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مقدمة
َنننٔ قنننمبو وٛؼنننٛزْٚ ١ٝأخٖننن ١وس٬قٝننن ١ةْ نننَْ ١ٝضٝأننن ١نننٝمب ْٗننن ٛوٚ
ننكٛأ وٜنن ١ةؽننَا ٠ةْ ننَْٜ ،١ٝتننأل ينن٘ وٕ نن ٠ َٝخثل ننٌ خ٭س٬قٝنن ١خةْ ننَْ١ٝ
خشبرل ٠وٚزدََٗ ،بٌ نًُتَٗ خيطٝأنٖ ،١ن ٞخيٓنَ ِ يًأكنَ ٤و ٚخيؿٓنَٚ ٤خي نُٛ
وٚخي كٛأ ٭ ١ٜةؽَا ٠نَْت .
ٚمل ٜػؿٌ خيتَاٜخ وٜؽًَٚ ،خسبدٜث َٓ٘ خبَظ ،١خيتأنٝد زًن ٢ةكٝكن١
وٕ مث ١ومم ًَ نَ٭َ ١خيعمبب ١ٝتكـ شجمبتَٗ خسبؽنَا ١ٜخيطٝأن ١ثَبتنٚ ١ؾمبزٗنَ
يف خي َُ ،٤اغِ وَْٗ ةمبَت زدل بؽع ١قمب َٔ ٕٚاْٛ ١ٜ٩اخسبكٝكٚ ١خيتكندّ
 ٫تٓصَم زأرلخسبمبٜن ١خي٬مَنل يذل نٝخ وظنَ ٍٛندْٝتَٗ )(civilization
خثُٝننأٚ ،٠بٓننَ ٤زًنن ٢بيننو بَتننت خ٭َنن ١خيعمببٝنن ١خيٝنن ْ ،ّٛننمبخً ةؽننَا ًَٜزتٝنندخً
شنننَطبًََٗ ،نننٝجل خزبٓنننَا َننندْٚ ،ًَٝيف خثكَبنننٌ ،ظبننند شنننجمب ٠خةَدلَٜيٝننن١
خ٭َمبٜهٝنننٚ ،١قننند خ نننتُدو ْ نننؼ ٚطٖ ٛنننَ َنننٔ ضأٝعننن ١وشننن َٗ٥َٝخي ختٝننن١
خيصمبٜمب ،٠خييت تهْٛت زً َٗٝقأنٌ بؽنع ١قنمب ٕٚسًنت ،ؾَيكنَا ٠خ٭َمبٜهٝن١
خزبدٜد ٠بعد نمب ٜتٛؾمب نٛيَٛأٛس (و ٟيف خيكمبٕ خي َ س زصمب)ٚ ،قأنٌ
وٕ تكنن ّٛبعننجل خسبهَٛننَو خ٭ٚاٚبٝنن ١نعًننَٗ ننجٓ ًَ ٜؽننِ نننٌ صبمبَننٞ
وٚاٚبننَٚ ،خشبننَاطل زًننَ ٢عملننِ خث ننٌ خسبؽننَا ١ٜخ٭ٚاٚبٝنن ،١نَْننت َننٛضٔ
ةؽَاخو َت٬ةك ،١يعٌ وبمبمَٖ خسبؽَاتل خةْد( ١َْٜٝيف خيكمبٕ خي ََٔ قأٌ
خثننننٚ ) ٬ٝخثه ننننٝه( ١ٝيف خيكننننمبٕ خي َيننننث بعنننند خثنننن ) ٬ٝؼننننُٔ خيكننننَا٠
خ٭َمبٜه ١ٝبصك َٗٝخيصَُيٚ ٞخزبٓٛب ،ٞؾهَٕ و ٍٚش ٤ٞؾعًن٘ خث نتعُمبٕٚ
خزبد  ٖٛ ،ةؾَٓ ٤خيصعٛب (َ ٌ خشلٓ ٛخسبُمب) خييت ظٓعت تًنو خسبؽنَاتل
بصهٌ سَػ.
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ٚبَ تخدخّ ثنمبٚخو خيكنَا ٠خ٭َمبٜهٝن ١خيصنَُي ١ٝهنٔ خث نتٛضٓ،ٕٛ
ٚخيتًُ َِٗٓ ٕٜٛ ٛخبَظ َٔ ،١بَٓٚ ٤يَ ١تعَ ُ ١خيكٚ ٠ٛخيٓؿٛب ٚخيتٛةض،
ؾَةَدلَٜيٝن ١خيصنَُي ١ٝخيٝنٖ ،ّٛن ٞؾَ٥كن ١خثدْٝن، (Super - civilized)١
يهَٓٗ بخو ةؽَا ٠قأَٝن ، (Cultural dwarf)١خ٭َنمب خين  ٟؼبؿأْنَ ة
تصننأ َٗٗٝبَيهننَ ٔ٥خ٭ ننطٛا ٟخي ننٓتٛا (Centaurs) ٚخين  ٟكًننو اوس
شخغ بصمب ٟزً ٢ط ِ ٚةضٍ نَ نمبٚ .زًٝن٘ ؾننٕ خيأصنمب ١ٜنتعٝض وٜنَّ
خيكننمبٕ خسبننَ ٚ ٟخيعصننمب ٜٔخزبننَا ،ٟذبننت ةاٖننَػ خيتننٛةض خيصننَُي ٞخين ٟ
تكننن ٙ ٛخ٭ْملُننن ١خيتًُٜ ٛننن ١ننننن خ٭َمبٜهٝننن ١يف سلنننَي ٞخيكنننَاٚ ٠خينننيت نننَاس
خةاَٖب ؼد خيصعٛب ٚيف َكدَتَٗ وَتَٓ خيعمببٚ ،١ٝسَظن ١نٛاٚ ،١ٜخيندٍٚ
خثكََٚننن َ ١نننٌ خزبُٗٛاٜننن ١خة ننن ١َٝ٬خةٜمبخْٝننٚ ،١ؾٓنننأٚ ٬ٜٚغرلٖنننِ بٗننندف
تٗص ِٝخسبؽَا ٠خةْ َْ ١ٝخشبرلٚ ،٠خ تأدخشلَ "حبؽَا "٠خيكٓٛع .
ٚيف خيٛخقع وْ٘ َٓ خنتصَف خيٓؿط زًٚ ٢ط٘ خ٭ا  ،بندوو َ نَاخو
خيعنننمبخع خيهننن ْٞٛتأسن ن خدبَٖنننَو طدٜننندٚ ،٠وسن ن و ةَدلخضٛاٜننن ١خيكننن٣ٛ
خةَدلَٜيٝننن ١خيتًُٜ ٛننن ١تعُنننٌ زًننن ٢خةَ نننَى بأزٓنننَم خ تُعنننَو خيأصنننمب،١ٜ
ٚذبدٜنند َ ننَاختَٗ يف خيتُٓٝننٚ ١خيكننٚ ِٝخي كَؾنن ١سدَنن ١ثصننمبٚزَٗ يف خشلُٓٝنن١
زًنن ٢ثننمبٚخو خيصننعٛب ٚةانَزٗننَٚ ،ظنن ً٫ٛيًخؽننٛع ٚخيكٓننٛعَ ،عتُنند ٠زًنن٢
 ٚننَ ٫ ٌ٥وس٬قٝنن ٫ٚ ،١ةْ ننََْ ٫ٚ ،١ٝتُدْنن ٫ٚ ،١ةؽننَاٖٚ ،١ٜنن ٞب ن يو
ت رلزً ٢سطَ خةَدلخضٛا ١ٜخيمب ١ََْٝٚخيأَ٥د ٠خييت تمبنأو  َٝنتَٗ زًن٢
خزتَُ خيعٓـ يف خيتعٌََ َع خيصعٛبَٚ ،تَبع ١خيٓٗن خي نًط ٟٛثُتًهنَو
خيَٓس خسٌ ٚسَاج ةدٚ ،َٖ ٚخيتٛم يًعملُ.١
ٚخيٝنن ّٛخةَدلخضٛاٜنن ١خ٭َمبٜهٝنن١خةَدلَٜيٝنن ١خيتًُٜ ٛنن ١ت ننرلزً ٢خيننٓٗ
ْؿ ٘ َٔ ،س ٍ٬خثصَاٜع خ ٫تعَُا ١ٜخشلَ ؾ ١يًٗ ْٗٚ ١ُٓٝثنمبٚخو خيعنمبب،
ٚتنندَرل ةؽننَاتِٗٚ ،يهننٔ وسطمبٖننَ َصننمبٚع" خيصننمبم خ٭ ٚننط " و ننَُٝت٘
خثختًؿٚ ،١خي  ٟسطت٘ خثَ  ١ْٝٛخيعَث ١ٝبأن مب َنٔ قًنِ تًُن ٟ ٛةَدلٜنَي،ٞ
 ٖٛٚخ تهٍَُ ثصمبٚع( بمبَْا يٜٛس) خي  ٟوزًٓ٘ خيعَّ ّ 1982
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ٚيف خيٛخقننع ٖ ن  ٙخثصننَاٜع ٚخشبطننط ٖنن ٞخ ننتهٍَُ ثصننَاٜع خيتك ننِٝ
خينننيت بننندوو َٓن ن َطًنننع خيكنننمبٕ خيعصنننمب ٜٔيف َننن ٪مب نََأنننٌ *( - 1905
ٚ ،)1907خييت مت تٓؿ َٖ ٝزًنَ ٢مبخةنٌ بند٤خً َنٔ ختؿَقنَو نَٜهس بٝهنٛ
.ّ1916
ٜ َٔٚتَبع تنَاٜخ خ تُعنَو خيأصنمبٜ ١ٜتٛظنٌ سبكٝكن ١وٕ َعندايٝع
خسبننننمبٚب خيننننيت قََننننت زًننننٖ ٢ننن خ خيهٛنننن ةتنننن ٢خٯٕ نننننَٕ خزبصننننع
خ ٫نننتعَُا(ٟيد ٣وَنننِ خيصنننٍَُ)ٚ ،ةن ن خيت نننًط زًننن ٢ثنننمبٚخو َٚكنننداخو
خيصننعٛب خيؽننعٝؿ(١و ٟوَننِ خزبٓننٛب) ،وؼننـ ة بيننو ،تعننَ ِ خيتننٛةض يف
خيعكَ٥نند خيعٓعننمب ،١ٜيتعننٓع َننٔ س٬شلننَ خسبننمبٚب يف ٚضٓٓننَ خيعمببنن ،ٞو ٚتًننو
خييت تؿتكت زٔ خيملًِ خ٫قتعَ  ٟخي  ٟوا نَ ٙخزبصنع خيمبوزلنَي ٞيف خيكنَا٠
خ٭ٚاٚبٚ ،١ٝقَ بصهٌ و ٚبآسمب ةثَا ٠خسبمببٝل خيعَثٝتل خ٭ٚ ٚخي َْ ،١ٝوٚ
تًنننو خينننيت خْأ كنننت زنننٔ ضأٝعننن ١بختٝننن ١يًعنننَٗٚ ،١ٜٓسًنننل َ٦نننَو خيتٓملُٝنننَو
خةاَٖب ١ٝيف خيعَملٚ ،خيصخعَٝو خييت تدز ٞخة ٚ ،ّ٬تٓصمب زًٖٛ ٢خَٖ
خيؿتننَ ٣ٚخيننيت تٗنندّ ٚتؿتننت خة ننٚ ،ّ٬ت نن ٤ٞيمب ننَيت٘ خسبؽننَا ١ٜبٗنندف
تنننندَرلَٖٚ ،خ ننننتخدخّ ٖنن ن  ٙخيتٓملُٝننننَو يف تدَرلخيتَُ ننننو خ٫طتُننننَزٞ
يًصنننعٛبٚ ،تدَرلخ٭ْملُننن ١خيٛضٓٝننن ١خثكََٚننن ١ثصنننَاٜع خشلُٓٝننن ١خةَدلَٜيٝننن١
خيتًُٚ ،١ٜ ٛةبكَ ٤خ تُعَو يف ةَي َٔ ١خيتخًـ ٚخزبٌٗ.
تتعنند وشننهٍَ خشلُٓٝنن ١خةَدلَٜيٝنن ٚٚ ١ننَ ،ًَٗ٥ؾعٓنندََ ذبكننل يًؿهننمب
خ ٫ننتعَُا ٟخزبدٜنند خثتننٛةض خبتهَاوْملُنن ١ةهننِ يف خزبٓننٛب ،نَْننت
خيػَٜننَ ١ننٔ بيننو وٕ تكنن ٖ ّٛن  ٙخ٭ْملُنن ١بَظننط َٝنننٌ َننَ تأػٝنن٘ خيعكٝنند٠
خ ٫تعَُا َٔ ،١ٜثمبٚخوَٚ ،عَ اٚ ،ةَهَْٝنَو َتَةن ١اسٝعن ،١يف زنَمل
خزبٓننٛبٚ ،قنند خ ننتطَزت خيكنن ٣ٛخةَدلَٜيٝننٚ ١خيعننٗ ١ْٝٛٝخظننطَ َٝعملننِ
خسبهَٛننَو خيعمببٝننٚ ،١ةٜكَزٗننَ يف شننأَنَٗ ،ننٛخ٤ع زننٔ ضمبٜننل َننَ  ٜننُ٢
زًُ ،ّ٬ ١ٝو ٚبَةغمبخٚ ٤خيذلٖ ، ٝو َٔ ٚس ٍ٬سٛشلنَ يف َصنَاٜع ربندّ
خيه َٕٝخيعٗٚ ،ْٞٛٝخثعَحل خ ٫تعَُا. ١ٜ
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ةٕ َننَ ػبننمب ٟيف خيننٛضٔ خيعمببننَ ٞننٔ َطًننع خيعننَّ  ّ2011ةتنن ٢خيٝننّٛ
ٖٛخزبَْن ن خيتطأٝكننن ٞثصنننمبٚع /بمبْنننَا ٖٓنننمب ٟيٝؿنننٚ /ٞخين ن  ٟوضًنننل زًٝننن٘
َعطًح "خيمببٝع خيعمببٚ "ٞكهٔ تًخٝع٘ بَٯت :ٞقتٌ خث ًِ ٭س ٘ٝخث نًِ،
ٚتؿتٝنننت ٚشنننمببَ ١خيننند ٜٔخة نننٚ ،َٞ٬تك نننٚ ِٝدبأ٥ننن ١خينننٛضٔ خيعمببننن ٞة
٬ٜٚو ضَ٥ؿٝنٚ ١زمبقٝنٚ ،١خيكؽنَ ٤زًن ٢خيؿهنمب خيكن َٞٛخيعمبٚبنٚ ،ٞتعُنِٝ
ثكَؾنن ١خيؿٛؼننَ ،٢ننٔ سننْ ٍ٬صننمب "خيؿهننمب" خيٖٛننَب ٞخيننتهؿرلٚ ،ٟخةسننٛخٕ
خث ننننًُلٚ ،خيؿٛؼنننن ٢خشب٬قننننٚ ،١خيعنننن ٠ ٛبننننَيٛضٔ خيعمببنننن ٞة َننننَ قأننننٌ
خزبًَٖٚ ،١ٝخيكؽَ ٤زً ٢ضبٛاخثكَ ١َٚيف خيٛضٔ خيعمببنٚ ،ٞدبَٖنٌ  ْٚنَٕٝ
خيعد ٚخ٭ ٍٚيًعمببٚ ،قؽٝتِٗ ؾً طلٚ ،خ تأدخٍ خيعمبخع ،بعنمبخع زمببنٞ
–زمببننٚ ،ٞزمببنن - ٞةٜمبخْننٚ ،ٞذبكٝننل َصننمبٚع "خيصننمبم خ٭ ٚننط خزبدٜنند"،
َٚصمبٚع "خيدٚي ١خيٚ ،"١ٜ ٛٗٝؾمب ُٖٓٝتٗنَ زًن ٢خثٓطكن ١خيعمببٝن ١بَيهََنٌ
ٚذبكٝل ََ  ٢ُ ٜظؿك ١خيكمبٕ.
ٚيف أ ٌٝذبكٝل َصمب ٚزَٗ خزبدٜد نَٕ  ٫بد َٔ تدَرل قًع ١خيعمبٚب١
ٛا ،١ٜؾجمببتخةَدلَٜي ١ٝخيتًُ ١ٜ ٛؼدَٖ نٌ خيٚ ٌ٥َ ٛخشبَٝاخو يد،َٜٗ
ٚنَٕ وزًَ ٢مبخةٌ ٖ  ٙخسبمببَ َٓ ،طًع خيعَّ  ،ّ2011خييت خ نتخدَت
ؾٗٝننَ خيعُننٚ ٤٬خثمبتأقننٚ ١خيكنن ٣ٛخيتهؿرلٜننٚ ١خيععننَبَو خةاَٖبٝننٚ ،١وْملُنن١
خيمبطعٝنن ١خيعمببٝننٚ ،١نًننَٗ سٝننَاخو مت ةؾصننَشلَ ب ننأ ظنن٬بٚ ١قنن ٠ٛخيدٚينن١
خي ٛا ١ٜطٝصنًَ ٚقٝنَ ٚ ٠شنعأًََٛٚ ،قنـ خ٭ظندقَ (٤خينمبٚس ٚةٜنمبخٕ ٚخيعنل
ٚةأب خهلل)ٚ .نَُ ْعًنِ خ نتخدَت وَمبٜهنَ ٬ٜٚتٗنَ خثمبتأقن ١يف خشبًنٝ
خيعمببٚ ٞتمبن َٝيًتآَمب زًٛ ٢ا ،١ٜخي  ٜٔخ تكدَٛخ خةاَٖبٝلَٛٚ ،يِٖٛ
 ٚننًه ،ِٖٛة طَْ ن شننمبخَٛ ٤خقننـ خينند ٍٚيًٛقننٛف ؼنند ننٛا ،١ٜنُننَ
زًُننت خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠زًنن ٢خ ننت َُا نننٌ زٛخَننٌ خيؽننعـ ٚخيتخًننـ يف
ٚخقعَٓ خيعمببٚ ،ٞنَْت قد ظٓعت َع خيك ٣ٛخ ٫تعَُا ١ٜبمبٜطَْٚ َٝغرلَٖ
زنندل خيعكنن ٛخثَؼننَ ،١ٝننٔ خيكنن ٣ٛخيتهؿرلٜننٚ ١خيدٜٝٓنن ١خثتععننأٚ ،١بعننجل
خث ن كؿلٚ ،خيهتننَبٚ ،خيعننهؿٝلٚ ،اطننٍَ وزُننٍَٚ ،ؾٓننَْلٚ ،طٓنندتِٗ
يٝهْٛٛخ ق ٠ٛزٌُ زً ٢خ٭ا زٓد خيطً .
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ةٕ خسبننمبب خيعدٚخْٝنن ١خةاَٖبٝنن ١خيننيت شننٓت زًنن ٢ننٛاٖ ١ٜنن ٞيف ةضننَا
خيعنننمبخع بنننل خيكننن ٣ٛخيهننندلٚ ،٣نَْنننت خي نننَة ١خي نننٛاٖ ١ٜننن َ ٞنننمبا
خيعًَُٝو ،بٗدف خي ٝطمب ٠زً ٢خيٛضٔ خيعمبب"ٚ ٞخيصمبم خ٭ ٚط "زَُٛنًَ،
ٚخي أ ٌٝي يو خي ٝطمب ٠زًٛ ٢ا ،١ٜي يو خيعمبخع بل َ ٛهٚٚ ٛخشٓطٔ
قٚ ٟٛخ ذلختٝجٚ ،ٞا َٝ ٚتمبٜد وٕ ٜه ٕٛخزبٝض خيعمبب ٞخي ٛا ٟضبنمباخً
٭اؼنن٘ٚ ،خسبؿننَ زًننٚ ٢ةنند ٠بننٚ ،ٙ ٬يهننٔ ٚخشننٓطٔ تمبغ ن وٕ  ٜننتُمب
خيكتننٍَ َٓٚننع خزبننٝض خيعمببنن ٞخي ننٛاَ ٟننٔ ذبمبٜننمب خثٓننَضل خيننيت ننٝطمبزًَٗٝ
خةاَٖب َٔ ٕٛٝوطٌ ذبكٝل َصمبٚزَٗ خيتك ٚ ،ُٞٝسَظن ١ةقََنَ ١نَ  ٜنُ"٢
خيدٚي ١خيهمب  "١ٜيف خيصٍَُ خي ٛا ،ٟخييت ً ٫و وَ ٟكََٛو يٛطٖ ٛنَ .
ٚوسننرلخً ،طمببننت خيتنندسٌ خيع ننهمب ٟخثأَشننمبٚ ،ةا ننٍَ طٖٓ ٛننَ ة خ٭ا
خي ٛاٚ ،١ٜيهَٓٗ بعد وٕ تأندو طد ١ٜخزبٝض خيعمبب ٞخي نٛا ٟيف ذبمبٜنمب
نٌ شدل َٔ نٛاٚ ١ٜةَْنت نَز ١خثٛخطٗن ١وزًنٔ خينمبٝ٥س تمبخَن زنٔ ْٝتن٘
نه قٛختنن٘ َننٔ ننٛا ،١ٜخيننيت مل ٜٓؿن ٖن خ خ ْ٫ننهَب ةتنن ٢خٯٕ ،يهٓنن٘
ٝؽننطمب اغُ نًَ زٓنن٘ زٓنندََ ٜأنندو خزبننٝض خيعمببنن ٞخي ننٛا ٟخشلجنن ّٛيتهمبٜننمب
شمبم خيؿمبخو .
يكد طنََ ٤دلا ذبمبٜمب ٖن خ خيأهنث ةكَْنًَ بندٚا وُٖٝن ١قنَ  ٠خيؿهنمب يف
خ تُعَو خةْ َْ ١ٝيف خيتعد ٟبننس٬ػ يًكؽنَ َٜخينيت تٛخطن٘ صبتُعنَتِٗ
بعٝدخً زٔ خْ٫تَٗمٚ ١ٜخيأٜـ ٚخشبدخع ٚخثعَحل خيصخعٚ ،١ٝبينو َنٔ سنٍ٬
قنننن ٍٛنًُنننن ١خسبننننلٚ ،خشبننننمبٚج زننننٔ ظننننُت خيكأننننٛا خينن ن ٜ ٟػننننض ةننننٍَ
خيه ن رل "ٜٔؾنن ٬سننرل يف خيعننُت زٓنند قنن ٍٛخسبننل" يًتعنند ٟيًكنن ٣ٛخيأَغٝنن١
بأشننهَشلَ خثختًؿنن ،١ننٛخ٤ع خيكَ َنن ١زًننٗ ٢ننٛا خينندبَبَو ٚخيطننَ٥مبخو زنندل
خحملٝطننَو ،و ٚخيكَ َنن ١ةيٓٝننَ َننٔ َعننمب خ٭مٜننَ ٤خةَدلَٜيٝنن ١ذبننت َ ننَُٝو
طبتًؿٚ ،١ب يو ٜتخًغ خثؿهمب ٚخث كـ خ٭ظنَ ٌٝنٔ ةنٍَ سن ٍ خسبنل َنٔ
س ٍ٬ربًع٘ َٔ َٛقـ خحملَٜد.
َٚننٔ ٖ ن خ خثٓطًننل عبننَ ٍٚيف حب ٓننَ ٖ ن خ خيتعنند ٟيكؽنن ١ٝبَتننت تٗنند
خيٛط ٛخيأصمب ٟزََٚ ١وَتَٓ خيعمبب ١ٝسَظ ٖٞٚ ،١قؽ ١ٝخثصمبٚع خةَدلٜنَيٞ
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خيتًُ ٟ ٛيًُٗٓٝنٚ ١خي نٝطمب ٠زًن ٢خيعنَمل ٚتندَرل قُٝن٘ خسبؽنَاٚ ،١ٜسَظن١
وَتٓننننَ خيعمببٝنننن ١سدَنننن ١يًُصننننمبٚع خيعننننٗ ْٞٛٝيف خ ٫ننننتُمبخا يف خغتعننننَب
ؾً ننطلٚ ،خشلُٓٝنن ١زًنن ٢خيننٛضٔ خيعمببننٚ ،ٞخيننيت بنندوو َٓنن َطًننع خيكننمبٕ
خيعصمبٚٚ ،ٜٔظًت ة وزً ٢اطَتَٗ سطٛا ٠يف خسبمبب خيعدٚخْ ١ٝخةاَٖب١ٝ
زًٛ ٢اٚ ،١ٜخيك ٣ٛخثكَ ١َٚيًُصمبٚع خةَدلَٜي ٞخيتًُ ٟ ٛيف خثٓطكَٓ ،١
َطًع خيعَّ  .ّ2011ؾَُ ضأٝعن ١خيكن ٣ٛخثصنَان ١يف خسبنمببٚ ،ثنَبخ خسبنمبب

زًننن ٢نننٛاَٚ ،١ٜنننٔ ٖنننِ و ٚختٗنننََٚ ،نننَ ٚا خيػنننمبب خ ٫نننتعَُاٚ ٟتمبنٝنننَ،
ٜٚ ٚننن٬و خشبًننن ٝخيعمببننن ٞيف ٖن ن  ٙخسبنننمببٚ ،نٝنننـ مت تعنننٓٝع خثمبتأقننن١
بأظننَٓؾِٗ خثختًؿننَٚ ،١ننَ ٖننٚ ٛا خينند ٍٚخيعنندٜك ١يف َٛخطٗنن ١خسبننمبب زًنن٢
ننٛا( ١ٜا ٚننٚ َٝةٜننمبخٕ ٚةننأب خهلل )ٚبعننجل خيؿعننَ ٌ٥خيؿً ننط ١ٝٓٝخثكََٚنن،١
َٚنننَ خي نننأ ٌٝيًُٛخطٗنننٚ ١تعأٜنننأ خْ٫تعنننَا ٖ ،نن خ َنننَ ةَٚيٓنننَ خةطَبننن ١زٓننن٘
تٛؼٝهًَ يًهكٝكٚ ،١ب ًَ َْٝيًهل ،ؾؿ ٞخيؿعٌ خ٭ ،ٍٚمت خةطَبن ١زًن ٢ن٪خٍ
ثنننَبخ خسبنننمبب زًننن ٢نننٛاٚ ١ٜيف خيؿعنننٌ خي نننَْ ٞمت خسبننندٜث زنننٔ خيكننن٣ٛ
خثصنننَان ١يف خيعننندٚخٕ ٚضأٝعتٗنننَ ٚخثتُ ًننن ١بَيٜ٫ٛنننَو خثتهننند ٠خ٭َمبٜهٝننن١
ٚخيهٝننَٕ خيعننٜٗٚ ٚ ْٞٛٝنن٬و خشبًنن ٝخيعمببننٚ ٞتمبنٝننَ ٚخيكنن ٣ٛخيتهؿرلٜنن١
ٚخثمبتأق َٔ ١خةاَٖبٝل  ٜ ََٚنَُ ٢عَاؼنٚ ٚ ،١ا بعنجل خيند ٍٚخ٭ٚاٚبٝن،١
وََ خيؿعٌ خي َيث ؾكند سعنغ يًهندٜث زنٔ خيكن ٣ٛخينيت ٚقؿنت ة طَْن
ٛاٚ ١ٜخثتُ ً ١يف اٚ َٝ ٚةٜمبخٕ ٚةأب خهلل ٚبعجل خيك ٣ٛخيٛضٓٝنٚ ١خيكَٝٛن١
ٚبعنننجل خيؿعنننَ ٌ٥خيؿً نننط ،١ٝٓٝيف َٛخطٗننن ١خيعننندٚخٕٚ ،خيؿعنننٌ خيمبخبنننع مت
ربعٝعننن٘ يًهننندٜث زنننٔ خثعمبنننن ١خيدبً ََٛنننٚ ١ٝخيع نننهمبٚ ١ٜخثننن ٪مبخو
خيدٚيٝنن ،١وَننَ يف خيؿعننٌ خشبننََس ،ؾننتِ خيأهننث يف ننأٌ خثٛخطٗننٚ ،١تعأٜننأ
خْ٫تعَاخوٚ ،ذبعل ٛاٚ ،١ٜبٓنَٚ ٤ين ١قٜٛنَ ١أ ٖنمبٚ ،٠بينو َنٔ سنٍ٬
خيتُ و بك ٠ َٝخي ٝد خيمبٝ٥س بصَا خ٭ د ٚ ،زِ خزبٝض خيعمبب ٞخي نٛا،ٟ
ٚبٓننَ ٤خ تُننع خثتُنندٕ خي ن ٜ ٟكنن ّٛزًنن ٢خثٛخضٓننٚ ،١خيعًَُْٝننٚ ،١خيعكْٝ٬نن،١
ٚخيتؿهرل خيٓكد.ٟ
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ةٕ ََ ذبدثَٓ زٓن٘ ٖن ٛطنأ ٜ ٤نرل َنٔ خثعمبنن ١خيهنأرل ٠خينيت نطمبَٖ
ٚضَٓٓ خيػَي ٞيف َٛخطٗن ١قطنَع خيطنمبم ٚخينيت َنَ مخينت َ نتُمبٚ ،٠ةْٓنَ زًن٢
ثكننن ١بَْتعنننَا ةاخ  ٠شنننعأَٓ ٖٚأكننن ١قننن ٣ٛخيعننندٚخٕٚ ،ةبخ نَْنننت خيٜ٫ٛنننَو

خثتهد ٠خ٭َمبٜه ٫ ١ٝتعذلف بَٯسمب ٚتتعٌََ َع خيصنعٛب بأ نًٛب ُٖجن،ٞ
ؾٓٝطأل زً َٗٝق ٍٛخثؿهمب خيؿمبْ  ٞنً ٛيٝؿ ٞشنذلخٚس يف نتَبن٘"خيكط
خينندل" :"ٟةٕ خشلُجٝنن ١ي ٝننت ة ٫خيمبغأنن ١و ٚخيعجننأ زننٔ خيننت٬قح َننع خٯسننمب"،
ٚة زًِ خزبٛٝبٛيٝتٝهَ خيمبوزلَي ٞةٕ وَمبٜهَ ،نَ ٔ٥ةنٚ ،ٞت ٛنعت
ن ن رلخًٚ ،تؽننخُت ن ن رلخًٖٚ ،نن ٞتصننأ٘ خسبٝتننَٕ زٓنندََ ذبكننٔ بَينندََ،٤
تأةـ ة خيصطإٓ يت ك ط َُٗ يًتخًغ َٔ سطمب ٙؾتُٛو ْأؾًَٚ ،نُنَ
خسبٝتَٕ ٖ ٞخيد ٍٚوٜؽًَ.

ٚيف حب ٓننننَ ٖنن ن خ ْ٪ننننند زًنننن ٢ةكٝكنننن ١ننننَضع ١مل  ٜننننتطع خيػننننأخ٠
خةَدلٜننَي ٕٛٝة اخنٗننَ ٖٚنن ٞزنندّ قننداتِٗ زًنن ٢ؾٗننِ ضأٝعنن ١خيصننع خيعمببننٞ
خي ننٛاٚ ،ٟمل ٜكننمبٚ٩خ تَاؽبنن٘ يف َكَازنن ١خث ننتعُمبٚ ،ٜٔمل ٜتعمبؾننٛخ زًنن٢
َكد نننَت٘ ٚثٛخبتن ن٘ٚ ،يف َكننندَتَٗ :اؾنننجل خيتننندسٌ خشبنننَاط ٞيف شننن،ْ٘ٚ٪
ٚاؾجل خةَ َٔ ٤٬و ٟطٗ ١نَْتٚ ،خ نتعدخ يًتؽنه ١ٝبَيػنَيٚ ٞخينمبسٝغ
يف نننأ ٌٝننن َٝت٘ ٚنمبخَتننن٘ٚ ،زننندّ ةزطَ٥ننن٘ ثكتننن٘ ة ٫يًكنننَ  ٠خينننٛضٓٝل
خثتُ ننهل بَي ٛخبننت خيٛضٓٝننٚ ١خيكَٝٛننٚ ،١خَت٬ننن٘ خيكنندا ٠خشب٬قنن ١زًنن٢
سًننل خيكننَ ٚ ٠خيأزُننَ ٤خيتننَاؽبٝلٚ ،قداتنن٘ زًنن ٢دبننَٚم خيعننعَب ٚخحملننٔ،
ٚخشبمبٚج ََٓٗ ون مب قنٚ ،٠ٛنُنَ ٜكن ٍٛخثؿهمبخيعمببن ٞمنن ٞخ٭ا نٛم" :ٟ
ةٕ ٖ  ٙخ٭ََ ١صمبق ١بٓٛاَٖ زً ٢خةْ َْ ََُٗٚ ،١ٝتأدَ ٚؿهه،١ة ٫وْٗنَ
 ٫تًأث ةت ٜ ٢طع َٓٗنَ مزنٜ ِٝأعنث بٗنَ َنٔ طدٜند،ؾًٝك ٞخيٓنٛا خسبَظنٌ
َٔ تأطجَٗ شؿكًَ زً ٢خيعَمل ويع ٜٗٚد ٟخ٭َِ ة ٦ٓٝوَٓاتن٘ ة ذبكٝنل
ا َيتَٗٚ ،زٓد بيو تتهندٖ ٣ن  ٙخ٭َن ١تكندٜمبخو خثن٪اسل "ٖٚ ،ن خ َنَ ٖنٛ
َ٥د خي ّٛٝيف ٛا ١ٜخيعمبٚبن ١خينيت ٜكٖ ٛنَ مزنٜٓ ِٝت ن ة زُنل خيتنَاٜخ
خيعمبٜل ٭َتَٓ خيعمبب. ١ٝ
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ةٕ خسبمبب زًٛ ٢اٚ ١ٜظنُ ٛخي نٛاٜل شنعأًَ ٚطٝصنًَ ٚقٝنَ  ،٠و نس
يععننمب طدٜنند ،زعمبخيصننعٛب خثكََٚنن ١خيننيت بنندوو َ٬ضبنن٘ تمبت ننِ زًنن٢
خي َة ١خيدٚي ١ٝخي ّٛٝيف ٚط٘ خيػطمب نٚ ١خيتنٛةض خةَدلٜنَي ٞخين َ ٟا ن٘
خيٜ٫ٛنننَو خثتهننند ٠خ٭َمبٜهٝننن ١خيٝنننَ ّٛنننٔ سننن ٍ٬خي  َٝنننَو ٚخيتعنننمبؼبَو
خيمبزَٓ ٤يمب/ َٗ ٝ٥تمبخَ  /خي ْ ٔ ٟؿ ٘ شمبض ٞخيعَمل خي ٜ ٟؿعٌ ََٜصَ٤
 ٕٚة  ٝو ٚاقٚ ، ٝنَْت ٛا ١ٜبك ٠ َٝا َٗ ٝ٥خثكَ ّٚوَ ٍٚنٔ تعند٣
ٚاؾننجل خةَنن٤٬خو خ٭َمبٜهٝنن َٓ ١ن خ٫ةننت ٍ٬خ٭َمبٜهنن ٞيًعننمبخم يف خيعننَّ
ٚ ،ّ 2003اؾؽَٗ ةَ٤٬خو نٛئ بَٚ ٍٚمٜمب خشبَاط ١ٝخ٭َمبٜه ٞآْ خى،
ٜنن ّٛنننَٕ خيعننَمل  ٫ػبننمب ٩زًنن ٢خ٫زننذلخ ٚ ،نننَٕ ظننٛو َصننل َنند،ًَٜٚ
 َٔ ٖٞٚاؾؽت خيعدٚخٕ زً ٢خيعمبخمٚ ،اؾؽت خيتدسٌ يف خيص ٕٚ٪خيدخسً١ٝ
هَٗ بٓٗ خثكَٚ ١َٚز٬قَتَٗ َع ةٜمبخٕ ٚةأب
خي ٛاٚ ،١ٜةَؾملت زً٢
خهللٚ ،ذبًُت نٌ وْٛخع خسبعَا ٚخسبمبٚب ٚبكٝت ظنََدٚ ،٠نَْنت َ نًَ٫
ٚقنند ٠ٚيصننعٛب خيعننَمل يف خيعننُٚ ٛخيتهنندَٛٚ ،ٟقؿٗننَ َننَ مخٍ ٜننأ خ قنن٠ٛ
ٚسلٛس ن ًَ بعنند خسبننمبب خيننيت سًننت زََٗننَ خيتَ ننعٖٚ ،ننَ ٖنن ٛمم ننٌ ننٛا١ٜ
خيدنتٛا بصَا خزبعؿمبٜ ٟعدل زٔ َٛقـ ٛا ١ٜبهٌ ندل ٤َٜخثكنََٚل يف
نٛا" ١ٜغنرل بٝدا ن"ٕٛ
ا  ٙسََٓ ٍ٬قص ١خيتكمبٜمبخ٭ ٍٚيًُأعٛث خ٭ممن ٞة
زًَٓ ٢دٚب ٞخيد ٍٚخيػمببٝن ١خيٛخقعن ١يف خي نهمب خ٭َمبٜهن ٞبكٛين٘ :و ٟقنٛخو
وطٓأٝننن ١يف نننٛاَٛ ٕٚ ١ٜخؾكننن ١خيدٚيننن ١خي نننٛا ١ٜنننٓتعٌََ َعٗنننَ نكنننٛخو
خةننتٚ ،ٍ٬بنننمب وزؽننَ ٤صبًننس خ٭َننٔ بَيأٝننت خ٭َ ٍٚننٔ خيٓصننٝد خيعمببننٞ
خي ٛا :ٟمحَ ٠خيدَٜا زًٝهِ  ّ٬وبنت وٕ تن ٍ خيٓؿنٛس خيهنمبخّْ ،عنِ،
ٛا ١ٜئ ٜمب ِ شلنَ وةند سَٝاختٗنَ ْٚملََٗنَ خي  َٝن ٚ ٞنتٛاَٖٚ ،ةندِٖ
محننَ ٠خينندَٜا َننٔ ٜكننمبا وْٗننِ ةننمبخس خيننٛضٔ ٖٚننِ ظننٛو خيصننع ٚ ،ةننًََٛ
خ٭ََْنن ١خثهتٛبنن ١بنندّ خيصننٗدخٖٚ ،٤ننَ ٖنن ٞشننعٛب خيعننَمل تننٓٗجل َننٔ ا ٚننَٝ
ٚخيعنننل ٚنٛاٜنننَ خيصنننَُيٚ ١ٝؾٓنننأٚ ٬ٜٚتعًنننٔ وٕ خيعنننَمل تػنننرلٚ ،وٕ زعنننمب
خيصعٛب قد بدوٚ ،وٕ مَٔ خةَدلخضٛاَٜو خث تأدٚ ٠خ ٫تعَُا قد . ٚ
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ةٕ شننعأَٓ خيعملنن ِٝنُننَ س ٝن وةنن ّ٬خث ننتعُمب ٜٔيف خثَؼنن ٞننٝخٝ
وة َِٗ٬خي ،ّٛٝؾَي ٛا ٕٜٛئ ٜكأًنٛخ وٕ كًن ٞزًن ِٗٝوةند وٚخَنمبٚ ،ٙؼبند
شلننِ َننَ ؽبتننَاٜٚ ،ٕٚؿننمب زًننَ ِٗٝننٔ ٜكنن ،ِٖ ٛؾَشبٝننَا ننٛاٚ ،ٟخسبننٌ
نننٛا ،ٟؾٗنننٌ ٜنننتعّظ قنننَ  ٠خيأٝنننت خ٭بنننٝجل ٚو ٚختٗنننِٜٚ ،عذلؾنننٛخ بَسبكنننَ٥ل
خزبدٜنند ٠خيننيت ؾمبؼننتَٗ ةاخ  ٠خثكََٚننٚ ١خيصننمبؾَ ٤يف خيعننَمل ٚ ،خيننيت سطٗننَ
طٝصننَٓ خيعمببنن ٞخي ننٛا ٟب ننٛخزد طٓنن ٙ ٛخ٭بطننٍَ خينن ٖ ٜٔننِ َننٔ ٜكننمبإٚ
َ تكأٌ خيٛضٔٚ ،زًٚ ٢قع وقدخَِٗ ٝه َ ٕٛتكأٌ خثٓطك١
ْأ.ٌٝ
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*  ٪َ-مب نََأٌ بٓمبََٕ ْ )5001- 5001( ،أ ١ة اٝ٥س خينٛماخ٤
خيدلٜطَْ ٞآْ خى ٖٓنمب ٟنََأنٌ بٓمبَنَٕ ،زكند يف يٓندٕ ٚخ نتُمبو طً نَت٘
ثد ٠زََل بدز ٠ٛمب َٔ ١ٜةأب خحملَؾملل خيدلٜطَْٝلٜٗ ،ندف ة ةػبنَ
آيٝنننن ١ذبننننَؾظ زًنننن ٢تؿننننٛم َٚهَ نن ن خينننند ٍٚخ ٫ننننتعَُاٜٚ(١ٜهٝأٝد،َٜ
ٚ)wikiehttys//ar>wikibdia>orgشننننَاى ؾٝنننن٘ ؾ ٬ننننؿَٚ ١صننننَٖرل
ٚزًَُ ٤خطتَُع  َٔٚ ١ َٝ ٚوِٖ َكمباخت٘:
- 1خبكنننَ ٤شنننعٛب خثٓطكنننَ ١ؿههننن ١طًَٖنننَ ١تٓنننَةمبَ ،٠نننٔ سنننٍ٬
ةمبَََْٗ َٔ خيندزِ َٚنٔ خنت نَب خثعنَاف خيتكٓٝنٚ ،١زندّ زُٗنَ يف ٖن خ
خ ٍَٚ ،ضبَاب ١خ ٟخدبَ ٙ ٖ َٔ ٙخيدَ٫ ٍٚت٬ى خيعً ّٛخيتكٓ.١ٝ
- 2ضبَابنن ١و ٟتٛطنن٘ ٚةنند ٟٚؾٗٝننَٚ ،يتهكٝننل بيننو زننَ خثنن ٪مب ة
ةقََننٚ ١ينن ١يف ؾً ننطل تهنن ٕٛو َبنن ١ةننَطأ بصننمب ٟقننٚ ٟٛغمب ٜن َٚعننَ
يٝؿعنننٌ خزبنننأ ٤خ٭ؾمبٜكنننَ ٞنننٔ ٖن ن  ٙخثٓطكننن ١زنننٔ خزبنننأ ٤خ٭ (.ٟٛٝشنننمبٜـ
َٓعٛاْ ،ك ً٬زٔ َٛقع زمبب ،21 ٞخشبُٝس ُ ٜ 19دل  ،2019اب ٞخي نَْٞ
)1991
** َ-صمبٚع بمبَْا ينٜٛس  :5092بمبْنَا ينٜٛس ٚيند زنَّٚ1916تنٛيف
زنننَّ ٖٚ 2010نننَٛ ٛخيٝننند يٓننندٕ ٚةَظنننٌ زًننن ٢خزبٓ ننن ١ٝخ٭َمبٜهٝننن ١نننٓ١
ٚٚ ،ّ1982ؼننننع َصننننمبٚع يتك نننن ِٝخيننننٛضٔ خيعمببننننٚ ٞقدَنننن٘ يًهننننْٛػمبس
خ٭َمبٜه ٞخي ٚ ٟخؾل زً ٘ٝزَّ ٜٚ(ّ1983هٝأٝد،َٜ
ٚ ،wikiehttys//ar>wikibdia>orgوٜؽًَ .ة نننل زُنننمب تٛقننن٘،
ز ٠ ٛة ْملمب ١ٜخث٪خَمب ،٠طبططَو بمبَْا يٜٛس ،ظنهٝؿ ١او ٟخيٝن19 ،ّٛ
ُ ٜدل .)2019
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الفصل األول
ملاذا احلرب على شورية
خ٭ضُننَع خ ٫ننتعَُا ١ٜقدكنن ١يف خينننٛضٔ خيعمببننٚ ٞسَظنن ١يف نننٛا،١ٜ
ٚخم خ و ٖ  ٙخ٭ضَُع ٚخٖ٫تَُّ بعد قٝنَّ خيهٝنَٕ خيعٓعنمب ٟيف ؾً نطل،
ٚكهَٓٓ ذبدٜد وِٖ زٛخَنٌ خسبنمبب خيعدٚخْٝن ١خةاَٖبٝن ١زًن ٢نٛا ١ٜونَ
:ًٜٞ
 - - 1نْٗٛنَ خيدٚين ١خيعنََد ٠زندل خيتنَاٜخ يف ٚطن٘ خيػنأٚخو ،خينيت
خ نننتٗدؾت خ٭َننن ١خيعمببٝننن َ ،١نننٌ َعمبنننن ١ب ٟقنننَا خيعنننَّ ٚ ،ّ610خيتعننندٟ
ثٛطَو خثػٚ ،ٍٛخيتذلٚ ،خيعنًٝأٝل ٚخيع ُنَْٝل خثتعَقأنَٚ ،١كََٚن ١خيصنع
خيعمبب ٞخي ٛا ٟيًؿمبْ ٝل َٔ ،س ٍ٬خي ٛاخو خي ٛا ١ٜخييت نَْت خثكدَن١
خ٭ َس ي ٬تكٚ ،ٍ٬خ٫شذلخى يف ةمبب خيعَّ ّ1948ؼد خيعد ٚخيعْٗٞٛٝ
ٚخيتعد ٟيًعدٚخٕ خي ٬ث ٞزًَ ٢عمب خيعَّ  ،ّ1956ةقََ ١خيٛةدَ ٠نع َعنمب
خيعَّ ٚ ،ّ1958خيتعد ٟثصمبٚع ةًـ بػدخ خيعََّٚ ،ّ1955صمبٚع ََاشنٍَ
خيعَّ  ٚٚ ،ّ1957زِ ثنٛا ٠خيهْ٬ٝن ٞيف خيعنمبخم خيعنَّ ٚ ّ1941قٝنَّ ثنٛا8 ٠
وبخا خيعننننَّ  ،ّ1963زننننِ خثكََٚنننن ١خيؿً ننننط ١ٝٓٝيف خ٭ا ٕ خيعننننَّ ،ّ1970
ٚخيكٝنننننَّ حبنننننمبب تصنننننمب ٜٔخيتهمبٜمبٜننننن ١يف خيعنننننَّ  ٚ ،ّ1973زنننننِ خثكََٚننننن١
خيؿً ننطٚ ،١ٝٓٝخثكََٚنن ١خيًأَْٓٝننٚ ،١خينندؾَع زننٔ خيكؽنن ١ٝخيؿً ننطَٓٚ ،١ٝٓٝننع
تعؿٝتَٗٚ ،ةٜكَف خسبمبب خ٭ًٖ ١ٝيف يإَٔٓ خيعَّ ٚ ،ّ1975خيتعد٫ ٟطتَٝا
خ٭اخؼنن ٞخيًأَْٓٝنن ٚ ،١زننِ خثكََٚننٚ ١ذبمبٜننمب خزبٓننٛب خيًأٓننَْ ٞخيعننَّ ،ّ2000
ٚاؾجل خةت ٍ٬خيعمبخم خيعَّ  ٚ ،ّ2003زنِ خثكََٚن ١خيًأَْٓٝن ١يف ةنمبب نٛم
خيعَّ  ٚ ،ّ2006زِ خثكَ ١َٚخيؿ ط ١ٝٓٝيف ةمبب غنأ 2008 ٠خيعنَّ،ّ2009/
ٚغرل بيو خيه رل. .
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- 2اغأن ١خةَدلَٜيٝنن ١خ٭َمبٜهٝن ١يف ت ننً ِٝخةسنٛخٕ خث ننًُل خي ننًط١
يف خينننٛضٔ خيعمببننن ٞزََنننٚ ١يف نننٛا ١ٜسَظننن ١بعننند تًُنننٝعِٗ زًننن ٢خيطمبٜكننن١
خيذلن ،١ٝ٭ِْٗ وثأتٛخ زدل خيتَاٜخ وِْٗ مل ٜكؿنٛخ ؼند خيهٝنَٕ خيعنٗ،ْٞٛٝ
ٚنننَْٛخ و خ ٠ضٝعنن ١يتٓؿ ٝن خثصننمبٚع خيعننٗٚ ،ْٞٛٝتننَاؽبِٗ يف ننٛا ١ٜوثأننت
زً ٢خيدٚخّ زُنَيتِٗ ،ؾٗنِ ٚقؿنٛخ ؼند خيدٚين ١خيٛضٓٝن ١خي نٛا ١ٜخثكََٚن ١يف
خيعننَّ ٚ ّ1987قتًننٛخ خيعًُننَٚ ٤خزبٓننَ ٚ ، ٛننمبٚخ َ ٪ننَو خيصننع ٚ ،يهننٔ
بؿؽننٌ ةاخ  ٠خيٓننَس ٚ ،ننهِٗ بننٛضِٓٗٚ ،سٝننَاِٖ خيننٛضل ٚخيكنن ،َٞٛمت
هل خةسٛخٕ خث ًُل آْ خىَٚ ،ع بدخ ١ٜخيعنَّ  ّ2011مت ةضن٬م ٜندِٖ يف
ٛا َٔ ١ٜطدٜد بدزِ وَمبٜه- ٞظٗ - ْٞٛٝاطع ٞزمبب ،ٞيًعٌُ زًن٢
تدَرل خيدٚي ١خيٛضٓ ١ٝخيعمبب ١ٝخي ٛا.١ٜ
- 3خ٭ضَُع خيتَاؽبٚ ١ٝخ٭ُٖ ١ٝخ ٫ذلختٝج ١ٝي نٛا ١ٜيف خ ٫نذلختٝج١ٝ
خ٭َمبٜهٝننٖٚ ،١نن ٞقدكنن ١يف بنن ٬خيصننَّ/ ،ؾجنن ٕٛؾ ٛننذل خ٫سٚ /مٜننمب
سَاط ١ٝخيَٜ٫ٛو خثتهد ٠خ٭َمبٜهٜ ١ٝكن ٍٛخيعنَّ  " :ّ1947ةٕ نٛا ١ٜةًََن١
ضننَ٥مبخو بمبٜننٚ ،١زًنن ٢وَمبٜهننَ وٕ تؽننع ٜنندَٖ زًٗٝننَ"ٖٚ ،ن خ َننَ ننَا زًٝنن٘
نأننَا خخيدبً ََٛننٝل ٚخثؿهننمب ٜٔخ٭َننمبٜهٝل خيتًُننٜ ٛل وَ ننٍَ ٖٓ :ننمبٟ
نٓ ٝجمبٚ ،بمبَْا يٜٛس يٝؿٚ ،ٞبمبػبٓ ه.ٞ
ٚبعد تعَزد خيػطمب  ١خةَدلخضٛا ١ٜيإلَدلَٜي ١ٝخ٭َمبٜهٚ ،١ٝاغأتٗنَ
يف خي ننٝطمبٚ ٠خشلُٓٝنن ١زًنن ٢خيعننَمل نهننَنِٚ ،خيننيت دب نندو بننإٔ ذبجننِٝ
خشبعننِ يف "خيصننمبم خ٭ ٚننط" ٜأنندو َننٔ خي ننٝطمب ٠زًنن ٢ننٛا ٖٚ ،١ٜن خ َننَ
وٚؼنننه٘ ثعًنن خي  َٝننن ١خ٭َمبٜهٝنننٖٓ ١نننمب ٟن ٝنننٓجمب يف َكَبًننن ١يننن٘ َنننع
ظهٝؿْٛٝ ١اٚانمب خ٭َمبٜه ١ٝيف خيعنَّ  ّ2015بكٛين٘" :ةٕ خسبنمبب ٖن ٞبنل
وَمبٜهنَ ٚةًننـ خيٓنَتَ ٛننٔ طٗنٚ ،١ا ٚننٚ َٝخيعنل ٚخشلٓنند َنٔ طٗنن ١وسننمب،٣
ٚيهَٓٗ تدٚا زً ٢خ٭ا خي نٛا ،١ٜ٭ٕ نٛاٖ ١ٜن ٞخيعكند ٠بَيٓ نأ ١يًػنمبب
خةَدلَٜي ،ٞبعد وٕ مت تطٜٛع خ٭ْملُ ١خيعمبب ،١ٝةٛ ٫ا ،١ٜؾٗ ٞنَْت َٚنَ
مخيت خي د خثكَ ّٚيًػأخ ٠زدل خيتَاٜخ".
16

ٚيف ةضنننَا بٝنننَٕ خ٭ُٖٝننن ١خينننيت ذبملننن ٢بٗنننَ نننٛا ١ٜيف خة نننذلختٝه١ٝ
خ٭َمبٜه ١ٝخزبدٜند ٠نتن طنٛاج ؾمبٜندََٕ يف نتَبن٘"خث٦ن ١زنَّ خثكأًن*"١
ٜك" :ٍٛنَٕ خ٫زتكَ وَْٗ ةكأ ١تت ِ بَيعملُن ١خ٭َمبٜهٝنٖٚ ،١ن  ٙخيعملُن١
قَزنند ٠خْط٬قٗننَ "خيصننمبم خ٭ ٚننط "ٚ ،يهننٔ ٖنن  ٙخيعملُننَٝٓ ١ننت بٗننأخِ٥
َمبٜمب ،٠٭ٕ ٛاٖ ١ٜأَت ٖ خ خثصمبٚع بدزَُٗ يًُكَََٚو خيعمببٖ ،١ٝأك١
ة نننمبخ ٌٝ٥يف يأٓنننَٕ خيعنننَّ  ،ّ2006شنننهًت ٖأكننن ١يًعملُننن ١خ٭َمبٜهٝننن، ١
ٚبتعأرل و م ٖأكن ١يٮةن ّ٬خ٭َمبٜهٝن ١خيعنٜٗٚ ،" ١ْٝٛٝتنَبع قنًَ " :ً٬٥نت
ٛا ١ٜسَاج خي ٝطمب ٠خ٭َمبٜهٝنٚ ،"١٭ٕ "ة نمبخ "ٌٝ٥يف ٖن  ٙخثمبةًن ١تأهنث
زننننٔ َمبتهننننأخو  ٫ننننتكمبخاَٖ ٚخ ننننتُمبخاَٖ يف خثٓطكننننَ ١ننننٔ غننننرل ةننننمبٚب
ٚزدخ،٤خبًل خحملٝط خث َمل شلَ زدل خ٫تؿَقنَو خ ٫ت ن ،١َٝ٬نُنَ ةندث
َنننٔ سننن ٍ٬ختؿَقٝنننَو نََن ن ٜؿٝننندٚٚ ،خ  ٟزمببنننٚ ،١ختؿَقٝنننَو و ٚنننً،ٛ
ٚزدلز٬قَو خقتعَ َ ١ٝ َٝ ٚ ١ٜع بًدخٕ زمببٝن ،١ننَٕ ٫بند َنٔ تهًٝنـ
وَرلنننَ يكننَ  ٍٚ ٠زمببٝنن ١زنندَٓٚ ،٠ملَٛننَو  َٝننَ ١ٝمبتأطنن ١بأَمبٜهننَ
ٚخيػمبب بَيعٌُ زً ٢ة كَأ خيدٚي ١خيٛضٓ ١ٝخي ٛا ،١ٜخييت ََمخينت تنمبؾجل
خ ٫ت ٚ ّ٬تكَٚ ،ّٚخيدٚا خي  ٟتٓؿ ٬ٜٚ ٙو خشبًن ٝخيعمببن ٞخيٝن ّٛؼند
ننٛاٜ ١ٜع ن يف ٖ ن خ خةضننَا ٖٚ ،ن خ يننٝس غمبٜأ نًَ زٓٗننَ نْٗٛننَ تًع ن ٚا
نننن٬ب خسبمبخ ننن ١يًنننٓؿط نُنننَ ٚظنننؿِٗ بخو َنننمبَٓٗ ٠ننندس خيدبً ََٛننن١ٝ
خ٭َمبٜهٝنن ١خيعننٖٗٓ ْٞٛٝننمب ٟن ٝننٓجمبٜٓٚ ،طأننل زًننٚ ِٗٝظننـ خيعننهؿٞ
خيؿمبْ َٝ/ ٞصٍَ نًرلخٕ /يف اٚخٜت٘ خيصٗرل" ٠ؾ٦مبخٕ خ٭َْب " ٝخييت ظداو
بَيًػن ١خيؿمبْ ن ١ٝخيعنَّ ٚ ،ّ1976خينيت تٓنَ ٍٚؾٗٝنَ قععنًَ ةكٝكٝنٚ ،١وزلننَ٤
َ نننتعَا ٠زن نٔ زنننَمل خينننأذلٚ ٍٚظنننؿكَتَ٘ٚ ،نننَ ٜننندٚا ةٛشلنننَ َنننٔ نننَ٥س
٪َٚخَمبخوٚ ،ؾ َ وس٬ق َٔ ،ٞطٓسٚ ،خ نتػ ٍ٬ؾهنمبٚ ٟط ندٚ ،ٟمل
ٜعد سَؾ ًَ ٝزً ٢وةد خيدٚا خيك ا خي  ٟيعأ٘ ةهَّ ٬ٜٚو خيمبطع ١ٝخيعمبب١ٝ
زََننٚ ١يف خشبًنن ٝسَظنن ١ؼنند ننٛاٚ ،١ٜخيكؽننَ َٜخيعمببٝننٚ ،١يف َكنندَتَٗ
ؾً طل ََٚ ،قَّ ب٘ َٔ صبَما يف يٝأ. َٝ
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َ- 4هَْٛ ١ا ١ٜخسبؽنَاٚ ٚ ،١ٜاٖنَ خحملنٛا ٟيف خيندؾَع زنٔ خ٭َن١
خيعمببَٛٚ ،١ٝقعَٗ خزب ٞ َٝ ٛٝخثٗنِ ،ؾ نٛا ١ٜيند َٜٗتنَاٜخ ةؽنَا ٟكتند
سبٛخي ٞزصمب ٠آ٫ف زَّ ،ب َُٓٝخيد ٍٚخةَدلَٜيٝن ٫ ١تتجنَٚم بؽنع َ٦نَو َنٔ
خي ٓلٚ ،بعؽَٗ زصنمبخو خي نٓل ،ؾٗنِ ٜصنعمب ٕٚبعكند ٠خينٓكغ خسبؽنَاٟ
دبََٖٗ .ؾهَُ ْعًِ ،تعتدل نٛا ١ٜبدخٜن ١خيتهن ٜٔٛيًأصنمب ١ٜيعنَٚ ،٤ؾٗٝنَ
 ََٗٓٚسًل خةْ َٕٚ ،خْطًنل ة خيعنَمل وينعٖٚ ،نَ ٞنٔ وزطنت خةْ نَْ١ٝ
و ٍٚوند ١ٜيف خيتَاٜخَٗ ٖٞٚ ،د خسبؽَاخو خيكدكنَٗٓٚ ،١نَ ننَٕ قنَْٕٛ
محٛاخب ٖٞٚ ،ٞوّ خشلٓد ن ١خثعَُاٜنٚ ،١ؾٗٝنَ خسنذلع خيند٫ٚبٖٚ ،نَٗ ٞنأط
خيمب ننَ٫و خي ننَُٚ ،١ٜٚظننداو خيعًنن ّٛخةْ ننَْ ١ٝ٭ٚاٚبننَٚ ،زًنن ٢واخؼننَٗٝ
خْدةمب خيػأخَ ،٠ػٚ ،ٍٛتذلٚ ،اَٚنَٕ ،ز ُنَْ ،ٕٛٝؾمبْ نٚ ،ٕٛٝبمبٜطنَْ،ٕٛٝ
 ٖٞٚوٚ ٍٚي ١زًَُْ ١ٝيف خيعَمل(.و َّٜمبط ٕٛخٯنَ )ٟ
- 5خثٛقع خزبػمبخيف خثُٝأ ،ةٝث ًو ٛاَٛ ١ٜقعًَ طػمبخؾٝنًَ َُٗنًَ،
ون ننأَٗ ٚاخً يف خي  َٝننٚ ١خزبٛبٛيٝتٝننو  :ؾٗننْ ٞكطننَ ١ت ٛننط ١يًأهننَا
خشبُ ( ١خثت ٛط ،خ٭  ، ٛخ٭محمب ،قأ ،ٜٔٚحبمب خيعنمبب)ٚ ،تعتندل وقعنمب
خيطمبم ثد وَْب ٝخيٓؿط ٚخيػَم َٔ خشبً ٝخيعمبب ٞة وٚاٚبَٚ ،زكد ٠يًطمبم
خيدلٜنننٚ ،١خسبدٜدٜننن ،١يًكنننَاخو خي ٬ث(آ نننٚ َٝوٚاٚبنننَ ٚوؾمبٜكٝنننَ) ٖٚ .نن خ َنننَ
ت٪نننندْ ٙملمبٜنننَو خزبٛٝبٛيتٝنننو خي  َٝنننٖٚ ،ٞنننْ ٞملمبٜننن ١خيكننن ٠ٛخيأهمبٜننن١
يعنننَةأَٗ خ٭َمبٜهننن/ ٞويؿنننمب ََٖنننَْٕٚ ،/ملمبٜننن ١خيكننن ٠ٛخيدلٜننن ١يعنننَةأَٗ
خيدلٜطََْٖ/ٞيؿٛا ََنٓداْٚ ،/ملمبٜن ١نأٝهَُْٕٚ ،ملمبٜن ١خيكن ٠ٛخزبٜٛن١
يعَةأَٗ خةٜطَي/ ٞطٛيٜٚ ٛٝت  ،/ؾ ٛا ١ٜوٛقعَٗ ًنو نٓنٛمخً نن رل٠
َٚتٓٛز ١تصهٌ شلَ َعداخً يًتُٓٚ ١ٝخ ٫تكمبخا ٚزٛخٌَ خيك ٠ٛخيؽَاب)1(. ١
ةٕ خثٛقع خزبػمبخيف خثُٝأ ي نٛا ١ٜبنل خيكنَاخو ٚبنل خسبؽنَاخو ٚبنل
خي كَؾنننَو ،وزطَٖنننَ ٚاخً ََٖننًَ ،ؾه نن ْملمبٜنننَو خزبٛٝبٛيٝتٝنننو خيعَثٝننن:١
ٚسَظ ١يف ْملمبََ/ ١ٜنٓدا /ؾنٕ ٛا ٖٞ ١ٜخثٓطك ١خي ٛط ٢خيعَث ،١ٝوَنَ
يف ْملمبٜننن / ١نننأٝهَُٕ /ؾ نننٛا ١ٜنننٌ خثٓطكننن ١خي ٛنننط ٢يف خيمبكْ٬ٝننند
ٚخثُتنندَ ٠ننٔ ٖٛيٓنندٚ ٠ةتنن ٢طأٜننمب ٠نََتصننَتهََٚ ،ننٔ  ٜننٝطمب زًننٖ ٢ن ٙ
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خثٓطكنن ٜ ١ننٝطمب زًنن ٢خيعننَمل نًنن٘ يف خيَٜٓٗنن ،١ممننَ ٜطعطنن ٞي ننٛا ١ٜوُٖٝنن١
نأرل ٠يف خزب- ٛٝخ ذلختٝج َٝخيعَثٝن. ١بَةؼنَؾ ١ة وُٖٝن َ ١نَةتَٗ خينيت
تأًؼ  185,180وينـ ننِٚ 2تتجًنٖ ٢ن  ٙخ٭ُٖٝن ١بَ٭شنهٍَ خٯتٝن :١خيؿؽنَ٤
خي  ٟتصهً٘ بَيٓ أ ١يًؿؽَ٤خو خ َٚاٚ ٠خييت ت ُح ي ٛا ١ٜحبمب ١ٜخيكٝنَّ
بَ٭زٍَُ خيًٛط ٝت ١ٝخي٬مَن ١يًتُٓٝن ١خ٫قتعنَ ٚ ١ٜخ٫طتَُزٝنٚ ١خيندؾَع زنٔ
ْؿ ننَٗ بَيصننهٌ خثَٓ ن ٚ ،شلننَ وُٖٝنن ١خقتعننَ  ١ٜوننَ ذبتٜٛنن٘ َننٔ واخ
ماخزٚ ١ٝتؽَاٜس ٚتٓٛع ةَٝٚ ،ٟٛٝنَٚ ،ٙثنمبٚخو بَضٓٝن ١ننَيٓؿطٚ ،خيػنَم،
ٚخيؿ ٛنننؿَوٚ ،خثنننٛخا خيأصنننمب ١ٜخثٓتصنننمب ٠ؾنننٛم ٖن ن  ٙخث نننَة ،١بَةؼنننَؾ١
يٮُٖٝنن ١خي  َٝننٚ ١ٝخي ننَٝة ١ٝيًُٛقننع ،نُننَ وٕ يصننهٌ َ ننَة ١ننٛا١ٜ
وُٖ ١ٝندل ٣يف صبَ٫و َتعند َٗٓ ٠نَ :خيندؾَع زنٔ خيدٚين ١خي نٛا ،١ٜةٝنث
نًَُ نَٕ شهٌ خث َة َٓ ١جًَُ ٚوقمبب ة خيدخ٥مب ٠نَْت خث َة ١يف
وؾؽننٌ خسبننَ٫و يًنندؾَع زٓٗننَٚ ،وٜؽننَ يف ة خا ٠خيدٚينن ١بَث ننت ٣ٛخ٭ؾؽننٌ،
ؾَث نَة ١خيكمبٜأنَ ١نٔ خثمببنع و ٚخي دخ ن ٞخ٭ؼن٬ع وؾؽنٌ خث ننَةَو ة خا٠
خيدٚينن ١بأقننٌ خيتهننَيٝـٚ ،وة ننٔ خيٓتننَ ، ٥بَةؼننَؾ ١ينندٚا ٙيف بٓننَ ٤خيأٓٝنن١
خيتهت َٔ ١ٝةٝث خيتهَيٝـٚ ،ة ٔ خثمبخقأٚ ١خي ٝطمب ٠زًٚ ،َٗٝبَيتنَي ٞةٕ
تطأٝل شأ٘ خثٓهمبف خثطنٛا َنٔ خيصنهٌ خث ً ن ٞخيكنَ ِ٥خيأخٜٚنٜ ١عند وؾؽنٌ
خ٭شننهٍَ خشلٓد نن ١ٝخثَٓ ننأ ١يٮاخؼنن ٞخي ننٛاٚ ،)2("١ٜنُننَ ٜننمب ٣نأننَا
خحملًًّنننل ٚخيأنننَة ل "ةٕ خٖ٫تُنننَّ بنننَيهٜٓ ٫ ْٞٛأػننن ٞوٕ ٜننن ٟ ٪ة ةُٖنننٍَ
خيٓطَقننَو خزبػمبخؾٝنن ١خ٭سننمب َ ،٣ننٌ خحملًننٚ ٞخةقًُٝننٚ ،ٞتًننو ٖنن ٞخيٓكطنن١
خ٭ َ  ١ٝبَيٓ  ١يًجػمبخؾ َٝخي ٚ ،١ٝ َٝزً ٢خيٓهن ٛبختن٘ نٛف نٌ ْكطن١
ضبٛا ١ٜبَيٓ أ ١يًجػمبخؾ ١ٝخي )3("١ٝ َٝؾُٓن َطًنع خيكنمبٕ خيعصنمب ٜٔبندوو
تتٛطنن٘ خ٭ضُننَع خ ٫ننتعَُا ١ٜعبنن ٛننٛا ١ٜنْٗٛننَ َمبنننأ خيكً ن يف ْملمبٜنن١
ننأٝهََُٕٚ ،ننٔ  ٜننٝطمب زًنن ٢خثمبنننأ  ٜننٝطمب زًنن ٢خيكً ن  ،٭ٕ ننٛا١ٜ
تصهٌ بٛخب ١خيعأٛا يًعَمل .
 - 6ةَينن ١خيتصننمل ٞخيعمببنن ،ٞخيننيت و و ة خعب ننَا خيعأكنن ١خي ختٝنن١
خيعمبب ٠ َٝ ٚ ،١ٝةَي ١خيٝأس ٚخ٫ةأَأٚ ،تمبخطع اٚا خثكََٚن ١يند ٣خ٭ْملُن١
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خيعمببٝننٚ ،١خيت ننَبل يًمبنننٛع زٓنند وقنندخّ خيهٝننَٕ خيعننٗٚ ْٞٛٝقننَ  ٠خيأٝننت
خ٭بننٝجلٚ ،خيتطأٝننع َننع خيهٝننَٕ خيعننٗ)4(.ْٞٛٝة طَْ ن خْعنندخّ خيعنندٍ،
ٚخيكٛخْل يف َعملِ خ تُعنَو خيعمببٝن ،١ةٝنث يعأنت قن ٣ٛخثَ ن ١ْٝٛخيعَثٝن١
ٚاخً بَامخًٚ ،سَظ ١ؾ ٢ُ ٜ َُٝخيمببٝنع خيعمببنَ ٞنٔ سن ٍ٬ماع خثَؾٝنَو خينيت
تعٌُ زً:٢
ةؾمبخؽ َعملنِ خيند ٍٚخيعمببٝنَ ١نٔ خيهٛخ اخيعًُٝنٚ ،١خيٓخن خيؿهمبٜن،١
ٚخشلُٓٝن ١زًنن ٢خيكننمبخا خي  َٝننٚ ٞخ٫قتعننَ  ٟيف خيدٚيننٚ ،١تُٗننٝض خيكننَْ،ٕٛ
ٚزدّ ضبَاب ١خيؿ َ ٚ ،تعُن ِٝنَٖمب ٠خحمل نٛبَٝوٚ ،خيعصنَ٥مبٚ ،١ٜخيصنًً١ٝ
ٚخيمبشنننننَٚ ،)5(٣ٚةشنننننَز ١خيؿ نننننَ ٚخ ٫نننننتأدخ يف خيٓملنننننَّ خ٫طتُنننننَزٞ
ٚخي ٚ ،ٞ َٝخْعدخّ ن رل َٔ وشهٍَ خيعدخي ١خ٫طتَُزٝنٚ ،١خ٫قتعنَ ،١ٜ
 ٚنهل خيطأكنَو خثت ٛنطٚ ،١خْتٗننَى َأنَ  ٨خسبمبٜنٚ ١خيدككمبخضٝن ١بهن رل
َٔ خيتعمبؾَو ٚخي٤٫ٛخو خثَٓؾ ١ٝيًُ َٚخٚ ٠خيكَْ)6(.ٕٛ
- 1خ٭َمبخ خ٫طتَُز ١ٝخييت ٜعَْ ََٗٓ ٞخيٛضٔ خيعمببٚ ٞخينيت وَ نت
تتػًن زًنن ٢ؼننعَف خيٓؿننٛس  ،وٚخثٓهننمبؾل زكً ٝنًَ ٚسًكٝننَ ٚٚضٓ ٝنًَ ،ؾٗٓننَى
زد غرل قً َٔ ٌٝزٛخٌَ خيكَبً ١ٝيٛظن ٍٛخثن٪خَمب ٠ة وٖندخؾَٗ ،ننَيؿكمب،
ٚخيتخًننـٚ ،خث ن خٖ ٚ ،خيطٛخ٥ننـٚ ،خ٭زننمبخم ،خيننيت شننهًت بٓٝنن ١خ تُننع
خيعمبب)7(.ٞ
 َٔٚ- 8وٖنِ خ٭ نأَب يًهنمبب زًن ٢نٛا ،١ٜخيػنَم ٚخيطَقنٚ ،١وضُنَع
خينند ٍٚخيػمببٝننٚ ١يف َكنندَتِٗ خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠خ٭َمبٜهنن ١يف خ ٫ننتُمبخا يف
ْٗ ن َعننَ ا خيطَقنن ١خيعمببٝننٚ ،١خيعننمبخع ٚخيتٓننَؾس َننع ا ٚنن َٝةنن ٍٛبيننو،
ي ن يو ؾنننٕ نًُنن ١خي ننمب يف خسبننمبب زًنن ٢ننٛاٖ ١ٜنن ٞخيػننَم ٚوَننٔ خيهٝننَٕ
خيعنٗ ،ْٞٛٝثننَ ٭ُٖٝنَٛ ١قننع نٛا ١ٜخزبػننمبخيف خحملنَب ٟيذلنٝننَ ٚخَتنندخ َٖ
خ٭ٚاٚبٚ ٞخ َٚاَ ٠ع  ٍٚخشبًَٛٚ ، ٝقعٗنَ زًن ٢خيأهنمب خثت ٛنط َنٔ طٗن١
َكَبً ٖٚ ،١خ ََ كٓح ق ١ُٝخ ذلختٝج ١ٝ٭َْب ٝخيٓؿط ،خيعَبمب ٠ؾٚ ،َٗٝقد
نَْننت قطننمب ٚتمبنٝننَ ٫زننأل ضبننٛاّٜل يف ٖن  ٙخسبننمبب ٚخةَ ننَى بطننمبيف
خ٭ْأننٛب خيٛخظننٌ َننٔ َٓننَبع خيػننَم خيكطننمب ٟعبنن ٛوٚاٚبننَ بتُٜٛننٌ وثننَْٚ ،ٞةبخ
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وس ن َْ بعننل خ٫زتأننَا وٕ قننَ  ٠خةَدلَٜيٝنن ١يف خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠خ٭َمبٜهٝنن١
َٓ٪ٜنن ٕٛوٕ َهَْنن ١وَرلنننَ خيعَثٝنن ١يف خيكننمبٕ خيٛخةنند ٚخيعصننمبَ ٜٔكمبْٚنن١
بُٗٓٝتَٗ زً ٢و ٛخم خيٓؿطٚ ،شمبنَو خيتٓكٚ ، ٝخيتعدٜمب خيٓؿطٖٞٚ ،١ٝ
َٗ ندّ  ٠بَْ٫تكننٍَ يعننَحل ا ٚنن َٝنكننَٛ ٠ٛخمٜننً ١هٗننَ يف و ننٛخم خيػننَم،
ٚزجنننأ ٚخشنننٓطٔ زنننٔ صبنننَاخ َٛ ٠نننه ٛيف ٖن ن خ خ نننٍَٚ ،ي ٝنننت صبنننمب
تهَّٗٓو خثعَ ي ١خييت تك :ٍٛةّٕ ةمبٚب وؾػَْ تَٕ ٚ ،ّ2001خيعمبخم ،ّ2003
ٚيأٓننَٕ  ٚ ،ّ2006ننٛا ،ّ2011 ١ٜنَْننت ةننمبٚب ْؿننط ،ؾأؾػَْ ننتَٕ مم نمبّ
وَْبٝن خيصنمبنَو خيَٓقًن ١يننٓؿط نَمخس نتَٕ ة خيعنل ٚخشلٓندٚ ،خيعننمبخم
سأخٕ خةتَٝأ خيٓؿطٚ ،يأٓنَٕ ممن ّمب حبنمب ٟ٭ْأنٛب ْؿنط ٜنمببط َمبؾنأ طٗٝنَٕ
خيذلننن ٞحبٝؿننَ آت ٝنًَ َننٔ ؼننُٔ َصننمبٚع َْبننَن ٛيننٓؿط نَمخس ننتَٕ ة
خثت ٛط ٚوٚاٚبَٚ.بَيتَي ٞخم خ خةظنمبخازً ٢تندَرل خيدٚين ١خيٛضٓٝن ١خي نٛا١ٜ
بعد وٕ" وزًٓت شنمبن(١ؾ ٌٜٛيًطَقن )١خيصنمبٜه ١خ٭َمبٜهٝن ١خيمب ٝ٥ن ١يعند
َٔ خيصمبنَو "خة مبخ " ١ًٝٝ٥يف زًَُٝو خيتٓك ٝزٔ خيٓؿط ٚخيػَم يف خيأهمب
خثت ٛط زٓد خنتصَؾَٗ يهَُٝو نأرل َٔ ٠خيػنَم يف خثٝنَ ٙخيأهمبٜن ١قأَين١
شننَض ٧خزبٓننٛب خيًأٓننَْٚ ،ٞسلننَي ٞؾً ننطلٚ ،خي ن  ٟمت تكنندٜمب ٙبٓهنن16 ٛ
تمبًٜٝنن ٕٛقنندّ َهع ن َننٔ خيػننَم بٓ ننأ ١خةتَُيٝنن ،%57 ١ةؼننَؾ ١ة طبننإٔٚ
ْؿطننٜ ٞعننٌ ة ث٬ثننًَٝ ١ننَاخو بمبَٝننٌ َننٔ خيننٓؿط يف زُننل َ800ننذلخً ذبننت
ننطح خيأهننمب يف َٛقننع خيتٓك( ٝيٝؿَتننَٕ) خيٛخقننع يف زننمب خيأهننمب خثت ٛننط،
ٖ خ بَةؼَؾ ١ة خنتصَف خيػَم ٚخيٓؿط زً ٢خي َةٌ خي نٛاٚ ،ٟيف خثٝنَٙ
خي ننٛا ١ٜيف خيأهننمب خثت ٛننط"ٚ)8(.خيٝنن ّٛتعُننٌ خيكنن ٣ٛخةَدلَٜيٝنن ١خيعننٗ١ْٝٛٝ
زً ٢زكد (َٓتد ٣خيػَم يًصمبم خ٭ ٚط) ،زٓٛخٕ طدٜد ٜطمبا خي ّٛٝبَثٓطكن١
ٜٚعكنند ؾٗٝننََٚ ،نن ٪مب ةنن" ٍٛخيصننمبم خ٭ ٚننط" زكنند يف  14شننأَأ  2019يف
ٚخا  ٪َ(ٛمب خيعَا)ٚ ،ضأعًَ ننَٕ خيهٝنَٕ خيعنٗ ْٞٛٝزؽنٛخً و َ ن ٞؾٝن٘
َع خ تأعَ ٛاٚ ١ٜيإَٔٓ ،ةٝث مت س٬ين٘ تطأٝنع خ٭ْملُن ١خيمبطعٝن ١خيعمببٝن١
بصهٌ زًل َع خيه َٕٝخيعٗٚ ْٞٛٝق َّٝةًـ طدٜد ؼند ضبنٛا خثكََٚن١
ٚسَظ ١ةٜمبخٕ ٛ ٚا. ١ٜ
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ةٕ خيعنننمبخع خيننندٚي ٞخيكنننَ ِ٥خيٝننن ّٛبنننل خيٜ٫ٛنننَو خثتهننند ٠خ٭َمبٜهٝننن١
ٚةًؿَ َٔ َٗ٥خيد ٍٚخيػمببَٚ ،١ٝمبتأقتَٗ َٔ وْملُ ١خيد ٍٚيف خشبً ٝخيعمبب،ٞ
ٚبنننل ا ٚنننٚ ،َٝخيعنننلٚ ،ةٜنننمبخٕٚ ،ةًؿنننََ ِٗ٥نننٔ  ٍٚخيعنننَمل َ نننٌ نننٛا١ٜ
ٚؾٓنأٚ ،٬ٜٚنٛاٜننَ خيصنَُيٚ ،١ٝنٛبننَ ٚغرلٖننِ ،و َ ن٘ ٚطننٖٛمب ٙخيعننمبخع
زً ٢خيطَقٚ ١سَظ ١خيػَم ،ؾُٔ كتًو َعَ ا خيطَقٚ ،١خيػَم يف َكندََٗ،
كتًننو قٝننَ  ٠خيعنننَمل ٚخيننتههِ يف َ نننَاختَ٘ٚ ،ننٔ ٖٓنننَ و انننت خيكٝنننَ ٠
خيمب ١ٝ ٚبك ٠ َٝخيمبٝ٥س بٛتل بإٔ يػ ١خيععمب خيكَ َنٖ ١ن ٞيػن ١خيػنَم ،ين يو
َازت يًعٌُ زً ٢سطل خ ذلختٝجٝل:
خ٭ :ٍٚخيتأ ننٝس يكننمبٕ ا ٚنن ٞظننٝل زًنن ٢و ننَس خيُٓنن ٛخ٫قتعننَ ٟ
يهتًننن ١شنننٓػَٗٚ ،ٟبينننو يتعننند ٌٜخيٓملنننَّ خيعنننَث ٞخيكنننَ ِ٥زًننن ٢خ٭ةَ ٜننن١
خ٭َرلن.١ٝ
خي ننَْ :ٞخي ننٝطمب ٠زًننَٓ ٢ننَبع خيػننَمٚ ،بٓننَ ٤زًٝنن٘ و ّ ننت شننمبن ١غننَم
بمبٚ ،ّٚقََت بنبمبخّ زك ٛخ ت َُا ٚتٛاٜند خيػنَم خثل نٍَ ٚبَ ٫نت َُا ٫ةكنًَ
بنْصَ ٤سط ٞةَدخ
 ،حبٝث ٜٛظٌ خيػَم َٔ سلٍَ ا - َٝ ٚخي  ٌٝخيصَُي - ٞة وثََْٝ
 ََٗٓٚة ظمبب ٜٛ ٚ َٝمبخ زدل خيأهمبٚ ،بٗ  ٜٔخشبطل ته ٕٛاَٝ ٚ
قد خ تهٛبو زً ٢تٛاٜد 40بَثَ ١٦نٔ ةَطن ١وٚاٚبنَ َنٔ خيػنَم ،نُنَ قََنت
ا ٚنن َٝبعكنند ظننؿك ١شنننمبخٚ ٤ت ننٜٛل خيػننَم َنننع وبابٝجننَٕ يٓكًنن٘ خ وٚاٚبنننَ
ٚبصمبٚأ ٚو عَا زَ ي ١ممَ وزتدل ٙخثمبخقأن ٕٛؼنمبب ١قَظنُ ١شبنط ْنَبٛن.ٛ
يف ٖنن  ٙخ٭ثٓننَ ٤ةَٚيننت ا ٚنن َٝزكنند ظننؿك ١غننَم َننع ْٝجرلٜننَ ،ؾهمبّنننت
وَرلنَ ظمبخزَو خسً ١ٝضَ٥ؿٗ ٚ ،١ٝمبو َٓملُ« ١بٛنن ٛةنمبخّ» خثتطمبؾن١
ة  ،ًََٝ٬ممَ وزَم قٝنَّ خيعنؿك ١نُنَ نَْنت نَبكًَ ،ثنِ ةَٚينت ا ٚنَٝ
خ ٫نننت َُا يف خيػنننَم خزبأخ٥نننمب ٟة ٫وّٕ وَرلننننَ ةمبّننننت تٓملننن ِٝخيكَزننند/٠
خةاَٖبٖٚ ،ٞأّو ؤَ خزبأخ٥مب يًه ٕٚ ٍٚ٪ة َّ خيعؿك.١
ٚن ن يو خيعننل ؾٗنن ٞحبَطنن ١يًطَقنن ١ب ننأ خيتكنندّ خشلَ٥ننٌ ،ي ن يو
و انت وَْٗ بخٖأ ١يًتعَ ّ َع وَمبٜهَ ٖٞٚ ،حبَط ١يًتََُٖ ٞع ا. َٝ ٚ
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ٚخيهٝنننَٕ خيعنننٗ ْٞٛٝيف ؾً نننطل ٜنننداى ةٕ خ نننتُمبخاَ ٙتٛقنننـ زًننن٢
وَمب:ٜٔ
خةثٓ.١ٝ

َ-د ٣خيتؿٛم خيع همب ٟخثمبتهأ زً ٢شمببَ ١خثٓطكنٚ ١قٝنَّ خيندٍٚ

نن خيتؿٛم خ٫قتعَ  ٟخثمبتهأ زً ٢خثصنَان ١خ ٫نذلختٝج ١ٝبَيكندا ٠يف
صبٍَ خيطَق "١يًصمبم خ٭ ٚط".
وَننَ ةٜننمبخٕ ،ؾٗنن ٞتًننو خةتٝننَضَ ٞننٔ خيطَقنن ١سبنند َننَ نننأرلٚ ،شلننَ
خَتدخ ٚتأثرل يف َ نَة ١آ نٚ ١ٜٛٝو ٚنط ١ٝننأرلٚ ،٠يند َٜٗقن ٠ّٛز نهمب١ٜ
ظنننَزد ٠ضبهَٛننن ١وعنننًه ١خيٛظننن ٍٛة خيأهنننمب خثت ٛنننط زننندل خيعنننمبخم
ننٛا ،١ٜةٝننث
 ٚنٛاٚ ،١ٜقََننت بتٛقٝننع ختؿَقٝنن ١يٓكننٌ خيػنَم زنندل خيعننمبخم ة
تعننأح ننٛاَ ١ٜمبنننأ َٓطكنن ١خيتجُٝننع ٚخةْتننَج بَيتؽننَؾمب َننع خ٫ةتٝننَضٞ
خيًأَْٓ ٖٛٚ ،ٞؾؽَ ٤ط - ٛٝنذلختٝج ٞضنَقٜ ٞؿنتح ٭َ ٍٚنمب ٠طػمبخؾٝنًَ َنٔ
نٛاٚ ،١ٜيأٓنَٕٖٚ ،نَ ٛنَ ننَٕ َنٔ خثُٓٛزنَو ٚغنرل
ةٜمبخٕ ة خيعنمبخم ،ة
خث ننُٛا بنن٘ ي ننٓل ضًٜٛنن ،١خ٭َننمب خي ن  ٟؾ ّننمب ةجننِ خيعننمبخع زًنن ٢ننٛا١ٜ
ٚيإَٔٓ.
ٚيف ةضنننَا خيعنننمبخع زًننن ٢خيطَقنننٚ ،١سَظننن ١خيػنننَم ،و ّنننت وَرلننننَ
تؿَُٖننَو َننع ن نٌّ َننٔ تمبنٝننَ ٚقطننمب ،حبٝننث وزطننت قطننمب ٚاخً و ٚننع يف
خثٓطك ،١زً ٢ة َب خي نعٚ ،١ٜ ٛبينو يندؾع خي نع ١ٜ ٛي٬ا نَ ٤خثطًنل يف
خسبؽٔ خ٭َرلنٚ ،ٞو ّ ت شمبن« ١نَؾَى» خيكطمبٜن ٫ ١نت َُا خيطَقن١
يف خي  ٛخٕ يعنَحل وَرلننَٚ ،وقََنت قَزند ٠ز نهمب ١ٜننأرل ٠ؾٗٝنَ ،يف
خثكَبننٌ تعّٗننندو قطنننمب بَث نننَُٖ ١يف تعننؿ ١ٝخيكؽننن ١ٝخيؿً نننطٚ ،١ٝٓٝةقََننن١
ز٬قننَو دبَاٜننَ ١ننع خيهٝننَٕ خيعننٗٚ ،ْٞٛٝةبننمبخّ زكنن ٛخ ٫ننت َُا ٚت ننٜٛل
خيػنننَم خيكطننننمبٚ ،ٟخ ننننتٓؿدو وَرلنننننَ ننننٌّ  ٚننننَ ٌ٥و ٚخو خيعننننمبخع َننننٔ
خيتؿتٝنننتٚ ،خيتك نننٚ ،ِٝتعنننٓٝع " خزنننض"ٚ ،خ ٫نننتؿتَ ٤خيهنننمب  ٟيف سلنننٍَ
خيعمبخم ،ة ضبَٚي ١تدَرل خيدٚي ١خيٛضٓ ١ٝخي ٛاٚ ،١ٜيهَٓٗ مل تٓجح.
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ٚمل ربمبج تمبن َٝزٔ خيًعأٚ ١خيعمبخع يف خسبع ٍٛزًن ٢خيطَقن ،١ةٝنث
قأًت بَث َُٖ ١يف تؿتٝت خثٓطكنٚ ،١ذبدٜندخً نٛاٚ ١ٜخيعنمبخم زًن ٢وٕ تنَّٔ٪
سَظنن ١ٝخقتعننَ َ ١ٜننٔ سنن ٍ٬ةعننٛشلَ زًنن ٢زكنند ٠سطننٛأ ةَنندخ ٚدبُٝننع
خيػَمٚ ،تٛخؾل وَرلنَ زًْ ٢ؿٛب شلَ يف نٌّ َٔ خيعمبخم  ٚنٛاٚ ،١ٜخةت٬شلنَ
طأ َٔ ٤واخؼ ،َُٗٝؾٗ ٞتمبغ يف وٕ ته ٕٛزكد ٠دبُٝع ْٚكٌ خيطَقَ ١نٔ
خيصننمبم خ وٚاٚبننَ تأَ ٓٝنًَ يمبؾَٖٝتٗننَ خ٫قتعننَ ٚ ،١ٜيؿننتح خيأننَب وَننَّ ةًننِ
ذبكٝكَٗ خْ٫ؽَُّ ي٬ذبَ خ٭ٚاٚبٚ ،ٞخشل ١ُٓٝزً ٢خيٛضٔ خيعمبب َٔ ٞسٍ٬
ذبكٝل ةًِ خيع َُْ ١ٝخزبدٜد.٠
زًٚ ٢قع ٖ  ٙخثعطَٝو بدوو خسبمبب زً ٢نٛا ١ٜو نَُّٝو طبتًؿن،١
ٚخ نتُمبو ٖن  ٙخسبنمبب ٚبهنٌّ خي ٛنَٚ ٌ٥خ٭ ننَي ٝ٭ْٗنَ مل تننتُهٔ َننٔ
ذبكٝل غََٜتَٗ :ٖٞٚ
تعط ٌٝةاخ ٛ ٠ا ١ٜبٓكٌ خيػَم خةٜمبخْ ٞةي-.َٗٝ
َٓعَٗ َٔ خ ت َُا غَمَٖ بَيطمبٜك ١خييت تمبخَٖ َ ١َّٓ٪ثعَسبَٗ-.
ةمخةنن ١ا ٚنن َٝزننٔ َ ننمبا خ ننت َُا خيػننَم يف خيصننمبم َننٔ غننَم بننمبّٚخيمب ١ٝ ٚيعَحل َْبٛن /ٛخ٭َرلن/.١ٝ
ٚؼع خيٝد زًٛ ٢ا ،١ٜيه َْٗٛزكدَٛ ٠خظ٬و خةَدخ خيطَق-.ٞ
تعطٝنننٌ خيتٛخظنننٌ خةٜمبخْننن ،ٞخيعمبخقننن ،ٞخي نننٛا ،ٟخيًأٓنننَْ ٞبأعننندٙخزبػمبخيف خيطَقٚ ٞخيع همب.ٟ
نَُ وٕ ٛا ١ٜتًو خةتٝنَض ٞضنَق ٞؼنخِْ /ؿنط ٚغنَم /يف خيأهنمب
ٚيف خيأَ  ١ٜغرل َ ت ُمب بعند ،بَةؼنَؾ ١ة نْٗٛنَ زكند ٠سطنٛأ خةَندخ
يًػَم خيصنمبم و ٚنطٚ ٞخةٜمبخْن ٞبنمبخً ٚحبنمبخً خ وٚاٚبنََٛٚ ،قعن ًَ  ٚنط ًَ ّٝبنل
خيأهَا خشبُ  ١خثت ٛط ، ،خ٭محمب ،قأ ،ٜٔٚخ٭  ، ٛخشبً ٖٞٚ ، ٝزكأن١
بٛطن٘ خيهٝنَٕ خيعنٗ ْٞٛٝز نهمب َٝ ،ًَٜنٚ ،ًَٝخقتعنَ ٜٚ ًَٜندٚا خيعننمبخع
ننٛا ،١ٜؾأَرلنننَ خيننيت ت ننع ٢يتطٜٛننل
ٚؼبتنندّ َٚ ،ننمبة٘ بَيداطنن ١خ٭ٚ
اٚ َٝ ٚتٗدٜد سطٛأ ةَدخ َٖ َٔ خيطَقنٚ ١خةَ نَى بػنَم قنأٚ ٜٔٚضبَٚين١
يع٘ َع غنَم خثت ٛنطٚ ،قطنمبَٚ ،عنمبٚ ،ةٜنمبخٕ ،دبند َكََٚن ١ا ٚن- ١ٝ
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ةٜمبخْٛ - ١ٝا ،١ٜشمب  ١زً ٢خ٭ا خي ٛا ١ٜثصنمبٚزَٗ ،وَنَ خيعنل خينيت
تمبٜد خثعدل خٯَنٔ يًطَقن ١خيٗٝنَ نُنَ شبنط نرل دبنَا ٠بؽنَ٥عَٗ خ خيعنَمل
ٚتتُننََٖ ٢عننَسبَٗ َننع ا ٚننٖٚ ،َٝنن ٛخيتُننَٖ ٞخي ن  ٟوْننت ون ننمب َننٔ ؾٝتننٛ
َصذلى يف صبًس خ٭َٔ خبعٛػ ٛا.١ٜ
يكد شهًت ٛا ١ٜخيعكأ ١وََّ خنتُنٍَ خثصنمبٚع خ٭َرلنن ٞبأ ٚختن٘
خيكطمبٜنن ،١خيذلنٝنن" ،١خة ننمبخ ،"١ًٝٝ٥خي ننعٚ ،١ٜ ٛبعننجل خيػننمببَٚ ،ننٔ ٖٓننَ
نَْنننت ؾهنننمب ٠خيكؽنننَ ٤زًنننٖ ٢ن ن  ٙخيعكأننن ١زننندل ة نننكَأ خيدٚيننن ١خيٛضٓٝننن١
خي ٛاٚ ،١ٜنَْت ٖن  ٙخسبنمبب خةاَٖبٝن ١خيعدٚخْٝن ١خيهْٝٛن ١زًن ٢نٛا،١ٜ
بت ننَُٝو َأّٜؿننٚ .١بننَو َعمبٚؾ ن ًَ و ّٕ ٖنن خ خيه ن ِّ َننٔ خي نن٬اٚ ،خيتنندا، ٜ
ٚخيتخطننٝط  ٫كهٓنن٘ خيكٝننَّ بنن٘ ة ٫وطٗننأٚ ،٠و ٚخو زَثٝنن ١زَيٝنن ١خشبنندل٠
ٚخيتنندا ، ٜي ن يو نننَٕ خينندزِ خيمب ٚنن ٞيًدٚينن ١خيٛضٓٝنن ١خي ننٛا ،١ٜؾهننَٕ
ؾَع ا َٝ ٚزٔ ْؿ َٗ ك ٌ يف خيٛقت ْؿ ٘ ؾَزًَ زٔ ٛا.١ٜ
ا ٚنن َٝتنندخؾع زننٔ ةكٗننَ خسبٝنن ٟٛيف خيػننَم ،زننٔ َعننَحل /غننَم بننمب/ّٚ
خيطَقٜٛنٚ ،١زننٔ خ٭َننَنٔ خيننيت تصنهٌ زكنندَٛ ٠خظنن٬و شبطننٛأ خيطَقنن١
ٖٚننن ٞنننٛا ،١ٜوَنننَ خيٜ٫ٛنننَو خثتهننند ٠خ٭َمبٜهٝننن ١ؾٗننن ٞت نننع ٢يإلَ نننَى
وعنننَ ا خيطَقنننٚ ١خ ٫نننتَ ٦ا بٗنننَ ٚبصنننمبخنَ ١نننع خيهٝنننَٕ خيعنننٗ ْٞٛٝيف
ؾً ننطل تأَ ٓٝنًَ  ٫ننتُمبخا تمببّعٗننَ زًنن ٢قُنن ١خيعننَملٚ ،ةزطننََ ٤نند ٣مَننل
طدٜد يعُمب ٖ خ خيه.َٕٝوََ ٛا ،١ٜؾٗ ٞتدخؾع زٔ ةكَٗ يف ثمبٚختَٗ ٚضمبم
خ ننت َُاَٖ ٚخ ننتػ٬شلَ ،ةْٗننَ تنندخؾع زننٔ سَٝاختٗننَ خ٫قتعننَ ٚ ١ٜخي  َٝنن،١ٝ
ٚزٔ ٚةد ٠واخؼٚ.َٗٝبَيتَي ٞؾنٕ خسبًـ خيمب - ٞ ٚخةٜمبخْ - ٞخي ٛا- ٟ
خيعنننٝل قنننَٚ ،ٟٛتَُ نننو يف ٚطننن٘ خسبًنننـ خ٭َمبٜهننن - ٞخيذلنننن- ٞ
خيعٜٗٓ َٔٚ ،ْٞٛٝتعمب ٝكمبا َ تكأٌ خثٓطك.١
- 9٭ٕ ٛا ١ٜتك ٛةمبن ١خثكَ ١َٚخيعمببٝنٚ ١خة ن ١َٝ٬ؼند خثصنمبٚع
خيعننٗ ْٞٛٝخ ٫ننتعَُا ٟخيػمببنن" ،ٞخيصننمبم خ٭ ٚننط خزبدٜنند"ٖٚ ،نن ٞخيدٚينن١
خيعمبب ١ٝخيٛةٝد ٠خييت َْظمبو خي ٛا ٠خة ن ١َٝ٬خةٜمبخْٝنَٓ ١ن خيعنَّ ،ّ1979
َٚننَ مخيننت تكننَ ِٝعٗننَ ز٬قننَو خ ننذلختٝجٚ ،١ٝ٭ْٗننَ وبننت ة ٫وٕ تهنن ٕٛةننمب٠
ٚبخو  ٠ َٝيف نٌ قمبخاختَٗ خيٛضٓٚ ١ٝخيعمبب ٖٞٚ ،١ٝون نمب خيند ٍٚتٛطٗنًَ،
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ٚخ٭ن ننمب ؾعَيٝنن ١يف ظننَٝغَ ١صننمبٚع زمببننْٗ ٞؽننٚ ،ٟٛخيتعنند ٟيًُصننمبٚع
خيعٗٚ ،ْٞٛٝذبمبٜمب ؾً طل َٔ خيأهمب ة خيٓٗمب .
- 10٭ٕ ننٛاٚ ١ٜينن َ ١ننَْد ٠يًهكننٛم خيصننمبز ١ٝيٮَننِ خث تؽننعؿ،١
ٚتمبٜد  ٠ َٝخيكَْ ٕٛخيدٚي ٖٞٚ ،ٞب يو وةمبطت خ٭ْملُن ١خيعمببٝن ١خيؿَ ند٠
يف بدخٜ ََ ١ٜعمبف بَيمببٝع خيعمبب.ٞ
ةٕ خثصمبٚع خي ٛا ٟبمبٜ٩ت٘ خيعمبب ١ٝخ ٫ذلختٝج ١ٝك ٌ خثصنمبٚع خيكنَٞٛ
خيٛةد ٟٚخثعَظمب زً ٢و َس خيعًِ ٚخيتكَْٚ ١خثعًه ١خيعمبب َٖٓ َٔ ،١ٝظبد
تؿ ننننرلخً يصنننند ٠خشلجُنننن ١خةَدلَٜيٝنننن ١خيعننننٗ ١ْٝٛٝزًنننن ٢ننننٛا ١ٜيؽننننمببَٗ
ٚذبطَٓٚ ،َُٗٝع خ تٝكَ خيعمبب َٔ س٬شلنَٚ ،نُنَ قنٍَ واْٛيند تنٜٛأل :
" ٜ ّٜٛتٝكظ خيعمبب َٜٗٓا خيػمبب".
- - 11ةظمبخا ٛا ١ٜزً ٢ذبمبٜمب خزب ٕ٫ٛخيعمبب ٞخي ٛاَ ،ٟنَ طعًن٘
َؿتَةًَ يًهمبب ٚخي .ّ٬
ي ن يو مل تتعننمب َٓطكنن ١يف خيعننَمل يًُنن٪خَمبخو ٚخيتك ننٚ ِٝخيتخمب ٜن
نُننَ تعمبؼننت ننٛا ١ٜخيهنندلٖٚ)9( .٣نن ٞبنن يو وؼننهت قَ٥نندَ ٠عمبننن١
خيٛطنن ٛخيعمببننٚ ،ٞبَيتننَي ٞؾنننٕ خشبنن٬ف خسبنندَ ٟ ٚننع َننَ  ٜننُ ٢خ ننمبخٌٝ٥
ٜتجننَٚم َعٓنن ٢خسبنند ٚة خيٛطنن ٛبختنن٘ٚ ،ي ن يو ؾنننٕ َننَ ٜط ننَا ةنن ٍٛحبننرل٠
ضدل ٌٖٚ ،َٜخسبد ََٙٝ ٖٞ ٚخيأهرل ،٠نَُ نَْنت يف خيمبخبنع َنٔ ةأٜنمبخٕ
خيعَّ  ،ّ1967و ٚوَْٗ تأعد زَٓٗ عب ٛزصمب ٠وَتَا نَُ ننَٕ ٚؾنل ختؿَقنَو
خيعَّ  ّ1923بل بمبٜطَْٚ َٝؾمبْ َ ٫ ،تًنو خ٭ُٖٝن ١خثمبزٝن ،١٭ٕ خيكؽن١ٝ
ي ٝت بل ٛاٚ ١ٜؾً طل زً ٢خث ،َٙٝبنٌ بنل نٛاٚ ١ٜخيهٝنَٕ خيعنْٗٞٛٝ
ة ٍٛخيٛط ٛخيعمببٚ ،ٞخسبكٛم خيعمببٚ ،١ٝخ٭ضَُع خيعنٗ ١ْٝٛٝخ ٫نتٝطَْ،١ٝ
ؾً ٝت خثصهً ١خسبد ٖٞ ١ٜ ٚضدلٜنَ ،بنٌ ننٌ سطنٛأ تك ن ِٝخثٝنَ ،ٙ٭ٕ
خث َٙٝبَيٓ أ ١يًه َٕٝخيعٜٗ ْٞٛٝعَ ٍ خيتًُ ٛيف ٚمْن٘ وُٖٝن ١بَيٓ نأ ١شلنَ،
ؾَثَ ٤خيعمببًٜ ٞيب ضُٛةَو خيه َٕٝخيعٗ ْٞٛٝخيتًُ ٚ ١ٜ ٛكَٛتَٗ .
- 12ةٕ خيؽنننػٛضَو تعنننَزدو زٓننندََ اؾنننجل خينننمبٝ٥س بصنننَا خ٭ ننند
شننمبٚأ نننٛئ بننَ ٍٚوثٓننَ ٤خسبننمبب زًنن ٢خيعننمبخم ٚخيننيت خ ننتٗدؾت ننٛا،١ٜ
ٚنَْت تمبنأ زً ٢وَمب:ٜٔ
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وٚشلَُ ْصمب قٛخو ٚي ١ٝزً ٢خسبد ٚخي ٛا- ١ٜخيعمبخق.١ٝ
ٚثَْ :َُٗٝتٛقٝع ٛاْٛ ١ٜز ًَ َٔ ةزَ ٕ٬أَ  ٨زبٗ ١خسبد ٚخيدٚيَ ١ٝنع
"ة مبخٚ ،"ٌٝ٥خ٫زنذلخف بدٚين ١ؾً نطٚ ،١ٝٓٝوسنمب ٣ة نمبخَ ،١ًٝٝ٥كَبنٌ بينو،
تكنن ّٛخينند ٍٚخيػمببٝنن ١مم ًنن ١بؿمبْ ننَ ٚا ٚننٚ َٝوثَْٝننَ بَْ٫ؿتننَا زًنن ٢ننٛا١ٜ
)10(.بَةؼَؾ ١ة خيتخًن ٞزنٔ سٝنَا خثكََٚنٚ ،١قطنع خيع٬قنَو َنع ةٜنمبخٕ،
ٚةأب خهلل .
ٚاغِ نٌ ٖ  ٙخثن٪خَمبخو ؾكند سَضن خينمبٝ٥س بصنَا خ٭ ند خسبهنَّ
خيعمبب يف قُ ١برلٚو خيعَّ  ،ّ2002بَيك " :ٍٛزٓدََ تهٖٓ ٕٛنَى زٛخظنـ
عبنٔ حبَطنن ١ون ننمب ة خيتُ ننو بَي ٛخبنت ،ؾَيعٛخظننـ تن ٖ ٚتننأت ،ٞوَننَ
خسبكٛم ٚخي ٛخبت ؾنبخ بٖأت ؾٗ ٞئ تع)11(" ٛ
 - 13وٕ تدَرل خيدٚي ١خيٛضٓ ١ٝخي ٛا ٌٗ ٜ ١ٜتص ٜ٘ٛخة ٚ ،ّ٬ؼمبب
قَزدتن٘ خ٭ َ ن ،١ٝ٭ٕ نٛاٖ ١ٜنَٓ ٞأنع خة ن ّ٬خثعتندٍ خسبكٝكنٖٚ ،ٞن خ
 ٌٗ ٜسًل صبُٛزَو تهؿرلٜنَ ١تطمبؾن ١تتخن َٖ خيٜ٫ٛنَو خثتهندٚ ٠خيندٍٚ
خيػمببٝنننن ١ةجنننن ١يًتنننندسٌ يف شنننن ٕٚ٪خثٓطكننننٚ ،١سًننننل ة نننن ّ٬وَمبٜهنننن،ٞ
ٚةهَٛننَو ة ن خثعننَحل خةَدلَٜيٝننٚ ١خيعننٗ ،١ْٝٛٝسَظنن ١بعنند ننكٛأ
خ٫ذبَ خي ٛؾٝيتٚ ،خيصٛٝز ١ٝخييت نَْت تعدَٖ َعندا خيتٗدٜند خيمب ٝ٥نٞ
شلَ ٖٞٚ ،بدز ١وَمبٜه ١ٝيف تمب ٜٚوٕ خيعدٜ ٚكـ زًن ٢خيأنَب يًهؿنَ زًن٢
خ تُننع خ٭َمبٜهنن ٞخيًكننٝطٚ ،اغأنن ١خة خا ٠خ٭َمبٜهٝنن ١خيأهننث زننٔ زنندٚ
طدٜدٚ ،خي  ٟةد  ٙشلَ بعنجل خثؿهنمب َ ٜٔنٌ ٖٓ/تٓػتن /ٕٛبهتَب٘/ظندخّ
خسبؽَاخو  /بَسبؽَا ٠خيعمبب ١ٝخة ٚ ،١َٝ٬خسبؽَا ٠خيع. ١ٝٓٝ
ي يو نً٘ تصٔ خسبمبب زًٛ ٢ا ،١ٜ٭ْٗنَ بَتنت نٌ خيعكأن ١خيمب ٝ٥ن١
يف زنندّ ذبكٝننل خثصننمبٚع خيعننٗ ْٞٛٝيف خي ننٝطمب ٠زًنن ٢خيننٛضٔ خيعمببننٚ ،ٞيف
ةؾصٍَ خحملَ٫ٚو خث تُٝت َٔ ١خث تعُمب خ٭ٚاٚب ٞيًع ٠ ٛة خيٛضٔ خيعمببٞ
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اهلوامش:

* -طٛاج ؾمبٜدََٕ ،ويـ نتَب خث ١٦زَّ خثكأً ،١زَّ  ٖٛٚ ،2016نَت
َننٔ وظننٌ ٖٓػننَا ،ٟتًُ ٝن ظننُٖٓ ٌٝ٥ٛتٓػتننٖٚ ،ٕٛنن ٛزؽنن ٛصبًننس
خي ٛٗٝخيعَث ،ٞتٓأأ زٔ َعرل  ٍٚتعتدل ز٬قَتَٗ َع خيعَمل ضبند٠ ٚ
زًُننت بعننُت يتننٓٗجل ٚتعننأح قنن ٜ ٫ ٠ٛننتَٕٗ بٗننَ َ ،ننٌ بٛيٓنندخ يف
وٚاٚبَ(.اخطع قمبخ ٠٤يف نتَب طٛاج ؾمبٜدََٕ ،خث ١٦زَّ خثكأًِ ٖٝ ،١
زَٝطَ ،2016 /7/27مبنأ خيصمبم خيعمبب.)ٞ
. - 1ة ننل يعنن ،١ننٛا ١ٜخ ٫ننتٗدخف ٚخثنن٪خَمبَ ،٠صننل خا تهٓننٛواو
يًطأَزٚ ١خةز ،ٕ٬ػ ،17زَّ . ّ2012
 - 2ي ٬تأخ  ٠اخطع نتَب خيدنتٛا ةبمبخٖ ِٝومحد نعٝد ،خزبٛٝبٛيتٝنو
خي نننٛاٚ ٟقننن ٠ٛخزبػمبخؾٝننن ١خي نننٛاٚ ،١ٜمخا ٠خي كَؾننن ١خي نننٛا ،١ٜخشل٦ٝننن١
خيعََ ١خي ٛا ١ٜيًهتَب زَّ . ّ2016
- 3بٝذل تًَٜٛا ،نٛئ ؾٓت- ،تمبي. ١زأد خي ن ّ٬اؼنٛخٕ. ٚ ،خ نهل
زٝنند ،صبًنن ١زننَمل خثعمبؾنن ،١خيعنند  ، ،282خيهٜٛننت ،خزبننأ ٤خ٭،ٍٚ
.2002
ْ- 4أٝننٌ ؾننٛمخو ْٛؾننٌ ،صبًنن ١خيؿهننمب خي  َٝنن ،ٞخذبننَ خيهتننَب خيعننمبب
خيعد  ، ،28ػٛ ،216ا.ّ 2007 ،١ٜ
 - 5ثَبت ضبُد ،ةكٝك ١خسبمبب خي ٛاٚ ١ٜون ٚب ١خيمببٝنع خيعمببن ،ٞخذبنَ
خيهتَب خيعمبب ،ػَ ،149صل زَّ .2015
. - 6ة ل يعن ،١نٛا ١ٜخ ٫نتٗدخف ٚخثن٪خَمبَ ،٠صنل خا تهٓنٛواو
يًطأَزٚ ١خةز ،ٕ٬ػ ،19زَّ .ّ2012
. - 7ة ل يع ،١خثعدا خي

َبل ،ػ19.

