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 )1( ةيجراخلا ةسايسلا فقاومل رارقلا يعناص كاردإ
 

 :كاردإلا

 فقومو رارقلا عْنُص لكيهب ةصاخلا لماوعلا نم ددع نع ثَّدحتي نأ عيطتسي ءرملا نأ نم مغُّرلا ىلع
 اًقالطنا ىنبُت تارايخلا هذه نأ دَّكؤملا نم هنإف ،ةيجراخلا ةسايسلا تارايخ ىلع رِّثؤت يتلا ،رارقلا عنص
 ةوق ىلع ءانب ةيجراخلا ةسايسلا تارايخ دَّدحتت ال ذإ ؛ةيجراخلا ةسايسلا فقاومل رارقلا يعناص كاردإ نم
 رُّوصت ساسأ ىلع دَّدحتت اهنكلو ،ينطولا يدقعلا اهقَسَن وأ ،ةيداصتقالاو ةيسايسلا اهعاضوأو ،ةلودلا

 .ةيجراخلا ةسايسلا تارايخ ديدحت يف اهرثأو ةفلتخملا لماوعلا هذهل ةيجراخلا ةسايسلا تارارق يعناص

 تاروصتلا هذه رَّوطتتو ،يجراخلا ملاعلا نع مهتاروصتب ةيلودلا ثادحألل رارقلا يعناص كاردإ رَّثأتيو
 ،عمتجملا يف ةدئاسلا ديلاقتلاو ةماعلا دئاقعلاو رارقلا عناص تاربخب ةرِّثأتم نمزلا نم ةليوط ةرتف ربع
 ةسايسلا لوح تيرجُأ يتلا ثاحبألا نم ةيجراخلا ةسايسلا تارارق ىلع تاروصتلا هذه رثأ حِضَّتيو
 كولس نيبو ةمكاحلا ةبخنلا تاروصتو ميهافم نيب ةرشابم ةقالع كانه نأ دجو ثيح ،ةيجيورنلا ةيجراخلا
 رارقو ،ةيفاندنكسإلا عافدلا ِتاثداحم لشفب لاثملا ليبس ىلع ؤبنتلا نكمأ دقو ،]1[ ةيجراخلا ةسايسلا
 ةبخنلل ةيجيتارتسإلا تاروصتلا ليلحت قيرط نع يطنلطألا لامش فلِح ىلإ مامضنالاب قحاللا جيورنلا
 ملف ،ةيسامولبدلا تاكرحتلاو ةيلخادلا عاضوألا لثِم ةطيسولا لماوعلا امأ ،م8491 ماع فيص يف ةمكاحلا
 .رارقلا ىلع رَكذُي ٌرثأ اهل نكي

 ريزو بصنم لَغشَي ناك يذلا - سلود رتسوف نوج نع يتسلوه اهارجأ يتلا ةساردلا تحضوأ دقو
 عْنُص ةيلمع يف رارقلا عناص تاروصت هبعلت نأ نكمي يذلا َرودلا - رواهنزيأ دهع يف يكيرمألا ةيجراخلا
 سالاد اهب ىلدأ يتلا ةحاتملا ةيمسرلا تاحيرصتلا نومضم ليلحت قيرط نعف ،]2[ةيجراخلا ةسايسلا

 هنأ ىلع يتيفوسلا داحتالا نع تباث رُّوصت هيدل ناك سالاد نأ يتسلوه فشتكا ،يتيفوسلا داحتالا لوح
 ىلإ لام يتيفوسلا داحتالا نأ هرُّوصت ىلإ يدقعلا سالاد ُقَسَن ىدأ دقو ،يلودلا قَسَّنلا يف رشلل ٌردصم
 تايالولل ةرفاوتملا تاناكمإلاب ةنراقم هتاناكمإ تضفخنا امدنع طقف ةدحتملا تايالولل هئادع ةدِح فيفخت
 يتلاو ،م5591 ماع يف اسمنلا ةدهاعمل يتيفوسلا داحتالا ةباجتسا ريسفتل َجَجُحلا هذه سالاد ذختاو ،ةدحتملا
 روصتلا كلذ ىلع ءانِبو ،اسمنلا عم مالسلا ديطوت ىلع تلِمعو ،اهيلع ءافلحلل ةيركسعلا َةرطيسلا تهنأ
 يتيفوسلا داحتالا ىلع طغضلا ةلصاوم وه ةدحتملا تايالولل لثمألا فرصتلا حبصي ،يتيفوسلا كولسلل
 نييعويشلا ءامعزلا ىلإ روانيدأ يناملألا راشتسملا رظن دقف ،كلذك ،هيلع يركسعلا قوفتلاب ظافتحالاو
 .ةعدُخ هنأ ىلع يناودع ريغ يتيفوس فُّرصت يأ ىلإ رظن مث نمو ،رْكمو عادِخ ةداقك

