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  برحلا ةفرعم نع
 - ءوجللاو برحلا نمز يف يفرعملا جاــتنإلا( برحلا ةــفرعم عورـــــشم
 عورـــشم وه ،)ايروـــس لوحو يف ثحبلا لاجمل ةكرتـــشم ةيـــضرا ريوطت
 تاــسارد ةرئادو تاــسايــسلا ثوحبل يروــسلا زكرملا نيب نواعتلاب يثحب
 يف ةيمنتلا تاـسارد زكرمو ةاواـسم ةيعمجو انييف ةعماج يف ةيمنتلا
 لابج ةعماجو مالـــــسلا ميلعتو ثاحبأ زكرمو ثاحبأ زكرمو تيزيب ةعماج
  .تروفنغالك ةيكيتايردالا بلألا
 لمعتو حلــسملا عازنلا تايمانيدو روذج صخــشت يتلا ةيدقنلا ةيعامتجالا مولعلا رظن تاهجو عورــشملا ىنبتي
 ةيمنتلا ســسأو تاعمتجملاو تاــســسؤملا ىلع رثؤت يتلا اهتاــسايــسو ةيــسيئرلا ةلعافلا تاهجلا ليلحت ىلع
 .ةيعامتجالا ةلادعلا روظنم نم عازنلا أرقيو
  :ةيلاتلا رواحملا ىلع برحلا ةفرعم عورشم دمتعي
 يف ةـشمهملا ةينانبللاو ةينيطـسلفلاو ةيروـسلا تاعمتجملا نمـضو نيب ةمئاقلا نماـضتلا لاكـشأ نع ثحبلا •

 .نانبل
 يف ةيراجلا ةحلــسملا تاعازنلا اهــضرفت طورــش تحت حزري ٍعقاو ِقايــس يف ّينماــضت ٍداــصتقا موهفم ةرولب •

 .ىرخأ ةهج نم نيطسلف يف يرامعتسالا لالتحالا اهضرفي يتلا كلتو ،ةهج نم ايروس
 .ةّيلُّوحتلا ةّيثحبلا تايجيتارتسالا يذغُت ٍةّيفرعم َتايرظنل ّيميهافم ٍرُّوصت ةرولب •
 .بابشلا نيثحابلل ةفرعملا تايرظنو ،تايجيتارتسالاو ،ةيثحبلا تاردقلا ريوطت •

 
  عقوملا ةراــيز ءاــجرلا تاــمولعملا نم دــيزملل .ةــيواــــــسمنلا ةــيمنتلا ةــلاــكو نم لومم برحلا ةــفرعم جماــنرب

https://www.know-war.net/. 
 

 :ةيلوؤسملا نايب
 .ةظوفحم قوقحلا عيمج ،KnowWar عورشم © 2022 ،انييف
 KnowWar عورشم تاروشنم ةلسلس
 .هيفلؤم نع رّبعت صنلا اذه يف ةدراولا ءارآلا
 ىسوم ةيوار :فالغلا ةروص
 ميهاربإ مزاح :ةمجرتلا
 هبردبع سنأ :ميمصتلا
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 :ةيلاّمعلا تاباقنلا لاضنو ينماضتلا داصتقالا
 نيطسلف يف ةمواقملاو دومصلل ةلماش ةدحاو ةبراقم
 

 قداص قراط

 1نيطسلف يف تيزريب ةعماج – داصتقالا ةرئاد

 

 ةيحاتفم تاملك
 ،ينماـــضتلا داـــصتقالا
 تاـيعمجلا ،تاـينواـعتلا
 جاـــتــنإلا ،ةـــيــنواـــعــتــلا
 تاـــباـــقـنـلا ،يـعاـــمـجـلا
 .ةمواقملا ،ةيلامعلا

 ثحبلا صّخلم   
 صوـــصخب ةيمانتم تاـــشاقنو تالاجـــس ةيـــضاملا ةليلقلا تاونـــسلا تدهـــش

 ةيعبتلا نم ًاماع 28 نم رثكأ محر نمف .ينيطــــسلفلا داــــصتقالل ةيلاثملا ةينبلا
 ىلإ ةجاحلا ترهظ ،ةيرامعتــسالا ةيليئارــسإلا ةطلــسلل ةــضورفملا ةيداــصتقالا
 ةعزنلا دــــض ةمواقمو ًانيمــــضت رثكأ نوكيل ينيطــــسلفلا داــــصتقالا ةينب رييغت
 يتلا ةلمتحملا ةيــسيــسّأتلا ةيلكيهلا ةيثحبلا ةقرولا هذه سردت .ةيرامعتــسالا
 تاـباـقنلا ُربتعُتو .ةـمِواـقملاو ةـينماـــــضتلا ةـيداـــــصتقالا تاءارجإلا ززعت نأ نكمي
 دـي ىلع ولـــــسوأ قاـفتا دـعب اـم ةـبقح لالخ شيمهتلل تـــــضّرعت يتلا ةـيلاـمعلا
 ةيئاـصقتـسالا انتـسارد ميمـص يف ةينيطـسلفلا ةطلـسلاو ةيـسايـسلا لئاـصفلا
 تاكبــش يهو ،ةيلامعلا تاباقنلا نأ ىلإ ةيثحبلا ةقرولا هذه جئاتن ريــشت .هذه
 عتمتت ،لاـّمعلا قوقح ىلع لوـــــصحلا لـيبـــــس يف لـــــضاـنت ةـعـــــساو ةـيزكرمال
 بعــــشلا دومــــص معدي يذلا ينماــــضتلا داــــصتقالل ةيفاك نوكت دق ةيلكيهب
 .ةيرامعتسالا ةيليئارسإلا ةطلسلا دض هتمواقمو ينيطسلفلا

 
 

 ةمدقملا
 ةطاسبب ريشي وهو .اسنرفو ةدحتملا ةكلمملا يف رشع عساتلا نرقلا طساوأ يعامتجالا داصتقالا موهفم رهظ
 ًاديدحتو ،ةريخألا ةنوآلا يفو .دحاو توصلو ةيواستم ةصحل ًاكلام اهيف وضع لك نوكي يتلا تاينواعتلا ىلإ
 داصتقالا مساب ةينيتاللا اكريمأ لود يف ةفلتخم ةبراقم ترهظ ،يضاملا نرقلا تاينيعست طساوأ يف
 نييعامجلا جاتنإلاو لاعفألا نم ةبراقم يه لب ؛تاينواعتلا موهفم ىلع اهيف رمألا رصتقي الو .ينماضتلا
 .ًافلتخم ًايداصتقا ًاجذومن حرتقتو ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةموظنملا رييغت ىلإ فدهت
 اهدوقت ةيلاربيلوين ةسايس نم هيجوتلا ىلإ يناطيتسالا يرامعتسالا ماظنلا دض ينيطسلفلا لاضنلا ضّرعت
 داصتقالا ناك ،ولسوأ راسم قالطنا ىلع ًاماع 28 نم رثكأ دعبف .ةيرامعتسالا ةطلسلا فارشإ تحت ةيلود تالخدت
 .يليئارسإلا داصتقالل ةلماكلا ةيعبتلل عوضخلا ىلع َرِبْجأ ثيح ،دراوملا عيمج نم نامرحلا نم يناعُي ينيطسلفلا
 ةلاح ةموميد ىلع ظفاحت نأ نكمي ينيطسلفلا داصتقالل ةليدب جذامن نع ثحبلا ىلإ نوعسي نوثحابلا ناكو
 .يناطيتسالا رامعتسالا ةمواقم نم مهنّكمتو سانلا ىدل دومصلا
 .نيطسلف يف ينماضتلا داصتقالل ةرصاعملاو ةيخيراتلا تاقايسلا فيصوت ىلإ ًالوأ ةيثحبلا ةقرولا هذه ىعست
 نأ نظأ انأو .نيطسلف يف ينماضتلا داصتقالا معدت نأ نكمي يتلا ةينبلا ديدحت يف يناثلا اهفده لثمتيو
 ةيلكيه ليكشت ىلع ةرداق ،تاباقنلا نم ديدعلا يف ةيطارقميدلا بايغ نم مغرلا ىلعو ،ةيلامعلا تاباقنلا
 ةينيطسلفلا تاعمتجملا ىدل دومصلا معدو ،هعيسوتو ينماضتلا داصتقالا موهفم زيزعتل ةيفاك ةيسيسأت
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 حلاصملا يوذ لامعلا نم ةيزكرمال تاكبش يه ةيلامعلا تاباقنلاو .دراوملا ةرداصمو رامعتسالل مهتمواقم
 ،ينماضتلا داصتقالا موهفم ىعسيو .مهلمع ةئيب يف فاصنإلاو ةلادعلا ليبس يف نولضاني نيذلا ةكرتشملا
 يرامعتسالا ماظنلا ةنميه عمو .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةموظنملا لمجم رييغت ىلإ ،ًافنآ َرِكُذ امك
 ةموظنملا رييغت قايس يف ينماضتلا داصتقالا عضو نكمي ال ،ينيطسلفلا داصتقالا ىلع يناطيتسالا
 ةقرولا هذه مِهْسُتو .ةيرامعتسالا ةطلسلا دض ةمواقملا ةلأسم ىلإ قرطتلا نود ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
 .)2020و 2014( انعد هحرط يذلا مواقملا داصتقالا موهفم ريطأت يف ةيثحبلا
 ،ةيعارز ةينواعت تايعمج ثالث عم تالباقملاو تايبدألل ةلماشلا ةعجارملا ىلع ءانبو ،ةيثحبلا ةقرولا هذه لواحت
 ينماضتلا داصتقالا ةشقانمو ،ةيثحبلا ةلئسألا ءاصقتسا ،ةلقتسم ةيلامع تاباقنو ،ةينكس ةينواعت تايعمجو
 ةطلسلا دض ةمواقملا ىلع ًاضيأ يوطني هنكلو ،ةشاشه رثكألاو فعضألا صاخشألا معدي ًاليدب ًاجذومن هفصوب
 .ةيرامعتسالا

