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 :ةماع ةمدقم

 عضول نوعلطتي امود اوناك يسايسلا عامتجالاو عامتجالا ءاملع نأ نم مغرلاب 

 ريــسفت ىــلع ةرداق نوكت ثيحب ةيلومشلاو ميمعتلا نم ةجرد ىلع ةيعامتجا تايرظن

 اــمود مدطصي ناك حومطلا اذه نأ الإ ،اهروطتو اهتأشن يف ةيرشبلا تاعمتجملا مهفو

 يذــلا رمألا، اهريغ نع ةنيابتم تايصوصخ تاذ تاعمتجمب ةيخيرات ةلحرم لك يفو

 نأ دــعبف ،مهجهاــنمو مهتابراقمو مهتايرظن ريوطتو ثيدحت ىلع ءاملعلا ثحتسي ناك

 ترهظ يزاوجربلا عامتجالا ملع وأ ماعلا عامتجالا ملع نويبرغلا عامتجالا ءاملع سسأ

 دــعبو ،يكارتــشالا عاــمتجالا ملع اهؤاملع عضوف يكارتشالا ركسعملا لود ةموظنم

 وأ ةــيمنتلا عامتجا ملع رهظ نيتقباسلا نيتموظنملا جراخ نم ثلاثلا ملاعلا لود روهظ

        .لاح ةدحو نم اهنيب امب لودلا هذه تايصوصخ جلاعيل ثلاثلا ملاعلا لود عامتجا ملع

 ةسارد نإف , ةيسايسلاو ةيجولويسسلاو ةيفاقثلا هتايصوصخ عمتجم لكل نأ ثيحف ،نذإ

 الإ ةــماع تايرظنو جهانم فظوت نأ نكمملا نم ناك نإو تاعمتجملا نم عمتجم يأ

 تايــصوصخ – عــمتجملا – ةــثوحبملا ةرهاظلا تماد ام ةرياغم جئاتنل يدؤتس اهنأ

 تاــيرظنلاب داــشرتسالا هيلع ناك نإو ينيطسلفلا عمتجملا يف ثحابلاف هيلعو .ةرياغم

 ملاــعلا لود يــف ًاــصوصخو ىرخألا تاعمتجملا يف ةقبطُملاو ةجتنُملا ةيجولويسسلا

 عــمتجملا روطتو روهظ مهفو ريسفت يف ًاريثك هفعست نل تايرظنلا هذه نأ الإ ,ثلاثلا

 هنأب لوقلا نكمي ثيحب خيراتلا ربع هروذجب برضي عمتجمب هجاويس هنأل , ينيطسلفلا

 يفانملا ىلإ ءوجللا ىلع هتيبلاغ تربجُأو هضرأ نم عزُتنأ هنأ الإ ملاعلا بوعش مدقأ نم

 لالتــحا ,لالتحالا لاكشأ لك نع فلتخي لالتحا تحت شيعي هنطوب ًاكسمتم يقب نمو

 لب , ضرألاو بعشلا تاردقم لالغتسا طقف سيل فدهتسي  يئالجإ يناطيتسا ينويهص
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 ليئارــسإ ضرأ اــهنأ معزــب هــضرأ ىلع ءاليتسالاو ينيطسلفلا بعشلا دوجو ىفن

 .ةيخيراتلا

 يعامتجالا , يضاملا عم رضاحلا لخادتي ينيطسلفلا عمتجملا ةسارد يف اذكهو 

 لاكــشأو داسفلاو فارحنالاو ةرسألاو ةلاطبلاو رقفلا ,ينوناقلا نم ينيدلا ،يسايسلا عم

 لالتحالاــب طبترــت روــمأ اهلك , خلا يعامتجالا لفاكتلا لاكشأو ةيوبصعلا تاقالعلا

 عمتجملا اهب َزيمَت يتلا رارقتسالا مدع ةلاحف .رخآ وأ لكشب ةسايسلاب يلاتلابو هتايعادتو

 لــعفب ةيمالــسإلاو ةيبرعلا اياضقلا عم ةينطولا هتيضق لخادتو هخيرات ربع ينيطسلفلا

 ينيطــسلفلا عــمتجملا نم لعجي , تاتشلا ةلاحو حلاصملا عطاقت وأ ءامتنالا وأ راوجلا

 .ةساردلل ةصاخ ةلاح

 الكــشي لب اهتسارد نع صوكنلا رربي ال ةلاحلا ةيصوصخو دقعت نأ ورغ ال 

 ثــحابلا نــكلو , ينيطسلفلا عمتجملا ةسارد ةيمهأ يتأت انه نمو ،اهتساردل ايوق اعفاد

 ليلحت يف اهب ذخألا ىلع نوثحابلا جرد تابراقمو تايرظن زواجتل ًارطضم هسفن دجيس

 ثــحابلا دجيس ًاضيأو , ةديدج تابراقم قاقتشا هيلع تقولا سفن يفو , عمتجم يأ ةينب

 يخيراتلاو ينيدلاو لب يسايسلا لاجملا عم كباشت ةلاح يف هسفن ينيطسلفلا عمتجملا يف

 لخادــمب وأ ةيسايسلا اهداعبأ لالخ نم ةيعامتجالا رهاوظلا ةساردل رطضم وهف ,اضيأ

 لقح ىلإ يمتنت ينيطسلفلا عمتجملا  ةسارد نأ ىنعمب , ًايبسن حيحص سكعلاو , ةيسايس

 يــسايسلا عاــمتجالا ءاــملعل بصخ لاجم وه يذلا , يسايسلا عامتجالا ملع ةسارد

 ةــيعامتجالا تاــيرظنلا هــجلاعت مــلو دوــهعم ريغ يسايس / يعامتجا عقاو ةبراقمل

 .ىرخألا تاعمتجملا يف ةقبطملاو ةجَتنُملا ةثيدحلا ًاضيأ لب ةيديلقتلا ةيسايسلاو

 فــيرعت ةبوعصب ةيادب هجاويس ينيطسلفلا عمتجملا يف ثحاب يأ نأف قاسملا اذه يفو

 بعــش ةــملكو يجولويسس موهفمك عمتجم ةملك نيب ام لخادتلابو ينيطسلفلا عمتجملا
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 ينيطسلفلا بعشلا اياضق جلاعت تناك ةقباسلا تاساردلا ةيبلاغ نأ كلذ ,يسايس موهفمك

 ،يجولويــسس روــظنم نــم ينيطسلفلا عمتجملا اياضقب متهت امم رثكأ ةيسايس اياضقك

 وأ 1948 دــعب ينيطسلفلا عمتجملا ءازجأ نيب لصاوتو لاح ةدحو دوجو مدع ببسلاو

  .عمتجملا تانوكم لكل ةمظانلاو ةعماجلا ةلودلا بايغ

 ينيطسلفلا عمتجملا له ،ريبك لاؤس زربي الثم ينيطسلفلا عمتجملا فيرعت ةلواحم دنع

 عــم ةــنراقم لاــح ةدــحو نم مهنيب ام رابتعاب ،طقف ةيقرشلا سدقلاو ةفضلا ناكس

 تأــشن يتلا ضرألا نع ةلصفنم شيعت يتلا تاتشلا يف ىرخألا ةينيطسلفلا تاعمجتلا

 يندرألا عمتجملا نم ءزج مأ ينيطسلفلا عمتجملا نم ءزج ندرألا وينيطسلف لهو ؟ اهيف

 نــم ءزــج مأ ؟ينيطــسلفلا عمتجملا نم ءزجك تاتشلا ينيطسلف ةسارد نكمي لهو ؟

 وينيطسلف لاح وه امو ؟اهيف نوشيعي يتلا تاعمتجملا نم ءزج مأ ؟ ينيطسلفلا بعشلا

 عمو ؟ يليئارسإلا عمتجملا نم ءزج مأ ينيطسلفلا عمتجملا نم ءزج مه لهف ؟ 1948

 نيتيعجرــمو نيتطلــسو نيتموــكح دوجوو ةفضلا نع ةزغ لصفل ىدأ يذلا ماسقنالا

  .خلا ؟ ةفضلا يينيطسلفو عاطقلا يينيطسلف نيب ام ةقالعلا قافآ يه ام , نيتفلتخم

 يفضي امب يسايسلا قالزنالا رطخ نم ولخي ال ينيطسلفلا عمتجملا يف ثحبلا 

 ,ينيطسلف عمتجم دوجوب كيكشتلاو ةيضقلاو بعشلا ةدحو ةئزجت تالواحم ىلع ةيعرش

 لــك عــم لــماعتلا يف ةيملعو هيجاهنم ةبوعص ثحابلا دجي يذلا تقولا يف هنأ كلذ

 تاــنيابت نــم اــهنيب امل ًارظن دحاو عمتجم نم ءازجأ اهرابتعاب ةينيطسلفلا تاعمجتلا

 ينيطــسلفلا عــمتجملا رصق ًاينطوو ايسايس هيلع بعصي هنأ الإ ,تاتشلا عقاو اهضرف

 مورــت يــتلا ةيــسايسلا تاحورطلا عم ىشامتي كلذ نأل ةزغو ةفضلا يينيطسلف ىلع

 ةيــضق بطــشو طــقف ةزغو ةفضلا يف ةلودب نيينيطسلفلل ةعورشملا قوقحلا صيلقت

 ىعــسي دــيدجلا يليئارــسإلا طيطختلاو , ةيسايسلا ةلداعملا جراخ مهرابتعاو نيئجاللا
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 نمــض ةــيقبلا بيوذتو طقف ةزغ عاطقب ايسايس ًانايكو ًاعمتجمو ًابعش نيطسلف رصحل

 .ىرخأ عاضوأو تاءامتنا

 حبصي ةينيطسلفلا ةلودلا يف ثحبلا نإف ةلودلا بايغ لظ يف عمتجم نع ثدحتن اننألو

 بعــشلل ةــيتايحلاو ةيلاضنلا ةريسملا تطبترا ثيح ،ينيطسلفلا عمتجملا مهفل ةرورض

 ةينطولا هتفاقثو هتيوه هل ظفحت يتلا ةلقتسملا هتلود ءانب ةداعإل ثيثحلا هيعسب ينيطسلفلا

  .هضرأ ىلع هدوجو تبثتو

 جاتحت ةينيطسلفلا ةلاحلاو ينيطسلف يسايس عامتجا ملع ليصأتل ةلواحم وه باتكلا

 يــف يملعلا ثحبلاو ةفاقثلا ةمدخ يف لمعلا اذه دعاسي نأ ىنمتن. ملعلا اذهل لعفلاب

 .اندالب

 

 شاربأ ميهاربإ / روتكدلا ذاتسألا                                         

 2011 ربمتبس :ةزغ                                                
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 لوألا لصفلا

 1ينیطسلفلا عمتجملل ثیدحلا خیراتلا

 - ةیسایسویسس ةبراقم -

  
 ةيعيبطلا ايروس نم ًاءزج ةيرادإ ةيحان نم نيطسلف تناك ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىتح
 ثيح , ةدحاو ةيرادإ ةدحو يف لكشتت ملو , ًازيمم ًالبقتسم ًايسايس ًانايك اهل فرعت ملو 2

 , ةيعيبطلا ايروس ءازجأ ةيقب تاميسقت عم ينامثعلا دهعلا يف ةيرادإلا اهتاميسقت تلخادت

 صلاــخ ينيطسلف عمتجم نع ثيدحلل الاجم ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىتح نكي مل هيلعو

 زياــمت روــلبت لبق.يروــسلاو يبرعلاو يمالسإلا يعيبطلا هطيحم نع زيمتمو لقتسم

 يــبرعلا عمتجملا وهو عسوأ عمتجم نمض اجمدم عمتجملا اذه ناك ينيطسلفلا عمتجملا

 نأ الإ , يمالــسإلا عــمتجملا نــم ًاءزــج ناك ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا روهظ لبقو

 ةــفداهلا ةينويهــصلا عامطألا ةيادب عم مهعضو ةيصوصخ نوسملتي اوئدب نيينيطسلفلا

 ةيادب ذنمو مهسفنأ نوينيطسلفلا دجو اذكهو .ةينطولا مهتيوه يفنو مهضرأ نم مهعالتقال

 ةيلودلا تامواسملاو تافلاحتلا تلمع ثيح , هيلع نودسحي ال عضو يف نيرشعلا نرقلا

 اهفادــهأ حوضوو ةينويهصلا ةكرحلا رولبت نرقلا اذه ةيادب تدهش دقف.مهتحلصم ريغل

 دــهجلا اذــه , لــعفلاو ذيفنتلا ةلحرم ىلإ فادهألا ديدحتو ركفلا ةلحرم نم اهلاقتناو

 .ةــيبرعلا ةــقطنملا ىلع ةنميهلل ةيرامعتسالا تاططخملا فيثكت عم قفارت ينويهصلا

 
 ثيدـحلا خيراـتلا عـم قباـطتي ال امك ةثادحلا رصع وأ ةثادحلاب طبتري ال انثحب قايس يف ثيدحلا خيراتلا - 1
 ةيـصوصخلا روـهظ ةيادبب هددحنو يئارجإ حلطصمك ثيدحلا خيراتلا ةملك لمعتسن نحنو , ةيبرعلا تاعمتجملل
 .ىلوألا ةيملاعلا برحلا تايقافتاو ثادحأ عم ةينيطسلفلا ةينطولا
 ناـنبلو ايروـس مضت يتلا ةقطنملا ىلع قلطت تناك ةيمست , ماشلا دالب وأ ىربكلا ايروس وأ ةيعيبطلا ايروس 2
 .1916 ماع وكيب – سكياس ةيقافتاب ةقطنملا هذه ميسقت لبق  نيطسلفو ندرألاو
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 هــتيوهو هدوــجوب ددهم ينيطسلف عمتجمك مهقيرط سملتل نيينيطسلفلا عفد يذلا رمألا

 .هتساردو ينيطسلفلا عمتجملل ةيصوصخلا يطعي ام اذهو

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 لوألا ثحبملا

 هروطت لحارمو عمتجملا فیرعت يف

 

 : عمتجملا فیرعت : لوألا بلطملا
 نم ةعومجم ةعامجلاف , درفلا سكع يهو ةعامجلا نم قتشم ظفل عمتجم ةملك 

 نولكشي دارفألا نم ةعومجم لك سيل نكلو , ةكرتشم رصاوأو تاقالع مهطبرت دارفألا

 وأ مدــقلا ةركل بعلم يف نوعمتجم صخش فلأ ةئامف , يجولويسسلا موهفملاب اعمتجم

 .اــعمتجم لكشت صخش فلأ نم ةليبق امنيب , ًاعمتجم نولكشي ال ةرهاظم يف نوجرخي

 اذــهل نوكي نأ بجي يجولويسسلا موهفملاب اعمتجم دارفألا نم عمجت لكشي ىتح اذكهو

 نوــكت نأ طرتشي امك, ةعامجلا دارفأ لك صخي يأ ,اكرتشم ًايعامتجا ًاضرغ عمجتلا

 هارــكإ وأ مازــلإ ةوقب ةبوحصم ةيرارمتساو لصاوت ةقالع دارفألا ءالؤه نيب ةقالعلا

 ةكرتــشم ةــيلك ةايح ناسنإلل رفوي نأ عمجتلا اذه يف طرتشي امك , ةعامجلا اهضرفت

 .ىرخأ ةعامج يف نورفوتي ال ءامتناو ةيوهو ًافده هسفنل ددحي نأ اهلالخ نم عيطتسي

 يناــثلاو  Community لوألا , ناينعم ةيزيلجنإلا ةغللاب عمتجم ةملك لباقي 

 نــم كاــنه ىرخأ ةهج نمو , ىلوألا نم ةيلومش رثكأ ةيناثلا ةملكلاو  Society وه

 لالخ نم هظحالن ام اذهو اعمتجم ةعامجلا نَوكت ىتح ميلقإلا وأ ضرألا دوجو طرتشي

 روعــشلا يه هدنع عمتجملا رصانعف , عمتجملل  H.stroup .بورتس تربره فيرعت

 حمــسي يذلا قسنلا وأ ماظنلا , ةعامجلاب ةصاخلا ضرألاو  دحاولا ءامتنالاب كرتشملا

 ةــيبلت نــم دارــفألا نــكمتو , هلخاد كرتشملا لعافتلاو مهئارآ نع ريبعتلاب دارفألل
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 يرجت ةعامجلل اصاخ ءانب عمتجملا لكشي اريخأو , عمتجملا لخاد ةيساسألا مهتاجايتحا

 3خلا ...عارصو نواعت نم ةيساسألا ةيعامتجالا تايلمعلا هلخادب

 عئاــقولا ضــعب يفاجي , عمتجملا دوجوب لوقلل ضرألا دوجو طارتشا نأ الإ 

 نكلو ضرا اهل وأ ةددحم ضرا ىلع ميقت ال نكلو ةقيرعو ةلماك تاعمتجم دجوت ثيح

 ينيطسلفلا عمتجملاك ةيخيرات تاسبالم وأ رامعتسالا ببسب اهيف شيعلا ىلع ةرداق ريغ

 ةيــسفنلا لــماوعلا ىــلع اودكأ  نيذلا نيركفملا ضعب هيلع زكرو هكردتسا اذهو ًالثم

 رــصانعلا نم ميلقإلا وأ ضرألاف , عمتجملا دوجول ساسأك ةعامجلل ةكرتشملا ةيوهلاو

   A.Morgan ناجروم رثرآ ءالؤه نم،رياغم رمأف عمتجملا امأ ةلودلا دوجول ةيساسألا

 يــتلا تاــقالعلاو تالعاــفتلاو رشبلل ًامامتها يلوي لب ضرألا دوجو طرتشي ال يذلا

 . 4 نيرخآلا نع اهب نوزيمتي يتلاو اضعب مهضعب عم اهنوميقي

 قاــطنلا ثــيح نــم يــلكلا عــمتجملاو ةعامجلا نيب ام زييمتلا نكمي ًاضيأ 

 هذه نأ الإ ةفئاطلاو ةليبقلاو ةرسألاك تاعامج دجوت يلك عمتجم لك لخادف , فئاظولاو

 لكشت لبق ةرباغ ةينمز لحارمب الإ – اهتاذب ةلقتسم شيعت الو لك نم ءزج تاعامجلا

 ةبارقلا طباور ىلع موقت تاعامجلا هذه نأ امك – ةلودلا لبق ام ةلحرم يف يأ , ةلودلا

 سيروــم لوقي امك رصانع ةثالث لالخ نم هفيرعت نكميف يلكلا عمتجملا امأ , نيدلاو

 :هيجرفد

 , تالئاــعلا – ةفلتخملاو ةددعتملا ةيناسنإلا تاعومجملا نأ ًالوأ ضرتفي هنإ " 

 , رمزلا – دجاسملا وأ – سئانكلا , بازحألا , تايعمجلا , تاباقنلا , ةيلحملا فئاوطلا

 نأ : ًاــيناث ضرتفيو.عسوأ تاعومجم يف ىرخألا عم ةدحاولا طبارتت , خلا تاباصعلا

 
 13:ص , 1998 , ةرهاقلا , سمش نيع ةبتكم , عمتجملا ميظنت , فيطللا دبع نامثع نسوس 3
 13:ص , 1998 , ةرهاقلا , سمش نيع ةبتكم , عمتجملا ميظنت , فيطللا دبع نامثع نسوس 4
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 , مهنــيب قيمع نماضتب هؤاضعأ هيف رعشي لكش , ةوقب ةجمدنم تاعومجملا هذه نوكت

 تاــعومجملا راــطإ يف لصحت يتلا كلتل ةقباطم ةلدابتم لاعفأ ةطساوب هسفن مجرتيو

 ءاــضعأ نيــب تاــقالعلا هذهلو نماضتلا اذهل نوكي نأ : ًاثلاث ضرتفي وهو , ةصاخلا

 رــصانعلا هذه لكو .جراخلا عم مهتاقالعو مهنماضت ةوق نم ىلعأ ةوق يلكلا عمتجملا

 يفاــقثلا عومجملا لكشي يلكلا عمتجملاف , اهجئاتن نم كلت نوكت ةيساسأ ةمس نع مجنت

   5" يساسألا

 وأ دارفألا عومجم طقف سيل هتنونيك عمتجملل يطعي ام نإف ساسألا اذه ىلعو

 ةدــحو وه يلكلا عمتجملاف , ةفاقثلا رصنع اضيأ لب , مهنيب نماضتلا لاكشأو تاقالعلا

  تاعامجلا لكو ضعب نع اهضعب تاعمتجملا زيمت يف سيئر ددحم ةفاقثلاف ًاضيأ ةيفاقث

 , ةكرتــشم ةفاقثب هدارفأ طبري يذلا وه يلكلا عمتجملا نإ، اهب ةصاخ ةفاقث ىلع رفوتت

 رشابم لصاوت ىلع نكي مل نإو هنطوو هعمتجمب نطاوملا طبري يذلا وه ةفاقثلا رصنع

 – هــتيوه نــع ةرــبعملا هــتفاقث عمتجم لكلف هنطو جراخ شيعي ناك وأ هعمتجم عم

 .- مداق لصف يف عسوتب ةفاقثلا نع ثدحتنسو

 وــه اــهيلإ راشملا رصانعلل ةفاضإلاب عمتجملا ةفص ةعامجلل يطعي ام ًاضيأ

 كرتــشملا ريــصملاو كرتشملا فدهلاف , ةمظنم و ةسسأمم ةايح فرعت ةعامجلا نوك

 نــم , اهنع ربعت ةيعامتجا تاسسؤم وأ رطأ دوجو نم دب ال رومأ ةكرتشملا ةيوهلاو

 نــع ةرــبعملا ةيــسايسلاو ةيعامتجالا تاسسؤملا دوجو عم عمتجملا دوجو مزالت انه

 تاــباقنلاو بازــحألاو ةــليبقلاو ةرــسألاو يــميلعتلا ماظنلاك ,اهل ةظفاحلاو هتنونيك

  .خلا تايعمجلاو

 : تاعمتجملا أشنت فیك : يناثلا بلطملا
 

 , توريب , رشنلاو تاساردلل ةيعماجلا ةسسؤملا , دادح ميلس ةمجرت , ةيسايسلا عامتجا ملع , هيجرفود سيروم 5
 31:ص , 1991



 11 

 ناويح ناسنإلا نأ ثيحو ناسنإلا يه عمتجملل ةيساسألا ةدحولا نأ ثيحف
 بهذ مدقلا ذنمف .هتدلج ينبب عامتجالل ىعسي وهف نذإ , هعبطب يعامتجاو لقاع
 ةعيبطلا لاكشأ نم يعيبط لكش يه ) ةلودلا ( يلكلا عمتجملا نأ ىلإ 6 وطسرأ
 عابشإو لدابتلا ىلع يأ طقف يداصتقا ساسأ ىلع سسؤت ال يهف , ةيناسنإلا
 ناسنإلا ةعيبط نع جتان عمتجم يه لب7نوطالفأ لوقي امك سانلل ةيداملا تاجاحلا
 يف شيعي ال يذلا ناسنإلاف , عمتجم يف شيعلل ايعيبط قلُخ يسايس نئاك وأ ناويحك
 ناسنإلا نم ًانأش ىلعأ وأ , ةرشح وأ ناويح يأ ناسنإلا نم انأش لقأ هنأ امإ عمتجم
 , يعيبط لكشب دجوت يتلا عئاقولا دادع يف لخدت ةنيدملا نإ : ًاضيأ لوقيو.ًالثم كالم
 سيلو يعيبط لكشب شيعي يذلا ناسنإلاو , يسايس ناويح ةعيبطلا مكحب ناسنإلا نإ
 هنإ ...رشبلا ىوتسم قوف وأ , طحنم نئاك امإ وه , ةنيدملا جراخ ام فورظل ةجيتن
 ةجرد ىلع ايسايس اناويح ناسنإلا نوكي نأ يهيدبلا نم نإ ...هلإ امإو شحو امإ
 لك نيب نم هدحو ناسنإلاو , عيطق يف شيعي رخآ ناويح نم وأ هلحن نم ىلعأ
 8.مالكلا كلتمي تاناويحلا

 اهئاــضعأل ريخلا ةلافكل فدهت كرتشم ميظنت تاذ ةعامجك – ةلودلا – يلكلا عمتجملا

 وه يناسنإلا لقعلاف , القاع ناسنإلا نوك لعفب يتأتو ناسنإلل يعيبط روطت ةجيتن يتأت

 مث , ةيرقلا ىلإ ةرسألا نم ناسنإلا لقتني اذكهو , ةراضحلا نيوكتل ناسنإلا يدهي يذلا

 نأل , ةيرقلا نمو ةرسألا نمو درفلا نم ىمسأ ةلودلاو , ةلودلا يهو تاعامجلا ىمسأ

 رئاــس نود ناــسنإلا هب صتخأ امو : لوقي ثيح , ةرورضلاب ءزجلا نم ىمسأ لكلا

 ةــفرعملا كــلت لدابتو .اهيلإ امو ملظلاو لدعلاو رشلاو ريخلا ةفرعمب هدارفناو ناويحلا

 نــم نأل .درــفلا ىلعو ةرسألا ىلع ةمدقم ةعيبطلاب ةلودلاو ...ةلودلاو ةرسألا ئشني

 
6 Aristotle -322-384 ( و ) تايقالخألا( و ةعيبطلا ءارو ام ( : ةبتك مهأ نم روهشم ينانوي فوسليف ,م.ق 
 .)تاسايسلا
7 347 plato -427 نيناوقلا(و )تاسايسلا (و ) ةيروهمجلا ( ةبتك مهأ نم وطسرأ ذاتسأو ينانوي فوسليف( 
 ميهاربإ :اضيأ رظنأ .52:ص، 1975،توريب،ةيناسنإلا عئاورلا ةمجرتل ةيلودلا ةنجللا، تاسايسلا،وطسرأ- 8
 94:ص,1999 , طابرلا , عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل لباب ةكرش , يسايسلا ركفلا خيرات , شاربأ
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 ,مسالاب الإ دي الو لجر الف مسجلا ىلع ىضق نإف .ءزجلا ىلع لكلا مدقتي نأ ةرورضلا

 9.رجح نم اهنأك تحضأ ديلا تلش اذإف , رجح نم دي لوقت نأك

 ةــليبق اولكشيل رسأ ةدع فالتئا لالخ نم يعيبط لكشب اشنت ةلودلا تناك اذإ 

 نوكي ال ةلودلل ءوشنلا وأ لكشلا اذه نإف – ةرضاحلا – ةلود لكشتل لئابق ةدع فالتئاو

 ةلودلا ةأشن نوكت كاذنآ ,عمتجملا دارفأ نيب يتاذلا ءافتكالا ساسأ ىلع ماق اذإ الإ انكمم

 نأل , ةيعيبط ةقباسلا تاعامجلا تناك ام اذإ اضيأ ةيعيبط ةلودلا ةأشن نوكتو , ةيعيبط

 هــيلعو .تاريخلا ىمسأو ةياغ يتاذلا ءافتكالاف مث نمو ...تاعامجلا كلت ةياغ ةلودلا

 يتاذلا ءافتكالا اهل ققحت نينطاوملا نم ةعامج اهيدل رفوتت املاح ةرورض اشنت ةلودلاف

 .يسايسلا كارتشالا ننسل ًاقبط , لضافلا ديغرلا شيعلاو

 :يمالسإلا عمتجملا ساسأ ةرسألا

 جاوزــلا نيب مالسإلا طبر ثيح هل ىلوألا ةاونلاو عمتجملا لصأ ةرسألا ربتعت 

 هلوق اهنم , تايآ يف درو ام اذهو رخأ بناج نم عمتجملا سيسأتو بناج نم ةرسألاو

 َّنِإ اُوفَراـَـَعتِل َلِــئَاَبقَوً ابُوعـُـش ُْمكاـَـنَْلعَجَو ىـَـثُنأَو ٍرََكذ نِّم ُمكَانَْقلَخ اَّنِإ ُساَّنلا اَھَُّیأ ا ای (  ىلاعت

 .)113/ تارجحلا(  ) ُْمكَاْقَتأ Lَِّاَ دنِع ُْمكَمَرَْكأ

ــم ُْمَكل ََقلَخ َْنأ ِِھتَاَیآ ْنِمَو  (هلوقو ــُسفَْنأ ْنِ ــجاَوَْزأ ُْمكِ ــَستِل اً ــھَْیِلإ اُوُنكْ ــَیب َلـَـعَجَو اَ ــم ُْمَكنْ ً ةَّدَوَ

 .)21 /مورلا( )َنوُرََّكَفَتی ٍمَْوقِل ٍتَاَیَآل َكَِلذ ِيف َِّنإً ةَمْحَرَو

 َایْنُّدــلا ِةاـَـیَحْلا يـِـف ْمَُھتَشیِعَّم مَُھنَْیب َانْمََسق ُنَْحن َِكّبَرَ ةَمْحَر َنوُمِسَْقی ُْمَھأ( : هناحبس هلوقو
 اــمم رــیخ كــبر تــمحروً ّایِرْخـُـسً اضَْعب مُھُضَْعبَ ذِخََّتیِل ٍتاَجََرد ٍضَْعب َقَْوف ْمُھَضَْعب َانَْعفَرَو
 )32/ فرخزلا ()نوعمجی

 
 95ص، هسفن ردصملا 9
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 : يلي ام ىلع سسؤي مالسإلا يف يرشبلا عامتجالا لصأ نأب لوقلا نكميو

 لــجرلاو ةأرملل يزيرغلا بيكرتلا يف لثمتملا يعيبطلا ةيجوزلا نوناق ربتعي -1
 نم ةيويحلا ةينبلا ساسأو يعامتجالا ءانبلا ارصنع امهنأل عمتجملا ءانب ساسأ
 تاــقالعو اــفورظ قلخت ةيزيرغلا ةقالعلا هذهف , ةيسفنلاو ةيوضعلا نيتيحانلا
 , عوــنلا ظــفحل يدؤت ةنينأمطلا ريفوتو ةمحرلاو دولا نم ةيعامتجاو ةيسفن
 فلآــت قــلخي اهل ةفاضإلاب لب ةصلاخ ةيسنج ةقالع سيل جاوزلا نأ ىنعمب
 ميلــسلا يوسلا عمتجملا ءانب ةدعاق جاوزلاو ةأرملا نآرقلا ربتعا اذبو ـةبحمو
 يــف ةمحرلاو نانحلاو دولاو نكسلا ردصم امهنأل ،ًايفيظوو ًايعامتجاو ًايسفن
 .ةيعامتجالا ةايحلا

 وــهف ةيعامتجالا ةايحلا نيوكتل ناسنإلا عفد يذلا يناثلا عفادلا امأ : فراعتلا -2
 بــح ةزــيرغ ساــسأ ىــلع مئاقلا يرشبلا عونلا ءانبأ نيب فراعتلا رصنع
 لوقلاــب وطسرأ اصوصخو لئاوألا نانويلا ةفسالفلا اهنع ربع يتلا عامتجالا
 .هعبطب يعامتجا ناسنإلا ناب

 ال ناــسنإلا ناب ةيرشب تاعومجم ىلع ةيناديم براجت لالخ نمو عقاولا تبثا دقف

 لاق كلذل , هتدلج ينبب عامتجالاب الإ هتيناسنإ لمتكت الو ةحارلاو رارقتسالاب رعشي

 ءارو نماــكلا يناــسنإلا عفادــلا نــع ربعت فراعتلا ةرابعف , ) اوُفَراَعَتِل (ىلاعت

 .يرشبلا عمتجملا نيوكتو , عامتجالا

 عفاــنملا لداــبت وه , عمتجملا ءانب بابسأ نم ثلاثلا ببسلاو : عفانملا لدابت -3
 مهتاــقاطو مهتاــيلباقب دارفألا لماكتي نأ هناحبس هللا ءاش دقف ةفلتخملا ةيداملا
 نيب عفانملا لدابت قيرط نع لماكتلا اذه ققحتيو , ةيسفنلاو ةيدسجلاو ةيركفلا
 اــهعيمج اــهرفوي نأ هعسوب سيل , ةددعتم تابلطتمو تاجاح درفللف .دارفألا
 يذلا تايلباقلا يف فالتخالا اذهو , هنوجاتحيو نيرخآلا جاتحي وهف اذل , هسفنل
 درــفلا اهرفوي نأ عيطتسي يتلا تامدخلاو جاتنإلا عون يف فالتخالا هنع جتني
 يذلا وه تاجاحلا عابشإل تامدخلاو عفانملاو تاجتنملا كلت لدابتو , نيرخآلل
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 مُهُــضْعَب َذِخَّتَيِل ٍتاَجَرَد ٍضْعَب َقْوَف ْمُهَضْعَب اَنْعَفَرَو ( : هلوقب نآرقلا هنع ربع
 أدــبم رسفو , ةيعامتجالا ةفيظولا تأشن ساسألا اذه ىلعو   .)ًاّيِرْخُس ًاضْعَب
 ءادأ يــف ندبلا ةزهجأ لماكتت امك ةايحلا لماكتتل عمتجملا يف يفيظولا ءوشنلا
 .اهفئاظو

 لوقي مالسإلا نإف افنأ درو امك نآرقلا اهحضو يتلا يفيظولا لماكتلا ةيرظن نم اقالطناو

 امك عمتجملا ءانب يف ةأرملا رود سردي مالسإلاف , لجرلاو ةأرملا نيب يفيظولا لماكتلاب

 ةأرملا تسيلو , ةيمالسإلا ميقلاو فادهألا رطأ نمض ءاوس دح ىلع لجرلا رود سردي

 رود نأ تــبثت يــتلا ةيرشبلا ةبرجتلا نم مغرلا ىلع ايفاضإ ًادوجو الو ًايوناث ًارصنع

 نيوكت يف اهرود نأ امك , ةأرملا رود ىلع ًاريثك قوفتي داصتقالاو ملعلا ءانب يف لجرلا

 لــعجو( : هلوقب نآرقلا هنع ربع يذلا لجرلا رود نم ربكأ ةرسألا ءانبل ةيسفنلا ةدعاقلا

 , اهعم شيعلاب رقتسيو , ةجوزلا ىلإ نكسي يذلا وه جوزلاف , )اهيلإ نكسيل اهجوز اهنم

 .ةبحملاو دولاو رارقتسالا راطإ يف باطقتسالا زكرم يهف

 هانعم مهفن نأ عيطتسن كلذ لالخ نمو , ةديدع عضاوم يف )نكسلا( نع نآرقلا ثدحتيو

 ْنــِم ْمُكَل َقَلَخ ْنَأ ِهِتاَيَآ ْنِمَو (ىلاعت هلوق لالخ نم همهفن , اهجوزل ةجوزلا هرفوت يذلا

 اــهجوز اــهنم لعجو(  هلوقو )ًةَمْحَرَو ًةَّدَوَم ْمُكَنْيَب َلَعَج اَهْيَلِإ اوُنُكْسَتِل اًجاَوْزَأ ْمُكِسُفْنَأ

 ةقالعلا فصو نآرقلا نأ فرعن امدنع عامتجالا يف ) نكسلا ( ةميق مهفنو.)اهيلإ نكسيل

 يــف ) نكــس ( ةملك أرقنلف نذإ.) ةمحرو دوو نكس ( ةقالع اهنأب ةجوزلاو جوزلا نيب

 ليللا لعجو ( ىلاعت لاق , ةيرسألاو ةيعامتجالا اهتلالد فرعنل , نآرقلا نم ةدع عضاوم

 .ةحارلا نوكس سانلا نكسي يأ )انكس

 نونكــسي كــتاوعد نإ يأ ) مهل نكس كتالص نأ مهيلع لص ( : ىلاعت لاقو

 نوكــسلا ينعي , نوكسلا نم يتأت هيلعف نزو ىلع ةنيكسلاو , اهب مهبولق نئمطتو , اهيلإ
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 تاــبثلا دــجوأ ,) نينمؤــملا بوــلق يف ةنيكسلا لزنأ يذلا وه ( ,رارقتسالا وه يذلا

 .نانئمطالاو

 نكــس ...": مهلوقك رارقتسالاب طبتري ) نكسلا ( نإف ةيوغللا عجارملا بسحو  

 , هب سنأتسا : هيلإ سفنلا نكسو .تأده : بارطضالا دعب سفنلا نكسو .تأده : حيرلا

 ةــجوزلاو , هــب تسنأتساو , هيلإ تنكس ام لكو , نكسملا : نكسلاو ...هيلإ حارتساو

 ىــلجتي اــنه نمو .ةنازرلاو رارقتسالاو ةنينأمطلاو " توقلاو ةكربلاو ةمحرلاو رانلاو

 رارقتــسالاو ةــحارلا : وــهو اهترــسأو اــهجوزل ةجوزلا هرفوت يذلا )نكسلا( ىنعم

 ةــيعامتجا ةاــيحب الإ نوكت ال رومألا هذه لكو , راقولاو ةكربلاو ةمحرلاو سانئتسالاو

 10.ميركلا نآرقلا هدصق ام اذهو ةرقتسم

 ركفلاــب اورثأــت دــقف ةــينيدلا مهتيعجرم ىلإ ةفاضإلابف , نيملسملا ءاملعلل ةبسنلاب امأ 

 , هــعبطب يعاــمتجا ناسنإلا نأ ىلإ يبارافلا بهذيف 11 تاعمتجملا لصأ لوح ينانويلا

 ةجاح نمو نيرخآلا ةدعاسم ىلإ جاتحيف , هسفنب هتالامك ليصحت عيطتسي ال ناسنإلا نأل

 هدحو ناسنإلا اهغلبي نأ نكمي سيل ناسنإلا تالامكف , ةلودلا أشنت  نيرخآلا ىلإ درف لك

 يغبني اميف ًاطبترم نوكي نأ ناسنإ لك ةرطف نإو , هل نيريثك سانأ ةنواعم نود دارفناب

 جاــتحي كلذل هناو , لاحلا هذهب سانلا نم ناسنإ لكو هريغ سان وأ ناسنإب هل ىعسي نأ

 , مــهعم هــعامتجاو نيرخآ سان ةرواجم ىلإ لامكلا اذه نم غلبي نأ هل اميف ناسنإ لك

 , هــعون يــف وه امل ارواجم نكسيو يوأي نأ ناويحلا اذهل ةيعيبطلا ةرطفلا يف كلذكو

  12.يندملا ناويحلاو يسنإلا ناويحلا ىمسي كلذف

 
 : يــنورتكلا عــقوم نــع , فرــصتب , لوألا لــصفلا , عــمتجملا ءاــنب يــف ةأرــملا رود 10
 info@balagh.com2000alblaghORC.ALLrightsreserved 

 م950 ماع يفوتو 870 ماع ايكرت يف دلو , يبارافلاب فورعملا غلزوأ نب ناخرط نب رصن وه يبارافلا 11
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 ىــلوأ اــنه نم , ةدحاو ةلكاش ىلع نوكت ال ناسنإلا اهنوك يتلا تاعمتجملا هذه نكلو 

 ( يــهو , اهلضفأ نع ثدحتي نأ لبق , تاعمتجملا عاونأ نع ثيدحلل ًامامتها يبارافلا

 : ىلإ تاعمتجملا يبارافلا مسقيو .) ةلضافلا ةنيدملا

 : عاونأ ةثالث ىلع يهو : ةلماكلا تاعمتجملا -1
 .نواعتلا دصقب ةريثك ممأ عمتجت امدنع لكشتتو ىمظع -أ

 ةرومعملا نم ءزج يف ةمأ عامتجا يه يطسو -ب

 .ةمألا نكس نم ءزج يف ةنيدم لهأ عامتجا يهو ىرغص -ج

 , توــيبلاو ةكسلاو لاحملاو ىرقلا يف تاعامتجالا يهو : ةلماكلا ريغ تاعمتجملا -2
 , ادج صقنا وه ام اهنم هذهو : لوقي ثيح ةلماك تاعمتجم حبصتف روطتت دق هذهو
 وــه ةكــسلا يف عامتجالاو , ةكسلا يف عامتجالل ءزج وهو يلزنملا عامتجالا وهو
 , يندــملا عاــمتجالل ءزــج وــه عاــمتجالا اذــهو , ةلحملا يف عامتجالل ءزج
 نأ رــيغ ةنيدملا لجأل امهاتلك , ىرقلا يف تاعامتجالاو , لاحملا يف تاعامتجالاو
 ةــنيدملا ةعامجلاو , ةنيدملل ةمداخ ىرقلاو , ةنيدملل ءازجأ لاحملا نأ امهنيب قرفلا
 مسقنت قالطإلا ىلع ةلماكلا ةيناسنإلا ةعامجلاو , اندم مسقنت ةمألاو , ةمألا ءزج يه
 13اممأ

 هحلاصم فرعي , هعبطب يندم لقاع قولخمك ناسنإلا نأ ىريف يدرواملا امأ

 نانويلاو نيملسملا ةفسالف نم هيقباس عم هيف قفتي ام وهو , لضفألا ةايحلا ىلإ ىعسيو

 يدرواــملا نــكلو .هتاجايتحا لك يبلي نأ عيطتسي ال هنأل هريغ ىلإ جاتحي ناسنإلاف ,

 يلاــتلابو نيزجاع انقلخ ىلاعتو هناحبس هللااف , ةينيد بابسأ ىلإ هذه زجعلا ةلاح عجري

 ملعا: لوقي ثيح لبسلا انمامأ حتفيو انقزريل ىلاعتو هناحبس هيلإ هجتن , هيلإ نيجاتحم

 فيطل ناكف , هريدقتب مهرطف , هريبدتب قلخ , هتمكح غلابو , هتردق ذفانل ىلاعت هللا نأ

 ادرفنم ينغلاب نوكيل , نيزجاع مهرطفو , نيجاتحم مهقلخ نأو , ردق ام عيدبو ربد ام

 
 39ص , 1993 , توريب , قرشملا راد , ةيندملا ةسايسلا , يبارافلا 13
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 نعذــنف , قزار هنأ هانغب انملعيو , قلاخ هنأ هتردقب انرعشي ىتح , اصتخم ةردقلابو ,

 14 ةجاحو ازجع انصقنب رقنو , ةبهرو ةبغر هتعاطب

 ناسنإلا ةجاح ىلع للديل ًافيعض ناسنإلا قلخ ىلاعت هلوقب يدرواملا دهشتسيو

 ةفــصلا هذــهو نيرخآلا ةدعاسمل ةجاحب امود ناسنإلاف , ًايناث ناسنإلا هيخألو الوأ هللا

 رعــشي نأ ديري افيعض ناسنإلل هقلخ لالخ نم ىلاعتو هناحبس هللاو , هعبطل ةمزالم

 ةــجاحلا ةرثكب ناسنإلا ىلاعت هللا صخ امنإو درمتيو ربكتسي ال نأو هتمظعب ناسنإلا

 .15 ةردقلا يغبو نايغط نم هناعنميو , زجعلا روهظو

 يندم ناسنإلاف( يرورض يرشبلا عامتجالا نأب ىريف نودلخ نبا ةمالعلا امأ

 اذــهو نارــمعلا ىــنعم وهو ةنيدملا سسؤي يذلا وه يناسنإلا عبطلا اذهو ) هعبطب

 امنإف هبكرو ناسنإلا قلخ امدنع ىلاعتو هناحبس هللااف , ةينابر ةمكح ىلإ دوعي عامتجالا

 نــكلو , هليصحت لبس هل نيبو , ءاذغلاب الإ اهرارمتساو اهؤاقب حصي ال ةروص ىلع

 , هــموي توق ىوتسم ىلع ىتح ءاذغلا نم هتاجايتحا لك يبلي نأ عيطتسي ال ناسنإلا

 اــهنحطي نم ىلإو اهعرزي نم ىلإ جاتحت هذهو ةطنحلا ىلإ جاتحي اذهف , زبخلا وهو

 " نذإ , ىرخألا تاجايتحالل ةبسنلاب لاحلا فيكف , اهزبخي نم ىلإو اهنجعي نم ىلإو

 لــصحيف , مــهلو هل توقلا لصحيل هسنج ءانبأ نم ةريثكلا ةردقلا عامتجا نم دب الف

  16"فاعضأب مهنم رثكأل ةجاحلا نم ةيافكلا ردق نواعتلاب

 هــبكر امل , هتايح متي الو ءاذغ الو توق لصحي الف نواعتلا اذه نكي مل امو

 هــسفن نع عافد ًاضيأ هل لصحي الو هتايح يف ءاذغلا ىلإ ةجاحلا نم هيلع ىلاعت هللا

 
 .116ص , 1950 , ةرهاقلا , اقسلا ىفطصم قيلعتو قيقحت , نيدلاو ايندلا بدأ , يدرواملا 14
 116ص , هسفن ردصملا 15
 70ص , 1956 , توريب ةمدقملا , نودلخ نب نمحرلا دبع 16
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 عوــن لطبيو , هتايح ىدم نع كالهلا هجلاعيو تاناويحلل ةسيرف نوكيف حالسلا نادقفل

  17رشبلا

 وــه عامتجالا اذه , يرشبلا عامتجالا وحن عفادلا يه ةيتايحلا ةرورضلاف نذإ

 اذــه " هــقلخ يف هللا ةمكح هذهو , هضارقنا نود لوحيو يرشبلا سنجلا ظفحي يذلا

 رامتعا نم هللا هدارأ امو مهدوجو لمتكي مل الإو , يناسنإلا عونلل يرورض عامتجالا

 .18 نارمعلا ىنعم وه اذهو مهايإ هفالختساو مهيف ملاعلا

 

 : ةیلكلا تاعمتجملا روطت لحارم :ثلاثلا بلطملا
 :يلبقلا عمتجملا : الوأ

 داحتابو ةريشعلا تنوكو رسألا نم ةعومجم تدحتا اهدارفأ رثاكتو ةرسألا تعستا نيح 

 .ةــيلامجإلا تاــعمتجملا وأ مئادــلا عمتجملا روص لوأ ةليبقلا تنوكت رئاشع ةعومجم

 , ثيدــحلا اهموهفمب ةلودلا وأ يلكلا عمتجملا دوجو ىلع اهدوجو يف ةقباس نذإ ةليبقلاف

 هل يذلا ةليبقلا سيئر اهمكحيو , ةبارقلا ساسأ ىلع ةيعامتجالا تاقالعلا موقت ةليبقلا يفو

 ةــيداملا هــتوق نــم امإ هتطلس ةليبقلا سيئر دمتسيو , ةيبرحو ةينيدو ةيئاضق تاطلس

 هــتناكم نم وأ , هئاهدو هتكنحك ةيونعملا هتوق نم وأ هترسأ دارفأ ددع ةرثكو ةعاجشك

 .دارفألا ىدل ةبوهرمو ةمهم ةناكم تانايدلل ناك ثيح ةينيدلا

 لوألا لكشلا نإ" : لوقلاب , ةلودلل لكش لوأك ةليبقلا هيجرفيد سيروم فرعيو  

 , ةــيفير تامــس تاذ مجحلا ةريغص ةعامج انه دوصقملاو , ةليبقلا وه يلكلا عمتجملل

 ًاددــع مــضت ةليبقلا نأ ذإ اهيف ًادج ةمهم ةيلئاعلا تاقالعلا , دعب ةدوجوم نكت مل ندملاو

 
 71ص , هسفن ردصملا 17
 7ص , نودلخ نب نمحرلا دبع 18
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 دودحم لمعلا ميسقت , فيعض دودرملاو ةميدق اهيف جاتنإلا تاينقت و تالئاعلا نم ًاريغص

 ةيعويــش نع ددصلا اذه يف نوثدحتيو , ةيعامتجا تاقبط ةمث سيل , ةيعامج ةيكلملاو

 وأ ةطلــس لــك لصأو ةليبقلا سيئر ةطلس لصأ جنالوك يد ليتسوف عجريو .19" ةيئادب

 دارــفألا عوضخو , دئاقلاو نهاكلا وه ةليبقلا سيئرف , ينيدلا لماعلا ىلإ يعامتجا عمجت

 Aneestor ship-wor2 فالــسألا هدابع ىلع ظفاحمو نهاكك هرود ىلإ عجار هتطلسل

 يــعارزلا عــمتجملاو ةــعارزلا فاشتكا ىلع اهدوجو يف ةقباس ةليبقلا نإف قبس امكو

 رضاوحلا سيسأتو رارقتسالا ىلع ةليبقلا دارفأ دعاس ةعارزلا فاشتكا نأ الإ , يوعرلا

 .ندملاو

 state - City:ةنيدملا – ةلود وأ ةرضاحلا :ًايناث

 رهــشأ نمو , ةلودلا وأ يلكلا عمتجملا لكشت ةروريس يف يناثلا روطلا يهو

 ناــنويلا دالــب يــف ندملا لودو , نيدفارلا دالب يف رموسو لباب , رضاوحلا جذامن

 , ةددــحم ضرأ ىــلع ناسنإلا رارقتساو ةعارزلا فاشتكا عم ندملا تلكشت .ةميدقلا

 يفو ًامدقت رثكأ لمعلل عيزوت ىلعو , يجاتنإ ضئاف نيوكت ىلع ةعارزلا تلمع ثيح

 ىري , ةيدرفلا ةيكلملا تززعتو ةيقبطلا ترولبتو ةيداصتقالا ىنبلا تأدب ةلحرملا هذه

 ةــيرقلا عمتجمو ظفلا يوعرلا عمتجملا نيب جاوز ةرمث تناك ندملا نأ دروفمم سيول

 سراــم ثيح هاركإ جاوز ًاضيأ هنإف ةحلصم جاوز جاوزلا اذه ناك اذإو نيحالفلا نم

 20 نيحالفلا ىلع ةرطيسلاو عمقلا ةطلس ةاعرلا

 ةدــع داحتاب تنوكت ةنيدملا نأ جنالوكيد ليتسوف ىريو , عوضوملا سفن يفو

 ىــلع قــفتت لئابق ةدع نيب فلح يه ىنعملا اذهب ةنيدملاف , ضعبلا اهضعب عم لئابق

 
 31ص , قباس عجرم , هيجرفد 19
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 هذــه داــحتا ببس امأ , ةليبق لكل ةصاخلا ةنايدلا ًاصوصخو , اهنم لك قوقح مارتحا

 وأ ةرطيــسم ةــليبق فرط نم ًاضورفم نوكي ًانايحأو انرايتخا نوكي ًانايحأف , لئابقلا

 .يوق لجر

 ترــشتنا يتلا ةينانويلا ندملا نأب لوقلا ىلإ نييبرغلا باتكلا نم ديدعلا ليمي

 لوأو ندــملا لوأ يــه , ةطربــسإو اــنيثأ لثم , داليملا لبق سداسلا نرقلا يلاوح

 نأ ىــلع تلد نويرثألا اهارجأ يتلا تابيقنتلا نأ الإ , ةيرشبلا اهتفرع يتلا رضاوحلا

 ةرــشع يلاوح ىلإ عجرت ثيح ملاعلا يف ندملا مدقأ نم دعت نيطسلف يف احيرأ ةنيدم

 ام وه روسلا ناك– ةنيدم اهنأ ىلع للدي امم روسب ةطاحم احيرأ تناكو و ةنس فالآ

 ةنيدملا – ةلودلا وأ ةنيدملا نأ ىري نم كانه نإف كلذ عمو - ةيرقلا نع ةنيدملا زيمي

 ةرــتفلا هذــه يفف م.ق 3000 ماع يلاوح ثيدحلا يرجحلا رصعلا يف الإ رولبتت مل

 نيدــعتلا لاــمعو نيناــنفلا قــلخ ىــلع دعاسً ايعارز ًايجاتنإ ًامدقت : ندملا تفرع

 نيــصصختملاو ءاــملعلاو ءابطألاو نييطارقوريبلاو نيبساحملاو باتكلاو نيسدنهملاو

 .21 مهتازاجنإو مهتاراهم ميظنت يفو

 تاطلــسلا عــيزوت ثيح نم ةلودلا تافصاوم لك كلمت ةينانويلا ندملا تناك

 ىــلع موقت تناك ةيعامتجالا تاقالعلا نأ امك .ءاضقلاو مكحلا ماظنو دارفألا قوقحو

 ةلود يف ةمراص ةيقبط تداس ثيح , ةيعامتجا ةقبط ىلإو ضرألا ىلإ ءامتنالا ساسأ

  .ةنيدملا

 
 75-74ص , ملاعلاو برغلا , يليار نييفاك 21
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 تاعمتجملا روطت خيرات يف ةرباع ةلحرم يه ةنيدملا – ةلود نأ ةسايسلا ءاملع ىريو

 ةمراــص تاداــقتنال ةــينانويلا ةنيدملا – ةلود تضرعت ثيح , ةيلكلاو ةيلومشلا وحن

 22 ةيملاعلا ىلإ اوعد نيذلا نييقاورلا فرط نم ًاصوصخو

 Empire23:ةيروطاربمإلا :ًاثلاث

 عــضخت ثــيح , ةــنيدملا – ةــلودلا دودــح زواجتب ةيروطاربمإلا ترهظ

 ةوقلاــب متــي اــم ًابلاغ عاضخإلا اذهو , ندملا نم ةعومجم اهترطيسل ةيروطاربمإلا

 ليكــشت يف ىعاري الو ندملا هذه عاضخإ ةيلمع ةيروطاربمإلا شويج ىلوتتف،حتفلاو

 اــهئاول تــحت يوضني ام ابلاغ لب ةدحاو ةيسنج نم اهبوعش نوكت نأ ةيروطاربمإلا

 ةيروطاربمإلا خيراتلا اهفرع يتلا تايروطاربمإلا رهشأ نم.تايسنجلا ةددعتم بوعش

 رــحبلا ضوــح لمــشتل تعستاو , داليملا لبق يناثلا نرقلا يف تماق يتلا ةينامورلا

 وزــغلا ىــلع تاــيروطاربمإلا ماــيق نأ الإ .ماــع 1300 يلاوح مودتلو طسوتملا

 دعاــس اذــه لك , اهبوعش ددعتو اهيلع رطيست يتلا ضرألا ةعقر عاستاو عاضخإلاو

 24.ةيعاطقإلا ةرامإلا يهو لودلا نم ديدج لكش روهظو , تايروطاربمإلا طوقس ىلع

 Feudal principality :ةيعاطقإلا ةرامإلا : ًاعبار

 
 لوح ةيفسلفلا هتارضاحم هيف يقلي )م.ق246-322( نونيز ناك يذلا ناكملا وهو , قاورلا ىلإ ةبسن ةيقاورلا 22
 ةـنيدملا ةلود ةفسلفو راكفأل ةضراعم ةبقاورلا تناكو , يلكلا لقعلاب عقي ءيش لك نإ لوقت يتلا ةيملاعلا هتفسلف
 .انيثا يف

 ًازـمرو رـمألاو ةـعاطلا ينعيل اهموهفم عسوت مث رملا اهانعمو  Imporator ةملكلا نم قتشم ةملكلا لصأ 23
 كولملا كلم وه روطاربمإ ظفلل قيقحلا ىنعملا نإ  Jhon Marriot تويرام نوج لوقيو , ةماعلا ةطلسلل ًازيمم
  .426 ص , لوألا دلجملا قباس عجرم , ملاعلا خيرات رظنأ , هاشنهاشلاو

 وهو دحاو قطنم اهمكح خيراتلا اهفرع يتلا تايروطاربمإلا نإف , تايجولويديألا نامزألا فالتخا نم مغرلاب 24
 يدرـت لعفب , اهل ةعضاخلا بوعشلا تاروث لعفب امإ تلحنا اهلكو اهل ةعضاخلا بوعشلل عاضخإلاو ةوقلا قطنم
 ةـيروطاربمإلل ةرـيخألا ةدـعاقلا هذه نع ذشي ملو ًايوس امهب وأ ةيجراخ لماوع لعفب وأ ةيداصتقالا اهعاضوأ
 .ةيتيفوسلا
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 نأ ثــيحف , ةــينامورلا ةــيروطاربمإلا طوقــس دــعب جذوــمنلا اذه رهظ

 اعــضو تــقلخو دودحلا تلازأو ندملا لودل ةيسايسلا تانايكلا تغلأ تايروطاربمإلا

 عوجرلا , تايروطاربمإلا طوقس دعب , نكمملا نم دعي مل هنإف , نينسلا رم ىلع ًايدج

 ةــيكلم يف ضرألا تحبصأ ةيروطاربمإلا رايهنا عمف , اهدوجول قباسلا عضولا ىلإ

 حبصي يعاطقإلا ماظنلا يفو , مهل نيعباتلا ءاقرألا ريخستب اهنولغتسي , رابكلا كالملا

 مهف،ةــينوناقلاو ةيركسعلاو ةيسايسلا ةطلسلا باحصأ مه -نويعاطقإلا– رابكلا كالملا

 .اهيلع امو ضرألا نوكلمي

 ةــنيدملا ةــلودل ةبــسنلاب عــجارت ةلحرم ةيعاطقإلا ةرامإلا نأب نافلاه ىري

 هنع ةجراخ ةطلس فرط نم هنوؤش يف لخدت لك ضفري عمتجم يعاطقإلا عمتجملاف

 سراــمت يتلاو ةماعلا ةحلصملا مساب لمعت يتلا ةماعلا ةطلسلا موهفمو ةلودلا ةركفو ,

 كراــم بهذي هاجتالا سفن يفو , هنع ةديعب ةركف يه , دارفألا ىلع هاركإلا نم ًاعون

 لودــلل قــيمعلا فعــضلا عم ةيعاطقإلا قباطتت " لوقي ثيح  Marc Bloch شولب

 ةيهاركإلا ةلودلا ةطلس بايغ نأ هيف كش ال اممو 25 "ةيئامحلا اهتفيظو يف ًاصوصخو

 ساسأ ىلع موقت ةقالعو , عباتو ديس ةقالع عمتجملا دارفأ نيب ةقالعلا لعجت ةيئامحلاو

 .يعاطقإلا ماظنلا يف يساسأ رود ةيصخشلا تاقالعلل حبصي امك , راوجلا وأ ةبارقلا

 يناــثلاو رــشع يداحلا نينرقلا يلاوح ًابيرقت ابوروأ لك ةيعاطقإلا تارامإلا تداس 

 ةدايــس ةرــكف روهظو , ةيموقلا ةعزنلا روهظ ةيادب عم الإ ماظنلا اذه راهني ملو رشع

 .رشع سداسلا نرقلا نم ءادتبا ةيموقلا ةلودلاو بعشلا

 nation-State: ةمألا – ةلودلا : ًاسماخ

 
 137-136ص , يسايسلا ركفلا خيرات , راشوت ناج 25
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 رشع سداسلا نرقلا نم ءادتبا ترهظو , يلامجإلا عمتجملل جذومن رخآ يهو

 رــيظنتلا يف لضفلا عجريو يعاطقإلا ماظنلا رايهناو ىربكلا كلامملا ككفت رثأ ىلع

 , ويكــسيتنومو كوــلو , وسورو , يلفاكيم لاثمأ نيركفملا نم ةعومجمل ةمألا ةلودلل

 ةــيموقل نومتني نيذلا دارفألا عيمج ءاوضنا ىلع ةمألا – ةلودلا موقت , خلا – لغيهو

 ةطلس تحت – ةكرتشم ضرأ ىلع ةماقإو خيراتو تاداعو ديلاقتو ةغل ةدحو – ةدحاو

 .يموــقلا رــكفلا روهظب ةطبترم ةمألا – ةلودلاو .ةددحم ضرا ىلع ةدحاو ةيسايس

 .اــهدوجو يــف ًادحاو ًالكش ذخأت ةرصاعملاو ةثيدحلا لودلا لك نأ ينعي ال اذه نكلو

 لودــب ةصاخ جذامنو , ابوروأ يف ةفورعملا ةيلامسأرلا ةيلاربيللا ةلودلا جذومن كانهف

 ًادامتعا ثدحي مل ثلاثلا ملاعلا لود نم ديدعلا يف ةلودلا سيسأت نأ ثيح ثلاثلا ملاعلا

 يــف جــضنو روطت ىلع ًادامتعا ثدحي مل يلاتلابو , ًاقباس هيلإ راشملا لسلستلا ىلع

 ًارسق هضرفو رامعتسالا لخدت ةجيتن ًاسيسأت ناك ًابلاغ لب , ةيلخادلا تاسسؤملاو ينبلا

 عــمتجملا ةينب نوكت نأ نود , ةلودلا تاسسؤمو لكايهو ًامظن , تاعمتجملا هذه ىلع

 عــمتجملا نيــب اــم لاصفنا ىلإ ىدأ يذلا رمألا , تاسسؤملا هذه عم لماعتلل ةأيهم

 رارقتسالا مدع يف رهظمتت يتلاو نيفرطلا نيب ءادعلاو عارصلا ةلاح يلاتلابو ةلودلاو

 لودــلا عيمج سيلف كلذ ىلإ ةفاضإلاب خلا ...تاروثلاو تابالقنالاو ةيلهألا بورحلاو

 ايسورك تايموق ةدع نم نوكتت لود كانه لب , ةدحاو ةيموقل نومتني دارفأ نم نوكتت

 , ةــيبرعلا ةمألاك , لود ةدع ىلع ةعزوم تايموق كانهو , دنهلا , ناريإ , ةيداحتالا

 نيطــسلفك موــيلا ىتح اهب ةصاخ لود اهسفنل سسؤت مل تايموق دوجو ىلإ ةفاضإلاب

 لود ددــع اــميف ةعامج 5350 ملاعلا يف ةيقرعلا تاعامجلا ددع غلبيو اذه.داركألاو

 .ةلود 200 نم لقأ ملاعلا

 يــف ةــلودلا عقاول ًاريسفت رثكألا ةيرظنلا يه ةيموقلا لودلا ةيرظن تناك نإ

 فاــطملا ةــمتاخ وأ ةــياهنلا لكشت اهنأ ينعي ال اذه نأ الإ , رصاعملا يلودلا ماظنلا
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 يــتلا ةيموقلا ةلودلا هذه نأ ثيح , يلومشلا عمتجملا وأ ةلودلا لوح ريظنتلل ةبسنلاب

 تاــعمتجملا نــم ىرــخأ لاكشأ عم شياعتت ةرصاعملا ةيسايسلا ةيرظنلا اهنع ربعت

 يــطخت ةلحرم يف تنوكت دقو , ةيموقلا ةلودلا ةلحرم ىلع ةقباس نوكت دق ةيناسنإلا

 ىــلإ ىعــسي يلودلا ماظنلا يف يلاحلا هجوتلا نأ ًاصوصخو ’ ةيموقلا ةلودلل زواجتو

 روــطت ىــقبيو .ةــيموقلا ةدايسلل قيضلا موهفملا زواجتت يتلا ةريبكلا تالتكتلا ةماقإ

 روطتلاــب طبترم ةيعامتجا ةسسؤمك وأ يرشب عمتجمك وأ يسايس ماظنك ةلودلا ةيرظن

 ةيــسايسلا فورظلاب طبترمو , ًامومع ةيناسنإلا ةراضحللو ةيناسنإلا تاعمتجملل ماعلا

 لود كــكفت ةيادب نع ةيقرشلا ابوروأ يف ةريخألا تالوحتلا انل فشكت ثيح , دلب لكل

 تاعازن لالخ اهلالقتسا تدقف دق تناك وأ قباس دوجو اهل نكي مل ةديدج لود روهظو

 اهتدقف يتلا اهتلود ةماقإ يف اهقح لجأ نم لضانت تلازام بوعش كانه نأ امك , ةقباس

 دــض لــضاني يذــلا ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا ةلاح مهأو , يناطيتسالا وزغلا لعفب

 ةــلودلا غــلي مــل لالتحالا اذه.نيطسلف هضرأ يف ينويهصلا يناطيتسالا رامعتسالا

 , ةــلتحم  ضرأ ىلإ تلوحتف ةدايسلا رصنع اهدقفأ هنكلو يخيرات دوجوك ةينيطسلفلا

 .  26 هتلود ءانب ةداعإ لجأ نم لضاني ينيطسلفلا بعشلا مويلاو

 

 يناثلا ثحبملا

  ةأشنلا ةیصوصخ : ينیطسلفلا عمتجملا

 

 : لیكشتلا تاسبالمو تاءامتنالا لخادت : لوألا بلطملا

 
  ةـسسؤم, ةيلودلا ةسايسلا ةلجم , روطتلاو ةأشنلا : ةينيطسلفلا ةلودلا , شاربأ ميهاربإ : عوضوملا لوح رظنا 26
  .باتكلا نم سداسلا لصفلا ًاضيأ , 2004 ويلوي 157 ددع , مارهألا
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 ثــيح نــم وأ ةأــشنلا ثيح نم ءاوس ةيصوصخب زيمتي ينيطسلفلا عمتجملا

 ينيطــسلفلا عــمتجملا نيب ام لازي امو ريبك لخادت ثدح ةأشنلا ثيح نمف , نيوكتلا

 تامــس نإف يبرعلا عمتجملا نم ًاءزج ينيطسلفلا عمتجملا نوكلو , يبرعلا عمتجملاو

 لكلل ءزجلا ةيعبت – ةيعبتلاب ينيطسلفلا عمتجملا ىلع قبطنت هروطت لحارمو عمتجملا

 ةــفورعملا لــحارملا سفنب رم ةيعبتلابو ينيطسلفلا عمتجملا نأب لوقلا نكمي هيلعو –

 عــمتجملا اهفرعي مل يتلا , ةمألا – ةلودلا ةلحرم ادع ام , ةيبرعلا تاعمتجملا روطتل

 لودلا نم ديدعف ,رامعتسالل اعضاخ لاز ام ثيح ةينطولا ةلودلا ةلحرمو لكك يبرعلا

 – ماــشلا دالبل ةبسنلاب وكيب – سكياس ةيقافتا – رامعتسالا اهدجوأ ةرصاعملا ةيبرعلا

 ثــيح نــم اــمأ .ةيرطق ةلود نورشعو نانثاو دحاو يبرع عمتجم كانه نأ ىنعمب

 يــف ةفورعملا ةيلوألا ةيعامتجالا تانيوكتلا سفن فرعي ينيطسلفلا عمتجملاف نيوكتلا

 نــكمي هيلعو , هدارفأ تاعمجت نيب لصاوتلا بايغب فلتخي هنأ الإ , يبرعلا عمتجملا

 اــمم رثكأ ةينطوو ةيسايس ةرورض وه نهار ينيطسلف عمتجم نع ثيدحلا نأب لوقلا

 ةددــهم ةــيوهك ةيصوصخ نم لالتحالا هدجوأ ام الإ يجولويسس عقاول فيصوت وه

 .يعامتجالا نماضتلا نم لاكشأو ةمواقم ةفاقثو

 :سيسأتلا تاهاركإ : ينيطسلفلا عمتجملا

 يف ثحبلا لب ميدقلا نيطسلف خيرات يف رفحلا باتكلا اذه يف انثحب لاجم سيل 

 فالآل هروذــجب برــضي ميدقلا نيطسلف خيرات نأ كلذ , ثيدحلا ينيطسلفلا عمتجملا

 نوــيناربعلا مدق امدنع هنأ ةاروتلا تركذ دقو , نييناعنكلا لبق امل دوعي ثيح , نينسلا

 .) مهيدن مهناسل نم( يبعشلا لثملا لاقي امكو , ينيطسلفلا بعشلا اهيف اودجو نيطسلفل

 ضــعب تركذ دقف , قيرعلا بعشلا اذهل لوألا لصألا فنتكي ضومغلا نأف كلذ عمو

 ةــيبونجلا لحاوــسلا نكــسو هجيإ رحب نم ءاج بعش وه نيينيطسلفلا نأب تاياورلا

 اهفده نيقرشتسملا ضعب عارتخا نم اهنأ دقتعنو ةياورلا هذه يف ككشن نحنو نيطسلفل
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 مهراــهظإ يإ،ةــيخيراتلا نيطسلف ضرأب هتقالعو ينيطسلفلا بعشلا ةلاصأب كيكشتلا

 يف نيينيطسلفلا ىلع نيقباس اوناك دوهيلا نا ينعي امم ةقطنملا جراخ نم ءاج بعشك

 وأ طــسلف ةــملك نم تءاج )نيطسلف( ةملك نأب نورخآ ركذ اميف .نيطسلفب مهدجاوت

 ناــكو , كــلذ لبق وأ داليملا لبق يناثلا فلألا يف دجو هالأ مسا مه طسلفلاو , تسلف

 موــيلا ىمــست يــتلا ضرألا تناكو 27 ةيلاحلا نيطسلف يف نورقع يلصألا هنطوم

 , لامشلا يف ) ركتلا ( بعشو بونجلا يف طسلفلا ( بعش , نيبعشب ةنوكسم نيطسلفب

 سيسمر دهع نم رشع ةيناثلا ةنسلل دوعي ينوعرف صن دوجو وه لوقلا اذه دكؤي امو

 ضرأو رــكتلا مزــه هــنإ ( : صنــلا اذــه يف ءاجو , ةميدقلا رصم ةنعارف دحأ

 ارضحتم ًابعش اوناك نيينيطسلفلا ناب ديفي ام ميدق ينوعرف صن ركذيو ,) نيينيطسلفلا

 نيينيطــسلفلا عم برحلا لوخد ليبق لاحلا فصي يذلا صنلا يف ءاجو , ندملا نكسي

 .28) مهندم يف نوئبتخي نيقلق اوناك طسلفلا( نأب

 لــعفب هنأ الإ , ةقطنملا بوعش مدقأ نمو قيرع بعش ينيطسلفلا بعشلا نذإ 

 بعــشب طلتــخا اهضعب ةددعتم ماوقأ نيطسلف ضرأ ىلع ترم ،تارجهلاو بورحلا

 اورــمع , نيحتاف وأ نيلتحم درجم اوناك نورخآو هنم اءزج حبصأو يلصألا طسلفلا

 يــف مهنكلو , زيلجنالاو كارتألاو نييبيلصلاو نيينامورلا: رصقت وأ لوطت دق تارتفل

 ضرأل رامعتسالا تاجوم رخآ يناربعلا لالتحالا ربتعيو , اهلهأل دالبلا اوكرت ةياهنلا

 .نيطسلف

 ةزــيمتم ةينايكو ةيسايس ةنونيكك ثيدحلا ينيطسلفلا عمتجملا روهظ سملت نكمملا نم

 -: نالماع عمتجا امدنع يمالسإلاو يبرعلا اهطيحم نع

 
 , هللا مار , عـيزوتلاو رـشنلل قورشلا راد , ىمادقلا نيينيطسلفلا زغل فشك : ءيط هلخن ,؟ هط دمحم ايركز 27
 13ص , 2005 , نيطسلف

 16:ص , هسفن ردصملا 28
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 تالواحم ةهجاومل نوينيطسلفلا ىدصتو نيطسلفب ةينويهصلا عماطملا روهظ : لوألا 

 . ةناتسآلا يف يلاعلا بابلا لبق نم تازايتما ىلع لوصحلل ةينويهصلا ةكرحلا

 تلــصف – قارــعلاو ندرألاو نانبلو ايروس – ةيبرع ةيرطُق تاهجوت روهظ :يناثلا

 اــم وــهو – ةيبرعلا ةلودلا ملح وأ ىربكلا ايروس ناك ءاوس يلكلا دحتملا نع اهسفن

 .ًاقحال هيلإ قرطتنس

 ًاطوغض ةينويهصلا ةكرحلا ةسراممو ةينويهصلا راطخألا لاحفتسا عم اذكهو 

 , نيطــسلف ىلإ ةيدوهيلا ةرجهلا باب حتف لجأل لاملاب هئارغإو ينامثعلا ناطلسلا ىلع

 – ناــثوعبملا سلجم  يفو , يقرتلاو داحتالا ةعامج يف نوينيطسلفلا ءاضعألا طشن

 دــقو .نيطسلف يف اهعامطأو ةينويهصلا ةكرحلا راطخأ حرش يف -ينامثعلا ناملربلا

 1909 ويلوي / ناريزح يف ديعسلا كب ظفاح " ناثوعبملا سلجم " يف افاي بئان لءاست

 ةحلــصم عــم ةــقفاوتم نيطسلف ناطيتسال ةفداهلا ةينويهصلا ةكرحلا تناك اذإ امع

 ةــيدوهيلا ةرجهلا نم دحلاب ةليفكلا تاءارجإلا ذاختاب بلاطو ؟ ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 دــيدج نم لكشملا ريثأ 1911 ماع ةيادب عمو .نيرجاهملا هجو يف افاي ءانيم قالغإو

 .29يدلاخلا يحورو يلسعلا يركش فرط نم " ناثوعبملا يف

 يــف ةينويهــصلا عامطألاو ةيدوهيلا ةرجهلا ةروطخب ساسحإلا اذه نأ ودبي 

 نمض نكي ملو , مهسفنأ نيينيطسلفلا ىلع ًارصتقم ناك دالبلا ةبورعل اهديدهتو نيطسلف

 ددــعب كاذنآ ةدسجم تناك يتلاو , ةديلولا ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلل ةيساسألا تامامتهالا

 حــضاولا نمو ...دهعلا بزحو ةاتفلا ةيبرعلاو , ةيزكرماللا بزح لثم تايعمجلا نم

 تاطلــسلا عــم اهعارصبو ةصاخلا اهمومهب ةكمهنم تناك كاذنآ ةيموقلا ةكرحلا نأ

 
 ةيبرعلا لودلا ةعماج ةرهاقلا )1914-1908( ينامثعلا يروتسدلا دهعلا يف كرتلاو برعلا و ورب ىلع قيفوت 29
 154:ص ,1960, ةيملاعلا ةيبرعلا تاساردلا دهعم ,
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 .ةينامثعلا ةعماجلا نمض تازايتما نم هيلع لوصحلا نكمي ام ىلع لوصحلل ةينامثعلا

 رــطخلاو كاذــنآ ةينيطسلفلا ةلأسملا باعيتسا نع ةيموقلا ةكرحلا روصق انل رهظيو

 لهاجت ثيح , 1913 ماع سيراب يف دوقعملا لوألا يبرعلا رمتؤملا يف , ينويهصلا

 هــبنت لئاــسرلا تارشع دورو نم مغرلاب نيطسلف يف ينويهصلا رطخلا نورمتؤملا

 نــم 139 ناــك رمتؤــملل تلصو ةيقرب 378 نيب نمف , رطخلا اذه ىلإ نيرمتؤملا

 .نيطسلف

 اــمم ريثكب ربكأ هب ساسحإلاو نيينيطسلفلا ىلع ينويهصلا رطخلا ريثأت ناك 

 نيينيطسلفلا ىلع ًارشابمو ًايدام ناك ثيح , ىرخألا ةيبرعلا تاعمتجملا ةيقب ىلع وه

 دق انبغ نأب نوينيطسلفلا رعش هيلعو , برعلا ةيقبل ةبسنلاب رطخ لامتحا درجم ناكو ,

 اــم اذــهو , مهعضو ةيصوصخ نيرمتؤملا لهاجتل سيراب رمتؤم لبق نم مهيلع عقو

 يف " قاقشنا " ثودح لامتحا ىلإ هيبنتلاو رطخلا سوقان قدل ةينيطسلفلا فحصلاب ادح

 ليوعتلا يف لمألا دقفل نيينيطسلفلا عفد لامتحاو و ةديلولا ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا ةدحو

 اهبحاــصل لمركلا ةفيحصف .ةينويهصلا عم مهلكاشم لحل ةئشانلا ةيموقلا ةكرحلا ىلع

 يــضملا ىــلع قاــفتالا ىرــج له " ...لوقت , 8/7/1913موي تبتك راصن بيجن

 توــمب مهتيموق نويحي ..ةينويهصلا ءانبأ كرتو انم رهظت ةيتايح ةكرح لك ةضهانمب

 يدارــف هــنع اــنولحريل ةعطق اننطو مهعيبن نأ ىلع قافتالا يرج له ؟ ...انتيموق

 .30" تاعامجو

 هــيف تــناك تقو يف ، ينويهصلا رطخلل يموقلا سيراب رمتؤم لهاجت راثأ

 نييعاــطقإلا نــم اــهكالم نم ةينيطسلفلا يضارألل ةينويهصلا ةكرحلا ءارش ةيلمع

 
 نوؤش " ةينويهصلا ةضهانم داور دحأ )1914 – 1901( لمركلا هتديرج يف راصن بيجن " , ةيمساق ةيريخ 30
 ذوخأـم نتملا يف درتس يتلا لمركلا تافطتقم عيمج ( .114ص ,)1973 ويلوي / زومت ( 23 ددعلا , ةينيطسلف
 .) ةلاقملا سفن نم
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 .نيينيطــسلفلا ةــظيفح ، ةحوضفم ةروصب متت ةينامثعلا تاطلسلا نم معدبو برعلا

 , رــصمو توريب يف حالصإلا بالط اي " ةلئاستم عضوملل لمركلا ةديرج تردصتو

 ىعــسي دالبل حالصإلا نوبلطت , هساسأ عضو نع نولفغتو افقس تيبلل نوبلطت فيك

 نيــبو مكنــيب ةلــص ال مكنأك نوضراعت الو اذه نودهاشت نأو نوينويهصلا اهكلمتل

 عايــض نأ نوملعت ال مكنأكو , نيطسلف يف ةينطولاو ةينامثعلاو ةبورعلا يف مكناوخإ

 .31 ةيداصتقالا مكتايحو مكلامآ ىلع يضقي نيطسلف

 موــمهلل ةكرحلا قيبستو ةينيطسلفلا ةاناعملل ةديلولا ةيموقلا ةكرحلا لهاجت عم

 يــف اهتبغر مدعو , ةينامثعلا ةموكحلا نمض ةيزكرماللاو حالصإلاب ةقلعتملا ةيبرعلا

 ةدوــع يــف تــلثمت ةينيطــسلف لعف ةدر ىلإ لهاجتلا اذه ىدأ , ةيبناج كراعم حتف

 ةينيطسلفلا نوؤشلاب متهت مهب ةصاخ ةعماج ءاشنإو , سفنلا ىلع دامتعالل نيينيطسلفلا

 اــمم ".كرفظ لثم كدلج كح ام " لتاقلا لثملا ددرتو , يجراخلا نوعلا راظتنا نود

 .ةئشانلا ةيموقلا ةكرحلا نع لصفنت ةيميلقإ ةدر هروهظ نم فواخم ىلإ ىدأ

 يموــقلا ءاــمتنالاف ةحــصلا نــم ساــسأ اهل نكي مل فواخملا هذه نأ الإ

 عفدــي مل كاذنآ نيينيطسلفلل يبرع معد يأ نم سأيلا ةلاحو , ًافراج ناك نيينيطسلفلل

 يــف ةينويهــصلا عاــمطألا نيب ام نوينيطسلفلا طبر لب , ةيبرعلا ةيموقلاب رفكلا ىلإ

 ةــفداهلا ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيرامعتسالا ةينويهصلا ةيجيتارتسإلا نيبو نيطسلف ضرأ

 باــطقألا دــحا  ينيكاكسلا ليلخ نيب دقو .اهيلع ةرطيسلل ًاديهمت ةقطنملا ةئزجت ىلإ

 ماع سرام / راذآ يف ةيرهاقلا مالقألا ةديرج هعم اهترجأ ةلباقم يف كاذنآ نيينيطسلفلا

 بــلق نيطــسلف اوكلتمي نأ نوديري نيينويهصلا نإ ..." دكأ ثيح طبارتلا اذه 1914

 اذــكهو , اــيقيرفأب ةيبرعلا ةريزجلا هبش طبرت يتلا ىطسولا ةقلحلاو ةيبرعلا راطقألا

 
 114:ص , هسفن ردصملا 31
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 اهدــحوت نود ةلوليحلل نئزج ىلإ ةيبرعلا ةمألا ميسقتو ةقلحلا رسك نوديري مهنأ ودبي

 ةــطبارلاب مهروعــش دكؤي مهترصنل لخدتلاب برعلل نيينيطسلفلا ةدشانم نأ امك .32"

 ىــلع نامتحي كرتشملا خيراتلاو ريصملا ةدحوف , ةيبرعلا ةمألاب مهطبرت يتلا ةدحاولا

 مكفقاوــم لك يف مكرطاشن نوينيطسلفلا مكناوخإ نحنف ...." نيينيطسلفلا ةرصن برعلا

 بصنت يتلا بئاصملاب روعشلا نم ًائيش , لقألا ىلع انورطاشت ال اذاملف نحملا عاونأ

 ." انسوؤر ىلع

 نــم مهتافوخت تشالتو , نوينيطسلفلا اهشاع يتلا راظتنالاو قلقلا ةرتف تهتنا

 يف ذخألا نود ةينامثعلا تاطلسلا عم اهلكاشم ةئشانلا ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا ىوست نأ

 ىلع ةينويهصلا ةكرحلا عم تايقافتا يف لخدت نأ وأ , ةينيطسلفلا ةيصوصخلا نابسحلا

 اهارجأ يتلا تالاصتالا لالخ نم ريثأ يذلا رمألا وهو , نيطسلف بعش قوقح باسح

 يف تددشت ةينامثعلا تاطلسلاف .ةينويهصلا ةكرحلا عم ةيزكرماللا بزح ةداق نم ددع

 نأ اــمك , مهنطوــم يف برعلل ًايزكرم ال ًامكح يطعي حالصإ يأل ةضفارلا اهفقاوم

 بزــح مــساب اضر ديشر حرص ثيح لشفلا ىلإ تلآ ةينويهصلا ةيبرعلا تاثحابملا

 ىــتح ايروس ىلإ هادعتي لب نيطسلف ىلع رصتقي ال ينويهصلا رطخلا نأ ةيزكرماللا

 )ةاــتفلا ةــيبرعلا( ةيعمج ةداق دحأ يناصمحملا دمحم نلعأ تقولا سفن يفو , تارفلا

 ةكرحك , ةينويهصلا ةكرحلا ضراعي يبرعلا بعشلا نأ , لوألا رمتؤملا يبودنم نمو

 مارــهألا لثم ةيبرعلا فحصلا تماقو , نيطسلف يف دوهيلا نطو داجيإ اهفده ةيسايس

 ةينويهــصلا ةــكرحلا راطخأ اهيف تنيب ةيفاحص ةلمحب ديؤملاو برعلا ىتفو مطقملاو

 يف ةينيطسلفلا ةيضقلا تلخد كلذبو 33لكك ةيبرعلا ةقطنملا ىلع لب نيطسلف ىلع سيل

 رطخلا ةاداعمو نيطسلف ةبورع ديكأت ةمهم تحبصأو , ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا ميمص
 

 1971, رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا , توريب , ثيدحلا نيطسلف خيرات يف زجوملا , يلايكلا اهولا دبع 32
 28:ص ,

  16:ص،1978،دشر  نبأ راد , توريب , نيطسلف يف ةيموقلا ةكرحلا ىلع ًاماع نوتس , اموت ليمإ 33
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 لكب نوينيطسلفلا اهدفر يتلاو ةيموقلا ةكرحلا اهل تدصت يتلا تامهملا نم ينويهصلا

 .اهحاجنإل مهتايناكمإ

 :ةدالولا ةرثعتم ةيموقو ةددهم ةينطو نيب ةجوازملا

 اهمئاعد نم ةيساسأ ةماعد اولكشو , ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا نوينيطسلفلا جلو 

 ةيــصوصخلاب يموــقلا لماعلا لخادتل ًارظنو , اهيف ةيدايق زكارم مهنم ضعبلا أوبتو ,

 ررــحت يــنعي ال ةــيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا راصتنا نوينيطسلفلا ربتعا دقف ةينيطسلفلا

 اراــصتنا لــب بسحف ةلقتسم ةيبرع ةموكح ةماقإو يكرتلا مكحلا نم ةيبرعلا راطقألا

 نيطــسلف بعش ذاقنإو ينويهصلا رطخلا ةهجاوم ىلع ةرداقلا ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلل

 34.هنم

 ةينيطــسلفلا ةيضقلا عم ةروثلا دعب ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا تلماعت فيك نكلو 

 ؟ ةيبرعلا ةدحولا نيبو نيطسلف ةبورع نيب ام ةمئاقلا ةيدلجلا ةقالعلا تعو لهو؟

 سمليــس , ةينيطــسلفلا ةلأــسملا عــم ةيبرعلا ةروثلا ةداق ةجلاعمل عبتتملا نإ 

 قــلعتي اــميف ءاوــس , نيطسلف ةبورع هاجت مهفقوم فنتكا ضومغلا نم ًائيش حوضوب

 .عوضوملا نم كلذ دعب لصيف ريمألا فقوم وأ نوهامكم نيسح تالسارمب

 
 :"ةاـتفلا ةـيبرعلا " ةيعمج يف اصوصخو ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا يف نيكراشملا نيينيطسلفلا نيب نم ناك - 34

 ميلس , اوشلا يدشر , ينيسحلا مامإلا يدشر ,يميمتلا يكز , يضاملا نيعم , يميمتلا قيفر , يداهلا دبع ينوع

 نـم ديدعلا مدق امك .فيفع دمحمو , مشاه ميهاربإ , ةزورد ةزع , سلحم يقدص , نانعنك ظفاح , نمحرلا دبع

 اذـه مهمدـعأ نيذـلا نيب نمف , ةيبرعلا ةيموقلا نع ًاعافد حافسلا اشاب لامج قناشم ىلع مهحاورأ  نيينيطسلفلا

 ميلس , ىفطصم هدلوو , ينيسحلا فراع دمحأ , يبيشاشنلا رمع , نيطسلف نم دجن 1916و 1915 يماع ريخألا

 .يطنشلا دمحمو , بيطخلا نيدلا فيس , يداهلا دبع
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 ةــكرحلا بــلاطم نيــسح فيرشلا حضوأ ةروثلا مايق نم ىلوألا ةرتفلا يفف 

 اــيناطيرب ةــسايسل ًارظنو .نوهامكم يرنه ديسلا ىلإ اهثعب ةلاسر يف ةيبرعلا ةيموقلا

 ىــلع نوهاــمكم در دقف , برعلا تاحومطل ةيداعملا و ضومغلاو ةلطامملاب ةمستملا

 ضــعب ءانثتسا ىلع ةقفاوملاب برعلا لالقتساب دهعتلاب ايناطيربل نيسح فيرشلا بلاطم

 ةــعقاولا , ماشلا دالب نم ءازجأ اهنأب نوهامكم ةلاسر يف تددح يتلا يهو , قطانملا

 اــيناطيرب ريــسفت ناكو , بلحو ةامحو صمح ماشلا قشمد تايالول ةيبرغلا ةهجلا يف

 .35ًامامت ةيبرع قطانملا هذه نأ لاقي نأ نكمي ال هنأ , كلذل

 نــم ًارــيثك ءانثتــسالا اذــه ىلع نيسح ةقفاوم بحاص يذلا ضومغلا راثأ 

 , نيطــسلف ةــبورعب كسمتلا يف ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا ةداق ةيدج ىدم لوح سابتلالا

 تالسارم يف هيلإ راشملا ءانثتسالا اترسف ايناطيربو ةينويهصلا ةكرحلا نأ ًاصوصخو

 قطاــنملا نم نيطسلف ءانثتسا ىلع برعلا نم ةينمض ةقفاوم هنأب نوهامكم - نيسح

 قــشمد برــغ ةعقاولا قطانملا نمض عقت نيطسلف نأ اوربتعاو , اهلالقتساب بلاطملا

 ًارــيزو كاذــنآ ناــك- 11/7/1922 يــف لــشرشتل حيرــصت يف .هامحو صمحو

 برــعلل ةيناطيربلا ةموكحلا تادهعت نم ةانثتسم تناك نيطسلف نأ دكأ – تارمعتسملل

 عــم هــتاثحابم ءاــنثأ  قفتا دق ناك نيسح فيرشلا نب لصيف نأب يعداو .لالقتسالاب

 يــف عاضوألا روهدت عم ديدج نم ةلأسملا تريثأ .كلذ ىلع 1921 ماع  نييناطيربلا

 نيطسلف بعش نيب – قاربلا ةضافتنا – 1929 ماع يف تعقو يتلا تامدصلا , نيطسلف

 ثــحب ءاــنثأو , 1929 ربمسيد / لوألا نوناك نم عساتلا يفف , ةينويهصلا ةكرحلاو

 نيطسلف نأ تارمعتسملا ةرازو ليكو زيلش رتسملا نلعأ , ندنل يف ةينيطسلفلا ةلأسملا

  .نيسح فيرشلل ايناطيرب هتعطق يذلا دعولاب ةلومشم نكت مل

 
 259ص , 1902 , توريب , برعلا ةظقي , سوينطنا جروج 35
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 هــنبا وأ نيــسح فيرــشلل ةيقيقحلا اياونلا لوح كيكشتلا لاجم يف انه انسلو

 نأ نم ىوقأ ناك يرامعتسالا ينويهصلا ططخملا نأ ًاصوصخ , نيطسلف هاجت لصيف

 ناك .ةكرحلا كلت وأ ميعزلا اذه ضارتعا هلقرعي نأ وأ نيسح فيرشلا فقوم هيف رثؤي

 تادــهعت نم هتيعرش دمتسي ال اعقاو حبصأ دق نيطسلف ضرا ىلع ينويهصلا دوجولا

 ليلــضتلاو ةوــقلا تورــبجو حالسلا ةوق نم اهدمتسي نكلو هريغ وأ نيسح فيرشلا

 مــهنأ اودــجو دــقو , ةيموقلا ةكرحلا ةداق نأ ودبي كلذ عمو .يملاعلا يأرلل جمربملا

 , ايكرت دض ايناطيرب عم رمآتلا يف مهطروتل ًارظنو , تاضوافملا يف فيعضلا فرطلا

 ةــكرحلا تدهعت ام اذإ نيطسلف يف صاخ عضوب دوهيلل فارتعالل دادعتسا ىلع اوناك

 .ماــشلا دالــب يف يبرع مكح تحت ةيبرع لود ةماقإب  ةيرامعتسالا ىوقلاو ةينويهصلا

 .سيراب يف نامزياو – لصيف ءاقل تاسبالم هتدكأ رمألا اذه

 نــم رياني / يناثلا نوناك يف عمتجا 1919 سيراب يف لصيف دوجو ءانثأ يفف

 رــضاحم يف تباث وه امبسحو , ايناطيرب ةطاسوب , نامزياو ينويهصلا عم ماعلا سفن

 , دوهيلا مامأ ةرجهلا باب حتفو ةينويهصلا ةكرحلا عم نواعتلا قيثوتب لصيف دهعت ءاقللا

 ناــك يــتلا ةيسفنلا ةلاحلاب اذه هفقوم ريربت لصيف لواح دقو .روفلب دعوب هفارتعاو

 عادــخو , ايناطيرب هيلع اهتسرام يتلا طوغضلابو , ابوروأ يف ًارصاحم ًاديحو اهشيعي

 .! هل سنرول

 لودــلا اهيف تسرك يتلا ةرتفلا كلت يف لصيفل يضوافتلا فقوملا فعض نإ

 ةــيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا ةدعاسمب تلانو , ةيبرعلا دالبلا يف اهدجاوت عقاو ةيرامعتسالا

 نم ءزج يأ لوح تالزانت يأ ميدقتل ًارربم نوكي نأ نكمي ال،ةقطنملا يف ديرت ام لك

 نيــضفار اوناــك ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا يف نيلضانملا نأ ًاصوصخو , برعلا ضرأ

 .نيطسلف يف ةنياهصلل لزانت يأل
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 كسمت ىلع رثؤت مل , نيطسلف ةبورع هاجت لصيفل ةددرتملا فقاوملا نإف هيلعو

 ةيرامعتــسالا طــطخلا عيمجل اهضفرو نيطسلف ةبورعب ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا ةيبلاغ

 لوألا يروسلا رمتؤملا يفف .ةيبرعلا ةمقلا مسج نم نيطسلف عاطتقال ةفداهلا ةينويهصلا

 لالقتسالاب ةبلاطملا ىلع نورمتؤملا دكأ 1919 زومت نم نماثلا موي قشمد يف دقعنملا

 نماــثلاو غباــسلا دوــنبلا اهل تقرطت دقف نيطسلف صخي اميفو , ةباين ةموكح ةماقإو

 لعجب ةينويهصلا بلاطملا ضفر ىلع عباسلا دنبلا صنف ,رمتؤملا تاررقم نم رشاعلاو

 نــع رــبعف نماــثلا دنبلا امأ , دوهيلل ًانطو ) نيطسلف يأ ( ايروس نم يبونجلا مسقلا

 نع نيطسلف لصفو ماشلا الب ميسقتل ةفداهلا وكيب – سكياس ةيقافتال نيرمتؤملا راكنتسا

 هركذ ردجي اممو ,36 روفلب دعول مهضفر نع نورمتؤملا ربع رشاعلا دنبلا يفو ايروس

 دــفولا ناكو , ) ىربكلا ايروس ( ناكس عيمج نع نولثمم هرضح رمتؤملا اذه نأ انه

 لداع،يميمتلا قيفر،يميمتلا نيمأ،ةزورد ةزع نم لك يف الثمم رمتؤملا يف ينيطسلفلا

 نيدــلا حالــص،يضاملا نيعم،يردــق دــمحا روتكدــلا،يداهلا دبع ميهاربإ , رتيعز

 ديــشر،يلعلا ميهاربإ،يلوــخلا نمحرلا دبع،سيعلا فسوي , نمحرلا دبع ميلس،فسوي

 .يدهم يلعو يبغزلا نيسح،ميهاربإ جاحلا

 اهل اناكم دجت ال رارقتسالاو ررحتلاب اهتاحومطو بوعشلا ينامأ نأ ودبي نكلو

 ىلإ بوعشلا هذه أجلت مل نإ , ةيركسعلا ةوقلاب موعدملا عقاولا رمألا ةسايس ةهجاوم يف

 رــيغت نأ عيطتست مل قشمد رمتؤم تارارقف فنعلا ةهجاوم يف فنعلا بولسأ لامعتسا

 لالقتــسا نالــعإ ىلع ادرف.برعلا ضرأ ىلع رامعتسالا هضرف يتلا عقاولا نم ائيش

 1920 ماــع لــيربا / ناسين يف ومير ناس يف ءافلحلل ىلعألا سلجملا عمتجا ايروس

 امو , نانبل , نيطسلف ( ةلصفنم ءازجأ ةثالث ىلإ ايروس ميسقتب ةيضاقلا هتارارق ذختاو

 مزتليس يذلا بادتنالا تحت قارعلا ىلإ ةفاضإلاب نيطسلف عضوت نإو ) ايروس نم ىقبت

 
 596ص , برعلا ةظقي , سوينطنا 36
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 ةرماؤــملا لوــصف تلمكتسا اذهبو .نيطسلف يف دوهيلل نطو ةماقإب روفلب دعو قيبطتب

 عــقاو ىلع ةظفاحملل ساسألا عضوبو ةيبرعلا دالبلا ةئزجتب , ةينويهصلا ةيرامعتسالا

 ةــكرحلا تيتشتب عقاولا اذه سيركتو , نيطسلف يف ةيدوهي لود ةماقإل ةئيهتلاب ةئزجتلا

 .يميلقإلا ينطولا لمعلا تابلطتم ةهجاومل تعرفت , ةيميلقإ لوادج ىلإ ةيبرعلا ةيموقلا

 هدوــجو ضرــعمو هتيموق ةددهم،هضرأ ةلتحم ،ناديملا يف يقب نيطسلف بعش هدحو

 نأ الواــحم هسفن ىلع هدامتعا ىلع موقت لاضنلا نم ةديدج ةلحرم ادبف،رطخلل بعشك

 ةــكرعملا هذه يف راصتنالا نوينيطسلفلا عيطتسي لهف .ةدودحملا ةينطولا هقاروأ بعلي

 ؟ ةيبرعلا ةدحولا ةكرح نع ًاديعب نيدرفنم لمعلا مهنكمي لهو

 

 :روفلب دعو ةھجاوم يف ينیطسلفلا بعشلا : يناثلا بلطملا

 ةيبرعلا دالبلا ريصمب ةلغشنم ةئشانلا ةبرعلا ةكرحلا هيف تناك يذلا تقولا يف 

 نــع فــشكلا مــت , نيسح فيرشلل مهدهعتل زيلجنالا ذيفنت ىلع ةنهارم ,برحلا دعب

 تــلاز اــمو ةــقطنملل ةيــسايسويجلا ةطيرخلا مسر يف ارود اتبعل نيتريطخ نيتقيثو

 يــتلاو 1916 وــكيب – سكياــس ةيقافتا يه ىلوألا .مويلا ىتح ةلصاوتم امهتايعادت

 ةــيروطاربمإلل ةعضاخلا ةيبرعلا ةقطنملا ميسقت ىلع اسنرفو ايناطيرب تقفتا اهاضتقمب

 ايــسور جورخ الول كاذنآ رونلا ىرت نأ ةيقافتالا هذهل ناك امو , برحلا دعب ةينامثعلا

 يرامعتــسالا عادخلا ةيقافتالا هذه تدكأ دقو .ةقيثولل اهفشكو برحلا نمو فلاحتلا نم

 ةــمدخل برــعلا نييموقلاو نيسح فيرشلا زاجحلا يلاو فيظوت ىلع ايناطيرب ةردقو

 .عوضوملا ىلإ ةراشإلا قبس – ةفئاز دوعو لباقم ةيرامعتسالا فادهألا

 يــفو نيطسلف يف عارصلا جيجأت يف ارود تبعل يتلاو رطخألا ةقيثولا نأ الإ 

 ال نــم دعو ثيح , 1917 روفلب دعو يهف , نيطسلفل دوهيلا مامأ ةرجهلا باوبأ حتف

 رثرآ ايناطيرب ةيجراخ ريزو دعو ثيح ,-ةنياهصلا– قحتسي ال مل نيطسلف حنمب كلمي
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 حلاــصملا ءاقتلا ةجيتن دهعتلا اذه ءاجو , نيطسلف يف يموق نطو مهحنمب دوهيلا روفلب

 ةــعلطتملا ةينويهصلا ةكرحلاو ةقطنملا ىلع ةنميهلل ةعلطتملا ةيرامعتسالا ةكرحلا نيب

 1879 ماــع لاــب يف لوألا ينويهصلا رمتؤملا بلاط امك نيطسلف يف نطو سيسأتل

 تادنــس ءارشب برحلا يف اهل مهمعد ىلع دوهيلا ةأفاكمب ايناطيرب ةبغر ىلإ ةفاضإلاب

 دعو لمع دقو .ايملع برحلا تادوهجمب ةيدوهيلا ةكراشملاو تاهينجلا نييالمب ةنيزخ

 ةرشابمل دوهيلا مامأ لاجملا حتفو نيطسلف ىلإ ةيدوهيلا ةرجهلل ةيعرش حنم ىلع روفلب

  .ىتش عئارذ تحت ةينيطسلفلا ضرألا ىلع وطسلا ةسايس

 : ةينيطسلفلا ةينطولا ةيصوصخلا دوعصو ينويهصلا رطخلا مقافت

 ذخأ , نيطسلف ىلع ةرماؤملا ةقيقح فاشكنا عمو ةرطخلا ءاوجألا هذه لظ يف 

 ينطوــلا لمعلا ةريسم اوضوخيلو , لاضنلا يف ةصاخلا مهقيرط نوسملتي نوينيطسلفلا

 تــناكو , نيطسلفب ةقدحملا راطخألا ةماسجل ًارظن , ةبوعصو ضومغ نم اهفنتكي امب

 ةوــق يــف دــسجتت اهتريسم ةيادب يف ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا تهجاو ةبوعص مهأ

 اذه ناكو , يرامعتسالا ينويهصلا فلاحتلا يف لثمتملاو اهتهجاوم يف فقاولا مصخلا

 نيب ام ةلحرملا اذه يف لصفلا ةلواحم ىلإ اهعفد امم , ةهجاوملا ىلع اهتقاط نم ربكأ

 اــيناطيرب عم ةنداهم ةسايسل اهجاهتناو , يناطيربلا بادتنالا تاطلس نيبو ةينويهصلا

 هذه ةيناطيربلا تاطلسلا تلغتسا دقو , يساسألا رطخلا يه ةينويهصلا ةكرحلا رابتعاو

 .نيطــسلف ضرأ ىلع رئادلا عارصلا يف امكح اهسفن تبصنو اههاجت ةنداهملا ةسايسلا

 " مــسا ذــخأ ينيطــسلف يسايس طاشن ىلع توكسلا ىلع اهعيجشت يف دسجت ام اذهو

 ." ةيحيسملا – ةيمالسإلا تايعمجلا

 لــك يف ةيحيسم – ةيمالسإ تايعمج ليكشت ادب 1918 ماع سرام نم ءادتبا 

 هــيجوتو , دالبــلا يف يسايسلا لمعلا ةدايق اهقتاع ىلع تذخأو , نيطسلف ىرقو ندم
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 يفو .دالبلا اههجاوت يتلا لكاشملا ةهجاومب ةليفكلا لئاسولاو قرطلا حجنأ ىلإ ريهامجلا

 اهتيمست اوحرتقا نييناطيربلا نكلو ) ةيبرعلا تاسسؤملا ( مسا لمحت تناك اهلكشت ةيادب

 يف ايناطيرب رود تايعمجلا هذه وسسؤم فخي ملو , ةيحيسملا – ةيمالسإلا تايعمجلاب

 ...." نأب ينيسحلا يدمح – ءالؤه دحا ركذ دقف و مهل اهعيجشتو تايعمجلا هذه روهظ

 اوبرعأو 1918 ماع نيطسلفل يناطيربلا يركسعلا مكاحلا اولباق دالبلا ةداق نم ةعومجم

 نأ يناــطيربلا يركــسعلا مكاــحلا مهنم بلط دقو .روفلب دعو جئاتن نم مهفواخم نع

 دالبــلا ةداق جرخ العفو , يموقلا نطولاب ءالؤه بلط نيح دوهيلا كلسم سفن اوكلسي

 ةــموكحلا ةــبلاطمل , ةيرقو ةنيدم لك يف " ةيحيسملا – ةيمالسإلا تايعمجلا " اولكشيل

 ." روفلب دعو ءاغلإب يركسعلا مكاحلا ةحيصنكو تايعمجلا كلت لالخ نم ةيناطيربلا

 نيطسلف يف ةيسايس ةكرح ةاون قلخ ىلع , ةيناطيربلا تاطلسلا عيجشت نكي مل 

 قــلخ يــف ةقداــص ةبغرو  هتيضق ةلادعل ًامهفتو نيطسلف بعش ىلع اهنم ًاصرح ,

 فدــهلا نــكلو .نيطــسلف يــف ةينويهصلا تاططخملا هجو يف فقت ةيبرع ةضرعم

 فرــحو يــبرعلا هــطيحم نع ينيطسلفلا بعشلا داعبإ ناك كلذ ءارو نم يساسألا

 رَطيــسُم يــميلقإلا يسايسلا لمعلل تالاجم قلخ لالخ نم , ةيموقلا ةيودحولا هتاعلطت

 ةــكرح نيــبو نيطسلف بعش نيب انيفسإ عضت كلذبو،ايناطيرب لَبِق نم ةهَجومو اهيلع

 تناك يتلا دالبلا يف ةدحوم ةيبرع ةلود ةماقإب بلاطت كاذنآ تناك يتلا ةيبرعلا ةدحولا

 .نيطسلف اهيف امب ايكرتل ةعضاخ

 تزرــبو ,ةيمالــسإلا تاــيعمجلا طاشن نع ةيادب ةيبادتنالا تاطلسلا تضاغت 

 موــي ( باــتك يــف يرصحلا عطاس اهنع ربع ةيبرع تايميلقإل ىلوألا تاصاهرإلا

 نــم هــب متهي نأ بجي ام لوأ ةينويهصلا ربتعي ينيطسلف اذهف " : يلي امك ) نولسيم

 , ةيبرعلا ةيضقلا ددهت يتلا راطخألا ربكأ اسنرف عامطأ يف ىري يروس كلذ , لكاشم

 عاضوألا هذه لظ يف ."ءيش لك لبق زيلجنإلا دض ةروثلا بوجوب لوقي يقارع كلذو
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 دــقع ىــلإ تعدــف , يميظنتلا زكرمتلا وحن , ةيحيسملا– ةيمالسإلا تايعمجلا تهجتا

 / طابــش نم رشاعلاو رياني / يناثلا نوناك نم نيرشعلاو عباسلا نيب ام اهل ماع رمتؤم

 يف ايلج كلذ رهظو ًايموق ًاعباط ةيادبلا يف تايعمجلا هذه طاشن ذختا 1919 ماع رياربف

 دوجو عم هنأ ركذيف , رمتؤملا داقعنا لبق نيينيطسلفلا باطقألا نيب تراد يتلا تاشاقنلا

 راــيت ناــك بلاغلا رايتلا نأ الإ ’ نيينيطسلفلل نيطسلف نوكت نأ ىلإ وعدي يميلقإ رايت

 نأ برجن نأ انيأر " يه رمتؤملا داقعنا ليبق ةبلاغلا رظنلا ةهجو ناو , ةيبرعلا ةدحولا

 لب نيينيطسلفلل تسيل نيطسلف نأو , ةيبرعلا ةعماجلا ةديقع ىلع مهلك دوفولا ةملك دحون

 , مــهل ميرــكت تالفح سدقلا يف ةينطولا ةيدنألا ميقت نأ انررقو , ةيبرعلا ةعماجلل يه

  37."ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ نوعديو ءابطخلا اهيف موقيو

 نــم ةيبرعلا ةدحولاب مهناميإو نيينيطسلفلا دنع يموقلا ءامتنالا قمع دكأت دقو 

 نــم رارــق رادصإ ىلإ ةفاضإلاف اذه ينطولا مهرمتؤم اهردصأ يتلا تارارقلا لالخ

 : يلي ام تارارقلا يف درو دقف ) ةيبونجلا ايروس ( نيطسلف ةيمستب نيرمتؤملا

 يــف اهنع تلصفنا نأ ثدحي مل ذإ , ةيبرعلا ايروس نم ًاءزج نيطسلف ربتعن اننإ : ًالوأ

 ةــيعيبطو , ةــيوغلو ةــينيدو ةيموق طباورب اهب نوطبترم نحنو تاقوألا نم تقو يأ

 .ةيفارغجو و ةيداصتقاو

 اسنرفل نإ هيف لاقو اسنرف ةيجراخ ريزو وكيب ويسملا هب ىلدأ يذلا حيرصتلا نإ :ًايناث

 عيمج ضفرن نحنو .ساسأ اهل سيل ناكسلا حماطمو بئاغر ىلع ةينبم اندلب يف ًاقوقح

 نأل 1918 ماــع ربمسيد / لوألا نوناك29 يف باطخلا يف اهب ىلدأ يتلا تاحيرصتلا

 . ماتلا لالقتسالاو ةيبرعلا ةدحولا يف رصحنت انحماطمو انتاينمت

 
 , ةيراجتلا ةعبطملا : سدقلا ( ينيكاكسلا ةلاه دادعإ , ينيكاكسلا ليلخ تايموي : ايند اي اذك , ينيكاكسلا ليلخ 37

 166ص , ) 1955
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 ( ةــيبونجلا ايروــس لــصفنت ال نأــب انتبغر نع برعن اننإ , مدقت ام ىلع ءانب :ًاثلاث

 ذوــفنلا عاوــنأ عيمج نم ةررحتم نوكت نأو , ةلقتسملا ايروس ةموكح نع ) نيطسلف

 ماــشلا دالب ىلإ دفو لاسرإ نورمتؤملا ررق رمتؤملا ةياهن يفو .38 ةيبنجألا ةيامحلاو

 يــف ) ةــيبونجلا ايروس( لهأ فطاوع نع ريبعتللو نييموقلا دالبلا ةداق عم عامتجالل

  .قشمد ىلإ رفسلا نم دفولا اوعنم زيلكنإلا نأ الإ , ةلقتسم ةيبرع ةلتك مهايإو مهئاقب

 ,نيينيطسلفلا مالحأ دوار دق ةيعيبطلا ةيروسل ءامتنالا ديكأتو مامضنالا لمأ ناك   

 الإ ةبسانم اوكرتي ملو , هنوهجاوي اوناك يذلا قزأملا نم مهمامأ ديحولا جرخملا هرابتعاب

 يناــثلا موــي ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا ةداقل عامتجا يفف .هذه مهتاحومط نع اوربعو

 , 39" نيرك جنك " ةنجلل اهميدقت بجاولا بلاطملا اوددح 1919 ليربأ/ ناسين نم رشع

 ةــعرت ىــلإ ًالامــش سوروط لابج نم دتمت يتلا "ايروس" رابتعا ىلع تزكرت يتلاو

 أزــجتي ال ءزج نيطسلف نأ و ةيبرعلا ةدحولا نمض ًامات ًالالقتسا ةلقتسم  ًابونج سيوسلا

 .40اهنع

 ىلإ ةركذم سلبانب ةيحيسملا ةيمالسإلا ةيعمجلا تعفر 1920 رياني/ يناثلا نوناك يفو 

 ةدــحاو ةيروسلا اندالب لالقتسا ريغ ديرن ال اننإ " .اهيف تنيب سيراب يف حلصلا رمتؤم

 نع نيطسلف لصفف....ةيدوهيلا ةرجهلاو ةينويهصلا معازملا ضفرن اننإو و ةئزجتم ريغ

 حلاــصملل ءاــضرإ ةــيبرعلا دالبــلا قيزمت هنم دارملا نأ ةمات ةحارصب انمهفي ايروس

 
 127ص , ) رشنلاو تاساردلا ةيبرعلا ةسسؤملا : توريب ( ثيدحلا نيطسلف خيرات , يلايكلا باهولا دبع 38
 اهيف كراشت نأ ضورفملا نم ناكو , ةيبرعلا بلاطملا يف ثحبلل اهليكشت حلصلا رمتؤم ررق يتلا ةنجللا يه 39
 .اكيرمأ ىلع اهتيوضع ترصتقاف , ةكراشملا اتضفر امهنأ الإ , ايناطيربو اسنرف

 175ص , ينيكاكسلا ليلخ تايموي : اينداي انأ اذك , ينيكاكسلا 40
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 اــنقوقح ىلع حيرص دعت يه يتلا ,1916 ةدهاعمل اقيبطت الإ نكي مل هنأو , ةيرامعتسالا

 .41 انتيموق يشالت اهئارو نم دصقي يتلاو

 ىــتحو 11916 ىلع ةروثلا مايق ذنم نيطسلف لخاد يسايسلا لمعلل عبتتملا نأ  

 ةــيبرعلا ةــيموقلا ةــكرحلا لاضن عم ينيطسلفلا لاضنلا عطاقت ظحالي , 1920 رخاوأ

 اــمك لخادــتلا اذه عجريو .ىلوألا ءوشن بحاص يذلا سابتلالا نم مغرلاب اهل دادتماو

 / ببس دادعألا ركسعم ةوقو ينويهصلا رطخلا نإك .لماوع ةدع ىلإ هيلإ ةراشإلا تقبس

 نيرــشت يــف ةيناطيربلا تارباخملا ريرقت هدكأ ام وهو , لاجملا اذه يف هب ناهتسي ال

 يــسيئرلا ببــسلا " وه ةينويهصلا نم فوخلا نأ حضوأ ثيح 1919 ربمفون / يناثلا

 عــم داــحتالا ىلع فطعلا وحن ةيبرعلا ةدحولل ةيلاوملا رصانعلا نم بابشلا عفدي يذلا

 بعــش عسو يف حبصي , ةيبرعلا ايروس ىلإ نيطسلف مامضنابف , ةلقتسملا ةيبرعلا ايروس

 .42 ةيدوهيلا ةرجهلا حاجنب اومواقي نأ , نيرخآلا برعلا ةدعاسمب , نيطسلف

 ةينيطــسلفلا ةــينطولا ةكرحلا ىلع تضرف .ةديدج تاريغتم تدهش 1920 ةنس نأ الإ

 .ةيبرعلا ةدحولا هاجت ةديدج فقاوم ينبتو ةديدج ةسايس جاهتنا

 

 

 :تاذلا ىلع دامتعالا ةسايس جاهتناو تانهارملا لشف :ثلاثلا بلطملا

 ةمهم ًاثادحأ ًامومع ةيبرعلا ةيضقلاو نيطسلف تدهش 1920 ماع فصتنم ذنم  

 ىــلإ ةفاــضإلابف .ةــلالد اذ ًاــفطعنم ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا روطتل ةبسنلاب تلكش

 
 528ص,16 مقر قحلملا , 1939-922 , يناطيربلا بادتنالاو نيطسلف , ةلخ 41
 126ص , ثيدحلا نيطسلف خيرات , يلايكلا 42
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 ةكرحلا لاقتناو ةيدوهيلا ةرجهلا ةدايز اهمهأ ناك يتلاو , نيطسلف يف ةيلخادلا فورظلا

 ناكسلاب شرحتلاو ةديدج عئاقو قلخ ةلحرم ىلإ  بيترتلاو ميظنتلا ةلحرم نم ةينويهصلا

 : نيلماع اهمهأ ناك ةيجراخ تاريغتم تلصح , نيطسلف يف برعلا

 اــهنالتحت يتلا ميلاقألا ىلع نيتبدتنم نيتلودك اسنرفو ايناطيرب نالعإ : لوألا

 نود رارــقلا اذــه 1920 ماــع لــيربا / ناسين يف ىلعألا مالسلا سلجم نلعأ ثيح

 ةــسراممب اــيناطيرب تــماق كــلذ رثأ ىلعو .بوعشلا ينامأو تابغر ىلإ عوجرلا

 هتبــصن يذــلا يماسلا بودنملا ليئومص تربره ركذ دقو , نيطسلف ىلع اهتيحالص

 نامضل ريبادتلا ذاختا " يه هتمهم نإ 1920 ويلوي / زومت لئاوأ نيطسلف يف ايناطيرب

 ." جيردتلاب نيطسلف يف دوهيلل يموق نطو ءاشنإ

 ةكرعم دعب قشمد يف يلصيفلا مكحلا طوقس يف لثمت دقف يناثلا لماعلا : يناثلا

 دــقف  قــشمد يــف ةيبرعلا ةموكحلا طوقسب .1920 ماع ويلوي / زمت 24 يف نولسيم

 اهيلع نولوعي اوناك يتلا , ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا ىلع ناهرلا قاروأ رخآ نوينيطسلفلا

 .ًاريثك

 ةــكرحلا وــحنتل ًايعوضوم ًاساسأ لكش ةيجراخلاو ةيلخادلا لماوعلا رفاضت نأ ودبيو

 موــمهلا نــع ًاديعب , يلخادلا لاضنلا تابلطتم ىلع فافتلالا وحن ةينيطسلفلا ةينطولا

 تاطلــسلاف.هيطعي ال ءيشلا دقاف نأ ىلع ًادامتعا يجراخ نوع راظتنا نود , ةيبرعلا

 ةــكرحلا تاعرفت عم ةقلعملا اهلكاشم ىوست تاينيرشعلا ةياهن ذنم تذخأ ةيرامعتسالا

 ضرفو طغضلاب وأ , تاءارغإلاو تامواسملا ةسايس لالخ نم ءاوس , ةيبرعلا ةيموقلا

 اودــجو نيينيطسلفلا نأ ودبي ةقباسلا لماوعلا ىلإ ةفاضإلاب .اهيلع عقاولا رمألا ةسايس

 بلاطملا نم هريغ نع ةدحولا بلطم قيبست و ةيبرعلا ةدحولا ةلأسم ىلع زيكرتلا نأب

 ىــلع اهتحلــصمل فقوملا مسحل غرفتت نأ ةينويهصلا ةكرحلل لاجملا حسفي , ةينطولا
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 تاطلسلا لبق نم اناسحتسا دجت مل ةيبرعلا ةدحولا ةركف نوك نع ادع .نيطسلف ضرأ

 يــف ,ةــيودحولا تاهاجتالا براحتو يودحو لمع لك يداعت تناك يتلا , ةيبادتنالا

 .ةيبرعلا ةدحولا ةركفل ةضراعملا ةينيطسلفلا تايصخشلا هيف معدت يذلا تقولا

 دــقعنملا , ثلاثلا ينيطسلفلا رمتؤملا يف  يودحولا ركفلا عجارت ةلاح ترولبت 

 ةسائر تحت , 1920 ماع ربمسيد/ لوألا نوناك نم رشع عساتلاو رشع ثلاثلا نيب ام

 الإ لوألا رمتؤــملل ًاراركت رمتؤملا اذه ضعبلا رابتعا مغرف , ينيسحلا مظاك يسوم

 خيراــت يف هعون نم لوألا بلطملا اذه , ةينطو ةموكح ليكشت ىلإ ةوعدلاب زيمت هنأ

 يــفو .قالــطإلا ىلع يبرعلا نيطسلف بعش خيرات يفو ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا

 ينيــسحلا مظاــك ىسوم رمتؤملا سيئر عفر ربمسيد / لوألا نوناك نم رشع نماثلا

 هــيف بلط – ليئومص تربره – نيطسلف يف يناطيربلا يماسلا بودنملا ىلإ ًاريرقت

 بعــشلا نــم هءاــضعأ بختني يباين سلجم مامأ ةلوؤسم ةينطو ةموكح ليكشت ..."