. - 8زلننرل ظننَاّ ،ظننمبخع خيأهننمب خيكننَ ّ َننٔ وطننٌ خيػننَم ،صبًنن ١خيؿهننمب
خي  ،ٞ َٝخيعد  ،37ػ ،54خذبَ خيهتَب خيعمببَ ،صل2010 ،
 - 9خيدنتٛا ةبمبخٖ ِٝومحد عٝد ،خزبٛٝبٛيتٝو خي ٛاٚ ٟق ٠ٛخزبػمبخؾٝن١
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خي ٛاٚ ،١ٜمخا ٠خي كَؾ ١خي ٛا ،١ٜخشل٦ٝن ١خيعََن ١يًهتنَب ػ ،30زنَّ
. ّ2016
- 10نننننمب ِٜبكمب ْٚنننن ،ٞظنننندَٚ ١ظننننُ ، ٛػ ،302بننننرلٚو ،شننننمبن١
خثطأٛزَو يًتٛمٜع ٚخيٓصمب.2008 .
- 11خيمبٝ٥س بصَا خ٭ د يف قُ ١برلٚو .ّ2002
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الفصل الجاىي
القوى املشاركة يف العدواٌ واإلرٍاب على شورية
املبحح األول
الواليات املتحدة األمريلية والدول الغربية
بعننند وةننندخث  11وًٜننن ٍٛخيعنننَّ  ،ّ2001نصنننمب ب٥نننَب خيأٝنننت خ٭بنننٝجل
خ٭َمبٜه ٞزٔ وَْٝبِٗٚ ،وزًٓٛخ زٔ تطأٝنل  َٝنَتِٗ خينيت ننَْٛخ ٜعًُنٕٛ
زً َٔ َٗٝس ٍ٬شعَا وَمبٜهَ ٖ ٞخيعَملٚ ،خي نع ٞة وَمبنن ١خيعنَمل َنٔ
سنن ٍ٬خيعٛثنن ١خثتٛةصننٚ ،١تطأٝك نًَ يًُصننمبٚع خ ٫ننتعَُا ٟخةَدلٜننَي ٞخي ن ٟ
ٚؼع٘ شلِ نأَا خيمبوزلَيٝل َٔ آٍ اٚتصنًٝد ٚآٍ اٚنؿًٝنمبٚ ،خين  ٟذبنٍٛ
ة خثصمبٚع خثَ  ْٞٛيً ٝطمب ٠زً ٢خيعَمل ،ذبت بدع طبتًؿَٗٓ ١نَ ،ندٜٔ
خيصعٛبٚ ،خيدككمبخضٝنٚ ،١ةكنٛم خةْ نََٕٚ ،هَؾهن ١خةاٖنَبٚ ،محَٜن١
خثعننَحل خ٭َمبٜهٝننَٓٚ ،١ننع خْتصننَا و ننًه ١خيتنندَرل خيصننٌََٚ ،خ ننتخدخّ
خي ٬ا خيهٚ َُٟٚٝغرلبيو.
يكنند خم خ و خيػطمب نن ١خ٭َمبٜهٝنن ،١ؾًننِ تعنند تأبنن٘ بٛطنن ٛشننعٛب زًنن٢
ٚط٘ خثعُٛا ،٠بٌ تعتدل ٖ  ٙخيصعٛب قطٝع ًَ َٔ خ٭غَّٓ َٔ ،ةكٗنَ وٕ تؿعنٌ
بِٗ َنَ تصنَٚ ،٤خم خ ٖن خ خيتنٛاّ بعند نكٛأ خ٫ذبنَ خي نٛؾٝيت ،ؾصنٗدَْ
خسبمبٚبٚ ،خيتدس٬وٚ ،ؾمب خسبعنَا خ٫قتعنَ ٚ ،ٟتػٝرلخ٭ْملُن ١بنَيك٠ٛ
يف َعملننِ وعبننَ ٤خثعُننٛا ،٠ؾٗنن ٞتعتنندل ْؿ ننَٗ ةننَنِ خيعننَمل ،ؾنن ٬شننمبز١ٝ
ٚي ٫ٚ ،١ٝقنَْٚ ٕٛين ،ٞؾنَم خ خيعنَمل ؾٛؼنٚ ،٢ؾكنمبًخٚ ،تطمبؾن ًَ ٚةاَٖبن ًَ،
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ؾَ ننذلختٝج ١ٝخيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠خ٭َمبٜهٝنن ١خزبدٜنند ،٠تكنن ّٛزًنن :٢وْنن٘ َننٔ
ةكٗننَ خيتنندسٌ يف شنن ٕٚ٪خينند ٍٚبعنند ٗننٛا خ ُٛزننَو خةاَٖبٝنن ١خث ننًه،١
ٚخييت نَْت ٖ َٔ ٞوْصأَٖ  ٚزَُٗ ٚازَٖنَٚ ،بَيتنَي ٞزًن ٢وَمبٜهنَ ،وٕ
تهنن َ ٕٛننتعد ٠يًتنندسٌ يف وَ ٟهننَٕ ٚمَننَٕ يف خيعننَمل ،يتنندَرلٚ ،تٗدٜنند
خيك ٣ٛخييت ت تٗدف وَمبٜهنَ ،ؾننبخ ننَٕ خةاٖنَب ٫ ٕٛٝؼبذلَن ٕٛخسبندٚ
ؾنننٕ زًنن ٢وَمبٜهننَ آ ٫ذبننذلّ خسبنند ، ٚؾننأٚ ٟينن ٫ ١ت ننتطٝع خيكؽننَ ٤زًنن٢
خةاَٖب زً َٗٝوٕ تتَٓمٍ زٔ  َٝتَٗ ٭َمبٜهَ.
ٚيف خيٛخقننننع وزجأننننت خ٭ٜدٜٛيٛطٝنننن ١خ٭َمبٜهٝننننَٓ ١ننن خيأدخٜنننن ١بكعنننن١
خيكمبظننَٕ خيصننٗرل َٛ/اغننَٕ */خين  ٟننُٓٝهَٗ ؾً ننؿ ١خ ننت َٓ ١ٝ٥يً ننٝطمب٠
زً ٢خيعنَمل ،تكنٖ ٍٛن  ٙخيؿً نؿ :١ةٕ خيكمبظنَٕ خيعنَ ٖ ٟن ٛخين ٜ ٟػنرل زًن٢
خي ننؿٔ خث ننَؾمبٜٚ ،٠كتننٌ انَبٗننَ خ٭بمبٜنننَٜٗٓٚ ٤نن مح٫ٛتٗننَ َننٔ خ٭شننن٤َٝ
ٚخيٓكنن ، ٛوَننَ خيكمبظننَٕ خي ن ن ٞؾنْنن٘ ٜػرلزًنن ٢ننؿٔ خيكمبخظننٓ ١خ٭سننمبٜٔ
ٜٓتملننمبِٖ قننمبب َهننََِٓٗ زَ٥نند ٜٔضبًُننل بَيػٓننَ ِ٥صبٗنندَ ٜٔننٔ خيكتننٌ
ٚخيكتٍَ ،ثِ ٜٓكجل زً ،ِٗٝضبككًَ يً ١وٖندخف ،ؼبعنٌ زًن ٢نٓنٛم زند٠
ؿٔ وغَا زً َٗٝخيكمبظَٕ خيعَ  ،ٟيهنٔ خيكمبظنَٕ خين ن ٞؼبعنٌ زًٗٝنَ
طننَٖأ ٠بؽننمببٚ ١خةنندٜ ٫ٚ ،٠مبته ن بَيكمبظننٓ ١طمبكننٚ ،١ةمنننَ ٖنن ٛزكننَب
زننَ ٍ.ةٕ خيكمبظننَٕ خين ن ٞبٗن خ خ٭ ننًٛب ٜعننٓع يٓؿ نن٘ َهَْننٖٝٚ ،١أنن،١
ََٗٚبننن ١خ نننت ََٓ ،١ٝ٥عٓننن ٢بينننو وٕ خيٜ٫ٛنننَو خثتهننند ٠خ٭َمبٜهٝننن ٫ ١تصنننػٌ
ْؿ َٗ بَي ٝطمب ٠زً ٢بًدخٕ َٓؿمب ٚ ،٠ةمننَ تأسن خ٭قنَي ِٝبَسبأَنٖٚ ،١ن ٙ
ٖ ٞخي كَؾ ١خ٭َمبٜه َٓ ١ٝزصمبخو خي ٓل ْٛٚ.ا َٖٓ ةهَ ١ٜبخو ٫ين،١
تك ٍٛخسبهَ:١ٜ
وٕ خينننمبٝ٥س ًٜٝٚ/نننَّ َنننَن **/ًٞٝٓٝخين ن  ٟبننندوو وثٓنننَ ٤ا َ٥نننت٘ وٚ
ضبننَ٫ٚو خيت ٛننع خةَدلخضننٛا ،ٟشخعنن ١ٝغمبٜأننَٚ ١ننٔ خثنندٖض وْٗننَ ذبُننٌ
ٚط ٙٛشأ٘ َع خيمبٝ٥س خسبَي/ ٞتمبخَ  ،/ؾكند ننَٕ اطنٌ وزُنٍَ  َٝ ٚنًَٝ
 ٫كًنننو خيتجمببننن ١خيَٓؼنننج ٫ٚ ،١خشبًؿٝننن ١خي كَؾٝننن ١خينننيت ٜعتُننند زًٗٝنننَ يف
 َٝت٘ ٚقمبخاٚ ،ٙشل خ نَٕ طنٌ خزتُنَ  ٙزًن َ ٢نَزدٚ ،ٜ٘زًن ٢يَزنَو
خيؽنننػط َنننٔ وظنننهَب خثعنننَحل ،قننند اٜٚنننت زٓننن٘ يف َنننَ ؼبه "٘ٝنننتًَْٞ
32

نَمتٛف" يف نتَب٘ زٔ خةَدلخضٛا ١ٜخ٭َمبٜهٝن(١يف آ نْ )َٝهتن ١شنَزت
تك٪ :ٍٛخٍ نٝـ ٜتصَب٘ زكٌ خيمبٝ٥س "ََنَ"ًٞٝٓٝع مبٜمبٚ ٙا خي ٪خٍ:
ن ٫ َُٖ٬بد وٕ ٜمبتأ٘ ين٘ وةند قأنٌ وٕ  ٜنتعٌُذ ٖٚن خ َنَ ؼبعنٌ يذلخَن
خي ،ّٛٝؾَيعَٗ ١ٜٓيف خيأٝت خ٭بٝجل ِٖ َٔ ٜمبتأ ٕٛي٘ زكً٘ قأٌ خ ٫تعٍَُ.
نُنننننننَ تمبننننننننأ خي  َٝنننننننَو خ٭َمبٜهٝننننننن ١زًننننننن ٢خ٫ستٝنننننننَاخةشلٞ
يًهؽٛاخ٭َمبٜه ٞيف خيعَملٚ ،وٕ خينمبب ٖن ٛخين  ٟنًنـ خة خا ٠ونَ تكنّٛ
بننن٘ َنننٔ  َٝنننَو يف خيعنننَملٚ ،خيٛخقنننع ةٕ َعملنننِ خي  َٝنننَو خ٭َمبٜهٝننن١
َ ننتٛةََ ٠ننٔ خيتًُننٚ ، ٛخيننيت خ ننتٓد ةيٗٝننَ خيد ننتٛا خ٭َمبٜهننٚ ،ٞخي ن ٜٔ
 ٜنننٝطمب ٕٚزًننن ٢ظنننٓع خيكنننمبخا يف خة خا ٠خ٭َمبٜهٝنننٖ ١نننِ ظنننَٜٗ ١ٜٓؽنننعٕٛ
َعًه ١خيه َٕٝخيعٗ ْٞٛٝقأٌ َعنًه ١وَمبٜهنَ ،وٜ ٟعًُن ٕٛزًن ٢دبٓٝند
خيدّ خ٭َمبٜه ٞزبعٌ خيعَمل ون مب وًَََْ بَيٓ أ ١يًه َٕٝخيعْٗٞٛٝ
ٖٚن ن خ ٖننن ٛةنننٍَ ننننٌ َنننٔ ؼبهنننِ وَمبٜهنننَ ،ؾكننند تأٓننن ٢خيمب ٩نننَ٤
خ٭َمبٜهننَٕ َٚننِٓٗ /تمبَٚننَٕ َٝ /نن ١خثٛخطٗنن ١خيع ننهمب/ٚ ،١ٜخٜأْٗننَٚا/
 َٝننن ١خينننمب ع خيٓننن/ٚ ،ٟٚٛنٓٝننند َٝ /ٟننن ١نننأَم خيت نننًح ،بُٓٝنننَ تأٓننن٢
/اَْٚيد اٜػَٕ  ١ َٝ /ةمبب خيٓجٚ ،ّٛيف ٜ٫ٚيت طٛاج بٛط خ٭بٚ ،طنٛاج
بننٛط خ٫بننٔ مت تننأل  َٝنن ١خسبننمبٚب خ ٫ننتأَقٚ ،١ٝغننأ ٚخيعننَمل ٖٚ ،ن خ َننَ
زُننٌ زًٝنن٘ /وٚبََننَٚ /خيٝنن/ ّٛتمبخَ ن  ،/ؾٗنن ٤٫٪خي ن  ٜٔؼبهُننٚ ٕٛخشننٓطٔ
ٜنندزُ ٕٛبصننهٌ َطًننل خيهٝننَٕ خيعٓعننمب ٟخيعننٗ ْٞٛٝيف ؾً ننطلٖٚ ،ننِ
َٓ٪ٜنن ٕٛبَيتًُٜ ٛنن ١خثتطمبؾننٚ ًَٜٝٓ ١زمبقٝنًَ خثعَ ٜنن ١يًعننمبب ٚخث ننًُل ٚسَظنن١
ي نننٛاٚ ،١ٜقننند ظنننمبا وةننندِٖ يف خيهنننْٛػمبس خزبُٗنننٛا / ٟنننَّ طن نْٛس
/ةمبؾٝن نًَ" :ةْنننل و ٚوٕ وْطًنننل بطنننَ٥مب ٠وف َ 15نننأ ٠ ٚبكٓأًنننْٜٚٛ ١ننن ١ننننٞ
و كطَٗ زًٛ ٢ا ،١ٜؾ ٬عبتَج ة خيكًل بعد بيو(،)1
يكد زًُت خةَدلَٜي ١ٝخيتًُ ١ٜ ٛزً ٢تعٓٝع خزبَُزَو خييت تٗ ُٔٝزً٢
خ تُع ٚخيك ٠ َٝيف وَمبٜهَٚ ،يف َكدَ ٙ ٖ ١خزبَُزَو ََ  ٢ُ ٜصبُنع
خيطَٚي ١خث تدٜمب ،٠خي  ٟول س خيعَّ  ّ1891نُجُع مبٚ ،ٟت ٛا َ٥ت٘
 ٝ /ننٌ ا ٚسٚ ،/مت ٜٛننٌ ٖ ن  ٙخزبَُزننَ ١ننٔ قأننٌ زًَ٥نن/ ١اٚنؿًٝننمب،/
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ٚنننَٕ َننٔ وزؽننَ ٤صبُننع خيطَٚينن ١خث ننتدٜمب/ ٠آاثننمب بًؿننٛا /ظننَة خيٛزنند
خثصٖٓٚ ،ّٚ٪نَى وٜؽنًَ خثعٗند خثًهن ٞيًصن ٕٚ٪خيدٚيٝنٖٚ ،١ن ٛوةند وسطنمب
َأتهمبخو خيطَٚي ١خث نتدٜمبٚ ،٠مت ةْصنَٖ ٤ن خ خثعٗند خيعنَّ ٜٚ ،ّ1920ؽنِ
بننل وزؽننَ ٘٥نننٌ َننٔ ينن٘ ز٬قننٚ ١تننأثرل بَي  َٝنن ١خشبَاطٝنن ١خ٭َمبٜهٝنن،١
ٚخيًجٓ ١خي ٬ث ،١ٝخييت تعمبف بَ ِ /بًٝدابمبؽ /يًك َّٝبصهٌ سؿن ٞبتٛةٝند
 َٝننَو نننٌ َننٔ خيٜ٫ٛننَو خثتهنندٚ ٠وٚاٚبننَ ٚخيَٝبننَٕٚ ،صبًننس خيع٬ق نَو
خشبَاط ١ٝخي  ٟتأ س زَّ  ّ1921بندزِ َنٔ زًَ٥ن ١اٚنؿًٝنمبَٚ ،نع خم ٜنَ
ْؿٛب خةَدلَٜي ١ٝخيتًُٚ ،١ٜ ٛخث نٝه ١ٝخيعنٗ ،١ْٝٛٝمت خشلُٓٝن ١زًنَ ٢مبخننأ
ظٓع خيكنمبخا يف خيٜ٫ٛنَو خثتهند ٠خ٭َمبٜهٝنٖٚ ،١نٚ ٤٫٪ؼنعٛخ خثمبتهنأخو
خ٭ َ  ١ٝيً  ١ َٝخ٭َمبٜه ١ٝخييت ٜأت ٞيف َكدََٗ:
خي ننٝطمب ٠زًننَٓ ٢ننَبع خيننٓؿط ٚخيطَقننٚ ١ضننمبم خَ٫نندخ ٚ ،سَظنن ١يف"خيصننننمبم خ٭ ٚننننط" ٚحبننننمب قننننأٚ ،ٜٔٚتننننأَل وَننننٔ خيهٝننننَٕ خيعننننٗ ْٞٛٝيف
ؾً نننطلٚ ،خزتُنننَ َأننندو خيكننن ٠ٛيف خيع٬قنننَو خيدٚيٝنننٚ ،١خ نننتخدخّ َأننندو
ٚؾً ننؿ ١ؾننمبم ت نندٚ ،خسبننمبٚب يتػٝرلخ٭ْملُنن ١خي  َٝنن ١ٝبصننهٌ ط ن ا ٟوٚ
ننمبٜع ،ؾهَْننت خسبننمبٚب بتخطننٝط َ ننأل َٚمب نن ّٛبعَٜٓنن ١بَيػننٚ ،١خشلنندف
خ٭ َ  ٖٛ ٞذبكٝل خيٓملَّ خيعَث ٞخزبدٜد")2(.
 ةظبَمخيأٓو خيعَث *** ٞزبل َأنَيؼ ننأرلَ ٠نٔ خثنٍَ زنٔ ضمبٜنلَنننٓح قنننمبٚ ، ٚخ نننتٝؿَ ٤ؾٛخ٥ننند زًننن ٢تًنننو خي نننمب ٠ٚخثُٓٛةننن ،١ةٝنننث تكنننّٛ
خث ٪ننننَو خثعننننمبؾ ١ٝبأ ننننَض ١بَظننننطَٓع ؾننننذلخو خ٫م ٖننننَا ٚخيه ننننَ
خ٫قتعننَ  ٟة ن اغأتٗننَٚ ،بيننو زننٔ ضمبٜننل خيننتههِ بَيهتًنن ١خيٓكدٜنن١
ٚخ٥٫تَُْٝنن ١خثٛطنن ٠ ٛيف خيتنندخ ،ٍٚنننٖ ٕٛن  ٙخيصننمبنَو خشبَظننٚ ١خيأٓننٛى
تؿؽنٌ ةبكنَٖ ٤ن  ٙخ٭َنِ ذبنت ٚضننأ ٠خيند ٕٜٛخينيت تأًننؼ ًَٝنَاخو خينند٫ٚاخو،
ٚخشلدف تدَرلخ٭َِ خ٭ؾكمبٚ ،بيو َٔ س ٍ٬خ َزَوٚ ،خ٭ٚبٚ ،١٦خظنطَٓع
خسبمبٚبٚ ،خي أ ٖٚ ٛط ٛوَٛخٍ يف ةَي ١خيتدخ ٍٚون مب به رل َٔ خي مب٠ٚ
خييت ًَٗٚ ،بَيتَي ٞينٔ ٜهنٖٓ ٕٛنَى ن ٣ٛسٝنَا ٜٔخثنٓل :ةَنَ وٕ ٜعنأح
خثكذلؼ ٕٛزأٝدخً ثٔ و خِْٗ ،و ٚوٕ ٝ ٜطمبٚخ زًٚ ،ِٗٝيًهؿَ زًً ٢طتِٗ
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خثطًكٜ ١تٛط ةبكنَ ٤خث نتدٜٓل يف ةَين ١طٗنٌ زنٔ ةكٝكن ١وْٗنِ َ نتعأدٕٚ
َٔ قأٌ خيدخٓ٥ل)3(.
 خيتننندسٌ يف خيصننن ٕٚ٪خيدخسًٝننن ١يننند ٍٚخيعنننَملَ ،تخن ن َ ٠نننٔ شنننعَاخيدككمبخض ١ٝتَاخً ثعَحل ذبَيـ غرل َكدس بل بؽع شمبنَو ندل،٣
ٜ ٫تجَٚمزد َٖ وظَبع خيٝد خيٛخةد ،٠ت ٝطمبزًٛ ٢م خي ٬ا ٚخيأذل ٍٚيف
خيعَملٚ ،بل يَزَو خيؽػط خي ١ٜ ٛٗٝخيكٚ ،١ٜٛبل زَٓظمبخيمبطع ١ٝخيتَبع١
يًك ٣ٛخ٭طٓأ ١ٝخييت ت نع ٢ة تٛؾرلغطنَ ٤ثكنَيف يٮغنمبخ خشبؿٝن ،١ين يو
يٝع خسبمبٚب خييت سَؼتَٗ  ٚتخٛؼنَٗ ٖن ٞخ نتجَب ١قٝكن ١ثعنَحل تًنو
خيصننمبنَو ،ةٝننث تصننػٌ خيعَظننُ ١خ٭َمبٜهٝننْ ١ؿ ننَٗ بَؾتعننٍَ خسبننمبٚب،
ٚنُننَ ٜأنند ٚوٕ خينندٚا خ٭سطأننٛض ٞيصننمبنَو ظننَٓز ١خي ن٬ا يف ةشننعٍَ
خسبننمبب وَنمبٌ ضأٝعنْ ٌٞملننمبخً يًؿٛخ٥نند خيننيت ؼبككٗننَ خث ننتؿٝدٚ ،ٕٚبَيتننَي ٞمنننٛ
ظننَٓز ١خي نن٬ا ٚتطٛاٖننَ ٜ ٪ٜننَٕ ة منننَ ٛننَ  ٜننُ ٢خ ُننع خيع ننهمبٟ
خيعَٓز ٖٚ ،ٞخ بنَيطأع  ٝنَزد زًن ٢خْتصنَا آؾن ١خيؿ نَ يف خيعنَمل ،٭ٕ
خيصمبنَو خييت تٛقع خيعك ٛؾعت ٚتدؾع اشنَ ٟٚخينٛماخ ٚٚ ،٤نطَ ٤خيندٍٚ
خثصذل ١ٜيتأَل خيعك ٌ ٖٞٚ ،)4( ٛزًُْ ١ٝنأع يٮاظندَ ٠نٔ  ٍٚخيعنَمل
خيََٜٓٚ ،ٞتِ بيو َٔ س ٍ٬سًل خثصنَنٌ خي  َٝنٚ ١ٝخيع نهمب ١ٜيف ٖن ٙ
خيد ،ٍٚي يو تعد خسبنمبٚب ٚيٛبٝنَو خي ن٬ا ةن نرل خيمبوزلَيٝن ١خيعَثٝن،١
ٚتعد شمبنَو خي ٬ا خ٭َرلن ١ٝوِٖ يٛب ٞيف خيَٜ٫ٛو خثتهدٜٚ ،٠عدِٖ
خثمبخقأنن ٕٛظننَْع ٞخيكننمبخاخسبكٝكٝل ،ؾٗننِ خيكنن ٣ٛخشبؿٝنن ١خيننيت تنندٜمب ٚتٓننت
بمبخَ ٚطبططَو خسبمبب يًهأب خسبنَنِ ،ين يو قََنت خيٜ٫ٛنَو خثتهند٠
خ٭َمبٜه ١ٝبَسبمبٚب ؼد خيدٚ ٍٚخيصعٛب ،ؾَاتهأت خيعدٜد َٔ خيعًَُٝو
خةاَٖب ١ٝبأشهَشلَ خثختًؿ ،١بند٤خ َنٔ خ٫غتٝنَ٫وٚ ،تندبرلخْ٫ك٬بَو ؼند
خيصننعٛب ،ة خ٫ةننتٚ ،ٍ٬خسبعَاخ٫قتعننَ ْٚ ،ٟنن نمب بعؽننًَ َننٔ ٖنن ٙ
خ٭زٍَُ:
خيعنننندٚخٕ زًنننن ٢خيعننننلٚ ،نٛبننننَٚ ،غٛختُٝننننَٚ ،٫خيننننأرلٚ ،ٚؾٝتٓننننَّ،
ٚٚ٫ٚسٚ ،نُأٜ ٛنننننَ ٚغمبٜٓنننننَ خٚ ،يٝأٝنننننَٚ ،خي نننننًؿَ ٚاٜٛٚ ،غ ننننن٬ؾ،َٝ
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ٚخي نن ٛخٕٚ ،خيعننٚ ،ٍََٛوؾػَْ ننتَٕٚ ،بُٓننَٚ ،خيعننمبخم ٚ ،زُٗننَ ثننَ  ٜننُ٢
ةمبنن ١خيمببٝنع خيعمببن ،ٞخينيت َننمبو ٚقتًنت خيصنع خيعمببنَ ٚ ،ٞنمبو خيأٓنن٢
خيتهتٚ ١ٝخ٭ْملُن ١خزبُٗٛاٜن ،١ة طَْن خيندزِ خيندخ ِ٥يًهٝنَٕ خيعنْٗٞٛٝ
يف طمبخٚ ُ٘٥زدٚخْ٘ ٚةاَٖب٘ ؼد خ٭َ ١خيعمبب.١ٝ
ٚنًَٓ ٜعًِ وٕ خيَٜ٫ٛو خثتهد ٠تٓصمب قٛختَٗ خيع همب ١ٜيف ون نمب َنٔ
 /132/قَزد ٠ز همب ١ٜيف خيعَملٚ ،شٓت ون مب َٔ  /133/ةمببًَ زدٚخْ١ٝ
ةاَٖب ١ٝيف واطَ ٤خيعَمل ةت ٢خٯٕ .
 سًل َٓملَُو ةاَٖبٝن ١تكن ّٛزًن ٢خيؿهنمب خثتطنمبف خينتهؿرل ٟيفخيعَملٚ ،سَظ ١يف خيأًدخٕ خة ٚ ١َٝ٬خيعمبب َٔٚ ،١ٝوسطنمب ٚوق اخ٭ نَيٝ
ٖننن ٛتكننند ِٜخيننندزِ ة يَزنننَو َ نننًهٜ ََ ١ن نًََٚ ،عٜٓٛن نًَٚ ،ز نننهمب،ًَٜ
 َٝ ٚنن ،ًَٝيهنن ٞتكنن ّٛبتُننمب ٚ ،ربمب ٜن ؼنند و ٟةهَٛننٚ ١ضٓٝننٚ ،١بيننو
بٗدف خيعٌُ ز ٢تدَرل وْ ٟملَّ ةهِ َتُ و وعنَٜرل ٚضٓٝن ،١وس٬قٝن،١
ةؽننننَاٚ ،١ٜسَظنننن ١يف ٚضٓٓننننَ خيعمببنننن ،ٞبصننننت ٢خيؽننننػٛضَو خي  َٝنننن،١ٝ
ٚخيعكٛبَو خ٫قتعَ ٚ ،١ٜخيعأٍ خيدٚيٚ، ٞخيتٗدٜد خيع همب ،ٟنُنَ تعُنٌ
خي ّٛٝؼد ٛا َٔ ١ٜس ٍ٬خسبمبب خيعدٚخْ ١ٝزًَ َٓ َٗٝطًع خيعَّ .ّ2011
ٚيكد نصـ ؼَبط خ ٫تخأَاخو خ٭َرلنن ٞخي نَبل /ة ٚخا نٕٓ ٛ
*/عزنننٔ ٚثٝكننن ١سطنننرل ٠طننندخً تؿٝننند بنننإٔ ٚنَيننن ١خ ٫نننتخأَاخو خ٭َمبٜهٝننن١
خثمبنأٜنن ١تعًََننت َننع خث ٛننَ خيعننٗٚ ،ْٞٛٝخثخننَبمبخو خيدلٜطَْٝنن ،١شبًننل
َٓملُ ١ةاَٖب ١ٝبدٍ َٓملُ ١خيكَزد ،٠يته ٙ ٖ ٕٛخثٓملُ ١خزبدٜدَٛ ٠ي٠ ٛ
َٔ اةِ َٓملُ ١خيكَزدٚ ،٠قَ ا ٠وٕ ذبنٌ ضبًنَٗٚ ،وٕ تهن ٕٛقنَ ا ٠زًن٢
طنن ب ننننٌ خثتطنننمبؾل يف يٝنننع وعبنننَ ٤خيعنننَمل وهنننَٕ ٚخةننند َٓتٗجننن١
خ نننذلختٝج ١ٝتننندز" ٢زنننض خيننندبَبرل "ٚ ...تنننَبع َٛؼنننهًَ خ نننذلختٝج ١ٝخيكننن٣ٛ
خةَ دلَٜي ١ٝخيتًُ ١ٜ ٛخزبدٜد ٠يف خسبمبب زًن ٢نٛا ١ٜؾكنٍَ :ةٕ خ نذلختٝج١ٝ
" زننض خينندبَبرل" تٗنندف ة تمبنٝننأ يٝننع خيتٗدٜنندخو خيمب ٝ٥نن ١يف َهننَٕ
ٚخةننندَ ،نننٔ وطنننٌ خي نننٝطمب ٠زًننن ٢خثتطنننمبؾلٚ ،يف نننن رل َنننٔ خ٭ةنننَٜل
ي ٬نننتؿَ َ ٠نننٔ بينننو يأزأزننن ١خ نننتكمبخا خيننند ٍٚخيعمببٝننن ،١بعننند وٕ ٚؼنننعت
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خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠خ٭َمبٜهٝننٜ ١نندَٖ زًنن ٢خيعننمبخم يف زننَّ  ،ّ2003زًنن ٢وٕ
تهنن ٖ ٕٛن  ٙخثٓملُنن ١تننَم بننَيعٓـٚ ،خيتط نمبّف خيصنندٜدٚ ،ٜٔؽبتًننـ زننٔ
و ًٛب خيكَزد.٠
ٚيف خطتُننَع زكنند يف يٓنندٕ يف  ّ 2004 /2/19ؼننِ نننٌ َننَْٔٚ /ينند
اخَ ؿًدٚ /مٜمب خيدؾَع خ٭َمبٜه ،ٞبَةؼنَؾ ١ة ٚمٜنمب خيندؾَع خيدلٜطنَْ،ٞ
َٚدٜمب خث َ ٛخيعٗ،ْٞٛٝ
َٚننداخ ٤خثخننَبمبخو يف نننٌ َننٔ قطننمب ٚخي ننعٚ ١ٜ ٛخةَننَاخو ٚتمبنٝننَ
بَةؼَؾ ١يأٓدا بٔ ًطَٕ خي ؿرل خي نع ٟ ٛيف ٚخشنٓطٔٚ ،بعند خطتَُزنَو
خَننت ث٬ثنن ١وٜننَّ َتٛخظننً ١يف قعننمبخ٭َرل بٓنندا خي ن ٜ ٟأعنند َ 27نن ً٬ٝسلننٍَ
غنننمبب يٓننندٕ ،تكنننمبا وٕ ٜهننن ٕٛخيعُنننٌ بخ شنننكل :شنننل تأ نننٝس خيتٓملنننِٝ
خثتطمبفٚ ،شل ثٍَٕ ٖ ٛخيكؽَ ٤خيتَّ زً ٢ةأب خهلل خيًأَْٓ َٖٓ َٔٚ .ٞتكمبا
وٕ ٜهًننـ ومحنند ؾَؼننٌ ْننأخٍ خشبًٜ٬ننٚ ،١خثهٓنن ٢وبننَ ٛعننع خيأاقننَ،ٟٚ
ٚخي ٜ ٟكؽ ١ٓ 20 ٞيف جٔ /ط ٠ ٛخ٭ا ْ /ٞقمبب خيعَظُ ١زُنَٕ قٝنَ ٠
خيتٓمل ِٝخزبدٜدٚ ،قد وضًل مبخة٘ َٔ خي جْٔٚ ،كٌ خ َع نهمب خ٭مام
خ٭ا ْ ٞخي  ٟتتخ  ٙخثخَبمبخو خ٭َمبٜهَ ١ٝمبنأًخ يًتدا. ٜ
ٚوَ وٕ /خيأاقَ /ٟٚنَٕ َٔ ق ٟ َٝخيعـ خ٭ ٍٚيف تٓملن ِٝخيكَزند،٠
َٚكمبب ًَ َٔ و ََ ١بٔ  ،ٕ ٫وسؽع خيأاقَ ٟٚيؿذل ٠تداَ ٜد ٠ت ١وشٗمب يف
ٖ خ خثمبنأْ ،كٌ بعدَٖ ة خيعمبخم (ضبَؾمل ١خ٭ْأنَا)َٚ ،نٔ َٖٓينو خْطًنل
يف تأ ننٝس خيتٓملنن ِٝخزبدٜنند ذبننت ةشننمبخف خيعكٝنند يف خثخننَبمبخو خيدلٜطَْٝنن١
ََٜ/هٌ وا ٚ ،/ٕٛنَٕ خيعكٝد وا  ٕٛػبٝد خيًػن ١خيعمببٝن ١بهنٌ ض٬قن١
ٚبَيًٗجنننن ١خيؿً ننننطٚ ،١ٝٓٝوٚنننننٌ ة نننننٌ َننننٔ خثخننننَبمبخو خي ننننع،١ٜ ٛ
ٚخةََاختٝننٚ ،١خيكطمبٜنن ،١زًُٝننٜٛ ١ننٌ خيتٓملننٚ ،ِٝبَيؿعننٌ مت ؾننتح ة ننَب
يًتٓمل ِٝبَ ِ شنمبن ١خيتجُنع خيعمببن ٞيًُكنَ٫ٚو ٚخيتجنَا ٠يف بٓنو خ٫ا ٕ
ي ٬ت َُاٚ ،و ٚزت َأَيؼ ؼخُ ١طدخً دبَٚمو ٫ٚ ًَٕٛٝ 860ا وَمبٜهٞ
َٔ سن ٍ٬زكنُٖٝٚ ٛن ١يعنَحل ٖن  ٙخيصنمبنٚ ،١نَْنت خ٭َنٛخٍ تٓكنٌ ة
خيأاقَ ٟٚزدل شَةَٓو سَظ ١تَبع ١يًُخنَبمبخو خ٭ا ْٝن ،١نُنَ وٚننٌ ة
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خثخننَبمبخو خ٭ا ْٝننٚ ،١خيذلنٝنن ،١زًُٝننَو خيتنندا ، ٜؾهننَٕ /خيأاقننَ/ٟٚ
ٜمب ٌ خثتدابل ة َع همب خ٭مام يف خ٫ا َٕٚ ،ع همب َمبخ َْ ًُ ٞيف
غننَم ٟزٓتننَب يف تمبنٝننَٚ ،بعنند ننَٓ ١ننٔ قٝننَّ خيتٓملننٚ ِٝخي ن  ٟوضًننل زًٝنن٘
"خيدٚينن ١خة نن ١َٝ٬يف خيعننمبخم" ،ةنند َََٗنن٘ يف تدَرلخثكََٚنن ١خث ننًه ١يف
خيعننمبخمَٚ .ننع تعننَ ِ ْؿننٛب خيتٓملنن ِٝيف خثٛظننٌ ٚتهمبٜننت ٚخ٭ْأننَا ٜ ٚننَي ٞيف
خيعمبخم وس خيأاقَ ٟٚبَيتُمب زً ٢قَ٥د /ٙخيعكٝد وا ن /ٕٛممنَ خؼنطمب ٙة
خينننتخًغ َٓننن٘ ،ؾكننند ْؿن ن و خيٛةننند /119/ ،٠يف بعكٛبننن ١خيتَبعننن ١يًكنننٛخو
خشبَظننن ١يًُخنننَبمبخو خ٭ا ْٝننن ١زًُٝننن ١خغتَٝيننن٘ بتنننَاٜخ ٚ ،ّ2006/6/7نننًِ
خيتٓمل ِٝبعد ٙة ةبمبخٖ ِٝزٛخ خيأدا ،ٟخثهٓ ٢وب ٛبهمب خيأػدخ  ،ٟخي ٟ
نننَٕ َ ننج ًَ ْٛيف ننجٔ /بٛنننَ /خ٭َمبٜهنن ٞقننمبب َطننَا بػنندخ خينندٚي،ٞ
نَُ بٓٝت ٚثَ٥ل ٚنَي ١خ٭َٔ خيك َٞٛخييت كتًهَٗ ة ٚخا ٓ ،ٕ ٛوٕ وبَ
بهمبخيأػنننندخ  ٟخيننن  ٟمت تعٓٝٝنننن٘ زًنننن ٢اوس تٓملنننن ِٝخيدٚينننن ١خة نننن ١َٝ٬يف
خيعمبخمْ ،كٌ َٔ جٔ /بٛننَ /زًنَ ٢نا ضنَ٥مب ٠تَبعن ١يًكنٛخو خ٭َمبٜهٝن١
ة خيه َٕٝخيعَٖٗٓٚ ،ْٞٛٝى تًك ٢تداٜأًَ ز نهمبٚ ًَٜطبَبمبختٝنًَ َه ؿنًَ
يد ٣خث َ ٛخة مبخ ًٞٝ٥يف َمبنأ /عبٍَ َٛش /ٞيًتندا ٜخيتنَبع يًُ ٛنَ
خ ٫مبخٚ ،ًٞٝ٥وشَاو خيٛثَ٥ل ة وٕ /خيأػدخ  /ٟاس َعًَٛنَو خ٫تعنَ٫و
ٚخ ٫ننننذلختٝج ١ٝخيع ننننهمبٚ ١ٜخثخَبمبختٝننننٚ ،١طبتًننننـ خيٓعننننَ٥ح ثخَضأنننن١
خزبَُٖرل َٔ وطٌ ط ب خثتصد  ٜٔيف يٝع وعبَ ٤خيعَمل.
يكد نَْت خ ذلختٝج" ١ٝزض خيدبَبرل" َٔ تعنٓٝع خثخنَبمبخو خثمبنأٜن١
خ٭َمبٜهٝنننٚ ١خيدلٜطَْٝننن ،١بٗننندف ةةننندخث خيؿٛؼننن ٢يف خثٓطكننن ١خيعمببٝننن،١
ٚخيكؽنننَ ٤زًننن ٢خثكََٚنننٚ ،١ننننَٕ خيعنننَّ  ،ّ 2006خيعنننَّ خسبَ نننِ يًأننند ٤يف
خيتٓؿٚ ، ٝخييت تكمبا ؾ َٗٝوٕ ٜنتِ تؿهٝنو ةنأب خهلل خيًأٓنَْ ،ٞين يو ننَٕ
َٔ ؼُٔ وٚيَٜٛو خطتَُزَو يٓدٕ وٕ ٜتِ خيكؽَ ٤زً ٢ةنأب خهلل خيًأٓنَْ،ٞ
ٚنَْننت ةننمبب ننٛم  ّ2006يف يأٓننَٕ َننٔ وطننٌ بيننو ،يهٓٗننَ ؾصننًت ٚمت
ٖأكننن ١خيهٝنننَٕ خيعنننٗ ْٞٛٝبؿؽنننٌ ظنننُ ٛةنننأب خهللٚ ،خيننندزِ خي نننٛاٟ
ٚخةٜمبخْ ٞيًإَٔٓ ٚةأب خهلل .
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ٚؾِننن ٞشنننٗمب ْ ٝنننَٕ  ،ّ2007مت خ نننتدزَ /٤وبننن ٛبهنننمب خيأػننندخ  /ٟة
تمبنْ ََٗٓٚ ،َٝكٌ زًَ ٢ا ضَ٥مب ٠سَظن ١ة خيهٝنَٕ خيعنٗٚ ،ْٞٛٝضًن
َٓ٘ خ تٝعَب ةزدخ نأرل َٔ ٠خثكَتًل خزبند َنٔ خثتصند  ٜٔيف خي نع١ٜ ٛ
ٚخيٚ ُٔٝتْٛس ٚيف وٚاٚبَ خيػمببٚ ،١ٝبَ٭سغ َٔ ؾمبْ َ ٚبمبٜطَْٝن ،١بعند وٕ
مت خيتٓ ننٝل َننع قٝننَ خو ةننأب خةسننٛخٕ خث ننًُل يف ننٛاٚ ،١ٜيٝننتِ ةا ننٍَ
نَُٝو نأرل َٔ ٠خ٭ ًه ١ة خيدخسٌ خي ٛا ٟبٛخ طَٗ ١مببل يأَْٓٝل،
ٛ ٚاٜلٚ ،ربأ َٜٗٓيف قمب ٣ؾْ َٗٝؿٛب سبأب خةسٛخٕ خث ًُل يف ٛا،١ٜ
ٚيٝؽننننخ َٜ٬ننننٝل َننننٔ خينننند٫ٚاخو خيننننيت تعننننٌ َننننٔ خي ننننعٚ ،١ٜ ٛقطننننمب،
ٚخةَننَاخو ،ة خينندخسٌ خي ننٛا ،ٟنُننَ مت ْكننٌ خث٦ننَو َننٔ وزؽننَ ٤ةننأب
خةسنٛخٕ خث نًُل يف ننٛا ١ٜة ننٌ َنٔ تمبنٝننَٚ ،خ٫ا ٕ ،يًتندا ٜزًنن٢
خي نن٬ا ٚةننمبب خيععننَبَوٚ ،بعنند خْطنن٬م خثنن٪خَمب ٠ؼنند خيدٚينن ١خيٛضٓٝنن ١يف
ننٛا ١ٜيف شننٗمب آبخا زننَّ  ّ 2011يف َدٜٓنن ١ازننَ ،نننَٕ َٖٓيننو  17ويننـ
َكَتننٌ ننٛا ٟمت تننداٜأِٗ يف خ٫ا ٕ ٚتمبنٝننَ ،نَْننت تعننمبف شلننِ َمبتأننَو
شننٗمب٫ٚ /750 /١ٜا يهننٌ َ ننًح ةاَٖب٪ٜٚ.ٞند /ننٓ /ٕ ٛوْنن٘ ضلً ن َننٔ
(وبننن ٛبهنننمب خيأػننندخ  )ٟخيت ٛنننع يف خيتننندسٌ يف خسبنننمبب يف نننٛاٚ ،١ٜيعأنننت
خثخنننننَبمبخو خيؿمبْ نننننٚ ١ٝاًخ ننننننأرلًخ يف بينننننو ،وٜنننننَّ خينننننمبٝ٥س خيؿمبْ نننننٞ
َ /انٛم ،/ٟنَُ تكمبا وٕ تهٛ ٕ ٛا ١ٜضبط ١ػبتُع ؾ َٗٝخثتطمبؾٕٛ
خة ننن َٕٛٝ٬يف خيعنننَمل نَؾننن ،١ؾكننند بًنننؼ زننند خزبٓ نننَٝو خثصنننَان ١يف
خسبننمبب زًنن ٢ننٛا /78 /١ٜطٓ نن٦َٚ ،١ٝننَو خٯ٫ف َننٔ خةاٖننَبٝل خثننداّبل
زً ٢خيكتٍَ َٔ َعملِ  ٍٚخيعَملٚ ،وٚؼنح  /نٓ /ٕ ٛيف ٚثَ٥كن٘ ،وٕ وطٗنأ٠
خيهٝننَٕ خيعننٗٚ ْٞٛٝخ ٫ننتخأَاخو خ٭َمبٜهٝننٚ ١خيدلٜطَْٝنن"ٚ ١خة ننمبخ"١ًٝٝ٥
تتهٌُ َ ٚ٪ي ١ٝةْصَ /٤خزض./
ٚنُننَ وننندو خيه ن رل َننٔ خيداخ ننَو ،ةٕ خ ُٛزننَو خةاَٖبٝنن ١يف
خيٛضٔ خيعمبب ٖٞ ٞتؿمبزَو َٔ خيكَزد ٠خييت تهْٛت ْتٝجن ١خيؿهمبخيٖٛنَبٞ
ٚخةسننٛخْ ،ٞي ن يو "تعُننٌ خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠زًنن ٢تؽننخ ِٝخ٫ست٬ؾننَو بننل
خثعتكدخو ،ةٝث تٛطد خي ّٛٝشأه ١زَث ١ٝيًُجََٝع خي مب ،١ٜتعتندل ْؿ نَٗ
وَْٗ نٌ خيعًن ّٛخي نمب ٚ ،١ٜخؾعٗنِ خيٛةٝند ٖن ٛسدَن ١خيصنٝطَٕ بأ نَيٝأِٗ
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خيصننمبٜمبٚ ٠خثًتٜٛننٚ ،١وٕ اطننٍَ خثننٍَ ٖننِ خي ن  ٜٔؼبهُنن ٕٛخيعننَمل بصننهٌ
ؾعًنن ٜٚ )5(."ٞن نمب وٕ خي٥ٛننَ٥ل خيننيت ننمببَٗ خيدبً ََٛنن ٞخيمب ٚنن ٞخي ننَبل
ٚخشبننأرل يف شنن "ٕٚ٪خيصننمبم خ٭ ٚننط" ؾٝت نن٬ف َننَتٛمٚف ،/ت٪ننند وٕ َننٔ
ظننٓع /خزنننضٖ /ننِ خيٜ٫ٛنننَو خثتهننند ٠خ٭َمبٜهٝننٚ ١خيهٝنننَٕ خيعنننٗ،ْٞٛٝ
ٚبتُٜٛننٌ َننٔ ةهَٛننَو خشبًنن ٝخيعمببٝنن ١خيمبطعٝننٖٚ ،١ن خ َننَ وندتنن٘ ٚمٜننمب٠
خشبَاط ١ٝخ٭َمبٜه ١ٝخي َبك٬ٖٝ ١ا ٟنًٓت ٕٛيف بعجل تعمبؼبَتَٗ.
ٚنُننننَ ْعًننننِ ةّٕ خيَٖٛبٝننننٚ ١خةسننننٛخٕ خث ننننًُلٚ ،تٓملنننن ِٝخيكَزنننند٠
ََٚانَتَٗ خثختًؿٚ ،١بعجل وظهَب خيؿهمب خيعدَٖ ٞنِ ظنَٓز ١بمبٜطَْٝن١
ٚوَمبٜهٝنن ،١مت ظننَٓزتِٗ يٝصننٖٛٛخ خة ننٚ ّ٬خيعمبٚبننٚ ،١يٝهْٛننٛخ و ٚخو
يًكتٌ ٚخ٫غتعَب ،بتُ َٔ ٌٜٛخ٭ْملُ ١خيعُ ١ًٝتَاؽب ًَٝيًػمبب خ ٫نتعَُا،ٟ
ٚسَظ ١يف خشبً ٝخيعمببٚ ٞتمبن ،َٝي يو ةمبظنت خيكن ٣ٛخ ٫نتعَُآَ ١ٜن
مَٔ بعٝد زً ٢تُٓ ١ٝخيؿهمبخثتطمبف  ،ًَٜٝٓيتدَرلخيأًدخٕ ٚخ٭ْملُ ١خثكَ١َٚ
يًٗ ١ُٓٝخ٭َمبٜهٚ ،١ٝتدَرلخسبؽَا ٠خة  ١َٝ٬حبجَ ١هَؾه ١خةاَٖب .
 خظطَٓع ٚتٝ ٛـ وْملُ ١زمبب ١ٝبأشهٍَ ٖج ١ٓٝشتٚ ،٢بينو َنٔسنن ٍ٬شننمبخ ٤ؼننَُ٥مب ٚقًننٛب خيأَ ٥ننل َننٔ ضبننيب خي ننًط ١يف خيعدٜنند َننٔ
وقطننَاخيٛضٔ خيعمببنن ،ٞتهنن ٕٛيف خيَٜٓٗننَ ١عننٓعًَ سبهَٛننَو بخو َصننَزمب
خ تٝطَْ َٗ َ٬َ ،١ٝةمبٜمب ١ٜيف خيملَٖمبَ ،تٛةص ١خيأنَضٔ ،ين يو ذبنمبػ
زً ٢تعٓٝع "خيدَٚ ،"٢ةٜعَشلَ ة ق ٠ َٝخ تُعَو خيعمبب ،١ٝيتٓؿ ََ تَ٪مب
ب٘ َٔ قأٌ خيتًُٜ ٛن ١خيعَثٝن ،١يًندؾع بٗنِ ة ت نًِ خثمبخننأ خسب َ ن ١بعند
دبٓٝدِٖ يعَسبَٗٚ ،خسذلخم خ٭ةأخبٚ ،خثٓملَُوَٚ ،مبخنأ خيداخ َو،
ٚخث ٪نننَو خةزَٝ٬نننٚ ،١سَظننن ١خيؿؽنننََٝ٥وٚ ،ت نننخرلَٖ يػ نننٌ و َػننن١
خيصعٛبٚ ،تؽًٚ ،ًَٗٝن خيمبو ٟخيعَّ ،ة ٍَٝو ٟزٌُ تمبٜد خيك َّٝب٘.
 ةقََنن ١ذبَيؿننَو َننع خينند ٍٚخيكمبٜأننَ ١ننٔ ا ٚنن َٝخ٫ذبَ ٜنن ٚ ،١زننِخ٭ْملُنننن ١خْ٫ؿعننننَي ١ٝخيننننيت اغأننننت وٕ تًعنن ن ٚاخيعَُينننن ١زًنننن ٢شننننعٛبَٗ،
َ نننننننٌ وٚمبَن نننننننتَٕ ،قمبغٝأ نننننننتَٕ نَمخس نننننننتَٕ ،تمبنَُْ نننننننتَٕ،
ضَطٝه تَٕ.
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 تطأٝننل خيعٛثننَٚ ١ك٫ٛتٗنننَ خيدلخقنن ،١بٗنندف سننندخع خيٓننَسٚ ،زٛثننن١خيؿكنمبٖٚ ،ن  ٙخيعٛثن ١تهمب نَٗ نٝطمب ٠خيمببنَز ٞخيندٚي(ٞخيَٜ٫ٛو خثتهنند،٠
نٓنندخ ،بمبٜطَْٝننَ ،خيَٝبننَٕ) زًننَٓ ٢ملُنن ١خيتجننَا ٠خيعَثٝننٚ ،١ظننٓدٚم خيأٓننو
خينندٚي َ ٞننتخدَل خيٝنند خشبؿٝنن ١ي٬قتعننَ ٚ ،خي ننع ٞة ةْصننَ ٤ةهَٛنن١
زَثٝنْٚ ،١كند زنَثٚ ،ٞبٓنو زنَثٚ ،ٞطنٝض زنَث ،ٞين يو ؾننٕ َنٔ وٚيٜٛننَو
خة خاخو خةَدلَٜيٝننننن ١خيتًُٜ ٛننننن ١يف خيٜ٫ٛنننننَو خثتهننننند ٠خ٭َمبٜهٝننننن ١زنننننِ
خيصمبنَو خثتعد  ٠خزبٓ َٝو ،ةٝث وظأهت دب د نٌ ََ ٖ ٛؾَ د يف
خ تُننع خيعننَٓز ٞخسبنندٜثٖٚ ..نن ٞيف ننٌ ُٖٓٝتٗننَ زًنن ٢خ٫قتعننَ خيعننَثٞ
ْمبخَٖ  ٫تمبةِ يف ة َبَتَٗ خيصعٛب خيََٓ ََٗٓٚ ،١ٝخيٛضٔ خيعمببن ٚ ،ٞنٛف
ت نننتُمب يف خيتنننأثرلزً ٢خسبهَٛنننَو يف ٖن ن  ٙخيأًننندخٕ ،ةٝنننث تكنننٖ ّٛننن ٙ
خيصننمبنَو بدٚاخقتعننَ ٚ ٟخطتُننَز ،ٞينن٘ آثننَا َتعنند  ٠سَظنن ١يف خيأًنندخٕ
خيعمببٝنن ،١نُننَ ٜذلتنن زًٗٝننَ ْتننَ َٝ ٥ننٚ ،١ٝثكَؾٝننٖٚ ،١نن ٞغننرل َعٓٝنن١
بَيٓ أ ١ي٬قتعنَ خينٛضل  ٫ٚبَيٓ نأ ١ٯثَاٖنَ خ٫قتعنَ ٚ ،١ٜخ٫طتَُزٝن،١
ٚخي  َٝننٚ ،١ٝخي كَؾٝننٚ ،١تكنندّ  ٍٚزننَمل خزبٓننٛب ةننٛخؾأ تصننجٝع ١ٝشلننَ،
وُٖٗننَ ةزؿننَ٤خو ؼننمبٜأ ،١ٝو ٚربؿننٝجل يف خيمب نن ّٛخزبُمبنٝنن َٝ ٚ ،١ننَو
ذبمباخيصمبنَو َٔ خيك ٛٝزً ٢وابَةَٗ خحملٛي ١ة خيأًد خ٭ّ ،ي يو ْكن:ٍٛ
ةٕ ٖٓننَى آثننَاخً ننًأ ١ٝتذلنٗننَ خيصننمبنَو خثتعنند  ٠خزبٓ ننَٝو زًنن ٢زًُٝنن١
خيتُٓٝنننٖٚ ،١ننن ٞةُٖنننٍَ خثصنننه٬و خينننيت تعنننََْٗٓ ٞنننَ خ تُعنننَو خيََٓٝننن١
ننَثٛخا خيأصننمب ،١ٜةؼننَؾ ١ة ةُٖنٍَ تٛمٜننع خي ننمبٚ ٠ٚخيندسٌ زًنن ٢خيصننمبخ٥ح
خ٫طتَُزٝنن ١نَؾننَ ،١ننَ ٜنن ٟ ٪ة آثننَا خطتَُزٝنن ١سطننرل ٠زًنن ٢خ تُعننَو
خيأصنننمب ١ٜتتجًننن ٢بتهجننن ِٝخيعنننَٓز ١خيٛضٓٝننن ١خثٓتجنننٚ ،١تصنننجٝع قٝنننَّ ؾ٦ننن١
خطتَُز ١ٝتعتَط زً ٢ة َب خ تُع ،شلنَ َٛخظنؿَو غنرل ةْتَطٝنٚ ،١مٜنَ ٠
خشلنن ٠ٛبننل خيصننمبخ٥ح خ٫طتَُزٝننَ ،١ننَ ٜنن ٟ ٪ة زنندّ خ ٫ننتكمبخاخ٫طتَُزٞ
ٚخي  ،ٞ َٝخ٭َمب خي ٜ ٟن ٟ ٪ة ٖصَشن ١خطتَُزٝن ١ننأرلٚ ،٠ة تُٗنٝض
طننأ ٤نننأرل َننٔ خ تُننعٚ ،خْتصننَاخزبمبكٚ ،١خيعٓننـ ،حبٝننث تعننأح ةٝننَ٠
خيٓننَس بننَ ٬عٓنن ،٢ؾَيعٛثنن ١حبؽننَاتَٗ خثأٜؿننٖ ١ننَٛ ٞينند خةاٖننَب خيمب ٝ٥ننٞ
41

خي ٖٞٚ ،ّٛٝتأٜد خ٭غٓ ٤َٝغٓنٚ ٢خيؿكنمبخ ٤ؾكنمبخًَ ،نَ ٜن ٟ ٪ة خْتصنَا خيؿكنمب
ٚخزبٛع ٖٚ ،خ ََ زدل زٓ٘ بٛؼٛا اٝ٥س طٓٛب وؾمبٜكَٝ"َٝأه "ٞيف َن ٪مب
خ٭ا يف ط َْٖٛدلؽ بكٛي٘" :خيعَمل خيٝن ّٛوظنأح طأٜنمب ٠وغٓٝنَ ٤ذبنٝط بٗنَ
حبننَا َننٔ خيؿكننمبخٚ. "٤يف خيٛخقننع وٕ ننأ خيؿكننمبٖ ،نن ٛخي  َٝنن ١خةَدلَٜيٝنن١
خيمبوزلَي ١ٝخثتُ ًن ١بَيعٛثن ،١خينيت تؿنمب زًن ٢بًندخٕ خيعنَمل ختأنَع  َٝنَو
ربدّ َعَسبََٗٚ ،عَحل بعجل َ تٛضَٓتَٗ خ٫قتعَ )6(.١ٜ
يكد نَٕ يًك ٣ٛخ ٫تعَُا ١ٜخيدٚاخ٭ندليف تُٓ ١ٝاٚا خشبٓٛع ٚخيعجأ
يف خ تُعننَو خيأصننمبَ ١ٜننٔ سنن ٍ٬تطأٝكٗننَ  َٝنن/ ١خيعجننأ خثننتعًِ /دبننَٙ
بًنندخٕ زننَمل خزبٓننٛب سَظنن ،١تًننو خيعًُٝنن ١خيننيت تكؽنن ٞة تعًنن ِٝخيؿننمب وٚ
خ٭ؾمبخ خث تٗدؾل ةَي ١خيكأ ٍٛبَ٭َمبخيٛخقع ،و ٚخ ٫ت  ّ٬يًُعرل خي ٟ
وزد شلِ ،٭ٕ خيؿمب خي ٜ ٟتعمب ة َٛقنـ ؼنَغط  ٜ ٫نتطٝع خينتخًغ
َٓ٘ ،نؿ ٌٝبتعً ُ٘ٝخيٝأس ٚخيعجأٚ ،خينيت تن ٟ ٪ة سًنل ةْ نَٕ مم نٛ
خيصخع ،١ٝؾَقند خشلٜٛن ،١ذبنت شنعَاخو بمبخقن ،١تٗندف ة تػمبٜن خي كَؾن١
خيٛضٓٝننن ،١ة ٗنننَا تؿنننٛم خسبؽنننَا ٠خيػمببٝنننٚ ،١تػًػنننٌ قننن ِٝخيمبوزلَيٝننن ١يف
خثَ ٪و خيٛضٓ ١ٝبخو خيعً ١بَي كَؾٚ ،١يف َكدَتَٗ خثَ ٪و خيتعًُٝٝن،١
ٚخيذلب ١ٜٛيًد ،ٍٚيتٗ ١٦ٝخيذلب ١خثَٓ أ ١يًٗ.١ُٓٝ
ٚيف ٌ آيَٝو خشلُٓٝن ١خيعَثٝن ،١ذبٛينت خي كَؾن ١خ ٫نتٗ٬ن ١ٝة آيٝن١
ؾَزً ١يتص ٜ٘ٛخيأٓ ٢خيٛضٓٚ ،١ٝزأٍ خةْ َٕ زٔ قؽَ َٜٙخيٛضٓٝنٚ ١خيكَٝٛن،١
ٚبينننو بٗننندف ةسؽنننَز٘ َْٗٝ٥ن نًَ يًكنننٚ ٣ٛخيٓخن ن خث نننٝطمبٚ ،٠ةؼنننعَف اٚا
خثكََٚنن ١زٓنند ،ٙةتنن ٜ ٢ت ننًِ َْٗٝ٥نًَ ة ٚخقننع خةةأننَأ ،ؾٝكأننٌ بَشبؽننٛع
شلن  ٙخيكنن ،٣ٛو ٚخيتعننَحل َعٗننَ ٚ .دبًنن ٢بيننو َننٔ سنن : ٍ٬خْتصننَاتَٝا ك ننٌ
خيؿهننمب خيعنندَ ،ٞؾٛقننع خيننأعجل يف شننأَن٘ َٚصننَاٜع٘ خي كَؾٝنن ١خيتدَرلٜنن١
يًٜٗٛنننٚ ١خيصخعننن ١ٝخيعمببٝننن ،١خثٜ ٪ننن ١ة خةتكَاخيننن خو خيعمببٝنننَ ،١كدَننن١
يًخؽٛع ٚخيت ً ِٝيٮطٓيبٚ ،خيتأع ١ٝخثطًك ١ثنَ كًٝن٘ خيػنمبب خ ٫نتعَُا،ٟ
ََ و  ٣ة خْأ٫م خيه رل ٜٔة َ تٓكع خيدٚ ١ْٝٚخ ٫تعػَا  ،ؾعًُٛخ زً٢
تصجٝع خيعدَ ١ٝيف وْٛخع خ٭ ب ٚخيؿٓ ٕٛنَؾٚ ،١خثٛؼنٛز ١ٝتندز َْٛيًكن:ٍٛ
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ةٕ بعنننجل خثن ن كؿل خيعنننمبب بنننَتٛخ ٜصنننهً ٕٛةًكنننَ ١ذلؾننن ،١ربصننن ٢تأعنننَو
خيٓؽنننننٍَٚ ،ذبنننننمبػ زًنننننَ ٢عنننننَسبَٗ ٚخَتَٝمختٗنننننَٚ ،ت نننننتك ٟٛبنننننَيك٣ٛ
خ ٫تعَُا ١ٜزً ٢وٚضََْٗٚ ،وْملُتَٗ خيٛضٓ ٖٚ .١ٝخ ََ ٪ٜند ٙةٍَ خيه رل
َٔ خثؿهمبٚ ٜٔخث كؿل خيعمبب ،ةٝث بدوَْ ْعٝض ةَي ١خيتعنَض ٞخين ٬و بنٞ
َع خيكؽَ َٜخيٛضٓٚ ١ٝخيك ،١َٝٛؾتهت اخٜن ١ةمبٜن ١خينمبوٚ ٟخيتعنأرل ٚسَظن ١يف
صبٍَ خ٭ ب ،بدوَْ ًُْح بيوَ ،تَٓ ل ََ يٮ ب َٔ ََّٗ ٚضٓ ١ٝنأرل.٠
ٚ ،خث ٪ننننـ وٕ خ٭ؾهَاخثعَ ٜنننن ١قنننند ٚطنننندو يف "خث ننننتٛضٓل" َننننٔ
خيعَٓظنننمب خثصنننأ ١ٖٛيف خيننندخسٌ ؼنننَيتَٗ ،ؾنننأضًكتِٗ يت نننٜٛل وؾهَاٖنننَ.
ٚكهٓٓننَ خيكنن :ٍٛةٕ َننَ ؽبطننط ينن٘ وْعننَاخيعٛث ١بَيٓ ننأ ١يٮَنن ١خيعمببٝننٖ ١ننٛ
تدطل خيعكٌ خيعمبب ْٚ ،ٞـ خيؿهمب خيك َٔ َٞٛط ٚاٚ ،ٙخ٫زذلخف ب كَؾ١
خ٫غتعنَبٚ ،خيكتنٌٚ ،خيتؿنٛم خسبؽنَا ٟخثأزنٚ ،ّٛين يو وقُٝنت دبُعنَو
ثكَؾ ،١ٝغمبب ١ٝخيعَٓزٚ ١خيتعٓٝع ،ةٝث طَْ ٤عٝكِٗ خثأصمب بَْؿمبخأ خيعكند
خيعمبب َٚ ،ٞح خين خنمب ٠خيعمببٝن ١يعنَحل خيػنأخٚ ،٠بَيتنَي ٞكهٓٓنَ ٚظنـ
ٚخقع خثؿهمب ٜٔخيعمبب خي" ،ّٛٝبأْ٘ ٚخقع َتنأمّ ةكنًَذ ٖ.ن خ خيٛخقنع نَِٖ يف
تُٓٝننن ١خيؿهمبخثتطنننمبف خيننندٜل ٖٝٚنننأ خيأ٦ٝننن ١يُٓنننٚ ٛتصنننهٌ خيتٓملُٝننننَو
خةاَٖبٝنن ١خث ننًه ،١خيننيت  ٫ننت ٭َتٓننَ خيعمببٝنن ١بعنًٚ،١خيننيت ت ننٛم يأدزنن١
َمبنأ ١ٜخسبؽَا ٠خ٭ٚاٚبٝنٚ ،١قن ٠ٛخيعكنٌ خ٭ٚاٚبنٚ ،ٞتٓنَ  ٟبنإٔ خشبن٬ػ
ٜه ٕٛبَ٭س بهٌ ََ ٜك ٍٛب٘ خ٭ٚاب.ٕٛٝ
تعٌُ خةَدلَٜي ١ٝبكٚ ٠ َٝخشٓطٔ زً ٢سًل خيؿٛؼ ٢يف خيعَملٚ ،قندٚؼح خيهَت خ٭َمبٜهََٜ ٞهٌ نٛيٓٝأ بنَٜدل*عع ،/بينو َنٔ سنَ ٍ٬نَ
 ٜنننُ" ٢خيتننندَرل خشبننن٬م" يف "خيصنننمبم خ٭ ٚنننط" يف نتَبننن٘ /خيهٗٓنننَ ١نننٔ
خسبمبب /خي ْ ٟصمب ٙيف زَّ  ،ّ2004ةٝث نت ٜكٚ" :ٍٛتدخا خسبمبب ؼند
خيعننمبخم ٭ ٚننع به ن رل َننٔ صبننمب " تػننٝرل خيٓملننَّ "و "ٚخيكؽننَ ٤زًنن ٢و ننًه١
خيدََا خيصٌََ "ٚ ،يهٔ وٚ ً٫ٚقأٌ نٌ ش ٤ٞيف َٝم طٗند شنٌََ يٛؼنع
خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠نكنن ٠ٛزملُننٚ ٢ةٝنندٚ ،٠خثمبطننع خينندٚي ٞخيٛةٝنند ٖٚ ،ن ٙ
ي ٝت  ٣ٛخشبط ٠ٛخ٭ ٚيف سط ١ض ١ًٜٛخ٭طٌ يٓصمبخيؿٛؼٚ ٢خيتؿهنو،
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ٚؼمببَو زًْ ٢طَم ٚخ ع ةت ٢ون مبزدٚخْ ١ٝؼد يٝنع "خيصنمبم خ٭ ٚنط"
خيعمببٚ ،ٞظ ً٫ٛخ ةزَ  ٠تصنه ٌٝخينٛضٔ خيعمببنٚ ،ٞت ٛنٝع خي نٝطمب ٠زًن٢
ََٓبع ٚممنمبخو خيطَقنٚ ،١ةزنَ  ٠بٓنَ" ٤خيصنمبم خ٭ ٚنط" زًن ٢و نس زمبقٝن،١
ٜٝٓ ٚنٜ ،١صننٌُ نننٌ َننَ ٖنن ٛيف َ ًننث تمبنٝننَٚ ،وؾػَْ ننتَٕ ٚخينن ،ُٔٝنُننَ
واخ خ ٫ذلختٝج ٕٛٝخ٭َمبٜه ٕٛٝيف بيو خيٛقت ،نَُ ٪ٜند وٕ خي ًطَو
خي  َٝنننٚ ١ٝخيع نننهمب ١ٜيًٜ٫ٛنننَو خثتهننندًَ ٠تأَننن ١حبنننأّ يف ٖن ن خ خ نننٍَ
بؽننمبٚا ٠خيٓجننَا يف مبٜننمب خشبطنن ١يف خيننٛضٔ خيعمببنن ٞبػطننَ ٤ةزَ٬نن ٞتنندٜمبٙ
خثخنننَبمبخو خ٭َمبٜهٝنننٚ ،١غطنننَٜ ٤نننلٜ ،تأٓنننََٓ ٙملّن نمب ٚخةسنننٛخٕ خث نننًُل
ٚخيٖٛننَبٝلٚ ،غطننَ َٝ ٤نن ،ٞننتت ٙ٫ٛوَمبٜهننَ َٚعٗننَ خ٫ذبننَ خ٭ٚاٚبنن،ٞ
ٚوَْٗ  ٫تذل يف ةؼؿَ ٤خيطَبع خيمبزل. ٞ
ٖٚن خ ٜتؿننل َنع َصننمبٚع بمبْنَا يننٜٛس ةن ٍٛتؿتٝننت خينٛضٔ خيعمببنن ٞزًنن٢
ٗننٛا خيهتًنن ١خيهمب ٜننَ ١ننٔ
و ننَس زمبقننٚ ٞضننَ٥ؿٚ ،ٞخي ن  ٟنن ٟ ٪ٝة
ون نننمب َنننٔ ًَٝ 00ننن ْ ٕٛنننُ ،١خينننيت ت نننٝطمب زًننن ٢خثٓصنننآو خيٓؿطٝننن ١يف
نمبنننٛىٖٚ ،ننَٛ ٞخيٝنن ١يًٜ٫ٛننَو خثتهنندٜ٪َٚ ٠نند ٠يًهٝننَٕ خيعننٗ،ْٞٛٝ
 ٚته ٕٛثَْ ٞوندل َٓت يًٓؿط ٚخيػَم يف "خيصمبم خ٭ ٚط"ٚ ،وُٖٙ ٖ ١ٝ
خيدٚي ١خيهمب  ١ٜته ٕٛوندل به رل َع سط وَْبٜٓ ٝكنٌ خينٓؿط َنٔ حبنمب
قأ َٔ ٜٔٚبَن( ٛوبابٝجَٕ) َٔ ،س ٍ٬تأً( ٞ ٝطٛاط ،)َٝثِ زأٛا طٓٛب
شنننمبم نََنننٌ تمبنٝنننَٚ ،تننن ٟ ٪ة طٗٝنننَٕ يف خيأهنننمب خ٭بنننٝجل خثت ٛنننط،
خ٭نمبخ ٝه ٕٛشلِ  ٠ َٝنأرل ٠زدل ٖ خ خثُمب يًطَق ١خثطًٛبَ ١نٔ قأنٌ
خةَدلخضٛا ١ٜخ٭َمبٜهٚ ١ٝبَةؼَؾ ١ة خيٓؿط ،ةؼنَؾَو وسنمب َ ،٣نٌ َٝنَٙ
خ٭َْؼَ ،ٍٛع  22دخً يذلٜٚجل ْٗمب طًٚ ١خيؿنمبخو تكنع ََٓبعٗنَ يف "خزبأنٍَ
خيهمب ٚ ،"١ٜقمبب خْ٫تَٗ َٔ ٤خثصمبٚعٚ ،خي َُا ينمبًَٝ 1.7 ٟنٖ ٕٛهتنَا،
ٚةْتَج خيهٗمببَٜٚ ،٤هن ٕٛن٬ةًَ قٜٛنًَ يف ٜند "خيدٚين ١خيهمب ٜن ٚ ،"١نٛف
ت كٌ زً ٢ة ٠َٝخيَٓس يف يٝع وعبَ " ٤خيصمبم خ٭ ٚط"
وَننَ بَيٓ ننأ ١يًنند ٍٚغرلخيعمببٝنن َ ١ننٌ ةٜننمبخٕٚ ،وؾػَْ ننتَٕٚ ،تمبنٝننَ،
ٚبَن ننننتَٕ ،ؾهًننننَٗ ٜننننأتٚ ٞاٖننننَ يف خثصننننمبع خيعننننٗ- ٛٝوَمبٜهنننن،ٞ
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ٚبَيٓتٝج ١وَمبٜهَ َمبو خيدٚ ،ٍٚظَ او خي مبٚخوٚ ،وشَزت خيكتٌٙ ٖ ،
خشبطط خة مبخ ١ًٝٝ٥خ٭َمبٜه ٫ ١ٝتأخٍ طَا.١ٜ
ٚبَيتَي ٞؾنٕ سًل خيؿٛؼٚ ،٢ممَا  ١خيتدَرلٜٛ ٚ ،نٌ خ٫ؼنطمبخبَو،
َنٔ سن ٍ٬سًنل خ٭مَنَو خ٫قتعنَ ٚ ١ٜخ٫طتَُزٝن ١يف خيعنَمل ،ب نأ ؾننمب
َ َٝو خقتعَ َ ١ٜعَ ٜن ١٭َنَْ ٞخيؿكنمبخٚ ،٤ممَا ن ١خسبعنَا خ٫قتعنَ ٟ
َنننٔ ةأننن ١خيكُنننح ة قطنننع خَ٫ننندخ خوٚ ،يف َكدَننن ١بينننو قطنننع خَننندخ خو
خسبأننٛبٚ ،خ٭غ ٜننٚ ،١خ٭ ٜٚننٚ ،١ؾننمب قٝنن ٛزًنن ٢خث ننَزدخو ٚخيكننمب، ٚ
 ٖٚن خ َننَ تؿعًنن٘ خينند ٍٚخ٭ٚاٚبٝنن ١بكٝننَ  ٠خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠خ٭َمبٜهٝنن ١ؼنند
خينند ٍٚخيننيت  ٫تمبؼننخ يًُصنن ١٦ٝخ٭َمبٜهٝنن ،١نُننَ تؿعًنن٘ َننع ننٛاَٚ ،١ٜننع
اٚ َٝ ٚةٜمبخٕ ٚغرلٖنَِ ،نَ ٜن ٟ ٪شبًنل ةنَ٫و َنٔ خيعنٛم يف خ تُنع ،ممنَ
ٜن ن رل غؽن ن خيٓنننَسٚ ،ذبُٝنننٌ ةهَٛنننَو خيأًننندخٕ ٖن ن  ٙخ٭مَنننَو ،يتننندب
خيؿٛؼٚ ٢خيعمبخع بٚ َٗٓٝبل شعٛبَُٗ ٜ ََ ،ح شلَ بَيتدسٌ ،حبج ١خيتدسٌ
خةْ ننَْٚ ،ٞخيدككمبخضٝننٚ ،١ةكننٛم خةْ ننَٕ ٚغننرل بيننو ،ينن يو و نننت
خيتًُ ١ٜ ٛخةَدلَٜي - ١ٝخييت ٜك َٖٛنأنَا خيمبوزلنَيٝل خيعنَثٝل َنٔ خيٗٝنٛ
َٓن ن زنننَّ  ،ّ1773بعننند َننن ٪مب ؾمبخْهؿنننٛاو زنننَّ  ٪َ - ّ1773نننَو
ٜ /ؿٝد اٚنؿًٝمب**  ،/خييت تٗدف ة ةبخب ١خثَ ٪و خيعػمب ٣يف بٛتكن١
خقتعَ  ١ٜنندلَٚ ،٣نٔ ثنِ تدَرلخيدٚين ١خيٛضٓٝن ١ذبنت خ نِ خيٓملنَّ خيعنَثٞ
خزبدٜننند و ٚخيعٛثنننَٚ ،١نننٔ خث ٪نننَو خيؿَزًننن ١يف ٖن ن خ خ نننٍَ َ ٪ننن/١
اخْد***ع ،/خييت وَؽ ٢خيأَة  ٕٛؾٛٓ َٗٝخو ةتكَٕ تكَٓٝو غرل تكًٝدٜن١
يتػٝرلخ٭ْملُننن ١زنننٔ ضمبٜنننل خيصنننَبهٚ ،١قننند وثأتنننت خ٭ةننندخث وٕ  َٝننن١
خيػطمب ٚ ١خشل ١ َٝ ٖٞ ١ُٓٝوَمبٜه ١ٝثَبت ،١ت تٓد ة زكٝند ٠خيتطنمبف،
خييت تعتُد زً ٢خيتدَرل خي خت ٞيًصعٛب بَ ٛض ١زَُ ٤٬أطٛآٜ ،ٜٔد نٕٛ
يف وَ ٚأ خيصع َ٦ٖٝٚت٘ ٚ.نَْت ٖ  ٙخثٓملُ ١تصَاى بٗد ٤ٚيف خيتهؽنرل
ثٛطنن ١مزأزنن ١خ ٫ننتكمبخا يف "خيصننمبم خ٭ ٚننط" َٓ ن غننأ ٚخيعننمبخم َننٔ قأننٌ
خيَٜ٫ٛو خثتهد ٠خ٭َمبٜهٚ ١ٝةًؿَ َٗ٥زَّ  ،ّ2003ؾعً ٢قٛخَٛ ِ٥قعَٗ زً٢
َٛخقع خيصَبه ،١ظبد تْٛس َٚعمب ٚيٝأٛ ٚ َٝاٚ ١ٜخيٚ ُٔٝخي  ٛخٕ ٖٚ ،خ
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َننَ خزنننذلف بننن٘ و ٍٚا٥نننٝس شلنن  ٙخثٓملُننن/ ١آينننٔ خٜٓصنننتَ/ ٜٔيف زنننَّ ّ1991
زبمبٜد ٠خيٛخشٓطٔ ب ٛنت بكٛينَ٘" :نَ ْكن ّٛبن٘ خيٝن ّٛننَٕ ٜنتِ ةطنمبخ ٙ٩نمبخً
قأٌ  25زًَََ بَ ٛض ١خ ٫تخأَاخو خثمبنأ ١ٜخ٭َمبٜهٜٚ ،"١ٝعند ََٜ/هنٌ
يٝنندٕ /وَ ٍٚننٔ ظننَؽ َؿٗنن/ ّٛخيؿٛؼنن ٢خشب٬قننٖٚ ،/١ننَ ٛننَ زنندل زٓنن٘ يف
َصمبٚع خيتػٝرل خيهٌََ ؾ ٢ُ ٜ َُٝوصمبٚع خيصمبم خ٭ ٚط ،خين  ٟونندٙ
يف زنننَّ ٚ ،ّ2003تهُنننٔ خيؿهنننمب ٠خ٭ َ ننن ١ٝيًؿٛؼننن ٢خشب٬قننن ،١يف وٕ
خيتعٌََ َع َٓطكَ ١عكدٚ ،ًَٜٝٓ ٠قَٝٛنًَٚ ،ضَ٥ؿٝنًَ ،بخو ومَنَو ٚظنمبخزَو
َأَٓننن ،١تهُنننٔ يف تٝ ٛنننـ ٖن ن  ٙخ٭مَنننَوٚ ،خ نننتػ٬شلَ ٚ ،نننٌ ؾمبظننن١
تهتٝه ، ،١ٝتٗ ّٗ ٚ ٧ٝد خيطمبٜنل يتهكٝنل خشلندف خيمب ٝ٥نٖٚ ،ٞن ٛتك نِٝ
خثٓطك ١ة ٬ٜٚو ٚ ،١ٜٝٓضَ٥ؿٝنٚ ،١قَٝٛنٖٚ ،١ن خ َصنمبٚع قند ِٜطدٜند،
ٚوةد خي ٛخبت خيمب ١ ٝ٥يف  ١ َٝخيك ٣ٛخ ٫تعَُا ١ٜيف خثٓطك.١
ٚممَ َ ٜزد زً ٢ذبكٝل" خيؿٛؼ ٢خشب٬ق ،"١خي َ َٝو خي َبتن ١يًكن٣ٛ
خةَدلَٜيٝنن ١خيتًُٜ ٛنن ١خثتُ ًنن ١يف ْننأع خيكمبخاخيتُٓنن ٟٛخيعمببننَ ٞننٔ ٜنند خةْ ننَٕ
خيعمبب،ٞخحملهنن ّٛبننَيؿكمبٚ ،خزبٗننٌٚ ،خثننمب ٚ ،خيتخًننـ ،خ٭َمبخين  ٟطعننٌ
خيتُٓ ١ٝخيعمبب ١ٝيف َمبةً ١خيؿٛؼ َٔ ، ٢س ٍ٬تكد ِٜخيٓعح ة نأَا قنَ ٠
خيندٚ ،ٍٚتنداٜأِٗ٫ ،زتٓنَم  َٝنَو ٜهننَ ٕٛنٔ شنأَْٗ زًن ٢خثند ٣خيأعٝنند
سدَننننن ١خثخططنننننَو خي نننننمب ١ٜيإلَدلَٜيٝننننن ١خيعنننننٗ ،١ْٝٛٝبٗننننندف خيتننننندَرل
خ٫قتعننَ ٚ ،ٟخي كننَيفٚ ،خسبؽننَاٚ ،ٟخشلٜٛنن ،١يًصننعٛبَ ،ننٔ سنن ٍ٬ؾننع
خينند ٍٚخيعمببٝنن ١ة تننأل  َٝننَو ؾَشننًٚ ،١سَظنن ١يف خ ننٍَ خ٫قتعننَ ،ٟ
دبعًننَٗ تَبعنن ١يً  َٝنن ١خةَدلَٜيٝنن ١خيتًُٜ ٛننٚ ،١تأكٗٝننَ ؼننعٝؿَ ١ننٔ سننٍ٬
 َٝننننَو خقتعننننَ َ ١ٜتٓننننَؾمبَ ٠ننننع ضُٛةننننَو
تعدٜمبخث تصننننَا ٜٔيؿننننمب
ٚةَطَو خيصع ٚخيٛخقع شل  ٙخيأًدخٕ ،ممَ ٜدسًَٗ يف ظمبخزَو خطتَُزٝن،١
ٚتَٓؾمب بل خسبهَٛنَو ٚخيصنع ٜهن ٕٛنأأًَ يتندسٌ خيند ٍٚخةَدلَٜيٝن ١يف
شنن َْٗٚ٪خيدخسًٝنننٚ ،١خشلُٓٝننن ١زًننن ٢خثٓطكنن ١خيعمببٝننن .١ةبٕ ،طنننٖٛمب خي  َٝننن١
خ٭َمبٜهٝننن ١خشبَاطٝنننٖ ،١ننن ٛةثننننَا ٠خيؿننناٚ ،ظنننَٓز ١خسبنننمبٚبٚ ،تننننأطٝ
خيعنننندٚخٕٚ ،ربمبٜنن ن خ تُعننننَوٚ ،تنننندَرل ْملُٗننننَ خ٭س٬قٝننننٚ ،١ةؾ ننننَ
خسبهَٛننننَوٚ ،ذبٜٛننننٌ بعؽننننَٗ ة و خَ ٠طٛخزننننٚ ،١شننننمبخَٖ٩زٔ ضمبٜننننل
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خيمبشَٚ ،٣ٚربمب ٜخيع٬قَو خ٫طتَُز ١ٝيف ٌ ْملَّ خقتعَ  ٟتٗ ُٔٝزً٘ٝ
خيصننمبنَو َتعنند  ٠خزبٓ ننٚ ،١ٝتدَرلخ٭ ننس خ٭س٬قٝننٚ ،١تهنن ٜٔٛضأكنن١
خطتَُزَٓ٫ ١ٝتُ ١ٝضبمبَ ١َٚنٔ َصنَزمب خْ٫تُنَ ٤يًنٛضٔ ٚخ٭ا ٚخيعكٝند،٠
ضأكنن ٫ ١تٗننتِ نن ٣ٛبَ ٫ننتٗ٬ىٚ ،خثتعننٚ ،١خ ت٦عننٍَ خزبٖٛمبخ٫طتُننَزٞ
يٮ ب ٚخيؿٔٚ ،تهمبٜس خ٭ ب ٚخث مبا ٚخي  ،َُٓٝيتعنٜٛمبوسس خيعٛخضنـ
ٚخ٭ةَ نٝس ٚ ،جٝنندَٖٚ ،تصننجٝع خيؿٓننَْل خثنأٜؿل خين ٜ ٜٔؿمبؼنن ٕٛزًنن٢
خيٛز ٞخةْ َْ ٞزأَ  ٠خثٍَٚ ،خزبٓسٚ ،خيعٓـٚ ،خي َ ٚ ،١ٜخشبٚ ،١َْٝماع
خيؿ َ يف َمبخؾل خيدٚ ٍٚة خاتٗنَٚ ،ةشنَز ١خيؿٛؼنٚ ،٢ضبَابن ١خ ٫نتكََ،١
ٚخيٓأخٖننننْٚ ،١صننننمبخيٛقَةٚ ،١خيهنن ن بٚ ،خشبنننندخعٚ ،خيتطننننمبفٚ ،زنننندخ٠ٚ
خيصننعٛبٚ ،مزأزنن ١خ٭طٝننٍَ ٫ٚ ،نن َُٝخيصننأَبٚ ،خيعُننٌ زًنن ٢ةؾ ننَ ِٖ،
ٚطعًنننِٗ صبنننمب طٛخ نننٝس ٚزُنننَ ،٤٬عتُننند ٠زًننن ٢خثهنننمبٚ ،خشبدٜعننن،١
ٚخةاٖننَبٚ ،خيعٓننـٚ ،ذبمبٜننـ تؿهرلخيٓننَسٚ ،تصننٚ ٜ٘ٛزننٚ ،ِٗٝخظننطَٓع
خسبمبٚب يعَحل خيٓخأ.١
ٚيكننند ظبهنننت خيٜ٫ٛنننَو خثتهننند ٠خ٭َمبٜهٝننن ،١يف ؾنننع َعملنننِ خيننندٍٚ
خيعمببٝننن ١ة خ ْ٫نننهَب َنننٔ خثٝننندخٕ خ٫قتعنننَ ٚ ،ٟسعخعننن ١زننند َنننٔ
شمبنَتَٗ ٚصبَ٫و زًَُٗ ََ ،و  ٣ة خْتصَا خيؿ َ بأْٛخز٘ يف خ تُع،
ٚن مبو ةَ٫و خيتٗمبٚ ، ٜخ٫ةت ٍَٝزًن ٢خيكنَْٚ ،ٕٛظن ً٫ٛة ة نأَؽ ْؿنٛب
خيكنن ٣ٛخةَدلَٜيٝنن ١خيتًُٜ ٛنن ١زًنن ٢خ٭ ننٛخم خيتُٜٓٛنن ١خيعَثٝنن ١زََننٚٚ ،١ضٓٓننَ
خيعمبب ٞخبَظ. ١
-تلريض بدعة العدو الواقف على الباب لدى األمريليني :

خثتننَبع يً  َٝنن ١خ٭َمبٜهٝنن ١بن خاختٗننَ خثختًؿنن/ ١حبُرلٖننَ/ٚ /ؾًٝتٗننَ/
ٜتأند ي٘ ةٕ بدز ١خظطَٓع خسبجن ٚخ٭ةندخث خةاَٖبٝن ١يًتندسٌ يف شنٕٚ٪
خينندٚ ،ٍٚتنندَرل وْملُتٗننَ خ ننذلختٝج ١ٝثَبتنن ،١ؾهَْننت خ ُ٥نًَ ربننذلع خيعنندٚ
ٚخ٭زُنننٍَ خةاَٖبٝننن ،١يتصنننعمبخ٭َمبٜهٝل وْٗنننِ يف سطنننمبٖٚ ،ننن َٝ ٞننن١
يًهؿنننَ زًننن َ ٢نننو خ تُنننع خ٭َمبٜهننن ٞخيًكنننٝط ،خين ن ٜ ٟؽنننِ شنننعٛبًَ
ٚقََٝٛو ٚوثَٓٝو طبتًؿ.١
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ؾأعد كٛأ خ٫ذبَ خي ٛؾٝيت ،مت خيأهنث زنٔ زند ٚطدٜند ،ؾنَسذلع
خةاَٖب خة  َٔ ،َٞ٬س ٍ٬ةض٬م خيععَبَو خيتهؿرل ١ٜخينيت مت تمببٝتٗنَ
َنننٔ قأًنننِٗ ،يتُنننَاس خةاٖنننَب بهنننٌ وظنننَٓؾ٘ ،يٝهننن ٕٛةجننن ١ينننإل خاخو
خ٭َمبٜهٝنن ١يتدَرلخيصننعٛبٚ ،خي ننطٛزًَ ٢كننداختَٗٚ ،خيتنندسٌ يف شننَْٗٚ٪
خيدخسً.١ٝ
بدزننَ ١هَؾهنن ١خةاٖننَب خينندٚي ٞنَْننت وةنندخث 11