 سالاد لعف امك ،ةَّيبلس ةقيرطب ودعلا تافرصت رِّسفُي دق رارقلا يعناص ضعب نأ نم مغُّرلا ىلعو
 اياون مْهَف ءوس ىلإ رارقلا عناصب" ينامألاب ريكفتلا" ىَّمسُي ام يدؤي نأ اًضيأ لمتحملا نم نإف ،روانيدأو
 رمتؤم يف ءاضرتسالا ةسايس دَّيأ يذلا ،ايناطيرب ءارزو سيئر - نلربماشت نإف لاثملا ليبس ىلعو ،ودعلا
 مغُر ،ينيلوسومو رلته لاعفأو لاوقأ لك يف لمألا نم اًعاعش دجي نأ يف حجن دق - م8391 ماع خنويم
 ]3[.ةيعسوتلا امهاياون

 ةعَّقوتم ريغ ثادحأ رهظت امدنع ًةَّيلك عقاولا نع مهتاروصت رارقلا وعناص رِّيغُي نأ لمتحملا نم هنأ ديب
 دق م9791 ربمسيد يف ناتسناغفأ يف يتيفوسلا لخدتلا نأ فيك رتراك سيئرلا نَّيب دقف ،قالطإلا ىلع



 هتسايس هاجتا ريغ دق هنأ ادبو ،يتيفوسلا داحتالا هاجُت اًرذَح َرثكأ اًفقوم ذِخَّتي هتلعج رْعُذ ةلاحب هباصأ
 ليميو ،ةيجيتارتسإلا ةحلسألا نم ِّدحلا ةدهاعم ديمجتو ،حيلستلا ىلع قافنإلا ةدايز بلطب كلذو ،اًمامت
 ذاختا ىلإ مهيف اوقِثو نيذلا نيرخآلا ءامعزلا تاسايسل ئجافملا رييغتلل ةجيتن ةعيدخلاب نورعشي يذلا ُةداقلا

 .رييغتلا اذهل ةيئادع لعِف دودر

 ،ةيجراخلا ةسايسلا لوح مهتاروصتل رارقلا يعناص ريوطت ةَّيفيك لوح ثاحبألا نم ديدعلا تيرجأ دقو
 ،]4[نايحألا ضعب يف ةئطاخ ةروصب عقاولا ريسفت ىلإ يدؤت يتلا لماوعلا لوح صوصخلا هجو ىلعو
 ،ةيخيراتلا قباوسلل ءرملا روصتب اًريثك رَّثأتي اهءازإ فرصتلا ةيفيكلو ةيجراخلا ثادحألل ءرملا كاردإف
 يف اوكراش نيذلا رارقلا يعناصل يخيرات لاثم مهأ تمَّدق اهيلإ تَّدأ يتلا ثادحألاو ةيناثلا ةيملاعلا برحلاف

 اوناك رارقلا يعناص مظعم نألو ؛ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةصاخ ،برحلا دعب ام تاسايس ةغايص
 - خينويم رمتؤمك - ةنَّيعملا ثادحألا ضعب تكرت دقف ،تاينيثالثلا يف ةَّيسايسلا ةيلمعلا يف اوكراش نمم
 ةديدع تابسانم يف - َرظنلا نوسنوج نودنيلو نامورت يراه ناسيئرلا تفل دقو ،مهناهذأ يف اًتباث اًعابطنا
 ريربتل ةعيرذك هامدختساو ،رلته هاجُت ةيناطيربلا ةيضرتلا ةسايس ِلشف بابسأ نم هارَّوصت ام ىلإ -
 ايسآ ىلع امهترطيس طْسب ةيبعشلا نيصلاو يتيفوسلا داحتالا تالواحم نم هايأر ام هاجُت ةدِّدشتملا امهفقاوم
 تلعج يتلا لماوعلا نم ناك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق ابوروأ ءازإ رلته كولس نإف ،كلذك ،ابوروأو
 ضَرَتفا دقف ،ايسآ هاجُت ةدحتملا تايالولا ةسايس يف ةيمهألا كلت )عباتتلا ةيرظن("]5[ ونيمودلا ةيرظنل"

 رارمتسالا ىلإ نييعويشلا ءامعزلا عفديس - رلته حاجنك - ةيعويشلا حاجن نأ نويكيرمألا ةسايسلا وعناص
 ىلإ يدؤيس كلذ نأل ؛مهل تالزانت يأ ميدقت مدع يرورضلا نم هنإف َّمَث نم ،ةيناودعلا مهتسايس يف
 .ىرخأ تالزانت