 اهيف تاحالصإلا وأ ةيملاعلا ةيلامسأرلا لئادب
 ةفزاجملاب مكحتلل ةممصم تناك يتلاو ،ةدحتملا تايالولا يف ةيلاملا ةيميظنتلا حئاوللا مظعم ءاغلإ دعب
 تأدب ،يلاملا عاطقلا يف دويق يأل عضخت ال يتلا ةسفانملا نم ريثأتبو ،ةيلاملا تاسسؤملا يف ةطرفملا
 نيح يف ،حابرألا ينج لجأ نم ةديازتم رطاخم تاذ ةطشنأ يف طارخنالاب ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا
 يذلا رمألا ،نييضرعلا وأ نيتقؤملا لاّمعلاب ةناعتسالا ةنرملا لمعلا قاوسأ تلمشو .ةدماج نيلماعلا روجأ تيقب
 .)2010 ،غربنزور( روجألا طوبهو ،ةمواسملا ىلع ةردقلا فاعضإو ،يفيظولا نامألا عجارت ىلإ داق
 راعسأ ةدايز لالخ نم الإ ةنميهملا ةيلامسأرلا تاداصتقالا يف ةيزكرملا كونبلل ةيدقنلا ةسايسلا لخدتت مل
 مصخلا راعسأ ليلقت لالخ نم وأ ،يداصتقالا عّسوتلا ةرتف لالخ مخضتلا ضيفخت لجأ نم ليومتلا ىلع مصخلا
 تايوتسم ىلع ةظفاحملا ىلإ ىعس ،لاثملا ليبس ىلع ،يكريمألا يلارديفلا يطايتحالاف .دوكرلا تارتف لالخ
 قاوسألا يف ةيبراضملا لوصألا ىلع ةظفاحملا عم ،ةضفخنم دئاوفب ضارقإلا ةدايز ربع كالهتسالا نم ةيلاع
 ماع لافقإ نم اهبحاص امو ،19 – ديفوك ةحئاج ةمزأ تفشكو .)2009 ،يرازيريإ اديسو يزاغ ناهروأ( ةيلاملا
 يداصتقالا لشف نعو ،يملاعلا داصتقالا ةينب يف ةدوجوملا خاخفلا نع ،ملاعلا يف ةليوط ةرتفل ماد
 تدأو .)2020 ،ينيبور( ةيلاربيلوينلا ةيلامسأرلا خيرات يف دوكر قمعأ ةحئاجلا تجتنأ دقفف .يلاربيلوينلا
 ةلماعلا ةقبطلا عضو ىلإ ىرخألا تاعاطقلا نم ةلمجو يحصلا عاطقلا تلمش يتلا ةصخصخلا تايجيتارتسا
 ىلإ ةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا يف قحلا ليوحت يف ًاضيأ تمهسأ اهنكل ،رارقتسالا مدع نم ةلاح يف
 – دعس( ةيحصلا تامدخلا ةيافك مدع نم ةلودلا ىوتسم ىلع يزكرملا طيطختلا بايغ مقافو .ةعوفدم ةمدخ
 .)2020 وهليف
 .)2009 ،وناواك( لّوحت ثادحإل ًاصرف لّثمت اهنكل .داصتقالا ةينبب قيحي يذلا رطخلل ريذن يه ةيداصتقالا تامزألا
 دّهمي يكلو ،داصتقالل يعامجلا دعبلا موهفم ززعُي يكل راسيلل ةصرف ةمزألا نإف ،وهليف – دعسل ًاقفوو
 .ةيلاربيلوينلل ليدب مامأ قيرطلا
 نيب ةدوجوملا تاقورفلا ىلع ديدشتلا مهملا نم ،ةيلاربيلوينلل ةليدب ةبراقمك ينماضتلا داصتقالا لوانت لبق
 ةيكراشتلا معدت يلودلا كنبلا نم ةلومملا جماربلاف .هيلع تَلِخْدُأ يتلا تاحالصإلاو ،يلاربيلوينلا داصتقالا لئادب
 .)2010 نياتسرينيد( دراوملا ىلع عمتجملا ةرطيسو ،ةيلحملا تاردقلا ءانبو ،تارارقلا ذاختا يف
 تاسسؤملا اهل جّورت ةيلاربيلوينلا ةمكوحلل ةادأ ىلإ ينماضتلا داصتقالا ليوحت ىلإ تاسايسلا هذه يدؤت
 نأ نع ًاضوعو .تاعمتجملا ةمادتساو ،رغصلا ةيهانتم عيراشملاو ،ةيزكرماللا ىلع عّجشت يتلا ةيلودلا ةيومنتلا
 نم ينماضتلا داصتقالا تمرح اهنإف ،ةيّرحب روطتي نأ نم ينماضتلا داصتقالا تاسايسلا نم عاونألا هذه نّكمت
 امب ةيعامتجالا تاسايسلا ريطأت ةداعإ ىلإ فدهت ةيزكرماللا تاسايسف .سانلا ةدارإ ريرحت ىلع ةنماكلا هتردق
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 )2011( زيكزاف ريشي .ةلودلل ةيزكرملا تاسايسلا نع ًاديعب ةيلحملا قوسلا لوح ةزكرمتملا ةيلاربيللاو ىشامتي
 عمق ىلع ًانمض يوطنت ةيزكرمال ةريغص تاردابم ىلإ ينماضتلا داصتقالا لّوحت يتلا تاسايسلا هذه نأ ىلإ
 .عسوتلاو راهدزالا نم بناوجلا هذه نيكمت يف دعاست نأ نع ًاضوع ،ينماضتلا داصتقالل يريرحتلا دعبلل
 جذومن نمضو .ةمزألا دعب ام تارتف يف ًاعّسوت ةيلامسأرلا لئادب تلوانت يتلا تامييقتلاو تاليلحتلا تدهش
 ةيكلملا ئدابم ىنبتي هنأ امب ،ةيمنتلل ةيلاربيللا ةيؤرلل ًادقن ينماضتلا داصتقالا رّفوي ،"ةليدبلا ةيمنتلا"
 ذاختاو عمجتلا ةيرحو ،لاملا سأر تاجايتحا ةيبلت نع ًاضوع سانلا تاجايتحا يّبلت ةقيرطب ةورثلا عّزوتو ،ةيعامجلا
 لاكشأ ليدبلا يعامتجالا نماضتلا داصتقا عّجشي .)208و 206 :2012 نوجوغو وشتاد( يتاذ لالقتساب تارارقلا
 نيكمتو ،ناكسإلاو يضارألا ريفوت ربع نيشمهملل يداصتقالا معدلاو ،ةمادتسملا ةيمنتلاو ،ةينواعتلا جاتنإلا
 .)1992 رابوكسإ ؛2006 وتيفاراغ-زيغيردورو سوتناس اسوس يد( "يلحم وه ام لك" ءايحإو ،ةأرملا
 يفاعتلل جراخم نّمؤي ،ةدحتملا تايالولا داصتقا ةلاح يف ،ينماضتلا داصتقالا نإ ةلئاق )2009( وتناوك ججاحت
 ىلع ءاضقلا يف ُمِهْسُي ينماضتلا داصتقالاف .ةيداصتقالا ةرودلا تابلقت نع ًاديعب ،ةمزألا دعب ام ةرتف يف
 ليومتلا رّفوت يتلاو تاعمتجملا ريوطتب ةينعملا ةينامتئالا تايعمجلا دوعص يفو ،ناكسإلا عاطق يف ةبراضملا
 ةريبك دادعأل قئالو رقتسم لمع صرف ريفوت نم هنّكمي ام ،ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا ةيامح يفو ،ةجاحلا دنع
 نأ الإ ،ةفلتخملا لودلا يف ينماضتلا داصتقالا ةبراقم يف ةظوحلم تاقورف دوجو مغرو .نيفظوملا نم
 باسح ىلع لدابتلاو نواعتلا )1( :ةيلاتلا ميقلا لوح روحمتت يعامتجالا نماضتلا داصتقال ةكرتشملا تامسلا
 فّرعي نم مه اهيف سانلا نوكي يتلا ةيداصتقالا ةيطارقميدلا )2(و ؛طباوض يأ نم ةتلفتملا ةسفانملا
 يتلاو يعامتجالاو يداصتقالا نيديعصلا ىلع فاصنإلا ليبس يف تالاضنلا )3(و ؛ةيعامجلاو ةيدرفلا ةيهافرلا
 ةمئاقو ةمادتسم تاقالع ةماقإو ،ةيئيبلا ةحصلا نامض هاجتاب لمعلا نع ةيلوؤسملا )4(و ؛ةيولوألاب ىظحت
 ؛تاباقنلاو ،تامظنملاو ،عمتجملا تايوتسم عيمج ىلع ةيطارقميدلا )5(و ؛ةيئيبلا ةموظنملا عم مارتحالا ىلع
 ،تافالتخالا عيمج لوبق عم ةيرحلا لجأ نم يعامجلا لمعلاب ناميإلاو ،ةيددعتلاو عونتلا ىلع ديكأتلا )6( ،ًاريخأو
 ةطشنألا نيب طبرلا ُّدعُيو .)2009 ،رليم( ةفلتخم تاقايس يف نماضتلا نم ةفلتخم لاكشأ قيقحت ىلع عجشي ام
 نماضتلا داصتقا رصانع نم ًايرهوج ًارصنع ،ةيدرفلا ةحلصملاو ةيحبرلا نيب سيلو ،ةيعامتجالا تاجاحلاو ةيجاتنإلا
 ةيمنتلا ىلإ لوصولل ليدب راسم دوجوو ،ةيعامجلا ةيهافرلاو ،جاتنإلا رارقتسا طبرلا اذه نمضيو .يعامتجالا
 .)2012 نوجوغو وشتاد( ةمادتسملا
 وه ،ةهج نمف .هبويعو يعامتجالا نماضتلا داصتقا عفانم فلتخم )2014( يثامو ،كيد نافو ،غنيتوأ سردي
 نمو .ةلعافلا ةنطاوملاو ةيقالخألا ميقلا يف ةرذجتملا ةيداصتقالا ةطشنألاو يعامجلا لمعلا ىلع عجشي
 هجاوت يتلاو ،قيسنتلاب ةقلعتملا تالضعملاو لكاشملاو ،طوغضلا نم ةعونتم ةعومجمب فصتي وه ،ىرخأ ةهج
 مسق يف قرطتنس .قاوسألا عم لعافتي امدنعو عساو قاطن ىلع قَّبطُي امدنع يعامتجالا نماضتلا داصتقا
 بعشلا دومص معد فدهب ينماضتلا داصتقالا قاطن عيسوتل ةليدب ةقيرط ىلإ ةيثحبلا ةقرولا هذه نم قحال
 .يناطيتسالا رامعتسالل هتمواقمو ينيطسلفلا

