلإ لاقتنالا ىف برعلا     
وأ ةـيعامتجالا تاـجايتحالا ةعباتمل ةطاسبب أدبي ةماع ةفصب وهف ،ةاضقلا داحتا ءاشنإ بابسأ           

تاـمظنم ءاشنإل ةليلق صرفب حمست ىتلا تاعمتجملا ىف نكلو          . ةاضقلا تاجايتحا نم اهريغ   
    كب ر بكأ حبصيل روطتلا ىلع ةردقلاب ًامود عتمتي ىدانلا اذه لثم نإف ةلقتسم             داـن درجم نم ريث

مـظعم نأ نـم مغرـلا ىلع ةيوق ةاضق ىداون اهيدل ةيبرعلا لودلا نم ددع كانه                 . يعامتجا
  .ةاضقلل ىداون ةماقإب ديدشلا اهمامتها نع تربع دق ةيبرعلا ةيئاضقلا تاطلسلا

رادـم ىـلعو تاينيتسلا رخاوأ لثم       -تاقوأ ىفف ؛ءانثتسا دعي يرصملا ةاضقلا ىدان نإ           
ةيذيفنتلا ةطلسلا ةهجاوم ىف ةظوحلم ةأرج رهظأ       -ةيض  املا ةنسلا  ىـف ركذلاب ريدجلا نمو     .  

داـحتالا ىـلإ مهمامضـنا لثم ةددحم ةيئاضق لئاسم لوح تأدب تاهجاوملا نأ نيتلاحلا اتلك                
ةـيلمعلا ةـبقارمو ءاضـقلل دـيدج         نوناق رودص وأ ؛تاينيتسلا ةياهن ىف ىبرعلا ىكارتشالا         

تذـخأ دـقف نيتلاـحلا ىف ىسايسلا ماظنلا ةعيبط ببسبو           ). ٢٠٠٥ماع رادم ىلع ةيباختنالا     
ةيئاضـقلا ةطلسلا مايقب هدهعت ىدانلا حضوأ ةرتفلا هذه ىفو          . ةيمهألا نم ربكأ اردق تاعازنلا    

ةيئاضـقلا ةطلسـلا نإـف نيتلاحلا اتلك ىف       : كلذ رطاخم حضوأ امك ةيذيفنتلا ةطلسلا ةهجاومب      
و ىوق د       ةيئاضـقلا ةطلسـلا تدجو امك ،ةددحم ئدابم ىلع مئاق          حتب ةيذيفنتلا ةطلسلا تهجاو
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ةـضراعم تـهجاو امك ،ماسقنالاو ،يسايسلا ماظنلا ةهجاومل ةضرع نيتلاحلا اتلك ىف اهسفن              
 .ةيوق ةيسايس ةدارإو ةفلتخملا تاودألا نم ديدعلا

  
 ؟ةيرصملا ةيئاضقلا ةطلسلا هتققح ىذلا ام: ًاثلاث

هـحرتقت ىذـلا اـم ؟تاودألا هذـه مادختسا ةي           رصملا ةيئاضقلا ةطلسلا تاعاطتسا فيك    
نيرشـعلا نرـقلا لجسـف ؟هققحت نأ ةيئاضقلا ةطلسلل نكمي ام صوصخب ةيرصملا ةبرجتلا               
لاـجملا حتـف ىـف ًالعاف ًافرط نوكت نأ اهنكمي ةيئاضقلا ةطلسلا نأ حضوي ثادحألاب ئلملا                 

ءاـقلت نـم كـلذ تلواح اه    نأ وأ ريثكلا قيقحتب ةيئاضقلا ةطلسلا انبلاط ءاوس نكلو      . يسايسلا
ةغبصـلا اهيلع ىفضي امم ةيلخادلا تاماسقنالاو ةميزهلاو ةيسايسلا ةلزعلاب رطاخت اهنإف اهسفن    

رـخاوأ ىـفو تاينيسـمخلا فصـتنم ىف          –نيتفلتخم نيتعقاو ىفو ىضاملا ىف      . ةيسايسلا  
سا نيتلاحلا ىفو ،ةلوجلا اورسخو ماظنلا ةهجاومب اوماق ةاضقلا نإف          –تاينيتسلا   رـمألا قرغت    

ةطلسـلا نأ حرتقنل ًادنس كلذ ذختن نأ ىغبني ال نكلو ،ناك امك عضولا دوعيل نمزلا نم ًادوقع     
ةحـضاو فادـهأ نود كرحتلاـب اهتبلاطم ىغبني ال نكلو ئش ىأ قيقحت اهنكمي ال ةيئاضقلا                 

 .ةيسايسلا ةئيبلل قيقد ريدقتو

ىـف ةيسايسلا ةطلسلل اًظوحل     م ًازكرمت رصم تدهش ،ةيضاملا دوقع ةتسلا دوقعلا رم ىلع         
اذـه ةمواقم ىلع ةجرح لحارم ىف ةيئاضقلا ةطلسلا رصانع تلمع دقو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا دي               
ءاـنثأ ةحـضاولا تاراصتنالا ضعب ةيئاضقلا ةطلسلا تزرحأ دقو ،هنم دحلا ىلع وأ رمألا               

وأ ةيسايسلا ةيحانلا نم ةاضقلا لزعنا امدنع ةصاخ          –اضيأ اهنكلو كلذ اهلمع      ىـف اوككـش     
ءاركنلا مئازهلا ضعب نم تناع–ماظنلل ةيسيئرلا حلاصملا  .  

تارـيغتلا ضـعب ءارو ةيئاضقلا ةطلسلا تناك ،تاينيسمخلا لئاوأ ىفو تاينيعبرألا ىف             
ةرـتفلا هذه ءانثأو ،ةلودلا ىف ىئاضقلا لالقتسالل ىساسألا ماعلا راطإلا تعضو ىتلا ةمه              ملا
 :ىلي امب ةيئاضقلا ةطلسلا تماق

 ؛اهنوئشىلع فارشإلل لقتسم يئاضق سلجم ءاشنإ نا مض •

 ؛ةيرادإلا تاءارجإلا ةعجارمب ةاضقلل حمسي امم ةلودلا سلجم ءاشنإ نامض •

 .همدع نم روتسدلل اقباطم هنوكو نيناوقل ةيروتسدل ةيئاضقلا ةعجارملا أدبم عضو •
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،  دايقلل يعامجلا لمعلاب يئاضقلا رارقلا جزم لالخ نم تاوطخلا هذه ذاختا مت            ةيئاضـقلا ة
ىـه رصم عبطلاب     -ةيئاضقلا ةعجارملا أدبم عضو ىف مه        م رودب مكاحملاو ةاضقلا علطضأو     

سيـلو مكاـحملا ترارق لالخ نم ةيئاضقلا ةعجارملا أدبم تعضو ىتلا ةليلقلا لودلا ىدحإ               
ناـك دـقو    . ةيرادإلا تاءارجإلا ةعجارم ىف كلذكو ،ةحضاولا ةيروتسدلا ماكحألا لالخ نم         

ةيعيرشـتلا تاريغتلا ثادحإ ىف رثألا ميظع ةيعامجلا لكايهلا لالخ نم نولمعي نيذل             ا ةاضقلل 
  .ىوق ةلود سلجمو لقتسم ىئاضق سلجم ءاشنإل ةيرورضلا

قـيقحت ىـلع ةدعاسملا ىف ةماعلا ةيسايسلا ةئيبلا ةيمهأ ىدم تحضوأ ةرتفلا هذه نأ امك             
ثدـحت نأ نـكمملا نم نكي مل ةرثؤ         ملا تازاجنإلاف ،اهنأش نم ليلقتلاو ةيئاضقلا تازاجنإلا      

ناـملربلا اهذـختي ىـتلا تاءارجإلا لالخ نم كلذو بسحف ىعيرشتلا ىوتسملا ىلع ىوس               
نـمث هـل معدـلا ىلع لوصحلاو ،معدلا اذه لثم نود ريغتي نل نوناقلاف               . ءارزولا سلجمو 

ـبلح ىـلإ ةيئاضقلا ةطلسلا بذج       ،لاثملا ليبس ىلع ةلودلا سلجم لوح عارصلا ن       أ: وهو ة  
 .)٣(ىرخألا بازحألاو دفولا بزح نيب ةيسايسلا ةسفانملا

ىـف تاسـفانملا هذه لثم عم لماعتلا ةماع ةفصب ةيئاضقلا ةطلسلا تعاطتسا نيح ىفو                
وـيلوي دـعب ةبوعـص رثكأ تحبصأ ةيسايسلا ةئيبلا نإف             ١٩٥٢ةنسل ةقباسلا ةرتفلا      ،١٩٥٢ .

جـمد ىلع لمعي ماظن ةهجاوم ى       فو ةيناملربلا ةايحلا بايغ ىف    – ١٩٥٥ و ١٩٥٤يماع ىفو   
سم ةباثمب ةقباسلا اهتاحاجن نأ ةيئاضقلا ةطلسلا تكردأ        –تاطلسلا  .اـهقتاع ىـلع ةاقلم ةيلو     ئ 

اثيدـح ةأشـنملا ةلاعفلا ةيئاضقلا تاسسؤملا ىلإ رظني ديدجلا ماظنلا ناك ،نايحألا ضعب ىف               
ىـلع طغضـلا تا   ـيلمع ىـف نيحجانلا ةاضقلا ضعب كارتشا نأ امك ،ةبيرلا نم ريبك ردقب       

ماـع ىـفو    . رصـمل ددجلا ماكحلا فواخم قيمعت ىلإ ىدأ ةيروتسدلا ةايحلا ةداعتسال ماظنلا           
ةطلسـلا رـصانع ىـلإ رظن                ١٩٥٤  ي ناك ديدجلا ماظنلا بازحأ نيب ةيسيئرلا ةهجاوملا ىفو  

مكاـحملا ءاـغلإ ةـجيتنلا تـناكو ،رساخلا بزحلا عم اينمض ن             وفلاحتم مهنأ ىلع ةيئاضقلا   
تـغلأ ىـتلا ةيعيرشـتلا تارـييغتلا نم ةلسلس كلذ عبت دقو ،ةيئاضقلا ةطلسلا ىف ة                 يرادإلا

ةطلسـلا هـب تـظفتحا ىذلا لالقتسالاف        .  مكاحملا صاصتخا قاطن نم ةيسيئر تاصاصتخا     
ةيساسـح وأ ةيمهأب عتمتت ال ىتلا تالاجملا ىف ىساسأ لكشب لمعلاب اهل حمسي ناك ةيئاضقلا                

اـهنكلو اـهبنجت نـكمملا نـم نكي مل مئازهلا نم ةلسلسلا هذ     ه ىف رصانعلا مظعمو ،ةيسايس  
ترـيغت اذإ ءاـبه عيضـت نأ نـكمي ايرهاظ ةرقتسملاو ةمه             ملا تازاجنإلا ىتح هنأ حضوت    

 .ةيهانتم ةعرسب اهل ةمعدملا ةيسايسلا فورظلا
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. ةيئاضـقلا ةطلسلا ةردق تابثإ حلاصل ريبك لكشب ريغتي فقوملا أدب ،تاينيتسلا رخاوأ ىف             
نأ نـع ًالضـف ةطقنلا هذه دنع ركذي ًارود ىدارفلا مكاحملا تارارقل نكي مل،ةرتفلا هذه                ىفو  

مكاـحملا ىدـل نكي مل ثيح ةيذيفنتلا ةطلسلا حلاصل حبصأ رصم ىف يعيرشتلا لمعلا راطإ                
، ١٩٦٧ةـميزه باـقعأ يف نكلو       . ةدينع ةدايق دض اهمدختستل تاودألا نم ليلق ددع ىوس        

هذـه ىفو   . ةيلاعف رثكأو ةيطارقميد رثكأ لكشب مكحت ىكل بيهر ط        غضل ةلودلا ةدايق تضرعت   
دـحأ حبـصأ حالـصإلل ةـهجوم ةـيلقعب عتمتت ىتلا ةاضقلا ىدان ةدايق راصتنا نإف ءانثألا                  

تاودأ عـضو ىـلإ رـشابم ريغ لكشب ةلودلا ةدايق تحملأ          امنيبو ؛ةمه ملا ةيسايسلا سيياقملا  
داـحتالا ىـلإ مامضنالاب ةاضقلا ةبلاطم       : ةيمهأ اه   رثكأو ةيئاضقلا ةطلسلا ىلع ةباقرلل ةديدج     

لالـخ نم اوثدحت مهنكلو بسحف تاءارجإلا هذه ةمواقمب ةاضقلا مقي ملو            . يبرعلا يكارتشالا 
مهيدـل نأـكو رـمألا ادـب دقو     .ماعلا يسايسلاررحتلا ىلإ ةوعدلا ًاضيأ اومعد  وةاضقلا ىدان     

برطضم ًاماظن ردقو ماعلا طخسلا نم ةلاح هجاوي      ًا  ًاليئض ًا           ، ةـمظنملا رـيغ ةـضراعملا نم  
ةاضـقلا فـقوم ىـلع درك       ١٩٦٩ماع  " ءاضقلا ةحبذم "تءاج ددرتلا نم ضعب دعب نكلو          .

 –ةاضـقلا نـم ةريبك ةعومجم لصف وه احوضو ماظنلا اهذختا ىتلا تاءارجإلا رثكأ ناكو                
ةاضقلا ىدان تادايق نم ريبك ددع اهيف امب   ألا ةذختملا تاوطخلا تنمضت نكلو–  ءاشـنإ ىرخ   

ءاشـنإو ،ةيئاضـقلا ةطلسـلا ىـلع فارشإلل ةيذيفنتلا ةطلسلا ةرطيس تحت عقي ديدج زاهج                
دـقف   ١٩٦٩سطسـغأ ىفو    . رصم ىف ىئاضقلا ماظنلا ةمق ىلع نوكتل ةديدج       " ايلع ةمكحم "  ،

ىـلع دـيزي اـم رمألا قرغتساو ،نيعمتجمو نيدرفنم لمعلا ىلع مهتردق نويرصملا ةاضقلا         
 .ةيضاقلا ةبرضلا هذه دعب ىعيبطلا مهعضو ةداعتسال نمزلا نم دقع

ىـف ةيئاضـقلا ةطلسلا لثمت ىتلا تاهجلا تأدب ،تاينينامثلا لئاوأو تاينيعبسلا ةيادب ىفو              
ىـلعو  . ١٩٦٩ةنس تاءارجإ اهتببس ىتلا تاسكنلا ببسب كلذو ءطبب نكلو ديدج نم روهظلا             

ةـيذيفنتلا ةطلسـلا نيـب ةريثم ة        هجاوم ثدحت ملف ،تاينيتسلاو تاينيسمخلا ىف فقوملا سكع       
لوصـحلا يـف ىئاضقلا لالقتسالا وديؤم حجن ةهجاوم ثودح نم الدبو            . ةيئاضقلا ةطلسلاو 

رـثكأ ىـف اـمبر ءاضـقلا عـضول ىمكارت رثأ اهل ناك يتلا تازايتمالا نم ةعومجم ىلع            
هذـه ىـف روصقلا ضعب كانه ناك كلذ مغرو          . قالطإلا ىلع ةيلاعف اهتلغش يتلا بصانملا     

تازاـجنإ تـناك اذإ اـم ددـحي دق ىذلا عارصلا نم ةرتف رصم شيعت        ،نآلاو. تازاجنإلا   
 .حيرلا جاردأ بهذتس اهنأ مأ رمتست فوس نييضاملا نيدقعلا
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،    ١٩٦٩ماع نيلوصفملا ةاضقلا نم ديدعلا ةداعإ عم ظوحلم رييغت لوأ ءاج             مهفئاـظو ىلإ  
ةـسارد نود    ١٩٦٩ةنـس تاءارجإل    ةيدرفلا راثآلا تسكع دق ةوطخلا هذه نإف كلذ مغربو            

ةوطخ ذاختا مت     ١٩٧٩ماع ىفو   . ىدملا ةديعب ةيسسؤملا تارييغتلا     ىدـح إءاشـنإل ةـمه     م، 
" اـيلعلا ةمكحملا  "ءاشنإ مت دقف ،تقولا كلذ ىف اهتيمهأ كاردإ مدع نم مغرلا ىلع تاسسؤملا              

ـساسأ اـهحنم مت مث      ١٩٦٩ةنس موسرم   -نوناق بجومب  ا اـهرابتعاب   ًايروتـسد ًا  ،  ةـمكحمل   
ديعأ ثيح    ١٩٧١ةنس روتسد ىف ايلعلا ةيروتسدلا       مـهأ نم امبرو     .نوناقلا بجومب اهؤاشن  إ،   

ءاضـعأ نيـيعت ىف ةياغلل مه       مرودب ضوهنلاب ةمكحملا ىراشتسمل حامسلا ناك تاحالصإلا        
رـثألا نإف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ اولقتنا ايلعلا ةمكحملا ىف ةاضقلا ن             إثيحو  . ةمكحملا
جيردـتلاب لوـح هن     إثيح  : اًقيمع ناك لجألا ليوط رثألا نأ ريغ ًاريبك نكي مل كلذل يروف           لا
ةطلسـلا  ىـلع فارـشإلا ةـيذيفنتلا ةطلسلل ىنستي ىتح اهؤاشنإ مت ىتلا تاسسؤملا                 ىدحإ  

. قالـطإلا ىلع ةأرج رصم اهتدهش نيذلا ةيئاضقلا تاسسؤملا رثكأ اهرابتعاب امبر ةيئاضقلا            
ةلقتسـم ةـهجك تـقولا رورـم عم اهتاذ خسرت نأب ةمكحملل نييعتلا ت               اءارجإ تحمس دقلو  

 .ةياغلل

مـظعم لالـخ ترمتسا يتلاو      " رملا ضوع "راشتسملا ةسائر تحت هتياغ غلب رودلا اذه        
هدرفمب لمعي مل هنكلو ًارثؤم     رملاهب ماق ىذلا يدرفلا رودلا ناكو       . تاينيعستلا ةرتف  ناـك ذإ   :  

اـميف سبـل اـهب ىتلا ماكحألا حيضوتب اوماق نيذلا نيراشت            سملا نم ةعومجم ةمكحملاب لمعي    
اهقاطن عيسوتو  ١٩٧١ةنس روتسدب قلعتي     ىداـعت ةـمكحملا تـناك       ،ناـيحألا ضعب يفو   .    

ةطلسـلل ةيـساسألا حلاصـملاب قـلعتي اـميف ماع لكشب ةرذح تناك اهنكلو ةيذيفنتلا ةطلسلا                 
ةيبيرضلا مظنلا ىف تارييغت ثادحإ ةمكحملا تبلط كلذبو ،ةيذيفنتلا        ةـيراقعلاو  ،   ،ةـيبزحلا  و ، 

ىـتح ةينمألا ريبادتلا نأشب تارارق رادصإ ةماع ةفصب تبنجت اهنكلو ،رصم ىف ةيباختنالاو              
ةـمكحملا نأ جاتنتسا بنجت بعصلا نم اذل ،ةيساسأ ةيروتسد لئاسمب قلعتي رمألا ناك امدنع               

اضـيأ نـكلو ب     سـحف اـهيف رظنت ىتلا ىواعدلا ةبسنلاب سيل صرحب اهماكحأ تردصأ دق            
 .عسوألا يسايسلا قايسلا هب حمسي دق امل ةبسنلاب

روتـسد ذافنإ ىلع لمعي مل ىذلاو        ١٩٨٤ةنسل ءاضقلا نوناق وه ىناثلا يسسؤملا ريغتلاو          
هراثآ ءاوتحا ىلع نكلو    ١٩٧١ةنس   ةيروتـسدلا قئاـثولا مظعم لثم       – ١٩٧١ةنس روتسدف   .    

قتسالا قيقحتب ةماعلا دوعولا جمدي     –ةيبرعلا   تانامضـلا نـم ةـياغلل ليلق ددعب ىئاضقلا لال        
ىـلعأ سـلجمب فرـتعي هـنأ نوناقلا ىف ام مهأ امبرو             . دوعولا هذهل ةيسسؤملاوأ ةيئارجإلا   
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لكشـب ةـيذيفنتلا ةطلسـلا فارشإ تحت ةيئاضقلا ةطلسلا مظعم عضي ىذلا ةيئاضقلا تائيهلل               
سلجمل ةطلسلا ءاضقلا نوناق داعأ       ١٩٨٤ةنس ىف هنأ ريغ ،لاعف       نـكي مـلو     .ءاضقلل ىلعأ    

تـناك  تايلوئسـم لانكل روتسدلا ليدعت نود ةيئاضقلا تائيهلل ىلعألا سلجملا ءاغلإ ناكمألاب       
سـملا هذـه مظعم     ١٩٨٤ةنس نوناق لقن دقو ،نوناقلا بجومب ةددحم         سـلجملا ىـلإ تايلو     ئ 

 .ءاضقلل ىلعألا

ةيادبلا نم ًاحضاو   ١٩٨٤ةنس نوناقريثأت نك    يمل ىرخأ ةرمو     اع يف  .  حرـتقا   ١٩٨٦م       ،
مـغرو  .نوناـقلل ىرـخأ ةعجارم ةيلمع ءدب ةلادعلل لوألا ىموقلا رمتؤملا عم  ةاضقلا يدان              

ىشـخت ال ةيئاضـق ةطلس دوجو نكمملا نم لعج هنإف            ١٩٨٤ةنس نوناق يف روصقلا هجوأ        
ًاصـقان ناـك نإو       –ًالالقتـسا ءاضقلا حنم امك ،ةنيعم تارارق رادصإل ةيبلسلا تاعبتلا           ال  – 

رـييغتلا نأ ةشهدلا ريثي اممو      . ةقطنملا ىف ةيئاضقلا تاسسؤملا نم ليلق ددع ىوس هع        راضي
ةـمكحملاو اـيلعلا ةيروتـسدلا ةـمكحملا ركذلاب صخنو           -ةيئاضقلا تائيهلل حاتأ يسسؤملا       

ضقنلا ةمكحم كلذ يف امب يداعلا ءاضقلا نم          ًاضعب اضيأو ايلعلا ةيرادإلا    ماـكحألا ةسارد    -   
دـقل  . يلمعلا عقاولا عم بسانتي ىنعم ءافضإ عم ةيروتسدلاو ةينوناقلا ص         وصنلا ىف ةرتتسملا  

شيـمهت ىف ريثأتلا ضعب ةيئاضقلا ةطلسلل حبصأ نكلو ،اهتوق جوأ ىف ةيذيفنتلا ةطلسلا تناك               
ىـلع تاـقوألا بلغأ ىف ةرداق ةيئاضقلا ةطلسلا تناك           ،ةفلتخم ةغايصب وأ ،ةيذيفنتلا ةطلسلا      

اهسـفن ةـيذيفنتلا ةطلسـلا اهتعضو ىتلا دعاوقلل اقفو ريست نأ ةيذ             يفنتلا ةطلسلا نم بلطت نأ    
 .رضاحلا تقولا ىف اهزفحت ىتلا ءاوهألل اقفو سيلو

هعـضو داعتـسا ىذـلا ةاضقلا ىدانو       -ءاضقلل ىلعألا سلجملا ناكو      ىـلع ارداـق   -   
ة ـينبلاو تازاـيتمالاب طبترـت ةيداع رومأ نأشب ةيذيفنتلا ةطلسلا نم تالزانت ىلع لوصحلا              

سـلجملا طغضـل ةـجيتنك ىـلعأ تابترمبو لضفأ فورظ ىف ةاضقلا لمع دقو               . ةيئاضقلا
 .ماظنلا ىلع ءاضقلل ىلعألا

بولـسأل ةيئاضـقلا ةطلسلا عابتا ايازم حضوت تاينيعستلاو تاينينامثلا تازاجنإ نأ ودبي             
دعبف   ١٩٦٩ماع ةهجاوم رركتت مل كلذلو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا  عم لماعتلا يف يحلاصت              تـقو  ، 

نأ بـجيو  . هـقيقحت نكمي هنأ نوريثكلا دقتعا امم رثكأ ةيئاضقلا ةطلسلا تققح ريصقلاب سيل        
إل نكي مل ةيئاضقلا ةطلسلا ريثأت      نأ ىلع دكؤن   نـع يرصـملا يسايسـلا ماظنلا ليكشت ةداع          

نـع ةدـيعبلا ةيطارقميدلاو ةينوناقلا تايلآلا نع لماكلاب ةلو          ئسم ةيذيفنتلا ةطلسلا لعج قيرط    
ىـف ةظوحلم ةدايز كانه تحبصأ ،يئاضقلا لمعلا نم تاونس دعب نكلو            . اهصاصتخاقاطن  



 -٤٤٦-

ىـف ةيئاضقلا ةطلسلا تحجن امك ،ةيذيفنتلا تاءارجإلا ضعب ىف نعطلا ىلع نينطاوملا ةردق              
عـم ثدح امك     –يوطلسلا ههجو ماظنلا رهظأ امدنع ىتحو       . ةيلالقتسالا نم ريبك ردق قيقحت      

ماـكحإ قـيرط نـع سيل كلذ لعفل ماظنلا هجتا ثيح             –تاينيع  ستلا ىف ةيمالسإلا تاكرحلا     
 .اهبنجت لالخ نم امنإو اهلالغتسا وأ مكاحملا ىلع ةباقرلا

ةدـح لقأ لكشب ىئاضقلا لالقتسالا ىف ةئيطبلا عسوتلا ةيلمع تهتنا            ٢٠٠٠ماع ةيادب ىف      
 ىـتلا تازاـجنإلا نـم ضـعب يف رييغت ثادحإل اذه ىدأو            . ١٩٦٩ةنس ثدح امع امسحو     

تازاـجنإلا هذه نأ اضيأ احضاو حبصأو       .تاينيعستلاو تاينينامثلا ىف ةيئاضقلا ةطلسلا اهتققح     
روصقلا هجوأ ضعب اهب    -اهتيعقاو نم مغرلا ىلع   - قـيقحتب ةيئاضقلا ةطلسلا دهعتت مل الوأ        .   

ةيروتـسدب دـعت مـل اهنأ امك ،ةفلتخم تالاجم ةدع ىف صيرحلا طغضلا لالخ نم تازاجنإ                 
تافرصـتلا ضـعب ىـلع ءاضـقلاب تدـعو اهنكلو ةيذيفنتلا ةطلسلل ةلماش               ةلءاسمو ةلماك   

ىضـقي امبسح الإ تازاجنإ قيقحت ةيئاضقلا ةطلسلل نكمي ال          : ايناث. ةيذيفنتلا ةطلسلل ةحضافلا  
الإ كـلتمي ال ءاضقلا نإف       ،ةيذيفنتلا ةطلسلا نكمت ىتلا ةينوناقلا ماكحألا ةهجاوم ىف نوناقلا هب           

. ةيروتـسد رـيغ ماكحألا تناك اذإ الإ ةيذيفنتلا ةطلسلا نم ىوكشلا نم            هنكمت ةدودحم ةطلس    
تـحت اهضـعب عقي ىتلاو  ةيدايقلا فئاظولا ةيمهأ ديازت ىلإ لعفلاب تازاجنإلا يدؤت دق        : اثلاث

ةـيرادإلا ةـمكحملا ةداـيقو ،اـيلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ةدايق نأ امك     . ةيذيفنتلا ةطلسلا ةباقر  
 –مهعيـمج –ماـعلا بـئانلاو ،ةاضـقلا ىدان ةدايقو ،ءاضقلل ىلعألا سل            جملا ليكشتو ،ايلعلا  

هذـه مـظعم نأ نيـح ىـفو     . لعفلاب ةيئاضقلا ةطلسلا لمع ةيفيك ديدحتل اديهج ادهج نولذبي   
زـيكرت نإـف ،ةـيذيفنتلا ةطلسلا نم ةرشابم رماوأل عضخت ال ةيمسر فئاظو ىه فئاظولا                

ةدعاسـمب ةيئاضقلا ةطلسلا عانقإ ريسيلا نم لعج  ي ةيئاضقلا فئاظولا نم ليلق ددع ىف ةطلسلا  
نأ نـكمي ذإ     ١٩٦٩ةنـس ثادحأ راركتل ةرورض دجوي ال كلذبو ،اهمعدو ةيذيفنتلا ةطلسلا              ،

لـيلق ددع عانقإ لالخ نم ةيئاضقلا ةطلسلا ىلع اهترطيس ةداعتسا نم ةيذيفنتلا ةطلسلا دكأتت               
ةاضـقلا نيـب سرـش سفاـنت ثودحب ح     مسي امم ةيئاضقلا ةطلسلل ةلثمملا تاهجلا نم ةياغلل   

  .ةقباس ثادحأ راركت ىلإ هرودب ىدؤيس ىذلا رمألا ،ةيئاضقلا تائيهلا لخاد تاماسقناو
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 يباختنالا ماظنلا: ءاضقلا لاجم يف ءاطشنلا دودحو تاناكمإ: ًاعبار

وـه ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلع ةباقرلا ىف ةيئاضقلا ةطلسلا ةردق مييقتل ىرخألا بيلاسألا دحأ               
تاـناكمإ نـم      ٍلـك سايقل رشؤم لضفأ امبرو ،ةددحم     ةينمز ةرتف لالخ دحاو لاجم ةسار       د  
 .ةلودلل يباختنالا ماظنلا وه هدودحو ىئاضقلا لمعلا

،     ىلع   رشـع عساتلا نرقلل عجري ةيناملربلا ةايحلا ىف ليوط خيرات اهل رصم نأ نم مغرلا
نامضـل اهتغايـص مت     ـت اـم ابلاغو ا     هدينفت ماودلا ىلع متي ةيناملربلا تاباختنالا دعاوق نإف       

. ةـيذيفنتلا ةطلسـلا لـبق نم ةددحملا ةجيتنلا ةماع ةفصب ىهو ،ةنيعم ةجيتن ىلع لوصحلا               
ةغايصـب صرـحب ماق دقف ،تاينيعبسلا ىف ًادودحم ريرحت جمانرب نشد دق ماظنلا نأل ًارظن                

ةـقاعإل ىـفكت ال     دادـعأب نكلو ناملربلا ىف ةضراعملل ليثمت دوجوب حامسلل ةيباختنا دعاوق            
لكشـب بـعالتت تناك دعاوقلا هذه نأ امك ،ةلودلا ةسايس ىلع ريبك لكشب ريثأتلا وأ ةموكحلا    
ةـيبلغأ داعبتـسا ىـلع تاـقوألا ضعب ىف لمعت ذإ ناملربلا اهلوخدب حومسملا ةضراعملا                

 .اهيف بوغرملا ريغ تاوصألا

لـثم فادـهألا هذه ةمدخ      ل تاباختنالا لبق تاودألا نم ةعونتم ةعومجم ماظنلا دنج دقو         
            ، ةـيموكحلا ريغ تامظنملا ةعباتمو ،ةيسايسلا بازحألل صيخارت رادصإ ىلع ةديدشلا ةباقرلا
عـضوو ،ةـينوناقلا ةـيحانلا نم ماظنلا اهزاجأو قبس ىتلا بازحألاو تاعامجلاب شرحتلاو              

لـفكت تق  ولا سفن ىفو ةكراشملا ىلع ةضراعملا رصانعلا عيجشتل ةيانعب ةدعم ةيباختنا دعاوق    
هـتاذ تاباختنالا موي ىفو     . ناملربلا ىف ةليلق دعاقم ةدع نم رثكأب زوفلا ةيناكمإ نم مهنامرح          

اذـه ىدؤـت اـهنأ ىف قثي ىتلا ةيلخادلا ةرازول تيوصتلا ةيلمع ىلع فارشإلا ماظنلا كرتي                 
 .ضرغلا

 مكاـحملا تارارق نم ةعومجم تدأ ،ةيضاملا ةنس نيرشعلا رادم ىلعف ىرخأ ةيحان نمو             
مـل ىـتلا بازـحألا تـحجن دقلو     . هبيلاسأ رييغت ىلإ نايحألا نم ريثك ىف ماظنلا رابجإ ىلإ     

مكاـحملا ماـمأ نوـعطب مدقتلا ىف نايحألا ضعب ىف يسايسلا طاشنلا ةسراممب اهل صخري                
اـيلعلا ةيروتـسدلا ةـمكحملا تمكح دقو        . اهدوجوب ينوناق فارتعا ىلع لوصحلل ةيرادإلا     

دـعقم ىـلع لوصـحلا لـجأ نـم سفانتلا ىف قحلا مهيدل نييسايس               لا نيلقتسملا نأب رصمب   
مـكحلا اذـه ىدأو     . ةـيبزحلا مئاوقلا ىلع دمتعت ىتلا ةيباختنالا مظنلا لطبت كلذبو ناملربلاب          



 -٤٤٨-

ةسـفانملا ةرـئاد جراـخ بازـحألا ضـعب داـعبإ ىلع ماظنلا ةردق نم دحلا ىلإ يئاضقلا             
نيذـلا ءالؤهف ،هئاضعأ ىلع ىطارقميدلا ى       نطولا بزحلا ماظن ةرطيس نم دح امك ،ةيباختنالا       

يـف زوـفلا دعب مث نيلقتسم ءاضعأك تاباختنالا يف نوكراشي ًامود اوناك بزحلا مهحشري مل                
ىـف تاوـصألا ةـيبلغأب ظاـفتحالل فـهلتي يذلا بزحلل ىرخأ ةرم نومضني تاباختنالا                

 .ناملربلا

ةيئاضقلا تارارقلا هذه ريثأت ديدحت ىف غلابن نأ ىغبني ال كلذ مغربو           ناوـخألا ةكرح نإ    . 
نيـب دوـجوملا ضقاـنتلل ارـظن تـعجارت اهنأ امك ،بزح نيوكتل عست مل اهسفن نيملسملا                  
دـق ماظنلا نأ ىف ديدشلا كشلا ىلإ ةفاضإلاب ةتحب ةيسايس ةكرح ىلإ اهليوحت نأشب اهئاضعأ                

ةنـس ىف هنأ     ذإ اهرربي ام اهل نأ ودبي ةبيرلا هذهو       . بزحك ليجستلاب قالطإلا ىلع اهل حمسي       
ميـقلا نيـب عمجي مهب صاخ بزح ليكشتل ناوخألا ةكرح ءاطشنلا نم ةعومجم كرت         ١٩٩٥  

رارـقلا رظتني لاز ام ىذلا طسولا بزح عورشم كلذ نع جتنو ،ةيمالسإلا ميقلاو ةيررحتلا                
مهتقاـعإل تعضو دق دعاوقلا نأب ةضراعملا بازحألا مظعم عانتقابو          . هعضو ىف تبلا نأشب   

تاـعطاقملا تحبـصأ كلذبو ةيناملربلا تاباختنالاب مامتهالا اودقف اذل ناملربلل            مامضنالا نع   
 .قباسلا دقعلا رادم ىلع ةعئاش ةيباختنالا

نلا مد   ٢٠٠٠ةنسل ةيناملربلا تاباختنالل ةبسنلابو       ص دقف بـسانم رـيغ ىئاضق مكحب ماظ        
فارـشإلا  ضرـفي روتـسدلا نأـب اـيلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تكسمت ثيح     : قالطإلا ىلع   

ىـلع ىرصـملا روتسدلا نم       ٨٨ةداملا صنتو   . اهسفن عارتقالا ةيلمع ىلع لماشلا ىئاضقلا       
ددـحي اـمك ،بعشلا سلجم ءاضعأ اهيفوتسي نأ بجي ىتلا ةيرورضلا طورشلا نوناقلا ددحي      "

مسـتي نكلو    "ةيئاضق ةهج فارشإ تحت تيوصتلا متي نأ طرشب ءاتفتسالاو تاباختنالا ماكحأ            ،
اـهيلإ راشملا   " ةيئاضقلا ةهجلا "الوأ  : ٍحاون ثالث نم ضومغلاب ىئاضقلا فارشإلا     اذه ىوتسم   

مسـقلا ىـف ةدراو اـهنأل تاباختنالا نم عون ىأ ةداملاب احضاو سيل ايناثو ،اهديدحت متي مل                  
رـيغ تاـباختنالا جاردإ لاـمتحا ىلع لدت         " ءاتفتسالا"ىلإ ةراشإلا نكلو ناملربلاب صاخلا      

 .ةددحم ريغ فارشإلا ةعيبط نأ اثلاثو ،ةداملا هذه تحت اضيأ ةيناملربلا

مدـع ببسب ةموكحلا تكتشا ذإ ،ريخألا سبللا اذه لوح لدجلا بلغأ زكرمت              ،ةدع دوقعلو   
ةيباختنالا ناجللا  عيمجةيطغتل ةاضقلا ددع ةيافك      نكاـمأ ىـف الإ ةاضقلا عضت مل كلذ ىلعو        ،   

ةاضـقلا ققح    ٢٠٠٠ةنس ىفو ،يروتسد    لا صنلا فلاخي اذه نأب داقنلا ىعداو      . تاوصألا دع   
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هتيعرـش مدعب ترقأو تاباختنالا نوناقب لمعلا ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تفقوأ امدنع ًارصن             
تباجتـساو  . ةـيباختنالا ناـجللا نـم ةـنجل لك ىلع ىئاضقلا فارشإلا ىلع صني مل هنأل       

كـلذو مايأ ةدع ل     الخ متي  عارتقالا لعجي عيرشت ةغايص لالخ نم روفلا ىلع كلذل ةموكحلا            
اـمك ،ةـيباختنالا ناجللا عيمج ىف دجاوتلل دالبلا ءاحنأ عيمج ىف كرحتلا ةاضقلل ىنستي ىتح                

ءاضـعأو ءاـعد    الا ولثمم مهيف امب ةيئاضقلا هبشو     ةيئاضقلا تائيهلاب نيلماعلا عيمج تكرشأ      
ةـيل  مع ىـف ةيمـسرلا ةزـهجألا لـيثمتو ةروشملا ميدقت نع نولو            ئسملا ةلودلا اياضق ةئيه   

ةيئاضـقلا ةطلسـلا لـخاد قيثو لكشب اولمعي مل نيذلا ءالؤه نأب ضعبلا ىكتشاو               . ىضاقتلا
ىضـقت ىـتلا     ٨٨ةداـملا صـن اوفلاـخ مهنأ امك بولطملا لالقتسالاب نوعتمتي ال مث نمو                 

 ".ةيئاضق ةهج"كارتشاب 

اسـبب لـقن دـق  هنأ هاوحف          ٢٠٠٠ةنس تاباختنا نوناقل هجو ىذلا عذاللا دقنلا نكلو          ةط   
ناـيحألا ضـعب ىف كلذ ناك     -ةيباختنالا ناجللا قاطن جراخ تاباختنالا ىف بعالتلا ةيلمع           

يك ةعضب دع     شرـحت نـم ةـضراعملا تاـكرحو وحشرم ىكتشا دقو           . طقف تارتمو لب ىلع
ناـجللاب نوـطيحي اوناـك نيذلا نمألا تاوق عيورتو ،تانوفيلتلا طوطخ لصف لثم تاطلسلا            

    ، نيدـيؤملا دشـح ةـصرف نم مهنامرحل ةممصم ىرخأ تاءارجإو           تقولا ةيبلاغ ةيباختنالا
ةـموكحلا حلاـص يـف       ٢٠٠٠تاباختنا ةجيتن تناكو    . مهعم لصاوتلاو مهفص ىف نيلمتحملا      

ةدوعلاـب  " نيلقتسملا"نم ريبك ددعل حامسلا دعب ىوس كلذك حبصت مل اهنأ  نم  مغرلا ىلع كلذو    
نأ ذإ ةـياغلل ةـفرطتم ةمدختسـملا    بيلاـسألا تناك نكلو ،يطارقميدلا ينطولا بزحلا ىلإ       

 .ماظنلا ةيطارقميد ةيقادصم زيزعتل ريثكلا لعفت مل تاباختنالا

دـقف   ،ةيقوثومو ةيقادصم رثكأ ماظن ريوطتل ديدشلا ىلودلاو ىلحملا طغضلا ةأطو تحتو            
ةوـطخلا هذهو ؛اًثيدح اهليكشت مت ةيباختنا ةنجل ىلإ ا           ٢٠٠٥ةنس تاباختناب ةلودلا تدهع       يمسا  

قـلخب ةـطبترملا ةـيلحملاو ةـيلودلا ءاوجألا تريغ دقف ةضراعملا رصانعل اهتئدهت فال          خب
ىذـلا ماظنلا نأب اروصت مهيدل تقلخ امك ،رصم ىف ةفلتخملا ةضراعملا تاعامج نيب ةصرف               
هذـه ءانثأو ،تقولا ضعبل رقتسم ريغ ناك ىضاملا ىف تاباختنالا ةيلمع ىف صرحب بعالت               

ىذـلا ىفارـشإلا هرود ءادأ نـع عاـنتمالاو تاباختنالا ةعطاقمب     ةاضقلا ىدان دده ثادحألا    
 .روتسدلا هضرفي

ىـف ةاضـقلاو نيماحملا نيب ةهجا       وم ببسب تاباختنالا ةعطاقم رارقل ىئدبملا عفادلا ءاج       
عرـف ةاضـقلا ىداـن طـبر دقو ،ةاضقلا دحأ ىلع ايندب ءادتعالا اهيف مت ىتلاو ةيردنكس                  إلا
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ىـف ةـموكحلا لشـفل رـبكأ تاداقتنا هيجوتب ةيضقلا هذه ىف اهمد           ق ىتلا ملاظملا ةيردنكس   إلا
مـت هـنأب ءاضـقلا مساب نيثدحتملا ءاضعألا نم ريثك حرص دقلو             . ىئاضقلا لالقتسالا ةيامح  

مـهف كلذلو ،اهيلع ةدودحم ةباقر ىوس مهيدل سيل ةيلمعل ةيقادصم ءاطعإل مهتهازن لالغتسا              
ىـلإ ةفاـضإلاب ةيباختنالا ةيلمعلا ىف تاحالص        إلا نم ديزمب ةموكحلا موقت نأ ىلع نورصي       

مـل ةاضـقلا نأ ركذـلاب ريدجلا نمو         . ءاضقلا فارشإ تحت لماكلاب تاباختنالا عيمج عضو      
مهئاـطعإب نوبلاـطي مهف      .ةيباختنالا ةيلمعلا ىلع ،ةيلود وأ    ،ةلقتسم ةبقارم ىلإ ةوعدلا اوديؤي      

ةـهج نـم ةدعاسم ةيأ ىلع لوصحلل        سيلو ةيباختنالا ةيلمعلا ىلع مهسفنأب فارشإلل ةطلسلا        
  .ةمهملا هذه ىف ةيجراخ

مـهنأ معزـت مهدـض ةيئاضق ىواكش ءارج نم ىباختنالا ماظنلا نم ءايتسالا دادزا دقلو                
تاـينينامثلا فصـتنم ىف   . ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتساب قلعتت رومأ لوح ىدس تقولا نوعيضي   

طبـحُأ ةيادبلا ىفو    . نكمم مدقت ءطبأ  زرحي أدب ىذلاو ءاضقلل ديدج نوناق ةغايص عورشم أدب          
ىـف ةـضراعملا نـم وضـع ماق امدنع ،تقولا ةعاضإب ةيمسرلا تاطلسلا مايق نم ةاضقلا                 
رـمألا سردـت تـناك اهنأ ةموكحلا در ناكو ،نوناقلا عورشم ميدقت ىلع ةقفاوملاب ناملربلا                

ماـيقو  . ةمداقلا ةيناملرب لا تاباختنالاو ةسائرلا تاباختنا لبق نوناقلاب لمعلا عيطتست نل اهنكلو         
دـق اذه ن    إثيح  اهبناج نم ًايكيتكت أطخ نوكي دق تاباختنالاب نوناقلا عورشم طبرب ةموكحلا            

  .مهبناج نم ًامامت فلتخم طابتراب ةاضقلل ىحوأ
نوناـقلا ببسـب مالـعإلا لئاسو ىف عوضوملا رشن ةيردنكس           إلا عرف ةاضقلا ىدان ررق    

. نوناـقلل مهمعد ىف ةسامحلا مهزوعت نيذلا ةاضقلا رابك ضعب ببسب اضيأو ،لمهملا حرتقملا   
ليربأ   ٨ىفو   مـهرود ءادأ نـع عانتمالل ةاضقلا ةوعدب ةيردنكسإلاب ىدانلا عرف ماق             ٢٠٠٥   

تـحنمو حرـتقملا نوناـقلا  نأشـب ا                   رارق ةموكحلا تذختا اذإ الإ تاباختنالا ىف ىفارشإلا
       ، رـظنلا ةداعإب ةاضقلا موقيس كلذ ءوض ىلعو  تاباختنالا ىلع ايفارشإ ارود ةيئاضقلا ةطلسلا

عـيمجل لـجاع عاـمتجا دـقع ةاضـقلا ىدان بلط  ىلإ ةوعدلا هذه تدأ دقلو                  . مهفقوم ىف 
ويام١٣ىف ءاضعألا   . 

                ، ةـموكحلل ةبسـنلاب اذه نم أوسأ تيقوت ىف يتأي نأ تاباختنالا ةعطاقمب ديدهتلل نكي ملو
ىـلود دقنل تضرعت لب بسحف ةيلحملا ةض        راعملا ىف ةروف هجاوت نكت مل ةموكحلا ن       إثيح  

ةيدادبتسا ةعيبط  تاذ ةموكح اهنأب اضيأ ديازتم     يـلحملا طغضـلا نـم        ٍلـكل ةباجتـساكو  .    
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دـيدعلا اـهب ةيسائر تاباختنا ءارجإ ةروص ىف هفقوم رييغتب كرابم سيئرلا ماق دقف ،يلودلاو     
ؤب ىف ىباختنالا حالصإلا عضو كلذبو      ٢٠٠٦رياربف ىف نيحشرملا نم      ىـتلا دوـهجلا ةر     ، 

ماـظنلا ةـعطاقمل ىنمضـلا دـقنلا نإف ةضراعملل ةبسنلابو     . هتيقادصم ةداعتسال ماظنلا اهلذبي 
 .الومش رثكأ حالصإل مهبلاطم نع اعافد مدق ةاضقلا ضعب هحضوأ ىذلاو ،ىلاحلا ىباختنالا

سراـم   ١٣عامتجا ىلع ةقباسلا ةرتفلا ىف ةضراعملاو ةموكحلا نم         لك تعس كلذ ىلعو       
،         اامك ؛ةدومحم جئاتن قيقحت نا      مضل مهتيضـق ىه ةاضقلا ةيضق نأ ةضراعملا رصانع تعد

لـثم  –ءاضـقلاب نيلماـعلا نـم ةفلتخم تاعومجم دينجتب ةموكحلا تماق كلذ سكع ىلعو             
ةـبقارمل مهدادعتـسا نـع نالعإلل        –ةرهاقلا فائنتسا ةمكحمو ةلودلا اياضق ةئيهب نيلماعلا          

 .ةيباختنالا ةيلمعلا

ىف ويام  ١٣عامتجا د   قع دقلو  لك تعجارت دقف اذهلو ،رتوتم وج      ةاضـقلاو ةـموكحلا نم      
ىأـب نوـبحريال اوناـك نإو        ١٩٦٩ثادحأ نوركذتي نيذلا    -ةاضقلاف ،ةلماكلا ةهجاوملا نع       

لالـخ نـم ةماع ةفصب مهبلاطم ةغايصب اوماق   –ىنهملا ىوتسملا ىلع ىسايس ىبزح طاشن     
لـهاجت ىـلإ ةموكحلا تبهذو      . ةيئاضقلا ةطلسلا لالق  تساو نوناقلا ةدايسب قلعتت تاحلطصم    

عـنمب ةموكحلا تماق هسفن عامتجالا موي ىفو ،ةماعلا اهتاحيرصت ىف ثودحلا ةكيشو ةمزألا              
ىـلثمم ةوعد مهرودب ةاضقلا ضفر نيح ىف ،عامتجالا ريوصت نم ةريزجلا ةانقب نييفحصلا              

باختنا ضراعت تناك ةيسيئر ةضراعم ةعامج        –ةيافك ةكرح    نـم   –ىرـخأ ةرـم كرابم         
جراـخلاب ةـضراعملاو ةموكحلا وديؤم نكي مل رخآ ديعص ىلعو           . تاعامتجالا ةلاص لوخد  

 .اهتاذ دويقلل نوضرعتي

شقانيـس هنأ ةاضقلا ىدان ررقو ،تاباختنالا ةعطاقم رارقل لماك دييأت نع عامتجالا رفسأ              
ىذـلا رـمألا ،ةـعطاقملا    ىف رمتسيس ناك اذإ ام مييقت لجأ نم ربمتبس ىف ىرخأ ةرم رمألا    

ىـف ظفحتـلا لالـخ نـم ةـموكحلا تباجتـساو       . بعالت ثودحل الاجمو اتقو حسفي فوس   
لـماكلا مهفارشإب ىضقي ىذلا ةاضقلا بلط ضرعب ةموكحلا تماق عبطلاب           . ةماعلا اهتاحيرصت 

ىـكيرمألا سيئرلا بلطل عجرت ةيموق بابسأل اضوفرم ارمأ هرابتعاب ةيباختنالا ةيلمعلا ىلع             
دـيدهت نأشب قيلعتب ةموكحلا تلدأ داكلابو ،تاباختنالا ةيلمع ىلع ةيلود ةبقارمب شوب جر              وج

ميـلحلا دـبع بـتكو ،ةياغلل ةجيتنلا هذهب ةضراعملا ةداق جهتباو       . تاباختنالا ةعطاقمب ةاضقلا  
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بايغءاثتـساب ماظنلا توم اهب دوصقملا ناك       " ةاضقلا ةروث "نأ رحلا يرصانلا ىفحصلا ليدنق      
 .هتافو ةداهشل ةيلكشلا تاءارجإلا

                ، ًاـعقوتم ناـك امك ةمساح نكت مل ةهجاوملا ةجيتن نإف تاحيرصتلا هذه نم مغرلا ىلعو
أشـنأ دق ةاضقلا ىدان نأ ريغ ،تاباختنالا ةعطاقمب مهديدهت ىف ةاضقلا رمتسي مل ةياهنلا ىفو                

 .ةيباختنالا ةيلمعلا تافلاخم ىلع ةبقارملل صاخلا هماظن

ىدـم ةـظحالملاب ريدجلا نم نكلو هل عقوتملا رصنلا ىطارقميدلا ىن            طولا بزحلا ققحو  
نوحـشرملا عرـه اـمك ،ةجيتنلا هذه قيقحت نامضل ةنيمأ ريغ لئاسو ىلإ ءوجلل هرارطضا           
. بزـحلا ىلإ ةدوعلل ىرخأ ةرم ىطارقميدلا ىنطولا بزحلا ىحشرم اومزه نيذلا نولقتسملا            

ىـك ةطرشـلا تاوـقب ةناعتسالا        تمتءا  يوقأ ةضراعملا وحشرم ناك ثيح تاظفاحملا ىفو        
نييفحصـلا نأ اـمك ،تيوصتلا نكامأ ىلإ لوصولا نم نيبخانلا عنمل عارتقالا رئاودب طيحت               
لـبق نـم ىندـبلا ءادـتعالل اوضرعت تيوصتلا ةيلمعل ةيمالعإلا ةيطغتلا ىلع اولمع نيذلا                

،    سرلا كولسلا اودقتنا نيذلا نيفرشملا ةاضقلا ديدهت مت كلذكو ،ةطرشلا          مهتاـضاقمب ةينالع ىم
نـع ةراـبع ةجيتنلا تناكو      . مهفاقيإ ةلواحم نود فنعلا لامعأ يبكترم ةطرشلا تكرت امنيب        

ةـيرح رـثكأ ةيمالعإ ةيطغتو تاشقانم تدهش اهسفن ةلمحلا نأ ذإ            : ماصفلاب ةباصم تاباختنا  
دودحم ًادادعتساو ؛لبق ىذ نع    يقيقح ناك نإو   ًا  ؛ةـيلحملا ةـبقارملا ضعب لوبقل        ًا  تاـبيترتو   

ةلقتسم تاباختنا  ةنجل لاكشأ نم لكش داجيإ لقألا ىلعو ،نييلودلا نيبقارملل ةلصفنم          نـكلو  .  
أوـسأ ىوـس قبتي ملو      . ةكيشو ةكرعملا تناك نيملسملا ناوخ    إلا ةكرح ةوق ىدم   حوضو عم   

لاـمعأل ءوـجللا ىرورضـلا نم ناك ثيح ،ماظنلل ةوجرملا جئاتنلا ىلع لوصحلل لئاسولا               
 .ماظنلا ةعمس ىلع ظافحلل مزاللا نم ربكأ ردقب بعالتلاو ةجطلبلا

راـبجإ نـكلو ،ىسايسـلا ماظنلا ىف الوحت داكلاب ةيئاضقلا ةطلسلا تثدحأ              ،ةياهنلا ىفو   
ةـيلمعلا لعج ىلع دعاس تاودألا نم ةفلتخم ةعومجم مادختسا ىلع ةيذيفنتلا ةطلسلل ةاضقلا              

ىـف نوـبغري مـهنأ ىـف لثمتت تاماهت          ال ةيلمعلا هذه ىف مهسفنأ ةاضقلا ضرع دقو       . ةينلع
ىـلعألا سـلجملاو ةاضـقلا ىداـن نيب عازنل اودأ مهنأ امك ،ةيسايسلا ةيلمعلا ىف كارتشالا                 

 .ءاضقلل
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  ةمتاخ: ًاسماخ
اـم رصـم ىف ةيذيفنتلا       و ةيئاضقلا نيتطلسلا نيب تاقالعلل ىسايسلا لجسلا صحف حضوي       

. ةـيذيفنتلا ةطلسـلا ىـلع ةـباقرلا نأشب ه    قيقحت اهنكمي ال امو هقيقحت ةيئاضقلا ةطلسلل نكمي    
ةـيوق ةعزن اهيدلو ةمرتحم ةسسؤم نع ةرابع ىه ةيئاضقلا ةطلسلا نأ حضاولا نم امومعو               
زـيزعت تالواـحمل ازكرم  حبصتس اهنأ ىعيبطلا نمف ببسلا اذهلو ،نوناقلا ةدايس معد هاجت                

نـم رـيثكب ةيروتـسد      لا ةـعزنلل رـظنلا ىلإ ةاضقلا ليمي دق نيح ىفو          . ةيروتسدلا ةعزنلا 
نـمو   ،ةيروتـسد ةـيؤر لـيعفتب قلعتي اميف ةدودحم ريغ نوكت داكت مهتطلس نإف فطاعتلا                

 .تالاح ثالث ىف ةلاعف ةفصب اوحجني نأ حجرملا

اـم ةداـع ىوطلس ىسايس ماظن لظ ىف نكلو          . مهفص ىف نوكي نأ بجي نوناقلا     : ىلوألا
نـم دـحت ىـتلا دودحلا ضعب دجت فوس ة           يئاضقلا ةطلسلا نإف اذل ماظنلا اذه نيناوقلا معدت       

         ، لـمعي ىـك نيناوق ىلإ جاتحي ىوطلسلا ماظنلا ىتح ةقلطم تسيل دودحلا هذه نكلو ؛اهتاردق
 .ةفلتخم قرط ةدعب اهمادختسا نكمي نيناوقلا هذهو

ةيئاضـق ةـعيبط تاذ تالاـجم ىلع نوزكري امدنع احاجن رثكأ ةاضقلا نوكي              : ةيناثلاو
عـسوأ ةيـسايس لئاسـم لواـنتب نورماغي امدنع احاجن لقأ             نونوكي دقو ،ديدحتلا هجو ىلع      

ىنوناـق ساـسأ دوـجو يـف تاـحاجنلا ضعب قيقحت ىف ةاضقلا رمتسا كلذ مغربو ،اقاطن         
 .مهعضول ميلس ىروتسدو

كـلذ نـم مغرلا ىلعو   –مهدرفمب نولمعي ال امدنع ةيلاعف رثكأ ةاضقلا نوكي  : ةـثلاثلاو   
ةيئاضـقلا ةطلسـلاف ،تاـفلاحت نيوـكت نع ديدشلا رذحل           ا ةيئاضقلا ةطلسلا ىخوتت نأ بجي     

ةيئاضـقلا ةطلسلا لمعت امدنع ىتح نكل       . ١٩٦٩ةنس ثدح امك ةلوهسب اهتميزه متي ةلزعنملا        
ضـعب كاـنه لازـي الف ربكأ ازيح ةيسايسلا ةكرحلا اهيف لغشت ةئيب ىف حالصإلا لجأ نم                  

سـلجملا  –لعفلاب ةدوجوملا ةيعام جلا ةيئاضقلا تاسسؤملا نإثيح ،اههجاوتس ىتلا رطاخملا      
ةيـسايس تايجيتارتـسا عـضول ةممصم تسيل        –ةاضقلا ىدانو ءاضقلل ىلعألا      ةطلسـلاف  .  

لاضـنلا تاـيلمع ىـف نوكرتشـي ةيئاضـقلا ةئيهلا ءاضعأ لعجت امدنع رطاخت ةيئاضقلا                
نإـف كـلذ ىلإ ةفاضإلاب      . ةسايسلا لاجر نم مهسفنأ ءاضعألا ءالؤه حبصي دق ذإ ،يسايسلا         

نـم اـقاطن عـسوأ ىسايس لامعأ لودجل اهمعد نأ ةيئاضقلا ةطلسلل ةيعرشلا فواخملا دحأ           
بـساكملا معدـي اـمم رثكأ        -ارطخ لثمي فوس حالصإلا ضرغب ىرخألا لامعألا لوادج           

 .ةيئاضقلا ةطلسلا اهتققح ىتلا ةليلقلا ةيئاضقلا
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فدـه اـهنأ اـمك       ةيروتـسدلا دعاوقلاو نوناقلا ةدايس معدي زاهج ىه ةيئاضقلا ةطلسلا           
نـمف لزعنم لكشب وأ طيطخت نود تلمع اذإو ،ىسايسلا ماظنلا ىلع ةيذيفنتلا ةطلسلا ةرطيسل            

اهتطشـنأ  عـيمج فاقيإ ىف كلذ ببستي نأ ىغبني ال نكلو ،كلذل اظهاب انمث عفدت نأ نكمملا                  .
نـم ائ   يـش رفوت دق اهنكلو ،اهدرفمب ىسايسلا ماظنلا ليكشت ةداعإ ةيئاضقلا ةطلسلل نكمي الف             

ةحاسـملا معد هاجت اضيأ كرحتت دقف ،جمانربلا اذه ةلصاوم ىف بغري نمل ةيسايسلا ةيرحلا                
  .يسايسلا ررحتلا تاكرح اهدجوت نأ نكمي ىتلا ةيسايسلا
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  شماوهلا
  

ةاروتكد ةلاسر  رظنا .١ : ىروتاتكدلا ماظنلا تاذ ةلودلا ضيورت ،ىشابغلا ىنم      /  
مسـق  -ةرصاعملا رصم ىف نييروتسدلا عازن       ةيسايسـلا موـلعلا    ةـعماج  –   

: نوناـقلا ةدايسـل قيرطلا    –جريبزور. ـه سيمج / ةاروتكد ةلاسر ؛ايبمولوك  
ةيسايسلا مولعلا مسق–ةرصاعملا رصم ىف ةلقتسم ةيئاضق ةطلس روهظ دهعم –   

 –دروـفرزار سورـب   / ةاروتكد ةلاسرو ؛  ١٩٩٥ايجولونكتلل ستيسوشتاسام   
ايسلا مولعلا مسق–رصم ىف ةيروتسدلا لاضن لاي ةعماج –ةيس   ١٩٩٩.  

نيرجريماه نيل  رظنا .٢ حالـصإلا ةيئاضـقلا سلاـجملا معدـت لـه      " 
يجنيراـك   ةسسؤمةيثحب ةقرو   " ةينيتاللا اكيرمأ نم سورد ؟يئاضقلا      

وينوي ٢٨مقر   ٢٠٠٢. 
http://www.carnegieendowment.org/files/wp28.pdf      

ملاس دمحم ةفيطل     رظنا .٣ ج ناثانو ىرصملا ىئاضقلا ماظنلا     –  ناورب .  
  .١٩٩٧ىبرعلا ملاعلا ىف نوناقلا ةدايس 

 

http://www.carnegieendowment.org/files/wp28.pdf
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رشععبارلالصفلا     
  
  
  
  

  تطور العالقة بني
  ٢٠٠٥القضاة ومنظمات حقوق اإلنسان خالل عام 

  
 

                         
          

  
  

هـيأر ءادبإل يرصملا بعشلا ةوعدب ةيادب تاباختنالاب ًائيلم ًازيمتم اماع            ٢٠٠٥ماع ناك     
روتـسدلا نم   ٧٦ةداملا ليدعت نأشب مت يذلا يبعشلا ءاتفتسالا يف          سيـئر باـختنا مـث       )١(   ،

ءاضعأ رايتخاب   )٢(ةيروهمجلا   ءاهتناو بعشلا سلجم    رـصانعلا نـم دـيدعلا دشح م        تدقو   .)٣( 
ةاضقلا رصانعلا  هذه نيب نم   و تاباختنالل ةيفافشلا نم ردق ربكأ نامض     ل ة لعافلا تاـمظنملا   و  

نـم ةـيباختنالا ةيلمعلا ريس ةعباتم    نم انكمت نم امه وناسنإلا قوقحب ةينعملا ةيموكحلا ريغ   
                                                 

ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلا-ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا يف رضاحمو ،يسنرفلا ةيمنتلا ثاحبأ دهعمب ةثحاب*  .  
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براـقتلا ةقالع معد اممو   .ثادحألا مضخ ىف امهنيب قيثو فلاحت أشن       و تيوصتلا ناجل لخاد    
ءاتفتسالا ثادحأءارج  نم تأشن يتلا كلت      دـقو  . ةيعيرشـتلاو ةيـسائرلا تاـباختنالا يف      و.  

ة داـيزل  رـخآلا فرـطلا دناسي ةيادب فرط لك ناكف ،ةفلتخم روص يف ةقالعلا كلت ترهظ              
    ، نـكمم دـح ىصقأ ىلإ ةيباختنالا ةيلمعلا ريس ىلع فارشإلا يف امهنم لك تايحالص قاطن

ىـلع فارـشإلل نيتلكشملا تاباختنالا يتنجلو ة        يذيفنتلا ةطلسلا ةهجاوم يف نافرطلا دحتا مث      
  . ةيناملربلاو ةيسائرلا تاباختنالا

ةيروتـسدلا ةمكحملا تمكح ذإ ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا دناس         نأ يرصملا   ءاضقل   ل قبس
ماـع نوناـق ةيروتـسد مدـعب          )٤(٢٠٠٠ماع يف رداصلا اهمكح يف ايلعلا      صاـخلا   ١٩٩٩   

لـطبت يـكلو    . ةـيموكحلا ريغ تامظنملا بناج نم ًا      ديدش ًاضارتعا ىقال يذلاو تايعمجلاب    
تأجل ،هرادصإ تاءارجإ يف أطخلا ةلعل      صنلااذهب لمعلا ةمكحملا     هفـصو ىـلإ        نوناـقب  "  

ةيـساسأ نيناوق دعت يتلا نيناوقلا ىلع ةروصقم ةفصلا كلت نأ عم كلذو             )٥("روتسدلل لمكم   ، .
ةـيرح ةـيمهأ ىـلع ةيروتـسد        لا ةـمكحملا تدكأ ،روتسدلل لمكم نوناقلا اذه نأ تابثإلو         

 "دارـفألا ةـيرح ةنامـض   "يه تامظنملا كلت نأ ًةدكؤم ةيموكحلا ريغ تامظنملاو تايعمجلا    
نطاوـملا ةيعوتو ،ةماعلا ةفاقثلاو فراعملا ةرئاد عيسوتو ،رئامضلا ظاقيإ  "يف اهرود زكرتي    و

مـث  ". ةيداصـتق  الاو ةـيعامتجالا ةيمنتلا نم ىوتسم ىلعأ قيقحت لجأ نم ةيطارقميدلا ةفاقثب     
طبترـي ةصاخلا تايعمجلا سيسأت يف قحلا نأ ىلإ كلذ دعب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تراشأ               
اـهلفكي تاـيرح اـهلكو رـيبعتلا ةيرح كلذكو ،درفلا ةيرحو ،عامتجالا ةيرحب قيثو لكشب                

مهتاـمامتها ةشـقانمب دارفألل هيف حمس        . روتسدلا  ي ىدتنم ليكشت وه نذإ تايعمجلا كلت فدهو
دـعت ةيرحلا كلتب رارضإلا دنع اذل        .ىملس لكشب مهلامآو مهفقاوم نع ريبعتلا ةيغب ةكرتشملا         

هتصـلختسا امل ًاقفوف    . ةيبعشلا ةدارإلا ىلعو ةيطارقميدلا ميقلا ىلع ةيدتعم ةيعيرشتلا ةطلسلا        
    ، اـهلفكي ةيساسأ تايرح    سمي تايعمجلاب صاخلا نوناقلا نأل ارظن       ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا

نوناق هرابتعإ نذإ بجي    روتسدلا ًالمكم ًا  روتسدلل   ةداـملا بـجومب ًامزال ناك   كلذ ىلع ءانب   و .   
ىـلع هضرع متي نأ لبق هيف هيأر ذخأل ىروشلا سلجم ىلإ هلاسرإ متي نأ روتسدلا نم                  ١٩٥  

ةيروتـسد مدعب ةمكحملا تمكح ،هيأر ذخؤي مل ىروشلا سلجم  نأل ًارظن اذل              . بعشلا سلجم 
ماعل ١٥٣مقر نوناقلا  هرادصإ تاءارجإ يف أطخلا ةلعل١٩٩٩   )٦(.  

 ةـيموكحلا رـيغ تاـمظنملا حلاصـل ءاضقلا اهذختا فقاومل ةثيدح ىرخأ ةلثمأ كانهو              
،            . تايعمجلا ةيرح و ةـلودلا سـلجم نع ةرداصلا ماكحألاب اهيلع لالدتسالا نكمي ةلثمألا كلت
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ماعل ٨٤مقر نوناقلا رودص بقع ةصاخو     تايعمجلاب صاخلا ٢٠٠٢  لـحم لحيل ءاج يذلاو   
هتيروتسد مدعب مكحلا دعب    ١٩٩٩ماع نوناق    نـم رـيبك ددـع هـب ماق ام ةلثمألا كلت نمو             .  

كـلت تمدـقت ذإ     . ليجسـتلاب اهل حيرصتلا ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو تضفر يتلا تايعمجلا         
كـلذو ،ليجستلاب ةيموكحلا ريغ تامظنملل حمس يذلا يرادإلا ءاضقلا مامأ نعطب تايعمجلا              

ةـقفاوملا ىلع ةرازولا يرادإلا ءاضقلا ربجأ اذكهو ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو رارق ىغلأ نأ              ب
ةـمتهملا  ةدـيدجلا ةأرـملا ةسسؤمل ةبسنلاب لاحلا ناك ام وهو ،تايعمجلا كلت ليجست ىلع                 

وـينوي يـف ًاحيرصـت اـهءاطعإ ةرازولا تضفر ةسسؤملا كلتف            . ةأرملا قوقح نع عافدلاب   
ناـك  ةيعمجلا كلت ةرادإ سلجم نأ كلذ يف ببسلا ناك امبرو     " ةينمأ بابسأل  " ٢٠٠٣ مضـي     

ةـيموكح رـيغ ةـمظنم ةدناسـم لضفبو     . يسايسلا طاشنلا يف لقث هل ٍضام تاذ تايصخش  
ةينوناقلا ةدعاسملل كرابم ماشه زكرم       –ىرخأ   ةـمكحم ماـمأ نـعطب ةسـسؤملا تمدقت          –   

ربوتكأ   ٢٦يف ردص مك    حب ضفرلاب ةرازولا رارق ءاغلإ ىلإ ،يرادإلا ءاضقلا        بـيعل   ٢٠٠٣   
اـم وـهو ينوناقلا هدنس ضفرلا رارقب قفرت مل ةيرادإلا ةطلسلا نأل كلذو ،رارقلا لكش يف                 

مقر نوناقلا نم ٦ةداملا عم ضراعتي  ماعل ٨٤   ٢٠٠٢.  
ةدناسـمب ةـيموكحلا ريغ تامظنملا ضعب تماق نأو قبس هنأ اضيأ دجن ،رخآ بناج نم                

يـحتف ةزئاـج تـحنم يتلا ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملل ةب            سنلاب ناك ام وهو   . ءاضقلا
ىداـنل ًاسـيئر اـهنيح ناك يذلا يعافرلا ىيحي ىلإ           ١٩٩٠ماع يف ناسنإلا قوقحل ناوضر        

لكشـب ةـفلكم ةيموكح ريغ ةمظنمل ءاشنإ نم          ١٩٩٧يف مت ام كلذ ىلع رخآ لاثم        . ةاضقلا  
لالقتـسال يـبرعلا زكرملا ىهو الأ        يبرعلا ملاعلا يف نيماحملاو ةاضقلا نع عافدلاب صاخ         ،

ةـيموكحلا رـيغ تاـمظنملا ملاع نيب رثكأ بيرقتلا يف ًاضيأ مهاس يذلا             و ةاماحملاو ءاضقلا 
  .ةاضقلا ملاعو

نإـف ،دودـحم لكشـب نواـعتلل نيبناجلا الكل يضاملا يف تحيتأ دق ةصرفلا تناك اذإ                 و
ًاقافآ اهيطعتو ةقالعلا كلت نم يوقتل تءاج       ٢٠٠٥ماع ثادحأ    رـهظت يـكل ةدـيدج ًالبسو           

اـماق ،ةـيموكحلا رـيغ تامظنملاو ةاضقلا ،ًاعم نيفرطلا الكف           . ةحاسلا ىلع اهسفن ضرفتو   
تاـباختنالا ءارجإ متي يك   امهنيب اميف ًالدابتم معدلا ناكو ،تاباختنالا ةبقارمو ىلع فارشإلاب          

ةيفافشلا نم نكمم ىوتسم ىلعأ  ىلع رـيغ تاـمظنمل   ل حامسـلا متـي يك ةاضقلا دهاج دقف  .  
تاسـسؤم تدكأ لباقملا يفو ،باختنالا ةيلمع بقارتل تيوصتلا ناجل ىلإ لوخدلاب ةيموكحلا             
لالـخ نم ةديدع تارمل مهحلاصل فقاوم ينبتب كلذو ةاضقلل لماكلا اهدييأت يندملا عمتجملا              
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، لداـبتملا معدـلا اذه ًابناج انيحن ام اذإو        . تارمتؤملا نم اهريغو ةماع تاحيرصتو تانايب     
           ، تاـباختنالاو يبعشلا ءاتفتسالا ابقارو افرشأ دق امهيلك ةيموكحلا تامظنملاو ةاضقلا نأ دجنس

تاكاهتنا نم  امهباشام اركنتساو انادأو     مهتايصوت تقفتا انهو   .  نـم ًاضـيأ دعبأ وه ام ىلع         ا   
  .اهسفن ةيسايسلاو ةينوناقلا ةئيبلا حالصإ تفدهتساذإ ةيباختنالا ةيلمعلا جهنل ليد عت درجم

  ةهيزن تاباختنا لجأ نم لدابتملا معدلا- ١
ناسـنإلا قوـقحل ةيرصـملا       ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةدناسمو معدب طقف ةاضقلا مقي مل        

تـنبت اـم ًارـيثك لـباقملا يفف ،ةماعلا تاباختنالا ريس ةبقارمب مهتبلاطم يف ةديدع تارمل                 
ةـيلمعلا ريـس ىـلع لما       كلا فارشإلاب مهتبلاطم حلاص يف فقاوم ةيموكحلا ريغ تامظنملا        

  .ةيباختنالا
  
  :تاباختنالا ىلع ةيموكحلا ريغ تامظنملا فارشإ نوديؤي ةاضقلا

ماـكحألا يف ءاوس ةحضاو ةيلج ةيموكحلا ريغ تامظنملا بلاطمل ةاضقلا ةدناسم ترهظ             
  . اهنوذختي يتلا ةيدرفلاو ةيعامجلا فقاوملا فلتخم يفوأ اهنوردصي يتلا 

ألا قيرط نع ةدناسملا-١   :ةرداصلا ماكح 
ةيعيرشتلاو ةيسائرلا تاباختنالا ءارجإ ىدل       -يرادإلا ءاضقلا مامأ ةصرفلا تحيتأ دقل         – 

. ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةبقارم تحت ةيباختنالا ةيلمعلا عضو ةلأسم يف هيأر نع نلعي يكل             
الآ دوـجو لواـنت تاـباختنالا لبقتسمل        ًامهمرخآ امكح اضيأ يرادإلا ءاضقلا ردصأ امك         ت  

الا راقملخاد ريوصتلا   .عارتق 
  
  ةيسائرلا تاباختنالا ىلع فارشإلا-أ

يف رداصلا يرادإلا ءاضقلا ةمكحم مكح -١ ربمتبس ٣   ٢٠٠٥:  
ةـنامأ ىدل بلط ميدقتب ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ريبك ددع ماق               

حمس          لـخاد نم تاباختنالا ةبقارمب اهل       ي يكل ةيسائرلا تاباختنالا  ىلع فارشإلل ايلعلا ةنجللا  
يدـحإ   قيرط نع تملع امنإو ،ةيمسر ةباجإ ةيأ تامظنملا كلت قلتت مل نكل           . تيوصتلا ناجل   
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يموـقلا زـكرملا عـم هـل ءاـقل يف حرص دق تاباختنالا ةنجل سيئر نأ         )٧(ةيمويلا دئارجلا 
د ىلإ ذافنلاب مهل حرص            . تيوصـتلا ناـجل لخا    ي نل نييلحملا نيبقارملا نأ ةيئاضقلا تاساردلل

تاـمظنملا ةـصاخو ناك ًايأ صخش يأ فارشإل ءاضقلا عضخي نأ ديري نكي مل هنأل كلذو                 
قـلتت مـل اهنأل ًارظن ،تامظنملا كلت تماق اهبناج نم   . ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةيموكحلا ريغ   

سـلجم ماـمأ ضفرلاـب ينمضـلا رارـقلا اذه ىلع نعطلاب ،اهبلط ىلع ةيمسر ةباجإ ةيأ                  
اذـه لـثم يف رظنلاب صتخم ريغ يرادإلا ءاضقلا نأ ىلع ةنجللا عافد ماق انهو                 . )٨(ةلودلا

ويام يف اهليدعت دعب ،روتسدلا نم        ٧٦ةداملل ًاقبطف   . نوعطلا نم عونلا   تارارـق نإف    ٢٠٠٥   ،
اهيلع نعطلا    نكمي ال  ةيسائرلا تاباختنالل ايلعلا ةنجللا       نـكمي اهتاذ ةنجللا نكل  ،  ءاضقلا مامأ   

ًالـحم نـعطلا نـم ةنجللا تارارق نيصحت ناك دقو           . ةصاخلا اهتارارق يف رظنلا دو    اعت نأ 
وأ ةـيموكحلا رـيغ تامظنملا       وأةضراعملا بازحألا بناج نم ءاوس تاداقتنالا نم ديدعلل         

  ، نـم ًاءزـج ةظحللا كلت ذنم لكش هنكل          ،نييفحصلا وأ نيركفملا وأ نوناقلا ةذتاسأ  وأةاضقلا  
تن -عتمتي لب روتسدلا     نيناوقلا رئاس ىلع قوفتب    -ةفصلا كلتل ةجي    مـكحلا اذـه ىلع ءانبو      .  

قـلعتي اـم لـك ةـصاخو اهتارارق لكل ةيئاضقلا ةناصحلاب تاباختنالل ايلعلا ةنجللا تبلاط                
  .ةيموكحلا ريغ تامظنملاب

نـم مدـقملا نـعطلا يـف رـظنلا نأب ةلودلا سلجم مكح امدنع عيمجلا ةشهد تناك مك                   
قاطن   نمض لخدي ة  يموكحلا ريغ تامظنملا   هصاصتخا   ةـمكحم تدـكأ مكحلا اذه ريسفتل        و.   

قاـطن يـف ذـختت يتلا ةنجللا تارارقل ةناصحلا لعفلاب حنمت             ٧٦ةداملا نأ يرادإلا ءاضقلا       
 –ارصـح دـق ةيـسائرلا تاباختنالاب صاخلا نوناقلا كلذكو ةداملا كلت نكل ،اهتاصاصتخا               

ةنجللا كلت تاصاصتخا   –ددحم لكشب    رـيغ تامظنملاب ةقلعتملا تارارقلا تناك ه       يلع ءانب  و . 
عـمتجملا تاـمظنم عم نواعتلاب قلعتي ام لك نأل كلذو ،اهتمهم قاطن نع جرخت ةيموكحلا                

كـلذ ىـلع ءانبو     . ةيباختنالا ةيلمعلل دودحملا راطإلا نع جرخي ةيسايسلا تامظنملاو يندملا        
 –عارـتقالا ناـجل ىـلإ لو     خدلا نم ةيموكحلا ريغ تامظنملا عنمب صاخلا ةنجللا رارق نإف         

ال وـهف مـث نمو ًايداع ًايرادإ  ًارارق ربتعي نأ بجي              – اهتمهم قاطن يف لخدي ال هنأل ًارظ      ن  
نم ىنثتس    يرادإلا ءاضقلا  تاطلسي تاـمظنم نأ ةـمكحملا تدـكأ       دـقف ،كلذ نع ًالضف      .  

ةـيطارقميد  لا رـكف ءايحإ ىلإ فدهت امنإ ناسنإلا قوقحب ةينعملا تامظنملاو يندملا           عمتجملا  
اذـل  . تاـباختنالا ةـهازنو ةيفافش نامض ىلإ فدهت امك ،ةفلتخملا بعشلا تائفو تاقبط نيب            

ةـنجللا سيـئر لـمع قوـعت ن         أنود ةـيباختنالا ةيلمعلا ةبقارمب اهل حامسلا متي نأ بجي             
  .ةيعرفلا
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نـع تـبرعأو ةـلودلا سـلجمل        " يخيراتلا" رارقلا اذه ةيموكحلا ريغ تامظنملا تيح       
تيوصـتلا ناـجل ىـلإ لوخدلاب  ىلوألا ةرملل اهل حمس              اهتداعس  ي فوس اهنأل ةـنجل اـمأ    .  

تدـكأو يرادإلا  ءاضـقلا مـكح رودص ىدل ئراط لكشب تعمتجا دقف ةيسائرلا تاباختنالا          
مامأ نعطلل ًالحم نوكت نأ نكمي ال روتسدلا نم          ٧٦ةداملل اقبط اهتارارق نأل هب دتعت نل اهنأ           

لوخدـب مـهل حمسـ             كلذ ىلع ءانبو    . ءاضقلا  يس نم مه طقف نيحشرملا يبودنمو ةاضقلا نإف
ةـيباختنالا ةـيلمعلا ةبقارمب حامسلا مدعو حامسلا رارق نأ ةنجللا تفاضأو            . تيوصتلا ناجل 

ةـلودلا سـلجم مكح نإف  اذل ،اهتاصاصتخا نم ًاءزج لعفلاب لكشي ةيموكحلا ريغ تامظنملل             
،       .)٩(ينوناـق رثأ   اذ د عي ال هيل  ع ءانبو صتخم ريغ ضاق نع ردص دق        كـلذ نـم مغرلاـبو

ءاضـقلا ةمكحم    مكح تفنأتسا  و ام وحن ىلع ةيعرش رثكأ تاونق ًاضيأ عبتت نأ ةنجللا تررق            
نأو اميـس ال ،لـمألاب ةـظفتحم ةـيموكحلا ريغ تامظنملا تلظ نأشلا اذه يفو                . يرادإلا

 )١١(نـعطلا ضفرب رير قتلا دافأ دقو. )١٠(مهحلاص يف ناك ةموكحلا وضوفم همدق يذلا ريرقتلا       
ال تاـباختنالا ةـبقارمب ةيموكحلا ريغ تامظنملل حامسلا مدع وأ حامسلا رارق نأ ىلإ ًاريشم               

ةـبقارم نأ رـيرقتلا فاـضأ دقف ،نومضملا ىف     و.ةنجللا تاصاصتخا نم ًاءزج ًايلعف لكشي   
ىـتح  وأ تاـباختنالا ناجل لمع يف لخدت يأ لكشي نل تاباختنالل يندملا عمتجملا تامظنم               

يـف ةدـيمحلا ةكراشملا نم       ًاعون هرابتعا بجي رمألا اذه سكعلا ىلع لب       . ةيباختنالا ةيلمعلا   
نوـكت نـل اهنأ امك دح       او موي يف ىرجت فوس تاباختنالا نأو اميس ال ،ةيطارقميدلا ةيلمعلا          

ةنجل سيئر لكف حيحصلا ىنعملاب لماكلا يئاضقلا فارشإلا تحت        ةدـع نـع ًالوئسم نوكيس          
ةاضـقلا ةدعاسمب حمست فوس  ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةكراشم نإف ،نذإ            . عارتقا قيدانص 

  .نعطلا ضفرب ريرقتلا ىصوأ كلذل ،نيتمات ةيدايحو ةيفافش يف تاباختنالا ىرجت نأ يف
تـماق ذإ ،ةـيموكحلا ريغ تامظنملا لامآ ىلع يضقيل ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا مكح ءاج               

ع يأ  ٢٠٠٥ربمتبس نم سداسلا موي      ةـمكحم هتردـصأ يذلا مكحلا ءاغلإب ،تاباختنالا ةيش         ، 
يلا ةمكحملاتبهذ ثيح    .يرادإلا ءاضقلا  يـف رظنلاب ًالعف صتخم ريغ يرادإلا ءاضقلا نأ             

نـم  ٧٦ةداـملا اهحنمت يتلا ةيئاضقلا ةناصحلل ًارظن كلذو ،تامظنملا كلت نم مدقملا نعطلا             
عـقوتم رـيغ حيرصـت يفو ،كلذ عمو         . ةيسائرلا تاباختنالل ايلعلا ةنجللا تارارقل روتسدلا     

نيتداـملا عـم ضراعتت اهنأ تأر يتلا          ٧٦ةداملا ةدشبو ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا تدقتنا         ٦٨ 
عـم قباـطتت اهلعجل ةداملا كلت ةعجارم ىلإ يروتسدلا عرشملا تعدو ،روتسدلا نم               ١٧٢و  
  .يرادإلا ءاضقلا ةطلس نم يرادإ رارق يأ ءانثتسا رظحب ةقلعتملا ةررقملا ئدابملا
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رـيغ تاـمظنملا ناـكمإ يـف دعي مل ،ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملل قباسلا مكحلا ىلع ءانبو                 
حتـف دعبو ،يلاتلا مويلا حابص يف نكل  . تيوصتلا ناجل لخاد نم تاباختنالا ةبقارم ةيموكحلا     

ة يـسائرلا تاـباختنالل ايلعلا ةنجللا تنلعأ ذإ ديدج روطت ثدح ةليلق تاعاسب تيوصتلا ناجل              
ةـقفاوم ىلع لوصحلا طرشب تيوصتلا ناجل لوخدب مهل حمسي فوس نيلقتسملا نيبقارملا نأ              

ددصـلا اذه يفو    . اهتمهمب مايقلا نم اهعنم وأ ةيباختنالا ةنجللا لامعأ يف لخدتلا مدعو ةنجللا           
                ، تيوصـتلا ةيلمع ةهازن تابثإ يف اهتبغر ىلإ عجري امنإ ريخألا رارقلا اذه نأ ةنجللا تدكأ

ناـجل لـخاد لـمعلا ميظنت نامض يف اهتبغر هببس ناك امنإ يلصألا اهضفر نأ تف                 اضأو
تـقولا اذـه لـثم رايتخا نكل        . )١٢(فارشإلا نم عونلا اذه لثم نم اهفوخل سيلو تيوصتلا        

اذإ لوـح نوريثكلا لءاست دقف ،تالؤاستلا نم ديدعلا كلذ عم راثأ دق رارقلا اذه لثم رادصإل                 
لـبق نم ةيقيقح ةبقارم ةيأ رفوت نأ نود تاباختنالا ةيقادصم معد             ىلإ ىعست ةنجللا تناك ام      

يـف اـهرارق نـع ةنجللا لودعل نكي مل يلمعلا ىوتسملا ىلعف      . )١٣(يندملا عمتجملا تامظنم  
مـهغالبإ متي مل ،تيوصتلا ناجل نوسأري نمم ًابيرقت ةاضقلا ةيبلاغف ،ريبك رثأ ةريخألا ةظحللا         

ةقباسلا تاميلعتلاب نيمزتلم نذإ اولظف   )١٤(ديدجلا رارقلا اذهب ًايمسر    يقاـبل ةبسـنلاب اـمأ    . )١٥( 
ىـلع ءاـنب كـلذو مـهل لعفلاب مهباوبأ اوحتف دقف نيبقارملاب  مهبيحرت اورهظأ نيذلا ةاضقلا                  
                 ، نأشـلا اذـه يـف ايلعلا ةنجللا تاميلعت مارتحا مدع ىلع مهتثح يتلا ةاضقلا ىدان تاهيجوت

ناـك ،كـلذ نع الضف      .  ًادبأ ائيش هنع اوملعي مل يذلا اهف      قوم نع ةنجللا لودع ببسب سيلو     
اـيلعلا ةـنجللا نـم قبسـم حيرصـت ىلع لصحت نأ ةيموكحلا ريغ تامظنملا ىلع بجي                  
ةبسـنلاب  اليحتسـم ارـمأ دـعي ناك ام وهو ديدجلا رارقلاب لمعلل تاباختنالا ىلع فارشإلل      

اوـنكمتي ملف ةرهاقلاب نيدوجوملا نيبق      ارملل ةبسنلاب ىتح  . ةرهاقلا جراخ نيدجاوتملا نيبقارملل   
ىـلع مهنأ ودبي نكي مل مهسفنأ ةنجللا يفظوم نأل كلذو حيرصتلا اذه لثم ىلع لوصحلا نم                 

  .)١٦(ديدجلا رارقلا اذهب ملع
  
  ةيعيرشتلا تاباختنالا ةبقارم -ب

ايم ـسر كلذـك بجت ملف ةيعيرشتلا تاباختنالا ميظنتب ةفلكملا تاباختنالل ايلعلا ةنجللا امأ             
يف   اهل نايب يف تنلعأ اهنكل ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ةمدقملا تابلطلا ىلع            ربوـتكأ   ٢٤   

هل حمسي فوس   )١٧(ناسنألا قوقحل ىموقلا سلجملا   اذك   و تامظنملا كلت نأ   ٢٠٠٥ ةـبقارمب ا   م 
مهنيب اميف قيسنتلاب اوموقي    نأ طرشب تاباختنالا   نيبقارـم ةكراشـمل اضيأ ةنجللا تطرتشا       . ا 
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نوكي الأو    ةيدايحلاب ءالؤه مستي نأ يندملا عمتج     ملا نم  رـيغو ةـيبزح تاءاـمتنا ةـيأ         مهل   
تاباختنالا يف  نيكراشم رـيغ تامظنملا بناج نم ءاوس ًاديدش ًادقن طورشلا كلت تقال دقو             .   
كـلت ةـيدايحب مزـجلا لاـثملا ليبـس ىـلع نكمي فيكف              . ةاضقلا بناج نم  وأ ةيموكح     لا
نكمي فيكو لب )١٨(تامظنملا   ؟)١٩(يسايسلا ءامتنالا مدع طرش قيبطت، 

هو )٢٠(ةيموكح ريغ تامظنم  ةدع   تررق ،كلذ ءازإو   راـظتنا ةلاح يف    ي،  مـئاد    ةـباجإل     
اهبناج نممات ضفر عمةنجللا نم ةيمسر   عم نواعتىأل     ،ناسـن إلا قوـقح ل يموقلا سلجملا 

اـهنمو ةـفلت    خم ةـينوناق صوصن ىلع مهنعط اونب دقو       . يرادإلا ءاضقلا ةمكحم ىلإ ءوجللا    
ةداملاو ،ةيبعشلا ةدايسلاب ةقلعتملا روتسدلا نم        ٣ةداملا   يـف نطاوـملا قـحب ةـصاخلا         ١٤   

يملاـعلا نالـعإلا لـثم ةيلود صوصنب كلذك اوناعتساو ،ةماعلا نوئشلا ةرادإ يف ةكراشملا              
دارـفألا تايلوئسـمو قوـقحب صاخلا       ١٩٩٨ماع نالعإو ناسنإلا قوقحل       تاـعومجملا  و  

معدب ةقلعتملا  عمتجملا ةزهجأ و اـهب فرـتعملا ةيـساسألا تايرحلا        و ناسنإلا قوقح ةيامح   و  
، ، ٢٠٠٥ربمفوـن نم سداسلا يف      . ًاقح ةهيزن تاباختنا دوجو ةيمهأ ىدم ريربتل كلذ        و ايلود

 تاـمظنم نأ كلذـب ًادـكؤم ،ضفرلاب ينمضلا رارقلل ايغالو مهحلاص يف ةمكحملا در ءاج               
ىـلإ ةـجاحلا امنود      تاباختنالل ةبقارملاب حيرصتلا ا   ذه لثمب ىظحت نأ بجي     يندملا عمتجملا   

ىلع ةاضقلا فارشإ نأ كلذك ةمكحملا تأر امك        . ناسنإلا قوقحل يموقلا سلجملا عم قيسنتلا     
موـقت يذلا رودلا نأ تفاضأ       و .يندملا عمتجملا تامظنم لبق نم اهتبقارم عنمي ال تاباختنالا        

زـكتري دالبـلا اهدهشت يتلا ةيسايسلا تالوحت    لا و ةيبزحلا ةموظنملا راطإ يف تامظنلا كلت هب      
 يسايسـلا ديعصلا ىلع عمتجملا ءانب يف ةكراشملاب        و يأرلا نع يملسلا ريبعتلاب حامسلا ىلع     

اـهقح نـم ةيموكحلا ريغ تامظنملا نأ كلذك ةمكحملا تدكأ امك            . يداصتقالا و يعامتجالاو
  .عارتقالا قيدانص زرف ةيلمع رضحت نأ

ناـك اـمك ينوناق فالخ لحم يرادإلا ءاضقلا صاصتخا أدبم ن            كي مل ،ىوعدلا كلت يف    
 عـتمتت ال ةيعيرشـتلا ةـنجللا تارارـق نأل كلذو ةسائرلا تاباختنا ةنجل تارارق يف لاحلا                

تيوصـتلا ناجل ىلإ لوخدلاب لعفلاب ةيموكحلا ريغ تامظنملل حمس دقو           . ةيئاضقلا ةناصح لاب
ةـيلمع روضحب هل حرص يذلا وه        اهنم ًادج ًالي  لق ًاددع نكل ،تيوصتلا ةيلمع ءانثأ ،ةيعرفلا        

  .تاوصألا زرف
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تاباختنالا ناجلو ريوصتلا تالآ-ج    
يف   ارخآ ًامكح يرادإلا رارقلا ةمكحم تردصأ      ربمتبس   ٣  اذ نوـكي نأ هنأش نم       ٢٠٠٥   

ةوـعد يـفف    . ةيموكحلا ريغ تامظنملا رود ىلعو ةيباختنالا ةيلمعلا ةهازن ىلع يباجيإ رثأ          
ةـيلمعلا يبقارم نأ ةمكحملا  تضق ةاماحملاو ةاضقلا لالقتسال يبرعلا زكرملا            نم ةعوفرم     

ةـقلغملا رئاودـلا تاذ ةـينويزفيلتلا ريوصتلا تالآ مادختساب مهل حرصي نأ بجي ةيباختنالا               
عـضو متـي نأ ضرتفملا نم ناكو        . ةيناملربلا تاباختنالا يف تاوصألا زرف ةيلمع ةبقارمل      

جراـخ عـضوت  زاـفلتلا ةزهجأـب اهطبر متيو ةماعلا ناجللا ن       م لك يف كلت ريوصتلا تالآ     
تاوصألا رصح ةيلمع ءانثأ لخادلا يف ثدحي ام    ةعباتمب حامسلل ناجللا   اـهب لالـخإلا نود     . 

    ، لـحارم لـك ةـبقارم يف يندملا عمتجملا تامظنم قح نأ ةمكحملا تدكأ              ددصلا اذه يفو
ريوصت تالآ نم   -تاودألا لك مدختست نأ بجي اهنأ امك ،هيف لادج ال تاباختنالا           تاـشاش   و  

اهقح ةرشابم نم اهنكمت يتلا     -ةقلغملا رئاودلا تاذ ةينويزفيلت    مـت يذـلا رارـقلا اذـه نكل         .  
    .دعب هقيبطتل ةصرفلا حتت مل ةيعيرشتلا تاباختنالا بقع هرادصإ

  
ةاضقلا يدان- ٢    

ةـيموكحلا رـيغ     تاـمظنملا ةبقارمل اديؤم ناك يذلا هيأر نع ًاريثك ةاضقلا ىدان نلعأ             
 .تاـباختنالا بـقع تاـمظنملا كـلت اهتردصأ يتلا ريراقتلاب ًاضيأ ناعتسا امك ،تاباختنالل            

ىدـحإك هليجستل ابلط مدقي نأ ضفر نإ         و ىتح يندملا عمتجملل الثمم هسفن دعي ةاضقلا يدانف       
رـيغ ت  اـمظنملا نأ ،تاباختنالا ةرتف ءانثأ ةاضقلا يدان دكأ دقو      . )٢١(يندملا عتجملا تامظنم  

ةـيلمعلل تاـمظنملا كلت ةبقارمف      . تيوصتلا ناجل ىلإ لوخدلاب اهل حيرصتلا بجي ةيموكحلا       
اـهيلع ةاضـقلا فارـشإ عم ضراعتي ال         -ةيذيفنتلا ةطلسلا هيعدت ام سكع ىلع      -ةيباختنالا   
يذـلا يبلسلا فقوملا يدانلا دقتنا       ٢٠٠٥سطسغأ رهش فصتنم يف ،اذل      . هعم لماكتي امنإ  و  ،

كـلت يـلثممل حامسلا متي نأ بلط امك ،تامظنملا كلت ءازإ ةيسائرلا تاباختنالا               ةنجل هتذختا   
ةـيداعلا رـيغ ةـيمومعلا ةيعمجلا داقعنا ىدل مث          . )٢٢(تيوصتلا ناجل ىلإ لوخدلاب تامظنملا    

ربمتبس   ٢يف يدانلل    ةـمداقلا تاـباختنالا ىلع فارشإلا ىلع هتقفاوم نلعأ نأ دعبو          ٢٠٠٥   ،
     ، مـل اـم     ةلاح يف ةيلوئسم ةيأ ،يبنجألا وأ يرصملا ماعلا يأرلا مامأ         لمحتي نأل هضفر دكأ  

  .طورش ةعبرأ ءافيتسا متي
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ناـجل لـخاد يندـملا عمتجملا تامظنم نم نيبقارم دوجو يف طورشلا كلت دحأ لثمتي                
ربمفون ٢٣يفو  . )٢٣(تيوصتلا تاوـقلا لخدـت ىـلإ هـل نايب يف ةاضقلا ىدان اعد     ٢٠٠٥   ،

تاذ   نم ةيناثلا ةلحرملا ءارجإ ىدل كلذو     ةاضقلا ةيامحل ةحلسملا     يـتلا ةيعيرشتلا تاباختنالا       
اهلالخ نمألا تاوق تايكولس ببسب عيمجلا طخس تراثأ      كلذـك بـلط نايبلا اذه سفن يفو        .  

تاـمظنملاو مهيبودـنمو نيحشرملا نم لك نكمتي نأ ىلع لمعلا ةيعرفلا ناجللا ءاسؤر نم               
قيدانص   زرف ةيلمع روضح نم ًاضيأ ةيموكحلا ريغ       أوـسأ عـقت ،رمألا عقاو يفف        .عارتقالا   
ةـيناثلاو ىـلوألا ةلحرملا ًايلج هترهظأ ام  وهو           ،تاوصألا رصحو زرف ءانثأ شغلا تايلمع       

ريـس لوح ريرقت دادعإب ةفلكم ةنجل هلخاد نم نيعي نأ ةاضقلا ىدان ررق اذل               . تاباختنالا نم 
لوألا رـيرقتلا ناـك اذإ      . كلذـك يبعشلا  ءاتفتسالاو ةيعيرشتلاو ةيسائرلا تاباختنالا نم لك       

نيرـخآلا نيرـيرقتلا نإف ةاضقلا تاداهش ىلع يرصح هبش لكشب دمتعا ءاتفتسالاب صاخلا              
صاـخلا رـيرقتلا ريشـي اذـكهو        . يندملا عمتجملا لخاد نم رداصم نم امهتامولعم ايقتسا       

 ١٣يـف دقع يذلا ا      هعامتجا ىدل ،تررق دق هدادعإب ةفلكملا ةنجللا نأ       ىلإ  ةسائرلا تاباختناب   
تامظنملا كلت تاداهشو ريراقتب رابتعالا يف ذخأت نأ        ٢٠٠٥ربمتبس   اـهنأ تفاـضأ اـمك      . ، 

تاـباختنالا ةبقارم يف تكراش ةمظنم    ١٢يلاوح نم ريراقت لعفلاب تقلت       ةـمئاق تـطعأ   –   
ناك نيبقارملا دوجو نأ ةدكؤم       –اهئامسأب   ثدـحي يـتلا تاعمتجملاو لودلا يف ةصاخ         ًامهم   

تاباختنالا يف ريوزتو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنا      اهيف عـمتجملا تاـمظنم ةبقارم نإف اذكهو       .  
  .اهجئاتنو تاباختنالا يف ةقثلا بوعشلا كلت ىلإ لعفلاب ديعتس تاباختنالل يندملا

عـمتجملا تاـمظنمو ةيسائرلا تاباختنالا ةنجل نيب عقو يذلا فالخلا ًاضيأ ريرقتلا ركذ              
نأـب ةـنجللا ضفر للع ضعبلا نأ ركذ امك ،تاباختنالل تامظنملا            كلت ةبقارم نأشب يندملا     

ىـلع لعفلاب نوفرشي ةاضقلا نأل يرورض ريغ دعي تامظنملا كلت لخاد نم نيبقارم دوجو               
ًادـكؤم ةـجحلا  كلت عم فلتخا ريرقتلا نكل          . عيمجلا ةقثب نوظحي ةاضقلا ءالؤهو تاباختنالا     

عـمتجملا تاـمظنم لـبق نم اهتبقارم لاح ةيأب          عنمي ال تاباختنالا ىلع ةاضقلا فارشإ نأ        
اـهب نومستي يتلا ةيفافشلا يف نمكي امنإ ةاضقلا اهب عتمتي يتلا ةقثلا ساسأ نأل كلذو                . يندملا

، نالع اهنمضت يتلاو مهتايلوئسمب مهعالطضا يف      اهردصـت يتلا ماكحألا بيبست      و تاسلجلا ةي
،  . مكحلا يف نعطلا  ةيناكمإ كلذكو      بوـجو تمـض تايـصوتب ةمئاق ريرق        تلا جرد أًاريخأو

  .تاباختنالا ةبقارمب ةيموكحلا ريغ تامظنملل حيرصتلا
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هدادعتـسا ةاضـقلا يداـن نلعأ ةيعيرشتلا تاباختنالاب صاخلا ريرقتلل دادعإلا راطإ يفو              
تاـباختنالا تبقار  يتلاةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ءاوس غالب يأ وأ ىوكش ةيأ يقلتل اضيأ     

يداع نطاوم يأ نم ىتح وأ مهيبودنم وأ        نيحشرملا نم ءاوس   برـعأ كـلذ نع الضف      . )٢٤( 
ىـلإ مهفوقو نع زافلتلا تاشاش ىلع    وأ  فحصلا يف ءاوس يدرف لكشب ةاضقلا نم ريبك ددع          

بـناج نـم ةدناسـملا كـلت ترهظ دقو تاباختنالل  ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةبقارم بناج        
اذـه سفن ةيئاضقلا تائيهلا لك نبتت مل ناو ىت          ح ةيعيرشتلا تاباختنالا ءانثأ ديدج نم ةاضقلا      

  . فقوملا
ربمفوـن  ١٦يـف رداصـلا هنايب يف ةيرادإلا ةباينلا يدان قلطأ لاثملا ليبس ىلع         ٢٠٠٥ 

هتببـس يذـلا جاـعزإلا ىلإ موجهلا اذه يف ببسلا عجريو تامظنملا كلت دض ًاسرش ًاموجه      
ةيئاضـقلا اهتفـص لوح كوكش نم هتراثأ        امب ةيرادإلا ةباينلا ةئيهل ةيموكحلا ريغ تامظنملا        

ةـمكحملا نأ   ه  ـيف ةـئيهلا تحـضوأ اذـل       . تاباختنالا ىلع فارشإلل اهتيلهأ لوح يلاتلابو     
  . )٢٥(ةيئاضقلا اهتفص حلاصل تمكحو رمألا اذه حوضوب تمسح دق ةيروتسدلا

تاـمظنم رودـل ةاضقلا نم لماشو حيرص معد دوجو لمجملا يف تبثن نأ نم انكمت اذإ                 
ةدناسـملا لـك ميدقتل ًاريثك اهدوهج تامظنملا كلت تدشح دق لباقملا يف              هنإف يندملا عم  تجملا  
  .ةاضقلل

  
  ةاضقلل اهدييأت مدقت ةيموكحلا ريغ تامظنملا

ةاضـقلا اهذـختا يتلا فقاوملل لماكلا اهدييأت ديكأت يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا ددرتت مل               
ىـلع نيموـي رورم دعبف      . اهدقعت يتلا تار  متؤملا وأ اهردصت يتلا تانايبلا لالخ نم ءاوس       

وياـم    ١٣يـف ةاضقلا يدانل ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا           تـس تردـصأ     ٢٠٠٥   ،
مهتـيعمج داـقعنا يدـل ةاضقلا اهذختا يتلا فقاوملا ةيحتب هيف تماق اكرتشم انايب تامظنم                

تاونـس رشـعلا يف     بعشلا  ةدارإ  ريوزت نع نيلوئسم ةاضقلا رابتعا نكمي ال هنأ تفاضأ              
ليدـعتب مهتبلاـطم يـف ةاضـقلا عم اهنماضت نع ًاضيأ تامظنملا كلت تبرعأ         و .)٢٦(ةقباسلا

تـنلعأ اـمك ،ةيسايسلا قوقحلا       ةرشابمب صاخلا نوناقلاو ةيئاضقلا ةطلسلاب  صاخلا نوناقلا         
  . ةاضقلا يدان اهردصأ يتلا تايصوتلل اهمعد
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نـع هـيف برعأ انايب ةاماحملاو ءاضقلا لالقتس         ال يبرعلا زكرملا رشن ةليلق مايأب اهدعبو      
وياـم    ١٦يـف ءاضقلل ىلعألا سلجملا هردصأ يذلا يفحصلا نايبلاب قيمعلا همامتها              ٢٠٠٥ 

نأ افيضـم ةاضـقلا يدانل ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا تايصوت سلجملا هيف ضفري يذلاو        
ةـمئاق رشن ىدل  ٢٠٠٥ربمتبس  نم عبارلا يفو    . )٢٧(ةيلقألا يأر يوس لثمت ال تايصوتلا كلت       ،

داعبتـسا مت يتلاو      -تاباختنالا ىلع فارشإلا يف ةكراشملل نيوعدملا ةاضقلاب       ضاـق   ١٥٠٠   
ةاضقلا لالقتسال يبرعلا زكرملا مظن     –اهنم   نـلعأ   و هرـقم يـف ًايفحص ًارمتؤم ةاماحملا       و  

   .)٢٨(تاباختنالا ىلع فارشإلا نم نيدعبتسملا ةاضقلل مهتدناسم هيف نوكراشملا
ماـعلا بـئانلا ىـلإ ىوكـش مدق هنأ  ءاضقلل ىلعألا سلجملا نلعأ ،نيرهش رورم دعبو      
تاوـنق يـف ثـيداحأب اوـلدأ نيذلا ةاضقلا تارشع صوصخب تاقيقحت ءارجإب اهيف بلاطي                

فاـضأ اـمك    . ءاضـقلا ىلإ كلذب نيئيسم ةيسايسلا رومألا ضعب يف مهيأر اوطعأ           و ةيئاضف
ىـلإ ءوـجللا مهيلع بجوتي ناك هنأو مهتلمج يف ةاضقلا او            ناهأ دق ةاضقلا ءالؤه نأ سلجملا     

تـعقو ديدج كرتشم نايب يف موجهلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا تدر انهو            . ةعورشم بيلاسأ 
يأرـلا ةـيرح عـم اضقانتم ءاضقلل ىلعألا سلجملا فقوم تربتعا يتلاو ةمظنم               ١٨هيلع    

كـلتل ةبسـنلابف    . دالبـلل ةماعلا نو   ئشلا يف مهيأر ءادبإ يف مهقح عم كلذكو ةاضقلل ريبعتلاو         
لغشـي ماع مامتها وه امنإو طقف ةاضقلا ىلع اروصقم ارمأ ءاضقلا لالقتسا دعي ال تامظنملا                

اـهب مستا يتلا ديدهتلا ةربن نم اهلقلق نع اضيأ تامظنملا كلت تبرعأ امك              . )٢٩(نينطاوملا لك 
ةدـيدج ةيئاضـق    ةـح بذم ثودـح ةـيلامتحا نم اضيأ ترذ       حو سلجملا نم رداصلا نايبلا       .

عـم اهنماضـت نع ىرخألا يه ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملا تبرعأ كلذ ىلإ ةفاضإلاب               
  . )٣٠(ةاضقلا

نـم  -ةاضـق ةـثالث     نع ةناصحلا عفرب ءاضقلل ىلعألا سلجملا ماق        ،  ٢٠٠٦رياربف يفف   
مهعمقيقحتلانم نكمتلل كلذ   و -)٣١(ةطلسلا ةهجاوم يف ةاضقلا طشنأ     نـمأ ةباين مامأ   ةـلودلا     

تاباختنالا يف شغلا يف كارتشالاب     مهءالمز مه ماهتال رـيغ تاـمظنملا تكرحت ًاضيأ انهو       .  
اذـه يـف   )٣٢(ًاديدج ًانايب تردصأو ةثالثلا ةاضقلا عم اهنماضت تنلعأو روفلا ىلع ةيموكحلا            ،

ةاض ـقلل اهدييأت تنلعأ امك ةاضقلا يدانل ةموكحلا همدقت يذلا يلاملا معدلا فقو تنادأ نايبلا              
سـلجملا هـب مدـقت يذـلاو ةيئاضقلا ةطلسلاب صاخلا نوناقلا حالصإ عورشمل مهضفر يف                

برـعت ان   ايب ىرخألا يه تردصأ دقف ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملا امأ         . ءاضقلل ىلعألا 
  . )٣٣(تاءارجإلا كلت اياحض ةثالثلاةاضقلل اهتدناسم نع هيف 



 -٤٦٩-

،   ةيموكحلا ريغ تامظنملا نماضت رهظو قبس دقو         تاودـنلا ميـظنت لالخ نم ةاضقلا عم
لوـح ًارمتؤـم ةاماحملاو ءاضقلا لالقتسال يبرعلا زكرملا مظن           ٢٠٠٥ليربإ نم يناثلا يفف       

ميـظنت مـت اـمك      . )٣٤(ةاضقلا نم ديدعلا هيف كراش ةيئاضقلا ةطلسلاب صاخلا نوناقلا حالصإ         
ويلوي   ٢٠يف ناث رمتؤم     نالا ىلع يئاضقلا فارشإلا ةلأسم لوح      ٢٠٠٥  ءوـض يـف تاباخت      

صرـحي نأب رمتؤملا اذه يف نوكراشملا ىصوأ        . ةيسايسلا قوقحلا ةرشابمب صاخلا نوناقلا    
لـخاد يئاضـقلا فارشإلا نوكي نأب اوصوأ امك         . لوأب ًالوأ ةيباختنالا لوادجلا ةيقنتب ةاضقلا     

ر متؤـم دقع امك  . )٣٥(فارشإلاب نوفلكملا مه طقف مكاحملا ةاضق نأو ،تيوصتلا ناجل جراخو         
ربمتبس   ٢٩يف رخآ    ةـيلمع يف يندملا عمتجملا تامظنمو مالعإلاو ةاضقلا رود لوح         ٢٠٠٥   

ةوـعد  : رمتؤـملا اذـهل ةيئاهنلا تايصوتلا تمض دقو       . تاباختنالا ىلع فارشإلاو ةبقارملا   
ةـبلاطملاو ،ةيئاضـقلا ةطلسـلاب صاـخلا نوناـقلا ليدعتب ةاضقلا بلط يبلي يك عرشملل                

ةاضـقلا راـيتخا متـي نأو جئاتنلا نالعإ انمضتم تاباختنالا ىلع ل             ماكلا يئاضقلا فارشإلاب  
ةـنجل لمحتت نأ ىلع ،مكاحملل ةماعلا تايعمجلا لبق نم تاباختنالا ىلع فارشإلل نيوعدملا              

قوـقح تاـساردل ةرهاـقلا زـكرم امأ         . )٣٦(نيبخانلا فوشك طبضو دادعإ ةاضقلا يدان نم      
وينوي   ١٣يف مظن دقف ناسنإلا      ارمتؤم ٢٠٠٥  تاـباختنالا ةيفافـشو ةاضقلا لالقتسا ناونعب            

يـف ةديدش ةيرحب مهيأر نع اوربع نيذلاو         )٣٧(ةاضقلاو نيراشتسملا نم ريبك ددع هيف كراش        
فـلتخمب قلعتي اميف ةصاخو تاباختنالا ةهازنو ةيفافش نامضل ةاضقلا اههجاوي يتلا لكاشملا             

   .)٣٨(ةطلسلا بناج نم لخدتلا روص
أ اضيأ  ركذن انوعد  يـف ًاضيأ ًاحضاو رهظ ةاضقلا يدانل ةيموكحلا ريغ تامظنملا معد ن             

ةيـسائرلا تاـباختنالا لوـح ريراـقت رـيرحتب يداـنلا ماـق امدنع كلذو تامولعملا لقانت         
لكشـب ناسـنإلا قوـقحب ةينعملا تامظنملا ءاضعأ برعأ ،ةاضقلا لعف املثم              و .ةيعيرشتلاو

ًافارطأ كانه نأ امك      .مهتكرعم يف ةاضقلا بن   اج ىلإ مهفوقو نع مهل ةديدع تاءاقل يف يدرف          
باقن ةصاخو  )٣٩(ةينهملا تاباقنلاك ىرخأ   نيماحملاو نييفحصلا  يت  دق   بـلاطمل اهدـييأت تنلعأ         

اذـل ،ةضراعملا ةيسايسلا بازحألا لبق نم معدلا سفن اوقالي مل كلذ عم ةاضقلا نكل               . ةاضقلا
مدـع ىلع موللا مهل هجوو يرصانلا بزحل        او عمجتلاو دفولا بازحأ ةداق يعافرلا ييحي دقتنا       

فـقوملا اذه نأ حضاولا نم نكل       . )٤٠(ةاضقلا بلاطم ىلإ مامتهالا نم يفاكلا ردقلا مهئاطعإ       
 .لدـجلا عوضوم ناك ايأ رصم يف ةيسايسلا بازحألا لك اهيف كرتشي ةزيمم ةمس يباختنالا              

بـناج ىـلإ اهفوقو   نع ةضراعملا تاكرح ىدح إيه   و ةيافك ةكرح تنلعأ كلذ نم مغرلاب     و  
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ميـلحلا دـبع لاـق تاجاجتحالاب عراشلا لاعتشا          و بازحألا فعض لظ يف   : " ةاضقلا ةكرح 
  " )٤١(حالصإلا يف لمأ لضفأ مه ةاضقلا نإةيافك ةكرح مساب ثدحتملا ليدنق 

نادعي نيرصنع فلاحتو ةوق ةدايز تدهش      ٢٠٠٥تاباختنا نأ دجن كلذبو      نـع ادـيعب     -   
يـفو ةـيباختنالا ةـيلمعلا ىـلع فارشإلا ةيلوئسم يف ءاكرش     –امهنم لك عاضوأ فالتخا      

ةبراقتم-لاوحألا بلغأ يف-بلاطم   .  
  

  ٢٠٠٥يف ةيباختنالا ةيلمعلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةاضقلا 
تاـباختنالا ةـهازن قيقحت ةلواحم يف ةاضقلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم لك كرتشا              

تاـحارتقا ميدـقت قـيرط نع ةيباختنالا ةيلمعل         ا ةبقارم وأ ىلع فارشإلا قيرط نع ءاوس       
  . ةيباختنالا ةيلمعلا ريس نيسحتل

ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةاضقلا بناج نم تاباختنالا ىلع فارشإلا-أ   :  
دـق   و اـهتبقارمب ةيموكحلا ريغ تامظنملا تماقو تاباختنالا ىلع فارشإلا ةاضقلا يلوت          

يـتلا تازواجتلا اهيف اوركنتسا ةيباختنالا ةيلمع       لا ريس لوح ريراقت رشنب نيفرطلا نم لك ماق        
   .اهيف تبكترا

  :تاباختنالا ىلع يئاضقلا فارشإلا
 ٢٠٠٠ماـع ذنم هؤاسرإ مت دق ةيعيرشتلا تاباختنالا ىلع يئاضقلا فارشإلا أدبم ناك اذإ               

يلمعلا ىوتسملا ىلع تابوعصب مدطصا دق٢٠٠٥يف هذيفنت ن إف   .  
  
  يئاضقلا فارشإلا أدبم-أ

ةـيلمعلا ةرادإو رييسـت نوـلمحتي مهنأ ينعي تاباختنالا ىلع فارشإلا ةاضقلا يلوت              نإ  
لـمكأ ىـلع مهتمهم مامتإب مهل حمست ال مهيلإ ةلكوملا تايحالصلا نأ نوري مهنكل ،ةيباختنالا            

نأ هنأـش نـم ةيباختنالا ةيلمعلا رييست يف ربكأ رود مهل نوكي ن              أب رارصإب اوبلاط اذل   . هجو
. جئاـتنلا نالعإـب ءاـهتناو نيبخانلا فوشك دادعإب ةيادب ليصافتلا قدأ ةيوس            ت ىلع مهدعاسي  

ماـع يـف رداصـلا اـيلعلا ةيروتـسدلا ةـمكحملا مكح ىلإ ةاضقلل رودلا اذه دانسإ عجريو           
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كلذـكو ةـضراعملا بازـحألا تبلاط املاطف        . تاباختنالا ىلع ةاضقلا فارشإب     )٤٢(٢٠٠٠
اختنالا ةيلمعلا نوكت نأب    )٤٣(ةاضقلا  ىدـحإ دـعي ام وهو لماكلا يئاضقلا فارشإلا تحت ةيب           

يف دقع يذلا لوألا ةلادعلا       رمتؤم اهردصأ يتلا تايصوتلا    مـظن   ١٩٩٠وينوي يفو   . ١٩٨٦    
ناـيب رادـصإ مت ةودنلا كلت باقعأ يفو ،تاباختنالا ةهازن تانامض لوح ةودن ةاضقلا يدان                

  . )٤٤(تاباختنالا ىلع لماكلا يئاضقلا فارشإلا ىلإ صاخ لكشب وعدي
ةـسائر ىلإ ددصلا اذه يف نوناق عورشم      ١٩٩٠وينوي يف ةضراعملا تمدق نأ قبس امك          

مدـع ةبوعـص ىلع بلغتلا لجأ نم مايأ ةدع ىلع ةيباختنالا ةيلمعلا ديدمت حرتقي ةيروهمجلا                
بازـحألا مـظعم عاـنتما ىـلإ حارتقالا اذه ةعباتم ضفر ىدأ دقو               ،)٤٥(ةاضقلا ددع ةيافك    

قرـط ليدـعت مت يئاضق مكح لضفبو ًاريخأ نكل          . ١٩٩٠ماع تاباختنا لوخد نع     ةيسايسلا  
ماـع نوناقل     ٢٤ةداملا ةيروتسد مدعب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تمكح دقف ،فارشإلا            ١٩٥٦ 

يـف نيرـساخلا نيحشرملا دحأ اهعفر ىوعد ىلع ًادر كلذو تيوصتلا ناجل نيب زيمت يتلا                
تيوصـتلا ناـجل تـناك نيحلا كلذ ىتح عقاولا يف    . ١٩٩٠ربمفون يف ةيعيرشتلا تاباختنالا  

تاوصألا زرف ةيلمع متت ثيح       -طقف ةماعلا  اـمأ  ،ءاضـقلا ةـسائر تحت عضوت يتلا يه           - 
اهسفن تيوصتلا ةيلمع متت ثيح-ةيعرفلا ناجللا ةلودلا وفظوم اهسأري ناكف-    .  