 سيئرــل ةبسانم تناكو , " برحلا لوأ ىتح نيطسلف يف نطاقلا ةيبرعلا ةغللاب ملكتملا

 ةــبلط لحت نأ هلمأو ةيناطيربلا ةموكحلاب هتقث نع يناطيربلا بودنملل ربعيل رمتؤملا

  43 هيبنتلاو رظنلا لحم اذه

 ًالاــصفناو , ةينيطــسلفلا ةيجيتارتسإلا يف ًافطعنم ) ةينطولا ةموكحلا بلاطم ( تلثم

 بــلطم نأ نــم مغرلاــبو , ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا نع ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلل

 يــف ةيلاضنلا تاكرحلا بلاطم نع بيرغلا وأ ذاشلا بلطلاب نكي مل ةينطولا ةموكحلا

 تاطلــسلاف , نيينيطــسلفلل ةبــسنلاب فــلتخم رملا نأ الإ , ىرخألا ةيبرعلا راطقألا

 ًاضقانم ًاجهن جهنت تناك ركذلا فلاسلا مهبلطمب نورمتؤملا اهيلإ هجوت يتلا ةيناطيربلا

 ططخم نمض لخدت نيطسلف يف ايناطيرب اهتعبتا يتلا ةسايسلاف،لالقتسالاب تاحومطلل

 
-1918 , ةينويهـصلاو يناـطيربلا لالتـحالا دض ةينيطسلفلا ةمواقملا قئاثو , عماج , يلايكلا باهولا دبع 43

 16ص )1968, ةينيطسلفلا تاساردلا ةسسؤم : توريب ( , ةماعلا قئاثولا ةسلس , 1939
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 يــفن يلاــتلابو اهيف دوهيلل يموق نطو ةماقإو روفلب دعو قيبطتل اساسأ فدهي لماش

 ليئومــص تربره يماسلا بودنملا ةحارصب هنلعأ يذلا رمألا وهو ,نيطسلف ةبورع

 ةيجيتارتــسإلا يــف نيطسلف اهذخأت يتلا ةيصوصخلا بناج ىلإ اذه , هركذ قبس امك

 عازــنلا يف ايناطيرب دييحت ةيناكمإ ىلع نهارت ةسايس يأ لعجت يتلاو , ةيرامعتسالا

 فدــهلا نيــب يضقانتلا ءادعلل ًارظن لشفلا اهلآمو ةجذاس ةسايس , دوهيلا عم يبرعلا

 .يرامعتسالا ينويهصلا فدهلاو ينيطسلفلا ينطولا

 نمــض ينطولا لمعلا ةبرجت تانيرشعلا ةرتف لاوطو نوينيطسلفلا ضاخ دقل 

 ةحزحز وأ , ينطولا مهلالقتسا قيقحتل قرطلاو لبسلا فلتخمل اوئجلو  نيطسلف دودح

 نم سكعلا ىلع , ىودج نود , ةنياهصلا بناجل ًامامت ةزاحنملا اهفقاوم نع ايناطيرب

 تاعارــصلا يف تلثمت ىضوفلا نم ةلاح ينيطسلفلا ينطولا لمعلا ةحاس تدهش كلذ

 نــم ةــينطولا ةكرحلا تفرحناو , ةيزاهتنالاو ةيلاكتالا يشفتو , ةيرئاشعلاو ةيلئاعلا

 حلاصملا اهيف ضقانتت ةحاس ىلإ , دوهيلاو رامعتسالا دضو بعشلا لجأل لمعت ةكرح

 هــسفن يف نم لكو , ضرألا ةرسامسو  ةهوبشملا تاطابترالا تاذ تايصخشلا نيب

 ىلإ أجلتو  اهتدايقب اهتقث دقفت ةينيطسلفلا ريهامجلا لعج امم , ةهاجولاو ةطلسلا ضرم

 , اهل ايساسأ ًاودع اهرابتعاو ايناطيرب ةاداعم اهتامس مهأ ناك لاضنلا يف ةديدج لئاسو

 .حلسملا فنعلا ىلإ ءوجللاو

 ريهاــمجلا كرــحتب تزــيمت , ةــفينع ًاثادحأ نيطسلف تدهش 1929 ماع نم ءادتبا

 تايدــعتلا ىــلع بــضغلاو طخــسلا نــع ريبعتلل ةردابملا مامز اهذخأو ةينيطسلفلا

 ةداــيق اــهتعبتا يــتلا ةنداهملا ةسايسل اهضفرو , نيملسملا تاسدقم ىلع ةينويهصلا

 ترــجف يــتلا ةرارشلا تناكو .نيطسلف يف ةيبادتنالا تاطلسلا هاجت ةينطولا ةكرحلا

 ىــلع برعلا ماق 1929 سطسغأ/بآ يف بيبأ لت يف ةرهاظمب دوهيلا مايق , ثادحألا
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 ترمتسا فنعلا لامعأ نم ةسلس اهعم تأدبو , يلاتلا مويلا يف ةداضم ةرهاظمب اهرثإ

 .ىحرجلاو ىلتقلا نم ديدعلا اهرثإ ىلع طقس , مايأ ةدع

 تــفقو  ينيطسلفلا بارتلا لمجم هلومشو نيطسلف يف فنعلا لامعأ ديازت عم 

 تاوــق تــبلج ثيح  دوهيلا بناج ىلإ اهتوق تعضوو  برعلل ًايداعم ًافقوم ايناطيرب

 رفاسلا يئادعلا فقوملا اذه .برعلا نيدهاجملا عمقل  ندرألا قرشو رصم نم ةيفاضإ

 ةنهارملا ةسايس لشف دكأ ثيح , ةينيطسلفلا ةيجيتارتسإلا ىلع الوحت لخدا  ايناطيربل

 لوــصولل ةيديلقتلا ةدايقلا اهعبتت تناك يتلا ةنداهملا ةسايس لشف و ايناطيرب دايح ىلع

 فلاــحت ماــمأ رــشابم دــحت يف نوفقي مهنأ نوينيطسلفلا رعش انه نمو .اهفادهأ ىلإ

 اذهو .هدوجو نولهاجتي وأ هنم نوفوختي اوناك يذلا رمألا وهو , يرامعتسا ينويهص

 ىوــقلا نازــيم حيجرــت ىــلع رداقلا يعوضوملا لداعملا نع ثحبلا مهيلع متح ام

 ديحولا لحلا امه ةيبرعلا ةدحولاب داجنتسالاو ةيبرعلا ةيموقلل ةدوعلا تناكف , مهتحلصمل

  .دجتسملا عضولا ةهجاوم ىلع رداقلا

 فنعلا نم ةجوم ةينويهصلا ةكرحلا بناجل فوشكملا يناطيربلا زايحنالا راثأ 

 يتلا ةيودحولا رعاشملا نم ةجومب ةلاحلا هذه تنرتقا , دالبلا لك تمع تابارطضالاو

 نــم ةــلحرملا هذــه يف نيينيطسلفلا دنع ةيودحولا رعاشملا تناك .نيطسلف لك تمع

 ةكرتــشملا ةكرعملا لالخ نم ةدحو , ةيحافك ةيلاضن ةدحو نع ربعت ينيطسلفلا حافكلا

 دــنع يودحولا ركفلا نومضم دعب اميف تزيم يتلا ةرهاظلا يهو , كرتشملا ودعلا عم

 نيبو 1929 تابارطضا ريجفت نيب ةمئاقلا ةقالعلاب نويناطيربلا رعش دقو .نيينيطسلفلا

 يناطيربلا يماسلا بودنملا رولسناشت بتك دقف .نيطسلف تمع يتلا ةيودحولا رعاشملا

 1929 راــجفنا جئاــتن فصي تارمعتسملا ريزو رليفس ام دروللا ىلإ ذئنآ نيطسلف يف

 ةيبرعلا راطقألاو نيطسلف تمع دق ةيودحولا ةيبرعلا رعاشملا نم ةجوم نأ ...": ًالئاق
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 بآ لبق هيلع تناك ام ىلإ ىرخأ ةرم دوعت نل ةيسايسلا ةلاحلا نأ دكؤملا نمو،ةرواجمل

 44" يضاملا سطسغأ /

 " ةــيذيفنتلا ةــنجللا " ـــب ةلثمملا ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا ةدايق نأ ودبيو 

 تأجلف دودسملا قيرطلا ىلإ اهتسايس لوصوبو , فراجلا ةيبرعلا ةدحولا رايتب ترعش

 نم ًاءزج مهليمحتو ةينيطسلفلا مومهلاب برعلا كارشإو ةجوملا هذه بوكر ةلواحم ىلإ

 ًانايب 1931 ماع رياربف /طابش21 يف تهجوف ،نيطسلف ضرأ ىلع ثدحي ام ةيلوؤسم

 ةــلماعمب و نيينيطسلفلا مكناوخإل صاصتقالا ىلإ برعلا هيف تعد , ةيبرعلا ةمألا ىلإ

 نودــب اولمعي نأو , نيطسلف يف برعلا دوهيلا لماعي ام لثمب ةيبرعلا دالبلا يف دوهيلا

 دــقعل تــعد تقولا سفن يفو اهلالقتساو ةسدقملا دالبلا ةبورع ىلع ةظفاحملل عاطقنا

 دــض ملاعلا يف ةيمالسإلا رعاشملا ةراثتسال اهنم ةلواحم يف سدقلا يف يمالسإ رمتؤم

 .نيطسلف يف ةيناطيربلا ةينويهصلا ةسايسلا

 نــم تارــشعلا هترــضح يذــلا يمالسإلا رمتؤملا داقعنا نويموقلا لغتسا 

 رمتؤــملا شماه ىلع يبرع يموق رمتؤم دقع ىلإ اوعدف , ةيبرعلا ةيموقلا تايصخشلا

 ةيصخش نوسمخ هرضحو يداهلا دبع ينوع تيب يف رمتؤملا دقع لعفلابو .يمالسإلا

 ربمــسيد / لوألا نوناــك نــم رشع ثلاثلا موي ًانايب نورمتؤملا ردصأ ثيح , ةيبرع

 نــم تلذب يتلا دوهجلاب اوداشأو , ةيموقلا مهتاعلطتو نيرمتؤملا فادهأ نع هيف اوربع

 ةــيبرعلا ةمألا لصويو  ةفلتخملا ةيبرعلا راطقألا لمشي لقتسم يبرع نايك قيقحت لجأ

 ةــفداهلا ةيرامعتــسالا ةسايسلا اومجاهو ةرحلا  ملاعلا ممأ هب عتمتت يذلا لالقتسالا ىلإ

 
 112ص , ثيدحلا نيطسلف خيرات يف زجوملا , يلايكلا 44
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 مهناوــخإ نع ةيبرعلا راطقألا نم رطق لك لهأ لاغشإ فدهب ةيبرعلا ةمألا ةئزجت ىلإ

 .45" ةبلقتم ةيلحم عاضوأو ةعنطصم ةيميلقإ اياضقب ىرخألا راطقألا يف

 يموــقلا قاــثيملا " ىمــس قاثيم  رمتؤملا لامعأ هنع تضخمت ام مهأ ناك

 نع تربع , كاذنآ ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا قئاثو نم ةمهم ةقيثو ربتعي يذلا " يبرعلا

 سيل ةينويهصلا ةكرحلا هلثمت يذلا رطخلاب ساسحإلاو , ةيبرعلا ةدحولاب ناميإلا قمع

 .ًامومع ةيبرعلا ةمألا ىلع لب , بسحف نيطسلف بعش ىلع

 دالبــلا تدهش ثيح 1936 ماع اهتورذ ىلإ نيطسلف يف تابارطضالا تلصو
 تمستاو روهش ةتس رمتسا بارضإ اهبحاص , ةقطنملا يف تاروثلا مظعأ نم ةروث مايق
 ةــكرحلاو ةيناطيربلا تاطلسلا دض حلسملا حافكلا ةسرامم ىلإ ريهامجلا ءوجلب ةروثلا
 عــم يبرعلا نماضتلا نع ريبعت مهأ ناكو .نيطسلف ءاحنأ عيمج تلمشو , ةينويهصلا
 نــمف , ينيطــسلفلا بعــشلا بناج ىلإ برع نيعوطتم ةكراشم نيطسلف بعش ةروث
 يف ةروثلا ةدايق ملستو لضانم 500 اهماوق ةوق سأر ىلع يجقواقلا يزوف ءاج قارعلا
 دمحم ةدايقب ىرخألاو , صاعلا ديعس ةدايقب امهادحأ ناتوق تلصو ايروس نمو , دالبلا
 سيــل هنأب هراعشإو نيطسلف بعش تايونعم عفر يف ريثأت تاوقلا هذهل ناكو , رمشألا
 .ةكرعملا ناديم يف هدحو

 ةمهاــسملا لكش ذخأ يذلاو نيطسلف بعش عم يبرعلا يبعشلا نماضتلا لباقم

 تاــموكحلا تفقو , نيطسلف بعشل معدو دييأت تارهاظتب مايقلاو  حافكلا يف ةرشابملا

 لخدتت نأ تررق امدنعو , نيطسلف يف ةيراجلا ثادحألل بقرتلاو رذحلا فقوم ةيبرعلا

 نيــبو نيطــسلف بعش نيب تواسو , عازنلا يف دياحم فرطكو طيسوك تلخدت اهنإف

 .بارضإلاو ةروثلا فقو يف ًايساسأ ًارود بعل لخدتلا اذه , ةيبادتنالا تاطلسلا

 نيب ةريح يف مهتعقوأو برعلا ءامعزلا تكبرأ نيطسلف يف ثادحألا نأ ودبيو

 مهطبرت يتلا تامازتلالاو حلاصملا ىلع مهفوخ و  نيطسلف بعش هاجت يموقلا مهمازتلا
 

 253ص هسفن ردصملا , يلايكلا 45
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 نــم معدــب ًاــماكح اوبِصُن كاذنآ برعلا ةداقلا مظعم نأ ثيح , ىمظعلا ايناطيرب عم

 نأل اــيناطيرب ةهجاومل دادعتسا ىلع تاموكحلا هذه نم ةيأ نكت ملو اسنرفو ايناطيرب

 مهرارمتسا هب نمضتو ايناطيرب اهل همدقت يذلا يونعملاو يداملا معدلا اهدقف ينعي اذه

 ةــلاح لاقتنا لامتحا ينعي ناك نيطسلف ةروث راصتنا نإف ىرخأ ةيحان نمو .مكحلا يف

 لكاــشم قــلخل يدؤــي امم , ةرواجملا ةيبرعلا دالبلا ىلإ نيطسلف نم درمتلاو ةروثلا

 تلح ثيح , مايألا هذه هسفن ديعي خيراتلا نأكو – اهنع ىنغ يف يه ةيبرعلا تاموكحلل

 .ةمظنألا تاسايس ريغت نود برعلا ةداقلا هوجو تريغتو ايناطيرب لحم اكيرمأ

 ةــيادب , بارــضإلاو ةروــثلا فقوب نيطسلف بعشل برعلا ماكحلا ءادن لكش

 زكرم لاقتناو , ةينيطسلفلا نوؤشلا يف يبرعلا يمسرلا لخدتلاب تزيمت  ةديدج ةلحرم

 ةروثلا ةياهن دعب ًاصوصخ , ةيبرعلا مصاوعلا ىلإ نيطسلف نم ينيطسلفلا نأشلاب رارقلا

 نأ ىــلإ ًاــكبترمو ًاــعطقتم ينيطسلفلا لاضنلا رمتسا.1939 ماع يف يئاهنلا اهفقوتو

 ماــع 181 مــقر ميسقتلا رارق ناكو نيطسلف ىلع بادتنالل دح عضو ايناطيرب تررق

 نيطــسلف يثلث تعاضأ يتلا 1948 برح مث نوينيطسلفلاو برعلا هضفر يذلا 1947

 عــمتجملا ءاــنب ةداــعإ متــح امم نيينيطسلفلا نم ةريبك دادعإ ريجهت يف ًاببس تناكو

 ةــبكنلا دــعب .ةوسق رثكأ عاضوأ لظ يف ةرملا هذه نكلو ةديدج سسأ ىلع ينيطسلفلا

 .مويلا ىتح ةلصاوتم اهتايعادت تلازام ةديدج ةلحرم ينيطسلفلا عمتجملاو ةيضقلا تلخد
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 يناثلا لصفلا

 ينيطسلفلا عمتجملا ىلع اهرثأو )ةبكنلا( 1948 برح

 

 عمتجملا عقاوو خيرات يف ةقراف ةطقن ةبكنلاب ةموسوملاو اهتايعادتو 1948 برح ربتعت

 الإ ينويهــصلا رطخلاو يناطيربلا لالتحالا دوجو نم مغرلابو ةبكنلا لبقف ،ينيطسلفلا

 رــبع ةــثراوتم ةيعامتجا ةايح دحومو طبارتم عمتجمك نوشيعي اوناك نيينيطسلفلا نأ

 ًاــعقاو قــلختلو ةــيعامتجالا ةينبلا مدهتو مهروذج نم مهعلتقتل ةبكنلا تءاجف دادجألا

 .ًاديدج

 ةاــيح ىــلع ترــثأ ايريصم افطعنم لب ةكرعم ةراسخ وأ برح درجم ةبكنلا نكت مل

 نــم مغرلابف، مويلا ىتح اهتايعادت تلاز امو اهلماكب ةقطنملا ىلعو ينيطسلفلا بعشلا

 لالــخ نــم، نيينيطسلفلا ةايح يف ةرضاح يهف ةبكنلا ىلع اماع نوتسو ةثالث رورم

 دوجو لالخ نم يزازفتسا لكشبو ةرضاح ةبكنلاو، ةدوعلل نينحلاو تاتشلاو تاميخملا

 اــبالقنا تثدــحأ ةبكنلا نأل. 1948 ماع ىرج امب امود انركذي يذلا ينويهصلا نايكلا

 مث ةبكنلا لبق ينيطسلفلا عمتجملا عقاو براقنسف نيينيطسلفلا ةايح يف ايسايسو ايعامتجا

 .عمتجملا ىلع ةبكنلا ريثأت يف ثحبن
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 لوألا ثحبملا

 1948 لبق ينيطسلفلا عمتجملا طامنأ

 ميــسقت كاــنهف , سسأ ةدع ىلع مسقنت تاعمتجملا نأ فورعملا نم  

 ةــيذوبلا تاعمتجملا وأ ةيحيسملا تاعمتجملاو ةملسملا تاعمتجملاب لوقلاك ينيد يفئاط

 ارــظن عامتجالا ءاملع نم ًاريثك دمتعُي ال ميسقتلا اذهو , خلا ةيسودنهلا وأ ةيدوهيلا وأ

 يــف ةــنطاوملا موهفم نأ ىلإ ةفاضإلاب ،تانايد ةدع نم لكشتي دحاولا عمتجملا نوكل

 يجولويدــيإ يداــصتقا ميــسقت كانهو , يفئاطلا ميسقتلا عم ىفانتي ةيطارقميدلا مظنلا

 اذهو – ثلاثلا ملاعلا تاعمتجمو ةيكارتشالا تاعمتجملاو ةيلامسأرلا تاعمتجملاب لوقلاك

 كاــنهو , تاــينينامثلا فصتنم ذنم يكارتشالا ركسعملا رايهنا دعب عجارتي ادب ميسقتلا

 و ومنلا قيرط يف ةرئاس وأ ةفلختمو ةمدقتم ىلإ تاعمتجملا مسقنتف ،ًاعاستا رثكأ ميسقت

 .تاعمتجملا نم عونلا اذه ىلإ يمتني ينيطسلفلا عمتجملاو

 ســسأ ىــلع ًايلخاد مسقنت اهلكف تاعمتجملا نيب ام نيابتلا نع رظنلا ضغبو 

 لوقلاك ايقبط امإ،انيابتو ةيبتارت فرعي قسن وأ ءانب وه عمتجملاف و ةيعامتجاو ةيداصتقا

 بسح وأ، خلا ةيلامعلا ةقبطلاو ىطسولا ةقبطلاو ةيزاوجربلا ةقبطلاو ةيلامسأرلا ةقبطلاب

 ًاعمتجمو ايحالف اعمتجمو ًايرضح ًاعمتجم لوقنف , يراضحلا ىوتسملاو ةشيعملا طامنأ

 حلاصل ةيقبطلا تاعارصلا فعضت ثيح ينيطسلفلا عمتجملا ةيصوصخل ًارظنو , ًايودب

  .عمتجملا طامنأ ةبراقم ىلع رصتقنسف , لالتحالا نم عارصلا

 :يهو تالكشت وأ طامنأ ةدع 1948 ةبكن لبق ينيطسلفلا عمتجملا فرع 

 Urban Society :يرضحلا عمتجملا : لوألا بلطملا
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 قبس دقو , ةيدابلا سكع ةرضاحلاف , ندملا ناكس يرضحلا عمتجملاب دوصقملا 

 هب زيمتت امو رضاوحلا صئاصخ فصوو عوضوملا نع ثدحت نأ نودلخ نبا ةمالعلل

 طاــشنلل زــكرم ةــنيدملاو , ندــملا ناكس مه يرضحلا عمتجملا هيلعو .يداوبلا نع

 ال اذهو , تالاجملا هذهب نولغتشي ندملا ناكس ةيبلاغو ،تامدخلاو يراجتلاو يعانصلا

 , يــنغلا مهنــمو ريقفلا مهنمف،لاحلا تاذ نورطاشتي وأ ةدحاو ةقبطل نومتني مهنأ ينعي

 نويلامسأرلا كانهف،ةيداصتقالا عاضوألا وأ ةيلئاعلا لوصألا بسح ًايقبط نوزيامتي امك

 اهتاعانــصو اهندــمب نيطــسلف ترهتشا دقو .خلا لامعلاو نويفرحلاو نويزاوجربلاو

 ةروهشم ئناوم تناك ةزغو اكعو افيحو  تانايدلا لك نم نينمؤملل اجحم تناك سدقلاف

  .ةيليوحت تاعانص ًابلاغ تناك يتلاو تاعانص نم دالبلا هجتنت امو تايضمحلا ريدصتب

 يف هيلع امب ةوسأ ًادودحم يفاقثلاو يعانصلا طاشنلا ناك ينامثعلا مكحلا لاوط 

 نيطــسلف ىلع يناطيربلا بادتنالا ةيادب عم هنأ الإ ةينامثعلا ةيروطاربمإلا قطانم ةيقب

 طــشنت ةــيمدخلا ةطــشنألاو تاعانصلا ضعب تأدب ثيح احضاو الوحت دالبلا تدهش

 يف نييفرحو الامع اولمعيل ندملا ىلإ مهارق نم نيحالفلا نم ديدع لاقتنا ىلإ ةفاضإلاب

 تطشن ةرتفلا كلت يفو , قرطلا قشل مهل جاتحي ناك يذلا يناطيربلا شيجلا تاركسعم

 ...دولجلاو بشخلاو ةغابصلاو ةيواميكلا تاعانصلاو قرولاو جيسنلاو ندعملا ةعانص

 .خلا

 ةينيطــسلفلا ةــلماعلا دــيلل يناــطيربلا بادــتنالا تاطلس ةجاح نم مغرلاب 

 لامعلاو نيينيطسلفلا لامعلا نيب ام ًاريبك ًازييمت تسرام اهنأ الإ ةينيطسلفلا تاعانصللو

 لاــمعلا لئاسولا لكب تمعدف , ةيدوهيلا تاعانصلاو ةينيطسلفلا تاعانصلا نيبو دوهيلا

 صخرــلا حنــمو لــقنتلاو داريتسالاو ريدصتلا ةيرح ثيح نم ةيدوهيلا تاعانصلاو

 تزــيمت اذــهلو نيينيطــسلفلا ىــلع رمألا قيضت تناك اميف , خلا ةيبيرض تاءافعإو

 سأر طشنو رهدزا امك ةيبرعلا تاعانصلا ىلع ةدوجلاو راهدزالاب ةيدوهيلا تاعانصلا
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 ليماــسرلا قفدــت عــم ًاصوصخو يبرعلا لاملا سأر نم ربكأ لكشب يدوهيلا لاملا

 .جراخلا نم ةيدوهيلا

 مــل ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نأ مولعملا نمف   Education ميلعتلل ةبسنلاب امأ 

 اهلماعت ثيح نم  الاح لضفأ يناطيربلا بادتنالا تاطلس نكت ملو ميلعتلل ًامامتها لوت

 يذــلا ةــيكلملا ةنجللا ريرقت يف ءاج امم كلذ ىلع لدتسيو , ةرَمعتسملا بوعشلا عم

 :يلي ام درو ثيح 1937 ماع فيص يف يناطيربلا ناملربلا ىلإ هتمدق

 عبــس رورم دعب ةموكحلا ماظن رودقم يف نوكي ال نأ فسألا يعاود دشا نم 
 ًاوحن نإف اذل ميلعتلا ىلإ برعلا ةجاح فصن الإ دسي نأ بادتنالا مكح ىلع ةنس ةرشع
 قطاــنملا يف ةريخألا نينسلا يف سرادملاب قاحتلالا تابلط نم ةئاملا يف نيسمخ نم
 اذــه .ةذمالتلل نكامأ دوجو مدعو نيملعملا ةلق ببسب تضفُر  سرادم اهيف دجوت يتلا
 تايانب نآلا ىتح اهيف أشنت مل يتلا قطانملا يف ةرملاب ميلعتلل ةجاحلا دس مدع نع ًالضف
 يف مه نيذلا دالوألا نيب نمو ،ضعبلا اهضعب نم ام ًاعون ةبيرق ةفاسم ىلع سرادملل
  نآلا ةموكحلا سرادم يف ملعتي ،دلو 260700 نم برقي امب مهددع ردقيو ميلعتلا نس

 اممو نييمأ نولازي ال نيحالفلا نم %85 نم ًاوحن نأ برعلا دوهش ردقو .طقف42700
 لاــملاب عربتلا يف بغري ةيبرعلا ىرقلا نم ًاريبك امسق نأ ًاماليإ دشأ رمألا اذه لعج
 ." كلذ نم اهبيصنب ةموكحلا تماق اذإ ىرقلا يف سرادملا ءاشنإل

 تاــيالولا اتموكح اهتنيع يتلا ةيكيرمألا – زيلكنالا قيقحتلا ةنجل ريرقت يف ءاج اضيأ

 : يلي ام 1946 ماع يف ةدحتملا ةكلمملاو ةيكيرمألا ةدحتملا

 ىلإ اوبستني نأ نودوي نيذلا برعلا لافطألا ددع فصن نم لقا نأ انل نيبتي " 
 اــنربخأ ةــيتفلا اــفيح ةنيدم يفو .اذه انموي يف مهتيغب اودجي نأ نوعيطتسي سرادملا
 يأ نوــقلتي ال مهتاــيتف نم ةيبلغألاو برعلا نم ةيبصلا ددع فصن نأ يدلبلا سلجملا
 ىــلإ ةبــسنلاب اميــس الو , ًاءوس رثكأ فيرلا تاعطاقم بلغا يف عضولاو .ًادبأ ميلعت
 يف ال ةريقفلا تاقبطلا نيب نآلا ميلعتلا ىلع لصحت ينامث نيب طقف ةدحاو ةاتفف , تايتفلا
 تــلمع ةنجللا اهتراز يتلا ىرقلا ضعبف .ًابيرقت ةيبرع ةيرق لك يف لب بسحف ندملا
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 وأ نوحالفلا اهب ماق ةفرص ةيرايتخا تاكارتشاب ةصاخ سرادم ءانب ىلع امإ عقاولا يف
 .46" عساو سايق ىلع سرادملا كلت فيلاكت يف اهسفن ءاقلت نم ةمهاسملا

 ناــكف , ندــملا يف ًاصوصخو ةيميلعت ةكرح نيطسلف تدهش كلذ نم مغرلاب 
 ةــباتكلا ئدابم راغصلا سيردتب متهت ًابلاغ ةيلهأ سرادم يهو بيتاتكلا ىمسي ام كانه
 وــه اــم اــهنم رابكلاب ةصاخ سرادم تدجو ًاضيأ , ميركلا نآرقلا ظيفحتو ةءارقلاو
 رثكأو ذيمالتلل ًاباعيتسا رثكأ ةيصوصخلا سرادملا تناكو صاخ وه ام اهنمو يموكح
 تاونــس عبس اهتدمو ةيئادتبا : نيتلحرم ىلإ ميلعتلا ماظن مسقنأو , اهجهانم يف ًاروطت
 , ةعباسلاو ةسداسلا نيب مهرامعأ حوارت نيذلا بالطلا يئادتبالا لوألا اهفص يف لبقيو
 .تاونس عبرأ اهتدم ةيوناث ةلحرمو

 تاونــس عبــس نــم فلأتت يتلا ةلماكلا ةيئادتبالا ةيمسرلا سرادملا ددع غلب 
 يــف بــلاط 2.503 تمــض ةسردم 1946،125-1945 يساردلا ماعلا يف ةيسارد
 تاذ سرادــم عبرأ نيطسلف يف ناك 1947-1946 ماع يفو ,يئادتبالا عباسلا فصلا

 وحن كانه ناك امك , 1948-1947 ماع يف ةسردم 12 تغلب مث ,ةلماك ةيوناث فوفص
 .ةيوناثلا ةساردلا تاونس اهيف لمتكت مل تانبلاو نايبصلل ةيوناث سرادم ينامث

 )1( لودج

 1946-1945 يماع نشيلويكيرتملا ةداهش تاناحتما جئاتن

 

 ماع ناحتما
1945 

 

 ددع

 بالطلا

 

 نوحجانلا

 

% 

 ىلع نولصاحلا

 ةساردلا ةداهش

 ةيوناثلا

 

% 

 نيذلا عومجم

 ىلع اولصح

 تاداهشلا

 

% 

 86 185 26 56 60 129 215 برعلا ةبلطلا

 
 .ينيطسلفلا ينطولا تامولعملا زكرم , تامالعتسالل ةماعلا ةئيهلل ينورتكلالا عقوملا نع القن 46
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 62 87 32 45 30 42 140 دوهيلا ةبلطلا

  272  101  171 355 عومجملا

 ماع ناحتما

 ةبلطلا 1946

 برعلا

249 119 48 99 39 218 87 

 77 88 37 42 40 46 114 دوهيلا ةبلطلا

  306  141  165 363 عومجملا

 ,1946–1936 ماع حسم ,نيطسلف يف ميلعتلا ,ميلعتلا ةيريدم ,نيطسلف ةموكح :ردصملا

 .ينيطسلفلا ينطولا تامولعملا زكرم نع القن

 

 Rural Society يفيرلا عمتجملا : يناثلا بلطملا

 هتيبلاغ يف ينيطسلفلا عمتجملا ناك كاذنآ ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاعمتجملا ةيقبك 

 ةحالفلاب نولغتشي هناكس ةيبلاغ نأ ينعي يحالف هنأب عمتجملا فصوو , ًايحالف ًاعمتجم

 يلامجإ نم % 70 نم رثكأ نيطسلف يف نوحالفلا لكش دقف , نيحالفلا نم مه يلاتلابو

 هذــه نأــب ينعي ال يحالف عمتجم ينيطسلفلا عمتجملا نأب لوقلا نأ الإ .ناكسلا ددع

 تــناك ةيبلاغلاو ضرألا كلمت تناك هلقف ،ضرألل ةكلام اهلك تناك ناكسلا نم ةبسنلا

 مــهل نمؤت داكلاب ةيضرأ عطق نوكلمي وأ مهريغ ضرأب نولغتشي نيذلا نيحالفلا نم

 لبق نم قييضتلاو داهطضالل امود نوضرعتي اوناكو ةطيسبلا ةحالفلا ضعبو نكسملا

 داهطضال مث نمو مهيضرأ عيبل نورطضي ىتح نييعاطقإلا لبق نم وأ بئارضلا ةابج
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 ءاليتسالل ليلضتلاو عادخلا بيلاسأو ليحلا لك تفظو يتلا ةينويهصلا ةكرحلا لبق نم

 .نيحالفلا يضارأ ىلع

 نييعاــطقإلا نــم ًاليلق ًاددع نأ دجن ةرتفلا كلتب ةقلعتملا تاساردلاو قئاثولل ةدوعلابو

 دــقو, نيطسلف يف يضارألا ةيكلم ركتحت تناك ندملا ناكس نم ًاصوصخو نايعألاو

 يضارألا ليجست ةرورض ىلع صني يذلاو 1861 ماع ردص يذلا وباطلا ماظن بعل

 مــل نيذــلا نيحالفلا ىلع قييضتلا يف ارود هيلع بترت يذلا بئارضلا ماظن كلذكو

 اورطضا يلاتلابو مهئامسأب مهيضارأ ليجست نم اوفوخت وأ بئارضلا ديدست اوعيطتسي

 يف شيعلاو لمعلا اونمضيل فاقوألل اهتيوفت وأ نايعألاو ةيرقلا خويش ءامسأب اهليجستل

 مهيلع تبلقنا نيحالفلا نم ةجذاسلا تالواحملا هذه نأ الإ ،بئارضلا عفد نود ضرألا

 باحــصأو ضرألا ىلع نورطيسملا مه نييعاطقإلا رابكو ندملا نايعأ حبصأ ثيح

 .ينيطسلفلا فيرلا يف يعامتجالاو يسايسلاو يداصتقالا ذوفنلا

 :ينامثعلا دهعلا يف يضارألا عاونأ

 ىــلإ نيطــسلف يضارأ تمسق دقف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا تايالو ةيقبب ةوسأ 

 :ماسقأ سمخ

 :ةكولمملا يضارألا -أ
 ءاــش فيك اهبحاص اهب فرصتي يتلاو ةصاخ ةيكلم ةكولمملا يضارألا يهو

 .ثاريملاو ةياصولاو عيبلاو نهرلاك اهقوقح ةفاكو اهتبقر هلف تالوقنملاب فرصتي امك

 :ةيريمألا يضارألا -ب
 ةــيعارزلا يــضارألا لمــشتو لاملا تيبل اهتيكلم دوعت يتلا يضارألا يهو

 نذإــب يــضارألا كــلت نم ةدافتسالا نيحالفلل نكمي ناكو , خلا تاباغلاو يعارملاو

 ةــلوخملا ةدــيحولا ةهجلا تحبصأ ةلودلا نأ يأ ةلودلا لبق نم رومأم نم ضيوفتو
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 نوناــق نيبو , وباط دنس بجومب ديرت ام اهنم عيبتف يضارألا هذهب فرصتلا ديدحتب

 .ةيريمألا يضارألاب فرصتلا ةيفيك يضارألا

 :ةفوقوملا يضارألا -ج

 ةدعاــسمل اــهعير دوــعي ثــيح ةينيد تارابتعال ةلودلا اهفقوت يضارأ يهو

 يضارألا وأ ءاينغألا ضعب اهصصخ يتلا يضارألا اضيأ , ةماعلا ةعفنمللو نيزوعملا

 بئارضلا عفد نم برهتلل تاميظنتلا رودص دعب ةصاخو نيحالفلا ضعب اهفقوأ يتلا

 .ًاقباس انيب امك موسرلاو

 فاــقوألا ةرادإ ملــست دــقف ماــع لكشب ةيسايسلا عاضوألا روهدت عم هنأ الإ

 اهليجستو ةصاخ كالمأ ىلإ فاقوألا كالمأ ليوحتب اوماق كلذل نيلهؤم ريغ صاخشأ

 .فاقوألا ةرئاد عم ؤطاوتب كلذو مهتثرول تبلقنا مث مهل ًاكلم كيلمتلا تالجس يف

 :ةكورتملا يضارألا -د

 وأ ةــيرق يلاــهأل وأ ساــنلا ةماعل اهب عافتنالا قح كرٌت يتلا يضارألا يهو

 نوناــق قــفو ةكورتملا يضارألا تمسق،اهيف ةكرتشم نوكت تابصقو ىرق ةعومجم

 : نيمسق ىلإ ينامثعلا يضارألا

 تاحاــسلاو ةــماعلا قاوــسألاو قرطلاك سانلا ةماعل ةكورتملا يضارألا -1
 امم كلذ ريغو ةيدوألا لويس يراجمو نويعو تاريحبو راحب نم ةيئاملا تاحطسملاو
 .سانلا تامادختسال كرت

 ةدــع يلاــهأل تكرت يتلا وأ ةبصق وأ ةيرق يلاهأل تكرت يتلا يضارألا -2
 .تابطتحملاو ردايبلاو يعارملاك تابصقو ىرق

 :تاوملا يضارألا -ـه 
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 مل يتلاو دحأ فرصتب تسيلو نارمعلا نع ديعبلاو ةيلاخلا يضارألا يهو 

 وباــطلاب دــحأ فرصتب نكت مل اهنأ امك تابصقلاو ىرقلا يلاهأل صصخت ملو كرتت

 اريــس ةعاــس فصن وأ ليملا فصنو ليم ةفاسم نارمعلا ىصقأ نع دعبتو لابجلاك

 .توصلا ريهجلا لجرلا ةحيص اهيف عمسي ال ثيحب مادقألا ىلع

 حمسف صوصخلا اذهب يمالسإلا عرشلا ينامثعلا يضارألا نوناق قبط دقو 

 ثالث نع ديزت ال ةدم يف اهؤايحإ نوكي نأ ىلع سانلا لبق نم يضارألا هذه ءايحإب

 يــطعتو هــنم ذــخؤت ةدملا هذه لالخ اهحلصتسي مل اذإو وباطلا لدب عفد عم تاونس

 .رخآ صخشل

 )2(لودج

 م1909ماع كالملا تائف ىلع نيطسلف ءاحنأ فلتخم يف يضارألا عيزوت

 ةحاسملا لدعم منودلاب مهتيكلم ةحاسم كالملا ددع ةقطنملا

 9.231 240.000 26 ليلخلاو سدقلا

 3.600 162.000 45 افاي

 24.200 121.000 5 مركلوط و سلبان

 19.000 114.000 6 نينج

 19.400 141.00 15 افيح

 15.375 123.000 8 ةرصانلا
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 31.410 157.000 5 اكع

 12.176 73.000 6 ايربط

 9.750 1.131.000 118 عومجملا

 نوــكلمي اوناــك كــلام 116 كالــملا نم اليلق اددع نأ تايئاصحإلا هذه نم نيبتيو
 رــئبو ةزغ ءاضق يف امأ دحاولا كلاملل منود 9750 لدعمب كلذو امنود 1,131,000

 كلمي مهنم اكالم 11 ناكو منود ينويلم نم رثكأ نوكلمي اكالم 28 كانه ناكف عبسلا
-30.000 نيب ام مهنم كالم ةعبس ةيكلم حوارتتو منود فلأ 100 نم رثكأ دحاو لك

 نم ةعساو تاحاسم كلتمت تناك يتلا ةيعاطقإلا ةينيطسلفلا رسألا امأ منود 100.000
  : يهو منود 270.000 تكلتما تالئاع ةعبس اهرهشأ ناكف يضارألا

 )3( لودج

 منودلاب مهتيكلم ةحاسم ضرألا عقوم ةلئاعلا مسا

 50.000 احيرأو سدقلا ينيسحلا

 60.000 نينجو سلبان يداهلا دبع

 50.000 ةلمرلا يقورفلا يجاتلا

 40.000 افاي نايطلا

 30.000 ةزغو افاي ةرضخ وبأ

 100.000 ةزغ اوشلا

 40.000 ةلمرلا نيصغلا

 )4( لودج
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 ةيكلملا عون بسح يضارألا عيزوت نيب

 ةبسنلا منودلاب ةحاسملا يضارألا ةعيبطو كلاملا

 %42.9 12.000.000 )ةيريمأ ( ةلودلا مساب ةلجسم يضارأ

 %52 13.673.032 برعلا كالملا مساب ةلجسم يضارأ

 %2.5 650.000 دوهيلا مساب ةلجسم يضارأ

 %6.2 704.000 تاريحبو راهنأ

 %100 27.127.032 عومجملا

 

 : 1948-1917 يناطيربلا بادتنالا دهع يف يضارألا ةيكلم

 ىــلإ 1920 ويلوي نم - يناطيربلا بادتنالا مكح تحت نيطسلف عوقو عم 

 ةقالع اهل تارارق ةدع ذاختاب تماق دالبلا يف ةيركسع ةرادإ ليكشت مت - 1948 ويام

 قالغإو ةصاخلا ةيريملا يضارألا ةيكلم تالماعم عيمج فقو اهنمو , ضرألا ةيكلمب

 ةثعبلا نم ءاضعأ اهيف لثمي يضارألل ةنجل نييعتو )وباطلا ( يضارألا ليجست رئاود

 قيبطتل ًاديهمت كلذو نيطسلف يف يضارألا كلمتب ةقلعتملا لئاسملا ةجلاعمل ةينويهصلا

 ةرــتف يف ًاصوصخو يضارألا ضعب ءارش نم لعفلاب دوهيلا نكمت دقو .روفلب دعو

 لاــقتنا ليهستل ةديدج نيناوق ردصا يذلا ليئومص تربره يناطيربلا بودنملا ةيالو
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 تــغلب 1943 ماع يفف .بادتنالا ةرتف لاوط رمتسا يذلا رمألا وهو دوهيلل يضارألا

 .47 يلاتلا وحنلا ىلع ةعزوم تناك امنود 1.542.680 ةلودلا يضارأ ةحاسم

 

 )5( لودج

 1943 ماع نيطسلف يف يضارألا عيزوت

 منودلاب ةحاسملا فنصلا - عونلا

 قرــطلا لثم ةيمومعلا ضارغألل مدختست يتلا يضارألا -1

 تاباغلاو ةديدحلا ككسلاو
839.553 

 رودــص ذــنم برعلا نوعرازملا اهلغشي يتلا يضارألا -2

 ينامثعلا نوناقلا
172.691 

 175.088 ةليوط ةرتفل دوهيلل ةرجؤملا يضارألا -3

 2.433 ةليوط ةرتفل دوهيلا ىلإ  ةرجؤملا يضارألا -4

 1.222 ةليوط ةرتفل برعلا ىلإ ةرجؤملا يضارألا -5

 62.522 تاونس 3 نم لقأ ةرتفل برعلا ىلإ ةرجؤملا يضارألا -6

 3.249 دوهيلا وأ برعلا ديب تسيل يتلا يضارألا -7

 
 لداع : ًاضيأ .1998 اكع , راوسألا ةسسؤم , 1948-1918 نيطسلف يف يضارلا ةيكلم , يوامزحلا دمحم 47
 1999 ةينيطسلفلا تاساردلا ةسسؤم , 1918-1700 ينامثعلا دهعلا رخاوأ يف نيطسلف خيرات , عانم
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 20.082 ةريصق ةرتفل راجيإلل ةمدقملا يضارألا -8

 4.713 يمومعلا مادختسالل ةعوضوملا يضارألا -9

 روخــصلاو لاــمرلاك ةــعورزملا رــيغ يــضارألا -10

 تاعقنتسملاو
167.429 

 84.699 ةلوغشملا ريغ يضارألا -11

 1.542.680 عومجملا

 

  Society Nomad : يودبلا عمتجملا : ثلاثلا بلطملا

 , يحالفلأ عمتجملا نع فلتختو ةراضحلا سكع ةوادبلاو ةيدابلا ناكس مه ودبلا  

 تاــعمجتلا فارــطأ ىــلعو ندملا جراخ نونكسي نيذلا ناكسلا مه يودبلا عمتجملاف

 عــم مانغألاو لبإلاو يشاوملا ةيبرت نم نوشاتعيو يعرلا يه ةبلاغلا مهتنهمو ةيحالفلا

 نع ًاثحب لاحرتلاو لقنتلاب مهتايح زيمتتو , مايخلا نونكسيو , ةطسبلا تاعارزلا ضعب

 لــبق ةوادبلا ةلحرمب ترم تاعمتجملا ةيبلاغ ناب فورعملا نمو ،هايملا رداصمو ألكلا

 لاكشأ لوأو , ةوادبلاو ودبلا مه ندملاو رضحلا لصأ نأ نودلخ نبا ىري .رضحتت نأ

 :ةيودب تناك عمتجملا

 ندــملا لــصأ ودبلاف ." اهنم دب ال ةيعيبط رضحلاو ودبلا لايجأ نأ نيبت دقف " 

 لاــمكلا ىــلإ" يهتني الو ,يرورضلا ناسنإلل بلاطم لوأ نأل اهيلع قباسو رضحلاو

 لوأــف،48 ةراضحلا ةقر لبق ةوادبلا ةنوشخف ,الصاح يرورضلا  ناك اذإ الإ فرتلاو

 
 214ص , ةمدقملا , نودلخ نب نمحرلا دبع 48
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 امب ءادتبالاو )شاعملا ( هليصحت ىلع نواعتلل وه امنإ " ودبلا دنع ثدح يرشب عامتجا

 ةــسارغلا نم حلفلا لمعتسي نم مهنمف , يلامكلاو يجاحلا لبق طيسبو هنم يرورض وه

 لــحنلاو زــعملاو رــقبلاو منغلا نم ناويحلا ىلع مايقلا لحتني نم مهنمو , ةعارزلاو

 مهتاــجاح يف مهنواعتو مهعامتجا ذئنيح ناكو ...اهتالضف جارختساو اهجاتنإل يدودلاو

 ةاــيحلا ظــفحي يذلا رادقملا وه امنإ ةءافدلاو 49نكلاو توقلا نم مهنارمعو مهشاعمو

 ." كلذ ءارو امع زجعلل هيلع ديزم ريغ نم شيعلا ةغلب لصحيو

 ىــلوألا تارورــضلا ةيبلتف , مهديازتو مهتاجاح ريغتب ءالؤه لاوحأ لدبتت مث 

 ســبالملاو تاوقألا نم اورثكتساو " تايلامكلاو هفرلا نم ديزم نع ثحبلا ىلإ مهعفدي

 هفرلا لاوحأ ديزت مث .رضحتلل راصمألاو ندملا طاطتخاو تويبلا هعسوتو اهيف قنأتلاو

 خباطملا ةداجتساو توقلا جالع يف قنأتلا يف اهغلابم ةغلابلا فرتلا دئاوع ئجتف ةعدلاو

 توــيبلا ةالاــعمو كلذ ريغو جابيدلاو ريرحلا نم اهعاونأ يف ةرخافلا سبالملا ءاقتناو

 ىلع ةوقلا نم جورخلا يف عئانصلا يف ءاهتنالاو اهديجنت يف اهعضو ماكحأو حورصلاو

 هاــنعم , رــضحلا مــه ءالؤــهو   ...لزانملاو روصقلا نوذختيف , اهتاياغ ىلإ لعفلا

 50." نادلبلاو راطملا لها , نورضاحلا

 هــلكأمو هــسابل يــف ظفاحمو يديلقت عمتجم هنأب يودبلا عمتجملا زيمتي ايجولويسسو

 ةبارقلا ماظنو يلبقلا ميسقتلا هلحم لحيو فيعض هيف يقبطلا ميسقتلاو , هديلاقتو هتاداعو

 ىلإ مسقنت هذهو لئامح ةدع ةريشع لكو رئاشع ةدع ةليبق لكو لئابق ةدعل مسقني ثيح ,

 ســكع يحالفلأ عمتجملاب لاحلا وه امك ةدتمم ةرسأ اهنأب ةيودبلا ةرسألا زيمتتو , رسأ

  ةيجولويــسسلا ةــبيكرتلا هذــه .ةيوون ةرسأ يه ًابلاغف يرضحلا عمتجملا يف ةرسألا

 ىــلع موقت يتلا ةيلبقلا ةيبصعلا هيف دوست يأ ًايوبصع ًاعمتجم يودبلا عمتجملا تلعج

 
 اهريغو تويب نم رحلاو دربلا دري ام لك , نكلا 49
 211ص , عجرملا سفن - 50
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 يودــبلا عمتجملا زاتمي اضيأ .رأثلاب ذخألا ىلعو )ًامولظم وأ املاظ كاخأ رصنا( أدبم

 .51 يرئاشعلا ءاضقلاب ىمسي ام وهو هب صاخلا يئاضقلا هماظنب

 ًاــمومع يودــبلا عــمتجملل قباــسلا فيصوتلا نع ينيطسلفلا يودبلا عمتجملا ذشي مل

 تاعمجت مهأ ندرألا رهن ةقطنمو بقنلا ةقطنم ربتعتو , صوصخلا هجو ىلع يبرعلاو

 ندرألا لــئابق عــم نيطــسلف يف ةيودبلا لئابقلا لخادتت تالاحلا نم ريثك يفو , ودبلا

 رفــس تازاوــج وأ ًادودح فرعت لئابقلا هذه نكت مل يناطيربلا بادتنالا لبقو رصمو

 .راوجلا لود نيب رخآل ناكم نم لحرتل

 :1948 لبق اهلزانمو نيطسلف يف ةيودبلا لئابقلا مهأ

 :بقنلا ودب -1
 2مــك12577 اهتحاــسم غلبت ثيح نيطسلف ةحاسم فصن براقي ام بقنلا لكشي

 نومتني ةنس فلأ 92 وحنب يناطيربلا بادتنالا ةرتف رخاوأ يف ودبلا نم هناكس ددع ردقو

 : يه "ىربك  فوفص" لئابق ىلع

 :اهنم ًاددع لقا ىرخأ لئابقو – تارابجلا – ةمزازعلا – اهايتلا – نيبارتلا

 .تاويحلا – نويديعسلا – ةرجانحلا

 : ليلخلاو سدقلا ةيرب ودب -2
 ليلخلاو سدقلا لابج نم قرشلا ىلإ ةعقاولا يضارألا يه ليلخلاو سدقلا ةيرب

 نيلقنتملاو نيرقتسملا ودبلا نم اهناكس ددع غلبو .ًاقرش تيملا رحبلا ىتح ةدتمملاو
 يــف نافلأو سدقلا ةيرب يف فالآ ةعبس مهنم , ةمسن 9000 ءاهز 1945 ماع يف
 .ليلخلا ةيرب

 
 ريتسجام ةلاسر،نيطسلف يف يرئاشعلا ءاضقلا ماظن،سلح ىسوم: رظنأ نيطسلف يف يرئاشعلا ماظنلا لوح - 51
 .1995:ةرهاقلا ةعماج،ةروشنم ريغ
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 :نويديعسلا -3
 نطقت يتلا تاطيوحلا ةليبق نم عرف مهو , ةبرعلا يداو لامش يف مهلزانم عقت

 .ندرألا يقرش

 :تاويحلا -4
 ةبرعلا يداو نم يبونجلا مسقلا ىلإ مهلزانم دتمتو , ءانيس يف ةليبقلا كالمأ مظعم

 هــلكأ نم لوأ مهنإ ليق يذلا "يوحلا" ىلإ ةبسن " تاويحألا " مهل لاقيو , ةبقعلل مخاتملا
 يتلا مهرئاشع نمو .ًاقروو ًارهز ودبلا هلكأي يعيبر تبن : ىوحلاو هب اومسف ءانيس يف
 .ةفيالخلا , نيطسلف نكست

 , ندرألاو ةزــغ عاطق ىلإ عبسلا رئب ءاضق ناكس نم ربكألا مسقلا حزن دقو , اذه
 ناــكف عبسلا رئب ءاضق يف مهمايخ نيبراضلا ودبلا ءاصحإب دوهيلا ماق 1954 ماع يفو
 رئاــشع نأ عم , ةريشع ةرشع عست ىلإ نومتني , ةمسن فلأ رشع ينثا يلاوح مهددع
 نــم , قيفر وبأ : مهنم ءاصحإلا ركذ يقب نمو , ةريشع نينامث يلاوح تغلب عبسلا رئب
 اهايت كوكحلا نم ليزهلا ةريشعو , اهايت مالظلا نم ةعيبر يبأ ةريشعو , اهايت تاريدقلا
 22 غلب م 1948 ةنس ةلتحملا نيطسلف يف ودبلا ددع نإ م 1966 ةنس ةيئاصحإ تركذو
 .بقنلا ةقطنم يف ًافلأ رشع ةسمخ مهنيب , ةمسن فلأ

 :بقنلا ريغ ىرخأ يحاونو روغلاو نيطسلف لامش يف ةيبرعلا لئابقلا

 ًاــعورف اــهل اوركذي مل اهطسوو اهقرشو نيطسلف لامش يف ةيبرعلا لئابقلا "  
 اهيف لمعت تناك يتلا ةنهملا ىلإ وأ , هيف تلزن يذلا ناكملا ىلإ ةداع فاضتو , اذاخفأو
 برــع وأ , ةرحاوــسلا برــع : نوــلوقيف "برــع" هل لاقي ءالؤه نم عمجت لكو ,
 وأ ةــنيدملا نــم اوسيل سانلا ءالؤه نأ " اذك برع" مهلوقب نوديريو خلا ....ةمقالعلا
 و رخآ ىلإ ناكم نم نولقتني دقو , ةمئاد تسيل تويب وأ , مايخ يف نونكسي دقو , ةيرقلا
 يفو,تاعقنتــسملاو نايدولاو راهنألا فافض ىلع , ىرقلاو ندملا فارطأ يف نونكسيو
 ءارو تــناك تازــيملا هذه , ًابلاغ ةبارقلاو بسنلا ىلع ًاينبم ًاعمجت نوكي هسفن تقولا
 ءالؤه نإ كلذ ىنعم سيلو " لحرلا ودبلا " كلذب نوديريو مهيلع " برعلا " مسا قالطإ
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 نم نيطسلف لهأ عيمج لب , مجعلا نم ندملاو ىرقلا لهأ نم مهريغو , طقف برعلا مه
  .كش الب برعلا

 دــقو .ًاضيأ " نايرعلا " مسا فيرلا ىلع ةئراطلا لئابقلاو ةيدابلا لهأ ىلع نوقلطي دقو 
 عباــسلا وأ سداــسلا نرــقلا ذنم نابرعلا وأ برعلا مسا ةلقنتملا ةيبرعلا لئابقلا تذخأ
 رــضاوحلا اولزن وأ , اورقتساو اورضحت وأ اودلبت نيذلا برعلا نع مهزييمتل نييرجهلا
 ذقنم نب ةماسأ تاركذم يف ةيدابلا لهأ هب ًادارم " برعلا " مسا ركذ درو ثيح , ىرقلاو
 ينب نم يبرع ريمأ وهو , ـه 584 ةنس ذقنم نب ةماسأ ىفوتو " رابتعالا " اهامس يتلا
 .52"ةنانك نم ذقنم

 

 

  يناثلا ثحبملا

 ينيطسلفلا عمتجملا ىلع ةبكنلا تايعادت

   

 يتلا تالوجلا نم ةلوج درجم نكت ملو , ةيسايس وأ ةيركسع ةميزه درجم ةبكنلا نكت مل

 ةروــهقملا بوعشلا اهضوخت يتلا وأ , رامعتسالا دض ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا اهضاخ

 ناــيكلا ثاــثتجا فدهتــسا هــعون نم ًاديرف ًاثدح تناك لب , اهيرهاقو اهيلغتسم دض

 نيطسلف ةحاسم نم %5،2 ىوس نوكلمي ال دوهيلا ناك نأ دعبو، هروذج نم ينيطسلفلا

 تدأ اــمك . ميسقتلا رارق مهل هصصخ امم نم رثكأ يأ نيطسلف نم %78 نوكلمي اوتاب

 ةدــيدج " ةلود " مسا لالحإو ملاعلا ةطراخ ىلع نم نيطسلف ةلود مسا بطش ىلإ ةبكنلا
 

 عيزوتلاو رشنلل ةيلهألا , 2002 ىلوألا ةيبرعلا ةعبطلا , ةينيطسلفلا رئاشعلا مجعم , بارش نسح دمحم دمحم 52
  ندرألا , نامع ,
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 ينيطــسلفلا عــمتجملا ىــلع ةرمدملا اهتايعادت ىلإ ةفاضإلاب-ليئارسإ– هلحم ةعنطصم

 .ةيسفنو ةيفارغميدو ةيفارغج ةدحوك

 

 : ةيسفنلا تايعادتلا : لوألا بلطملا

 هيوــشتو ةعزعز هانعم اذهف لالتحالل عضخي وأ هضرأ نم عمتجم علتقُي نأ    

 اهرودــب مايقلا نع ةزجاع عمتجملا ةفاقث لعجي ام اذهو و تاداعلاو كولسلا طامنأو ميقلا

 هفارعأو هتاداعو عمتجملا ميق نيب ةقيثو ةقالع كانهف , عمتجملا كولسل ددحملاو طباضلا

 بــناج نــم لايجألا رم ىلع اهيف شاع يتلا ضرألاو بناج نم ةيعامتجالا هتيبتارتو

 رــيغ نطوم يأ يف اهدجي ال سفنلاب ةقثو ةميق ناسنإلا ناحنمي نطولاو ضرألا ,رخآ

 يــف ةــيلقأل نوقابلا لوحتيو مهضرأ نم نطاوم فلأ 850 يلاوح عزتني نإو .هنطوم

 .ينيطسلفلا عمتجملا وه دعي مل ينيطسلفلا عمتجملا نأ هانعم اذهف لالتحالا تحتو مهنطو

 عمجتلل تاركسعم يف نيرمألا يناعي , ًادرشم ًاهئات ًابعش نوينيطسلفلا حبصأ ةبكنلا لعفب 

 ةعيرسلا ةكرحلا ببسب لوهذ يف شيعي , هركفو هيعو ًادقاف و ةيبرعلا راطقألا يف رثانتت

 .53 هلوح نم ثادحألا اهب تروطت يتلا

 ثدــحأو ينيطسلفلا عمتجملا سسأ عزعز ثيح ًابيهر ًايساق ءوجللاو حوزنلا عقو ناك 

 نأ , ساسحإلل ةحراج , سفنلا ىلع ةيساق ةبرضلا تناك ،هتادقتعمو هميق يف ًابارطضا

 ةــجرد نــم نطاومك لماعي ئجال ىلإ هنطو يف ميرك نطاوم نم ةأجف ناسنإلا لوحتي

 ةــينبلا كــكفم بعش ىلإ ةبكنلا لعفب ينيطسلفلا بعشلا لوحت دقل .قاطي ال ءيش ةيناث

 ةيلمعلا هذه , هتاقبطو هدارفأ نيب يعامتجالا لصاوتلاو لعافتلا ةيلمعل دقاف , ةيعامتجالا
 

 1973 رياني / يناثلا نوناك ( 17 ددعلا , ةينيطسلف نوؤش " ناودع لامك عم ثيدح : ةريسملاو داليملا حتف " 53
 .46ص , )
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 ئدابملاو راكفألاو ميقلا اهنم عبنت يتلا ةدعاقلا ليكشت يف يرورضلا ساسألا لكشت يتلا

 .لبقتسملا فادهأو لماعتلا سسأ غاصت اهتيضرأ ىلعو

 نودسي امو شيعلا ةمقل نع ثحبلا نيينيطسلفلا ةيبلاغ ةمهم تحبصأ ةبرغلا ضرأ يف 

 ةــيبرعلا تاــموكحلا اــهيف مهيلإ رظنت فورظ يف نوئجاللا شاع ىفنملا يف،مهقمر هب

 دوــمحم ينيطــسلفلا رعاشلا لوق دح ىلعو مهيلع تعقو ءاركن ةبيصمو , ليقت لمحك

 هــتوخإ ىــلع "ًافيــض " ينيطسلفلاب يليئارسإلا لالتحالا بارح تقلأ نأ ذنم " شيورد

 لــظو قــقحتت ال يتلا دوعولا لك هل اومدق – ةيادبلا يف ئجاللا اومس اذكه – برعلا

 هنأ هيلإ راشمو دراطمو مهتم هنإ , راعلاب ًاموسوم ناك , زييمتلا نم رثكأ وه امب ًادراطم

 , لبقتسم نودو لمأ نودو ىوأم نود ناسنإل نكمي فيكف "  54ديدجلا هئاتلا هنأ , ئجال

 ؟شيعلا ةمقل ريغ ءيشب ركفي نأ , دراطم , راع عئاج

 ال يداعلا ناسنإلا رظن يف ةدودحم ةعضاوتم " هئاتلا " ينيطسلفلا مومه تناك  

 ةــباثمب تناك ينيطسلفلل ةبسنلاب اهنكلو , ةناهملا درو شيعلا ةمقلو ىوأملا نيمأت ىدعتت

 نيــئجاللا لابقتسال ةأيهم تناك ةيبرعلا راطقألا الف , ةاناعملاو باذعلا عم ةليوط ةلحر

 ةداــيقلا باــيغ ىــلإ ةفاضإلاب  ةيضقلا هذهب ًايدج ةمتهم ةدحتملا ممألا الو نيينيطسلفلا

 ًايــسايس ًاطيشن ناك نم ىلع درشتلاو ةبرغلا عقاو ضرف ًايسايسو55 ةلوئسملا ةينيطسلفلا

 قــلقو ةاــناعم ىــلإ ةايحلا ليحُت يتلا يسايسلا ءوجللا ةليح شيعي نأ , نيينيطسلفلا نم

 هيوــشتو دــغلاب هناميإ ريمدتو , هسفن مرتحي لضانم لك سيساحأ هيوشتب ةليفك , بيهر

 .56 دوجولا ىلإ هترظن

 
  15 ددعلا ، لمركلا : يف شيورد دومحم 54
 28ص, )1977, توريب ( ةلودلا , هيتلا نيب ينيطسلفلا , توحلا قيفش 55
 .21ص ,)1975 ليربا / ناسين ( 44 ددعلا و ةينيطسلف نوؤش " , يسايس ئجال تاركذم " , رصان لامك 56
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 ىــلع ريــشت ماهتالا عباصأ تناك امدنع , ةوسقو ةأطو رثكأ ةاناعملا تناكو  

 ضــعب تــلواح دــقو !! دوــهيلل هضرأ عاب هنأبو و هتبكن نع لوئسم هنأب ينيطسلفلا

 ثدح ام ةيلوؤسم اهسفن نع طقستل اهريهامج دنع مهولا اذه لثم عرز ةيبرعلا ةمظنألا

 تلتقو , داهطضالاو رهقلا عاونأ لك ينيطسلفلا ناسنإلا ىلع تسرامو , 48 برح يف

 ةــلاكو بــتاكمو تارباخملا تالجس يف ماقرأ درجم مهتلعجو , مهمامأ لمأ ةقراب لك

 هتاــسسؤم لــك دــقف هنأ , ينيطسلفلل ةبسنلاب ًاديقعت رومألا داز اممو .نيئجاللا ثوغ

 اــهنم لمحي ملف , ةيلاضنلا هتريسم دوقتو , هتايح مظنت تناك يتلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا

 نــم ةيبرعلا تاموكحلا اهتغرفأ هذه ىتحو " ايلعلا ةيبرعلا ةئيهلا " ًايلكش ًاراطإ الإ هعم

 عايــض يــف مهاــس نمو ...ةمكحم تناك ةطخلاف , اهتعنص اهنأ نم مغرلاب اهاوتحم

 لــيثمتلا لاكشأ نم لكش يأ دوجوب حمسي نل هنإف , ًالهج وأ الذاخت وأ ًاؤطاوت نيطسلف

 نــم يقابلا ءزجلا ىتح،ةموميدلاو ةايحلا ةفص ةينيطسلفلا ةيضقلا ىلع يقبت  ينيطسلفلا

 ةينيطسلف ةموكحل ًانطوم نوكي نأ اوضفر – ةزغ عاطق – مضلاو لالتحالا دعب نيطسلف

 لكشت تناك نيطسلف ةملكو ةمهت تناك ةينيطسلفلا , ينيطسلفلا نايكلل ًازمر دسجي نأ وأ

 .ةيوهلاب فيرعتلا اهنم دوصقملا ناك ولو ًازازفتسا ضعبلا دنع

 "ئــجال" ينيطــسلفلا ناــسنإلا ةيسفن تلكشت عاضوألاو فورظلا هذه نمض  

 هب يحوت تحضأ امب ,ينيطسلفلا ناسنإلا بلق ىلع ةيبرعلا ةغللا سوماق يف ةملك ضغبا

 ينيطسلفلا تدقفأ , ةيلاكتإ حور اهيف تشفت ةيسفن ,57 لالذإلاو قحسلاو رهقلا يناعم نم

 يــتلا , ةالاــبماللا تشفتو , ءيش يأ قيقحت يف لمألا دقفو58ءيش يأ لمع يف ةبغرلا

 , هــينعي ال هلوح يرجي ام نأكو , ثادحألا تايرجم يف ًاشمهم ًامقر ينيطسلفلا تلعج

 رمتــسملا نامألا نادقفب ساسحإلا نم ةلاح شيعي حبصأو , هلوح نمبو هسفنب ةقثلا دقف
 

 21ص, يسايس ئجال تاركذم " , رصان لامك 57
-ريانيم يناثلا نوناك(42و41 ناددعلا , ةينيطسلف نوؤش , " ةروثلا لظ يف ينيطسلفلا ميخملا " , ناحرس مساب 58
 441-432ص)1975رياربفمطابش
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 نطاومك هتلماعمو ةمظنألا ضعب هيلع اهتسرام يتلا طلستلا ةلاح هتززع يذلاو , مئادلاو

 .داهطضالا ةدقع هيدل دَّلو يذلا رمألا , ةيناث ةجرد نم

 كشي حبصأف , كشلا تاهاتم يف  ينيطسلفلا قرغ ءيش لكل طبحملا وجلا  اذه نمضو

 لوح ةتباثو ةمات ةعانق نِوكُي نأ درفلا ىلع بعصلا نم ةيسفن ةلاح يهو , ءيش لك يف

 , اــهيلع ىــبرت يتلا ميقلا نم ريثك ريمدتب ةليفكلاو , فقوم وأ ركف وأ , ةيجولويديأ ةيأ

 هفقوم ىقبيو , ةديدج تاعانقو ةديدج ميق زرف هيلع بعصلا نم لعجت هسفن تقولا يفو

 .59هريغ هل اهعنصي وأ اهعنصي يتلا ثادحألاو رابخألا عباتي ًايبلس

 هــتني مــل ينيطسلفلا نأ ًاصوصخ , دودسم قيرط مامأ فوقولا ينعي ال اذه لك نأ الإ 

 راــن ًاــمامت دمخت مل , ةبكنلا لعفب نوينيطسلفلا اهشاع يتلا درشتلاو رهقلا ةلاحف ,ًامامت

 ناسنإلا ىلع ايضقي مل نإ باهرإلاو عوجلاف , مهرودص يف ةلعتشم تيقب يتلا ةينطولا

 نوثحبي مهلوح نوينيطسلفلا تفتلا اذكهو .ًادرمتمو ًابلص ًاديدج ًاناسنإ هنم ناعنصي امهنأف

 مدــعل ًارــظنو , فدــهلل مهلصوم هنأ نودقتعي ًاجهنو , مهمادقأ هيف نوعضي قيرط نع

 وحن مهراظنأب اودتما مهنإف , مهيدل رايتخالا ةبوعص ىتح لب , ةصاخلا مهلئاسو مهكالتما

 مهتاــهجوت يف مهيلإ برقألا نوفرشتسيو اهتاهاجتا نوئرقتسي  ةيبرعلا ةيسايسلا ةكرحلا

 .نيطسلف وحن

 

 ةيسايسلا تايعادتلا:يناثلا بلطملا

 ةــيعامتجالا هــتايح سراــميو ةلود راطإ يف شيعي ةبكنلا لبق ينيطسلفلا بعشلا ناك

 رامعتسالل ةعضاخ تناك ةينيطسلفلا ةلودلا نأ حيحص،اهراطإ يف ةيسايسلاو ةيداصتقالاو

 
 46ص , ناودع لامك عم ثيدح : ةريسملاو داليملا , حتف 59
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 ناك ةلودلا دوجو.كاذنآ ةيبرعلا لودلا ةيبلاغ لاح اذه ناك نكلو - يناطيربلا بادتنالا-

 راــطإ يف لمعلاب ةيعامتجالا تاقالعلاو تالعافتلا لاكشأ لكو تاباقنلاو بازحألل حيتي

 ةيــسايسلا ىوــقلا لــك بعوتــست ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا تناك ثيحب لاحلا ةدحو

 ةفاقثو ينيطسلف داصتقا نع اضيأ ثيدحلا انكمم ناك كاذنآو،نطولا عوبر لكب لغتشتو

 .دحاو ينيطسلف عمتجمو ةينيطسلف

 ةلودل لوحت اهنم ءزج عمتجملا ةايح مظنت تناك يتلا ةلودلاف، ءيش لك راهنا ةبكنلا دعب

 ةــكرحلاو -ندرألاو رصم– ىرخأ لود تاطلسل عضخ نيطسلف نم ىقبت امو ليئارسإ

 ةــيبرعلا ةــيموقلا ةكرحلا تناك.راوجلا لود نم اهيلع رمآتلا مت انايحأو تتفت ةينطولا

 ةــلاح نــم مهجورــخل ةــلحرملا هذه يف مهمامأ ديحولا ذفنملا يه نيينيطسلفلل ةبسنلاب

 قــلخل ةــيبرعلا ضرألا ىــلع ةيراجلا ةكرعملا يف ماهسإلا ةلاح ىلإ  هيتلاو راصحلا

 مهليبــس يــه ةوــقلاو , ةوقلا ينعت ينيطسلفلا موهفملا يف ةدحولا نأل , ةيبرعلا ةدحولا

 تاءالوــلا ةفاك ىلع نوينيطسلفلا عزوت ليدبلا بايغ لظ يف اذكه .مهرايد ىلإ ةدوعلل

 باــسح ىــلع ءالولا ناك نايحألا نم ريثك يف . ةحاسلا يف ةدوجوملا ةيموقلا ةيبزحلا

 اــمه ةــيبرعلا ةدــحولاو , ةــيبرعلا ةيموقلا نأب مهنم ًاروعش ًاضيأ نكلو , مهتينيطسلف

 هذه طسو تاميخم يف مهشيع كلذ يف مهدعاس امو نايكلاو نطولا مهنادقف نع ضيوعتلا

 .ةيبرعلا تاعمتجملا

 مهسفنأ اوربتعاو ةيبرع ةيموق تاراعش تحت ًايسايس نوينيطسلفلا لضان اذكه  

 – مــهب بحرم ريغ – ًافويض مهنوكو ءوجللا دعاس , ريبكلا يبرعلا عمتجملا نم ًاءزج

 ال ءزــج ةــيعامتجالا مهاياضقو مهتلكشم نأب مهنم ضعبلا مهوت ىلع ةيبرعلا دالبلا يف

 عــمتجملا اياــضق لحل ةيولوألا ءاطعإ نأو يبرعلا عمتجملا اياضقو لكاشم نم أزجتي

 قــطنملا اذه نمو .ينيطسلفلا عمتجملا اياضق لحل غرفتلل حيحصلا لخدملا وه يبرعلا

 بازــحألا فــقوم عــم ًاقباطتم الثم ةيبرعلا ةدحولا نم نيينيطسلفلا ةيبلاغ فقوم ناك
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 مهسفنأل اورولبي نأ اولواحي ملو , ) ريرحتلا قيرط ةدحولا ( وهو اهيلإ نيمتنملا ةيموقلا

 زورــب عم تانيتسلا ةيادبو تاينيسمخلا ةياهن يف الإ  ةيموقلا مهبازحأ لخاد ًازيمم ًافقوم

 نوينيطــسلفلا مظن ثيح , ةينيطسلفلا ةينطولا ةيصخشلا ءايحإو ينيطسلفلا نايكلل ةوعدلا

 ةحاسلا يف ةلصاحلا تادجتسملل ةلقتسملا مهتيؤر اورولبو مهب ةصاخ تاراطإ يف مهسفنأ

 قيرط ةدحولا ( ةيجهنمب ًامازتلاو ةيبرعلا ةيموقلا تاراعشلا راطإ نمض نكلو ةينيطسلفلا

 .60)ريرحتلا

 مهريــصم نوينيطسلفلا طبر تاينيتسلا فصتنم ىتحو تاينيسمخلا لاوط اذإ  

 ةــشامكلا ( ينعت يتلا ةدحولل ىعست هذه تماد ام , ةيبرعلا بازحألاو ةمظنألا ريصمب

 ناــكو ,! اهعم ةلصافلا ةكرعملل ةيبرعلا ةدحولا شيج دشحتو , ) ليئارسإ قنختس يتلا

 مــهعفرو  ةــيبرعلا ةدحولاب ينيطسلفلا مازتلالا نأ الإ .نوينيطسلفلا هانمتي ام ىصقأ اذه

 يــف مهتكراشمو ةيبرعلا اياضقلا عم مهبواجتو , تاراعشلا نم هريغ ىلع ةدحولا راعش

 ةيــضقلل ةيولوألا ةيموقلا بازحألا ءاطعإب ًاطبترم ناك , ةيبرعلا ةيمنتلاو ءانبلا كراعم

 بازــحألا هــتزواجت يذلا رمألا وهو , اياضقلا نم اهريغ ىلع اهميدقتو , ةينيطسلفلا

 نطوــلا يــف ةيراجلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاروطتلا لعفب ةيبرعلا ةيموقلا تاكرحلاو

 رــكفلا لــقاعم ىلإ ةيعامتجالا نيماضملا تاذ ةيراسيلا راكفألا لغلغت لعفبو , يبرعلا

 ةــيموقلا ةــينطولا سوبلب ةلبرستملا ةيميلقإلا تاهاجتالا ززعتو خسرت لعفبو , يموقلا

 .ةدحولاو

 ةــيموقلا ةــكرحلا تامامتها يف ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيزكرم عجارت نرتقا نذإ  

 مهألا ثدحلا نأ الإ , اهعقاوم عجارتو ًامومع ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا راسحنا عم ةيبرعلا

 صاــخلا اهروصت تحرط يتلا ةينيطسلفلا ةروثلا روهظو ينيطسلفلا ينايكلا يعولا وه

 
 (98 ددـعلا , ةينيطـسلف نوؤـش ", ينيطسلفلا حلسملا حافكلاو ةيبرعلا ةيموقلا تاكرحلا ": نيساي رداقلا دبع 60
 50 ص ,)1980 رياني / يناثلا نوناك
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 " زيمملا اهراعش ناكو لحلا اذه هذخأيس يذلا لكشلل وأ عارصلا لح ةيجهنم لوح ءاوس

 ةيعمتجملا اياضقلل ةيولوألا ءاطعإ نم راعشلا اذه هنمضتي امب ." ةدحولا قيرط ريرحتلا

 .اياضقلا نم اهريغ ىلع ةينيطسلفلا ةينطولا ةيسايسلاو

 

 :عمتجملا لصاوتو ةدحو ىلع ةبكنلل ةيعامتجالا تايعادتلا : ثلاثلا بلطملا

 , ًاديدج ًايعامتجا ًاعضو ةبكنلا تقلخ دقف ةيسايسلاو ةيسفنلا تايعادتلا هذه ىلإ ةفاضإلاب 

 فورــظل اهنم لك عضخي ) تاعمجت( ةرثانتم تاعمتجم ىلإ ينيطسلفلا عمتجملا تلوحف

 لالتــحالا فورــظ نم مغرلابو ةبكنلا لبقف .رخآلل ةرياغم ةينوناقو ةيعامتجاو ةيسايس

 ماجــسنالا نــم ةــجرد فرعي ةيبرعلا تاعمتجملا ةيقبب ةوسأ ينيطسلفلا عمتجملا ناك

 مــل ةــيعيبط ةيعامتجا تاماسقنا يه هيف تناك يتلا تاماسقنالاو يعمتجملا رارقتسالاو

 نــمو يفانملا يف عزوتو رثانت دقف ةبكنلا دعب امأ.ةفاقثلاو عمتجملا ةدحوب لوقلا نم عنمت

 ترــثأ ةيــسايس مظنل وأ لالتحالا ةلود ةطلسل امإ ايرسق عضخ نيطسلف نطولا يف ىقب

 هــتيوه ىــلع عمتجملا ظفاح معن , ةيفاقثلاو ةيعامتجالا هتيصوصخ ىلع رخأ وأ لكشب

 .اهنمث ةدايسلا نادقفو ةبرغلل ناك هنأ الإ كلذ لجأ نم لتاقو ةينطولا

 بــسح اــهنم لك موقي ةددعتم ةينيطسلف تاعمجت دوجو ىلإ ةبكنلا تدأ اذكهو  

 ينيطــسلفلا عــمتجملا صئاصخو تاداعو ميق ىلع ظافحلل عيطتسي امب ةصاخلا هفورظ

 .ليصألا

 : يه ةرشابم ةبكنلا دعب تدجو يتلا ةينيطسلفلا ) تاعمجتلا ( تاعمتجملا

 :رضخألا طخلا لخاد ينيطسلفلا عمتجملا : ًالوأ
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 تاوــقلا نكمتــت مــلو مهيضرأب نيكسمتم اوقب نيذلا نوينيطسلفلا مهب دصقنو  

 قــلطُي نيذلا وه ءالؤهو ,بيلسلا نطولا يف مهارقو مهندم نم مهجارخإ نم ةينويهصلا

 عومجم ناك .ةيبرع ةيلقأ ليئارسإ مهربتعتو 48 وينيطسلف وأ ) ليئارسإ برع ( مهيلع

 نيطــسلف دودــح يــف نوشيعي ةمسن 1.200.000 يلاوح 1948 ماع لبق نيينيطسلفلا

 مايق اهيلع نلعأ يتلا قطانملا يف 150000 يقبو 850000 يلاوح ريجهت مت ،ةيبادتنالا

 ءالؤــه ددــع ردقيو كاذنآ ناكسلا نم %18 نم برقي ام اولكش ءالؤه،ةيربعلا ةلودلا

 ) لــيلجلا ( ةيلامــشلا ةــقطنملا يــف نوزكرمتيو ينيطسلف نويلم نع فيني امب مويلا

 ناكــسلا نم %22 نولكشيو افيح يف نوشيعي %18 ةقطنملا ناكس نم %50 نولكشيو

 .)ناكسلا نم %13 نولكشيو بقنلا( بونجلا ةقطنم يف نوشيعي %12و ,)ةطلتخم ندم(

 مــكحلا ماظن نيينيطسلفلا ىلع ليئارسإ تضرف 1966 ماع ىتحو 1948 ذنمف  

 , يعاــمتجا , يداــصتقا طاــشن يأ نــع ةيبرعلا ةيلقألا لزع ىلع تلمعو يركسعلا

 ىلع ضرف يذلا يرصنعلا زيملا ىلع ًاحضاو الاثم )جنك ( ةقيثو ربتعت.خلا ...يسايس

 ةــسايس رــبع اهضيورتو ةيبرعلا ريهامجلا عمقل تاحارتقا اهيف حرطيو ,61نيينيطسلفلا

 باوبأ قالغإو ةيبرعلا يضارألا ةرداصمل ةوعدلا , ةقيثولا هذه دونب مهأ نمو ةيرصنع

 ىــلإ مهليوــحت فدهب كلذو , برعلا بالطلا مامأ ةيليئارسإلا تاعماجلاو ايلعلا دهاعملا

 لكــشت  ةــيفارغميد ةلبنق ليئارسإ يف برعلا ربتعاو ,هلاوقأ بسح ءام ةاقسو نيباطح

 رــثكأ ضرا اهتسايسل ًاقيبطت ضرألا ىلع زكرت ليئارسإ نألو.ةلودلا ىلع ًاينمأ ًارطخ

 نأ نــم مغرلاــب ًالثم , صوصخلا اذهب ًايرصنع ازيم تسرام دقف , لقأ برع ناكسو

 ةــيكلم %3 نوــكلمي مــهنأ الإ , ةلودلا ينطاوم نم %20 يلاوح نولكشي نيينيطسلفلا

 ةلودلا ةحاسم نم 2.5 يلاوح ةيبرعلا تاطلسلا ذوفن قطانم نأ امك , ضرألا نم ةصاخ

 ماــع ةــلودلا دودــح يف اوقب نيذلا برعلل ةيكلم تناك يتلا يضارألا فصن يلاوح ,

 
 همساب ةقيثولا تيمسو لامشلا ءاولل يليئارسإلا يركسعلا مكاحلا جنك ناك- 61
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 برعلل حمسي مل ليئارسإ مايق ذنمو , ةلودلا نم تارارقب نيحلا كلذ ذنم تردوص 1948

 لــقنتلاو نكــسلاب مهتيرــح نوــسرامي دوــهيلا ناك اميف ةديدج ةيناكس تاعمجت ةماقإب

 ةيناكــسلا تاــعمجتلا تارــشع لازت ال هنأ ىلإ ةفاضإلاب , ةقطنم ةيأ يف ناطيتسالاو

 , اهناكــس نم اهئالخإل ىعست ةلودلاو , اهب فرتعم ريغ ةلودلا مايق لبق ةمئاقلا ةيبرعلا

 ىــلإ ةدوعلا مهيلع رظحيو , مهنطو يف نوئجال يبرع نطاوم فلأ 300 يلاوح كانهو

 .اهنم راتمألا تائم دعب ىلع نونكسي يتلا مهتويب

 لكشب ليئارسإ يف رقفلا طخ تحت مه نم ةبسن نإف ةيعامتجالا ةلاحلل ةبسنلابو  

 ددــع غلبو %42 مهنم نيينيطسلفلا ةبسن تناكو %17.6 يلاوح 2000 ماع تغلب ماع

 بــتكم بــسحو , ةلئاع 58.900 رقفلا تحت عقت يتلا ليئارسإ يف ةينيطسلفلا تالئاعلا

 ماــع تــغلب ليئارسإ يف ةينيطسلفلا ةلاطبلا ةبسن نأف 1999 ماعل يليئارسإلا ءاصحإلا

 لــمعلا ىوق يف كارتشالا ةبسن اميف %8.5 دوهيلا ىدل تغلب نيح يف 11.0% 1999

 يــف درــفلا لخد طسوتم ًاضيأ , دوهيلا ىدل %64 لباقم يف %41.6 نيينيطسلفلا ىدل

 غــلبي نيينيطــسلفلا نم ةمسن 60.000 يلاوح لمشت يتلا ةرصانلا لثم ةنيدم يف رهشلا

 ةرصانلا ( تيليع تريسن لثم ةيدوهي ةنيدم يف درفلا لخد طسوتم نإف لكيش 1834.53

 لثم ةنيدم يف امأ .لكيش 2464.9 يلاوح ةمسن 44.000 اهناكس ددع غلبت يتلاو ) ايلعلا

 لخدــلا طسوتم غلبي ةمسن 36.800 اهناكس ددع غلبي يتلاو ليلجلا يف ةيبرعلا محفلا مأ

 ةمــسن 27.900 اهناكس ددع غلبي يتلا ًادوهي روأ يف امنيب لكيش 1153 درفلل يرهشلا

 يــف تاــقورفلا كلت سكعنتو و لكيش 2659.05 يلاوح درفلا طسوتم غلبيف دوهيلا نم

 62.نيينيطسلفلاو دوهيلا نيب ةحصلاو ميلعتلا تاعاطق ىلع ةيداصتقالا عاضوألا

 
 2002 يليئارسإلا يزكرملا ءاصحإلا بتكم 62
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 نإــف يلاتلابو , قسن وأ ةينب وه لب دارفأل عمجت درجم سيل عمتجملاف ركذلا قبس امكو

 جتــنتو , ةــينطو ةــيوه رولبت ةكسامتم ةيعمتجم ةينب ءاقب طرش لصاوتلاو رارقتسالا

 ةعامجلا نيب ام طبارتلا رارمتساب الإ ىتأتي ال هرودب اذهو , ةينطولا ةفاقثلا ىلع ظفاحتو

 مهتيناــيك ساــسأ ضوــقي 1948 برع ةيكلم يف ةيقبتملا يضارألا عزن" , ضرألاو

 ىلإ مهقح فرصني اهدنع , امكح ةصوقنم مهتنطاوم لعجيو , ةلقتسملا ةيموقلا مهتيوهو

 اذه ىتحو " ةيناث ةجرد ينطاوم ىلإ مهليوحت يأ , ضرألا ةيكلمب قح نود ةماقإلا قح

 ةيقرــشلا سدقلا يينيطسلفل ةبسنلاب مويلا هظحالن ام وهو "طاقسإلا رطخب فوفحم قحلا

 .اهنم مهريجهتو مهتويب مده متي ثيح

 يدوهيلا عباطلا ضرفل ليئارسإل ةثيثحلا تالواحملا لخادلا ينيطسلف ةاناعم نم داز امو

 ةــلود اهنوك نم ليئارسإ همعزت امل اقيبطت ةاواسملاب قحلا بيغي يذلا رمألا ةلودلا ىلع

 تدــجوأ "48 ينيطــسلف عــمتجم عم اهلماعت يف دست قرف ةسايس نمضو .ةيطارقميد

 ةــيفئاطلاو ةــينيدلا ءاــسفيسفلا عم لماعتلا أدبم سيركت ىلإ فدهي ًاصاخ ًازرف ليئارسإ

 يملــسم لمشي اذهو برع ىلإ مهمسقت يهف , ةلصفنم تاعومجمك عمتجملا اذهل ةنوكملا

 تضرف دست قرف ةسايس راطإ يفو , سكرشو ودبو زوردو , ثلثملاو ليلجلا يحيسمو

 نــم مهرــيغ نود "ودــبلاو زوردــلا " ىلع ةيمازلإلا ةيركسعلا ةمدخلا نوناق ليئارسإ

 ةــتوافتم ةــيفئاطو ةينيد تايلقأ نع اذه ثيدحلا حبصيل , 48 ينيطسلف عمتجم تانوكم

 هذه فادهأو , ةيبرع ةينيطسلف ةيموق ةيلقأ نع سيلو , يليئارسإلا عمتجملا يف جامدنالا

 .63"48ينيطسلفل ةزيمتملا ةيموقلا ةيوهلاو ةينايكلا ةدحولا برض ةسايسلا

 , تالاــجملا ةــفاك يــف برعلاو دوهيلا نيب ام ةاواسملا مدع ةجيتن نم ناك  

 ةيبلغأ طسو نيينيطسلفلا شيع ىلإ ةفاضإ ءاصقإلاو لالذإلاو رهقلا ةسايس ىلإ ةفاضإلاب

 
 ناـسين1 يـبرعلا مالـعإلل تنرتنالا ةكبش , ينيطسلف ريرحتل ةيطارقميدلا ةهبجلل ماعلا نيمألا ةمتاوح فيان 63

2005 
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 ىــلع ةقوبــسم رــيغ تايدحت ضرفل كلذ لك ىدأ نأ , ًايفاقثو ًايعامتجا مهنع ةفلتخم

 ًاريثأت رثكأ ندملا ناكس ىلع تادجتسملا هذه عقو ناكو , لخادلا يف ينيطسلفلا عمتجملا

 ينيطــسلفلا عمتجملل ةيديلقتلا ميقلا ىلع ًايبسن تظفاح ةريخألا هذهف , ىرقلا ىلع وه امم

 دــيلاقتلاو تاداــعلاو ةــينيدلا تابسانملا ءايحإ نم ةيعامتجالا تاقالعلا ثيح نم ءاوس

 .ضرأ نم ىقبت امب طابترالا وأ و جاوزلاو

 ةداــيزل رــضخألا طــخلا برع ىلع سرامملا يموقلا رهقلا ىدأ لباقملا يف

 , مههاــجت ةــيربعلا ةــلودلل ةــيزييمتلا تاسايسلا دض يعامجلا لاضنلا ةيمهأب يعولا

 ةــينوناقلا مهتيعضو يه 48 برع قطانم يف نيينيطسلفلل ةيساسألا ةيلاكشإلا تحبصأو

 ضاــقنأ ىلع تماق ةلود ,..دوهيلا اهينطاوم قوقحب ىوس فرتعت ال ةلود يف نينطاومك

 يف ضقانتل ىدأ ةيعضولا يف ضقانتلا اذهو ةيعامجلا مهتاحومطل ضيقنلا لثمتو مهبعش

 يــف ةكراشملاو ةينويهصلا اهتينبو ةلودلا ضفر نيب ام مهلاعفأ دودرو نيينيطسلفلا ءادأ

 عــيمجل ةــلود راــطإ لــخاد ةاواسملاو ةيندملا قوقحلاب ةبلاطملا قلطنم نم اهناملرب

 . 64 هيلع وه امم ةيجاودزا رثكأو هوشم عقاو ضرف يذلا رمألا نينطاوملا

 تاــسسؤم يف لمعلاو ةيليئارسإلا ةيسنجلا لمحل ءالؤه رارطضا نم مغرلابو

 ماــع لكــشب اوقب مهنأ الإ , يليئارسإلا شيجلا يف مهضعب طارخنا لب ةينويهصلا ةلودلا

 لــب , ينيطسلفلا عمتجملل مهئامتنا ىلع نيظفاحمو ةينيطسلفلا ةينطولا مهتيوه ىلع ءانمأ

 .ةيربعلا ةلودلا لخاد ًاينيطسلف ًاعمتجم نولكشي اولازامو اوناك

 :ندرألاو ةيبرغلا ةفضلا يف ينيطسلفلا عمتجملا : ًايناث

 دــجاوت ةلغتسم ةيبرغلا ةفضلا مضي ندرألا قرش ةرامإ تماق 1948 ةبكن دعب 

 تحبــصأو ,ليئارــسإ عم ةندهلا تايقافتا عيقوت دعب ةيبرغلا ةفضلا يف يندرألا شيجلا
 

 4/8/2003 -553 ددعلا – ندمتملا راوحلا , تنرتنا عقوم , ناودع ناسيب 64
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 ةــيندرألا ةكلمملا مسا لمحت تحبصأ يتلا – ةيندرألا ةلودلا نم ًاءزج ةيبرغلا ةفضلا

 تــلتحا نيــح 1967 برــح ىتح عضولا اذه رمتساو اهتدايسل ةعضاخ 65-ةيمشاهلا

 لاز اــمو ناــك . نالوجلاو ءانيسو ةزغ عاطق ىلإ ةفاضإلاب ةيبرغلا ةفضلا ليئارسإ

 ةينيطسلفلا تاعمجتلا ةيقب نعو ليئارسإ يينيطسلف نع ًارياغم ًاعضو ندرألا يينيطسلفل

 مهجامدناو – ةزغ عاطق ءانبأ ءانثتساب – ةيندرألا ةيسنجلل مهلمح نم مغرلابف , ىرخألا

 ددــعل ةبــسنلاب ةيبلاغلا نولثمي مهنوك نأ الإ ،يندرألا عمتجملاو ةيندرألا ةلودلا نمض

 رــثكأ ًايراــضح ىوتسمو تاداعو ميق ندرألا ىلإ مهعم اولمح مهنوكو ندرألا ناكس

 ريثك هطبرت عمتجم يندرألا عمتجملا نأ ىلإ ةفاضإلاب , ندرألا يف ًادئاس ناك امم ًامدقت

 ةــيبلاغ ةــظفاحم ىــلع دعاس اذه لك , ينيطسلفلا عمتجملاب ةكرتشملا رصاوألا نم

 , ةــيعامتجالا مهتيــصوصخ ىلع ةيبرغلا ةفضلا يف ًاديدحتو ندرألا يف نيينيطسلفلا

 .1988 طابترالا كف دعب ةينطولا ةيصوصخلا هذه تسركتو

 لــحارمب اــهرورمو نييندرألاو نيينيطسلفلا نيب ام ةقالعلا ةيصوصخل ًارظن 

 نوؤــشل ةرئاد ةيندرألا ةموكحلا تأشنأ دقف 1970 ماع ثدح امك ًانايحأ عارصو رتوت

 ةــلتحملا ضرألا نوؤــش ةرازوــل ثيروك ةلقتسم ةيموكح ةسسؤم يهو نيينيطسلفلا

 نيتيــساسأ نيــتفيظو ةسسؤملا هذهل دنسأو ةيندرألا ةموكحلا تاسايس ذيفنت ىلع لمعتو

 :امهو

 يــف نيينيطسلفلا نيئجاللا ليغشتو ةثاغإل ةدحتملا مملا ةلاكو عم قيسنتلاو نواعتلا -1
 .اهمدقت يتلا تامدخلاب قلعتي اميف ندرألا لخاد اهلامعأ عيمج يف ىندألا قرشلا

 ةيراــشتسالا اهتنجل ةيوضع لالخ نم ةيلودلا ةلاكولا لمعل ةماعلا تاسايسلا مسر -2
 ةــيندرألا ةلودلا نم ةلواحم يفو .اورنالل ةقيضملاو ةحناملا ةلودلا رابك ىدتنمو

 
 فيرـشلا ءانبأ دحا هيلوتو نيطسلف نم ندرألا قرش ةقطنم عاطتقاب 1922 ماع ندرألا قرش ةرامإ تسسأت 65
 ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ىلع ةروثلا يف نييناطيربلا ةدعاسم ىلع هل ةأفاكم ديدجلا نايكلل ًاريمأ ةكم يلاو نيسح



 77 

 تامدخلا ءاملاو ءابرهكلا تامدخ رفوت اهنأف يندرألا عمتجملا يف نيينيطسلفلا جمدل
 , فتاهلاو يحصلا فرصلا تاكبش ريفوتو اهديبعتو قرطلا قشل ةفاضإ , ةيحصلا
 ةــلحرملاو ةــيوناثلا ةلحرملل ميلعتلا تامدخ ميدقتب ةيندرألا ةموكحلا تمهاس امكو
 اهيف ةيميلعتلا تامدخلا ميدقت رصتقي ثوغلا ةلاكو نأ ثيح نيئجاللا ءانبأل ةيعماجلا
 لــك يــف تأشنأ ًاضيأ .رشاعلا فصلاب يهتنت يتلاو ةيساسألا ةلحرملا ةياهن ىتح
 " مــسا اــهيلع قلطأ ميخملا يف تامدخلا نيسحت ىلع فارشإلل ةيلحم ةنجل ميخم
 نوؤــش ةرــئاد لــبق نــم اهئاضعأو اهسيئر نييعت متيو , " ميخملا نيسحت ةنجل
 .ندرألا يف تاميخملا عيزوتو ددع ىلع مداق لصف يف قرطتنس–ةينيطسلفلا

 :ةزغ عاطق يف ينيطسلفلا عمتجملا :ًاثلاث

 ةينيطسلفلا ةيوهلا لمح هنأب ينيطسلفلا عمجتلا نكامأ ةيقب نع ةزغ عاطق زيمت 
 عاــطقلا عضو مت 48 برح دعبف , ىرخأ ةلود ةدايس وأ ةيوه نم ديدهتل ضرعت نود
 , رــصمب ًايدايس وأ ًايرادإ عاطقلا قحلُي نأ نود يرصم يركسع مكاح فارشإ تحت
 نأ اــمك , رــبكا ةيرحب يسايسلا كرحتلا نم عاطقلا يف نيينيطسلفلا نكم عضولا اذه
 هيوشت يأ نود هديلاقتو هتاداعو هتيصوصخ ىلع ظفاح عاطقلا يف ينيطسلفلا عمتجملا
 .ديدهت وأ

 :تاتشلا يف ينيطسلفلا عمتجملا : ًاعبار

 ىــلع نيبرــتغملا وأ تاتــشلا عــمتجم حلطصم قالطإ ةقد مدع نم مغرلاب 
 فلتخم عضولا ةينيطسلفلا ةلاحلا يف هنأ الإ 66مهنطو جراخ نوشيعي نيذلا نيينيطسلفلا
 رــجهملا يف نيينيطسلفلا نأ امك  ةيرسقو ةيعامج تناك ةينيطسلفلا ةرجهلا نأ ثيح ,
 امك ,ةليصألا ةينيطسلفلا مهتايح ةقيرطو طمن  اهيف اوسرام ) تاميخم( تاعمجت اولكش

 
 ضـحمب نورجاهي ءالؤه , نيبرتغملا وأ ةيلاجلا ءانبأ مهسأ مهدلب جراخ نوشيعي ةلود يأ ينطاوم ىلع قلطي 66
 .نويسايسلا نوئجاللا وهو ةيرسق مهتبرغ نوكت ةلقو و   شيعلا لضفألا ةايحلا وأ لمعلا نع ًاثحب ًابلاغ مهتدارإ
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 يــف لاــحلا وه امك , فالآلا تائمب نوينيطسلفلا شيعي ةيبرعلا نادلبلا ضعب يف هنأ
  67.ةبرغلا دالب يف شيعي ًابيرقت ينيطسلفلا بعشلا فصنو , ايروسو نانبلو ندرألا

 :تاميخملا يف ينيطسلفلا عمتجملا :ًاسماخ

 اــهفرعت مــل اــمك , تاــميخملا ةرهاظ 48 لبق ينيطسلفلا بعشلا فرعي مل 
 ةبكنلا دعب ةينيطسلفلا ةلاحلا يف امأ , ةدودحم تارتفلو اهنم ضعبلا الإ ىرخأ تاعمتجم
 هذــه عزوتتو .مويلا ىتحو 1948 ماع ذنم تاميخملا يف نيينيطسلفلا نييالم شاع دقف
 .نانبلو ايروسو ةزغو ةفضلاو ندرألا نيب ام تاميخملا

 ةــنيدم الو ةــيرق سيــل ميخملاف  ينيطسلفلا عمتجملا نم ةصاخ ةلاح ميخملا ربتعيو
 , ءالؤــه لــك نم طيلخ مه لب , اودب الو نييرضح الو نيحالف اوسيل هناكس يلاتلابو
 لــك سكعت ءاسفيسف ميخملا لعجي امم  ةنيدملا نباو ةيرقلا نبا ميخملا يف شيعي ثيح
 لوــصألا يــفو ساــبللا يــفو تاــجهللا يــف ددعت نم , يعامتجالا فيطلا لاكشأ
 68.ةيعامتجالا
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 ثلاثلا لصفلا

   ةيوهلا ةلأسمو ينيطسلفلا عمتجملا

 

 مــهأ يــه ةيوهلا نأب لوقلا نكمي لب ,تاعمتجملا ةيقب نع هزيمت ةيوه نود عمتجم ال

 يهو ضعبب مهضعب عمتجملا دارفأ طبري يذلا ءارغلا وأ ءايميكلا يهف عمتجملا تانوكم

 ةينطو ةيوه نودبف،ةينطولا حورلل هجوملاو مهتشيعم طمنو مهتيصوصخ نع ربعت يتلا

 بعــشلا نأ نم مغرلاب.هلوح نوعمتجي فده الو اهنيب طبار ال عومجل عمتجملا لوحتي

 بعــشلا ةيصوصخ نأ الإ، هنيدب هتبورعب رختفي يلاتلابو ملسم يبرع بعش ينيطسلفلا

 دوــجولا هلكــشي يذلا يدوجولا ديدهتلا اصوصخو اهيلإ ةراشإلا قبس يتلا ينيطسلفلا

 تايوهلا نع اهزيمت ةيصوصخ ةينيطسلفلا ةينطولا ةيوهلل لعجي نيطسلف يف ينويهصلا

   .ىرخألا
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 اــهتاريبعتو ةينيطــسلفلا ةــينطولا ةــيوهلا روهظ تاسبالمل يعوضوملا ليلحتلا نإ  

 ةينيطسلفلا ةينطولا ةيوهلا نأ دكؤيس ةينيطسلفلا ةيرطقلا وأ ةينطولا ةيصخشلاك ىرخألا

 كــسمت نإــف يلاــتلابو ,هدوجو تارربمل ًايفنو ينويهصلا نايكلل ضيقنلا لكشت يتلا

 رــبتعي ال ىرــخألا تايوهلا قوف اهنأش ءالعإو ةينطولا مهتفاقثو مهتيوهب نيينيطسلفلا

   .اهل اززعم لب – ةبورعلاو مالسإلا– ىرخألا تايوهلل ايفن وأ اضقانت

 

 

 

 لوألا ثحبملا

 عمتجملاو ةيوهلا مزالت

 

 Identity ةيوهلا موهفم يف :لوألا بلطملا

 يفــسلفلا ىنعملاــف ,)وهلا( نم ةيوهلا ةملك ىمادقلا برعلا نومجرتملا قتشأ 

 هــتينيعو ءيشلا ةيوه " كلذ يف يبارافلا لوقيو , هسفن وه ءيشلا نوكي ام وه ةيوهلل

 ىــلإ ةراــشإ وه هنإ انلوقو , دحاو لك , هل درفنملا هدوجوو هتيصوصخو هصيخشتو

 هــيلع دكؤي ام اذهو ." كارتشا هيف عقي ال يذلا هل درفنملا هدوجوو هتيصوصخو هتيوه
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 يبرعلا يفسلفلا ركفلا يف ةيوهلا ىنعم نأب لوقلاب يرباجلا دباع دمحم يبرغملا ركفملا

 .69"هريغ نع ًازيمتم ًادرفنم ًادوجو هفصوب وه ءيشلا هب ام ىلع لديل رقتسا دق"

 يــف الإ يــبرعلا موــهفملا نع ةيبنجألا سيماوقلا يف ةيوهلا موهفم فلتخي ال 

 نأ ىــنعمب , رــخألا ريغ وه يذلا انألا فيدر ةيوهلاف , ةفاقثلاب طبتري يذلا ىوتحملا

 يراضحلاو يفاقثلا اهفيرعت وأ اهتالمتشم نكلو ريغتي مل ةيوهلل يجولومتسبالا فيرعتلا

 ثــحبي يذلا ملعلا بسح ةددعتم تافيرعت ةيوهللف اذكهو .تاريغت هيلع تأرط يذلا وه

 يــف اــهفيرعت ىلع انه رصتقنسو , عامتجالا ملع وأ ةسانإلا ملع وأ سفنلا ملع : اهيف

 .يسايسلا عامتجالا ملعو ةسايسلا ملع لاجم

 درــفلل نــكمي يتلا صئاصخلا ةعومجم يه ةيوهلا نأب تافيرعتلا بلغأ قفتت 

 يــتلاو اــهيلإ يمتني يتلا ةيعامتجالا ةعامجلاب هتقالع يف هسفن فرعُي نأ اهقيرط نع

 ال ةيعمجلا تازيمملا وأ صئاصخلا هذه .ىرخألا تاعامجلل نيمتنملا دارفألا نع هزيمت

 ةــعامجلا عــبطتو اهرصانع عمجتت لب , ام ةيخيرات ةظحل يف رارقب وأ ةفدص نوكتت

 اــهتايح عباــطو )ةفاقثلا( يعادبإلا اهثارت لالخ نم ةعامجلا خيرات رادم ىلع اهعباطب

 دــيلاقتلاو تاداــعلاو زوــمرلا : لثم ةعئاش ةيجراخ تاريبعتو , ) يعامتجالا عقاولا(

 لظتو ةعامجلا لخاد ةثارولاب لقتنت يتلا كلت يه ةيوهلا تانوكم مهأ.ةغللا وأ ةجهللاو

 نأ ةهادبو 70.يفاقثلا ثارتلاو ميقلاو ريطاسألا : لثم مهنيب اهتيويحو اهدوجوب ةظفتحم

 ةــيخيراتلا اهضرأ ىلع شيعت ةعامجلا تناك ءاوس ةعامجلا وأ صخشلاب طبترت ةيوهلا

 يعوــلاو ةــعامجلل ءاــمتنالا رصنع رفوت بجي نكلو , تاتشلا ضرأ يف ةعزوم وأ

 .ةيوهلاب

 
 , يبرعلا ءامنإلا دهعم , ) ةدايز نعم :ريرحتلا سيئر ( ةيبرعلا ةيفسلفلا ةعوسوملا يف , يرباجلا دباع دمحم 69
 821ص , لوألا دلجملا 1986 , توريب

 7:ص ,تيوكلا ,224 ددعلا ,ةفرعملا ملاع ةسلس ,ليئارسإ يف ةيوهلا ةيلاكشإ ,يماشلا داشر 70
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 هذــهف , ةعامجلا ةيوهو درفلا ةيوه نيب ام يوق طابترا كانه قبس امم ًاقالطنا 

 ةــيوهو , ةعامجلا ةيوه ىلع رثؤت درفلا ةيوهف , ةيوهلا سفن مهل دارفأل عمج ةريخألا

 يــف ًاكــسامتو ةوق رثكأ نيفرطلا دنع ةيوهلا نوكتو , درفلا ةيوه ىلع رثؤت ةعامجلا

 لاحلا ةعيبطبو ةيعامتجالا ةئيبلا سفن نافرطلا رطاشت ام اذإو يجراخلا ديدهتلا تالاح

 ةيــسفنلا ناــسنإلا ةــيتاذ نع قداصلا ريبعتلا " لكشت درفلا دنع ةيوهلا .ضرألا سفن

 لالــخ نــم نوكتت يهو ،هطيحم سفن يف نيرخآ نم هادع امع هزيمت يتلا , ةلقتسملا

 هــيف نورثؤــي نــمو , درــفلل ةيصخشلا تاملسملا نيب جزمو قباطتو دحوت تايلمع

 ةــيوهلاب ةــيدرفلا ةــيوهلا طــبر ةيلمعب ةيعامتجالا ةئشنتلا موقت مث 71ًايسفنو ًايعامتجا

 ةــينب قــيقحت ىلإ ةفاضإلاب , درفلا لخاد ةعامجلل ءامتنالاب روعشلا زيزعتو ةيعامجلا

 يعاــمتجالاو يسايسلا جذومنلا عم هفيكتو ريخألا اذه لوبق اهتفيظو درفلا لخادب ةعفاد

 .عمتجملا يف دئاسلا يداصتقالاو

 ةــيعامتجا وأ ةيسايس تاكرح ىلإ لوحتت نيح عمتجملا يف ةيوهلا وحن ةعزنلا ىوقتت 

 ديدهت ةهجاوم يف وأ اهعم ةضراعتم ةيلحم تايوه نم ديدهت ةهجاوم يف امإ ةيجاجتحا

 تاــقالعلا قايــس يــف ةــفاقثك ددحتت ةيوهلا نأ امك72 ةيجراخ تافاقث وأ تايوه نم

 ًالثــم موــيلا هسملت ام اذهو .73 اهدقعتب يعولاو ةيملاعلا لئاسملا كاردإ نيح ةيناسنإلا

 اهزيامتو ةيوهلا نيوكت نكلو .تاراضحلا عارص وأ ةيفاقثلا ةملوعلا رطخب ىمسي اميف

 ةينثإلا ةعامجلا نأ R.stavenhagen دكؤي ثيح , ليوط نمز ىلإ جاتحي – اهجاتنإ –

 
 .304ص ةرهاقلا ، 1991 , 1ط , يسايسلا باهرإلا ةيجولوكيس , لضاف ليلخ 71
 1ط,1995: يبرعلا يجيتارتسالا ريرقتلا , رايهنالاو ةمزألا نيب يبرعلا يسايسلا ماظنلا, نيساي ديسلا 72
 .270:ص , 2ص , 1991 , ءاضيبلا , نويعلا تاروشنم , ىلوألا ةيراضحلا برحلا , ةرجنملا يدهملا 73
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 ملاــعملا نمــض نــمو .74 ةايحلا ةقيرط وأ ضرألا لجأ نم مواقتو خيراتلل ًاجاتن دعت

 ةلالسلاو قرعلاو نيدلاو ةيفاقثلا تايصوصخلا ( ركذن ةيقرعلا ةيوهلا وأ ةينثإلل ةددحملا

 يناعم لكشت ةيوهلل تاينبو ةيفاقث تاينب اهلك هذهو )....ايجولويبلاو ةيموقلاو داصتقالاو

 .75 ءامتنالل ةكرتشم

 ةرــيخألا هذــهف , ةيقرعلا ةيوهلا عم ةيوهلل ماعلا موهفملا لخادتي تالاحلا نم ريثك يف

 هذه لك وأ , يموقلا لصألا يف وأ ةغللا , نيدلا , ةيقرع وأ ةينامسج صئاصخب زيمتت

 ةــيقرعلا ىرــخألا ةعامجلا فرعي ةيعامتجالا مولعلا سوماق نأ الإ , ةعمتجم ءايشألا

 يــف ىرخألا تاعامجلا نع فلتخت ةعامج يأ ىلع نايحألا بلاغ يف قلطي ( لوقلاب

 ال ةيوهب ام ةعامج زيمت نأ ىلع ديكأتلا بجي ًاضيأ .) اهتايح تاداع نم ددع وأ ةدحاو

 ةيرــصنعلا ميهاــفملا زواجت دعب ًاصوصخو ءيش لك يف ةعامجلا دارفأ قباطت ينعي

 ةدــحولا ساــمتلا ننإ.ةيدعتلا ىلع دكؤت يتلا ةيطارقميدلا ميق راشتناو ةيموقلاو ةيوهلل

 دوــمجلاو رجحتلا ةيصاخل سامتلاو دوجولا تاومل سامتلا وه ادبأ لثامتلاو سناجتلاو

 فالتــخالا عم ةيوهلا قباطت يه قحلا ةيوهلا .ةيطارقميدلا رهوج عم ضقانتت يلاتلابو

  76.لجيه لوقي امك

 يداــب دنارترب اهيلع قلطي ةرهاظك ثلاثلا ملاعلا يف ةيوهلا ةمزأ مهافتت مويلاو 

 بــناج نــمف , يرهاــظ ضقاــنت نم ولخت ال ةلاح مويلا دهشي ملاعلاف , )ملاعلا ةننثأ(

 اــهنأ دــقتعُي تــناك تايوه قثبنت ىرخأ ةهج نمو , ةعزعزلل ةيوهلا تباوث ضرعتت

 
74 dolfo Stave Hagen, Ethic conflicts and the nation state (London. Macmillan Press Ro