 ةيلاربيلوينلاو رامعتسالا :ينيطسلفلا داصتقالا ةينب
 ىلع نيلماعلا ةردق نم ديزت ةسايس نييلودلا كنبلاو دقنلا قودنص نم تاداشرإبو ةينيطسلفلا ةطلسلا تّنبت
 ةيلاربيلوينلا ةبراقملا ىلع )أ 2015( ريترت قلطأ دقو .ةينامتئالا تاسسؤملا نم اهريغو كونبلا نم ضارتقالا
 ."ةيضايفلا" مسا 2012و 2008 نيب ةعقاولا ةرتفلا لالخ ضاّيف مالس ينيطسلفلا ءارزولا سيئر اهجهتنا يتلا
 ربع ةينيطسلف ةيطلست ةعزنل تسسأ دق ةدحتملا تايالولا نم ةلومملا "ةيضايفلا ةبراقملا" نأب ريترت ججاحو
 نويدلا ىوتسم ةدايز ىلإ فدهت ةيداصتقا ةسايسب هطبرو هليعفتو ينيطسلفلا ينمألا زاهجلا عيسوت
 عمق ،ةهج نمف .لالتحالا دض ةينيطسلفلا ةمواقملل لئاه ررضب يلاربيلوينلا جذومنلا اذه ببست .ةصاخلا
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 ،ىرخأ ةهج نمو .لالتحالا اذه دض ةمواقملا يليئارسإلا لالتحالا تاوق عم قسني يذلا عسوملا ينمألا زاهجلا
 ةينيطسلفلا رسألاو نيينيطسلفلا لامعلا ةيعبت ىلإ عساو قاطن ىلع ةصاخلا ضورقلا ةرهاظ راشتنا ىدأ
 فقاوملا ىلع ةدمتعم ةايحلا ديق ىلع ءاقبلاو كالهتسالا ىلع مهتردق تتاب ثيحب ،يلاربيلوينلا ماظنلل
 ،لاثملا ليبس ىلعف .19 – ديفوك ةحئاج لالخ ماظنلا اذه ةشاشه تحضتاو .ةينيطسلفلا ةطلسلل ةيسايسلا
 ةيبرغلا ةفضلا كونب يف صاقتلل ةعدوملا تاكيشلل يلامجإلا ددعلا نم ةبسنك ةعجترملا تاكيشلا ددع عفترا
 ةردق ىلع ًارشؤم ُربتعُت يهو ،)2020 ،ةينيطسلفلا دقنلا ةطلس( %40.7 ىلإ %11 نم 2020 ليربأ يف ةزغو
 .ةصاخلا نويدلا دادس ىلع رسألاو صاخلا عاطقلا
 امب ،ةينيطسلفلا قطانملا عيمج يف يخيراتلا رامعتسالا ينيطسلفلا داصتقالل يلاربيلوينلا جذومنلا لهاجتي
 ةيساسألا ةلكشملا نأ اهدافم ةلوقم ىلإ دنتسي هنإ ثيح ،1948 ماع يف تلُتحا يتلا قطانملا كلذ يف
 )ج( ةقطنملا يف يداصتقالا طاشنلا ىلع ةضورفملا ةيليئارسإلا دويقلا يف نمكت ينيطسلفلا داصتقالل
 يف ةيناطيتسالا ةيرامعتسالا ةبيكرتلا رصانع نم طقف دحاو رصنع اذهو .)2014 ،يلاكو ،نيدلا رصانو ،كيسكين(
 لاّمعلا لالغتساو ،يضارألا ةرداصمو ،رامعتسالل عسوألا راطإلا قايس نمض هعضو نم دب الو ،نيطسلف
 .مهدراوم نم نامرحلل اوضّرعت نأ دعب تانطوتسملا ءاشنإ يف نيينيطسلفلا
 نيب نم ةّزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف ينيطسلفلا بعشلا ىلإ ةمدقملا ةيلودلا تادعاسملا مجح نأ مغر
 يف ًايكريمأ ًارالود 527 اهنم درفلا بيصن طسوتم غلب ثيح ،ةيمانلاو ضفخنملا لخدلا تاذ لودلا يف ىلعألا

 ام ىلع ةوالعو .2000 ماع ذنم %25 تقاف ةعفترم تايوتسم دنع تناك رقفلاو ةلاطبلا تالدعم نأ الإ ،2016
 برقي ام 1948 ماع ةلتحملا يضارألا يفو ةيليئارسإلا تانطوتسملا يف نيينيطسلفلا لامعلا ةبسن غلبت ،قبس
 تاءاشنإلاو ةعارزلا يعاطق يف نولمعي مهمظعمو ،ةيبرغلا ةفضلا يف نيينيطسلفلا لامعلا نم %18 نم
 لكاشملا ةجلاعم يف يلاربيلوينلا جذومنلا لشف دقو .)2019 ،ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا(
 اهقايس نع ةيداصتقالا لكاشملا لصفي ناك هنأ امب ،ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
 .ةيبعشلا مهتمواقم نعو نيينيطسلفلل دومصلا نعو يرامعتسالا
 .عاستالاب ذخآلا رقفلا ةقبر نمض ينيطسلفلا بعشلا يقبُي نيطسلف يف ةيرامعتسالا ةلاحلا رارمتسا نإ
 لوخد لامتحا ةدايز ىلإ ةيبرغلا ةفضلا يف ئشنأ يذلا رادجلا ىدأ ،)2018( وناربولو قداص تاريدقتل ًاقفوف
 رقفلا لامتحا يف ةدايز لوصح يف مهسأ رادجلا نأ يه مهألا ةجيتنلا نكل ،%18 ةبسنب رقف ةلاح يف سانلا
 ةيعبت ىلإ دوقي هتّمرب يليئارسإلا ةرداصملاو لصفلا ماظنو ،زجاوحلاو ،رادجلا نإف ،كلذل .%53 ةبسنب نمزملا
 تانطوتسملا يف لامعلا لمع صيخارتو ،نييلودلا نيحناملا تادعاسمل ةمئادلا ينيطسلفلا داصتقالا
 .ةيكرمجلا بئارضلا نم ةينيطسلفلا ةطلسلا تاقحتسم عفدب ةيليئارسإلا تارارقلاو ،ةيليئارسإلا