روتـسدلا نم   ٨٨ ةداملا بجومب هنأ ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تدكأ ،ددصلا اذه يفو           )٤٦( 
" ةيئاضـقلا تاـئيهلا ءاضعأ   " فارشإ تحت اهؤارجإ متي نأ بجي ةيعيرشتلا تاباختنالا نإف     

نأ بـجي يئاضـقلا فارشإلا نأ ةمكحملا تفاضأو         . نيحلا كلذ ىتح ثدحي نكي مل ام وهو       
نأ يأ يحـص خاـنم يـف مهيلثمم رايتخا نم نوبخانلا نكمتي يكل ايلكش سيلو ايقيقح نوكي                  

  .اهتقدو اهتيقادصم نامض لجأ نم اهتاذ تيوصتلا ةيلمع كلذك لمشي نأ بجي فارشإلا
ةدـيحل عـجري كـلذو تاباختنالا ىلع فارشإلا ىلوتي نم لضفأ دعت ةيئاضقلا ةطلسلاو               
دـقف ناجللا لك ةسائرل ةيئاضقلا تائيهلا ءاضعأ ددع ةيافك مدع ةجح امأ  ،ةاضقلا  ريمضو                 

نود اـهمارتحا يـغبني ةيروتـسدلا ئدابملا نأل كلذو اهدا           عبتسا بجي هنأ ةمكحملا تحضوأ    
هاـبتنالا ةـمكحملا تتفل ن      أشلا اذه يفو  . يلمعلا يوتسملا ىلع قئاع يأل رابتعالا يف ذخألا       

تراـشأ امك ،مويلا سفن يف تاظفاحملا لك يف تاباختنالا ءارجإ يرورضلا نم سيل هنأ ىلإ   
نوناق نم    ٢٤ةداملا نأ ىلإ     داملا كهتنت  ١٩٥٦  ىـلع صنت مل اهنأل كلذو روتسدلا نم         ٨٨ة       

ماوـعأ ةرشـع رورم دعبو كلذ ىلع ءانبو   . ةيباختنالا ةيلمعلا ىلع لماكلا يئاضقلا فارشإلا   



 -٤٧٢-

ماع تاباختنا كلذكو     ١٩٩٠ماع تاباختنا ءاغلإ مت      سـفن لـظ يـف اهؤارجإ مت يتلا    ١٩٩٥   
  . )٤٧(كلت فارشإلا فورظلا

خلا ١٩٥٦ماع نوناق ليدعت مت اذكهو       كـلذ ذـنم صنـيل ةيسايسلا قوقحلا ةسراممب صا         
. ةيئاضـقلا تائيهلا ءاضعأ ةسائر تحت عضوت ةيعرفلا ناجللاو ةماعلا ناجللا نأ ىلع نيحلا             

حلطصم   نومضم نكل  ةيئاضقلا ةئيهلا وضع   "  لكش "   ظـفل ن إف ةاضقلل ةبسنلابف ،لدجلل ًاروحم 
كاـحملا ةاضـق ىلع طقف رصتقي هانعم حيحص يف          "ةيئاضق ةئيه "  اهئاضـعأ دد  ـع نأ يأ ،م     

ةيداعلا مكاحملا نم ضاق    ٥٠٠٠يلاوح يف رصحني     ةـلودلا سلجم نم ضاق     ٢٠٠٠ و   اـمأ  .  
ةـيرادإلا ةـباينلاو ةماعلا ةباينلا نم       ًالك ربتعت ضيقنلا ىلع يهف ،ةلودلل ةبسنلاب       ةـئيه   و )٤٨( 

ةيئاضقلا تائيهلا نم   )٤٩(ةلودلا اياضق  ـقلا تاـئيهلا ةفـص ءافضإ ةاضقلا بجش دقو          ،   ةيئاض 
نأ يـضاقلا تازـيمم نم نأل كلذو ةلودلا اياضق ةئيهو ةيرادإلا ةباينلا نم لك ىلع                 ةصاخ  

ةـعبات ةـيرادإ تاـئيه درجم اهنأ نوري مهف          . تائيهلا كلت هب موقت ال ام وهو ماكحألا ردصي        
  . ةيذيفنتلا ةطلسلل

هـل ناـك ه     ـنأل يسايس دعب هل ناك لدجلا كلذ ن        إف ،ينوناقلا حالطصالا ةلأسم نع ًاديعب     
تاـباختنالا يدـل ةلأسـملا كـلت حرـط مت دقف            . تاباختنالا ىلع فارشإلا قرط ىلع راثآ     

خيراتب رداصلا اهمكح يف ضقنلا ةمكحم تماق ثيح     ٢٠٠٠ماع ةيعيرشتلا    وياـم  ١٢،  ٢٠٠٣ 
يحـشرم دحأ اهب زاف يتلاو       )نوتيزلا( ةرهاقلا رئاود ىدحإ يف ترج يتلا تاباختنالا ءاغلإب         

نـم ءاضـعأ فارشإ تحت مت عارتقالا نأ مكحلا  ةلع تناكو             . يطارقميدلاينطولا بزحلا   
ريزوـب  )٥٠(مـكحلا اذـه هراثأ يذلا لدجلا يدأ دقو  . ةيرادإلا ةباينلا ةئيهو ةلودلا اياضق ةئيه     

سيئر نم بلط ىلع ءانب     -لدعلا سلجم     ءارزولا     ةيروتـسدلا ةـمكحملا ةراشـتسا ىلإ         -    
رياني   ٢٩يف ايلعلا    ريسفتل   ٢٠٠٤  مـقر نوناـقلا نـم ةـعبارلا ةرقفلا           ٢٤ةداملا    ماـعل     ٧٣   
ةداـملا يـف      "ةيئاضـق ةئيه  "ريبعت نأ ةيادب   )٥٢(اهمكح يف ةمكحملا تأر دق     و .)٥١(١٩٥٦  ٢٤ 

روتسدلا نم٨٨ةداملاب ريبعتلا سفن مادختسا ءوض يف هريسفت متي نأ بجي              ىـلإ ةفاضإلاب   و. 
يروتسدلا عرشملا  ةين نأ ىلإ ريشي روتسدلا دادعإ عورشم نإف كلذ         روتـسد يف تدرو امك          

ةـلودلا اياضق ةئيهو ةلودلا سلجمو ةماعلا ةباينلاو يداعلا ءاضقلا نم ًالك ربتعت تناك          ١٩٧١  
 ١٠مـقر نوناـقلا نأ ةمكحملا تفاضأ ،كلذ ىلع ةوالعو           . ةيئاضق تائيهك ةيرادإلا ةباينلاو   

مقر نوناقلل لدعملا     ١٩٨٦ماعل   ماعل   ٧٥  ئيهب صاخلاو  ١٩٦٣  كـلت فصـي ةـلودلا اياضق ة        
اهنأب هنم    ١مقر ةداملا يف ةئيهلا      نوناـقلل ةبسـنلاب هتاذ رمألا وه        و ،"ةلقتسم ةيئاضق ةئيه    "  
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ماعل   ١٢مقر   مقر نوناقلل لدعملا     ١٩٨٩  ماعل   ١١٧  ةيرادإلا ةباينلاب صاخلا   ١٩٥٨  فاـضأ  .  
بلاب نيتفلكم انوكت مل نإو ىتح      -نيتئيهلا نيتاه نأ يروتسدلا يضاقلا       نإـف   -اياضـقلا يف ت      

يـتلاو امهل ةلكوملا تاصاصتخالل ًارظن كلذو ةيئاضقلا ةئيهلاب كلذ عم امهفصو دق عرشملا              
ىـلإ عـجري هـنإف ،روتسدلا نم         )٥٣(١٦٧ةداملا بجومب هنأ امك     . ةلادعلا قيبطت يف كراشت     

ةداـملا  صنـب ناتئيهلا ناتاه دعت نذإ       . ةيئاضق تائيه ربتعت يتلا تائيهلا ديدحت طقف عرشملا       
نوناـقلا نأ اـمك ةلادعلا ريس نامض يف مهست ماهمب ناموقت امهنأل ةيئاضقلا تائيهلا نم                 ٢٤  
  . ةفصلا كلت امهحنم دق امهعضو ددحي يذلا

يدـل ديدج نم رهظي نأ نم لدجلا عنمي ملو فارطألا لك عانقإ نم نكمتي مل مكحلا اذه                  
عضو مت نيح كلذو      ٢٠٠٥يف ةيسائرلا تاباختنالا ءارجإ      تيوصـتلا ناـجل فصن نم رثكأ     

ةـباينلا ىـلإ ةفاضإلاب نيتئيهلا نيتاه ءاضعأ ةسائر تحت ةماعلا ناجللا لك ابيرقتو ةيعرفلا               
  .)٥٤(ةماعلا

  
يف ةماعلا تاباختنالا ىلع يئاضقلا فارشإلا -ب  ٢٠٠٥  

يبعشـلا ءاتفتسالا يهو     ٢٠٠٥ماع يف ترج تاباختنا ةثالث ىلع فارشإلاب ءاضقلا ماق            
تاـيلمعلا كلت نم لك ءارجإ تايلاعفو فورظ تفلتخا دقو ،ةيعيرشتلاو ةيسائرلا تاب             اختنالاو
  . ثالثلا ةيباختنالا

  :"يبعشلا"يروتسدلا ءاتفتسالا) ١(
لدجلا نم ريثكل ًاروحم روتسدلا نم      ٨٨ةداملا تناك    تاـباختنالا طـقف فدهتست له ذإ       :  

نأشـب    روتسدلا نم سماخلا ب   ابلل عباتلا يناثلا لصفلا يف اهجاردإل كلذو ،ةيعيرشتلا        ماـظن   
قـيبطتلا ةـبجاو اهرابتعا بجي هن     أمأ بعشلا سلجم    . ةيعيرشتلا ةطلسلا ب نونعملاو  مكحلا     

  ؟ ةماع تاباختنا لك ىلع 
يـف ضاـق نييعت مزلتسي مل كلذلو ،تاءاتفتسالا لمشت ال            ٨٨ةداملا ن   إ ف ةطلسللةبسنلاب    

نأ ةدـيدع تارـمل      )ةيموكحلا هبش  (مارهألا ةديرج تنلعأ امك   . تيوصتلا ناجل نم ةنجل لك      
برـق نـع ءاتفتسالا ةيلمع انثحب اذإ اننكل         . لماكلا يئاضقلا فارشإلا تحت يرجأ ءاتفتسالا     

ناـجللا نـكل ،ةيئاضقلا تائيهلا ءاضعأ اهسأري ةماع ةنجل           ٣٢٩لعفلاب كانه ناك هنأ دجنس        
ائيهلا ءاضعأ نم فرشي مل ةنجل      ٥٤٠٠٠اهددع غلابلا    و ةيعرفلا ىـلع يوـس ةيئاضـقلا ت        
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اهنم ةنجل  ٥٠٠٠ ةـلودلا وفظوم اهريدي ناك ةنجل      ٤٩٠٠٠مهددع غلابلا ناجللا يقابو     . )٥٥(    .
ةـنجل هتدعأ يذلاو  ) رصم ريمض(ناونعب مهل ريرقت يف ر مألا اذه مهسفنأ ةاضقلا ركنتسا دقو     

 .)٥٦(٢٠٠٥وـيلوي يـف رشـن يذلاو روتسدلا ليدعت لوح ءاتفتسالا ثادحأل قئاقحلا يصقت               
نأ جئاـتنلا نالـعإ يدـل بعشـلل نلعأ دق ةيلخادلا ريزو نأ ىلإ ريرقتلا يف ةاضقلا راشأو                   
           ، تاوـصألا رصحو تيوصتلا لحارم لك يف لماك يئاضق فارشإ تحت هؤارجإ مت ءاتفتسالا

         ، ةـيعرف ةـنجل     ٥٤٣٥٠يلامجإ نم طقف     % ٥مارهألا يف ترشن يتلا ماقرألل اقفو هنأ عم  
  . ةلودلا يفظوم فارشإ تحت تناكف ناجللا يقاب امأ لماك يئاضق فارشإ تحت لعفلاب تناك

لدـعم ناك يئاضقلا فارشإلا تحت ةعقاولا ناجللا نأ وه كلذك ةاضقلا ةشهد راثأ اممو               
ًالدـعم لجـس يقاـبلا نأ نيح يف نيبخانلا نم ايأ ري مل ضعبلاف               . ًادج ًافيعض اهب تيوصتلا   

لا تدهش لباقملا يفو     %٣غلبي اطسوتم    ًالدـعم نوـفظوملا اـهيلع فرشي ناك يتلا ناجل          ، 
نـكي مـلأ ،دـحأ فوتي ملأ        :نيلئاق مهتشهد ةاضقلا يدبأف    % ١٠٠ًانايحأ غلب ةكراشملل ًايسايق     

؟ لسـكلا ىتح وأ لمعلا وأ ضرملاك ةك راشملا نم فورظ ةيأ هتعنم وأ ًارفاسم ناك نم كانه   
ىـلع ةيبلـس جئاـتن ءاتفتـسال        ا ىـلع لماكلا يئاضقلا فارشإلا بايغل ناك يرن امكو نذإ          

،    % ٥٣،٦٤: ةنلعملا ةيمسرلا ماقرألا ةيقادصم     ١٧،١٤  و معنـل    % ٨٢،٨٦ةكراشملا ةبسن
  .ءاتفتسالا يف الب اوتوص نيذلل% 

  :ةيسائرلا تاباختنالا )٢(
هتيعرشلو ةلودلا سيئرل ةبسنلاب ةيمهألا يف ةياغ ةيسائرلا تاباختنالا           تناك يذـلا وهو    -   

تاـباختنالا ىـلع يئاضـقلا فارـشإلا ةلأسم نإف ددصلا اذه يفو              -روتسد  لا ليدعتب يدان    
ةيـسائرلا تاباختنالا  ٨٨ةداملل ددحملا ريسفتلا ينثتسي اضيأ انهف  . يساسأ لكشب اهسفن ضرفت     

ىـلع هنم    ٣٩ةداملا  يف اديج صُن دق ناك اذإ ةيسائرلا تاباختنالا نوناقف            . هقيبطت قاطن نم    
كلذـل فاضأ هنإف ،ةيئاضقلا تائيهلا ءاضعأ دحأ ةسائر تحت اهع           ضو بجي ةماعلا ناجللا نأ    

ءاـسؤر راـيتخا ررـقت نأ       " اضيأ نكمي   " ةسائرلا تاباختنا ىلع فارشإلل ايلعلا ةنجللا نأ        
يـف  . ًاـيمازلإ سيلو يرايتخا نذإ رمألا نأ يأ . ةيئاضقلا تائيهلا ءاضعأ نم ةيعرفلا ناجللا    

نـم لـعجت روتـسدلا نـم     ٧٦ةداملل اقفو دحاو موي ي ف عارتقالا ءارجإ  ةيبوجو نإ عقاولا      
يصـق  أ ىلع مضت رصم نأل ًارظن كلذو هيلع لماكلا يئاضقلا فارشإلا قيقحت ًادج بعصلا             

وضع ١٣٠٠٠نم برقي ام ريدقت      لباقم ةيئاضق تائيه نم        تيوصـت ةنجل   ٥٤٠٠٠  نـكل  .  
لاـجرو ةاضقلاو ة    يموكحلا ريغ تامظنملاو ةضراعملل بازحألل ةددعتملا تاضارتعالا مامأ       
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تاـئيهلا نـم ًاوضع نيعت نأ ةيسائرلا تاباختنالا ىلع فارشإلل ايلعلا ةنجللا تررق نوناقلا              
ةتـس   و ةـعبرأ نيب ام عمجب ةنجللا تماق كلذ قيقحتلو        . ةيعرف ةنجل لك سأر ىلع ةيئاضقلا     

نـم برـقي اـم ىـلإ ةيعرفلا ناجللا ددع صيلقتل كلذو ،ةنجللا سفن يف عارتقا  قيدانص                   
لباقم ةنجل ١٠٠٠٠ ةماع ةنجل٣٢٩    .  

سـفن يف قيدانص ةدع ىلع فرشي نأ         ةنجل سيئر لك ىلع ناك نأ كلذ ىلع بترت نكل           
ةـيعرفلا ةنجللا يوتسم ىلع متتس زرفلا ةيلمع نأ اضيأ ةنجللا تررق كلذ ىلع ءانبو        . تقولا

ةـنجللا اـهغالبإ    و جئاتنلا عيمجت ةماعلا ةنجللا قتاع ىلع عقيس كلذ عمو ،ةماعلا ةنجللا سيلو           
ةـئيه  لاوضع  "موهفم لوح لدجلا داع كلانهو      . روهمجلا ىلع اهنلعت نأ نود تاباختنالل ايلعلا      

ىرخأ ةرم حطسلا ىلع وفطلل"ةيئاضقلا  .  
يـف كارتـشالل ةيئاضـقلا تاـئيهلا نم وضع           ١٣٠٠٠ةوعد تمت لدعلا ةرازول اقف      و  

راشتسم ٤،١٩٩: يتآلاك نومسقني تاباختنالا ىلع فارشإلا     ضقنـلا ةـمكحم نـم       ًايضاق و ًا   
   ، وضع ٣،٤٨٠فانئتسالا ةمكحمو ،    ًا  ةماعلا ةباينلاب  ١٥٠٠       ، ةـلودلا سلجم نم وضع  ١٥١٣ 

ةيرادإلا ةباينلاب  ًاوضع وضع ١٨٧٣ًاريخأ   و   ةلودلا اياضق ةئيه نم    ًا   )٥٧( .     ، كـلذ ىـلع ةوالع
م نـم وضـع    ٢٠٠٠نـم برقي ام تاباختنالا ىلع فارشإلل ايلعلا ةنجللا تدعبتسا            مكاـح   
        ، يـف ةيولوألا تطعأ اريخأ      و كلذل ريسفت ءادبإ نود ةلودلا سلجمو ةيداعلا مكاحملاو تايانجلا

اياضـق ةـئيهو ةيرادإلا ةباينلاو ةماعلا ةباينلا ءاضعأل ةماعلا ناجللا            ىلعفارشإلا ةيلوئسم     
ةناكم عفرألا    -نيراشتسملا نم ضقنلا ةمكحم ءاضعأ نأ نيح يف ،ةلودلا           مهسـفنأ اودجو    –   

. ةـيمدقألا دعاوقو ةيئاضقلا ديلاقتلل مارتحا يأ نود ةيعرفلا ناجللا يف فارشإلا نع نيلوئسم             
ىـلع يـتلا ريياـعملا ضرـعت ن     أب ةنجللا اوبلاطو لب ةوقبو ديدج نم ةاضقلا ضرتعا انهو 

تـبلاط امك   . تاباختنالا ىلع فارشإلاب نيفلكملا ةيئاضقلا تائيهلا ءاضعأ رايتخا متي اهساسأ         
 ٢يـف ةـيداعلا رـيغ ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا دنعو           . ةيئاضقلا ديلاقتلا دعاوق مارتحا   متي نأب   
نـم ةـباينلا ينواعم داعبتساو نيدعبتسملا ةاضقلا ةداعإ متي نأب ةاضقلا بلاط              ٢٠٠٥ربمتبس    

ه نكي مل نكل    .ةربخ ةيأ مهيدل سيلو ًاثيدح مهنييعت مت نيذلا بابشلا         . مهبلاـطمل ىدص يأ كان     
نم مهداعبتساب تاباختنالا ىلع فارشإلل ايلعلا ةنجللا تماق نيذلا ةلودلا سلجم            وراشتسم امأ   

دنـس ناك   . مهتفصنأ يتلا يرادإلا ءاضقلا ةمكحم مامأ ىوعد عفرب اوماق دقف فارشإلا ةمهم           
روتسدلا نم  ٧٦ةداملا ةمكحملا    ةاضـقلا رايتخا امهبجومب متي ذإ ةيسائرلا تاباختنالا نوناق          و  
ىـلع ةفرشملا ايلعلا ةنجللا امأ      . هسفن ةلودلا سلجم بناج نم ةيباختنالا ةيلمعل      ا يف ةكراشملل  
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ةـموكحلا نكل    .)٥٨(ناجللا فلتخم ىلع ةاضقلا عيزوتب طقف ةصتخم يهف ةيسائرلا تاباختنالا           
مكحلا اذه ذيفنت تفقوأف    )٥٩(لاكشتساب تمدقت  ىـلع يئاضـقلا فارـشإلل ناـك كـلذ عم            و . 

ةـنلعملا ةيمسرلا جئاتنلا ىلع ةيباجيإ راثآ اهركذ قبس يتلا دودح           لا راطإ يف ىتح تاباختنالا    
لصـحو   % ٨٨،٥ىـلع كراـبم ينسح لصحو        % ٢٣ةبسن ةيمسرلا ةكراشملا دعتت مل ذإ       

لصح مهنع ًاديعبو      %٧،٦ىلع رون نميأ هسفانم      ىـلع دـفولا بزـح نـع ةعمج نامعن         ، 
٢،٧٠.%  

نـع مهريرقت يف كلذو ،اهفاشتكا نم او        نكمت يتلا تاكاهتنالا نم ديدعلا ةاضقلا نادأ دقو       
ةـنجللا كولس صخألا ىلع اودقتنا دقو ،ربمفون رهش لوأ يف رشن يذلا ةيسائرلا تاباختنالا               
مـلو لـب ةاضقلا يدان عم نواعت يأ تضفر اهنأ نيدكؤم ةيسائرلا تاباختنالا ىلع ةفرشملا                

ملا ةاضـقلا راـيتخا يف اهتعبتا يتلا دعاوقلل ريسفت يأ كلذك            طعت ىـلع فارـشإلاب نيـفلك       
مكاـحملا ةاضق نم ًاريبك ًاددع رربم يأ نود تدعبتسا  اهنأ ريرقتلا فاضأ امك               . تاباختنالا

بابـسأ ىـلإ مهداعبتسا تعجرأ يتلا تاعئاشلا نم ئيس وج قلخ ىلإ ىدأ يذلا رمألا وهو                  
دـكؤي ا   ممو. ًالماك يئاضقلا فارشإلا نوكي ن    أب مهتبلاطمل باقعلا نم عونك هتروص وأ ةينمأ       

نـمو  . مهداعبتـسا مت ةيردنكسإلاو ةرهاقلاب ةاضقلا يدان ةرادإ سلجم ءاضعأ ةيبلاغ نأ كلذ            
يـف ذـخألا نود مـت ةيعرفلاو ةماعلا ناجللا ىلع ةاضقلا عيزوت نأ ريرقتلا دكأ ىرخأ ةيحان     

اوماـق مـهنأ نـم اضـيأ ةاضـقلا ىكتشا دقو            . ةيئاضقلا فارعأل االو ةيمدقأل   اال رابتعالا   
يئاضـقلا فارـشإلا لعجب حمسي مل ام وهو تقولا سفن يف ةددعتم قيدانص ىلع فا                رشإلاب
ناـجل لخادم دنع نيبخانلا نم ريباوط راظتنا ىلإ رمألا اذه ىدأ دقف ،كلذ نع الضف                . ًالماك

،             إثيح تيوصتلا     ةدـحاولا ةرملا يف دحاو صخشل الإ لوخدلاب حمسي نكي مل ةنجللا سيئر ن
نـم ةـلاح ىـلإ يدؤـي كـلذ ناك صخش نم رثكأ لوخدب حم                سي ةنجللا سيئر ناك نيح    و
  .ىضوفلا

ىلإ اضيأ ريرقتلا راشأ   باـختنالا ناجل ةرداغم نم اونكمت دق نيبخانلا نم ديدعلا كانه نأ                
نـم سيئرـلا قـقحتي نأ نودو يروفسفلا ربحلا يف مهعبصإ اوسمغي نأ نود تيوصتلا دعب                 

تـقوب نيحشرملا ىلإ امدقم  اهميلست متي نكي مل  ةيباختنالا لوادجلا نأ كلذك ريرقتلا دكأ    . كلذ
ضـعب ءامسأ نأ ىلإ اضيأ راشأ امك        . يطارقميدلا ينطولا بزحلا يحشرم ادعام    كلذ   و فاك

ةداـملا لوح ءاتفتسالا دنع ةدوجوم تناك اهنأ نيح يف نيبخانلا لوادج نم تفتخا دق نيبخانلا                
لا نود لحر دق نيبخانلا نم ريبك ددع اضيأ كانه لب           ٧٦ مهءامـسأ اودـجي مل مهنأل تيوصت        
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ناـجل يـف تارـم ةدعل تيوصتلا نورخآ عاطتسا تقولا سفن يفو             . ةيباختنالا لوادجلا يف  
ةـقاطبلاب تيوصـتلاب مـهل حمـس هـنأل كلذو ،يروفسفلا ربحلا دوجو نم مغرلاب ةفلتخم                 

تاـباختنالاب صاـخلا نوناـقلا نـم         ٣٣ةداملا نأ اضيأ ريرقتلا هركذ امم       . طقف ةيصخشلا   
اوزرـبي نأ طرشـب اهيف تيوصتلاب ةيعرفلا ناجللا يف نيديقملا ريغ نيبخانلل حمست ةيسائرلا               
ىـلع عقوي نأ تيوصتلا ةنجل سيئر ىلع يغبني ذئنيحو ،ةيباختنالا ةقاطبلاو ةيصخشلا قيقحت              

  . ةيناث ةرم تيوصتلاب بخانلا مايق يدافتل ةيباختنالا ةقاطبلا رهظ
ةيهفـش تاميلعت تطعأ دق ةيسائرلا تاباختنالل ايلعلا ةنجللا  ن أب ةظحالم ريرقتلا يدب أدقو  

يدم   وهو الأ ةاضقلا هدقتنا رخآ رمأ     . )٦٠(طقف ةيصخشلا ةقاطبلاب تيوصتلاب حامسلاب     ةدوـج       
مدختسملا   ربحلا يذلا     ناجللا ضعب يف   -  نوباصلاو ءاملاب لازي ناك    -  ىرـخأ ةـيحان نم     .  

ناـك هنإف دجو نإو ىتح ،بخانلا هيلإ لخدي لزعن          م نكر اهب دجوي ال عارتقا ناجل كانه ناك        
ىـلإ لوخدـلا نم نيحشرملا يبودنم نم ديدعلا نكمتي مل ،كلذ ىلع ةوالع     . ايلكش ارمأ ربتعي  

دـقتنا ةياهنلا يفو    . مهتاليكوتب دادتعالا اوضفر ناجللا كلت ءاسؤر نأل كلذو تيوصتلا ناجل         
تـعنم تاـباختنالل اـيلعلا ةـنجللا نأ ركذ          دقف ،جئاتنلا نالعإب تطاحأ يتلا ةيرسلا ريرقتلا        

اذـه ن   إـف ةاضقلا رظن ةهجو نم     . تيوصتلا جئاتن نالعإ نم ةماعلاو ةيعرفلا ناجللا ءاسؤر       
ةيرـس يـف نيحشرملا يبودنم بايغ يف تاوصألا زرفب مايقلا ىلع بلاغلا يف دعاسي رمألا                

ةـيلمعلا ىـلع ةيقادصـم    لا ءافضإل ةمزاللا ةيفافشلا بايغب يحويو كشلا ريثي ام وهو ةقلطم     
اـمم لـعفلاب تثدح دق تاكاهتنا كانه نأ تاظحالملا كلت نم ريرقتلا صلختساو              . ةيباختنالا

اـهيلع لصح يتلا تاوصألا ةبسن      وأ   ةكراشملا لدعم ثيح نم ءاوس جئاتنلا ىلع رثأ هل ناك         
  .حشرم لك

  :ةيعيرشتلا تاباختنالا )٣(
تاـباختنالا ءارـجإ متـي ةيعرفلا ناجلل        ا ىلع لماكلا يئاضقلا فارشإلا نامض لجأ نم       

ةيلاتتم لحارم ثالث ىلع    ٢٠٠٠ماع ذنم ةيعيرشتلا     ةيئاضـقلا تائيهلا ءاضعأل نكمي اذكهو      .  
ةحاـس ميسـقت متـف       ٢٠٠٥ماـع يـف امأ ةماعلاو ةيعرفلا ناجللا نم لك يف اودجاوتي نأ                

ةيعرف ةنجل  ٣٠٠٠٠يلاوح ىلإ تاباختنالا     ةماع ةنجل  ٢٢٢ و   لـك نأ لدعلا ريز     و دكأ انهو  .  
،  ١٢٠٠عستل اهرايتخا مت تيوصت ةنجل       بـخان ماسـقأ يـف اـهنم ةـنجل ةـيأ دـجوت ال             و  

ةـنجل لك سأر ىلع ةيئاضقلا ةئيهلا ءاضعأ دحأ عضو ناكمإلا يف حبصي يكلو         . )٦١(ةطرشلا
  . ةيلاتتم لحارم ثالث ىلع عارتقالا ءارجإ ىلع قافتالا مت ةيعرف تيوصت
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نيهجوـم ةيباختنالا ةيلمعلا ىلع فارشإلاب نيفلكملا ةاضقلا رايت         خا ةاضقلا دقتنا ديدج نم    
يدـحإ   ترـكذ دـقف   . رايتخالا اذه ءارو اناك امهنأب ةلودلا نمأ       و ةيلخادلا ةرازول اماهتا كلذب     

رداصملا ضعبل اقفو   ةيمويلا فحصلا    اهددحت مل يتلا       يـتلا ناجللا يأ ،ةساسحلا ناجللا نأ           
تـناك اهنإف ،ناوخإلا وأ ةضراعملا عم ةوقب ءارزولا وأ ين           طولا بزحلا وحشرم اهيف سفانتي    

نوـكيو   –ةيرادإلا ةباينلا وأ ةلودلا اياضق ةئيه وأ ةماعلا ةباينلا ءاضعأ فارشإ تحت عضوت                
. ةـيباختنالا ةـيلمعلا ريس ىلع ريثأتلا نم نكمتلل كلذ          و – )٦٢(ًادج ًاليئض مكاحملا ةاضق ددع    

لالقتـسالل ةنامـض دـعي ال  مكاحملا ةاضق دوجو ىتح            هنأ رابكلا ةاضقلا ضعب فاضأ امك       
  . )٦٣(ةيرادإ تائيه نم بدتنم مهنم ًاريبك ًاددع نأل كلذو

،    يكم دومحم ىريو   ضقنلا ةمكحم سيئر بئان ىـلع مكاحملا ةاضق فارشإ يفكي ال هنأ        ،   
،  فنتلا ةطلسلا نع لماكلا لالقتسالاب ةاضقلا ءالؤه عتمتي نأ اضيأ بجي امنإ            و تاباختنالا ةـيذي

ءاـسؤر عنم ىلع كلذك ةاضقلا ضرتعا       . )٦٤(فارشإلا نم نيبدتنملا داعبتسا متي نأ بجي امك       
ةخسـن نيحـشرملا يبودنم ءاطعإ نمو ،مهل ةعباتلا رئاودلا جئاتن نالعإ نم ةيعرفلا ناجللا               

 نيتلوـجلا نيب اهليدعت مت نيبخانلا ف      وشك نأ نوريثكلا فشتكا ،ىرخأ ةيحان نمو      . جئاتنلا نم 
مـلو ىلوألا ةلوجلا يف ةدوجوم تناك نيبخانلا نم ريبك ددع ءامسأ تفتخا ذإ ةيناثلاو ىلو                ألا

تـناك تاوـصألا زرـف ةيلمعب تطاحأ يتلا ةيرسلا نأ امك            . )٦٥(ةيناثلا ةلوجلا يف كانه دعت    
نيحـشرملا يبودـنم درـطب ةـماعلا ناـجللا ءاسؤر نم ديدعلا ماق ذإ ،ةيوق تاداقتنا راثم                  

ناـك اـم وـهو ةيعرفلا ناجللا جئاتن رصح ءانثأ ناجللا اوقلغأ              و ةيموكحلا ريغ تامظنملاو  
ةماعلا ناجللا نم   " %٩٠" ـلةبسنلاب لاحلا هيلع     جارـخإ ًاضـيأ مـت ىرـخأ ناجل يف     )٦٦(   ،

  .)٦٧(مهب ةصاخلا تيوصتلا فوشكو رضاحم اوملس نأ دعب كلذو ةيعرفلا ناجللا ءاسؤر
  

نالل ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةبقارم- ٢   تاباخت 
ةحاـس بقارت يهف زايحنا مدعو ةديحب بقارملا رود سرامت ةيموكحلا ريغ تامظنملا نإ              
الو تاـباختنالا ميظنت يف ةيلوئسم ةيأب علطضت ال يهو ،هفشتكت كاهتنا لك نيدتو تاباختنالا               

ادهاـش كـلذ دعب نوكتف      . ةيباختنالا ةيلمعلا ريس ةبقارمب يفتكت لب اهريس يف لخدتت نأ بجي          
اـهل نـكمي ال تاكاهتنا فاشتكاب تماق ام اذإ ةلاح يف ىتح ةيبلسلاو ةيباجيإلا رصانعل                ا ىلع 

  .اهل دح عضول لخدتت نأ
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يلاوـح كراـش دقو ةيرصملا ةحاسلا ىلع ناسنإلا قوقحب ةينعملا تامظنملا ددع دادزي              
تقولا بلغأ يف تافالتئا ةروص يف      -ةمظنم ن   يثالث تاـباختنالا ىـلع فارـشإلا يـف         -   
 ٢٠٠٥ماـعل ةيعيرشـتلاو ةيـسائرلا تاباختنالا ءارجإ يدل       .٢٠٠٥ماعل ةيعيرشتلاو ة    يسائرلا
  : يهو الأ تافالتئا ةثالث تلكشت

يئاـنجلا حالـصإلل ةـيبرعلا ةمظنملا اهتقسن يتلا تاباختنالا ةبقارمل ةينطولا ةلمحلا              •
نم برقي ام تلسرأ ةيموكح ريغ تامظنم عبرأمضتو   ةحاـس ىـلإ بـقارم    ٥٠٠   

  . تاباختنالا
ريدـم ميهارـبإ نيدـلا دعس اهقسن يتلاو تاباختنالا ةبقارمل ةلقتسملا ةيرصملا ةنجللا               •

تلـسرأ ةـيموكح ريغ ةمظنم       ١٢مضتو ةيمنتلا لوح تاساردلل نودلخ نبا زكرم          
دالبلا ءاحنأ لك يف بقارم٢٢٠٠   . 

قو ـقحل ةيرصـملا ةمظنملا هتقسن يذلا تاباختنالا ةبقارمل يندملا فالتئالا  ًاريخأ و              •
لسرأ ةيموكح ريغ ةمظنم ٢٢مضيو ناسنإلا  ةلودلا ءاحنأ ربع بقارم١٠٠٠    . 

كـلت يـف نكل ةثالثلا       تاف  التئالا سفن ابيرقت دجوي ناك ةيعيرشتلا تاباختنالل ةبسنلاب امأ          
تدشـحو ةيموكح ريغ ةمظنم      ١٦تاباختنالا ةبقارمل ةلقتسملا ةيرصملا ةنجللا تمض ةرملا          

٥٠٠٠ ، بقارم اـمأ بقارم    ٣٠٠٠ نم برقي ام تاباختنالا ةبقارمل ةينطولا ةلم      حلا تلسرأ  و  
بقارم١٢٠٠ دشح دقف تاباختنالا ةبقارمل يندملا فالتئالا   .  

نـع ناـيب رـيرحتو ،نيبقارملا بيردت ىلع تامظنملا كلت لمع زكترا تاباختنالا ليبق               
اـمأ  . ةيباختنالا تالمحلا اهيف ترج يتلا فورظلا مييقتو ،دالبلا يف ةينوناقلاو ةيسايسلا ةلاحلا    

تاـباختنالاب صاخلا    ١٧٤نوناقلا نإف صوصخلا هجو ىلع ةيسائرلا تاباختنالاب قلعتي اميف            
مالـعإلا لئاـسو يف روهظلا صرف سفنب ىظحي نأ بجي حشرم لك نأ ىلع صني ةيسائرلا          

مالـعإلا لئاـسو كولـس ميـيقت يـف تصصخت ةيموكح ريغ ةمظنم كلذك كانه                . ةيئرملا
وأ ةيـسائرلا تاباختنالا يف ءاوس هدح ىلع حشرم لكل ةبسنلاب دئارجلا             و ةيئرملاو ةعومسملا 

ةـيلحم ةينويزفيلت تاونق عبرأ ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم راتخا اذكهو          . ةيعيرشتلا
رابخألل لينلاو ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا     تاونقلايه   تانقو )٦٨(  اـمه   ةـصاخلا تاوـنقلا نم ن     ا   

وحملاو ٢ميرد ةلقتسمو ةيموكح ةديرج   ١٧ريغ اذه  ر     ،  ةـماعلا جئاـتنلا رشـن مـت دـقو          .  
ءالـجب تحـضوأ يـتلاو       )٦٩(ةمظنملا كلتل ةعونتم ريراقت يف قيقحتلا اذه نم ةصلختسملا          
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دـعب تامظنملا كلت تنادأ دقو      . دئارجلا يف ةصاخو ىطارقميدلا ينطولا بزحلل زييمت دوجو       
ةـيلمع ريس تخطل يتلا ةددعتملا تاكاهتنالا  يد         رف وأ يعامج لكشب ءاوس اهريراقت يف كلذ       

  . تيوصتلا
ءاـنثأ ةطرشلاو نمألا تاوق كولس تيح نأو قبس دق ةيموكحلا ريغ تامظنملا تناك اذإ               
هاـجت تاوـقلا كـلت فنعب تمستا ضيقنلا ىلع ةيعيرشتلا تاباختنالاف ،ةيسائرلا تاباختنالا              

ضـعب ىلإ لوخدلا نم نيبخانلا ضعب  تاو         قلا كلت تعنم ذإ   . ةاضقلا هاجت ىتح   و اهنيعب تائف 
كلذ قيقحتل  )٧٠(ةوقلا ىلإ ءوجللا يف ددرتت مل لب تيوصتلا ناجل         تـناك ،ىرـخأ ةيحان نم      .  

تـعقو يـتلا ةدـيدعلا  تاكاهتنالا يه ةيعيرشتلاو ةيسائرلا تاباختنالا نم لكل ةماعلا ةمسلا      
تيوصتو   )٧١(يعامجلا تيوصتلاو ،تاوصألا ءارش اهعظفأ ناكو      رـيغ ةـنجل يـف بخانلا      ، 

رتاسـلا باـيغو ،ةرـم نم رثك       أتيوصتلل ابلاغ ةصرفلا يطعي ام وهو اهب لجسم وه يتلا           
 -نيحـشرملل ًامدقم اهميلست متي مل يتلا نيبخانلا مئاوقو ،تيوصتلا ناجل نم ريثك يف يبشخلا              

تمـض يـتلا نيبخانلا مئاوق ثيدحت مدعو         -يطارقوميدلا ينطولا بزحلا يحشرم ءانثتساب      
ةـماعلا تيوصتلا ناجل عقاوم نع امدقم نالعإلا مدعو  ،اهب نيجردملا ءامسأ يف ةدع ءاطخأ             
ىـلإ نيبخاـنلا عوـمج ليصوت لجأ نم ماعلا لقنلا تالفاح مادختساو ،فاك لكشب ةيعرفلاو              

يحـشرملا يبودـنمل حامسـلا مدـعو        )٧٢(تيوصـتلا ناجل   قيدانـص زرـف روضـحب ن       ، 
  .خلإ....عارتقالا

رـيغ تاـمظنملا يـف لمعلل ةيديلقلا بيلاسألا دحأ دعي ريراقتلا كلت لث              م رادصإ ناك اذإ   
نأ ظـحلن اننإف كلذ عم       و .ريراقتلا رادصإ يف ةاضقلل ةبسنلاب ىلوألا ةرملا دعت كلتف ةيموكحلا         

اـهنإف تايـصوتلاب قلعتي اميف امأ       . اريثك تهباشت نيقيرفلا الك ريراقتل ةيسيئرلا تاجاتنتسالا      
يئاضـقلا فارـشإلا ىـلإ كلذـك ةيموكحلا ريغ تامظنملا تعد ذإ ،ةبر            اقتم تناك ام ابلاغ   

  .)٧٣(جئاتنلا نالعإ ىتح لماكلا
   
  
  
  
  ةهيزن تاباختنا نمضن فيك
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 نـم لـك ةدار    إتـقالت دـقف ةـيباختنالا ةيلمعلا ةهازن لفكت يتلا تانامضلا نع اديعب              
 ينوناـقلا ماـظنلا   ليدـعتب ماـع لكشب       و كلذك اوبلاط ذإ ،ةاضقلا    و ةيموكحلا ريغ تامظنملا  

  . هلمجم يف يرصملا يسايسلاو
يـكل مـهل مظنـملا نوناـقلا ليدعتب ةيموكحلا ريغ تامظنملا      وةاضقلا نم لك بلاط دقف 

دـيدعلا دـقتنت تامظنملا كلتف      . ةيذيفنتلا ةطلسلا ءازإ ةيرحلا نم ربكأ ردقب وظحلا نم اونكمتي         
ماعل   ٨٤مقر نوناقلا ماكحأ نم      تايعمجلاب صاخلا  ٢٠٠٢  ةرـيبك ةيباقر تاطلس حنمي يذلا       و  

ماـعل   ٤٦مـقر نوناـقلا ليدعتب تاونس ذنم نوبلاطيف ةاضقلا امأ           . ةيعامتجالا نوئشلا ريزول    
ةيئاضقلا ةطلسلاب صاخلا   ١٩٧٢ مـهف   .مهيـلع لدـعلا ريزو ةضبق نم فيفختلا ةيغب كلذ          و    

وـت متـي مل اذإ قحب دياحم يئاضق فارشإ كانه نوكي نأ نكمي ال  هنأ                  نودكؤي ىـندأ ريف    
ماـع ذـنم ةاضقلا يدان بناج نم نوناقلل ليدعت عورشم دادعإ مت دقلو               .لالقتسالا تانامض   

نيحلا كلذ ذنم لدعلا ةرازو جاردأ يف لظ هنكل        ١٩٩١ فارـشإلا ةعطاقمب ةاضقلا دده  انه و.   
سيـئر نـم رارـقب وأ ناملربلا نم عورشملا دامتعا متي مل اذإ               ٢٠٠٥يف تاباختنالا ىلع      

عورشـم كانه ناك نإو ىتحو نوناقلا ليدعت متي مل           ٢٠٠٦ليربأ  تايادب ىتحو   . ةيروهمجلا  
هدـعأو قبـس يذـلا صنلا كاذ سفن سيل هنإف ،بعشلا سلجمل هميدقت متيس هنأ  ودبي نوناق                   

ءاضـقلل ىلعألا سلجملا هدعأ      -لوألا صنلا نع امامت فلتخم رخآ صن امنإو ةاضقلا يدان             
ةاضقلا نم ديدعلا نأ ةجردل -   . نهارلا عضولل مهليضفت اونلعأ نأ ىلإ اوهتنا 

يـف مـث      ١٩٩٩يف ةيموكحلا ريغ تامظنملاب صاخلا نوناقلا ليدعت دعب          يـهتنا   ٢٠٠٢   
ناـك يذلا    ١٩٦٤ماعل يرصانلا نوناقلا ىلع اضيأ اوفسأ نأ ىلإ تامظنملا نم ريثكب رمألا               

امأ  .هقيبطت يف ةنورم رثكأ    ةاضقلا يدانل ةيمومعلا ةيعمجلا        يـف اـهعامتجا يدل     تبلط د   قف 
ةيروهمجلا سيئر ىلإ ةيقرب لاسرإ ةرادإلا سلجم نم       ٢٠٠٥ربمسيد   ةـلاح عفرب اهيف بلا  طي 

ةـلودلا نـم روبعلا نم رصم نكمتت يك كلذو ،ةيئانثتسالا نيناوقلا             عيمجءاغلإو  ئراوطلا      
موكحلا رـيغ تاـمظنملا بلاطم دحأ ناك ام وهو          ،)٧٤(نوناقلا ةلود ىلإ ةيسيلوبلا    ذـنم ةـي     

ىـفتخا يذلا باوجتسالا يضاق ةداعإب ةيموكحلا ريغ تامظنملا          و ةاضقلا بلاطي امك  . تاونس
يـتلا تاـكاهتنالا ردصـم اهنأب ةطلسلل ارشابم اماهتا انايحأ ةاضقلا هجو دقلو               .١٩٥٢ذنم    

راشـتسملا ضقنـلا ةمكحم سيئر بئانل ةبسنلاب لاحلا ناك ام وهو ،تاباختنالا ءانثأ تبكترا               
حلاصـل ةـيباختنالا مئاوـقلا يـف تمت يتلا تاليدعتلا نم ريثكلا فشتكا يذلا يكم                دومحم  

مـهتا اذـل   . ةيعيرشتلا تاباختنالا يتلوج نيب ةرتفلا يف يطارقوميدلا ينطولا بزحلا يحشرم        
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لصـح يتلا رئاودلا يف ةصاخو لكشلا اذهب لخدت هنأب ةيلخادلا ريزو يكم دومحم راشتسملا               
  .)٧٥(ىلوألا ةلوجلا يف ةديج ةبسن ىلعنوملسملا ناوخإلا اهيف 
،    يسيواطسب ماشه امأ   ضقنلا ةمكحم سيئر بئان ترـهظأ اـهنأب ةـموكحلا مـهتا دقف          ،   

دوـعو اوقدـص دق ةاضقلا نأ نيح يف كلذو          . حالصإلا ةبرجتب يعدي ام لاشفإ ىلع اهمزع      
مـث  . )٧٦(ةيعيرشتلا تاباختنالا لالخ نم ةيطارقميدلل ة     يقيقح ةبرجتب مايقلاب اهمازتلاو ةموكحلا    

نيـح يف    )٧٧(اهل اوضرعت يتلا تاءادتعالا نم مهتيامح هناكمإب ناك هدحو بعشلا نأ فاضأ             
نإ لـب  .)٧٨(ةقباسـلا هدوعو نم مغرلاب مهتيامحب مقي مل صوصخلا هجو ىلع لدعلا ريزو نأ          

يداـن سيئر هجو ،ددصلا اذه يفو        .)٧٩(شغلا ةيلمع يف اكيرش ناك ءاضقلل ىلعألا سلجملا         
ءادـن يداـنلل ةـيمومعلا ةيعمجلا داقعنا يدل يريضخلا دومحم راشتسملا ةيردنكسإلا ةاض              ق

ثدـح اـميف هـيأر نـع ؟دلبلا اذه يف ثدحي امع لوئسملا وه نم هلأسي ةيروهمجلا سيئرل          
بعشـلل رسـفي نأ   نكمي لهو ؟ينطولا بزحلا لاجرو ةيلخادلا ةرازو طابض دي ىلع ةاضقلل    

ةـمجاهمب   )ةـيجطلبلا  ( نوروجأـملا ةيلخادلا ةرازو لاجر ماق     اذاملو ؟   ثدح ام ثدح اذامل     
نـكمي لـه مكرـظن ةهجو نم    "لاؤس ىلع ادر لاق روتسدلا عم هل ثيدح يفو ؟         )٨٠(ةاضقلا

سيـئر ىـلإ ةدوـعلا نود       ) ةاضـقلا ىـلع ءادـتعالا       (لثم تارارق ذاختا ةيلخادلا ةرازول      
قـلعتي ال انه رمألا نأ يف كش         ىندأ كانه سيل  : الئاق يسيواطسب ماشه باجأ   " ؟؟ ةيروهمجلا   

نـمً ايـسايسً ارارـق هردصم نوكي نأ دبال ةاضقلا ىلع ءادتعالاف ةيلخادلا ةرازو نم رارقب                 
  )٨١(."ةيلخادلا ةرازو نم ريثكبىلعأ ةطلس 

قبس امم    مهفن امبر  يـف ةاضـقلا ةـيرح أدـبم ىـلع ةطلسلا طخس ببس لضفأ لكشب          
ًافده ًارخؤم اوحبصأ   اذ  املو ،ثيدحلا  ةيماقتنا تاءارجإل    ايئاضـق مهتـقحالم ىـلإ ىدأ امم             

   .مهنع ةناصحلل ءاضقلل ىلعألا سلجملا عفرو
روظحم ينوناقلا يوتسملا ىلع   لاغتـشالا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةاضقلا نم لك ىلع             

ماـعل  ٨٤مقر نوناقلا نم     ١١ةدامل  ا صنت ذإ  .ةسايسلاب نأ ىـلع ٢٠٠٢  طاشـنلا ةـسرامم      
ةيسايسـلا بازحألاب صاخلا نوناقلا بجومب كلذو ةيسايسلا بازحألا ىلع          روصقم يسايسلا   

كـلت تنكمت   . تاباقنلا نوناق بجومب ةيباقنلا تاداحتالا ىلع رصتقت ةيباقنلا ةطشنألا ىتحو لب          
لـعفلاب لءاستي أدب يذلا يندملا عمتجملا لخاد فوخلاو قلقلا رعاشم رذب نم نوناقلل ةغيصلا               

ةوعدـلاو ،ةـموكحلا تافرصـت دقنو ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنا اياحضل         ةينوناقلا ةدناسملا له    
         ، دادـعإ   و تاباختنالا ىلع فارشإلا يف ةكراشملاو ،يعيرشتلا ليدعتلل وأ يروتسدلا حالصإلل
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رـبتعت نأ نـكمي رومألا كلت لك له ،ناسنإلا قوقحل تاكاهتنا نم ثدحي ام لوح ريراقتلا                  
ةرداصـلا نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئاللا تءاج ،كلذ عم ؟         ةداملا كلت ينعم صنب     ) ةيسايس ةطشنأ   (

ةداـملا يف تحضوأ دقف ةيموكحلا ريغ تامظنملا فواخم نم ًاليلق ئدهتل             ٢٠٠٢ربوتكأ يف     
نأ   ٢٥ وأ ،هـنيعب يـسايس بزح جمانربل معدلاو ةياعدلا ةطشنأ ينعت           ) ةيسايسلا ةطشنألا   ( 

لـيومت وأ ،ةـيعمجلا مساب تاباختنالا ي        ف حشرملا مدقت وأ ،ةيباختنالا تالمحلا يف ةكراشملا       
  . ةيعمجلا ةينازيم نم يسايس بزح يأ

شـب  -ةـلودلا سلجمل مدقملا اهبلط يف ريشت نأب ةيموكحلا ريغ تامظنملا تمتها اذل               ن أ 
تاـمظنملا كـلتل حامسلا ضفرب تاباختنالا ىلع فارشإلل ايلعلا ةنجلل ينمضلا رارقلا ءاغلإ              

لإ  -)٨٢(تاباختنالا ةبقارمب  قوـقحب ةـينعملا تاـمظنملاف      .  يسايس طاشن يأ اهل سيل اهنأ ى        
سـكعلا ىـلع امنإ    واهيحشرمل الو ةيسايسلا بازحألل طاشن يأ يف لعفلاب كراشت ال ناسنإلا      

ةلصـلا تاذ ةـيلودلا ريياـعملاو نيناوـقلاو روتسدلا مارتحا نم دكأتلاو ةبقارملاب يفتكت يه            
ةيباختنالا ةيلمعلا ريس ءانثأةيسايسلا بازحألا لك لبق نم ناسنإلا قوقحب   .  

          ٧٣ةداملا يف رظحي وهف ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق امأ          ءارآ ردصـُت نأ مكاـحملا ىلع هنم  
سـلجم تاـباختنال حيـشرتلاك يـسايس طاشن يأ ةسرامم ةاضقلا ىلع رظحي امك ،ةيسايس                

نأ نـكمي ال ةاضقل     ا نإف كلذ ىلع ءانب    . ةيسايسلا تاميظنتلا وأ ،ةيلحملا سلاجملا وأ ،بعشلا      
لوـح لدـج رـيثأ دقو       . يسايس ليكشت يأ ىلإ اومتني نأ الو تاباختنالا يف        حشرتلل  اومدقتي  

ءالؤـه عفاد ،ةسايسلاب نولغتشي مهنأب ةاضقلا ةموكحلا مهتت نيح يفف           ). يسايس  (ةظفل ينعم   
ىـل  إ كـلذ يف نودنتسي مه      و .ةيسايسلا ةفصلا لمحت مهبلاطم نأ رابتعا نيضفار مهسفنأ نع        

ماعل   ٦٦مقر نوناقلا ميدقت ةنودم      نـكمي اـهل اـقفو يـتلا ةيئاضقلا ةطلسلاب صاخلا            ١٩٤٦   
كـلذ   و ةمألاب ةقلعتملا رومألا لوح مهئارآ نع اوربعي نأ ،نييداع نينطاوم مهفصوب ،ةاضقلل           

دنتـسا دـقو   . )٨٣(ةيـسايس بازـحأ نيوكت وأ ليكشت يأ ،يسايس طاشن يأ اوسرامي نأ نود      
يـف مهتكراشـمب اهتنايخ يف نوبغري ال يتلاو مهل بعشلا اهلمحي يتلا ةقثلا          ىلإ كلذك ةاضقلا    

كلذب   مهو. شغلاب ةئيلم تاباختنا   يـتلا تاـكاهتنالا ةيلوئسـم مهيلع يقلت نأ نوضفري          امنإ   
وأ اذـه بـناج ىلإ فوقولا ىلإ اوعسي مل مهنأ ىلع كلذك اورصأ               و .تاباختنالا ءانثأ تبكترا  

ماـعلا حلاصـلا وه مهمهي ام       لك امنإ  و نيحشرملا نم كاذ   ماشـه راشـتسملا يرـيو      . )٨٤( 
طاشـن ةـسرامم ينعت تاباختنالا ةيفافشو ءاضقلا لالقتساب ةبلاطملا تناك اذإ هنأ يسيواطسب              

عـمجتلاو عامتجالا يف قحلا نأ فاضأ        و .)٨٥(ةسايسلاب نولغتشي ةاضقلا لك نإف نذإ ،يسايس      
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لئاـسو رـبع وأ ةاضـقلا        يداوـن لخاد ة   ماعلا ةسايسلا تاعوضوم يف يأرلا نع ريبعتلاو        
روتـسدلا نم ٤٧ةداملا بجومب نطاوم لكو لب ضاق لكل قح وه امنإ مالعإلا         راـشأ   و.)٨٦( 

بئارضـلا ددسـي يذـلا وه هنأل هتاضق ركفي فيك فرعي نأ بعش    لا  قح نم هنأ ىلإ اضيأ    
راشتسملا ريشي  )٨٧(مهبتاور اهنم عفدت يتلا    دلا كوكصـلا ىلإ كلذب يسيواطسب      ،  تاذ  )٨٨(ةـيلو    

يـتلا ءاضقلا لالقتساب ةقلعتملا ةيساسألا ئدابملا جردنت ةيلودلا كوكصلا كلت نمضو            . ةلصلا
ربمفون   ٢٠يف ةيمومعلا ةيعمجلا اهترقأ      صنت يتلاو  ١٩٨٥  نأ ىلع      يملاـعلا نالعإلل اقفو    (" 

سيـسأت   و عمجتلاو داقتعالاو ريبعتلا ةيرحب نينطاوملا يقاب لثم ةاضقلا عتمتي ناسنإلا قوقحل          
ىـلع ظفاـحي لكشب اوفرصتي نأ قوقحلا كلت ةسرامم دنع مهيلع بجي كلذ عمو               . تايعمجلا
  .)"ءاضقلا لالقتساو ةيدايح ىلعو مهتيلوئسم ومس

ربمسيد   ١٦يف ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا يدل ةاضقلا حضوأ دقلو          الو مـه ال مهنأ      ٢٠٠٥   
مـهيأر نع اوبرعي نأ نينطاومك م       هقح نم نكل ،ةسايسلا نم عون يأ نوسرامي ةاضقلا يدان         

بزـح يأ ىـلإ ءامتنالا ةاضقلا ىلع اروظحم ناك اذإ            )٨٩(ةمألا مهت يتلا تاعوضوملا يف      ،
اـمأ  .  )٩٠(نطاوـم لـكل مازتلاو قح وه امنإ سكعلا ىلع ةسايسلا نع ثيدحلا نإف يسايس              

،     زيزعلادبع ايركز راشتسملا   ةاضقلا يدان سيئر تاـباختن  الا ىـلع فارـشإلا نأ يري وهف    ، 
ىـلع فارـشإلا ءاضـقلا ىـلإ روتسدلا لكوي ًاذإ فيكف ةيسايسلا لامعألا لوأ دحأ وه امنإ                  

  )٩١(؟ اهنع ثيدحلا مهيلع ًاروظحم ناك اذإ تاباختنالا
 ٢٠٠٥ربمسـيد يـف رداصلا ةاضقلا يدانل ةيمومعلا ةيعمجلل يماتخلا نايبلل ةبسنلاب امأ              

قـيقحتل يعسـت ةزـيمتم ةقبط مهنكل ،ةسايسلا ن          وسرامي ةاضقلا الو يدانلا ال نأ دكؤي وهف       
ةـقثل اـهيلإ ةـلكوملا ماهملاب عالطضالل اهعسو يف ام ىصقأ لذبتو نوناقلا مارتحاو ةلادعلا                
نأل كـلذو ،ةموكحلا ةموظنم لخاد ةماعلا ةقثلا عباط ىلع ءاقبإلا ىلع دعاست لب ،مهيف ةمألا                

  . ةثالثلا ةطلسلا فارطأ دحأ لثمي ءاضقلا
فـقاوم ةاضقلا فقاوم ربتعي نأ نم ءاضقلل ىلعألا سلجملا عنمت مل تاحيرصتل       ا كلت لك  

ركذـي اـنايب سـلجملا رشـن       ٢٠٠٥سرام رهش ةيادب عمو     . مهماهم قاطن جراخو ةيسايس     ،
وأ ةيـسايس تاودـن يف مهتكراشم نأو ،ةينالع مهيأر نع اوبرعي الأ مهيلع بجي هنأ ةاضقلا                 

ديدجت مت يضاملا ربمفون يفو     . مهماهم قاطن نع جرخي   ةيسايسلا لاعفألا ضعب ىلع قيلعتلا      
 ٢٠٠٦رـياربف يـف ارخؤم اهذاختا مت يتلا تاءارجإلا لبق كلذ ناك ،ماظنلاب مازتلالل ةوعدلا    
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ةعبس مث  ةثالث دض ةلودلا نمأل  ةماعلا ةباينلا ىلإ اهعفر مت ةيئاضق ىواعد نم             ةاضـق    اـم   و  
  .مهنع ةناصحلا عفر نم كلذ عبت

لالقتـسالا نم ربكأ ردق ىلع لوصحلا نم ةيموكحلا ريغ تامظنملا   وةاضقلا نكمتيس له  
اذـه لـك ؟الـعف ةهيزن ةيباختنا ةيلمع ءارجإ نمضت تازايتما ىلع              و ةيذيفنتلا ةطلسلا ءازإ  

  . يسايسلا حالصإلا ةيلمع لبقتسم ىلع فقوتي
   

نييلود نيبقارم بلط- ٣    
بـكترت يتلا تاكاهتنالا نم دحلا ىلع       ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةاضقلا ةردق مدعل ًارظن        
دوـجو راـيتخا هققحي نأ نكمي       اميف امهنم لك ركف ةيعيرشتلا ةصاخو ةماعلا تاباختنالا ءانثأ         

روضـحلاب نيـيلود نيبقارـمل حامسلا ضفرت تناك ام امئاد ةموكحلا نكل             . نييلود نيبقارم 
،     س يرصملا عمتجملا نأب كلذ ةللعم رصم يف تاباختنالا ريس ةبقارمل           رـمألا كـلذ ضراعي

فصـتنم عمو   . )٩٢(ةيباختنالا ةيلمعلل ايدحت لكشي لب ةلودلا ةدايس عم لعفلاب ضراعتي هنأ امك           
ىـلع ةـيلودلا ةـبقارملا ةرورض ىلإ ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملا تعد              ٢٠٠٥وينوي    

ةمظنملل اقفو    -يتلا تاباختنالا    ال هـنأ اـمك ،اهتاذ ةيلمعلل ربكأ ةيقادصم يطعتس          -  بـجي      
يبنجأًالخدت رمألا اذه رابتعا رصمل ةيسايسلا ةايحلا يفًا   .  

نمضـتس اـهنأل كلذو ،ةيسايسلا ةكراشملا عجشتس ةيلودلا ةبقارملا نإف كلذ ىلع ةوالع              
اذـه سـفن ناسـنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملا تنبت دقلو           . همارتحا متيس هرايتخا نأ بخانلل    

تراـشأ دقو   . نييلود نيبقارم دوجو ىلإ اهل نايب يف      ةيعاد ةيعيرشتلا تاباختنالا يف فقوملا      
ةـيبرع لود يـف ةـيلود ةبقارم تامهم يف تكراش دق اهسفن رصم نأ ىلإ ددصلا اذه يف                   

تاـباختنالا هاـجت مهفقوم نأ نم مغرلاب ةضراعملا بازحألا امأ            .)٩٣(نميلاب ةصاخو ،ىرخأ    
  -ةيـسائرلا تاـباختنالا ةـبرجت نم      طا  بحإلاب  مهتباصإ دعب   -مهنإ الإ ءودهلاب مستا ةيسائرل      ا
  . نييلودلا نيبقارملا ةركفل مهدييأت اونلعأ

يـتلا ةـملكلا يـفف      . يبنجألا لخدتلا ةركف لوح اماسقنا رثكأ نودبي مهنإف ةاضقلل ةبسنلاب         
إلا ةاضق يدان سيئريريضخلادومحم راشتسملا اهاقلأ      ، ، ةـيعمجلا عاـمتجا يـف    ةيردنكـس  
ويام   ١٣يف دقع يذلا ي     دانلل ةيداعلا ريغ ةيمومعلا    رارـصإلا نأ رـيخألا اذـه دكأ         ٢٠٠٥   

نـع رصـمب ماـمتهالل ةـيبنجألا لودـلل ةعيرذ لكش ام وه ةيبعشلا ةدارإلا  ريوزت ىلع                   



 -٤٨٦-

يـف ثدـح اـم لـثم ىـلإ رمألا لصي نأ ىشخي هنأ هتلخادم يف رخآ فاضأ                    و .)٩٤(برق
يعافرلا ييحي لءاست دقف كلذ عمو      )٩٥(قارعلا يفرشلا سيئرلا    ،   ، ، ببـس نـع     ةاضقلا يدانل  

يـف رـيوزتلاو شـغلا ةحفاكم اقح تررق دق ةموكحلا نأ املاط نييلود نيبقارم ةوعد مدع                 
نوـكت نأ ةدـحتملا تاـيالولا        و اـبوروأ ةحلصـم نـم هنإف ،كلذ ىلع ةوالع         . تاباختنالا

يداـفت هنأش نم كلذ نأل يروتاتكيد ريغ رصم يف مكحلا ماظن نوكي نأو ةهيزن تاباختنالا                
رخآ اطع دمحم   روهظ  )٩٦( .  ، ،        يرشبلا قراط امأ ةـلودلا سلجم سيئرل قباسلا بئانلا دـقف      

ضفرـن اـنك اذإ هنأ كلذل هريسفت ناكو ،تاباختنالل ةيبنجأ ةبقارمب ةناعتسالل هتضراعم نلعأ               
نـكمي فيك ،ال وأ حالصإلا حلاص يف ناك ءاوس ،ءيش يأ ضرفت نأ اهنأش نم طوغض ةيأ                  

تامسـلا ىدـحإ دـعت تاـباختنا اوبقاري يكل اندالب ىلإ بناجأ يت              أي نأ ىلع ةقفاوملا  نذإ     
ىدـبأ ،ةيـسائرلا تاـباختنالا ءاـهتنا دـعبو           )٩٧(؟ بعش يأ ةايحل ةزيمملا ةمه     ملا ةيلخادلا   

متـي نأ ةطيرـش نييلود نيبقارم روضح ىلع ةقفاوملل هدادعتسا يريضخلا دومحم راشتسملا              
ةـمكحم سيئر بئان     يكم دمحأ  راشتسملا راس    دقو  . )٩٨(ةموكحلا نم ةقفاوم ىلع ءانب كلذ       ،

، عم ال نكي مل هنأ ىلإ اريشم هجهن ىلع         ضقنلا ،       و    تاـباختنالا ىلع يلودلا فارشإلا دض ال
ةعمسـلا وـحم ىـلع ةصيرح ًالعف تناك اذإ ةمكاحلا ةيسايسلا ةبخنلا نأ يري ناك وه امنإ            و

نيبقارـملا اهسفنب وعدت نأ اهب      ىرحألاب ناك هنإف رصم يف تاباختنالاب تقصتلا يتلا ةئيسلا          
ةـعباتملل نييلود نيبقارم روضح يف هتبغر       نع  نلعأ دقف يسيواطسب    لاماشه امأ   . )٩٩(بناجألا
  .)١٠٠(اهتاذ ةيباختنالا ةيلمعلا ريس يف لخدت يأ نود كلذ نكل تاباختنالا ىلع فارشإلاو

ةيعيرشتلا تاباختنالا نم ىلوألا ةلوجلا ءاهتنا دعب         ةاضقلا     حول  قـيقحت ءارـجإ ديدهت     ب 
ةاضـقلا يدان رادصإ بقع كلذو ،هل ءاقل يف رمألا اذه يكم دمحأ راشتسملا رسف دقو ،يلود                 

نأ نوشـخي مـهنأل شيـجلا لخدتب اودان مهنإ لاقف            )١٠١(ةحلسملا تاوقلا لخدتب بلاطي نايبل      ،
ختنالا ةـهازن لوـح قيقحت ءارجإب       -راذنإ ةقباس نود  - ةيلود ةيئاضق ةهج ةيأ بلاط    ت تاـبا   
رصم يف  )١٠٢(ةيعيرشتلا ةيعيرشـتلا تاباختنالا ءانثأ تبكترا يتلا ةديدعلا تاكاهتنالا ءازإو         .  

ةـفلكملا ةـنجللا ءاضـعأ ماق ،ةاضقلا نم ةمدقملا يواكشلا نم ديدعلا ىلع ةباينلا در مدعو                 
مـل اذإ كلذو    . يلود قيقحتب ةبلاطملا ديدهتب حيولتلاب ةيناملربلا تاباختنالا لوح ريرقت ريرحتب         

ذاـختال روهش ةثالث اهردق ةلهم ةموكحلا اوطعأ         و .تاكاهتنالا كلت نع نيلوئسملا   ةبقاعم متت   
،     تاءارجإلا   حتـفب نوبلاطي فوسف كلذ متي مل نإ         و تاكاهتنالا كلت نع نيلوئسملا دض ةمزاللا
يـف ةاض   ـقلا يدانل ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا يدل زيزعلا دبع ايركز دده دقو           . يلود قيقحت 

ربمسيد   ١٦ شب يلود قيقحتل ةوعدلاب    ٢٠٠٥  كـلذو ،ةاضـقلا اهل ضرعت يتلا تاءادتعالا ن         أ 
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ماشـه دـكأ دـق       و .)١٠٣(نأشلا اذه يف ةيراجلا تاقيقحتلا جئاتن نع ًاعيرس نالعإلا متي مل نإ           
نـم هـنكل ،قـيقحتلل ةيلود ةسسؤم ةيأ ىلإ ايصخش أجل نأ ادبأ هل قبسي مل هنأ يسيواطسبلا                   

اـم اذإ ةـمداقلا روهشلا يف رصم يف هلثم ثدحي ايروس يف ثدح ام نأ اضيأ دعبتسم              لا ريغ 
يـضاق ىـلإ ضاـق عباس ليوحت مت نأ دعب            و .)١٠٤(مهلالقتسا نع لزانتلا ىلع ةاضقلا رصأ     

سراـم يـف رداصـلا هنايب يف ةاماحملا          و ءاضقلا لالقتسال يبرعلا زكرملا ىدان تاقيقحتلا     
ملا ممألل صاخلا ررقملا    ٢٠٠٥ لاـسرإب نيينوناـقلل ةـيلودلا ةنجللا        و ءاضقلا لالقتسال ةدحت   

ىـلإ اباطخ ةيلودلا ةنجللا تلسرأ بلطلا اذه ىلع ادر          . )١٠٥(رصم ىلإ قئاقحلا يصقتل ةنجل    
ةعبـس نـع ةناصحلا عفرب قيمعلا اهلاغشنا نع هيف تبرعأ لدعلا ريزو ىلإ            و كرابم سيئرلا 
، يأرلا ةيرحب  اوعتمتي نأ بجي مهنأ كلذك تدكأ      و نيراشتسم اـهنأ ىلإ ةريشم ريبعتلا ةيرح       و  

نإـف يريضخ   لادومحمل ةبسنلاب   . )١٠٦(رصم ىلإ قئاقحلا يصقتل ةنجل لاسرإ ةيناكمإ تسرد       
نـع ةـجيتن ىـل      إلصوتلا متي مل اذإ كلذ       و ريخأ لحك الإ متي نل يلودلا قيقحتلا ىلإ ءوجللا        

 تاسـلجلل قـيلعت    و ةيملس تار يسم و ماصتعا نم مهيديأ نيب ةحاتملا ىرخألا لئاسولا قيرط       
   .)١٠٧(لماك مويل وأ تاعاس عضبل مكاحملاب لمعلا ريسل ليطعتو

  
  ةمتاخلا

ةديدج قطانم وزغب اوماق دق ةاضقلا نأ ىلع ليلد ريخ          ٢٠٠٥ثادحأ تناك    ىـلإ اوأجل    و  
كـلت نـم    : ةـيموكحلا رـيغ تامظنملا تاودأب هبشلا ةبيرق لمعلا يف ةقوبسم ريغ بيلاسأ            

،   و فحصلل تاحيرصتب ءال  دإلا تاودألا  بـقع ريراـقتلا رشن      و ةيئاضفلا ةينويزفيلتلا تاونقلل
، ،  و تاباختنالا اهل ررق يتلا ةريسملا كلت اهنم       و تارهاظملا و لب ماصتعالا  و ةعطاقملاب ديدهتلا

ويام   ٢٥موي   ىـلإ اهروضـحل يندـملا عمتجملا تامظنمل ةوعدلا ةاضقلا هجو يتلا            و ٢٠٠٦ 
  .ةيعرشلا رطأ يف ءاقبلا ىلع نوصرحي كلذ عم مهنكل. مهبناج

لادـج ال اـم نكل ،ةديدع طاقن دنع ةاضقلا           و ةيموكحلا ريغ تامظنملا تاداقتنا تقالت دقل     
تاطلسـلا ىدـحإ نولثمي  مهف       . تامظنملا كلت توص نم ربكأ لقث هل ةاضقلا توص نأ هيف          

كوكـش   لـحم اوسـيل    و يرصملا عمتجملا لخاد يف ريبك ريدقتب نوظحي       و ةلودلا يف ثالثلا    
برـغلا فادـهأ ةـمدخب ابلاغ مهتت يتلا          و ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةيموكحلا ريغ تامظنملاك     

 .شاـقنلل رصم يف يسايسلا ماظنلا ةيعرش  وةيقادصم حرطت ةاضقلا تاداقتنا نإ    . اهلومي يذلا 
نـكل  . يقيقح يسايس حالصإ ىلإ نوعدي نيذلا نيطشانلا توص ىلإ مهتوص ةاضقلا مض انه           و
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ةطلسـلا نوناق ليدعت عور     شم صني ذإ ،هنولثمي يذلا ديدهتلا ردق ىلع ءاج ةمو         كحلا لعف در  
رياني يف ءاضقلل ىلعألا سلجملا هب مدقت يذلا          ةيئاضقلا تـحت ةاضقلا يدان عضو ىلإ     ٢٠٠٦   
هـتيعمج ىوـس عبتي نأ بجي ال ةاضقلا يدان نأل كلذ             و .ةوقب يدانلا هضراع ام وه     و هتيالو
  .يندملا عمتجملا تامظنم نم يأ لثم طقف ةيمومعلا

 ٢٠٠٥يـف فلاـحتلا اذه لثم مايق ىلإ تعد يتلا بابسألا نع لءاستن نأ انل نآ اريخأ          و
 تاـمظنملا كلتل مهمعد صاخ لكشب ةاضقلا مدق اذامل         . يندملا عمتجملا تامظنم   و ةاضقلا نيب 

ةـينه  ملا تاـباقنلا وأ ةيسايسلا بازحألا ةدناسمل سيل        و اهتدناسم ىلع لوصحلل كلذك اوعس    و
ىـلإ اوأـجلي مـل ىـتح اذاـمل ،ينهملا ىوتسملا ىلع مهل برقألا دعت يتلا نيماحملا ةباقنك          
يـنبت ناسنإلا قوقحل ةيموكحلا ريغ تامظنملا نأل كلذ له ؟ناسنإلا قوقحل يموقلا سلجملا              

ماع لكشب ناسنإلا قوقح ةيامح ساسأ      ىلع اهتكرعم  لالقتـسا   و باـختنالا قـح ةـصاخ      و  
عجري مأ ؟نينطاوملا لكل ري   بعتلا ةيرح  و ءاضقلا كلذ يف ببسلا       نـم اضـيأ يناـعت اهنأ       ىلإ   

  ؟ةطلسلل ةيسيئرلا فادهألا دحأ دعت اهنأل مأ ،ةموكحلل ةيديدحلا ديلا شطب 
 اهردصـت يـتلا تانايبلا كلذك      و يلودلا عمتجملاب مظتنملا اهلاصتا نأ رمألا يف ديكألا نإ        

اذـه لثم مايق يف رثألا غلبأ كش ىندأ         نود امهل ناك رصم جراخ ريبك ىدصب ىظحت يتلا          و
عـم ةحـضاو ةـقالع ةـيأ ةماقإ هاجت نيظفحتم امود اوناك ةاضقلا نأ نم مغرلابف      . فلاحتلا

اوـكردأ مهنـكل    )١٠٨(ةيبنجألا ةيموكحلا ريغ وأ ةيموكحلا تاسسؤملا      طغضـلا نأ اودـكأت      و ، 
  .مهبلاطم ضعب ىلع ةقفاوملا ىلع لوصحلا يف مهدعاسي نأنكمي يبنجألا 
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  شماوهلا
  

ويام   ٢٥يف مت    .١ ءارـجإ متي نأ ىلإ فدهي ليدعتلا ناكو         ٢٠٠٥   ،
سيـئر راـيتخال ماـع عارتقاـب         -ىلوألا ةرملل –ةرشابم تاباختنا     

  .ةيروهمجلا
ربمتبس ٧يف    .٢  ٢٠٠٥ 
ىـلإ ربمفوـن      ٨نم ،لحارم ثالث ىلع تاباختنالا ءارجإ مت         .٣  ٧ 

  ٢٠٠٥ربمسيد 
وـينوي  ٣ا، ـيلعلا ةيروتـسدلا ةمكحملا ماكحأ ةعومجم      .٤  ٢٠٠٠ ،

اهيلي امو٥٨٢، ص ٩دلجم ،ق ١٥٣/٢١مقرب ةرداصلا   .  
نيناوقلل بجي روتسدلا نم      ١٩٥ة  داملا بجومب   .٥ " روتسدلل ةلمكملا" 

متـي مل ام وهو ،ًالوأ اهيف رظنيل ىروشلا سلجم ىلع اهضرع متي نأ              
 .نوناقلا كلذل ةبسنلاب
مـل رادصإلا تاءارجإ يف       أطخ تدجو ةمكحملا نأل ًارظن     .٦ مـقت   
 .تباثلا اهئاضقل ً اقبط كلذو ىوعدلا ةضيرع عوضوم ثحبب
، ةديرج .٧ مويلا يرصملا سطسغأ ١٦   ٢٠٠٥. 
٨.         ، ةـيطارقميدلا ةيمنتلا ةعامج ،يئانجلا حالصإلل ةيبرعلا ةمظنملا

ةبراحمو حماستلا تاساردل لاضنلا زكرم ،يطارقميدلا راوحلا زكرم        
 .ناسنإلاقوقحل ةيرصملا ةمظنملا كلذكو ،فنعلا 

، ج .٩ ربمتبس ٤مارهألا ةدير  ٢٠٠٥.  
نيـفلكملا نيراشـتسملا راغـص نم ةئيه مه ةموكحلا وضوفم            . ١٠
  اهيف رظنلا ررقملا ىوعدلا ريضحتب

ىـلع نعطلا نأ نم هبجعت ىدبأ دق ريرقتلا نأ ركذلاب ريدجلا نم              . ١١
ةئيهلا كلتف  . ةلودلا اياضق ةئيه هب تمدقت يرادإلا ءاضقلا ةمكحم مكح        

ءاضقلا مامأ ةلودلا      حلاصم نع عافدلاب ةفلكم    نـع عافدـلا سيلو      –    
نـم لعج روتسدلا نأ ةموكحلا وضوفم ىري انهو         . تاباختنالا ةنجل 

تسـيلو ةلقتسم ةئيه ةيسائرلا تاباختنالا ىلع فارشإلل ايلعلا ةنجللا          
اهنع عافدلا نذإ نكمي فيك     . ةيذيفنتلا ةطلسلا وأ ةلودلا تاطلس نمض     

نأ ىـلع ريرقتلا صلخيو ؟ةلود  لا  عافد لاجر بناج نم ءاضقلا مامأ     
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ضرتفملا نم ناك يذلا نعطلا اذه لثم ميدقتل ةفص ةيأ اهل سيل ةلودلا           
  رمألا ةياهن يف مت ام وهو تاباختنالا ةنجل سيئر هب مدقتي نأ

١٢ .  ، ربمتبس ١٤-٨يلكيو مارهألا ةديرج  ٢٠٠٥.  
ةيـسائرلا تاباختنالا    لوحهريرقت يف كلذك ةاضقلا يدان لءاست        . ١٣  
  .ةنجللا فقوم يف رييغتلا اذهل عفادلا نع
ىلع   رظنا . ١٤ لاثملا ليبس    -  ةـيلمع نـع يئدـبملا رـيرقتلا         " – 

تاباختنالا ىلع فارشإلل ةلقتسملا ةنجلل تاوصألا رصحو تيوصتلا        
ربمتبس ٨يف "   ٢٠٠٥. 
ءاض ـقلا لالقتـسال يـبرعلا زـكرملا نم مدقملا ريرقتلل ً اقفو             . ١٥

ةبسنلاب–ةصاخ–لاحلا وه كلذ ناك ،ةاماحملاو  ةباينلا ءاضعأل   .  
١٦ .            ، ةكبشـلا  " ةـيمنتلا لوـح تاـساردلل نودلخ نبا زكرم عجار

ربمتبس ٨، "ةيطارقميدلا معدل ةيرصملا   ٢٠٠٥.  
قوقح ةنجل ةوعدل ةيبلت    ٢٠٠٣ىف هؤاشنإ مت     . ١٧ ممألل ةعباتلا ناسنإلا   

ةـجيتن تناكو    ناسنإلاقوقح نع عافدلل ةينطو تائيه نييعتل ةدحتملا          
  .لدجلا نم ريثكل ةريثم لمع ىماع لوأ

١٨ .  ، ربوتكأ ٢٧مويلا يرصملا ،يريضخلا دومحم راشتسملا  ٢٠٠٥.  
١٩ .          ، ربوـتكأ   ٢٧موـيلا يرصـملا  ،يسيواطسبلا ماشه راشتسملا  

٢٠٠٥.  
،     ناسنإلاقوقحل ةيرصملا ةمظنملا     . ٢٠ ةـيطارقميدلا ةيمنتلا ةعامج  ،

ةكراشملا ديدجتل ةيرصملا ةمظنملا ،يئانجلا حالصإلل ةيبرعلا ةمظنملا       
مـعد زكرم   .ةاماحملاو ءاضقلا لالقتسال يبرعلا زكرملا ،ةي     عامتجالا

ةينوناقلا ةدعاسملا ةطباروناسنإلاقوقح لوح ىطارقميدلا راوحلا   .   
ةداـملا صن عم ضقانتي دق ةاضقلل ةيباقنلا حلاصملا نع عافدلاف            . ٢١
مقر نوناقلا نم     ١١ ةطشنأب موقت نأ تايعمجلا ىلع رظحت يتلاو        ٨٤   
  . تاباقنلا

ةضهن ةديرج . ٢٢   ، سطسغأ ١٧رصم  ٢٠٠٥.  
 :تناك ةثالثلا طورشلا يقاب . ٢٣

تاـباختنالا ىـلع فارشإلاب ً اثيدح نينيعملا نينواعملا بابش موقي ال      
،   ةيفاكلا ةربخلا مهيدل سيل مهنأل

،  نيحشرملا يبودنم ىلإ تاوصألا زرف رضاحم نم ةخسن ميلست متي
    .   تاباختنالا ىلع فارشإلا نم نيدعبتسملا ةاضقلا ةداعإ متي
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٢٤ . ، مويلا يرصملا رياني ٣     ٢٠٠٦.  
٢٥ .    ، ربمفون   ١٧رصم ةضهن مكحلاـب قـلعتي اـنه رمألاو        ٢٠٠٥   ،

سرام٧يف رداصلا  تآ وه امرظنا، ٢٠٠٤   .  
٢٦ .       ، قوـقح تاـيعمج    "ةاماحملاو ءاضقلا لالقتسال يبرعلا زكرملا
يرصملا ءاضقلا عم اهنماضت نلعتناسنإلا ويام ١٥، "   ٢٠٠٥.  

،   اضقلا لالقتسال يبرعلا زكرملا    . ٢٧ يـبرعلا زـكرملا    "ةاماحملاو ء
ةـمواقم ىـلع يرصـملا ءاضقلا ثحي ةاماحملاو ءاضقلا لالقتسال           

ويام ١٩، "ءاضقلل ىلعألا سلجملا طوغض  ٢٠٠٥.  
٢٨ .  ، ربمتبس ٥مويلا يرصملا  ٢٠٠٥.  
٢٩ .       ، قوـقح   تاـمظنم "ةاماحملاو ءاضقلا لالقتسال يبرعلا زكرملا  
يرصـملا ءاضقلا فرشب ساسملا نم رذحت       ناسنإلا ـن  ٢٩،  "  ربمفو  

٢٠٠٥. 
قوـقحل ةيرصـملا ةمظنملا     "،  ناسنإلاقوقحل ةيرصملا ةمظنملا     . ٣٠
ىلع ءاضقلل ىلعألا سلجملا ثحتو ةاضقلا تانامضب بحرت         ناسنإلا  

ربمفون ٣٠، "هفقوم يف رظنلا ةداعإ   ٢٠٠٥.  
،  راشتسملا . ٣١ يكم دومحم راشتسملا      ، يسيواطسبلا ماشه راشـتسملا      

ةـمكحم سيـئر بـئا      ن بصنم نولغشي ةثالثلاو ،يريضخلا دومحم     
ةـلودلا نـمأ ةباين فرط نم قيقحتلا بحس ارخؤم مت دقو            . ضقنلا

ةـعبرأ كلذ دعب ضرعت نكل      . هب مايقلل تاقيقحتلا يضاق ىلإ هلاسرإو     
لالـج ىـيحيو يكم دمحأ       :مهو ءارجإلا اذه سفنل نييحالصإ ةاضق       

سيئرـل باوـن ةـعبرألا ءالؤهو ةلابرد يجانو رابجلا دبع مصاعو            
   .ضقنلا ةمكحم

٣٢ .       ، تاـمظنم نماضـت    "ةاماحملاو ءاضقلا لالقتسال يبرعلا زكرملا
رياربف ٢٠، "رصم ةاضق عم يندملا عمتجملا  ٢٠٠٦.  

قوـقحل ةيرصـملا ةمظنملا      "،ناسنإلاقوقحل ةيرصملا ةمظنملا     . ٣٣  
باون نع ةناصحلا عفر رارق ءاغلإ ىلإ كرابم سيئرلا وعدت           ناسنإلا  
  ."ضقنلا ةمكحم ءاسؤر

، لا ةديرج ليلحت عجار . ٣٤ ليربأ ٤ و٣مويلا يرصم  ٢٠٠٥.  
٣٥ .     ، يئاضـقلا فارشإلا    "ةاماحملاو ءاضقلا لالقتسال يبرعلا زكرملا  

 -ةيسايسـلا قوـقحلا ةـسرامم نوناـق ءوـض يف تاباختنالا ىلع            
ويلوي ٢٤، "تايصوتلا  ٢٠٠٥.  
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٣٦ .       ، رمتؤـم تايصوت    "ةاماحملاو ءاضقلا لالقتسال يبرعلا زكرملا  
ىـلع فارشإلا يف يندملا      عمتجملا تامظنمو مالعإلاو ءاضقلا رود      

ربوتكأ ٢، "تاباختنالا ةبقارمو   ٢٠٠٥.  
ماشـه راشـتسملا ،يكم دمحأ راشتسملا ،يكم دومحم راشتسملا           . ٣٧

       ، يعافرلا ىيحي راشتسملاو يريضخلا دومحم راشتسملا ،يسيواطسبلا
  .ةاضقلا يدانل يفرشلا سيئرلا

تاـساردل ةرهاـقلا     زكر، م رظنالدجلا كلذ نع لصفم ريرقتل       . ٣٨  
، ناسنإلا قوقح ءاضقلا لالقتساو تاباختنالا ةهازن  نع  ،٢٠٠٥.  
،    رظنا . ٣٩ لاـثملا ليبس ىلع نـم ،موـيلا يرصـملا          ىـلإ    ٣   ١٢ 
  .٢٠٠٥ويام

٤٠ .  ، وينوي ٤مويلا يرصملا  ٢٠٠٥  
٤١ .  ، رياربف ٢٧زميات كرويوين  ٢٠٠٦ 
ةيروتسدلا ةمكحملا ماكحألا ةعومجم  ،ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا          . ٤٢

  ، ويلوي   ٨ايلعلا اصلا ٢٠٠٠  دـلجملا ،ق     ١١/١٣مقرـب ةرد    ،  ، ص  ٩ 
اهيلي امو٦٦٧  .  
،   ءر . ٤٣ يـف  "تاباختنالا ىلع لماكلا يئاضقلا ف    ارشإلا"دمحم فو  ، 

يعربلا   داجن   ةـعامج ،ةرهاقلا ،يباختنالا ماظنلا حالصإ       ،)فارشإ(   
 ، اهيلي امو٢٢٦، ص ١٩٩٨ةيطارقميدلا ةيمنتلا  .  

  .قباسلا عجرملا . ٤٤
٤٥ .    ، ،   "ةماعلاتاباختنالا ةهازن تانامض    "يملح دارم قباسلا عجرملا  ،
  .١٦٥ص
ءاضعأ يف اهرفاوت بجي يتلا طورشلا نوناقلا ددحي        ": ٨٨ةداملا   . ٤٦

. ءاتفتـسالاو تاـباختنالا مـكحت يتلا ئدابملا كلذكو ،بعشلا سلجم          
تاـئيهلا ءاضـعأ فارـشإ تـحت متـت نأ بجي تيوصتلا ةيلمعو              

  ".ةيئاضقلا
لـبق ناملرب   لا اهدمتعا يتلا نيناوقلا نأ ةمكحملا تددح كلذ عمو         . ٤٧
  .تاباختنالا ءاغلإب رثأتت مل ةيمسرلا ةديرجلا يف اهمكح رشنت نأ

ماعل   ١١٧مقر نوناقلا اهمكحي ةيرادإلا ةباينلا       . ٤٨ لدـعملاو   ١٩٥٨   ،
ماعل   ١٢مقر نوناقلاب    ىواعدـلا يـف قيقحتلاب ةفلكم ةباينلاو       . ١٩٨٩ 

  .ةلودلاب نييندملا نيلماعلا دض ةيبيدأتلا
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ماعل   ٧٥مقر نوناقلا ا    همظني ةلودلا اياضق ةئيه    . ٤٩ لدـعملاو   ١٩٦٣   
ماعل   ١٠مقر نوناقلاب    ةـلودلا حلاصم نع عافدلاب ةفلكم يهو   ١٩٨٦   ،

  .   مكاحملا مامأ
يف دفولا  لاثملا ليبس ىلع        رظنا . ٥٠ ويلوي   ٢٥ و ٢٤  اذـه  . ٢٠٠٣ 

اهيلع للد  يتلا و ،اهسفن ضقنلا ةمكحم لخاد تاماسقنا ثدحأ مكحلا            
يـف أـطخل ةيئانجلا ةرئادلا مامأ ةمكح        ملا سيئر هب مدقت يذلا نعطلا     

ةمكحم سيئر نأل ً ارظن نعطلا ةيئانجلا ةرئادلا تضفرو         . تاءارجإلا
يـف دفولا     رظنا(نعطلا اذه لثمب مدقتلل ةفص ةيأ هل سيل ضقنلا            ١٢ 

  ).٢٠٠٤رياربف 
ةداملا يف    ١٩٧١روتسد نإ    . ٥١ هنم ١٧٥  ةيروتسدلا ةمكحملا فلك        
  .ةيروهمجلا سيئر نم رارقب ةرداصلا نيناوقلاو نيناوقلا ريسفتب ايلعلا

٥٢ .     ، سرام   ٧ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا  ٢٠٠٤    ، ةيمـسرلا ةديرجلا  ،
، ١٠مقر  ةيناثلا ةعبطلا سرام ٩   ٢٠٠٤.  
اهتاصاصـتخاو ةيئاضـقلا تائيهلا نوناقلا ددحي        " :١٦٧ةداملا   . ٥٣

دـحأ لقن وأ نييعت مكحت يتلا تاءارجإلاو طورشلاو اهليكشت ةقيرطو           
  ".اهئاضعأ 

ىدـحإ تـماق اـمنيح ً اليلق لدجلا ةدح تأده كلذ نم مغرلاب               . ٥٤
مـت لاـقم يف      –ينلع راكنتساب  ةيرادإلا ةباينلا ءاضعأ نم تاديسلا           

ربمفون   ٢٤يف هرشن    مويلا يرصملا يف     ٢٠٠٥  ريوزت نم مت امل      -    
اذـه هـيلإ ىدأ اـمو اهيلع فرشت تناك يتلا ةيباختنالا ةرئادلا يف              

نأ عـم كـلذو ،يطارقميدلا ينطولا بزح        لا حشرم زوف نم ريوزتلا    
ةعامج   حشرم ناـجللا ةـيبلاغ يف ةمقلا ىلع ناك نيملسملا ناوخإلا       
  .ةديسلا كلت ةعاجش مهسفنأ ةاضقلا ىيح دقلو. ةيعرفلا

ًاضيأ رظنا . ٥٥ يف دفولا      ويام   ١٨  يذلاو   ٢٠٠٥  ناـيب ىلإ هيف دنتس     ا 
  .لدعلا ةرازو

يلوي٣يف يبرعلا  ةديرج يف ريرقتلا رشن مت          . ٥٦ يرصملاو ٢٠٠٥و    
ويلوي ٢يف  مويلا   ٢٠٠٥. 

٥٧ .  ، ربمتبس ٤فسويلازور  ٢٠٠٥.  
٥٨ .  ، ربمتبس ٦يرادإلا ءاضقلا ةمكحم  ٢٠٠٥. 
مكاحم مامأ مكحلا ذيفنت فقو بلط ميدقت ىلع موقت ةينوناق ةروانم            . ٥٩

           ، رداصـلا مـكحلل يذيفنتلا رثألل تقؤملا قيلعتلا ةيغب يداعلا ءاضقلا
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هـنأل ارظن هيف رظنلاب صتخم ري       غ يداعلا ءاضقلا نأ نيح يف كلذو      
  .يرادإلا ءاضقلا نم رداص
ىـلع دعاـس اـمم كلذ ناك يروفسفلا ربحلا عون ةءادرل ًارظن              . ٦٠
  .ةرم نم رثكأ تيوصتلا

، ةفيحص . ٦١ مارهألا ربمفون ٢١   ٢٠٠٥.  
، ةفيحص . ٦٢ مويلا يرصملا ربمفون ٢٠   ٢٠٠٥.  
نيرـيثملا  –ةـماعلا ناـجللا ءاسؤرل ةبسنلاب لاحلا وه اذه ناك            . ٦٣
روهنمدو يقدلا رئاودل   –لدجلل  –ةـعونتم رداصـمل اقفو    –مت ثيح   .  

 اـقفوف . تاوـصألا رصـح ةـيلمع يف ري       وزتلا تايلمع نم ريثكلا   
   ، ربمفون   ٢٦مويلا يرصملل يقدـلاب ةماعلا ةنجللا سيئر نإف       ٢٠٠٥   ،

بدتنم روهنمد ةنجل سيئرو ،تاونس   ٣ذنم بعشلا سلجم ىدل بدتنم        
  .ناكسإلا ةرازو ىدل راشتسمك

، يرصملا  . ٦٤ ربمفون ٢٦مويلا  ٢٠٠٥.  
راشتسملا رظنا . ٦٥ و يكم دومحم     ،    راشـتسملا   يسـيواطسبلا ماشـه   

 ، ربمفون ٢٨ةمألا توص  ٢٠٠٥.  
، راشتسملا . ٦٦ يبرعلا ،يسيواطسبلا ماشه ربمسيد ٤   ٢٠٠٥.  
  .قباسلا عجرملا . ٦٧
  .ةيعيرشتلا تاباختنالل ةبسنلاب ةيلحملا تاونقلا ضعب كلذكو . ٦٨
زكرملا عقوم ىلع حاتم . ٦٩ تنرتنإلا ىلع     org.cihrs.www  
  .ةيعيرشتلا تاباختنالل نيتريخألا نيتلحرملا ءانثأ ةصاخو . ٧٠
ةصاخ   –نيفظوملا لقن مت     . ٧١ متو تيوصتلا ناجل ىلإ تالفاح يف       –   

ينطوـلا بزـحلا حشرم حلاصل تيوصتلاب حصنلا يف مهيلع ديدشتلا           
  .يطارقميدلا

دامللًاكاهتنا دعي ام وهو . ٧٢ ةيسائرلا تاباختنالا نوناق نم٢١ة    .  
ءاضـقلا لالقتسال يبرعلا زكرملا ريرقت لاثملا ليبس ىلع          رظنا . ٧٣  

 ١١"ةـلداع ريغو ،ةيدايح ريغ ،دويق الب ةيسائر تاباختنا        " ةاماحملاو  
  .٢٠٠٥ربمتبس 

، لا . ٧٤ ربمسيد ١٨دفو  ٢٠٠٥.  
٧٥ .  ، ربمفون ٢٨ةمألا توص  ٢٠٠٥.  
  .قباسلا عجرملا . ٧٦
٧٧ .  ، ربمسيد ٢-١رصم ةضهن  ٢٠٠٥.  
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قباسلا عجرملا ،يكم دمحأراشتسملا . ٧٨  .  
قباسلا عجرملا ،يسيواطسبلا ماشهراشتسملا . ٧٩  .  
٨٠ .  ، ربمسيد ١٩ةمألا توص  ٢٠٠٥.  
٨١ .  ، ربمسيد ٢٩روتسدلا  ٢٠٠٤.  
قبس امرظنا . ٨٢  .  
  .قباسلا عجرملا . ٨٣
٨٤ . ، ربمسيد ١٢ رصم ةضهن  ٢٠٠٥.  
٨٥ .  ، ربمتبس ٢مويلا يرصملا  ٢٠٠٥.  
٨٦ .  ، ربمسيد ٤يبرعلا  ٢٠٠٥.  
  .قباسلا عجرملا . ٨٧
  .قباسلا عجرملا . ٨٨
٨٩ .  ، ربمسيد ١٨دفولا  ٢٠٠٥.  
  .قباسلا عجرملا . ٩٠
٩١ .  ، ربمسيد ١٨رصم ةضهن  ٢٠٠٥.  
نيطسلف ىلإ نيبقارم كلذ عم لسرت نأ نم رصم عنمي مل ام وهو              . ٩٢

اينازنت ىلإ وأ يوبابميز ىلإو٢٠٠٦رياني يف    .  
قوـقحل ةيرصملا ةمظنملا    " ،  ناسنإلاقوقحل ةيرصملا ةمظنملا     . ٩٣
ختنالا ةنجل وعدت   ناسنإلا فارـشإلا ىلع ةقفاوملا ىلإ ةيناملربلا تابا        
ربمتبس ٢٧، "تاباختنالا ىلع يلودلاو ينطولا  ٢٠٠٥.  

٩٤ .  ، ويام ١٥دفولا  ٢٠٠٥.  
  .قباسلا عجرملا ،دفولا . ٩٥
٩٦ .   ، ليربأ   ٢٤يبرعلا وه ةيسنجلا يرصم وهو اطع دمحم       ٢٠٠٥   ،

ربمتبس ١١تاءادتعا يف اوكراش نيذلا نييباهرإلا دحأ   ٢٠٠١  
  .قباسلا عجرملا . ٩٧
، لا . ٩٨ ربوتكأ ٢مويلا يرصم  ٢٠٠٥.  
  .قباسلا عجرملا . ٩٩
١٠٠ .  ، ربمسيد ١٩مويلا يرصملا  ٢٠٠٥.  
ربمفون ٢٣يف رداصلا نايبلا  . ١٠١  ٢٠٠٥.  
١٠٢ . ، ربمفون ٢٧ يبرعلا  ٢٠٠٥.  
١٠٣ .  ، ربمسيد ١٨دفولا  ٢٠٠٥.  
١٠٤ .  ، رياربف ١٨رصم ةضهن  ٢٠٠٦ 
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١٠٥ .       ، يـبرعلا زكرملا   " ةاماحملاو ءاضقلا لالقتسال يبرعلا زكرملا
ةنجل لاسرإل نيينوناقلل ةيلودلا ةنجللا وعدي ةام احملاو ءاضقلا لالقتسال 

سرام ١٩، "رصم ةاضق ةمزأ نأشب قئاقحلا يصقتل  ٢٠٠٦. 
١٠٦ .  ، ليربأ ٨رصم ةضهن  ٢٠٠٦ ، دفولاو ليربأ ٦،   ٢٠٠٦. 
١٠٧ .  ، ربمسيد ٣١مويلا يرصملا  ٢٠٠٥.  
لـيربأ رهـش ةيادب يف بشن يذلا عارصلا هيلإ راشأ ام وه             و . ١٠٨
ةرايز يضراعمو راصنأ نيب    ٢٠٠٦ دفو   ستـيار ناـمويه ةـمظنم          
ةاضقلا يدانلناسنإلاقوقح ةيامحل  H.R.Wشتوو   دـعب اريخأ نكل  .  

ي بنجألا لخدتلا عيجشتب ةاضقلا يدان تمهتا يتلا      -ةموكحلا نم طغض  
مت -رصمل ةيلخادلا نوئشلا يف  .ةرايزلا ءاغلإ  
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  القضاة واالنتخابات
  عاد والدالئل واجلذور األب:االنتخاباتخطاب نزاهة 

  
 

                         
          

  

  
نيناوقلاو ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق لوح ىلاحلا عارصلا هيلإ ىهتني امع رظنلا فرصب 

ةحبذم - ١٩٥٤ذنم ىلوألا ةرملل ،اوحجن دق ةاضقلا نإف ،تاباختنالا ىلع فارشإلل ةمكاحلا 
شب مهتيضق ليوحت ىف- ةلودلا سلجم ةبسانمب ،ةماع ةيسايس ةيضق ىلإ مهلالقتسا لامتكا نأ  

ىف اهن إلوقن ن أنكمي ،ةاضقلا ةكرح نأ ريغ . ٢٠٠٥ىف ترج ىتلا تاباختنالا ةلسلس 
تمكح مث نمو ،ىسايسلا ماظنلا ةينبب ةلصلا ةقيثو تقولا سفن ىفو ،ةيباقن ريخألا ليلحتلا 

                                                 
  .)رصم(ركفلا خيرات ىف ثحاب *
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  .اياضقلا هذه نأشب مهباطخ ريبك دح ىلإ
ماع ذنم ةاضقلا حرط سيئر هحتتفا ىذلا لوألا ةلادعلا رمتؤم دقع ءانثأ – ١٩٨٦ 

ةريخألا مهتكرح ىف نيزرابلا نيبلطملا لقألا ىلع- ةيروهمجلا ةطلسلا نوناق ليدعت :  
لوانتي ىذلا ،ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم نوناق ليدعتو ؛هب ةلصتم ىرخأ نيناوقو ةيئاضقلا 

ةلاح ءاهنإ ةيضقو لب ةلصلا تاذ ىرخألا نيناوقلاو ،ىرخأ ءايشأ نيب عارتقالا تاءارجإ  ،
ماظنلا ةقورأ نم بلاطملا هذه لوح راوحلا لاقتنا دهش٢٠٠٥ماع نكلو . ئراوطلا    -
مهبتك ىف ةاضقلا تاباتكو - نيلوئسملا نم هريغ وأ ةيروهمجلا سيئرل ةعوفرملا تاركذملا  

  . ماعلا ىأرلا ةحاس محتقتل ،مهيدان نع ةرداصلا" ةاضقلا"ةلجمو 
اضيأ رثؤي صاقتنالا اذه نأو ،صوقنم ءاضقلا لالقتسا نأ ىلع حاجنب ةاضقلا للد دقو 

. )١(روتسدلا ىف درو ام فالخ ىلع ،تاباختنالا ىلع فارشإلا ىف مهلمعل مهتسرامم ىلع
ةيئاضقلا ةطلسلا ىلإ عارتقالا ىلع فارشإلا لاكيإ لخدأ دق١٩٧١روتسد ناكو  ناكو . )٢( 

ناجللا ىف ةيئاضقلا تائيهلا ءاضعأ ضعب بادتنا ىلع رصتقي تقولا م ظعم ىلمعلا قيبطتلا
ةاضقلا نم ةدودحم ةعومجم مهنأ نع الضف . ةرشابملا ريوزتلا تايلمع نع اديعب ،ةماعلا

ةطخ نمض ايفرش ارصنع رمألا عقاو ىف مهلمع نوكي ىلاتلابو ،ةيلخادلا ريزو اهراتخي 
ةيعرفلا ناجللا نم عارتقالا قيدانص ملست ىلع ايلمع مهتمهم ترصتقا امك. ساسألاب ةينمأ  
  . جئاتنلا نالعإو تاوصألا زرفو

. تاباختنالا ةلكشمب اهلاجرو ةيئاضقلا ةعامجلا ةداق نم ريثك لغشنا نيحلا كلذ ذنم
ىئاضقلا فارشإلا ميظنت ةيضق- نآلا ىتح ريخألاو-  لوألا ةلادعلا رمتؤم ىف تريثأف  )٣( 
ةودن نع تايصوت تردص مث ؛ةيباختنالا ناجللا عيمجةاضقل ا سأري نأب ،تاباختنالا ىلع  

بترتي ىروص فارشإ اذه هعضوب ىئاضقلا فارشإلا نأ دكؤت ١٩٩٠وينوي ىف ةاضقلل   
اهلماكب تاباختنالا تاءارجإ عضو بجي هنأو "هيف ةماعلا ةقثلاو ءاضقلا ةبيهب ساسم"هيلع   ،

نيبخانلا لوادج ميظنتو رئاودلا ميسقتب اءدب " ةيئاضقلا ةطلسلا صاصتخاو فارشإ تحت
ةسائرب ،ةاضقلا ىدان ةرادإ سلجم دعأ ،ةودنلا تايصوت ىلع ءانبو . جئاتنلا نالعإ ىتحو
ىلإ ةهجوم ةركذم )٤(ءاضقلا لالقتسا ةيضقل رصاعملا زمرلا ،ىعافرلا ىيحي راشتسملا  ،
ةيلمع ةباجتسا ةيأ قلت مل دوهجلا هذه نأ ريغ.)٥(ةيروهمجلا سيئر   .  

ةمكحملا ىلإ ىباختنا نعط ىلع ىنبم ةيروتسدلا مدعب عفد ليحأ ١٩٩١ماع ىفو   
ىضقت ىتلا ةرقفلا ةيروتسد مدعب ٢٠٠٠ويلوي ىف اهمكح تردصأف ،ايلعلا ةيروتسدلا   
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رصق دقو  .)٦("ةيئاضقلا تائيهلا ءاضعأ ريغ نم ةيعرفلا ناجللا ءاسؤر نييعت زاوج"ـب
اهدحوعارتقالا ةيلمع ىلع ةاضقلا فارشإ مكحلا ىلع فارشإلا مهل حاتأ هنكلو )٧(   عيمج، 

ىقاب ىلع ةرطيسملا ،ةيلخادلاب عفد ام وهو ٢٠٠٠ماع تاباختنا ىف ةماعلاو ةيعرفلا ناجللا   ،
ىف " هبتشملا"نينطاوملا تلتاق ثيح ،ةيباختنالا راقملا ةرصاحم ىلإ ،تاباختنالا ةرادإ بناوج 

ةيسايسلا اياضقلا ىف مكحلا رود نم ةاضقلا لو حتف. لوخدلا نم مهتعنمو ،ةضراعملل مهئامتنا
ريغ ةمواقملا وأ ؤطاوتلا امإ مهيلع حبصأ نأب اوريضأ مهنوك نع الضف ،نايع دوهش ىلإ 

  . فرطك ماعلا ىأرلا رصب تحت اوحبصأو ،مهتبيه عايضو ةيدجملا
ىلع ةاضقلا بلاطم ضرع ىلع عجشت ىسايسلا خانملا ىف تالوحت ٢٠٠٥ماع دهش مث   

تالتكتو ةيسايس ىوق بناج نم ىطارقميد باطخ دوعص دالبلا تدهش ثيح ،ماعلا ىأرلا 
نع عفادت تناك ،ةنماك ةريثك تاعامج ترهظف . ةيتاوم ةيلود فورظ ىف ،ةديدع ةيعامتجا

يطارقميدلا نيسدنهملاو ،تاعماجلا لالقتسا ةكرح لثم- ةنيعم بلاطم  ىلع - مهريغو ،ني    
ةيراسي ىوق لمش ،ىسايسلا رهاظتلل ةمظتنم ةسرامم تأدب امك . ةيسايسلا ةايحلا حطس

تاراعش ىرخأب وأ ةجردب اعيمج عفرت ،نيملسملا ناوخإلا ةعامج نع الضف ،ةيموقو 
ىعيرشتلا لصفلاو ةيروهمجلا سيئر مكح ةدم ءاهتنا بارتقا ةيفلخ ىلع كلذ لك . ةيطارقميد
 ٧٦ةداملا ليدعت نع ةي روهمجلا سيئر نالعإ لظ ىفو ،نيبراقتم نيتقو ىف بعشلا سلجمل

ىلع حبصأ نأ هيلع بترت ىذلا رمألا ٢٠٠٥رياربف ىف هاقلأ باطخ ىف ،روتسدلا نم   ،
تاباختناو ةيروهمجلا سيئرل اباختناو ةروكذملا ةداملا ليدعت ىلع ءاتفتسا دهشت نأ دالبلا 

  . ماع مامتها لحم ةاضقلا بلاطم تحبصأ ىلاتلابو. رهشأ ةتس نوضغ ىف ،بعشلا سلجم
باطخ ةيواز نم تاباختنالا ىف ةاضقلا ةكراشم ةيضق ددصلا اذه يف لوانتنفوسو   

، . اهنأشب مهبلاطم نع اعافد نلعملا ةاضقلا بلاطملا هذه دودح نيبتتس كلذ لالخ نمو
رودلا اذه روهظب تحمس ىتلا ةيسايسلا ةينبلا ملاعم نيبت وه مهألاو .. اهل ةئوانملا ىوقلاو
  . ماعلا لاجملا ىف ءاضقلل زيمملا

  
  تاباختنالا ةهازن ةيضقو ءاضقلا لالقتسا ىبلطم نيب ةقالعلا: الوأ

ةيردنكسإلا يدان ةاضقل ةيمومعلا ةيعمجلا ذنم نيبلطملا نيب رشابم لكشب ةاضقلا طبر 
ليربأ١٥ىف ةيناثلا  ءاضقلا ىف ةيذيفنتلا ةطلسلا مكحت بعلي فيك ةفلتخم قرطب اوتبثأ دقو .  

ىريرقت ىف نأشلا اذهب درو ام رظنا(تاباختنالا ريوزت ىف ايساسأ ارود ىحاونلا ضعب نم   
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هدصر ام دكؤيو ). قحلملا ىف ةيسائرلا تاباختنالاو ءاتفتسالا نع قئاقحلا ىصقت ىتنجل
 ، لعفلاب فدهيو ،رثؤمو لعاف ةيئاضقلا ةطلسلا نوئش ىف ةيذيفنتلا ةطلسلا لخدت نأ ةاضقلا

، ا ةطلسلا ةرطيس ىلإ ،ىرخأ ءايشأ نيب تاباختنالا ىلع مهفارشإ ةيلمع ىلع ةيذيفنتل
نع الضف ،ماظنلل ايسايس " ةمئالم"ةبختنم سلاجم ليكشت ىلإ ةفرصنملا اهتدارإل مهعاضخإو 

ىلع ةصيرح ةيبلغأ نيب ن ومسقنم عقاولا ىف ةاضقلا نأ نيبي امك. ةلقتسملا مهتكرح ةقاعإ
اهمض ىف تايلآلا هذه تحجن ةي لقأو ،تاباختنالا ىلع اهفارشإ ةهازنو ءاضقلا لالقتسا
  . ماظنلا فصل

روتسدلا هيلع صني ام ببسب نيتيضقلا نيب الصأ طابترالا ماق ،ىرخأ ةهج نم ،نكلو 
ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكح رودص دعب اصوصخو ،تاباختنالا ىلع ةاضقلا فارشإ نم 

ىف ،عضولا اذه ل ظ ىف ةيوق ةحلصم ماظنلل حبصأ لاحلا ةعيبطبف. ٢٠٠٠ماع هيلإ راشملا 
ىف خراص لكشب فشكت ام وهو "ةبسانم"جئاتن نالعإل مهضعب وأ ةاضقلا ىلع طغضلا   ،

ةاضقلا عيزوت ىف مكحتلا ىلإ ةجاح ىف ماظنلا حبصأو . ٢٠٠٣ىف تيرجُأ ةيليمكت تاباختنا 
. تاباختنالا جئاتن ىلع ةرطيسلل ةينمألا ططخلا ززعي امب ،ةيعرفلاو ةماعلا ناجللا ىلع
ام وهو ،ماظنلل ةحلم ةرورض حبصأ ةاضقلا ضعب داسفإ ن إكلذ ىلع ءانب لوقلا ن كميو
نأ ىعيبطلا نمو . اهعيسوت وأ مهفوفص نيبو مهتاطلس ىف لخدتلا تايلآ ىلع ظافحلاب ققحتي

نم هيلإ ىضفي امل ارظن ،اضيأ اياضقلا رظن ىلإ داسفإلا اذه رثأ دادتما نم ةاضقلا ىشخي 
لدابتملا معدلا ىلع ةمئاقلاو ،ىذيفنتلا زاهجلاو ةاضقلا ضعب نيبةمئاقلا طباورلا زيزعت   .

ةيذيفنتلا ةطلسلا مكحت ةلأسم ةفلتخم لاكشأب راثأ تاباختنالا ىلع ةاضقلا فارشإ نإف اذكهو 
  .ءاضقلا ىف

تايعمجلا ىف درو امع الضف ،ةيسائرلا تاباختنالاو ءاتفتسالا ىريرقت رشن ىضفأ 
ةدناسم ىلإ ىدأ امب ،نيتيضقلا نيب ةقالعلاب طشنلا ماعلا ىأرلا في قثت ىلإ ،ةاضقلل ةيمومعلا
زيزعلا دبع ايركز راشتسملا لاق امك وأ . ءاضقلا لالقتسا بلطمل رداصملا ةددعتم ةعساو
رفسأو "اهنع عفادتو لب ،ةمألا اهانبتتو ةمألا لمأ تحبصأ مكبلاطم: "ةاضقلا ىدان سيئر  ،

ةاضقلا بلاطمل ،كرابم سيئرلا مهيف امب ،ةسائرلا ىحشرم عيمج نيمضت نع اضيأ طغضلا 
متي مل نوناقلا ليدعت نأ ريغ . )٨(لوألا ةلادعلا رمتؤم ىف تدرو نأ قبس ىتلاو ،مهجمارب ىف
  .نآلا ىتح
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ةاضقلا فقاومسييستةيضق : ايناث    
ةيمسرلا مالعإلا ةزهجأ تدمعت ،مهبلاطم لجأ نم ةيجاجتحالا ةاضقلا ةكرح ةيادب ذنم 

ةينويزفيلت تاونقو ةدياحم تاعاذإو ةضراعم فحص دوجول ارظن نكلو . )٩(اهيلع ميتعتلا
ةديدجلا ةيعامتجالا تاعامجلاو ةيفراعملا ةيسايسلا ىوقلا ضعب ةعباتم نع الضف ،ةيئاضف 

نايب رشنب هتداعك ةموكحلا مالعإ ىفتكاو . ةحجان ةطلسلا دوهج نكت مل ،ةاضقلا ةكرحل
تفلل عقاولا ىف ىدأ امب ،هقايس ىلإ ةراشإلا نود ،هيلإ ةراشإلا قباسلا ىلعألا ءاضقلا سلجم  
  . اهيلع ميتعتلا ىرجي ةلكشم دوجو ىلإ مالعإلا اذه ىف راصحنالا اياحض هابتنا

ىسايسلا موجهلا أدب ،تاباختنالا ةظحل ىف ةاضقلا زكرم ةوقل ارظنو ،ميتعتلا لشفل ارظن 
نع ربعت بلاطم اهرابتعاب ةاضقلا بلاطم ضر ع متف. مهفقاوم ةنادإو مهتدحو ميطحتل مهيلع

 ، فحصلا ىف ريوزتلا ةاضقلا حضفي نأ ىمسرلا مالعإلا ركنتساو ،ةصاخلا مهحلاصم
  . ةسايسلاب مهبناج نم الاغتشاو ءاضقلا ديلاقتل ايفانم هرابتعاب

ىلإ ىمري ىذلا باطخلا اذهل ةيمومعلا مهتايعمج ىف نوجتحملا ةاضقلا ىدصت دقو 
اهنإف ،مهصخت تناك نإو ةاضقلا بلاطم ن إلوقلاب ،ايعامجو ايدرف ،مهباقعل اديه مت ،مهتنادإ

سلجم وضع ،رباص دمحأ ةملك ىف ،ءاضقلا لالقتسا نوناقف ،لكك عمتجملا حلاص ىف اضيأ 
ىدان باطخ ليم ظحالن نأ نكميو . )١٠("ةنينأمطلاو ةزعلا نطاوملل ققحي"ىدانلا ةرادإ 

مهقح نع ةحارص عافدلل ،هيلع اهتاسسؤمو ةطلسلا راصنأ موجه دادتشا عم ،ايجيردت ةاضقلا 
  ".ةسايسلا ىف مالكلا"ىف 

ةاضقلا بابش ضعبل ةداحلا تارابعلا نأب ةموكحلا ىدانلا سيئر نأمط ةيادبلا ىفف 
امك ". هنع اعانتما وأ ايلخت سيلو لاعفلاو ىقيقحلا فارشإلا ىلع ميمصتلا"وه اهب دوصقملا 

، "مهف ،ةمئاقلا تاطلسلا ىلع ءادتعالل اياون م هيدل تسيل ةاضقلا نأ اهردق ةموكحلل نوفرعي
ضفر لب ". حالصإلا ةريسمو رارقتسالا ىلع مهصرحو ةاضقلا ةمكح ىف قثت ىه املثم
اوناك ةاضقلاو ... اهتابلقتو ةسايسلاب نأش ةاضقلل سيل: "الئاق ةاضقلا عامتجال ةضراعملا دييأت
لس نم اءزج نولظيسونولازي الو   ، اهناطلس ىلع صرحت ] ةطلس مهو[ةلودلا تاط
ةاضقلاو "نييرخألا نيتطلسلا ةماركو ناطلس ىلع اهصرح ردقب اهتماركو اهلالقتساو  ،

تافالخلا قوف عافترالا ىف مهتبغرو ةاضقلا دايح مارتحا ىلإ نوعلطتي "لامجإلاب 
رارقتسالا قيقحت ىف ةبغرلا نم عبني مهفقوم نأ نع ضاق نم رثكأ ربع دقو . )١١("ةيسايسلا
كسمتلا عم ،ةيذيفنتلا ةطلسلا عم مادصلا نم دحلا ىلإ هجتي فقوم وهو . ةيعرشلا ديطوتو
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  .تاطلسلا نيب عازنلا ىف ةيلخاد ةلأسملا رابتعاو ،بلاطملاب
رصم ةاضق يدان سيئر زيزعلا دبع ايركز راشتسملا مدقت ةيناثلا ةيمومعلا ةيعمجلا ىفو 

تاباختنالا ماظن حالصإو ... ةلودلل حالصإ وه ىئاضقلا حالصإلا"نأ اررقم ،ىرخأ ةوطخ 
ىسايسلا حالصإلا باطخ لخاد ةاضقلا باطخ اعضاو"حالصإلا ىف ةيوازلا رجح وه امك . ، 

رادصإ لبق ةاضقلا نيب مكاحملا ىف [ةلوادملا "، و"ةمألا بلاطم ىه ةاضقلا بلاطم"نأ 
كلذب اعضاو )١٢("رصم نامأ مامص" ةاضقلا":انتدحو "، و"ةيطارقميدلا ساسأ]... ماكحألا  ،
نوزتبي ةاضقلا ن إلوقلا ىلع ادرو . ةينطولاو ةيطارقميدلا ةكرحلا بلق ىف ةاضقلا ةكرح

الو قحب بلاطن نحنو . ميدق وه لب فورظلا ببسب ازازتبا سيل انبلطم"نإ لاق ،ماظنلا 
ةدايزب ال ءاضقلا لالقتساب بلاطن نحن . ةيوئف بلاطم وأ ةيصخش حلاصمب بلاطن
  . )١٣("تابترملا

، )١٤(ىدانلا سيئر اهنم رذح ىتلا اهتيساسحل ،ةيسائرلا تاباختنالا ءاضقناب هنأ عقاولاو
 رظنا(مهيدانو ةاضقلا ىلع موجهلل لاقتنالا نم لح ىف اهسفن ربتعت ةطلسلا تحبصأ 

، ). قحلملا تلت ىتلا ةثلاثلا ةيمومعلا ةيعمجلا ىف زيزعلا دبع ايركز راشتسملا لعف در ناكو
قح نع ةحارص عافدلا ،ةيباينلا تاباختنالا ىف ةاضقلا ىلع ةطرشلا طابض تاءادتعا 

، : "ىسايسلا نأشلا ىف لخدتلا ىف ةاضقلا اروظحم سيل وهو ،ةسايسلا ىف ثيدحلاب اننومهتي
ىف ريكفتلا نم انومرحي نأ نوديري . انلمعب قلعتي اميف طقف انثدحت اننكلو. ةنطاوملا قح وهو
هنأب هف ًاقرف ةمث نأ امك". نذإ باهرإلا هنإ... اننطو  رع دقو ،ةسايسلاب لاغتشالا نيب  
": ةسايسلا ىف ثيدحلا"الصاوم لاق امك . ةسايسلا ىف ثيدحلا نيبو ،بازحألا ىلإ مامضنالا
فسألا عم ءاوهلا ىف قلط ... سيئرلا ديسلا اهقلطأ ىتلا حالصإلل ةوعدلا نم نحن نيأ"  ي مالك
لمعلا اذه ديرن الو ءاضقلا :ةيلاعلا انتصنم انيفكت : "لوقلا ىلإ ىهتني هنكلو". ديدشلا

  . )١٥(]"تاباختنالا ىلع فارشإلا[:
امبر ،ليجستلل تايئاضفلا لوخد ىلع ضعبلا ضارتعاب تأدب دق ةيعمجلا هذه تناكو 

 نأ ىعداو ىلوألا ةيمومعلا ةيعمجلا ىف ككش ىذلا ءاضقلل ىلعألا سلجملا فقومل اساكعنا
ىربك ةيبلغأب تيوصتلاب رمألا ىهتنا دقو . ةاضقلا نم اونوكي مل اهورضح نمماريثك 

ةمجهلا ءدب مغرب ،ماعلا ىأرلا ةبطاخم ىف رارمتسالا ىأ ،تايئاضفلا روضح حلاصل 
  . ةداضملا

ةطاسبب وأ ،ةاضقلا ةكرح ىف ةيلاكيدار رثكألا حانجلا ىريضخلا دومحم راشتسملا لثميو 
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ىف ةاضقلا معدل " بعشلا"ىداني ذخأ اذكهو . هتقيقح ىلع عارصلا ةهجاومىلإ اليم رثكألا 
امك ". تالقتعم الو ئراوط الب ةرحلا بوعشلا ةيقبك شيعن نأ ديرن"اننأ دكأو . مهبلاطم
هلالغأ كفتو هدارم ققحتي ىتح رارمتسالا : مكنم بلطي بعشلا: "بعشلا مساب ةاضقلا بطاخ
نأل ةوعدم اهلك بعشلا ىوق نكلو ". دحأ نم ةياصو الب هماكح رايتخا ىف ارح حبصيو

تسيل اهنكلو ". هلك بعشلا ةكرعم اهنكلو مهدحو ةاضقلا ةكرعم تسيل ةكرعملا"نأل كرحتت 
ةريسم ىلإ وعدم هرودب سيئرلاف ،تاطلسلا عماج سيئرلا دض ةكرعم لاح لك ىلع 

ىلإ ىضاقلا اعد ،ةاضق لا ىلع ءادتعالا ءازإو. )١٦(اهبرخت ىوقلا زكارم عدي الأو حالصإلا
فرشو هب رخافت كردص ىلعًاماسو"هباصأ ىذلا ىذألا رابتعا  ملح قيقحت لجأ نم هنأل ...  