 جئاتنلا صالختسا ىلع ةردقلا مدع ةلكشم ببسب ةقحاللا تارارقلا يف ةقباسلا ةربِخلا رِّثؤت ال امبرو
 نيبارقلا ميدقت ىلع تداتعا لئابقلا هذهف ،]6[كيتزألا لئابق نم كلذ ىلع ًالاثم جندلوب انل مَّدق دقو ،ةبسانملا
 اهنإ لب ،اًضفخنم لوصحملا ناك نإو ىتح ةداعلا هذه نع فَّقوتت ملو ،]7[ليصاحملا ةدايزل اًعُّقوت ةَّيرشبلا

 نيبارقلا ددع نأ ىلإ دوعي لوصحملا ضافخنا ببس نأ ةروصتم ةمَّدقملا ةيرشبلا نيبارقلا ددع نم تداز
 .اًيفاك نكي مل ةقباسلا تاونسلا يف ةمَّدقملا

 ىلإ نوعِرسُي نويبرغلا رارقلا وعناصف كلذلو ؛ةديدجلا ثادحألل هكاردإ ىلع درفلا تاعقوت رِّثؤت كلذك
 ديدجلا ماظنلا لصو اذإ ام سكعب ،روتاتكد اهيف ةطلسلا َديلاقم مَّلست اذإ ةيناودعلاب ىرخألا لودلا ىلع مكحلا
 ماظن دوجو نم هيراشتسمو نوسنوج سيئرلا فوخ ىَّدأ كلذلو ؛ةرحلا تاباختنالا قيرط نع مكُحلل

 ةيروهمج يف 5691 ماع بِشن يذلا درمتلا نأ جاتنتسا ىلإ يبرغلا ةركلا فصن يف رخآ يعويش
 لُّخدت رِّربُي يذلا رمألا ،نويعويشلا هدوقي ناك - ةطلسلا ىلإ شوب ناوج ةداعإل طَّطخ يذلا - ناكينيمودلا
 ىلع ليلد درمتلا ةكرحل ديجلا ميظنتلا نأ نويكيرمألا ةساسلا ضرتفا دقو ،اًّيركسع ةدحتملا تايالولا
 نيذلا بالطلا نم اوناك درمتلا يف نيكراشملا مظعم نأ دِّكؤت تناك لئالدلا نكلو ،اهيف نييعويشلا طُّروت
 .اًّيطارقميد بختنملا شوبب حاطأ يذلا يركسعلا بالقنالا نم مهئايتسا نع اوبرعأ

 هنإف ،اًّيعويش ماظنلا ناك اذإ هنأ اوجتنتسي يكل ،ةريثك َدهاوش ىلإ نويبرغلا رارقلا وعناص جاتحي الو
 امك ،تالاحلا لك يف اًحيحص نوكي ال دق جاتنتسالا كلذ نأ نم مغرلا ىلع ،ةيناودع ةقيرطب فرصتَي
 ىلإ لَّوحتت ةَّيحطسلا تاضارتفالا هذه لثِم ،وتيت يفالسوغويلا سيئرلل ةيجراخلا ةسايسلا كولس نم حِضَّتي
 نم اًقالطنا ،ةيئادع ةقيرطب نويبرغلا ةساسلا فَّرصتي امدنع كلذو ،"اهتاذل ةققحملا تاؤبنتلا" ديكأتل ةادأ
 مظُّنلا نم ةيعويشلا مظُّنلا ةداق رُّوصت نأ اًديقعت ةلكشملا ديزي اممو ،فقوملل ةحيحص ريغ تاروصت
 ةداقلا رظن ةهجِوب قَّلعتي اميف ةصاخو ،ةيعويشلا مظُّنلا نع ةيلامسأرلا مظنلا ةداق روصت هِبشُي ةيلامسأرلا
 .اهيف ةقثلا نكمي ال َّمَث نمو ،اًّيلايربمإ اًكولس كلستس ةيلامسأرلا لودلا نإ :ةلئاقلا نييعويشلا



 اًقافتا رثكألا ليدبلا مث ،ريسفتلا راتخي رارقلا عناص نإف ،ةيلودلا ثادحألل ةلمتحملا تاريسفتلا دَّدعتت امنيحو
 ،م0491 ماع جيورنلا ىلع يناملألا موجهلا نم تلعج يتلا بابسألا دحأ نإ :ليق دقو ،هتاروصت عم
 وه - جيورنلا هاجُت ةيناملألا نفسلا كُّرحت اتعَبات دق امهنأ نم مغرلا ىلع - ايناطيربو جيورنلل ةأجافم
 .يطنلطألا طيحملا يف عارصلا ريجفتل نوطِّطخُي اوناك ناملألا نأ امهعُّقوت

