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 1   ةيجراخلا ةسايسلل ةيصخشلا تامسلا
  

 ديدحت ىلإ نوثحابلا ىعس ،نَّيعُم لكشب فرصتلل دارفألا كِّرحُت يتلا عفاودلا جاتنتسا ةلواحم ىلإ ةفاضإلاب
 ضَّرعتي ،ةدَّقعُم ةَّيصخش تارابتخا ىلع ثاحبألا كلت تدمتعا دقو ،اهفينصتو ةفلتخملا ةَّيصخشلا تامسلا
 نم مغُّرلا ىلعو ،يليلحتلا ميوقتلاو درفلل ةيصخشلا عفاودلا فْشك تارابتخاو تالؤاستل نورَبتخملا اهيف
 نإف ،رشابم لكشب ةَّيسفنلا تارابتخالا هذهل نوعضخي ام اًردان ةيجراخلا ةسايسلا يف رارقلا يعناص نأ
 عناص رودب موقت نيح ةنَّيعملا ةيصخشلا جذامنلا فُّرصَت ةيفيك ةفرعم ءرملل حيتُت ةرفاوتملا ثاحبألا
 ريسفتل ةبسنلاب ةقالع اهرثكأو ةفلتخملا تاساردلا اهتمَّدق يتلا ةَّيصخشلا تامسلا جذامن مهأ نمو ،رارقلا

 اًّيلقع ةقِلغنملاو ةحِتفنملا ةيصخشلا جذومنو ،ونرودأل ةيطلستلا ةيصخشلا جذومن ةيجراخلا ةسايسلا كولس
 .ولسامل تاذلا قيقحت جذومنو ،شتيكورل

 سايقم ريوطت َّمت ثيح ؛هئالمزو ونرودأل يكيسالك ٍلمع يف ةَّيطلستلا ةَّيصخشلا ُتامس تدَّدحت دقو
 ىلع طقف رِصتقَي ال ةيصخشلا نم عونلا اذه نأ دوحاجو يتسيرك حضوأ دقو ،]1[)ةيشافلا سايقم(
 اًضيأ مهيدل رهظت ،ةيعويشلل نوديؤملاو نوفرطتملا نويراسيلاف ،ونرودأ ىري امك ،نيفِّرطتملا نيينيِميلا
 ،نيسوؤرملا ىلع ةرطيسلا ىلإ عوزنلا :ةيطلستلا ةيصخشلا يوذ تامس نمو ،]2[ةيطلستلا صئاصخلا
 ،مَّظنُم راطإ يف ملاعلا رُّوصت ىلإ ةجاحلاو ،ةوقلا تاقالعل ةيساسحلاو ،اًماقم مهنم ىلعأ مه نمل ناعذإلاو
 عِزنَيو ،]3[ةيديلقتلا ميقلاب كسمتلاو ،صاخشألاو ثادحألا ريوصت يف ةَّيطمنلا جذامنلل طِرفُملا لامعتسالاو
 برحلا دييأت ىلإ ةعزنلاب طبترت يتلا تافصلا يهو ،يرصنُعلاو ينطولا بصعتلا ىلإ اًضيأ نويطلستلا
 لاعفألا دودرل ةسارد يفو ،ةحضاولا ِتارايخلا لِّضفُت ةيطلستلا ةيصخشلا نأ تاساردلا رِهظُتو ،ناودعلاو
 تاوقلا باحسنا امإ تراتخا ةَّيطلستلا ةَّيصخشلا نأ نَّيبَت ،م3591 -0591 يماع نيب ةَّيروكلا برحلا هاجُت
 ،ةدِّدشتم َريغ ًةسايس اًطُّلست لقألا ةيصخشلا تلضف امنيب ،نيصلا فصقب برحلا ديعصت وأ ةيكيرمألا
 ]4[.ةيملِس ةيوست قيقحت ىلإ يعسلا اهماوِق