ٚيًأنند ٤بتٓؿٝنن
و /ًٍٜٛنننأتُدل  ّ2001يتعنننٓٝع خيعننند ٚخثؿنننذل خزبدٜننند ،بعننند وٕ نننكط
خ٫ذبننَ خي ننٛؾٝٝيت ،ؾهننَٕ خة ننٚ ّ٬خيعمبٚبننُٖ ١ننَ خثمبشننهَٕ ين يو ،ؾننتِ
خ تخدخّ بدزَ ١هَؾه ١خةاَٖب يًتدسٌ يف ش ٕٚ٪خيد ،ٍٚؾأَيمبغِ وْ٘ ٫
ٜٛطنند تعمبٜننـ َتؿننل زًٝنن٘ ةتنن ٢خيٝنن ّٛةنن ٍٛخةاٖننَب خينندٚيٚ ،ٞبيننو ب ننأ
زمبقً ١خيَٜ٫ٛو خثتهد ٠يعكد َ ٪مب ٚي ٞيتعمبٜنـ خةاٖنَب ،ة ٫وْٓنَ كهنٔ
وٕ ْعمبف خةاَٖب خيدٚي ٞبأْ٘" :ننٌ زُنٌ ب ٚظنأػ َٝ ١ن ١ٝو ٚخقتعنَ ١ٜ
وٚز همب ١ٜو ١ٜٝٓ ٚو ٚثكَؾ ٜ ١ٝتٗدف خيٓ َٔ ٌٝةمب ١ٜخةْ َٕ ٚنمبخَت٘،
ٚخة َ ٠٤ةيْ ٘ٝؿ نٚ ،ًَٝط ندٚ ،ًَٜسًكٝنًَٚ ،اٚةٝنًَ ،بٗندف ةيػَ٥ن٘ٚ ،ةةنٍ٬
آسمبَهَْنن٘ٚ ،تتُ ننٌ وزًنن ٢اطَتنن٘ بننَةت ٍ٬واخؼنن ٞخٯسننمبٚ ،ٜٔخي ننٝطمب٠
زً ٢ةاخ  ٠خيصعٛبٚ ،خيتدسٌ يف شٚ ،َْٗٚ٪تص ٜ٘ٛةؽنَاتَٗ"ٚ )7(.كهٓٓنَ
ةػبَم طٖٛمبخي  ١ َٝخ٭َمبٜه ١ٝبَيٓ أ ١يأدزَ ١هَؾهن ١خةاٖنَب خيندٚيٞ
بَٯت:ٞ
- 1ؾمب َؿٗ ََٗٛخشبَػ يإلاَٖبٚ ،ضبَٚين ١ؾمبؼن٘ َؿَٗٛنًَ زَثٝنًَ
ٚةٝننندخًٚٚ ،ظنننـ وَ ٟعَاؼننن ١خسًٝننن ١و ٚسَاطٝننن ١شلنننَ زًننن ٢وْٗنننَ
ةاَٖب.
- 2خ نننننذلختٝج ١ٝزدٚخْٝننننن ١بهنننننٌ خثعنننننَٜرلٚ ،خثكنننننَٜٝس خيكَْْٝٛننننن،١
ٚخي  َٝننٚ ١ٝخ٭س٬قٝنننٚ ،١ةْتننَج اَنننٛم َٚؿننمب خو سطنننَب خينننذلخث
خ ٫تعَُا ٟخيكد.ِٜ
- 3خزتَُ ٖنننَ زًننن ٢سٝنننَا خسبنننمبب خ ٫نننتأَق ،١ٝخ نننتَٓ خً زًننن ٢تأٜٚنننٌ
َٓهمبفَٚ ،ؿٗ ّٛغمب ٜسبل خيدؾَع زٔ خيٓؿس ،وقنٌ َنَ كهنٔ
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وٕ ٜكننٍَ زٓنن٘ ٖنن ٛوْنن٘ ٜتعننَا بصننهٌ نًننَٚ ٞطًننل َننع خةضننَا
خيكَْ ْٞٛثَُا  ١ةل خيدؾَع خيصمبز.ٞ
 - 4تطأٝنننل  ٫نننذلختٝجٝتَٗ خيع نننهمب ١ٜخزبدٜننند ،٠بَزتأَاٖنننَ ةمببن ن ًَ
خَٚ ١ُ٥ؿتٛةٚ ،١يٝس شلنَ نكـ مَنلٚ ،تعتندل خيهنمب ٠خ٭اؼن١ٝ
نًَٗ َ مبةًَ يعًَُٝتَٗ.
- 5مل تكِ وٚ ٟمٕ و ٚخزتأَا ثأدو خي  ٠ َٝخيٛضٓ ١ٝيًد.ٍٚ
 - 6ةزطننَ ٤غطننَ ٤وس٬قننٜ ٞننل سبمبٚبٗننَٖٚ ،نن ٛوسطننمب َننَ يف ٖ ن ٙ
خ ٫ذلختٝج ،١ٝبَزتأنَا وْٗنَ ةنمبب ظنًٝأ ١ٝؼند خيصنمب ٚخيٛةصن،١ٝ
 ٚؾَع زٔ خشبرل ٚخسبمب ١ٜيف نٌ واطَ ٤خيعَمل .
ٚبَيتننَي ٞؾنننٕ خثتننَبع يً  َٝنن ١خ٭َمبٜهٝننٜ ،١تأننند ينن٘ وٕ خةاٖننَب
ةَط ١وَمبٜه ١ٝخ ٖٚ ،١ُ٥خ ََ طَٖمب بن٘ "ٖٓتٓػتن "ٕٛيف نتَبن٘ "َنٔ عبنٔ"
زَّ  ،2004ة َُٓٝوزًنٔ" وٕ ةة نَس خ٭َنمبٜهٝل بنَشبطمب ؼبٝنل "بنأَتِٗ"
ؽبًل يد ِٜٗشعٛاخً زَيٝنًَ بَْ٫تُنَ ٤ةيٗٝنَ ،وَنَ ةبخ ت٬شن ٢شنعٛاِٖ بنَشبطمب
ؾكنند تتكنندّ ٖٜٛننَو وسننمب ٣زًنن ٢خشلٜٛنن ١خيٛضٓٝنن ١خ٭َمبٜهٝنن ،١خيعنند ٚخث ننَيٞ
٭َرلنننَ ٜٓأػنن ٞوٕ ٜهنن ٕٛزنندٚخً ةٜنندٜٛيٛطٚ ،ًَٝطبتًؿ نًَ زمبق ٝنًَٚ ،ثكَؾ ٝنًَ،
ٚق ًَٜٛز همب ،ًَٜيًهد خي ٜ ٟصهٌ تٗدٜدخً يٮَٔ خ٭َرلنٚ)8(" ٞبَيتَيٞ
تعٌُ خة خاخو خ٭َمبٜه ١ٝخيتًُ ١ٜ ٛزً ْ ٢ن ننٌ خيصنمبٚا ٚخينذل  ٟخين ٟ
ٜعَْ َ٘ٓ ٞخ تُع خ٭َمبٜه ٞة خ ٫تٗدخف َٔ خشبَاجٚ ،تمبنٝأٖنَ زًن٢
وٕ نمبخٖٚ ١ٝزندخ ٤وَمبٜهنَ ٖن ٛب نأ خيػنرلٚ ٠خسب ند ثنَ ٚظنًت ةيٝن٘ َنٔ
تكدّ ٚةؽَاٚ ٠اؾَٖٚ ،١ٝخة خاخو خ٭َمبٜه ١ٝتطأل ب يو ْملمبٜن /١تَٛنَس
ٖٛبأ /يف ةهِ خ تُع خيأصمب ٟخييت ْٛطأَٖ بَٯت:ٞ
" ٫كهننٔ بًننٛؽ خي ننٚ ّ٬خيٓملننَّ يف خ تُننع خيأصننمب ،ٟةَ ٫ننٔ سننٍ٬
ًطَٓ ١ؿمب  ٠شًََ ١خيك ،٠ٛؾُٔ ضأٝعن ١وشن ٤َٝخيٓنَس وٕ تأكن ِٗٝيف ةنمبب
خ ١ُ٥ؾ َُٝبٚ ،ِٗٓٝخ٭ ًٛب خيٛةٝد خي  ٟؽبمبطِٗ َنٔ ٖن خ خسبنٍَ ٜٓأ نل
َننٔ سؽننٛزِٗ يكننَٓ ٠ٛؿننمب  ،٠قنن ٠ٛنؿَٜنن ،١تننمبغُِٗ زًنن ٢ختأننَع خ٭ٚخَننمب
يٝعٝصٛخ ب  ."ّ٬و ٟوَْٗ تعٌُ زًن ٢وٕ ذبنٌ خيهَاثن ١خ٫طتَُزٝن ١خيَٓٗٝ٥ن١
بننَ تُع خةْ ننَْٚ ،ٞظنن ً٫ٛة خ ٫ننتعأَ خثطًننل خزب نندٚ ،ٟخيعكًنن،ٞ
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ٚخيمبٚة ٞيإلْ َْٜ َٔٚ .١ٝطًع زً ٢نتَب "وةجنَا زًن ٢اقعن ١خيصنطمبْ "،
(ٚيٝننَّ غننَا ٜ )8( ) ،هتصننـ وٕ خيمبوزلننَيٝل خيعننَثٝل ٖننِ خينن َٛ ٜٔيننٛخ
بَ ٛضَ ١عَاؾِٗ خيدٚي ١ٝنٌ خسبمبٚب .
ةزَ  ٠ا ِ سمبٜطن ١خيعنَمل زََنٚ ١خثٓطكن ١خيعمببٝن ١سَظن َٝ ١ن،ًَٝٚطػمبخؾٝن نًَٚ ،ةؽنننَا ،ًَٜونننَ  ٜٓنننجِ َنننع ضُٛةنننَو خيهٝنننَٕ خيعنننٗ،ْٞٛٝ
ٚذبكٝكًَ "ثصمبٚع خيصمبم خ٭ ٚط " خين ٚ ٟؼنع٘ بمبْنَا ينٜٛس زنَّ ،ّ1982
يف نتَب٘ "تٓأ٪خو خيصمبم خ٭ ٚط "( ،)9بتك  ِٝخيند٬ٜٚو خيعمببٝن ١خسبَيٝن١
زً ٢و س ضَ٥ؿٚ ١ٝزمبق ١ٝذبت سط ١ت ُ ٢خيطنٛم خيٓملٝنـٖ ،ن  ٙخشبطن١
خزبُٗٓ ١ٝخييت وقنمبو يف ًُنَو خث ٛنَ  /ٚن ٞو ٟةٜن٘ /خينيت وقمبٖنَ ٜ /نو
تصننٝلَْٚ /ٚ /ينند اخَ ننؿًد/ٚ /بمبْننَا يننٜٛسٚ. /بنندوو بتطأٝكٗننَ خة خاخو
خ٭َمبٜه ١ٝبد٤خً َٔ ٓ ،ّ 1996 ١يتؿتٝت خيند ٍٚخيعمبٜٝنٚ ١خة نٚ ١َٝ٬خينيت
تؽُٓت خيأد ٤بنٜمبخٕ ٚخيعمبخم ٛ ٚا ،١ٜؾَيَٜ٫ٛو خثتهند ٫ ٠تمبغن  ٫ٚتمبٜند
خ ٫ننتكمبخا يف خيعننمبخم و ٚننٛا ١ٜو ٚيأٓننَٕ و ٚةٜننمبخٕ .ةٝننث بعنند ٖجُننَو 11
و /ًٍٜٛأتُدل  ّ2001يف ْٜٛٛٝاى ،زًُت بَيتٓ ٝل َع خيهٝنَٕ خيعنْٗٞٛٝ
ذبنننت بدزنننَ ١هَؾهننن ١خةاٖنننَب ،زًننن ٢ةزنننَ  ٠تصنننه ٌٝخيننند ٍٚخيعمببٝننن١
ٚخ ٫نن ،١َٝ٬ةٝننث اؾننع َْٚينند اخَ ننؿًٝدٚ ،مٜننمب خينندؾَع َ ،ن نمب ٠بنننمب
ؾ َٗٝوٕ أع  ٍٚزمببٜٓ ١ًُ َٚ ١ٝأػ" ٞخيتهمبى يًكؽنَ ٤زًٗٝنَ ٚتندَرلَٖ ":
وؾػَْ ننتَٕ ،خيعننمبخم ،يٝأٝننَ ،يأٓننَٕ ،ننٛاٚ ١ٜخي نن ٛخٕٚ ،ةٜننمبخٕ " .و ٟوٕ
خشلننندف ٖننن ٛبًكٓننن ١خينننٛضٔ خيعمببنننٚ ٞخيعنننَمل خة نننٚ. َٞ٬يف نتَبننن٘ "اقعننن١
خيصنننطمبْ خيهننندلٜ )10("٣ك نننِ بمبػبٓ ننننه َ ٞتصنننَا خ٭َنننٔ خيكننننَٞٛ
يًَٜ٫ٛو خثتهد )1981- 1977( ٠خيعَمل ة "خثَٓضل خيععأ ٌ َ "١خيٜ٫ٛنَو
خثتهنندٚ ٠خشلٓنند ،خيعننل ،ا ٚنن ،َٝةخل"ٚ ،خثٓننَضل خيَٓزُننٚ "١تؽننِ يٝننع
خيد ٍٚخييت  ٫تتُتع بَي  َ "٠ َٝنٌ خيند ٍٚخ٭ؾمبٜكٝنٚ ١خ٭َمبٜهٝن ١خي٬تٝٓٝن،١
ٚخيكننٚ ٣ٛخسبؽننَاخو خيكدكنن( ١خ٭ٚاٚبٝننٚ ١خة نن ،١َٝ٬خخل ) ،ين يو تمبنننأ
خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠زًنن ٢ذبجنن ِٝت ٛننع ضبننٛا خثٓننَضل خيعننعأ َ ١ننٌ ا ٚنن َٝوٚ
خيعننل زننٔ ضمبٜننل تطٜٛكُٗننَٚ ،ظنن ً٫ٛة خستَٓقُٗننَ ،وَ نَ خيؿؽننَ ٤خي ن ٟ
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ٜػط ٞخْتَج ٚتٛمٜع خحملمبٚقَوٚ ،خي ٜ ٟه ٕٛصبُٛزنٚ ١خ نعَ ١نٔ "خثٓنَضل
خيَٓزُننٚ ،"١خثتُ ننٌ يف وٚاٚبننَ خيػمببٝننٚ ،١وٚاٚبننَ خي ٛننط ٍٚ ٚ ،٢خثع ننهمب
خ٫شننذلخن ٞخي ننَبلٚ ،وؾمبٜكٝننَٚ ،خيننٛضٔ خيعمببنن ٍٚ ٚ ،ٞخيأًكننَٕ خ٭ٚاٚبٝنن١
خٯ ٚ ،١ٜٛٝة ةد ٚحبمب قأ ،ٜٔٚذبمبػ خيَٜ٫ٛو خثتهد ٠زً ٢وٕ ٜهنٕٛ
ذبت ةشمبخف خةَدلخضٛا ١ٜخ٭َمبٜه ١ٝخيعٗ ١ْٝٛٝخيتًُ. ١ٜ ٛ
ٚيكد تطٛاو ٖ  ٙخشبط ١زًنٜ ٢ند /بمبػبٓ نه / ٞزًن ٢و نَس َأندو
"قٛس خ٭مََٓ( "١طك ١خزبَ َٔ ،١ٝ َٝ - ٛٝعمب ة بَن تَٕ)ٚ ،تًتَٗ
ْملمبٜنن ١خيدخزٝننن ١خيعننٗ ْٞٛٝخيدلٜطنننَْ/ ٞبمبْننَا ينننٜٛس  ،/خينن ٜ ٟننندز ٛة
خ ٫ننذلختٝج" ١ٝخة نن "١َٝ٬خيننيت تكننذلا "بًكٓنن "١خيصننمبم خ٭ ٚننط خث ننًِ شبًننل
خْك َََو ت ٌٗ خي ٝطمب ٠زً ٢خيد ٍٚخيٓؿط ،١ٝؾتٓتٗ ٞند ٍٚبخو ،٠ َٝ
ٚبَث ٌ ؾننٕ ةقََن ١خ٭ْملُن ١خة ن ١َٝ٬يف سلنٍَ وؾمبٜكٝنَ ،بٗندف بٓنَ ٤طندخا
آسننمب بننل وٚاٚبننَ َننٔ طٗننٚ ،١بننل وؾمبٜكٝننَ ٚآ ننَ َٝننٔ طٗنن ١وسننمب ،٣نتتننٜٛ
يًعًُٝننٚ ،١بَيتننَي ٞكهننٔ ةْصننَ ٤وْملُننَٛ ١خيٝنن ١يإلاٖننَب خينن  ٟننٝجمبٟ
خ نننتَ ٙ ٬ٝنننٔ قأنننٌ خث ٛنننَ  /ٚ ،ننن ٞو ٟوٜننن٘ /بتٛخضننن ٪تٓملُٝنننَو خة نننّ٬
خي  َٝننٚ ،ٞزًنن ٢او ننَٗ (خةسننٛخٕ خث ننًُل)ٚ ،خيٖٛننَب ،ّٕٛٝزًنن ٢وضننمبخف
وٚاٚبننَٚ ،ا ٚننٚ ،َٝخيعننلٚ ،خشلٓنندٖٚ ،ن خ َننٔ شننأْ٘ وٕ ٜؽننعـ خثَٓؾ ننل
خيمب ٝ٥ننٝل يًٜ٫ٛننَو خثتهنندَٚ.٠ننٔ ٖٓننَ كهٓٓننَ وٕ ْؿٗننِ زًنن ٢عبنن ٛوؾؽننٌ
خثٛخقننـ خيننيت خرب ن تَٗ خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠يف "خيصننمبم خ٭ ٚننط "ٚ ٚ ،خؾعٗننَ
خسبكٝكٝنن ١يصننػٌ  ٚننَ٥ـ زًنن ٢خثنند ٣خيطٜٛننٌ يف خثٓطكننٖٓ .١ننَ تًتكنن ٞسطنن١
خيطٛم خيّٓملٝـ َع ََ ْملنمب ين٘ خيهٝنَٕ خيعنٗ ْٞٛٝزنَّ َ ،ّ 1982نٔ سنٍ٬
سطننٜٓ ١نن ٕٛزٜ ٛنند (خحملًننٌ يف ٚمخا ٠خشبَاطٝنن ١خة ننمبخ )١ًٝٝ٥خيننيت وٚظنننت
بتؿهٝو ظمبٜح يعد َٔ خيد ٍٚخيعمبب ،١ٝةٝث ٜك" :ٕٜٛٓ ٍٛةٕ خْٗٝنَا يأٓنَٕ
ة مخس َكَضعَو ٪ٜشمب يًُعرل خي ٜٓ ٟتملمب خيعَمل خيعمبب ٞنً٘ ،وَ يف
بينو َعنمب  ٚننٛاٚ ١ٜخيعنمبخم ٚشننأ٘ خزبأٜنمب ٠خيعمببٝنن ١نًنَٗ.نَُ ننٓؿعٌ يف
يأٓننَٕٖ ،نن ٛبَيؿعننٌ وَنمبٌ ٚخقنعٌ .تؿهننو ضبَؾملننَو ننٛاٚ ١ٜخيعننمبخم زمبقٝنًَ وٚ
 ،ًَٜٝٓنَُ ٖ ٛخسبٍَ يف يإَٖٔٓ ٖٛ ،دف ة نمبخ ٌٝ٥خ٭ َ ن ٞزًن ٢خزبأٗن١
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خيصنننمبقٚ ،١ٝخشلننندف زًننن ٢خثننند ٣خيكعنننرل ٖننن ٛةنننٌ خزبنننٝض "خيكننن ٠ٛخثتهننند٠
خيع ننهمبٜٚ ،" ١ٜتننَبع ؾٝكنن ٚ :ٍٛننٝتِ تك نن ِٝننٛا ١ٜة زنندٜ٫ٚ ٠ننَو زًنن٢
ض ٍٛخيطٛخ٥ـ خيعمبق ،١ٝحبٝث نته ٕٛخيدٚين ١خي نَةً ١ٝشنٝعَٓٚ ،١ٝطكن١
ةً ٓٚ ٚ ،١ٝي ١ٝٓ ١وسمب ٣يف َصلٚ ،خيدٚي ١خي نٓ ١ٝيف َصنل َعَ ٜن١
زبَاتَٗ خيصَُي ١ٝيف ةً ٚ ٚي ١يًداٚمٚ ،خييت ٛف تكَّ زً ٢خزبٚ ٕ٫ٛيف
ةٛاخٕ ٚخ٭ا ٕ خيصَُي."١ٝ
َنننٔ َْةٝننن ١وسنننمب ،٣قنننٍَ /آيف ؽبنننذلٚ ،/مٜنننمب ة نننمبخ" :ًٞٝ٥ةٕ مزأزننن١
خ تكمبخا خي  ٛخٕ ٖٖ ٛدف خ ذلختٝج ٞة مبخ ،ٌٝ٥ػب خ نتُمبخا خ٭مَن ١يف
خاؾننٛاٚ ،ػب ن ؾعننٌ خزبٓننٛب يًٛظنن ٍٛخ و ٟت نن َ ١ٜٛننتكأً)11( ،" ١ٝ
 ٖٚخ ٪ٜند تٛاأ خيعَٗ ١ٜٓيف خسبمبٚب خييت طمبو يف خيأًندخٕ خيعمببٝن ،١وٟ
وٕ خشبطنن ١خة ننمبخٖ ١ًٝٝ٥نن ٞبٓننَ" ٤ة ننمبخ ٌٝ٥خيهنندل ٫ٚ ،"٣كهننٔ خيٛظننٍٛ
شل خ ة ٫بتؿهٝو خثٓطك. ١
ٚيف خيٛخقع َصمبٚع "خيصمبم خ٭ ٚط "ؾهمب ٠ظٜٗ ،١ْٝٛٝك ّٛزًن ٢تػنٝرل
ضأٝعنن ١خثٓطكنن ١بٗنندف ةقََنن ١خي ننٛم "خيصننمبم و ٚننطٚ ،"١ٝتعننؿ ١ٝخيكؽنن١ٝ
خيؿ ط ،١ٝٓٝحبٝث تٗ "ُٔٝة مبخ "ٌٝ٥زًن ٢خقتعنَ َٜو خيند ٍٚخيعمببٝن ،١يٝنتِ
ابطَٗ بَ٫قتعَ خيػمببٚ ،ٞةبكَ ٤خيعمبب ؼعؿَ ٤ممنأقل َٓعنًَ يكٝنَّ خيٛةند٠
خيعمببٚ ،١ٝيكند بندو ٖن خ خثصنمبٚع خيعنَٗٓ ْٞٛٝن بندو تٗجنرل خيٗٝنٚ ٛطًنأِٗ
يؿً طل"()12
ٚيكد نَْت خسبنمبب زًن ٢خيعنمبخم زنَّ ٚ ّ3003خةت٬ين٘ بدخٜن ١خيتطأٝنل
خيعًُ ٞيًأد ٤يف تٓؿ ٝخثصنمبٚعٚ ،يف نأ ٌٝذبكٝكن٘ تعُنٌ خيكن ٣ٛخةَدلَٜيٝن١
زًنن ٢ةقََنن ١ذبَيؿننَو َننع بعننجل خ٭ْملُنن ١خيعمببٝننٚ ،١ةيػننَ ٤ةَينن ١خيعنندخَ ٤ننع
خيه َٕٝخيعٜٗٛٚ ،ْٞٛٝؼح /اٚبمبو تػَي /ٛبيو بكٛين٘" :ةٕ بعنجل خيندٍٚ
خيعمببٝن ١تمبٜنند ة سنٍَ ة ننمبخ ٌٝ٥ن٬زن ا٥ننٝس َٚأَشنمب زًنن ٢خثهصننٛف يف
يعأنن ١تننٛخمٕ خيكننٚ ،٣ٛخشب٬ؾننَو بٗٓٝننَ ٚ ،ننتك ّٛبأٓننَ ٤ذبَيؿننَو بٗٓٝننَ ٚبننل
ة ننمبخ ،ٌٝ٥ت ننتخدََٗ يف ظننمبخزَتَٗ ٚس٬ؾَتٗننَ يف َننَ بننل بعؽننَٗ بعؽ نًَ"،
ٜٚمبطع َٛقؿ٘ ٖ خ ة ةكٝكنتل :خ٭ : ٚةٕ ة نمبخٖ ٌٝ٥ن ٞخيكن ٠ٛخيع نهمب١ٜ
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خثٗ ١ُٓٝيف خثٓطكٚ ١خيكنَ ا ٠زًن ٢تنمبطٝح َٝنأخٕ قنٚ ٣ٛين ١زمببٝن ١ؼند ٚين١
زمبب ١ٝوسمبٚ ،٣خي َْ ١ٝوٕ خيه رل َنٔ خيند ٍٚخيعمببٝن ١تنداى وٕ َؿتَةٗنَ ة
ٚخشٓطٔ َٛط ٛيف ة مبخٚ ٌٝ٥بَيتنَي ٞؾٗن ٞذب نٔ ز٬قَتٗنَ بٛخشنٓطٔ زًن٢
ة ننَب خيكنندس ٚخثكد ننَو خيعمببٝنن ١ؾٗٝننَ خة ننٚ ١َٝ٬خث ننٝه ٖٚ)13(. ١ٝن خ
٪ٜند وٕ خشلدف خيمبٝ٥س ثصمبٚع" خيصمبم خ٭ ٚط "ٖ ٛتأَل خي نٝطمب ٠زًن٢
َٓننَبع خيننٓؿطٚ ،محَٜنن ١خيهٝننَٕ خيعننٗٚ ،ْٞٛٝطعننٌ ٖ ن خ خيهٝننَٕ طننأً٤خ ٫
ٜتجأو َٔ خثٓطكٚ ،١ةيػَ ٤ضَبعَٗ خيعمببنٚ ،ٞبَيتنَي ٞتدل٥نٖ ١ن خ خيهٝنَٕ َنٔ
طمبك ١وغتعَب٘ ؾً طل َٔٚ ،نٌ خزبمبخ ِ٥خثمبتهأ ١حبل خيصع خيعمببٞ
خيؿً طٝل ٚخ٭َ ١خيعمبب. ١ٝ
تعٌُ خةَدلَٜي ١ٝخيتًُ ١ٜ ٛزًن ٢تصن ٜ٘ٛخينمبو ٟخيعنَّ خيعنَثٚ ٞخيعمببن،َٞ٫ت٬نٗنننَ وقننن ٪َ ٣ٛنننَو ةزَٝ٬ننن ١بأْٛخزٗنننَ خثختًؿننن ١يف ننننٌ وعبنننَ٤
خيعَمل ،ة طَْ غَٝب خيك ٠ٛخثَٓؾ  ١شلَ ٚتصتتَٗ ٚتؽَاب َٛخقؿٗنَ ،ؾٗنٞ
خزبٗنن ١خيٛةٝنند ٠خيننيت ربَض ن خيعكننٌ خةْ ننَْ ٞيف َعملننِ  ٍٚخيعننَمل ،ؾكنند
تمبنأسطَبٗننَ خةزَ٬نن ٞيتؽننً ٌٝخيصننعٛب شبًننل خيكَٓزنن ١ينند َٜٗونندلاخو
تدسًَٗ يف ش ٕٚ٪خيدٚ ،ٍٚتػنٝرل وْملُتٗنَٚ ،سًنل ةَينْ ١ؿ نٚ ،١ٝتكأنٌ يند٣
خيَٓس بؽمبٚا ٠تدسًَٗٚ ،يهٔ نِ َمب ٠ؾجع خيعنَمل بأنَبٜن ٚخشنٓطٔ،
ٚتنننأل وٕ َنننَ ضأًنننت بننن٘ٚ ،مَنننمبو ننننَٕ ننن بًَ ٚسننندخزًَٚ ،يهنننٔ ؾعنننت
خيصنننعٛب مثٓننن٘ َنننًَ ٚتننندَرلخً ،ةنمبخَنننًَ سبهنننَّ خيعنننَٗ ١ٜٓخةَدلٜنننَيٝل
خيتًُننٜ ٛلٚ ،ةؿٓننَ ١ننٔ َمبت نأقتِٗ يف خيعننَملٚ ،يٓننَ وننَ ةنندث يف نٛبننَ،
ٚخيعمبخمٛ ٚ ،اٚ ،١ٜيٝأ َٝسرل َ ٍَ زً ٢أ ٌٝخث ٍَ  ٫خسبعمب .
يكننند زًُنننت خيكننن ٣ٛخةَدلَٜيٝننن ١خيتًُٜ ٛننن ١زًننن ٢تصننن ٜ٘ٛظنننٛا ٠خيعنننمبب
ٚخث ًُل يف زك ٍٛخيػمبب زََٚ ،١خ٭َمبٜهٝل سَظ َٔ ،١س ٍ٬صبُٛز١
َنننٔ خشبمبخؾنننَو ٚخ٭نَبٜن ن سدَننن ١يًُصنننمبٚع خيعنننٗ ْٞٛٝيف ؾً نننطل، ،
" :ََٗٓٚةٕ خة مبخًٝٝ٥ل شع غرل َكَتٌ َ ِٖ ،تؽعؿ" ٛخيصمبم خ٭ ٚط"،
خيكننَ ا ٕٚزًنن ٢خيٓعننمب يف ٚطنن٘ َعٛقننَو ًَٖ٥ننٚ ،١وٕ خ ٫ننتٝطَٕ خيٗٝنن ٟ ٛيف
ؾً ننطل مل ٜٛقننع بَيؿً ننطٝٓٝل ؼننمباخًٚ ،ةٕ خيؿ ننطٝٓٝل غننَ اٚخ واؼننِٗ
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ضٛزننًَٚ ،وٕ خ ٫ننتٝطَٕ خيٗٝنن ٟ ٛطعننٌ خيعننهمبخ ٤تأ ٖننمبٚ ،وٕ خيعننٗ١ْٝٛٝ
ت نتهل خيتأٜٝند َننٔ ضبنيب خسبمبٜننٚ ١خيدككمبخضٝن ١يف خيعننَملٚ ،وتٗنَّ خيعننمبب
ٚخث نًُل بَيعنندخ ٤يً ننََٚ)14("١ٝممنَ ننَزد زًنن ٢بينو ،ننٝطمب ٠خيعننَٗ١ٜٓ
خيٗٝنن ٛزًننَ ٢عملننِ  ٚننَ ٌ٥خةزنن ّ٬يف خيػننمبب ٚسَظنن ١يف خيٜ٫ٛننَو خثتهنند٠
خ٭َمبٜهٝنَ ،١نَ طعًنِٗ  ٜنٝطمب ٕٚزًن ٢خينمبو ٟخيعنَّ خ٭َمبٜهنٚ ،ٞتٛطٗٝن٘
يعنننَحل َصنننمبٚع خيهٝنننَٕ خيعنننٗ"ٚ ،ْٞٛٝةٕ خت نننَع خيعننندخ ٤خيػمببننن ٞيًعنننمبب
ٚخة  ّ٬طَ ٤بعد َٛو خث ٝه ١ٝيف خيػمببٚ ،خ نتأدخٍ خيػنمببٝل بعأنَ ٠٤خهلل
زأَ ٠٤ة مبخٚٚ )15("ٌٝ٥ظٌ خ٭َمب ة وٕ خيٛقٛف ؼد "ة مبخ ٖٛ" ٌٝ٥خيٛقٛف
ؼد خهلل)16(.
 َٔٚوبمبم يَزَو خيؽػط خث نٝه ١ٝخيعنٗ ١ْٝٛٝخينيت تتأٓن ٢خ٭ٖندخف
خيعنننٗ ١ْٝٛٝيف خيٜ٫ٛنننَو خثتهننند ٠خ٭َمبٜهٝننن ،١خزبَُزننن ١خث َُ(٠خي نننؿَا٠
خث ننننٝه ١ٝخيدٚيٝنننن ١يف خيكنننندس)َٓ(ٚ ،ملُنننن ١خثَ٥نننند ٠خث ننننتدٜمب ٠خيدٜٝٓنننن،)١
( ١ ٪َٚطأٌ خثعأد)ٚ ،غرلِٖ.
ٚيكننند يعنن خ ٫تصنننمبخم ٚاخً َُٗننًَ ٚسطنننرلخً يف تصننن ٜ٘ٛظنننٛا ٠خيعنننمبب
ٚخث نننًُلٚ ،بنننث اٚا خيهمبخٖٝننن ١ؼننندَُٖٚ ،ختٗنننََِٗ بأق اخ٭ٚظنننَف،
ٚتدْ ٞخث ت ٣ٛخشبًكٚ ٞخسبؽنَاَٚ ،ٟنٔ وسطنمب ٖن ٤٫٪خث تصنمبقل"بمبَْا
يٜٛس" ،خي  ٟاٚج َٔ س٪َ ٍ٬يؿَت٘ خيه رل ٠ةٕ خث نًُل سطنمبزمل ِٝزًن٢
خةْ َْٜٚ ،١ٝعملِ ٖ خ خشبطمب بكٛي٘ " :حبَٝم ٠خث ًُل خي ٬ا خيٓ ٟٚٛتأتٞ
َْٗ ١ٜخيػمبب ٚخيعَمل"(َٖٓٚ ،)17ى زصمبخو ،بٌ ََ٦و خيهتَب ٚخيعنهؿٝل
ٚخةزَٝ٬ل خيعًََل زً ٢بيو .
ؾَةَدلَٜي ١ٝخ٭َمبٜه ١ٝتكن ّٛبننز ٕ٬خسبنمبب خيؿهمبٜن ١خ٭ٜدٜٛيٛطٝن١
خيصًََ ،١زٔ ضمبٜل خثمبتأق ،١وٚخزبٝض خي مب ،ٟخث ٛـ شل  ٙخيػَٚ ،١ٜبينو
َٔ س ٍ٬خ تخدخّ خيدزَ ١ٜخيمبََ  ،١ٜخييت خ تطَزت خ تَُي ١زد  ٫بأس
بنن٘ َننٔ خةزَ٬ننٝلٚ ،خيهتننَبٚ ،وزؽننَ ٤بعننجل خثٓملُننَو خثدْٝنن ١خيعمببٝنن،١
يًٛقٛف ة طَْ ْصمب" خيدككمبخض ١ٝخ٭َرلن "١ٝيف خيأ ٬خيعمببٚ ،١ٝنٝنٌ
خثنننندٜح ٭ ننننًٛب خسبٝننننَ ٠خ٭َمبٜهنننن ،ٞذبننننت بنننندع َٓٗننننَ ،خيدككمبخضٝنننن،١
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ٚخث ننننَزدخو خةْ ننننََْٚ ،١ٝهَؾهنننن ١خةاٖننننَبٚ ،غرلبيننننوَ ،ننننع خضننننمبخ
خي ًٛنَٝو خيتَي:١ٝ
*نن خيتطٛاخو خثت َاز ١يف خشلٓد  ١خيٛاخثٝنٚ ،١تٝ ٛنـ ْتَ٥جٗنَ دبَاٜنًَ
ٚز همب.ًَٜ
*نننن خم ٜننَ خ ٫ننت َُا يف خ ننتػ ٍ٬ثننمبٚخو خيصننعٛب زََننٚ ١يف َكنندَتَٗ
خيٓؿط خيعمبب ٞسعٛظًَ.
*نننن ت ننمبٜع زًُٝننَو ةٜكننَ زُنن ٤٬خيعٛثنن ١يف ننٌ خ تُعننَو خيؿكننرل٠
يٓصمبخيأػَ ٤خيؿهمبٚ ،ٟخيتخًـ خ٭س٬قٚ ،ٞخْ٫ه َاخيٛضل.
*نن خسنذلخم بَ٦ٝتٓنَ خيؿهمبٜنٚ ،١خيدككمبخضٝنٚ ،١خيصنعأٚ ،١ٝخي  َٝن،١ٝ
ةؼَؾ ١ة َتَبعتَٗ ت ُ ِٝخيأ ١٦ٝخيتُٓ ١ٜٛخيعمبب ١ٝخسب رل ٠خيٚ ،ّٛٝبينو َنٔ
س ٍ٬خبتهَا ظٝػ ،١وةأخبٚ ،دبُعَوٚ ،طأٗنَوَٚ ،مبخننأ  َٝن،١ٝ
َٚنن ٪مبخوَٓٚ ،تنندَٜو ،تؽننع زكَ٥نندَٖ زًنن ٢خيننُٓط خيتًُننٚ ،ٟ ٛتأنندٚ
َٖمب ًَٜوَْٗ نًُ ١ةل ٚضٓ ،١ٝيهَٓٗ يف خسبكٝكٜ ١مبخ بَٗ بَضٌٌ.
نُننَ دبٗنند خيكنن ٣ٛخةَدلَٜيٝنن ١خيتًُٜ ٛنن ١ة ْصمبخيتؽننً ٌٝينند ٣خيننمبوٟ
خيعننَّ خيعننَثٚ ٞخ٭َمبٜهنن ٞدبننَ ٙخيعننمبب ٚخث ننًُلٚ ،بيننو بَ ننتخدخّ نننٌ
خ٭ ننَيَٗٓٚ ، ٝننَ خي ننٚ ،َُٓٝخ٭ؾنن ّ٬خي نن ،١ٝ٥َُٓٝخيننيت ت٪ننند وٕ َْٜٗنن١
وَمبٜهَ ته ٕٛزًٜ ٢د خيعمبب ٍَ َ ،بيو ؾنَ /ًِٝطًنٛب ةٝنًَ وَٝ ٚتنًَ،/
ٚؾ/ ًِٝق ٠ٛخيديتَٚ ،/ن َُٖ٬ةْتَج خيعَّ ٚ ،ّ1986خيعٛا ٠تٓهعنمب خُ٥نًَ
يف َٛطننننَو َننننٔ خةاٖننننَب خث ننننًِٚ ،سطننننـ خيمبٖننننَٚ ،ٔ٥قتننننٌ خثنننندْٝل،
ٚخ٫غتعنننَب ٚخيتننندَرلٚ ،تهننن ٕٛبعنننجل خثصنننَٖد َعنننهٛب ١بعنننٝهَو خهلل
ونننندلٖٚ ،ن ن خ ختٗنننَّ َنننٔ وطنننٌ خيتهنننمبٜجل زًننن ٢خيهمبخٖٝننن ١ؼننند خيعنننمبب
ٚخث ًُلٚ ،ؾ/ ًِٝخيكأً ١خيط ،/١ًٜٛخين ٜ ٟتهندث قأنٌ وزنٛخّ زنٔ ََٗين١
خث ًُل ٚخيعمبب يدلج خيتجَا ٠خيدٚيٚ ٞغرلِٖ خيه رل ،يتٗ٦ٝن ١خيأ٦ٝن ١يًكٝنَّ
وَٗينن ١خيأًنندخٕ خيعمببٝننٚ ١خة ننٚ ١َٝ٬تنندَرلَٖ ٚتصننه ًَٗٝة ن خيمبغأنن١
خةَدلَٜيٝنن ١خيتًُٜ ٛننٚ .١يتهكٝننل بيننو نننَٕ ٫بنند َننٔ خبتهننَا  ٚننَ ٌ٥ةزننّ٬
زمببٝنن ١خيملننَٖمب ،ة طَْ ن  ٚننَ ٌ٥خ٫تعننٍَ خسبد ٜننَ ١ننٔ خشلٛختننـ خيٓكَينن١
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ٚخيصَبهٚ ،١شأهَو خيتٛخظٌ خ٫طتَُز ٞتهنَُٗ ٕٛتٗنَ ،ةشلنَ ٤خيصنأَب
خيعمبب ٞيف خيدلخَ خيمبسٝع ،١يعدّ ت نرلِٖ بٛخقعِٗ َٚعََْتِٗ خيدخسًٝن،١
ٚقؽننَ َِٖٜخيٛضٓٝننٚ ١خيكَٝٛننٚ ،١زنند ِٖٚخسبكٝكننٚ ،ٞمٜننَ  ٠زنند خحملطننَو
خثصننأ ١ٖٛيتًُٝننع ظننٛا ٠خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠خ٭َمبٜهٝنن ١يف خيننٛضٔ خيعمببنن،ٞ
ْٚصمبخيؿهمب خثتطمبفٚ ،بث بمبخَ خ٫عب ٍ٬خ٭س٬قٚ ،ٞخيعٌُ زً ٢ت ًٝع
ننننٌ شننن ٤ٞيف خثٓطكننن ،١ونننَ يف بينننو خي كَؾننن ،١وهَْٛتٗنننَ خثختًؿننن٫ٚ ،١
تٓؿعٌ تٛطَٗو خيعٛث ١خةز ١َٝ٬زٔ َعنَحل بعنجل خيؿ٦نَو خحملًٝن ١خيٛخقعن١
يف ؾًنو خثعننَحل خيعَثٝننٚ ،١خيننيت تنمبتأط َعننَسبَٗ ب نن ٠ َٝومنننٛبج ةزَ٬ننٞ
ضبد وَ َ ٜزد زً ٢تٛةٝد خثصَٖدٚ ،ٜٔتأضرلِٖ ،ممَ  ٌٗ ٜيف خيَٜٓٗن١
قٝننَ تِٗ ننٛخ ٤زًنن ٢خث ننت ٣ٛخ٫قتعننَ  ٟوّ خي  َٝننَٚ ،ٞننٔ بننل  ٚننٌَ٥
تؽنننننً ٌٝخينننننمبو ٟخيعنننننَّ خيعنننننَثَٛ ٞقنننننع ٜٚ/هًٝنننننٝهس  /خينننن ٜ ٟصنننننمبف
زً/٘ٝطٛي َٕٝو َبخ ٖٛٚ/وسطمب َٛقع يف خيعَملٜٚ ،صهٌ و خ ٠ؼػط زًن٢
خسبهََٛو ٚاطنٍَ خي  َٝنٚ ١خيعُنٍَ ٚخثعنَافٚ ،خيٝند خشبؿٝنٚ ١اخٖ ٙ٤نٞ
زَ ١ً٥اٚتصًٝد خيٜ ٛٗٝن ،١ؾٗن ٞخثُن ٍٛينٖ٘ٚ ،ن ٞوسطمبزًَ٥ن ١يف خيعنَمل زًن٢
خيعمببٚ ،نَُ ْعًِ ٖٚ ٞاخٚ ٤زند بًؿٛاخثصنٖٚ ،ّٚ٪نٚ ٞاخ ٤خغتٝنٍَ خيعدٜند
َٔ خيكَ  ٠يف خيعنَمل َٚنِٓٗ ا ٩نَ ٤وَنمبٜهٝلٚ ،قنَ َ ٠عنَاف يف خيعنَمل،
ٖٚننٚ ٞاخْ ٤صمبخيؿٛؼننٚ ٢خسبننمبٚب ٚخيعننمبخزَوٖٚ ،ننٚ ٞاخ ٤بمبٚتٛننن٫ٛو
ةهَُ ٤ظٗٚ ،ٕٛٝكهٓٓنَ خيكن :ٍٛوْٗنَ و خ ٠ؼنػط سطنرل ٠ؼند ننٌ َنٔ
ؽبَيـ خيٓٗ خةَدلَٜي ٞخيتًُ ٟ ٛخيعَثٚ ،ٞو ٟت مب ٜخي ّٛٝ٭َ ٟعًٖٛ ١َٛ
بنننناخ ٚ ٠زًنننِ خث ٛنننَ ٚخ ٫نننتخأَاخو خ٭َمبٜهٝنننٚ. ١يٮ نننـ ؾكننند خ نننتطَع
خي ٚ ٕٛٝ َٝخثؿهمب ٕٚخشبأ َ ٤زً َ ٢ت ٣ٛخيعَمل وٕ ٜعٝأٛخ و َػ ١خيعمبب
بَيصًٌ زدل خيصَ٥عَوٚ ،خثكنَ٫وٚ ،خيؿؽنَ٥حٚ ،خ٫زذلخؾنَو ،ين يو زًٓٝنَ
زنندّ وسنن َنننَ تكٛينن٘ ٜٚهًٝنننٝهس نٛثننَ٥ل قَْْٝٛننٚ ،١زننندّ خزتُننَ َنننَ
ٜعننندازَٓٗ ٥ٚنننَ٥لٚ ،ة ٫ت نننتخدّ قَْْٛن نًَ يتجنننمب ِٜننننٌ َنننٔ ٖننن ٛؼننند
خيعنٗٚ ١ْٝٛٝخةَدلَٜيٝن ١خيتًُٚ.١ٜ ٛوٜؽن ًَ تكن ّٛةهَٛن ١خيهٝنَٕ خيعنْٗٞٛٝ
بنندٚا سطننرل طنندخً يف بننث خيؿتٓنن ١بننل خيعننمبب ٚخث ننًُل َننٔ سنن ٍ٬خثٛخقننع
خ٫يهذل ،١ْٝٚةٝث وةد َٔ ٖ ٤٫٪خيعَٗٝ ١ٜٓه ٕٛخزل٘ زُمب و ٚزً ٞوٚ
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مٜٓن و ٚزَ٥صنن ٚ ١ننٝهَٛ ْٕٛٛطنن ٜٔ ٛيف ظننؿهَتَٓ ٚيف خيعننؿهَو خيعََنن١
ٚ.دب د مٚغَٕ ٚتصتت خيمبو ٟخيعَّ خيعمبب َٔ ٞس ٍ٬ظبَا خيك ٣ٛخةَدلَٜي١ٝ
يف ت ٛنننٝع ةشنننهَي ١ٝخي عنننمبخع خيعمببننن ٞخيعنننٗ ،ْٞٛٝةٝنننث خيدزَٜننن ١خينننيت
َا َٗ خيٜ٫ٛنَو خثتهند ٠ؼند خيعدٜند َنٔ خيند ٍٚو َبن ١زُنٌ ةاٖنَب ،ٞبنٌ
ٖنننن ٞوزُننننٌٍَ دب نننند ٚخةنننندَ ٠ننننٔ وننننندل خي ٛننننَ ٌ٥زدٚخْٝنننن ١يف خي  َٝنننن١
خشبَاطٝنن ،١ةٝننث ٜعنند بيننو تنندس ً٬ننَؾمبخً يف شنن ٕٚ٪خينند ٍٚخ٭سننمبٚ ،٣تعنند
قؽ ١ٝؾً طل ومنٛبطًَ ة ًَٝؼُٔ خيكؽَ َٜخيدٚي ١ٝخيعَ ي ١خييت تأثمبو ًأًَ
بَي  ١ َٝخشبَاط ١ٝخ٭َمبٜه ١ٝزً ٢خَتدخ زد ٠زك َٔ ٛخيأَٔ.
يكد دبًت خيدزَ ١ٜخثأٜؿ ١خ٭َمبٜه ١ٝيف تص ٜ٘ٛضأٝعٚ ١طٖٛمب خيعمبخع
خيعمبب ٞخيعٗٚ ،ْٞٛٝوَمب خسبهَّ خيطَ٥عل ٚخثن زٛا ٜٔيف خ٭قطنَا خيعمببٝن١
يًعٌُ زً ٢ت ٜٛل خ٭ؾهَا ٚخي َ َٝو خيعٗٚ،١ْٝٛٝظ ً٫ٛيتهكٝل خثصمبٚع
خيعننٗ ْٞٛٝيف خيكؽننَ ٤زًنن ٢خيكؽنن ١ٝخيؿً ننطٚ،١ٝٓٝتًٜٛث خسبننس خيصنننعيب
خيٛضل ٚخيك ،َٞٛبيو خسبس خثطَيِ بَيعٚ ،٠ ٛذبمبٜمب خيكدسٚ ،خ٭اخؼنٞ
خيعمبب ١ٝخحملتً.١
خي ٝطمب ٠زً ٢ُ ٜ ََ ٢خيصمبز ١ٝخيدٚيٚ ،١ٝسَظن ١خ٭َنِ خثتهند،٠ٚصبًننس خ٭َننٔٚ ،خشل٦ٝننَو خثٓأ كنن ١زٓٗننَٚ ،ت ننخرلَٖ يتدلٜمبزنندٚخَْٗ زًنن٢
خيدٚ ٍٚخيصعٛبٚ ،نًَٓ ٜعًِ وٕ خيَٜ٫ٛو خثتهدََ ٠ا ت ؼػٛضَو نأرل٠
يًهًٛٝينن ٕٚ ١خ تعنندخا او ٟخ تصننَاَ ٟننٔ ضبهُنن ١خيعنندٍ خيدٚيٝنن ١ةننٍٛ
خٯثَا خيكَْ ١ْٝٛخييت كهنٔ وٕ تذلتن زنٔ قٝنَّ خيهٝنَٕ خيعنٗ ْٞٛٝبنْصنَ٤
طدخا خيؿعٌ خيعٓعمب ٟخسٌ خ٭اخؼ ٞخيعمبب ١ٝخحملتً. ١
يكننند بَتننننت خثٓملُنننَو خيدٚيٝنننن ١زعنننَ ت ننننتخدََٗ خيكننن ٣ٛخةَدلَٜيٝنننن١
خيتًُ ١ٜ ٛيًؽػط زً ٢خيد ٍٚخيٛضٓ ١ٝخثدخؾع ١زٔ  َٝتَٗ ٚةكٛقَٗ يف ٚط٘
خيكنن ٣ٛخ ٫ننتعَُاَٚ ١ٜمبتأقتٗننَ ،ؾكنند ذبٛيننت خيػَيأٝننَ ١ننٔ تكَاٜمبٖننَ ة َننَ
ٜصأ٘ َمبخؾعَو ختََٗ ١ٝق ١ٜٛيف خشبطَب ١خي  ١ٝ َٝخيتهمبٜؽ ١ٝخثعٛغ ١بًػن١
صبَمٜنن ١ؾخُنن ١بٗنندف ننن ٞخيننٛزٚ ،ٞةة ندخث خيعنندَ ١خثطًٛبننٚ ،١نًننَٗ
خ ننتعَاخو َ ننتٛةََ ٠ننٔ قننََٛس خشلٛيٛن ٛننت.ؾُ  ً٬دبٗنند َٓملُنن ١خيعؿننٛ
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خيدٚيٝننننننننن ١يف شننننننننند ةما خزبنننننننننٝض خةاٖنننننننننَب ٞخيننننننن ن ٜ ٟتنننننننننٛمع خيٝنننننننننّٛ
بل"َكَتٌ"َ"ٚؿَٚ ،" ٚقد دبًَٖت نٌ خ٭زُنٍَ خةاَٖبٝن ١خينيت خاتهأٗنَ
خةاَٖب ٕٛٝؼد خيصنع خيعمببن ٞخي نٛاَ ٟنٔ وضؿنٍَ  ْٚنَٚ ،٤قتنٌ ٚتندَرل،
ٚنننٌ خزبننمبخ ِٝ٥خيننيت تمبتهأٗننَ خينند ٍٚخيدخزُنن ١يإلاٖننَب يف ننٛاَٚ. ،١ٜننَ
مخيت خيَٜ٫ٛو خثتهدٚ ٠خيد ٍٚخ ٫تعَُا ١ٜتتخ َٔ خثٓملَُو خيدٚيَ ١ٝطٝن١
يتٛط ٘ٝخيتِٗ ٚخ٭نَبٜن َ نٌ خْتٗنَى ةكنٛم خةْ نَٕٚ ،خ نتعٍَُ خ٭ نًه١
خيهٚ ١َُٜٚٝغرل بيوٚ ،خ تُمبٖ خ خيتهٝنأ ٚخشلُٓٝن ١زًن ٢خثٓملُنَو خيدٚيٝن١
ةتَ ٢طًع زَّ  ،ّ2014ةْٗ َُٓٝنجل خينمبٚس َنٔ طدٜندٚ ،بندوو ا ٚن َٝيف
ٌ ق ٠ َٝخيمبٝ٥س /بٛتل /تؽمبب زً ٢خيٝد خ٭َمبٜه ١ٝيف تؿمب َٖ بكمبخاخو
صبًس خ٭َٔٗ ٚ ،نمب بينو طًٝن ًَ وثٓنَ ٤خيعندٚخٕ زًن ٢نٛاٚ ،١ٜخربنَب ا ٚنَٝ
ٚخيعنننل ٭ن نننمب َنننٔ ؾٝتننن ٛيف ٚطننن٘ خ٫قذلخةنننَو ٚخثصنننَاٜع خ٭َمبٜهٝننن،١
ٚخ نننتطَزت تٗصننن ِٝخثٛقنننـ خ٭َمبٜهننن ٞيف صبًنننس خ٭َنننٔٚ ،خسبننند َنننٔ
يٛة٘ٚ ،ةككت ْٛزًَ نأرلو َٔ خيتنٛخمٕ خسنٌ خ٭َنِ خثتهندٚ.٠نَُ ْعًنِ
خيدٚا خثٓهَم خي  ٟيعأ٘ مم ً ٛخ٭َِ خثتهد ٠يف خسبمبب زًٛ ٢ا ١ٜؾٗنِ و خ٠
بٝنند وَمبٜهننَ ٚخيهٝننَٕ خيعننٗ ْٞٛٝؾكنند تٓننَٚب وابعننَ ١أعننٛثل زًننَُٗ ٢نن١
ننننٛا ١ٜةتنننن ٢خٯٕ ٖننننِ نننننٛيف وْننننَٕٚ ،خ٭سؽننننمب
خثأعننننٛث خ٭ممنننن ٞة
خةبمبخُٖٝننن ٚ ،ٞنننتَؾَٕ ك ٝنننتٛاخٚ ،غنننرل برل نننٚ ،ٕٛننننَٕ نننأ ؾصنننٌ
َََِٗٗ ٖ ١ُٓٝخيٜ٫ٛنَو خثتهند ٠زًنٚ ،ِٗٝتدسًنَٗ يف خيؽنػط خيندخ ِ٥زًنِٗٝ
يتأٜٚمب خسبكَ٥لٚ ،ممَا  ١خيؽػط زًٛ ٢ا. ١ٜ
تػ ٜنننن ١بدزنننن ١ظننننمبخع خسبؽننننَاخوٚ ،وَ ٍٚننننٔ وضًكٗننننَ ٖنننن ٛزننننَملخث تكأًَّٝو "خثٗد ٟخثٓجمب "٠يف  11شنأَأ زنَّ  ّ1991يف ةنٛخا وطمبتن٘ َعن٘
صبً ١خثمبو ٠خ٭ثَْٚ ١ٝخي  ٟخزتدل ؾ َٗٝوٕ ةنمبب خشبًن ٝخ٭ ٚو َبن ١خسبنمبب
خسبؽننَا ١ٜخ٭ ، ٚثننِ تأعنن٘ /ظنننََٖٓ ٌٝ٥ٛتٓػتننٚ /ٕٛغننرلَ ٙننٔ خثؿهنننمبٜٔ
خيػنمببٝل ،ةٝنث ٜمب نِ "خثٓجنمب "٠يعنَمل خيٝن ّٛث٬ثن ١ربٛؾنَو و َ ن ١ٝتننأزح
خيػمبب:
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- 1خشبٛف َٔ خيُٓ ٛخيدكٛغمبخيف ،٭ٕ خيػمبب ٜ ٫صنهٌ ةَ %20 ٫نٔ
هَٕ خيعَمل.
- 2خيتخننننٛف خٯسننننمب ٜتج نننند يف خة نننن ،ّ٬٭ٕ زنننند خث ننننًُل يف
تهَثمب ٖٚ ،خ ََ ػبعًِٗ ٜعً ٕٛة  َٔ %40هَٕ خيعَمل.
 - 3خشبٛف َٔ تطٛا بعجل خيد ٍٚخٯ  َ ١ٜٛٝنٌ خيَٝبنَٕ ٚخيعنل)18(.
ٚبَيتَي ٞؾنٕ َكٛي ١ظدخّ خسبؽَاخو ربؿن ٞبهنٌ طنَ ٤٬عنَحل
خيػمبب خثَ ٚ ١ٜبَشبعٛػ خي ٝطمب ٠زً ٢خثٛخا خيٓؿط ،١ٝبنٌ ةْٗنَ
ٌ انًَٓ َٔ وانَٕ خةَدلَٜي ١ٝخزبدٜد. ٠
ٚيف خيٛخقع وْ٘ َٓ قنمبخاخو َن ٪مب نََأنٌ زنَّ  ،ّ1907خين  ٟزكدتن٘
خيك ٣ٛخ ٫تعَُا ١ٜبٗدف ا ِ خي َ َٝو خ ٫ذلختٝج ١ٝيًُٗٓٝن ١زًن ٢خيعنَمل
ٚسَظنن ١خيننٛضٔ خيعمببنن ٖٚ ،ٞن  ٙخي  َٝننَو قَُ٥نن ،١ةٝننث تمبنننأو  َٝنن١
خةَدلَٜي ١ٝخيتًُ ١ٜ ٛزً ٢ضبَاب ١خيتؿهرل ٚخيعٌُ خيٛةندٚ ،ٟٚؼنمبب َٓٚنع
و ٟتكَاب و ٚتهٌََ بل خيد ٍٚخيعمببٚ ،١ٝؾمب خشل ١ُٓٝيف خ نَ٫و نَؾن١
زًٚ ٢ضَٓٓ خيعمبب .ٞي يو قَ و خيَٜ٫ٛو خثتهد ٠خسبمبب زًٛ ٢ا ١ٜبصهٌ
اٚ ،ٞ ٝ٥قدَت خيدزِ خي ٚ ٞ َٝخيع همب ٟيًك ٣ٛخثصَان ١بَيعدٚخٕ،
ٚتدسًت بصهٌ شخع ٞيف خسبنمبب َنٔ سن ٍ٬قعنؿَٗ ٚخزتندخ٤ختَٗ زًن٢
خ٭اخؼ ٞخي ٛاٚ ،١ٜقتٌ خثدْٝلٚ ،خةت٬شلَ شمبم خيؿمبخو َٓٚطك ١خيتٓـ،
ٚةقََ ١قٛخو ز همب ،١ٜنٌ بينو يًندؾَع زنٔ خيععنَبَو خةاَٖبٝن ١خينيت
تدزَ ٞكََٚتَٗ ،يكد ََا ت خيعٗمب خي ٚ ٞ َٝخيٓؿَم بصهٌ َؾمب ،ؾٗٞ
تدزِ خيععَبَو خةاَٖب ١ٝبَيتٓ ٝل َع خيٓملَّ خيذلن ٞخةسٛخَْٖ ٚ ،ٞمبًَٜ
تدزَ ٞكَ ١َٚخةاَٖب .
يكد نَْت خيَٜ٫ٛو خثتهد ٠خ٭َمبٜه ١ٝخي نأ خينمبٝ٥س يف خسبنمبب،
ٚةضَيتَٗ ٚخثعمبقٌ ةْتَٗ ،َٗ٥ؾٗ ٞذبمبػ زً ٢خ تُمبخاَٖ  ٫تٓأخف ٛا١ٜ
ٚتدَرل خيدٚي ١خي ٛا ،١ٜي ٌٗ ٝزً َٗٝذبكٝل وٖدخؾَٗ آْؿ ١خي نمب .
نُنَ وٕ خة خا ٠خ٭َمبٜهٝنن ١يف زٗنند /تمبخَن ٝ /ننأو بننَيػُٚ ، ٛزنندّ
تٛؾمب خيٓٛخ َٜخزبد ١ٜيٛقـ خسبمبب زًٛ ٢ا ،١ٜبنٌ نَْنت خيعََنٌ خ٭ َ ن ٞيف
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خ ننتُمبخاَََٖٚ ،مخيننت ننَاس قعننـ خثنندْٝل خي ننٛاٜل يف اٜننـ ٜننمب خيننأٚا
ٚخيمبقننٚ ،١ذبتننٌ بكٛختٗننَ شننمبم خيؿننمبخوٖٚ ،نن ٞتٓننَؾل يف ة زَٗ٥ننَ بأْٗننَ ذبننَاب
" خزض"ٚ ،تندؾع بذلنٝنَ ٚبنَيك ٣ٛخْ٫ؿعنَي ١ٝخيهمب ٜن ،١يًٛقنٛف ؼند خيدٚين١
خيٛضٓ ١ٝخي ٛا.١ٜ
ةٕ خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠شننمبٜو و َ نن ٞيف خيعنندٚخٕ ٚخغتعننَب خ٭اخؼننٞ
َاس خيٛقَة ١بأبصع ظٛاَٖ،
خيعمببٚ ١ٝخي ّٛٝيف ٌ ا ١ َ٥خيمبٝ٥س تمبخَ
َٔ س ٍ٬ةز ٕ٬تمبخَ ة ٍٛخزب ٕ٫ٛخيعمبب ٞخي ٛاٚ ،ٟنَٕ خيمب خي ٛاٟ
ٚخؼهًَ زً ٢ي َٕ خيدنتٛا بصَا خزبعؿمبَٓ ٟدٚب نٛا ١ٜخيندخ ِ٥يف خ٭َنِ
خثتهد ٠بتَاٜخ  22آبخا2019 ،

ةٝننث وننند خزبعؿننمب ٟسننَ ٍ٬نن ٪مب ظننهؿ ٞيف ْٜٛٝننٛاى ةٕ َننَ ؾعًنن٘
تمبخَ ن ٖنن ٛخْتٗننَى ظننَا يًكننَْ ٕٛخينندٚي َٝٚ ٞننَم خ٭َننِ خثتهنندٚ ٠وب ننط
وندَٜو ٚقٚ ِٝوسن٬م خيع٬قنَو خيدٚيٝنٚ ،١سنمبم يًكنَْ ٕٛخيندٚيٚ ٞقنمبخاخو
خ٭َننِ خثتهنندٚ ،٠قننمبخا صبًننس خ٭َننٔ  497يعننَّ  1981خثتؽننُٔ وٕ خزبننٕ٫ٛ
وا ضبتًننٚ ،١وٕ و ٟةطننمبخ٤خو تتخن َٖ ننًطَو خ٫ةننت ٍ٬خيعننٗ ْٞٛٝزًنن٢
ٖ  ٙخ٭اخؼن ٞخحملتًن٫ ١غٝنٚ ١بَضًنٚ ١ينٝس شلنَ و ٟوثنمب قنَْٚ ،ْٞٛوٕ تعنمبٜح
تمبخَ ن ٪ٜننند صبنند خً خعبٝننَم خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠خ٭زُنن ٢يهٝننَٕ خ٫ةننتٍ٬
خيعٗ ٚ ْٞٛٝزُٗنَ خي٬ضبند ٚي نًٛن٘ خيعندٚخْٜٚ ٞعندل بهنٌ ٚؼنٛا زنٔ
خم اخ ٤خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠يًصننمبز ١ٝخيدٚيٝننٚ ،١خْتَٗنٗننَ خي ننَؾمب يكمبخاختٗننَ،
ٚشد خزبعؿمب ٟزً ٢وٕ خة خا ٠خ٭َمبٜهً ٫ ١ٝو و ٟةنل وٜ٫ٚ ٚن ١ربٛشلنَ
وٕ تكنمبا َعنرل خزبن ٕ٫ٛخيعمببن ٞخي نٛا ٟخحملتنٌٚ ،وٕ و ٟخزنذلخف َٓٗنَ ،وٚ
و ٟةطننمبخٜٓ ٤طنن ٟٛزًنن ٢خ٫زتنندخ ٤زًنن ٢ةننل ننٛا ١ٜيف خ ننتعَ  ٠تًننو خ٭ا
خحملتً َٝ ٚ ١تَٗ زً ٖٛ َٗٝزٌُ زدٚخْٚ ،ٞخ تؿأخمٚ ،ٟغرل شمبز ٫ ،ٞوثنمب
ي٘ ٖٛٚ ،ةس ٍ٬بَيتأخََو خيٜ٫ٛنَو خثتهند ٠نعؽن ٛخ٥نِ يف صبًنس خ٭َنٔ
ٚندٚيَ ١ؽٝؿ ١ثكمب خثٓملُ ١خيدٚي ١ٝدبنَ ٙوةهنَّ خث ٝنَم َٚأنَ  ٨خيكنَْٕٛ
خيدٚيٚ ،ٞبَيتَي ٞؾنَْٗ غرل َ ١ٓ ٪زً ٢خ٫ؼط٬ع بَث ٚ٪ي ١ٝخييت تتهًُنَٗ
وٛطننن زؽننننٜٛتَٗ خيدخُ٥نننن ١يف صبًننننس خ٭َننننٔٚ ،وشننننَا خزبعؿننننمب ٟة وٕ
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تعمبؼبَو خيمبٝ٥س خ٭َمبٜهٚ ٞوانَٕ ة خات٘ ة ٍٛخزب ٕ٫ٛخي ٛا ٟخحملتٌ
يننٔ تػننرل وبنندخً َننٔ ةكٝكنن ١وٕ خزبنن ٕ٫ٛنننَٕ  ٚننٝأك ٢زمببٝننًَ ننٛاٚ ،ًَٜوٕ
خيصع خي نٛا ٟون نمب زأكنٚ ١تعنُٚ ًَ ُٝةظنمبخاًخ زًن ٢ذبمبٜنمب ٖن  ٙخيأكعن١
خيػَيٝننَ ١ننٔ خيننذلخب خيننٛضل خي ننٛا ٟبهننٌ خي ٛننَ ٌ٥خثتَةننٚ ١ةزَ تٗننَ ة
نٓـ خيٛضٔ خ٭ّ شَ َٔ ٤شَٚ ٤وب َٔ ٢وب ،٢ضٍَ خيإََٔ وّ قعمبٚ ،وند
خزبعؿمب ٟوْ٘ بَو ٚخؼهًَ وٕ خي  ١ َٝخ٭َمبٜه ١ٝخشبَاطٝن ١تهنمبس ةَيٝنًَ
زعننمب خيتطننمبف يف خيع٬قننَو خي  َٝنن ١ٝخيدٚيٝننٚ ،١تعٝنند ؾهننمب خيأصننمب ١ٜة
َمبةً ١قَْ ٕٛخيػَب ٚخيععٛا خيأدخ.١ٝ٥ةٕ قمبخا تمبخَ ة ٍٛخزب.ٕ٫ٛ
ؼبنٌّ َأنندو خيكنن ٠ٛخيع ننهمب ١ٜبنندٍ خيكننَْ ٕٛخينندٚيٚ ٞخيعدخينن ١خيدٚيٝنن ١يف
خيع٬قنَو بنل  ٍٚخيعنَمل ٚكّٗند يكنمبخاخو َ نتكأً ،١ٝقند ت نتٗدف خيؽنؿ١
خيػمببٚ ١ٝغأ ٠خحملتًتلٚ ،غرلَُٖ َٔ واخ زمبب ١ٝضبتًٜٚ١صهٌ نَبك ١يف
خيع٬قَو خيدٚي ،١ٝقد تدؾع بَدبَ ٙخسبمبٚب ٚخيعندٚخٕٜٚ ،عنأم وضُنَع قن،٣ٛ
تؽُمب ش ّمبخً يٮَ ١خيعمبب ،١ٝيف واخؼ ٌ َ َٗٝتمبنٚ َٝغرلَٖٚ. ،ك ٌ سطن٠ٛ
سطرل ٠بَدبَ ٙذبكٝل خسبًنِ خيعنٗ ْٞٛٝونَ  ٜنُ" ٢ة نمبخ ٌٝ٥خيهندل ،"٣يف
ٌِّ ةدٜث زٔ ةكنٛم خيٗٝن ٛيف خيأًندخٕ خيعمببٝنٚ ،١خيذلٜٚن يهتنَب بعٓنٛخٕ
"خيطمبٜل ة َهٜ ،"١دّز ٞةكٛقًَ شلِ ؾٚ َٗٝؼمبٚا ٠خ تعَ تَٗ.
ٚخيكمبخا شهٌ َٔ وشهٍَ خيعكٛبنٚ ١خْ٫تكنَّ َنٔ نٛا١ٜيت خينيت ٖأَنت
خةاٖنننَبٚ ،وؾصنننًت خثصنننمبٚع خ٭َرلنننن ٞخيعنننٗ- ْٞٛٝخةسنننٛخْٞيت خيننن ٟ
خ نننتٗدف خثٓطكننن ١خيعمببٝنننٚ ١خةقًننن ِٝزًنننٚ ٢طننن٘ خيعُننن .ّٛخيكنننمبخا تعنننٜٛجل
َٚهَؾنننأ ٠يهٝنننَٕ خ٫ةنننت ٍ٬خين ن  ٟؾصنننًت اََْٖتننن٘ يف خيعننندٚخٕ ٚخسبنننمبب
خةاَٖبٝن ١زًنٛ ٢اٚ.١ٜخي ننع ٞةبنمبخم قؽن ١ٝخزبننٕ٫ٛيت يعنمبف خ٭ْملنَا زُننَ
ػبمب َٔ ٟزدٚخٕ يف خزبأٜمب ٠خي ٛاٚ ١ٜضبَؾمل ١ة ي ََٚ ،تك ّٛبن٘ وَرلننَ
ٚتمبنٚ َٝبعجل خيك ٣ٛخْ٫ؿعَيٚ ١ٝخيعًُٝن ١خيصنمبٜه ١شلنَيت بٗندف تهنمبٜس
وَن نمب ٚخقنننع ؾُٗٝنننَٚ ،ؽبننندّ خثصنننمبٚع خيتك ننن ُٞٝخين ن  ٟت نننع ٢ةيٝننن٘ خة خا٠
خ٭َرلنٚ ١ٝةًؿَ َٖ٩يف خثٓطك.١
ٚةبخ نٓنننَ انأْنننَ زًنننٚ ٢ا خيٜ٫ٛنننَو خثتهننند ٠ؾٮْٗنننَ ٖنننَ ٞنننٔ ٜكنننٛ
خثصنمبٚع خ ٫ننتعَُا ٟخيػمببن ،ٞؾهُننَ بنَو َعمبٚؾنًَ ،ةٕ خيند ٍٚخ٭ٚاٚبٝنن ١يف
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خيعك ٛخ٭سرل َٔ ٠خيكمبٕ خيعصمبٚ ،ٜٔخيٛخةد ٚخيعصمب ٜٔبَتت تًع ٚاخً بًًَٜٝ
يً  َٝنن ١خ٭َمبٜهٝننٚ ،١وظننأهت تَبعننَٓٚ ١ؿ ن  ٠ثننَ ًٝنن٘ زًنن ِٗٝخيٜ٫ٛننَو
خثتهنند ٠خ٭َمبٜهٝنن ٚ ،١ننَُٖت خينند ٍٚخيػمببٝنن ١يف نننٌ خ٫زتنندخ٤خو زًنن٢
ننننٛا ١ٜننننٛخ٤ع َٓٗننننَ خيع ننننهمب ١ٜو ٚخ٫قتعننننَ  ١ٜو ٚخي كَؾٝنننن ،١و ٚزُٗننننَ
يًععننننَبَو خث ننننًهٚ ١خ ننننتػ٬شلَ بعننننجل خثًؿننننَو َ ،ننننٌ خثٗجننننمبٚ ٜٔغننننرل
بيوٚ.نَٕ يؿمبْ َ ٚبمبٜطَْٚ َٝا َ َزد ٭َمبٜهَ يف نٌ خشبطٛخو خييت
قََننت بَٗ ٚ.ننٓأل يف خٯتننَ ٞننٔ حب ٓننَ تؿَظنن ٌٝخيعننمبخع َٚمبخةننٌ خسبننمبب
خيعدٚخْ ١ٝزًن ٢نٛاٚ ٚ، ١ٜا خيٜ٫ٛنَو خثتهند ٠يف ٖن  ٙخسبنمبب ،نٛخ٤ع زًن٢
خيعننعٝد خيع ننهمب ٟو ٚخي  َٝنن ،ٞو ٚخ٫قتعننَ ٚ ،ٟيف َنن ٪مبخو طٓٝننـ،
ٚزمبقًتَٗ حملَ ثَو ٛت ٚ ٞو تٓٚ ،١خ٫تَََٗو خييت ٚطٗتَٗ ي ٛا. ١ٜ
ٚيف نننٌ خ٭ةننٛخٍَُٗ ،ننَ زمببنندو خةَدلَٜيٝنن ١خ٭َمبٜهٝننٚ ١وبَْبٗننَ،
ؾنَْٗ مل تعد ٝد ٠خيعَمل ٫ٚ ،خيك ٠ٛخيٛةٝد ٠ؾ ،٘ٝؾكد بدو ظبَُٗ بَ٭ؾ،ٍٛ
ٚبدوو بَيتعدعٚ ،قند بندو بعنجل خيهتنَب خ٭َنمبٜهٝل ٜعندل ٕٚزنٔ بينو،
ؾٗ خ /بَتمبٜنو بٛنَْنَٕ /يف نتَبن٘ َ/نٛو خيػنمببَْٜٗ :ن ١وَمبٜهنَٜ /أصنمب
وننٛو ٚخْتٗننَ ٤خيػننمبب خيمبوزلننَي ٖٚ ،ٞن خ خثننٛو ٖننَٛ ٛتننََٕ :ننٛو وس٬قننٞ
ب أ خي نكٛأ خ٭س٬قن ٞخين  ٟويػن ٢ننٌ خيكن ِٝخيذلبٜٛن ١خ٭ نمبَٚ ،١ٜنٛو
كننٛغمبخيف ٚبٛٝيننٛطٜ ٞملٗننمب بٛؼننٛا يف خيعًَ٥ننٚ ١يف خي ننج٬و خسبهَٝٛنن١
خييت ت رل ة خؼُه ٍ٬خيكن ٣ٛخيأصنمب ١ٜيف خيػنمببٚ ،ةظنَبَ ١نَ تأكنَٗٓ ٢نَ
بصننٝخٛس ٫ ١شننؿََٗٓ ٤ننَٚ .يهننٔ بننَيمبغِ ممننَ ؾعًتنن٘ وَمبٜهننَ ؾًننِ ت ننتطع
ذبكٝننل وٖنندخؾَٗ ،بننٌ س ننمبو خ ننذلختٝج ،ًَٝؾأَمبٜهننَ مل تننمببح يف زُٗننَ
َصمبٚع ََ  ٢ُ ٜبَيمببٝع خيعمببنٚ ٞسَظنَ ١صنمبٚع ة نكَأ خيدٚين ١خي نٛا،١ٜ
ةٝث تعَزد خيدٚا خيمب ٞ ٚيف خثٓطكٚ ،١قٜٛت شٛن ١خثكَٚ ١َٚضبٛاَٖ،
ٚمل تعننند وَمبٜهنننَ قطأن نًَ ٚةٝننندخً يف خيعنننَملٚ ،خْهصنننؿت زنننٛاخو زُننن٤٬
وَمبٜهَ دبَ ٙشعٛب خثٓطك.١
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اهلوامش:

. - 1ونمبّ خيصً ،ٞخةزٚ ّ٬خةزن ٕ٬يف زنَمل خيٝنَ ،ّٛمبننأ خيداخ نَو
خ ٫ذلختٝج ،١ٝػَ ،214صل 2006
- 2ظهٝؿ ١ا ٍٚن ٍٛخيدلثَْ ١ٝخ٭َمبٜه ،١ٝطمبٜد ٠خي ٛاَ ،٠صل ،تَاٜخ
 14وبخا .ّ2005
- 3خيعُٝننند خيننندنتٛا وننننمبّ ضبُننن ٛخيصنننً ،ٞخيننندٚا خثنننَيٚ ٞخي  َٝنننٞ
يًُٓملُننننَو خشبؿٝنننن ١يًُٗٓٝنننن ١زًنننن ٢خيعننننَمل ،ػَ ،7مبنننننأ خيداخ ننننَو
خ ٫ذلختٝجَ ،١ٝصل ّ2009
 - 4خثعدا خي َبل ػ.46
 - 5خيصًَ ٞعدا َبل ػ.104
- - 6ؾمبخْ ننٝس ننتٛا تننٛامَ ،ننٔ خي ن  ٟؾننع يًأَننَا  ،ػ ،114تمبينن١
ضًعت خيصَ ، ٜأ ،4خثصمبٚع خيكن َٞٛيًذلين ١بنَ ًس خ٭زًن ٢يً كَؾن١
خيعد  ،279 ،خيكَٖمب.2014 ٠
ْ- 7أٝننٌ ؾننٛمخو ْٛؾننٌ ،خةاٖننَب خينندٚي ،ٞخزب ن ٚا ٚخسبكٝكنن ،١خا خيطًٝعنن١
خزبدٜدَ ٠صل  ،2003ػ137
 - 8ي ٬ننننننتأخ  ٠اخطننننننع نتننننننَب ٚيٝننننننَّ غننننننَا  ،وةجننننننَا زًنننننن ٢اقعنننننن١
خيصطمبْ .تمبي ١صبد ٟنٌَََ ،هتأْٛ ١ا ،خيكَٖمب٠
- 9بمبَْا يٜٛس ،تٓأ٪خو خيصمبم خ٭ ٚط ،اَٜ
برلٚو .ّ2000

خيمبٜس يًهت ٚخيٓصمب،

- 10بمبػبٓ نننه ،ٞاقعننن ١خيصنننطمبْ خيهننندل ،٣تمبيننن ١وَنننٌ خيصنننمبق،ٞ
خ٭ًٖ ١ٝيًٓصمب ٚخيتٛمٜع ،خيكَٖمب.ّ2000 ٠
 - 11طمبٜد ٠خ٭ٖمبخّ خثعمبْٛ 11ٚ ،5 ١ٜؾُدل .ّ1999
. - 12غننَم ٟة ننل صبًنن ١خيؿهننمب خي  َٝنن ،ٞخيعنند  ،28ػ ،66شننتَ٤
.ّ2007
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. - 13غننَم ٟة ننل صبًنن ١خيؿهننمب خي  َٝنن ،ٞخيعنند  ،28ػ ،65شننتَ٤
ّ2007
. 14سًـ ضبُد خزبمبخ  ،وبعَ خ ٫نتٗدخف خ٭َمبٜهن ٞيًعنمبب يف خيؿهنمب
ٚخي  َٝنن ،١صبًنن ١خيؿهنننمب خي  َٝنن ،ٞخيعنند خٕ  ،19/18زنننَّ ،ّ3003
ػ ،25خذبَ خيهتَب خيعمببَ ،صل.
- 15شكٝل َكَا ،خث ٝهٚ ١ٝخيتٛاخ ،٠خا خيمبٜس يًهت ٚخيٓصنمب ، ،يٓندٕ
ٚقدلػ ،ػ1992 ،345
- 16خثمبطع خي َبل ،ػ- 7620/75
- 17ة ٚخا نننعٝد ،خ ٫تصنننمبخمْ ،كًننن٘ ة خيعمببٝننن . ١نُنننٍَ وبنننٜ ٛنن ،
ٚظداو ضأعت٘ خيعمبب ١ٝخ٭ ٚزَّ  ،ّ1981ػ.313/312
. - 18ونننمبّ خيصننً ،ٞةزننَ  ٠بٓننَ ٤خيٓملننَّ خيعننَث ٞخزبدٜنند ،خثمبتهننأ زًنن٢
ظنندخّ خسبؽننَاخوَ ،مبنننأ خيداخ ننَو خة ننذلختٝج ،١ٝػَ ،8صننل،
2007

* -خيكمبظننَٕ َٛاغننَٕٖ :نن ٛخي ننرل ٖٓننمبَٛ ٟطننَٕ قمبظننَٕ َؿننََٚ ٛيننو
وا َننٔ ًٜٚننأ ٚوظننأح ٫ةك نًَ ةننَنِ طَََٜهننَ ،وغننَا َننٔ قَزدتنن٘ يف
بٛاو اٜٚنٍَ يف طَََٜهنَ زًن ٢خث نتعُمبخو خة نأَْٖ ،١ٝنَ ٛنَ ون نأ٘
ثننمب ٠ٚنننأرلٚ ٠خشننذلَ ٣ننٔ غٓننَ ِ٥غَاختنن٘ ثنن٬ث َننأخاع ننهمب نننأرل ٠يف
خزبأٜمبٜٚ(٠هٝأد)َٜ
** ََ ًَّٜٝٚ-نًٝل ٖٛ :خيمبٝ٥س خ٭َمبٜه ٞخشبََس ٚخيعصنمبَٛ ٕٚخيٝند
ٚ 1843تٛيف خغت ً٫َٝزَّ  َٝ ٖٛٚ ،ّ1901نٚ ٞضبنََ ٞوَمبٜهن ٞشنػٌ
َٓعن ا٥ننٝس خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠زننَّ  ّ1897ةتنن ٢خغتَٝينن٘ زننَّ ،ّ1901
قَ ب ٙ ٬ة خيٓعمب يف خسبمبب خة أَْ ١ٝخ٭َمبٜهٚ ،١ٝنَٕ َأتدزًَ يف
صبٍَ خيتدسٌ خشبَاطَٛ(.ٞقع ٜٚهٝأٝدَٛٚ ،َٜقع خثهتأ ١خثؿتٛة)١
***  -خيأٓو خيعَث ٖٛ :ٞةةند ٣خيٛننَ٫و خثتخععن ١يف خ٭َنِ خثتهند٠
خينننيت تعٓننن ٢بَيتُٓٚ.١ٝقننند بننندو ْصنننَض٘ بَث نننَزد ٠يف ةزُنننَا وٚاٚبنننَ بعننند
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خسبمبب خيعَث ١ٝخي ََْ ،١ٝكمب ٙخيمب ٞ ٝ٥يف ٚخشٓطٔ ،تَ س زنَّ ،ّ1944
ٜٚكنندّ َ ننَزدخو يًنند ٍٚخيؿكننرل ٠بصننمبٚأ صبهؿنن ،١ذبنند َننٔ نن َٝتَٗ
ٚسَٝاختٗنننَ خي  َٝنننٚ ١ٝخ٫قتعنننَ  ،١ٜحبٝنننث تأكننن ٢ذبنننت طٓنننَا خيػن نمبب
خيمبوزلَيٚ ٞسَظ ١خيَٜ٫ٛو خثتهد ٠خ٭َمبٜه.١ٝ
*  -ة ٚخا َٓٛ :ٕ ٛخيٝد ٖٚ ،ّ1983ن ٛوَمبٜهنَٚ ٞتعَقند تكنل ٚزُٝنٌ
ع
َ ٛنـ ،يندٚ ٣نَين ١خثخنَبمبخو خثمبنأٜن ١خ٭َمبٜهٝن ،١زُٝنٌ َتكَزند
َنننع ٚنَينن ١خ٭َنننٔ خيكننن َٞٛقأنننٌ خٕ  ٜنننمبب تؿَظننن ٌٝبمبْنننََ خيتج نننس
(بمب  )ِٝة خيعهَؾ ١يف  ،ّ2013 ْٜٛٝٛةٝنث نمبب َنٛخ َعنٓؿ ١زًن٢
وْٗنننننَ نننننمب ٟيًػَٜننننَ ١نننننٔ ٚنَينننن ١خ٭َنننننٔ خيكننننن َٞٛخ٭َمبٜهنننننَٗٓ ٞنننننَ
بمبََْ "بمب نننننننن "ِٝة ظننننننننهٝـ خيػَا ٜننننننننَٕ ٚظننننننننهٝـ خيٛخشننننننننٓطٔ
ب ٛت(ٜٚهٝأٝد)َٜ
* ََٜ-هننٌ نننٛيٓٝأ بننَٜرلٚ :ينند يف  16ونتننٛبمب زننَّ  ّ1890يف َكَضع ن١
ع
نٛاى ٚخيد ٙنَٕ ٜدز ٢وٜؽًَ ََٜهٌ ننٛيٓٝأ ٚننَٕ زؽنٛخً َْشنطًَ
يف خسبننمبخى خيكنن َٞٛخ٭ٜمبيٓنندَ ،ٟننٔ وٖننِ َ٪يؿَتنن٘ نتننَب" خيهٗٓنن ١يف
خسبمبب".
**َ ٪نن ١اٚنؿًٝننمب  :وْصننأتَٗ زًَ٥نن ١اٚنؿًٝننمب ٖٚنن ٞو ننمب ٠وَمبٜهٝنن١
زًُت يف خيعَٓزٚ ١بمبمو يف صبٍَ خي ٚ ١ َٝخيعنرلؾ ،١نْٛنت ٚخةند٠
َننٔ وننندل خي ننمبٚخو يف خيعننَمل يف صبننٍَ خيننٓؿط يف وٚخسننمب خيكننمبٕ خيتَ ننع
زصنننمبٚ ،وٚخ٥نننٌ خيكنننمبٕ خيعصنننمبَ ،ٜٔنننٔ سننن ٍ٬طننن ٕٛخؾ ٝننن ٕٛاٚنؿًنننمب
ٚشنننكٝك٘ ٚيٝنننَّ اٚنؿًٝنننمب خين ن  ٟننننَٕ َنننٔ نأنننَا اطنننٍَ خ٭زُنننٍَ يف
وَمبٜهَ ٚيعن ٚاًخ ضبٛاٜن ًَ يف تأ نٝس ظنَٓز ١خينٓؿط يف وَمبٜهنَ زنٔ
ضمبٜل شمبن / ١تَْدا ٠و ،/ٌٜٚخينيت و نَٗ زنَّ  ٚ ّ1870هنٔ َنٔ
خي ٝطمب ٠زًَ %90 ٢نٔ ظنَٓز ١تهمبٜنمب خينٓؿط يف وَمبٜهنَ ً ٚنو ٖن ٙ
خ٭ مب ٠خثعَاف َ٦َٚو خثًَٝاخو َٔ خيد٫ٚاخو.
***عَ ١ ٪اخْد ١ ٪َ :وحبَث ٚتطٜٛمبَٓ ٖٞٚ ،ملُ ١غرل احبٚ ١ٝسًٝن١
تؿهننرل وَمبٜهٝنن ،١تأ ننت يف خ٭ظننٌ زننَّ َ ّ1948ننٔ قأننٌ شننمبن١
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ضَ٥مبخو ٚغ٬س يتكد ِٜذبً٬ٝو ٚوحبَث يًكٛخو خث ًه ١خ٭َمبٜهٝن،١
تطُنننن ٍٛوحبَثٗننننَ َننننٔ ٚنننننَ٫و ةهَٛنننن ١خيٜ٫ٛننننَو خثتهنننندٚ ٠يعٝننننَو
ٚشمبنَو .
ٚتًع ٚاخً نأرلخً يف تص ٜ٘ٛخينمبو ٟخيعنَّ ٚسًنل خيؿٛؼن ٢يف خيند ٍٚخينيت
تكـ ؼد َ َٝو ٚخشٓطٔ.
  ٌ ٝا ٚس ٖٛ :اٝ٥س ٚماخ َ ٤نتعُمب ٠خيهنَب زنَّ ،ّ1890- 1896شٗد زعمب ٙت ٛعًَ ؼخًَُ يف خةَدلخضٛا ١ٜخيدلٜطَْ ،١ٝزطمبف بَ ِ ًَنو
خ٭ثننَس ،ةٝننث وْصننأ شننمبن ١ب ٟبننرلم وؼننخِ شننمبن ١خثننَس يف خيعننَمل
ٚخييت ت نٝطمب خيٝن ّٛزًنَ %60 ٢نٔ وثنَس خ٫مل ٚننَٕ بخ تنَثرل ننأرل يف
خيعَمل خي  ١ َٝخ٭َمبٜهٚ ١ٝخيدلٜطَْٜٚ( ١ٝهٝأٝد)َٜ
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املبحح الجاىي
دور اللياٌ العيصري الصَيوىي يف احلرب على شورية
ْصننمبو صبًنن"١نٝؿ "ِْٝٛخيعننٗ ١ْٝٛٝاخ نن ١خ ننذلختٝج ١ٝيف زننَّ ّ1982
ٌ س٬ظ ١خيؿهمب خيعٗ ْٞٛٝدبَٛ ٙاٚ ١ٜخيعمبخم ،زٓٛخَْٗ ،خ ذلختٝج١ٝ
"ة مبخ "ٌٝ٥يف خي ََُْٝٓٝو تك ٍٛخيداخ " :١ةٕ خيعَمل خيعمببٚ ٞخة َ َٞ٬نأل
َ ننٌ بننمبج ٚام َ٪قننت شننٝد ٙوطَْ /ؾمبْ ننَ ٚبمبٜطَْٝننَ ٕٚ َٔ/خزتأننَاةاخ ٠
خي هَٕ ٚتطًعَتِٗ ،ؾكد ق ِ ة ٚ 19ين ،١نًنَٗ َهْٛنَ ١نٔ دبُعنَو
َنننٔ خ٭قًٝنننَو ٚخيطٛخ٥نننـ خثختًؿننن ١حبٝنننث َٜٓظنن بعؽنننَٗ بعؽننًَ خيعننندخ،٤
ٖٚه خ ؾننٕ ننٌ ٚين ١زمببٝن- ١ة ن ١َٝ٬تتعنمب شبطمبخيتؿتنت خةثنل -
خ٫طتَُز ٞيف خيدخسٌ ،يداط ١وٕ بعؽَٗ ٜدٚا ؾ ٘ٝةمبٚب وًٖ.١ٝ
ةٕ ٖدف تؿتٝت ٛاٚ ١ٜخيعمبخم ٫ةكًَ ة َٓنَضل بخو سعٛظن ١ٝةثتٝن١
ٜٝٓ ٚننٚ ١خةنند ٠زًنن ٢غننمبخا يأٓننَٕ ٖننٖ ٛنندف َننٔ خيداطنن ١خ٭ ٚبَيٓ ننأ ١ة
"ة ننننمبخ "ٌٝ٥يف خزبأٗنننن ١خيصننننمبق ١ٝيف خثنننند ٣خيأعٝنننند ،ةب وٕ تصننننتٝت خيكنننن٠ٛ
خيع همب ١ٜشل  ٙخيد ٖٛ ٍٚخي ّٛٝخشلدف خثمب  ّٛيف خثد ٣خيكعرل)1(.
ٚخثتَبع يتَاٜخ خثٓطك ١خيعمببٛ ٚ ١ٝاٜ ١ٜتأند ي٘ وْ٘ َٓ قٝنَّ خيهٝنَٕ
خيعنننٗ ْٞٛٝنَْنننت نننٛا ١ٜيف ظنننمبخع َنننع ٖن ن خ خيهٝنننَٕ ،ؾهَْنننت ةنننمبب
ٚ ،ّ1948زدٚخٕٚ ،ّ1967ةمبب َٚ ،ّ1973صَانتَٗ يف خيتعد ٟيًعندٚخٕ
خيعننننننٗ ْٞٛٝزًنننننن ٢يأٓننننننَٕ يف خ٭زنننننننٛخّ ،ّ2000 ّ1996 ،ّ1993 ،ّ1982
ٚ ،ّ2008 ،ّ2006ٚنُنننَ ٖنننَ ٛعًننن ّٛؾننننٕ نننٛاٖ ١ٜننن ٞخثننندخؾع خ٭ ٍٚزنننٔ
خيكؽ ١ٝخيؿً ط ٖٞٚ ،١ٝٓٝتعتدلَٖ قؽٚ ١ٝضٓٚ ١ٝق ١َٝٛبإٓ ٚخةندٚ ،زًُنت
زً ٢ةؾصٍَ َعملِ خث٪خَمبخو زًن ٢خيصنع خيؿً نطٝلٖٚ ،ن ٞتعتدلؾً نطل
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بٛظننً ١خيٓؽننٍَ خيعمببنن ٞخسبكٝكنن ،ٞي ن يو ننٛاٖ ١ٜنن ٞخيعنند ٚخ٭ ٍٚيًهٝننَٕ
خيعٗ ْٞٛٝيف خثٓطك.١
ٚنَْت وسطمب وْٛخع خثٛخطٗٚ ١خيعمبخع َع ٖ خ خيهَ َٕٝع بدخٜن ١خيعنَّ
 ،ّ2011٭َْٗ خرب و شهٌ خسبمبب َٔ خيدخسٌٖٚ ،ن ٞوسطنمب ٚوقن ا وْنٛخع
خسبمبٚب.
يكد نَٕ خيدٚاخيعٖٗ ْٞٛٝن ٛخ٭ نَس يف ٖن  ٙخسبنمببٖٚ ،نَ ٛنٔ قنَ
خيعًُ َٔ ١ٝسًـ خيهٛخيٝسٚ ،كهٔ ةيٍَ ََ قَّ ب٘ خيه َٕٝخيعْٗٞٛٝ
يف خسبمبب خيعدٚخْ ١ٝزًٛ ٢اَ َٓ ١ٜطًع خيعَّ  ّ2055بَٯت:ٞ
خيعًُٝننَو خةاَٖبٝنن ١خيننيت خ ننتٗدؾت خيطٝننَاٜل خي ننٛاٜلٚ ،خغتٝننٍَؼننننأَأ خينننندؾَع خزبننننٚ ،ٟٛخ ٫ننننتخأَاخو خيع ننننهمبٚ ،١ٜقعننننـ
خثطننننَاخو خيع ننننهمبٚ ،١ٜتنننندَرل َٓعننننَو خيننننمبخ خاخوٚ ،خثٛخقننننع
خ ٫ذلختٝج ١ٝيًعٛخاٜخ خيأَي ت. ١ٝ
 خيعُنٌ زًن ٢ةقََن ١نَْٝنَو ضَ٥ؿٝن ١سبَُٜن ١خيهٝنَٕٚ ،خيتعنََ ٕٚننعطأٗنن ١خيٓعننمب ٠خةاَٖبٝننٚ ،١ؾعننَ َ ٌ٥ننًه ١وسننمب َ ،٣ننٌ َننَ  ٜننُ٢
خزبٝض خسبمب.
 خيعٌُ زً ٢ةسن ٤٬خثٓنَضل خ نَٚا ٠يًجن ٕ٫ٛخحملتنٌ يف اٜنـ َصنلٚضبننَؾمليت خيكٓٝطننمب ٚ ٠ازننَٚ ،ةسننمبخج خزبننٝض خيعمببنن ٞخي ننٛا،ٟ
ٚقٛخزد خيعٛخاٜخ خثؽَ  ٠يًطرلخٕ .
ضبَٚينن ١ةقََنن ١شننمبٜط ةنندٜ ٟ ٚصننأ٘ طننٝض وْطننٛخٕ سبنند يف طٓننٛبيإَٔٓٚ ،ةَدخ خةاَٖبٝل بَي ن٬ا ٚخثعًَٛنَوٚ ،خ نتكأٍَ خزبمبةن٢
َِٓٗ يف َصَيف خيه َٕٝخيعٗ. ْٞٛٝ
ةطمبخ ٤ختعَ٫و َٚكَب٬و تًؿأْٜٝٛنَ ١نع بعنجل اَٛمخثعَاؼن ١خين ٜٔوزًٓننننٛخ خيتطأٝننننع َننننع خيهٝننننَٕٚ ،خيتخًنننن ٞزننننٔ خسبكننننٛم خيٛضٓٝنننن١
ٚخيك. ١َٝٛ
خيعندٚخٕ خيع نهمب ٟخثأَشننمب زًنَٛ ٢خقنع خزبننٝض خيعمببن ٞخي ننٛا،ٟٚق ٣ٛخثكَ ،١َٚؾٓؿ زصنمبخو خ٫زتندخ٤خوٚ ،قندّ خيندزِ خي  َٝنٞ
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يإلاَٖبٝل َٔ س ٍ٬خيؽنػط يف خثن ٪مبخو ٚخثأَة نَوَ ،نٔ سنٍ٬
مم ًٝننن٘ خ٭َمبٜهنننَٕٚ ،خ٭تنننمبخى ،شبًنننل َٓنننَضل زَميننن ،١يتهُنننٞ
خةاَٖبٝلٚ ،ذبُ ٞخيه َٔ َٕٝق ٣ٛخثكَ. ١َٚ
ٚيهٓنن٘ َٓ ن َطًننع خيعننَّ  2017وظننأح ٬ٜقنن ٞخيننمب خثَٓ ن بن ننكَأ
ظننٛخاؽب٘ٚ ،بعننجل ضَ٥مبختنن٘ٚ ،تػننرلو خثننٛخمٚ ،ٜٔوظننأهت ضَ٥مبختنن٘  ٫دبننمب٩
زً ٢خ٫قذلخب َٔ زلَٛ ٤اٚ ،١ٜوؼهٜ ٢طًل ظٛخاؽب٘ َنٔ سنَاج خسبند، ٚ
ٚت ننكط خينندؾَزَو خزبٜٛنن ١خي ننٛاَ ١ٜعملُٗننََ ،ننَ و سًنن٘ يف َننآمم سطننرل٠
سَظننَ ١ننع ت ننًِ ننٛآَ ١ٜملَٛننَو ؾننَع طننَ ٟٛتطننٛاَ ٠ننٔ ا ٚننٖٚ ،َٝنن ٞمل
ت تخدََٗ بعد ،بٌ ٜتِّ خيتعد ٟب ٬ا قد ِٜمت تطٜٛمب َٔ ٙقأٌ خي ٛاٜل.
ٚيكد نصـ /ة ٚخا ٓ /ٕ ٛوٕ طَٗم خث ٛنَ خة نمبخ ًٞٝ٥بعند ؾصنٌ
َ َ ٚ ٢ُ ٜي ١خشب٬ؾ ١يف ٜمب خيأٚا ٚخيمبقن ١وضًنل َنَ  ٜنُ"٢اٜح خثكندل،"٠
بعد وٕ وضًل زًُٝن" ١زنض خيندبَبرل" بنشنمبخف طٗنَم ٟخ ٫نتخأَاخو يف ننٌ
َننٔ بمبٜطَْٝننَ ٚخيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠خ٭َمبٜهٝننٚ ،١وؼننَف ننٓ "ٕ ٛوٕ ٗننٛا
ًَٝٝص َٝخسبصد خيصعيب يف خيعمبخم ٚخيتدسٌ خيمب ٞ ٚيف ٛا ١ٜوؼمبخ ن رلخً
بعًُٝننن " ١زنننض خيننندبَبرل " ،خ٭َنننمب خينن  ٟخؼنننطمب طٗنننَم خث ٛنننَ خيعنننْٗٞٛٝ
يًتهننننمبى ننننمبٜعًَ  ٕٚ ٚتٓ ننننٝل ةتننننَ ٢ننننع وطٗننننأ ٠خثخننننَبمبخو خ٭َمبٜهٝنننن١
ٚخيدلٜطَْ ١ٝةض٬م خشبط ١خيأدٚ ١ًٜزلٝت بن "اٜح خثكدلٚ."٠خييت تكؽ ٞبكَّٝ
" ٚيننن ١نمب نننتَٕ" زًننن ٢وْكنننَ "خيدٚيننن ١خة ننن ١َٝ٬يف خيعنننمبخم ٚخيصنننَّ"،
" خزض" ن ٫ ٞتتٛقـ خسبمبب يف َٓطك" ١خيصمبم خ٭ ٚط" ٚ ،ةٕ خ٭ننمبخ
ٝه ْٕٛٛةط ٖ  ٙخسبمبب ،بَةؼَؾ ١ة ةَْٗى تمبنٚ َٝةٜمبخٕ ٛ ٚا١ٜ
بدزِ ََيٚ َٔ ٞيتل سًٝجٝتلٚ ،زً ٢خ٭اطح َُٖ خي عٚ ١ٜ ٛخةََاخو.
 تصنن ٜ٘ٛخيننمبو ٟخيعننَّ ٚتؽننً ٌٝخيصننعٛب ٚ ،زننِ خيععننَبَو خث ننًه١خةاَٖبٝنن ،١ؾكنند زُننٌ طننٝض خسبننمبب خيعننٗ ْٞٛٝزًنن ٢ةْصننَ ٤خيٛةنند8200 ٠
يًعنننند ٚخيعننننٗ ْٞٛٝخيتَبعنننن ١ي ننننَْ ٞوننننندل طٗننننَم يًتٓعننننتٚ ،خيتصننننٜٛض،
ٚخيتج سٚ ،خيتهٓٛيٛط َٝخةيهذل ١ْٝٚيف خيعَمل بعد وَمبٜهَٚ ،خي  ٟبدو
ٜعتُننند َٓنن نننٓٛخو خيننندسٚ ٍٛخيتػًػنننٌ زننندل شنننأه ١خيتٛخظنننٌ خ٫طتُنننَزٞ
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بأزلَ ٤زمبب ١ٝطبتًؿٚ ،١ؾتح ظنؿهَو زََنٚ ١سَظن ،١ةٝنث قََنت بتجٓٝند
آ٫ف خيصأَب َٔ ض٬ب خي َْ ،١ٜٛيٝصنهًٛخ ونندل طنٝض خيهذلْٚن ٞيٓصنمب
خيؿهننمب خيعننٗٚ ،ْٞٛٝخيتٛغننٌ يف وزُننَم خيعننَمل خة ننٚ ،َٞ٬ت ننُ ِٝثكَؾنن١
ٚؾهننمب خث ننًُلٚ ،ؼننمبب قنن ُِٗٝخ٭س٬قٝننٚ ١خةْ ننَْٚ ١ٝخيعكَ٥دٜننٖٚ ،١ننِ
ٜعًُنن ٕٛبٗنند ٤ٚزًنن ٢بننث خيؿنناٚ ،تننمب ٜٚخةشننَزَوٚ ،خ ننتٗدخف خيَٓشننطل
ٚخث ن كؿلٚ ،تننأط ٝؾننا َ ٖأٝننٜٝٓ ١ننٜٚ .١مبنننأ خيهٝننَٕ خيعننٗ ْٞٛٝزًنن٢
ْصمب خ٭ؾهَا خث ُ ١َٛخيتَي ١ٝزً ٢أ ٌٝخث ٍَ  ٫خسبعمب:
- 1ت نننٜٛل ؾهنننمب ٠سَ زننن ١تكننن :ٍٛةٕ ٖٓنننَى ةَهَْٝننن ١وٕ ٜنننأت ٞة
خي ًط ١يف خيه َٕٝخيعٗ َٔ ْٞٛٝؼبٌ خيعمبخع خيعمبب ٞخيعنْٗٞٛٝ
(ة ً٬زَ ٚ ً٫شََ. )ً٬
ْ- 2صمب ثكَؾ ١خيتطأٝع ،خييت تتًخغ بإٔ خي  ّ٬ئ ٜعنِ َنَ مل ٜتخنٌ
خيؿً ننط ٕٛٝٓٝزننٔ ةننل خيعننٚ ،٠ ٛوٕ َننَ  ٜننُ ٢خيت نن ١ٜٛخيكَ َنن١
َتعًكننن ١بَيؿً نننطٝٓٝل خثكنننُٝل ذبنننت خ٫ةنننت ٍ٬ؾكطٚ،ؼنننمبٚا٠
خيتخًنن ٞزننٔ خي ننُ ١خسبكٛقٝنن ١خثصننمبٚز ١سبننل خيعننٚ ،٠ ٛخ٫نتؿننَ٤
بَيٓؽنننٍَ خثطًنننيبٚ ،خزتأنننَاز ٠ ٛخي٬طننن٦ل ة ٚضنننِٓٗ ؾً ن نطل
َطًأًَٚ ،يٝس ةكًَ َصمبٚزًَذ .
- 3خربنننَب شنننعَا خي ننن ّ٬سٝنننَا خ نننذلختٝج ٞيًعنننمبب ؾكنننط ،ننننأ خ٠
يًُٛخطٗٚ ،١ة كَأ نٌ خشبَٝاخو خ٭سمبٚ ٣سَظن ١خيع نهمب،١ٜ
ٚخيتخً ٞزٔ ْٗ خثكَ. ١َٚ
 - 4تكننأ ِٜخيعننمبخع خيعمببنن ٞخيعننٗ ،ْٞٛٝبنزطَ٥نن٘ خيعننؿ ١خيكطمبٜنن،١
ٚخ نننتخدخّ َعنننطًهَو خيكطمبٜننن ١يف خيتعنننَضَ ٞن نع َ نننأيٖ ١ن ن خ
خيعمبخع بَزتأَا ٙزً ٢ةد مزُِٗ ْأخزنًَ ؾً نط ًَٝٓٝة نمبخ ًًَٝٝ٥زًن٢
بؽع نَ ًٛٝذلخو َٔ خ٭ا .
ٚيف ةضَا َٛخطٗ ١ضبٛا خثكَٚ ١َٚضبَابت٘ نَٕ َ ٪مب خيعَا يف ٚخا نٛ
يف 14شننأَأ  2019سبننمبف طننٖٛمب خيعننمبخع زننٔ َ ننَا ٙخيعننهٝح ٚخ ننتأدخٍ
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خيعد ٚخسبكٝك ٞبعد ،ُٖٞٚ ٚبٌ بَيعدٜل خ٭ٚؾ ٢يًعمبب ةٜنمبخٕٚ ،تعنَْل ؾٝن٘
خيكَتننٌ ٚخثػتعن يًهننل خيعمببننَ ٞننع  ٍٚخيمبطعٝنن ١خيعمببٝنن ١خيننيت نَْننت زنندل
تَاؽبٗننَ زًُٝنننٚ ١تكنن ِٝخيع٬قنننَو خي نننمبَ ١ٜننع ٖنن خ خيعنند ٚ ،ٚنننكط خيكٓنننَع
نننجًَٗ خيكنن ا،
ٚنَْنننت ٚظنننُ ١زنننَا يف طنننأل ٖنن  ٙخ٭ْملُنننٜ ١ؽنننَف ة
ٚةز ٕ٬تطأٝع ٚذبَيـ يأعجل وْملُ ١خشبًَ ٝع خيه َٕٝخيعٗ.ْٞٛٝ
يكد خم خ و غطمب  ١خيه َٕٝخيعٗ ْٞٛٝبعد قمبخا تمبخَ خثٛخؾك ١زًن٢
ؼِ خزب ٕ٫ٛيًه َٕٝخيعٗ ،ْٞٛٝؾكََت وثٓنَ ٤خْعكنَ صبًنس خ٭َنٔ بتنَاٜع
 2019/3/27بكعننـ خثٓطكنن ١خيعننَٓز ١ٝيف ةًن ٚ ،شننٔ ٖجنن ّٛزًنن ٢سلننٍَ
شمبم ةً يف ذبد ٟظَا يٮَِ خثتهدٚ ٠خيكٛخْل خيدٚيٚ ١ٝخ تٗأخ ٤بهنٌ
خيد. ٍٚ
اهلوامش:

- 1ضبُد خي َُى ،خ٭قًٝنَو بنل خيعمبٚبنٚ ١خة ن ،ّ٬خا خيعًنِ يًُٜ٬نل،
أ ،1برلٚو ، ،ػّ1990 ،141
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قمبْننت خيطأكنن ١خيأٛاطٛخمٜنن ١خيعمببٝنن ١خينند ٜٔبَيعًَ٥ننٚ ،١خيكنن ِٝخ٭س٬قٝنن١
ٚخ٫طتَُزٝننٚ ،١بيننو َننٔ وطننٌ هننل شننمبزٝتَٗ َ ،ن  ،ً٬يعننت خيعًَ٥نن١
خي نننعَٓ ١ٜ ٛنن خيعنننَّ  ّ1744بنننل خسبمبنننن ١خيَٖٛبٝننن ٪َٚ ١نننَتَٗ خيدٜٝٓننن١
خثتصنند  ٖٚ ،)1( ٠ن خ َننَ ؾعًنن٘ خيٓملننَّ خ٭ا ْننٚ ،ٞخي نن ٛخْٚ ،ٞخيه ن رل َننٔ
خ٭ْملُ ١خة ٚ ١َٝ٬خيعمبب ،١ٝثِ وٕ خي ًؿٚ ١ٝخ٭ظٛي ٙ ٖ ١ٝوظأهت ٬ةًَ
يف ٜنند خسبمبنننَو خيمبطعٝنن ،١نُننَ وْٗننِ يف خ٭ ننَس خزتكنندٚخ وٕ خةظنن٬ا
نُٝننع وشننهَي٘ ،ػبن وٕ ٜننتِ تننداػبٚ ًَٝة ن ننٓ ١خيطأٝعننٚ)2(.١بَيتننَيٞ
ةمبَت خ٭ْملُ ١خشبًٝج ١ٝخيعُنٌ خسبأبنٚ ،ٞزًُنت زًن ٢و نًُ ١خ تُعنَو،
ٚخيمبؾجل خثطًل يًعًَُْٚ ،١ٝخيدككمبخضٚ ،١ٝزًن ٢غنمبخا وسنٛخِْٗ َٚمبشندِٜٗ
خثعمبٜل خغبمبأ ق ِ َٔ "خةسٛخٕ خث ًُل"خي ٛاٜل يف ََ زل" ٞخيطًٝعن١
خثكَتً "١يف وٚخسمب خي تَٝٓٝو َنٔ خيكنمبٕ خيعصنمب ٜٔبكٝنَ َ ٠نمبٚخٕ ةدٜندَ ،نٔ
وطننٌ و ننكَأ خيدٚينن ١خيٛضٓٝنن ١خي ننٛا ١ٜبخو خيتٛطنن٘ خيتكنندَ ٞبكنن ٠ٛخيعٓننـ
ٚخي ننن٬ا ٚخ٫غتٝنننَ٫و ٚخيتخمبٜن ن ٚ ،بًػنننت خ٭زُنننٍَ باٚتٗنننَ َطًنننع خيعنننَّ
ٚ ،ّ1979نَْنننت خ٭زُنننٍَ خةاَٖبٝننن ١حبنننل خيصنننع خيعمببننن ٞخي نننٛا ٟخينننيت
خ ننتٗدؾت خيعًُننَٚ ٤خيؽننأَأ ٚخثٓصننآو خ٫قتعننَ ٚ ،١ٜزننَ و يًملٗننٛا َطًننع
خيعَّ  ،ّ2011ةٝث نَْت خيعُ ٛخيؿكمب ٟيًععَبَو خةاَٖب ١ٝخييت تعَْٚت
َع ق ٣ٛخيعدٚخٕ خةَدلَٜي ٞخيعٗ.ْٞٛٝ
ٚمل ٜعنند سَؾ ٝنًَ ةٕ خيكنن ٣ٛخ ٫ننتعَُاٖ ١ٜنن ٞخيننيت ازننت زًُٝنن ١تُٓٝنن١
خيؿهننننننننمبخيتهؿرل ٟيف خيننننننننأ ٬خيعمببٝننننننننٚ ١خة نننننننن ،١َٝ٬ؾُٓننننننن وٜننننننننَّ
خ ٫نننتعَُاخيع َُْ ٞخيننن  ٟماع بننن ٚاخيتخًـ ٚخيصننننكَم ٚخينننتهؿرلٚ ،خيننننيت
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خ نتؿَ و َٓٗنَ ٚمخا ٠خث نتعُمبخو خيدلٜطَْٝنٖٚ ،١ن خ َنَ ٜن نمب ٙخزبَ ننٛس
خيدلٜطنَْ ٞخين  ٟازننٚ ٢وشنمبف زًن ٢تمببٝنن ١ضبُند بنٔ زأنند خيٖٛنَب ٚتعننٓٝع
ضبُنند بننٔ ننعٚ ٛنُٖ٬ننَ َننٔ وظننٜ ٜٛٗ ٍٛننَٛٚ)3(. ١يننت ٖ ن خ خيؿهننمب
ةهَٛننَو خشبًنن ٝخيعمببننٚ ،ٞيف َكنندَتَٗ بٓ ن ٛننعٜٚ . ٛعنند نتَب"َ ٝننَم
ظبد" خي  ٟظدا زَّ  ّ2008ث٪يؿ٘ /محٝد ٟاٜد /ٞ ٜخثؿهمبخيتَٔ ٞ ْٛ
وٖننِ خيهت ن بَيعمببٝنن ١خيننيت زَزبننت خيَٖٛبٝننٜٚ ،١ننمب ٣ؾٝنن٘ وٕ آ ّ٫خة ننّ٬
ةَيٝن نًَ نننأأَٗ خيَٖٛبٝننن" ،١ةٝنننث ونننند وٕ خيَٖٛبٝننن ١تكننن ّٛزًننن ٢خيتععن ن
ٚخيتطنننمبف ٚخيعننندخ ٤يًعنننمبب ٚخث نننًُلٚ ،خيعننندخ ٤يًُنننمبوٚ ،٠تهؿرلخٯسنننمب،
ٚخسبكننند زًٝنننٜ٘ٚ ،نننمب ٣خيأَةنننث /محٝننند ٟاٜد ٜننن /ٞةٕ بدزننن ١خسبمبننننَو
خةظننن٬ة ١ٝيف خة نننٖ ،ّ٬ننن ٞخينننيت ٚيننندو خزبَُزنننَو خيتهؿرلٜنننٚ ،١وٕ
تأ ٝس ةأب خةسٛخٕ خث ًُل نَٕ ي٘ خيندٚا خ٭ نَس يف خْتصنَاخيؿهمب
خيٖٛنننَب ،ٞؾُنننٔ  ٕٚخةسنننٛخٕ خث نننًُل نَْنننت خيَٖٛبٝننن ١نننتأك ٢صبنننمب
ةٜدٜٛيٛط ١ٝضبًٚ ١ٝةقً ،١ُٝٝؾنأَٛخٍ خينٓؿط ٚةٜدٜٛيٛطٝن ١خةسنٛخٕ ٖن ٞخينيت
َٓهت خيَٖٛب ١ٝبعندخً ٚةجُنًَ زنَثٝل ٚ ،نَُٖت يف ْصنأ ٠تٓملن ِٝخيكَزند،٠
ٚبعجل خيتٓملَُٝو خةاَٖب ١ٝخث ًه.)4("١
ٜ َٔٚكمبو خيتَاٜخ طٝندًخ  ٫تعنٛم ٙخيؿطٓن ١يٝهتصنـ وْن٘ َنع قند ّٚننٌ
َصننمبٚع خ ننتعَُا ٟطدٜنندٜ ،طننٌ زًٓٝننَ شننَٝضل خيؿتننَٚ ٣ٚخيؿتٓنن ،١ؾًهننٌ
َمبةً ١شَٝض َٗٓٝخشبَظّن ٕٛبٗنَ ،ؾعٓندََ خةتنٌ خيؿمبظبن ١بْ ٬نَْٗ ،نجل خبنٔ
ت ١ُٝٝبأؾهَا ٙخيتهؿرلٚ ،١ٜيف خيكنمبٕ خي نََٔ زصنمبزٓدََ شنمبع خةْهًٝنأ
بمب نِ طػمبخؾٝننَ طدٜند ٠يًننٛضٔ خيعمببنْٗ ٞننجل شنٝخ خيَٖٛبٝنن ١ضبُند بننٔ زأنند
خيٖٛننَب بأؾهننَا ٙخيتٗدكٝنن ،١خيننيت ت ننتٓد زًنن ٢خيؿهمبخثَ ننٚ ،ْٞٛسننٍ٬
خيٛط ٛخيدلٜطَْ ٞيف َعمب تهْٛنت ةمبنن ١خةسنٛخٕ خث نًُلٚ ،يف خينأَٔ
خيعننٗ ْٞٛٝخ٭َمبٜهننَٚ ٞصمبٚع"خيصننمبم خ٭ ٚط"و ننَُٝتٜ٘ ،ننٓٗجل  ٜٛننـ
خيكمبؼََ ٟٚنٔ وا قطنمب ،خيكَزند ٠خيع نهمب ١ٜخ٭َمبٜهٝنٚ ،١خحملتًنَ ١نٔ
قأننٌ خ٭َمبٜهننَٕ ،يننٝؿيت بكتننٌ خي ننٛاٜلٚ ،نننٌ خيكنن ٣ٛخثكََٚنن ١يًُصننمبٚع
خةَدلَٜي ٞخيعٗ ْٞٛٝيف خثٓطك ،١تٓؿٝن خً يًُخطنط خيعنٗ ْٞٛٝخين  ٟوؾعنح
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زٓ٘ تٚ ٛٝاٖمبتأٍ َٛؼهًَ خثخطنط خيتندَرل ٟخين ٚ ٟؼنع٘ خيعنَٗ ١ٜٓيٮَن١
خيعمبب ١ٝبكٛي٘ ٛٓ ( :ي ٞزًن ِٗٝنؿً ١قن َِٗٛةتنٜ ٢نأت ٞخيٝن ّٛخين  ٜ ٟنتكأٌ
ؾ ٘ٝخيعمبب طٝض خيدؾَع خة مبخ ًٞٝ٥بَيٛاٚ ٚخيمبَٜةل )
ٚقد ظبهت خيتًُ ١ٜ ٛخيعٗ ١ْٝٛٝيف تعٓٝع خ٭ْملُ ١خيعمببٝن ١خشبًٝجٝن،١
خي  ٟوثأت تَاؽبَٗٚ ،يف َكدَتِٗ ْملَّ بل نع ، ٛوْٗنَ  ٫ربنمبج زنٔ بٝنت
خيطَز ١خ٭َمبٜه ٞخيعٗ.ْٞٛٝ
ٚيكنننند ؾمبسننننت خيَٖٛبٝنننن ١تٓملُٝننننَو َ ننننًه ١ةاَٖبٝننننٚ ١وُٖٗننننَ تٓملننننِٝ
خيكَزد ،٠خي ٜ ٟعد خيصنهٌ خيتٓملُٝن ٞخزبدٜند يًَٖٛبٝن ١خث نًه ١خةاَٖبٝن١
يكََٗٝنننَ بأزُنننٍَ ةاَٖبٝننن ١يف خيعنننَملٚ ،يتهننن ٕٛوزَُشلنننَ خةاَٖبٝننن ١ةجننن١
يًَٜ٫ٛو خثتهد ٠خ٭َمبٜه ١ٝيتٓؿَ ٝصمبٚزَٗ خزبدٜد بَشل ١ُٓٝزً ٢خيعَمل.
ٚمل ٜعد سَؾٝن ًَ زًن ٢خيأنَة ل ٚا خيكن ٣ٛخ ٫نتعَُا ١ٜيف ْصنأ ٠خيكن٣ٛ
خيتهؿرلٚ ١ٜخيؿهمب خينتهؿرل ٟيف ٚضٓٓنَ ،ؾًكند و نس خةْهًٝنأ يف بدخٜن١
خيكمبٕ خيعصنمب ٜٔخثن ٟ ٬ٝيف خيكنَٖمبَ ٠هتأن ًَ  ٜنُ" ٢خثهتن خيعمببنٖٚ "ٞنٛ
ٜعٓنن ٢بَيصنن ٕٚ٪خ ٫ننتخأَاختٖٛٚ ،١ٝزأننَا ٠زننٔ بنن٪ا ٠ثننَ نَْننت ربطننط ينن٘
بمبٜطَْ ٫ َٝتعَُاخيٛضٔ خيعمبب ٖٚ ،ٞخ خثهت ٖن ٛخين  ٟبنمب وٜنَّ خسبنمبب
خيعَث ١ٝخ٭ ٚخ٫تعٍَ بَيصمبٜـ ة نل يف َهنٚ ١شنجع٘ زًن ٢خي نٛا ٠ؼند
خيدٚيننن ١خيع َُْٝنننٚ ،١صبُٛزنننٖ ١نن خ خثهتن ن ٖننن ٞخينننيت وٚؾننندو (ينننٛاخْس)
ث َزد ٠قٛخو خيصمبٜـ ة ل بعد وٕ وزًنٔ خي نٛا ٠خيعمببٝن ١زًن ٢خ٭تنمبخى يف
بدخ ٖٚ ،ّ1916 ١ٓ ١ٜخ خثهت ٖ ٛخثصمبف زًَٛ ٢ؼٛع َٓح خيٚ ٛٗٝضًَٓ
يف ؾً طلٚ ،زً ٢يٝع خيعًَُٝو خ ٫تخأَاخت ١ٝيف خيصمبم خيعمبب)5(ٞ
ٚيكنند وزًننٔ خةْهًٝننأ ( ٟننَْت طنن ٕٛؾًٝنن *)ٞة نن َ٘٬خيعننَّ ،ّ1930
ٚخي ن  ٟنننَٕ َننٔ وٖننِ خي ن ٜ ٜٔكنن ٕٚ ٛخ ٫ننتخأَاخو خيدلٜطَْٝنن ١يف خثٓطكنن١
خيعمببْٚ ،١ٝعح ةهَٛتن٘ بَ٫زتُنَ زًن ٢زأندخهلل آٍ نع ، ٛةٝنث وزطنَٙ
خثًننو زأنند خيعأٜننأ آٍ ننع ٛخ ننِ زأنندخهلل خي ن  ٟطزننمبف بنن٘ ٫ةك ن ًَ ،نُننَ
ََاس /ؾ /ًٞٝخيتجنَاٚ ٠خ ٫نترلخ ٚ ،يعن ٚاخً يف قند ّٚشنمبنَو خيتٓكٝن
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زٔ خيٓؿط ة خي نعٚ )6( ،١ٜ ٛنُنَ ْعًنِ ؾكند ننَٕ خيدلٜطنَْٖ ٕٛٝنِ َنٔ
و س خيَٖٛب َٔٚ ١ٝخسذلع بل ع. ٛ
ٚبعنند ت ننًِ خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠قٝننَ  ٠خيعننَمل خ ٫ننتعَُا ،ٟتأّٓننت ازَٜنن١
خيؿهمب خيدٜل خثتطمبف ٚةمبنَت٘ خةاَٖبٝنٖٚ ،١نَ ٞنٔ ظنٓعت خيتٓطُٝنَو
خزبدٜنند ٠بأظننَٓؾَٗ خثختًؿنن ،١خثتؿمبزنن ١زننٔ خةسننٛخٕ خث ننًُل ٚخيَٖٛبٝنن،١
ٚنصؿت بعجل خي٥َ٥ٛل وْ٘ َٓ خيعَّ  ّ2012مت ةض٬م ؾهمب ٠ةْصَ ٤تٓملنِٝ
" خزننض" ٫ ،ننتخدخَ٘ يف ة ننكَأ خيدٚينن ١خيٛضٓٝنن ١خي ننٛا ،١ٜحبٝننث تهننٕٛ
س٬ؾ ١خي ؿَةل" بتُ ٌٜٛعٚ ،ٟ ٛت نًٝح وَمبٜهن ٞغمببن ،ٞةب هٓنت
خثٓملُ ١خسبكٛق ١ٝخ٭َمبٜه "١ٝطَٝ ٛصٍَ ٚختض "  18 ّٜٛوٜنَا َ ،ّ2014نٔ
خيهصننـ زننٔ صبُٛزننَ ١ننٔ خيٛثننَ٥ل خثعٓؿ "١ننمبٚ ،"١ٜقنند نصننؿت ٖنن ٙ
خيٛثننَ٥ل زننٔ زننِ خيػننمببٜٚ ٚ ،نن٬و خشبًنن ٝخيعمببنن ،ٞثننَ  ٜننُ ٢خثعَاؼنن١
خي ٛا ،١ٜةؼَؾ ١ة ةَهَْ ١ٝةْصَ ٤ةََا ٠نًؿَ ،١ٝعًٓن ١و ٚغنرل َعًٓن ،١يف
خزبننأ ٤خيصننمبقَ ٞننٔ ٛا(١ٜخسب ننهٜ ٚ ١ننمب خيننأٚا)ٚ ،تًخننغ ٥ٚننَ٥ل تكمبٜننمب
 ،dia2012وٕ" خزنننض" َنننٔ ظطنننٓع خيٜ٫ٛنننَو خثتهننند ٠خ٭َمبٜهٝننن ،١نُنننَ
خيكَزدٚ ٠خزبَُزَو خيتهؿرلٜنٚٚ ،١ؼنعتِٗ يف تعنمبف خةسنٛخٕ خث نًُل،
 ٚؾعننت بٗننِ يٝكننٚ ٛخ خثعَاؼنن ١يف ننٛآَ ١ٜن خيأدخٜننٖٚ ،١ننِ  ٜننع ٕٛةقََنن١
ةَننَا ٠ننًؿ ١ٝيف شننمبم ننٛاٚ ،١ٜخيننيت ت ننَِٖ حب ن تٛقعننَتِٗ يف ةْٗننَ٤
ؾهمب ٠تٛةٝد خيعمبخم ٖٚ ،خ َ ٝزد تٓمل ِٝخزنض يف خيعنمبخم زًن ٢خيعن٠ ٛ
ة خثٓطك ١خي َبك.١
يكد يت خ٭ةندخثٚ ،نصنؿت خي٥ٛنَ٥ل ،ةٕ ٖن  ٙخ ُٛزنَو َنَ ننَٕ
شلَ وٕ تُٓٚ ٛتهدل يٚ ٫ٛط ٛظَٓ ٜل  ٚ ،ٌٜٛزنِ ٜؽنُٔ ظبنَا خث نَزٞ
يتُ ٌٜٛخسبمبٚبٚ ،ةبنَ ٤شعً ١خيؿنا خيدخسًٝن ١يف خيند ٍٚخث نتٗدؾ ،١ةتن٢
ٜؿ ننح يف خ ننٍَ وَننَّ تًننو خيكنن ٣ٛوٕ تعطنن ٞخثنندلاخو يًهٝننَٕ خيعننْٗٞٛٝ
بَشبٛف َٔ "خيأعأع خزبدٜد"ٚ ،خْ٫ط٬م سبمبٚب خ تأَق ،١ٝيهٔ ٖ  ٙخثمب٠
بأ ٚخو ضبًٝن..١ذذ  ٫ٚشنو وٕ َ٦نَو خثًٝنَاخو ولْؿكنت يتُٜٛنٌ تًنو خسبنمبٚب
َٓن خسبنَ  ٟزصننمب َنٔ وًٜنن ٍٛخيعنَّ ٚ ،ّ 2001ةتنٖ ٢ن خ خيتنَاٜخٚ ،كهننٔ
تك َ ِٝعَ ا خيتُ ٌٜٛة ْٛزل:
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  ٌٜٛبختَ ٖٛٚ :ٞنَ تكن ّٛبن٘ خيكن ٣ٛخةاَٖبٝنَ ١نٔ زًُٝنَو طبَيؿن١يًكٛخْلَٚ ،صَاٜع سَظ ١خ ت َُاٚ ١ٜغرلَٖ ،كهٔ ةيَشلَ بَٯت:ٞ
دبَا ٠خثخداخوٚ ،تٛمٜعَٗٚ ،بٝعَٗ ،يف شٛخاع خيند ٍٚخث نًُٚ ١غنرلخث ننًُ ١زًنن ٢ةنند ننٛخٚ ،٤ةٕ زعننَبَو خ٫دبننَا بَثخننداخو خيننيت تعُننٌ يف
َنندٜٓيت /ننأتًًَٝ/ٚ /١نن/ ١تكنن ّٛبن سننٍَ خ٭ضٓننَٕ َننٔ ةصٝصنن ١خيهٝننـ ة
وٚاٚبننننَ ،نُننننَ تكنننن ّٛبتخعننننٝغ طننننأَ ٤ننننٔ وابَةٗننننَ يتُٜٛننننٌ خةاٖننننَب
يًُجُٛزَو خيتهؿرل ١ٜخيمل.١َٝ٬نَُ خ تخدَت خيكن ٣ٛخيملَٝ٬ن ١خيعدٜند
َٔ خيصمبنَو نٛخطٗ ١يت ٗ ٌٝزًَُٝو خيكَزد ٠يف وٚاٚبَ َٔ س ٍ٬زكٛ
ٚ ،١ُٖٝٚقعتَٗ شمبن ١عٜ ١ٜ ٛدٜمبَٖ ضبُد غَي مٜٚندٖٚ ،ٟن ٛخث نٍٚ٪
خثَي ٞيًكَزد ٠يف وٚاٚبَ (.)7
 خ ننتػ ٍ٬وَننٛخٍ خيأنننَ ٠يف وَننٛا غننرل َصننمبٚز ١تع ن يف سدَنن١ ١ َٝخزبَُزَو خيتهؿرل. ١ٜ
 تٗمب ٜن خ٭ ننًهٚ ١خيأؽننَ٥عٚ ،خيننيت شننهًت َننَ  ٜننُ ٢خ٫قتعننَخةطمبخَنن .ٞةب ك ننٌ تٗمب ٜن خي نن٬ا َعننداخً آسننمب يًتُٜٛننٌ ،ةٝننث هننٔ
خةاَٖب ٕٛٝخثتطمبؾ َٔ ٕٛخسنذلخم نٛم خي ن٬ا بكنٖٓٚ ،٠ٛنَى َعندااٝ٥س
يتُٜٛننٌ تٓملنن ِٝخيكَزنند ٠خيننتهؿرل ،ٟةٝننث خي ننٛم خي نن ٛخٖ ٤نن ٞخثهننَٕ
خثؿؽننٌ خي ن  ٟتكعنندٜٚ ٙنن٬و خيملننٌٚ ،خ ُٛزننَو خث ننًهٚ ،.١بًننؼ زنند
خثٓملَُو خثتطمبؾ ١خيك ١ٜٛخييت كهٔ ةةعَ َٖ٩يف خي ع ََ ١ٜ ٛبنل - 15
َٓ 20ملُ ٖٞٚ ،١يف وغً خ٭ةَٜل تَبع ١٭قَاب خثًو ،نَُ وٕ َٖٓى بٓو
خيتجننَاٚ ٠خ٫ذبننَ خينندٚي BCCI ٞزأننَا ٠زننٔ َ ٪نن ١ةْػًنن- ٛبَن ننتَْ١ٝ
ةَؼننمب ٠يف ٚ 73يننٖٚ ،١ننًَ ٞهٝننَ ١صننذلن ١ي ن ٬ث زننَ٬٥و نننأرل :٠آٍ
غٛنٍَ َٔ بَن تَٕ ،بنٔ ضبؿنَ ٛنٔ خي نعٚ ،١ٜ ٛآٍ غٝنث ؾمبزنَ ٕٛنٔ
وب ٛيب ٚ.خ تخدّ اَْٚيد اٜػَٕ ٖ  ٙخث ١ ٪ةؾ نَ خسبهَٛن ١خةٜمبخْٝن،١
يه ٞتتنأسمب يف خةؾنمبخج زنٔ خيمبٖنَ ٔ٥خ٭َنمبٜهٝل يف خي نؿَا ٠خ٭َمبٜهٝن١
يف ضٗنننمبخٕٚ )8( ،صبُٛزننن" ١نَايٝنننٌ" مت خْصنننَ َٖ٩خيعنننَّ ٚ ،ّ1978تننندٜمب
َعملِ خيتٝ ٛؿَو خثَيُٛ ١ٝز ١بنٔ  ٕ ٫خي نعٜٚ ،١ٜ ٛذلو نَٗ ؾمبخْنو نٞ
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نَايٛتصننن ٥َْ(ٞنننَبل ثننندٜمب ٚنَيننن ١خ ٫نننتخأَاخو خثمبنأٜننن ١ثنننِ ٚمٜنننمب
خيدؾَع)ٚ ،نَٕ َٔ َ تصَا ٜ٘طُٝس بٝهمب.
 تٗمب ٜاٚ٩س خ٭َٛخٍ غرل خيكَْٚ ،١ْٝٛخييت ٌ َه ًَْٛآسنمب َنَٔهَْٛو خ٫قتعَ خيدٚي ٞغرل خيكَْ ْٞٛخثُ ٍٛيإلاَٖبٚ ،خييت ٜتِ غ نًَٗ
يف بعننجل خينندٚ ،ٍٚيف خي ننٓٛخو خ٭سننرل ٠ظننَاو /تَْ٬ٜنند /خثكعنند خثؿؽننٌ
يًنمبخغأل بػ ننٌ وَننٛخشلِ ،يهننٔ خيٜ٫ٛنَو خثتهنندٖ ٠نن ٞخثهننَٕ خ٭ ٍٚيػ ننٌ
خثٍَ خيك ا.
ٚوبمبم خشلَ٦ٝو "خشبرلٜن "١خي نع ١ٜ ٛخثتٛاضن ١يف ٜٛنٌ خةاٖنَب ظنٓدٚم
خسبنننمبَل خة نننٚ ،َٞ٬يعٝننن ١خينندلّ خيدٚيّٝننٚ ،١اخبطننن ١خيعنننَمل خة ننن،َٞ٬
ٚاخبطنن ١خي كننٚ ،١خزبُعٝنن ١خيعَثٝنن ١يًصننأَب خث ننًِٚ ..تتأٓنن ٖ ٢ن  ٙخث ٪ننَو
َصَاٜع خطتَُز ٌ َ ١ٝبَٓ ٤خثدخاسٚ ،خث َطدٚ ،خثمبخننأ خي كَؾٝن ،١ةٝنث
ٜ ٫تِ خيتُٝٝأ بل خ٭ٖدخف خشبرلٚ ١ٜخي كَؾٚ ،١ٝبل خ٭زٍَُ خةاَٖب.١ٝ
نُننَ تكنن ّٛخ ُٛزننَو خةاَٖب ٝن ١بَ ننتخدخّ خةزَْننَو خثَيٝنن ١يتٓملننِٝ
زًَُٝو يع خ٭َٛخٍ زً ٢خث ت ٣ٛخحملً َٔ ٞخزبرلخٕ خثكمببل  َٔٚخيتجَا،
ٚقََت شأه ١خيكَزد ٠بتأ ٝس ظنَٓزَو ماخزٝن ١ربعنغ وَٛخشلنَ يتُٜٛنٌ
خيٓصننَضَو خةاَٖبٝنن ١بَ ننت َُا َننأخاع يذلبٝنن ١خحملننَا ٚخيكمبٜنندس يف نٝٓٝننَ،
ٚخ ت ُمبو يف خ٫دبَا خبص خ٭شجَا يف تمبن. َٝ
خ٫دبنننَا بَثنننَس ةٝنننث ٜكننن ّٛتٓملننن ِٝخيكَزننند ٠بَ نننتخدخّ خي نننٛمخي ن ٛخ ٤ي٬دبنَا بَين ٖ ٚخ٭ةجنَا خيهمبكن ١بٗنندف ينع خ٭َنٛخٍ يتػ ٜنن١
سٜ٬ننَ ،ٙخ٭َننمب خي ن  ٜ ٟننُح ينن٘ بتؿننَ  ٟخيعكٛبننَو خ٫قتعننَ ٚ ،١ٜزًُٝننَو
تأٝٝجل خ٭َٛخٍ خثتأت ١ٝزنٔ ْصنَضَو ةطمبخَٝنْ ،١ملنمبخً ي نٗٛيْ ١كنٌ خ٭ةجنَا
خيهمبك ١خييت ذبَؾظ زً ٢قُٝتَٗ .
ٚةبخ َننَ تطمبقٓننَ ث ننأي ١خيتعََننٌ َننع خثٓتجننَو خيتهٓٛيٛطٝنن ١خسبد ٜنن١
ؾَٗٓى ز٬ق ١قَ ١ُ٥بل خثٓملَُو خةاَٖبٚ ،١ٝبل يَزَو خثَؾٝنَ يف صبنٍَ
خيكمبظننٓ ١خثعًََٛتٝنن ،١نُننَ تكنن ّٛخيععننَبَو خيتهؿرلٜنن ١خةاَٖبٝنن ١بتٗمب ٜن
خيتأؼ خي ٜ ٟصهٌ شه ً٬آسمب يعًَُٝو  ٌٜٛخةاَٖب َٔٚ.وسطمب ََ تكّٛ
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بنن٘ وٜؽ نًَ ٖنن ٛخ٫دبننَا بَيأصننمبٖٚ ،نن ٛؼبتننٌ خثمبتأنن ١خي َي نن ١زَث ٝنًَ يف قَُ٥نن١
خيٓصننَضَو غننرل خيكَْْٝٛننٜٚ ،١ننأتَ ٞأَشننمب ٠بعنند خ٫دبننَا بَثخننداخو ،ؾعًنن٢
أ ٌٝخث ٍَ :يفْٝ /أنٍَٜ /كن ّٛخثتُنمب  ٕٚبَ نتػ ٍ٬زًُٝن ١خ٫دبنَا بَيؿتٝنَو
خيًٛختٜ ٞتِ ةا َشلٔ ة خثٛخسرل يف خشلٓد يتُْ ٌٜٛصَأ خزبَُز ،١بَةؼنَؾ١
ة تٛاضِٗ بَ٫دبنَا بَيأصنمب يف نرلْ٬ٜهَ بٗندف خسبعن ٍٛزًن ٢خيتُٜٛنٌ
خي٬مّ يٓصَضَتِٗ (.)9
نَُ تك ّٛخزبَُزَو خيتهؿرل ١ٜخةاَٖب ١ٝبَ ٫ت ٤٬ٝزً ٢خث نَزدخو
خةْ َْ ،١ٝةٝث ٜعتُد خقتعَ ةهََٛو خيملٌ زً ٢خثعَْٛو خةْ نَْ ١ٝيف
خيأًنندخٕ خيننيت تؿتكننمب يًُننٛخا خيطأٝعٝننٚ ١خيتجَاٜنن ،١نُننَ تعُننٌ خ ُٛزننَو
خث ًه ١زًَٓ ٢نع ٚظن ٍٛخثعْٛنَو ة خيؽنهَٖٚ ،َٜن خ َنَ ؾعًتن٘ يف نٛا١ٜ
ٚيٝأٚ َٝخي. ُٔٝ
- 2متويل خارجي ويشنل:
أ -متويل حلومات اخلليج العربي:

ٚكهَٓٓ خيك :ٍٛنٌ زِ ٚظٌ مبّخً و ٚزًٓنًَ وَٛ ٚخابن ١شلن خ خيتٓملنِٝ
س ٍ٬خ٭زٛخّ خيعصمب ٠خثَؼ ،١ٝنَٕ ٜتِ ذبت ْملنمب بنل نع ، ٛنٛخ٤ع يف
خيعمبخم وٛ ٚا ١ٜو ٚيإَٔٓ و ٚبَن نتَٕ .نُنَ ت٪نند خ٭ةندخث ةٕ طن ٚا/
خيكَزدَ/ ٠مبتأط ١بصهٌ زؽٚ ٟٛو َ  ٞبَيتدلزَو خي عٚ ،١ٜ ٛػبن و٫
ٜػ ٝزنٔ خ٭بٖنَٕ وٕ خسبهَٛن ١خي نعٖ ١ٜ ٛن ٞوَ ٍٚنٔ خزذلؾنت حبهَٛن١
ضَيإَٔ يف  16وَٜا .ّ1997
َٚنننع خَنننت٬ى خي نننع ١ٜ ٛثنننمبْ ٠ٚؿطٝنننً٥َٖ ١ننن ،١بننندوو بعنننمبف زصنننمبخو
خثًٝننَاخو َننٔ خينند٫ٚاخو زًننْ ٢صننمب تعننَي ِٝخيَٖٛبٝنن ١يف خيعننَمل ،زننٔ ضمبٜننل
تأ ننٝس خ٭ةننأخب ،بَ ننتَُي ١خزبُننَٖرل خيؿكننرل ٠زننٔ ضمبٜننل ؾننتح خث ٪ننَو
خة نن ١َٝ٬خشبرلٜنن ،١و ننٛخم َٚ ،تصننؿَٝوَٚ ،عننهَو ث ننَزد ٠خيؿكننمبخ،٤
ٚزُننٌ بننل ننع ٛزًنن ٢ؾننتح زصننمبخو خٯ٫ف َننٔ خثنندخاس خيدٜٝٓننٚ ،١بٓننَ٤
َ َطد يف بَن تَٕٚ ،خيد ٍٚخيػمببَٓٚ ١ٝنَضل وسنمب ٣يف خيعنَمل َٚ .نٔ ٖٓنَ
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ؾنٕ ةهَّ خي عٚ ،١ٜ ٛخسبمبن ١خيَٖٛب ١ٝت ََٕ٤ٛةاَٖبٚٚ ،َٕٝطَٕٗ يعًُن١
ٚخةد ،٠وؽُٚ ٕٛخةدٖٚ ،دف ٚخةد ٖٛٚ ،خةطمبخّٚ .كهنٔ خيكن :ٍٛين٫ٛ
خثٍَ خي نع ٟ ٛثنَ خ نتطَزت خسبمبننَو خيتهؿرلٜن ١خْ٫تصنَا يف خيعنَمل،
ؾؿ ١َْٜٗ ٞخي تَٝٓٝو ظنمبا خثًنو ؾٝعنٌ بنإٔ  َٝنت٘ خشبَاطٝن ١تكن ّٛزًن٢
تعدٜمبخة  ّ٬خيَٖٛب ٞبل خيصأَب خث ًِ يف خيعَمل بأ مب.ٙ
ٚيف مثَْٝٓٝنننَو خيكنننمبٕ خيعصنننمبَٛ ٜٔينننت خي نننع ١ٜ ٛزننندَٓ ٠ملُنننَو غنننرل
ةهَٝٛنننَٗٓ ،١نننَ طََعننن ١خيعنننَمل خة نننَٓٚ ،َٞ٬ملُننن ١خةغَثننن ١خة ننن١َٝ٬
خيعَثٚ ،١ٝبعجل ٖ  ٙخثٓملَُو َتٛاأ يف وزٍَُ ةاَٖبٝن ١يف بن ٬ة ن،١َٝ٬
ٚغرل ة  ،١َٝ٬نَُ وٕ بعجل قَ تَٗ َ٬ةك ٕٛبنتِٗ وس٬قٝنٚ. ١نُنَ ْعًنِ
يف زكنند ٟخي َُْٝٓٝننَو ٚخيت ننعَٝٓٝو ،زمبؼننت خسبهَٛنن ١خي ننع ١ٜ ٛزننِ
ةننننمبب ٚنَينننن ١خ ٫ننننتخأَاخو خ٭َمبٜهٝنننن ١ؼنننند خ٫ذبننننَ خي ننننٛؾٝٝيت يف
وؾػَْ ننتَٕٚ ،مت ةا ننٍَ َ٦ننَو َننٔ خيصننأَب خي ننع ٟ ٛة َٓطكنن ١خسبنندٚ
خيأَن تََْ ١ٝع وؾػَْ تَٕ ،ةٝث خْصٚ٪خ َدخاس َٚ ،١ٜٝٓمبخننأ تنداٜ
َٓٚصننآو تٝ ٛننـ ،بعنند بيننوٚ ،نُننَ ٖنن ٛخسبننٍَ خٯٕ خيعدٜنند َننٔ خيٓصننطَ٤
خينن ن  ٜٔزُننننتِٗ خي ننننع ١ٜ ٛبأَٛخشلننننَ نننننَْٛخ َننننٔ خثتطننننمبؾل خيٖٛننننَبٝل
خيتهؿرلٜلٚ ،ننَٕ َنٔ بٝنِٓٗ بنَيطأع ،و نََ ١بنٔ  َٚ ٕ ٫نَزد ٙٚخين ٜٔ
و ٛخ تٓمل ِٝخيكَزد ٠خيعَّ ٚ ّ1988قدّ شلِ زمبب خيٓؿط خ٭َنٛخٍ ٚ ،نَِٖ
ٖنن ٤٫٪يف ةابننَى خيكننٛخو خي ننٛؾَٝت ١ٝخيننيت خْ ننهأت َننٔ وؾػَْ ننتَٕٖ ،نن٤٫٪
خي  ٟطٓدتِٗ  ٍٚخيٓؿط ٚخيَٜ٫ٛو خثتهد ٠نَْٛخ َصأعل بَيؿهمب خيندٜل
خثتطمبف .
َٚننٔ بَن ننتَٕ ة خزبأخ٥ننمبَٚ ،ننٔ وؾػَْ ننتَٕ ة خيعننَٚ ٍََٛننَي،ٞ
َمبٚاخً بنَيؿًأٝل ٚخيصٝصنَٕ ٚخيأًكنَٕٚ ،ظن ً٫ٛيًند ٍٚخيعمببٝن ١ةملن ٞخة نّ٬
خثتطمبف ب خَ َٔ ٤بل نعٝ َ ٫ ٛنٌ ين٘ ،ي ٝنتكمبٖ خ خيتٛطن٘ وسنرلخً زًن٢
خيتُٜٛنننٌ خثأَشنننمب يًجَُزنننَو خةاَٖبٝنننٚ ،١زًننن ٢تكننند ِٜخي ننن٬اٚ ،خيننندزِ
خيدبً ََٛننٚ ،ٞبٓننَ ٤خيتهَيؿننَو خةقًُٝٝننٚ ١خيدٚيٝنن ،١يف ننأ ٌٝقًن خ٭ْملُنن١
خيٛضٓٝننٚ ،١ةقََنن ١وْملُنن ١بدًٜننَ ١عننرلَٖ خيٓٗننَ ٞ٥وٕ تنندٚا يف ؾًننو خثذلٚبننٍٛ
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خيٖٛننَب ٞخيعننَزد زًنن ٢طٓننَا َصننمبٚع "خيصننمبم خ٭ ٚننط خزبدٜنند"ٚ ،ةمبٚبنن٘
خث ٖأ ٖٚ ،١ٝخ ََ ؾعًت٘ يف ٛاَ َٓ ١ٜطًع خيعَّ .ّ2011
ٚنَْننت قنند خْتصننمبو زصننمبخو خث ٪ننَو خث ننَُ ٠سرلٜنن ،١و ٚةغَثنن،١
نصنننأه ١زُ٬قننن ١سلًنننت واطنننَ ٤خيعنننَمل خة ننن َٞ٬نَؾنننٚ ،١شنننهًت
تنننداػبٜ ًَٝننندخً سؿٝننن ١يف سدَنننٚ ١مخا ٠خشبَاطٝننن ١خي نننعٚ ،١ٜ ٛيعأنننت ٚاٖنننَ
ننن اخع خ نننتخأَاخت ١ٝؼنننَابْٚ ،١نن نمب بعنننجل وٖنننِ خزُننن ٞخيكَزننندَ ٠نننٔ
خي عٜ ٛل(خثعننمبيف سَينند بننٔ ضبؿنن ، ٛخثعننمبيف ظننَحل زأنندخهلل نََننٌ،
اطٌ خ٭زٍَُ زَ ٍ زأد خزبً ٌٝبَضمبطل ،اطنٌ خ٭زُنٍَ ضبُند خيعُن،ٟ ٛ
اطٌ خ٭زٍَُ ٚخ ٌ٥محأ ٠طًٝدخٕ ،اطٌ خ٭زٍَُ  َٜل خيكَؼ)10(. )ٞ
نُننَ زُننٌ بننل ننع ٛزًنن ٢تأ ننٝس َٓملُنن ١ة نن ١َٝ٬زَثٝنن ١يٮزُننٍَ
خشبرل ١ٜيف خيهٜٛت يتٓؿ ٝوزٍَُ خيتصد ٚ ،خيتطنمبفٚ ،خيكتنٍَ ،يف سدَن١
خيكؽَ َٜخة  ،١َٝ٬ةثمبَأنَ اَ ٠نٔ  ٜٛ/نـ خيكمبؼنَ ،/ٟٚةٝنث زُنٌ ٖن خ
خثعننمب ٟخثكننمبب َننٔ خةسننٛخٕ خث ننًُل خثٓؿنن ٞة قطننمب زًنن ٢يننع خ٭َننٛخٍ
خي٬مَنن ١زننٔ ضمبٜننل ةضنن٬م شننعَا"خ ؾع ٫ٚاخً ٚخْك ن َ ننًًَُ"ٖٚ ،نن ٛظننَة
نتَب "َصهً ١خيؿكمب ٚخسبٌ خة ."َٞ٬
َٚننٔ وٖننِ  ٚننَ ٌ٥زننِ خةٍاٖننَب خيننتهؿرل ٟوٜؽننًَ شننأه ١خيعننرلؾ١
خة ننٖٚ ،١َٝ٬ننَ ٞننٔ وٖننِ  ٚننَ ٌ٥زننِ خزبَُزننَو خةاَٖبٝنن ١خيتهؿرلٜنن،١
ةٝث قَّ بٓن ٛنعٚ ، ٛبعنجل بًندخٕ خشبًن ٝخيعمببن ٞبتأ نٝس ْملنَّ َعنمبيف
بٗدف خيذلٜٚن يًندز ٠ٛخيَٖٛبٝن ١زًن َ ٢نت ٣ٛخيعنَمل ٚ ،زنِ ٖن خ خ٭َنمب َنٔ
َٓملُننن ١خيأًننندخٕ خة نننٚ ،١َٝ٬يف بننن ٞخيعنننَّ  ،ّ1975مت خؾتتنننَا خثعنننمبف
خة نن َٞ٬غننرل خسبهننٚ ،َٞٛيف بَن ننتَٕ خيعننَّ  ّ1979و ننًُت قطَزٗننَ
خثعننمبيف نَؾننٚ ،١يف خي ننعٖٓ ١ٜ ٛننَى ْملننَّ َعننمبيف َعكنند ٜصننمبف زًنن٢
ذبمبٜو خثعَْٛو خييت ٜٛمزَٗ بٓ ٛع ٛذبت نتَا خيندٚ ،ٜٔاغنِ ننٌ بينو
ؾَ تُع خيدٚي ٢ُ ٜ ََٚ ،ٞخيكَْ ٕٛخيدٚي ٞغَؾٌ زَُ ٜؿعً٘ بٓ ٛنعَ ٛنٔ
ممَا نَو ةاَٖبٝن ١ؼنند خيعنمبب ٚخث نًُل ٚخيعننَملٚ ،دبندا خةشنَا ٠ة وْنن٘
ة طَْن بننل ننعٖٓ ، ٛننَى ةهننَّ قطننمب ،خين ًٜ ٜٔعأننٚ ٕٛاخً نننأرلخً يف
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 ٌٜٛخيؿهمب خيملَ٬نٚ ٞخيتطنمبفٜٚ ،عند ةهنَّ قطنمب خثُن ٍٛخيمب ٝ٥ن ٞثنَ
 (٢ُ ٜخيمببٝع خيعمبب )ٞ٭ٕ نٌ ش ٤ٞبَيٓ أ ١شلِ كهٔ شمبخ.ٙ٩ؾًكد وا ٌ
وَرل قطمب  َٔ 5000اطٍَ خيهََْٛدٚس يندزِ خيتُنمب ؼند خينمبٝ٥س خيًنٝيب
َعُمب خيك خيف ٍَٛٚ ،زًُ ١ٝتندَرل يٝأٝنَٚ ،تكندّ قطنمب خيندزِ يصن ٛٝخيؿتٓن١
بك ٠ َٝخيكمبؼَ ،ٟٚخي ٜ ٟعتدل خثمبطع خيمبٚة ٞزبَُز" ١خةسنٛخٕ خث نًُل"،
َُٗٚتنن٘ ةثننَا ٠خيتؿمبقننٚ ،١ةضنن٬م تعننمبؼبَو تنن ٟ ٪ة ةشننعٍَ ؾتٝننٌ خيٓننَا،
ٚخيعمبخع بل خث ًُل.
ٚممنننَ تكننندّ ظبننند وٕ ٖٓنننَى َعنننَ ا  ٌٜٛطبتًؿننن ١يًكننن ٣ٛخيتهؿرلٜننن١
خيملَٝ٬ننن ١تنننأت ٞبطنننمبم طبَيؿننن ١يهنننٌ خيصنننمبخ٥ع ٚخيكننن ،ِٝت نننتخدّ يتٓؿٝنن
وطٓدخو وطٓأٝنَ ١عَ ٜن ١يًعنمبب ٚخث نًُل ،يتندَرلِٖ ٚ ،ب خيؿمبقن ١بٝنِٓٗ،
َ نننتخدَل بعنننجل َنننَ  ٜنننُ ٕٛوْؿ نننِٗ زًُنننَ ،٤مت تعنننٓٝعِٗ زًنننٜ ٢ننند
خ ٫تخأَاخو خ٭َمبٜهٚ ١ٝخيدلٜطَْٚ ١ٝخيؿمبْ ٚ ١ٝخث َ ٛخيعْٗٞٛٝ
ْٚملمبخً ٭ٕ خيعًُ ١خ٭ َ  ١ٝخييت  ٜتخدََٗ خ٫قتعَ غرل خيكَْٖٞ ْٞٛ
خيد٫ٚا خ٭َمبٜه ،ٞؾُنٔ خثٓطكن ٞخيكن :ٍٛةٕ ق نًَُ َنٔ طبنأ ٕٚخيند٫ٚاخو
سننَاج خيٜ٫ٛننَو خثتهنندٖ ٠نن ٛطننأَ ٤ننٔ خ٫قتعننَ خةاٖننَب ٖٚ ،ٞن خ خثخننإٔٚ
ٜٛؾمبَٛخا نأرل ٠يًخأخْ ١خ٭َمبٜه ١ٝبؿؽٌ زًَُٝو ضأَزن ١خيعًُن ،١نُنَ
عت ٚخشٓطٔ ة تصجٝع خيٓصَأ خةاَٖبٚ ،ٞخزبَُزنَو خةاَٖبٝن ١سَظن١
يف خيأ ٬خييت  ٫ربؽع شلٚ ١ُٓٝخشٓطٔ .
ٚت٪ننند خيهنن رل َننٔ خثعننَ ا وٕ خيؿَشنن ١ٝخيَٖٛبٝنن ١وننندل ممنن ٍٛثننَ
 ٜننُ" ْ٘ٛخيعًُٝننَو خزبَٗ ٜنن"١يف ننٛا ١ٜمم ًنن :١بهأننَا خثصننَٜخ خثتطننمبؾل
خيعننًََل يف خث ٪ننَو خيدٜٝٓنن ١خيمبزلٝننٚ ،١نن يو وُ٥نن ١خث ننَطد ٚخشل٦ٝننَو
خيصمبز ١ٝخي  ٜٔؼبمبؼ ٕٛبك ٠ٛزًَٓ ٌٜٛ ٢تملِ ٚة نَٓ َنَي ٞغنرل ضبندٚ
يًُجٗ ٛخيع همب ٟخيتخمبٜيب زً ٢وا خيصَّ ٚخيمبخؾد" ،ٜٔنَُ وٕ بعجل
َصننَٜخ خيَٖٛبٝنن ١خيَٓشننطل ٜطجنندل خيٓننَس ٚبأشننهٍَ طبتًؿنن ١زنندل خيذلغ ٝن
ٚخيذلٖ ٝبَيتدلع ودسمبختِٗ َٚعٛغَو ْ َ ِٗ٥زًَُ ثَ "ُْ٘ٛ ٜخزبَٗ يف
واخؼ ٞخث ًُل"ٚ.قد قداو تًو خيتدلزَو وٜ٬نل خيند٫ٚاخو ٚبؽنع َ٦نَو
َٔ خيهًٛٝخو َٔ خثعٛغَو خي ٖأٚ ١ٝخيؿؽ)11(."١ٝ
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نُنننَ وٕ ٖٓنننَى َ ٪نننَو وًٖٝننن ١بخو ظنننً ١بنننأعجل شننن ٛٝخيؿَشننن١ٝ
خيَٖٛبٝنن ١تعُننٌ ذبننت غطننَ ٤خث ٪ننَو خشبرلٜنن ١بخو خيٓؿننع خيعننَّ وظننداو
ةزَْ٬و َٚطأٛزَو َصأ ١ٖٛزت ؾٗٝنَ ة خيتندلع يٓعنمب ٠خزبٗنَ يف وا
خث نًُل( ،)12نُنَ  ٜنِٗ بعنجل وظنهَب اٚ٩س خ٭َنٛخٍ خيهنأرل ٠خين ٜٔ
ٜملٓ ٕٛوٕ تدلزِٗ ٜأٜد َٔ بمبن ١وَٛخشلِ ٚثمبٚختِٗ.
ةٕ صبُٛزنن ١ممننٛي ٞخةاٖننَب يف ٜٚنن٬و خشبًنن ٝخيعمببنن ٞتتهننَ ٕٛننٔ
شأه ١وؾك ١ٝزمبٜؽ َٔ ١شنمبنَو ُٖٝٚن ٪َٚ ،١نَو وؾذلخؼنَ ١ٝمبتأطن١
بٛنَ٫و شلَ ؾمبٚع ٚيٚ ،١ٝشأه ١بٓٛى زَثٚ ،١ٝةقًَٚ ١ُٝٝعنَاف ضبًٝن١
بخو ضننَبع ة نن ٪َٚ ،َٞ٬ننَو ٚقؿٝننٚ ،١ظننَٓ ٜل خ ننت َُاٚٚ ،١ٜنننَ٫و
ة سنننَا سنننَػٚ ،ضبننن٬و ظنننمبخؾَ ١تعننند  ٠خي ٛنننَ٥ـٚ ،شنننمبنَو ٜٛنننٌ
خيعُننن٬و خ٭طٓأٝنننٚ ،١ننننٌ ٖنن  ٙخث ٪نننَو تكننن ّٛبتنننٛؾرل غطنننَ ٤ضبهنننِ
يعًُٝنَو ٜٛنٌ نمب ١ٜؼنخُ ١يًهنمبب خةاَٖبٝن ١زًن ٢نٛاٜٚ ،١ٜصنَاى يف
خي ٝطمب ٠زًنٖ ٢ن  ٙخيصنأه ١شنمبؼب ١ننأرلَ ٠نٔ َصنَٜخ خيؿَشن ١ٝخيَٖٛبٝن١
ٚاطنننٍَ وزُنننٍَ شلنننِ سننندلٚ ٠خ نننع ١يف تأٝنننٝجل خ٭َنننٛخٍ يف خي نننٛم خحملًٝننن١
ٚخيدٚيٚ )13(.١ٝنَُ ت٪ند بعنجل خثعنَ ا وٕ خث ٪نَو شنأ٘ خيمبزلٝن ١يف
خي ننعَ ١ٜ ٛننٔ يعٝننَو سرلٜننٚ ١بعننجل خثنندخاس خيدٜٝٓننٚ ١ةًكننَو خيننداٚس
خيعكَ٥د ١ٜخييت تكَّ يف خسبمبّ خيٓأ ٟٛو ٚيف خزبٛخَع خثٓتصمب ٠يف خثدٜٓن ١تكنّٛ
بَينندزٛخو يًتنندلع ثننَ  ٜننُ ٢خزبٗننَ ٚ ،ةننث خيٓننَس يًكتننٍَ يف ننٛا ١ٜؼنند
خزبنننٝض ٚخيدٚينننٚ ،١خسبهَٛننن ١خي نننع ١ٜ ٛزًننن ٢خضننن٬ع نََنننٌ زًننن ٢تًنننو
خ نننََٝع ٚخسبًكنننَو ٫ٚ ،تتخن ن و ٟةطنننمبخ ٤ؼننندِٖ ،بنننٌ ٖٓنننَى َعًَٛنننَو
َ٪نند ٠بننإٔ خيٓملننَّ ٜنندزُِٗ ٚؽبعننغ شلنِ خ٭َننٛخٍ خيطًَ٥نن ١ذبننت زٓننَٜٔٚ
طبتًؿ.)14(.١
ٚيكنند نننَٕ خينندٚا خي ننع ٟ ٛزًٓ ّٝن ًَ ؼنند ننٛا ١ٜيف خحملَؾننٌ خيدٚيٝنن،١
ٚوزًٓنننت زننندخ َٖ٤يًصنننع خيعمببننن ٞخي نننٛا ٚ ٟزُٗنننَ َنننَ  ٜنننُ ٢خثعَاؼننن١
ٚخزبَُزننَو خةاَٖبٝننَٚ ١ننٛيتِٗٚ ،قننَ و َصننَاٜع  َٝنن ١ٝيف طََعنن ١خينندٍٚ
خيعمببٚ ١ٝخ٭َنِ خثتهند ٠سدَن ١يًُصنمبٚع خةَدلٜنَي ٞخيعنٗٚ ،ْٞٛٝوظنأح َنٔ
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خث٪ند ق َّٝبل ع ٛبتُ ٌٜٛخةاَٖب ؼد نٛا ١ٜذبنت وشنهٍَ زند،٠
ٚ ١ٝ َٝ ٚ ١ٜٝٓخقتعَ ٚ ١ٜيٛط نتٚ ،١ٝبَيتأنٝند ز نهمبٚ ،١ٜيكند زُنٌ
بٓ ن ٛننع ٛزًنن ٢تكنند ِٜخيتُٜٛننٌٚ ،خيت ننًٝح يًععننَبَو خيَٖٛبٝنن ١خيتهؿرلٜنن١
يتدَرل ٛاٚ ،١ٜيٛؼع خيأًند يف خيندّ ٚخيٓنَاٜ ٫ٚ.ػٝن زنٔ بٖنٔ خيأَةنث يف
تَاٜخ بل عٚ ٛاِٖ خيتآَمب ٟزً ٢قؽ ١ٝؾً طل ٚتٓنَمشلِ زنٔ ؾً نطل
يًعننََٗٚ ،١ٜٓعننَ ختِٗ نننٌ خ٭ْملُنن ١خيعمببٝنن ١خثكََٚنن ١يًهٝننَٕ خيعننٗ،ْٞٛٝ
ٚ ٚاٖننِ خيتننآَمب ٟيف ةؾصننٍَ خيٛةنند ٠خي ننٛا ١ٜخثعننمب ١ٜزننَّ " ،ّ1958يكنند
تنننآَمبو خي نننع ١ٜ ٛزًنننٚ ٢يننن ١خيٛةننند ٠بنننل نننٛاَٚ ١ٜعنننمب ةٝنننث زُنننت
خةقطنننَزٝل ٚخيمبوزلَيٝننن ١يف خ تُنننع خي نننٛا ،ٟخينننيت تنننآَمبو و ننننَزد٠
خي عٜ ٛلٚٚ ،نَي ١خثخَبمبخو خثمبنأ ١ٜخ٭َمبٜهٝن ١يْ٬ؿعنٍَ زنٔ َعنمب
سبَُ ١ٜثمبٚختَٗ خشبَظ)15("١
ةٕ خيؿهننمب خيننتهؿرل ٟخثتطننمبف خين ٜ ٟػ ٜنن٘ ْملننَّ بننل ننع ٛبمبزَٜنن١
خيكنن ٣ٛخةَدلَٜيٝنن ١خيعننٜٗ ١ْٝٛٝتُٝننأ بٓملمبتنن٘ خيكَظننمب ٠ثٓطننل وظنن ٍٛخيؿكنن٘
خة نننَ َٞ٬نننٔ سننن ٍ٬ضبَنُننن ١خيؿهنننمب خيكمبآْننن ٞوٓطنننل خيًػننن ١خيعمببٝننن،١
ؾننَاتهأٛخ سط نأً َعمبؾ ٝنًَ ؾَ ة نًَ وظننَب خيعكننٌ خيعمببنن ٞيف َكتننٌ َٚننَ ٜننأخٍ
ؾرل ٚنن٘  ٜتصننمب ٟيف سٜ٬ننَ ٚطٓٝننَو خيعكننٌ خيعمببننٜ ،ٞؿننمبم ٜٓٚننت َعننَاف
َٚكنن٫ٛو  َٚن خٖ ْٚملمبٜننَو  ٚزننََ ٣ٚصننَٚ ١ٖٛػًٛضننٚ ١ؾَ نندٚ ٠شنندٜد٠
خيتخًنـ(ٜٚ )16عتُنند خيؿهنمب خيننتهؿرل ٟزًن ٢وٕ خي ننأ ٌٝة َعمبؾن ١خيننٓغ
ٖ ٛخيٓكٌٚ ،ةٕ خيٓغ خثٓكنَ ٍٛنٔ ةٝنث نٓد ْكًنَ٘ ،تنٛختمب ٚطنََ ٤نٔ ةٝنث
٫٫تنن٘ قطع ٝنًَ ٝٓ ٚ ،نًَ ٚوٕ خيننٓغ خي ن ٜ ٟعًننِ بَيٓكننٌ ةب نننَٕ َتننٛختمبخً َننٔ
ةٝننث خي ننٓد ٚقطع ٝنًَ َننٔ ةٝننث خيد٫ينن ١ؾنْنن٘ ٜهنن ٕٛظننَسبًَ يهننٌ مَننَٕ
َٚهَٕ.
ٚمل تهتنننـ ةهَٛنننَو خشبًننن ٝخيعمببننن ٞبتُٜٛنننٌ ٚتننندا ٜخيععنننَبَو
ٛا ،١ٜبٌ زًُت زً ٢ةصد ٚي ٞيف خ٭َِ خثتهد٠
خيتهؿرلٚ ١ٜةا َشلَ ة
ٚخينننند ٍٚخ٭ٚاٚبٝننننًٜٛ ٚ ،١ننننَٗ يًٛقننننٛف ؼنننند ننننٛاٚ ١ٜممَا نننن ١خسبعننننَا
خ٫قتعننَ  ٟزًٗٝننَٖٚ ،ننِ َننٔ زًُننٛخ زًنن ٢ةسننمبخج ننٛاَ ١ٜننٔ طََعنن ١خينندٍٚ
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خيعمببٚٚ ،١ٝقٛف خيد ٍٚخيعمبب ١ٝؼند نٛاٚ ١ٜشنعأَٗ خثكنَٚ ،ّٚننَٕ َن ٪مب
خيعننَا يف ٚخا نن/14 ٛشننأَأ ٜ ،ّ2019نن ّٛخةتؽننِٓٗ ْتٓٝننَٖٚ ،ٛوزًٓننٛخ وْٗننِ
ةًؿَٚ ٙ٩وٕ خيه َٕٝخيعٗ ْٞٛٝينٝس زند ٚخيعنمببٚ .بَيتنَي ٞكهٓٓنَ خيكن:ٍٛ
ةٕ ْملَّ بل عٜ ٛصهٌ سطمبخً نأرلخً زً ٢خ٭َن ١خيعمببٝن ١نُنَ خيهٝنَٕ
خيعٗ ،ْٞٛٝبٌ ةٕ خ تُمبخا ٚط ٛخيه َٕٝخيعَٗ ْٞٛٝمبتأط ة ةند ننأرل
بٛط ٖ ٛخ خيٓملَّ .
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زٔ َٛقع َٝد ة ٜت َٓتٛا ،تمبي ١غَ . ١َ٬ ٠
- 13ؾكنننننن٘ خ٭مَنننننن ،١ج ،3ػٚ.141مخا ٠خ٭ٚقننننننَف ،خزبُٗٛاٜنننننن ١خيعمببٝنننننن١
خي ٛا.2014 ،١ٜ
. - 14ز ُننَٕ زأنند خيننمبمحٔ خيصننَ  ،ٟخثٓننَٖ خيتعًُٝٝنن ١يًؿهننمب خينندٜل
خيَٖٛب ،ٞصبُٛز ١اخ َو خيأهمب ٜٔخيؿهمبّ2009 ،١ٜ
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- 15وْتََ ْٞٛنٓ َْ ،ظمبَ ،هتأَ ١دبٛي ،ٞخيكَٖمب ،٠أّ1993 ،3
 - 16ضنن٘ ةبننمبخْٖ ،ِٝنند ٠ٚط ن ٚا ومَنن ١خث كننـ يف خيننٛضٔ خيعمببننَ ،ٞمبنننأ
خيداخ ننَو خ ٫ننذلختٝجَ ،١ٝصننل  ،ّ2007ةزنندخ خيعكٝنند خينندنتٛا
ونمبّ خيصً ،ٞخ٭مََو خيعمببٚ ١ٝخيعَث ،١ٝػ. 423
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املبحح الرابع
الدور الرتكي يف احلرب على شورية
ي ننَٓ حبَطنن ١يًتأنٝنند بننإٔ َعملننِ َصننَنٌ خ٭َنن ١خيعمببٝننَْ ١دبنن ١زننٔ
خ ٫ننتعَُا خيع ُننَْ ٞخي ن  ٟخةتننٌ خيننٛضٔ خيعمببنن ٞوابعُ٦نن ١زننَّ ذبننت ننتَا
خيد ََٚ ،ٜٔوا َ َٔ ٙوؾهَا ٚزَ خو ََ مخو تصهٌ ةنَطأخً وَنَّ خْطن٬م
خيعكٌ خيعمببن ٞعبن ٛخيتكندّٚ ،ثعمبؾن ١ةكٝكن ١خي  َٝن ١خيذلنٝن ١دبنَ ٙخينٛضٔ
خيعمببنن ٞزََنن ٚ ١ننٛا ١ٜسَظننٚ ٚ ،١اٖننَ يف خسبننمبب خيعدٚخْٝنن ١خةاَٖبٝنن ١زًنن٢
ٛا٫ ،١ٜبد َٔ َعمبؾ ١و س خيعكٝد ٠خييت ت تٓد ةيٚ َٗٝوَُٖٗ:
 - 1خيطٛاخْٝنٖٚ :١ننَ ٞننٔ وٖنِ و ننس خيعكٝنند ٠خينيت ذبهننِ خي  َٝنن١
خيذلنٝننٚ ،١خيننيت وْصننأَٖ خيٗٝنن ، ٛةٝننث ٜننأت ٞيف َكدَنن ١خثؿهننمب ٜٔخيٗٝننٛ
خين ن  ٜٔو نننٛخ يًؿهنننمب خيطنننٛاخْ" ٞتهنننل وين ن " خين ن  ٟوينننـ خيعدٜننند َنننٔ
خيهت ٖٓٚ ،نَى خيهن رل َنٔ خ٭زلنَ ٤خيذلنٝن ١خينيت ٖن ٞبَ٭ظنٌ ٜ ٜٛٗن،١
ٚتعد خيهَتأ ١خي/١ٜ ٛٗٝسَيد ٠و  َٔ / ٜخيندزَ ٠خث ٪نل يٓملمبٜن ١خ٫ذبنَ
خيطٛاخْ َٔ ٞس ٍ٬اٚخٜتَٗ /ضٛاخٕ خزبدٜند/ ٠خيعنَّ ٚ ،ّ1901نَْنت زًن٢
ظً ١بأعجل قَ  ٠خحملؿٌ خثَ  ٌ َ ْٞٛيٍَ بَشَ خي ؿَاٚ ،طنَ٤و ي نٛا١ٜ
يٓصننمب خي كَؾنن ١خيذلنٝننٚ ،١تنندز ٛة ة ن خيًػنن ١خيذلنٝننٖٚ ،١نندؾَٗ تذلٜننو
ٛاٜٚ ،١ٜعتدل خي ٟ ٛٗٝخيعٗ ْٞٛٝخث تصمبم /واَٛٓٝس ؾََأرل /ٟخ٭ َس
خثمبطعننن ٞيًطٛاخْٝننن ١خينننيت زدلزٓٗنننَ يف نتَبٝننن٘ خثصٗٛاٜل"خبَا"ٚ"٣آ نننَٝ
خي ٛننننطَٓ "٢نن ن خيعننننَّ ٚ ،ّ1874وؾهَاخيعننننٗ /ْٞٛٝؾمبخْمبخؾنننن /ٕٛخينن ن ٟ
زدلزَٓٗ يف نتَب٘ خيعَّ  ّ1877زٔ وٖدخف خيطٛاخْٚ ،١ٝن يو خيعْٗٞٛٝ
/ق نننطٓطل بمبؾ ٝنننه /ٞيف نتَبننن٘ " خ٭تنننمبخى خيكننندخَٚ ٢خزبد "ٚخين ن ٟ
وظنندا ٙبَ ننِ َ/عننطؿ ٢طنن ٍ٬خينند ٜٔبَشننَ /خي ن  ٟكجنند ؾٝنن٘ خ٭تننمبخى،
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٪ٜٚند خيٓأز ١خيصٛؾ ١ٝٓٝشلِ ،ؾَثتَبع يًطٛاخْٚ ١ٝخسبمبن ١خيعٗ ١ْٝٛٝػبد
وٕ ٖٓننَى تصننَبٗ ًَ نننأرلًخ بننل خيطٛاخْٝننٚ ١خيعننَٗ ١ْٝٛٝننٔ ةٝننث َٓطًكُٗننَ
ٚو َ َُٗ خيعٓعمب.ٟ
- 2خيع َُْٝنن ١خزبدٜنندٖٚ :٠نن ٞخثمبةًنن ١خيعًٝننَ يًطٛاخْٝننٚ ،١خيننيت تعنند
خيٛطنننن٘ خٯسننننمب يًعننننٗ ،١ْٝٛٝؾعٓنننندََ ت ننننًِ /تٛاغننننٍَ وٚمخٍ /يف وٚخ ننننط
خي ََُْٝٓٝو َٔ خيكمبٕ خيعصمب ٜٔا َ٥نٚ ١ماخ ٤تمبنٝنَ خيعنَّ  ّ1989وزًنٔ زنٔ
ْٝت٘ ةزَ َ ٠صمبٚع خيع َُْ ١ٝخزبدٜد ٠و ٚخ٭َ ١خيذلنٛ َٔ ،١ٝاخيعل ة
ننٛا بننمبيلٚ ،و ٚ ٣ظنن ٍٛةننأب خيعدخيننٚ ١خيتُٓٝنن ١ة خسبهننِ يف تمبنٝننَ
َْٗ ١ٜخيعَّ  ّ2002ة ذب ٍّٛشٌََ يف  ١ َٝتمبن َٝخشبَاطٚ ،١ٝقند سلنٌ
ٖ ن خ خيتهنن – ٍٛبطأٝعنن ١خسبننٍَ –  َٝننَتَٗ ةمخ ٤خثٓطكنن ١خيعمببٝننٚ .١نَْننت
ٛا ١ٜيف قً ٖ خ خيتهٍّٛيت ةب خم خ ةؽٛاَٖ ٚوُٖٝتَٗ ٚخبَظ ١بعد خيعنَّ
 ََ ،ّ 2006وزط ٢ؾع ١ق ١ٜٛيًُصمبٚع خيذلن ٞزً ٢خيععٝد خةقً)1(.ُٞٝ
ٚيكننند زًُنننت ة خا/ ٠اطن ن ضٝن ن وٚا ٚغنننَٕ /زًننن ٢ذبكٝنننل ٚتؿعٝنننٌ
خيع َُْ ١ٝخ ٫تعَُاٚ ،١ٜنَٕ َٔ وندل خثٓملنمب ٜٔيًع َُْٝن ١خزبدٜند /٠خٚ
وٚغًنن /ٛيف نتَبنن٘"خيعٌُ خ ٫ننذلختٝجَٛ :ٞقننع تمبنٝننَ ٚ ٚاٖننَ يف خي ننَة١
خيدٚي ،"١ٝةٝث ٜعذلف" بإٔ سطَبَو خي  َٝن ١خيدخسًٝنٚ ١خشبَاطٝن ١تذلننأ
زً ٢ةزَ  ٠بَٓ ٤خيدٚي ١بصهٌ ٜتَ ّ٤٬ع خيٛؼع خيدٚي ٞخيكَٚ ،ِ٥خيعٌُ زً٢
تصنننهٜٖٛ ٌٝننن َٝ ١نننٚ ١ٝثكَؾٝنننٚ ،١خثٛخَ٤ننن ١بنننل خيكننن ِٝخيػمببٝنننٚ ١خيكنننِٝ
خيتكًٝدٚ ،١ٜخيتهٌََ َع خيٓملَّ خ٭ٚاٚبٚ ،ٞخيأهث زنٔ  َٝن َٓ ١نجُ١
َع خيَٜ٫ٛو خثتهد ٠خ٭َمبٜهٜٚ ،١ٝمبنأ /وٚغً/ ٛزً َ ٢نأي ٤ٌَ ١خيؿنمبخؽ
خزب ٞ َٝ - ٛٝيف َمبةً ََ ١بعد خسبمبب خيأنَا َٚ ،٠طَيأتن٘ بنزنَ  ٠ذبًٝنٌ
خيأَٓ ٤خزب ٞ َٝ - ٛٝيذلن َٔ َٝطدٜد نٛاق ١َُٗ ١يف خثؿَٚؼَو خييت
كهننننننٔ وٕ تهنننننن ٕٛتمبنٝننننننَ ضمبؾنننن نًَ ؾٝنننننن٘"خ("ٚ )2وٕ تهنننننن ٕٛتمبنٝننننننَ
خيعٓعمبخ٭ َ ٚ ٞخثٗ ُٔٝيف ََٓضل خيأًكَٕ ٚخيصمبم خ٭ ٚط ٚخيكٛقَم"(،)3
نَُ ٪ٜند" وٕ "خيصمبم خ٭ ٚط "ٖ ٛخسبدٜك ١خشبًؿ ١ٝيذلن َٝخييت  ٫غٓ٢
زَٓٗ "()4
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ةٕ/ومحنند خؾٝنند وٚغًننٖٚ ،/ٛنن ٛخ ٫ننِ خسبكٝكنن ٞخثعننمبٚف يف تمبنٝننَ
ٚخ٭َ ٚأ خي ١ٜ ٛٗٝخيعٖٗ ١ْٝٛٝن ٛوسنٛخْٚ ،ٞخيع ُنَْ ٕٛٝخزبند ٖنِ خيٛطن٘
خٯسمب يًعٗ. ١ْٝٛٝ
ٜٚملٗنمب /وٚغًن /ٛخيعنندخ ٤ةٜنمبخٕ بصنهٌ ننَؾمب " ،ؾَيع َُْٝن ١خزبدٜنند"٠
تننمب ٣بآ نن َٝخي ٛننط ٢خَتنندخ خً طػمبخؾ ٝنًَ ٚيػ ٜٛنًَ ٚثكَؾ ٝنًَ ٚتَاؽب ٝنًَ ٚزمبق ٝنًَ
يذلنٝننَ خسبَيٝنن ،١ةٝننث  ٜننع ٢خيع ُننَْ ٕٛٝخزبنند ة خ ننتٝعَب ٚة سننٍَ
يٗٛاَٜو آ  َٝخي ٛنط ٢يف ةضنَا خيٛةند ٠خيذلنٝنٚ ،١تملٗنمب طبَٚؾٗنَ َنٔ
ا َٝ ٚخ٫ذبَ  ،١ٜنُنَ وْٗنَ ذبنَ ٍٚةةٝنَ ٤خيتنَاٜخ خيػنَبمب يٮطندخ يتعنأح
تمبن َٝخيهدل ٣ق ٠ٛزَثَ ١ٝتؿمب  ٠يف ٖن  ٙخثٓطكن ١خيػٓٝن ١ب مبٚختٗنَ خيأَضٓٝن١
ٚخثعدَْٛٚ ١ٝقعَٗ خ ٫نذلختٝج ٞيتتهن ٍٛة ٫زن ننأرل يف خثٓطكنٖٚ ،١نٞ
تعتُننند زًننن ٢خيٜ٫ٛنننَو خثتهننند ٠خ٭َمبٜهٝننن ١يف تٓؿٝن ن َصنننَاٜعَٗ ،ين ن يو
تمبنأزًنن ٢ةةٝننَ ٤خيطٛاخْٝنن ١خيكَٝ ٛنن ١خثخؿؿننَٖ ١مب ٜنًَ ممأٚطنن ١بأؾهننَا
ةسٛخَْ ١ٝدا ،١ ٚةؼَؾ ١يتطًعَو ق ١ٜٛعب ٛخ تعَُا طدٜد ٭  َٝخي ٛط٢
ٚخيصنننننعٛب خيَٓضكننننن ١بَيذلنٝننننن ١ذبنننننت شنننننعَاخو بمبخقننننن َ ١نننننٌ خيتهََنننننٌ
خ٫قتعَ ٚ ،ٟةة ٤َٝخي كَؾن ١خيذلنٝن٪ٜٚ ،١نند بينو /وٚغًن /ٛبكٛينْ٘" :عنِ
عبٔ خيع َُْ ٕٛٝخزبد ".
٪ٜٚننند خيهَتن خيذلنَْ"ٞظننٛة ٞطٛظبننٛا ة وٕ تصننه ٌٝةننأب
خيعدخيننٚ ١خيتُٓٝنن ١طننَٚ ٤ؾننل ةاخ خو َٚعننَحل َتعنند َٗٓ ،٠ننَ ةاخ  ٪َ ٠ننٞ
خسبأب ٚخزبنٝض نكن ٠ٛؾَزًنٚ ،١خةاخ  ٠خ٭َمبٜهٝنٚ ١خيًنٛب ٞخيعنٗ ْٞٛٝيف
خيٜ٫ٛنَو خثتهنندٚ ٠خيهٝنَٕ خيعننٗ ْٞٛٝيف ؾً نطل ٚبمبٜطَْٝننَ ٚ.يًعًنِ ؾنننٕ/
وا ٚغََٕ /تأٚج َٔ خي" ١ٜ ٛٗٝوََ "١ٓٝنٔ يَزنٜٗ ١ن ٛنأتَ ،ٟوَنَ /ومحند
خ ٚوٚغً /ٛؾٗ ٜٛٗ َٔ ٛخشبأا خي َٖ ٜٔطمبٚخ ة تمبن َٝيف خيكمبٕ خيتَ نع
زصمبٚ ،خبٓت٘ َتأٚطٚ َٔ ١خةد َٔ ٜٗن ٛخيكنمبّٚ ،خسبكٝكن ١وٕ خةٜدٜٛيٛطٝن١
خيع َُْٝنننن ١خزبدٜنننند ٠تٗنننن ُٔٝزًنننن ٢صبُننننٌ خي  َٝننننَو خيذلنٝنننن ١خيدخسًٝنننن١
ٚخشبَاطٚ َٓ ١ٝظ ٍٛةأب خيعدخيٚ ١خيتُٓ ١ٝة خي ًط ١خيعَّ .ّ2002
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ٚةبخ ََ تعُكَٓ يف خيتَاٜخ ْمب ٣تصَبًَٗ ننأرلخً بنل خسبمبنن ١خيعنٗ١ْٝٛٝ
زعنننَبَو ٚنَْٝننًَ ٚ -خيع َُْٝننن ١خزبدٜننند ،٠ؾهُٖ٬نننَ يدٜننن٘ طبطنننطيً ننٝطمبٚ ٠خيت ٛننعٚ ،تنندَرل ثكَؾننَو خيصننعٛب ٚ ،ننهكَٗ ْٗٚ ،ن ثمبٚختٗننَ،
ٚن َُٖ٬زد ٚيًعمببٚ ،بَحملعً ١كهٔ خيك :ٍٛةٕ ننٌ ةهنَّ خ٭تنمبخى
ٚوزَُشلِ نَْت تع يف خشبَْن ١خثعَ ٜن ١ثعنَحل خيعنمبب ٚتٜ٪ند خيعنَٗ،١ٜٓ
ةتَ ٢عنطؿ ٢نُنٍَ وتنَتٛاى خين  ٟاؾنجل وٕ تند خي ن ٠ َٝخيذلنٝن ١ة
غرل واخؼ ٞتمبن َٝوظمبزً ٢ؼِ ينٛخ ٤خ نهٓدا ٕٚخيعمببن ٞة تمبنٝنَ َنٔ
نننٛاٚ ،١ٜوظنننمبزً ٢قطنننع ز٬قنننَو تمبنٝنننَ بهنننٌ َنننَ يننن٘ ز٬قننن ١بنننَيعمبب
ٚخث ًُلٚ .يف ٖ خ خيعد كهٔ خيكن :ٍٛةٕ َعنطًح خيع َُْٝن ١خزبدٜند،٠
مل ٜعطند صبمبّ شِنعَا ٜؿذل ٟب٘ خيأعجل زًَ َٝ ٢و ةأب خيعدخيٚ ١خيتُٓٝن،١
بٌ بَو ٜعهِنس ٚخقعًَ ؾعً.ًَٝ
ٚيكد ٚطد خ٭تمبخى يف َنَ  ٜنُ ٢خيمببٝنع خيعمببن ٞؾمبظن ١ننأرل ٠يتٓؿٝن
خ٭ة ّ٬خيع َُْٚ ١ٝةزَ  ٠خ٫زتأَا يًدٚاخيذلن ٞيف خثٓطك َٔ ١س ٍ٬تٛضٝند
خيع٬قَ ١ع خيػمبب ٚيف خثكدَنٚ ١خشنٓطٖٔٚ ،ن خ ٜتطًن  :ةؼنعَف ةٜنمبخٕ َنٔ
سٛ ٍ٬اٚ ١ٜتدَرلَٖٚ ،ةؾصٍَ ضبٛاخثكَ َٔ ،١َٚس ٍ٬ذبمبٜنو خيعُن٤٬
ٚخيكننن ٣ٛخيملَٝ٬ننن ١خيتهؿرلٜنننٚ ١خيععنننَبَو خث نننًه ١خةاَٖبٝنننٚ ١خثمبتأطننن١
بَثصمبٚع خيعٗ ْٞٛٝيف ٛاٚ ،١ٜبيو بمبو ٟخ٭تمبخى ٜعطن ِٗٝخيؿمبظن ١يهنٞ
تٓتكٌ تمبن َٝة َمبةً ١خيعٌُ زً ٢تعأٜأ ْؿٛبَٖ ٚن ْنمب خيتٛخمٕ خةقًُٝنٞ
َع ةٜمبخٕ ٚةًؿَٚ ،َٗ٥تأزِ خثٓطك ١وؿمب َٖ.
ْ - 0ملمبٜننن " ١خيعُنننل خة نننذلختٝج :"٢خيتننن ٢تعتننندل وٕ َٛقنننع تمبنٝنننَ
ٚتَاؽبٗننَ ػبعْٗ٬ننَ َ ننتعد ٠ة خيتهننمبى خةػبننَب ٞؾنن ٢خ٫دبَٖننَو نَؾ نً١
ٚسعٛظًَ طٛخاَٖ خزبػمبخؾ ٢يًهؿَ زً ٢وََٓٗ ٚذبكٝنل َعنَسبَٗ ،ين يو
تٛطن زًنن ِٗٝةْٗننَ ٤خيكطٝعنن ١خيذلنٝنن ١ثٓطكنن "١خيصننمبم خ٭ ٚننط" ٚقؽننَََٖٜ
خيت ٢خ تُمبو زك ٛخً ض١ًٜٛيت ٚنَْت تعٝض تمبن َٝس٬شلَ ةَي َٔ ١خْ٫طٛخ٤
ٚخيعأي ١خسنٌ "ٖؽنأ ١خ٭َْؼنٚ "ٍٛتتعنمبف ندٚينََٖ ١صن ١ٝو ٚضمبؾٝن ١ؾن٢
َٓمل ١َٛخثع همب خيػمببٚ ٢ةًـ سلٍَ خ٭ضً  ( ٢خيَٓت)5( )ٛ
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 - 4خثٛقننع خزبػننمبخيف :نُننَ ْعًننِ وْنن٘ يف و ٟاخ نن ١زًُٝنن ١يً  َٝنن١
خشبَاطٝنن ٫ ،١كهننٔ ةُٖننٍَ خيعََننٌ خزبػننمبخيفٚ ،ؾنن ٖ ٢ن خ خيعنند ٜكننٍٛ
َْبً ٕٛٝبَْٛبمبو" :ةٕ خيٛؼع خزبػمبخيف ٖ ٛخي ٜ ٣طًُ ٢خي  "١ َٝنَُ وند
" ًَٝٝ ٛل" زً ٢خيعٌََ خزبػنمبخيف زٓندََ ويكن ٢سطأتن٘ خيعنَّ ٚ ّ1924خينيت
طننَ ٤ؾَ"َٗٝننَ نَْننت خي  َٝنن ١خشبَاطٝنن ١وَننمبخً َأتهننمبخًٚ ،يهٓٗننَ سَؼننع١
ُٛز َٔ ١خيعٛخٌَ خزبػمبخؾٚ ١ٝخيتَاؽبٚ ١ٝخ٫قتعَ )6("١ٜ
ٚيكنند خ ننتداى خثٓملننمبٚ ٕٚسنندلخ ٤خ ٫ننذلختٝج ١ٝخيعَثٝننٖ ١ن  ٙخ٭ُٖٝنن،١
ٚوس ن ٚخ ٜٓملننمب ٕٚة تمبنٝننَ بٗنندف خ ٫ننتؿَ َ ٠ننٔ َٛقعٗننَ وٚ ً٫ٚصبَٚاتٗننَ
يمب ٚنننن َٝخ٫ذبَ ٜننننٚ ،١يٗٛاٜننننَو آ نننن َٝخي ٛننننط ٢خيػمببنننن ٞزٓنننند ٚؼننننعِٗ
ثصنننَاٜعِٗ خيدؾَزٝننن ١خ ٫نننذلختٝج ،١ٝنْٗٛنننَ تعننند ْكطننن ١خْطننن٬م ثَبتننن ١وٚ
ضبتًُ ١٭ ١ٜق ٠ٛزَث ،١ٝتؿهمب ؾ ٢خيٛظ ٍٛة َٓطكن ١خشبًن ٝو ٚخي نٝطمب٠
زًَٓ ٢طك ١خثؽَٜل ( خيأ ٛؿٛا ٚخيداْندْٚ )ٌٝةض٫٬تٗنَ خيأهمبٜن ١خثتعند ،٠
ٚيهْٗٛننَ خزب ننمب خي ن ٜ ٣ننمببط خيصننمبم بننَيػمبب ،ؾأنشننمبخؾَٗ زًننَ ٢ؽننٝكٞ
خيأ ٛؿٛا ٚخيدا ْ ،ٌٝؾٗن ٢ت نٝطمب زًن ٢خثُنمب خث٬ةن ٞخيٛةٝند ي نؿٔ ننٌ
َٔ بًػَا ،َٜاٚ ،َََْٝٚا َٝ ٚعب ٛخثٛخْ ٧خيعَثٝنٖٚ ،١ن ٛخ٭َنمب خين  ٣ػبعًنَٗ
بَيتهََنننٌ َنننع قٓنننَ ٠خي نننٜٛس ٚبنننَب خثٓننندب ،طنننأ٤خً َُٗن نًَ ؾننن ٢خيٛخطٗننن١
خ ٫ننذلختٝج ١ٝخيعَثٝنن ١سبًننـ خيٓننَتَ)7(.ٛننَ وزطنن ٢تمبنٝننَ ٚاخً ةقًُٝٝننًَ يف
خيكؽننَ َٜبخو خ٭ُٖٝنن ١خة ننذلختٝجَ ،١ٝعتُنند ٠زًننَ ٢ننَ ًهنن٘ َننٔ َأخٜننَ
طٚ ،١ٝ َٝ - ٛٝط - ٛٝخ ذلختٝج ١ٝيتهكٝل خْؿتَا ةقًُٝنٚ ،ٞقند تعنأمو
ٖ ن  ٙخثأخٜننَ بعنند خَْٗٝاخ٫ذبننَ خي ننٛؾٝيت ٚقمببٗننَ َننٔ وٖننِ َعننَ ا َننٛخا
خيطَق ١ؾ ٢خيعَمل ،و "ٟخيصمبم خ٭ ٚط "ٚ ،ة ٛقنأٚ ،ٜٔٚة اخى وُٖٝتٗنَ
بَيٓ ننأ ١يًٗٓد نن ١خ٭َٓٝنن ١٭ٚابننَ ٚخيػننمبب زُ َٛن ًَ بعنند خسبننمبب خيأننَا  ٖ ،٠ن خ
ةؼَؾ ١ة خَت٬نَٗ َ َة ١تأًؼ ةنٛخ  780.567ننِ َمببنعٜٚ ،أًنؼ ضنٍٛ
ةد2753 َٖ ٚنَِ 877 ََٗٓ ،ع ٛا. ١ٜ
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 :1اإلملاىات االقتصادية الرتكية:
تك ّٛخيمب َٜ٩خ٫قتعَ  ١ٜخيت ٢خزتُدتَٗ تمبن َٝؾْٗ ٢ؽتَٗ زًن ٢تؿعٝنٌ
خيع٬قَو خ٫قتعَ  ١ٜخسٌ خيدٚي ١نَؾ ،١حبٝث ٜنتِ تؿعٝنٌ خةَهَْٝنَو
نًَٗ زً ٢ونٌُ قداٚ ،٠وؾؽٌ ةْتَجٚ ،و ٚع ت ٜٛلٚ ،وندل ابح ََيٞ
ٚظبَا َعٓٚ )8(.ٟٛوٛط تًو خثأَ  ٨ختأعت تمبن ١ َٝ َٝشأ٘ اوزلَي١ٝ
ؾننن ٢ز٬قَتٗنننَ خ٫قتعنننَ  ١ٜخشبَاطٝننن َ ١نننتؿٝدَ ٠نننٔ ز٬قَتٗنننَ خي  َٝننن١ٝ
خةػبَب ١ٝيتعمل ِٝخ ت َُاختَٗ ٚظَ اختَٗ ؾ "٢خيصمبم خ٭ ٚط")9( .
- 6خةَهََْو خيع همب :١ٜخْمل٬قًَ َٔ خثٛقنع خين  ٣ذبتًن٘ تمبنٝنَ
ؾنن ٢خيننتؿهرل خيػمبب ن ٞبٛظننؿَٗ ةةنند ٣انننَ٥أ َص نَاٜعَٗ خ ٫ننذلختٝج ١ٝؾنن٢
ون ننمب َٓطكنن ١ؾنن ٢خيعننَمل ،ننع ٢خيػننمبب ة تطننٜٛمب خيكنندا ٠خيع ننهمب١ٜ
خيذلنٚ ،١ٝخثصنَان ١ؾن ٢ربطنٝط َصنَاٜعَٗ خيدؾَزٝنٚ ١خة نذلختٝج ،١ٝةب
تعد تمبن َٝثَيث وندل خثتًكل يًُ َزدخو خيع همب ١ٜخ٭َمبٜهٝنٖٚ ،١ن٢
وٜؽن نًَ سنننََس مبننن ٕٛيً ننن٬ا خ٭َمبٜهن ن ٞبعننند خي نننعَ ،١ٜ ٛعنننمب ،تنننَٜٛخٕ
ٚخيَٝبَٕٚ ،خي ّٛٝتصَاى تمبن َٝبكٛخو ز همب ١ٜسَاج واخؼ َٗٝؾن ٢نٛا١ٜ
ؾننن ٢زنننِ خيععنننَبَو خةاَٖبٝننن ١خث نننًه ١يف نننٛا ،١ٜنُنننَ وْٗنننَ تننندسًت
ز همب ًَٜؾ ٢خثٛظٌ ٚوةتًت طأ٤خً ََٓٗ بندخؾع تنأَل زُكٗنَ خة نذلختٝجٞ
نٛا ١ٜيف زؿنمبٜٔ
َٔ خيكٛخو خيهمب  ٖٞٚ.١ٜخي ّٛٝتصَاى يف خةنت ٍ٬واخ
َٓٚننننأ ٚبعننننجل خثٓننننَضل يف خيصننننٍَُ خي ننننٛا ٟبَةؼننننَؾ٫ ١ةت٬شلننننَ يننننٛخ٤
خ هٓدآََٚ ،ٕٚضل نًٝٝهٚ ١ٝوؼَٜٓ ٚ ،١ا بهمب .
ٚيكد نَٕ َٔ خيعٛخٌَ خحملؿأ ٠يًتدسٌ خيذلنن ٞيف نٛا ١ٜبَةؼنَؾ١
يًج ٚا خيعكٝدٚ ١ٜخةٜدٜٛيٛط: ١ٝ
 - 1تَبع ١ٝتمبن َٝيًَٜ٫ٛو خثتهدٚ ،٠تٓؿٝن َٖ يًُصنمبٚع خ٭َمبٜهن،ٞ
 ٖٛٚخيدٚا خثكذلٕ بأبعَ ط ١ٝ َٝ - ٛٝسَظ. ١
 - 2ةمبػ تمبن َٝزًن ٢ز٬قنَو طٝندَ ٠نع وٚاٚبنَ ،ضُعنًَ بَْ٫ؽنَُّ
ي٬ذبننَ خ٭ٚاٚبنن ٞبننمبغِ خيؿصننٌ خي ن ٫ ٟمّ تمبنٝننَ َٓ ن زكننٛ
يْ٬ؽَُّ .
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 - 3ةَيننن ١خيؿنننمبخؽ خينننيت ت ننن ٛخثٓطكننن ١بعننند خْٗٝنننَا خيٓملنننَّ خةقًُٝنننٞ
خيعمببنننٚ ،ٞتعنننَزد خشب٬ؾنننَو بنننل وْملُننن ١خسبهنننِ خيعمببٝننن،١
ٚٚظنننٖ ٍٛننن  ٙخشب٬ؾنننَو ة خيعننندخّ خث نننًح ٚ ،زنننِ خيننندٍٚ
خ٭طٓأ ١ٝيف زدٚخَْٗ زً ٢خ٭قطَا خيعمببٚ ١ٝسَظٛ ١ا.١ٜ
 - 4ضبَٚي ١تمبن َٝخشل ١ُٓٝزً ٢خيٛضٔ خيعمببن ،ٞنن ٕٛخيند ٍٚخيعمببٝن١
تًو َؿَتٝح و َ ن ١ٝيف خيعنمبخع خزبٛٝبنٛيٝتٝه ٞخيعنَث٫ٚ ،ٞ
كهٔ تعٓٝـ ةَهََْتَٗ ؾكط يف سََْٛ ١خا خيطَقْ َٔ ١ؿط
ٚغَم ،ؾَيد ٍٚخيعمبب ١ٝتطٌ زً ٢خثؽَٜل خثتههُن ١يف خي ً نً١
خيأهمب ١ٜخ٭ِٖ يف خيعَملٚ ،بَيتَي ٞتمبن َٝحبَط ١يٓؿٛب َٖٓى .
 - 5ننن "ٕٛخيصننمبم خ٭ ٚننط" ٖنن ٛخ ننٍَ خزبػننمبخيف خيٛةٝنند يف طننٛخا
تمبن َٝخي  ٟكهَٓٗ ؾ ٘ٝيع ٚا ةقً ٕٚ ُٞٝخ٫ظطدخّ بك٣ٛ
زَث ،١ٝبَثكَاْن ١بَيكٛقنَم ،ةٝنث خيٓؿنٛب خيمب ٚن ،ٞو ٚيف ويأَْٝنَ
ٚخيأ ،١ٓ ٛةٝث ْؿٛب  ٍٚوٚاٚبَ خي ٛط.٢
 - 6خيعٛا ٠خةػبَب ١ٝيذلنٝنَ زٓند شنمبخ٥ح زمببٝنٚ ١خ نعٚ ،١خيذلةٝن
غرل خث أٛم ٭ ٚنع خيكطَزنَو خيعمببٝن ١بندٚا تمبنن ٞيف خثٓطكن١
٭َ ٍٚمب َٓ ٠ق َّٝخزبُٗٛا ١ٜزَّ .ّ1923
ثاىياً :الدور اإلقليني الرتكي فى "الشرق األوشط":

بعننند خيعنننَّ  ّ 2002ذب نننٓت خيع٬قنننَو خيذلنٝننن ١خيعمببٝننن ١بصنننهٌ مل
 ٜننأك٘ َ ٝننٌ يف خيتننَاٜخ خسبنندٜث ،ؾؿنن ٞزننَّ  ّ 2004وظننأح خ٭َننل خيعننَمل
ثٓملُ ١خث ٪مب خة  َٔ َٞ٬ةظ تمبن ،َٝنَُ وطْتخ ا٥نٝس خزبُٗٛاٜن١
خيذلنٝنن ١ا ٝ٥ننَ ع يًجٓنن ١خيدخُ٥نن ١يًتعننَ ٕٚخ٫قتعننَ ٚ ٟخيتجننَا ٟيف َٓملُنن١
خيد ٍٚخة  َٔٚ ،١َٝ٬ثِ وظأهت تمبنٝنَ زؽنٛخً َمبخقأنًَ يف طََعن ١خيندٍٚ
خيعمبب ،١ٝنٌ بيو مت نٗ ٛسًٝج ٚ ١ٝنعٚ .١ٜ ٛننَٕ يذلنٝنَ ٚا َتُٝنأ
يف تكمب ٜخيع٬قَو خشبًٝجَ ١ٝع ةًـ خيَٓت ٛيف َ ٪مب ةًـ خ٭ضً  ٞخي ٟ
زكد يف تمبن َٝزَّ ٚ ،ّ2004بعد زنَّ ٚ ّ2011سن ٍ٬خسبنمبب زًن ٢نٛا١ٜ
93