Ltd (1996.in. Human Rights quarterly. Vo.19. N4.(November 1997)(the jons Hopkins 
university press)p.8654 

  1ط, سوطرط ميلح ةمجرت , ةيقيرفإلا ةلودلا ايجولويسيس يف : نوطبلا ءلم ةسايس , راياب اوسنارف ناج 75
 رادـلا , رـشنلل لاـقبوت راد , اقيزيفاتيملا ةزواجم : رصاعملا يفسلفلا ركفلا سسأ , هللا دبع نب مالسلا دبع 76
 94:ص,1991 ءاضيبلا
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 ةــيوهلا يــف تدــجو ةفيعضو ةريقف تاعمتجم يف ًاصوصخو ةنماك تناك وأ تشالت

 دــعب اهراثدــنا نود لوحيو اهتنونيك اهل ظفحي يذلا ريخألا رادجلا ةينيدلا وأ ةيقرعلا

 , هــتنونيكو هــتيتاذو ةــينيقي نم ناسنإلا جارخإ ىرجي " مويلا .تايجولويديألا رايهنا

 تاودأ ىدــحإ تبلقنا.77" تايصوصخلا لك هيف بوذت يذلا ةينوكلا رصع ىلإ هطبرو

 ةــينيدلاو ةينثإلا تاعومجملا , ةريخألا هذه تعجش ثيح , اهراسم ىلع ادض ةملوعلا

 اراعــش لكشي ةيموقلا ةيوهلا باطخ حبصأ امك .ةيطارقميدلا ةءابع سبل ىلع ةيموقلاو

 اــهنكلو نيناوقب غاصت ال ةيوهلا .ةشمهملا ةيعامتجالا تاعامجلا هب يمتحت ايجولويديإ

 مهريكفتو سانلا كولس يفو نيناوقلا حور يف نمكتو رشبلا ةايح يف لغلغتت ءابرهكلاك

  .مهرعاشمو

 ةــملوعلا نم ىتأتي مويلا ملاع يف ةيفاقثلا تايوهلل سيئرلا ديدهتلا نأ ورغ ال 

 يــتلا – ةيحيــسملا ةيبرغلا ةفاقثلا – رخآلل ةيفاقثلا ةيوهلا نع ريبعت يه يتلا ةيفاقثلا

 يف ةفيعضلا تاعمتجملل ةيفاقثلا تايوهلا حبصت ثيحب ريثأتلاو ةوقلا رصانع ىلع رفوتت

 ليدب يفاقث جذومن ميدقت اهرودقمب سيلف , ةملوعلا ةوق تغلب امهمو هنأ الإ , رطخ ةلاح

 نود ةــلوليحلا وأ اهاوتحم نم ةيفاقثلا تايوهلا غارفإو ةيلحملا تافاقثلا شيمهت عيطتسي

 مادــص( هــباتك يــف نوــتغنتنه وهو اهلهأ نم دهاش هيلع دكأ ام اذهو اهنيب مداصتلا

 نوــفلتخم مهتعيبطب رشبلا نأل لاحملا نم عون وه ةيملاع ةفاقث لكشتف , )تاراضحلا

 الف ,ةكرتشم ةيوه نمض ملاعلا دجوت نأ ةيرشبلا خيرات يف ثدحي ملو كلذك مهقلخ هللاو

 حجنت دق .كلذ يف تحجن اهتوقب تايروطاربمإلا الو كلذ يف تحجن ةيوامسلا تانايدلا

 ةاــيح نــم ةــيداملا بناوجلاب طبترت اهنأل ةيتامولعملا وأ ةيملعلاو ةيداصتقالا ةملوعلا

 ةدــيقعو ةــغل نم , ةيونعملا بناوجلاب يأ ةفاقثلاو ةيوهلاب قلعتملا دعبلا نأ الإ،رشبلا

 
 165:ص ,53 ددع , يبرعلا ركفلا ةلجم ؟ ةيوهلا راجفنا يه له ةملوعلا , ملاعلا دومحم ميهاربإ 77
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 لودــلا دوجول ةمزالم ةيوهلا ةلاسم ىقبتس يلاتلابو دحوتلل ةلباق ريغ يراضح ثارتو

 .تاعمتجملاو

 نــمف ،انريغ نع انزيمي ارمأ اهلخادتو تايوهلا ددعت ربتعي ةيبرعلا انتايح يفو 

 ةــيبزحلا ةــيبرتلا تــلمعو .ةيممأ ىلإ ةيمالسإ ىلإ ةيموق ىلإ ةيرطق وأ ةينطو ةيوه

 ايجولوديالا تبلغ ثيح , ةيفاقثلا ةيوهلا هوشت ىلع ةيدئاقعلا بازحألل ةيسايسلا ةيفاقثلاو

 تغلأ ةيموقلاو , ةيموقلاو ةينطولا تغلأ ةيممألاف , ةينطولا ةفاقثلاو ةينطولا ةيوهلا ىلع

 ةــمزأ نإ .ينطوــلا ديــشنلاو ينطولا ملعلا ىتح ءيش لك تغلأ ةيومالسإلاو ةينطولا

 امهالكو ةيوهلا ةمزأب ةطبترم ةلودلا ةمزأو ةلودلا ةمزأب ةطبترم انتاعمتجم يف ةيوهلا

 ةــيبرعلا ةــيوهلا نأــف قبس ام ىلإ ةفاضإلاب ؟ نحن نم لاؤسلا حرط ةيعرش ارربي

 ضرألا سيدــقت نــم مــهأ زومرلاو صاخشألا سيدقتف ,صاخشألاب ةعبشم ةيمالسإلا

 وأ تازــجنم خيراــت سيلو ءامعز صاخشأ خيرات وه انتفاقثو انتيوه خيرات ,نطولاو

 .نطوو ةلود خيرات

 

 :ينيطسلفلا عمتجملا رارمتساو دوجو نامض ةيوهلا :يناثلا بلطملا

 ىــلع رــشؤم امنإ ءامتنالاو ةيوهلا عوضوم ىضم موي يأ نم رثكأو مويلا راثي نأف

 ىــلع ظافحللو دوجولا تابثإل عارص ةلاح مويلا شيعت تافاقثلا , قلقلا نم ةلاح دوجو

 لاــح اذــه ناك اذإ .ًارسق ملوعتي ملاع لظ يف , ءامتنالاو ةيوهلا ىلع , تايصوصخلا

 يتلا ةينيطسلفلا ةينطولا ةيوهلاك ةيوهب فيكف ةرقتسملاو ةلقتسملا تاعمتجملا يف ةيوهلا

 ةــيوهلل يــفن ةلاح لكشي يذل ينويهصلا ودعلا نم : رداصملا ددعتم ديدهتل ضرعتت

 كراــشتن يتلا وأ ةقيدصلا تايوهلا نم لقأ ةجردبو , ةيفاقثلا ةملوعلا نمو , ةينيطسلفلا
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 ,ةيناسنإلا ةيممألاو مالسإلاو ةيبرعلا ةيموقلاك , ةكرتشملا ميقلاو زومرلا ضعب يف اهعم

 .تاتشلاو ةبرغلا رطخ نع كيهان اذه

 فوــخلاو ةريحلا نم ةلاح يف اهلمكأب ةعامج دجوت امدنع هنأ فورعملا نمو 

 رــطخ كانه نأو فوخلا اذهل تاببسم كانه نأ ىلع ليلد اذهف , ةيوهلا عوضوم هاجت

 ًاودــع هجاوت يتلا ةينيطسلفلا ةيوهلا يه ةيوهلا تناك اذإ كلاب امف , ةيوهلا ىلع يقيقح

 .ةينيطسلفلا ةيوهلاو ينيطسلفلا دوجولا عم ضقانتو يفن ةلاح لثمي هنأ يفخي ال

 تاــيوه نيب عزانت وأ ةيوه ةمزأ شيعت ةيبرعلا بوعشلا نم ًاريثك نأ كش ال 

 مهيدــل ةمزألا هذه نأ الإ , يناملعلاو يمالسإلاو يموقلاو يرطقلا نيب ام ًاصوصخو

 ةيبرعلا بوعشلا ةيقب نع فلتخن نحن , دوجو ةمزأ اهنوك نم رثكأ ةيجولويديإو ةيركف

 ةيرطقلا هتيوه نع يلخت نإ , خلا , يبرغملا وأ يروسلا وأ يرصملاف , ةيوهلل ةبسنلاب

 هتيوه نع يلخت نإ ينيطسلفلا امأ , ةيخيراتلا هضرأ ىلع شيعي ًايبرع وأ ًاملسم ىقبي

 هــعمطل هــتيوه بــييغت دــيري هودــع نأل اــضيأ ضرألا عيضت  هتيوه تنهو وأ

 نأــف , ىرخأ ةيوه يأ نم رثكأ ضرألاب ةطبترم ةينيطسلفلا ةينطولا ةيوهلا،ضرألاب

 .نطولا عيضيو ضرألا عيضت تباغ وأ ةيوهلا تفعض

 انبلاط نإو , ةيوهلا ةلأسم انحرط نإ , ريصقت وأ بنذ ةدقع انكلمتت ال نأ بجي انه نم

 تاــيوهلاو ةينيطسلفلا ةينطولا ةيوهلا نيب ام تايولوألا ةغايص ةداعإ وأ كابتشالا كفب

 نأش انيلعأ نإف ,ريذاحم نآلا ةيوهلا نع ثيدحلل نأ فرتعنو .اهعم ةعطاقتملا ىرخألا

 نأ دــيري يذــلا ودــعلا مدخي نمك نوكن مالسإلاو ةيموقلا باسح ىلع ةينطولا ةيوهلا

 نأو ،نيينيطــسلفلاب دارفنالا نم نكمتيل يمالسإلا يبرعلا اهطيحمو نيطسلف نيب لصفي

 يموقلا دعبلاف .اهراسم نع  ةيضقلا فرحي اذهف ةموزأم داعبأ ةحلصمل انتيوه انلهاجت

 مسحلاو , 1967 ماع اهتيقب عاضأو 1948 ماع نيطسلف يثلث عاضأ يذلا وه يمسرلا
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 دــعبلا ىــلع انمامتها ةرئاد انرصح نأف , ًاضيأ رطاخم نيدلا ثيح نم ةيوهلا ةلأسمب

 رــسخنو أــطخ ةقيرطب نيدلا فظوت ةينيد تاعامج معدي نمك نوكن لقعت نود ينيدلا

 انتاكرح جرديل ملاعلا عفد يذلا وه نيملسملا ضعب فرطتف , يملاعلا ماعلا يأرلا كلذب

 ةملسملا بوعشلا معد رسخن ينيدلا دعبلا انلهاجت نإ نكلو , باهرإلا ةمئاق يف ةيداهجلا

 .ًايلوصأ دم يحيسملا ملاعلاو ليئارسإ دهشت تقو يف , ًايفطاعو ًادودحم ًامعد ناك ولو

 وأ ةيجولويديإلا هذهل اهتيعبتو هتيوه ءاوضناب لبقي ينيطسلفلا بعشلاو تاونسل 

 ةراــت ةيممألا مسابو ىرخأ مالسإلا مسابو ةرات ةبورعلا مساب كاذ وأ ماظنلا اذهلو كلت

 يموــقلا لخادــتللو ةينيطــسلفلا تاــميظنتلا ددــعتل ًارذع دجن نحنو تاونسل , ةثلاث

 , كــلت وأ ةــيجولويديإلا هذه راصتناب ةدعاو لامآلا تناك نيح , يممألاو يمالسإلاو

 دــعبو نيطــسلف ةيضق نضتحت اهنأ معزت تناك يتلا تايجولويديإلا رايهنا دعب نكلو

 .تاذلا لجأ نمو تاذلا عم ةفقو ىلإ رمألا جاتحي ءافلحلا تاركسعم وأ ركسعم طوقس

 نييمالــسإلاو مالسإلاب ًارفك سيلو , نيقداصلا نييموقلاب الو ةيموقلاب ال ارفك اذه سيل

 , نورــخآلا اهنع ىلخت اذإ اهنع ىلختن نلو نيطسلفب رفكن نل نيينيطسلفك ًاضيأ اننكلو

 .ةزيمتمو ةصاخ ةيوه نود هدوجول ىنعم الو ةمارك ال نأل

 عفاودــلل مهفتلا لماك عمو , ةينيطسلفلا ةيدئاقعلا تاميظنتلل انمارتحا لماك عمو 

 نإــف , كاذ وأ ماظنلا اذهب قاحتلالا وأ , كلت وأ ةيجولويديإلا هذه ينبتل مهب تذح يتلا

 ةينيطسلفلا ةينطولا ةيوهلاب كسمتلا عيمجلا ىلع متحت مويلا ةيضقلا اهب رمت يتلا ةلحرملا

 ال نأو , كرــفظ لــثم كدلج كح ام مويلا هنا فارتعالاو , ىضم تقو يأ نم رثكأ

 جماــنرب ىلع قافتالا بلطتي اذهو .ةينيطسلفلا ةيوهلاو نيطسلف ربع الإ نيطسلفل لخدم

 جماــنرب , ةيجولويديألا تايساسحلاو ةيجراخلا تاطوغضلا نم ررحتم روتسدو ينطو

 ءاــنب ةداــعإل نطولا نيطسلفو ضرألا نيطسلف نم هذاقنإ نكمي ام ذاقنإ هراعش نوكي

 اذــه بجعي ال دق .ةيخيراتلا نيطسلف ضرأ نم هذاقنإ نكمي ام ىلع ةينيطسلفلا ةلودلا



 88 

 نأ ءالؤــه ىــلع نكلو , نيملسملاو برعلا ءاقشألا نم نييومالسإلاو نييموقلا لوقلا

 يــف مــهو , ىرــبك تاراعش نيعفارو نيضرحم وأ نيدقتنم , نورظنُي مهنأ اوفرعي

 قرــتفم يــفف نوينيطسلفلا نحن امأ , مهبوعش طسوو مهضرأ ىلعو ةيرطقلا مهناطوأ

 .نوكن ال وأ نوكن نأ امإ , قرط

 ةينيطــسلفلا ةينطولا ةيوهلا ةيار زازتعابو ًايلاع عفري نأ ينيطسلفلا ىلع مويلا 

 ةــيبرعلا ةــمألل ىــطعأ ينيطــسلفلا ،يقالخأ وأ يجولويديأ ريمض بينأت ةدقع نود

 نييمالسإلاو نييروثلاو نيموقلا تاراعش نم راعش رخآ ىتح نهارو ريثكلا ةيمالسإلاو

 ًادــيدج ًاــيممأ وأ ًايمالسإ وأ ًايموق اميعز رظتنيو سلجي نأ ينيطسلفلل نكمي ال مويلا ,

 , اــهتوبك نم ةمألا ضهنت نأ لمأ , لبقتسملاب لمألل ادقف سيل , هبابلج تحت لضانيل

 ةيوهلا ىلع ًاظافحو مالسإلاو ةبورعلا ءايعدأل اضفر نكلو مالسإلاو ةبورعلاب ًارفك الو

  .راثدنالا نم اهل ةنايصو ةينطولا

 نأ ســملي , ينيطسلفلا بعشلا دض اهبرح يف ةيليئارسإلا ةسايسلل عباتملا نإ 

 ةيفاقث ةيسايس ةهبجو ضرألا لالتحال ةيركسع ةهبج : نيتهبج ىلع لمعت ةسايسلا هذه

 ًابعش ينيطسلفلا بعشلا حبصيل , ةيضقلا خيرات هيوشتو ينيطسلفلا ناسنإلا ةركاذ مزهل

 يــف هقح طقسي بعش نع ةينطولا ةيوهلا يفتنت امدنعو , ةيوه الب يلاتلابو خيرات الب

 , ةــلودلاو ةــيوهلا نيب ام دحوت ةقالع كانه يلاتلابو ةايحلاب هقح دقفي لب ةلقتسم ةلود

 .لاوزلاب ةددهم ةينيطسلفلا انتيوه حبصت نيطسلف مسا لمحت ةلود نودبو

 دوــصقملا اــم وــه لاؤسلاف , اهنأش ءالعإو ةيوهلا ةيمهأ ىلع دكؤن انك نإ 

 لهو , ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةيوهلل ًارياغم ًائيش نوكت هنأ نكمي لهو ؟ ةينيطسلفلا ةيوهلاب

 ؟ ةلحرملا هذه يف ةيضقلا مدخي ةيروتسد صوصنب اهرصح
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 ةعيطقلا ينعي ال ةينيطسلف ةيوه نع ثيدحلا نإ لوقلا نكمي قبس ام لالخ نم 

 ركفلاو نيدلا يف – ينيطسلفلا بعشلا – ةعامجلا دارفأ قباطت الو ىرخألا تايوهلا عم

 يــف ةيددعت اهنكلو يطارقميدلا يراضحلا موهفملاب ةيوهلا نم ءزج ةيددعتلاف , قرعلاو

 اذــه ىــلعو شياــعتلاو باعيتسالا ىلع لب ءاصقإلا ىلع موقت ال ةيوه،ةدحولا راطإ

 راــطإ يــف ةينطولا ةيوهلا بيغت نأ ال ةيوهلا نم اءزج نوكي نأ نيدلل نكمي ساسألا

 ةيوهلا نم اءزج نوكت نأ ةبورعلل نكميو , ةينيد ةيجولويديإ ةحلصمل حصألاب وأ نيدلا

 ةيموق ةيجولويديأ حصألاب وأ ةبورعلا راطإ يف ةينطولا ةيوهلا بيغت نأ ال , ةينيطسلفلا

 يــف ةيسايسلا انبراجت لالخ نم حضتأ دقف .ةيرطق تايوه ةمدخل وأ اهحلاصمل اهفظوت

 ىــلإ لآ ةيومالــسإ وأ ةيممأ وأ ةيموق تايوه تايار تحت انءاوضنا نأ ةقباسلا دوقعلا

 يتلا تايجولويديألل الو ةينيطسلفلا ةيضقلل ال ةنيمأ نكت مل تادايقو ةمظنأل ةتيقم ةيعبت

  .اهيلإ باستنالا نومعزي

 ةــيوهلل يــطعي ال اذهف , ةينيطسلفلا ةيوهلا نم ًاءزج ةيموقلاو نيدلا ناك نإ 
 ةينيطــسلفلا ةيوهلا , ةيبرع لود ةدع نيب كرتشم مساق اهنأل ةيصوصخ ةيأ ةينيطسلفلا
 هرعاــشمو هــتاناعمو هــسابلو هتجهلو هديلاقت , ينيطسلفلا بعشلا ةركاذ:قبس ام يه
 نإ اــهقلخو ةــبيغم تناك نإ اهراضحتسا بجي ىرخأ زومرو , ةكرتشملا هسيساحأو
 فالتخالا سيل رخآلا نع ًافلتخم نوكت نأ هانعم ًاينيطسلف نوكت نأ ،ةدوجوم ريغ تناك
 ةينيطــسلف ةــلودب الإ نوكي نل اذهو , رخآلا اذه ناك ايأ , زيمتلا فالتخا لب ضيقنلا
 .ةلقتسم

 

 

 يناثلا ثحبملا

 تايوهلا لخادتو ينيطسلفلا عمتجملا
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 :ةينيطسلفلا ةيسايسلا ةيوهلا روذج :لوألا بلطملا

 ةيرسق ةيرطق اهنأب ةيبرعلا تايرطقلا نم اهريغ نع ةينيطسلفلا ةيرطقلا زيمتت 

 نأ تدارأ ةــيميلقإ راــكفأو حلاصمل رامتخا نع ًاريبعت وأ يتاذ رايتخا تأت مل ةيلاضن

 عارــصلا لالخ نمو ةكرعملا ضرا يف تدلو ةيرطق اهنأ امك , ًانلع اهسفن نع ربعت

 ىلإ فداهلا ينويهصلا عورشملا ىلع لعف درك تءاج ةيرطق اهنأو , ودعلا عم يمادلا

 ىلع , نيطسلف ضرأ ىلع يدوهي نايك ةماقإو , ةيبرعلا ةمألا بلق نم نيطسلف ثاثتجا

 .نيطسلف يف يخيراتلا قحلا بحاص ينيطسلفلا بعشلا دوجو راكنإو يفن باسح

 " ضرأ الب بعش الب ضرأ" ةلوقم ةيلايربمإ ةموعدملا ةينويهصلا تجور دقل 

 ةقيقحلا ىلع ًاخراص ًاينجت لثمت يتلا ةلوقملا هذهب هتطلغو يملاعلا ماعلا يأرلا تعدخ ,

 لك بسح هنأو ينيطسلفلا بعشلا ًايخيرات اهتظقي نيطسلف ضرأ نأ لهأتت اهنأل عقاولاو

 اــهنأب ءاعدإلاب نيطسلف ضرا باصتغال رربملا يطعت نأ نكمي ال عئارشلاو نيناوقلا

 ضرأ نع سيلو ديدج بكوك يف ةفشتكم ضرا نع نوثدحتي مهنأكو , بعش الب ضرأ

 دعو ردص امدنعو , ةيوامسلا نايدألاو تاراضحلا عبنمو ةيضرألا ةركلا زكرم يف عقت

 نيطسلف ضرا يف مهل يموق نطو ةماقإب قحلا دوهيلا ىطعأ يذلاو , 1917 يف روفلب

 يــبرعلا بعــشلا دوجو ينوناقلا ريغو يعرشلا ريغ اهدعو يف ًايناطيرب تلهاجتو ,

 .تايلقأ درجم برعلا نيينيطسلفلا تربتعاو , ينيطسلفلا

 ةــيكيرمألاو ةينويهــصلا ةسايسلا مكحي رمتسا ينيطسلفلا ينطولا دوجولل لهاجتلا اذه
 هــضرأ ىــلع بعــشلا اذه ةينطو قوقحب فارتعالا نأل كلذو مهكلف يف رودي نمو
 "زمياــت يادناص" ةديرجل 1969 يف ريئام ادلوغ حيرصت برغتسن ال هيلعو , نيطسلف
 يــف بعش دجوي الو , نيينيطسلفلل دوجو ال " ةحاقو لكو لكب هيف تلاق يذلاو ةيندنللا
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 ًادوــجوم ناــك بعشلا اذه نأ ًاحيحص سيلو , ينيطسلفلا بعشلا هسفن ربتعي نيطسلف
 78.طق نيطسلفب دجو مل هنأ ةلأسملا امنإو , هدالبو هضرأ هانذخأو هاندرط اننأو

 يعاــسلاو ةيريهشت ةيضيرحت ضارغأ يأ نع هزنملا يعوضوملا ليلحتلا نإ 

 رابتعالا نيعب ذخأي نأ بجي ةينيطسلفلا ةيرطقلا عم هلماعت يف قحلل ةمدخ ةقيقحلا ىلإ

 ركني يذلا يلايربمإلا ينويهصلا عورشملا ىلع ًايموق ًايروث ًادر لكشت ةيرطقلا هذه نأ

 نيذــلا كــئلوأ اــهيف عــقي يتلا ةريبكلا ةطلاغملاو .ينيطسلفلا بعشلل ينطولا دوجولا

 ةيصوصخلا زاربإ نأ نولهجي مهنإ , ةينيطسلفلا ةمواقملا ةكرحب ةيميلقإلا ةفص نوقصلي

 نــم قبسا ينيطسلفلا يبرعلا بعشلل ةينطولا ةيوهلا ىلع ديكأتلاب ةبلاطملاو ةينيطسلفلا

 لــب اــهموي تنب تسيل ةينيطسلفلا ةيرطقلاف , ةمظنملا ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا روهظ

 نيطــسلف بعشو نيطسلف ضرأ ةبورعل ددهملا ينويهصلا رطخلا دجو نأ ذنم تدجو

 نيينيطــسلفلا سملتــل ىــلوألا تايادــبلا ىــلإ عجرنس ةيضقلا داعبأ لك حضتت ىتحو

 .مهتيضق ةيصوصخل

 ينويهــصلا طــطخملا ملاــعم حــضت تأدب هتياهن نم رشع عساتلا نرقلا بارتقا عم

 لكشيلو , ةيدوهيلا ةلأسملاب يمس امل لحك نيطسلف يف دوهيلل نطو ةماقإل يرامعتسالا

 دــمتعي طــطخملا اذه حاجن ناكو , ةيبرعلا ةقطنملا يف هفادهأ مدخت رامعتسالل ةدعاق

 يــف مهناكــسإل ةروــمعملا عاقب نم دوهيلا بلج ىلع هباحصأ ةردق ىلع ًايلك ًادامتعا

 ةينويهــصلا ةدــيقعلاب نيعبشم دوهيلا نيرجاهملا جاوفأ قفدتت تأدب انه نمو , نيطسلف

 وأ ةراــيز درجم هنأ ىلع نيطسلف ىلإ مهلوخدل نورظني ال اوناكو , ينيدلا فرطتلاو

 ىلإ ةدوع نيطسلف مهلوخد اوربتعا لب , ابوروأ يف مهيلع طلسملا داهطضالا نم برهم

 نيينيطــسلفلا ناكــسلا عم اولماعتو "مهبر" اهيف مهدعو يتلا ةدوعلا , " داعيملا ضرأ "

 نيب ةقالعلا تمستا هيلعو , نيطسلف يف مهل قح ال نولتحم مهنأ ىلع ضرألا باحصأ
 

 248:ص ,1987 , ءاضيبلا رادلا , باتكلا راد – ةيبرعلا ةيضقلا يف تارظن , بلاطوب يداهلا دبع 78
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 نولكــشي ءالخدلا ءالؤه نأب نوينيطسلفلا رعشو , نحاشتلاو رتوتلاب ةيادب ذنم نيفرطلا

 اذــهب ددــنت ةينيطــسلفلا تاءادنلا تعفتراف مهتشيعمو مهرارقتسا ىلعو , مهيلع ًاديدهت

 .يناطيتسالا ينويهصلا عورشملا ىلع توكسلا نم رمألا ىلوأ رذحتو مهادلا رطخلا

 قفدــتلاب ةيدوهيلا تارجهلا تأدب ثيح رشع عساتلا نرقلا ةياهن يف هنأ ثيح 

 مــل لــب ,ةيبرع ةيموق ةيجيتارتسإ الو ةيبرع ةيموق ةكرح كانه نكي مل ،نيطسلف ىلع

 هــجتا دــقف ,نوــعلا بــلطل نوينيطــسلفلا اهيلإ هجوتي ةلقتسم ةيبرع لود كانه نكي

 يــفف .اــهنم ًاءزــج نيطــسلف تــناك يتلا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ىلإ نوينيطسلفلا

 ةناتــسآلا يــف مظعألا ردصلا ىلإ ةلاسر سدقلا ءامعز نم ددع لسرأ 24/6/1891

 ردصأ دقو , اهيف ضرألا مهئارش ميرحتو نيطسلف لوخد نم دوهيلا عنم اهيف نوبلاطي

 اذإ الإ ةنطلــسلا لوخد نم يدوهي يأ هاضتقمب عنمي 1901 ماع يف رارق يلاعلا بابلا

 نأ اــمك , ةيجراخ تالخدت لعفب قبطي مل رارقلا نأ الإ , روهش ةثالث دعب رداغيس ناك

 لجأ نم ةنياهصلا هيلع اهضرع يتلا تاءارغإلل عوضخلا ضفر ديمحلا دبع ناطلسلا

 .  اهيف ةماقإلاو ةرجهلا مهيلع لهسي وأ نيطسلف مهعيبي نأ

 , ةــينامثعلا ةيروطاربمإلا يف مكحلا ىلإ يقرتلاو داحتالا ةعامج لوصو دعبو 

 تــناك يذــلا ريثأتلاو , ةينويهصلا ةكرحلاب مهطبرت تناك يتلا ةديجلا ةقالعلل ًارظنو

 يذــلا رمألا , نيطسلف يف ينويهصلا طاشنلا ديازت , مهيلع ةينوساملا ةكرحلا هسرامت

 ثــيح , يناــمثعلا " ناثوعبملا " سلجم ىلإ مهاوكش اوعفري نأ ىلإ نيينيطسلفلاب ىدأ

 تــناك اذإ اــمع , 1909 وــينوي يف , سلجملا يف افاي بئان ديعسلا كب ظفاح لءاست

 ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةحلصم عم ةقفاوتم ةيناطيتسالا اهعيراشمو ةينويهصلا ةكرحلا

 نأو , ةــيدوهيلا ةرجهلا نم دحلاب ةليفكلا تاءارجإلا ةموكحلا ذختت نأب بئانلا بلاطو

 .نيرجاهملا هجو يف افيح ءانيم قلغت
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 ىــلإ ًاحوتفم ًاباتك ينيطسلف بتاك وهو صلخم هللا دبع هجو يلاتلا ماعلا يفو 

 ضرأ ددــهتي يذــلا رــطخلا نم هيف رذحي , سبتقملا ةديرج هترشن ناثوعبملا سلجم

 ىتشب ةيبرعلا يضارألا ىلع دوهيلا ءاليتساو ةينويهصلا ةرجهلا ةجيتن نيطسلف بعشو

 رطخلا نم فرج افش ىلع تحبصأ ةينيطسلفلا دالبلا نإ " باتكلا يف ءاج اممو قرطلا

 هــلمع ءاــقبلا عزاــنت سومان اهب لمعيو الإ نينسلا نم تارشع اهيلع يضمي ال دقو

 ذــبني نأ " نــم هتيشخ بتاكلا ىدبأ دقو , " دوهيلا نيئجالل ًايلك دالبلا حبصتو يعيبطلا

 انبيصيو .اهيكبن ةرضنلا انتعقب ىلإ انهوجوب ليمن مث .اندالب نم جرخنو ليصألا ليخدلا

 هــتافوخت قدــص ثادحألا تتبثأ دقو 79" مهرابدأ مايأ رخاوأ يف نييسلدنألا باصأ ام

 .هتاؤبنت ققحتو

 ةــموكحلا نم بواجت يأ ينويهصلا رطخلا ءردب ةينيطسلفلا ةدشانملا دجت مل

 ةركفل ةينينج ةكرح روهظب كاذنآ ًالوغشم ناك يذلا يبرعلا ماعلا يأرلا نم وأ ةينامثعلا

 تاــكرحلا نيــب اــم ةمسقنم تامامتهالا تناكو , يبرعلا لالقتسالاو ةيبرعلا ةيموقلا

 هذه زربأ ناكو ةيبرع ةموكح ةماقإو ةيروطاربمإلا نع لاصفنالاب بلاطت يتلا ةيموقلا

 , ًاروــصحم اهطاشن ناك تاكرحلا هذهو .دهعلا بزحو هاتفلا ةيبرعلا بزح تاكرحلا

 لــظ يــف ًايزكرم ال ًامكح برعلا ءاطعإب نوبلاطي اوناك نيذلا ةيزكرماللا ةاعد نيبو

 ىــلع ناــكو ًاــينلع هطاشن ناك ريخألا رايتلا اذه نأ ثيحو , ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 اهلــصويو مهتيضق مهفتي نأ ىسع نوينيطسلفلا هيلإ هجتا دقف , ةينامثعلا ةطلسلاب ةقالع

 .ةناتسآلا يف رمألاب نيينعملا ىلع

 سيراــب يف لوألا يبرعلا رمتؤملا داقعنا ىلع ةضيرع ُالامآ نوينيطسلفلا انب

 نيرمتؤملا نأ نوينيطسلفلا دقتعاو , ةيزكرماللا ةاعد هيلإ اعد يذلا , 1913 وينوي يف

 
 وـيلوي خيرات -23ددع ةينيطسلف نوؤش – )1914-1909( لمركلا هتديرج يف راصن بيجن , ةيمساق ةيريخ 79

1973. 
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 تلــصو ةلاــسر 387 نيــب نمو , هقحتست يذلا مامتهالا ةينيطسلفلا ةيضقلا نولويس

 .80نيطسلف نم تدرو 139 تناك , نيرمتؤملا كرابتو ينويهصلا رطخلاب ددنت رمتؤملل

 راــثآ يذــلا رمألا , ينويهصلا رطخلل قرطتي ملو نيينيطسلفلا لهاجت رمتؤملا نأ الإ

 ناــك يــتلا لــمركلا ةفيحــص اهمهأو ةينيطسلفلا فحصلا هتسكع ًاينيطسلف اراكنتسا

 اــضرلا ىــلع قاــفتالا يرــج له " ةفيحصلا تلءاست ثيح , راصن بيجن اهردصي

 توــمب مهتيموــق نويحي ةينويهصلا ءانبأ كرتو انم رهظت ةيتايح ةكرح لك ةضهانمب

 يدارــف هــنع اــنولحريل ةــعطق اــننطو مهعيبن نأ ىلع قافتالا ىرج له .؟ انتيموق

 وــهف يموــق بجاو نيطسلف ةبورع نع عافدلا نأب ةفيحصلا تحضوأو "؟ تاعامجو

 . ةينيطسلفلا ةلأسملل مامتها ءاليإ بلطتت ةيموقلا ةحلصملا نأو ةيبرعلا ةمألا نع عافد

 فقوملاو  نيينيطسلفلل يمويلا مهلا حبصأ يذلا ينويهصلا رطخلا مقافت ىدأ دقل 

 هاــجت , ثادحألا تايرجم نع , بيغملا يبرعلا ماعلا يأرللو ةينامثعلا تاطلسلل يبلسلا

 ةــيتاذ الولح نوينيطسلفلا سملتي نأل ةجاحلا ىلإ ،ةيدوهيلا ةرجهلاو ينويهصلا رطخلا

 ىــلإ ةوعدــلاو , ةينيطسلفلا ةيصوصخلا ىلع دكأتلل ةوعدلا تأدب انه نمو , مهتيضقل

 رــطخلا دــض نيينيطــسلفلا حلاصم نع عفادت ةينيطسلف ةينطو ةكرحل ام لكش دوجو

 مهتملك عمتجت نأ" ىلإ لمركلا هتديرج يف نيينيطسلفلا راصن بيجن بتكف , ينويهصلا

 ةــيعارزلا مهنوؤــش ةــيقرتل اــهلهأل دالبــلا ظفحت ةينويهص ال ةينطو ةيعمج فيلأتب

 .81" مهنيب اميف ةيعامتجالا ةفلألا داجيإو ةيملعلاو ةيداصتقالاو

 ةــيتايوهو ةــينطو ةيصوصخ ةرولبل مهتوعد نأب ءالجب نوينيطسلفلا دكأ دقل 

 اــهقيرط نم ةايحلا بلطن نأ انيلع " مهنطو ىلع ظافحلل مهمامأ ةديحولا ةليسولا تناك
 

 خيراـت – 31 ددع ةينيطسلف نوؤش )1919-1913( ةينوهصلا عم مهافتلا نم ةيبرع فقاوم , ةيمساق ةيريخ 80
 135ص-1974 سرام

 قباسلا ردصملا سفن 81
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 اــنيلع اوقفشأ انيف نيعماطلل الو ءالبلا انع اوعفداو انومحرا ريغلل لوقن نأ ال حيحصلا

 بواجت82 " ءاقبلا عزانت سوماق يف دوجو اهل سيل لاوقألا هذهف , انيف عمطلا نع اوفكو

 تالواــحم ةهجاوم يف مهل ةيامحو ةياقو عرد لكشت يتلا ةوعدلا هذه عم نوينيطسلفلا

 ماــمأ باــبلا حتــفتل قيبطتلا زيح ىلإ ةركفلا تلقتناو ةينيطسلفلا ةينطولا ةيوهلا بطش

 .ةيرصملا مهتكرعم يف مهل صاخ رود سملتل نيينيطسلفلا

 اهل ًايساسأ ًافده تعضو ةينيطسلف ةينطو تايعمج ةدع روهظ 1914 ماع دهش 

 سلباــن يــفف , ةينيطسلفلا ةينطولا ةيوهلا ىلع ديكأتلاو , ةينويهصلا تايعمجلا ةهجاوم

 فيلأــت ىــلإ نوينيطسلفلا ةبلطلا ىعادت ةرهاقلا يفو )ةيسلبانلا ةبيبشلا ( ةيعمج تماق

 ةــيبرعلا ةروــثلا ماــيقو ىلوألا ةيملاعلا برحلا بوشن نأ الإ , )ةينويهصاللا( ةيعمج

 اوحبصيو  ةيموقلا تايعمجلل اومظنيو مهدوجو نوينيطسلفلا دمجي نأ ىلإ ايدأ , ىربكلا

 اــشاب لامج اهفرتقا يتلا رزاجملا يف نيينيطسلفلا نم ديدعلا مدعأ امك , اهتداق نيب نم

 نيينيطسلفلا بلاطم تحبصأو , ىلوألا برحلا تاونس يف برعلا نييموقلا دض حافسلا

 1915.83 قشمد قاثيم اهددح يتلاو برعلا نييموقلا بلاطم سفن يه

 ىــلع برعلا اهانب يتلا لامآلا تددبت ثيح .نفسلا يهتشت امب حايرلا تأت ملو 

 جئاتن تدأو ةقطنملا يف ديدج عضو قلخ ىلإ برحلا جئاتن تدأو , ءافلحلا عم مهفلاحت

 دعوو  وكيب - سكياس ةيقافتا همئاعد تسرأ ةقطنملا يف ديدج عضو قلخ ىلإ برحلا

 نأ دــب ال ناكو ،ةئزجتلا هذه ةيرارمتسا ظفحي يدوهي نايك قلخو ةئزجتلا يأ , روفلب

 دهعلا بزح ءاضعأ قفتاف , دجتسملا عضولا اذهب ةئشانلا ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا رثأتت

 
 باـتكلل ةـماعلا ةيرصملا ةئيهلا ةرهاقلا , جاحلا ليلخ دمحأ ةمجرت ةقيقحلا مكيلإ نيطسلف , زيرفيج فيزوج 82

 68ص , 1971-1973
 ةـموكح ةـسايس نإ " ًالئاق حرص نيطسلف يف ةيناطيربلا ةموكحلل ًالثمم  ةبصنم ليئومص تربره ملست دنع 83
 دـعب نوـكت ةـطقن ىلإ لوصولا متي نأ ىلإ دوهيلا ةرجه عيجشت يه اهذفنأل انه ىلإ تئج يتلا ةلالجلا بحاص
 ةنس ةئام دعب نوكت وأ ادعاصف نآلا نم ةنس نيسمخ
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 :نيبزــح ىلإ اومسقناو , ةلحرملا تابلطتم ةهجاومل ةديدج ةيجيتارتسإ اوغيصي نأ ىلع

 نطولا موهفم كلذب لحو , يميلقإلا هقاطن يف هدوهجب مهنم لك موقي , يقارعو يروس

 بــيترت وــه مهلغــشي ام حبصأو ,هلجأ نم اولضان يذلا يموقلا نطولا لحم يرطقلا

 شيــجلا لــحم تــلح يتلا ةيسنرفلاو ةيناطيربلا تاوقلا ةهجاومو ةيرطقلا مهعاضوأ

 ًاــيفاخ دعي ملو ًافوشكمو ًارفاس حبصأ ينويهصلا ططخملا حبصأ و , موزهملا ينامثعلا

 عــضوم روفلب دعو عضو ىلع تلمعو نيطسلف تلتحا ةيناطيربلا تاوقلاو , دحأ ىلع

 .قيبطتلا

 ينيطــسلف اذــهف " هلوقب ةيبرعلا عاضوألا هيلإ تلآ ام يرصحلا عطاس روص 

 عامطأ يف ىري يروس كلذو , لكاشم نم هب متهي نأ بجي امك لوأ ةينويهصلا ربتعي

 ةروــثلا بوجوب لوقي يقارع كاذو , هتيضق ددهت يتلا راطخألاو عامطألا ربكأ اسنرف

 نطولا ملحف , لامآلا يطبحم ناديملا يف مهدحو نوينيطسلفلا يقبو ." ًالوأ زيلكنإلا دض

 .هب مهل فرتعم ريغو عايضلاب ًاددهم حبصأ يرطقلا نطولاو , دعبو يشالت يموقلا

 يــف لوألا لصيف اهمايق نع نلعأ يتلا ةيبرعلا ةموكحلا يف نوينيطسلفلا دجو 

 برحلا رخاوأ هيف مهسفنأ اودجو يذلا قزأملا نم جورخلل المأ الح 1920 ماع ايروس

 ءاــمتنالاو بــناج نم خيراتلا اهدكؤي ةقيقح ىربكلا ايروسل ءامتنالاف .ىلوألا ةيملاعلا

 برــع قوــقح نع عفادت ةدوجوم ةيموق ةطلس ىلع دامتعالا ينعي ةيلصيفلا ةموكحلل

 يــف مهقوــقح نــع عفادت اهب فرتعم ةيسايس ةئيه ةيأ مهيدل رولبتت مل نيذلا نيطسلف

 ةبسنلاب تناك ةيميلقإلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو , يناطيربلا ينويهصلا ططخملا ةهجاوم

 , ةينيطــسلفلا ايــسينجلتنالا ىدل كاذنآ رولبتت مل هيلعو , لولحلا أوسأ نم نيينيطسلفلل

 نيطسلف لصف ساسأ ىلع موقت ةيميلقإ ةيركف ةموظنم ةيأ حلاصملا باحصأ ىدل ىتحو

 .يبرعلا اهطيحم نع
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  ةلقتسملا ةينيطسلفلا ةيصخشلاو ةيوهلا ةسسأم ةيادب

 ةينويهصلا ةكرحلا هجو يف فقت ةيمالسإ ةيحيسم تايعمج داجيإ ةركف نوينيطسلفلا ايحأ

 دسجت ًايميظنت ًالكش اهذخأو تايعمجلا هذه رولبت ماع 1918 ناكو ًايرامعتسا ةموعدملا

 دــكأ ثــيح , ماعلا سفن نم رياربف يف لوألا ينيطسلفلا رمتؤملا دقع ىلإ اهتوعد يف

 مهطبرــت يتلا ةيفارغجلا طباورلا ىلع مهديكأت لالخ نم يموقلا مهءامتنا نوينيطسلفلا

 ىــلع نورمتؤــملا قداصو , لصيف ريمألا ديشنب رمتؤملا حتتفا دقو .ىربكلا ايروسب

 :ةيلاتلا تارارقلا

 يــف اهنع تلصفنا نأ طق ثدحي مل ذإ ةيبرعلا ايروس نم ًاءزج نيطسلف ربتعن اننإ" -1
 ةــيعيبطو ةيوغلو ةينيدو ةيموق طباورب اهب نوطبترم نحنو تاقوألا نم تقو يأ
 .ةيفارغجو ةيداصتقاو

 اسنرفل نإ هيف لاقف , اسنرف ةيجراخ ريزو وكيب ويسملا هب ىلدأ يذلا حيرصتلا نإ -2
 نــحنو ساــسأ هل سيل , ناكسلا حماطمو بئاغر ىلع دض ىلع اندلب يف ًاقوقح
 ةدحولا يف رصحنت انحماطمو انتاينمت نأل اهب ىلدأ يتلا تاحيرصتلا عيمج ضفرن
 .زجانلا لالقتسالاو ةيبرعلا

 ) نيطــسلف ( ةيبونجلا ايروس لصفنت ال نأب انتابغر نع برعن مدقت ام ىلع ءانب -3
 ةــيامحلاو ذوــفنلا عاونأ عيمج نم ةررحتم نوكت نأو ةيبرعلا ايروس ةموكح نع
 .نييبنجألا

 ردص دعو لك ربتعن ىربكلا لودلا مظعم هترقأو نوسلو سيئرلا هعضو أدبملل ًاقفو -4
 .84 اهضفرن نحنو نيلطابو نييغال اهلبقتسمو اندالبب قلعتي اميف تدقع ةدهاعم وأ

 
 127ص , 1970 توريب , رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا , ثيدحلا نيطسلف خيرات , يلايكلا باهولا دبع 84
 166ص , 1955 سدقلا , ينيكاكسلأ دادعإ , ينيكاكسلأ ليلخ تايموي , ايند انأ اذك , ينيكاكسلا ليلخ ,
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 , ةيعيبطلا ايروس ىلإ اهئامتنا ديكأت عم لالقتسالاب نوينيطسلفلا بلاط ةقحال ةوطخ يفو

 اهدــفوأ يــتلا نيرــك غنك ةنجل ىلإ نوينيطسلفلا اهمدق يتلا ةضيرعلا هتنمضت ام اذه

 : نوينيطسلفلا بلاط دقف , ةيبرعلا بلاطملا يف ثحبلل سيراب يف دقعنملا حلصلا رمتؤم

  ًاــبونج سيوــسلا ةــعرت ىلإ ًالامش سوروط لابج نم دتمت يتلا ايروس نوكت نأ -أ
 .ةيبرعلا ةدحولا نمض ًامات الالقتسا ةلقتسم

 , ًاــيلخاد اهلالقتــسا ةلقتسم ايروس نع كفني ال ءزج يه يتلا نيطسلفف نوكت نأ  -ب
 .دالبلا تاجاحو اهلهأ بئاغر بسح نيينطولا نم اهمكاح راتخت

 .ةلقتسم ةينيطسلف ةلودب ةبلاطملا -ج

 ةــقطنملا يــف يرامعتسالا عورشملا تازارفإ ىدحإ ةيرطقلا ةلودلا تناك اذإ

 زجاــحلا هــنع نيعفادــملاو ةئزجتلا ططخم يمسارل ةبسنلاب اهدوجو لكشو ةيبرعلا

 تلثم ةينيطسلفلا ةيرطقلا ةلودلا نإف , يبرعلا دهجلل تتشملاو ةيبرعلا ةدحولل لقرعملا

 ةبورع يفنو ةلودلا هذه بييغت نويرامعتسالا نوططخملا عضو ثيح , كلذل ضيقنلا

 ةــيبرعلا ةدــحولا بلطم ناك اذإ اذكه .ةقطنملا يف مهططخم تازكترم دحأك اهناكس

 يرــيرحتلا يموــقلا لاضنلا تازكترم دحأ نالكشي يبرعلا يميلقإلا عقاولا زواجتو

 ينيطــسلفلا يــبرعلا نايكلا ةماقإو ةلقتسملا ةلودلاب ةينيطسلفلا ةبلاطملا نإف , يبرعلا

 .هاجتالا سفن يف نابصي

 بعــشلل ايلاــضن ًاــبلطم لكــش ةينيطسلفلا ةلودلاب ةبلاطملا نأ دجن انه نمو

 ىــتحو نرــقلا اذه تانيرشع نم ءادتبا هلجأ نم لضاني لازي امو لضان ينيطسلفلا

 .انموي

 حضتت تذخأ ينويهصلا عورشملاف , ًاريطخ يحنم ثادحألا تذخأ 1920 ذنم

 , دوــهيلا نيرجاهملا نم ديزملا بطقتست تذخأ ةينويهصلا ةكرحلا , ةيناودعلا هداعبأ

 تحبــصأو , ةحلــسألا عاونأ ثدحأ ىلع دوهيلا بردتو ةحلسملا تارمعتسملا ميقتو
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 ةــيموي ةــيلمع , ةيموقلاو ةينيدلا مهرعاشم ةراثإو برعلا نينطاوملاب شرحتلا لامعأ

 نــم دحتو شيعلا لبس مهيلع قيضتو نيينيطسلفلا زفتسن ايناطيرب تأدبو .اهل اططخم

 يف ةيبرعلا ةموكحلا تطقس , ًايلخاد ةرتوتملا ءاوجألا هذه لظ يفو .يسايسلا مهطاشن

 .نيطسلف ىلع بادتنالا نلعأو 1920 ربمفون يف ةيقارعلا ةروثلا تبرضو , قشمد

 لمأ نم نيينيطسلفلا ىدل ىقبت ام عزعزتل , ةطبحملا فورظلا هذه لك تبلاكت

 , ىربكلا ايروس ىلإ ءامتنالاب ءامتحالا ىلع وأ ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا ىلع ةنهارملا

 نيعب نيذخآ ةيعوضومو حوضوب مهبلاطم ديدحت , مهيلع ضرفي فرظلا نأ اورعشو

 يلحرملا لحلا وه ةينيطسلف ةينطو ةكرح زورب ناكو , ماعلا يبرعلا عضولا رابتعالا

 1920 ربمسيد يف ثلاثلا ينيطسلفلا رمتؤملا دقع ناكو , ةلحرملا تابلطتم ىلع درلل

 ) ينيطــسلفلا ينطولا قاثيملا ( نورمتؤملا عضو.ينيسحلا مظاك ىسوم ةسائر تحت

 , تارارقلا ذيفنت ةعباتمو يسايسلا لمعلا ةدايق ىلع رهسلاب موقتل ةيذيفنت ةنجل اوبختناو

 ترــبره ىــلإ رمتؤــملا سيئر هعفر يذلا ريرقتلا يف مهبلاطم نورمتؤملا ددح دقو

 ةــموكح ليكــشت " ـب اوبلاط ثيح , نيطسلف يف ةيناطيربلا ةموكحلا لثمم ليئومص

 يــف نطاقلا ةيبرعلا ةغللاب ملكتملا بعشلا نم هؤاضعأ بختني يباين سلجم مامأ ةينطو

  ." برحلا ىتح نيطسلف

 اههجو نأ قبس يتلا ةوعدلل يملعلا قيبطتلا ةباثمب ثلاثلا ينطولا رمتؤملا ناك

 نأــب ًاــبلاطم لمركلا ةديرج ربع , ىلوألا ةيملاعلا برحلا عالدنا ليبق راصن بيجن

 رمتؤملا ناكو مهب ةصاخلا ةينطولا مهتعماج اوقلخيو , مهسفنأ ىلع نوينيطسلفلا دمتعي

 تحبــصأو ةرــتفلا سفن يف اهسفن نع تربع ةينيطسلف ةينطو ةكرحل قالطنا ةراشإ

 ةوقب زربت , ينيطسلفلا يسايسلا ركفلا نم ًايزكرم ًاءزج لكشت ةينيطسلف ةلودب ةبلاطملا

 ضماغ ينايك  يعو نع ربعت تناك تالاحلا عيمج يفو , ًانايحأ عجارتتو اوبختو انيح

 .ينيطسلفلا نادجولا يف تباث هنأ الإ ملاعملا
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 ةــكرحلا تــبلاط , 1948 وياــم يف مهتلود مايق نع دوهيلا نالعإ رثأ ىلع

 دانتــسا , ةينيطــسلف ةموكح ةماقإب , ايلعلا ةيبرعلا ةئيهلا يف ةلثمم ةينيطسلفلا ةينطولا

 ةــئيهلا عــفاد ناكو, 1947 ربمفون يف ةدحتملا ممألا نع رداصلا ميسقتلا رارق ىلع

 برــعلل ةصصخملا قطانملا يف يسايس غارف ثودح نم ةيشخلا وه كلذ ءارو ايلعلا

 .هــنيح يف ًايبرع ًابواجت دجي مل ايلعلا ةيبرعلا ةئيهلا بلط نأ الإ ميسقتلا رارق بسح

 , ةينيطسلفلا ةيضقلاب ةصاخلا ةدحتملا ممألا ةرود بارتقا عم , ماعلا سفن فيرخ يفو

 ينيطــسلفلا بعــشلا ليثمتل ةيعرشلا نوكلتمي نيينيطسلف دوجو نم رمألا هبلطتي امو

 ةــيبرعلا ةــئيهلا تزهتناو .85 نيلثمملا ءالؤه داجيإل ةيبرعلا لودلا تسمحت , ًاينوناق

 هــب جرــخ اــم مهأو , 1948 ربوتكأ يف ةزغ رمتؤم دقع ىلإ تعدو ةصرفلا ايلعلا

 تغلبأ يذلا نالعإلا رارق يف ءاج دقو , نيطسلف مومع ةموكح ليكشت وه نورمتؤملا

 ةــماقإو ةفورعملا اهدودحبو اهعمجأب نيطسلف ةموكح نالعإ ررقت " ةيبرعلا لودلا هب

 .86" ةيطارقميد سسأ ىلع نيطسلف مومع ةموكحب فرعت اهيف ةموكح

 ينطوــلا سلجملا " دقع , نيطسلف مومع ةموكح ليكشت نع نالعإلا رثا ىلع

 وأ نيطــسلف لالقتــساب ةــبلاطملا نع سيلو نيطسلف لالقتسا نع نلعأ يذلا , لوألا

 ةعــضاخ تــناك كاذــنآ نيطسلف نأ ثيح  -نيطسلف لالقتسا لجا نم لمعلل ةوعدلا

 و يــعيبطلا قحلا ىلع ءانب " : سلجملل ةيماتخلا تاررقملا يف دروو – ةيبنجأ تاوقل

 يذــلا سدقملا قحلا اذه , لالقتسالاو ةيرحلا يف ينيطسلفلا يبرعلا بهشلل يخيراتلا

 رامعتسالا ىوق هنود حفاكو ءادهشلا مركأ هلجأ نم مدقو , ءامدلا ىكزأ هليبس يف لذب

 ينطوــلا ســلجملا نحن اننإف هب عتمتلا نيبو هنيب تلاحو هيلع تبلأت يتلا ةينويهصلاو

 
 221ص , 1960 , ةيرصعلا ةبتكملا توريب , اهلحارم فلتخم يف ةينيطسلفلا ةيضقلا , هزورد ةزع دمحم 85
 ردصملا سفن 86



 101 

 ايروس الامش اهدحي يتلا اهلك نيطسلف لالقتسا نلعن مشاه ةزغ يف دقعنملا ينيطسلفلا

 ."ءانيس بونجو طسوتملا ضيبألا رحبلا ًابرغو , ندرألا اقرشو نانبلو

 لب , ينويهصلا ودعلا لبق نم طقف سيل ضفرلاب تهبوج ةموكحلا هذه نأ الإ
 ةوــقب سرــكتتو ززعتت عئاقولا تناك , ةيلودو ةيبرع فارطأ لبق نم لهاجتلاب اضيأ
 ضورــفملا نم يتلا ةينيطسلفلا ضرألاف ،يرامعتسالا ينويهصلا لطابلا ةوقو حالسلا
 اــمإ تــناك , اهلالقتــسا نــع نلعأ يتلاو اهيلع اهتدايس نيطسلف ةموكح سرامت نأ
 ةيركسعلا اهنيناوق ضرفت ةيبرع شويج اهيلع دجاوتت وأ , ةينويهصلا تاوقلل ةعضاخ
 مــمألا نأ اهتيعرــش زازــتهاو نيطسلف مومع ةموكح فقوم جرح نم دازو , اهيلع
 , ةيعرــش ةــموكحك اهب فارتعالا تضفر 1948 ماعل ةيفيرخلا اهترود يف ةدحتملا
 شيمهتل ةيبرعلا لودلا ىلع اطوغض ايناطيرب تسرام امك , ةيروص ةموكح اهتربتعاو
 بحــسي نأ لواــح يذلا , ندرألا عم اهدوهج تقسنو نيطسلف مومع ةموكح ةيلعاف
 رمتؤــم دقع ىلإ هتوعدب ةينيطسلفلا ةموكحلا مادقأ تحت نم ةينيطسلفلا ةيعرشلا طاسب
 .ةزغ رمتؤمل ئوانم ينيطسلف

 رمتؤــملا " يمــس ينيطسلف رمتؤم دقُع ةزغ رمتؤم نم نيرهش يلاوح دعبف 
 ترــبجأ وأ هللا دبع كلملا اهلامتسا ةينيطسلف تايصخش هترضحو " يناثلا ينيطسلفلا
 ةرطيــسل ةعــضاخلا ةــقطنملا ناكس نم اوناك نيعمتجملا نأ ثيح - روضحلا ىلع
 ةينيطــسلفلا ةــينطولا ةيوهلل ةيداعملا رمتؤملا فادهأ تحضتا دقو – يندرألا شيجلا
 لاسرإ " هيف ءاج يذلاو رمتؤملا نع رداصلا رارقلا لالخ نم ةينيطسلفلا ةيلالقتسالاو
 قح الو مهلثمت ال يهف , نيطسلف برع ةقث اهنم عزن هنأب اهرعشي ةيبرعلا ةئيهلل ةيقرب
 ةيــضق تنــضتحا دق ةيبرعلا تاموكحلا نأل مهيأر نع ربعت وأ مهمساب قطنت نأ اهل
 ينيطسلفلا بعشلا نئمطي نيذلا برعلا كولملا يدي نيب ةعيدو تحبصأ يهو , نيطسلف
 ." اهتدحو قيقحتو اهتبورع ةنايص ليبس يف مهيعاسم ىلإ

 ًاــصوصخو ةيبرعلا تاموكحلا روعش ةيادب عم هذه ةيندرألا ةوطخلا تقفارت
 ةرثع رجحو اهيلع ًائبع لكشت تحبصأ نيطسلف مومع ةموكح نأب , نيطسلفب ةطيحملا
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 عيقوت دعب ًاصوصخو لاكشألا نم لكش يأب ينيطسلفلا لكشملا ءاهنإ وحن اهقيرط يف
 يــتلاو , ليئارــسإ عــم ةندهلا تايقافتا ىلع 1948 برح يف ةكراشملا تاموكحلا
 ىــلعو .نيطــسلف يــف ةيركسعلا اهمازتلا نم ةيبرعلا تاموكحلا تصلخت اهاضتقمب
-14/10 ةدــحتملا مــمألل ةــماعلا ةــيعمجلل ةعباــسلا ةرودلا ذنمف يلودلا ىوتسملا

 لودج نع " ةينيطسلفلا ةيضقلا " ىمسملا دنبلا ةماعلا ةيعمجلا توط 21/125/1952
 صاــخلا دــنبلل ةعبات نيئجال ةيضقك ثحبت ةلأسملا تحبصأو ةيسايس ةيضقك اهلامعأ
 .ةثاغإلا ةلاكول ماعلا يونسلا ريرقتلاب

 نأ , يلودــلا مظتــنملا يــف ةينيطــسلفلا ةيضقلا يط ةعرس يف مهاس اممو
 موــمع ةموكح معد يف ًايدج فقت مل ةدحتملا ممألا ةئيه يف ةلثمملا ةيبرعلا تاموكحلا
 يذــلا رمألا ،دييأتلا اذه بسكل ةيبنجألا لودلا عم اهتاقالع لغتست ملو , ًايلود نيطسلف
 تــفرتعا يذــلا تقولا يف ةينيطسلفلا ةموكحلاب ةيبنجأ لود فارتعا مدع هنع بترت
 مازــتلالا مدــع ةــجيتن نم ناك امك , ينويهصلا نايكلاب ةدحتملا ممألا ءاضعأ ةيبلاغ
 قــحلاو ةينيطــسلفلا ةينطولا ةيوهلا تلثم يتلا – نيطسلف مومع ةموكح هاجتا يبرعلا
 ضوخو ءادهشلا لفاوق ميدقتل ةيبرعلا ةمألاو ينيطسلفلا بعشلا جاتحا نأ – ينيطسلفلا
 ةيــضقك يقيقحلا اهعقوم ةينيطسلفلا ةيضقلا ديعتست ىتح تايوتسملا ةفاك ىلع لاضن
 نيب ةيضقلا تلازامو , نيئجال ةيضق درجم سيلو , هضرأ لتحُت بعش ةيضق ،ةيسايس
 .يلودلا ىوتسملا ىلع درو ذخا

 

  ةيسايسلا ةينايكلا ةداعتساو ةينطولا ةيوهلا :يناثلا بلطملا

 قاــثبنال ىــلوألا تاهاجتالا رهظت تأدب 1959 ماع ديدحتلابو , تاينيسمخلا ةياهن ذنم
 جــهن ضفرو , ةيبرعلا ةياصولا ضفر اهروحم , نيينيطسلفلا دنع يسايس ينايك يعو
 قيرطلا عطقو , ةيضقلا ةيسدقب ةرجاتملا ضفرو , مهتيضق عم يبرعلا يمسرلا لماعتلا
 يذلا – رايتلا اذه ززع دقو , نيئجال ةيضقك ةيضقلا عم يلودلا لماعتلا رارمتسا ىلع
 ةسكن دعب يبسنلا اهعجارتو ةيبرعلا ةدحولا ةكرح راسحنا – ءدبلا يف ًاذوبنمو ًاتفاخ ناك
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 نطوــلا يــف ةيروث ةيودحو ةبرجت لوأ ضاهجإو 1961 ماع ايروسو رصم لاصفنا
 ةــغل , ةرحاــنتم , ةذــبانتم تارايت ىلإ يبرعلا نطولا ماسقنا نم اهقفار امو يبرعلا
 برح – ةنخاسلا برحلا ًانايحأو ةيسفنلاو ةيمالعإلا برحلا يه اهنيب ةديحولا بطاختلا
 .ةيرئازجلا ةيبرغملا برحلاو – نميلا

 ةينيطسلفلا ةينطولا ةيسايسلا ةيصخشلا ضاهنتسا بابسأ

 ةكرحلل ةيروثلا ةعافدنالا مخز عجارتو1961 ماع ايروسو رصم نيب ةدحولا لشف ىدأ
 امب  ًامومع ةيكارتشالا راكفألاو  يعامتجالا لاضنلا تاحورطأ زوربو ةيبرعلا ةيموقلا
 هــجتملا ةدحولاو يسايسلا لاضلا اياضق ىلع يعامتجالا لاضنلا اياضق ميدقت نم هينعت
 .مهنطو ريرحتل يموقلا دعبلا ىلع نيينيطسلفلا ةنهارم عجارت ىلإ ،نيطسلف ىلع

 ةــينطولا  هتروثب يرئازجلا بعشلا ققح , لاصفنالا ةسكن نم ًابيرقت ماع دعب 
 دعاــس اــم اذه و ميلستلا ىلع اسنرف ماغرإو لالقتسالا ىلع لوصحلاب ًارهاب راصتنا
 يــف راــصتنالا ةــيناكمإب  نيينيطسلفلا نيينطولا دنع تاعانقلاو راكفألا رامتخا ىلع
 يــه ةدــحولا نوكت نأ ًاطرش سيل هنأو , ةيبرعلا ةدحولا قيقحت راظتنا نود ةكرعملا
 دــح ىلع ىلوألا ةصاصرلا قالطإو ةكرعملاب ءدبلا مهملاف , نيطسلف ةكرعمل لخدملا
 لــمعلا ةيلالقتــسال ةوعدــلا تــناك , نيدموب يراوه لحارلا يرئازجلا ميعزلا لوق
 يرــطُق هاجتا يأ مصوتس تناك ماهتالا عباصأف , ىلوألا اهتاوطخ يف ةرذح ينيطسلفلا
 تناك يتلا ةيميلقإلاو ةلامعلابو لاصفنالاب , هفورظو هتارربم نع رظنلا ضغب )ينطو(
 .تاينيتسلا يف يبرعلا يسايسلا سوماقلا يف ةملك عشبأ

 رــيرحتلا ةــكرح رظن ةهجو نع تربع يتلاو , انينيطسلف ةلجم تدصت دقف كلذ عم

 هتيمــست نــكمي ام حرطتل , نلعلل ةريخألا هذه رهظت نأ لبق "حتف " ينيطسلفلا ينطولا

 احيحــصت هرــبتعت اــمل تــعدو ةينيطسلفلا ةيضقلل "يموقلا " حرطلاب ًاكيكشتو ًاداقتنا

 قــيقحت ىــلع اــنثحو انسمحت عم نوينيطسلفلا نحن " : اهباصن ىلإ اهدرو عاضوألل

 ةقطنملا يف يلودلا فقوملا يف ًائيش لعفن نأ عيطتسن ال فسألا لك عمو اننإ الإ ةدحولا
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 ةكراشملل ىرخألا ةيبرعلا تانايكلا عم ةاواسملا مدق ىلع فقيو انلثمي نايك دوجو مدعل

 اــم ةيلوؤسم يبرعلا يموقلا رايتلا )اننيطسلف( تلمحو ,87" ةدحولا قيقحتل طيطختلا يف

 ًاــيموق ًالكش تذختا يتلا نيطسلف ةكرعم امأ : لوقت ثيح .ةينيطسلفلا ةيضقلا هيلإ تلآ

 ةــيرطقلا اهدودــح يف اهلماوعو , ةيساسألا اهتازكترم ىلإ اهدرن نأ دب ال ةيادبلا نم

 ." ةمداقلا ةلوجلا يف رصنلاو حاجنلا اهل نمضنل

 ةرورــضب نيينيطــسلفلا ســسحتو ةينيطسلفلا ةيصخشلا ءايحإ رمأ رصتقي مل 

 اــهنأ لــب , نيينيطسلفلا نم نيبزحتملا ريغ ىلع ,زيمم فقومو مهل صاخ رود دوجو

 ةضراعملا ةيودحولا اهراكفأ ىلع ةقلغملا ةيدئاقعلا ةيموقلا تاميظنتلا نوصح تقرتخا

 مــهرود نع لؤاستلا ىلإ اهيف نيطرخنملا نيينيطسلفلا عفدتل ينايك وأ يميلقإ جهن يأل

 نيينيطــسلفلا ءالؤــهل قزأــملا ناكو.ينيطسلفلا ضوهنلا نم ةلحرملا هذه يف صاخلا

 راــطإ جراــخ ينطو لمع يأ ضفرت ةيموقلا مهتديقعف ،اهيلإ نومتني يتلا تاميظنتللو

 تاــفلخم نــم هرــبتعت يذــلا ةئزجتلا عقاو ًاساسأ ضفرتو , ةلماعلا ةيموقلا ةكرحلا

 ناــيك قاثبناب حمست فيكف , ةيبرعلا ةمألا يف ةعماطلا ىوقلا فادهأ مدخيو رامعتسالا

  .؟يودحولا يموقلا اهجهنل ازواجت دعي ديدج جهن عم لماعتت فيكو , ديدج

 نــم ًامعد ينيطسلفلا نايكلا زاربإو ةينيطسلفلا ةيصخشلا ءايحإ ةريسم تدجو 

 ءاــيحإ عورــشم ثحب ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلع حرط يذلا , رصانلا دبع لامج لبق

 ًايمــسر ةيبرعلا ةعماجلا تنبت دقو , ينيطسلفلا بعشلا دادعإ لبسو  ينيطسلفلا نايكلا

 ىرــجم ليوحتل ليئارسإ تالواحمو , ايروسل ةيليئارسإلا تاديدهتلا رثأ عورشملا اذه

 ةــمقلا رمتؤم يف ًايمسر عوضوملا  حرطو , ندرألا ةضراعم نم مغرلاب ندرألا رهن

 ةينيطسلفلا ةيضقلا ءايحإ ىلع ةقفاوملا اذه ةمقلا رمتؤم نع جتن .1964 لوألا يبرعلا

 
 10/4/1963 اننيطسلف 87
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 يريقــشلا دــمحا فلُكو .ةيلوؤسملا هذه نيينيطسلفلا ليمحتو ينيطسلفلا نايكلا زاربإو

 رــيرحتلا ةــمظنم " ءاشنإب ًانلع تدسجت يتلا , ةركفلا ذيفنتل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاب

 1968 ماــع لدبت , 1964 ماع " ًاينيطسلف ًايموق اقاثيم " تعضو يتلاو , " ةينيطسلفلا

 تاذ حلــسملا حاــفكلا تامظنم ةنميه دعب كلذو ,) ينيطسلفأ ينطولا قاثيملا ( حبصيل

  .ةمظنملا ىلع يلالقتسالا ينطولا هجوتلا

 طبرت يتلا ةقالعلا ةعيبطو , اهيف ةيبرعلا تالخادتلاو ةمظنملا ةأشن ةيفلخ تبعل 

 ىــلع يموــقلا يودــحولا هاجتالا ةرطيس يف , رصانلا دبع لامج عم يريقشلا دمحا

 يف يريقشلا ركذ دقو .لوألا ينيطسلفلا ينطولا سلجملا داقعنال تدهم يتلا تارواشملا

 الإ , رــيرحتلا قيرط ةدحولا نإ " لوألا ينيطسلفلا ينطولا سلجملل " يحاتتفالا هباطخ

 لــكب ينيطــسلفلا بعــشللو ةينيطــسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ًاسيئر هتفصبو يريقشلا نأ

 (راــيت ًاــصوصخو ةحاــسلا ىلع ةدوجوملا تارايتلا نيب نزاوي نأ لواح , هتاهاجتا

 .)ةدحولا قيرط ريرحتلا(رايتو )ريرحتلا قيرط ةدحولا

 تدأو ةيبرعلا ةيماظنلا برحلا ةحورطأ يف تككش 1967 يف ةيبرعلا ةميزهلا 

 تاــقلطنم ةحــصب ةداهــشلا ةباثمب تناك تقولا سفن يفو ةيبرعلا ةدحولا ركف عجارتل

 يف ةيئادفلا تايلمعلا دعاصت ءاجو ." ةيبعشلا ريرحتلا برح "و حلسملا حافكلا تامظنم

 نم ززعتل , 1968 سرام / راذآ ) ةماركلا ( يف ةهجاوملا ةكرعمو , ةلتحملا ضرألا

 ىــلع دعاــس امم ,حتف ةكرح اصوصخو لتاقملا ينيطسلفلا ينطولا رايتلا تاحورطأ

 ىــلع ًارــييغت لخديلو 1968 نم ءادتبا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ىلع هتنميه ضرف

 يف ريكذتلا مت ثيح , ديدجلا جهنلا عم قفاوتتل ) ينيطسلفلا يموقلا قاثيملا( دونب ضعب

 ةيــصخشلاو ينيطــسلفلا رارــقلا ةيلالقتسا ىلع ديدجلا ) ينيطسلفلا ينطولا قاثيملا (

 ينطوــلا قاــثيملا ( دوــنب ضعب تءاج 1968 ماع قاثيملا ليدعت دنعو .ةينيطسلفلا

 ةيبرعلا ةدحولا " نأ ىلع تصن ةرشع ةيناثلا ةداملاف , نزاوتلا اذه سكعتل ) ينيطسلفلا
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 ةــيبرعلا ةدــحولاف , رخألا قيقحت اهنم دحاولا ئيهي نالماكتم نافده نيطسلف ريرحتو

 اــمهل لمعلاو , ةيبرعلا ةدحولا ىلإ يدؤي نيطسلف ريرحتو , نيطسلف ريرحت ىلإ يدؤت

 ."بنج ىلإ ًابنج ريسي

 ينيطسلفلا بعشلا نم ًاريبك ًابواجت تدجو يتلا حلسملا حافكلا تامظنم نأ عقاولا نأ الإ

 لــك سكعت تناكو ,تايجولويديإلاو راكفألا ةددعتم تناك ةينيطسلف ةروث ىلإ تلوحتو

 :اهلخاد يف تارايت ةثالث نيب زييمتلا اننكمي هنأ الإ ,ةيبرعلا ةيسايسلا ءاسفيسفلا

 :يودحولا يموقلا رايتلا -1
 اــتلثم دــفو ,"ةيبرعلا ريرحتلا ةهبجو" ةقعاصلا ةمظنم صوصخلا ىلع هتلثم

 .يقارعلاو يروسلا ةيقشب يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل ًادادتما

 :يسكراملا رايتلا -2
 ًاينيطسلف ًاعباط ذخأ هنأ الإ , "برعلا نييموقلا ةكرح " لخاد ةيادب هتأشن نم مغرلاب

 يــقبطلا عارــصلا ةــيرظن ئدابم حوضوب هينبتو مألا " ةكرحلا " ءاهتنا عم ًاصلاخ

 ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا – صوصخ ىلع رايتلا اذه لثميو , ينينيللا يسكراملا ركفلابو

 .يعويشلا بزحلا ناك امهل ةفاضإلابو،نيطسلف ريرحتل ةيطارقميدلا ةهبجلاو نيطسلف

 " لبقتسملا " ينطولا رايتلا -3
 ةــسرامم يــف ةقابس تناك يتلاو ,"حتف " ينيطسلفلا ينطولا يرحتلا ةكرح هتلثمو

 رــساي ررــبيو .ينيطــسلفلا لمعلا ةيلالقتسال ةوعدلا يفو  حلسملا حافكلا ةيجيتارتسإ

 ينيطسلفلا هجوتلا بابسأ " حتف " ةكرح دئاقو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سيئر تافرع

 دــعبلا ىوتــسم ىــلع دجن نكن مل اننإ " لوقلاب نيينيطسلفلل ةلقتسم ةيوه نع ثحبلل

 ةــظقيلا تــناك دقل , ضوهنلا اذه عم مجسني ًاسوملم ًايموق ًالمع ينيطسلفلا ينطولا

 تاــيولوألا نم ىلوألا ةبترملا لتحي نيطسلف لجأ نم لمعلا نكي ملو , ةريبك ةيموقلا
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 رــيرحتل ةطخ هدنع نأ مكل لوقي يذلا " رصانلا دبع لاق امدنع ًاصوصخو , ةيموقلا

 دجوي ال هنأ انملعل ناك " حتف " انلمع ةيادب يف انكرحتف اذكهو , مكيلع كحضي نيطسلف

 بايغ وه ةركفلا دلوأ يذلا يعوضوملا خانملا نأ يأ : نيطسلف لجأ نم يبرع لمع

 .88" نيطسلفل قيقح يموق لمع

 ىــلإ اهتمدــق ةركذم يف اهتقالطنا ءارو ةنماكلا عفاودلا حتف " ةكرح تحضوأ دقو

 / لوــليأ يــف ءاضيبلا رادلا يف ثلاثلا مهرمتؤم يف ةيبرعلا راطقألا ءاسؤرو كولم

 يتأي نأ ًادبأ رظتنت ال ةحارص لكب – حتف – ةكرحلا نأ " تركذ ثيح 1968 ربمتبس

 , ليئارــسإ ىلع ةيقيقحلا برحلا وأ , ريرحتلا ةكرعم ءدب ةيبرعلا لودلا هيف نلعت موي

 عاــضوألاو مــكحلا ةعيبط ببس لب , ةيجراخلا اهتاطابتراب الو اهفورظ نم ببسب ال

 زــجعلاو براضتلاو لخلختلا نم وج يف اهئاقبإ ىلع رامعتسالا صرحي يتلا ةيلخادلا

 ."ةياهن ال ام ىلإ ةكرعملا ليجأت ىلإ ًامئاد ليمت اهلعجي

 عم قفاوتي نكي مل يلودلا ىوتسملا ىلع ينيطسلفلا لكشملا حرط ةيفيك نأ امك 

 يبرعلا يمسرلا ينبتلا لالخ نم ةيضقلا هتذختا يذلا راسملاف , هرهوجو عازنلا ةقيقح

 لوادــتت ةينيطسلفلا ةيضقلا تحبصأ ثيح , اهتعيبط نع اهفرجو , اهتقيقح هوش , اهل

 نيــب دودــحلا ىلع عازنك  يأ عارصلل ةينويهصلا ةيؤرلا بسح ةيلودلا لفاحملا يف

 نييالمب ةيبرعلا راطقألا نيب عارص – ليئارسإ – ةينويهصلا ةلودلاو ةيبرعلا راطقألا

 ددــعلا ريغــص بعشلا ليئارسإ نيبو , ةعساشلا اهتحاسمو  ةظهابلا اهتاورثو اهناكس

 يــف رارقتــسالاو ءودهلا دشنيو ناكم لك يف دراطملاو ًايملاع دهطضملا , ةحاسملاو

 ( يبرعلا عقاولل ةيبلسلا ةروصلا لعفبو .!!برعلل ةبسنلاب )ةضئافلا ( ضرألا نم ةعقب

 نإف ,صوصخلا ىلع يبرغلا ملاعلا رظن يف )يروتاتكدلا (و )يعاطقإلا (و ) فلختملا

 
 راوـحلا ىرجأ " , ةمألا رس ةملك , انتروث : ةقالطنالا ىركذ يف ةينيطسلف نوؤش ىلإ ثدحتي تافرع رساي " 88
 17ص )1979 رياني / يناثلا نوناك (86ددعلا , ةينيطسلف نوؤش نورخآو شيورد دومحم
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 ءادــعأ نيــبو )ليئارسإ ( اهلثمت يتلا ةيطارقميدلا ةحاو نيب ةروص ًاضيأ ذخأ عازنلا

 .!برعلا مهو ةراضحلا ءادعأو ةيرحلاو ةيطارقميدلا

 رــظني ملاــعلا ناك تالاحلا لضفأ يفو ,ةروصلا نع باغ دقف نيطسلف بعش امأ

 ملاــعلا يف نيئجاللا لكاشم نم اهريغك ثحبُت نيئجال ةلكشم اهنأ ساسأ ىلع ةلكشملل

 ةروــثلا تءاــجو .تاضيوعتلاو ةيداملا تادعاسملا اهلحت ةيقالخأ ةيناسنإ سسأ ىلع

 درشم ريغص بعش ةيضقك هتقيقح ىلإ لكشملا عجرتلو , ةروصلا ححصتل ةينيطسلفلا

 ةينويهــص ةلود , بعشك ةينطولا هقوقح هجو يف فقت , ىوأم الب شيعي , هضرأ نم

 تــعجرأف , ةــيملاعلا ةينويهصلاو ةيلايربمإلاب ةموعدم , ةدعو ةوق هقوفت  ةيرصنع

 بعــش دوــجو , دوــجولا ىلع عارص ةيضقك ةيقيقحلا اهتروص ةيضقلل كلذب ةروثلا

 .دودحلا ىلع عازن ةيضق تسيلو نيطسلف

 قــمعل ًاديــسجت دعي يبرعلا يودحولا يموقلا دملا يف ينيطسلفلا نابوذلا ناك نإ

 ةــمدقتم ةــيموق ةرظن نع ًاريبعتو ينيطسلفلا بعشلا ىدل يودحولا يموقلا روعشلا

 يموــقلا دــعبلاب ساــسحإلا نعو , ةيبرعلا ةقطنملا يف ليئارسإ هدسجت يذلا رطخلل

 ىلع ةرمدم جئاتن ةينيطسلفلا ةينطولا ةيصخشلا بايغل ناك هنأ الإ , ةينيطسلفلا ةيضقلل

 تالوــقملا ززعو , ةيلايربمإلا ةينويهصلا ةيجيتارتسإلا بايغلا اذه مدخ ثيح ةيضقلا

 ةــلوقملا يهو , نيطسلفل اهرامعتسا ريربتل ةينويهصلا ةكرحلا اهتعفر يتلا ةينويهصلا

 اــمكو .ينيطسلفلا بعشلاب فارتعالاب اوبلوط املك اهديدرت ةنياهصلا ةداقلل ولحي يتلا

 ةينطو ةكرح دوجو مدعو ةينيطسلفلا ةينطولا ةيوهلا بايغ ةينويهصلا ةياعدلا تلغتسا

 وــه ةيبرعلا ةقطنملا يف رئادلا عارصلا نأكو ملاعلل روصتل , ينيطسلفلا بعشلا لثمت

 ةــيبرعلا لودــلا نيــبو " قرــشلا يف ةيطارقميدلا ةحاو ليئارسإ ةلود " نيب عارص

 بعــشلا " ىــلع يضقت نأ دوت ريخألا هذه نأو , ةيداملا اهتورثو ةيرشبلا اهنييالمب

 ."فيعضلاو ريغصلا يدوهيلا
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 , هــيلإ نوــعلطتيو نوــنمتي اوناــك ام نوينيطسلفلا دجي ال لباقملا بناجلا ىلعو

 تارارــق درــجمف تدجو نأو , لانملا ديعب ًاملح تيقب ةيبرعلا ةيموقلا ةيجيتارتسإلاف

 يذــلا نوناــقلا يه تحبصأ ةيبرعلا تافالخلاو , قيبطتلل اهقيرط دجت مل تايصوتو

 هذــهو ةــمظنألا نيب داقحألا تسركت تافالخلا مادتحا عمو , ةيبرعلا تاقالعلا مكحي

 كلذل ًاعبت دعابتتو , ةيميلقإلا تارعنلا نوكتتف , ريهامجلا ىلع اهضرفتو اهلقنت اهرودب

 نــم يأ يف ًارشابم ًافرط نكي مل هنأ عم – ينيطسلفلا بعشلا ناكو ,  ةيبرعلا ةدحولا

 , ةلــشاف ةيودحو ةبرجت لك ىلع ةرسحو ملأب باصي – ةضهجملا ةيودحولا براجتلا

 .لشفلا اذه نم لوألا ررضتملا هنأب رعشيو

 ةيــسايسلا بازــحألاو ةــيبرعلا ةمظنألا نأ نوينيطسلفلا رعش كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 اــمك , ةــصاخلا اهحلاصم ةمدخل ةمواسم ةقروك ةينيطسلفلا ةيضقلا تلغتسا ةيبرعلا
 ال ًالــمهم ًامك مهئاقبإو تاميخملا يف مهيلع ةضورفملا راصحلا ةلاحل قيضلاب اورعش
 ال ءاــبرغ مهنأــكو ثادحألا نوبقاري , مهريصمب قلعتملا ثدحلا عنص يف مهل رود
 ةــليفك ةينيطسلفلا ةيوهلاو ينيطسلفلا توصلا زاربإل ةلواحم ةيأ تناكو اهب مهل ةقالع
 اــمو تارباــخملا لاجر تالجس يف همسا عضوي نأو نجسلا يف اهبحاص عضت نأب
 .ينيطسلفلاب قصلتل ةزهاجلا مهتلا رثكأ

  ةيسايسلا ةينايكلل ديسجتك ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم مايقل بسانملا يسايسلا خانملا تاروطتلا هذه لك تلكش

 ةينيطــسلفلا ةــينطولا ةــيوهلل ًاقومرم ًاناكم ةمظنملا قاثيم زربأ ثيح , 1964 ويام

 يف ةدكؤم ينيطسلفلا نطولاو ةينيطسلفلا ةيوهلا ديدحتل ىلوألا عبسلا داوملا تصصخو

 : يلي امك تءاجو .نيطسلف بعش ةبورع ىلع تقولا سفن

 يــبرعلا نطوــلا نم أزجتي ال ءزج يهو نيينيطسلفلا بعشلا نطو نيطسلف       )1(ةداملا"
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 .ةيبرعلا ةمألا نم ءزج ينيطسلفلا بعشلاو ريبكلا

 ةــيميلقإ ةدحو يناطيربلا بادتنالا دهع يف ةمئاق تناك يتلا اهدودحب نيطسلف )2(ةداملا

 أزجتت ال

 ررــقيو هــنطو يــف يعرشلا قحلا بحاص وه ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا )3(ةداملا

 هرايتخاو هتدارإ ضحمبو هتيشم قفو هنطو ريرحت متي نأ دعب هريصم

 يــف ةــيداع ةــماقإ نوميقي اوناك نيذلا برعلا نونطاوملا مه نوينيطسلفلا )5( ةداملا

 دــلو نم لكو , اهيف يقب وأ اهنم جرخا نم ءاوس 1947 ماع ىتح نيطسلف

 ينيطسلف وه اهجراخ وأ نيطسلف لخاد خيراتلا اذه دعب ينيطسلف يبرع بأل

 قئاــقح نيطسلفب يخيراتلاو يحورلاو يداملا طابترالاو ينيطسلفلا ءامتنالا )6( ةداملا

 لئاــسو ةــفاك ذاختاو ةيروث ةيبرع ةئشنت ينيطسلفلا درفلا هئشنت نأو , ةتباث

 ًاــقيمع ًاــيدامو ًاــيحور ًافيرعت هنطوب ينيطسلفلا فيرعتل فيقثتلاو ةيعوتلا

 ريرحتلا ىتح هنطو داريتسال هلامب ةيحضتلاو حلسملا حافكلاو لاضنلل هليهأتو

 ." يموق بجاو

 لثمت اهتفصب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمب ةيلودلاو ةيبرعلا تافارتعالا تلاوت كلذ دعبو

 رارقب ًايمسر سركت يذلا رمألا ةلقتسملا ةينطولا هتيوه نع ربعتو , ينيطسلفلا بعشلا

 ةينيطــسلفلا رــيرحتلا ةــمظنمب فارتعالاب مث 1976 طابرلا يف يبرعلا ةمقلا رمتؤم

 .ماعلا سفن يف ةدحتملا ممألا ةئيه يف بقارمك

 ةــمظنأ تاــسايسو حلاــصم عم فئازلا يموقلا باطخلا ةاعد حلاصم تقالت 

 ريهــشتلاو ءادــعلا ةينيطــسلفلا ةــينطولا ةيوهلا ةبصانم ةلأسم لوح ,ةيميلقإ ةيبرع

 ةــمهت , ةينيطــسلفلا ةيوهلا تحبصأو .ينيطسلفلا ينطولا رارقلا ةيلالقتساب كيكشتلاو
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 ًاينطو ارايت دجوأ امم , ةقحالملاو ذبنلاو ةلئاسملل هضرعتو اهبحاص لوح كوكشلا ريثت

 ةيــضقلاب ًارارــضأ طــقف قــحلت ال يتلا " ةينيطسلفاللا " ةرهاظل دح عضوب بلاطي

  .ةيبرعلا ةيموقلا ةحلصملا ًاضيأ رصت لب ةينيطسلفلا

 ةرورــضلا بــلغن ال ىتحو , ةتيقملا ةيميلقإلا يواهم يف طقسن ال ىتح نكلو 

 نأــب دكؤنو رومألا كردتسن نأ انيلع , ةياهن ال ام ىلإ ةيموقلا ئدابملا ىلع ةيلحرملا

 تاراعــش نــم اهيلع بترتي امو , ةلحرملا كلت يف ةينيطسلفلا ةيرطقلا ىلع زيكرتلا

 نكت مل , ةلقتسملا ةينيطسلفلا ةلودلاو ينيطسلفلا رارقلا ةيلالقتساو ةيوهلا نأش ءالعإك

 .ًايلحرم ةطورشم ةيوهو ةيرطق تناك لب , ينيطسلفلا يبرعلا بعشلل يئاهنلا رايخلاب

 طــخلا نع جرخت ال ىتحو , ةيميلقإلا عقنتسم يف ةينيطسلفلا ةيرطقلا طقست ال ىتحو

 : ةيلاتلا طورشلاب ةطورشم تناك دقف كاذنآ دئاسلا يروثلا يموقلا

 .ينويهصلا ودعلا دض حلسملا حافكلا سرامت ةيمادص ةيرطق اهنأ :ًالوأ

 طقــسي هب اهفارتعا ةلاح يفو ,ينويهصلا ودعلاب فرعت ال ةيرطق اهنأ :ًايناث

 .اهدوجو رربم

 دوــجو مدــعو ,ةيبرعلا ةدحولا ةلود بايغ ةلاح ىلع درت ةيرطق اهنأ :ًاثلاث

 رفوت ةلاح يفو ,نيطسلف ريرحت ةيلمعب موقت ةيبرع ةيموق ةيجيتارتسإ

 رــيرحتل ةدنجملا ةيبرعلا ةيموقلا ةيجيتارتسإلا وأ ةيبرعلا ةدحولا ةلود

 .ةينيطسلفلا ةيرطقلا دوجو رربم طقسي ,نيطسلف

 ةينطولا ةيوهلا ىلع ظفاحتو ينيطسلفلا بعشلا تاتش عمجت ةيرطق اهنأ ًاعبار

 بالتسالاو رثعبتلا نم ةينيطسلفلا

 ةماقإ لجا نم لاضنلابو ةيبرعلا ةمألا ىلإ ءامتنالاب ةمزتلم ةيرطق اهنأ :ًاسماخ
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 .ةيبرعلا ةدحولا ةلود

 يأ روــهظ ةلاح يفو ,نيطسلف ضرأ ىلإ ةدوعلاب ةثبشتم ةيرطق اهنإ :ًاسداس

 اهدوجو رربم اهنع طقسي ,رخآ ناكم يف ناطيتسالا وحن هجوتلل رداوب

 زيح ىلع , ةينيطسلفلا ةيلالقتسالاو , ةينيطسلفلا ةيصخشلاب ةقلعتملا تاشاقنلا ترطيس

 ًاــصوصخو يموــقلا راــيتلا نأ كلذ , ةمظنملا روهظ بحاص يذلا لدجلا نم ريبك

 ةيجيتارتــسإلل ةعــضاخ ةادأ ةمظنملا ىقبت ىتح ةطغاض ةوق لكشي ناك , نييرصانلا

 يــف ةيلالقتــسالا نع ربعت ةادأ نوينيطسلفلا نوينطولا اهدارأ امنيب , ةيبرعلا ةيمسرلا

 , )1964-1968( عــبرألا تاونسلا لاوط لوألا هاجتالا رطيسو , ينيطسلفلا لمعلا

 ةــمظنملل عامطأ ال نأ حضوأ , ةرتفلا كلت لالخ هب لومعملا يموقلا قاثيملا نأ ثيح

 سراــمت ال " نأ ىلع تصن نورشعلاو ةعبارلا ةداملاف , ةينيطسلف ةدايس يأ ةسراممل

 الو ةيمــشاهلا ةيندرألا ةكلمملا يف ةيبرغلا ةفضلا ىلع ةيميلقإ ةدايس ةيأ ةمظنملا هذه

 ." ةمحلأ ةقطنم الو ةزغ عاطق

 ىــلع ًادــيكأت رــثكأ تــناك , " )1968( ينطولا قاثيملا " صوصن نأ الإ 

 ةيــصخشلاو ةيلالقتــسالا نيــب نرــقت تناك نإو ةينيطسلفلا ةيلالقتسالاو ةيصخشلا

 نأ ىلع تدكأ ةرشع ةيناثلا ةداملاف , ةيبرعلا ةدحولاو يموقلا ءامتنالا نيبو ةينيطسلفلا

 اــهقيقحت يــف هرود يدؤي يكلو , ةيبرعلا ةدحولاب نمؤي ينيطسلفلا يبرعلا بشعلا "

 ةينيطــسلفلا ةيصخش ىلع ظفاحي نأ , ينطولا هحافك نم ةلحرملا هذه يف  هيلع بجي

 نــم يــتلا تاعورشملا نم ًايأ ضهاني نأو , اهدوجوب يعولا يمني نأو , اهتاموقمو

 يــبرعلا بعــشلا دكؤي ": نيرشعلاو ةنماثلا ةداملا يف ءاجو ".اهفاعضإو اهتباذإ اهنأش

 ةياــصولاو لخدتلا عاونأ لك ضفريو , اهتيلالقتساو ةينطولا هتروث ةلاصأ ينيطسلفلا

 ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا " نأ ىلع تدكأف , نورشعلاو ةعساتلا ةداملا امأ ." ةيعبتلاو
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 نــم هفقوم ددحيو , هنطو دادرتساو ريرحت يف , ليصألاو  لوألا قحلا بحاص وه

 قــيقحتل هــتروث يف اهمعد ىدمو هتيضق نم اهفقاوم ساسأ ىلع ىوقلاو لودلا ةفاك

 ." هفادهأ

 لك يف ةينيطسلفلا ةيلالقتسالا ىلع ديكأتلا ةينيطسلفلا ةينطولا سلاجملا تلصاو 

 ماــمتها روــحم لكشيو ةغلاب ةيمهأب مستي ةيلالقتسالاب ثبشتلا اذه ناكو , اهتارمتؤم

 وأ دــيدهت لــحم ينيطسلفلا لمعلا ةيرحو ةيلالقتسالا هذه نوكت امدنع , نيينيطسلفلا

 وأ , ندرألا نــم ةمواقملا جورخ تلت يتلا ىلوألا تاونسلا يف ثدح امك , ةرداصم

 رود لــهاجتت ةيوــست عيراشم حرطت امدنع وأ 1982 فص نانبل نم اهجورخ دعب

 ةينيطسلفلا ةروثلا اهقلت يتلا ةيلاوتملا تابرضلاو تاطابحإلا نأ امك .ةينيطسلفلا ةروثلا

 زــيكرتلا ةلصاوم نم اهعنمت مل , ةيبرع فارطأ لبق نمو , ينويهصلا ودعلا لبق نم

 ةينطولا ةكرحلل لغاشلا لغشلا حبصي اهيلع ظافحلا نأ دجن لب , ةيلالقتسالا هذه ىلع

 ســلجملل رــشع ةــسداسلا ةرودــلا يف ًاحضاو ادب ام اذهو .اهب رمت ةمزأ لك دعب ,

 دــكؤي " : سلجملا نع رداصلا نايبلا يف ءاج ثيح و رئازجلا يف ينيطسلفلا ينطولا

 لقتسملا ينيطسلفلا ينطولا رارقلاب كسمتلا ةيرارمتسا ىلع ينيطسلفلا ينطولا سلجملا

 89."ةيلالقتسالا هذه نم لينلا فدهتست يتلا طوغضلا ةمواقمو هتنايصبو

 ةيــصخشلا زارــبإو ةينيطسلفلا ةيلالقتسالا ىلع ينطولا قاثيملا ديكأت نأ الإ 

 لوــح ةــمواقملا لئاصف نيب تاداهتجالا مغانتو تاروصتلا قفاوت ينعي ال ةينيطسلفلا

 ةيــصخشلا زاربإ ىلع ةبترتملا ةينيطسلفلا ةيرطقلا ىنعمو اهدودحو ةيلالقتسالا موهفم

 .ةينيطسلفلا

 
 ( طابـش يـف رئازجلا يف تدقع يتلا " ينيطسلفلا ينطولا سلجملل 16 ةرودلا نع رداصلا يسايسلا نايبلا " 89
 1983) رياربف
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 ,ةينيطسلفلا )ةيرطقلا( ةينطولا نع ًاعافد ةينيطسلفلا تاميظنتلا ركأ "حتف" تناك 

 ,يموــقلا ءامتنالل ركنتلا ينعي ال اذه نأ الإ ,ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيصوصخ قلطنم نم

 ةيلدج ةقالع دوجو ةرورض عم "يموقلا ماعلا يف ينيطسلفلا صاخلا نع ثحبلا " هنكلو

 .90 ماعلاو صاخلا نيب ةيطبارت

 

 :يتاذلا مكحلا ةطلس لبق ام ةينيطسلفلا قيثاوملا يف ةيوهلا ةلأسم: ثلاثلا بلطملا

 اــنتيوه نع ربعي انب صاخ ينطو عورشم ىلإ كش الو جاتحن ًاقباس انيب امك

 ةــمزأ شيعن اننأ فارتعالا بجيو , ءاقبلل ةرورضك اهيلع دكؤنو اهنيبن نأ بجي يتلا

 ةلقتــسم ةلود نود ابعش نأل , كلذ لبق نكي مل نإ 1948 ماع ذنم لب مويلا سيل ةيوه

 نــم ةــيروثلاو ةينطولا نيب قرف كانهف , لاوزلل وأ هيوشتلل هضرعم هتيوه نوكتس

 نيــب لخادــتلا لالخ نم اهسملن يتلا ةيوهلا ةمزأ نإ , رخآ بناج نم ةيوهلاو بناج

 – 1965 ىــلإ 1948 نــم ةراــت ةيموق , ىرخأ تايوهو ةينيطسلفلا ةينطولا ةيوهلا

 حــسفت تناك نإ تايوه يهو , ًاريخأ ةيمالسإ مث , ىرخأ ةرات ةيكارتشاو ةيسكرامو

 نــكمي ال اهنأ الإ لالقتسالا لجأ نم لاضنلاب هقح ةسراممل ينيطسلفلا بعشلل لاجملا

 هذــهب انتيوه قاحلإف , ةيوهلا هذهل ةنامض لكشت الو ةينطولا هتيوه نع اليدب نوكت نأ

 اــنتيوه ساــكتنال – لــعفلاب يداو – يدؤيس اهلثمت يتلا ةيسايسلا ىوقلابو تايوهلا

 .اهتيعبت يفو اهشماه ىلع شيعن وأ , اهعجارت وأ تايوهلا هذه هساكتناب انتيضقو

 , ةــسيسم ةيلومــش تاــيوه حلاصل ةينيطسلفلا ةيوهلل بالتسالاو بيغتلا اذه
 اــنه نــمو , تالاجملا عيمج يفو ةدعصألا ةفاك ىلع انب رضأ , ةرماغم وأ ةضماغ
 سفن يف نكلو ىرخألا تايوهلا نم عطقت ال يتلا انب ةصاخلا انتيوه ةرولب انيلع امازل

 
  18ص ,1978 ) ربمسيد ( لوألا نوناك ,85 ددعلا ,ةينيطسلف نوؤش ,تافرع رساي عم ةلباقم 90
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 يرــجفم ىلع رطيس يذلا سجاهلا نأ مولعملا نمو .اهب ةقحلمو ةعبات نوكت ال تقولا
 تــناك ةرــصاعملا ةينيطــسلفلا ةروثلاف , ةيوهلا عوضوم وه 1965 رياني حتاف ةروث
 ةيضقلا عم لماعتلاو بييغتلا نم تاونس دعب ةينطولا ةيوهلا قاثبنا نع ًاريبعتو اديسجت
 تاينيــسمخلا لالخ ةينيطسلفلا ةروثلا تايبدأ عجاري نمو , نيئجال ةيضقك ةينيطسلفلا
 وأ ةيــسايس تايبدأ تناك ءاوس , ةيوهلا ةلأسم ىلع ريبكلا زيكرتلا سمليس تاينيتسلاو
 91 ةيرعشو ةيئاور

 ضقاــنتو ددــعت يــف هــسملن اهنع ثحبلا و ةينيطسلفلا ةيوهلل ضومغلا اذه

 قاــثيملا مــث يموــقلا قاثيملا يف: ةيسايسلا  قيثاوملاو عيراشملا يف اهنع تاريبعتلا

 لالقتــسالا ةــقيثو مث 1971 ماعل ةيناملعلا ةيطارقميدلا ةلودلا عورشم يفو , ينطولا

 لك قباطتي ال ثيح , ةينيدلاو ةيراسيل ةيسايسلا ىوقلا تايبدأو قيثاوم يفو1988 ماعل

 يف ًارود بعلت ةيجراخلا تاددحملا تناك تالاحلا عيمج يفو , هريغ عم ةيوهلل ديدحت

 ةــيوهلا لــه تالؤاــست حرطي يذلا رمألا , تايجيتارتسالا مسر يفو ةيوهلا ديدحت

 .؟ةيجراخ تاريغتمو فورظ نع ريبعت يه مأ ةتباث زومرو تباوث نع ريبعت ةينطولا

 نأ عــم – ةــبكنلا دعب ام انخيرات تبحاص يتلا ةيوهلا ةمزأ لاكشإ ةبراقملو

 ةــيميلقإ تارــيغتمل عضاخ ةيوهلا ديدحت ناك فيكو – ةبكنلا لبق ام ىلإ دتمت ةمزألا

 اــهيلع لدي ام ىلإ قرطتنس , ةينيطسلف ةينطو تاددحمل عضاخ وه امم رثكأ ةيلودو

 ينيطــسلفلا يموقلا قاثيملا يف ًالثمف.ريتاسد عيراشم يه يتلا ةينيطسلفلا قيثاوملا يف

 ةــيوهلا ةــناكم تــعجارت , دئاسلا وه يبرعلا يموقلا ركفلا ناك ثيح , 1964 ماعل

 ةلاحل ًارظن ةيمالسإلا ةيوهلا ىلإ قاثيملا رشي مل امك ,ةيموقلا ةيوهلا حلاصل ةينيطسلفلا

 هــتبعل يذلا رودلل ارظنو لب و ةبقحلا كلت يف نييمالسإلاو نييموقلا نيب ام عارصلا

 ةراشإلا قاثيملا وعضاو بنجت دقف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سيسأت يف ةيبرعلا لودلا
 

 ادرـس ) ةلودلا ىلإ هيتلا نم ( توحلا قيفش باتكو ) ةيوه الب ينيطسلف ( فلخ حالص ديهشلا باتك ربتعيو 91
 .ةينيطسلفلا ةيوهلا ةريسمل
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 يموــقلا قاــثيملا( مــسا قاــثيملا لمحف , ةينيطسلف ةينطو ةيوه وأ ةينطو ةملك ىلإ

 ىلع ةدايسلا ضرف نيينيطسلفلا ةيقحأ مدع ىلع قاثيملا اذه دكأ ًاضيأ لب , )ينيطسلفلا

 رــبعت ةينيطسلف ةلود مايق ضفر يلاتلابو يبرعلا مكحلا تحت تناك يتلا ةزغو ةفضلا

 ضوــهن عمو 1968 ينيطسلفلا ينطولا قاثيملا يفو .ةينيطسلفلا ةيسايسلا ةيوهلا نع

 ةــيموقلا ةيوهلا عم عطقلا نود ةينطولا ةيوهلا ىلإ ةراشإلا تمت , ةينيطسلفلا ةينطولا

 تاداــيق ضعبل ةينيدلا ةيفلخلا ريثأتب ةيمالسإلا ةيوهلل تاراشإ تناك تقولا سفن يفو

 ددحيــس نيطسلفل يعامتجالاو يسايسلا ماظنلا نأ ىلإ راشأ قاثيملا نأ الإ،حتف ةكرح

 ةــمظنألا ضــعب ةضراعم نم ًافوخ لب زجع ةجيتن ليجأتلا نكي ملو , ريرحتلا دنع

 يــتلا حتــف نألو , ةينيطسلفلا ةيوهلا ضوهنل ةحيرتسم نكت مل يتلا ةيسايسلا يوقلاو

 .ةددحم ةيجولويديإب مزتلت ال ررحت ةكرحك اهسفن تحرط ةمظنملا ىلع تنميه

 حتــف هتحرط يذلاو ةيناملعلا ةيطارقميدلا ةلودلا عورشم يف ةيوهلا موهفم امأ

 صنلا نم فشتسيف 1971 ماع ينطولا سلجملا تاررقم هتنبتو 1968 ماع ةرم لوأل

 اــهيف شيــعي ةــيطارقميد ةينيطــسلف لود ةــماقإ ليبس يف لتاقن نحن " حتفل يلاتلا

 ,يمدــقت يــطارقميد عمتجم يف دوهيو نييحيسمو نيملسم .مهفئاوط لكب نوينيطسلفلا

 ىــلع حتــف نم ًاديكأتو .ةيواستم قوقحب نوعتمتي املثم مهلامعأو مهتادابع نوسراميو

 لكل اهركفو اهبلق حتفتل ةينيطسلفلا انتروث نإ :ًالئاق نايبلا سفن درطتسا فدهلا ةيناسنإ

 نأو يطارقميدــلا رحلا ينيطسلفلا عمتجملا يف اوشيعي نأ نوديري نيذلا ناسنإلا ينب

 ." قرعلا وأ نيدلا وأ نوللا نع رظنلا فرصب هليبس يف اولضاني

 نإ " حوــضوب حتــف تددح , ةيطارقميدلا ةلودلا يف ةنطاوملا قحل ةبسنلابو

 ةوقلاب اهنع نيدرشملا وأ نيطسلف يف نيميقملا نم نييحيسملاو نيملسملاو دوهيلا عيمج

 نيطــسلف نأــب تحــضوأو ةــلماكلا ةينيطــسلفلا ةينطاوملاب قحلا مهل نوكي فوس
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 ذبنتــس اهنأ امك , ةيطارقتسرا وأ ةيعاطقإ وأ ةيطارقويت نكت نل ةيمدقتلا ةيطارقميدلا

 . هعون ناك يأ داهطضالاو ةينيفوشلاو ةيرصنعلا

 بهذت ال ىتحو ,ةيطارقميدلا نيطسلف فدهل هيوشت وأ سابتلا يأ " حتف " دعبتلو

 يــف عوــقولا نــم ترذح اهنإف ,نيطسلف ةبورعل ضيقن ةينيطسلفلا ةلودلا نأ نونظلا

 :ةيطارقميدلا ةينيطسلفلا ةلودلا موهفمب ناقصلي دق نيأطخ

 وأ ناــيدألا ةددــعتملا ةــلودلا يه تسيل ةيفئاط اللا ةيطارقميدلا نيطسلف نأ : لوألا

 وأ ةــلودلل تانايد ثالث لوح أشني نل ديدجلا ينيطسلفلا عمتجملاف , ةيموقلا ةجودزملا

 عــيمج ىلع حتفنيو , يقرعلا وأ ينيدلا بصعتلا ضفري ناك نإو وهف " نيتيموق لوح

 بــسنل ًاــقفو فئاظولا نم اهريغو ةيسايسلا بصانملا عيزوت يوني ال : هنإف , نايدألا

 لــك ةروثلا نع ًابيرغ ًاجذومن هربتعتو ينانبللا جذومنلا ضفرت اذهب حتفو " ةنيعم ةينيد

  .ةبارغلا

 ةيسكراملا ئدابملا اهمكحتس يتلا دغلا نيطسلف نأ تدكأ دقف ةيبعشلا ةهبجلا امأ 

 " رــيرحتلا دعب ام ةلحرم يفو لاضنلاو ريرحتلا ةلحرم يف اهنع رايخ ال يتلا ةينينيللا

 يطارقميدــلا ديدجلا يبرعلا عمتجملا نإ " ديدج يروث يبرع عمتجم نم ًاءزج نوكتس

 لــكل لحلا ريفوت ىلع ةينينيللا ةيسكراملا ئدابم ىلإ دانتسالاب ًارداق نوكيس يكارتشالا

 ناو نطولا اذه ناسنإ اهنم يناعي يتلا لالغتسالاو داهطضالاو فلختلاو رقفلا تالكشم

 ةيطارقميدلا مهقوقح ةفاك مهريغ نأش مهنأش نوسراميس ررحتلا دعب نيطسلف يف دوهيلا

 ." يكارتشا يطارقميد عمتجم يف نينطاومك

 داــقعنا ليبقف , ةيطارقميدلا نيطسلف راعش ةيطارقميدلا ةهبجلا تنبت قطنملا سفن نمو

 تحت سلجملل رارق عورشم ةهبجلا تمدق ةرهاقلا يف ينطولا سلجملل ةسداسلا ةرودلا

 ةدحوملا ةينيطسلف لود ةماقإ ىلإ هيف تعد " ةينيطسلفلا ةيضقلل يطارقميد لح " ناونع
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 ةــلودلا هذه نأ عورشملا ربتعاو , ينويهصلا نايكلا ىلع حلسملا حافكلاب ءاضقلا دعب

 عورشملا قرطت امك , يدوهيلاو يبرعلا نيبعشلا نيب مئاقلا رحانتلل ايطارقميد الح لثمت

 حرط نع اهحرط فلتخا كلذب،ةيموقلا مهتفاقث ريوطتب برعلاو دوهيلل قحلا ءاطعإ ىلإ

 رارــقإلا نود ةنطاوملا ساسأ ىلع برعلاو دوهيلا نيب نواعتلا لعجي يذلا حتف ةكرح

 .دوهيلل ةيموق قوقح يأب

 لــحلل اــهموهفم دــيدحت , ةــيطارقميدلا ةــهبجلا تداعأ , 1970 رياني يف 

 ءاوــس ةينيفوــشلا لولحلا لك ضفري " يطارقميدلا لحلا نأ ىلع تدكأو يطارقميدلا

 ًاــضيأ تضفر امك , رحبلا يف مهيمرو دوهيلا حبذب وأ يليئارسإلا عسوتلاب رمألا قلعت

 قوــقحلا ةــعيبط ةــمتاوح فيان حضوي " نمألا سلجم رارق همدق يذلا يعجرلا لحلا

 هــتفاقث ريوــطت ةــيرح مهنم لكل " نوقي ثيح برعلاو دوهيلل يطعتس يتلا ةيواستملا

 ." ةيمدقتو ةيطارقميد حورب ةيموقلا

 لغلغت ةيادبو يموقلا عورشملا هساكتنا رارمتساو نانبل نم ةروثلا جورخ دعب 

 ءاــج نيطــسلف يف يمالسإلا دملا ةيادبو ناريإ يف ينيمخلا ةروث دعب يسايسلا مالسإلا

 تاريغتملا هذه ريثأت سكعيل 1988 ربمفون يف رئازجلا يف ينيطسلفلا لالقتسالا نالعإ

 , ثالثــلا تايوهلا نيب ام ةيقيفوت ةغايصب ءاج ثيحب , ةينيطسلفلا ةيوهلا ةغايص ىلع

 اــمعطم " :ىــلع صنف , ةلودلا نيد لالقتسالا نالعإ ددحي مل قيثاوملا نم هيقباسكو

 لصاو , ينمزلاو يحورلا هثارت صوصن امهلتسم , تافاقثلا ددعتو ةراضحلا تالالسب

 ضرألا نيــب يلكلا دحوتلا يف هتاذ ريوطت , خيراتلا ربع , ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا

 لــك ىلع يلعُأ , ةكرابملا ضرألا هذه ىلع ةلصاوتملا ءايبنألا ىطخ ىلعو ناسنإلاو

 .مالسلاو ةمحرلا ةمينرت دبعمو ةسينك سرج لك عم قدو , قلاخلل دمحلا ةالص ةنذئم
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 ةــينطولا مهتيوه نوروطي اهيف , اوناك امنيأ نيينيطسلفلل يه نيطسلف ةلود نإ 

 , ةــينيدلا مهتادــقتعم اهيف ناصتو , قوقحلا يف ةلماكلا ةاواسملاب نوعتمتيو , ةيفاقثلاو

 ساــسأ ىــلع موقي يناملرب يطارقميد ماظن لظ يف , ةيناسنإلا مهتماركو , ةيسايسلاو

 تايلقألا مارتحاو ةيلقألا قوقح ةيبلغألا ةياعرو , بازحألا نيوكت ةيرحو يأرلا ةيرح

 ىلع قوقحلا يف زييمتلا مدعو , ةاواسملاو , يعامتجالا لدعلا ىلعو , ةيبلغألا تارارق

 نمؤــي روتسد لظ يفو , ةأرملاو لجرلا نيب وأ , نوللا وأ , نيدلا وأ , قرعلا ساسأ

  يــحورلا نيطسلف ثارتل لماكلا ءافولا ساسأ ىلعو , لبقتسملا ءاضقلاو نوناقلا ةدايس

 ةــلود نيطــسلف ةــلود نإ.نورقلا ربع نايدألا نيب شياعتلاو حماستلا يف يراضحلاو

 اــهحومط نــمو اهتراضحو اهثارت نمو , ةيبرعلا ةمألا نم أزجتي ال ءزج يه ةيبرع

 .ةدحولا و ةيطارقميدلاو روطتلاو , ررحتلا يف اهفادهأ قيقحت ىلإ رضاحلا

 لــيجأت لب اهريغ نود ةيمالسإلا ةيوهلا ىلع ديكأتلا يف ًاحضاو ناكف سامح قاثيم امأ
 اهل ةبسنلاب نيطسلفف ,ملعلاو تاراعشلا ىوتسم ىلع ىتح ةينيطسلفلا ةيوهلا نع ثيدحلا
 ةــكرحو ! ةيمالسإلا ةلودلا نم اءزج نوكتس ريرحتلا دعب يهو صلاخ يمالسإ فقو
 نــيد رــشنو يمالــسإلا ينيدلا دعبلا حلاصل ينطولا دعبلل اهبييغت يف ةحضاو سامح
 دوــعي رصنلا قيقحت يف راسيلا ىوقو حتف ةكرح لشف ببس نأ تربتعا لب , مالسإلا
 ساــمح ةكرح  فخت ملو , ةيمالسإلا ةوعدلا فده ىلع نيطسلف ريرحت فده قيبستل
 نيــب ًايلامو ًايسايس ةقيثولا تاقالعلا يفخت ال امك نيملسملا ناوخألا ةكرحل دادتما اهنأ
 .يمالسإلا داهجلا ةكرحلا دنع ًابيرقت هدجن ةيوهلل روصتلا سفن , نيفرطلا

 ةلاــسم لعجي امو , نيدلاب قلعتي ام وه لدجلل ةراثإ ةيوهلا تانوكم رثكأ امبر 
 لــمحي ودــعلا نوــكيو ,يلوــصألا دملاب زيمتت يتلا ةلحرملا ةعيبط وه لاكشإ نيدلا
 نهارلا عضولا طغض تحت روتسدلا يف نيدلا ةلاسم ددحت نأو , ًايلوصأ ًاينيد اعورشم
 .يحص ريغ رمأ وه
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 يــف نــمكت ال يبرعلا ملاعلا يفو نيطسلف يف نييناملعلل ةيقيقحلا ةلكشملا نإ
 مهتلكــشم لب ,ةيناملعلاو يمالسإلا نيدلا نيب ام يرهوج ضراعت يف وأ نيدلل مهضفر
 نيدــلا نع ةفلختمو ةقلغم ةيؤر مهل نيذلا يسايسلا مالسإلا نم قيرف عم بناج يف يه
 ريطاسأو تاليوأتب ةعبشملا ةدئاسلا ةيبعشلا ةفاقثلا عم رخآ بناج يفو , ةيناملعلا نعو
 ىــلع ينأتملاو فثكملا لاغتشالا بلطتي رمألا اذهو , نيدلل يقيقح مهف نم رثكأ ةينيد
 يذلا وه حتفنملا مالسإلا نأ مهعانقإلو , ةطولغملا اهميهافم ضعب رييغتل ةيبعشلا ةفاقثلا
 ناــك يذــلا قــلغنملا مالسإلا سيلو , رهازلا اهرصع يف ةيمالسإلا ةراضحلا سسأ
 عــم ةرشابم ةهجاوم يف لوخدلا ناكمب ةروطخلا نم يلاتلابو , لاتتقالاو ةنتفلا ردصم
 وه مالسإلا نأ بعشلا اهيف دجي يتلا ةلحرملا هذه يف ًاصوصخ , يسايسلا مالسإلا رايت
 ينويهــصلا عورــشملاو ةيلايربمإلا ةهجاومل هيلع ناكترالا نكمي يذلا ريخألا طئاحلا
 .ىرخألا تايجولويديألا رايهنا دعب يناطيتسالا

 

 

 

 

 

 

 

  عبارلا لصفلا

 ةيلهألا تامظنملاو يندملا عمتجملا
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 نع ةيلالقتساب دارفألا اهسسؤي تاقالعو تاسسؤمو ةينب وه ماع لكشب يندملا عمتجملا

 نــع لصفني ال ىنعملا اذهب وهو – حصألا ينعملا وهو ةيسايسلا ةطلسلا وأ – ةلودلا

 عــم هــفارطأ تاقالع ىلع تاروطت نم دجتسي امو, هروطتو ثيدحلا عمتجملا ةكرح

 تاــجوملاب رثأــتي اــموهفم هنأ امك .يسايسلا عمتجملاب هلجمب هتقالعو ضعبلا اهضعب

 عــمتجملا موهفم نإف كلذ لكل , هتالوقمل يطارقميدلا ركفلا ديدجتبو ةعراستملا ةيركفلا

 ايجولويــسوسلا يــف موهفملا نإف اذكهو , تادجتسملا هذه عم فيكتي نأو دبال يندملا

 داور ءاوــس , لئاوألا هداور هب ءاج ام عم ًامامت قفتت ال ناعمب لمعتسي مويلا ةيسايسلا

 لوألا رــبتعا ثيح -وسور كاج ناجو كول نوجو سبوه ساموت – ةيدقاعتلا ةيرظنلا

 عــمتجملا ىــلإ باــغلا ةعيرــش نم لقتنا امدنع هلك عمتجملا وه يندملا عمتجملا نأ

 , ةصاخلا ةيكلملاب يندملا عمتجملا يناثلا طبر امنيب، ةلود راطإ يف لكيهملاو رضحتملا

 يداــصتقالا طاشنلاب يندملا عمتجملا روهظ طبر يذلا " لغيه " يناملألا فوسليفلا وأ

 عمتجملل ةيفاقث ةلالد ىطعأ يذلا "شمارغ وينوطنأا "  يلاطيإلا يسكراملا وأ، صاخلا

 .يندملا

 وأ يــلهألا عــمتجملا انايحأ ىمسي يذلاو يندملا عمتجملا ناب لوقلا نكمي هيلعو

 ناــسنإلا قوــقح زــكارمو ةيدنألاو تاباقنلاو تايعمجلا لمشي ،ةيلهألا تامظنملا

 نم مغرلاب – ةيسايسلا بازحألاو  ةيلهألا تاعماجلاو ثاحبألاو تاساردلا زكارمو

 -ةيــسايسلا بازحألل يندملا عمتجملا ةيلومش لوح رظنلا تاهجو يف نيابت دوجو

 .خلا

 ةــثادحل ارــظن ةــثيدح ةرهاــظ يندــملا عمتجملا روهظ ربتعي يبرعلا ملاعلا يف

 ةــيطارقميدلاو ةيرحلا لظ يف الإ روطتيو رهظي ال يندملا عمتجملاف، ةيطارقميدلا

 ىــتح ةيبرعلا تاعمتجملا ضعب يفو،ةيطارقميدلاب دهعلا ثيدح يبرعلا انعمتجمو

 ىلع يسايسلا ماظنلا وأ ةلودلا نميهت ثيح القتسم ايندم اعمتجم اهيف دجوي ال مويلا
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 رــبعت ةلقتسم تامظنمو تايعمج سيسأتل دارفألا ةيرحل لاجملا حسفت الو عمتجملا

 .مهحلاصم نع عفادتو مهبلاطم نع

 نــم ءاوس ةيصوصخ يندملا عمتجملا ذخأ دقف ةينيطسلفلا ةلاحلا يف ظحالنس امكو

 ةيــصوصخ نــم ةدمتــسم ةيصوصخ، راودألاو ماهملا ثيح نم وأ ةأشنلا ثيح

 معدــلا ىلع يلك هبش ادامتعا دمتعيو لالتحالل عضخي عمتجمك ينيطسلفلا عمتجملا

 يندــملا عــمتجملا ىــلع فعاــضم ءبــع يقلي ام اذه، ةيجراخلا تادعاسملاو

 اــمك تقولا سفن يف ةيسايس ماهمبو ةيبلطم ةيعامتجا ماهمب موقي ثيح ينيطسلفلا

 عمتجملا لخادت ةينيطسلفلا ةلاحلا يف هنا امك.ةحناملا تاهجلا زازتبال ةضرع هلعجي

  ميهافملا هذه تتاب ثيحب يلهألا عمتجملا عمو ةيموكحلا ريغ تامظنملا عم يندملا

 .اهنيب زييمتلا مهنكمي نيذلا نيصتخملا نم ةلقل الإ ادحاو ائيش اهنأكو
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 لوألا ثحبملا

 ةينيطسلفلاو ةيبرعلا ةلاحلا يف هتيصوصخو يندملا عمتجملا فيرعت يف

 

 يندملا عمتجملا فيرعت يف :لوألا بلطملا
 
 ًاعقاو يندملا عمتجملا روهظل ىلوألا تايادبلا ىلإ عوجرلاب لاجملا حمسي ال

 لوادت تايادب نأ ىلإ ةراشإلا نكمي نكلو ،ةلماكتم ةيرظنك هلكشتو ًاموهفم هلوادتو
 – يعامتجالا دقعلا يرظنم عم ًاديدحتو ابوروأ يف ناك يندملا عمتجملا حلطصم
 ساموت عم هلوادت ةيادب يفو – ويكستنمو وسور لاج ناجو كول نوجو سبوه ساموت
 ةايحل يأ ةلودلا لبق ام عمتجمل ضيقنلا ناك يندملا عمتجملاف ،ةلودلا ينعي ناك سبوه
 يندملا عمتجملا نيب زيمي ريخألا اذه نكي مل ثيح كول عم رمألا سفن،ةباغلا ةعيرش
 ةعامج نوفلؤي نيذلا لكف" ةعيبطلا ةلاح ضيقن وهو دحاو امهف ،يسايسلا عمتجملاو
 يف تبلا امهعسوبو مهب نوذولي لداع ءاضقو تباث نوناق لظ يف نوشيعيو ةدحاو
 نيذلا امأ ،يندم عمتجم يف نوشيعي امنإف ،مرجملا ةبقاعمو مهنيب أشنت يتلا تاموصخلا
  .)92("يعيبطلا روطلا يف نولازي ام مهف ضرألا ىلع مهل ماع ذالم ال

 وأ ندمتلا نع ثدحتي امدنع وهو ،ةرقتسم ةلود شياع دقف ويكستنوم امأ
 ،ةلودلا لكشت يتلا ىوقلا نيب موقت يتلا نزاوتلا ةلاح دصقي امنإ يندملا عمتجملا
 يندملا عمتجملاف ،نيناوقلا حور هباتك يمس انه نمو ،نزاوتلا اذه بصع وه نوناقلاو
 ناجل ةبسنلاب امأ ".دادبتسالا ضيقن وهو ةصاخلا ةيكلملا مارتحاو نوناقلا عمتجم وه
 :لكش هدنع يندملا عمتجملا ذختا قف وسور كاج

  .نوناقلا مكح -1
 .تاطلسلا نيب لصفلا -2
  .)93("ةلودلا يف ىوقلا نيب نزاوتلا وأ تاطلسلا نيب نزاوتلا -3

 
 .628:ص ،بعص نسحو يرخف دجام ةمجرت ،يندملا م،ةراشب كول نوج )92(
  91:ص ،1996 ،هللا مار ،ةيطارقميدلا ةساردل ةينيطسلفلا ةسسؤملا نطاوم ،يندملا عمتجملا دقن يف ةمهاسم ،ةراشب يمزع )2(
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 نم دجوو يل هذه لاقو ضرأ ةعطق جيس يذلا لوألا لجرلا:وسور لوقو
 عمتجملا سسأ نم لوأ وه ،هوقدصي نأ ةجرد ىلإ ةطاسبلا نم مه نم سانلا
 .يندملا عمتجملا ىلإ ةاواسملا رصنع وسور فاضأ انه نمو ،)94("يندملا

 زاهجك – ةلودلا نيب ام رهظي أدب يذلا زيامتلا عمو تقولا رورم عم نكلو
 امع ةلالدلا ىلإ وحني يندملا عمتجملا موهفم ادب حلاصمو تايلاعفك عمتجملاو -يسايس
 تايعمجلا لك ،لجيه ىري امك وه وأ .ةيسايسلا ةطلسلا نع عمتجملا تايلاعف زيمي
 ىلع ايداصتقا ايدام اعباط هئافضإ عم ةلودلاو ةرسألا نيب ام عقت يتلا نماضتلا لاكشأو
  .ةلودلا نع اهتيلالقتسا ةجرد نم هليلقتو تاعمجتلا هذه

 نم نكلو يندملا عمتجملا تاسسؤمل يداصتقالا دعبلاب مامتهالا سفن نمو
 هباتك يفف .يندملا عمتجملا موهفم لئاوألا نويسكراملا لوانت،رياغم يفسلف قلطنم
 دارفألل ةيداملا تاقالعلا تاعامج" هنأب يندملا عمتجملا فرع )ةيناملألا ةيجولويديألا(
 ةيعانصلاو ةيراجتلا ةايحلا نع ريبعت هنإ ،ةجتنملا ىوقلل نيعم روطت نم ةلحرم لخاد
 وه ،ةيزاوجربلا ةيداصتقالا حلاصملل ةعساولا سفانتلا ةبلح وه و ،"ةنيعم ةلحرم يف
 ليجل يمتني رخأ ايسكرام نأ الإ .يقبطلا عارصلا ءاضف وهو ،يزاوجربلا عمتجملا
 ،يشمارغ وينوطنا وهو ،ةيسكراملل ةديدج ةبراقملو ،نييبوروألا نييسكراملا نم ديدج
 عمتجملاف ،سكرام لعف امك ايدام ايداصتقا ادعب سيلو ايفاقث ادعب يندملا عمتجملل ىطعأ
 هلك عمتجملا ىلع ةيعامتجا ةعامجل ةيفاقثلاو ةيسايسلا ةنميهلا" وه هرظن يف يندملا
 تاسارك – هباتك نم رخآ ناكم يف ناك نإو ،"ةلودلل يقالخألا نومضملا اهرابتعاب
 )95(.يندملا عمتجملل ارياغم اموهفم يطعي -نجسلا

 دارفألا نم ةمظنملا تاعامجلا يهو حلاصملا تاعامج وه يندملا عمتجملا نذإ
 هذه ةيامح لجا نم نولضانيو ةدحوم ةطبار وأ ةكرتشم ةحلصم مهعمجت نيذلا
 يذختم ىلعو ماعلا يأرلا ىلع ريثأتلاو- ةيداصتقا ريغ وأ تناك ةيداصتقا- حلاصملا
 وأ ةيوهج وأ ةينهم وا ةينيد وا ةيفاقث ةعيبط تاذ نوكت دق تاعامجلا هذهو ،رارقلا
 sociologie politique هباتك يف يداب دنارترب فرعي ساسألا اذه ىلعو .ةيوئف

 
 .95 :ص ،هسفن ردصملا )3(
 .277:ص ،9419 ،ةرهاقلا ،يبرعلا لبقتسملا راد ،نجسلا تاسارك ،مينغ لداع ةمجرت ،يشمارك وينوطنأ )95(
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 عفانملاو تاريخلا نم نكمتلا دارفألل حيتت يتلا تاسسؤملا لك( هنأب يندملا عمتجملا
 .)96()ةلودلا طسوت وأ لخدت نود ةماعلا

 وأ– عم بحاصت يندملا عمتجملا نأ يه قايسلا اذه يف ةمهملا ةطقنلا نإ
 فيدر وهو ،ةينيدلاو ةيملعلاو ةيعانصلاو ةيسايسلا تاروثلاو ةيطارقميدلا سيسأتل ةجيتن
 ضرفو ،جيردتلابو عمتجملا نم فسأ نم سسأت ًابلاغ هنأو ،ميظنتلاو ريبعتلا ةيرحل
 .نايحألا ضعب يف ةيمادصو ًابلاغ ةيملس ةلصاوتم تالاضن لعفب ةلودلا ىلع هسفن

 نع "ةيلالقتسا" ـب دارفألا اهسسؤي تاسسؤمو تاقالعو ةينب يندملا عمتجملاف
 دجتسي امو ،هروطتو ثيدحلا عمتجملا ةكرح نع لصفني ال ىنعملا اذهب وهو ،ةلودلا
 عمتجملاب هلمجمب هتقالعو ضعبلا اهضعب عم هفارطأ تاقالع ىلع تاروطت نم
 ركفلا ديدحتبو ةعراستملا ةيركفلا تاجوملاب رثأتيو رثأت موهفملا هنأ امك .يسايسلا
 هذه عم فيكتي نأو دبال يندملا عمتجملا موهفم نإف كلذ لكل ،هتالوقمل يطارقميدلا
 قفتت ال ناعمب لمعتسي مويلا ةيسايسلا ايجولويسسلا يف موهفملا نإف اذكهو ،تادجتسملا
 وأ "لغيه" وأ ،ةيدقاعتلا ةيرظنلا داور ءاوس ،لئاوألا هداور هب ءاج ام عم ًامامت
 تالالدلا رصاعملا يسايسلا باطخلا نم صلختسن نأ نكمي كلذ عمو ،"نويسكراملا"
 :يندملا عمتجملل ةيلاتلا

 ةيعامتجالا – ةفاقثو تاسسؤمو تاقالع – تايلاعفلا كلت وه يندملا عمتجملا
 ضراعت امدنع لخدتلاو ةلودلا تافرصت ةبقارم نم نينطاوملا نكمت يتلا ةيسايسلاو
 .نينطاوملا قوقحو حلاصم تافرصتلا هذه

 ةفاقثلاو حلاصملاو بلاطملا نع ةربعملا عمتجملا تاميظنت وه يندملا عمتجملا
 .اهعم ضراعت يف وأ ةيسايسلا ةطلسلا عم ةحلاصم ةلاح يف نوكت دق يتلاو ةدئاسلا

 نكمتلا دارفألل حيتت يتلا ةمظنملا ةطشنألاو تاسسؤملا لك وه يندملا عمتجملا
 .ةموكحلا نم رشابم لخدت نود ةماعلا عفانملاو تاريخلا نم

 
)96(  B. Bertrand, Sociologie politique (paris: presses universities de France; 1997, p105 . 