 ،"]5[ةيتامجودلا "وأ اًّيلقع ةقِلغنملا ةيصخشلاب هامسأ ام ديدحتل ةليسو رَّوط دق هنإف شتيكور نوتليم امأ
 ردصمب ربكأ مامتهاو ،قلقلا نم ريبك ردقب زَّيمتي اًّيلقع ةقِلغنُملا ةَّيصخشلا بحاص نأ شتيكور دجو دقو
 اهِقسَن عم ضَراعتت يتلا تامولعملا باعيتسا ىلع ةردقلا مدعو ،اهنومضم نم ًالدب ةديدجلا تامولعملا
 كلذك ،ةيجراخلا ةسايسلا يف ةلاَّعفو ةديشر تارارق عْنُص ةيصخشلا كلت ىلع بُعصَي كلذلو ؛]6[يدقعلا
 لقِرعُت ةفصلا هذهو ،نَّيعُم رارق ذاختا دنع تارايخلا نم ريبك ددعل تايصخشلا هذه ةسارد لامتحا لِقَي
 رمألا ،تارماؤملل اًّيلقع ةقِلغنُملا ةَّيصخشلا باحصأ رُّوصت لامتحا دادزيو ،لثمألا رايخلا ءاقتنا ناكمإ
 تايصخشلا هذه لِمتحَت املقو ،ديدهت يأب نورعشي نيح ودعلل" ةَّيطمن جذامن" نيوكت ىلإ مهعفدي يذلا
 رثكأ اًّيلقع قِلغنُملا صخشلا نأ شتيكور دجو كلذك ،يلودلا لماعتلا يف اًربص لقأ يهف كلذلو ؛ضومغلا
 بورحلا ديعصت ىلإ ًاليم رثكأ ةَّيصخشلا هذه نأ ىلإ ضعبلا راشأ دقو ،]7[ةوقلا لامعتسال اًدادعتسا
 صخشلا هجاو نإو ،]8[مساح لكشب برحلا كلت ءاهنإ ةيغُب ةلماش بورح ىلإ دمألا ةليوط ةدودحملا
 ءوجللا مدع يف ًةبوعص دِجَيس هنإف - نارهط يف ةيكيرمألا ةرافسلا قالغإك - ةيلود ةلكشم اًّيلقع قِلغنُملا
 يف ةلشافلا ذاقنإلا ةلواحم لبق رتراك سيئرلا عاطتسا امك ،رهشأ ةتس نم بُرقَت ةدمل ةيركسعلا ةوقلا ىلإ



 ِضماغلا فقوملا اذه مامأ دمصي نأ عِطتسَي مل هسفن رتراك سيئرلا نإف ،ةياهنلا يفو ،م0891 ماع ليربإ
 .ةلكشملا لحل يركسع ءارجإ ذاختاب ةرطاخملا ةرورضب عَنَتقاو ،ريطخلاو

 :لوقي بتك دقف ،رلته فلودأ ةيصخشل هفصوب اًّيلقع ةقِلغنملا ةَّيصخشلا ملاعم ديدحت يف رجنال داجأ دقو

 هنإف - نورِّكفملا لعفي امك - ةلكشملا ةسارد نم ًالدبو ،ةطِبارتُمو ةَّيقطنم ةقيرطب ءايشألا يف رِّكفي ال هنإ"
 نع ثحبلا يف أدبي هنإف ذئنيح ،ام ٍّلحب ةدوصقم ريغ ةيلمع هدُمَت ىتح ىرخأ رومأب هسفن لغشيو اهبَّنجتي
 "]9[.َّلحلا اذه مَعدَت يتلا قئاقحلا

 ةسايسلا يلوئسم ىلع نيتسارد يف ةيجراخلا ةسايسلا فقاومو ةيتامجودلا ةَّيصخشلا نيب ُةقالعلا تثِحُب دقو
 الوئسم 85و ،ةيجراخلا ةرازو يف الوئسم 73 تاباجإ ىلع ىلوألا ةساردلا تدمتعا ،ةيكيرمألا ةيجراخلا
 ءادعلا يف ددشتلا ةجرد نيبو ةيتامجودلا ةجرد نيب ةمهم ةقالع كانه نأ ىلإ تهتنا دقو ،عافدلا ةرازو يف
 تدمتعا دقف ،ةيناثلا ةساردلا امأ ،]01[زايحنالا مدع لود ةمجاهمو ،حالسلا عْزن دييأت مدعو ةيعويشلل

 نيبو ةَّيسفنلا ةنورملا نيب ةَّمهم ةقالع كانه نأ تدجوو ،ةيجراخلا ةرازو يف اًفظوم 472 ةباجإ ىلع
 ةنورم رثكأو ةيتامجود لقأ ةيجراخلا نوؤشلا يفظوم نأ ناتساردلا تحضوأ دقو ،]11[يملاعلا هُّجوتلا
 .بعشلا ةَّماع نم مهريغب ًةنراقم ةيسفنلا ةيحانلا نم