طنَ ٤خثٛقنـ خيذلننن َٓ ٞنجًَُ َننع َٛقنـ ةهَٛنَو خشبًنن ٝخيعمببنَ ٞننٔ
خسبمبب زً ٢خيٛ ٚ ُٔٝاٚ ،١ٜتطٛاو خيصمبخن ١بل تمبن ٍٚ ٚ َٝخشبً، ٝ
ةٝننث تؽننَزـ ةجننِ خيتأننَ ٍ خيتجننَا ٟبننل  ٍٚصبًننس خيتعننَٚ ٕٚتمبنٝننَ
بصهٌ َت نَاع سن ٍ٬خيعكند خ٭سنرل ،وَنَ خيع٬قنَو َنع خيعنمبخم ،ؾتٛظنـ
خيع٬قَو خيذلن – ١ٝخيعمبخقٝن ١بأْٗنَ بخو ضأٝعنَ ١تكًأن ١ثنَ َنمبو بن ِ٘ َنٔ َند
ٚطأاٍ زدل َمبخةًَٗ خثختًؿ ١ؾُمبةً ١تصٗد تعَٚ ًَ ْٚوسمب ٣ؾتٛاًخ ٚغرلَٖ تٛتمبًخ
ثِ تع ٛيًَ َّ٥ٛمب ٠وسمب.٣
وَننَ بَيٓ ننأ ١يؿً ننطل ٚخيكؽنن ١ٝخيؿً ننط ،١ٝٓٝؾكنند شننهًت خيكؽنن١ٝ
خيؿً ننط ١ٝٓٝخي اٜعنن ١خ٭ َ نن ١ٝخيننيت تتأَٖٓننَ خي  َٝنن ١خيذلنٝنن ١يًتنندسٌ يف
قؽننَ َٜخثٓطكنن ١خيعمببٝنن ١يف زٗنند ةننأب خيعدخيننٚ ١خيتُٓٝنن ١خسبننَنًِ َٚ ،ننت
َٛؼٛزًَ تعأ ًَٜٛخ تػً٘ ٚخؼع خي  َٝن ١خيذلنٝن ١يًتػًػنٌ يف خينٛز ٞخيصنعيب
خيعمببٚ ،ٞخثأخٜد ٠زً ٢خ٭ْملُ ١خيعمببٚ ،١ٝتٝ ٛـ خيدٚا خيذلن ٞيف خيكؽ١ٝ
٫نت نننَب شنننمبز ١ٝة نننٚ ،١َٝ٬بٓنننََ ٤هَْننن ١خقتعنننَ ٚ ،١ٜتنننأثرل ةقًُٝنننٞ
ٚ ٚيٚ" ،ٞبَيتنَي ٞؾَثعنًه ١خيكَٝٛن ١خيذلنٝنً ١نت بَ نتُمبخا طنٖٛمبًخ ثَبتن ًَ
يً  َٝنننن ١خيذلنٝنننن .١وَننننَ خثٛخقننننـ خةقًُٝٝننننَُٗٚ ،١ننننَ بنننندو وس٬قٝنننن ١وٚ
وٜدٜٛيٛط ،١ٝؾتأك ٢صبمب و ٚخو َتػّٝمب ٠يتهكٝل خ٭َٔ خ ٫ذلختٝجٚ ٞخسبًنِ
خيك َٞٛيذلن)10(."َٝ
ةٕ ةًِ خيمبٝ٥س خيذلن ٞاط ض ٝوا ٚغَٕ بَ تعَ  ٠خةاث خيع َُْٞ
ٜؿ ننمب َنند ٣تٓننَقجل خٯيٝننَو خي  َٝنن ١ٝخيننيت ٜتأَٖٓننَ دبننَ ٙقؽننَ َٜخثٓطكنن١
ٚوُّٖٗننَ خيكؽنن ١ٝخيؿً ننط ،١ٝٓٝقؽننن ١ٝخيعننمبب خ٭ ، ٚؾٗنن ٛكننَاس خيٓؿنننَم
ٚخشبدٜع ١ؾٝملٗمب ةمبظ٘ زً ٢قؽَ َٜخيعمبب ٚخث ًُل َٖمبٚ ًَٜيهٓ٘ ؾعًًَٝ
ٜٓؿ  ١ َٝخيَٜ٫ٛو خثتهد ٠خ٭َمبٜه ١ٝبتُأٜل خيعَمل خة  َٔ َٞ٬سٍ٬
انٛب٘ َٛط ١خيه ب ١خيهدل ٣خثتُ ً ١بَيعنمبخع خيصنٝعٚ ٞخي نل ،ةٝنث
وظننأح ةًٝؿ نًَ يًػننمبب خ ٫ننتعَُا ٟخيعننٗ ْٞٛٝؼنند خيعننمبب ٚخث ننًُلَٚ ،ننَ
خاتدخ ٙ٩خيعأَ ٠٤خة  ١َٝ٬ة ٫ن بًَ ٚسدخزًَ ،ي ا خيمبََ يف خيع. ٕٛٝ
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ٚيكند ننَٕ يذلنٝنَ ٚا ننأرل يف ( خ ٫ننت َُا يف خيندّ خيعمببن )ٞذبننت
بدز ٢ُ ٜ ََ ١ثٛاخو خيمببٝع خيعمبب ََٚ ٞشجعَٗ زً ٢بيو ٚظن ٍٛخةسنٛخٕ
خث ننًُل ة خي ننًط ١يف َعننمب ،ؾنن ٖأت بعٝنندخً يف خيمبِّٖننَٕ زًنن ٢ة ننكَأ
خيدٚي ١خيٛضٓ ١ٝخي ٛا ،١ٜ٭ْٗنَ "ٚخ نط ١خيعكند" يف َِننهٛا خثكََٚن ،١ؾتٓؿنتح
خيطمبٜل ة ن مب ضبٛا خثكَ ،١َٚيعَحل ة ن َٝ ّ٬ن ٞغمببنٜ ،ٞصهِّننٌ
ةننأب خيعدخيننٚ ١خيتُٓٝنن ١ومنٛبطنن٘ ٚضبمبّننن٘ يف خ ت ننكَ ٤يننإلاث خي ّننًجٛقٞ
ٚخيع َُْ ،ٞخي  ٟؼبتن ٌّ َهَْن ًَ بنَامًخ يف خ٭ بِٝنَو خي  َٝن ١ٝسبنأب خيعدخين١
ٚخيتُٓٝنٚ .١بَيتنَي ٞؾنننٕ َنَ ٜكنن ّٛبن٘ /وٚا ٚغننَٕ /خيٝنٖ ،ّٛنن ٛخ نتُمبخا يًنندٚا
خثمب نن ّٛسبهننَّ تمبنٝننَ زنندل خيتننَاٜخ َننٔ قأننٌ خةَدلَٜيٝنن ١خيعَثٝننٚ ،١زٓنند
حب َٓ زٔ خيدٚا خيذلن ٞيف خسبمبب زًٛ ٢ا ١ٜػب آٜ ٫ػ ٝزٔ بَيَٓ تًو
خسبكَ٥ل آْؿ ١خي نمبٚ .بَيتَي ٞطَ ٢ُ ٜ ََ ٤بَيمببٝع خيعمبب ٞيٝعط ٞيذلنَٝ
ٚاخً ا ٝ٥نًَ يف خ٭ةنندخث خيننيت شننٗدتَٗ خثٓطكننٚ ١سَظنن ١يف ننٛا ،١ٜةٝننث
ذبٛيت تمبن َٝة ضمبف اٝ٥س ٚؾَزٌ َمبنأ ٟزً َ ٢مبا وةدخث خةقًنِٝ
خين ن  ٟةملننن ٢بٛؼنننع ََٖصننن ْ ٞنننأ ًَٝؼنننُٔ وٚيٜٛنننَو خي  َٝننن ١خيذلنٝننن١
خشبَاط ١ٝس ٍ٬زكن ٛنَبكٚ ،١سَظنَ ١نٔ سن ٍ٬خي  َٝن ١خيأًٗٛخْٝن ١خينيت
قَّ بَٗ وا ٚغَٕ َٔ سَٛ ٍ٬خقؿ٘ خي ١ُٖٝٛخثعنطٓعٚ ١خثٓ نكَ ١نع خيهٝنَٕ
خيعننٗ ْٞٛٝدبننَ ٙخيػننأ ٚخ٭َمبٜهنن ٞيًعننمبخمَٛٚ ،قؿنن٘ يف خؾننٛسٚ ،ضبَٚينن١
ن ننمب خسبعننَا خيعننٗ ْٞٛٝزننٔ غننأٖٚ ،٠نن ٛيف خيٛخقننع ن ننمب خسبعننَازٔ
خةسنننٛخٕ خث نننًُل يف غنننأ ،٠يتجٗٝنننأِٖ يًُُٗننن ١خزبدٜننند ٠يف خسبنننمبب زًننن٢
ٛاٚ ،١ٜة َٗاِٖ بدٚا خثكََٚل ،يت َُٗٗ ٌٝتِٗ خزبدٜدٚ ،٠خيملٗٛا وََّ
خيعنننمبب ٚخث نننًُل وملٗنننمب خثننندخؾع زنننٔ قؽنننَٚ ،َِٖٜكهنننٔ خيكننن : ٍٛةٕ
ةهَٛننن ١وٚا ٚغنننَٕ و ننننتطَزت سننندخع خيهننن رلٚ ،ٜٔظبهنننت يف ذبكٝننننل
خسذلخقننَو سطننرل ٠يف خزب نند خيعمببننٚ ،ٞوظننأهت  َٝنن ١تمبنٝننَ دبننََ ٙننَ
 ٢ُ ٜخيمببٝع خيعمبب ٞتتجً ٢بَٯت:ٞ
(و) خ ننتػ ٍ٬خسبنندث يتٛثٝننل ز٬قننَو تمبنٝننَ خيدٚيٝننَ ،١ننع خيٜ٫ٛننَو
خثتهدٚ ٠خيد ٍٚخ٭ٚاٚبٚ ،١ٝخيه َٕٝخيعٗ ْٞٛٝيف ؾً طل .
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ب) زِ خيع٬قَو َع وْملُ ١خسبهِ خزبدٜند ،٠خينيت تٛقعنت ةهَٛن١
وٚا ٚغننَٕ وٕ تهنن ٕٛبخو تٛطٗننَو وظننٛيٜٝٓ ١ٝنن ١ةسٛخْٝننٚ ،١ب ن يو ٜتهكننل
ةًَُٗ يف ةزَ  ٠بَٓ ٤خي ًطٓ ١خيع َُْ. ١ٝ
رابعاً :العالقات الصورية الرتكية مً القطيعة إىل الصداقة إىل العدواٌ:

نُنَ ٖننَ ٛعًنن ّٛوٕ تمبنٝنَ خةتًننت خيعننمبب ةنٛخي ٞوابعُ٦نن ١زننَّٖٚ ،ننٞ
تعتدل وندل ٚي ١ذبتٌ واخؼٛ ٞاٚ ،١ٜبَيتنَي ٞؾٗنٚ ٞين ١زندٚ ٠ٚضبتًن،١
ٚٚقؿننت ؼنند ننٛاَ ١ٜننمبخو زنندٚ ،٠نننَ و تٓص ن خسبننمبٚب بُٗٓٝننَ ،ؾعًنن٢
أ ٌٝخث ٍَ يف آب/وغ طس َٔ زَّ ٫ ،ّ1957ةت يف خ٭ؾنل ومَنٚ ،١بينو
زٓنندََ ت ننمبع خ٭تننمبخى بننأزِ وٕ ننٛا ١ٜخيننيت ت ننٝطمب زًٗٝننَ ا ٚنن َٝتٗنند ِٖ
بنَشبطمبٚ ،يف ْؿنس خيٛقننت ٚطٗنت يًعنمبخم ٚيأٓننَٕ ختََٗنَو ممَثًن ١ي ننٛا،١ٜ
ٚوزًٔ خ٭َمبٜه ٕٛٝوٕ خي ٛاٜل يٛ ٝخ  ٣ٛو ٚخو يف وٜد ٟخيمبٚسٚ ،تأمّ
خثٛقـ ٚخبَظ ١بعد وٕ ختِٗ خيمبٚس تمبن َٝبَيتُٗٝد يًتدسٌ خ٭َمبٜهن ٞيف
ننٛاٚ ،)11("١ٜبعنند ةزننَ ٕ٬أنندو ةٜأْٗننَٚا ،وسنن و تمبنٝننَ مَننَّ خثأننَ ا٠
يتٓؿ ٝخث٪خَمب ٠زً ٢نٛاٚ ،١ٜوزًٓنت زنٔ َٓنَٚاخو ز نهمب ١ٜزًن ٢خسبندٚ
َننع ننٛاٚ ،١ٜةصنندو ةصنن َٖ ٛيف وًٜنن / ٍٛننأتُدل ٚ ،ّ1957وننندو وْٗننَ
ٛف تتدسٌ ةبخ َنَ تٛينت خسبهنِ يف نٛا ١ٜةهَٛن ١شنٛٝز ،١ٝوٜ٪َ ٚند٠
يً ننننٛؾٝتٚ ،ةمخ ٤ذبنن ن ٜمب خي ننننٛؾَٝو يذلنٝننننَ ،و ننننمبزت وَرلنننننَ يف 12
و /ًٍٜٛأتُمب يتأٜٝد تمبن َٝخييت تٛخط٘ سطمبخً ٛؾَٝت)12(."ًَٝ
ةٕ ت نمب خيتٛتمبخو خييت ةعًت بل نٛاٚ ١ٜتمبنٝنَ ٚخينيت ٚظنًت ة
ةَؾ ١خثٛخطٗ ١خيع همب ،١ٜتعط َٓٝبعجل خشبطٛأ خيعََن ١يتطنٛاخو خسبنمبب
خينيت تصننَٓٗ تمبنٝنَ زًنن ٢نٛاٚ ،١ٜخةتُننَ٫و تطنٛا وشننهٍَ خينمب خي ننٛاٟ
دبننَ ٙخيؿعننٌ خيذلننن ،ٞؾهُننَ ٪ٜننند خيأننَة ٚ ٕٛخثتننَبع ٕٛيصنن ٕٚ٪خثٓطكنن١
ٚسَظَ ١نَ ةندث يف زنَّ  ّ1998ةٝنث تعنَزدو ةند ٠خيتنٛتمب يف خيع٬قنَو
بنل ننٛاَ ١ٜننٔ طَْن ٚتمبنٝننَ َننٔ طَْن آسننمبٚ ،قنند ٚظنٌ خيتننٛتمب خ ةنند
ومَ ١نَ و تٗد بَْد٫ع ظمبخع َ نًح بنل خيندٚيتل ،ةٝنث ؾعنت خيكٝنَ ٠
خي  ١ٝ َٝخيذلن ١ٝبكٛختَٗ خث ًه ١ة خسبد ٚخثصذلنَ ١ع ٛا.١ٜ
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َٓٚن ن َطًنننع خيعنننَّ  ّ2000ذب نننٓت خيع٬قنننَو بنننل نننٛاٚ ١ٜتمبنٝنننَ
بصهٌ ٫ؾت زٓدََ مخا خيمبٝ٥س خيذلن ٞخي َبل ومحد ظبدو ٝأا َعأٜنًَ
خيننمبٝ٥س بصننَا خ٭ نند بٛؾننَ ٠خيكَ٥نند خث ٪ننس خيننمبٝ٥س ةننَؾظ خ٭ نند ٖٚ ،ن ٙ
نَْت بدخ ١ٜخْ٫ؿتَا خيذلنن ٞخي نٛاٚ ٟخيتأنَ ٍ خ٫قتعنَ ٚ ٟخيتجنَا ٟبنل
خيأًد.ٜٔ
يهٔ خيٓملَّ خيذلن ٞخ٭سٛظب ٞسٌ يف يعأ ١تدَرل نٛا ١ٜخينيت بندو
خيتخطٝط شلَ بَ٫تؿَم َع خسبه ١َٛخيؿمبْ  ١ٝبدخ ١ٜيف َْٗ ١ٜخيعَّ ،ّ2050
٫ٚةكًَ َع خيَٜ٫ٛو خثتهد ٠خ٭َمبٜهٚ ١ٝو ٚختَٗ يف خثٓطك ١ةهَّ خشبًٝ
خيعمببننٚ ،ٞزعننَبَتِٗ َننٔ تٓملنن ِٝخيكَزنند ٠بأظننَٓؾ٘ خثختًؿنن ،١بَةؼننَؾ ١ة
تٓمل ِٝخةسٛخٕ خث ًُل خيعُ ٌٝتَاؽب ًَٝي ٬تعَُا.
ٚيكد وند رل خسبمبب زً ٢نٛا ١ٜوٕ ا٥نٝس خينٛماخ ٤خيذلنن ٞاطن
ض ٝوا ٚغَٕ ورب قمبخا ًخ بنقهنَّ تمبنٝنَ يًعن ٚا ا ٝ٥ن ٞبَيتنآَمب زًن٢
نٛا ،١ٜؾُٓن بنندخَٜو خسبنمبب زًنن ٢ننٛا ١ٜؾتهنت تمبنٝننَ وبٛخبٗننَ زبُٝننع
خثمبتأق َٔ ١وعبَ ٤خيعَمل نَؾٚ ،ً١طعًت خسبند ٚخي نٛا ١ٜخيذلنٝن ١ممنمبخً
ننٛا ١ٜيكتننٌ خيصننع خيعمببنن ٞخي ننٛا،ٟ
ينندس ٍٛخةاٖننَبٝل خثتطننمبؾل ة
ٚتدَرل خيأٓ ٢خيتهت ١ٝيف خزبُٗٛا ١ٜخيعمبب ١ٝخي ٛاٚ ،١ٜقََت ب مبق ١خثعٌََ
َٔ َد ١ٜٓةً  ،نٌ ٖ  ٙخثٛخؼٝع ٚون مب زٔ خيدٚا خيذلن ٞخي  ٟيعأت٘
تمبن َٝبَيتآَمبزًٛ ٢ا ١ٜتهصؿَٗ خيهَتأ ١خيذلنٝن" ١محٝندٜٝ ٠ػٝنت"يف
نتَبَٗ “ةأب خيعدخيٚ ١خيتُٓ ١ٝيف ٛا – ١ٜوة ّ٬وا ٚغَٕ خثَٓٗاٚ ،"٠بيو
َننٔ سنن ٍ٬تكنندكَٗ ٚثننَثل تهصننـ خ٭نَب ٜن خةَدلَٜيٝننٚ ١خةزَٝ٬نن ١يف
سؽننِ ٖ ن  ٙخسبننمبب خيك ن ا ٠خيننيت دبننمب ٟؼنند شننعٛب "خيصننمبم خ٭ ٚننط" ،
ٜٚصننٌُ نتَبٗننَ ٚثننَ٥ل تملٗننمب ٚا خسبهَٛنن ١خيذلنٝنن ١يف ٖ ن  ٙخسبننمبب،
ٚةٜٛخ َٖ٤خيكتً ١خيتهؿرلٚ ،ٜٔخشذلخنَٗ يف طمبخ ُِٗ٥زدل تٛؾرل خثُمبخو ة
ٛاٚ ٚ ،١ٜاَٖ خيدَ ٟٛيؿنتح خيأنَب وَنَّ خشلجُن ١زًن ٢نٛا ،١ٜبَستعنَا
وٚيت ْكٌ ةكٝكن" ١خيصنمبم خ٭ ٚنط" نُنَ ٖن ٞة خينمبو ٟخيعنَّ خيذلنن،ٞ
ٚوندو خيهَتأ ١محٝدٜٝ ٠ػٝت زً ٢وٕ وٚا ٚغَٕ يعن خيندٚا خثمب ن ّٛين٘
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ٛا ،١ٜنَُ
ؾهَٕ َكَ ً٫ٚيد ٣خيك ٣ٛخةَدلَٜي ١ٝخييت تمبٜد ْٗ
ؾه
نصننؿت خيأَة ننٜٝ/ ١ػٝننتٚ /ا خ ٫ننتخأَاخو خيذلنٝنن ١خيك ن ا يف خيعنندٚخٕ
زًٛ ٢اٚ ،١ٜقَيت" :ي َ ٫ٛنَزد ٠تمبنٝنَ ثنَ خ نتطَزٛخ وٕ ؽبطنٛخ سطن٠ٛ
ٚخةنند .٠بيننو ٭ٕ شلننَ ةنند ٚخً بمبٜننَ ١صننذلنَ ١ننع ننٛا ١ٜبطنن 900 ٍٛنننِ،
ٚن يو ٭َْٗ خيدٚي ١خيٛةٝد ٠خييت تٓؿن ننٌ َنَ ٜكٛيْٛن٘  ٕٚو ٟخزنذلخ .
 َٔٚطٗ ١وسمب ٣ؾَٗٛ ٞزن ٠ ٛبًكُن ١ؼنخَُ ١نٔ سن ٍ٬سنط غنَم ْنَبٛن،ٛ
 َٔٚوطٌ وٕ تعأح ؾَذبن" ١خيصنمبم خ٭ ٚنط"ٖ ،ن  ٙخسبهَٛن ١ؾتهنت ننٌ
واخؼنن َٗٝيًُجُٛزننَو خث ننًه ٕٚ ١وٕ ٜننمبف شلننَ طؿننٔ"ٚ .وننندو ٜٝ/ػٝننت/
وٕ خ ننتخأَاخو وا ٚغننَٕ نَْننت ٚاخ ٤خ ننَما يف اٜننـ خي٬بقٝننٚ ١قَيننت "َننٔ
خث٪ند وٕ َنٔ ٜكنـ ٚاخ ٤صبنَما اٜنـ خي٬بقٝنٖ ١ن ٞةهَٛنٚ ١خ نتخأَاخو
وا ٚغَٕ" َٓٚ )13( ،بد ٤خث٪خَمب ٠خزبدٜد ٠يف  ّ2011/3/ 15نَٕ خثٛقـ
خيذلن٪ٜ ٞند زً ٢ؼمبٚا ٠اة ٌٝخيمبٝ٥س بصَا خ٭ دٚ ،تدا ٜخثٓصكل
َٔ خي ٛاٜل َدْٝل ٚز همبٜلٚ ،ة سنٍَ خ٭ نًهٚ ١خيعَٓظنمب خةاَٖبٝن١
ننٛاٚ ،١ٜيف ٜٛيٝنن/ٛةأٜمبخٕ  ّ2011وزًٓننت صبُٛزنن ١زننٔ
زنندل ةنند َٖ ٚة
َ ٠ ٫ٚننَ  ٜننُ ٢خزبننٝض خي ننٛا ٟخسبننمب ذبننت َمبخقأنن ١خ ننتخأَاخو خزبننٝض
خيذلن.ٞ
ٚيكد ةدثت زد ٠ةٛخ ث زً ٢خسبد ٚخيذلنٝن ١خي نٛا ١ٜوثٓنَ ٤خسبنمبب
خيعدٚخْ ١ٝزًٛ ٢ا ،١ٜممَ ت أ يف تٛترل خيع٬قنَو بنل خيأًندٚ ،ٜٔيف وٜنَا
ةننندثت ؾؽنننٝه ١زًٓٝننن ١ب نننأ َكطنننع ؾٝننندْ ٜٛصنننمبت٘ ظنننهٝؿ ١يٗٛاٜنننت،
ٚضبت ٖ ٣ٛخ خيؿٝد ٜٛتملٗمب ؾٝن٘ خ ٫نتخأَاخو خيذلنٝنٖٚ ١ن ٞتكن ّٛبصنهٔ
خ٭ ًه ١يًععَبَو خ مبَ ١خيتهؿرل ،١ٜنَُ زًُت تمبنَ َٝنع خي نع١ٜ ٛ
ٚقطننمب بتننٛؾرل خ٭ ننًه ١يًُٓصننكل ٚخثعنندخو خيع ننهمب ١ٜخ٭سننمبٚ ،٣خؾتننتح
/وٚا ٚغَٕٚ /ا ٠خيدلثَٕ خيذلن ٞبكٛي٘" :ةٕ تمبنٛ َٝف تتُ نو بٗندؾَٗ
يف ا ١ٜ٩بصَا خ٭ د َعأ َٔ ً٫ٚخي ًطٚ ،"١يف َْٗ ١ٜةأٜمبخٕ بنمبو خيعدٜد
َننٔ خيعننهـ خيذلنٝنن ١بننإٔ وْكننمب ٠تأس ن خيعًُٝننَو خيدلٜنن ١يف زننل خ٫زتأننَا
ةْصنََٓ ٤طكن ١زَمين ١بطنن 550 ٍٛنًٝنَٛذل ٚبعُنل  00نًٝنَٛذلزً ٢ضننٍٛ
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خسبد ٚخيذلن ١ٝخيٛخقع ١يف سلٍَ ٛاٚ ،١ٜيف  24ةأٜمبخٕ  ،ّ 2051قمباو
تمبنٝنننَ خيتننندسٌ خيع نننهمب ٟيف نننٛا ،١ٜةٝنننث زُنننت وْكنننمب ٠نننٝطمب٠
خةاٖننَبٝل زًنن ٢وطننأخ ٤نننأرلَ ٠ننٔ ةً ن ٚ ،نننَٕ شلننَ ٚا ؾَزننٌ يف زننِ
ٚت ًٝح خةاَٖبٝلٚ ،و كطت تمبن َٝخي ٛسَٚ ،24 ٟٛع نكٛأ خيطنَ٥مب٠
كطت ٚاق ١تك  ِٝنٛا ١ٜؾهَْنت ْكطن ١ذبن ٍٛنًن ٞيف تنَاٜخ خسبنمبب
زًٛ ٢ا ،١ٜةب و سًتْ ا َٝ ٚقٛتَٗ خيع نهمبٚ ،١ٜاَنت ب كًنَٗ خي  َٝنٞ
يتؿمب خْتعَاخً يًدٚي ١خيٛضٓ ١ٝخي نٛاٚ ،١ٜننَٕ خيًكنَ ٤خ ٫نذلختٝج ٞبنل
ٚماخ ٤سَاطٝنن ٚ ١ؾننَع ا ٚننٚ َٝةٜننمبخٕ ٚتمبنٝننَ يف َ ٛننه ٛيمب ْننِ سمبٜطنن١
ضمبٜننل  ّ 2051خ ٫ننذلختٝج ١ٝيف ننٛا ١ٜبدخ ٜنَ ١مبةًنن ١طدٜنند ٠يف خي  َٝنن١
خيذلنْٚ.١ٝتٝج ١يكَ٤خو ٛتصٚ ٞآ تٓ ،١مت ةةمبخم تكدّٚ ،ةقََََٓ ١ضل،
مت س٬شلَ ةطمبخَ ٤عَسبَوٚ ،زَ و ي ٝطمب ٠خيدٚي ١خي ٛا. ١ٜ
يكد واغُت تمبن َٝزٔ خ ْ٫هَب َٔ ةً  ،زً ٢اغِ زَُٗ ينن «ؾتح
خيصَّ» ،يٓٝتًَٗ ٞـ ةً ٚ.ذبَ ٍٚتمبن َٝممَا  ١ َٝ ١خيتؽًٚ ٌٝخيٓؿَم
يف ة زَ َٗ٥ضبَاب ١خ ُٛزَو خةاَٖب ،١ٝبَيمبغِ َٔ خ٭ ين ١خيٛخؼنه ١زًن٢
زُٗنننَ ٚت نننًٝهَٗ ٚتنننداٜأَٗ شلننن ٤٫٪خةاَٖبٝلٖٚ.ن ن خ َنننَ ؾؽنننح خي  َٝننن١
خيذلنٚ ،١ٝنصـ بًٜٝتَٗ يً  ١ َٝخ٭َمبٜهٚ ،١ٝممَ تكدّ كهَٓٓ ةػبَم
وٖدخف خي  ١ َٝخيذلن ١ٝدبَٛ ٙا ١ٜبَٯت:ٞ
 - 5ة كَأ خيك ٠ َٝخي ٛا ١ٜبك ٠ َٝخيمبٝ٥س بصَا خ٭ د.
- 2خػبنننَ « ةنننأخّ وَٓننن ٢زًننن ٢ضننن ٍٛخسبننند ٚخيصنننَُي ،"١ٝةتننن ٢وٕ
وٚا ٚغَٕ بٖ ة ٚؼْع زْٓٝن٘ زًنَ ٢دٜٓن ١ةًن بنا نَي٘ يف ٜٛيٝن/ٛةأٜمبخٕ
 ّ2012ةًؿَ ٤ي٘ َٔ ََ  ٢ُ ٜخثعَاؼ ١خي ٛا َٔ ١ٜخ٭اَٜف خسبًأٝن ١يتندسٌ
خثدٜٓننٚ ،١غننرل َننمب ٠ظننمبا بأْنن٘ ننٝعٌُ زًنن ٢ةقََننَٓ ١طكنن ١آَٓنن ١يف خيصننٍَُ
ذبكٝكًَ ٭ة َ٘٬يف خةت ٍ٬خزبأ ٤خيصَُيَ ٞنٔ نٛا ،١ٜبعند وٕ نكط ةًنِ
خي ًطٓ ١بَشل ١ُٓٝزً ٢خثٓطك ١ذبت ةج ضبَاب ١خةاَٖبٚ ،ضبَابن ١خيكن٣ٛ
خيهمب ٚ ١ٜغرل بيو،.
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يكد زًُت تمبن َٝزً ٢تععٝد خثٛقـٚ ،خ نتػ ٍ٬تعنمبؼبَو خينمبٝ٥س
خ٭َمبٜه ٞة ٍٛخثٓطك ١خٯَٓٚ ،١ةزَ  ٠ضمبا تعد ٌٜختؿَم وؼنٓ ١خثٛقنع بنل
نننٛاٚ ١ٜتمبنٝنننَ زنننَّ ٚ ،ّ1998خْ٫كننن٬ب زًننن ٢خ٫تؿنننَمٚ ،نُنننَ ْعًنننِ وٕ
خثٓطكنن ١خيعَمينن ١خيننيت ٜطَي ن بٗننَ خيننمبٝ٥س خ٭َمبٜهننٚ ٞوٚا ٚغننَٕ ،ي ٝننت
واؼ ًَ تمبن ٫ٚ ١ٝوَمبٜه َٔٚ ،١ٝقٍَ شلنِ ةْٗنِ كًهن ٕٛبينوَٚ ،نٔ خين ٟ
 ٜنتطٝع ت أٝنت وقندخّ طٓن ِٖ ٛيف تًنو خثٓطكن ١زٓندََ ٜنأوا و ن ٛننٛا،١ٜ
 ِٖٚقَ َ ٕٛيتطٗرلَٖ َٔ خيؽأَع ٚخي َ٥ب
3ــ فتح باب الدعه اللوجصيت للنصلحني اإلرٍابيني.
ةٝنننث خ نننتُمبو تمبنٝنننَ يف خيكٝنننَّ بننندٚاَٖ خثٛنننن ٍٛةيٗٝنننَ َنننٔ قأنننٌ
ٚخشنننٓطٔ يف ازَٜننن ١خةاٖنننَبٝلٚ ،سَظننن ١طأٗننن ١خيٓعنننمبٚ ،٠زمبقًننن ١ننننٌ
خيكمبخاخو ؾٜ َُٝتعًنل بتهمبٜنمب ة ين بنَيمبغِ َنٔ َصنَانتَٗ يف خطتَُزنَو/
ٛتصٚ ،/ٞخزتأَاَٖ َٔ خيد ٍٚخيؽَََٓ ١ع اٚ َٝ ٚةٜنمبخٕ ،يًهنٌ ،ة ٫وْٗنَ
نَْت تنمبخٚؽٚ ،تكندّ خيندزِ يًُ نًهل ،يعندّ تطأٝنل قنمبخاخوٛ /تصن/ٞ
يًد ٍٚخيؽََٓٚ ،١بيو بَيتٓ ٝل َع خة خا ٠خ٭َمبٜهٚ ،١ٝخييت نَٕ خشلندف
َٓٗننَ ةضَينن ١خسبننمبب ْٚأٜننـ خي ننٛاٜلٚ ،خ٭َننٌ بتهكٝننل سمبٚقننَو يف خيدٚينن١
خي ننٛاٚ ١ٜتػننٝرل يف ْٗن  َٝ ٚنن ٚ ١ننتٛا خزبُٗٛاٜنن ١خيعمببٝنن ١خي ننٛا ،١ٜوننَ
ؽبدّ خثصمبٚع خةَدلَٜي ٞخيعٗ ْٞٛٝيف خثٓطكٚٚ ،١ؼع ٛا ١ٜذبنت وطٓهن١
خي ًطَٕ خيع َُْ ٞخشبَ ّ يًُصمبٚع خةَدلَٜي ٞيف خثٓطكٚ ، ،١ضبَٚين ١ا نِ
ََ٬ننح خيد ننتٛا خي ننٛاٚ ،ٟتصننه ٌٝزبٓنن ١ننتٛا ١ٜربنندّ َعننَحل خيكنن٣ٛ
خةَدلَٜيٚ ١ٝخيعٗ. ١ْٝٛٝ
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اهلوامش:

- 1زًننن ٢ة نننل بهنننرل ،خ٭بعنننَ خزب ٛٝنننذلختٝج ١ٝيً  َٝنننتل خةٜمبخْٝننن١
ٚخيذلن ١ٝةٛ ٍَٝاَ ،١ٜمبنأ خيدٚة ١يًداخ َو ،بتَاٜخ ََ 26اس
.ّ2013
 - 2خ ٚوٚغًن ،ٛخيعُنٌ خ ٫نذلختٝجَٛ ،ٞقننع تمبنٝنَ ٚ ٚاٖنَ زًن ٢خي ننَة١
خيدٚي ،١ٝػ141
 - 3خثعدا خي
- 4خثعدا خي

َبل ػ 145
َبل ػ155.

ْ - 5ملننرل ضبُنن ٛوَننلَٛ ،قننـ تمبنٝننَ َننٔ وةنندخث خيننتػرل ؾنن ٢خثٓطكنن١
خيعمببٝنن ،١صبًنن ١خيعًنن ّٛخيكَْْٝٛننٚ ١خي  َٝنن ،١ٝنًٝنن ١خيكننَْٚ ٕٛخيعًننّٛ
خي  ،١ٝ َٝطََعَٜ ١ي ،ٞخيعد خي َْ ،٢ػ2013 ،2
- 6ومحد ْٛا ٣خيٓع ،ُٞٝخي  ١ َٝخشبَاط ١ٝخيذلنٝن ١بعند خسبنمبب خيعَثٝن١
خي َْ ،١ٝبػدخ  ،خا خسبمب ١ٜيًطأَز ،١ػ1975 ،13
 - 7ةكَٕ ْ ،ٞخيدٚا خةقًُٝن ٞيذلنٝنَ ؾنَٓ ٢طكن ١خيصنمبم خ٭ ٚنط بعند
خسبنننمبب خيأنننَا  ،٠خ٭ نننهٓداَ ،١ٜهتأننن ١خيٛؾنننَ ٤خيكَْْٝٛننن ،١ػ70
خيطأع ١خ٭.2014 ، ٚ
 - 8ضبُنند مخٖنند طنن ،ٍٛخيتجمببنن ١خيٓٗؽنن ١ٜٛخيذلنٝنن ،١نٝننـ قننَ ةننأب
خيعدخينننننٚ ١خيتُٓٝننننن ١تمبنٝنننننَ ة خيتكننننندّ َ ،مبننننننأ مننننننَ ٤يًأهنننننٛث
ٚخيداخ َو ،خيطأع ١خ٭ ٚػ  ،119برلٚو2013 ،
- 9زلرل ٠ظدل ،ٟخي  ١ َٝخيذلن ١ٝؾ ٌ ٢خيته٫ٛو خي  ١ٝ َٝخيعمببٝن،١
ؾ : ٢آاخس ،بٛيٓت ٚآسمب ،ٕٚخيته ٍٛخيذلن ٢دبنَ ٙخثٓطكن ١خيعمببٝن،١
ػ  ،83زََُٕ ،مبنأ اخ َو خيصمبم خ٭ ٚط2012،م
ُٖ- 10ننَّ ضنن٘ َٝ ،ننن ١وا ٚغننَٕ دبننَ ٙخيكؽننن ١ٝخيؿً ننط ..١ٝٓٝخ نننت َُا
 ،ٞ َٝصبً ١خيعمبب ،خيعد  ،10491ػ.6
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 . - 11ننً ِٝبمبنننَو ،خيٛةنند ٠خي ننٛا ١ٜخثعننمبَ ،١ٜمبخطعننْ ١كدٜنن ١يتجدٜنند
خيؿهمب خيك َٞٛخيعمببَ ،ٞطأع ١خ٫ذبَ َ ،صل.ّ1996 ،
 ًِٝ . - 12بمبنَو ،خيٛةد ٠خي ٛا ١ٜخثعمب ،١ٜخثعدا َبل ،ػ.107
 - 13محٝنندٜٝ ٠ػٝننت ،ةننأب خيعدخيننٚ ١خيتُٓٝنن ١يف ننٛا – ١ٜوةنن ّ٬وا ٚغننَٕ
خثَٓٗا2014.٠

102

املبحح اخلامض
دور ما يصنى املعارضة الصورية يف احلرب على شورية
خثعَاؼننن ١نُنننَ ْعًنننِ ٖنننَ ٞملٗنننمب َنننٔ َملنننَٖمب خسبدخثننن ١خي  َٝننن،١ٝ
ٚت تدزٚ ٞط ٛجٍَ خطتَُزٚ ٞؾهمبٜ ٟطَُاس ؾ ٘ٝخيعٌُ زدل خي ،١ َٝ
وَ ٟننٔ سنن ٍ٬خسبننٛخاٚ ،خيٓكنندٚ ،خ٫زننذلخف بننَٯسمبٚ ،خثصننَان ١يف خيتننأثرل
زً ٢خيكمبخا خي  ٞ َٝيف صبتُعَٗٚ ،خةقمبخا بٛط ٛخيتٓنٛعٚ ،وٕ ٖن خ خيتٓنٛع
ٜذلتنن زًٝنن٘ خسننت٬ف خثعننَحل ٚخ٫ةتُننَ٫و ٚخ٭ٚيٜٛننَو ،و ٟوٕ خثعَاؼنن١
زٓعمب َٔ زَٓظمب ٚط ٛخيدككمبخض ١ٝيف بًد َنَٚ ،خثٛخقنـ ٚخيكنمبخاخو خينيت
تتخ ن َٖ خثعَاؼنن ١يف ٚيننَ ١ننَ ػب ن وٕ تهنن ٕٛتعننأرلًخ زننٔ قننمبخاخو غبنن
ٚصبُٛزَو قَ ١ٜ َٝتخعع ٖٞٚ ،١تعل خ٫سنت٬ف يف خ٭اخٚ ٤خ٭ضمبٚةنَو
خيؿهمبٚ ،١ٜخست٬ؾًَ يف خثعَحل ٚخيتهٜٓٛنَو خ٫طتَُزٝن ١و ٚخيدكٛغمبخؾٝن١
و ٚخ٫قتعننَ ٚ ،١ٜيهننٔ خثعَاؼنن ١بننَثؿٗ ّٛخةَدلٜننَي ٞخيعننٗٚ ،ْٞٛٝخيننيت
ظٓعتَٗ سعٝعًَ يٛضَٓٓ خيعمبب ٞزََٛ ٚ ١ا ١ٜسَظ ،١شلنَ َؿٗن ّٛسنَػ،
َٜٓيف نٌ خيك ِٝخثتعَاف زً َٗٝزدل رل تَاٜخ خ تُعَو خيأصنمب ،١ٜةٝنث
وضًك نت زًنن ٢خيععننَبَو خث ننًه ١خ مبَنن ١خيعًُٝنن ١خيتهؿرلٜنن ١خيكَتًنن ١ظننؿ١
"َعَاؼننَ ١عتديننٖٚ ،"١ن خ خيتعننأرل مل تعمبؾنن٘ خيأصننمب ١ٜوبنندخً َٝ ٫ٚ ،ننَم خ٭َننِ
خثتهد ٫ٚ ،٠تٛا وٚ ٟي ١يف خيعَمل.
ٚخي ٪خٍ َٖٓ َٔ ،خي  ٟوزط ٢خسبل بتصنمبٜع ظنؿ" ١خ٫زتندخٍ" ثنٔ قتنٌ
ْٗٚن ن  ٚنننً  ،ثنننٔ نننَِٖ يف تكن نٜٛجل زنننَ ِ٥خ٭َنننٔ ٚخي نننًِ خ٫طتُنننَزٞ
ٚخ ٫ننتكمبخا ،ثننٔ خاتؽنن ٢وٕ ؼبُننٌ زًُ ن ًَ غرلزًننِ بننٖٚ ٙ ٬ننٌ ٖٓننَى َننٔ
َعَا تكأً٘ ٚي ََ ١ةبخ خاتؽ ٢خي ٤٫ٛي ٛخَٖ و ٚو س ًَٝٝصَٝو َ ًه١
ةاَٖب ١ٝةٕ َٖ ٤٫٪مبتأق" ،١ؾَثعَا  ٫كهنٔ وٕ ٜهنَٝ ٕٛن ١و ٚزُنً٬ٝ
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وَ ٚمبتأقننًَٚ ،ومننننَ نننٛاٚ ٟة نن "(ٚ )1كهٓٓنننَ تك ننن" ِٝخثعَاؼنننَو" يف
ٛا ١ٜة ْٛزل:
خ٭ٜ :ٍٚتُ ٌ يف تًو خيك ٣ٛخييت تك ٛبَيؿعنٌ ةمبننَو ةظن٬ا ةكٝكنٞ
غنرل َدؾٛزنن ١بأطٓنند ٠سَاطٝننٚ ،١تمبغن يف خيكؿننأ ؾننٛم خ٭ٚؼننَع خثذلًٖنن ١يف
خ تُنننعٚ ،ضبَابنننَ ١ملنننَٖمب خشبًنننٌ ٚخيؿ نننَ ٚخيكعنننٛا يف َٓنننَة ٞخسبٝنننَ٠
خثختًؿنن ،١يتهكٝننل َ ننتَٜٛو َعٝصنن ١ٝتًٝننل بَةْ ننَٕ خيعمببننٚ ،ٞتعننأم بٓٝننَٕ
خيننٛضٔ ،يٝهننَٝٓ ٕٛع نًَ ق ٜٛنًَ ننٝدخًٖٚ ،ننَٛ ٞطنن ٠ ٛيف و ٚننَأ خزبُننَٖرل
خيصعأٚ ١ٝيف ق ٠ َٝخيدٚيٚ ١خ تُع.
ٚخي َْ" :ٞخثعَاؼَو"خييت وْص٦ت بكمبخا َٔ خيد ٍٚخ٭طٓأ ٖٞٚ ،١ٝخييت
خاتؽننت انننٛب خثمبن ن خ ٫ننتعَُا ٟحملَابننٚ ١ضٓٗننَ ذبننت ةجن ؼننٝك١
تَؾٗٚ ،١وٖدخف ْ ١٦ٝنَيكأ ٍٛبَيتعََ ٕٚنع خ٫ةنتٚ ٍ٬خث نتعُمبَ ،كَبنٌ
تدَرل خيٛضٔٚ ،بٓ ١ٝخيدٚي.١
ٚمل ربـ خ٭َمبٜهَ / ١ٝاخ نٛؾَُٕ ٜٚتسَ َٔ /عٗند بمبٚنٓٝػنأ
زِ ةهَٛتَٗ شل ٫٪بكٛشلَ " :ةٕ َٖٓى خيهن رل َنٔ خثٓملُنَو يف نٛا١ٜ
ٚغرلَٖ َٔ خيأًدخٕ خييت ت نع ٢ة تػنٝرلخو يف ةهَٛنَو بًندخَْٖٗٚ ،ن ٙ
وطٓد َٔ٪ْ ٠بَٗٚ ،عبٔ ََؼ ٕٛيف ضمبٜكَٓ يدزَُٗ".
ٚتنندٍ خيتكنننَاٜمب وْنن٘ َٓنن زنننَّ  ّ2006اظنندو خشبَاطٝننن ١خ٭َمبٜهٝننن١
ةٛخي ٞمخ ٜ٬َ ١ل ٫ٚا يف خي ٓ ١يت مبٜع زٌُ"خةظ٬ةٝل يف ٛا،" ١ٜ
ٚيف بدخٜنن ١ةأٜننمبخٕ َننٔ زننَّ  ّ2012مت تدشننل َٓتنند ٣خ٭زُننٍَ خي ننٛا ٟيف
خيدٚةننَ ١ننٔ قأننٌ" مزُننَ ٤خثعَاؼنن ،"١ينندزِ َننَ  ٜننُ ٢خي ننٛا ٠خي ننٛا . ١ٜوَننَ
ََٜهٌ ٚخٜسٚ :خي ٜ ٟنمب قن ٍٛخي نؿرل /اٚس " :/خيتندسٌ خيع نهمب ٟيف
ٛا ١ٜيٝس َ أي ١تؿَؼٌ ،بكدا ََ ٖ ٛةتُٚ ،"١ٝيًعًِ ٚ/خٜنسٖ /نَ ٛندٜمب
خ٫تعننَ٫و ٚخيع٬قننَو خيعََنن ١يف يعٝننٖٓ ١ننمب ٟطَن ننٖٚ ،ٕٛننَ ٛمبنننأ
تؿهننرل َتطننمبف طنندخً ٭حبننَث خي  َٝنن ١خشبَاطٝنن ١خ٭َمبٜهٝننَٚ ،١ننٔ وبننمبم
ازننَ ٖ ٠ن خ خثمبنننأ اٜتصننَا بننرلٍ "وَننرل خيملننٖ، "ّ٬ننَ ٛننٔ ون ننمب خثعننَ ٜٔ
يًعمبب ٚخثٜ٪د ٜٔيًه َٕٝخيعٓعمب ٟخيعٗ. ْٞٛٝ
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ةٕ ْملننننمب ٠يف ٚخقننننع َننننَ  ٜننننُ ٢خثعَاؼننننَو يف ننننٛا ،١ٜخثتٛخطنننند ٠يف
خشبَاجٚ ،خييت خاتؽت انٛب خثمبن خ ٫نتعَُا ٟحملَابنٚ ١ضٓٗنَ ،ذبنت
ةج ؼٝكٚ ١تَؾٗٚ ،١وٖدخف ْ ١٦ٝنَيكأ ٍٛبَيتعََ ٕٚع خ٫ةتَ ،ٍ٬كَبٌ
تنندَرل خيننٛضٔٚ ،بٓٝنن ١خيدٚينن ،١ةْٗننَ تًع ن ٚا خي ُ ننَا زًنن ٢شننعأَٗٚ ٚ ،ا
خيعُٜٚ ،ٌٝدٍ تَاؽبَٗ ْٚصأتَٗ زً ٢خيدٚا خ ٫تعَُا ٟيف تهٚٚ ،َٜٗٓٛؼع
بمبخصبَٗٚ ،خيدٚا خثٓٛأ بَٗ زدل خيتَاٜخٚ ،يف َكندَتِٗ خةسنٛخٕ خث نًُل،
ٖٚننِ َننَ مخيننٛخ ٜٓؿنن َٗ ٕٚننََِٗ خثهًؿننل بٗننَ ة َٜٓٛننَ ٖنن خ يف خ٭قطننَا
خيعمبب ١ٝنًَٗ ،ة طَْ بعجل خيًٝدلخيٝل خيعمبب ،و ٚبعجل خحمل ٛبل زًن٢
خثَان  ١ٝخي  ٜٔشٖٛٛخ ق َُٗٝخيعملُٝن ، ١ؾتهنَيؿٛخ َنع وزندخ ٤خثَان ن١ٝ
َٔ وطٌ َه اسٝغ  ٤٫٪ٖ ،خي  ٜٔخاتؽٛخ يعن ٚا خيعَُين ١ضُعنًَ يف
خيٛظنن ٍٛة خي ننًطٚ ،١ينن ٛزًنن ٢ة ننَب َننَ ٤شننعأَِٗٚ ،عننَحل وَننتِٗ،
سننَيعل زننِٓٗ نننٌ خيكنن ِٝخيٛضٓٝننٚ ١خيكَٝٛننٚ ،١خْ٫تُننَ ٤٭َننتِٗ ٚٚضننِٓٗ ،
خي  ٜٔنصؿٛخ زٔ سَْٝتِٗ ؾ َُٝقََٛخ ب٘ َٔ ممَا َو .
ٖ ٤٫٪خي  ٜٔبدٚ٩خ ٜتهَثمب ٕٚيف ٖ  ٙخ٭ َّٜنَيؿطمبٜنَو ذبنت وزلنَ٤
َ كـ زمببَٚ ،ٞؿهمب زمببَْٚ ،ٞشنط ةكنٛقٚ ،ٞظنهؿٚ ،ٞنَتن ٚغنرل
بيننو" .ةْٓننَ ْننمبَ ٣ننع خيػَيأٝنن ١خيعملُننَ ٢ننٔ خيأننَة ل ٚخثؿهننمبٚ ٜٔخحملًًننل
خي ٝ َٝل وٕ خ٫زتَُ زً" ٢خيدزِ خشبَاط"ٞةا َ ٤و س خْ٫تكٍَ خيٓنَطح
ة خيدككمبخض ١ٝةمنَ ٜصهٌ باٜع ١وٛ َ ٚغًَ َؿؽنٛةًَ يًتأعٝنٚ ،١خ٫ا نَ٤
يف وةؽَٕ خيك ٣ٛخ٭طٓأٚ ١ٝخ ٫تعَُا ،١ٜؾنَي ُٔ خثأَشنمب شلن  ٙخيع٬قن ١غنرل
خيصنننمبزٚ ،١ٝغنننرل خيٛضٓٝنننَ ١نننع خيننند ٍٚخ٭طٓأٝننن ١خيطََعنننٜ ١تُ نننٌ يف ؾكننندخٕ
ٚت٬شنننن ٞظنننندق ١ٝقنننن ٣ٛخثعَاؼنننن ١خي ٖ٬ننننٚ ١اخٖ ٤ننن خ "خينننندزِ خشبننننَاط"ٞ
بأشهَي٘ خثختًؿٚ ،١خْهصَف بًٜٝتَٗ ٚضبد ١ٜ ٚوؾكَٗ  ٚكٛضَٗ خسبتُنٞ
ؾهمبٚ ،ًَٜقٚٚ ،ًَٝ َٝ ٚ ،ًَُٝٝضٓٚ .)2(" ًَٝيف ٖن خ خيصنإٔ خثتعنٌ بَيتعنَٕٚ
َننع خ٭طننٓيب ٜكنن ٍٛخثؿهننمب خيعمببنن ٞزأنند خةينن٘ بًكأٜننأ" ةٕ خ ٫ننتتأَع يٓملننَّ
وطٓيب َعَ بَو ٜصهٌ -خي - ّٛٝنَٖمب ٠طدٜند ٠سطنرل ٠ت نِ بعؽنًَ َنٔ
خثعَاؼنن٪ٜٚ ،" ١ننند بًكأٜننأ وٕ ٖ ن " ٙخ ٫ننذلختٝج ١ٝخ ٫ننتتأَز ١ٝخيتدَرلٜنن١
تصهٌ َ َ َْ ً٫اخًٚ ،اوَ غرل َ أٛم يف خيتَاٜخ ،ثعَاؼن ٫ ١تؽنع ْؿ نَٗ
يف َٛخطٗننْ ١ملََٗننَ خي  َٝنن ٞؾه ن  ،بننٌ يف َٛخطٗنن ١خيصننع خيننيت تنندزٞ
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ًٝنن٘ وٜؽ نًَٚ ،ةب تنندز ٖ ٞن  ٙخثعَاؼنن ١وٕ قؽننٝتَٗ يف َٛخطٗنن ١خ ٫ننتأدخ
خي ٚ ،ٞ َٝةقََ" ١خيٓملَّ خيدككمبخضٚ ،"ٞوَْٗ  ٫دبد يف أ ٌٝبيو ةمبطنًَ
يف وَمب "خيتعََ "ٕٚع خ٭طٓيب ََ خّ كهٔ شل خ خيتعنَ ٕٚوٕ ٜنٛؾمب شلنَ  ٚنٌَ٥
ؾعَي ١يتهكٝل وٖدخؾَٗ ََٗٓٚ ،خيتُ َٔ ٌٜٛخيهْٛػمبس خ٭َمبٜهٚ ،ٞخيدزِ
خ ٫ننتخأَاختٚ ٞخ٭َننل َننٔ وطٗننأ ٠خيعنندٚخٕ زًنن ٢بًنندخَْٗ"(ٚ ،)3بَيتننَي ٞؾنننٕ
خيتهَيـ َع خ٭طٓيب ذبت و ٟزٓنٛخٕٖ ،ن ٛسَْٝن ١يًصنع ٚخ٭َنٚ ١خينٛضٔ،
ٚةقننمبخا ظننمبٜح بننإٔ خينن ٤٫ٛيًعنندٚ ٚيننٝس يٮَنن ١و ٚخيننٛضٔ ٖٚ ،ن خ َننَ ٜٓؿننٞ
ون ٚب" ٙ ٖ ١خثعَاؼ ،" ١بنإٔ وٚيٜٛتٗنَ خي  َٝنٖ ١ٝن ٞخيدككمبخضٝن ،١بينو
وٕ ظنمبخع وَ ٟعَاؼنن ١ذبننذلّ ْؿ نَٗ َننع ْملََٗننَ خسبنَنِ يننٝس وقنندس َننٔ
ظمبخزَٗ خيٛخط َع خيعدٚخشبَاط.ٞ
يكد وظأهت خي ٙ ٖ ّٛٝخثعَاؼَو سطمبخً ٜٗد خيٛطن ٛخيعمببن ٞبمبَتن٘،
ٚو خ ٠بٝنند خث ننتعُمب ،يتك نن ِٝخيننٛضٔ خيعمببنن ٞزًنن ٢و ننس ضَ٥ؿٝننٚ ،١ةثٓٝنن،١
ٖ َٚأٝننٚ ،١تنندَرلٚ ،ٙخيكؽننَ ٤زًنن ٢ةؽننَات٘ ،ةْٗننِ خيمبٚبٝؽنن ٕٛٝخزبنند ،
خين ن ٜ ٜٔصنننأَٗ ٕٛنننَ قَيننن٘ خيمب ننن ٍٛخيهنننمب ِٜضبُننند(ػ) زنننٔ خيمبٚبٝؽننن،ٞ
بأْ٘(خيمبطٌ خيتَؾ٘ ،خسبكرل خي ٜٓ ٟطل بأَٛا خيعََ)4( )١
ةٕ ْملمب ٠يف ٚخقع ََ  ٜنُ ٢خثعَاؼنَو يف نٛا ١ٜخثتٛخطند ٠يف خشبنَاج
ٜٛظننًَٓ ة ٚخقننع ََ ننَ ٟٚسطننرل ،ؾننٓهٔ وَننَّ دبُعننَو ٜٖٛ ٫نن ١شلننَٚ ،ةٕ
بعؽَٗ ََ مخٍ ٜعٝض يف نٗٛف خيتَاٜخٚ ،سَاج خيتطٛا خيأصمب)5(".ٟ
ةٕ زًنن ٢خزبُٝننع ممننٔ ٖننِ يف قٝننَ  ٠خيننٛضٔ ،وَ ٚننٔ خيكننٚ ٣ٛخيؿعَيٝننَو
خ٫طتَُزٝنننٚ ١خي  َٝننن ١ٝخ٭سنننمب ،٣وٕ تؽنننع يف َكدَننن ١خزتأَاختٗنننَ َعنننًه١
خيصنننع وٚ ،ً٫ٚوٕ تٓطًنننل َنننٔ خثعنننًه ١خيكَٝٛنننٚ ١خيٛضٓٝننن ١خثؿَٗٛننن ١ؾُٗن نًَ
ظهٝهًَ يف ز٬قَتَٗ بَشبعٛظَٝو خيكطمبٚ ١ٜخ٭ٚؼَع خيدٚيٚ ،١ٝبٓنَ٤ع زًن٢
بينننننو تتهننننند خ نننننذلختٝجَٝو خيعننننندخٚ ٤خيعنننننمبخعٚ ،خ نننننذلختٝجَو خسبنننننٛخا
ٚخيتهَيـٚ ،وٕ  ٫تؽع خثعَاؼْ ١ؿ َٗ بنأ ٟةنٍَ َنٔ خ٭ةنٛخٍ آٖٝن ١٭ٟ
ق ٠ٛوطٓأ ََُٗ ١ٝنَْت خثػمبَٜو .
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اهلوامش:

َ- - 5ننٔ ةنندٜث خي ننٝد خيننمبٝ٥س بصننَا خ٭ نند يتًؿأٜنن ٕٛاخينن ٞخةٜطننَيٞ
بتَاٜخ .ّ2015 /11/18
 . - 2سًننـ خزبننمبخ يف َكننٍَ ينن٘ يف صبًنن ١خيؿهننمب خي  َٝنن ٞخيعنند ،45
.ّ2012
 - 3ومَن ١خثعَاؼن ١خي  َٝن ١ٝيف خيننٛضٔ خيعمببن ،ٞبنرلٚو َمبننأ اخ ننَو
خيٛةد ٠خيعمبب ،١ٝػّ2001 ،45/43
ْ - 4أٝننٌ ؾننٛمخو ْٛؾننٌ ،طمبٜنند ٠خي ننٛا، ٠خيعنند اقننَِ ،15062صننل تننَاٜخ
2013/1/28
ْ- 5أ ٌٝؾٛمخو ْٛؾٌ ،صبً ١خيصمبض ،١خيعد ،530
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الفصل الجالح
القوى الداعنة لصورية
املبحح األول
الدور الروشي يف مواجَة العدواٌ على شورية
- 1العالقات التارخيية بني موشلو ودمشق:

يكد يعت ا ٚ َٝ ٚنٛا ١ٜز٬قنَو ٚثٝكنَٓ ١ن وٜنَّ خ٫ذبنَ خي نٛؾٝيت
خي ننَبل زًنن ٢قَزنند ٠تكننَضع خثعننَحل وٚ ،ً٫ٚخيتكننَاب خيعكَ٥نند ٟثَْ ٝنًََ ،ننَ
َهَّنننٔ خيطنننمبؾل يف وٚقنننَو نننن رلَ ٠نننٔ خ نننت َُا خيهننن رل َنننٔ خث نننٌَ٥
خيتهتٝهٝنننٚ ١خ ٫نننذلختٝجٚ ،١ٝننننَٕ خ٫ذبنننَ خي نننٛؾٝيت و ٍٚخيننند ٍٚخينننيت
خزذلؾننت بَ ننتك ٍ٬ننٛاٚ ،١ٜتطننٛاو خيع٬قننَو بصننهٌ خ٥ننِ ،يف صبننَ٫و
خسبٝننَ ٠خثختًؿنن ،١ؾكََننت خيع٬قننَو يف خ ننٍَ خيتجننَا ٟبننل خيأًنند ٜٔزننَّ
 ٚ ،ّ1957أكَٗ تعَ ٕٚز همب ٟبتأٜٚد نٛا ١ٜبَي ن٬اٚ ،يف زنَّ ّ1963
وقَ ِٝمبننأ خيندزِ خثنَ  ٟخينتكل بنل خ٭ نط ٍٛخيأهنمب ٟخي نٛؾٝيت َٓٝٚنَ٤
ضمبضٛس خي ٛاٚ ،ٟخم خ و خيع٬قَو ا ٛسًَ ٚقَٓ ٠ٛن خيعنَّ  ،ّ1970بعند
خسبمبننن ١خيتعننهٝه ١ٝخيننيت قَ ٖننَ خيننمبٝ٥س خيكَ٥نند خث ٪ننس ةننَؾظ خ٭ نند،
"ٚبننَيمبغِ َننٔ خشب٬ؾننَو خيننيت نَْننت ذبعننٌ وة َْٝنًَ بننل ننٛاٚ ١ٜخ٫ذبننَ
خي ٛؾٝيت ،ؾكد نَْت تتعًنل بداطن ١خيندزِ خين  ٟػبن وٕ ٜكدَن٘ خ٫ذبنَ
خي ٛؾٝيت ي ٛا)1(."١ٜ
وقننَّ خ٫ذبننَ خي ننٛؾٝيت زصننمبخو خثصننَاٜع خ٫قتعننَ  ١ٜيف ننٛاٚ ١ٜيف
َكدَتَٗ خث نَزد ٠يف بٓنَ ٤ند خيؿنمبخوٚ ،خم خ خيتعنَ ٕٚخ٫قتعنَ ٚ ٟخيؿنل
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بننل ننٛا ١ٜيف خيعننَّ  ،ّ1993ةٝننث مت تٛقٝننع ختؿَقٝنن ١خيتعننَ ٕٚخ٫قتعننَ ٟ
ٚخيؿننننل بننننل ننننٛاٚ ١ٜا ٚننننٚ ،َٝتصننننهًت خيًجٓنننن ١خي ننننٛا– ١ٜخيمب ٚنننن١ٝ
خثصذلنٚ ،١خم خ خيتعَ ٕٚيف صبٍَ خيٓؿط ٚخيػَم ٚخيطَق.١
ٚزًنننن ٢خيننننمبغِ َننننٔ تػّٝننننمب خيعكَ٥نننند ٚخ٭ْملُنننن ١بعنننند خْٗٝننننَا خيهتًنننن١
خ٫شذلخنً ،١ٝت خيع٬قَو بل َصل ٚا َٝ ٚزً َ ٢نتَ ٣ٛكأن ،ٍٛزًن٢
خيمبغِ َٔ س ٍٛزدٜد َٔ خث٪ثمبخو خشبَاط ١ٝؾ َٗٝيًٓ ،ََٗٓ ٌٝو ٚةمبؾٗنَ يف
خدبَٖننننَو ٜ ٫مبٜنننندَٖ خيطمبؾننننَٕ ،ؾَينننندٚيتَٕ ُٖننننَ يف ةَطنننن ١ة ز٬قنننن١
تهًََٝنن ،١ذبؿننظ تأننَ ٍ خثعننَحلٚ ،خيتٓ ننٝل يف خيكؽننَ َٜخةقًُٝٝنن ١خيكَبًنن١
يًعمبف يف خثٛخقع خيدٚيٚ ،١ٝشل خ ع ٢خيطمبؾَٕ ة ْ ن ز٬قن ١غنرل قَبًن١
يْ٬ؿهَى ةت ٢ي ٛتؽَابت خثعَحل ،بَزتأنَا وٕ َنَ ػبُعُٗنَ ون نمب ممنَ
ٜؿمبقَُٗ ،سَظ ١بعد ضبَٚيٚ ١خشٓطٔ خيدخ ١ُ٥زأٍ نٌ َٔ ا ٚ َٝ ٚنٛا١ٜ
زٔ خث مبةل خةقًٚ ُٞٝخيدٚي ٞنأضمبخف ؾَزً.١
ٚيكنند تعننأمو خيع٬قننَو خي ننٛا ١ٜخيمب ٚنن ١ٝقننَ ٠ٛننٔ سنن ٍ٬مٜننَا ٠خي ننٝد
خيمبٝ٥س بصنَا خ٭ ند يمب ٚن َٝبتنَاٜخ ٚ ،ّ 2015/10/20خينيت نأكتَٗ خيكُن١
خييت زكدو يف َ ٛه ٛخيعَّ ٚ ّ2006قُٛ ١تص ٞخيعَّ َ 2008ع خينمبٝ٥س
َٝدؾٝدٜٝـ ٙ ٖ ،/خيكُ ١وندو يً َٔ ١خسبكَ٥ل ٜأت ٞيف َكدََٗ:
- 1وُٖ ١ٝخيدٚا خي  ٟتًعأ٘ ٛا ١ٜيف خيع٬قَو خيدٚي.١ٝ
- 2زُننل ٚثأننَو خيصننمبخن ١خي ننٛا - ١ٜخيمب ٚنن ،١ٝةٝننث طننَ٤و قُنن١
خيمب ٝ٥ننل خ٭ نند ٚبننٛتل تتٛػب نًَ يعننُ ٛننٛاٚ ،١ٜذبكٝننل خزبننٝض خيعمببننٞ
خي نننٛا ٟخْتعنننَاخو ننننأرل ٠زًننن ٢خ٭ا ٚ ،طنننَ ٤خيننندزِ خيمب ٚننن ٞي٪ٝنننند
ٜٚدزِ وٕ ٛا ١ٜقٚ ٠ َٝشعأًَ ٚطٝصًَ ق ٠ٛاخ خ ١زً ٢خ٭ا  ٖٞٚ ،خ٭قن٣ٛ
زً ٢خي َة ١خي ٛا. ١ٜ
- 3وننندو وٕ َعننرل خةاٖننَب بننَو ضبت َٛنًَ وَننَّ طدٜنن ١خيص نمبخن١
خي ٛا ١ٜخيمبَٚ ١ٝ ٚعدخقٝتَٗ يف َٛخطٗت٘.
 - 4ونننندو خيأٜنننَا ٠وٕ نننٛا ١ٜبننندوو ت نننتعٝد َهَْتٗنننَ خيدٚيٝننن،١
ٚٚؼعت يأٓن ١طدٜند ٠يف بٓنَ ٤خيٓملنَّ خيعنَث ٞخزبدٜند خين  ٜ ٫ ٟنرل ٚؾنل َنَ
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تصتٗ ٞخي ؿٔ خةَدلَٜيَٚ ١ٝمبتأقتَٗٚ ،وَْٗ وظأهت يف َعَف خيكن ٣ٛخينيت
تأل ٖ خ خيعَملٚ ،زً ٢خْتعَاَٖ ٝتٛقـ ا ِ سمبٜط ١خثٓطك. ١
 - 5طننَ٤و ٖ ن  ٙخيكُنن ١يت٪ننند زُننل خيعنندخق ١بننل ا ٚنن ٚ َٝننٛا،١ٜ
ٚخنت أت ضأٝعتَٗ َٔ تٛقٝتَٗ يف تًو خثمبةً ،١ؾٗ ٞتعأٜأ يع٬قَو زُٝكن١
خزب ن ٚا ٚ .طننَ ٤خيتهنن ٍٛخيٓننٛز ٞيف خيصننمبخن ١خي ننٛا ١ٜخيمب ٚنن ١ٝزدلخيعُننٌ
خيع همب ٟخثصذلى ؼد ق ٣ٛخةاَٖب ٚخيعدٚخٕ .
َ - 2مبتهأخو خيك ٠ٛيف خي  ١ َٝخيمب ١ٝ ٚيف "خيصمبم خ٭ ٚط":
دبًت ق ٠ٛخي  ١ َٝخيمب ١ٝ ٚخييت َُٖت يف ز ٛتَٗ" يًصنمبم خ٭ ٚنط"
يف خزتَُ َٖ زً ٢خثمبتهأخو خيتَي:١ٝ
 - 1القيادة االشرتاتيجية للرئيض بوتني :

ةٕ خ٭بعنننَ خيدٚيٝننن ١يًع٬قنننَو خيمب ٚننن- ١ٝخي نننٛاٚ ،١ٜثٓطكننن" ١خيصنننمبم
خ٭ ٚط" وس و وبعَ خً طدٜد ٠بعد ت نًِ خينمبٝ٥س بنٛتل يً نًط ١يف ا ٚن،َٝ
ب ننأ خيٓملننمب ٠خزبدٜنند ٠يًننمبٝ٥س بننٛتل يكنن ٠ٛخينند ،ٍٚخيننيت تعتُنند خ٭سنن٬م
خيعَيٝننننٚ ،١خثعمبؾنننن ١خيعُٝكننننٚ ،١خةة ننننَس بَيعدخيننننٚ ،١خ٫ةننننذلخّ يًصننننعٛب
خ٭سمبٚ ،٣خةذلخّ قٛخزد خيعٝض خثصذلى زً ٖ ٢خ خيهٛن  ٖٚ ،وزط٢
ا َٝ ٚق ٠ٛنأرل " ،٠ب أ تعمبف خيمبٝ٥س بنٛتل َنٔ َٓطًنل اٜ٩نَ طٝن- ٛ
ٚ ،١ٝ َٝبن اخى وْ٘ يُٖٓٝ ٛت  ٍٚخيػمبب خ٭ضً  ١ٝزًن ٢نٛاٚ ١ٜتمبنٝنَ
ٚةٜمبخٕ ؾ تعأح ٖ  ٙخيند ٍٚاوس ط نمب يًكؿنأ ينٝس ؾكنط يًكٛقنَم ،بنٌ ة
زُل وٚاخ ٚ ،َٝبَيتَي ٞة قً ا)2(."َٝ ٚ
ٚػبُع وغً خحملًًل زً ٢وٕ ظبَا ا ٚن٫ َٝزأنًَ و َ ن ًَٝزًن َ ٢نمبا
"خيصمبم خ٭ ٚط"ٚ ،ضمبؾًَ ًََُٗ  ٜته ٌٝدبًَٖ٘ زًن ٢خث نمبا خيعنَثٜ ،ٞعنٛ
ة ٖننَ ٤خيننمبٝ٥س خيمب ٚن ٞبننٛتلٚ ،تننمب ٣خيأَة نن ١خثعننمبْٛ ١ٜاٖننَٕ خيصننٝخ
و تَب خيع٬قَو خيدٚيٝن ١ؾن ٢طََعن ١خيكنَٖمب ،٠وٕ بنٛتل قٝنَ  ٠خ نت َٓ ١ٝ٥ؾن٢
خيتَاٜخ خيمب ،ٞ ٚاوَ َٜٓ ٫ؾ ٘  ٣ٛبطمبس خ٭ ٍٚخي  ٣ةهِ ا َٝ ٚزً٢
خَتدخ وابع ١زك ٛغرل ؾٚ َٗٝط٘ اٚٚ َٝ ٚؼع و نَس ْٗؽنتَٗٚ ،وْن٘ قٝنَ ٠
نَاٜأَٜ ١ٝتُتع بعملُ ١خيكَٝظنمبٖ ٚ ،٠نَ ٤خي َ نٚ ،١شنجَز ١خيكنَ ٚ ،٠وٕ
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يد ٜ٘خيكدا ٠زً ٢خةظبَم ٖٛٚ ،بطأع٘ شخع ١ٝةَزل ،١خ تطَزت وٕ ذبند
َننٔ تنندسٌ اطننٍَ خ٭زُننٍَ ؾنن ٢خي  َٝننٚ ،١اوننَ ٜهنن ٕٛظبَةنن٘ ؾنن ٢ةْٗننَ٤
خثصهً ١خيصٝصَْٚ ،١ٝةزَ  ٠بَٓ ٤خيتهَيـ خيعٝل خيمب ٞ ٚي ً٬ٝقٜٛنًَ زًن٢
َٖ ،٘٥ؾؽ ً٬زٔ وٕ بٛتل وة ٔ تمبي ١اغأن ١خيصنع خيمب ٚن ٞخيكٜٛن ١ؾن٢
وٕ ت تعٝد اَ َٝ ٚهَْتَٗ ؾن ٢خيعنَملٚ ،بينو َنَ ٜؿ نمب خث نَْد ٠خيؽنخُ١
خيت ٢ذبمل ٢بَٗ َ َٝت٘ خشبَاط َٔ ١ٝطَْ خيصع خيمب.ٞ ٚ
مث٪َ ١شمبخو زدٜد ٠اوَ ٜعع زندَٖ ،ت٪نند وٕ ا ٚن َٝتعن ٛبكن٠ٛ
ة َٓطكنن" ١خيصننمبم خ٭ ٚننط" يتعننأح ََٓؾ نًَ ق ٜٛنًَ يًٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠خيتنن٢
س ننمبو خيه ن رل ب ننأ خعبَٝمٖننَ خ٭زُنن ٢يًهٝننَٕ خيعننٗٚ ،ْٞٛٝخزذلخؾٗننَ
غننرل خثنندلا بَيكنندس زَظننُ ١يًهٝننَٕ خيعننٗ ،ْٞٛٝزًنن ٢ةننل ظبننح خيننمبٝ٥س
بٛتل ؾ ٢خسبؿَ زً ٢ز٬قَت٘ بَيد ٍٚخيعمبب. ١ٝ
ٚيف خيٛخقع ي ٝت خزبػمبخؾٚ َٝةدَٖ خث ٚ٪ي ١زٔ ز َٛ ٠ ٛه ٛخيك١ٜٛ
ة "خيصننمبم خ٭ ٚننط" ،ؾَشلأكنن ١خ٭َرلنٝنن ١يف "قًنن خيعننَمل"ٚ ،خْ٫تكنننٍَ
خ ٫ننذلختٝج ٞخ٭َرلننن ٞة خحملننٝط خشلٓنندٚ ،ٟحبننمب خيعننلَْٖٝ ،ننو زننٔ
اغأ ١خيعدٜد َٔ خيد ٍٚخيعمبب ١ٝيف تٜٓٛع ز٬قَتَٗ خيدٚي ،١ٝننٌ بينو نَِٖ
 ٜٚنننَِٖ يف ؾننننتح وبننننٛخب خثٓطكنننن ١وَننننَّ خينننمبٚس خيننن َ ٜٔننننَ نننننَْٛخ َٜٛنننًَ
َط تعُمب ٫ٚ ،ٜٔزًُٛخ  ًََٜٛزً ٢خ تتأَع  ٍٚخثٓطكٚ ١شنعٛبَٗٚ ،ظن ً٫ٛة
خث َُٖ ١يف محَٛ ١ٜا ١ٜقًن خينٛضٔ خيعمببن ٞخين ٜٛ ٟخظنٌ ةٜكَزن٘ بؿؽنٌ
خث َزد ٠خيمب.١ٝ ٚ
 - 2تؿعٝننننٌ ْصننننَأ َٓملُنننن ١شننننٓػَٗٚ ،ٟصبُٛزنننن ٍٚ ١خينننندلٜهس،
ٚذبكٝل َكَابَو طٝد ٠يف خي  ١ َٝخيدٚي(١ٝقمبخاخو تد ٜٔخيتدسٌ يف خيعًُ١ٝ
خي  ،١ٝ َٝتأ ٝس خيعنٓدٚم خيٓكند ٟخثنَي ،ٞبندٍ ظنٓدٚم خيٓكند خيندٚي،ٞ
بٓو بمبٜهس بدٍ خيأٓو خيدٚي ،ٞخْ٫تكٍَ يف خيتجَاٚ ٠خثأَ ين ١ة خيعُن٬و
خيٛضٓ( ،١ٝبدٍ خيد٫ٚا)ٚ ،خزتُد خشبط خزب َٝ ٛٝن ٞيف نًٛى ا ٚن َٝيف
خي  َٝنن ١خيدٚيٝنن ١خيكننَ ِ٥زًنن ٢دبٓ ن خشب٬ؾننَو َننع خيػننمببٚ ،خيعنندخقَ ١ننع
خيصمبمٚ ،بَْٓ ٤ملَّ ٚي ٞطدٜد زً ٢و َس خسبؽَاخو غرل خيػمبب.١ٝ
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- 3ختأنننَع  َٝنننَو خسًٝنننَ ١نننٔ سننن ٍ٬خيعننن ٠ ٛة خثٓنننَبع خيتَاؽبٝننن١
خيكَٝٛننٚ ،١خيكنن ِٝخسبؽننَا- ١ٜخي كَؾٝنن ١خيننيت ٜصننهٌ ْٛختٗننَ خيتَٓ ننل بننل
خيكدخ ننننننننَ ١ننننننننٔ طٗننننننننٚ ،١خيؽننننننننُرل ٚخيعدخيننننننننَ ١ننننننننٔ طٗنننننننن ١وسننننننننمب.٣
 - 4خقتَٓع بٛتل بإٔ زن ٠ ٛا ٚن َٝة خي نَة ١خيدٚيٝن ١ت نتًأّ وٚ ً٫ٚوسنرلخً
خ٫زتَُ زً ٢خي خوٚ ،زندّ ضًن و َ ٟنَزد ٠خقتعنَ َ ١ٜنٔ ٚخشنٓطٔ ،وٚ
خيد ٍٚخيعَٓز ١ٝخي أع خ٭سمبٚ ،٣بَيؿعٌ ذب ٔ و خ ٤خ٫قتعَ خيمبَٓ ٞ ٚ
خيعنننننننَّ  ،ّ2000بنننننننٌ ةكنننننننل مننننننننٛخً بٓ نننننننأَٓ %6.9 ١ننننن ن خيعنننننننَّ .ّ 2003
 - 5يكد ٚؼع بٛتل خ ٫تكمبخا خ٫قتعنَ ٚ ٟخي  َٝن ٞخيندخسً ٞيف بمبْنََ
وٚيَٜٛت٘ ٚ ،ع ٢ة تٝ ٛـ خي  ١ َٝخشبَاط ١ٝشبدَ ١خةظ٬ا خ٫قتعَ ٟ
ََ و  ٣ة ٖ ١ُٓٝخ٫زتأَاخو خثعًهٚ ،١ٝخبَظ ١خ٫قتعنَ  ١ٜزًن ٢وٚيٜٛنَو
خي  َٝنن ١خيمب ٚننٚ ،١ٝنًُننَ تعَ ُننت ٖن  ٙخثعننَحل ،خم خ و ؾَزًٝنن ١خينندٚا
خيمب ٚننٚ ،ٞضبننَ٫ٚو خيتننأثرل ٚخثٓننَٚاََٚ .٠يننت ا ٚنن َٝة تمبينن ١وٖنندخؾَٗ
َٚعننننَسبَٗ ة ز٬قننننَو تعَْٝٚنننن ١ربنننندّ َعننننَسبَٗ َٚعننننَحل خ٭ضننننمبخف
خ٭سمب ٖٞٚ ،٣يف بيو ربتًنـ زنٔ خثٓملنٛا خ٭َمبٜهن ٞخيكنَ ِ٥زًن ٢ضبَٚين١
خشل.١ُٓٝ
 - 6وٕ خقتٓنننَع َ ٛنننه ٛبنننإٔ خثصنننمبٚع خةَدلخضنننٛا ٟخ٭َرلنننن ٞينننٔ
ٜتٛقننـ زٓنند ةنند ٚوٚاٚبننَ خيكدكنن ١ننننن خزبدٜنند ،٠بننٌ ننٝتعدخ ٙة ا ٚننَٝ
ْؿ ننَٗ ،وٚطنند ْكننَأ تكننَضع ن ن رلَ ٠ننع اٜ٩نن ١بعننجل قنن ٣ٛخثٓطكننَٗٓٚ ،١ننَ
ٛا.١ٜ
 - 7ةٕ تمبتٝنن ب٦ٝننن ١خقتعنننَ ْ ١ٜؿطٝننن ١طدٜننند ٠ت نننتًأّ تمبنٝنننأ ب٦ٝننن١
 َٝنننُ٥٬َ ١ٝنننَ ١نننٔ خيؽنننمبٚا ٟوٕ تهنننَ ٕٛصنننل َنننٔ بٗٓٝنننَ بنننَيٓملمب ة
ز٬قتٗننَ َننع ضٗننمبخٕ َٛٚقعٗننَ بَيٓ ننأ ١ة  ٍٚخثٓطكنن ،١سَظنن ١بعنند ةسننمبخج
ا َٝ ٚزًُ َٔ ًَٝزكْ ٛؿط خيعمبخم.
ٚكهٓٓننَ خيكنن :ٍٛةٕ تؿعٝننٌ خي  َٝنن ١خشبَاطٝنن ١خيمب ٚنن ١ٝنننَٕ مثننمب٠
طٗ ٛع ٢ةي َٗٝبٛتل ةزَ َ ٠هَْ ١ا ٚن َٝخيدٚيٝن ١يف ْملنَّ ٚينَ ٞتعند
خ٭قطَب ة طَْ خيَٜ٫ٛو خثتهد.٠
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-3أٍنية عودة روشيا "للشرق األوشط" بقوة:

تهُنننٔ وُٖٝننن ١زننن ٠ ٛا ٚننن َٝبكٝنننَ  ٠خينننمبٝ٥س بنننٛتل ة " خيصنننمبمخ٭ ٚنط" بعند وٕ س ِنمبوْ بنٙ ٬ط خسبنمبب خيأنَا ٚ ،٠خؼنطمبو ة خيندؾَع زنٔ
ْؿ َٗ خسٌ ةد َٖ ٚيف خيصٝصَٕ َٔٚ ،بعد زً ٢وضمبخؾَٗ خثأَشمب ٠يف آ َٝ
خي ٛننطٚ ٢طٛاطٝننَ ٚوٚنمبخْٝننَ..خخل ٖ .ن خ ةبخ وا ْننَ وٕ ْػ نجلّ خيطّننمبف زننٔ
تُٗٝصننننَٗ يف ةننننمبٚب خيأًكننننَْٕٚ ،عْنن ن قَزنننند ٠ز ننننهمب ١ٜوَرلنٝنننن ١يف
ن ٛنننٛؾ ،ٛو ّٟيف قًننن زمبٜٗٓنننَ خي طننن٬يفٚ ،يف نننَٝم خْتكنننٍٍَ وَرلننننٞ
خ ذلختٝج" َٔ ٞقً خيعنَمل" ة خحملنٝط خشلٓند ،ٟبعند وٕ س نمبو ٚخشنٓطٔ
ةمبب ّٞخيعمبخم ٚوؾػَْ تَٕ.
خيك ٍٛيًػنمبب وٕ نٛا ١ٜينٔ تهن ٕٛيكُن ١نَ٥ػ ،١ؾكندَت َ نَزد٠يٓؽننٍَ خيصننع خيعمببنن ٞخي ننٛاَ ٟننٔ وطننٌ خ ننتك٬ي٘ٚٚ ،ؼننعت خيدبً ََٛنن١ٝ
خيمب ١ٝ ٚسط ١يًت  ١ٜٛخي ٚ ،١ٝ َٝقنَ ٖن  ٙخيعًُٝن ١خينمبٝ٥س بنٛتل ،ين يو
ٚقؿت ا َٝ ٚبك ٠ َٝخيمبٝ٥س بنٛتلَٓٚ ،عنت خيكن ٣ٛخيملَٝ٬نٚ ١قن ٣ٛخيعندٚخٕ
خث ننننَْدَ ٠ننننٔ خينننند ٍٚخة ننننٚ ١َٝ٬خيمبطعٝنننن ١خيعمببٝنننن ١بكٝننننَ  ٠خةَدلَٜيٝنننن١
خيعٗٚ ،١ْٝٛٝزأمو ظُٛ ٛآَٚ ،١ٜعت كٛأ خيدٚي ١خي نٛاْٚ ١ٜملََٗنَ
خيٛضل خثكَٚ ،ّٚخزتندلو قٝنَ  ٠خينمبٝ٥س بنٛتل وٕ نٛاٖ ١ٜن ٞبٝؽن ١خيكأنَٕ
خيننيت ننتملٗمب ا ٚننْ َٝؿ ننَٗ َننٔ س٬شلننَٚ .اوننَ تهنن ٕٛا ٚنن َٝقنند تهأنندو
ب ننأ تدسًننَٗ ؾنن ٢خسبننمبب خيعدٚخْٝنن ١خةاَٖبٝنن ١زًنن ٢ننٛا ١ٜس ننَ٥مب ََيٝنن١
ؼخُ ،١ةؼَؾ ١ة س َ٥مبَٖ خيهنأرلَ ٠نٔ خيكنَ  ٠خيع نهمبٜل ٚخيطٝنَأٜ
خين  ٜٔؾكنندٚخ ةٝننَتِٗ ٖٓننَى ،ة ةنند وٕ َعملننِ خينند ٍٚخيػمببٝنن ١نننَٕ ٜعتنندل
خثصننَان ١خيمب ٚنن ١ٝيف خيتعنند ٟيًعنندٚخٕ زًنن ٢ننٛاَ ١ٜػننََمب ٠غننرل َأَْٛنن١
خيعٛخق ن  ،اوننَ تنن ٣ ٪ة ةؾنن٬س ا ٚننٚ ،َٝؼننَٝع بننٛتل ،يهننٔ خيننمبٝ٥س
خيمب ٚنٚ ٞخظنٌ ٖدؾنن٘ بعأكنٚ ١ةظننمبخا اغنِ ٖن  ٙخشب نَ٥مب ،ة وٕ هننٔ
َننٔ ةْكننَب خيدٚينن ١خي ننٛاٚ ،١ٜخسبؿننَ زًننٚ ٢ةنند ٠خيدٚيننٚ ١خ٭ا خي ننٛا،١ٜ
ٚذبكٝل ٖدؾ٘ خيَٓٗ ٞ٥ؾ ٢وٕ ته ٕٛي٘ انٝنأ ٠قٜٛن ١شنمبم خثت ٛنط ،تعنأم
َهَْ ١اٚ ،َٝ ٚدبعٌ ََٓٗ ضمبؾًَ َ٪ثمبخً ؾ ٢خثٓطكٚ ،١زً ٢خَتندخ خي نَة١
خيعَث.١ٝ
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ٜ ََُٗٚهٔ َٔ وَمب خثتػرلخو خيطَا ١٥يف" خيصمبم خ٭ ٚط" ،تأكٙ ٖ ٢
خثٓطكنن ١بَيتهدٜنند َٛقع نًَ َٚنن ً٬٥ٛدبَببتنن٘  ٍٚن ن رل ٠ضَضبنن ١يتأ ٜنن ١و ٚخا
ةقًُٝٝنٚ ٚ ١يٝننَ ١نن٪ثمبٜٚ ،٠أند ٚوٕ َ ٛننه ٛآسن  ٠يف ٖن خ خ٫دبننَْ ٙملننمبخً ة
خسبَطَو ٚخثعَحل خثتأَ ي ١بٚ َٗٓٝبل  ٍٚخثٓطكٚ ١ذبدٜدخً ٛا. ١ٜ
 مثنننَ ١عنننًه ١ا ٚننن ١ٝنننٛاَ ١ٜصنننذلن ١تتكنننَضع يف خيهن ن رل َنننٔخحملطَو خي ٚ ١ٝ َٝخ٫قتعنَ ٚ ،١ٜةتن ٢يف خسب نَبَو خزبٝن َٝ - ٛن،١ٝ
ٖٚن خ َننَ  ٜننتدز ٞتكٜٛنن ١خيع٬قننَو خيكَُ٥ننٚ ،١ضبَٚينن ١خ ٫ننتؿَ َ ٠ننٔ بعننجل
خثننتػرلخو قنندا خث ننتطَعَٗٓٚ ،ننَ خيتع ننمب خ٭َرلننن ٞيف خيعننمبخمَٚ ،ننَ وْتجتنن٘
تٛظَٝو زبًََٖٓ /١ت ٕٛبٝهمب ٚ ،/ن يو ْعمب خثكَ ١َٚخيٛضٓٝن ١خيًأَْٓٝن١
خ٭سرل زً ٢وَرلنَ ٚخيه َٕٝخيعٗ.ْٞٛٝ
 ٚيكنند نننَٕ ثصننَان ١ا ٚنن َٝيف َٛخطٗنن ١خسبننمبب خيعدٚخْٝنن ١زًنن٢ٛا ١ٜخيدٚا خ٭ َس يف خيع ٠ ٛبك" ٠ٛثٓطك ١خيصمبم خ٭ ٚنط"ٚ ،بينو ْتٝجن١
خيمب َٜ٩خ ٫ذلختٝج ١ٝيًمبٝ٥س بٛتلٚ ،اٜ٩ت٘ يًُٛخطٗ١
َع خيك ٣ٛخةَدلَٜيٝن ١بكٝنَ  ٠خيٜ٫ٛنَو خثتهند ٠خ٭َمبٜهٝنٚ ،١خين  ٟبندخ
بنزنننَ  ٠بٓنننَ ٤خيٓملنننَّ خي  َٝننن ٞخيننندخسًٚ ،ٞننن يو ةزنننَ  ٠بٓنننَ َٝ ٤نننَتَٗ
خشبَاطٚ. ١ٝوزَ تمبت ٝز٬قَتن٘ َنع خيعنَمل ٚسَظن ١ةٜنمبخٕ ٚخيعنل  ٚنٛا١ٜ
خ٭َمبخي  ٟزأم ةؽٛا ا َٝ ٚزً ٢خث مبا خيدٚيٚ ،ٞخيعٌُ زً ٢ز ٠ ٛاَٝ ٚ
خ٫ذبَ  ١ٜة آ  َٝخي ٛطٚ ،٢ممنَ نَزد زًن ٢ظبنَا  َٝن ١ا ٚنٗ َٝنٛا
ا ٚنن َٝقنن ٠ٛز ننهمب ١ٜنننأرلْ ٠تٝجنن ١خٖتُننَّ خيننمبٝ٥س /بننٛتل /بنزننَ  ٠بٓننَ٤
قننداخو خزبننٝض خيمب ٚنننٚ ،ٞتطننٜٛمب ٙتكٓٝننًَ ،ةٝنننث وؼننه ٢كتًننو و نننًه١
ظَاٚسَ ١ٝتكدَٚ ،١قداخو َٖ ١ً٥يف خيطرلخٕ خسبمببٚ ،ٞخ نتطَع يف َند٫ ٠
تتجَٚم خشبُس ٓٛخو ذبكٝل تكدّ َٖ ََ ٌ٥طعٌ وٚاٚبَ ٚوَمبٜهَ ٜعذلؾنٕٛ
بَيكداخو خيمب ١ٝ ٚخييت ٜعع خيٛقٛف يف َٛخطٗتَٗ  ٕٚتهَيٝـ بَٖمل. ١
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كهٔ تك  ِٝخيدٚا خيمب ٞ ٚيف خ٭مَ ١خي ٛا ١ٜحب ن مننط خيتندسٌ
ة ث٬ث َمبخةٌ :ة خا ٠خ٭مَٚ ،١خ٫غبمبخأ يف خ٭مَٚ ،١ضبَٚي ١خشبمبٚج َٔ
خ٭مَٚ ،١قد تأَٜٓت حب نٌ َمبةً ١خ٭ ٚخو ٚخ٭ٖدخف خثمبةًٚ ١ٝضأٝعن١
خيع٬قَو بل َ ٛهٚ ٛغرلٖنَ َنٔ خيكن ٣ٛخةقًُٝٝنٚ ١خيدٚيٝن ١خثعٓٝن ١بنَثًـ
خي نننٛا ،ٟةٝنننث خنتؿنننت ا ٚننن َٝيف خيؿنننذل ٠خثُتننند ٠بنننل (آبخا - 2011آب
 )2015بتٛؾرل محَٜن َٝ ١ن ٚ ،١ٝزنِ ز نهمب ٟيًدٚين ١خي نٛا ،١ٜخْط٬قًنَ
َننٔ خزتكَ ٖننَ بكننداتَٗ زًنن ٢ؼننأط خيٛؼننع خينندخسً ٞيف ننٌ خْتؿننَ ٤خةتُننٍَ
خيتدسٌ خشبَاط ،ٞةؼَؾ ً١ة ختهَ َٗ٥زً ٢خيٛط ٛخةٜمبخْ ٞثٛخطٗن ١خيكن٣ٛ
خةاَٖب ٢ُ ٜ ََٚ ١ٝخثعَاؼ ١خييت تدزَُٗ زد ٍٚ ٠ةقًٚ ١ُٝٝغمببٝن ،١نُنَ
ٚخظننًت َ ٛننه ٛخيتٓ ننٝل خي  َٝنن َ ٞنع خيكنن ٣ٛخةقًُٝٝننٚ ١خيدٚيٝنن ١خثٜ٪نند٠
يًدٚي ١خيعمبب ١ٝخي ٛا ١ٜنَيعل
نننَٕ تعنند ٟا ٚنن َٝيًكنن ٣ٛخثعتدٜنن ١زًنن ٢ننٛاٚ ١ٜيف َكنندَِٗ خيػننمبب
خةَدلٜنننَيْ ٞتٝجننن ١خيمبٜ٩نننَ خ ٫نننذلختٝج ١ٝيًكٝنننَ  ٠خيمب ٚننن ١ٝخينننيت ابطنننت بنننل
خ نننتٗدخف نننٛاٚ ١ٜخ نننتٗدخف ا ٚنننٚ ،َٝنَْنننت اٜ٩نننَ ظنننَ٥أ ،١وابهنننت
خثخططننَو خيػمببٝنننٚ ،١و نننكطت ٫ةكننًَ خيعنندٚخٕٚ ،خ نننتُمبو خثعمبننننَ ١نننع
ا ٚننَ َٝننٔ سنن ٍ٬خينند ٍٚخيػمببٝنن ١بكٝننَ  ٠وَمبٜهننَ نَيمبغأنن ١يف ضبَظننمب٠
ا ٚننن َٝبَيكٛخزننند خيع نننهمبْٚ ،١ٜصنننمب خيٛةننندخو خيع نننهمبَ ١ٜنننٔ خيننندٍٚ
خ٭طٓأٚ ،١ٝخْتصَا و ًه ١خيدََا خيصٌََٚ ،تمبخؾكت َع ضبَٚين ١سًنل خيأًأًن١
يمب ٚننن َٝيف خيننندخسٌ َنننٔ سننن ٍ٬خ نننتخدخّ بعنننجل خيكننن ٣ٛخيعًُٝنننٚ ١خيكننن٣ٛ
خةاَٖبٚ.١ٝكهَٓٓ ذبدٜد وَُٖ ١ٝصَان ١ا ٚن َٝيف خيعًُٝنَو خيع نهمب١ٜ
ة طَْ خزبٝض خيعمبب ٞخي ٛا ٟيف:
خيعننن ٠ ٛة ظننندخا ٠خي  َٝننن ١خيعَثٝنننٚ ،١ؼنننمبٚاَٛ ٠خطٗننن ١خزنننضٚخيععننَبَو خةاَٖبٝنن ١خث ننًه ١يف ٖن  ٙخثٓطكنن )3(. ١و ٟا خ٫زتأننَا ثهَْنن١
اٚ ٚ َٝ ٚاَٖ بٛظؿَٗ ق ٠ٛزملُٚ ٢تأنٝد ٚاَٖ بأْٗنَ شنمبٜو و َ ن ٞيف
َعَزب ١خ٭مََو خةقًٚ ١ُٝٝسَظ ١يف ضبَاب ١خةاَٖب.
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ةمخةنن ١خ٭مَننن ١خيمب ٚننن– ١ٝخ٭ٚنمبخْٝننن ١ة خثمبتأنن ١خي َْٝنننَ ١نننٔ زًننن٢طد ٍٚخ٭زٍَُ خيعَث ٞيتهتٌ َهََْٗ ََُٗو ون مب ضُٛةنًَ تتجًن ٢يف ةنٌ
َ ننأي ١وُٖٝنن ١خ٭َننٔ خينندٚي ،ٞو ٟتٝ ٛننـ خ٭مَنن ١يف ننٛا ١ٜسبننٌ ًَؿَتٗننَ
خيعَيكَ ١ع ٚخشٓطٔ َ ٌ خيعكٛبَو خ٫قتعَ ٚ ،١ٜوٚنمبخْٚ ،َٝغرل بيو.
وطدلو ا َٝ ٚخيَٜ٫ٛو خثتهد ٠زً ٢خيتهدث ةي َٗٝبًػ (١خيٓد يًٓند)، ٚهٓت َٔ ذب َ ٌٜٛأي ١وٚنمبخْٚ ،َٝشأ٘ طأٜمب ٠خيكمبّ َٔ قؽ ١ٝا١ ٝ٥
ة ثَْ.١ٜٛ
 يكد شهًّت ٛا ١ٜةةد ٣وبمبم َةَو خيؿعنٌ خيمب ٚن ٞيف "خيصنمبمخ٭ ٚط" ،ةٝث ٚطندو ؾٗٝنَ َ ٛنه ٛانٝنأ ٠ضبٛاٜن ١يتهكٝنل يًنَ ١نٔ
خ٭ٖنننندخف خيننننيت تتعننننٌ بَثهَْنننن ١خيدٚيٝننننٚ ،١خيتجننننَا ٠خيدٚيٝننننٚ ،١خيٓؿننننٛب
خةقً :ٖٞٚ ،ُٞٝم ٠ َٜقدا ٠ا َٝ ٚزً ٢خينتههِ خزبٝن َٝ – ٛن ٞبَثٓطكن١
خييت تؽِ ٛاٚ ١ٜخيعمبخم ٚيإَٔٓ ٚخ٭ا ٕ ٚتمبن ،َٝوَ ؼبد َٔ قدا ٠خيػمبب
زً ٢خثَٓٚا ٠خ ٫ذلختٝج ١ٝؾَ ،َٗٝنٔ سن ٍ٬تصنه ٌٝتمبتٝأنَو ةقًُٝٝن ١وَٓٝن١
 َٝ ٚننن ، ،١ٝؾننندؾعت بكٛختٗنننَ ة شنننمبم خثت ٛنننطٚ ،تٝ ٛنننـ خزبػمبخؾٝنننَ
خي ٛا ١ٜيًتأثرل يف َعَ ٫و خيطَق ١ةقًٚ ًَُّٝٝزَث.ًَّٝ
 خ نننننتطَزت ا ٚننننن َٝذبكٝنننننل خيتنننننٛخمٕ خيع نننننهمب ٟبنننننل خيكننننن٣ٛخثتعَازَ ٚ ،١زدو خيك ٠ َٝخي ٛا ١ٜيٝس ؾكط زًن ٢خيعنُ ، ٛبنٌ  ٚنعت
خث ننَة ١خيننيت ت ننٝطمبزً ،َٗٝخيدٚينن ١خيٛضٓٝنن ١خي ننٛاٚ ،١ٜبيننو" َننٔ سننٍ٬
تطنننٜٛمب خيعًُٝننن ١خيع نننهمب ١ٜخيمب ٚننن ١ٝيف نننٛا ١ٜخينننيت تؽنننُٓت َهن نّْٛل
ا ٝ٥ننٝل ،حب ن ْننٛع خ٭ٖنندخف ٚخثُٗننَو :خثهنن ٕٛخ٭ٖ :ٍٚنن ٛخيؽننمببَو
خيعننَاٚس ١ٝخيتدَرلٜنن ١يٮٖنندخف خيع ننهمب ١ٜيًُجُٛزننَو خةاَٖبٝنن ،١وَننَ
خثه ٕٛخي َْ ٞؾٗن ٛطمبزنَو َنٔ خيؽنمببَو خزبٜٛن ١خيٛخ نعٚ ١خيهَؾٝن ١ؼند
خيأٓ ١ٝخيتهت ١ٝشبطٛأ خيٓؿط خثٗمبب" )4(.
نَُ م ٚو اٛ َٝ ٚا ١ٜبأ نًهَ ١تطنٛاٚ ٠ظنٛخاٜخ َٓٗنَ خس،000
ؾأا ننًت ضننَ٥مبخو طدٜنند ٠ة قَزنند ٠محُٝننٚ ،ِٝبعننجل خيكننٛخو خشبَظنن١
خيدلٜننٚ ،١خْؽننِ خزبننٝض خيمب ٚنن َٓ ٞن ؾجننمب  21شننأَأ 2059 ،ة ةًٝؿنن٘
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خزبٝض خيعمبب ٞخي ٛا ٟيف خيكتٍَ يف خيػٛض ١خيصمبقٚ ،١ٝظنَا َنٔ خث نتهٌٝ
خزتأننَاخً َننٔ بيننو خيٛقننت زًنن ٢و ٟطٗنن ١نَْننت ََٗيننَ ١صننل ،و ٚضبَٚينن١
خةضَةننن ١بَزبُٗٛاٜننن ١خيعمببٝننن ١خي نننٛاَ ،١ٜنننٔ  ٕٚا َأَشنننمب َنننٔ خيكنننٛخو
خيمب. ١ٝ ٚ
يكد نَٕ يًتٛخطد خيمب ٞ ٚبصهٌ َأَشمب يف نٛاٚ ١ٜاٌ ننأرلٌ يفتػٝرل َ َاخو خثٛخطٗ ١يعَحل ٛاٚ ،١ٜظن ١َْٝخي ن ٠ َٝخي نٛا ١ٜة طَْن
خزبٝض خيعمبب ٞخي ٛا. ٟ
ةٕ خيدزِ خيع نهمب ٟخيمب ٚنٚ ،ٞخشنذلخى ا ٚن َٝة طَْن نٛا١ٜيف ضبَابنن ١خةاٖننَب ،وننند َْٜٗنن ١خ ٫ننت َُا يف خةاٖننَبٚٚ ،طنن٘ ا ننَي ١ةٕ
ة ننكَأ ننٛا ١ٜممٓننٛعٚ ،مخ َننٔ ةؾنن٬س ٚةةننمبخج خسبًننـ خثعننَ  ٟي ننٛا،١ٜ
ٚٚطننن٘ ا نننَي ١ة تمبنٝنننَ ٚخ٭ا ٕ ٚخيهٝنننَٕ خيعنننٗٚ ْٞٛٝخي نننعٚ ١ٜ ٛقطنننمب
ٚوزننندخ ٤نننٛا ١ٜنًنننِٗ ،وٕ خيننندزِ خيمب ٚننن ٞينننٔ  ٜنننُح بتك ننن ِٝنننٛا،١ٜ
ٝ ٚكؽ ٞزً ٢خةاَٖبٝل بأظَٓؾِٗ خثختًؿٚ ،١ئ ٜأك ٞطٓد ًَٜوطٓأٝنًَ زًن٢
خ٭ا خي ٛاَٛ ٕٚ ١ٜخؾك ١خسبه ١َٛخي ٛاٚ ،١ٜا َي ١ة َٔ ٜمبخٖٔ زً٢
خشبَٝا خيع همب ٟيف ة كَأ ٛا.١ٜ
 خثصننَان ١خيمب ٚنن ١ٝذبننْ ٍٛننٛز ٞيف َ ننَا خسبننمبب زًنن ٢ننٛا،١ٜةٝث َٓعت ٚقٛع خ٭ ٛوٚ ،سَظن ١خيعندخّ خيع نهمب ٟخثأَشنمب َنع تمبنٝنَ
ٚخي عٚ ١ٜ ٛخيَٜ٫ٛو خثتهد ٠خ٭َمبٜه ،١ٝةْ٘ قنمبخا َعنرلْٚ ٟنٛزٚ ،ٞينٝس
َٔ خثُهٔ خيذلخطع زٓ٘ ٚخيتَٗ ٕٚؾٚ ،٘ٝةٕ خسبنمبب وسن و وبعَ ٖنَ خيدٚيٝن١
بََتٝننَمٚ ،وٕ ننٛا ١ٜمل تعنند ٚةٝنند ٠يف خثٛخطٗننٖٚ ،١نن ٞخَتهننَٕ يكننمبخاخو
صبًس خ٭َنٔ  ،2178/2170ممنَ ؾنع خيكن ٣ٛخثعَ ٜن ١يطًن زكند َن ٪مبخو
يعًَٗ ذبكل بعجل ََ زجأو زٓ٘ يف خيكتٍَ.
ةٕ خيصننمبخن ١خي ننٛا ١ٜخيمب ٚنن ١ٝشلننَ بعنند خ ننذلختٝجٜ ،ٞتأنندَ ٣ننٔس ٍ٬وٕ خيأًد ٜٔشلَُ َعًهَ ١صنذلن ١يف سًنل ْملنَّ زنَث ٞطدٜند َتعند
خ٭قطنننَبٜٚ ،عُننن ٕ٬زًننن ٢خيتُ نننو وعَٝاٜنننَ ١أنننَ  ٨خيكنننَْ ٕٛخيننندٚي ٞيف
خيع٬قننَو خيدٚيٝننٚ ،١خسبنننمبػ زًننَ ٢أنندو خي ننن ٠ َٝيًنند ،ٍٚنُننَ وٕ شلُننَ
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َعًه ١يًكؽَ ٤زً ٢خةاَٖب ٚخزبَُزَو خيتهؿرل ،١ٜ٭ٕ ٖن  ٙخزبَُزنَو
تٗننند نننٛا ١ٜنُنننَ تٗننند ا ٚنننٚ ،َٝةٕ خيصنننمبخن ١خي نننٛا ١ٜخيمب ٚنننٖ ١ٝنننٞ
يتهعل خي  ٠ َٝخي ٛاٚ ١ٜتكٜٛتَٗ يف ٚط٘ َٔ ت  ٍٛي٘ ْؿ ٘ خيعأث بَٗ .
مل تٓت٘ خسبمبب زً ٢نٌََ خ٭اخؼ ٞخي ٛا ١ٜبعند ،يهٓٗنَ خْتٗنت ؾعًٝن ًَ
يف َصنلٚ ،خثٓطكنن ١خزبٓٛبٝنٚ ١اٜننـ َصننلَٚ ،عملنِ خثٓننَضل يف خحملَؾملننَو
خي ٛننطٚ ٢خي ننَةٌٚ ،مل ٜأننل نن ٣ٛة ين ٚ ،شننمبق ٞخيؿننمبخوٚ ،بعننجل َٓننَضل
سلنننٍَ ةًن ن َٚ ،نننَ مخينننت خثعمبنننن َ ١نننتُمب ٠نننًًَُ َنننٔ سننن ٍ٬خثؿَٚؼنننَو
ٚخ٫طتَُزَو خييت تك َٖ ٛا َٝ ٚبَ٫شنذلخى َنع ةٜنمبخٕ ٚتمبنٝنَ ،و ٚةمببنًَ يف
ةننٍَ ؾصننًت خثأننَ اخو خي  َٝنن ٚ ،١ٝننٝع ٛنننٌ شنندل َننٔ خ٭اخؼنن ٞخي ننٛا١ٜ
بُٗ ١خزبٝض خيعمبب ٞخي ٛاٖٚ ،ٟنَ ٖن ٞخيع٬قنَو خيمب ٚن ١ٝخي نٛا ١ٜتتعنأم يف
خ نننَ٫و خثختًؿننن ١خي  َٝنننٚ ١ٝخ٫قتعنننَ ٚ ١ٜخيعًُٝنننٚ ،١ت نننتعد خيصنننمبنَو
خيمب ١ٝ ٚيًُ َُٖ ١يف ةزَ  ٠خةزَُا يف ٛا ١ٜخييت بدوو َ٬ضبَٗ بَيملٗٛا.
يكد تعدو ا َٝ ٚيهٌ ضبَ٫ٚو وَمبٜهَ ٚتمبن َٝبَةت ٍ٬خ٭اخؼٞ
خي ٛا ١ٜزٔ ضمبٜل ةقََََٓ ١ضل آَٓٚ ١تهمبٜس ٚخقع خ٫ةت ٍ٬خين ٜ ٟذلخؾنل
َننع ننع ٞتمبنٝننَ يتجٓننٝس خي ننٛاٜلٚ ،ممَا نن َٝ ١نن ١خيتذلٜننو ،ذبكٝك نًَ
سبًنننِ خي نننًطَٕ خيع ُنننَْ ٞبَشلُٓٝننن ١زًننن ٢نننٛاٚ ١ٜبَيتنننَي ٞخينننٛضٔ خيعمببننن،ٞ
ٚزٓنندََ قننَّ /وٚا ٚغننَٕ /بأٜننَا ٠ا ٚنن َٝبتننَاٜخ  2019/1/23وننند خيننمبٝ٥س
خيمب ٚنن ٞبننٛتل َٛقننـ ا ٚنن َٝبننإٔ ٚقننـ خيكتننٍَ يننٔ ٜهنن ٕٛزًنن ٢ة ننَب
َهَؾه ١خةاَٖبٚ ،زًن ٢ؼنمبٚا ٠خيعُنٌ ٚؾنل خيكنمبخا خ٭ممنٚ ،2254ٞزًن٢
و َس خةذلخّ ٛ ٠ َٝاٚٚ ١ٜةد ٠واخؼٚ ،َٗٝوٕ زًَُ ١ٝهَؾه ١خةاٖنَب
َ ننتُمبٚ ،٠وٕ خْ ننهَب خيكننٛخو خ٭َمبٜهٝننَ ١ننٔ ننٛا ١ٜننٝه ٕٛسطنن٠ٛ
ةػبَبٝن ١يتهكٝنل خ ٫ننتكمبخا ؾٗٝنَ ةبخ ةندث بَيؿعننٌٚ ،وٕ ٚطنٖ ٛن  ٙخيكننٛخو
غرل شمبز ٞ٭ْ٘ مل ٜتِ بَٓ٤ع زً ٢ضً َٔ خسبه ١َٛخيصمبز)5(.١ٝ
يكد خ تطَزت ا َٝ ٚخةتٛخَ ٤صمبٚزَو تػٝرل ضأٝع ١خي ًط َٔ ١سٍ٬
تعطٝننٌ صبًننس خ٭َننٔ زننٔ ختّخننَب و ٟقننمبخا ٜصننمبزٔ خيعُننٌ خيع ننهمب ٟؼنند
خسبه ١َٛخيٛضٓ ١ٝخي ٛاٝٝ ٚ ،١ٜع خيدبً ١ٝ ََٛخيدٚيٚ ١ٝخ٭مم َٔ ١ٝسٍ٬
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ةظننندخا بَْٝنننَو ٚقنننمبخاخو غََؽنننٚ ١غنننرل ةَزلننن ،١نُنننَ ةعنننٌ يف بٝنننَٕ
طٓٝـ2012 ،1
ةمبظت َ ٛه ٛسنٖ ٍ٬ن  ٙخثمبةًن( ١وًٜن- 2015 /ٍٛننَْ ٕٛخ٭/ٍٚ
 )2016زًننن ٢خثٛخَ٤ننن ١بنننل خينن اخع خيع نننهمبٚ ١ٜخثأنننَ ا ٠خي  َٝننن ،١ٝةٝنننث
ٚطّٗت ؼمببَو قَٚ ١ٜٛه ّؿ ١ة ؾعَ ٌ٥خيععَبَو ٚخيتٓملَُٝو خةاَٖب،١ٝ
و ننُٗت يف ت أٝننت َٛخقننع خيدٚينن ١خي ننٛاٚ ،١ٜخْتكَشلننَ َننٔ َمبةًنن ١خينندؾَع ة
خشلج ،ّٛةٝث َهّٔ زَُٗ خيع همب ٟيًدٚي ١خي ٛا َٔ ١ٜمٜنَ  ٠نٝطمبتَٗ
خثٝدخْ %17 َٔ ١ٝيف و ،2015ًٍٜٛيتأًع قمبٜن  %60يف ْ ٝنَٕ  .ّ 2016نُنَ
خ ت ُمبو خيٓتَ ٥خثٝدخْ ١ٝخثتهككٚ ،١خْ٫هؿَ ٤خ٭َمبٜه ٞخثتأخٜد نٛا،ًَٜ
ٚربًخنننٌ خحملنننٛا خةقًُٝننن ٞخيننندخزِ ثنننَ  ٜنننَُ ٢عَاؼننن - ١يًهعننن ٍٛزًننن٢
َ ١ٝ َٝمبةًًّ ١ٝت بعكد تؿََُٖو  ١ٝ َٝثَٓٝ٥نَ ١نع خي٬زن
َهَ
خ٭َمبٜهننن ،ٞنُنننَ يف ختؿنننَقٚ ٞقنننـ خ٭زُنننٍَ خيعدخٝ٥ننن ١خ٭- 2- 22( ٍٚ
ٚ ،)2016خي ننننننَْ ،)2016- 9- 9( ٞننننن ن يو ؾننننننمب ختؿَقٝننننننَو ٖنننننندٕ
َٚعَسبَو ضبً)6(.١ٝ
يكنند خنت ننأت َ ٛننه ٛثكنن ١بٓؿ ننَٗ ةثننمب هّٓٗننَ َننٔ قًن خ٭ٚؼننَع
خثٝدخْٝنن ١ثعننًه ١خيدٚينن ١خيٛضٓٝنن ١خي ننٛا ١ٜزكن خْتهَ نن ١خيكنن ٣ٛخةاَٖبٝنن١
خث ننًه ١يف شننمبق ٞةً ن (نننَْ ٕٛخ٭ ،)ّ 2016 /ٍٚيتأنندو بَستأننَا قننداتَٗ
زً ٢بَٓ ٤تمبتٝأَو وَٓ ١ٝتؽُٔ شلَ َٛقنع يف َعنَ ٫و خثٓطكنٚ ، ،١ةَهَْٝن١
ذبندّ ٟخيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠خ٭َمبٜهٝننٚ ،١يتهكٝننل بيننو تننداى ا ٚنن َٝؼننمبٚا٠
خيأن ند ٤بت ننن ١ٜٛخ٭مَننن ١خي نننٛا ١ٜونننَ ٜؽنننُٔ شلنننَ خةقنننمبخا بننندٚاَٖٚ ،ةؿنننظ
َعننَسبَٗٚ ،شننمبزٓ ١تمبتٝأَتٗننَ خزبدٜنند ٠يإلقًننٚ ،ِٝيتهكٝننل َننَ ننأل تأّٓننت
َ ٛهَ ٛكَاب ١تك ّٛزً ٢تدلٜد خ٭مَٚ ١تؿهٝهَٗ ة َ نَاخو َتعند ٠يت
دبٓأعنننَ يًتعكٝننندٖٚ ،ن ن خ كٓهٗنننَ خيكننندا ٠زًننن ٢خسبمبننننٚ ،١دبّٓن ن تؽنننَاب
خثعننَحل بننل خيكنن ٣ٛخيؿَزًننٚ ،١ذبكٝننل خيتننٛخمٕ ؾُٝننَ بٗٓٝننَٚ ،بيننو بننَةقمبخا
وعننَسبَٗ يف خزبػمبخؾٝننَ خي ننٛاَ ١ٜننٔ سنن ٍ٬ختؿَقٝننَو( )7وٛخؾكنن ١خيدٚينن١
خي ٛا.١ٜ
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نَُ ْصمبو َ ٛنه ٛبعؽعنَ َنٔ قنٛخو شنمبضتَٗ خيع نهمب ١ٜيف زند
َننٔ خثٓننَضل (ْ7كنننَأ)ٚ ،تعأٜننأ ٚطٖ ٛننَ خيع نننهمب ٟخينن ٜ ٟصننتٌُ زًننن:٢
َ 4طَاخو ٤ََٓٝٚ ،ز همب 4ٚ ،ٟقٛخزد ربدَٓ ِٜملََٛو ؾَع َ َٚنٔ
ز همبٜلٚ ،يكد سؽعت ز٬قَو اَ َٝ ٚع ثٓنَ ٞ٥و نتََْ ةٜنمبخٕ ٚتمبنٝنَ
يته٫ّٛو كهٔ ا َّٖ ة زًََل و َ ٝل :وٚشلَُ مننط خيتندسٌ خيمب ٚن،ٞ
ٚثَْ َُٗٝخيعٌََ خ٭َمبٜه.ٞ
ٚتأععننَ ثننَ ننأل ْ ،ننجت َ ٛننه ٛز٬قننَو تٓ ننٝل ٚتعننََ ٕٚننع ضٗننمبخٕ
سننَ ٍ٬مبةًنن ١ة خا ٠خ٭مَننَٓٚ ،١أننع بيننو تصننَانَُٗ قننمبخ ٠٤خ٭مَنن ١خي ننٛا١ٜ
زًنن ٢وْٗننَ َنن٪خَمب ٠غمببٝنن ١تٗنندف ة ة ننكَأ خسبهَٛنن ١خيٛضٓٝنن ١خيصننمبز،١ٝ
هٓت َ ٛه ًَّٝ َٝ ٛبَ٫تهَ ٤زً ٢تمبنٝنَ ٚةٜنمبخٕ ،نُنَ مت ةضن٬م
َ َا و تٓ ،١خييت و نت ثنَ ٜطعنمبف وٓنَضل سؿنجل خيتعنعٝد ،نن يو مت
خيتٛظنننٌ ة ختؿَقٝنننَو وسنننمب ٣شبؿنننجل خيتعنننعٝد َنننع قننن ٣ٛةقًُٝٝنننٚ ٚ ١يٝننن١
وسننمب ،٣نُننَ ةنندث يف خيػٛضنن ١خيصننمبقَٓٚ ،١ٝطكنن ١خزبٓننٛب (- 07- 08
 .)ّ 2017ةؼَؾ ١ثَ أل ،خ تطَزت َ ٛنه ٛخسنذلخم َنَ  ٜنُ ٢خثعَاؼن١
خي  َٝنننن ١ٝخي ننننٛاَ ،١ٜننننٔ سنننن ٍ٬تهتٝننننو خثٓعّننننَو خي  َٝننننَٓ( ١ٝعنننن١
َ ٛننننهَٓ ،ٛعنننن ١خيكننننَٖمب ٚ ،)٠صبٗننننَ بَشل٦ٝنننن ١خيعًٝننننَ يًُؿَٚؼننننَو)8(،
ٚخ نننتطَزت ا ٚننن َٝتعأٜنننأ ز٬قَتٗنننَ َنننع ةٜنننمبخٕ ،خين ن  ٟشنننهٌ خثٛقنننـ
خ٭َمبٜهنننن ٞخيؽننننَغط زًنننن ٢ةٜننننمبخٕ ٚا ٚنننن( :َٝخثًننننـ خيٓننننٚ ،ٟٚٛخ٭مَنننن١
خ٭ٚنمبخْ ،)١ٝوةد وٖنِ زٛخَنٌ تعأٜنأ ٖن خ خيتكنَاب بنل خيطنمبؾل يف خثًنـ
خي نننٛاٚ ،ٟبينننو ٚؾنننل َأننندو تهََنننٌ خ٭ ٚخا ،ةٝنننث تنننٛؾمب ةٜنننمبخٕ خيننندزِ
خثٝدخْ ،ٞبُٓٝنَ تكندّ ا ٚن َٝخسبَُٜن ١خي  َٝنٚ ١ٝخيندزِ خيع نهمب ٟيًدٚين١
خيٛضٓ ١ٝخي ٛا ،١ٜؾهَْت َٛخقنـ خينمبٝ٥س خ٭َمبٜهن /ٞتمبخَن  /بَيؽنػط
زً ٢ن ٬خيدٚيتل َٔ سن( :ٍ٬خ ْ٫نهَب َنٔ خ٫تؿنَم خيٓنٚ ،ٟٚٛخيعكٛبنَو
خ٫قتعنَ  ١ٜزًنن َٛ ٢ننهٚ ،ٛضننمب خيدبً ََٛنٝل خيننمبٚس) وةنند خيعٛخَننٌ يف
ؼنننأط خيع٬قننن ١خةٜمبخْٝننن - ١خيمب ٚننن ١ٝيف خثننند ٣خثت ٛنننطٚ ،زننندّ ة ٗنننَا
خشب٬ؾننَو بُٗٓٝننَ ٫ٚ ،ن َُّٝيف ننٌ ةَطنن ١نننٌ َُٓٗننَ ة خٯسننمب ثٛخطٗنن١
خي َ َٝو خ٭َمبٜه ١ٝيف خثٓطك.١
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ٚبَْ٫تكٍَ ة خيع٬ق ١خيمب - ١ٝ ٚخيذلن ١ٝيف خثًـ خي ٛا ،ٟظبند وّٕ
تمبن َٝخْتكًت تداػب َ ًّٝوٛقؿٗنَ دبنَ ٙخ٭مَن ١خي نٛاَ ١ٜنٔ ةقٓنَع خسبهَٛن١
ٛؼننعَٗ ؼننُٔ خيكنن٣ٛ
خي ننٛا ١ٜبؽننمبٚا ٠ةطننمبخ ٤ةظنن٬ةَو  َٝنن ،١ٝة
خيدخزُ ١يًُعَاؼ ١خي ٛاٚ ١ٜخيعَٓظمب خةاَٖبٝنٖٚ ،١نَ ٛنَ وةندث ظندزعَ يف
خيع٬قنننَ ١نننع ا ٚنننَ ،َٝنننٔ  ٕٚوٕ ٜؿؽننن ٞة تنننٛتمب يف خيع٬قنن ١خحملهَٛننن١
بَزتأنننَاخو خثعنننَحل خ ٫ن نذلختٝجٚ ١ٝخ٫قتعنننَ  ١ٜخثتعننند  ٠بنننل خيطنننمبؾل،
ن ن يو و ننُٗت خ٭مَنن ١خ٭ٚنمبخْٝنن ١بنةنندخث ظنندع آسننمب يف خيع٬قنن ١بننل
خيطننمبؾلَ ،ننع زنندّ خزننذلخف تمبنٝننَ ب ن يوَ ،ننٔ  ٕٚوٕ ت ن ٖ ون ننمب يف
َٛقؿَٗ ،ةٝث مل تصَاى يف خيعكٛبَو زً ٢ا َٝ ٚنَُ ؾعٌ خ٭ٚاب.ٕٛٝ
ٚيكند تأخٜنندو ٖنن ٠ٛخشبنن٬ف بننل خيطننمبؾل َننع خْتكننَ خيننمبٝ٥س خيذلنننٞ
قمبخا خيتدسٌ خيمبٚ ،ٞ ٚخي  ٟزدّت٘ وْكمب ٠ضبَٚي ٫ ١تٗدخؾَٗ َٔ س:ٍ٬
تطٜٛكٗننَ ٚةؼننعَف تأثرلٖننَ يف خثًننـ خي ننٛاٚ ،ٟتكٜٛنن ١ةننأب خيعُننٍَ
خيهمب تَْٓٚ ،ٞةؾصٍَ خيطمبا خيذلن ٞخبعنٛػ خيتٛطٗنَو خْ٫ؿعنَي،١ٝ
ٚةةدخث ؼػٛأ وَٓٚ ١ٝةْ َْ ١ٝزًٚ ،َٗٝقند طنَ٤و ةَ ثن ١خيطنَ٥مب ٠خيمب ٚن١ٝ
خييت و كطتَٗ تمبن َٝزك خسذلخقَٗ صبَشلَ خزبن( ٟٛتصنمب ٜٔخي نَْ2015 /ٞ
ّ) يتص نهٌّ ومَنن ١ةكٝكٝنن ١بننل خيطننمبؾل ،ةٝننث زبننأو ا ٚنن َٝة ؾننمب
زكٛبنننَو خقتعنننَ  ١ٜزًننن ٢تمبنٝنننَٚ ،تٛطٝننن٘ ختََّٗنننَو شلنننَ بننندزِ تٓملُٝنننَو
ةاَٖب ١ٝيف ٛا( ١ٜيكَ ٤ا ٞ ٚتمبن ٞةٜمبخْ :ٞضبَٚي ١ةْكَب َ َا و تََْ).
ومثمب خيتكَ ٤خثعنَحل بنل خزبنَْأل خيمب ٚنٚ ٞخيذلنن ٞزنٔ خيتٛظنٌ ة
تمبتٝأَو طدٜد ،٠ندزِ ؼُل ا ٞ ٚيعًُ ١ٝاع خيؿنمبخو (آب،)ّ 2016 /
ٚو خ ٤تمبنٝنننَ ٚاخً َننن٪ثمبخً يف ختؿنننَم شنننمبق ٞةًن ن (،)ّ 2016 - 12- 13
ن ن يو تمبتٝأننَو  َٝننَٗٓٚ ،١ٝننَ ةزنن َٛ ٕ٬ننه ٛخي ٬ثنن- 12- 20( ٞ
 ،)2016ثِ ختّؿَم وْكمب ٠يٛقـ ةض٬م خيَٓا .
ٚقد ّٖٝأو خيتؿََُٖو خيمب ١ٝ ٚخيذلن ١ٝخ٭اؼ ١ٝةض٬م زًُ ١ٝغعٔ
خيأٜتننٚ ،ٕٛضننمب ٚةنندخو "محَٜنن ١خيصننع خيهمب ٜننَ "١ننٔ َٓطكنن ١زؿننمب،ٜٔ
ٚكهَٓٓ خيك :ٍٛتًو ا َٝ ٚا َٜ٩ة ذلختٝج ١ٝضُٛة ١خسٌ ٛاٚ ،١ٜزً٢
ظعٝد "خيصمبم خ٭ ٚط" وٜؽعَ.
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طتننٛي ٞا ٚنن َٝوُٖٝنن ١ث ننَا و ننتََْ بَزتأننَا ٙو خ٫ ٠ستأننَا قننداتَٗ زًنن٢
ت نن ١ٜٛخ٭مَننٚ ١تمبت ٝن سمبٚطٗننَ  َٝننَ ًَّٝننٔ خيعكنند ٠خي ننٛا ١ٜوننَ ٜؽننُٔ
َعنننَسبَٗٚ ،بَزتأنننَا ٙنن ن يو خستأنننَاخً يكنننداتَٗ زًننن ٢تصنننه ٌٝتمبتٝأنننَو
ةقً ١ُٝٝت ٪س ثٓملٚ ١َٛا اَ ٞ ٚتكندّ يف "خيصنمبم خ٭ ٚنط"ٖٚ ،ن ٛخين ٟ
ٜؿ ّننمب خٖتُننَّ َ ٛننه ٛو ننَا و ننتََْٚ ،خي ننع ٞة تطننٜٛمب ٙيٝهنن ٕٛو خ٠
٫ةتهَا خيت  ١ٜٛخي  ١ٝ َٝيٮمَ ١خي ٛاٚ ،١ٜنَٕ َنٔ وٖنِ خيتطنٛاخو يف
خيع٬قَو خيمب ١ٝ ٚخي ٛا ١ٜمَٜاٚ ٠مٜمب خيدؾَع خيمب ٞ ٚي ٛا ١ٜبتَاٜخ /3/19
ٚ ،2019مت سنن ٍ٬خيًكننََ ٤ننع نأننَا خث ننٚ٪يل يف ننٛا ١ٜحبننث خ٭ٚؼننَع يف
َننٓطكيت ة ي ن ٚشننمبم خيؿننمبخو ،ةٝننث نننَٕ ٖٓننَى تٛخؾننل يف خٯاخ ٤ةننٍٛ
ؼننمبٚاَٛ ٠خظننً ١خيعُننٌ خثصننذلى يٛؼننع خسبًنن ٍٛخثَٓ ننأ ٫ ١ننتعَ  ٠خ٭َننٔ
ٚخ٭َنَٕ يف خثٓطكنتل ٚخربنَب َنَ كهنٔ َنٔ ةطنمبخ٤خو يعندّ خي نَُا يًنندٍٚ
خثعَ ٜنن ١يًصننع خي ننٛا ٟبننإٔ ذبكننل َننٔ سنن َٝ ٍ٬ننَتَٗ ٚممَا ننَتَٗ يف
َٖتل خثٓطكتل ََ زجأو زٔ ذبكٝك٘ سٛٓ ٍ٬خو خسبمبب.
ٚيكنننند يعأننننت ا ٚننننٚ َٝاخً ََٖنن نًَ يف خثعمبننننن ١خي  َٝننننَ ١ٝننننٔ سننننٍ٬
خثؿَٚؼَو يف طٓٝـٚ ،و تٓٛ ٚ ،١تصٚ ،ٞخ٭َِ خثتهد ٖٚ ،٠خ ََ نٓأ٘ٓٝ
يف خيؿع ٍٛخيتَي.١ٝ
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املبحح الجاىي
الدور اإليراىي يف مواجَة احلرب العدواىية على شورية
َٓن قٝننَّ خي ننٛا ٠خة نن ١َٝ٬خةٜمبخْٝنن ١خيعننَّ  ،ّ1979نَْننت ننٛا ١ٜيف
َكدَننن ١خيننند ٍٚخينننيت وٜننندو  ٚنننَْدو ٖن ن  ٙخي نننٛا ،٠خينننيت نَْنننت ٚخؼنننه١
خ٭ٖدخف ٚخثأَ ٚ ٨خيعكٝد ،٠ؾت٬قت َعَحل خيأًندَٚ ،ٜٔنَ مخينت خيع٬قنَو
تأ خ ثأَتًَ ٚا ٛسًَٚ ،وظأهتَ خيكٛتل خيمب ٝ٥تل يف َٛخطَٗ ١صَاٜع خيك٣ٛ
خةَدلَٜيٝنن ١خيعننٗ ،١ْٝٛٝؾًننِ ٜعنند ننمبخً خينندزِ خةٜمبخْنن ٞي ننٛاٚٚ ،١ٜقٛؾٗننَ
خيعًننل ة طَْأٗننَٚ ،بيننو ْتٝجنن ١خيع٬قننَو خ ٫ننذلختٝجٚ ١ٝز٬قنن ١خيعنندخق١
بل خيدٚيتلٚ ،يهٔ سطٛا ٠خثمبةً ١خسبَيٝنٚ ،١خشنذلخى زصنمبخو خيند ٍٚيف
زدٚخَْٗ زًٛ ٢اٚ ،١ٜزً ٢او َٗ خيَٜ٫ٛو خثتهند ٠خ٭َمبٜهٝنٚ ،١خيهٝنَٕ
خيعٗ ،ْٞٛٝتطً تٛخطدخً ةٜمبخْٝنَ خ نذلختٝج ،ًَٝؾهنَٕ خيندزِ يف خ نَ٫و
خثختًؿ.١
ٚيف نننٌ خسبنننمبب خيعدٚخْٝننن ١خةاَٖبٝننن ١خينننيت تصنننٔ خيٝننن ّٛزًننن ٢نننٛا١ٜ
تعمبؼت ٖ  ٙخيع٬قن٫ ١ستأنَاخو َتعند ٚ ،٠خَتهَْنَوَٚ ،ن٪خَمبخو زدٜند،٠
ٚتعمبؼننت ننٛا ١ٜيؽننػٛأ َننٔ خينند ٍٚخيعمببٝننٚ ١خ٭ٚاٚبٝنن ١ة ننكَأ ْملََٗننَ
خينننٛضلٚ ،تننندَرل خيدٚيننن ١خيٛضٓٝننن ١ؾٗٝنننَ َ ،نننتخدَل زعنننَبَو ةاَٖبٝننن١
تهؿرلٚ ،١ٜق ٣ٛخْتَٗمٚ ،١ٜخيعأف زًٚ ٢تمب خيطَ٥ؿٝنٚ ،١نن يو مت ةعنَا
ةٜمبخٕ ٚخيؽػط زً َٗٝثٓع تٓؿَ ٝصمبٚزَٗ خيٓ ٟٚٛيٮغمبخ خي ًُٚ ،١ٝيكند
ننَزد خيعنندخ ٤خثصننذلى يًنندٚيتل يًٜ٫ٛننَو خثتهنندٚ ،٠خيهٝننَٕ خيعننٗ،ْٞٛٝ
زًنن ٢تعؽننٝد ٖ ن  ٙخيصننمبخنْ ،١تٝجنن ١خيتطننَبل يف َٛقؿُٗننَ َننٔ خةَدلَٜيٝنن١
ٚخيعننٗٚ.١ْٝٛٝدبًت ٖن  ٙخيصننمبخن ١زًنن ٢خث ننتَٜٛو نَؾنن ،١ؾعًنن ٢خث ننت٣ٛ
خ٫قتعَ  ٟتصرل بعجل خيتهً٬ٝو ة وٕ ةٜمبخٕ َٓ ؾذل ٠ض ١ًٜٛتدزِ خيدٚي١
خي ٛا ١ٜبَيٓؿطٖ .ن خ بَةؼنَؾ ١ة َنَ وندتن٘  ٚنَ ٌ٥خةزن ّ٬خيمبزلٝن ١يف
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ننٛا ،١ٜون ننمب َننٔ ًَٝ 4ننَاخو ٫ٚا زًنن٢
ننن ٬خيأًنند ٜٔوٕ ةٜننمبخٕ قنندَت ة
شهٌ خ٥تَُٕ يتُ ٌٜٛشمبخ ٤خثٓتجَو خيػ خٚ ١ٝ٥خيأٓنأٚ ،ٜٔتكند ِٜخيندزِ خثنَيٞ
يًدٚينننن ١خيٛضٓٝنننن ١خي ننننٛا ،١ٜزنننن ٠ٚ٬زًنننن ٢تكنننند ِٜخيننننٓؿط نأةنننند خثننننٛخا
خشلََٚ .١تعأمو خيع٬قَو بصنهٌ خ٥نِ ٚسَظن ١بعند وٕ ٚقعنت نٛاٚ ١ٜةٜنمبخٕ/
 /11ختؿَق َٚ ١ٝنمب ٠تؿَِٖ ٚبمبَْصبًَ تٓؿ ًَٜ ٝيتعأٜأ خيتعنَ ٕٚبنل خيأًند ٜٔيف
خ ننٍَ خ٫قتعننَ ٚ ٟخيعًُننٚ ٞخيتكننَْٚ ٞخيأٓنن ٢خيتهتٝننٚ ١خشبنندََو ٚخ ٫ننت َُا
ٚخة هَٕٚ ،بيو يف ستَّ خطتَُزَو خيندٚاَ /14/ ٠نٔ وزُنٍَ خيًجٓن ١خيعًٝنَ
خي ٛا ١ٜخةٜمبخْ ١ٝخثصذلن ١خييت زكدو يف َصل يف 2019 /1/ 28
يكد وند خزبَْإَٔ زًٚ ٢ؼنع خ٫تؿَقنَو َٛؼنع خيتٓؿٝن ٚةػبنَ وٚطن٘
تعننََ ٕٚتجنند ٚ ٠تطننٜٛمب صبننَ٫و خيتعننَ َٚ ،ٕٚننَُٖ ١ةٜننمبخٕ ومبةًنن ١ةزننَ ٠
خةزَُا.يكد نَْت ٖ  ٙخ٫تؿَقنَو َٚصنَاٜع خيتعنَ ٕٚخينيت مت خيتٛظنٌ ةيٗٝنَ
ذبٌُ بعدخً خ ذلختٝجٚ ،ًَٝتصهٌ و َ ًَ خقتعَ َ ًَٜت َٔ ًَٓٝشأْ٘ وٕ  ٜنِٗ
يف تعأٜننأ ظننُ ٛننٛاٚ ١ٜةٜننمبخٕ يف ٚطنن٘ خسبننمبب خ٫قتعننَ  ١ٜخيننيت تصننَٓٗ
زً َُٗٝبعجل خيد ٍٚخيػمبب. ١ٝ
وَنَ زًن ٢خث نت ٣ٛخي  َٝنن ،ٞؾٗٓنَى زنِ بنَام َننٔ طَْن ةٜنمبخٕ يًدٚينن١
خيٛضٓ ١ٝخي ٛاٖٚ ،١ٜنَ ٛنَ ٜملٗنمب بصنهٌ َأَشنمب يف اؾؽنَٗ يؿهنمب ٠خيتندسٌ
خيع همبٚ ،ٟخيت ٢تأٓتٗنَ خيٜ٫ٛنَو خثتهند ٠يف آب/وغ نطس  ،ّ2013ب نأ
تٛطٝنن٘ خ٫تٗننَّ يًدٚينن ١خيٛضٓٝنن ١خي ننٛا ١ٜبَ ننتخدخََٗ يٮ ننًه ١خيهٝ٥َُٝٝنن،١
ٚخييت ٜٛ ٫طد و ٟي ٜ ٌٝأت بيو ،نَُ تمب ٣ةٜمبخٕ وٕ زَُٗ يًدٚين ١خي نٛا١ٜ
 ٌٗ ٜزً َٗٝةٜعٍَ خيدزِ يك ٣ٛخثكَٚ ١َٚسَظ ١ةأب خهلل يف يإَٔٓ.
يكنند ننَُٖت َصننَان ١ةٜننمبخٕ ة طَْ ن ننٛا ١ٜيف تكٜٛننٚ ١ؼننعَٗ يف
خثؿَٚؼَو يف خثًـ خيٓ. ٟٚٛي يو نَُٖت ةٜنمبخٕ يف تكند ِٜزنِ َنٔ سنٍ٬
و ٚخو ٚ ،١ٝ َٝخقتعَ ٚ ،١ٜز همبٚ ،١ٜاوَ تٓهعمب خ٭ ٚخو خي ١ٝ َٝ
يف زِ خسبنٌ خي نًُ ،ٞونَ ؼبنَؾظ زًن ٢خي ن ٠ َٝخيٛضٓٝن ١خي نٛاٚٚ ١ٜةند٠
ٛاٚ ،١ٜةل خيصع خي ٛا ٟيف خستَٝا ْملََ٘ خي ٚ ،ٞ َٝبمبم ٖن خ خيندزِ
َٔ س ٍ٬خثٛخقـ يف َ ٪مب ٛتصٚ ،ٞو تٓٚ ،١يف خ٭َِ خثتهد. ٠
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ٚيكد ت خيأَٜاخو بل خيكَ  ٠خيع همبٜل ٚتأَ ٍ خيٛؾ َٔٚ ٛوَُٖٗ:
يكَٚ ٤مٜمب خيندؾَع خةٜمبخْن ٞة نل ٖكنَٕ َنع ا٥نٝس خ٭اننَٕ خي نٛاٟ
خيعَُ زً ٞزأدخهلل وٜٛب
ٚوٚؼهت ٚنَي " ١نََْ" وٕ خيًكنَ ٤خةٜمبخْن ٞخي نٛا ٟاننأ زًن ٢تكٝنِٝ
خزبٗ ٛخثصذلن ١يف ضبَابن ١خةاٖنَب ٚحبنث خشبطنٛخو خيؽنمبٚا ١ٜثٛخطٗن١
خيتطٛاخو خثت َازٚ ١خيتهندَٜو خينيت تٛخطن٘ نٛاٚ ١ٜخثٓطكنٚ ١آؾنَم خيتعنَٕٚ
يف َٛخطٗتَٗ ٚخيتعد ٟشلَ.
ٚطد اٝ٥س ٖ ١٦ٝخ٭انَٕ خي ٛا ٟخيتأنٝد زً ٢وٕ خيكٛخو خث نًه١
خي ننٛا ١ٜتٛخظننٌ ةمببٗننَ ؼنند خةاٖننَبٝل ةتنن ٢ذبمبٜننمب نََننٌ خ٭اخؼننٞ
خي ٛاَ ،١ٜصد ًخ زًن ٢وٕ "خي نأ ٌٝخيٛةٝند ةةأنَأ ٖن  ٙخثن٪خَمبٖ ٠ن ٛتعأٜنأ
ذبَيـ ق ٣ٛطأٗ ١خثكَٚ ١َٚا ،)1(َٝ ٚنُنَ سلنٌ خيندزِ خةٜمبخْن ٞخيتعنَٕٚ
ٚتكننند ِٜخشبننندل ٠يف خ نننٍَ خيعًُننن ،ٞةٝنننث حبنننث ٚمٜنننمب خيعًنننٚ ّٛخ٭حبنننَث
ٚخيتهٓٛيٛطٝننَ خةٜمبخْنن ٞخينندنتٛا ضبُنند ؾمبٖننَ َ ٟننع خي ننؿرل خي ننٛا ٟيف
ضٗننمبخٕ ت ٛننٝع صبننَ٫و خيتعننَ ٕٚخيعًُنن ٞيف صبننٍَ خثننٓح خيداخ نن ١ٝيننداطيت
خثَط نننترل ٚخيننندنتٛاخٚ. ٙونننند /ؾمبٖنننَ  /ٟزنننِ خٜنننمبخٕ خي َبنننت يًصنننع
ٚيًههَٛنن ١خي ننٛا ١ٜيف َٛخطٗنن ١خسبننمبب خةاَٖبٝنن ١خيننيت خ ننتٗدؾت قطننَع
خيتعًنننٚ ِٝخزبََعنننَو يف نننٛاَ ١ٜعمببننًَ زنننٔ خ نننتعدخ ٚمخا ٠خيعًننن ّٛخةٜمبخْٝننن١
يًُ ننَُٖ ١يف ةزننَ  ٠تأٖٝننٌ خث ٪ننَو خيتعًُٝٝننٚ ،١خثخننَبمب خيننيت تؽننمباو
طننمبخ ٤خ٭زُننٍَٚ ،شنند زًنن ٢ؼننمبٚا ٠خيعُننٌ خثصننذلى يتعأٜننأ خثٛقننع خيعًُننٞ
خي  ٟذبمل ٢ب٘ خزبََعَو خي ٛاٚ ،١ٜدبَٚم خيملنمبٚف خينيت ؾمبؼنتَٗ خسبنمبب
خةاَٖبٝنن ١بأ ننمبع ٚقننتَ ،ننٔ طَْأنن٘ وزننمبب خي ننؿرل خي ننٛا ٟيف ضٗننمبخٕ زننٔ"
شننهمبٚ ٙتكنندٜمب ٙيًكٝننَ ٚ ٠خسبهَٛنن ١خةٜمبخْٝنن ١زًنن ٢زننِ ننٛاٚ ،١ٜتعأٜننأ
ظننُ َٖ ٛيف َٛخطٗنن ١خثخطننط خةاٖننَب ٚ ٞخزُٝنن٘ٚ ،خي ن  ٜ ٟننتٗدف نننٌ
َكََٛو خيتُٓٚ ١ٝخيأَٓ ٤خييت ةككتَٗ ٛا ١ٜزدل زك َٔ ٛخيأَٔ")2(.
يكنند نننَٕ ث ننَْد ٠ةٜننمبخٕ ي ننٛا ١ٜيف َٛخطٗنن ١خيعنندٚخٕ خةاٖننَب ٞزًٗٝننَ
ٚاٌ بننَامٌ يف تعأٜننأ ظننُٚ ،َٖ ٛةؾصننٍَ خثصننمبٚع خةَدلٜننَي ٞخيعننَٗ ،ْٞٛٝننَ
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وثنننَا ةؿٝملنننٚ ١خ نننت ٤َٝخيكننن ٣ٛو ٚخ٭ضنننمبخف خثتؽنننمبا ٠و ٚخثَٓ٥ٚننن ١و ٚخثعَ ٜننن١
يً ٛاٜل ٚخةٜمبخْٝل يف خةقًٚ ِٝخيعَمل.
ٚيكنند تهأنندو ةٜننمبخٕ  ٚؾعننت خيهن رلٚ ،يهٓٗننَ ،يف خثكَبننٌ ،ةككننت
ٚوظبأو خيه رل وٜؽًَيت ؾٓؿكَو خسبمبب خي ٛاٚ ،١ٜوعٓن ٢وظنح ،تهنَيٝـ
َصننَان ١ةٜننمبخٕ يف ٖ ن  ٙخسبننمبب ،نأةنند خ٭ضننمبخف خ٭ َ نن ١ٝيف خيعننمبخع
خيدخ٥مب ٚخثعَاى خثٓديع ١يف ةضَا خسبنمبب ،يف ةشنَا ٠ة خشب نَ٥مب خةٜمبخْٝن،١
خيأصمب ،١ٜبَيداط ١خ٭ ، ٚنَُ خثَ ٚ ١ٜخيع همب ٖٞ ،١ٜبَٖملنٚ ١ننأرل،٠
نُنننَ وشنننمبَْ ٫ٚ ،كهنننٔ خيتكًٝنننٌ َنننٔ ةجُٗنننَ ٚتأثرلٖنننَ زًننن ٢ةٜنننمبخٕ،
ٚخقتعَ َٖ َٛٚخمْتَٗٚ ،ةَهََْتَٗ و ٚقداختَٗ خيكتَيٝنٚ ١خيع نهمب١ٜيت ة ٫وٕ
خيدٚين ١خةٜمبخْٝنن ١هٓنت َننٔ تنأَل َعننَسبَٗٚ ،اونَ بًننٛؽ َكَظنندَٖ ،وٚ
وَْٗ زًُت ي يو بصنهٌ ة ٝنث ،ةب وْٗنَ زُندو ة زنِ  َٚنَْد ٠خيدٚين١
خي ننٛآَٚ ،١ٜعننت تك نن ِٝننٛا ،َٜو ٚؼننمببَٗ َننٔ قأننٌ وَرلنننَٚ ،خيهٝننَٕ
خيعَٗ َٔٚ ْٞٛٝعَُٗ ،و ٚشَانت ب يو ،ة طَْ ةًؿَٚ َٗ٥وظدقَ،َٗ٥
بطأٝعننن ١خسبنننٍَٚ ،بَيتنننَيَٓ ٞعنننت تصنننه ٌٝنَْٝنننَو  َٝنننَ ،١ٝتٓنننَةمب٠
َٚتعَازَٚ ١٥ََٚٓٚ ،١عَ  ١ٜشلَٚ ،يًُصمبٚع ٚخسبًـ خي  ٟنٌ قن ٠ٛا ٝ٥ن١
ؾٝننن٘ ،ؾتُ نننهت بؿهنننمبَ ٠مبنأٜننن ١خسبهنننِ ٚخحملَؾملننن ١زًننن ٢خيٛةننند٠
خي ٚ ١ٝ َٝخيمبزل ١ٝيًدٚي ١خي ٛا ،١ٜيتهن ٕٚ ٍٛةةندخث تػنٝرل يف خيتُٛؼنع
ٚخثٛقننـ خي  َٝننٚ ٞخ ٫ننذلختٝج ٞيًدٚينن ١و ٚخسبهَٛنن ١خي ننٛاٖٚ ،١ٜنن ٛوَننمب
شننندٜد خشبطن نٛاٚ ،٠خ٭ُٖٝنننٚ ،١خسب َ ننن ،١ٝبَيٓ نننأ ١ة خيدٚيننن ١خةٜمبخْٝننن١
ٚةننأب خهلل ،ةؼننَؾ ١ة نننٌ بيننو ،ؾنننٕ خثٛقننـ خةٜمبخْننَ ٞننٔ خ٭ةنندخث
خ٭سرل ٠يف ٛاٚ ،١ٜضٛخٍ خي ٓٛخو خ٭سرل َٔ ٠تنَاٜخ ٖن  ٙخسبنمبب خيكن ا،٠
نننَٕ َتؿك نًَ  َٓٚننجًَُ َننع خ ٫ننذلختٝج ١ٝخيع ننهمبٚ ١ٜخ٭َٓٝنن ١سبننأب خهلل
خيًأٓننننَْ ٞيف ننننٛا ،١ٜةٕ يف َٛخطٗنننن ١خ ُٛزننننَو و ٚخيعَٓظننننمب خةاَٖبٝنننن١
خيتهؿرلٜننن ،١و ٚةتنننَٚ ،٢نننٔ بنننَب و ، ٚيف َٛخطٗننن ١خ٭ضُنننَع ٚخسب نننَبَو
ٚخيتٗدٜنندخو "خة ننمبخٚ ،"١ًٝٝ٥قنند وزطنن َ ٢ننٌ ٖ ن خ خيتُننَٖٚ ،ٞخيتعننَ ،ٕٚبننٌ
خيتهنننَيـ خي ٓنننَ ٞ٥خيًن ن  ٜٔظبُنننَ زٓننن٘ بنننل ةٜنننمبخٕ ٚةنننأب خهلل ،يف خيصنننإٔ
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خي ٛاَ ،ٟأٜدخً َٔ خيدؾع ٚخيأسِ يًهؽنٛا ٚخيندٚا خةٜنمبخْٝل زًن ٢خي نَة١
خي ٛا.١ٜ
يكنند نَْننت ةٜننمبخٕ ،ننٛخ٤ع خيكٝننَ  ٠خي  َٝننٚ ١ٝخيع ننهمب ١ٜخةٜمبخْٝنن،١
نُننننَ خث ٪نننن ١خيدٜٝٓنننن ١بَيداطنننن ١خ٭٥ َٖ ، ٚننننٚ ١ثَبتننننَٚ ،١تَُ ننننه١
 َٓٚجَُ ١ع ْؿ َٗٚ ،بينو يف قنمبخ ٠٤قٝكنٚ ١تؿعن ١ًٝٝيعًُٝن ١ظنٓع خيكنمبخا
بَيت ً ٌ ٚخيذلت ٝخيأَٓٝل ٚخي ٝ َٝلٚ ،بَيتأنٝد ،مل تهنٔ َ نٌ ٖن ٙ
خثُٗ ١بَث أي ١خي ًٗ ١و ٚخيعنَبمب ،٠بنٌ نَْنت يف غَٜن ١خيدقنٚ ١خشبطنٛا ،٠ةب
وَْٗ  ٫ذبتٌُ خاتهَب خ٭سطنَ ٫ٚ ،٤ةتن ٢خثػنََمب ٠و ٚخثخنَضمبٚ ،٠تكتؽنٞ
خيه رل َٔ خيداخٚ ١ٜخسب ا ٚخيذلٜنث ٫ ،خيت نمبع و ٚخيتٗنٛا ٫ٚ ،ةتنَٚ ،٢نٔ
بنننَب و ، ٚؼنننعـ خيتجمببننن ١و ٚقًننن ١خشبننندلٚ ،٠تؿنننذل وٜؽن نًَ ضننن ٍٛخيأنننَع
خي  َٝنننٚ ٞخينننٓؿس خيدبً ََٛننن ٞخيطٜٛنننٌَ ٖٛٚ،نننَ ػبٝننند ٙخةٜمبخْٝنننَ ،ٕٛنننٔ
 َٝننٝل  ٚبً ََٛننٝل ،نُننَ وْٗننَ نَْننت تتهننمبا نًُننَ خقتؽنن ٢بيننو
خيٛخقننننع و ٚخثٛقننننـ خثٝنننندخْ ،ٞخيع ننننهمبٚ ٟخ٭َننننل ٚخيًٛط ننننيت ،وٝننننأخٕ
خ ٫ذلختٝج َٔٚ ،١ٝخثٓملَا خيأَْٛاخَ ،ٞيف ٛاٚ ١ٜخزبٛخا.
ٚيكد عت ةٜنمبخٕ يف نٛا ١ٜة ت نج ٌٝخثهَ ن ٖٚ ،ن ٛوَنمب َصنمبٚع
يف خي  َٝنننن ١خيدٚيٝننننٚ ،١خيتعننننٜٛجل زننننٔ خشب ننننَ٥مب و ٚخ٭ؼننننمبخاٚ ،ت نننندٜد
خيؽمببَو بعد خ نتٝعَب خثٛقنـٚ ،نن يو خيًهملن ١خيدٚيٝن ١خيمبخٖٓن ،١بهنٌ
َؿمب ختٗننَ ٚتعكٝنندختَٗ ،وننَ يف بيننو َننٔ اَْٖننَو و ٚةغننمبخ٤خو وَ ٚػَيطننَو،
ٚاوَ سدع وَ ٚهَ٥دٚ ،ضبَٚي ١خَتعَػ خشلجُن ١خيدٚيٝنٚ ١قؽنََُٗٚ ،نٔ
ثننِ خْ٫تكنننٍَ َننٔ خيننندؾَع ة خثأننَ ا ٠يف خ٫دبنننَ ٙخثعننَنسٚ ،يهنننٔ ينننٝس
خشلجنن ،ّٛوْٚ ٚنن٘ ،ؾٗنن ٞتؿكنن٘ ٚدبٝنند خيكٛخزنند ٚخ٭ظنن ٍٛيف خيًعأنن ١خيدٚيٝنن١يت
ٚٚؼعت و ٚويكت ب كًَٗ خيع همبٚ ٟخي ٚ ،ٞ َٝاونَ خيدبً ََٛن ٞة ةند
ََ ،يف أ ٌٝبيوٚ ،نَٕ خثطًٛب ،بَيٓ أ ١ة خةٜمبخْٝلٚ ١ َ ،قنَ ،٠
ٖٚنن ٛخثنندسٌ و ٚخثُننمب خةيأخَنن ٞيًُعَزبنن ،١و ٚيؿهننمب ٠خسبننٌ ،زًنن ٢قَزنند٠
خيت  ١ٜٛخي ٚ ،١ٝ َٝخيت  ١ٜٛخيمبخحب ٫ ١خشبَ مبٚ َٔ ،٠طْٗ ١ملمبِٖ ،خيعٌُ
ةزَ  ٠بَٓ ٤خيتٛخمٕ خ ٫ذلختٝجٚ ٞخحملَؾمل ١زً ٫ .٘ٝوةند كهٓن٘ وٕ ٜٓهنمب
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وٕ ةٜنمبخٕ قنندَت تؽنهَٝو يف ننٛا ،١ٜو ٚيٓكنٌ ةْٗننَ س نمبو بعننجل خيصنن،٤ٞ
ٚيهَٓٗ احبت وٜؽًَٚ ،قد احبت ون مب ممَ س مبوٚ ،ةعدو ون مب ممَ
ؾعننتيت ؾًننِ ٜهننٔ َننَ ؾعتنن٘ بهن رل ،يف َكَبننٌ َننَ ةعننًت زًٝنن٘ٚ ،يهٓنن٘
يٝس بكً ٜ ٫ٚ ،ٌٝتَٕٗ ب٘ خيأت١يت نُنَ وٕ َنَ َْيتن٘ و ٚوظبأتن٘ ينٝس بكًٝنٌ،
بَثكَاَْ ١ع ََ و ت٘ و ٚتهأدت٘ ٜٚ ،تأٌٖ ٖ خ خيعَٓٚ ٤بيو خيعَٓ ٚ ،احبٗنَ
ٜننٛخم ٟوٜ ٚعننَ ٍ خْتعننَاخً بَةت ننَب خيٓكننَأ و ٚخيؽننمببَوٚ ،بننَثٝأخٕ ،نُننَ
بَحملعً١يت ٖ  ٖٞ ٙخسبكٝك " ،١ةب يٝس َٖٓى َٔ س َا ٠وٖ ٚأك ١نًََ،١
نُنننَ ينننٝس ٖٓنننَى َنننٔ ابنننح و ٚخْتعنننَا نََنننٌيت يهٓٗنننَ وٝنننأخٕ خينننمببح
ٚخشب َا ،٠قند احبنت ٚمل رب نمب ،و ٚاونَ خْتعنمبو ٚمل تٗنأّ .يكند احبنت
بعننجل خيصننٚ ،٤ٞمل رب ننمب نننٌ شنن ،٤ٞو ٚيٓكننٌ ةْٗننَ مل تننمببح نننٌ شنن،٤ٞ
يهَٓٗ س مبو بعجل خيصنٖٚ ،٤ٞن ٞؾعنت مثنٔ احبٗنَ ٚخْتعنَاَٖٚ ،ةٕ مل
تهٔ قد د و نٌََ خيؿَتٛاَ ،٠ع قطع خسب َب ،يف يعأ ١خيد َٛٓٝٚخييت
 ٫ربًننَ ٛننٔ خيًع ن بَيٓننَا يف ننٛاٚ ،١ٜيف ون ننمب َننٔ ننَة ١و ٚمخٜٚنن ١زًنن٢
سمبٜط ١خثٓطك)3(."١
يكنند نننَٕ يف َكدَنن ١خينند ٍٚخثٓأزجننَ ١ننٔ خيتعننَ ٕٚخي ننٛا ٟخةٜمبخْنن،ٞ
َٚنٔ خيندزِ خةٜمبخْنن ٞي نٛا ١ٜيف َٛخطٗن ١خسبننمبب خينيت تصننٔ زًٗٝنَ خيهٝننَٕ
خيعٗ ْٞٛٝخيعٓعمب ٟيف ؾً طلٚ ،خيَٜ٫ٛو خثتهد ٠خ٭َمبٜهٚ ،١ٝوبَْبَُٗ
يف خثٓطك ٖٚ ،١خ سرل ي ٌٝزً ٢ظدم خيتٛط٘ خي نٛاٚ ٟخةٜمبخْنٚ ،ٞظنٛخب
سَٝاُٖننَ ،٭ْنن٘ ننٝأٜدَُٖ قننََٓٚ ٠ٛزنن ،١ؾُننٔ ٜتننَبع خسبًُنن ١خيٛخ ننع ١خيننيت
ٜصَٓٗ خيه َٕٝخيعٗ ْٞٛٝزً ٢خيع٬ق ١بل نٛاٚ ١ٜةٜنمبخٕ ٜتأنند ين٘ بينو،
ٖ  ٙخثخَٚف ؾعت اٝ٥س خيٛماخ ٤بََٓٝل ْتٓٚ ،َٖٛٝوزؽَ َٔ ٤ةهَٛت٘،
ٚا٥نننٝس خثخنننَبمبخو خة نننمبخ " ١ًٝٝ٥خث ٛنننَ " ٜٛ ،ننن ٞننننٖٛل ،ة خة ٤٫
بتعمبؼبَو "زٔ زدّ زلَا ة مبخ ٌٝ٥بَ تُمبخا خيٛؼع زًَ ٢نَ ٖن ٛزًٝن٘ َنٔ
تََٓ ٞتٛخطد قٛخو ةٜمبخْ ١ٝزً ٢خ٭اخؼ ٞخي ٛاٚ ،١ٜخيتٗدٜد بَ تٗدخف ٖ ٙ
خيكننٛخوٚ ،خثًٝٝصننَٝو خيصننٝع ١ٝخثتٛخطنند ٠زًنن ٢خ٭اخؼنن ٞخي ننٛاٚ ،"١ٜشنند
ْتٓٝنَٖ ٛزًنن "٢وٕ ة نمبخ ٌٝ٥يننٔ تكننـ َهتٛؾن ١خ٭ٜنند ٟةٝنٍَ تعننَ ِ خيتٛخطنند
خيع همب ٟخةٜمبخْ ٞيف ٛا."١ٜ
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خسبًُنن ١خيعننٗ ١ْٝٛٝؼنند تٛخطنند خث تصننَا ٜٔخةٜننمبخْٝل ٚةننأب خهلل يف
نننٛا ،١ٜمل تكنننـ زٓننند ةننند ٚتعنننمبؼبَوْ /تٓٝنننَٖ ،/ٛبنننٌ ربطتٗنننَ ة
تعمبؼبَو وسمبَ ٣قَٗ زؽ ٛخ ًس خيٛمخا ٟخثعػمب يص ٕٚ٪خ٭َنٔٚ ،مٜنمب
خيتعًْ/ ،ِٝؿتَي ٞبَٓو ،/بإٔ" ة مبخٛ "ٌٝ٥ف نَاس ةكٗنَ يف خيندؾَع زنٔ
ْؿ ننَٗ يف َٛخطٗنن ١تعننَ ِ خيٓؿننٛب خةٜمبخْنن ٞيف خثٓطكنن ،١ي ن خ زُنند خيهٝننَٕ
خيعننٗٚ ،ْٞٛٝيف خطتَُزننَو ننمب ١ٜزكنندو يف خيعَظننُ ١خ٭ا ْ ٝن ١زُننَٕ ة
زكد خطتَُزَو َع خ٭ضمبخف خثن٪ثمب ٠يف خسبنمبب خيعدٚخْٝن ١زًن ٢نٛاٚ ،١ٜيف
َكنندَتَٗ خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠خ٭َرلنٝننٚ ،١ا ٚننٚ ،َٝخ٭ا ٕ ،يتننأل ؾهننمب٠
ةْصََٓ ٤طكن ١زَمين ١يف خزبٓنٛب خي نٛا ،ٟتند يٓهن 30 ٛنًٝنَ ٛنذلخًَ ،نٔ
ةد َٖ ٚخثأَشمب ٠يف خزبٕ٫ٛيت ةت ٢تتُهٔ َٔ ةةدخث زًُ ١ٝقطنع َ٫تندخ
خحملٛا خةٜمبخَْ ٞع ةأب خهلل ،زندل خ٭اخؼن ٞخي نٛا١ٜيت ثٓنع تٗمبٜن خ٭ نًه١
خثتطٛا ٠ة ةأب خهلل خيًأَْٓٚ ،ٞخي  ٟقد ٜعمب طنٝض خسبنمبب خيعنْٗٞٛٝ
يًخطمب ،سَظنَ ١نع تٓنََ ٞقندا ٠خسبنأب خيعنَاٚس ١ٝبعند ةنمبب نٛم خيعنَّ
ٚ ،2006خيننيت كهٓٗننَ خ ننتٗدخف وغً ن خ٭اخؼنن ٞخيٛخقعنن ١ذبننت خي ننٝطمب٠
خيعٗ ،١ْٝٛٝوَ ؾٗٝنَ خثندٕ خيمب ٝ٥ن ١ٝسَظن " ١تنٌ وبٝن "ٚ ،خيٓكن " ،ةؼنَؾ١
ة ةَهَْٝتَٗ ةٜكَع س َ٥مب نأرل ٠بل خثدْٝل.
يكد ع ٢خيه َٕٝخيعٗٚ َٓ ْٞٛٝظن ٍٛخينمبٝ٥س خ٭َمبٜهنَْٚ ،ٞيند
تمبخَنن  ،ينننإل خا ٠خ٭َمبٜهٝننن ،١ة خيكٝنننَّ بعًُٝننن ١ينننمب ع ةٜنننمبخٕ زنننٔ تطنننٜٛمب
ز٬قَتٗننَ َننع ننٛا َ ،١ٜننتػً ١تػننرل خي  َٝنن ١خ٭َمبٜهٝنن ١دبننَ ٙضٗنننمبخٕ،
 ٚزٛتَٗ ة َمبخطع ١خ٫تؿنَم خيٓنٚ ،ٟٚٛذبنَ ٍٚبنث خيتؽنًٚ ،ٌٝربٜٛنـ ٍٚ
خثٓطك ١بإٔ ةٜمبخٕ "يف ضمبٜكَٗ بَيؿعٌ يً ٝطمب ٠زً ٢خيعمبخم ٚخينٚ" ،ُٔٝننَٕ
ٚمٜمب خيدؾَع خيعٗ /ْٞٛٝوؾٝػدٚا يٝدلََٕ /ة ّا َنٔ ت أٝنت خيٛطن ٛخةٜمبخْنٞ
يف ننٛاٚ ،١ٜقننٍَ ةْنن٘ " نن ٟ ٪ٝة ْتننَ ٥ثكًٝنن ١خيننٛمٕ"ٚ ،ؽبصنن ٢خيهٝننَٕ
خيعٗ َٔ ْٞٛٝب ط ةٜمبخٕ ْؿٛبَٖ يف ٛاٚ ،١ٜةْصَ ٤قٛخزد ز همب ١ٜزً٢
ةننند ٚخزبننن ٕ٫ٛخحملتنننٌٚ ،تٛغنننٌ ةنننأب خهلل خيًأٓنننَْ ٞيف خثٓطكنننٚ ١نَْنننت
"ة نننننمبخ "ٌٝ٥وزًٓنننننت زنننننٔ طبَٚؾٗنننننَ ةمخ ٤ختؿنننننَم خزبٓنننننٛب خيننن ن ٚ ٟقنننننع يف
ٛم)5(."ّ2017
131

ٚيكنند نننَٕ يًعننمبخع خي ننع ٟ ٛخةٜمبخْننٚ ٞاٌ سطنرلٌ يف خم ٜننَ خسبننمبب
زًٛ ٢ا ،١ٜؾهَْت خي َة ١خي ٛا َ ١ٜمبةًَ شل خ خيعمبخع ،ةٝث خربن و
خي عٚ ١ٜ ٛةًؿَٛ َٔ َٖ٩اَ ١ٜهًََْ يتعؿ ١ٝخسب َبَو .
ةٕ خسبًـ خي ٛا - ٟخةٜمبخْنٖ ،ٞن خ خثعنطًح ٜعتندل َنٔ خيأندَٜٝٗو،
ةٝننث ػبننمب ٟتدخٚينن٘ يف َعملننِ َمبخنننأ خ٭حبننَث ٚٚ ،ننَ ٌ٥خةزننٚ ،ّ٬بننَو
خيٛضٔ خيعمببٚ ٞخيعَمل َكتٓعَ وّٕ ةٜمبخٕ ٛ ٚا ١ٜوقََتَ ةًؿنَ َٛةند خ٭ٖندخف
ٚخ ٫نننذلختٝجٚ ١ٝخي ٛنننَٜ ،ٌ٥تُُننن٘ تعَُْٗٚنننَ َنننع ةنننأب خهلل يف يأٓنننََٕ ،نننَ
ٜصهٌ قٜ ٠ٛطًل زً َٗٝضبٛا خثكَٚ ،١َٚتعتدل ز٬قَو ضٗمبخٕ بدَصل ٖنٞ
خيع٬قَو خيٛةٝدَ ٠ع ٚي ١زمبب ١ٝخييت خْتكًت َٓ خْتعنَا خي نٛاَ ٠نٔ تؿنَِٖ
َعَحلٚ ،تأَ ٍ ََٓؾع  ١ٝ َٝة ذبَيـ خ ذلختٝج.ٞ
تٓأع وُٖ ١ٝخيتهَيـ خ ٫ذلختٝجَ ٞع ةٜنمبخٕ بَيٓ نأ ١ي نٛاَ ١ٜنٔ زند٠
خزتأَاخو وَُٖٗ:
 - 1زِ َعملِ خيد ٍٚخيعمبب ١ٝيًععَبَو خث نًهٚ ،١خيكن ٣ٛخيتهؿرلٜن١
ٚخةاَٖبَ ٢ُ ٜ ََٚ ،١ٝعَاؼ ََ ،١وزطٛ ٢ا ١ٜخثدلا يطً تٛخطند ةٜنمبخٕ
يف ٛاٚ ،١ٜخيتٓ ٝل يف خ َ٫و خثختًؿ. ١
- 2خسبعننَا خ٫قتعننَ  ٟخي ن ََ ٟا ننت٘ خيكنن ٣ٛخ ٫ننتعَُا ١ٜخيػمببٝنن،١
َٚعملننِ خينند ٍٚخيعمببٝنن ١ؼنند خيدٚينن ١خيعمببٝنن ١خي ننٛا ،١ٜبٗنندف خيؽننػط زًنن٢
خسبه ١َٛخي ٛاٚ ،١ٜةثَا ٠خيٓكُ ١خيصعأ ١ٝزً.َٗٝ
ْٚمب ٣وٕ خي  ٟزأم خ تُمبخا خيتهَيـ خي ٛا ٟخةٜمبخْ: ٞ
- 1اغأننن ١قٝنننَ  ٠خيأًننند ٜٔيف خيتُ نننو بٗنننَٚ ،خسبنننمبػ زًننن ٢تكٜٛتٗنننَٚ ،وٕ
تهننن ٕٛخ نننذلختٝجٚ ،١ٝذبنننَؾظ زًنننَ ٢عنننَحل خيأًننندٚ ،ٜٔخَت٬نٗنننَ
خثمب. ١ْٚ
 - 2خ ٫ننتُمبخا يف خيتُ ننو بَثأننَ  ٨خيٛضٓٝننٚ ١خيكَٝٛننٚ ،١خبٝننَا خثكََٚنن،١
ٚتعأٜننأ خيع٬قنن ١بننل خيأًنند ٜٔننٛاٚ ١ٜةٜننمبخٕٚ ،يهننٔ َننع خةبكننَ ٤زًنن٢
َ ننَة ١بننل خي  َٝنن ١خي ننٛاٚ ١ٜبننل خي  َٝنن ١خةٜمبخْٝنن ١يتهننَؾظ َننٔ
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س٬شلننَ زًنن ٢خ ننتك٬شلَٚ ،ذبٝأٖننَ يننأعجل خيكؽننَ َٜخ٭ن ننمب خاتأَضننًَ
وعَسبَٗ خيعمببٚ ١ٝخيدٚي.١ٝ
 - 3ةكَٕ خيأًد ٜٔبإٔ زدَ َُٖٚصنذلى ،نٛخ ٤ع زًن ٢خيعنعٝد خةقًُٝن ٞوٚ
خيدٚي. ٞ
- 4خيتأنٝد وٕ ق ٠ٛخيع٬قنَو خةٜمبخْٝن ١خي نٛاٚ ،١ٜؾتٛاخيع٬قنَو خي نٛا١ٜ
َننع بعننجل خيأًنندخٕ خيعمببٝننٜ ٫ ١عننل بننأ ٟةننٍَ ربًنن ٞننٛا ١ٜزننٔ زُكٗننَ
خيعمببننننن ٞخينننن  ٟننننننَٕ ٫ٚمخٍ ؼبملننننن ٢بأُٖٝننننن ١سَظننننن ١يف بمبخصبٗنننننَ
 ٚبًٝ ََٛتَٗ.
- 5ة اخى قٝننَ ت ٞخيأًنند ٜٔوُٖٝننٖ ١ن  ٙخيع٬قننٚ ٚ ١اٖننَ يف ت أٝننت خ ننتكمبخا
خثٓطك ١نُأدو َعًٔ يف  َٝتَُٗٚ ،نُدسٌ يتعً ٝخ٭اؼ ١ٝخييت
ت تٓد زً َٗٝخيع٬قَوٚ ،خييت نَٕ َٔ ْتَ٥جٗنَ ََ٬نح ؾصنٌ خثصنمبٚع
خ٭َمبٜهنننن – ٞخيعننننٗٚ ،ْٞٛٝخْتعننننَا خثكََٚننننٚ ١سَظنننن ١يف خزبٓننننٛب
خيًأٓنننَْٚ ،ٞمٜنننَ  ٠ؾعَيٝتٗنننَ يف َكََٚننن ١خ٫ةنننت ٍ٬بؿً نننطل ٚخيعنننمبخم،
 ٚننهل خسبنننمبب خيعدٚخْٝننن ١خةاَٖبٝننن ١زًنن ٢نننٛا ١ٜخينننيت تصنننَٓٗ خيكننن٣ٛ
خيػمببَٚ ١ٝمبتأقتِٗ يف خثٓطك.١
 - 6ةظمبخا خيطمبؾل زً ٢تطٜٛمب خيع٬قَو ٚذب ن َٗٓٝزًن ٢قَزند ٠خيتعنَٕٚ
ٚخيتصننَٚا خيصننؿَفٚ ،خ٫ةننذلخّ خثتأننَ ٍ شبعٛظنن ١ٝنننٌ ضننمبف خدبننَٙ
خيطمبف خٯسمبٚ ،زًَ ٢مبخزَ ٠خثعَحل خثصذلنٚ ١خثٓنَؾع خثتأَ ين ١خينيت
ذبؿظ خسبكٛم خيٛضٓٚ ١ٝتع ٕٛخيهمبخَ ١خةْ َْ.١ٝ
 - 7م ٠ َٜخيًكنَ٤خو ٚخيتٛخظنٌ خي كنَيف ٚخيؿهنمبٚ ٟخةزَ٬نٚ ٞخ٭ننَ كٞ
ٚتؿعًٝنَٗ وصننَان ٪َ ١ننَو خ تُننع خ٭ًٖنن ٞيتعننأح ةَينن ١صبتُعٝنن١
ب كَؾ.١ٝ َٝ ١
- 8مٜنننَ  ٠خيتعنننَ ٕٚيف خ نننٍَ خ٫قتعنننَ ٚ ،ٟت ٛنننٝع شنننأه ١خيع٬قنننَو
خ٫قتعننَ ٚ ١ٜخيتجَاٜننٚ ،١تعننهٝح خ٫سننت ٍ٬خيكننَ ِ٥يف خثٓننَؾع خثتأَ ينن١
ٚخثعَحل خثصذلن.١
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 - 9خيعٌُ زً ٢تصجٝع خْ٫ؿتَا ٚخسبٛخا بل خيد ٍٚخيعمببٚ ١ٝةٜنمبخٕٝٗ ،ندخً
ةمخيننننن ١خثخنننننَٚف ٚخيصنننننهٛى خثؿتعًنننننٚ ١خثػننن ن خَ ٠نننننٔ قأنننننٌ خيننننندٍٚ
خ ٫ننتعَُا ،١ٜؾَثصننمبٚع خ٭َمبٜهنن ٞخيعننٗ ْٞٛٝيننٔ  ٜننت ل وةنندًخ َننٔ
خيعننمبب ٚخث ننًُلٚ ،وظننهَب٘ خ ُ٥نًَ يف ةَينن ١خ ننتٓؿَا ٚزُننٌ َننٔ وطننٌ
تؿتٝت خيأًدخٕ خيعمبب ١ٝضَ٥ؿٖ َٚ ًَٝأٚ ًَٝزمبقٚ ،ًَٝسًل ب٪ا تنٛتمب طدٜند٠
ت نننتٓأف ضَقنننَو خ٭َنننٚ ،١ربنننمبب ْ نننٝجَٗ خ٫طتُنننَزْٚ ،ٞعتكننند وٕ
خيتعننَ ٕٚخيعمببنن ٞخةٜمبخْنن ٞةبخ َننَ مت زًنن ٢و ننس ٚخؼننه ١ننٝهٕٚ ٍٛ
تٓؿ ٖ ٝخ خثصمبٚع خيمبخَ ٞة تؿتٝت خيأًدخٕ خيعمببٚ ١ٝم ٠ َٜؼعؿَٗ.
ةٕ ٛاٚ ١ٜةٜنمبخٕ ن  ٕ٬خيٝن ّٛخسبعنٔ يكن ٣ٛخثكََٚن ١يف ٚطن٘ خيكن٣ٛ
خةَدلَٜيٚ ١ٝخيعٗ ٌ ٚ ١ْٝٛٝخيع٬ق ١ب َُٗٓٝوَ ٛي ١اخ٥ع ١يًعندخقٚ ١خيتعنَٕٚ
خثصننذلى زًنن ٢و ننَس خ٫ةننذلخّ ٚخي ننٚ ٠ َٝخثعننَحل خثصننذلنَٚ ،١ننَ مخيننت
خيع٬قَو خي ٛا ١ٜخةٜمبخْ ١ٝتأ خ ا ٛسًَ ٚيكد وند خيمبٝ٥س خةٜمبخْ ٞة نٔ
اٚةَْ ٞيف  7شأَأ  2019وثَٓ ٤يكَ٥ن٘ خي نٝد ٚيٝند خثعًنِ ٚمٜنمب خشبَاطٝن ١يف
ضٗمبخٕ وٕ خ تكمبخا ٛاٚ ١ٜوََٓٗ خيتَّ ٖ َٔ ٛوٖدخف ةٜمبخٕ خةقً)6( ١ُٝٝ
ةٕ ةٜننمبخٕ خيٝنن ّٛتصننٗد تكنندًََ يف خ ننَ٫و نَؾننٚ ،١سَظنن ١خيعًُٝنن،١
ٚةككننت سطننٛخو ًَٖ٥نن ١يف خَت٬نٗننَ يًتهٓٛيٛطٝننَ خثتكدَنن ٖٚ ،١ن خ وضننَا
خيٓ َٔ ّٛزٝن ٕٛقن ٣ٛخةَدلَٜيٝنٚ ١خيعنٗ ،١ْٝٛٝخينيت ٓنع زًن ٢بًندخٕ خيعنَمل
خيََٓ ٞخَت٬ى خيتهٓٛيٛط َٝيتأك ٢ؼعٝؿ ١تَبع ،١ة ٫وٕ ةٜمبخٕ بُٗ ١ق َٝتٗنَ
خسبه ١ُٝخيصجَز ١سمبقت خشبطنٛأ خسبُنمبخٚ ٤وظنأهت يف َعنَفّ خيندٍٚ
خثتكدَنن ٚ ،١ننٛاٖ ١ٜنن ٞخيٛةٝننند ٠بننل بًنندخٕ خينننٛضٔ خيعمببنن ٞخيننيت تكننن٫ ٍٛ
يًُصَاٜع خ ٫ت ٚ ،١َٝ٬تك ٛخثصمبٚع خثكَ ّٚيف ٚط٘ خ٭ضَُع خيعنٗ،١ْٝٛٝ
ٚتعمبقننٌ خ٭ضُنننَع خ ٫نننتعَُا ،١ٜؾأؼنننهت شنننٛن ١يف زٝننن ٕٛخث نننتعُمب،ٜٔ
يهٌ ٖ خ تعتدل ةٜمبخٕ ٛ ٚا ١ٜخي ّٛٝخي د خثٓٝع يف ٚط٘ خ٭ضُنَع خةَدلَٜيٝن١
ٚخيعٗ َ َُٖٚ ،١ْٝٛٝتٗدؾتَٕ َٔ ق ٣ٛخيػمبب خ ٫تعَُاٟ
ممننَ تكنندّ ْ ،ننتٓت وٕ خيمبٜ٩ننَ خ ٫ننذلختٝج ١ٝيكننَ  ٠خيأًنند ٜٔيف ننٛا١ٜ
ٚةٜننننمبخٕ ٚ ،ننننهَُٗ خبٝننننَا خثكََٚننننٖ ،١نننن ٞخيننننيت وؾصننننًت خثخططننننَو
خةَدلَٜيٝنن ١خيعننٗ ١ْٝٛٝيف خثٓطكننٚ ١وثأتننت َعنندخق ١ٝخيمبٜ٩ننَ خيننيت تكنن :ٍٛةٕ
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َكََٚننٚ ١ذبنند ٟخيكنن ٣ٛخ ٫ننتعَُا ١ٜوؾؽننٌ ٚوقننٌ تهًؿننَ ١ننٔ خيمبؼنن ٛشلننَ
ٚخ ٫ت  ّ٬يمبغأَتَٗٚ ،وَْٓ ٚخثك ٕٛبك ٠ َٝخيأًدٚ ،ٜٔخ نتُمبخا ذبَيؿُٗنَ ثنَ
ؾٝنن٘ سننرل خيصننعأل ،٭ٕ خثعمبننن َ ١ننتُمبٚ ٠بأشننهَشلَ خثختًؿننٚ ،١يهننٔ
خيعُٚ ٛخيتهدٚ ٟخةكَٕ بكدا ٠خيصعأٝل ت نتطٝع وٕ ت نكط ننٌ وةنّ٬
خث تعُمبَٚ ٜٔمبتأقتِٗ.
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اهلوامش:

ٚ -1نَ٫و وٚن ََْ شؿَ ْدٜٛى.
ٚ - 2نَي ،ََْ ١طمبٜد ٠خسب ،٠َٝخيعد  3096خزبُع 3 ١شأَأ .2017
- 4خ٭اقننِ خيننأزيب ،صبًنن ١خيؿهننمب خي  َٝنن ،ٞخذبننَ خيهتننَب خيعننمبب،
ٛا ،١ٜخيعد خ٭ - ٍٚيًعَّ  ،2017ػ.109 ،/108
 - 5غ َٕ ًَهِ ،طمبٜد ٠خ٭سأَا ،خيعند  ،3096قنمبخ ٠٤يف خيندٚا خةٜمبخْنٞ
يف خ٭مَ ١خي ٛا.١ٜ
ٚ - 6نَي ١ةٜمبخٕ خي ّٛٝخةسأَا2019/2/8 ١ٜ
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املبحح الجالح
حسب اهلل ،والقوى الوطيية والقومية ،وبعض الفصائل الفلصطييية
املقاومة ،ودورٍه يف مواجَة احلرب على شورية
يف مَننٔ وظننأح ؾٝنن٘ خثنندخؾع زننٔ ٚضٓنن٘  ٚنن َٝت٘ ٚنمبخَتنن٘ ٜهتننَتٛاخً
ػب ة كَض٘ ٚ،يف مَٔ وظأح ؾ ٘ٝخثت ًط ٚخثعتدٚ ٟخحملتٌ َعًه ًَ زَثًَ ٝ
َٚنندخؾع ًَ زننٔ ةكننٛم خةْ ننَٕٚ ،يف مَننٔ وؼننه ٢ؾٝنن٘ خيننمبٝ٥س خ٭َمبٜهننٞ
كَاس ٚا خةَدلخضٛا خثت ًط ٚخيٛظ ٞزً ٢شعٛب خيعَمل  ،ؾٝهمبّّ ٚؼبًٌّ
يًصعٛبٜٚ ،مب ِ شلَ سمبٜطن ١خيطمبٜنل يف ةَٝتٗنَ خيدخسًٝنٚ ١خشبَاطٝنٚ ، ١يف
مَٔ وظأهت خسبهََٛو خيعمبب ١ٝنَاس ٚا خيٓعََن ١دبنََ ٙنَ ػبنمب ٟزًن٢
خي َة ١خيعمبب ،١ٝبٌ ٚظنٌ خ٭َنمب بأعؽنَٗ يًعن ٚا خي ُ نَا ٚخثتنآَمب زًن٢
وشننكَٜٛ ٚ ،٘٥ننٌ زًُٝنن ١ببننح ةسٛتنن٘ٚ ،قتًننِٗٚ ،ةبننَ تِٗ ،نمبَنن ٢يعٝننٕٛ
خيه َٕٝخيعٗٚ ْٞٛٝخيد ٍٚخيػمبب ١ٝذ .
يف ٖ خ خيأَٔ نَٕ  ٫بد َٔ تعأٜأ خثكَ.١َٚ
يكنند آَٓننت خثكََٚنن ١بكٝننَ  ٠ةننأب خهلل وٕ خ ننتٗدخف ننٛا ١ٜخيٝننٖ ّٛننٛ
خ تٗدخف يًُكَ ١َٚخيعمببٚ ،١ٝتدَرل يًؿهمب خثكَْٚ ،ّٚصمب سبَين ١خ ٫نت٬ب
ٚخيكٓٛع ٚخشبٓٛع يف خي نَة ١خيعمببٝنٚ ،١نعَ تن٘ تعند ٣خي نٝد ة نٔ ْعنمب
خهلل ،قَ٥ننند خثكََٚننن ٚ ١نننٝدَٖ ،يػطمب ننن ١خيعننندَ ،ٚعًٓن نًَ  ٠ ٫ٚمَنننٔ طدٜننند
ٚ،خْتكٍَ خثكَ َٔ ١َٚخيدؾَع ة خشلجٚ ، ّٛخْ٫تكنٍَ َنٔ خيتنٛخمٕ ٚخينمب ع ة
خيكنن ٠ٛخيكننَ ا ٠زًنن ٢خشلجننٚ ّٛخي ننٝطمبٚ ٠خ ننذل خ خ٭ا خثػتعننأٚ ، ١وزننَ
خيه َٕٝخيعٗ ْٞٛٝة ةَين ١خين ٖٚ ٍٛخشبنٛف ٚخيعنٝض يف َكٛين ١وْن٘ وٖٚنٔ
َٔ بٝت خيعٓهأٛو خييت  ٫تؿَام بٖٔ خيعَٗٚ ١ٜٓخييت وضًكَٗ ٝد خثكََٚن١
ٚ.قٍَ شلِ َٔ طدٜد" :ةبخ قََت ة مبخ ٌٝ٥بعدٚخٕ زً ٢يإَٔٓ ٓعٝد خزبً،" ٌٝ
ٚوزطنن ٢وَننمبًخ يًُكََٚنن ١يًتٓؿ ٝن يف ةننٍَ غننََمب خيعنند ٚحبننمبب ؼنند يأٓننَٕ،
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ٚخيعنندٜ ٚعننمبف ٚسنندل ٖٚننَ ٛتأننند وٕ ننٝد خثكََٚننٜ ٫ ،١ن ا خيهنن٫ٚ ، ّ٬
ٜك ٍٛخيهَ ّ٬نٔ وطنٌ خيهن ،ّ٬ؾٗنَ ٛنَ قنٍَ َٜٛن ًَ ةٚ ٫ؾعنٌٚ ،يكند ننَٕ
يهَ٬نننن٘ ٚقنننننع خيأينننننأخٍ زًنننن ٢خيعنننننََٗ ،١ٜٓنننننَ زننننَِٖ ةزنننننَ  ٠تمبتٝنننن
ة ذلختٝجٝتِٗٚ ،خيأهث زٔ خث٬ط ٧و ً٫ٚقأٌ خيتؿهرل بَيعدٚخٕ خزبدٜد.
ٚيكد َٛا ت زً ٢ةنأب خهلل خسبعنَاخو خثختًؿنٚ ١سَظن ١خ٫قتعنَ ١ٜ
َننننٔ خينننندخسٌ ٚخشبننننَاجٚ ،يهٓنننن٘ ٜننننأ خ قنننن ٠ٛيف قداختنننن٘ خيتهٓٛيٛطٝنننن١
ٚخيع همبٚ ،١ٜتطٛاو سدلخو خثكَتًل خيكتَي. ١ٝ
يكد قدّ ةنأب خهلل َ٦نَو خيصنٗدخ ٤خ٭بطنٍَ ؾَزن ًَ زنٔ قًعن ١خثكََٚن١
ٛاٚٚ ١ٜقـ بهٌ ةَهََْت٘ ة طَْ خزبٝض خيعمبب ٞخي ٛا ٟيف نهل
ق ٣ٛخيملٚ ّ٬خشلُجٚ ،١ٝن يو بعجل خيك ٣ٛخيٛضٓ ١ٝخيؿً ط ١ٝٓٝخثكَ١َٚ
قدَت خيصٗدخٚ ،٤وثأتت ٖ  ٙخ٭َ ١وْ٘ بمبغِ ٚط ٛخشبٚ ١ْٛخيعُنٜٛ ٤٬طند
خيه ن رل َننٔ و بَٓٗ٥ننَ خيصننمبؾَ ٤خي ن ٜ ٜٔمبسعننَ ٕٛننَ ِٖ٤ؾَز نًَ زننٔ تمبخبٗننَ
َٚكد َتَٗ .
يكنند شننَاى ةننأب خهلل يف َعملننِ خثعننَاى ة طَْ ن خزبننٝض خيعمببننٞ
خي ننٛاٚ ٟوشننٗمبَٖ َعمبننن ١خيكعننرلٚ ،قنندّ َ٦ننَو خيصننٗدخَٓٚ ،٤ن خ٭ٜننَّ
خ٭ ٚيًهمبب وزًٔ زلَة ١خي ٝد ة ٔ ْعمب خهلل ٚقٛؾ٘ ة طَْ ٛا،١ٜ
ٚوْ٘ ٝه ٕٛيف خثهَٕ خي  ٟتتطًأ٘ خثعمبن ،١نَُ وند غرل َنمب :٠وٕ
خسبأب بَمِ يف نٛا ََ ١ٜخَنت خ٭ نأَب قَُ٥ن)5("١نُنَ ونند وٕ ذبنَيـ
ةأب خهلل َع ٛا ٖٛ ١ٜذبَيـ خ ذلختٝجٚ ،ٞوٕ قن ٠ٛخثكََٚن ١تنأ خ َٜٛنًَ
بعنند ٜننٚ ،ّٛوٕ و ٟةننمبب زًنن ٢يأٓننَٕ َُٗننَ نَْننت وٖنندخؾَٗ  ٫تننٛخم٫ٚ ،ٟ
ت تأٌٖ خيهًؿ ١خييت تتهًَُٗ ة مبخٚ )2(.ٌٝ٥وند زلَة ١خي نٝد ة نٔ
ْعمب خهلل زً ٢تعنَزد قن ٠ٛخثكََٚن ١يف  7شنأَأ  2050وَٓ نأ ١خ٫ةتؿنٍَ
بَي نمب ٣خ٭ابعل يً ٛا ٠خة  ١َٝ٬خةٜمبخْ ١ٝقَ"ً٬٥ةٕ ضبٛا خثكَ ١َٚوق٣ٛ
َٔ و ٟمَٔ َؽٚ ،٢وٕ خيعمبخع يف خثٓطكٝ ١أك ٢قَٚ ،ًَُ٥قٚ ًَٜٛقد ٜأس
وشننهَ ً٫طبتًؿنن" ،١نُننَ وننند وٕ وَرلنننَ ة َأٜنند َننٔ خشبننمبٚج َننٔ
خثٓطكٚ ،١ةٕ خيه َٕٝخيعٗ ْٞٛٝة َأٜد َٔ خشبٛف ٚخشلًع)0(.
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ةٕ خثكَ ١َٚخييت خ تطَزت زدل َ رلتَٗ خثَؼ ١ٝةٜكَف خيعندٚ ٚذبجنِٝ
يٛة٘ بَدبنَ ٙخةنت ٍ٬خ٭ا  ٚنمبق ١خي نمبٚخوٚٚ ،ظنًت ة َمبةًن ١خينمب ع
خ ٫ذلختٝجَ ٞع٘ ،خْتكًت ة َمبةً ١خشلجٚ ّٛيٝس خيندؾَع ؾكنطَٚ ،نٔ ٖٓنَ
ٜننأت ٞخيؽننػط خيهننأرل زًنن ٢قنن ٣ٛخثكََٚننٚ ١خيعننُٚ ً٫ٚ ٛقننَ ٣ٛكََٚنن ١يف
خ َ٫و خثختًؿٚ ،١يف خثكدَٛ ََٗٓ ١اٚ ١ٜةأب خهلل ٚ .بمب َٜ٩ؾن ٚ ٠ذبًٝنٌ
قٝل يًُصَانل يف خسبمبب زًٛ ٢ا ١ٜنَٕ ةأب خهلل َعٝأًَ يف ذبدٜند
خ٭زنندخٚ ٚ ٤اٖننِ ٚبننإٔ خيٜ٫ٛننَو خثتهنندٖ ٠ننَ ٞننٔ ظننٓعت ٖنن ٤٫٪خةاٖننَبٝل
ٚسَظ ١خزضٚ ،يكد وند خي ٝد ة ٔ ْعمب خهلل بيو يف َعملنِ سطَبَتن٘
ؾُن ن  ً٬يف سطَبننن٘ بتنننَاٜخ  16شنننأَأ  2019قنننٍَٚ " :خشنننٓطٔ َنننٔ ظنننٓعت
" خزض"ٚزًُت زً ٢تنأسرل ة نِ خثعمبنن ١ؼند ،"ٙنُنَ ونند وٕ خزبنٝض
خيعمببنن ٞخي ننٛاٚ ٟةًؿننَٖ ٙ٤ننِ َننٔ ةننمبٚخ ةاٖننَب " ٞٝخزننض"(ٚ.)4يكنند و خٕ
ةنأب خهلل قننمبخا خيننمبٝ٥س خ٭َمبٜهنن ٞتمبخَن بؽننِ خزبنن ٕ٫ٛخيعمببنن ٞخي ننٛاٟ
يًه َٕٝخيعٗٚ ،ْٞٛٝنصـ زٔ سطٛاتن٘ ٚو نأَب٘ خينيت تعن ٛة خيؽنعـ
يف خيعَثل خيعمببنٚ ٞخة نٚ َٞ٬سٓنٛزِٗ ٚزندّ خيتعند ٟةزنذلخف خيٜ٫ٛنَو
خثتهنند ٠خ٭َمبٜهٝنن ١بَيكنندس زَظننُ ١يًهٝننَٕ خيعننَٗ ْٞٛٝننَ ؾننع تمبخَ ن
يًتطَ ٍٚبؽِ خزبٚ ٕ٫ٛة ّا وْ٘ ٝتأعَٗ خبطنٛخو ٫ةكن ١يف نٌ خيتكنَزس
خيعمببنننٚ ٞخة ننن َٞ٬ةنننل ٜت نننَبل خسبهنننَّ خث نننًُٚ ٕٛخيعنننمبب يًمبننننٛع
ٚخ ٫ت ٚ ّ٬تك ١ٜٛخيع٬قَو َع ٚخشٓطٔ ٚخيتطأٝنع َنع خيهٝنَٕ خيعنْٗٞٛٝ
ٚوننند خسبننأب زًنن ٢وٕ خي ن ٜ ٟعنن ٕٛخسبكننٛم ٜٚعٝنند خ٭ا ٖنن ٞخثكََٚنن١
ٚخثكَ ١َٚؾكط ()5
ٚيكننند شنننَاى وٜؽننًَ يف خيتعننند ٟيًُننن٪خَمبٚ ٠خيعننندٚخٕ بعنننجل خيؿعنننٌَ٥
خيؿً نننط ١ٝٓٝخثكََٚنننٚ ،١خيكننن ٣ٛخيصنننعأ ١ٝخيعمبخقٝنننٚ ،١خينننيت قننندَت َ٦نننَو
خيصٗدخٚ ،٤بعجل خيك ٣ٛخيٛضٓ ١ٝخيًأَْٓ ١ٝيف خيدزِ خي . ٞ َٝ
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اهلوامش:

- 1زلَة ١خي ٝد ة ٔ ْعمب خهللْٛ 14 ،ؾُدل ّ 2013
- 2سطنننَب زلَةننن ١خي نننٝد ة نننٔ ْعنننمب خهللَٗ ،مبطنننَٕ مَنننٔ خْ٫تعنننَا،
ّ2017/8/13
 - 3سطَب زلَةن ١خي نٝد ة نٔ ْعنمب خهلل يف خين نمب ٟخ٭ابعنل ْ٫تعنَا
خي ٛا ٠خة  ١َٝ٬خةٜمبخْ6 ١ٝشأَأ 2019
- 4سطننَب خي ننٝد ة ننٔ ْعننمب خهلل يف بنننمب ٣خيكننَ  ٠خيصننٗدخ 16 ٤شننأَأ
2019

- 5سطَب زلَة ١خي ٝد ة

ٔ ْعمب خهلل بتَاٜخ 2019/3/26
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الفصل الرابع
أطوار احلرب على شورية واملواجَة
مدخل :