 رودف ،يجراخلا ملاعلل هروصت يف اًضيأ ةيجراخلا ةسايسلا عْنُص ةيلمع يف درفلا هبعلي يذلا رودلا رِّثؤيو
 كاردإ ىلع رِّثؤي راودألا رييغت نأ ،كلذ نم مهألاو ،اهيلع لصحي يتلا تامولعملا مجح ىلع رِّثؤي درفلا
 .اهيلإ يمتني يتلا تاعامجلا رييغت ىلإ بلاغلا يف هعفديو ،ةيلوؤسملل درفلا

 رارقلا سِكعَي نأ ُلامتحا داز ،هراطإ يف رارقلا عَنصُي يذلا ىوتسملا عفترا املك هنإف ،ةماع ةفصبو
 ىلإ اهنومِّدقُي يتلا دوعولا ةعيبطل نييسايسلا رييغت رِّسفُي كلذ لعلو ،دمألا ةليوطو ةضيرعلا َحلاصملا
 هيدل قُلخي رارقلا ُعناص هيدؤي يذلا ديدجلا رودلاف ،ةطلسلا ىلإ مهلوصو دعب تاباختنالا ءانثأ نيبخانلا

 لوطسألا نأ نلعأ يذلاو ،يسنرفلا نالراد لاريمدألا ةسايس نم كلذ حِضَّتيو ،ةيلوؤسملاب اًديدج اًروعش
 حِضَّتت ةيسنرفلا ةميزهلا تارشؤم تأدب امدنعو ،لاوحألا نم لاح يأب ناملألا يديأ يف عقي نل يسنرفلا
 ةدحتملا تايالولا وأ ايناطيرب هاجُت راحبإلل يسنرفلا لوطسألل رماوأ رادصإ يف هتبغر نع نلعأ
 نآلا هيلع حبصأ دقف ،ةديدجلا شيف ةموكح يف ةيرحبلل اًريزو نِّيُع امدنع هفقوم رَّيغ هنكلو ،ةيكيرمألا
 ]8[.وه امك لوطسألا ىلع ءاقبإلا هيلع ضِرفَي ،يموكحو يسايس بجاو

 تافالتخا كانهف ،درفلا هب موقي يذلا رودلا رَّيغت املك تاروصتلا رييغتب مزجلا بُعصَي هنإف كلذ عمو
 اهيدل يتلا ةيوقلا ةَّيصخشلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو ،رود لك تايضتقمل مهروصت يف دارفألا نيب ةحضاو
 سكعب كلذو ،هبعلت يذلا رودلا رييغتب اًريثك رَّثأتت ال ةيجراخلا ةسايسلا داعبأل دَّدحُمو حضاو موهفم
 .ملاعلل ددحم موهفم اهل سيل يتلا ةيصخشلا

 ةيجراخلا ةسايسلا وعناصف ،ملاعلل هترظن ىلع يضاملا يف ءرملا اهادأ يتلا راودألا رِّثؤت نأ لمتحيو
 ،ةيمهأ رثكألا اياضقلا نع رُّوصت مهيدل ةيركسعلا ةسسؤملا يف ةيفيظولا مهتايح َمظعم اوضمأ نيذلا
 نأ دعب ةطلسلا يف مهعقاوم ىلإ اولصو نيذلا كئلوأ روصت نع فلتخي ةينطولا ةحلصملاب اًطابترا رثكألاو
 .ةراجتلا وأ داصتقالا ةرازو يف ًاليوط اًتقو اوضمأ
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]4[   ni segamI fo cigoL ehT deltitne sivreJ treboR امهرشن ناباتك تاساردلا هذه لضفأ نم  
 dna )0791 ,sserP ytisrevinU notecnirP :.J.N ,notecnirP( snoitaleR lanoitanretnI
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raW otoG snoitaN yhW ,regnisseotS nhoJ ees oslA .rettal eht ،  weN( .de dn2
)8791 ,sserP s'nitraM .tS :kroY ،  ;raW detnaW ydoboN ,etihW .K hplaR dna

ecrepsiM ytiC nedraG( sraW rehtO dna manteiV ni noitp ،  ,yadelbuoD :.Y.N
.)0791  

 نإف ةيعويشلا ةرطيسلا تحت ايسآ قرش بونج لود ىدحإ تطقس اذإ هنأ يف ةيرظنلا هذه لَّصحتت ]5[
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 2 ةيجراخلا ةسايسلا فقاومل رارقلا يعناص كاردإ
  

 ةسايسلا اياضق ىلع درفلا هب موقي يذلا رودلا ِرثأ مْهَف ةلواحمل ةيقيريبمإلا تاساردلا نم ديدعلا تيرجأ
 دقو ،ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو يف اًفظوم نيتسو ةعبرأ نم بُرقَي ام ىلع حْسم يرجُأ دقف ،ةيجراخلا
 ةيلودلا تامظنملا هاجُت مهتاسايس ىلع ترَّثأ ةرازولا لخاد دارفألا اهلغش يتلا فئاظولا نأ حسملا رهظأ
 نيذلا نيفظوملا نأ ةساردلا تدجو ذإ ؛]1[مهتنهم صئاصخ وأ ةيعامتجالا مهتايفلخ ريثأت قوفت ةجردب