 رامعإلا ةداعإ ةيلمع يف ةليدبلا ةيمنتلا :ينماضتلا داصتقالا
 ىلع بجي ،كلذ ىلإ ةفاضإ .اهداصتقاو ةيتحتلا اهتينب رامعإ ةداعإ ىلإ عازنلا دعب ام ةلحرم يف لودلا جاتحت
 ةداعإ ةيلمع يفو .دراوملا ىلإ لوصولاو صرفلا يف ةاواسملا مدع ةلأسم جلاعت نأ رامعإلا ةداعإ ةيلمع
 ميق زيزعت لالخ نم يعامتجالا جيسنلا نيتمت يف ةيعامتجالا ةلادعلاو ينواعتلا داصتقالا ُمِهْسُي ،رامعإلا
 ىلإ نماضتلا ميق دوجوب رامعإلا ةداعإل بسانملا ذيفنتلا يدؤيو .نييداصتقالا لماكتلاو جمدلا ربع نماضتلا
 نم ةفلؤم "ةيعامتجا ةبيرض" ضرف ةوطخ تناك ،يلاتلابو .)2018 ،وكزروأ ايرود( يعامتجالا لماكتلا معد
 ةيرورض ايقيرفأ بونج يف دياهترابألا ماظن دعب ام ةلحرم يف عمتجملا يف ىلعألا لخدلا باحصأ تاماهسإ
 زغنيكيس( ديعبلا ىدملا ىلع لخدلا عيزوت ةداعإل ةيلآ ءاشنإو ةيعامتجالا ةلادعلا ةموميد ىلع ةظفاحملل
 .)2002 ،سارتانو
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 ةيطارقونكت ةيجهنم عازنلا دعب ام ةلحرم نادلب يف ةحناملا تاهجلا نم ةموعدملا رامعإلا ةداعإ مزر ىّنبتت
 لاملا سأر ءانب ةداعإ ىلإ ةجاحلا لهاجت نكل .يلامسأر راطإ نمض ةيداصتقالاو ةيسايسلا لكاشملا ةجلاعمل
 حرط دق )2011( شيفريف ناكو .ةيعامتجالا تاقبطلا نيب تاوجفلا عّسوي هقايس يف هعضوو يعامتجالا
 وه لوألا ىوتسملا .عازنلا دعب ام ةلحرم تاداصتقا يف يعامتجالا لاملا سأر ةلسلس ءانبل ةفلتخم تايوتسم
 تاوجفلا دس وه يناثلاو ؛ةيعامتجا هبش هجوأب نوعتمتي نيذلا سانلا نيب ةيعامتجالا طباورلا ءانبب طبترملا كاذ
 ةيداملا دراوملا كلذ يف امب ،دراوملاب تاعومجملا طبر وه ثلاثلاو ؛ةفلتخملا ةيعامتجالا تاعومجملا نيب
 اهنإف ،نماضتلا ةلسلس عم ةحناملا تاهجلا نم ةموعدملا ةيطارقونكتلا ةيجهنملا لماعتت مل اذإو .ةيلاملاو
 تلّوحت ،لاثملا ليبس ىلعف .)2007 ،يتوييدناك( اهنمضو ةفلتخملا تاعومجملا نيب نماضتلا ءانب ةمهم دّقعتس
 يذلا رمألا ،ةيوقلا ةيملاعلا ىوقلل ةيسايسويجلا تاروانملل ةيحض ىلإ قارعلاو ناتسناغفأ يف ءاسنلا قوقح
 .)2007 ،يتوييدناك( ةيئاسنلا تاكرحلا عم نماضتلا نم ةيئدبم ةسايس عابّتا ةيلاكشإ نم داز
 يف ايقيرفأ بونج ةلود يف يئاذغلا عاطقلاو ةعارزلا عم لماعتلا يف ةعبّتملا ةيلاربيلوينلا ةسايسلا تّدأ
 بونج لّوحت ىلإ ةيئاذغلا ةدايسلا نادقف داق دقف .ةرّمدمو ةميخو بقاوع ىلإ دياهترابألا ماظن دعب ام ةلحرم
 فوفص نمض ةيئاذغلا ةاواسملا مدع ةلاح خّسرت يف ببست ام ،ةدروتسم ةلود ىلإ ةرّدصم ةلود نم ايقيرفأ
 .)2011 ،راغتاس( دلبلا يف ةيعامتجالا تاعومجملا
 نوينيطسلفلاف .يداصتقالاو يداملا نيدعبلا ىلإ فاضُي رخآ دعبب نيطسلف يف رامعإلا ةداعإ فصتت
 لزانملا رامعإ ةداعإ ،سدقلا يف نيينيطسلفلل ةبسنلابو .يضارألا ناطيتسا دض ةمواقم لعف اهنوربتعي
 ىلإ ةيمارلا ةيرامعتسالا ةسايسلا دض مهتنيدم يف نكسلاب مهقوقح تابثإل يناكم جاجتحا لعف ةمدهملا
 ىلإ فدهي ةمواقم لعف ةرمدملا ةيعارزلا يضارألا ةحالف ةداعإ ُّدعُت ،لثملابو .)2007 ،نامرفيرب( اهنم مهدرط
 .هضرأ ىلع ينيطسلفلا بعشلا روضح ديكأت
 ةمواقم ًاضيأ معدت امنإو ،بسحف يعامتجالا لماكتلا معد يف نماضتلا ميق مِهسُت ال ،ةمواقملا قايس يف
 عضي نماضتلا ةلسلسل ةثالثلا تايوتسملا ىلع ديكأتلا نإف ،يلاتلابو .رامعتسالا دض ًادومص رثكأو ةيعامج
 ديكأتلا ىلإ ةينطولا ةمواقملا ةيجيتارتسا جاتحتو .يعامتجالا نماضتلاب قلعتملا اهبناج قايس نمض ةمواقملا
 تاعومجملا عم روسجلا دمو ،يضارألا ةرداصمو مدهلا تاسايس نوهجاوي نيذلا صاخشألا نيب لصولا ىلع
 طبرو ،ةينطو ةمواقم ةيجيتارتسا ءانب لجأ نم ،ةيسايسلا تاعومجملا كلذ يف امب ،ىرخألا ةينيطسلفلا
 صيصخت ربع دومصلا ةلاح ةموميد ىلع ةظفاحملاو رامعإلا ةداعإل ةبولطملا دراوملا عيمجب نيينيطسلفلا
 .اهل ينطو قودنص

 ينماضتلا داصتقالاو ،تالاضنلاو ،ةيلامعلا تاباقنلا
 .هتمق ىلإ مرهلا ةدعاق نم ةدعاصتم نماضت ةلاح ءانب يف ينماضت داصتقا ءانب يف لوألا يدحتلا لثمتي
 ةبلاطملل ةمظنم تالاضنو ةيبعش تاكرحت دوجو ةفلتخملا ةيعامتجالا تاعومجملا نيب تاوجفلا دس بلطتيو
 نمؤت يتلا تاكرحلا هذه نبتت مل ام ةلعافو ةيئرم نوكت نأ ةيبعشلا تاكرحتلل نكمي الو .ةيعامتجالا ةلادعلاب
 .عساو قاطن ىلع كلت نماضتلا ةلاح ةيعامتجالا ةلادعلا لجأ نم لاضنلاو ةيبعشلا تاكرحتلاب
 .داهطضالا لاكشأ عيمج دض تالاضنلاو ،يلامعلا نماضتلاو ،ليدبلا جاتنإلا لجأ نم تالاضنلا نيب ةيوق ةلص ةمث
 يف ةليدبلا تاداصتقالا صوصخب ةرئادلا تاشاقنلا ءانغإ يف ةيوسنلا تاكرحلا تمهسأ ،لاثملا ليبس ىلعف
 .)2005 ،وتيفاراغ – زيغيردورو سوتناس اسوس يد( ةينيتاللا اكريمأ لود
 ةيطارقميدلا" ريبعتو .ةيداصتقالا ةيطارقميدلا وه ةليدبلا يعامجلا جاتنإلا قرطل ةيريرحتلا بناوجلا دحأ
 هيف ةيتاذلا ةحلصملا ُّدعُت يذلا يلاربيلوينلا دادبتسالا ناكم لحت يتلا ةليدبلا تازيملا ىدحإ وه "ةيداصتقالا
 ًاضيأ لمشت امنإو ،بسحف ةيعامج جاتنإ تارارق ىلع يوطنت ال ةيداصتقالا ةيطارقميدلاف .ديحولا جاتنإلا رايعم
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 تامظنم لّثمت ،ةيدادبتسا ةمظنأ اهمكحت يتلا تاداصتقالا يفو .ةرادإلل ناجل باختناو ةيطارقميدلا ةرادإلا
 ًاجرْخَم ةيلامعلا تاباقنلاو ،تايعمجلاو ،تاينواعتلاو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا كلذ يف امب ،يلهألا عمتجملا
 .ريبعتلا ةيرحو ةيطارقميدلا ةسراممل
 محر نم تَدِلُو يتلا ،لمعلا نع نيلطاعلا لاّمعلل ةينيتنجرألا ةمظنملا تأشنأ ،نيرشعلا نرقلا تاينيعست لالخ
 هذه زّيمي امو .ةيعامجلا ضارغألل ةلودلا دراوم لامعتسا لالخ نم ةينواعت تايعمج ،تاجاجتحالا نم ةلسلس
 يّدؤيو .تاباقنلل ماعلا داحتإلا يف ءاضعأو اهل نيكرتشملا نيكلاملا مهفصوب نيلماعلا ةيوه وه تاينواعتلا
 ،نيسربود( ."اتنآ" مساب ًاراصتخا اهيلإ راشُي يتلا تاينواعتلا نم ةعومجملا هذه يف ًايفارشإ ًارود داحتالا اذه

 الأ اهتيوقت يف تمهسأ ةيساسأ ةيرهوج رصانع ةثالثب "اتنآ" نمض ةيوضنملا تاينواعتلا كراشتتو .)2014
 .)2014 ،نياتسرنياد( لاّمعك مهتيوهو ،ةكرتشملا ةيكلملاو ،ةيطارقميدلا ةرادإلا :يهو
 لاّمعلا ددع ليلقت ىلإ" ةعزن :لاملا سأر امهب فصتي نيتضقانتم نيتعزن ةمث نإف ،)1990( سكرامل ًاقفو
 .)420 :1990 ،سكرام( "ةضئافلا ةميقلا نم ةنكمم ةلتك ربكأ جاتنإ" ىلإ ةعزنو ،"ىندألا دحلا ىلإ نيفظوملا
 .اهنيوكت ةداعإو ةيلامسأرلا جاتنإلا لبسل مئادلا ريمدتلا ىلإ ضقانتلا اذه يدؤيو

 لامسأرك لماعلا ةميق عفترتو ...تاجايتحا هل لامسأر يلاتلابو ،يح لامسأر هنأ لماعلا ظح ءوس نم
 ضرعك هيلإ رَظْنُي لازي الو ناك ،هتايح يأ ،هدوجو نإف ةيدسجلا ةيحانلا نم ىتحو ،بلطلاو ضرعلل ًاقبط
 ال لماعلا نإف لماعلل نوكي الأ – رايتخالا ضحمب وأ ةرورضلا مكحب – لاملا سأرل رطخي املاح ...ةعلسل
 فرتعي ال يسايسلا داصتقالا نإف اذكهو...هتايحو هدوجو وه لاملا سأر دوجو ...هتاذل ًادوجوم دوعي
 صللاو شاشغلاف .هذه لمعلا ةقالع جراخ دوجوم هنأ املاط ،لماعلا ناسنإلاب ،لغتشي ال يذلا لماعلاب
 ةبسنلاب نيدوجوم ريغ صاخشأ ءالؤه – مرجملا سعتلا روضتملا لماعلاو لطعتملاو ذاحشلاو دغولاو
 ..روبقلا يراّفحو ةاضقلاو ءابطألا نيعأ يه ىرخأ نيعأ يف نودوجوم مه امنإو يسايسلا داصتقالل
 .)335 :1992 ،سكرام(

 
 هاجتاب تاكرحت ءوشن ىلإ ةيعامتجالا مهتاجاحو لمعلا نع نيلطاعلا نيلماعلا لمع ةميقل مئادلا ريمدتلا ىدأ
 نماضتلاو ،يعامجلا جاتنإلا نيب ةقيثو ةلص ةمث نإف ،ًاقباس انركذ امكو .ةميقلاب كراشتلل ليدب أدبمو ليدب جاتنإ
 لامعلا لاضن طبترا ،ةينيتنجرألا "اتنأ" ةمظنم ةلاح يفو .داهطضالا لاكشأ عيمج دض تالاضنلاو ،يلامعلا
 اذه ىدأو .ةيلامعلا تاباقنلا هلّثمت يذلا يلامعلا نماضتلاب ةيعامتجالا ةلادعلا ليبس يف لمعلا نع نيلطاعلا
 .ةميقلا ريمدت نع ًاضوع ةميقلاب كراشتلا أدبم ىلإ دنتسي ليدب يعامج جاتنإ لجأ نم لاضنلا ىلإ طابترالا
 زيزعتل ةبصخ ةئيب ودبي ام ىلع لّثمت ةيلامعلا تاباقنلا نأ يه ثحبلا اذهل ةسيئرلا ةيضرفلا نإف ،كلذل ةجيتنو
 ،ةيلامعلا تاباقنلا فوفص نمض ةيطارقميدلا لئاسم لهاجتي نأ بجي ال كلذ نأ ديب .لامعلل ةينواعتلا تايعمجلا
 .تاينواعتلا نمض ةقثلا ءانب ىلع ةرداقلا يهو