 ةودن ،يبرعلا نطولا يف يندملا عمتجملا :ىلإ عوجرلا نكمي ،هنأش يف ةيبرعلا تاداهتجالا مهأو خيراتو يندملا عمتجملا فيرعت لوح ليصافتلا نم ديزملو 

 .1992 :توريب ،ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم اهمظن
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 ،هاجتالا اذه يف ريست يندملا عمتجملا لوح ًاثيدح ةلوادتملا تافيرعتلا ةيبلاغ
 يندملا عمتجملا – ام دح ىلإ – ةيلالقتسا ىلع زكرت اهنأ تافيرعتلا هذه ىلع ظحالنو
 يهو – ةرصاعملا ةيسايسلا تايبدألا يف موهفملا حبصأ اذكهو ،ةيسايسلا ةطلسلا نع
 ةيلالقتسالا ىلع دكؤي – ةيكارتشالا ةموظنملا رايهنا دعب اهتيبلاغ يف ةيلاربيل تايبدأ
 يف طارخنالا وأ بازحألا ليكشت ىوتسم ىلع ءاوس ةلودلا نع دارفألا اهب عتمتي يتلا
 يف كلذ لكو ةيملسلا جاجتحالا لبس لكو رهاظتلاو عمجتلا قح ةسرامم وأ تاباقنلا
 نطاوملا نيب ةرشابملا ةقالعلا نع ثيدحلا زواجت مت هنأ ينعي اذهو .نوناقلا راطإ
 عمتجملا نع عافدلا نإ" ،يعامتجالا ىلع يسايسلل ةقلطملا ةنميهلا زواجتو ةلودلاو
 ةيرحلا يف دارفألا قوقحو ةيدرفلا لوح راكفألا روطت عم انمازتم ناك يندملا
 .)97("ةيكلملاو

 وأ ةرشابم ريغ ةقالع نع رودي ثيدحلا حبصأ يندملا عمتجملا روهظ عم
 نيب طسوتت ثيح ،ةلودلل يسايس ديسجتك ةطلسلا وأ ةلودلاو عمتجملا نيب ةيلدج ةقالع
 نأ نود ،تاباقنو تايعمجو تائيهو )98(بازحأ نم يندملا عمتجملا تاميظنت نيفرطلا
 ةجردب ةنميهمو ةيقوف ةينب ىقبت ةلودلاف ،نيفرطلا نيب ةعيطق لاحلا ةعيبطب رمألا ينعي
 نأ امك ،ةيقوقحلاو ةيسايسلا اهتفيظوب موقت نأ عيطتست ال رودلا اذه نود اهنأل ،ام
 ،ةلودلا اهددحت يتلا طباوضلاو نيناوقلا نم ةكبشب ةديقم ىقبت يندملا عمتجملا تاسسؤم
 ةيطارقميدلا تاعمتجملا يفو.ةلودلا لخاد ةلود ىلإ يندملا عمتجملا لوحتيس الإ و
 ىلع ظافحلا نامض هنأل ،هضيوقتل ال يندملا عمتجملا رود ةيوقتل ةلودلا ىعست
 لكب ةملوعلا فرط نم ةددهم مويلا تحبصأ تايصوصخ ىلعو ةيعمتجملا تانماضتلا
  .اهداعبأ

 
 154 : ص ،قباس عجرم ،تنسنف وردنأ )1(

 تالمتشم نم بازحألا نوربتعي ال مهنم ريثكف ؟يسايسلا عمتجملا نم مأ يندملا عمتجملا نم يه له ،ةيسايسلا بازحألا عقوم لوح نوصتخملا قفتي ال )1(

 جراخ بزحلا مادام ،ةطلسلا ةهجاوم يف هبلاطم نع ًاريبعت رثكألاو عمتجملل ًاميظنتو ةيلاعف رثكألا يه ةيسايسلا بازحألا نأ كلذ ،شاقن لحم وه عوضوملاو .يندملا عمتجملا

 ريثك يف ةسسؤملا يه لب ةيلاعف يندملا عمتجملا تاميظنت رثكأ بازحألا نوكت ثيح ،يسايسلا ثيدحتلاو ةيطارقميدلاب دهعلا ةثيدح لودلا يف ًايلج رودلا اذه سملنو ،ةطلسلا

 نم نوكمك .اهتيمهأب لوقلا نم عنمي ال اهل ىعست وأ ةطلسلا ىلع بوانتت بازحألا نوكو .خلا يداونلاو تايعمجلاو تاباقنلاك ىرخألا يندملا عمتجملا تاسسؤمل نايحألا نم

 دعاوقلا لالخ نم نكي مل نإ هيف اهدوجو ىلع ظفاحت لب يندملا عمتجملا عم عطقت ال اهلعجي تقؤم رمأ ةطلسلا يف اهدوجو نأ فرعت اهنأ ثيحف ،يندملا عمتجملا تانوكم

 .اهل ةعبات تايعمجو تاباقن لالخ نمف ةيبزحلا
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 يبرعلا ملاعلا يف يندملا عمتجملا

 ةيبرعلا بوعشلا لاضن خيرات نم ءزج وه يبرعلا يندملا عمتجملا خيرات نإ
 يسايسلا اهماظن ثيح نم ةيبرعلا ةلودلا ةعيبط نإ ثيحو ،رهقلاو دادبتسالا دض
 نع ةلودلا اهشيعت يتلا ةبرغلا ةلاح انل زربي ،ةيجراخلا اهتاقالعو ةيعامتجالا اهتالكشتو
 ىلإ ةفاضإلاب ،ةيعورشملاو ةيعرشلل ًابلاغ اهداقتفاو ،حيحص سكعلاو عمتجملا
 – ةيسايسلا ةطلسلا – ةلودلا ةقالع نإف ،ءيش لك يف رهاقلا يوطلسلا اهروضح
 تاقالع – عارصلا اذهو ،ةنميهلا ىلإ يعس وأ عارص ةقالع ًابلاغ تناك عمتجملاب
 ةينيدو ةيسايس ،ةيعامتجا ىوقو بناج نم ةطلسلا ،هفارطأ نكت مل – ةيدضلا
 سيسأت راعش يناثلا فرطلا ًاصوصخو حضاو لكشب عفرت ،رخآ بناج نم ةيداصتقاو
 عون نع ربعي يبرغ موهفم انرشأ امك يندملا عمتجملا موهفم نأل ،يندملا عمتجملا
 بلاطملا نإف كلذ عمو .برغلا يف نيدئاسلا يسايسلا ماظنلاو ةيسايسلا ةفاقثلا
 سيسأت ىلع لمعت تناك يطارقميدلا لاضنلاو يسايسلا ثيدحتلا قايس يف ةيعامتجالا
 بازحألاو تايعمجلاو تاكرحلا فنصت نأ نكمي هيلعو ،يندم عمتجم ليعفت وأ
 ةضراعم نوكت ام ردقب يندم عمتجم تاسسؤمك ةيبرعلا لودلا يف مويلا ةدوجوملا
 .لالقتسالاو ةيرحلا تاراعش نم عفرت ام ردقبو ،اهطلستو ةلودلا دادبتسال

 مدع وأ يبرع يندم عمتجم دوجو نع ثيدحلا نأ دقتعن اننإف ىرخأ ةهج نمو
 ال يندملا عمتجملا نأل ،نآلا ةزواجتم رومأ يه هئوشن خيرات لوح لؤاستلا وأ هدوجو
 لجأ نم لاضنلا خيرات وه هخيراتف ،اهيلع قفتمو ةنيعم ةينمز ةظحل يف رارقب سسؤي
 دروتسي وأ رارقب ثدحي ًائيش تسيل ةيطارقميدلا نإ ثيحو ،ةيطارقميدلاو ةيندملا ةيرحلا
 تازاجنإ ،نمزلا ربع ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس ،ةيثادح تازاجنإ ةمكارم يه لب
 فصتنم يف اهعم ءاقتلالاو مهافتلابو ًانايحأ ةطلسلا ةمواقمو لاضنلاب اهسفن ضرفت
 ةمكارم هنإ ،يندملا عمتجملا عم رمألا اذكف ،رخآ انيح ًانكمم كلذ ناك نإ قيرطلا
 ةيبرعلا تاعمتجملا يف رودي يذلا شاقنلا ىتحو ،تالاضنلا ربعو نمزلا ربع تازاجنإ
 يندم عمتجم سيسأت يف ةمهاسم هتاذ دحب وه يندم عمتجم دوجو مدع وأ دوجو لوح
 .هدوجو ىلع لاد صاهرإ وأ
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 ،يندملا عمتجملا سيسأت طورش يف لهاستن انلعجت ةيبرعلا ةلاحلا ةيصوصخ
 ،ةلودلا نع ةيبسن ةيلالقتسا تاذ ةيحلصم تاعمجت وأ تاهجوت ةرولبل ةلواحم لكف
 ةطلسلا عم ةهجاوم يف لخدت مل نإو ىتح يندم عمتجمل اسيسأت اهرابتعا نكمي
 ةلئاعلاو ةليبقلا اهمكحت ايركف وأ ايدام ةريقف تاعمتجم نم بلطن نا نكمي الف ،ةيسايسلا
 تاعامج نكمتت نأف .ايمادصو العاف ايندم اعمتجم ةدحاو ةرم سسؤت نأ ،ةفئاطلاو
 انه نمو ،يباجيا رمأ اذهف ةيسايسلا ةطلسلا نع اهطاشن يف لقتست نأ ةيادب حلاصملا
 ةيطارقميد ريغو ةظفاحم لود يف ىتح يندم عمتجم رداوب نع ثدحتي نم دجن
 تاسسؤم ريكاوب يه ةيريخلا تايعمجلاو ةيراجتلا فرغلاف ،)99(ةيدوعسلا ةيبرعلاك
 ةلخلخ يف ةيريخلا تايعمجلا هتبعل يذلا رودلا فرعن نحنو ،يدوعس يندم عمتجم
 دلب نم رثكأ يف ةيمالسإلا ةمواقملا تاكرح معد يفو يسايسلا ماظنلا تازكترم ضعب
  .يمالسإو يبرع

 ةينماضتلا تاليكشتلا ىنعمب – يندم عمتجم دوجو نأ هيف كش ال امم نكلو
 ،ةيفاقث تايقتلم ،داون ،تايعمج ،تاباقن ،بازحأ :ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا
 ،حلاصم نع ةعفادم تاوذ مهرابتعاب دارفألا اهسسؤي يتلا – ةيوسنو ةيبالط تاداحتا
 لجأ نم يرورض طرش وه – ةلودلا نع ًايبسن ولو هلالقتساو عمتجملا اذه ةيلاعفو
 عمتجم ةدالو ةلوهسب ةيسايسلا ةطلسلا لبقتت ال هيلعو ،نوناقلا ةلود ةماقإو ةيطارقميدلا
 ىوقلا هذهو هتهجاومل ةيعمتجم ىوق عفدل أجلت هعمق عطتست مل نإ يهو ،يقيقح يندم
  .داضملا يندملا عمتجملا لثمت

 تايلاعف نم اهفلاخي نمب فارتعالا اهضفر وأ ةلودلا طلست ةهجاوم يف نذإ
 اهنإ ثيحو ةلودلا نكلو .يندم عمتجم سيسأتل ةيطارقميدلاو ررحتلا ىوق أجلت عمتجملا
 يف عفدت ةيجراخ تاقاقحتسال ًارظن – يندملا عمتجملا اذه ءاغلإ وأ ةمواقم عيطتست ال
 ىلع ةلادلا ةيباجيإلا تالوحتلا لعفب اذكو ،ةسايسلا تايرحلاو ةيطارقميدلا ينبت هاجتا
 سيسأت ىلع لمعت اهنإف – ةدئاسلا ةيسايسلا ةينوكسلا ددهت يتلاو يبرعلا عمتجملا جضن
 نأ لب ،ةطلس داون ،ةطلس تايعمج ،ةطلس بازحأ :اهب صاخلا "يندملا اهعمتجم"

 
 .10/12/2003 ،طسوألا قرشلا ةديرج ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يندملا عمتجملا ،ولحلا ميهاربإ دمحم ،ولحلا ص 
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 "يندم عمتجم" سيسأتل هتيبعشو ةيتامزراكلا هتيصخش فظوي ًاكلم وأ ناك ًاسيئر ميعزلا
 مادقأ تحت نم طاسبلا بحست نأ كلذ لالخ نم لواحت ةسايسلا ةطلسلاو ،هب صاخ
 ةجوم بوكر و ماظنلل ةضراعملا ىرخألا يندملا عمتجملا تايلاعفو ةيبعشلا بازحألا
 تحبصأ وأ عطتست مل نإو .يطارقميدلا لوحتلا ةدئاق اهسفن بصنت مل نإ ةيطارقميدلا
 هذه نم دحلا لواحت اهنإف ،اهحلاصمل ةددهمو اهل ةزواجتم ةيطارقميدلا تالوحتلا
 يه حبصتو ،يقيقحلا يبعشلا يندملا عمتجملا ةهجاومل "يندملا اهعمتجم" عفدب تالوحتلا
 مسابو ىضوفلا وأ ةيلهألا برحلا نم عمتجملا ةيامح مساب مزحب لخدتتو مكحلا ةباثمب
 .!ةمكاحلا ةبخنلا ةحلصم الإ يه ام ةلاحلا هذه يف يه يتلاو،ةينطولا ةحلصملا

 يه تسيل – ةينيدلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا اهتاينب – انتاعمتجم نإ لوقلا ديفمو
 ،برغلا اهفرع يتلا كلت يه تسيل انتاعمتجمل ةيخيراتلا طورشلاو برغلا تاعمتجم
 يف فورعم وه امل لصألا قبط ةروص ةيسايسلا انمظن نوكت نأ رظتني الف هيلعو
 نأ بجي نكلو ،خلا...ايداصتقا اراهدزاو ،ايندم اعمتجمو ،ةيطارقميد ديرن معن .برغلا
 نإ .انعمتجم ىلع اهمحقنو اهدروتسن نأ ال ةصاخلا انتايناكمإبو انتينالقعب نحن اهسسؤن
 ةفاقثلا رودو يداونلاو تايعمجلا ددعت ظحاليس انتاعمتجم يف ةيسايسلا ةايحلل بقارملا
 ذالم اهنم ديدعلا نإف ةلودلا قلخ نم اهضعب ناك نإو يتلا ناسنإلا قوقح تامظنمو
 نع ًاديعب ،هنطو يف بارتغالاب رعشي نمو نوشمهمو نويسايسو نوفقثم هيلإ أجلي
 طاشن يف سوملم اذهو – ةضراعم وأ تناك ةيموكح – ةيمسرلا تاميظنتلاو بازحألا
 قوقح تامظنمو ةيفاقثلا زكارملا اذكو تايعمجلا هذه لخاد ةيمالسإلا تاعامجلا
 ًانايحأو ،ديازتي ةريخألا تاونسلا يف اهرود ادب يتلا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ناسنإلا
 .ةطلسلا تاقورخل اهتهجاوم يف ةيقيقحلا يندملا عمتجملا تاسسؤم قوفت

 يتلا ةيبرعلا ةمظنألا ضعب هب موقت ام ربتعن ال اذامل لءاستن نكمي ًاضيأ
 وه تايعمجلاو تاباقنلاو بازحألا سيسأتل معد نم ،ةيطارقميدلا رايخ ىلع ترقتسا
 راشتنا – عمتجملل ةماعلا فورظلا تماد ام ةليعفتو "يندم عمتجم" قلخ يف اهنم ماهسإ
 ةيلمع عيرست ىلع ًاريثك دعاست ال – يسايسلا يعولا فعض ،رقفلا ،لهجلا ،ةيمألا
 سسؤت اهنأ معزلاب ةلودلا دنع ةينلا ءوس ضارتفا عم ىتحو ؟يندملا عمتجملا سيسأت
 رداوب حولت يذلا يقيقحلا يندملا عمتجملا اهيلع ضرفُي نأ نم ًافوخ يندملا اهعمتجم
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 امب اهريجتو ةلودلا نم ةردابلا هذه عمتجملا يف ةيحلا ىوقلا لهتبت ال اذامل ،هسيسأت
 لوح "لغيه" روصتب ذخأن ال اذاملو .؟يقيقحلا يندملا عمتجملا ليعفتو ةيطارقميدلا مدخي
 ىلع ةلودلا فارشإ حبصي ةيخيراتلا تاظحللا ضعب يف هنأ يأر ثيح يندملا عمتجملا
 ؟نيحل نكلو ،اهنم دبال ةرورض يندملا عمتجملا

 نع ةلودلا فارشإ بايغ نأ ةيثلاث ةلود نم رثكأ يف ةبرجتلا تتبثأ دقو
 ضعبلا هضعب عم همداصتو يندملا عمتجملا قزمت ىلإ يدؤي يندملا عمتجملا تاسسؤم
 نوكت ثيح الإ موقت ال ةيطارقميدلا نأ ًاضيأ تبث دقو ةيلهأ برح ىلإ يدؤي دق يلاتلابو
 .ةيوق ةلودلا

 

ينطولا ررحتلا ةكرح محر يف دلو نيطسلف يف يندملا عمتجملا: يناثلا بلطملا

  

 ملاــعلا لود يــف يندــملا عمتجملا يف ثحابلا مامأ بصتنت ةقيمع تالؤاست تناك اذإ

 ةضورفمو عمتجملا ىلع ةمحقم ًابلاغ يه يتلا ةيبرعلا ةلودلا ةيصوصخل ًارظن يبرعلا

 اهيف رهظ يتلا ةيبرغلا تاعمتجملا نع لودلا هذه تاعمتجم ةيصوصخل ًارظنو , هيلع

 يندــملا عمتجملا يف ثحابلل ةبسنلاب لاحلا فيكف , هموهفم ليصأت متو يندملا عمتجملا

 .؟ةيبرعلا ةيصوصخلا لخاد ةيصوصخ شيعت يتلا , نيطسلف يف

 عــمتجم دوــجو ىلع فرعتلا يف ةعبتملا تارشؤملاو سيياقملا نأ انه كش ال 

 عــمتجملا اــنربتعا اذإ هــنأل , ةينيطسلفلا ةلاحلا يف ًاريثك انفعست نل  ام دلب يف يندم

 – ماع وه ام وأ , يسايس وه ام نع يعامتجا وأ يندم وه ام طاقن سملت ينعي يندملا

 نــع رــيبعتلل دارفألا اهسسؤي يتلا تاميظنتلاو تاقالعلا – صاخ وه ام نع – ةلودلا

 يسايسلاو صاخلا عم ماعلا لخادتي ةينيطسلفلا ةلاحلا يف هنإف , - اهنع عافدلاو مهبلاطم

 تــحت شيــعي موــيلا ىــتحو ديعب دمأ ذنمو ينيطسلفلا بعشلا نأل ًارظن , يندملا عم

 اــهتهجاوم يف نكمي ةلقتسم ةينطو ةيسايس ةطلسو ةلود فرعي مل يلاتلابو , لالتحالا
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 ةطلــس اــمود يــه ةمئاقلا ةطلسلاف , ماعلا ةهجاوم يف صاخلا وأ يندم عمتجم ةرولب

 .لالتحالل ةعضاخ وأ لالتحا

 , ةينيطــسلفلا ةيسايسلا ةبرجتلا يف يندم وه امب يسايس وه ام لخادت اذكهو 

 ةداــيق :ةدــحاو ةــيريهامج ةكرح يف مظتنا , هتايوتسمو هتائف لكب ينيطسلفلا بعشلاف

 فدــه هل عيمجلا .لالتحالا ةهجاومل , تاعمتجمو , بازحأ , تاباقن , بعش , ةيسايس

 ةيــصوصخ ظــحالن انهو , اضعب مهضعب ةهجاوم سيلو لالتحالا ةهجاوم وه دحاو

 مل عمتجم وهف , هتفيظو ثيح نم وأ هنيوكت ثيح نم ءاوس ينيطسلفلا يندملا عمتجملا

 ةــيريهامج ةــكرح راــطإ يف لب ةيعامتجا وأ ةيداصتقا هيبلطم ةكرح راطإ يف دلوي

 , اــهيلع ظاــفحلاو ةــينطولا ةيوهلا زاربإو ةيرحلاو لالقتسالل ىعست ةيلاضن ةيسايس

 عمتجملا سيسأت وه ينيطسلفلا يندملا عمتجملا تاسسؤمل يساسألا بلطملا نإف يلاتلابو

 ينيطسلفلا بعشلا فصن نإ كلذ ىلإ ةفاضإلاب , ةينطو ةطلسو ةلود ،ينطولا يسايسلا

 شيعي يتلا لودلا عم ةكئاشو ةصاخ ةقالع هطبرتو نطولا ضرأ جراخ شيعيو شاع

 امم رثكأ ةيسايس ةيزمر ةلالد ينيطسلفلا عمتجملا موهفمل لعجي يذلا رمألا وهو , اهيف

 .ىرخألا بوعشلا براجت يف اهدجن ال ةيصاخ هذهو ,ةيبلطمو ةيجولوسيس يه

 , تاباقن , بازحأ – يندملا عمتجملل تانوكمك اهيلع فراعتملا تاسسؤملا نإ

 رــيغ اــهتفيظو نأ الإ ينيطسلفلا عمتجملا يف ةرضاح تناك – خلا تاداحتاو تايعمج

 لعفب ةينيطسلف ةدايسب عتمتت ةينيطسلف ةلود بايغف , ىرخألا نادلبلا يف اهتاليثم ةفيظو

 اــهلعجو يندملا عمتجملا تاسسؤم ةفيظو نم لِّدب ينويهصلا مث يناطيربلا رامعتسالا

 عمتجملاف , ةلودلا سيسأت ةداعإو , اهيلع ظافحلاو ةينطولا ةيوهلا زاربإ هاجتا يف بصت

 يلاــتلابو ســكعلا سيلو , ةيسايسلا ةطلسللو ةلودلل سِسؤملا وه ةلاحلا هذه يف يندملا

 .يسايسلل قرافملا يندملا عمتجملا سيلو , يسايسلا/يندملا عمتجملاب هتيمست قحي
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 اــهتفرع يــتلا تاــفطعنملا يه لحارم ةدعب ينيطسلفلا يندملا عمتجملا رم

 يندــملا عــمتجملا روــطت قايــس يف لحارم عبرأ دصر نكميو , ةينيطسلفلا ةيضقلا

 .لقتسم بلطمب ةلحرم لك نع ثدحتنسو ينيطسلفلا

 

 :1948 ةبكن لبق ام  يندملا عمتجملا تاسسؤم: ىلوألا ةلحرملا

 بادــتنالاب لــثمت ًاــجودزم ًارطخ ةلحرملا هذه يف ينيطسلفلا بعشلا هجاو 

 ةينويهــصلا ةكرحلا ةسايس عم لالتحالا بكاوت ثيح , ةينويهصلا ةكرحلاو يناطيربلا

 نع ةيمالسإ ةيبرع ةينطو ةفص لك يفن ةلواحمو لمعلا ديوهتو ضرألا ىلع ءاليتسالل

 رطخلا اذه نم تررضت ينيطسلفلا بعشلا تائف لك نأ كلذ ىلع بترت دقو , نيطسلف

 ةاــناعملا مهتدحو عيمجلا , ريقفلاو ينغلا , حالفلا , لماعلاو , ةسايسلا لجر , جودزملا

 ىــلع ءاليتــسالا ةينويهصلا ةكرحلا تالواحمل يدصتلاو لالتحالا ةمواقم ةرورضو

 لالقتــسالا قــيقحت مهتامامتها ملس ىلع نوينيطسلفلا عضو انه نمو .نيطسلف ضرأ

 يف امظاعت ةلحرملا هذه تفرع دقو .ةيعامتجا وأ ةيداصتقا بساكم قيقحت درجم سيلو

 الإ , تاروثو تابهو تاضافتنا ىلإ ةفاضإلاب , تايعمجلاو يداونلاو بازحألا سيسأت

 ,ةــينطو ةطلس ةهجاوم يف انوكي مل يندملا عمتجملا يف ةيويحلا هذهو ضوهنلا اذه نأ

 وــه اــمو يسايس وه ام نيب قراوفلا تلاز يلاتلابو , لالتحالا تاوق ةهجاوم يف لب

 .دودحلا قيضأ يف الإ يعامتجا يندم

 يــتلا تاــيعمجلاو تاــباقنلاو ةيسايسلا بازحألا تايبدأو جمارب عيمج تناك 

 بادــتنالاو ةينويهصلا ةكرحلا ةمواقم وه دحاو فده ىلع قفتت ةرتفلا كلت يف ترهظ

 ةــعيبط تاذ ةطشنأل يلكلا بايغلا ينعي ال اذه , ينطولا لالقتسالا قيقحتو يناطيربلا

 ةدايقلا نيب ةقالعلا يف ًارتوت لحارملا ضعب يف ينيطسلفلا عمتجملا فرع ثيح , ةيندم
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 تــناك تافالخلا هذه نأ الإ , يندملا عمتجملا ىلإ بسنت تاسسؤمو ةيديلقتلا ةيسايسلا

 ةدــعاق ىلع سيلو , كرتشملا ودعلا ةهجاوم ةيفيك لوحو ةينطولا ةحلصملا ةدعاق ىلع

 .ةطلسلا ىلإ لوصولا لجأ نم وأ ةطلسلا مئانغ مساقت

 اــهتفرع يــتلا يسايسلا / يندملا عمتجملا تاسسؤم ةيبلاغ ىلع ظحالملا نإ 

 نإ ثــيح ,100 لالتحالا تاوق تابغر نع ادض تسسُأ اهنأ , ةلحرملا كلت يف نيطسلف

 يذــلا لكشلاب الإ ًايعامتجاو ايسايس مهسفنأ ميظنتب نيينيطسلفلل حمست مل بادتنالا نيناوق

 تاسسؤم طاشن ةيبلاغ ىلع يرسلا لمعلا ىغط دقف يلاتلابو , رامعتسالا حلاصم مدخي

 تاــسسؤم تذــخأ لالتــحالا نيناوق ىلع الياحتو ىرخأ ةهج نمو , يندملا عمتجملا

 ةــقبطلا ىــلإ ةــيمتنملاو ةروهشملا تالئاعلا تبعل ثيح ايلئاع اعباط يندملا عمتجملا

  .اهتدايقو يندملا عمتجملا تاسسؤم ليكشت يف ًارود ةيزاوجربلاو ةيعاطقإلا

 :ينطولا هيتلا ةلحرم 1965 – 1948 : ةيناثلا ةلحرملا

 ةديدج تايصوصخ ءافضإ ىلإ, 1948 ماع نيطسلفل ينويهصلا لالتحالا ىدأ

 هذــه نــمكتو , ىــلوألا هتيصوصخ ىلإ ةفاضإلاب ينيطسلفلا بعشلا لاح عقاو ىلع

 ةــيفارغج عــقاوم يف هترثعبو ينيطسلفلا عمتجملا لاصوأ عيطقتب ةديدجلا ةيصوصخلا

 ةينيطــسلف تاعمجت تدجو  لالتحالا تحت بغشلا نم يقب نم ىلإ ةفاضإلابف،ةدعابتم

 , ةزــغ , ةــيبرغلا ةفــضلا يف اهمهأو , ةينيطسلف ريغ ةطلسل عضخت ةيبرع لود يف

 .قارعلا و , نانبل , ايروس

 
 يقيقحلا ينطولا عمتجملا تاسسؤمو ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا برضب يناطيربلا بادتنالا تاطلس نم ةبغر 100
 سـحلا نأ الإ , ةينطولا ةكرحلا عم ةهجاوم يف لخدت اهل تاباقنو بازحأ قلخ ىلإ تأجل , بازحأو تاباقن نم
 ةيبرغلا ةفضلا يف ةينويهصلا تاطلسلا هب تماق يذلا رمألا سفن وهو , تالواحملا هذه لثم ضهجي ناك ينطولا
 1967 دعب ام ةزغ عاطقو
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 ىــلع تــسيل ينويهصلا لالتحالا تحت نيينيطسلفلا ةايح نأ هيف كش ال امم

 ينطوــلا يندملا ميظنتلا رصنع باغ دقف كلذ عمو , يبرعلا مكحلا تحت مهتايح ةلكاش

 تاراعــش تحت وأ , ةلتحملا نيطسلف يف ىرج امك ارهق امإ , ينيطسلفلا عمتجملا نع

 ندرألاو ناــنبلو ايروــس يف ىرج امك ةينمأ تارابتعاو ةيممأو ةيموق تايجولويديإو

 ىــلإ 1948 لبق ترهظ يتلا يندملا عمتجملا تاسسؤم ترطضاو , قارعلاو رصمو

 .اهدوجول ةيساسألا ةينيطسلفلا ةيعمتجملا ةدعاقلا بايغل ًايئاقلت تلحنا وأ اهطاشن ديمجت

 امك – نيينيطسلفلا ىلع ةيساق ةلحرم 1965 ىلإ 1948 نيب ام ةرتفلا تناك 

 , دوــمجلا نــم ةــلاح ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا تفرعو ,101 يناثلا لصفلا يف انيب

 ىلع لدي ام – ةبكنلل ىلوألا تاونسلا يف ًاصوصخ – ظحلي مل ثيحب ًايعامتجاو ًايسايس

 نادــلبلا ضــعب يــف ةــيباقن وأ ةيــسايس تاــميظنت يف لقتسم يندم عمتجم دوجو

 ةيــسنجلا نوينيطــسلفلا لــمحو ةــيبرغلا ةفضلا اهيلإ تمض يتلا – ندرألاك،ةيبرعلا

 تاينيــسمخلا ةياهن تدهش كلذ عمو ،ةيموق تاقلطنم نم ،قارعلاو ايروسو – ةيندرألا

 نيوــضنملا نيينيطسلفلل طشنلا رودلا لعفب ةينيطسلفلا ةينطولا ضوهن تاينيتسلا ةيادبو

 ةــكرح اهردــصت تــناك يتلا "اننيطسلف " ةديرج روهظ اذكو ةيموقلا بازحألا لخاد

 نأ ثــيحو نــكلو .ًايمسر اهسفن نع نلعت نأ لبق " حتف " ينيطسلفلا ينطولا ررحتلا

 سراــم دــقف , لقتــسم يــسايس ينيطــسلف لمعب دعب حمسي نكي مل يبرعلا عضولا

 ماــع يــفف ،ةيباقن ةيبعش تاميظنتو تايداحتا لالخ نم يسايسلا مهطاشن نوينيطسلفلا

 ماــعلا داــحتالا سسأت 1963 ماع يفو نيطسلف ةبلطل ماعلا داحتالا سيسأت مت 1959

 ىــتح اذكه عضولا رمتسا .ةأرملل ماعلا داحتالا سسأت 1965 ماع يفو نيطسلف لامعل

 
 : ىلإ عوجرلا نكمي ةرتفلا كلت يف نيينيطسلفلا عضو لوح ليصافتلا نم ديزملو 101
 تاـساردلا ةـسسؤم : تورـيب , ةيملع ةيعامتجا ةسارد , يفنو عالتقا : نوحزانلا , دوض رتيبو تاكرب ميلح
 1968 ةينيطسلفلا
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 1965 ماع ةحلسملا ةينيطسلفلا ةروثلا قالطنا مث 1964 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم مايق

 .تادجتسم نم هب تءاج امو

 :1994 يتاذلا مكحلا مايق ىلإ 1964 نم : ةثلاثلا ةلحرملا

 نأ كــلذ , اهتيويحل ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا ةداعتساب ةلحرملا هذه تزيمت 

 , 1965 ذــنم ةحلــسملا ةينيطــسلفلا ةروثلا قالطناو ينيطسلفلا ينطولا روعشلا ظقيت

 عــفدو , ينيطسلفلا عمتجملل ةيويحلا داعأ كلذ لك , 1967 برح يف ةيبرعلا ةميزهلاو

 عمتجملاــب اهتاقالع زيزعت ىلإ ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم اهلثمت يتلا ةينطولا هتكرحب

 اــبلاغو نونطاوملا ماق انه نمو , اهفارشإ تحت هعضوو تاتشلا ضرا يف ينيطسلفلا

 يندــملا عــمتجملا تاسسؤم ليعفتب ةيسايسلا ىوقلا ةيقبو ريرحتلا ةمظنم نم عيجشتب

 ةيــصخشلا ززــعي اــمب – تاميظنتو تايعمج , داون و تايداحتا تاباقن – ينيطسلفلا

 , اــهل ضرــعتت تناك يتلا ءاغلإلاو هيوشتلا تالواحم ةهجاوم يف ةينيطسلفلا ةينطولا

 ودــعلا ةــهجاوم يــف بــصتل , ةــفلتخملا ينيطسلفلا عمتجملا تاعاطق باطقتسالو

 .ينويهصلا

 ةيسايسلا تاميظنتلاو بازحألا نم تارشعلا زورب ةلحرملا هذه تفرع اذكهو 

 تأــي مل هتيويحل يندملا عمتجملا ةداعتسا نأ الإ , يداونلاو تايعمجلاو تاباقنلا اذكو ,

 ةيــسايسلا ةطلسلا نإ لب , ةينيطسلف ةلود وأ ةينيطسلف ةيسايس ةطلس ةهجاوم قايس يف

 يف  همعدو هسيسأت يف ارود تبعل – ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم – ةيروثلا ةينيطسلفلا

 نيناوــقلا تــصن اذــكهو , لالتــحالا نم نطولا ريرحتل ةلماش ةمواقم ةكرح راطإ

 لامعلاو باتكلاو نيسدنهملاو نيملعملاو ةبلطلا تاداحتا – ةيبعشلا تايداحتالل ةسسؤملا

 احومسم نكي ملو،ةينيطسلفلا ةروثلا دعاوق نم ةدعاق اهنأ ىلع- خلا ةأرملاو نييفحصلاو

 تاــسسؤم ىتحو.كرتشملا ودعلا نوسنيو ةيبناج تاعارص يف نوينيطسلفلا لخدي نأب
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 تاــهجوتلا عم اهلمع قسنت تناك ريرحتلا ةمظنم جراخ نم ةيلهألا وأ يندملا عمتجملا

 داــهجلاو ساــمح ةــكرحك ىرخألا ةيسايسلا ىوقلاو ريرحتلا ةمظنمل ةماعلا ةيسايسلا

  .يمالسإلا

 هتسراممو 1967 دعب هتيويحل ينيطسلفلا يسايسلا / يندملا عمتجملا ةداعتسا نأ ورغ ال

 ةــبرغلا ضرأ يــف ف ت م فقاوم ززع ينويهصلا لالتحالا تاكاهتنا دض ةيلاضنلا

 ًاديحو ًايعرش ًالثمم ةمظنملاب فارتعالا ىلإ ةيبرعلا لودلا عفد ًاريدقتو امارتحا اهبسكاو

 وــضع ةفصب اهل فارتعالاو , 1974 طابرلا ةمق رمتؤم يف كلذو ينيطسلفلا بعشلل

 اــهيف يــلجت يتلا تاظحللا مهأ نأ الإ , ماعلا سفن يف ةدحتملا ممألا ةئيه يف بقارم

 ثــيح 1987 ىلوألا ةينيطسلفلا ةضافتنالا تاونس تناك , يسايسلا / يندملا عمتجملا

 دــض تاــميظنتو داوــنو تايعمج يف هسفن ميظنتل هتائف لكب ينيطسلفلا بعشلا دنجت

 ًارداــق ةزــغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف ينيطسلفلا بعشلا ناكو , ينويهصلا لالتحالا

 تالخادت الول يندملا عمتجملا تاسسؤم ةدايق تحت هتضافتنا ةلصاومو هسفن ميظنت ىلع

 ثيح،ةــيبنجأو ةــيبرع فارطأ نم وأ ةينيطسلفلا لئاصفلا نم ءاوس ،ةيسايس ةيجراخ

 ةيــضقلا تــلخد 1987 ةــضافتنا عم .يندملا عمتجملا تاسسؤم يسايسلا لاملا دسفأ

 ةــيقافتا عيقوتو مالسلا لسلسم يهو ةديدج ةهاتم يف يندملا عمتجملا اهيف امب ةينطولا

 .1993 ولسوأ

 نــم يندــملا عمتجملا تاسسؤم ةدايق تلقتنا دقف , يعامتجالا ىوتسملا ىلعو 

 ةــيزاوجربلا ىــلإ يمتنت رصانع ىلإ تالئاعلا ءانبأو ةيزاوجربلاو ةيعاطقإلا حئارشلا

 تاــعامجلل ةــعباتلا يندــملا عــمتجملا تاسسؤم تطشن امك , ةطسوتملاو ةريغصلا

 .يمالسإلا داهجلاو سامح ًاصوصخو ةيمالسإلا
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 تاــسسؤم يبــستنم نأ وــه ةــلحرملا هذه يف هيلإ ةراشإلا بجي ام مهأ نإ 

 ةــكرح اودــفر نيذــلا مه ةيعامتجا تامظنمو تايعمجو تاداحتا نم يندملا عمتجملا

 , هيلعو , راشتنالاو ةيرارمتسالا نم اهنكم يذلا دوقولا اوناكو ةيادب ةروثلا وأ ةمواقملا

 عــمتجملل امهدوجوب نانيدم ًاصوصخ ةينطولا ةطلسلاو ةينيطسلفلا ةيسايسلا ةبخنلا نإف

 .؟ ةطلس لاجر ىلإ راوثلا لوحت امدنع نيفرطلا نيب ةقالعلا لكش وه امف , يندملا

  :يتاذلا مكحلا مايقو ولسوأ ةيقافتا دعب ام : ةعبارلا ةلحرملا

 ءدبو ولسوأ ةيقافتا اهعيقوتو ةيوستلا لسلسم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم لوخدب 

 عــمتجملا فرــع , ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا نم قطانم يف ينيطسلفلا يتاذلا مكحلا

 ىلإ تعس ةيلمعلاف , ًايرذج الوحت , ًاصوصخ يسايسلا / يندملا عمتجملاو , ينيطسلفلا

 لوــلحلا ىلع ةنهارملا ةلحرم ىلإ لاضنلاو ةروثلا ةلحرم نم ينيطسلفلا عمتجملا لقن

 ىــلع بترتي ام عم , ينويهصلا نايكلا عم برحلا ةلاحو ةروثلا ءاهنإ يلاتلابو ةيملسلا

 , ةروثلا ةلحرم يف ترهظ يتلا ةيسايسلاو ةيندملا تاسسؤملا ةفيظو يف ريغت نم كلذ

 مــهأ نأ الإ .اهلخاد ىلإ نيطسلف جراخ نم ينيطسلفلا عمتجملا ةيكرح ةوق زكرم لقنو

 عــمتجمو يندــم عــمتجم نيب ام زيامتلا روهظ ةيادب وه انثحب عوضوم صخي لوحت

 تحبــصأ يتاذــلا مكحلا قطانم ريدت يتلا ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلا نأ كلذ , يسايس

 اهتاطابتراو اهتاسايسو اهتاباسح اهل يلاتلابو , ةلود عورشم وأ ةيسايسلا ةطلسلا ةباثمب

 لك فقوم عم ةرورضلاب قفتت ال تاطابتراو ةسايس يهو , ةيوستلا لسلسم نع ةجتانلا

 .ةيسايسلاو ةيندملا هتاسسؤمو ينيطسلفلا بعشلا

 رود سراــمي )يندــم عمتجم ( روهظ ولسوأ ةيقافتا عيقوت ذنم انظحال اذكهو 

 ةــهج نــم لالتحالا ىوقو ةهج نم ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلا ةهجاوم يف ةضراعملا

 : يلي امك ةلحرملا هذه يف يندملا عمتجملا تايلاعف رصح نكميو ىرخأ
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 ساــمح ًاــصوصخ ,ةيــسايسلا ةضراعملل ةعباتلا يندملا عمتجملا تاسسؤم -1
 , تاــيداحتا , تايعمج , تاباقن : ةددعتم تاسسؤملا هذه , يمالسإلا داهجلاو
 نأ قايــسلا اذــه يف هل هيبنتلا بجي اممو , ةيريخ , ةيميلعت , ةينيد تاسسؤم
 ةــيميظنتلا اــهتوق يف نمكت ال يندملا عمتجملا تاسسؤم نم عونلا اذه ةيمهأ
 لالتــحالا تاونــس نأ كلذ , ةيضيرحتلاو ةيوبعتلا اهتردق يف لب ةيسيسأتلاو
 لكــشب اهماهم سرامتو اهدوجو ىلع ظفاحت فيك ةيمالسإلا تاعامجلا تملع
 .يناسنإلا لمعلاو نيدلا تاراعش تحت وأ يرس

 ةيعرــشب فارــتعالا لظ يف اهطاشن سرامت يتلا يندملا عمتجملا تاسسؤم -2
 ,ةــيقوقح تاــمظنمو تايعمجو ةيبعش تاداحتا نيب ام توافتت هذهو, ةطلسلا
 رــيرحتلا ةــمظنمل ةــعبات تــناك يتلا يه تاسسؤملا هذه نم ربكألا ءزجلا
 تاــيداحتالا نأ فــسؤملا نــمو .يسايس / يندم طاشن ىلإ اهطاشن تلوحو
 ةأرــملل ماــعلا داحتالاو لامعلل ماعلا داحتالاو نيملعملل ماعلا داحتالاك ةيبعشلا
 تاداحتالا نم اهريغو نيسدنهملا داحتاو نيحالفلا داحتاو نيطسلف ةبلط داحتاو
 للشلاب بيصأ وأ تلحنا ولسوأ ةيقافتا عيقوت لبق ةلعاف تناك يتلا تاميظنتلاو
 يــف نيماــس نيفظوــم ىلإ نولماعلا اهؤانمأ لوحتو يتاذلا مكحلا قطانم يف
 دــمعتملا للــشلا نم ءزج وهو ةيسامولبد تازاوجو ةيركسع بتربو ةطلسلا
 .!ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم باصأ يذلا

 ةــيلخاد ةددــعتم تاــقالعو تاءامتنا تاذ ةيموكح ريغ تاداحتاو تامظنم -3
 ةيــسايسلا بازحألاو ةطلسلا نع ةيلالقتساب عتمتت هذهو ، N. G. O ةيجراخو
 يــف نيطشان اوناك تامظنملا هذه يف نيلعافلاو نيسسؤملا نم ربكألا ءزجلاو
 . اهنع اولصفنا مهنكلو راسيلا اصوصخو ةيسايسلا ىوقلا

 ىــلإ يتاذــلا مكحلا قطانم يف ةيلهألا تامظنملا  ددع لصو 2000 ماع يف

 ةيوــسن تامظنمو , ةيقوقح تامظنمو ةيعوطت تامظنم اهنم , ةمظنم 2000

 طقف 700 يلاوح نإف ةيناديم ةسارد بسح نكلو، خلا ينيد عباط تاذ ىرخأو

 لعاف رود تايداحتالاو تامظنملا هذهل ناك.ةيدجب اهلمع سرامتو ةطشن تناك
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 تــناك ثــيح , ةيوــستلا لسلسم ةيادب لبق ينيطسلفلا بعشلا لاضن معد يف

 جسنتو ًاماهم اهلالخ نم سرامت ىرخألا ةينيطسلفلا بازحألاو ريرحتلا ةمظنم

 هــنأ الإ , رشابم لكشب اهب موقت نأ نع ةزجاع تناك , ريهامجلا عم تاقالع

 تاــمظنملا هذــه ضعب تقحتلا , يتاذلا مكحلا قطانم ىلإ ةمظنملا لوخد دعب

 .ةيوستلا جهن ضراعت ةلقتسم تاسسؤم ىلإ لوحت اهضعبو ةطلسلاب

 مكحلا قطانم لخاد ًاديدحتو نيطسلف يف يندملا عمتجملا سيسأت ةداعإ ةيلمعل عبتتملا نإ

 ءاوس،لعاف يندم عمتجم ءانب يف نوينيطسلفلا اههجاوي يتلا تابوعصلا ظحالي , يتاذلا

 نطوــلا ءانب ةداعإب ةينيطسلفلا تاحومطلا قنخ هتالواحمو ينويهصلا نايكلا فرط نم

 تاــقافتا تاقاقحتــساو ةطلسلا فرط نم وأ،يندملا عمتجملا تاسسؤم ءانب لالخ نم

 ةطلــسلا نأ اــمك , اهزواجت نوينيطسلفلا عيطتسي ال ءارمح ًاطوطخ عضت يتلا ولسوأ

 تاــيلاعف عــم انايحأ مداصتت حلاصمو فادهأ اهل ةيسايس ةطلس ىلإ تلوحت ةينيطسلفلا

 .يندملا عمتجملا

 

 

 يناثلا ثحبملا

 يتاذلا مكحلا قطانم يف يندملا عمتجملا قافآو عقاو

 

 : يعامتجالاو يسايسلا لخادتو يندملا عمتجملا : لوألا بلطملا
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 باــطخلا يــف جورــي يذلا يندملا عمتجملا حلطصم عم رذحب لماعتلا بجي 

 ةيبابــضو بــناج نــم ةديسلا ةطلسلاو ةلودلا بايغل ًارظن , مويلا ينيطسلفلا يسايسلا

 عــمتجملا تاسسؤمل ةينيدلاو ةيعامتجالا ماهملاو ةيسايسلا ماهملا نيب ام ةلصافلا دودحلا

 امك ةيلهألا تامظنملا وأ يندملا عمتجملا تاسسؤمل يلكلا دامتعالا ببسب اضيأ،يندملا

 هــنأ كــلذ .بــلاغلا يف اطورشمو اسيسم نوكي يذلاو يجراخلا ليومتلا ىلع ىمست

 دوــجو ةجردل قري ال كلذ نأ الإ ةطلسو بازحأو ةيسايس تاسسؤم دوجو نم مغرلاب

 ىــلإ اهتبسن نكمي ال يتاذلا مكحلا قطانم اهدهشت يتلا ةيسايسلا ةيكرحلا نأ امك ,ةلود

 رارقلا ذاختا ةيرحل ةدقاف اهسفن ةيسايسلا ةطلسلا تماد ام ةيقيقحلا ةيطارقميدلا ةسرامملا

 ةــيفلخلا ًاــضيأ , ةيليئارسإ ةبقارمل عضخي تارارق نم اهنع ردصي ام لكو يدايسلا

 لوصولل اهعلطت يفخت ال ةيسايس ىوقب مهطابتراو ةيلهألا تاسسؤملا  يطشانل ةيسايسلا

 ريثأــت ةوقو تاسسؤملا هذهل يجراخلا ليومتلل ةعفترملا ةبسنلا نع كيهان اذه , ةطلسلل

 ال ةحناملا تاهجلل يندملا عمتجملا تاسسؤم نم ديدع ءالو تاب ةجردل ةحناملا تاهجلا

 .نطولل

 وأ ةــلود عــضو سيــل يتاذلا مكحلا قطانم لخاد عضولا نأ هيف كش ال امم 

 الإ ,102يتاذ مكح ةطلس دوجو نم مغرلاب ةلتحم نيطسلف لك تلاز امف ةررحم قطانم

 نكمي يتلا تالاجملا يه ةريثك , نطولا ءانب لجأ نم دوهجلا ديحوت نم عنمي ال اذه نأ

 فورظلا تماد ام نيطسلف لجأ نم مهتاربخو مهتاءافك اوفظويو اولمعي نأ نيينيطسلفلل

 نــم رــيثكب عسوأ نطولا لجأ نم لمعلا نإ.ةلقتسم ةلود ةماقإب مهل حمست ال ةنهارلا

 ةــيدرف ةسرامم لك بعوتسي ثحب عاستالا نم هنإ , يديلقتلا هموهفمب يسايسلا لمعلا

 
 عاـطق نأب لوقلا نكمي ال بناجلا يداحأ باحسنالل هتطخ راطإ يف ةزغ عاطق نم ليئارسإ جورخ دعب ىتح 102
 نـم 2006 ماـع نم رياني يف ترج يتلا ةيعيرشتلا تاباختنالا لحت ملو ريبك نجسل لوحت لب , ررحت دق ةزغ
 .ةلتحم يضارأك ةزغو ةفضلا عقاو رييغت
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 تالاــجملا اذه مهأ نمو ,ةيفاقث وأ ةيعامتجا وأ ةيداصتقا وأ ةيسايس , ةيعامج وأ تناك

 .ةيلهألا تامظنملا نيطسلف يف هيلع قلطي ام وأ يندملا عمتجملا ةطشنأ

 ىوــقلا عراــصتتو ىــقالتت نأ ضرــتفي ةينيطسلفلا ةلاحلا يف هنأ رورغ ال 

 قح اذه نأ عم – اهيلع ةرطيسلا وأ ةطلسلاب زوفلا لجأ نم سيل ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 ةايحلا قيلختو ليعفتو ًايسايسو ايفاقث نطاوملا ءانب لجأ نم لب – طورش نمض عورشم

 بقارتو اهفقاوم ىلع رثؤت ةينطولا ةطلسلا ىلع ةطغاض ةوق ليكشتو ةيفاقثلاو ةيسايسلا

 عــمتجملا تاــسسؤم ىلع حلملاو ضرتفملا نم هنأ امك , اهءاطخأ ححصتو اهتايكولس

 ةــفاقث لقــصو ةينيطسلفلا ةينطولا ةيوهلا ءانب يهو ةمهم دج ةفيظوب موقت نأ يندملا

 يندــملا عــمتجملل ًاضيأ ،اهملاعم سمطو اههيوشت ىلع ينويهصلا ودعلا لمع ةينطو

 , يطارقميدلا عمتجملا ءانبو ةيسايسلا ةايحلا قيلخت يف رود ةلحرملا هذه يف ينيطسلفلا

 بعــش ينيطــسلفلا بعــشلا نأ اهدافم ملاعلا ىلإ ةيوق ةلاسر غلبي فئاظولا هذهب وهو

 اــمك .ةلقتسملا هتلود ةماقإ ىلع رداق يلاتلابو هسفنب هرومأ رييست ىلع رداقو يراضح

 ةينيطــسلفلا ةضراعملا عيطتست يذلا لاجملا وه يندملا عمتجملا ىلعو يف لاغتشالا نأ

  جراــخلا نــم لاضنلا لبس اههجو يف تدس نأ دعب – مويلا عمتجملا يف ةيحلا ىوقلاو

 يــف نطولا مدختو هيف عدبت نأ – لخادلا يف يركسعلا لاضنلا ةسرامم اهيلع بعصو

 .يمدعلأ ضفرلا عقاوم يف سرتمتلا نم الدب ةلحرملا هذه

 اــهلمع كــبرأ اــمم و ماهملا هذهب اهمايقب رثعتت يندملا عمتجملا تامظنم عقاو نأ الإ

 عوــنلاو ةــجردلا سفنــب اهفرعت مل ةديدج ةرهاظ زورب ةيجراخلا تالخدتلل ةفاضإلاب

 ءزــجب موقت تحبصأ يتلا ةموكحلا ريغ تامظنملا يهو الأ ،ىرخألا ررحتلا تاكرح

 بــعلتو هطاشن هجوتو نايحألا نم ريثك يف هعم لخادتتو يندملا عمتجملا تامهم نم

 رــمألا ةلومملا تاهجلا ةدنجأ بسح ةينيطسلفلا ةيسايسلا ةايحلا طيشنتو ليعفت يف ًارود

 .ةرهاظلا هذه دنع ًاليلق فقوتلا انم بلطتي يذلا
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  ةينطولا ةطلسلاو يندملا عمتجملا : يناثلا بلطملا

 ةلقتسم ةلود عضو وه ال سبتلم عضو رهظ 1994 يف يتاذلا مكحلا ةيادب عم 

 ةــينمأ ةزــهجأو تاسسؤم:ةينيطسلف ةيسايس ةطلس تدجو ثيح لالتحا عضو وه الو

 ةطلــسلاو ةــهج نم لالتحالا ةطلس : نيتطلس هجاوي بعشلا حبصأ اذبو خلا نوجسو

 هــنا كــلذ ةدــحاو ةلس يف نيتطلسلا عضو نكمي ال ديكأتلاب , ىرخأ ةهج نم ةينطولا

 نم ناكو اهثيرو وأ ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلل دادتما يه ةينطولا ةطلسلا نأب ضرتفي

 , اهتسراممو اهليكشتب ةطيحملا فورظلا لك نم مغرلاب اينطو ابسكم نوكت نأ نكمملا

 لقتعت , ةوقلاب اهذفنتو نيناوق ردصت و ىهنتو رمأت , طلستلا سرامت ةطلس ىقبت اهنكلو

 ءزج رعشي تاقاقحتسا ضرفت تايقافتاب ةديقم كلذ لك يف يهو , عنمتو حنمت , مكاحتو

 نيــب ةــقالعلا رتوــت نــم داز اممو،مهتيرح مهيلع قيضت اهنأ ينيطسلفلا بعشلا نم

 ةــينطو ةدايس نع ربعت نوناق ةلود بايغ،اجارحإ رثكأ ةطلسلا عضو لعجو نيفرطلا

 نيناوــقك , ةئيسلا ةعمسلا تاذ نيناوقلا نم ةمزح قبطت ةطلسلا نأ كلذ , قيبطتلل ةلباق

 مــكحلا ماــيأ ةزغ عاطق يف قبطت تناك يتلا ةيرصملا نيناوقلا وأ يناطيربلا بادتنالا

 لــعجي عــضولا اذه , لالتحالا مايأ ةيليئارسإلا نيناوقلا وأ ةيندرأ نيناوق وأ يرصملا

 .ئراوطلا ةلاح شيعت اهنأكو يتاذلا مكحلا قطانم

 يف هنأ يتاذلا مكحلا قطانم يف ينيطسلفلا عمتجملا رعش فورظلا هذه لظ يف 

 ةهجاومو ةينيطسلفلا ةلودلا ءانب ةداعإ ةيلمع يف ةطلسلا ةدناسم بجاو هيلع يذلا تقولا

 يندــم عــمتجم سيسأت ىلع لمعلا تقولا سفن يف هيلع , ةيناطيتسالا ودعلا تاططخم

 مــل حلاصم نع عافدلاو تابلاطم نع ريبعتللو ةطلسلا طلست نم دحلل هيلإ ءوجللا نكمي

 لمعلا يف قحلاك ةيساسألا ناسنإلا قوقح راطإ يف ًاصوصخو ةينيطسلفلا ةطلسلا اهبلت
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 عــمتجملا نــم ًاعاطق نأ كلذ ىلإ ةفاضإلاب , ريبعتلاو يأرلا ةيرحو ميلعتلاو ةحصلاو

 دوــهجلا لــك هــيجوت متــحي ينطولا بجاولا نأو دعب هتنت مل ةروثلا ةلحرم نأ رعشي

 ال ةطلــس ىــلع عارصلاك ةيوناث اياضقب لاغشنا نم الدب ينويهصلا لالتحالا ةمواقمل

 .ةيقيقحلا ةيسايسلا ةطلسلا تايحالصو ايازم نم ليلقلا الإ كلمت

 ةطلــسلا ةــقالع ىلع ديدج رصنع دجتسأ ةيوستلل ةيجراخلا تالخادتلا لعفب 

 تاــمظنملا وأ ةيموكحلا ريغ ةيلودلا تامظنملاب فرعي ام روهظ وهو يندملا عمتجملاب

 عــمتجملاو اهنيب ام ماهملا يف لخادتلاو، جراخلا نم ةهجوملاو ةلومملا ةيموكحلا ريغ

 اهــسسؤي يــتلا تاــقالعلاو تاميظنتلا نم نوكتي امهالكف ,يديلقتلاو ينطولا يندملا

 ميــق نع عافدلل وأ ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا مهحلاصم نع عافدلل نونطاوملا

 اهلخدــت وأ اهترطيــس نع اديعب ىرحألاب وأ ةيسايسلا ةطلسلا نع ًاديعب ةيملاع ةيناسنإ

 تاــقالعلا وأ يجراــخلا دادــتمالا يــف نمكت مهنيب فالتخالا ةطقن نأ الإ , رشابملا

 ةطلــسلا ال دارــفألا موقي نأ يقيقح يندم عمتجم مايق طورش نم ناك اذإف , ةيجراخلا

 تاــسسؤم نوكت نأ نذأ يقطنملا نمف , اهل عبات ريغو اهنع القتسم نوكي نأو هليكشتب

 جراخلا نم لومت وأ يجراخ ءاحيإب سسؤت ال نأ يأ ينطو عباط تاذ يندملا عمتجملا

 .103 ةصلاخ ةينطو ةفيظو يندملا عمتجمللف , اهيلومم دي يف ةادأ حبصت ال ىتح

 عــم كرتــشت تناك نإو يهف ةيلودلا اصوصخو ةيموكحلا ريغ تامظنملا امأ 

 هــب موــقت يذلا طاشنلا ةعيبط يفو ةلودلا نع اهتيلالقتسا يف يندملا عمتجملا تامظنم

 وأ ةيناــسنإ فادــهأو ةــيلود ةغبــص تاذ تامظنمل دادتما اهنأ يف اهعم فلتخت اهنأف

 
 عـمتجملا اـهنع عفادـي يتلا فادهألا ضعب نأ يهو ةديدج ةرهاظ دهشي ملاعلا حبصأ ةريخألا تاونسلا يف 103
 قوقحب قلعتي ام ًاصوصخو , ًانايحأ ايركسع نوكي دقو يلود لخدت يعدتست ةيملاع ًافادهأو اميق تحبصأ , يندملا
 ندملا عمتجملا اهنع عفادي يتلا اياضقلل صلاخلا ينطولا موهفملاب رظنلا ةداعإ عقاولا ضرف يذلا رمألا , ناسنإلا
 .ثلاثلا ملاعلا لود يف ًاصوصخو
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 ةــينيدلا بــناوجلاب وأ ةأرملاــب وأ ناسنإلا قوقحب قلعتت ام ًابلاغو ةيملاع ةيجولويديإ

 : اــهنأب ةيلودلا ةيموكحلا ريغ ةمظنملا فرعتو .لدجلل ةراثإ رثكأ اهلعجي يذلا رمألا،

 عم ضراعتي الو لودلا نم اريبك اددع لمشي ماع فده اهلو ةيلود ةفص تاذ تامظنم

 يراجت فده اهل سيلو , ةدحتملا ممألا ةئيه قاثيم وأ ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا

 نــم اــهب فرتعمو ةمئادو ةينلع ةزهجأ اهل نوكي نأو يداملا حبرلا ىلإ ىعست ال يأ

 .اهطاشن سرامت ثيح ةلودلا فرط

 عــمتجملاو ةيلودلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا نيب ام فالتخا نم هيلإ انرشأ امم مغرلاب

 ةيرحلا لجأ نم لاضنلا اهعمجي تامظنم امهنوك يف ايرهاظ ناكرتشي امهنأ الإ يندملا

 وأ ةــيطارقميد دوجوب طبترم اهدوجوف , تاموكحلا تافسعت ةهجاومو ناسنإلا قوقحو

 حمست الو تامظنملا هذهل ودع ةيطارقميدلا ريغ لودلاف , ةيطارقميدلا لجأ نم لاضنلا

 .104 اهلمع ىلع قانخلا قيضت يهف كلذل ترطضا نأو دوجولاب اهل

 ىــلع لــياحتلا نم اعون رمألا ةيادب يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا روهظ ناك 

 , ةينيطــسلف ةينماــضت تاعمجت وأ ةيسايس بازحأ يأ لكشت عنمي ناك يذلا لالتحالا

 ىــلإ نيطــسلف لخاد ف-ت-م تلوحت امدنع ةيناث ةلحرم يف اهطاشنو اهددع ديازتو

 اهــسفن تدعبأ وأ تدعبأ يتلا ةينيطسلفلا ةضراعملا ىوق تدجو ثيح , ةيسايس ةطلس

 يعاــمتجا راتــسب يــسايسلا لمعلل الاجم تامظنملا هذه يف اهتاسسؤمو ةطلسلا نع

 ارياغم ىحنم ذخأو ريغت عضولا نأ الإ , الوبقمو اموهفم رمألا ىقبي انه ىلإ , يقوقحو

 لودــلاو ةــيلودلا ةــيموكحلا ريغ تامظنملا ًاصوصخو ةيجراخ فارطأ تذخأ امدنع

 
 , ةـيطارقميدلا زيزعت يف لاعفلا اهرودو يندملا عمتجملا تاسسؤمل تحبصأ يتلا ةيلودلا ةيمهألا ىلع ةلالد 104
 روـضحبو ةدحتملا ممألا نم معدب , ةيموكحلا ريغ تامظنم عم يندملا عمتجملا تاسسؤم لمع لخادت دكؤي امو
 يندملا عمتجملا تايعمجل لوألا يملاعلا رمتؤملا , 1999 ربمسيد فصتنم و ادنكب لايدنوم يف دقع , نانع يفوك
 .ملاعلا يف ةيموكح ريغلا تامظنملا نولثمي بودنم 350 رمتؤملا رضحو ,
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 يــتلا ةرــيخألا هذه , يندملا عمتجملا تاسسؤم اهنأ ضرتفي ام معدتو لومت , ةحانملا

 زفاوحو بتاور مهل عفدتو ةفقثملاو ةيسايسلا ةبخنلا نم ةديازتم ادادعأ بطقتست تحبصأ

 تاــمظنملا هذه يف طارخنالا ىلع ةبخنلا دارفأ قباست ىلإ ىدأ امم , ةعفترم دج ةيدام

 نــع عافدــلاك ةحناملا لودلا تاسايسو تاهجوت عم قفتت ةدنجأ ىلع لغتشت تأدب يتلا

 اــنظحال اــنه نمو , خلا ةيسايسلا ةكراشملاو ةيطارقميدلا وأ ةأرملا وأ ناسنإلا قوقح

 يــف تاــيعمجلاو يداونلاو تاساردلاو ثوحبلا زكارمو ةيقوقحلا تامظنملا ددع ةرثك

 تاــيعمج سيــسأتل نويــسايسو ءارزوو نويناــملرب قباست لب يتاذلا مكحلا قطانم

 ىلإ ىدأ يذلا رمألا وهو , يجراخ ليومت بلجل مهذوفنو مهعقاوم نيفظوم تاسسؤمو

 ةــيعجرم نودو ةحــضاو ةيجيتارتسإ نود ةطشنأو تاودن دقع ىلع اهقباستو اهسفانت

 حبــصتل اــيجراخ ةطبترملا ةيلهألا تامظنملا ضعبب رمألا لصو لب،بساحتو بقارت

 تذخأ ةريخألا تاونسلا يفو.ةحناملا تاهجلل اهلسرت ةينمأ ةعيبط تاذ تامولعم عماج

 ةــيقلتملا ةينيطسلفلا تاسسؤملا نم طرتشت ةيكيرمألا اصوصخو ةحناملا تاهجلا ضعب

 )باهرإلا( مدخي امب تادعاسملا هذه فيظوت دعب دهعت ىلع عيقوتلا تادعاسملاو حنملل

 بازــحألل الإ تادعاــسم مدــقت ال هجوتلا ةيمالسإ ةحنام تاهج كانهو،ةمواقملا يأ

 عــمتجملا نــم ةعــساو تاعاطق مرحي امم ينيدلا اههجوت سفنل ةيمتنملا تاسسؤملاو

 .تادعاسملا هذه نم ينيطسلفلا

 فلم نأ معزلا وأ ةيموكحلا ريغ تامظنملاب كيكشتلا هالعأ انمالك نم دصقن ال 

 ال ينيطــسلفلا عــمتجملا نأ وأ ضايبلا عصان يتاذلا مكحلا قطانم يف ناسنإلا قوقح

 ةرــيطخ ةــبعل بعلت ةيجراخ ىوق كانه نأ ىرن اننكلو , ةيندملا ةطشنألا هذهل جاتحي

 ةــبعللا هذــه ،ةــيموكحلا ريغ تامظنملا نم ضعبلاو ةطلسلا نم ضعبلا اهيف فظوت

 ينيطــسلفلا يندــملا عمتجملا نيب ام ةهجاوم لاعتفا اهفادهأ نمض نم ناك نإ ةرطخلا

 يذلا كرتشملا ودعلا عيمجلا ىسنيو رخألاب فرط لك لغشني ثحب ةينيطسلفلا ةطلسلاو
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 سندــمو ضرألا لتحم اضيأ لب ينيطسلفلا ناسنإلا قوقحل سيئرلا كهتنملا طقف سيل

 ةــبخنلا نيب ام ةريبك ةوجف قلخ يف لثمتي ةروطخ لقي ال افده كانه نأ الإ،تاسدقملا

 ةــفقثملا رــطألاو رداوــكلا نم ةينطولا هتكرحو ينيطسلفلا عمتجملا غارفإو ,بعشلاو

 يــف مهباطقتــسا وأ ةزــيمتم بــتاورو عقاوم مهحنمو ةطلسلاب مهجامدإب امإ ةلعافلاو

 لــك تــبنت تاساردو ثحب زكارم يفو ةيقوقح ريغ وأ ةيقوقح ةيموكح ريغ تامظنم

 105.بيسح وأ بيقر نود ةفلتخم تايمسم تحتو  رطفلاك موي

 ءاشتراو داسفإ ةيلمع نإ لوقن , نيبناجلا نم ةنسحلا اياونلا يوذب كيكشتلا نود 

 اــهتازايتماو ةــيداملا اهحلاــصمب ةريخألا هذه لغشنتل ةينيطسلفلا ةبخنلل يرجت ةريبك

 ةيبنجألا تادعاسملاو حنملا ةكعك ماستقا ىلع ضعبلا امهضعب عم ةهجاوم يف لخدتلو

 ةفاضإلاب.عقاولا رمألا ةيسايس نم اديزم ضرفيو ةيناطيتسالا هتسايس ودعلا لصاوي اميف

 .هيلع لصحت يذلا ليومتلا مجح عم بسانتت ال تاسسؤملا هذه ةطشنأ تاجرخم نأ ىلإ

 سملي يتاذلا مكحلا قطانمل رئاز لك نأ كلذ ةيلج تحبصأ ططخملا هذه حاجن ملاعم نإ

-ةطلسلا تالاجر رابك نم ةنوكم ةهفرم – ةيلقأ – ةبخن ىلإ ينيطسلفلا عمتجملا ماسقنا

 نــمو لاــمعألا لاجرو -عاطقلا يف سامح ةطلسو ةفضلا يف ريرحتلا ةمظنم ةطلس

 رقفلا ثيح بعشلا ةيبلاغو , ةهج نم ةيموكحلا ريغ تامظنملا راطإ يف ةلماعلا ةبخنلا

 اذــه ىدأ دــقل.ىرخأ ةهج نم ةئاملاب نيتس ىلإ تلصوو اهتبسن تداز يتلا ةلاطبلاو

 لمعلا ةحاس نم ًايسايس نيطشنلاو نيفقثملا نم ةريبك دادعأ جارخإ ىلإ ريطخلا عضولا

 , طابحإلاب مهتباصإ ةجيتن نطولا لخاد مهضعب بارتغاو ءافكناب امإ , ينطولاو يبعشلا

 
 هذه ضعب نإف داسفلا ةبراحمو ةيفافشلاب ةطلسلا يندملا عمتجملا تاسسؤم هيف بلاطت يذلا تقولا يف - 105
 نإ لب،اهفرص ةيفيك الو حنملا عيراشمو تادعاسملا نم ىقلتت مك دحا ملعي الو ةبقارم يأل عضخت ال تاسسؤملا
 ىرخأ فرص لاكشأ هيلإ فاضي ةطلسلا يف ريزو بتار فاعضأ تاسسؤملا هذه ضعب ءاسؤرو ءاردم بتاور
 .ةيرحب اهب نوفرصتي



 147 

 دــض يلاــضن هجوت يأ عم اهحلاصم ضراعتت ةهفرم ةبخن ىلإ ضعبلا لوحتب امإو

 وأ ةــيجاجتحا تاــكرحت ةيأ حبكو اهلاح ىلع رومألا ءاقبإ يف اهتحلصم ةبخن , ودعلا

 ةــعئاج عومج ىلإ ةيبعشلا ريهامجلا ليوحت ىلإ لباقملاب عضولا اذه ىدأ امك , ةيلاضن

  .عوجلاو رقفلا نادنسو لالتحالا ةقرطم نيب ام ةعقاو ةطبحمو

 ةيــضقلا ةيــصوصخب طبتري رخأ هجو يندملا عمتجملابو ةضراعملاب ةطلسلا ةقالعل 

 اضرفي ةيضقلل ينيدلاو يموقلا نيدعبلا نإ ثيح , اهيلإ قرطتلا قبس يتلا – ةينيطسلفلا

 و يبرعلا نيملاعلاو- يندم عمتجمو ةطلس – نيينيطسلفلا نيبام نواعتلا نم عون داجيإ

 ام قيسنت نود ةيبرعلا ةيلوؤسملاو يموقلا دعبلا نع ثدحتن نأ نكمي فيكف , يمالسإلا

 ؟ ةــيبرعلا ةيموقلا تاكرحلاو ةمظنألاو يموقلا باطخلا تاذ ةينيطسلفلا تاميظنتلا نيب

 عوضوم يف ًاصوصخو ةيمالسإلا ةيلوؤسملاو يمالسإلا دعبلا نع ثيدحلا نكمي فيكو

 ؟ يوــنعملاو يداملا اهمعد لوبقو ةيمالسإلا تامظنملاو لودلا عم قيسنت نود سدقلا

 ضرألا ةــسايسو يتاذــلا مكحلا قطانمل ةيداصتقالا عاضوألا يدرت نأ ىلإ ةفاضإلاب

 ضوــهنلا ىلع ينيطسلفلا يندملا عمتجملا ةردق لعجت ليئارسإ اهسرامت يتلا ةقورحملا

  .ًابعص ًارمأ ةيتاذلا هتاردق ىلع ًادامتعا

 وأ ةــلود ال نأل ينيطسلفلا عمتجملا ىلع ةيوطلسلا اهقوقح ةطلسلا سرامت نأ ورغ ال

 تــقولا سفن يف ةطلسلا ىلع نكلو , 106طلست نود ةطلس الو ةطلس نود يسايس نايك

 ةــلودل عورــشمكو ينطوــلا ررــحتلا ةكرحل ةثيروك اهبجاو اهيلع هيلمي امب موقت نأ

 يــطعت نإو ينيطسلفلا نطاوملا ةماركو ةيناسنإ مرتحت نأب كلذو , ةيرصع ةيطارقميد

 
 عزني مكاحو عزاو ىلإ عامتجا لك يف نوجاتحي ةيناسنإلا ةعيبطلاب نييمدآلا نإ ( : كلذ يف نودلخ نبا لوقي 106
 يـف ةطلسلا نع ةييدناللاب جروج لوقيو .) هتردق متت ال الأو مهيلع بلغتم نوكي نأ دب الف , ضعب نع مهضعب
 ةطلـسلا ةفيظو نإف انه نمو , ًايئاقلت دعاوقلا هيف مرتحت عمتجم يأ دجوي ال هنإ , " ةيسايسلا ايجولوبرتنالا " هباتك
 .ًاضيأ ةيجراخلا تاديدهتلا دضو ةيلخادلا هصئاقن دض عمتجملا نع عافدلا يه
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 وأ ينويهــصلا ناــيكلا زازــتبال عوضخلا ىلع ينيطسلفلا لالقتسالا قيقحتل ةيولوألا

 مهحلاــصم قــيقحتو نطوــلا تاردقم بهنل اوللست نمم نينطولا هابشأ ءارو قايسنالا

 تاــمظنملاو يندملا عمتجملا تاسسؤم يف نيلماعلا ىلع ىرخأ ةهج نمو , ةيصخشلا

 مهنــم هــبلطت اــم ال ةينطولا ةحلصملا مهنيعأ بصن اوعضي نأ اهنم ةيموكحلا ريغ

 وأ ةينطولا ةحلصملا ةمدخل ةرورضلاب فدهت ال ةريخألا هذهف ةلومملا ةيبنجألا تاهجلا

 ال نطوــلاو نطاوملا قوقحل يسيئرلا كاهتنالاف،نيينيطسلفلل يقوقحلا عضولاب مامتهالا

 ريكذتلاب ءدبلا ةطقن ىلإ انديعي يذلا رمألا , ليئارسإ نم لب ةينيطسلفلا ةطلسلا نم تأي

 عــمتجملا دوــهج ديحوتل ةغيص داجيإ هرودب بلطتي ام وهو دعب لبقتست مل نيطسلف نأ

 لــخاد ينيطسلفلا ناسنإلا قوقح لهاجت نود كرتشملا ودعلا ةهجاومل ةطلسلاو يندملا

 ىلعو هنطو لخاد هتيرح رداصتو ناسنإلا قوقح كهتنت امدنع هنأل يتاذلا مكحلا قطانم

 .نيرخآلا ةهجاوم يف هتيرحو هقوقحب بلاطي نأ عيطتسي ال هينطاوم دي

 ةادأو بــلاطملا نــع ريبعتلل اربنم و ةيرحلا ةسراممل ءاضف يندملا عمتجملا ناك نإ

 عماقلاو عمتجملا اذه سيسأتل ددهملا يه ايخيرات ليئارسإ تناك نإ،بلاطملا هذه عازتنال

 بذــلا ينيطــسلفلا ماسقنالا نإف ةماعلا تايرحلاب قلعتي اميف اصوصخو لمعلاب هتيرحل

 ودــعلا لــح ثيحب عارصلا ةلداعم نم ريغ 2007 وينوي فصتنم ثادحأ عم سركت

 يف ىرخأو ةزغ يف ةدحاو نيتطلس دجوا ماسقنالاف ،ينويهصلا ودعلا لحم )ينيطسلفلا(

 ثــيحب -ساــمحو حتــف– عارصلا يفرط نيب تيقملا ءادعلا نم ةلاح دجواو ةفضلا

 رــمألا،ةزغ عاطق يف ةفدهتسم حتف ةكرحو ةفضلا يف ةفدهتسم سامح ةكرح تحبصأ

 تاــسسؤم ىلع قييضتلا متي ثيح يندملا عمتجملا تاسسؤم ىلع ايبلس ارثأ كرت يذلا

 عــمتجملا تاــسسؤم ىلع قييضتلاو سامح ةكرحل ةعباتلا ةفضلا يف يندملا عمتجملا

 اهريمدــتو تاــيعمج ماــحتقال رمألا لصو لب حتف ةكرحل ةعباتلا عاطقلا يف يندملا

 تاــسسؤم تحبصأ يلاتلابو،كلذ وأ بزحلا اذهل نومتني مهنأ درجمل اهئاضعأ لاقتعاو
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 فــقو ىلإ امإ ةرطضمو بعرلاو رتوتلا نم ةلاح شيعت اهلاكشأ لكب يندملا عمتجملا

  .ةيبنجأ تاهج نم ةيامحلا بلطل أجلت وأ ةمئاقلا ةطلسلا يضري امب هفييكت وأ اهطاشن

 نيتطلــسو نيتموكح نيب ةنلعملا ريغ ةيلهألا برحلا ةلاحو هدعبو ماسقنالا عم ىرج ام

 رفــسلا نم عنملاو بيذعتلا تايلمعو تالاقتعالا ثيح نطاوملا قوقح مارتحا عجارتو

 نا دــكؤي كلذ لك، يعامتجالا جيسنلا ككفتو يداصتقالا عضولا روهدت ىلإ ةفاضإلاب

 باــطخ عم بسانتت ال ةيلهألا تامظنملا وأ يندملا عمتجملا تاسسؤم لمع تاجرخم

 هذــه لــمع يف رظنلا ةداعإ متحي امم هاقلتت يتلا ليومتلا مجح عم الو تاسسؤملا هذه

 عــمتجملا ةبخن يرثت نا زوجي الف،اهيلع نيمئاقلا ةبساحم نكي مل نإ ةيلهألا تامظنملا

 107. ةينطولا حلاصملا باسح ىلع يندملا

 ثلاثلا ثحبملا

 ينيطسلفلا عمتجملا يف تاباقنلاو بازحألا

 بازحألل قرطتنسف ةينيطسلفلا ةلاحلا يف يعامتجالاو يسايسلا نيب ام لخادتلل ارظن

 لوانت ةبوعصل ارظن يندملا عمتجملا تاسسؤمل جذومنك ةيباقنلا ةكرحلاو ةيسايسلا

 نم مغرلابو بازحألاف،نيطسلف يف ةيندملا تاسسؤملا مدقأ اهنألو هتاسسؤم لك

 تقبس امك يندملا عمتجملل يمتنت ماهمب موقتو اراودأ بعلت تناك ةيسايسلا اهتفيظو

 امو تناك قف ةيعامتجالا ةيبلطملا اهتفيظو نم مغرلابو تاباقنلا نإف اضيأ، ةراشإلا

 . ةيسايس اراودأ بعلت لازت

 

 
 ناسنإلا قوقح لاجم يف لمعت يتلا اصوصخو ةيلهالا تامظنملا ضعب يف نيفظوملا رابك بتاور - 107
 . ةبقارم يأل عضخت ال ءالؤه ليخ ادمو بتاور نا امك، ةطلسلا يف ريزو بتار فاعضأ ةيطارقميدلاو
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 Political party ةيسايسلا بازحألا : لوألا بلطملا

 عمتجملل يمتنت ةيسايسلا بازحألا نوك لوح نيصتخملا نيب فالخ دوجو نم مغرلاب

 ارظن يندملا عمتجملل اهبسني يذلا يأرلل ليمنس اننأ الإ، يسايسلا عمتجملا وا يندملا

 جماــنرب مــهل دارفألا نم ةعومجم يسايسلا بزحلاو.ةينيطسلفلا ةلاحلا ةيصوصخل

 عوــبر لــك يف رشتنم ميظنت لالخ نم مهلمع نوسراميو ةطلسلل نوعسيو يسايس

 .نطولا

 :ةبكنلا لبق نيطسلف يف ةيسايسلا بازحألا خيرات -1

 رامعتــسالا دــض بعشلا ةكرحب نيطسلف يف ةيسايسلا بازحألا روهظ طبترا 

 ةيــصوصخلاب يــسايسلا يعولا نع اريبعت ةهج نم اهروهظ ناك ثيح ،ةينويهصلاو

 ذــنم ةينويهــصلا ةــكرحلا اهتسرام يتلا ضرألا ديوهت ةسايس ةهجاوم يف ةينيطسلفلا

 الإ ،يناــطيربلا رامعتسالا دض لاضنلا تاودأ نم ةادأ ىرخأ ةهج نمو ،نرقلا تايادب

 سفن نع اهريبعتو اهجمارب قباطتو ةينيطسلفلا ةيسايسلا بازحألا ةدحو ينعي ال اذه نأ

 بادــتنالاو ةينويهــصلا ةــهجاومو لالقتــسالاو ةيرحلا بلاطم تناك اذإف ،بلاطملا

 اهيــسسؤمل ةــيعامتجالاو ةــيقبطلا ةيفلخلا نإف ،اهنيب كرتشملا مساقلا دعت ،يناطيربلا

 .بازحألا هذه نيب ام تدعاب اهنع نوربعي يتلا حلاصملاو

 ةــظحل دــنعو ةــبكنلا لبق ةينيطسلفلا بازحألا تزيم يتلا ةيصوصخلا هذه

 ثيح 1965 ةينيطسلفلا ةروثلا قالطنا دعبو 1948 ةبكنلا دعب اهزيمت ترمتسا سيسأتلا

 نياــبت عــنمي مــل ،ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم راطإ يف تامظنملاو بازحألا عمجت نأ

 ىــقبت كلذ عمو ،ةيجراخ تاطابترا ةجيتن وأ ةيعامتجا وأ ةيسايس سسأ ىلع اهجمارب

 نم ةلضانم ةيروث بازحأ يهف ،يسايسلا لاضنلاب ةقيصل نيطسلف يف  ةيبزحلا ةرهاظلا
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 نــع اريبعت وأ ةطلسلا ىلإ لوصولا لجأ نم سفانتت بازحأ يه امم رثكأ ةيرحلا لجأ

 .روهمجلا نم ددحم عاطق بلاطم

 نــم تانيرــشعلا ةيادب ىتح مهب ةصاخ ةيسايس ابازحأ نوينيطسلفلا فرعي مل

 :بابسأ ةثالث ىلإ كلذ دوعيو نيرشعلا نرقلا

 اهتيبلاغ يف ةعضاخلا ةيبرعلا ةمألا نم اءزج ناك ينيطسلفلا بعشلا نإ :لوألا

 ةــكرحلا نــم اءزج ةيسايسلا هتكرح تناك يلاتلابو ،ةينامثعلا ةنميهلل

 .ةيموق بازحأ يف اهتاحومط نع ةربعملا ةيبرعلا ةيموقلا

 قــح نــم نيمورــحم اوناك يناطيربلا بادتنالا تحت نيينيطسلفلا نإ :يناثلا

 داوــنو تايعمج ءاشنإ ىلإ اوئجلف ،مهب ةصاخ ةيسايس بازحأ سيسأت

 .قباسلا عنملا نوناق ىلع فافتلالا نم عونك

 ،ةينويهــصلا ةكرحلل يناطيربلا معدلاو ،1917 روفلب دعو نالعإ نإ :ثلاثلا

 ةــصاخ ةينيطسلف ةيسايس ةكرح سيسأتل نيينيطسلفلل اعفاد الماع الكش

 .مهبلاطم نع ربعت ةيسايس بازحأو ،مهب

 نرــقلا نــم يناــثلا دقعلا يف الإ ةينيطسلفلا ةيسايسلا بازحألا رهظت مل بابسألا هذهل

 نــع رــبعملا يــسايسلا راطإلا يه يداونلاو تايعمجلا تناكف كلذ لبق امأ نيرشعلا

 دــعو نالــعإ دعب ةرشابم ريبك لكشب تايعمجلا هذه تطشن دقو ،ةينيطسلفلا بلاطملا

 .روفلب

 نيملسملاو نييحيسملا تعمج يتلا يداونلاو تايعمجلا محر نم بازحألا تدلو 

 ةددــعتم اعورف تايعمجلا هذه تسسأ ،بيلصلا هلخادبو لالهلا ةراش اهل ازمر تذختاو

 بادتنالا تاطلس تبعلو ،ةينيطسلفلا ندملا نم اهريغو افيحو سدقلاو افاي يف تدجاوتف
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 اــيدافتو ،اهيلإ اهتلامتسا يف تلشف امك تايعمجلا هذه دوهج لاشفإ يف ارود يناطيربلا

 اممو ،دحاو جمانربو ةدحاو ةيعمج يف تايعمجلا ديحوت ىلإ ةوعدلا تمت ططخملا اذهل

 ،مهلثمي نم ىلإ نيينيطسلفلا ةجاحو سيراب يف مالسلا رمتؤم دقع ررق ةوعدلا هذه ززع

 )ةينيطــسلفلا ةيحيــسملا ةيمالــسإلا ةيعمجلا( راطإ يف تايعمجلا هذه ديحوت مت اذكهو

 .سدقلا اهرقمو

 رمتؤــملا( يمس يسايس ميظنت رهظ ،ةيحيسملا ةيمالسإلا تايعمجلا بناج ىلإ 

 ةكرحلا اهدقعت تناك يتلا تارمتؤملا ةسايس ىلع درك ةيمستلا هذه تذخأ دقو )يبرعلا

 تــهجو ،1918 ربمــسيد يــف ارمتؤم دوهيلا دقع ىلع ادرف .نيطسلف يف ةينويهصلا

 رمتؤــم دــقعل ةوعدــلا ،1919 رياني لئاوأ يف سدقلا يف ةيحيسملا ةيمالسإلا ةيعمجلا

 ،مالــسلا رمتؤم ىلع ريصملا ريرقت نأشب ةينيطسلفلا بلاطملا ضرع رمأ يف ثحبلل(

 ةرطيــسلا لاــمتحا نــمو ةينويهصلا نم نيينيطسلفلا برعلا فواخم نع بارعإلاو

 فــقوم نــع ريبعتلل ةجاحلا تقو عمتجي مئاد ميظنت ىلإ رمتؤملا لوحت دقو .)ةيدوهيلا

 ثلاثلاو 1920 رياربف 27 يف قشمد يف يناثلا هرمتؤم دقع ثيح ،نيينيطسلفلا برعلا

 ،1922 سطــسغأ يف سماخلاو ،1921 وينوي -ويام يف عبارلاو ،1920 ربمسيد يف

 تاــهجو يــف تافالتخا ترهظ ريخألا رمتؤملا اذه يفو ،1923 هينوي يف سداسلاو

 بازحأ روهظل تدهم تافالخ يهو ،يناطيربلا بادتنالا عم لماعتلا ةيفيك لوح رظنلا

 .ةملكلل قيقدلا ىنعملاب ةيسايس

 سيئرــلا ثدــحتملا ترمتسا يتلا ،ةيذيفنتلا ةنجللا تقثبنا يبرعلا رمتؤملا نع 

 نــم ريثك يف تذخأ ةيسايس بازحأ روهظ نود لحي مل كلذ نأ الإ ،نيينيطسلفلا مساب

 يــسايسلا ميــظنتلا تاــموقم تدــقتفا ثيحب ةيرئاشعو ةيلئاع تالتكت لكش تالاحلا

 ةينطولا ةكرحلا رصاع يذلا ينيطسلفلا بتاكلاو يسايسلا ةزورد ةزع لوقيو ،يقيقحلا

 يــه اــندالب يف تأشن يتلا ةيسايسلا لتكلاو بازحألا رثكأ نإ "1948 لبق ةينيطسلفلا
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 تأشن ام اريثكو اهيلع نيمئاقلا صاخشأ وه اهل زيمملاو بيلاسألاو ئدابملا يف ةبراقتم

 ءاول تلمح يتلا -ةيبرعلا ةيذيفنتلا ةنجللا -ىلوألا ةئيهلا نع تاقاقشناك اندنع بازحألا

 هذــه نيــب نــكي مل ":لاق ثيح يريقشلا دمحأ هنع ربع رمألا سفن" ،ينطولا لاضنلا

 بزــحلا قاــثيم وه بزح لك قاثيم ناك دقف ،ةينطولا ئدابملا ىلع فالخ بازحألا

 ةيبعــش دعاوق بازحألا هذهل نكت ملو ،ةدايقلاو ةماعزلا يف )ةرهشلا( يه امنإو ،رخآلا

  .108"ةقيرع

 1948 لبق ةينيطسلفلا بازحالا

 :1923 ينطولا بزحلا •

 بزح ليكشت نع ثدحتت ةيرصملاو ةينيطسلفلا فحصلا تأدب 1923 ويلوي يف 

 ةــموكحلا ةضوافمل حوضوب اعد ،)لدتعملا رحلا بزحلا( همسا ينيطسلف يسايس

 نــم ربوتكأ يفو ،ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيوست ىلع اهعم قافتالاو ةرشابم ةيناطيربلا

 همــسا رــيغ يذلا بزحلا ئدابم ةصالخ )قرشلا ةآرم( ةديرج ترشن ماعلا سفن

 فارتعالا مدعو ةيبرعلا ةدحولل يعسلا يه ئدابملا هذهو ،ينطولا بزحلا حبصيل

 ةــموكح ليكشتو يباين سلجم فيلأتو ةمألل روتسد عضوو ،هتمواقمو روفلب دعوب

   .109ةينطو

 :1923 يعارزلا بزحلا •

 ،عارزلا بزح مسا لمح مث )يورقلا بزحلا( هليكشت ةيادب يف بزحلا اذه يمس 

 يــف رهاظ وه امك ،ليلخلا ةقطنم يف 1923 ماع ةياهن يف بزحلا اذه رهظ دقو
 

 زـكرم ،ةينيطـسلفلا رـيرحتلا ةمظنم تاروشنم ،1939 -1922 يناطيربلا بادتنالاو نيطسلف ،ةلخ لماك 108
 334 -333ص ،1974 توريب ،ثاحبألا

 سيـسأتلا دـنع هئاضعأ ددع ناكو ،اريتركس صلخم هللا دبعو اسيئر يقورافلا يجاتلا ناملس خيشلا بختنا 109
 .هتاهاجتاو ةقفاوم نع ربعتل قرشلا ةآرم ةديرج تريتخاو ،اوضع 120

 238ص ،قباس عجرم ،ةلخ لماك رظنا



 154 

 جماــنربلا نأ عــمو ،ةيرقلاو ةنيدملا نيب ام زييمتلا ىلع موقي هسيسأت نإف ةيمستلا

 نــم مغرلابو هنأ الإ ،ينطولا بزحلا جمانرب نم ابيرق ناك بزحلا اذهل يسايسلا

 ببسب بعشلا مارتحا بسك وأ رارمتسالا عطتسي مل هروهظ ةيادب يف عساولا هطاشن

   .ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا عم تاهجاوم يف هلوخد

 :1925 يلاهألا بزح •

 حلاــصملا تاذ ،ةــفقثملا ةباشلا رصانعلا" بطقتساو ،1925 ليربأ يف سسأت 

 عــضي بزــح لوأ دــعيو "ةصاخلا ةيقبطلا تاعلطتلا تاذو ةصاخلا ةيداصتقالا

 لالخ نم بزحلل ةيسايسلا تاهجوتلا ىلع فرعتلا نكميو ،الماكتم ايبزح اجمانرب

 ئداــبملا رــشن" هــتياغ نإ ةداملا هذه لوقت ،هجمارب نم ةيناثلا ةداملا يف ءاج ام

 يــتلا ةلصاوتملا ةيباجيالا ريبادتلاو ةيملعلا قرطلا ذاختا ،يلاهألا نيب ةيطارقميدلا

 اهنأــش نــم سيــل يــتلاو ماــتلا لالقتسالا وهو ىلعألا ةمألا لثم قيقحت فدهت

  .110"روفلب دعوب فارتعالا

 :1927 ينيطسلفلا رحلا بزحلا •

 اذه لثم دقو ،افاي ةنيدم بابش نم ةعومجم دي ىلع ،1927 ربمسيد يف سسأت 

 .راجتو نيسردمو فحص باحصأو نيماحم مض ثيحب ،ىطسولا ةقبطلا بزحلا

 :1932 يبرعلا لالقتسالا بزح •

 هــنأل ةيسايسلا ةايحلا ةريسم يف افطعنم يبرعلا لالقتسالا بزح سيسأت ربتعي 

 ةــينطو رصانع بطقتسا هنألو ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا ةيويح ديدجت يف مهاس

 عــيبر ذــنم بزــحلا سيسأتب ريكفتلا ادب دقو ،ينيطسلفلا عمتجملا يف نزو تاذ

 نيمأ جاحلا ةماعزب ةيديلقتلا ةدايقلا فرط نم ةمواقم تدجو ةركفلا نأ الإ ،1930

 
 260ص ،ردصملا سفن 110
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 رــهظيو 1932 سطسغأ 2 موي الإ ايمسر بزحلا سيسأت نع نلعي ملو ،ينيسحلا

 عم ةنداهملا وأ ةمواسملا لبقي ال اينطو افقوم ذختا هنأ بزحلل يساسألا نوناقلا نم

 اــمات الالقتسا ةيبرعلا دالبلا لالقتسا ىلع هئدابم تصن ثيح ،ةنياهصلاو زيلجنإلا

 ءاــغلإب بزــحلا بــلاطو ةيروس نم يعيبط ءزج يهو ةيبرع دالب نيطسلف نأو

 .111نيطسلف يف يناملرب يبرع مكح ةماقإو روفلب دعوو بادتنالا

 :1934 ينطولا عافدلا بزح •

 بزحلا اذه ربع دقو يبيشاشنلا بغار ةسائرب 1934 ماع ربمسيد 2 يف سسأت 

 ءاضعأ مظعم ناك ثيح ،نايعألاو ءاينغألا نم ةعومجمو يبيشاشنلا لآ لتكت نع

 هجمانرب امأ ،حلاصملا باحصأ نم وأ تايدلبلا ءاسؤر نم ةيزكرملا بزحلا ةئيه

 بادــتنالا كص ىلإ ةراشإ يهو -نيطسلف لالقتسال يعسلا ىلع ماق دقف ،يسايسلا

 .-روفلب دعوو

 :1935 ينيطسلفلا يبرعلا بزحلا •

 لوخدب ينيسحلا نيمأ جاحلا ةماعزب ةيديلقتلا ةدايقلا ةبغر نع بزحلا اذه ربع 

 اذه سيسأت ةرداب ينيسحلا لامج ذخأ لالخ نم كلذ رهظيو ،ةنيزحلا ةايحلا كرتعم

 بزــحلا اذــه سيــسأتل ةعفاد نأ راشأ ،ريخألا اذهل يفحص ثيدح يفف ،بزحلا

 يعادــلا -ينيــسحلا نيــمأ جاحلا اهسأري يتلا -ةيذيفنتلا ةنجللا رارق عم قباطتي

 رارقلا اذهل اذيفنت هنإ" لاقو ،اهطشنتو ةينطولا ةكرحلا ددجت ةينطو بازحأ سيسأتل

 ،تاــعامتجا ةدــع ةــينطولا بيلاسألاو أدبملا يف نيسناجتملا ناوخإلا ضعب دقع

 27 يفو "بولسألاو ةديقعلا يف مهناوخإ مضي بزح سيسأت عورشم اهيف اوعضوو

 اــسيئر ينيــسحلا لاــمج راــتخاو بزحلل يسيسأتلا رمتؤملا دقع 1935 سرام

 نــم ليربأ 24 يف ارشن ناذللا يلخادلا هماظنو هنوناق يف بزحلا ئدابم ترهظو
 

 110ص ،1978 ،توريب ،ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا ىلع اماع نوتس :اموت ليمإ 111
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 بادــتنالا عــفرو نيطــسلف لالقتــسا" هــتاياغ نأ بزحلا نلعأ ثيح ماعلا سفن

  "يدوهي يموق نطو سيسأت ةمواقمو نيطسلف ةبورع ىلع ةظفاحملاو

 :1935 حالصإلا بزح •

 يــسايسلا هجمانرب زكرتو يدلاخلا يرخف نيسح ةسائرب ،1935 وينوي يف أشن 

 اءزج نيطسلف ةيضق رابتعاو ،ةيبرعلا ةدحولا نمض نيطسلف لالقتسال يعسلا لوح

 ةرــجهلا فقوب بلاط امك ،ةيفئاطلاو ةسايسلا ةمواقمو ،ىربكلا ةيبرعلا ةيضقلا نم

 .ةيدوهيلا

 :ةينطولا ةلتكلا بزح •

 ةــنيدم يف كلذو ،حالص فيطللا دبع ةماعزب ماعلا سفن نم ربوتكأ يف سسأت 

 يــبرعلا بزــحلا فادــهأ عــم ةــبراقتم برــحلا اذــه فادهأ تناكو ،سلبان

 .112ينيطسلفلا

 :ايلعلا ةيبرعلا ةنجللا •

 طغــضلا نم ةلاح تلكشو لماوع ةدع ترفاضت 1935 -1936 يماع لالخ 

 هــتكرح اهفرعت يتلا تاتشلا ةلاح يف رظنلا ةداعإل هتعفد ينيطسلفلا بعشلا ىلع

 ماــسقلا نيدلا زع ةروث هب تهجو يذلا ديدشلا عمقلا لماوعلا هذه مهأ نم ةينطولا

 نــم مهدرــطو نيــحالفلا راقفإ ىلإ ىدأ امم نيطسلف ىلإ ةيدوهيلا ةرجهلا ديازتو

 ةــجوم ىــلإ ةفاــضإلاب ،نيينيطسلفلا دض بادتنالا تاوق فسعت ةدايزو مهيضارأ

 ىــلإ اهاودــع تلقتناو يبرعلا ملاعلا تحاتجا يتلا يبرغلا رامعتسالا دض ءادعلا

 1936 ةروــث نيطــسلف يف ىربكلا ةروثلا خانم تأيه فورظلا هذه لك ،نيطسلف

 
 372ص ،ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا ىلع اماع نوتس :اموت ليمإ 112
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 ةــينطولا ةــكرحلل دــب ال تــناكو ،ةروث ىلإ لوحت لماش بارضإب تأدب يتلاو

 .ثادحألا ةهجاومل لتكتت نأو ،يدحتلا ىوتسم ىلع نوكت نأ ةينيطسلفلا

 ،ينــسحلا نيمأ جاحلا ةسائرب ايلعلا ةيبرعلا ةنجللاب تيمس ةنجل تلكشت لعفلابو 

 بارضإلا رارمتساب يضقي اهنع رارق ردص اهسيسأت موي وهو ليربأ 25 موي يفو

 ةيبرعلا ةنجللا ترمتسا دقو اذه ةينطو ةموكح ءاشنإو ةيدوهيلا ةرجهلا فقوو ماعلا

 .1948 ويام 15 برح ىتح ينيطسلفلا بعشلا ةدايق يف ايلعلا

 :1948 دعب ام ةينيطسلفلا بازحألا -2

 بازحألاــف ،1948 دعب ام ةينيطسلف ةيسايس بازحأ نع ثيدحلا انيلع بعصي 

 اذــكهو ،لالتــحالا ببسب ارسق اهطاشن فقو مت نيطسلف يف تناك يتلا ةيسايسلا

 يــنطو طاــشن يأ ةسرامم نم ةلتحملا نيطسلف لخاد نيينيطسلفلا ليئارسإ تعنم

 نــم نوينيطــسلفلا مرُضح لب ،ةينيطسلف ةيسايس بازحأ ليكشت ترظحو يسايس

 ضــعب عــفد يذلا رمألا ،يسايس عباط يأ اهنم فشتسي داون وأ تايعمج سيسأت

 ةيليئارــسإلا بازــحألا يف طارخنالا ىلإ ةلتحملا نيطسلف لخاد ايسايس نيطشانلا

 نيعضاخلا نيينيطسلفلا بلاطم نع ريبعتلل كلذو ،يعويشلا هجوتلا تاذ اصوصخو

 .لالتحالل

 ،ةــبكنلا دعب ندرألا ىلإ ةيبرغلا ةفضلا مض مت دقف ،ةلتحملا نيطسلف جراخ امأ 

 امكو نيطسلف نم نيتقطنملا نيتاه يفو ،يرصم يركسع مكحل ةزغ عاطق عضخو

 اــمإ نوينيطــسلفلا رطــضا ،ةيبرعلا دالبلا يف ةينيطسلفلا تاعمجتلا يف رمألا وه

 اــصوصخو ةيبرعلا بازحألاب طارخنالا وأ يرس لكشب يسايسلا لمعلا ةسراممل

 نييموــقلا ةــكرحو يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح لثم -ةيموقلا تاهجوتلا تاذ

 ام ةدتمملا ةلحرملا نأ ،ةينيطسلف ةيسايس بازحأ رولبت نود الئاح ناك امو ،برعلا
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 ةــيبرعلا ةدحولا تاراعش اهيلع تغط ،يموق دم ةلحرم تناك 1964 -1948 نيب