 تاعاطق يف اومدخ نيذلا كئلوأ نع فلتخت تاسايس اوَّنبت دق ةيلودلا تامظنملاب قَّلعتت تاعاطق يف اومدخ
 ةفلتخم بصانم نولَغشَي نيذلا دارفألا روصت فالتخا ىدم سايق نكمأ كلذكو ،ةرازولا نم ىرخأ
 نأ نَّيبت دقو ،اًّيكيرمأ اًّيندمو اًّيركسع 412 نم بُرقَي ام ىلع 2791 ماع يرجأ ٍحسم قيرط نع ثادحألل
 تايالولل يموقلا نمألا نأ اوأر ةساردلا مهتلِمش نيذلا ةيلخادلا ةسايسلا يف نيصصختملاو نييسامولبدلا
 نمألا نأ نويركسعلا ىأر امنيب ،م4591 ماع ذنم دادزا دق يتيفوسلا داحتالا هاجُت ةيكيرمألا ةدحتملا
 ]2[.روهدت دق اهتاذ ةرتفلا لالخ ةدحتملا تايالولل يموقلا

  

 سلجم ءاضعأ ءارآ ىلع سرجنوكلا ناجل يفو ،بزحلا يف ةيوضعلا ِرثأ ىلع تيرجُأ ىرخأ ةسارد يفو
 يذلا رودلا نإ :لئاقلا ضرفلا دَّكأت سالادو نوسيشتأ نيقباسلا ةيجراخلا يَريزو هاجُت يكيرمألا خويشلا
 نييطارقميدلا نأ ةساردلا كلتل ةيئاهنلا جئاتنلا تنَّيب دقو ،]3[هكولسو هروصت ىلع رِّثؤي درفلا هب موقي
 بزحلا ىلإ يمتنملا سالاد نويروهمجلا لَّضف امنيب ،يطارقميدلا بزحلا ىلإ يمتنملا نوسيشتأ اولَّضف



 ،ةيجراخلا ريزو هاجُت يباجيإ فقوم يِّنبت ىلإ ةيجراخلا نوؤشلا ةنجل ةيوضع تَّدأ نيح يف ،يروهمجلا
 هذه ةسارد نساتس داعأ دقو ،نيبزحلا نم يأ ىلإ خويشلا سلجم ءاضعأ ءامتنا نع رظنلا فرصب
 ،]4[ناجللاو بزحلا يف مهراودأ عم خويشلا سلجم ءاضعأل ةيدرفلا تادقتعملا ةنراقمب تانايبلا
 كلت نأ دجو ،برغلاو قرشلا نيب تاقالعلل ةيساسألا مهتادقتعم بسح خويشلا سلجم ءاضعأ فينصتبو
 دقف ،اهب نوموقي يتلا راودألا رثأ نم ربكأ ةروصب ،سالادو نوسيشتأ هاجُت مهفقاوم ىلع ترَّثأ تادقتعملا
 يضقت امك ،نوسيشتأ دييأت يف ةبوعص ةلْزُعلا ةسايس راصنأ نييطارقميدلا نم خويشلا سلجم ءاضعأ دجو
 ىلإ هئامتنا نم مغرلا ىلع نوسيشتأ نولدتعملا نويروهمجلا دَّيأ امنيب ،يبزحلا ءامتنالا تارورض كلذب
 .يطارقميدلا بزحلا

  

 ىلع خويشلا سلجم تيوصتب تَّمتها ةسارد يف رودلاب ةنراقم ةَّيصخشلا تاروصتلا ةيمهأ تحضَّتا دقو
 خويشلا سلجم ءاضعأل يساسألا يجولويديألا هاجتالا نأ ةساردلا هذه تفشك دقو ،خيراوصلل داضم ماظن
 نِكمُي يتلا ةيداملا دئاوعلا نم وأ يبزحلا مهئامتنا نم ةلأسملا هذه ىلع مهتيوصت ريسفت يف ةَّيمهأ رثكأ ناك
 نأ حضَّتا ةهِباشُم ىرخأ ةسارد يفو ،]5[عافدلا تاقفصو دوقع نم وضعلا ةيالو اهيلع لصحت نأ
 وضعلا هيلإ يمتني يذلا يفارغجلا ميلقإلاو ،ناجللا ةيوضعو ،يبزحلا ءامتنالاك رودلاب ةقِّلعتملا تاريغتملا
 تنِروُق ام اذإ ،دنهلل تادعاسملا ةلأسم هاجُت ةرِّيغتملا سرجنوكلا فقاوم ريسفت يف ليئض ٍرثأ تاذ تناك -
 ]6[.دنهلا نع ةيساسألا سرجنوكلا ءاضعأ تاروصتب