 قيقحت طَمَن نإف ،اًبلس ةيجراخلا ةسايسلا ىلع رِّثؤت يتلا تامسلا نم يلقعلا قالغنالاو ةَّيطلستلا ربَتعُت امنيب
 ،تاذلا قيقحت متي يكلو ،]21[ةسايسلا كلت ىلع اًّيباجيإ رِّثؤت يتلا ةَّيصخشلا تامس نم وه ولسامل تاذلا
 رُفاوت كلذ لمشيو ،رغصلا يف هومن ةلحرم ذنم درفلل ةيساسألا تابلطتملا ضعب رُفاوَت نيعتملا نم هنإف
 هذه عابشإ يدؤيو ،تاذلا مارتحاو ،ءامتنالاو ةفطاعلاو ،ةنينأمطلاو نمألاو ،ةيجولويسفلا تاجاحلا
 ىلإ لصوتلاو ضوافتلا ىلع درفلا ةردق مَعدَي روعشلا اذهو ،درفلا ىدل ةقثلاب روعش قْلخ ىلإ تاجاحلا
 ىدل صاخشألا نيب تاقالعلا يف ةقِّثلا ةجرد ضافخنا نأ رجنسيك يرنه ىأر دقو ،نيرخآلا عم تايقافتا
 ،]31[ةدحتملا تايالولا اياون يف ِّكشلا ىلإ نوعِزنَي مهلعج - نيلاتس دهع يف اوشاع نيذلا نييتيفوسلا ةداقلا
 ".مهقافر يف مهتقِث نم رثكأ ةدحتملا تايالولا يف ةقِث مهنم ءرملا عَّقوتي نأ اًّدج بعصلا نمو"
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 2    ةيجراخلا ةسايسلل ةيصخشلا تامسلا

 

 ضافخنا نيسرادلا ضعب دُعَيو ،ةيجراخلا هِتسايس ىلع يسايسلا دئاقلا ىدل تاذلا مارتحاب ُروعشلا رِّثؤيو
 دلوراه ىريو ،عارصلاو برحلا ىلإ يدؤت يتلا ةمهملا لماوعلا َدحأ دئاقلا ىدل تاذلا مارتحا ىوتسم
 مدعب ساسحإلا نم صلختلل اهتادايقو بوعشلا اهلمعتست لئاسو يه تاروثلاو بورحلا نأ ليوسال
 طِبرَي ةلاحلا هذه يفو ،ينطولا فرطتلا ىلإ تاذلا مارتحا صقنب نومِسَّتي نيذلا دارفألا ليميو ،]1[نمألا
 ةلودلا قيقحت نإف ،كلذك ،هسفنل همارتحا ةجرد نم عفري نأ عيطتسي اذبو ،ةلودلاو هتَّيوُه نيب درفلا
 .اهتداقو ةمألا ىدل تاذلا مارتحا ىوتسم عافترا ىلإ يدؤي ،ةيجراخلا ةسايسلا لاجم يف تاحاجنل

 ةسايسلا عْنُص ةيلمع يف تالكشم ىلإ رارقلا عناص صخش يف تاذلا مارتحا مادعنا يدؤي نأ نكميو
 نوليمي ةَّيبلسب مهسفنأ ىلإ نورظني نيذلا دارفألا نأ يعامتجالا سفنلا ملِع ثاحبأ ترهظأ دقف ؛ةيجراخلا
 نم نوبرهَي مهنإف كلذلو ؛]2[ةيباجيإب مهسفنأ ىلإ نورظني نيذلا كئلوأ قوفي لكشب ةَّيسفانتلا ةمواسملا ىلإ
 ةجاحلا مهيدل دادزت ،تاذلا مارتحا ىوتسم ضافخناب نومِسَّتي نَم نإف ،كلذك ،ةيئاهنلا تايقافتالاو تايوستلا



 ءالؤهف ،كلذك ،ةَّيناودع ةروصب مهفُّرصت لامتحا دادزي يلاتلابو ،قلقلاب مهروعش ضيوعت يف طارفإلا ىلإ
 تاسارد ترهظأ دقو ،]3[ةيجراخلا ةسايسلا اياضق هاجُت ةفِّرطتم رظن تاهجو ينبت ىلإ ًاليم رثكأ دارفألا
 ىلع درلا ىلإ ًاليم رثكأ تاذلا مارتحا ةلقب نومِسَّتي نيذلا نيكراشملا نأ لودلا نيب تاقالعلا لوح ةاكاحملا
 اًرمأ دَعُي دادعتسالا كلذ نإف ،يوونلا ءانفلا هدِّدهُي ملاع يفو ،]4[درلا ريخأت ىلإ مهنم موجهلاب ريذحتلا