ةاضقلا ءامسأب " ىرخف لجس ءاشنإب بلاطأ ىنإو. هتماركو هتزعو هتيرح لاني نأ ىف بعشلا
داهشو ةيحضتو ءادف اهنكلو ،ةناهإ تسيل تاباصإلاف)١٧(تاءادتعالل اوضرعت نيذلا نم ة ، 
  . بعشلا نولثمي ام ىنعمب ةاضقلا ىلاتلابو ،بعشلا ةيضق لجأ

. ىسايس رود هبناوج دحأ نم وه تاباختنالا ىلع ةاضقلا فارشإ نإف لاوحألا لك ىف
ادحأ عنقت ال ةيعرش ءافضإ ىف هلخدتل عضاخلاو صوقنملا فارشإلا اذه مدختسي ماظنلاف 

مهتناكمو ةاضقلا ةعمس باسح ىلع ،ةيلخادل ا ةرازو اهريدت ىتلا ةيلاتتملا هتاباختنا ىلع
رودب ةاضقلا مايق ىلع سيل عقاولا ىف عارصلاف . )١٨(ارارم اوركذ امك مهتنهمب ةلصلا ةقيثولا

ةاضقلا ةكرح سييستدعاصت ن إلوقلا نكميو . رودلا اذه ةعيبط ىلع لب ،همدع نم ىسايس  
ىف ءاضقلا مادختسا نيب لصا حلا طابترالا ىلع ءانبف. ىلصألا سييستلا اذهل لعف در وه

ةاضقلا ىلع ماظنلا ةنميهل صاقتنا لك حبصأ ،ءاضقلا لالقتسا صاقتناو ريوزتلا ةيطغت 
سلج نيحف . هبناج نم ةفعاضم دوهجو ماظنلل ةيسايس رئاسخ ىلإ ىدؤي هنأل ،ةيسايس ةيضق
ةطلسلا ىلع نا ك ،ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكحل اقفو ةيعرفلا ةيباختنالا ناجللا ىف ةاضقلا

جراخ تاوق دشحب عارتقالل نيبدتنملا نيفظوملا ىلع ةرشابملا طابضلا ةنميه لدبتست نأ 
هذه هريثت امع الضف ،هلك ملاعلا نم عمسمو ىأرم ىلع انلع نينطاوملا لتاقت ناجللا 

  . نمألا تاوقل ةديازتم ةيهارك نم تامادصلا
ةطلسلا تايلاعفو دودحف . تاباختنالاب بسحف لصتت ال ةسايسلاب ةاضقلا ةقالع نأ ريغ

اه ؤادأو ،اهتاذ ىه اهلالقتسا ىدمو ،ىواعدلا نم هرظنت ىذلا لاجملا كلذ ىف امب ،ةيئاضقلا
ةلأسم كلذ لك .. تاباختنالا ىلع فارشإلا لثم ،اهيلإ لكوت ىتلا ةيفاضإلا فئاظولا فلتخمل
عيرشتلا ناكم نع الضف ،هتا ذ دح ىف ،ىروتسدلاو ىنوناقلا ،عيرشتلا نأل ،فيرعتلاب ةيسايس
عضو ىف الإ ىسايسلا اهعباط دقفت ال ىهو . ةيسايس ةلأسم كلذ لك ،ةيسايسلا ةينبلا نم الصأ
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ىسايسلا ماظنلا نأ لاحلاو . اهب املسم تاطلسلا نيب تاقالعلا هيف حبصت ،رقتسم ىسايس
نحطي ،ةطلسلاو ة يعرشلا نم نيطمن نيب رقتسم ريغ نزاوت ىلع الإ موقي ال  هتعيبطب مئاقلا
ام وهو . ةلودلا تاسسؤم لخاد تاعارص مئاد لكشب ريثيو ،ةاضقلا اهنم ، ةريثك ةينهم تائف
  . نآلا هلوانتنس

  
  ةيسايسلا ةينبلا ىف ةاضقلا ةكرحل ةيوينبلا روذجلا: اثلاث

ةينوناقلا ةيعرشلل ابيج ١٩٥٢ويلوي ماظن اهب ءاج ىتلا ةطلسلا رارقتسا ذنم ةاضقلا لكش   
ءادتباو الصأ ةيعرشلا نم طمنلا اذه ىلع موقي ال ماظنلخاد تظفاح ةطلسلا نأ كلذ .  

دحأ ،ةنيعم دودح ىف ،هلالقتسا ربُتعا ثيح ،لالقتسالا نم ريبك ردق ىلع ىرصملا ءاضقلل 
ءاشنإب هتاطلس نم عاطتقالاب ريبك دح ىلإ طابضلا ةطلس تفتكاف . ماعلا ماظنلا تازكترم
رمألاو - ىرادإلا ءاضقلا ةباقر نم اهلامعأ ضعب نيصحتو ةيئانثت سالاو ةيسايسلا مكاحملا  

تارارق ضعب نصحي لاز ام ءاضقلا ناك نإو ،ريبك دح ىلإ ١٩٧١روتسد هنم دح ريخألا   
، - ةدايسلا لامعأ نم اهرابتعاب ةي روهمجلا سيئر ةماعلا ةباينلا ىلع ةرطيسلا نع الضف  
ةيندملا اياضقلا ىف لصفلا ىلوتي ىذلا ،ىد اعلا ءاضقلا نإف مث نمو. نآلا ىتح ةمئاقلا

هل ضرعت ام فالخب ،تالاحلا مظعم ىف ةطلسلل رشابملا لخدتلا نع اديعب لظ ،ةيئانجلاو 
نم ةماعلا ةباينلا هل تضرعت امو ١٩٧١روتسد رودص ىتح ،دويق نم ىرادإلا ءاضقلا   ،

ةدايس ةركف ىلع موق ت ةيعرف ةفاقثب نيظفتحم ةاضقلا لظ انه نمو. نآلا ىتح قاب ،قاحلإ
نيكردم ،مهل كرُت ىذلا قاطنلا ىف اهل اقفو نولمعيو ،ماظنلا ةيجولويديإ نع فلتخت ،نوناقلا 

  .مهلمعب طيحت ىتلا دويقلل تقولا سفن ىف
   
  :بالقنالاو نوناقلا نيب ىسايسلا ماظنلا ةيجاودزا) أ(
ىلإ كلذ عجريو . ىرخأ ةهج نم ةلكشمو ،ةهج نم ماظنلل ةرورض بيجلا اذه مايق دعي

: تامظنملا نم نيعون نيب ىلصأ جاودزا ىلع موقي ويلوي ماظن هماقأ ىذلا مكحلا ماظن نأ
 ، ةصصختملا حلاصملاو تارازولا لثم ،ةفلتخم فئاظو ىلوتت ،ةنلعم ةيمسر تاسسؤم

حئاول ىلع ةرورضلاب موقت تاسسؤملا هذهو . تاعماجلاو ،ةيلهألا تايعمجلاو ،تاباقنلاو
نم ةسسؤم يرادإ ءاضق ةئيهب ةلودلا سلجمو ىداعلا ءاضقلا ربتعيو . اهلمع مكحت نيناوقو

ىفظوم عم مهتاعازنو ،دارفألا نيب تاعازنلا لحت ىتلا ىواعدلا ةرادإب صتخت ،عونلا اذه 
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عونلاو . ةيدرفلا مهقوقحب قلعتي اميفضعبلا مهضعب عم ةلودلا ىفظوم تاعازنو ،ةلودلا 
ماظنلا ىف ةمكاحلا ةيسايسلا بازحألا راودأ ضعبب موقت هذهو : ايلعلا نمألا ةزهجأ وه ىناثلا
  . ماظنلا حلاصم ققحي امب ةينلعلا تاسسؤملا هذه فييكت ىلوتت ثيح ،ىطارقميدلا

ىسايسلا ماظنلا ءادأ عاقيإ نع ةيلوئسملا ةزهجألا هذه ىلوتت ،نلعم ريغ لكشبف 
ةيعامتجالا تارتوتلا عيمجلح ىف لخدتت نأ بلطتي ام وهو ،ةماع ةفصب ىعامتجالاو   

وأ ماعلا عاطقلا عم ةيلامعلا تالكشملاب اءدب ،ةصاخلا اهلئاسوب اهفالتخا ىلع ةيسايسلاو 
بصانملا ىلوتب ءاهتنا سيلو ،ىداصتقالا طاشنلل ةحاتملا ةيرحلا ىدمو ،لامعألا لاجر 

نينيعم دارفأ مايق ةلقرع ىلع مهلئاسو ىوطنتو . تاعماجلا ىف نيديعملا نييعت لب ،ةفلتخملا
وأ بزح - ام ةئيه لحل ةينوناق ججح بيترت وأ ،ةينوناقلا ةيحانلا نم اعورشم ربتعي طاشنب   

امب ،ةطلسلل ىرسلا بيترتلل همارتحا مدع ىلع كاذ وأ درفلا اذه باقع نع كيهان - ةيعمج   
ىلع رصتقي ال اهطاشن نإف اذكهو . اهترطيس تابلطتم نم دعي باهرإلا نم اماع اوج عيشي
  . لكك دالبلا عاضوأ بيترت ىلإ دتمي امنإو ،ةضراعملا عمق

امإ ققحتي امنإو ،ىنوناق لكشب سرامي ال ايلعلا نمألا ةزهجأل ىسايسلا رودلا نإف اذكهو 
 ، اهلاجم ىف لك ،ةينعملا ةنلعملا تاسسؤملا ىلإ تارارقلا رادصإ لاكيإ وأ ،رشابملا عمقلاب

نأ عيطتست اذهبو . مهنييعت ىف دي اهل ناك ىتلا ،تاسسؤملا هذه ءاسؤر هيجوت لالخ نم
نييعت مدع نإف الثم اذكهو (ماظنلا نمأ تارابتعا قفو ةزهجألا هذه فلتخم ةكرح نيب قسنت 

 ، ةينمأ تاميلعت ىلع ىنبم هنأ مغرب ،ىلاعلا ميلعتلا ريزو وأ ةعماجلا سيئر هذختي ام ديعم
  ). اذكهو

تابلطتم نيب رمتسم لاكاكتحالا نم ةلا حب ىسايسلا ماظنلا زيمتي عضولا اذه لظ ىف
نيلماعلا تاعاطق عيمجهنم ىناعت ،ةلودلا تاسسؤمل مظتنملا لمعلا تابلطتم نيبو نمألا   

ىف اهنكلو ،نمألا ةزهجأب مهتلصل ءالؤه ضعب ديفتسي وأ ،اهعم نيلماعتملا نع الضف ،اهيف 
نمألا تابلطتم نأ نم كاكتح الا جتنيو. ماظنلا لمع مكحت ىتلا ةيساسألا ةقيقحلا لاوحألا لك

فقاوملل صاخلا اهريدقت ىوس دعاوق الب اهنأل طبضلاب ،اهنينقت ليحتسي هذه ةعساولا 
ىلع لمعلا ةنيعم ةظحل ىف ىرت ىتلا تانزاوتلا ةعيبطلو ،ىرخأل ةظحل نم ةريغتملا 

  . هنود ةلوليحلا وأ ،اهمايق
ةلوزعم ةعومجمب ىتأ ويلوي ما ظن نأ ىلإ جاودزالا اذه عجري ،ةيخيراتلا ةيحانلا نمو

روسج دم لالخ نم مكحت نأ اهيلع ناك ىلاتلابو ،ىسايس ريهظ الب ،ةطلسلا ىلإ طابضلا نم 
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مهتزهجأ ةرطيس تحت مهعضوو مهب اهقاحلإ طرشب ،عمتجملا ىف ةفلتخم تامظنمو ىوق عم 
اهتنميه نود لوحي ،ىسايس غارف نم دلوت ام امئاد ةطلسلا هذه ةلكشم تلظ دقف. ةينمألا  

ويلوي ةطلس تعس دقو ". ىعيبط ماظن"ىلإ اهلوحت ىأ ،ىشمارجلا ىنعملاب ةيجولويديإلا 
ىلع تقلطأ ،ةطلسلا ةدودحم ةيندملا تاسسؤملا نم ديزملا قلخب كلذ ىلع بلغتلل ١٩٥٢  

هبش جذومنل اقفو ،هب اهقاحلإو ". ةفاحصلا ةطلس"ىمسي ام اهنم ،تاطلس بقل اهضعب 
  . ىتاروبروك

نأل ،ماظنلل ىنمألا بلقلل تالكشم ةراثإ ىلإ امئاد ليمت " تاودألا"هذه فلتخم نأ عق اولاو
اهنع ءانغتسالا لعجي ةناصحلا نم اردق اهتربخ اهحنمت ثيح ،ىرورض اهتاطلس زيزعت 

نوسدنهملا اهب موقي ىتلا راودألاب مايقلا نمألا ةزهجأل لكوي نأ عيطتسي ال ماظنلاف . اليحتسم
ىف لخدتلا لواحي نأ هعيطتسي ام ىراصقو ،تاعماجلا ةذتاسأ وأ ةاضقلا وأ نوماحملا وأ  
ةطلسلاو ذوفنلا نم ردقبو ،لالقتسالا نم ردقب ايلعف تائفلا هذه عتمتت ىلاتلابو . مهتارارق
ىتأت اريثأت رثكألا تاجاجتحالا نأ ةفدصلا ليبق نم سيلو . ةبختنم ةمظنم ةيأ ريثكب قوفي

تائفلا هذه ىلع ةرطيسللو . اهصاصتخا ىلإ اهذوفنب نيدت ،ةبختنمريغ ةيعون تائف نم ابلاغ 
اههيجوتل اهنوئش ىف لخدتلا ىلعو ةهج نم اهعمق ىلع ةردقلاب ماظنلا ظفتحي ،اهتاسسؤمو 

ىرخأ ةهج نم"بسانملا"لكشلاب  بناجلا وه ماظنلا ةعيبط نم رخآلا بناجلا نإف اذكهو . ، 
ىلع ةرغصم تابالقناب مايقلا ىلع ةردقلاب امئاد هس فنل ظفتحي نأ ىلإ ةجاحلا ىأ: ىبالقنالا

نوناقلا تارغث ىلإ هتجاح نإف ىلاتلابو ،رخآل نيح نم ةيمسرلا هتاسسؤمو ةنلعملا هتيعرش 
ةسالس ربكأب لمعي جاودزالا اذه لعجل ،هسفن نوناقلا ىلإ هتجاح نع لقت ال " هتيزرت"و
  . ةنكمم

هتزهجأ بناج نم لخدتلا نوناقلا قيعي الأ لك شلا اذهب لمعلا ىف ماظنلا رارمتسا بلطتيو
ىتلا لئاسولا ضعب هسفن روتسدلاو نوناقلا نوكي ىلاتلابو . هتاسسؤم ةطشنأ ىف ةيرسلا
، . اهفادهأ قيقحت ىف ىنمألا اهبلقو ةيذيفنتلا ةطلسلا اهلمعتست ءاضقلا حبصي اضيأ ىلاتلابو
ام وهو ،هتاسايس ءارجإ ىف ما ظنلا تاودأ دحأ هدحو نوناقلا ىلع موقت ةسسؤم هرابتعاب
  .ةلادعلا رومأ ىف رخآب وأ لكشب لخدتلا هل حاتي نأب ققحتي

ىف ةطلسلل لئاهلا زيكرتلا لالخ نم ةطلسلل ىعقاولا بتارتلا اذه ىلاحلا روتسدلا سكعيو 
 ، ةزهجألا اهسأر ىلع ،ةفلتخم ةيرادإ ةزهجأ لالخ نم اهسرامي يذلاةيروهمجلا سيئر دي  

ال امك ،تاطلسلا لصف أدبم ىلع صني ال ىلاحلا ىروتسدلا ماظنلا نأ كلذ . ايلعلا ةينمألا
تاضيوفت ىلع لصحيو ،ةعساو تايحالصب ةيروهمجلا سيئر عتمتي ثيح . ايلعف هيلع موقي
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سيئر ةفصو ةيذيفنتلا ةطلسلا سيئر ةفص نيب عمجي هنأ امك . بعشلا سلجم نم ةيئانثتسا
ةداملا صن قفو كلذو ،تاطلسلا نيب امكح هلعجت ىتلا ةلودلا نيب دودحلا ىعري : ٧٣ 
عطاق لكشب ةيلومش اهسفن ةغيصلاو.)١٩ (ىنطولا لمعلا ىف اهرود ةيدأت نامضل تاطلسلا   :

راودأب ةفلتخملا تاطلسلا بعلت ،لماشو ددحمو دحاو " ىنطو لمع"دوجو ضرتفي صنلاف 
ال ،تاطلسلا نيب لمعلا ميسقت ةركف ىلع روتسدلا موقي ىلاتلابو ،هفارشإ تحت هيف ةنيعم 

دهشم ىف راودألا هذهل تاطلسلا ءادأ هدحو ةيروهمجلا سيئرب صنلا طينيو . اهنيب لصفلا
، "ىنطولا لمعلا"اذه نم سيئرلا ناكمف . نطاوملا ال ،نطولا هروحم ،مظتنم دحاو دحوم
لصفل ا أدبم امنيبموقي لباقملابو . ىحرسملا طاشنلا ىف جرخملا ناكمك ،فيرعتلا مال فلأب
  .ةيدرفلا تايرحلا ةلافك ةفسلف ىلع تاطلسلا نيب

  
  :ىسايسلا ماظنلا لخاد ءاضقلا ةطلس دودح) ب(
وأ . ىسايسلا ماظنلا اذه لخاد ءاضقلا عضو ىلإ لقتنن نأ عيطتسن كلذ ىلع ءانب

، ناهجوهل ماظن لظ ىف نوناقلا ةدايس أدبم قنتعي ىذلا بيجلا اذه اهيناعي ىتلا تالكشملا 
نميهملا سيئرلا عضو سكعي نوناقلا نأ الوأ ظحالن نأ نكميو . ةرورضلاب ىبالقنا امهدحأ

هتطلس رشابي سيئرلا نوناقلا لعجي اذكهو . اضيأ ةيئاضقلا ةطلسلا ىلعوتاطلسلا ىلع 
عتمتي ىذلا ،لدعلا ريزو ىف ةلثمم ةيذيفنتلا ةطلسلا لالخ نم ءاضقلا ءازإ ةلودلل سيئرك 

   .)٢٠(ةيئاضقلا ةطلسلانوناقل اقفو ةديدع تاطلسب 
ريغو ةيمسرلا عمتجملا تاسسؤم ىقاب لثم مهلثم ،ةاضقلا عضخي ،ىلمعلا عقاولا ىفو 
ىف لخدتلا ىف ةرشابملا ةيحانلا نم كلذ لثمتيو ،ايلعلا ةينمألا تاسسؤملا طوغضل ،ةيمسرلا 
ةيساسحلا تاذ اياضقلا ةلاحإ ىلع لمعلا قيرط نع ،رشابم ريغ لكشب ءاضقلا لامعأ 

ةيذيفنتلا ةطلسلا قلخت امك .)٢١(اهنيعب رئاودل رخآب وأ لكشب ةطلسلا مهت ىتلا وأ ةيسايسلا  
بسح مهنيب زييمتلاو ةاضقلا ضعب ةلامتسال ءاضقلا لخاد ةصاخ ًاعاضوأو تاءانثتسا  

ةرطيسو لدعلا ريزو دي ىف ةراعإلاو بدنلا يتاد أعضوو ،روجألا توافت لثم مهئالو 
. نيدرمتملا باقعو ،مهنيب نم ةيلاوم تائف قلخ ضرغب ،ىئاضقلا شيتفتلا ماظن ىلع ريزولا

دجتسا ىذلاو ،ىرسلاو ىنلعلا نيب كاكتحالا اذه لثم ىلع اخراص اجذومن تاباختنالا تناكو 
  .٢٠٠٠ماع ذنم هيف افرط اوحبصأ ةاضقلا نأ هيف 

مهسف نأ ةاضقلا دجي رشابم ريغ لكشبف. كلذ زواجتي ءاضقلا ىف ماظنلا لخدت نأ ريغ
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ةصرفلا ةحاتإل ،ةدوصقم تارغثب ةئيلم وأ ،ةبيعم وأ ،ةضقانتم ودبت نيناوق قيبطتب نيبلاطم 
ىلعو ". نيناوقلا ةيزرت"مهتيمست ىلع ةفاحصلا تفراعت سانأ اهعضو ىلوتي ،ىنمألا لخدتلل 

 لاجم ةحاتإل اهتاذل ةدوصقم تاباختنالا نيناوق ىف امامت ةفورعملا تارغثلا نإف لاثملا ليبس
ف"ماظن الثم اهريغو ةطرشلا قيرط نع ماظنلا ةكرحل عساو  الب بخانلا ىلع " رعتلا

نيحشرملا ىبودنم ميلست مدع ىلع رارصإلا وأ ،ةمكح   م طباوض ةيأ نم ىلاخلاو ،قاروأ
، . ةيعرفلا قيدانصلا زرفل ةيمسر جئاتن ىروتسد راوعب اباصم نيناوقلا نم ريثك ردص لب
، ضعأ ضعب هيبنت مغرب ادمع ةيروتسدلا مدعب مكحلا نيحل تقولا بسكل ،بعشلا سلجم ءا
  . ءاضقلل ىعئارذلا مادختسالا ىف كلذب ةطلسلا تطروتف

لثم لمتحم حالسك نكلو ،تالاحلا لك ىف اهذيفنت ضرغب عضوت ال ىتلا نيناوقلا كانهو 
ثيح ب ،ىئاقتنا لكشب نيناوقلا ضعب قبطتف. رهاظتلاو رشنلاو ريبعتلا تايرح ىلع دويقلا

نيسوبحملا نع جرف   ي وأ ،اهيف قيقحتلا ظفح  ي ،سكعلاب وأ ،ةمكاحملل اياضقلا ضعب لاحت
موزللا تقو هحتف داعيل قيقحتلا ظفح مدع عم ،مهنع ج  رف  ي مث مهسبح دم  . ي وأ ،ةباينلا رمأب

نكمي ءاضقلا نع ةباينلا لصفو ماعلا بئانلل ةيروهمجلا سيئر نييعتو ةماعلا ةباينلا ةيزكرمف 
ةيلعفلا ةنميهلا لفكتتو . لقتسملا ىئاضقلا ماظنلا تالخدم ىف مكحتلا نم ةيذيفنتلا ةطلسلا

ةماقإب ةاضقلا بلطم يتأي انه نمو تاجرخملا ىف مكحتلاب ماكحألا ذيفنت ىلع نمألا ةزهجأل 
نوناقلا تاودأ حبصت نأ نوناقلل ىئاقتنالا قيبطتلا اذه ىدؤمو . مهل ةعبات ةيئاضق ةطرش

 ، وه ىذلاو ،روتسدلا ىف هيلع صوصنملا نوناقلا مامأ ةاواسملا أدبمب لخي امب تابوقع
  . اهسفن نوناقلا ةركف ساسأ

مهسبحو دارفألا باقع اهل حيتي ،نمألا ةزهجأ لخاد ةطلسلاب موعدم فرع دوسي امك 
 رتستي نيح ةيفاكلا ةيامحلا نمألا ىقلتيو ،ةطرشلا ماسقأ ىف ثدحي امك ىنوناق دنس ريغب ايلعف

موي نيرهاظتملا ىلع ءادتعالا ىف ثدح امك ،هسفنب مهمدختسي نيح وأ ،نيمرجملا ىلع 
ويام ٢٥يف ءاتفتسالا  سبح ايلمع تحاتأ ىتلا ةمئادلا ئراوطلا ةلاح نع كيهان ٢٠٠٥   ،

 ، مكاحملا لعجي هلك اذه . خلإىنوناق ماهتا ىأ الب انايحأ رشعلا زواجتت تاونسل فالآلا
حسفت نأ ىلع ،ةنيعم دودح ىف ىئاقتنا لكشب لمعتست ماظنلا ديب ةادأ درجمك ًانايحأ مدختست  
  .)٢٢(ةينوناقلا ريغ ىسايسلاو ماعلا نمألا ةنميه تاودأ نم اهريغل لاجملا

نأ نكمي ،تاباختنالا ىلع اوفرشي الأ ادبأ اوررقي مل ةاضقلا نأ رابتعالا ىف انذخأ اذإو 
، اودزا نم نمزم لكشب نوناعي ةاضقلا نأ ررقن عمتجملا تائف ىقابك ،نوطخسيو ،ماظنلا ةيج
مهنإف ىلاتلابو )٢٣(مهلمعل مهتسرامم ىلع ةيدادبتسالا ةطلسلا اهضرفت ىتلا طورشلا ىلع  ،
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ةناصحلا نم نيديفتسم ،ناكمإلا ردقب جاودزالا اذه ضيوقت ىلإ ىعيبط لكشب نوليمي 
ىلإ طخسلا اذه لقنل دجتس ا ام لعلو. اهتاذ مهلمع ةعيبط ببسب ،اهب نوعتمتي ىتلا ةصاخلا

ىلاوح ترمتسا ةديدع عاسم دعب ،تناح دق رييغتلا ةظحل نأ ىف لمألا عويش وه نلعلا 
ىلعألا سلجملا نيوكت اهنم ،بساكملا ضعب لعفلاب مهل تققح ،ةطلسلا عم " مهافتلل"نيدقع 

  . مهعم عازن ىف لخد ىذلا هتاذ ءاضقلل
  
  :ىسايسلا ماظنلا لخاد ءاضقلا عضو) ج(
هذه مايقف . ةغلاب ةيساسحبماظنلاب ةقحلملا تاسسؤملا نيب تاذلاب ء اضقلا عقوم زيمتي

لعجت اهئاضعأل ةيتاذ ةناصحو ،لالقتسالا نم اريبك اردق بلطتي اهلمعب ةسسؤملا / ةطلسلا
ةادألا وه مهتطلس ىف لخدتلا حبصيف ،ةبوعصلا غلاب ًارمأ مهدض رشابملا عمقلا مادختسا 

  . ةحاتملا ةديحولا
ءاضقلا حنمي ةينمأ ةينبو ةينوناق ةينب نيب ماظنلل ىوينبلا جاودزالا نإف ةماع ةفصبو 

، . ةزيمتم ةناكم ةيعبتلاو لالقتسالا نيب اطسو ازكرم عقاولا ىف ءاضقلا لتحي رابتعالا اذهبو
ىف ةياغلل قفوم ريبعت راشتناو روهظ دهش ويلوي ماظن نأ ةفدصلا ليبق نم سيلو . انيأر امك
وهو ،ةلصحملا هذه نع ريبعتلا وأ "ءاضقلا قفرم"  هقف نم دمتسم اذهو " ةلادعلا قفرم"،   ،
يرصملا ينوناقلا باطخلا يف رقتساو ،يسنرفلا ةلودلا سلجم ماكحأو يرادإلا نوناقلا  – 

ةيذيفنتلا ةطلسلا اهيدؤت ةمدخ ةلادعلا رابتعا ىلإ عزن صاخ يوطلس مهف ىلإ ةراشإلل امبر 
ةناصحو تازايتماب راطإلا اذه ىف عتمت ىذلا ،ءاضقلا قيرط نع نم ردقبو نيتنيعم   ،

  ". موزللا"تقو ةطلسلا لخدت عنمي ال لالقتسالا 
اهتطلس زيزعتل ةلودلا تاودأ مهأ دحأ لكشي ىرصملا ءاضقلا نأ كلذ ىلإ فضأ 

ماعلا هماظن ىف سبتقملا ،ىرصملا ىنوناقلا ماظنلا نأ ركذتن نأ ديفملا نم انهو . اهتيزكرمو
عيطتسي امم رثكأب ،اهتيزكرمو ةلودلا ةطلس معدو ةيزكرملاب مستي ،ىسنرفلا ماظنلا نم  
ةيبذاج ردصم )٢٤(نيثحابلا دحأ رظن ىف لكش ام وهو ،ىفرعلا وأ ىمالسإلا ىنوناقلا ثارتلا  
ىف ماظنلا ىعس اذهلو . ءاضقلا لالقتسا ةركف نع تعفاد ىتلا ةيرصملا ةوفصلل ماظنلا اذه
امك ماظنلا ناكرأ دحأ مهفصوب ،ةاضقلا ةناكم زيزعت ىلإ رصانلا دبع دهع د عب نلعملا هباطخ
د اصتقالا ريرحت تايلمع نأ كلذ ىلإ فضأ. ًافلس انيأر امك ةاضقلا ىدان سيئر راشأ
، ءاضق ديازتم لكشب بلطتت تحبصأ عازنلا فارطأ فلتخمل ةنامض ةباثمب نوكي القتسم  
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  .جراخلا نم لاومأ سوء ربالجتسال ةحلملا ةجاحلا عم ةصاخ ةفصبو
ايازملا لالخ نم ةاضقلل " اهريدقت"نع ريبعتلل رارمتساب ةيذيفنتلا ةطلسلا ىعست اذكهو 

امب ،مالعإلا لئاسو ىف ساسم ىأ نم ىئاضقلا لاجملا ةيامح نع الضف )٢٥(ةيلاملاو ةينيعلا  ،
ماك حأ رودص دعب ةاضقلا ضعب نجسل تدأ ىتلا ةققحملا داسفلا تالاح ضعب كلذ ىف

راشأ نم لوأ مه ةيمومعلا مهتايعمج ىف ةاضقلا ن إلوقلا نكمي هنأ ىتح ،مهدض ةيئاضق 
ةدايزب ىضاقتلا ءطب ةلكشم لح مدعب ةاضقلا بلطل ةلودلا تباجتسا امك . داسفلا اذه ىلإ انلع

ديزملاب جزلل كلذ ةطلسلا رمثتست نأ نم فوختلل لعفلاب رربم ةمث ناك نإو ،ةاضقلا دادعأ 
ءاضقلا مث ةباينلا ىف نيقباسلا ةطرشلاطابض نم  )٢٦(.   

ىلع ةاضقلا فارشإ ةيضقب ماعلا مامتهالا رسفت ىتلا ىه ةصاخلا ةناكملا هذه لعلو 
، ام ةوق وأ زايتما اهل ةئف ةيامحىلإ ةينمألا ةطلسلا ةهجاوم ىف ةجاح ىف سانلاف . تاباختنالا
نأ ةلودلا نمأ طباض عيطتسي ةطاس ببف. ةاضقلا  اهسأر ىلع ةليلق تائف ىف رفوتي ام وهو

 ، كلذ ىلإ جاتحي ال امبرو لب ،قودنص ىلع بدتنم فظوم ىلع برضلاو بسلاب ىدتعي
انه نمو . فظوملا اذه باهرإل فاك ريوزتلاب رماوألا رادصإو هدوجو درجم نإثيح 
ا ذهب مهتناصح عم مهفارشإ نإثيح ،تاباختنالا ىلع ةاضقلا فارشإ عضو ةيساسح ىلجتت 

ىلع ةمئاقلا ماظنلا ةبيهب ىدوي دق ،ماعلا باهرإلا ةلاح ل احضاو ادح اعم ناعضي لكشلا
  . باهرإلا ةسراممو نوناقلا قرخ ىلع ةردقلا

ةيروتسدو ةينوناق ايجولويديإ ىلع ،انفلسأ امك ،موقي ةاضقلا ىعو نأ نيح ىف هلك اذه 
ةروطخ ضراعتلا دادزيو . ةيتاروبروكلا ةينمألا ةلودلا ةيجولويديإ نع ةيلك ةفلتخم ةيعرف

هتناكم زيزعت ىف لالقتسا نم ءاضقلل هحنم ىذلا ردقلا نم ةدافتسالا ىف ماظنلا ةبغر ببسب 
مهفارشإ كلذ ىف امب ،ةزهجألا ال " تاسسؤملا"ةلودو نوناقلا مكح ىلع موقي هنأ ىعدي ماظنك 

ىلع انيأر امك بلقنا ءاضقلا سيدقت نأ ريغ . ٢٠٠٠ماع ىتح تاباختنالا ىلع ىروصلا 
  .ةاضقلا ةكرح هجاوي وهو ماظنلا

  
  :ءاضقلا جامدإ تالواحم عم ىسايسلا عارصلا) د(

لمتحي امم رثكأب هجامدإ تالواحم ةمواقم ىف ماظنلا عم ءاضقلل ةيساسألا كراعملا لثمتت 
ةمكحملا مكح نع اساسأ تأشن اهنإف ةيلاحلا ةمزألل ةبسنلابو . ةطلسلل ةينمألا تاططخملا ىف
ةطلس لظ ىف ايخيرات زيمتت ىتلا تاباختنالا تايلمع ىف ةاضقلاب جز ىذلا ايلعلا ةير وتسدلا
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ةداهشل اقفو ،الثمف . جرحلا غلاب عضو ىف مهسفنأ ةاضقلا دجو اذكهو. حضافلا ريوزتلاب ويلوي
ةاضقلا نيب عارصلا ىدأ )٢٧(ةمكحملا سيئرو ةاضقلا ىدان ةرادإ سلجم وضع رباص دمحأ  ،
فتهي نأ ىلإ ،هيف ةاضقلا ةراسخ مغرب ،تيوصتلا نم نيبخانلا ني كمت لوح ةطرشلاو
  . نمألا دض ةاضقلل نوبخانلا

ىلع ةاضقلا فارشإ ةيضقب ماعلا مامتهالا رسفت ىتلا ىه مهتناكمو ةاضقلا ةناصح لعلو 
ةطلسلا ةهجاوم ىف ةجاح ىف سانلاف . ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكح رودص ذنم ،تاباختنالا
. ةاضقلا اهسأر ىلع ةليلق تائف ىف رفوتي ام وهو ،ام ةوق وأ زايتما اهل ةئف ةيامح ىلإ ةينمألا

ىلع بدتنم فظوم ىلع برضلاو بسلاب ىدتعي نأ ةلودلا نمأ طباض عيطتسي ةطاسببف 
ريوزتلاب رماوألا رادصإو هدوجو درجم ن إثيح ،كلذ ىلإ جاتحي ال امبرو لب ،قودنص 

ن إثيح ،تاباختنالا ىلع ةاضقلا فارشإ عضو ةيسا سح انه نمو. ضرغلا قيقحتل فاك
دق ،ماعلا باهرإلا ةلاح ىلع احضاو ادح اعم ناعضي لكشلا اذهب مهتناصح عم مهفارشإ 

حبصأ اذكهو . باهرإلا ةسراممو نوناقلا قرخ ىلع ةردقلا ىلع ةمئاقلا ماظنلا ةبيهب ىدوي
نواعتلا "امهدحأ ،نيضراعتم نيب لطم نيب نيعقاو تاباختنالا ىلع رشابملا مهفارشإب ةاضقلا
نيكمتو ،نوناقلا قيبطت وأ ،طابضلا روتسد حور هيمسن نأ نكمي امل اقفو " تاطلسلا نيب
  .مهتدارإ نع ريبعتلا نم نيبخانلا

ىدؤت ةيسايس فقاومل ةاضقلا ماظنلا اهيف جردتسي ىتلا ىلوألا ةرملا نكت مل هذه نأ ريغ 
داحتالا تاميظنت ىف ةاضقلا جامدإ ىلإ اهسفنب ةطلسلا تعس تاينيتسلا ىفف . هيلع مهبالقنال
تررق اذكهو . ءاضقلا لالقتسا عم ىفانتي ايسايس المع دعي ال كلذ نأ تأرو ،ىكارتشالا
بلطم ةاضقلا مواق دقو . ةسايسلا ليبق نم دعت ال ةماعلا ةينطولا اياضقلا نأ اهسفنب ةطلسلا
ةلودو ءاضقلا لالقتساب ىداني ١٩٦٨ى ف نايب رادصإب ىكارتشالا داحتالا ىف مهجامدإ  ،

كلذ ىلع ماظنلا درف ،ىدانلا ةرادإ سلجم تاباختنا ىف ةاضقلا ةيبلغأ هلوح فتلا ،نوناقلا 
" ءاضقلا ةحبذم"ـب فرعي اميف ءاضقلل ىبسنلا لالقتسالا تبرض ةيروهمج تارارق رادصإب

ايسايس افقوم مهتمواقم تربتعاو ١٩٦٩ماع    . ةرتفلا تاحلطصمب" ايعجر"، 
ىف ءاضقلا جمد دعي مل فدهلا نأ ىف ءاضقلا نم ماظنلا فقومل ىساسألا روطتلا لثمتيو 

اباصم حبصأو ،ىوبعتلا جذومنلا نع هتاذ وه ىلخت ماظنلا نأل ،كاذنآ ديحولا ماظنلا " بزح"
ةينطو تاراعش ىوس عمتجملل ةيجامدإ ةيؤر ةيأ حرط نع زجعو ،ميسج ىجولويديإ رقفب 

طخس لحم ،ىئزج ريربت ىف طقف لب ،اهنيعب ةسايس ةيأ ريربت ىف اهتاذ دحب ديفت ال ةماع 
ةيرادإلا هتاودأ مادختسا درجم ماظنلا مامأ حاتملا حبصأ اذكهو . ةينمألا ةزهجألا ةنميهل ،مئاد
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ام رهوج وه اذهو ،هتاططخم ىف اهجامدإو "اهأشنأ ىتلا" تاطلسلا"راصح ةلصاوم ىف   ،
ىلإ لوحتلا ىم  ةيروتسدلا وأ ةينوناقلاةيعرشلا"س ةلودلا نينقت لاقتنالا اذه ىنعي امك ".  

ىنعي امب . تارغثلاب ةئيلملا صوصنلاو ةمكحملا صوصنلا نم لكب اهسفن ةيدادبتسالا
ماظنلا تاجايتحال ةينوناقلا ةغايصلا ىفو ،لدعلا ميظنت ىف ةيروحم ةراهمك نوناقلا مادختسا 

ةطلسلل ةيلاحلا عاضوألاب ديدشلا كسمتلا رسفي ام وهو ،ىرادإ راطإ ىف نكلو ،هتمادإو  
  . ةيئاضقلا

امادختسا كرابم ىنسح دمحم سيئرلا دهع دهش ،ايسسؤم ىنبملا س ييستلا اذه قوف
ةنجل ىف ةيسايسلا بازحألا ضفر ىلع دايتعالا لثم ،ةيسايس اياضق مسح ىف ءاضقلل اديازتم 

مكحب ةيمسرلا بازحألا مظعم تماق ثيحب)٢٨(بازحألا رارق ىف نعطلا ىلع ىنبم ىئاضق ،   
تارايت اهيف تلحفتسا نيح ،ةينهملا تاباقنلا ىلع قييضتلاو ؛هرود رظتني ىقابلاو ،ةنجللا 

بناوج رطخأ دحأ لعلو . ةيئاضق ناجل دي ىلع اهترادإ ىلإ اهضعب راص ىتح ،ةضراعم
إلا أدبم لاخدإ نم١٩٧١روتسد ىف دجتسا ام ءاضقلل ىسايسلا مادختسالا اذه  فارش  

 ، ةنمزم كاكتحا ةطقن كلذب تنوكتف ،ةيلخادلا ريزو ةياصو تحت تاباختنالا ىلع ىئاضقلا
  . ةيتاوملا ةصرفلا رظتني ،ةسايسلل انكمم الخدمو

اذه نع مجحت مل اهرودب ةيسايسلا ةيمالسإلا ةضراعملل ىمتنت رصانع ضعب نأ امك 
، بأ دماح رصن قيرفتب مكحلاوه تالاحلا رهشأ لعلو . كولسلا ةليسوك ،هتجوز نع ديز و

قيرط نع ةروشنملا راكفألا لاجم ىف ىلاتلاب مكحتلاو ،هريفكتل ،هسفن ىعدملا حرص امك 
راسيلا نمنوريثك حصفأ امك. ءاضقلا عفر قيرط نع ماعلا عاطقلا عيب فقول مهتين نع    
قشارتلاو ىسايسلا عارصلل ةيساسأ ةحاس ىئاضقلا لاجملا حبصأ اذكهو . ةيئاضق ىواعد
ركفلا زومر نم ازمر نوكي نأ ءاضقلاب ةفلتخم فارطأ تطانأ اذكهو . ةيسايس تاباطخب

ىسايس طمن نم ةيجولويديإ ةناصح اهيلع ىفضيو تاسسؤملا سدقي ىذلا ىدادبتسالا ىتلودلا 
  . ةهبش ىندأ الب

  
  :ةاضقلا ةكرح سييست روذج: تاجاتنتسا) ـه(
لاجملا لوخدل ةاضقلا ةيبلاغ دنع نم اك ليم دوجو هيمسن نأ نكمي ام قبس ام لك رسفي

لوح ضورفملا راصحلا نم جورخلاو مهتاطلس لامكتسا ىهو ،ةنيعم ةيواز نم . ىسايسلا
اذامل سيل ،انه راثت نأ بجي ىتلا ةيضقلاف . ثالثلا تاطلسلا نم ةطلسك مهصاصتخا ةسرامم
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م تاظحل ىفالإ هنولخدي ال اذامل لب ،نآلا ىسايسلا لاجملا ةاضقلا لخد لثم كلذ ىف مهلثم ةنيع   ،
لاجملا لخدت ىتلاو ةينهملا تاباقنلاك ةبختنم ةيوضع ىلع موقت ال ىتلا تامظنملا ةيقب 

  . ماظنلل ةريبك تالكشم ببستو رخآ ىلإ نيح نم ىسايسلا
ىلع نمألا ةزهجأ ةدايس ىلع موقي هنأل ،ماظنلا نأ ىف كلذل ىساسألا ريسفتلا لثمتي 

نيب رارمتساب مئاقلا رتوتلا راجفنا نود لوحينأ نايحألا مظعم ىف عيطتسي ،تاسسؤملا   
ىسايسلا ىدحتلا وأ ،نلعلا ىلإهلاقتناوةينمألا ةزهجألاو تاسسؤملا  لاحلا ةعيبطب هنكلو .  

نع اديعب ةاضقلا ظفحي ىذلا نزاوتلا نإف هيلع ءانبو . كلذ نع نايحألا ضعب ىف زجعي
مكاحلا ماعلا ىنمألا نزاوتلا امنإو ،رهوجلا ثيح نم ايروتسد انزاوت سيل تاونسل ةسايسلا 

نإف راصتخابو . ىرخألا عمتجملا ىوق نم ريثك ةكرح نود دوقعل لاح ىذلاو ،عمتجملل
فشكل ،ةصرفلا تحيتأ املك ىسايسلا لاجملا لوخدب ةدشب ةاضقلا ىرغت نوناقلا عاضوأ 

نع الضف ،اهنم د حلل ىندملا عمتجملا ىوق عم فلاحتللو ،لصاحلا ىنوناقلا عضولا تاروع
  . امامت عورشم رمأ وهو ،ةطلسك مهتناكم زيزعت

ةيعرشلا اهيف زتهت ىتلا تاظحللا ىف ىسايسلا لاجملا ىلإ ةداع ةاضقلا كرحتي اذكهو 
ةيعرش زيزعتل ةديدج تابلاطمب ءاضقلا فيلكت عم كلذ قفارت اذإ ةصاخ ،ماظنلل ةينمألا 

ريغ ةيروتسدو ةيسايسو ةينوناق ةينبب لعفل اب رصاحم ءاضقلا نأ ءوض ىفف. زتهملا ماظنلا
ليمي ،لاحلا ةعيبطب ،ةيعيرشت ةطلسب عتمتي ال هنأل ،اهريغي نأ هتطلس نم سيل ،ةيتاوم 
عبنم وه ىذلا ،ماعلا لاجملا ىف طشنيل رييغتلا حاير ممشت ىلإ نايحألا نم ريثك يف ءاضقلا 

تارهاظمو ،ةحدافلا ١٩٦٧ةميز ه دعب كلذ ثدح. ةيطارقميدلا مظنلا ىف ةيعيرشتلا ةطلسلا  
رودصو ،ةميزهلا نع نيلوئسملا ىلع ةففخم روهمجلا اهربتعا ىتلا ماكحألا ىلع جاجتحالا 

سرام ٣٠نايب  ىطارقميد هاجتا ىف تاحالصإب دعو ىذلا١٩٦٨  لمجم هلك اذه حرط دقف .  
ىذلا ةاضقلا نا يب نأ ةفدصلا ليبق نم سيلو. ةعجارملاو لؤاستلل ةيدادبتسالا ةيسايسلا ةينبلا

لوقي نأ لواح دقف )٢٩(هبلاطم ريربت ىف ،هسفن ماظنلا باطخب دهشتسا دق كاذنآ ردص  نإ، 
ةاضقلا ةكرح تدهش لثملابو . ةينمألا ةلودلا عجارت نآلا ىضتقت اهسفن ماظنلا تاراعش

ىنطولا باطخلاو ىطارقميدلا ىحالصإلا باطخلا نم لك ىلإ دانتسالا انيأر امك ةيلاحلا 
  . اهسفن ةطلسلا نع اردص نيذللا

لالقتسا نأشب باطخ لك نوكي ،ىسايسلا ماظنلا لخاد ءاضقلل صاخلا عضولا ءوض ىف 
وأ اديدهت رخآب وأ لكشب لثمي هنأ ام ردقب ،قمعب ايسايس اباطخ ،هردصم ناك ايأ ،ءاضقلا 

باطخ وأ تاعماجلا لالقتسا باطخ نم ربكأ ردقب امبر ،ةينمألا ىسايسلا ماظنلا ةينبل ايدحت  ،
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سيسي اينمأ هيلع ةرطيسلاو ىندملا عمتجملا جمد ىلع مئاقلا ماظنلاف . تاباقنلا نيوكت ةيرح
هذه عضي هنأل ،تناك ايأ ةيرسلاو ةي هفشلاو ةينلعلا" تاميلعتلا"نع لقتسملا كرحتلا عاونأ لك 

ةاضقلا كرح تو. اهتاذ ةيجامدإلا ةينبلا ددهيو ،ةينمألا ةزهجألا ةهجاوم ىف ةرشابم تاكرحتلا
ام اذه لعلو ،ىنمألا هماظنل ةناهإ ةباثمب اهتاذ دح ىف دعت ،ةزيمم ةناصحب هعتمتب زيمتي 

عورشملا "ةسايسلا ىف ثيدحلا"نإف اذكهو . ةاضقلا ىلع نمألا طابض ضعب ىدعت رسفي  ،
نم ريبك عمجت نع هرودصب حبصي ،زيزعلا دبع ايركز راشتسملا لاق اميف نطاوم لكل 

، رثكأ ةاضقلا  لكك ىبزحلا ماظنلا ةينب نأل ،بازحألا نم بزح نع هرودص نم ةيسايس
اهيلإ جاتحت ىتلا ةبختنملا ريغ حلاصملا تاعمجت نم فعضأ ،ةريبكلا ةنماكلا اهتايناكمإ مغرب 
ريغ ،ىسايسلا لاجملا حتفب ددهي طبضلاب هنأل ،ةاضقلا لثم ،اهيلع دمتعتو اهسفن ةطلسلا 

  .ديدحتلاب لاجملا اذه لثم اهنم نوكتي ىتلا ىوقلا روهظب ،الصأ مئاقلا
بناوجلا نم ريثك مده ىلع اضيأ تلمع ةاضقلا ةكرح نأب انه هيونتلا ردجي امبرو 

طامنأو هلالقتسا ةيدودحم فشكب طقف سيل ،ءاضقلا نأشب ةلودلا اهتجور ىتلا ةيجولويديإلا  
سيدقت نم عرف وهو ،ةاضق لا سيدقت ةيجولويديإ مدهب اضيأ نكلو ،هتارارقو هناينب ىف لخدتلا

نم سلجملا نيصحتل بعشلا سلجم سيئر تالواحم الثم عجار - هناكرألو هسفنل ماظنلا 
هدض فلتخم لكشب اهمادختسا نع الضف- اهريغو ةفاحصلا ىف دقنلا   .  

  
  ماظنلا دوهجو ةاضقلا ةكرح نيب ةيعرشلا ةمزأ: اعبار

تحبصأ اهنأ ام ردقب ،ةسايسلا ىف ايجيردت سمغنت اهسفن تدجو ةاضقلا ةكرح نأ كش ال 
". ةلادعلا قفرم"ىلع اهترطيس ديدهت ىلاتلابو ،اهنوئش ىف ةيذيفنتلا ةطلسلا تالخدت هجاوت 

طقف سيل . ةيجولويديإلاو ةيروتسدلا تاديقعتلاب ئلم وه لب ،اطيسب سيل لوخدلا اذه نكلو
لوخدل طيسب لك شب مهلهؤت ال ،اهب صاخ ىعرف باطخ اهل ةعامج ىف ةاضقلا لازعنا ببسب
، ،كرتعملا اذه مهلوخد نأل نكلو ،ةيسايس ةكرعم مهلالقتسا ىلع ظافحلا ةيواز نم ولو  
  . مهفقاومل نلعم جاودزا ىف مهيلع اهسفن سكعت ةطلسلا ىهجو جاودزا ةيضق لعجي

  
  :ةسايسلا نم فقوملاو ةيسايسلا فقاوملا براضت) أ(
ىسايسلا عارصلا لاجم ىفلوخدلل نيلايم ،ةلزعنملا مهتعيبطب ،ةاضقلا سيل نأ عقاولاو .  
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ثدحت ،ثالثلا ةيمومعلا تايعمجلا ىفف . مهنم نيريثك بارطضال ىدأ هلوخدل مهرارطضا
اذه ىف هلمع بجي ام نأشب اريثك ةفلتخم ىؤرب نكلو ،ةاضقلا بلاطمل نيديؤم ابيرقت عيمجلا 

سيئر دن ع نم ءىش لك اهيف كرحتي رصم نأ ىفيفع دمحم راشتسملا ىأرف. ددصلا
لالقتسا ققح هنأ هل لجسيس خيراتلا نأب هعانقإل هل هجوتلا ىلاتلاب بجيو ،ةيروهمجلا 
نولمأي مهنكلو ،تاباختنالا ىلع فارشإلاب نومزتلم لاوحألا لك ىف ةاضقلا نأو ،ءاضقلا 

ن إميكحلا دبع ديسلا راشتسملا لاقو . بجاولا اذهل مهترشابم لالخ مهنع جرحلا عفر ىف
ققحن ىتح ... نوعلا دي مهل دمنو ريذاعملا مهل سمتلنو انماكح عم حصانتن"نأ انيلع 

ال هنكلو ،ةيطارقميدلا ىنبتي ىسايس فقوم وهو ". انعو اهنع هـللا ىضري ىتلا ةيطارقميدلا
ءادتعالا عيطتسن ال انن إلاقف ،ديسلا تعفر راشتسملا امأ . مكاحلا حصن الضفم ،اهتاودأ ىنبتي

، ىرخألا تاطلسلا ىلع  فارشإلا ةيفيكب قلعتي اميف ةءانبلا تاحارتقالا مدقن نأ هكلمن ام لكو
  .)٣٠(اهتيلوئسم ةيعيرشتلا ةطلسلا لمحتتو ،مهريغو نيفقثملا لثم انلثم

مهيدان لوخد عم ةاضقلا ضعب باصأ ىذلا بارطضالا حضوي فقوم زربأ لعلو 
ىف ةكراشملا نأ ىأر دقف . نيدلا دعس تحدم راشتسملا ةملك ىف لثمتت ىسايسلا عارصلا

رهظت مل ةياهنلا ىفو ،ىساسألا ةاضقلا بجاو وهو ،اياضقلا ىف لصفلا تلطع تاباختنالا 
ىف ترشُن ةيندتم تاحيرصتل ةاضقلا ضرعت امنيب ،بعشلا اهدارأ ىتلا ةروصلاب تاباختنالا 

ة وعدلل ةمدقمك اذه لقي مل هنأ مهألاو. ةاضقلا ضعبل تاباختنالا ريوزت بسُنو ،فحصلا
مدعب ،اهتمرب تاباختنالا ىف مهسفنأل ةاضقلا جز مدعب لوقلل امنإو ،ماظنلل مالستسالل 

، .. )٣١(روتسدلا ريغتي ىتح تانامض الب اهيف ةكراشملا ةطقنلا هذه ىف ،ةسايسلا نع دعبلاف
  .ايسايس ءاضقلل ماظنلا مادختسا نع اضيأ دعبلا هل ةبسنلاب لمشي

  
  :ةيئارجإلا ةيعرشلاو ةيطارقميدلا ةيعرشلا نيب ةاضقلا) ب(

ماظنلا نم فقوملا ةيجاودزا ةلأسم ةدحب ريثي ةاضقلا ىدان طاشن لمجم نأ عقاولا 
عارص ىلإ مهيدان لالخ نم ةاضقلا فقاوم تدأ دقف . اهسفن ةيئاضقلا ةطلسلاب أدبنلو. امومع
ةيئاضقرصانع نم ةلكشملا ةيسائرلا ةنجللا عمو ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا عم ةدحلا ديازتم   .
وهو . تاباختنالا نأشبو.. قئاقحلا ىصقتل ةنجل ليكشت هقتاع ىلع ىدانلا ذخأي ىلوألا ةرمللف

نعطلا تاءارجإ نم اءزج لاحلا ةعيبطب سيلو ،نوناق ىأ ىف هيلع صوصنم ريغ ءارجإ 
ةيئاضقلا ةطلسلا ىف ايلخاد ءارجإ ىتح الو ،اهنأشب ام رارق ذاختا وأ تاباختنالا ةحص ىلع 
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نأشب ةاضقلا عم قيقحتلا ن إ ثيح. ميلس وحن ىلع مهتابجاول ةاضقلا ءادأ نم ققحتلاب قلعتي
لصفي نأ وه ةاضقلا ىدان هلعفي نأ عيطتسي ام ىصقأو . ىئاضقلا شيتفتلا ةطلس نم مهلامعأ

ىف ىفيظولا لوصفملا عضوب ساسم ىأ كلذ ىلع بترتي نأ نود ،هتيوضع نم ضعبلا 
  .ءاضقلا كلس

نم ريثك معدو ،هركذ قباسلا ىسايسلا طاشنلاب ةموعدم ،ىدانلا فقا وم نإف كلذ عمو
قلخي ،ةدشاحلا ةريخألا ةيمومعلا هتايعمج ءوض ىفو ،ةيطارقميدلا ىندملا عمتجملا تاسسؤم 

ةناكمب حيطت ،ةاضقلا ىلع ةيبدألاةطلسلا ىف احضاو اجاودزا   prestige ىتلا تاسسؤملا  
لدعلا ريزوو ىلعألا ءاضقلا سلجم لثم "ةلادعلا قفرم"ىلع ةرطيسلا ىف ماظنلا ةادأ ربتعت   ،

نادأ اذإ الثمف . ءارتهالا نم ديزملاب لعفلاب ةزتهملا ماظنلا ةروص بيصتو لب. ماعلا بئانلاو
بترتي نل ،ريوزتلل تضرعت اهنأب ةنيعم ةرئاد تاباختنا ةيمومعلا ةيعمجلا لالخ نم ىدانلا 

ةمهتلا كرت عم غلاب جرح فقوم ىف هلك ماظ نلا عضيس هنكلو ،ةيوضعلا طوقس كلذ ىلع
ىسايسلا لدجلا ىف بصي ةياهنلل ةيادبلا نم ىدانلا فقوم نإف مث نمو . اهلهاجت عم ةهجوم

قمعب ددهيو ،اصوصخ هانفصو ىذلا ىئاضقلا هماظنو ،امومع ماظنلا ةيعرش لوح 
  .ةنلعملا ىرخألاو ةينمألا هتاسسؤم نيب ماظنلا اهيلع موقي ىتلا ةيجاودزالا

سلجم عم ةدحلا ةديازتم ةهجاومب مهيبلطم لجأ نم ةاضقلا حافك دعاصت مستا دقو 
هليكشت ىلع بلغي نأب ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ليدعت ىف اوبلاط ثيح ،ىلعألا ءاضقلا 

اذه ىضفأ دقو . )٣٢(مهبصانم مكحب لماكلاب نونيعم ايلاح هؤاضعأ امنيب ،بختنملا رصنعلا
ىئادعلا فقوملا رسفي امب ،ىلعألا ءاضقلا سلجم عم ةيذيفنتلا ةطلسلا فلاحت قيثوت ىلإ  
ىلع عارص ىلإ فقاوملا ضقانتو ءادعلا اذه ىدأو . ةاضقلا ةكرح نم سلجملل ديازتملا
رادصإل سلجملا ليجأت ةيئادعلا فقاوملا ةلثمأ نمو . )٣٣(ةاضقلا ليثمت ىف فرط لك ةيقحأ

 ، فقاوملا ىلع ادرو . اهعون نم ىلوأ ةقباس ىفدارفأك ةاضقلا ىلع طغضلل ةيئاضقلا ةكرحلا
ىلإ مهتكرح ىف ةاضقلا ةداق نم نانثاضرعتو . )٣٤(اجاجتحا ةقيقد ةاضقلا فقو ةيئادعلا  

ىف ىدانلا مرك امنيب ،ماعلا بئانلاو لدعلا ريزو بناج نم بيدأتلاو قيقحتلا ىلإ ةلاحإ 
سرام ١٧ىف ةيداعلا ريغ هتيعمج  ةلاحإلاب اوددهنمم مهريغو نييضاقلا نيذه  لاطبأف    ،

بئانلاو ىلعألا سلجملا رظن ةهجو نم ءاضقلا ومرجم مهسفنأ مه ةريخألا ءاضقلا ةكرح  
  . ريزولاو ماعلا

امنيب ،ءاضقلا رومأ مظنت ىتلا ةيمسرلا ةهجلا وه ءاضقلل ىلعألا سلجملا نأ لاحلاو 
ةمزأ نم بناج لا اذه نأ ريغ. ةاضقلا فوفص ىف ةديؤم ةحضاو ةيبلغأب ىدانلا عتمتي
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رود ن إثيح . معأ ةمزأ تايدبت دحأ درجم اعم ةاضقلا ةكرحو ماظنلا هجاوت ىتلا ةيعرشلا
لوحتي انه نمو ،ءاضقلا ىلع ماظنلا ةضبق رارمتسا حلاصل بصي ىلعألا ءاضقلا سلجم 

. ىقيقحلا ةاضقلا لثمم هنأب هءاعدا ضقانت ةحيضف ىلإ ةاضقلا ىدان دض هذختي رارق لك
حالصإ باطخ نيب عمجب هن إثيح ،ماظنلل ةماعلا ةيعورشملا ةمزأ نم عر ف هلك اذهو

عارص ىف اهنع عفادي نأ عيطتسي ال ،ىدادبتسا عباط تاذ ةجودزم ةطلس ةينبو ىطارقميد 
  . حوتفم ىجولويديإ

لصف أدبمل جوعملا دانتسالاب ،نهارلا عضولاب كسمتلا ىف ماظنلا بلاطم ةوق لثمتتو 
صاخلا هكلف نع ةلقتسملا ةكرحلا نم ةاضقلاعنمل موعزملا تاطلسلا ىف اذه حضتيو .  
ىروتسد بجاو تاباختنالا ىلع ةاضقلا فارشإ ن إليقف : ةاضقلا ةكرح مجاه ىذلا باطخلا

مهطارتشا نأو ؛طرش الو ديق الب ،نوناقلا لاجر مهتفصب هومرتحي نأ مهب ىرحأ ،ىنوناقو 
ىوس سيل ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم نوناق وأ م هلمعب قلعتت ىتلا نيناوقلا ىف ةنيعم تاليدعتل

ةلودلا تاطلس ىلع ءادتعا لكشي هنأو ؛مهيلع روظحملا ىسايسلا لاجملا ىف لوخدو زازتبا 
نيب لصفلا أدبمل اقفو ،نيناوقلا ذيفنت نكلو عيرشتلا هب اطونم سيل ءاضقلا ن إثيح ،ىرخألا 

  . تاطلسلا
نوبلاطي مهف . ةاضقلا ةكرح هجاوت ىتلا ةيعرشلا ةمزأ ىف اضيأ جاودزالا اذه سكعنيو

صن دجوي ىتلا ةيئاضقلا ةطلسلاب قلعتي اميف اصوصخو ،تاذلاب تاطلسلا لصف أدبم قيبطتب 
ةهيزن نوكت ثيحب تاباختنالا ءارجإب نوبلاطي امك . اهلالقتساب قلعتي روتسدلا ىف حيرص
ىطارقميدلا باطخلاو ةطلسلل ىحالصإلا باطخلا نولمعتسي ىلاتلابو. بعالتلا نم ةنمآو  ،
ةعبات ةمئاقلا ةيعيرشتلا ةطلسلا نإف ،ةيجامدإلا ةطلسلا ةعيبطل ارظن نكلو . عمتجملا ىف ماعلا

هبش ةفص تاذ ةيجاجتحا ةبلاطم عقاولا ىف ىه مهتكرح نإف ىلاتلابو ،ايلمع ةيذيفنتلا ةطلسلل 
مهسفنأ نودجي انه نمو . ايلمع عيرشتلا ىف ديحولا مكحتملا ،ةيذيفنتلا ةطلسلل ةهجوم ةيباقن
الف ،لئاسولا ثيح نم ة يروتسدلا مهدودح ىطختل ،ىروتسدلا مهبلطم قيقحتل ،نيرطضم
ىه امك نيناوقلا قيبطتبنوفتكي مهباطخ دم نوعيطتسي ال ىرخأ ةهج نم مهنكلو .  

ةيعورشمب لاحلا ةعيبطب نوفرتعي ،ةلودلا تاطلس نم ءزج مهنأل ،هتماقتسا ىلع ىجاجتحالا 
اذهب نوعاو ةاضقلاو . مكاحملا ىف ايموي اهنوقبطي ىتلا هنيناوقو هروتسدو مئاقلا ماظنلا
  : )٣٥ (ىكم دمحأ راشتسملا لوقيف ،قزأملا

) ةيعيرشتلاو ةيذيفنتلا(نيتطلسلا نيتاه نيب نزاوتلا نم اهتوق دمتست ةيئاضقلا ةطلسلا 
ةطلسلا تلوحت اذإف . اهتبقارمو ةيذيفنتلا ةطلسلا دييقت ىلع ةيعيرشتلا ةطلسلا صرح نمو
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ةدارإ فييزت قيرطب امإ )ناملربلا ىلع ايلمع ترطيس ىأ(ةيعيرشتلا ةطلسلا ىلإ ةيذيفنتلا   ،
ةطلسلل ةعبات ةحلصم ىلإ لوحتيس ناملربلا نإف ،نيحشرم ضرفل لخدتلا وأ نيبخانلا 

تهج نم نينطاوملا قوقح ةيامح ىلع هتردق ءاضقلا دقف... ةيذيفنتلا  نم وهف ؛ني ي لوغتلا اذهو
ءاليتسا نإف ىرخأ ةيحان نمو ؛ذيفنتلاو عيرشتلا ىتطلس نيب نزاوتلا مادعنال هتوق دقفي ةيحان 
نينطاوملا قوقحب فصعت نيناوق رادصإ اهل لهسي عيرشتلا تاردقم ىلع ةيذيفنتلا ةطلسلا 

  .اهتهجاوم ىف هفعضتل هيلع رتقتو ءاضقلا تاصاصتخا نم دحتو
ةهازن نامضب أدبي نأ دب ال ةلادعلا تالكشمل ىقيقح جال ع لك"نأ ىلإ كلذ نم صلخو 

لصفلا ققحت دق ةفيزملا ريغ تاباختنالا نأ رابتعاب ". حالصإ لك سأر اهرابتعاب تاباختنالا
ناملربلا ردصي نأب ،ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسال الاجم حسفي امب ،نيتريبكلا نيتطلسلا نيب 

عمو . ليكشتلا تحت ىندملا عمتجملا تامظنمو ءاضقلا لالقتساب ةليفكلا تاعيرشتلا لقتسملا
ىف نمكت ام ردقب ،نيتطلسلا نيب ةقالعلا ىف اساسأ نمكت ال ةلكشملا نإلوقلا نكمي ،كلذ   

نمضت نيناوق ردصت نأ الصأ بلطتي اذه نأ مهألاو . )٣٦(امهيلع ةرطيسملا ةوقلا ةعيبط
. ءاضقلا ةسرامم دودح جراخ ،ماظنلا ىلع طغضلاب ىأ ،عبات ناملرب نم ،ةهيزن تاباختنا

مه امنيب ،ىلاحلا مكاحلا ماظنلا رييغت مزلتسي ،ءاضقلا لالقتسا قيقحت نأ ةركفلا ىزغمف 
بلطملا اذه لثم ىنبت حيتت ىتلا ،هتارايت دحأ وأ ،بعشلا ليثمت ةيعورشم ىلإ نورقتفي 

، لا ةكرح عم ةماعلا ةيطارقميدلا ةيعرشلا نإف راصتخابو. هلجأ نم لاضنلاو مهيدانو ةاضق
  .ماظنلا دناست ةتحبلا ةيئارجإلا ةيعرشلا امنيب

ىف رداصلاو ،ويام ١٣ىف ةدوقعملا ةماعلا ةيعمجلا تارارق ليعفت ةنجل ريرقت نيبيو   
مهعجارت اضيأ رسفي امب ،ةاضقلا اهشقان فيكو ةلكشملا هذه ةعيبط ٢٠٠٥سطسغأ   

تانامضلا رفاوت مدعمغرب ىتح تاباختنالا ىلع فارشإلا لوبق ىلإ رارمتساب   .  
اهيلع فارشإلا اولبقيل تاباختنالا ةهازن لفكت ةنيعم تاليدعت اوطرتشا دق ةاضقلا ناك 

اهضعب ىوس ققحتي مل)قحلملا عجار( فارشإلا لوبق ةرورض ىلإ ىهتنا ريرقتلا نأ ريغ . ، 
ىف او مزج ءاتفتسا ىلع ةينبم ةيسائرلا تاباختنالا نأ مغربو ،تانامضلا رفاوت مدع مغرب
مدعب لئاقلا ىأرلا ريرقتلا ضرع ؟ةجيتنلا هذهل لصوتلا مت فيكف . روزم هنأ مهل رخآ ريرقت

مهعجارت نألو ،ققحتت مل فارشإلل ةاضقلا طورش نأ ساسأ ىلع تاباختنالا ىلع فارشإلا 
ةنجللا ةيبلغأ تضفر . )٣٧("ةاضقلل عاجشلا فقوملاب ريهامجلا باجعإ"مهدقفيس مهفقوم نع 

لوحيس ىأ ،ةلادعلا نم رطشب لخي دق " سانلا ىضر بلط"نأ ساسأ ىلع ،ى أرلا اذه
ىف رصم ةعمس ىلع فارشإلا مدع رثؤي دقو ،ةيبلطم ةعامج ال ،ةيسايس ةدايق ىلإ ةاضقلا 
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ةعمس ىه ماظنلا ةعمس نأ ةركفل اينمض الوبق لثمي ام وهو ،اهتناكمو اهنمأ ددهي امب ملاعلا 
، نع عانتمالا ىلع نيعمجم اوسيل ةاضقلا نأ دصري ريرقتلا نأ مهألا امبرو. دالبلا فارشإلا  

لالقتسا قيقحتل ةيرورضلا ،ةاضقلا فقوم ةدحوب عانتمالاب رارق حيطي فوس ىلاتلابو 
يف اوسيل ةاضقلاف . )٣٨(ةاضقلا نيب طباورلا قيثوت ىف ةلثمتملا ىدانلا ةلاسرب ىدويو ،ءاضقلا

ءزج مهنكلو . تاطلسلا لصف ىلع الصأ مئاق ريغماظن نم ءزج مهنأل ةلقتسم ةطلس عقاولا 
امنإ هسفن صاخلا مهلاجم ىف مكحتو ةيئانثتسا مكاحم نم مهتطلس نم دحي ام لكف . قلق
  .تقولا سفن ىف ةطلسلل ىساسألا اهعيزوت نوضفريو ،اهتيعرشب نورقي ةطلس هتضرف

نأ ىهو ،ف ارشإلا نع عانتمالل نوضفارلا اهحرط ىتلا بابسألا اضيأ ريرقتلا مدقيو
اهليدعتل ىعسلا وه اهتهجاومل ليبسلا نأو ،ةرئاج تناك ولو نيناوقلا قيبطت ةاضقلا بجاو 

ىف تافلاخملا فشكت اهن إثيح نم لضفأ ةكراشملا نأ امك . مئاقلا ماظنلا راطإ ىف ىلاتلاب
تمرتحا "و ،ةاضقلا بلاطم ضعبل ةلودلا تاطلس تباجتسا كلذك. هتاسايس دض حافكلا راطإ
صاصتخاو ةبيهو ةناكم "ةاعارم ةاضقلا ىلع اضيأ ". مهتاداهتجا ضعبب تذخأو مهتبضغ
نأب هسفن ماظنلا عنتقي ىتح اوربصي نأو "ماظنلا نم اءزج مهرابتعاب.. نييرخألا نيتطلسلا  ،

ماظنلا رييغتل ىعسلا ةحفاكمو باهرإلا ةحفاكمل ةديحولا ةليسولا "ىه ةهيزنلا تاباختنالا 
شيتفتلل نوعضخي مهنأل عانتمالا رارق ةأطو نولمحتيس ةاضقلا با بش نأ امك". ةوقلاب
عفني الو رضي "تاباختنالا ةعطاقم رارق نأ مهألاو . ءاسؤرلل ةيفارشإلا تاطلسلاو ىئاضقلا

نيرضاحلا ةيبلغأ هرادصإل ىفكي ال مث نمو ،لقألا ىلع ةاضقلا ةيبلغأ هذفنت مل ام 
  ...". راطخأ هتاذ ىدانلا تدده لب ،ءاضقلا ةدحو رطخلل تضرعت الإو... ةيعمجلاب

 ، ماظنلا راطإ ىف ،ةيئاضقلا ةطلسلا دودح مارتحا نيب عجارتلا تارربم تتوافت اذكهو
باقعلا عاقيإ ىلع ةيذيفنتلا ةطلسلا ةردقو ةاضقلا عامجإ مدع ةقيقحل ةيعقاولا ةرظنلاو 

ىتأ انه نمو .. انركذامك ةقيمعلا هبابسأ هل ىسايسلا عارصلا ءاضقلا لوخد نكلو . مهضعبب
  : ىسايس ببسب اضيأ ريرقتلا

لاغتشالا نع ةاضقلا ىهُن انه نمو ،ةيذيفنتلا ةطلسلاو بعشلا نيب مكح درجم ءاضقلا 
عيرشتلا ةطلس ىلع تاموكحلا ءاليتساو ،اندالب ىف ةيبعشلا ىوقلا فعض ناك اذإو . ةسايسلاب
ريبعتلا اوزواجتي نأ ىنعي ال اذه نإف.... مهتمأ ىنامأ نع اوربعي نأ ةاضقلا ىلع ضرف دق  

نوحلصي الف ،ةرئادلا تاعازنلا ىف افرط ةاضقلا لعجت نأ اهنأش نم لاعفأ ىلإ لوقلاب 
  .)٣٩(اهتابلقتو ةسايسلا ةأمح ىلإ مهب عفديو ،اهيف لصفلل
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بسكي نأب نهر تاباختنالا ةيضقو تاطلسلا نيب ىروتسدلا نزاوتلا ةكرعم نإف ىلاتلابو 
ديلا قلطم امكح سيل هنكلو ،معن ،مكح ءاضقلا نإف اذكهو . ةطلسلا مامأ اضرأ هسفن بعشلا

مساب ةيعمقلا نيناوقلاب احيطم ةصاخلا هتيضق ىف مكحي الو ،ةلادعلل ةدرجم ئدابم قفو مكحي 
اقفوو ،اهنم ءزج هنأل اهلبقي ةيروتسد عاضوأل اقفو مكحي امنإو ،تاطلسلا نيب لصفلا أدبم 

فعض "ن إالعف لوقت اهنأ ىلع ةرقفلا هذه ةءارق نكمي اذكهو . ىوقلانازيم اهددحي نيناوقل 
ةماعلا ةيطارقميدلا ةيعرشلا نم عجارتلا ىلإ ةاضقلاب عفد ىنمألا ماظنلا مامأ " ةيبعشلا ىوقلا
ناك ايأ ،روتسدلا مهنم هبلطي امب مازتلالا ىأ .. رشابملا اهانعمب ةيئارجإلا ةيعرشلا ىلإ
ىف لومأملا ،اهرجف درجم لب ،ةيطارقميدلا عيبر تسيل ةظحللا ن أ نيبت راصتخابو. عضولا
  .ام اموي اعيبر ريصي نأ

، ١٩٢٤ماع لولغز دعس باونلا سلجم بلاط نيح  ىمظعلا ايناطيرب تاراذنإل ىدصتلاب  
مهدنع تسيل اضيأ ةاضقلا ؟ايناطيرب هجاوت ةيركسع ةوق ىأ "؟ةديرجت مكدنع له"مهلأس   ،

ةكرحلا ىأ ،مهبلاطم قيقحت ىلإ عفدت نأ عيطتست ىتلا ةدي رجتلا نأل ارظن ،ةديرجت
تاطلسلا لصف ةركف ساسأ ،ىلاربيللا ركفلاو . ةياغلل ىوقلا ةدودحم تلاز ام ،ةيطارقميدلا

مهسفنأ ةاضقلا باطخ ىفو ،ةيطارقميدلا ىوقلا نيب ىتح ،ارسحنم لاز ام ،ءاضقلا لالقتساو 
     .اضيأ

ىدانلا ةرادإ سلجم ةدايقب ةاضقلا ةكرح اهتعضو ىتل ا دودحلا مهفن نأ عيطتسن انه نمو
 نيتطلسلا نيب لاعف لصف قيقحتل ىنوناقلا راطإلاب ةقلعتملا بلاطملا ثيح نمف. اهسفن ىلع
نم ىتح ،ةيضقلا هذه نإف .. ةاضقلا اهب ىدان ىتلا ةيطارقميدلا ىلاتلابو ،ةيعيرشتلاو ةيذيفنتلا

اهنأل ،تاباختنالا ىلع فارشإلا ةهازن ةلأسم نم ريثكب عسوأ ،ةتحبلا ةيعيرشتلا ةيحانلا 
ليكشت حيتي امب ،تاباختنا ةيأ لبق ةعساو ةماع تايرحو ةيسايس ةيرح الصأ بلطتت 

فلتخم ىلع ةضورفملا دويقلاف . اهضوخل الصأ ةلهؤم ةيسايس ىوقو طغض تاعامج
ةيلحملا ةراد إلا نوناقب ءاهتنا سيلو ،بازحألا نوناق نم اءدب ،ىندملا عمتجملا تامظنم
كيهان ،ىدادبتسالا ماظنلل ئوانملا ىسايسلا لاجملا لكشت قوعت ،ا مهريغو تايعمجلا نوناقو
  . هسفن روتسدلا عاضوأ نع

بناوجلا دحأو ،ةهيزنلا تاباختنالا تانامض دحأ هفصوب ،ءاضقلا لالقتسا ةيحان نمو 
ىف مه مهلمعب قل عتي ام ىلع مهبلاطم ىف ةاضقلا زكر ،تاطلسلا نيب لصفلل ةيساسألا

راصح ءاهنإ ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ليدعتل هتاذ مهعورشم نمضتي ملو ،ىداعلا ءاضقلا 
ذيفنت ةطرشو ةماعلا ةباينلا عاضوأ لالخ نم ىئاضقلا ماظنلا تاجرخمو تالخدمل ماظنلا 
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، . ماكحألا ءا غلإ وأ ءاضقلا تاهج ديحوت نع ثيدحلا"الاح هيلإ راشملا ريرقتلا صنب ،اوبنجتف
بئانلا دي ىف نيتعومجملا (قيقحتلا ةطلسو ماهتالا ةطلس نيب لصفلا وأ ىئانثتسالا ءاضقلا 

ريغ وأ ،ماعلا بئانلا رايتخا ةقيرط لوح عورشملل ةديدج تاداهتجا ةفاضإ ىتح وأ ). ماعلا
 ١٣ىف ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا اهتددح ىتلا فادهألا ىلع زيكرتلا ىلع اصرح ،كلذ 

ةمهم ىلع ازيكرت ،تدعبُتساو لعفلاب تحرُط راكفألا هذه نأ ىلع لدي صن وهو . )٤٠ ("ويام
 ، ماظنلا ةرطيسب امامت فصعت ال اهنأ ثيح نم قيقحتلا ةنكمم اهنأ ىؤر هنأل امبر ،ةددحم

ىه ،هيف ةحاسم ريرحتب ىفتكت امنإو "ةلادعلا قفرم"ىلع ،هتوقب اظفتحم لاز ام ىذلا   ،
  . ماعلا بئانلا ةافصمب رورملا دعب هرظنيل هيلإ لصي ام دودح ىفو ،ىداعلا ءاضقلا

  
  :ةاضقلا ةكرح ةيعرش رداصم براضت) ج(

ةيعرشلا رداصم براضت ىف ةاضقلا ةكرح ةيعرش ةمزأ بناوج نم رخآ بناج لثمتي 
  . ةطلسلل ىهلإ ردصم ىلإ مهئوجل لب ،مهعارصو مهفقاوم ىف اهيلإ اودنتسا ىتلا

أدبم تاطلسلا لصف أدبمف . لاح ىأب ةينيد تسيل ةاضقلا باطخ تازكترم نأ حضاو
ماع روشنملا "نيناوقلا حور"رهشألا هباتك ىف ويكستنوم هركذ ،ثيدح  لوأ دهشو ١٧٤٨،   ،

مهتاركذم سيلو ،ةيسايسلا ةاضقلا تاباتك لفحت كلذ عمو . ىكيرمألا روتسدلا ىف هل قيبطت
ىف ،دعاصتم لكشبو ،ةورذلا ىلإ تل صو ىتلا ،ةيمالسإلا ةينيدلا تاريبعتلاب ،ةينوناقلا
ربمسيد ١٦ىف ةريخألا ةيمومعلا ةيعمجلا نأ ىتح ،ةيمومعلا مهتايعمج ىف ةي هفشلا مهتاملك  
همتخيو هثيدح أدبي مهمظعم ناك امك . نآرقلا ةوالتب اهحتتفي ضاق نع ثحبلا دعب الإ أدبت مل
  . ةفيرشلا ثيداحألاو تايآلا ةوالتب

ىنيد ردصمل روصت عويش )اديدحت يمالسإلا (ماعلا ىنيدلا عباطلا اذه نم مهألا نأ ريغ  
ةفص لدعلا "نأ ،الثم ،ىريضخلا دومحم راشتسملا ررقيف . اهنع نوحفاني ىتلا اهتاذ مهتطلسل
ىدورابلا فرشأ راشتسملا لاقو "ضرألا ىلع ءاضقلا لاجر اهققحي هـلل ةاضقلا ىلع ن إ، 

موي ىشخن نأ بجيو ... هـللا نم الإ فاخنال اننأ "ساسأ ىلع فارشإلا نع عانتمالا 
: الئاق ةيلاتلا ةيمومعلا ةيعمجلا ىف هتملك زيزعلا دبع ايركز راشتسملا لهتساو. )٤١("باسحلا
وضع بطاخو "سانلا نيب لدعلا اوميقتل هقلخ نم مكافطصا ىذلا هـللا دنع نم ةبيط ةيحت"  ،
هنإف تاباختنالا ريوزتو مكايإ .... قانعألا ىلع هيف نولمحُت اموي اوسنت ال: "الئاق ةاضقلا رخآ
نيب تاملكلا تعمج اذكهو . )٤٢("خلإ...مكبونذ نع اورفك... مكبر ىلإ اودوع... رئابكلا ربكأ
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مهناميإ هردصم مهحافكب ايريمض مهمازتلا نأو ،لدعلا ةماقإ ىف هـللا باون ةاضقلا ن إلوقلا 
  .ةيعرشلا نم طمنلا اذه نم طابقألا ةاضقلا فقوم فرعن الو اديدحت ىمالسإلا ىنيدلا

ةاضقلا ةداقف ؛ىمالسإلا رايتلاب ةقحلم ةكرح ةاضقلا ةكرح نأ ىنعي ال اذه نأ ريغ 
رداصم نم دحاو ردصم ىوس سيل ىنيدلا باطخلا نأ مهألاو ،ةيسايسلا لويملا وفلتخم  
بعش "ىدا ني ىذلا ىنطولا باطخلاو ،ثيدحلا اهموهفمب ةيطارقميدلاب اءدب ،مهيدل ةيعورشملا
تاباختنالا ةهازنل ةيلودلا ريياعملا ىف ةلثمتم ةيلودلا ةيعرشلاو"ميظعلا رصم الضف )٤٣(،   ،
  . تاعيرشتلا قاستاو نوناقلا ةدايس ريياعمل دنتسي ىذلا رشابملا ىنوناقلا باطخلا نع

قوقح : ىلاربيل روظنم نم ادبأ مهباطخ اوحرطي مل ةاضقلا نأ دكؤملا رمألا نأ ريغ
ىف دئاسلا باطخلاو ةيسايسلا ىوقلا مظعم لثم كلذ ىف مهلثم ،نيبخانلا وأ نطاوملا وأ درفلا  
موهفملا عم ةيقطنم تاروظنملا رثكأ يلاربيللا روظنملا لكشي امنيب .ماع لكشب عمتجملا  
ديعص ىلعو ،ةينطو ماعلا ديعصلا ىلع ةركفلاف .ءاضقلل ةلققتسملا ةطلسلل ثيدحلا  درفلا 
ىف ةكراشملا ةهبش مهسفنأ نع اوأردي نأ ىلع ةاضقلا صرح ص خت ،ةيريمض وأ ةينيد

ءادتعالا وأ هيلع رتستلا ىف مهمادختساب نهتمت ىتلا ةيصخشلا مهتمارك صخت وأ ،ريوزتلا 
  .)٤٤(مهصاصتخا ىلع

مئاقلا ماظنلا هدلوي ىذلا ،ىسايسلا غارفلا عضو نع مجان هريغو براضتلا اذه 
هذه ىلإ عيمجلاب ىدؤي وهو ،هزواجت ىلع اهتاذ هت ينب مكحب رداق ريغ هنأل ،ةرورضلاب
  . ةسبتلملا فقاوملا

  
  :ماع مييقت) د(
ىجامدإ ماظن نم ساسح ءزجةاضقلا نأل ارظن ) ىندملا عمتجملاو تاطلسلل( 

لضفملا طيلخلا ،انركذ امك ،لعفلاب ددهت اهنأل ،ماظنلل اديدهت لكشت مهتكرح نإف ،ىتاروبروك 
. هيلع وه ام ىلع هلمعل ةيرورضلا ةينوناقلا هتهجاوو ،دادبتسالاونوناقلا نم هلمعتسي ىذلا 

ةعيلط ىف فقت ،ةيرورضلا اهتاسابتلاو اهتيدودحم مغرب ،ةاضقلا ةكرح نإف ىنعملا اذهبو 
ئجتانه نمو. عمتجملا ىف ةيحلا ةيطارقميدلا ىوقلا نم اهب تلبوق ىتلا ةغلابلا ةوافحلا كلت    

، عيمجبناج  ةيطارقميدلا ىوقلا ببسب اهلك ثادحألا تأدب نيذلا ن وماحملا كلذ ىف امب 
، ). قحلملا عجار(مهعم كابتشالا  تايئاضفلا ىف ثيداحألاو ،فحصلا ىف تالاقملا ترمهنا

ةبسانم ريخألا ماعلا ىف ،امئاد ةيمومعلا مهتيعمج عامتجا ناكو . ةوق لكب ةاضقلا دناست ىتلا
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ريغ بتاكل ىلاتلا سابتقالا ترتخا فحصلا ى ف بتُك ام راهنأ لك نم. ىوقلا هذه اهل دشتحت
  :ىسايس

مهلاضن ىلع اورصأ مهنأ ولف ،ةاضقلا فقومب نوهرم ةغلابم ريغب اعيمج انلبقتسم نإ "
نييرصملا لالذإ ىف رمتسي نأ ماظنلا عيطتسي نل ةيطارقميدلاو ةيرحلا لجأ نم ليبنلا 

.. هلك ىرصملا بعشلا مسابنوثدحتيو ةمألا نودوقي مويلا ةاضقلا نإ .. مهعمقو مهبهنو
، ... ةوق لكب مهرزاؤنو مهءارو فقن نأ نييرصمك اعيمج انبجاوو ماظعلا رصم ةاضق اي
علطتت اهلك رصم ... صوصللا اهلذأ ىتلا ةحابتسملا ةناهملا ةميظعلا رصم ،مكرظتنت رصم
  .)٤٥(اهولذخت الف مكيلإ

اولقتسي نل - دعب اميف ثادحألا تتبثأ امك–ةاضقلا ن أريغ  ىسايس روطتب الإ مهسفنأ مه  
ةاضقلا هققحي ن إليحتسي كلذ ن إلوقلا ةلفان نمو ،ماظنلل ةينمألا ةيعجرملا ىغلي ،قيمع 

  .امومع ىنوناقلا حافكلا لخاد نم الو ،مهدحو
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  قـــحلم
  ةريخألا ةاضقلا ةكرح روطت 

سرام ىتح تاباختنالا ىلع فارشإلا ةيضق نأشب  ٢٠٠٦  
نيب عستي ذخأ راجشب ٢٠٠٥ىف ةيذيفنتلا ةطلسلاو ةاضقلا ني ب مادصلا ثادحأ تأدب) ١(  

، . ةيردنكسإلاب رباج ىديس حنج ةمكحم ىف ةاضقلاو نيماحملا ةياهنلا ىف عازنلا ةيوست تمت
راجشلا ءانثأ راثأ ،مهضعب وأ ،نيماحملا دحأ نأ ريغ ،ىرخأ تاهجو نيماحملا ةباقن طسوتب 

ةيردنكسإلا ةمكحم سيئر نأ ةاضقلا ربتعا امك . .نمألا لاجر تايدعتل ةاضقلا ضرعت ةلأسم
تاءارجإلا ذختي مل ،ضقنلاو فانئتسالا ىراشتسم نيب نم لدعلا ريزو هنيعي ىذلا ،ةيئادتبالا 

  . ةاضقلا ةمارك ةيامحل ةبسانملا
لامكتسا مدع : ةاضقلا اتلغش املاط نيتيرهوج نيتيضق ضراعلا ثدحلا اذه راثأ اذكه

لالخ نم ،اهلمع ىف لدعلا ريزو لالخ نم ةيذيفنتلا ةطلسلا لخد ت ببسب ءاضقلا لالقتسا
ىلع ةاضقلا فارشإ ةعيبطو ؛ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق اهيلع صن ،هل اصاصتخا ٥٨  
  . ةيلخادلا ةنميه تحت ،تاباختنالا

و سرام١٨ىف نيتيمومع نيتيعمج ةيردنكسإلا ةاضق ىدان دقع ) ٢( ليربأ ١٥   ٢٠٠٥ .
عبات ىأ ،ةيئاضقلا ةطرشلل زاهج ءاشنإو ثداحلا ىف قيقحتلا بلطم ىلع امهالوأ تزكر  
تايصوتلا ةجابيد تراشأو . ىروشلاو بعشلا ىسلجم سرح طمن ىلع ةيلخادلل ال ،مكاحملل

كلذ لباقي ملو مهتصنم ىلع عقو ءادتعا نأ مهمهأ دق "ةاضقلا نأ ىلإو ءاضقلا لالقتسا ىلإ 
ءاج تالوادملا اهب تهتنا بلاطم ةعبس نيبو ". ىفاكلا ثارتكالاب نيلوئسملا نم هنيح ىف

ايلعلا ناجللا ليكشت نع عبارلاو ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق رادصإ نأشب ثلاثلا بلطملا 
ةيضق بناوج لمجم ىلإ قرطت ريغب ،ةلودلا سلجمو مكاحملاب ءاضقلا لاجر نم تاباختنالل 

   .)٤٦(تاباختنالا ىلع فارشإلا
تايصوت ذيفنت ةعباتمل دقعنت نأ ررقت ىتلا ،ةيلاتلا ةيداع لا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا نأ ريغ

سلجم اهرضحو ،ضاق فلأ نم رثكأ اهرضح الوأف .. امامت ةفلتخم تتأ ،ةقباسلا ةيعمجلا
ثدحلا ةحفص نأ مهألاو . ميلاقألاب ةاضقلل ىرخأ ةيدنأ نم ءاضعأو ،رصم ةاضق ىدان ةرادإ
، ابيرقت توطنا ةيردنكسإلا ةاضق جاجتحال نشدملا ةيعمجلا ىف ةيرهوجلا ةيضقلا تحبصأو  ،

، " ىقيقحلاو لماكلا"فارشإلاو ءاضقلا لالقتسا ىه ،تايصوتلا ىف ءاج امك  تاباختنالا ىلع
ىرخأ ءايشأ نيب باختنالل مظنملا - ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم نوناق ليدعتب  ليكشت "، و-  
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نم كلذ ققحت مدع ةلاح ىف مهئافعإ وأ طقف مكحلا ةاضق نم تاباختنالل ايلعلا ةنجللا 
ةاضقلا ىدان هيلإ ىهتنا امل اقفو ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق رادصإو " تاباختنالا ىلع فارشإلا

ريغ ةيمومع ةيعمجل ةوعدلاب " رصم ةاضق ىدان ةرادإ سلجم"اوفلك امك . ٢٠٠٤ماع ىف 
ويام١٣ىف ةرهاقلاب ةيداع   )٤٧(.  

اهفعض ىلع –ةضراعملا ةيساي سلا ىوقلاو ةيبزحلاو ةلقتسملا ةفاحصلا تطقتلا  – 
فارشإلاو ةاضقلا لالقتسا بلاطم تزربأو ،سرام ىف ىلوألا ةيمومعلا ةيعمجلا ذنم ةلاسرلا 

اتحبصأ نيتلأسملا نيتاه نأب فحصلل حرصي ةاضقلا ةداق ضعب ذخأ امك . تاباختنالا ىلع
. قاطنلا عساوةاضقلا تاكرحتب مامتهالا حبصأ ،ةبقترملا تاباختنالا فورظ ىفو ،نيتحلم 

عورشمب مدقت ) ةيردنكسإلا ،عمجتلا بزح(ىريرحلا زعلا وبأ بئانلا نأ كلذ لئالد نمو 
عمتجملا دشتحا اذكهو .)٤٨(نوناق عورشمب حارتقاك ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ليدعتل ةاضقلا  
ة اضق لك مضتل ةرهاقلاب دقعنت نأ ررقت ىتلا ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا ابقرتم ىسايسلا

ويام١٣ىف رصم   )٤٩( .  
ةاضق عامتجال ةداضم تانايب تردصو ،ةيعمجلا هذه دقع فاقيإ ةطلسلا تلواح ) ٣(

تاباختنالا ىلع ةاضقلا فارشإ ن إلوقت ،تاظفاحملاب ةاضقلا ةيدنأ ضعب نم ةيردنكسإلا 
تاعازن تراث دقو . نأشلا اذهب ةيداع ريغ ةيمومع ةيعمجل ةوعدلا ضفرتو ،طورشم ريغ
مهتيدنأ ةرادإ سلاجم لبق نم فقوملا اذه اوضفر ةاضقلا نم اريثك ن إثيح ،اهضع ب لخاد
  .ةيميلقإلا

، "مهليثمت هب طونملاو ةاضقلا نوئشب ةدحو صتخملا"هنأ ىلعألا ءاضقلا سلجم نلعأ امك 
مده لوعم مهنم نوكي نأ روصت "ةاضقلا ن إ الئاق ةاضقلا ىدانل ةيسايس تاماهتا هجوو  ي ال
ىبنجألا ىدعتسي هنأ مهدحأل بسني نأ لبقي الو ،كشوم رطخ ةهجاوم ىف ة قرف ثعاب وأ

ةئيس اياون اهكرحت ةعداخ تايمسم تحت اهلالقتساب ساسملا وأ دالبلا نوئش ىف لخدتلل 
نم ةلق تهرك ولو هسفنب اهيدتفي هيزنلا ] رصم[:اهؤاضق شاع ... ةهوبشم تارايتو
عألا ءاضقلا سلجم لواح امك.)٥٠("نيقراملا ال هن إالئاق هنايب ىلع ةناصح ىفضي نأ ىل  
ةموكحلا مالعإ لئاسو ىف عساو قاطن ىلع نايبلا رشُن امك . هيلع قيلعتلا ةاضقلل زوجي

، ٢ىف ةيمومعلا ةيعمجلا ىف ىدانلا سيئر راشتسملا راشأ امك ،لدي امم ،اهفحصو  ربمتبس  
  .)٥١(ةيذيفنتلا ةطلسلاو سلجملا نيب تالص دوجو ىلع

. ةاضقلا ةكرح ءاوتحا ةلواحمب لمكُتسا ىذلا ،ىسايسلا موجهلا لوألا بناجلالثمي ) ٤(
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ليدعت نأش ىف ةاضقلا تاحرتقم ءادبإ ةاضقلا ىدان ةرادإ سلجم نم ابلاط لدعلا ريزو ردابف 
نوكي نأ اهيف درو . ةيلوأ تاحرتقمب ةركذم سلجملا دعأف. ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم نوناق
تاباختنالا وأ ءاتفتسالا ىف ءاوس ،ةيئاضقلا تائيهلا ءاضعأ نم امئا د ةيعرفلا ناجللا ءاسؤر

تاباختنالاب ةصاخلا تاعزانملا ىف لصفلل ةيئاضق ةئيه ليكشتو ؛ةيناملربلا وأ ةيسائرلا 
ليكشتو . نعطلا نم ةنصحم تاباختنالا ةنجل تارارق نوكت ال ىتح ،تاءاتفتسالاو ةيسائرلا

 - ةاضقلا لمأ نع تربع امك . ةيعيرشتلا تاباختنالاىلع فارشإلل ةصلاخ ةيئاضق ةنجل 
، - روتسدلا ىف احيرص ادنس دجي ال بلطم هنأل  الماك تاباختنالا ىلع مهفارشإ نوكي نأ ىف  

تاءارجإ نأشب ةرداصلا ماكحألا مارتحاو ،ةجيتنلا نالعإ ىتح لوادجلا ىف ديقلا ةيادب نم 
ءاسؤر ضعبو ةطرشلا رودل ةركذملا ت راشأو. نوعطلا ىف لصفلا وأ تاباختنالاو حيشرتلا

ىروفسوفلا ربحلا مادختساب تبلاطو ،تاباختنالا ةهازن مدع ىف نييئاضقلا نيشتفملاو مكاحملا 
ىف مداقتلاب ةيئانجلا ىوعدلا عفر ىف بخانلا قح طوقس مدعو همصب وأ بخانلا عيقوتو 

ريغ ةيعمجلا ىلع ضرع تس ةغاصملا تاحرتقملا نأ ةركذملا تدكأو. )٥٢(ةيباختنالا مئارجلا
  .ةيداعلا

امبر ،ىدانلل ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم نوناق ليدعت عورشم لاسرإ ةموكحلا تلهاجت دقو 
. )٥٣(تاركذملاب ةموكحلا دراطي ىدانلا لظف ،ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا دقع فقو مدعل

قيبطت مهيلإ لكو ملا ةاضقلا ىأر عالطتسا مدع نوناقلا ىدعم ىلع اهادحإىف ىدانلا ىعنو 
  ).عبطلاب ايبدأ(اهتجيتن نولمحتي نيذلاو عارتقالا ةيلمع ىف نوناقلا 

ةيعمجلا رضحف ،مهيدان نع اعافد ،ةكرعملا ةنوخس ديازت عم ،ةاضقلا دشتحا ) ٥( 
نم رثكأ ويام ١٣ىف ةيمومعلا  فحصلا نم قاطنلا عساو بيحرت طسو ،ضاق فالآ ٥   

ىلع ةقفاوملا ىلإ ةيمومعلا ةيعمجلا تهتنا دقو . ةيطارقميدلا ىوقلاو ةضراعملاو ةلقتسملا
دق ةاضقلا ةبغر نأ ىلع لدي امب )تانامضلا بايغ مغرب(ءاتفتسالا ىلع فارشإلا   ،

ةيعيرشتلا ةطلسلا قيرط نع اهبلاطم قيقحتل ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلع طغضلا ىلإ تفرصنا 
ةهجاومل عفدت دق ،ةيروتسد ةمزأ ةراثإ ال ، )٥٤()ةيسايسلا اهفقاومو اهتاهاجتاب ايلمع رثأتت يتلا

ىلع نوفرشي ةاضقلا ضعب لعج ىف ماظنلا حجني نأب ،ىدانلا اهرسخي نأ ح   جر  ي ةفينع
  . ءاضقلا فارشإ مدع رزو ةاضقلا ليمحت عم ،اهدحو ةماعلا ناجللا ىف ،ءاتفتسالا ءارجإ

مهكسمتل ةفاضإلاب ؛اهن ع ريرقت ميدقتو ةبرجتلا مييقتل ةنجل ليكشت اوررق ةاضقلا نأ ريغ
تاباختنالا ىلع فارشإلا نع ةاضقلا عنتما الإو ،اهل ةباجتسالا طارتشاو ،ةيساسألا مهبلاطمب 

ضرع .)٥٥(ةيناملربلاو ةيسائرلا  ي نأ ىلع ،ةاضقلا بلاطم ليعفتل ةنجل فيلكت اوررق امك  
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اباختنالا لبق ىأ ،ربمتبس٢ىف دقعنت ىدانلل ةيمومع ةيعمج ىلع اهريرقت  ةيسائرلا ت  
ربكأ قيقحتلو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا عم راوحلل نكمم تقو لوطأل لاجملا حاسفإل امبر ،عوبسأب 

  . بيجتستل اهيلع نكمم طغض
فارشإلاو ةاضقلا بدن دانسإ اهنم ،ةاضقلا بلاطم ضعبل لعفلاب ةموكحلا تباجتسا ) ٦(
، ب ،تاباختنالل ايلع ةنجل ىلإ ةيباينلا تاباختنالا ىف مهلمع ىلع ةيلخادلا ريزو نم الد

ىلع باقعلا ديدشتو ،تيوصتلا دنع همصب وأ بخانلا عيقوتو ،ىروفسوفلا ربحلا مادختساو 
 ، رهشأ ةتسب كلذ لبق ةددحم ةدملا تناكو ،ىداعلا مداقتلل عضخت اهلعجو ةيباختنالا مئارجلا

ملو . تيوصتلل نيدفاولا ةيصخش ىلع فرعتلل دعاوق عضوو ،ةيعرفلا ناجلل ةاضقلا ةسائرو
ناجللا لوخدب ىندملا عمتجملا تامظنم ىلثممل حامسلا اهنم ،ىرخأ بلاطمل نوناقلا بجتسي 
 ، نيحشرملا ىبودنمل زرفلا ةجيتن ةنمضتم ةيعرفلا ةنجللا رضحم نم ةيمسر ةروص ميلستو
ىلع مهعيزوتو تاباختنالا ىلع نيفرشملا ةاضقلا رايتخا ةيفيكل ةماع دعاوق عضو نع الضف 

ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ردصي ملو.)٥٦(ةفلتخملا ناجللا   .  
تائيهلا ءاضعأ سأري مل ثيح ،دودحم ىئاضق فارشإب ،ويام ٢٥ىف ءاتفتسالا ىرجُأ   

تتأ ىتلا ،ةجيتنلا ىف رثأ اهل نكي مل ،ةيعرفلا ناجلل ىلامجإلا ددعلا نم % ٥ىوس ةيئاضقلا 
، ىتلا ةليلقلا ناجللا ىف ةاضقلا هدهش امل امامت ةفلاخم نيبخانلا لابقإ ةلق نم اهيلع اوفرشأ  

دق نوفظوم اهسأر ىتلا ىرخألا ناجللا نأ ،ةديدع قرطب ،ةماعلا ناجللا ىف ةاضقلل نيبت امك 
   .)٥٧(انايحأ مهديدهت تحتو ةطرشلا طابض نم هيجوتب ةحضاف ريوزت تايلمع اهيف تيرجأ

ويام١٣ىف ةدقعنملا ىدانلل ةيمومعلا ةيعمجلا تارارقل اقبطو  رخاوأ ىف ردص    ،
اذه حضف ،ءاتفتسالا ىلع ةاضقلا فارشإ نأشب قئاقحلا ىصقت ةنجل نع ريرقت سطسغأ 

ةيذيفنتلا ةطلسلا رصانعو ماعلا بئانلا لبق نم ةيرادإلا طوغضلا دصر امك . حدافلا ريوزتلا
 ةبقارمل ةيعرفلا ناجللا ىلع رورملا نم ةماعلا ةنجللا ةاضق عنم دق مهضعب نأو ،ءاضقلا ىف
نم امهالكو ،ةيئادتبالا مكاحملا ءاسؤرو ،ىئاضقلا شيتفتلا نأ ىلإ ريرقتلا راشأو . اهب لمعلا

نورشابي نيذلا ةاضقلا ىلع ةرطيس "مهل ،هعبتت ىلاتلابو ،لدعلا ريزو اهنيعي ةيئاضق رصانع 
، . )٥٨("جئاتنلا نالعإو زرفلاو عارتقالا لامعأ ىلع فارشإلا طوغضلا هذه ةيلعاف دصر امك
مهتاركذم نورخآ بحسو ،عيقوت الب قئاقحلا ىصقت ةنجلل تاركذم ةاضقلا ضعب مَ يح  دق ث

ىطعأ امك . باقعلل نوضرعتيس ةنجللا عم نينواعتملا نإلوقلا عويش لظ ىف ،اهميدقت دعب 
، هفش تاميلعت) ماعلا بئانلل نيعباتلا(نيماعلا نيماحملا ضعب  ةنجللا عم نواعتلا مدعب ةي

لعلو . ءاعدتسالا ىغلُأ مث مهئالمز تاداهش عمجب مهمايقل ةباينلا ءالكو نم نينثا ىعدُتساو
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ريرقتلا ىف عضت الأ تررق ،نلعم اهليكشتو ،اهسفن ةنجللا نأ كلذ لك نم ةلالد رثكألا 
مهل ةيامح)٥٩(ةيئاضقلا تائيهلا ءاضعأ ءالمزلا نم دوهشلا ءامسأ  ، .  

ةيمومعلا ةيعمجلا ىلع ضرعلل اريرق ت ةماعلا ةيعمجلا تارارق ليعفت ةنجل تردصأ امك
ريثك ىلإ باجتسا ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم نوناق ليدعت نأ ىلإ راشأ ،ربمتبس ٢ىف ىدانلل   

ارمأ ءاضعألا ضعب هربتعا ام وهو ،ىرخأ تاحرتقمل بجتسي ملو ،ةاضقلا بلاطم نم 
ناق ىقبو.)٦٠("ريوزتلا ىلإ ةينلا هاجتا لامتحا الإ.. رربم نم هل سيل" ةيئاضقلا ةطلسلا نو  
ةيعمجلا ىصوت ةيبلغألا نأ ىلإ ريرقتلا ىهتنا كلذ عمو . ىلعألا ءاضقلا سلجم جاردأ سيبح

روزم ءاتفتسا ىلع الصأ ةينبم اهنألو كلذ نع ًامغر تاباختنالا ىلع فارشإلا لوبقب ةماعلا 
  .ةاضقلا ةداهشل اقفو

وينوي ىف ةيسائرلا تاباختنالل ايلعلا ةنجللا سيئرل تاركذم عبرأ ةاضقلا ىدان مدق امك  
رفوتيل موي نم رثكأ ىف ةيسائرلا تاباختنالا ءارجإ ىلع ضحلا اهادؤم ،سطسغأو ويلويو 
ءارجإ ىلع ةنجللا رارصإ ةلاح ىف ىرخأ تاءارجإ ذاختاو ،لماكلا ىئاضقلا فارشإلا 

، ق نم ةماعلا ناجللا ليكشتو ،ىئاضقلا فارشإلا لفكي امب دحاو موي ىف باختنالا مكحلا ةاض
رضاحم نم ةدمتعم روص ميلستو ،تاباختنالا ةبقارمب ىندملا عمتجملا تاسسؤمل حامسلاو 
روصقلا هجوأ رضاحملا تبثت نأو ،نيحشرملا ىلثممل ةيعرفلا ةنجللا لامعأ رضاحمو زرفلا 

ةيفافشلل انامض ،ىواكشلاعيمجو ىنمألا زواجتلا وأ بعشلا سلجم ىلع تاركذملا تعن امك .  
ةنجلل هتمرب رمألا لاحأو طباوض ةيأ نم ايلاخ ةيسائرلا تاباختنالا نوناق رد صأ هنأ

ةيأ عضي مل امك ،تقولا سفن ىف امكحو امصخ انايحأ اهنم لعجي امب ةيسائرلا تاباختنالا 
ةماسجل اقفو اهنيب زيمي ملو ،ةنجللا تارارق ةفلاخم ىلع ةبترتملا تابوقعلا نأشب طباوض 

  .)٦١(ةينوناقلا ةيحانلا نم طبضنم ريغ عيرشت هنأ ىنعي امب ،تافلاخملا
لالقتسا زيزعتل هدييأت ىباختنالا هجمانرب ىف نلعأ دق كرابم سيئرلا ناك كلذ ءانثأ 
دعاوق ةعجارمو ةيئاضقلا تائيهلل ىلعألا سلجملا ءاغلإو ،ئراوطلا ةلاح ءاهنإو ،ءاضقلا 

ةعجارمو نطاوملا قوقح زيزعت نمضتي امب هادمو هتاطلس ثيح نم ىطايتحالا سبحلا نوناق 
ماع ىلإ اهمظعم دوعي ىتلا ةاضقلا بلاطم نم كلذ ريغو ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق دعاوق 

ءاضقلا ةينازيم لالقتسا ىلع هيف قفاوي ىدانلا ىلإ اباطخ لدعلا ريزو لسرأ امك . ١٩٨٦
ىلعألا ءا ضقلا سلجم ىلإ ةبختنم رصانع لوخد ىلع هتقفاومو ،ىئاضقلا فارشإلا ةيعبتو
  . ةاضقلا ةيبلاغ كلذ تأر اذإ
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ىلع فارشإلا اوررقو ،ربمتبس ٢ىف ةيناثلا ةماعلا مهتيعمج ةاضقلا دقع ) ٧(  
اوزربأ ،ةيسايسلا قوقحلا نوناق تاليدعتل ةبسنلابو . مهبلاطمب مهكسمت ءادبإ عم ،تاباختنالا
روضحو ،ةيعرف لا ناجللا ىف زرفلا جئاتن نم نيحشرملل ةروص ميلست بلطم ةصاخ ةفصب

هليطعتل ىلعألا ءاضقلا سلجم ىلع مهطخس بصناو ،ىندملا عمتجملا تامظنم ىبودنم 
  .ىدانلا هاجت هيلإ ةراشإلا تقبس ىذلا ىئادعلا هنايبلو ،ءاضقلا لالقتسا عورشمل

ريرقت ٢٠٠٥ربمفون ىف اوردصأو ،ةيسائرلا تاباختنا ىلع ةاضقلا فرشأ دقو ) ٨(  
نأ ىلإ اوهتناو ،تافلاخملا هيف اودصر ،اهيلع ةاضقلا فار شإ نع قئاقحلا ىصقت ةنجل

صلختساو )٦٢("تاباختنالا اهنع ترفسأ ىتلا ةيئاهنلا ةجيتنلا نم لينلا ىلإ"ىقري ال اهريثأت   ،
اهمظعم ،ةيباينلا تاباختنالا ىف اهعابتا ةرورض ىأر ةماع تاظحالم ةبرجتلا نم ريرقتلا 

جراخ ىئاضقلا فارشإلا لمشي نأ ةرورضب لو قلا تناك ةفاضإ مهأ لعلو ،هركذ قبس
  .ةنجللا رضحم ىف ةنجللا جراخ نمألا ىلع نيفرشملا طابضلا ءامسأ تابثإو ،ناجللا

رثكأ داعبتساو ،تاباختنالل ةاضقلا بدن ىلع ةيلخادلا ةرازو ةرطيس ىلإ ريرقتلا راشأو 
ىلع باقع هنأ ةعاشإ عم ،فارشإلا نم ضاق ١٧٠٠نم  لماكلا فارشإلاب ةبلاطملاب رهجلا"   
همسا جاردإ دعب ضعبلا داعبتسا مت امك"تاباختنالا ىلع ىقيقحلاو ةنجل تضفر دقو . ، 

اقفو ةاضقلا بدن نوكي نأ ،روتسدلا نم ٧٦ةداملا ليدعتل اقفو ةلكشملا ،ةيسائرلا تاباختنالا   
وهو ،ةيعون لا ناجللا ىلع ةاضقلا عيزوت ىف ةيئاضقلا ديلاقتلاو ةيمدقألا ىعارت ةماع دعاوقل
  .)٦٣(ةيباينلا تاباختنالا ىف ،حدفأ لكشب امبر ،رركت ام

ةيئاضقلا تائيهلا ءاضعأ ضعب ضرعت ثيح ،ةيباينلا تاباختنالا ىلع ةاضقلا فرشأ مث 
 ، ةاضقلا نم ريثك ةرئاث راثأ ام وهو ،نمألا طابض ىديأ ىلع ىندبلاو ىظفللا ءادتعالل

ةيعمجلا عامتجا ىف ىدانلا سيئر ركذ لب ،تاقي قحتلا ىف تخارت ةماعلا ةباينلا نأ ةصاخ
نأ ربمسيد ١٦ىف ىداعلا ريغ ةيمومعلا  رتستت اهنأ ىنعمب "ةطرشلا عم ةئطاوتم ةباينلا"   ،

ةرازول عباتلا [ىئاضقلا شيتفتلا لالخ نم نولخدتي ةلودلا نمأو نمألا ةزهجأ "نأ امك ،اهيلع 
ةيئاضقلا ةئيهلا هذه نأ ىنعي امب )٦٤("ةيباختنالا ناجللا ىلع] ةاضقلا[:مكعيزوت ىف ] لدعلا  ،
   .هتاهيجوتبو نمألا فارشإ تحت لمعت ةيذيفنتلا ةطلسلل ةعباتلا

بئانلل ةيروهمجلا سيئر نييعتو ،ءاضقلا نع ةباينلا لصفل هب لومعملا ماظنلا نأ امك 
نمألا طاب ض ءادتعا ثداوح ىف" تاقيقحتلا ىف تخارت ةماعلا ةباينلا نأ"هراثآ نم ناك ،ماعلا 

اوروز ةاضقلا ضعب نأب ىنايرغلا ماسح راشتسملا حرص امك . )٦٥(ةاضقلا ىلع ةلودلا نمأو
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ريرقت ىلإ ةيعمجلا تهتناو . )٦٦("لدعلا ةرازو قيرط نعمهتيامح متي "ءالؤهو ،تاباختنالا 
ىلع ءادتعالا نأشب تاقيقحتلاب ليجعتلاو ،لبقتسملا ىف تاباختنالا ىلع طورشملا فارشإلا 

جئاتن ةلصحم نع ةماعلا ناجللا ىف ةنلعملا جئاتنلا فالتخا ةلأسم ىف قيقحتلاو ،ةاضقل ا
حلاصل ةجيتنلا اوروز ةماعلا ناجللا ةاضق ضعب نأ ىنعي امب ،ةيعرفلا ناجللا ىف زرفلا 
ضرع ةلصاومو ،ئراوطلا ةلاح ءاهنإب هجمانرب ذيفنتب سيئرلا ةبلاطمو ،ماظنلا ىحشرم 

، دإ سلجم ىعاسم جئاتن ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق رادصإ نأش ىفو ،نأشلا اذه ىف ىدانلا ةرا
سرام١٧ىف ةيداع ريغ ةيعمج دقعو ،ىدانلاب حوتفم ىرهش ءاقل ىف   )٦٧(.  

امنيب ،ةاضقلا ةكرح دض ةهجوملا ةبرحلا سأر وه ىلعألا ءاضقلا سلجم حبصأ ) ٩(
نيفرط نيب قيفوتلاب مئ اقلا رهظم ىف ودبت نأ ىلع لدعلا ريزو ىف ةلثمم ةموكحلا تصرح
ىذلا رشابملا رطخلا لاوز ىلإ ىدأ تاباختنالا ءاهتنا نأ ىلإ عجري باطخ وهو . نييئاضق

 ، لوطأ ىنمز ىدم ىلع اهعم لماعتلل ةطلسلا مامأ تقولا حاسفناو ،ةاضقلا ةكرح هلثمت
ىف نيبختنملا ةاضقلا ةكرح ةداق نأ ريغ . ماعلا اذه تايلحملا تاباختنا ءاغلإ عم ةصاخ
  . ةيموكحلا تاهجوتلا نع اديعب سيل ىلعألا ءاضقلا سلجم فقوم نأ نوددري اولظ مهيدان

 ، ةكرحلا ةداق نيراشتسملا نم ديازتم ددع ليوحتب هموجه ءاضقلا سلجم رشاب دقو
ضعب نأب مهنع ردص ام نأش ىف مهعم قيقحتلا ىلإ ،ضقنلا ةمكحم باون نم مهمظعم 

هب تتأ ام عم ضقانتت ةيئاهن ةجيتن رادصإب ،تاباختنالا ةجي تن روز ةماعلا ناجللا ىف ةاضقلا
: ةيعورشملاب قلعتي حضاو ىميظنت دعب تاذ ةمزألا تحبصأو. ةيعرفلا ناجللا ىف قيدانصلا

؟تاباختنالا نأش ىف ةاضقلا عم ققحي نأ هنع ةقثبنملا ناجللاو ىدانلا ةرادإ سلجمل قحي له 
ليحي نأ ىلعألا ءاضقلا سلجمل زوجي لهو ؟قيقح تلا اذه ءارجإ ىف مهتطلس عبنت نيأ نمو

  ؟قيقحتلل ضقنلا ةمكحم باون 
، ١٧ىف ةريخألا ةيداعلا ريغ ةيمومعلا هتيعمج ىدانلا دقع ىرخأ ةهج نمو  سرام  

ةعباتلا ةيئاضقلا تاهجلا تعس . ةمسوألاو ىمسرلا ءاضقلا ىزب ةيجاجتحا ةفقو اهتقبس
 ، ةيروهمجلا سيئر هنيعي - ماعلا بئانلا رمأ ثيح ةيعمجلا دقع ةلقرعل ةيذيفنتلا ةطلسلل لك -    

ةيمسر ةزاجإ وهو - ةيعمجلا دقع موي مهلمع راقم ىلإ روضحلاب ةباينلا ءاضعأ  زاجنإل -    
نيدكؤم ،ىدانلا ىف نيعمتجملا ةاضقلل دييأت تايقرب مهنم تائم لسرأف ،لامعألا نم رخأتملا 

تاعورشم فقوتل ىدأ امم ىدانلل ررق ملا معدلا تفقوأ لدعلا ةرازو نأ امك. مهنماضت
  .ةاضقلل ىدانلا تامدخ ريوطت
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ضاق ٣٠٠٠ةيعمجلا عامتجا رضح ثيح ،اريبك اراصتنا ةكرحلا تققح كلذ مغرب   
نم نيراشتسملا عنم ىدانلل ةيمومعلا ةيعمجلا تررق اذكهو . تاديدهتلاو تاءارغإلا مغرب

هو- ضقنلا ةمكحم سيئر هب رمأ ىذلا قيقحتلل لوثملا  ىلعألا سلجملا سيئر هسفن و  
مهرابتعاب ةيراكذت اياده مهتحنمو مهتمرك نأب كلذ ىلع تدرو - ءاضقلل  لالقتسا ءادهش " 

عنمو ،ةاضقلا ىلع ءادتعالا ىف قيقحتلا ىف ةماعلا ةباينلا ىخارت ةيعمجلا تنادأو ؛ "ءاضقلا
مييقتل ةاضقلا خويش نم ميقلل ةنجل ليكشت تررق امك ؛ةيعمجلا روضح نم ةباينلا ءاضعأ 

نم مهدض ذختي ام حارتقاو ،مهسفنأ ةاضقلا فوفص ىف ءاضقلا ةكرحل نيداعملا لاعفأ 
قيقحتلا ىف اهلمع قئاقحلا ىصقت ةنجل عباتت نأ تررقو . ىدانلا تاطلس دودح ىف تاءارجإ

ةمألا ةقثل اتيبثتو ىرصملا ءاضقلا ةعمس نع اعافد "ةيباينلا تاباختنالا ىف ريوزتلا نأش ىف 
  . )٦٨("هيف

ةكرحك ةاضقلا نيب ةيميظنت ةديازتم ةجردب تحبصأ ةهجاوملا نأ ىلع هلك اذه لديو 
ريزوو ةماعلا ةباينلا لثم ،رخآب وأ لكشب ةيذيفنتلا ةطلسلل ةعباتلا تاهجلا نيبو ،ةلقتسم 

ىلع تقفاو نأب ىسايسلا اهلاضن قمعت نأ تررق ةكرحلا نإف ىرخأ ةهج نمو . لدعلا
ءاتفتسالا ىف ىرج ام ىلع اجاجتحا ىلاعلا ءاضقلا رادب ويام ٢٥سيمخلا موي رهظ فوقولا   

تاباختنالا ةهازنو ءاضقلا لالقتساب نيينعملل اوحمسي نأو ،ماع لبق روتسدلا ليدعت ىلع 
، "ةاضقلا بلاطم لوح ةمألا فافتلا ىدم راهظإ"ـل ةيجاجتحالا مهتفقو ىف ةاضقلا ةكراشمب

دقف ىرخأ ةهج نمو . مهتكرح ىف ىرخأ رصانع ةكراشملبق نم تارم ةدع اوضفر امنيب 
 ، ةيلودلا ناسنإلا قوقح تامظنم ربكأ ،شتاو ستيار نامويه ةمظنمل ىدانلا ةرادإ سلجم نذأ
هتكرح اهب ديق ىتلا دودحلا نم رخآ ادح كلذب ارساك ،هعم عامتجالاب ،ىكيرمألا أشنملا تاذ 

هنايب ءاج نكلو ،ةاضقلا فص ةدحو ىل ع اظافح ،عجارتلل رطضا هنكلو ،لبق نم ةيسايسلا
ىتلا مهتلا نم ستيار نامويه ةمظنمل ائربمو ،ىدانلا ىلع تسروم ىتلا طوغضلل افشاك 

عجارتلا لعج امب - ةينويهص ةيكيرمأ ةمظنم اهنأ ليبق نم- ماظنلا فحص اهتجور  ىف ، 
ةمظنملا دفوب مهسفنأ اهولثمم ىقتلا ىتلا - ةطلسلل اجارحإ لقي ال ةقيقحلا عامتجالا نع -    
رمألا ،ةعونتم اياضق تلمشو ةيسايسلا تالالدلاب ةمعفم ةيعمجلا ىف تاملكلا تءاجو . مهب

سرام ىلإ ٢٠٠٥سرام (دحاو ماع ىف ةاضقلا ةكرح ىف لوحتلا ةيرذج ىدم نيبي ىذلا   
٢٠٠٦.(  
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  شماوهلا
  

نممغرلا ىلع .١ روتسد نأ   ةحارص صني ال - ىلاحلا – ١٩٧١   
، طلسلا نيب لصفلا ىلع ، تا ىلع صنت ١٦٦ةداملا نإف هيلع موقي الو  

الو ،نوناقلا ريغل مهئاضق ىف مهيلع ناطلس ال نولقتسم ةاضقلا "نأ 
ىهو  ."ةلادعلا نوئش ىف وأ اياضقلا ىف لخدتلا ةطلس ةيأل زوجي

روتسد نم ١٧٥ةداملا نم ايفرح ةلوقنم  ةداملاو ١٩٥٦  نم ١٥٢،   
روتسد نم ١٢٤ةد املا ىف هباشم صن دجوي امك. ١٩٦٤روتسد   
ةداملاو ١٩٢٣ روتسد نم ١١٣،  تالكشم نأ ىلع لدي امم ؛ ١٩٣٠ 

، ١٩٥٢دعب مئاقلا ماظنلا عم ءاضقلا  ىروتسدلا صنلا ىلإ عجرت ال  
ماظنلا لخاد امومع تاعيرشتلاو روتسدلا عضو ىلإ عجرت ام ردقب 

  .ىرنس امك ،مئاقلا ىسايسلا
نوناقلا نأ ىلع ٨٨ةداملا صنت  .٢ ، ماكحأ نيبي "  ءاتفتسالاو باختنالا
  ".ةيئاضق ةئيه نم ءاضعأ فارشإ تحت عارتقالا متي نأ ىلع
ىصوي رمتؤملا : "رمتؤملا تايصوت نم عبارلا مسقلا ىف ءاج .٣

اهلحارم عيمجىف ةيباينلا تاباختنالا ىلع ىئاضقلا فارشإلا ميظنتب   
ةيباختنالا ناجللا ةاضقلا سأري نأو ،ةيلعفو ةداج ةباقر ققحي امب 

لحارم ىلع تاباختنالا ءارجإ كلذ مزلتسا نإوةفاك لصفلا دانسإو . ، 
، : ىف روشنم": ءاضقلا ىلإ ةيباختنالا نوعطلا ىف ىعافرلا ىيحي
، ١، طتاباختنالا ةنحمو ءاضقلا لالقتسا ثيدحلا ىرصملا بتكملا  ،

  .٢٨١، ص ٢٠٠٠ةرهاقلا 
هرودل اريدقت ،ةايحلا ىدم ةاضقلا ىدانل ايفرش اسيئر ريتخا دقو  .٤

ثادحأ ىف هتكراشم ذنم ءاضقلا لالقتسا نع عافدلا ىف ىخيراتلا 
امم ،ىكارتشالا داحتالا ىف ةاضقلا جامدإ ةلواحم ةهجاومل ١٩٦٨  

ىف ةريهشلا ةاضقلا ةحبذم اياحض نيبنم ناكف ،هلصف هيلع بترت   
ةحبذملا نأشبرظنا - ١٩٦٩ : ءاضقلاو رصانلا دبع ،ىنسح ةدامح:  

 ، دوهجب عاطتساو -  ٩٤ -٦٣ص ص ، ٢٠٠٥، .ن. دةيقئاثو ةسارد  
نوناق رادصإ ١٩٧٣ هينوي ىف تاداسلا سيئرلا نم عزتني نأ ةدقعم  

ىف ردصأ هن إثيح ،نيلوصفملا عيمج ةدوعب بعشلا سلجم قيرط نع 
ىقبو ،نيلوصفملا ضعب ةداعإ هل زيجي نوناقب ارارق ١٩٧١ربوتكأ   
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 – ١٠٤ص ص ،عجرملا سفن : رظنا - ءاضقلا جراخ نوريثكلا
مقر قحلملاو ١٠٥  ،١٠.(  
، : ىف ةروشنم .٥ ةيعمجلا داقعنال ةوعدلاب صاخ ددع ةاضقلا ةلجم

ويام ١٣ىف ةيداعلا ريغ ةيمومعلا  ، -ويام لئاوأ ىف رداص ددعلاو ( 
ويام ددعب اقحال هيلإ راشيو.١٨ -١٢ص ص   .  