  

 مامأ هسفن دجي درفلا نإف ،عقاولا نع درفلا تاروصت نِّوكُت يتلا تامولعملا ردصم نع رظنلا فرصبو
 تامولعم درف يأ ىَّقلتي امدنعف ،تاروصتلا كلت تانوكم ىَّتش نيب قاستالا نم عون قيقحتل ةَّيوق طوغض
 ءاملع دَّدح دقو ،ةمئاقلا تاروصتلاو تادقتعملا عم قِسَّتت اهلعجت ةقيرطب اهريسفت ةلواحم يف أدبي ،ةديدج
 يذلا ،ينهذلا براضتلا نم لِّلقُي نأ اهلالخ نم درفلل نكمي يتلا بيلاسألا نم ديدعلا يعامتجالا سفنلا ملع
 ةسيئرلا ةادألا وه يئاقتنالا كاردإلا حِبصُي امبرو ،هرُّوصت عم براضتت تامولعم درفلا ىَّقلتي نيح رهظي
 ىلإ ُدارفألا ليمي ثيح ؛هتاروصتو ةديدجلا تامولعملا نيب ضقانتلا ِمجح نم لالقإلل ُدرفلا اهمدختسي يتلا
 كلت عم ةضِقانتملا تامولعملا نع نوضاغتي امنيب ،مهتاروصت دِّيؤت يتلا تامولعملا ىلع زيكرتلا
 .تادادعتسالا

 ةنابتسا ىلع نييعماج ةبلط تاباجإل تيرجُأ ةسارد يف ةرهاظلا كلت ةحص ىلع اًدهاش دجن نأ عيطتسنو
 نَّمضت دقو ،ةيلاربيللا - ةظفاحملا سايقم ىلع ةيلودلا تاقالعلا يف مهَتذتاسأو مهسفنأ اومِّوقُي نأ اهيف اولئس
 تانوعملاو ،ةيوونلا ةحلسألا عْزنو ،ةدحتملا ممألاك ؛اياضق نم فقوملاب قَّلعتت ًةلئسأ ُسايقملا
 اهوطعأ يتلا اهسفن ةجردلا مهتذتاسأ ءاطعإ ىلإ اولام ةبلطلا نأ جئاتنلا ترهظأ دقو ،]7[ةيجراخلا

 ،نييلاربيللا بالطلا ِرظن يف اًّيلاربيلو ،نيظفاحملا بالطلا رظن يف اًظفاحم ذاتسألا حبصأ ثيحب ،مهسفنأل
 نع نوضاغتي هسفن تقولا يفو ،ةقبسملا مهءارآ مَعدت يتلا تامولعملا نوقَتنَي اوناك نيبيجملا نأ حَضَّتاو
 نع ةدَّدحم تاروصت اوذختا دق بالطلا نأ ةساردلا هذه جئاتن تدَّكأ دقو ،مهئارآل ةفلاخملا تامولعملا
 نم ديدعلا نأ ةيسايسلا ةئشنتلا لوح ىرخأ ةسارد تدَّكأ امك ،ةعماجلا مهلوخد لبق ىتح ةيلودلا اياضقلا
 .ةسردملا ىلإ بهذي نأ لبق ىتح لفطلا ىدل نَّوكتت ،ةيلودلا وأ ةينطولا ءاوس ،ةيسايسلا فقاوملا

 ،هتارُّوصت داعبأ فلتخم نيب قاستالا قيقحت ىلع درفلا دعاست يتلا تاودألا ىدحإ وه يئاقتنالا كاردإلاف
 قِّقحُي نأ درفلا عيطتسيو ،هتاروصت عم ةضِقانتملا تامولعملا كاردإ ىلع درفلا ةردق مدع ىلإ يدؤي وهو
 لوصو ةظحل ةيتيفوسلا ةدايقلا در نم كلذ حِضَّتيو ،ةلبقتسملا تامولعملا راكنإ قيرط نع قاستالا اذه
 دقف ،ةَّيتيفوسلا تاوقلا ىلع رانلا قالطإ مت دق هنأ دِّكؤت ،م1491 وينوي 22 يف ةيناملألا ةهبجلا نم ةلاسر



 داحتالا ىلع يناملألا موجهلا لامتحا رَّوصتت نكت مل اهنأل ؛ةلاسرلا كلت لوُبَق ةيتيفوسلا ةدايقلا تضفر
 - نخآ ْتفصق دق ءافلحلا تالتاقم ىدحإ نأب - رلته دعاسم - جنروج رِبخُأ نيح هنإف ،كلذك ،يتيفوسلا
 تارئاط دئاقك هتربخ ىلع ءانب - جنروج لعِف ُّدر ناك - ىدملا َةديعب ًةلتاقم اوجتنأ دق ءافلحلا نأ تبثي اذهو
 ىلإ لِصَت مل ةلتاقملا ةيكيرمألا تارئاطلا نأ اًّيمسر مكل تدَّكأ دقل" فاضأو ،ًاليحتسم دَعُي كلذ نأب - ةلِتاقم
 "]8[. كانه نكت مل اهنأب اًّيمسر اًرمأ مكيطعأ انأف اذلو ؛نخآ