 دومصلا لجأ نم نماضتلاو ،ةيطارقميدلاو ،ةقثلاو ،خيراتلا :ةينيطسلفلا ةيلامعلا تاباقنلاو تاداحتالا
 ربمسيد :لوألا نوناك يف ىلوألا ةينيطسلفلا ةضافتنالا عالدنا نأ ةينيطسلفلا ةركاذلا نم ىحمُي نأ نكمي ال

 دونج لقت ةنحاش عم مداصت ثداح يف ليئارسإ يف نيينيطسلف لاّمع ةعبرأ لتقم ةيفلخ ىلع ءاج 1987
 .ةزغ نم نيدئاع نييليئارسإ
 ةهجاوم وه ولسوأ تايقافتا لبق نيينيطسلفلا لامعلا ةيبلاغل ةبسنلاب يساسألا يدحتلا ناك ،ةهج نمف
 لالتحا تحت حزرت تناك ينيطسلفلا بعشلا تاقبط عيمجف .ةينيطسلفلا ةيزاوجربلا سيلو ،يليئارسإلا لالتحالا
 تاباقنلا فوفص نيب ماسقنا لصح ،ىرخأ ةهج نمو .)1995 ،رشوأ( يليئارسإلا لالتحالا تاوق نم ٍواستم
 اهفوفص نيب تاماسقنالا نوكت نأ نع ًاضوع ،ةيسايسلا لئاصفلا نيب اهؤالو عّزوت يتلا ةينيطسلفلا ةيلامعلا
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 يراسي ليصفب طبترم مّلعم ىلع لهسأ ناك ،لاثملا ليبس ىلعف .اهلّثمت يتلا تاعاطقلا ساسأ ىلع
 ريرحتلا ةمظنم تأشنأو .نيملعملل ةباقن ىلإ مامضنالا نم ةعارزلا يف نيلماعلا ةباقن ىلإ مامضنالا
 نأ ريغ ."نيطسلف لامع تاباقنل ماعلا داحتالا" ءاول تحت يوضنت ةيلئاصف ةباقن 150 مضي ًاداحتا ةينيطسلفلا
 لاضنلا عجارت ثيحب ،تاباقنلا نمض ةطلسلا ىلع تعزانت يتلا ةيسايسلا لئاصفلا نيب تمسقنا ةيرادإلا ةئيهلا
 .)2000 ،شتيفوس( ماعلا داحتالا ةرادإ يف لئاصفلا حلاصم هيلع ىغطتل لامعلا قوقح ليبس يف
 ناسين :ليربأ يف سيراب يف ليئارسإو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نيب عقوملا يداصتقالا لوكوتوربلا بجومب

 ةعطقتسملا غلابملاو نيينيطسلفلا لامعلا بئارض عيمج نم %75 ىلع ةينيطسلفلا ةطلسلا لصحت ،1994
 نم %1 نيطسلف لامع تاباقنل ماعلا داحتالا لانيو .ليئارسإ يف عفدُت يتلاو يعامتجالا نامضلا حلاصل مهنم
 ىلإ ينيطسلفلا يندملا عمتجملا اههجو يتلا ةوعدلاب يمسرلا همازتلا داحتالا نالعإ مغرو .غلبملا اذه
 دوفو عم تَدِقُع عيبطت تاعامتجا نأ الإ ،اهيلع تابوقعلا ضرفو اهنم تارامثتسالا بحسو ليئارسإ ةعطاقم
 ةدنجألا لامعلا قوقح ليبس يف نيطسلف لامع تاباقنل ماعلا داحتالا لاضن زواجتي الو .توردتسهلا نم
 نامضلا نوناق ّبلي مل ،لاثملا ليبس ىلعف .نيينيطسلفلا لمعلا باحصأو ةطلسلا نم لكل ةيلاربيلوينلا
 ماعلا داحتالا عم قيسنتلاب غيص نأ دعب 2016 يف ينيطسلفلا سيئرلا هعّقو يذلا ينيطسلفلا يعامتجالا
 تاكرحلا تحجنو ،يعامتجالا نامضلا صخي اميف نيلماعلا تاعقوتل ىندألا دحلا ىتح نيطسلف لامع تاباقنل
 .نوناقلا ذافنإ فقو يف ةلقتسملا ةيلامعلا
 سسأت ،2011 يفو .نيطسلف لامع تاباقنل ماعلا داحتالا نع ليدبك اهسفن ميظنتب ةلقتسملا تاباقنلا تأدبو
 داحتالا فده لثمتيو .ةلقتسملا تاباقنلا لمش مل فدهب نيطسلف – ةلقتسملا ةيلامعلا تاباقنلل ماعلا داحتالا
 لامعلا جامدإ ةيلمع نيسحت ليبس يف تاباقنلا لاضن قيسنتب نيطسلف – ةلقتسملا ةيلامعلا تاباقنلل ماعلا
 .مهقوقح نع عافدلاو ،تاداحتالا يف
 ءالغ ةوالع فرصب ةبلاطملا تلواح يتلاو ةزغو ةيبرغلا ةفضلا يف نيملعملا ةكرح تضّرعت ،2022و 2016 يفو
 تاذ دي ىلع عمقلل ةينيطسلفلا ةطلسلا عم اهنأشب تايقافتا تعّقو دق تناك يتلا ةعوفدملا ريغ ةشيعملا
 يف ،ةدشاحلا تارهاظملا ىلإ مامضنالا نم نيملعملا عنمل زجاوحلا تبِصُنو ،نوطشانلا لِقُتعا ثيح ،ةطلسلا
 سيئرلا نم موسرم بجومب فاقيإلل ةكرحلا تضّرعتو .مهبتاور نم ءزج عاطتقاب نوبرضملا بقوع نيح
 هذه مِهسُت الو .نيينيطسلفلا نيملعملل ماعلا داحتالا تاباختنا ميظنتل رارقب نكلو ،2016 يف ينيطسلفلا
 يف ًاضيأ دعاست دق امنإو ،بسحف لامعلا قوقح نع عافدلا ليبس يف لاضنلا زيزعت يف ةلقتسملا تاكرحلا
 .تاباقنلا هذه طاشن ءايحإ ةداعإو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تاباقن تايلمع ىلع يطارقميدلا عباطلا ءافضإ
 ال نيينيطسلفلا لامعلا قوقح لجأ نم لاضنلا نأب نيطسلف – ةلقتسملا ةيلامعلا تاباقنلل ماعلا داحتالا نمؤي
 نع ةعفادم اهفصوب ةيلامعلا تاباقنلا رودف .يلاربيلوينلا جذومنلا دضو لالتحالا دض لاضنلا نع هلصف نكمي
 .رامعتسالا دض ينطولا لاضنلا ىلإ ةفاضإ ،ليدب يداصتقا جذومن لجأ نم لاضنلا يف لثمتي لامعلا قوقح

 تاباقنلاو ،يندملا عمتجملاو ،ةينواعتلا تايعمجلا :ينيطسلفلا ينماضتلا داصتقالا قايس
 ليومتلاو ،تاداحتالاو
 نوينيطسلفلاف .ينماضتلا داصتقالا نم ةفلتخم لاكشأ مهيدل تناك ،ليوطلا نيينيطسلفلا خيرات رادم ىلع
 لّثمو .ضرألا كلام عم يعارزلا جاتنإلا ثلث ماستقا ساسأ ىلع ةيعارزلا يضارألا ريجأت ماظن نولمعتسي اوناك
 مهل حمس هنإ ثيح يضارألا ةيكلم ىلإ نورقتفي اوناك نيذلا ءارقفلا نيحالفلل ةماه ةادأ ماظنلا اذه
 ٍضارأ ىلإ ةثورحملا ريغ مهيضارأ ليوحتل يضارألا كالمل ةصرف حنم ،هتاذ تقولا يفو .لمعلا يف رارمتسالاب
 نم ةبسن ىلإ امنإو ،ةيدقن تاعوفدم ىلإ دنتسي ريجأتلا ماظن نكي مل ،قبس ام ىلع ةوالعو .ةعرازلل ةحلاص
 .نيحالفلاو كّالملا نيب رطاخملا مساقتل بولسأك ،جاتنإلا
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 تاباقن ةينيطسلفلا ةيسايسلا لئاصفلا تسسأ ،يضاملا نرقلا نم تاينينامثلا علطمو تاينيعبسلا طساوأ يف
 .ةيعامجلا تالاضنلل ةيلكيه ناجللا هذه تلّكشو .ةيئاسن ًاناجلو ،ةيبالط ًاناجلو ،ةيلامع
 نم لكشلا اذه نأ الإ ،ًاقباس انحرش امك ،ةيلامعلا تاباقنلا نمض ةطلسلا ىلع لئاصفلا عزانت نم مغرلا ىلع
 ،ربط( ةمواقملل ةيموي ةسرامم ىلإ سانلا ةوق ليوحتو ،ةمواقملل ةيزكرمالو ةمظنم تاكبش أشنأ ناجللا