 يلاتلابو ،اعيمج برعلا ةيضق اهرابتعاب ةينيطسلفلا ةيضقلا عم تلماعت ةلحرم يهو

 ،تانيتــسلا فــصتنم ىلإ لاحلا رمتساو ةينيطسلف ةينطو ةكرح روهظب حمست مل

 ةقالطنا نلعأو ةينطولا هتيوه سمط تالواحم ىلع ينيطسلفلا بعشلا ضفتنا ثيح

 .ةحلسملا هتروث

 هذــه نأ الإ ،ةينيطــسلف ةــينطو ةيسايس بازحأ تزرب تانيتسلا فصتنم ذنم 

 اهفدــه نأ ىــنعمب ،بازحألا ىلإ اهنم ريرحتلا تاكرح ىلإ برقأ تناك بازحألا

 اذإو ،ةطلــسلا ىلإ لوصولل ىعسي يعامتجا يسايس وه امم رثكأ يريرحت يسايس

 رمتؤــملا دقع رثأ ترهظ يتلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم رابتعا بعصلا نم ناك

 تــطعأ اــهنأ الإ ،ايــسايس ابزح 1964 ويام 28 يف سدقلا يف لوألا ينيطسلفلا

 .تامظنمو بازحأ يف ينيطسلفلا بعشلا ميظنتل ةقالطنالا

 ةطلــسلا ىــلع سفاــنتو تاباختنالل ماظن دوجوو ةينطولا ةطلسلا سيسأت عم 

 1996 تاــباختنا ةيشعو 1995 ماع يفف ،ةيبزحلا ةلأسملا ميظنتل ةجاحلا ترهظ

 لئاــصفلا عــيمج هاضتقمب ربتعا اموسرم تافرع رساي ينيطسلفلا سيئرلا ردصأ

 يف ةلجسم ةيسايس ابازحأ ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم راطإ يف ةيوضنملا ةينيطسلفلا

 1995 ماعل )13( مقر تاباختنالا نوناق نم )1( ةداملا تفرع امك ،ةيلخادلا ةرازو

 ةرازو ىدــل هليجست مت نيبخان عمجت لكو يسايس بزح لك( اهنأب ةيبزحلا ةئيهلا

 تاــباختنالا يــف كارتشالاو هيحشرم ةيمست ةياغل ازمرو امسا هل ذختاو ،ةيلخادلا

 2005 ةنسل لدعملا يساسألا نوناقلا نم )5( ةداملا يفو )زمرلاو مسالا كلذ تحت

 مامــضنالاو ةيــسايسلا بازحألا ليكشت ىلع ىلوألا اهترقف يف )26( ةداملا تصن

 ارــظن ةحــضاو رــيغ ةيبزحلا ةلأسملا تيقب كلذ نم مغرلابو نوناقلل اقفو اهيلإ

 ىــتحو ،ةيركسعلا تاعامجلاو ةحلسملا لئاصفلاو ةيسايسلا بازحألا نيب لخادتلل
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 اــبزح 22 ىلإ ةيلخادلا ةرازو ىدل ةلجسملا بازحألا ددع لصو 2005 ماع ةياهن

 اصيخرت ذخأت مل اهنكلو يسايس روضح تاذ ةيسايس ىوق 4 ىلإ ةفاضإلاب ايسايس

 .113تاباختنالا يف اهضعب ةكراشم نم مغرلاب يسايس بزحك

 :مويلا ةدجاوتملا ةيسايسلا ىوقلاو ةيسايسلا بازحألا مهأو

 .)سامح( ةيمالسإلا ةمواقملا ةكرح )1

 .)حتف( ينيطسلفلا ينطولا ريرحتلا ةكرح )2
 .نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا )3

 .يمالسإلا داهجلا ةكرح )4

 .ينيطسلفلا بعشلا بزح )5

 .ةينطولا ةردابملا ةعامج )6

 .نيطسلف ريرحتل ةيطارقميدلا ةهبجلا )7

 .1969 ،ةماعلا ةدايقلا– ةيبعشلا ةهبجلا )8

 .)ادف( يطارقميدلا داحتالا ةكرح )9

 ةيبرعلا ريرحتلا ةهبج )10

 يبعشلا لاضنلا ةهبج )11

 ةيبعشلا ةمواقملا ناجل )12

 يمالسإلا ريرحتلا بزح )13

 يف اصوصخو ةينيد تاهجوت تاذ ةديدج تاعامج ترهظ ةريخألا ةرتفلا يفو )14
 .ةزغ عاطق

 

 The Syndicalism Movement :ةيباقنلا ةكرحلا :يناثلا بلطملا

 
 قوـقحل ةلقتـسملا ةينيطسلفلا ةئيهلا نع رداصلا 2005 ماع لالخ ينيطسلفلا نطاوملا قوقح عضو :رظنا 113
 31ص :نطاوملا



 160 

 ةعانــص وأ ةنهمب نيلغتشملا مضت داحتا" :اهنأب ةباقنلا يسايسلا سوماقلا فرع 

 وأ ،ضعبــب اهضعب ةطبترم وأ ةلثامتم فرح وأ تاعانص عومجم وأ ،ةدحاو ةفرح وأ

 عافدــلاو لامعلا حلاصم ةيامح اهنم ضرغلا نوكيو ،دحاو جاتنإ يف اهنم كرتشت يتلا

 فــيرعتلا اذه بناج ىلإ ،ةيعامتجالاو ةيلاملا مهتلاح نيسحت ىلع لمعلاو مهقوقح نع

 فرعتو ةرحلا نهملا تاباقن وأ ةينهملا تاباقنلاب ىمسي ام كلانه ،ةيلامعلا تاباقنلل ماعلا

 بــقل وأ صاخ لهؤم وأ ةنيعم ةنهم يف نيصصختملا مضي داحتا" :اهنأب ةريخألا هذه

 تاــباقنلا نــم ءزــج وأ عرف يه ةينهملا تاباقنلا نأ اذه ىنعمو ..."ةنهملا باقلأ نم

 .ةيلامعلا

 :نيطسلف يف ةيباقنلا ةكرحلا خيرات : -1

 ةيعوــضوملا ةــيخيراتلا طورــشلا محر يف ةينيطسلفلا ةيباقنلا ةكرحلا تدلو

 ةكرحلا هذه تزيمت دقو ،يعامتجالا يقبطلاب يسايسلا ينطولا عارصلا لخادتب ةمستملا

 ينيطــسلفلا بعشلا تتشتو لالتحالا دوجو يهو ،ةيضقلا ةيصوصخ نم ةعبان تازيمب

 ةــكرحلا لــعجي كــلذ لك ،اهتيلاعفو اهدوجو فعضو ،ةيلامعلا ةقبطلا تتشت يلاتلابو

 يباــقنلا ميــظنتلا ىــلإ اهنم ،يعامتجالا يسايسلا ميظنتلا ىلإ برقأ ةينيطسلفلا ةيباقنلا

– كرتــشم ودع نم فدهتسم امهالك لمعلا برو لماعلاف 114ةملكلل يديلقتلا موهفملاب

 .ةينيطسلفلا ةلاحلا يف يعامتجالاب يسايسلا لخادت انركذ امك دكؤي اذهو -لالتحالا

 كــلذو ،فئاوطلا ماظن ،ةيبرعلا نادلبلا ةيقب يف لاحلا وه امك نيطسلف تفرع

 ميظنتب موقي يذلا ،)ينامثعلا فرحلا نوناق( ىمسي ناك ام دجو ثيح ،يكرتلا دهعلا يف

 ىوقأ ةداع وهو ،)ةنهملا -راكلا خيشل( عضخت اهنم الك لعجو ةدحاولا ةنهملا باحصأ

 تاــباقن رــبتعت ال -فئاوطلا– تاميظنتلا هذه نأ الإ ،ةنهملا يف نيلماعلا نم صخش

 
 37ص ،1973 توريب ،ينيطسلفلا ثاحبألا زكرم ،ةيباقنلا ةكرحلاو ينيطسلفلا عقاولا ،فسوي ةداحش 114
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 اهلعج فئاوطلا ماظن يف اريوطت نيطسلف تدهش يكرتلا دهعلا ةياهن يفو .ةملكلا ىنعمب

 يــف "فاــفعلاو ءاــخإلا ةيعمج" ترهظ نيرشعلا نرقلا لئاوأ يفف ،تاباقنلا نم ةبيرق

 ىــلإ اــهروهظ ببــس دوــعيو فرحلا باحصأو لامعلا ةقبط نم ةلَكَشملاو نيطسلف

 روــطتو ،ريغــصلا يعلــسلا جاــتنإلا اصوصخو ةثيدحلا ةعانصلل يئزجلا راشتنالا

 .اهيلإ راشملا ةيفرحلا تائشنملا

 يرــيخلا يداــنلا( سيسأت وه ،يلامع يباقن يعو روهظ تامالع ىلوأ ناك

 ىــلع اديعب رثأ يدانلا اذه سيسأتل ناكو ،1932 لئاوأ يف كلذو )ديدحلا ككس لامعل

 اــضيأ لــب ،ةينيطسلفلا ةيباقنلا ةكرحلا ةاون هنأل طقف سيل ،نيطسلف يف ةيباقنلا ةكرحلا

 رــثكأ اوناك نيذلا دوهيلا لامعلا هجاوي نأ عيطتسي نيينيطسلفلا لامعلل اراطإ دجوأ هنأل

 درــط ىــلع لــمعي يلاــتلابو لمعلا ديوهت سرامي 115توردتسهلا ناك ثيح اميظنت

 .116مهلحم دوهيلا لالحإل مهلامعأ نم نيينيطسلفلا

 دــيمحلا دــبع مدقت )ديدحلا ككسلا لامعل يريخلا يدانلا( سيسأت نم ليلق دعب

 لامعلا ةيعمج "فيلأت" راعشإب ةيناطيربلا تاطلسلا ىلإ يدانلا يف هئالمز ضعبو روميح

 ةــيعمجلا ماــيق نع نلعأ 1925 سرام 21 يفو ،افيح يف اهرقم ،ةينيطسلفلا ةيبرعلا

 ةــينامث كاذنآ اهتيوضع يف مضت ةباقنلا هذه تناكو ،ةيناطيربلا تاطلسلا نم اهتزاجإب

 ماــيقلا نــع اــهنالعإ وــه ةيعمجلا اهتذختا يتلا تاوطخلا ىلوأ تناكو ،طقف ءاضعأ

 نم ةيعمجلا عنم يذلا يناطيربلا بادتنالا ةظيفح راثأ امم ،ويام حتاف ةبسانمب لافتحالاب

 نم ةلاح ةينيطسلفلا ةيباقنلا ةكرحلا روهظل ةيلاتلا عبرألا تاونسلا تدهشو ،كلذب مايقلا

 اــماع 1929 ماع ناكو ،ماع لكشب ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا عقاوب تطبترا نوكسلا

 
 .ةينويهصلا ةكرحلا دي ىلع 1920 ماع سيسأتو دوهيلا لامعلل ماعلا داحتالا وه :توردتسهلا 115
 تورـيب ،ينيطـسلفلا ثاـحبألا زكرم ،1948 -1918 ةينيطسلفلا ةلماعلا ةقبطلا خيرات ،نيساي رداقلا دبع 116

 118ص ،1980
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 بــضغلا نع تربع يتلاو ةروهشملا سطسغأ ةضافتناب نوينيطسلفلا ماق ثيح ،امساح

 ناكو ،ةينويهصلا ةكرحلا عم ةئطاوتملا يناطيربلا بادتنالا ةموكح دض مراعلا يبعشلا

 .ماعلا سفن نم ربمفون يف دالبلا اهتدهش يتلا ةلماشلا تابارضإلا يف

 اــفيح يف لوألا برعلا لامعلا رمتؤم دقع مت نوحشملا عضولا اذه لظ يفو

 لاــمعلا دفاوت ثيح ،ةينيطسلفلا ةيبرعلا لامعلا ةيعمج نم ةوعدب 1930 رياني 11 يف

 نولثمي ابودنم 61 مهددع غلبو ،نيطسلف ءاحنأ عيمج نم افيح ىلإ نوينيطسلفلا برعلا

 يباــقنلا لاضنلا طبارت حوضوب رمتؤملا سكع دقو ،تاعانصلاو فرحلا فلتخم لامع

 حور ترــس تقو يف ءاج هداقعنا نإ لوقلاب كلذ ىلإ رمتؤملا راشأو يسايسلا لاضنلاب

 لاــمعلا بجاو نأ ىلع رمتؤملا دكأ و .نيطسلف يف ةلماعلا تاقبطلا عيمج نيب ةظقيلا

 عــيمج نع عافدلل ازكرم رمتؤملا نوكي نأ بجي لب ،طقف مهحلاصم نع ةعفادملا سيل

 .117مهريرحت ليبس يف اودهاجي نأو نيدبعتسملاو نيمولظملا

 رــصانعلا ضــعب تزرــب ثــيح ،ناضقانتم نارايت رهظ رمتؤملا لخاد يف

 ةــهجاوم يــف ،ةيديلقتلا ةيسايسلا ةدايقلا فقاوم ىلإ برقألا فقاوملا تاذ ةيحالصإلا

 ةيباقنلا ةكرحلا خيرات يف ايريصم افطعنم لكش رمتؤملا نأ الإ ،ةيعويش ةيروث رصانع

 ةينيطسلفلا لامعلا ةكرح خيرات ةيهانتم ةطاسبب لجست رمتؤملا اذه ثداوح" :ةينيطسلفلا

 بعــشلا تاقبط ةيقب نم ارامثتسا رثكألا ةئفلا نأ كش الو ةيريرحتلا ةكرحلاب ةنورقملا

 يف دجت الو اهريغل اهباعتأ رامث يطعت يتلا ةقبطلا كلت ،ةلماعلا ةقبطلا يه نيطسلف يف

 كنــضلا ةدــش نم مهتوقو مهسفنأ عيبل اورطضا اهدارفأ نأل هيلع زكترت ائيش ةياهنلا

 118"نييلامسأرلاو ءاينغألا ىلإ رقفلاو

 
 123ص ،1948 -1918 ةينيطسلفلا ةلماعلا ةقبطلا خيرات ،نيساي رداقلا دبع 117
 ىـلع اـماع نوتس ،اموت ليمأ نع القن ،1930 ،ةيلهألا ةيراجتلا ةعبطملا افيح" لوألا برعلا لامعلا رمتؤم 118
 86ص ،1978 ،توريب ،.ف .ت .م :مالعإلاو ةفاقثلا ةرئاد ،ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا
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 عورــف ءاشنإ ىلإ ةيبرعلا لامعلا ةيعمج تعس لوألا يلامعلا رمتؤملا دقع دعب

 ،سلباــن ،ناــسيب ،اــفاي :ةيلاتلا ندملا نم الك يف اعورف تماقأ ثيح ،افيح جراخ اهل

 لامع سسأ 1934 ماع يفو ،ةرصانلا ،روزاي ،عبج ،ورمع افش ،اكع ،نينج ،مركلوط

 ءانيملا لامع سسأ ماعلا سفن نم ربمتبس نم لوألا يفو ،ةيلامع ةباقن لدجملاب جيسنلا

 لاــمع سسأ يلاوملا ماعلا يفو )برعلا لامعلا ةيعمج( افاي ةنيدم يف ءانبلاو ةراجتلاو

 لوألا رمتؤملا دقع نيب ام هنأ الإ ،)يبرعلا لماعلا ةيعمج( رنغو ةكرش لامعو بكسلا

 ببــسب احــضاو ادوكر ةينيطسلفلا ةيباقنلا ةكرحلا تدهش ةيناثلا ةيملاعلا برحلا مايقو

 ،ةــيباقنلا ةــكرحلا هــتهجاو يذلا يدحتلاو يباقنلا لمعلا ىلع يسايسلا طاشنلا ةنميه

 يــهو ،1939 ىــتح ترمتــسا يتلا 1936 ةروث تدهش ةلحرملا هذه نأ اصوصخو

 ةــهجاومل ةيــسايسلا ةــئبعتلاو يعامتجالا نماضتلا نم ردق ربكأ تبلطت يتلا ةروثلا

 .ةينويهصلاو ةيناطيربلا تاططخملا

 ءاــصحإ مــت ثــيح ،ةيلامع تابارطضا ةدع تاونسلا هذه تدهش كلذ عمو

 لامع بارضإو ،1932 عيبر يف افيح ةراحب بارضإ اهزربأ نم ،ابارضإ 46 يلاوح

 بارــضإو لدجملا يف جيسنلا لامع بارضإو ماعلا سفن يف )رشين( تنمسألا عنصم

 الوقن اربج وهو كاذنآ نيينيطسلفلا نيباقنلا دحأ بتك دقو افيح يف ناخدلا عناصم لامع

 باــصتغا ةكرح دادتشا نإ ،ينويهص دحت نم هجاوت امو ةيباقنلا ةكرحلا لاح فصي

 ةحيرصلا ةروصلا كلتب ريخألا نمزلا يف اهعاستاو توردتسهلا اهب موقت يتلا لامعألا

 اــهتلقرعل الإ مهتكرــح يــف لخدت ال اهنأو ةينويهصلا ةيعمجلا كلت اياون مهل فشك دق

 ."مهلحم نيينويهصلا لالحإو مهلمع ناكم نم مهدرطلو

 يــف ةيلامعلا ةيباقنلا ةكرحلا ضوهن ىلع ةيناثلا ةيملاعلا برحلا بوشن مهاس

 يــف لــمع صرــف تحاتأو ةعانصلا روطت ىلع تدعاس برحلا هذه نأل ،نيطسلف

 ةفاــضإلاب ،ةيراجتلا ةكرحلا تطشنو ءانبلا عاطق روطتو يزيلجنإلا شيجلا تاركسعم
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 نــع نيينيطــسلفلا لاــمعلا زاربإ ىلع تدعاس ةينويهصلا ةكرحلا تاسرامم نأ ىلإ

   .دوهيلا مهرئاظن

 يــف اــيلج كلذ رهظو ةينيطسلفلا ةيباقنلا ةكرحلا يف اددجم ةايحلا تبد اذكهو

 رــئاودو لاــمع ةــباقنو ،فتاــهلاو ديربلاو قربلا لامع ةباقنك ،ةديدج تاباقن سيسأت

 ةكرــش لاــمع ةباقنو ،)ةيناطيربلا( ةراجتلا ينبس ةكرش لامع ةباقن ،ةماعلا لاغشألا

 ةديدج تاباقن ىلإ ةفاضإلاب ،يناطيربلا شيجلا تاركسعم لامع ةباقنو ،لورتبلا ريركت

 ةيلامعلا ةيباقنلا ةكرحلا تقترا تاباقنلا هذه مايقبو" ،ةيبرعلا لامعلا ةيعمج ىلإ تمضنا

 ةــهجتم يميلقإلا ىوتسملا ىلع يباقنلا ميظنتلا اهءارو ةفلخم ،ىلعأ ةجرد ةينيطسلفلا

 تاــعمجتلا تالاــجم يف ،اضيأ تقترا لب ،ةعانصلا ىوتسم ىلع يباقنلا ميظنتلا ىلإ

 .119ةأشنملا ىوتسم ىلع يباقنلا ميظنتلا ىلإ ،شيجلا تاركسعمك ةريبكلا ةيلامعلا

 ناــكو ةيباقنلا ةكرحلا لخاد نييعويشلا طاشن حوضوب زرب ةرتفلا هذه لالخ

 ةيباقن ىرخأو ةيسايس تارابتعال ةيبرعلا لامعلا ةيعمج حوضوب نوضراعي نويعويشلا

 تاــبثإ ىلع اولمع دقف هيلعو ،ةيلامعلا ةيباقنلا ةكرحلا رثعبت سيركتب اهماهتاك ،ضحم

 ءاــشنإب حرــف سلوبو اموت ليمإ نازرابلا نايعويشلا ماق 1942 فيرخ يفف ،مهدوجو

 دــينجت يف ةريصق ةرتف لالخ داحتالا حجن دقو "برعلا لامعلا تاباقنو تايعمج داحتا"

 ةــباقن تلكــشت ،ةرصانلا يعويش نم ةردابمبو 1943 ماع يفو .برعلا لامعلا فالآ

 ."ةرصانلا يف برعلا لامعلا ةيعمج" مسا تلمح ةيلامع

 ،برعلا لامعلل هباطقتساو )برعلا لامعلا تاباقنو تايعمج داحتا( روهظ لكش

 حرــتقا ةيعــضولا هذه نم جورخللو ،ينيطسلفلا يباقنلا لمعلا ةحاس يف ماسقنا ةيادب

 سطــسغأ 19 يــفو ،تاــباقنلل دحوم راطإك لمعي لامعلل دحاو ميظنت ءاشنإ داحتالا

 
 134ص قباس عجرم :نيساي رداقلا دبع 119



 165 

 نــع نيبودنم عم برعلا لامعألا تاباقنو تايعمج داحتا نع نوبودنم عمتجا ،1945

 صاخــشأ ةتس نم ةنوكم ةيذيفنت ةنجل اولكشو ،لامعلا ةيعمج نع تقشنا ةيباقن عورف

 )برــعلا لاــمعلا رمتؤم( يمس دحوم يباقن ميظنتل روتسد ةغايص ةمهم اهيلإ اولكوأ

 برــعلا لامعلا رمتؤم سيسأت مت لعفلابو ،رمتؤملل ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلاو

 ميــظنتلا يــف جمدنيل هسفن "برعلا لامعلا تاباقنو تايعمج داحتا" لحو ماعلا سفن يف

 رمتؤملا ةمهتم ،تالوحتلا هذهل اهتضراعم يف ترمتسا دقف "لامعلا ةيعمج" امأ ،ديدجلا

 دــقف ةيباقنلا ةكرحلا يف ددعتلا اذه نم مغرلاب ،ةيعويشلا ينطولا ررحتلا ةبصعل ةيعبتب

 يــف اــيلج كلذ رهظيو ،يباقنلا لاضنلاو يسايسلا لاضنلا نيب ام ةجوازملا ترمتسا

 .تاباقنلا هذه نع ةرداصلا تارارقلا

 يف ءاج اممو ثلاثلا ةرمتؤم برعلا لامعلا رمتؤم دقع 1947 ربمتبس 6 يفف

 :رمتؤملا اذه تارارق

 :"ةيلاتلا ةماعلا ةينطولا فادهألا قيقحتل لمعت ةينطو ةئيه لك عم هنإ"

 .بادتنالا ءاغلإ .1
 .امات ءالج ةيبنجألا شويجلا ءالج .2

 مــكح ةــماقإو طرــش وأ نورــقم ريغ ازجان الالقتسا نيطسلف لالقتسا .3
 .يطارقميد

 .ةيدوهيلا ةرجهلا عنم .4

 سلجم( راس هاجتالا سفن يفو" ،يضارألا عيب عنمو يبرعلا حالفلا ةيامح .5
 سطــسغأ ذــنم لامعلا ةيعمجل ديدجلا مسالا وهو )نيطسلف لامع تاباقن

 ردــصأ ،1947 سطــسغأ 18 يــف دقعنملا يناثلا رمتؤم يفف .1946
 ةــلود ةــماقإب بلاطو نيطسلف ميسقت عورشم ضفر ىلع تدكأ تارارق
 .اهيف ةيبرع
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 1948 دعب ةيباقنلا ةكرحلا -2

 تــناكو ،هــلماكب ينيطسلفلا بعشلا ىلع ةرمدملا اهجئاتنب 1948 ةبكن تءاج

 يقب نمو ،ةيلامعلا ةقبطلا اهيف امب ينيطسلفلا بعشلل ةيعامتجالا ةينبلا ككفت كلذ ةجيتن

 ةيباقنلا ةكرحلا ءاهتنا ىلإ ىدأ امم هنيناوقو لالتحالل عضخ نيطسلف يف ةقبطلا هذه نم

 ىلإ اولوحت دقف نيطسلف نم اورجه نم امأ ،اهطاشن ديمجت وأ نيطسلف لخاد ةينيطسلفلا

 نادــلبلا نيناوــقل نوعــضخيو ةيساق فورظ يف تاميخم يف نوشيعي نيحزان عومج

  .120مهل ةفيضملا

 هاوق عيمجت داعأو ةبكنلا ةمدص زواجت ينيطسلفلا بعشلا عاطتسا دقف كلذ عمو

 بعــشلا ىــلع اــمرحم ناــك هــنأ ثيحو نكلو ،ضرألا دادرتساو يدحتلا ةهجاومل

 ميــظنت ىــلإ نوينيطــسلفلا أجل دقف ،لقتسم ينطو يسايس طاشن يأ ةلوازم ينيطسلفلا

 نيطــسلف بالطل ماعلا داحتالا ،تاعاطقلا فلتخم نم ةيبعش تايداحتا لالخ نم مهسفنأ

 ،1963 ماــع ســسأت يذــلا نيطــسلف لامعل ماعلا داحتالاو ،1959 ماع سسأت يذلا

 .1969 نيملعملل ماعلا داحتالاو ،1965 ةأرملل ماعلا داحتالاو

 ةــنجل( 1963 سطــسغأ لــئاوأ يف لكشت دقف نيطسلف لامع داحتال ةبسنلابف

 رــيخألا اذه دقع امدنعو ،برعلا لامعلا تاباقنو يلودلا داحتالا نمض )نيطسلف لامع

 يــضقي ارارــق ذختا ،)نيطسلف رمتؤم( هامس ،1964 سرام 27 موي ةزغ يف ارمتؤم

 ىمادــقلا مهئالمزــب نولصتي نوينيطسلفلا نويباقنلا ادبو ،نيطسلف لامعل داحتا ليكشتب

 ىــلع 1964 وــيلوي رخاوأ يف ةرهاقلا يف اعامتجا ءالؤه دقعو تاتشلا يف نيميقملا

 ةــنجل باــختنا مت عامتجالا اذه يفو ،برعلا لامعلا داحتا اهماقأ ةيفيقثت ةرود شماه

 لــيربأ 14 خيراتب ةزغ يف نيطسلف لامعل لوألا رمتؤملا دقعو ةرهاقلا اهرقم ةيذيفنت

 
 يـف ةيلامعلا ةكرحلا ،يدينجلا ميلس :ىلإ عوجرلا نكمي ،لالتحالا دعب ةينيطسلفلا ةيباقنلا ةكرحلا عقاو لوح 120
 دعب امو 139:ص ،1988 نامع ،رشنلل ليلجلا راد ،نيطسلف
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 دــجاوت نكاــمأ يــف داــحتالل عورــف سيــسأت مــتو ،تاعامتجالا تلاوتو 1965

 .121نيينيطسلفلا

 تعادــت لماــشلا يلاضنلا دملا ةلاحو ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا ضوهن عم

 اولكــش نوــسدنهماف، هصصخت لاجم يف لك اهسفن ميظنتل ينيطسلفلا بعشلا تاعاطق

 ءابطالا داحتا اولكش ءابطالاو باتكلا داحتا اولكش باتكلاو نيينيطسلفلا نيسدنهملا داحتا

 يف عورف اهل ةيعامتجالا تاكرحلا هذه تناكو، خلا نييفحصلا داحتا اولكش نويفحصلاو

 رــيرحتلا ةمظنم لاح ناسل تناكو تاتشلا يفو لالتحالا تحت ةينيطسلفلا قطانملا لك

 يــسايسلا لــمعلا عم يعامتجالاو يباقنلا لمعلا لخادت ةراشإلا تقبس امكو، بعشلاو

 ءاــنبا طــبرو ةينيطــسلفلا ةينطولاو ةيسايسلا ةيصخشلا زاربإ يف بصي ناك امهالكو

 . تاداحتالا هذه لالخ نم ضعبلا مهضعب عم مهدجاوت نكاما يف بعشلا

 لــخاد اهطاشن رضحت ليئارسإ تناك كقف داحتالا هذهل يسايسلا رودلل ارظنو

 جراــخو. ةلتحملا نيطسلف جراخ درطلاب وأ نجسلاب اهل يمتني نم لك بقاعتو نيطسلف

 ةيليئارــسإلا اــهتاليثم عم اعارص ضوخت ةيبعشلا تاداحتالاو تاباقنلا تناك نيطسلف

 نييناــنفلاو باــتكلل مــهملاو ينطوــلا رودــلا انظحال دقو،يملاعلا ماعلا يأرلا بسكل

   . ملاعلا عاقب لكل ينيطسلفلا توصلا ليصوت يف يينيطسلفلا

 ىــلإ تلوحت 1948 برح دعب ام ةينيطسلفلا ةيباقنلا ةكرحلا نأ ظحالن اذكهو

 ،ايعامتجا ابلطم وه امم رثكأ ايسايس اهفده حبصأو ةينيطسلفلا ةروثلا دعاوق نم ةدعاق

 بعــشلا ةــئبعت ةينيطسلفلا ةروثلا ةكرح عيطتست اهلالخ نم اراطإ تحبصأ اهنأ ىنعمب

 بلاطملا بايغ ينعي ال اذه ،ريرحتلا ةكرعم يف هجزل تاعاطقلا فلتخم يف ينيطسلفلا

 تالاــصتا لالــخ نــم يبلت ابلاغ تناك بلاطملا هذه نأ ىلإ ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

 
 81ص ،قباس عجرم ،ةيباقنلا ةكرحلاو ينيطسلفلا عقاولا :فسوي ةداحش 121
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 نيينيطــسلفلا لامعلا نأل ،ةفيضملا نادلبلاو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نيب ام ةيسايس

 اوــسرام نأو ،ىرخأ طغض لئاسو يأ ةسرامم وأ بارضإلا قح نم نيمورحم اوناك

 ناك اذإ اهيف نوميقي يتلا نادلبلا يف ةيلامع تاباقنل مهئامتنا لالخ نم امنإف لئاسولا هذه

 .كلذب حمسي نوناقلا

 ةطلــس دوجو وهو ديدج عضو دجتسأ 1994 ماع ةينطولا ةطلسلا سيسأت عم

 ةروــلب هنع جتن يذلا رمألا ميلعتلا لاجرو لامعلاو نيفظوملا نم فالآلل ةلغشم ةينطو

 تابارــضإب ةــيلامعو ةــيباقن تاكرح تماق لعفلابو ،ةيلامعلا تاباقنلل ةيبلطم ةكرح

 تاــكرحلا ةيبلاغ نأل ارظنو هنأ الإ ،ةلاطبلاب وأ روجألاب قلعتي اميف ءاوس تاجاجتحاو

 تناكو ءودهلاب ةيبلطملا تاكرحلا تمستأ دقف مكاحلا بزحلا سفنل ةيمتنم تناك ةيباقنلا

 مــث 2006 رياــني تاــباختنا عــم ةموكحلل سامح ةكرح لوصو دعب نكلو ،ةدودحم

 نم رثكأ بتاور فرص فقول ىدأ يذلاو ينيطسلفلا بعشلا ىلع ضرف يذلا راصحلا

 ةطلــسلا وــفظوم ماــق ،ةيلامعلا ةقبطلا دنع ةلاطبلا ديازتل ةفاضإلاب فظوم فلأ 170

 ةريــسملا ددــه اــمم ماعلا سفن نم ربمتبس رهش يف ةيجاجتحا تاريسمو تابارضإب

 لخادــت عم ةموكحلاو نيفظوملا نيب رتوتلا نم ةلاح ثدحأو يحصلا عاطقلاو ةيميلعتلا

 .ةيسايسلا اياضقلاب ةيبلطملا اياضقلا

  لصفلا ةصالخ

 ةطلسلاو اهلهاجت نكمي ال ةقيقح حبصأ هفايطأ لكب ينيطسلفلا يندملا عمتجملا

 ال مهدحأ نأ ثيحو ،اهلهاجت بجي الو اهلهاجت نكمي ال ةقيقح تحبصأ ةينيطسلفلا

 ددحي ينطو فرش قاثيم وه لحلاف ،كلذ لعف هيلع بجي الو رخآلا ءاصقإ عيطتسي

 داهتجالا ددعت نكمي يتلا فالتخالا طاقنو اهيلع فالتخالا زوجي ال يتلا تباوثلا

 دعب فرتعي مل كرتشم ودع دوجو وه اهيلع عامجإلا بجي يتلا تباوثلا مهأو ،اهنأشب
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 حيتي ءاضفك ةيرحلاو ةيسايسلا ةسرامملاو مكحلل ماظنك ةيطارقميدلاو ،ةيسايسلا انقوقحب

 .قئاع نود هيأر نع ريبعتلا عيمجلل

 ضرفت ةينطولا ةيضقلا اهب رمت يتلا ماسجلا ثادحألا نأ ىلإ ةراشإلا بجي امك 

 عــم ةطلسلا فعضف ،ماع لكشب عمتجملا ىلعو يندملا عمتجملا تانوكم ىلع تايدحت

 هتاليكــشتو هتاــسسؤمو عمتجملا ىلع ضرف ىحرجلاو نيباصملاو ءادهشلا ددع ديازت

 لودــلا نم ةلواحمكو ىرخأ ةهج نمو ،ةلودلا صاصتخا نم يه ماهمب مايقلا ةيديلقتلا

 ىلع ةقيثو عيزوت مت ليئارسإ دض يلاضنلا لمعلاو يندملا عمتجملا نيب لصفلل ةحناملا

 ةكراشملا مدعب تامظنملا هذه نم مازتلا يهو ،اهيلع عيقوتلل يندملا عمتجملا تاسسؤم

 تاــيلمع وه انه باهرإلاب دوصقملاو ،هليومت وأ باهرإلا معدي وأ يباهرإ طاشن يأب

 ةــينطو ةــيؤر دوجو بلطتي يذلا مألا وهو ،ةدحتملا تايالولاو ليئارسإ دض ةمواقملا

 نمض عمتجملا تاسسؤم لك جمد ةيفيكلو ةمواقملا موهفملو ةلحرملا ةعيبطل ةيجيتارتسإ

 .بعشلا ةدحو ددهيل يجراخلا ليومتلا لغلغتي ال ىتح ةيجيتارتسإلا هذه

 سماخلا لصفلا

 رصاعملا ينيطسلفلا عمتجملا

 122 ةرسألاو ةيناكسلا ةبيكرتلا

 

 
 زاـهجلاو ينيطـسلفلا ينطولا تامولعملا زكرم نم ةذوخأم بلطملا اذه يف ةدراولا لوادجلاو تاءاصحإلا 122
 .ينيطسلفلا تاءاصحإلل يزكرملا
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 ارــظن ةــلوحتم ةيسايس ةلاحك ينيطسلفلا عمتجملا انلوانت ةقباسلا لوصفلا يف 

 رارمتــسا نأ كلذ،ةينيطــسلفلا ةيــضقلا اــهب ترم يتلا ثادحألاو تاريغتملا ةعرسل

 بعــشلا لــك ئبع ،عازنلا مسح مدع يلاتلابو ليئارسإ عم ةداحلا ةهجاوملاو لالتحالا

 تالاغــشنالا ىــلع ةيــسايسلا تالاغــشنالا ةــنميهو ةلاحلا هذه ةهجاومل ينيطسلفلا

 عاــضوألا ىــلع اهرودــب ترــثأ يسايسلا رارقتسالا مدع نم ةلاحلا هذه.ةيعامتجالا

 نم لالتحالاف،ةيكيتامارد تاريغتم عاضوألا هذه تدهش ثيح ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

 ةــيعامتجالا عاضوألا مسو كلذ لك،ماسقنالاف يلخادلا لاتتقالا مث ناتضافتنالا مث بناج

 ةلواحم نم عنمي ال اذه نأ الإ،ءوسأ ىلإ ءيس نم اهلاقتناو رارقتسالا مدعب ةيداصتقالاو

 .اهتسارد

 ةــيميلعتلاو ةــيفارغميدلا ةــلاحلا ىــلع ءوــضلا طيلــستل لصفلا اذه صصخنس   

 تتشم عمتجم عقاو سكعت ةبراقملا هذه نأ ظحالنسو ، -جاوزلاو ةرسألا -ةيعامتجالاو

 نم ىصقألا ةضافتنا ربتعتو ،ةيناكسلا هتبيكرت يف لوحتم عمتجم ةلاح سكعتو ايفارغج

 ثيح ،تايوتسملا ةفاك ىلع ينيطسلفلا عمتجملا ىلع اهتمصب تكرت يتلا ثادحألا مهأ

 تويبلاو ضرألل مدهو بيرجت نم ليئارسإ هب تماق ام ىلع ةضافتنالا جئاتن رصتقت مل

 ثيح ينيطسلفلا عمتجملل ةيجولويسسلاو ةيداصتقالا سسألا تعزعز لب ،رشبلل ليتقتو

 ميــقلا تــلخلختو ةيحــصلا ةلاحلا تروهدتو رقفلا رشتناو ةلوهم ةبسنب ةلاطبلا تداز

 مث.ةطلــسلا تاسسؤمو يسايسلا ماظنلا ريمدت ىلإ ةفاضإلاب يعامتجالا كولسلا طامنأو

 ماــظنلا ةــينب هيوشت نم ديزيل 2007 وينوي يف ةفضلا نع ةزغ لصفو ماسقنالا ءاج

 يــف ةيعامتجا/ةيــسايس ةلاح جتني مأ ماسقنالا رمتسا نإ ىشخنو يسايسلاو يعامتجالا

 .ةيبرغلا ةفضلا يف لاحلا هيلع وه امع ةفلتخم ةزغ عاطق

 ةيــضقلا صــخلت تــناك نإو درتس يتلا تاءاصحإلاو لوادجلا نإف ،هيلعو 

 ءاوس تاءاصحإلا نم رذحلا بجي هنأ الإ ،ريسفتلاو مهفلل لهسأ اهلعجتو ماقرأب ةراثملا
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 ءارــجإ ةــظحل عــقاولا سكعت تاءاصحإلاف ،اهتابث مدع ثيح نم وأ اهتقد ثيح نم

 اــصوصخو– هيلع ةليخدلا تاريغتملاو لوحتلا عيرس يعامتجالا عقاولا نأ الإ ،ثحبلا

 ءوــجللا الإ يعاــمتجالا ثــحابلا مامأ سيل كلذ عمو ،ىصحت الو دعت ال -ةيسايسلا

 رــثكأ اهلعجتو ةفرعملا جهنمتو نلقعت اهنأل ،تايضايرلا ةغل وأ تاءاصحإلاو لوادجلل

 مــث ةــضافتنالا تاونس نأل ةثيدح تايئاصحإ دصر انبنجت دقف ىرخأ ةهج نمو ،ةقد

 حلصت ال اهنأ دقتعنو تاعاطقلا فلتخم ىلع ةيئانثتسا افورظ ادجوأ راصحلاو ماسقنالا

 .ةيعامتجالا تاريغتملا سايقل

 

 

 

 

 

 

 لوألا ثحبملا

 يفارغجلا عيزوتلاو ةيناكسلا ةبيكرتلا

 نيــعب ذــخألا بــجيف ةينيطسلفلا ةلاحلا يف ايفارفميدلاو ايفارغجلا نع ثدحتن امدنع

 سيــل 1948 لبق نيطسلفل ةيناكسلا ةبيكرتلاف، ةتباث ريغو ةريغتم ةلاح نع رابتعالا

 بعــشل ناكــس نــع ثدحتن نحنف،اهلبق سيل 1967 دعب اهنأ امك، خيراتلا اذه دعب
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 جاوزــلاو ميلعتلاو ةحصلاو ةفاقثلا نإف ىرنس امكو،ةطلس نم رثكأل عضخيو تتشم

   .ريبك لكشب ةيسايسلا ايفارغجلاب رثأتت نيينيطسلفلل ةشيعملا طامنأو

 

 :يددعت عمتجم ينيطسلفلا عمتجملا :لوألا بلطملا

 ةــيربط ةرــيحب كــلذ يف امب عبرم رتم وليك 27.009 نيطسلف ةحاسم غلبت 

 بعــشلا اــيخيرات ةحاــسملا هذــه يــف نطقو ،تيملا رحبلا ةحاسم فصنو ةلوحلاو

 لاوط يدوهيلا عم يحيسملا عم ملسملا رواجت هيفف ،ةيفئاطلا هتيددعتب زيمتملا ينيطسلفلا

 ةكرحلل دوهيلا بصعت ثيح ليئارسإ ةلود مايق نيح ىلإ شياعتلا رمتساو ،نينسلا تائم

 ةرــجهلا ةــجيتن هنأ الإ ،نييحيسملاو نيملسملا نيب ام نماضتلا رمتسا اميف ةينويهصلا

 نرــقلا رخاوأ يفف ،ةيناكسلا ةبيكرتلا تريغت نيينيطسلفلا ريجهتو نيطسلف ىلإ ةيدوهيلا

 1947 ماع مهددع لصوو ةمسن فلأ 206.290 ـب نيطسلف ناكس ردق رشع سداسلا

 ىــلإ 1914 ماــع نم ناكسلا ددع روطت يلاوملا لودجلا نيبيو ،ةمسن ينويلم يلاوح

1947. 

 )1( مقر لودج

 ةنسلا
 يلكلا عومجملا

 ناكسلل

 دوهيلا ناكسلا برعلا ناكسلا

 ةبسنلا ددعلا ةبسنلا ددعلا

1914 689.775 634633 92% 55.142 8% 

1922 757182 673.388 88.9% 83.794 11.1% 
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1931 1.35.821 861.211 83.1% 174.610 16.9% 

1944 1.739.624 1.210.922 69.6% 528.702 30.4% 

1947 1.977.626 1.363.387 69% 614.239 31.0% 

 ناكــسلل يمسر دادعت رهظي ،دوهيلا ريغ نم فئاوطلا بسح يناكسلا عيزوتلل ةبسنلابو

 امك نيعزوم ناكسلا عومجم نم %88.9 برعلا ةبسن نأ 22/10/1922 نيطسلف يف

 :يلي

 )2( مقر لودج

 %78 590.890 نوملسملا

 %9.6 73.024 نويحيسملا

 %0.1 7.28 زوردلا

 %0.03 265 نويئاهبلا

 %0.02 163 نويرماس

 %0.02 156 ةعيش

 %1.13 1.662 نورخآ

 %88.9 673.388 عومجملا
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 نيطــسلف ناكس ددع هيف غلب ثيح يمسر ءاصحإ ءارجإ مت 1931 ماع يفو  

 ناكــسلا عومجم نم %16.86 مهتبسنو يدوهي 174.610 مهنم ةبسن 1.035.821

 :يتآلاك نوعزوم برع يقابلاو

 

 )3( مقر لودج

 %73.3 759.712 نوملسملا

 %8.8 91.398 نويحيسملا

 %0.9 9.148 زوردلا

 %0.03 350 نويئاهبلا

 %0.02 182 نويرماس

 %0.04 421 نوينيدال

 %83.14 861.211 عومجملا

 

 1944 ماع نيينيطسلفلا ناكسلا عيمجل ةيناطيرب ةيمسر تاريدقت كانه تناكو 

 نــم %30.4 مهتبــسن يدوهي 528.702 مهنم 1.739.624 ناكسلا ددع غلب ثيح

 :يلاتلا لكشلا ىلع نوعزوم برع يقابلاو ناكسلا عومجم
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 )4( مقر لودج

 %61.5 1.061.277 نوملسملا

 %8 135.547 نويحيسملا

 %0.8 14.098 نورخآ

 %69.6 1.210.922 عومجملا

 ناكــس ددــع نأب ترهظأ 1947 سرام /31 خيراتب ناكسلل ىرخأ تاريدقت 

 ةلمج نم %31.1 ةبسنب ايدوهي 614.239 مهنم 1.977.626 ىلإ لصو دق نيطسلف

 :يلاتلا وحنلا ىلع نيعزوم برع يقابلاو ناكسلا ددع

 

 )5( مقر لودج

 %60.7 1.201.363 نوملسملا

 %7.4 146.162 نويحيسملا

 %0.8 15.649 نورخآ

 %68.9 1.363.387 عومجملا

 

 ةــجيتن 1948 دــعب ريبك لكشب ينيطسلفلا عمتجملل ةيناكسلا ةبيكرتلا تريغت 

 نــم ةريبك ةبسن نأ امك ،نيطسلف ىلإ ةيدوهيلا ةرجهلاو نيطسلف نم ةينيطسلفلا ةرجهلا
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 اــنل نيــبت ةيلاتلا لوادجلاو .رجهملا دالب ىلإ نيطسلف اورداغ نييحيسملا نيينيطسلفلا

 .ةريخألا تاونسلا يف ةيفارغميدلا ةلاحلا

 تاــنايبلا دروأ 2010 ماعل ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلل يونسلا ريرقتلا يفو

 : ناكسلا لوح ةيلاتلا

 يف نيينيطسلفلا ددع نأ ىلإ ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا تاريدقت ريشت

 يأ ،مهفصن نم رثكأ ،ةمسن نويلم 11.14 يلاوح 2010 ةنس ةياهن يف غلب ملاعلا

 ةمسن نويلم 5.39 يأ ،يقابلاو .تاتشلا يف نوشيعي )%51.6( ةمسن نويلم 5.75

 يف ةمسن نويلم 1.28 يلاوح ىلإ نوعزوتيو ،ةيخيراتلا نيطسلف يف نوميقي )48.4%(

 ،1967 ةنس يضارأ يف ةمسن نويلم 4.11 يلاوحو ،1948 ةنس ةلتحملا يضارألا

 ةزغ عاطق يف نويلم 1.56و ،)%62( ةيبرغلا ةفضلا يف نويلم 2.55 ىلإ نوعزوتي

)38%(. 

 ،ةمسن نويلم 3.31 يلاوحب 2010 ةنس ةياهن يف ندرألا يف نيينيطسلفلا ددع رّدُق

 يينيطسلف نم %57.6 وحن ( ملاعلا يف نيينيطسلفلا نم %29.7 يلاوح نولّكشي

 ةيقب يف نيينيطسلفلا ددع رّدُقو .ةيندرألا ةيسنجلا نولمحي ىمظعلا مهتيبلاغو ،)تاتشلا

 عومجم نم %16.3 هتبسن ام نولكشي ،ةمسن نويلم 1.81 يلاوحب ةيبرعلا لودلا

 نانبل يف يأ ،ةرواجملا ةيبرعلا لودلا يف مهمظعم زكرتي ،ملاعلا يف نيينيطسلفلا

 ةيبنجألا لودلا يف نيينيطسلفلا ددع رّدُقو .يبرعلا جيلخلا لودو ،رصمو ،ايروسو

 ،ملاعلا يف نيينيطسلفلا عومجم نم %5.6 هتبسن ام نولكشي ،ةمسن فلأ 626 يلاوحب

 يقابو ايناطيربو ادنكو ةينيتاللا اكيرمأو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف مهمظعم زكرتي

 .يبوروألا داحتالا لود

 )ةمسن فلألاب( 2010 ةنس ةياهن ةماقإلا ناكم بسح ملاعلا يف نوينيطسلفلا
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 ،ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف نيينيطسلفلل ةيفارغوميدلا تارشؤملا ةءارق يفو

 ةنس 15 نع مهرامعأ لقت نيذلا دارفألا ةبسن نأ 2010 ةنس ةياهن تايئاصحإ ترهظأ

 دقف ،ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا نيب حضاو فالتخا دوجو عم ،%41.1 ـب تردُق

 دارفألا ةبسن ترّدُق امك .عاطقلا يف %44.2 لباقم ةفضلا يف %39.2 ةبسنلا تغلب

 ةفضلا يف %4.9 عقاوب ،%4.4 ـب )رثكأف ةنس 60 مهرامعأ غلبت نيذلا( نسلا رابك

 .ةزغ عاطق يف %3.7و ،ةيبرغلا

 ةيلع تناك امع 2010 ةنس يف يناكسلا ومنلا تالدعم ريغت مدع تانايبلا رهظت امك

 دنع عاطقلاو ةفضلا يف ناكسلل ةيعيبطلا ةدايزلا لدعم تبث ثيح ،ةقباسلا ةنسلا يف

ى خر أل ا بیة  لعر ا ل  و لد ا
(16.3%) 1,812

ة غز ع  قطا
(14.0%) 1,562

لمحتلة سنة  ا اضي  ر أل ا
ئیل" ا إسر " 1948
(11.5%) 1,277

جنبیة أل ا ل  و لد ا
(5.6%) 626

ن د ر أل ا
(29.7%) 3,311

بیة لغر ا لضفة  ا
(22.9%) 2,547
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 تالدعملاب ةنراقم ةعفترم ّدعُت يهو ،)عاطقلا يف %3.3و ةفضلا يف 2.7%( 2.9%

 .نيطسلف يف يناطيتسالا يدوهيلا عمتجملابو ،ىرخألا لودلا يف ةدئاسلا

 %2.9 ةغلابلاو ،ًايلاح ةدئاسلا ومنلا تالدعم تيقب لاح يف هنأ تاريدقتلا ريشتو

 ددع نإف ،دوهيلل %1.7و ،1948 يينيطسلفل %2.4و ،عاطقلاو ةفضلا يف نيينيطسلفلل

 ثيح ؛2017 ةنس لالخ ىواستيس ةيخيراتلا نيطسلف يف دوهيلاو نيينيطسلفلا ناكسلا

 ةبسن حبصتسو .ًابيرقت نويلم 6.53 براقي ام نيينيطسلفلاو دوهيلا نم لك ددع غلبيس

 لصيس ثيح ،2020 ةنس يف كلذو ناكسلا نم طقف %49.2 يلاوح دوهيلا ناكسلا

 .ينيطسلف نويلم 7.09 لباقم يدوهي نويلم 6.87 ىلإ مهددع

 عــم ةــنراقملاب ةبوــصخلا لدعم عافترا لدعم عافترا ىلإ ةقباسلا تاءاصحإلا ريشت

 يفو %5.52 ةيبرغلا ةفضلا يف %5.93 يلامجإ لكشب تغلب اذإ ،ىرخألا تاعمتجملا

 يــف ىلعألا تالدعملا نم ةزغ عاطق يف ةبوصخلا لدعم ربتعيو %6.81 ةزغ عاطق

 رــكبملا جاوزلا ةداع ىلإ ينيطسلفلا عمتجملا يف ةبوصخلا لدعم عافترا دوعيو ،ملاعلا

 ،ةيديلقتلاو ةيوبألا تاعمتجملا يف ةلصأتم ةداع يهو روكذلا باجنإ يف ةبغرلاو ثانإلل

 امك  .لخادلا يينيطسلف دنع يه امم لقأ تاتشلا يينيطسلف دنع ةبوصخلا لدعم نأ الإ

 عاــفترا ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا اهب ماق يتلا تاءاصحإلا جئاتن ترهظأ

 .%4.3 يناكسلا ومنلا لدعم غلب ثيح نيينيطسلفلا نيب يناكسلا ومنلا تالدعم

 ىــلإ ريشي ينيطسلفلا يناكسلا مرهلا نإف ناكسلل يرمعلا بيكرتلا ىلإ ةبسنلاو 

 نوعقي ناكسلا ددع يلامجإ نم %66.4 نأ ذإ يتف عمتجم هنأب ينيطسلفلا عمتجملا زيمت

 ناكسلا نم ىربكلا ةبسنلا تاونس 4 نس تحت لافطألا لكشيو .اماع 25 ـلا نس تحت

 ةئفلا نم لافطألا امأ روكذلا دنع %18.5 لباقم ثانإلا دنع %18.3 مهتبسن تغلب اذإ
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 املك ةبسنلا لقتو روكذلا دنع %15.6و ثانإلل %15.4 مهتبسنف تاونس 9-5 ةيرمعلا

 .رمعلا تائف تداز

 

 :نوينيطسلفلا نوئجاللا :يناثلا بلطملا

 لالخ نيطسلف يف ميقي ناك يذلا صخشلاب ينيطسلفلا ئجاللا اورنوألا تفرع 

 درومو هتيب دقف يذلاو 1948 ويام /رايأ 15 ىتح 1946 وينوي /ناريزح 1 نم ةرتفلا

 1948 ماــع وــئجال كاــنهف تائف ةدعل نوئجاللا مسقنيو ،1948 برح ةجيتن هقزر

 ةــيلودلا ثوغلا ةلاكو ىدل نولجسملا مه ىلوألا :نيتئف ىلإ نومسقني ءالؤهو مهؤانبأو

 نوحزان كانهو ،نيلجسملا ريغ ةيناثلاو )اورنوألا( نيينيطسلفلا نيئجاللا ليغشتو ةثاغإل

 كلذــكو ،نوــيلم عبر ىلع مهددع ديزيو 48 ماع ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا لخاد

 نيينيطسلفلا نيئجاللاب الإ فرتعت ال اورنوألا نأ الإ .1967 برح ةجيتن نوحزان كانه

 نانبلو ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف ةدجاوتملا يهو اهب فرتعم تاميخم يف نيميقملا

   .ايروسو ندرألاو

 نم رثكأ نولكشي نوئجاللا لازي ام  ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا بسحو

 يف ينيطسلف نويلم 5.75 وحن ىلإ ةفاضإلابف ،ملاعلا يف نيينيطسلفلا دادعت يثلث

 ًالضف ،ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف نوميقي ئجال نويلم 1.8 وحن كانه ،جراخلا

 نيطسلف يف نيميقم اولاز ام مهنكل ،مهضرأ نم اودرط ئجال فلأ 150 وحن نع

 7.71 وحن ىلإ لصي نيينيطسلفلا نيئجاللا عومجم نإف يلاتلابو ؛1948 ةنس ةلتحملا

 نيئجاللا دادعأ امأ .ينيطسلفلا بعشلا عومجم نم %69.2 وحن يأ ،ئجال نويلم

 نإف ،)اورنوألا( نيينيطسلفلا نيئجاللا ليغشتو ثوغ ةلاكو تالجس يف نيلجسملا

 نيئجاللا نم ريثكلا كانهو .ةمسن نويلم 4.82 يلاوحب رّدُق 30/6/2010 ىتح مهددع
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 نكامأ يف مهدوجو مدعل وأ ،اهتامدخل مهتجاح مدعل اورنوألا ىدل مهسفنأ اولجسي مل

 123.اكيرمأو ابوروأو جيلخلا نادلبك اهلمع

 ةــلاكو ىدــل نولجسملاو ةيبرغلا ةفضلا يف نوميقملا نوينيطسلفلا نوئجاللا لكش دقو

 ىدــل نيلجــسملا نيئجاللا يلامجإ نم %16.3 هتبسن ام 2008 ماع ةياهن عم ثوغلا

 لكــش دــقف رــخآ بــناج نم  .تاميخملا لخاد نوشيعي %25.3 مهنم ثوغلا ةلاكو

 %23.0 هتبــسن ام ةزغ عاطق يف ثوغلا ةلاكو ىدل نولجسملا نوينيطسلفلا نوئجاللا

 نوــشيعي %46.1 مهنم ،ثوغلا ةلاكو ىدل نيلجسملا نيينيطسلفلا نيئجاللا يلامجإ نم

 نيــئجاللا ةبسن تغلب دقف ،ةيبرعلا لودلا ىوتسم ىلع امأ  .ةزغ عاطق تاميخم لخاد

 نيــئجاللا يلاــمجإ نــم %41.8 يلاوــح ندرألا يــف ثوغلا ةلاكو ىدل نيلجسملا

 ناــنبل يــف ةبسنلا تغلب نيح يف ،تاميخملا لخاد نوشيعي %17.3 مهنم نيينيطسلفلا

 نيينيطسلفلا نيئجاللا نم %9.9 لباقم ،تاميخملا لخاد نوشيعي %52.8 مهنم 9.0%

 لــخاد نوــشيعي %27.1 مهنــم ايروــس يــف نوشيعي ثوغلا ةلاكو ىدل نيلجسملا

    .اهتاميخم

 ناكــسلا ةبــسن نأ ىــلإ 2009 ماــعل ةلماعلا ىوقلا حسمل لوألا عبرلا تانايب ريشتو

 يف نيميقملا نيينيطسلفلا ناكسلا لمجم نم %44.1 ةينيطسلفلا يضارألا يف نيئجاللا

 %69.2و ةــيبرغلا ةفضلا ناكس نم %30.2 هتبسن ام نولكشي ،ةينيطسلفلا يضارألا

 مــه تاــميخملا ناكس نم %92.3 نا ىلا تانايبلا ريشت امك  ،ةزغ عاطق ناكس نم

 ناكــس نــم %23.3و نوئجال مه رضحلا ناكس نم %41.3  نا نيح يف ،نوئجال

               124 " .نوئجال فيرلا
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 اورــنوألا يــف نيلجــسملا نيينيطسلفلا نيئجاللا عومجم يلامجإ نم %62.2 ةبسن 

 نوشيعي ينيطسلف نويلم يلاوح مهنم ،نيطسلفب ةطيحملا تاتشلا قطانم يف نوزكرمتي

 يف نوشيعي مهلثمو ،جيلخلا لود يف اصوصخو راوجلا لود ريغ نم ةيبرعلا لودلا يف

 .ةيبنجألا لودلا

 امك ،تاميخم ةرشع اهددع لصيو نيئجالل عمجت ربكأ ندرألا تاميخم ربتعت 

 اــمنود 5750 ىــلإ لصت ثيح تاميخملا نيب ةحاسم ربكألا يه ندرألا تاميخم نأ

 دــقو اميخم 12 دجويف نطقيف نانبل يف امأ ،منود 1400 هتحاسمو ةعقبلا ميخم اهربكأ

 و 1975 نيــب اــم– اهدــعبو ةــيلهألا بورحلا ءانثأ تاميخملا ينطاق ةبسن تديازت

 اــمأ ،ناــنبل يــف نيئجاللا يلامجإ نم %65 وحنلا ىلإ ةبسنلا تلصو ثيح -1982

 ةــنيدم نــم بونجلا ىلإ ةيديشرلا ميخم اهربكأ ،امنود 1670 يهف تاميخملا ةحاسم

 وــحن اــهنطقي تاميخم ةرشع دجويف ايروس يف امأ ،امنود 267 هتحاسم غلبتو روص

 ماــع يــف اــئجال 374621 غلابلا نيينيطسلفلا نيئجاللا عومجم يلامجإ نم 29.2%

 لــبق نــم هب فرتعملا ريغ كومريلا ميخم ناكس مه افلأ 120 مهيلإ فاضي ،1999

 يــف تاــميخملا ةحاسم امأ ،هيف ةيوبرتلاو ةيحصلا اهتامدخ راشتنا مغر ىلع اورنوالا

 ىــلإ ةفاضإ ،امنود 2414 هتحاسمو ،انامرج ميخم اهربكأ امنود 9174 غلبيف ةيروس

 نيتــسلا نيــب ام مهددع حوارتيو – رصم يف نيئجاللا نم فالآلا تارشع جوي كلذ

 .اهتامدخ نم نوديفتسي الو اورنوألا يف نيلجسم ريغ مهنأ الإ -افلأ نينامثلاو

 تاــميخملا ناكس ظفاح دقف ،تاميخملا يينيطسلفل ةيعامتجالا ةلاحلل ةبسنلابو 

 جاوزلا سوقطب رمألا قلعت ءاوس ،نطولا نم مهعم اهولمح يتلا مهديلاقتو مهتاداع ىلع

 ســكعلاو ةينيطــسلف نم جاوزلا لضفي ينيطسلفلا– يلخادلا جاوزلا مهنيب دوسي ثيح

 يــتلا ةيدولا ريغ ةلماعملا تززع امك ،ةينيدلاو ةينطولا تابسانملا ءايحإ وأ -حيحص

 يــفني ال ماعلا صيخشتلا اذه نأ الإ ،مهنيب نماضتلا حور نيينيطسلفلا ريغ نم اهنوقلي
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 نونطقي يذلا دلبلا لخاد جامدنالا ةجردل ةبسنلاب ءاوس رخآ ىلإ دلب نم تازيامت دوجو

 ةيسنجلا نيينيطسلفلا ىلع ضرف وأ حنم الثم ندرألاف ،ةيداصتقالا ةلاحلل ةبسنلاب وأ هب

 يراــبجإلا دــينجتلاب طارــخنالاو ةيندرألا نيناوقلل عوضخلا نم مزلتست امب ةيندرألا

 وأ ،ةيمــسرلا ةــيندرألا بازحألاو تاباقنلا راطإ يف يبزحلاو يباقنلا لمعلا ةسراممو

 ايروــس يف امأ ،نييندرأك اوشيعيل مهتايح اوفيكي نأ نيينيطسلفلا ىلع ناك رخآ ىنعمب

 ةبــسنلاب نيــئجاللا ةيعضو ىلع تظفاح ةبقاعتملا ةيروسلا تاموكحلا نأ نم مغرلابف

 نــهملا ةــسراممو ةلودلل ةماعلا فئاظولاب طارخنالاب مهل تحمس اهنأ الإ نيينيطسلفلل

 ةــيحانلا نم ءاوس اءوس رثكألا وه نانبل يف نيينيطسلفلا لاح ناكو .نييروسلاب ةوسأ

 70 يــف لمعلا نم مهعنم مت ثيح ةيداصتقا9لا وأ ةينمألا وأ ةيسايسلا وأ ةيعامتجالا

 .%50 نم رثكأ ىلإ لصت مهدنع ةلاطبلا تالدعم لعج امم ،ينانبللا داصتقالا يف ةنهم

 اــههجاو يــتلا تابوعــصلا يــف ارود نانبل يف ةقيقدلا ةيفئاطلا تانزاوتلا تبعل دقو

 .كانه نوينيطسلفلا

 نيينيطــسلفلا نيئجالل ةئراطلا تادعاسملا ميدقت ناك 1948 برح باقعأ يفو 

 ةيلود ةيريخ تايعمجو رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا لثم ةيلود تامظنم لالخ نم متي

 ةدــحتملا ممألا تسسأ 1948 ربمفون /يناث نيرشت يفو ةيموكح ريغ تامظنمو ىرخأ

 ةــنوعملا ميدــقتل كلذو "نيينيطسلفلا نيئجاللا ةثاغإل ةدحتملا ممألا ةئيه" ىمست ةمظنم

 ضعبو ةيموكحلا ريغ تامظنملا مهل اهمدقت يتلا تامدخلا قيسنتو نيينيطسلفلا نيئجالل

 302 مــقر ةماعلا ةيعمجلا رارق بجومبو 1949 ربمسيد يفو ،ةدحتملا ممألا تامظنم

 ىــندألا قرــشلا يف نيينيطسلفلا نيئجاللا ليغشتو ةثاغإل ةدحتملا ممألا ةلاكو تسسأت

 تاونــس ثالــث لك اهتيالو ددجت نأ ىلع ،ةتقؤمو ةصصخم ةلاكوك لمعتل )اورنوألا(

 ليئارــسإ تضفر نأ دعب رارقلا اذه ردصو ،ةينيطسلفلا ةيضقلل لداع لح داجيإ ةياغل

 اورــنوألا تأدــبو ،ماعلا سفنب ردص يذلا 194 رارقلل اقيبطت ةدوعلاب نيئجالل حامسلا
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 نيينيطــسلفلا نيئجاللا تالجس تملستو ةثاغإلا ةئيهل ةثيروك 1950 ويام يف اهتايلمع

 .رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا نم

 ربكأو ةحناملا لودلا نم ةيعوط تاعربت نم يتأي همظعمف ليومتلل ةبسنلاب امأ 

 ةــكلمملاو ةــيبوروألا ةيــضوفملاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يه اورنوألل نيحناملا

 ناــبايلاو ةيفانيدنكــسالا لودلاو يبرعلا جيلخلا لود لثم ىرخأ لودو ديوسلاو ةدحتملا

 .ةيموكح ريغ تامظنم نمو ادنكو

 :ةدوعلا قحو نوئجاللا

 رداغي ملف ،ةملكلا ىنعم لكب ةيناسنإ ةاسأمو ةصاخ ةلاح نوينيطسلفلا نوئجاللا 

 دــض ةينويهــصلا تاباصعلا اهتبكترا رزاجمو برح ةجيتن لب ايرايتخا مهنطو ءالؤه

 فــسأللو ،مهارــقو مهندــم كرت ىلع مهربجتل نيينيطسلفلا نينمآلا نييندملا ناكسلا

 اوــكرت وأ مهــضرأ اوعاــب نيينيطسلفلا نأ ةبوذكأ جيورت يف ةيبرع فارطأ تمهاس

 ثدــح اــم هاــجت اهتايلوؤسم نم ةيبرعلا تاموكحلا برهتتل كلذو ،مهرايتخاب مهنطو

 .نيينيطسلفلل

 تردــصأ ةدوعلاــب مهقحو نيئجاللا ةيضق ةلادعب يلودلا عمتجملا نم اناميإو 

 نوناــك 11 خيراــتب )3-د( 194 مقر فورعملا اهرارق ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا

 ةرــقفلا يــف نلعيو ،مهيلع ضيوعتلاو نيئجاللا ةداعإب يضقي ،1948 ربمسيد /لوألا

 :يلي ام هنم )11(

 بوجو ررقت" :ديدج نم نيطسلف يف ةلاحلا يف ترظن دقو ةماعلا ةيعمجلا نأ 

 نأــب ،مهنارــيج عم مالس يف شيعلاو مهرايد ىلإ ةدوعلا يف نيبغارلا نيئجالل حامسلا

 نيذــلا تاــكلتمم نع تاضيوعت عفد بوجوو ،ايلمع نكمم تقو برقأ يف كلذ اولعفي
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 ئدابم ىضتقمب نيعتيو ،تاكلتمملا بيصي ررض وأ نادقف لك نع ةدوعلا مدع نوررقي

 ضيوعتلا ةلوئسملا تاطلسلا وأ تاموكحلا ىلع فاصنألا حورب المع و يلودلا نوناقلا

 ."هنع

 ،كلذــب ليئارسإ مازلإو اهتارارق ذيفنت نع ةدحتملا ممألا زجعو زايحنال ةجيتن 

 نيينيطسلفلا نيئجالل "اورنوألا" ةيلودلا ثوغلا ةلاكو تأشنأ )194( مقر رارقلا ةصاخو

 .1949 ماع

 قــح ىــلع دــكؤت تايصوتو تارارق رودص يلاوت اماع نوتس رادم ىلعو 

 مــقر رارقلا :تارارقلا هذه نمو ،مهتيضقل داع لح نع ثحبلا وأ ةدوعلاب نيينيطسلفلا

 نأ" رارــقلا يــف ءاــج دقو ،ةماعلا ةيعمجلا نع رداص ،)24 -ةرودلا( ب -2535

 ةــتباثلا مهقوقح راكنإ نع تأشن نيينيطسلفلا نيئجاللا ةلكشم نأب رقت ذإ ةماعلا ةيعمجلا

 قوقحل يملاعلا نالعإلاو ةدحتملا ممألا قاثيم يف ةررقملاو ،اهنع يلختلا نكمي ال يتلا

 ."نيطسلف بعشل ةتباثلا قوقحلا دكأتو دوعت ناسنإلا

 1970 )ربمسيد( لوألا نوناك 8 يف رداصلا )25 -ةرودلا( 2672 مقر رارقلا -

 ةــثاغإل ةدــحتملا مــمألا ةــلاكول ماعلا ضوفملل يونسلا ريرقتلا ةشقانم دعبف 

 )وــيلوي( زوــمت /1 نم ةرتفلا نع ،)اورنألا( ىندألا قرشلا يف نيينيطسلفلا نيئجاللا

 مــقر قباــسلا اــهرارق تركذتسا امدعبو ،1970 )وينوي( ناريزح /30 ىلإ 1969

 يــف يواــستلاب نيطــسلف بعشل فرتعت" اهنأب اددجم تدكأ )24 ةرودلا( ب -2535

 ،اروف ذختت نأ ليئارسإ ةموكح نم ىرخأ ةرم بلطتو ،ريصملا ريرقت قحبو ،قوقحلا

 "نيدرشملا ةداعإل ةلاعف تاوطخ ريخأتلا نم ديزم نودو
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 بعــشلل ةــتباثلا قوــقحلا نأــشب ،1974 ربمفوــن 22 خيراتب 3236 مقر رارقلا -

 نيينيطــسلفلا قح ديدج نم ةماعلا ةيعمجلا دكؤت :ةيناثلا هترقف يف نمضتو ،ينيطسلفلا

 بــلطتو ،اــهنم اوــعلتقاو اهنع اودرش يتلا مهتاكلتممو مهرايد ىلإ ةدوعلا يف تباثلا

 ،ينيطــسلفلا بعشلل ةتباثلا قوقحلا رارقلا نم ىلوألا ةرقفلا يف تدكأ نأ دعب ،مهتداعإب

 لخدــت نود رــصملا ريرقت يف قحلاو ،ةينطولا ةدايسلاو لالقتسالا يف قحلا اميسالو

 .يجراخ

 ةدوعلا قح ىلع تدكأ نمألا سلجم نع ةرداصلا اهيف امب تارارقلا تارشعو 

 ببــسبو ليئارــسإ ضفر ببسي ذيفنتلل اقيرط دجت مل تايصوتلاو تارارقلا هذه نأ الإ

 ليئارــسإ مزــلي رارق يأ دض نمألا سلجم يف ضقنلا قحل ةدحتملا تايالولا لامعتسا

 دوــعي ال نيــئجاللا ةدوعل يليئارسإلا ضفرلا نأب ضرألا ىلع عئاقولا دكؤتو .ذيفنتلاب

 مه نيينيطسلفلا نأب فارتعالا ضفر وه ببسلا لب ،ايفارغج مهباعيتسا ىلع ةردقلا مدعل

 اوــلاز ام ليئارسإ يف دوهيلا نم %80 نأب لوقت تاءاصحإلاف ،نيطسلفب قح باحصأ

 رمتــست اذكهو 48.125ماع اهدودجب ليئارسإ ةحاسم نم %20 ىدعتي ال اميف نوشيعي

 نمــض يئاــهنلا عــضولا اياضق نم ربتعت يهو مويلا ىتح ةحورطم نيئجاللا ةلكشم

 .1993 ولسوأ ةيقافتا عيقوت عم أدب يذلا ةيوستلا عورشم

 )6( مقر لودج

 ةينيطسلفلا تاميخملل يفارغجلا عيزوتلا حضوي

 ةمظنملا ريغ تاميخملا ددع ةمظنملا تاميخملا ددع ةقطنملا وأ ةرئادلا

 6 20 ةيبرغلا ةفضلا

 
 100ص ،2001 ،ةزغ ،قيثوتلاو تاساردلل يموقلا زكرملا ،فقاومو ةيضق :نوئجاللا ،يناروحلا هللا دبع 125
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 - 8 ةزغ عاطق

 - 10 ندرألا

 - 13 نانبل

 - 10 ايروس

 6 62 عومجملا

 

 )7( مقر لودج

 تاميخملا هذه ءاشنإ خيراتو ةيبرغلا ةفضلا يف تاميخملا ةحاسم روطت نيبي

 ميخملا
 ةــظفاحملا

 )عقوملا(
 ءاشنإلا خيرات

 )منود( ةحاسملا

 ءاشنإلا دنع

 ةحاــــسملا

 ةيلاحلا

 198 98 1966 سدقلا طافعش

 360 92 1948 هللا مار يرعمألا

 145 160 1949 هللا مار رامع ريد

 240 240 1949 هللا مار نوزلجلا

 353 258 1949 محل تيب ايدنلق

 340 258 1949 محل تيب ةشيهدلا
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 115 60 1948 محل تيب ةدئاع

 135 24 1949 محل تيب )ةزعلا( نيربج تيب

 689 1689 1948 احيرأ ربج ةبقع

 708 708 1948 احيرأ ناطلسلا نيع

 دوجو ال( ةمعيونلا

 )هل
 276 270 1948 سدقلا

 460 167 1950 سلبان ةطالب

 162 163 1950 سلبان ركسع

 28 28 1950 سلبان ءاملا تيب نيع

 230 266 1952 مركلوط سمشلا رون

 194 225 1949 نينج ةعرافلا

 465 165 1950 مركلوط مركلوط

 473 372 1953 نينج نينج

 283 108 1950 ليلخلا راوفلا

 238 258 1949 ليلخلا فورعلا

 6029 5541 عومجملا
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 )8( مقر لودج

 تاميخملا هذه ءاشنإ خيراتو ةزغ عاطق يف تاميخملا ةحاسم روطت نيبي

 ميخملا
 ةــــقطنملا

 )عقوملا(
 ءاشنإلا خيرات

 )مــنود( ةحاسملا

 ءاشنإلا دنع

 ةحاــــسملا

 ةيلاحلا

 747 519 1949 ةزغ ئطاشلا

 1448 1403 1948 ايلابج ايلابج

 589 559 1948 تاريصنلا تاريصنلا

 478 528 1949 تاريصنلا جيربلا

 546 549 1949 سنويناخ سنويناخ

 132 156 - حلبلا ريد حلبلا ريد

 548 599 1949 حلبلا ريد يزاغملا

 1364 - 1949 حفر حفر

 5870 عومجملا

 

 )9( مقر لودج

 تاميخملا هذه ءاشنإ خيراتو ندرألا يف تاميخملا ةحاسم روطت نيبي
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  )منود( ةنهارلا ةحاسملا ءاشنإلا خيرات )عقوملا( ةقطنملا ميخملا

 367 1952 نامع نيسحلا

 488 1955 نامع تادحولا

 130 1968 نامع ةيبلاطلا

 180 1949 ءاقرزلا ءاقرزلا

 917 1968 نامع )نيطح( اكرام

 244 1951 دبرإ دبرإ

 774 1968 دبرإ نصحلا

 750 1968 شرج ةزغ

 500 1967 شرج فوس

 1400 1968 ةعقبلا ةعقبلا

 5750 عومجملا

 

 )10( مقر لودج

 تاميخملا هذه ءاشنإ خيراتو نانبل يف تاميخملا ةحاسم روطت نيبي

 تاظحالم ةــنهارلا ةحاــسملا ءاشنإلا خيرات ةـــــقطنملا ميخملا
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  )منود( )عقوملا(

  39.6 1949 توريب اليتاشو اربص

  104 1948 توريب ةنجاربلا جرب

  56.65 1949 توريب رتعزلا لت

  5.4 1952 توريب سايلارام

  83.6 1956 توريب ةيبض

  420 1948 اديص ةولحلا نيع

  54 1948 اديص ةيم ةيملا

  103.5 1956 اديص ةيطبنلا

  267.2 1948 روص ةيديشرلا

  80 1949 روص صبلا

  13.6 1955 روص يلامشلا جربلا

  198.13 1949 سلبارط درابلا رهن

  200 1955/1956 سلبارط يوادبلا

  34.44 1949 عاقبلا )لفيو( ليلجلا

  1669.12 عومجملا
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 يــتلا برحلا يف ايفارغميدلا ةيمهأ ىلإ ةراشإلا بجي يلاوملا ثحبملا ىلإ لاقتنالا لبق

 نيطسلف نأ معز ىلع تماق ةينويهصلا ةكرحلاف ،ليئارسإ دض نوينيطسلفلا اهوضوخي

 دــجوي ال هنأب ةنياهصلا ةداق معزو ،ضرأ الب بعشل ىطعت نأ بجيو بعش الب ضرأ

 براــقي ثيح معازملا هذه فسني يفارغميدلا عقاولاو ،ينيطسلفلا بعشلا ىمسي بعش

 ىــلإ نييليئارسإلا عفد امم ،دوهيلا ددع ةيخيراتلا نيطسلف دودح لخاد نيينيطسلفلا ددع

 ددع قوفيس 2012 ماع لولح عم هنأ تاعقوتلا ريشتو ،يفارغميدلا رطخلا نع ثيدحلا

 .ةيربعلا ةلودلل ةيدوهيلا ةيوهلا ددهي اذهو ،دوهيلا ددع نيينيطسلفلا

 ةــمكحب هفيظوت مت ام اذإ ةوق ردصم لكشي نأ هنكمي نيينيطسلفلا ددع ديازت نإف هيلعو

 بــلطتي اذــهو ،ةيعونلاب يأ فيكلاب هدفرو هميعطت بجيو يفكي ال هدحو مكلاف ،ءاكذو

 ام اذهو ،ةفاقثلاو ميلعتلاو ةحصلا تالاجم يف ناكسلا ةيعون نيسحتل فثكملا لاغتشالا

 .يلاتلا ثحبملا يف هيلإ قرطتنس

 

 يناثلا ثحبملا

 جاوزلاو ةرسألا

 

 :جاوزلاو ةرسألل ماع فيرعت :لوألا بلطملا

 :اهلاكشأو اهروطتو ةرسألا فيرعت :الوأ
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 اــهيف شاعو تدجو ةيعامتجا ةسسؤم لوأو ةيعامتجا ةيلخ رغصأ يه ةرسألا 

 اولكــش دارــفألا نم ةعومجمف ،وطسرأ لاق امك عمتجملا لصأ ةرسألا دعتو ،ناسنإلا

 داحتاو ةليبقلا تلكش رئاشعلا نم ةعومجمو ةريشعلا تلكش رسألا نم ةعومجمو ةرسألا

– ةــيلوألا تاليكشتلا تزواجت ةمدقتملا تاعمتجملا تناك نإو ،ةنيدملا لكش لئابق ةدع

 عــسوألا راــطإلا وه يلومشلا عمتجملاو ةلودلا تحبصأو -ةليبقلاو ةريشعلاو ةرسألا

 اــم ةــيبرعلا ةلاحلا يف هنا الإ ،سانلا نيب تالعافتلا يفو ءامتنالا ديدحت يف سيئرلاو

 رثكأ ذوفنلا نم سرامت تالاحلا ضعب يفو ةلودلا عم شياعتت ةيديلقتلا تاليكشتلا تلاز

 تززعت املك ةيئامحلا اهتردق تلءاضتو ةلودلا تفعض املك هنأ مولعملا نمو ،ةلودلا نم

 – تالاحلا هذه لثم ةيبرعلا تاعمتجملا ضعب تدهشو ،ةفئاطلاو ةليبقلاو ةرسألا ةناكم

 .قارعلاو نيطسلفو لاموصلاو نميلاو نانبل

 ةيعامتجا بابسأ اهتزرفأ ةيعامتجا ةسسؤم يه ةرسألا نأب لوقلا نكمي هيلعو 

 طباورــلا هذــه نوكت مالسإلا يفو ،ةيقالخأو ةيقوقح طباورب ضعبب اهؤاضعأ طبتريو

 افلس ةددحم طورشل عضخي ةملسملا ةرسألا يف جاوزلا ماظنو ةديقعلا نم دمتست ةسدقم

 .ةديقعلا يف

 ءزــجلا يضقي ناسنإلا نأ ثيحو ،رسأ نمض نوشيعي دارفألا لك نأ ثيحو 

 لازــت امو ةرسألا تبعل دقف ،ةرسألا بر ةطلسل عضخيو ةرسأ لخاد هتايح نم ربكألا

 اصوصخو ،عمتجملا ةفاقثو ةيوه ىلع ظافحلا يفو ةيعامتجالا ةئشنتلا يف ايزكرم ارود

 نم اهتفيظوو ةرسألا لكش نيب ام ةيوق ةيلدج ةقالع ظحالن انهو ،ثلاثلا ملاعلا لود يف

 جتــني يديلقتلا عمتجملاف ،رخآ بناج نم اهب رمي يتلا فورظلاو عمتجملا ةفاقثو بناج

 .ةيوون ةرسأ جتني يثادحلا عمتجملاو ةدتمم ةيوبأ ةرسأ
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 تاــعمتجملا يف تاجوزلا وأ– ةجوزلاو جوزلا نم ماع لكشب ةرسألا نوكتت 

 ةــلاح يه ةيلاحلا ةرسألا نأب لوقلا ىلإ عامتجالا ءاملع بهذيو ،ءانبألاو -ةيمالسإلا

 .ةرضاحلا ةرسألا عم ةقباطتم نكت مل يتلاو ةميدقلا ةرسألا نع ةروطتم

 :ةرسألا لصأ .1

 نأــب قــفتت ةيوامسلا تانايدلا تناك اذإف ،ةرسألا ةأشن ةلاسم ضومغلا فنتكي

 عامتجا عفاودو ةرسألا ةأشن لوح اوفلتخا ءاملعلا نأ الإ ،ءاوحو مدأ ءانبأ مه رشبلا

 Westar Mark كرام رتسيو ىريف .ةيادب هيلع تناك يذلا لكشلا لوحو اهدارفأ

 ةدــحاو ةأرــما عــم شيــعي نأ ىلع هتزيرغو هترطفب داتعا يئادبلا ناسنإلا نأب

 جنالوك يد ليتسوف امأ .دالوألا ةيبرت يف ناكرتشيو سنجلا تاقالع اعم ناسرامي

 اــمأ ،دحاو لجرل نومتني اهدارفأ لك ةريبك ةريشع تناك ةميدقلا ةرسألا نأب ىريف

 عوضوملا لوح هتسارد يف لوقي ثيح ،ةينيد بابسأل هعجريف ةرسألا نوكت بابسأ

 ةــيوبألا ةطلــسلاو جاوزلا ماقأو ةينامورلاو ةيقيرغإلا ةرسألا نَّوك اميدق انيد نإ"

 مياــكرود عامتجالا ملاع امأ "ثرإلا قحو ةيكلملا قح سدقو ةبارقلا تاجرد ددحو

 يــعيبط عــمجت درجم تسيل هل ةبسنلاب ةرسألاف مدلا طباورو ةرسألا نيب زيم دقف

 ،ةــييدثلا تاــناويحلا دــنع اضيأ هدجن عمجتلا اذهف دالوأ نم نابجني امو نيوبألل

 ،تاــبجاوو اــقوقح بتري الو ةيعامتجا ةسسؤم قلخي ال هدحول يعيبطلا عمجتلاف

 طبترــيو ةــيعامتجا بابسأ اهتزرفأ ةيعامتجا ةسسؤم يه هدنع ةرسألاف يلاتلابو

 ةرــسألا ةبيكرت نم ءزج مدلا طباورو ،ةيقالخأو ةيقوقح طباورب ضعبب اهؤاضعأ

 يعرــشلا ريغ نبالاف ،ةرسألا نود امئاد ةدوجوم اهنأل ةرسأ نوكت ال اهدحول هنكل

  126.هيبأ هب فرتعي مل ام ةرسألا نم اءزج نوكي ال هنكلو هيبأب مد ةطبار هطبرت

 :ةرسألا روطت لحارم .2
 

 92ص ،1998،طابرلا ،لامشلا ةعبطم ،ةيعامتجالا عئاقولاو تاسسؤملا خيرات ،شاربأ ميهاربإ 126
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 ذــخأت نأ لبق لحارم ةدعب ترم ةرسألا نأب لوقلا ىلإ عامتجالا ءاملع بهذي

 :يهو يلاحلا اهلكش

 Promiscuity :ةيسنجلا ةيعاشملا ةلحرم .أ

 يف ءيش لك يف ةيعاشملا دوست تناك ثيح يرشبلا عمجتلا لاكشأ لوأ يهو

 مــل ثــيح عيمجلل كلم ءيش لكف .لافطألاو ءاسنلا يفو ديصلا يفو جتنت امو ضرألا

 ةــباثمب هسفنل اهصيصختو ةأرماب لجر درفت ناك لب ،ةصاخلا ةيكلملا ىمسي ءيش نكي

 وأ اــجاوز ىمــسي ءيــش كانه نكي مل ةلحرملا هذه يفو ريغلا قوقح ىلع ءادتعالا

 ةــليبقلا وأ ةريشعلل بسنيو همأ فنك يفب شيعيف ابأ هل فرعي نبالا نكي ملو ،تامرحم

 .اهلمكأب

 يــف نيفوخأب يرسيوسلا ملاعلا ،ةلحرملا هذه دوجوب نيلئاقلا ءاملعلا مهأ نمو

 يئادــبلا جاوزــلا( هــباتك يف نانيل كام يدنلتكسالا ملاعلاو )1861 مألا قوقح( هباتك

 .)1877 ميدقلا عمتجملا( هباتك يف ناجروم سيول يكيرمألا ملاعلاو )1865

 Matriarchate ةيمومألا ةرسألا ةلحرم .ب

 ةيعاــشملا ةــلحرم دوــجوب نولئاقلا مه ةرسألا هذه دوجوب نيلئاقلا مهأ نمو

 نــع تقثبنا ةيمومألا ةرسألا نأب نوري ءالؤهف ،مياكرودو سواه بوه اضيأ ةيسنجلا

 نــم عونلا اذه فرعو ،همأب قحتلا دقف ابأ هل فرعي نكي مل نبالا نأ ثيحف ،ةيعاشملا

 ال يــتلا ةطيسبلا ةعارزلا داصتقا ىلع ةدمتعملا ةرضحتملا ريغ تاعمتجملا يف ةرسألا

 رودــلا فرــعت تاعمتجملا نكت مل ثيح فلختلا ةلحرم يفو ،لاجرلا دعاوسل جاتحت

 .باجنإلا ةيلمع يف لجرلل يجولويسفلا
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 شيــعيو دلولا اهب قحتلي ،ةبارقلا روحم يه مألا نوكت ةيمومألا ةرسألا يفو

 وأ فطاوع يأ وأ ةبارقلا طباور نم ةطبار ةيأ هب طبترت الو هيبأب هتلص عطقنتو اهعم

 .هيبأ مطوط ال همأ مطوط عبتي نبالا ناك ةيمطوطلا لئابقلا يفو ،رعاشم

 Patriarchy ةيوبألا ةرسألا ةلحرم .ج

 هدــحو بألا ىــلع ةبارقلا دمتعت هيفو ،ةرسألا مايق ساسأ يوبألا ماظنلا دعيو

 دارفأ عضخيو روكذلا ةهج نم مدلا ةلص ىلع ةدحاولا ةرسألا دارفأ نيب ةطبارلا موقتو

 هترــسأ دارــفأ ىــلع قلطملا ديسلا وه بألاف ،كرتشملا دجلا وأ بألا ةطلسل ةرسألا

 يوــبألا ماــظنلا يفو ،ةأرملا ةناكم عجارت باسح ىلع كلذ لكو ،اهيف يهانلا رمألاو

 ناــك( هــيبأ مطوطل نبالا يمتني ةيمطوطلا لئابقلا يفو ،هيبأ ةرسأبو هيبأب نبالا قحتلي

 ملــست لجرلا نأل ،ثانإلا سنجل ةميظعلا ةيخيراتلا ةميزهلا ةمومألا قح ىلع ءاضقلا

 ةوهــشل ةدــبع ،ةناهتسم ،ةناكملا ةطحنم ةأرملا تحبصأو ،تيبلا يف ىتح رومألا ةفد

 127)دالوألا جاتنإل ةادأ درجم ،لجرلا

 عــم لخادــتت ةرسألا تناك ةيادبف ،لحارم ةدعب اهرودب ةيوبألا ةرسألا ترم 

 ةرــسألا ىــلإ مــث ةدتمملا ةرسألا ىلإ تلوحت مث اهسفن ةريشعلا يه تناك لب ةريشعلا

 يــف اــصوصخو رــسألا نــم طامنألا هذه شياعتت مويلا ىتحو ،ةيوونلا وأ ةيجاوزلا

 .ةيديلقتلا تاعمتجملا

 :ةيخيراتلا هلاكشأو جاوزلا فيرعت :ايناث

 :جاوزلا فيرعت .1

 
 103 :ص ،هسفن عجرملا 127
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 بتري هنكلو ةيجولويبلا ةيسنجلا تابغرلا عبشي ةيرشبلا تاقالعلل ماظن جاوزلا

 لــثم جوز نم مسا جاوزلاف ةغللا ثيح نمو ةقالعلا يفرط ىلع تابجاوو اقوقح

 يــفو ،ضعبــب اهــضعب نرق يأ اجاوزو اجيوزت ءايشألا جوز :لاقي ،امالس ملس

 ثيحب ،اعرش هل لحت ةأرما ىلع لجرلا دقع ينعي جاوزلا نإف يعرشلا حالطصالا

 هــجولا ىــلع ةأرملاــب لــجرلا عاتمتسا كلمو ،لجرلاب ةأرملا عاتمتسا لح ديفي

 128 .عورشملا

 رخآ ىلإ عمتجم نم فلتخي ناك نكلو جاوزلا ةميدقلا بوعشلا لك تفرع دقو

 ،هــل طباوض عضوو هميظنتب تماقو جاوزلاب ةثالثلا ةيوامسلا تانايدلا تمتها امك

 نأ هــتايآ نمو( جاوزلا ىلع دكؤت يتلا تايآلا نم ريثك ميركلا نآرقلا يف ءاج دقو

 كــلذ يف نإ ،ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو ،اهيلإ اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ

 بابــشلا بطاخ ثيح جاوزلا ىلع لوسرلا ثح اضيأ .129 )نوركفتي موقل تايآل

 .)جوزتيلف ةئابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي( الئاق

 :جاوزلا لاكشأ .2

 جاوزــلا لكــش ىلع رقتست نأ لبق جاوزلا نم ةددعتم الاكشأ ةيرشبلا تفرع

 :نيتيلاــتلا نيــتئفلا ىدحإ ىلإ يمتنت جاوزلا عاونأ لك تناك ماع لكشيو ،يلاحلا

 ىــلع ارــبجم ناك لجرلا نأ ىنعمب Exogamy يبارتغالا وأ يجراخلا جاوزلا

 لداــبتت اــمك تاجوزلا لدابتت لئابقلا تناك ام ابلاغو ،هتريشع جراخ نم جاوزلا

 ىــلع اربجم لجرلا ناك ثيح Endogamy ءاوضألا وأ يلخادلا جاوزلاو ،علسلا

  .هتريشع لخاد نم جاوزلا

 
 68ص ،1983 ،نامع ،1ج ،مالسإلا يف ةرسألا ماظن ،ةلقع دمحم 128
 21 :مورلا ةروس 129
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 ضــعب تلاز امف يجراخلا جاوزلا مويلا سرامت تاعمتجملا ةيبلاغ تناك نإو

 رجغلا تاعامجو نيطسلف يف ةيرموسلا ةفئاطلاك يلخادلا جاوزلا سرامت تاعامجلا

 .ةظفاحملا تالئاعلا ضعبو

 130:ةميدقلا جاوزلا عاونأ .3

 ةكراشملا جاوز -
 يبسلا جاوز -

 راغشلا جاوز -

 ءارشلا جاوز -

 ةمدخلا وأ ةرجاؤملا جاوز -

 .يضيوعتلا جاوزلا وأ ةثارولا جاوز -

 عاضبتسالا جاوز -

 حبشلا جاوز وأ يليختلا جاوز -

 .ةعتملا جاوز وأ تقؤملا جاوزلا -

 .سدقملا وأ ينيدلا ءاغبلا جاوز -

 ةدماضملا جاوز -

 .ةنداخملا جاوز -

 

 :نيطسلف يف جاوزلاو ةرسألا نع ةيئاصحإ تارشؤم :يناثلا بلطملا

 :تامسلاو صئاصخلا :الوأ

 ةكرتشملا صئاصخلا نم ريثك يف ةيبرعلا ةلئاعلا عم ةينيطسلفلا ةلئاعلا كراشتت 

 فــصوت ةــيبرعلا 131)ةلئاعلا( ةرسألاف ،خيراتلاو ءامتنالاو ةفاقثلا ةدحو نم ةدمتسملا

 
 105ص :قباس عجرم ،ةيعامتجالا عئاقولاو تاسسؤملا خيرات ،شاربأ ميهاربإ :رظنا ،ليصافتلا نم ديزمل 130
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 اــهيف جاوزلا ماظنو Patriarchal ةيوبأو Extended ةدتمم اهنأب ةغلابملا نم ءيشب

 ةرــسألا نأب ىري تاكرب ميلح نأ الإ ،Endogamy يلخاد جاوز يأ براقألا نيب وه

 موقتو ةيجاتنإلاو ةيداصتقالا تاطاشنلل ازكرمو ةاون لكشت ةيجاتنإ ةيعامتجا يه ةيبرعلا

 بر دــيب ةطلــسلا زكرمت ىنعمب ةيوبأ يهو ،ةلدابتملا ةدوملاو مازتلالاو نواعتلا ىلع

 132ةدتممو ةيمره يهو ،بألل نوكي بسنلاو ةرسألا

 دــصر نم عنمي ال ،ةينيطسلفلاو ةيبرعلا ةرسألا نيب ام ةكرتشم مساوق دوجو 

 يــتلا ةيسايسلا فورظلا نم ةعبان صئاصخ يهو ،ةينيطسلفلا ةرسألا زيمت صئاصخ

 .لازي امو ينيطسلفلا عمتجملا اهب رم

 ةرــجهلاو لالتحالاــف ،ةرسألا ىلع ريبك لكشب ةيسايسلا تاروطتلا تسكعنا

 رودــلا ثــيح نــم ءاوــس ةرسألا ىلع اهلقثب تقلأ رومأ اهلك ،ةضافتنالا مث ةبرغلاو

 ةرسألل يداصتقالا عضولا ىلع رثأ لالتحالاف ،طبارتلاو كسامتلا ثيح نم وأ ةفيظولاو

 دارــفأ عمجي يذلا لاجملاو ةيوبألا ةطلسلا زمر تناك يتلا ضرألا رسألا تدقف ثيح

 يبلــسلا رودــلا ىــلإ ةفاــضإلاب ،ةدتمم ةرسأ ةينيطسلفلا ةرسألاف انلق امك هنأل ةلئاعلا

 تاــقالعلا نــم تفعــضأو ةرسألا تتش دقف ةرجهلا امأ ،تاداعلاو ميقلا ىلع لالتحالل

 تلعج ىرخأ تاعمتجم لخاد ارهق اهعرزو اهضرأ نم ةرسألا عالتقا نأ امك ،ةلئاعلا

 ةــبرغلاو .يعيبطلا اهرودب اهمايقو اهلعافتل قيعم يعامتجا طيحم نمض شيعت ةرسألا

 .يعيبطلا اهرودب اهمايق كبريو بارتغالا نم ةلاح نوشيعي ةرسألا دارفأ لعجت

 
 نيـب ازـيمي عاـمتجالا ءاملع ضعب نأ الإ ،ىنعملا سفنب انايحأ المعتسيو ةلئاعلا ظفل عم ةرسأ ظفل لخادتي 131
 مهتاـجوزو ءانبألا لمشت يتلا يأ ةدتمملا ةرسألا يهف ةلئاعلا امأ ،ءانبألاو ةجوزلاو جوزلا يه ةرسألاف ،نيتملكلا
 .براقأ نم ةرسألا برب قحتلي وأ يمتني نم لكو مهئانبأو

 175 :ص ،1985 ،توريب ،ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم ،رصاعملا يبرعلا عمتجملا ،تاكرب ميلح 132
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 هرــبتعت اــم ينيطسلفلا عمتجملا دهش ةيسايسلا تاريغتملاو ثادحألا مضخ يف

 تاــسسؤملا رود باسح ىلع ةريبكلا تالئاعلا رود ءايحإ يهو ةيعامتجا ةدر وأ ةسكن

 عمتجملا نع ةيسايسلا ةطلسلاو ةلودلا بايغ نإف قباس ثحبم يف انرشأ امكو ،نوناقلاو

 باــيغ نــع جتانلا غارفلا ئلمل ةليبقلاو ةرسألا رود ةيوقتل نيينيطسلفلا عفد ينيطسلفلا

 ىــلع تماق يضاملا نرقلا تاينيرشع ةيادب تلكشت يتلا ةينيطسلفلا بازحألاف ،ةلودلا

 ةليبقلاو ةيلئاعلا تاقالعلل ءايحإ ةيلمع يرجت ةطلسلا فعض ةجيتن مويلاو ،يلئاع ساسأ

 نــم يــتلا ماــهملا نم ريثكب مويلا ةينيطسلفلا ةرسألا موقتو ،ةطلسلا نم مدعب انايحأو

 .يداصتقالاو يئامحلا بناجلا يف اصوصخو ةلودلا اهب موقت نأ ضرتفملا

 يــنمأ تالــفناو ةطلسلا يف فعض نم اهبحاص امو ةريخألا تاونسلا لالخ

 ةــهج نــم ةرــيبكلاو ةذفانلا تالئاعلا ضعب نيب ام حلاصملا ءاقتلا وأ فلاحتلا ززعت

 تالئاعلا ضعب تتاب ثيحب ىرخأ ةهج نم ةيركسعلا تالاحلاو ةيسايسلا ىوقلا ضعبو

 لــب ،سانلا نيب كرتشم وه امب مزتلت الو نوناقل عضخت ال ةزغ عاطق يف اصوصخو

 عــطقب موقتو ،اهب ةصاخ بيردت تاركسعمو تايشيليم لكشت نأل اهضعبب رمألا لصو

 نــم اــهل ةيامح تالئاعلا اذه تدجوو ،اهب ةصاخ نوجس يف سانلا لاقتعاو قرطلا

 ةحلــصملا ىلع ابلاغ سسؤت ال حلاصم لدابت ةيلمع متت ثيح مكحلا يف زومرو ةزهجأ

 لالتحالا ةقرطم نيب اوعقو يذلا سانلا نيب اريبك ءايتسا راثأ يذلا رمألا وهو ،ةينطولا

  .تالئاعلا زازتبا نادنسو

 ضعب تحبصأف ،تالئاعلل ةديدجلا ةفيظولا عقاوب ارقٌأ ةطلسلاو عمتجملا نأكو

 ءاــنبأ نــم مهنأل لب صصختلاو ةءافكلا رابتعا ىلع دارفألل دنست ال ماهملاو بسانملا

 ةوــق باــيغ لظ يف مهتالئاع ةوقب رومألا رييست مهنكمي ءالؤه نأل ،ةريبكلا تالئاعلا

 تالئاعلا ةناكم زيزعت– ةديدجلا ةيلئاعلا نأ ىلإ ةراشإلا بجي قايسلا اذه يفو .نوناقلا

 مــكحت تناك يتلا تاداعلاو ميقلا سفن ىلع ابلاغ موقت ال -اهريغ نع اهزيمتو ةريبكلا
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 اهيلع تناك يتلا ةليبنلا ميقلا تدقف ةيخيراتلا تالئاعلا ضعبف ،ايخيرات ةريبكلا تالئاعلا

 راودأ وأ ةقارع نم سيل اهتوقو اهذوفن تدمتسا ،ةمعن ةثدحتسم ىرخأ تالئاعو ،اقباس

 ةيــسايس فورــظ لالغتــساو زاهتنا نم لب ،اهمرتحيو عمتجملا اهب فرتعي ةيعامتجا

 .عمتجملا يف اهروضح ضرف يلاتلابو ،حالسلاو لاملا كالتما نم اهتنكم

 نــم ةــبيرق تامــسب مستت نطولا لخاد ةينيطسلفلا ةرسألاف كلذ نم مغرلابو

 :الثم ةيبرعلا ةرسألا تامس

 جوزــلا يأ ،لايجأ ةثالث نم نوكتت يتلا يهو ،ةدتمملا ةرسألا طمن رارمتسا .1
 بسن يف ةدتمم يهو ،براقألا نم ددع انايحأو ءانبألا ءانبأو ءانبألاو ةجوزلاو
 عم ،تائملا وأ تارشعلل ةدتمملا ةرسألا دارفأ ددع لصي دقو ،مألا سيلو بألا
 ةرــسألا روضح ديازت دهشي ينيطسلفلا عمتجملا أدب ةريخألا تاونسلا يفو هنأ
 .ةبرغلا يينيطسلف دنعو ةفقثملا حئارشلا دنع اصوصخو ةيوونلا

 لــتقلا ،ةينيدلا تابسانملا ءايحإك ،ديلاقتلاو تاداعلاب كسمتت ةظفاحم ةرسأ اهنإ .2
 .ةرسألا بر ةطلس ةوقو ،تاجوزلا ددعت ،يلخادلا جاوزلا ،فرشلا نع اعافد

 دــجي داــقتعا وــهو ،عــمتجملا يف ةناكمو يهابتلاو ةرسألا دارفأ ددع ةرثك .3
 دجي داقتعا وهو ،عمتجملا يف ةناكمو ةبيه تاذ تناك املك ةرسألا يف ةيقادصم
 ةــيماح يــه ةرسألا حبصت ثيح ،ةيسايسلا ةطلسلا فعض لظ يف ةيقادصم
 .اهحلاصم نع ةعفادملاو اهدارفأ ىمح

 رسألا دنع تفخت تأدب ةعزنلا هذه نأ نم مرغلاب ،ثانإلا ىلع روكذلا ليضفت .4
 لضفت فيرلا يف اصوصخو ةيديلقتلا ةرسألا نأ الإ ،ايعامتجا ةيقارلاو ةفقثملا
 دــنع اــهليعيو ةرسألا مسا لمحي ركذلا نوكل ،ىثنأ ال اركذ دولوملا نوكي نأ
 ءبــعك نهل رظني يتاوللا ثانإلا سكع اهل ةيامحو ةوق ردصم لكشيو ربكلا
 .فرشلل لمتحم ديدهتو ،ةرسألا ىلع

 :نيطسلف يف دئاسلا وه يعرشلا جاوزلا :ايناث
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 ،اــبلاغ ةركبم نس يف متي جاوزلا نإف عمتجملل ظفاحملاو ينيدلا عباطلل ارظن 

 فرــعي الو ،رــهمو دوهــشو دقع قيرط نع يأ يعرشلا جاوزلا وه جاوزلا عونو

 الإ رايــسملا جاوزــلا وأ ةــعتملا جاوزــك ىرخألا جاوزلا لاكشأ ينيطسلفلا عمتجملا

 دوــقعلا لالخ نم قالطلا وأ جاوزلا تالاح ددع ىلع لدتسي يلاتلابو ،ةردان تالاحك

 تاــمولعملا زــكرم يــف نوثحاب اهيلإ لصوت يتلا تانايبلا رهظتو ،ايمسر قثوت يتلا

 ةــيبرغلا ةفــضلا يــف ةلجسملا جاوزلا دوقع يف رمتسم ديازت ىلإ ينيطسلفلا ينطولا

 1998 ماــعلا 24400 لــباقم 1999 ماــعلا ادقع 24874 تغلب ثيح ،ةزغ عاطقو

 دوــقع تــغلبو ،1996 ماــعلا ادقع 20736 تغلب امك ،1997 ماعلا ادقع 23492و

 186 هرادقم ضافخنابو ،1999 ماعلا ادقع 16099 ةيبرغلا ةفضلا يف ةلجسملا جاوزلا

 1999 ماــعلا ادقع 1997 ماعلا نع ادقع 216 هرادقم عافترابو 1998 ماعلا نع ادقع

 ماــعلا نــع ادقع 1166 اهرادقم ةدايزبو ،1998 ماعلا نع ادقع 660 اهاردقم ةدايزب

1667. 

 تزــيمت ثــيح يــفيرلا عمتجملا يف 133ماخلا جاوزلا تالدعم ىلعأ تلجسو 

 محل تيب ةظفاحم يف تالدعم ىندأ تلجس تناك اميف تالدعملا ىلعأب سابوطو تيفلس

 تالدــعملا ىــلعأ سنويناخ ةظفاحم تلجس ةزغ عاطق يفو ،1999 ماعلا لالخ كلذو

 تــغلب ثيح )1999 -1996( ماوعألل ةيبرغلا ةفضلا يف جاوزلا دوقع نم ةظفاحمو

 دوــقع نم ددع لقأ احيرأ ةظفاحم تلجس امنيب ،1999 ماعلا دقع 3445 جاوزلا دوقع

 ماــعلا ادــقع 241 ةلجــسملا دوقعلا ددع غلب ثيح )1999 -1996( ماوعألل جاوزلا

1999. 
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 جاوزــلا دوــقع نــم ددع ىلعأ ةزغ ةظفاحم تلجس دقف ،ةزغ عاطق يف امأ 

 ماــعلا ادــقع 3055 ةلجــسملا دوقعلا ددع غلب تغلب ثيح )1999 -1996( ماوعألل

 )1999 -1996( ماوــعألل دوــقعلا نم ددع لٌأ حفر ةظفاحم تلجس نيح يف ،1999

 نم تاظفاحملا ربكأ امه ةزغو يتظفاحم نأ ملعلا عم ،1999 ماعلا ادقع 1069 تغلبف

 اــحيرأ يتظفاــحم نأو يلاوتلا ىلع ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف ناكسلا ددع ثيح

 ىــلع ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف ناكسلا ددع ثيح نم تاظفاحملا لقأ امه حفرو

 .يلاوتلا

 :ةيضاملا ةعبرألا ماوعألا لالخ ركبملا جاوزلا ةرهاظ راشتنا رارمتسا :اثلاث

 اــعمتجم لاز اــم ةزغو ةفضلا يف اصوصخو ينيطسلفلا عمتجملا نأ ثيحو 

 نارقلا دعق دنع طيسولا مرعلا غلبف راشتنالاب ركبملا جاوزلا ةرهاظ ترمتسا دقف اظفاحم

 نيطــسلف جراخ امأ ،اماع 18.8 ثانإللو ،اماع 24.1 روكذللو 1999 ماعلا ةرم لوأل

 جاوزــلا ةرهاظ عجارتت ثيح اهيف نوشيعي يتلا نادلبلا فورظب نوينيطسلفلا رثأت دقف

 يــتلا رسألا نأ ظحالن انهو ،ةدئاسلا ةفاقثلا ببسبو ةيداصتقالا فورظلا ببسب ركبملا

 جيوزــت نولــضفي نطولا لوخدب مهل حمسيو نطولا لخاد اهروذجب ةلص ىلع نوكت

 .ربك ىلع مهءانبأ نوجوزيف لخادلا عم مهرصاوأ تعطقنا نم امأ ،اركبم مهءانبأ

 دــعب اوغلبي ملو 1999 ماعلا مهنارق اودقع نيذلا ةبسن تغلب ةزغو ةفضلا يفف 

 ،1999 ماــعلا مهنارــق ندقع يتاوللا ثانإلا لمجم نم %58.5 معلا نم نيرشعلا نس

 قورــف دــجوت الو هسفن ماعلا يف مهنارق اودقع نيذلا روكذلا لمجم نم %9.5 لباقم

 يف ازورب رثكأ ةرهاظلا هذه ودبتو )1999 -1996( ماوعألا نيب ةبسنلا هذه يف ةريبك

 نهغولب لبق نهنارق ندقع يتاوللا ةبسن تغلب ثيح ،ةيبرغلا ةفضلا يف اهنم ةزغ عاطق
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 ةــيبرغلا ةفــضلا يــف لباقم %60.9 ةزغ عاطق يف 1999 ماعلا رمعلا نم نيرشعلا

67.9%. 