 لِصفي كلذلو ؛تامولعملا كلت ةئزجت يهف ةضِقانتم تامولعم لابقتسا ةلكشم ىلع بُّلغتلل ةثلاثلا ةادألا امأ
 لاجم يف يباجيإلا دئاقلا اذه كولس نيبو ،هبعش دض فيلح دئاق اهبكتري يتلا ةيشحولا لامعألا نيب دئاقلا
 لامعألا نم ةدحتملا تايالولا طْخُس مدع ببس ريسفت يف ةرهاظلا هذه اندِعاسُتو ،ةيجراخلا ةسايسلا
 ةبراضتملا تامولعملا لُّبقت ىلع رارقلا يعناص ةردق نإف كلذك ،ناريإ هاش اهبكترا يتلا ةيشحولا
 نم نَّوكتي رحلا ملاعلا اذه نأب هسفن تقولا يف فارتعالاو ،"رحلا ملاعلا" موهفم لوُبَق يف رهظت اهفينصتو
 .نويروتاتكد ُءامعز اهمكحي يتلا لودلا نم ريبك ددع

 ةيرحبلا ريزو رِبخُأ نيحف ،اهلوصو دعب ةبراضتملا تامولعملا ةغايص ةداعإ: يهف ةعبارلا ةليسولا امأ
 ةلاسرلا نأ دب ال هنأو ،اًحيحص نوكي نأ نكمي ال كلذ نأب باجأ ،تفِصُق دق ربراه لريب نأب يكيرمألا
 ودعلا لَّوحتي نيح اهريربتو تامولعملا ةغايص ةداعإل ةداع ةجاحلا رهظَتو ،َنيبلفلا دِصقَت تناك
 ةيروهمج عمو ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ يتيفوسلا داحتالا عم ثدح امك ،قيدص ىلإ يجولويديألا
 .اًرخؤم ةيبعشلا نيصلا

 وعناصف ،]9[هتارايخو هئارآ دييأت ىلإ ليملاب ينهذلا قاستالا ةيلمع زيزعت رارقلا عناصل نكمي ،اًريخأو
 نمث هل أطخلاب فارتعالا نأل ؛هوذختا فقوم يأ ةحصب مهسفنأ عانقإل دْهُجلا نم ريثكلا نولُذبي رارقلا
 در بلطتي رمألا ناك نإف ،ءابغلا وأ فعضلا رهظمب روهظلا نم اًّصاخ اًفوخ كانه نأ ودبيو ،حداف يسفن
 جئاتنلا نم هسفن تقولا يف لالقإلا عم ذَخَّتملا فقوملا ايازم يف ةغلابملا ىلإ رارقلا وعناص ليمي لعِف
 نكي مل هنأ ىلع رارصإلاب ةيصخشلا مهتيلوؤسم نم لالقإلا ىلإ اًضيأ اْوَعسي نأ نكميو ،ةلَمتحُملا ةَّيبلسلا
 .رخآ رايخ يأ مهيدل

 وأ تامولعملا دعَبتسُت نيحف ،ةيلودلا ثادحألا مْهَف ءوس ىلإ ينهذلا قاستالا ىلع ءاقبإلا ُةلواحم يدؤتو
 نكلو ،ريبك لكشب أطخلا يف عوقولا لامتحا دادزي ،ينهذلا قاستالا ىلع ةظفاحملا لجأ نم اهليوأت داعُي
 هذه نمو ،عقاولل صخشلا روصت هيوشت ىلإ يدؤت يتلا ىرخألا ةَّيسفنلا عافدلا لئاسو نم ديدعلا كانه
 نورعشي نيذلا دارفألاف ؛لماعتلا لحم عوضوملا ىلع يصخشلا هساسحإ ضْرف ىلإ درفلا ُليم :لئاسولا
 ةقِث رثكألا دارفألا رظني امنيب ،نويناودع وأ نوبضاغ مهنأ ىلع نيرخآلا ةيؤر ىلإ نوليمي ،ديدش بضغب
 .ةلِثامم ةقيرطب نيرخآلا ىلإ