 نكل ،ىلوألا ةضافتنالا لالخ لعافلا يريهامجلا ميظنتلاو ةيبعشلا ةمواقملل ناجل تئشنأ دق تناكو .)2013
 .)2003 ،نيالك – ناج( ةضافتنالا عالدناب ًاضيأ فّثكت دق ناك ناجللا جذومن
 معدلا ترّفو دقو .ةيزكرمال ةيلكيه قفو لمعت تناك يتلا ةيبعشلا ناجللا ترشتنا ،ىلوألا ةضافتنالا ةيادب يف
 ،ةينماضتلا ةيبعشلا تاكرحتلا تمهسأو .ةقلغم سرادملا تناك امدنع بالطلل يريهامجلاو يبعشلا يميلعتلا
 ،يضارألا ريجأتل يديلقتلا ماظنلا مهسأ امك .)2013 ،ربط( ةليدب ةيومنت ةيؤر ميدقت يف ،ناجللا اهنم مهألاو
 ءافتكالا دعاسو .ةيبعشلا ناجللا ةطساوب ةيعارزلا ةيمنتلل يضارألا ةحاتإ يف ،ليصاحملا مساقت ىلإ دنتسملاو
 عتمتت ةلقتسم ةيداصتقا ةينب ءاشنإ يف يئاذغلا نمألاو ،ةيعارزلا ةيمنتلاو ،ضرألا ىلإ ةدوعلاو ،يتاذلا
 .ينيطسلفلا بعشلل يداصتقالا دومصلا زيزعتو يتاذلا لالقتسالاب
 ّبصناو .)2003 ،نيالك – ناج( ةمواقملا ميظنتو ،لئاصفلا لمعو ،جضانلا طاشنلل ةيضرأ ةيلامعلا تاباقنلا تلّثم
 بعشلل لغاشلا لغشلا هنأ امب ،يليئارسإلا لالتحالا دض ةمواقملا ىلع ةيلامعلا تاباقنلا طاشن زيكرت
 .لاّمعلا هيف نمب ،ينيطسلفلا
 يضاملا نرقلا تاينيعست علطم يف ىلوألا ةضافتنالا ةياهن يف ةريبك ةسكنل ةيبعشلا ناجللا جذومن ضّرعت
 ةيبعشلا ةمواقملا ناجل ربع قيسنتلا يف يزكرماللا ماظنلا قفخأ ،ةهج نمف .ولسوأ تايقافتا عيقوت دعبو
 نم ءازجأ يف اهبيصنت دعب ،ةينيطسلفلا ةطلسلا تّنبت ،ىرخأ ةهج نمو .ةينطولا ةيبعشلا ةمواقملا عجارت دعب
 يف نيينيطسلفلا نم ةريبكلا تارامثتسالا بذتجت تأدبو يلاربيلوينلا جذومنلا ،ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا
 .تاتشلا
 ينيطسلفلا داصتقالا تاعاطق عيمج يف ًارشتنم يلاربيلوينلا ماظنلا تاب ،ًاماع نيرشعو ةينامث يضم دعب
 حنم دق ولسوأ تايقافتا راطإ يف عّقوملا يداصتقالا سيراب لوكوتورب ناكو .يليئارسإلا رامعتسالا حلاصل
 تاعوفدم كلذ يف امب ،ينيطسلفلا داصتقالا تاعاطق عيمج ىلع ةرطيسلا ةيحالص يليئارسإلا داصتقالا
 ًاراطإ راطإلا اذه نوكي نأ نع ًاضوعو .يعامتجالا نامضلا جماربو ماعلا عاطقلا لاّمع ىلإ ةينيطسلفلا ةطلسلا
 ،ولسوأ تايقافتا نع نوعفادملا لوقي امك ،نيينيطسلفلاو نييليئارسإلا نيب ةيداصتقالا تاقالعلا ميظنتل ًاتقؤم
 قيبطتو ،ةفاك تايوتسملا ىلع ينيطسلفلا داصتقالا ىلع ةنميهلا ةطلس يليئارسإلا داصتقالا حنم دقف
 ةمئاق تناك يتلا نماضتلا تاقالع ساسأ ىلع ًاينبم نكي مل ديدج قايس ضرف ىدأ .ةيرامعتسالا تاسايسلا
 ىلإ فدهت ةيدرف حلاصم ىلإ ةيداصتقالا ةطشنألاو تاقالعلا عيمج لّوحو ،ةينيطسلفلا ةطلسلا ءاشنإ لبق
 ةسايسلا دض ةمواقملا ةرئاد نم ةينيطسلفلا ةيداصتقالا تاقالعلا جارخإ ىلإ ،ىصقألا دحلا ىلإ حابرألا زيزعت
 ةمعادلا ةيكريمألا ةموكحلاو نويليئارسإلا نولوؤسملا ناك ،قبس ام ىلع ةوالعو .ةيليئارسإلا ةيرامعتسالا
 يررحتلا لاضنلا ليوحتل ،"يداصتقالا مالسلا" ططخ ىمسي اّمع ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا يف نوثدحتي
 .شيعلا بسك لجأ نم لاضن ىلإ ينيطسلفلا
 تاهجلا نم لئاه كارح لصح ،ينيطسلفلا داصتقالا ىلع نميهم يداصتقا لوكوتورب خيسرت ّمضخ يف
 ،)2014( حيبصل ًاقفوف .ةينيطسلفلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا عاطق يف ةلئاط غلابم ترمثتسا يتلا ةحناملا
 ىلع يفارتحالا عباطلا ءافضإ ىلإ فدهت ةيلمع يف ةينيطسلفلا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو تايعمجلا تطرخنا
 ةيلمعلا هذه تدأو .نويلودلا نوحناملا اهمّدقي يتلا لاومألا ىلع سفانتلا ىلع ةرداق نوكت يكل اهلمع
 ةلومم عيراشم نع نوثحبي نيروجأم لامع ىلإ نيعوطتمك نولمعي اوناك نيذلا تايعمجلا ءاضعأ ليوحت ىلإ
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 يلحملا يعامتجالا ماظنلاب ةيمنتلا مساب يملاع ماظن ىلإ ماظنلا اذه ليوحت حيطي" .مهبتاور ةيامحل ًايلود
 .)2018 ،حيبص( "ةحناملا تاهجلا لّخدتو ولسوأ تايقافتا ىلإ دنتسي يذلا ماظنلا عّبطيو )نيطسلف يف( خسارلا
 ،يلاحلا ةينواعتلا تايعمجلا ماظن ِنثتست مل يتلاو ،ينيطسلفلا يندملا عمتجملل "ليومتلا تادازم" طسوو
 نم ديدعلا نكي مل .نيحناملا تادعاسم نم ديفتستل ةديدج ةينواعت تايعمج تئشنأ ،نسحملا قوسلا ماظنو
 .ةمئاد تاينواعت ىلإ لوحتيل ئشنأ دق نكي مل ،لقألا ىلع ،وأ ،ةقيقحلا يف ًادوجوم ةينواعتلا تايعمجلا هذه
 ىلإو اهدوجو ريربت ىلإ ةجاحب اهسفن ةطشنلاو "ةيقيقحلا" ةينواعتلا تايعمجلا تدجو ،قايسلا اذه نمضو
 .يسايس قايس يأ نع ةلصفنملا ةيفارتحالا نم ردق راهظإ
 تاينواعتلا هجاوت ةسيئر تايدحت ةثالث ىلإ ثحبلا اذه تالباقم يف تكراش يتلا ةينواعتلا تايعمجلا تراشأ
 ةرادإ يف ةيفافشلا ىلإ نوجاتحي نيذلا تاينواعتلا ءاضعأ نيب ةقثلا وه لوألا يدحتلا .ةيبرغلا ةفضلا يف
 ضعب يف تلّجُس يتلا داسفلا تالاح نم ددع ءوض يفو ةيمهو تاينواعت روهظ لظ يف تايعمجلا هذه
 تضتقا يتلا تاعامتجالا مظعم يفف .تاعامتجالا يف ءاضعألا ةكراشم فعض وه يناثلا يدحتلا .تاينواعتلا
 ةرادإلا ليجأت ىلإ عضولا كلذ يدؤي .ءاضعألا نم %10 روضحلا ةبسن زواجتت مل ،اهيف ةماه تارارق ذاختا ةرورضلا
 دقف .اهتاجتنم قيوست يف ًايدحت هجاوت اهنأ ىلإ ةيعارزلا ةينواعتلا تايعمجلا تراشأو .تارارقلا ذاختا ةيلمعل
 ىلإ انررطضا" :ةينواعتلا تايعمجلا هذه ءاضعأ دحأ لاقو .ةلداع ريغ راعسأب تاجتنملا ءارش ةلمجلا راّجت حرتقا
 :ةلئاق ةيئاسن ةينواعت يف ءاضعألا تاديسلا ىدحإ تفاضأو ."ةلمجلا راّجت لالغتسا دض لاضنلاو انسفنأ ميظنت
 .ةديهز ًاراعسأ انيلع ةلمجلا راّجت ضرع امدنع ةئزجتلا رجاتم عم لماعتلا ىلإ ةرشابم انهجتا ،انلمع ةيادب يف"
 ضعب تمهسأو ."لضفأ ًاراعسأ اهتقو ةلمجلا راّجت انيلع ضرع انفلاحي حاجنلا أدب امدنعو ،انل ًابِعتُم رمألا ناك
 ،2020 ماع فيص لالخ خيطبلا يعئاب ةدعاسمل "يبعشلا نفلا زكرم" ةردابم لثم ،يندملا عمتجملا تاردابم
 ةينقألا نمو .ةمئاد تسيل تاردابملا هذه نكل ،ةماعلا طاسوألا يف رهتشت نأ ىلع تاينواعتلا ةدعاسم يف
 ةينعملا 2"لدع" ةسسؤم يه اهادحإو ،ةلداعلا ةراجتلا تاكرش تاينواعتلا تاجتنم قيوستل ةديفملاو ةلداعلا
 تايعمجلا كلذ يف امب ،ةيئاسن ةيعمجو ةينواعت 12 عم مئاد لكشب لمعت يتلاو ةلداعلا ةراجتلا نامضب
 .ءاذغلا عينصت زكارمو ةيعارزلا ةينواعتلا
 نوناق نأ ديب .اهئاشنإو ةينواعتلا تايعمجلا لمع ليهست ينواعتلا لمعلل ينوناقلا راطإلا نم ةياغلا تناك
 لّكشت دق ةحضاو ريغ لئاسم نمضتي 2017 يف ةينيطسلفلا ةطلسلا نع رداصلا لّدعملا ةينواعتلا تايعمجلا
 لمعلا ريزو ."ينواعتلا لمعلا ةئيه" ىلإ فارشإلاو ميظنتلا ةطلس نوناقلا حنم دقف .تاينواعتلا مامأ ًاقئاع
 ،ةينواعتلا تاداحتالا نولثمي ةعستلا ءاضعألا نم طقف ةثالث .ةرشابم ةئيهلا ةرادإ سلجم سيئر حشري نم وه