 نم نكلو ،تاذلا ُمارتحا مهيدل لِقَي رارق يعناصب ةناعتسالا َةروطخ ةَّيبلسلا جئاتنلا كلت دِّكؤتو ،اًّدج اًريطخ
 مارتحا ةيمنت ىلع دعاسُي يدايقلا رودلا نأل ؛ديدحتلاب صاخشألا ءالؤه لثِم يوهتست ةطلسلا نأ ظحلا ءوس
 .هزيزعتو تاذلا

 ةفاضإلاب نيرخآلا يف كشلا ةدشو قلقلا ىلإ تاذلا مارتحا ةيدودحمب مِسَّتي يذلا صخشلا ليمَي ام ةداعو
 ةسايسلا عْنُص ةيلمع ىلع غِلاب يبلس رثأ صئاصخلا هذهل نوكي نأ حجرُيو ،نواعتلا مدعو ءادعلا ىلإ
 مهنأب اًمئاد دقتعي هنأل ؛نيرخآلا اياون َمْهَف ِتافصلا هذه لمحي يذلا صخشلا ءيسي نأ لمتحيو ،ةيجراخلا
 ةدودحم نوكتس هئاضرإ تالواحمف ،صخشلا اذه لثِم كولس ىلع ريثأتلا بعصلا نم حبصيو ،هل نوديكي
 .هداقتعا ىلإ ليمي ام ِديكأت ىلإ هعفدت صخشلا اذه هاجُت ةيئادعلا تافرصتلا نأ امك ،رثألا

 نوكيو ،نيرخآلاب ةقثلا ىلإ تاذلا مارتحا ىوتسم عافتراب نومِسَّتي نيذلا ُدارفألا ليمي ،ىرخأ ةيحان نمو
 يستوام ةايح خيراتل هضْرع يف ياب حضوأ امك ،ةيجراخلا ةسايسلا عْنُص ةَّيلمع ىلع يباجيإ رثأ كلذل
 قيقحتل نيرخآلا ىلع ةرطيسلا ىلإ ةجاحب رعشي مل هنأ ةجرد ىلإ ملاعلاب قِثَي ناك ينيصلا ميعزلاف ،جنوت
 فقاوم ذِخَّتي نأ عيطتسي ام اًردان هنإف نيرخآلاب مكحتلل ةحماج ةبغرب رعشي يذلا صخشلا امأ ،]5[هفادهأ
 ةجلاعم يف نوسليو ةيلاعف نإف ،جروجو جروج اهمَّدق يتلا نوسليو ةريس يف ءاج امل اًقْفَوو ،ةيقيفوت
 هرود ِةلآضب رعش امنيح تاذلا مارتحا ىلإ هتجاح نيبو حاجنلا نيب لَصف نيح تدادزا فقاوملا
 ]6[.يصخشلا

 مِسَّتت ةيجراخ ةسايس عْنُص ناكمإ ىلع اًّيبلس اًرثأ ةداع كرتي تاذلا مارتحا ضافخنا نأ نم مغرلا ىلعو
 دق تاذلا مارتحا نم ٍلاع ٌرْدَق مهيدل نيذلا صاخشألا نأب دِّكؤي اًضارتفا كانه نإف ،نواعتلاو مالسلاب
 نودجي يتلا فقاوملا زاهتنا ىلإ نوليمي صاخشألا كئلوأ نأ يف ُةلكشملا نُمكَتو ،اًنواعت لقأ نونوكي
 .ةددشتم ةيجراخ ةسايس يِّنبت ىلإ مهعفدي دق امم ،ةرطاخملا ىلإ ًاليم رثكأ مهنأ امك ،اهيف اًفارطأ مهسفنأ

 ةسمخ ىلع ةباجإلا اهيف مهنم بلط ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازوب نيلوئسم عم تيرجُأ ةلباقم 621 تدَّكأ دقو
 يف اوعزن تاذلا مارتحا نم ٍلاع ردقب نوعَّتمتي نيذلا نيبيجملا نأ  - ةيلود تالكشمب قَّلعتت تاهويرانيس
 يفكي يذلاو) عفترملا تاذلا مارتحا نيب نوبيجملا عمج نيح نكلو ،ةوقلا مادختسا ِةضراعم ىلإ بلاغلا
 ةلِّصحملا نإف ،ذوفنلا ةدايزل يوقلا حومطلا نيبو ،(ةوقلا مادختسا ةضراعم ىلإ عِزنَي درفلا لعجل هدرفمب
 ]7[.ةوقلا مادختسا دييأت ىلإ ليملا ةدايز يه ةيئاهنلا