 يذلا تقولا يف ،ةليبن فادهأ قيقحت ىلإ فدهت اهنأ ىلع هتاَّيكولس ةيؤر ىلإ ءرملا ليم يدؤي كلذكو
 لَّخدتت نيحف ،عقاولا مْهَف ءوس ىلإ - ةثيبخ فادهأ قيقحت ىلإ فدهت اهنأ ىلع ودعلا تايكولس هيف رَّوصتي
 ،رارقتسالا قيقحتل ةليسو هنأ ىلع مهَكولس نويكيرمألا رِّوصُي ،ىرخأ ةلود نوؤش يف ةدحتملا تايالولا
 فرصبو ،رارقتسالا مدع قيقحتل ةليسو هنأ ىلع نويكيرمألا هرَّوص ،هَسفن ءيشلا تييفوسلا لعف اذإ نكلو
 يف هنإ: لوقلا نكمي هنإف ،ىرخألا لودلا نوؤش يف نييتيفوسلا لخدتل ناسنإلا ةيهارك ىدم نع رظنلا
 يتيفوسلا لخدتلا ىَّدأ ،م8691 ماع ايكافولسوكيشتو ،م6591 ماع يف رجملا يتلاح :لثم ،تالاحلا ضعب
 .اهنع اًمغر برح ىلإ ةدحتملا تايالولا عَفدَت نأ اهل نِكمُي ناك عاضوأ رارقتسا ىلإ

 عقاولا يف يهو ،هيلإ ةهَّجوم اهنأ ىلع ةنَّيعم ًةلاسر رارقلا عناص مِهَف نإ كاردإلا ءوس جُتنَي نأ نكميو
 فرطلا اهطِقتلَي يتلا يلخادلا روهمجلل ةهجوملا لئاسرلا ىلع كلذ قِبطنَيو ،رخآ روهمج ىلإ ةهجوم
 مْهَف يف ةغِلاب ةبوعص نويكيرمألا رارقلا وعناص دجو :لاثملا ليبس ىلعف ،اهاضتقمب فَّرصتيو يجراخلا



 رظنلا فرصل ةدحتملا تايالولا ىلع ةيدنهلا ءارزولا ةسيئر يدناغ اريدنأ اهتقلطأ يتلا ةبهَتلملا تاقيلعتلا
 .تالكشملا كلت ةيلوؤسم ةدحتملا تايالولا ليمحتب كلذو ،ةيلخادلا دنهلا تالكشم نع

 نم تاحيرصتو تافرصت رودصل ةجيتن ؛ىرخألا لودلا نع رارقلا عناص تاروصت هوشت نأ نكميو
 ليحتسملا نم ناك :ًالثمف ؛يمسر ضيوفت نود نوفَّرصتيو ،لودلا كلت يف ةيوناث َعقاوم نولَغشَي نيلوؤسم
 ببسب ،م0891 - 9791 ماع يف نييكيرمألا نئاهرلاب قَّلعتي اميف ةيناريإلا اياونلل حيحص مْهَف ىلإ لصوتلا
 .ةلودلا لِّثمُي نكي مل مهنم اًريبك اًددع نأ نم مغرلا ىلع ،نيلوؤسملا دُّدعَت

 ءافخإلا اذه نأ كش الو ،رارقلا يعناص ليلضت ىلإ ىعست ام اًبلاغ ىرخألا تاموكحلا نأ كلذ ىلإ فِضأ
 .لودلا كلتل ةيقيقحلا اياونلل لصوتلل اًريبك اًدهج لُذبي نأ رارقلا عناص نم بَّلطتي اياونلل دَّمعتملا

 بوشن ىلإ يدؤي ام اًريثك هنأ حضاولا نمف ،ةيلودلا ثادحألل يسايسلا دئاقلا كاردإ ءوس ريسفت ناك امهمو
 نالعإ تارارق نم %06 ىلإ %05 نم نأ شتيود رَّدق دقف ،ةيلودلا تاعارصلا ديعصت ىلإو ،برحلا
 تدَّكأو ،]01[ىرخألا لودلا تاناكمإو اياون ىلع مكُحلا يف أطخللو كاردإلا ءوسل ةجيتن تناك بورحلا
 كاردإ يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا َلشف ةيبعشلا نيصلا ةيروهمج اهب تماق يتلا عدَّرلا تاسايسل ةسارد
 دنهلا نيب دودحلا عارص نابإ اهُسفن ةرهاظلا ترركت دقو ،م2591 ماع يف ايروك هاجُت نيصلا اياون
 ،نيصلل اًديدهت لِّكشُي هنأ ىلع اهكولس ىلإ رظنلا يف دنهلا تلِشف ثيح ؛]11[م2691 ماع نيصلاو
 نم نيسرادلا ُدحأ جتنتسا دقو ،ةيلخادلا اهتالكشم بسب كولسلا اذه ىلع َّدرت نل نيصلا نأ تدقتعاو
 لك يف عارصلا ريسفت يف يسيئرلا لماعلا ناك كاردإلا ءوس نأ اًبرح ةرشع ىدحإ نم بُرقَي ام ةسارد
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