ىف مكحلا صنرظنا .٦   : ، ص ص قباسلا عجرملاىعافرلا ىيحي  ،
دقو .٢٤٢ -٢٣٠ موي رخآ ىف لالج دمحم راشتسملا مك حلا ردصأ  

ةيأ تقولا سفن ىف ابنجتمو ماظنلل ةيوق ةبرض اددسم ،ةمدخلا ىف هل 
اماكحأ اوردصأ نيذلا ةاضقلا ضعب هل أجل ءارجإ وهو هباقعل ةلواحم  ،
  .ةطلسلا تابغر ىدحتت
ءالدإب أدبت ىتلا ةيلمعلا كلت وه "عارتقالا : تايثيحلا ىف ءاج .٧
امو ةيباختنالا هتقاطب ميدقت نم اءدب هلثمي نم ر ايتخال هتوصب بخانلا

ةقاطب هملستب ارورم ،تاباختنالا ةنجل سيئر ىلإ هتيصخش تبثي 
وأ ،نيحشرملا دحأ رايتخال ةيرس ىف هتوصب هئالدإب ءاهتناو رايتخالا 
زرف مث باختنالا قودنص ةقاطبلا عاديإو ،مهنم بولطملا ددعلا 

ىف صنلارظنا". نيبخانلا ةدارإ قباطي امب ةجيتنلا نالعإل تاوصألا   :
  .٢٤٠، ص هسفن
، ٢ىف ةدقعن ملا ةيمومعلا ةيعمجلا ةيادب ىف هتملك: رظنا .٨ ربمتبس  
ىرجتسو . ةاضقلا ىدان نع رداص طوغضم صرق ىلع ةلجسملا

تاليجست ىلإ ةيمومعلا تايعمجلا ىف ةاضقلا تاملك لك ىف ةلاحإلا 
ةطوغضمصارقأ ىلع ةاضقلا ىدان نع ةرداصلا تاسلجلا  .  
الثمرظنا. نييفحصلاو باتكلا نم ديدع دقن راثأ ام وهو .٩ نيسح :  

 ، ددع "دفولا جراخ نم"قزارلا دبع  ،٢١/٤/٢٠٠٥ . 
علا ةيعمجلا حاتتفا ىف هتملكرظنا .١٠  ١٣ىف ةيداعلا ريغ ةيموم  
 . ويام

ةيادب ىف هتملك رظنا .١١ ، . ةيعمجلاسفن   ميدق ريسفتلا اذه نأ عقاولاو
. ةاضقلا بلاطم لوح دقع نم رثكأل ةليوطلاتاضوافملا نبا وهو 

تاباختنالا ةهازن نأشب ةاضقلا ةودن تايصوت الثم رظنا ردصم -   
تاباختنالا نيناوق حالصإ نأشب مهبلاطم نأ ءاج ثيح -هركذ قبس   ،

طلسلاةلاسر... نأ مهكاردإ نم اقالطنا"ىتأي ةماعلا  موقت ةيئاضقلا ة  
و قحلاب مكحلا ماظنمئاعد تيبثت ىلع تايصوت تراشأ امك ". لدعلا 
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نأ ىلإ ليربأ ١٥ىف ةيردنكسإلاب ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا   
ىلإمهتالوادمو مهتاعامتجا نم نوفدهي ةاضقلا" مكحلا مئاعد تيبثت    
".. ىجراخ لخدت ىأ نوضفريو ةيرحلاو لدعلا ىلع موقي ىذلا
 .ةيرحلاو لدعلا بلاطمو ءالولا نيب عمجي ،جودزم باطخلاف

ىف ةيمومعلا ةيعمجلا ةيادب ىف هتملك رظنا .١٢ ربمتبس٢    . 
نم نوديفتسي مهنأل ةاضقلا ةنادإل لحم ال هنأ ركذلاب ريدجو . هسفن .١٣
. تاباختنالا ىلع لماكلا فارشإلا ىلع مهرارصإ نم وأ ،مهلالقتسا
باطخلا اذه نإف ةماع ةفصب نكلو . ةدشب كلذ ةاضقلا ضعب ىفن دقو
ىلع بيرغ ،ةيوهلا تايجولويديإو ةيس يلوبلا ةلودلا نبا ،ىنيوختلا
اهمسقي هنكلو ،ةيعونلاو ةصاخلا حلاصملاب فرتعي ءاضقلاف . ةاضقلا
ءاضقلا رظني ال لب . ةعورشم ريغ ىرخأو ةعورشم حلاصم ىلإ
 .ةحلصملا طرش اهعفار ىف رفاوت اذإ الإ ةيضق

ىف ةيمومعلا ةيعمجلا ةيادب ىف هتملك رظنا .١٤ هبن ثيح ،ربمتبس ٢   
هيلع ىرجًُأ ىذلا وحنلا ىلع ةسايرلا تاباختنا تيرجأ اذإ "هنأ ىلإ 

 . "رطخلل ةيروهمجلا سيئر بصنم ضرعنس ءاتفتسالا
ىف ةيداعلا ريغ ةيعمجلا ىف هتملك رظنا .١٥ ربمسيد١٦    . 
ويام١٣ىف ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا ىف هتملك  .١٦  رظناو.  

دان ثيح ،ربمتبس٢ىف ةيمومعلا ةيعمجلا ىف هتملك اضيأ  بعش اي : "ى 
". مهوعطاقو مهورقتحا.. نيروزملا هجو ىف كاوق دشحا: ميظعلا رصم

ماظنلل حلصألاةسايسلاهتفصب اذه هباطخ مدقي اضيأ هنكلو  نمف :  
مهيلع جورخلا حيبي "امم ،ةيعرشلا ماكحلا نع نوعزني نوفيزي 

نأ ادكؤم "مهتمواقمو ". نوناقلل عوضخلا نم هتيعرش دمتسي مكحلا"، 
ريوزتلا ىلع هرارصإ نع ماظنلا عجارت ىف لامآ نع منتلاوقأ ىهو  .   

ربمسيد١٦ىف ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا ىف هتملك  .١٧ ىفو .  
ةهيزنلا تاباختنالا : "ىدورابلا فرشأ راشتسملا لاق ةيعمجلا سفن
نكلو قحلا ةفاقث بلطت ال ةلودلا ... ةهيزن ةموكح ةطاسبب اهل بولطم
لايدنوملا رفصو١٩٦٧ةسكن ةفاق ث ،سير اي مامت هلك ةفاقث  ."  

اهيلإ راشملا تاباختنالا ةهازن نامض ةودن تايصوت ىف : الثم .١٨
ةبيهب ساسم ]... هيلع بترتي ،ىئاضقلا[فارشإلا اذه ةيروص : "اقباس
قباسلا ىكم دمحأ راشتسملا لاقم ىفو ". هيف ةماعلا ةقثلاو ءاضقلا
تاباختنالا ىلع فار شإلا مهيلإ بسني نأب ةاضقلا قاض: "هيلإ ةراشإلا
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ىظحت امب مهلوبقو سانلا ةقث نم ىظحت ال ىتلا اهتاءارجإو اهجئاتنو 
 ىه هتنامأو هتءافك ىف سانلا ةقث نأ] نيح ىف... [ءاضقلا ماكحأ هب
ىف هيلإ ماكتحالل سانلا عفدت ىتلا ىه ءاضقلا ىف ةقثلاف . هدوجو ماوق
  ). ١٩، ص ويام ددع ،ةاضقلا ةلجم" (مهتافالخ
ىروتسدلا نوناقلا بتك فلتخملوانتت .١٩ سيئر تايحالص ةلأسم    
  . ةيروهمجلا

طلخلا اذه ىروتسدلا نوناقلا ذاتسأ ،ىريخ ىنغريم دمحم دقتنا  .٢٠
: رظنا. ءاضقلا لالقتساو تاباختنالا ةهازن نأشب ةيشاقنلا ةقلحلا ىف

ةلسلس ،ءاضقلا لالقتساو تاباختنالا ةهازن )ررحم(هـللا فيض ديس   ،
ةرهاقلا ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم حالصإلا اياضق  ،

ص ص ٢٠٠٥  ،٣٠ -٢٩.   
دانسإو ،ةيئادتبالا مكاحملا ءاسؤر نييعت قيرط نع متي ام وهو  .٢١
روضح يفةاضقلا دحأ كلذ ىلإ راشأ دقو . مهيلإ اياضقلا عيزوت  

عطتسأ ملو ،ربمتبس ٢ىف ةاضقلا ىدانل ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا   
ىريضخلا دومحم راشتسملا ل بق ثدحتملاناك هنكل و ،همسا نيبت
ةيضق رظني ىذلا ىضاقلا ددحتي الأ ةيمهأ ليصأت نأشبو . ةرشابم

 ، ، رظناافلس اهنيعب ىرشبلا قراط لاقم ةنحمو ىرصملا ءاضقلا " 
ىف"تاباختنالا ، لالقتسا ،ىعافرلا ىيحي: ،  تاباختنالا ةنحمو ءاضقلا  

  .٢١٦ -٢١١ص ص 
مكاحمب ظافتحالل ىرصملا نوناقلا ليم ى لإ نوارب ناثان ريشي .٢٢
: ؟نم ةمدخ ىف نوناقلا: ةفلتخملا ةطلسلا ضارغأ ءادأل ةيئانثتسا
، ١ط ،تاحرف رون دمحم قيلعتو بيرعت ،عمتجملا.. ةطلسلا.. مكاحملا

سيل بناجلا اذه نأ ريغ . ١٣٩، ص ٢٠٠٤ةرهاقلا ،روطس راد 
  . ءزجلا ذه ىف اهضعب انددع ىتلا تاودألا نيب ضيف نم ضيغ ىوس
لوح رودت ةكرح اهنأ ةيواز نم ةاضقلا ةكرحل اليلحت  رظنا .٢٣
، : ىف ،ةطلسك ةصاخلا مهبلاطم ةكرعمو ةاضقلا ةضافتنا "ىميلعلا دايز
ةلصوبلا "رييغتلا ةيرود ريغ ةرشن -،  ربوتكأ ٢، ع-  ، ص ٢٠٠٥، 

 . ٤ -٢١ص 
،وارب ناثان .٢٤ هركذ قبس عجرم١٠٥ ص ؟نم ةمدخ ىف نوناقلا ،ن    
ةيمومعلا ةيعمجلا : ىف ليعامسإ ىفيفع دمحم راشتسملا ةمل كرظنا .٢٥

ويام١٣ىف ةدقعنملا ةيداعلا ريغ  ددع ثيح  ءاضيبلا سيئرلا ىدايأ : "، 
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ىلع لقنلاو بتاورلا ىف تادايزو جالعو تاحارتسا نم " ةاضقلا ىلع
ةطلسلا نوناق ليدعتب كلذ عم كسمت هنكلو . كلذ ريغو ةلودلا ةقفن
، ةهجو نمو . ةيئاضقلا الثمرظناةدقان رظن دومحم راشتسملا ةملك :  

ةاضق ىدانب ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا ىف ىريضخلا 
لاق ثيح ،ليربأ١٥ىف ةيردنكسإلا  ىف ةلماك انتطلس ديرن انلق اذإ : " 

بعشلا ىأر نع ةقيقح ةربعم ىتأت ىتح تاباختنالا ىلع فارشإلا 
نم انلع انمهُّتا ىتح فارشإلا اذه ريظن ةأفاكملا ةدايز ماكحلا ررق 

فعضلاو نواهتلاب انيديأ نيب ةنامأ هتيرحو هقوقح عضو ىذلا بعشلا 
ددع ،ةاضقلا ةلجم رظنا": طيرفتلاو    .٢٨، ص ويام، 

٢٦.  ،   . ١٧٨، ص قباسلا عجرملانوارب ناثان
هلاقمرظنا .٢٧ ةبيغ مغر تاباختنالا ىلع نوفرشي ةاضقلا : " 
ىلوألا ةرملل رشن ىذلا"تانامضلا ربمتبس ددع ىف ةاضقلا ةلجم ىف ،   

سطسغأ -٢٠٠٣ ىف هرشن ديعأو٢٠٠٤  ، ويام ددع ،ةاضقلا ةلجم: ، 
  .٣٥ -٢٩ص ص 

ىف حاتفلا دبع ليبن ةلخادم رظنا .٢٨ ةهازن  ":ةيشاقنلا ةقلحلا 
  .٢٦، ص قباسلا عجرملا، "ءاضقلا لالقتساو تاباختنالا

لالت حالا ةهجاوم ىف ةيلخادلا ةهبجلا ةبالص نأ نايبلا ىف ءاج .٢٩
ىضتقت ١٩٦٧ةميزه دعب ،ىليئارسإلا  ىتلا تاقوعملا عيمجةلازإ "،   

نأل كلذو ،نينطاوملا ةيرح مامأ ةسكنلا لبق ام عاضوأ اهتعنطصا 
قاثيملا لوقي ام ىلع –رحلا ناسنإلا  ةاضقلا ةبلاطم نمضت ىذلا [ 

عمتجملا ساسأ وه ] هريفاذحب هب ناميإلا ىكارتشالا داحتالا لوخدب
ةجردلا ىف ىنعي ىذلا ةيعرشلا أدبم ديكأتب الإ كلذ نوكي الو... رحلا  

ماكحلا ىلع نوناقلا ةدايسو ،نينطاوملا ةفاكل تايرحلا ةلافك ىلوألا 
، "ءاوس ىلع نيموكحملاو ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتساب ابلاطم ىضمو  ،

، "ةيسايسلا تاميظنتلا ةفاك نع... دعبلا"هلالقتسا لوصأ زربأ دعي ىذلا 
ةماعلا ةباينلا لاجرل ةناصحلاو تانامضلا سفن ريفوت كلذكو  
ديدرت راطإ ىف هلك اذه . ةيئاضقلا ةطلسلا لاجر نم مهرابتعاب

ىف صنلارظنا". ةلماك ةئبعت"بعشلا ةئبعت نأشب ماظنلا تاراعش    :
  . ٥قحلم ،قباسلا عجرملا ،ىنسح ةدامح 

ويام١٣ىف ةدوقعملا ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا ىف مهتاملك  .٣٠   .
ةيسايسلا ةدايقلا بلاط ىذلا عيبر دمحأ ةماسأ ةملكرظنالباقملابو    
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ىف ليقارعلا عضو ىف ننفتت الأو بعشلا نع اهتياصو عفرت نأ "ـب
، "هتيرح ليبس فارشإلاب ،اونوكي الأب ةاضقلا بلاط امك دي ىف ةادأ "، 
ةيادب لبق ئراوطلا ةلاح ءاهنإب بلاطو "ههجو اهب لمجي ماظنلا  ،
ةيمومعلا تايعمجلا ىف نيبناجلا ىلع ةلثامم راكفأ دجوتو . تاباختنالا
  . ةيلاتلا

ىف ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا ىف هتملك رظنا .٣١ ربمسيد١٦    .  
ةدام رظنا .٣٢ رركم ٧٧  رداصلا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم ) ١( 
مقر نوناقلاب ةيروهمجلا سيئر رارقب ةنسل ٤٦   ١٩٧٢ . 

 لخدتلا حلاصل لمعلاب ةكرحلاماهتا ىلع ةاضقلا ىدان سيئر در  .٣٣
... ةنميهلا نمز ىف هسفن نع نطولا هب عفادي ام": نإ الئاق ىبنجألا
ةيامح ىلع رداق لقتسم ءاضق : نارمأ ،ناسنإلا قوقح ةيامح معزب
بيع لك نم ةأربم ةهيزن تاباختناو؛تايرحلاو قوقحلا هتملك رظنا "   

ويام١٣ىف ةدوقعملا ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا ةيادب ىف  وهو .   
ىذلا ،هدض ىسايسلا ماظنلا باطخ بلق ىأ ١٩٦٨نايب قطنم سفن   ،

هتملك اضيأ  رظنا. ءاضقلا لالقتسا بلطتت ناودعلا ةهجاوم نأ ربتعا
ربمتبس٢ىف ةيمومعلا ةيعمجلا د اقعنا ةيادب ىف ةعاذإ ىلإ راشأ ثيح،    
كانه نأ ىنعي امب ،اينويزفيلت ىلعألا ءاضقلا سلجم نايب لصاو طخ"   
 ". ماظنلا عم

متبس٢ىف ةيمومعلا ةيعمجلا ةيادب ىف ىدانلا سيئر ةملك  .٣٤ . رب 
 ، ىريصخلا دومحم راشتسملا حارتقا ىلع ءانب دادحلا ةقيقد تناكو

الل قحلملارظنا و.ةيردنكسإلا ةاضق ىدان سيئر ليصافت ىلع عالط  
  .عارصلل ىرخأ

مكل و انلامعأ انل: "لاقم ىف ضقنلا ةمكحم سيئر بئان وهو .٣٥
ىف "ةماعلا تاباختنالا ىف ةاضقلا رودل ةيليلحت ةسارد: مكلامعأ  ، :

 ،   .٢٠، ص ويام ددعةاضقلا ةلجم
ىف الثم)١( .٣٦ بزحلا نم امئاد ةرازولا قثبنت ىناملربلا ماظنلا  وأ ،   
لعلو . ةيناملربلا ةيبلغألا ىلع لعفلاب لصاحلا ىبزحلا فالتئالا
تاطلس ىف ىلوألا ةجردل اب نمكت ،ةيروتسدلا ةيحانلا نم ،ةلكشملا
انيأر امكةقلطملا هبش سيئرلا  .  

، "باجعإ"نع ثدحتت ىهف ،ةيادبلا نم ةزيحتم اهتاذ ةغايصلاو  .٣٧
عورشم بلطم نأشبريهامجلا" ةدناسم"الثم سيلو  ىلع كلذ رثأ وأ    ،



 -٥٣٨-

  . ةهيزن تاباختنا لجأ نم ماع حافك
نأ ىلع" ةاضقلا ىدانل ىساسألا ماظنلا"نم ةيناثلا ةداملا صنت  .٣٨  

لاجر عيمج نيب نماضتلاو ءاخإلا طباور قيثوت ىدانلا نم ضرغلا "
ةياعرو مهنيب فراعتلاو عامتجالا لبس ليهستو ةماعلا ةباينلاو ءاضقلا 

 . "هلاجرو ءاضقلا لالقتسا معدو مهحلاصم
، "رصم ةاضقل ةماعلا ةيعمجلا تارارق ليعفت ةنجل ريرقت "رظنا .٣٩

ىلإ ١٠تاحفص    . ١٢ص ىف ريخألا صنلاو . ١٣ 
  . ٤ص ،هسفن  .٤٠
ىف ةدقعنملا ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا ىف مهيتملك رظنا .٤١  ١٣ 
  . ويام

ىف ةدقعنملا ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا ىف تاملكلا رظنا .٤٢  ٢ 
  . ريخألا ثدحتملا مسا نيبت عطتسأ ملو. ربمتبس
روضحل ةاضقلا ةوعدب صاخ ددع ىف ةاضقلا ةلجم ترشن  .٤٣

،  )ربمتبس ددعب اقحال هيلإ راشيسو( ربمتبس ٢ىف ةماعلا ةيعمجلا 
سلجم هيلع قفاو ىذلا " ةهيزنلاو ةرحلا تاباختنالا ريياعم نالعإ"

ماع ةئاملا دعب نيسمخلاو ةعبارلا هترود ىف عامجإلاب ىلودلا ناملربلا 
  . ةاضقلا ىدان سيئرهيلإ راشأ امك ؛  .٥٨ - ٥٥ص ص ، ١٩٩٤
تناهأ ىتلا ىه ةلود لا الثم ىدورابلا فرشأ راشتسملا لاق .٤٤

نم ضاق فلأ نم رثكأ داعبتسابو ،نوناقلا رودصل اهتقاعإب ،ءاضقلا 
ضاق١٥١ةداهش ن إ لوقلا وأ ،تاباختنالا ىف ةكراشملا ، اي  لسرم لوق  
ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا ىف هتملك : ءادتعالل مهضرعتب طقف سيلو

ربمسيد١٦ىف ةدقعنملا ةيداعلا    .  
٤٥.  ، ةاضقلارظتنت رصم"ىناوسألا ءالع ىبرعلا "  ددع )ىرصانلا(،   ،
ص ص ويامددع ،ةاضقلا ةلجم : ىف هرشن ديعأ دقو ؛٢٤/٤/٢٠٠٥  ،
ص ىف صنلاو ٦٢ - ٥٩  ،٦٢ .  
ىف سرام١٨ىف ةيمومعلا ةيعمجلا تايصوت عجار  .٤٦ ةلجم :  

ددع "ةاضقلا"   .٣٦، ص ويام، 
ىف ليربأ١٥ىف ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا تايصوت عجار  .٤٧   :
  .٤٠ص ،ق باسلا ردصملا

نم ١٠٩ةداملل اقفو نيناوقلا تاعورشم حارتقا ىف قحلا رصتقي  .٤٨  
  .بعشلا سلجم ءاضعأو ةيروهمجلا سيئر ىلع ىلاحلا روتسدلا
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ةاضق ) تاظفاحملاب هعورفب(ةاضقلا ىدانل ةلماعلا ةيوضعلا لمشت  .٤٩
ةباينلا ءاضعأو مهتاجرد فلتخمب ةيئادتبالاو فانئتسالاو ضقنلا مكاحم 

ةمكحملا ةاضق ،ةلماع ةيوضعك ،لمشت الو ،نيقباسلاو ني يلاحلا ةماعلا
ةباينلا وأ ةلودلا اياضق ةئيه وأ ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةيروتسدلا 

ةاضقلا ىدانل ىساسألا ماظنلا نم٣ةدام  -ةيرادإلا  قراط ررقيو ؛ -  
كلذب مضي سلجملا نأ - قبسألا ةلودلا سلجم سيئر بئان -ىرشبلا   

ىدان : "رصم ىف ةيئاضقلا ةطلسلا مهنم نوكتت نم راشعأ ةعست وحن
، ويام ددع ،ةاضقلا ةلجم، "ىطارقميدلا حالصإلل هبلطي امو ةاضقلا

ةيعمج امنإو ،ةباقن دعي ال ةاضقلا ىدان نأ ركذلاب ريدجو . ٥٤ص 
ىلاتلابو ،ةيلهألا تايعمجلا نوناقل هعاضخإ ةلواحم تقفخأ دقو ،ةيلهأ 

ثيح ،هيلع ةيعامتجالا نوئشل ا ريزو ىف ةلثمم ةموكحلا فارشإل
  . كلذ زاوج مدعب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تمكح
ىف صنلارظنا .٥٠   .٨٤ص ،ويام ددع ،ةاضقلا ةلجم :  
  . ةسلجلا حتتفم ىف هتملك .٥١
ىف ةررحملا ،ةركذملا صن رظنا .٥٢ ىف ،ليربأ٢٥    : ، ةاضقلا ةلجم

  .٨= ٣ص ص ، ويام ددع 
صن رظنا .٥٣ ريغ ةيعمجلا داقع نادعبو ليبق نيترداصلا نيتركذملا  

ىف ،ويام٨ىف ،ةيداعلا    : ، رصق افاضأ دقو  .ربمتبس ددعةاضقلا ةلجم
طوقس مدعو ،ةيمسرلا قئاثولا ىلع هتيصخشل بخانلا تابثإ لئاسو 

نيناوقلاب لمعلا فاقيإ ، ومداقتلاب تاباختنالا مئارج ىف ةيئانجلا ىوعدلا
ةرورض ىلع ديكأ تلا ةداعإ نع الضف ،تاباختنالا ةرتف ىف ةيئانثتسالا
  .ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق رادصإ

ىوس عيرشتلا ىف رود ةموكحلل سيل ةتحبلا ةينقتلا ةيحانلا نم  .٥٤
رصتقي ىذلا نيناوقلا حارتقا قح اهل سيلف . نيناوقلا تاعورشم دادعإ
نأ امك . بعشلا سلجم ءاضعأ نم ىأو ةيروهمجلا سيئر ىلع

وأ اهرادصإ ةيروهمجلا سيئر ىلوتيو ،نيناوقلا رقي ىذلا وه سلجملا 
نم ١١٣، ١١٢، ١٠٩داوم (سلجملا ىلإ اهتداعإو اهيلع ضارتعالا   

نع سلجملا ىلإ ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ذفن نأ قبس دقو ). روتسدلا
نأ نود داقعنالا رود ءاهتناب طقسو ،ىريرحلا زعلا وبأ وضعلا قيرط 

ىتلا نيناوقلا تاعورشم تاحارتقا لك نأش هنأش ،هيف رظن  اهمدقت ي
ءاج دقف ،تاجاتنتسالا نع رظنلا فرصبو . نولقتسملا وأ ةضراعملا
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) ٥ص " (رصم ةاضقل ةماعلا ةيعمجلا تارارق ليعفت ةنجل ريرقت"ىف 
، )ةنيعم نيناوق رادصإ نأشب لوألا ماقملا ىف وهو(ليعفتلا نأ ةحارص 

ةلثمم ةيذيفنتلا ةطلسلا عم ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب راوحلا "ـب ققحتي
دادعإ وأ ،ىلعألا ءاضقلا سلجم عم وأ ،هدحو لدعلا ريزوىف   

تاباختنالا ةنجلو ىروشلاو بعشلا ىسلجمل ةبوتكم تاركذم 
ديب لوألا لحملا ىف وه عيرشتلا نوكلةنجللا نم اكاردإ ".. ةيسائرلا  
سلجم نأب ججحتلا ضفر ريرقتلا سفن ىف ءاج امك . ةيذيفنتلا ةطلسلا

ولف ]ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق عورشم ىف[هي أر دبي مل"ىلعألا ءاضقلا   ،
  ).١٠ص " (اضفار هتربتعا وأ.. باجتسال ةموكحلا هتبلاط
ىف ةيعمجلا تارارقرظنا .٥٥   .٣٠، ص ربمتبس ددع ،ةاضقلا ةلجم:  
ىف كلذل اصخلمرظنا .٥٦   .١ص ،ردصملا سفن :  
ىتلا قئاقحلا ىصقت ةنجل ريرقت ىف نأشلا اذهب درو ام رظنا .٥٧  
، ةاضقلا ىدان اهلكش روتسدلا ليدعت ءاتفتسا ىلع ةاضقلا فارشإ نع  
  .٦٢ -  ٦١ص ص ،ددعلا سفن ،ةاضقلا ةلجم : ىف

ص ،ةاضقلا ىدان نع رداص ،روكذملا ريرقتلارظنا .٥٨  ١ . 
ص ص ،ريرقتلا رظنا .٥٩  ٤ -٣ . 
ةرادإلا ىف نمزم ضرم وهو : ".... الئاق صنلا لمكتسيو .٦٠
ءات فتسا ىف ىرج ام كلذ ةيآو ،هنم صلختلا اهيلع ليحتسي

سيياقملا لكب ةحيضف ناك ىذلا٢٥/٥/٢٠٠٥ ريرقت ،ةاضقلا ىدان : " 
خيراتب ةدوقعملا رصم ةاضقل ةماعلا ةيعمجلا تارارق ليعفت ةنجل 

  .١٠، ص ١٣/٥/٢٠٠٥
ىف تاركذملا صوصنرظنا .٦١   : ، ، ص ربمتبس ددعةاضقلا ةلجم

  .٤٨ - ٣١ص 
ريرقتلا صنرظنا .٦٢ ىف    .٨/٢/٢٠٠٦ددع ،مويلا ىرصملا :  
صن رظنا .٦٣ ددع ،مويلا ىرصملا : ىف روكذملا ريرقتلا 
زيزعلا دبع ايركز راشتسملا ةملك اضيأ رظناو. ٣، ص ٨/٢/٢٠٠٦  
ةدوقعملا ةيداعلا ر يغ ةيمومعلا ةيعمجلا ةيادب ىف ةاضقلا ىدان سيئر

ربمسيد١٦ىف   .  
ىف ىدانلا سيئر زيزعلا دبع ايركز راشتسملا ةملك عجار .٦٤  
  .روكذملا عامتجالا

ملا ةملكرظنا .٦٥ ةيمومعلا ةيعمجلا ىف زيزعلا دبع ايركز راشتس  
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ربمسيد١٦ىف ةاضقلا ىدانل ةيداعلا ريغ    . 
ةيعمجلا سفن ىف هتملكرظنا .٦٦   . 
  .ردصملا سفن .٦٧
، ١٧ىف ةيمومعلا ةيعمجلا نأشب  .٦٨ سرام ، : رظنا  مويلا ىرصملا
  .٤، ص ١٩/٢/٢٠٠٦
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  هل استقالل القضاء قضية مصرية فقط ؟
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  ...أزمة استقالل القضاء يف املغرب
  حتد خطري لدعم دولة القانون

  
 

                         
          

  
  ةمدقم

ماـظن نأ ةـيافكلا هـيف امب تباثلا          ةنراقملا ةيروتسدلا ةمظنألاو هقفلا يف ررقملا      نم تاب   
 حـمالملا نـمف   . يسايسـلا اـهماظنو اهتاسسؤم ماظن همكحي نادلبلا نم        دلب  يأ يف ءاضقلا    

نيـب لصفلا نكمي ال هنإف مث نم        . ةيسايسلا اهتطلسل اهتاضق عوضخ ةيطلستلا ةلودلل ةيساسألا      
قوـقحل يملاعلا نالعإل    ا ةجابيد صنتو  . ةيسايسلا ةطلسلا نع ءاضقلا لالقتساو ةيطارقوميدلا     

ناسـنإلا قوقح ةيامح نوناقلا ىلوتي نأ يرورضلا نم         " نأ ىلع ،صوصخلا اذهب ،ناسنإلا      
                                                 

ناسنإلا قوقحل ةيطسوتموروألا ةكبشللو،ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملل قباس سيئر *  .  
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مئاـقلا ماـظنلا اذـه نأ ديب        ". ملظلاو دادبتسالا ىلع درمتلا ىلإ رمألا رخآ ءرملا رطضي الئل         
هـب طو   ـنملا ،ءاضـقلا نوكي نأ ةرورضلاب عبتتسي ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا مارتحا ىلع            

ةـيامح ىلع ةرداق ةيطارقوميد تاسسؤم      اهب  ةلودلا نوكت نأو ًاهيزنو ًالقتسم ،نوناقلا قيبطت        
  . لالقتسالا اذه

،         ا اـمهيلع صـن    مث نمو   ةلداعلا ةمكاحملل نايساسأ ناطرش امه هتهازنو ءاضقلا لالقتس
قوقحلاـب صا   خلا يلودلا دهعلا امهسرك مث ةرشاعلا هتدام يف ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا           

لالقتـسال ةيـساسألا ئداـبملا      " نيـب نـمو     . ةرشـع ةعبارلا هتدام يف ةيسايسلاو ةيندملا      
ئدابم ةثالث ،صوصخلا هجو ىلع ،ركذن نأ انب ردجي)١("ءاضقلا   : يه ، 

بـجاو نمو ،هنيناوق وأ دلبلا روتسد هيلع صنيو ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا ةلودلا لفكت              "-
ةيئاضـقلا ةطلسـلا لالقتـسا مارـتحا تاسـسؤملا نم اهريغ            و ةيموكحلا تاسسؤملا عيمج   

ساـسأ ىـلع ،زيحت نود اهيلع ةضورعملا لئاسملا يف ةيئاضقلا ةطلسلا لصفت              "،"هتاعارمو
طوغـض وأ تاءارغإ ةيأ وأ ةميلس ريغ تاريثأت وأ تادييقت ةيأ نودو ،نوناقلل ًاقفوو عئاقولا                

  ."ببس يأل وأ ةهج ةيأ نم ،ةرشابم ريغ وأ تناك ةرشابم ،تالخدت وأ تاديدهت وأ
نـم مهرـيغك ةيئاضـقلا ةطلسلا ءاضعأل قحي ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلل ًاقفو              "-

نأ طرتشـي كـلذ عمو ،عمجتلاو تايعمجلا         نيوكتو داقتعالاو ريبعتلا ةيرحب عتمتلا نينطاوملا       
لالقتـساو ة  ـهازنو مهبصـنم ةـبيه ظفحي ًاكلسم ،مهقوقح ةسرامم ىدل ،ًامئاد ةاضقلا كلسي      

  .)نماثلا أدبملا" (ءاضقلا
باـيغب ًاقيثو ًاطابترا طبترت ةيسايسلا ةطلسلل ءاضقلا ةيعبت نإف ةماعب ةيبرعلا نادلبلا يفو              

عـم هـتقالعب يئاضـقلا ماظنلا هيف         رثأتييذلا دلبلا اذه ،رصم نإف كلذ عمو        . ةيطارقوميدلا  
. اهخيـسرتو ءاضـقلا لالقتـسا دي      لاقت ةسسأم ثيح نم ةديرف ةبرجت دسجت ،ةيسايسلا ةطلسلا        

 قـحلا ةـلود ديطوتل ةيساسأ ةزيكر لثمي ام وهو مهلالقتساب ،دلبلا اذه يف ،نوثبشتم ةاضقلاف               
رودةاضقلل نوكينأ ،هذه لاحلاو ،يعيبطلا نمف . نوناقلاو يسايسلا حالصإلاب ضوهنلا يف   .  

برغملا يف    ةلاح دنع لدعلا عاطق يف ةمجسنم ةسايس بايغ         ىدأ  الا لين   تابيخو ،لالقتس  
ىـلع ةرـيطخ تاـساكعنا       ىـلإ ةماعلاو ةيدرفلا تايرحلا عجارتو اهدودحو ةطرقم       لا ةيلمع   

رـيغ ةيوسـتلا قـيقحتب اهيلإ دهع يتلا ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تماق دقو           . لدعلا ةيعضو 
 ١٩٥٦يتنـس   نيـب برغملا يف ةبكترملا ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا فلمل ةيئاضقلا            
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ةروكذملا تاكاهتنالل يئاضقلاو ينوناقلا قايسلا ليلحتب  ،١٩٩٩و يئاـهنلا اـهريرقت حضويو   .  
عباـطلا عـم طاـبتراب ءاضقلا هبعل يذلا يبلسلا رودلا            ٢٠٠٦رياني رهش علطم يف روشنملا        

يـف نمكي ةاضقلل يعيبطلا رودلا نأ عمو ؛تايرحلا شماه قييضت عمو مكحلا ماظنل يطلستلا               
ةـينمألا ةزـهجألل ًاـناوعأ ،دوقع ةعبرأ ةليط ،اوناك ةاضقلا ضعب ن             إف ،تايرحلا هذه ةيامح   

  .اهتاكاهتنايف اهل نيكراشمو 
اهتذـختا يـتلا   ةيئاضقلا تاحالصإلا ضعب يسايسلا ماظنلل جردتملا حاتفنالا نم مغرلابو         

هرـخنت تـلازامو ةيسايسلا ةطلسلل ةيعبتلا يف طبختي لازام ءاضقلا نإف              ةطلسلا  ةـينئابزلا ، 
قـح نـم     نوـمورحم ةاضقلاو  . ةعونتم تامواقم همامأ بصتنت ءاضقلا حالصإف     . ةوشرلاو  

عيـسوت لضفب ،كفني ال يندملا عمتجملا نكل  . مهلالقتسا نع عافدلا قح نمو تايعمجلا سيسأت     
ءاضـقب ضوـهنلا لاجم يف هتكرح يوقي ،ةريخألا ةنس           ةرشع سمخلا لالخ تايرحلا لاجم      

  . هيزنو لقتسم
  :يلاتلا وحنلا ىلع ةيبرغملا ةيئاضقلا ةطلسلا عاضوأ لوانتنو
  ؛ةاضقلا عاضوأو لدعلا ةلاح: ًالوأ
  ؛لدعلا عاطق يف مدقتلاو لالتخالا نطاوم: ًايناث
  ؛ءاضقلا حالصإ لوح شاقنلا يمانتو يندملا عمتجملا رود: ًاثلاث
  

  ةاضقلل ينوناقلا ماظنلاو روتسدلا يفلدعلا ة ناكم: ًالوأ
لـفكت يـتلا ةـينوناقلا تانامضـلاب اذكو ةلودلا لخاد هتناك            مب ساقي ءاضقلا لالقتسا نإ    

   .مهتهازنو ةاضقلا لالقتسا
  ةيسايسلا ةطلسلا ءازإ ةاضقلا لالقتسا نامض صئاصخ: لوألا عرفلا 

ةيروتسدلا ةسرامملاو ئدابملا نيب ام ةلودلا يف ءاضقلا ةناكم-١  :  
س يتاـسدلاو  ١٩٦٢ يفردص  يذلا ،لوألا   يبرغملا  روتسدلا   رك أدـبم ،هـتبقعأ يـتلا ر        

روتـسدلا نأ اـمبو     ). ٨٢ةداملا  (ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا نع ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا        
ةغيصـلا يف ىوس درت مل ةطلسلا ةملك نإف ،يسنرفلا           ١٩٥٨ةنس روتسد نم ىحوتسم لوألا        
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نيـح ي   ـف " ءاضقلا"نع ىوس ثدحتي ال هنإف ةيبرعلاب ررحملا يمسرلا صنلا امأ           . ةيسنرفلا
اذـه ىلع ميقي روتسدلاف      .ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا ىلع ةطلس ةملك لامعتسا يف رصتقي        

عوضـخ سرـكي ءاضـقلا لاـجرل يساسألا ماظنلا نأ انملع اذإ هتلالد حضتت ًازييمت وحنلا                 
  .ةيذيفنتلا ةطلسلل ةيئاضقلا ةطلسلا

ءاـسؤرل ةداـع اـهب فر       تعملا تايحالصلا لدعلا لاجم يف ةيكلملا تايحالصلا زواجتتو       
. روكذـملا سـلجملا نـم رارقب ةاضقلا نيعيو ءاضقلل ىلعألا سلجملا سأري كلملاف             . لودلا

ناـك نئـل ،كلذ عمو      . وفعلا قح سرامي يذلا وهو    . تارارقلاو ماكحألا ذفنتو ردصت همسابو    
القتسم ءاضقلا الع ددحي ال روتسدلا نإف ،ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا نع ،ًايرظن            عـم هتق   ، 

ًاقيـض ًاليوأت صوصخلا اذهب ىنبتت يتلا ةيمسرلا طاسوألا ضعب نإو           . نينمؤملا ريمأ ،كلملا  
لـبق نم   (ةضوفم ةلادع ةيرظن نع ةحارص ثدحتتل ،تاطلسلا لصفب لئاقلا يروتسدلا أدبملل            

ءاوـس نعط يأ لبقت ال ةيكلملا ميسارملا نإف ،ىلعألا سلجملل يئاضقلا لمعلا بسحو   ). كلملا
ةيميظنت وأ ةيدرف ةغبص تاذتناك  )٢(   .  

لزـعلل مكحلا ةاضق ةيلباق مدعب لئاقلا يساسألا أدبملا         قبس امع ًالضف ،روتسدلا سركي      ، .
وـلو ًاديدج ًانييعت ،مهنع ًامغر ،اوقلتي نأ نكمي ال مكحلا ةاضق نوك ًايقطنم أدبملا اذه عبتتسيو                 

ةوـقب ءاضـعأ نم نوكتي وهف       . ةيروتسد ةسسؤم ءاضقلل ىلعألا سلجملاو    . ةيقرتلا ةلاح يف  
ماـعلا لـيكولاو ىلعألا سلجملل لوألا سيئرلاو سيئرلل ًابئان هتفصب لدعلا ريزو             : مه نوناقلا 

نيـبختنم ءاضـعأ نمو ،ىلعألا سلجملا ىدل ىلوألا ةفرغلا سيئرو سلجملا اذه ىدل كلملل               
كـلذ عمو   . ةيئادتبالامكاحملا ةاضقل نيلثمم ةعبرأو فانئتسالا مكاحم ةاضق نع نالثمم          : مهو

يـف ،دسـجتي ،نوناـقلا لاجم نمض ًايئدبم لخدي يذلاو ،ءاضقلا لاجرل يساسألا ماظنلا نإف        
عـم هـقباطت ىدمل ةقبسملا ةبقارملل عضاخ ،يميظنت نوناق يف سيلو يداع نوناق يف ،عقاولا     

يـف تانيعبس   لا لالخ اهينبت مت ةيكلم ميسارمل ًاعضاخ ىقبي ،لدعلا لاجم نأ عقاولاو           . روتسدلا
  . روتسدلا ماكحأب يداعلا لمعلا بايغ

  
ةاضقلل ينوناقلا ماظنلا-٢  :  
  :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو ،لالقتسالا ذنم تاعجارت ةدع ةاضقلل يساسألا ماظنلا فرع
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  :ءاضقلل يلصألا ينوناقلا ماظنلا-أ
لالقتـسالا تاونـس لالـخ اـهينبت        مث  يتلا صوصنلا لمجمو     -يمسرلا باطخلا ناك    

،ألا يسنرفلا عيرشتلا نم ةاحوتسملاو    -ىلو يـلاربيلو يروتسد يسايس جذومن ءانب ىخوتت        -   ،
يـلاربيل عيرشت ،ةدودعم روهش ىدم ىلع ،ردص وحنلا اذه ىلعف           . ةلودلا هرقت ،يطارقوميدو  

نوناـقو   - ةفاحصـلاو ةـيمومعلا تاعمجتلاو تايعمجلا      -ةماعلا تايرحلا نوناق يف لثمتي        
ماـظنلا ردـص اـمك ةيدرفلا ةيرحلل ةيرهوجلا تانامضلا نمضتي يذل             ا )٣(ةيئانجلا ةرطسملا 

ةاضـقلا قوقحب ةقلعتم ةماع تايضتقم ىلع يوتحي صنلا اذه ناكف           . ءاضقلا لاجرل يساسألا  
اـهل نوعضـخي يـتلا ةيبيدأتلا     -ةرطسملاب دعاوقلا و اهيف نودجوي يتلا تالاحلاو مهتابجاوو   

،          ةسسؤملا تناكو . )٤(لمعلا نع مهعاطقنابو   تاـبجاولاو قوـقحلا هذه لامعإب اهيلإ دهع يتلا  
رهسـلا  "ب ةـفلكم ،ةموكحلا سلجم سيئر ةطلس تحت عقاولاو ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا يه            

  ."هذيفنت ىلع لمعلاو يساسألا ماظنلا قيبطت ىلع
  :يلي ام ىلع ءاضقلا لاجرل يساسألا ماظنلا صنيو
تـيغلأ الإو ةديدجلا ةجردلا يف ه       ل نيعملا بصنملا ىلعأ ةجرد ىلإ يقر ضاق لك لبقي         -

  ؛هتيقرت
  ؛ءاضقلل ىلعألا سلجملا مامأ لدعلا ريزو رارق ىلع ءانب ةيبيدأتلا تاعباتملا يرجت-
سـلجملا ةراشـتسا دـعب هماهم ةلوازم نع عباتملا يضاقلا فيقوت لدعلا ريزول نكمي               -

  ؛ ءاضقلل ىلعألا
يف ةررقملا طورشلا قفو ًايونس)٥(ةاضقلا طيقنت عقي- ؛لدعلا ريزو رارق     

ةاضـقلا ةـيقرت نأ اـمك    . ةمهمتايحالص لدعلا ريزول ًالصأ حنمي يساسألا ماظنلا اذهف      
  . بصنملا رييغتب نورقملا ديدجلا نييعتلا لوبقب ةطورشم

  :ةاضقلا لالقتسال ةينوناقلا تانامضلا عجارت-ب
ا ئدابملا يف مث    ةاضقلل يساسألا ماظنلا يف ًايجيردت رظنلا ةداعإ تمت        نـم اءدب ةيروتسدل     

،            . ةددحم عئاقو عم طابترابو تانيتسلا     ضاـق هـبكترا ميسـج أطخ ىلع لعفلا در قايس يفف
ةراشـتسا نود ،ةاضـقلا فيقوت ةيحالص لدعلا ريزول حنم يكلم موسرم             ١٩٦١ةنس ردص     

رـخآ يـكلم موـسرم       ١٩٦٣ةنس لالخ ردص دقف لثملابو      . ءاضقلل ىلعألا سلجملل ةقبسم     
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جراـخ نم ،ةاضق رايتخاب حمست تناك ةريخألا ةعجارملا هذهف          . ةاضقلا با دتنا ةيحالص هحنم  
زوـيلوي ةرماؤم   "ةيضق يف رظنت تناك يتلا طابرلاب ةيئانجلا ةمكحملا ةئيه اولكشيل ،ةمصاعلا            

  . )٦(سيئرلا ةضراعملا بزح ةداق اهراطإ يف عباتي ناك يتلا" ١٩٦٣
قـفو ،ردص ،تا    ينيعبسلا تايادب يف دالب   لا اهتفرع يتلا ةريطخلا ةيسايسلا ثادحألا ةادغو      

. )٧(١٩٧٤ةنسـل يـكلملا موـسرملا هنمضت ءاضقلا لاجرل ديدج يساسأ ماظن ،قطنملا سفن               
أدـبملاب سـملا تالاح نم داز ،مويلا ىتح هب ًايراج لمعلا لازام يذلا يساسألا ماظنلا اذهف                 

لالـخ نـم مهل     القتسا تانامض نم صلقو ،لزعلا دض ةاضقلا نيصحتب يضاقلا يروتسدلا         
  : ةيلاتلا تايضتقملا

لـجأ نم ىتح وأ اهفذح وأ مكاحم ثادحإ لاح يف وأ مهتيقرت لاح يف ةاضقلا لقن نكمي         -
ريـس ىـلع رثؤي نأ هنأش نم نوكي ةماعلا ةباينلا وأ قيقحتلا وأ مكحلا ءاضق يف غارف ءلم                   

ىـلع ءانب يكلم م  وسرم ىضتقمب متي نييعتلا رييغت نأ ريغ). ٥٥لصفلا (مكاحملا نم ةمكحم  
ةراشتسا درجم ىلع ءانب مهلقن نكميف ةماعلا ةباينلا ةاضق امأ          . ءاضقلل ىلعألا سلجملا حارتقا   

  . سلجملا
يـف وأ فانئتـسالا مكاـحم يف وأ ىلعألا سلجملا يف ءاوس بصنم روغش لاح يفو                 -

ىـلعألا سلج   ملا نم حارتقاب ذختي يكلم موسرمب ،مهفيلكت نكمي ةاضقلا نإف ةيئادتبالا مكاحملا           
  ).٢٦لصفلا (مهتجرد نم ىلعأ ماهم نيمأتب ،ءاضقلل 

تاـبوقعلا   يرازو رارـقب  قـبطي نأ لدعلا ريزول نكمي ،يبيدأت أطخ باكترا لاح يف            -  
ذاـختا ،سلجملا اذه نم حارتقاب ،نكمي امك    . سلجملا ةراشتسا دعب ىلوألا ةجردلا نم ةيبيدأتلا      

ًارارـق روـفلا ىلع لدعلا ريزو ردصيو        . رارق بجو مب ةيناثلا ةجردلا نم ةيبيدأتلا تابوقعلا     
ىـلعألا سلجملا ىعدتسي  " ةلاحلا هذه يفو . هماهم ةلوازم نع ينعملا يضاقلا فيقوتب ًايضاق 

... ةـيئاهن ةفصـب   " يـنعملا يضاقلا ةيعضو ةيوست لجأ نم        " نكمم لجأ برقأ يف ءاضقلل    
يذـلا زاـهجلا اذـه نأ دـيب         ). ٦٢لصفلا  " (رارقلا ذيفنت موي نم ءادتبا رهشأ ةعبرأ لخاد         

نأ اـمك ،ةدـيدع تاونس ةليط ًادماج يقب ،ةنسلا يف تارود عبرأ ًانوناق دقعي نأ هيف ضرتفي                  
  .نوناقلا تايضتقمل ًاقفو مهديدجت متي مل نيبختنملا هءاضعأ

عـقاولاو  . ةـسوملم ةيفيكب تعسوت دق وحنلا اذه ىلع نوكت لدعلا ريزول ةيبيدأتلا ةطلسلاف       
مهيـلإ ةبوسـنملا عئاـقولا ةروطخ ىدم ردقيو نيعباتملا ةاضقلا فقويو تاعباتمل             ا كرحي هن  أ
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اـهحرتقي نأ ضرـتفي يـتلا لـقنلا تالاح نإف لثملابو            . سلجملا ةراشتسا ىلإ ةجاح امنود    
  . ريزولل يداحألا ريدقتلل ،ليوط دمأل ،ةعضاخ تيقب ،سلجملا

ريزوـل ةحـضاولا ةنميه     لا نع فشكي ءاضقلل ىلعألا سلجملا ريس نإف لاح لك ىلعو          -
كرـحي يذـلا وـهو      . هتطلـس تـحت ةعوضوم سلجملا ةباتكف      . ةسسؤملا هذه ىلع لدعلا   

ذـفنيو سـلجملا تاعامتجا عيمج ،عقاولا يف ،سأريو ررقملا نيعيو سلجملا مامأ تاعباتملا              
اـهب عـتمتي يتلا تانامضلا قيبطت ىلع رهسلا يف نمكت يتلا سلجملا ةمهم نأ امك                . هتارارق
ررقملا هب موقي يذلا قيقحتلا وأ شيتفتلا ىوتسم ىلع هيوشتلل ضرعتتةاضقلا  ،.  

بـصانملا ديدحت ةيحالص لدعلا ريزول ،ةاضقلا طيقنتب قلعتي         يموكح  موسرم لوخ دقو    -
ىـلعألا سـلجملا ةراشـتسا دعب ةيقرتلا نم ةدافتسالل نيلهؤملا ةاضقلا ةحئال عضوو ةيلاملا               

طابضـنالا لـيبق نـم ةـيتاذ ريياـعم ساسأ ىلع عض             وت ةحئاللا هذه نأ عقاولاو    . ءاضقلل
   ! ...)٨(ءاسؤرلل عوضخلاو

تـعبطو ءاضـقلل ىـلعألا سلجملا ةيراتركس اهتدعأ          "يلخاد ماظن "ةباثمب ةقيثو ةمثو    -  ،
ىخوتت   ٢٠٠٠ربوتكأ رهش يف لدعلا ةرازو ةيلو       ئسم تحت  . سـلجملا " لمع ةقيرط ديدحت    "  

عيرشـتلا باب يف لخدي ًالاجم عقاولا يف        " مظنت" ةينوناق  ةميق ةيأ يستكت ال يتلا ةقيثولا هذهف        
نيتيونـس نيترود دقع ىلع صنت اهنإف وحنلا اذه ىلعو          . عيرشتلا اذهل ةفلاخم دعاوق نمضتتو    

دـقعنت مـل عقاولا يف      (تارود عبرأ ىلع صني لمعلا هب يراجلا عيرشتلا نأ لاحلاو سلجملل            
قـح لدعلا ةرازول ماعلا بتاكلل يطعت اهنإ        ف لثملابو ). ٢٠٠١ و ٢٠٠٠يتنس لالخ ةرود ةيأ     

ةـياهنلا يـفو    . هتليكشت روتسدلا ددحي يذلا ءاضقلل ىلعألا سلجملا       -لاغشأ  لامعأ  روضح  
لـقنلل ةـيمدقألاب لصتت ةيزييمت ًاطورش عضتو قطانم ثالث ىلع ةكلمملا مكاحم عزوت اهنإف               

  .نوناقلا مامأ ةاواسملاب لئاقلا يروتسدلا أدبملا كلذب ةفلاخم ىرخأ ىلإ ةقطنم نم
شيـتفتل ةبسـنلابو    . لدـعلا ريزو نم حارتقاب يكلم موسرم ىضتقمب ماع شتفم نيعيو          -

نـمم وأ سلجملا اذه نم ةاضق ةدع وأ ًايضاق نيعي ريزولا نإف ،ىلعألا سلجملا ريغ مكاحملا   
" ر  يفوـت ىلع ىلعألا سلجملل لوألا سيئرلا رهسي امنيبو        . ةيزكرملا ةرادإلاب مهلمع نولوازي   

يـكلملا موـسرملا لوـخي       "طبضلا ةباتك ةحلصم ريسلو اياضقلا يف تبلل طورشلا لضفأ            ،
ةاضـق   عـيمج ىـلع مهتبقارم    " ةسرامم ةيحالص مكاحملا ءاسؤرل يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملا          

يسـتكت لـب ،يرادإلا بناجلا ىلع ةبقارملا هذه رصتقت الو           . )٩("مهمكاحمب نيلماعلا ماكحألا  
  . تامكاحملا يف لخدت ىلإ لوحتت نأ نكميو اماع ًاعباط
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نـم رارـقب نيعي قيقحتلا يضاق نإف ةيئانجلا ةرطسملا نوناق ىضتقمبو كلذ نع ًالضف               
يأر ىـلع ءاـنب ةـقيرطلا سفنب ذختي ررقم ىضتقمب هماهم نم هؤافعإ نكميو               . لدعلا ريزو 

ةرطسـملا ن   وناق ةعجارم رثإ هفذح مت يرهوجلا طرشلا اذه نأ ريغ         . ىلعألا سلجملا بتكم  
  .١٩٧٤ةنس ةيئانجلا 

اـم ةـماعلا ةـباينلا سيئر ىلإ غلبي نأ لدعلا ريزول نكمي      " هنأ ىلع نوناقلا سفن صنيو      
وأ اـهيبكترم عباتي نم فلكي وأ عباتي نأ هرمأيو يئانجلا نوناقلل تافلاخم نم هملع ىلإ لصي                 

لصـفلا  " (تاسامتلالا نم   ًامئالم ريزولا هاري ام ةصتخملا ةمكحملا ىلإ ةباتك عفري نأ هرمأي            
نوناقلا سفن نم   ٤٨ نـم ًاـمزال هارت ام ةيرح لكب ريثت نأ ةماعلا ةباينلا ناكمإب ناك نئلو    ).  

لصـفلا  " (اهل ةاطعملا تاميلعتلا  "عم ةيباتكلا اهتاسامتلا ةقباطمب ةمزلم اهنإف ،ةي        هفش تاظحالم 
ةـيرظن ،ةـصاخب ةيساي     سـلا ةغبصلا تاذ اياضقلا يف حبصت ةيرحلا هذه نأ عقاولاو           ). ٣٦
  .ةضحم

نـم هـب عـتمتي اـمو ءاضـقلل ىلعألا سلجملا يف لدعلا ريزو روضح نإف ةجيتنلابو                  
يـضاقلا يروتسدلا أدبملا لامعإ قيرط يف ةيساسأ تابقع نالكشي الازام ةعساو تايحالص             

  . ءاضقلا لالقتساب
. ةـينونا قلا ىـضوفلا نـم عوـن يف لمعي ءاضقلا نأ ،كلذ نع ًالضف ،ظحالن نأ دبالو                

مجسـني ال يئاضـقلا ميظنتلابو ءاضقلا لاجرل يساسألا ماظنلاب قلعتملا            ١٩٧٤ةنس عيرشتف     
ىـلع  ةيذيفنتلا ةطلسلا ندل نم     نست ةينوناقلا دعاوقلا ضعب نإف لثملابو       . ةيروتسدلا ئدابملاو 

لـك ليهأت يضتقي ءاضقلا لالقتسال ةينوناقلا تانامضلا ديطوت نأ كلذ ىنعم     . ةيعرشلا شماه 
  .امهقيبطت نيمأتب ةليفك ةيسسؤم طباوض عضوو عيرشتلاو روتسدلا نم

  :ةيذيفنتلا ةطلسلا لخدت نم ةينوناقلا ةيامحلا ةيافك مدع-ج
تايحالـص يف ةيلحملاو ةيميلقإلا تاطلسلا يلثمم نم مهريغ وأ لامعلا لبق نم لخدت لك          

ًاـبقاعم ةـحنج    لكشـي ،مكاحملا صاصتخا نمض لخدت اياضق يف رظنلا لالخ نم ،ةاضقلا             
قـيرط نع ءاضقلا ىلع ةسرامملا طوغضلا امأ   . ًاسبح نيتنس زواجتت ال ىوصق ةبوقعب اهيلع      

ةرداـص تناك اذإ الإ اهيلع بقاعي الف ةيضقلا يف ًايئاهن تبلا لبق ،ةيمومعلا تاباتكلاو لاوقألا     
نـع ًار  داـص ناك ءاوس هيلع بقاعي ال ةمكاحملا ريس يف لخدتلا نأ هانعم . )١٠(صاوخلا نع 

  . ةموكحلا ءاضعأ دحأ نع ًارداص ناك اذإ ىرحألابو ةيزكرم وأ ةيلحم ةيرادإ ةطلس
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اهلامعإوةاضقلا ةهازن تانامض: ًايناث    
ذـخأي نأ هيلع بجي ال يضاقلاف       . ءاضقلا لالقتسا أدبمل مزالم ةهازنلاو دايحلا بجاو نإ       

،    . ميمصلا هعانتقاو نوناقلا ىوس ،هماهمل هئادأ دنع ،رابتعالا نيعب         ذوـفنلا لالغتساو ةوشرلاف
ضاـق لك   " باقعلل عضخي امك    . ةديدش ةبوقعب يئانجلا نوناقلا امهصخي ضاق امهبكتري ناذللا       

دضًازيحت وأ هل ةألامم فارطألا دحأ حلاصل زيحت(...)  وأ  هل ةوادع     ). ٢٥٤لصفلا " ( 
هـكلمي اـمب هفرش     بو ةباتك حيرصتلاب ضاق لك مزلي ذإ      . ةاضقلا تاورث ةبقارمل ةيلآ ةمثو    

نـم   ١٦لصـفلا    قـفو نورصاقلا هؤانبأو هجوز اهنم هكلمي امبو ةلوقنم ميقو تاراقع نم             
نأ يـغبني يـنعملل ةـيلاملا ةيعضولا ىلع أرطي رييغت لكو            . ءاضقلا لاجرل يساسألا ماظنلا   

ةورـثلا ىلع ةبقارملا سراميو  . طورشلا سفن قفو مدقي يروف يليمكت حيرصت عوضوم نوكي   
قـحيو  . نيروكذـملا " مهتلئاـع ءاضـعأو ةاضقلا ةورث عبتتب        " هيلإ دهعي يذلا لد     علا ريزو 

لـسرتو  . شيـتفتلا ةطساوب ةاضقلا ةورث ردقي نأ ءاضقلل ىلعألا سلجملا ةقفاوم دعب ،ريزولل      
  .مهتاحارتقاو نيشتفملا تاجتنتسمب ةقفرم لدعلا ريزو ىلإ ًالاح شيتفتلا ريراقت

ةيلكـشو ةيمـسوم ةـيفيكب الإ لـ            ارملا هذه نأ  ىلإ ةراشإلا ردجت      . عَفُت مـل تاورثلل ةبق
تايضـتقملا نأ اـمك     . موـمعلا هجو ىلع مدقت ال نوناقلا يف اهيلع صوصنملا تاحيرصتلاف          

نأ كـلذ ىـلع دز      . قرو ىلع ًاربح تيقب ام ًابلاغ مهزيحت ىلع ةاضقلا بقاعت يتلا ةيرجزلا           
ةوـشرلا ةـحفاكم تامزلتسـم ىـلع ًاحج         رم ناك ام ًابلاغ ةيذيفنتلا ةطلسلل  ةاضقلا عايصنا        

  . داسفلاو
  لدعلا عاطق يف مدقتلاو لالتخالا نطاوم: ًاثلاث

ذـنم يسايسلا ماظنلا حاتفنا نكل ،ةيسايسلا ةطلسلل هتيعبت نم ةليوط ةدم ذنم ءاضقلا ىناع               
  .ةمهم ةينوناقو ةيتاسسؤم تاحالصإ يف دسجت تاينيعستلا

  ةلادعلا روصق نطاوم: لوألا عرفلا
  
  :ةيذيفنتلا ةطلسلا لخدتب ةطبترم تالالتخا-١

تالالتـخالا دسـجت يـتلا جذامنلا ضعب ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،يلي اميف ضرعن          
  :ةيذيفنتلا ةطلسلا لخدتب ةطبترملا ةيئاضقلا
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سـملا ةمهتب    ١٩٧١ةنسل شكارم ةمكاحم راطإ يف ،نيعباتملا نيمهتملا قاطنتسا ءانثأ          -  ،
نـم ةيئاضـقلا ةطباضـلل ريبك لو        ئسم جورخ ظحول ،ةسلجلا فقو    ت لالخو ،ةلودلا ةمالسب   

  .ةيضقلا يف رظنلاب فلكملا ةمكحملا سيئر بتكم
ناـيرج لالـخ هرييغت نايحألا ضعب يف متيو         . ًايئاقتنا نوكي تائيهلا ةليكشت رايتخا نإ     -

ًاـفقوم ىـنبت هـنوكل ةـباينلا ليكو لادبتسا مت            ١٩٧٣ةنس ترج ةمكاحم لالخف     . ةمكاحملا  
دـعب ًايبسـن ًادرجت ىدبأ هنوكل ةفرغلا سيئر لادبتسا مت امك            . عافدلا تاسمتلم نم ًايعوض   وم

ةيعامتجالا١٩٨١ةنس ثادحأ تبقعأ يتلا تامكاحملا ىدحإ قالطنا    .  
ةنـس ةـلودلا ةمالسـب سملا اياضق ىدحإ يف تب يذلا ةيركسعلا ةمكحملا سيئر ناك                -
دعب دعاقتلا ىلع ليحأ مث بيهرت عوضوم   ١٩٧٣ مكحلاب قطنلا،  رـبتعا يذـلا مـكحلا اذهف    .  

ةدـيدج ماـكحأ تردـص مث ماهتالا ةطلس هب تمدقت نعط ىلع ءانب هضقن مت ةوسقلا فيعض                  
  . ةمكاحملا ةداعإ رثإ مادعإلاب

ةـبقارم دوـجو ينعي ام وهو ،تصنتلل ،ًانايحأ فوشكم لكشب ،ةعضاخ تاسلجلا تناك              -
  . ةيزكرملا ةطلسلا نع الإ ردصت نأ نكمي ال دعب نع

،       ١٩٩٣ةنس سانلا تلغش ماع قح ةيضق راطإ يف         - بـيبط وهو ،صاخشألا دحأ عبوت  ،
ًاذفان ًانجس ةنسةرشع سمخب مث ًاسبح نيتنسب هيلع مكحو عئاقولا سفن لجأ نم نيترم    

مـت   تايسـنجلل ةـيدعتم   ةكرش حلاصمب ةلصتمو ماعلا قحلاب ةقلعتم ىرخأ ةيضق يف          -  ،
،    نم رمأب ،لقتعم صخش نع جارف     إلا ةيزكرملا ةطلسلا يـضاقلا ضفر   نم  ةليلق تاعاس   دعب   
إلابلطل تقؤملاجارف   .  

ةـيزكرم ةنجل ثادحإ لالخ نم      " هتسسأم  " تعقو دق ةيذيفنتلا ةطلسلا لخدت نأ ىهدألاو        
ددـحت ،بـيرهتلا دـض      " ريهطتلا ةلمح   " ب ةامسملا ةلمحلا ىلع فارشإلل ةيوهج ىرخأو        

ةيئانج تاعباتم  عوضوم نونوكي فوس نيذلا مهب هبتشملا      مهيـلع مـكحي فوـس نيذلاو        )١١(   
  . ةعيرس تامكاحم دعب ةيساق تابوقعب

يـف ةـيذيفنتلا ةطلسـلا لخدـتلو ةيئاضـقلا تالالتـخالل ًادح ديدجلا ماظنلا عضي ملو                 
بـلاغلا يـف ةيفسـعت ةيفيكب ةفثكم تالاقتعا ترج باهرإلا ةحفاكم راطإ يفف              . تامكاحملا

ةـمكاحملا طورـش اـهيف تمدـعنا تامكاحم ترج امك           . ةيماظنلا تاقوألاو لاجآلا جراخو   
ًاـبلط لـبق هنوك ببسب ةمكاحملا نايرج لالخ ةيئانجلا ةفرغلل سيئر لادبتسا مت دقو               . ةلداعلا
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ىـلع ةيفاك نئارق بايغ يف ،اهب موكحملا تابوقعلا نأ امك           . دوهش ءاعدتسا ىلإ يمري عافدلل    
يـتلاو ءاضقلا ىلع ًاريخأ ةضورعملا اياضق      لا ضعب يفو  . ةوسقلا ةطرفم تناك ،ةمهتلا توبث    

موـكحملا ةـيلاملا تابوقعلل ةيئانثتسالا ةوسقلا وأ   /و ةرطسملا ىرجم نإف ،نويفحص اهيف عبوت 
  .ةيسايسلا ةطلسلا لخدت لامتحا حيجرت ىلع لمحت اهب

لالقتـسال ةـينوناقلاو ةيسـسؤملا تانامضـلا يـف يلجلا صقنلا نم مغرلابو كلذ عمو                
نئارـقلا نـم صلختسي ثيح ،طوغضلل خوضرلل نيلباق مهعيمج اوسيل ةاضقل            ا نإف ،ءاضقلا  

ةاضـق ىـلإ لـكوت ةيسايسلا ةغبصلا تاذ تافلملا نأ نأشلا اذه يف ةرفوتملا ةديدعلاو ةيوقلا                 
  . ةمهمبصانم يف مهنييعت امبرو ،مهتيقرتو مهتأفاكم متي ام ناعرس نيعيط 

  
  :ةيباختنالا تايلمعلا يف ءاضقلا دييحت-٢
تامزلتسـملا نـم نايقبتـسو ماودـلا ىـلع اتناك اهتيقدصو عارتقالا تايلمع               ميظنت نإ  

ةـيرحل ةـينوناقلا تانامضـلا نأ هـيف كش ال اممو            . ةيسايسلا تاسسؤملا ةطرقمل ةيساسألا   
ةـفلتخملا لاكشألاف   . ١٩٩٧ةنسل ةيعيرشتلا تاباختنالا ذنم اهتيوقت مت دق اهتهازنو تاباختنالا          

ًارـبح ىـقبي نوناقلا اذه نكل       . ةدشب نوناقلا اهيلع بقاعي نيبخانلا ءا     شرإلو تاطلسلا طغضل  
. ةـيباختنالا مئارجلا ءازإ ًايبلس ًافقوم ناينبتت ةماعلا ةباينلاو ةيئاضقلا ةطباضلا نأل قرو ىلع             

ةـيقفاوت ةبقارم سرامت ةاضق اهسأري يتلاو تاباختنالا ىلع فارشإلل ةيلحملا ناجللا نأ امك              
ةبوعـص مـكحب ًادـج ةدودحم يروتسدلا سلجملا اهسرامي يتلا ةبقارملاو            . ةفرص ةيقيفوتو 

  . تالالتخالل يدعبلا تابثإلا
سـلجملا ندـل نـم ةـيباختنالا جئاـتنلا ءاغلإ تالاح ضعب ادع اميفو ،وحنلا اذه ىلع                  

  .ةيباختنالا تايلمعلا يف شمهم ءاضقلا نإف ،يروتسدلا
  

  روطتلا بناوج: يناثلا عرفلا
ةـبقارم   لاـجم  يف تابستكملا نم ددع قيقحت ،ةيلودلاو ةينطولا طوغضل       ا لضفب ،مت دقل     

  .ةاضقلانيوكتو عيرشتلا يلاجم يفو ءاضقلا ندل نم ةلودلا 
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  :ىرخألا تاطلسلا ةبقارمو ءاضقلا-١
ب ضوهنلا-أ   :يرادإلا ءاضقلا 

ىدـل ةـيرادإلا ةفرغلا صاصتخا نم        ءاغلإلا ىواعد ةصاخو ةيرادإلا تاعزانملا تناك     
ريبادـتلا قايس يف نكلو     .١٩٦٢ةنس ذنم ،ةطلسلا لامعتسا يف ططشلا ببسب ىلعألا س          لجملا  

مكاـحم  ءاشـنإ ، )١٢( ١٩٩٣ةنس يف ،مت ،نييسايسلا نيلقتعملاو ءافتخالا اياحض ةدئافل ةذختملا     
  . ةيرادإلا مكاحملا يه ةيرادإلا تاعزانملا يف ةصصختم

تاطلسـلا تارارـق ةـبقارم يـف ةصا         خ ةفصب اهتمهم نمكت يتلا ةديدجلا مكاحملا هذهف       
يـف دـحأ لداجي الف      . ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا ةيامح ةيوقت ىلإ ةرورضلاب تدأ ةيرادإلا        

. ًاـمئاد ذـفنت ال اهماكحأ نإف كلذ عمو        . اهتءافكو اهتهازن يفو ةيذيفنتلا ةطلسلا نع اهلالقتسا      
مكاـحملا ماـكحأل ةبسنلاب ف      انئتسالا ةمكحم رود ىلعألا سلجملا ىدل ةيرادإلا ةفرغلا بعلتو        

ءاضـقلا يوقيـس اـم وـهو ةيرادإ فانئتسا مكاحم ثادحإل دادعإلا ًايلاح يرجيو               . ةيرادإلا
  . ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا ةيامح ةجيتنلاب ززعيو يرادإلا

  :يروتسدلا ءاضقلاروطت -ب
و ةناكم  نإ ،       ظ  ناقلا ةـيزمرلا   نم ءزج يه  يسسؤملا يسايسلا ماظنلا يف ةاضقلا ةفي ةـينو   

لقألا ىلع يلكش وحن ىلع ولونوناقلاةلودل   ،.  
ةيروتسد ةمكحم    ءاشنإيف ةيبرع ةبرجت مدقأ نأ رهظيو        برغملا يف تمت   روتـسد عمف   .  

ىلعألا سلجملاب ةيروتسدلا ةفرغلا ثادحإ مت ١٩٦٢ةنس   سـلجم ثادحإ مت  ١٩٩٢ةنس يفو .    
 ١٩٩٦ةنـس ذـنمو     . ىلعألا سلجملا ةفرغ لحم تلح اهتاذب ةمئاق ةمكحم هرابتعاب يروتسد         

ةتـسو تاونس عست ةدمل كلملا مهنيعي ةتس        : ًاوضع رشع ينثا مضي يروتسدلا سلجملا حبصأ      
ددـجيو  . ةـيناملربلا قرـفلا ةراشتسا دعب ناملربلا يتفرغ يسيئر لبق نم ةدملا سفنل نونيعي   

  . تاونس ثالث لك ءاضعألا نم فنص لك ثلث
اـميف اـهيلع ةقداصـملا لبق ةرورضلاب متت يتل          او نيناوقلا ةيروتسد ةبقارم ىلع ةوالعو     

كـلملا نـع ةداـيزف      : ًايبسـن عساو سلجملا صاصتخا لاجم نإف ةيميظنتلا نيناوقلاب قلعتي         
ءاضـعأ عـبر     - ةمألا يلثممل نكمي ،ناملربلا يتفرغ نم ةفرغ لك سيئرو لوألا ريزولاو            

قحلا اذه اولمعتسي نأ    - ةيناثلا ةفرغلا وأ ىلوألا ةفرغلا     نـم مغرلاـب ،ةظحالملاب ريد      جلاو.  
ةـيميظنتلا نيناوـقلا ادع اميفو ،عقاولا يف ىقبي نيناوقلا ةيروتسد ةبقارم ىلإ ءوجللا نأ ،كلذ                



 -٥٥٧-

ةريدـج بابـسأل ًافرص ًايرظن لقن مل نإ ًادج ًادودحم  ،رصحلا ليبس ىلع اهيلع صوصنملا                 
  . حيضوتلاب

  
  :ةاضقلا نيوكت ةيوقت-٢

اـم اـبلاغ ،ىـلوألا لالقتسالا تاونس يفف     . ءاضقلا لال قتسال ةمزال ةاضقلا نيوكت لكشي    
ةءاـفكلاو ةـيلهألا باسح ىلع       ةينئابزوأ ةيبزح تارابتعال اعضاخ ءاضقلا كلس جولو ناك           ،

نأ ىـلع صني      ١٩٥٩ةنسل يساسألا ماظنلا ناكف     . ةفيظولا هذه ةسراممل نيتبولطملا     لوـخد  
ةداهـش وأ قوقحلا يف ةزاجإلا ةداهش  يلماح مامأ ةحوتفم ةارابم" قيرط نع متي ءاضقلا كلس      

لصـفلا  " (ءاضـقلل ىلعألا سلجملا نم حارتقا ىلع ءانب موسرم ىضتقمب اهتلداعمب فرتعم             
  .فيظوتلا طورش نم نسحي نأ ىضتقملا اذه نأش نم نكي ملو). ١٤

تاـساردلل ينطوـلا دـهعملا ثادحإ عم الإ نيلبقملا ةاضقلا نيوكت نيمأت يف عرشي ملو                
رياني   ٢٩خيرا  تب ةيئاضقلا  الو ةمراـص نكت مل د      هعملا اذهب قاحتلالا طورش نأ ريغ     . ١٩٧٠ 

  .ةفافش
ةيئانثتـسالا تالاحلا ادع اميف ،نونيعي ةاضقلا نإف         ١٩٧٤ةنسل يساسألا ماظنلا بجومبو       

نيرـمتلا ةـياهن ناـحتما يف اوحجن نيذلا نييئاضقلا نيقحلملا نيب نم ،نوناقلا يف ةررقملا                
ةاراـبم زاـيتجا ميـظنت متـي ملو         . )١٣()٧لصفلا  (موسرم ىضتقمب ة    ددحملا طورشلا نمض  

نـم حبـصأ ثـيحب ،ةـيرادإلا مكاـحملا ثادحإ رثإ             ١٩٩٣ةنس يف الإ هرصحو ءاضقلا        ،
اـعبات ناك مهنيوكتو ةاضقلا فيظوت نإ       . ًايبسن بسانم نيوكت اذ نوكي نأ يضاقلل يرورضلا       

عم ٢٠٠٢ربوتكأ يف ئشنأ دقو     . لدعلا ريزول ةرشابم   ةطلسـلا ىـلع رفوـتي ةاضقلل لاع ده          
نـع نيلوبقملا نييئاضقلا نيقحلملا نيوكت ىلع دهعملا اذه رهسيو      . يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا  

لكـش يذـلا ءيشلا ،طبضلا باتكو نيسرامملا ةاضقلا نيوكت ةداعإ ىلع اذكو ةارابم قيرط               
ةسوملمةيفيكب ةاضقلا نيوكت ةدوج نيسحت مت دقف ةماع ةفصبو. امهم امدقت   .  
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  :تايرحلاب ةقلعتملا تاعيرشتلا حالصإ-٣
يـف ةـماعلاو ةـيدرفلا تايرحلل ًاقيضم ًاعيرشت ،ليوط دمأل ،قبطت نأ ةلادعلا ىلع ناك                

ةـيادب ذـنم اهينبت مت يتلا تاحالصإلا تدأ دقو          . ةلداعلا ةمكاحملل ةينوناقلا تانامضلا بايغ    
ةـيلودلا ريياـعملا عـم مجسـني امب عيرشتل          ا ىلع يبسن يلاربيل عباط ءافضإ ىلإ تانيعستلا       

  .اهتيعورشم ةيوقت لالخ نم ءاضقلا ةمهم تاحالصإلا هذه تززع دقو. ناسنإلا قوقحل
  :ةيئانجلا ةرطسملا نوناق حالصإ -أ

ىـلإ   ١٩٧٤ةنس هينبت مت يذلا يئانجلا عيرشتلا دض راثت تئتف ام يتلا تاداقتنالا تضفأ                
زـيح ىـلإ لخد يذلا ديدجلا نوناقلا يوطنيو         . ٢٠٠٢ة  نس ةيئانجلا ةرطسملا نوناق حالصإ    

روطت ىلع    ٢٠٠٣ةنس ذيفنتلا    سرـك هـنأ ريغ   . ةلداعلا ةمكاحملا تانامض ىوتسم ىلع مه    م 
  .عافدلا قوقحو ةماعلا ةباينلا تايحالص نيب نزاوتلا لالتخا

  :ةماعلا تايرحلا نوناق حالصإ -ب
يلصألا ١٩٥٨ةنس نوناقل ةقيضملا تاليدعتلا دعب    ةـباثمب حيرصـتلا رـبتعي نلك يذلاو     

عـمجت دـقعل حيرصـتلا ماـظن ىلإ          ٢٠٠٢ةنس نوناقلا اذه ةعجارم تداع ،يرادإ صيخرت        
  . ةفيحص رادصإو ةيعمج سيسأتو يمومع

ةنس لالخ    -ج مت ،٢٠٠٤  ةـمكحم يـهو ةصاخلا لدعلا ةمكحمل ثدحملا نوناقلا ءاغلإ              
مومعلا نيفظوملا ةمكاحمل  ١٩٦٥ةنس تسسأ ةيئانثتسا     لالغتـساو ةوـشرلا مهتب نيعباتملا نيي    

  . ذوفنلا
  
  :ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه-٤

فاصـنإلا ةـئيه تروـلب ،ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا قايس ليلحت ءوض ىلع              
  :لالخ نم ،لدعلا حالصإ ىلإ ةيمارلا تايصوتلا نم ًاددع ةحلاصملاو

ب ءاضقلا لالقتسا ديطوت هاجتا يفتاطلسلا لصف زيزعت -   ؛صاخ هجو 
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ةيروتـسد مدـعب نعطلا ةرطسم ثادحإ ربع ةمظنألاو نيناوقلا ةيروتسد ةبقارم ةيوقت              -
ىـلع نيناوـق نـم هيلع توصي ام ضرع يف ناملربلا لخاد ةيلقألا قح رارقإبو نيناوقلا                 

  ؛يروتسدلا سلجملا
يـميظنت نوناقل هعاضخإو هليكشت ةعجارم يغبني يذلاو ءاضقلل ىلعألا سلجملا ةيوقت             -

  ؛لدعلا نوئش ريبدت لاجم يف ةسوملم تاطلس هل لوخيو يلاملا هلالقتسا نمضي
ىلعألا سلجملا ىلإ هرقم لقن       ةئيهلا تحرتقا يذلا ،سلجملا اذهف     يغبني ،  )ضقنلا ةمكحم ( 

لدعلا ريزو ةياصو نم ررحتي     نأ تايحالـص يـف رـظنلا ةداعإ ةيناث ةهج نم بجي امك            .  
  .تامكاحملا ريس يف ةرادإلل لخدت لك نود ةلوليحلا دصق لدعلا ريزو

  
  :ءاضقلا لالقتسا ليبس يف يندملا عمتجملا حافك: ًاعبار

ةكراشـم نود لوـحت قئاوع ةمث ،تايرحلا لاجم يف تققحت يتلا تابستكملا نم مغرلاب               
لـجأ نم يندملا عمتجملا لاضن نإف ،كلذ عمو         . ءاضقلا لالقتساب ضوهنلا يف ةرحلا ةاضقلا     

  .ززعتي ئتف ام فدهلا اذه قيقحت
  
  مهلالقتسا لجأ نم حافكلا يف ةاضقلا ةكراشم قوعت يتلا ليقارعلا: لوألا عرفلا
ددع ةلآض يف كلذ ىلجتيو ةينوناق اهنم رثكأ ةيسايس قئاوعب ةكراشملا هذه مدطصت  ،

مل اهنإف ،ةيبلغألا امأ . ءاضقلا لالقتسا نع عافدلا ةكرعم نآلا ىلإ اوضاخ نيذلا ةاضقلا
  .ةفلتخم بابسأل ةكرعملا هذه يف طرخنت

  
  ةينوناقلا ليقارعلا -١
  :تايعمجلا سيسأت قح -أ 

لصفلا يف ءاضقلا لاجرل يساسألا ماظنلا صني         هنأ ىلع هنم     )١٤(  ةاضـقلا ىلع عنمي    "  
ريسـفت نـكميو    ". اهيلإ ءامتنالا وأ ةينهم تاباقن سيسأت ءاضقلا كلس يف مهتلاح تناك امفيك             

دـق يتلاو ،بارضإلا اهيف امب ،ةيجاجتحالا تاكرحلا نم ن          صحتلا يف ةلودلا ةبغرب عنملا اذه     
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برـغملا ماد ام ينوناق ريغ عنملا اذه نأ ريغ          . ةينهملا مهحلاصم نع ًاعافد ةاضقلا اهضوخي     
سيـسأت قـح سرـكي يذلاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا ىلع قدص دق       

  . تايعمجلا
لالقتـساب ضوـهنلا يف ةمهاسملا لجأ نم اومظ         تني نأ ،أدبملا ثيح نم ،ةاضقلل نكميو      

  . هريسو لدعلا ميظنت اهيضتقي يتلا تاحالصإلا عيمج رارقإ يفو ءاضقلا
  :ريبعتلاو عامتجالا تايرح نم نامرحلا -ب

              ، ةاضـقلا ىـلع هتياصو سرامي لدعلا ريزو نإف ،ءاضقلا لاجرل يساسألا نوناقلا بسح
. ًاضـيأ ةيفاقث ةطشنأ نم هب نوموقي ام ىوتسم        ىلع نكلو بسحو ينهملا ىوتسملا ىلع سيل        

يـبدأ عباط اذ ناك ءاوسو ،هذه هتفصب ةاضقلا دحأ نع رداص رشن لك نإف وحنلا اذه ىلعو                  
ًاروشـنم نإف قييضتلا اذه ىلع ةوالعو       . ريزولل قبسملا صيخرتلل عضخي ،ينف وأ يملع وأ       

عـمو  . صيخرـتلا سفنل ة   يملع ةودن يف ةاضقلا دحأ ةكراشم عضخي لدعلا ريزو نع ًارداص          
اوـبلطي نأ نود ءاضـقلا لالقتـسا لوـح ةودـن يف ارخؤم ةاضقلا ضعب كراش دقف كلذ                    

بلغألاف . ةدعاقلا ديكأت ىوس لعفت ال ةردان ةيئانثتسا تالاحب انه قلعتي رمألا نكل            . صيخرتلا
لـجأ نـم نوحفاـكي مـهو تاـبوقعل ضرعتلاب ةفزاجملل نيدعتسم اوسيل ةاضقلا نم معألا          

ةلودلا اهنضتحت يتلا)١٤(ةيدادولا راطإ جراخ مهلالقتسا   .  
  
  :ةيسايسلا قئاوعلا-٢
ةغبصـلا تاذ اياضـقلا يف بسحف حرطت ال ةطلسلا ءازإ ءاضقلا لالقتسا ةلأسم نإ                –أ    

يـتلا ةـيئانجلا تاـعباتملا يف ةماع ةفصب حرطت لب ،تايرحلا ةسراممب ةطبترملا ةيسايسلا               
ةطلسـلا تلخدت ،نايبلا ليبس ىلعف      . ةيذيفنتلا ةطلسلا نم ةردا   بمب ماعلا قحلا اياضق يف سرامت     

تـمت ةيداصـتقا مئارـج لجأ نم تاعباتم يف وأ ،ةطرشلا يف مهم لو              ئسم ةعباتم قاطن يف   
تاردـخملا ةـبراحم لـجأ نم ترشوب يتلا ريهطتلا ةلمحب يمس ام راطإ يف                ١٩٩٥ةنس    

رـثإ ىـلع ترـج يـتلاو باهرإلا         ب ةقلعتملا تامكاحملا ىلإ ةراشإلا ردجت امك      . بيرهتلاو
رـماوألل مهلاـثتماب نوفورعم اياضقلا هذهب نوفلكملا ةاضقلاف         .٢٠٠٣ويام ثادحأ    اـم اذإو   .  

نإو . اـنايحأ هشـيمهت عـقيو ةمكاحملا ءانثأ ضوعي هنإف ،هلالقتساب ثبشتم يضاقلا نأ نيبت              
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ةرـشابم ةف  صـب نيـينعم اوسـيل ةـيداعلا اياضقلا يف مهماهم نوسرامي نيذلا ةاضقلا مظعم             
  .ةيسايسلا ةطلسلا تالخدتب

ارـيثك مهنإـف ،مهطاشن ةاضقلا هيف لوازي يذلا ينوناقلاو يتاسسؤملا قايسلل ارظن              –ب    
رثؤـي نأ هنأـش نـم ايسايس افقوت ءاضقلا لالقتسا نع عافدلا ةكرعم يف مازتلالا نوربتعيام            

  .ينهملا مهراوشم ىلع ابلس
ةليوط ةدم ةليط ةلودلا تأفاك دقل        -ج   ةـيادب ذـنمف    . تاـميلعتلل نوـلثتمي نيذلا ةاضقلا      

يـف مهنـييعت مـت وأ ةيلاتتم تايقرت نم مكحلا ةاضق وأ ةماعلا ةباينلا ةاضق دافتسا تانيتسلا                  
  .ةيماس ةيسايس بصانم يف مهضعب نيعو لدعلا ةرازو لخاد ةمهم بصانم

برغملا ةاضقةطبار" سيسأت مت دقل   -د   اـيعمجلا نوناـق لـظ يـف    ١٩٦١ةنـس  "   . ت 
لالقتـسا ةيلاكشإ حرط نود ةلادعلا ريسب طبترت لئاسمو ةاضقلا رود لوح تاشقانم تفرع              و

. ةـليوط ةدـم ةـليط طاشن يأ فرعت مل اهنكل          . ةحيرص ةفصب ةيذيفنتلا ةطلسلا ءازإ ءاضقلا     
ةـلودلا ةياعر تحت ةديدج ةئيه تئشنأ  ثيح، ١٩٩٧ةنس ةياغ ىلإ ةلمهم ةيعمجلا هذه   تيقبو    

ةطلسـلا نـم يلعفلاو يزمرلا برقلاب يحوي مسا وهو          " ةاضقلل ةينسحلا ةيداد  ولا " مسا لمحت 
مـلو  . ةفرـص ةـينهم وأ ةـيفاقثو ةيلافتحاو ةيمسوم ةطشنأب ةيدادولا تفتكا دقو             . ةيسايسلا
  .ءاضقلا لالقتسا ةيضقل ًادبأ ضرعتت

ةيعمج سيسأت    ٢٠٠١زويلوي رهش يف مت ،تايرحلا شماه عيسوت لضفبو          نـع عافدلل   " ، 
نوناق تاءافكندل نم   " ءاضقلا لالقت   سا سم اولمحت ةاضق مهنيب نم     ةي  لـخاد ةيـساسأ تايلو     ئ 

ةبسـنلاب ةررـقملا ةينوناقلا تاءارجإلا عيمج        نوسسؤملاذختا دقو   . ةيعمجلل ةريسملا تائيهلا    
  . تايعمجلل

. ةـيعمجلا حيرصـت ىلع همتاخ ،ةياهنلا يف ،ةباينلا ليكو عضو ،ددرتلا نم ريثكلا دعبو              
مـت يـتلا ةيئانجلا تاعباتملا ةينوناق مدع صوصخب ةيعمجلا هتذختا يذلا فقوملا رثإ               ىلعو  

 ردابامك  . ةيعمجلا لخاد نيلو  ئسملا ةاضقلا لقن ىلإ لدعلا ريزو دمع ،ةاضق قح يف اهكيرحت          
فـيقوت ىـلإ ،ينوناـقلا ساسألا ةميدعو اهباب يف ةديرف ةقباس يف ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا                

  .ةيعمجلا لخاد تايلوئسم لمحتي ناك هئاضعأ نم وضع
ةيلو ئسـملا لمحت نم مهيف امب ةاضقلا نم ددع اهعقو كلملا ىلإ ةهجوم ةضيرع رثإ ىلعو    

ماـمأ ءاشـترالا لـجأ نم ةاضقلا ضعب ةعباتم باش ام ىلع اجاجتحا كلذو ،ةيعمجلا لخاد                 
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ىـلع ةوالع ذخ    تاو. ماعلا ةيعمجلا نيمأ لقنب ارارق لدعلا ريزو ذختا ،ةصاخلا لدعلا ةمكحم          
سيـئر بئان ةيلو    ئسم لمحتي ناك ،ءاضقلل ىلعألا سلجملاب وضع فيقوتب يضقي ارارق كلذ          

ءاضـقلا ةمرحب سملا لجأ نم يبيدأتلا سلجملا         ىلإاليحأو نييضاقلا فيقوت مت امك      . ةيعمجلا  
   !هلالقتساو

موي ءاضقلل ىلعألا سلجملا ىلإ       كلملا اههجو ةلاسر   يفو لـيربأ    ١٢  ِرـتعا  ،٢٠٠٤   ف 
اـمإو ءاضـقلل ىلعألا سلجملا لخاد امإ كلذ عم ،هتسرامم يغبني يذلا ريبعتلا قحب ةاضقلل                

ةـيعامتجالا لاـمعألل ةـيدمحملا ةسسؤملا       " راطإ يف وأ    " ةاضقلل ةينسحلا ةيدادولا    " لخاد  
ةاضـقلا امأ   . مهلالقتساب ًاراض ىرخأ ةمظنم يف ةاضقلا طارخنا ربتعا ثيح        ". ءاضقلا ةرسأل   

نـم اوبحسـناو ةـيكلملا تاـميلعتلا اوطقتلا دقف وفعلا نم اودافتسا مث باقعلل اوع                ضخ نيذلا 
اـمنإو تاـيعمجلا سيـسأت يـف مهقح ةاضقلا عزانت ال ةلودلا نأ ،ةمث نم نيبتيو                 . ةيعمجلا
  . اهيف طارخنالا يف وأ ةلقتسم ةيعمج سيسأت يف قحلا مهعزانت

  
يندملاعمتجملاو نييسايسلا نيلعافلا رود: يناثلا عرفلا     

  هتهازنو ءاضقلا لالقتساب ضوهنلا يف
  
نييسايسلا نيلعافلا رود–١  :  

               مهنـم   يأ ذـختي مـل نكل ،ةيضرع ةفصب ءاضقلا لالقتسا ةيضق بازحألا نم ددع ريثي  
عـضو ىـلع ةنـس نيثالث نم رثكأ رمو          . لاجملا اذه يف ةيرورضلا تاحالصإلا نم افقوم      

هليدعت حارتقاب قيرف يأ مدقتي نأ نود ةاضقلليساسألا ماظنلاب قلعتملا يلاحلا عيرشتلا    .  
  
يندملا عمتجملا رود–٢  :  

تاـئيه ةـيعمجف    . ءاضقلا لالقتسا لجأ نم حافكلا ةعيلط يف ماودلا ىلع نوماحملا ناك          
ا اذـه نم لعجت تكفنا ام       ١٩٦٢وينوي رهش يف تسسأت يتلا برغملاب نيماحملا         لالقتـس  ال 

  . ةيونسلا اهتارمتؤمل يساسألا عوضوملا
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عذال دـقن هـيجوتل ةبسانم تناك ةيسايسلا ةغبصلا تاذ تامكاحملا نإف ،كلذ نع ًالضفو               
  . ةلادعلا ريس يف ةيذيفنتلا ةطلسلا لخدتل

ةـياهن يـف تززـعتو تا    ينيعبسـلا لالخ تسسأت يتلا ناسنإلا قوقحل ةينطولا ةكرحلاو  
نـعو ةيئاضـقلا ةطباضـلل      ةماعلا ةباينلا ةبقارم مدع نع فشكت تناك ام ًابلاغ تا           ينينامثلا

عافدـلا قح ةسرامم نود لوحت يتلا قئاوعلاف        . بيذعتلا ةسرامم لوح يئاضق رحت لك بايغ      
تـناك دقو   . راكنتساو بجش طحم امئاد تناك ةلادعلا ريس يف ةيذيفنتلا ةطلسلا لخدت نئارقو           

مد ـقت ةـيموكح رـيغ ةـيقيرفإو ةيبرع ةينطو ةمظنم لوأ ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا               
هـب مدـقتت يذـلا يرودـلا ريرقتلا ىلع ادر فينجب ناسنإلا قوقح ةنجل مامأ ًاداضم ًاريرقت                  

اـمك  . ةيسايسـلاو ةـيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا راطإ يف ةنجللا هذه ىلإ ةموكحلا             
نـم   ١٤ةداـملا يف هيلع صوصنملا يلودلا رايعملا راطإ يف ،ةبقاعتملا اهريراقت يف تددش                

لـثملابو  . لقتسم ءاضق بايغ ىلعو ةلداعلا ةمكاحملل ةينوناقلا تانامضلا روصق        ىلع ،دهعلا   
. ةـيذيفنتلا ةطلسـلا لخدت ىلع نئارق كلانه تناك املك تامكاحملل ةبقارم تنمأ ةمظنملا نإف              

نـم اددـع عـبط يذـلا روـجلا لوـح ريراقت ةبقارملا هذه ءوض ىلع ترشنو تعضوو               
ئداـبملا رودـص ىرـكذ ةبسانمب ةاضقلا طاسوأ         يف سيسحت ةلمحب تماق امك      . تامكاحملا

ىتـش ندـل نـم عوـضوملا لوح تاودن ةدع ميظنت مت دقو              . )١٥(ءاضقلا لالقتسال ةيساسألا  
  . يندملا عمتجملا تانوكم

. رـيبعتلا ةـيرحل شماـه اـمئاد ةـمث ناك ،صاصرلا تاونس ةامسملا تاونسلا لالخو         
يـف يرـجت يـتلا تاشقانملا رشنت         تناكعنملا وأ زجحلا اهلطي مل يتلا       ةضراعملا فحصف     

لدـعلا عاطق تالالتخاب ةقلعتملا يندملا عمتجملا تاداقتناو ةيسايسلا         تامكاحملاراطإ   دـقو  .  
نيعستلا نماءدب رودلا اذه ةيوقت تمت   .ةلقتسملا ةفاحصلا يمانت لضفب تاي 

ةـمظنم نـع ةعرفتم ةينطو ةيعمج سيسأت         ١٩٩٦ةنس لالخ ،مت دقف كلذ ىلع ةوالعو          ،
هذـه تـئتف امو     . داسفلاو ةوشرلا ةحفاكمو ةيفافشلاب ضوهنلا لجأ نم ةيلودلا يسنرابسن        ارت

مسـجلا لخادو عمتجملا لخاد باقعلا نم ةوشرلا تالفإ ،ةفلتخملا اهريراقت يف ،نيدت ةيعمجلا              
  . ةلادعلا حالصإب بلاطتو يئاضقلا

نـم ريثكلا ءاضقلا     لالقتساب ضوهنلا ىلإ يمارلا يبرغملا يندملا عمتجملا لمع ىقلت دقو           
تـمت لالقتـسالا اذـه تانامض روصقف        . يلودلاو يوهجلا نيديعصلا ىلع ةدناسملاو معدلا     

عـم ةكارشلا سلجم ةبسانمب ةمدقملا ناسنإلا قوقحل ةيطسوتموروألا ةكبشلا ريراقت يف هتراثإ             
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عوـضوم لوـح ةـيوهج ةودن        ٢٠٠٣ةنس يف طابرلا ةنيدمب ،ةكبشلا تدقع امك        . برغملا  ،
  . لدعلا

نـع يملاـعلا كنبلاو ةيمنتلل ةدحتملا ممألا قودنص لثم ةفلتخم ةيلود تائيه تربع دقو               
  .عوضوملا اذهب اهلاغشنا

  
  ةلادعلا لوح شاقنلا يمانت: ثلاثلا عرفلا

. ةرـيخألا تاونسـلا يف فعاضتت أتفت ال ةلادعلا حالصإ يف ةيسايسلا ةبغرلا تايلجت نإ              
،   . هتهازنو ءاضقلا لالقتسا ة   يوقت ةرورض ىلع ددشت ةيكلملا بطخلاف      ةرـم لوأل ،تدقعنا دقو

ربمسيد   رهش يف  سـم روضحب ةيئانجلا ةسايسلا لوح ةينطو ةودن        ٢٠٠٤) لوألا نوناك (  نيلو ئ 
اياضـقلا ،ةينلع ةيفيكب ،اهلالخ تشقون      . يندملا عمتجملا نع نيلثممو ةاضقو لدعلا ةرازو نم       
اهقايـس يـف مـتو ءاضقلا لاجرل يساس         ألا ماظنلا اهنم ةصاخو لدعلا صخت يتلا ةيساسألا       

  .حالصإلا عيراشم ةرولبب اهيلإ دهع ناجل ليكشت
نهولا ءاضقلا لالقتسا نع عافدلا ةيعمج        باصأ يـف تسـسأتو ،اهنم ةاضق باحسنا      رثإ   

ةيعمج يه ىرخأ ةيعمج      ٢٠٠٥ربوتكأ رهش    تانامضـب ضوـهنلا ىخوـتت يـتلا         ةـلادع    
ةودـن   ٢٠٠٦رـياربف رهش علطم يف تمظن دقو        . ءاضقلا لالقتسا قيقحتو ةلداعلا ةمكاحملا      

ةـيلودلا ةـيعمجلا نـعو ةـيلودلا نييقوقحلا ةنجل نع نيلثمم روضحب ،عوضوملا اذه لوح             
ةـئيه  تايـصوت نأـش نـم نإو      . حالصإلا تاحرتقم نم ددع ةشقانم اهلالخ متو      . ةاضقلل   

ذـت نأ   ٢٠٠٥) لوألا نوناـك   ( ربمسيدرهش يف ةروشنملا ةحلاصملاو فاصنإلا       نـم ،يك   ، 
  .هتهازنو هلالقتسا زيزعت لئاسو لوح ةصاخو ءاضقلا حالصإ لوح شاقنلا ،أدبملا ثيح

   
  : ةصالخ

 .ةـلودلل ةيسايسـلا تاسـسؤملا ةـطرقمب اـقيثو ًاطابترا طبترت ةاضقلاو لدعلا ةلاح نإ               
ىـلع رداـق ،هـيزنو لقتسـم ءاضـق باـيغ يف ةشهو ةيحطس الإ نوكت نل ةيطارقميدلا                   

  .ةينوناقلا ةدعاقلا قيبطت لاجم يف ةيعيبطلاهتلاسرب عالطضالا 
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كـلذو ،ةـيطارقوميدلا وحن لاقتنا ةلحرم ،عزانم نود ،شيعي هنإف ،برغملاب قلعتي اميفو        
ىوتسـملا ىـلع ةرـيخألا ةنس ةرشع سمخلا ةليط تزجنأ يتلا ةيلاتتملا تاحالصإلا لضفب               

لصـف معد هاجتا يف روتسد      لا لدعي نأ ايئدبم بقترملا نمو     . يسايسلاو ينوناقلاو يتاسسؤملا  
روكذملا لاقتنالا يف ةمهم ةطحم٢٠٠٧تاباختنا لكشت نأو تاطلسلا   .  

يـف ةرـيطخلا تايدحتلا دحأ لكشت تلاز ام ءاضقلا ةيعضو نأ ةنياعم نم دب ال هنأ ديب                  
لـخادو عـمتجملا يف هرودب ضوهنلاو هيلإ رابتعالا درف          . نوناقلا ةلود مئاعد خيسرت قيرط    

طوغـض لضفب كلذ ىتأتي نلو ،حالصإلا يف ةيسايس ةدارإ رفوتب الإ امهقيقحت              نكمي ال ةلودلا    
يندملا عمتجملايلعافو ءاطشنندل نم  الصاوتم احافكيضتقي هنإ لب بسحف ةيلود    .  