 ةفضلا تاظفاحم يف )لاونملا رمعلا( اراركت رثكألا جاوزلا رمع نأ تانايبلا ترهظأو

 اذــه غــلب ثيح ،تيفلس ةقطنمو نينج ةظفاحم ءانثتساب ،ثانإلل ةنس 18 وه ةيبرغلا

 وــه ةزغ عاطقل يف اراركت رثكألا رمعلا ناكو ،1999 ماعلا طقف ةنس 15 امهيف رمعلا

 ةظفاحم يف ةنس 18و ،ةزغ لامشو ةزغ يتظفاحم يف ةنس 16 نيب حوارتو ،ةنس 17

 24( 1999 ماعلا ةنس 22 ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف روكذلل رمعلا اذه غلبو .حفر

 .)ةزغ عاطق يف ةنس 22و ةيبرغلا ةفضلا يف ةنس

 ةبــسن تــغلب دــقف ،انس هرغصت ةجوز نم جاوزلا ىلإ جوزلا أجلي ام ابلاغو 

 جوزــلا ناكو ،ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف 1999 ماعلا لالخ مهنارق اودقع نيذللا

 يف تلجس يتلا جاوزلا دوقع لمجم نم %15.8 ،رثكأف تاونس رشعب ةجوزلا نم ربكأ

  1999.134 ماعلا ةيعرشلا مكاحملا

 

 :تاجوزلا ددعت ةرهاظ :اعبار

 عمتجملا يف تاجوزلا ددعت ةرهاظ رشتنت ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاعمتجملاب ةوسأ 

 لقألا ىلع ةجوز مهيدل نيذلا ةنس 30 نود مهرمع روكذلا ةبسن تغلب ثيح ينيطسلفلا

 نــع يــملعلا مهليــصحت لقي نمم مه ،1999 ماعلا لالخ مهنارق اودعقو ةمصعلا يف

 ماــعلا مهنارق اودقعو ةمصعلا يف ةجوز مهيدل نيذلا لمجم نم %60 مهتبسنف ةيوناثلا

 
 ،2000 تاءاـصحإلل يزـكرملا زاهجلا ،ينيطسلفلا ينطولا تامولعملا زكرم ،تامالعتسالل ةماعلا ةئيهلا 134
 29ص
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 ،طــسوتملا مولبدــلل %6و ،يوناــث يملعلا مهليصحت نمل %23 ةبسنلا امنيب ،1999

 .رثكأف يعماج لهؤم مهيدل نمل %11و

 -:135 ىلإ 2010 ماع ينيطسلفلا ءاصحإلا هارجأ ةينيطسلفلا ةرسألل حسم راشأ اريخأو

 ةبوصخلا تالدعم ىلع ضافخنا -1

 ماع يف ةينيطسلفلا يضارألا يف ةبوصخلا تالدعم تغلب

 يف ةأرما لكل دولوم 3.8 ؛ةأرما لكل دولوم 4.2 ،2010

 دقو .ةزغ عاطق يف ةأرما لكل دولوم 4.9و ةيبرغلا ةفضلا

 تاونسلا لالخ %28.8 رادقمب تالدعملا هذه تضفخنا

 .2000 ماعلا يف 5.9 تناك ثيح ،ةريخألا رشعلا

  تايفولا تالدعم يف ضافخنا -2

 ةيح ةدالو فلأ لكل 20.6 عضرلا تايفو تالدعم تغلب

 ةفضلا يف 18.8 ؛2010 ،ةينيطسلفلا يضارألا يف

 .ةزغ عاطق يف 23.0 لباقم ةيبرغلا

 

 :ةينيطسلفلا ةأرملا :ثلاثلا بلطملا

 :نيدلاو ةسايسلا نيب ةأرملا قوقح :الوأ

 اــيعامتجا الاــضن ضوخت ةينيطسلفلا ةأرملاف يبرعلا ملاعلا يف ةأرملاب ةوسأ 

 يــف يهو ،اهنم اهمرحي ةيروكذلا ةعزنلا وذ عمتجملا نأ دقتعت قوقح عازتنال ايقوقحو

 
 مار ةنيدمب يسيئرلا هرقم يف 12/09/2011 نينثالا مويلا رهظ ينيطسلفلا ءاصحإلا اهدقع لمع ةشرو - 135
 هللا
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 وهو ضيرع ناونعب هغيصت يذلاو اهفدهل لوصولا لجأ نم ،نيدلا ىلإ ةفاضإلاب ملاعلا

 قايــسلا اذــه يــف هاــبتنالا تفلي نأ الإ ،تابجاولاو قوقحلا يف لجرلا عم ةاواسملا

 :ناتظحالم

 هاــجتاب نيعفادــلاو ةأرــملا قوقحب نيمتهملاو نيلغتشملا رثكأ نأ يه :ىلوألا

 تارــضاحملا يــف ملكتــي نم وأ ةفاحصلا يف بتكي نم ءاوس ،لاجرلا نم مه هتراثإ

 رظنلا ةداعإ نع عفادي ناك نم مهنم ءاوسو ،ناملربلا ةبق لخاد لداجي نم وأ تاودنلاو

 فرــطلا نأ ىــنعمب ،اهلاح ىلع نامقل راد ءاقبإ نع عفادي نم وأ ةأرملا ةيعضو يف

 رــيغ اــمإ ،ةبئاغ هبش -ةأرملا– )موضهملا قحلا بحاص( ،اساسأ عوضوملاب ينعملا

 عفدــي يذــلا رــمألا .اــهنع عافدلاو اهتيضق نع ريبعتلا نع ةزجاع وأ رمألاب ةمتهم

 ةأرــملا قوــقح لــهو ،عوضوملل لاجرلا ةراثإ ءارو ةيقيقحلا فادهألا لوح لؤاستلل

 مــهل مأ ؟عوضوملل مهتراثإ يف لجرلل يقيقحلاو سيئرلا فدهلا امه لجرلاب اهتاواسمو

– دالجلا ىدصتي نأ لقعي لهو ؟فادهألا هذه قيقحتل ةادأ الإ ةأرملا امو ىرخأ فادهأ

 نــع عافدــلل ةــلمح ةدايقل -اهتيعضو يدرت نع لوئسملا وه ةأرملا رظن يف لاجرلا

 يذــلا ردقلاب تلوحت اصوصخ ينيطسلفلاو امومع يبرعلا لجرلا ةيلقع لهو ؟هتيحض

 .؟واسم فرطو دنك ةأرملا لوبق اهل حمسي

 اــمل كــلذو ،عوــضوملا عم لماعتلا يف رذحلاو حوضولا مدع وه :ةيناثلاو 

 ةاــعد اــصوصخ– نولداــجتملا جرــحي ثيحب ،ينيدلا نأشلاب ةقالع نم عوضوملل

 ىواــستت له ،ةأرملا نم يمالسإلا نيدلا فقوم وهو ةيضقلا بل قرط نم -ةاواسملا

 مالــسإلا عم قفتت لجرلاب ةأرملا ةاواسم لوح ةيعضولا نيناوقلا لهو ؟ال مأ لجرلا عم

 ؟ال مأ
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 حلــصي ال برــغلا يف ةأرملا ةيعضو ىلع سايقلا نأ اضيأ ةراشإلا نم دب ال 

 ةأرجلا ةيوستلا ةاعد كلتما اذإ الإ عوضوملا يف رظنلاو لماعتلل ساسأك ةقلطم ةروصب

 رــمأ وه يعامتجالا اهطيحمبو لجرلاب ةأرملا ةقالعب قلعتي ام لك نإ ةحارصب اولاقو

 لكــشب وأ ،رــشابم لكــشب عوضوملا يف نيدلل ةقالع الو ةمألا ةدارإ همظنت يعضو

 عاــمتجالاو ةــسايسلا يــف عــمتجملا ةرادإو ميظنت اياضق نع نيدلا اوديح اذإ حضوأ

 هــتاعبت لــمحتل نيدعتسم عوضوملاب نيينعملا نأ ودبي ال يذلا رمألا وهو  .داصتقالاو

 ذــخألا كلذب دصقنو ،يحيسملا برغلا يف ىرج امك هتياهن ىتح عوضوملا يف ريسلاو

 .ةباروم نودو حوضوب ةيناملعلاب

 ينيطــسلفلا اــنعمتجم يفو ةيمالسإلا تاعمتجملا يف ةأرملا عضو نإف هيلعو 

 ميهاــفملا ىدعتيو نطاوملا قوقحل ةيداعلا ةجلاعملا ىدعتي هتراثإ لعجي امم ةيصوصخ

 نإ ،ىرخألا تاعمتجملا اهعم لماعتتو اهب ذخأت يتلاو ةاواسملاو ةيرحلا لوح ةيعضولا

 تاــعمتجملا يــف يويندلاو ينيدلا نيب ام ةقالعلا يهو لمشأ ةيضقب طبترم عوضوملا

 لــيوأتلاو سدــقملا صنــلا نيب ام ،عقاولاو سدقملا صنلا نيب ام ةقالعلا ،ةيمالسإلا

 لكــشب لاز امو– ناك ةأرملا عوضوم نإ ؟داهتجالاو ليوأتلا هل قحي نمو ،داهتجالاو

 عمتجملا يف ةدئاسلا ةفاقثلا يف ةأرملاف ،ةجرحملا رومألا نم وأ تامرحملا نم دعي -ام

 نوكي نأ ةفاقثلا هذه بسح غاستسملا نم سيل يلاتلابو ،لجرلا  ىواستت ال ةسرامملابو

 ىــلإ رمألا لاحي ام ابلاغو ،نيدلا ىلع سسؤت ةفاقثلا هذهو ،لجرلل ام قوقحلا نم اهل

 ةميقو فرع ةأرملا ةيعضو .عمتجملا يف ةأرملا ةناكمل مالسإلا روصت نع دئاسلا مهفلا

 بــلاطي نم تأي نأو ،نيملسملا ريغ دنع ىتح ةيقرشلا تاعمتجملا يف هسملن ةيعامتجا

 هذــه مظنــت يــتلا ةيصخشلا لاوحألا ةنودمب رظنلا ةداعإب وأ لجرلاب ةأرملا ةاواسمب

 يف دهتجي هنأب لاقي وأ يمالسإلا نيدلا ئدابم سمي نيئوانملا رظن يف وه امنإف ،ةقالعلا

 .هصاصتخا نم سيل رمأ
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 ىــلع نولباق نيظفاحمو نييمالسإ نم نيضراعملا نأ له كلذ لباقم يف نكلو 

 عوــضوملا فظوت ةيسايس يه مأ ةصلاخ ةينيد مهعفاود لهو ؟ةملسملا ةأرملا ةيعضو

 يــف كلذو نييسايسلا مهموصخ هجو يف هنورهشي حالسك ،ةينيد ةيساسح نم هريثي امو

 ؟ةــينيدو ةــيروكذ ةيلقع وذ روهمج دييأت بسكلو اهلوحو ةطلسلا ىلع عارصلا راطإ

 ،ةأرملا ةيعضو يف رظنلا ةداعإ ةاعد اهريثي يتلا تاعوضوملا نأ له ىرخأ ةهج نمو

 باختنالا قحو ةأرملا رفسو ةيالولاو قالطلاو ةيصخشلا لاوحألا ةنودمب قلعت ام ءاوس

 ةداــعإب قلعتت يه مأ ؟سدقملا صنلا عم ضراعتت رومأ يه له ،خلا فرشلا مئارجو

 يــف تدــهتجا يــتلا ةــمألل زوجي ةلاحلا هذه يفو ؟ةيهقفو ةيداهتجا ماكحأ يف رظنلا

 امبو ةمألا ةمدخ هيف امب ىرخأ ةرم دهتجت نأ رضاحلل ةرياغم ةيناكمو ةينامز فورظ

 ؟ناكمو نامز لكل حلاص وه يذلا مالسإلا حور عم صقانتي ال

 ةأرــملا قوــقحب ةــبلاطملا ةعفترملا تاوصألا لك نأ ابيرغ سيلف انه نمو 

 ةاــعد وأ نييراــسيلا وأ ةثادحلا ةاعد وأ نييناملعلا فرط نم تأت لجرلاب اهتاواسمو

 تاــعامجلا نــم مــه نيــظفحتملا نأو ،مهفل فلي نم لكو نييطارقميدلا وأ حاتفنالا

 .يسايسلا مالسإلا اصوصخو ةيمالسإلا

 عم– ةيويند رومأ لوح لءاستن لب ،عوضوملا نم ينيدلا بناجلا انه شقانن نل 

 عوــضوملا يــف اصوصخو يوق لكشب انتاعمتجم يف يويندلاب ينيدلا لخادتب انارارقإ

 ديرت له ؟طبضلاب ةأرملا ديرت اذام لءاستنو ،ةينالقعو ةيلمع رومأ لوح -شاقنلا لحم

 عــتمتي يتلا تازايتمالاو قوقحلا يه امو ؟اهديرت ةاواسم يأو ؟لجرلا عم ىواستت نأ

 دــيرت مأ ؟هــعم ةاواــسملل لاضنلل ةأرملا يرغت يتلاو ركذلا ينيطسلفلا نطاوملا اهب

 ةأرــملا صقني ام نأ دقتعنو ؟مارتحالاو ةماركلا اهسأر ىلعو ةيناسنإلا اهقوقح ،اهقوقح

 اــهتمارك ىــلع اهلوصحو ،لجرلاب ةاواسملا سيلو مارتحالاو ةماركلا وه انعمتجم يف
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 طــمنو تايلقعلا رييغتب لب ةيباطخ تاناجرهمب الو ةينوناق تانودمب ىتأتي ال اهمارتحاو

 .اهسفن ىلإ ةأرملا ةرظنو ةأرملا ىلإ لجرلا ةرظن ةدئاسلا ةفاقثلا

 نكي مل نإ نينسلا فالآ تائمل ةيرشبلا هتشاع عقاوبو ،ةعيبطلاو يهلإلا قلخلاب 

 لــقعلابو ،تالاــجملا ضــعب يف الإ لجرلا عم ةأرملا ىواستت ملو ال ،نيينسلا نييالم

 ةأرــملا ةاواــسم تناك ول ءيش لك يف لجرلا عم ىواستت نأ ةأرملل نكمي ال قطنملاو

 ةقرلا اهحنم ثيح ،لجرلا نع ةفلتخم ةأرملا هللا قلخ امل ايقطنمو الوقعم ارمأ لجرلاب

 ةــنكمم ةاواــسملا تــناك ول ،ةوقلاو ةنوشخلا لجرلا حنمو روعشلا ةفاهرو ةموعنلاو

 لــجرلاب ةاواسملاب بلاطتو ةموضهملا اهقوقحب مويلا بلاطت ةأرملا تناك امل ةلوقعمو

 نــع مدــقتملا برــغلا يــف ىتحو ،نيفرطلا نيب ةقالعلا نم نينسلا فالآ تائم دعب

 ام دعبأ ةأرملا تلاز ام لجرلا عم اهتاواسمو ةأرملا قوقح تاراعش عفر يف انتاعمتجم

 نيناوــقلا يــف اــهيلع صوصنم ةاواسم كانه معن .ايعقاو لجرلاب ةاواسملا نع نوكي

 تاعمتجملا نم اريثك دجي ةيبرغلا تاعمتجملا يف ةأرملا عقول دصار لك نكلو ريتاسدلاو

 لــجرلا نيــب زــيمت ال نيناوقلا– اهنم اهعنمي نم كانه نأل سيل ،ةأرملا اهنع ةبيغم

 يــف لجرلا ةسفانم ىلع ةرداق اهلعجي يذلا لكشلاب اهقلخت مل ةعيبطلا نأل لب -ةأرملاو

 لجرلا عم اهيف ىواستت قوقحل ةأرملا عازتنا نأ دقتعن ىرخأ ةهج نمو .تالاجملا هذه

 فــظو نأ دعبو عمتجملا نأل لب ةاواسملا أدبمب ةيبرغلا تاعمتجملا ناميإ ىلإ دوعي ال

 ،ةــلماعلا ديلا نم ديزم ىلإ جاتحأ ةيعانصلا هتروث يف ديبعلاو لافطألا لكو لجرلا لك

 قوــقح ترــهظف ،قوقح نود ةأرملا لغشي نأ هنكمي ال هنأ ثيحو ،ةأرملا وحن هجوتف

 ىلع اهلوصح ىلع اقباس ناك ةجتنمو ةلماعك اهدوجول ةأرملا ضرف نأ ىنعمب ،ةأرملا

 عــم ةقفارتم ةأرملا قوقحب ةبلاطملا نوكت نأ ابيرغ سيلو ،ةيسايسلاو ةينوناقلا اهقوقح

 نــع ثيدحلاب ةأرملا قوقح نع ثيدحلا قفارتي مويلا ىتحو ،لفطلا قوقح نع ثيدحلا

 .لفطلا قوقح
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 رــيغ ةأرملا تناك اذإف ،زيامتلاو صصختلا أدبم ةعيبطلا تسركو هللا قلخ دقل 

 ىواــستي نأ هنكمي ال لجرلا اذكف ،تالاجملا ضعب يف لجرلا عم ةاواسملا ىلع ةرداق

 ال اذاــمل ،لجرلاب ةأرملا ةاواسمب ضعبلا بلطي امدنعو ،تالاجملا ضعب يف ةأرملا عم

 ةدالولاو لمحلاك ةأرملاب ةصاخلا رومألا ضعبب ةأرملا عم لجرلا ةاواسمب ةبلاطملا متت

 مهأ دقفت نأ هانعم لجرلاب ةاواسملاب ةأرملا بلاطت نأ ....ةمومألاو ةثونألاو ةعاضرلاو

 نلضفي ءاسنلا نم تالقاعلا نأ ودبيو ،ةمومألاو ةثونألا وهو ةعيبطلا هايإ اهحنم حالس

 نوــماوق مــهنأ لجرلا هلالخ نم دكؤي يذلا يلاجرلا ناجرهملا اذه يف ةكراشملا مدع

 نيذــلا مــهو هــيف نولداجتي نيذلا مهو عوضوملا نوريثي نيذلا مه مهنأل ،ءاسنلا ىلع

 ....قوقحلا هذه مجحو عون نوددحي نيذلا مهو ةأرملل اقوقح نوحنمي

 ةأرــملا ةيعضو حالصإب نيبلاطملا دنع ةينلا نسح رصنع دعبتسن ال كلذ عمو 

 ةيناــسنإ عــم ضقاــنتي نيشم رمأ تالاجملا ضعب يف اهتيعضو نأ كلذ ،انعمتجم يف

 هــب لوــقي اــم عم بسانتت ةأرملل ةيعضولا هذه نإ لوقلا نكمي الو ،هتماركو ناسنإلا

 نأ دقتعن الو ،نيملسملاو مالسإلا ىلإ ءيست يه لب ،عرشلا عم ىشامتت اهنإ وأ مالسإلا

 اــهجامدإو اــهمارتحاو اــهتمارك اهل ظفحي ام اهحنمو ةملسملا ةأرملا ةيعضو نيسحت

 ال ،ديري ام هب لعفي حاتم وأ لجرلا دنع ةدبع ىلإ لوحتت نأ نود لوحي امو عمتجملاب

 :ىلوألا ،نيتطقن يف نمكت عوضوملا ةروطخ نإ ،مالسإلا عم ضقانتي امم كلذ نأ دقتعن

 امب لب ةأرملا مدخي امب سيل لجرلا نيب عارصو ةيسايس ةقرو ىلإ عوضوملا لوحتي نأ

 .لجرلا ةحلصم يف ةياهنلا يف بصي

 :نيطسلف يف ةيسايسلا ةكراشملاو ةأرملا :ايناث

 رــصتقي ال رــمأ ةأرملل ةيسايسلا ةكراشملا فعض نع ثيدحلا نأ نم مغرلاب 

 ةــتوافتم بــسنب– ثلاثلا ملاعلا لود يف ةماع ةرهاظ يه ثيح ةينيطسلفلا ةلاحلا ىلع
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 ةــلاحلا نأ الإ ،ةــيطارقميدلاب ةــقيرعلا لودــلا يف ةسوملم يه لب ،-لاحلا ةعيبطب

 عوــن ثــيح نم طقف سيل ةأرملل ةيسايسلا ةكراشملل ةصاخ ةيعضو دسجت ةينيطسلفلا

 مــلع تالوــقم لالــخ نم يسايسلا نأشلاب ةكراشم يه ةكراشملا نأ كلذ ،ةكراشملا

 ةيــصوصخلا لالــخ نــم لب ،ىرخأ لودب اهتنراقم لالخ نم وأ نأشلا اذهب ةسايسلا

 .ةينيطسلفلا ةلاحلل ةيسايسلا

 درــفلا نيب طبارلا رسجلا يه ةيرظن ةيحان نم ةيسايسلا ةكراشملا نأ ورغ ال 

 بيــصن هل نأ ينعي نطاوملا كراشي نأو ،يسايس نطاومك درفلاو ةعامج يف وضعك

 بــسح دــلب ىلإ دلب نم فلتخي انه يسايسلا رارقلاو ،يسايسلا رارقلا عنص ةيلمع يف

 لــيحت ةيسايسلا ةكراشملا تناك نإو ،دلبلا يف ةيسايسلا ةفاقثلاو يسايسلا ماظنلا ةعيبط

 اهرــصقت ال ةكراــشملل ةثيدحلا تابراقملا نأ الإ ،ةيطارقميدلا ةسرامملاو ةلودلل امئاد

 اــهل دوهشملا وأ ةقيرعلا ةيطارقميدلا لودلاف ،ةيطارقميدلا ةسرامملا ىلعو ةلودلا ىلع

 ةكراشملا ةبسن يف اريبك ايندت فرعت ةدحتملا تايالولاو نابايلاك ةيطارقميدلا ةسرامملاب

 ىــلع مكحلا نإف انه نمو ،ةيسائر وأ ةيعيرشت تناك ءاوس ،تاباختنالا يف تيوصتلاو

 ىــلع لــب ةيــسايسلا ةكراشملا ةبسن ىلع طقف رصتقي ال همدع نم ةيطارقميد دوجو

 نوناــقلا مــكحو ءاــضقلا ةــهازنو تاــباختنالا ةــهازنك ،ىرخأ تالالدو تارشؤم

 لوادــتلا أدبم ليعفتو يندملا عمتجملا ةيلاعفو ةوقو تاطلسلا نيب لصفلاو تاسسؤملاو

 .ةيطارقميدلا ةفاقث راشتنا كلذ لك لبقو ،ةطلسلا ىلع

 مزالت كانهو ةيطارقميدلا دوجو ىلع ارشؤم نوكت دق ةيسايسلا ةكراشملا نذإ 

 فــشتسي ام اذهو ،ةرورضلاب ةيدرط تسيل مهنيب ةقالعلا نكلو ،كش الو نيفرطلا نيب

 ,Samuel نوــتجنتنه ليئومص فيرعت الثم :ةيسايسلا ةكراشملا تافيرعت ضعب نم

Huntigton نوسلينو Nelson نوــنطاوم هب موقي يذلا طاشنلا :اهنأب اهافرع ناذللا 

  Closkyيكسوكل كام اهفرعيو" يموكحلا رارقلا عنص ةيلمع ىلع ريثأتلا دصقب نونيعم
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  M.C يــف عمتجملا ءاضعأ مهاسي اهقيرط نع يتلا ةيدارإلا ةطشنألا ىلإ ريشت :اهنأب 

 فيرعت كانهو رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ةيمومعلا ةيسايسلا نيوكت يفو ماكحلا رايتخا

 مظنم ،لشاف وأ حجان يدارإ لمع لك( :Weiner رينيو هب ءاج يذلا وهو ةنورم رثكأ

 ،ةيعرــش ريغ وأ ةيعرش لئاسو ىلإ ءوجللا ضرتفي رمتسم وأ يلحرم ،مظنم ريغ وأ

 ىلعو ماكحلا تارايتخا وأ ةماعلا نوئشلا ةرادإ وأ ةيسايس تارايتخا ىلع ريثأتلا فدهب

 .ةينطو وأ ةيلحم ،ةيموكحلا تايوتسملا لك

 دعاــسي دــقو ،الومش اهرثكأو تافيرعتلا بسنأ ريخألا فيرعتلا اذه نأ دقتعن 

 ةكراــشم اــصوصخو نيطــسلف يف ةيسايسلا ةكراشملا ةيصوصخو ةعيبط مهفت ىلع

 تاقاقحتسا لكب– ةلقتسم ةيلود ةلحرم يه ال ،ةيسايس ةيدامر ةلحرم شيعن نإف .ةأرملا

 ةطلــسلا ىلع لوادتو تاباختناو ةيسايس ةكراشم نم ةلودلل ةمزاللا ةيسايسلا ةسرامملا

 ررــحت ةــلحرم يــه الو– ةدايس تاذ ةيسايس دوجو كلذ نم مهألاو تاطلس لصفو

 ةــقالع يف امود يه– ةيروث ةفاقث نم ينطولا ررحتلا ةلحرم تاقاقحتسا لكب -ينطو

 يركسعلا لمعلل ءوجل نمو ةيسايسو ةيبزح ةيزكرم نمو ،-ةيطارقميدلا عم ةيدو ريغ

 ةــلحرملا هذــه– ررــحتلا تاكرح دنع ةيسايسلا ةكراشملل ىقرألا لكشلا ربتعي يذلا

 لكــشب ةيسايسلا ةكراشملا ىلع مكحلا بعصلا نم لعجت نيطسلف اهشيعت يتلا ةيسايسلا

 ةيــسايسلا ةكراــشملا تارشؤم لالخ نم صوصخلا هجو ىلع ةأرملا ةكراشمو ماع

 ةبــسنك ،ىرــخألا لودــلا يف دئاس وه ام وأ ةسايسلا ملع بتك يف اهيلع صوصنملا

 يــف ةأرــملا دوجو ةبسن وأ تاباختنالا يف تيوصتلا وأ نيبخانلا تالجس يف ليجستلا

 ىــلع مــكحلا فاــصنإلا نم نوكيسو ..خلا ةطلسلا تاسسؤم وأ يعيرشتلا سلجملا

 وأ ايمسر ناك ءاوس ماع لكشب ينطولا لاضنلا يف ةكراشملا لالخ نم ةأرملا ةكراشم

 .يتاسسؤم ريغ وأ ايتاسسؤم ناك ءاوسو ،يمسر ريغ
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 ةيــسايسلا ةكراشملا عوضوم طابترا يه اهيلإ ةراشإلا دوأ يتلا ةيناثلا ةطقنلا 

 ةــئيهت ةــيلمع يه ةيسايسلا ةئشنتلاف  .ةيسايسلا ةفاقثلاو ةيسايسلا ةئشنتلا يعوضومب

 نإف هيلعو ،عمتجملا يف ةيسايسلا ةايحلا يف كراشيل الهؤم حبصي ىتح نطاوملا دادعإو

 اــهنم لــهنت يتلا ةيسايسلا ةفاقثلا ةعيبطو نطاوملا اهاقلتي يتلا ةيسايسلا ةئشنتلا ةعيبط

 يــف هقح اهسأر ىلعو ةيسايسلا هقوقحل نطاوملا مهف يف اريبك ارود نابعلي ةئشنتلا هذه

 نطاوــملا قلخت ةيسايسلا ةئشنتلاف -اباجيإ وأ ابلس– يسايسلا رارقلا ذاختا يف ةكراشملا

 .ايلمع هدوجو دكؤت ةكراشملاو ايرظن يسايسلا

 يــف ةدئاــسلا ةيــسايسلا ةئــشنتلا نيب ام ضقانت كانه ةينيطسلفلا انتلاح يفو 

 ال رــمأ اذــهو ,ةيسايسلا ةكراشملا ةفاقثو ةهج نم ةينيطسلفلا لئاصفلا دنعو عمتجملا

 ثيح ،ةماع ةيجولويسس ةرهاظ وه لب يسايسلا رارقلا عنص يف ةكراشملا ىلع رصتقي

 بازحألاــب ارورــم ةرــسألا نم اءدب ،ةيوعرو ةيروكذ ةيوبأ ةفاقث يه عمتجملا ةفاقث

 ةيــسايسلا ةكراشملا ةبسن يندت نأب مزجلا نكمي انه نمو ،يندملا عمتجملا تاسسؤمو

 شيــمهت يف ةأرملا كراشت لب ،لاجرلا نم وأ ةلودلا نم دمعتم شيمهتل دوعي ال ةأرملل

 .يروكذــلاو يوبألا عمتجملا ةفاقث ىلع اهاضر نكي مل نإ اهتوكسو اهلبقت ببسب اهسفن

 اــيداهج اــعباط ةمواقملا ذخأت امدنع اصوصخو ةمواقملا ةفاقث نأب فيضن نأ نكميو

 ةكراشم لضفأو ،دودحلا ىندأ يف الإ ةأرملل ةيسايسلا ةكراشملل تالاجم حسفت ال ،اينيد

 .ءادهشلاو نيلضانملا باجنإ يه ةفاقثلا هذه يف ةأرملل

 ريــشت ثيح 1987 ةضافتنا عم ةأرملا رودلو يوسنلا طاشنلل ةيويحلا تداع 

 اوناــك ،97 -87 نم ةرتفلا لالخ اوطقس نيذلا ءادهشلا نم %7 نأ ىلإ تاءاصحإلا

 ،اهــسفن ةرتفلا لالخ مهنع غلبملا ىحرجلا نم طقف %9 ءاسنلا تلكش اميف ،ءاسنلا نم

 نوجس يف لاقتعالا نهر نيقب يتاوللا تاينيطسلفلا تاريسألا ددع داز 1996 ماع يفو

 مظاــعت 2000 ربمتبس ىصقٌألا ةضافتنا عمو ،ةأرما نيعبرأ نع يليئارسإلا لالتحالا
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 ةــضافتنالا ةركــسع عــم نكلو ،ةضافتنالا تايادب يف ةيسايسلا ةايحلا يف ةأرملا رود

 لــمعلا يــف ةأرــملا تــطرخنا دقف كلذ عمو لاجرلا رود حلاصل ةأرملا رود عجارت

 تاــيعمجلا رودو ددــع مظاــعت ةرــيخألا تاونسلا تدهش ثيح يعمتجملاو يسايسلا

 ةيعيرــشتلاو ةــيلحملا تاــباختنالا يــف ةكراشملا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيوسنلا تاسسؤملاو

  136 .اتوكلا ماظن رارقإ دعب اصوصخو

 نوناك نم نيرشعلا يف ةرم لوألو ةماعلا تاباختنالا يف اهقح ةأرملا تسرام 

 ماــع يف تاحشرملا ةبسن تغلب دقلف ،ةماعلا تاباختنالا ترج نيح 1996 ماع يناثلا

 2006 رياني تاباختنا يف امأ ،قباسلا سلجملل نيحشرملا يلامجإ نم %4 عقاوب 1996

 ةعبرأو ةئامعبرأ مهددع غلابلا نيحشرملا يلامجإ نم %3 ةبسن نلثمي ءاسنلا تناك دقف

 اذه يف ،ةحشرم يأ نم رئاود تس تلخ ثيح عجارت ثودح ينعي اذهو( احشرم رشع

 ددــعلا لــك ىلع اهمئاوق تقلغأ يتلا ةيسيئرلا ىوقلا نيب داحلا سفانتلا ببسب راطإلا

 يف ةمكح نع نمجحأو ،حيشرتلاب تابغارلا ءاسنلا تدهز دقف كلذل ،ةرئادلل صصخملا

 اــهمئاوقب ءاسنلا حيشرتب مئاوقلا عيمج تماق ،ةماعلا تاباختنالا نوناقب امازتلا ،حيشرتلا

 ىدــحإلا مئاوــقلا لالــخ نــم ةأرما )72( تحشرت دقو ،اينوناق مزلملا بيترتلل اقفو

       137)رشع

 ةأرملا نأ الإ يليئارسإلا ناودعلا رارمتسا نع ةجتانلا ةيداصتقالا فورظلا نم مغرلاب

 تــنكمتو ةيلوؤسمب ةبعصلا فورظلا تهجاوو تايوتسملا ةفاك ىلع اهءاطع تلصاو

 عــم تــفيكت كلذــكو ،ةيلهألا تامظنملا لاجم يف وأ يمسرلا لمعلا قوس لوخد نم

 
 جزملا ىلع مئاقلا طلتخملا ماظنلا ىنبت يذلاو 2005 ماعل )10( مقر لدعملا تاباختنالا نوناق يف اتوكلا ترقأ 136
 ةـمئاقلا لالـخ نم ةأرملا ةصح تبستحا دقو ،امهنم لكل ادعقم 66 عقاوبو رئاودلاو ةيبسنلا ةمئاقلا نيب ةفصانم
 لـك ةـثلاثو ،ةيناثلا ةعبرألا ءامسألا يف ةيناث ةأرماو ،مئاوقلا نم ىلوألا ثالثلا ءامسألا يف ةدحاو ةأرما عقاوبو
 .رشع ةتسلا رئاودلا مئاوقل ةبسنلاب رمألا مظني مل اميف ،مئاوقلا يف كلذ يلت ةسمخ

 8/3/2006- 1483 :ددعلا – ندمتملا راوحلا عقوم ،لازن ةناتك امير 137
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 رهاوــظ تزرفأ ةضافتنالا تاونس نأب رارقإلا بجي كلذ عمو 138،ةتيامولعملا رصع

 ةــموظنملا يف لالحناو ةيلئاعلا لكاشملاو قالطلا تالاح ديازتو ةلاطبلاو رقفلاك ةيبلس

 .مهريغ نم رثكأ لفطلاو ةأرملا ىلع ابلس رثؤت رومأ يهو ةيميقلا

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ءاـسنلا نم %22 يلاوح نأ ىلإ 2004 ماعلل عوضوملا لوح ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا تايئاصحإ ريشت 138
 ةئفلا سفنل روكذلل %33 يلاوح لباقم ،ةديس فلأ 184 يلاوحب نهددع ردقيو بوساحلا نمدختسي رثكأف ةنس 18
 لـباقم ءاـسنلا نيب %8 نع لقت تنرتنالا مادختسا ةبسن نأ امك ،لجر فلأ 283 يلاوحب مهددع ردقيو ةيرمعلا

 نيـح يف ،ةديس فلأ 66 يلاوحب تنرتنالا نمدختسي يتاوللا رثكأف ةنس %18 ءاسنلا ددع ردقيو ،روكذلل 17%
 .لجر فلأ 146 يلاوحب لاجرلا ددع ردقي
 لـباقم ةديـس فلأ 167 يلاوح %20 نع لقت اينورتكلا اديرب نكلتمي يتاوللا ءاسنلا ةبسن نإف ،ىرخأ ةيحان نم

 اـمإ همادختساب نمقي بوساحلا نمدختسي يتاوللا ءاسنلا ةيبلاغ نأ ظحاليو ،لجر فلأ 518 يلاوح لجرلل 60%
 ناـكمو تنرتنالا يهاقم نكامألا هذه ىلإ ةفاضإلاب لاجرلا مدختسي امنيب سرادملا /تاعماجلا يف وأ نهتويب يف
  .ىرخأ نكامأ ىلإ ةفاضإ ،لمعلا
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 سداسلا لصفلا

 رصاعملا ينيطسلفلا عمتجملا

 -  ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةينبلا-

 

 نــم دب ال نهارلا هعقاو نمض ينيطسلف يف يعامتجالا دهشملا لمكتسن ىتح 

 ينيطــسلفلا عمتجملا يف نيدلا عقوملو ةيداصتقالاو ةيميلعتلاو ةيفاقثلا يحاونلل قرطتلا

 نــكمي– ةرــسألاو ناكــسلا – قباــسلا لصفلا يف اهيلإ راشملا تايطعملا تناك نإو،

 ايفارغوميدــلا – ةــصصختملا موــلعلا نمــض وأ ةيعوــضوملا نم ةجردب مهتبراقم

 لــكف، ةيــسايسلا تاريغتملاب ارثأت رثكأ لصفلا اذه تاعوضوم نإف – ايجولويسسلاو

 ترــثأ، ماــسقنالا،ةينطولا ةطلسلا مايق،ناتضافتنالا، ةسكنلا، ةبكنلا: ىربكلا ثادحألا

 ســفن يف اهب ترثأو نيدلاو داصتقالاو ةفاقثلاو ميلعتلا تاموظنم ىلع رشابم لكشب

 ةيئاــصحإ تارشؤم لالخ نمو اليلحتو افصو تاموظنملا هذهل قرطتنس اذلو. تقولا

  .ةثيدح

 ءارــبخلا نال ةدراولا تايئاصحإلاو تارشؤملا عم لماعتلا دنع رذحلا بجي كلذ عمو

 تارــشؤمب قلعتي  اميف اصوصخو ةيلود تارشؤم قبطت ينيطسلفلا ءاصحإلا زكارمو
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  لالتحالل عضاخ عمتجم عقاو رابتعالا نيعب ذخأت ال تارشؤملا هذهو ةيلومشلا ةيمنتلا

 .ةيناسنإلا ةيمنتلا يحاون لك ىلع رثؤي امم

 

 

 لوألا ثحبملا

 ميلعتلاو ةفاقثلا

 

 :ةيفاقثلا ةلاحلا :لوألا بلطملا

 CULTURE ةفاقثلا فيرعت يف :الوأ

 ،ةــيعرف قاــسنأ ةدع نواعتتو لعافتت هلخاد يف قسن وه ماع لكشب عمتجملا 

 ،ةفاقثلا قسنو يسايسلا قسنلاو ينيدلا قسنلاو يداصتقالا قسنلاو ةيصخشلا قسن اهمهأ

 مارــي اــم ىلع اهفئاظو يدؤتو ةلدابتملا ةيدامتعالاب ةموكحم قاسنألا هذه تناك املكو

 انوكم ةفاقثلا ربتعت ساسألا اذه ىلعو .139ارقتسم اعمتجم يأ انزاوتم قسنلا ناك املك

 ،رــخأو عــمتجم نيب زييمتلا اننكمي اهقيرط نعف ،تاعمتجملا نم عمتجم يأ يف اسيئر

 قايــسلا اذــه يفو ،هرضحت عمتجملا مدقت ىدم ىلع مكحلا اننكمي اضيأ اهقيرط نعو

 .ةراضحلا نيبو اهنيب زييمتلاو ةفاقثلا فيرعت نسحتسي

 
 :ىلإ عوجرلا نكمي ،ةفاقثلا قسنب هتقالعو يعامتجالا قسنلا فيرعت لوح 139
 111ص ،1999 ،طابرلا ،عيزوتلاو رشنلل لباب راد ،ةيعامتجالا مولعلا يف ثحبلا جهانم ،شاربأ ميهاربإ
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 عــم ةــفاقثلا موــهفم انايحأ لخادت امك ،ةفاقثلل تيطعأ يتلا تافيرعتلا تددعتو تنيابت

 روليات يزيلجنإلا يجولوبرتنالا هب لاق يذلا فيرعتلا دمتعنس اننأ الإ ،ةراضحلا موهفم

TYLOR، اــهانعمب ةــفاقثلا" :لوقلاــب ةــفاقثلا فرعف ،مويلا نوريثكلا هدمتعي يذلاو 

 نــفلاو دــئاقعلاو ةــفرعملا لمــشي يذلا بكرملا لكلا كاذ يه ،عساولا يفارغونثالا

 نــم ناسنإلا اهبستكي يتلا ىرخألا تاداعلاو تاردقلا لكو فرعلاو نوناقلاو قالخألاو

 Culture ةــفاقثلا نيــب لــصفي ال فــيرعتلا اذــهو .140"عمتجم يف وضع وه ثيح

 ىــلع ةــفاقثلا موهفم رصق ىلإ ءاملعلا ضعب بهذي ثيح ،Civilization ةراضحلاو

 وأ ةــبوتكملا لصاوتلا تاودأو ريبعتو ريكفت طامنأو ميقو تاداع نم ةيونعملا تامسلا

 يــنارمعلا مدــقتلا رهاــظم لمــشت قبس ام ىلإ ةفاضإلاب يهف ةراضحلا امأ ،ةيهفشلا

 ثيدحلا نكمي ال نكلو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا نع ثيدحلا مويلا نكمي الثمف ،يداملاو

 لبق ةراضح باحصأ انك امدنع يضاملا ىلإ اهليحن لب ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا نع

 .رشع سماخلا نرقلا

 قرطب ةقالع اهل رصانعلا نم عومجم يه ةفاقثلا نأب لوقلا نكمي لدجلا اذه نع اديعب

 ،اــهيف كراشتو اهملعتتو اهبستكتو ةعامجلا دارفأ اهرطاشتي ،كولسلاو روعشلاو ريكفتلا

 ةدــع فــيرعتلا اذــه نم جتنتسن نأ اننكميو ،ةزيمتملا مهتيصخش صاخشألل يطعتو

 قرــطلا هذه :ايناثو ،كولسلاو روعشلاو ريكفتلا يف قرط :الوأ يهف ،ةفاقثلل صئاصخ

 ريكفتلا يف سوقطلاو رئاعشلاو ةينوناقلا مظنلا اهنع ربعت كولسلاو روعشلاو ريكفتلا نم

 ةعومجم ىلإ ءامتنالاب نوددحي صاخشألا نم ةعومجم نيب ةكرتشم كولسلاو روعشلاو

 لــخاد ةــيعرف تاعامج دوجو ةيناكمإ عم ،قرطلا هذه يف مهكارتشا لالخ نم ةدحاو

 -رــئازجلاو برــغملا يف ربربلاو قارعلا يف داركألاك -ةزيمتملا اهتافاقث اهل عمتجملا

 
 1871 ماع رداصلا Primitive culture ،ةيئادبلا ةراضحلا :هباتك يف كلذو 140
 .دعب امو 30ص ،1994 طابرلا ،ةيعامتجالا عئاقولاو تاسسؤملا :شاربأ ميهاربإ :كلذ يف عجاري
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 قيرط نع اباستكا بستكت اهتيبلاغ نكلو ةثارولاب لقتنت ةفاقثلا تانوكم ضعب نإ :اعبار

 .ةشياعملاو نيقلتلاو ميلعتلا

 روعــشلاو ريكفتلا قرط اهنإ ،ماعلا اهموهفمب ةفاقثلا نم ءزج يهف ةيسايسلا ةفاقثلا امأ

 اهــسفن يــه اهصئاصخ نإ لوقلا نكمي هيلعو ،ام ةعامجب صاخلا يسايسلا كولسلاو

 ةــيعرف ةفاقث يهف ،ةسايسلا ىوتسم ىلع ةقبطم -هالعأ اهيلإ راشملا -ةفاقثلا صئاصخ

 ،ةيــسايسلا عــمتجملا ةــفاقث ىلع ريبك لكشب رثؤت ةريخألا هذهف ،لمشألا ةفاقثلاب رثأتت

 وأ يداعلا صخشلاف ،عمتجملل ةماعلا ةفاقثلا لالخ نم اهعباط ددحتيو اهتاموقم بستكتو

 عــم اــضقانتم ايسايس اكولس سرامي وأ ةيسايس اميق لمحي نأ هنكمي ال ةسايسلا لجر

 سأر لــثمي هنأب مهتُي مل نإ هنع ابرتغمو عمتجملا نع اذاش ربتعيس الإو عمتجملا ةفاقث

 ةماعلا ةفاقثلاب ةيسايسلا ةفاقثلا ةقالعل روصتلا اذه .141ةليخد راكفألو يفاقث وزغل ةبرح

 اــهلئاوم ىــلإ ةــسايسلا ليحي يذلا يسايسلا عامتجالا ملع جهنم عم ىشامتت عمتجملل

 وــهو ،ةيسايسلا اهفورظب ةيعامتجالا رهاوظلا طبريو ،ةفاقثلا قسن اهيف امب ةيعامتجالا

 .ينيطسلفلا عمتجملا ةسارد دنع حوضوب رهظي يذلا رمألا

 ةــيبدألا سانجألا ىلع اهرصقب ةفاقثلل عئاشلا مهفلا ةقد مدع ىلإ ةراشإلا نم دب ال انهو

 ةدهاــشمو ،وــيدارلل عامتسالاو فحصلا ةعلاطم وأ ةيعماج ةداهش لمحك ةيريبعتلا وأ

 ةــفاقثلا نم ةيئزج درجم هذهف ،سردمتلا ةبسن وأ ةيفاقثلا تاسسؤملا ةدايزو ،نويزفلتلا

 وأ ةــباتكلاو ةءارــقلا فرعي نم طقف وه سيل فقثملا نأ امك ،يملعلاو ماعلا اهموهفمب

 ،ايعادبإ اهريوطتو ةينطولا ةفاقثلا ىلع ظافحلا يف مهاسي نم وه لب ،ايلع ةداهش لمحي

 .ةينطولا نونفلاو تاعانصلاب وأ ،نفلا وأ رعشلا وأ ةباتكلاب عادبإلا اذه ناك ءاوس
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 ةــفاقثلا نأ ثيحف ،ةيسايسلا ةئشنتلاب ةيسايسلا ةفاقثلاو ةيعامتجالا ةئشنتلاب ةفاقثلا طبترت

 بــعلت ةيــسايسلاو ةيعامتجالا ةئشنتلا عون نإف ،اهنم ربكألا ءزجلا يف اباستكا بستكت

 عــم فيكتتو لوحتت عمتجملا ةفاقث نأ ظحالن انهو ،ةدئاسلا ةفاقثلا ملاعم مسر يف ارود

 ةفاقث انيحو ةينيد ةفاقث نوكت انايحأف ،دالبلا اهشيعت يتلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا فورظلا

 نأ ىلإ ىعست ةفاقث لك نأ ثيحو ةيكارتشا وأ ةيموق وأ ةينطو ةفاقث رخآ انيحو ةيناملع

 ،اهلوح يسايس يعامتجا قافتاو قفاوت قلخ يأ ،عمتجملا دارفأ عيمج نم ةلوبقم نوكت

 اهريياعم باستكاو ناطبتساب دارفألل حمست يتلا ةيسايسلا ةئشنتلاب مامتهالاب ةبلاطم اهنإف

 مكحتــلل تاموكحلا يعس مهف نكمي انه نمو .اهتاسسؤم يف رود بعلب لوبقلاو اهميقو

 .خلا ةينيد تاسسؤمو مالعإ لئاسوو ةيميلعت تاسسؤم نم ةئشنتلا تاونقب

 ةــفاقثلل تناك -رشع سداسلا نرقلا يلاوح– ةيموقلا ةلودلاو يموقلا ركفلا روهظ لبق

 اــهتفاقث ةيحيسمللو اهتفاقث ةيدوهيللف ،ةدئاسلا تانايدلاب ةطبترم ةينوك وأ ةيلومش تامس

 رــبع ةكرتــشم ةيناــسنإ ةفاقث ةرولب تاعمتجملا تلواح امك ،مالسإلا يف رمألا اذكو

 تاــساردلا نأ الإ ،ناــسنإلا قوــقح ةفاقثك ،ةيلودلا فارعألاو تامظنملاو تادهاعملا

 ةفاقثلاب فرعي حبصأ ام وأ ةيموقلا ةلودلاب تطبترا ةفاقثلا لوح ةصصختملاو ةقمعتملا

 ةفاقث" راطإ يف يفاقثلا لقحلا ىلع ةدايسلا عباط ءافضإ ىلع لودلا تلمع دقف ،ةينطولا

 عــمتجملا صئاصخ هل عمتجم نم ام" هنأ ماد ام اهلالقتسا قيقحتو اهتيتاذ ءانبل "ةينطو

 هصئاصخ لمجمب ةرثأتملاو ةطبترملا هتفاقث يأ ،ةينطولا هتفاقث جتني وهو الإ ةيخيراتلا

 .142"كلت ةيخيراتلا

 
 فيرخ ،4مقر ،1ج ،ةينطولا ةفاقثلا فلم ،تاداهشو اياضق باتك نمض ،ةينطولا ةفاقثلا موهفم ،ةورم نيسح 142

 40ص ،رشنلاو تاساردلل لابيع ةسسؤم ،قشمد ،1991
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 ةددــهم ةــيفاقث ةيوه دكؤي ثيدح موهفم" :جارد لصيف لوقي امك ةينطولا ةفاقثلا موهفم

 رامعتسالا اصوصخو ،يجراخ رطخ دوجو نأ ىنعمب 143"اهل ةددهم ىرخأ ةفاقث هجاوت

 هذه نأل" نوناف زنارف لوقي امكو ،ةينطولا ةفاقثلا روهظو ةرولب يف امساح ارود بعلي

 اــهميطحت رامعتــسالا عبات ةدمجم ةفاقث نوكت ،ةيرامعتسالا ةرطيسلا لظ يف ،ةريخألا

 .144"ةيرسلاو يفختلا ىلإ ةرطضم حبصت ام ناعرسو ةمظنم ةعباتم

 :ةينيطسلفلا ةفاقثلا :ايناث

 لــحارملا ضــعب يــف نكلو، ةفاقث نودب عمتجم الف كش الو عمتجملل ةثياحم ةفاقثلا 

 يدوجولا ديدهتلا لاكشأ لك يفتنتو  رارقتسالا دوسي ثيح بوعشلا رمع نم ةيخيراتلا

 يفــضي ينط و جتنم وأ يركفلا فرتلا نم اعون ةفاقثلا حبصت،ةينطولا ةفاقثللو نطولل

 ءاــنبأ دــنع يهابتلاو رخافتلل اعوضوم حبصت وأ ةلودلاو عمتجملا ىلع ةيلامج ةروص

 امدــنعو ىرــخأ ةيخيرات لحارم يف نكلو، ىرخألا تاعمتجملا ةهجاوم يف عمتجملا

 نيلــشاف وأ نيهئات نويسايسلا حبصيو ةيلخادلا ةنتفلاب وأ لالتحالاب ةددهم ةمألا  حبصت

 رود زرــبيو فــلتخم رود ةفاقثلل حبصي كاذنآ،طابحإلاو سأيلاب ةمألا باصت امدنعو،

 بعشلل ةيونعملا حورلا عفرو ةينطولا ةفاقثلاو ةيوهلا ةيامحل يدايقلا مهرود لب نيفقثملا

 قــيقحتو ودــعلا نيــب لوُحَت -يشمارغ وينوطنأ ريبعت بسح- ةيخيرات ةلتك ةدايقو،

 .هفادهأ

 ةــلادعبو اهــسفنب اــهتقث دقفت امدنع لب ةيركسعلا كراعملاب مزهُت وأ رثدنت ال بوعشلا

 تــضرعت ةرــيثك بوعش.ةينطولا اهتفاقثو اهتيوهو اهخيراتب اهتقث دقفت امدنع ،اهتيضق

 ةأــجف مهنكلو،ةيلودلا ةيسايسلا ةطراخلا نع مهلود تباغو خيراتلا ربع ةرركتم مئازهل
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 بوعشلا هذه نأل كلذ دوعيو،ةينطولا مهتلود ءانب اوداعأو يلودلا ثدحلا حرسمل اوداع

 ةــياورلاو ةروطــسألا لالــخ نم خيراتلا ربع ةينطولا اهتفاقثو اهتيوه ىلع تظفاح

 ةــمهم هذــهو ... ةــينطولا ةــيوهلا زومر لكو يناغألاو موسرلاو ثارتلاو رعشلاو

    .نيفقثملا

 ملاعلا ربع مهتامصب اوكرت نيذلا هيفقثمبو ةفاقثلاب زيمتي ينيطسلفلا بعشلا ناك ايخيرات

 ةــيملعلا تاــسسؤملا يــف زــيمتملا روــضحلا لالخ نم اهانسمل ةعقاو ةقيقح هذهو

 ...ةيركفلا تاودنلا يفو ةيبرعلا ةيسايسلا تاكرحلاو بازحألا يفو ةيفاقثلاو ةيميداكألاو

 يــف طقف مهددع ةرثك بسب ةوقلا كلتو زيمتملا روضحلا كاذ نكي مل نكلو ،ملاعلا ربع

 معدو يلخاد قفاوت لحم ينطو ررحت ةيضق نع نوربعي اوناك مهنأل لب يفاقثلا دهشملا

 نكت مل.حيحص سكعلاو ينطولا عورشملاو ةيضقلا ةوق نم ةدمتسم مهتوق تناك يملاع

 موــيلا ةدوجوملا ةيجولويديإلا ةدحلا هذهب تمسقناو ترذشت دق كاذنآ ةينيطسلفلا ةيضقلا

 نيــفقثملا ىلع سكعنا يذلا رمألا وهو،دعب اهرخن دق لاملاو ةطلسلا سوريف نكي ملو،

 ةــحوللاو ةديــصقلاو ةــياورلا لعف ناك، ةيرهطلاو ةيقدصلا نم ةجردب اوزيمت نيذلا

 ةيــضقلا ةــلادع نــع اــهريبعت ىدــم يــف ةــيئادف ةيلمع لعف نع لقي ال ةينغألاو

 اــمم رــثكأ ةــينطولا ةيــضقلل ادييأت اوبطقتسا نويئاورلاو نونانفلاو ءارعشلا،ةينطولا

 .ةــنتف تحبــصأ ةملكلاف مويلا امأ ايلاضن العف ةملكلا تناك كاذنآ،نويسايسلا بطقتسا

 لــبقو ،نيتموــكحلاو نيتطلــسلا مث ةطلسلا سيسأت لبق ةينيطسلفلا ةيفاقثلا ةلاحلا تناك

 رــثكأ ،ةــينطولا ةــفاقثلاو ةيوهلا عم ةحلاصتم ريغ ةلاحك ةيمالسإلا تاكرحلا روهظ

 ايلود ةينطولا ةيضقلا روضح ةوق نكت مل.ايعمتجم اريثأتو ايلود اروضحو اجاتنإ:ابصخ

 اهدــحوتو ةيركفلاو ةيفاقثلا ةلاحلا ةيلعاف ببسب اضيأ نكلو طقف حلسملا لاضنلا ببسب

 .دحاو ينطو عورشم لوح
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 لوح لاؤسلا حرطي ةينطولا ةيضقللو يسايسلا ماظنلل ةلماشلا ةمزألا لظ يفو مويلا   

 بُعــصي ناك نإ.ةلحرملا هذه يف هوبعلي نأ بجي يذلا رودلا لوحو نيفقثملا ةيلوؤسم

 هــيلإ تــلآ اــمع ةكرتــشم ةيلوؤــسم كاــنه نأ كش الف، لولعملاو ةلعلا يف مسحلا

 روــضح يف ريبك عجارت كانه مويلا .نيفقثملا ةيلوؤسمو نييسايسلا ةيلوؤسم،لاوحألا

 بابــسأ كاــنه و ثادحألا تايرجم ىلع مهريثأت يفو ينيطسلفلا دهشملا يف نيفقثملا

 فــقثملا ةيرح ىلع دويق نم هضرفي امو تاتشلا عقاو اهنم، عجارتلا اذه ءارو ةديدع

 دعي مل فقثملا نأل وأ، ينطولا هرود ةسراممو ةينطولا هتيوه نع ريبعتلا يف ينيطسلفلا

 عورــشملا دــسجت وأ ةــينطولا هتاعلطت نع ربعت ةمئاقلا بازحألاو ةطلسلا نأ رعشي

 اوــلوحت نيذــلا نيفقثملا ءالؤه نم اريثك تبطقتسا ةطلسلا نأل وأ،هيئتري امك ينطولا

 مــهرود نــع اوــلختو ةــنامألا اوناخ يلاتلابو اهجهنو ةطلسلا ةروص لمجُت قاوبأل

 ةاــيحلا نــع داعتبالاو مهسفنأ ىلع ءافكنالا اولضف نيفقثملا نم اديدع نأ امك،يعيلطلا

 باصأ ام ءوسأ نأ دقتعن اننكلو.اهبنجت لضفألاو ةنتف ةحرم ةلحرملا نأ نيربتعم ةماعلا

 عورــشمو ينطو عورشم نيب ام يسايسلا ماظنلا ماسقنا وه مهرود ىلع رثأو نيفقثملا

 نطنــشاو هدوــقت ةيوست عورشمب لوألا، ةيجراخ ةدنجأب امهنم لك طابتراو )يمالسإ(

 اــمب ينطولا عورشملاب ثرتكي ال امهالكو،ةيميلقإ فارطأ هدوقت ينيد عورشمب يناثلاو

   .ينطو خيراتو ةفاقثو ةيوهو ينطو لالقتسا عورشم وه

 ىــلع افئاخو هموي توق نيمأت رارمتسا نامضب الغشنمو اطَبحُم بعشلا حبصي امدنع 

 ةورثلا ةمكارمو ةطلسلا ىلع عارصلاب ةلغشنم ةيسايسلا بخنلا حبصت امدنعو، هلبقتسم

 لــمألا دــيعيو ةعئاضلا سوفنلا دهدهي نمف،ةيلودلا هتافلاحتو ودعلا ةوق مامأ ةزجاع وأ

 يأرلا باحصأو نوفقثملا عبطلاب مهنإ؟ةينطولا ةيوهلاو ةفاقثلا ىلع ظفاحي نم؟لبقتسملاب

 ىوقلٌا نإف ةمئاقلا عاضوألا لظ يف. غارفلا ألمتل ةديدج ىوق مدقتت ءالؤه بيغي امدنعف،

 نمض نولمعي وأ ةطلسلا كلف يف نورودي نيفقثم هابشأ نم نوكتس غارفلا ءلمل ةلهؤملا
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 نيد لاجرو ظاعوو نوتفم وأ،ةيجراخ ةدنجأ مدخي يندم عمتجمل يمتنت ةيفاقث تاسسؤم

 بــقاري نم .فقثملا لحم نيدلا لجر لحيو ،يسايسلا مهلهج نع ينيدلا مهلهج لقي ال

 ةهوــشم ةــينيد ةفاقث هألمت يفاقثلا ءاضفلا نأ سمليس مويلا ينيطسلفلا يفاقثلا دهشملا

 ةــينطولا ةفاقثلا امأ،ايندم اعمتجم ىمست تاسسؤم لالخ نم للستت ةيفاقث ةملوع ةفاقثو

 دوهجلاــب هيونتلا الإ انعسي ال كلذ عمو.نيتموكحلا نم يمسر لامهإ لحمو ةرصاحمف

 لك انم مهلف مهفقاوم يف نيدماص اولاز ام تاتشلاو نطولا يف نيينطو نيفقثمل ةدرفنملا

  . مارتحاو ريدقت

 ةينطولا ةطلسلا لظ يف ةيفاقثلا ةلاحلا

 ىلع عارصلابو ةسايسلاب ةينيطسلفلا بخنلا تلغشنا ةينيطسلفلا ةطلسلا سيسأت ذنم
 ةسايسلاب سيل هنأب ةكردم ريغ ةينطولا ةفاقثلاو ةيوهلا ىلع ظافحلا باسح ىلع ةطلسلا
 لظ يفو ينيطسلفلا بعشلا ةلاحك ةلاح يفف،اهدوجو ىلع ظفاحتو بوعشلا ىيحت
 اهدوجو  ليئارسإ سسؤت ثيح يناطيتسالا يئالجإلأ ينويهصلا رامعتسالاك رامعتسا
 ةفاقثلا نإف، نيطسلف يف ةيمالسإلاو ةيبرعلاو ةينطولا ةفاقثلاو ةيوهلا يفن باسح ىلع
 لايجألل ةنامضو ضرألاب بعشلا ةقالع ىلع ةيخيرات ةداهش ربتعت ثارتلاو ةيوهلاو
 نم  ممألا نكمتت ال امدنع ، ةعورشملا قوقحلا ةداعتسال لاضنلا ةلصاومل ةمداقلا
 ةمهمو افده ةينطولا ةفاقثلاو ةيوهلا ىلع ظافحلا حبصي ةلودلا عورشم زاجنإ
      .ةيجيتارتسإ
 ةركفلا ثيحف، اضيأ ايراضحو ايفاقث لب ايركسع انبراحت ال ةينويهصلا ةكرحلا
  هنأش نم ام لك تلمع دقف ليئارسإ يه نيطسلف نأب معزلا ساسأ ىلع موقت ةينويهصلا
 ةميدقلا ةينيطسلفلا ةراضحلا ىلع لدي يراضح ملعم لك ريمدتو خيراتلا ريوزتو هيوشت
 ةكرعم ضوخت تلاز امو تناك اهنأ ىنعمب،نيطسلف يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةراضحلا و
 ةيميلعتلا تاسسؤملاو تاعماجلا يفو ةكرعملا ةحاس يف،تاهبجلا ةفاك ىلعو ةيلومش
 عم بنجل ابنج يركسعلا دئاقلا وأ لارنجلا .ةيلودلا تامظنملا يفو ثوحبلا زكارم يفو
 ةيركسعلا ةلآلا تناك،يسامولبدلاو يميداكألاو راثآلا ملاعو يجولوبرتنالاو خرؤملا



 224 

 ناكو، تايرفحلاو راثآلا ةقرس تايلمع يمحت و ديوهتلاو ناطيتسالل قيرطلا دهمت
 ةكرعملا هذه،ةيركسعلا ةلآلا لمع ىلع ةينيدو ةيقالخأ ةميق ايفضي ديوهتلاو ناطيتسالا
 لالب دجسمو يميهاربإلا مرحلا رابتعا رارق رودص نمازت يف مويلا اهسملن ةيلومشلا
  ناطيتسالاو يضارألا ةرداصمو سدقلا يف مدهلا تارارق عم يدوهيلا ثارتلا نم اءزج
  .يبد يف حوحبملا لايتغا رارق رودص عم ةفضلا يف
  ةيسايسلا انبخن لغشنت ةيلومشلا ةكرعملا هذه ليئارسإ ضوخت يذلا تقولا يف

 تاقافتا عيقوت دعب اصوصخو ماع لكشب يسايسلا نأشلابو ةطلسلا ىلع عارصلاب

 مل نكلو كش الو يرورض رشابملا يمويلا يسايسلا لمعلاب مامتهالا اذه ،ولسوأ

 مامتهاو دهج الو نطاوملا ىدل ةينطولا ةيوهلاو ةفاقثلا زيزعتو ءانبل داج لمع هبحاصي

 نأ حيحص، ةينطولا ةفاقثلاو ةيوهلا زومرو تاموقم لكو انراثآو انثارت ىلع ظافحلاب

 ةيوهلاو ثارتلا ىلع ظافحلل رابج دهجب موقت ةيميداكأ تايصخشو ةيلهأ تايعمج

 ثارتلا ىلع ظافحلا اهدحو عيطتست ال اهنكلو،بوتكملاو يوفشلا ثارتلا اصوصخو

 ةمظنملاو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ةفاضإلاب ةموكحلا ةمهم هذه،هتيامحو ينارمعلا

 فسألل ،)وكسسإلا( ةفاقثلاو مولعلل ةيمالسإلا ةمظنملاو )وكسلإلا( ةفاقثلاو مولعلل ةيبرعلا

 نيب نم ةيرثألا قطانملا برستل ىدأ يذلا رمألا،تاهجلا هذه نم فاك دهج لذبي مل

 وأ لالتحالا فرط نم دمعتملا ريمدتلاب وأ ةقرسلاو ناطيتسالاب ،جيردتلاب انيديأ

 . ةطلسلا فرط نم لامهإلاب

 نيفظوم بتاور اهتيبلاغ بهذت رالود نويلم فصنو ةثالث يلاوح ةرازولا ةينازيم ردقت

 ىلع ةفاقثلل ةصصخم لاومأ نم ىقبتي امو تايلقنو ةرازولا بتاكمو تارقمل تاراجيإو

 فلأ نيتسو ةئام غلبمب نكمي فيكف، طقف رالود فلأ 160000  ناكف نطولا ىوتسم

 ملو،مهريوطتو ينطولا ثارتلاو ةينطولا ةفاقثلاو ةيوهلا ىلع ظفاحن نأ ايونس رالود

 نوناق دجوي الف تايناكمإلا حش ىلإ ةفاضإلاب.لضفألاب راثآلاو ةحايسلا ةرازو ةلاح نكي

 اذه ةقاعإ ءارو ةينويهص دايأ نوكت نأ ىشخنو،ينطولا ثارتلا ةيامحل ينيطسلف
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 مسا نأ ركذلاب ريدجلا نمو ،ةيلودلا ةيامحلا تحت انثارتو انراثآ حبصت ال ىتح نوناقلا

 . ةمئاقلا يف ليئارسإ دجوت امنيب يملاعلا ثارتلل وكسنويلا ةمئاق نع بئاغ نيطسلف

 ثارتللو ةينطولا ةفاقثلل ربكأ ةيمهأ ايلوت نأ ريرحتلا ةمظنمو ةطلسلاب ضرتفُي ناك

 صَصخُي ناو ،انثارتو انتيوهو انتفاقث هل ضرعتت يذلا ديدهتلا ةعيبطل ارظن راثآللو

 ةفاقثلا ةرازو ةنزاوم ثيح لاحلا وه امك سيلو ربكأ ةنزاوم راثآلاو ةفاقثلا يترازول

 ةرازو قفنت امم رثكأ اهتطشنأ ىلع قفنت ةيلهأ ةيعمج نأ ثيحب تانزاوملا رغصأ نم

 ةفاقثلاو ثارتلاب ةقالع اهل ةطشنأ ليومتب متهت ال ةيبنجألا تاهجلا نأ اصوصخو،ةفاقثلا

 يف ةيرثألا نكامألا لك نمضتي ثارتلا ةيامحل نوناق انيدل ناك ول.ةينطولا ةيوهلاو

 مرحلا مض ىلع تمدقأ ليئارسإ تناك امل وكسنويلا يف نوناقلا اذه انلجسو نيطسلف

 نأو ليئارسإل قبس دقو، اهثارتل محل تيب يف لالب دجسمو ليلخلا يف يميهاربإلا

 .يملاعلا ثارتلا نمض سدقلا ليجستل بلطب تمدقت

 ثارتلا ةيمهأ كردت اهسيسأت ذنم ةينويهصلا ةكرحلا تناك ينيطسلفلا للخلا اذه لباقم

 ناك ام دي ىلع رشع عساتلا نرقلا فصتنم يف نيطسلف يف ةيرثألا تابيقنتلا تأدب دقف

 درو يتلا عقاوملا راثآ نع نوثحبي اوناك نيذلا )سدقملا باتكلا وثحاب( مهيلع قلطُي

 ،روفلب دعو ذيفنتل دِجُو يذلا يناطيربلا بادتنالا دهع يفو .سدقملا باتكلا يف اهركذ

 ليئومص تربره لصألا يدوهيلا يناطيربلا يماسلا بودنملا ةينويهصلا ةكرحلا تعفد

 رداصلا 51 مقر ةميدقلا راثآلا نوناق لالخ نم كلذ متو ةينيطسلفلا راثآلل ةرئاد ءاشنإل

 فظوي ناك تالاحلا عيمج يفو تارم ةدع هليدعت يرج  يذلاو 31/12/1929 يف

 راثآلل ةيبادتنالا نيناوقلاب لمعلا رمتسا ليئارسإ مايق دعبو .ةينويهصلا ةكرحلا ةمدخل

 ليئارسإ يف ةيمسر ةطلسك راثآلا ةطلس مث راثآلا نوناق ردص ثيح 1978 ماع ىتح

 .هقيبطتو راثآلا نوناق ىلع ظافحلا ىلع لمعت
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 رصمو ةيندرألا ةدايسلا تحت ةبكنلا دعب تحبصأ ةيبرغلا ةفضلا نأ ثيحو اينيطسلف امأ

 ندرألا ردصأ ىتح راثآلاو ثارتلاب مامتهالا عجارت دقف  يرصم يركسع مكح تحت

 ةيبرغلا ةفضلا لمشي ناكو )1966 ةنسل )51( مقر تقؤم نوناق( نأشلا اذهب انوناق

 يناطيربلا بادتنالا نيناوق قبطتل ليئارسإ تداع 1967 دعبو، ةزغ عاطق نود

 ترمدو تبهن ثيح اداسف تثاع امهبو ةزغو ةفضلا ىلع راثآلاو ثارتلاب ةصاخلا

 نيصصختم اصوصل تفظوو لب تلاز امو ةيخيراتلا انملاعمو انثارت  نم اريبك اءزج

 عطتست مل ةينيطسلفلا ةطلسلا ءيجم دعب ىتحو.ةيخيرات ةميق هل ام لكو انراثآ ةقرسب

 ثارتلاو راثآلا ةرئاد سيسأت نم مغرلاب ،انراثآو انثارت ةيامحل ريثكلا لمع ةطلسلا

 ةينعملا تارازولل ةعضاوتم دوهجو ،2002 ماع ذنم راثآلاو ةحايسلا ةرازو يف يفاقثلا

   .كلذ ىلع دهاش ريخ سلبانو محل تيبو ليلخلاو سدقلا يف يرجي امو ،ىرخألا

 ةوقك ليئارسإ نإف ،ثارتلا ةيامح نع ينيطسلفلا يمسرلا زجعلا نم مغرلابو كلذ عمو

 بعشلل يفاقثلا ثارتلا ةيامحب ةصاخلا ةيلودلا تاقافتالا قيبطتب ةمزلم لالتحا

 رمتؤملا اهرقا يتلا ةيقافتالا بسح وأ فينجو ياهال تاقافتا بسح ءاوس ينيطسلفلا

 ةيقافتا يهو 1972 ماع سيراب يف ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمل ماعلا

 قرزألا عردلل ةيلودلا ةنجللا هب لوقت ام بسح وأ  يرشبلا ثارتلا ةيامحو فينصت

International Committee of the Blue Shield ICBS  ىلع لمعلا لجأ نم 

 ماع تسسأت يتلاو ةيعيبطلا ثراوكلاو بورحلا هددهت يذلا يفاقثلا ثارتلا ةيامح

 دوجو بلطتي يلودلا معدلا نم لودلا ةدافتسا نإف لاوحألا عيمج يفو نكلو ، 1996

 اذهو وكسنويلا يف ايمسر ةلجسم ةيثارتلا ملاعملا نوكت نأو ثارتلا ةيامحل ينطو نوناق

 .ابيرق هزاجنإ ىنمتن ام

 بوعــش لك، خيراتلا ربع  ممألا رارمتساو دوجو رس وه ةيوهلاو ةفاقثلا ىلع ظافحلا

 دوــعت لــب  رثدنت مل اهنكلو دوقعل دتمأ رامعتسال وأ ةيركسع مئازهل تضرعت ضرألا



 227 

 اــهتفاقثل اهنادــقفب لــب ةيركسعلا مئازهلاب رثدنت ال ممألاف،قينيفلا رئاطك اددجم قثبنتل

 لــشف وأ اهــشويج ةــميزه سيــل ممألا نم ةما بيصي ام رطخأو، ةينطولا اهتيوهو

 مهلوــحت وأ طاــبحإلاو سأيلاب مهتباصإ وأ  مهتمأب مهناميإل نيفقثملا نادقف لب اهييسايس

 بلق يه ةفاقثلاو،ةمألا ريمض وه يسايسلا سيلو فقثملا،نييسايسلا ديب تاودأو قاوبأل

 تاعارــصلاو تاــفالخلا نع اديعب ةينطولا انتيوهو انتفاقث ىلع ظفاحنلف،ةمألا حورو

  .ةيسايسلا

 يــفو ةــهجاوملا طسو تدلو ةينطولا ةفاقثلا نأب لوقلا نكمي هيلعو  

 تــناك نأو ،ةــمواقم ةــفاقث يــه يلاتلابو ةينويهصلاو رامعتسالا عم عارصلا مضخ

 عــمتجملا نأ الإ ةيمالــسإلاو ةــيبرعلا ةــفاقثلا تامسو زومر نم ريثك ىلع تظفاح

 تاذ لــب ةــينيد وأ ةينثإ ةيصوصخ تاذ تسيل ،هب ةصاخ ةفاقث هسفنل رولب ينيطسلفلا

 ةيناــسنإلاو ةــيبرعلا ةيموقلاو ةيمالسإلا ةفاقثلا بعوتست ةيراضح ةيسايس ةيصوصخ

 ذنم اهدأوو ةفاقثلا هذه ةرصاحمل تدهج ليئارسإ نأ مولعملا نمو .اهيف بوذت ال نكلو

 .اهتقالطنا

 يماحلاو ةيوهلل ززعملا ردصملا يه ةفاقثلاف ،ةيوهلاب ةينيطسلفلا ةفاقثلا طبترتو 

 شيــعو رــيكفت طامنأو زومر عادبإو قلخ لب ةينطولا ةفاقثلا ريوطت بلطتي اذهو ،اهل

 تناك نإو ةمهم هذهو ،ةيبرعلاو ةيمالسإلا ةفاقثلل ةبسنلاب )ةدحولا راطإ يف فالتخالا(

 ةــينطولا ةطلــسلل ةــيزكرم ةمهم نوكت نأ بجي اهنأ الإ ينيطسلف لك قتاع ىلع عقت

 .ةينيطسلفلا لئاصفلا لكل اضيأو ،ةفاقثلا ةرازول اصوصخو

 نــكي مــل ةــبقاعتملا تاــموكحلا ربع ةفاقثلا ةرازو طاشن نأب لوقلا نكميو 

 يفاــقثلا بــناجلا باسح ىلع يسايسلا بناجلل امامتها تلوأ ثيح ،لومأملا ىوتسملاب

 ىلع تلصح يتلا تاريغتلا دصرت يتلا ةطشنألاو تاباتكلا ةردن دجن انه نمو ،يقيقحلا
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 ةاــيحلا عــقاو نع ةيرود تايطعم بايغو يتاذلا مكحلا تاونس يف ةيفاقثلا تارشؤملا

 هردصي يذلا يونسلا ةفاقثلا ريرقت الثمف ،ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلا قطانم يف ةيفاقثلا

 ةيفاقثلا تاطاشنلا لمشي ال ،1998 ماعلا نم اءدب ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا

 ،ةيفاقث تاسسؤمك ةصخرم تسيل تامظنم اهمظنت يتلا ةيفاقثلا تاطاشنلا وأ ،ةيموكحلا

 تايمــسم تحت عقت ،ةمهم ىرخأ تارشؤم اهنع بيغتو ،ةيريخلا تايعمجلا ضعب لثم

 صرف صقاونلا هذه قيعتو ،يئامنيسلا عادبإلا وأ ،رشنلا ةكرح لثم ،ةفلتخم ةيئاصحإ

.ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف اهروطتو ةيفاقثلا ةايحلا عقاو نع ةمئالم ةروص ليكشت

  

 145 :فوخلا ةفاقث راشتناو يسايسلا ماسقنالا :اثلاث

 دهش دقف ةفضلا نع ةزع لصفل ىدأ يذلا 2007 وينوي يق ماسقنالا لبق ىتح 

 رارقتسالا مدع نم ةقوبسم ريغ ةلاح ةينيطسلفلا ةطلسلا قطانم يف ينيطسلفلا عمتجملا

 مــهأ نــم ناــك. عاــطقلا نم ليئارسإ باحسنا دعب اصوصخو يعامتجالاو يسايسلا

 فوــخ ،لبقتــسملاو رــضاحلا ىلع قلقلاو فوخلا ةفاقث راشتنا ةلاحلا هذه تارهظمت

 تزرــفأ فوخلا نم ةلاحلا هذه ،ءامتنالاو نطولاو ةيوهلا ىلع فوخو يتاذو يصخش

 يشفتو ةيلئاعلاو ةيلبقلا ةبوبصعلاو ينمألا تالفنالاك ةيوس ريغ ريكفت طامنأو تايكولس

 تــناك نإو ،ةرقتــسملا تاــعمتجملاب ةــنراقم ،خلا ريفكتلاو نيوختلاو ةرماؤملا ركف

 حالــسلا لامعتساو يدسجلا فنعلل ءوجللا يف ىدبتت ةلاحلا هذهل ةيجراخلا تارهظمتلا

 بابسأل ةلاحلا هذه عجرت ةيحطسلا ةءارقلا تناك نإو ،ضعبلا مهضعبو نينطاوملا نيب

 رــيغو ةــقيمع بابسأ كانه نأ الإ -ةدوجوم كش الب يهو– ةيجراخو ةيلخاد ةسايس

 
 :ىلإ عوجرلا نكمي ،عوضوملا لوح ليصافتلا نم ديزمل 145
 رـشع يداـحلا يـملعلا رمتؤملا يف مدق ثيحب ،ةينيطسلفلا ةطلسلا قطانم يف فوخلا ةفاقث ،شاربأ ميهاربإ -
 2006 ليربأ ،ندرألا يف ايفلداليف ةعماجل
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 بابــسألا هذه ،ةيعيبطو ةماع ةرهاظ فنعلا لعجي يذلا لئوملاو ةيعفادلا لكشت ةيئرم

 ةــفاقث ىــلإ هــلوحتو ةيسايسو ةيعامتجا ةئشنت هززعت فوخ ،هلاكشإ لكب فوخلا يه

 .ةيعامتجا

 درــجم فوخلا دعي مل  ةزغ وأ ةفضلا يف ءاوس ةينيطسلفلا ةطلسلا قطانم يف 

 نــم نوــنطاوم اهسرامي ةفاقثل لوحتيل فوخلا لصأت لب ةيفطاعو ةيلاعفنا ةيسفن ةلاح

 سرادــملا لــخاد فــنعو ةرسألا لخاد فنع ،ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تايوتسملا ىتش

 ءاوس ةطلسلا دض فنعو ةيسايسلا تاعامجلا نيب فنعو رسألا نيب فنعو تاعماجلاو

 ىلع فوخ ،اهتاذ ةطلسلا تاعامجو زكارم نيب فنعو لب ،ةزغ ةطلس وأ ةفصلا ةطلس

 فوخ،بتارلا تاقاقحتسا نم فوخو،بتارلا ىلع فوخ ،رضاحلا نم فوخو لبقتسملا

 بــيغي يفاــقث وزغ نم فوخو ةيرحلا ديقي يفاقث ثوروم نم فوخو ،لالتحالا نم

 .ةطلسلا نادقف نم فوخو،ةيوهلا

 ةداــضم ةيــسايسو ةــيعامتجا ةفاقث ىلإ ةطلسلا قطانم يف فوخلا ةروريص 

 نــم لعجي ،اقباس ةرمعتسم بوعش اهتدهع يتلا ةيروثلا ةفاقثللو ةدحاولا ةينطولا ةفاقثلل

  .يملــس يــطارقميد وأ يــنطو يررــحت ىعسم لكل اقيعمو امهاد ارطخ ةفاقثلا هذه

 دــحوم بعــش لاضن نم ينطولا لاضنلا فرح يف اضيأ نمكت فوخلا ةفاقث ةروطخ

 ةــفاقثف ،رــخآ انيح ةحلسملاو انايحأ ةدرابلا ةيلهألا برحلا هبشي ام ىلإ لالتحالا دض

 قــلختو فوــخلا رداصم ممعت لب دحاولا ودعلا وأ كرتشملا ودعلاب فرتعت ال فوخلا

 .ءابرقألا برقأ يف ىتح ةبيرلاو كشلا نم ةلاح

 قوــقحل ةــلدابتم تاــكاهتناو نيوختلاو ريفكتلا ةفاقث يشقت نم يرجي ام نإ 

 عــمتجملا يــف ةيسايسلا ةايحلل ةمظانلا ةيسايسلا ةيعجرملا بايغو ينيطسلفلا نطاوملا

 ،ةيمنتلاو روطتلا ةيلمع قيعيو ةلودلا ءانبو لالقتسالاو اننيب ام دعبي كلذ لك ينيطسلفلا
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 هــنيب لوــحي رتوــتلاو قلقلا نم ةلاح يف نطاوملا شيعيو تايناكمإلا فزنتست ثيح

 اذــهو ،هؤاــنب داــعي نطو كانه لوقن اريخأو .ميلسلا كولسلا يلاتلابو ميلسلا ريكفتلاو

 ةداعإ ،ةيوهو ةفاقث هنكلو نينطاوملا نم ةعومجم اضيأ سيلو ضرأ درجم سيل نطولا

 نم ةررحتم ةفاقث ،ةديدج ةفاقث ىلإ جاتحي يركسعلا لاضنلاب مأ املس ءاوس نطولا ءانب

 ،ةــموزأملا ةدئاــسلا ةفاقثلا زواجتل ليوط تقول رمألا جاتحي دق .لهجلاو فوخلا ةفاقث

 طاــمنأ ســفن لظ يف ةعورشملا انفادهأ قيقحت يف حلفن نل نيينيطسلفك اننأ انيقي نكلو

 .ةموزأملا بخنلا سفن ديست لظ يفو ريكفتلاو كولسلا

 ضرألاو نطولل ءامتنالا حور ككفتو فوخلا ةفاقث راشتنا ىلع ماسقنالا ريثأت رصتقي مل

 ىــلإ اــضيأ ىدأ لــب، جراخلا ىلإ نطولا ةرداغمب ريكفتلل بابشلا نم اريثك عفدي امم

 نهترــت امهنم لك ةفاقثلل نيترازو دوجو ىلإو ةزغو ةفضلا نيب يفاقثلا دهشملا ماسقنا

 ةرازو لواــحت نيــح يفف.اهل ةعباتلا ةموكحلل يسايسلا جهنلا عم قفاوتت ةحنام تاهجب

 ةــهجاومو ةــينطولا ةــفاقثلاب كــسمتلا ةيبرغلا ةفضلا يف ةيفاقثلا تاسسؤملاو ةفاقثلا

 ىــلع كــلذ يف ةدمتعم ةينطولا ةيوهلاو ةفاقثلا ةرداصمو بيوذتل لالتحالا تالواحم

 ةزــغ يــف ةفاقثلا ةرازو لمعت، ةحناملا تاهجلا معد نم ليلقلا ىلعو ةيتاذلا اهتايناكمإ

 يــسايسلا مالسإلا تاعامج نم يخس ليومت ىلع ةدمتعم ةيمالسإلا ةفاقثلا زيزعت ىلع

 ددهت ةجردل رمألا لصو فسأللو،ايجولويديألا سفن ىنبتت ةقيدص لود نمو ملاعلا ربع

 رــمألا وهو،ةيبرغلا ةفضلا يف ةفاقثلا يداعت مل نإ فلتخت ةزغ عاطق يف ةفاقث لكشتب

  .اهقلازمو ةسايسلا نم ةيفاقثلا ةلاحلا ريرحت نيفقثملا ىلع ضرفي يذلا

 

 :ةيميلعتلا ةلاحلا :يناثلا بلطملا

 :تاعمتجملا ةايح يف ميلعتلا ةيمهأ :الوأ
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 ةفيظو داجيإل بلاطلا لهؤت تاداهش حنمت تاسسؤم درجم مويلا ميلعتلا دعي مل 

 يموــقلا نــمألا نــم ءزج ةيناقتلا ةروثلا تادجتسمو يملعلا روطتلا عم مويلا وه لب

 اذــكو يموــقلا اهنمأ نم اءزج ميلعتلا تربتعا ثيح نابايلا هتدمتعا ام اذهو ،بوعشلل

 الإ دمتست ال ةيملعلا ةفرعملا نأ قلطنم نم كلذو ،ىرخألا ةمدقتملا لودلل ةبسنلاب لاحلا

 ،تاعمتجملا ةضهن دامع امه مويلا ةيملعلا ةفرعملاو ميلعتلا.تاعماجلا لالخ نمو ملعتلاب

 ددعب لب ،اهتارئاطو اهتابابد ددع وأ ةحلسملا اهتاوق ددعب بسحت لودلا ةوق دعت مل ثيح

 اهدــهاعمو اــهتاعماج ةــلاحو عمتجملا يف ةدئاسلا ةفرعملا ةيعونبو اهيركفمو اهئاملع

 يــف ةيوق اهنأل سيل ملاعلا يف ىلوألا ةناكملا أوبتت مويلا ملاعلا لود نم ريثكو ،ةيملعلا

 .ةيثحبلا اهزكارمو اهتاعماج يقربو اهفراعمو اهمولعب لب اهتدعو اهشويج ددع

 ىلع احتفنم ايرصع اميلعت نوكي نأ بجيف هتلاسر ميلعتلا يدؤي ىتحو ،نكلو 

 سردــت يــتلا داوملاو هجهانم يف نوكي نأو ،ةيفاقثلا ةيوهلا لهاجت نود رصعلا مولع

 ةــحتفتملا لوــقعلا يوذ نيملعتملا نم الايجأ جرخُي اميلعت ،هتاودأو سيردتلا بيلاسأو

 ميقلاو قالخألاو ءانبلا دقنلاو راكتبالاو عادبإلا حورب ةعبشتم الايجأ ،ةعيفرلا قالخألاو

 ةــلمح ال ،لــمعلا قوــس مهبلطيو عمتجملا مهجاتحي تاداهش ةلمح جرخي ،ةيميداكألا

 مل مويلا لاؤسلاف ،عمتجملا تابلطتمو لمعلا قوسب اهل ةقالع ال تاصصخت يف تاداهش

 ؟جرخت نم لب تاعماجلا جرخت مك دعي

 بواجتلا نع نوكي ام دعبأ وه ةيبرعلا لودلا نم ريثك يف ميلعتلا نإف فسأللو 

 ةــيفلألا نولخدي مهو برعلا اههجاوي يتلا ةيجيتارتسإلا تايدحتلاو رصعلا تابلطتم عم

 ،ةيرــشبلا لبقتسم اهيلع سسؤي يتلا ةيتامولعملا ةروثلا نع نوكي ام دعبأ مهو ،ةثلاثلا

 ،يعماــجلا اــصوصخو ميلعتلا عاطق يف ةروث ثادحإ انتاعمتجم نم جاتحي يذلا رمألا

 رــثكأ يدحتلا نوكيو ،فارشإلاو ةرادإلا بيلاسأو سيردتلا جهانمو تايلقعلا يف ةروث

 اذإــف ،ايجولونكتو ايركسع انيلع امدقتم اودع هجاون ثيح ،ةينيطسلفلا انتلاح يف احاحلإ
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 رداصم نع ثحبلا بلطتي اذهف ،اهابقع دمحت ال ةرماغم ،نآلا ايركسع هتهجاوم تناك

 ةيويسآلا ومنلاو نابايلا جذومنو .قالخألاو ملعلا ةيمهأ يتأت انهو ،ةهجاوملل ىرخأ ةوق

 .انمامأ ةرضاح

 رهوج نوكردي ءارمألاو ءافلخلا ناك امدنعو ةيمالسإلا ةلودلل رهازلا دهعلا يف 

 نوعمتــسي نيعشاخ نوسلجيو مهيلع مهنومدقيو مهنولعجيو ءاملعلا نوردقي اوناك نيدلا

 تاــملظلا روــصع نم ررحتلا وحن تاوطخلا لوأ تناك يحيسملا برغلا يفو ،مهيلإ

 تعضو ثيحب هب يقرلاو ميلعتلا ةيلالقتسا أدبم دامتعا وه مدقتلاو ةثادحلا ىلع حاتفنالاو

 تعضو لعجي ام مويلاو ،ةيمألا ىلع ءاضقلا اهتامامتها تايولوأ ىلع ةيبوروألا لودلا

 رــثكأ اهثوحب زكارمو اهتاعماجو ةملعتم اهتاعمتجم نأ وه ةفصلا هذهب تعنت ةمدقتملا

 .عادبإلا ىلع ةردق رثكأو امدقت

 كلس جولو اهيلماح دعاست تاداهش حنمت تاسسؤم درجم مويلا ميلعتلا دعي ملو 

 نم اءزج هربتعت مويلا ةمدقتملا ممألاف ،ممألا مدقتو ةضهن ساسأ مويلا وه لب ،ةفيظولا

 ةــصيرحلا لودلاو .ةمألا ةداقو لبقتسملا تالاجر قلخ متي ميلعتلاب هنأل ،يموقلا اهنمأ

 يــهو ،تاعماجلا يف اصوصخو ميلعتلا ىوتسم نم عفرت يتلا يه ةمألا لبقتسم ىلع

 ىــلع الإ ةــيميداكألا نوئــشلا يف لخدتلا نع اهسفنب ىأنتو تاصصختلا مرتحت يتلا

 .ذاتسألاو بلاطلل ثحبلا ةكرح ريفوت ىوتسم

 بعــشلا نأل ،اــحاحلإ رــثكأ عوضوملا حبصي ةينيطسلفلا ةلاحلاك ةلاح يفو 

 اذــهو ةــيميلعتلا تاسسؤملا كلذ يف امب هتلود ءانب ةداعإ سيسأت ةلحرم يف ينيطسلفلا

 ةرــيثم تارــشؤم تناك نإو ،ةيادبلا ذنم ةحيحص سسأ ىلع نوكي نأ بجي سيسأتلا

 ةــجيتن ةينيطــسلفلا تاــعماجلا اــصوصخو ةيميلعتلا تاسسؤملا لاح اهردصم قلقلل
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 نأ لالتــحالل احمسي نل هيعوو ينيطسلفلا بعشلا جضن نأب نيقي ىلع اننإف ،لالتحالا

 .ةيميلعتلا ةيلمعلا قيعي

 ،ةــبكنلا ةيادب ذنم ميلعتلا ةيمهأ ىعو هنأ ينيطسلفلا بعشلا ظح نسح نم ناك 

 عــمتجملا نأ الإ نيــئجالل يناــجملا ميلعتلا ميمعت يف لضفلا ثوغلا ةلاكول ناك نإو

 ،ىرخأ ةيبرع لودب ةنراقم ميلعتلا لاجم يف امدقتمو ازيمتم ناك ةبكنلا لبق ينيطسلفلا

 ميلعتلا دامتعال ثوغلا ةلاكو اهترفو يتلا ةصرفلا لابتها نم نيينيطسلفلا نكم ام اذهو

 نيــفقثملاو نيــملعتملا نــم ليج نوكت هلالخ نم نكمي ةوق ردصمو ايجيتارتسا افده

 رودلا ظحالن انه نمو ةيفرعم سسأ ىلع ةيضقلا نع نوعفاديو ةينطولا ةيوهلا نولمحي

 اــصوصخو ةــيبرعلا دالبــلا يف ةفاقثلاو ملعتلا رشن يف نيينيطسلفلا نيملعتملل زيمتملا

 نيــسدنهملاو ءاــبطألاو ةذتاــسألاو نيسردملا نم فالآلا تائم لمع ثيح ،ةيجيلخلا

 لكــشب ةــيبرعلا ةمألا اودافأ مهنكلو كش الو ايلام اودافتسا ،لودلا هذه يف نيينيطسلفلا

 .ريبك

 هريوــطتو عمتجملا ثيدحت تاودأ دحأ ينيطسلفلا عمتجملل ةبسنلاب ميلعتلا ناك 

 نطوــلا يينيطــسلف وأ تاتشلا يينيطسلفل ةبسنلاب ءاوس ،ريبك دح ىلإ كلذب اوحجن دقو

 زكارمو تاعماجلا يف ةزيمتم بصانم ءوبت نم نوينيطسلفلا نكمت جراخلا يفف ،لتحملا

 مهل دهش تالاجملا ىتش يف ءاملع نيينيطسلفلا نيب نم زربو ،ةيبنجألا لودلا يف ثحبلا

 ،لكك ينيطسلفلا عمتجملل احاجن لب ايدرف احاجن سيل ءالؤه حاجن ناكو ،ةءافكلاب ملاعلا

 يــف ةــيميلعتلا تاسسؤملا ترمتسا ةيساقلا لالتحالا فورظ نم مغرلابو لخادلا يفو

 سفنــب ةينويهــصلا ةمجهلا ةهجاوم نكمي ملعلا هنأب نيينيطسلفلا ساسحإل اهتلاسر ءادأ

 .ةمواقملل ىرخألا لئاسولا ريثأت

 :ةينطولا ةطلسلا لظ يف ينيطسلفلا عمتجملا يف ميلعتلا عقاو :ايناث
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 تحضو 1997 ماع ىرج يذلا تآشنملاو نكاسملاو ناكسلل ماعلا دادعتلا يف 

 دوــجو فــشك دادعتلاف ،ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف نيينيطسلفلل ةيميلعتلا تامسلا

 تامــسلا تــناك اــضيأ ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا ناكس نيب تامسلا هذه يف ةوجف

 ةيرمعلا تائفلا ىدل صلقتت ةوجفلا نأ الإ ثانإلا ىدل اهنم لضفأ روكذلا ىدل ةيميلعتلا

 .سردمتلا نم ايلعلا تايوتسملا يف برست ثودح ينعي امم نسلا ةريغص

 ةفــضلا يــف ةلماعلا لافطألا ضايرو سرادملا ددع دايدزا دادعتلا رهظأ امك 

 ةصاخلا سرادملا تلجسو ،ةينيطسلفلا ةطلسلا لوصو دعب ةرشابم ةزغ عاطقو ةيبرغلا

 تأدب ثيح ،"اورنوألا" ةيلودلا ثوغلا ةلاكو سرادملا نم ربكأ اهددع يف ةدايز تالدعم

 .ةصاخ سرادم يف اهءانبأ ميلعتل ةبخنلا تهجوتو ،نيئجالل اهتامدخ نم صلقت اورنوألا

 دــقف يعماــجلا اصوصخو ميلعتلل ةيميلعتلا ةطلسلا اهتلوأ يتلا دوهجلا لضفبو 

 ةدايزلا هذه نأ الإ ،مهتالهؤم تنسحتو ،ةرتفلا هذه لالخ تاملعملاو نيملعملا ددع دادزا

 نكلو "اورنوألا"و ةموكحلا سرادم يف ةصاخ ،ةبلطلا دادعأ يف ديازتملا ومنلا بكاوت مل

 حطــسلا ىلع وفطت تأدب ،نيجيرخلا ددعو ةبلطلا ددع هيف ديازت يذلا تقولا سفن يف

 عــمتجملا تاــسسؤمو ةطلسلا تاسسؤمل ةيباعيتسالا ةردقلاف ،نيجيرخلا ةلاطب ةرهاظ

 صرف دادسنا ةلكشملا مقاف اممو ،تاعماجلا يجيرخل ةيباعيتسالا ةردقلا نود يه يندملا

 يتلا لودلا يهو يبرعلا برغملاو جيلخلا لود يف اصوصخو نيطسلف جراخ فيظوتلا

 .نيينيطسلفلا نييعماجلا ةيبلاغ بعوتست تناك

 دــنع ةداــيز سيــل ينيطسلفلا ميلعتلا ىلع تأرط يتلا تاريغتملا مهأ نأ الإ 

 ةــيميلعت تاــسسؤمو جهاــنم دوجوو 146ةيمألا ةبسن عجارت لب نيسردملاو سرادملا
 

 فداـصي يذـلاو ،2006 -6-9-8 موي تردص ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلل ةديدج ةيئاصحإ يف 146
 اـميفف ،يبرعلا ملاعلا يف لقألا يه نيينيطسلفلا نيغلابلا نيب ةيمألا ةبسن نأ اهيف ءاج ،ةيمألا وحمل يملاعلا مويلا
 %6.5 نيطسلف يف يهف يبرعلا ملاعلا يف %35.6 ةبسنل لصت
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 ةطلــسلا دوجو لبقف ،ةبكنلا ذنم ةرم لوأل ثدحي ام اذهو ،فارشألاو ةيوهلا ةينيطسلف

 ةفــضلاو ندرألا يــفف ،ىرخأ لود جهانم نوسردي نوينيطسلفلا ذيمالتلا ناك ةينطولا

 دالــب يــف اذــكهو ،يرصملا جهنملا اوسرد ةزغ يفو يندرألا جهنملا اوسرد ةيبرغلا

 ايروسو تيوكلا يف اهب ةصاخ سرادم تأشنأ ريرحتلا ةمظنم نأ نم مغرلابو ،تاتشلا

 ،نيينيطسلفلا نم ةليئض ةبسن الإ بعوتست الو ددعلا ةليلق تناك اهنأ الإ سنوتو نانبلو

 .ةفيضملا لودلا ةباقرل عضخت اهجهانم تناكو

 ينيطــسلف فارشإو ةينيطسلف جهانم دوجو نإف ،ةفاقثلاو ميلعتلا لخادتل ارظنو 

 بابــشلا طبرو ةينيطسلفلا ةفاقثلا رشن يف ريبك رودب مهاس ،ةيميلعتلا تاسسؤملا ىلع

 ةئشنتلا تاونق مهأ نم ربتعت ةيميلعتلا تاسسؤملاف ،ةينطولا مهتيضقو مهتيوهب ينيطسلفلا

 يــف ذيملتلا اهاقلتي ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةفاقثلا تايدجبأ ىلوأو ،ةيسايسلاو ةيعامتجالا

 ميــلعتلا ىــلع فارشألا ىلع لودلا صرح ظحالن انه نمو ،ةعماجلا يف مث ةسردملا

 .يساسألا ميلعتلا اصوصخو

 ام 1999 /1998 يساردلا ماعلا يف ةيميلعتلا تاسسؤملاو سرادملا ددع غلب 

 عاطق يف 589و ةيبرغلا ةفضلا يف 1925 اهنم لافطأ ةضورو ةسردم 2514 براقي

 ةصاخ ةسردم 191 و ثوغلا ةلاكول ةعبات ةسردم 265و ةيموكح ةسردم 1230 ةزغ

 يــف 537.694 مهنــم 889.890 غلب دقف بالطلا دادعأ امأ ،لافطأ ضور 823 و

 يــف 16941 اــهنم 25112 بعشلا دادعأو ةزغ عاطق يف 8171 و ةيبرغلا ةفضلا

 مهنــم 30.162 غــلب نوــسردملا دادــعأو .ةزغ عاطق يف 8171و ،ةيبرغلا ةفضلا

 .ةزغ عاطق يف 10.149و ةيبرغلا ةفضلا يف 20.013

 )10( مقر لودج

 )رثكأف ةنس 15( نيينيطسلفلا ناكسلل يبسنلا عيزوتلا حضوي
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 2000 ةقطنملاو سنجلاو ةيميلعتلا ةلاحلا بسح

 ةـــلاحلا

 ةيميلعتلا

 ةينيطسلفلا يضارألا
 ةقطنملا

 ةزغ عاطق ةيبرغلا ةفضلا

 ثانإ روكذ
 الــــك

 نيسنجلا
 ثانإ روكذ

 الــــك

 نيسنجلا
 ثانإ روكذ

 الــــك

 نيسنجلا

 10.7 15.3 6.2 10.8 16.4 5.3 10.8 16.1 5.6 يمأ

 8.5 7.3 9.6 10.2 10.4 10.0 9.6 9.3 9.9 ملم

 18.8 17.5 21.1 22.7 22.0 23.5 21.4 20.5 22.3 يئادتبا

 30.1 30.2 29.9 31.8 30.3 33.4 31.2 30.3 32.2 يدادعإ

 21.3 22.1 20.6 13.8 12.5 15.1 16.4 15.7 17.0 يوناث

 موــــلبد

 طسوتم
5.4 4.5 5.0 5.7 4.6 5.2 4.8 4.4 4.6 

 سويرولاكب

 ىلعأف
7.6 3.6 5.6 7.0 3.8 5.5 8.8 3.2 6.0 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 عومجملا

 :يسردملا برستلا ةبسن صقانت
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 دــقف ،ةطلــسلا دوجول ىلوألا تاونسلا يف ىرج هيلإ راشملا دادعتلا نأ ثيحف 

 بسن عجارتو يسردملا برستلا بسن صقانت لثم ةيباجيإلا تايطعملا ضعب انل فشك

 ىرج يتلا ةينمزلا ةيفرظلا عم ةيباجيإلا ةجيتنلا هذه مزالتت نأ يهيدبلا نمو ،بوسرلا

 عــمتجملا دنع لؤافتلاو ةنينأمطلا نم اعون تدجوأ ةطلسلل ىلوألا تاونسلاف دادعتلا اهيف

 ،ودــبي اذــكه وأ ،ماــمألا ىــلإ ريست ةيملسلا ةيلمعلاف ،عاطقلاو ةفضلا يف ينيطسلفلا

 لكل ةمهم تافيظوتب موقت ةريخألا هذهو ،ةطلسلا قطانم ىلع لاهنت حنملاو تادعاسملاو

 ،نيفقثملاو نيملعتملل يندملا عمتجملا تاسسؤم باطقتسا ىلإ ةفاضإلاب ،تاداهشلا ةلمح

 لامكتسا ىلع صرحلاو سرادملا ىلع مهءانبأ لاسرإ ىلع رومألا يوذ عجش كلذ لك

 .مهميلعت

 يــف يــساسألا ميلعتلا ةلحرم يف برستلا ةبسن نأ دادعتلا يف انظحال اذكهو 

 ،)%1.56( 1999 /1998 يــساردلا ماــعلا يــف تناك ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا

 ال لمع تالاجم رفوتل روكذلل ةبسنلاب كلذ دوعي .)ثانإلل %6.55و ،روكذلل 1.78%(

 دــيازت ببــسف ثانإلل ةبسنلاب امأ ،لافطألا ليغشت ةرهاظ راشتناو تاداهش ىلإ جاتحت

 تاداــعلا ىــلإو تاــيتفلل ركبملا جاوزلل دوعي قوف امو ةيوناثلا ةلحرملا يف برستلا

 جورخ ىلع عجشت ال ديلاقت يهو ينيطسلفلا عمتجملا يف ةظفاحملا ةيعامتجالا ديلاقتلاو

 .تيبلا نم تايتفلا

 :سرادملا يف بوسرلا بسن صقانت

 نيــب ام ةرتفلا يف سرادملا يف بوسرلا ةبسن يف عجارت نع تانايبلا تفشك" 

 ةــلحرملا يــف ةبسنلا هذه تعجارت ثيحب ،1999 /1998و 1995 /1994 نيماعلا

 ،1999 /1998 ماــعلا %2.54 ىــلإ 1995 /1994 ماــعلا %4.72 نم ةيساسألا

 لمــش دقو اهسفن ةرتفلا يف %1.06 ىلإ %3.51 نم ةيوناثلا ةلحرملا يف تعجارتو
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 ةــلحرملا يــف روكذــلا ىدل بوسرلا ةبسن تعجارت ثيحب ،نيسنجلا الك عجارتلا اذه

 ،1999 /1998 ماــعلا %2.79 ىــلإ 1995 /1994 ماــعلا %5.04 نم ةيساسألا

 نيلماــعلا يــف %1.47 ىلإ %5.37 نم ةيوناثلا ةلحرملا يف روكذلا ىدل تعجارتو

 نــم ةيــساسألا ةلحرملا يف ثانإلا ىدل بوسرلا ةبسن تعجارتو يلاوتلا ىلع امهيسفن

 يف %0.65 ىلإ %1.28 نم ةيوناثلا ةلحرملا يف تعجارتو ،%2.27 ىلإ 4.38%

 .اهسفن ةرتفلا

 ثيحب ،ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا م الك بوسرلا ةبسن يف نسحتلا لمش دقو 

 ماــعلا %3.42 نــم ةيساسألا ةلحرملا يف ةيبرغلا ةفضلا يف بوسرلا ةبسن تعجارت

 نم ةيوناثلا ةلحرملا يف تعجارتو ،1999 /1998 ماعلا %2.22 ىلإ 1995 /1994

 ةــلحرملا يف ةزغ عاطق يف ةبسنلا تعجارتو ،اهسفن ةرتفلا يف %1.41 ىلإ 1.99%

 %0.58 ىلإ %5.89 نم ةيوناثلا ةلحرملا يفو ،%3.01 ىلإ %6.84 نم ةيساسألا

  147"اضيأ اهسفن ةرتفلا يف

 هتايوتسم لكب يميلعتلا ىوتسملا فرع -2000 ربمتبس– ىصقألا ةضافتنا عم 

 تاــقالغإلا ةسايس اهسأر ىلعو بابسأ ةدعل ليصحتلا يف ةبوعصلاو كابرإلا نم ةلاح

 يذلا رمألا ،ةدحاولا ةنيدملا لخاد ىرقلاو ندملا نيب ام يليئارسإلا شيجلا اهسرام يتلا

 يــشيعملا ىوتــسملا يندــت اضيأ ،ميلعتلا زكارمل مهلوصوو بالطلا نيب لوحي ناك

 ةــلاحلا نأ اــمك ،ةــيعماجلا موــسرلا عفد نع رسألا نم ريثك تزجع ثيحب لخدلاو

 ىلع ةينطو ةطشنأ يف نوطرخني تاعماجلاو سرادملا بالط لعج ةضافتنالل ةججأتملا

 ةــبلطلا باطقتسا ىلع ةيسايسلا تاميظنتلا قباست لمع اضيأ ،ميلعتلاب مامتهالا باسح

 
 ءاصحإلل ينيطسلفلا زكرملا ،تامالعتسالل ةماعلا ةئيهلا 147
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 ىــلع ابلــس رــثأ يذــلا رمألا تاعماجلا سييست ىلع ،كاذ وأ ميظنتلا اذهل مهدينجتو

 .يميداكألا اهاوتسم

 دهــش ميلعتلا نأ الإ ةينيطسلفلا ةطلسلا قطانم اهتدهش يتلا ةيبلسلا ثادحألا نم مغرلاب

 ضاــير ددع ناك 2008 ماع تردص ميلعتلا ةرازول ةيئاصحإ يفف ماع لكشب اروطت

 ةفــضلا يــف ةسردمو ضور 2521 اهنم، 3402 ماعلا سفن يف سرادملاو لافطألا

 يف 710287 مهنم، ةذيملتو ذيملت 1182246 ذيمالتلا ددع غلبو. ةزغ عاطق يف 881

  . ةزغ عاطق يف 471959 و ةيبرغلا ةفضلا

 ماعل ءاصحإلل ينيطسلفلا زكرملا تايئاصحإ بسحف يعماجلا ميلعتلا روطتل ةبسنلاب امأ

 نم 20و ةيعماج ةيلك 15و ةعماج  14  يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ددع غلب  دقف 2011

 ةعماج: تاعماج 8 دجوت ةيبرغلا ةفضلا يف تاعماجلل ةبسنلاب.ةطسوتملا عمتجملا تايلك

 ةــعماج،ليلخلا ةــعماج،حاجنلا ةعماج، تيز ريب ةعماج،ةحوتفملا سدقلا ةعماج،سدقلا

 ةزــغ عاــطق يف امأ. كينكتيلوبلا ةعماج -نينج -ةيكيرمألا ةيبرعلا ةعماجلا،محل تيب

 ةــعماج،ةحوتفملا سدقلا ةعماج، ةيمالسإلا ةعماجلا، رهزألا ةعماج: تاعماج 6 دجوتف

 ايلع دهاعمو تاعماج كانهو.نيطسلف ةعماج، تانبلل ةزغ ةعماج – ةيموكح – ىصقألا

 ةفــضلا يف يلاعلا ميلعتلا ةرازو نم فارتعا ىلع دعب لصحت مل اهنكلو اثيدح ترهظ

   . ةيبرغلا

 يــف نيلجــسملا ةــبلطلا ددــع غلب 2009/2010 يعماجلا ماعلا تايئاصحإ بسحو

 30 ايونس نيجرختملا ددع غلب اميف، ةبلاطو بلاط 196،625 يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم

 . ةبلاطو بلاط فلأ

 تــغلب ثيح ملاعلا يف تالدعملا لقأ نم عاطقلاو ةفضلا يف ةيمألا تالدعم ربتعتو اذه

 ،يــمأ فلأ 123 يلاوح  %5،4 رثكأو ةنس 15 دارفألا نيب 2009 تايئاصحإ بسح



 240 

 يــف نيطــسلف يف ةيمأ ةبسن ىلعأ تناكو ،ةيبرعلا لودلا يف %27،6 تغلب نيح يف

 . راوغألاو احيرأ ةظفاحم

 نم %48،8 نأ 2011 ماعل ينيطسلفلا ءاصحإلا زكرم تانايب ريشت قايسلا سفن يفو

 يف %46،4 و ةيبرغلا ةفضلا يف %49،9 عقاوب بوساح زاهج اهيدل ةينيطسلفلا رسألا

 %29،1 نأ ثــحبلا جئاتن تنيب – تينرتنالا – ةيتوبكنعلا ةكبشلل ةبسنلابو.ةزغ عاطق

 و ةــيبرغلا ةفــضلا يف %27،5 عقاوب،تينرتنالاب لاصتا اهيدل ةينيطسلفلا رسألا نم

 .ةزغ عاطق يف 32،2%

 

 148  ةلامعلاو ةيداصتقالا ةلاحلا: ثلاثلا بلطملا

 ةيداصتقالا ةلاحلا: الوأ

 يف ةيداصتقالا ةلاحلاف يلاتلابو لقتسم داصتقا دجوي ال ةلقتسم ةلود دجوت ال ثيح

 ثدح دقو لالتحالا عقاو اهضرفي تاقاقحتساو طورشل عضخت ةينيطسلفلا ةطلسلا قطانم

 نيينيطسلفلا نيب ةطلسلا ةيادب يف يداصتقالا سيراب لوكوتوربأ عيقوت عم ةيادب اذه

 داريتسالاب همكحتب رمألا قلعت ءاوس ةيداصتقالا تاقالعلا ميظنتل نييليئارسإلاو

 اءوس ينيطسلفلا داصتقالا عضو مقافت  مث جاتنالا تاودأو ةيلوألا داوملاب وأ ريدصتلاو

 ةرطيس دعب ةزغ عاطق ىلع مث ةيادب عاطقلاو ةفضلا ىلع ضرُف يذلا راصحلا عم

 . 2007 ماع فصتنم هيلع سامح ةكرح

 
 نسحم ريرحت، 2010 ماعل ينيطسلفلا يجيتارتسالا ريرقتلا: نم ةسبتقم بلطملا اذهب ةدراولا تاءاصحإلا - 148
 . 2011، توريب، تاراشتسالاو تاساردلل ةنوتيزلا زكرم، حلاص دمحم
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 دمتعي ثيح يعيرلا داصتقالل  يمتني ينيطسلفلا داصتقالا نإف بابسألا هذه لكل

 عمتجم ينيطسلفلا عمتجملا نألو كلذ عمو.ةيلودلا ةيجراخلا تادعاسملا ىلع ريبك لكشب

 لب تاعانصلا ضعب يف امدقت ةزجعملا هبشي امب نوينيطسلفلا ققح دقف طشنو يتف

 ليئارسإ قلغت نأ لبق جراخلل ةيعارزلاو ةيعانصلا تاجتنملا ضعب نوردصي اوناكو

 .ةيليئارسإلا تاجتنملاب ينيطسلفلا قوسلا قارغإ ةسايس سرامتو رباعملا

 رثأتلا يعيرس اناك ثيح لاح ىلع لمعلا قوس الو ينيطسلفلا داصتقالا تبثي مل

 اظوحلم ايداصتقا اروطت ةزغو ةفضلا تفرع ةطلسلا دوجو لبقف،ةيسايسلا ةلاحلاب

 جراخلا يينيطسلف نم لاومألا تاقفدتو ليئارسإ يف ةريبكلا ةينيطسلفلا ةلامعلا ببسب

 نم اريثك بعوتسي ناك يليئارسإلا قوسلا نأ ببسب اضيأ،ةيبرعلا لودلا نمو

 ينيطسلفلا داصتقالا فرع ةطلسلا ءيجم دعب نكلو،ةينيطسلفلا ةيلحملا تاعانصلا

 ذاقنإ يجراخ ليومت نم هاقلتت ام لالخ نم تلواح ةطلسلا تناك نإو ايبسن اعجارت

 نم اصوصخو ليئارسإ يف مهلمع اودقف نيذلا لامعلا ضيوعتو ينيطسلفلا داصتقالا

 . جرح عضو يف ةطلسلا عضو راصحلاو ةضافتنالا تايعادت نأ الإ، ةزغ عاطق ءانبأ

 ينيطسلفلا داصتقالا معدب ةحناملا لودلا تادهعتو 2007 سلوبانا رمتؤم دعب     

 تارشؤملا ريشت ثيح،  يبسن لكشب ةفضلا يف اصوصخو ينيطسلفلا داصتقالا شعتنا

 ومن لدعمب 2010 ةنس يف ًاعفترم ًاومن ققح يلامجإلا يلحملا جتانلا  نأ  2011 ماعل

 يلاوح ىلإ ،2009 ةنس رالود نويلم 5,241 يلاوح نم عفترا ثيح ،%9.3 غلب

 ةبسن نيب ريبك توافت دوجو ىلإ ةراشإلا ردجت نكلو .2010 ةنس رالود نويلم 5,728

 ةبسنلا هذه تنروق ام اذإ ًاصوصخو ،جتانلا اذه يف عاطقلاو ةفضلا نم لك ماهسإ

 نم %62 اهنطقي يتلا( ةفضلا ماهسإ ةبسن تغلب دقف ،امهنم لك يف ناكسلا ةبسنب

 .)ناكسلا نم %38 هنطقي يذلا( ةزغ عاطقل %23.5 لباقم ،%76.5 يلاوح )ناكسلا

 ،عاطقلا ىلع ضورفملا راصحلا اهزربأ ،توافتلا اذه يف ةدع لماوع تمهسأ دقو
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 ىوقلا مجحو ناكسلا ددع يف توافتلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةنهارلا ينيطسلفلا ماسقنالا ةلاحو

 دوجو هابتنالل تفلملا نم ناكو .اهريغو ةيعيبطلا دراوملاو ضرألا ةحاسمو ةلماعلا

 يف %3.6 هردق 2010 ةنس نم ثلاثلا عبرلا يف يلامجإلا يلحملا جتانلا يف بلاس ومن

 نع %10 ةبسنب ةزغ عاطق يف ومنلا عفترا امنيب ؛يناثلا عبرلاب ةنراقم ،ةيبرغلا ةفضلا

 رارطضا ىلإ ،راصحلا نم مغرلا ىلع ،عفترملا ومنلا اذه دوعيو .اهسفن ةرتفلا

 عاطق عم رباعملا ربع تالدابملا ةكرح ليهست وحن ةيفاضإ تاوطخ ذاختال "ليئارسإ"

 ةيرحلا ةلفاق ىلع موجهلا باقعأ يف كلذو ؛ةدودحم وأ ةيئزج ةروصب نكلو ،ةزغ

 .2010 ويام /رايأ رخاوأ

 زواجت وأ ايداصتقا اشاعتنا ةرورضلاب ينعي ال يلحملا جتانلا يف ظوحلملا ومنلا اذه

 رايهنالا ةلاح هبشي ام شيعي ينيطسلفلا عمتجملا لاز امف، داصتقالا ىوتسم ىلع ةمزألا

 ةيجراخلا تادعاسملا ىلع دمتعت يتلا لخادلا ةدايز وأ ومنلا نأ كلذ، يداصتقالا

 هدهشن امو، ةمزألا زواجت وأ يداصتقالا ومنلا نع اقداص ارشؤم ربتعت ال تامدخلاو

 يف نيفظوملا بتاور عفد نع ةزغو ةفضلا يف نيتموكحلاو نيتطلسلل زجع نم

 يلحملا جتانلا نيب ةنراقملا اننكمي اضيأ،ةمزألا قمع ىلع رشؤي 2011 ماع فصتنم

 نويلملاب( 2010-2008 ينيطسلفلا يلامجإلا يلحملا جتانلاب يليئارسإلا يلامجإلا

 : يلاتلا مسرلا يف وه امك )رالود
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 يف رالود 1,502 يلاوح ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف درفلا لخد لدعم غلب دقف

 يلاوحب رّدقي ًاومن كلذب ًاققحم ،2009 ةنس رالود 1,416 يلاوحب ةنراقم ،2010 ةنس

 لدعم غلب ثيح ، ًاحضاو ناك ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا نيب توافتلا نكلو .6.1%

 عاطقلا يف ًارالود 877 يلاوحب ةنراقم ،ةفضلا يف رالود 1,925 يلاوح درفلا لخد

 .توافتلا اذه يف ببسلا وه راصحلا نأ حضاولا نمو

 ومنلا نم مغرلاب ينيطسلفلا داصتقالا ةمزأ رارمتسا نم هيلإ انرشا ام دكؤي ام

 ةنس %23.7  تغلب ثيح ةلاطبلا ةبسن   عافترا  دعاصت وه يلحملا جتانلا يف يمقرلا

 عاطق يف ةلاطبلا ةبسن نأ ظحالملا نم ناكو .2009 ةنس %24.6 ـب ةنراقم ،2010
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 عاطقلا يف %37.8 تغلب ثيح ؛ةيبرغلا ةفضلا يف اهتليثم فعض نم رثكأ تغلب ةزغ

 .ةفضلا يف %17.2 لباقم

 ةماعلا تاداريإلا يلامجإ عفترا ىلإ ينيطسلفلا يجيتارتسالا ريرقتلا ريشي امك

 غلب ثيح ،2009 ةنسب ةنراقم %22.8 ةبسنب 2010 ةنس لالخ ةينيطسلفلا ةطلسلل

 ةنس رالود نويلم 1,548 وحنب ةنراقم ،2010 ةنس رالود نويلم 1,901 يلاوح

 رالود نويلم 658 زواجتي مل 2010 ةنس ةيلحملا تاداريإلا يفاص نأ ريغ .2009

 ةنس %29.6ـب ةنراقم( ةماعلا تاداريإلا يفاص نم %34.6 هتبسن ام يأ ،يكيرمأ

 نع ةجتانلا ةصاقملا تاداريإ نم )%65.4( ةيقبتملا ةبسنلا تءاج نيح يف ،)2009

 يتلاو ،ةيليئارسإلا ةموكحلا اهلّصحت يتلا ،ةينيطسلفلا ريدصتلاو داريتسالا تايلمع

 يلاوح ىلإ 2009 ةنس رالود نويلم 1,090 نم تداز ثيح ،%14 ةبسنب تعفترا

 .2010 ةنس رالود نويلم 1,243

 ،رالود نويلم 2,983 يلاوح تغلب دقف 2010 ةنسل ةطلسلل ةماعلا تاقفنلا امأ

 تغلب دقو .%2.2 اهردق عافترا ةبسنب ،2009 ةنس رالود نويلم 2,920 ـب ةنراقم

 هتبسن ام يأ ،رالود نويلم 1,564 هعومجم ام 2010 ةنس بتاورلاو روجألا تاقفن

 ام تلثم ،2009 ةنس رالود نويلم 1,423 ـب ةنراقم ،تاقفنلا يلامجإ نم 52.4%

 .تاقفنلا يلامجإ نم %48.7 هتبسن

 نويلم 1,082 يجراخلا معدلا باستحا لبق ةينازيملا يف زجعلا ةميق تغلب دقو

 دعب امأ .2009 ةنس رالود نويلم 1,372 هتميق زجعب ةنراقم ،2010 ةنس رالود

 نويلم 195 هتميق ًاضئاف 2010 ةنس ةينازيم تققح دقف ،يجراخلا معدلا باستحا

 كانه ناك نيح يف ،رالود نويلم 1,277 يجراخلا معدلا ةميق تغلب ثيح ،رالود

 اهيف يجراخلا معدلا ةميق تغلب يتلا ،2009 ةنس يف رالود نويلم 30 هتميق ضئاف
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 ةمدقملا ةيجراخلا تادعاسملاو حنملا مجح عجارت كلذ رهظُيو .رالود نويلم 1,402