 ،ةيعارزلاو ةيعانصلاو ةيراجتلا فرغلا داحتال لثممو ،نيطسلف لامع تاباقنل ماعلا داحتالل لثمم ىلإ ةفاضإ
 .ةموكحلا مهحشرت ءاضعألا فصن نأ امب لدجلل ةريثم ةبيكرتلا هذه دعُتو .ةينعملا تارازولل نيلثمم ةعبرأو
 لكشي ام ،ةموكحلل ةيسايسلا تاينلاب رثأتت نأ نكمي ةئيهلا ةرادإ سلجم اهذختي يتلا تارارقلا نإف ،يلاتلابو
 لمعلل ليومت يأ نوناقلا عِضخُيو .ليدب يداصتقا جذومن ةغايص يف ةينواعتلا تايعمجلا لمع مامأ ًاقئاع
 تايعمجلا ددع نم للقي نأ عيرشتلا اذهل نكمي ."ينواعتلا لمعلا ةئيه" ةرادإ سلجم ةقفاومل ينواعتلا
 تايعمج يأ دراومب ًاضيأ مكحتي نأ نكمي هنكل ،ليومتلا عيمج ىلع اهرود رصتقي يتلا ةيمهولا ةينواعتلا
 يسايسلا ماسقنالا باقعأ يفو .)2020 ،جيرأ – ةيقيبطتلا ثاحبألا دهعم( .اهتيلالقتسا نم دحي دقو ،ةينواعت
 ةطلسلا ةموكح دي ىلع قالغإلا ىلإ ةينواعت تايعمجو تاداحتا ةدع تضّرعت ،سامحو حتف يتكرح نيب
 اهيلع صني يتلا ليومتلا ىلع ةضورفملا دويقلا مادختساب كلذو ةضراعملا بازحأب اهطابترا ببسب ةينيطسلفلا
 ليبس ىلعف .نوناقلا ذافنإ ةيلمع يف ةحضاولا ريياعملا بايغ يه لابلا لغشت يتلا مهألا ةيضقلاو .نوناقلا
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 حضاو رايعم دوجو نود ،ةمئاقلا تايعمجلا لح ةيحالصب "ينواعتلا لمعلا ةئيه" ةرادإ سلجم عتمتي ،لاثملا
 سلجم يأر ىلإ دنتسي ال يئاضق مكح ىلإ دنتسي نأ بجي ةمئاق ةيعمج يأ لح نأ نيح يف ،كلذ طورش ددحي
 ال هنكل ،يئاضقلا ماظنلا ىلإ ةينوناقلا ريغ تايعمجلاو تاينواعتلا اياضق لقن ةرادإلا سلجمل نكميو .ةرادإلا
 .اهيف تبلا عيطتسي
 نم .ةدحاولا ةظفاحملا يف عاطقلا تاذ يف عونلا سفن نم ةيزكرم ةيعمج نم رثكأ دوجوب نوناقلا حمسي ال
 سيسأت نكمي ،ىرخأ ةهج نم نكلو ،ةدحاولا ةظفاحملا نمض ينواعتلا جهنلا ىلع طرشلا اذه عّجشي ،ةهج
 ةينواعت تايعمج ليجستب حمسي ال نوناقلا نأ مغرو .نيرخآ ءاضعأ لوخد عنم يلاتلابو ،ةيلئاع ةينواعت تايعمج
 .ةينواعتلا تايعمجلا ةيوضع ىلإ مامضنالا تايلآل ةعباتم كانه تسيل هنأ الإ ،اهتاذ ةلئاعلا ىلإ اهدارفأ يمتني
 ىلع رصتقت ىرقلا نم ديدعلا يف ةينواعتلا تايعمجلا ةيوضع نإف ،ةيعارزلا ةينواعتلا تايعمجلا داحتال ًاقفوو
 ةعّسوملا ةلئاعلا نمض ةفلتخم نوكت نأ نكمي ةيلئاعلا باقلألا نأ ةصاخو ،ةعسوملا تالئاعلا نمض براقألا
 .اهتاذ
 مظعم ناكو .ةطشنلاو ةلجسملا ةينواعتلا تايعمجلا ثلث نم برقي ام ينواعتلا ناكسإلا تايعمج لّكشت
 لامعل ةصيخرو ةقئال نكاسم ريفوت لجأ نم ةيلامعلا تاباقنلا دي ىلع سسأت دق ينواعتلا ناكسإلا تايعمج
 ىلع ءاضعألا عيمج لوصح يف ينواعتلا ناكسإلا ةيعمجل يساسألا موهفملا لثمتيو .ىطسولا ةقبطلا
 تايعمج هجاوت .ءاضعألا نيب ةحضاو ةاواسمال كانه نأ اهلالخ نم ودبي ال ةئفاكتمو ةهباشتم ةينكس تادحو
 قيقحت ناكمإلاب ناك نإو ،ءاضعألا نيب ةقث دوجو وه لوألا يدحتلا .ةيساسأ تايدحت ةثالث ينواعتلا ناكسإلا
 .ءاضعألا تاجايتحا يّبلي لزانملل كرتشم ميمصت ىلع روثعلا وه يناثلا يدحتلا .ةلءاسملاو ةيفافشلا ربع كلذ
 ،ءابرهكلاو ،هايملا لثم ،ةيتحتلا ةينبلا تاكبشب لزانملا هذه لصو ةيفيك يف لثمتيف ثلاثلا يدحتلا امأ
 ةحاسملا ةريبك ضارأ ىلع روثعلا يف ةديازتم بعاصم ةديدجلا ينواعتلا ناكسإلا تايعمج هجاوتو .تاقرطلاو
 ةفضلا يف )ج( ةقطنملا يف ءانبلا ىلع يليئارسإلا لالتحالا اهضرفي يتلا دويقلل ًارظن ،ةلوقعم راعسأب
 ناكسإلا تايعمج ةزيم لثمتتو .ةيليئارسإلا ةيرامعتسالا ةطلسلل ةلماكلا ةرطيسلل عضخت يتلاو ،ةيبرغلا
 ةفلكتلا ضيفخت ىلإ يدؤي ام ،ةيتحتلا ةينبلل ةتباثلا فيلاكتلل ءاضعألا نم ريبك ددع مساقت يف ينواعتلا
 ينواعتلا ناكسإلا تايعمج اهيف أشنت يتلا ةريغصلا تادلبلا ديفتست ،قبس ام ىلع ةوالعو .ناكسإلل ةيلامجإلا
 .ةيلحملا ةيتحتلا ةينبلا ريوطت نم ةديدجلا
 تايعمجلا حاجن صصق ءوض يفو ،ةطيحملا ةئيبلا يف ينماضتلا داصتقالا هجاوت يتلا تايدحتلا ءوض يف
 اهنامض نكمي يتلا ةقثلا وه لوألا لماعلا .تاينواعتلا حاجنب ببستت ةيساسأ لماوع ةثالث كانه نإف ،ةينواعتلا
 ًادوجوم نوكي يذلا يعامتجالا لاملا سأر وه يناثلا لماعلا .ةيفافشلاو ،ةيلالقتسالاو ،ةيطارقميدلا لالخ نم
 ةردقلا وه ثلاثلا لماعلا .فادهألاو مومهلا تاذب نوكراشتي نيذلا صاخشألا نم ةعومجم كانه نوكت امدنع
 ةثالثلا لماوعلا هذهب عتمتت ةيلكيه رثكأو .تاءاسإ وأ تابقع يأ دض لاضنلا ضوخل دادعتسالاو ةيناكمإلاو
 فورظ دض نولضاني نيذلا ةكرتشملا مومهلا يوذ ءاضعألا نم ةعومجم لّثمت اهنأ امب ،ةيلامعلا تاباقنلا يه
 ،ًاقباس انشقان امكو .ةيليئارسإلا ةيرامعتسالا دض ينطولا مهلاضن ىلإ ةفاضإ ،ةلداعلا ريغ ةشيعملاو لمعلا
 لازت ام ةيطارقميدلا ةلأسم نأ ديب .يعامجلا جاتنإلل ةليدب لاكشأ ىلإ يعسلاب طبتري يلامعلا نماضتلا نإف
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تاباقن فوفص نمض ًاديدحتو ،لدجلل ةريثم ةيضق
 ةجيتنلل تاباقنلا لاضن غولب نإف ،ثحبلاب ةصاخلا تالباقملا يف تكراش يتلا ةينيطسلفلا تاباقنلل ًاقفوو
 تاداحتالا ُحاجن َززعَت ،كلذ ىلإ ةفاضإو .اهنود حاجنلا هل بتكُي نلو اهفوفص نمض ةيطارقميدلاب نهر ةوجرملا
 ديدعلا .تاباقنلا ةرادإ نع ةلقتسم ناجل دي ىلع تاينواعتلل ةفافشلاو ةيطارقميدلا ةرادإلا ببسب تاينواعتلا
 نيفظوملا نم ىدملا ديعب رامثتسا يه نكاسملا نأ امبو .ينواعت ناكسإ تايعمج وه ةينواعتلا تاداحتالا نم
 ةكراشملا ىلإ ةداع نوليمي مهنإف ،هل ئفاكمو نيرخآلا نكاسمل هباشمو قئال نكسم ىلع لوصحلا لجأ نم
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 ىلع فارشإلاو ،ةحضاولا ةيلاملا فوشكلاو ،ةمظتنملا تاباختنالا ُّدعُتو .ةينواعتلا تايعمجلا ةرادإ يف
 حاجن لثمت يهو .ينواعتلا ناكسإلا تايعمج تاداحتا حاجن ءارو نمكت يتلا ةيساسألا لماوعلا تاداحتالا
 ريفوتلا قودنص يه اهانلباق يتلا ةينواعتلا تايعمجلا ىدحإ .نيطسلف يف ينماضتلا داصتقالا موهفم
 يعامتجالا نماضتلا زيزعتل هتسسأ دق ةباقنلا تناك يذلاو تيزريب ةعماج يف نيلماعلا ةباقن ءاضعأب صاخلا
 تامهاسم عمج ةركف ىلع موقيو ًاماع 30 لبق ئشنأ دق اذه ريفوتلا قودنص ناكو .نيفظوملا فوفص نيب
 يف ةيلامجإلا عئادولا مجح غلبيف ،مويلا امأ .)ًايرهش ةيكريمأ تارالود 5 لداعي ام( نيفظوملا نم ةطيسب
 ضورقلا نم رالود نويلم 1.5 نم برقي ام رّفوي وهو وضع 600 نم يكريمأ رالود نويلم 2.5 ريفوتلا قودنص
 قودنص ءاضعأ نإف ،ةيفرصملا ضورقلا لاح هيلع وه امل ًافالخو .ليومت ىلإ نوجاتحي نيذلا ءاضعألا ىلإ
 ةميقلا ىلع ةضورفم دويق ةمثو .ًارهش 50 رادم ىلع ددسُي ةدئاف الب ضرق ىلع لوصحلا نوعيطتسي ريفوتلا
 ةمادتسا ىلع ةظفاحملا لجأ نم وضع لكل نيضرق نيب لصفت يتلا ةدملل ىندألا دحلاو ضرقلل ىوصقلا
 .ةبراضملل ضورق يأ لامعتسا نود ةلوليحلاو قودنصلا