  
  



 -٥٦٦-

  شماوهلا
  

ةـلماعمو ةـميرجلا ةـحفاكم لوـح ةدحتملا ممألل عباسلا رمتؤملا             اهانبت .١  
نم وناليمب دقعنا يذلاو    نيمرجملا ىلإ   سطسغأ ٢٧   ربمتبس ٩  اهتدكأو  ١٩٨٥    

خيراتب   ٤٠/٣٢: ددع ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تارارق       ١٩٨٥ربمفون   ٢٩ 
خيراتب ٤٠/١٤٦و  ١٩٨٥  ٩.  
خيراـتب رداصلا رارقلا اهرهشأ نم هاجتالا اذه يف تارارق ةدع تردص              .٢
سرام ٢٠ ةيضق يف    ١٩٧٠) راذآ(  ربتعا ثيح   "زيزعلا دبع ةيحالفلا ةكرشلا   "   ،
يف ةلوخملا تايحالصلا عومجم نم ءزج ةيئاضقلا ةفيظولا نأ ىلعألا سل جملا

راـطإ يـف ةفيظولا هذه سرامي يضاقلا نأو ؛ نينمؤملا ريمأل لوألا ماقملا              
روتـسدلا نم    ٨٣لصفلل ًاقبط كلملا مساب ذفنتو ردصت ماكحألا نأو ؛ضيوفت            

،   بـجي ضيوفتلا اذه نأو ؛نوناقلا يف ةددحملا تايحالصلا راطإ يف             متـي نأ
نأ قبـس اـمع بـترتي هنأو ؛ةقيقد ةيفيكب ،هددحي يذلا نوناقلا ريسفت بسح               
نأ املاط يفاطعتسا ملظتل الإ عضخت نأ نكمي ال كلملا نع رداصلا تارارقلا             
ةطلسـل تارارـقلا هذـه لثم يف رظنلا ةيحالص ةحارص لوخي مل روتسدلا              

  .ىرخأ
ةرطسملا نوناق" .٣ ةيئانجلاتاءارجإلا نوناق وه"    .  
  .؛١٩٥٨ ربمسيد ٣٠خيراتب خرؤملا يكلملا موسرملا  .٤
ةـمكحملا سيـئر ندل نم ،طقن ةطساوب مهئادأ مييقت ينعي           " ةاضقلا طيقنت " .٥
  .لمعلا هب يراجلا نوناقلا هيضتقي ام بسح
داحتالا ةداق نم اددع تا     ينيتسلا ةيادب يف طابرلاب ةيئانجلا ةمكحملا تمكاح       .٦

  .ةلودلل ةيلخادلاةمالسلاب سملا ةمهتب ةيبعشلا تاوقلل 
ةنس لدعملاو    ،١٩٧٤ ربمفون ١١خيراتب خرؤملا يكلملا موسرملا      .٧  ١٩٧٧ ،

 ١٩٧٢ و ١٩٧١يتنسـل نيتيركسـعلا نيتيبالقنالا نيتلواحملا رثإ هينبت مت دقو           
يف ةحلسم ةضافتناب مايقلا ةلواحم قايس يف تجردنا يتلا ةريطخلا ثادحألاو           

جملا داهطضا لسلسم ةيادبو١٩٧٣سرام رهش    .ةينينيللا ةيسكراملا تاعوم 
خيراتب رداصلا ٢-٧٥-٨٨٣: ددع موسرملا .٨   .١٩٧٥ ربمسي د٢٣ 
خيراتب رداصلا    ١-٧٤-٣٣٨: ددع نوناق ةباثمب ريهظلا    .٩ ويلوي ١٥    ١٩٧٤ ،
خيراتب ٣٢٢٠: ددع ةيمسرلا ةديرجلا يف روشنملاو ويلوي ١٧   ١٩٧٤.  
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ال حصألا  ىلعو ،ةيمومع ةفيظو نوسرامي ال نيذلا دارفألا      " صاوخلا "1 . ١٠   
 ةروكذملا ةفيظولا قاطن يف نوفرصتي

 ١٩٩٥ةنـس لالـخ بيرهتلا دض ًاساسأ تمظن يتلا ةلمحلا هذه ترج              . ١١
رـيزو اهـسأري ةيزكرم ةنجل ندل نم عساو قاطن ىلع            ١٩٩٦ةنس ةيادبو     ،

ىـلعو  . لدعلا ريزو مهنيب نم نيينعملا ءارزولا نم ددع نم لكشتتو ةيلخادلا          
نم لكشتت تناكو ميلقإلا وأ ةلامعلا لماع ةنجللا        سأري ناك ،تالامعلا ىوتسم     

  .كلملل ماعلا ليكولا اهيف لدعلا لثمي ناكف ،ةينعملا تارادإلا نم نيلوئسم
ربمتبس ١٣خيراتب خرؤملا يكلملا موسرملا      . ١٢ ةقداصملاب يضاقلاو   ،١٩٩٣    
  .ةيرادإلا مكاحملا ثادحإب قلعتملا نوناقلا ىلع
دـيدمتب يـضاقلا     ٢٤٠-٠٢-١ :ددع ريهظلا ىضتقمب لصفلا اذه لدع      . ١٣  

ددع ةيمسرلا  ةديرجلا ؛ ءاضقلل يلاعلا دهعملاب قلعتملا نوناقلاب لمعلا          :٥٠٥٨ 
ون٢١خيراتب    .٢٠٠٢ ربف 

تاـياغ موري ،ةاضقلا عومجم ايئاقلت مضي يوعمج هبش ميظنت          " ةيدادولا" . ١٤
 .ةيبلطم اهنم رثكأ ةيفاقث

ددع ةدحتملا  ممأللةماعلا ةيعمجلا رارق     . ١٥ صـلا  ٤٠/٣٢:   خيراـتب    ردا   ٢٩ 
ؤـم اـهانبت يتلا ئدابملا دكؤي يذلاو        ١٩٨٥ ربمفون ةـميرجلا ةـحفاكم رمت      
ةنسلا سفن نمسطسغأرهش يف وناليم يف دقعنملا ني مرجملا ةلماعمو  .  
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  ...التطلع لالستقالل
  احتاد القضاة التونسيني يتصدى هليمنة السلطة التنفيذية

  
 

                         
          

  
  ةمدقم -١

           ، هـهجاو اـم دـعب       و ناسـنإلا قوـقح نع عافدلل ةيسنوتلا ةطبارلا هل تضرعت ام دعب
 ،)نجسـلاب لازاـم يذـلا وـبأ دمحم ديسلا          و ينطولا سلجملا ةيضق  ( نويسنوتلا نوماحملا   

،و ًالضف )نييسنوتلا نييفحصلا ةباقن  (نويفحصلا   و نويعماجلا اعزإلا نع  ،  لاـمعأ   و رمتسملا ج  
 اـهب فرـتعملا بازحألل نيمتنملا نييسايسلا نيضراعملل مظتنم لكشب ثدحت داكت يتلا فنعلا     

،    و تايصخشلا  و نيقشنملا و ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل كلذك     و ءاوس دح ىلع ةروظحملا كلت
                                                 

سيراب ىف ىسنرفلا ءاضقلابٍماحم * سنوت ىف ناسنإلا قوقح و تايرحلا مارتحا ةنجل ىف وضع-   .  
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ةرطيـس نـم اهرودـب نييسـنوتلا ةاضقلا ةيعمج ىناعتل كلذ لك دعب تقولا ناح                 ؛ةلقتسملا  
  . ةنميهلا يف ةديدشلا اهتبغر وةطلسلا

نود  و ةوـق رـثكأ ناسـنإلا قوـقح نع عافدلل ةيسنوتلا ةطبارلا تجرخ اذإ ىتح نكل               و
ىـتلا نـحملا نم ةليوط ةلسلس نمض ىتأت ىتلا          " ةيئاضقلا"ةنحملا هذه نم ،اهتداعك ،رئاسخ      

نييسـنوتلا ةاضقلا   ةيعمجةيضقب قلعتي اميف ايجيردت نالقي لؤافتلا        و لمألا نأ ودبيف ،اهتهجاو      .
ل رشاعلا رمتؤملا اهيلإ ىهتنا دق ناك ىتلا ةيعرشلا         ةيعمجلا لكايه كيكفت مت دقف     ىذـلا   ةيعمجل   

ىـلع اهـضرف مـت ىـتلا تابوقعلا      وتاريغتلا لالخ نم كلذ ، و ١٢/١٢/٢٠٠٤ىف هدقع مت    
-ةرادإلا سـلجم ىـف       و -ةعبس نم نيوضع  -ىذيفنتلا بتكملا ىف نيطشنلا ءاض      عألا ضعب 

ىلامجا نم اوضع رشع      ةسمخ اوضع ٣٤  نيذـلا ةاضقلا نم هب سأب ال ددع ىلإ ةفاضإلاب   ،-   
رـقم ةرداصـم ىلإ لصو لب كلذ ىلع رمألا رصتقي مل             و .ريبعتلا ةيرح ىف مهقح اومدختسا    

موـجه  ، و ")نيـيبالقنا "لـل ةديدجلا حيتافملا ءاطعإ     و لافقألا رييغت ىف كلذ لثمت دقل     و (داحتالا
،    يفنت ةيلحملا ةفاحصلا   ةـسايسو  -ةديدشلا طوغضلا ةسرامم     و ىعرشلا بتكملا ىلع رماوألل اذ

،       -قلمتلا نييعرشلا مهيلثمم نع اولصفني يك ةاضقلا ىلع يئانثتـسا رمتؤـم ميـظنت       ًاريخأ و    
  .تاطلسلااهل هتمسر ىذلا" ميقتسملا قيرطلا"ىلإ نييسنوتلا ةاضقلا ةيعمج داعأ يروص 

" صاـخلا عـضولا ىوذ    "ةموكحلا ىفظوم ضعبل    حمسيل نكي مل ماظنلا نإف ،ةقيقحلا ىفو        
مهلالقتساب ًاينلع ةبلاطملا ىلع ا   وءرجي نأب ) ةاضقلا( مهحلاصـم نع ةسارشب عافدلا ىلع ال        و  
،               ،ةيداملا و ةيبدألا باـقع ىأ نود ،ىردزـت نأ تداـتعا ءامص ةرطيسم ةطلس ةهجاوم ىف  

تاطلسلا نيب لصفلاب صاخلا    -ىروتسدلا-أدبملا   ةاضـق لزـع ةلاحتسا      و ءاضقلا لالقتسا  و  
  .                                               مكاحملا

نـم ةيجذومنلا ةكرعملا هذه ةلادعب فيرعتلا ىلإ صوصخلا هجو ىلع    لصفلااذه فدهي   و  
هدوـقي ىذـلا ىئاضـقلا ماظنلل مزاللا حالصإلاب فيرعتلا كلذك            و ؛اهتيعرش و لالقتسالا لجأ 

ةاضـقلا داحتال رشاعلا رمتؤملا نع ةضخمتملا ةينوناقلا مهتائي         ه ىف نيلثمم نويسنوتلا ةاضقلا    
.                                                                                        )١(ىنومحر دمحأ يضاقلا ىلإ هتسائر تلآىذلا ،نييسنوتلا 

ةـيعمج هـب تماق ىذ      لا بارضإلا ىف تلثمت    و ١٩٨٥ماع ىف ىلوألا ةمزألا تثدح دقلو       
،         و رشاعلا ىموي ىف ةاضقلا بابش      ًاـبقاعم هـيلع در ىذـلا       و ليربأ رهش نم رشع ىداحلا

اـمأ  .   ماعلا سفن نم ليربأ نم رشع سماخلا ىف ةيعمجلا لحب ةرتفلا كلت ىف ةيلخادلا ريزو              
ىذـلا  ىـلكيهلا للخلا لاكشأ لك حضوت ىهف ،ماظنلا          و ةاضقلا نيب ةيناثلا ةريبكلا ةمزألا هذه     
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كـلتك ناسنإلا قوقحل ةريطخلا تاكاهتنالا ىلا ديدج نم ريشي           و ىسنوتلا ءاضقلا ماظنب رضي   
.                                                                           عامتجالا وتايعمجلا نيوكت وريبعتلا ةيرح قحب ةقلعتملا

ةـيعمج ىـه و     (سنوت ىف ناسنإلا قوق     ح و تايرحلا مارتحاب ةصاخلا ةنجللا فقوتت ملو     
ةوـعد نـع   ) ناسـنإلا قوـقحل ةيطسوتموروألا ةكبشلا ىف وضع       و ىسنرفلا نوناقلل عضخت  

ءاضقلا لالقتساب ةقلعتملا ةبسانملا ةيلودلا ريياعملاب مازتلالا ىل      إةيسنوتلا تاطلسلا    ،  و    ةاضـقلا
، و ،       و ةاضقلا دايح ،    مارتحا و ةلداع ةيضق ىأ ةداع مكحت ىتلا دعاوقلا عافدـلا قوـقح  .خـل إ... 
ترـبتعا دـق سنوـت ىـف ناسنإلا قوقح           و تايرحلا مارتحاب ةصاخلا ةنجللا نإف راصتخاب     و

هـنع ىنغ ال ًاطرش ةيضقلا فارطأ        و قفتي ىذلا لاعفلا   و رصاعملا و دياحملا و لقتسملا ءاضقلا 
                  .          ةيطارقميدلا ئدابملا وةيساسألا تايرحلا مرتحت ةيقيقح نوناق ةلود مايقل

ىسـنوتلا ىئاضقلا ماظنلا ليكشت ةداعإل ةنجللا اهحنمت ىتلا ىوصقلا ةيمهألا رسفي ام وه   و
مدـقت نم ةرواجملا ةيبرعلا لودلا هتزرحأ امب هتنراقمب ًاريبك ًارخأت رهظأ ثيح              ،لماك لكشب   

مظنـلا هت   ققح ام نيب   و اننيب لصفت ىتلا ةوهلا نع ثيدحلا نود اذه        و ؛)حالصإلا قيرط ىلع  (
  .                    لاجملا اذه ىف ةيبرغلا ةيطارقميدلا

مارتحاـب ةـصاخلا ةـنجللا لاـمعأ         و تاـمامتها نيب ءاضقلا اهب ىظحي ىتلا ةناكملا نإ        
سـلجم ىـف ةودـن ميـظنت اهنم لاكشأ ةدع ىف ترهظ سنوت ىف ناسنإلا قوقح                  و تايرحلا

ربمسيد رهش لالخ     ،ىسنرفلا خويشلا  ةلاح نع    ٢٠٠٥  ىئاضـقلا ماـظنلل ةـعباتلا نكامألا       ، 
هذـه ىـف كراـش دقل        و .ءاضقلل ىقيقح لالقتسا مايق ىلع دعاستس ىتلا فورظلا        و ىسنوتلا

ةذتاـسأ   و،- ىـسوم نب راتسلا دبع ديسلا  -نييسنوتلا نيماحملل ىنطولا سلجملا بيقن ةودنلا    
،  ضايعروتكدلا ذاتسألا مهنم نوزراب ةعماج       روشاع نب ، و   ءاضـعأ   و ،نوماـحم  و نويسايس

،       -تايعمج    ،- دودـح الـب نيماـحم      و نيماحملا ةباقنو ،ناسنإلا قوقحل ىلودلا داحتالا لثم
دوجو ديكأت ىلا     ءارآلاعامجإب ،ةودنلا هذه تهتنا دقل      و... خلإ،ةلقتسم تايصخش و " سالـفإ " ، 

عـم لـماعتي ىذـلا رجحتملا ماظنلا اذه لثم حالصإ تابلطتم       و لالقتسالاب قلعتي اميف ىقيقح   
.                                    ةلقتسم ةيقيقح ةطلس هنأ سيلو ،ةيداع ةيرادإ" ةفيظو"درجم هنأ ىلع ءاضق لا

ةيضـقلاب فـيرعتلا فدـهب لوذبملا لصاوتملا دهجلا راطإ ىف لخدي دنتسملا اذه نإف ًاذإ       
لـلك نود   وطاشنب نولمعي نيذلا نييسنوتلا ةاضقلاب ةصاخلا    و ماع مامتهاب ىظحت ىتلا   وةلداعلا  

ىـلإ دوـهجلا هذـه فدهت        و .ةيعيرشتلا و ةيذيفنتلا نيتطلسلا ةرطيس نم ءاضقلا صيلخت ىلع      
تاـيرحلا   وقوـقحلا مارـتحا ىـلع ظفاحت ةلقتسم ةطلسك ةيقيقحلا هتناكم ىلإ ءاضقلا ةداعإ           
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قـح ىـلع ناك ويكسيتنوم نأل اذه         و .ةيروتسدلا و ةيطارقميدلا ئدابملا  و نينطاوملل ةيساسألا 
لاق امدنع نيتطلسـلا   و ةـيحان نـم ءاضـقلا ةطلـس نيب لصفلا مدع عم ةيرحلل دوجو ال              :"  
نوكيـس ،ةيعيرشـتلاب ةيئاضـقلا ةطلسلا تطبترا اذإف         . ىرخأ ةيحان نم ةيذيفنتلا    و ةيعيرشتلا

حبصـي دق ،ةيذيفنتلا ةطلسلاب اهطابترا ةلاح ىف         و .ًايفسعت مهتايرح  و نينطاوملا ةايح ىف مكحتلا   
  .           )٢("ةيغاط ىضاقلا

ةـماقإ ىف نييسنوتلا ةاضقلا      ةيعمجلالخ نم نييسنوتلا ةاضقلا رود ليلحتب موقن نأ لبقو            
ةـيامحب هـل حمسـي ىـقيقح لالقتساب ءاضقلا اهيف عتمتي ،ةيطارقميد ىأ ،ةيقيقح نوناق ةلود               

مهئارـظن ف   الـخب ،نييسـنوتلا ةاضـقلا نأ ىـلإ ريشن نأ بجي ،ةماعلا             و ةيدرفلا تايرحلا 
،        " ىروتسد لخدم "مهيدل سيل ،نيي    رصملا رـشابم لكشب ،ةيسايسلا ةبعللا ىف مهتكراشم رسيي
  .                     تاباختنالا ىلع فارشإلا لالخ نم

ةداـملا لداـعي اـم نمضتي ال          ١٩٥٩ماعل ىسنوتلا روتسدلا نإف ،ةقيقحلا ىفو        نـم   ٨٨   
بـجاولا طورشلا ددحي ىذلا  وه نوناقلا" نأ ىلع صنت ىتلا  و١٩٧١ماعل ىرصملا روتسدلا     

 تاـباختنالا ةيلمع مكحت ىتلا دعاوقلا عضي       و - ناملربلا –بعشلا سلجم ءاضعأ ىف اهرفاوت      
."                                                                               ةيئاضقلا ةطلسلا ءاضعأ فارشإ تحت تيوصتلا متي نأ بجي و.ءاتفتسالاو

نـم طـقف فـيلكتب    مـث   ،ىسنوتلا ىروتسدلا سلجملا هب موقي ىذلا ىراشتسالا رود    لانإ  
ءاـنبلا زرابلا رودلاب لاوحألا نم لاح ىأب نراقي ال           ،)٣(ةيروهمجلا سيئر  ىذـلا رـكتبملا     و   

  .)٤(رصم يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا هب علطضت
ا ةلودلا ىسلجم راودأ ةنراقم دنع هتاذ وه عضولا نوكي          )٥(داكيو ، )٦(ىرصـملا  و ىسنوتل 

  .                                         ةيباختنالا ةكرعملاب قلعتي اميف ةصاخ
ىـف ةاضـقلا لاـح وه        و -نييسنوتلا ةاضقلا صقني ىذلا وه ىسسؤملا راطإلا اذهف اذإ          

ددصلا اذه ىف        ،ىرخألا ةيبرعلا لودلا     ءانثتسا دعي ىرصملا روتسدلا مادام نورـي نيذـلا     -    
ةـيباينلا تاـباختنالا ىـف      نويرصـملا ةاضقلا هققح امل لثامم راصتنا ىأ مهقيقحت ةلاح         تسا   
نييسـنوتلا ةاضـقلا ددـع ىـلإ ةفاضإلاب اذه           .لاثملا ليبس ىلع   )٧( ٢٠٠٥ ماعل ةيسائرلا و

ضاق ١٨٠٠براقي ام    -دودحملا   ريبكلا نييرصملا ةاضقلا ددعب ةنراقم       -    ١٠٠٠٠ىلاوح  ( 
                                                       !).                ضاق
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،         و ،  وءاضقلا لالقتسا ءاول عفرت ىتلا ةكرعملا سفن دهشت سنوت نإف ،اذه عم  نوناـقلا ةلود
ةوقلا سفنب  تسيل ديكأتلاب ىه   و .ةيطارقميدلاو ىـتلا ةـكرعملا اـمهب مسـتت نيذلا حوضولا           و  

 لاكـشألا ىـف ًايبسن تفلتخا نإ       و ىتح ،لعفلا ب ةدوجوم اهنأ الإ ؛ن    ويرصملا ةاضقلا اهضوخي  
  .                              تارهاظملا وةرشابملا عفاودلاو

ةـبلاطملا ىـف سنوـت ىف ءاضقلا لالقتسا لجأ نم ةمئاقلا ةكرعملا ًابيرقت ترصحنا دقل                
ـنراقم ةـياغلل عضاوتم لاجم وهو       ،حالصإلاىلإ  جاتحت ىتلا   طباورلا  و تايعمجلا لالقتساب   ة  

 ")ةـيافك "ةـكرح لـثم     (ةيبعش ةكرح دوجو مدع نأ ةقيقحلا        و .تاباختنالا و ىسايسلا لقحلاب 
داحتااهغاـص ىـتلا لالقتـسالا بلاطم ةدناسم      و لمحت ىلع رداق لاعف    و مظنم ىندم عمتجم  و

تاـئيهلا   - ةديدـش ةلوهسـب    و لـب  -ةلوهسب لزعت نأ تاطلسلل حمس دق ،نييسنوتلا ةاضقلا           
.                                                           ىروص يئانثتسا رمتؤم لالخ نم ،اهل نيديؤم نييبالقناباهلدبتست نأو ةيعرشلا 

،      و ،   و مهم قرف نيتبرجتلا نيب رخآ قرف كانه . ةيمالعإلا ةعباتملاب قلعتي   و هلهاجت نكمي ال
ىـلع   و هب بعش لا فيرعت ىلع ةاضقلا ىدان رصم ىف ةدوجوملا ةفاحصلا ةيرح تدعاس دقف           

الإ -ًاـمامت سنوت هيلإ رقتفت ام وه         و .عامجإلاب ىندملا عمتجملا   و نينطاوملا دييأت نم ةدافتسالا   
نأل   -ةطيسب تاءانثتسا ضعب   ىـفخي ال ام وه   و؛ةطلسلل عضخت ةيسنوتلا ةفاحصلا نم    % ٩٩ 

  .     دحأ ىلع
ببسـب ل  يئـض لكشـب ةلثمم   و ةفيعض و ةروظحم سنوت ىف ةيسايسلا بازحألا نإف كلذك      

، و ةلودلا ةنميه ، و سنوت ىف ةيسايسلا ةايحلا هدهشت ىذلا ديدشلا قالغنالا        ىـف عمقلا    و اهدادبتسا
 ن،ويفحصـلا  و ن،ويباـقنلا ، و نويسايسـلا ن  ولضانملا ماظتناب هل ضرعتي ىذلا     و تالاجملا لك 

مزالـلا معدـلا رفوت نأ ةيسايسلا بازحألا نكمتت مل مث نم             و .ناسنإلا قوقح نع ن   وعفادملاو
هـل نوضرعتي اوناك نيذلا سرشلا موجهلل مهضفر         و ةيعرشلا مدع دض مهتمواقم ىف ةاضقلل       

رشابم ريغ وأ رشابم لكشب     -تاطلسلا بناج نم     ةاضـقلا داـحتا     لح ىلع دعاس ام وه     و - 
                 .                                                                  ةبوقع ىأ نود هليكشت ةداعإ ونييسنوتلا

معد ىلعًايرظن   ،ناترداقلا امه طقف ناتهج كانه ناكو      ،   و   ةـباقن اـمه     و ةاضـقلا ةدناسم
ىـلع امهرودب اتناك امهنكل      و .ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةيسنوتلا ةطبارلا      و ةينطولا نيماحملا 

.                                                                                  امهتدايس ةيامحل ةقيرط نع ناثحبت اتناك وتايرحلل قناخلا دبتسملا ماظنلا عم فالخ
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مارـتحا ةـنجل ةعاجش لضفب ،جراخلا نم ةيمهأ رثكألا معدلا ىتأي نأ بيرغلا نم ناك                و
                                      .                          كلذ لبق انرشأ امك ،لامعأ نم هب تماق ام وسنوت ىف ناسنإلا قوقح وتايرحلا

 ةـيعمج  ىـه  وةيعرشـلا مهتـئيه لالخ نم   -نويسنوتلا ةاضقلا مهاس فيك نيبن ىتح    و
ءاضقلا لالقتسا لجأ نم حافكلا ىف      - نييسنوتلا ةاضقلا  ىـف ةـيطارقميد نوناق ةلود ةماقإ        و  

ىـف ىـسايس حالـصإل دادـعإلا ىف نويسنوتلا ةاض           قلا مهاس فيك ىرخأ ةرابعب وأ ؛سنوت      
عئاـقولا ضرـعب أدبن فوسف ،ىسايسلا رودلا اذهب فارتعالا ضعبلا ضفر نإ    وىتح ،سنوت 

ةطلستملا ةلودلا و ةاضقلا نيب ةيلاحلا ةمزألا ىف تببست ىتلا       مهيـلإ هـجو امل ًاليلحت مدقن مث         ،   
                                                                                     .      بالقنالا ىلإ تلصو ةينوناق وةيسايس تاماهتا نم

  
عئاقولا-٢   :    نلعملا" بالقنالل" ةرصتخملا ةصقلا :  

ةطلسـلا   و نييسنوتلا ةاضقلا نيب تاقالعلا ةعيبطب ةيادبلا ىف ًاعيرس ر        ّكذن نأ بسانملا نم   
 ، لخدـت ريسفت ًاريثك انيلع لهسيس كلذ نأل        ". ناسنإلا ق وقح و لدعلا ةرازو "ىه   و اهل نيعباتلا

ـصاخ ًاـيلخاد ًانأش ،ةرم نم رثكأ        ،لدعلا ريزو هربتعا اميف دحلا نع دئازلا ةيذيفنتلا ةطلسلا          ًا 
  .      )٨(ةاضقلاب

ءاضـقلا ملاـع ىـف ىهاـنلا رـم          آلا ىه ة  مكاحلا ةطلس لا نأ ةيادبلا نم كردن نأ بجيف     
عـتمتي   )٩(ىلاـعلا ءاضـقلا سلجم سيئر بئان هسفن وه        ، و لدعلا ريزو دجن ثيح   . ىسنوتلا  ،

،  و ،)١٠(نييسـنوتلا ةاضـقلا ةيقرتب قلعتي اميف دحلا قوفت تاطلسب          ىـف مهنـييعت     و مهفينصـت
    ،  طابضـنالا وأ تاليدـعتلا صـخي اـم لك          و ةيراشتسملا لخاد ةساسحلا ةيرادإلا بصانملا

  .                           رومألا كلت شقانت ىتلا ةنجللا رضحي مل نإ وىتح ؛يفيظولا مهلبقتسموأ
تاصاصتخا نإف كلذك     لا ةطلسلا   تاـيعمجلا لمشـي  ًايبسـن ًاعساو ًالقح ىطغت          ةمكاح    

  :                                                   ةيتآلا تاسسؤملاو
  ىلاعلا ءاضقلا دهعم -١
ةينوناقلا تاساردلا زكرم-٢   ةيئاضقلا و 
كسإ بتكم-٣   ناسنإلا قوقح ولدعلا ةرازوب نيلماعلا وةاضقلا نا 
نييسنوتلا ةاضقلاةيعمج-٤    
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ةاضقلا ىلع نيمأتلا-٥    
موـقي اـمنإ     و اهئاضعأ باختنا متي ال    و ،)١١( ١٩٩٦ماع ىف ةريخألا ةئيهلا هذه ءاشنإ متو        

ةاضقلا لك اهيلإ مضني    نأ بجي  و ًاعيمج مهنييعتب ريزولا   رادإ ًابصنم مهنم لغشي نم ىتح      ،  ًاـي   
رانيد٥٠ًايلاح ىرهشلا كارتشالا ةميق تغلب دقل    و ).ىلوألا ةداملا ( سـنوت ًا  ةـموكحلا موـقت   ًاي   

اهسفن ءاقلت نمعبنملانم اهمصخب   .  
 مهرـسأ  واهءاضـعأ دعاست نأ ضرتفملا نم ىتلا ،ةمدخلا هذه ىلع ةمئاقلا ةرادإلا نكلو      

ضـعب اـنلركذ اـمك    ،لـيمت  و)١٢(ضومغلاب مستت -ةيناثلا ةداملا-مهعم نماضتت    و مهدناستو  
نوـتبثي نيذـلا ةاضـقلا ىـلع اهتابه قافنإ          " ىلإ ،ةقباسلا انتمهم ءانثأ مهانلباق نيذلا ةاضقلا        

  ".                                 ةياصولا تاطلسل ءايمعلا مهتعاط
تح مقي ملف   ١٩٩٣)١٣(ماع ىف هؤاشنإ مت ىذلا ،ةيئاضقلا        و ةينوناقلا تاساردلا زكرم امأ    ى ، 

نوناـقلا لالـخ نـم      " ءافخلا ىف "اهنالعإ مت ىتلا فادهألاب ةقالع اهل ةسارد ىأ رشنب نآلا           
  .                                   )١٤(هركذ قباسلا

ةـلودلا ىفظوم عم نيواستم مهسفنأ نودجي نييسنوتلا ةاضقلا نأ اضيأ ركذلاب ريدجلا نم         و
لودـلا بـلغأ ىـف لاـحلا وه          و ةزيمتم تاب   ترم ىلع مهلوصح مدعل ةجيتن كلذ      و ؛نييداعلا
  .                                                                           ةيبرعلا

ىذـلا   وىسنوتلا ماظنلا ىف بيرغ رخآ بناج ىلإ فولأملا نع جراخلا عضولا اذه انلقنيو      
ةطلسـل  لىلاـملا ل    القتـسالا مارـتحا لـظ ىف ءا       ضقلل ةصاخ ةينازيم دوجو مدع ىف لثمتي      

  .                                                                               )١٥(ةيئاضقلا
نييسـنوتلا ةاضـقلا ةايح ىف ديدش قالغنا دوجوب ىوق عابطنا ركذ ام لك نم انيدل دلوتي         و

ةـقلغم ىـقبت    ىك عقاولا ىف اهميمصت مت دق      و نيناوقلا لك دجن ثيح   . ةيفيظولا و ةينهملا اـم   ،   
ىذـلا ىسـنوتلا ىضاقلا ةحلصم نم سيل هنإف   ،ةقيقحلا ىف و".نوناقلا هاوفأ"ويكسيتنوم هامسأ    

تاطلـس هـل هتمـسر ىذلا قيرطلا نع ًاليلق ديحي نأ            " ةمكحب ىنهملا هلبقتسم لامكإ   "ىنمتي  
  .                                               ةياصولا

هفرش ىلع ًاظفاحم لواح امدنع نييسنوتلا ةاضقلا داحتا هب ماق ام وه كلذ نأ الإ      هـتناكم   و 
ًاتوـص سيل    ،لاخدإ قيرط نع ،ءاضقلا ملاع ىف لثمتملا      " دماجلا"ماظنلا اذه   " ءايحإ ديعي "نأ    
ىـلع لدـي    و. )١٧(ةيلوئسملا اهلمحت واهتناصر ىف ةيجذومن ةءانب ةيدقن حور امنإ     ، و )١٦(ًاقشنم
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ءاضـقلل رـخف ردصم ًامئاد ناك        و "ةسدقملا"سفنلا طبض ةسايسب ًامو     د مزتلا داحتالا نأ كلذ    
سيئرـل ةـيدرفلا     ةرادإلاـب "قلعتت ةيهاو ججحب نوعرذتي هيضراعم لعج ام وه          و .ىسنوتلا  
  ".                        داحتالا

 لـطابلا ،ىـمالعإلا    و ىسايسـلا موـجهلا نـم نييسنوتلا ةاضقلا داحتا هانج ىذلا ام ًاذإ            
  ؟هل ضرعت ىذلا   فينعلا و

  
  :رشاعلا رمتؤملا -١

ربمسـيد          ١٢ىـف دقع ىذلا رشاعلا      ةيعمجلا  رمتؤم لامعأ ىه ةرمث لوأ ناك         ٢٠٠٤ 
لالقتـسا تانامـض ةدايز     : "وهريبك ىزغم ىذ راعش تحت     و "ةيروهمجلا سئر ةياعر تحت   "

ةلادعلا ساسأ  ،ةيئاضقلا ةطلسلا  بـناج   نـم قوبسـم ريغ ًاروضح رمتؤملا اذه دهش دقل          و ".   
ىلاوـح   )١٨(اـهيف قوـثوم رداصـمل ًاقفو      ،هيف نيكراشملا ددع غلب ثيح ،نييسنوتلا ةاضقلا        ،

ضاق   ١٢٠٠ سنوـت ىف ًايمسر ةاضقلا ددع غلبي      -  مهنـم  -١٨٧٥ًاـيلعف   و١٧٧١)١٩(   ٩٩٨ 
                  .                          )٢٠(ىذيفنتلا بتكملا باختناب تماق ىتلا ةيمومعلا ةيعمجلا تيوصت ىف اوكراش

هرـيغك   ،نييسنوتلا ةاضقلا رمتؤم ماق دقف    . )٢١(ًايعيبط نوكي داكي وأ نآلا ىلإ رمألا ودبي       و  
قـلعتت ءاضـقلا عاـطقل بـلاطملا نـم ًاددع نمضتت ةيماتخ ةركذم رشنب ،تارمتؤملا نم                 

ةصاخلا تاحارتقالا نم     ددع كلذك  و هب نيلماعلل ةيداملا   و ةيبدألا حلاصملاب  حالـص  إ عورشمب " 
  .             ةصاخ تاشقانم ىف هلوانت مت ىذلا" ىفيظولا مهعضو 

نيـب تاءادتعالا تدلو ىتلا ىه       - ةيلحملا ةفاحصلا اهترشن ىتلا    -ةركذملا هذه تناك و       
".                                نامقل راد ىلع ءاقبإلا" نوديري اوناك نيذلا" نيظفاحملا " ةاضقلاوةمكاحلا ةطلس لا

  ؟رشاعلا رمتؤملا ةركذم ىف ءاج ىذلا ام نكلو
 مهتـيعمجل ةرمتسـملا هتدناسـمل  ةيروهمجلا سيئرل اهنانتما نع ربعت           " ًالوأ   ةركذملا نإ 

هتايـصوت  ىـف ًاـمئاد رـهظي ىذلا       و ةاضقلل مئادلا ىونعملا   و ىداملا همعدل ركشلا هل هجوت    و
ىـف مهماـهمب ماـيقلا نم مهن        ّكمي لضفأ بسانم ىنوناق عضو ةماقإ فدهب مهعضو حالصإب        

  ".                                                                  فورظلا لضفأ
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 تاحفـص ثالث ىف ةبوتكملا     -ةركذملا فصن نم رثكأ نإف      . كلذ دنع هتني مل رمألا نكل     و
ئرلا رودب ديشي-   .                                              ةلادعلا لاجم ىف سي 

  ؟ةركذملا نم رخآلا فصنلا هنمضت ىذلا ام ًاذإ
ةاضـقلا عـضو حالصإ هنأش نم ىذلا نوناقلا عورشم ىف ريكفتلا قيمعت             "ىلإ وعدي هنإ    

نيينعملاصاخشألا تاحومط قيقحت ىلع هرودب دعاسيس ىذلا                                                                                      :  يتآلاب نوصوي مه، و 
جشت -١ لـمعلا ةيلآ    و هترادإ ىلع لمعلا   و ىلاعلا ءاضقلا سلجم ءاضعأ باختنا ةيلمع ع      ي 

  .                                           ةلاعف هيف ءاضعألا ةكراشم نوكت ىك هيف
ص مكح عضو   -٢ ثـيحب ؛ ةاضقلاب ةصاخ بتاور ةحول ددحي حالصإلا عورشم ىف حير             

  .   هماهم عم روطتت ويئاضقلا لمعلا ةيصوصخ ىعارت
تايقرتلا ةيلآل حوتفم ماظن دامتعا-٣ .                                                                          ةاضقلا ماهم ةقيقح سكعت ةديدج فئاظو ءاشنإ و 
ةاضقلا لزع ةيناكمإ مدع أدبم ىلع ديكأتلا       -٤ نود ةدـيدج بصانم ىأ ىف مهنييعت مدع         و  

  .                                                ةردان ةيئانثتسا تالاح ىف الإ ،مهتقفاوم
صاخ مكح لاخدإ   -٥ اذـه  ، وةطلسـك ءاضـقلاب فرتعي حالصإلا عورشم ىف حيرص         و  

  .                                                                           روتسدلا ىضتقمب
مكاحملا ىف لمعلا فورظ نيسحت     -٦ بتكم  و ةاضقلا ىلع نيمأتلا ةمهاسم ةصح ةدايز      و  

ىف ةصاخ،ناكسإلا                                                                      :  
.                                                                                          مكاحملا ىف هلئاسو ولمعلا فورظ نيسحت لالخ نم ىرادإلا وىئاضقلا كلسلا معد) ا

ريفوـتب حمـس ىذـلا ةيروهمجلا سيئرل مهنانتما نع ددصلا اذه ىف ةاضقلا برعأ دقلو                
  .           مهماهمب مايقلل ةمزاللا ةيجراخلا مهتالاقتنا ءانثأ ةاضقلل ةصاخ لقن لئاسو

صاخ ًارقم هحنم  و ةاضقلا ىلع نيمأتلل ىداملا    و ىرشبلا معدلا ) ب ىـلع صرـحلا عم      ،ًا   
  .         هترادإ سلجم باختنا قيرط نع هيف ةاضقلا ليثمت وهتامدخ عيونت

ىـف جالـعلا ةـيناجمب صا       خلا ةيروهمجلا سيئر رارق ذيفنتل ةبسانملا لئاسولا داجيإ       ) ج
  .                                                                         ىركسعلا ىفشتسملا
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قوـقح   و لدـعلا ةرازوب نيلماعلا    و ةاضقلا ناكسإ بتكم هب موقي ىذلا لمعلا ةيلآ معد        ) د
هتفـص دـكؤت     ةـيزمر راعـسأب اـهيلع هلوصح ليهستب هل ةعباتلا تاراقعلا ةدايز            و ناسنإلا  
                                                                       )٢٢(."ةيعامتجالا

ىـلإ ،اـهلالخ نـم       و ةياصولا ةطلس ىلإ اههيجوتب ةاضقلا ماق ىتلا تايصوتلا ىه هذه          ،
          .                                                               سنوت ىف رارقلا ىعناص

ىئاضـقلا ماـظنلا هيلإ رقتفي ام ىلإ ريشت ىتلا ةركذملا هذه نومضم ىلع نآلا قلعن نل                 و
نأ ىـلإ تاطلسـلا ءوده لكب ةيعاد ؛هل ةديدج ةدايق ةطخ تالزانت ىأ نود مسرت                 و ىسنوتلا

لـخاد ىـقيقح حالصإ قيقحت لجأ نم نوناقلا عورشم لوح           " لدج دوجو مدع  "ةصرف منتغت   
  .  ماظنلا

ىف   ،كلذ دعب مت  دقل  و ربمسيد   ١٣  ىذيفنتلا بتكملا لخاد ماهملا عيزوت     ٢٠٠٥  باـختنا   و ، 
  .                                                     )٢٣(هل ًاسيئر ىنومحر دمحأ ديسلا

ذنم   ،بختنملا ىذيفنتلا بتكملا موقي   و ربمسيد   ٢٩  نـم كراشـي ةركذـم رشـنب         ٢٠٠٥   ،
وـيلوي    ١٤نوناق حالصإ عورشم لوح     " ةروظحملا تاشقانملا "ىف اهلالخ    ىذـلا   ١٩٦٧)٢٤(   

، "قلعتي   ،    و ءاضقلا ميظنتب ةدـع هليدعت مت ىذلاو     " (ةاضقلا عضو  و يلاعلا ةاضقلا سلجم عضو
ىـك حالـصإلا اذه هققحي نأ بجي ام لوح هتيؤرب بعشلا نم ءزج فيرعتب موقي                ، و )تارم
               .                                      هترادج تبثي

،            و .ةريبك ةفزاجملا نإف ةقيقحلا ىف    و رـمألا اذـهب نيـينعملا لوأ مهتفصب ،ةاضقلا ماق دقل
بـتكملا نإـف ،ةـقد       رـثكأ نكنل وأ     . ١٩٦٧نوناق ىف هليدعت بجي اميف مهيأر نع ريبعتلاب         

                                                                              . نييسنوتلا ةاضقلا داحتا ىف ةهج ىلعأ وه ورمتؤملا تارارق ذيفنتب الإ مقي مل ىذيفنتلا
ىـف نيكراشملا ةدارإل ةيقيقح  ةروص اهيف ءزج  مهأ ةمجرتب انمق ىتلا ةركذملا سكعت                 و

ربمسيد ١٢موي تثدح ىتلا تاشقانملا ىف  ترهظ امك رمتؤملا   ٢٠٠٥          .  
راـبتعالا ىـف ذـخأي ىقيقح حالصإب بلاطت ةيعامج نوكت           داكت ىتلا ةدارإلا هذه تناك      و

ةـطيحملا ةـيداملاو ةـيونعملا فورظلا ريوطت نكلو        . نييسنوتلا ةاضقلل ةيعرشلا تاحومطلا   
،         ةيماسلا ةمهملا هذهب   ورلام هيردنأ هيمسي ام ،ىلع موقت ىتلا سيـل  " ةـلادع ىلإ قحلا ليوحت    " 

هـيلإ   نيئجاللا و ءاضقلا نيب ام قيفوتلا كلذك    نوديري امنإ    و .نييسنوتلا ةاضقلا فادهأ رخآ وه      
ىـتح ؛ًانكمم هلالقتسا لعجت ىتلا طورشلا ضعب قيقحت          و هنع ةيسايسلا ةفصلا عزن لالخ نم     
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ةيدرفلا تايرحلا  ىلع ةظفاحملا نم ًايلعف نكمتي     مرـتحت ةيقيقح نوناق ةلود راطإ ىف ةماعلا         و  
                                                                 .                          تاطلسلا نيب لصفلا أدبم

ويلوي ةياهن ىف             ءاـنثأ ،لدـعلا ريزو ررق دقف       . ٢٠٠٥ءابه عيضتس لامآلا هذه لك نكلو
عملا صاخـشألا هيف ىخرتسي ىذلا تقولا ىفو        )٢٥(ةيئاضقلا ةلطعلا لـقألا ىـلع وأ      ،نوـن ي   

وناقلا عورشم مدقي نأ-ذوفنلا باحصأ    .        هيلع تيوصتلل باونلا سلجمل ن 
اوزـجنأ دـق نييسـنوتلا ةاضقلا ةيعمجل عباتلا ىذيفنتلا بتكملا ءاضعأ نأ ركذلاب ريدج               و

نيذـلا ةاضـقلا دحأ انربخأ دقل       و . فيصلا لصف لاوط نييسنوتلا باونلا ةيعوتل ًامخض ًالمع       
دهتسا ىنومحرقيرف  " نأ  بلئاهلا ذهجلا اذه ىلع مهسفنأب اودهش        ةـلمحب نييسنوتلا باونلا ف      

مهعابرأ ةثالثىلاوح اهنم دافتسا ةيعوت وفيقثت  ."  
قوبسـم رـيغ ءيش ثدح دقلف       . نوناقلا ىلع تيوصتلا ةجيتن ةداهشلا هذه ةحص تبثي       و

ثـيح  . طـسوتملا رـحبلا لود هـب ةف       ورعملا ايعامج نوكي داكي ىذلا تيوصتلا ةداع فلاخ       
ًاتوص ١٦ةعاجشب ضرتعا    رخآ ١٣تي  وصتلا نع عنتما   و   تاشـقانملا ترمتـسا دـقل       و .نو 

  .كلذك داتعم ريغ ءىش وهو ،تاعاس سمخ ىلاوح
ويلوي   ٣٠ىف تيوصتلا ىلع لوصحلا درجمب      و ًاروف هجوت  ٢٠٠٥  قوـقحو لدعلا ريزو      

هل هتسائر دكؤيل ىلاعلا ةاضقلا سلجم ىلإ ،اراكت ريشب ديسلا،ناسنإلا     .  
نمض" ىتلا ةقيرطلا ىه ًاذإ هذه       تاطلسـلا  نيب لصفلا سنوت ى  ف اهب " ي هذـهل دوعنـسو    !  

  .                                                      دعب اميف ةطقنلا
تاطلسـلا ىـلإ ،كش نود ةعقوتم اهتياهن تناك ىتلا ،ىلوألا           "  ةكرعملا" هذه تمدق دقل  و

لكب موقي نأ ىلع  ًامزاع نييسنوتلا ةاضقلا داحتال ًاعبات ًايذيفنت ًابتكم       تـلآ ىـتلا ةمهملاب ةيدج      
  .  )٢٦(ءاضقلاب نيلماعلل ةيداملاو ةيبدألا حلاصملا نع عفادي نأ وهيلإ

ةاضـقلا ةيعمج حجنت     مل و .ةيروصلا ةندهلا هذه ام دح ىلإ بقارتس ةياصولا ةطلس نكلو           
تارم ةدع كلذ   اهسامتلا نم مغرلا لع ؛ريزولا ةلباقم ىف نييسنوتلا        دـحاو ءاـقل ثدح دقل       و . 

سرام   ٢نايب نالعإل ىلاتلا مويلا ىف ةمكاحلا ةطلسلاو ةيعم         جلا نيب  ذـنم رهتشا ىذلا     ٢٠٠٥   
نيحلاكلذ ".                                                                                  ةبيط ةمالع"تسيل هذه نأ ثادحألا انل تبثتسو .   
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ثادحأ -٢   : ٢٠٠٥سرام ٢ 
 ىعرشـلا ىذيفنتلا بتكملا ىلع ءاضقلل     " ةيمسر هبش ةفصب    " اهمادختسا مت ىتلا ةجحلا نإ    

ةطلسـل عوضخلا    و ةيعبتلا تابلطتم عم بسانت   تىك نييسنوتلا ةاضقلا ةيعمج     " ميظنت ةداعإل "و
موي تعقو ىتلا     ةريطخلا ثادحألا ىف تءاج ،ةياصولا     ىف ٢٠٠٥سرام  ٢  ىـف ةلادعلارصق    ،   

ميدقت ءانثأسنوت  ىضاقل وبأ دمحمديسلا  قيقحتلا   )٢٧(     .  
دـبع   ديسـلا نيماحملا بيقن مهسأر ىلعو،نويسنوتلا نوماحملا مويلا كلذ ىف رضح دقل           و

ىـف ةطرشلا لاجر نأ الإ      . هنع مهعافدل ًاديكأت   و مهليمزل مهمعد نع ًاريبعت ،ىسوم نب راتسلا      
ةيشـحوب مهولماع )٢٨(ناكملا ءاجرأ ىف نيرشتنم اوناك نيذلا ىندملا مهيز        لكش ـب مهوـعنم  و  

  .                                               قيقحتلا روضح نم حيرص
سرام ٩موي  لعجب مويلا سفن ىف نيماحملا رارق كلذ نع جتن       و بارـضإلل ًاموي  ٢٠٠٥   

ترـضأ ىتلا ةسرشلا تاءادتعالا ىلع مهضارتعا نع ريبعتلا كلذ نم فدهلا ناك              و .ىنطولا
ذكو ،ًايدسجو ًايونعم نيماحملاب   ةيئاضـقلا ةطلسـلا لالقتـساب ديدشلا مهكسمت ىلع مهديكأت كل     

  .                                         مكاحلا ماظنلا نع
ةيئاضـقلا ةحاسلا ةمرح     قوبسم ريغ لكشب تكهتنا ىتلا ةريطخلا ثادحألا هذه لباق دقل         و  

نايب ترشن يتلا نييسنوتلا ةاضقلا ةيعمج بناج نم بسانم        و ةياغلل ىعيبط لعف در    موـي ىف    ًا 
سرام   ٢ ىلي ام هيف ءاج    ٢٠٠٥  ةـلادعلا رصـق لخاد تعقو ىتلاا  ةريطخلا ثادحألا دعب     : "  

ةـظحالم بـقعو ،قـيقحتلا ىضاق مامأ هلوثم          و وبأ دمحم ديسلا ىلع ضبقلا دعب ،سنوت ىف       
         ، ةـلئاه دادـعأ دوجو      و ةيضقلا نع لوئسملا قيقحتلا ىضاق بتكم ىلإ ةيدؤملا قرطلا قالغإ

بـتكم ىـلإ مهبيقنو نيماحملا ةداسلا لوصو نود اولاح ىندملا ىزلا ىف ةطرشلا لا               جر نم 
نعلل ةجيتنو  ،"مهلكوم"ةدناسم ىف مهبجاوب مايقلل قيقحتلا       دـض ةطرشـلا هـيلإ تأجل ىذلا         ف   

مهب رضأ  ىذلاو نيماحملا  نإـف ؛ءاضقلا ةمرحل كاهتنا ىضوف نم كلذ ىلع بترت امو          ًايدام    ،
مويلا  هرقمب دقعنملا ،نييسنوتلا ةاضقلا داحتال ىذيفنتلا بتكملا سرام٢   ٢٠٠٥                    :   

رثأتتـس ىـتلا ةيئاضقلا ةطلسلا ةمرحل ًارشابم ًاكاهتنا لاعفألا هذه لثم باكترا ربتعي         -١  
  ؛ةفولأملا ريغ ثادحألا هذهل ةجيتن اهماهمل اهئادأ ىف ايبلس             
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نأ دكؤيو  -٢ ىداملا ءادتعالا    ،  ع   ،             و نيماحملا ىل  قـيقحتلا ىـضاق ةـلباقم نـم مهعنم
عافدلا قوقحل ًاكاهتنا لثمي ،ةيئاضقلا ةطرشلا فالخب       ،نمألا لاجرل لئاهلا دجاوتلا   و    و   ءادـتعا

  ؛نيماحملل بجاولا مارتحالا ىلع                                     
ملا عم ةاضقلا نماضت نع ةفسؤملا فورظلا هذه ىف ربعيو          -٣ ىـف مهدناسـي     و نيماـح  

                                      .)٢٩("نيلماك لالقتساو ةيرحب مهتامازتلاب مايقلاب مهقح
  ؟اذهك صن ىلع ًاذإ ذخؤي دق يذلا ام   

نوناـق ةـلود ىف بجي ناك ،ًامامت سكعلا ىلعف          . ىتارربم ىل  و ؛ىيأر ىف ءيش هبيعي ال    
ميـقب هكسمتل نييسنوتلا ةاضقلا داحتال ىذيفنتلا بتكملا        ب ءافتحالا متي نأ سنوت لثم ةيطارقميد      

سرام ٢ثادحأ ةقيقح راهظإب هتينطو راهظإ       و ىروهمجلا ماظنلا  ىـلع بـجي ةقيقحلا ىف        و . 
كاـهتنا    وهدـض ةسرشـلا تاءادتعالا هذه لثم ةسرامم  ركنتسي نأ لوئسم ىئاضق ماظن لك     

نأ هـيلعف كلذـك     . ىسنوتلا بعشلا مسا  ب ةلادعلا قيقحت اهيف ضرتفملا نم ىتلا      نكامألا ةمرح   
مهناـيب ىـف ةاضـقلا عـفاد        دـقل ،راصتخاب    . نيماحملا ىأ ةلادعلا  ىلثمم نع     عافدلاب رخفي   

  .                                            ةلادعلا ةلودلةيقيقحلا ةدايسلاب لجيرك هامسأ امع يخيراتلا 
هذـه لثمب ريبعتلا اوداتعي مل نييسنوتلا ةاضقلا  نأ ةقيقح رابتعالا ىف ذخأن نأ بجي اننأ الإ          

ماـتلا عوضخلا  " ةفاقث "فلاخي ام وه  و. ةيئاضقلا ةطلسلا ةدايسب مهكسمت نع ةمارصلا     و ةوقلا
 نيذـلا  ةاضقلا نم ريبك ددع ىدل ًامامت تخسر ىتلا        و ،"ىلعأ نم ةرداصلا  "ةيموكحلا ةطلسلل   

  .هيف نوكراشم ولب يفسعتلا ماظنلا اذه رمأ عوط اوحبصأ
ةـنهملا ميق ىف ىتح      و ةينطولا و ةهازنلا و فرشلا ميق ىف بالقنا ثودح كلذ نع جتن دقلو        

ىبلسلا كولسلا لوحت نأ    ىلإ رمألا روطت دقل    و .اهسفن  لـخاد دئاسـلا  مـلظلا      " نع عفرتلا    و  
ميـق  "ىـلإ تـقولا رورـمب اذه لك لوحت ،ةماعلا نوئشلا ءازإ ةالابماللا               و " رصقلا جراخ و
  .    ةيلاملا ةموكحلا حنم نم ةدافتسالا ىلع دعاست" ةنومضم

تـماق دقلف   ". ةقوبسم ريغ  و ةريطخ ةحارص نم ةاضقلا   " هرهظأ امل لعفلا در رخأتي مل       و
ويلا ىف  "ةاضقلا نم ةعومجم  " موي ىف ىأ ،ىلاتلا      م،  سرام   ٣  ميظنتب   ٢٠٠٥  ىفحـص رمتؤم   ، 

     ، اوددـن ؛    ناـيب ىلع سنو   ت ىف ةجرد لوأ ةمكحم ةاضق عيقوتب ىهتنا       سنوت ةلادع رصق ىف
ىذـيفنتلا بـتكملل ًاراذنإ اوهجوو      "  و "ةلادعلا نع ةديعب فادهأ قيقحتل ةمكحملا لالغتساب      " هيف
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ةيئانثتـسا ةـيعمج دـقع ىـلإ ةوعدلاب كلذك نايبلا بلاط دقل              و ".هتاحيرصت نع عجارتي ىك   
                                             ".   داحتالا حئاولل ًاقفو ،ثادحألا هذه ةساردل نكمم تقو عرسأ ىف داحتالل

قـلعتي اميف ،اهمعدت ىتلا     " تانايبلا برح " مسا هيلع قلطن نأ عيطتسن امل ةيادب اذه دعيو          
ميخضـت نع ةلوئسملا     و مكحلا ماظنل ةيلاوملا ةفاحصلا ،ىعرشلا ىذيفنتلا بتكملل نيضراعملاب       

                         .                   بولطملا ىمالعإلا ميتعتلا
سرام   ٢ -١ راكنتـسا  : نييسـنوتلا ةاضقلا داحتال ىذيفنتلا بتكملا نايب رودص       : ٢٠٠٥ 

         ، ةيدؤملا قرطلا لك مهقالغإ     و سنوت ىف ةلادعلا رصق ىندملا ىزلا ىف ةطرشلا لاجر حايتجا
      ، ىـف اـم     ب ،نيماحملا ىلع ءادتعالا  ًاريخأ     و وبأ ديسلا ةيضقب فلكملا قيقحتلا ىضاق بتكمل

                                         .ىسوم نب راتسلا دبع ديسلا نيماحملا بيقن عم دمعتملا ودئازلا فنعلا كلذ
سرام   ٣ -٢ ناوـنعب ًايلاصفنا ًانايب    " سنوت ىف ةجرد لوأ ةمكحم ةاضق     "نالعإ  : ٢٠٠٥ 

فحصـلا ضـعب هيلع تد   ر" (نييسنوتلا ةاضقلا داحتال ىذيفنتلا بتكملا نايب ةاضقلا راكنتسا  "
سرام ٥موي ةرداصلا حابصلا ةديرج اهنيب نم ةيسنوتلا   ٢٠٠٥(.  

سرام   ٥  -٣ ناـيب نالـعإ ىف لثمت ىذيفنتلا بتكملا بناج نم مراص لعف در             : ٢٠٠٥ 
ةاضـقلا داـحتا    ةيقادصـم    و رارقتـسا ةـعزعز ةـلواحمب     " بـتكملا هـيف ددني ىحيضوت       

  ...".نييسنوتلا
ةيادب   -٤ موـي رداصـلا اهددـع ىـف قورشـلا ةدـيرج            : ىـمالع إلا ليلضتلا " لفح" 
٢٣/٣/٢٠٠٥.   

ليربأ   ١٠ -٥  ردـصأ ىذـلا نييسنوتلا ةاضقلا داحتال ىنطولا سلجملا عامتجا            : ٢٠٠٥ 
وينوي   ١٢موي ددح    و .ىذيفنتلا بتكملل ةقثلا اهيف ددج ةركذم      مداـقلا هـعامتجا دـقعل      ٢٠٠٥   . 

بـصانم ىف ةاضق اهب ماق ةلشاف بيرخت        ةلواحمل ضرعت دق عامتجالا اذه نأ ركذلاب ريدج         و
،( ةيرادإ  ، وماعلا ىعدملا لثم   ....)خلإ ،سلاجملا ومكاحملا ءاسؤر وماعلا ىماحملا
ىذـيفنتلا بـتكملل ةضراعملا ةيفحصلا ةلمحلا رارمتسا        -٦ دـمحأ هسـيئرل ةـصاخ       و  

  .ىنومحر
وينوي   ١٢  -٧ نييسـنوتلا  ةاضقلا داحتال ىنطولا سلجملل مداقلا عامتجالا خيرات      : ٢٠٠٥    

.                                                                                    كراب لايربمأ قدنف ىف هدقع ررقملا



 -٥٨٣-

نـم اوحبـصأ نـمل ةـيقيقحلا اياونلا فشكل ةصرف هنوك ىف خيراتلا اذه ةيمهأ نمكتو                 
                                                              .            )٣٠(ةياصولا ةطلس ةدارإل نيصلخملا نيذفنملا

ىنطوـلا سلجملا عامتجا اهل ضرعت ىتلا بيرختلا ةلواحمب ىذيفنتلا بتكملا ملع نأ دعب               و
ليربأ   ١٠ىف   رـيغ ةاضـقلا عـنم نـم هنكمت ىتلا ةحئاللا ماكحأ ةمارصب مدختسا               ٢٠٠٥   ،
                                                                            . ىنطولا سلجملا عامتجا روضح نم ءاضعألا

ىـف اوـعمجت دق   " ةيرادإلا ظفاحملاب ةياصولا ةطلس نم " نيفلكملا ةاضقلا نم ًاددع نأ الإ       
مهيـف  بوـغرملا ريغ صاخشألا   " ماق دقل    و .ىنطولا سلجملا عامتجال ددحملا مويلا     ىـلع   "   ،

ةوقلاب رورملاب  )٣١(نيتفيحص ىف مهئامسأب  ةمئاق رشن نم مغرلا      ؛عاـمتجالا ةـعاق اومحتقا      و ، 
 ةـعاقلا ءالـخإ  نـع   "  ءالخدـلا " عانتما مامأ    و .ىنطولا سلجملا لامعأ فقو ىلإ ىدأ امم      

لـيجأتب رارق ذاختا ىلإ سلجملا رطضا  ،ةيداع فورظ ىف سلجملا لامعأ لامكتسا ةلاحتسا      و  
بسـلا ىلإ ىنومحر دمحأ ىضاقلا ديسلا داحتالا سيئ         ر ضرعت دقل   و . رخآ موي ىلإ عامتجالا   

 . )٣٢(ةاضقلا ضعب بناج نم فذقلاو

اعد   -٨ وينوي   ١٠ىف ةيئانثتسا ةيمومع ةيعمج دقع ىلإ       " نويبالقنالا"  تـماق دقل        و :٢٠٠٥ 
وـينوي   ١٣موـي  عوبسألا ةديرج      : لاثملا ليبس ىلع  (ربخلا رشنب اهفرعن ىتلا ةفاحصل      ا ًاروف   
وينوي ١٤موي حابصلا ة ديرج و،٢٠٠٥  ٢٠٠٥.(                                                                        
ىذيفنتلا بتكملا لعف در    -٩ وـينوي    ١٧خيراـتب ناـيب     رادصإ  :   هـيف ركنتسـي     ٢٠٠٥   

ليبق نم  ةاضقلا ضعب تافرصت   ةيمسرلا قاروألا ريوزت      نيتداـملا ماكحأ    رظنا( .اهلالغتسا و     
نييسنوتلا ةاضقلا داحتا ةحئال نم٢٦ ،٢١  (.   

ىـف ةيئانثتـسا ةيمومع ةيعمج دقع ىلإ ىذيفنتلا بتكملا ةوعد             -١٠ وـيلوي    ١٣   ٢٠٠٥ 
، : لامعألا لودج نمضتي  و( ،    و داحتالا عضو ةاضـقلا تانييعت    و ةاضقلا عضو حالصإ عورشم

،                                                       ..)                                          تايقرتلا لودج وةديدجلا
مازت دقلو  -١١ هردصأ رخآ    نايب نييعرشلا ةاضقلا نايب عم ن       اولغتـساو   ،"نوـيبالقنالا "   

عزـنل ةركذم ىلع تيوصتلا ىلإ ةوعدلاب اوماق دقلو          ."نييسنوتلا ةاضقلا داحتا  "مسا قح نود      
يد ٤موي اوددح    و ىعيرشتلا بتكملا نم ةقثلا    دقعل   ٢٠٠٥ربمس    اـمك  ". يئانثتـسالا رمتؤـملا   " 

لاـمعألا ةرادإ نـع      و ىئانثتـسالا رمتؤـملل دادعإلا نع ةلوئسم ةتقؤم ةنجل        " ءاشنإب اوماق   
  "                   نييسنوتلا ةاضقلا داحتاب ةصاخلا
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 ةروزـملا " نيـيبالقنالا " ةركذـم رشـنب قورشلا     و حابصلا اتديرج تماق ،ةداعلاك    و -١٢
ةيلصألا رشن كش نود تضفرو  )٣/٧/٢٠٠٥                                                                                (

فقوملا اتديرج تماق   -١٣  ةيعوـضومب ثادـحألا لواـنتب امهدـحو ديدجلا قيرطلا          و  
ـيلوي  ٨ىـف فـقوملا ةديرج      ( نييسنوتلا ةاضقلا داحتا ىلع رربملا ريغ موجهلاب ديدنتلاب         و و  

٢٠٠٥            (  
ويلوي   ٥ -١٤ "  نيـيبالقنالا " تاءاـعدا ضـفر ىلع مئاقلا ىذيفنتلا بتكملا نايب          : ٢٠٠٥ 

ويلوي   ٢١ -١٥ الا رقمب ىذيفنتلا بتكملا عامتجا     :٢٠٠٥  ىـف ةلادعلا رصق ىف دوجوملا       داحت   
كـلت ةـصاخ  ؛ ةيعرشـلا ةاضـقلا بلاطم للك نود              و ًاددجم دكؤي نايب هنع ردص    : سنوت
،     تملا ءاضـعأ راـيتخا دنع عارتقالا زيزعت       و مهعاضوأ حالصإ عورشم لوح مهتاحارتقاب ةقلع

  ، ، و ريبعتلا ةيرح  و ىلاعلا ءاضقلا سلجم ىضـتقمب ةيئاضـقلا ةطلسـلاب فارتعالاو        عامتجالا
  .    روتسدلا ماكحأ

  
  ":  ةكرحلا  "-٤

ءاضـع  أ باـقر ىـلع ًافيـس      ) سطسغأ لوأ (تايقرتلا لودج    و ةديدجلا تانييعتلا تناك  
لالقتـسا نع عافدلاب مهسفنأل اوحمس نيذلا ةاضقلا كلذك          و ىنطولا سلجملا  و ىذيفنتلا بتكملا 

ةاضـقلا داـحتال    " توملاـب ًارارـق   "تـناك اهن    إلب  . ىعرشلا ىذيفنتلا بتكملا معد    و ءاضقلا
طاشـن فـقول حالسـك ىنوناق غوسم ىأ نود ةديدجلا تانييعتلا مادختسا مت دقل                و .نييسنوتلا

ناتديـس  امهنأ فداصت  و -ىذيفنتلا بتكملا نم نيوضع نييعت مت ثيح        . عطاق لكش ب داحتالا    
ةمصاعلا نع تارتموليكلا تائم نادعبت نيتيسنوت نيتنيدم ىف        - موـثلك ةديسـلا نيـيعت متف       :  

 اـهتقفاوم نود  -ةمصاعلا سنوت ىف فانئتسالا ةمكحمب راشتسملا    و داحتالل ماعلا نيمألا ،وناك   
ةمكحمب قيقحت ىضاق     - ةمـصاعلا سنوـت نع مك      ١٤٠دعبت  (ناوريقلاب ةجرد لوأ      مـتو   ،)   

ىـف فانئتـسالا ةمكحمب ًاضيأ راشتسملا        و ىذيفنتلا بتكملا وضع ،ىباك ةليسو ةديسلا نييعت      
سباج ىف ةجرد لوأ ةمكحمب  قيقحت ىضاق    - اهتقفاوم نود  -ةمصاعلا سنوت    رـثكأ دعبت  -   

ةمصاعلا نع مك٤٠٠نم   .                                                              
ًاوضع ٣٨مضي ىذلا    (ةيعمجلا ةرادإ سلجم نم ًاوضع رشع ةسمخ نييعت مت دقل         و ىـف  )  

ةيباينلا مهبصانم ىف مهتيالو ةرتفمهيلع عاضأ امم ىرخأ مكاحم                     .  
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سـلجم ءاضعأ نم ةعست نييعت مت         ،ىذيفنتلا بتكملا ىوضع ىلإ ةفاضإلاب    و ىـف ةرادإلا    
  :                         ةاضقلا ةداسلا وتاديسلا مه و؛مهنكاسم نع ةديعب مكاحم

ةيرحب ىليل -١   )طسولا ىف نيرصق ىلإ لامشلا ىف ةمصاعلا سنوت نم(  
ىديبل ايسإ -٢   )  لامشلا ىف ترزنب ىلإ ةمصاعلا سنوت نم(  
ىتالسو رومأ -٣    .)بونجلا ىف ديزوب ىديس ىلإ ةمصاعلا سنوت نم( 
رخازوب فسوي -٤   )يبرغلا لامشلا ىف ابودنج ىلإ بونجلا ىف نيندم نم(  
غالت ىجنم -٥   )بونجلا ىف ةصفق ىلإ ةمصاعلا سنوت نم( 
ىنامحر ىدامح -٦   )ةصفق ىلإ لامشلا ىف ريتسنوم نم(  
ىدامح سنأ -٧   )ةصفق ىلإ ريتسنوم نم( 
روصنم نب دمحم -٨   )   بونجلا ىف روزوتىلإ لامشلا ىف ةمصاعلا سنوت نم ( 
ىناجرت سنو -٩   ) بونجلا ىصقأ ىف ًابيرقت نيندم ىلإ سنوت طسوب ميجلا نم(  

 اوأرـجت نيرـخآ ةاضـق  ىلإ        " ماقتنالا ىرحألاب وأ تانييعتلا ةكرح    "طوس دتما دقف كلذك     
ءاضـقلا  سـلجم تاباختنا ءاغلإ ىف ةبغرلاب ديفت ىتلا تابلطلا ةلودلا سلجم ىلع اوضرع                و
ضرـعلا اذه   ) لدعلا ريزو نع ةصصخملا  ةرقفلا أرقا      (ةموكحلا تفخأ نأ دعب كلذ       و ،ىلاعلا

سـلجم خيرات ىف ةقباس دعي ثدح ام نأ ركذلاب ريدج            و ). ىنمض ضفر وهو  ( نيرهش ةدمل   
  .                                         )٣٣(ىلاعلا ءاضقلا

فـلتخم ىـلع عيقوتلا اوضفر ني       ذلا ةاضقلا لك ريصملا سفن ىقل دقف ىرخأ ةيحان نم         و
": ةـموكحلا ىلإ موللا هيجوتب حارتقالا     "ىلع وأ   " ةمكاحلاةطلس  لااهيلع فرشت ىتلا ضئارعلا     "
  .    داتعملا مهلمع ناكم نع ةديعب ىرخأ مكاحم ىلإ مهلقن مت دقف

 .ىئاضـقلا كلسـلل ىـقيقح     " ريهطت  "ةيلمع هقتاع ىلع ةيسنوتلا تاطلسلا تذخأ دقف اذإ         
نرـقلا ىف ناك كلذ نكل ،ديكأتلاب       . كلذ نم أوسأ وه امب ترم اسنرف ن       إن  وفرجعتملالوقيس  و

قـلعت نإ    و ىتح ،مهتقفاوم نود نييسنرفلا ةاضقلا لقن متي نأ ًايلاح نكمي الف          . )٣٤(رشع عساتلا 
  .                                                                  ةيقرتب رمألا
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" رئاسـخلا "ىـلإ رظنلاـب ءاضـقلا ىـلع ةيذيفنتلا ةطلسلا ذوفن ىدم ك              ردن نأ عيطتسنو  
نع تجتن ىتلا     )٣٥(ةميسجلا لـك   و ةاضـقلا دض اهتسرامم تمت ىتلا     " ىلخادلا لزعلا ةسايس    " 

زـيمت تايقالخأ و،ًايمسر ةموكحلا اهرقت ىتلا كلت ريغ ىرخأ ةقيقح دوجوب نونمؤي اوناك نم               
ئاسلا داسفلا نع فلتختو    )٣٦(ىضاقلا     ، ةطلسـلا  "ةوطـس ىدـم سيقن نأ اننكمي اذكهو         ًايلاح د
مدـع  ةداعلاك رهظت ةلودلل       )٣٧(ةيرادإلا ةلآلا نأ َاضيأ حضتي     و ةيئاضقلا ةطلسلا ىلع  " ةيذيفنتلا  

نأ اذـه دـعب ةشهدلا ريثي ال    و.ترارقلا ذاختا ىف  ةاضقلل ىضارتفا لالقتسا ولو لوبقل ةردق    
ةلادعلا ةدايس  نع ةقالمع تاوطخب دعتبت سنوت نأ ىرن       ىـف َاـثيثح اهناريج ىضمي امنيب        )٣٨( 

   .اهنم بارتقالا
ال رـمألا نأ ربتعن نأ ان  يلع له ؟ سلاجلا ءاضقلا لزع زاوج مدع أدبم نم نذإ ىقبت اذام  

ةداـملا ىف ىفنلا ةغيصب الإ ركذيال أدبملا اذه لاح ةي           أىلع  ؟ سنوت ىف ىفاكلا مامته        الا ىقلي 
ماع نوناق نم رركم      ٢٠ .. .٢٠٠٥ىـف رداصـلا نوناـقلا بجومب هليدعت مت ىذلا            و ١٩٦٧ 

  !لشفلا ىلإ روفلا ىلع لوؤيل 
  ؟ءاضقلا لالقتسا ةيامح لاجم ىف" ةيسنوتلا رثآملاب"ىهابتن نأ اذه لك دعب انل نكمي له 

  .ةاضقلا لزع زاوج مدع أدبمل ةصصخملا ةرقفلا ىف طاقنلا هذه لك لوانتنس
ةريهشـلا  "ةيقرتلا  ولقنلا ةكرح"نأ أطخلل لامتحا نود  و نآلا نم دكؤن نأ اننكمي كلذ عمو      

تـقو هـب نورعشي اوناك امل ةلثامم ةبهرب اهوشياع مهنأ ةاضقلا نم ريثك انل دكأ ىتلا                  و -" 
لكشت   -ايرولاكبلا جئاتن نالع    إ كش ىندأ نود   –  " ةـيذيفنتلا ةطلسـلا ىديا ىف ةفيخم ةاد         أ - 
توـص ىأ تاكس    إ لج أ نم كلذ   و )٣٩(ىروتسد ري غ لكشب " اهمادختسا ىف فسعتت     و اهلغتست

إلا توص عم   -رفانتم   ةاضـقلا ىدـل عـلطت ىأ ىـلع ءاضـقلا و            -ةيقيقحلا ةلودلا    و ةراد 
ةطقنلا ةذهل دوعنس                                                                                                                   ...ررحتلل

 

  نييسنوتلا ةاضقلا ةيعمج نم يعرشلا يذيفنتلابتكملا ءاصقإ ) ٥
هذـه يف نوناقلا ىلع ةيعرشاللا بلغت تدهش يتلا         " ةيناثلا ةبيصعلا ةرتفلا  "يه هذه تناك    

  .ةيضقلا



 -٥٨٧-

مت   سطسغأ رهش ةياهن يفف    يـف ةـيروهمجلا بـئان بتكمل ينومحر سيئرلا         "ءاعدتسا"، 
ميلسـتب   - ةروكذملا ةمكحملا سيئر روضح يف     -هبلاط ثيح ،ىلوألا ةجردلل سنوت ةمكحم         

ساـبع دلاخ يضاقلا ههجو يذلا سامتلالاب ع              حاـنجلا  "ميـعز    -رذتو ؛ةيعمجلا رقم حيتافم
ةـموعزملا ةـنجللا كـلتل هتسائر هبجومب ىع    - ةيرادإلا ةطلسلل يئاضقلا    داو ،لدعلا ريزول   :

تلا ةاضقلا ةيعمج ةرادإ يلوتب ةفلك " ةتقؤملا ةنجللا "  اهسـلجم  "داـقعنا نيـح ىـلإ نييسـنو     ملا
يـتلا  " ىوعدلا"هذه  " لوبق مدعب "ةاضقلا ةيعمجل يلعفلا سيئرلا عفد ،لاحلا ةعيبطبو        ". ئراطلا

اـهل قـحي ال      - عـقاولا يـف نيتطلس     -" ةطلس"نع قثبنت يتلاو ،ةحصلا نم اهل ساسأ ال           
ك ةـعمتج       . ددصلا اذه يف  " فرصتلا"  اذـه بحـس اـهل      ملا ةيمومعلا ةيعمجلل طقف قحي هنإف

اهؤاشـنإ متو ،ةاضقلا ىلع ةطلسلا ةبحاص اهرابتعاب ،يذيفنتلا بتكملاو سيئرلا نم ضيوفتلا             
نييسنوتلا ةاضقلا ةيعمجل ةيلخادلا ةمظنألا ددصب٢٦ و٢١نيتداملا ماكحأل اًقفو   .  

نوذـفني مـهنأ ضرتف     -مهسفنأ ةاضقلا نم ةعومجم تناك ام اذإ لؤاستلا انل قحي دقو              ملا
مك  " اهؤافيتـسا بجي يتلا ةيعوضوملاو ةيلكشلا طورشلا مهريغ نم رثكأ نوفرعيو         "نوناقلاح  ،

ةـيأب نوـعتمتي الو مـهل قح ال نيذلا نيلتحملا           "درط حيبي يئاضق رارق رادصتسا لجأ نم        
ةريطخلا مئارجلا هذه لثم باكترا ىلع اومدقأ دق- "ةفص   !  

  
ةيعرشلا ىلع راتسلا لدسي" ئراطلا سلجملا: "يفرحلا ىنعملاب بالقنا) ٦   

ةدبتس          ، ٢٠٠٥ربمسـيد نـم عبارلا يف   : ملا ةيحرسملا هذه يف ريخألا لصفلا وه اذه ناك
يـف ،يقيقح سلجم دوجوب يحوي دهشملا ناكو        . )٤٠("يحيحصتلا مهسلجم "نويبالقنالا ضرع   

" ةداـتعملا "طوغضلل اوضرعت نيذلا ةاضقلل " لئاه روضح"لثم ؛اهرفاوت بجاولا رصانعلا لظ   
وأ ةـيبيدأتلا تارـييغتلل ضرـعتلا نـم اًفوخ وأ ،مهئاسؤر رماوأل اًذيفنت مهروضح ناكو                ("

  ).)٤١("لدعلا ةرازو"مهنم ةرازولا صاصتقا 
 -سابع دلاخ يضاقلا ةملكب     ) ةعساتلا ةعاسلا (ةسلجلا حاتتفا ذنم    " ةيهاركلا"ةجهل تداسو   

تيوصتلا بقع راتخ  " سيئرلا"عبطلاب نوكيس يذلا      لاو - ملا بـتكملا ةردق مدعب    "ناهتسا يذ   ، 
نـع عافدـلاو ةاضـقلا تالكشـمل ةمزاللا لولحلا داجيإ ىلع       ) ليق ام اذه  (جراخلا يذيفنتلا   

مـساب   )٤٢(مهفرشو ةاضقلا ةمارك ىلع تدتعا يتلا بازحألا      "خيبوت ىلإ دمع امك     ". مهحلاصم  ،
اوـضرتعا نيذـلا   نيماحملا ةظحالملا هذه فدهتست   " (...ناسنإلا قوقحو تايرحلا نع عافدلا    
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اياحضـلا مه اوناكو ،ةيونعملاو ةيداملا مهتمالسو عافدلا قوقح دض ةهجوملا تاءادتعالا ىلع             
سرام ٢يف   ٢٠٠٥.(  

نيـعتي  "هـنأ رـكذ ثيح ،سنوتب فانئتسالا ةمكحم يف ماعلا ىعدملل ةملكلا ءاطعإ مت مث                
وأ ةيسايسـلا مـهئار     آ نع بارعإلا اًقلطم مهل قحي الو ،ظفحتلا ضرفب مازتلالا ةاضقلا ىلع           

  . )٤٣("...بازحألا يف كارتشالا
كاـنه نـكي مـل يذيفنتلا بتكملاب ا                   حشرم نيثالثو نينثا نيب نم هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

ةيرادإ ًاقاروأ"نوكلمي ال طقف دارفأ ةعست ىوس        عـبتي  " سـلجم "ددصـب اـننأ كـلذ ينعيو        ".  
  "...ناسنإلا قوقحو لدعلا ةرازو"يأ ،ةرادإلا 
ةـصاخلا تاـسرامملل فلاـخم راـطإ يف مت دق           " ديرجتلا"نأ كلذك ركذن نأ ا      نب يرحو 

لوخدـب نيرـضاحلا نييفحصلل حامسلا متي ملو      . ديدشلا ميتعتلا نم ةلاح لظ يفو ،تايعمجلاب      
ةـيلمعلا ةـيادب ىلع ةقيقد نيرشع رورم دعب ىوس           - قباس تقو يف مهدرط دعب     -ةعاقلا    ،

نأ اـمك   ". ةـلوهجملا "عارـتقالا تاـقاطب ضـعب ةفاضإ        و ،لايتحالل ًالاجم قلخي امم ،اهلك     
نأ رـيغ   ". ةـفيزملا لـيحلا   "هذـه لثم    " معد"ىلع باحسنالا اورثآ دق نيلقتسملا نييفحصلا       

لوـبق مدـع نـلعأ دق         "ءاضقلا كلس يف ةرازولا رسج سأر     "ةباثمب دعي يذلا سيئرلا       ،١٠٩ 
ةلطابلا عارتقالا تاقاطب نم    تاقاطب م نمضتي ناك يتلا      ةراـبع  اهمظع  / اـننولثمت ال مـكنإ    : " 
  .   )٤٤("مكب فارتعالا ضفرن

ةدـع مهسـفنأ اوضـقا      ن دق ىروصلا رمتؤملا اذه    " ىمظنم" نأ ظحالن نأ فيرطلا نم      و
إلا لالخ قئاقد   عضب لالخ , تارم جرـخ دـقف     :رمتؤملا اذه ىف نيكراشملا ءامسأ نع نالع       

متؤملا اورضح دق ضاق    ٢٠٠٠نم رثكأ نأ نلعيل ءارزولا دحأ        ددـعلا نأ عيمجلا ملعي امنيب ر        
نأ ةرازوـلا ىـف رـخآ        لوئسم دكأ ةقيقد نيرشع نم لقأ د      عب و  (...)١٧٠٠ ـلا زواجتي مل    

مـث  : ١٦٠٠ هنإًالئاق مقرلا ححصيل ىرخأ ةرم ةملكلا ذخأ لوألا لوئسملا نكل            و ١١٦٤كانه  
هـنع   نـلعأ ىذـلا    و تيوصـتلاب اوماق نم مقر وه      و ١٣٦١مقر نلعيل قئاقد رشع دعب داع         

  )٤٥(." دعب اميف  َايمسر
ةوـقب هـباختنا مت ديدج ىذيفنت بتكم        " مامأ انسفنأ دجن رمألا ةياهن ىف هنأ عضولا لظيو          

ءاضعأ   ٩نم نوكم   " قلمتلا   و بيهرتلا و ديدهتلا ةمـصاعلا سنوـت نولثمي     ٧-   اهيحاوـض  و  
امب نوفلكم ةينامث مهنم      -دالبلا ىقابل نانثا  و ىأ  ("ةـيرادإلا بـئاقحلا   " هتيمست ىلع حلطص    ا 
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" ةـجردل َاـقفو اهحنم متي بصانم ىه    و..خلا سلاجم ءاسؤر باون    و ءاسؤر و مكاحم ءاسؤر 
بـتكملا نأ    –ليلدـل ةـجاح كاـنه ناك ام اذ           إ –كلذ ىلع ليلدلا     و ةمكاحلا ةطلسلل " ءالولا  
  .لدعلا ةرازول هلمكأب لكوأ" ىفاضإلارمتؤملا " اذه نع قثبنملا

ةـهجوملا ةسايسـلا ةدايس وه  ليدبلا رمتؤملا اذه لامعأ نم            دلوتي ىذلا ماعلا عابطن   الاو   
اذـه لثمب مستا نأ ةاضقلا ةيعمجل رمتؤم ىأل قبسي مل           و. تالتكتلا ةرطيس وىسيلوبلا مكحلا   و
ةـصاخلاا ةركذـملا نيـب نراـقن نا كلذـب عانتق            الل ىفكي وةميقلا مادعنا    و ةيحطسلا و خسملا
رشاعلا رمتؤملاب ةصاخلا كلت   و "ءىراطلا رمتؤملاب " اهدـقح مج ىلوألا ةركذملا بصت امنيبف        .   

متـتختل ىعرشـلا ىذيفنتلا بتكملا ءاضع       أدض ريهشتلا    و بيذاكألا نم ةلسلس ءاقل   إلالخ نم   
ا سـلجملا سيـئر وو ةيروهمجلا سيئر ديسلل         -نييسنوتلا ةاضقلا مساب  -بارعإلا"ب ىـلعأل   

دـق  ) ىعرشـلا (رـشاعلا رمتؤ    ملاب  ةصاخلا ةيناثلا ةركذملا ن     إف.." ركشلا قيمع نع ءاضقلل   
سـلجملا سيـئر     و ةـيروهمجلا سيئر ديسلل ةهجوملا ةيديلقتلا ركشلا تارابع دعب        –تبرعأ  

نإ  .عـساش قرـف نـم هلايو    .." .حالصإلا تاحرتقم  و ةينطولا بلاطملا نع  ءاضقلل ىلعألا       
  .ةيناثلا ةركذملا باحصأل ةهجوم ةناهإةباثمب نوكت نينث الا نيب ةنراقملا درجم

ىـف ىـضاملا ءاـغوغب ةقيلخلا         )٤٦("ةيباختنالا" ةيلثمت  لاهذه   ةيقرشـلا تايطارقميدـلا    "  
لدـت ةـيليثمتلا هذه      –نبج نع و    أ فوخ نع ءاوس   " عيطقلا حور " دوست  تناك ثيح   "ةيبعشلا  

عـمتجملا رصانع نيب مظتنم لكشب أشنت ىتلا تاعازنلا ةيوست ىف         يطارقوريبلا بولسألا ىلع    
  ".ةمكاحلا تاطلسلا وىسنوتلا ىندملا

 هاوـه ىـلع اهلكشي    " ةيليثمت"ةهجاو ىلإ ةجاحب ماظنلا ن        إف  ليصفتلاب َاقحال ىرنس امك     و
 عـمتجملا ىـف تاـعاطقلا لـك مساح لكشب ىطغي لماش ماظن راطإ ىف               "  قاستاب"جردنت  و
ىذـلا  وـكوفل ةيديكأتلا ةيؤرلا مهفن نأ اننكمي ىنعملا اذه ىف              و "ةساسحلا تاعاطقلا ةصاخ    "

ىـلع ءىـش لـك ىرـت نأ ةدحاو           ةرظنل حيتي ىذلا وه لثمألأ ىميظنتلا زاهجلا نأ       ":ىري    
  .)٤٧("ماودلا

ةاضـقلا ةـيعمج تـلواح امك       -ةبعرملا ةيبيدأتلا ةرظنلا هذه نع داعتب       الل ةلواحم ةيأ و      
ضرعتلا ىنعت    -ناسنألا قوقح نع عافدلا ةطبار      و حـمل ىـف فيضـن نأ دوـن       (ًايكيتاموت  أ 
ةرجفتم ةلآل ةعدارلا   قعاوصلا ىل إ) رصبلا حبصـت  و اـيئاقلت "قـلطنت نأ نكمي     ) محرت ال (   
رـمألا ىهتني    و طاقنلا هذه لك ىلع لمعت     و ةيعامتجالا ةكبشلا لوطب دتمت ةيبيدأت ةطل     س" ةباثمب
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لـعف در اهفـصوب نكل       و رخآلا ضعبلا  دض ضعبلا اهسرامي ةطلس      اهفصوب اهيل   إرظني الأب   
درف لك هاجت عيمجللًايروف  "  

هيف ضرتفب  -" َايديلقت"َاريرقت سيل ريرقتلا اذه ن      إثيح  و ءاـعدا   و ةيعوضوملا ىوعدب   - 
 - ىسـنوتلا ىئاضـقلا عـمتجملا     " قامعأ  " ىف ثدحي امع ىأرلا ءادب    إنع عنتمي نأ    " دايحلا"

برضـلا اذـهل   " ةي  سايسـلا تاـيفلخلا نع هثحب لاجم ىف  ةيعاوط      و ىلاتلاب لمتشي فوسف  
ثـحبلا دتميـس امك ،هيف ةروصحم اهسفن ةيسنوتلا ةلادعلا دجت ى            ذلا"لالقتس  الا"نم ليحتسملا 

زـيزعت اهنأش نم ىتلا ةيسسؤملا       و ةيسايسلا و ةينوناقلا  لبسلا     و لئاسولا فاشكتسا ىل  إكلذك  
    .ةيذيفنتلا ةطلسلا ةوطس نم ةيئاضقلا ةطلسلل ىلعفلا ررحتلا

  
نوناقلا-٣ ألا قوقحلاب ةناهتسالاو ةيروتسدلائدابملا قحس:     ةيساس 
نيب ا " ةمزألا"نم اهصالختسا نكمي يتلا ةمه ملا سوردلا نم ددع كانه  يلاح ةراث  ملا

ةبذاكلا ةيجولويديألا قافخإ ةصاخ ةفصب اهنيب نم دجنو ،نييسنوتلا ةاضقلا ةيعمجو ةطلسلا 
دع . لبق نم ليثم اهل قبسي مل ةروصب سنوت يف" نوناقلا ةلود"ـل  ي ام كلذ نع جتن دقو
فسعتلا ةدايسلفشك ةباثمب تايرحلل مئادلا مارتحالا مدعو ،تاطلسلا نيب دمعت ،   ملا طلخلاو  
  .ةيروتسدلا قوقحلاو ئدابملل يلك راكنإ ددصب اننإ لوقلا ةصالخو... ةماعلاو ةيدرفلا

يف اذه انتقو ىتح ةنماك تلظ ةقيقحل " فاشتكا ةداعإ"ةباثمب رمألا اذه رابتعا بجي الو 
صاخشألا " ةفص"نع جتنت ثدحلا اذهل ةصاخلا ةيمهألا نكل . يسنوتلا بعشلل نطابلا لقعلا
هذهنع فشكلا ىلع" نيمئاقلا" بلاطملا نم ديدعلل ا    راثم فسألل ناك ام وهو ،قئاقحلا  
ام وهو ؛ةاضقلا كلذب ينعنو "رابك نيفظوم"لبق نم ءيرج " ماهتا"ددصب انه اننإ . ةقباسلا  ،

ليبنلا ىنعملاب (ةسايسلاب ةقيثولا ةلصلاو ةصاخلا ةيزمرلا ةوقلا كلت " فشكلا"اذه بسكأ 
  ).ةملكلل

عباصأب ريشي ...) هدوجو ةيناكمإ انضرتفا ام اذإ(يسايس سفانم دوجو ددصب انسل اننإ 
اننإ لب . هدويق ضرفي يذلا يسايسلا طلستلا" دي عفر"ب ةبلاطملا لجأ نم ؛ةطلسلا ىلإ ماهتالا

تف" نيفظوم"ددصب   لاجم يف ةلودلا ةسايس نوذفني مهنأ ضر ملا نمو ،صاخ عون نم
ثيحنوناقلا لالقتسالا ىلع لوصحلا يف مهتبغر نع ينلع لكشب اوبرعأ،   .  
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هذه لثم نع بارعإلا سنوت خيرات اهيف دهشي يتلا ىلوألا ةرملا يه هذه نوكت دقو 
لخدتي ملو (تاطلسلا ةهباجم نمضتت ةروصب ةيذيفنتلا ةطلسلا رين نم ررحتلا يف ةبغرلا 

  ...).ةمكاحلا ةطلسلا نع نيعفادملا ىوس لاحلا ةعيبطب
تاطلسلا لبق نم ا  فالخ روصتن نأ نكمي الف . بارطضا رثكألا لعفلا در ناك ،انه نمو

تراص دق"ةلادعلا"نأ ملعن امنيح كلذ  ماظنلاب صاخلا عمقلا زاهج يف ا    يساسأ اًنكر لكشُت  
يك ؛لالقتسالا ىلع لوصحلا ذنم اهلالغتسا مت يتلا" ةفيعضلا ةلادعلا"اهنإ . يسنوتلا يسايسلا  

ةنيش  دصحو ... ملا تابوقعلل مهعاضخإو ،سنوت ءانبأ ةريخ نم فالآلا ةناهإل ةادأ نوكت
  ...يهتنت ال ةمئاقلاو ،بازحأو ،تايعمجو ،اهلمكأب تالئاع لب ،حاورألا فالآ

لا نم نكت مل نإو- " ةدوقفملا ةيئاضقلا ةطلسلا"لالقتساب ةبلاطملا نإ  ىوس ةيرظنلا ةيحان  
قناخلا ماظنلا نامرح نع يلاتلاب رفستس - عقاولا ضرأ ىلع ةيقيقح ةوق ال ةطلس درجم   

دادبتسالا رشن يف ةمدختس" لضفأ"نم تايرحلل   ةيناكمإ ةدحاو ةظحلل ل . ملا هتاودأ  يختنلو
دق يذلا يلكلا رييغتلا يف ركفن مث ،سنوت يف يقيقحلا لالقتسالاب عتمتت ةيئاضق ةطلس دوجو 

عيمج ىلع لب ،بسحف يسايسلا ديعصلا ىلع ال " ةيبالقنالا"ةركفلا هذه لثم نع جتني 
اوررحت نيذلا ةاضقلا نم ةعومجم انمامأ دجنس : ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةدعصألا

ةيسايسلا ماكحألا ديدرت لاثملا ليبس ىلع نوضفري نيذلاو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا طلست نم 
ءاضقلا تاحاس جراخ اًفلس ةررق ا ةرئاجلا  نيذلا ةاضقلا دجنسو ؛ "عوضوملا رظن لبق"مل

نيدسافلا ىلع ةعدارلا تابوقعلا نوضرفيو "ءاضيبلا تاقايلا يوذ نيمرجملا"نوقحالي   ،
 ، تاباختنالا ريوزت ببسب ةحيحصلا ريغ ةيباختنالا تاوصألا جئاتن نولطبيو ،نيدسفملاو

كيكفت ىلع نولمعيو "ذوفنلاب راجتالا"باحصأ نم ديدعلا نونيديو  ؛ "لاومألا ليسغ تاكبش"، 
ريغ نيناوقلا قيبطت ضفر دح ىلإ " مهتطلس"عفد مهنكمي نيذلا نيلقتسملا ةاضقلا دجنسو 

  ...).سنوت يف ةاضقلا ءالؤه لثم كانه ناك ام اذإ ملعي هدحو هللاو(ةيروتسدلا 
ةيقيقحلا " ةاضقلا ةروث"يضفت ثيحب ! يقيقح لازلز ةباثمب رمألا اذه رابتعا نكمي له

ةلود ءاسرإو ،عمتجملا لخاد يملس لكشب ةيطارقميدلا رشن قيرط ىلع ةدكؤم قافآ حتف ىلإ 
  ؟اهينطاومل ةلوفكملا ةيسايسلاو ةيندملا تايرحلا يمحت يتلا ةقداصلا نوناقلا

ا  مود ظافتحالا ىلع ديدشلا تاطلسلا رارصإ ببس ةلوهس لكب مهفن نأ اننكمي ،اذكهو
ةباجتسالا مدعب اهكسمت كلذك مهفنو . ةيذيفنتلا ةطلسلل ةقلطملا ةيعبتلا ةرئاد لخاد ةاضقلاب
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ليثمتلا نم ردق لقأ يف عورشملا اهقح ىلع لوصحلا ىنمتت يتلا " نوناقلا تاوصأ"بلاطمل 
  . يكراشتلا لالقتسالاو يسسؤملا

داكت يتلا " بيدأتلا لئاسو يف طارفإلا"لالخ نم درلا ءاج ،ليثمتلاب ةبلاطملا صخي اميفو 
ةباثمب راص يذلا ءاضقلل ىلعألا سلجملا تاصاصتخا يف لخدتو ،تابوقعلا ضرف لداعُت 

نم ىمظعلا ةيبلغألا رايتخا متيو . )٤٨("ميوقتلا"ىلإ فدهت يتلا " عدرلا تاسسؤم"ىدحإ 
باقر ىلع ا . نييعتلا قيرط نع سلجملا اذه ءاضعأ  مود طلسم فيس ةباثمب هلعجي امم
ةيأ قيقحت مهينعي الو ،ةلادعلا ةمدخ يف نونافتي نيذلا ءافرشلا ءاهزنلا نينطاوملا نم ةاضق لا
  .ةسايسلاب نومتهي ال مهنأ امك ،بساكم

مظنملا كيكفتلا نم يكراشتلا لالقتسالا ىلع لوصحلاب صاخلا بلطملا ىلع " درلا"متو 
ططخملل اًقفو - طرش وأ دي ق نود مهلادبتساو ،نييسنوتلا ةاضقلا ةيعمجل ةيعرشلا لكايهلل  

ماظنلا نوعبتي نيذلا ةاضقلا نم ةعومجمب- اًفلس عوضوملا    .  
  

يسنوتلا روتسدلا ءاردزا-أ    
رفاسلا لخدتلا خراص لكشب سكعي نييسنوتلا ةاضقلا ةيعمج فدهتسا يذلا " بالقنالا"نإ 

لصف أدبمب ةحض اولا ةناهتسالا يلاتلاب سكعيو ،ةيئاضقلا ةطلسلا لاجم يف ةيذيفنتلا ةطلسلل
دهشملاو ،نييسنوتلا ةاضقلا ةيعمجل ةيعرشلا لكايهلا كيكفت لالخ نم حضتيو . تاطلسلا

طلست ىدم ،ةطلسلا ىلع نوبسحي نيذلا ةاضقلا نم ةعومجمب مهلادبتسا لمش يذلا كحضملا 
  .يسنوتلا روتسدلا اهلفكي يتلا ةيساسألا تايرحلا مارتحا وحن عزنت ال يتلا ةلودلا

  
أدبم -١   تاطلسلا لصف 

"،   ميحرلا نمحرلا هللا مسب
عمتجملا ،يسنوتلا بعشلاىلثمم ،نحن ،ي    يسيسأت يموق سلجم يف ن

ديتعلا هلتكت لضفب ةيبنجألا ةرطيسلا نم صلخت يذلا بعشلا ةبغر قيقحتب بلاطن 
ةدايس اهساسأ ةيطارقميد ةماقإ نأشب (...) فلختلاو يرام عثتسالا نايغطلا دض هحافكو
  ..."تاطلسلا لصف ةدعاق ىلع زكتري رقتسم يسايس ماظن اهماوقو بعشلا
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رداصلايسنوتلا روتسدلا ةئطوت يف يساسألا صنلا اذه درو وينوي نم لوألا خيراتب    
ةيذيفنتلا تاطلسلا نيب لصفلا أدبم ءاسرإل هدحو يفكيو ؛ماتلا حوضولاب مستي وهو ١٩٥٩  ،

ةلود ءاسرإل يقيقحلا نامضلا دعي وهو( طلخلل ًالاجم عدي ال امب ةيئاضقلاو ةيذيفنتلاو  
  ).نوناقلا

ببسب ؛عقاولا ضرأ ىلع ثدحي ام ا   نيب دمعتملا طلخلامامت فلاخي كلذ نأ ريغ  
هثادحإ ىلإ تدمع يذلا طلخلا وهو ،ثالثلا تاطلسلا نم لكل ا   يرظن ةلوفكملا تالاجملا

  . قلطملا" مكحلا"أدبم ءاسرإ لجأ نم ةبقاعتملا تاطلسلا 
ةطلسلا نأ هالعأ ةروكذملا عئاقولا نيب طبرت يتلا ةقالعلا نم حضاو لكشب حضتيو 

يسيئرلا ض". نييبالقنالا"ءارو ةيراوتم فقت ) ةيذيفنتلا ةطلسلا يأ(ةمكاحلا    - رحملا اهنإف
هلادبتساو ،نييسنوتلا ةاضقلا ةيعمجل يعرشلا يذيفنتلا بتكملا بالقنا ىلع - ءايلل فلألا نم  

ةبسان"ىرخأ ةعامجب  ماظنلل ماتلا اهئالوب نيدتو ،سابع دلاخ يضاقلا ةدايق تحت عقت" م.  
نع لب )؟ةميرجلا نم ديفتسملا نم(جاتنتسالا قيرط نع ةجيتنلا هذه ىلإ لصن ملو   ،

ةيعمجلل رشاعلا رمتؤملا لامعأ ذنم ا قيرط  يلعف تعقو امك ثادحألا لسلستل ةقيقدلا ةساردلا  
  .١٢/١٢/٢٠٠٤يف دقعنا يذلا 

بتكملا ةركذم رشن ةحيبص يف ينومحر ةعامج هاجت ءادعلاب تاطلسل ا روعش أدب
حالصإ عورشم نأشب اًثيدح بختن   ) دحاو عورشم نم رثكأ ىلع لمتشي يذلا(ملا يذيفنتلا

ةلمحلا ببسب ءادعلا ةدح تديازتو ). ٢٩/١٢/٢٠٠٤(ءاضقلل ىلعألا سلجملاو ةاضقلا عضو 
حرتق ) باونلا ىدل اميسالو(يذيفنتلا بتكملا اهنش يتلا   ملا ليدبلا دض ضيرحتلا لجأ نم

يف يمسرلا ماسقنالا نم عون ثادحإ ىلإ رمألا ةياهن يف ىضفأ امم . حالصإلا عورشمل
قاطن ةمرح كاهتنا مدع لجأ نم نييسنوتلا ةاضقلا ةيعمج هتذختا يذلا فقوملا باقعأ 

سرام ٢(نيماحمل ل ةيونعملاو ةيداملا ةمالسلاو عافدلا قوقح مارتحاو ةيئاضقلا ةطلسلا  
٢٠٠٥  .(  

يبحمو تاذلا ةيهارك راصنأ نع ثحبلا لالخ نم تاطلسلا هتعبتا يذلا ليبسلا وه اذه 
بازحألا يف " ةضوفرملا رصانعلا"ةداعإ لجأ نم ؛هضيورت بولطملا عاطقلا لخاد ةيدوبعلا 

ةعاطلا أدبمل ا  عوط وأ ا  ناك ءاوسو. هرك اهعاضخإ مث ،ةعامجلا فوفص ىلإ تايعمجلا وأ  
داحتا وأ ،نييكارتشالا نييطارقميدلا ةكرح وأ ،ناسنإلا قوقحل ةيسنوتلا ةطبارلاب قلعتي رمألا 
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رييغت يأ أرطي ملف ؛نييسنوتلا ةاضقلا ةيعمج ا   رخآ سيلو ا  ريخأ وأ ،ةبلطلا داحتا وأ ،تاباقنلا
اهتداعإ "لجأ ن  م)٤٩("ةطبضنملا ريغ رصانعلا"ميمست يف لثمتت يتلا " ةيعالتبالا"ةينقتلا ىلع 

عوضخلا ةدعاقل لثتمت اهلعج يأ "يعيبطلا عضولل دقف )مات ءوده يف لقألا ىلع اهعمق وأ(،   ،
يتلاو ،يندملا عمتجملا اهنم نوكتي يتلا رصانعلا هذه عيمج عم بولسألا اذه عابتا رمتسا 

عاضوألا هذه ةبيرض عفد رطخ هجاوت وأ،اهرودب عفدت  !  
ىلعألا سلجملل " باقعلاو ةبقارملا"يف لثمتت يتلا ةجودزم لا ةمهملا هذهب تاطلسلا تدهع

دع إلوقلا ىلإ رومألا تايرجم ىلع نيعلَّطملا باتُكلا دحأ عفد امم ؛ءاضقلل   ي سلجملا ن
  . )٥٠("ةيئاضقلا ةطلسلا ىلإ ةيذيفنتلا ةطلسلا هب عفدت يذلا ةداورط ناصح"ةباثمب 

 ىلع فقن يك ءاضقلل ىلعألا سلجملا ليكشت ىلع ةعيرس ةرظن يقلن نأ انبسحو ههنك " 
نم ةريطخ ةادأ هنأ فشتكنس اننإف )٥١(هتاصاصتخا دودح دنع ًاليلق انفقوت ام اذإو". يذيفنتلا  ،

  . رهقلاو" عاضخإلا"تاودأ 
ليدعت مت-  ١٩٦٧ويلوي نم رشع عبارلا نوناق يف ةديدجلا ةسداسلا ةداملا ماكحأل اًقفوو   ه 

سيئر نع ًالضف هنإف - ٢٠٠٥سطسغأ نم عبارل ا نوناق بجومب رمألا ةياهن يف  ،
متي الو ،ا   ةينامث ىوس " باختنا"وضع رشع ةينامث ءاضقلل ىلعألا سلجملا مضي ،ةيروهمجلا

  . )٥٢(يلكلا ءاضعألا عومجم نم طقف ءاضعأ
نيبختنملا ال نينيع  سكعي ،ملا ةاضقلا نم ةعومجم هتيبلغأ يف مضي يذلا ليكشتلا اذه نإ  

سكعي ام وهو . ةمراصلا ةباقرلا تحت يئاضقلا ماظنلا ىلع ءاقبإلاب تاطلسلا لاغشنا ىدم
هربتعي ال يذلا ءاضقلا نأشب اًفلخت تاروصتلا رثكأ نم دع   ي يطارقوريب روصت دوجو ا  ضيأ
ةوقلل ًالمتح   م ا  ديدهت لكشي هنإ لب ،لمتح  ملا يطارقميدلا ماظنلا يف ةيساسأ ةماعد درجم

مادختسا ءيسي ال يك ،ةمئادلا ةياصولا تحت هعضو ةرورض ىلإ وعدي امم ؛اهلمكأب ةيذيفنتلا 
ةرادإلا ةلود هيف عتمتت ناكم لك يف: "اهلثمي يتلا" ةريطخلا"ةطلسلا  لتحي ،ةماتلا ةرطيسلاب  

ةطلسلا نم ا . ةياغلل ةليئض ةناكم يضاقلا  ءزج لكشي ا  يضاق رشع عساتلا نرقلا انثروأ دقف
نود هذيفنت هيلع نيعتي يذلا نوناقلل عضخي امك ،ةيذيفنتلا ةطل سلا مكح تحت عقيو ،ةيرادإلا
  . )٥٣("ةفش تنبب سبني نأ

نم هدوجو ببسو ءاضقلل ىلعألا سلجملا ةمهم رييغت ةرورض عضولا اذه مزلتسيو 
اهب طونم )٥٤(ةيعرشلاو لدعلل ةيعار ةئيهك هتفيظو نع هليوحتو ،هنأش نم ليلقتلا لالخ  
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، نلا ءالكوو ةاضقلاليثمت  ةاضقلا تابجاوو قوقح مارتحا لجأ نم لمعلا اهيلع نيعتيو ؛ةباي
ةيعوضوملا ريياعملل اًقفو ،ةموظنملا هذه لخاد مهمدقتو نيينعملا صاخشألا ةيقرت ةبقارمو  

ءاطخألا ةبقاعم نع ًالضف ؛ )خلا...ةءافكلاو ةيمدقألا(دايحلاو لدعلا ىلع ةمئاقلا ئدابملاو 
لالخ نم يقيقحلا ةنهملا فرش سمي دق يذلا كولسلا ءوسو تافارحنالاو ةريطخلا ةينهملا  

عفر ةيناكمإو )ةيواستم فارطأ تاذ ةيضق("ةضراعملا مرتحت ةفافش ةهيزن تاءارجإ عابتا   ،
سلجملا نكل ... ةفورعملا ةيبيدأتلا تانامضلا ةباثمب اهلك يهو ؛لقتسم ءاضق مامأ ىواعدلا

يلوتل ةبيهر ةلآ ىلإ ل  ا ")٥٥(رشنو دوحت ءاضقلل ىلعألا كلسلا يف " يسايس حيحصلا
درجم لغاشلا هلغش نوكي داكي ثيح )٥٦(يئاضقلا   .)٥٧("نييذؤملا ةاضقلا"ةعومجم " ميوقت"، 

ةطلسلا ىلع ةيذيفنتلا ةطلسلا ةرطيس ساسأ ىلع لضفأ لكشب فوقولا لجأ نم و
طوطخل ا ضرع انيفكي ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا ىلع تاطلسلا ةنميه لالخ نم ةيئاضقلا

  ":ةادألا"هذهل ةيساسألا تاصاصتخالل ةضيرعلا 
مهنييعت لجأ نم ءاضقلل نيحشرملا ءامسأ حرطب ءاضقلل ىلعألا سلجملا موقي - ١  

ماع نوناق نم ١٠ةداملا (ةيروهمجلا سيئر ةطساوب   ١٩٦٧.(  
ماع لك ةياهن يف ءاضقلل ىلعألا سلجملا ددحي - ٢ نمضتت يتلا " ةاضقلا ةكرح" 

نوناق نم ١٤ةداملا (ةفورع ملا تارييغتلا  ١٩٦٧(  
نييطايتحالا ةاضقلا حيرست وأ تيبثت ةمهم ءاضقلل ىلعألا سلجملا ىلوتي - ٣ ضرعي ( 

يف تبلا لجأ نم سيئرلا ىلع اهحرط متي مث ،هيأر ءادبإل سلجملا ىلع ةمئاقلا لدعلا ريزو 
  )٣١ةداملا ) (تانييعتلا

دادعإ ةمهم سلجملا ىلوتي - ٤ نم مايأ ةينامث رورم دعبو . هتعجارمو" تاءافكلا لجس" 
  )٣٣ةداملا " (تايقرتلا لودج"عضوب موقي ،هقيلعت 

بيدأتلا سلجم رودب ءاضقلل ىلعألا سلجملا علطضي - ٥   )٥٥ةداملا ( 
نأل ؛لدعلا ةرازول ةحونمملا ت اصاصتخالا ةفاضإو ،تاصاصتخالا هذه" لامكتسا"بجي 

راطإ يف لعفلاب نالمعت نيتسسؤملا اتلك   :امهنيب" كرتشم قيسنت" 
ىلعألا دهعملاب قاحتلالاب ةصاخلا ةقباسملا ةمظنأو جمارب لدعلا ةرازو عضت - ١  

  .ءاضقلل
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يبيدأت قيقحتل نوعضخي نيذلا ةاضقلا بتاور قيلعت ةرازولل قحي- ٢  .  
بيدأتلا سلجمب ةصاخلا تاقحالملا ةرازولا ريثت- ٣  .  
ذلا ةاضقلل تاراذنإ ةيأ هيجوت لدعلا ةرازول قحي- ٤   .ةيبيدأتلا تابوقعلل اوعضخي مل ني 
ةماعلا لاغشألا ةرازو راطخإ لالخ نم مكاحملا ةاضق مييقت يف لخدتلا ةرازولل قحي - ٥  

ةركذملا ميدقت لبق كلذو ،ينعملا يضاقلا نع ىلعألا لوئسملا اهيلإ أجلي نأ نيعتي يتلا 
  .ةيئاهنلا

ةرئاج ةيعابرةموظنم ددصب نذإ اننإ   دق لعجت . دويقلاب ًالبكم لظي نأ يسنوتلا يضاقلا ر 
هراكفأ بيترت لجأ نم- ءاضقلل ىلعألا دهعملاب هقاحتلا ذنمف   ... - ، دعاقتلل هتلاحإ ىتحو  ،

راطإ "لخاد ةمئاد ةفصب يضاقلا عبقي ،ينهملا لاجملا اذه لحارم عيمجب هرورم لالخو 
كلذبلطتيو ،ةياغلل مراص" يرادإ شي يذلا ةيعبتلاو عوضخلا نم ا   ردق هنم ضعب يف هب  
  . ةطرشلا لاجرل هؤادبإ بجي ام هبناوج

وأ "نيطبضنملا ريغ"ءازإ زاهجلا لاح وه اذه  ، .م.ج فيصوتل اًقفو" نييذؤملا"،  ورف
لثم كلذ يف مهلثم ،ءاضقلا كلس جراخ ا   " تاسوريفلا"يئاقلت نيدورطم مهسفنأ نودجي ثيح

لا ماسجألا ةباثمب عقاولا يف نودع  ةيئاضقلا تاذلل لفكت يتلا ةداضم ي مهنأ نيح يف ،ةراضلا
اهل ضرعتت يتلا(Le Robert)" مومسلا راثآ ىلع يضقت"و ةبولطملا ةعانملا   !  

ةبلاطملا ءارو نمكت يتلا اهتاذ يه تاطلسلا نيب لصفلا ةيلمع ةيلعاف قيقحت طورش نإ 
هل ا  ساسأ دع  ء اوجألا قاطن جراخ اهروصت نكمملا ريغ نم لازامو. يو ءاضقلا لالقتساب

لخادتلا ةقيقح نأ ريغ ). ةيمسرلا ريغ(ةيطارقميدلا نوناقلا ةلود ءاسرإ ةيناكمإب ةصاخلا 
ا موتحم ا  داعبأ نم دعب يأ لوانت نإف ،ةيادبلا ذنم انحضوأ نأ قبس امكو . رمأ نوكت داكت

حرط ةداعإ وحن ا   يف ةلأسملا ) ريكفتلا ةداعإ(متح دوقي ،سنوت يف ءاضقلا لالقتسا ةيلاكشإ
يسايسراطإ  .  

    
لالقتسا أدبم -٢   ةيئاضقلا ةطلسلا" 

ىراوتي "ءاضقلا ةطلس"حلطصمل يرهاظلا " دايحلا"فلخ هنأ ةلهو لوأ نم انل حضتي   ،
لالقتسا ءازإ يض  ر   ". ةيئاضقلا ةطلسلا"ملا بايترالا نم عون
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حلطص   ماع سنوت روتسد ىلإ ا " فوجألا"ملا اذه نأ كش الف  وه ١٩٥٩دمع لقُن يذلا  ،
فروروم  دق ويكستنوم ةلود نأ ريغ . ص يسنرف ثرإ هنأ يأ ؛تحب يرامعتسا يفاقث ث

ةمزاللا ةوقلا هباسكإ يف ا  رحبلا ءارو اميف انوعرشم ببست نيح يف )٥٨(يجيردت تحجن  ،
نابإ اهب عتمتي ناك يتلا ةيقادصملا نم ليلقلا ردقلا نم حلطصملا اذه نامرح يف طسوتملا 

دق لوجيد نأ ودبيو . )٥٩(١٩٥٨ماع يعيرشتلا سلجملا يف ه رقأ يذلا لوجيد لارنجلا رصع
 ١٩٥٨ماع روتسدلا صنل يديهمتلا عورشملا يف " ةيئاضقلا ةطلسلا"حلطصم هسفنب بتك 

(Thierry S. Renoux).  
رادم ىلع اسنرف يف " ةيئاضقلا ةطلسلا"ءازإ بايترالا اذه لثم دوجو ريربت نكميو 

تاليو نم تناع اهنأل ؛ةصاخ ةفصب اهخيرات ، " ةاضقلا ةموكح"  مهباختنا متي ناك امنيح
ريربت نكمي ال هنأ ريغ . )٦٠(ةلوادتم ةيكالهتسا ةعلس ىلإ" ءاضقلا"كلس يف مهتفيظو تلوحتو 

تناع اهنإ لب ،زواجتلا اذه لثم نم ِناعت مل اهنأل ؛قالطإلا ىلع سنوت يف هتاذ رمألا  
ةيئاضقلا ةطلسلادوجو مدع لظ يف ديدشلا فعضلاو تتفتلا نم ًاليوط  )٦١(.  

ةمئاقلا ةرادإلا ةلود ةنميه قلطنم نم ىوس عاضوألا هذه لثم ريربت يلاتلاب نكمي الو 
ةطلسلا مامزب ةيذيفنتلا ةطلسلا كسمُت ثيحب "تاطلسلاب بعالتلا"ىلإ دنتسي رئاج ماظن ىلع   ،

مامزنع ًالضف ،ةيئاضقلا ةيعيرشتلا ةطلسلا    .  
 )٦٢()داوم عبرأ اهلك زواجتت ال يهو(داوملا ىل ع عالطالا لالخ نم انل حضتيو

عون دوجو ١٩٥٩ويلوي نم لوألا خيراتب رداصلا يسنرفلا روتسدلا يف ءاضقلل ةصصخملا   ،
دح تغلب ةاكاحم يهو ؛ةسماخلا ةيروهمجلا روتسدل نزحلل ةريثملاو ةرخاسلا ةاكاحملا نم 

لاب٦٦ و٦٥ و٦٤: روكذملا داوملا ماقرأل يثبعلا لاحتنالا  ٦٦ و٦٥ و٦٤و ،اسنرفل ةبسن 
سنوتل ةبسنلاب٦٧و انفضأو ،نييسنرفلا ىلع انقوفت اننأل ؛رخفلاب رعشن نأ بجي له نكل !  

ةمهملا كلت ءاضقلل ىلعألا سلجملا حنمب رهاظتلا نمضتت يتلا ٦٧مقر ةسئابلا ةداملا كلت   
ةيقرتلاو نييعت لا ددصب ةاضقلل ةحونمملا تانامضلا مارتحا"ىلع رهسلاب ةصاخلا " ةقيقدلا"
لزعاللا وأ ،لزعلل ةيلباقلا مدع أدبم وأ لالقتسالا ىلإ ةراشإلا نود "...بيدأتلاو لقنلاو
  .ةيلايخلا تانامضلا هذه قيقحت ةلاحتسا ىدم ركذل لاجم الو ؛نيينعملا ةاضقلل

هريظن فلاخي يذلا يسنوتلا عرش " قرخألا ديلقتلا"اذه يف ةشهدلا ريثي امو   ملا فقوم وه
ناونعك همادختساو ،عقاولا فلاخي ميظع حلطصم مادختسا يف ددرتي مل ثيح ،يسن رفلا
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نيح يف ! )٦٣(ةريبكلا فورحلاب اهتباتك تمت يتلا" ةيئاضقلا ةطلسلا"وهو الأ ،عبارلا لصفلل 
  "!  ءاضقلا ةطلسنم "عضاوت لكب نويسنرفلا بتك 

ىلع٦٧ةداملا ةفاضإ نأ مرج الو  صنلا  ءارثإلا نم ا كشت يسنرفلا" يلصألا "   عون ل
صنلا ىوتحمب ةيحضتلا ىلإ دمع دق بتاكلا نكي مل نإ كلذو ،ا   يبسن دومحملا يمكلا

  .هنالعإ ىلإ فدهي يذلا نومضملا نم ليلقلا ردقلا نم هغارفإو ،يعجرملا
 ، ). ٦٤ةداملا " (ءاضقلا ةطلس لالقتسا ةيروهمجلا سيئر نمضي"يسنرفلا روتسدلل اًقفوف

مك  باختنا لبق رشابملا ماعلا عارتقالا ىلإ ةلص ةيأب تمي نكي مل يذلا حلا اذه نأ ريغ  
ةيروهمجلا ليكشت بقع يلاعلا ءاضقلل ةيبسنلا ةيقادصملا نم ا   ردق داعأ دق ،لارنجلا

ةيبعشلا ةيعرشلاب عتمتي ،بعشلا ةطساوب ةرشابم بختن .ةسماخلا  ملا ةيروهمجلا سيئر ناكو
يسنرفلا ديلقتلل اًقفو )٦٤(ءاضقلا لالقتسا نامض هل حيتي وحن ىلع ،ةيفاكلا) ةيطارقميدلا(  ،
اهيف امب ةيسايسلا بازحألا عيمج سأرت يطارقميد لكشب بختن . دئاسلا  ملا سيئرلا عسوب هنإف

، . هحيشرتب ماق يذلا) ةصاخ ةفصبو(هسفن هبزح  هتاذ دح يف يلاثم رمأ ددصب اننأ ودبي دقو
يفخت ال يتلا ةيذيفنتلا ةطلسلا سأر هب مست ييذلا حوضولا ىدم لقألا ىلع سكعي هنكل 

  ... ءاضقلا عم ةصاخ ةعيبط تاذ تاقالعب ظافتحالا نأشب اهحلاصم
ةقالعلا هذه داعبتسا ظحالن ،ا   نأ امب ،يسنوتلا روتسدلا نم " ةكئاشلا"مامت ضيقنلا ىلعو

 عاطق نا ىلإ كلذ عجري لهف. يساسألا اننوناق يف هركذ دري مل شاقنلا عضوم مكحلا صن
ير   ىلع يوطنت ةيساقلا عئاقولا نإ ؟ )ةيذيفنتلاو ةيئاضقلا نيتطلسلا نيب طبري يذلا(سلا لبحلا

   .بذاكلا ءاعدالا اذهل دكؤم بيذكت
: يسنوتلا روتسدلا" وخسان"اهبتك يتلا ةعضاوتملا ةخسنلا لاحتنا يف رخآ " قافخإ"كانه 

ةداملا - حوضولكب - تصن دقف . لزعاللا وأ ،لزعلل ةيلباقلا مدع أدبم يف تدرو يتلا ٦٤   
ىلع ١٩٥٨ربوتكأ نم عبارلا روتسد ماتخ  أدبملا وهو ". مكاحملا ةاضق لزع ةيناكمإ مدع" 

ةطاسب لكب ا     ...مامت هلهاجت مت دق هنأل ؛يسنوتلا روتسدلا يف رثأ يأ هل دجن مل يذلا
قطنملاب ا  ةماقإل يدبألا ضيأ انه مدطصن نأ نكمي اننإف ،ةيلاتلا ةرقفلا يف ىرنس امكو  

ةزيكرك ةاضقلا لزع مدع أدبمب فارتعالا مدعب ةبلاطملا لالخ نم ديتع يسسؤم زجاح 
ماهم ةسرامم لالخ أدبملا اذه ىلإ اودنتسي ال يك (ةيذيفنتلا ةطلسلا ةطساوب مهنييعتل ةيساسأ 
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روتسدلا نم ٦٦ةداملا : نوناقلا ةطلسل عوجرلا قح ىوس مهل نوكي الو ،مهتفيظو   
  ).يسنوتلا

فدهي ،لالقتسالل ا أدبملا اذهب فارتعالا مدع نإ  يقيقح اًنامض ةاضقلل لفكي يذلا يساسألا  
ددصب اميسالو "نييعتلا ةطلس"ـل ةيلكلا ةيعبتلا راطإ يف ةاضقلاءاقبإ ىلإ حوضو لكب   ،

ءالكوو ةاضقلا نيب دمعتم طلخ دوجوب لوقن ىرخأ ةرابعبو . تالقنتلاو تايقرتلا ةكرح
فقاولا ءاضقلا يماظن نيب بيرقتلا ىلع عمجأ ملاعلا يف عيمجلا صرحي امن يب ،ةباينلا

رارصإ دادزي نيح يف ). يلاطيإلا جذومنلا يف هدجن كلذ ىلع لاثم ريخو(سلاجلا ءاضقلاو 
لامآلل ةبيخ" تابثب"اهدوقي يذلا قيرطلا ةلصاوم ىلع سنوت     .ملا ةيخيراتلا جئاتنلا وحن

لوقن نأ دون ،ةرقفلا هذه ماتخ يفو عيرشتلا رقأ ،عئاقولاب ماتلا ماملإلا لظ يف هن إ 
ىلإ دمع لب ،يسنرفلا يروتسدلا " جذومنلا"ـب ةطبترملا صئاقنلا عيمج" لماكلاب"يسنوتلا 

غوزب يف ماهسإلا اهنأش نم يتلا ءازجألا ضعب عاطقتسا لالخ نم اهمجح نم ميخضتلا 
  .ةيلكيهلا ةيحانلا نم حضاو لكشب ةلقتسملا ال اهتاذب ةمئاقلا" ةيئاضقلا ةطلسلا"ةاون 

روتسد نم ٦٥ةداملا نإف ،كلذ لك نم مغرلا ىلعو  راكنتسالا يف ددشتت ١٩٥٩   
نأب ريكذتلا لالخ نم ةيذيفنتلا ةوقلل ةيزخ   ؛ةلقتسم ةيئاضقلا ةطلسلا "ملا ةنميهلل يمسرلا

اذه ل ظيسو". مهفئاظو ةسرامم صخي اميف نوناقلا ةطلسل بسحف نوعضخي ةاضقلا) نأو(
 ، قرو ىلع ا  ربح لازام هنأ املاط ،يسنوتلا ءاضقلا فدهتسي يذلا كاهتنالا ىلع ًاليلد صنلا
دوجو حلاصل ةفلتخملا تاطلسلا نيب طلخلا د   معت لالخ نم ةرمتسم ةروصب هتفلاخم متت لب

  . ةيطارقميدلا نوناقلا ةلودل ةيساسألا تانامضلا ريفوتب يلابت ال ةلئاه ةيذيفنت ةطلس
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  شماوهلا
  

) هـلادتعاو هتهازنب هنارقأ نيب ف     ورعم( رمعلا نم نيعبرألا ىف ىضاق       .١
اماع رشع ةينامث ىضمأو نييسنوتلا ةاضقلا داحتا ىف ماوعأ ةرشع ةربخ هيدل            

  ءاضقلا ىف 
٢. De l’esprit des lois, Livre XI/VI, Ed.GF Flammarion, 

1999.  
خيراتب   ٩٠-٩٥مقر نوناقلا هفاضأ ىذلاو روتسدلا نم عساتلا لصفلا          .٣  ٦ 

ةداملا ىلإ ٧٢ةداملا نم : ١٩٩٥ربمفون   ٧٥ .  
نيناوقلا ةيروتسد ةبقارم ،هط ىزمر .٤ ءاضقلا ليلحت عم ةنراقم ةسارد  -   
رشانلا-ي رصملا ىروتسدلا رصم ،ريسيتلا راد     ٢٠٠٤.     
ةيامحب قلعتي اميف مه مرودب ًانايح أ موقي ىسنوتلا ةلودلا سلجم نأ حيحص .٥

سـلجم هب موقي امب نراقي ال هنكلو ،ةموكحلاو فسعتلا دض نينطاوملا قوقح    
  .        ةيباختنالا ةكرعملا لاجم ىف ةصاخ ،ىرصملا ةلودلا
لاـجم ىـف ىرصملا ةلودلا سلجم ءاضقل ةيليلحت ةسارد ،ةدوف تفأر             .٦

، .                                                                                                                                  ٢٠٠١ ةرهاقل اةيبرعلا ةضهنلا راد ،ةيباختنالا ةكرعملا
وياـم  ١٣خيراـتب تدـقع ىتلا ةيمومعلا هتيعمج ىف ،ةاضقلا ىدان ماق         .٧  

ضاق ٥٥٠٠اهرضح   (٢٠٠٥ ىنغ ال طرش    ءافيتساب بلاطي ًايخيرات ًارارق   )    
نوناـق نس ىف لثمتيو ،تاباختنالا ىلع ىئاضقلا فارشإلا ةيلمع مامتإل هنع            

ةـهازن   :لاـثملا ليبـس ىـلع رـظنا       . ءاضقلا لالقتسا ) نمضيو( فرتعي     
 ٢٠٠٥ناسنإلا قوقح تاسارد ، ل ةرهاقلا زكرم ،ءاضقلا لالقتساو تاباختنالا     

رابلا راشتسملا اهبتك ةمدقم عم)ةيبرعلا ةغللاب(   . ىعافرلا ىيحي ز، 
وينوي   ٢٣موي ةفاحصلا ىف هنع تنلعأ اميف كلذ ءاج          .٨ هديكأت متو   ٢٠٠٥   

قلعتملا نوناقلا عورشمب ةصاخلا ةيناملربلا تاشقان      ملا ءانثأ باونلا مامأ ًاددجم    
  .                                                ةاضقلا عضو اهنم تاحالصإ ةدعب
نوناق نم    ٦ةداملا   .٩ سـلجملاو ،ءاضقلا ميظنتب صاخلا     ١٩٦٧ويلو   ي ١٤   

سطسـغأ  ٤نوناـق ىـف هليدعت مت ام قفو ،ةاضقلا عضوو ،ءاضقلل ىلعألا      
ةصـصخملا ةرـقفلا ىـف حالصإلا اذه ىلع قيلعتلاب موقن ف            وس و  (٢٠٠٥

                                                        ).                                                                         ءاضقلل ىلعألا سلجملل



 -٦٠١-

ضاق ١٧٧١ىسنوتلا ءاضقلا مضي     .١٠ ةـعباتلا ةيمـسرلا رداصملل ًاقفو       ًاي   ،
  .                 ناسنإلا قوقحو لدعلا ةرازول

ماعل   ٣٠مقر نوناقلا    .١١ خيراتب   ١٩٩٦  ليربأ   ١٥  ءاشـنإب صاخلا    ١٩٩٦   
       .              ةاضقلا ىلع نيمأتلا

  . اهرشن متي الو ريزولل ةيونسلا ريراقتلا ميلست متي .١٢
ماعل   ٤٣مقر نوناقلا    .١٣ خيراتب   ١٩٩٣  ليربأ   ٢٦  دادعإلا مت ىذلا    ١٩٩٣   ،

مقر يسائرلا موسرملا نم    ٢٠ةداملا ىف هل     خيراتب ١٩٩٢-١٣٣٠  ويلوي ٢٠    
لدعلا ةرازو ميظنت ىلع لمع ىذلاو١٩٩٢                                    .  

رشـنلل هللا دـبع نـب ميركلا دبع،ةيلوئسمو لاضن          : ءاضقلا: ديس ىديه  .١٤
  ، مقر نم     ١٩٩٨عيزوتلاو ىلإ   ٧٤٦،   ىـتلا تاحفصلا هذه     انل نيبتو . ٧٥١   

اذه نأ ةيئاضقلاو ةينوناقلا تاساردلا زكرم وضع قومرملا ىضاقلا اذه اهبتك         
ق وـقح نـع عافدلا ةركفل ةياعدك صوصخلا هجو ىلع همادختسا مت زكرملا         

  .           مكحلا ماظن اهيئتري امك ناسنإلا
امك ًالهس سيل هنأ ذئنيح ترعش      : "ةريهشلا وسور ةرابعب انركذي ام وهو      .١٥
"!.                                                                                                       دحاو نآ ىف ًالقتسمو ًاريقف نوكت نأ ليختن

حوـتفملا هـباطخ رشن ىذلا ىويحي راتخم ىضاقلا توصلا اذه لثميو             .١٦
ويلوي   ٦ىف ىسنوتلا ةيروهمجلا سيئرل ههجو ىذلا        : سنوـت :"رظنا  . ٢٠٠١ 

دودـح نود نيماحم     "ءاضقلا لالقتسا لجأ نم لجر ةكرعم ،ىويحي ةيضق         ،
اهطضالا دض ةيملاعلا ةمظنملا    )اكيجلب  ( داحتالاو د،        ، ناسـنإلا قوقحل يلودلا  

ريرقتلا نم٤-٣ص ىف باطخلل ىلصألا صنلا دجوي  (٢٠٠٢ويام                                                                                               .(
داحتا دض لطاب موجه    "زو  ّلإ ىجنم ذاتسألا لاقم لاثملا ليبس ىلع رظنا        .١٧
، "ةاضقلا فقوملا   . ٢٠٠٥ويلوي  ٨، 

ددع فقوملا  .١٨ ربمتبس ٢   نود ةاضقلا عضو حالصإ نوناق رارقإ  "٢٠٠٥ 
ماـع ىف نماثلا رمتؤملا روضحب طقف ضاق         ٥٠٠ماق ثيح   ". نيينعملا ةقفاوم   

ملو ٢٠٠٠ ماع ىف عساتلا رمتؤملا ىف ضاق ٧٠٠ىوس كراش ي   ٢٠٠١.  
     . ةيسنوتلا ةموكحلل ىمسرلا عقوملا: ردصملا .١٩
نييسـنوتلا ةاضقلا داحتال ىلخادلا روشنملا ،لوألا ددعل        ا ،ةيئاضق نوئش   .٢٠
.                                                                               ىناثلا ددعلا نم هرشن فقو مت دق مادام ةريبك ةبوعصب رونلا ىأر ىذلا

تـم  اق"ةطلسلا نم ةبيرق  "ةيموي دئارج اهلك ،حيرصلا ،حابصلا ،قرشلا        .٢١
لـقن ىـلإ رمألا اهب لصو ىتح ،ىداع ريغ طاشنب رمتؤملا لامعأ ةيطغتب              

تاءاـقل لالـخ نـم      (اهباحـصأ ةـيوهو اهجماربو مئوقلا ضعب ليصافت         
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دئارجلا ضعب نكلو   . رمتؤملا ريس ىلع ريثأتلا فدهب ؛     )تالاقمو تاحيرصتو 
لامعأل ةيدايح رثكأ ةيطغت تمدق لثم      (ةيعوضوم رثكألا تالجملاو ىرخألا     

 ديدجلا قيرطلا ،فقوملا  ,Réalités, Le Quotidien) . رمتؤملا
                       .بتاكلا ةمجرت نع ًالقن .٢٢
بتكملا مضيو  . ١٣/١٢/٢٠٠٥ىف رداصلا نييسنوتلا ةاضقلا داحتا نايب        .٢٣

ونناك موثلك ةديسلا   : نه تاديس ثالث مهنيب نم ءاضعأ ةعست بختنملا ىذيفنتلا        
ةديسلا)ماعلا نيمألا( ك ةليسو،  ىفاركلا ةضور ةديسلا )وضع (يبع     ).        وضع(، 

  .ريرقتلا اذهب ةقحلم هنم ةخسن دجوي .٢٤
نوناق نم   ٣٨ةداملا  ( ربمتبسو سطسغأ   : نيرهش ةيئاضقلا ةلطعلا دتمت    .٢٥  

١٩٦٧                                    (   
 : فادهألا: " نييسنوتلا ةاضقلا داحتا ةحئال نم ةيناثلا ةداملا .٢٦

ةيلودلا تادهاعملاو روتسدلا ىضتقمب مهتناصحو ةاضقلا لالقتسا نع عافدلا •  ،
  .  ةيلخادلا نيناوقلاو
،          نم ةفيظولا ريوطت   • ىـملعلا ثـحبلا عيجشتو لمعلا فورظ نيسحت لالخ  

رشـنب كلذـكو ،اـهيف ةكراشـملاو تالباقملاو تارمتؤملاو تاودنلا ميظنتب            
  . هب نيلماعلا تاباتكو ىئاضقلا لاجملا ىف ةصصختملا تاعوبطملا

•           ، ةاضقلا ميركت ،ةيجراخلاو ةيلخادلا تالحرلا ميظنت لثم ىفاقثلا طاشنلا معد
ةكراشملاو  تاقالع ةماقإ كلذكو ،نوناقلاو ملعلا لاجر نم نيوعدملا لابقتسا          

  . ةفلتخملا ةيئاضقلاو ةينوناقلا تامظنملا ىف
ىبرعلا برغملالود ةاضق مضي داحتا ءاشنإ ىلع لمعلا •   .  
ةاضـقلا داحتا همجرت صن نع ًالقن       ". سنوت لخاد عورفلا ددعتم دان ة     رادإ •
  . نييسنوتلا

ةـنجل رـيرقت ىـلإ عجرا ةيضقلا هذه      نع رثكأ ليصافت ىلع لوصحلل     .٢٧  
سنوت ىفناسنإلا قوقحو تايرحلا مارتحا  .www: ىـنورتكلإلا عـقوملا  .  

Crldht..org    
 ٢٢: سيراب( م  اظنلل ةعباتلا نيماحملا سلاجم فلتخم تاركذمو تارارق       .٢٨

ليربأ ٥: ودروب ؛٢٠٠٥سرام   ٢٠٠٥                                                                                                                         (
خيراتب رداصلا   نييسنوتلا ةاضقلا داحتال ىذيفنتلا بتكملا    نايب   .٢٩ سراـم  ٢   

قحلملاب دوجومةيبرعلا ةغللاب صنلا. بتاكلا ةمجرت نع ًالقن. ٢٠٠٥                                                                                                          .
وـيلوي ددـع ىـف        "ديدجلا قيرطلا " ةيرهشلا ةديرجلا موقتس     .٣٠  ،٢٠٠٥ ،

ةرادإلا بـلق ىف    لدعلا ريزول رشابملا طروتلا تبثت ةلدأ دوجو نع فشكلاب          
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مـل لدـعلا ريزو نأ ىلإ نوبقارملا ريشي         : نييسنوتلا ةاضقلا داحتال ةيعرشلا   
نأ ًالثـم دـجنف     . نييسنوتلا ةاضقلا داحتا ثادحأ ىف هطروت ءافخإ نم نكمتي        

ةـسائرب اهدادـعإ مت     " ةيئانثتسا ةيمومع ةيعمج دقعل ةوعدلا      " ناونعب ةقيثولا   
بل ُط دقف كلذك  . ريزولاب صاخلا سكافلا  زاهج ربع اهلاسرإ متو لدعلا ريزو       

عب ةاضقلا ىلإ  ريزولل عبات سكاف مقر ىلع اهولسري نأ ةقيثولا ىلع عيقوتلا          د    .
نـم مـهئالمز ىلع مكاحملا ءاسؤر اهسرام ىتلا طوغضلا ىلإ ةفاضإلاب اذه       

وينوي  ١٧ىف ةرداصلا فقوملا ةديرج ًاضيأ رظنا       .." ةقيثولا ىلع عيقوتلا لجأ     
هرارقتسا ةعزعز ىف لدعلا ريزو تالواحم ركنتسي ةاضقلاداحتا:" ٢٠٠٥    ."  