 كولس ىلع رِّثؤت يتلا ةَّيصخشلا تامسلا ضعب رارقلا وعناص لمحي نأ حَّجرملا نم هنإف ،ةماع ةفصبو
 ةذاش ٌتايصخش ةيدايقلا زكارملا ىلوتي نأ حجرملا نم نكلو ،طقف اذه سيل ،اهتارايخو ةيجراخلا ةسايسلا
 تجتنتسا دقو ،يلودلا قَسَّنلا رارقتسال ةبسنلاب ةيقيقح تالكشم بِّبسُي امم ،اهفطاوع طْبض نع ةزجاعو
 نم نوناعُي اوناك ةريخألا ةعبرألا نورقلا يف لقألا ىلع ةلود سيئر نيعبسو ةسمخ نأ تاساردلا ىدحإ
 مظُّنلا يف ةمكاحلا تادايقلا يف َّشفتت مل ةريطخلا ةيفطاعلا تابارطضالا نأ عمو ،]8[يفطاع بارطضا
 نإف - تاباختنالا لالخ نمو ةَّيرود ةفصب تادايقلا هذه ءادأ ةعجارم ةصرف رفاوتل اًرظن - ةيطارقميدلا
 .ةخوخيشلاو ضرملا نم يناعُت تادايق دوجو عنمي مل كلذ

 ،يوونلا رارقلا ذاختا ىلإ هعفدي دق ،ئجافم جايهب دئاقلا ةباصإ لامتحا ُرطخ دادزي ،يوونلا رصعلا يفو
]9[  ةيرلساك عم لاحلا ناك امك ،يلقعلا هروهدت تارشؤم ،دئاقلا قافر ىتح ،دحأ ظحلي الأ لمتحملا نمو
 سميج كلذكو ،رشع عساتلا نرقلا نم ىلوألا ةرتفلا لالخ ةيناطيربلا ةيجراخلا ةسايسلا ةفد رادأ يذلا



 عم اذه ،م7491 ماع يف بصنملا كلذ ئشنأ امدنع يكيرمأ عافد ريزو لوأ ناك يذلا]01[ لاتسيروف
 .قاشلا لمعلل ةجيتن ءايعإب بيصأ دق دئاقلا نأ ءاعداب تالاحلا هذه لثِم ةيطغت ةداع متي هنأب ملعلا

 ايقيرفإ داحتا روطاربمإ لوألا اساكوب روطاربمإلاو قبسألا ادنغوأ ميعز نيمأ يديع ُكولس عَفد دقلو
 ،ةيلقعلا امهاوق لوح لؤاستلا ىلإ سانلا نم َديدعلا - ةيصخشلا هئاوهأ يف سمغنا يذلاو - قباسلا ىطسولا
 ءادألا روهدت نإف َّمَث نمو ،ةطلسلا نم امهعلخل تلَّخدتو امهتافرصت لمتحت نأ ةيجراخلا ىوقلا عطتست ملو
 يف هنكلو ،اًّيرورض اًرمأ هنم صلختلا لعجي ريطخ رمأ وه يوونلا حالسلا لامعتسا يف مَّكحتي دئاقل يلقعلا
 .ريطخو بْعص رمأ هسفن تقولا

 ،ةبوعصلا ديدش رمأ وه ةيجراخلا ةسايسلاب ةقلعتملا لئاسملا يف ةذاشلا تايصخشلا عم لماعتلاف ،كلذك
 هتسايس ىلع ريثأتلا بعصلا نم لعج دق ،نيلاتسل ةديدشلا ةمظعلا نونج نإ :ليق دقف ،لاثملا ليبس ىلعو
 نأ ودبي هنإف ،َّمَث نمو ،ةديدش ٍةبيرب ههاجت يقيفوت كولس لك ىلإ رظني ناك نيلاتسف ،]11[ ةيجراخلا
 برحلا وه اهل ديحولا َليدبلا نإ ثيح ؛ةايحلا ِديق ىلع نيلاتس نأ ماد ام ةيرورض تناك ةدرابلا برحلا
 .ةنخاسلا
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 ىلإ رمألا هب ىهتنا دقو ،م5181 ماع انييف رمتؤم يف اهلِّثممو ايناطيرب ةيجراخ ريزو ةيرلساك ناك ]9[
 .)نامجرتملا( مْكُحلا يف هدوجو ءانثأ راحتنالا
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