 روسجلا ءانبو رصاوألا زيزعت :ةمواقملا لاكشأ نم لكشك ينماضتلا داصتقالا
 ةفضلا يف "مالسلا ةيلمع" ىّمسُي امل يسايسلا لشفلاب قفارتملا ،يلاربيلوينلا يداصتقالا ماظنلا لشف ىدأ
 تحِرُطو .يرامعتسا قايس نمض بولطملا يداصتقالا ماظنلا صوصخب نيثحابلا نيب شاقن ىلإ ،ةزغو ةيبرغلا
 ناجل ةركاذ نع ًاديعبو .)2018 ،ةفرعو ؛ب 2015 ريترتو ؛2014 ،انعد( "مواقملا داصتقالا" يه ةديدج ةبراقم
 داصتقالاو ينماضتلا داصتقالا نيب لقتنا ةبراقملا هذه موهفم نإف ،ىلوألا ةضافتنالا لالخ ةمواقملا
 داصتقالل ًاسوملم ًاموهفم )2020( انعد حرطو .ةمواقملل يسايسلا داصتقالل موهفم ةغايص نود ،يكراشتلا
 وهو ،يليئارسإلا رامعتسالا لظ يف ةيلحملا تاجايتحالا يبلي يذلا يلحملا داصتقالا ًاديدحت وهو ،مواقملا
 ءبعلاو يداصتقالا ررضلاب ببستلاو يعامتجالا ماظنلا حمالم مسر ةداعإ يف لثمتت تاياغ هل ينيمضت داصتقا
 امنإو ،ةيعامجلا لاعفألا ززعت ةيلمع درجم سيل مواقملا داصتقالا نإف ،انه نمو .ةيرامعتسالا ةطلسلل يلاملا
 ىلإ ةفاضإ ،يلحملا يعامجلا جاتنإلا نم ًاطامنأ مواقملا داصتقالا لمشيو .ةيعامجلا لاعفألل ةلصحم ًاضيأ وه
 .ةضورفملا ةيداصتقالا ةيعبتلاو ةيرامعتسالا ةطلسلا دض ةمواقم لاعفأ
 محالتتل ةيلحملا قطانملا نيب رصاوألا زيزعت ىلع )2020( انعد هحرط يذلا مواقملا داصتقالا موهفم موقي
 ،ةفلتخملا ةيلحملا قطانملا نيبو ،ةفلتخملا فارطألا نيب روسجلا دم نكل .ةمواقم لاعفأو ةيعامج لاعفأ لوح
 لئاصفلا تباصأ يتلا فعضلا ةلاح ءوض يفف .قايسلا اذه يف مئاق ريغ ةفلتخملا ةيعامتجالا تائفلاو
 ناكمإلاب ناك اذإ ام حضاولا ريغ نم لظي ،ةحناملا تاهجلا نم لومملا يندملا عمتجملاو ةينيطسلفلا ةيسايسلا
 دقف .ةيوق ةيسايس ةكرح ىلإ لوحتتل ةيلحملا ةيعامجلا ةمواقملاو يلحملا يعامجلا جاتنإلا دوهج رزآت نامض
 ةيسايسلا لئاصفلا نيب قيسنتلا بايغ ببسب ىلوألا ةضافتنالا لالخ داس يذلا هباشملا مواقملا داصتقالا لشف
 روسجلا دميو يرورضلا قيسنتلا رّفوي ينطو راطإ ىلإ ةجاح ةمثو .ةيلحملا ةيبعشلا ةمواقملا ناجل نيبو
 دوهجلل ًالمتحم ًاراطإ ةيطارقميدلا تاداحتالاو تاباقنلا لّثمت ،ًاددجمو .ةقرفتملا ةطشنألا نيب ةمزاللا
 ًاعباط ناذختي نيذللا ،نييعامجلا لاضنلاو لعفلل ةحاسم ًالصأ تاداحتالاو تاباقنلا ُّدعُتو .نييعامجلا ةمواقملاو
 ةينب لكشت نأ ةيلامعلا تاباقنلل نكميو .ًاضيأ قيسنتلل ًانايك كلتمت اهنكل ،ةددحم عيراشم وأ قطانم يف ًايلحم
 ريسلاو ،اهيلإ مامضنالاب ىرخألا ىنبلاو تايلكيهلل حمسي امب ،مواقملا داصتقالاو نماضتلل ةيسيسأت ةيلكيه وأ
 .ةيلمعلا ريوطتو ،اهاطخ ىلع
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 تاصالخلا
 الو .ةيلامسأرلل ةليدب تابراقم فاشكتساب يمانتملا مامتهالا يف ًايساسأ ًاموهفم ينماضتلا داصتقالا تاب
 نماضتلا داصتقا نأ ةقيقح نع هراطإو موهفملا اذه اهانبتي يتلا ةيلمعلا صوصخب رئادلا شاقنلا لفغي
 .طاشن ةلاح يف ءاقبلا ىلع فعضألا ةيعامتجالا تائفلا دعاسي ينيمضت داصتقا وه يعامتجالا
 ةمظنألا ةشقانم ةرورض ىلع ءوضلا نيطسلف رامعتسا لظ يف يلامسأرلا يداصتقالا جذومنلا قافخإ طّلس
 ضرفو ضرألا رامعتسا ىلإ ىعسي يناطيتسا رامعتسا رين تحت شيعي داصتقال ةبسنلابو .ةليدبلا ةيداصتقالا
 نع ثحبلل ةلواحم كانه تناك املك ًاعم ةمواقملاو نماضتلا يموهفم يّنبت نم دب ال ،ةيداصتقالا ةيعبتلا
 تايدحتلا ىلع ءوضلا ،هالعأ شقون يذلا ،ينيطسلفلا ينماضتلا داصتقالا طّلسو .ةليدب ةيداصتقا جذامن
 .ةينواعتلا تايعمجلا نوناق نمض ةموكحلا عم ةقالعلاب ًاضيأ ةطبترملاو ،ةكراشملاو ةقثلاب ةلصتملا
 ةيسيسأت ةينب وأ ةيلكيه لكشت نأ نكمي تاداحتالاو تاباقنلا نأ هدافم حارتقاب ةيثحبلا ةقرولا هذه مدقتت
 دض ةمواقملاو ةيعامجلا لاعفألل تاحاسم يه تاداحتالاو تاباقنلاو .مواقملا داصتقالاو ينماضتلا داصتقالل
 نيمضتلا لئاسم ىلإ قرطتت ةيريرحت ةبراقم جاهتنا نم دب ال ،يلاتلابو .ةيلامسأرلاو رامعتسالا نم لك
 ًايرصح ترصتقا يتلا تاداحتالاو تاباقنلا ضعب كلذ يف امب ،ةيناكسلا تائفلا عيمج طاسوأ يف يعامتجالا
 نمض ةيطارقميدلا ةلأسم ةجلاعم نم دب الو .ولسوأ قافتا دعب ام ةبقح يف لامعلا نم ةريبك ةئف ىلع
 .قلطنت نأ ةجلاعملا هذهل دب الو ،تاداحتالاو تاباقنلا
 

 ركش تاملك
 ريوطت – ءوجللاو برحلا نمز يف يفرعملا جاتنإلا( "برحلا ةفرعم" عورشم نم ءزج يه ةيثحبلا ةقرولا هذه
 ةيثحبلا ةقرولا هذه تجتنأ .ةيمنتلل ةيواسمنلا ةلاكولا نم لومملا )ايروسب ةطبترملا ثوحبلل ةكرتشم سسأ
 ىلإ ركشلاب مّدقتأ نأ دوأو .عورشملا يف ينيطسلفلا كيرشلا ،تيزريب ةعماج يف ةيمنتلا تاسارد زكرم نمض
 يتلا تامولعملا ىلع تيزريب ةعماج يفظومو ةذتاسأ ةباقنو ،نيطسلف يف ةيعارزلا ةينواعتلا تايعمجلا داحتا
 .اهارّفو

 
 مهاسملا لوح تاظحالم
 .نيطسلف يف تيزريب ةعماجب داصتقالا ةرئاد يف دعاسم ذاتسأ وه قداص قراط
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