وينوي   ١٧ىف ةرداصلا فقوملا ةديرج      .٣١ دـيدجلا قيرطلا ةديرجو     ٢٠٠٥   ،
  . ٢٠٠٥ويلوي ىف ةرداصلا 

وـيلوي  ٣ىف    TUNISIENEWS ينورتكلالا عقوملا ماق .٣٢ رشـنب  ٢٠٠٥   
نبجلاو فنع  لا هيف ىلجت يذلا مويلا اذه نع      ) ةيوهلا ةلوهجم (ةيليصفت ةركذم   

  . ءاوس دح ىلع
  .   ٢٠٠٥ويلوي ددع : ديدجلا قيرطلا ةديرج .٣٣

34.  J.-P. Royer, Histoire de la justice, PUF. 

ريهطتلا تايلمع  ىلوأب صاخلا  ىناثلا ءزجلا نم لوألا لصفلا ةصاخ             .٣٤
  . ىئاضقلا

تايوتسـملا لـك ىـلع ًاضـيأ نكلو ،ىنهملا ىوتسملا ىلع طقف سيل               .٣٥
  ...               ةيداملاو ،ةيلئاعلاو ،ةيعامتجالا

36. Antoine Garapon , “Ethique du juge”, in Dictionnaire de la 

justice, S.Dir., Loïc Cadiet, PUF, 2004. 
  .هسفن عضوملا .٣٧

38. Blandine Kriegel, Réflexions sur la justice, Plon ,2001,en 

particulier le chapitre 13 "La République et le pouvoir 

judiciaire". 
هنيوكت نوناقلا ددح ىذلا    –ءاضقلل ىلعألا سلجملا صرحي     "– ٦٧ةداملا   .٣٩

ةلوفكملا تانامضلا مارتحا ىلع    -هتاصاصتخاو قـلعتي اـميف ةاضـقلل        
ينوي١ –ىسنوتلا روتسدلا ." بيدأتلاو لقنلا ،ةيقتلا ،نييعتلاب   .١٩٥٩ه  

اـم ةاـعارم مدع      يأ ؛ةيبيدأتلا تابوقعلا راطإ يف ةاعارملا مدع لخدت        . ٤٠  
. تاـفارحنالا كلذـب ينعنو ؛اهنع دعتبي ام لكو ،ةدئاسلا دعاوقلا عم قباطتي            

ددـح          . (...) ملا ريغ قفاوتلا مدع موهفم راطإ يف جردني ام لك ةبقاعم بجتو
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نأ يلاـتلاب اهيلع نيعتيو     . تافارحنالا نم دحلا ىلإ ةيبيدأتلا تابوقعلا فدهتو      
 :رظنا." ةيساسأ ةفصب ةيحيحصت نوكت

M.Foucauld, Surveiller et punir, Gallimard, 1997  p.210-21. 
،         " ئراطلا"سلجملا عامتجا    .٤١ يدـيهلا جارـس ،لخادـلا ةاضـق ةيعمجل

  . ١٦/١٢/٢٠٠٥، "فقوملا"
  .هسفن عضوملا .٤٢
  .هسفن عضوملا  .٤٣
  .هسفن عضوملا .٤٤
  .قباسلا عجرملا .٤٥
ةبسانمب  ٢٠٠٥ربمسيد نم عبارلا مويلا ن يعمتجملا نييسنوتلا ةاضقلا نإ" .٤٦  
ةداتعملا بانطإلاتارابع(نع نوبرعي  ءىراطلا ىباختن    الا مهرمتؤم داقع  نا   ..

رمتؤملا ةركذم نم   !) سنوتب  ىباختنا ريغ رمتؤم دوجو ةيناكم        إب ىحوت ىتلا  
ربمسيد ٦خيراتب ةعزوملا ( نييسنوتلا ةاضقلل ىباختن  الا"ءىراطلا "  ٢٠٠٥ (  

ظنلا ةسرامم نإ   ٢٠٤ص  – ١٩٩٧راميلاج  " باقعلاو  ةبقارملا  "وكوف   .٤٧ ما  
تاـينقت هـيف فلخت َازاهج ،رظنلا مادختس   ا درجمب لمعي عمقلل دوجو ضرتفت     

 –لـباقملا ىـف     _ هلالخ نم حضوتو ،رثأ نم ةطلسلا هثدحت ام سفن رظنلا           
 "لئاسولا كلت مهيلع قبطت نيذلا كئلوأ عمقلا لئاسو 

 :رظنا .٤٨
Michel Foucaud, Surveiller et punir, Gallimard, 1997" . نإ

دسـج يف وأ    " لافطألا داسجأ يف اهحيحصتو تاهوشتلا كرادت نف وه ميوقتلا        
يـتلا ةيحيضوتلا ةلثمألا يف      -١٧٤٩-هيردنأ.ن ىلإ فلؤملا راشأ   ! (ءاضقلا  

يـف فدهت ةطلس يه     (...) ةيبيدأتلا ةطلسلا نإ    "؛  )باتكلا فصتنم يف اهقاس   
زازتبالا نم ًالدب     "عمقلا"ىلإ لوألا ماقملا     عـمقلا مدختست يهو ،فازنتسالاو     ، 

لـمعت ال اـهنإف   . فازنتسالاو زازتبالا نم ردق ربكأ نامض لجأ نم كش الب    
 ًاـعم اهطبر ىلإ ىعست لب ،اهيلع ءاضقلا لجأ نم ةفلتخملا ىوقلا دييقت ىلع             

  .    ٢٠٠.ص" اهلالغتساو اهتيمنت حيتت ةروصب
اذإ هـنأل ؛ةلوهجمو ةي     لآ ةددعتم ةطلس ةباثمب كلذك ةيبيدأتلا ةطلسلا دعُت        " .49
ةكبش ىلإ دنتسي اهلمع نإف ،دارفألا نم ةعومجم ىلإ اًقح دنتست ةبقارملا تناك             
ىـلعأ ىلإ لفسأ نم ام دح ىلإو ،لفسأ ىلإ ىلعأ نم دتمت يتلا تاقالعلا نم                

هـقرتختو ،هلك عم        ت اذكهو ،ةيبناجلا تاهاجتالا يفو      جلا يف ةكبشلا هذه مكحت
ةـبقارم  : ىرـخألا ىـلإ اهنم لك دنتست يتلا ة        طلسلا تارثؤم ةطساوب ةيلك   
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ال ،تايكولسـلا ةبقارمل ةجردت        . مئاد لكشب نيبقارملا    ملا ةموظنملا راطإ يفو
رئاـس لاـقتنا لثم اهلاقتنا نوكي الو ،ام اًئيش اهرابتعاب ةطلسلا كالتما نوكي    

اـم اذإو   . تايلآلا نم ةعومجم لالخ نم متي اهلمع نأل ؛ىرخألا تاكلتمملا         
دِّلوي هلمكأب زاهجلا نإف      "سيئر"دوجو مزلتسي يمرهلا اهماظ     ن ناك  ، "ةطلسلا"، 

حيـتي اـمم    . لـصاوتملاو مئادلا لاجملا اذه يف دارفألا عيزوت ةمهم ىلوتيو         
اـهنأل ؛ةهج نم قلطملا لفطتلا نيب هتاذ تقولا يف عمجت           نأ ةيبيدأتلا ةطلسلل    

لوخدلا نود ةيراوتم   ةقطنم كرتت ال ثيحب اهنيعأ حتفتو ناكم لك يف دجاوتت           
ةـهج نـم قلط               ملا ظفحتلاو ؛ةبقارملاب نيفلك  ملا ةبقارم نع فقوتت الو ،اهيف

": مات ءوده يف متي اهلمع نم ريبك ءزجو لصاوتم لكشب لمعت اهنأل ؛ىرخأ            
Surveiller et punir, op.cit, p.208.      
50. Jean-Marc Varault, "Indépendance", in Dictionnaire de la 

justice, op.cit, p.208. 
ويلوي نم رشع عبارلا نوناق نم ةسداسلا ةداملا نم ) ةديدج(ىلوألا ةرقفلا  .٥١

سطسغأ نم عبارلا نوناق بجومب هليدعتو ١٩٦٧  ،٢٠٠٥: 
  :نم فلأتي يذلا ءاضقلل ىلعألا سلجملا ةيروهمجلا سيئر سأرتي .٥٢
 سيئرلا بئان لدعلا ريزو -
  ًاوضع بيقعتلا ةمكحمل لوألا سيئرلا -
  ًاوضع بيقعتلا ةمكحم ىدل ماعلا ةلودلا ليكو -
  ًاوضع ةيلدعلا حلاصملا ريدم ماعلا ةلودلا ليكو -
  ًاوضع لدعلا ةرازوب ماعلا دقفتملا -
  ًاوضع ةيراقعلا ةمكحملا سيئر -
  ًاوضع سنوتب فائنتسالا ةمكحمل لوألا سيئرلا -
  ًاوضع سنوتب فائنتسالا ةمكحم ىدل ماعلا ليكولا -
ا ةمكحمل  لوأ سيئر  - نيذـلا ةاضقلا لبق نم هباختنا عقي سنوت ريغب فائنتس           

تاونـس ثالـث ةدمل سنوت ريغب فائنتسا ةمكحمل لوأ سيئر ةطخ نولغشي             
بختنم ةطخلا يف هريظن ءاضتقالا دنع هض    ًاوضع. وعيو

نيذـلا ةاضقلا لبق نم هباختنا عقي سنوت ريغب فانئتسا ةمكحمل ماع ليكو              -
تاونـس ثالث ةدمل سنوت ريغب فانئتسا ةمكحم ىدل        ماع ليكو ةطخ نولغشي     

وضع بختنم ةطخلا يف هريظن ءاضتقالا دنع هض    ًاوعيو
وضع تاونس ثالث ةدمل لدعلا ريزو نم حارتقاب رمأب نان -    نييعت نيتيضاق
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تاونـس ثالـث ةدمل مهئالمز لبق نم امهباختنا عقي ةبتر لك نع نييضاق               -
ع امهض    .نيوضع نابختنم نايضاق ءاضتقالا دنوعيو
تاباختنالا هذه    لوح عازن كانه   : دجن كلذ ىلإ وعدت يتلا بابسألا نيب نمو       ( 

يرسـلا عباـطلا مارـتح      امدعو ،عارتقالا قيدانص زرف دنع ةيفافشلا بايغ        
ماـمأ تاـباختنالا هذه يف ةرم لوأل نعطلا لعفلاب مت دقو ؛             )خلا...تيوصتلل

وـينوي   ٢٤خيراتب اهعفر م    ت يتلا ىوعدلا ةضيرع لالخ نم يرادإلا ءاضقلا         
وناك موثلك ةيضاقلا ةطساوب      ٢٠٠٥ ةـيعمجل ماـعلا نيـمألا بصنم ىلوتت        ( 

؛ )٢٠٠٥ماع  " ةيباقعلا تالقنتلا ةكرح  "اياحض ىدحإ دعُتو ،نييسنوتلا ةاضقلا      
ةخسن انئاطعإب ةيسنوتلا ضقنلا ةمكحمب ةيماحملا دباع ىنم ةديسلا تلضفت دقو       

راـطإ يف قوبسملا ريغ لعفلا اذه سس        أ ضرعن فوسو  . ةضيرعلا هذه نم  
  ".يئاضقلا فلملا"ل ةصصخملا ةرقفلا

53.   Denis Salas : "Juge (Aujourd’hui)", in Dictionnaire de la 

culture juridique, Ouv. Coll., p. 862.s, Lamy/PUF, 2003 

،     .ج موهفمل اًقفو   . ٥٤ ،  "...لاثملا ليبس ىلع ونروك روعش ةباثمب ءاضقلا ربتع ي
اهتاذ دح يف ةميقو)مالسلا لثم(يريخو ،يلاثم لمعو ،ة ليضفو  ،:" 

 Vocabulaire juridique, PUF 200.  

حامسـلا متـي لـب ،ةبيهرلا عمقلا ةطلس قيرط نع بسحف كلذ متي ال                .٥٥
  ...ءاضقلل ىلعألا دهعملا لخاد" ينهملا ليهأتلا"نم ءافعإلاب 

شـت نـكمي نيذلا نيداقن          .٥٦  بسـح مهليك   ملا نيرومغملا ةاضقلا كلذب ينعن
  ...تاطلسلل خسارلا مهئالو ديكأت نع نوفقوتي ال نيذلاو ،ءاوهألا

يف مهتنهم نولغتسي نيذلا نييعفنلا ةاضقلا نيب زييمتلا روفلا ىلع نكمي            " .٥٧
ءاضقلا كلس يف نيلمه    .ملا نيدرمتملا ةاضقلاو ،تامدخلا ءادسإو قلمتلا

ةطلس "رو  هظ نود ءاضقلا لثم يسيئر لاجم يف ةغايصلا هذه لحت مل          " .٥٨
ا  " ةيئاضق لاجم يفمث   ،يلعف اهب فارتعالاو ءاضق لالخ نم اميسالو ،نوناقلا         

لصف أدبم راطإ يف فورعملا اهانعمب ةيقيقح ةطلس يهو ؛يروتسدلا سلجملا           
  .in Dictionnaire de la justice, op.cit., p.87": تاطلسلا

لارنجلا نلعأ ،لوجود سيئرلا بيصنت مسارم دعب         .٥٩ يام ٣١يف  (  لالخ و   
ةطلـس حنـم مت دق هنأب ا           ) "ةيفحصلا تارمتؤملا دحأ    مامت فارتعالا بجي هنأ

ةـيأ دوجول لاجم الو ،بعشلا هبختنا يذلا سيئرلل ميسقت نود ةلماكلا ةلودلا             
وأ ةـيرازو تـناك ءاوـس  ،هتطلسل عضخت ال وأ هيلإ لكوت ال ىرخأ ةطلس        

   ..J.M. Varault, op. citهركذ ام اذه ": ةيئاضق وأ ةيندم وأ ةيركسع
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60. Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France, op. cit., 

p.117-166. 
٦١.    ، ،        "ةيلوئسمو لاضن : ءاضقلا"ديعس يديه هللا دـبع نب ميركلا دبع راد  ،

 ، ىلإ ١٩٣نم تاحفصلا اميسالو ،هلك لوألا ءزجلا : ١٩٩٨سنوت  ٢٣٠.  
ةراضـحلل ةيساسأ   ةزيكرك"ةلادعلاب فافختسالا ىلع ليلد اذهو       .٦٢ نـبا  ":  

  ، لوألا لصفلا ،لوألا باتكلا    "ةمدقملا"نودلخ نمضـتي ،ددصـلا اذه يفو      . ، 
يرصملا روتسدلا نمضتي امنيب )ةدام (٢٠يرئازجلا روتسدلا    ).ةدام (١٤، 

ةيسنوتلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةعبطملا تارادصإ١٩٩٩ماع عبُط  .٦٣  ،.  
رظنا ،موهفملا اذهل دقنلاب ضرعتلا لجأ نم  . ٦٤  : 

 Arnaud Montebourg et Bastien François, La Constitution de la 

6ème R2publique (Réconcilier les français avec la démocratie), 

Odile Jacob, 2005 (notamment p.157 à 169). 
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  رشع نماثلالصفلا 
  
  
  
  

  القضاة ومشكلة استقالل القضاء يف سوريا
  

 
                         
          

  
  

ةطلسـلا نأ ىـلع اهتاعيرشـتو ةـيبرعلا لودلا ريتاسد مظعم يف صنلا نم مغرلا ىلع                 
ىـلع ًارـبح لظ كلذ     نإفهقالخأو هريمض   لالإ يضاقلا ىلع ناطلس ال هنأو ةلقتسم ةيئاضقلا           

هيف لادج ال ًارمأ ءاضقلا ىلع ةيبرعلا ةمظنألا مظعم ةنميهترمتساو قرو  .  
يروسـلا يعيرشـتلا ماـظنلا اهب          روس يف    رم يتلا لحارملا دنع ًاليلق فوقولا نم دبال اي

عاـضوأ روطت نأ رابتعاب اهلالقتساو ةيئاضقلا ةطلسلا عاضوأ ةسارد يف عورشلا لبق ،ةماع              

                                                 
ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةمظنملا ةرادإ سلجم سيئر -ماحم *   .)ةيساوس( 



 -٦١٠-

نألو ةـهج نم ةيئاضقلا ةطلسلا عاضوأ روطت ةقيقح سكعت ةآرم يروسلا يعيرشتلا ماظنلا              
قـثبنا يتلا ةديقعللو عمتجملا يف ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةفسلفل         ل ةيعق اولا ةمجرتلا يه  نيناوقلا  

  .عيرشتلا اهنع
تايوتسملا عيمج ىلع دالبلا يف ةدئاسلا ةفسلفلا كلت لمجمل          ىدصوه ءاضقلا لالقتسا    نإ    

  ..ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا
  :لحارم ثالث ربعتروطت ايروس يف ةماعلا تاسايسلا 

عرشـملا رثأـتو لالقتسالا تبقعأ  يتلا ةلحرملاو بادتنالا دهع يف        : ىلوألا ةلحرملا  -١
اـهلمح يتلاو ا    بروأ يف رشع عساتلا نرقلا تايادب عم تءاج يتلا رييغتلا حايرب اهيف يروسلا            

ًاـيعامتجا ًازاـهج ةـلودلا ربتعا يذلاو نوناقلاو ةيسايسلا يف رحلا يلاربيللا يدرفلا بهذملا          
كرتشـملا شيـعلا تارورـض نـم راطإ يف مهتايرح نامضو دارف             ألا ةيامحل دجو ايناسنإ   

ًاـكولم   -ماكحلا ةيصخش نع ةلقتسم ةيرابتعا ةيصخشب عتمتت ةلودلاف بهذملا اذه بجومبو            
ًاـعبت نورـيغتيو نولدـبتي نيمكاـحلا صاخـشأف بهذملا اذه بجومبو              - ءاسؤر مأ اوناك  

نع ًاريبعتدعت هراطإ يفةلودلا امأ ،لاوحألاو فورظلل   اهرسأب ةمألا  كـلذ ىـلع لاـثمكو    .   
  .ةيروسلا ةروثلا دئاق"  ونانه ميهاربإ"ىلإ ةركاذلا انب دوعت 

يف رصحنتبهذملا اذه بجومب عيرشتلا ةمهمتناك   حلاصـملا يـمحت صوصـن نـس        
وأ ةـنيعم ةئف حلاصم نع دوذلا الإ اهل فده ال يتلا نيناوقلا ءاغلإو اهرسأب ةمألل ةكرتشملا                 

  .اهتازايتماو سانلا نم ةقبط
بهذملا   اذهل زيمملا عباطلا ناكو    نـم ةادأـك ماكحلا دي نم يئازجلا ءاضقلا          جارخإ  : وه   

 هللا ءادـعأ  مهفصوب مهل رظني دعي مل نيذلا،نييسايسلا نيضراعملا هاجت يسايسلا طلستلا تاودأ       
نـم لـب ،مهلادبتـسا ءيش يف ةمألا ريضي ال نيذلا ماكحلل موصخ داكلاب مه امنإو نطولاو                  

  .مامألل خيراتلا ةلجعب كلذ عفدي نأ نكمملا
مهتـملا   عفاودـل ةاعارم نم كلذ هضرفي امب ةبوقعلا ديرفت أدبم ماظنلا اذه لظ يف داسو                  

نوكت ام ًابلاغ يتلا يسايسلااميسال    .بجاولاب هروعشنع ةمجانلا هثعاوبو ةليبن  
ةـمول قحلا يف ى     شخي ال لقتسم يئاضق زاهج نم ةموظنملا هذه ىلع ظافحلل دب ال ناكو            

ةـبيهلاو ةردـقلاب  عـتمتيو ىرخألا ةطلسلا دودح ىلع تائتفالاب ةطلس يأل حمسي الو مئال                  
  .نوناقلا فقس تحت عيمجلا نيب ةاواسملا ضرفي نأ عيطتسيو  مارتحالاو
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رداصـلا تاـبوقعلا نوناـقك ةيلاحلا ةيعضولا نيناوقلا مظعم ترهظ ةلحرملا هذه يفو              
موـسرملاب رداصـلا يندـملا نوناقلاو        ٢٢/٦/١٩٤٩خيرات  / ١٤٨/مقر يعيرشتلا موسرملاب      

رداصـلا بازحألاو تايعمجلا نوناقل ًالوصو       ١٨/٥/١٩٤٩يف رداصلا   / ٨٤/مقر يعيرشتلا     
نالـعإلا عـضو يـف ايروس تكراش ةلحرملا هذه يفو            ،١٩٥٣خيرات  / ٤٧/مقر موسرملاب     

  .١٩٤٨ ماعل ناسنإلا قوقحل يملاعلا 
ماـمتهالا   ًادـبو نيناوـقلا ىلإ ةيكارتشالا ميهافملا تللست رصم ع         م ةدحولا دهع عمو    -٢  

نيـحالفلاو لاـمعلل رثكأ حلاصم نمضت يتلا تاعيرشتلا تنسف ةحداكلا ةقبطلا حلاصمب رثكأ              
اـهريغو يعارزلا حالصإلا نوناقو دحوملا لمعلا نوناقو ةيعامتجالا تانيمأتلا نوناق رهظف            

ىـلع سـكعناو يتيفوس يعويش دمب تزيمت يتلا ةلحرمل          ا كلت ملاعم مجرتت يتلا نيناوقلا نم      
         ، كـلذ ةـجيتن نم ناكو       يكارتشالاو يموقلا لاضنلا نيب مزالتلا أدبم لالخ نم ةدحولا ةلود  

ةداـملا تلدـع هـبجومب يذـلاو        ٢٥/١/١٩٦١خيرات  / ٥٠/مقر يعيرشتلا موسرملا رودص       
ءارزولاسلجم ةسائرب ةلقتسم ةئيه حبصأف ةلودلا سلجم نوناق نم ىلوألا        اذـه ىلع ذخؤيو  ،   

لوـبقم لالقتساب عتمتي لظ دقف يئاضقلا ماظنلاب قلعتي    اميف امأ ةيسايسلا بازحألا ءاغلإ دهعلا         
عـسوت نـم مغرلا ىلع كلذو        ةيذيفنتلا ةطلسلا نع ىلعألا ءاضقلا سلجم لالقتسا لالخ نم          

 .ةينمألا ةزهجألا تايحالص

ماـعل  سرامنم نماثلا ءاج نأ ىلإ اهعضو  ىلع نيناوقلا تيقب لاصفنالا ةلحرم يفو        -٣  
١٩٦٣   رك ثيح ةيعرشـلا  ميهاـفم ةـلحرملا هذه يف تداسو           يكارتشالا  جهنلاب لمعلا س       

نـم لـك هجوب ةمزاحلا تابوقعلا ىصقأ تنلعأو ةمراصلا ةيرجزلا نيناوقلا تنسف ةيروثلا              
 :يتآلا ليصفتلل ًاقفو يكارتشالا لوحتلا ةلقرع وأ ةروثلا فادهأ ةضهانم هسفن هل لوست

مـقر يركسعلا رمألا بجومب ئراوطلا ةلاح تنلعأ          ١٩٦٣راذآ نم نماثلا ةحيبص       /٢ /
هسـفن ئراوطلا نوناق هطرتشا امل ًافالخ        -تقولا كلذ يف ةروثلا ةدايق سلجم نع رداصلاو           

هساسأ ىلع ئراوطلا ةلاح نالعإ- ١٩٦٢ماعل / ٥١/مقر    مت يذلاو  .  
مقر ئراوطلا نوناق  نم       )أ(ةرقف ةيناثلا ةداملا تصن      ءارزوـلا سـلجم نأ ىـلع       / ٥١/ 

ةـلاح نالـعإ يف قحلا بحاص وه هئاضعأ يثلث ةيرثكأبو ةيروهمجلا سيئر ةسائرب دقعنملا               
ماـعل راذآ نـم نماثلا ةحيبص ةروثلا ةدايق سلجم نع رداصلا نالعإلاف يلاتلابو              [ ئراوطلا  
  .ئراوطلا ةلاحل نالعإلا قح كلمت ال ةهج نع ردص دق ناك ] ١٩٦٣
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باوـنلا سـلجم ىلع نالعإلا ضرعي نأ ئراوطلا نوناق نم ةيناثلا ةداملا              تطرتشاامك    
سـلجم يأ ىـلع هـخيرات ىتح ضرعي مل نالعإلا نأ ركذلاب ريدجو               داقعناةسلج لوأ يف      ،

اـهل ةـحونمملا ةيئانثتـسالا تاءارجإلا ذاختاب ةموكحلا ةيعيرشتلا ةطلسلا ضوفت ملو يباين              
  .هخيرات ىتح ةيئاضقلا عجارملل ةدوعلا نود ئراوطلا نوناق بجومب

يـف مهاـسو     ةـيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا يحاون فلتخم ىلع ةمتاقلا هلالظب لبسأ امم            
  ...يملسلا عمجتلاو يأرلا ءادبإ يف قحلاك يروسلا نطاوملل قوقحلا نم ديدعلا كاهتنا

صي نأ طرتشا   ١٩٧٣ماعل ذفانلا يروسلا روتسدلا نأ      مغر  اذه   نـع موسرمب نالعإلا رد      
  .نآلا ىتح نالعإلا خيرات ذنم ثدحي مل ام وهو ةيروهمجلا سيئر

تـناك يتلاو ،ةطاطملا داوملا تاذ تايرحلل ةلبكملا تاعيرشتلا نم           ةجوم اهدعب تلاوت مث     
ةـيامح نوناـق ردصـف ،رومألا ديلاقم ىلع ةرطيسلاو ماظنلا بابتتسال تقولا كلذ يف فدهت          

ضهاـني نـم لـك ةـبقاعمو ميرجت ىلع صن يذلاو            ١٩٦٤ماعل  / ٦/م  قر موسرملاب ةروثلا  
لصـت دـقو دبؤملا نجسلاب لعفلا وأ ةباتكلا وأ لوقلاب يكارتشالا ماظنلا مواقيو ةروثلا فادهأ                

  .ةددشملا تالاحلا ضعب يف مادعإلا ىلإ ةبوقعلا
ماـعل    ٤٧مقر موسرملاب ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم تئشنأ امك          رظنلاـب صتـختو    ١٩٦٨    

نيتلحرم ىلع اهيف يضاقتلاويفرعلامكاحلا اهيلإ اهليحي يتلا اياضقلا عيمجب   :  
ةرئادـلا يـهو ةدحاو ةرئادب ضقن       لاو ةلاحإلاو قيقحتلاو ةباينلا ءاضق نيب عمجت      : ىلوألا

  .ةلودلا نمأ ةمكحم ىدل ةيماهتالا
اـه  ماكحأو لدـعلا ةرازو نم بدني ضاقو شيجلا يف طباضو سيئر نم فلأتت            : ةيناثلاو

يـفرعلا مكاـحلا هبيني نم وأ        طقف يفرعلا مكاحلا نم قيدصتلل عضخت يهو نعطلل ةلباق ريغ           
  .-ةيلخادلا ريزو- يفرعلا مكاحلا بئان ةداعلا يف وهو

يعيرشتلا موسرملا    ردص امك  ةرادإ ثادـحإ نمضـت يذلاو       ١٥/١/١٩٦٩خيرات  ب/ ١٤/   
ةـماعلا تارباخملا ةرادإ يف لكش  ي": يلي ام ىلع/ ١٦/ةدام يف صن يذلاو ةماعلا تارباخملا  

نـم يأ ةـقحالم زوـجي الو     . اـهيلإ نيراـعملا وأ نيبدتنملا وأ اهيف نيلماعلا بيدأتل سلجم          
وأ مهيلإ ةل   وكوملا ةددحملا تامهملا ذيفنت ءانثأ اهنوبكتري يتلا مئارجلا نع ةرادإلا يف نيلماعلا           

  ."ةرادإلا ريدم نع ردصي ةقحالم رمأ بجومب الإ اهب مهمايق ضرعم يف
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ءاـج هـنأ ودبي يذلاو       ١٩٦٩ماعل  / ٥٤٠٩/مقر موسرملا نم ةعبارلا ةداملا يف ءاج امك           
هصن ام ةرادإلا لمعلًامظان   :  

نيراـعملا وأ نيبدـتنملا وأ ةماعلا تارباخملا ةرادإ يف نيلماعلا نم يأ ةقحالم زوجي ال              (
ضرـعم يف وأ ةفيظولا نع ةئش       انلا مئارجلا يف ءاضقلا مامأ ةرشابم اهعم نيدقاعتملا وأ اهيلإ         

. ريدـملا لبق نم ةقحالم رمأ رادصتساو ةرادإلا يف بيدأتلا سلجم ىلع هتلاحإ لبق اهب همايق               
  ).ةرادإلا يف هتمدخ ءاهتنا دعب ىتح ًابجاو ةقحالملا رمأ رادصتسا ىقبيو

ةي ئاضـق ةلءاسـم يأ نم ةماعلا تارباخملا ةرادإ يف نيلماعلا ةيامحب موقت داوملا هذه نإ               
تاـكاهتنا ما   ـمأ ًاعـساو باـبلا حتفي امم مهلمعل مهتيدأت ءانثأ اهنوبكتري دق يتلا مئارجلا نع               

يفضـت ةـينوناق ةداـم بجومب باقعلا نم تالفإلل ةحوتفم جراخمو             ناسنإلا قوقحل ةميسج    
مئارج نم مهل ىزعي دق ام لكىلع ةناصحلا  .  

ةرازوـل ةعبات يهو    ١٩٦٨ماعل  / ١٠٩/مقر نوناقلاب ةيركسعلا ناديملا مكاحم تثدح        ُأ امك  
تاليكشـتلا ةداق نم اهتئيه فلأتتو كراعملا ءانثأ نيرافلا دونجلا ةمكاحمل ًاساسأ يهو عافدلا              
ناـكو ،ةـيئانجلا تامكاحملا يف ةررقملا لوصألاب اهتقباسك ديقتلا طرتشت ال يهو ةيركسعلا              

ريدـجو اهيلإ اهليحي يتلا ا      ياضقلا عيمجو نييندملا لمشتل اهصاصتخا لبسأ دق يفرعلا مكاحلا        
باسـتنالاب نيـمهتملا ىـلع مادعإلاب ماكحألا نم ةريبك ًادادعأ تردصأ دق تناك اهنأ ركذلاب                

يذـلاو   ١٩٨١ماـعل   / ٤٩/مقر موسرملا بجومب تا     ينينامثلا نابإ نيملسملا ناوخإلا ةعامجل      
نأ نود ني   ملسـملا ناوـخإلا ةـعامجل  يسايسـلا ءامتنالا درجمل مادعإلاب مكحلا ىلع صن              

      قوـقح ئداـبم عـم ضراـعتي اـم وهو يمتنملا هفرتقي              داعم يدام لعف يأب مايقلا طرتشي  
  .ءامتنالا وأ ركفلا درجم ىلع بقاعيموسرملا نأل ،ناسنإلا 

ماـع رداصلا   / ٥٢/مقر يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح نمأب صاخلا نوناقلا ردص امك           
١٩٧٩.  

يذـلاو   ٦/٥/١٩٦٦خيراـت   ب/ ٣٧/مقر موسرم   لاب يداصتقالا تابوقعلا نوناق ردص امك       
نوناـقل قـحالو صاـخ نوناـق وـهو هد      ييقتو ههيجوتو داصتقالاب مكحتلا هنم ضرغلا ناك     

  .قيبطتلاب ىلوألا نوناقلا وهف يلاتلابو ماعلا تابوقعلا
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مـقر يعيرشتلا موسرملاب يداصتقالا نمألا مكاحم ثادحإ نوناق ردص            مث خيراـت  ب/ ٤٦/ 
مكحم يهو  ٨/٨/١٩٧٧ ددـع ةيوضعو فانئتسا راشتسم ةجردب ضاق نم ةفلؤم ةيئانثتسا ة            

ةيداصـتقالا تالاـجملا يف لمعلا اوسرام نيذلا هاروتكدلا وأ ريتسجاملا وأ ةزاجإلا ةلمح نم               
اـهنكل ةلاحإلا يضاق ماقم موقت ةيماهتا ةئيهو قيقحت          يضاق كانه ناكو ،نمزلا نم ةنيعم ةدم        

نم ةلحرم تيغلأف   ١٩٨٧ماعب تيغلأ    قـيقحتلا يـضاق رارـق حبـصأو يـضاقتلا لحارم               
نـمألا ةـمكحم قيدصتل      عضاخ ةمكاحملا عنمب هرارق نأ نيح يف ًامربم ماهتالاب يداصتقالا           

هذـه نأ ركذـلاب ريدـجو        -ًاـقحال ةيضقلاب تبت فوس اهنأ ضرت      فملا نم يتلا  -يداصتقالا    
تانيعسـتلاو تاـنينامثلا    ةلحرم يف اميسال  ةلادعلا ملاع يف ةيبلس ةعمس تاذ تناك ةمكحملا             

عاـضوأ يدرـت يف   ) يراصنألا دلاخ موحرملا(ةلحرملا كلت يف لدعلا ءارزو دحأ مهاس دقو       
ًاسـيئر ناك  نأ هل قبس يتلا ةمكحملا كلت لمع يف رشابملا هلخدت لالخ نم ءاضقلا لالقتسا                  

يـتلا ةضافضفلا داوملا ضعب اهلالخ نم ل     طباـض ال  عفو ،لدعلل ًاريزو حبصي نأ لبق اهيلع
لصـت دـق ةبوقعب مكحت يتلاو يداصتقالا تابوقعلا نوناق نم           ) ١٥(ةداملاك  داهتجا نم اهل      

،     ) ٢٣(ةداملاو ،يكارتشالا ماظنلا ةمواقم ىلع ًاماع رشع ةسمخل          لاوـمألا بـيرهتب ةقلعتملا
 ١٩٨١ماـعل   / ١١/مـقر موسرملاب تانينامثلا ةيادب يف ةمكحملا هذه تايحالص تعسوت دقو            

مـقر يداصـتقالا تاـبوقعلا نوناقل ةفاضإ لمشيل ةمكحملا صاصتخا عسوت هبجومب             يذلاو  
مقر موسرملاب ةلومشملا بيرهتلا مئارج ١٩٦٦ماعل  / ٣٧/ تزواـجت ام اذإ  ١٩٧٤ماعل / ١٣/   

ناـك ةمكحملا هذه يف ةيانجب مهتملا نأ ركذلاب ريدجو ،ةيروس ةريل فلأ نيثالث ةعاضبلا ةميق               
روتـسدلاب هـنأ مغر ،ليبسلا ءالخإب هقح نم ديفتسي نكي ملو ًافوق       وم بيرق تقو ىتحو مكاحي    

أدـبملا ثـيح نـم عرُش يذلاو يطايتحالا سبحلاف يلاتلابو هتنادإ تبثت ىتح ءيرب نوناقلاو      
نـمألا ةـمكحم هـب ذخأت نكت مل ام وهو ةبوقع ىلإ لوحت اهزواجت زوجي ال يتلا ةرورضلل           

ءاغلإ           يـف ًارـيبك ًارود تـبعل يتلا ارخؤم ةمكحملا كلت           مت دقو بيرق تقو ىتح يداصتقالا
  .ءانع لوط دعب ءاضقلا لالقتسا أدبم رادهإ

ثـعبلا بزـح ةرطيسل ينوناقلا ساسألا ىسرأ          ١٩٧٣ماع رداصلا ًايلاح ذفانلا روتسدلا        
هـنم  ٩١ةداملا بجومبو ،هنم ةنماثلا ةداملا بجومب عمتجملاو ةلودلا ةدايق ىلعو ةطلسلا ىلع           

وـهو ،ىـمظعلا ةنايخلا ةلاح يف الإ هتافرصت عيمج نع ةيروهمجلا سيئر ةبساح            م نكمي الف  
اهئاضـعأ عـيمج ةـيروهمجلا سيـئر نيعي يتلا ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ الإ مكاحي ال        

يـف ةررقملا رومألا نمو روتسدلا بجومب ةقلطم ةيروهمجلا سيئر ةناصحف هيلعو            . موسرمب
  .يروسلا يروتسدلا ماظنلا



 -٦١٥-

روتـسدلا نـم   / ١٣٢/ةداملا بجومب ىلعألا ءاضقلا سلجم سأري  ةيروهمجلا سيئ        ر نأ 
ةـلودلل ةـماعلا تاسايسلا ددحيو ةموكحلا سيئر نيعيو ةيذيفنتلا ةطلسلا سأري هنوكل ةفاضإ        -
داملل ًادنس  ةموكحلاو روتسدلا نم  ٩٤ و ٩٣ نيت  صـن قـفو ءاضقلا لالقتسال نماضلا وهو         -   

امك ،روتسدلا نم     ١٣٢ةداملا   ًالماـك عيرشتلا قح كلمي روتسدلا نم        ١١١ةداملا بجومب هنأ       
 ةطلـس سراـمي هلعجي امم نيتيلاتتم نيترود نيب وأ بعشلا سلجم داقعنا مدع ةرتف يف                 ءاوس  

 .تاطلسلا لصف أدبم ىلع صني هسفن روتسدلا نأب ًاملع ،عمتجملاو ةلودلا يف ةلماك

نيناوـقلا ةيروتـسد يف رظنلل ايلعلا       ةيروتسدلا ةمكحملا ءاشنإ ىلع     / ١٣٩/ةداملا تصن   
موـسرمب ةـيروهمجلا سيـئر لبق نم متي ةمكحملا ءاضعأ نييعت نأ الإ تاباختنالاب نعطلاو          

هذـه لمع ةيلآب قلعتي اميفو ،ةيروهمجلا سيئرل         مهنييعتبنونيدم مهف ،طقف تاونس عبرأ ةدملو         
ال نيناوقلا ةيروتسدب نعطلا نأ ىلع      ١٤٥ةداملا تصن دقف ةمكحملا      سيـئر لالخ نم الإ متي          

ن                  سـي نـم نأ روصت نكمي فيكف ،طقف بعشلا سلجم ءاضعأ عبر نم بلطب وأ ةيروهمجلا
نيناوقلا   دـعب اهتيروتـسدب نعطيس نم وه بعشلا سلجم ءاضعأ وأ ةيروهمجلا سيئر              ءاوس  

 ..!!اهنس

  ..!هردصأ نم الإ نوناق ةيروتسدب نعطلاب دحأل قح الف هيلعو
لـط          الص بجح عقاولا اذه     عو نيناوقلا ةيروتسدب نعطلا يف ًايلك ةيروتسدلا ةمكحملا ةيح

  .نيناوقلا ةيروتسد ىلع ةباقرلا يف ةيمهألا ةديدشلا ةيباقرلا ةهجلا هذه لمع
تاـباختنالا ةيعرـش ىـلع نعطلاـب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا صاصتخاب قلعتي اميفو              

كحملا ةيحالص تددح روتسدلا نم     ٦٢ةداملاف ،ةيعيرشتلا    اـهل نعطلا عفر دعب ةيروتسدلا ةم        
باـختنا ةحصـب وأ هتيعرشـب نوـعطملا بعشلا سلجم ىلإ ريرقت عفرب تاباختنالا ةحصب            
وأ ةيعيرشـتلا تاـباختنالا ةداعإب ةيصوتلاب ذخألاب رارقلا بحاص هدحو وهو هئاضعأ ضعب              

نأ  ناـملربلا ةـبقل مهلوـصو دعب بعشلا سلجم ءاضعأ ررقي نأ انه روصتي الو ،اهلامهإب                 
  .ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا لبق نم كلذب ةيصوت دوجول تاباختنالا ةداعإب اولبقي

سـملت نكميو اهئاوجأب رثأتو لحارملا هذهب         رم نيناوقلا نم هريغك ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق
ءاضـقلا سلجمو ماع لكشب ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق اهب                   رم يتلا لحارملا عبتت لالخ نم كلذ

هتيلالقتسا ىدمو هلمع يئاضقلا زاهجلا رشابي فيك ،ةصاخةروصب ىلعألا  .  
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نـم عوـضوملل رظنلا   لالخ نم   ريبكلا لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلل دبالف انرظن ةهجو نمو        
  : نيتيواز

  .هتفيظو ماهمل هئادأ يف هدايح ىدم ةفرعم: ىلوألا
و الأ  ةيمهألا غلاب رصنع نع يرحتلا انيلع متح      تي كلذ لك  ل صخـش ي   ف دايحلا رصنع وه    

  .يضاقلا
  .هلمعل هتسرامم يف يئاضقلازاهجلا اذه لالقتسا ىدم : ةيناثلا

نلهو   يئاضـقلا لمعلا ريس نسح ةيلاحلا هتبيكرتب زاهجلا اذه         مَؤي ةـيفاكلا ةنامضـلا     ،و   
هـنأب  ةـيفاكلا ةـنينأمطلا يـضاقتملل       ، و فوخ نود ةيئاضقلا ةفيظولا ءادأب    موقي يك يضاقلل    

  .تنع نود هقوقح ىلع لصحيس
ايروس يف يئاضقلا زاهجلا ةيلالقتسا ىدم ةهجل عوضوملا اذه ةسارد انيلع متحي ام              وهو  

  .ةيذيفنتلا ةطلسلا نع
  

يروسلا يئاضقلا زاهجلالالقتسا ىدم :ًايناث    
ةيئاضـقلا ةطلسـلا نيب ةقالع كانه نوكت نأ يعيبطلا نم هنأ ىلإ هيونتلا نم دب ال ةيادب                  

بـعلت هبجومب يذلاو يسنرفلا ماظنلا عبتن اننأو اميسال ،لدعل          ا ريزوب ةلثمم ةيذيفنتلا ةطلسلاو    
  .ءاضقلا نوئش ىلع يرادإلا فارشإلا يف ًارود لدعلا ريزوب ةلثمم ةيذيفنتلا ةطلسلا

ةـقدلا نـم ريثكب  اهدودح        زاربإ مث نمو ةيحص امهنيب ةقالعلا نوكت نأ يرورضلا نم           
لاو ةيئاضـقلا   نيتطلسلا نيب ءارمحلا طوطخلا حيضوتو     ةـنميهلاو تاـئتف    الا عـنمل ةـيذيفنت     

ةادأ درـجم ىلإ ةيئاضقلا ةطلسلا لوحت عنمل ًايلمع كلذ سيركتو ءاضقلا لمع ىلع ةرطيسلاو               
              ، يأرلاـب نيـفلتخملاو نييسايسـلا نيـضراعملاب ليكنتلا اهتمهم يسايسلا طلستلا تاودأ نم

ىـلع ظافحلا الإ هل                     ةـقبطلا حلاصـم   مه ال يقبط ءاضق ىلإ ءاضقلا لوحت نود لوؤحللو
  .ةرطيسملا

يـف ًاوضـع هتفصـب لدـعلا رـيزو نيب ام ءارمح طوطخ عضو نم ةقيقحلا يف دب ال                    
ثـيحب يئاضـق عجرم ىلعأ هتفصب ىلعألا ءاضقلا سلجمو            -ةيذيفنتلا ةطلسلا    -ةموكحلا     
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قاـقحإو لدـعلا ةماقإ يف ةلثمتملا ةمرحملا قطانملا يف لخدتلا ةيناكمإ ةموكحلا نع بجحن               
  .سانلا نيب  ماكحألا رادصإو قحلا

زاـهجك   لدـعلا ةرازو نيب ام قيسنتلا ىلع رصتقت انرظن ةهجو نم لدعلا ريزو ةمهمف               
ىلعألا ءاضقلا سلجمو     -يذيفنت   ةيئاضق ةطلس ىلعأ هفصوب      -  ةـقالع هـل اـم لك يف         -   

رصـتقت نأ ضرـتفملا نمف هيلعو ،ةلادعلا ريس نسح ىلع فارشإلاو ءاضقلا عقاو ريوطتب               
ىـلإ ىلعألا ءاضقلا سلجم تاررقم ةمجرتل ةيذيفنتلا تارارقلا ذاختا ىلع لدعلا ريز             و ةمهم 

  .يلمع عقاو
سـلجم نيبو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا يف ًاوضع ةفصوب لدعلا ريزو نيب نامأ ةفاسم نم دب الف                
نأ ةـموكحلل نـكمي هذه نامألا ةفاسم نودبو ،ةيئاضقلا ةطلسلا لثمي هفصوب ىلعألا ءاضقلا               

اهيف ًاوضع هفصوب لدعلا ريزو قيرط نع ةيئاضقلا ةطلسلاىلع نميهت  .  
يـف رصـتقنسو ،اـهخيرات ربع لحارم ةدعب ايروس يف ةيئاضقلا ةطلسلا ت                  رم دقو اذه

ماـع روتـسد نم ًاءدب ىلعألا ءاضقلا سلجم اهب                     ١٩٥٣رم يتلا لحارملا ةسارد ىلع انثحب
  .نآلا ىتحو

يليام ىلع١٩٥١روتسد نم  ١١٣ةداملا تصن   -  أ   :  
 .اهل ًاسيئر مهدحأ ىمسي ءاضعأ ةعبس نم ايلعلا ةمكحملا فلؤت . ١

 : نوكي نأ وضعلا يف طرتشي . ٢

 ةباينلل حشرملا طورشب ًاعتمتم  -أ

 .اهلداعي ام وأ ةيروسلا ةعماجلا نم قوقح ةزاجإ ًالماح -ب

 .رمعلا نم نيعبرألا ًامتم -ج

ذه دحأ وأ يعماجلا سيردتلاو ةاماحملاو ءاضقلا سرام دق         -د لـقت ال ةدم لامعألا ه       
 .تاونس رشع نع

  : يلي ام ىلع/ ١١٨/ةداملا تصن دقو 
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مهو   ءاضعأ ةعبس نم ىلعألا ءاضقلا سلجم فلؤي       . ١  ًاسـيئر اـيلعلا ةـمكحملا سيئر       
ةاضـق نـم ةـبترم ىلعألا ةعبرألا        و،  ةمكحملا امهراتخت ايلعلا ةمكحملا ءاضعأ نم نانثا      و
 .زييمتلا ةمكحم

مهتمهمب ةقلعتملا مكحلا ةاضقنوئش ىلع سلجملا اذه فرشي . ٢  . 

يلي ام ىلع١١٩ةداملا تصن نيح يف    :  
مـكحلا ةاضـق نييعتب تاحارتقالا ميدقت قح لدعلا ريزولو ىلعألا ءاضقلا سلجم سيئرل              
هذـه يـف ىلعألا ءاضقلا سلجم تبيو نوناقلا ماكحأل ًاقفو مهلزعو مهبيدأتو مهلقنو مهعيفرتو      

رارـقب وأ موسرمب هذيفنتل لدعلا ةرازو ىلإ هغلبيو ةقلطملا ة           يرثكألاب هذختي رارقب تاحارتقالا   
  .نوناقلا ماكحأل ًاقفو

مقر ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ردص       ١٥/١١/١٩٦١خيراتب    -   ب  عـيمج ىـغلأ يذـلاو       ٩٨   
ماعل   ٥٦مقر  نوناقلا يف ةدراولاو هل ةفلاخملا ماكحألا        ضـعب ليدـعت اهدعب ىلاوت مث        ١٩٥٩   

 .هصوصن

ت ىلع ءوضلا   طلسن فوسو  ةيئاضـق ةـئيه ىـلعأ هنوك ىلعألا ءاضقلا سلجم ةينب روط      
  .ايروس يف ءاضقلا لالقتسال ةنامضلا وهو

مقر يعيرشتلا موسرملا ردص      ١١/٩/١٩٦٢خيراتب    -   ت  هـنم ةثلاثلا ةداملا تصنو     / ١٢٠/ 
 : يلي ام ىلع

:  يتآلاـب هـنع ضاعتسيو هيلإ راشملا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم          / ٦٥/ةداملا صن ىغلي    
  :يلي امل ًاقفو ىلعألا ءاضقلا سلجمفلؤي 
 .ًاسيئر ضقنلا ةمكحم سيئر ) ١

 .ضقنلا ةمكحم سيئرل ةثالثلا باونلا ) ٢

 .لدعلا ةرازول ماعلا نيمألا ) ٣

 .ضقنلا ةمكحم يراشتسم مدقأ ) ٤
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هـلحم لـحي فانئتسالا ةمكحم سيئر وأ هباون دحأ وأ ضقنلا ةمكحم سيئر بايغ دنعو                
ةرادإلا ةاضـق مدقأ هلحم لحي ماعلا نيمألا بايغ دن  عو هتمكحم كالم نم ةيمدقألا يف هيلي نم      

  .ةيزكرملا
ةيئاضـقلا ةطلسـلا لالقتـسا ىلع يروسلا عرشملا صرح ىدم حضتي هنايب فلس امم               
ءاضـق سـلجم هسأري لماكتم زاهج ركذلا ةفلاسلا ةقباسلا تاعيرشتلل ًاقفو ةيئاضقلا ةطلسلاف              

مهعيفرـتو مـكحلا ةاضـق نييعتب تب        لا ةيحالص كلمي نم وهو ةاضقلا رابك نم فلؤم ىلعأ         
ءاضـقلا سـلجمل ةقلطملا ةيرثكألاب ذختي رارقب نوناقلا ماكحأل ًاقفو مهلزعو مهبيدأتو مهلقنو              

ذيفنتلل لدعلا ةرازولهذاختادعب غلبي مث ،ىلعألا   .  
  .ىلعألا ءاضقلا سلجم تارارق ذيفنت وه لدعلا ةرازو رود ناك دقف هيلعو

هـتبقاعمو هتبـساحمب ةـلوخملا ةديحولا ةهجلا نأب رعشي ا           منيح يضاقلا نأ يف ورغ الو     
رعشـي  طـقف اهدـنع اـهب     - ةيذيفنت ةطلسك -ةموكحلل ةقالع ال ةيئاضق ةهج يه هعيفرتو     

هبجاو ءادأ يف قلطنيل يرورضلاو مزاللا دايحلاب معنيوةيلالقتسالاب  .  
لدعلا ريزو نع يلاتلا حرتقملا ردص        ٢٩/١/١٩٦٦خيراتب   -ج دـمحم  ديسـلا   لـضافلا      

 )١(.١٤/٢/١٩٦٦خيرات ب ٢٣مقر موسرملا هبجومب ردصف ،ةيروهمجلا ةسائرل 

ماعل   ٢٣مقر موسرملاب رداصلاو قباسلا حرتقملا حفصت نم         هـجوت ًاـيلج حضتي      ١٩٦٦   
ةاضـقلا نيـيعتب قـلعتي اـم لك يف ةيئاضقلا ةطلسلا ىلع اهترطيس ضرفل ةيذيفنتلا ةطلسلا         

رهـشأ ةتس يه     ةنيعم ةدمب ةلحرملا كلت يف ةددحم تناك ةيح       الصلا كلت نكل ،مهئاقتناو مهلقنو      
  .ًايئانثتسا ًاعضو ىضم اميف ناك عضولا اذه نأ رابتعاب
يـف نمضـت ةسائرلا سلجم نع       /٢٤/مقر يعيرشتلا موسرملا ردص     ١٤/٢/١٩٦٦خيراتب   -أ
 :يلي ام ةثلاثلا هتدام

  :يتآلا هجولا ىلع ىلعألا ءاضقلا سلجم فلؤي
  ًاسيئر  لدعلا ريزو هنع بوني ةسائرلا سلجم سيئر ) ١
  ضقنلا ةمكحم سيئر ) ٢
  ضقنلا ةمكحم سيئرل نامدقألا نابئانلا ) ٣
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  ءاضعأ      لدعلا ةرازول ماعلا نيمألا  ) ٤
  ماعلا بئانلا  ) ٥
 يئاضقلا شيتفتلا ةرادإ سيئر ) ٦

نوناقلا نم٦٧ةداملا بجومب و يلي امب ىلعألا ءاضقلا سلجم صتخيهتاذ     :  
رـيزو نـم حارتقا ىلع ءانب مهلزعو مهبيدأتو مهعيفرتو          ةاضقلا نييعتب رارقلا ءاطعإ      -أ

 .هئاضعأ نم ةثالث وأ ىلعألا ءاضقلا سلجم سيئر وأ لدعلا

 .مهتمهمب قلعتي ام لكو مهتلاقتسا لوبقو عاديتسالا وأ دعاقتلا ىلع ةاضقلا ةلاحإ -ب

 .ءاضقلا لالقتسا ىلع فارشإلا -ج

مهن ـي يعت لوـصأو ةاضـقلا ةناصـحبو      ءاضقلاب ةقلعتملا نيناوقلا تاعورشم حارتقا       -د
 .مهتيمدقأ ديدحتو مهلزعو مهبيدأتو مهلقنو  مهعيفرتو

رهشىلعاهتدم ديزت يتلا تازاجإلا ةاضقلا حنم  -ه  . 

 .نود امف رهش ةدمل تازاجإلا مكحلا ةاضق سلجملا سيئر حنميو -و

مقر يعيرشتلا موسرملا سيركت دعب اميف             ماعل   ٢٤مت دقو اذه داـملا صنب  ١٩٦٦  / ١٣٢/ة  
ءاضـقلا سلجم ةيروهمجلا سيئر سأري نأ ىلع تصن يتلاو           ١٩٧٣ماعل ذفانلا روتسدلا نم       

  .هيف لمعلا ريس نيناوقو هتاصاصتخاو هليكشت نوناقلا نيبيو ىلعألا
  : ةيلاتلا تاظحالملا ةلمج جاتنتسا هنايب فلسامم نكميو 

مهنـم ةثالث ،ءاضعأ ةعبس نم     ًانوكم ىلعألا ءاضقلا سلجم ىحضأ     ) ١ مـهو   نيـمألا  [ : 
نوـعبتي  ] يئاضـقلا شيـتفتلا ةرادإ سيئرو ةيروهمجلا يف ماعلا بئانلاو لدعلا ةرازول ماعلا              

 .نوناقلا مكحب لدعلا ريزو

هـنوعبتي مهنـم ةـثالث      ولدعلا ريزو مهيف امب ءاضعأ ةعبس نم فلؤم         لاسلجملا  ن  إ ) ٢
لـصأ نم     ٤عقاوب  سلجملا لخاد ةيبلغألل ًاكلام ىحضأ دقف ،ًايرادإ         مـث نـمو ءاضـعأ       ٧ 

 .ةنومضم ةيبلغألاف
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رـمآلاو نميهملا رطيسملا لدعلا ريزو ادغ دقف ،ةيبلغألاب ردصت سلجملا تارارق نأ       امبو
  .ىلعألا ءاضقلا سلجم يف يهانلا

  .ةيذيفنتلا ةطلسلامث نمو ةموكحلا يف وضع لدعلا ريزو نأ امب و 
ةيحانلا نم  (قحلأ دقف هي    لعو ىلعألا ءاضقلا سلجم يف ةقلطملا ةرطيسلا بحاص هنأ امب         و

نـعو ةـموكحلا عيطتسـت ةادأ سلجملا تابو لدعلا ةرازوب ىلعألا ءاضقلا سلجم              ) ةيلمعلا
  .تءاش امفيك ههيجوت) لدعلا ريزو ( اهئاضعأ دحأ قيرط 

عـتمتي يـتلا تايحالصلا نأ دجن ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم   ٦٧ةداملا صنل ةدوعلاب    ) ٣  
ناـك امنيح ليدعتلا لبق نوناقلا عم بسانتت تناك اهنوك ًادج           ةعساو ىلعألا ءاضقلا سلجم اهب      

ةـمئاق ةيبرت ىلع  اوأشن مهعيمجو       هتاذ  كلسلا نم طقف ةاضق نم ًافلؤم ىلعألا ءاضقلا سلجم          
 .عمتجملا ةنامض مهنادجوو مهريمض نأ ساسأ ىلع

مـقر يعيرشتلا موسرملا      رودصبريغت دق ناك ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نأو امأ          ـعل  ٢٤  ما  
نـم ىحـضأ دقف ،لدعلا ريزو وه ىلعألا ءاضقلا سلجم يف يهانلا رمآلا ىحضأو                ١٩٦٦  

ةاضقلا ىلع سلجملل يتلا تايحالصلا فيفختبجوتسملا  .  
مهبيدأـتو مهعيفرـتو ةاضقلا نييعتب صتخي       / ٦٧/ةداملا بجومب ىلعألا ءاضقلا سلجمف      

  .مهدعاقتل ًالوصو... مهبدنو مهلزعو
  .ةينهملا مهتايح ليصافتو قئاقدب قلعتي ام لك يف صتخي وهف هيلعو

سـلجمب انيب امك نميهملا وهو   –ةيذيفنتلا ةطلسلا ءاضعأ دحأ وهو     -لدعلا ريزو نأ امبو       
               ، ةاضـقلل ةيريصـملا ليـصافتلا عيمج ىلع ةلماك هترطيس تدغ دقف هيلعو ،ىلعألا ءاضقلا

ماـكحإ نـم ةيذيفنتلا ةطلس      لا نّكمو ،لتقمب ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا أدبم باصأ يذلا رمألا         
ىـلإ مهلوحو ةاضقلا لالقتساب حاطأ يذلا رمألا         .لماك لكشب ةيئاضقلا ةطلسلا ىلع اهترطيس     

  .ةلودلا يفظوم عيمج لاحك مهلاح اهل نوعاصنيو تاميلعتلا نوقلتي نيفظوم درجم
يـتلاو يئاضـقلا شيتفتلا ةرادإ نإف ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم           / ١١/ةداملا بجومب    ) ٤

ماـع لك نم     ويلويرهش لالخ مهبدن يرجي نيراشتسم ةتسو ةيفانئتسا ةفرغ سيئر نم فل            أتت  
 .ىلعألا ءاضقلا سلجم حارتقا ىلع ءانب لدعلا ريزو نم رارقب
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ًاـقفو ىـلعألا ءاضقلا سلجم ةقفاومب يئاضقلا شيتفتلا ةحئال عضي نم وه لدعلا ريزوو               
ةداملا نم ٣ةرقفلا هيلع تصن امل   ١١.  

ريزوـب نوطبترم شيتفتلا ةرادإ ةاضق نإف ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم  ١٢ةد املا بجومبو   
  .لامعألا ريس نع امهمامأ نولوئسمو ىلعألا ءاضقلا سلجم سيئرو لدعلا

ةـيذيفنتلا ةطلسلا سيئر يلاتلاب وهو ةيروهمجلا سيئر وه ىلعألا ءاضقلا سلجم سيئرو             
      .ةيذيفنتلا ةطلسلا ءاضعأ دحأ وهف لدعلا ريزو امأو

عـيمجو ةـباينلاو مـكحلا ةاضق لامعأ ىلع شيتفتلا اهب ط            ونملا شيتفتلا ةرادإ نإف هيلعو    
نأ ةيئاضـقلا ةطلسـلا نوناق نم       / ١٣/ةداملا بجومب ضرتفملا نم يتلاو ةيئاضقلا رئاودلا        

ريـس ةـبقارمل تاءاصـحإلا مظنـت نأو فيقوتلا رود عيمج ىلع شيتفتلا اهتايحالص لمشت                
قاـطن دتمي يتلاو ةاضقلا لاوحأب ةصاخلا تالجسلا بقارت يتلاو ءاضقلا           رئاود يف لامعألا    

يـتلا دوـهجلا رادـقمو مهلاـمعأ ىلع ةاضقلا ةبظاوم ىدمو ءاضقلا لالقتسا ىدم اهتبقارم                
عـيمجو داـيحلاب مهمازـتلا ىدـمو مكاحملل ةاضقلا ةرادإ ةيفيكو ىواعدلا يف تبلل اهنولذبي                

ةـطبترم وأ ةعبات تايحالصلا هذه لكب ةلوخملا ةرادإلا هذه          نإ  .... و مكاحملل ةيملقلا لامعألا   
وـهو ركذـلا ةفلاسـلا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم           ١٢ةداملا  صن  حيرصب ةيذيفنتلا ةطلسلاب      

  .ايروس يف ةلقتسملا ةيئاضقلا ةطلسلا أدبمل يناثلا لتقملا
ر يعيرشـتلا موسرملاب لدعملا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم         ٤٩ةداملا بجومب    ) ٥  ٢٤مـق    
 .١٤/٢/١٩٦٦خيرات 

نيترئادـلا يف يف مدقألا نيراشتسملا نم ةعبس نم ضقنلا ةمكحم يف ةماعلا ةئيهلا فلؤت               
ةـئيهلا رـظنت ةيئاضـقلا ةطلسلا نوناق نم    ٥٠ةداملا بجومبو ،  ةيئازجلاو ةيراجتلاو ةيندملا    

تأر اذإ ةـمك    حملا رئاود ىدحإ اهيلإ اهليحت يتلا ىوعدلا يف ضقنلا ةمكحمل ةصتخملا ةماعلا           
  .ةقباس ماكحأ هتررق ينوناق أدبم نع لودعلا هذه

ةـيندملا داوـملل ةـماعلا ةـئيهلا صتخت ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم              ٥١ةداملا بجومبو     
  : يف لصفلاب ضقنلا ةمكحمب ةيراجتلاو

ةـيروهمجلا ميـسارملا ءاـغلإب ةماعلا ةباينلاو مكحلا ةاضق اهمدقي يتلا تابلطلا عيمج                - أ 
 .ةاضقلا نوئش نم نأش يأب ةقلعتملا ةيرازولاتارارقلاو 
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وأ مـهل ةقحتسـملا تاضـيوعتلاو دعاقتلا تاشاعمو تابترملاب ةصاخلا تابلطلا يف               - ب  
 .مهتثرول

 .كلذ لك نع ةئشانلا ضيوعتلا تابلط يف - ج  

ءاضـقلا سلجم يف اوضع ناك نم تابلطلا هذه يف لصفلاب كرتشي نأ زوجي ال               : هنأ الإ 
هببسب بلطلا عفر يذلا رارقلا يفكرتشا دق ناك اذا ىلعألا  .  

لـقنلاو ةـيقرتلاو نيـيعتلا نأشـب ىلعألا ءاضقلا سلجم نع ةرداصلا تارارقلا نأ امك                
  .ىرخأ ةئيه مامأ نعطلل عضخت الو ةمربم بيدأتلاو بدنلاو

سـلجم نـع ردصـت يتلاو ةاضقلاب ةقلعتملا تارارقلا نم            ناعونكانهف هنايب فلس امم       
  : ىلعألا ءاضقلا

ةـيقرتلاو ن   ييعتلاـك يـضاقلا ةايح نم ينهملاو ماعلا بناجلاب ةقلعتملا تارارقلا          : ىلوألا
  ،بيدأتلاو بدنلاو

قـيرط يأل لباق ريغو  ًامربم ىلعألا ءاضقلا سلجم نع ردصيتارارقلا نم عونلا اذهو    
يـف نيراشـتسملا مدقأ نم ةفلؤملا ضقنلا ةمكحمل ةماعلا ةئيهلا لبق نم ةعجارملا قرط نم                

  .ضقنلا ةمكحم
هـتابترمك يضاقلا ةايح نم ةطيسبلاو ةصاخلا ةيشاعملا رومألاب ةقلعتملا تارارقلا           : يناثلا

ءاضـقلا سـلجم نـع رداصلا تارارقلا نم عونلا اذهو هتثرول وأ هل هتاضيوعت وأ ةيدقاعتلا        
  .نيراشتسم ةعبس نم فلؤملا ضقنلا ةمكحمل ةماعلا ةئيهلا لبق نم ضقنلل لباق ىلعألا

ءاضـقلا سـلجم عم يضاقلا ةقالعل ةمظنملا ةيلخادلا تاءارجإلا لالخ نم ى             لجتي اذهبو 
يـضاقلاب ةـقلعتملا ةيريصـملا تارارقلا لعج ىلع عرشملا صرح هيلع فرشملا ىلعألا              

  . لدعلا ريزوب ةلثمم ةيذيفنتلا ةطلسلا نم هيلع رطيسملا سلجملا ديب ةروصحم
ةطلسلا نوناق نم   ٧٤ و ٧٣ و ٧٢ و ٧١داوملا بجومب   ) ٧ تاطلـس نـم نإـف ةيئاضقلا           

 : يلي ام ىلعألا ءاضقلا سلجم

يـف يـلعفلا رارـقلا بحاـص        (لدعلا ريزو نم عقوم موسرمب ةاضقلا نييعت حارتق         ا  - أ 
 .ةيذيفنتلا ةطلسلاب ًايلعف ةطونم ةاضقلا نييعت ةيحالصف هيلعو)سلجملا 
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 .ىلعألا ءاضقلا سلجم هعضي صاخ ماظن بجومب نينيعملا ةاضقلا نيرمت  - ب  

ءاضـقلا سـلجم نـم رارقب كلذو نيرمتلا ةدم ءاضقنا دعب نينرمتملا ةاضقل              ا تيبثت   - ج  
 .ىلعألا

ىلعألا ءاضقلا سلجم نم رارق ىلعءانب مهتيبثت متي مل نيذلا ةاضقلا فرص  - د    . 

ةطلسـلا نوناـق نم      ٧٦ةداملا بجومب ىلعألا ءاضقلا سلجم كلمي هلك كلذ قوفو           -ـه  
 .يئاضق بصنم ىلعأ وهو ضقنلا ةمكحم سيئر رايتخا ةيحالص ةيئاضقلا

ةطلسـلا لـبق نم هيلع رطيسملاو ىلعألا ءاضقلا سلجم تايحالصو تاطلس دتمت هيلعو              
مـث نمو هتئشنتو هبيردتو يضاقلا نييعتب ةقالع هل ام لك لمشتل لدعلا ريزوب ةلثمم ةيذيفنتلا                

لـكب رارقلا    ةبحاص ةيذيفنتلا ةطلسلا ةحلصم يعارت تارابتعال ًادنس متت ام ًابلاغ يتلاو هتيبثت             
  .ضقنلا ةمكحم سيئر رايتخا ًاريخأو هعيفرت وأ هفرصل   ةجيتنلا ثيح نم ًالوصو ،فلس ام

تـيبثتلاو بيردـتلاب ًارورـم ةمدخلا        ءاهنإب ءاهتناو نييعتلاب ًاءدب تايحالص   لا كلت عيمج    
 ٢٤مـقر   موـسرملا   بدراوـلا ليدـعتلا خيرات ذنمو يذلاو ىلعألا ءاضقلا سلجمب ةروصحم            

سلجملا يف ةيلعفلا ةيبلغألا ةبحاص ةيذيفنتلا ةطلسلا ديب١٤/٢/١٩٦٦خيراتب    .  
ةـباينلا ىـلإ مـكحلا ةاضق لقن زوجي ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم              ٨٣ةداملا بجومب   ) ٨  

سـلجم ةقفاوم دعب لدعلا ريزو نم رارقب مكحلا ةاضق ىلإ ةماعلا ةباينلا              ءاضعألقنو ةماعلا     
  .ىلعألا ءاضقلا

لـبق سكعلابو مكحلل ةباينلا نم ةاضقلا لقنل ةبسنلاب ةداملا هذهل ةنامض            روصت نكمملا نم    
ماعل   ٢٤مقر  موسرملاب يراجلا ليدعتلا     نـم ًاـفلؤم ىلعألا ءاضقلا سلجم ناك امنيح          ١٩٦٦   

يأ لكشـت ةداـملا هذـه دعت ملف          ًافلس هيلإ راشملا موسرملاب ءاج يذلا     ليدعتلا دعب امأ ،ةاضق       
ةاضـقلا لـقنب مكحتلاب لدعلا ريزو ةطلسل سيركت يه امنإو ي            ضاقلل ةنامض وأ يلمع ىنعم    

ةنومضـم لدـعلا ريزو رارق ىلع ىلعألا ءاضقلا سلجم ةقفاوم نأل  ةماعلا ةباينلا ىلإو نم           
  .اندروأو قبس امك

ىـلعألا ءاضـقلا سـلجم لبق نم ًاضيأ ضرفت يهف ةيكلسملا تابوقعلاب قلعتي اميف               ) ٩
ا ىلع  ءانب سلجملل ةاضقلا لاحيو    بحاـص وـه ىـلعألا ءاضقلا سلجمو لدعلا ريزو حارتق       
ىـلعألا ءاضـقلا سلجمو ،لدعلا ريزو نم موسرم بجومب مهلزع            وأ ةاضقلا دي فكب رارقلا    
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ًادانتـسا  مرـج دوجو نيبت ول اميف ةينوناقلا تاعبتتلا ءارجإب نذإلا ءاطعإب رارقلا بحاص وه               
نوناق نم )٢( ١١٤- ١٠٩- ١٠٨- ١٠٧- ١٠٥/داوملل ىلإ    .ةيئاضقلا ةطلسلا 

تاـبوقعلا ضرـف رارـق اـهنم ذـختي يتلا  ةديحولاو ىلوألا ةرئادلا نأ حضتي كلذ نم       
ًاـمامت يلجتي يلاتلابو ةيلاحلا هتبيكرتب ىلعألا ءاضقلا سلجم نوكت داكت ةاضقلا ىلع ةيكلسملا              
سـلجم يـف ةنومضـملا ةـيبلغألا بحاص لدعلا ريزوب ةلثمم ةيذيفنتلا ةطلسلا ةنميه ىدم                

ىـلع ًابلـس رثؤـي اـم وهو ةاضقلا ىلع تابوقعلا ضرفب قلعتي ام لك يف ىلعألا ءاضق                   لا
تاـبوقعلا ضرـف ةقيرطل ةمظنملا ةيلخادلا تاءارجإلا لالخ نم ايروس يف ةاضقلا لالقتسا              

  .مهيلع
ةيئاضـقلا ةطلسلا نوناق نم     ١١٧ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا بجومب      ) ١٠ سيئرـل نإـف     )٣(   

الا مهتقطنم جراخ ىلإ مكحلا ةاضقبدن ةيحالصىلعألا ءاضقلا سلجم   لـجأ نـموأ ةيفانئتس    
ةاضـق بدـن ةيحالـص لدـعلا ريزو نوناقلا ىطعأ امك ،ضقنلا ةمكحم يف باصنلا لامكإ      
ىـلإ ةاضقلا بدن ىلعألا ءاضقلا سلجم سيئر ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق حنم امك ،ةماعلا ةباينلا              

 ١١٧ةداـملا نـم ةرشاعلا ةرقفلا بجومب ةلو         دلا سلجم سيئر بلط ىلع ءانب ةلودلا سلجم       
  )٤(.ركذلا ةفلاسلا

يفسـعت لكشب قحلا اذه لامعتساب يراصنأل دلاخ  ديسلا قباسلالدعلا ريزو رشاب دقو اذه       
يرود فرـع ىـلإ لوادـجلا كـلت تـلوحت دعب اميف مث ،ةاضقلل تالقنت لوادج رادصإ يف          

يـف ردصـت ةطرشـلا طابض تالقن        ت لوادجب نوكت ام هبشأ ةاضقلا تالقنت لوادج تحضأو        
  .ماع لك نم ةيرودو ةددحم تاقوأ

مقر يعيرشتلا موسرملا ردص      ٢٩/٨/٢٠٠٠خيراتب  ) ١١ دـهعملا سيـسأت نمضتملا      ٤٢ 
 .ايروس يف يئاضقلا

ةاضـق بيردـتو لـيهأت    "دهعملا فده نإف روكذملا موسرملا نم ةعبارلا ةداملا بجومبو   
نوناـق قـفو ةيئاضـقلا تاجردـلا ىندأ يف ةقباسمب مه            نييعت متي نيذلا ةماعلا ةباينلاو مكحلا     

  "ةيئاضقلا ةطلسلا 
هتايحالـص نـمو    ،  دهعملا سلجم سيئر وه لدعلا ريزو نإف روكذملا موسرملا بجومبو         

  .دهعملا ةطشنأ هيجوتو اهريوطت ططخو اهتاررقمو اهداومو ةساردلا جهانم رارقإ
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ءاضـعأو نيـسردملاو نير     ـضاحملا ةيمسـت حارتقا هتايحالص     نم   ١١ةداملا  بجومبو  
  .ةيملعلا ثوحبلا ةشقانمب ةصاخلا ناجللا

يـف   هيلع صنو قبس يذلا حرتقملا ىلع قيدصتلا هتايحالص       ريزولل   ١٣ةداملا  صن قفو     
  .ةقباسلا ةداملا

ةطلسـلل ةعـضاخ اـهيف نولهأتيو ةاضقلا اهنم لهني يتلا ىلوألا ةنضاحلاف كلذ لك نم                
نـم مهتيمسـت      م نم رداوك فارشإ تحتو ،ةيذيفنتلا        مت دق تناك نيبردمو نيسردمو نيرضاح
ىـلإ راصيس يتلا ططخلاو جهانملا نأ امك ،اهل نيعبات           نونوكي ام ًابلاغو ةيذيفنتلا ةطلسلا لبق       

  .ةيذيفنتلا ةطلسلا لبق نم ةعوضوم اهساسأ ىلع مهبيردت
     ولويديإلاو يسفنلا مهنيوكتو لبقتسملا ةاضق     نيوكتمت دقف يلاتلابو هـيجوت ىـلع     ءانب يج  

ةطلسـلا رـماوأل عايصـنالا ةزيرغ ًالبقتسم مهيف عرزيس ام وهو ةيذيفنتلا ةطلسلا فارشإو               
لاـمتحا ةـهجاوم يـف مايألا نم موي يف اوفقي نأ نم فعضأ مهلعجيسو                اهتابغرو ةيذيفنتلا   

  .اهناطلسو ةطلسلا ةوشن نع مجانلا  اهلوغت حومج
عل٢٤مقر موسرملا ناك انرظن ةهجو نمف هيلعو        يـتلا ةمحرلا ةصاصر ةباثمب  ١٩٦٦ما    

عـم ةاضـقلا ةـقالع تلوحت نأ كلذ ةجيتن نم ناكو ،ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا أدبم تباصأ          
لالقتـسا أدـبمل قاهزإ نم  كلذ ىلع بترتي ام عم سيئرب              سوءرم ةقالع ىلإ لدعلا ريزو      

  .ايروس يف ةلادعلا أدبم ىلع رثألا أوسأب  داع يذلا رمألا ءاضقلا
ةطلسـلا ىلع لدعلا ريزوب ةلثمم       -ةيذيفنتلا ةطلسلا ةرطيس لظ يف يضاقلا نكمتي        س لهف 
لالدتـسالا نسـح ساسأ ىلع نييسايسلا نيضراعملا دحأ ىلع مكحلا            رادصإنم   -ةيئاضقلا    

ًاـحوتفم ىـقبي لاؤـس ةبقاع نم ةبهر وأ ةعفنم يف ةبغر ةطلسلا يباحيس هنأ مأ جاتنتسالاو                  
ءاضـقلا ماـمأ كـلذ ناكأ ءاوس ريمضلاو يأرلا يلقتعم تامك            احمل نوبقارملا هيلع بيجيو   

نـم ًاـيلاح ثدحي ام وأ يصمحلا نومأمو  فيس ضاير نيبئانلا ةيضق يف ثدح امك يداعلا         
وأ  ،يطارقميدـلا يـلاربيللا عمجتلا سيئر يناوبللا لامك روتكدلا يروسلا ضراعملل ةمكاحم             

 نـمأ ةمكحم مامأ وأ ةيناديملاوأ اهنم ةيداعلا ة        يركسعلا مكاحملاب ًالثمم يئانثتسالا ءاضقلا مامأ     
  .ايلعلا ةلودلا

تاءارـجإلا لالـخ نـم ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسال ةسارد ناك هركذ فلس ام عيمج نإ                
  .ةاضقلا بدنو لقنو ةبقاعمو ليهأتو رايتخاو لمعل ةمظنملا ةيلخادلا
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لـمع ىـلع ةـيذيفنتل      ا ةطلسلل ًارشابم ًالوغت تالاحلا ضعب يف دهش يلمعلا عقاولا نكل          
  :يلاتلا لسلستلل دقفو كلذو ةيئاضقلا ةطلسلا

ماعل   سرامنم نماثلا ب    اقعأ يف  سـلجم اهردصأ يتلا ميسارملا ريكاوب نم ناك         ١٩٦٣   
             ، يندملا لزعلاب صاخشألا ضعب موسرملا اذه لمّش ثيح ،يندملا لزعلا موسرم ةروثلا ةدايق

موـسرملا اذـه لمـش دقو ،ةمدخلا نم ًافو          رصم ًايندم لوزعملا ربتعاف رخآ موسرم ءاج مث       
نـم تـمكاح يتلا ةيركسعلا ةمكحملا ةسائرل بدتنا نأو هل قبس يذلا دشارلا دمحأ يضاقلا                

يـف كـلذو شيجلا طابض ةريخ نم ددع اهتيحض بهذ ي            تلا بلح ةنتف يف كارتشالاب اومهتُا     
علا نم  ةناصحلا يضاقلا ىلع      غبسأ يذلا روتسدلاو نوناقلا ىلع تائتفا      ناـك يتلا لقنلاو لز      

  .اهب عتمتي نأ ضرتفملا نم
مـقر  موسرملاب يراجلا ليدعتلا ىلع ليوط تقو ضمي مل امك         خيراـت    ٢٤    ١٤/٢/١٩٦٦ 

 ٢٩/٥/١٩٦٦خيراـتب ردص ىتح ىلعألا ءاضقلا سلجم ىلعو ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق ىلع             
نمضتملا٤٠ مقر يعيرشتلا موسرملا   :  

رداصـلا   ٢مقر يكارتشإلا يبرعلا ثعبلا بزحل ةتقؤمل       ا ةيرطقلا ةدايقلا ماكحأ ىلع ءانب     
  .٢٥/٢/١٩٦٦ يف

  .٢٩/٥/١٩٦٦خيرات / ٢٢٤/ مقر ءارزولا سلجم رارق ىلعو 
  :يليام مسري

ةيئاضـقلا ةطلسـلا نوناق نم      / ٩٢/ةداملا اميسال ةذفانلا ماكحألا عيمجل ًافالخ       /: ١/ةداملا  
هتاليدعتو١٥/١١/١٩٦١خيرات / ٩٨/مقر   .  
  :ررقي نأ هيلإ اهريدقت دوعي بابسألو ةعاس نيرشعو عبرأ ةدمل ءارزولا سلجمل زوجي
 .ةمدخلا نم ةاضقلا فرص . ١

 .رخآ كالم يأ ىلإ مهكالم نم مهلقن . ٢

 ىـلإ فرصـلا تعد يتلا بابسألا نمضتي وأ ًاللعم نوكي نأ رارقلا اذه يف طرتشي الو                
  .لقنلا وأ ةمدخلا
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نـم قـيرط يأل لـباق ريغ موسرمب         لقني وأ ةمدخلا نم هفرص ررقملا يضاقلا حرسي         
عـجرم يأ وأ ضقنـلا ةـمكحمل ةماعلا ةئيهلا وأ ةلودلا سلجم صتخي الو ةعجارملا قرط                 
قوـقح ىفصـتو روكذـملا موسرملاب نعطلا وأ ضارتعالا يف رظنلل رخآ يرادإ وأ يئاضق      

  .دعاقتلا نوناق ماكحأل ًاقفو حرسملا
ن ربتعيو يعيرشتلا موسرملا اذه رشني      :٢ ةداملا خيراـتلا  يـف  هرودـص روف ًاذفا     هـتاذ      
مقر موسرملا ردص     ٢٩/٥/١٩٦٦ ءامـسأ ًارـكاذ هيلإ ًادنتسمو قباسلا موسرملل قحاللا         ٦١٣   

نم لك مهو ةمدخلا نم مهفرص     : مت نيذلا ةاضقلا
كـب مدرم ناندعو يواطنطلا يلع دمحمو دوسألا رداقلا دبع    : ةاضقلاو نيراشتسملا ةداسلا  

دوـسألا نيسـحو دعـسألا نودام دومحمو يلصوملا رفاظو يناوط           سالا ناهربو ردب رونأو   
حلاـصو ةدوـج بلاغ دمحمو بيبلارمعو ينوباص بيهصو يقتع نافرعو يلتوقلا حودممو             
لاـمكو لـقاع رـيبلاو يمركألا يكم دمحمو يواحيرلا دمحمو قزر مساق دمحمو لضافلا               

  .حلاملا مثيهو ينابقلا نيدلا مجنو ينالجعلا فطاعو يجود
  .ةيسايس تاياغل ناك نيموسرملا الك نأ دحأ ىلع ىفخي الو

لزـعلا ةناصـح عفرب يضاقلاو       ٣/١٠/٢٠٠٥خيرات  / ٩٥/مقر موسرملا ردص ًارخؤمو       
نود ضاـق يأ لزع ةيحالص ءارزولا سلجم ءاطعإو ةعاس نيرشعو عبرأ ةدمل ةاضقلا نع               

  .كلذل ةبجوملا بابسألا نايب
ىـطعأ دـقف ،ايروـس يف ءاضقلا لالقتسا أدب          م روهدتل ًاجيوتت قحب   وموسرملا اذه ءاج    

نـم هـنأ نيـح يـف ،ءارزولا سلجم ةسائرب ةلثمم ةيذيفنتلا ةطلسلل يضاقلا لزع ةيحالص          
نأ ةطلـس يأل زوـجي ال هـنأو ةيئاضقلا ةطلسلا نع ةلقتسم ةيذيفنتلا ةطلسلا نأ ضرتفملا                 

  ...!!لزعلا ةيحالص مامأ نحنو انب فيكف ءاضقلا لمع يف لخدتت
طباوض يأ امنودو ،لزعلل ةبجوملا بابسألا نايب نودو ةعاس نيرشعو عبرأ ةدم            لالخو  

ةـصرف يأ ةـحاتإ نودو ،ةقلطملا ةطلسلا هذهل ءارزولا سلجم  مادختسا ةءاسإ مدع نمضت                
ىـلإ ءوـجللا ىتح وأ مهلزع ببس ةفرعم ىتح وأ مهسفنأ نع عافدلل نيلوزعملا ةاضقلا مامأ                 

نمـض يذلا يروسلا روتسدلل ةحضاو ةفلاخم يف كلذو          رارقلاب نعطلا قرط نم ةقيرط يأ       
          ةبسـنلاب تاـبوقعلا ج     رد يذلا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناقل كلذكو ،نعطلا لبس كولس نينطاوملل

رتلا ريخأت مث بتارلا عطق مث موللا نم        ًاءدب يضاقلل  ةـيلمع ماـمأ اننأكو  ،لزعلاب ةياهنو          يق    
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م ةدم لالخ  متت نأ بجيو       ةيلاصئتسا ةيحارج  يـف ءاضـقلا لكاشم عيمج لحت اهدعبو ةنيع         ، 
  .ايروس

هـل ةقباسـلا ميسارملا وأ        ٣/١٠/٢٠٠٥خيرات  ب ٩٥مقر  موسرملا نم ضرغلا ناك امهمو        
اـهقيقحت ضرـتفملا نـم ناك        -اهدوجو ضرف ىلع     -ةعورشملا تاياغلا نأ الإ ًاعورشم        

ظاـفحلا يغبني    ةيئاضق ةطلس نايك نع ثيدحلا ددصب نحنو اميس ال ةعورشم لئاسوو قرطب             
  .اهتبيهو اهراقو ىلع

ىـلإ حيرصـتب   ١٨/٣/٢٠٠٦خيراتب ىلدأ دق ناك لدعلا ريزو ديسلا نأ رمألاب فيرطلاو     
  : يلي ام نمضت ةيمسرلا ةروثلا ةفيحص

اهددـح يـتلا ةيلآلا عم ًاقفاوتم ردص دق ةمدخلا نم ةاضقلا فرص موسرم نأ ملعن نحن              "
سيـئر وأ بعشلا سلجمب روتسدلا اهرصح يتلاو نينا         وقلاو ميسارملا رادصإ ةيفيكل روتسدلا    

نوناـقلا تردصأ يتلا يه ةيعيرشتلا ةطلسلا ن  إ: لوقلاب رخآ عضوم يف بقع مث ،ةيروهمجلا     
ءاضـق نسـحأ يروسلا ءاضقلا نوكي نأ ىنمتنو دلبلا ةحلصم يف كلذ نأ تردق يتلا يهو                 

  ."ملاعلا يف
  .اهرادصإو اهنسل ةيلكشلا طورشلاءافيتسا درجم نم ةيعرشلا بستكت نيناوقلا نأكو 

  : نأ ىلع هنم/ ٢٨/ةداملا يف يروسلا روتسدلا دكأ 
 .مربم يئاهن مكحب هتنادإ تبثت ىتح ئرب مهتم لك . ١

  .نوصم نعطلا لبس كولسو يضاقتلا قح نأو . ٢
ةطلسـلل قـحي الو ةيئاضـق ةطلـس نوـلثمي نيلوصفملا ةاضقلا نأ ضرتفملا نم ناك                 

ةنوصـمو ةلقتسم اهنأ ضرتفملا نم يتلاو ةيئاضقلا ةطلسلل ضرعت    ت نأ ةيذيفنتلا وأ ةيعيرشتلا    
روتسدلا نم    ١٣١ةداملا صن حيرصب     ىلع صنتيتلا    نمضـيو ةلقتسم ةيئاضقلا ةطلسلا      نأ    

  .ىلعألا ءاضقلا سلجم كلذ يف هنواعي لالقتسالا اذه ةيروهمجلا سيئر
ناـمرحو بـجح    ةيحالـص ةيذيفنتلا ىتح وأ ةيعيرشتلا ةطلسلا حنم روصت نكمي فيكف            

ماـمأ نـحن اـنب فيكف ،روتسدلا نم          ٢٨ةداملاب نوصملا يضاقتلل ءوجللاب يروتسدلا قحلا         
  .اهسفن ةيئاضقلا ةطلسلا
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ةناصـحلا انلبسأو ىوكشلاو ملظتلل ةيئاضقلا ةطلسلا هجو يف ةعجارملا باب انقلغأ ام اذإ              و
يروتـسدلا أدـبملاب اذإ به      ذنس نيأف،اهيلع تائتف  الاب ةيذيفنتلا وأ ةيعيرشتلا ةطلس    لا رارق ىلع  

نمضتملا   يساسألا يـف   هيلع صوصنملاو عمتجملاو ةلودلا يف يساسأ أدبم نوناقلا ةدايس نأ         "   
روتسدلا نم٢٥ةداملا   .  
  
  ةيذيفنتلا ةطلسلاو يضاقلا دايح

لوـحتي زاـحنملا يضاقلاو  سانلا نيب قحلا قاقحإو لدعلا ةماقإل هنم دبال طرش دايحلا                
عـيقوتبو ايروـس يف يبرعلا بعشلا مساب هسفنبو هسفنل مكحي يك يوقلا             فرطلا ديب ةادأ ىلإ     

نأ ضرـتفملا نم هنأ نيح يف ًائيش هرمأ نم كلمي ال روز دهاش ىدعتي ال يذلا يضاقلا نم                   
ه ـئ انبأ ةـمارك ىـلع هـنمتئ      ادـق ناـك  هتيامح نم نكمتي نأ ضرتفملا نم يذلا هعمتجم              

  .مهضارعأو
ن يروسلا روتسدلا نم١٣٣ ةداملا •   : يلي ام ىلع تص 

 .نوناقلا ريغل مهئاضق يف مهيلع ناطلس ال نولقتسم ةاضقلا -أ  

 .مهتايرحو سانلا قوقحل نامض مهدرجتو مهريمضو ةاضقلا فرش -ب  

ىـلع ةيندملا تامكاحملا لوصأ نوناق نم        ١٧٤ةداملا يف طرتشا يروسلا عرشملا       •
يـف رظنلا نع هدرل ًارربم ًاب       بس هدايح مدع وأ يضاقلا زايحنا ربتعاو يضاقلا دايح ةرورض         

 .ةيضقلا

ةاضـقلا لاغتـشا عـنم ىـلع يروسلا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم           ٨١ةداملا تدكأ    •  
ةاضـقلا ىـلع رـظحيو ةيسايسلا لويملاو ءارآلا ءادبإ ةاضقلا ىلع رظحي             : لوقلاب ةسايسلاب 

 .ةسايسلاب لاغتشالا

يركسعلا تابوقعلا نوناق نم    ١٥٠ – ١٤٧داوملا تبقاع امك     • موـسرملاب رداصـلا        
ماعل   ٦١مقر يعيرشتلا     ١٩٥٠        ، يـف لمشت يتلاو    اهب ةدراولا ماكحألا فلاخي يذلا ةيركسعلا

  .)٥(نييركسعلا ةاضقلا اهماكحأ 
يـف  ةاضقلا نم ًاريثك نأ ظحالن ةقباسلا داوملا عيمج يف دراولا رظحلا نم مغرلا ىلعو                 

نأ ىـتح ،ةيركسـعلاو ةيئانثتسالا م       كاحملا ةاضق مهنم ةصاخو مكاحلا بزحلل نومتني ايروس       
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ةفاـضإ ،ثـعبلا بزـح يـف يدايق وضع           -ةيئانثتسا ةمكحم    -ةلودلا نمأ ةمكحم سيئر       
  .اهيراشتسم ةيوضعل

نـم ريثك اهريغو مكاحملا هذه لثم يف يضاقلا دايح روصت ناكمب ةبوعصلا نمف هيلعو               
ةـضراعم ةيـسايس ءارآ     ىدـبأ ن    أو هل قبس مهتم هاجت نويثعب ةاضق اهسأرتي يتلا مكاحملا         

ءالولا هل نكيو يضاقلا هل يمتني يذلا مكاحلا ثعبلابزحماظنل وأ ةمئاقلا ةطلسلل    .  
قبـس يذلا يبزحلا ءالولا نيمي نيب قيفوتلا نم ةلاحلا هذه لثم يف يضاقلا نكمتيس له                  

     ، ني ـب لدعلاب مكحي نأ ىلع نيميلا مسقأ ضاقك هيلع ضورفملا هدايح نيب            وهيلع مسقأ نأو هل
  .نوناقلا مرتحي نأو سانلا

يسايسـلا وأ يبزحلا زايحنالا قلازم يف فارحنالا  حامج حبك نم يضاقلا نكمتيس لهو               
لـك نـم رـبكأو ىـلعأ ةيماسلا اهتناكمب اهنأ ضرتفملا نم يتلا ءاضقلا ةصنم ىلتعا دقو                  

  .تاءالولا
قـحلا قاـقحإ يف      ةلثمتملاو اهل هسفن ر   َّخس يتلا ةيماسلا ةلاسرلا قيقحت نم     نكمتيس لهو     

نأ رادـقألا تءاـش مكاحلا بزحلل وأ ةمئاقلا ةطلسلل ضراعم مهتم هاجت لدعلا ةيار ءالعإو                
ةصنمل هلوصو بابسأ دحأ ناك يذلا بزحلل هنيميو هئالو ىلع وهو هيدي نيب لثمي   .ءاضقلا 

    
  ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا لجأ نم عارصلا يف ةيئاضقلا ةعامجلا

 -ملاـعملا ةحضاو  -ةيعامج وأ ةمظنم تابل     اطم ةريخألا دوقعلا ل   الخ ايروس يف دهشن مل    
ضـعب دوـجو عنمي مل كلذ نأ الإ ،لالقتسالا نم ربكأ ةجرد ىلع لوصحلل ةاضقلا لبق نم                  

   .)٦(رخآلاو نيحلا نيب جرخت تناك يتلا ةجتحملا تاوصألاو ةيدرفلا تالواحملا
ءاضـعأ ةـيبلاغ هـيلإ تـبهذ        ام فلاخ يذلا بيد ريخ دمحم سابع ذاتسألا راشتسملاك          

خيراـت    ٢٣٢مـقر نيريهشـلا  نيرارقلاـب قشـمدب ةيناثلا تايانجلا ةمكحم               ٢١/٣/٢٠٠٢ 
نـع رداصـلاو     )٧(يصـمحلا نومأم دمحم لقتسملا يناملربلا بئانلا ىلع مكحلاب قلعتملاو             

فادهتـسا ةمهتب تاونس سمخ ةدمل نجسلا ةبوقع نمضتملاو قشمدب ةيناثلا تايانجلا ةمكحم             
بـيد ريخ دمحم سابع ذاتسألا راشتسملا ةفلاخم كلذكو ،ةعورشم ريغ قرطب روتسدلا ري     يغت

ساسأ ةيضقلا يف     ٢٧٠رارقلل   خيراـتب قشـمدب ةيناثلا تايانجلا ةمكحم نع رداصلاو          ٧١٧   
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سـمخ ةدمل نجسلاب هيلع مكحلا نمضتملاو فيس ضاير يناملربلا بئانلا قحب              ٤/٤/٢٠٠٢  
  .)٨(ةعورشم ريغ قرطب روتسدلا رييغت فادهتسا ةمهتب تاونس

لئاـسول مـهئارآ نـع مهرـيبعتو ،ةلقتسملا فقاوملا يوذ ةاضقلا ضعب زوربل ًارظنو               
  اهفالتخا ىلع مالعإلا

يأـب ءالدإلا نم ةاضقلا ةداسلا عنمب ميمعت         ٣٠/١/٢٠٠٦خيراتبو لدعلا ةرازو نع ردص      
ديسـلا نم ةقبسم ةقف     اوم ىلع لوصحلا دعب الإ يفحص وأ يعاذإ وأ ينويزفلت يمالعإ ثيدح           

اـهنأ ىـلع تمهف حيراصتلاو ثيداحألا ضعب نأب ءارجإلا اذه ميمعتلا ررب دقو لدعلا ريزو                
  .اياضقلا ضعب نم يمسرلا اهفقومو ةرازولا رظن ةهجو نع ربعت

لاطيـس هـنأ ىنعمب ،يئاضقلا شيتفتلا ةرادإب طونم ميمعتلا اذهب ةاضقلا             دييقتةعباتم نأو     
  .ةيكلسملا تابوقعلا هنومضمل نيفلاخملا

نـم ةـنماثلا ةداـملل ةحيرـص ةفلاخم روكذملا ميمعتلا يف درو ام نأ هيف ورغ ال امم                   
ةـيعمجلا يرارـقب دـمتعملاو ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتساب ةصاخلا ةيساسألا ئدابملا ةعومجم             

يناثلا نيرشت    ٤٠/٣٠مقر ةدحتملا ممألل ةماعلا      مقرو   ١٩٨٥  يـف    ٤٠/١٤٦   ١٣/١٢/١٩٨٥ 
يلي ام ىلعصنت يتلا   :  

نـم مهرـيغك ةيئاضـقلا ةطلسـلا ءاضعأل قحي ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلل ًاقفو               "
نأ طرتشـي كـلذ عمو عمجتلاو تايعمجلا نيوكتو داقتعالاو ريبعتلا ةيرحب عتمتلا نينطاوملا              
لالقتـساو ةـهازنو مهبصـنم ةـبيه ظـفحي ًاكلسم مهقوقح ةسرامم ىدل ًامئاد ةاضقلا كلسي        

  ."ءاضقلا
يـف ةـيرحلا ةاضقلل نوكت   : يلي ام ركذلا فلاسلا نالعإلا نم ةعساتلا ةداملا يف درو امك         

يـنهملا مهبيردتب ضوهنلاو مهحلاصم ليثمتل تامظنملا نم اهريغ وأ ةاضقلل تايعمج نيوكت             
  .اهيلإ مامضنالا يفو يئاضقلا مهلالقتسا ةيامحو

ةـيأل هـيأرب يلدي نأ يضاقلل قح   ي ال روكذملا ميمعتلا بجومب هنأ هيف كش ال اممف هيلعو         
 لخدـي الإو  – ةيذيفنتلا ةطلسلا وضع   -لدعلا ريزو نم ةقفاومو ناذئتسا دعب الإ مالعإ ةليسو          

ةـفلاخمو ةيئاضـقلا ةطلسـلا لالقتـسا أدبمل ًاديدج ًاكاهتنا لكش امم ،تابوقعلا ةلئاط تحت                
شب ًاحضاو  ًالخدتو ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشب ةدحتملا ممألا ئدابمل ةحيرص         ءاضـقلا نو   ئ 

ىـلع ةوالـع رـيبعتلاو حيرصـتلاو ريكفتلاو  يأرلا ةيرحب عتمتلا قح نم مهنامرحب كلذو                 
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نـم يرورضـلاو مزالـلا ىـندألا دحلا يه قوقحلا هذهو تايعمجلا ءاشنإو يملسلا عمجتلا       
يـف ًا   مدق يضملاو ،مهتيلالقتسا نع عافدلا يف  ماهسإو رود ةاضقلل نوكيل ةينوناقلا تانامضلا            

ىـلع ةرورضلاب سكعنيس امم ،اهيلع تاطلسلا يقاب تائتفا نم ةيلالقتسالا كلت نيصحت ليبس              
ةبسـنلاب ةمه  مةنامض لكشت ةيئاضق ةيعجرمب معني يذلا ،لكك عمتجملل ةيساسأ تانامض لكش          

  .ةيذيفنتلا ةطلسلل لمتحملاو دراولا فسعتلا نم هيلإ
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  شماوهلا
  

اقلا ماكحألل ًافالخ   -١ةداملا   .١  ـه /ةرقف/ ٧٠/داوملا اميسالو ةذفانلا ةينون      
لدـعلا ريزو لوخي ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم    / ٩٤ و ٩٣ و ٧٢/داوملاو  / و
  : ةيلاتلا تاصاصتخالا رهشأ ةتس ةدمل
 .تاجردلاو تائفلا فلتخم يف ءاقتنالاب ةماعلا ةباينلاو مكحلا ةاضق نييعت  .أ 
 .تاجردلاو تائفلا فلتخم نم ةباينلاو مكحلا ةاضق لقن  .ب 
فـلتخم يـف ءاقتنالاب ةموكحلا اياضق ةرادإ يف نيينفلا ءاضعألا نييعت              .ج 
 .تاجردلاو تائفلا

اياضـق ةرادإ يف نيينفلا ءاضعألا نييعتو ةاضقلا لقنو نييعت متي            – ٢ةداملا    
حارـتقا ىلع    ءانب ردصي موسرمب ةقباسلا ىلوأل    ا ةداملا ماكحأل ًاقفو ةموكحلا      

 .نعطلا وأ ةعجارملا قرط نم قيرط يأل عضخي ال لدعلا ريزو
نأ ىلع صنت  ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم١٠٥ةداملا  .٢   :  
  : يه يضاقلا ىلع اهضرف نكمي يتلا ةيكلسملا تابوقعلا

 موللا •
 بتارلا عطق  •
 عيفرتلا ريخأت  •
 لزعلا •

  :نأ ىلع صنت ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم/١٠٧/ةداملا 
نولاحيو ،ىلعألا ءاضقلا سلجم    لبق نم ةاضقلا ىلع ةيكلسملا ةبوقعلا ضرفت        

 ءاضـقلا سلجم سيئر وأ لدعلا ريزو حارتقا ىلع ءانب ردصي موسرمب هيلع            
  .ةيمسرلا ةديرجلا يف رشني ال ىلعألا

  : نأ ىلع صنت ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم/ ١٠٨/ةداملا 
نوئيسـيو مهتاـبجاوب نولخي نيذلا ةاضقلا ىلعألا ءاضقلا سلجم ىلع لاحي            

نوفلاـخي وأ ءاضقلا ةمارك وأ ةيصخشلا مهتمارك ىلإ ةباتك و           أ لمع وأ لوقب   
  .ةماعلا ةمظنألاو نيناوقلا

  : نأ ىلع صنت ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم/ ١٠٩/ةداملا 
نم رارقب الإ ىلعألا ءاضقلا سلجم ىلع نيلاحملا ةاضقلا دي فكت نأ زوجي ال 

  .هسفن سلجملا
  : نأ ىلعصنت ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم /١١٤/ةداملا 
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ماـقت ال اـهجراخ وأ ةـفيظولاب مهمايق ءانثأ ةاضقلا اهبكتري يتلا مئارجلا يف            
سيئر نم فلؤت ةنجل نم نذإب امإ ماعلا بئانلا لبق نم الإ ماعلا قحلا ىوعد               

ءاضقلا سل  جم بلط ىلع ءانب وأ اهيراشتسم مدقأ نم نينثا وأ ضقنلا ةمكحم           
  .مرج دوجو ةيكلسملا ةمكاحملا ءانثأ نيبتي امدنع ىلعألا
  : ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم/ ١١٧/ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا  .٣

باصنلا لامكإ لجأ نم وأ ةيفانئتسالا مهتقطنم جراخ ىلإ مكحلا ةاضق بادتنا            
بادـتناو ،ىـلعألا ءاضقلا سلجم سيئر نم رارقب نوكي ضقنلا ةمكحم يف             

  .لدعلا ريزونم رارقب نوكي ةلاحلا هذه لثم يف ةماعلا ةباينلا ةاضق 
  : ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم/ ١١٧/ةداملا نم ةرشاعلا ةرقفلا بجومب  .٤

ىـلع ءانب ةلودلا سلجم ىلإ ةاضقلا بدن ىلعألا ءاضقلا سلجم سيئرل زوجي    
  .ةلودلا سلجم سيئر بلط
موـسرملاب رداصلا يركسعلا تابوقعلا نوناق نم       / ١٤٧/ةداملا يف ءاج     .٥
يلي ام١٩٥٠ماعل / ٦١/   :  

  : تاونس ثالث ىلا ةنس نم نجسلاببقاعي 
بزح وأ ةسسؤم وأ ةيعمج ةيأ ىلا نييركسعلا نم بستنا نم لك             •

يسايس فدهيذ  . 
فده تاذ ةرهاظم وأ عامتجا يأب نييركسعلا نم كرتشا نم لك            •

 .يسايس
 .ةيسايسلا بطخلا يقلي وأ ةيسايس تالاقم رشني نم لك •
لزعلاةبوقعب كلذ قوف هيلع ىضقيف اطباض لعافلا ناك نإو •  .  

  : يركسعلا تابوقعلا نوناق نم/١٤٨/  ةداملا يف ءاج امك 
وأ ةـيعمج نييركسعلا نم لكش نم لك تقؤملا لاقتعالاب بقاعي            •

 .كلذ ليكشنبنواع وأ يسايس فده اذ ابزح وأ ةسسؤم 
  .لزعلا ةبوقعب كلذ قوف هيلع ىضقيف اطباض لعافلا ناك نإو •

  :يركسعلا تابوقعلا نوناق نم/ ١٤٩/ةداملا يف درو امك 
يركسـع و   أيندـم لك نيتنس ىل      إرهش  أةتس نم نجسلاب بقاعي      •

تاذ ةس  ـسؤم و  أبزح ىلا مامضنالا ىلع نييركسعلا دح       أ قوشي 
  .ةجيتنب قيوشتلا نرتقي مل نإو يسايس فده

  :يركسعلا تابوقعلا نوناق نم/ ١٥٠/ةداملا يف درو امك 
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ه ـل صخرـملا صخشلا نيتنس ىلإ رهشأ ةتس نم نجسلاب بقاعي           •
صاخشألاو يسايس فده تاذ ةيعمج وأ ةسؤم وأ بزح  سيسأتب           

يركسعًاصخش ءاضعألا نيب لبق اذإاميف اهتراد إنع ن ولوئسملا   .ًا 
لـبقت يتلا ةيعمجلا و     أةسسؤملا و   أبزحلا ةصخر ًايئاهن بحست      •

  .اهعامتجا نكامأو اهبتاكم قلغتو ايركسع اصخش
يصـخشلا   اـهئ ايربك ىلع تظفاح يتلا ةيئاضقلا تايصخشلا زربأ نم        .٦  
نـم ةركبم ةرتف ذنم لغش يذلاو ديح        الم ترصن موحرملا راشتسملا ينهمل    او

هـل دوهشـملا  يضاقلا وهو ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر بصنم هرمع             
يـتلا ةيهقفلا ثاحبألاو تاساردلا ضعب انل كرت يذلاو ةهازنو ًاملع لضفلاب            

مهاـس هنأ امك ،ةبوعصلا      ةديدش تناك ةلحرم يف لوقلا يف ةعاجشلا نع منت          
تاباختنالا ةداعإ ةرورضب بعشلا سلجمل ةيصوت رادصإب لحارملا ىدحإ يف          
           ، يعيرشـتلا سـلجملا اـهب ذـخأي مـل يتلاو ةيقذاللا ةظفاحم يف ةيعيرشتلا

دوهشملا   ةردب باهولا دبع يضاقلاكو    ًاـجتحم فـقو يذلا ةهازنلاو ملعلاب   هل  
اصنألا دلاخ  -قباسلا لدعلا ريزو مامأ      لالقتـسا أدـبمل هنم ًاراصتنا       -ير     

  .كلذ رثإ ىلع فيلأتلاو ةاماحملل لوحتو ءاضقلا كرتو ةيئاضقلا ةطلسلا
عـنتما يذلاو دايحلاو ةهازنلاب هل دوهشملا ملعملا حوصن موحرملا يضاقلاكو           
ًاريزو حبصأ نأ دعب ًائنهم يراصنألا دلاخ موحرملا قباسلا ريزولا ةرايز نع            

    ، يف ببسلا نع هنم رسفتساو قباسلا ريزولا هدقفت امدنعو         ةاضقلا يقابب ةوسأ
ءاضـقب هلاغشـناب مـلعملا حوصن موحرملا هباجأ ،ةئنهتلا يف ةكراشملا مدع             
ىهنأو هتيبل باهذلاو لمعلا كرت قباسلا ريزولا هنم بلط اهدنع  لمعلا بجاو 
دـعب هبحن يضاقلا اذه ىضق ىتح ليوط تقو رمي ملو دعاقتلل هلاحأو هتمدخ              

  .كلذ
ءارـجإ ىـلع تارملا ىدحإ يف أرجت يذلاو حادق دمحم موحرملا يضاقلاو             

  .كلذ ءاقل ًايلاغ ًانمث عفدف ةيفحص ةلباقم
اـم روكذملا رارقلا يف بيد سابع راشتسملا ةفلاخم يف درو ام ضعب              .٧
  : يلي

ءاـج ام قفو روتسدلا انهو هيلع ىدتعملا قحلا ةعيبطل الوأ رظنلا نم دب ال               
رظنلا   نم دبال و ،ماهتالا رارقب   وضع وهو مهتملا وه انهو لعاقلا صخش ىل        إ 

يـف اهبسـتكا يتلا بعشلا سلجمل ةيوضعلا لالخ نم اذ           إبعشلا سلجم يف    
نأ رـيبكلا ليلدـلاو هنييعت متي ملو عمتجملا نم حئارشل لثمم وه تاباختنالا              
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ةدايس دشانت يلدعلا رصقلا جراخو ةمكحملا وهب يف عفترت تناك ةريثك         ًاتاوصأ  
  .مهتملا دي ىلع دشتو سيئرلا

ةيعاو ةرظنو تاسلجلا رضح نم لكل      تباث اذهو  لاعفأل  ًاريدقتو عمتجملا ىلإ      
ن إف يلاتلابو لاضنلا لامعأ نم حبصت قحال نمز يفو ايسايس ةمرجم تناك           

ميرـجت  لا ةلع ءافتن  ال كلذ ةحابإلا لامعأ نم لمعب موق      ي بعشلا سلجم وضع   
نمز يف هميرجت عراشلا ررق هلجأ نم يذلا ء         ادتعالا اققحم دعي مل لعفلا نأل     

ديسلا  هيجوتو باطخ ىل  إهتالخادم نم ديدعلا يف راشأ مهتملا نأ ةصاخ نيعم            
لكو بعشلا سلجمو ةمألا الوا بلاط يذلا مسقلا باطخ يف ةيروهمجلا سيئر 

ىوتسـم ىـلا ةـمألاب ضوـهنلاو نيناوقلا ثيدحتو ريوطت           بهعقوم يف درف    
سـلجم يـف وضع مهتملا ن       أةصاخ نطولا راهدزا ب     لطتت يتلا تايلو  ئسملا

بـيبطلا نأ موـهفملا نأ كلذ سلجملا ةبق جراخ ةيوضعلا خلسنت الو بعشلا              
يضاقلا كلذكو  نيح لك يفو هدي يف حارجلا عضبم نوكي امدنع ًابيبط نوكي            

نإـف يلاـتلابو يضاقلا ةفص هنع خلسنت الو ناك امني           أ ةفصلا هذه يف نوكي    
لـخاد هـيأر نع ريبعتلا يف روتسدلا هلفك اقح سرا           مي بعشلا سلجم وضع   

حاـبم هـلعف نأ ىرأ اذـهل سيئرلا ةدايس باطخل            ليميوهجراخ وأ سلجملا      
 .هيلإبسن ام عهتيلو ئسم مدع نيعتيو
  :بيد سابع ذاتسألا راشتسملا ةفلاخم يف درو ام ضعب .٨
يـف وضـع وـه مهتملا نأ ىلع اسيسأت هيل    إتبهذ امب ةيرثكألا فلاخأ ينن     إ
سلجم وضع نأ مولعمو هني     يعت متي ملو بعشلا نم هباختنا متو بعشلا سلج        م

نأ هـيلعو طرـش وأ ديقب هتلاكو ديدحت زوجي الو هلمكأب بعشلا لثمي بعشلا     
نـم   ٥٢ةداـملا صن قوطنم قفو كلذو هريمضو هفرش نم يدهب اهسرامي            

ثيحو روتسدلا تءاج روتسدلا نم٣٨ةداملا ن إ،    :  
أر نع ربعي   نأ يف قحلا نطاوم لكل     ةـفاكو   ةباتكلاو لوقلاب ةينلعو ةيرحب هي       

  خلإ....ةبابرلا يف مهسي نأو ىرخألا ريبعتلا لئاسو
بلص نم لعفب موقي ءادتبا      هنإفبعشلا سلجم يف وضع وه مهتملا ن        إثيحو    

  ...هيلع ىقلملا هبجاو
  : لوقلل اهتياهن يف ةفلاخملا يهتنتو

يعضو نوناق اضيا وه يذلاو نو      ناقلل يحورلا بألا وه روتسدلا نأ مولعمو      
اعبت رييغتلاو ليدعتلل لباق وهف نينطاوملاو دالبلا ةحلصم عم ىشامتي نأ نيعتي           
ةـيملع وأ ةيداصـتقاو ةيعامتجا فورظ نم ناكملاو نامزلا يف دجتسي امل             

الوبقم نوكيام ن إثيحو عمتجملا ريوطت ىلع لمعلاو ةمألاب ضوهنلا بلطتت       
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رـيغ   ًاـيمهو حبصي تاقوألا نم تقو يفو نام       زألا نم نمز يف ًاغاستسمو      
ناسـنإلا روـطت يف فدهلل اعبت قحال تقوو نمز يف غاستسم ريغو لوبقم      
عوجرلا هجو يف فوقولل كلذ ةيناسنإلا ميقلاو ريياعملا يف روطتملا مهفلا يفو            

دقو نطولا ىقريو هئانبأب نطولا اهب ضهني لضفأ ةايح وحن اعفدو ءارولا ىل             إ
أ لبقتسم وحن   ممألا تعراس  ميـقو ميهافمل ريوطت نم هيلع تمدقأ امم         لضف   

يناسـنإ لوادـت يف ركفلا اهمظن ةددعتم راكفأل   ًاناولأو فايطأ تعمج ةيناسنإ   
ال يلاـتلابو ةحابإلا لامعأ نم مهتملا لعف نأ هيف ىرأ يذلا رمألا              ،يراضح  

  .هيلإ بسن امم هتيلوئسم مدع نالعإ نيعتيو هيلعمثإ 
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يف السعودية استقالل القضاء 
  بني النص التشريعي والواقع العملي

  
 

                         
          

    

  
يئاضـقلا لالقتسالا يف رقفلا طخ قوف براجت        اهيلع قلطن نأ نكمي ةيئاضق براجت ةمث        

يف ةيدوعسلا ةلاحلا   امأ. ًاليلق هنود وأ هدنع فقت امإو      يئاضـقلا لالقتسالاو ميظنتلا        يـمتنت  ف 
ءاضـقلا لالقتـساب قلعتملا رقفلا طخ تحت         اهؤاضق شيعي ثيح رقفلا طخ تحت براجت ىلإ        

  :ةيلاتلا طاقنلا لالخ نم حضتي اذهو
                                                 

 .رمتؤملا ءاهتنا دعب ةقرولا هذه دادعإ مت *
 .ةيدوعس ةيقوقح ةثحاب **
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  يعيرشتلا ديعصلا: الوأ
نأب مكحلل يساسألا ماظنلا نم       ٤٦ةداملا تصن      ناطلـس الو   " ةلقتسـم ةطلـس ءاضقلا    " 

ماـظن نم ىلوألا ةداملا تصن امك       . ةيمالسإلا ةعيرشلا ناطلس ريغل مهئاضق    يف ةاضقلا ىلع    
ةيمالـسإلا ةعيرشلا مكح ريغل مهئاضق يف مهيلع ناطلس ال نولقتسم ةاضقلا نأ ىلع ءاضقلا               

وـه صنـلا اذـه ىلع ظحالي ام نأ ريغ          . ءاضقلا يف لخدتلا دحأل سيلو ةيعرملا ةمظنألاو      
نم   ٤٤ةداملاف صوصنلا ن    م ىرخأ ةعومجمب هاوتحم نم هغيرفت      مـكحلل  يـساسألا ماـظن     لا 

  .)١( ثالثلا تاطلسلل ًاعجرم كلملا تلعج
ءارزولا سلجم سيئر وه كلملاف       مـكحلل يساسألا ماظنلا    ٥٦ةداملا  (    باوـن نيـعيو    )  

هـل نأ اـمك     ) مكحلل يساسألا ماظنلا أ   /٥٧ةداملا  (مهيفعيو ءارزولاو ءارزولا سلجم سيئر        
نـم نيعي كلملاو     )٢()مكحلل يساسألا ماظنلا ج   /٥٧ةداملا  (هنيوكت ةداع   إو ءارزولا سلجم لح     

ةداـملا  (مهبصانم نم مهيفعيو ةزاتمملا ةبترملا يف مه نمو ءارزولا باونو ءارزولا ةبتر يف              
مكحلل يساسألا ماظنلا٥٨  ()٣( .  

 رمأـب مهنو ئش ةفاكو ،مهتابجاوو مهقوقح ددحت نيذلا ىروشلا سلجم ءاضعأ كلملا راتخيو       
ىروشلا سلجم ماظن   ٣ةداملا  (يكلم   ببـس يأل ىروشلا سلجم ءاضعأ دحأ لحم الخ اذإو          )  

ىروشلا سلجم ماظن   ٧ةداملا  (هلحم لحي نم كلملا راتخي       ماـظنلا نـم     ٦٨ةداـملل ًاقفوو    )    
سـلجم وضـع    ىـفعي ال لب     . هنيوكت ةداعإو ىروشلا سلجم لح كلملل نإف مكحلل يساسألا        

ىلع   ءانب هتيوضع نم ىروشلا    . كـلملا ىـلع كـلذ سـلجملا سيـئر ضرع اذإ الإ هبلط              
ذـفان ليدـعت حارـتقا وأ ديدج ماظن عورشم حارتقا ىلع ىروشلا سلجم ةيحالص رصتقتو                
ررـقي يذـلاو كلملل سلجملا هررقي ام عفر ىروشلا سلجم ىلعو سلجملا يف كلذ ةساردو                

ىروشلا سلجم ماظن   ٢٣ةد  املا(همدع نم ماظنلا اذه رادصإ هرودب        زوـجي ال هن    إثيح  و).   
نأ كـلملل نإف ،ةكرش يأ ةرادإ وأ ،ةيموكح ةفيظو يأو ىروشلا سلجم ةيوضع نيب عمجلا                

ىروشلا سلجم ماظن٩ةداملا (كلذ ىلإ ةجاح كانه نأ ىأر اذإ اذه ريغ ررقي   .(  
نإـف ًاقباـس كـلذ انركذ امك اهل ًاعجرم كلملا دعي يتلاو ةيئاضقلا ةطلسلاب قلعتي ام امأ                  

ءاضـقلل ىـلعألا سـلجملا نم حارتقا ىلع       ءانب يكلم رمأب متي مهتمدخ ءاهن     إو ةا ضقلا نييعت   
مكحلل يساسألا ماظنلا   ٥٢ةداملا  ( ةيئاضـقلا ماكحألا ذيفنتب نوينعم هبيني نم وأ كلملا نأ امك           )  
مكحلل يساسألا ماظنلا٥٠ةداملا (  .(  
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ىلعألا ءاضقلا سلجم يف لثمتت ةيئاضق ةطلس ىلعأ ناك اذإو          نإف )٤(   يـكلملا موسرملا       
يف رداصلا    ٤/م مقر  ءاضـقلا ماـظن نـم ةسداسلا ةداملا نم أ ةرقفلا ل               ١/٣/١٤٠١   دع دق ه  

. يـكلم رمأـب ءاضعألا نيب نم ةمئادلا ىلعألا ءاضقلا سلجم ةئيه سيئر نيعي حبصأ ثيحب               
 . يئاضـقلا كلسلا يف ا    هئاضعأ مدقأ ةئيهلا هذه سأري نأ ىلع صنت ليدعتلا لبق ةرقفلا تناكو           

تلدـع ءاضـقلا ماظن نم ةسداسلا ةداملا نم ب ةرقفلا نأ ددصلا اذه يف يباجي                إلا روطتلاو 
يف   ٧٦/م مقر يكلملا موسرملاب    ةـماعلا ةـئيهلا سيـئر حبصأ ثيحب         ةيرجه١٤/١٠/١٣٩٥   

  . لدعلا ريزو ةئيهلا هذه سأري ناك نأ دعب سلجملا اذه سيئر ىلعألا ءاضقلا سلجمب
سيـئر ةـجردب نيغرـفتم       نوـنوكي مهنم ةسمخ نإف ىل     عألا ءاضقلا سلجم ءاضعأ امأ      

ءاضعأ ةسمخ ىلإ ةفاضإلاب سلجملل ةمئادلا ةئيهلا نونوكيو يكلم رمأب نونيعي زييمت ةمكحم              
مدـقأ نـم ةـثالثو لدـعلا ةرازو ليكوو هبئان وأ زييمتلا ةمكحم سيئر مهو نيغرفتم ريغ                  

) نازاـج ،مامدـلا ،ةدـج ،ضاـيرل       ا ،ةنيدملا ،ةكم  (ةيتآلا ندملا يف ةماعلا مكاحملا ءاسؤر       
رـيزو مهنـيعي ةاضقلا ءالؤهو ةماعلا سلجملا ةئيه نيقباسلا ةسمخلا ءاضعألا عم نونوكيو              

  .لدعلا
ةـمكحم سيـئر باوـن ةيمست        تمتو كلملا هنيعي اهسيئر نإف زييمتلا ةمكحمل ةبسنلاب امأ          

ىـلعألا ءاضـقلا سلجم حارتقا ىلع   ءانب لدعلا ريزو نم رارقب زييمت    لا ماـظن  ١١ةداـمل  ا(   
  ).ءاضقلا

اـهرقم نيـيعتو اهفيلأت نإف رثكأ وأ ضاق نم فلؤت يتلاو ةيئازجلاو ةماعلا مكاحملا امأ                
ىـلعألا ءاضـقلا سلجم حارتقا ىلع        ءانب لد علا ريزو نم ردصي رارقب اهصاصتخا ديدحتو        

ةداملاو ٢٢ةداملا ( ءاضقلا ماظن٢٤   .(  
ةداملا ىلع    ءانبو ا يرجي ءاضقلا ماظن نم   ٥٣  كلسـلا ت  اـجرد يـف ةـيقرتلاو نيـيعتل     

ةداملا تطانأ امك ىلعألا ءاضقلا سلجم رارق ىلع          ءانب يكلم رمأب يئاضقلا    ماـظن نـم     ٥٥   
كلسـلا جراـخ مهتراـعإ وأ مهبدـن وأ يئاضـقلا كلسلا ءاضعأ لقن يكلملا رمألاب ءاضقلا                  

كلسـلا ء  اضـعأ دـحأ بدـني نأ ةيئانثتسالا تالاحلا يف لدعلا ريزول تزاجأ امك     . يئاضقلا
  .دحاولا ماعلا يف رهشأ ةثالث زواجتت ال ةدمل هجراخ وأ كلسلا لخاد يئاضقلا

تازاـجإلا غـلبت نأ ءانثتسا ريزولل زوجي ثيح تازاجإلاب ةاضقلل لدعلا ريزو صخريو              
ةـثالثو لـماك بترمب رهشأ ةتس ،تاونس ثالث لالخ يضاقلا اهيلع لصحي يتلا ةيضرملا                
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ىرـخأ رهـشأ ةـثالث ىلعألا ءاضقلا سلجم ةقفاومب اهدي          دمت هل زوجيو بترم فصنب رهشأ     
ءاضقلا ماظن٥٦ةداملا (بترم فصنب   .(  

دـعاقتلا ىـلع ةـلاحإلاو ةافولا يتلاح ريغ يف هنإف ةاضقلا ةمدخ ءاهتناب قلعتي اميف امأ                 
نـم رارـق ىـلع       ءاـنب يكلم رمأب يئاضقلا كلسلا و      ضع ةمدخ يهتنت ةيماظنلا نسلا غولبل       

ءاضقلا ماظن٨٦ةداملا (ىل عألا ءاضقلا سلجم  .(  
  

  ةسرامملاو قيبطتلا ديعص ىلع: ًايناث
ةـينمألاو ةيسايسـلا تاذلابو ةساسحلا اياضقلا يف حوضوب ءاضقلا لالقتسا ةلأسم رهظت             

  :ةيلاتلا ةلثمألا لالخ نم رمألا اذه حضتيو اهنم
سملا ىلع ىواعدلا عفر ةيناكمإ مدع      -١ ضقاـنتي   اذهو ةلودلا تاسسؤمو ءارزولاو نيلو    ئ   

ةداـمل   لًاـقفو ف هقالطإ ىلع يرسي ال أدبملا اذه نأ ذإ عيمجلل لوفكم يضاقتلا قح   ن  أ أدبم عم  
مست ال ةيعرشلا  تاعفارملا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم         ٣٥ ةـيموكحلا تاهجلا ىلع ىوعدلا      ع   

نوكيو   .اهعامسب يماسلا ماقملا نم نذإب الإ      تاـهجلا دـض ىوعدـلا ةـماقإ لبق ناذئتسالا           
اـهيلع ىعدـملا فقوم يف ةيموكحلا ةهجلا اهيف نوكت يتلا يواعدلا            ةصاخ ةيموكحل ا اـمك   .   