 بتاور عفد نع ةطلسلا تزجع دقف انرشأ امكو.%9 وحنب ةطلسلا ةينازيم معدل

 لكل طقف بتار صن تفرص ثيح 2011 سطسغأو ويلوي يرهش لالخ نيفظوملا

  .رهش

 ةعارزلاو ةعانصلا يعاطق ماهسإ عجارت ،اقحال راصحلاو ةضافتنالا تايعادت ببسب

 عاطقلا ماهسإ ضفخنا ثيح ،1999 ةنس ذنم ةماع ةروصب يلامجإلا يلحملا جتانلا يف

 ةنس %12.3 ىلإ 1999 ةنس %14.5 نم يلامجإلا يلحملا جتانلا يف يعانصلا

 %10.4 نم اهسفن ةرتفلا لالخ جتانلا اذه يف يعارزلا عاطقلا ماهسإ ضفخناو ،2010

 دودحم يونس ومن ىوس ققحي مل ةعانصلا عاطق نأ ةظحالم عم .طقف %6.3 ىلإ

 ًاعجارت ةعارزلا عاطق دهش نيح يف ،ةرتفلا كلت لالخ ًايونس %0.7 زواجتي ال لدعمب

 .اهسفن ةرتفلل ًايونس %2.4 لدعمب ًاظوحلم

 ةزغو ةفضلا نيب ماسقنالا دوجو راظنألا نع بِّيغت ال نأ بجي ةقباسلا تارشؤملا

 اهتموكحو ةينطولا ةطلسلا نأ حيحص،ايبسن هتاذب مئاق داصتقاو ةموكح ةزغ عاطق يفف،

 ةفاضإلاب ةيتحتلا ةينبلاو ميلعتلاو ةحصلا ىوتسم ىلع ةيساسأ تامدخ مدقت هللا مار يف

 اهتينازيم ةزغ ةموكحل نأ الإ، عاطقلا يف فظوم فلأ نيتس نع ديزي ام بتاور ىلإ

 ةباقرلل ةعضاخ ريغ ةضهاب لاومأ اهيلع قفدتت ثيح ةصاخلا اهليومت رداصمو

 لاومأ ىلإ ةفاضإلاب،ةموكحلا ةينازيم يف ةلجسملا تادراولا نمض لخدت ال اهتيبلغأو

 كانه اضيأ، ةفضلا يف ةطلسلا ةنيزخل بهذت الو نينطاوملا ىلع ضرفت يتلا ةيابجلا

    .خلا بيرهتلاو قافنألا داصتقا

  لامعلاو لمعلا: ايناث
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 ءاصحإلا دروأ 2011 ماع ةزغو ةفضلا يف ةلماعلا ىوقلا حسم جئاتن بسح

 يف ءاج اممو، 2011 ماع نم يناثلا عبرلل حسملل ةيلاتلا جئاتنلا ينيطسلفلا

 رثكأف ةنس 15 دارفألا نيب ةلماعلا ىوقلا يف ةكراشملا ةبسن %42.7  نأ حسملا

 نويلم 1.048 ةينيطسلفلا يضارألا يف ةلماعلا ىوقلا يف نيكراشملا ددع غلب دقف،

 فلأ 711 ةيبرغلا ةفضلا يف مهددع غلب ثيح ،2011 يناثلا عبرلا لالخ صخش

 ىوقلا يف ةكراشملا ةبسن %45.3 .صخش فلأ 337 ةزغ عاطق يفو صخش

 روكذلا ةكراشم %68.6 .ةزغ عاطق يف %38.1 لباقم ،ةيبرغلا ةفضلا يف ةلماعلا

 .ثانإلل %16.2 لباقم ،ةينيطسلفلا يضارألا يف ةلماعلا ىوقلا يف

 فلأ 195 غلب دقف  ةيلودلا لمعلا ةمظنم فيرعت بسح لمعلا نع نيلطاعلا ددع امأ

 يف فلأ 109 مهنم ،2011 يناثلا عبرلا لالخ ةينيطسلفلا يضارألا يف صخش

 يف ةلاطبلا لدعم %25.6 نأ ينعي اذهو،.ةزغ عاطق يف فلأ 86و ةيبرغلا ةفضلا

 نم ظحالنو.ةيبرغلا ةفضلا يف %15.4 لباقم 2011 يناثلا عبرلل ةزغ عاطق

 لباقم ،ةينيطسلفلا يضارألا يف روكذلل ةلاطبلا لدعم %16.4  نأ ءاصحإلا

 .ثانإلل 28.6%

 رثكألا تامدخلا عاطق نأ هيلإ راشملا ءاصحإلا زكرم ريرقت يف ظحالن اضيأ

 نم %52.0 ةزغ عاطق نيبو %32.0 ةيبرغلا ةفضلا نيب5 ةيلحملا ةلامعلل َاباعيتسا

 عقاوب %21.6 مهتبسن تغلب ثيح يموكحلا عاطقلا يف نولماعلا مهيلي.نيلماعلا

 نيلماعلا ددع عافترا ظحالنو.ةيبرغلا ةفضلا يف %14.5و ،ةزغ عاطق يف 38.6%

 دعبو ةزغ ةموكح نأل ارظن ةفضلا يف هنع  ةزغ عاطق يف يموكحلا عاطقلا يف

 يفظوم نم الدب اهل نيعبات نيفظوم لالحإ ىلع تلمع عاطقلا ىلع اهترطيس
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 يفظوم ددع ردقُي ثيحب ةينمألا ةزهجألا يف فالآلا تدنج امك ةينطولا ةطلسلا

 .)فظوم فلأ نوعبرأ( 40000 ةزغ ةموكح

 ةعساو ةقطنم ةفضلا نأ ةفضلا يف يموكحلا عاطقلا يف نيلماعلا ددع ةلق بابسأ نم

 ىلع احاتفنا رثكأ يهو روطتم يتامدخو يعانصو يعارز طاشن اهبو ةزغب ةنراقم

 نم ةريبك ةبسن نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،رصاحملا ةزغ عاطق نم يجراخلا ملاعلا

 لامعل هب حومسملا ريغ رمألا وهو ليئارسإ لخاد لمعت ةفضلا يف ةلماعلا ىوقلا

 ةفضلا نم نيلماعلا ددع عفترا  دقف ينيطسلفلا ءاصحإلا زكرم بسحو، ةزغ عاطق

 ىلإ 2011 لوألا عبرلا يف لماع فلأ 78 نم تانطوتسملاو ليئارسإ يف ةيبرغلا

  .2011 يناثلا عبرلا يف لماع فلأ 84

 

 

 يناثلا ثحبملا

 نيطسلف يف عمتجملاو نيدلا

 ءاوس سانلا ةايح يف ارثؤم اعقوم نيدلا لتحي ةيبرعلا تاعمتجملا ةيبلاغب ةوسأ 

 بــعلي ةينيطــسلفلا ةلاحلا يف هنأ الإ ،ةسرامملاو كولسلا وأ ريكفتلا طمن ىوتسم ىلع

 ينويهصلا لالتحالا ثيح ،نيطسلفل ةينيدلا ةيصوصخلل ارظن اروضح رثكأ ارود نيدلا

 جلاعنــسو ،ةيمالسإلا ةيعجرملا عم ضراعتت ةيدوهي ةينيد ةيعجرم ىلع هدوجو سسؤي

 .نيدعبلا لخادت نم مغرلاب يسايسلاو ماعلا يعامتجالا هيدعب يف عوضوملا
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 :يعمجلا ريكفتلاو كولسلل سيئر ددحمك نيدلا :لوألا بلطملا

 ةاــيحلا نــع اــبئاغ ماــيألا نم موي يف نكي مل نيدلا وأ سدقملا راضحتسا 

 ثيح ةيديحوتلا تانايدلا روهظ لبق ام ىتح ةقطنملا بوعش ىدل ةيسايسلاو ةيعامتجالا

 نيدــلا نوــطلخي يلاــتلابو هــلآلل باوــن وأ ةهلآ مهسفنأ نوربتعي قرشلا كولم ناك

 تانايدــلا عــبنم اــندالب نوك نم اقالطنا ازورب رثكألا وه انبوعش دنع نيدلا،ةسايسلاب

 ميرحتلل ضعبلا دنع ةيعجرم هلعجو نيدلل فثكملا راضحتسالا نأ الإ ،ثالثلا ةيوامسلا

 ةــيعامتجا ةيبتارت وأ ةيسايس مظن نم مئاقلا عضولا ىلع ةيعورشملا ءافضإلو ليلحتلاو

 ينيدــلا بصعتلا نم ةلاح قلخو ةدح رثكأ الكش مويلا ذخأ ،اهنم هديرجت وأ حلاصم وأ

 ،تايجولديأو ةمظنأ ،ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس ةمئاقلا عاضوألا لك لعج يعامجلا

 عضختل تالاجملا هذه لك يف رظنلا داعي ذخأ ةريخألا تاونسلا يفو ،اينيد اعباط اذخأت

 ىــلع لــب ةــيلمعلا اهاودجو ةينوناقلا اهتيعرش ساسأ ىلع سيل ديدج نم مييقت ةيلمعل

 نــم ينيدــلا رايتلا باحصأ اهملاعم ددحي امك ةيمالسإلا ةعيرشلاب اهطبر ىدم ساسأ

 ىــنعمب ،مهل ولحي امك نودهتجي نيد لاجرو ،ةينيد ةيسايس تاكرحو ةيطارقويث ةمظنأ

 لــب اهيلع قفتم ةينيد ةيعجرم ىلإ وأ ةينالقعلا ىلإ دنتسي دعي مل رومألا ىلع مكحلا نأ

 ةعونصملا تاسدقملا لعج امم ينيدلا عباطلا رشبلا اهيلع ىفضأ تاداهتجاو ثارت ىلإ

 .ةيقيقحلا تاسدقملا نم اريثأت رثكأو ىوقأ ةمهوتملاو

 اــيروحم ارصنع لكشيو انتايح جيسن يف لغلغتي نيدلا وأ برلا نإف كلذ لكل 

 يــفو ةــظقيلا يف انعم هنإ ،يعاولا ريغو يعاولا انروعشو انتيلقعو انريكفت طمن يف

 انكولــس يــفو رِّيخلا انكولس يف ةسايسلا يفو ةراجتلا يف  لمعلا يفو تيبلا يف مانملا

 برلا نكل ،هريغ نع يمالسإلا يبرعلا انلقع زيمت يتلا ةمزاللا رخآ لكشب هنإ ،ريرشلا

 بر يهاــنتماللا قلطملا برلا نيملاعلا بر ةرورضلاب سيل هفظونو هرضحتسن يذلا

 مل هنأ ضعبلا دقتعي بر ،انساقم بسحبو اناوه ىلع هلصفنو هليختن بر وه لب عيمجلا
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 اــهبكترن نأ دــعب انئواسم رفغي نأ هنم ديرن بر ...نحن الإ هل لغش الو انل الإ دجوي

 اــم هراضحتسا يف ناك نإ هرضحتسن بر ،حلاط وأ حلاص نم هديرن ام عم بواجتيو

 .انل ةحلصم كلذ يف ناك نأ هاسننو انضارغأ ققحي

 ةلكــشملا تسيل يلاتلابو مالسإلا وأ نيدلا ةلكشم تسيل اهقمع يف ةرهاظلا نإ 

 يــف نيدــلا فظوت يتلا تايلقعلا ةلكشم اهنكلو ،نييلوصأ نوكن وأ نييناملع نوكن نأ

 تسيل اهتقيقح يف ةلكشملا ،ةقيض ةيبزح وأ ةيصخش حلاصمو ضارغأل ةيمويلا انتايح

 يحوــي دق امم ةروطخو اقمعو اديقعت رثكأ يه لب ،نمؤي ال نمو نمؤي نم نيب افالخ

 ضــعب كاردإ نــم اــقمع رثكأ ىتح نييلوصأو نييناملع نم باتكلاو نويسايسلا هب

 لب هتاذ دحب نيدلا يف نمكت ال ةلكشملا ،ةينيدلا تاكرحلاو ةيسايسلا تاكرحلا باحصأ

 .نيدلا ىلإ بسنت يتلا ةئطاخلا تاسرامملاو تاروصتلا يف

 ةهابنلا هزوعت نل ةيمالسإلاو ةيبرعلا انتاعمتجم عقاو يف ثحبلا يف قمعتملا نأ 

 ءوــسأ ةقبطلا هذه نإ لب ،ةيتونهكلا وأ نيدلا لاجر نم ةقبطلا هبشي ام دوجو فشتكيل

 رــبع تلكــشت ةقبطلا هذه ،ىطسولا نورقلا يف ةيحيسملا ةيتونهكلا نم ةروطخ رثكأو

 خويــشو دجاــسم ةمئأ نم نييديلقت نيد لاجر دي ىلع نيدلا ةرداصم نم ةليوط دوقع

 قــفتي يذلا لكشلاب نوركفيو همولعو هتادجتسمو هتالوحتو ملاعلا نع نيقلغنم ءاملعو

 رقتفت ةمظنأل ةيسايسلا ةطلسلا لبق نم اركتحم نيدلا ناك امك ،مهتابغرو مهحلاصم عم

 اهداــسف ررــبيو اهضارغأ مدخي يذلا لكشلاب نيدلا فظوت تناكو ،ةيبعشلا ةيعرشلل

 مالسإلل يقيقحلا مهفلا نيبو نييداعلا سانلا نيب ةوهلا عسوي ناك راكتحالا اذه ،اهطلستو

 دــيزي ناــك امو ،)رسع نيد سيلو رسي نيد مالسإلا( ةنرملاو ةيماسلا هيناعم كاردإو

 نــم ةطلــسلاو بناج نم نيدلا لاجر :نيتقباسلا نيتئفلا نيب فلاحتلا وه اديقعت رومألا

 .رخآ بناج
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 يــف هــنأ الإ ،ةقيلخلا ءدب ذنمو تاعمتجملا لك يف اروضح نيدلل نأ ورغ ال 

 ىوــق فرــط نم فثكملا هفيظوت ببسب اروضح رثكأ ةيمالسإلاو ةيبرعلا انتاعمتجم

 ةهج نم نييناملعلاب نومسي نم نيب باطقتسالا نم ةلاح تقلخ ةيجراخو ةيلخاد ةيسايس

 ةــيطارقميدلاو روــطتلاو ةــثادحلا ميق ةيناملعلل تبِسُنو ،ىرخأ ةهج نم نييلوصألاو

 .يركفلا دومجلاو قالغنالاو فلختلا ةمهت ةيلوصألاب تقصلأ اميف ،ناسنإلا قوقحو

 اذــه خيسرت ىلع دعاس امو داحلإلل فيدر اهنأكو ضعبلا دنع ةيناملعلا تمِهُف 

 طاقــسإ اودارأ نيذلا نييعويشلا نم اصوصخو ةيناملعلاب نيلتاقلا ضعب ةسرامم مهفلا

 يــنالقع رــيكفت يأ  اــميف،انتاعمتجم ىلع ابوروأا يف ةيسكراملاو ةيناملعلا ةبرجتلا

 نــم الكش نأو ةثادحلاو روطتلاو نيدلا نيب ضراعت ال هنأ ةجيتنل لصيس يعوضومو

 دــحاولا نرــقلا ملاــع لوخد نم نيملسملا نكميس ةينيدلا ةسرامملاو ريكفتلا ةينالقع

 نأ يــنعي ال انلوصأ مرتحن نإف ،مهتادقتعمب طيرفت وأ مهنيد ىلع فوخ نود نيرشعلا

 بزــح ةبرجتو دعصلا ةفاك ىلع هتازجنمو هتاعارتخا مامأ بابلا قلغن وأ ملاعلا يداعن

 ؟ةيلوــصألا مهفن فيك يه ةلكشملا نكلو ، كلذ ىلع اجذومن ايكرت يف ةيمنتلاو ةلادعلا

 .،؟لصألا وه امو

 بهذــي اــمك ةــيبرغلا اهلوصأ ىلإ عوجرلا ىلإ "ةيلوصألا" موهفملا جاتحي ال 

 ةيبرعلا ةغللا نم ةدمتسم ،حالطصاو ىنعمو ةغل ،ةيلوصألاف 149.برعلا باتكلا ضعب

 يذلا ساسألا" وه ءيشلا لصأف ،"لصألا" نم يتأت يهف يمالسإلا يبرعلا خيراتلا نمو

 تــسيل ىلوألا هتبانمو مالسإلا لوصأ ىلإ ةدوعلاو ."هنم تبني يذلا هوئشنو هيلع موقي

 ادــعب ةيلوصألا ةرهاظل حاتأ يذلا رمألا ،يمالسإلا يبرعلا خيراتلا يف ديدجلا ءيشلاب

 
 مـهو ،Fundamentalists نييلوصألا ىلإ ةملكلا لصأ عجري ثيح يوامشعلا ديعس دمحم راشتسملا مهنمو 149
 ةـشيع شيـعتل ةيراضحلا فورظلا نع تلزعناو ةيندملا ةايحلا نم تبحسنا ةدحتملا تايالولا يف تدجو ةعامج
  109ص ،)1991 ،].ن.د[ :ءاضيبلا( يسايسلا مالسإلا ،يوامشعلا ديعس دمحم رظنا ،لئاوألا نييحيسملا
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 اــهنأ يأ ،عــمتجملا لــخاد "يماظنلا سيسأتلا" ةلحرم ىلإ لوصولا نم اهنكم اينمز

 يئاهن لح داجيإ فدهب سيل اهعم عمتجملا لماعتي ،يعامتجالا عقاولا نم اءزج تحبصأ

 لخي ال امب اهتئيبتو اهنيجدتو اهباعيتساو اهعم فيكتلل لب ،ةينيد /ةيعامتجا ةرهاظك اهل

 ىلع -ةرهاظلا– ةلكشملا لاصئتساب نهكتلا بعصي يلاتلابو ،يعامتجالا قسنلا ماظتناب

 عاــضوألاو طورشلا لظ يفو ،اهسفن ةيعامتجالاو ةيلقعلا ىنبلا لظ يف ،بيرقلا ىدملا

 ةــمدخل نيدــلا فــيظوت ىــلإ ىعست فارطألا لك نأ اصوصخو ،اقباس اهيلإ راشملا

 .ينيدلا فرطتلا ةرهاظ نم يكتشت يتلا ،اهسفن ةمظنألا كلذ يف امب ،ةصاخلا اهحلاصم

 ةــيبلاغ يــف اــهدوجوو ،ةيلوــصألا تاكرحلا وأ )ينيدلا فرطتلا( ةرهاظ راركت نإ

 اــنايحأ مادــتحاو رجفت تالاح نم اهنع ريبعتلا روص نيابت عم ةيمالسإلا تاعمتجملا

 ةلكــشملا روهظو،مئاــقلا عضولا عم شياعت تالاح ىلإ ،ةيلهالا برحلا ةلحرمل لصت

 عفدي كلذ لك، ايباطقتسا ايوبصع اعباط اهذخأو ،ةعطقتم تارتف يفو تاجوم لكش ىلع

 ةاــيحلا طورشب قلعتت ،ةيويند لماوع ةرهاظلا روهظل ةيقيقحلا لماوعلا نإ :لوقلا ىلإ

 عاــضوألاو ةــيعامتجالاو ةيــسايسلا فورــظلا تحمس اذإف ،ةفلتخملا اهمظن لاكشأو

 هحئارــش وأ هقاسنأ نيب نزاوت قلخبو ،عمتجملل لضفأ ةايح طورش ريفوتب ةيداصتقالا

 شياعت،هفئاوطو عمتجملا حئارش فلتخم نيب يملسلا شياعتلا تابلطتم ريفوتو ،ةفلتخملا

 برلا راضحتسا رربم ىفتناو فرطتملا اهلكشب ةلكشملا تراوت ...،رهقلاب ال يضارتلاب

 .مهلكاشم لح يف رشبلا نع بونيل

 يــلخاد ماجسناو شياعت ةلاح قلخ نع ةسايسلا تزجعو نزاوتلا لتخا اذإ امأ 

 ازجاــع ةيويندلا تايجولويديألاو تافسلفلا تحبصأو ةيداصتقالا فورظلا تمزأت اذإو

 نادــقفو تتشتو عايض ةلاح يف نوشيعي بابشلا حبصأو 150.عمتجملا لكاشم لح نع

 
 ةـينطولا تاكرحلا قزأمو ،يرطقلا لمعلا قافآ دادسناو -ةيموقو ةيكارتشا– تايجولويديألا باحسنا لظ يف 150
 ةيداـصتقا ،ةـنميهلا عاوـنأ لك برغلا ةسراممو ةيبرعلا ةمألا دض يبرغلا راصحلا زيزعت عمو ،اهتارايت لكب
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 باطقتــسا لــماعكو ،ةراثإو ضيرحت لماعك ةينيدلا تاكرحلا رهظت ،ءيش لك يف ةقث

 معزــي اــباطخ ةفظوم ناديملا لخدتل -كلذ لك وأ– جاجتحاو ضفر لماعك وأ زيمتو

 ةــحرتقُملا لولحلا نأ يأ ،عمتجملا لكاشم لح ىلع رداقلا ليدبلا جمانربلا هنأ هباحصأ

 يــف ةلكــشملا نكل ،ةيناملعلا ةيويندلا لولحلا لشف وأ بايغل اينيد اعباط اهيلع ىفضُي

 .ةيويند ىقبت اهرهوج

 نيدــتلاو مالسإلا امنيب ،ينالقع ال فرصت وه ينيدلا فرطتلا نأ يف كش ال 

 لعجي ام نكلو ،ينالقع فرصت وه ،يقالخألاو يحورلا قيمعلا هازغم يف ،ماع لكشب

 رــخآلا ريفكت ىلع مئاقلا يباطقتسالا فرطتلا ةلحرم ىلإ لصب اينالقع ال المع نيدتلا

 ةايحلا طورش ءاقتناو اهداسفو ةمظنأو ةيركف مظن نم مئاقلا عقاولا ةينالقع ال وه ،هذبنو

 بوعــشلا عــم هــلماعت يــف برغلل ةيرصنعلاو ةينالقعاللا فقاوملا نأ امك ،ةميركلا

 ،نينيدــتملا دــنع ينالقعاللا بناجلا ريثتست يتلا يه -اصوصخ ةيبرعلاو– ةيمالسإلا

 عــقاولا ةــنلقع تمت املكو  .رخآلا ةاداعمو تاذلا ىلع ءافكنالاو فرطتلا بناج وهو

 نــم تــعزن ،هــقوقحو ناــسنإلا ةيناسنإ مارتحاو فاصنإلاو لدعلا ىلع امئاق هلعجب

 ةرهاــظ ىلإ يأ ،ينالقع ريغ كولس يسرامم ىلإ مهلوحتو مهرجفت قعاوص نينيدتملا

 ةنس يه هذهو– يضاملا نم لضفأ رضاحلا انلعج املك ،رخآ لكشب وأ ،ينيدلا فرطتلا

 تاــكرحلا ضــعب هــصمقتت يذلا -امود مامألا ىلإ ريسي يذلا روطتلا ةعيبطو ةايحلا

 رثكأ ةملسملا تاعمتجملا تحبصأ املكو ،نوكي نأ بجي امل اجذومن هلعجتو ،ةيلوصألا

 مــكحت يتلا بالتسالاو ةنميهلا لماوع نم ررحتلا ىلعو اهعقاو يف مكحتلا ىلع ةردق

 
 ىلع ةينطولا ةيوهلا ددهيو لب ةيبرعلا ةيموقلا ةيوهلاو يبرعلا يموقلا دوجولا ددهي امم ةيفاقثو ةيركسعو ةيسايسو
 نـع رـيبعتك سيل ،اديدحت نيدلا ىلإو ،ثارتلا الإ عوجرلا الإ أجلم ريهامجلا دجت مل ،دلب لكل يرطقلا ىوتسملا
 ةيوه ريهامجلل ددحي لقألا ىلع مالسإلاف .دفاو وه ام لك ضفرو عقاولل ضفر ةلاح نع ريبعتك نكلو ،نيدت ةلاح
 ةرضاحلا ةءادر نع ،ايسفن اضيوعت اهيطعي يضاملاو ،رخآلا نع ةزيامتم
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 ،حلاــصلا فلسلابو يضاملاب داجنتسالا ىلإ ةجاحلا تلق ،ىرخألا تاعمتجملاب اهتقالع

 .ةفرطتملا ةينيدلا ةعزنلا راشتنا رربم ىقتناو

 نيب عارصلا مادتحاو فرطتلا ةرهاظ رجفت ءارو ةنماكلا ةيقيقحلا بابسألا ًاذإ 

 ،ةــيويند بابسأ يه ،رخأ بناج نم "ةيناملع" ىوقو ةمظنأ نيبو ،ةهج نم نييلوصألا

 لــبجلا ىلع رطيسملا سأيلاو طابحإلاو ةيبنجألا ةنميهلاو ةلاطبلاو رقفلاب طبترت لكاشم

 نوــكن نأب وأ ،هب ناميإلا مدع وأ هللااب ناميإلاب ةرشابم ةطبترم ريغ اهنأ يأ ،دعاصلا

 يكولسلا بناجلا ةيمالسإلا تاكرحلا ضعب حرط نإف ،يلاتلابو نيملسم ريغ وأ نيملسم

 ال ةطاسبب اهنأل ،اهلح ىلع دعاسي نلو ةلكشملا ةقيقح نع ربعي ال نيدلا نم يسوقطلاو

 نــمز يف انسل اننإ ثيحف ،يناميإلا ينيدلا بناجلا يف ىتح ،ةلكشملا رهوج عم لماعتت

 يعدت نأ اهنكمي ال ،صاخشألا وأ تاكرحلا هذه نإ ثيحو ،نيسيدقلاو لسرلاو ءايبنألا

 ةيآب تءاج اهنأ يعدت الو ،يهلإلا رسلا ركتحت اهنأ وأ ،نيملاعلا برب لاصتا ىلع اهنأ

 ،نيدــلا راــضحتساو فــيظوتل ىعست يهف اذإ ،ديدج يوبن ثيدحب وأ ،ةديدج ةينآرق

 ةيويند يأ ،ةيداصتقا وأ ةيعامتجاو ةيسايس فادهأ لجأ نم ،عيمجلل وه يذلا سدقملاو

 .ماع لكشب

 فدهو ساسأ وه لب أطخلا رمألاب سيل ايندلا حلاصل نيدلا فيظوت نأ دقتعنو 

 يــف نــكلو ،هتاذ دعب نيدلا يف سيل ،رظنلا ةداعإ لالخ نم هتنلقع بجي نكلو نيدلا

 ةيقادــصم بــستكت ةــينيدلا تاــكرحلا نأ كش الف ،عمتجملا يف هلتحي يذلا عضوملا

 ،هرــييغت ىــلإ ةــجاحلا ىــلعو ،هداسف ىلع فالخ ال عقاول ضفر ةلاحك اهعضومتب

 نع ريبعتكو ،ىرخألا تايجولويديألا باحسنا نع مجانلا غارفلا ألمي راطإك عضومتتو

 هءادــع ىفخي ال يذلا -ينويهصلا نايكلاو يلايربمالا برغلا– رخآلا نع زيامت ةيوه

 هذــه يف حبصي مالسإلا نأ يأ ،ملسمو يبرع وه ام لكل يراضحلاو ينيدلاو يموقلا

 ةــمأك اوــهتنيو اورثدني ال ىتح نوملسملاو برعلا هيلإ دنتسي ريخأ عافد طخك ةلاحلا
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 ناــيكلاو ةــيبوروألا لودــلا هــيدبت يذــلا فوخلاو 151ةرضحتم ةيرشب ةعومجمكو

 اــهجيجأتو لب نييلوصألا دض ةيبرعلا ةمظنألا اهبيلأتو ،يلوصألا دملا نم ينويهصلا

 ةيرامعتــسالا لودــلا ســسحت ىلإ عجري كلذ لك ،رانلا ىلع تيزلا بصو ةنتفلا ران

 دــسافلا عقاولل حضف نم ةيلوصألا تاكرحلا هلثمت نأ نكمي امل ةيبرعلا ةمظنألا ضعبو

 حلاــصملا مدخي يمالسإلا يبرعلا عقاولا اذه نأ ثيحو  .هل ةضفارلا ىوقلل باطقتساو

 تاكرحلا ةأوانمب عقاولا اذه نع عافدلا برغلا ةحلصم نإف ،ينويهصلا نايكلاو ةيبرغلا

 تاكرحلا لكل ةقلطم ةأوانم تسيل اهنأ يأ ،ةبوسحمو ةسوردم ةسايس جاهتناب ةيلوصألا

 152.برغلا ةحلصم عم اهتسراممو اهتسايس ىشامتت ال نمل لب ،ةيلوصألا

 ميــقكو ،رــخآلا نــع زيمتو باطقتسا رصنعك ،نيدلا نأ يف اضيأ كش الو 

 اهئادــعأ دض بوعشلا كراعم يف ايلصفم ارود خيراتلا ربع بعل دق ،ةيحورو ةيقالخأ

 دوجو الول نوكي نأ نكمي ناك ام نيدلل رودلا اذه نأ الإ ،اهنحشو ممهلا ضاهنتسا يفو

 عدــبمو طــشن عــمتجم دوجو الولو ،لاجملا اذه يف نيدلا فيظوت نسحُت ةلقاع ةدايق

 رفاوــت الوــل يأ ،ةيسايسلا ةطلسلا دي يف تاودأ اوسيل ءاملعو نيفقثم دوجوو ،لعافو

 اذه بعليل نيدلل بسانملا خانملا ئيهت -ةيعامتجا ةيداصتقا ةيسايس– ةيعوضوم طورش

 ،ةــضهنلا رصع دعب اهتيحيسمو تاملظلا رصع يف ابوروأ ةيحيسم نيب قرفلاف ،رودلا

 يــلخت يــف سيــلو ،نيلوألا نع باغ ينيد صن وأ ديدج سدقم باتك فاشتكا سيل

 
 ،نيملـسملا دنع ةينيدلا رعاشملا ةراثتساو جيجأت يف ارود ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ةيناودعلا ةسايسلا تبعل 151
 نييكيرمأ نيلوئسم تاحيرصت لالخ نم وأ ناتسناغفأو قارعلا ىلع اهناودع وأ ليئارسإل اهزيحت لالخ نم ءاوس
 ىلع يليئارسإلا ناودعلا نابإ يكيرمألا سيئرلا كلذ ركذ امك ةيمالسإلا ةيشافلاب لوقلا وأ ،ةيراضحلا فرحلا نع
 .2006 سطسغأو وينوي يف ايكيرمأ موعدملا نانبل

 )ةـمئاد حلاـصم لـب ةمئاد تاوادع الو ةمئاد تاقادص ال( وه برغلل ةيجراخلا ةسايسلا مكحي يذلا أدبملا 152
 تـفلاحتف ،ناتـسناغفأو ناريإ نم لك يف ناتيمالسإ ناتروث تماق ثيح تاينيعبسلا ةياهن يف ايلج رمألا رهظيو
 ةروثلل ايداعم افقوم تفقو اميف ي تييفوسلا داحتالا ةبراحمل ةدعاقلا ميظنتو ناغفألا نيدهاجملا عم برغلاو اكيرمأ
 .اكيرمأل ادودل اودع ةدعاقلا ميظنت حبصأ تاونس دعبو ،ةينيمخلا ةيناريإلا
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 رــييغت يــف نمكي قرفلا نكلو ،سدقملا باتكلا نع دعب امو ةضهنلا رصع يف ابوروأ

 ،ضعبلا لبق نم نيدلا راكتحا ىلع تدرمت ،ةديدج بخنو تاقبط روهظ يفو ،تايلقعلا

 يــف هرودو نيدــلل ادــيدج اليوأت تطعأو ،نيدلا مساب عمتجملا ليهجت ىلع تدرمتو

 نآرق– مالسإلا لظ يفف ،ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا ىلإ ةبسنلاب هسفن رمألاو .عمتجملا

 نآرــق– هسفن مالسإلا لظ يفو ،تاراضحلا قرعأ نم ةراضح نوملسملا ديش -ةنسو

 ،ةنــسلاو نآرقلا يف سيل ،اذإ للخلاف .ضيضحلا ىلإ نوملسملاو برعلا لصو -ةنسو

 )يــهلإلا رسلا( اوركتحا نيددحم اصاخشأ نأ للخلا ،امهعم نيلماعتملا رشبلا يف نكلو

 وأ مهبوعــش ةــمدخ يف الو ةيرشبلا ةمدخ يف الو برلا ةمدخ يف سيل نيدلا اوفظوو

  .ةقيض ةيوئفو ةيصخش حلاصم ةمدخ يف نكل ،اهتيبلاغ

 ةيرامعتــسالا ةــمجهلا لــظ يفو ،ةيبرعلا ةمألا هب رمت قزأملا لظ يف ،اذإ 

 فيظوت نكمي ،ةماركو ةزعو ةعنم نم مهيدل ىقبت ام برعلا داقفإل ةسرشلا ةينويهصلاو

 نع تزجع امب موقيل ،ممهلل ضاهنتساو ديحوت رصنع ،ةعنمو ةوق رصنع نوكيل نيدلا

 تاــكرحلا عم لماعتلا لالخ نم سيل نكلو ،ةراهنملا تايجولويدألاو ةمظنألا هب مايقلا

 ،ةيلبقتــسمو ةــيعقاو تاكرحك اهعم لماعتلا لب ،ةيئايحإ تاكرح اهرابتعاب ةيمالسإلا

 راــبتعاب الإ– يــضاملا ىــلع سيلو ،لبقتسملا ىلع اهنيعو رضاحلا قناعت تاكرح

 ال يتلا مالسإلا تايساسأ ىلع سيدقتلا رهاظم رصحو -مهلتست اسوردو اربع يضاملا

 ناــك اــيأ بيصنت لوبق مدعو ،هبرو ناسنإلا نيب ةقالعلا ىقبت نأ ىلع ،اهيلع فالخ

 راــنب دــيعولا وأ نارــفغلا كوكص حنم يفو ،ليلحتلاو ميرحتلا يف هللا نع ابئان هسفن

 دمتــست ةــيعامتجا راــكفأو تاسسؤمك اهعم لماعتلا متي رومأ نم كلذ ادع امو ،منهج

 نــكلو ،مالسإلا ىلإ اهباستنا معزب سيل ،اهريغ ىلع راهظإلا يف اهتيقحأو اهتيقادصم
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 تافــسلفلاو تاــسسؤملا ةــهجاوم يــفو ةايحلا ةكرعم يف تاذلا تابثإ ىلع اهتردقب

   153.ىرخألا تايجولويديألاو

 ،ةــقوفتملا ةــيداملا برــغلا ةراضحو دساف عقاو ةهجاوم لوقعملا ريغ نمف 

 ءيست امم رثكأ انل ئيستو ننرمدت فنع تايلمعبو خيراتلابو صوصنلابو تايناحورلاب

 ةــمظع يعدــن نأ لقعي فيك الإو ،كسامتم يوق عقاوب اههجاون نأ بجي لب ،برغلل

 نأ كلذ ؟نوفلختم نوقرفتم ءافعض نحنو ،نيملسملاو برعلا ةراضح ةمظعو مالسإلا

 اــئيلم ادــيجم اــخيرات انكالتماو ،امهايإ انظفحو ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلا انكالتما درجم

 انفلختو انعقاو يدرت سيلف ،ائيش عقاولا يف رومألا هذه ريغت نل ،ةيراضحلا تازاجنإلاب

 نــل ةــلاحلا هذه نم جورخلاو ،مهسعاقتو رشبلا ةدارإب وه لب ،ءيشب )هللا ةدارإ( نم

 مــهلمعو رشبلا ةدارإب نوكي لب ،)نوكيف نك( ءيشلل لوقي نأب هللا ةدارإ راظتناب نوكي

 لكو ،نيلعافلا ءايوقألا ةدارإ بسح ريسي امئاد امه خيراتلا ةريسمو يعامتجالا رييغتلاو

 الــفط مــعطت نأ مويلا عيطتست ال ،ةيضاملا ةديلتلا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا ةمظع

 .زبخلا نم افيغر اعئاج

 لــقأ نوكت دق يتلاو ،ةيوامس ريغ وأ ةيوامس ،ىرخألا تانايدلا عابتأ لك نإ 

 اونسحيو مهعاضوأ اوروطيل هنم ايحو وأ مهبر نم انذإ اورظتني مل ،مالسإلا نم اهنأش

 ،ةيرشب قوف ةدارإ ىلإ اهل اوضرعت ةمزأ وأ مهتباصأ ةسكن اوعجري ملو ،مهتايح طورش

 مــهتدارإ ضحمب اوكرحت يلاتلابو ،مهتاقالعو مهمظنو ،مهتاوذ يف للخلا يف اوثحب لب

 مهــضعب تاقالعو مهتاعارص نم برلل نيديحم ،ةحلصملا عفادبو ،ةيلقع ةعانق نعو

 
 كف وأ ةحلاصملا نم عون ىلإ اعد ثيح ،يبرغملا ركفملا هب ءاج ام ،لاجملا اذه يف ةريخألا تاداهتجالا نم 153
 لاـجمو يأر ىلإ ةديقعلا ليوحتب كلذو ،رضاحلا يضاملا نيب يأ ،رصاعملا ةراضحلاو مالسإلا نيب ام كابتشالا
 ،يعاـمتجا يـسايس يندـم ميظنت ىلإ ةليبقلا ليوحتو ةبيرض داصتقا ىلإ ةمينغلا ليوحتو فالتخالا قحب حمسي
 زـكرم ،تورـيب(3 يـبرعلا لقعلا دقن ،هتايلجتو هتاددحم :يبرعلا يسايسلا لقعلا ،يرباجلا دباع دمحم :رظنا
 374ص ،)1990 ،ةيبرعلا ةدحولا تاسارد
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 فورــظ نيسحتو ايندلا ريخ هيف ام ىلع مهلمع نأب نونمؤم مهو اوقلطناو ،ضعب عم

 الف ،مهنيد نع اولختي مل كلذب مهو ، مهايند مدخي امك مهنيد مدخب ناسنإلا ةايح طورشو

 نــع اوــلخت دوــهيلا الإو ،اذوبب اورفك نويذوبلا الو ةيحيسملا نع اولخت نويحيسملا

 .مهتانايد مهعم تيوق ءايوقأ ءالؤه حبصأ امدنعف ،مهتيدوهي

 عــجارتلا ةلاح فقوي عافد طخك مالسإلا ىلإ ءوجللا نأ راكنإ نكمي ال ،هيلعو

 ضفر نع ريبعتكو ،ضيرحتو ةئبعت رصنعو ،ةيمالسإلاو ةيبرعلا ناتمألا اهفرعت يتلا

 ،اررــبمو اعورشم المع حبصي ،زيامت ةيوهكو ،هبالتساو رخآلا ةنميه تحت ءاوضنالا

 ةروــث هراــبتعاب ،مالسإلا رهوج يف نمضتملا يعامتجالا رودلا هل نوكي ىتح هنأ الإ

 ال دــيحوتلا هاــجتا يــف نيدلا فيظوت ةقيرط نوكت نأ ضرتفي ،ايراضح اعورشمو

 رــصانع راــهظإ هاجتا يف ،يضاملا ىلإ رظنلا ال يلبقتسملا ءانبلا هاجتا يف ،ةقرفتلا

 ىلع موقي زيامت لب ،يضاملا ةمظع وأ ينيدلا صنلا ساسأ ىلع ال ،رخآلا نع زيامتلا

 .رضاحلا عم لماعتلا يف لعفلا ةردق ىلع ناينبملا راهظإلاو ةيلضفألا

 هبــسحن نأ ،ةيهانتماللا قلاخلا ةردق عمو ،مالسإلا رهوج عم ضقانتي امل هنإو

 ةادأ حبصي نأ وأ ،اهريغ نود فورظو عاضوأ نمض هزوحن وأ ،اهنيعب صوصن يف

 .مه الإ هرارسأ فرعي الو اهعمو اهب الإ ارضاح برلا نوكي ال ،ةعامج وأ صخشل

 ءاــيوقأ هداــبع نوــكي نأ دض نيملاعلا بر هللا نوكي نأ لقعي ال هنإ ثيحو

 ىــلإ ايعادو لب اذبحم نوكي نأ دب ال نيملاعلاو نيملسملا بر ،برلا نإف ،نيرضحتمو

 غلابملا مرحملا نم فوخلا زجاح رسك اذبحمو لب ،نينمؤملا ةيار هعفر هنأش نم ام لك

 نأ ثيح ،ةيويندلا اياضقلا لوانت يف ةحيرصو ةحضاو صوصن نم دمتسملا ريغو ،هيف

 حيرــصلا ينيدلا مرحملا سيلو جلدؤملاو لب عنطصملاو ليختملا– مرحملا نم فوخلا

 عم ضقانتب ءيش ،مالسإلا مساب صاخشأو عاضوأ ىلع سيدقتلا ةفص ءافضإو -صنلا
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 الدــب مالسإلا نع مهدعبيو سانلا بهري رمأ :هعفني امم رثكأ هل ءيسيو مالسإلا رهوج

 .هيلإ مهبرقي نأ نم

 وأ ،ةيهلإلا ةقيقحلا كلمي هنأ يعدي نأ نآلا دحأل نكمي ال هنأ ،هيف ءارم ال امم

 مالــسإلا نــع ثدــحتي -ةكرح وأ– صخش يأ نإف يلاتلاب ،اهب هل يحوم هنأ معزي

 هــل ضوــفم رــيغ وهف ،ةصاخ رظن ةهجو وأ صاخ ليوأت نع ثدحتي امنإ ،همسابو

 دــجي نيدــلا لوح ءاعدا وأ ريسفت يأ ىلع مكحلا سايقم نإ .رشبلا قوف سيلو ،ايهالإ

 قاــطن نع ةجراخ يهف– اهنع عافدلا وأ ةيهلإلا ةقيقحلا هكالتما يف سيل يلمعلا هكحم

 هتردق يف ،يناسنإلا يف ،يناسنإلا عقاولا يف نكلو -اهيف لداجي نم دجوي ال هنأل ثحبلا

 اذــه ،يناــسنإلا عامتجالاو ناسنإلا ةمدخل ةيقالخألا هئدابمو مالسإلا ميق فيظوت ىلع

 ،اــهنوميقيو رــشبلا اهعــضي مظن ىلع لب ،طقف سدقملا ىلع سسؤي ال يذلا ،ريخألا

 دــعاوق نمــض داــهتجالا ىلع يأ اهب نيمدقألل دهع ال ةثدحتسم عاضوأل تافييكتو

 وأ-  صخش يأو ،لامكلا وحن لصاوتم يعس وه مالسإلاف  .154اهيلع قفتم طباوضو

 جذومنلاو ةيمالسإلا ةقيقحلا لثمي هنأو ،يمالسإلا لامكلا ىلإ لصو هنأ يعدي -ةعامج

 لكل وه يذلا مالسإلا دضو يئاهن الو ،قلطم وه امب هللا دض وه امنإ ،مالسإلل لماكلا

 .رشبلا لكلو ةمزألا

 
 ةـكلم هـل نوـكت يذلا وه دهتجملاو ،ةقشملاو ةفلكلل مزلتسم رمأ ليصحت يف عسولا غارفتسا وه داهتجالا 154
 -ةعيرـشلاو موـلعلا يف– داهتجالا نم دهتجملا نكمت يتلا بابسألاو ،لوصألا نم عورفلا طابنتسا ىلع رادتقالا
 :ناطرشو ناببس اهعمجي نكل ....ءاملعلا ضعب ىدل اهدادعت توافت ،ةريثك -ةيلقعلا مولعلا يف كلذكو

 ....ةنسو اباتك– لوصألا ةفرعم .أ
 ....سايقلاب ،لوصألا نم طابنتسالا ةفرعمو .ب

 :امه ناببسلاف ،تايلقعلا يف امأ ....مارحلاو لالحلاو تايعرشلا يف اذه
 ....ةيلقعلا لئاوألا ةفرعم .أ

 ...اهنم طابنتسالا هجو ةفرعمو .ب
 هـلامعأ نمـض -ةراـمع دمحم :قيقحت ،يواطهطلا ةعافر ،ديلقتلاو داهتجالا يف ديدسلا لوقلا :كلذ يف عجاري
 )فراعملا ةرئاد( ...م1981 ةنس توريب ةعبط -5ـج ةلماكلا
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 :ينيطسلفلا عمتجملا يف نيدلا ةيصوصخ :يناثلا بلطملا

 ةيصوصخ نم ةدمتسم ينيطسلفلا عمتجملا يف ةيلوصألاو ةيناملعلا نع ثيدحلا 

 نيطــسلفف.ثالثلا ةيوامسلا تانايدلا دهمك ايخيرات نيطسلف ةيصوصخو ةيسايسلا ةلاحلا

 نيدــتلا ةجرد يف لاحلا ةعيبط يف جردت عم ثالثلا تانايدلا باحصأل ةبسنلاب ةسدقم

 بــصعتلا ضعب عم ،ماع لكشب يمالسإ حماست كانهو ينويهص يدوهي بصعت كانهف

 قحلاــب فارــتعالل ضفارلا يليئارسإلا لالتحالاو يدوهيلا بصعتلا ىلع لعف ةدرك

 نييحيــسملا نم ريثكف اكباشتو اديقعت رثكأ ةروصلاف نييحيسملل ةبسنلاب امأ ،ينيطسلفلا

 ريبك رود مهلو ةيبرعلاو ةينيطسلفلا ررحتلا ةكرح يف ةداق اوناك ينيطسلفلا عمتجملا يف

 اولكــشي مــل يلاــتلابو ،يموقو ينطو لب ينيد ساسأ ىلع نكي مل مهلاضن نأ الإ ادج

 .ينيد ساسأ ىلع ينويهصلا عورشملا مواقت ةيحيسم ةكرح

 روفلب دعو عم يدوهيلا ينويهصلا عورشملا حاضتفا دعب ىتح هنأ ظحالملا نم 

 لوأ نأ ظــحالي ثــيح ينيدلا بصعتلا نع ةديعب ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا ترمتسا

 مــسا تــلمح تاــيعمج لالخ نم ناك 1918 يف ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلل روهظ

 ةــهجاومل نييمالــسإلاو نييحيسملا نيب فلاحت يهو ،ةيحيسملاو ةيمالسإلا تايعمجلا

 ربعمو ةينيطسلفلا ةيسايسلا ةكرحلل راطإك تايعمجلا هذه رود ناكو ،ينويهصلا رطخلا

 بعش ينيطسلفلا بعشلا نأ ديكأت يهو ةحضاو ةلالد هل ينيطسلفلا بعشلا بلاطم نع

 ةــيباهرإلا هتاــسرامم مــث 48 يف ينويهصلا نايكلا مايق نأ الإ .بصعت امنود نيدتم

 امو هل ةمصاع اهرابتعاو سدقلا مض هنالعإو 67 يف نيطسلف اياقبل هلالتحا مث ةقحاللا

 بعشلا دنع ينيدلا روعشلا زفتسا اذه لك ةزغ ىلع ناودعلا يفو نيتضافتنالا يف ىرج
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 ةــهجوم نــكت مل ةججأتملا ةينيدلا رعاشملا نأ الإ ،نيملسملاو برعلا دنعو ينيطسلفلا

 .ليئارسإ ةلودو ةينويهصلا ةكرحلا دض ةهجوم تناك لب يدوهيلا نيدلا باحصأ دض

 ررــحتلا ةكرح تزيم نيح اركبم نيينيطسلفلا دنع بصعتلا مدعو عماستلاا ىلجت دقل 

 اوــفظوي دوهيلا نم ةئف ةنياهصلا نأ قلطنم نم  ةينويهصلا و ةيدوهيلا نيب ينيطسلفلا

 ةــمظنم دــنع ةيمسر ةسايس ىلإ لوحت زييمتلاا اذه،ةيرامعتسا ةيسايس ضارغأل نيدلا

 .ملاعلا ربع دوهيلا عم اقحال اهجهنو اهكولس مكحو ةينيطسلفلا ريرحتلا

 يف سيئر ددحمك ينيدلا دعبلا ىلع زيكرتلا مدع ءارو تفقو ةددعتم تارابتعا 

 لوــح هانركذ ام ىلإ ةفاضإلابف ،تانيعبسلا دقع لاوط ينويهصلا نايكلا عم ةهجاوملا

 ةــبيكرتلا نإف ةيوامسلا تانايدلا باحصأ مرتحيو فرتعي يذلا يمالسإلا نيدلا ةعيبط

 نويحيسمو نوملسم دجوي ثيح هاجتالا اذه يف عفدي ارصنع تناك نيطسلف يف ةيناكسلا

 ةــينطولا ةــمواقملا تاــكرح سأر ىلع اوناك نمم ديدعلاو ،نوينيطسلف برع دوهيو

 يــسايسلا رــكفلا نأ وهو مهم رخآ لماع كانه اضيأ ،نييحيسملا نم اوناك ةينيطسلفلا

 ال ايراــسي ايكارتــشا ايموق اركف ناك ةلحرملا كلت لالخ داس يذلا ينيطسلفلا يبرعلا

 ةــكرح فلاحتل ناك امبرو ، ةيناملعلا هيلع تغط لب ةينيد سسأ ىلع هجمانرب سسؤي

 وأ يعويــشلا ركــسعملا عم ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا اهيف امب كاذنآ ةيبرعلا ررحتلا

 اريثك نأ نم مغرلاب عارصلا لماوع نم لماعك نيدلا رود  عجارت يف رود يكارتشالا

 . نيملسملا ناوخإلا ةكرحل نيمتنم اوناك حتف ةكرح ةداق نم

 ةــيادب يــف ةــمواقملا ةكرح عفد تانايدلا ىقتلمك نيطسلفل ةيصوصخلا هذه 

 لــك باحــصأ اهيف شياعتي يتلا ةيطارقميدلا ةينيطسلفلا ةلودلا رعش عفرل تاينيعبسلا

 مويلا لتاقن نحن( ءاج كاذنآ حتف ةكرحل نايب يفف ،نيطسلف ضرأ ىلع نيميقملا نايدألا

 نيملسم مهفئاوط لكب نوينيطسلفلا اهيف شيعي ةيطارقميد ةينيطسلف ةلود ةماقإ ليبس يف
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 اــملثم مهلاــمعأو مهتاداــبع اوسراميو يمدقت يطارقميد عمتجم يف دوهيو نييحيسمو

 يــنب لــكل اــهركفو اهبلق حتفت ةينيطسلفلا انتروث نإ ،ةيواستملا مهقوقح ةيقبب نوعتمتي

 .)رحلا ينيطسلفلا عمتجملا يف اوشيعي نأ نوديري نيذلا ناسنإلا

 عــجارتك تالوــحتو ثادحأ نم هب تلفح امب تانينامثلا راظتنا نم دبال ناكو 

 مث تييفوسلا دض ةيناغفألا ةروثلاو ةيناريإلا ةروثلا مايقو يناملعلا يراسيلا يموقلا دملا

 اذه لك قوفو ،نيطسلف يف ةيناملعلاو ةيراسيلا يوقلا فيلح يكارتشالا ركسعملا رايهنا

 دعاصتل كلذ لك يدؤيل ينيطسلفلا بعشلا ىلع هناودعو مظاعتملا ينويهصلا باهرإلا

 ةحاــسلاو ةــيخيراتلا ةظحللا يه ةينيطسلفلا ةضافتنالا تناكو ، يلوصألا ينيدلا دملا

 سامح ةكرح تنلعأ يح ينيطسلفلا عمتجملا يف ينيدلا رايتلا ةوق ترهظأ يتلا ةيلمعلا

 ةضافتنا عمو ،يمالسإلا داهجلا ةكرح ترهظ ةرتفلا سفن يفو م1987 ماع اهسفن نع

 عضولا نم سأيو طابحإ ةلاحو ةيداصتقالا عاضوألا يف درت نم اهبحاص امو ىصقألا

 .ينيطسلفلا عمتجملا ةينيدلا رهاظملا تمع ،يسايسلا

 ينويهصلا نايكلا عم عارصلا يف ينيدلا دعبلا لوخد نع جتن ام مهأ نم ناك 
 ادئاــس يموــقلا دعبلا  ناك نأ دعبف ،عارصلا ةعيبط يف رظنلا ةداعإ وه فثكم لكشب
 دــحاولا نرــقلا ةــيادب يــف عضولا ريغت نيرشعلا نرقلا نم ريخألا عبرلا ةيادب ىتح
 نيــب يــنيد عارص ليئارسإ عم عارصلا له لوح رودت تالؤاست تتابو ،نيرشعلاو
 يعارــص مأ نيطسلف ضرأ نم دوهيلا دوجو لاصئتساب الإ مسحي ال نيملسملاو دوهيلا
 ةينطولا ةطلسلا تناك اذإف ؟كرتشملا شياعتلل يدؤت ةيوست لالخ نم هلاح نكمي يسايس
 عــم عارــصلا ةحفــص يطل اهدادعتسال احضاو افقوم تذختا ريرحتلا ةمظنم ةدايقب
 ،ةلقتسملا ةينيطسلفلا ةلودلا تماقو 67 ماع ةلتحملا يضارألا نم تبحسنا نإ ليئارسإ
 مسحي ال اينيد اعارص عارصلا رابتعاب اورمتسا -داهجلاو سامح– يمالسإلا رايتلا نإف
 عاــطقلا ىلع سامح ةكرح ةرطيسو ماسقنالا دعب هنأ عم،يليئارسإلا دوجولا ةلازإب الإ
 .ليئارسإ عم يعقاولا شياعتلل ةدعتسم تحبصأو اهفقاوم تريغت



 262 

 ارودو اــيعامتجا ارود بــعلي ينيطسلفلا عمتجملا يف نيدلا نأ ظحالن اذكهو 
 اذه نأ عم يعامتجالا رودلا ىلع نيدلل يسايسلا رودلا ىغط لب تقولا سفن يف ايسايس
 يف ايساسأ انوكم ىقبيس ينيدلا دعبلا نأ دقتعنو .مايألا نم موي يف ابيغم نكي مل ريخألا
 ةيسايس نم عارصلا هجوأ تمسح نإو ىتحو ،لالتحا كانه ماد ام ينيطسلفلا عمتجملا
 ينويهــصلا ناــيكلا ماد اــم رتوت لماع نيدلا يقيسف ليئارسإ عم ةينوناقو ةيداصتقاو
 زومرلا لك ةوقب رضحتسي ماد امو ةبصعتم ةيدوهي ةينويهص ةديقع ىلع هدوجو سسؤي
 لوــقٌأ نكلو .نييحيسملاو نيملسملل قوقح يأب فرتعت الو ةيدوهيلا ةينيدلا ريطاسألاو
 ام اننأ الإ ،مالس ةاعدو نييطارقميدك ةيسايس ةيؤر حرطن نأ بجي يذلا تقولا يف هنأ
 ةدئاــسلا ةينويهــصلا ةيلوــصألا ىــلع درــلل ةلحرملا هذه يف نيدلا ىلإ جاتحن انلز
 .ةصلاخ ةيدوهي ةلودل ليئارسإ ليوحتل ينويهصلا هجوتلا دعب اصوصخو

 تاــعامجلا جــمد بوــلطم نكلو نيدلا ءاصقإ نكمي ال ةينيطسلفلا ةلاحلا يف 
 ةــطبترم ةــينيد تاعامجب ينطولا عورشملا قاحلإ سيلو ينطولا عورشملا يف ةينيدلا
 نــكلو هتيلومشو هتيملاعب كيكشتلا ىنعمب سيل ،نيدلا )نيطوت( بولطملا ،155جراخلاب
 ةحلــصملاو ينطولا لمعلا قيبست متي ثيحب يسايسلا لمعلا تايلوأ بيترت ةداعإ ىنعمب
 اــهلود اهيدلو اهدوجوب ةددهم ريغ ةيمالسإلا بوعشلاف ،يمأ عباط هل ام ىلع ةينطولا
 لــمعيو لضاني مل نإف ينيطسلفلا بعشلا امأ ،اهاياضقب ةلغشنملا اهبازحأو اهتاسسؤمو
 الإ يمالــسإ ماــظن وأ ةكرح ةيأ هلجأل لمعت نلف لاوزلاب ددهملا نطولا ةحلصمل هلهأ
 لغتــشت مــلأ .انطوتسم دصي نلو اضرأ ررحي نل يذلا لاملا نم ليلقب وأ تاراعشلاب
 سيــلأ ؟ينطوــلا اهراطإ نمض رئازجلاو ندرألاو رصم يف نيملسملا ناوخإلا ةكرح
 لاــتقل اــموي اهدونج ناريإ لسرت مل ثيح يسراف يموق لب ينطو مالسإ ناريإ مالسإ
 هللا بزــح سيــلأ ؟اهتاسدقمو نيطسلف نع اعافد دحاو يناريإ يدنج لتقي ملو ليئارسإ
 .؟ةينانبللا ةلودلا عم قفاوتب نانبل بونج ريرحت ىلع اهداهج رصتقي ةينانبل ةينيد ةكرح

 
 اذـه نأـب دقتعنو ،جراخلا يف نيملسملا ناوخإلا ةعامجل دادتما اهنأب لوقلا راركت سامح ةكرح ىلع ذخؤي 155
 ةـيعقاوب ةينطولا اناياضف ةسمالمو ينطو لمع ةيجيتارتسإ عضول يعاسملا قيعيو ةينطولا رعاشملا زفتسي لوقلا
 .ةيعوضومو
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 ةينطولا ةيوهلا ىلع ديكأتلاو ةرولبل ةرورض نيطسلف يف ةينيدلا ةلاحلا نيطوت 
 فدــهلا عــم ضراــعتي الأو لقتسملا ينيطسلفلا ينطولا رارقلل انيعمو انوكم حبصيو
 مالــعإ ةــقيثو اــهيلع تصن امك سدقلا اهتمصاعو ةلقتسم ةلود مايقل يعاسلا ينطولا
 نيدــلا عــقومل ةدــيج ةغايص لالقتسالا ةقيثو يف ،1988 ماع رئازجلا يف لالقتسالا
 :ةقيثولا هذه يف ءاج اممو ينيطسلفلا عمتجملا يف هرودو

 ،ينمزلاو يحورلا هثارت صوصن امهلتسمو ،تافاقثلا ددعتو ةراضحلا تالالسب امعطم(
 لك ىلع يلكلا دحوتلا يف هتاذ ريوطت ،خيراتلا ربع ،ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا لصاو
 .)مالسلاو ةمحرلا ةمينرت دبعمو ةسينك سرج لك عم قدو ،قلاخلل دمحلا ةالص ةنذئم

 ةــينطولا مهتيوه نوروطي اهيف ،اوناك امنيأ نيينيطسلفلل يه نيطسلف ةلود نإ 
 ،ةــينيدلا مهتادــقتعم اــهيف ناصتو ،قوقحلا يف ةلماكلا ةاواسملاب نوعتمتيو ،ةيفاقثلاو
 ساــسأ ىــلع موــقي يناملرب يطارقميد ماظن لظ يف ،ةيناسنإلا مهتماركو ،ةيسايسلاو
 تايلقألا مارتحاو ،ةيلقألا قوقح ةيبلغألا ةياعرو ،بازحألا نيوكت ةيرحو ،يأرلا ةيرح
 ىــلع قوــقحلا يف زييمتلا مدعو ةاواسملاو ،يعامتجالا لدعلا ىلعو ،ةيبلغألا تارارق
 ةدايس نمؤي روتسد لظ يفو ،ةأرملاو لجرلا نيب وأ ،نوللا وأ ،نيدلا وأ ،قرعلا ساسأ
 ،يــحورلا نيطــسلف ثارــتل لــماكلا ءافولا ساسأ ىلعو ،لبقتسملا ءاضقلاو نوناقلا
 .)نورقلا ربع نايدألا نيب شياعتلاو حماستلا يف يراضحلاو

 لوــح راد يذلا شاقنلا عم ىرخأ ةرم عمتجملاو ةلودلاب نيدلا ةقالع تحرط 
 صوــصنلا نــم ةدافتسالا نوعرشملا لواحو ،ةيلبقتسملا نيطسلف ةلودل روتسد عضو
 ةــلاحلا ةيصوصخ نم مغرلاب عوضوملا لوح ةيبرعلا ريتاسدلا يف ةدراولا ةيروتسدلا
 ةدوسملا يف قافتالا مت دقو ،عوضوملا اهيف حرط يتلا ةلحرملا ةيصوصخو ةينيطسلفلا
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 يــف تدرو طــسو لــح ةغيــص يلع 2003 سرام يف تلمتكا يتلا روتسدلل ةثلاثلا
 156 .ةعباسلاو ةسماخلا نيتداملا

 دــعب اصوصخو ةريخألا تاونسلا يف نيطسلف يف يسايسلا مالسإلل يبلسلا رودلا رهظ
 نيدــلا ةــكرحلا تفظو ثيح، 2007 وينوي يف ةزغ عاطق ىلع سامح ةكرح ةرطيس
 مايقل رمألا لصو لب، اهيضراعم دض اعمق سرامتو نيينطولا اهموصخ رفكتل جف لكشب
 تانولاــصو تيساكلا ةطرشأ عيبل تالحمو يهاقم ريمدتو ةمجاهمب ةيلوصأ تاعامج
 رمالا لصوو، ةعيرشلا عم اهضراعت ةعيرذب بتك ةرداصمو تابتكم ةمهادمو ةقالحلا
 .ينيدلا بصعتلا ببسب تلشف جاوز عيراشم نأ ةجردل

 يسايس مالسإ عورشم سيسأتل يمالسإلا نيدلا فيظوت يف لثمت رخآ يبلس هجو كانه
 نيضراعتم نيعورشم نيب ينيطسلفلا عمتجملا مسقنا ثيحب ينطولا عورشملا لحم لحي
 .ةضراعتم ةيجراخ رواحم عم تاطابتراو تاقالعل سسؤي امهنم لكو نيبراحتمو لب

   

 

 

 

 

 
 

 ةيحيـسمللو ،نيطـسلف يف يمسرلا نيدلا وه مالسإلاو ةيمسرلا ةغللا يه ةيبرعلا ةغللا( لوقت ةسماخلا ةداملا 156
 مهتدـيقع تـناك اـيأ نينطاوملل روتسدلا لفكيو ،مارتحالاو ةيسدقلا تاذ ةيوامسلا تالاسرلا رئاسلو )ةيدوهيلا(
 .تابجاولاو قوقحلا يف ةاواسملا ،ةينيدلا
 مهلاوحأ ميظنت ةيوامسلا تالاسرلا عابتإلو عيرشتلل يسيئر ردصم ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابم( لوقت ةعباسلا ةداملا
 ينيطـسلفلا بعـشلا ةدحو ظفحي امبو ،نوناقلا راطإ يف ةينيدلا مهللمو مهعئارشل اقفو ةينيدلا مهنوؤشو ةيصخشلا
 )هلالقتساو
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 عباسلا لصفلا

 ةلودلا نع ثحبلاو ينیطسلفلا عمتجملا
 

 ناــيكك اهل خيرأتلا ثيح نم ءاوس لودلا نيب ةصاخ ةلاح )ةينيطسلفلا ةلودلا(

 نأ كــلذ عــمتجملاو ةلودلا نيب ام ةقالعلا ثيح نم وأ ،ملاعملا ددحمو لقتسم يسايس

 ،نيطــسلف يــف لالتــحالاو ةــنميهلا لاكشأ بقاعتو تاءامتنالا ددعتو تايوهلا لخادت

 ةــلودلا عوضوم ةبراقم لعجي كلذ لك ،بعشلا هيناعي يذلا تاتشلا عقاو ىلإ ةفاضإلاب

 عــمو ،كيكشتلاو مهفلا ءوس رطاخمب افوفحم ارمأ ،تايجولويديألاو فطاوعلا نع اديعب

 ةقمعم تاسارد ىلإ جاتحي عوضوملاف ايجولوديالا نم هل اريرحتو خيراتلل افاصنإو كلذ

 نأب ضعبلا باتني حيرم مهو ديدبتلو ،بناج نم ةلقتسم ةلود يف ينيطسلفلا قحلا ديكأتل

 .رخآ بناج نم باوبألا ىلع ةلودلا
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 دودــحو ةيــسايس تاطلــسو تاــسسؤم:يسايسو ينوناق نايكك ةلودلا ةلأسم

 ملــس نمــض عــضوت مــلو نييسايسلا نيركفملا اريثك لغشت مل ،خلا ةيلود تاقالعو

 ىــلع ةــلودلا  ةماقإو نطولا ريرحت عوضومب عيمجلا لغشنأ ثيح،لئاصفلا تامامتها

 ةردن اضيأ رسفي اذهو ،ينيطسلفلا عمتجملا اياضقبو اهتاذ دحب ةلودلاب لاغشنالا باسح

 .ةينيطسلفلا ةلودلا لوح ةيجولويسسلا تاساردلا

 لغشنأ 1994 ماع دعبو ينطولا ررحتلا ةيضقب نولغشنم نوينيطسلفلاو دوقعلف

 ةــلودلا ةيــضق حرــطت ملو،اــهيلع عارصلابو ةينطولا ةطلسلا سيسأتب نوينيطسلفلا

 ماــع دودــسم قيرطل ليئارسإ عم تاضوافملا لوصو دعب الإ يدج لكشب ةينيطسلفلا

 باهذــلا وهو تاضوافملا لشفل اليدب نزام وبأ ينيطسلفلا سيئرلا حرط اهنيحن 2010

 قاقحتــساب فرــع ام وهو ةلود نيطسلفب فارتعالل 2011 ربمتبس يف ةدحتملا ممألل

 .لوليأ

 لوألا ثحبملا

 ةيناملعلا ةيطارقميدلا نيطسلف ةلود

 

 ةــكرحل يــساسألا فدــهلا نأ ىــلع ةلادلاو ةحضاولا تارشؤملا يه ةريثك

 طيروــتو ةينيطسلفلا ةينطولا ضاهنتسا ناك ىلوألا اهتقالطنا دنع ةينيطسلفلا ةمواقملا

 دــنع ةرضاح نكت ملف ةينيطسلفلا ةلودلا ةركف امأ ،ريرحتلا ةكرعم يف ةيبرعلا ةمظنألا

 الإ ريرحتلا ةمظنم سيسأت ىلع قفاوت مل ةيبرعلا لودلا ضعب نأ ثيح ،ةروثلا يرجفم

 فــضأ ،ةزغو ةفضلا ىلع ةدايس سرامت نل اهنأب تاديكأت ةريخألا هذه اهتطعأ نأ دعب

 ال ةينيطــسلف ةلودب ريكفتلا درجمو لوحت تناك يموقلاو ينطولا دملا ةلاح نأ كلذ ىلإ
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 لكــشب ضــفر ثيح ينيطسلفلا ينطولا قاثيملا هيلع دكأ ام اذهو ،نيطسلف لك لمشت

 .338و 242 نمألا سلجم يرارقو ميسقتلا رارق اهيف امب ةيوستلا عيراشم لك عطاق

 ةيبلــسو ندرألا ثادــحأ دعب اصوصخو ،عقاولاب ةينيطسلفلا ةروثلا مادطصا

 نييحت ىلإ– ةينيطسلفلا ةروثلا لئاصف ربكأ– حتف ةكرحب عفد ،يبرعلا يمسرلا فقوملا

 ةغايص لالخ نم نكلو نكمملاو لوادتلا عوضوم هعضوو يجيتارتسالا ينطولا فدهلا

 فارــطأو ةــيملاع ةــيدوهي فارــطأ نم اناسحتسا دجتس اهنأ حتف تدقتعا هل ةديدج

 دوــهيلا حنــمت يــتلا ةيناملعلا ةيطارقميدلا نيطسلف وه فدهلا وأ ةغايصلا هذه،ةيلود

 ةروــثلا نأ عــم ،نيينيطــسلفلا برــعلل يه يتلا قوقحلا سفن  نيطسلف يف نيميقملا

 ببسلا نأ ىلع لدي عقاولا نأ الإ ،ةيناسنإ تارابتعاب فدهلا اذه ينبت تررب ةينيطسلفلا

 هدــحول يمسرلا يبرعلا يموقلا دعبلا ىلع ةنهارملا ىودج مدعب حتف سسحت ةيادب وه

 ةنياهــصلا رــيغ دوهيلا مهامس ام ىلع نهاري ةينيطسلفلا ةحاسلا يف رايت زورب اذكو

 دوــهيلا نيــب اــم ةيخيراتلا ةحلاصملا نم عون قلخل مهيلع دامتعالاب ةيناكمإ دوجوو

  157.نيينيطسلفلاو

 

 ةركفلل ةيخيراتلا روذجلا: لوألا بلطملا

 ةلود ةماقإب ينيطسلفلا لاضنلا فده ددحت ةينيطسلف ةهج لوأ حتف ةكرح ربتعت

 ةــكرحلا خيراــت صــحفت نإف كلذ عمو ،واستب فئاوطلا لك اهيف شياعتت ةيطارقميد

 ةــيطارقميد ةــعزن نــع ربعت فقاوم دوجو ىلإ ريشي 1948 لبق ةينيطسلفلا ةينطولا

 
 ءارزو سيـئر مـث تاـقافتا نم هقحل امو ولسوأ راطإ يف ةيوستلا سدنهم نزام وبأ نأ هابتنالل تفلملا نم 157
 ءارو ناكو نييليئارسإلاب مث ةنياهصلا ريغ دوهيلاب لاصتالا ةيضق ةرم لوأل حرط يذلا هسفن وه ،ةطلسلا سيئرف
 .كلذب حمست ةبقاعتملا ينيطسلفلا ينطولا سلجملا تاررقم يف دونب جاردإ
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 ةداهــشلا يفف ،قرعلا وأ نيدلا نع رظنلا ضغب نينطاوملا عيمج نيب شياعتلل ةيناسنإو

 مهتــبغر نــع نوينيطسلفلا ربع ،1937 ماع )ليب( ةنجل ىلإ نوينيطسلفلا اهمدق يتلا

 يتلا ةركذملا هنع ربع فقوملا سفنو ،نايدألا ةددعتم ةيطارقميد ةدحوم نيطسلف ةماقإب

 ةركذملا تبلاط ثيح ،1938 ويام يف ديهدوو ةنجل ىلإ ينيطسلفلا عافدلا بزح اهمدق

 ةيروتــسدلا مهقوــقح عــيمجلل نمضتو مالسب دوهيلاو برعلا اهيف شياعتي ةلود ةماقإب

 ةدــحوملا نيطــسلفب ينيطــسلفلا بــلطملا رركتو ،ةنايدلا نع رظنلا ضغب ةينوناقلاو

 .عازنلا لحل تودانرب ةطاسو لالخ 1948 ماع ةيفئاطاللا

 ،ينيطــسلفلا بعشلا قحب ةينويهصلا تاسرامملا ةعاشبو 1948برح نأ الإ

 قحل امو ،ةدحاو نيطسلف يف نيينيطسلفلا عم شياعتلل ةيناكمإ ةيأل نييليئارسإلا ضفرو

 قــلخ اذــه لك ،ةينويهصلا ةلودلا دي ىلع نحمو مالآو باذع نم ينيطسلفلا بعشلاب

 رــمألا وهو ،ةماع برعلاو ينيطسلفلا بعشلا دنع ةيسفنلا مالآلاو داقحألا نم تامكارت

 اهنع ربُع دوهيلا هاجت ةجنشتم فقاوم روهظ ،قطنملاو عقاولا مكحب هنع ضخمت يذلا

 ضعبــب انايحأ عفدو لب مهعم يبرع شياعت وأ ضوافت يأل ةرركتملا ضفرلا لاكشأب

 رئاثلاب بلاطتو ةدحاو ةلس يف ةينويهصلاو ةيدوهيلا نم لك عضت نأل ةيسايسلا تارايتلا

 ناــك ةيسفنلا ءاوجألا هذه لظ يفو 158-تانيسمخلا يف برعلا نييموقلا ةكرح– مهنم

 مدــعب مــستا ضومغلا نم ائيش نييليئارسإلا هاجت ينيطسلفلا فقوملا فوشي نأ دبالو

 ةــكرحك ةينويهــصلا و نيدــك ةيدوهيلا نيب -ةيئاعد ةيكيتكت ةيحان نم ولو– زييمتلا

 لك يف دوهيلل ةلثممو ةيملاعلا ةيدوهيلا مساب ةقطان اهسفن ديسجتل ىعست ةيشاف ةيرصنع

 
 نـم رأـثلا ةكرعم يف دوهيلاو برعلا نيب عارص هنأب نيطسلف يف عارصلا برعلا نييموقلا ةكرح تصخش 158
 نينطاقلا ةصاخو ميثأ يدوهي لك دض ةلماش ةكرعم اهنإ لب ،ليئارسإ يف دوهيلا دض انبرح يف رصحنت ال دوهيلا
 .يبرعلا نطولا ءازجأ فلتخم يف

 24/4/1958 ،ةكرحلا مساب ةقطانلا رأثلا ةرشن -
 6ص ،2ددع ،ةينيطسلف نوؤش ،ةيطارقميد نيطسلف وحن ،تعش ليبن -
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 نــع ارــصاق نيطسلف دوهي ريصمل هترظن يف ينيطسلفلا يسايسلا ركفلا يقبو ،ناكم

 مــستي رــيرحتلا دــعب امو ريرحتلا نع ثيدحلا ناك ام اريثكو ،حضاو فقوم ديدحت

 فــقوم ديدحتو اهثحبل تقولا نحي مل يتلا ةلجؤملا اياضقلا نم ربتعي انايحأو ضومغلاب

 دــعب نيطــسلف دوــهي نــم فقوم ديدحتو ةروصلا حيضوت ابولطم ناك ،هيلعو ،اهنم

 .ريرحتلا

 عــضو ةرورــض ىلإ نذأ ةيطارقميدلا نيطسلف موهفم حرطل قلطنملاو ساسألا دوعي

 ركــسعمو مــصخلا ركــسعمل ديدحت ةداعإو ،دوهيلل ينيطسلفلا روصتلل ةديدج ةغايص

 عاوــنأ لــكل افالخف ،نيطسلفل ينويهصلا لالتحالا ةعيبط ىلإ عجار اذهو ،ءاقدصألا

 تاوــقلا جورــخ ىــلإ يدؤــت لالتحالا تاوق ةميزه تناك ثيح ،ىرخألا رامعتسالا

 نيطسلفل يئالجالا يناطيتسالا لالتحالا ةعيبط نإف ،اهباحصأل دالبلا كرتو ةرمعتسملا

 ةدع درجم اونوكي مل نيذلا ءالؤه ،نيطسلف يف دوهيلا ريصم ةيلاكشإ حاحلإب حرطي ناك

 نيطــسلف يف اوماقأ ،نوكتلا ديق بعش وأ ةلماكتم ةيرشب ةعومجم لب دونجلا نم فالآ

 ثيحب نيطسلف ناكس ةيبلغأ اولكشو ةيلصألا مهنادلبب مهتلص اوعطقو اهيف لايجأ تدلوو

 لوقلا بعصلا نم ناك يلاتلابو ،ةيلقأ نولكشي -نوينيطسلفلا– نييلصألا ناكسلا حبصأ

 بــجي ةينيطسلفلا ةلكشملا لح نأ كلذ ،نيطسلف نم دوهيلا لك درط ينعي ريرحتلا نأب

 ةروــثلا دض ةيداعملا ىوقلا اهفظوتس ةديدج ةيدوهي ةلكشم قلخ باسح ىلع نوكي الأ

 ينيطسلفلا بعشلا طقف بطاخت ال ةينيطسلفلا ةروثلا نألو .ةيبرعلا ررحتلا ةكرح دضو

 دوهيلا ريصمل اهروصت حضوت نأ اهيلع ناكف يملاعلا ماعلا يأرلاو دوهيلا بطاخت لب

 .ريرحتلا دعب نيطسلف يف

 ارــيثك ةينيطسلفلا ةروثلا لطامت نأ لوبقملا نمو نكمملا نم دعي مل هنأ ثيحو 

 ةحلــصمل توكــسلا اذه لغتست ةيملاعلا ةيدوهيلا تناك ثيح دغلا نيطسلف ةعيبط لوح

 اــنه نــمو ،فقوم ديدحت ةرورض لوئسمو يدج لكشب ةروثلا تحرط دقف ،ليئارسإ
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 ةرــكف حرــطب -داــيإ وــبأ– اهتداق دحأ "حتف" ينيطسلفلا ينطولا ررحتلا ةكرح تفلك

 موــي دايإ وأ هدقع يفحص رمتؤم يف ةركفلا نع ةرم لوأل نالعإلا متو ،دغلا نيطسلف

 مــعد وه ةينيطسلفلا ةروثلل يجيتارتسالا فدهلا نأ هيف نلعأ ،1968ربوتكأ نم رشاعلا

 يــف دوــهيلاو برعلا اهيف شيعي ،ةيخيراتلا نيطسلف دادتما ىلع ةيطارقميد ةلود ءاشنإ

 159.يرصنع زييمت يأ نود قافو

 ،نيقباسلا سابتلالاو ضومغلا ازواجتم لاضنلل اصلاخ اينيطسلف افده "حتف" تددح اذهبو

 :ةــنلعم 1969 ماع ةيادب يف اديدحتو ءالج رثكأ ةروصب فدهلا اذه ديكأت تداعأ دقو

 لــكب نوينيطــسلفلا اــهيف شيعي ةيطارقميد ةينيطسلف ةلود ةماقإ ليبس يف لتاقن نحن(

 مهتاداــبع نوسراميو ،يمدقت يطارقميد عمتجم يف دوهيو نييحيسمو نيملسم مهفئاوط

 درطتــسا فدهلا ةيناسنإ ىلع حتف نم اديكأتو( ةيواستم قوقحب نوعتمتي املثم مهلامعأو

 نيذــلا ناــسنإلا ينب لكل اهركفو اهبلق حتفتل ةينيطسلفلا انتروث نإ :)الئاق نايبلا سفن

 هليبــس يــف اولضاني نأو يطارقميدلا رحلا ينيطسلفلا عمتجملا يف اوشيعي نأ نوديري

 160.قرعلا وأ نيدلا وأ نوللا نع رظنلا فرصب

 نأ ىلع ةيطارقميدلا ةلودلا صوصخب "حتف" نع ةرداصلا تاحيرصتلا ةفاك تراشأ دقو

 ةروــثلل يناــسنإلا عباطلا ديكأت وه ،ةيطارقميدلا نيطسلف ةلود موهفمل ساسألا نوكملا

 ةلــس يف دوهيلا لك عضول ىعست يتلا ةينويهصلا ةكرحلا يواعد لاطبإو ،ةينيطسلفلا

 ةلأسملل لح الو ،ةدحاو نيطسلف لالتحا يف ةيدوهيلا ةحلصملا نأ رابتعا يلاتلابو ةدحاو

 نــم نكمتــتل تارــفلا ىلإ لينلا نم دتمت يتلا ةيفاصلا ةيدوهيلا نيطسلفب الإ ةيدوهيلا

 نــع ةــئطاخلا ةركفلا ميطحت ىلإ "حتف" تعس امك ،ملاعلا دوهي نم ددع ربكأ باعيتسا

 
 .4:ص،تيوكلا ةيمظاكلا ةعبطم،ةيوه الب ينيطسلف،)فلخ حالص(دايأ وبأ- 159
 يونـسلا حتـف باـتك رـظنأ.1969 رياني،ةرهاقلا ،ةيبرعلا بوعشلا ةرصنل يناثلا رمتؤملا يف حتف ةملك- 160

 .111:ص،1969
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 ،هراــكفأ وأ هــتادقتعم نــع رــظنلا ضغب يدوهيلا دض اهنأب ةينيطسلفلا ةروثلا فده

 ةــيدوهيلا دض تسيلو ،ةينيفوش ةيرصنع راكفأك ةينويهصلا دض اهنأ "حتف" تحضوو

 ةينيطسلفلا ةروثلا نأب ،ةيرصملا ةعيلطلا ةلجم عم هل ةلباقم يف دايإ وبأ دكأ امك ،نيدك

 نوــعلا ميدقتل "حتف" دادعتسا ىدبأو ،ينيدلاو يقرعلا زييمتلاو ،ناسنإلا داهطضا ركنتست

 .مهيدهطضم دض مهبناج ىلإ لاتقلاو حالسلاب مهديوزتو دوهيلا ىلإ

 فارطأ نم اديج بعوتست مل ةدحاو ةلود يف برعلاو دوهيلا نيب شياعتلا ةركف نأ ودبي

 ينيطسلفلا ماعلا ساسحإلا نأ كلذ ،تقولا ضعب رورم دعب الإ ةيددع ةيبرعو ةينيطسلف

 نويليئارــسإلا اــهلزنأ يــتلا ةيشحولاو داهطضالاو رهقلا روصب اعبشم يقب يبرعلاو

 ضرألا نادقفو 1967 و 1956 يبرح يسآمو مساق رفكو نيساي ريد ىركذف برعلاب

 يتأــي رمي ديدج موي لك نإ لب ،ناهذألاب ةقلاع ترمتسا خلا ريجهتلا ةاناعمو نطولاو

 شياعتلل ةركف يأل ضفارلاو نييليئارسإلا ىلع دقحلل عفادلا يسفنلا ملألا نم ديزمب هعم

 ةــيوه يــف ققدــي نأــب لــفحي وأ اريثك هينعي ال يداعلا نطاوملا نإف ابلاغو ،مهعم

 لــحيل اهباحــصأ درشيو نيطسلف ضرأ ىلع ميقي نمف ،ال مأ وه ينويهص يليئارسإلا

 نأل ،ةــيجولويديألاو ةــيركفلا هتادقتعم نع رظنلا ضغب ينويهص رمعتسم وه مهلحم

 ىلع ءانبو ،اراتخم نيطسلف يف هدجاوت يف نمكت ةيلمعلا هتينويهصو ةيرامعتسالا هتيوه

 راعــش عــفر درجمب رتوتلاو ءادعلا نم ةليوط نينس تامكارت ةلازإ بعصلا نم ،اذه

 فرــطلا هرــعي مــل ينيطسلفلا يناسنإلا فقوملا اذه نأ اصوصخو ،يراضح يناسنإ

 .ةهباشتم ةيناسنإ فقاومب ةيناسنإلا هعفاود عم بواجتي وأ مامتها ريبك رخآلا

 ةيناسنإ فقاوم نع ربعي ناك نإو ةيناملعلا ةيطارقميدلا ةلودلا راعش حرط نأ بير ال

 فــقاوملا يــف يرذــج رييغت ىلإ ةجاحب ناك عقاو ىلإ هليوحت نأ الإ يراضح لحو

 تافرع رساي هحضو يذلا رمألا وهو ،ةينيدو ةيخيرات ةحلاصم ثودح ىلإو تايلقعلاو

 يناــسنإلا نوكملا ىلع دكأ نأ دعبف ،1974 ماع ةدحتملا ممألا يف ةروهشملا هتملك يف
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 تبكترا يتلا مئارجلا لك نيدن اننإ": لاق ةيطارقميد ةلود ةماقإب ةينيطسلفلا ةروثلا فدهل

 هنكلو ،"ةيدوهيلا وقنتعم هنم ىناع يذلا عنقملاو حيرصلا زييمتلا عاونأ لكو دوهيلا دض

 دــيعب ملحك ىقبي يذلا فدهلا اذه قيقحت هجاوت يتلا تابوعصلا تقولا سفن يف حضوأ

 ةعانص يه ةروثلاو لمآو ،سيئرلا يديس اي ملحأ ال اذاملف" الئاق درطتسا ثيح ،لانملا

 يافنم نم يبعش عم دوعأ نأ يف ملحلا قيقحت ىلع اعم لمعنلف لامآلاو مالحألا قيقحت

 يحيــسملا بــهارلا لــضانملا اذــه عمو ،هقافرو يدوهيلا لضانملا اذه عم شيعأل

 ةاواسملا فنك يف ملسملاو يحيسملا اهيف شيعي ةيطارقميد ةدحاو ةلود لظ يف ،هناوخإو

  ."ءاخإلاو لدعلاو

 ىوــقلا نــم معدــبو "حتف" تعاطتسا ةينيطسلفلا ةروثلا فوفص لخاد عساو لدج دعب

 ةــينطولا سلاــجملا تارارــق نمض ةيطارقميدلا نيطسلف راعش جمدت نا ،ةينيطسلفلا

 .نيح ىلإ هنكلو ،ةينيطسلفلا ةروثلل ايجيتارتسا افده يلاتلاب حبصيو ةينيطسلفلا

 

 ةينيطسلفلا ةينطولا سلاجملا تاررقم يف ةيطارقميدلا نيطسلف: يناثلا بلطملا

 هــفارطأو عارــصلا ةــعيبط دــيدحتب متها ينيطسلفلا ينطولا قاثيملا نأ مولعملا نم

 قلعتي اميف ءاوس ةررحملا نيطسلف لبقتسمب همامتها نم رثكأ عارصلا لح ةيجيتارتسإبو

 تــقرطت هداوم ضعب نأ الإ ،ةيبرعلا لودلا ةيقبب نيطسلف ةقالع وأ مكحلا ماظن ةعيبطب

 ةداــملاف ،ةررــحملا نيطسلف يف شيعلاب قحلا ءالؤهل تطعأو نيينيطسلفلا دوهيلا ىلإ

 نوميقي اوناك نيذلا برعلا نونطاوملا" مهنأب ماع لكشب نيينيطسلفلا الوأ تددح ةسماخلا

 نــم لكو ،اهيف يقب وأ اهنم جرخأ نم ءاوس 1947 ماع ىتح نيطسلف يف ةيداع ةماقإ

 نــم اــقالطنا نيينيطــسلفلا دوهيلا ةيلاوملا ةداملا تفرع مث ،ينيطسلف يبرع بأل دلو
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 نيطــسلف يف ةيداع ةماقإ نوميقي اوناك نيذلا دوهيلا" :لوقلاب نيينيطسلفلل ماعلا فيرعتلا

  ."نيينيطسلف نوربتعي اهل ينويهصلا وزغلا ءدب ىتح

 ةررــحملا نيطسلفب قلعتي اميف قاثيملا صوصن يف اضومغ وأ اصقن ربتعا امل ارظنو

 ينيطسلفلا لاضنلا فده نأب 1968-وينوي– ةعبارلا هترود يف ينطولا سلجملا حضو

  :وه

 ينيطــسلفلا يبرعلا بعشلا ةدايس ةسراممو اهلماكب ةينيطسلفلا ضرألا ريرحت .1
 .اهيلع

 يذــلا عــمتجملا هضرأ ىلع هسفنل ميقي نأ يف يبرعلا ينيطسلفلا بعشلا قح .2
 .ةيبرعلا ةدحولا نم يعيبطلا هفقوم ررقي نأو هيضتري

 مــل هنأ الإ ،1968 ماع ترهظ ريرحتلا دعب ةيطارقميدلا ةينيطسلفلا ةلودلا ةركف نأ عم

 كلذ 1971 سرام يف ينيطسلفلا ينطولا سلجملل ةنماثلا ةلودلا يف الإ ايمسر اهينبت متي

 يذــلا رــمألا ةينيطسلفلا ةروثلل ةبسنلاب يروث دمو تاراصتنا ماع ناك 1968 ماع نأ

 نــع لزاــنت ةــباثمب ربتعا يذلاو ةيطارقميدلا نيطسلف راعشل رربم يأ يطعي ال ناك

 دجت دوهيلا عم شياعتلل ةركف ةيأ لعجي ناك ودعلا عم مادصلا ةدش نأ امك ،ةروثلا ئدابم

 .برعلاو نيينيطسلفلا نم عساو عاطق ىدل اضفر

 ســلجملا لخاد اهعقاوم ززعت ةيطارقميدلا نيطسلف فده ىنبتت يتلا ىوقلا تأدب اذكهو

 هــيلإ راــشملا راعشلا ينبت نم بارتقالا هاجتاب هتارارق ىلع رثؤتو ينيطسلفلا ينطولا

 عمتجملا ةماقإ" هنأب ينيطسلفلا لاضنلا فده ددح سلجملل ةسماخلا ةرودلا يفف ،ايمسر

 يــفو ،"دوــهيو نييحيــسم نيملسم ،نيينيطسلفلا عيمجب نيطسلف يف رحلا يطارقميدلا

 ســلجملل ةركذــم نيطسلف ريرحتل ةيطارقميدلا ةهبجلا تمدق سلجملل ةسداسلا ةرودلا

 ناــيكلا ةلازإ دعب ةدحوملا نيطسلف ةلود ةماقإ" ينيطسلفلا لاضنلا فده نأ اهيف تددح

 يــطارقميد لــح ىــلع دمتعتو ،يرصنعلاو يقرعلا زييمتلا ىلع يضقتو يليئارسإلا
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 ةيــسايسلا ةنجللا ريرقت يفو "يدوهيلاو يبرعلا نيبعشلا شياعت ىلإ دنتسي مئاقلا رحانتلل

 ةــلودلا لوــح دنب درو 1969 ةرهاقلا يف ينطولا سلجملل ةسداسلا ةرودلل ةيمالعإلاو

 ناــيبلا نأ الإ ،هتساردب تفلك يتلا ةصاخلا ةنجللا لبق نم رقي مل هنأ الإ ،ةيطارقميدلا

 ىــلإ هتروث يف يضملا" ىلع ينيطسلفلا بعشلا رارصإ ىلع دكأ ،ةلودلا هذهل يماتخلا

 زييمتلا لاكشأ لك نع ةديعبلا ةيطارقميدلا ةينيطسلفلا ةلودلا ةماقإو رصنلا قيقحت متي نأ

 ."يرصنعلا ينيدلا

 ةراــثإ مدعو اهاوق لك لتكتل ةينيطسلفلا ةروثلا ةجاحو ندرألا يف ةمزألا دادتشا ببسب

 ةــلودلا فدــه يــنبت ةلأــسم ريرحتلا ةمظنم تأجرأ ،يبرع وأ ينيطسلف فرط يأ

 ةــمواقملا ةكرحل ةدحوملا ةدايقلا نع رداصلا نايبلا نأ عمو ،يمسر لكشب ةيطارقميدلا

 ناــميإو رــيرحتلا دــعب ينيطسلفلا عمتجملا ةيطارقميد نيب ام نزاو 1970 ويام يف

 جنــشتمو بــصعتم ينويهصلا عمتجملا ناب رذح هنأ الإ ،ةيبرعلا ةدحولاب نيينيطسلفلا

 يــنعي اذه ،هفقاوم يف ارييغت ثدحت نأ اهنكمي ةيمدقت ىوق هنم جرخت نأ بعصلا نمو

 ايركــسعو ايسايس ينويهصلا نايكلا ةيفصت وه ةينيطسلفلا ةروثلا فده نأ ىلع ديكأتلا

 .ايفاقثو ايباقنو ايعامتجاو

 ةلــشافلا تالواــحملا نم تاونس دعب يندرألا ماظنلاو ةروثلا نيب ام عارصلا رجفت عم

 نيــب داحلا ضقانتلل ارظن ايمتح ناك عارص وهو نيفرطلا نيب شياعتلا نم عون قلخل

 لــمجم اــهيلع تــنب يــتلا اهعقاوم نأ رعشت ةروثلا تأدب ،ةسراممو اركف نيفرطلا

 اذــه ،هروصتت تناك امم دعبأ ريرحتلا نأو ،ةيفصتلاو رايهنالل ةضرعم اهتيجيتارتسإ

 معد نع ثحبلا ىلإو ةيطارقميدلا نيطسلف حرط ىرخأ لماوع ىلإ ةفاضإلاب عفد رمألا

 نأ دعب ،نييليئارسإلا فوفص لخاد ينيطسلفلا لاضنلل راصنأ نعو يلودلا ماعلا يأرلا

 بابــسأ نمض نم ناك نإو ،نييليئارسإلا نم ةوسق رثكأ برعلا ءاقشألا ضعب نأ تبث

 ضفر رابتعالا نيعب اهذخأ ةيطارقميدلا نيطسلف فده ينبت يف ةينيطسلفلا ةروثلا ددرت
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 هاــجت يــبرعلا عقاولا ةيبلس نإف ،فدهلا اذهل ةيبرعلا ةمظنألا ىلع ةبوسحملا تارايتلا

 فــقاوم ةاــعارمل اررــبم كرــتي مل 161 ندرألا يف نيينيطسلفلاب تلح يتلا ةرزجملا

 تــنبت ،اهحلاصملو اهب رمت يتلا ةلحرملل صاخلا اهمييقت نم اقالطنا ةروثلاف ،نيرخآلا

 تبصنا يتلا تاضارتعالا لك طئاحلا ضرعب ةبراض ةيطارقميدلا نيطسلف فده تابثب

 .راعشلا فدهلا اذه ىلع

 ةــسايس يــف رارمتــسالل رربم قبي مل ندرألا نم ةينيطسلفلا ةمواقملا ةكرح جورخب

 حيــضوتب ةبلاطم ةروثلا تحبصأو ،كلذ لبق ةروثلا ركف تمسو يتلا ددرتلاو ضومغلا

 ةينيطسلفلا ةلودلا راعش اهنيب نمو ةيويحلا اياضقلا نم ددع هاجت اهتيجيتارتسإو اهفقاوم

 فورحلا ىلع طاقنلا عضول ةصرف ينطولا سلجملل ةنماثلا ةرودلا تناكو ،ةيطارقميدلا

 ةروــصب ةــيطارقميدلا نيطسلف راعش ينبت اهمهأ نم ناكو ،لئاسملا نم ددعل ةبسنلاب

 نأــب ينطولا سلجملا دكأ )ةينيطسلفلا ةيطارقميدلا ةلودلا( لقتسم ناونع تحتف ،ةيمسر

 يــف لبقتــسملا ةلود نإف" اذهلو دوهيلا دض ايبهذم ايقرع احافك سيل ينيطسلفلا حافكلا

 يــتلا ةــيطارقميدلا ةينيطسلفلا ةلودلا يه ينويهصلا رامعتسالا نم ةررحملا نيطسلف

 حماــطم راــطإ نمض تابجاولاو قوقحلا سفنب اهيف مالسب شيعلا يف نوبغارلا عتمتي

 ةرودــلا ينبت رامع وبأ ربتعا دقو ."ةلماشلا ةدحولاو يموقلا ريرحتلا يف ةيبرعلا ةمألا

 الإ ،يراضح ثدح هنأب ةيطارقميدلا نيطسلف فدهل ينيطسلفلا ينطولا سلجملل ةنماثلا

 كاــنه ناــك ثيح ةينيطسلفلا ةحاسلا يف ةددعتملا تارايتلا نيب رمألا مسحي مل اذه نأ

 
 هـثيدح هكرت يذلا رثألا)ةيوه الب ينيطسلف( هباتك يف نيسسؤملا حتف ةكرح ةداق دحأ وهو  دايإ وبأ فصي- 161
 ةدراب ةنكاس مههوجو تناك" 1970 ماع ندرألاب ينيطسلفلا بعشلا قحب تبكترا يتلا رزاجملا نع برعلا ةداقلل
 رعـشتسأ ينلعج هبآ ريغ درجتم ءاغصإ نكلو بدأب يلإ نوغصي اوناك مهنأ حيحص،ةيلابم ال وأ ةبئاغ مهتارظنو
 ةـبيهرلا ةاسأملا هذهل ةركنملا ةطخاسلا ةيبرعلا ةمألا ءامعز مه يمامأ مهارأ نم نأ حيحصأ،يرهظ يف ةدوربلا
 ." ينيطسلفلاو يندرألا نابعشلا اهشيعي يتلا
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 ةيطارقميدلا ةلودلا نومضم لوح ةروصلا تنيابت امك ،راعشلا اذهل نوضراعمو ءادعأ

 .ةيركفلا اهتيجولويديأو ةيبرعلا اهتقالعو ريرحتلا دعب

 

 

 يناثلا ثحبملا

 ةيلحرم ةطلس ىلإ نيطسلف لماك ىلع ةيطارقميدلا ةلودلا نم

 

 :ةيلحرملا ةسايسل ةيتاذلاو ةيعوضوملا بابسألا: لوألا بلطملا

 تحنمو حلسملا حافكلا ةيجيتارتسإل ةعفد تطعأ دق 1967 ماع برعلا ةميزه تناك اذإ

 ربوــتكأ برــح نإف ،ةيحافكلا اهتيجيتارتسإبو سفنلاب ةقثلا ةدعاصلا ةينيطسلفلا ةروثلا

 يبرعلا ماظنلا ةردقب وأ اهتردقب ةقثلا نم ائيش ةينيطسلفلا ةروثلا داقفإ ىلع تلمع 1973

 حلــسملا حاــفكلا ةيجيتارتــسإ لالخ نم نيطسلف لماك ريرحت ىلع يبعشلاو يمسرلا

 يذــلا يبسنلا يركسعلا راصتنالا نم مغرلابو ربوتكأ برحف ،ةيبعشلا ريرحتلا برحو

 ةردــقلا مدــع لب ليئارسإ ىلع ءاضقلا ىلع طقف سيل ةردقلا مدع تتبثأ اهنأ الإ هتققح

 ببسب كلذ سيل ،برحلا قيرط نع 1967 ماع ةلتحملا ةيبرعلا يضارألا ةداعتسا ىلع

 ليئارــسإ ةــقالع قــمعو ةــعيبطو ةيلود تارابتعال اضيأ لب اهتوقو ليئارسإ ةعنم

  .ليئارسإ دض مهبرح يف برعلا معدب يتييفوسلا مازتلالا ةيدودحمو ،ةدحتملا تايالولاب

 ةرــشابم تكرحتو ،هل ططخُيو تآ هنأ دقتعت تناك ام ةينيطسلفلا ةروثلا تقبتسا اذكهو

 اهــشيمهت تالواــحم بــنجت لوألا :نييوتــسم ىــلع قدانبلا تاهوف دربت نأ لبقو
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 تاــقالع طبرو نانبل يف اهدوجو زيزعت ىلع لمعلاب كلذو ايملاعو ايلحم اهترصاحمو

 ةــهج نــمو ،ايروس عم ةبيط اهتاقالع نكت مل يتلا ةينانبللا ةينطولا ةكرحلا عم ةنيتم

 ةيرــسو ةــينلع لئاسر لاسرإب كلذو يسايسلا اهباطخ رييغت وأ ةيسايسلا اهفقاوم نييلت

 لــحارملا ةسايسب يمس ام لالخ نم كلذو لولحلا فاصنأب لوبقلل اهدادعتسا نع ربعت

  .1974 ماع يلحرملا جمانربلا يف اهنع نلعأ يتلا ةيلحرملا وأ

 ةــيبرع ةمق دقعل تعراس يتلا ةيبرعلا ةمظنألا نم ءاوس اناسحتسا ةسايسلا هذه تدجو

 ةــمظنألا كلذــب دــيعتل ينيطسلفلا بعشلل اديحوو ايعرش الثمم ف.ت.م هيف تربتعا

 نيينيطسلفلا نأ معزلاب لوألا ىلع يناثلا ميدقتو ينطولاو يموقلا نيب ام ةقالعلا ةغايص

 هذه ،ينيطسلفلا بعشلل ديحولاو يعرشلا لثمملا يه ةمظنملا نوكت نأ اوبلط نيذلا مه

 جرــح نود ةيملسلا ةيوستلا ةسايس لوخدل ةيبرعلا ةمظنألا مامأ قيرطلا تدهم ةوطخلا

 ةــيعمجلا يــف رامع وبأ لابقتسا مت ثيح ،ةيلود ةكرابم تيقل ةيلحرملا ةسايس نأ امك

 نــصغ( هترابع تناكو ،باحرتلاب يملسلا لحلل هدادعتسا لبوقو ةدحتملا ممألل ةماعلا

 ،ةينيطــسلفلا ةروــثلا جهن يف ايجيتارتسا الوحت لزتخت )دي يف ةيقدنبلاو دي يف نوتيزلا

 كاذنآ ايكيرمأ وأ ايليئارسإ ابواجت تدجو ول ،ةقباس تباوث يف رظنلا ةداعإل اهدادعتساو

 ةدــحتملا مــمألا ىــلإ بهذ رامع وبأ نأ لقعي ال هنأل ،رخآ ىنحم ذحأ عارصلا ناكل

 .ليئارسإ ىلع ءاضقلاب اهتبلاطمل

 روــطت لــهو ؟ةــيقدنبلاو نوتيزلا نصغ نيب ام عمجلا نم ةمظنملا تنكمت له نكلو

 يهتشت ال امب تءاج حايرلا نأ مأ ،اهتانهارمو ريرحتلا ةمظنم حرط نم ززع ثادحألا

  .؟نفسلا

 فدــهلا قــيقحت ىــلإ قيرطلا يف طسو ةقلحك ةيلحرملا نأ ةينيطسلفلا ةروثلا تربتعا

 ،يئاهنلا اهفده نع لختت مل تماد ام ةروث ةيأ ةروثلا ةيجيتارتسإ عم ضقانتت ال يئاهنلا
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 ةــلحرم لك يف اهنم بولطم اهبعش اياضقب ةمزتلملا ةيروثلاو ةيعاولا ةسايسلا نأ كلذ

 فــلتخم مــجحل اهروــصت نم اقالطنا لاضنلل ةيزكرملا ةقلحلا ددحت نأ لحارملا نم

 قــيقحت ىلع اهتردقو ةروثلل ةيتاذلا ىوقلا ومن ىدمو ةلحرم لك يف عارصلا فارطأ

 نأ امك ،عارصلا روطت اهزرفي يتلا تاضقانتلا لك نم ةدافتسالاو يجيتارتسالا فدهلا

 لــك يف ةحورطملا تالؤاستلا نع ةباجإلل ايرورض حبصي ةروثلل يلحرم فده ديدحت

 ةرورضو هتيعورشم عم يئاهنلا فدهلا نأ كلذ ،عارصلا تالوج نم ةلوج وأ ةلحرم

 ةــيملاعلا تاروــثلا لــك تعو دقو ،ةدحاو ةعفد هيلإ لوصولا نكمي ال دقف هب ثبشتلا

 نأ نود ةلحرملا تابلطتم اهضرفت تامواسم يف لوخدلاو لاضنلا يف ةيلحرملا ىودج

 عــيقوت يــف ةضاضغ دجي مل ميركلا لوسرلاف يجيتارتسالا فدهلا راظنألا نع بيغي

 ىوــقت امدــنعو ،ءافعــض نوملــسملا ناك امدنع ةيلحرملاب لوبقلاو حلص تادهاعم

 ،ةيجيتارتــسإلا فادــهأللو تباوثلل نوملسملا داع قيثاوملاب ءادعألا ثكنو نوملسملا

 ضقانتلا نم ةلاحو ايريصم اعارص ودعلا عم اهعارص ربتعت يتلا ةيروثلا ىوقلا اضيأ

 اــم هــسفن نينيل دقتنا دقف ،ةلحرملا تلبق عارصلا يفرط دحأ ةياهنب الإ هل لح ال يذلا

 قيض نع عبني اهفات لوقلا اذه ربتعاو ،ايسكرام ةضوفرم ةمواسملا نأب لبق نم جِور

 ،تامواسم يف تلخد ةيمانتيفلا ةروثلا نأ مولعملا نمو162 .عقاولا ىلع قبطني الو قفألا

 ةمواــسملا نأ كــلذ ،ةيجيتارتسإلا اهفادهأ نع لختت مل اهنأ الإ اهفادهأ ةلحرمب تلبقو

 نع ةرورضلاب ربعي ال دق يجيتارتسالا فدهلا نع اعضاوت لقأ فادهأب ايلحرم لوبقلاو

 هذــه لغتــست نأ كاذــنآ ةروــثلا ىلع حبصيو ،مصخلا فعض نع لب ةروثلا فعض

 .ةمداقلا ةلحرملل ادادعتسا اهفقاوم زيزعتو اهاوق ةئبعتل ةلحرملا

 
 ارـيثك تامواسملا نإ " عوضوملا لوح لوقي ثيح. 5:ص،وكسوم،مدقتلا راد،يناثلا ءزجلا،تاراتخم،نينيل- 162
 نيدـلا ديدست لوبقلا نع عانتمالا ةفاخسلا نمون لضانملا بزحلا ىلع اهنع حدن ال ةروصب فورظلا اهضرفت ام
 فيك بزحلا ةفرعم ضرفت لب ةمواسم لك نع عانتمالا نالعإ ضرفت ال اقح يروثلا بزحلا ةمهم نإو،اطاسقأ
 ." ةيروثلا هتمهملو ةيقبطلا هئدابمل اصلخم اهنع ةحودنم ال ةمتحم تماد امن تامواسملا عيمج ربع ىقبي
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 ةيدج ةروصب هسفن ضرف ،ينيطسلفلا لاضنلا فادهأ ةلحرم نع ثيدحلا نأ نم مغرلاب

 امك ةيسفنو ةيسايسو ةيركسع تاروطت نم اهنع ضخمت امو 1973 ربوتكأ برح رثإ

 لــبق رــضاح ناــك ةيلاضنلا ةيلحرملا جهن يف ينيطسلفلا نوكملا نإف ةراشإلا تقبس

 فادهألا نيبو ةينيطسلفلا تايناكمإلا نيب ام عساشلا نوبلاب ساسحإلاب لثمتملاو ،1973

 ناك تايناكمإلاو فدهلا نيب ام قرفلاب ساسحإلا اذهو ،ةينيطسلفلا ةروثلل ةيجيتارتسإلا

 ةلودلا اورمدت يك نينسلا نم مكمزلي هنأ نظت مك" تافرع رسايل رصانلا دبع لوق ءارو

 دــبع ذخأ امك ؟ةررحملا نيطسلف لماك ىلع ةيطارقميد ةدحوم ةلود اونبتو ،ةينويهصلا

  يــف ةــليود نأ ربتعاو ةيعقاو ريغ ةيسايس ةسرامم ةينيطسلفلا ةمواقملا ىلع رصانلا

 .ءيش ال نم لضفأ يه ةزغو ةفضلا

 ةــعانق لثمت تناك نيطسلف نم ءزج ىلع ةينيطسلف ةلود ةماقإب لوبقلا ةركف نأ ودبيو

 ةــصرفلا الإ ربوتكأ برح امو ،1973 ربوتكأ برح لبق ىتح نيينيطسلفلا ضعب ىدل

 زفاــحلا ناــك ةــيلحرملاب لوبقلا يف يبرعلا نوكملاف ،ةعانقلا هذه رهظتل تلبتها يتلا

 ةداــق ،دايإ وبأ دقتنا دقف ،ةيوهلا ىلع ظافحلل اهركم هسفن نع ربعيل ينيطسلفلا نوكملل

 رارــق كــلذ ىلع صن امك ةينيطسلف ةلود ةماقإب مهلوبق مدعل نيقباسلا ةينطولا ةكرحلا

 ةيبلسلا نم عون طسولا لولحلل قباسلا يبرعلا ضفرلا نأ اربتعم ،م1947 ماعل ميسقتلا

 ءاــقنلا يزــب يــيزتلاو لكاشملا نم بورهلل ةقيرط نوكي دق ضفرلا نأو ةديازملاو

 برــح دــعب حتف ةكرحل ةيزكرملا ةنجلل مدق يمودق قوراف نأ فرتعي امك ،يدئاقعلا

 عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف ةلود مايق دييأتب لوبقلا هيف حرتقي اريرقت ةرشابم 1967 وينوي

 163 .كاذنآ عوضوملا يف ثبي مل هنأ الإ ،برعلل ليئارسإ امهتداعأ اذإ ةزغ

 
 .219 -218:ص،قباس عجرم ن ةيوه لب ينيطسلف،دايإ وبأ - 163
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 راــبتعالا نيــعب ذخألا نم قلطنت ةيعقاو ةسايس اهرابتعاب ةيلحرملا نع دايإ وبأ عفاد

 ،ةيروث ةيسنامور تناك نإو ةيسنامورلا نع داعتبالاو ثادحألا روطتو ،ىوقلا نيزاوم

 فادــهألا قــيقحت ىــلع هــتردقمو ،يئادــفلا لمعلا ةيدودحمل ةيمهأ دايإ وبأ يطعيو

 ةــلودلا دــض تاباصعلا برح سأبو ةقالطنا تناك ام انئاك هنأ ىأرو ،ةيجيتارتسإلا

 رورملا عقوت مدع نإف اذهلو ،رهقت ال ةلود روظنملا لبقتسملا يف لظت اهنإف ،ةينويهصلا

 لــماك ىــلع ةــيطارقميد ةلود ةماقإ وه يذلا يجيتارتسالا فدهلا ىلإ ةيدؤم لحارمب

 هــعافدو ةيلحرملل دايإ وبأ ريربت قايس سفن يفو ،لايخلاو مهولا ليبق نم رمأ نيطسلف

 ةــيجولويديألل ةمــساق ةبرــض لكشت ةينيطسلف ةينطو ةطلس ةماقإ نأ ىري هنإف ،اهنع

 ةطلــسلا هذــهب رارــقإلا نأل ،ينيطسلفلا بعشلا دوجو ضفر ىلع ةمئاقلا ةينويهصلا

 ةطلسلا هذهب رارقإلا نأل ،ينيطسلفلا بعشلا دوجوب فارتعالا هانعم ةينيطسلفلا ةينطولا

 ينيطــسلف بعش دوجوو ،ينيطسلفلا بعشلا دوجوب فارتعالا هانعم ةينيطسلفلا ةينطولا

 كالتــما نإــف اذــه ىلإ ةفاضإلاب ،ةينويهصلا ةيجولويديألا لمجم ةيقادصم يف ككشي

 داعتبالاو ةيرحلا ةمسن قشنتل اسفنتمو تالاجم مهل حيتيس ةررحم ةعقب ةيأل نيينيطسلفلا

 ىــلع تاتشلاو ةبرغلا يف شيعلا ةروطخ نأ كلذ ،ةيبرعلا ةياصولاو عمقلا تاودأ نع

 ضفرل هتشهد نع دايإ وبأ ربعيو ،ضرألا نادقف نع ةروطخ لقت ال ينيطسلفلا بعشلا

 يــف رــتعزلا لــت ميخم ناكسل ههجو باطخ يفف ،لاضنلا ةيلحرمل ةينيطسلف فارطأ

 اهنوضفري ميخملا ناكس ناكو ،ثحب عضوم ةيلحرملا ةطلسلا ةيضق تناك امدنع ،نانبل

 نم ةنس نورشعو ةسمخ اهنإ ،ىفنملا يف نوشيعت متنأو ةنس نيرشعو ةسمخ ذنم" لاق

 وــلو ىتح ةيوستلاب لح لكل مكضفر نولصوت مكنكلو ،نامرحلاو تالذملاو تاطابحإلا

 ىــلع ةبيرغ ضرأ يف شيعلا نولضفت مكنأ قراخلا بيجعلا نم هنأ سيلأ ،اتقؤم ناك

 164."؟يلصألا مكنطو نم ةررحم ةقطنم يف ةماقإلا

 
  220:ص،ردصملا سفن- 164
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 راــصتنالا بايغب لثمتلاو ،ةيلحرملاب لوبقلا ءارو ينيطسلفلا نوكملا سفن نم اقالطناو

 رــيرحتل ةــيطارقميدلا ةهبجلا تناك ،روظنملا ىدملا ىلع لماكلا ريرحتلا ةكرعم يف

 ،يجيتارتــسالا فدــهلاو تايناكمإلا نيب نماكلا للخلا اذه راعشتسا يف ةقابس نيطسلف

 ةيلحرملاب رورملا ةرورضب رشابم ريغ بولسأب ةيطارقميدلا ةهبجلا تبلاط 1971 ذنمف

 نــع بــيجتو فدــهلاو تاــيناكمإلا نيب نماكلا غارفلا ألمي ينيطسلف فقوم ديدحتو

 رودــلا بــلطم لوــلحلل حــمطت ةيبرع ىوق ىلع ةصرفلا توفتو ةلحرملا تابلطتم

 تاــب" نيطــسلفل لماكلا ريرحتلا راعش نأب ةيطارقميدلا ةهبجلا تأر ثيح ،ينيطسلفلا

 روــصت يــف ةيجيتارتسإلا ةرغثلا تيقب املاط يظفل فقوم درجم ىلإ لوحتلاب  اددهم

 تاــيطعمو لــماكلا رــيرحتلا راعش نيبف ،عاستالا اذه لثمب ةينطولا اهبرحل ةمواقملا

 بــلطمب اــهيلع ةيبرعلا ةمظنألا درت ةطيسو ةلحرم ينيطسلفلا لاضنلل نهارلا عضولا

 نع ثدحتي مالكب اهيلع ةمواقملا زفقت امنيب يملسلا لحلا ةدعاق ىلع ناودعلا راثآ ةلازإ

 165."تايوستلاو ةيوفصتلا لولحلا لك ضفرو ةياهنلا ىتح لاضنلا ةعباتم

 ىــلع يــسايسلا لــمعلل تايولوألا ءاطعإ ةلحرم 1973 ربوتكأ دعب ام ةلحرم تناك

 ةــيبرعلا يضارألا نم يليئارسإ باحسنا نع ثيدحلا حبصأو يركسعلا لمعلا باسح

 نــم هنأ الإ ،ةيسامولبدلا تالاصتالاو يسايسلا شاقنلا روحمو ةعاسلا ثيدح وه ةلتحم

 هردــصم ناك يليئارسإلا باحسنالاو يملسلا لحلا نع ثيدحلا لج نأ ريشن نأ ديفملا

 ةيبلــسلا تناكف ليئارسإ امأ ةيبرعلا لودلا وأ ةدحتملا ممألا تارارق وأ ةيبوروألا لودلا

 ةــحورطم تحبــصأ باحسنالا ةلأسم نإف كلذ عمو ـاهفقاوم مكحت يتلا يه ةقلطملا

 ةدعاق ناك باحسنالا ىلع ليئارسإ ربجتل ةدحتملا تايالولا ىلع طغضلا ىلع ةنهارملاو

 اذــه نم اهفقوم نع ربعت نأ ةينيطسلفلا ةروثلا نم بولطملا ناكو ،ةيوستلاب لؤافت يأ

 
  15/3/1971،ةيرحلا ةلجم- 165
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 ضرألا هذــه عضيس ةلتحملا يضارألا نم يليئارسإ باحسنا يأ نأ كلذ ،عوضوملا