نـم ةباتكلاب ةيموكحلا ةهجلا دض ىوعدلا عامس يف يماسلا ماقملا نم ناذئتسالا بلط نوكي               
  .لدعلا ةرازول ةمكحملا

ذ ةـلداعلا تامكاحملا دعاوق عم ةقفاوتم ريغ ًايرايعم اهنوكو ةمكاحملا تاءارجإ            -٢ كـل   
ًاقفو زييمتو ةيادب ةدحاو ةجرد ىلع        يدوعسلايضاقتلا ماظن نأ     ةـصاخلا ةيئاضـقلا ريياعم     لل 

ماـظن نم    ١٩١-١٧٨داوملا هتجلاع يذلا ماكحألا زييمت ماظن كلذ نم ىهدألاو          . ةكلمملا يف   
داوملاو   )٥(ةيعرشلا تاعفارملا  ةيئازجلا تاءارجإلا ماظن نم    ٢٠٥-١٩٣  صخلتـي يذـلاو     )٦(   

زييمتلاـب هـيف نـعطي ىـلوألا ةـجردلا ةاضـق نع ةرداصلا ماكحألا ىلع ن                 عطلا نأ يف  
درلاـب اوـعنتقا نإف مكحلا اوردصأ نيذلا ةاضقلا ىلإ ضارتعالا اذه ملسيو هيلع ضارتعالاب               
ةرـيخألا تعنتقا اذإف زييمتلا ةمكحم ىلإ هوعفرو مهمكح اوززع اوعنتقي مل اذإو مهمكح اولدع               

  .هتديأ مهمكحب
ـهيف ردصت   يتلا ةليلقلا دالبلا نم    ةيدوعسلا ةيب رعلا ةكلمملا و نـم ةيئاضـقلا ماـكحألا       ا   

مدـعل ًالطاـب مـكحلا اذـه ربتعي الو ماكحألا هذهل بيبست نود ةيئازجلاو ةيعرشلا مكاحملا                 
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ةاضـقلل ةمزلم   ةنودم ةينوناق صوصن دوجو مدع ىلإ عجري اذهو ب        يبستلا يـضاقلاف اذـهل        
ذإ ءاضـقلا ىـلع نوناقلا اهضرف يتلا تانامضلا مظعأ           نم ماكحألا بيبست نإ   " .هيأرب دهتجي   

يـتلا ةـقيقحلا فرـعتل رـظنلا ناعمإو ثحبلا قيقدت بجاو نم مهيلع امب مهمايق رهظم وه           
  .)٧("دادبتسالاو مكحتلا ةنظم نم نوملسي هدحو هبو ةيضقألا نم هيف نولصفي اميف اهنونلعي

لالقتـسا ىـلع ةرـشابم ريغو ةرش    ابم ةروصب رثؤت ةيذيفنتلا ةطلسلا تالخدت تناك اذإو 
دكؤم ًاريثأت ةيوئفلا تالخدتلاو ةقبسملا تايفلخلل نإف ءاضقلا       يضاقلا لالقتسا ىلع   ًا  هـعابت  ا و  

      ، كلذ ىلع ةلثمألا نمو      هنع ردصت يتلا ماكحألا يف ًايعوضوم ًاجهن ةـئيه  نوكت يتلا   اياضق  لا 
ةقطنملا يف ةعيشلاو زاجحلا     يف ةيفوصلا دض  اهيف ًافرط   ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا        

ثيحو ةيدوعسلا مومع يف نييلاربيللاو ةيقرشلا    مهطبرـت ةاضـقلا بـلغأو ةـئيهلا دارفأ ن     إ، 
                ، اياضـقلا هذه لثم يف ًافلس ةفورعم ماكحألا نوكت ام ًابلاغ اذل ةدحاو ةيدقعو ةيركف ةيعجرم

دوهـش مـهو ءاعد   اة هج مهف ةيلدع ةطباض مهرابتعاب مهلمع يف ةئيهلا دارفأ عتمت عم ةصاخ    
  .دحاو نآ يف

ةيئازجلا تاءارجإلا ماظن نم   ١١٢ةداملل ًاقفو فيقوتلا رماوأ      -٣ وـه ةيلخادلا ريزو نإ  :   
قـيقحتلا ةئيه سيئر ةيصوت ىلع  ًاءانب فيقوتلل ةبجوملا ةريبكلا مئارجلا نم دعي ام ددحي يذلا    

أ ةهج نمو،ةيلخادلا ريزوب ةرشابم طبتري يذلا ماعلا ءاعد  الاو مهتـملا فـيقوت ةدم نإف ىرخ    
ىـلإ هتلاحإ ةرشابم اهدعب نيعتي هيلع ضبقلا خيرات نم ةمكاحم نود رهشأ ةتس ىلإ لصت دق                 

ةيئازجلا تاءارجإلا ماظن   ١١٤ةداملا  (هنع جارفإلا وأ ةصتخملا ةمكحملا       هـتلاحإ دـعبو     )٨()   
  .هتمكاحم يف ًالعف ءدبلا نود كلذ نم لوطأ ةدمل ىقبي دق ةمكحملل

ترت -٤               ، بيذـعتلا ريثأت تحت ذخؤت يتلا تافارتعالاك ًانوناق ةلطاب جئاتن ىلع تابوقع بي
تاءارـجإلا ماـظن نـم       )١٠( ٣٥ و )٩(٢نيتداملل ًاقفو تافارتعالا عزن يف بيذعتلا ر        ظح دقف 

يـف    ١٣٨/٨مقر يماسلا رمألا نأ ريغ ةيئازجلا        بيذـعتلل ًاغوسـم دـجوأ      ه    ٣٠/١/١٤٠٦ 
ًاـبكترم دـعي الو نوناـقلا فلاـخي مل بيذعتلا لامعأ بكترا              نم نإف كلذك رمألا رابتعابو      

دـيكأتلا بـجيو     ":ىلعرمألا  صن  دقف يماسلا ماقملا ىلع رمألا ضرع اذإ بيذعتلا ةميرجل          
فارـتعالا ذـخأل رـيزعتلا نم ءيشب مهسم وأ نيمهتملا بيذعت مدعب ةصتخملا تاهجلا ىلع      

أ بجيف كلذ نم ءيشل ةجاحلا تعداذإو ةوقلاب   ".يماسلا ماقملا ىلع ضرعلا دعب الإ متي ال 
نييسايسـلا نيلقتعملا نإف صتخملا يضاقلا مامأ متي ًاعرش تافارتعالا قيدصت ن            إثيحو  

مهلاوـقأ ةحـص نـع يضاقلا مهلأسي امدنع مهنإف مهلاوقأ قيدصتل يضاقلا مامأ نولثمي نيذلا       
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ًالعف موقي الف بيذعتلا    ريثأتتحت تذخأ اهنأ    نوررقيو  همامأ نولديف    اهقيدصتب  نوذـخؤي مـث   ،   
ذـخأ مهنم ضعبلا نأ ىتح       ،مهلاوقأ قيدصت متي نأ ىلإ ًاددجم بيذعتلل نوعضخيف ىرخأ ةرم           

هتاذيضاقلا قدصي مث بيذعتلل داعيل ةرم نم رثكأ يضاقلل ىلع     .مهتافارتعا 
هريغو دلجلاو نجسلا نم تابوقعلا     لادبإل لاجملا حتفي امم تاريزعتلا نينقت مدع       -٥ ا ـم  
ةبرـض ىـلإ طوسـلاب ةبرـض نم دتمت ةضافضف ريزعتلا ةدعاق نأل ىرخألا تابوقع                لا نم 

سـلجم وضـع ناـكيبعلا نسحملا دبع خيشلا اهب ىدان ةبيط             ًادوهج كانه نأ ىلع   . فيسلاب  
ةـسارد لـحم نآلا يـهو تارـيزعتلاو ماـكحألا نينقتل لدعلا ةرازوب راشتسملاو ىروشلا         

اـهب لـمعت ةـماع ماكحأك ردصتل اهب لجعي ن           أ لمأن ىروشلا سلجم ةهج نم اهيف عورشلل       
  .ةفاك ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف مكاحملا

يـف تاذـلاب مهنـع نيماحم ليكوتو مهسفنأ نع عافدلا قح نم نيمهتملا نيكمت مدع           -٦
يماـحملا لـمع نإف يداعلا ءاضقلا يف امأو ،ةماعلا ثحابملا دي تحت يتلا ةيسايسلا اياضقلا                

دهج دعب الإ مهتملا فلم يف قئاثولاو تادنتسملاو قيقحتلا ىلع عالّطال           ا عيطتسي الوهف قوعم   
ةاماحملا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم     ١٩ةداملا اهتجلاع ةصاخ طورشو ديهج       نـكمي ثـيح    .   

ىلع عالّطالا    يماحملل ب قيقحتلاو ىوعدلا   قاروأ  عالـطالا رصـتقي نأو  ،كلذب ًابلط مدقي ن        أ 
يذـلا بـتكملا يـف اهيلع عالطالا متي نأو  ،اهيف لكوت يتلا    ةيضقلاب ةصاخلا قاروألا ىلع   

وأ اهريوصـت نـم يماـحملا نكمي الو ،ةهجلا يف اهنع لوئسملا فارشإبو هيف ةدوجوم يه      
ةداـعإ بـلطب مدقتيف ىوعدلا قار وأ ىلع عالطالاب هبلط ضفر اذإ امأ       . اهنم ًاروص هئاطعإ  

  .ًايئاهنو ًايباتك ريخألا اذه رارق نوكيو ةرئادلا سيئرل هبلط يف رظنلا
مهيدـل نيذـلا نييسايسـلا ةمكاحم يف تاذلابو تامكاحملا يف ةلادعلاو ةيفافشلا مدع               -٧

رـيغ ةـصاخ تاسلج يف متت امنإف تمت اذإ مهتمكاحم ن            إثيح ماظنلا عم ةفلتخم رظن ةهجو       
،    . دو ،دقاحلا هللا دبع   . د ةثالثلا نييحالصإلا ةمكاحم لعلو ةينلع      يفحصـلا  وحلاـفلا كورتم

يف   باطخب اومدقت نيذلا ينيمدلا يلع     . كاذـنآ دهعلا يلو هللا دبع كلملا ىلإ م        ١٥/١٠/٢٠٠٤ 
تار ـق فلا هـيف ءاـج اـممو مهل تيرجأ يتلا ةمكاحملا ةيفافشو ةين        الع مدع ةهجل هيف اوكتشا    

  :ةيلاتلا
ذـنم يندـملا عمتجملاو يروتسدلا حالصإلا ةاعد نم نيلقتعملا نحن اننجس ىلإ ريشن               )أ(  
نئارـق رودـص دـعب ،فاصنإلا نيبلاط مكيلإ هجتنو          ). م١٦/٣/٢٠٠٣ (ةيرجه٢٥/١/١٤٢٥

تـلظ ءاـعد    الا ةئي ه نأ مكملعُنو  . تايحالصلا مادختسا يف فسعت ىلع لدت ءاضقلا نم ةيوق        
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رورـم دـعب الإ ةـمكاحم رضحن نأ انل حتي مل ىتح ،انتمكاحم تاءارجإ يف فوستو لطامت          
  ). م٩/٨/٢٠٠٤) (ـه٢٣/٦/١٤٢٥(انلاقتعا ىلع رهشأ ةسمخ 

ىـلع لدـت تافرصـت اـهنم تردص ،ةيضقلا ةلاحإ ذنم انتمكاحمل ةيئاضقلا ةئيهلا نأو                
اـهنم تـعقو دـقو ،ةمكاحملا ةينالع موهفم ىلع فافتلالا ىلعو ،ًاضيأ فيوستلاو ةلطامملا               

  . اهدايحو اهتيقادصم يف نعطت رومأ
ةـمكاحم يـف اـنقح ةلأسم يف ام         يسالو ،ءاضقلا فيح نم انباصأ ام درن نأ انلواح دقو         

         ، مـهفت يأ دـجن مـلو        ةديدع تارم ةئيهلا ءاضعأو سيئر ةليضفلا باحصأ ىلإ انبتكف ،ةينلع
اوـقلطأ  (هزجوـم يذـلا باطخلا اهنم ءاضقلل ىلعألا سيئرلا يلاعم ىلإ انبتكف ،عوضوملل              

ريياـعملا هيف انحرش رخآو       )ةينالع انومكاح وأ ،ةملاظ تادهعت نود نم انحارس        ةيعرشـلا  ، 
. تاـمكاحملا ةينالع موهفم نع وهو ه      ١٢/٨/١٤٢٥خيراتب ،تاسلجلا ةينالع موهفمل ةيلودلاو      

زـيزعت يف ىلوألا ةوطخلا يه تامكاحملا ةينالع هزجوم يذلا ه           ٢٣/٨/١٤٢٥خيراتب ًاريخأو   
  ). ءاضقلا لالقتسا

ةـعبارلا ةسلجلا ءانثأ نامثعلا دوعس يضاقلا نم عقو ام نإ             )ب( خيراـتب  ) ةـضرتفملا ( 
ةيلكشـلا تاءارـجإلا يـف ىـتح ،فاصـنإلا راـظتنا نـم سأـين انلعج ه                  ٢٣/٨/١٤٢٥
ةـلهاجتم ،ةـينالعلا موهفم ىلع فافتلا نم ةئيهلا هتلعف ام زواجت يضاقلا نإ ثيح               .ةمكاحملل

نأ ةـئيهلا تدارأ يـتلا ،روهمجلاو ةفاحصلا روضح وهو يلودلاو يعرشلا ةينالعلا رايعم               
ناـمثعلا دوعس يضاقلا زواجتو ،لقتعم لكل نيبيرق روضح ى          لع اهرصقب اهنومضم فرحت   

ىـلع اـنرابجإل يداـملا فـنعلا مادختساب دونجلا رمأف نارخآلا ناوضعلا هرقأو هتايحالص               
  . لعفل مالكلا ىلع انربجت ةادأ كلمي ناك ولو ،ةسلجلا روضح

ةـينيدلا م   هتـلا ىتشـب اـنتمرج يتلا ،ماهتالا ةركذم ولتي نأ ماعلا يعدملل ةئيهلا تحاتأ              
لاـجر هـيف روـهمج ىـلع ةركذملا تيلتو ،تابوقعلا ىصقأب ةبلاطم ،ةيسايسلاو ةيملعلاو               

،   . ةيملاعلا ءابنألا تالاكو وبودنمو ،مالعإلاو ةيلحملا ةفاحصلا   ًاـنلع اـنمهتي نأ هل حيتت فيكف
  ؟كلذ ءارو اذام ،ًارس انعافد نوكي نأ ىلع انربجتو 

دص يتلا تافرصتلا طبر نم دبال      )ج(             ، أدـبملا اذـه نيبتي يكل اهضعب عم ةئيهلا نم تر
  : يلي ام لالخ نم

عافدلاب نوموقي امدنع نيمهتملا ىلع اهمرحتو ،ماعلا يعدملل ةينالعلا حيتت-١   .  
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مـلع نود نـمو ،ةـمكاحملا دعوم نم تاعاس لبق ،ليللا نم رخأتم تقو يف انغلبت                -٢   
، ) ةيروص(ةمكاحم لثمت يكل ،نيماحملا    . ةقيقحلا) ةيرس(ةينالعلا

يـف هللا دوهـش روـهمجلا نأ وه يعرش رايعم هل يذلا ،ةينالعلا موهفم ىلع فتلت        -٣  
طبضـي دـيدحت ةيلودلا ريياعملا يف ءاج دقو ،ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق امك ،هضرأ                 

نوـكت   ال يأ روـهمجلاو مالعإلاو ةفاحصلا روضح اهيف حاتي يتلا يه اهنأب ةينالعلا موهفم               
نبا وأ مهتملا ةجوز    روضحب ةـئيهلا وضـع ناـمثعلا دوعـس يـضاقلا مهوتي امك هيخأ وأ          ه   
  . ةيئاضقلا

ثـيح ،نامثعلا دوعس يضاقلا نم ردص ام ،ةيرسلا ةمكاحملا ئواسم ىلع ليلد ربكأ نإ               
يلي ام اهنمويعيبطلا يضاقلا ةمس نع اهب جرخ ،ةديدع تافرصت فرصت  :  

ةعاق ىلإ لوخدلا ىلع انربجأ امدنع        )أ( قـح ةينالعلا نأب ةئيهلا عانقإ انلواحو ،ةمكاحملا         
نأ هـقح نم نأ انل ركذ ،ةعاقلا ىلإ لوخدلا انضفر امدنعو ،ةظلغو ةنوشخب كلذ ضفرف ،انل                 
ةـينوناقلا قرطلاـب غالبإلاـب رصـحنت هـتفيظو نأ هل انيبف ،ًارسقو ًافنع روضحلاب انمزلي                 

ًاـمكح ردصي نأ هقح نمو ،لبقن وأ         ةيرسلا ةمكاحملا ضفرن نأ انقح نمو ،اهيلع فراعتملا         
رمأـف ،ةيرسلا ةمكاحملا ىلع انرابجإل يداملا فنعلا مادختسا هقح نم نأ ركذ هنكلو ،ًايبايغ               

نـم فـنعلا لان دقو ،ًاديدش ًاعفد ةمكحملا دونج انعفدف ،اندض يند             بلا فنعلا مادختساب دونجلا   
روسـكلا نـم هتمال   ـس نـم دـكأتلل ةـيبط تاصوحف ءارجإل انضعب رطضا ىتح انداسجأ            

  . ضوضرلاو
هنأ انل ركذ امدنع ،يضاقلل يعيبطلا دايحلا نع جرخ كلذ قوفو      )ب(  نجسـلا يف انيقبيس  ( 

هل انركذ كلذلو ،انعوفد عمسي نأ لبق مكحف          )انسوءر يف يذلا بحلا نحطي ىتح      نذإ كـنأ   (، 
  ). ًايضاق ال ًامصخ ترص

ناـك لـه ؟تازواـجتلا هذه ل        ثم يضاقلا نم ردصت له ،ةينالع ةسلجلا تناك ول ىرت         
تءاـج كـلذ لجأ نم      .انتمكاحم ةينالع ىلع انرارصإ الول ،تازواجتلا هذه لثم فشك نكمي         

داـهتجالل هـيف لاجم ال ،ةين   العلا تامكاحملا ةينالعل ددحم موهفم ىلع صنتل ةيلودلا ريياعملا      
تاداسـلا ةلتق    ىتحف. ةيرورض ةين العلا تناك ةيسايس وأ ةماع ةيضقلا تناك املكف ،سيلدتلاو          

  . ةينالع ةمكاحمب اورفظ ،رصم يف
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  ريعز نب ديعس خيشلا روتكدلا ةمكاحم رخآ لاثم 
نينثالا موي زييمتلا ةمكحم تد      دقف   ـل قـفاوملا    ةـيرج ه٦/١/١٤٢٦يأ م ١٤/٢/٢٠٠٥ ـ 

قـفاوملا    ــه ٥/٨/١٤٢٥دحألا موي ةلجعتسملا ةمكحملا يضاق هردصأ نأ قبس يذلا مكحلا             
تبسـلا موـي هـلاقتعا خيراـت نـم تاونس سمخ ريعز نب ديعس               .د نجسب م  ١٩/٩/٢٠٠٤
قفاوملاـه٢٧/٢/١٤٢٥   .م٢٠/٤/٢٠٠٤ 

          ، ةرئادـلا يـف زييمتلا      ةمكحم ةاضق هنيح يف يدشلا دعس يضاقلا هردصأ يذلا مكحلا اذه  
اوضـفر يبهوـلا ناميلس خيشلاو يفيفلا ناميلس خيشلا مه          نمو يضاقلا مكح ةسارد تلوت يتلا     

يـضاقلا ضفر لحم تناك يتلاو ةيرهوجلا تاظحالملا نم ةلمج هيلع ا  ودروأو يضاقلا مكح  
نـم اهيف رظنلل رخآ ضاقل ةيضقلا ةلاحإو مكحلا ضقن دكؤملا نم حبصأ ىتح ،ةرم نم رثكأ                 

مدـعو اهضـفر ىلع رصم يضاقلاو مهتاظحالم ىلع نورصم زييمتلا ةاضق ن             إثيح ديدج   
ناـك يتلاو تاظحالملا هذه ضعب لبقيل      يضاقلا ىلع تسروم اطوغض نأ الإ ،اهل ةباجتسالا         

ىدـل ةمكحملل ريعز نب رضحأ لعفلابو هيلإ تهجو يتلا مهتلا نع ريعز نب              .د لاؤس اهزربأ  
ًاـبلاطم هتلئسأ ىلع ةباجإلا ضفر ريعز نب نأ الإ ،ةلئسألا نم ديدعلا هل هجوو هسفن يضاقلا             

          ، ثيح   هنع عفارتلل ماحم رايتخا يف هقح نم هنيكمت وهو يماظنلا هقحب دـق بـلطلا اذـه ن       إ 
ريعز نبال حامسلا ضفر يضاقلا       ،ريعز نب لاقتعا ذنم ضفرلاب هبوج      ةـجحب ماحم    ليكوتب   

نأ الإ رـمألا لوأ يـف زـييمتلا ةاضق ةظحالم لحم رمألا اذه ناك دقو ،كلذل ةجاحلا مادعنا      
مـكحو  ةـظحالملا هذه نع اولزانتف اضيأ زييمتلا ةاضقل تغلب يضاقلل تغلب يتلا تاهيجوتلا              

ريعز .دىلع   نجس تاونس سمخب     ةاـنق يـف     )ةريزجلا ربنم ( جمانربل هب ىلدأ يذلا ثيدحلل     ًا 
يـضاقلا ح          ىلإ ةفاضإ ةيئاضفلا ةريزجلا        رص امك سانلا مهتال رومأ يف دجاسملا يف ثدحتلا

  .همكح قوطنم يف كلذب
  

هللا بزح نم     ةعيشلا نيضراعملا نم ةعبرأ مادعإ     يـعجر رثأب    ١٩٨٩زاجحلا   - 
  ءاملعلا رابك ةئيه اهتردصأ يتلا ةبارحلا ىوتفل

تردص   ءاـملعلا رابك ةئيه سلجم     ىوتف بسح باهرإلل ةظّلغملا ةبوقعلا دامتعا       بىوتف    
هـترود يـف     ٢٤/٨/١٩٨٨قـفاوملا ه    ١١/١/١٤٠٩خيراـتب ) ١٤٨( مقر ةبارحلا ىوتف يف       

لا ةنيدم يف    حلاص نب زيزعلادبع ةسائرب ةدقعنملا نيثالثلاو ةيناثلا       يـف  ) ةيدوعسـلا (فئاـط    
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ىلإ   ٢٠نم ةرتفلا    سطسغأ   ٢٤  رـبتعت ةيمالـسإلا ةعيرشـلا نأب اهيف اودكأ يتلاو          . ١٩٨٨ 
ىـلإ ًادانتـسا ،هقلخو هلوسرو هللا دض برح هنأل ضرألا يف ًاداسفو ًايغبو ًاناودع باهرإلا                

       { : ةميركلا ةيآلا    هَلو سرو  هّللا   نو  بِرا حي  ني  ذَّلا ءا ز ج ا  نَأ ا        مَّنِإ  دا  سـَف ِض  رَألا يـ ف نوع سـ يو
يـ                   ف يزخ م هَل   كِلَذ ِض  رَألا  ن م ْا  وَفن  ي وأ   فال خ ن م م  هُل ج رَأ و  مِهي د يَأ   عَّطَقُت وأ ْاو بَّل ص ي وأ ْاوُلَّتَق ي

  مي ظع  باَذ ع ةر خآلا ي ف م هَل  و ا يْن    ).٣٣: ةدئاملا(} دلا
بـهذ ثداوـح ةدـع عوقو دعبو ةئيهلا سلجم نإ           : " سلجملا رار ق صن يف ءاج دقو      

اـهب ماق ةماعلا تآشنملاو تاكلتمملاو لاومألا اهببسب تفلتو ءايربألا سانلا نم ريثكلا اهتيحض      
ةيدوعسـلا ةيبرعلا ةكلمملا نأ امبو ةضيرملا سوفنلا يوذ نم هيدقاف وأ ناميإلا فاعض ضعب       

رـيرقت يـف رظنلا ةرورض سلجملا يأر دقف لامعألا          هذه عوقول ةضرع نادلبلا نم اهريغك       
عرشـلا ماكحأ نأ نم ملعلا لهأ هركذ امم ًاقالطناو          . ًايبيرخت ًالمع بكتري نمل ةعدار ةبوقع     

سفنـلاو نيدلا   : يه يتلاو سمخلا تارورضلا ةيامح بوجو ىلع ةلمجلا ثيح نم رودت امنإ           
نـم ةـلاح ءوشنو ماعلا نمألاب ل        الخإ نم لامعألا كلت هببست امو ،لاملاو لقعلاو ضرعلاو        

  : سلجملا ررق دقف بارطضالاو ىضوفلا
تاـكلتمملاو سـفنألا ىلع ءادتعالاو داسفإلاو بيرختلا لامعأب ماق هنأ ًاعرش تبث نم                

روسـجلاو عناصـملاو تايفشتسملاو سرادملاو دجاسملاو نكاسملا فسنك ةماعلا وأ ةصاخلا            
اـهفطخ وأ تارئاـطلا فسـن وأ لورتبلا بيبانأك ةم           اعلا دراوملاو هايملاو ةحلسألا نزاخمو    

  .لتقلا هتبوقع نإف كلذ وحنو
تاـئيهو مكاحملا نم ةمزاللا ةيتوبثلا تاءارجإلا لامكتسا ةرورض ىلع سلجملا دكؤي              

نـم دالبـلا هـيلع امل                   ءارجإو سفنألل ًاطايتحاو ةمذلل ةءارب ىلعألا ءاضقلا سلجمو زييمتلا
ا تاءارجإلاعيمجبديقتلا    ".مئارجلا توبثل ًاعرش ةمزالل 
ةـعومجم   ترصاح١٩٨٨سطسغأ نم لوألا قفاوملا     ـه   ١٤٠٨ةجحلا يذ   /١٨يف  و    

ةعيشـلا نابشـلا نم ةعبرأ      فيطقلاةنيدمب  تايانب  لا ىدحإيف نمألا تاوق نم ةريبك       اوـبلطو      
دعب مالستسالا مهنم  هلاـقتعا           متـف ،قناـخلا زاـغلاو عومدـلل ليسملا زاغلا مهيلع قلطأ نأ م  

 . نجسلا ىلإ مهدايتقاو

ضاـيرلا يـف رياـحلا نجـس نيب نيلماك نيرهش ةدم نجسلا يف               ةعبرألا نابشلا يقب      
     ، رفص   ١٩خيراتب  ومامدلاب ةماعلا ثحابملا نجسو  ١٩٨٨ربوـتكأ نم لوألا قفاوملا ه       ١٤٠٩ 
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، جاجحلا يلع رهزأىلع مكح    صورقلا يلع دمحمو ،قلعلا ديمحلا دبع دلاخو هللادـبع يلع  و، 
ثـيح يـعجر رثأبو ةبارحلا ىوتف ىلع           مادعإلاب متاخل   ا   تردـص ىوـتفلا ن     إءانب فيسلاب
قفاوملا   ـه١١/١/١٤٠٩خيراتب ةـثالثب نابشـلا ءالؤـه لاـقتعا دـعب يأ            ٢٤/٨/١٩٨٨    
  .ًاموي نيرشعو

  
  ءاضقلا لالقتساب ةبلاطملا يف ةاضقلا رود  
ي امم نإفيلعفلا مهلالقتسال لمعلا يف ةاضقلا رود امأو        رود يأ دـجوي ال هـنأ هل فسؤ    

ةـيذيفنتلا ةطلسلاو ةيئاضقلا ةطلسلا نيب راوح ىتح الو ةنشاخم الو مادص الف      كلذ يف ةاضقلل    
لاـجر نيـب فلاـحتلا ةدعاق ىلع يتأي ىلوألا ىلع ةريخألا نم قبطم لماك مات ءاوتحا لب                  

ةمكاحلا ةرسألا نم ةطلسلا لاجرو     _مهنم ءزج ةاضقلاو  _نيدلا   ـعج اـم اذهو     ،  ةـموكحلا ل    
سـلجم ءاضـعأ ةشقانم لعلو       ،ةيئاضقلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلل اهعالتباو اهلوغت يف لحفتست        

صاصـتخا مدـع تـنلعأ سـلجملا ةسائر ن     إثيح كلذ دكؤي ةرايسلل ةأرملا ةدايقل ىروشلا   
راـبك ةـئيه نـم ةرايسلل ةأرملا ةدايق مرحت ىوتف رودص دعب ةلأسملا هذه ةشقانمل سلجملا                 

  .كلملا اهءاضعأ نيعي يتلا ءاملعلا
نونوكي ةيذيفنتلا ةطلسلا ءاضعأ      نإ لب  حالـصإب قـلعتي اـميف ةاضقلا راسي ىلع         ًانايحأ   

يـف ةيصـخشلا لاوحألا يضاق لمعل ةيذيفنتلا ةحئاللا ةشقانم ةودن           يف  لعلو يئاضقلا ماظنلا    
مكاـحملا ءاـسؤر ضعب ضفر ثيح كلذ ىلع لدي ام            ٢٨/٣/٢٠٠٦يف ةيرفعجلا ةمكحملا      

نـم اـهنم ةعساتلا ةداملا يف تبلس يتلا ةحئاللا هذه ماكحأ ليدعت ةيقرشلا ةقطنملا يف ةما                 علا
قالـطلاو جاوزـلا تالماـعم قـيثوتل ًافظوم هتلعجو تاعازنلا يف رظنلا ةيحالص يضاقلا               

رادـصإ دصـقب ةحئاللا هذه ءاغلإ نم عنام لدعلا ريزو ىدل نكي مل يذلا تقولا يف     .اهريغو  
ةلادعرثكأ ةديدج ةحئال  .  
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  هلالقتساو ءاضقلا حالصإب ةبلاطملا دوهجلا
ةيلاتلا تاردابملا ركذن نأ نكمي  :  
  ةحيصنلا ةركذم: ىلوألا

ىوـتف رادصإب ءاملعلا رابك ةئيه اهل تدصت يتلاو          ١٩٩٢وينوي يف دهف كلملل تمدق يتلا       
هذـه تـلوأ    دـقو اهيردصم اياون يف تككشو ةركذملا اهيف تدقتنا هتاذ ماعلا نم ربمتبس يف               

 اـهيف ءاـج اـم زربأ لعلو هلالقتساو        ءاضقلا  حالصإب قلعتي ا    ميف ليلقلاب سيل ًازيح ةركذملا    
مازـلإو   )١١(عازـنلا يـف ةرظانلا تاهجلا فالتخاب ءاضقلا يف ةيجاودزا دوجو نع ثيدحلا              ،

ةيعرشـلا مكاحملا راقتفا   و ،)١٢(ءاضقلا لالقتسا نم فعضت تاميلعتو ةمظنأب يعرشلا ءاضقلا       
نـم اـهريغب ةنراقم اهتءافكو اهئادأ ىوتسم نم عفرت يتلا تاناكمإلل قطانملا نم ريثك               يف  
ةـيعطقلا ةفـص تبسـتكا يـتلا ةيئاضـقلا ماكحألا ذافنإ يف ظوحلملا ريخأتلا               ، و تاعاطقلا

نـم ةرداصـلا كلذـكو       ،اهتارارق وأ ةلودلا ةزهجأ ضعب دض ملاظملا ناويد نم ةرداصلاو           
راـبك ضـعب وأ ةـلودلا ةزهجأـب ماكحألا هذه تقلعت ام اذإ اهل               هأل قوقحلا ةداعإب مكاحملا   

   .اهيف نيذفنتملا
امب ةركذملا تحصن لاوحألا هذهل احالصإو    :يلي 
يضاقتلا ةهج ديحوت     :الوأ ءاغلإ   ربع  ةزهجأـب يئاضـقلا صاصتخالا تاذ ناجللا        عيمج   

يـساسألا ماـظنلاب ءا     ج امل يروفلا ذافنإلا    و .ةيعرشلا مكاحملا ىلإ اهتايحالص ةلاحإو ةلودلا     
مئارجلاو عازنلا عاونأ   عيمجبةصتخم ةيعرشلا مكاحملا لعجب      ناوـيد صاصـتخا رصـق       و . 

مهتايحالـص نـع ةـمجانلا اـهيف نيفظوـملا وأ ةلودلا دض عفرت يتلا اياضقلا ىلع ملاظملا         
يدـعتو ،ةيعرشلا مكاحملا ىلإ ةيبيدأتلاو ةيئازجلا هتاصاصتخا        عيمجةلاحإو ةلودلاب مهتيالوو     ل  

ةعيرشـلل الإ ناطلـس هئاضق ىلع نوكي         الأبيساسألا ماظنلا يف ءاج ام قفاوي ثيحب هماظن           
  .ةيمالسإلا

قوـقحلا ةـيامحو هماكحأ ذافنإ ةعرس نامضو ءاضقلا لالقتسا نامضو قيقحتل            : ايناث  
ةيلاتلا تاحارتقالاةركذملا تمدق  :  

ميدقت نود لوحت يتلا دويقلا عيمج عفر         -١ اضقلا عاونأ  عيمج  ةيعرشـلا مكاـحملا ىلإ اي       
  .اهريغ وأ ةلودلا هيلع يعدملا ناك ءاوس
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سـلجم وأ ءاـملعلا راـبك ةئيه نم لكشت ةنجل لبق نم تاميلعتلاو ةمظنألا ةعجارم                 -٢  
رـظن يف يعرشلا ءاضقلا ةيحالص نم دحت يتلا تاميلعتلا عيمج ءاغلإ فدهب ىلعألا ءاضقلا               

  .اياضقلا عاونأ ضعب
ماظن ةعجارم    -٣ ءاـج ام عم قيلي امب هتغايص ةداعإو ءاضقلل يرادإلا ماظنلاو            ،ءاضقلا   

  .ةاضقلا ةيلالقتسا نم يساسألا ماظنلا يف
ءاضقلل ةهجوملا تاميلعتلا رادصإ رصح -٤   .ىلعألاءاضقلا سلجمب  
ءاضـقلا لالقتسا ظفح نم سلجملا نكمي امب ىلعألا ءاضقلا سلجم تايحالص زيزعت              -٥  

  :يليامب كلذو 
ضرعي نأ    -أ   قـفرمب قـلعتت يـتلا حئاوللاو ةمظنألا ىلعألا ءاضقلا سلجم ىلع             

ةيحالـص سـلجملا لوـخي نأ وأ سلجملا ةيصوت اهيف يعاري ن             أو اهرارقإ لبق ءاضقلا   
  .ءاضقلا لامعأب ةقالعلا تاذ ةمظنألا رادصإ

،               -ب ءاـملعلا رابك ةئيه وأ هسفن سلجملا لبق نم سلجملا ةيوضعل حيشرتلا نوكي نأ  
دعاقتلا نس غولب وأ يعرش ببسل الإ هنييعت ىرجنم ىفعي الأو  .  

ةيئاضـقلا ماـكحألا ذافنإ نأشب ةلودلا تاهج ةبطاخم ةيحالص سلجملا لوخي نأ              -ج  
ءادـبإو  ،هرجز يف رظنلل ءاضقلا ىلإ هتلاحإو اهذافنإ مدع يف ببستي نم ةلءاسمو ةيعطقلا   

ىـلع يدـعتلا وأ      ءاضـقلا لامعأ ةلقرع ىلإ يدؤت دق يتلا تافرصتلا نع تاظحالملا            
  .ءاضقلا لالقتسا

ةـسارد ةمهم ىلوتيو ىلعألا ءاضقلا سلجمب طبتري يئاضق يملع سلجم ليكشت             -د  
  .ةيئاضقلا ةمظنألا
ءادأ ىوتسـم عـفرو      ،درـجتلاو لدـعلا قيقحت وحن مهبجاوب ةاضقلا مايق نامضل         : اثلاث  

حصن،مهلامعأ يلي امبةركذملا ت   :  
ىلع صني نأب ءاضقلا ماظن ليدعت        -١ ببسـل الإ دعاقتلا نس غلبي مل ضاق يأ لزع مدع            

مـهب طاـني نيذـلا ةاضـقلا عاـمجإبو ةيئاضق ةهج نم لزعلا رارق نوكيو       ،بجوم يعرش   
  .لزعلل ةبجوملا ةيعرشلا ةلدألل انيبمو اببسم رارقلا نوكيو ،لزعلا وأ ءافعإلا ةيحالص
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نت لوصأو ماكحألا دعاوق اهيف نيبت ةاضقلل ةيعرش تارود داجيإ          -٢ ماـكحألا ةلدأو اهليز     
ىوتسـملا عـفر فدهب كلذو اهتلدأ ةنراقمو ةفلتخملا ةيمالسإلا ةيهقفلا بهاذملا ىدل ةيعرشلا             

  .ةاضقلليهقفلا 
ةـيئانج اياضقلا عاونأب صتخت ةيئاضق سلاجم ةيعرشلا مكاحملا نمض لكشي نأ            -٣ وأ  ،   

رـيغ وأ يراـجتلا شغلا      تافلاخمو رورملاك ةبسحلا اياضق وأ ،ةيرادإ وأ ،ةيلامع وأ ةيراجت           
مهيـف رفاوتت نيذلاو ةيعرشلا مكاحملاب نييعرشلا ةاضقلا نم سلاجملا هذه ةاضق نوكيو ،كلذ              

  .اياضقلا هذه عاونأ بساني امب عالطالاو تاردقلا
ةـينفلا فراعملاب صاصتخالا يوذ نيراشتسملا نم ددعب ةيعرشلا مكاحملا ميعدت متي             -٤  

  .كلذ ةجاحلا تضتقا ام اذإ ةاضقللةربخلا ميدقت ل ةيرادإلاو ةيسدنهلاو ةيملعلاو
عالـطالا ةدايزل يعرشلا يأرلا لدابت اهلالخ نم متيو ةاضقلل ةيرود تاعامتجا دقع              -٥  

  .داهتجالا صيحمتو ةطاحإلاو
ةكلمملا مكاحم نم ةرداصلا ةيئاضقلا ماكحألا عمج-٦  .  
طت ققحي ام مدقت لدعلا ةرازو يف ءاضقلاب ةصاخ ةلجم ءاشنإ-٧   .ءاضقلا تايناكمإ ريو 
رـهظت يعرشـلا رظنلا قفو دابعلا قوقح نامضو ةفاكلا ىلع عرشلا ةنميه طسبل             : اعبار

  :يلي ام ذافنإ ىلإ ةجاحلا
يـف اـهيلإ عـجري ةيعرش ةيروتسد ةمكحم ةباثمب نوكت ،ايلع ةيعرش ةمكحم ءاشنإ                -١  

نـم نوـكي ثـيحب ،ةل       ودلاو ةمألا ىلع هتدايسو عرشلا ةنميه نمضي ام لكو ةيلكلا اياضقلا          
تاـميلعتلاو حئاوـللاو ةمظنألا يف ةيعرشلا تافلاخملا نأشب يواعدلا يف رظنلا            : اهتايحالص

يـساسألا ماظنلا داوم ريسفتو ةلودلا ةزهجأ لامعأ يف عرشلل ةفلاخملا تايدعتلاو تازواجتلاو      
  .يروتسدلا ءاضقلا لامعأ نم دعي امم كلذ وحنو ةمظنألا صوصنو

مكاـحملا نمـض ةيئاضـق سلاجم صصخت نأ بجي ،ةعامجلا قحب ر           ضي ام ةلاز  إل -٢
تاـبجاولا كرـت تافلاخم وحنو     ،يراجتلا شغلا تافلاخمو رورملاك ةبسحلا اياضقل ةيعرشلا        

رـمألا ةـئيه باوـن مـهب طبترـي ن        أو نييعرشلا ةاضقلا نم فاك ددع هل      لعجيو ةيعرشلا   
ةرـشابم اياضقلا عفرت ثيحب  ةيرادإلا       ال  ةيذيفنتلا ةيحانلا نم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب          

  .اهيف مكحلل ةبسحلا اياضقب نيصتخملا ةيعرشلا ةمكحملا ةاضق ىلإ ةئيهلا نم
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تازواـجتلا عـنمو سانلا قوقح ظفحو ةسارح نم يعرشلا ءاضقلا نيكمتو نامضل              -٣  
ةطرشـلا لاـجر ىلع يعرشلا ءاضقلا ةنميه طسبت نأ بجي ،ةيعرشلا ناسنإلا قوقح ىلع               

نجسـلا ماـكحأ رادـصإ تارارق رصحت نأب كلذو           ،مهمكح يف نمو تائيهلا باونو    نمألاو    
رادـهإ هـيلع بـترتي لمعب مايقلا وأ لزانملا لوخد كلذكو ةليلو اموي زواجتت ةدمل فيقوتلا      و

وأ ةـئيهلا لاـجر وأ يئاـنجلا طبضلا ةزهجأ لبق نم اعرش ةررقملا ناسنإلا قوقح نم قح                  
كـلذ لك اقلطم عنمي ن      أو. كلذب يعرش ضاق نم اهب مك     ح رودص ىلع نيذفنتملا نم مهريغ     

  .يعرشلا ءاضقلا مكحب الإ
   هلبقتسمو نطولا رضاحل ةيؤر ةقيثو: ةيناثلا

اهعقو   ةقيثو يهو    تاءاـمتنالاو حئارشـلا فلتخم نولثمي ةكلمملا يفقثم ةبخن نم           ١٠٤   
دقو ٢٠٠٢سطسغأ يف ةقيثولا هذه تعضو دقو قطانملاو ةيسايسلاو ةيفاقثلا           دـبع كلملل تم     

اهيف درو دقو٢٠٠٣رياني يف كاذنآ دهعلا يلو هللا    :  
الإ ًاـيلمع قـقحتي ال يذلاو ،ًايرظن ررقملا ،ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا أدبم ىلع ديكأتلا                 

ىـلع اهفارشإب ،اهتايحالص عيسوتك     . لالقتسالا أدبم ذيفنتل ،اهذاختا بجاولا تانامضلا رفاوتب      
ىـلع اهفارـشإو ،تارازولا ضعب يف ةيئاضقلا هبش ناجللاك ،يئانثت       سالا ءاضقلا عاونأ عيمج   

ةطلـس تـحت ًاضـيأ ماـعلا ءاعدالا ةئيه عضوو ،نيجاسملا عاضوأو نيمهتملا عم قيقحتلا                
لالقتـسا نـم دـحت يـتلا تالخدتلاو صوصنلا ةلازإو ،هتباقر وأ ءاضقلل ىلعألا سلجملا                

ىدـل ،هـماكحأ ذـيفنت ةـعباتمل ةيلآ عض          وو ،ةاضقلا ةناصح نم دحت وأ ،هتيلاعف وأ ءاضقلا        
،     . هماكحأ مارتحاو هتبيه لفكي امب ،ةيذيفنتلا ةطلسلا    اهدـيحوتو ماـكحألا نيودـتب عارـسإلاو

عيـسوتو  . ماكحألا قيبطت  يف طابضنالاو ةاواسملاو لدعلا نمضي كلذ نأل ،تاريزعتلا نينقتو    
مـهلعجي اـمب ،مهتيلوـت لبق       ةاضقلا دادعإ جمارب قيمعتو عيسوتو      . زييمتلا ةمكحم تايحالص  

  .ةدجتسملا ةلخادتملا تالكشملل ةيلمع لولحداجيإ ىلع ةردق رثكأ 
   ةيروتسدلا ةيكلملاب ىمست ام وأ يروتسدلا حالصإلا ةقيثو: ةثلاثلا
اهيلع عقو    دقو قالطإـك ةـماع ةـبلاطم تنمضـتو ةفلتخملا تارايتلا يلثمم نم             ١١٦   

لالقتـساو ىروشـلا سـلجم باختناو تاطلسلا ن    يب لصفلاو ميظنتلا ةيرحو ةماعلا تايرحلا    
               ، ةيروتـسد ةـيكلم ىـلإ مكحلا ماظن ريوطتب اهتامازتلا ةموكحلا نالعإب تبلاط دقو ،ءاضقلا

ماـع لالـخ يبعشلا ءاتفتسالل حرطي ةكلم        ملل مئاد روتسد دادعإل ةلقتسم ةينطو ةئيه ليكشتو       
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لالقتـسا عوـضومب قـلعتي اـميفو         .ماوعأ ةثالث زواجتت ال ةيلاقتنا ةرتف لالخ هقيبطت أدبيو          
ةقيثولا   تنمضتءاضقلا   ةرورـض  م٢٠٠٣/سراـم /١٦ضاـيرلا يف تردص يتل      ا  يعسـلا      

يـف اميس الو ،هتهازنو هدايح نمضت ،لكايهو تاءارجإ ربع ،ءاضقلا لالقتسا زيزعتل ثيثحلا   
            ، ةعرـسو  اهنالعإو اهديحوتو ةيئاضقلا دعاوقلا ديدحتو ،اهيف افرط ةلودلا نوكت يتلا اياضقلا

              ، اـيلع ةيعرـش ةيروتسد ةمكحم ءاشنإو ،مكاحملا ماكحأل يروفلا ذيفنتلاو ،اياضقلا يف تبلا
  . اهيف نوعطلا يقلتلو اهريسفتلو ةمظنألا ةيعورشمل اعجرم نوكت

لئاـسو رـبع فالآلا اهديأ ةركذم ةيصخش         ١٠٠٠عقو ةثالثلا نييحالصإلا لاقتعا دعبو        
    ، ءاضـقلا ماـظن ةـلادع نمضـت تاءارجإب هيف اوبلاطو            ءاضقلا ةيدايحب اهيف اوككش مالعإلا  

يـلي ام رمألا اذه لوح هللادبع كلملا ىلإ ةثالثلا نييحالصإلا باطخ يف درو دقف               .هلالقتساو   :
اـنلاقتعا دعب مالعإلا لئاسو ربع فالآلا اهديأو ،ةيصخش فلأ اهعفر يتلا اياضقلا ىدحإ نإ               "

ةـيدايحب نوككشـي مـهنأ يه نولقتعملا يندمل         ا عمتجملاو يروتسدلا حالصإلا ةاعد اهب مهتا      
ىـلع اوـنهرب دق انتمكاحم لالخ نم مهسفنأب ةاضقلا نأ ىلع ليلد انل ثدح ام نإو ،ءاضقلا                  

ماـظن حالصإب مهتبلاطم وه ،ةيساسألا نيلقتعملا ةمهت نإ         . زيزعتلا ىلإ ءاضقلا لالقتسا ةجاح    
 ، هلالقتساو ءاضقلاماظن ةلادع نمضت تاءارجإب نوبلاطي ًاضيأوهسفن مكحلا  .  

  
  ةصالخلا

ةطلسـلل ةلماكلا ةرطيسلا لظ يف ةاضقلاو ءاضقلل لالقتسا دوجو روصتن نأ نكمي ال هنإ               
تاطلسـلا عـيمجل كـلملا ةـيعجرمب ةلثمتملاو ،ةيئاضقلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا ىلع ةيذيفنتلا        

يـف لدـعلا ريز   و لخدت ىلإ ةفاضإ ،مهلزعو ةيئاضقلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا ءاضعأل هنييعتو      
ىـلع ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا مدع ساكعنا نأ امك ،اهريغو ةزاجإلاو بدنلاب ةاضقلا نوئش              
رـقتفت يتلاو ةلداعلا ريغ تامكاحملا نم نيبتي اذهو ةروطخلا يف ةياغ ناسنإلا قوقح عاضوأ          

ةـلادعلا قي   قحتل ةيفاكلا تانامضلا اهيف رفوتت ال ثيح ،تامكاحملا ةلادعل ةيلودلا ريياعملا ىلإ           
تاـمكاحملا يـف تاذـلابو اهيف ًافرط ةينمألا اهتزهجأو ةلودلا نوكت يتلا اياضقلا يف ةصاخ              

ال تامكاحملل ةينوناقلا تاءارجإلا نأ امك ،ينمألاو يسايسلا عباطلا تاذ     اـهيف ةـلادعلا رفوت   ت 
يـف ةيفافشـلاو    ةـينالعلا ةـهجل ًاصوصخ ،يئازجلاو يندملا عباطلا تاذ اياضقلا يف ىتح              

ةروصب هرودب مايقلل هليعفتوهتنايصو عافدلا قح ةهجلو تامكاحملا    .ةيقيقح 



 -٦٥٥-

  شماوهلا
  

ةيئاضقلا ةطلسلا  -:نم ةلودلا يف تاطلسلا نوكتت     ٤٤ةداملا   .١ ةطلسـلا   -.    
ةيميظنتلا ةطلسلا  -. ةيذيفنتلا اـقفو اهفئاظو    ءادأيف تاطلسلا هذه نواعتتو     .    

م وه كلملاوةمظنألانم هريغو ماظنلا اذهل     .تاطلسلا هذه عجر 
ءارزولاو ءارزولا سلجم سيئر باون كلملا نيعي         -أ  ٥٧ةداملا   .٢  ءاضعألا 

يكلمرمأبمهيفعيو ءارزولا سلجمب   . 
ءارزولا سلجم سيئر باون ربتعي     -ب   ءارزولا سلجمب ءاضعألاءارزولاو  ..    
ةعيرشـلا قـيبطت نع كلملا        مامأنماضتلاب نيلو   ئسم  ةـمظنألاو  ةيمالـسإلا  
  .ةلودلل ةماعلا ةسايسلاو
ءارزولا سلجم لح كلملل -ج  هنيوكتةداعإو   .  

يـف نمو   .. ءارزولا باونو ءارزولا ةبترم يف نم كلملا نيعي        ٥٨ةداملا   .٣
هـنيبي اـمل اـقفو كلذو ،يكلم         رمأبمهبصانم نم مهيفعيو ،ةزاتمملا ةبترملا        

 .ماظنلا
سـلجم سيـئر    ماـمأ نيلو  ئسم ةلقتسملا حلاصملا ءاسؤرو ءارزولا ربتعيو        

  .اهنوسأرييتلا حلاصملاو تارازولا نع ءارزولا 
 . ءاضقلل ىلعألا سلجملا ىلإ مسالا ريغت .٤
مكحلا ردصأ يذلا يضاقلا عالطا دعب : ةئاملا دعب نونامثلاو ةيداحلا ةداملا  .٥

نم مكحلا يف رظنلا ديعي نأ هل زوجي ضارتعالا ةركذم ىلع هيلع ضرتعملا             
نم ضارتعالا اهيلع ينب يتلا هوجولا ةيحان        دـكؤي نأ هـيلعو      .ةعفارم ريغ  

طبـض ةروـص عـم هعفريف همكح دكأ اذإف ،هل رهظي امبسح هلدعي وأ همكح           
لدـعملا مكحلا غلبيف هلدع اذإ امأ        ،زييمتلا ةمكحم ىلإ قاروألا لماكو ةيضقلا       

ةداتعملا تاءارجإلا ةلاحلا هذه يف هيلع يرستو،موصخلل  .  
ىلع تاظوحلم زييمتلا ةمكحمل رهظ اذ      إ :ةئاملا دعب نونامثلاو ةعباسلا ةداملا      

تاظوحلمب عنتقي مل اذإف يضاقلا ىلإ هلسرتو كلذب ًارارق دعت نأ اهيلعف مكحلا             
طبضـلا رتفد يف كلذ نودي نأ دعب هرظن ةهجوب اهتباجإ هيلعف زييمتلا ةمكحم              
رـتفد يف كلذ تبثيو مهلاوقأ عمسيو موصخلا ىلع اهضرعيف اهب عنتقا اذإ امأ              

مكحلل ًاليدعت نمضت اذإ زييمتلل ًاعضاخ اذه همكح نوكيو اهيف مك           حي مث طبضلا  
  .قباسلا
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اـهعانتقا لاـح يف زييمتلا ةمكحم ىلع        : ةئاملا دعب نونامثلاو ةنماثلا ةداملا      
اـهعانتقا مدـع لاـح يفو       ،مكحلا قدصت نأ اهتاظوحلم نع يضاقلا ةباجإب        

عـم لاحلا بس    حب هضعب وأ هلك مكحلا ضقنت نأ اهلف هيأرب يضاقلا كسمتو          
  .رخآ ضاق ىلإ ةيضقلا ةلاحإو دنتسملا ركذ

ةيضـقلا فورظ تعدتساو مكحلل ًاحلاص هتلاحب عوضوملا ناك اذإ كلذ عمو            
اهيلع بجو ةيناثلا ةرملل ضقنلا ناك اذإف .هيف مكحت نأ اهل زاج ءارجإلا ةعرس     

روضحب اهمكح متي نأ بجي اهيف مكحت لاح لك يفو           ،عوضوملا يف مكحت نأ     
مكح نوكيو،مهلاوقأ عامسو موصخلا   .ةيرثكألاب وأ عامجإلاب ًايعطق اه 
هيلع ضرتعملا مكحلا ردصأ نم رظن  :ةئاملا دعب نوعستلاو ةعباسلا ةداملا .٦ ي

رـيغ نـم ضارتعالا اهيلع ينب يتلا هوجولا ةيحان نم ةيضارتعالا َةحئاللا             
،  مكحلا ليدعت يضتقي ام هل رهظ نإف        · اهل ىضتقم رهظي مل ام ةعفارم      هـل دع

غـلبيف هل         دع اذإ امأ ،زييمتلا ةمكحم ىلإ قاروألا لك عم هعفرو همكح ديأ الإو
ةلاحلا هذه يف هيلع يرستو ،موصخلا يقاب ىلإو ضرتعملا ىلإ ل              دع  ملا مكحلا

 ·ةداتعملا تاءارجإلا
هـيلع موـكحملا ضارتعا زييمتلا ةمكحم تلبق اذإ          :نيتئاملا دعب ةثلاثلا ةداملا   

ًاعوفشـم هتردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ مكحلا ليحت نأ اهيلعف          ًاعوضومو الكش   
زييمتلا ةمكحم اهيلإ تدنتسا يتلا تاظوحلملا ساسأ ىلع رظنلا ةداعإل اهيأرب           

ىـلع مكحلا ليدعت اهيلعف تاظوحلملا هذهب ةمكحملا تعنتقا اذإف          · اهرارق يف 
زـييمتلا  ةمكح  م ةباجإ اهيلعف قباسلا اهمكح ىلع تيقبو عنتقت مل نإف ،اهساسأ          

  ·تاظوحلملا كلت ىلع
ىـلع ةمكحملا ةباجإب زييمتلا ةمكحم تعنتقا اذإ         :نيتئاملا دعب ةسماخلا ةداملا   

مـكحلا ضقنت نأ اهيلعف عنتقت مل اذإف  · مكحلا ىلع قدصت نأ اهيلعف اهتاظوحلم     
لـيحت مث ،دنتسملا ركذ عم  -لاوحألا بسحب-هضعب وأ ،هلك هيلع ضرتعملا        

    ةمكحمل زوجيو  · يعرشلا هجولل ًاقفو اهيف مكحلل اهرظن      نم ريغ ىلإ ىوعدلا
تعدتساو مكحلل ًاحلاص هتلاحب هيلع ضرتعملا مكحلا عوضوم ناك اذإ زييمتلا           

عوـضوملا يف مكحت نأ     -ءارجإلا ةعرس ىوعدلا فورظ      عـيمج يـفو    ·  
روضـحب اـهمكح ردصـُت نأ بجي زييمتلا ةمكحم اهيف مكحت يتلا لاوحألا              

وأ عطقلا وأ مجرلا وأ لتقلاب مكحلا نكي مل ام ،ًايئاهن            اهمكح نوكيو ،موصخلا    
  ·ىلعألا ءاضقلا سلجم ىلإ هعفر مزليف سفنلا نود اميف صاصقلا
،ءر. د .٧ ةرهاـقلا ةيئانجلا ماكحألا بيبست طباوض ديبع فو رـكفلا راد  ،،   
  .٧ ص.٢٠٠٠ ،يبرعلا
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اذإ الإ ،مايأ ةسمخ يضمب فيقوتلا يهتني        :ةئاملا دعب ةرشع ةعبارلا ةداملا     .٨
قاروألا ضرعب موقي نأ اهئاضقنا لبق بجيف فيقوتلا ةدم ديدمت ققحملا ىأر            
ةدم ديدمتب ًارمأ ردصيل ةقطنملاب ماعلا ءاعدالاو قيقحتلا ةئيه عرف سيئر ىلع            

اـموي نيعبرأ ىلع اهعومجم يف ديزت الأ ىلع ،ةبقاعتم ًادد           م وأ ةدم فيقوتلا   
بـلطتت يـتلا تالاحلا يفو      · مهتملا نع جارفإلا وأ ،هيلع ضبقلا خيرات نم       

ردصيل ماعلا ءاعدالاو قيقحتلا ةئيه سيئر ىلإ رمألا عفري لوطأ ةدم فيقوتلا            
ديزي الو   ًاموي نيثالث ىلع اهنم يأ ديزت ال ةبقاعتم ددم وأ ةدمل ديدمتلاب هرمأ              ،

ةرشابم اهدعب نيعتي ،مهتملا ىلع ضبقلا خيرات نم رهشأ ةتس ىلع اهعومجم            
 ·هنع جارفإلا وأ ،ةصتخملا ةمكحملا ىلإ هتلاحإ
وأ ،هـفيقوت وأ ،هشـيتفت وأ ،ناسنإ يأ ىلع ضبقلا زوجي ال        :ةيناثلا ةداملا  .٩

نج سـلا وأ فيقوتلا نوكي الو ،ًاماظن اهيلع صوصنملا لاوحألا يف الإ هنجس      
ةطلسـلا نـم ةددـحملا ةدـمللو اـمهنم لـكل ةصصخملا نكامألا يف الإ                

هضيرعت رظحي امك ،ًايونعم وأ ،ًايدسج هيلع ضوبقملا ءاذيإ رظحيو          ·ةصتخملا
  ·ةماركلل ةنيهملا ةلماعملا وأ ،بيذعتلل

ىلع ضبقلا زوجي ال ،سبلتلا تالاح ريغ يف         :نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا   .١٠
اـمب هتلماعم بجيو ،كلذب ةصتخملا ةطلسلا نم رمأب         الإ هفيقوت وأ ناسنإ يأ      

بابـسأب هراـبخإ بـجيو ،ًايونعم وأ ًايدسج هؤاذيإ زوجي الو ،هتمارك ظفحي              
  ·هغالبإ ىري نمب لاصتالا يف قحلا هل نوكيو ،هفاقيإ

ماـكحألا ضقانت     :اهنم ركذن ةريطخ ةيعرش تافلاخم كلذ نع مجن دقو         .١١
قوقح عايضو ،اهيف ءاضقلا ةهج فالت      خا ببسب ةدحاولا ةيضقلا يف ةرداصلا     

دـيدحت يـف لصاحلا سابتلالل اياضقلا نم ريثك يف عازنلا دمأ ةلاطإو سانلا              
  .ناجللاو ةيعرشلا مكاحملا نيب صاصتخالا ةهج
  :كلذ ةلثمأ نمو .١٢
مدـعب تايدلبلاو ةيلخادلاو تارامإلاك ةيذيفنت تاهج نم ردصت يتلا دويقلا            -أ  

وأ قبسـملا نذإلا طارتـشا وأ اياضقلا نم ع          اونأ يف ةيعرشلا ةمكحملا رظن    
 ةدـيدع كلذ يف ةلثمألاو    . اهيف رظنلا لبق تاهجلا كلت نم ءاضقلا ىلإ ةلاحإلا        

اذإ لاملا تيب ةهجاوم يف تايدلا اياضق لوبق مدعب يعرشلا ءاضقلا مازلإ وحن             
تـناك نـمل طـطخت مل يتلا تاراقعلا قيثوت مدع وحنو ايبنجأ ببستملا ناك      

يـف رظنلا عنم وأ ،ةيورقلاو ةيدلبلا نو        ئشلا ةرازو بلط ىلع ءا    نب مهتزوحب 
بلط دعب الإ دارفإلا راسعإ تابثإ يف رظنلا عنم وأ ،يراجتلا راسعإلا تابثإ             

  .ةلثمأ نم اذه ريغ ىلإ كلذ تارامإلا
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عـنمل يعرشـلا ءاضقلا صاصتخا مدعب ةلودلا تاهج ضعب نم عفدلا             -ب  
ريربت وأ   ،اهيف رداصلا مكحلا ءاغلإل وأ    ةيضقلا يف رظنلا نم يعرشلا ءاضقلا         

اهتبلاطمو ةيعرشلا مكاحملا مامأ لوثملا نع اهضعب عانتماو ،هيلإ ةلاحإلا مدع           
ماـكحأ يـف عـقي ام اريثك اذهو          اهرودص دعب اهنع ةرداصلا ماكحألا ءاغلإب       

ريوزتلاو ةوشرلاب نيمهتم دارفأ ىلع يعرشلا ءاضقلا ماكحأ    درُت ثيح ريزعتلا
  .صاصتخالا مدع ةجحب
نـع ةرداصـلا ميماعتلا نم ريثكب ةيعرشلا مكاحملاو لدعلا ةرازو مازلإ             -ج  

قـلعتت يتلا اياضقلا يف هتيمكاحو هتيلالقتسا ءاضقلا دقف         أامم ةيلخادلا ةرازو    
راـبتعا تاـبثإ نم ةيعرشلا مكاحملا عنمب رداصلا ميمعتلا وحن ميماعتلا كلتب             

ا ماظنلاذافنإيراجت نيدب بلاطملا    .ةيراجتلا ةمكحمل 
ملا يواعدلا رظن نم ةيعرشلا مكاحملل عنملا       -د الإ ةيموكح تاهج ىلع ةماق      

ملاـظملا ناويد وأ مكاحملا ىدل عفرت اياضق يف رظنلا عنمو            .كلذب نذ إلا دعب   
وأ تازاوـجلا ةزـهجأ دض مدقت يتلا يواعدلاك ةدايسلا اياضق نم اهنأ ةجحب          

 .امهريغ وأ ثحابملا
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  السابعالباب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آفاق مستقبلية للقضاء يف العامل العربي
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  نورشعلالصفلا 

  
  
  
  

  التطلع للقضاء الدويل 
  نتيجة عدم فعالية النظم القضائية يف العامل العربي

  
 

                         
          

  

  :ةــمدقم
لطبو ،م٢٠٠٤ماع ربوتكأ نم لوألا     خيراتب   ناـنأ ىفوـك أشـنأ      ،نـمألا سلجم نم ب       ، 

ىـضاقلا ةـسائرب روفراد ىف عاضوألا لوح ة            ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا     يلود قيقحت ةنجل  
نيـمألا ىـلإ تعفرو   ،اهلمع ةنجللا تلمكتسا م  ٢٠٠٥رياني ىفو   . سويساك وينوطنأ ىلاطيالا    

ةيناسـنإلا دـض مئارـج  (نأـب داقتعالل وعدي ام ةمث نأ ىلإ هيف تصلخ ىذلا اهريرقت ماعلا                 
Crimes Against Humanity (و) برح مئارجWar Crimes(     اذـه ىـف تـبكترا دـق  

                                                 
 .نيينادوسلا باتكلا داحتال ماعلا نيمألاو ماحم *
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تصوأو ،ميلقالا  ،   مث نم فلملا ةلاحإب    ،   Referral        نـمألا سـلجم ل ب ق نم ةـمكحملا  ىـلإ    
ة  يلودلا ة  ىاهال ىف ”International Criminal Court “ICCيئانجلا كـلذ ادع ام  يف امأ.  

ازي الف ةـ    (ةـميرج لكشـت عئاـقو ةـمث تناك نإ ام لوح ًامدتحم فالخلا ل                   يعامج ةداـبإ
Genocide ( يأرلا رقتسا ثيح   ،ال مأ يف ،  ةـمكحملا هررـقتل رـمألا اذه كرت ىلع          ،ودبي ام    

ريرقتلا ىصوأ امبسح   ،اهسفنب زيدنام ناوخ كلذب ح     ،   رص امبسحو نيـمألل صاخلا راشتسملا     ،   
ةإلا عنمل ةدحتملا ممألل ماعلا ربمتبس رخاوأ موطرخلل هترايز ىدل ،)١(يعامجلا ةداب   .م٢٠٠٥ 

ماع سرام نم ٣١ خيراتبو ريرقتلا اذه ىلإ دانتسالابو،٢٠٠٥  ىف عضولا نأ رابتعابو ،   
نمألا سلجم ةيؤر بسح،نادوسلا نييلودلا نمألاو مالسلا ديدهت ىف ضام،  سلجملا ردصأ ،   
قاثيم نم عباسلا لصفلا تحت١٥٩٣/مقر هرارق ةدحتملا ممألا  ىعدملا مئارجلا فلم ًاليحم ،   

ةيئانجلا ةمكحملل ماعلا ىعدملا ىلإ م ١/٧/٢٠٠٢نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ ميلقإلا ىف اهباكتراب 
ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم ١٦/ةداملا ىلإ رارقلا اذه ردص ىف ةراشإلا تدروو. ةيلودلا  
ىتلاو ،)Rome Statuteـ م ١٩٩٨ةنسل امور ماظن ( ىأ ىف رارمتسالا وأ ءدبلا رظحت  
نثا ىلإ لصت دق ةدمل ماظنلا اذهبجومب ةاضاقم وأ قيقحت نم رارق ىلع     ءانب ًارهش رشع ى
نم عباسلا لصفلا بجومب ةمكحملا ىلإ ىنعملا اذه ىف بلطب لومشم ،هسفن سلجملا  
اهتاذ طورشلاب اذه هبلط ديدجت سلجملل زيجت امك،قاثيملا مل ام وهو ،  . نآلا ىتح ثدحي 
 eparations toمهيلع ىنجملا رارضأ ربج (٧٥/ةداملا ىلإ ةراشإلا تدرو كلذك

Victims(،ةداملاو ةداملاو،)Trust Fundىنامئتسالا قودنصلا  (٧٩/  ا ميف نواعتلا(٩٨/٢/ 
 Cooperation With Respect toميلستلا ىلع ةقفاوملاو ةناصحلا نع لزانتلاب قلعتي

Waiver of Immunity and Consent to Surrender (  .  
ةنجل قئاثوو تاظوفحم ىوـحي ىذلا فلملل هتساردو ماعلا نيمألا نم همالتسا دعبو 

ىلع ةوالع ،سويساك هباوجتساو ،ةفلتخم ىرخأ رداصم نم قئاثولا فالآب تامولعمهيقلت    
ررق ،ًالقتسم ًاريبخ نيسمخ نم رثكأل نأ ،وبماكوأ ونيروم سيول ديسلاماعلا ىعدملا    
تيفوتسا دق ةا يل  وألا ة  ىف ذختاف ،ينوناقلا تابلطتمل ًابلاطم ،قيقحتلا حتفب هرارقم ٦/٦/٢٠٠٥   

ة    . لاجملا اذه ىف) نواعتلاب(ينعملا فارطألا لكو نادوسلا
ة  ينعملا ة  يلودلا تاسسؤملا ِّلك نيبو نادوسلا نيب ةداح ةمزأ تبشن ىتح دحلا اذه دنع

قلقلل ةاعدم نوكيال دقو. نمألا سلجم رارقب راطالا اذه ىف،  ةموكحلا ظفحت د،   رجم وأ ،   
ة وقلا نم ةجرد ة  إلا كلت نم،يأب اهجاجتحا ىتح   ىأ ىلع اهضارتعاك،تاءارج  ًالثم،  ىلع ،   
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اهيلإ صلخ ىتلا جئاتنلاو،سويساك ةنجل ريرقت اهقاس ىتلا ججحلل بهسملا اهدينفتو ،   
إلاب ةيصوتلا اهيلع تس  اط،ةلاحسأتو قوقحلاب نادوسلا مازتلا عم قاستاب هلك كلذ عقو امل  

ة يلودلا ةعامجلا ىف وضعك ة  يسايسلاو ة  ريثي ام . ينوناقلا هتيعضو ىلع ةبترتملا تابجاولاو
صاخ وحن ىلعو،ًاقح قلقلا اهباطخ ةلودلا ةزهجأ هب تقلطأ ىذلا كبترملا جهنملا وه ،   
ادإ ىف هيلإ تدنتساو،نأشلا اذه ىف ىمسرلا اهباطخ ل،ةمزألا ةر   حوت ثيح ةيادبلا ذنم،  ىف ،   
اهءادأ كبرأ ا،ميهافملا نيب طيلختلاو طلخلا نم ججل  مم ضقانتلا ة ،   يعضو ىلإ هب ىضفأو  

هلك جهنملا حالصإ ريغب ه  نيب ةحوارملا نع ىمسرلا فقوملا َّفكي ىتح ،ضف نكمي ال ىذلا  
ة  اوو،)ةمكحملا(هذهل ىفطاعلا ) ضفرلا(يفاته ة   رارق عم ىطاعتلاب ىنالقعلا ) لوبقلا(يعق

ًايئدبم امهنيب زييمتلا ىغبني ناذللا نافقوملا امهو،ةلاحإلا   .  
نادوسلا فقوم ىف ىجهنملا للخلا نع فشكلا ثحبلا اذه فادهأ ،اذل   مهأ نم نإف  

مكحملاءازإ) ىئدبم(وه ام نيبو ) ضراع(وه ام نيب طيلختلاو طلخ لا ىلع مئاقلا ىمسرلا ة  
ة ،ةيئانجلا يلودلا ة  ينوناقلا ججحلا نع ريبعتلا نيب ىأ  ،اهيلإ ةلاحإلا رارق ىلع) ةضرتعملا( 

د نع ريبعتلا نيبو ،ب ِّلك نم عورشمو زئاج رمأ وهو  دع ،اهسفن ةمكحملاب) فارتعالا مدع( 
لاح ة،اهعم نواعتلا  يأب زوجي ال ىذلا رمألا سلا الو ة ،   الو ة ينوناقلا ةيوازلا نم ال  يساي

ة ةلوزعم ةلود سيل نادوسلا نوك ىلإ رظنلاب،يقالخألا ال لب،  لازي   ، ، رخآ راعشإ نيح ىلإو  
ة ةداملا بجومب تمت ةلاحالا نأو،يلودلا ةعامجلا ىف ًاوضع  ،)امور ماظن(نم ب /١٣/ 

نادوسلا نأو،ةدحتملا ممألا قاثيم نم عباسلا لصفلا عم ةءورقم كلذ ىلإ،  يقوتب رهم دق،  هع  
ىلع ،دعب قداصي مل ناك نإو ،م٨/٩/٢٠٠٠ىف  ساسألا ىسرأ ىذلا هسفن )٢()امور ماظن(   

  .ةمكحملا هذهلىلودلا ىنوناقلا 
  

ما هَل َثِلاَث ال ِنا ج   هَن
دعب هيلع قداصي مل هنوك مغر      ، )ماظنلا(اذه  ىلع نادوسلا عيقوت     هبحسـي مـل هـنأ عم            

همزلي ،ًاضيأ بجومب ،  يف ةيقافتا    بـيترت وأ ءارجإ يأ ذاختا مدعب م      ١٩٦٩تادهاعملا ن   وناقل ان ي 
ىرـخألا ةهجلا نم امأ     ،ةهج نم اذه  . هيلع عقو ام ذافنإ ةقاعإ هنأش نم       رـظنلا فرصـبو    ، 

لـب   ،هـيلع قداصملا ريغ عيقوتلا ىلع بترتي دق يذلا مازتلالا ةجرد نع لاقي نأ نكمي امع                 
نا دق صاصتخالا نإف   ،ًالصأ عيقوتلا مدع ضارتفاب ىتحو     ىـف  ،ةـيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل دقع    

ةداـملا تـحت اـهيلإ هتلاحأ دق ًافرط ةلود نأل ال            ،روفراد فلم ةلاح   عـم ةءورـقم     )٣(١٤/ 
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نم )٤( أ/١٣/ةداملا ماعلا ىعدملا نأل الو    ،امور ماظن    ةمكحملل   هـيف قـيقحتلا ةرشابم ررق دق        
اذه نم  )٥(ج/١٣/ةداملا عم ةءورقم   ١٥/ةداملا تحت هسفن ءاقلت نم     ناـتلاحلا اـمهو   ،ماـظنلا    

مدـع ىـلع ةـجحك       عيقوتلا ىلع  ةقداصملا مدع ىلإ امهيف دانتسالا زوجي دق ناتللا ناتديحولا        
ةداـملا صـن تحت صاصتخالا اذه اهل دقعنا امنإ            ،مامضنالا لامتكا  حنـمت ىـتلا     )٦(ب/١٣   

تملا ممألا قاثيم نم عباسلا لصفلا تحتReferralاهيلإ ةلاحإلا ةطلس نمألا سلجم    .)٧(ةدح 
عيقوتلا ىلع  قيدصت  لاب ةقلعتملا ةلأسملا ةراثإ نإف   مث نمو    ةـقلعتملا ةلأسملا ىلع ةوالع     ،     

ًاـقحال ىفوأ ةضافتساب اهل ضرعنس ىتلاو       ، ةدايسلاب عوـضوملا جراـخ اـهلك حبصـت        ،   ، 
ىـف ةـلثمتملا ةطيسبلا ةقيقحلا نع فرطلا ضغ ةلاحتسا رابتعالا ىف انعضو اذإ ًاصوصخ               

عقاولا ىف ىنعي امنإ ام ة        ةيأ عيقوت نوك   يقافتا ىلع ةلود ة    لاـمعأ نـم لمعل      يلعفلا اهتسرامم   
همامضناو ةدحتملا ممألا قاثيمب نادوسلا لوبق نم ًاءدب        ، ةدايسلا نيسـمخ لـبق هلالقتسا ذنم       ،   
ة،ًاماع يلودلا ةمظنملل  )٨(.  

هتجلاعم يغبنت يذلا ىلوألا ىطعمل   افنذإو   انمامأ ةلثاملا ةلاحلا ىف    ،  نمألا سلجم   نأ وه  ، 
اهعون نم ةقباس لوأ ىف     ،ًايلعف هتطلس مادختسا  نم غرف دق ناك      ىـلإ روـفراد فلم ةلاحإب       ،   

ال ن        . ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا   يـ ج هن دـحأ نيب راتخي نأ ينادوسلا ماظنلا ىلع حبصأ يلاتلابو
  : امهل ثلاث

نمألا سلجم ةمداصم ر     ن  أوه لوألا جهنلا      ىـنطو فرـظ ِّلـظ ىف        ،رقيو هرمأ مزحي
   هتحلصم ىف سيل يلود نزاوتو     ،تاوم ريغ يميلقإو ىـف اهرـسأب دالبـلاو هسـفن عضيف          ،   

ةـحدافلا ةلزعلا اهتالآم نوهأو      ،قاثيملا نم عباسلا لصفلا صوصن عم ةبوسحم ريغ ةهباجم          
ة   اـم ىـتلا ةحيحشلا ةدصرألل ىتح ديدبت نم كلذ ىلع بترتيس ام ِّلكب               ،يلودلا ةعامجلا نع  

اهيلإ دنتسي  نا   نيح ذنم  ،كف ة   ،  يجراخلا هتاقالع ىف ثيح،  عاـنقإ ىلع ةردقم ىندأ هيدل نوكت نل     
امهريغ الو ايسور الو نيصلا ال    ،ًادغ ملاعلا اذه ىف دحأ     ةـ  ،   يلخادلا هتهبج ىوتسم ىف الو لب  

ة     ،اهتاذ يبعشلا ةكرحلا كلذ ىف امب يف هتكيرش      مالسـلا قاـفتا      هـتهباجم ىـف هـترزاؤمب       ،   
  .ةيئانجلا ةمكحملا و نمألا سلجمو يلودلا عمتجملاعم  ) ةحلسملا(

يعرش وضعك هعقومب ًاد     وهف يناثلا جهنلا امأ       ةـ       يج كسمتسي نأ  يلودلا ةـعامجلا ىـف  ، 
لماعتلا نقتيو ة      يلودلا تارارقلا تاقاقحتسا عم مـقر نمألا سلجم رارق كلذ ىف امب        ،   /١٥٩٣، 
نهارلا فرظلا ىف نينوناقلاو تاقالعلا قطنم هضرفي امب  يلودلا  .  
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 ،اـنرابتعا ىـف ذـخأن نأ دب ال ماظنلا رايخ وه نيرايخلا يأ نع لاؤسلا ىلع ةباجإلل                 و
ماسقنا   ،ةرفوتملا تايطعملا بسح   نيباـطخ    ىـلإ ةلودلل يمسرلا   باطخلا    ًاـنيح نامجسـني     

ىنوناق باطخ ،ًانايحأ ناعطاقتيو  ىرـخألا ةهجلا نم يسايس     باطخ و ،ةهج نم    ضرـعنو  ،   ، 
 زاجيإب امهنم لك ءادأل،مث نم  .  
  
  :ةسايسلاو نوناقلا تايلدج

ةـمكاحمو بقعت ىف    ةينادوسلا ةموكحلا ةبغر و ةردق       ىوعد نم ىنوناقلا  باطخلا  قلطنا  
عوفدم،روفراد ىف ةانجلا نيلمأ دحأب،كلذ يف ة    :  

أ ١٧/ةداـملا تـحت ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا       نم رارق رادصتسا نم   نكمتلا   وه  : لوألا  
م مدعب امور ماظن    نم لـك ىـف عورشـم لـمأ وـهو           ،Inadmissibilityىوعدلا  ة  يلوبق  
جـجحلا نـم اهيدـل اـمنيب يدـيألا ةفوتكم ام ةلود فوقو عقوتي نأ دحأل سيل ذإ              ،لاوحألا  

تاءاـعدالا هـجو ىـف قومرم ىنوناق عفد سيسأتل هتيافكب داقتعالا ىلع اهلمحي ام ةينوناقلا                
  .اهدض ةراثملا

ىـلإ بـلطب لومشم رارق رادصإب نمألا سلجم عانقإ نم لقألا ىلع              نكمتلا وه : يناثلا    
ةاـضاقملا وأ قـيقحتلا تاءارـجإ ىف ءدبلا مدعب ماظنلا اذه نم              )٩(١٦/ةداملا تحت ةمكحملا  

Deferral                ةروكذـملا ةداملا هلوخت امم ًارهش رشع ىتنثا اهتلمج ىف غلبت دق ددم وأ ةدم يأل   .
  ،ىرن باب اذهو   يأ ىلع ًاـبراوم هـب ظفتـحي نأ دصق دق   ،لاح ة    د ب ال امور ماظن ع  رشم نأ  ، 

اهتاذ   ،Referralةلاحإلا ةيلمع ىدؤت ال ىتح         دح ىف سـلجملا داـقفإ ىلإ     ،  ًاـيئاهن  ،  ماـمز   ،   
ًاقحال كلذ ىلإ ليبسلا حال اذإ ة        يلا ءوجلل   اب ةأدابملا   يسامولبدلاو ة  ىـلإ وأ    ،يسايسلا تاجلاعملا  

تناك ىتلا ة        ةينعملا   ةلودلا سيئيت   يلدعلا اهعاضوأ حالصإو ةعجارم ىودج نم  ،ىضـم ام  ي ف ، 
باقعلا نم تالفإلا ةانجلل ر   ةلادعلا غولب اياحضلا ىلع ر ،Impunityسيت  سعتو  Access to 

Justice، يف  ،ةـلاحإلا دعب تقو ىأ ىف حالص      إلا كلذ وأ تاجلاعملا كلت بابسأ ت      رفوت ول ام   
صاصتخاو ةيالول ةجاحلا هعم ىفتنت امم      ،ةردقلاو ةبغرل ا ارصنع كلذ سأر ىلعو    ةـمكحملا    

ناـيليمكت لـصألا ىـف اـمهو    ،ةـيلودلا ةيئانجلا     Complementary Cognizance & 
Jurisdiction،        امهيلإ راشملا نيرصنعلا مادعنا توبث روف اهل نادقعني اـمهنم    ،    ىأ وأ ىدـل   ،   

داملا صنل قيقدلا مهفلا قفو،ةينع ملا ةلودلا امور ماظن نم١ة   )١٠( .  
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اذه نأ ىف        كش نم امو باطخلا     هـلالخ نـم تن        وكت ىذلا قايسلل د  هم يذلا وه ىنوناقلا
ةنسـل قـيقحتلا ناـجل نوناـق بجومب          ،)١١(روفراد ىف عضولا لوح ةينطولا قيقحتلا ةنجل        

يماتخلا اهريرقت د  ،م١٩٥٤  هم ىتلاو هرودب،  ةـصاخ  لا ةـيئانجلا ةـمكحملا   ليكشتو سيسأتل ، 
نيرارقلا قيرط نع     روفرادب ىـف ءاضـقلا سيـئر ديسـلا نـع نيرداصلا        ،  م ٧/٦/٢٠٠٥  
ىلاوتلا ىلع  ١١/٦/٢٠٠٥و نييرـخأ نيـتمكحمل ليكشـتو سيـسأت رماوأ نم امهالت امو             ،   

هنيح ىف هل ضرعنس ا        م م ميلقإلا ىف نيت  ةـ       . صاخ  صاخلا ةمكحملا ليكشتو سيسأت ىرمأ نكل
محم انالوم  ةسائربىلوألا   دـقنلا نـع ىأنمب اسيل      )١٢(ايلعلا ةمكحملا ىضاق مكبأ ديعس دو        و  ، 

ىلاتلا وحنلا ىلعكلذل ةيساسأ هوجو ةثالث دصر نكمي  :   
ةمئاد ةيلود ة         وه: لوألاهجولا    يلدع ةئيه  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا نأ قايـس ىف  تأشن          

ىلودلا نوناقلل ىعيبطلا ر     ناسنإلا ،وطتلا ةـ      ،)١٣(صخألاب يئانجلاو ى     يئانجلا مكاحملا نع ليدبك  
ةتقؤملا ةـ    صاخلا ة  لاثم   ،يلودلا وأ   ،ىضاملا ىف ) ويكوطو جربنيرون (  ةقباسـلا ايف   السـغوي ( 

يبعـش بـلطمل  ةباجتـساكو     ،نهارـلا تـقولا ىف    ) وغنوكلاو ادنغو أو نويلاريسو ادناورو    
ذإ ة       يلودلا ريياعملاب ة  ترصق ايئانجلا ةلادعلا فيرصتل يملاع يطارقوميدو ةـلودلا ةبغر اهنع   

اهتردق وأ ة    تاسـبالملاو فورـظلا لك نإف روفرادب ىلوألا ة           . )١٤(ينطولا  صاخلا ةمكحملا امأ
ىلإ ريشتاهسيسأتب ةطيحملا    ةـنجل عم مئاقلا عازنلا قايس ىف ضراعو تقؤم ثدحك اهعوقو             

ة    ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا عمو    ،)سويساك ةنجل (يلودلا قيقحتلا عمو ،  عـمو  ،نـمألا سـلجم        
مكاـحملا نأ نيح ىف ؛ تاهجلا هذه ججح ىلع درلا نم برضك              ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا   

لصألا ىف،لكشت ال  كلت وأ ة،   يلودلا ةهجلا هذه ماحفإ درجمل ةـ    ،   حلم ةـجاح   دسـل لب  ةرادإل  
ًايلخادAdministration of Justiceةلادعلا مـئادو ردتقمو يعيبط ءاضقبو ،  ـ ،  مجردـني ا   م

  . فورظلا ِّلك تحتو لاوحألا ِّلك ىف ةلودلا تابجاو بجوأ نمض
يناثلا هجولا دشأ "ءازإ دارفألا ىلع اهصاصتخا سرامت ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا نأ          وه  :  

قفو ،ىلودلا مامتهالا عضوم ىف ةروطخ مئارجلا      صن     فنصـي يذلا امور ماظن نم       ١/ةداملا   
نم ٥١/ةداملا نمض مئارجلا هذه    ةداملا نمض اهف    ،ه   رعي امك ةـيعامجلا ةدابالاب   ٦/  ةداـملاو  ،   /٧ 

ةيناسنإلادض مئارجلاب ةداملاو،  برحلا مئارجب٨/    .  
ىلوألا ة      امأ  صاخلا روفراد ةمكحم د      ) مكبأةمكحم  (  دــحم ىعوـضوملا اهصاصتخا نإف

ةنسـل ىنادوسـلا ىئاـنجلا نوناقلا اهم              ةـيباقعل  ا نيناوـقلاو م   ١٩٩١رجي ىتلا لاعفألاب طقف
ةداملا بسح  ،ىرخألا اهسيسأت رمأ نم   ٥/  ىـف بـكترت مئارـج ىلع بقاعت نيناوقلا          هذهو.    
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ة  لتقلاك   ،يداع فورظ ةنسل ىئانجلا نوناقلا نم      ١٣٠/م(  باصـتغالاو    ،)م١٩٩١   ،)١٤٩/م( 
لاثملا ليبس ىلع   ،)١٨٢/م(فالتإلاو   ،)١٧٥/م(بهنلاو   بابـسأل بـكترت امدـنع كـلذو      ،   

ع ة    ةيمارجإ عفاودو ةـن           ،يدا  يعم فورـظ ىف لكشت ىتلا لاعفألا اهنيب نم سيلو تاـ   ،   يفيكبو  
ةن  ة"ريياعملاب  " ةروطخ مئارجلا دشأ   "،يعم انربتعا اذإ الإ  ،"يلودلا ًالثم،  فرشـلل ًارأث لتقلا نأ ،   ، 

ة     اهرابتعاب ةفنصملا مئارجلا نم ىه       ،يسنجلا ةوهشلل ءافطإ باصتغالا وأ ةروـطخ   "    . .دـشألا
عـساو قاـطن ىـلع سراـم            ،"ىلودلا مامتهالا عض  وم ىف   ي ىذلا لتقلاو ىواستت ثيحب وأ  ،   

ىوعر عمتجم ىف حلسم عازن ءانثأ   ،ىجهنملا باصتغالا  نـم ردـق رـبكأ قاـحلإ ضرغب     ،   
مصخلاب يونعملا ىذألا   !  

هتظحال   ام مهأ نمو   ة      ةـ     ) سويساك ةنجل (يلودلا قيقحتلا ةنجل  يئانجلا نيناوقلا ةموظنم ىلع
رظحت ال اهنأ ة   وسلا  ةيفاك ةروصب  ،يناد دـض ةـبكترملا مئارجلاو برحلا مئارج       ،  ةيناسـنإلا      .

ةةزهج  ألل ةعساو تاطلس حنمت اهنأو     نوناـق ماكحأ نم كلذ ىلع ًالاثم ةنجللا تقاسو         . يذيفنتلا
ةداملا نكمت ثيح   ،م١٩٩٩ماعل ىنطولا نمألا تاوق      ضبـقلا نم نمألا زاهج وضع هنم        ٣١/   

زـجتحملل مدـقيل ماـيأ ةثالث       ةدم تحاتأ   و. هعم قيقحتلاو هزاجتحاو هشيتف   تو صخش ىأ ىلع   
نمألا ريدمل    نكمي مث . هزاجتحا بابسأ  ىلإ ةرتفلا د         روهش ٣دمي نأ ماعلا د      ،  دـجت نأ زوـجيو  

ىرخأ روهش  ٣ةدمل ماعلا بئانلا ةقفاومب      نم بلطي نأ ماعلا ريدملل زوجي       ،رمألا جاتحا اذإف  .    
ة  ٣ةدمل زاجتحالا ديدج    ت ينطولا نمألا سلجم    يفاضإ روهش اذـه فنأتسي نأ زجتحملل قحيو   !  

لوصحلا ة      . يضاقلا مامأ رارقلا    ماـحم نـم ةدعاسـم ىلع        يناكمإب تانامض دجوت ال هنأ الإ  
ةداملا بجومب زاجتحالل ةد     امك  . ًاروف  ناـيحألا بـلغأ يـف اهلهاجت متي        ٣١/دحملا ةرتفلا نأ   .

نـمم ةـ             دعب تقتلا اهنأ ةنجللا تدروأو      ينمألا زاـجتحالا زـكارم يف نيزجتحملا نم ريبك د
. ةـمكحملا ماـمأ لوـثملا وأ ماـحم نم ةدعاسم ىلع لوصحلا نود ةليوط تارتفل اوزجتحا        

ريدم هنيعي يذلا زاهجلا وضعل ةنيعم تاطلس       ٩ةداملا حنمتو  نمألا     ةـصاخ ماهم ذيفنتل ماعلا       ، 
نيزجتحملا تاكلتمم زاجتحا ل        حمسـي   ٣٢٢/ةداملا بجومب قح كانهو   . “نوناقلل اقفو ”وخي ذإ  

ة           ”هترسأب لاصتالاب زجتحملل     . “يضـقلا يـف قـيقحتلاو باوجتسالا ريسب كلذ لخي ال امثيح
ضومغلاب مستت  اهنأب تارابعلا هذه ىلع ةنجللا قلعتو      زـجتحملا ةرـسأ دارفأ ناك ول ىتحو        .  

اـهل حامسـلل بـلطب مدـق        تت نأ ةرسألل نكمي يتلا ةهجلاب وأ هب لاصتالا قحب عالطإ ىلع           
طيـحت يـتلا فوـخلا ةلاه يدحتل ةعاجشلا مهيدل رفوتت نأ هيف كوكشملا نمف                ،هب لاصتالاب   

نأ ةـ      ! نمألا ةزهجأب   يلودلا ةنجللا اهترجأ يتلا تاقيقحتلا ن  بـلغأ يـف ضفرـت    ةرادإلايبتو  
الا رسألل حيتت نأ    نايحألا ًالوـهجم  زـجتحملا حبصي مث نم و        ،زجتحملاب لاصت   زواـجتت   و ، 
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ةـمهت هيجوت نود ًارهش     ١٢نايحألا ضعب يف هزاجتحا ةرتف       ةـلباقم نـم هـنيكمت نودو        ،   
هترايزب حامسلا وأ ةمكحم مامأ هضرع نودو     ،هيماحم ترـجأ موطرخلاـب ربوك نجس يفو   !  

ًاضيأ اوزجتحا دق نيرخآ نأ تملع امك       ،نيزجتحملا ءالؤه نم ددع عم تاءاقل ةنجللا       يـفو   ،   
حأ يف  ،ةهباشم فورظ  اذـه ةـنجللا تربتعاو     . م٢٠٠٤رياني ذنم موطرخلا لامش نوجسلا د        

ةداـملا صنل ةفلاخملاب    ،نيزجتحملا قوقحل ميسج كاهتنا ةباثمب     يلودـلا دـهعلا نـم ج       ١٤٣/ 
ة    يسايسلاو ة  ىـتلا هسفن زاهجلا نوناق نم       ٣١/ةداملا صنل ةفلاخملابو  . يندملا قوقحلاب صاخلا  

لا زاجتحالا ةدم ءاهتنا دعب     ،بجوت رهـشأ  ٩اهاصـقأ ىتلاو ةددحم       ىـلإ زـجتحملا ميدـقت       ،   
  .هحارس قالطإ وأ ةمكاحملا

ىنادوسلا ىئاضقلا ماظنلل ًايساق ًايلامجإ ًادقن ة          رـهظأ دق هنأ ةربتعم      ،يلودلا ةنجللا تهجوو  
ة     لاـعف لكشب ةاضاقملل ةيفاك ةدارإ ىلإ هراقتفا رهظأ امك          ،يقدصو ةطلسو لكايه ىلإ هراقتفا  ، 

 ،روـفراد يـف بـكترت لازت       ال اهنأ ىعدي يتلا مئارجلا اوبكترا نيذلا ةانجلاب باق        علا لازنإو 
ةـ  ،ميلقالا دوست يتلا باقعلا نم تالفإلا ةلاح ىشفتل رظنلاب كلذو   يلودلا ةنجللا اهتدصر ىتلاو  

  .بهسملا اهريرقت ىف ًاليصفت
ل يلودلا نواعتلا ىلع ساسألاب موقي  امور ماظن نأ          وه  : ثلاثلا هجولا  مادختـسا نم        دحل

ةداضـم عوردـك وأ    ،Impunityباـقعلا نـم تالفإلل تاودأك        Immunitiesتاناصحلا    
ة   يئانجلا ة  يلوئسملا ل  جربمرون  يتمكحم ثرإل ًاريوطت كلذو ،محتل ويكوطو)١٥(  ًاسـيركتو  ،)١٦(   

ادناورو ياهالب )١٧(ايفالسغوي يتمكحم تاقيبطتل   اشورأب)١٨(  اـمأ   .   ةـمكحم  سيـسأت رـمأ    
تالاحل ةجلاعم ة          ةـبقع    لكشـت ىتلا    تاناصحلا يأ نم ًالفغ ءاج دقف ةروكذملا روفراد ماـمأ   
ةلادعلا ماكحأل ةطلسلا ىوذ صاخشألا عاضخإ ة         و. يناكمإ  سويـساك ةـنجل تذخأ ام      مهأ نم
ةنسل ينادوسلا ة          ةاـضاقملا عنمت اماكحأ مضي هنأ م       ١٩٩١يئانجلا تاءارجإلا نوناق ىلع ًاضيأ

يف   ينطولا نمألا نوناق  حنمي  و. لاعف لكشب لامعألا هذ   ه ىلع  ةـ      ٣٣/ةداملا   يوق ةناصـح هنم  
ىـلع مهنـم دـحأ مغر        ،مهعم نينواعتملاو تارباخملا ةزهجأو زاهجلا ءاضعأل ةعساوو        ي الف  

ةـقفاوم ءانثتـسابو   ،مـهلمع لالـخ اهيلع اوعلطا يتلا ةمظنملا ةطشنأ نع تامولعم ءاطعإ            
ةماقإ نكمي ال     ،ريدملا ة   ة ،يئانج ىوعد يندم ىتح وأ اـهوبكترا لاـمعأ ة   ،   يأ نع مهنم يأ دض  

طبترـي لمعلا اذه ناك اذإ كلذ ىلع ةقفاوملا كلمي يذلا وه هدحو ريدملاو               ،مهلمعب ةلص اهلو    
ةـلودلا دض ضيوعتلل ىوعد ميدقت يف مهقحب نوظفتحي مهنأ الإ           ،مهماهمب قـفاوي امدـنعو    .  

ة     هعم نينواعتملاو ة      يئاضق ىوعد عفر ىلع ريدملا  وقلا ءاضعأ دحأ دض ىـلإ ىوعدلا دنتستو    ،   
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هفيظوت ةرتف ءاهتنا دعب وأ لالخ تناك ءاوس  ،يمسرلا هلمع لالخ اهب ماق لامعأ      مدـقي هـنإف   ،   
ة يرس اهنكلو ة     .)١٩(يداع ةمكحم يف ةمكاحملا ىلإ

انه ى     نوكت ام يلجأك   ،دبتت ةقرافملا َّلعلو هنأ ىف  ،  نـم نيرهش لبقو    ،  ةـمكحم سيـسأت        
امهعـضوم ىف امهلوانتنس نيتللا نييرخألا نيتمكحملا ليكشت نم رهشأ ةعبسو           ،مكبأ لـخدأ   ،   

ينادوسلا ع   رش  ىـف نيرداص نيتقؤم ني       ،ملا  يروهمج نيرمأ بجومب نيليدـعت   ،م١٠/٤/٢٠٠٥   
ةنسل ة       : نييرهوج  تاوـق نوناـق ىلع امهيناثو     ،م١٩٩١يئانجلا تاءارجإلا نوناق ىلع امهلوأ  
نـم تالـفإلا نـم شيجلاو ةطرشلا رصانع نيكمت ضرغب ،م            ١٩٨٦ةنسل ةحلسملا بعشل    ا
دـض دـمعلا لـتقلا لاـعفأ ىتح مهباكترا ءارج ة                 ،باقعلا  يئانج ة  يلوئسم ة  يأ دض مهنيصحتو  

لز   بسـح ةلودلا اهب لفكتت ىتلا ة               ،علا نييندملا  يدلا وأ ضيوعتلا ىوس رمألا ىضتقي ال ثيحب  
ةداملاو،لوألا نوناقلا نم ةديدجلا ٧٣/ةداملا قوطنم يناثلا نوناقلا نم ةديدجلا٣/أ/٧٩/   .    

  
عئارذلا باطخ و"ةدايسلا"    :  
باطخلا عم عطاقتم مزالت ىف ةلودلل ىسايسلاباطخلا قلطن ا هرمأ لوأ،ىنوناقلا  نمو ،   

نم ةطشن ةكراشمبو،ةمكاحلا ةطلسلل يبزحلاو يذيفنتلا نييوتسملا الك ىف رداصملا ىلعأ   
ةمعادلا ةيعامتجالا ىوقلا زومر نم مهريغو دجاسم ةمئأو باتكو نييمالعإو نييفحص 

اهسفن ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا غمديل،ماظنلل ًازمغ وأ ةحارص،  د،  رجم سيلو سلجم رارق    
رداصلا ،١٥٩٣مقر نمألا  اهيلإ روفراد فلم ةلاحإب،٣١/٣/٢٠٠٥ يف  ةداملل ًاقفو،  ب /١٣ 

رقم امور ماظن نم ىلع ًاسيسأتو ،ةدحتملا ممألا قاثيم نم عباسلا لصفلا ءوض ىف ةءو   
سلجملا نم بلطب،اهأشنأ ىتلا سويساك ةنج لقيقحت جئاتن ىف ة،   يلودلا ةمظنملل ماعلا نيمألا   
رياني ىف سلجملا ةدضنم عدوأ ىذلا اهريرقتو ،١/١٠/٢٠٠٤ هذه ر ،م٢٠٠٥   وصيلو لب  

رمثك ة  يلودلا ة  ىلودلا رابكتسالل ةيئانجلا ةمكحملا ر طلستلاو ةنميهلا تاودأ نم ةادأكو،م ة    
ني  مدـهل لوعمكو،يلودلا ة   د،ينطولا ةدايسلا دهيلو هلك كلذ قوف نم،  هعم نواعتلا مدعب،    .ا 

عق و دقف ،خراصلا ضقانتلا و نهولا نم ةريبك ةجردب مستت افلاس ةمدقملا ججحلا نإ 
نأ ينعي اذه و ٨/٩/٢٠٠٠ ىفامور  ماظن يلع نادوسلا  نكت مل امإ ةينادوسلا ةموكحلا،   

ة يطلستلاو ة  اهئشني ىتلا ة يرابكتسالا ةعيبطلاب ملعت  يلودلا ةنميهلا ةس  ملعت تناك اهنأ وأ ،سؤمل  
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وهف ةموكحلا رايخ ناك امه،ًافعضو ًاعضعضت هيلع تعقو كلذ مغرو  يأو كش الب،  نم ،    رمأ  
  . رخآلا

سلا ة ج ة حف كلذ عمو ةسرامم نأ كلذ . اهدنع فقوتلاب ةقيلخ sovereigntyينطولا ةداي
ةن،تضفأ دق ةيجراخ فئاظول ةلودلا   يعم ة  يخيرات ةلحرم ىف عباسلا نرقلا ذنم ة ،   صاخبو  

تاقالعلا مكحت ىتلا دعاوقلا عامج هرابتعاب رصاعملا ىلودلا نوناقلا ر ،رشع  وطتو ةأشن ىلإ  
ة ،يلودلا دمتست ىتلاو اهتاد   دحم لوألا ماقملا ىف،  ةرهاظل ىخيراتلا ر ،   وطتلا ىوتسم نم  

ىف ة ،رخآل رصع نم اهسفن ةلودلا  يلودلا تاقالعلا  مس ي ىذلا ىسايسلا داصتقالا ةعيبط نم مث  
ة   . يخيراتلا اهلحارم فلتخم

ةنسل ايلافتسو ةدهاعم تسرك دقل  تاد ١٦٤٨   دحملا كلت   مهأ كاذنآ،  ةدايس ىف،  ةلودلا    
ةلودلا تناك نئلو،ىرخأ ةرابعب. ىلخادلا اهلاجم ىلع ةثيدحلا اهلصأ ىف،  رهظمتلا لثمت ،   
فنعلل ةديحولا ةمظنملا اهنوك ىلع ةوالع ،ًايداصتقا ةدئاسلا ةقبطلا ةطلسل ىسايسلا  
تسرأ دق ةدهاعملا كلت نإف،عورشملا نورق ةثالث نم وحنل،  تاقالعلا ىف ةمكحملا ةدعاقلا ،   
ةثيدحلا ةلودلا ركتحت ىتلاو،يةلودلا اهبجومب،  ضرفل ةحلسم قلايف ميظنتل ةقلطملا ةطلسلا ،   
ةيامح نع ًالضف ،ىونعملاو ىداملا فنعلا لاكشأ ِّلكب ًايلخاد اهينطاوم ىلع ةعاطلاو ماظنلا  

ة ةثيدحلا ةلودلا نإف ىلاتلابو . يركسعلا ةوقلا بورض ِّلكب ًايجراخ اهميلقإ لالقتساو ةدحو
ىرـخأ ةدايس ةذ  ًايجراخ وأ ًايلخاد،يأ اهيلع ولعت ال ىتلا ةدايسلا تا تربتعا دق،  ًايديلقت،   ، 

ىكيسالكلا ىلودلا نوناقلل نيس  ةباثمب ،سؤملا ءابآلا نم هريغو  سويشورج هيقفلا دي ىلع  
ة  يساسألا ة  ىلودلا نوناقلل ةبسنلابsubjectيصخشلا دهاعملاو تايقافتالا تربتعا امك،  تا  

ة،لودلا نم اهريغ عم اهمربت ىتلا يعامج مأ تناك ة  يئانث ةدعاقلل سيئرلا ردصملا ةباثمب ،   
ة يلودلا ة    .  ينوناقلا

لصفلا نمض ةدراولا عمقلا ريبادت ءانثتسابو ،ًاضيأ ثيدحلا ىلودلا نوناقلا راطإ ىفو  
ةداملا عنمت،ةدحتملا ممألا قاثيم نم عباسلا لخدت قاثيملا نم ٢٧/  نوئشلا ىف ة    يلودلا ةمظنملا

ام ةلودل ة  ةوقلا مادختساب ديدهتلا وأ مادختسا نم ءاضعألا لودلا٢٤/ةداملا عنمت امك. يلخادلا  ، 
ة لودلا نم اهريغل ىسايسلا لالقتسالا وأ ىضارألا ةمالس دض،يلودلا مهتاقالع ىف ىلع وأ ،   

ةمظنملا دصاقمو قفتي ال هجو   ىلودلا نوناقلا ئدابم نالعإ ًاضيأ كلذ ىلع دكأو. ىأ  
لودلا نيب نواعتلاو ة  ببس،يدولا تاقالعلاب صاخلا   ىأل لخدتلا رظح ىذلاو ةروصب ،    ءاوس  

ةلود ة،ةرشابم ريغ مأ ةرشابم  يأل ة  يجراخلا وأ ة  يلخادلا نوئشلا ىف ة ،  يعمجلا هتدمتعا ىذلاو  
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مقر اهرارق بجومب ة  عنا ةرود ىف رداصلا٢٦٢٥/ماعلا اهليبوي ةبسانمب ،٢٥/مقر اهداق   
دعاوقلا نمض جردني ا . م٢٤/١٠/١٩٧٠ خيراتب ىضفلا م م هريغ ريثكلاو اذه نأ بير الو

ةززع   ملا ة  يلودلا ة    .  )٢٠(قلطملا ىديلقتلا اهموهفمب) ةدايسلل(ينوناقلا
ةيضاملا دوقعلا لالخ  ة  ىلع  ا راسـحنا دعب ةصاخبو ،يلخادلا ةسايسلا تاقالع نأ برـحل   

ةنسنأو ة    تروطت   ،ةدرابلا  رـخآ قايس ىف ًايلدج      سكعنايذلا رمألا    .يطارقوميد رثكأ قافآ ىلإ  
ىلودلا نوناقلاو ة   يلودلا تاقالعلا ر  ىضم تقو،وطتل   ىأ نم رثكأ حتف امب الو،  حتـفي لازـي     ، 

عشـلاو دارـفألا حلاصم ةياعر هاجتاب ة             يلودلا ة  لودـلا ال    ،بوينوناقلا دعاوقلاو تاقالعلا هذه  
ىلودلا نوناقلا تاقيبطتب رثكأف رثكأ مامتهالاو      ،اهدحو ناسنإلا   قوقحو ،ى  ناسـنإلا    لئاسـمو   ،   

ة ارلا مكحلاو  ،يطارقوميدلا داسفلا ةبراحمو  ،دش  ة  ،  يفافشلا ةعاشإو كـلذ ىـلإ اـمو      ،  اذـكهو  .  
اب فرـع     ".. نآلا ىلودلا عمتجملا تايولوأ سأر ىف حبصأ          تاسايسـل  ي اـمب ديازتملا مامتهالا

ةـيمنتلاو  ،رقفلا اياضق ىلإ ريشي ايندلا تاسايسلا موهفمو      . ايلعلا تاسايسلا باسح ىلع ايندلا      ، 
زديإلاو ،ةئيبلاو ةرجهلاو ،  نيئجاللاو ،  لاوـمألا ليسـغو    ،  تاردـخملا ةراـجتو    ،  قوـقحو  ،    
ىطارقوميدلا ل  ،ناسنإلا  وحتلاو نوناقلا مكحو  ،  ة ،  يفافشلاو ىـظحت تحبـصأ اياضـقلا هذه       .  
  .)٢١("حلستلاو باهرإلاو برحلا اياضق هب ىظحت يذلا مامتهالا سفنب

ًاضيأ بحسنت نأ نم ةلئاهلا تال  وحتلا هذهل  د ًايجيردتو،ب ال ناك موهفملا كلذ ىلع ،   
ة نورق ةثالث نم وحنل ًادئاس َّلظ ىذلاو،ينطولا ةدايسلل يديلقتلا نوناقلا باتك بلغأ دكؤيو .  

نهارلا تقولا ىف،ُّفكت اهينطاومب ةلودلا ةقالع نأ ىلع ىلودلا نأش ضحم نوكت نأ نع ،   
ةظحللاىف ىلخاد اهتاذ  ىف نينطاوملا ءالؤه وحن ةلودلا هذه كولس اهيف ببستي ىتلا    
ىرخأ لود ىلإ اهراثآ تدتما اذإ ًاصوصخ،يةناسنإثراوك موهفم عجارتي نأ .    د ب ال ناك كلذل

لا حلاصل س  مئارجلاك ة ناسنإبابسأل ىلودلا لخدتلا ىضتقت ىتلا دعاوقدقملا ىديلقتلا ةدايسلا ي
ةيناسنإلادض ًالثم  ع ،  بشت ىذلا ىلودلا عمتجملا ىدل غلابلا مامتهالا عضوم ىف تحبصأ ىتلاو  

قوقح ئدابم ة  ناسنإلايملاعب ة  يلودلا اهريياعمب ة  يطارقوميدلاو ةن ،   يعم تامازتلا بجوي ا مم 
كلذ ىف تقفخأ وأ تعنتما اذإف . لاوحالا ِّلك ىف اهينطاوم هاجت اهيعارت نأ ىغبني ةلودلا ىلع

وحن   هذهب ءافولا ىلع اهرابجإ ةمهمب علطضي نأ ىلودلا عمتجملا ىلع ًامازل حبصأ ،ىأ ىلع  
  .)٢٢(تامازتلالا

ال ىلودلا نوناقلا ناك نئلو،هنأ دهاشلا اهميلقإ ىلع اهتدايسب ةلودلل    رقي لازي ةلالدب ،   
ىلع ل س  وغت وأ ناودع   ىأ ءازإ اهلالقتساو اهتدحو ةيامحو اهيضارأ ةمالس نوص ىف اهتطل
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ة هذهو،يجراخلا اهتاقالع ىوتسم قحلاب،  نينثا ىلع ةمسقلا لبقت ال ةدايسلل ةميق،  موهفم نإف ،   
ة،رخآلا ىوتسملا ىلع ةدايسلا يلخادلا تاقالعلا ىوتسم ايلافتسو موهفم هسفن وه د ،   عي مل  
كلمت ةلودلا د،ميدقلا  عت مل ثيح ةقلطم ة،   يكلم قباسلا ىف رمألا ناك امك،  ف ،  رصتلا قح  
لمشيل موهفملا حتفنا لب،اهينطاومو اهبعش قوقحو تايرحو رئاصم ىف تءاش امفيك  ، 
تاردقملاو ميقلا هذه ىلع ءالؤه ةدايس،لباقملاب ة،  يندمو ة  يمسر ة  يلود ةرزاؤمو معدب  ، 
ةقلطملا ة،لدابتملا دامتعالا تايلآ مادختسابو  يديلقتلا ةلودلا ةطلس ةهـجاوم ىف اذكهو .  

نآلا ةثيدحلا ةلودلا ىلع ن  ًالعفو ًاقح ة،يعتملا نم حبصأ  ينطولا اهتدايس ةيامح نمضت ىك  ، 
  .)٢٣(اهينطاوم قوقحو ىه اهقوقح نيب ىواست نأ

اهنمو  د حانلا هذه ىف،ب ال ةريخأ ةملك ةمثف كلذ عم انيدل نوكت نأ ىغبني ال هنأ ىهو ،ةي    
ةلالدلا هذه مادختسال تارغث حيتي دق نهارلا ىلودلا ةوقلا نازيم تالالتخا نأ لوح ماهوأ ة  يأ

ة يلودلا ةنميهلا ىوقب ة  قفتن اننأ ريغ . صاخ تادنجأ قيقحتل ةعيرذك ةدايسلا موهفمل ةديدجلا
موطرخلا ةعماجب ة أ،سوناف توفص. د هيلإ بهذ ام عم ًامامت انه  نم ،يسايسلا مولعلا ذاتس  

ناسنإلاقوقحاياضق عم لماعتي حبصأ ىذلا نهارلا ىلودلا عقاولا نم ريغي ال اذه "نأ    
ىف اهسفن تدجو الإو ،هيلإ ءاقترالل لودلا ىعست نأ بجي ىذلا ىمسألا فدهلا اهرابتعاب  
اهقح ةلوقم اهل عفشت نل ثيح،ىلودلا عمتجملا عم ءادع ةلاح ة  ينطولا ةدايسلا ىف  ".  

  
  : ينوناقلا باطخلا يف ةنمزم تاضقانت

يلع بلقنا نأ ةلودلل ىنوناقلاباطخلا ثبل ام  نالعإب تاحيرصتلا رطخأ قلطيل هيبقع  
نادوسلل هترايز ىدل ة إلاب صتخملا ةدحتملل ماعلا نيمألا راشتسمل لدعلا ريزو  يعامجلا ةداب

تذال ةيبلغألا . .نيمهتملا ةقحالم نود لوحت تابوعص ةدع نأ: "م٢٠٠٥ربمتبس رخاوأ 
ىتلا ىرقلا وأ ديدحتلا هجو ىلع مهعقاوم ةفرعم ًارذعتم حبصأو اهلئابقب تمتحاو رارفلاب 

ةيشخ ًانايحأ نوفتخي مهسفنأ دوهشلا . .نيتباث اوسيلو نولقنتم نومهتملا ءالؤه. .اهيف نودجوي
ضبقلا ىف نادوسلا لشف نيب ةنراقم دقع ي نأ يلودلا راشتسملا ىلإ بلط مث"! مهسفنأ ىلع
نيتظحالم مهأ  .)٢٤(ندنل تاريجفت يذفنم ىلإ لوصولا ىف ايناطيرب لشفو نيمهتملا ىلع
  :امه ريطخلا حيرصتلا اذه ىلع ادرت نأ نكمي
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ىتلا ةنراقملا دقعب ًامزلم سيل ة : يلوألا ةظحالملا  يلودلا ةمظنملل ماعلا نيمألا راشتسم نأ
هصاصتخا نم سيل اذه نأ،ةطاسب لكبو: امهلوأ ،نيببسل ريزولا ديسلا اهبلط  ،امهيناثو ، 
ةداملا نوكل ةمدعنم اهسفن ةبولطملا ةنراقملا نأ،رثكأ ةطاسبب ق ٨/  رفت امور ماظن نم  

لواطتم حلسم عارص اهيف دجوي ةلود ميلقإ ىف عقت ىتلا ةحلسملا تاعزانملا نيب حوضوب 
ضعبلا اهضعب دض وأ ةةمظنم ةحلسم تاعامج هنشت لجألا   نيبو ،يموكحلا تاطلسلا دض  

  .خلا. .ةعطقتملا وأ ةدرفنملا فنعلا لامعأ وأ بغشلا لامعأ
ةمكحملا ةيالو هبجومب موقت ىذلا ىساسألا رايعملا نأ ب قلعتتف ةيناثلا ةظحالملا امأ

ل  مكم ءاضقك ة  يلودلا ة  ة يئانجلا ينطولا ة  يئانجلا ة  وه ،Complementaryيئاضقلا ةيالولل  
  :نيتلاح نم لقألا ىلع ةدحاو رفوت

ةفاك ة : يلوألا  يئاضقلاو ة  ةانجلا بقعت ىلع ) ةرداق ريغ(يلدعلا اهتزهجأب ةلودلا نوكت نأ
وأ ،ةمكاحملل مهميدقتو مهيلع ضبقلاو    

  . اهيدل) ةردقلا(رصنع رفوت ضارتفاب ىتح كلذ ىف ) ةبغار ريغ( نوكت نأ :ةيناثلا
ةمكحملا لمع مكحت ىتلا ة كش نم امو   يساسألا ةدعاقلا هذه ىلإ ةرظن لجعأ نأ ىف
ة يلودلا ة  ررقت ىتلاو يئانجلا ًالصأ،  اهصاصتخا داقعنا مدع وأ داقعنا نأشب ،   Jurisdiction 

لوألا طباضلا عوطت ةروطخ ىدم نع فشكلل ىفكت فوس ،Cognizanceاهتيالو وأ   
ىلع ىتح ةرداق ريغ هتلود نأ نع ريهجلا نالعإلاب First Law Officerدالبلا ىف نوناقلل   

مهتمكاحمو مهيلع ضبقلا،نيمهتملا دجاوت نكامأ ةفرعم  عد  !  
هسفن وه داع ام ناعرس لدعلا ريزو ديسلا نإف كابترالا اذهل ًاديكأتو ىرخأ ة،   رم لبقو ،   

فتو ةلمج هنومضم ىفنيل ال،هيلإ راشملا هحيرصت ىلع دحاو عوبسأ ءاضقنا  ،بسحف ًاليص 
كلذ قوف نم،زعويلو لب هردصم وه سيل هنأب،  ة ،  ينادوسلا ةلودلا زجع معزي نم َّلك ًايمار  

ة"هيدل نأب روفراد ىمرجم ةمكاحمو ةقحالم نع  ىلع كلذب برغلا ًامهتمو ،!"يسايس برآم  
هتملا ةقحالم نع ةموكحلا زجع نع ة: "هلوقب صوصخم هجو  نيم يبرغلا رئاودلا هريثت ام نإ

ءاضقلا ةعمسل شيوشت مهتمكاحمب ةصاخلا مكاحملا فعض نعو روفراد ىف مئارجب 
ة. .ىنادوسلا   .)٢٥(!"يسايس برآمل قيقحتو
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ةثلاث ةرم داع نأ هسفن ريزولا ديسلا ثبل ام مث ربوتكأ فصتنم ىف ،  غلبيل ،م٢٠٠٥   
قوقح ةررقم،رمس اميس ةديسلا ناسنإلا  نادوسلا ىف  نأب ،  ريغو مزلم ريغ نادوسلا"..    

امور ة  يقافتا ىلع هعيقوت مدعل ًارظن ة  يلودلا ة    .)٢٦(!"يئانجلا ةمكحملا نيناوقل عضاخ
إلا تفلس ىتلا ةصاخلا ةةمكحملا ىلإ ةفاضإلابو  يئانجلا اهسيسأت قبس ىتلاو ،اهيلإ ةراش   

 ديعس دومحم ايلعلا ةمكحملا ىضاق ةسائرب م١١/٦/٢٠٠٥ و٧/٦ىف ىف رشافلاب اهليكشتو 
ىف ءاضقلا سيئر د ،مكبأ  يسلا ردصأ ىلاوتلا ىلع،١٨/١١/٢٠٠٥ و١٦/١١  سيسأت ىرمأ ،   
نيتديدج نيتصاخ نيت ،١١٢٩ و١١٢٨/نيمقرلاب  يئانج نيتمكحمل ليكشت ىرارق كلذكو  
ديسلا مسق ىبنلا راج ايلعلا ةمكحملا ىضاق ةسائرب الاين ىف امهادحإ،روفرادب ىف ىرخألاو ،   
ديز وبأ دمحأ ايلعلا ةمكحملاىضاق ةسائرب ةنينجلا لاحلا ةعيبطب،قبطنيو.   ىرمأ ىلع ،   
هتاذدقنلا نيتريخألا نيتمكحملا سيسأت نم ىلوألا ةمكحملا سيسأت رمأ لاط نأ قبس ىذلا    
نمألا سلجمو ة  وسويساك ةنجل عم عازنلا قايس ىف هعوقو ةيواز  يلودلا ة  يئانجلا ةمكحملا
ةلادعلا فيرصتل ة  و،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألاو  حلم ةجاح    Administration ofدسل سيل

Justice،فورظلا ِّلك تحتو لاوحألا ِّلك ىف ةلودلا تابجاو بجوأ ىدحإك ىلإ ةفاضإ ،   
صاخ هجوب،هتجلاعم مدع تاناصحلا تالاحل ،   Immunities  ىوذ صاخشألل ر  سيت ىتلا

لو،نكل. Impunityةلادعلا ماكحأ نم تالفإلا ةطلسلا  ام نمض ،لاط دق دقنلا كلذ ناك نئ   
ةهج نم ة ،لاط  يئانجلا ةلادعلل ة  يلودلا ريياعملا عم ىلوألا ةمكحملا سيسأت رمأ قاستا مدع  

يبكترم ىلع صاصتخالا ةسرامم نم ه   مامتهالا عضوم ىف ةروطخ مئارجلا دشأ "ولخ
نم١/ةداملا قوطنم قفو "ىلودلا هنم٥١/ةداملا نمض اهفنصي يذلا امور ماظن   اهف ،   رعي امك  

إلاب يلاوتلا ىلع٨ ،٧ ،٦/داوملا نمض دض مئارجلاو،Genocideةيعامجلا ةداب   ةيناسنإلا    
Crimes Against Humanity، برحلا مئارجو  War Crimes،  دقعني ىتلا ىهو

نييعتلا هجو ىلع،اهب صاصتخالا ة ل  ينطولا مكاحملا مايق مدع لاح ة  يلودلا ة   يئانجلا ةمكحمل
ا،ببس يأل كلذب صن دق نيتريخألا نيتمكحملا سيسأت يرمأ نإف ةداملا نمض،  ٍّلك نم ٥/١/   

 ىلودلا نوناقلا.. .بجومب مئارج لكشت ىتلا لاعفألا"ىف لصفلاب صاصتخالا ىلع امهنم 
تادهاعملاو تايقافتالا نأ نم مغرلا ىلعف . فسألل انه أشني ًاديدج ًانعطم نأ ىلع". ىناسنإلا

 جردني ايلودلا م ماع هجوب،م ىه اهيف ًافرط نادوسلا نوكي ىتلا ة يئاضقلا ملعلا نمض ،   
Judicial Notice،ةداملا صن بسح صنت ىتلا م١٩٩٣ةنسل تابثإلا نوناق نم د /١٤٣   

ىهو،ةيتآلا لئاسملاب ًايئاضق ًاملع ةمكحملا ذخأت".. نأ يلع  اهب فرتعت ةلود ُّلك /د. .   
اع ةفصبو،نادوسلا ةموكح نادوسلا تاقالعب ةلصتملا ة    يسايسلاو ة  يلودلا نوئشلا ُّلك ة م
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ة نأ الإ،"يجراخلا ةيلآ   ت ًايئاضق ةصتسا   ة،بجوتسيلودلا قيثاوملا باح يلمعلا ةيحانلا نم  ، 
،اهنينقت ءادتبا ىنطولا عيرشتلا راطإ ىف،  يئانجلا بناجلاب رـمألا قلعتي نيح ًاصوصخ،   ، 
هنمةبوقعلا بناج صخألابو تايانجلا ىضاق لمع دتمي نأ ر،   وـصتملا نم سيل ذإ ًالثم،   ، 
ماكحأو رصانع اهنم صلختسيل ،م١٢/٨/١٩٤٩ ىف ةمربملا عبرألا فينج تايقافتا ىلإ  

ر"! ىلودلا مامتهالا عضوم ىف ةروطخ دشألا"مئارجلا  نم ،رقي نأ هل ىَّنأف لعف ول ىتحو  
اهل ةبسانملا تابوقعلا،هسفن ءاقلت لاو،  ة     "! صنب الإ ةبوقع الأ"يبهذلا ةدعاق

  
اهؤادأو ةلودلا باطخرمتسا كابترالا نم ةلاحلا هذه ىلع   :   
تابثلاب مستي نأ ىغبني ىذلاو ،اهتاذ ةمكحملا نم يئدبملا فقوملا نيب: ةهج نمف  

ضارتعالا نيبو،خوسرلاو د ضراعلا   دحم ءارجإ ىلع ةيضق ىف     .اهنيعب  
ىلع نادوسلا عيقوت نأش ىف زوجت ال ىتلا ةظيلغلا ةطلاغمل ا نيب: ىرخألا ةهجلا نمو

ماعلا بئانلا لدعلا ريزو ديسلا رارصإب هيفني ىذلا رمألا،امور ماظن ةباثمب وه ىذلاو ،   
ةعطاسلا ةقيقحلا نيبو،دالبلا ىف نوناقلل لوألا طباضلا ةتباثلا،  اهتوص ىلعأب خرصت ىتلاو ،   

اذه نأب ة  ىف نادوسلا نع ةباين عقو نم وه هسفن ريزولا يلودلا ةمظنملا طباضم نم  
امور ةدهاعم يلع٨/٩/٢٠٠٠  !   

يف،هسفن عيقوتلا ةيمهأ نيب: ةثلاثلا ةهجلا نمو ةمكحملل دقعنا دق صاصتخالا ناك اذإ ام  
ةداملا بجومب  ة  يلودلا ة  ف هت،امور ماظن نم ج وأ أ١٣يئانجلا  يمهأ مدع نيبو اذه ناك اذإ ام ي 

روفراد فلم ةلاح ىف امك،اهيلإ ةلاحإلا بجومب اهل دقعنادق صاصتخالا  نمألا سلجم نم ،   
ةداملا تحت ة  يلودلا ة  قاثيم نم عباسلا لصفلا ءوض ىف ةءورقم ،ب١٣/يئانجلا ةمكحملا ىلإ  

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب نآلا عفدي يذلا ببسلا وه اذه َّلعلف،ًادارطتساو. ةدحتملا ممألا  ، 
ة ،ماظنلا اذه ىلع اهعيقوت اهبحس مغر يئانثلا تادهاعملا نم ةفلتخم لاكشأ ماربإ ىف داهتجالل  
اهسأر ىلعو،لودلا نم ددع ربكأ عم ة،  يبرعلا ةقطنملا ىف ندرألاو رصم،  ميلست مدعب ،   
ة ىلإ اهينطاوم يلودلا ة  ماهم ءادأل مهب ثعبت نيذلا اهي  ،يئانجلا ةمكحملا  يركسع ىلع ًافوخ
ملاعلا نم ةفلتخم عقاوم ىف،اهدودح جراخ  .  
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بلاطم نيب: ةعبارلا ةهجلا نمو ةد    دحملا مئارجلا ةعيبط بسح ة  يلودلا ة  يئانجلا ةلادعلا
ةنسل يئانجلا نوناقلا ىف اهيلع صوصنملا مئارجلا ة ،امور ماظن اهفنصي ىتلا  يعون نيبو  

ىرخألا ة١٩٩١      .يئانجلا نيناوقلاو م
ة: ةسماخلا ةهجلا نمو ىف امك ،يلودلا ريياعملاب ةفنصملا مئارجلا ىلع صنلا مدع نيب  

ىلوألا ة  ىلودلا اهردصم ىلع صنلاب ءافتكالا نيبو،صاخلا روفراد ةمكحم سيسأت رمأ  ، 
ضارغأل ة ،نييرخألا نيتمكحملا سيسأت يرمأ ىف امك  ينطولا تاعيرشتلا نمض اهنينقت نود  

يغبني امك يئاضقلا قيبطتلا ة    .يدج
ًانايحأ،ةردقلا ديكأت نيب: ةسداسلا ةهجلا نمو مهتمكاحمو ةانجلا ىلع ضبقلا ىلع،  نيبو ،   

ىرخأ ًانايحأ،كلذ نع زجعلا نالعإ  .  
هلك كلذ دعب ،ريزولا ديكأت ىف هتمق كابترالا اذه غلبي: ةعباسلا ةهجلا نمو دادعتسا "..  

الأ ةطيرش ة  يلودلا ة  ةيئانجلا ةمكحملا عم نواعتلل نادوسلا ينطولا ةمكحملل ةليدب نوكت   "!
ةليدب نوكت نأ ىلصألا ة  لمع نأ انملع اذإف). هسفن ردصملا(  يلودلا ة  يئانجلا ةمكحملا

دشأ يبكترم ةمكاحم ىف ةن   يعملا ةلودلا ةبغر مدع وأ زجع توبث لاح ة  ينطولا ةمكحملل
نإف ،ىلودلا مامتهالا ىلع ًاذاوحتساو ةروطخ مئارجلا  عم نواعتلل لدعلا ريزو) طارتشا( 

ة يلودلا ة  حبصي ة) ةليدب نوكت الأ (يئانجلا ةمكحملا  ةلاحلا هذه ىف،ينطولا ةمكحملا نع الب ،   
د   ! دحم ىنعم

  
  : ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ماعلا يعدملا ريرقت و ةينادوسلا ةموكحلا
ناسنإلاقوقح ةررقم هتلباقم ىدل  لدعلا ريزو بهذ نادوسلا ىف  سلا،   ،رمس اميس ةدي 

ت مدعل ًارظن ةنأ يلا   يلودلا ة  يئانجلا ةمكحملا رمأب ة  مدع "ظحال (اهقيدص ينعم ريغ هتموكح
ام ةقرافملا نأ ريغ . اهأشنأ يذلا امور ماظن ىلع ")اهعيقوت مدع"سيلو ةرملا هذه " اهقيدصت

ةهترشن ام يف ،نيحلاو وتلا ىف ،انه ىدبتتنأ ثبلت  قن،ينادوسلا فحصلا وين ةفيحص نع ًال  
ة لدعلا ريزو ديسلا حيرصت عم نمازتلابو،ينيكلا نشيف و نادوسلا قافتا نم،   ادنغوأ 

ينوك فيزوج قحب ة!" ذيفنت"ىلع  يلودلا ة   ،يئانجلا ةمكحملا سفن نم ةرداصلا لاقتعالا ةركذم
هتداق رابك نم ةثالثو،برلا شيج ميعز  !)٢٧(.  
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وبماكوأ ونيروم سيول ىنيتنجرألا ىضاقلا هنعفشك ام كابترالا اذه ِّلك ىلإ فض  ، 
ة لماعلا ىعدملا يلودلا ة  نمألا سلجمل ةحوتفم ةسلج مامأ ىرودلا هريرقت ىف  ،يئانجلا ةمكحمل

نأ نم،١٣/١٢/٢٠٠٥حابص   ناك ةيضقنملا ةرتفلا لالخ هعم ة  نواعت    ينادوسلا ةموكحلا
ًاد( تقفاو اهنأو،!)يج راطإلا كلذ ىف،  ىلع ،  م ٢٠٠٦رياربف ىف هبتكم نم لثمم لابقتسا  
امور ماظنو ة"  يلودلا ريياعملل اهتقباطم ىدمو ة  ًابرع ،!"ينطولا مكاحملا ريس ىلع فوقولل م 
" ًالماش ًاقيقحت"أدبي نأ راتخا هنإ لاق كلذ ىلإو "! ىباجيإلا نواعتلا نم ديزم"ىلإ هعلطت ن ع

نأ ىوس ،"اهريغو دارفألا نم ريبك ددعلتقو ىعامجلا باصتغالا مئارج "نم ددع لوح   
نم ن   نادوسلا لخاد دوهشلا ةلباقم نم نكمتي مل ًاريبخ٢٩وكملا هقيرف صحف هنأ فاضأو .  

نم رثكأ للح هبتكم نأو ،نادوسلا جراخ لمتحم دهاش ةئام تالاح اهتعمج ةدام ٢٥٠٠   
ة م ةدعاسملا عقوتي هنأو،يلودلا قيقحتلا ةنجل و ةلود١١ن   ج نم١٧  ناسنإلاقوقح تاعام    .

ةمزلم ريغ هيف ًاهبتشم٥١مضت ىتلا ةمئاقلا نأ دكأو  اهيف قيقحتلا ةداعإ هقيرف ىلع نأو،    .
ةيامح اهنيب نمو كلذ نع زجعي وأ اهذيفنت ديري ىتلا لامعألاب ةمئاق نمألا سلجمل م   دقو

تنادأ ة ،دوهشلا  صاخلا ة  ينادوسلا ةمكحملا نأب سلجملا غلبأ امك نم١٣  ىف نيدأ دحاو مهنيب    
هب ًاهبتشم١٦٠نمض نم لتق ةميرج  نيب ضراعت ةمث ناك نإ ام سردي هنإ لاقو .  

مالسلا ة   دقع وبماكوأ د ). م١٤/١٢/٢٠٠٥ ،ةفاحصلا(يلمعو ةمكاحملا  يسلا ريرقت بقعو
هروضحب،نمألا سلجم ةموكحلا نواعتب اهلالخ ءاضعألا لودلا ضعب تداشأ ةقلغم ةسلج ،   

 دلاو ايناطيربو اسنرف نم ٌّلك تظفحت امنيب،اهتذختا ىتلا تاوطخلاو ةينادوسلا كرامن ا 
ثيح ،نابايلاو نيتنجرألاو اينامورو ًامدقت"    دق فلملا نأ مغر تامكاحملا ديعص ىلع " رت مل

رهشأ ةتس ذنم ة  يلودلا ة    !يئانجلا ةمكحملا ىلإ ليحأ
ىف ام    هنأ ريرقتلا اذه مهأ ديكأت اهسأر ىلع ،نادوسلا ةموكح ىلإ ةمهم تاراشإ لسرأ  

ة نمألا سلجم نع ة يلالقتسا  يلودلا ة  ىرخأ ةهج ة،يئانجلا ةمكحملا  يأل وأ هل اهت  يعبت مدعو  ، 
ةس  سؤملا هذه ةثادحل رظنلاب ة  كلت نادوسلا ةموكح تلبقتسا له ف. يمهألا ةياغ ىف ةلأسم ىهو

قحتسإلا  لاب اهتعفد مأ،ملا اهقحب تاراش عئاقولا ىف ةباج إلا سامتلا لواحنس؟ةنانطلا تاراعش  
  :ةيلاتلا

تعراس ىتح ،ريرقتلا رظن تاءارجإ نم غرفي سلجملا داك ام: ىلوألا ةهجلا نم  
لعفلاب،ةموكحلا ًايباجيإ هنيمثت ىلإ،  هفصو ثيح،  كرويوين ىف،  راشتسم دماح نسح د ،   يسلا  
هنأب ،ةدحتملا ممألاب نادوسلا ةثعب بناج نم ًانواعت كانه نأل ًاينهمو ًانزاوتم هلم جم ىف ءاج" 
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عاسمو،ةموكحلا ةلادعلا قيقحتلي  إلا تالاحل،    دح عضولو هفصو امك ". باقعلا نم تالف 
هنأب ماعلا بئانلا لدعلا ريزو د ا  اهب ماق ةرايز نع ًافشاك ،"نادوسلل فصنمو ىعوضوم"يسل  

ا نم دفو ١٧/١١/٢٠٠٥ىف دالبلل   يئانجلا ةمكحمل مض ة  زدنانريف ايفليس ةديلودلا ة  يسلا  ، 
ىلودلا نواعتلل هراشتسم دوه ىفاف د،ماعلا ىعدملل ةصاخلا ةراشتسملا  يسلاو وسيكاف د ،   يسلاو  
ةل ،ةمكحملا لجسم بتكمب نيراشتسملا ريبك ىكوشيشم  وطم تاثحابم هعم اودقع مهنأو  

هجأو عافدلاو ة  "..  و،ةطرشلاو تارباخملاو نمألا ةزيجراخلاو لدعلا تارازو اهيف تكراش
فيثكت نم ةموكحلا اهتذختا ىتلا تاوطخلا مهل انحرطو . .ةنامأب انفقوم مهل انحضوأ
إلا بسانملا نم نكي مل هنأو،"تامكاحملل طيشنتو تاباينلل ليعفتو تايرحتلل كلت نع نالع  

دفولا جرخ دقو ،"اهمهف ءوسي ال ىتح"تاعامتجالا  نأب نيلئافتم انكو ،"ةزاتمم تاعابطناب"   
  ". ًايباجيإ نوكيس مهريرقت"

عم عطاقتتل ماعلا بئانلا د تاحيرصت تداع  ام ناعرس: ىرخألا ةهجلا نم نكل  يسلا  
لوخدب ة "ةموكحلا نأ ىلع ديدشتلاب ريرقتلا   يلودلا ة  يئانجلا ةمكحملا يققحمل حمست نل

مهنأو ،!"روفراد أو،!"نادوسلا لخاد صاصتخا مهل سيل"   ،!"ًايرورض سيل"هسفن مهقيقحت ن  
ة،ىدافت دق هنأ ةظحالم عم رملا هذه امور ماظن ىلع عقوي مل نادوسلا نأب ةقباسلا هت،  جح ، 
ليصفت نود،لوقلاب ًايفتكم روفراد نأشب ةمكحملا عم نواعتلا نإ ،  تاثداحملا ىلإ دنتسيس " 
  "! طقف

وبماكوأ د: ةثلاثلا ةهجلا نم امأ  لباقملابيسلا بلقنا دقف ةرشابم ىلاتلا مويلا ىفو،  ضفريل ،   
  روفراد مئارج ىف قيقحتلا لايح ة"ىأ ديدحت   ،"ينادوسلا تاطلسلا هيدبت ىذلا نواعتلل ىدم

يف،ًابحاس ناك هنأب ىدملا كلذ هبجومب د    ًاد(دح ىذلا قباسلا ريهجلا هحاصفإ ودبي ام يج(!، 
ةدلا ةمظنملل ماعلا نيمألا كلذ ىف هيراجيلو نانأ ىفوك د،يلو  يسلا هنأ دكأ ىذلا ،  قباسلا نم " 

نأشب ة   يلودلا ة  يئانجلا ةمكحملا عم نواعتت ة  ينادوسلا ةموكحلا تناك اذإ ام ةفرعم هناوأل
نأ ًافيضم ،!"روفراد تاكاهتنا ىف اهيرجت ىتلا تاقيقحتلا فنتكت تلاز ام راطخألا " 
. .عضولا كانهو ،ةثاغإلا لامع ىلع تامجه نشت تاباصعو ةيمارجإ رصانع كانهو  
  .)٢٨("اهلخدي نأ دحأل نكمي ال قطانم

لاحلا ةعيبطب،ًابرغتسم نكي مل ة،  يلودلا ةمظنملا ىدل ىناطيربلا بودنملا ت  وفي الأ ريمأ ،   
ديعصتلل هتتاو ىتلا ةصرفلا كلت،ىراب زنوج تذختا دق هتموكح نأ ةصاخ،  انيأر دق امك،   ، 
لايح هتاءارجإب ةداش إلا وأ نادوسلا نواعت ىلع نيمأتلانم نمألا سلج م ىف ًاظفحتم ًافقوم
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نلعي قلطناف،ميلقإلا ىف ةلادعلا ىف تاقورخلا ىلع فرشت ة : "   يزكرم ةطلس كانه نأ
هذه رماوأ ىطعي ىذلا سأرلا ىلإ لوصولا . .روفراد   متي نأ ىلإ نيلوئسملا عبتت   متيسو
  .)ردصملا!" (تاقورخلا

بئانلا لدعلا ريزو د  ىتح ديعصتلا كلذ حال نإ امف: ةعبارلا ةهجلا نم امأو  يسلا عراس
ديكأتلو ،م٢٠٠٦رياربف ىف ةمكحملل ماعلا ىعدملا ةثعب مدقمب " راحلا بيحرتلل"ماعلا  دادعتسا " 

مهنأ ًانيبم ،!"اهعم بواجتلاو نواعتلل ةموكحلا تذختا ىتلا تاوطخلاب مهعانقإ ىلع نولمعيس " 
نع ًابرع ،"تامكاحملا نأشب  مو دض تاماهتالا لسلسمل ةمتاخ ةثعبلا ةرايز نوكت نأ ىف هلمأ " 
تاحيرصتلا هذه ىف،ًاقح رابتعالاب ريدجلاو ديدجلا رمألا نأ ىلع). ردصملا!" (نادوسلا  ، 

ريزولا د  ة،يسلا ديدشت وه رملا هذه هامسأ ام ىلع ،  ة "  يلودلا ةمكحملا نيب لماكتلا ة  يناكمإب
إلا ثادحأ ىف نيطمكاحملاو  روتملا ةمكاحمل روفراد ىف اهلامعأ ترشاب ىتلا ة  ينطولا " ميلق 
ظفل ). ردصملا(   قايسلا اذه ىف،نيتمكحملا نيب" لماكتلا"ولخ نع رظنلا فرصبو ة ،  يأ نم  

ةد  دحم ة  حملي نأ الإ عيطتسي ال ءرملا نإف،ينوناق ةلالد ربكأ زيكرتب،  نيب خراصلا ضقانتلا ،   
مئارج ىف نيط زجلا  روتملا ةمكاحم ة  يناكمإب ةعطاقلا حيرصتلا اذه ةربن هب ىشت ىذلا م
يصعتسملا ةقباسلا ةربنلا نيبو،ميلقإلا هسفن ريزولا د،هتمرب رمألل ة   يسلا نالعإ نمض  ، 
نيمألا راشتسمل،ىضاملا ربمتبس رخاوأ إلاب صتخملا ةدحتملا ممألل ماعلا  ة  نأب ،يعامجلا ةداب  

ة  نأو ،"نيمهتملا ةقحالم نود لوحت تابوعص"مث " اهلئابقب تمتحاو رارفلاب تذال ةيبلغألا" 
د  نودجوي ىتلا ىرقلا وأ ديدحتلا هجو ىلع مهعقاوم ةفرعم "رجم اهعم ًارذعتم ىحضأ ةجردل

امك ،"اهيف ريزولا د.)٢٩(بقاوعلا ةيشخ" نوفتخي مهسفنأ دوهشلا"نأ    يسلا فصو نإف اذكهو  ، 
إلل،ديدجلا هحيرصت ةمتاخ ىف ر )بجي(اهنأب هتموكح اهتذختا ىتلا تاءارج   سفت نأ اننأب " 

ة يلودلا ة  يئانجلا ةمكحملل عنقمو ب  طقف،موقي امنإ" يط لمعب موقن اذه ضارتفا ىلع،    
ًاف) بوجولا(  ة،سعت يقطنملا هطارشأ رفوت نود عطاقتي هنوك ىلع ةوالع،  ة،  دحبو هلوق عم ،   
فسألل،عطتسن مل ىذلا نأب هل د ،   دحم ىنعم ىلع فقن نأ الأ بجي نكلو ،مهم نواعتلا"   

ة ينطولا ةمكحملل ًاليدب نوكتس ة  يلودلا ة  يئانجلا ةمكحملا نأب ر  ال رمألا نأ كلذ .)٣٠("سفي  
هلمجم ىف،جرخي تالامتحا ةثالث دحأ نع،  ةعنقم ة،لكوي نأ امإف:    يدجبو ةمكحملا ىلإ ،   

اعملاب ة  ةينطولا هالوتت نأ امإو ،يلودلا ريي ىاهال ىفةمكحملا   الف ةموكحلا تَّنعتت نأ امإو ،   
عبطلاب،ةلاح ِّلكلو! كاذب ىضرت الو اذه لعفت اهمكح،  ة :   ينطولا ةمكحملا ليبس انقرط اذإف
نواعتلا نإف رخآلا ليبسلا ىلإ ىعادتي رمألا انكرت اذإ امأ،لاتقلا نينمؤملا هللا ىفك هذه ىف ،   
ًامزال حبصي فوس،ةلاحلا ىهتني نلف ثلاثلا رايخلا ةناخ ىف اذكه ةموكحلا ت ،  دم ج اذإ امأو  
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بسحف اهسفن سيلو،دابعلاو دالبلا رشحب ةرماغملل ىوس اهب نم عباسلا لصفلا ةديصم ىف ،   
ة كلذو،يلودلا ةمظنملا قاثيم عطقلاب،  اوم ةحاس ىف ًارعش هل كلمت ال صقر،  ىوقلا نيز  

و ة  انهإلايلودلا  ونو قبس امك ة    ! يميلق
همهفي امكو ،همهفن نأ ىغبني امك ءايشألا قطنم وه اذه ىلعو ،ىذلا" ىلودلا عمتجملا"   
إلا بزحلا ىلع بوسحملا ةفاحصلا ةديرج ريرحت سيئر ريبعت   د ".. مكاحلا ىومالس دح عي مل

غارف نم اذه سيلو،اهدوعوو اهتاحارتقاو ةموكحلا ناجلب قثي وكحلاف،  اهتياوه نأ تبث ةم  
ميقتسملا ىرغ  مهرابتعاب قرطلا عاطق ىلع ضبقلا تايليثمت امو ،دلا لمعلا سيلو ةغوارملا  

ىتلا ةريغصلا بيعالألا كلت ة جذومن الإ ةكحضملا ةقيرطلا كلتبمهتمكاحمو ديوجنج   يعونل  
هت  يقادصم ماظنلا تدقفأو     .)٣١("دجت مل

  
ةمزألاعم يموكحلا لماعتلا يف للخلا رهاظم   :  

ميهافملا نيب طيلختو طلخ نم هيلع ىوطنت امو ،هذه ىنوناقلاو ىسايسلا كابترالارهاظم   
ةهج نم ة  ىرخألا ةهجلا نم ة،يركفلا  يلمعلا ة  يسايسلا فقاوملا نيبو ىضفي نل،  ًانيقي،  ىف ،   

تاذلا عـقوم نم هسفن نادوسلا ءاصقإ ةثراكل ىوس ،فاطملا ةياهن  subject لقح ىف  
ةعلا هداقفإو،يلودلا تاقال كلذل ًاعبت،  نوناقلاو ة ،   يلودلا ةعامجلا راطإ ىف لعافلا وضعلا ةفص  

ة يلودلا ة  ةعقوتم ريغ تسيل رورش نم كلذ ىلع بترتي ام لكب،يعرشلاو ىلودلا نع ًالضف ،   
هدحو ماظنلا سأر ىلع ال،عقت نأل ةحشرم رورشلا هذه نوك دالبلاو بعشلا امنإو ،   
إلاب نابسحلا ىف ًاذخأ،امهرسأب نم ،نمألا سلجمل عباسلا لصفلا اهرفوي ىتلا ةلئاهلا تاناكم   
ألا ةهجلا نمو،ةهج ناونع تحت ،ىميلقإلاو ىلودلا ىوقلا نازيمل ةنهارلا ةلاحلاب ىرخ   

ًامئاق ًالامتحا اهضئاقن ىلإ ة   يلودلا ة  يعرشلا دصاقمب قالزنالا نم لعجت ىتلا ة  يداحألا ة  يبطقلا
قحلاب،لكشي عباسلا لصفلاف! روظنملا عقاولا ىف ةروطخلا ةياغ ىف ًاقلزنم،  رظنلا فرصب ،   

لطابلاب مأ قحلاب ىرج دق هليعفت ناك نإ ا    .مع
نوك ىلع ديكأتلا نع ىنغ ىف انلعلو  ةيجراخلا طوغضلا ءازإ حافكلا  رصتقي د   ىف  عي مل  

 تانايبو تارهاظتو بكاوم نم ة يديلقتلا يفطاعلا ديشحتلا تاريبعت ىلع  مويلا ملاع
ىلع ناهرلا وه هيف يساسألا رصنعلا ىحضأ ام ردقب ،كلذ ىلإ امو تاراعشو تاركذمو  

ةحورطملا تايدحتلا ةهباجمل ةثيدحلا ة   ،يسايسلا بيلاسألاو لئاسولاو جهانملا ناقتإو ةفرعملا
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رذت الو ىقبت ال ة  يئاغوغ ضحم ىلإ هت  مرب رمألا ل  ة ذكهو. وحت الإو يناجملا تاراعشلا نإف ا
اهل جيورتلا ىلع ة  طاشنو ةفاثكب،يلخادلا ىوقلا ضعب تبأد ىتلا ةسئايلا بوعش طسو ،   

تاذلاب تقولا اذه ىف،اننادلب مولعملا يعوضوملاو يتاذلا فرظلا ىفو،  اذه اهب لِّذخت ،   
هدئاع ئطبتستو،حافكلا نم برضلا  ، ينطولا ةفطاعلا رامثتسا نع ع  روتت الو ة ،ة  ينيدلاو لب  
ريهامجلا هذه ىدل،لاحلا بسحب ًاضيأ لئاسولاو جهانملا هذه ىلع ليوعتلا نع اهفرصل ،   
اهعفدو،ةثيدحلا بيلاسألاو كلذ نم ًالدب،  رذت الو ىقبت ال ة،   يتوشيكنود كراعم ضوخ ىلإ  ، 
ريياعملا ِّلكب،ىه امنإ تا ،   يرحلا تاهبج ىف حافكلا بسنت ة  يزازفتسا ىواعد قوقحو ة    ماعلا
ىلودلا نوناقلاو ةناسنإلا  يساسألا ناسنإلا  حلاصمو هتارماؤمو ! ىملاعلا رابكتسالا دئاكمل ى 
كلذ نم ةفدهتسم،!هئالمع هنودب وأ يعوب،  ةلصاوم ىف بوعشلا هذه ىدل ةبغرلا رسك ،   
هتبوعصو هتوسق ىلع،تاهبجلا هذه ىلع حافكلا تققحت ىتلا ةميظعلا تازاجنإلا ضاهجإو،    
نآلا ىتح ة،هلالخ نم اهل  يبسنلا اهت  يدودحم ىلع هذه اهنم قلطنت ىتلا ة .    يساسألا ة ج حلا نإ

ققحت نأ انبوعشل حيتت ال ةنهارلا ة  نآلا ،يلودلا ىوقلا نيزاوم نأ ىه ةسئايلا ىواعدلا  
هانمتت ام َّلك،ًاروفو ئش ُّلك ةدعاق ىلع،    !all or noneئش ال وأ . . 

مالسلا ة تان أ عقاولاو  م ٢٠٠٥ةنسل يلاقتنالا روتسدلاو م ٩/١/٢٠٠٥يف ةعقوملا يقاف
يطارقوميدلا لاسسؤي نأ امهيف ضرتفي   نإف كلذ عمو.وحتللو لماشلا مالسلل حداف نم   

نأ ًاقح لطخلا مامضنا بلطم ىلإ نيزيزعلا نيفدهلا نيذه نم ىأل ددهم ىأ  ةبسن لواحن    
ىتلا ة نم نواعتلاو نماضتلا ةلمحل اندالب  يلودلا ة  يئانجلا ةلادعلا ئدابمو ميق سيركت لجأ  
انحضوأو قبس امك،ربتعت ًاملح،  نرق نم ًاوحن ههاجتاب عفدت ة ناسنإ   يرشبلا تلظ ًاميدق ًاي
فكعتو،هلمكأب نآلا،  ىف ةطشن ة ،   يبعش ةلمح هنع عافدلاو هريوطتو همعدو هتسارح ىلع  
نم ةلمحلاب فرعت ،ملاعلا نادلب فلتخم ة  يلودلا ة   CICC - Campaignيئانجلا ةمكحملا لجأ

for the ICC،لكشتت ة  يجلثلا اهترك تئتف ام ىتلاو نيح ذنم،  ماسقأ نم م ،   دقتم مسقك  
نهارلا تقولا ىف انرصع اهب  م ستي ىتلا ة  يخيراتلا ة  عم بنج ىلإ ًابنج ،يندملا ةكرحلا  

ام وأ ةملوعلل ةضهانملا تاكرح نع ًالضف ،ةئيبلا ةيامح لاجم ىف ةطشانلا رضخلا تاكرح  
اهريغ ريثكلاو ة  هذه لمجمب يعولا راستبا نإ . يلامسأرلا ءادعأ تاكرحب ًانايحأ فرعي

اندالبل ءادعلا ةمهتب اهغمد د  رجم ىف ة  يخيراتلا ة  نيطرخنملا اهئاطشن ىمر وأ،يندملا ةكرحلا  ، 
ًاع  معلا ضحمب ةليبنلا اهت،وطت  يضق ةمدخ ىف امبرو ،ىلودلا رابكتسالا ىوقل ةلا  ة (  ينويهصلا
ة نآلا ىتح اناطخ رصاقتت نأ،ًاضيأ!) يملاعلا  عفسألل، د اهب قاحللا نع،  هنوك ودعي الف ،   

ىسايسلا ل و   ! حلا لاكشأ نم ايكيتامارد ًالكش
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ةنهارلا ة  اهتقيقح ىف،ينطولا انتمزأ نإ لاو ميقلا هذهل ماتلا بايغلا ىلع ةوالعو،  ئدابم  
اهبلغأ ىلع،ةلودلا ةرادإل ىسايسلا ءاضفلا نع يناعملاو   صنلا مغرب بجعلل،  ة ،  يقافتالا ىف  
لثمتت امنإ،يلاقتنالا روتسدلاو ًاضيأ،  يف،  ة  بايغلا اذه ببسب،يلخادلا انتهبج هيناعت ام نم ،   
يجذومن لكشب،ىتاوملا ديحولا عضولا ىوس ئيهي ال عيرم ككفت تخا ىف عماط يأل،  قار  

ة هيلإ انتراشإ تفلس يذلا يكيسالكلا موهفملاب ىتح،ينطولا ةدايسلا راكتحا ن ،   مضتي ىذلاو  
ر ،ةيضاملا ةثالثلا نورقلا لالخ اهينطاوم ىلع ةقلطملا ةطلسلل ةلودلا وطت ىضفي نأ لبق  

موهفملا اذه ر  ة،وطت ىلإ ىلودلا نوناقلا يعبتلاب ءالؤهب ةلودلا ةقالع تحضأ ثيحب ،   
ىلودلا عمتجملا لغاوش نمض جردنتل،يلخاد نأش ضحم نوكت نأ نع ُّفكت نينطاوملا  ، 
ةظحللا ىف ماتلا حوضولا اذه نودب . يةناسنإثراوك ىف مهوحن اهكولس اهيف ببستي ىتلااهتاذ  
  .اهلح حيتافم نم ًاريسي ًائيش ولو كردن نأ عيطتسن نل ةمزألل ةيساسألا نماكملا لوح

نذإ،نحن رش مامأ،  ة  هبجومب كبتشت،يئانثتسالاو ديقعتلا ديدش يخيرات ط ة    ينطولا ة  يضقلا
ة يعامتجالا ة  ماظنلا ريصمب دالبلا ريصم نرتقيو،يضقلاب دادزي طرشلا اذه نوك نع ًالضف،    

د ،يساسألا اهلقث ريرقت ىف كرتشي مل تابيترت ِّلظ ىف همايقب ًاديقعت دعتلا تادرفم ِّلك نيب نم  
ة،ينادوسلا يفاقثلاو ة  يعامتجالاو ة  يداصتقالاو ة  يسايسلاو ة  يركفلا اهتاهجوتو اهتاءامتنا ِّلكب  ، 

امهنم   ًاعم امهيلكل ىتح وأ،ىأل نكمي ال نيفرط ىوس اذه باعيتسا ىلع ةقاط ىندأ ءاعدا ،   
هعمجأ د  هبلغأ ىتح وأ،دعتلا بونجلا ىف الو لامشلا ىف ال،  غلا ىف الو قرشلا ىف ال،  . بر 

ديقعتلا اذه نم مقافتل،هلك كلذ قوف نم ئجتو ةلابإ ىلع ًاثغض،  ىبرحلا دوجولا ةلاح ،   
إلا ركاسع ءالج ذنم ةرم لوأل،دالبلا ىف فثكملا ىبنجألا نيسمخ نم رثكأ لبق اهنع زيلجن  
ةيؤرلا بلاوس زربأ نم تناك سفنلا ،ورغ الو! ةنس   حشو ةرباكملاو بلاكتلاو ةرثألاف  

ة نييجراخلا نيعماطلا ةلامتسا ة يطيسبتلا  يناكمإ م  هوتت نأب ةموكحلا ت  وغأ ىتلا ةحطسملا  
  !نيينطولا نيضراعملا باسح ىلع

سكعنت نأ نم هذه كابترالا ة  يعضول  د ب ال ناكو ةرورضلاب،  نم ةموكحلا فقوم ىلع ،   
لا ة  يئانجلا ةمكحملا ىلإ روفراد ىف اهعوقوب ىع  ةدملا مئارجلا فلم ةلاحإ دق تناك ثيح ،يلود  

ًانمز،تمان نانئمطالا لسع ىف،  ىبا ،   رع تادنجأ نع ةلفاغ ىلع تقافأ ىتح ،)مالسلا(   
نمألا سلجم نع ردصي١٥٩٣/ مقر رارقلا اهترئاث تراث نأ تثبل امف،  اهتمايق تماقو،   ، 
انفلسأ امك،مضخلا اذه ىف طلختل ماهتالا ةغل نيب،  ةهج نم،  سلجملل،  تاذ ةلتكل وأ ،  رثأ  
فادهتساب ،هلخاد رطخو باوص نم ولخت ال ةغل ىهو،)اهعامطأب(نادوسلا ) ةدايس(  نيبو ،   
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ىرخأ ةهج نم،ءادعلا ةغل اهسفن ةمكحملل،  ضحم اهنوك ،  ة(  يف،)يرابكتسا ةديكم هبشي ام  
ةغل نيبو ،ًامامت ةبوطعم ةغل ىهو ،اهيلع برحلا نالعإ ةثلاث ةهج نم،)راكنإلا(  اهعيقوتل ،   
اهنالعإو،ةمكحملا هذهل ىلودلا ىنوناقلا ساسألا ىسرأ ىذلا امور ماظن ىلع ىلاتلاب،  مدع ،   
ةغل ىهو ،اهعم نواعتلاب اهمازتلا ة(  جاجحلا ةغل نيبو ،زايتماب) يحئاضف دنتسملا ) ىنوناقلا( 
ةعبار ةهج نم،امور ماظن سفن ىلإ ىرصنع رفوت اهنالعإب ،  ام يف اهيدل) ةردقلا(و) ةبغرلا( 
ةر،ةانجلا ةمكاحمو ةقحالمب لصتي  يحم ةغل ىهو ىلإ جاتحت اهنإ لقنلف وأ ،   ) تابثإ(  ىلمع
  ! ريدقت لقأ ىلع

ة،اهب ىهتنا ةموكحلا رايخ نأ وه انه انمهي ام يئاهنلا ةلصحملا ىف اهمالعإ ةزهجأبو،   ، 
اهييفحص تاباتكو،اهييمسر تاحيرصتو ةمكحملا ريوصت ىلإ ،  ة(  لصأ ىف ،)يناودع ةرماؤم  
ة،اهتركف ينطولا ةدايسلا ىلع بعشلا ةبلاطم،    مث نمو ةداعلاك،  ىف اهترهاظمو اهترزاؤمب ،   
ىلع بترتت نأ ،ساسألا اذه ىلع اهعم) اهتكرعم(  د ب ال ناك ىتلا ة  يثراكلا ةجيتنلا ىه كلتو  
ةح! ةئطاخلا تامدقملا كلت ةلمج  ًالدج،صلا ضارتفاب ىتحف ئطاخلا معزلا اذه ىف،  نإف ،   

قيثولا طابترالا ىذ ) ةدايسلا(موهفم عم ىطاعتلا نع فقوتلا بجوتست تناك ةطيسبلا ةمكحلا 
املثم ،بوعشلا نع طقس ةمظنألا هب تعتمتسا اذإ ةيافك ظح ناك ول امك) نطولا(موهفمب   

ة ينطولا ة  يسايسلا ة   ال ،يلمعلا ىف ًالماك ًاكيرش اهرابتعاب بوعشلا هذه عم لماعتلا ىضتقت
نطابلا نم لواقمضحمك ةمظنألا ةدايس ةمدخل نيرخسملا ةلعفلا نم تاعامج د،   رجم وأ   !  

كلذك رمألاو،ةمكحملا ةلأسم هلصف نكمي ا،  م م تسيل نادوسلا ةموكح بغرت امك،  نع ،   
اهتاد  دحمو ة  ماعلا ة  ىلاتلاب،اهتجلاعم تسيلو. ينطولا ةمزألا طورش لمجم  ،  متي نأ نكمي ا مم 

اهرودب،اهل ىنغ ال تابيترت ةلمج نع لزعمب اهريسيت ءبع عقي تامدقم ةلمج نع،   ، 
 اهقطنمو ءايشألا ةعيبط بسحو،ءادتبا اهدحو ةموكحلا قتاع ىلع،  كلذ ل،   وأو ة :   يضق

ة  . يلخادلا ةهبجلا صانم ةأكش نم امف  مث د  رخآ ئش،عي مل هنأ ىف ةتبل   ىأ لبق نأ نم ،   
اهسفنب اهيف تبيمرت ىلإ ةموكحلا عراست  بست ىتلا ة  ةداعإ لب ،يلخادلا ةهبجلا تاخورش م  
ةسايسلا ىوقلا ِّلك عم ةميقتسم ةكارش ىف لماكلاب اهئانب يوهجلاو ة  يندملاو ة عامط ألاف. ي

اند  دهتت   كفنت ام ىتلا ةمقافتملا ة  إلاو،يبنجألا رطاخملاو   ىلودلا لصفملا اذه ىف    ىميلق
قدلا   ىقارعلاو ىناغفألا نيجذومنلا ىلع قحاملا قحاسلا حايتجالاب،قيىخيراتلا ًافشك تسيل ،   

مادقالا تحت رمجلاف،ءاسم حابص هيلإ سانلا راظنأ بذجب ةموكحلا لغشنت ًايسيديمخرأ ول ،   
ِّفكألا ءلمو،علمت هكردي ا!   م م ة  ًانيقي،يلخادلا انتهبج لاح هيلع ل،   وعيو لهأ ىتح  ،ًاريثك ، 
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مهسفنأ تادألا كلت  ده  ىرابختسا دهج ىندأل ةجاح امنود،ملاو عامط ةهبجلا هذه ءانب ةداعإو !  
 هب ةادانملا نم ةحب بلطم  ىتح نيركفم ةفئاط كلذ ىف امب،ينطولا رجانحلا ت لخاد نم   

ماظنلل ةمعادلا ة  اوتاب ىتلا رطاخملا هذهل ىساسألا قايرتلا هنوك ،يعامتجالا ىوقلا  
نم لزانتلا نم ريبك ردق ىلإ جاتحت ةبولطملا ءانبلا ةداعإ ة . قمعب اهنورعشتسي  يلمع نأ ريغ

هدحو هل صلاخ قح هنأ م  هوتي َّلظ ا  ىف ةكراشملا ديعص ىلع ءاوس ،مع ماظنلا بناج  
إلا ءارجإ وأ،ةلداع نازوأو بسنب ةطلسلا ةمزاللا ة   يئاضقلاو ة  در وأ ،ينوناقلا تاحالص  
ًايملاع،نآلا هيلع حلطصي امب رارضألا عفدو تامالظلا ة،  يلاقتنالا ةلادعلاب بلطم ليعفت وأ ،   

ة إلا ليعفت وأ،يفافشلا ةدعاق ىلع ىروتسدلاو ىسايسلا ةبساحملا تا لمعلا قالط   يرحلل ى
ألا قوقحلاو ة  ةماعلا يروتسدلا صوصنلاب ةنومضملاو اهيلع صوصنملا ة  كلذ ىف امب ،يساس  

قئاوع الب فحصلا رادصإو ة حألا ميظنت قح ريسيت  يندملا تامظنملاو ة  يسايسلا باز
ة ة،يئارجإ يرادإ مأ تناك ة  ينوناق كلذ ىلإ امو،    .  
ةياهنلا ىف،ةلداعملا نإ حوضولا نم ةريبك ةجرد ىلع،  انتهبج ءانب ةداعإب انل :    جع اذإ

اهريغو سسألا هذه ىلع ة  ُّلك هيف رعشتسي ديدج خانم عيشيسف،يلخادلا ًاقح هل نأب نطاوم    
اهتادنجأ ريرمت ىجراخلا فادهتسالا ىوق ىلع رذعتيس اذبو،نطولا ىف ًاقحتسم مل اذإ امأ ،   
اهلاح ىلع ةككفم ة،سسألا هذه ققحتت  يلخادلا ةهبجلا تيقبو نم رسحني نل فادهتسالا نإف ،   
نينطاوملا معد باطقتسا ىف ماظنلا حايص الع امهم،هسفن ءاقلت ن امهم لب،  دشح ىف حج  
نيسح ما . بجشلا تانايبو راكنتسالا تارهاظمو دييأتلا بكاوم  دص تدافأل ديفت تناك ولف
اهيلع قفنأو،اهنم رثكأ ىذلا ًايملاعو ًايبرعو ًايلخاد،  تاجايتحا ،    دس ىلع قفنأ ا م م ىخسأب  

ة رفصلا ةعاس تفزأ نيح،كلذ عمو! يساسألا هبعش الطإ هبعش،    مهأ ام   مهأ ناك تاق اب ق 
ةنإلا مزحو حرفلا جيزاهأو رهزلا  ةازغلاب ًابيحرت سيل،ولملا مالع لاحلا ةعيبطب،  امنإو ،   
لوألا ماقملا ىف،ًاجاهتبا ماظنلا لاوزب،  امدنع ة !    يجراخلا لوِّلحلل ة  يلباقلا نوكت ام رطخأف

سوفنلا ىف اههاجت ةنماكلا ة  نلا اهقلخي،ماعلا ةالابم اللا نم ةلاح حبصت هتامالظب ،هدحو ماظ   
ىنطولا خانملا نم ةلاحلا هذه عشق نع ربكألا ة،هتاسايس ءوسو  يلوئسملا عقت هدحو هيلعو   .
ةبسانم نم رثكأ ىف انر،نطولاف  بع نأ قبس امك ىراحصو تاباغو لابج ضحم سيل ،   

ة ئش ِّلك لبق،نطولا. يئام تاحطسمو تاقالع،   ، حص ت  حص نإ دسف تدسف نإو،   .  
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  :ةمزألا ةجلاعمل ةحرتقم لخادم: ة متاخ
ريكفتلا نم طمنلا اذه لثم ع  رجت ةبوعصب انملع مغر ىلع عرعرت ماظنل ةبسنلاب ،   

ىوقلا طسو ةرثؤم ة ،ةطلسلاب قلطملا راثئتسالا  يسايسو ة  يركف ةلتك لكشت دعبتسن ال اننإف  
هل ةمعادلا ة  صب نم ىقبت ام رخآب نيت،يعامتجالا  رك رظنلا ديعت كردتل،ةري  باب نم ولو ،   

ةتحبلا ة  ةق،يبزحلا ةحلصملا  يضلا لوقن الو ريسلا ةلصاوم ىلع رارصإلا ىف لتاقلا أطخلا ،   
ام ىلع لاحلا ءاقب ءازإب تمصلا ىف رارمتسالا ةلاحتساو ،ماظنلا ةهج نم ميدقلا قيرطلاب  
دالبلاب قدحملا رطخلاو،ريهامجلا ةهج نم هيلع وه هسفن ماظنلابو لب،  عبطلاب،  ةجردلابو ،   
ةيلايربمإلا عامطألا ةهج نم،ىلوألا   ! ديحوت ماهم ةشقانم ىف ًامدق ىضمن نأ لبقو ،مث نمو  

ة هلك نادوسلا ىوتسم ىف ةسيئرلا ة،يلخادلا ةهبجلا  ينطولا ةمزألا ديعص ىلع حرطن،  يف،  ام  
ىوقلا هذه جاتحت ىتلا ةلئسألا ضعب،ىلي َانيقي،  ىلع قدصب اهتهباجمل ،  ماظنلا ةمزأ شماوه  

عم ة   يتآلا وحنلا ىلع كلذو،روفراد فلم لوحةيئانجلا ةمكحملا يعرفلا   : 

ًالدج،انضرتفا اذإ: ًالوأ لود ضعبل وأ نمألا سلجمل اهماهتا ىف ةقحم ةموكحلا نأ ،   
ًاساسأ،اهماظن فادهتساب رابكتسالا ةلاحإلا رارقب،  ماهتالا اذه نيب ة،   يقطنملا ةقالعلا ىه امف   

؟هتاموكح لبق ملاعلا بوعش ةدارإب تأشن ة  يلود ة  يئانج ةس  اذه ىنعي الفأ ! سؤم ةاداعم نيبو
ة  يندم طغض تاعامجو تامظنم نآلا اهلثمت ىتلا ة  يبعشلا ةدارإلا هذه دض فوقولا رايتخا

؟ةقومرم ة  ة،ءادعألا ركسعم عيسوت ىف ةحلصملا نيأف! يملاع يور وأ ر  صبت الب لا ىلإ،  دح  
  .ىملاعلا يندملا عمتجملا ىلإ لودلا زواجتي ىذلا

ًالدج،انضرتفا اذإو: ًايناث ةهبجلا ديحوتب ةضراعملا ةبلاطم ىف قحلا ةموكحلل نأ ،   
ةقدحملا رطاخملا ةهجاومل ة  ىه تم،يلخادلا  دق اذامف  ، ءادتبا ملقلا اهدي ىفو،  اذه قيقحتل ،   

  ؟يماسلا ىنطولا فدهلا
ًاضيأ ًالدج،انضرتفا اذإ امأ: ًاثلاث لسع ىلع نمس ة،   يلخادلا اهتهبجب ةموكحلا ةقالع نأ  ، 

 ،ةمكحملا هذه ىلإ نمألا سلجم نم روفراد فلم ةلاحإرارقل ضفارلا اهفقوم ىف ةقحم اهنأو 
 ،ةانجلا ةمكاحمو ةقحالم ىلع اهيدل) ةردقلا(و) ةبغرلا(ىرصنع رفوتب اهتجح ةيواز نم 

نيتاه ىلع ليلدلا ةماقإ بجوتست اهنيعب ة اجت ًاضراع ًافقوم اذه سيلفأ  ) ةبغرلا(يضق ه
؟برحلا لوبط عرق نم ًالدب،)ةردقلا(و  !  
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ب  ىفتكن اننأ الإ،ماع هجوب ةلئسألا هذه ةبراقمل ةبسانملا لخادملاعشت ىلعو ماتخلا ىف،   ، 
ي نم ًادفو نأ ةصاخ ،انه هددصب نحن اميف رابتعالاب نيريدجو نيرهوج نيلخدم ضرعب  

م ،م٢٠٠٦رياربف لئاوأو رياني رخاوأ نادوسلا راز دق ةمكحملا هذهل ماعلا ىعدملا بتك م دقو  
هبناج نم،مدقيس ىذلا ماعلا ىعدملل هريرقت نمألا سلجمل نييرودلا هيريرقت،  سرام ىف ،   

  .م٢٠٠٦وينويو 
  
  : يسايسلا ماظنلا ينب حالصإ: لوألا لخدملا
لوحتلاو مالسلا نيب ضرألا ىلع دوشنم لا طابترالا ققحتي نأ ليحتسملا نم/ أ

نطولا ىف ة ،ةيلاقتنالا ةلادعلاو ىطارقوميدلا   يسايسلا تاقالعلاو ةطلسلا ةينب حالصإ نود
ة. ًانومضمو ًالكش تفرع ثيح،يطارقوميدلاب دهع ةثيدح تسيل اندالب نأ نم مغرلا ىلعف  ، 
ة،رخآ وأ وحن ىلع يروشلا اهمظن نم ة  يلوأ ًالاكشأ نم،  ءامعز ناك ىتلا  ةيبونلا ةبقحلا ذ 
شو جنوفلا كولم ناك ىتلا ة،ءامدقلا شوك كولم اهيف نوبختني لئابقلا  يرانسلا ةبقحلاو خوي  

ب اهيف نوراتخ  اهتاذةقيرطلاي بالدبعلا نم لاضنلا اهيف طبترا ىتلا ةثيدحلا ةبقحلا ىتحو ،   
ميد ة  نم لاضنلا ىحضأ املثم ،ًايطارقوينطولا ةلودلا ءانب لجأ نم لاضنلاب لالقتسالا لجأ  

ة اهيف بلتست ةرم ِّلك ىف،يطارقوميدلا ةداعتسا لجأ ة،  ينادوسلا ةروثلل ًاتباث ًانوناق نأ الإ ،   
ةلواطتملا ة  دادبتسالاو عمقلا ةمظنأل ة،يلومشلا دوهع  يخيراتلا جذامنلاو ةيذغت ىف تمهسأ ،   

ىتلا ة   يعامتجالا ةينبلل ة  لاثملا ليبس ىلع،حمستيبسنلا ةشاشهلا نيدلا مساب ولغلا ءارشتساب،   ، 
نماضتلا ميقل ةمداصملاب قوسلا ميقل س،رهقلل ةمواقملا تايلآ نم فعضتو  سؤتو ىلإ امو ،   
ىلع ًابلس سكعنا ا،كلذ مةكراشملا ميق ة  م  ةمعادلا ة،يعضو  يعامتجالا ىوقلا تاقاطو   
أ ،ةيطارقوميدلل ةقيمعلا ةعامتجالا تاماسقنالل يهو ةداحلا ة،ي  يسايسلا تاباطقتسالاو حاتأو  ، 
ةجيتنلاب،لاجملا اهلاكشأ فلتخمب ة،   يرامعتسالا تالخدتلا ةدوعل تحضأ ام ىلع  ةوالع ، 
طوغضلل ةباجتسا امنإو ىعيبطلا ىلخادلا ر ،ةيعمقلا ةلودلا هيدبت  وطتلل مجسنملا قايسلا ىف ال  

بسحف ة  عادخ ءاحيإ نم،يجراخلا ىطارقوميدلا للاب    رمضت ىهو ،وحتلا أدبمل ىنالكشلا لوبق  
ماسقالا تابجاو بجوأ نم حبصأ دقف اذل . هاوتحم نم هغارفإو هضاهجإل هيلع فافتلالا
ىضم تقو ىأ نم رثكأ،ىندملا عمتجملا ةكرح ىف ةمدقتملا ةيضقب ةوقب كاسمتسالا ،   
ناسنإلاقوقح اياضق نم اهب قحتلي امو ةيطارقوميدلا علاو،  ة  زييمتلا ةبراحمو ،يلاقتنالا ةلاد  

ةطلسلل ىطارقوميدلا لوادتلا دامتعاو،ةددعتملا ةيموقلا تانيوكتلاو ءاسنلا دض طبضو ،   
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ىف ة ،ىندملا عمتجملاو قوسلاو ةلودلا نيب ةقالعلا  يطارقوميدلا ةفاقث ريذجت ة  يلاكشإ ةجلاعمو  
ةدئاسلا ة  نتلا ضف كلذ ىف امب،يبعشلا ةفاقثلا ةينب ىف نيدلاو ة    يطارقوميدلا نيب عنطصملا ضقا

نود لوحت ىتلا ة ،ماعلا ىعامتجالا ىعولا ىوتسم  يناطلسلا قئاوعلا ِّلك ةلازإ نع ًالضف  
اياضقلا هذه مسح ىف ةعساولا ة    .يريهامجلا ةكراشملا

ةريغص ةيرق ىلإ انملاع تالاصتالا ةروث تل/ ب  ةليدب ةملوع نيشدت نم تنكمو ،وح دقل  
نيح ذنم قلختتام    قومرم تابثب،كفنت ةش،   حوتملا ة  يلايربمالا ةملوعلا هجو ىف تراصف ،   

لدابتملا دامتعالا ىلع ةمئاقلا ة  يلودلا تاع  قوقحب ة،مجتلا ظوحلم دايدزا ىلإ  ينعملاو ناسنإلا    
ة،اهمومهو بوعشلا رئاصمو ينطولا تايعمجلاو تامظنملا فالآل ةلماش تا ،   يلارديفلاو  

إلاو ة  ةيلودلا رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع،اهثدحأنم َّلعلو . يميلق موك،  تايطارقوميدلا ةنو ي 
Community of Democracies، ة يطارقوميدلا ة  يلخ وأ  Democracy Coccus امك  

ًانايحأ اهيلع قلط نم ددعو ىلودلا ىندملا عمتجملا تاس ،ي  سؤم نيب ةعساو ة  يكراشت ىهو  
ةا تاموكحلا تجرخ دقو،يطارقوميدل ىلوألا اهتوطخ ىف،  ةنسل وسراو نالعإب ،  م ٢٠٠٠ 

ة طشنت امك،يطارقوميدلا ميقب كسمتلا ديكأتل ًايلاح،  ريياعملا ىلع قثاوتلا هاجتاب عفدلا ىف ،   
يطارقوميدلا ل  وحتلل ة  ةموكح،يلودلا   ىأ بناج نم اهنع ل  صنتلا ضفرو قايس ىف جردنتو .  

ة لا كارحلا اذه يلودلا ة   Campaign for theيئانجلا ةمكحملا لجأ نم ةلمحلا ىملاعلا ىندم
ICCةطشانلا اهبناج نم،  امور ماظن ىلع ةقداصملا وأ عيقوتلا هاجتاب عفدلا ىف،  اهريغو ،   

  .ةقومرملا تانايكلا نم
نذإ،مهولا حداف نم/ ج ذخؤي ال وأ هب ذخؤي رايخ ضحم ىطارقوميدلا ل،   وحتلا ر  وصت  ، 

امنيب اهريتاسد ة  يعمقلا ةمظنألا اهب ل  هذه هرقت ام سكع اهتاسرامم ريست مجت صوصن وأ  
اذل.صوصنلا ىلإ رظنلابو،  ةريتولا   ركفلا ديعص ىلع موهفملا اذه ر    وطتل ةعراستملا  
ة،ىسايسلا يملاعلا ة  يبعشلا تاكرحلاو ني،   يلودلا نوناقلاو تاقالعلا ر  وطت ىوتسمو  ، دحلا نإف   

  معأ ىلع ةس  سؤملا هت  يمازلإ روظنم ىف هعم يطاعتلا ىضتقي ريبدتلا نس  ح نم ىندألا
ةسورحملا ةيقالخألاو ة ،ةيلودلا ريياعملا  نهارلا تقولا ىف،يركفلا ئدابملاو ميقلا ىمسأو  ، 

ة ة،يملاع ةباقرب يندمو ة  يمسر   .  
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  :  ةيلاقتنالا ةلادعلا: يناثلا لخدملا
ًابوجو ةلا نرتقت/ أ  انلق امك،يلاقتنالا ةلادع يطارقوميدلا ل،   وحتلابو مالسلاب تسيل ىهو .  
هقوري امب فرط ُّلك هرسفي ىوغل ريبعت د  تمهسأ طبضنم موهفمو مراص حلطصم لب ،رجم  

نيتنجرالا ىلإ ىليشت نم بوعشلا براجت ةد  ىلإ  وريبلا نمو ،دحملا هتلالد هباسكإ ىف
برغملا نمو ،الاميتاوغ هاجتاب ةداج ةوطخ ة ،اهريغو ايقيرفأ بونج ىلإ   يأ تسمأ ثيحب  

ة  يلمعل ةمزال ةم  دقمك ة  يلاقتنالا ةلادعلا ريفوتب ةطورشم يطارقوميدلا ل  وحتلاو مالسلا بلطم
اهسفن ل  ر،وحتلا دصتتف  ، مث نم ني،   يلودلا مامتهالاو ةباقرلا تايولوأ   .  
ة/ ب ة ،يلاقتنالا ةلادعلا قيبطت ،يلودلا اهريياعم ةاعارمب فاك بزال ةبرض،  ءاصقإل ،   

ةن  ةداملا صن بسح،يعملا ةلودلا قح ىف ةبغرلا وأ ةردقلا مدعب مكحلا ماظن نم ب ١٧١/ 
ريياعملا هذه. امور   ةداملا بسح،مهأ نمو يخأت عقو دق نوكي الأ،١٧٢/  ىف هل ر    ربم ال ر
تذختا دق تاءارجإ ة،ينةطولا ةلادعلا ةزهجأ لبق نم تاءارجإلا ذاختا  مث نوكت الأو تحت ،   
دانتسالاب ة،ةبغرلاو ةردقلا راتس  يئانجلا ةلءاسملا نم صخش ةيامح د  رجمل ًالثم،  ىلإ ،   

ًارخؤم اهل ل د ةقرافملل،ع ىتلا ةعساولا تاناصحلا إلا انوناق،  تاوقلاو ة    يئانجلا تاءارج
ةنيرداص نيتقؤم نيرمأب ،نادوسلا ىف ةحلسملا يروهمجلا سيئر نم نيكمت ضارغأل ،   

نم ةحلسملا تا رصانع   مهباكترا َلاح " Impunityباقعلا نم تالف إلا"وقلاو ةطرشلا
ةيناسنإلادض مئارجل كلذك،ىغبنيو.   فرصت عقو دق نوكي الأ،  إلا ذاختا ءانثأ،  امب ،تاءارج   
امك . ةلادعلا ىلإ صخشلا ميدقت نم فدهلا عم قفتي ال ة مهأ نم نأ يلوبقم مدع طورش  

ةداملا بسح،Inadmissibilityىوعدلا  ةمكاحم وأ قيقحت كانه نوكي نأ،أ١٧١/  رارق وأ ،   
ةميرج لكشت لاعفأ باكتراب مهتملا صخشلا قح ىف ةصتخم ةلود لبق نم ،ةمكاحم ءارجإب  

ة لعفلاب هتمكاحم ت،يلود  مت دق صخشلا اذه نوكي نأ وأ ىلإ ةمكاحملا هذه لثم ىقرت الو.    
ة يلودلا ة  ة  يئانجلا ةمكحملا صاصتخا بجح  Crimesيلود مئارج لكشت لاعفأ نع نكت مل ام

of International Concernةداملا قفو ماظنلا نم١/  اهتحادف ،    زهت ىتلا مئارجلا ىهو  
  .ىلودلا عمتجملا ريمض

ةمكحملاب اهتقالع ىف ة   ةينادوسلا ةلأسملا ةبراقمل بئاصلا جهنملا نإ يلودلا ة   ،يئانجلا
صوصخم لكشب روفراد فلمو،ًامومع ققحتي امنإ،  انيأر ىف،  ىتآلاب،   :  

،لصفلا) ١( ءادتبا بجاولا مارتحالا نيب،  ةهج نم،  ةس ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحمل  ل،   سؤمك
ميدقلا ة  يرشبلا ملح اهب ققحتي ة  يلود ة  يئانج ة  ادلا ة،يئاضق  يملاعلا ةلمحلا ىف فطصيو اهل ةمع  
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ضفارلا ىنطولا فقوملا نيبو،سانلا نييالم ىرخألا ةهجلا نم،  يركسعلا لخدتلل ،   
ة،ىبنجألا يميلقإ تاوقب مأ ة  يلود تاوقب ءاوس ءاوس ة،   يديلقتلا ةدايسلا كاهتنا ىف اهعيمجف  ، 
هسفن تقولا ىف،ىعادلاو ة،  يلخادلا لولحلا حارتجال اهدحو روفراد ةلكشمل ال،  لكلو لب ،   

ة لولحلا كلت سأر ىلعو ،يلخادلا هتهبج كسامت ىلع رطخلاو رثألا تاذ نادوسلا لكاشم  
قيقحتو ،عماجلا ىموقلا رمتؤملا تايلآ ربع اهلوح ىنطولا فافطصالا ةداعإ ريسيت  

ةعساولا ة  يندملاو ة  ةدعاق تاذ ة ،يسايسلا ةكراشملا  يقيقح ة  ينطو ةدحو ةموكح ليكشتو  
  . ًالوق ال ًالعف ةضيرع

ةدوعلا)٢(  ، مث نم يمسرلا باطخلا لادعتسا فدهب،  ىتلا ةحيحصلا ةيادبلا ةطقن ىلإ ،   
ًاركاب هط نامثع ىلع ذاتسألا ة  ماعلا ءاهز لبق،يروهمجلا سيئر بئان اهعرتفا دق ناك  ، 

اهتقو،هدقع ىذلا كرتشملا ىفحصلا رمتؤملا مامأ هثيدح ىف كلذو ةكرحلا سيئر عم ولسوأب ،   
نوسنوج ادليه ة،قنرق نوج. د ديقفلاةيبعشلا   يجيورنلا ة  يلودلا ةيمنتلا ةريزوو ثيح ،  د "  هعت

ناسنإلاقوقح كهتنا نم ِّلك ةمكاحمب روفراد ىف  ًادكؤم،"  عنمل ل أ: "..    عفت نأ بجي ةلادعلا ن
تان. .باقعلا نم تالفإلا  يب رفوتت مهتم   ىأ ةمكاحملل م  ارج باكتراب هتهجاوم ىفدقيسو مئ  

ةيناسنإلادض اهقلطأ دق ناك ىتلا تاحيرصتلل هتاحيضوت ًامدقمو،"  لبق ،ريشبلا رمع سيئرلا    
دض،كلذ ة   يلودلا ة  يئانجلا ةمكحملا ىلإ ىنادوس   نأب ،ىأ ميلست ميلستل ةجاح ىري ال ريشبلا " 

جراخلا ىف ةمكاحملل نطاوم   ن  أل،١٥٩٣/مقر نمألا سلجم رارقل ًاقرخ سيل كلذ نأو. .ىأ
ًايلاح سردت ةموكحلا نأو . .جراخلا ىف نيينادوسلا ةمكاحم ةرورض ىلإ ريشي ال رارقلا
نييندملا ةيامحو مالسلا قيقحت ىلإ فدهي ناك اذإف . .هرهوج ققحت ىتلا ةقيرطلاب رارقلا
ناسنإلاقوقح ىكهتنم ةبقاعمو ىسايسلا لحلاو هعم نحنف   ")٣٢(.  

إلا)٣( نم٢١/ةداملا رهوج ليعفتب عارس  نأب ه    جوت ىتلا روتسدلا ة "  يلمع ةلودلا ردتبت
ىملسلا شياعتلاو ىنطولا قفاوتلا قيقحت لجأ نم حارجلا ديمضتو ة   ينطولا ةحلاصملل ةلماش

فسألل،اهدورو مغربف". نيينادوسلا عيمج نيب لوألا بابلا نم ىناثلا لصفلا نمض،    :
تاه  نأ ىغبني ناك نيح ىلع ،جوملاو ةيداهلا ئدابملا ة  ىفوأ ليصفتب،يمازلإ ةفص ىستكت  ، 

بجوتست ة  ينطو ة  يسايس ةرورض ة  كلذ عم،مث نأ الإ تاربخلا ءوض ىف اهحورب ءادهتسالا ،   
اهيلإ راشملا ة  ر،يملاعلا صبت الب تاربخلا كلت راثآ ءافتقا ىلع ءافكنالا ال قئاقحلا عضو عم ،   

  : رابتعالا ىف ةيتآلا
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انيلإ تاربخلا هذه برقأ/أ تبرجت   ،ةحلاصملاو فاصنإلاو ةقيقحلا: ناونع تحت برغملا ا 
ة ،ةحلاصملاو ةقيقحلا: ناونع تحت ايقيرفأ بونجو يملاع ةبرجت نيعبرألا ةبارقل لافغإ نود  
ة،تلعج ىرخأ يئاهنلا اهتلصحم ىف ًابصنم ناك ىذلا ىلودلا عمتجملا باطخ،  ًايرظن،  ىلع ،   

ىضاقتلا ليهستب فرع   بسحفAccess to Justiceي ام نرقلا تانينامثو تانيعبس لالخ ،   
ىقتري،مرصنملا تانيعستلا علاطم ذنم،  معلا ديدشتلا هاجتاب،  حامسلا مدعب فرع    ي ام ىلع ىل
  . Impunityباقعلا نم تالف إلاب

ىف قباسلا ماظنلا عم ىندملا عمتجملا تاقالعل ىعيبطلا ر /ب  وطتلا لدج ىضفأ دقو  
ًالثم،برغملا لالخ نم ،  دلبلا كلذ ىف ةيراجلا ىطارقوميدلا ل   ىلع ،وحتلا تايلمع  
هسفن ماظنلا ةينب لخاد ل،اهروصق  وحتلا ثادحإ ىلإ ايقيرفأ بونج ةبرجت ىف ىضفأ امنيب ،   

قباسلا ماظنلا عم ة    . ماتلا ةعيطقلا زاجنإب رياغم جذومن ىلإ
ةربخلا قفأ ىف،ناتحورطم نيتبرجتلا نكل/ ج ةيناسنإلا  ة  ماعلا كابتشالا لالخ نم ،   

ل وحتلا ة  صاصرلا تاونس زواجت وأ،يلمع ىف ىندملا عمتجملا رود عم قيثولا ىف ،   
فنعلا ظفلب،ىبرغملا حلطصملا ماقتنالا ةعزن ىدافتو،  ة ،  يطارقوميدلا لئاسولا دامتعاو  

ةلماكلا ةقيقحلا ى  صقت ىف اهدحو ة  ءادأو ،يملسلا  ،يعامتجالا سفنلا ملع قفو) ةركاذلا بجاو( 
ىعامجلاو ىدرفلا نييوتسملا ىف اياحضلل رابتعالا ةداعإب ة  يونعملاو ة   ،يداملا رارضألا ربجو

قوقح كاهتنال راركتإلا عادتباو   ىأ مامأ قيرطلا عطقب ةليفكلا ة  ناسنإلايلكيهلا تاحالص ىف    
ال ة. لبقتسملا    .ةقيقحلا صالختسيلآك ىمومعلا عامتسالا تاسلج نيتبرجتلا اتلك تجهتنا دقو

خيراتلا ىف ةقراف ة/د  يعون فاطعنا ةمالع تاربخلا كلت تلكش دقل ناسنإلا  ليوعتلا امأ . ى 
تا   يطارقوميدو ة  يروص تاحلاصم نم جذامن ةكربفب ملاعلاو بعشلاو سفنلا عادخ ىلع ميدقلا

أرق  ي ىمالعإ جيجض ىف ىوس دودرم اهل ى  دبتي ال داكي ة  ربجي وأ ًاقح ي ال ىئاعد: ينالكش  در
ضهانم فقوم قيوست ةلواحمو،ًاررض هلك كلذ دعب،  ة،  يلودلا ة  يئانجلا ةلادعلل اهرابتعاب ،   

ىلودلا رابكتسالل ة  يلآ د  نارسخلاو راوبلا حوضفم ًاجهن ىسمأ دقف،رجم لب،  ألاب،   ،ىرح 
ة   .يخيرات اللاو داسكلا ىف قراغ مهو ضحم
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  شماوهلا
  

١.  ،   .م٢٧/٩/٢٠٠٥مايألا ةفيحص
لـبق نـم دـمتعا ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا امور ماظن             .٢

ةـمكحم ءاشـنإب ىنعملا نيضوفملل يسامولبدلا ةدحتملا ممألا رمتؤم          
زومت ١٧خيراتب   ةيلود ةيئانج  زيح لخدو   ١٩٩٨ويلوي  /  يـف  ذافنلا،   ١ 

ةداملل اقفو٢٠٠١ وينوي   .امور ماظن نم ١٢٦ /، 
امور ماظن نم     ١٤/ةداملا صنت  .٣ فرط ةلودل زوجي    -١ "هنأ ىلع    

نـم رثكأ وأ ةميرج نأ اهيف ودبي ةلاح ةيأ ماعلا يعدملا ىلإ ليحت نأ               
ىـلإ بـلطت نأو تبكترا دق ةمكحملا صاصتخا يف ةلخادلا مئارجلا            
هيجوت نيعتي ناك اذإ اميف تبلا ضرغب ةلاحلا يف قيقحتلا ماعلا يعدملا    

،  رجلا كل ت باكتراب رثكأ وأ نيعم صخشل ماهتالا        ،ةلاحلا ددحت ـ  ٢مئا
يـف وـه امب ةعوفشم نوكتو ةلصلا تاذ فورظلا           ،عاطتسملا ردق   

 ،ماعلا يعدملا جتنتسا اذإ    ف ".ةديؤم تادنتسم نم ةليحملا ةلودلا لوانتم     
تاـمولعملا نأ    ٢ و   ١نيترقفلا يف اهيلإ راشملا ةيلوألا ةساردلا دعب          ،

غـلبي نأ هـي     لع ناـك ،قيقحت ءارجإل الوقعم اساسأ لكشت ال ةمدقملا         
يـف رـظنلا نم ماعلا يعدملا عنمي ال اذهو          . كلذب تامولعملا يمدقم  

ةـلدأ وأ عئاـقو ءوض يف اهتاذ ةلاحلا نع هيلإ مدقت ىرخأ تامولعم              
  .ةديدج
ةلاحإلا يلع أ   ١٣/ةداملا صنت  .٤ ىـلإ فرـط ةـلود      ".. ةطساوب    

 ، نـم رثكأ وأ ةميرج نأ اهيف ودبي ةلاح          ،١٤/ةداملل اقفو  ماعلا يعدملا
ةـيدج لـيلحتب ماـعلا يعدملا موقي        و. خلا.. "تبكترا دق مئارجلا هذ   ه

هل زوجيو  ،ةاقلتملا تامولعملا  ضرغلا اذهل  ،  ةيفاضإ تامولعم سامتلا    ،   
ةدحتملا ممألا ةزهجأ وأ    ،لودلا نم  وأ ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا وأ      ،   

ةـمئالم اـهاري اـهب قوثوم ىرخأ رداصم ةيأ وأ           ،ةيموكحلا ريغ    .
ـف  .ةمكحملا رقم يف ةي   هفشلا وأ ةيريرحتلا ةداهشلا ىقل    ت هل زوجيو   اذإ  

ىـلإ مدـقي     ،قيقحت ءارجإ يف عورشلل الوقعم اساسأ كانه نأ جتنتسا          
،نذإلل ابلط ةيديهمتلا ةرئادلا      اـهعمجي ةديؤم داوم يأب اعوفشم      كلذب   .

اـقفو ةـيديهمتلا ةرئادـلا ىدل تاعفارم ءارجإ مهيلع ينجملل زوجيو            
تابثإلا دعاوقو  ةيئارجإلا دعاوقلل  دـعب   ،ةـيديهمتلا ةرئادلا تأر اذإ     ف .   
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يـف عورشلل الوقعم اساسأ كانه نأ        ،ةديؤملا داومللو بلطلل اهتسارد     
 ، صاصـتخا راـطإ يف ودبي ام يلع عقت ىوعدلا نأو            قيقحت ءارجإ

قـيقحتلا ءارجإ يف ءدبلاب نذأت نأ اهيلع ناك         ،ةمكحملا نود كـلذو    ،   
ةـيلوبقمو صاصـتخالا نأشـب دعب        اميف ةمكحملا هررقت امب ساسملا      

نأب ًاملع  ىوعدلا ال قـيقحتلا ءارجإب نذإلا ةيديهمتلا ةرئادلا ضفر         ، 
وأ عئاـقو يلإ دنتسي قحال بلط ميدقتب ماعلا يعدملا مايق نود لوحي             

  .اهتاذ ةلاحلاب قلعتت ةديدج ةلدأ
نأ يلع    ١٥/ةداملا صنت  .٥ تاـقيقحتلا رشابي نأ ماعلا يعدملل       -١"   

يـف لخدـت مئارـجب ةقلعتملا تامولعملا ساسأ ىلع           هسفن ءاقلت نم    
  ."ةمكحملا صاصتخا
لع امور ماظن نم ب١٣ةداملا صنت   .٦  ،نـمألا سلجم "..  ةلاحإ ى 

ىـلإ ةـلاح     ،ةدحتملا ممألا قاثيم نم عباسلا لصفلا بجومب افرصتم         
دـق مئارـجلا هذـه نـم رثكأ وأ ةميرج نأ اهيف ودبي ماعلا يعدملا                

  ".تبكترا
لصـفلا بجومب هتاطلسل نمألا سلجم ةسرام       م يناعم ضعب نم    .٧

             ، اـهيف ءاضـعألا لودـلا لكل مزلملا ةدحتملا ممألا قاثيم نم عباسلا
  :مهنيب نم نادوسلاو
ناـك اذإ ام ًادرفنم ر             / أ  رقي نأ ىف ة  يريدقتلا ةطلسلا سلجملل نوكت نأ

هاري ام ريبادتلا نم ذختي نأو ،هب لالخإ وأ ىملاعلا ملسلل ديدهت عقو دق            
  ).٣٩/م(اهباصن ىلإ رومألا ةداعإل ًابسان م
بـلطتي ال ام ريبادتلا نم ذختي نأ ىف ًاضيأ ةطلسلا هل نوكت نأ              / ب

،  ةدحتملا ممألا ءاضعأ ىلإ بلطي نأ     و ،ةحلسملا ةوقلا مادختسا    اهقيبطت  
ة         يرحبلاو ة  يديدحلا تالصاوملاو ة  يداصتقالا تالصلا فقو اهنيب نمو

ة    يديربلاو ة  ةوالع ،ًايلك وأ ًايئزج ،اهريغو ة       يوجلاو  يكلساللاو ة  يقربلاو
ة    ).٤١/م(يسامولبدلا تاقالعلا عطق ىلع

نأ ،ةيفاك ريغ هالعأ ريبادتلا نأ ىأر اذإ ام ةلاح ىف ،هل نوكي نأ              / ج
     يوجلاو ة  يرحبلاو ة  ةدحتملا ممألا ءاضعأل ةعباتلا ة     يربلا تاوقلا مدختسي

  ). ٤٢/م(
ربتع   / د  اوعضي نأب ،قاثيملا بجومب ،نيدهعتم ءاضعألا ءالؤه       ي نأو

تاليهستلا لكو ،ةروكذملا مهتاوق نم همزلي ام سلجملا ف            رصت تحت
  ).٤٣/م(رورملا قح اهيف امب ىرخألا 
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ءاضـعألا ىلإ بلطي ىتلا لامعألا نأشب ر            / ـه  رقي نأ هل نوكي نأو
  ).٤٨/م(اهب مايقلا 

  ).٤٩/م(سلجملا ريبادت ذيف نت ىف ءاضعألا ءالؤه رفاضتي نأو/ و
نم برضلا اذه     نوك ىف نازنع حطتنت نلو     تاـبيترتلا  و ت ارارـقلا  

دالبـلا ىـلع هررض عقي امم عباسلا لصفلا بجومب ة              يلودلا ة  ينوناقلا
  !بسحف ةمكاحلا ةطلسلا ال ،ةرشابم بعشلا ىلعو
ربمفون ١٢خيراتب  .٨   .م١٩٥٦ 
لع ١٦/ةداملا صنت  .٩ قيقحت ىأ  يف يض   ملا وأ ءدبلا زوجي ال    هنأ ى    

ءاـنب ارهـش رشع ىنثا ةدمل يساسألا ماظنلا اذه بجومب ةاضاقم وأ             
رارـق هنمضتي ىنعملا اذهب ةمكحملا ىلإ نمألا سلجم نم بلط ىلع            
           ، ةدـحتملا ممألا قاثيم نم عباسلا لصفلا بجومب سلجملا نع ردصي

  .اهتاذ طورشلاب بلطلا اذه ديدجت سلجملل زوجيو
ئانج ةمكحم اذهب أشنت    " . ١٠ نوكتو ،)ةمكحملا(ةيلود ةي     ةمئاد ةئيه   ..   

مئارـجلا دـشأ ءازإ صاخشألا ىلع اهصاصتخا ةسراممل ةطلسلا اهل           
اذه يف هيلإ راشملا وحنلا ىلع كلذو        ،يلودلا مامتهالا عضوم ةروطخ     

ةـيئانجلا ةيئاضـقلا تايالولل ةلمكم ةمكحملا نوكتو        . يساسألا ماظنلا 
اذـه ماـكحأل اهلمع ب      ولسأو ةمكحملا صاصتخا عضخيو   . ةينطولا
  ."يساسألا ماظنلا

  ).فسوي جاحلا هللا عفد ةنجلب(ةفورعملا  . ١١
  ."مكبأ"ةمكحمب تفرع يتلاو  . ١٢
ةـيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ؛ىنويسب فيرش دومحم كلذ يف رظنا           . ١٣

، ١، ط )ىـساسألا ماظنلل ىنطولا ذافنإلا تايلآو ماكحأ ةساردل لخدم   (
  .م٢٠٠٤ةرهاقلا ،قورشلا راد 

  :رظنا ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ليلحتلا نم ديزمل . ١٤
William Chabbas, Introduction to the International Criminal 
Court, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, x, 
406 pp. 

 يـمرجم رابك ةمكاحمل ةيركسعلا ةمكحملا     "وه  يمسرلا اهمساو    . ١٥
  ."١٩٤٥ةيبروألا ةحاسلا يلع برحلا 

يـمرج  م راـبك ةمكاحمل ةيركسعلا ةمكحملا     "وه يمسرل   ا اهمسا  . ١٦
  ."١٩٤٦ىصقألا قرشلا يف برحلا 
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ةقباسـلا ايفالسـغويل ةيلودل     ا ةيئانجلا ةمكحملا  "يمسرلا اهمساو    . ١٧
١٩٩٣."  
  ".١٩٩٤"ادناورل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا"يمسرلا اهمس ا . ١٨
يلودـلا دـهعلا نـم       ٤١١/ةداملا فلاخي كلذ نإف ،ىرخأ ةرمو      . ١٩  

ت يتلا ة    حلاب صاخلا   يسايسلاو ة  ةـ      يندملا قوق  ماع ةسلج دقع ىلع صن
حالـص ديسلل ةنجللا ةهجاوم دنعو      . ةلداعلا ةمكاحملل يساسأ رايعمك   

ةلأسـمب ،تارباـخملاو ينطولا نمألا زاهج ماع ريدم ،شوق هللا دبع            
ةـيزيلجنإلا ةـمجرتلا ىلع ةمئاللاب احن هنإف ،هذه ة             يرسلا تامكاحملا

   ، صنلا ةمجرت ىلع ةنجللا تفكع نيح ،نكلو     . ةقيقد ريغ هيأرب ،اهنوك
نـم ءزـج لـعفلاب ىه ة               يرسلا ةمكاحملا نأ ىلإ تصلخ ،اهتفرعمب

دحأل نكمي هنأ يلا تبهذ يتلا ٣٣/ةداملاب كلذ يلع  تلدتساو   . نوناقلا  
نأ ىـتحو لب ،هيف ًاهبتشم بذعي نأ ،نوناقلا ةلظم تحت ،نمألا دارفأ           

،    . هماهم ةيدأت قايس  يف كلذ ىرج املاط هلتقي       ةوـقب ،ةنجللا تصوأو
  .نوناقلا اذه ءاغلإب

ىـف ىـتح ،قالطإلا كلذ رثأ نم فُّف           ف كلذ عمو   . ٢٠  خت تالاح ةمث
نـع لزاـنتلا ،ًالثـم ،ىرجي نيح ،ىموهفملا دومجلل ميدقلا راط            إلا
زئاـجلا رـيغ نم حبصيف ،ام ةدهاعم وأ ام ة            ) ةدايسلا(  يقافتا بجومب

ةدارإب اهيف فرط        نتلا اذه ) بحس(ًانوناق     ىأ ل ب ، )ةدرـفنم (ق نم لزا
لاـمعأ نم لمعك عقت اهسفن      ) لزانتلا(ةسرامم نأب رابتعالا ىف ًاذخأ      

ة      ). ةدايسلا( مدعب ءاعدالا زوجي ال    ".. ينوناقلا ةدعاقلا هذه ىلع ًاقيبطتو
رـمألا نأل ،ىلود قافتا صن ىلإ دنتسا اذإ ىبنجالا لخدتلا ة              يعورشم

   لاحلا هذه ىف   دع  ي لب ،ةن  يعملا ةلودلل ىلخادلا صاصتخالا نم نوكي ال ة
ىلودلا لخدتلا بستكي قلطنملا     اذه نمو .. ىلودلا نوناقلل ًاعضاخ ًارمأ     

ةيناسنإلا بابسألل إلا ىف ىتح ،هت       يعورشم موـهفمل ىدـيلقتلا راـط       
قوقح مارتحا نأ ساسأ ىلع     )ةدايسلا( ناسنإلا ،  تامازتلالا نم حبصأ       

ة   نوناقلاو ة       يلودلا  يميلقالاو ة  يلودلا قيثاوملاو دوهعلا بجومب ةخسارلا
ةرـمآلا دعاوقلا ةفص تامازتلالا هذه بستكت ىلاتلابو ،ىفرعلا ىلودلا           

Jus Cogensاهتاعارم نم ل  صنتلا زوجي ال ىتلا هللا حتـف رظن  ا، "  
،   .هركذ قبس عجرم خيشلا
، . ص . ٢١   ١٧/١٢/٢٠٠٥ةدحولا ،سوناف
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ناسنإلا لخدتلا قح موهفم  "؛  رصانلا دبع ديلو   . ٢٢ فييكت راظتنا ىف   : ى 
خيراتب ١٢١٤ع ،ةايحلا، "ةيمازلإ ةميق ىذ ىنوناق  ٢٢/٥/١٩٩٦.  

د ،ةدحتملا ممألل قباسلا ماعلا ريتركسلا ر        . ٢٣  سرطب سرطب  . بع دقو
ريرقت ضرعم ىف ،هلوقب ةدايسلا موهفمل ةديدجلا ةلالدلا هذه نع ،ىلاغ          

ىلودلا نوناقلا ىف ةيوازلا رجح نأ مغ       ربو ،هنإ ،مالسلا ةدنجأ لوح هل     
اهيـضارأ ةمالـسو اهتدايس مارتحاب ىظحت نأ بجي ىتلا ةلودلا وه            
متحي ا             م م ،ىلو دق ةقلطملا ةدايسلا نامز نأ الإ ،ىلودلا مدقتلل ةنامضك
نيـب بوـلطملا نزاوـتلا داجيإل ىعسلاو ،كلذ م               هفت لودلا ةداق ىلع

لدابتملا دامتعالا ززع   اع تابلطتمو دشارلا مكحلا تارورض      امك . ي مل
قوـقح لوـح ىملاـعلا رمتؤملا مامأ ة              يحاتتفالا هتملك ىف ،ًاضيأ لاق

ماع انييفب    ناسنإلا ةمهم ةلودلا ىلإ لكوي ىلودلا عمتجملا نإ       : م١٩٩٣ 
ىف اهلشف لاح اهلحم    لحي نأ هيلع بجوتي  نكلو ،دارفألا ةيامح ديكأت          

  : رظنا. اهتامازتلا
لخدـتلاو ةـيلودلا تابوقعلا ةيعورشم ؛ خيشلا هللا د          بع نمحرلا حتف  

ةرهاقلا ،ةينادوسلا تاساردلا زكرم ١ط ،ىلودلا    .م١٩٩٨، 
٢٤ .  ،   ٢٨/٩/٢٠٠٥ماعلا ىأرلا ةفيحص
٢٥ .  ،   ٤/١٠/٢٠٠٥ةفاحصلا
  .١٠/٢٠٠٥ /١٨خيراتب ماعلا يأرلا ةفيحص يف هتاحيرصت رظنا  . ٢٦
  م٢٢/١١/٢٠٠٥، "ماعلا ىأرلا"ةفيحص  . ٢٧
٢٨ .  ،   ١٥/١٢/٢٠٠٥ةفاحصلا
٢٩ .  ،   .٢٨/٩/٢٠٠٥ماعلا ىأرلا
  م١٥/١٢/٢٠٠٥، "ةفاحصلا"ةفيحص  . ٣٠
٣١ .  ،   .م١٥/١٢/٢٠٠٥ةفاحصلا ،زابلا لداع
ةفاحصـلا يـف ناـمثع ىـلع ذاتـسألا تاحيرصت صن رظنا              . ٣٢
فـقوملا كلذ نع ،ديدشلا فسألل ،ًاقحال عجارت        هنكل  . م١٢/٤/٢٠٠٥

رصـقلاب هدـقع يذـلا ىفحصـلا رمتؤملا ىف هحيرصتب ،ينالقعلا            
سرام فصتنم    ىف يروهمجلا  ىلع ًاد  ٢٠٠٦   ةـمكاحم ضفر  "دشم ،م

نمثـلا ناـك امهم ة             يلودلا ة  " يئانجلا ةمكحملا مامأ ينادوس نطاوم يأ
) ،   ).١٥/٣/٠٦مايألا
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  نورشعلاو يداحلالصفلا 
  
  
  
  

  استقالل القضاء
  يف البناء الدميقراطي

  
 

                         
          

  

  

ةلودلا تاسسؤم نم ةسسؤمك      -ءاضقلا لالقتسا نأ هب ملسملا نم        ةاضـقلا لالقتـساو     -   
نوـكي نأ نـكمي الو ،ةـلود يأ يف ةيطارقميدلا ةلاحب اقيثو الاصتا نالصتي ،دارفأك مهسفنأ                 
ةـيطارقميدلا دـعاوقلا تداـس اذإ الإ ةيلودلا ريياعملل اقفو ةاضقلل وأ ءاضقلل لالقتسا كانه                

  .نيموكحمو اماكح دارفألا كولس يفو ةلودلا تاعيرشت يف ةيطارقميدلاةفاقثلاو 

                                                 
  .ةيرصملا ضقنلا ةمكحم سيئر بئان *
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يأ نـم ضارـعألاو لاوـمألاو حاورألاو تايرحلا ةيامح يه ءاضقلا ةمهم تناك اذإو               
ردصـت يـتلا نيناوقلا قيبطت يه كلذ يف هتليسو نإف ،فاصنإو درجتو دايحب اهيلع ناودع                

وـهو ،عمتجملا تاجاحل بيجتست ةلداع نيناو       قلا نوكت نأ مزلتسي امم ،ةيعيرشتلا ةطلسلا نع       
ىـنعمب وأ بعشلا نم ارشابمو ارح اباختنا ةبختنم ةيعيرشت سلاجم لالخ نم الإ ىتأتي ال ام                 

مئاق ةلودلا ماظن نوكي نأ     –ةحارص–رثكأ   يطارقميد ساسأ ىلع   ًا  ةـلودلا ماظن ناك اذإ امأ      .  
ةـمهم نإـف قوقحلاو تايرحلا رد       اصتو ةرئاج نيناوقلا تناكو ةيطارقميد سسأ ىلع موقي ال        

نـم ةاضـقلا يـفعي ال ةيطارقميدلا بايغ نأ ىلع ديكأتلا بجي نكلو ،ةريسع حبصت ءاضقلا         
صوصـنلا نـم اذـختم ةـيلودلا ريياعملل اقفو ةرئاجلا صوصنلا هذه عم لماعتلا ةيلوئسم                

كلذـل دـجو ام     لك تاعيرشتلا هذه راثآ نم دحلل ةادأ ةيلودلا تايقافتالاو قيثاوملاو ةيروتسدلا          
مهيـلع بـجي لب ،ةيطارقميدلا يشفت  اورظتني الأ ةاضقلا ىلع بجي هنأ ينعي ام وهو         . اليبس

يـف ةـيطارقميدلاو ةيرحلا ءيدابم ىلإ راصتنالاو ةاضقلاو ءاضقلا لالقتسا عفد ىلع لمعلا              
 نـم يعوـط رارقب ققحتت ال يتلا ةيطارقميدلا ومنل ةيساسألا لبسلا دحأ وه كلذ نأل ،مهلمع        

نيـيمالعإلاو نيما   ـحملاو ةاضقلا صخألا ىلعو    –دارفألا تاسرامم نكلو ،ةمكاحلا ةطلسلا      
رودتل يطارقميدلا روطتلا ةلجع عفدت يتلا يه       –نيفقثملا رئاسو  –ءاضـقلا أجل رصم يفو      .  

قوقحل يملاعلا نالعإلا صوصن ىلإ     –نايحألا نم ريثك يف    ناسنإلا   تـليحأ اياضق يف مكحلل         
 قوـقحل يملاعلا نالعإلا صوصن    ل ةيئاضقلا ماكحألا ترصتناف ةرئ    اجصوصنب مكاحملا ىلإ    

ىـلع قيدصـتلا ىضـتقمب تخسن اهنأ رابتعاب ةينطولا ةيعيرشتلا صوصنلل ةردهم              ناسنإلا  
  .يلودلا نالعإلا

هـل ةـلودلا يـضارأ لالتح       اوأ ةيداصتقالا ةيمنتلا نأب معزلا اقداص الو احيحص سيلو          
،          ةيطارقميدلا قيقحت ىلع ةيولوأ      دارـفألا وأ مالـعإلا ةيرحو ءاضقلل لالقتسا نم اهتابلطتمو

ةيناسنإلا براجتلا نأل  ال نـكلو ةـكرعم يف راصتنالا ةيطارقميدلا بايغ عم نكمي هنأ تتبثأ       
اـيبنجأ وأ ايلحم ناك ءاوس   –لاملا سأرل نكمي الو ،برح يف راصتنالا نكمي          رطاـخي نأ  –   

ريياـعملل اـقفو لالقتـسالا تانامـض اهئاضـقل      رفاوتي الو ةيطارقميد ريغ ةلود يف لمعلاب   
ىـلع ققحتي نأ هل نكمي ال ةيميلقإلا تاعازنلا لحو ةيداصتقالا ةيمنتلا نإف ،مث نمو               . ةيلودلا

مالـعإلا ةـيرحو ءاضقلا لالقتساو ةيطارقميدلا ميق لظ يف الإ ماودلاو رارقتسالاب مستي وحن               
  .تامولعملاو
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عاسـتا ىدـمو ةـيلودلا ريياعملل اقفو ءاضقلا لالق          تسا تابلطتم نع ثيدحلا نأ ةقيقحلاو     
تاـسارد ةدـع دارفإ مزلتسي ريياعملا هذه نيبو ةيبرعلا ةقطنملا يف ءاضقلا لاوحأ نيب ةوهلا                

ةـيتآلا ةيئاضقلا مظنلا يف يلاحلا عقاولا نيبو ،ةنراقملا ريياعملاو مظنلا ن           يبةوجفلا ن   ع ةقم عم
ءاوـس مهتاميظنت ءاشنإ نم ةاضقلا نيكمت ةيمهأ     وه دحاو بلطم ىلع ددصلا اذه يف زكرأسو         

يـف ةبرجتلا نأ امهلوأ     : نيببسل بلطملا اذه تريخت دقو ،طباور وأ ةيدنأ وأ تاباقن لكش يف             
تلـصو امم رثكأل هلالقتساو ءاضقلا لاوحأ روهدتل ديحولا مصاعلا نأ حوضوب تتبثأ رصم              

سـلجم ةطلـس اهيف امب ةلودلا تا   طلس لك نع امامت لقتسم ةاضقلل دان دوجو ببسب ناك هيلإ          
ال بـلطملا اذـه نأ      : امهيناثو  . ةيمومعلا هتيعمجل الإ هطاشن يف عضخي الو ىلعألا ءاضقلا        

يـف   –هـنأ نـم مغرلا ىلع ةاضقلاو ءاضقلا لالقتسا نع ثيدح يأ يف ةيفاكلا ةيانعلا ىقلي                   
و ءاخإلا طباور قثوي هنأل ،لالقتسالا اذه تابلطتم مهأو لوأ          –يريدقت   ةاضـقلا نيب نماضتلا     

يدؤـي امب ةيضقأو تاعزانم نم مهيلع ضرعي اميف يأرلا لدابتو عامتجالا لبس مهل لهسيو               
هـنأ اـمك لـيج ىـلإ ليج نم ةيئاضقلا ديلاقتلاو ميقلاو ةينوناقلا ةفاقثلاو تاربخلا مكارت ىلإ             

  .مهلالقتسا نع هلالخ نم نوعفاديو مهحلاصم ىعري
ةـقطنملا ةاضق نم ريثكل حاتم ريغ لالقتسالا نم ردقب ع           تمتي رصم يف يضاقلا ناك اذإف     

يداـن رود ريدـقت يـف نكلو ،ةاضقلا يدان ىلإ لوألا ماقملا يف دوعي كلذ ببس نإف ةيبرعلا                  
ءاضـقلا لالقتـسا نـع عافدلا يف هرود         : امه ،نيرمأ نيب قرفن نأ بجي رصم يف ةاضقلا          

لواـنتن فوـسو    . درفك يضاقلا ل  القتسا نع عافدلا يف هرودو ةلودلا تاسسؤم نم ةسسؤمك        
  :يلي اميف كلذ

  ةلودلا تاسسؤم نم ةسسؤمك ةاضقلا لالقتساو ةاضقلا ىدان: ًالوأ
  .يضاقلا لالقتساو ةاضقلا يدان: ًايناث
  
  ةلودلا تاسسؤم نم ةسسؤمك ءاضقلالالقتساو ةاضقلا يدان : الوأ

ىلع ةلماك  لا اه ترطيس مكحب –نرق فصن ىدم ىلع رصم يف ةيذيفنتلا ةطلسلا تعاطتسا          
يروتـسدلا قحلا مادختسا ةءاسإب ةسسؤمك ءاضقلا لالقتسا ةحاسم صيلقت       -ةيعيرشتلا ةطلسلا 

ةـلاح تحبـصأف هـتاذ روتـسدلا ىـلع اناودع لكشي وحن ىلع ءيراوطلا ةلاح نالعإ يف                  
ماـكحأ قـيبطتو ءيراوطلا ةلاح نم صالخلا حبصأو ةمئادلا ةيداعلا ةلاحلا يه ءيراوطلا              
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ءاـعداو قـيقحت تاـهج ةدع ءاشنإب تماقو ،ءانثتسالاو ءيراطلا رمألا وه يداع              لا نوناقلا 
نـم ميـقلا ةـيامح مكاحمو يكارتشالا يعدملاك ةيداعلا ةيئاضقلا ةطلسلا راطإ جراخ مكحو               
ىـلع ةيروتسدلا ةباقرلا نع يداعلا ءاضقلا دي لغ فدهب ةيروتسدلا ةمكحملا ءاشنإو ،بيعلا              

مكاـحملل هـتحنمو ةـيداعلا مكاـحملا صاصتخا نم بناج عزنب     هتورذ رمألا غلبو ،نيناوقلا    
ةفصـلا تفـضأ مث ،ةديحلا وأ لالقتسالا تانامض نم نامض يأ اهل رفوتي ال يتلا ةيركسعلا                 

مـهو ةـيرادإلا ةـباينلا ةئيهو اهوماحم    و ةلودلا اياضق ةئيه لثم ةيراد    إ تائيه ىلع ةيئاضقلا   
عـم ةكراشـملاب ةماعلا تاباختنالا ىلع فا        رشإلاب يروتسدلا صاصتخالا مهتحنمو ا    هوققحم

ن إلوـقلا نأ ةـقيقحلاو ةيئاضـقلا ةفصـلا مهيـلع ىفضأ نوناقلا نأ ةلوقمب يداعلا ءاضقلا          
ةـيلمعلاف ةرملاـب حيحـص ريغ لوق وه ةاضقلا فارشإل عضخت رصم يف ةماعلا تاباختنالا        

ةـنجللا لـخاد يـف       رصحني ةاضقلا رودو ةيلخادلا ةرازوو ةطرشلا ةنميهل عضخت ةيباختنالا          
ةرـم هتوصب ىلدأ صخش لك نأ نم دكأتلاو ءامسألا ةعجارمو فوشكلا دادعإ امأ ةيباختنالا               
نـع الضـف ةيئاهنلا جئاتنلا نالعإو يباختنالا قودنصلا ىلإ لوصولا قح ةلافكو طقف ةدحاو               
 كـلذ لـك زرفلاو تيوصتلا تايلمع ةبقارم يفو ةيباختنالا ةياعدلا يف نيحشرملا قح ةلافك              

يذـلا ءزـجلا يـف ةاضـقلا ىلع اومحقأ مهن           إ لب ةيذيفنتلا ةطلسلل ىرخأ وأ ةر      وصب عضخي 
وماـحم اـمه امهلمع ةعيبط مكحب ةيذيفنتلا ةطلسلل نيتعبات نيتيرادإ نيتئيه ءاضعأ هنورشابي              

ةيئاضـقلا ةفصـلا امهيلع ىفضأ نوناقلا نأ ةلوقمب اهوققحمو           -ةلودلا اياضق ةئيه  -ةموكحلا    
لالقتـساب تقاـض     ١٩٥٢وـيلوي ةروث دعب ةيذيفنتلا ةطلسلا نأ عقاولاو ،ر          وتسدلا صن قفو    

ةـحبذمب هـتورذ رمألا غلب ىتح لالقتسالا اذه نم اهب دحت تاعيرشت ةدع تردصأو ءاضقلا                
باـختنا ءاـغلإ اـهمهأو ،اهراثآ نم يناعن انلازام يتلاو         ١٩٦٩ةنس يف تعقو يتلا ءاضقلا        

تاصاصـتخالا صوـقنم داـع يذـلا ىـلعألا ءا      ضـقلا سلجم ةيوضعل مهنم ددعل ةاضقلا  
قـحلاو ،ىـلعألا ءاضـقلا سلجم تاصاصتخا نم ديدعلا لدعلا ريزو تحنمو             , لالقتسالاو

ةـمكحملا سيئرو ماعلا بئانلاو ىلعألا ءاضقلا سلجم سيئر رايتخا يف ةلودلا سيئرل قلطملا             
هذـه هـبلطتت امل ةينفل      ا ةيافكلا نم بسانملا دحلا لفكت ريياعم وأ طباوض يأ نودب ةيروتسدلا           

ةاضـقلا تاـشاعمو بـتاور ىلع ةقلطملا ةلودلا ةرطيس نع الضف ،اهتيمهأ ىلع بصانملا               
عضـخت تآـفاكمو زفاوـح نـع ةرابع يرهشلا مهلخد نم ةئاملا يف               ٩٠نم رثكأ تلعجف      

كـلذ لـك ةهجاوم يفو ،يضاقلل ةبسانملاو ةميركلا ةايحلا رفوت ال مومعلا يف يهو اهريدقتل                
ماـكحألا ليدـعتل نوناق عورشم مهيدان لالخ نم ةاضقلا دعأ ،ةيئاضقلا ةطلسلا ىلع              لوغتلا  

               ، هـيف ةيذيفنتلا ةطلسلا اهتعضو يتلا تارغثلا لك هيف اودس ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق يف ةرئاجلا
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اليدـب باـختنالا قـيرط نـع ءاضقلا يف ةيرادإلا بصانملا عيمج لغش ةفسلف هيف اودمتعا          
دـي يـف اـهبناوج عيمج يف ةلادعلا ةرادإ ةطلس نوكت نأ نم كلذ عبتتسي                 امو نييعتلا ةفسلفل    

أـفكألا ةـيرادإلا بصانملل راتخت يتلا مكاحملل ةيمومعلا تايعمجلا لالخ نم ةاضقلا عومجم              
مهتـسايس ذـيفنتل هوراتخا نيذلا ةاضقلا نع ابئان بصنملل بختنملا يضاقلا نوكيف حلصألاو              

ليدـعتلا اذـه ردصي نأ لمأنو ،مهلالقتساب لالخإلاو مهلمع          يف لخدتلاو مهيلع طلستلل سيلو      
  .ةاضقلا هدارأ امك

  
  يضاقلا لالقتساو ةاضقلا يدان: ايناث

ثيدحلا ءاضقلا ةأشنب لصتت ةيخيرات بابسألو        –قيشلا نم    رصـم يـف ةاضقلا نكمت       –   
تـسا ىـلع ظافحلل ىلثملاو ةديحولا مهتليسو هنأ اوكردأو          ١٩٣٩ةنس مهل دان ءاشنإ نم       مهلالق  

دـيلاقتلا ءاـنب يـف رـيبك رود يدانلا ءاشنإل ناكو ةينهملا مهحلاصمو مهقوقح نع عافدلاو                 
يـف طـقف سيـل درفلا يضاقلا لالقتساو ةسسؤمك ءاضقلا لالقتسا موهفم خيسرتو ،ةيئاضقلا        
وـلو رخآ صخش يأ ةهجاوم يف يضاقلا لالقتسا نكلو ،اهتالخدتو ةيذيفنتلا ةطلسلا ةهجاوم              

تـناك اـمهمو عـفرأ بصـنم يف وأ ىلعأ ةمكحم يف ناك ءاوسو ةمكحملا ي                 ف هليمز ناك  
فرـعي مل كلذلو ،نوناقلا يف ةررقملا نعطلا قرط لالخ نم الإ ،ةينهملا ةيمدقألا يف هتجرد                

،         -ىرخألا ةيبرعلا لودلا ضعب يف ىمسي ام      –رصم يف    فتاـهلاب مـكحلا وأ فتاهلا ةلادعب   
نـم يطارقميدـلا شماـهلا قاض امهمو دوهعلا نم ده           ع يأ يف ةيذيفنتلا ةطلسلا أرجتت ملو      

نيـعم يأر ىـلإ ةاضقلا هيجوت وأ احيملت وأ احيرصت ءاوس ةيضق يأ يف ضاق ىدل لخدتلا                  
قبـس اـم وـحن ىلع ةسسؤمك ءاضقلا لالقتسا صيلقت ىلإ أجلت تناك اهنكلو ،عازن يأ يف                  

لودـلا ضـعب يف يئا      نثتسا ءاضق دوجو مدع ن    أ ىلإ ري  شأنأ  دوأ لاجملا اذه يفو ،هضرع      
ةـلودلا نأ ىلإ نايحألا نم ريثك يف عجري لب لقتسم ءاضقلا نأ               -امئاد–هانعم سيل ةيبرعلا       

دـجت مـلف ةرـشابم هيلع ريثأتلا اهنكميو درفك هسفن يضاقلا لالقتسا نم لانت نأ تعاطتسا                 
يـت  لا ةـم  هملا ةـقيقحلاو ،اـهتابغرل بيجتسي ي      ضاقلا نأل يئانثتسا ءاضق ءاشنإ ىلإ ةجاح      

ادـيعب يـطارقميد ساـسأ ىلع موقي ةاضقلل ميظنت دوجو الول هنأ ةيرصملا ةبرجتلا اهترهظأ       
يـف ةاضـقل    ل نكمأ امل  ةاضقلا يدان     : وه هترا دإ سلجم رايتخا يف اهتباقرو ةلودلا لخدت نع       

نوناـق لوأ ردصـي نأ ةفداصم نكت ملو مهلالقتسا نم يقبتملا ردقلا ىلع اوظفاحي نأ رصم                 
نوناـقلا وهو ةاضقلا يدان ءاشنإ نم تاونس عبرأ دعب         ١٩٤٣ةنس رصم يف ةيئ     اضقلا ةطلسلل   
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تاليدـعتلا نـم ديدعلا هيلع تلخدأو        ١٩٥٢ويلوي ةروث دعب ةيذيفنتلا ةطلسلا هب تقاض يذلا           
داـن دوـجو اـمئاد ناك نكلو هيلع ةرطيسلا ةلواحمو ءاضقلا لالقتسا نم دحلا اهنم ضرغلا               

تاليدـعتلا هذه نم ريثكلا عنم عطتسي مل هنأ حيحص تالوا           حملا هذه قوعي رصم يف ةاضقلل     
  .ريثكب أوسأ لاحلا ناكل رصم يف ةاضقلل دان دوجو الول نكلو ةرئاجلا ةيعيرشتلا

ميـظنت ءاشـنإ يـف نمكت لقتسم ءاضق يأ ءانب يف ةماهلاو ىلوألا ةوطخلا نإف كلذلو                    
نـع لماكلاب هترادإ سلجم ل      كشتيو يطارقميد ساسأ ىلع ميظنتلا اذه موقي نأ طرشب ةاضقلل         

وأ فارشإل ردق يأب الو وحن يأ ىلع عضخي الأو ةاضقلا نم رشابملا رحلا باختنالا قيرط                
هـيلع ةديحولا ةطلسلا نوكتو ،ىلعألا ءاضقلا سلجم ةطلس تناك ولو ىرخأ ةطلس يأ ةباقر               

هتفدهتـسا ام ل    وأ نإف ةقيقحلا هذهل رصم يف ةيذيفنتلا ةطلسلا كاردإلو ،ةيمومعلا هتيعمجل يه           
تلكشت اعيمج ءالؤه نمو هيف نيطشانلاو هترادإ سلجمو ةاضقلا يدان ناك ءاضقلا ةحبذم يف              

تـنيعو يداـنلا ةرادإ سلجم لحب انوناق تردصأف          ١٩٦٩ةنس مهلمع نم نيلوصفملا مئاوق        
اودرتـساو نوناـقلا اذـه طاقـسإ نم اونكمت ةاضقلا نأ ديب ،مهفئاظو مكحب هترادإل         ًاصاخشأ  
نأ تلواحو ةاضقلا يدان نوئش يف لخدتلا لواحت ةلودلا تلظ نكلو ،يساسألا هماظنب مه               يدان

رهشـت نأ رصـم يـف ةـيعمج لك          ىلع ضرفي يذلا تايعمجلا نوناق صن هنأش يف قبطت          
ةرـشابم يف وأ ةرادإلا سلجم باختنا يف ءاوس ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو فارش             إل عضختو 

اـم ةاضقلا يدان ىلع ضرفت نأ تلواح امك ،امهتاصاصت          خال ةيمومعلا ةيعمجلاو لب سلجملا    
ءامـسأ ىـلع يكارتـشالا يعدـملا ةـقفاوم ىلع لوصحلا بوجو نم هريغ ىلع هتضرف                 
يـف صوصنلا هذه لامعإ اوضفرو كلذ لكل ةاضقلا ىدصت نكلو ،هترادإ سلجمل نيحشرملا              

ءاضـقلل لـفكي   يذلا روتسدلا صن عم اهضراعتل ةاضقلا نوئش نم هفصوب ةاضقلا يدان نأش      
ةـيمومعلا مهتاـيعمج لك يف ةاضقلا كسمتو ،ءاضقلا لالقتسال ةيلودلا ريياعملا عمو هلالقتسا              

يباـقن ميـظنت لـك نأش       –عضخي نأ بجي الو عضخي ال ةاضقلا يدان نأب           هـتيعمجل الإ    –   
ءاضـقلا سـلجمك ةاضـق نم ةلكشم تناك ولو هيلع ةيرادإ ةهج يأل ناطلس الو ،ةيمومعلا                 

  .ىلعألا
: وـه اهلالقتـسا نـم ةيئاضقلا ةطلسلا نيكمت ناكرأ مهأ دحأ نأ ىلع ديكأتلا ىلإ دو                  عأ

نـم ةباقر وأ لخدت يأ نع ةديعبو يطارقميد ساسأ ىلع موقت ةاضقلل ةلقتسم تاميظنت ءاشنإ                
ءاضـقلا لالقتسال ىوقألاو ىلوألا ةنامضلا يهف ،ةيمومعلا اهتايعمج ةطلس فالخب ةطلس يأ             

اـهنأ وأ ةاضـقلل تاـميظنت يأ مايق رظحت اهنأ امإ ةيبرعلا لودلا ةيبلا               غ نألو ،ةلود يأ يف    



 -٧٠٣-

ىـلع ةـيبرعلا لودلا ةاضق نم ددع قفاوت دقف ،ةيموكح ةباقرو ةرطيس تحت اهمايقب تحمس                
ساـسأ ىـلع موـقيو لالقتـسالا تانامـض هـل رفاوتت برعلا ةاضقلل داحتا ءاشنإل ةوعدلا        

ماـيقل يسـيسأتلا عاـمتجالا دقع ليومت الإ انصق          ني الو هب سأب ال اطوش انعطقو ،يطارقميد       
عـيمج يـف ةاضقلاو ءاضقلا لالقتسا موهفم خيسرتو رشن يف لمألا هيلع دقعن يذلاو داحتالا                

 . ةيبرعلا لودلا
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  عورــشم
  ةيبرعلا ةقطنملا يف ةاضقلاداحتال يسيسأت نالع إ

  

لالقتـسا نأشـب اهتا     سـسؤمو ةدحتملا ممألا نع ةرداصلا ةيملاعلا تانالعإلا نم اقالطنا         
داـقتعالاو ريبعتلا ةيرحب عتمتلا يف  –ايعامجو ايدرف–اهئاضعأ نم لك قحو ةيئاضقلا ةطلسلا     

مهلالقتـسا ةـيامحو ينهملا مهبيردتب ضوهنلاو مهحلاصم ةياعرل عمجتلاو تايعمجلا نيوكتو            
ةيئاضـقل  او ةـينوناقلا تاسـسؤملا ريوطتل ملاعلا يف ةاضقلا تاميظنت عم لعافتلاو ،يئاضقلا            

ناسنإلا قوقح ةيامحب لصتي اميف نماضتو يعو داجيإو       تاـعمتجملا يـف ةيساسألا هتايرحو          
ال ةـيمنتلا نأ ةـفلتخملا براـجتلا تتبثأ ذإ ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلل ازيزعت ،ةيبرعلا         

ةيناسـنإلا  قوـقحلاو ةـماركلا ظـفحي ي      ناسنإراطإ يف عضوت مل اذإ اهفادهأ ققحت نأ نكمي           
إلل ةيساسألا تايرحلل ةيامحلا نم     ردق ربكأ ن  مضيو نامضـب الإ موـقي ال اـم وـهو ،ناسن            

حالـصإلا دوـهج يـف ىـلوألا ةزيكرلا هرابتعاب ،ايقيقح الالقتسا ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا               
ناسنإلاقوقح ةيامحل يساسألا نامضلا لثميو يعامتجالاو يداصتقالاو يسايسلا  .  

ءاضـقلل نمضـت اـهريغ نع اهزيمت تايعجرمو ثارت ا           هل ةيبرعلا ةقطنملا نأب اناميإو    
ناسنإلا قوقح ةيامح يف هرودب هل فرتعتو هلالقتسا       نـم اهيدـل نأو ةيـساسألا هـتايرحو             

انامـض قوـقحلا هذه ةيامح يف يلودلا عمتجملا عم اهتاماهسإ ةلصاوم نم اهنكمي ام ةيويحلا                
ةـقطنملا يـف ةاضقلل داحتا  سيسأ        ت نالعإلا اذه ىلع نوعقوملا ررق ،نييلودلا ملسلاو نمألل        

، ةيلاتلا فادهألا قيقحتل ايعسةيبرعلا   :  
ةـيملعلا مهحلاصم ةياعرو مهلالقتسا معدو برعلا ةاضقلا نيب نماضتلا طباور قيثوت             - ١

  .ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو
قـيثاوملا يـف اهيلع صوصنملا ءاضقلا لالقتسا ديلاقتو ريياعمو ئدابم رشنل يعسلا              - ٢

هذـه ةـيقنتو ةـيلحملا تاعيرشـتلا يـف اهنيمضت ىلع لمعلاو ،برعلا ةاض               قلا نيب ةيلودلا  
 .اهليعفت قوعي وأ اهعم ضراعتي امم تاعيرشتلا

ناسنإلا قوقح ةفاقث رشن   - ٣ برـعلا ةاضـقلاو ةيبرعلا تاموكحلا ىدل اهتيامح لئاسوو             
 .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا عفدل اهتيمهأ راهظاو ةيبرعلا بوعشلاو
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يئاضقلا مهلمع تايلوئسمل مهترشابم يف برعلا ةاضقلا هجاوت يتلا تا          بوعصلا دصر  - ٤
تاذ ةـيلودلا تامظنملا عمو مهنيب اميف مهتاربخ لدابتو مهنواعت لالخ نم اهليلذت ىلع لمعلاو               

 .ةلصلا

راـطقألا يـف ةاضقلل طباور ءاشنإ عيجشتو ،ةاضقلا فوفص يف يباقنلا يعولا ةيمنت               - ٥
ايرـس اـباختنا هنوبختني سلجم مهلثميف يطارقميد ساسأ ىلع،دعب          اهيف نوكتت مل يتلا ةيبرعلا      

مهتاـيعمج رـيغل عضـخي الو ةـلودلا تاطلـس عيمج نع القتسم نوكيو ،ارشابمو ارحو                 
 .ينهملا مهبيردتب ضوهنلاو مهلالقتسا ةيامحو هئاضعأ حلاصم ةياعر ىلع لمعيو ،ةيمومعلا

ايعـس ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا م      يهافم ديحوتو يبرعلا يئاضقلا لمعلا تايولوأ ديحوت       - ٦
رئاـس دـيحوتل يعسلا راطإ يف ،ةيئاضقلا ةطلسلل دحوم عيرشت عم مءالتي يبرع عقاو قلخل                

 .ةيبرعلا راطقألا يف ةينوناقلا ميهافملاو ةيبرعلا تاعيرشتلا

تاـساردلل يميلقإ يئاضق     دهعم ءاشنإب ةيملعلا مهتيافك عفرو ةاضقلا بيردتب مامتهالا        - ٧  
 .ةيئاضقلا

تاـنايبلا دعاوقب اهطبرو تاغل ةدعب ةيبرعلا تاعيرشتلاو ماكحألل تانايب ةدعاق ءاشنإ             - ٨
 .ةيبنجألا تائيهلاو ةيلودلا تامظنملل ةلثامملا

دـق يـتلا ةـينوناقلا تاـساردلاو ينفلا نوعلا ميدقتل ةينوناقلا تاساردلل زكرم ءاشنإ                - ٩
قـفتت يتلا ةينوناقلا تاساردلا      دادعإو ،ةيبرع ةموكح يأ وأ ةيبرعلا ةعماجلا تاسسؤم اهبلطت          

 .داحتالا ضارغأو فادهأ عم

ةـيلودلاو ةـيبرعلا ةيئاضقلا تامظنملاو تاداحتالا عم ةيعامجلاو ةيئانثلا تاقالعلا ديطوت            
ناسنإلاقوقح نع عافدلا تامظنم عم نواعتلاو اهريغو   ... 
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