  :ةثالث تارايخ مامأ

 نأ اــصوصخو هــيلإ اهمضيو يبرع فرط ىلإ ةعجرتسملا ضرألا دوعت نأ :لوألا

 ةــكلمملا نم اءزج ةيبرغلا ةفضلا ربتعي ناك لب كلذ يف هعماطم يفخي نكي مل ندرألا

 166.ةيندرألا

 بعــشلا مساب اقطان هسفن بصنيل ف.ت.م جراخ نم ينيطسلف فرط مدقتي نأ :يناثلا

 .اينيطسلف ضوفرم اضيأ اذهو ،ةيبرعلا لودلا دحأ وأ ليئارسإ هبصنت وأ ينيطسلفلا

 ينيطسلفلا بعشلل ديحولا يعرشلا لثمملا اهرابتعاب ةينيطسلفلا ةروثلا مدقتت نأ :ثلاثلا

 .اهريرحت متي ضرا ةيأ ىلع اهتطلس ميقتل

 قــيرطلا عــطقيو ،ةلحرملا تابلطتم ىلع دري هرابتعاب ثلاثلا رايخلا ف.ت.م تلضف

 بعــشلل اــهليثمت ةيعرــش بلــس يف نيعماطلاو ةينيطسلفلا ةروثلاب نيصبرتملا ىلع

 يــمتح رمأ هضرأ قوف انبعشل ةينطولا ةطلسلا مايق نإ" رامع وبأ دكأ ثيح ينيطسلفلا

 وأ مــكح تــحت ةدحتملا ةكلمملا عورشم تايدحتلا تناك امهم انبعش ىلع ضرفُي نلو

 اروف ةينطولا ةطلسلا موقت فوس ،يمشاهلا ماظنلا عم ةيلاردفنوك وأ ةيلارديف وأ ةياصو

 167.ةينيطسلفلا ضرألا ةيقب ريرحت هاجتاب هنع ودعلا ءالج متي ينيطسلف ربش لك قوف

 

 
 يتفـض ةدـحو ساـسا ىلع موقي )ةدحتملا ةيبرعلا ةكلمملا(هامس اعورشم ندرألا حرط 1972 سرام يف- 166
 ضرا يأل لاجملا حتفو،ينيطسلفلا رطقلا رهنلا برغو يندرألا رطقلا رهنلا قرش لثمي  ةدحاو ةكلمم يف ندرألا
 .نيسح كلملا شرع تحت ةكلملل  مامضنالا يف اهلهأ بغريو رحتت ةينيطسلف

 ةيجيتارتـسإلاو ةيـسايسلا تاـساردلا زكرم،ةيلبقتـسم ةيؤر،ةينيطـسلفلا ةلودلا،)فارشإ( نيساي ديسلا - 167
   32:ص،19980،ةرهاقلا،مارهألاب
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 :نوضراعملاو نوديؤملا :ةيلحرملا ةينطولا ةطلسلا: يناثلا بلطملا

 نأ ةرورضلاب ضرتفي اذه" نإف لعافلا ضفرلا ةوق كلمت نكت مل ةينيطسلفلا ةروثلا نأل

 "ةيوفــصتلا ةيمالستسالا لولحلا ةفاك طابحإب اليفك ايروثو اينطو اسوملم افقوم حرطن

 لجأ نم لضانن اننإ" ــب ددحتي يذلا ةلحرملا تابلطتم ىلع ةباجإلا تقولا سفن يفو

 ماــع ةــلتحملا ةينيطــسلفلاو ةيبرعلا يضارألا نع هتيفصتو ينويهصلا لالتحالا رحد

 اهريرحت متي يتلا يضارألا عيمج يف ينيطسلفلا انبعش نيكمت هتاذ تقولا يفو ،1967

 هتطلــس ةــماقإو يــضارألا هذه ىلع هسفنب هريصم ريرقت نمو اهنم ودعلا باحسناو

 168 ."اهيلع ةلقتسملا ةينيطسلفلا ةينطولا

 عقاو عم بسانتت ال تاراعش نوحرطي نيذلا ةيطارقميدلا ةهبجلا تدقتنا قايسلا اذه يفو

 الو لــماكلا ريرحتلا راعش ءارو مهزجع نورتسي نيذلاو ةيتاذلا تايناكمإلاو ةلحرملا

 بعــشلا ىلع رصتقت الو ةيبرع ةمهم ريرحتلا ةمهم نأ كلذ ،لاضنلا ةيلحرمب نولبقي

 نأ بجي ،ةدارإلا بايغ وأ ريرحتلا ىلع ةيبرعلا ةردقلا مدع لظ يفو ،هدحو ينيطسلفلا

 ريهاــمجلا لاضنل جيجأتو ريوثت لماع" طقف حبصي ثيحب ينيطسلفلا لاضنلا لزتخي ال

 لدــبتت ىــتح راظتنالا ينيطسلفلا بعشلاو ةينيطسلفلا ةروثلا ىلع ضرفي وأ "ةيبرعلا

 طرــشلاو راــصتنالا قــيقحتل ينيطــسلفلا طرشلا زربي نأ متحتي لب ،ىوقلا نيزاوم

 لــماك ةــئبعت" ـــب ددحتي ةيطارقميدلا ىرت امك ةيلاحلا فورظلا لظ يف ينيطسلفلا

 يتلا قطانملا يف ةررحمو ةتباث زاكترا ةدعاق ريفوتب ينيطسلفلا بعشلل ةيروثلا تاقاطلا

 169."هنطو ضرأ ىلع بعشلا ةيبلاغ اهيف ميقت

 
  9-8:ص،30 ددع،ةينيطسلف نوؤش ةودن،ةديدجلا تايدحتلا مامأ ةينيطسلفلا ةمواقملا،همتاوح فيان -- 168

 
 رايآ،يناثلا ماعلا ينطولا رمتؤملا،يميظنتلاو يسايسلاو يرظنلا ريرقتلا،نيطسلف ريرحتل ةيطارقميدلا ةهبجلا- 169

 . 249 – 242:ص،نودلخ نبا راد،توريب،1981
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 ةينيطــسلفلا تارــيغتملا /تاــنوكملا هذه ةدعاق ىلعو تادجتسملا هذه لك نم اقالطنا

 وــينوي يف رشع ةيناثلا هترود يف ينيطسلفلا ينطولا سلجملا دقعنا ،ةيلودلاو ةيبرعلاو

 .ةحورطملا تالؤاستلا ىلع بيجي افقوم ددحيلو عوضوملا يف رظنيل ،1974

 تــناك ،242 ممألا سلجم رارق يهو كاذنآ ايلود ةحورطملا ةيوستلا ةغيص نأل ارظن

 242 رارــقب ةــيلحرملاب رارــقإلا نرــقيو رمالا سبتلي ال ىتحو اينيطسلف ةضوفرم

 ســلجملا رارق ءاج دقف ،نيئجال ةيضقك ةينيطسلفلا ةيضقلا عم لماعتي هنوكل ضوفرملا

 حيضوت عم 242 رارق ضفر ديكأتب انرتقم يلحرملا فدهلاب لوبقلاب ينيطسلفلا ينطولا

  :روكذملا ينطولا سلجملا تارارق يف ءاج ثيح ضفرلا اذه بابسأ

 قوــقحلا ســمطي يذــلا 242 رارق نم قباسلا ريرحتلا ةمظنم فقوم ديكأت .1
 ضفري اذلو ،نيئجال ةلكشمك انبعش ةيضق عم لماعتيو انبعشل ةيموقلاو ةينطولا
 تايوتسم نم ىوتسم يأ يف ساسألا اذه ىلع رارقلا اذه عم لماعتلا سلجملا
 .فينج رمتؤم كلذ يف امب ةيلودلاو ةيبرعلا لماعتلا

 ضرألا رــيرحتل حلــسملا حافكلا اهسأر ىلعو لئاسولا ةفاكب ف.ت.م لضانت .2
 نــم ءزــج لك ىلع ةلتاقملا ةلقتسملا ةينطولا بعشلا ةطلس ةماقإو ةينيطسلفلا
 رــييغتلا نم ديزملا ثادحإ يعدتسي اذه ،اهريرحت متي يتلا ةينيطسلفلا ضرألا
 .هلاضنو انبعش حلاصل ىوقلا نازيم يف

 فارــتعالا هــنمث ينيطــسلف ناــيك عورشم يأ دض ريرحتلا ةمظنم لضانت .3
 هقوقح نم انبعش نامرحو ينطولا قحلا نع لزانتلاو ةنمآلا دودحلاو حلصلاو
 .ينطولا هبارت قوف هريصم ريرقت يف هقحو ةدوعلا يف

 ةــماقإ يــف ف.ت.م ةيجيتارتسا قيقحت ةعباتمل يه متت ةيريرحت ةوطخ ةيأ نإ .4
 ةينطولا سلاجملا تارارق يف اهيلع صوصنملا ةيطارقميدلا ةينيطسلفلا ةلودلا
 .ةقباسلا

 ىــلع ةــيروث تافــص ءافضإ ىلع تددش ،هالعأ ينطولا سلجملا تارارق نأ ظحالي

 ىلعو لئاسولا ةفاكب لاضنلل اجيوتت يتأتس اهنأ قلطنم نم ،ماقتس يتلا ةينطولا ةطلسلا



 285 

 مل ربوتكأ برح نأ نم مغرلاب ،دحأ نم ةحنم نوكت نل اهنأ يأ ،حلسملا حافكلا اهسأر

 ةروــثلاو ةيسايس ةيوستل قيرطلا تدهم اهنأ لب ةينطو ةطلس اهيلع ماقيل اضرأ ررحت

 رسيب كرحتي حبصأ ودعلا نإ لب ضرألا ريرحتب اهل حمسي عضو يف نكت مل ةينيطسلفلا

 ال ةداــملا ســفن نإف ايأ ،ةينيطسلفلا تاسسؤملا رمديو تادايقلا لاتغيل نيطسلف جراخ

 ددــحت ال اــهنأ امك ،)ةلتاقملا ةلقتسملا ةينطولا بعشلا ةطلس( نع لب ةلود نع ثدحتت

 ةينيطسلفلا ضرألا نم ءزج لك ىلع" ماقتس يهف )ةطلسلا( ةلودلا هذهل ةحضاو ادودح

 نــم دــيزملا ثادــحإ" بلطتت لب الاح ماقت نل اضيأ ةطلسلا هذهو ،اهريرحت متي يتلا

 نوــكت نأ ينطوــلا سلجملا ضفريو ،"هلاضنو انبعش حلاصل ىوقلا نازيم يف رييغتلا

 عــم ضواــفت ةجيتن نكت نل يهف ،عقاولا رمألاب لوبق وأ ةيوست ةجيتن ةينطولا ةطلسلا

 ةزــكترم يــه ةلتاقملا ةطلسلا هذه نإف اريخأو ،هب فارتعالا وأ هعم حلصلا وأ ودعلا

 .ةيناملعلا ةيطارقميدلا ةلودلا ةماقإ لجأ نم لاضنلا يف رارمتسالل

 ناــك ،يلحرملا فدهلا تافصاوم ديدحت يف ينيطسلفلا ينطولا سلجملا ددشت نأ ودبيو

 لــبق نــم اــصوصخو ،ةيلحرملا ةسايس هب هجاوت تناك يتلا ةضراعملا ةدحب ارثأتم

 ةــيبرع فارــطأ نــم ةــموعدملاو170 "ضفرــلا ةهبج" اقحال تلكش يتلا تاميظنتلا

 نيزاوم لظ يف ةيلحرم فدهك ةينطولا ةطلسلاب لوبقلا ربتعا يذلا قارعلا اصوصخو

 ،لــماكلا رــيرحتلا فادهأ نع ايلختو يملسلا لحلاب لوبقلا ةباثمب يه ةدجاوتملا ىوقلا

 .نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا ينيطسلفلا ضفرلا ركسعم معزت دقو

 جئاــتنل يــملع ليلحت نم ةينطولا ةطلسلا عورشمل اهضفر يف ةيبعشلا ةهبجلا تقلطنا

 ةيوــستلا عوضوم نأ ىرتف ،ةيوستلل اهتاروصتو ةلعافلا ىوقلا ةعيبطو ربوتكأ برح

 لــماعلل نــكمي الأ ةهبجلا لئاستت ،ةيوست كانه ناك ول ىتحو ،ايمتح سيل ربوتكأ دعب

 
 ةهبجو ةماعلا ةدايقلا– ةيبعشلا ةهبجلاو نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا نم ةينيطسلفلا  ضفرلا ةهبج تلكشت- 170
 .ةيبرعلا ريرحتلا
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 بعشلا حلاصم عم ةضقانتملا ةيوستلا راطق فقوي نأ يبرعلا ينيطسلفلا يلحملا يتاذلا

 دوــجو لــظ يف يروثلا لحلاو نكمم اذه نأ ىرت يهو ؟ةلداعلا هتيضقو ينيطسلفلا

 نأــب عئاشلا معزلا ةيبعشلا ةهبجلا تدنف امك ةيوستلا اذه ضاهجإو ةبراحم وه ةيوست

 تاــضقانتلا ىــلع كــلذ يف ةدمتعم ،باوبألا ىلع تحبصأ ربوت:ا برح دعب ةيوستلا

 ةهجوب ةلثمتم تناك ول ىتح ةيبرعلا رظنلا ةهجوو ةيليئارسإلا رظنلا ةهجو نيب ةعساولا

 هــجو يف ةيقيقح ةبقع لكشي رظنلا يتهجو نيب ضقانتلا اذه نأ ىرتو ،تاداسلا رظن

 ةغيــصلاو لــحلل ةيتيفوــسلا ةغيــصلا نيب ام دعابت دوجو اذه ىلإ فيضتو ،ةيوستلا

 رــظنلا تاهجو اوعضخا تييفوسلا نأ ضارتفا لاح يف ىتح هنأ ىرت يهو ةيكيرمألا

 171؟يتييفوسلا فقوملا فقس وه امف ،لحلل مهتاروصتل ةيليئارسإلاو ةيكيرمألا

 ةــلتحملا ةيبرعلا يضارألا نم باحسنالا نأ نوري نيذلا ةجاذس ةيبعشلا ةهبجلا تدقتنا

 هذــه كرــتت نأ امإ :نيرايخ دحأ ةروثلا مامأ حورطملا نأ ثيحب لانملا بيرقو دكؤم

 نأ وــل ىرتو !ةينطو ةطلس ةروثلا اهيلع ميقت نأ امإو نيسح كلملا اهمكحيل يضارألا

 ةيبعــشلا ةــهبجلا نأ الإ ،يناثلا لحلا رايتخا يعيبطلا نم هنإف ةطاسبلا هذهب عوضوملا

 نم يليئارسإ باحسنا هنع ضخمتيس يملسلا لحلا نأب لوقلا يف نمكي أطخلا نأ ىرت

 متي نأ نكمي ال" هنإف باحسنالا تررق نإ ليئارسإ نأ كلذ ،ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا

  172.ةملستسم ةطلس وأ ةيعجر ةطلسل الإ

 ،ةــيلحرملا جهن نم اهفقوم ةماعلا ةدايقلا ،ةيبعشلا ةهبجلا تحرط قلطنملا سفن نمو"

 داــقتنالا نــكلو ،لاضنلا ةيلحرمل وأ ةينطولا ةطلسلل اساسأ هجوي ال ضفرلا نأ ىرتف

 ضوــفرملا نأ كلذ ،ةلودلا هذه ماقتس اهيلع يتلا ةغيصلاو طورشلا ىلع اساسأ بصنم

 دكؤيو ريرحتلا برح نع ليدبكو ةيسايس ةيوست نع ضخمتت يتلا ةينطولا ةطلسلا وه

 
  .17:ص،قباس عجرم ،ةينيطسلف نوؤش ةودن،ةديدجلا تايدحتلا مامأ ةينيطسلفلا ةمواقملا،شبح جروج- 171
 .ردصملا سفن- 172
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 برــح دــعب ةصاخ ةينطولا ةطلسلا راعش حرط نإ ةمظنملل ماعلا نيمألا ليربج دمحأ

-يــبرعلا عارــصلا ءاهنإ ىلإ فدهت يتلا ةيكيرمألا ةيوستلاب طبترم حرط وه ربوتكأ

 ةروطخلا نمكت انهو ،ةيبرعلا يضارألا يف ينويهصلا دوجولا تيبثت حلاصل ينويهصلا

 نحن نيتيزكرم نيتطقنب رشابم لكشب اطبترم هلعج نيرشت برح دعب راعشلا حرط نأل

 ةــيكيرمألا ةيوــستلا رــيرمتو فــينج رمتؤــم يف ةكراشملا :امهو امامت امهضفرن

 173."اهحاجنو

 ةطقن لوح ،امومع ضفرلا ةهبجو ةيبعشلا ةهبجلا حرط نم تززع ثادحألا نأ ودبيو

 يليئارــسإ باحسنا ىلإ دؤي مل ربوتكأ برح دعب يبرعلاو يلودلا عضولا نأ يه ةدحاو

 ةحورطملا ةيوستلا ةيدودحم رهظأ عقاولا نأ ثيح ،ةلتحملا ةيبرعلا يضارألا عيمج نم

 طغــضلا ةوــق وأ ،اــكيرمأ ةيناــسنإ ىــلع وأ ةيلودلا طوغضلا ىلع ةنهارملا مهوو

 ةــفيظوب موــقتل كاذنآ ةيلحرم ةسايس ديدحت ةيباجيإ ىقبت كلذ عمو ،يبرعلا يداصتقالا

 كاــحي ام بنجتو ءاقدصألا نم ددع ربكأ دشحل يرورضلا كيتكتلاو ةيسايسلا ةروانملا

 ىــلإ رارــجنالل ةينيطــسلفلا ةــمواقملا عفدت ةيجيتارتسإ اهرابتعاب سيلو ،ةروثلا دض

 عزــتنتل ةيمهو عيراشمب ىرخألاو ةنيفلا نيب ام برعلل حولت يتلا ةيكيرمألا تاروانملا

 ىوــق ىــلع ذــخؤي اــم نأ الإ ،يلعف زاجنإ يأ قيقحت نود لزانتلا ولت لزانتلا مهنم

 ةيــساسألا تباوثلاو ئدابملاب كسمتلا نأ تربتعاو اليدب اقيرط قشت مل اهنإ ةضراعملا

 عيطتست ال نم نأ تامظنملا هذه لهاجتتو قوقحلا ضعب ديعي ريغص زاجنإ يأ نم مهأ

 .ريثكلا قيقحت هنكمي ال ليلقلا قيقحت

 ام اذهو يلحرملا فدهلا ينبت ىودجب تفرتعا اهسفن ةيبعشلا ةهبجلا نأ ودبيو

 رــشع ةسداسلا هترود يف ينيطسلفلا ينطولا سلجملا مامأ هتملك يف شبح جروج هدكأ

 
 ةيؤر،ةينيطـسلفلا ةـلودلا يـف درو،12/7/1974 تورـيب )ماـمألا ىلإ( ةلجم عم ليربج دمحأل ثيدح- 173
  33:ص،قباس عجرم،ةيلبقتسم
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 يــف رقأ يذلا ،يلحرملا ينطولا انجمانربل معن لوقن نحن" اهيف ءاج ثيح رئازجلا يف

 ينيطــسلفلا انقاثيمل كلذك معن لوقنو ينيطسلفلا ينطولا سلجملل ةرشع ةعبارلا ةرودلا

 "يلحملا انجمانرببو هب اثبشت نلعي نأ اذه انسلجم نم لمآ يذلا

 امك كيتكت وأ ةروانم درجم نكي مل ةيلحرملا ةسايسب ذخألا نأ دعب اميف دكأت دقل

 ةيوــستلا جهن عم لماعتلل يقيقح دادعتسا نع ربعت تناك لب ،اهريوصت ضعبلا لواح

 نــم رــيثك نع تلخت ةقحاللا ينيطسلفلا ينطولا سلجملا تاررقم نأ كلذ ،ةيسايسلا

 نرــقت دعت مل اهنإ لب-ةلتاقملا ةينطولا ةطلسلا– يلحرملا فدهلل اهتعضو يتلا طورشلا

 ،يناثلل لوصولا وحن زاكترا ةدعاق لوألا رابتعاب يجيتارتسالا فدهلاب يلحرملا فدهلا

 ةــماقإ" حبــصأ يذلا ينيطسلفلا فدهلا نع ثيدحلا دنع ةيلحرم ةملك تفذح دعب اميفو

 نــم ءادــتبا ةينطولا سلاجملا تاررقم يف ايلج رهظ ام اذهو "ةلقتسم ةينيطسلف ةلود

 تــعد ةرودــلا كــلتل يــسايسلا نايبلا نم رشع ةيداحلا ةرقفلاف ،رشع ةثلاثلا ةرودلا

 هقح اهتمدقم يفو انبعشل ةينطولا قوقحلا ةداعتسا لجأ نم" ينيطسلفلا لاضنلا ةلصاومل

 يــفو ,"ينطوــلا هبارت قوف ةلقتسملا ةينطولا هتلود ةماقإو ريصملا ريرقتو ةدوعلا يف

 قوقحلا اهنأب اهتفرع ،اهقيقحتل يعسلا ةمظنملا ىلع يتلا ةينيطسلفلا قوقحلا لاجم ديدحت

 دــقو 3236 رارقلا ةصاخو 1974 ةنس ذنم ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا اهترقأ يتلا

 قوقح نم ةينيطسلفلا قوقحلا موهفم يف حضاو لوحت لوأ ةرودلا هذه تارارق تربتعا

 .مهنيب عمجت وأ ةيلودلا ةيعرشلا نم ةدمتسم قوقح ىلإ ةيخيرات

 ةــلود ةــماقإ هراــبتعاب ينيطــسلفلا لاضنلا فدهل تاغايصلا سفن ترركت

 فدهلا ركذ نودو يلحرم فده درجم يه ةلودلا هذه نوك ديدحت نود ةلقتسم ةينيطسلف

 املك هنأ ودبيو ،ينيطسلفلا بارتلا لماك ىلع ةيناملعلا ةيطارقميدلا ةلودلا– يجيتارتسإلا

 ةينيطــسلفلا ةروثلا تاقالع تمزأتو ةيبرعلا لعفلا ةوق تفعضو يبرعلا عضولا روهدت

 اهطورــش فيفختو اهفقاوم نييلتل ادادعتسا رثكأ ف.ت.م تناك املك ،ةيبرعلا ةمظنألاب
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 ةرــكلا ىقبتو ثادحألا ةهجاوم يف ىقبتلو يملاعلا ماعلا يأرلا دنع الوبق رثكأ حبصتل

 لــمتكت نأ ءادــعألا راــظتناو توريب ةكرعم دعب اصوصخو ،مصخلا كابش يف امئاد

 مغرلابو ةمظنملا نأ الإ ،ايسايس اهئاهنإل ةمظنملل يركسعلا راسحنالا يدؤي نأو ةقلحلا

 نــم دــيدج نم ةدالولا ىلع اهتردق تبثأ توريب دعب اهتسايسل ةديدشلا تاداقتنالا نم

 تاــقالع جسن لالخ نم ةيلمع تاوطخ ىلع اهمادقأو ةيسايس تاروصتل اهميدقت لالخ

 تاــقالعلا هذــه بحاــص اــم عم ،-رصمو ندرألا– اقباس تذبن فارطأ عم ةديدج

 .ةينيطسلفلا ةحاسلا نم عساو لدج نم تالوحتلاو

 يماتخلا نايبلا نأ ظحالي ينيطسلفلا ينطولا سلجملل رشع ةسداسلا ةرودلا يفف

 ةقباــسلا ســلجملا تارارق تبأد ام وهو هب ددني وأ 242 رارق ىلإ قرطتي مل سلجملل

 انه ظحالنو ،يلود رمتؤم دقع قيرط نع متي وهف لحلل سلجملا روصت امأ ،هلعف ىلع

 تــناكو ةيــسايس ةردابم درجم سيلو ةينيطسلفلا ةيضفلل لح نع ثدحتي سلجملا نأ

 ىرــي" يلاــتلا لكشلا ىلع ةرودلا كلت يف ينيطسلفلا لاضنلا فادهأل سلجملا ةغايص

 ساسأ ىلع موقي نأو دب ال طسوألا قرشلاو نيطسلف ةيضقل لداع لح داجيإ نأ سلجملا

 اــنبارت قوف ةينيطسلفلا ةلودلا ةماقإو ريصملا ريرقتو ةدوعلا يف ةينطولا انقوقح نامض

 دــقع وــه ،لحلا اذه ىلإ لوصولل بسانملا راطإلا نأ ىري امك ،ينيطسلفلا ينطولا

 فارــطألا ةــفاك ةكراــشمب نمألا سلجم ربعو ةدحتملا ممألا ةيار تحت يلود رمتؤم

 ةقلعتملا ةدحتملا ممألا تارارق ساسأ ىلعو ،ةاواسملا مدق ىلع ف.ت.م اهيف امب ةينعملا

 يتاذــلا مــكحلاو دــيفيد بماك تايقافتال هضفر ددصلا اذه يف دكؤيو نيطسلف ةيضقب

 ةدوعلا يف انقح نمضت ال يتلا تارارقلاو عيراشملاو ناغير يكيرمألا سيئرلا ةردابمو

 ."ةلقتسملا ةينيطسلفلا ةلودلا ةماقإو ريصملا ريرقتو

 ةلحرملا ةعيبط رابتعالا نيعب ذخألا عم– نايبلا اذه يف هابتنالا ريثي ام مهأ نإ

 نيطــسلف لماك ريرحت فده ناك اذإ هنأ -ةينيطسلفلا ةروثلا ىلع ضورفملا راصحلاو
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 ريــصملا رــيرقتو ةدوعلا قح اهيف امب ةينطولا سلاجملل ةقباسلا تارارقلا يف نمضتم

 اننإف ،ةينيطسلفلا ةلودلا ريغ ىرخأ قوقح دوجو اينمض ينعي يذلاو ةينيطسلفلا ةلودلاو

 ريــصملا رــيرقتو ةدوعلا قحب ةينيطسلفلا قوقحلا ترصح ريخألا نايبلا ةغايص دجن

 اذإ اــصوصخو ،هاــنعم هل ةغايصلا يف لدبتلا اذهو ،ةلقتسملا ةينيطسلفلا ةلودلا ةماقإو

 174.ةينعملا فارطألا ةفاك هيف كراشت ةيضقلل "لح" نع ثيدحلا دنع هيلي امب هانطبر

 
 ةينيطـسلفلا لئاصفلا عيمج اهيف كراشت مل م1984 -ربمفون– نامع يف ينطولا سلجملا ةرود نأ ىلإ ريشن 174
 ةيبعـشلا ةـهبجلاو ةقعاـصلاو -نوقشنملا– حتف ةكرح نم ءزج روضحلا نع عنتما ثيح رئازجلا ةرود سكعب
 مـل يطارقميدـلا فلاـحتلا كلذكو ينطولا فلاحتلا مهيلع قلطي ام مهو– يبعشلا لاضنلا ةهبجو ،ةماعلا ةدايقلا
 ،نيطـسلف رـيرحتل ةـيطارقميدلا ةهبجلاو نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا نم نوكم وهو عامتجالا اذه رضحي
 .ينيطسلفلا يعويشلا بزحلاو
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 ثلاثلا ثحبملا

 ةيلودلا ةيعرشلا تارارق راطإ يف ةينيطسلف ةلود

 

 :ملاعملا ةحضاو ريغ ةيلود ةيعرش وحن بعصلا قيرطلا :لوألا بلطملا

 ةــطاطملا تاحيرــصتلا تــلاوت  ةيلحرملا ةسايسب ريرحتلا ةمظنم لوبق دعب 

 نم ءزج ىلع ةينيطسلف ةلود لباقم ليئارسإب فارتعالل دادعتسا نمضتت يتلاو ةمهبملاو

 نــم فــشتسي يذــلا رمألا وهو ،ةينيطسلفلا لاضنلل يئاهن فدهك ينيطسلفلا بارتلا

 ةينيطــسلف لئاــصف هيلع تظفحت يذلاو نامع يف ينيطسلفلا ينطولا سلجملا تارارق

 ريــصملا ريرقتو ةدوعلا قح يف ةرصحنم ينيطسلفلا بعشلا قوقح ربتعا يذلا ةددعتم

 لــحلا اذه ىلإ لوصولل بسانملا راطإلا نأ" ربتعاو ،ةلقتسملا ةينيطسلفلا ةلودلا ةماقإو

 ةــفاك ةكراــشمب نــمألا سلجم ربعو ةدحتملا ممألا ةيار تحت يلود رمتؤم دقع وه

 ."ةينعملا فارطألا

 ةيوــست وــحن ينويهصل– يبرعلا عارصلاب ةعفادلا تاوطخلا تلاوت  

 موهفملاــب لداــعلا مالسلل ايندلا طورشلا ىتح يبلت ال ةيليئارسإو ةيكيرمأ طورش نمض

 ةروــثلا ةلاحلا ةململو ةينيطسلفلا ةروثلا راصح ىلإ فدهت ةيوست ،يبرعلاو ينيطسلفلا

 يدحتلاو ضفرلا ةسايسب رظنلا ةداعإل امإ ةينيطسلفلا ةروثلاب عفدتو ةيبرعلاو ةينيطسلفلا

 ةبرــضلا ديفيد بماك ةيقافتا تناكو .ةيفصتلاو راصحلل ضرعتت نأ امإو اهجهتنت يتلا

 ةينيطــسلفلا ةروثلا ةيقافتالا تعضو ثيح ةينيطسلفلا ةيضقلل يموقلا دعبلا يف ةمصاقلا

 هلاــضن ةدئاقو ةيبرعلا ةمألل يرقفلا دوماعلا نأ يهو اهئافخإل لاجم دعي مل ةقيقح مامأ

 ةحاس نم تجرخو ليئارسإب تفرتعا ....ةيبرع ةيركسع ةوق ربكأو يموقلا يررحتلا

 لــب ةهجاوملا ةحاس نم رصم جورخ طقف ينعت ةيقافتالا نكت ملف ،ةيركسعلا ةهجاوملا
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 يــف تءاج ةيقافتالا نأ اصوصخو ةينيطسلفلا ةروثلاب درفنتل ةيقافتالا ليئارسإ تلغتسا

 ناــك دــقل ،ينانبللا فلملا ببسب ايروسو ةمظنملا نيب ام ةرتوتم تاقالعلا تناك تقو

 تعراس ثيح يسايس لوألا :نيراسم ىلع ةيبلسلاو ةيوقلا اهلعافم ديفيد بماك ةيقافتال

 ليئارــسإب فرــتعت ةيــسايس ةردابم ةرولب ىلإ يكيرمأ طغضو ةكرابمب ةيبرعلا ةمألا

 ةيفــصتل طــطخت ليئارــسإ تذخأ ثيح يركسع يناثلاو ،ةيلودلا ةيعرشلا تارارقبو

 81 ساــف رمتؤــم لوألا ،اــبيرقت ناثدحلا نمازت دقو ف.ت.م ـل ،يركسعلا دوجولا

 .لاحلا ةعيبطب ةفداصم سيل نمازت وهو 82 نانبلو ةزغ يناثلاو

 دقع ةيبرعلاو ةينيطسلفلا ةحاسلا لخاد ةيوستلا رايت عم يبرع يكيرمأ قيسنتبف 

 حوضوب ةيبرعلا ةمظنألا تفرتعا اهيفو ةيبرعلا مالسلا ةردابم يمس ام وأ ساف رمتؤم

 لودــلا هذه دادعتساو ليئارسإب فارتعا نم كلذ عبتتسا امو ةيلودلا ةيعرشلا تارارقب

 ةيملسلا ةيوستلا جهن مامأ باوبألا ساف رمتؤم عرش دقل .ةيملسلا قرطلاب عارصلا لحب

 ةــيبلاغ نأ كلذ ،هلعف وأ هب حيرصتلا ىلع ؤرجت الو هديرت ةمظنألا تناك امع فشكو

 هــجهن جهنــت نأ ديرت يهو ديفيد بماك ةيقافتا تاداسلا عقو نأ ذنمو ةيبرعلا ةمظنألا

 يــف اــهب اهسفن تمزلأ فادهأو فقاومو تاراعش هاجت ةيلوئسملا ءبع نم صلختتو

 حلــسملا دجاوتلا نأ الإ ،ينيطسلفلا بعشلا هاجت ةيلوئسملا ءبع نمو ،ةقباسلا ةلحرملا

 لــئاحلا يه تناك نطولا لخادو دودحلا ىلع ةيلوطبلا تايلمعلاو نانبل يف نيينيطسلفلل

 اــيكيرمأو ايليئارسإ ابلطم ناكو ،هلايتغا دعب اصوصخو تاداسلا برد ىلع ريسلا مامأ

 تتشتو نانبل يف ةروثلا تبرض نأ امف ،ثدح ام اذهو ،قئاعلا هذه ةلازإ ايبرع ايمسرو

 يــف ةيوــستلا ركف لغلغتو ،ةيسايسلا ةيوستلل هيعارصم ىلع بابلا حتف ىتح اهولتاقم

 نــع رودــي ثيدــحلا دعي ملو ،تامرحملا نم دعي ملو ةبراوم نود ةينيطسلفلا ةحاسلا

 ةلداعلا ةيملسلا ةيوستلا نيب ام لب ةيوستلا رايخو برحلاو ريرحتلا رايخ نيب ةلضافملا
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 لدعلل هموهفم ضرفي نأ عارصلا ةلداعم يف فيعضلل له نكلو ،ةلداعلا ريغ ةيوستلاو

 .؟مالسللو

 ينيطــسلفلا سيئرلا نلعأ 1988 ماع رئازجلا يف ينيطسلفلا ينطولا سلجملا ةرود يف

 تناكو،ةيلودلا ةيعرشلا تارارق ساسأ ىلع ةلقتسملا ةينيطسلفلا ةلودلا مايق نالعإ نع

 ةيعجرمك ةيلودلا ةيعرشلاب ةحارص ريرحتلا ةمظنم اهيف فرتعت يتلا ىلوألا ةرملا هذه

 لــكبو ةــيلودلا ةيعرــشلاب ينيطــسلفلا لوبقلا اذه نأ الإ،ةينيطسلفلا ةيسايسلا قوقحلل

 .بيبأ لتو نطنشاو ضري مل اهتارارق

 :ةيضوافتلا ةيعرشلا تاهاتم ىلإ ةيلودلا ةيعرشلا تاهاتم نم

 اهبحاــص امو ،مالسلا لوح ةيرسلاو ةينلعلا تارمتؤملاو تاءاقللا تارشع دعب 

 يــميلقإلا ماــظنلا رايهناو ةيناثلا جيلخلا برحو ،ىلوألا ةضافتنالاك ماسج ثادحأ نم

 نييليئارسإو برع نم عارصلا فارطأ اكيرمأ تربجأ ،....يتييفوسلا داحتالاو يبرعلا

 قافتا عيقوت متو ولسوأ يف مث الوأ ديردم يف تاضوافملا ةلواط ىلع انلع سولجلا ىلع

 ذنم هساسأ ىلع تماق يذلا قافتالا وهو ،نييليئارسإلاو نيينيطسلفلا نيب ئدابملا نالعإ

 .عاطقلاو ةفضلا نم قطانم يف يتاذلا مكحلا ةطلس 1994

 وكــسومو نطنشاو ةياعرب ارمتؤم ناك لب مالسلل يلود رمتؤمك ديردم رمتؤم دقعُي مل

 يرارــق ساــسأ ىلع لب ةيلودلا ةيعرشلا تارارق ساسأ ىلع ولسوأ ةيوست مقت ملو،

 قوقح وأ ةينيطسلف ةلود نع ناثدحتي ال تارارق امهو طقف 338 و 242 نمألا سلجم

 يــتلا تاضوافملل يئاهنلا عضولا ريصمو ةيساسألا اياضقلا تكرتو، ةينيطسلف ةيسايس

 . 1999 ويام يف يهتنت نأ ضرتفي ناك
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 نالعإ قافتال ةددحملا ةدملا ةياهن خيرات -1999 ويام لبق انينيطسلف ةعاسلا ثيدح ناك

 ،ةينيطــسلفلا ةلودلا عوضوم وه -يئاهنلا عضولا اياضق ىلع ضوافتلا ةيادبو ئدابملا

 نإو ،ليئارسإ فرصتتس فيكف تماق اذإو ؟لجؤتس مأ ويام نم سماخلا موي موقتس له

 لــهو ؟اهضراعي نمو هنم اهدناسي نم اهبعش ةينيطسلفلا ةطلسلا هجاوتس فيكف مقت مل

 ،نييليئارــسإلا دــنع ةــسدقم ديعاوم ال هنأ ثيحو ؟دوشنملا مالسلا ققحتس ةلودلا هذه

 دقف ،ةلتحملا ضرألاب قلعتت تامازتلا مهيلع ضرفت ديعاوملا هذه تناك اذإ اصوصخو

 بــماك تاضوافم تلشفو يتاذلا مكحلل اهيلع قفتملا ةدملا يلاتلابو ويام نم عبارلا رم

 مالــسلا ىــلع ةــنهارملا لشف دكؤتل ةضافتنالا تعلدناو ،تاقافتا نم اهالت امو ديفيد

 ةــطخ و قــيرطلا ةطراخو لشتيم ريرقتو تنت ةقيثو تءاج مث ،يليئارسإلا يكيرمألا

 ماــع ةــياهن ايئاهن تاضوافملا فقوت مث ادحاو فرط نم ةزغ نم باحسنالل نوراش

 هلعجتو ينيطسلفلا ناسنإلا ىلع طغضت ةدقعمو ةقيمعو ةريثك ةلئسأ تلاز امو ، 2009

 . بقرتلاو راظتنالا فقوم يف

 تاكرح لكف تاضوافملاب الو ةيملسلا ةيوستلاو مالسلا أدبم يف نمكي ال للخلا نأ دقتعن

 عمجت ةينطو ةيجيتارتسإ راطإ يف اهتسرام نكلو تاضوافملا تسرام ملاعلا يف ررحتلا

 ققحتو ةوق عقوم يف ررحتلا تاكرح تناك امدنع ابلاغو ةمواقملاو تاضوافملا نيب ام

 .ةيسايس تازاجنإ

 فورــظ يــف تءاج  ةيوستلا جهن نم ءزجك تاضوافملا نإف ةينيطسلفلا ةلاحلا يف 

 دــصر نكميو، اهقيبطت ةيلآو اهتاقافتاو ةيوستلا تاقلطنم يف نمكي للخلا ثيح ةرياغم

 -:يلي اميف للخلا
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 وــهو، ةينيطــسلفلا ةــمواقملا ةكرحل عجارت ةلاح لظ يف تاضوافملا تءاج -1

 جيــلخلا برــح عم مقافتو 1982 توريب نم جورخلا ذنم أدب يذلا عجارتلا

 .يكارتشالا ركسعملا رايهناو ةيناثلا

 ساــمح ثــيح ةيلومش ةينطو ةيجيتارتسإ بايغ لظ يف تاضوافملا ترج  -2

 . تاضوافملا دضو ةيوستلا جهن دض تناك ىرخأ لئاصفو يمالسإلا داهجلاو

 دــحب ةيوــستلا ىــلإ ةيليئارــسإلا ةينيطــسلفلا تاــضوافملا ةلكــشم دوعت  -3

 ةيقافتاف ،ةحضاو ةيعجرم اهل نكت ملو ةحضاو سسأ ىلع مقت مل ةيوستلاف،اهتاذ

 242 نــمألا ســلجم يرارق ساسأ ىلع موقت ةيوستلا نأ ىلع تصن ولسوأ

 صاــخلا 194 رارــقل وأ ةينيطسلفلا ةلودلل ركذ ةيقافتالا يف تأي ملو، 338

 يسايسلا هريصم ريرقتب ينيطسلفلا بعشلا قحب وأ ميسقتلا رارقب وأ نيئجاللاب

 نع لب 1967 ماع ةلتحملا يضارألا نم يليئارسإ باحسنا نع ثدحتت ملو،

 و 242 يرارقل ةبسنلاب ىتحو،ةيبرغلا ةفضلل ةبسنلاب اصوصخو راشتنا ةداعإ

 اذــيفنت سيــلو )... ســلجم يرارــق ساسأ ىلع( ةغيصب صنلا ءاج 338

 نــم اليــصأ اءزج تسيل اهنأ ىنعمب اهليجأت مت ةيساسألا اياضقلاو ،نيرارقلا

 . قافتالا

 رمتؤم راطإ يف انوكي مل ولسوأ ةيقافتا اذكو  ديردم رمتؤم نأب ريكذتلا انيلع  -4

 ناكو ةمزلم تارارق اهنع جتني ةيلود تارمتؤم انوكي مل يلاتلابو مالسلل يلود

 دــقعلا أدــبمب ةــموكحم تناك ولسوأ ةيقافتا . روز دهاشك ةدحتملا ممألا رود

 يفو،نيفرطلا ةقفاومب الإ مدقت يأ قيقحت نكمي ال هنأ ىنعمب نيدقاعتملا ةعيرش

 . تاضوافملا بصتس نم ةحلصمل كردن ىوقلا نيزاوم لالتخا لظ
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 ليئارسإ نألو، نيبار قاحسا لتقم دعب اصوصخو ةيوستلاب ليئارسإ ةيدج مدع -5

 فيوــستلاو ةلطامملاب تذخأ دقف مالسلا جهن دض اهنأب انلع حيرصتلا ديرت ال

 . اهنم جورخلا نوينيطسلفلا ررقي نأ لمأ ىلع تاضوافملا يف

 اذــه رهظ دقو.ليئارسإل زاحنملا عقوم ىلإ طيسولا عقوم نم نطنشاو لاقتنا -6

  .امابوأ دهع يف ايلج

 تاــقافتالا ىــلع ةــنهارملا نم ليلقلاف،ضوافملا قيرفلاو ةطلسلا ءادأ ءوس -7

 تاقفص ةجيتنو اهلكشت ةيادب ذنم ةطلسلا رخني ادب داسف ةجيتن هديدبت مت ةعقوملا

 ىــلإ ةفاــضإلاب اذه، لالتحالا تاطلسو ةطلسلا تالاجر ضعب نيب ةهوبشم

 ماــمأ ةفوــشكم ةــقرو تاب ىتح مويلا ىلإ ديردم ذنم رمتسا ضوافم قيرف

 ةطلــسلا نــم اءزــج اوناــك نيضوافملا رابك نأ  اصوصخو نييليئارسإلا

 ةلتحملا يضارألا لخاد مهدجاوت ناكو نييليئارسإلا عم ةيداصتقالا اهتاقالعو

  .نييليئارسإلا زازتباو طغض تحت امئاد مهلعجي

 لــخاد ةــيريجفت تاــيلمعب مايقلا اهل ولحي نكي مل يتلا ةضراعملا تايكولس -8

 عفدــي اــمم، ايلــصفم اعوضوم لوانتت تاضوافملا نوكت امدنع الإ ليئارسإ

 زــجعو نــمألا ةجحب تاقاقحتسا نم مهيلع ام ذيفنت نم برهتلل نييليئارسإلا

  .تامازتلا نم اهيلع امم ةطلسلا

   .تاضوافملا ةلواط ىلع نيضوافملا فاعضإ نم داز يذلا ماسقنالا -9

 يذلا يدحتلا نإ لوقلا ىلإ انعفدي ةيميلقإلاو ةيلودلا تالوحتلل قيمعلا مهفلا نإ 

 حاــتم وــه اــم نمض ايركسعو ايسايس الاضن ضوخي وهو ينيطسلفلا بعشلا هجاوي

 يذــلا يدحتلا نع لقي ال ةلقتسملا ةينطولا هتلود سيسأتل اهطاقسإ مدع بجي ةيناكمإكو
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 ريرحتل ةيلايربمإلاو ،ةينويهصلا دض حلسملا حافكلا ةيجيتارتسإ ىنبتي ناك امدنع هجاو

 هــقحو ينيطسلفلا بعشلا نيب تلاح يتلا ىوقلا نأ اندقتعا ذإ نيمهاو نوكنسو ،هنطو

 قرطلاب هنطو سيسأت يف بعشلا اذه دناستس حلسملا حافكلا ةلحرم يف هتلود ةماقإ يف

 نــع هــتلود ميــقي نأ ديري ينيطسلفلا بعشلا نأل نكت مل اهتضراعم نأ كلذ ،ةيملسلا

 هذــه تناك ءاوس ،ةينيطسلفلا ةلودلا مايق أدبمل ةضراعم تناك لب حسملا حافكلا قيرط

 لــخاد نــم اــهريغ لودب وأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب وأ ليئارسإب دسجتت ىوقلا

 امك ،يتاذلا مكحلا ثيح ،اهلبقو ةيناثلا ديفيد بماك عم كلذ ثادحألا تتبثأ دقو ،ةقطنملا

 فرــط نم ةلودلا نالعإ صوصخب ينيطسلفلا فقوملا معد يف ةيبرعلا لودلا تددرت

 نــع هلزانت مدعو ينيطسلفلا بعشلا دومص الولو ،اكيرمأ بضغ اوريثي ال ىتح دحاو

 .ةلودلا ملح رخبتل هقوقح

 نكلو ،هيف يرامي ال قح ينيطسلف لماك يف ينيطسلفلا بعشلا قح نأ كش الو 

 فادــهألا ىــلع طــقف يــيحت ال بوعشلا نأ خيراتلا نم ملعتن نأو فرتعن نأ انيلع

 راعــشألا جــبدو اــهب ةــبلاطملا ديدرت درجمب ققحتت ال فادهألا نأ امك تاراعشلاو

 ةدارإلا تــسيل ،عقاو عم لماعتتو عقاو يف شيعت بوعشلا اهنكلو ،اهلوح تاريظنتلاو

 ىــلإ لوحتتــس اــهنإف ،تازاجنإ ةمكارمو ةيذيفنت تاودأو ةينالقع ةسراممب بحاصت

 عقاولا ضرأ ىلع زاجنإ يأ نإف هيلعو نمزلا ربع اهتيعورشم لكآتتسو مالحأ فاعضأ

 نيــب اــم ةــمئاق ةلصلا ىقبتسو ادقتم سوفنلا يف لمألا ىقبيس هنإف اريغص ناك امهم

 ةــهج نــم يمويلا لماعتلاو ةيمويلا ةايحلا عقاوو ةهج نم ةعورشملا ةينطولا فادهألا

 .ىرخأ

 ،ىرخأ ةهج نم مصخلا ةئيشمل مالستسالاو ةهج نم لماكلا ريرحتلا نيب ام نإ 

 قطاــنم لــخاد ديدجلا عقاولا راطإ يف ءاوس ،نيطسلف لجأ نم هلمع نكمي امم ريثك

 ىــلع تالاــحلا عــيمج يــفو ،ةــيلودلا ةيعرشلا تارارق راطإ يف وأ يتاذلا مكحلا
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 راــظتنا ةــلاحل ادح اوعضي نأو ،ىلوألا ةجردلاب مهسفنأ ىلع اودمتعي نأ نيينيطسلفلا

 ةــيانعلا لخدت راظتنا وأ ،يممألا ررحملا وأ يمالسإلا حتافلا وأ يبرعلا يموقلا ذقنملا

 نيينيطــسلفلا ىلع انه نمو ،لوكأم فصعك مهلعجي ليجيس نم ةراجحب فذقتل ةيهلإلا

 ضرألا وه سيل يذلا ريخألا اذه ،نطولاو ةيوهلا ىلع ظافحلا ةكرعم ةرادإ اونسحي نأ

 ،اــهيلإ ةفاــضإلاب وــه لب ،ارسق نطاوملا اهقرافي وأ لالتحالل ضرعتت دق هذهف ،طقف

 ،لاوــحألاو فورــظلا لــك يــف ءاطعلل دادعتساو ،ةيوهب روعشو ،ءامتنالاب ساسحإ

 امئاد اوناك امك اودكؤي نأ مهيلع ةملؤملا ولسوأ تاقاقحتسا لظ يف مويلا نوينيطسلفلاو

 .تتام اهنأ داقتعالا اميف دامرلا تحت نم ضهنت يتلا ءاقنعلاك مهنأ

 ةيوستلا ةاعد ةيلوؤسمو ةيوستلا ةاعد ةيلوؤسم ،ةجودزم ةيلوؤسم ،ةلودلا ءانب 

 اــنطاوم ناك ءاوس ينيطسلفلا نطاوملاف ،نطاوملا ةيلوؤسمو ةمواقملا ةاعد ةيلوؤسمو

 ال يسايس نايك وأ ةلود سيسأت نأ كردي نأ هيلع ،ميظنت وأ بزح ىلإ ايمتنم وأ ايداع

 ماــيقلل تايحالص نم اهل دب ال ملاعلا يف ةطلس يأ نإو ،ةينطو ةطلس دوجوب الإ نوكي

 اــهيلإ ليحتو ةوقلاب امئاد نرتقت ةطلسلاف ،هاركإلاو رسقلا ةسرامم كلذ يف امب اهماهمب

 ةحلــصملا مدــخي اــمبو تاــسسؤملاو نوناقلا راطإ يف نكلو ،)طلست نود ةطلس ال(

 اهلمعب موقت نأ اهنكمي ال ةطلسلا نأ اضيأ فرعي نأ ينيطسلفلا نطاوملا ىلعو ،ةينطولا

 .ناصت نأ بجي تاسسؤم نودبو مرتحت نأ بجي نيناوق نودب

 لوــح فالتــخالا زوجي الف ،يسايسلا نأشلا لوح فالتخالا زوجي ناك ذإو 

 يعوــلا كــش الو كلمت ةيوستلا جهنل ةضراعملا ىوقلاو ،ةلودلا سيسأتو ءانب ةرورض

 ةــضراعم :ةــضراعملا نــم نيعونلا نيذه نيب ام زيمت اهلعجي امم ينطولا سحلاو

 ءاــنب هاجتا يف دهج لك نإ ،نطولا ءانب ةضراعمو ةطلسلا يف ةيوستلا جهن تاسرامم

 نطوــللو ينطو لمع وه ةينيطسلفلا ةلودلاو ةينيطسلفلا تاسسؤملاو ينيطسلفلا ناسنإلا

 ،ددــحم يسايس هجوت وأ ددحم ميظنت ةحلصمل ريجي نأ ةجحب هنع ماجحإلا أطخلا نمو
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 ةطلــسلا زوــمرو تاــسسؤم مارتحا ىلع اهءاضعأ يبرت نأ ةيسايسلا ىوقلا ىلعو

 نأ ثــيحف ،اهيلوئــسم تاسراممو اهجماربو اهتاسايس اوضراعي اوءاش نإو ،ةينطولا

 ام نأل ةينطو ةطلسب لبقي نأ هيلعف لالتحالا ةطلسل عوضخلا ضفري ينيطسلفلا بعشلا

 .هللا حمس ال ةيلهألا برحلاو بارخلاو ىضوفلا وه امهنيب

 ةينيطسلف ةطلسبو ينيطسلف يتاذ مكحب ليئارسإ لوبق نأ دحأ ىلع ايفاخ دعي مل 

 ةــيفيك ىلع نيينيطسلفلا بردت اهنأ وأ ،ينيطسلفلا لالقتسالل عضولا ئيهت اهنأ ينعي ال

 ،رثكأ تالزانت ميدقتل رطضت نأ نم افوخو ةروانم كلذب تلبق لب ،مهسفنأب مهسفنأ مكح

 ةــسايس سرامتــسو يتاذــلا مكحلا ةبرجت لاشفإل ادهج رخدت نل انيأر امكو يهف اذلو

 يتاذــلا مكحلا قطانم لخاد بعشلا ةيبلاغ مامأ شيعلا لبس قييضتب ةقورحملا ضرألا

 ىتح ينيطسلفلا بعشلا دض باهرإلا اوسراميو ضرألا اوبهنيل نينطوتسملا دي قالطإو

 اوــلوحتي مهنم قبتي نمو نطولا ةرداغمل رطضي وأ ةينطولا ةطلسلا ىلع بعشلا درمتي

 ام نيينيطسلفلا مامأ قيرطلا نإف هيلعو ةنطاوملا قوقح نود نكلو "ليئارسإ برع" ىلإ

 ىــلإ جاتحت نطولا ضرأ نم ءزج ىلع ةلودلا ءانب ةداعإل مهتمهمو اقاشو ابعص لاز

 دوهج ىلإ جاتحت ،تاتشلا يينيطسلف دوهجو لخادلا ينيطسلف دوهج ،دوهجلا لك رفاضت

 لــكو نيعدــبملاو نيــفقثملاو نييسايسلا دوهج ىلإ جاتحت ،ةضراعملا دوهجو ةطلسلا

 ةطلسلا يف نيذفنتملا ضعبل ةئيسلا تاسرامملا اهتدعبأ وأ لالتحالا اهتتش يتلا تاءافكلا

 .ةينيطسلفلا

 نم اديدع ردصأو اددجم يلودلا مظتنملا كرحت ىصقألا ةضافتنا لعفب  

 نازــيم يــف اــهنإف ينيطسلفلا بعشلا تاحومط ىلإ قرت ال تناك نإو يتلا تارارقلا

 ةلقتــسملا مهتلود هيلع اوميقيل هب كسمتلا نيينيطسلفلل نكمي ازاجنإ ربتعت نهارلا ىوقلا

 بــقع ردــص يذــلا 13/3/2002 خيراتب 1397 مقر رارقلا تارارقلا هذه مهأ نمو

 ســلجم نع رداص رارق ريشي ةرم لوألف ،ةينيطسلفلا ةطلسلا قطانمل ليئارسإ حايتجا
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 ،ةيليئارــسإو ةينيطسلف ،نيتلود مايقب الإ نوكي نل ةقطنملا يف عازنلا لح نأ ىلإ نمألا

 نم قلطنت ةيكيرمأو ةيبوروأ فقاوم رارقلا اذه عبت دقو ،بنج ىلإ ابنج مالسب ناشياعتت

 .ةيؤرلا سفن

 يليئارسإو يكيرمأ هجوت ىلإ ريشت ةقلقم تارشؤم كانه تقولا سفن يف نكلو 

 ةــلود اــهيلع ماقت نأ نكمملا نم يتلا قطانملا يلاتلابو ةلتحملا قطانملا موهفم رييغتل

 ةفــضلا يف ةطلسلا قطانمل يليئارسإلا حايتجالا بقع تارشؤملا هذه تنابو ،ةينيطسلف

 وعدــي يذــلا 1402 مقر نمألا سلجم رارق ردص ثيح ،2002 رياربف ةياهن ةزغو

 ،باحــسنالا يف لطامت ليئارسإ تلاز امو ،ةطلسلا قطانم نم باحسنالا ىلإ ليئارسإ

 )ةطلــسلا قطانم( لحتو 242 رارقلا لحم ريخألا رارقلا لحي نأ نم ىتأتي فوخلا نإ

 تدــكأتو ،سدــقلا اــهيف امب ةيبرغلا ةفضلا لك يأ )67 ماع ةلتحملا يضارألا( لحم

 نــل رادجلا اذهو ،2003 ةيادب عم لزاعلا رادجلا ةماقإب ليئارسإ عورش عم تافوختلا

 تاــنوتناك ةثالث ىلإ ةمسقم ةفضلا قطانم نم %42 يلاوح الإ نيينيطسلفلا ديب كرتي

 نوراــش ةــطخ حرــط مث ،اهنيب ةطبارلا قرطلاب ليئارسإ مكحتت ،اهضعب نع ةلزعنم

 .ةزغ نم باحسنالل

 ةــطراخ نمــض ءاوــس ةلود نع يليئارسإلاو يكيرمألا ثيدحلا نأ كش ال 

 رــيغ يليئارــسإ دــفوو ينيطسلف دفو اهعقو يتلا فينج ةقيثو يف درو ام وأ قيرطلا

 نــم رذحلا بجي هنأ الإ ،ةقباسلا فقاوملل ةمدقتم ةوطخ دعي ،2003 ربوتكأ يف يمسر

 ةــعوزنمو ةدايس نود ةلود نع ثيدح كانه نيتقيثولا يفف ،ةلودلا موهفم ريسفتو مهف

 نأ الإ ،ةــيلاقتنا ةلحرمل الوبقمو اموهفم ارمأ حالسلا ةعوزنم ةلود تناك نإو ،حالسلا

– ةــموكحلا ةــسرامم مدعف ،ةدايس نود ةلود نع ثيدحلا اريطخ دعي امو مهفي ال ام

 ؟ضرألا ىلع ةدايسلا نملو لؤاستلل عفدي ةلودلا ضرأ ىلع ةدايس ةينيطسلفلا -ةطلسلا
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 ةدايــسلاو ليئارــسإ ةلود ضرأ يه ضرألا نأب رمألا رسفي دقف ،ةروطخلا زربت انهو

 .يفاقث يتاذ مكحل قيقد ريغ تعن درجم ةلودلا حبصت هيلعو ،ليئارسإل يلاتلاب

 ينيطسلفلا ماسقنالا مث ،2005 ربمتبس يف ةزغ عاطق نم شيجلا باحسنا دعب 

 ءاــحيإب ةرملا هذه نكلو ،ةينيطسلفلا ةلودلا نع ثيدحلا ددجت 2007 وينوي فصتنم يف

 ةزــغ عاطق يف ةلودب لوبقلاب نيينيطسلفلا عفد ةركفلاب دوصقملاو ،يليئارسإو يكيرمأ

 نوكت دق ةزغ ةلود نأب ةركفلا هذهل نوسمحتملا معزيو ،سدقلاو ةيبرغلا ةفضلا يسانتو

 نــكميو ،قــيرطلا ةــطراخ ةــطخ يف اهيلع صوصنملا ةتقؤملا ةلودلا ةركفل اقيبطت

     .ةلتحملا يضارألا ةيقب ةداعتسال تاضوافملا ةلصاوم مث اهب لوبقلا نيينيطسلفلل

  

 ةيلودلا ةيعرشلل ةدوعلاو تاضوافملا لشف: يناثلا بلطملا

 ماــع ةياهن دودسم قيرطل ةنلعُملاو ةيمسرلا تاضوافملا لوصو عم  

 ،لــهاجت لوط دعب ةيلودلا ةيعرشلاب اددجم دجنتستل ةينيطسلفلا ةدايقلا تداع 2009

 يــسايسلا باــطخلا يف فرعُي تاب ام وأ ةدحتملا ممألل باهذلاب لوقي  جهن رولبتو

  .نزام وبأ سيئرلا اهنع ثدحت ةعبس تارايخ نمض وهو،لوليأ قاقحتساب  يمالعإلا

 ةيويح ىلع ظافحلل نزام وبأ سيئرلا اهحرط يتلا تارايخلا دحا ةدحتملا ممألل باهذلا

 يملاــعلا ماــعلا يأرــلا فرط نم ضفرلاو ةيهاركلا ةلاح فيظوتلو ايسايس ةيضقلا

 ممألل بهذي نل هنا سيئرلا دكأ دقو لوليأ قاقحتساب ىمسي ام ناكف، ةيليئارسإلا ةسايسلل

  . ةفقوتم تاضوافملا تيقب اذإ الإ ةدحتملا

 هذــه نأل كيكشتلاو نيوختلا وأ مؤاشتلاو لؤافتلا رعاشم نم دمتسملا ليلحتلا نع اديعب

 لكشت ةيجولوكيس ةيسايس ةفاقث لكشت تتاب لب ةينيطسلفلا ةيسايسلا ةايحلل ةثياحم رومأ
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 تاقاقحتــسا ىمست ام نإف،هرثعت لماوع مهاو ينيطسلفلا يسايسلا دهشملا تانوكم مهأ

 دودــح ىــلع ةلقتسم ةينيطسلف ةلود مايقب يلود فارتعا عازتنا اهرهوجو مداقلا لوليأ

 ةحــضاو ةــيلود دوــعو وأ تامازتلا وأ تاقافتا ةيأ ىلع سَسؤت ال،1967 ناريزح

 اذــه لعجت ضرألا ىلع ىوقلا نيزاوم يف ةيقيقح تاريغتم ىلع سسؤت الو ةددحمو

 ردــقبو ةلودلا هذه مايقب ةينيطسلف ةدارإ ىلع سسؤي ام ردقب، ثودحلا دكؤم قاقحتسالا

 رايخ نم هذاقنإ نكمي ام ذاقنإلو ينيطسلفلا ضوافملا فقوم نيسحتل طغض ةقرو يه ام

 ممألل باهذلا تعن ةغلابملا نم يلاتلابو. حلاصمو تاسسؤم نم اهب طبترا امو ةيوستلا

 ةقباــس تارارقو تاقافتال ةجيتن نوكتس ةلودلا نأ ىنعمب قاقحتسالاب لوليأ يف ةدحتملا

 ىــنبت نأ بــجيف لوليأ يف ةمداق تاقاقحتسا كانه تناك نإو.اهتقو ناحو اهيلع قفتم

 . ةيبوروأو ةيكيرمأ دوعو ىلع اهئانب نم رثكأ ينيطسلفلا لاضنلاو دهجلا ىلع

 فارــتعالا ىلع لاغتشالا ةيمهأو نمألا سلجمل باهذلا ةيمهأ نم ليلقتلا اذه ينعي ال

 ال ىتح اليزه ناك نإو اقباس ايلود زِجنُأ ام رامثتسا بجي اضيأ، ةلقتسم ةينيطسلف ةلودب

 ةيلوؤسم نيينيطسلفلا ليمحتل يسامولبدلاو يسايسلا كارحلا بايغ غارف ليئارسإ لغتست

 اــنبرهت وأ انلهاجت ام اذإو غارفلا فرعت ال ةسايسلا نأ اصوصخو  مالسلا نم برهتلا

 طسوألا قرشلا يف عارصلا نأل انولهاجتي نلف يلودلا مظتنملا نمو ةيلودلا ةيعرشلا نم

 ملاــعلا ىــلعو طــسوألا قرشلا ةقطنم ىلع تايعادت نم هل امل ارظن ايلود انأش تاب

  .مهم رمأ ايلود ينيطسلفلا روضحلاف يلاتلابو،

 اداــمتعا ةينيطــسلف ةلودب فارتعا عازتنال ماعلا ةيعمجلا وأ نمألا سلجم ىلإ باهذلا

 ةنومــضم رــيغ ةــنهارم نوكيس ةيبوروألاو ةيكيرمألا  تامازتلالا وأ دوعولا  ىلع

 تــناكو احوــضو رثكأ ادوعو انبرج دقو اهيلإ نوكرلا نكمي ال دوعولا هذهف  جئاتنلا

 ادــيدحت امابوأ فقاومو ةيكيرمألا ةسايسلا. اهب مازتلالا متي مل كلذ عمو ةبوتكمو ةقثوم

 ةــيلمعب اــهمازتلا يــف ديدش فعضو عجارت نع تناب ماعلا اذهو يضاملا ماعلا لالخ
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 رارق دض نمألا سلجم يف وتيفلا قحل اهلامعتسا ةجردل ةهيزنلا طيسولا عقومبو مالسلا

 فقوملاــب اــهلازتخا مــت ثيحب عجارت ةيعابرلا رود نأ امك، ناطيتسالا ةنادإب بلاطي

 .يكيرمألا

 ةيملسلا ةيلمعلل ةيعجرم ةيلودلا ةيعرشلا لعجو يلودلا مظتنملل ءوجللا نأ اضيأ ورغ ال

 بجي نكلو مويلا ىتح رمتساو ولسوأ ذنم ادب اطخل حيحصت وه لب يرورضو مهم رمأ

 ةــلودلا موقتــسو ةلكــشملا لحيس ةيلودلا ةيعرشلل ءوجللا نأب حيرم مهو انباتني ال نأ

 يرارــق نــم اءدب نيطسلف لوح ةيلودلا ةيعرشلا تارارق تارشعب ركذن انه، ةرشابم

 مــمألل ةماعلا ةيعمجلا نع نارداصلا -194 و 181 نيرارقلا – ةدوعلا قحو ميسقتلا

 تارــشعب ارورــم نمألا سلجم نع نارداصلا 338 و 224 يرارقب ارورم ةدحتملا

 .خلا نوتسدلوج ريرقتو رادجلا ناشب ةيلودلا لدعلا ةمكحم رارقك تايصوتلاو تارارقلا

 ام ردقبو ةيركسعلا كراعملا نع ةبوعص لقت ال اهتكرعمو ليوط ةيلودلا ةيعرشلا لبح

 اريثأــتو ةوق رثكأ اهؤاقدصأ لب ءافلحو ءاقدصأ اضيأ ليئارسإ ىدلف ءافلحو ءاقدصأ انل

 لــب، ةــيلودلا ةيعرشلا ةلس، ةدحاو ةلس يف ضيبلا لك عضو مدع بجي يلاتلابو،ايلود

 ةــمواقملا لئاــسولا هذــه مهاو يسامولبدلا لمعلل ةبكاوم ةيلاضن لئاسو قاقتشا بجي

  . ةحلاصملاو ةيبعشلا

 ةقباسلا ةلحرملل ةيجيتارتسإ ةعجارم نود ةدحتملا ممألا ىلإ باهذلا ةروطخ

 قوــقحلا ددحيــس هنأل ةيضقلا ريصم سمي لوليأ يف ةدحتملا ممألل باهذلا رارق نأل

 ةيعمجلا وأ نمألا سلجم نم ذختُملا رارقلا لكشي نأ لمتحملا نمو ةينيطسلفلا ةيسايسلا

 قــفاوت نــع اربعم باهذلا رارق نوكي نأ بجيف،ةمداق تاضوافم ةيأ ةيعجرم ةماعلا

 نــم مهالاو تايوتسملا ةفاك ىلع يبعشو يسامولبد كارحب ابوحصم نوكي ناو ينطو
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 تالمتــشم لكل يسايسلا ءادألاو ةطلسلا ءادأل ةيدقن ةيجيتارتسإ ةعجارم هقبست نأ  كلذ

 . ثدحي مل اذهو، يسايسلا ماظنلا

 ةــلواحم وا مهئاــطخأب مهفارتعا مدعو اهئادأل ةطلسلاو ةيسايسلا بخنلا ةعجارم مدع

 ةلــشافلاو ةزجاعلا تاودألا سفنب ضاختس ةيلودلا ةيعرشلا ةكرعم نأ ينعي، اهحيحصت

 يفو لوليأ لبق ةيلودلا ةيعرشلا قاقحتسا ةكرعم يف للخلا رهظ دقل.قلقلا ريثي ام اذهو

 نــم ةــيعمتجملا ىوقلاو لئاصفلا لخاد فقاوملا تنيابت ثيح،ةينيطسلفلا ةحاسلا لخاد

 الو، ةعامج وأ بزحل ارارق ةدحتملا ممألل باهذلا رارق نوكي نأ زوجي ال، عوضوملا

 ام ىلع جرفتملا فقوم فقت نأ ىرخأ لئاصفو يمالسإلا داهجلاو سامح ةكرحل زوجي

  .يرجي

 ال كلذ نكلو يسايس لمع يأ نم ءزج ةيلودلا ةيعرشلا كرتعم ضوخو مالسلاب لوقلا

 مالسلا نأ ينعي ال ةيلودلا ةيعرشلاب لوقلا، بعشلا دنع ةوقلا رصانع نع يلختلا ينعي

 مدقتــس ةــلودلا نأ يــنعي ال ةدــحتملا ممألا يف وضع نيطسلفب لوبقلاو،ادغ ققحتيس

 دب ال ناك نإ ضاخت نأ بجي ةكرعم ةيلودلا ةيعرشلا. بهذ نم قبط ىلع نيينيطسلفلل

 بهذــي نمو ةكرعمل بهذي نم دادعتسا اهل دادعتسالا بجي لباقملا يف نكلو ،كلذ نم

  .رئاسخلا ليلقتل لقألا ىلعف تابستكم قيقحتل نكي مل نإ ةوقلا تانكمم لك دشحي ةكرعمل

 ةــكرعم ضوــخ كرــتعم يف فعض لماع لكشي يلخادلا ينيطسلفلا عضولا ناك نإ

 ةجتانلا ينيطسلفلا بعشلل يلودلا فطاعتلاو دييأتلا ةلاح نإف، ةيلودلا ةيعرشلا قاقحتسا

 ءايتــسا كانهف،ايــسايس رمثتــسُت نأ بجي  ليئارسإل ةيباهرإلاو ةيناودعلا ةسايسلا نع

 ةــسايسل ضــفرو ينيطــسلفلا بعــشلا دض ةينويهصلا ةيباهرإلا تاسرامملل ضفرو

 قــيقحت ناــجل كانهو ةيليئارسإ تاجتنمو تاعماجل ةعطاقمو نينطوتسملاو ناطيتسالا

 ليئارسإ نأب لوقت ابوروأ يف يأر تاعالطتساو، باهرإلاب ليئارسإ ةداق مهتت ىواعدو
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 ةصاخ ةلودب ينيطسلفلا بعشلا قحب ديازتت تابلاطمو، ةقطنملا يف مالسلل ديدهت ردصم

 ددــهي ليئارسإل زايحنالا نأ نم رذحتو ىلاعتت تاوصأ كانه اكيرمأ لخاد ىتحو مهب

 هــضرأب ينيطسلفلا بعشلا كسمت كانه كلذ لكل ةفاضإلاب، ةيكيرمألا ةيموقلا حلاصملا

 . خلا نييليئارسإلل ةبسنلاب نيينيطسلفلا دادعأ ديازتو

 دــق يذــلا يلخادلا ينيطسلفلا عضولا نم مغرلاب اديج اهظحلن نأ بجي تاريغتم هذه

 عــقاولا ضرأ ىلع تازاجنإب ايسايس رمثتسُت نأ بجي تاريغتم كانه . ةروصلا هوشي

 ةيسايس ةيؤرو اروصت حرطتو  ملاعلا عم لصاوتت ةيسايس ةدايقل جاتحت تاريغتملا هذه،

 وــل ىتح،تابــستكملاو تارــيغتملا هذه ميظعت ةيفيكو ايلود ةيضقلا عم لماعتلا ةيفيكل

 ىقبي،ةــمواقملا لامعأل دوعت تاريغتملا هذه ثودحب لضفلا نإ ةمواقم تاكرح تمعز

 .؟ةمواقملا هتعرز ام دصحن فيك لاؤسلا

 ةيلودلا ةيعرشلاو ةيملسلا ةمواقملا

 قــح نمضتت ةيلودلا ةيعرشلا نأ ةقيقحل انلصويس اكولسو املع ةسايسلل حيحصلا مهفلا

 ررحت ةكرح وأ ةلود دجوت ال و ،لالتحالا ةمواقمب اهقحو اهريصم ريرقت يف بوعشلا

 طقف ايتاذ ارايخ سيل مالسلا رايخ نأل، ةياهن ال ام ىلإ مالسب شيعتو مالسلا جهن دمتعت

 يلاــتلابو، نيرخآلا نييسايسلا نيلعافلا فقاومبو ىرخألا ةيلودلا فارطألاب طبترم لب

 لــك ىــلع رفوتلاــب بوعشلاو لودلا قح طقسُي ال ةيلودلا ةيعرشلل باهذلا رايخ نإف

               .هل ىعستو مالسلاب لوقت يهو ىتح ةوقلا تاموقم

 ريرحتلا ةمظنمب فارتعالا مت ماعلا كلذ يفف،1974 ماع ىرج ام راضحتسا انيلع انهو

 نم اهريغو ةيبرعلا لودلا ةعماج يف ينيطسلفلا بعشلل اديحو ايعرش الثمم ةينيطسلفلا

 ةدــحتملا مــمألا يف ابقارم اوضع اهب فارتعالا مت امك ةيمالسإلاو ةيبرعلا تامظنملا

 هــجوأ يــف ينيطسلفلا حلسملا حافكلا هيف ناك تقو يف كلذ ثدح،ةيلودلا تامظنملاو
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 ةينانبللا دودحلا ىلع اذكو 48 نيطسلف لخاد وأ 67 ماع ةلتحملا يضارألا لخاد ءاوس

 ينيطــسلفلا بعشلا نأل نيينيطسلفلل ريصملا ريرقت قحب ملاعلا فرتعا دقل.ةيليئارسإلا

 ةــينطو ةداــيق دوجو لالخ نم ايسايسو ةمواقملا لالخ نم ايلمع هدوجو ضرفي ناك

 .ةدحوم

 ةينطو ةيجيتارتسإ دوجو مهملا نكلو لالتحالل عضخي بعش لكل عورشم قح ةمواقملا

 ةــمواقملا ليعفت نكميف ةحلسملا ةمواقملاب حمست ال فورظلا تناك نإ مويلاو، ةمواقملل

 لــب تاــضوافملاو ةيوستلا رايخ نع ليدبك سيل ةنكممو ةيرورض مويلا يهو،ةيملسلا

 نوــكي نل لوليأف )لوليأ قاقحتسا(  ىمسي ام باوبأ ىلع نحنو اصوصخو امهل معادك

 ةــمواقم وأ ةــضافتنا ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا دهشت مل نإ فدهلل ازجنم اقاقحتسا

 يــف اــصوصخو تاتشلا ينيطسلفل عساو كارح اهبكاويو  مويلا ذنم أدبت ةيبعش ةيملس

     .نيتكيرمألاو ابوروأ

 قاقحتــسا نأل و، ةدــيدج ةسكنب باصن ال ىتحو ابجاو اقاقحتسا لوليأ نوكي ىتح

 نأ نــكمملا نــم ثيح ينيطسلفلا بعشلا ريصمو دوجو سمت اياضقب قلعتي لوليأ

 ارــظنو، ينيطــسلفلا نأشلا لوح ةقباسلا ةيلودلا تارارقلا لك ديدجلا رارقلا بُجَي

 قاقحتــسا نإــف، ينيطــسلفلا هــجوتلا اذهل يكيرمألا ضفرلاو ينويهصلا جنشتلل

  .اهترادإ نسُحو اهل دادعتسالا بجي سيطولا ةيماح ةكرعم ةلودلاب فارتعالا

 

 

 لصفلا ةصالخ
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 نوــكت، دقعمو بكرم لعف ةينيطسلفلا ةلاحلاك ةلاح يف اصوصخو يسايسلا لمعلا

 رــظنلا ةداــعإو ةــمواقملاو تاضوافملا نإف انه نمو.ةحورطم تارايخلا لك هيف

 اــبنج ريــستو ةــطبارتم روــمأ اــهلك ةدحتملا ممألل باهذلاو ةطلسلا فئاظوب

 لب رخآلل ليدب اهنم لك نأ وأ ضراعت ةقالع تسيل رومألا هذه نيب ةقالعلاف،بنجل

  وــه اــهنم لك نم ةدافتسالا نم نِكمُي امب ةيلماكت ةقالعلا لعجي ام.ةيلماكت ةقالع

 نمكت ال ةلكشملا ناب ىرخأ ةرم دكؤنو.مهنيب قفوتو قسنت ةينطو ةيجيتارتسإ دوجو

 ينيطسلفلا يسايسلا ماظنلا يف نمكت لب ةيسايسلاو ةيلاضنلا لئاسولا هذه نم يأ يف

 يــسايسلا ماظنلا لخاد يرجي ام.ماظنلا اذهل تايعجرملاو ةدايقلا ةمزأ يف نمكتو

 ةيــضقلا نــم يلودــلا فقوملا ىلع اباجيإ وأ ابلس رثؤت تالعافت نم ينيطسلفلا

 رطــضُي لــب اــيئاقلت بوعشلل ةيسايس اقوقح حنمي ال يلودلا مظتنملاف، ةينيطسلفلا

 اــم اذإ لخدتلل رطضُيو اهقوقح نع اعافد لضانت يتلا بوعشلا قوقحب فارتعالل

 .رطخلاب ناددهم  نييلودلا نمألاو ملسلا نأ رعش

 

 

 

 

 
 

 

 ةمتاخ
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 هــبناوج لــك نم ينيطسلفلا عمتجملا ىلع ءوضلا طيلست ةقباسلا لوصفلا لالخ انلواح

 ةجردب ةمستملا ىربكل ةيعامتجالا تاسسؤملا واا تاموظنملا ىلع زيكرتلا انلواح نإو،

 ةيسايسلا تاروطتلاو تالوحتلا نأ الإ نيدلاو ةرسألاو ةيوهلاك تابثلاو ةيرارمتسالا نم

 نإــف ىرــخأ ةــهج نمو. يعامتجالا ءانبلا ىلع رثؤت ةينيطسلفلا ةيضقلل ةعراستملا

 يــف قافنألا ةرهاظك ةريطخو ةيبلس ةيداصتقاو ةيعامتجا رهاوظ جتنا يلخادلا ماسقنالا

 اضيأ، جاوزلاو ةرسألا ىلع ماسقنالا رثأ لب ةفضلاو ةزغ نيب رفانتلا ةلاحو ةزغ عاطق

 يتلا تامدخلل فيضأ يذلا يجراخلا ليومتلا ىلع ينيطسلفلا عمتجملا دامتعا ةدايز نإف

 ام وهو جراخلا ىلع دامتعالاو ةيلاكتإلا نم ةلاح تدجوأ نيئجاللا ثوغ ةلاكو اهمدقت

 . ةينطو ةيجاتنا ةيداصتقا ةينب سيسأت فعضي

 ءاــملع نــم ثــحبلا نــم ديزمل  جاتحي ينيطسلفلا عمتجملا نأب لوقلا نكمي اريخأو

 ينيطسلفلا عمتجملا ةيصوصخ نأب لوقلا نكمي لب يسايسلا عامتجالا ءاملعو عامتجالا

 ةــيعامتجا ثوــحب زكارم دوجو ىنمتنو، ينيطسلف يسايس عامتجا ملع دوجو بلطتت

 نوصتخمو ءاملع اهيف لمعي ةينطولا ةطلسلل ةرشابم ةعبات و ةيلالقتسا تاذ ةيجيتارتسا

 , يجراخ ليومتل ناهترإ وأ ةيبزح تازيحت لك نع اديعب
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 عجارملا
 ةــيبرعلا ةيموقلا نيب نيطسلف( ةينيطسلفلا ةيضقلل يموقلا دبعلا ،شاربأ ميهاربإ .1

 .1987 ،توريب ،ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم )ةينيطسلفلا ةينطولاو
 1994 ،نامع ،قورشلا راد ،يسايسلا عامتجالا ملع ،شاربأ ميهاربإ .2

 1998 ،طابرلا ،ةيعامتجالا عئاقولاو تاسسؤملا ،شاربأ ميهاربإ .3

 ،عيزوتلاو رشنلل لباب راد ،ةيعامتجالا مولعلا يف ثحبلا جهانم ،شاربأ ميهاربإ .4
 1999 ،طابرلا

 ،طاــبرلا ،عــيزوتلاو رــشنلل لباب راد ،يسايسلا ركفلا خيرات ،شاربأ ميهاربإ .5
1999. 

 ،يــميظنتلاو يسايسلاو يرظنلا ريرقتلا ،نيطسلف ريرحتل ةيطارقميدلا ةهبجلا .6
 .نودلخ نبا راد ،توريب ،1981راثأ ،يناثلا ماعلا ينطولا رمتؤملا
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 تاــساردلا زــكرم ،ةيلبقتسم ةيؤر ،ةينيطسلفلا ةلودلا ،)فارشإ( نيساي ديسلا .7
 1980 ،ةرهاقلا ،مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا

 رــيرقتلا ،راــيهنالاو ةــمزألا نيــب يــبرعلا يــسايسلا ماظنلا ،نيسي ديسلا .8
 .ةرهاقلا ،1ط ،1995 :يبرعلا يجيتارتسالا

 ،تورــيب ،ةينيطــسلفلا ةــيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا ىلع اماع نوتس :اموت ليمإ .9
1978. 

 ،ءاــضيبلا ،نوــيعلا تاروــشنم ،ىلوألا ةيراضحلا برحلا ،ةرجنملا يدهملا .10
 2ص ،1991

 ،ةــيقيرفإلا ةــلودلا ايجولويسيس يف :نوطبلا ءلم ةسايس ،راياب اوسنارف ناج .11
 .1992 ،ثلاثلا ملاعلا راد ،1ط ،سوطوط ميلح ةمجرت

 ةــسسؤملا ،اليــصاص برع دمحم ةمجرت ،ةسايسلا ملع ،ناكناد يرام ناج .12
 .1995 ،عيزوتلاو رشنلاو تاساردلل ةيعماجلا

 ،يرامعتسالا– ينويهصلا فلاحتلل ةهباجملا ةيجيتارتسا ،ةيبرعلا ريرحتلا ةهبج .13
 1970 ،ةيبرعلا ريرحتلا ةهبج ،رشن ناكم الب

 ،ةعيلطلا راد ،توريب ،نيطسلف ريرحتل يموقلا قيرطلا ،ةيبرعلا ريرحتلا ةهبج .14
1970 

 1902 ،توريب ،برعلا ةظقي ،سوينطنا جروج .15

 ةرهاــقلا ،جاــحلا ليلخ دمحأ ةمجرت ةقيقحلا مكيلإ نيطسلف ،زيرفيج فيزوج .16
 1973 -1971 ،باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا

 2006 طابش ،29 ددع ،ةيؤر ةلجم ،ليعامسإ لمألا ايند .17

 يــسايسلا ركفلا يفو ةيبرعلا ريتاسدلا يف ثالثلا تاطلسلا ،يواميطلا ناملس .18
 .1979 ،ةرهاقلا ،يبرعلا ركفلا راد ،يمالسإلا

 1998 ،ةرهاقلا ،سمش نيع ةبتكم ،عمتجملا ميظنت ،فيطللا دبع نامثع نسوس .19

 1988 نامع ،رشنلل ليلجلا راد ،نيطسلف يف ةيلامعلا ةكرحلا ،يدينجلا ميلس .20

 ،ينيطسلفلا ثاحبألا زكرم ،ةيباقنلا ةكرحلاو ينيطسلفلا عقاولا ،فسوي ةداحش .21
 1973 ،توريب
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 )1977 ،توريب( ةلودلاو هيتلا نيب ينيطسلفلا ،توحلا قيفش .22

 ،ةــيملع ةيعامتجا ةسارد ،يفنو عالتقا :نوحزانلا ،دوض رتيبو تاكرب ميلح .23
 1968 ،ةينيطسلفلا تاساردلا ةسسؤم :توريب

 ،ةــيبرعلا ةدــحولا تاــسارد زكرم ،رصاعملا يبرعلا عمتجملا ،تاكرب ميلح .24
 1985 ،توريب

 ةفاقثلا فلم ،تاداهشو اياضق باتك نمض ،ةينطولا ةفاقثلا موهفم ،ةورم نيسح .25
 .رشنلاو تاساردلل لابيع ةسسؤم ،قشمد ،1991 فيرخ ،4مقر ،1ج ،ةينطولا

 1996 ،ةرهاقلا ،1991 ،1ط ،يسايسلا باهرإلا ةيجولوكيس ،لضاف ليلخ .26

 ةــلاه دادــعإ ،ينيكاكــسلا لــيلخ تاــيموي ،ايند اي انأ اذك ،ينيكاكسلا ليلخ .27
 1955 ،سدقلا ،ينيكاكسلا

 ةــمظنم تاروشنم ،1939 -1922 يناطيربلا بادتنالاو نيطسلف ،ةلخ لماك .28
 1974 ،توريب ،ثاحبألا زكرم ،ةينيطسلفلا ريرحتلا

 ةنــسلا 90 ددــع تيوكلا ،ةفرعملا ملاع ةلسلس ،ملاعلاو برغلا ،يليار نيفاك .29
1985 

 ةــبتكلا تورــيب ،اهلحارم فلتخم يف ةينيطسلفلا ةيضقلا ،ةزورد ةزع دمحم .30
 1960 ،ةيرصعلا

 نــعم :رــيرحتلا سيئر( ةيبرعلا ةيفسلفلا ةعوسوملا يف ،يرباجلا دباع دمحم .31
 :توريب( 3 يبرعلا لقعلا دقن ،هتايلجتو هتاددحم :يبرعلا ءامنإلا دهعم ،)ةدايز
 )1990 ،ةبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم

 )1991 ،ن.د :ءاضيبلا( يسايسلا مالسإلا ،يوامشعلا ديعس دمحم .32

 1983 ،نامع ،1:ج ،مالسإلا يف ةرسألا ماظن ،ةلقع دمحم .33

 راــهنلا راد ،يبوردــلا يماــس ةمجرت ،ةيسايسلا بازحألا ،هيجرفد سيروم .34
 1980 ،توريب ،رشنلل

 ةــيعماجلا ةسسؤملا ،دادح ميلس ةمجرت ،ةسايسلا عامتجا ملع ،هيجرفد سيروم .35
 1991 ،توريب ،رشنلاو تاساردلل
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 ،ةــعيلطلا راد :تورــيب ،ميــطحتلاو دقنلا نيب ةينيطسلفلا ةروثلا ،قيفش رينم .36
1973 

 ،ةينيطسلف بتك ،1970 -1948 ،نيطسلف يف ةيبرعلا ةمواقملا ،شولع يجان .37
 1967 ،ثاحبألا زكرم ،ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم :توريب

 1975 ،توريب ،ةينيطسلفلا ةروثلا لوح تاشقانم ،شولع يجان .38

 لــماكلا باحسنالا نامضل ةينطولاو ةيروثلا ىوقلا عيمج دحتتل ،ةمتاوح فيان .39
 )وياــم( راــيأ ،ةيطارقميدلا ةهبجلا تاروشنم :رشن ناكم الب ،بعشلا قوقحو

1974 
 راد ،ةرــصاعملا مكحلا ةمظنأ يف اهرودو ةيسايسلا بازحألا ،بيطخلا نامعن .40

 1983 ،عيزوتلاو رشنلل ةفاقثلا

 .تيوكلا ،ةيمظاكلا ةعبطم ،ةيوه الب ينيطسلف ،)دايإ وبأ( فلخ حالص .41

 لالتــحالا دــض ةينيطــسلفلا ةــمواقملا قئاــثو ،عماج ،يلايكلا باهولا دبع .42
 ،تورــيب ،1 ،ةماعلا قئاثولا ةلسلس ،1939 -1918 ،ةينويهصلاو يناطيربلا
 1968 ،ةينيطسلفلا تاساردلا ةسسؤم

 ةــسسؤملا ،توريب ،ثيدحلا نيطسلف خيرات يف زجوملا ،يلايكلا باهولا دبع .43
 1971 ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا

 تاــساردلل يموــقلا زــكرملا ،فقاومو ةيضق :نوئجاللا ،يناروحلا هللا دبع .44
 2001 ،ةزغ ،قيثوتلاو

 تاروشنم :قشمد ،ةيروثلا ايجولوديألاو ةينيطسلفلا ةمواقملا ،مينغ ميحرلا دبع .45
 1973 ،عئالطلا

 ،اــقيزيفاتيملا ةزواجم :رصاعملا يفسلفلا ركفلا سسأ ،هللا دبع نب مالسلا دبع .46
 1991 ،ءاضيبلا رادلا ،رشنلل لاقبوت راد

 تاعارــص ،ةــيبرغملا ةــيلامعلا ةكرحلا ،دايع دمحمو ،ينونملا فيطللا دبع .47
 1985 ،رشنلل لاقبوت راد ،تالوحتو

 زــكرم ،1948 -1918 ةينيطــسلفلا ةلماعلا ةقبطلا خيرات ،نيساي رداقلا دبع .48
 1980 ،توريب ،ينيطسلفلا ثاحبألا
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 ،ءاضيبلا رادلا ،باتكلا راد ،ةيبرعلا ةيضقلا يف تارظن ،بلاطوب يداهلا دبع .49
1987 

 -1947 يتاسسؤملا روطتلاو يتاذلا يعولا ةينيطسلفلا ةينايكلا ،يبيعشلا ىسيع .50
 1979 ،ينيطسلفلا ثاحبألا زكرم توريب ،1977

 ،32 -ةينيطسلف بتك ةلسلس ،ةينيطسلفلا ةمواقملا ةكرح ليلد ،ديشروخ يزاغ .51
 1971 ،ف.ت.م ،ثاحبألا زكرم ،توريب

 تاداهــشو اياــضق باتك نمض ،ررحتلا حافكو ةينطولا ةفاقثلا ،نوناف زنارف .52
 .1ج

 ،تاداهشو اياضق باتك نمض ،ةينطولا ةفاقثلاو يملاعلاو ينوكلا جارد لصيف .53
 لاــبيع ةــسسؤم قــشمد ،1992 عــيبر ،5مقر ،2ج ،ةينطولا ةفاقثلا فلم
 .رشنلاو تاساردلل

 -1908( يناــمثعلا يروتــسدلا دــهعلا يف كرتلاو برعلا ،ورب يلع قيفوت .54
 ،ةــيملاعلا ةــيبرعلا تاــساردلا دهعم ،ةيبرعلا لودلا ةعماج :ةرهاقلا )1914
1960 

 ،224 ددــعلا ،ةفرعملا ملاع ةلسلس ،ليئارسإ يف ةيوهلا ةيلاكشإ ،يماشلا داشر .55
 .تيوكلا

 .وكسوم ،مدقتلا راد ،يناثلا ءزجلا ،تاراتخم ،نيتيل .56

 .يونسلا حتف باتك .57
58.  state (London. Macmillan Press Ltd) 1996. in Human Rights 

quarterly. Vo. 19 N4 (November 1997), The jons Hopkins 
university press, p. 865. 

59.  Rodolfo Stave Hagen, Ethnic conflicts and the nation. 
 :ةيعماج لئاسر

 رــيغ ريتــسجام ةلاــسر ،نيطسلف يف يرئاشعلا ءاضقلا ماظن ،سلح ىسوم  .60
 1995 ،ةرهاقلا ةعماج ،ةروشنم
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 :قئاثولاو تايرودلا

 ،ةــيلودلا ةــسايسلا ةلجم ،روطتلاو ةأشنلا :ةينيطسلفلا ةلودلا ،شاربأ ميهاربإ .61
 .2004 ويلوي ،157 ددع ،مارهألا

 ،يــبرعلا رــكفلا ةلجم ؟ةيوهلا راجفنا يه له ةملوعلا ،ملاعلا دومحم ميهاربإ .62
 53 ددع

 ناددــعلا ،ةينيطسلف نوؤش ،"ةروثلا لظ يف ينيطسلفلا ميخملا" ،ناحرس مساب .63
 1975 رياربف /طابش -رياني /يناثلا نوناك 42 و 41

 ةينيطسلف نوؤش ةودن ،ةيدجلا تايدحتلا مامأ ةينيطسلفلا ةمواقملا ،شبح جروج .64
 30 ددع

 نوؤــش )1914 -1909( لــمركلا هتديرج يف راصن بيجن ،ةيمساق ةيريخ .65
 1973 ويلوي خيرات ،23 ددع ةينيطسلف

 )1919 -1913( ةينويهــصلا عــم مهافتلا نم ةيبرع فقاوم ،ةيمساق ةيريخ .66
 1974 سرام خيرات ،31 ددع ،ةينيطسلف نوؤش

 داور دحأ )1914 -1901( "لمركلا هتديرج يف راصن بيجن" ،ةيمساق ةيريخ .67
 1973 ويلوي /زومت ،23 ددعلا ،ةينيطسلف نوؤش ،ةينويهصلا ةضهانم

 44 ددعلا ،ةينيطسلف نوؤش ،"يسايس ئجال تاركذم" ،رصان لامك .68

 نوناــك ،17 ددــعلا ،ةينيطسلف نوؤش ،"ةريسملاو داليملا "حتف" ،ناودع لامك .69
 1973 )رياني( يناثلا

 ،"ينيطــسلفلا حلــسملا حاــفكلاو ةيبرعلا ةيموقلا تاكرحلا" :نيساي رداقلا دبع .70
 .)1980 رياني/ يناثلا نوناك( 98 ددعلا ،ةينيطسلف نوؤش

 ،ةــيبرعلا ينطوــلا ررــحتلا ةكرح تامهمو ةينيطسلفلا ةروثلا ،شولع يجان .71
 1972 ،وينوي /ناريزح ،8ددعلا ،)توريب( ةيبرع تاسارد

 .2 ددع ،ةينيطسلف نوؤش ،ةيطارقميد نيطسلف وحن ،تعش ليبن .72

 20/12/1969 خيرات ،22 ددع ،فدهلا ةديرج ،شبح جروج .73

 15 ددعلا ،لمركلا ةلجم ،شيورد دومحم .74
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 ةــملك ،انتروث :ةقالطنالا ىركذ يف ةينيطسلف نوؤش ىلإ ثدحتي تافرع رساي .75
 هللا دــبع دــمحأ عــم كارتــشالاب شيورد دومحم راوحلا ىرجأ ،ةمألا رس
 1979 رياني /يناثلا نوناك ،86 ددعلا ،ةينيطسلف نوؤش ،يناروحلا

 )ربمــسيد( لوألا نوناك ،85 ددعلا ،ةينيطسلف نوؤش ،تافرع رساي عم ةلباقم .76
 رئازجلا يف "ينيطسلفلا ينطولا سلجملا ةرود يف تافرع رساي ةملك" ،1978

 .ف.ت.م ـل ةيذيفنتلا ةنجلل سيئرك هب هتقث سلجملا ددج نأ دعب ،)1983(

 رئازجلا يف ينيطسلفلا ينطولا سلجملا ةرود يف )دايإ وبأ( فلخ حالص ةملك .77
 70 مقرلا ةقيثولا )1983(

 نيرــشت ،5 ددــعلا ،"ةينيطسلف نوؤش" ةمواقملا ةداق عم ثيدح :ةمتاوح فيان .78
 1971 )ربمفون( يناثلا

 نوؤــش ةودــن ،ةدــيدجلا تايدــحتلا مامأ ةينيطسلفلا ةمواقملا ،ةمتاوح فيان .79
 30 ددع ،ةينيطسلف

 ،ةــيرحلا ةــلجم ،ةينيطــسلفلا ةيــضقلل يــطارقميد لح وحن ،ةمتاوح فيان .80
12/1/1970 

 رــئازجلا يــف ينيطــسلفلا ينطولا سلجملل 16 ةرودلا يف ليربج دمحأ ةملك .81
 92 مقرلا ةقيثولا ،)1983(

 يــف درو ،12/7/1974 تورــيب ،مامألا ىلإ ةلجم عم ليربج دمحأل ثيدح .82
 .)ةيلبقتسم ةيؤر ةينيطسلفلا ةلودلا(

 رياــني ،ةرهاــقلا يــف ةيبرعلا بوعشلا ةرصنل يناثلا رمتؤملا يف "حتف" ةملك .83
1969 

 يــتلا ،ينيطــسلفلا ينطوــلا سلجملل 16 ةرودلا نع رداصلا يسايسلا نايبلا .84
 1983 )رياربف( طابش يف ،رئازجلا يف تدقع

 .خيرات الب ،نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلل يلخاد ميمعت .85

 .يلخادلا ماظنلا ،نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا .86

 1 مقرلا ،ةيروث براجتو تاسارد ،"حتف" .87

 :فحصلا
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 24/4/1958 ،ةكرحلا مساب رأثلا ةرشن .88

 10/4/1963 ،اينيطسلف .89

 1956 سرام 6 ،اينيطسلف .90

 1960 سرام 6 ،اينيطسلف .91

 1960 ربمفون 11 ،اينيطسلف .92

 .ينيطسلفلا ينطولا تامولعملا زكرم .93

 2001 يناثلا نيرشت/ ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا .94

 )2( مقر يونسلا يئاصحإلا نيطسلف باتك .95

 ءاصحإلل ينيطسلفلا زكرملا ،تامالعتسالل ةماعلا ةئيهلا .96

 

 

 

 

 

 

 

 فلؤملل ةیملعلاو ةیمیداكألا ةریسلا

 

 شاربأ دبعلا لیلخ میھاربإ/د-أ

 
    نيطسلفب ةزغ عاطق ديلاوم نم -
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 سماخلا دمحم ةعماج نم- ةيسايسلا مولعلا -ماعلا نوناقلا يف هاروتكد -

 .1985 طابرلاب

  .ةيبرغملا تاعماجلا يف 2000 ىتح 1978 ذنم يعماجلا سيردتلا ةسرامم -

 .2000ربوتكأ ذنم ةزغب رهزألا ةعماج يف ذاتسأ -

 .رهزألا ةعماجب بادآلا ةيلكب ةيسايسلا مولعلا و عامتجالا مسق سيئر -

 .ةزغب رهزألا ةعماجب بادآلا ةيلك ديمع -

 . هاروتكدلاو ريتسجاملا لئاسر تارشع ىلع فارشإلا -

 .ةيملعلا تاودنلاو تارمتؤملاو ثوحبلا زكارم نم ديدعلا يف كراشمو سسؤم -

  رشع ةثلاثلا ةينيطسلفلا ةموكحلا يف ليقتسملا ةفاقثلا ريزو -

 

 تابتكملا يف ةعزومو ةينيطسلفو ةيبرع رشن رود يف ةروشنملا  بتكلا

  .ةيبرعلا

 ،توريب ،ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم ،ةينيطسلفلا ةيضقلل يموقلا دعبلا -1

1987. 

 ةعابطلا ةسسؤم ،ةيملاع ةيخيرات ةرظن: ةيعامتجالا عئاقولاو تاسسؤملا -2

 .1994 ،طابرلا ،لامشلل عيزوتلاو

 مولعلا ةيلك تاروشنم ،هتاءارجإ ،هجهانم ،هاياضق : يعامتجالا ثحبلا -3

 .1994 ،ضايع يضاقلا ةعماج ،شكارمب ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينوناقلا

 رشنلاو ةعابطلل لباب ةكرش ،ةيعامتجالا عئاقولاو تاسسؤملا خيرات -4

 .1998 ،طابرلا،عيزوتلاو

 .1998 ،نامع ،قورشلا راد  تاروشنم ،يسايسلا عامتجالا ملع -5
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 ،قورشلا راد تاروشنم ،) يعامج لمع ( ماع ةئم يف ةيموقلا ةكرحلا -6

  1998 ،نامع

 رشنلاو ةعابطلل لباب ةكرش ،ةيعامتجالا مولعلا يف هتاقيبطتو يملعلا جهنملا -7

 .1999 ،طابرلا ،عيزوتلاو

 ،طابرلا ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل لباب ةكرش ،يسايسلا ركفلا خيرات -8

1999. 

 ةدحولا تاسارد زكرم ،) يعامج لمع ( ديدجلا يلودلا ماظنلاو برعلا-9

 .2000 ،توريب ،ةيبرعلا

 ،نمزلا تاروشنم ،قيبطتلا ةيصوصخو ةركفلا ةيملاع نيب ةيطارقميدلا-10

 .2001 ،طابرلا

 ،ةيبرغم ناولأ تاروشنم ،ةسرامملا سابتلاو أدبملا ةيعرش : داهجلا-11

 .2003،ةيبرغملا ةكلمملا ،سانكم

 ةينيطسلفلا ةسسؤملا ،رياغم خيرات نيطسلف : ريغتم ملاع يف نيطسلف-12

 .2003،هللا مار  يموقلا داشرإلل

 يموقلا زكرملا،)ةيدقن ةسارد( ةيلودلا ةيعرشلاو ةينيطسلفلا ةيضقلا-13

 .2004،ةزغ،قيثوتلاو تاساردلل

 راد ةعبطمو ةبتكم) يسايسلا عامتجالا ملع روظنم نم( ينيطسلفلا عمتجملا-14

 .2004،ةزغ،رانملا

 راد ةعبطمو ةبتكم،ةسرامملاو ديرجتلا نيب ةيسايسلا ةيرظنلا-15

  .ةيناثلا ةعبطلا،2004،ةرانملا

 .2005،ةزغ،ةرانملا راد ةعبطم،ةيناث ةعبط،يسايسلا عامتجالا ملع-16
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 راد،يعامتجالا ءانبلاو يخيراتلا روطتلا: ينيطسلفلا عمتجملا-17

  .2006،ةرانملا

 راد،ةيعامتجالا مولعلا يف هتاقيبطتو يملعلا جهنملا -18

 .2009،نامع،قورشلا

 ينيطسلفلا طيطختلا زكرم،ةينيطسلفلا ةيضقلاو ةيبرعلا ةروثلا – 19

 .2011،ةزغ،

 برغملا، طابرلا، نمزلا تاروشنم، ريغتم ملاع يف ةيبرعلا تاروثلا- 20

،2011  

 ةصصختم ةيعماجو ةيملع تالجم يف ةروشنملا ثوحبلاب ةمئاق

 ةبكن ىتح ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا مايق ذنم : ةيبرعلا ةدحولاو نوينيطسلفلا-1

 تاسارد زكرم 1984،ةنسلا ،64 ددعلا  ،يبرعلا لبقتسملا ةلجم ،- 1948

 .توريب ،ةيبرعلا ةدحولا

 لبقتسملا ةلجم ،مويلا ىتح 1948 ةبكن ذنم: ةيبرعلا ةدحولاو نوينيطسلفلا -2

 .توريب ،ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم 1984،ةنسلا ،65 ددعلا ،يبرعلا

 ،1985 ربمسيد ،15 ددع ،ةدحولا ةلجم ،ةينويهصلاو ةيدوهيلا نيب -3

 .طابرلا ،ةيبرعلا ةفاقثلل يموقلا سلجملا

 ةلجم ،يموقلا لخادتلا ةلأسمو رارقلا ةيلالقتسا نيب ةينيطسلفلا ةروثلا -4

 ةمظنم يف ثاحبألا زكرم ،1986 ةنس،158/159 ددعلا ،ةينيطسلف نوؤش

 .صربق ،ةينيطسلفلا ريرحتلا

 نوؤش ةلجم ، ةينيطسلفلا لمعلا ةيلالقتساو ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا  -5
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 ريرحتلا ةمظنم يف ثاحبألا زكرم ،1986 ةنس،164/165 ددعلا ،ةينيطسلف

 .صربق ،ةينيطسلفلا

 فيص،تيوكلا ةعماج،ةيعامتجالا مولعلا ةلجم،ةينويهصلاو ةيدوهيلا نيب -6

1988. 

 ربوتكأ ،49 ددع ،ةدحولا ةلجم ؟ نيأ ىلإو اذامل : ةينيطسلفلا ةيرطقلا -7

 .طابرلا ،ةيبرعلا ةفاقثلل يموقلا سلجملا ،1988

 ،ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل يسايسلا ركفلا يف ةينيطسلفلا ةلودلا موهفم -8

 ،ةيبرعلا ةفاقثلل يموقلا سلجملا ،1989 رياربف ،53 ددع ،ةدحولا ةلجم

 .طابرلا

 ،ةدحولا ةلجم ،ةلحرملا ةيصوصخو ةيضقلا ةيموق نيب ةينيطسلفلا ةلودلا -9

 ،ةيبرعلا ةفاقثلل يموقلا سلجملا ،1989  سطسغأ /ويلوي ،58/59 ددع

 .طابرلا

 ،ةيعامتجالا مولعلا ةلجم)ةيليلحت ةيدقن ةءارق( ةيبرعلا ةيضقلا يف تارظن-10

 .1989 فيرخ ، تيوكلا ةعماج

 ددع ،ةدحولا ةلجم ،ينيطسلفلا بعشلا قوقح موهفمو ناسنإلا قوقح-11

 ،ةيبرعلا ةفاقثلل يموقلا سلجملا ،19 89 /90  رياني /ربمسيد ،63/64

 .طابرلا

 ،67 ددع ،ةدحولا ةلجم ،عورشملا فنعلاو باهرإلا نيب يسايسلا فنعلا-12

 .طابرلا ،ةيبرعلا ةفاقثلل يموقلا سلجملا ،19 90  ليربأ

 ةلجم  ،يبرعلا ريصملاو ةيموقلا يف ةيلبقتسملا اهتاريثأتو جيلخلا برح-13

 ةمظنم يف ثاحبألا زكرم ،1991 ةنس،219/220 ددعلا ،ةينيطسلف نوؤش

 .صربق ،ةينيطسلفلا ريرحتلا
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 ،106 ددع ،ةدحولا ةلجم ،ةينيطسلفلا ةيضقلل رودغملا يموقلا دعبلا-14

 .طابرلا ،ةيبرعلا ةفاقثلل يموقلا سلجملا ،1994  وينوي

 ةلجم ،ةيجاهنم تاظحالم : ةيويندلا رومألا يف سدقملا راضحتسا دودح-15

 ،ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم ،1994 ةنسلا ،180 ددع يبرعلا لبقتسملا

  .توريب

 لبقتسملا ةلجم ،ديدجلا يلودلا ماظنلا يف ةيعرشلا ةمزأو ماظنلا دودح-16

 .توريب ،ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم 1994 ةنسلا ،185 ددعلا ،يبرعلا

 ةيعرشلا ىلإ ةيخيراتلا ةيعرشلا نم ينيطسلفلا بعشلا قوقح-17

 ةسسؤم ،2000 عيبر،42 ددعلا ،ةينيطسلفلا تاساردلا ةلجم،ةيضوافتلا

 .توريب ،ةينيطسلفلا تاساردلا

 ددعلا ،ةزغ،تامالعتسالل ةماعلا ةئيهلا،ةيؤر ةلجم،يبرعلا يموقلا عورشملا-18

  .200 لوأ نوناك 4

 مولعلا ةيلك ةلجم ،قيبطتلا ةيصوصخو ةركفلا ةيملاع نيب ةيطارقميدلا-19

 يضاقلا ةعماج ،2000 ةنسلا ،15 ددعلا ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينوناقلا

 .شكارم ،ضايع

 : ؟ةينيطسلفلا ةيضقلا لوح ةيلودلا ةيعرشلا تارارق ليعفت متي مل اذامل-20

 ،داصتقالاو ةسايسلاو نوناقلل ةيبرغملا ةلجملا ، ةوقلا تاناهرو ةيلودلا ةيعرشلا

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينوناقلا مولعلا ةيلك ،2000 ةنسلا 33/34 ددعلا

 .طابرلاب

 ةماعلا ةئيهلا،ةيؤر ةلجم،ةينيطسلفلا قيثاوملا يف ةلودلا موهفم-21

 .2001 يناث نوناك،5 ددع،ةزغ،تامالعتسالل

 ةئيهلا،ةيؤر ةلجم،ةلودلا ىلع ةروثلا نم: ينيطسلفلا يندملا عمتجملا-22
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 .2001 طابش،6 ددعلا ،تامالعتسالل ةماعلا

 ةماعلا ةئيهلا،ةيؤر ةلجم،مويلاو سمألا نيب ةقالطنالا حتف-23

 .2001 ناسين، تامالعتسالل

 يجراخلا رمآتلا نيب:ةينيطسلفلا ةيضقلا لوح ةيلودلا ةيعرشلا تارارق-24

 لوليأ،12ددعلا ،تامالعتسالل ةماعلا ةئيهلا،ةيؤر ةلجم ،يلخادلا ريصقتلاو

2001. 

 ،تامالعتسالل ةماعلا ةئيهلا،ةيؤر ةلجم ،ةينيطسلفلا ةيضقلل ينيدلا دعبلا-25

 .2001 لوأ نيرشت،13 ددعلا

 ةماعلا ةئيهلا،ةيؤر ةلجم ،هتبراحم يف ال هفيرعت يف هتيلاكشإ:  باهرإلا-26

 .2002 راذآ،17ددعلا ،تامالعتسالل

 يف مأ عارصلا ةعيبط يف ريغت،طسوألا قرشلا يف عارصلل نهارلا عضولا-27

 .2002 ناريزح،19ددعلا ،تامالعتسالل ةماعلا ةئيهلا،ةيؤر ةلجم ،؟هتاودأ

 ةيبرغملا ةلجملا ،قيبطتلل جذومنو ليصأتلا يف ةلواحم : يندملا عمتجملا-28

  .2002 ةنسلا ،44/54 ددعلا،طابرلا ،ةيمنتلاو ةيلحملا ةرادإلل

 ددعلا ،تامالعتسالل ةماعلا ةئيهلا،ةيؤر ةلجم ؟نيأ ىلإ ةضافتنالا نيماع دعب-29

 .2002 لوليأ،21

 ةماعلا ةئيهلا،ةيؤر ةلجم ،ةيناسنإلا دض ليئارسإ مئارجل ةينوناق ةبراقم-30

 .2003 بآ،22ددعلا ،تامالعتسالل

 ةماعلا ةئيهلا،ةيؤر ةلجم ،ينيطسلفلا روتسدلا عورشم يف ةيوهلا ةلاسم-31

 .2003 يناث نيرشت،25ددعلا ،تامالعتسالل

 ةماعلا ةئيهلا،ةيؤر ةلجم ،ةيناملعلاو ةيلوصألا:نيدلاو ةسايسلا نيب-32

 .2003 لوليأ،23ددعلا ،تامالعتسالل
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 ،تامالعتسالل ةماعلا ةئيهلا،ةيؤر ةلجم ،قرط قرتفم يف انتاعماج-33

 .2003 لوأ نوناك،26ددعلا

 ةسايسلا ةلجم ،لازي امو اموزأم دلو ينيطسلفلا يسايسلا ماظنلا-34

  .2003،ةرهاقلا،مارهألا ةسسؤم،54ددع،ةيلودلا

 نمض مدق ثحب،ةيسايسلا/ ةيعامتجالا ةيرظنلا ناكرأ دحأك فارشتسالا-35

 ندرألا ،نامع،ايفلداليف ةعماجب بادآلا ةيلكل عساتلا يملعلا رمتؤملا لامعأ

2004. 

 ةسايسلا ةلجم ،روطتلاو ةأشنلا: ةينيطسلفلا ةلودلا موهفم -36

  .2004 ويلوي ،ةرهاقلا،مارهألا ةسسؤم،57ددع،ةيلودلا

 ةلجم،ةيلودلا ةيعرشلا موهفم سابتلاو نهارلا يلودلا ماظنلا-37

 .2005 وينوي،نامع،ءارتبلا ةعماج،رئاصبلا

 رمتؤملا يف  مدق ثحب،فدهلاو فيصوتلا لوح لدج:باهرإلاو ةمواقملا-38

 .2005 ليربإ يف دقعنملا ايفلداليف ةعماجب بادآلا ةيلكل رشاعلا يلودلا يملعلا

 مدق ثحب،ةينيطسلفلا ةيسايسلا ةبرجتلا يف يسايسلاو يركسعلا لدج-39

 ربمفون،ىصقألا ةعماج يف ) بعش ةريسمو نطو ةركاذ(يلودلا يملعلا رمتؤملل

2005.  

 لبقتسملا ةلجم يف روشنم ثحب،ةضهنلا رصع تالؤاست ددجت ةملوعلا-40

 .2006،توريب،ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم،يبرعلا

 يملعلا رمتؤملا يف  مدق ثحب ،ةينيطسلفلا ةطلسلا قطانم يف فوخلا ةفاقث-41

  .2006 ليربإ يف دقعنملا ايفلداليف ةعماجب بادآلا ةيلكل رشع يداحلا يلودلا
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 نيب ةقالعلا: ينيطسلفلا يسايسلا ماظنلا يف ةيددعتلا عقاوو موهفم سابتلا - 42

 يناثلا ددعلا،ةيسايسلا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا.سامح ةكرحو ةطلسلاو ةمظنملا

 ،2006 فيرخ،رشع

 يبرعلا ركفلا رمتؤمل مدق ثحب،ةملوعلا لظ يف ةيوهلا ةلأسمو يبرعلا ركفلا-43

 .2006 ربمفون يف،ةيكيرمألا ةيبرعلا ةعماجلا همظن يذلاو ةملوعلا لظ يف

 جراخ ةيطارقميد( ةيطارقميدلا وحن قالزنالاو ةينيطسلفلا تاباختنالا-44

 مارـ ةماعلا تاسايسلا دهعم نع ردصت ةيلصف ةلجم،تاسايس ةلجم .)قايسلا

 .2007 ءاتش،هللا

 يف مدق ثحب،ةيبرعلا تايئاضفلا هلقنت امو عقاولا نيب ةينيطسلفلا ةمواقملا-45

 .2007 .ليربا يف نامعب ايفلداليف ةعماج هتمظن يذلا ةروصلا ةفاقث رمتؤم

 دهعم نع ردصت ةيلصف ةلجم ،تاسايس ةلجم،ينيطسلفلا يسايسلا ماظنلا-46

 .2009،هللا مارـ ةماعلا تاسايسلا

 ةلجم،ينطولا عورشملا ىلع هرطاخمو ينيطسلفلا ماسقنالا روذج -47

   2009 عيبر ،78 ددع،20 دلجم،ةينيطسلفلا تاساردلا

 ةلجم، ةدوشنم ةماكح ىلإ ةرثعتم ةيطارقميد نيب يبرعلا ملاعلا - 48

 13/14 ددعلا، ةماعلا تاسايسلا دهعم نع ردصت ةيلصف ةلجم، تاسايس

،2010 . 

 مأ يموقلا دعبلا زيزعت:ةينيطسلفلا ةيضقلاو ةيبرعلا تاروثلا -49

 . 87 ددعلا، 2011،توريب،ةينيطسلف تاسارد ةلجم،يمالسإلا
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