ي ٝننت خسبننمبب خيعدٚخْٝنن ١خةاَٖبٝنن ١خيننيت ربٛؼننَٗ ننٛا ١ٜخيٝنن ،ّٛوٍٚ
خسبمبٚب خييت شٓت زً ٫ٚ ،َٗٝو ٍٚخثعَاى ،ؾُٓ خيكدّ ٚخطٗت ٛا ١ٜق٣ٛ
خ ٫ننننتعَُا ٚخيػننننأ ٚبأشننننهَشلَ خثختًؿننننَ ،١ننننٔ خ ٫ننننتعَُا خيع ُننننَْ ٞة
خيؿمبْ ٚ ،ٞظٓعت خ تك٬شلَ بندََ ٤وبَٓٗ٥نَ خ٭ةنمبخاٚ.يهٔ بعند خ ٫نتكٍ٬
مت ضبَٚي ١خةتٛخٛ ٤اٚ ١ٜتمبٜٚؽَٗ زدل ضبَٚي ١ة سَشلَ يف خ٭ة٬ف خيدٚي١ٝ
نهًـ بػدخ َٚ ،أدو ةٜأْٗنَٚاٚ ،غرلبينو َنٔ خثصنَاٜع خينيت نأم خ٭َن،١
ٚتتخً ٢زٔ خسبكٛم خيٛضٓٚ ١ٝخيكَٝٛنٚ ،١تعنذلف بَيهٝنَٕ خيػَظن  ،يهنٔ
ٛا ١ٜنَْت َكَ ١َٚشل  ٙخثصنَاٜع ٚو نكطتَٗ َنع خيصنمبؾََ ٤نٔ وبٓنَ ٤خ٭َن١
خيعمببٝننٚ ،١بعنند قٝننَّ ثننٛا ٠خي ننََٔ َننٔ وبخا خيعننَّ  ،ّ1963وم خ خيتننآَمبزً٢
ٛا ١ٜب أ ٚؼٛا وٖدخؾَٗٚ ،خَت٬نَٗ خثصمبٚع خيك َٞٛخيعمببن ٞخثكنَ،ّٚ
ؾهَْت ةمبب ةأٜمبخٕ خيعَّ ّ1967خييت شنَٓٗ خيهٝنَٕ خيعنَٗ ْٞٛٝندزًََٛ
َٔ خيػمبب خةَدلَٜيٚ ،ٞخييت مت س٬شلَ خةت ٍ٬طأ َٔ ٤خ٭اخؼ ٞخيعمببٝن ١يف
َعمب ٛ ٚاٚ ١ٜخ٭ا ٕ ََ ،و سٌ خ٭َ ١يف ةٍَ َٔ خيٝأسٚ ،ننَٕ خيتعنعٝد
خ٭ننندل خيعننَّ  ،ّ1973زٓنندََ مت وسن خي ننأا حبننمبب تصننمب ٜٔخيتهمبٜمبٜنن ١خيننيت
قَ تٗنننَ نننٛاَٚ ١ٜعنننمبٚ ،ننننَٕ يًنننمبٝ٥س ةنننَؾظ خ٭ ننند خيننندٚا خيأنننَام يف
خيتخطٝط شلَ ََٜٗٛ َٔٚ ،وس خيعمبخع وضٛخاخًٚ ،ون مب َٔ َ َا.
خرب و خسبمبب زًٛ ٢ا ١ٜوضٛخاخً َتعد َ َٓ ،٠طًع خي نأعَٝٓٝو َنٔ
خيكننمبٕ خيعصننمب ٜٔخثٓعننمبّ ،خستًؿننت ة ن خيٛخقننع خينندٚيٚ ،ٞسطننط خيكنن٣ٛ
خةَدلَٜيٚ ،١ٝكهٔ تك  ٙ ٖ ِٝخ٭ضٛخا ة ََ :ًٜٞ
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املبحح األول :أطوار احلرب
الطوراألول :بعد حرب تشريً التحريرية العاو 5010و.
وحتى العاو 5005و
بعد ْه  ١ةأٜمبخٕ خيعَّ ٚ ّ1967خْتصَاةَي ١خيٝنأس بنل وبٓنَ ٤خٯَن،١
ٚخيننيت تمبخؾكننت َننع وم ٜننَ غطمب نن ١خيعدٚخيعننٗٚ ،ْٞٛٝزدٚخْنن٘ زًنن ٢خ٭َنن١
خيعمببٝنننٚ ،١سَظننن ١يأٓنننَٕٚ ،خينننيت دبًنننت يف خيننندس ٍٛة خيعَظنننُ ١بنننرلٚو،
ْٚن نمب َٓٗننَ قٝننَّ صبُٛزننَ ١ننٔ خيهََْٛنندٚس خيعننٗ ْٞٛٝيف خيعَشننمب َننٔ
ْ ٝننَٕ خيعننَّ  ّ1973بَينندس ٍٛة بننرلٚوٚ ،قتننٌ ث٬ثننَ ١ننٔ قننَ  ٠خثكََٚنن١
خيؿً ط ،١ٝٓٝخييت خْطًكت اظَظتَٗ خ٭َ ٚنٔ نٛا ١ٜخيعنَّ ٖٚ ،ّ1965نِ
ضبُد  ٜٛـ خيٓجَاٚ ،نٍَُ زدٚخٕٚ ،نٍَُ َْظمبٚ ،نَٕ أكَٗ قَّٝ
خيٓملننَّ خ٭ا ْنن ٞبَاتهننَب صبننأا ٠وًٜنن ٍٛخ٭ نن ٛيف خيعننَّ ٚ ،ّ1970زًُٝنن١
وْننأخٍ ظننٗٚ ١ْٝٛٝخزتنندخ ٤غَشننِ ،يف 28نننَْ ٕٛخ٭ ٍٚيف خيعننَّ  ّ1968زًنن٢
َطَا برلٚوٚ ،تدَرل ث٬ث ١زصمب ضَ٥مبَ ٠دْ ١ٝزًن ٢وا خثطنَا ٖٚن ٞيندٍٚ
زمبب ١ٝطبتًؿ ،١نَُ طمب ٣يف خيعَشمب َٔ آب  ّ1969خظطدخََو َ ١ٜٛبل
خيؿً طٝٓٝل ٚخزبٝض خيًأَْٓٚ ،ٞيف آبخا  ّ1970خشنتعًت ظندخََو َ نًه١
يف برلٚو بل خزبٝض خيًأَْٓٚ ٞبعجل خيؿعنَ ٌ٥خيؿً نطٚ ،١ٝٓٝننَٕ ٚاخٖ٤نَ
خيعَٗ ١ٜٓةسمبخج َٓملُ ١خيتهمبٜمب َٔ يإَٔٓٚ ،ةؼعَف خثكَٖ. ١َٚن خ خيٛؼنع
ةنتِ زًن ٢خثكننََٚل خيعنمببٚ ،خيكنن ٣ٛخيٛضٓٝنٚ ١خي كَٝٛنن ١خ نتَٓٗ خشلُننِ،
ٚةزَ  ٠خيمبٚا خثكَ ١َٚيٮَ ١خيعمبب ،١ٝؾهَْت خسبمبن ١خيتعهٝه ١ٝبك٠ َٝ
خيكَ٥د خث ٪س ةَؾظ خ٭ د خيعَّ ٚ ،ّ5010يف خي نَ س َنٔ تصنمب ٜٔخ٭ٍٚ
َننٔ خيعننَّ ٚ ،ّ1973يف خي ننَز ١خي َْٝنن ١ة ٫مخننس قننَ٥ل مت تأ ننٝس َدا نن١
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خثكَ ١َٚخيعمبب ١ٝخثعَظمب ،٠زٓدََ خْطًل خزبٝصَٕ خيعمبب َٕٝيف ٛاَٚ ١ٜعمب
ينندى ةعنن ٕٛخيعدٚخيعننٗ ْٞٛٝيف ةننمبب تصننمب ٜٔخيتهمبٜمبٜنن ١خيننيت سطننط شلننَ
ٚقَ َٖ خيكَ٥د خث ٪س ةَؾظ خ٭ ند خ نتهَُ ً٫ينٓٗ خثكََٚن ١خين  ٟازلن٘
اطَ٫و خ ٫تكٚ ،ٍ٬تأ  ١ٜيٮََْن ١خيتَاؽبٝن ١يف خسبؿنَ زًن ٢خ ٫نتك،ٍ٬
بَ تعَ  ٠خ٭اخؼ ٞخيعمببٝن ١خحملتًن ،١ين يو خ نتٓؿمب خ٭زندخ ٤ضَقنَتِٗ يتندَرل
ةػبَبٝننَو ةننمبب تصننمبَ ٜٔننٔ سنن َٝ ٍ٬نن ١خيتؿمبٜننل ٚخيتك نن ِٝبننل خيعننمبب،
ؾٛقعت خ٫تؿَقنَو خثٓؿنمب  ٠خينيت ؾمبضنت بنَسبل خيعمببنٚ ،ٞبَيكؽنَ َٜخيٛضٓٝن١
ٚخيكٚ ،١َٝٛبندو خةزندخ يًهنمبٚب خ٭ًٖٝنٚ ١خيعنمبخزَو خيطَ٥ؿٝنٚ ،١سَظن١
بعد تٛقٝع ختؿَقَو نََ ٜؿٝد بل خيٓملَّ خثعمبٚ ٟخيه َٕٝخيعٗ،ْٞٛٝ
ؾنننتِ تؿجنننرل خي نننَة ١خيًأَْٓٝننن ١يف ةنننمبب وًٖٝننن ١يتننندَرل يأٓنننَٕٚ ،تك نننُ٘ٝ
نَْتَْٛو ضَ٥ؿٝن ١يٝهن ٕٛسٓجنمبخً يف خشبَظنمب ٠خي نٛاٚ ،١ٜتندَرل خثكََٚن١
خيؿً ط ،١ٝٓٝؾهَْت خسبنمبب خ٭ًٖٝن ١خيعنَّ  ،ّ1975يهنٔ نٛا ١ٜتعندو
يًُ٪خَمبٚ ،٠وؾصًتَٗٚ ،سَؼت ةمببًَ قَ َ ١ٝنع خيهٝنَٕ خيعنٗٚ ْٞٛٝخيندٍٚ
خيػمببٚ ،١ٝيف َكندََٗ خيٜ٫ٛنَو خثتهند ٠خ٭َمبٜهٝن ٚ ،١ؾعنت آ٫ف خيصنٗدخ٤
َٔ وبَٓ ٤شعأَٗ ؾَزًَ زنٔ يأٓنَٕ ٚشنعأ٘ٚ ،خيكؽن ١ٝخيؿً نطٚ ،١ٝٓٝخْتعنمبو
زً ٢خث٪خَمب ٠بَيتعََ ٕٚع خيك ٣ٛخيٛضٓٚ ١ٝخيتكدَ ١ٝيف يإَٔٓ ٚخيٛضٔ خيعمبب،ٞ
ٚوزننَ و يًأٓننَٕ ٚةدتنن٘ ٚ ،ننًُ٘ خ٭ًٖننٚ ،ٞةَؾملننت زًنن ٢زمبٚبتنن٘ ،بعنند وٕ
تعدو يػنأ ٚخيهٝنَٕ خيعنٗٚ ْٞٛٝخطتَٝةن٘ خيعَظنُ ١بنرلٚو يف نٌ ظنُت
زمببٚ ٞتآَمب ٚي. ٞ
َٓ ةمبب تصمب ٜٔخيتهمبٜمب ١ٜيف خي َ س َٔ تصمب ٜٔخ٭ ٍٚخيعَّ ّ1973
ازلنننت خيكننن ٣ٛخةَدلَٜيٝننن ١خيتًُٜ ٛننن ١بكٝنننَ  ٠خيٜ٫ٛنننَو خثتهننند ٠خ٭َمبٜهٝننن١
خشبطط يؽمبب قًع ١خثكَٛ ١َٚا ١ٜخييت وا ت َدا ن ١طدٜند ٠يف خثٛخطٗن١
ٚخيعننننمبخع َننننع خيهٝننننَٕ خيعننننٗ ،ْٞٛٝبٗنننندف خشبنننن٬ػ َننننٔ اٚا تصننننمبٜٔ
ٚخ ذلختٝجٝتَٗ ،ؾٛؼعت خيه رل َٔ خشبطط ٚخثصَاٜعٖٓٚ ،نَى زدٜند َنٔ
خي٥َ٥ٛل ٚخيتعمبؼبَو خ٭َمبٜه ١ٝخييت تدٍ زً ٖ ٢خ خيعدخٖٚ ٤ن  ٙخشبطنط،
َ ََٗٓٚصمبٚع /بمبَْا يٜٛس /ة "ٍٛخيصمبم خ٭ ٚط "خيعَّ ٚ ،ّ1982خيٛثٝك١
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خيعننَ ا ٠زننٔ خثخننَبمبخو خثمبنأٜنن ١خ٭َمبٜهٝنن ١خيعننَّ  ّ1983يف  14وًٜنن،ٍٛ
ةنن ٍٛمزأزنن ١خ ٫ننتكمبخا يف ننٛا ١ٜخيننيت تٓغ"ػبن زًنن ٢خيٜ٫ٛننَو خثتهنند٠
تععٝد خيؽػٛأ بصد ٠ؼد خيمبٝ٥س ةَؾظ خ٭ د ،بَيتٗدٜدخو خيع نهمب١ٜ
ٚخي  َٝنن ١ٝبننإٓ ٚخةنند َننٔ ثنن٬ث  ٍٚصبننَٚا :٠خيعننمبخم ٚة ننمبخٚ ٌٝ٥تمبنٝننَ،
ٚسًل تٛتمبخو بصنإٔ سطنٛأ خينٓؿط ٚخيػنَم خينيت َنٔ خثؿنمب ٚوٕ نمب زندل
خ٭اخؼ ٞخي نٛاٚ ،" ١ٜتتنَبع خيٛثٝكن" ١ةبخ واخ و خيٜ٫ٛنَو خثتهند ٠وٕ تهنأح
يَا ٛا ١ٜؾعً"َٗٝخ تعمبخ زؽ٬تَٗ" ٚتٛطٝن٘ ؼنمبب ١قٜٛن ١شلٝأن ٚ ١ن٠ َٝ
ننٛا ،"١ٜنُننَ تننٓغ خيٛثٝكنن ١زًنن ٢خزتأننَا خيننمبٝ٥س ةننَؾظ خ٭ نند وننندل
َصننَنٌ خيهٝننَٕ خيعننٗ ،ْٞٛٝي ن يو ػب ن زًنن ٖ ٢ن خ خيهٝننَٕ اؾننع ةنند٠
خيتٛتمب يف يإَٔٓ زٔ ضمبٜل ذبمبشَو ز همب ٕٚ ١ٜوٕ ٜن ٟ ٪بينو ة ةنمبب
شنننًََ ،١وَنننَ خيك نننِ خيمبخبنننع َنننٔ خيٛثٝكننن ١ؾنننذل "٣وْننن٘ ينننٔ تننن ٟ ٪خ٭ نننَيٝ
خيدبً ََٛنن ١ٝة ْتٝجننَ ١ننع خ٭ نند ،شل ن خ زًننٚ ٢خشننٓطٔ خ ننتخدخّ خينندٍٚ
خي ٬ث ،خيعنمبخم ٚتمبنٝنَ ٚة نمبخ ٌٝ٥ةطأنَا ٙزًن ٢خيذلخطنعٚ ،تعنٜٛمب نٛا١ٜ
ةز ًََٝ٬ندٚي ٍٚ َٔ ١خيصمب".
بعد ةظدخا خيٛثٝك ١خييت نَْت  ََٜٗٛمب ،١ٜبنن  ًََٜٛ 29ؾكطٗ ٚ ،نٛا
ْتَ٥جٗننَ خثأدٝ٥نن ١زًنن ٢وا خيٛخقننع ،س ننمبو خيٜ٫ٛننَو خثتهنند 241 ٠طٓنندًَٜ
ٚؼَبطًَ يف تؿجرل برلٚو بتَاٜخ  23تصمب ٜٔخ٭ ٍٚخيعَّ .1983ثِ وضَا تؿجرل
ثٍَٕ بمبوس َ 60نٔ اطنٍَ طبنَبمبخو خيهٝنَٕ خيعنٗ ْٞٛٝيف ظنٛا  90ٚطٓندًَٜ
ٚؼنننَبطًَ ؾمبْ ٚ.ًَٝخ نننتُمبو ٚخشنننٓطٔ يف ةَٝنننن ١خثننن٪خَمبخو ؼننند ضبنننٛا
خثكََٚنننٚ. ١يهنننٔ ٚخشنننٓطٔ تَبعنننت َصنننمبٚزَٗ بأشنننهٍَ طبتًؿنننٚ ١ب ٛنننٌَ٥
َتعد ٚ ٠ون مب ق خاٚ ٠سطٛا. ٠
الطورالجاىي :معركة الصالو ومؤمتر مدريد العاو 1991و:

يكد سٌ خيعمبب َ ٪مب َداٜد يف ََٓ غرل َ ِ٥٬شلِ ،ةٝث طنَ ٤بعند
وٕ ٚقع /خي َ خو /ختؿَق ١ٝنََ ٜؿٝد َع خيهٝنَٕ خيعنٗٚ ،ْٞٛٝبعند وٕ
غنننأخ /ظننندخّ ة ننل /خيهٜٛنننتٚ ،تٓنننَثمب خيعنننمبب يف َنننٛخقؿِٗٚ ،وظنننأهت
خيكٛخو خ٭طٓأ ١ٝت مبا  ٚمبا يف واؼِٗ بمبخً ٚحبمبخً ٚطٛخً.
144

يكنننند نَْنننننت َ نننننمبةَ ١ٝداٜننننند ن بننننن ١نننننندل ،٣ؾؽنننننهت خة خا٠
خ٭َمبٜهٚ ،١ٝنصنؿت مٜنـ خيعند ٚخيعنٗٚ ْٞٛٝغطمب نت٘ ،ةٝنث نصنؿت
خيٛثَ٥ل ٚخحملَ ثَو زٔ بيو َٔ سن ٍ٬ةظنمبخاخيه َٕٝخيعنٗ ْٞٛٝزًن ٢زندّ
ةطمبخ ٤ضبَ ثَو َع خيد ٍٚخيعمبب ١ٝصبتُع ،١بٌ نٌ زً ٢ةدٚ ،٠زندّ قأنٍٛ
س ٍٛخيٛؾد خيؿً طٝل َ تك ،ً٬بٌ َع خ٭ا ٕٚ ،زندّ قأن ٍٛخاتندخ ٤ا٥نٝس
خيٛؾننند خيؿً نننطٝل خيهٛؾٝننن ١خيؿً نننط ١ٝٓٝنْٗٛنننَ تمبَأْ٫تؿَؼننن ١خيصنننع
خيؿً ننطٝلٚ ،زنندّ خيكأنن ٍٛبَ ْ٫ننهَب َننٔ خ٭اخؼنن ٞخيعمببٝنن ١خحملتً نٚ ١ؾننل
خيكمبخاٚ ،338/242 ٜٔزدّ قأ ٍٛخ ْ٫هَب َٔ خزب ٕ٫ٛخيعمبب ٞخي نٛا ٟة٫
بصنننمبٚأ صبهؿننن ١تٓنننَيف َأننندو خي ننن ٠ َٝخيٛضٓٝنننٚ ٌ َ(١طننن 4000 ٛطٓننندٟ
وَمبٜهنن ٞؾٝنن٘ٚ ،ةظنندخا بٝننَٕ َننٔ ننٛاٜ ١ٜعننذلف وننَ  ٜننُٚ ٢ينن ١ة ننمبخٌٝ٥
ٜ ٜٛٗٚتٗنننَٚ ،خ ْ٫نننهَب زًننن ٢وابنننع َمبخةنننٌ ،خثمبةًننن ١خ٭ ٚةقََننن ١نننؿَا٠
يًهٝنننَٕ خيعنننٗ ْٞٛٝيف َصنننل )٬ٜٚ ،ةنننظ زننندّ قٝنننَّ خيٜ٫ٛنننَو خثتهننند٠
خ٭َمبٜه ١ٝوَُا  ١و ٟؼػط زًنٖ ٢ن خ خيهٝنَٕٚ ،خينتًُغ َنٔ تعٗندختَٗ
خينننيت قطعتٗنننَ ي نننٛا ١ٜقأنننٌ خيأننند ٤وننن ٪مب َداٜننندٚ )1( ،ضًن ن خيهٝنننَٕ
خيعٗ ْٞٛٝتك ن ِٝنٛا ١ٜة وابنع َٓنَضلَٓ ،طكنَٓ ١أٚزن ١خي ن٬ا ٚسَيٝن١
َننٔ خزبٓننَٓٚ ، ٛطكنن ١ثَْٝنن ١ؾٗٝننَ زنند ضبنندَ ٚننٔ خزبٓننَٓٚ ، ٛطكنن ١ثَي نن١
ٜه ٕٛزند َنٔ خزبٓن ٛضبند ٚوٜؽنًَٚ ،كتند زندل َ نَؾ ١ضًٜٛن ١يف زُنل
خ٭اخؼن ٞخي نٛآَٚ ،١ٜطكن ١اخبعن ١زنند خزبٓن ٛؾٗٝنَ غنرل ضبند ، ٚوْ ٟننأع
خي نن٬ا ٝعننٌ ة محننغ)2( ،ةٝننث نننَٕ خيعننَٜٗ ١ٜٓعننمبَ ٕٚننٔ سننٍ٬
ضبَ ثننَتِٗ َننع خث ننٚ٪يل خي نٛاٜل زًنن ٢وٕ خ ْ٫ننهَب َننٔ خزبنن ٕ٫ٛننٝتِ
زًَ ٢مبخةٌٜٚ ،صنذلض ٕٛيف ننٌ َمبةًن ١شنمبٚض ًَ َٓٗنَ َن  ً٬وْن٘ يف خثمبةًن١
خ٭ ٚتٓ ه طأَ ًَ ٝ٥نٔ خزبنَ ٕ٫ٛكَبنٌ وٕ تكن ّٛنٛا ١ٜبتأنَ ٍ وننَ كٞ
ٚةزَ٬ننَ ٞعٗننَٚ ،خي ننَُا يًٛؾنن ٛخي ننَٝة ١ٝخثننمبٚا زنندل خيأًنندٚ ،ٜٔخثمبةًنن١
خي َْ ١ٝتأَ ٍ خيٛؾ ٛخيتجَا ،١ٜيهنٔ نٛا ١ٜاؾؽنت بينو بصندٚ ،٠وظنمبو
زً ٢ز ٠ ٛخ٭ا نًََٚ ،١خسبكٛم نًََ. ١
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ٚاغنِ سنن ٍٛنٛا ١ٜيعأنن ١خثؿَٚؼننَو َنٔ وطننٌ خي ن ٚ ،ّ٬سٛشلننَ ةًأنن١
خيعنننمبخع خيننندٚيٚ ٞخي نننأَة ١يف حبنننمب خي  َٝنننَو خيدٚيٝننن ١خثتٛةصنننٚ ،١غنننرل
خثٓؽأط ١بأ ٟقَْ ٕٛوس٬قٚ ،ٞيف ٌ خسنتَ ٍ٬نٛخم ٜٔخيكن ٣ٛيعنَحل قن٣ٛ
خيصمب ٚخيعدٚخٕ خةَدلَٜي ،ٞة ٫وَْٗ خ تطَزت خحملَؾمل ١زً ٢ز اٜتَٗٚ ،مل
 ٜنننتطٝع خ٭زننندخ ٤وسن ن َٖ نننأ ١ٝنُنننَ ؾعًنننٛخ َنننع خ٭سنننمب ٜٔخين ن  ٜٔبٖأنننٛخ
َطأض٦ل ا ِٗ ٚ٩وب ٤٫يػمبف ْ ّٛوزدخ ٤خ٭َ. ١
يكنند وؾًتننت َننٔ ؾننِ خسبٝتننَٕ خيػننمببٝل َننمبخو زنندَٚ ،٠ننٔ ٜنند خيعننَٝ
خ٭َمبٜه ٞخشبأٝث ٚخثَٖمب ٚخي ٚ ٟؼع شلنَ خي نِ يف ظنَٓات٘ َنمبخو ،ة ٫ةٕ
ةهُن ١ق َٝتٗنَ خي  َٝنن ٚ ١ٝنمبس خي نٛاٜل بَيٓؽننٍَٚ ،خي  َٝن ١خثأدٝ٥نن١
خيٛخقعَ ،١ٝهٓت قأطَْٗنَ َنٔ خيٓجنََ ٠نٔ خيعٛخظنـ خشلٛطنَ ٤خينيت زعنؿت
ومبخؾ ٧خيٛضٔ خيعمببٚ ،ٞسَظ َٓ ١خيعَّ ٚ ّ1970ة خي ،ّٛٝةٝنث نَْنت
٬
خيكٝننَ  ٠خي ننٛاٚ ١ٜزًنن ٢او ننَٗ خيكَ٥نند خث ٪ننس ةننَؾظ خ٭ نند اخغأنن ١ؾع ن ً
بَيعُنننٌ خزبنننَ ٚخثخًنننغ يتهكٝنننل خي ننن ّ٬خيعنننَ ٍ ٚخيصنننٌََ يف خثٓطكننن،١
ٚيهَٓٗ مل تهٔ تمبٜد ٖ خ خي  ّ٬بأ ٟمثٔ ،بٌ َٛشهًَ بَيهمبخَٚ ١خيعأ٠
ٚخيؿخَا وََّ خ٭ط ٍَٝخيكَ َ. ١
يكد ْعأٛخ خيؿخَ ٚ ،اَٛخ شأَنِٗ زًن ٢خيصنٛخض ٧خي نٛا َ ١ٜنتػًل
خيملننمبٚف خيعمببٝنن ١خي نن ١٦ٝنًننَٗٚ ،خيعٛخظننـ يف خثٓطكنن٫ ١ظننط َٝننٛا١ٜ
ٚة سَشلَ ة خسبملرل ٠خةَدلَٜي ١ٝخيعٗ ١ْٝٛٝنُنَ ؾعًنٛخ َنع َعملنِ ٜٚن٬و
خثٓطكنن ،١ة ٫ةٕ زننل خيكأطننَٕ نَْننت ظننَةٚ ،١ٝزكًنن٘ نننَٕ ٜكمل نًَ ،ؾكنند
نننننَٕ قَا٥نننًَ طٝنننندخً ي ننننرل تطنننٛا خ تُعننننَو خيأصننننمبٚ ،١ٜيطأٝعنننن ١خيكنننن٣ٛ
خ ٫ننتعَُاٚ ،١ٜو٫زٝأٗننَ خيصننٝطَْٚ ،١ٝخنتصننـ خسبكٝكنن ١خي َبتنن ١وٕ خينندٍٚ
خ ٫تعَُاٚ ١ٜخحملتً ٫ ١تتخً ٢زَُ ن أت٘ ة ٫بَيكٚ ٠ٛخثكَ ََٚ ،١َٚو٫زٝ
خي ننن ّ٬بَيٓ نننأ ١شلنننَ ة ٫سننندخزًَٚ ،و خ ٠زبمبخيصنننعٛب بنننَيطمبم خيدبً ََٛننن١ٝ
يتٛقٝع ظو خ ت  ََٗ٬زٔ ةكٛقَٗ .
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-الطور الجالح :مً العاو 1991وحتى العاو0222و:

بعنند وٕ ؾصننًٛخ يف طننمب ننٛا ١ٜي٬زننذلخف بَيهٝننَٕ خيعننٗ ،ْٞٛٝبنندٚ٩خ
ةمبب خ تٓأخف َعَٗ زً ٢زد ٠طأَٗو ،خقتعَ ٚ ،١ٝ َٝ ٚ ،١ٜز همب،١ٜ
ٚسَظ ١زً ٢خي َة ١خيًأَْٓ ،١ٝؾهَٕ خيعدٚخٕ خيعٗ ْٞٛٝشأ٘ خيٝن َٞٛزًن٢
يإَٔٓٚ ،خسذلخم  َٝت٘ ،ؾهدثت ةمبب خيعنَّٚ ،ّ1993ةنمبب خيعنَّ ،ّ1996
ٚخيننيت تٛطننت بٗأكنن ١خيهٝننَٕ خيعننٗ ْٞٛٝيف وٜننَا خيعننَّ  ّ2000بنندزِ َننٔ
ٛا ١ٜخييت زًُت زً ٢تأ ٝس خثكَ ١َٚخيٛضٓ ١ٝخيًأَْٓ ١ٝبكٝنَ  ٠ةنأب خهلل،
ة طَْ بعنجل خيكن ٣ٛخيٛضٓٝن ١خيًأَْٓٝنٚ ،١خم خ و خثكََٚن ١ظن٬بَٓٚ ١عن،١
ٚوسبكننت خيهن رل َننٔ خشب ننَ٥مب يف خيهٝننَٕ خيعننٗٚ ْٞٛٝزبُننت غطمب ننت٘،
ٚةمباو َعملِ خ٭اخؼ ٞخيًأَْٓ ١ٝخيعَّ . ّ2000
الطور الرابع :وميتد مً العاو و 0222ولغاية العاو 0211و:

تتُٝأٖ ن  ٙخثمبةًنن ١بأةنندخث ََٖنن ١زًنن ٢خيعننعٝد خحملًننٚ ،ٞخةقًُٝنن،ٞ
ٚخينندٚي ،ٞؾعًنن ٢خيعننعٝد خحملًنن ،ٞاةننٌ خث ٪ننس ي ننٛا ١ٜخسبد ٜنن ١خيكَ٥نند
ةَؾظ خ٭ د يف خيعَشمب َٔ ةأٜمبخٕ خيعنَّ  ،ّ2000بعند وٕ خنتهًنت زٓٝنَٙ
بتهمب ٜنمب خزبٓننٛب خيًأٓننَْٚ ٞخْتعننَا خثكََٚنن ١خيننيت ازَٖننَ ٚو ننَٗٚ ،ت ننًِ
قٝننَ  ٠خيننأ ٬خيننمبٝ٥س بصَاخ٭ نندٚ ،زًنن ٢خيعننعٝد خينندٚيٚ ٞقننٛع وةنندخث خخ
و / ًٍٜٛأتُدل خيعَّ  ّ2001يف خيَٜ٫ٛو خثتهند ٠خ٭َمبٜهٝن ،١بتخطنٝط َنٔ
قأننٌ خيكنن ٣ٛخةَدلَٜيٝننٚ ١خيعننٗ ١ْٝٛٝيًأنند ٤بتٓؿ ٝن َصننمبٚع خشلُٓٝنن ١خزبدٜنند
حبجننَ ١هَؾهنن ١خةاٖننَب خينندٚي ،ٞؾكََننت خيكنن ٣ٛخيػمببٝنن ١بكٝننَ ٚ ٠خشننٓطٔ
بػنأ ٚوؾػَْ نتَٕٚ ،تًتٗنَ بننَةت ٍ٬خيعنمبخمٚ ،تندَرل ٙيف  ْٝ9نَٕ خيعننَّ 2003
ّٚ ،ةزدخّ اٚ ٘ ٝ٥تدَرل طٝص٘ ٚ ،مبق ١وثَاٚ ،ٙتدَرل َكَٛنَو ةؽنَات٘،
ٚماع خيؿتٓنن ١خيطَ٥ؿٝنن ١بننل وبَٓ٥نن٘ ٚةسمبخطنن٘ َننٔ ننَة ١خيعننمبخع َننع خيهٝننَٕ
ُٛزننَو ضَ٥ؿٝنن١
خيعٓعننمب ٟخيعننٗ ٚ ،ْٞٛٝننمبقْ ١ؿطنن٘ٚ ،ت ننً ِٝخيننأ٬
خْتَُ٤ختَٗ ذبت خيٛضٓٚ ١ٝخيكَٝٛنٚ ،١تمبخؾنل بينو َنع تمبخطنع ٚا ا ٚن َٝزًن٢
خي َة ١خيدٚيَ ١ٝع كٛأ خ٫ذبَ خي ٛؾٝيت خي َبل.
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ٚبنندوو زًُٝنن ١خيؽننػط زًنن ٢ننٛاٚ ١ٜخيكنن ٣ٛخثكََٚنن ،١ؾجننَ / ٤نننٛئ
بَ /ٍٚةََ ً٬صبُٛزنَ ١نٔ خ٭ٚخَنمب ٚبعٓجٗٝن ١خث نتعُمب ة َصنلٚ ،خيتكن٢
خيكَ٥نند خيعمببنن ٞخثكننَ ّٚبصَاخ٭ نندٚ ،نننَٕ يف ٓنن٘ وٕ ننٛا ١ٜقنند تػننرلو،
يهٔ ٛا ١ٜاؾؽت خَ٤٬خو نٛئ بنَ ،ٍٚخث تؽنُٓ ١تػنرل نًٛى نٛا،١ٜ
ٚيف َكننندََٗ خيتخًننن ٞزنننٔ خيكؽننن ١ٝخيؿً نننطٚ ،١ٝٓٝةنننأب خهللٚ ،خثكََٚننن١
خيؿً طٚ ،١ٝٓٝقطع خيع٬قنَو َنع ةٜنمبخٕٚ ،خ٫زنذلخف بَيهٝنَٕ خيعنٗ،ْٞٛٝ
يهٓ٘ زلع ن ًََ٬شدٜد خيًٗجٚ ١خيعٓؿٛخٕ َٔ خيمبٝ٥س خثكَ ّٚبصَاخ٭ د.
ٖ ن خ خثٛقننـ خي ننٛا ٟطننَ ٤يف مَننٔ تمبخطعننت ؾٝنن٘ خْ٫تُننَ٤خو خيٛضٓٝنن١
ٚخيك ١َٝٛزٓد خيأعجل يعَحل خْتَُ٤خو ؼٝكٚ ،١َٝ٬ ٚ ١زٓد خيأعجل خٯسمب
ٚظًت ة ةد خيتخً ٞزٔ نٌ خْتَُٚ ،٤خيدس ٍٛيف خيعأ ٝنٚ ١خيعدَٝنٚ ،١يف
مَنننننٔ خيؽنننننَٝع خيؿهنننننمب ٚ ،ٟنننننٝطمب ٠خةزننننن ّ٬خةَدلٜنننننَي ٞخيعنننننٗ،ْٞٛٝ
ٚخيصننمبنَو خثتعنند  ٠خزبٓ نن ١ٝزًنن ٢خيعننَملٚ ،زًننَ ٢مبخنننأ ظننٓع خيكننمبخا،
ٚخيننننمبو ٟخيعننننَّ خيعننننَث ،ٞيتعأننننث بعكنننن ٍٛخيأصننننمب بعََننننٚٚ ،١ضٓٓننننَ خيعمببننننٞ
خبَظننٚ.١اغِ نننٌ بيننو ٚقؿننت ننٛا ١ٜؼنند  َٝنن ١خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠يف
خيعننمبخمٚ ،زَاؼننت خسبننمببٚ ،زَاؼننت َؿٗنن ّٛخيٜ٫ٛننَو خثتهنندٚ ٠وزٛخْٗننَ
يإلاٖننَبٚ ،وننندو زًنن ٢خيتؿمبٜننل بننل خةاٖننَب ٚخثكََٚنن ٖٚ ،١ن خ َننَ وثننَا
غؽ ٚخشٓطٔ خييت نَْت ت مبا  ٚمبا يف زلَٚ ٤وا خثٓطك ١بػطمب . ١
ي يو بدو خيؽنػط زًن ٢نٛاَ ١ٜنٔ سن ٍ٬ختََٗٗنَ بندزِ خثكََٚن ١خيعمبخقٝن،١
ٚوَْٗ وس و خ٭ ًه ١خيعمبخق( ١ٝو ًه ١خيتدَرل خيصنٌََ)ٚ ،وزٝند ؾنتح قنَْٕٛ
ضبَ ننننأ ١ننننٛاٚ ،١ٜخيعُننننٌ زًنننن ٢ربمبٜننن خي ننننَة ١خيًأَْٓٝنننن ،١ؾهمبنننننت
زَُ ،َٖ٤٬تعََ ١ْٚع ٜٚن٬و خشبَْٝن ١يف خشبًن ٝخيعمببن ٞيأزأزن ١خ نتكمبخا
يإَٔٓٚ ،خيطً خبمبٚج خزبٝض خيعمبب ٞخي ٛا َٔ ٟيأٓنَٕٚ ،تنَ ٙ٬كتنٌ اؾٝنل
خسبمبٜننمب ٟا٥ننٝس ٚماخ ٤يأٓننَٕ يف شننأَأ خيعننَّ ٚ ّ2005ختٗننَّ ننٛاٚ ،١ٜؾننتح
ًَـ خحملهُ ١خيدٚيٚ ،١ٝةعَا ٛا ١ٜخقتعنَ  ٚ ،ًَٜنَُٖت َعملنِ خيندٍٚ
خ٭ٚاٚبٝنن ١يف بيننوٚ ،سَظنن ١ؾمبْ ننَ ٚبمبٜطَْٝننَ ،ة طَْ ن ٜٚنن٬و خشبًننٝ
خيعمبب.ٞ
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ٚيكنند سمبطننت ننٛاَ ١ٜننٔ يأٓننَٕٚ ،يهننِٓٗ ةننَٚيٛخ خْ٫كؽننَ زًنن٢
خثكََٚننن ١بكٝنننَ  ٠ةنننأب خهلل ،ؾهَْنننت ةنننمبب نننٛم خيعنننَّ  ّ2006يتننندَرل
خثكََٚنن ،١ة ٫وٕ ننٛاٚ ١ٜقؿننت بهننٌ قنن ٠ٛة طَْأٗننَٚ ،خْتعننمبو خثكََٚنن١
بمبغِ تآَمب َعملِ خيعمببَٚ ،عملِ خيًأَْٓٝلٚ ،خيك ٣ٛخةَدلَٜيٚ ١ٝخيعٗ١ْٝٛٝ
خييت زُت خيه َٕٝخيعٗ ْٞٛٝيف زدٚخْ٘ زً ٢يإَٔٓ ،ثِ نَْت ةمبب غنأ٠
بٗننندف تننندَرل بعنننجل خيكننن ٣ٛخيؿً نننط ١ٝٓٝخثٛخيٝننن ١يًُكََٚننن ،١ة ٫ةٕ ضبنننٛا
خثكَ ١َٚظُدٚٚ ،قـ ة طَْن خيؿً نطٝٓٝلٖٚ ،نأّ خيعندٚخٕٚ ،خ نتُمبو
ٛا ١ٜتمبؾجل نٌ خةغمبخ٤خو خييت طَ٤و زٔ ضمبٜل خسبهَٛنَو خيعمببٝن ١وٚ
خ٭طٓأٝنننن ١يًتخًنننن ٞزننننٔ خيكؽنننن ١ٝخثمبنأٜنننن ١يًعننننمببٚ ،خيتؿننننمبٜط بننننَسبكٛم
خثصمبٚزٚ ،١خشبمبٚج َٔ ضبٛا خثكَ. ١َٚ
الطور اخلامض :يف احلرب على شورية  :بدءاً مً 0211/3/11و وحتىاليوو:

يكننند مت خ نننتخدخّ ْنننٛع طدٜننند َنننٔ خسبنننمبٚب ٖٚنننَ ٞنننٔ وسطنننمب وْنننٛخع
خسبمبٚب ٙ ٖ ،خسبنمبٚب تعتُند زًن ٢خةنت ٍ٬زكنٌ خةْ نَٕ َكدَن ١ةةنتٍ٬
واؼ٘ ٚثمبٚخت٘ ،ةٝث ٜعٌ خ تُع يٝكتٌ ْؿ ن٘ بٓؿ نٜ٘ ٫ ،عنمبف سعنُ٘،
ؼبنننَاب وشنننأَةًَ غنننرل َمبٝ٥ننن ،١ةنننمبب خثٓتعنننمب ؾٗٝنننَ مل ٜدسًنننَٗ ٚمل ٜٓنننأٍ
خثٝنندخٕ ،ةْٗننَ ةننمبب ت ننتخدّ خةْ ننَٕ بختنن٘ يكتننٌ بختنن٘ ٚاٚةنن٘ٚ ،تكٖ ٛننَ
ٚتصنننمبف زًٗٝنننَ خثخنننَبمبخو خثمبنأٜننن ١خ٭َمبٜهٝنننٚ ،١خثخنننَبمبخو خيدلٜطَْٝننن١
ٜٚعُنن ٕ٬زًنن ٢تطننٜٛمب و ننَي ٝخشلُٓٝنن ١وننَ كهُٓٗننَ َننٔ خي ننٝطمب ٠بأقننٌ
خشب ننَ٥مب ٚخيتهننَيٝـٚ ،خسذلزننت خةَدلَٜيٝنن ١خيتًُٜ ٛنن ١و ننَي ٝشننٝطَْ١ٝ
طدٜد ََٗٓ ٠ةمبٚب وضًل زً َٗٝت ُ ١ٝخزب ٌٝخيمبخبعٚ ،وَ ٍٚنٔ وضًنل زًٗٝنَ
خ نننننِ خسبنننننمبب خزبدٜننننند ٠خيدلؾ ٝنننننٛاخ٭َمبٜه" ٞخة نننننمبخَ "ًٞٝ٥نننننَنس
ََٜٛاخٜٓهننَ َننٔ َعٗنند خ٭َننٔ خيكنن َٞٛخ٭َمبٜهنن ،ٞةٝننث زمبؾٗننَ بٓكننَأ
طبتعنمب ٠نننَ٭ت :ٞةنمبٚب خزبٝننٌ خيمبخبنع ٖنن" :ٞخسبنمبب بننَةنمبخ ،ٙةؾصننٍَ
خيدٚينن ،١مزأزنن ١خ ننتكمبخا خيدٚينن ،١ثننِ ؾننمب ٚخقننع طدٜنند ٜمبخزنن ٞخثعننَحل
خ٭َمبٜهٚ.)3(" ١ٝتتُٝأ ٖ  ٙخسبمبٚب بأَْٗ:
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 - 1تعتُنند زًنن ٢خيتكنندّ خيتهٓٛيننٛطٚ ،٢ت ننتخدّ خيكنن ٠ٛخي نٝننن،١
يته ٌٜٛخيدٚي ١خث تٗدؾ َٔ ١ةَي ١خيدٚي ١خي َبت ١ة خسبَي ١خشلص.١
 - 2خ٫زتُننننَ زًنننن ٢صبُٛزننننَو قتَيٝنننن ١ظننننػرل َ ،٠ننننتػً ١شننننأه١
خ٫تعننَ٫و ٚخينندزِ خثننَيٚ ،ٞزنندّ ٚؼننٛا خشبطننٛأ خيؿَظننً ١بننل
خسبمبب ٚخي ٚ ١ َٝخيع همبٜل ٚخثدْٝل.
 ٫- 3تهنن ٕٛبننل طننٝض ٚآسننمب ،و ٚظنندخّ َأَشننمب بننل ٚيننٚ ١ولسننمب،٣
ت ننتخدّ ؾٗٝننَ خيدٚينن ١نننٌ خي ٛننَٚ ٌ٥خ٭ ٚخو خثتَةننَ ١ننٔ ةزننّ٬
ٚخقتعننَ ٚاو ٟزننَّ ؼنند خيدٚينن ١خيعنند ٚةؼننعَؾَٗٚ ،ةَْٗنٗننَ،
ٚةطأَاَٖ زًن ٢تٓؿٝن ةاخ تٗنَ  ٕٚذبمبٜنو طٓندٚ ٟخةندٚ ،سَظن١
خسب ٠َٝخثعٝص ١ٝيًُٛخضٓل .
خ ننتطَزت ٖ ن  ٙخسبننمبٚب وٕ تنن٪ثمب يف خ تُعننَو خيننيت ةنندثت ؾٗٝننَ يف
خزبٛخْ خي ٚ ١ٝ َٝخ٫قتعَ ٚ ١ٜخي كَؾٚ ١ٝخ٫طتَُزٚ ١ٝخيٓؿ  ،١ٝؾُٔ وٖنِ
وٖدخؾَٗ:
- 5تنندٖٛا ؾهننمب ٠خيدٚينن ١يف َكَبننٌ بننمبٚم ةَيننَ ١ننٔ خينن ٤٫ٛي كَؾننَو
بع ،َٗٓٝزَبمب ٠يًد ٍٚيف خيعَمل بأ نمبٚ ،ٙةؼعَف خيتَُ و خ تُعن ٚ ،ٞب
خيؿٛؼٚ ،٢تصهٌ ب ١٦ٝسعأْ٫ ١تصَا خيعٛث ١خثتٛةصٚ ،١ةؼعَف خْ٫تُنَ٤
خيٛضل ٚخيكٚ ،َٞٛاٚا خثكَٚ ،١َٚتُٓ ١ٝخينمبٚا خ ٫ت نٚ ١َٝ٬خ٭ْنَ خيؿمب ٜن١
زًننن ٢ة نننَب خينننمبٚا خزبَُزٝنننٚ ،١خ٭سطنننمب ٖننن ٛةؾكنننَ خيصنننعٛب خي كننن ١يف
ةهََٛتٗننَٚ ،ةْٗننَ ٤خةتهننَا خيدٚينن ١يًهننمببٚ ،ةطأننَا خينند ٍٚزًنن ٢خْتٗننَج
ننًٛى  َٝنن ٞبعٓٝنن٘ ،و ٟسًننل ٚينن ١ؾَشننً ١حبٝننث تعننٌ ة اطننَ ١ننٔ
خ٫عبننٜ ٍ٬هنن ٕٛؾٗٝننَ وسننمب ضننمبف بننَمٍ ٖنن ٛخسبننَنِ ٚبَيهننَ  ٜننتطٝع
خيٛقٛفٚ ،غَيأ ًَ ََ تٓطأنل تًنو خثخططنَو زًن ٢خيتٓملُٝنَو خينيت تعنٌ ة
خي ننًطٚ ١تعننََْ ٞننٔ ؾننمبخؽ ؾهننمبٚ ٟةَهَْننَو شننأ٘ َعدَٚنن ،١ؾتعُننٌ زًنن٢
خيكؽَ ٤زً ٢خث َاخو خي  ١ٝ َٝخيعه ١ٝيتجٓ َْٜٗتَٗ خحملتُ ١سنَاج ةضنَا
خي ًطٚ ٚ ١خ٥مب خيٓؿٛب ٜٚعٌ ٖ خ خيُٓٛبج َٔ خيتطأٝل وقع ٢ةَ٫و ظبَة٘
 ٖٚن خ َننَ قنند ٜنن ٟ ٪ة ةزننَ ٗ ٠ننٛا خيهَْٝننَو َننٔ غننرل خينند ٍٚنَيكأَ٥ننٌ
ٚخزبَُزَو خيعمبقٚ ١ٝغرلَٖ.
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- 2خْتصَا خيكٛخو خثتهَاب ١وعأٍ زٔ خسبند ٚخي  َٝنٚ ١ٝخزبػمبخؾٝن١
يًد ٍٚخ َٚاٚ ،٠خشلندف خيمب ٝ٥نَ ٞنٔ خيعُنٌ خيع نهمبٖ ٟن ٛخيكؽنَ ٤زًن٢
ةاخ  ٠خيصع ٚ ،ةةهَّ خي ٝطمب ٠زًْ ٢ملََ٘ خي ٜٚ ،ٞ َٝعد خةاَٖب ٖٛ
خي ٛنننن ١ًٝخ٭ن ننننمب شننننٛٝزًَ يف ذبكٝننننل بيننننو ،ةؼننننَؾ ١ة خْٗننننَى خيعنننندٚ
ز همبٜٚ ،ًَٜصهٌ خثدْ ٕٛٝطأً٤خ نأرلًخ َٔ ةمبٚب ٖ خ خزبٚ ، ،ٌٝختأنَع
ةننمبب خيععننَبَوٚ ،مل تعنند وا خثعمبننن ١ضبنند  ٠بننأضمبٚ ،وظننأح خيعننمبخع
خيع همبٜ ٟدٚا يف خيػَي خ٭زِ يف خثَٓضل خسبؽمب ١ٜممَ وؾكد خيعدٜد َٔ
خزبٝننٛط خيكنندا ٠زًنن ٢خثٓننَٚاٚ ٠وزطنن ٢خ٭ٚيٜٛنن ١ي نن٬ا خثصننَٚ ،٠وظننأهت
خسبمبٚب تطصٔ وٓأ ٣زٔ خشبطط خيأَٓٚ ١ٝخيعٛخٌَ خزبػمبخؾ.١ٝ
 - 0خيكؽَ ٤زً ٢خةاخ  ٠خيكتَي ١ٝيًعدٜٚ ،ٚعأح خثٓتعمب ٖ َٔ ٛؼبكل
وزً ْ ٢أ َٔ ١خشلأك ١خيٓؿ  ١ٝيًطمبف خٯسمب ،ةتٚ ٢وٕ ٖطأّ ز همب.ًَٜ
- 4خيتآننننٌ خيأطننن ٤ٞيًدٚيننن ٪َٚ ١نننَتَٗ َنننٔ سننن ٍ٬تؿصننن ٞومَننن١
خيدٚي١خيكَٝٛننٚ ،١ةٖنن٬ى خيٓملننَّ خسً ٝنًَ ٚتكننٜٛجل ةاخ  ٠خيصننع َ ،ننٔ سننٍ٬
ؾكننندخٕ خي كننن ١يف ةهَٛتننن٘ ٚثكَؾتننن٘ٗ ٚ ،نننٛا خيهَْٝنننَو َنننٔ غنننرل خيننندٍٚ
نَيكأَٚ ٌ٥خزبَُزَو خيعمبقٚ ١ٝغرلَٖ.
 - 5ةَْٗى ق ٠ٛخيدٚي ١خثعَ ٚ ١ٜخيتآننٌ خيأطن ٤ٞيف ةاخ تٗنَ َنٔ وطنٌ
ةطأَاَٖ زً ٢تٓؿ ََ ٝتمبٜد ٙخيك ٠ٛخييت ت تخدّ ٖ خ خيٓٛع َٔ خسبمبٚب( )4
ٜٚننتِ خ ننتخدخّ و ٚخو طدٜنند ٠يف ٖ ن  ٙخسبننمبب ٚيف َكنندَتَٗ خةزننّ٬
بأْٛخز٘ ،خي ٜٓ ٟصمب خشبدخع ٚخيه ب ٚخةشَزَو خثأٜؿ ١بَ تخدخّ  ٚنٌَ٥
خ٫تعٍَ خسبد َ ١ ٜنٌ" خةْذلْنت""ٚ ،خيؿنٝس بنٛى" ٚنَْنت َنٔ وٖنِ  ٚنٌَ٥
خةقَٓع ٚخسبصد ،خي  ٟظبح يف خيَٓٗ ١ٜيتػنٝرل خيٛخقنع خي  َٝنٚ ٞةٕ بصنهٌ
ًيب يف وغً خسبنَ٫و ،ةٝنث بنَو خةزنٜ ّ٬صنهٌ اوس خسبمببن ١يف ٖن ٙ
خسبننمبٚب يه ن خثعمبنننٚ ١خيتننأثرل يف خيٛخقننعٚ ،خ ننتخدخّ ْكننَأ خيؽننعـ
يدٚيننَ ١ننَ ةسؽننَزَٗ ةاخ ٚ ٠ينن ١وسننمب ،٣زنندل ضبُٛزننَ ١ننٔ خ٭ ٚخو َ ننٌ
وطٗننأ ٠خ ٫ننتخأَاخوٚ ،تنندَرل خي كَؾنن ١خيصننعأٚ ،١ٝخيتهنن ٍٛزننٔ خ ننتخدخّ
خيتهٓٛيٛطٝننَ خي كًٝنن ١يف خسبعنن ٍٛزًنن ٢خثعًَٛننَو َ ننٌ خ٭قُننَا خيعننَٓز١ٝ
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خيع ننهمب ١ٜة خيتهٓٛيٛطٝننَ خيأ ننٝط ١نُٛخقننع خيتٛخظننٌ خ٫طتُنننَز،ٞ
يًٛظننن ٍٛة خثعًَٛنننَو ب نننمبزٚ ١بدقنننَٚ ١مبْٚنننٚ ،١خيعننن ٠ ٛة خ ٫نننتخأَا
خيأصننمبٚ ،ٟخ٫زتُننَ زًنن ٢خيصننمبنَو خيع ننهمب ١ٜخشبَظننٚ ،١خيننيت تكنندّ
سنندََو ز ننهمبَ ١ٜتٓٛزنن ١يعننَحل خينند ٍٚو ٚخثٓملُننَو خيدٚيٝننَٗٓ ١ننَ غننرل
خيكتنننَي ٞنَيتنننداٚ ٜتنننٛؾرل خ ٫تصنننَاخو ٚخيٓعنننَ٥ح خشبَظننن ١بَ٭ْصنننط١
خيع همبٚ ١ٜتٛؾرل خيدزِ خيًٛط ٝيت ٚةطمبخ ٤ظ ١َْٝخ٭ ًه ١و ٚةت ٢محَٜن١
خيكٝننَ  ٠خي  َٝننَٗٓٚ ،١ٝننَ خيكتننَي ،ٞنننإٔ تصننَاى يف خيكتننٍَ ،ة طَْنن
قٛخو خيصمبض ١و ٚخزبٝض يف ٚينَ ١نَ تعنَاع َعَاؼن َ ١نًه ،١و ٚقند ذبنٌ
ضبًَُٗ ًَََٚ ،قد شٗدو خسبمبب زً ٢خيعمبخم و ٚنع نٛم يعُنٌ َ نٌ ٖن ٙ
خيصننمبنَو ةٝننث بًػننت خزنندخ َٖ  60شننمبنٚ ١خ ننتخدَت ةننٛخي 20 ٞويننـ
زٓعمب يًك َّٝبأزٍَُ قتَيٚ ،)5(.١ٝخيعٌُ زً ٢سًل َٓملَُو غرل ةهَٝٛن١
ٚتأٜٚدَٖ بَثٍَ خسٌ خيدٚي ١خث تٗدؾ ١يتٓؿ ٝوطٓدخو سَاطٝنٚ ، ،١تنمبتأط
تًو خثٓملَُو بأْصطٚ ،١ٝ َٝ ١خطتَُزٚ ١ٝسدَٚ ،١ٝبينو يتهكٝنل ونندل
قننندا َنننٔ خ٫سنننذلخم صبتُعٝن نًَ ،ؾنننتِ خ نننتخدخّ َٓملُنننَو خ تُنننع خثننندْٞ
ٚخثعَاؼٚ ١خثٓملَُو خةاَٖب ،١ٝيتٓؿ ٝطبططَتَٗ ٚذبكٝنل غََٜتٗنَ ذبنت
باٜع ١خيدككمبخض ٚ ،١ٝزِ خسبمبَٜوٚ ،ةكٛم خةْ َٕٚ ،خ ٫زَ ٤بَ تخدخّ
خ٭ ننًه ١خيهَُٜٚٝننٚ ،١يف َكدَنن ٖ ١ن  ٙخثٓملُننَو ،خيتٓملُٝننَو خةاَٖبٝنن،١
َ ننٌ تٓملنن ِٝخيدٚينن ١خة نن ١َٝ٬خثأزَٛنن ١يف خيعننمبخم ٚخيصننَّ « خزننض» ،خي ن ٟ
ننت ماخزتنن٘ يف َٓطكنن" ١خيصننمبم خ٭ ٚننط " بعنند َننَ زلنن" ٞثننٛاخو زمببٝنن،١
ٚتعٌُ بصهٌ ا ٞ ٝ٥زً ٢تؿع ٌٝةمبب خ٭ؾهَا ٚخي ٝطمب ٠زًن ٢خيعكن،ٍٛ
ٚخيأث بَٗ ،بٗدف تػٝرل زكَ٥ند خ تُنع ٚتكَيٝندٖٚ ،ٙن خ َنٔ وسطنمب و نًه١
ةمبٚب خزب ٌٝخيمبخبعٚ .قد نَٕ زمبّخبَٗ ٚو َٔ ٍٚوضًل شمبخاتَٗ ٚمٜنمب خيندؾَع
خ٭َمبٜه ٞاخَ ؿًٝد ،ؼُٔ َنَ وزلتن٘ وَمبٜهنَ ( خسبنمبب زًن ٢خةاٖنَب،
ٚيف ضبَؼمب ٠يًخأرل خ ٫ذلختٝج ٞخ٭َمبٜهََ ( ٞنس ََْٛخ ا ) ٜٓوٚؼنح
وٕ و ًٛب خسبمبب خيتكًٝد ١ٜبأطَٝشلَ خي ٬ث ١قد وظأح قدكًَٚ ،خيأد ٌٜزٓ٘
ٖنن ٛو ننًٛب ةننمبب خزبٝننٌ خيمبخبننعَٚ .ننٔ سننٖ ٍ٬ن خ خ٭ ننًٛب تعننمب خيٜ٫ٛننَو
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خثتهنند ٠خ٭َمبٜهٝننن ،١زًننن ٢سًنننل بنن٪ا خيتنننٛتمب ٚخيعنننمبخزَو يف طبتًنننـ ٍٚ
خيعَمل ،بكعد خي ٝطمب ٠زًٗٝنَ ٚتؿهٝهٗنَ ة ٜٚن٬و زمبقٝنٚ ١ضَ٥ؿٝن،١
ٚةشننعٍَ خشب٬ؾننَو ٚخسبننمبٚب بٗٓٝننَ ٖ ،ن خ بَةؼننَؾ ١ة ذبننمبٜجل خيصننعٛب
زً ٢ةهَََٗٚ ،تطأٝل خ ذلختٝجٝتَٗ خزبدٜد ،٠بَ نتخدخّ َٛخضل خيدٚين١
ْؿ ننَٗ ،ةاغننَّ خيعنند ٚزًنن ٢خيمبؼنن ٛةاخ تَٗ ٖٚ.ن خ تطً ن خي ننٝطمب ٠زًنن٢
خيعكٌ ٚخةت٬ين٘ َنٔ سن ٍ٬خي نٝطمب ٠زًن ٢خيتعًنٚ ِٝخيذلبٝنٚ ١خي كَؾن ٚٚ ١نٌَ٥
خةز ،ّ٬و ٟممَا  ١خيكن ٠ٛبنَيك ٠ٛخيؿهمبٜنٖٚ ،١ن ٞخيتنأثرل يف خينٛزَ ،ٞنٔ
سننن ٍ٬شنننمبخ ٤وقننن ّ٬نتنننَب َٚنن كؿل ٚو بنننَٚ ٤شنننعمبخٚ ٤ظنننهؿٝل ٚؾٓنننَْل
ٜطمبةنن ٜٚ ٕٛننٛق ٕٛا ٣٩خيعنند ،ٚؾٝننتِ خيتننأثطمب بننآاخ ِٗ٥ؾٝهننٖٓ ٕٛننَى تأعٝنن١
ثكَؾ ١ٝيًعد َٔ ،ٚسْ ٍ٬صمب خيٛز ٞخيأخ٥ـ ،بٗدف تٓؿرل خثٛخضٓل يف خيأًد
خث ننتٗدف َننٔ خسبننمبب ٚخيٓملننَّ خسبننَنِ خ٭َننمب خي ن َ ٟننٔ شننأْ٘ مزأزنن١
وانَٕ خيدٚين ،١نُنَ خ نتخدَت خيٜ٫ٛنَو خثتهند  ٠خ٭َمبٜهٝن ١يف ةمببٗنَ
ؼد ٛا َٜخسبمبب خيٓؿ ٚ ١ٝخي ٖٓ ١ٝخثتطٛا َٔ ٠س ٍ٬خ تخدخََٗ يٌ٥َ ٛ
خةزنن ّ٬بأْٛخزٗننَ خثختًؿنن ١خثكننمبٚ ٠٤ٚخثمبٝ٥ننٚ ١خث ننُٛز ٚٚ ،١ننَ ٌ٥خيتٛخظننٌ
خ٫طتَُزٚ ،ٞخيصَبه ،١بٗدف ذبمبٜجل خيصع ؼد ْملَّ خسبهِ خيكَِ٥
ؾٗٝننننَ ،شبًننننل ةَينننن ١خ ٫ننننت٬ب ٚخ٫غننننذلخب يف خ تُننننعٚ ،تُٓٝنننن ١خيننننمبٚا
خ ٫ت ٚ ١َٝ٬بَيتَيْ "ٞمب ٣وثمب خ ٫تخدخّ خيٓؿ ٚ ٞخ تػ ٍ٬وبَٓ ٤خ تُع
ٚخ تخدخّ ثكَؾَو خ تُع ن ػمب ٠ة خا ٠خسبمبب ةثنَا ٠خيك٬قنٌٚ ،سًخًن١
وْملُ ١خيدٚيٚ ،١طعًَٗ ٖص ٜ ١نٌٗ خي نٝطمب ٠زًٗٝنَ ،و ٚبنشنػَشلَ بعًُٝنَو
ةاَٖبٝنن َ ١ننًه ١ت ننتٓأف قننداختَٗ َننع تٛطٝنن٘ خيننمبو ٟخيعننَّ ٚةثَاتنن٘ زًنن٢
َ ٪نَو خيدٚينٜٚ )7(" ١ندلم ٚا خيصننَ٥عَو ننةند ٣و ٚخو ةنمبٚب خزبٝننٌ
خيمبخبنننع ،خينننيت  ٜنننتخدََٗ وٖنننٌ خيصنننمب ةةننندخث خيؿتٓنننٚ ١بنننث اٚا خيٝنننأس
ٚخةةأننَأ بننل خثننٛخضٓلٚ ،ةؼننعَف اٚةٗننِ خثعٜٓٛننٚ ،١ةؾكننَ ِٖ خي كنن ١ؾنن٢
ََ ٪و خيدٚيْٛ ٖٞٚ ،١ع َٔ خيػض ٚخ٫ؾذلخٚ ،٤طمبك ١تعٌُ زًن ٢تأٜٝنـ
خيعكننن ،ٍٛنُنننَ زًُنننت خيٜ٫ٛنننَو خثتهننندٚ ٠ةًؿَٖ٩نننَ زًننن ٢خ نننتخدخّ ننننٌ
خيؽػٛأ خثتَة ١خي ٚ ١ٝ َٝخ٫قتعَ ٚ ١ٜخ٫طتَُزٚ ١ٝخيع نهمب ١ٜيف نأٌٝ
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خسؽننَع خيدٚينن ١خيٛضٓ ٝن ١خي ننٛا ١ٜزننٔ ضمبٜننل طعًننَٗ ٚينن ١ؾَشننًَٗٓٚ ١هنن١
ٚؼعٝؿ ،١شبًل ةَي َٔ ١خ٫ؼطمبخب ٚخيكًل يند ٣خيٓنَس ٚزجنأ خيدٚين ١زنٔ
تأَل خسبَطَو خيؽمبٚا ََ ،١ٜؽبًل ةَي َٔ ١خيتٛتمب بل خسبهٚ ١َٛوؾمبخ
خيصننع  ،و" ٟخ ننتخدخّ نننٌ خي ٛننَ ٌ٥خثتَةنن ١شبًننل ٚينن ١ؼننعٝؿَٗٓ ١هنن١
ت تج ٝيًٓؿنٛب خشبنَاط ،ٞبَ نتخدخّ َنٛخضل ٚين ١خيعندٜٚ ،ٚطًنل زًٗٝنَ
(خسبمبب غرل خثتَُثً ١و ٚغنرل خثتهَؾ٦ن ،)١خينيت تتندخسٌ ؾٗٝنَ خشبطنٛأ بنل
خسبننمبب ٚخي  َٝنٚ ،١بننل خ٭شننخَػ خثنندْٝل ٚخثكننَتًل(ٚ ،)7نننَٕ وسطننمب
وْننٛخع خ٭ ننًه ١يف ٖ ن  ٙخسبننمبب خ ننتخدخّ تهتٝهننَو ةننمبٚب خيععننَبَو
ٚخيتُنننمب ٚبينننو َنننٔ سننن ٍ٬تننندا ٜزَٓظنننمب ٚصبُٛزنننَو َ نننًهَ ١تطمبؾننن١
ثَُا ننن ١خيكتنننٌ ٚسًنننل خيؿٛؼنننٚ ،٢تننندَرل خيأٓننن ٢خيتهتٝنننٚ ١تننندَرل خثعنننَمل
خسبؽنننَاٚ ١ٜخي كَؾٝنننٚ ١قتنننٌ خثأننندزل ٚخيعًُنننَٚ ٤تننندَرل َٓصنننآو خيدٚيننن،١
ٚتطننٛاو ٖ ن  ٙخسبننمبب ؾأننَو ٜطًننل زًٗٝننَ ةننمبٚب خزبٝننٌ خشبننََسFifth ،
ٚ Generationت تخدّ ٖ  ٙخسبمبٚب صبُٛز ١و ٚخو يتهكٝل وغمبخؼَٗ َٓٗنَ:
خةاٖننَب ،خيتملنننَٖمبخو حبجنن ١خي نننًُ ،١ٝخ٫زتنندخ٤خو زًنننَٓ ٢صننآو زََننن١
ٚسَظ ،١خيتُ ٌٜٛغرل خثأَشمب ةْصَ ٤قَزد ٠ةاَٖب ١ٝغرل ٚضٓ ١ٝخسٌ خيدٚين١
حبجن ن ٜٝٓننن ١و ٚزمبقٝننن ،١خيتٗ٦ٝنننَ ١نننٔ سننن ٍ٬خةزنننٚ ّ٬خيت٬زن ن خيًؿملنننٞ
ٚخ ننتخدخّ ضبطننَو ؾؽننَ ١ٝ٥تعُننٌ زًنن ٢تأٜٚننمب خسبكننَ٥ل ٚتدي ٝننَٜٗٚ ،طًننل
بعؽِٗ زً ٙ ٖ ٢خسبمبب خ ذلختٝج ١ٝخيك َٔ ٠ َٝخشبًنـٖٚ ،ن ٞخ نذلختٝج١ٝ
ضمبةتٗننَ ( ننٛمخٕ ْ ٛننٌ) وةنند ونننندل خينن  ٜٔزًُننٛخ يف ةهَٛنن ١خينننمبٝ٥س
خ٭َمبٜه/ٞوٚبََننَٚ /خيننيت تكنن ّٛزًنن ٢دبٓٝنند خٯسننمبَْٝ ٜٔبنن ١زننٔ وٖنندخف
خيَٜ٫ٛو خثتهد ٠خ٭َمبٜه ٖ .١ٝخ خزب َٔ ٌٝخسبمبٚب خي  ٟتٛخطٗ٘ َٓطكتَٓ
خيعمببٝننٚ ١سَظنن ١يف ننٛا ١ٜت ننتخدّ ؾٝنن٘ زًُٝننَو نمبٜٗنن ١تتهننَيـ ؾٗٝننَ
تكَٓٝو ةمبب خي٬زٓـ ٚخثًٝٝصَٝو خث ًهٚ ١خ٫سذلخم خي ٚ ٞ َٝومنَأ َنٔ
خيعٓـ خ تُع..ٞ
ةٕ َٝننأ ٠خسبننمبب خيننيت خ ننتخدَتَٗ خيكنن ٣ٛخةَدلَٜيٝنن ١بكٝننَ  ٠خيٜ٫ٛننَو
خثتهد ٠خ٭َمبٜه ١ٝيف ٛا ١ٜوَْٗ تك ّٛزً ٢خ تخدخّ خيعدٜد َٔ خي،ٌ٥َ ٛ
154

َ نننٌ خسبنننمبٚب خ٫قتعنننَ ٚ ١ٜخي نننٝدلخْٚ ١ٝخثعًََٛتٝنننٚ ١خيأٝ٦ٝنننٚ ،١ةنننمبٚب
خيؿؽَ ،٤ؾ أؼهت َعٌََ خ٭حبَث ٚخيأٛاظَو  ٌ٥َ ٚٚخةزنٚ ّ٬خثمبخننأ
خيدٜٝٓننٚ ١خث ٪ننَو خ٫قتعننَ ٚ ١ٜخيؿؽننَ ٤خةيهذلْٚننٚ ٞغرلٖننَ ،وٓأينن١
َةَو يًُعَاى ٚة خا ٠خيعمبخع .ؾتِ خ تخدخّ خث ًهل ٚخيعٓـ خث ًح زدل
صبُٛزنننَو زكَ٥دٜننن َ ١نننًهٚ ،١زعنننَبَو خيتٗمبٜن ن خثنننٓملِٚ ،خيتٓملُٝنننَو
خيعنننػرل ٠خثدابننن ١ظنننَةأ ١خ٭ ٚخا خثُٓٗجننن ،١ةٝنننث  ٜنننتخدّ ؾٗٝنننَ َنننٔ مت
دبٓٝدِٖ بَيتهٓٛيٛط َٝخثتكدَن ،١سبصند خيندزِ خثعٓنٚ ٟٛخيصنعيب ،بٗندف
"ٖنندّ خيتعًنن ِٝيف خزبََعنننَو ٚةشننَز ١خيؿٛؼننٚ ٢خاتهنننَب وؾعننٍَ ةطمبخَٝننن١
يًتصهٝو يف قدا ٠خيدٚي ١زً ٢خي نٝطمب ٠خ٭َٓٝنٚ ١ؾدلنن ١خسبكنَ٥ل ٚتمبٜٚنع
خثٛخضٓلٚ ،بد ٜٞٗوٕ ٖ خ خزبٜ ٌٝمبتهنأ بصنهٌ و َ ن ٞزًن ٢ةَهَْنَو
خيتكننندّ خثعًَٛنننَتٚ ٞخ٫تعننننَي ٞخثننن ٌٖ ٚخثت ننننَاع")8( .نُنننَ خ ننننتخدَت
خيتٓملَُٝو بخو خيطَبع خيدٜل َ ٌ خ٭سٛخٕ خث ًُل ٚوظَٓؾِٗ خثختًؿ، ،١
خين  ٜٔشننَانٛخ يف َعملننِ خ٫ؼننطمبخبَو خيننيت ةعننًت ٚنننَٕ شلننِ خيٓعننٝ
خ٭ننندل َننٔ خيتنندَرل ٚخيكتننٌ ٭بٓننَ ٤وٚضننَِْٗ ،ة طَْ ن خ ننتخدخّ  ٚننٌَ٥
خيدزَٜننَ ١ننٔ سنن ٍ٬خةبخزننَو ٚخيكٓننٛخو خيؿؽننَ ١ٝ٥يت ننٗ ٌٝزًُٝنن ١خسننذلخم
خسب ٠َٝخسٌ خيدٚي ١خث تٗدؾ ٖٞٚ ،١ت تػٌ زك ٍٛخزبًٗن ١خين ٖ ٜٔنِ و َبن١
ونَٝس يتجُٝنع خيكََُن ١خيعنَ ا ٠زنٔ خيعند. ٚنُنَ تمبخؾنل بينو َنع خيعُنٌ
زً ٢ظَٓز ١ةمبٚب خسًٚ ١ٝ َٝ ١ٝخقتعَ ٚ ١ٜخطتَُز َٔ ١ٝخسٌ خيدٚي،١
 ٫ٚؽبؿ ٢زًن ٢وةند ٚا َٛخقنع خٍ فيسبوك يف خسبصند ين يو ،ةٝنث ٜنتِ

ظَٓز ١خيعند َ ٚنٌ " خزنض" زًن ٢نأ ٌٝخث نٍَٚ ،بٓنَٚ ٤شنٝطٓ ١خيعند ٚةتن٢
ت ننننتطٝع وَمبٜهننننَ خسننننذلخم  ٍٚربطننننط ي ٬ننننت ٤٬ٝزًٗٝننننَ بَ ٫ننننتٓأخف
خيع ننهمبٚ ٟخ٭َننل سَاطٗننَ ...سَظننٚ ١وٕ ضبَابنن ١تٓملنن ِٝيننٝس ينن٘ قننٛخّ
ا ٝ٥نن ٢وشننأ٘ بَينندس ٍٛيف ةننمبب وشننأَاٖٚ ،ن خ ٖنن ٛخثطًننٛب ظننَٓز ١ةننمبب
خ تٓأخف يطَق ١خيدٚي ١خيمبٚ ،١ٝ ٝ٥تصتٝت تمبنٝأَٖ يف ومنَأ َٔ خسبمبٚب
خيعػرلٚ ٠خثت ٛط٘ خسًٝنًَ ٚسَاطٝنًَٚ ،زًُنت زًن٢سًنل َٓملُنَو َصنأ١ٖٛ
تتخؿن ن ٢يف نننتَا خسبكنننٛم ٚخسبمبٜنننَو ٚتننندز ٞنْٗٛنننَ َٓملُنننَو صبتُعٝن ن١
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ةسؿنننَٚ ٤اٖنننَ خ ٫نننتخأَاٚ ٟتتًكننًٜٛ ٢نننَٗ سَاطٝننًَ ،ةٝنننث ت نننعٖ ٢نن ٙ
خثٓملُننَو خينن ٞت ننًٝط خيؽنن ٤ٛزًنن ٢خي ننًأَٝو  ٕٚخةػبَبٝننَوَُٗ ،ننَ ظنػطمب
ةجنننِ خي نننًأَٝو خ ٚنَْنننت ضأٝعتٗنننَ ،ةنننل تكننن ّٛزًننن ٢تؽنننخ ِٝخ٭ةننندخث
ٚتٗ ًَٜٗٛةتٚ ٢وٕ نَْت ٖن  ٙخي نًأَٝو زلن ١وٜن ١دبُعنَو بصنمب ،١ٜؾتعُنٌ
خيك ٣ٛخةَدلَٜي ١ٝزً ٢تعٓٝع دبُعَو َٛخي ١ٝشلَ ذبت ت َُٝو ق ٣ٛخ تُع
خثنننندْٚ ٞخينننندكٛقمبخضٚ ٞةكننننٛم خةْ نننَٕ ٚتصننننهًَٝٝ ٌٝصننننَٝو َٓملُنننن١
ت تٗدف ذب ٌٜٛخينُٓط خي نًُ ٞيف خثملنَٖمبخو ة مننط زٓٝنـٚ ،بنَيتأخَٔ
َنع خثملنَٖمبخو ٚخ٫زتعنَََو يف خيعَظنُ ١و ٚيف خثندٕ خيهندلٜ ،٣نتِ ضننمبم
وبٛخب خثٓنَضل خسبدٜ ٚن ١بكعنـ َنٔ خثًٝٝصنَٝو خةاَٖبٝنٖٚ ،١ن خ َنَ ٜنٟ ٪
ة سًننل خيؿٛؼننٚ ٢خْتصنننَا خةاٖننَب ٚننن رلخً َنننَ ٜنن ٟ ٪ة تنندَرل خيننندٍٚ
ٚخَْٗنَٗٚ .مت خ نتخدخّ زًنِ خ ْ٫مبٚبٛيٛطٝنَ يف خسبنمبٚب خسبد ٜنٚ ،١بنمبٚم
ٚا ٙيف ة خا ٖ ٠ن  ٙخسبننمبٚب َننٔ سنن ٍ٬اخ ننتَٗ يطأننَ٥ع خ تُعننَو ،خيننيت
هٓٗننَ َننٔ َعمبؾنن ١سعَ٥عننَٗ ٚخي ننٝطمب ٠زً ٗٝنَ َننٔ سنن ٍ٬تٓننَ ٍٚزلننَو
خيصنننع خث نننتٗدف ونننَ يف بينننو سعَ٥عننن٘ خ٫طتَُزٝنننٚ ،١خ٫قتعنننَ ،١ٜ
ٚخي ننننًٛنٚ ،١ٝةؽننننَاخت٘ٚ ،ثكَؾَتنننن٘ٚ ، ،بيننننو َننننٔ سنننن ٍ٬ةثننننَا ٠بعننننجل
خثصه٬و خ٫طتَُزٚ ١ٝخيطَ٥ؿٚ ١ٝت نًٝط خيؽن ٤ٛزًٗٝنَ وعَْٚنَ ١نَ ٜعنمبف
بَيطَبٛا خشبََس خي ٜ ٟعٌُ زً ٢تٓؿ ٝوطٓدخو سَاط ١ٝتٗدف ة ةةنمبخج
خيدٚيننٚ ١تصنن ١ٜٛظننٛاتَٗ خشبَاطٝننْٚ ١صننمب اٚا خيٝننأس ٚخيؿٛؼنن ٢يف خ تُننع
ٚوَمبٜهَ يدَ َٜٗمبخنأ َتطٛا ٠يف ٖ خ خ ٍَ َٔ سَ ٍ٬عَٖد خيداخ نَو
ٚخييت ٜأت ٞزً ٢او َٗ َعٗد(ويدلو ةْصتَ ١ ٪َ ٖٛٚ)ٜٔؾهمب ١ٜوَمبٜه١ٝ
َتخععنن ١يف صبننٍَ "خي ننًط ١خثدْٝننٚ ،"١نُننَ ٜكنن ٍٛخينندنتٛا خث ٪ننس
شلننَ"بننٝذل ونمبَننَٕ "وٕ زًنن ٢خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠خ٭َمبٜهٝنن ١بنندَ ً٫ننٔ ٜٛننٌ
ةننمبٚب تكًٝدٜنن ،١بَٖملنن ١خيتهًؿننٚ ،١خيننيت ننتهَٜٛ ٕٛننَٚ ١مبٖكننََ ١يٝنًَ،
ؾنْٗننَ ػب ن وٕ ت ننتخدّ بٗنند ٤ٚخيكنن ٠ٛخيَٓزُننٚ ،١بيننو بَ ننتخدخّ خيؿٝؽننَٕ
خيأصمب َٔ ٟق ٠ٛخثعَاؼ ١خثدْ ١ٝخيعَاَٚ ،١بَ ٫تعٍَُ خي ن ٞيإلؼنمبخبَو
ٚخثملَٖمبخو ٚخيعع َٕٝخثندْٚ ،)9( "ٞتمبتهنأ َدا ن ١خيندنتٛا "ونمبَنَٕ"
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زًَ ٢ؿَٖ"ِٝخيعمبخع خي٬زٓؿن ٞخ ٫نذلختٝجٚ "ٞخين  ٟضنٛا ٙخيندنتٛا "طنل
شننَاب" َ ٪ننس َٓملُننَ ١عٗنند وينندلو ةْصننتَٚ" ٜٔخينن  ٟويننـ" نتننَب َننٔ
خيدٜهتَتٛا ١ٜة خيدككمبخض "١ٝةٝنث ؼنِ ٖن خ خثعٗند نأنَا خيصخعنَٝو
خيع ننهمبٚ ١ٜخي  َٝنن ١ٝيف وَمبٜهننَٚ ،مت تطأٝننل ْملمبٜننَو ٖنن خ خثعٗنند يف
"خي ٛاخو خثًْٛن ،" ١نُنَ ةندث يف خزبُٗٛاٜنَو خي نٛؾٝتٚ ،١ٝبعندَٖ يف َنَ
 ٜننُ ٢ثننٛاخو خيمببٝننع خيعمببنن. ٞيكنند خاتؿعننت ةنند ٠خثٛخطٗننَ ١ننع ننٛا ١ٜبتننَاٜخ
 ،ّ2011/3/15خيننيت خت نننُت بَ ننتخدخّ خيععنننَبَو خث ننًه ١خيتهؿرلٜننن،١
و ننَْدَ ٠عملننِ  ٍٚخيعننَمل خيٛخقعنن ١يف خي ننهمب خيعننٗ ،ْٞٛٝةٝننث ٚؼننعت
خيكننن ٣ٛخ ٫نننتعَُاَ ١ٜصنننَاٜعَٗ يتننندَرل نننٛاٚ ،١ٜخ نننت ُمبو ننننٌ زٛخَنننٌ
خيؽننعـ ٚخيتخًننـ يف ٚخقعٓننَ خيعمببننٚ ،ٞخيننيت زًُننت زًنن ٢تُٓٝتٗننَ ٚتعننٓٝعَٗ
زننندل خيعكننن ٛخثَؼننن ،١ٝؾًعأنننت خيكننن ٣ٛخ ٫نننتعَُا ١ٜزًننن ٢ننننٌ خسبأنننٍَ،
ٚخ تطَزت ٛا ١ٜتكطٝع َعملَُٗٚ ،تعَزدو خثٛخطٗ ١بأشهَشلَ خثختًؿ١
خي ٚ ،١ٝ َٝخ٫قتعَ ٚ ،١ٜخي كَؾٚ ١ٝظ ً٫ٛيًُٛخطٗ ١خيع همبٛ ،١ٜخ٤ع زٔ
ضمبٜننل نَْٗٝننَ خيعننٗ ْٞٛٝتننَا ،٠وّ زننٔ ضمبٜننل خثمبتأقننَ ١ننٔ خسبهَٛننَو
خيعمببٝنننٚ ١زعنننَبَتَٗ خث نننًه ١خيتهؿرلٜننن ١تنننَا ٠وسمبٚ.٣بننندزِ َنننٔ خيكننن٣ٛ
خ ٫تعَُاٚ ١ٜزً ٢او نَٗ خيٜ٫ٛنَو خثتهند ٠خ٭َمبٜهٝنَ ٚ ،١نمبو خثن٪خَمب ٠يف
ٖنن خ خيطننٛا ومبخةننٌ َتعنند ٚ ٠ؾننل طبطننط َنندلَ َٚننداٚسٚ ،كهننٔ
تك  َُٗٝنَٯت:ٞ
خثمبةً ١خ٭ : ٚتعتُد ؾ َٗٝخ تػ ٍ٬بعجل خثطَين خيصنعأ ١ٝخينيت ْنَ و
بَٗ بعجل شنمبخ٥ح َنٔ خ تُنع خي نٛاٚ ،ٟةثنَا ٠خيٓكُنٚ ١خسبكند زًن ٢خيكٝنَ ٠
خيٛضٓٚ ،١ٝةشعٍَ َْا خيهمبخٖ ١ٝبل وضَٝف خينٛضٔٚ ،قٝنَّ خةزن ّ٬خثعنَ ٟ
بدٚا ذبمبٜؽٚ ٞتؽًَ ًٞٝه ـ.
بدوو خ٭ةدخث يف ٛاَ ١ٜؿتعً َٓ ١خيًهمل ١خ٭ٚ ، ٚنَْنت خثن٪خَمب٠
خ٭طٓأٝنن ١ت ننتٗدف ةػبننَ َدٜٓنن ١ننٛا ١ٜةدٜ ٚننٜ ١ننتِ ة ننكَضَٗ بطمبٜكنن ١وٚ
بأسمبٚ ،٣تك ّٛبَيدٚا بخت٘ خين  ٟقََنت بن٘ َدٜٓن ١بٓػنَم ٟخيًٝأٝن ١يف َن٪خَمب٠
ة كَأ خيدٚين ١خيًٝأٝنٚ. ١قند سطنط وزندخ ٤نٛا ١ٜوٕ تهن ٕٛضبَؾملن ١ازنَ
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ٚخثَٓضل خيكمبٜأَ َٔ ١صل ََٓضل ي٬اتهَم زً َٗٝة كَأ خيدٚي ١خي نٛا١ٜ
بَ ِ "خي ٛاٚ."٠مت خست٬م خ٭نَبٚ ٜتٛطٝن٘ خ٫تََٗنَو يًههَٛن ١خي نٛا١ٜ
ؼننُٔ سطنن ١ممٓٗجننٚ ،١نَْننت ننأكتَٗ تٗ٦ٝنن ١خيأ٦ٝنن ١خثَٓ ننأَ ١ننٔ خيعُنن٤٬
ٚخشب ١ْٛيًتٓؿٝن ٖٚ ،نِ زًن ٢خاتأنَأ وَنل ٚخ نتخأَاخت ٞبَيٓملنََل خ٭ا ْنٞ
ٚخي ننعٚ ٟ ٛبعننجل ٜٚنن٬و خشبًنن ٝخيعمببنن٫ٚ ،ٞةك نًَ بَيهٝننَٕ خيعننٗ،ْٞٛٝ
ٚبدوو خ٫شتأَنَو َنع خيدٚين ١ؾكتنٌ  4اطنٍَ وَنٔ ٚخثٓنَٕ َنٔ خحملنتجل يف
ازنننَ يف  17آبخا خيعنننَّٚ ،ّ2011قنننَّ خي نننٝد خينننمبٝ٥س بَ ٫نننتجَب ١ثطَين ن
خثتملنننَٖمب ٜٔبنقَيننن ١خحملنننَؾظ ٚخ٭طٗنننأ ٠خ٭َٓٝننن ،١يهنننٔ خثننن٪خَمب ٠نَْنننت
طنننَٖأٚ ،٠مل تٓؿنننع ننننٌ َنننَ قدَتننن٘ خيدٚينننٚ ،١تتَينننت خ نننَما يف خثٓنننَضل
خثتؿمبقنن ،١ؾهَْننت صبننأا ٠ط ننمب خيصننَغٛا يف  5ةأٜننمبخٕ خيعننَّ  ّ2011اخا
ؼهٝتَٗ  120شٗٝدخً َٔ ق ٣ٛخ٭َٔ ب حبِٗ ٚخيتُ  ٌٝن ن ِٗٚ ،ختؽنح َٓن
خيأدخ ١ٜتآَمب تمبنٚ َٝخيد ٍٚخشبًٝجٚ ١ٝزً ٢او َٗ ْملَّ بل نعٚ ، ٛبندوو
ونَب ٜخةز ّ٬خثعنَ  ،ٟربنذلع خ٭نَبٜن ٚخيتؽنًٚ ،ٌٝتمبننأو وزُنٍَ
خثصَغأل ٚخيعُ ٤٬زً ٢خيه ب ٚخيؿدلنَو ٚخيكٝنَّ بَ٭زُنٍَ خيتخمبٜأٝن،١
ٚخ نننترلخ خةاٖنننَبٝل َنننٔ َعملنننِ وعبنننَ ٤خيعنننَملٚ ،خي نننٝطمب ٠زًننن ٢خثٓنننَضل
خسبدٜ ٚننٚ ،١ةاغننَّ خيٓننَس زًنن ٢خشبننمبٚج َننع خث ننًهلٚ ،ذبننت اخٜننتِٗ بكنن٠ٛ
خي ٬اٚ ،خزتَُ خيتٜٗٛنٌٚ ،خسنت٬م ٭ةندخث ٚ ٫طن ٛشلنَٚ ،طعنٌ خيؽنػط
خي  ٞ َٝزًٛ ٢اَ ١ٜتٛخظ ً٬زًَ ٢دخا خي َزٚ ،١خين  ٟتمبخؾنل َنع ؼنمبب
خ٫قتعننَ ٚةٜكننَف زًُٝنن ١خيتُٓٝنن ،١ةٝننث تمبنننأو خ٭زُننٍَ خةاَٖبٝنن ١زًنن٢
تنندَرل َ ٪ننَو خيدٚينن ١خ٫قتعننَ ٚ ١ٜخثدْٝننٚ ،١قطننع خيطمبقننَوٚ ،تؿجننرل
خثعَْع ٚخثعٌََ ٚتؿهٝهَٗ  ٚنمبقتَٗ ة تمبنٝنَٖٚ ،ن خ َنَ  ٜأنت وٕ َنٔ
ٜك َٕٛٛبٗ  ٙخ٭زٍَُ ِٖ زَُ ٤٬مبتأقَٚ ١دؾٛز ٕٛبؿعنٌ سنَاطٚ ،ٞي ٝنٛخ
ثٛخاخً ،ؾِٗ بأزَُشلِ ٖ  ٙنصؿٛخ زٔ تآَمبِٖ بنأِْٗ ي ٝنٛخ ثنٛا ،٠بنٌ طنأ٤
َٔ َ٪خَمبَ ٠تٛخظًَٚ ١ؿتٛةن ١زًن ٢نٛاٚ ،١ٜنَْنت َعنَاى خةاٖنَبٝل يف
ٖ  ٙخيؿذل ٠ت رل بَدبَٖل:
خيذلنٝنننأ زًننن ٢ة نننكَأ خيعَظنننَُ ١صنننلٚ ،بَيتنننَي ٞة نننكَأ خيدٚيننن١
خيٛضٓٝنن ١خي ننٛا ١ٜةتننٜ ٢عننَ تصننه ٌٝننٛاٚ ١ٜؾننل خثخطننط خثمب نن ّٛننًؿًَ،
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 ٚزننِ خزبَُزننَو خةاَٖبٝنن ١ز ننهمبٚ ًَٜيٛط ٝننت ًَٝةقََننٚ ١تمب ننٝخ َٓننَضل
ضَ٥ؿٝنن ،١حبٝننث ٜننتِ قتننٌ ٚتٗجننرل نننٌ خيطٛخ٥ننـ ٚخ٭ ٜننَٕ خ٭سننمب ٖٚ .٣ن خ
دب ٝد يًُصمبٚع خيعٗٚ ، ْٞٛٝضبَٚي ١ةقََ ١ةأخّ ؤَ يًهٝنَٕ خيعنْٗٞٛٝ
سًـ سط خزب ٕ٫ٛممتد ة نٌََ خسبد ٚخي ٛا ١ٜخيؿً طَ َٔ ١ٝٓٝنأخاع
شننأعَ يف يأٓننَٕ ة َٓؿ ن خزبُننَاى يف خ٭ا ٕٚ ،دبٓٝنند آ٫ف خثكننَتًل َننٔ
طبتًننـ وعبننَ ٤خيعننَمل ٫اتهننَب خ ننَما حبننل خيصننع خيعمببنن ٞخي ننٛا،ٟ
ٚخ ننتخدخّ خ٭ ننًه ١خحملمبَننٚ ،١خ٭ٚاخم خيطَ٥ؿٝننٚ ١نَْننت زًُٝننَ ١تعُنند٠
ٚممٓٗجننَ ١ننٔ قأننٌ خيععننَبَو خةاَٖبٝننٚ ١خ٭طٗننأ ٠خ ٫ننتخأَاخت ١ٝخيػمببٝنن،١
ٚخيك ٣ٛخثعَ  ٌ٥َ ٚٚ ،١ٜةز ََٗ٬خييت يعأت ٚاخً ًََُٗ يف خيتؽً. ٌٝ
خثمبةً ١خي َْ :١ٝخيك َّٝبتملَٖمبخو َنٔ خث نَطد ،تكٖ ٛنَ َنَ  ٜنُ٢َعَاؼنن ١خسًٝنن ١تصنند زًنن ٢ننًُٝتَٗ ،زًنن ٢ةننل تننتِٗ خيدٚينن ١بننَيعٓـ،
ٚت َْدَٖ ََ َ ٢ُ ٜعَاؼ ١سَاطَ ،١ٝدزَ ١َٛنٔ ٜٚن٬و خشبًن ٝخيعمببنٞ
ٚخيكنن ٣ٛخيػمببٝننٚ، ١خةزنن ّ٬خثأٜننـ خيننيت نَْننت زََتٗٝننَ خيمب ٝ٥ننٝتل قَٓتننَ
خزبأٜننمبٚ ٠خيعمببٝنن ٖٚ ،١ن خ دب ننٝد يًمبٜ٩ننَ خةَدلَٜيٝنن ١خيعننٗ / ١ْٝٛٝؾهُننَ
ٜكننن ٍٛخ٭َمبٜهنننٜ " ٞؿٝننند ٚخاَنننمبم" خث تصنننَا خث ننن ٍٚ٪زنننٔ ق نننِ "خيصنننمبم
خ٭ ٚننط" يف ؾمبٜننل ٜننو تصننٝل(خيَٓ ٥خي ننَبل يًننمبٝ٥س خ٭َمبٜهنن ٞطننٛاج
بًٝنننن ٛبننننٛط)َ" ،ننننٔ ؼننننُٔ سطتٓننننَ يف خثٓطكنننن ٫ ١بنننند وٕ ْٓتأنننن٘ يإلزننننّ٬
...خةز َٕٛٝ٬خيعمبب نًِٗ وزندخٚ ،٤نًنِٗ كهنٔ وٕ ٜصنهًٛخ َع نهمب
َ ٬نٔ خةزَ٬نٝل خيعنمبب ٜصنأ٘ نؿْ ١ٓٝنٛا،
خشبعِ ٫ ،بد وٕ ظبند ةظنطأ ً
خ٭ةعٓ ١يف ٖ خ خ٭ظطأٌ ٝ ٚؿتِٗ وٕ ٜكٛينٛخ خُ٥نًَ وٕ نٛاٚ ١ٜةٜنمبخٕ ُٖنَ
خثصهً ،١وََ خسبُرل َِٓٗ َٔ ٜعدم بأَْٓ ْمبٜد خيدككمبخض ،١ٝوَنَ ةملنرل٠
خشبٓننَمٜمب خين ٜ ٜٔكتننَت ٕٛزًنن ٢ؾؽنن٬تَٓ ؾُُٗننتِٗ نًُننَ وزنند َْ َنن٪خَمب ٠وٕ
ٜكٛيٛخ و ٖٞ ٜٔخث٪خَمب٠ذذ".
خثمبةً ١خي َي  :١خيأد ٤بتؿجرلخو َٔ س ٍ٬خي َٝاخو خثؿخخنٚ ،١خغتٝنٍَ
خيعًُنننَٚ ،٤خيؽنننأَأٚ ،خيعنننهؿٝلٚ ،خثن ن كؿلٚ ،اطنننٍَ خيؿهنننمبٚ ،تننندَرل
خثٓصنننآوٚ ،قطنننَع خشبننندََوٚ ،خ نننتكدخّ َ٦نننَو خ٭٫ف َنننٔ خثمبتأقنننَ ١نننٔ
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طٓ نننَٝو طبتًؿننن ،١يًعأنننث بنننأَٔ خينننٛضٔٚ ،ممَا ننن ١خ٫غتعنننَب ٚخيكتنننٌ،
ٚخيٓٗ ٚ ،خيتدَرل ،ذبت ََ  ٜنُ ٢خيمببٝنع خيعمببنٚ ،ٞبينو بندزِ خ نتعَُاٟ
َٔ بعجل خيد ٍٚخيٛخقع ١يف ؾًو خةَدلَٜيٚ ١ٝخيعٗٚ ،١ْٝٛٝخيك ٣ٛخثمبتأقن ١يف
خينننٛضٔ خيعمببنننَ ،ٞنننٔ ةهنننَّ بنننل نننعٚ ، ٛقطنننمبٚ ،تمبنٝنننَٚ ،خةَنننَاخو
خيعمببٚ ،١ٝخيه َٕٝخيعٗٚ ،ْٞٛٝبعجل خيد ٍٚخيػمببٚ ،١ٝزً ٢او َٗ خيٜ٫ٛنَو
خثتهنندٚ ٠ؾمبْ ننَ ٚبمبٜطَْٝننَٚ ،بيننو بٗنندف خ ننتٓأخف ننٛاٚ ،١ٜتدَرلخيدٚينن١
خيٛضٓ ١ٝخي ٛا ،١ٜقٚ ٠ َٝطٝصًَ ٚشعأًَٚ ،ضبَٚي ١وَمبٜهَ تأَل ةصد ٚيٞ
ٚزمبب ٞيؽمبب ٛا ١ٜز همبٚ ،ًَٜننَٕ يًُٛقنـ خيمب ٚنٚ ٞخيعنٝل خيندٚا
خ٭ننندليف صبًننس خ٭َننٔ َننٔ سنن ٍ٬خيؿٝتنن ٛخثننأ ٚج خين  ٟوةننأط طبططننَو
وَمبٜهننننَٚ ،يهننننٔ خيٜ٫ٛننننَو خثتهنننند ٠خ٭َمبٜهٝنننن ١خ ننننتُمبو زنننٔ ضمبٜننننل
َمبتأقتٗنننَٚ ،زُٗ٥٬نننَٚ ،خزبَُزنننَو خيتهؿرلٜننن ١يف خسبنننمبب زًننن ٢نننٛا،١ٜ
ٚنَْننت ضبَ ثننَو طٓٝننـ ٚ 1طٓٝننـ ٚ ،2خيننمبة٬و خثهٛنٝنن ١ثننَ  ٜننُ٢
َأعننننٛث ٞخ٭َننننِ خثتهنننندٚ ،٠يهننننٔ يٮ ننننـ نًننننِٗ وطننننمبخ ٤زٓنننند خي ننننٝد
خ٭َمبٜهٚ ،ٞمل ػبمبٚ٩خ زً ٢ق ٍٛخسبكٝك. ١
ٚخ نننتخدَت خيكننن ٣ٛخ ٫نننتعَُاٚ ١ٜخيعنننٗ ١ْٝٛٝضمبقنن ًَ  ٚٚنننَ ٌ٥شنننت،٢
حملَظنننمب ٠نننٛاٚ ،١ٜشنننٓت ةمببنن ًَ َؿتٛةننن ١يف صبنننَ٫و زننندٚ ،٠يف َكننندََٗ
ت نخرل خةزننٚ ّ٬خيدزَٜن ١خثه ؿنن ١ثؿَقُن ١خ٭ٚؼننَعٚ ،خ نتخدخّ بعننجل َنٔ
 َ ُٕٛ ٜكؿل َٚؿهمبٚ ٜٔظهَؾٝل يف خيدزَٜن ١خثؽنَ  ٠يٝهْٛنٛخ وبٛخقنًَ
يًعنندٚخٕٚ ،خ نننتػ ٍ٬خْتكننَ ِٖ ثملنننَٖمب غنننرل َكأٛينن ١يف خيأًننند ،نَيؿ نننَ
ٚخثطَيأنن ١بَسبمبٜننَوٚ ،خ ننتخدخّ خينند ٍٚخ ننَٚاَٚ ٠عننَسبَٗٚ ،سعننَ٥غ
ز٬قَتَٗ خيتَاؽبٝنَ ١نع خيند ٍٚخث نتٗدؾٚ ،١خيتخؿن ٞسًنـ ةكنٛم خةْ نَٕ،
ٚخ ننتػ ٍ٬خيتٓننٛع خينندٜل ٚخيعمبقنن ٞيف و ننٛو ظننٛا ،٠وننَ ٜهؿننٌ خ ننتُمبخا
خشلصَشٚ ١خيتعدزَو خينيت ٜعنع تمبَُٗٝنَٚ ،تكند ِٜخيندزِ خثنَي ٞخي نخٞ
َٔ قأٌ ٜٚن٬و خشبًن ٝخيعمببن ٞيًُجُٛزنَو خثخمببن ١خيتهؿرلٜنٚ ،١ؼنعَف
خيٓؿنننٛسٚ ،خثمبتأقنننٖٚ ،١نننِ نَٓ٥نننَو طًَٖنننٚ ١غَؾًننن َ ،١ننند ٠ ٚخٯؾنننَم،
َٚعُت ١خث َّٚ ،خ تخدخّ خشلَ٦ٝو خيدٚي ١ٝيًؽػط ٚسًل َدلاخو خيتدسٌ،
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ٚخ تخدخّ ٬ا خيتهؿرل و خ ٠ثَ  ٜنُ ٢خي نٛا ٠خث نًهٖٚ ،١ن خ خينتهؿرل
سلنٌ َعملنِ وبٓنَ ٤خيصنع خي نٛا ،ٟؾهنٌ َنٔ ٜ ٫عتكند بتعنَي ِٝخيَٖٛبٝن١
ٚخةسٛخٕ خث ًُل ٖ ٛنَؾمب ََُٗ نَٕ َ ٖأ٘.
ٚقننند دبًننن ٢خيننندزِ خةَدلٜنننَي ٞخيعنننٗٚ ْٞٛٝو ٚختننن٘ خيعًُٝننن ١ثنننَ  ٜنننُ٢
خثعَاؼ ١خي ٛاٚ ،١ٜزعَبَتَٗ خ مبَن ١خةاَٖبٝن ١زًن ٢خيعنعد نَؾن ،١ؾنتِ
تكد ِٜزِ وَمبٜه ٞظٗ ،ْٞٛٝتمبنن ،ٞسًٝجن ٞزمببنً ٞنس خ نتَْأ،ٍٛ
ٚخ٫زنننذلخف بننن٘ٚ ،مت خ نننتكأَي٘ يف خزبََعننن ١خيعمببٝننن ١بٛظنننؿ٘ ممنن ٬ل ٚةٝننندخً
يًصع خي ٛاٚ ،ٟثَ  ٢ُ ٜخثعَاؼ ١زً ٢ةد ٛخٚ ،٤قد ْؿن ٖن خ خيندزِ
بطمبخ٥ل شت:ََٗٓ ٢
زكنننند َنننن ٪مبخو ةَؼننننًٓ ١ننننس خ ننننتَْأ ٍٛيف نننننٌ َننننٔ تننننْٛس يف
ٚ ،ّ2012/2/24خ ننتَْأ ٍٛيف ٚ ،ّ2012/4/1بننَاٜس  ّ2012/4/20يؿننمب
خيعكٛبنننَو زًننن ٢نننٛاٚ ،١ٜسَظننن ١خ٫قتعنننَ ٚ ،١ٜتنننٛؾرل خثنننٍَٚ ،خي ننن٬ا،
ٚخيتنندا ٜيًععننَبَو خث ننًهٚ ،١ضً ن خيتنندسٌ خ٭طننٓيب خث ننًح يف ننٛا،١ٜ
ٚقَ ٖ خ خيعٌُ اٝ٥س خيٛماخ ٤خيذلن/ٞوٚا ٚغنَٕٚ ،/بٓن ٛنعٚ ، ٛةهنَّ
قطننمب ،ةٝننث خ٫دبننَ ٙخ٭َمبٜهنن- ٞخيدلٜطننَْ- ٞخيؿمبْ ننٜ ٞكننَ ٛمبتأقتنن٘
د خثَٓؾ زً ٢و ٟسط ١يًهنٌ خي  َٝن ،ٞونَ ؾٗٝنَ سطن ١خ٭َنل خيعنَّ
ة
يٮَننِ خثتهنند / ٠نننٛيف زٓننَٕ ،/ةؾصننٍَ بع نن ١خثننمبخقأل خيدٚيٝنن ،١يٝهننٕٛ
َٖٓى َ نٛؽ يًتندسٌ خيع نهمب ٟخيندٚي ،ٞة طَْن تهنمبخا خسبندٜث زنٔ
ت ننًٝح خيععننَبَو خث ننًه ١خةاَٖبٝننًٜٛ ٚ ١ننَٗٚ ،خيعُننٌ زًنن ٢أٜننل ٚةنند٠
خيصنننع ٚخزبنننٝضٚ ،مٜنننَ  ٠خيتهنننمبٜجل زًننن ٢خةاٖنننَبٚ ،خيعٓنننـٚ ،خيؿتٓننن،١
ٚضبَٚي ١طمب بعجل خيتَٝاخو خثعَاؼ ١ة َٛقع صبًس خ تَْأ. ٍٛ
ٚيكد ؾعت خة خا ٠خ٭َمبٜهٝن ١خزبََعن ١خيعمببٝن ١يتهن ٕٛغطنَ٤ع يًندٚا
خيػمبب ٞخيعٗٚ ،ْٞٛٝةَؼًَٓ ََي َٝ ٚ ،ًَٝنً ًَٝنس خ نتَْأٚ ،ٍٛخ٫زنذلخف
ب٘ ،خبتندخ٤ع بَ٫طتُنَع خين  ٟوظندا قنمبخاخو تع نؿ ١ٝقؽنت بتجُٝند زؽن١ٜٛ
ننٛا ١ٜيف خزبََعنن ١يف  ،ّ2012/1/22ثننِ خ ننتأدخٍ صبًننس خ ننتَْأ ٍٛوننَ
 ٢ُ ٜخ٥٫ت٬ف بٓ خ٘ ََٚانَت٘ خثختًؿٚ . ١دبً ٢خسبعَا خ٫قتعَ َٔ ٟ
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سنننن ٍ٬دبُٝنننند خ٭َننننٛخٍٚ ،خٜكننننَف خ ننننترلخ خيننننٓؿط َننننٔ ننننٛآَٚ ،١ٜننننع
تعنندٜمبخثٛخ خ٭ٚيٝننٚ ١خ٭ َ نن ١ٝةيٗٝننَٚ ،نننٌ َننَ ٜتعًننل بَيكطننَع خيعننَٓزٞ
ٚخيأاخزننٚ ٞخيعًُننٚ ٞخيننتكل ٚخثعننمبيف ،بٗنندف تكننٜٛجل خيكنن ٠ٛخي ننٛا ١ٜزًنن٢
تطٜٛمب خةْتَج.
ننٛا،١ٜ
نُننَ طٗنندو خيكنن ٣ٛخثعَ ٜنن ١زًننَٓ ٢ننع تعنندٜمب خي ن٬ا ة
ٚخيعُنننٌ زًننن ٢تصنننجٝع خيؿنننمبخا َنننٔ خزبنننٝض خيعمببننن ٞخي نننٛاَ ،ٟنننٔ سنننٍ٬
خةغمبخ٤خو يأعجل ؼعَف خيٓؿٛسٚ ،زًُنت زًن ٢خيتهؽنرل يعُنٌ ز نهمبٟ
ؼنننننند ننننننٛا ١ٜيف خيصننننننٗمبخشبََس  َ ،ّ2012ننننننتخدَ ١ةجنننننن ١خي نننننن٬ا
خيهُٝننَٚ ،ٟٚخ ننتٓؿمب وزنندخ ٤ننٛا ١ٜنننٌ ةَهَْننَتِٗ خةزَٝ٬ننَ ١ننٔ وطننٌ
تص ٜ٘ٛخسبكَ٥لٚ ،خيتهمبٜجل زً ٢خيكتٌ ٚخيطَ٥ؿ ،١ٝةثَا ٠خيؿتٓ ١بل وضٝنَف
خيٓ  ٝخيٛضل خيٛخةد ،ؾكٓٛخو خيصمب خيعمببٚ ،١ٝخيػمبب ،١ٝزبأو ة ظَٓز١
خ٭نَبٜننن ٚ ،خيتؽننننً ،ٌٝسبجننن خسبكٝكنننن ١زننننٔ خيعننننَملٚ ،تأٜٚمبخيٛخقننننع،
ٚتكدك٘ بعٛا ٠تملٗمب شٝطٓ ١خيدٚي ١خيٛضٓٝن ١خي نٛاٚ ،١ٜوٕ خسبهَٛنٖ ١نٞ
َٔ تكتٌ خيصنع  ،ةٝنث تأٓنت خيكن ٣ٛخثصنَان ١بَيعندٚخٕ و نًٛب خيت٬زن
بَيعكٚ ،ٍٛتص ٜ٘ٛخسبكَ٥ل ،ؾَرب و وشهَ ً٫زندٚ ،٠شنجعت خ٭ابخٍ زًن٢
خيتطَ ٍٚزًٖٝ ٢أ ١خيدٚي.١
ْٚمب ٣وٕ و ًٛب خيت٬ز بَيعكٚ ٍٛخيعٛخضـ َٔ قأٌ خيك ٣ٛخثصنَان١
بَيعدٚخٕ زًٛ ٢ا ١ٜتمبنأزً ٢وَٛازد ،٠وَُٖٗ:
 - 1خسبمبٜنن ١خيصخعنن : ١ٝةٝننث تأٓنن ٢خيػننمبب َننٓٗ خسبمبٜنن ١خيؿمب ٜنن،١
ٚوُٖننٌ خيكُٝنن ١خزبُعٝنن ١يف خيتٛةنند ٚخيتهَؾننٌَ ،ننَ طعننٌ خيٓملننمب ٠خ٭ةَ ٜنن١
خ٭َْْ ١ٝتطػ ٢زً ٢ا ١ٜ٩خسبٝنَ ٠خ٫طتَُزٝنٚ ١قُٗٝنَ خزبُعٝن ١خشبًكٝنَٚ ،١نٔ
ثِ ؾنٕ خسبنمبب زًن ٢نٛا ١ٜسًنت يف ْؿنل َملًنِ يف نٌ خ نتُمبخا خيندزَ٣ٚ
بطً خسبمب ١ٜخيؿمب  ١ٜيهٌ ةْ َٕٚ ،نأَْٗ َؿك ٠ ٛبَيهٌََٜ َٔٚ ،مبغ
يف ذبكٝكَٗ تطأل زً ٘ٝخيكٛخْل خزبَ٥مب ٠ذ.
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 - 2ت نننٜٛل بعنننجل خثعنننطًهَو يف خي نننَة ١خيدٚيٝننن ١ذبنننت َ نننَُٝو
طبتًؿنن ١يتُمبٜننمب طبططَتٗننَ َ ننٌ "خ تُننع خثنندْ"ٚ ،"ٞخيتنندسٌ خةْ ننَْ،"ٞ
"ٚخسبملمب خزب"ٚ ،"ٟٛخثعَاؼ ١خثعتدي"ٚ ،"١خزبٝض خسبمب" ٖٞٚ ،وَٛا  ٫دبد
شلَ و َ ٟتٓد قَْ ْٞٛو ٚشنمبز ٞيف وَ ٟنٔ َعنَ ا خيكنَْ ٕٛخيندٚيَٚ .ٞعملنِ
ٖ  ٙخثعطًهَو ٗمب س ٍ٬خسبمبب خيعدٚخْ ١ٝزًٛ ٢ا. ١ٜ
- 3تؿهٝننو خثمبن ن  :ؾهُننَ ْعًننِ ةٕ  َٝنن( ١ؾننمبم ت نند )  َٝنن١
خ ننتعَُا ١ٜقدكننََ ١ا ننتَٗ خينند ٍٚخيػمببٝنن ١يف نننٌ وا واخ و خةت٬شلننَ،
ٚانأو زً ٢ةشَز ١خيتؿمبق ١بل خةثَٓٝو ٚخث خٖ ٚخيطٛخ٥نـ خينيت تهنٕٛ
بًنندخً َننٔ خيأًنندخٕ ،ةٝننث تعُننٌ زًنن ٢خيت٬ز ن بعٛخضننـ خيٓننَس ٚزكننٛشلِ،
ةةدخث خيتُمب خثٓصٚ ، ٛخيعٌُ زً ٢ةشعٍَ َْاخيعمبخع خيدخسًٚ ،ٞت تخدّ
ةْكَبٖننَ خثننأطٛاَ ٜٔننٔ خث ن كؿلٚ ،خيطننَبٛا خشبننََس َننٔ خيعُنن ،٤٬خي ن ٜٔ
ٜمبؾعَ٦َ ٕٛو خيصعَاخوٚ ،خي٬ؾتَوٚ ،شمبخ ٤خي َِ ٚخيعكٖ ،ٍٛه خ ختأعت
تًو خيدٚخ٥مب خيػمبب ١ٝخثصَان ١يف خيعدٚخٕ َٓٗ خيتؿهٝو يف نٌ َٛقـ،
و ٚاو ،ٟيًٛظننن ٍٛشلن ن  ٙخيػَٜننن ١يف خسنننٌ خيتٝنننَاخو خثتٓٛزنننَ ١نننٔ وةنننأخب،
َٓٚملَُوَ٦ٖٝٚ ،و ثكَؾٚ ،١ٝخطتَُز ،١ٝنَٗ٦ٝو ََ  ٢ُ ٜخ تُع خثندْٞ
َٔ سن ٍ٬خث نتٛضَٓو خي  َٝنٚ ،١ٝخيؿهمبٜنٚ ،١خ٫قتعنَ  ،١ٜخينيت مازتٗنَ
يتهنن ٕٛو َبنن ١خشبٜ٬ننَ خيَُٓ٥نن ١خيننيت تٛقملٗننَ زٓنند خسبَطننٚ ،١ب ن يو غنندو
خ٭مَ ١يف ٛاَ ١ٜأانص ١ط خبٚ ،١سَ ز َٔ٪ٜ ،١بٗنَ ننٌ وؾنمبخ خيأصنمب،
ٚؼبمبظ ٕٛزً ٌ َ َٗٝةشَز ١خسبمبٚ ١ٜخيدككمبخضٝن ،١و ٟمت خ نتخدخّ خزبٝنٌ
خيمبخبع َٔ خسبنمبٚبَ ،نٔ سن ٍ٬خيعُنٚ ٤٬خزبٛخ نٝسٚ ،طعنٌ خشبعنِ ٜكتنٌ
ْؿ ٘ بٓؿ ٘ ٕٚ ،وٕ ٜتهؿٌ خيعد ٚوْ ٟكط ّ ١و ٚتهَيٝـ ََ . ١ٜ
- 4تمبنٝن خثؿهننو :ةٕ خيكَزنند ٠خي ٖأٝنن ١ينند ٣وَمبٜهننَ ٚةًؿَٗ٥ننَ
تهُننٔ يف ةزننَ  ٠تمبن ٝن َننَ قننََٛخ بتؿهٝهنن٘ يف ةضننَا وٖنندخؾِٗٚ ،قنند
ا ِ بيو نً٘ َٓ زكد خي ََُْٝٓٝو( مٜأٓػ ٛبمبػبٓ ٝه ٞيف نتَبن٘ (بنل
زعننمب ،)ٜٔيذل ننٝخ  َٝنن ١خيؿٛؼنن ٢خشب٬قنن ١يف خيعكنن ٍٛةزننَ  ٠تمبن ٝن
خيأًدخٕ خييت خةتً َٔ َٖٛطدٜدٚ ،ؾل شهٌ  َٜٓأِٗ ،بعد وٕ سًكنٛخ خيأ٦ٝن١
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خي  َٝننٚ ،١ٝخ٫طتَُزٝننٚ ،١خي كَؾٝننٚ ،١خيؿهمبٜنن ١خيننيت تنن َٔ٪وننَ خ ننتجد،
ٚيعننٌ َؿٗنن ّٛخيتؿهٝننوٚ ،ةزننَ  ٠خيذلنٝن ٜ ،ننٛة ٞةيٓٝننَ وننَ نتأنن٘(خيٛٝو
ننن )ٖٔٛزننٔ ةزننَ  ٠خيأٓننََ ٤ننٔ قأننٌ خيأّٓ نَ٥ل خ٭ةننمبخا يف نتَبنن٘ (خيكٝننَ ٠
خيعًٝننَ) ،ؾٗننٜ ٛننمبٖ ٣نندّ خيأٓنن ٢خيؿٛقٝننٚ ١خيتهتٝنن ١يًدٚينن ،١ثننِ ٜعٝنند "خيأٓننَٕٚ٩
خ٭ةمبخا" تمبنٝأَٗ .
 - 5خسبنننمبب خ٫قتعنننَ ٚ ١ٜخ٫طتَُزٝنننٖٚ ،١نننَ ٞمبةًننن ١سطنننرل ٠طننندخً
ن َْٗٛت تٗدف يكُ ١زٝض خثٛخضٔٚ ،سًل خ٭مََو خثعٝصن ١ٝزًن ٢خثنٛخضٔ
خي ننٛا ،ٟبٗنندف ؼننمبب خيننت٬ةِ بننل خيصننع ٚخسبهَٛننٚ ١خيكٝننَ ٚ ،٠ماع
خيٝأس بكًٛب خيَٓس ،يٝؽعؿٛخ  ِٖ٤٫ٚيً ٝد خيمبٝ٥س بصَا خ٭ دٜٚ ،ذلخؾل
بيننو َننع خ ننتُمبخا خثنن٪خَمب ٠خ٭َمبٜهٝنن– ١خيذلنٝنن - ١خيعننٗ ١ْٝٛٝيف زننِ
خةاَٖبٝل خثُٛي َٔ ١وْملُ ١خيمبطع ١ٝخيعمبب. ١ٝ
ٚيكد خ تػًت خيك ٣ٛخةَدلَٜيٚ ١ٝخيعٗٚ ١ْٝٛٝخيك ٣ٛخثصَان ١بَيعدٚخٕ
بعننجل ؼننعَف خيٓؿننٛس ٚخْ٫تُنننَ ٤خيننٛضل ي ٝننَُٖٛخ يف خؾتعننٍَ خ٭مَنننَو،
 ٚمبق ١قٛو خيصع ٚ ،خة نَ ٠٤يًُنٛخضٓل َنٔ سن ٍ٬زندّ تكند ِٜخشبندََو
خي٬مَننٚ ،١خيًع ن زًنن ٢زٛخضننـ خيٓننَسٚ ،قًنن ١خيننٛز ٞخيننٛضل زٓنند خيننأعجل
خينن ن  ٜٔذبننننمبنِٗ خيكنننن ٣ٛخْ٫تَٗمٜنننن ١ذبننننت َ ننننَُٝو طبتًؿننننٚ ،١خيعنننن٠ ٛ
يًتؿجرلخو ٚخي َٝاخو خثؿخخَ ١ع َطًع خيعَّ ٚ ،2019ته ٝـ خ٫زتدخ٤خو
خيعٗ ١ْٝٛٝزً ٢خ٭اخؼ ٞخي ٛاَ ،١ٜنع تكندّ خيكنٛخو خيذلنٝن ١بٗندف ةقََن١
َننَ  ٜننَُٓ ٢طكنن ١آَٓنن٫ ١ةننت ٍ٬خزبننأ ٤خ٭ننندل َننٔ خ٭اخؼنن ٞخي ننٛا،١ٜ
ٚدبٓٝس خيَٓس ؾ٫ َٗٝتأَزَٗ ٚؼَُٗ ٫ةكًَ يذلنٚ .َٝظنعّدو وَمبٜهنَ َنٔ
ةمببٗننننَ خ٫قتعننننَ  ١ٜؼنننند ننننٛا ،١ٜةٝننننث خربننننَب قننننمبخا َٛخظننننً ١خسبننننمبب
خ٫قتعننَ  ١ٜزًنن ٢ننٛاَ ١ٜننٔ قأننٌ خيدٚينن ١خيعُٝكنن ١يف ٚخشننٓطٔ ،ينن٘ وبعننَ
سطنننرل ،٠ؾعٓنننٛخٕ خسبنننمبب خقتعنننَ  ،ٟيهنننٔ خشلننندف ٖننن ٛدبٜٛنننـ خيكٝنننَ ٠
خيٛضٓٝنن ،١يؿننمب ؼننعؿَٗٚ ،اؼننٛسَٗ ،و ٚذبؽننرل خ٭اؼنن ١ٝشلأكتٗننَ يف
خْ٫تخَبنننَو خيمب َ٥نننٚ ،١ٝخ نننتٗدخف خينننمبٝ٥س بصنننَا خ٭ ننند ،نننمب خيعنننُٛ
خي ٛا ،ٟؾِٗ ٜأًَ ٕٛوْ٘ ََ مل ت تطع خسبمبب خيع همب ١ٜؾعً٘ ،تتهؿٌّ
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بنن٘ خسبننمبب خ٫قتعننَ َ ،١ٜننٔ سنن ٍ٬ةثننَا ٠خيٓكُنن ١خيصننعأ ،١ٝخيننيت بنندوو تننٔ٦
طمبّخ ٤ؾكدخٕ خحملمبٚقَو يًتدؾَٛٚ ،١٦خ وٚي ١ٝوسمب ،٣بعد وٕ نَْت خثعَاى
خثُٓٗج ١قد َّنمبو خثٓصنآو خيٓؿطٝن ١يف زند َنٔ خثٓنَضلٚ ،ةمبَنت نٛا١ٜ
َٔ زٓعمب خ٫نتؿَ ٤خي خت ٞيف خثٛخ خيٓؿطٚ ١ٝخيأاخزَو خ٭ َ .١ٝ
نُنننَ وٕ خيٜ٫ٛنننَو خثتهننند ٠خ٭َرلنٝننن ١وٚةنننت يًننند ٍٚخينننيت ت نننتٛا
ظنَٓزَو َٓٚتجننَو ماخزٝننَ ١ننٔ ننٛا ١ٜبٛقننـ خ ٫ننترلخ َٓٗننَ ،ذبننت ضًَ٥نن١
خيعكٛبَو خ٫قتعَ  ١ٜخيكَ ٚ .١ٝزُندو بَيٛقنت بختن٘ ة ةقنمبخا خيهنْٛػمبس
قنننَْ" ٕٛقٝعنننمب" خين ن ٜ ٟعَقن ن ننننٌ َنننٔ ٜتعََنننٌ َنننع خي نننٛاٜل خقتعنننَ ًَٜ
ٚ.ًَٝ َٝ ٚحب ن خشبطنن ١خثع ندّ ،٠ؾنننٕ خشلنندف ٖنن" ٛضهننٔ خيٓملننَّ شننعأ،"ًَٝ
يًٛظ ٍٛخ َمبةًٜ ١تداج ؾََٓ َٗٝظمب ٚخيمبٝ٥س خ٭ د َٔ زُن٘ ة خيٓكُن١
زً ،٘ٝةٕ خشلدف َٔ خسبمبب خ٫قتعَ ٖٛ ١ٜة كَأ خيكٝنَ  ٠خي  َٝن ١ٝمم ًن١
بصخغ خي ٝد خيمبٝ٥سٚ ،تكً ٌٝشعأٝت٘ بل خيصع ٚؾمب ةهَٛن ١زًُٝن١
٭َمبٜهَ تٓهمبف زٔ ْٗ خثكَٚ. ١َٚتمبخؾنل بينو َنع خيؽنػط خيذلنن ٞزًن٢
ٛاٚ ١ٜضمبة٘ تعد "ٌٜختؿَم وؼٓ"١
 ٚوٚؼننهت خسبهَٛنن ١خي ننٛاَٛ ١ٜقؿٗننَ َننٔ "ختؿننَم وؼننٓ "١خثٛقننع َننع
تمبنٚ َٝخيتأخََٗ خيهٌََ بن٘ ٚبتٓؿٝن بٓن ،ٙ ٛبعند وٕ وزٝند ضمبةن٘ َنٔ قأنٌ
اٝ٥س خيٓملنَّ خيذلننَ ،ٞصنرل ٠ة وٕ خيٓملنَّ خيذلننٜ ٫ ٞنأخٍ ؽبنمبم ٖن خ
ٛاْٚ ،١ٜكًت
خ٫تؿَم زدل زِ خةاَٖب ٚ ًٜ٘ٛ ٚتداٜأ٘ ٚت َٗ ٌٝمبٚا ٙة
ٚنَيننننن " ١نننننََْ" زنننننٔ َعننننندا َ ننننن ٍٚ٪يف ٚمخا ٠خشبَاطٝنننننٚ ١خثػذلبنننننل،
خي أت2019/1/26
تعمبؼب ًَ قٍَ ؾ:٘ٝ
ت٪ند خزبُٗٛاٜن ١خيعمببٝن ١خي نٛا ١ٜوْٗنَ َنَ مخينت ًَتأَن ١بٗن خ خ٫تؿنَم
ٚخ٫تؿَقٝننننَو خثتعًكنننن ١وهَؾهنننن ١خةاٖننننَب بأشننننهَي٘ نَؾننننَ ١ننننٔ قأننننٌ
خيدٚيتل ،ة ٫وٕ خيٓملَّ خيذلن َٓٚ ٞخيعَّ  ،ّ2011نَٕ َٚنَ ٜنأخٍ ؽبنمبم
نٛا،١ٜ
ٖ خ خ٫تؿَم زدل زِ خةاَٖب ًٜٛ ٚن٘ ٚتداٜأن٘ ٚت نَٗ ٌٝنمبٚا ٙة
ٛا َٔ ١ٜس ٍ٬خثٓملَُو خةاَٖب ١ٝخيتَبع ١ي٘ ،و ٚزدل
و ٚزدل خةت ٍ٬واخ
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خيكننٛخو خث ننًه ١خيع ننهمب ١ٜخيذلنٝننٚ ،١بَيتننَي ٞؾنننٕ خزبُٗٛاٜنن ١خيعمببٝنن١
خي ٛا ١ٜت٪ند وٕ و ٟتؿع ٌٝشل خ خ٫تؿَم ٜتِ زدل ةزَ  ٠خ٭َٛا زًن ٢خسبندٚ
بل خيأًد ٜٔنَُ نَْتٚ ،وٕ ًٜتأّ خيٓملنَّ خيذلنن ٞبَ٫تؿنَم ٜٚتٛقنـ زنٔ
زُ٘ ٚ ًٜ٘ٛ ٚت ًٝه٘ ٚتداٜأ٘ يإلاَٖبٝلٚ ،وٕ  ٜنه قٛختن٘ خيع نهمب١ٜ
َٔ خثَٓضل خي ٛا ١ٜخييت ؼبتًَٗٚ ،بيو ةتٜ ٢تُهٔ خيأًدخٕ َٔ تؿع ٖ ٌٝخ
خ٫تؿَم خي ٜ ٟؽُٔ ؤَ  ١َ٬ ٚخسبد ٚيهً.َُٗٝ
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اهلوامش:

 - 1اخطع نتَب خيدنتٛا ٠ب  ١ٓٝشعإَٔ ،زصمب ٠وزٛخّ َع ةنَؾظ خ٭ ند،
أَ ،ّ2000/1990 ، ،5مبننننأ اخ نننَو خيٛةننند ٠خيعمببٝننن ،١بنننرلٚو،
.ّ2015
. - 2ب َ ١ٓٝعدا َبل ،ػ.150
. - 3زًنن ٞضبُنند خيعننََمب ،ٟزًننَٛ ٢قننع او ٟبننَى َصننل ،ةننمبب خزبٝننٌ
خيمبخبننعْ ،ننٛؾُدل ٚ ،2016وٜؽنًَ خزبٝننٌ خيمبخبننع َننٔ خسبننمبٚب خيدلٚؾ ٝننٛا
َننَنس ََْٛاخٜٓهننََ ،مبنننأ خث ننتكأٌ خيعنند خي ننَبع َننٔ اخ ننَو
خث تكأٌ ،خيعد 3
َ. - 4عنننطؿ ٢محنننأ ٠خثمبننننأ خ٭ٚاٚبننن ٞيداخ نننَو َهَؾهننن ١خةاٖنننَب
ٚخ ٫تخأَاخو نن خثَْٖٛٚ َٝيٓدخ
- 5خيصمبنَو خيع نهمب ١ٜخشبَظنٚ ٚ ١اٖنَ يف تؿنَز٬و خيٓملنَّ خيندٚي،ٞ
خيكننَٖمبَٛ ،٠قننع خ٭ٖننمبخّ خيمبقُننْ ٞكنن ً٬زننٔ صبًنن ١خي  َٝنن ١خيدٚيٝنن،١
2011/10/1
 - 6ي ٬ننتأخ  ٠كهننٔ خيعنن ٠ ٛة وبٛخيؽنن ،٤َٝةٓننَٕ ،طٛخ ننٝس ةننمبٚب
خزب ٌٝخيمبخبع ،خيكَٖمب ،٠خا نٓٛم يًٓصمب2016
 - 7زأخينند ،ٜٔم ٜٓن ة ننل ،ةننمبٚب خزبٝننٌ خيمبخبننع ٚآثمبٖننَ زًنن ٢خ٭َننٔ
خيك ،َٞٛخثمبنأ خيعمبب ٞخيدككمبخض2017 ،ٞ
 - 8شَ  ٟزأد خيَٖٛب ،خسبنمبٚب غنرل خثتَُثًنٚ ١آثمبٖنَ زًن ٢خ ٫نذلختٝج١ٝ
خيع همب . ١ٜخيكَٖمب.٠صبً ١خي  ١ َٝخيدٚي . ١ٝخيعد ( 2015 ،)200
 - 9بننٝذل ونمبَننَٕ ،نٝننـ و ننكط خيطنن٬ب خينندنتَتٛا َٚننٔ  ٕٚوضنن٬م
خيَٓا ،خثمبخ ٌ خيهَثٛيٝه ٞخيٛضل 26 ،وبمب.ّ2002 ٌٜ
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املبحح الجاىي
املعركة العصلرية والدبلوماشية
(املؤمترات واللقاءات الدولية)
ةٕ ة خا ٠خ٭مََو نملَٖمبَ ٠تهمبن ٫ ١تتعٌََ َع خ٭ٖدخف خثٛؼنٛز١
ؾكط ،بنٌ َنع خ٭ٖندخف خث نتجد ٠يٮمَنٚ ١خينيت تتُٝنأ يف نَٝم تطٛاختٗنَ،
ْٚتٝج ١بيو يف ة خا ٠خ٭مََو يٝس خثٗنِ خسبندٜث زنٔ وٖندخف ؾه ن  ،بنٌ
خ٭ٖننِ َننٔ بيننو ٖنن ٛةبنندخع خي ٛننَ ٌ٥خيكننَ ا ٠زًنن ٢ذبكٝننل ٖ ن  ٙخ٭ٖنندخف،
ٚتطٜٛل خيٓتنَ ٥خحملتًُن ١يٮمَنٚ)1(١زٓند تعَضٓٝنَ َنع نٝؿٝن ١ة خاَٛ ٠خطٗن١
خسبنمبب زًن ٢ننٛاَ ١ٜنٔ قأننٌ خيكٝنَ  ٠خي ننٛا ،١ٜػبن آٜ ٫ػٝن زنٔ بَيٓننَ ةٕ
خيتهً ٌٝخيٓكد ٟخثٛؼٛز ٞثَ ػبمب ٟيف ٛا ١ٜخيٚ ّٛٝخيتعَضَ ٞع خسبمبب ٫
بد ٚوٕ ٜأس بعل خ٫زتأَا يً َٔ ١خسبكَ٥ل وَُٖٗ:
ةٕ ََ طمب ٣يف ٛا ١ٜيٝس ةدثًَ خسً ًَٝؾه
بََتَٝم

 ،بٌ ٖ ٛةقًٚ ٚ ُٞٝينٞ

ٚخ نننتخدَت خي نننَة ١خيدخسًٝننن ١خي نننٛا ١ٜيتُمبٜمبخ نننذلختٝجَٝو ٚيٝننن،١
ٚبَيتَيَ ٞنٔ خيؽنمبٚا ٟوسن خيأعند خيندٚيَ ٞعٝنَاًخ و َ ن ًَ ٝيتكن ِٜٛخسبندث،
ٚةٕ خي  َٝننن ١خي نننٛا ١ٜتٓطًنننل ٚت نننتٓد ة خ نننذلختٝجَٝو نننندلٚ ،٣ينننٝس
ثتػرلخو آْٚ ،١ٝنَُ ْعًِ وٕ خ٭ةدخث خي  ١ٝ َٝخ ٫ذلختٝجٜ ٫ ١ٝتِ تكَُٗٝ
ٚؾل خ٭بٝجل و ٚخ٭  ، ٛؾػَيأًَ ََ ٜه ٕٛخشبَٝا بل َنَ ٖن ٛنَٚ ،٤ٞنَ ٖنٛ
ون نننمب ننن٤ٛخً ٜ ٫ٚ ،نننتأعد خثأننندو خثٓطكنننٚ ٞخيكنننَْ ْٞٛخينن ٜ ٟكننن :ٍٛوٕ ا٤
خثؿ ند ٠وٖنِ َننٔ طًن خثٓؿعنن ،١نُنَ ٜ ٫ػٝن زنٔ خين ٖٔ وْن٘ يف خي  َٝنن١
خيدٚيَٖٓ ١ٝى وس ٚزطَٚ ،٤خثِٗ وٕ ٜه ٕٛخيعطَ ٤وقٌ َٔ خ٭س ٚ ،زٓدََ
168

تعَضٓٝنننَ َنننع خيتهًٝنننٌ خي  َٝننن ٞ٭ ٟةننندث ػبن ن آٜ ٫ػٝن ن زنننٔ بَيَٓ"ؾكننن٘
خيؽننننمبٚاٚ ،"٠سَظنننن ١يف قؽنننن ١ٝنننننأرلَٚ ،٠عكنننند ٠نننننَسبمبب خيعدٚخْٝنننن١
خةاَٖب ١ٝزًٛ ٢ا.١ٜ
ٚخيمبٜ٩ننَ خثٛؼننٛز ،١ٝتنندز َْٛيًكنن : ٍٛةْنن٘ ٝننأو خيدبً ََٛنن ١ٝخي ننٛا١ٜ
بَيتعد ٟيًهمبب خيعدٚخْ ١ٝخةاَٖب ١ٝبَٯت:ٞ
- 1خيٛخقعٝننن ١خثأدٝ٥ننن : ١ؾهُنننَ ْعًنننِ وٕ خي  َٝننن ١خيٛخقعٝننن ١وعَٖٓنننَ
خةػبَب ٞتتطً خقتٓنَػ ننٌ خيؿنمبػٚ ،خ٫تعنَ٫و يندزِ نؿنَا خيصنع
خيعمببنننن ٞخي ننننٛاٚ ،ٟطٝصنننن٘ٚ ،قَ٥نننند ٙؼنننند خةاٖننننَبٚ ،ةبخ نننننَٕ ٖنننندف
خةاٖننَبٝل ٚاطزننَتِٗ ةاخقنن ١وننندل قنندا َننٔ خينندّ خي ننٛا ٟخثكنندس ،ؾنننٕ ٖننِ
خيكٚ ٠ َٝخسبه ١َٛخ٭ٚ ٍٚخ٭ِٖ ةؿنظ ننٌ ْكطنَ ّ ١نٔ َنَ ٤خي نٛاٜل،
 ٖٚخ َ تٓد ة َأَ ٚ ٨ضٓٚ ١ٝخؼنه ٫ ١كهنٔ خزبندخٍ ؾٗٝنَٖٚ ،ن ٞتعندل
ب يو زٔ ثكتَٗ بٓؿ َٗ يت٪ند ة ٔ ْٝتَٗٚ ،خ نتعدخ َٖ يًتعََنٌ َنع ننٌ
خ٭ضمبٚةننَو ٖٚ ،ن خ يٝننٌ قننٚ ٠ٛثكنن ١بننَيٓؿسٚ ،وٜؽ نًَ َننٔ وطننٌ تعمبٜنن َ ١نْٔ
 ٜننُ ٕٛبَثعَاؼننٚ ،١تملٗننمب تَٓقؽننَتَٖٗٚ ،نن ٞتعنندل ب ن يو زننٔ خَت٬نٗننَ
خيٛخقع ١ٝخي . ١ٝ َٝ
 - 2ظبهت  ١ َٝخيك ٠ َٝخيٛضٓ ١ٝخي ٛا ١ٜيف خ ت َُا ظُ ٛشنعأَٗ
ٚطٝصَٗ ٚةعدو مثمبخت٘ٚ ،خْعهَ َت٘ زً ٢خي َةتل خةقًٚ ١ُٝٝخيدٚيٝن،١
ٚدبً ٢بيو َٔ س :ٍ٬تعأٜنأ ٚا ا ٚنٚ َٝةٜنمبخٕٚ ،خيتطنٛاخو خثٝدخْٝن ١زًن٢
خ٭ا ٚ ،خْ٫تعنننَاخو خيهنننأرل ٠يًجنننٝض خيعمببننن ٞخي نننٛاٚ ،ٟخثعنننَسبَو
خيهننأرل ٠يف ننٛاٚ ،١ٜخْهصننَف زَُيننٚ ١سَْٝنن ١و ٚخو خيكنن ٣ٛخثتننآَمب ٠زًنن٢
ٛا ،١ٜو َُٝتَٗ خثختًؿ. ١
- 3ةٕ َننَ َٝننأ  َٝنن ١خيكٝننَ  ٠خي ننٛا ١ٜيف َٛخطٗنن ١خسبننمبب خيعدٚخْٝنن١
خةاَٖبٝننن ١ةْٗنننَ  ٫تؿنننمبأ بَي ٛخبنننت خيٛضٓٝنننٚ ١خيكَٝٛنننٚ ،١تتُٝنننأ حبهُننن١
خيكنننٚ ،٠ٛخزتُنننَ خيتهًٝنننٌ بعٝننندخً زنننٔ خيمب ََْٚننن ١ٝخي  َٝنننٚ ،١ٝخيػنننٛػ يف
خ٭. َّٖٚ
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- 4خي  َٝننن ١خي نننٛا ١ٜتتأنننع خثٓٗجٝننن ١خثٓطكٝنننٚ ،١خسبنننس خي نننً ِٝيف
تعَضَ َٗٝع ٖ  ٙخسبمبب ٖٚ ،خ خثٓٗ  ٜتٓد ة تؿهٝنو خيكؽن ١ٝخثعكند،٠
ٚتمبنٝأ خٖ٫تَُّ زً ٢طٖٛمبَٖٚ ،سطٛضَٗ خ٭ َ ن ١ٝخيأ نٝط ،١نُنَ وٕ
خثٓطل خي ًٜٛ ِٝؾمب خثٛؼٛز ١ٝتًكَ ،ًَٝ٥٭ٕ خسبهِ خثٓطكٜ ٞكع سَاج نٌ
وٜدٜٛيٛط ،َٝوَٛ ٚقـ  َٝن َ ٞنألٚ ،بَيتنَي ٞؾكٝنَس خيٓجنَا  ٜنتٓد ة
َعمبؾٚ ١خؾع خيتعٌََ َع خسبدث ،و ٟوٕ خزتَُ خيتهً ٌٝخثمبن بعٝندخً زنٔ
خيتهً ٌٝخشبٝط(ٞز٬ق ١غرل ٚخقع ،)١ٝو ٟوٕ خيع٬ق ١خي أأ ١ٝبل خيعَٓظمب ٫
تتػرل ََُٗ تػرلو خيملمبٚف ٖٚ ،خ وَمب ٜمبؾؽ٘ خيٛخقع.
ؾهُنننَ ْعًنننِ ةٕ خيتهًٝنننٌ خثمبننن  ٜ ،نننتٓد ة خينننت٬مّ بنننل زَٓظنننمب
خسبدث  ٚمبٚؾَ٘ٚ ،عطَٝت٘ خثختًؿن ،١ؾننبخ تػنرلو خيملنمبٚف تتػّٝنمب خيٓتنَ، ٥
ٚتتػرل خيع٬ق ١بل خيعَٓظمب ةتٚ ٢ي ٛبكٝت خيعَٓظمب ْؿ َٗ.
- 5خزتَُ ٖنننَ زًننن ٢زًُٝننن ١خثعنننَسبَو خيٛضٓٝننن ١خينننيت دبًنننت ،بنننإٔ
خيتؿننََ ٚننع خةاٖننَبٝل ٖننَٝ ٛنندخْٚ ٞوَننلٚ ،يننٝس  َٝنن ،ًَ ٝؾ ننٛا٫ ١ٜ
تؿَ ٚخث ًهل خةاَٖبٝل زً ٢قؽَٚ ،١ٝ َٝ َٜةمنَ ةن ٍٛقؽنَ َٜتتعًنل
بؿعننٌ و ٟشننَ ٤ٞننٔ وطننٌ خْكننَب وندلزنند ممهننٔ َننٔ خثننٛخضٓل خي ننٛاٜل
ٚممتًهَتِٗٚ ،قد وثأتت ٖ  ٙخيعًُ ١ٝطدٚخَٖ اغِ خي ًأَٝو خييت اخؾكتَٗ.
- 6ةزطَ ٤خ٭ٚي ١ٜٛيًكؽنَ ٤زًن ٢خةاٖنَب ،ةٕ وٚيٜٛن"١خسبٌ خي  َٝن"ٞ
خي ٜ ٟمبنأ زً ٘ٝخحملٛا خثعَ  ٟي ٛاٚ ١ٜخيك ٣ٛخيدخزُن ١يإلاٖنَب ،تندزِٝ
يإلاَٖب ٚخ تخدخّ خةاَٖب و خ ٠يؿمب خيتػٝرل خي  َٝنٚ ٞؾنل َنَ سططنت
ي٘ ٚخشٓطٔ َٓ بدخ ١ٜخسبمبب زًٛ ٢ا ،١ٜ٭ْ٘ ةبخ مت خيكؽَ ٤زً ٢خةاٖنَب
ؾَُبخ ٝأك ٢٭َمبٜهَ ن ٞتؽػط زًٛ ٢ا ٖٚ ١ٜخ ٜعل حبهِ خثٓطنل
وٜؽننننننًَ وٕ َنننننننَ مل ت نننننننتطع ٚخشنننننننٓطٔ ٚةًؿَٖ٩نننننننَ ٚوتأَزٗنننننننَ ذبكٝكننننننن٘
ةمببًَ(ز ننهمب )ًَٜتمبٜنند ذبكٝكنن٘ زنندل ََت ننُ ٘ٝبأٚيٜٛنن" ١خسبننٌ خي  َٝنن،"ٞ
ٚنُننَ ْعًننِ ؾنننٕ خسبننٌ خي  َٝن ٞيف ننٛا ١ٜقؽنن ١ٝتتعًننل قَْ ْٝٛنًَ ب نن٠ َٝ
خيدٚي ١خي ٛاٚ ،١ٜخيتدسٌ ؾٜ َٗٝعتدل خْتَٗنًَ َؾمبخً ثأنَ  ٨خيكنَْ ٕٛخيندٚيٞ
ٚيكننمبخاخو صبًننس خ٭َننٔ يٝعٗننَ خيننيت ت٪ننند زًنن ٢خ٫يتننأخّ خيكنن ٟٛب نن٠ َٝ
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ٛاٚ ١ٜخ تك٬شلَ ،ي يو ؾنٕ زدّ خ٫زذلخف بأٚيَ ١ٜٛهَؾه ١خةاَٖب ٖنٛ
خْتَٗى ظنَا ثكَظند َ ٝنَم خ٭َنِ خثتهندٚ ،٠ثأنَ  ٨خيكنَْ ٕٛخيندٚي ٞزًن٢
ةننند نننٛخ ،٤ممنننَ ٜعننند تعمبٜؽننن ًَ سطنننرلًخ ٭َنننٔ  ٚننن ١َ٬خ٭ نننمب ٠خيدٚيٝننن١
بمبَتَٗٚ،وندو خيك ٠ َٝخي نٛا ١ٜةٕ خسبنٌ خي  َٝنٖ ،ٞنَٛ ٛؼنٛع نٛا،ٟ
يننٝس ٭ةنند ز٬قنن ١ؾٝنن٘ نن ٣ٛتكنند ِٜخث ننَزدٚ ٠ت ننٗ ٌٝةننٛخا خي ننٛاٜل،
ٚبَيتَي ٫ ٞكهٔ يً ٛاٜل وٕ ٜتهَٚاٚخ يف ٌ خيهِ خشلَ َٔ ٌ٥خةاَٖبأل
خثدزَٛل َنٔ وَمبٜهنَ َٚمبتأقتٗنَ َنٔ ٜٚن٬و خشبًن ٝخيعمببنٚ ،ٞتمبنٝنَ،
ٚخيه َٕٝخيعٓعمب ٟخيعٗ ْٞٛٝيف ؾً طل.
- 7ابطت ٛاَٛ ١ٜخقؿَٗ بَثٝدخٕ ،ؾأظأهت خي  َٝن ١تتأنع خثٝندخٕ،
ؾػَيأننًَ ٚزنندل خيتننَاٜخ نَْننت خي  َٝنن ١تٛطنن٘ خثٝنندخٕ ،ة ٫وْنن٘ يف ننٛا،١ٜ
خثٝدخٕ ٖ ٛخي  ٟةد ََ٬ح خي َ َٚ ١ َٝاختَٗ َٖٓ َٔٚ ،ننَٕ خ٫زتُنَ
بصهٌ ا ٞ ٝ٥زًن ٢خزبنٝض خيعمببن ٞخي نٛاٚ ٟخْتعنَاخت٘ زًن ٢خيععنَبَو
خث نننننًه ١خةاَٖبٝننننن ١خيتهؿرلٜنننننٚ ،١تعننننند ٜ٘يًعننننندٚخٕ بهنننننٌ تؿمبزَتننننن٘،
ٚوشهَي٘ ،خسًٚ ًَٝسَاط.ًَٝ
- 8وؾصنننًت خيدبً ََٛننن ١ٝخي نننٛا ١ٜنننع ٞخ٭زننندخ ٤بكٝنننَ ٚ ٠خشنننٓطٔ
خيتؿمبٜل بل خيعَٓظمب خةاَٖب ١ٝخث ًه ١ذبت بدع َعَاؼن َ ١نًهَ ١عتدين،١
ٚوسمب ٣غرل َعتدي ،١ةٝث زًُنت خيكن ٣ٛخيدخزُن ١يًهنمبب زًن ٢نٛا ١ٜزًن٢
خسذلخع بدز ١خثعَاؼ ١خثعتدي ٖٚ ،١خ وسطمب ََ يف خثخطط ،ةب وٕ خيٜ٫ٛنَو
خثتهنند ٠خ٭َمبٜهٝنن ١زًُننت زًنن"ٜ٘ٛ ٢طأٗنن ١خيٓعننمب "٠ذبننت خ ِ"َعَاؼنن١
َعتديٚ ،"١بينو ٭ٕ ٚخشنٓطٔ شنعمبو بنإٔ خيععنَبَو خ٭سنمب ٣خينيت خزتُندو
زً َٗٝيف خي َبل ؼعٝؿٚ ١تت٬شٛ ٢خ٤ع يف خثٝدخٕ خيع همب٢ُ ٜ ََ ٌ َ ٟ
"خزبٝض خسبنمب" و َٝ ٚن"ًَٝخ٥ت٬ف خ نتَْأٚ ،"ٍٛبَيتنَي ٞتصنجع خْ٫صنكَقَو
يف ق ٠ َٝخيٓعمبٚ ٠خةز ٕ٬خيصنهً ٞزنٔ خْ٫ؿعنٍَ زنٔ خيكَزندٚ ٠اؾنع زًنِ
"خ٫زتندخٍ" ،ؾعًُنت زًنن ٢هنل "طأٗن ١خيٓعننمب َٔ"٠سن ٍ٬خةت٬شلنَ بعننجل
خ٭اخؼ ٞخي ٛا َٔ ١ٜوطٌ تعأٜأ خيك ٠ٛخيتؿَٚؼ ١ٝشل  ٙخزبَُزَو خةاَٖب.١ٝ
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- 9يكنند تعنندو خي  َٝنن ١خي ننٛا ١ٜبعنندل خ ننذلختٝج ٞيهننٌ خثصننَاٜع
ٚخثنن٪خَمبخو خيننيت قَ تٗننَ خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠خ٭َمبٜهٝننٚ ١زُٖ٩٬ننَٚ ،نننَٕ
خ ننتخدخّ طََعنن ١خينند ٍٚخيعمببٝننَ ١ننٔ وطننٌ ته"ٜٔٛقننٛخو زمببٝنن "١تنندسٌ ة
خ٭اخؼنن ٞخيعمببٝنن ١خي ننٛا ،١ٜزدلخسبنند ٚخيعمبخقٝننٚ ١خ٭ا ْٝنن ،١ذبننت غطننَ٤
طََع ١خيند ٍٚخيعمببٝنٚ ،١بندزِ وَمبٜهن ٞوٚاٚبنٚ ،ٞةزنَ  ٠بٓنَ ٤خيتٛخؾنل بنل
خثتعَاؼننننل يف خثع ننننهمب خيمبطعنننن ٞخينن ن  ٟتتكدَنننن٘ خي ننننعٚ ،١ٜ ٛقطننننمب،
ٚتمبنٚ ،َٝتٛةٝد طٗ ٙ ٖ ٛخيد ٍٚؼند نٛا ،١ٜةؼنَؾ ١ة ةزطنَ ٤خ٭ا ٕ
ٚاخً َأَشننمبخً ٚون ننمب تننَثرلخً ينندزِ خةاٖننَبٝل يف خزبٓننٛب خي ننٛاٚ ،ٟتعأٜننأ
ٚا خيه َٕٝخيعنٗ ْٞٛٝخثأَشنمب َنٔ سن ٍ٬اؾنع نكـ خيتٓ نٝل َنع خي نًط١
خيؿً نننطٚ ،١ٝٓٝخ٭ْملُننن ١خيعمببٝننن ١خيمبطعٝننن ،١يتكننند ِٜبعنننجل خسبكنننٛم خشلأًٜننن١
خيصننهً ١ٝيًؿً ننطٝٓٝل وننَ ٜٗٓنن ٞخيكؽنن ١ٝخيؿً ننطٜٚ ،١ٝٓٝمبؾننع خسبننمبج زننٔ
خي ننعٚ ،١ٜ ٛوْملُنن ١خشبًنن ٝخيننيت بَتننت ز٬قتٗننَ َؿؽننٛةٚ ،١سمبطننت ة
خيعًَٓ ١ٝع خيه َٕٝخيعٗٚ ،ْٞٛٝخيتعٌََ َع َعمب َٔ سن ٍ٬خ نتٓأخؾَٗ زندل
وشػَشلَ يف يٝأًَٚ ٤َٓٝ ٚ َٝؿَو وَٓ ١ٝتٗند بَْك نَََٗ  .يكند ةَٚينت خيكن٣ٛ
خيػَمٜنننٚ ١خثعتدٜننن ١خ نننتػ ٍ٬خيٛؼنننع خثنننذل ٚ ٟخيؿٛؼننن ٢يف نننٛا ،١ٜيعكننند
َ ٪مبخو ٚي ١ٝيتُمبا َٔ س٬شلَ ََ تمبغ ٚ ،ذبكنل خثن٪خَمب َ ،٠نتػً ١ةَين١
خ٫اتأننَى خينندخسًٚ ٞخشبننَاطٚ ،ٞزنندّ ٚؼننٛا خيمبٜ٩ننَ يهنن رل َننٔ خينند،ٍٚ
ٚخ تُعَو خيأصمب ،١ٜؾدزت يعكد َ ٪مب طٓٝنـ  ،1يف 00ةأٜنمبخٕ :ّ2052
ةٝث زكد ٖ خ خث ٪مب يف مبٚف ٚ ،١٦ٝغرل ََٓ أ ١ي ٛا ١ٜدبًت بَٯت:ٞ
زنندّ زنن ٠ٛننٛا ١ٜيًُصننَانٚ ،١ظننعٛب ١خ٭ٚؼننَع خثٝدخْٝننٚ ،١زنندّ قَٓزنن١
خيعَمل بإٔ َٔ ؼبَاب خيدٚي ١خي ٛا ١ٜق ٣ٛةاَٖبَٚ ،١ٝمبتأق ١تدزُِٗ خيك٣ٛ
خةَدلَٜيٝنن ١خيعننٗٚ ،.١ْٝٛٝظننداو ٚثٝكنن ١طٓٝننـ  1يف  30ةأٜننمبخٕ ،ّ2012
ٚكهَٓٓ وٕ ظبٌُ َٛقـ خسبه ١َٛخي ٛا ٙ ٖ َٔ ١ٜخيٛثٝك ١بَٯت- ٞةٕ
نٛا ١ٜتنمب ٣يف َهَؾهن ١خةاٖننَب خيٓتٝهن ١خ٭ٖنِٚ ،وٕ طٓٝنـ 1خزتنندلو وٕ
خثٓطًننل خ٭ َ نن ٞيًتعََننٌ َننع خيٛؼننع يف ننٛاٖ ١ٜننٚ ٛقننـ سطننٛا ٠خسبَينن١
ب أ تعَزد وزٍَُ خيكتٌٚ ،خيتدَرلٚ ،خْتَٗننَو ةكنٛم خةْ نَٕ(،خيأٓند
اقِٚ )2زًُ ٖ ًَٝخ ٚظـ قٝل يإلاَٖبٚ ،ةٕ مل ت نمب ٙخيٛثٝك ١بَ.ِ ٫
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ةٕ َ أي ٠ َٝ ١خيدٚي ١خي ٛآَ ٖٞ ١ٜطًل خثٛقـ خي ٛا ،ٟؾًنٝسخثطًٛب َٔ طٓٝـ خٚ ،وٚ ١ ٪َ ٟي ١ٝوٕ تصهٌ ٚي ١طدٜد ،٠وٕ ٛا١ٜ
قَٚ ١ُ٥زمبٜك ،١بٌ ٖ ٞخيدٚي ١خ٭ ٚخييت َْيت خ تك٬شلَ يف خثٓطك.١
ٚثٝك ١طٓٝـ  1تعتدل َ نأي ١ن ٠ َٝخيدٚين ١خي نٛآَ ١ٜطًكنًَ و َ نًَٝ(خيأٓد.)2
وندو وٕ َ أي ١خسبٌ بٝد خي ٛاٜلٚ ،وٕ ته ٕٛخيعًُ ١ٝنٛا،١ٜذبعٌ يف ٛاٚ ،١ٜطٓٝـ يٝس بندَ ً٬ٜنٔ خيعًُٝن ١خي  َٝن ١ٝبنل خي نٛاٜل
خسنننٌ نننٛاٚ ،١ٜونننندو وٕ خسبنننٌ ٜهننن ٕٛزننندل زًُٝننن َٝ ١ننن ١ٝبكٝنننَ ٠
ٛا(١ٜبٓد اقِ.)3
يكد وندو ٚثٝك ١طٓٝـ  1ةٕ خيصع خيعمبب ٞخي ٛاٖ ٟنَ ٛنٔ ٜكنمباَ تكأٌ بًد(.ٙخيأٓد)1
ٚةنن ٍٛضأٝعنن ١خيدٚينن ١خي ننٛا ،١ٜوننندو خيٛثٝكنن ١وٕ خسبهننِ خي ن ٟٜتصننهٌ ػب ن وٕ ٜهنن َ ٕٛننتٓدخً ة خْ٫تخَبننَوٚ ،خ ٫ننتؿتَٚ ،٤ظننَٓ ٜل
خ٫قننذلخعٚ ،زًنن ٢و ننَس خيكنن ٣ٛخيننيت تننمببح خْ٫تخَبننَو ًننس خيصننع .نَُ
وندو( ٚثٝكن ١طٓٝنـ ،)1زًن ٢خيدككمبخضٝنٚ ،١خيتعد ٜنٚ ،١ةكنٛم خةْ نَٕ
(بٓنندٚ ،)1زًننٚ ٢ا خثننمبوَٚ ،٠ننٔ خثعننمبٚف وٕ خيَٖٛبٝنن ١خيتهؿرلٜننٖ ١نن ٞوينند
وزدخ ٤خثمبوٚ. ٠اؾؽت خيك ٠ َٝخي ٛاَ ١ٜنَ  ٜنُ٦ٖٝ" ٢ن ١خسبهنِ خْ٫تكنَي،"ٞ
ٚزنندتَٗ تنندس ً٬يف خيصنن ٕٚ٪خيدخسًٝنن ١خي ننٛاٖٚ ،١ٜننَ ٛننَ ٜتٓننَقجل َننع َأنندو
خي ن ٠ َٝخين  ٟبٓٝننت زًٝنن٘ ٚثٝكنن ١طٓٝننـ ٚ ،1يكنند ذبؿملننت خيكٝننَ  ٠خي ننٛا١ٜ
ازل ًَٝزً ٢ظٝػ ١خسبهِ خْ٫تكنَي ،ٞ٭ٕ ٖن  ٙخيعنٝػْ ١تٝجن ١غنرل ضأٝعٝن١
يًُأَ  ٨خيٛخا  ٠يف خيٛثٝكْ ١ؿ َٗٚ.ةٕ ؾهمب٦ٖٝ ٠ن ١خسبهنِ خْ٫تكنَي ٞتعتندل
تنندس ً٬يف شننن ٕٚ٪نننٛا ١ٜخيدخسًٝنننَ ،١ننَ ؽبنننَيـ َأنننَ  ٨خيكنننَْ ٕٛخيننندٚي،ٞ
ٚوَُٖٗ َأندو خي ن َٝخو خثت نَ ١ٜٚيًندٖٚ ،ٍٚن  ٙخيعنٝػ ١تؿنمب ةنٚ ً٬يٝنًَ
زًننن ٢نننٛا ،١ٜبُٓٝنننَ خ٭ نننَس ٚظنننَة خسبنننل بن ن يو ٖننن ٛخيصنننع خيعمببنننٞ
خي ٛا.ٟ
173

ةٕ ٚثٝكنن ١طٓٝننـ ٖ 1نن ٞبٝننَٕٚ ،ي ٝننت ختؿَق نًَ ٖٚ ،ن خ ٜعننل وٕ خيٛثٝكنن١
يٝس شلَ ق ٠ٛقَْ ١ْٝٛسَظن ١بٗنَ ،٭ْٗنَ غنرل ظنَ ا ٠زنٔ َ ٪نٚ ١يٝنٚ ١ؾنل
خيكَْ ٕٛخيدٚي.ٞ
ٖٚنن ٞت ننتٓد ة ٚثننَثل ننَبك ١وُٖٗننَ خيكننمبخاخو ُٖٚ 2034ٚ 2042ننَ ٫
ٜعط َٕٝق ٠ٛقَْ ١ْٝٛيأ َٕٝطٓٝـ ،1٭َُْٗ أكَ ٙيف خيعندٚا ٚمل ٜن نمبخ،ٙ
نُننَ وٕ ٚثٝكنن/ ١نننٛيف زٓننَٕ ٫ /تعطنن ٞطٓٝننـ 1قنن ٠ٛقَْْٝٛنن ١٭ْٗننَ ي ٝننت
ظَ ا ٠بكمبخا َٔ صبًس خ٭َٔ ،نَُ وٕ طٓٝـ  1وؼَف زًنٖ ٢ن  ٙخيٓكنَأ
قؽَ َٜتعتدل تدسً ١ٝيف خث أي ١خي ٛا ١ٜخيدخسًٝنٚ.١بَيتَي ٞؾننٕ طٓٝنـ 5غنرل
قَْٚ َٔ ْٞٛطْٗ ١ملمب خيكَْ ٕٛخيدٚي ،ٞ٭ٕ خيدٚي ١خي ٛا ١ٜمل تهٔ ةَؼمب٠
يف ظَٝغت٘ ٖٚ ،خ ٜتَٓؾَ ٢ع َأندو خةنذلخّ خي نٖٚ ،٠ َٝن خ خْتٗنَى يً ن٠ َٝ
خي نٛاٚ ١ٜيهنٔ ةؽنٛا ا ٚنٚ َٝخيعنل نَِٖ يف وٕ ٜتؽنُٔ بٝنَٕ طٓٝننـ1
بعجل خ٫ػبَبَٝو ََٓٗ:
- 1خ٫يتأخّ ب  ٠ َٝنٛاٚ ،١ٜخ نتك٬شلَٚٚ ،ةندتَٗ خيٛضٓٝن ٚ ،١ن١َ٬
واخؼنن ،َٗٝنُننَ وننند بٝننَٕ طٓٝننـ  1زًنن ٢وٕ خيعًُٝنن ١خي  َٝنن ١ٝيف ننٛا١ٜ
ػب وٕ ته ٕٛبكٝنَ  ٠نٛا ،١ٜخيؿكمبتنَٕ(ٖٚ ،)4ٚ3ن خ ٪ٜنند ٜٓٚنَقجل وٟ
تدسٌ سَاط.ٞ
- 2ةٕ َ ننتكأٌ ننٛا ١ٜؼبنند  ٙشننعأَٗ(خيؿكمب ٖٚ )9ٚ8٠ن خ َننت٬مّ َننع
َأدو خي ٚ ،٠ َٝت٪ند خيؿكنمب /11/ ٠زًنٖ ٢ن خ خثأندو ،ةٝنث تكن ٍٛةمبؾٝنًَ:
"ةٕ شع خزبُٗٛا ١ٜخيعمبب ١ٝخي ٛاٖ ١ٜنَ ٛنٔ ٜنتعل زًٝن٘ خيتٛظنٌ ة ختؿنَم
 ،"ٞ َٝو ٟوٕ ٚؼع ةًَ ٍٛع خشبَاج ٜتَٓؾَ ٢ع ٖ خ خثأدو.
- 3ذبدث ب َٕٝطٓٝـ 1وٕ خيصع خي ٛاَ ٖٛ ٟنٔ ٜكنمبا َعنرلٚ ،ٙوٕ
خ٭ضننمبخف خيننيت تصننَاى يف َنن ٪مب طٓٝننـ ػب ن وٕ تهنن ٕٛمم ًنن ١يًصننع
خي ٛا ً٬ٝ ٟنََ(ً٬خيؿكمب َٔ )17٠قمبخا صبًس خ٭َٔ .2118
ٚ- 4ةٚ ٍٛقـ خيعٓـَ ٖٛٚ ،أدو َكأ ،ٍٛ٭ْ٘  ٜتٓد زًنَ ٢أندو َٗنِ
يف خيكننننَْ ٕٛخينننندٚيٖٚ ،ٞنننن ٛخسبننننٌ خي  َٝنننن ٞيًٓأزننننَوٚ ،يهننننٔ خزبَْننن
خي  َٝننن ٞيف ٖن ن خ خيأٝنننَٕ وْننن٘ ن نَ ٣ٚبنننل خيطنننمبؾل يف خ نننتخدخّ خيعٓنننـ
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(وزلََُٖ خسبهٚ ١َٛخ ُٛزَو خثعَاؼ ١خث ًه ٖٚ ،)١خ ب نأ وْن٘ يف زنَّ
 ّ2012مل ٜهٔ خيعَمل قد خ تٛز بصهٌ ةكٝك ََ ٞػبمب ٟيف ٛا.١ٜ
ٚ- 5ةننَ ٍٛأنندو خ٭َننٔ ٚخ ٫ننتكمبخا خيؿكننمب ،10 ٠وننند خيأٝننَٕ زًنن ٢وٕ
ٚقـ خيعٓنـ ٜتطًن َ نأيْ ١نأع ن٬ا خ ُٛزنَو خةاَٖبٝنٚ ،١زًنٚ ٢خطن
خسبؿننَ زًنن ٢قننٛخو خزبننٝضٚ ٚ ،خ٥ننمب خ٭َننٔٚ ،خ ننتعَ  ٠ننرلخيعٌُ خيطأٝعننٞ
ثَ ٪و خشبدََو خيعََ.١
 - 6ةند خيأٝنَٕ ٚا خ تُنع خيندٚي ٞبت ٝنرل خيتؿنَِٖ بنل خي نٛاٜل،
 ٚزِ خ٫تؿَم خي  ٟتتٛظٌ ةي.٘ٝ
ٚيف نننأ ٌٝذبكٝنننل بٝنننَٕ طٓٝنننـ ،1ونننند زًننن ٢ختأنننَع صبُٛزنننَ ١نننٔ
خ٫طمبخ٤خو :ٖٞٚ
و ننًٛب خيتٛظننٌ ة ختؿننَم زننٔ ضمبٜننل خسبننٛخا بننل خي ننٛاٜلٚ ،يننٝس
خيتؿَٚ ٚوزلََٖ بَسبمبف زًُ ١ٝخسبٛخا خيٛضل(ؾكمب ،9٠بٓدٚ ،)3وند وٕ
خيٓأخع ػب وٕ ؼبٌ بَسبٛخا خي ًُ.ٞ
نَُ وند زًْ ٢كَأ /نٛيف وَْٕ /خي تٚ ،وٕ خ ُٛز ١تعَا وٟ
م ٠ َٜيف ز همب ٠خيٓنأخعٚ ،خيتأنٝند زًن ٢وٕ ٜهت ن خحملنَٚا ٕٚتؿٜٛؽنًَ
ؾعًٚ ،ًَٝوٕ ٜه ٕٛشلِ ٚ ٌٝخمٕٚ ،وٕ ٜه ٕٛخحملَٚا ٕٚزً ٢تصنَٚا ٚخ نع
َننننع خ تُننننع خي ننننٛاٚ ، ،ٟا ننننِ شننننهٌ خيدٚينننن ١خي ننننٛا ١ٜبننننإٔ تهننننٕٛ
ككمبخضٝننٚ ،١تعد ٜننٚٚ ،١طنن ٛوةننأخبٚ ،خةننذلخّ خثعننَٜرل خيدٚيٝنن ٚ ،١نن٠ َٝ
خيكنننَْٚ ،ٕٛخ نننتك ٍ٬خيكؽنننَ َٚ ،٤نننَٚخ ٠خثنننمبوٚ ،٠اؾنننجل خيتُٝٝنننأ خيعمبقنننٞ
ٚخيدٜل ٚخيطَ٥ؿٚ ،ٞخةذلخّ ةكٛم خ٭قًَٝو(خثَ ٚ.)8 ٠بعدَٖ ةؽمبو ٛا١ٜ
َنن ٪مبخو طٓٝننـ بَزتأَاٖننَ ضبطنن ١يف ةضننَا خيهؿننَا خيدبً ََٛنن ٞخينن ٟ
 ٜنننتٓد ة قننن ٠ٛخزبنننٝض ٚخيصنننع زًننن ٢خ٭ا يف َٛخطٗننن ١خةاٖنننَبٚ ،٭ٕ
خيدٚي ١خي ٛا ١ٜتصعمب بكدا زٍَ َٔ خث ٚ٪ي ١ٝوَنَّ شنعأَٖٗٚ ،ن ٞت نتػٌ وٟ
ؾمبظ ١يٛقـ ْأٜـ خيدّٚ ،٭ٕ ٛاٚ ١ٜين ١تتهًن ٢بكندا زنٍَ َنٔ خث نٚ٪ي١ٝ
خيدٚي ١ٝبَزتأَاَٖ زؽٛخً ؾعَ ً٫يف خ٭ مب ٠خيدٚيٝنٚ ،١خثن ٪مب َٓندل ٚينَٗ ّٞنِّ
تؽع خسبكَ٥ل َٔ س٬ي٘ وََّ خيعَملٚ ،يت٪ند َٔ س٬ي٘ زً ٢خيأعد خيدٚيٞ
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ٚخةقً ُٞٝشل  ٙخسبمببٚ ،ب أ خ٭ٚؼَع خثٝدخْ ١ٝخ٭ؾؽٌٚ ،يف بٛخ ا قَٓز١
ٚيٝننٚ ١خ ننع ١بننإٔ َننَ ؼبعننٌ يف ننٛا ١ٜةاٖننَبٜ ٫ٚ ،عنندل زننٔ ةاخ  ٠خيصننع
خي ٛا.ٟنَُ وؼه ٢ي ٛا ١ٜوظدقَ َٔ ٤خيك ٣ٛخيعملُٚ ٢خيك ٣ٛخيعَثٝن،١
ٖٚدؾت ٛا َٔ ١ٜةؽنٛاَٖ َن ٪مبخو طٓٝنـ ؾؽنح ٚةةنمبخج خثعَاؼن ١غنرل
خيٛضٓٚ ١ٝخيعُ ،١ًٝ٭ٕ خيٛخقعٝن ١خثأدٝ٥ن ١خينيت تتأعٗنَ نٛا ١ٜيف  َٝنتَٗ َنع
خيعننَمل ٓعٗننَ َننٔ خْ٫عننأخٍ ٚخْ٫هؿننَ ٤زًنن ٢خيننٓؿس ،خْط٬قننَع َننٔ خثأنندو
خيكَ : ٌ٥بإٔ ا ٤خثؿَ د سرل َٔ طًن خثٓنَؾع ٚ ،نٛا ١ٜزٓندََ بٖأنت شلن ٙ
خثنن ٪مبخو َ نننًه ١بكننٛتل خيننندزِ خيصننعيب ٚ ،نننهَٗ حبكٗننَ  ٚننن َٝتَٗ
ٚخ نننتك٬شلَ ٚ.كهٓٓنننَ خيكننن : ٍٛةٕ َننن ٪مبخو طٓٝنننـ َعمبنننن ١بً ََٛننن١ٝ
سَؼننننتَٗ ننننٛا ١ٜبصننننهٌ َننننٛخم يًُعمبننننن ١خسبكٝكٝنننن ١زًنننن ٢خ٭ا ؼنننند
خةاَٖبٚ ،نَْت َعمبن ١ة َٗا خسبكٝك ١وََّ خيمبو ٟخيعنَّ خيعنَثَٓٚ ٞندلًخ
ثخَضأنن ١خيعننَملٚ ،يعأننت خيتؿَُٖنننَو خيمب ٚنن ١ٝخ٭َمبٜهٝننٚ ١اخً يف ذب نننٔ
خثٓنننَ خيننندٚيٚ ،ٞخينننيت طنننَ٤و بعننند خْتعنننَاخو خسبنننٝض خيعمببننن ٞخي نننٛاٟ
خيهننأرلٚ ،٠نننَٕ خيننمب خيمب ٚنن ٞزًنن ٢خي  َٝنن ١خ٭َمبٜهٝنن ١خزبدٜنندَ ٠ننٔ
س:ٍ٬
- 1اؾنجل ا ٚن َٝبصند ٠خيتٗدٜنندخو خ٭َمبٜهٝنٚ ،١بٓٝنت بنإٔ وَمبٜهننَ
تتٗمبب َٔ َ ٚ٪يَٝتَٗ خيدٚي ١ٝيف َهَؾه ١خةاَٖب.
- 2تأنٝنند ا ٚنن َٝخ ننتُمبخاَٖ يف َهَؾهنن ١خةاٖننَب بصنند ٚ ٠زُٗننَ
خثطًل ي ٛا ١ٜيف ٖ خ خ ٍَ.
- 3تعأٜأ قداخو ٛا ١ٜخيع همبٚ ١ٜسَظ ١ن٬ةَٗ خزبنْٛ ٟٛزٝنًَ،
 ٚزننننت ٚخشننننٓطٔ ة خيعنننن ٠ ٛة خحملَ ثننننَو َننننٔ وطننننٌ تٓؿٝنننن
خيتؿََُٖو ةَ ٍٛهَؾه ١خةاَٖب.
ٚخ تُمب خْعكَ َن ٪مبخو طٓٝنـ ٚخينيت مل تكندّ شن ًَ ٦ٝخػبَبٝن ًَ يًهنٌ يف
ننٛا ١ٜب ننأ تعٓننت خيٜ٫ٛننَو خثتهنند ٠خ٭َمبٜهٝننٚ ،١بعنند وٕ ةَٚي نت قنن٣ٛ
خيعدٚخٕ زًٛ ٢ا ١ٜزمبقًَ ١أَة َو طٓٝـٚ ،زدّ خ٫يتنأخّ ونَ ظندازَٓٗ،
زًُننت خيدبً ََٛنن ١ٝخيمب ٚنن- ١ٝخي ننٛا- ١ٜخةٜمبخْٝنن ١زًنن ٢ةػبننَ بنندخٌ٥
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 َٝنن ١ٝوسننمب ٣ؾهَْننت خطتَُزننَو و ننتٓ ،١ؾٓأزننت َننٔ ٜنند ٚخشننٓطٔ قنن٠ٛ
ؼػط ٚ.ي ٛةًًَٓ وُٖ ١ٝخطتَُزَو و تََْ يٛطدَْ وْ٘ ٭َ ٍٚمبٜ ٠تِ تصهٌٝ
صبُٛزنننٚ ١يٝننن ١تعٓننن ٢بَث نننأي ١خي نننٛا ١ٜشلنننَ زلتنننَٕ و َ نننٝتَٕ1- :وْٗنننَ
زًَُٝتٚ ١ٝقمبٜأ َٔ ١وا خثعمبن.١
- 2وٕ ثً  ٞخ ُٛز ١ةًؿَٛ ٤ا( ١ٜاٚ َٝ ٚةٜمبخٕ)ٚثَي ٗنَ َ ٍٚعَ ٜن١
(تمبن.)َٝ
ٚخ نتُمبو خطتَُزنَو  /و ننتٓ / ١ةٝنث وننند خ٫طتُنَع خسبننَ  ٟزصننمب
نَُ بنمبو ٚنَي ١خ٭ْأَ / ٤نََْ /ةن ٍٛنٛا ١ٜزًن ٢ته ٝنـ خثصنَٚاخو
زً ٢خث تَٜٛو يٝعَٗ ث َزد ٠خيصع خيعمببن ٞخي نٛا ٟيف خ نتعَ  ٠خسبٝنَ٠
خيطأٝعٝننٚ ،١تننٚ ٬مٜننمب سَاطٝنن ١نَمخس ننتَٕ /سننرلخو زأنند خيمبمحننَْٛف/
خيأ َٕٝخشبتَََ ،ٞصرلخً ة وٕ زًُ ١ٝو نتََْ تٗندف ة خسبؿنَ زًنٚ ٢ةند٠
نننٛاٚ ،١ٜخ نننتك٬شلَ ٚ ،ننن ١َ٬واخؼنننٚ.َٗٝونننند خيأٝنننَٕ خشبتنننََ ٞيًننندٍٚ
خيؽََٓ ١صبد خً خ٫يتأخّ ب ٚ ٠ َٝخ تكٚٚ ٍ٬ةد ٠واخؼ ٞخزبُٗٛا ١ٜخيعمبب١ٝ
خي ٛاٚ ،١ٜبأٖدخف َٚأَ َ َٝ ٨م خ٭َِ خثتهدٚ ،٠وشَا خيأٝنَٕ ة َٛخظنً١
خزبٗنننن ٛيًكؽننننَ ٤زًنننن ٢تٓملُٝنننن "ٞخزننننض" "ٚطأٗنننن ١خيٓعننننمب "٠خةاٖننننَبٝل
ٚخزبَُزننَو خثمبتأطنن ١بُٗننََ ،صنند خً زًنن ٢اؾننجل يٝننع خحملننَ٫ٚو ةْصننَ٤
ةكننَ٥ل طدٜننند ٠زًننن ٢خ٭ا ب اٜعننن ١ضبَابنن ١خةاٖنننَب يف نننٛاٚ ،١ٜاؾنننجل
خ٭طٓننندخو خْ٫ؿعنننَي ١ٝخينننيت تٗننندف ة تكنننٜٛجل نننٚٚ ٠ َٝةننند ٠خ٭اخؼنننٞ
خي ٛا.١ٜ
ٚطننند خيأٝنننَٕ خشبتنننََ ٞخيتعنننُ ِٝزًننن ٢خيتطأٝنننل خيهََنننٌ يًتؿنننَِٖ
خبعٛػ ة ي ٚخثٓطكَٓ ١أٚز ١خي ٬ا َع خيتأنٝد زً ٢وْ٘  ٫كهٔ وٕ
تهنَٓ ٕٛطكن" ١سؿنجل خيتعنعٝد" يف ة ين ذبنت و ٟنمبف تكٜٛؽن ًَ ي نن٠ َٝ
ٚخ ننتكٚٚ ٍ٬ةنند ٠خ٭اخؼنن ٞخي ننٛاٚ ،١ٜو خٕ خيأٝننَٕ خشبتننََ ٞو ٟخ ننتخدخّ
يً ٬ا خيه ٞ٥َُٝٝيف ٛاٚ ،١ٜخثطَيأ ١بَيتهكٝل يف و ٟتكَاٜمب ربغ بيو
بصهٌ شؿَف َٗٚلٚ ،بَ ْ٫جَّ َع ختؿَق ١ٝةملمبخ٭ نًه ١خيهٝ٥َُٝٝن،١
ٚيؿننت خيأٝننَٕ خشبتننََ ٞة َٛخظننً ١خزبٗنن ٛخشلَ ؾنن ١ة َ ننَزد ٠خي ننٛاٜل
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زًنن ٢خ ننتعَ  ٠ةٝننَتِٗ خيطأٝعٝننٚ ،١ةْٗننَ ٤خثعَْننَ ٚ ،٠زنن ٠ٛخ تُننع خينندٚيٞ
ٛا١ٜ
ٚسَظ ١خ٭َِ خثتهدٚ ،٠خثٓملَُو خةْ َْ ١ٝيأ ٠ َٜخث َزدخو ة
نُننَ وننند ا٥ننٝس ٚؾنند خزبُٗٛاٜنن ١خيعمببٝنن ١خي ننٛا ١ٜة خطتَُزننَو
و ننتََْ خينندنتٛا بصننَا خزبعؿننمب ٟوٕ خيٓملننَّ خيذلننن ٞمل ؼبننذلّ خيتأخََتنن٘
وٛط ختؿَم ٛتص ٞة ٍٛة ي  ،خ٭َنمب خين  ٟشنجع خةاٖنَبٝل ؾٗٝنَ زًن٢
َٛخظً ١خ تٗدخف خثدْٝل يف ضبَؾملَو ةً ٚمحَٚ ٠خي٬بقَ ١ٝصد خً زً٢
وْنننن٘ ةبخ مل ٜٓؿننن خ٫تؿننننَم بَي  َٝنننن ١ؾنْنننن٘ ننننٓٝؿ بأ ننننَي ٝوسمبٚ.٣قننننٍَ
خزبعؿنننمب ٟسنننَ ٍ٬ننن ٪مب ظنننهؿ ٞيف ستنننَّ خزبٛيننن ١خسبَ ٜننن ١زصنننمبَ ٠نننٔ
خطتَُزَو و تََْ :ةٕ ظٝػ ١خيأٝنَٕ خشبتنََ ٞخين  ٟظندا يف ستنَّ خ٫طتُنَع
َتٛخمْٚ ١تعهنس تعكٝندخو خثصنٗد خي  َٝنَٛ ٞؼنهًَ وْن٘ ننَٕ خيذلنٝنأ
َٓعنننأًَ بصنننهٌ ا ٝ٥ننن ٞبَيٓ نننأ ١يٓنننَ ٚيٛؾننن ٛوسنننمبٚ ،٣سَظننن ١خيؽنننََٓل
خيمبٚ ٞ ٚخةٜمبخْٚ ٞخزبَْ خيهَمخس ٞوٜؽًَ زً َ ٢أي ١تدٖٛا خ٭ٚؼَع يف
ة ي ن ٚ ،زنندّ خةننذلخّ خزبَْ ن خيذلننن٫ ٞيتأخََتنن٘ وٛط ن ختؿننَم ٛتصننٞ
خثٛقع يف خي َبع زصمب َٔ و ًٍٜٛخثَؼٚ ،ٞوٚؼنح خزبعؿنمب ٟوٕ زندّ خةنذلخّ
خيٓملَّ خيذل ن٫ ٞيتأخََتن٘ خْعهنس بصنهٌ نًيب زًن ٢خثندْٝل خي نٛاٜل
خ٭بمب ،٤َٜةٝث سمبقت خ ُٛزَو خةاَٖب ١ٝخثٛط ٠ ٛيف ة ي ختؿنَم َٓطكن١
ربؿٝـ خيتٛتمب س ٍ٬خيصٗمب ٜٔخثَؼٝل َ 333مب ٠زدل خ تٗدخؾَٗ خثندْٝل يف
ضبَؾملَو ةً ٚخي٬بقٚ ١ٝمحنَ٫ ،٠ؾتنًَ ة وْن٘ بعند خطتُنَع و نتََْ خيمبخبنع
قأٌ زَّ مت خ٫تؿنَم زًن ٢ةْصنََٓ ٤طكن ١ربؿٝنـ خيتعنعٝد يف ة ين ٚ ،ننَٕ
خ٫تؿَم ٜٓغ زً ٢وٕ خزبَْ خيذلن ٖٛ ٞخيؽََٔ يًُجُٛزَو خةاَٖب ١ٝيف
ة ي يهٔ بيو مل ؼبدث.
ٚبل خزبعؿمب ٟوْ٘ ٜؽَف ة بيو ٚخقع آسمب ٜعهس ةَي ١ؾكدخٕ خي ك١
ٚخ٫ضُٓ٦ننَٕ بعنندّ خيتننأخّ خيٓملننَّ خيذلننن ٞةٝننٍَ تطأٝننل تؿَُٖننَو و ننتََْ
خثتعًك ١وٓطك ١سؿجل خيتٛتمب يف ة ي  ،ةٝنث ةٕ ختؿنَم ٛتصنٜ ٞنٓغ زًن٢
وٕ تؽُٔ خي ًطَو خيذلن ١ٝخْ هَب خ ُٛزَو خةاَٖب َٔ ١ٝةنأخّ كتند
بعُل  15ة  20نِ بَدبَ ٙخيػنمبب ٖٚن خ خ٭َنمب مل ؼبعنٌ زًن ٢خينمبغِ َنٔ
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وْ٘ َؽ ٢زً ٢ختؿَم ٛتص ٞشٗمبخٕ ْٚعـ خيصٗمب ٖٚ ،خ ٖ ٛخي أ خين ٟ
َهٔ خ ُٛزَو خةاَٖب َٔ ١ٝقعنـ َدٜٓن ١ةًن ون نمب َنٔ َنمبَ ٠نَ و ٣
ة خ تصَٗ ٚةظَب ١زد نأرل َٔ خثندْٝل ٚآسنمب طنمبخٖ ِ٥ن  ٙخيتٓملُٝنَو
خةاَٖبٝنن ١خ ننتٗدخؾَٗ زنند خً َننٔ خ٭ةٝننَ ٤خي ننهٓ ١ٝيف ةًن بكن خ٥ـ ذبننٟٛ
َٛخ ن ١ٝ٥َُٝٝخ٭َمب خي ٜ ٟصرل ة وٕ َٖٓى قمبخاخً بَيتععٝد خةاَٖبَ ٞنٔ
قأنٌ ازنَ ٠خيتٓملُٝنَو خةاَٖبٝن ١خثٓتصننمب ٠يف ة ين  ٫ٚن" َُٝطأٗن ١خيٓعننمب"٠
 "ٚخزننض" ٚنننٌ خ ُٛزننَو خ٭سننمب ٣خثمبتأطنن ١بُٗننَ ٚخثداطنن ١زًنن ٢قَُ٥نن١
صبًس خ٭َٔ يًهََْٝو خةاَٖب.١ٝ
ٚبنننل خزبعؿنننمب ٟوٕ خيكنننٛخو خيذلنٝننن ١خينننيت سًنننت خ٭اخؼننن ٞخي نننٛا١ٜ
بصننهٌ غننرل شننمبزٚ ٞخثٓتصننمب ٠ةَيٝنًَ يف زنندَ ٠نندٕ ٚبًنندخو يف سلننٍَ غننمبب
ٛا ١ٜتك ّٛبتػٝرل َعَمل خثَٓضل خييت تٓتصمب ؾَ َٗٝنٔ سن ٍ٬ضبَٚين ١ةؼنؿَ٤
خشل ١ٜٛخيذلن ١ٝزً ٢خثَٓضل خييت ذبتًَٗ ةٝث قََت بتػٝرل خ ِ بًد ٠نٛا١ٜ
َٔ "ق طٌ َكدخ " ة " ًجٛم وٚبَظ "ٞز ٠ٚ٬زً ٢بيو مت ؾمب خيتعََنٌ
بننَيًرل ٠خيذلنٝنن ١يف خثٓننَضل خيننيت ذبتًننَٗ خيكننٛخو خيذلنٝنن ١بنندَ ً٫ننٔ خيًننرل٠
خي ٛاٚ ،١ٜمت اؾع خيعًِ خيذلن ٞبد َٔ ً٫زًِ ٛا ،١ٜنَُ مت تػٝرل ََٖٓ
خيتعًنن ِٝخيداخ نن ١ٝيف خثنندخاس وٜؽ نًَ ،ةٝننث مل تعنند ٖٓننَى َٓننَٖ اخ نن١ٝ
ٛا َٔ ١ٜةزدخ خسبهَٛن ١خي نٛا ١ٜةمننَ َٓنَٖ اخ ن ١ٝتعندَٖ خي نًطَو
خيذلنٝنن ٖٚ ،١ن خ زنندٚخٕ ٚخةننتٚ ٍ٬خؼننحٚ ،ت ننَ ٍ٤خزبعؿننمبٖ ٟننٌ كهننٔ
ٚظـ خيتٓملَُٝو خةاَٖب ١ٝخييت ٜمبزََٖ ٜٚدزَُٗ ٚؼبُٗٝنَ خيٓملنَّ خيذلننٞ
يف ة ينن ن ٚ ،خثكعنننن ٛبنن ن يو خةاٖننننَبٝل خثمبتأقنننن ١خ٭طَْنن ن بنننننن "خسبننننأب
خة  َٞ٬خيذلن تََْ "ٞعَاؼٛ ١اَ ١ٜعتدي "١و ٚغرل َعتدينَٚ ،١نَبخ زنٔ
تٓمل" ِٝةمبخس خيد "ٜٔخي  ٟوزًنٔ  ٙ٤٫ٚيًملنٛخٖمب ٟيف وؾػَْ نتَٕ و ٟيتٓملنِٝ
خيكَزننند ٠خةاٖنننَب ،ٞؾٗننن ٤٫٪نًنننِٗ ةاٖنننَب ٕٛٝوطَْنن َٛطننن ٕٚ ٛيف ة ين ن
حبَُٜنن ١خي ننًطَو خيذلنٝننٚ.١شنند خزبعؿننمب ٟزًننٚ ٢طننٛب خْ ننهَب نننٌ
خيكننٛخو خ٭طٓأٝنن ١خثٛطنن ٠ ٛيف ننٛا ١ٜبصننهٌ غننرل شننمبزٖٚ ،ٞنن ٞخيكننٛخو
خ٭َمبٜه ١ٝخثٓتصمب ٠يف َٓطك ١خيتٓنـ ٚطبن ِٝخيمبنأنَٕٚ ،يف َٓنَضل وسنمب٣
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سلٍَ شنمبم نٛاٚ ١ٜخيكنٛخو خيذلنٝن ١خينيت تٓتصنمب يف َٓنَضل زندٚ ٠خيكنٛخو
خيدلٜطَْٚ ١ٝخيؿمبْ  ١ٝخثٛط ٠ ٛبصهٌ وقنٌ ٖٚن خ خيهن ّ٬ػبن وٕ ٜهنٕٛ
طأً٤خ َٔ خشبطَب خي  ٞ َٝخيندٚي ٞبندً٤خ َنٔ خ٭َنِ خثتهندٚ ٠خْتٗنَ ٤بَيندٍٚ
خ٭سمب ٣خييت تٗتِ ؾع ً٬بتطأٝل قمبخاخو صبًس خ٭َنٔ خشبَظن ١بنْٗنَ ٤خ٭مَن١
يف ننننٛاٚ ،١ٜخيننننيت تننننٓغ زًنننن ٢خسبؿننننَ زًنننن ٢نننن ٠ َٝننننٛاٚٚ ١ٜةنننندتَٗ
ٚخ تك٬شلَ ََ ٖٛٚ ،وند ٙخ ًس يف ث٬ثنل قنمبخاخً ٚخؾكنت زًٗٝنَ خيٜ٫ٛنَو
خثتهنندٚ ،٠اغننِ بيننو ذبتننٌ وطننأخ٤ع َننٔ ننٛاٚ ،١ٜن ن يو ٚخؾكننت بمبٜطَْٝننَ
ٚؾمبْ نَ زًنٖ ٢ن  ٙخيكنمبخاخو يهٓٗنَ تٓصننمب قنٛخو شلنَ يف نٛا ١ٜخ٭َنمب خين ٟ
٪ٜنننند وٕ ٖٓنننَى سًنن ً٬ؾَؼنننهًَ يف تعنننمبؾَو ٖنن  ٙخيننندٚ ،ٍٚيف تٛطَٗتٗنننَ
خي  ١ٝ َٝدبَٛ ٙا.١ٜ
ٚبل خزبعؿمب ٟوٕ ٛا ١ٜتكن ّٛبَيتٓ نٝل َنع وظندقَٚ َٗ٥ةًؿَٗ٥نَ ةنٍٛ
نننٌ خيكؽننَ َٜخثتعًكنن ١بَ٫طتَُزننَو خشبَظنن ١حبننٌ خ٭مَنن ١يف ننٛا ١ٜيهننٔ
ؾُٝننَ ٜتعًنننل بَطتَُزنننَو و نننتََْ ؾٗننن ٞتٓ نننل بصنننهٌ خ٥نننِ َنننع خيؽنننََٓل
خيمب ٚننٚ ٞخةٜمبخْنن ،ٞيهننٔ  ٫كهننٔ وٕ ؼبنندث شنن ٫ ٤ٞيف و ننتََْ  ٫ٚيف
غرلَٖ َٛ ٕٚخؾك ١خسبه ١َٛخي ٛاٖٚ ،١ٜن  ٙةكٝكنٚٚ ١خقنع وظنأح خزبُٝنع
ٜدانَُٗ.
ٚا ًخ زًنن ٢نن٪خٍ ةنن ٍٛزمبقًنن ١خيػننمبب زنن ٠ ٛخثٗجننمب ٜٔخي ننٛاٜل قننٍَ
خزبعؿننمب :ٟةْنن٘ ةبخ واخ و خينند ٍٚخيػمببٝنن ١ؾعنن َ ً٬ننَزد ٠ننٛا َٚ ١ٜننَزد٠
خينند ٍٚخثؽننٝؿ ١يًُٗجننمب ٜٔؾٝجن وٕ تأنندو و ً٫ٚبمبؾننع خةطننمبخ٤خو خ٫قتعننَ ١ٜ
زننٔ ننٛا ١ٜيٝننتُهٔ خثٗجننمبَ ٕٚننٔ خيعنن ٠ ٛة ٚضننِٓٗٚ ،ممَا نن ١وزُننَشلِ
ٚةٝننننَتِٗ خيطأٝعٝننننٚ ،١خث ننننَُٖ ١يف ةزننننَ  ٠ذبمبٜننننو ٚتنننندٜٚمب آينننن ١خيعُننننٌ
خ٫قتعَ  ١ٜخسٌ ٛاٚ.١ٜنَٕ َنٔ وٖنِ َمبخةنٌ خثعمبنن ١خيدبً ََٛنٖ ١ٝنٞ
َعمبنننن ١خ نننتخدخّ خي ننن٬ا خيهُٝنننَٚ ٟٚختٗنننَّ نننٛا ١ٜبنننََت٬ى خي ننن٬ا
ٚخ تعَُي٘ ،ؾأعند وٕ سًنت خسبنمبب زًن ٢نٛا ١ٜخيعنَّ  ّ3102خْتكنٌ خيعندٚ
خيعٗٚ ْٞٛٝةًؿَ ٙ٩يًتدسٌ خثأَشنمب ة طَْن خةاٖنَبٝلٚ ،بعند ةة َ نِٗ
بؿصٌ و َيٝأِٗ خي َبك ،١بدٚ٩خ خيأهنث زنٔ باخ٥نع يًتندسٌ خشبنَاطٖٚ ،ٞنٛ
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َطً ََ  ٢ُ ٜخثعَاؼٚ ،١سَظَ ١مبتأقن ١خ نطٓأ ،ٍٛؾهنَٕ خيهُٝنَٟٚ
ٖ ٛخي اٜعٚ ،١خشلدف َٔ ةثَاَٛ ٠ؼٛع خيه:ٖٛ َُٟٚٝ
- 1ؼنننمبب خيكننننداخو خيدؾَزٝننن ١خي ننننٛا ١ٜونننَ ؽبنننندّ وَنننٔ خيهٝننننَٕ
خيعٗ.ْٞٛٝ
- 2ةػبننَ قؽنننَ ١ٝنن رل ٠يًنننمبو ٟخيعننَّ ،تدؾعننن٘ يًُٛخؾكننن ١زًننن ٢ؼنننمبب
ٛا ،١ٜحبٝث ٜتِ ةقَٓع خيَٓس يف وٚاٚبَ بؽمبٚا ٠خيعدٚخٕ.
 - 3زِ خةاَٖبٝل يف ضبَٚي ١يًكؽَ ٤زًٛ ٢ا. ١ٜ
يكد ةَٚيت خيك ٣ٛخثعَ ٜن ١ي نٛا ١ٜخ نتخدخّ خي ن٬ا خيهُٝنَ ٟٚخين ٟ
خ ننتخدَت٘ خيععننَبَو خث ننًه ١ؼنند خثنندْٝلٚ ،خزبننٝض خيعمببنن ٞخي ننٛا،ٟ
بَتَّٗ خسبهٚ ١َٛخزبٝض خيعمبب ٞخي ٛا ٟنُكدَ ١يًتدسٌ خيع همب ٟيف
ٛا ،١ٜيهٔ ٖ  ٙخيتُٗ ١مت ةؾصَشلَ َٔ قأنٌ َ ٛنهٚ ،ٛمل ٜتنٛؾمب خينديٌٝ
زًنن ٢بيننو ،بننٌ خث٪شننمبخو نًننَٗ تصننرل ة خ ننتخدخّ خيععننَبَو خث ننًه١
خةاَٖب ١ٝي يو.
ٚيف خيٛخقنننع ةٕ خث٪شنننمبخو خينننيت تننند ٜٔخيطنننمبف خةاٖنننَبٚ ،ٞدبعًٓنننَ
َتأند  َٔ ٜٔخ تخدخَِٗ يًه َُٟٚٝتتجً ٢بَٯت:ٞ
- 1ةٕ خسبَ ث َ ٜزد خةاَٖبٝل ٚخ٥ت٬ف خ تَْأ ٍٛزً ٢تٛؾرل خيػطَ٤
يٮَمبٜهٝل يًتدسٌ خيع همب ٟيف ٛاٚ ،١ٜخيؽػط زً ٢خيدٍٚ
خ٭سمب ٣يتأٜٝدَٖ.
- 2ةٕ خةاٖنننَبٝل ننننَْٛخ يف ٚؼنننع ننن ،٤ٞةٝنننث خزبنننٝض خيعمببنننٞ
خي ٛا ٖٛ ٟخي  ٟنَٕ ؼبهِ خي ٝطمب ٠زًن ،ِٗٝؾٝأ نِٗ ؾعٗنِ
 ٫تخدخّ خيه.َُٟٚٝ
- 3زدّ ٚط ٛقَ ٠ َٝصذلن َ ١نٚ٪ي ١يًجَُزنَو خث نًه ١خةاَٖبٝن١
زٔ وؾعَشلِ ،ؾِٗ ٜتعمبؾ ٕٛنَُ ٜصَ.ٕٚ٩
- 4ةٕ خيؽنننهَٖ َٜنننِ َنننٔ خيٓ نننَٚ ٤خ٭ضؿنننٍَٖٚ ،نن خ يٝنننٌ يعٗنننِ يف
َهَٕ ضبد ٚؼمببِٗ.
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- 5ةٕ خ٭قُننَا خيعننَٓز ١ٝخيمب ٚنن ١ٝاظنندو ظننَاٚس ًَ يف خيٛقننت ْؿ نن٘
ولضًل َٔ ََٓضل ذبت ٝطمب ٠خةاَٖبٝل.
- 6ةٕ ضمبٜكننن ١خيعننندٚخٕ زًننن ٢خثننندْٝل يف غٛضنننَ ١صنننل ظنننٛا ٠ضأنننل
خ٭ظٌ َٔ خيعدٚخٕ خيه َُٟٚٝزً ٢خثدْٝل يف /سنَٕ خيع نٌ /يف
وبخا .ّ2012
- 7خةاَٖب َٔ ِٖ ٕٛٝخستَاٚخ تٛقٝت خ٫زتدخ ٤سبملٚ ١ظ ٍٛزبٓ ١بع ١
ٛا ،١ٜوٜ ٚصػًٛخ خيأع ١
خ٭َِ خثتهد ٠ة َصل نٛ٦ٝ ٜ ٞخ ة
زٔ ٖدؾَٗ خيمب.ٞ ٝ٥
- 8خيتهًٝننننٌ خثٛؼننننٛزٜٛ ٞظننننًَٓ ة بننننمبخ ٠٤ننننٛاَ ١ٜننننٔ خ ننننتخدخّ
خيه َُٟٚٝيٮ أَب خيتَي:١ٝ
ةٕ ننننٛاٚ ١ٜينننن َ ١ننننٚ٪يٚ ١بخو تمبختأٝننننٚ ،١ؽبؽننننع طٝصننننَٗ يكٝننننَ ٠
َمبنأ ٖٞٚ ،١ٜذبذلّ خيكَْ ٕٛخيندٚيَ ،ٞنَ كٓعٗنَ َنٔ خربنَب و ٟتعنمبف ٫
ٜتؿل َع ٖ  ٙخحملد خو يٝعَٗٚ ٖٞٚ ،يٚ٪ َ ١ي ١زٔ واٚخا شعأَٖٗٚ ،نٞ
تعؿ ٛزٔ خث ًهل خي  ًُٕٛ ٜ ٜٔو ًهتِٗ ،ؾهٝـ تكعـ َندْٝل زنأٍ
نَُ وٕ ٛا َٔ ١ٜوشد خيد ٍٚخييت تعَا خ تخدخّ خيهَٔ ٖٞٚ ،َُٟٚٝ
ضًأت ةؽٛا زبنَٕ خ٭َنِ خثتهند ٠يًتؿتنٝض ٚخيتهكٝنل ؼنُٔ شنمبٚأ ن٠ َٝ
خيدٚينننن ١خي ننننٛاٖٚ ،١ٜنننن ٞخ٭قنننن ٣ٛزًنننن ٢خ٭ا ٚ ،بَيتننننَي ٞي ٝننننت حبَطنننن١
 ٫ننتخدخّ خيهُٝننَ ،ٟٚنُننَ وٕ خسبَينن ١خزبٜٛننٜ ١نن ّٛخ ننتخدخّ خيهُٝننَٟٚ
نَْننت يف ظننَحل خةاٖننَبٝلٚ ،يننٝس يف ظننَحل خزبننٝض خيعمببنن ٞخي ننٛا،ٟ
ٚيننٝس َننٔ خسبهُنن ١وٜؽنًَ ؼننمبب وضؿننٍَ ٚتننمبى خةاٖننَبٝلَٚ.مبو َعمبننن١
خيه َُٟٚٝبأضٛخا زد ٠وَُٖٗ:
 - 1خشلجنن ّٛخةاٖننَب ٞخيهُٝننَ ٟٚزًنن/ ٢سننَٕ خيع ننٌ /آبخا ،ّ2012
خي ن  ٟنننَٕ بننأٚخَمب َننٔ خثخننَبمبخو خ٭َمبٜهٝننٚ ١خيذلنٝنن ،١بٗنندف ةؾصننٍَ
َُٗ ١زبٓ ١خيتهكٝل خييت طَ٤و بَٓ٤ع زًن ٢ضًن نٛاٚ ،١ٜمل ت نتطع ت نُ١ٝ
خزبٗنن ١خيننيت خ ننتخدَت خيهُٝننَٚ ،ٟٚبيننو بٓننَ٤ع زًنن ٢ضً ن وَمبٜهننَ ،٭ٕ
ذبدٜد خزبٜٗ ١عل ة خْ ١خةاَٖبٝل- 2 ،خؾتعٍَ قع ١خيه َُٟٚٝيف غٛضن١
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َصل بعد ٚظ ٍٛزبٓن ١خيتهكٝنل ة َصنل تأعتٗنَ محًن ١تؽنً ٌٝوَمبٜهٝن١
ؼننند نننٛا ٚ ،١ٜنننه خيًجٓنننَ ١نننٔ نننٛاٚ ،١ٜمل تػؿنننٌ خيٜ٫ٛنننَو خثتهننند٠
خ٭َمبٜهٝنن ١خيعُننٌ زًنن" ٢تننٛاٜط" خ٭َننِ خثتهنند ٠ةنن" ٍٛخي نن٬ا خيهُٝننَٟٚ
خي ننٛاٚ "ٟؼننمبٚاْ ٠أزنن٘ َننٔ ننٛاٚ ،١ٜنننَٕ خشلنندف خ٭ َ نن ٞيًٜ٫ٛنننَو
خثتهد ٠خ٭َمبٜه ١ٝذبكٝكًَ يمبغأ ١خيه َٕٝخيعٓعمب ٟخيعٗ.ْٞٛٝ
- 3قننمبخا صبًننس خ٭َننٔ  2118تننَاٜخ  ّ2013/9/27خي ن  ٟطننَْ ٤تٝجنن١
قأٛ ٍٛا ١ٜخثأَ ا ٠خيمب ١ٝ ٚةن ٍٛن٬ةَٗ خيهُٝنَٚ ،ٟٚخينيت طنَ٤و يٓنأع
خي اٜعننَ ١ننٔ ٜنند وَمبٜهننَ ٚةًؿَٗ٥ننَ يؽننمبب ننٛا ١ٜز ننهمبٚ ،ًَٜوننند وٕ
ننٛا ١ٜبكأٛشلننَ ٖ ن  ٙخثأننَ ا ٠ت٪ننند خةذلخَٗننَ يًكننَْ ٕٛخينندٚيٚ ٞضبَابتٗننَ
يٮ ًه ١خيهٚ. ١َُٜٚٝيهٔ ًأَٝو ٖ خ خيكنمبخا وْن٘ مل ٜتطنمبم ة تمب نَْ١
خيه َٕٝخيعٗ ْٞٛٝخيٓٚ ،١ٜٚٛيهٔ يف ْؿس خيٛقت نَٕ ي٘ خػبَبَٝو ةٝث
وزط ٢ؾعَ ١عٓ ١ٝ َٝ ٚ ١ٜٛيمبٛ ٚ َٝ ٚا َٔ ١ٜوطٌ ةثَاَٛ ٠ؼٛع خيذل َْ١
خيعننْٗٚ. ١ْٝٛٝملننمبَٛ ٠ؼننٛز ١ٝزًننْ ٢ننغ خيكننمبخا ْ ننتخًغ َننَ ًٜنن :ٞخيكننمبخا
ؽبَض خيدٚي ١خي ٛا ١ٜبَزتأَاَٖ ٚين ١بخو نٖٚ ،٠ َٝن خ زٓعنمب ةػبنَب،ٞ
ًٜٚجِ شٗ ٠ٛخيَٜ٫ٛو خثتهند ٠خ٭َمبٜهٝنٚ ١وتأَزٗنَ يًعندٚخٕ ب اٜعن ١خي ن٬ا
خيهُٝنننَٖٚ ،ٟٚنننٜ ٛننند ٜٔخ نننتخدخّ خيهُٝنننَٚ ،ٟٚمل ٜطصننمبْ ة خسبهَٛننن١
خي ننٛا ٖٚ ،١ٜن خ ةػبننَب ،ٞنُننَ وٕ خيكننمبخا ٜٛطنن٘ زنن ٠ٛيًجُٗٛاٜنن ١خيعمببٝنن١
خي ٛا ١ٜةبمبخّ ختؿَقَو بصإٔ ضمبخ٥ل خيعٌُ َع خ٭َِ خثتهندٖٚ ،٠ن خ زٓعنمب
ةػبَبٚ ٞخةذلخّ يً  ٠ َٝخي ٛاٚ.١ٜكهَٓٓ ةينٍَ وِٖ ََ ةككت٘ ٛأَ ١ٜ
خثأَ ا ٠خيمب ١ٝ ٚبصإٔ خيه َُٟٚٝبَٯت:ٞ
- 1ةٝننندو خيتٗدٜننندخو خ٭َمبٜهٝنننَٓٚ ،١عنننت خيعننندٚخٕ قأنننٌ وٕ ٜكنننع،
ٚخؾصننًت اغأننن ١خ٥نننت٬ف خ نننتَْأ ٍٛبتنندسٌ سنننَاط ٞؼبكنننل شلنننِ ةاٖنننَبِٗ يف
خي ٝطمب ٠زًٛ ٢ا.١ٜ
- 2وننندو ننٛاٚ ١ٜاٖننَ َٚهَْتٗننَ يف خي  َٝنن ١خيعَثٝنن- ١خيدٚيٝنن١
بأَْٗ خيأًد خيعمبب ٞخيٛةٝد خي ًٜ ٟع َع خيهأَا.
- 3وزطت ٛا ١ٜيمبٚ َٝ ٚاقََٖ ١ن ١تعنأم ٚا َ ٛنه ٛيف خيع٬قنَو
خيدٚيٜٓ ََ ٖٛٚ ،١ٝعهس ةػبَب ًَٝيف خي  ١ َٝخيدٚي ١ٝزدل ٖ خ خيتٓ ٝل.
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- 4وندو وٕ ٛاٚ ١ٜيٚ٪ َ ١ي ١زً ٢خيععٝد خيعَث.ٞ
 - 5خيكأننن ٍٛخي نننٛا ٟبَثأنننَ ا ٠خيمب ٚنننٜ ١ٝعنننأم خي ننن ٠ َٝخي نننٛاٚ ١ٜمل
ٜٓكعننَٗ ،٭ٕ خثأننَ ا ٠مل تؿننمب زًٗٝننَ ؾمبؼ نًَٚ ،وٕ قأنن ٍٛننٛا ١ٜوعَٖنند٠
ةملننمب خْتصننَا خي نن٬ا خيهُٝننَٜ ٟٚطعنند اغننِ ضبننَبٜمب ٙتأنٝنندخً زًننْٗ ٢ننٛ
ٛا ١ٜو ٚ٪يَٝتَٗ خيدٚي ١ٝنعؽ ٛؾَزٌ ٚةػبَب ٞؼبذلّ خيكَْ ٕٛخيدٚي.ٞ
- 6و نننس يتهمبننننَو ٚيٝننن ١ثهَؾهننن ١خةاَٖبن نن ٚ ،نننَِٖ يف تأٜٝننند
ٛا َٔ ١ٜبعجل خيد ٍٚخ٭سمبٚ ،٣ةكل زًَُ َٚ ًَٝ َٝعٓ ًَٜٛثأَ ا ٠نٛا١ٜ
دبَ ٙخي ن٬ا خيٓنٚ ٟٚٛخيهُٝنَ ٟٚيف خيهٝنَٕ خيعنٗ .ْٞٛٝة ٫وٕ نٛا ١ٜقند
س مبو ٬ةًَ خ ذلختٝج ًَٝيًمب عٚ ،ةس ً٫٬بَيتٛخمٕ خ ٫ذلختٝجَ ٞع خيعد،ٚ
ٚخي  ٟمت تعٜٛؽ٘ َٔ قأنٌ خينمبٚس ٫ةكنًَ َنٔ سن ٍ٬تأٜٚند نٛا ١ٜوٓملَٛن١
ظنننٛخاٜخ سٚ 300غرلٖنننَ ممنننَ ةعنننٔ نننٛا ١ٜيف ٚطننن٘ خ٭ضُنننَع خشبَاطٝننن١
ٚ.وٜؽًَ ةككت اَ َٔ َٝ ٚأَ اْ ٠أع خي ٬ا خيه َُٟٚٝخي ٛا ٟيًَ ١نٔ
خ٭ٖنندخف وُٖٗنننَْ ٠ ٫ٚ :ملننَّ ٚيننن ٞطدٜنند َتعننند خ٭قطننَبٚ ،ظبهنننت يف
محَٚ ١ٜي ١ظدٜك ١تصَانَٗ ْٗ خيع٬قَو خيدٚي ،١ٝنَُ َِٖ يف ةزنَ ٠
خيدٚا خيهٌََ ٚخث٪ثمب يًعُن٬م خيمب ٚن ٞبعند غٝأن ١خَتندو َٓن زنَّ .ّ1990
ٚخ كطت خشل ١ُٓٝخ٭َمبٜه ١ٝزً ٢صبًس خ٭َٔٚ ،ةككت ٖدؾل َُٖ:
َٓ- 1ع ؼمبب ٛا ١ٜزدل خيعدٚخٕ خشبَاط.ٞ
 - 2هل خيك ٠ َٝخي ٛا َٔ ١ٜخيأكَ ٤يف ق ٠ َٝخيدٚي ١خي ٛاٚ.١ٜيهٔ
وٜؽأ
خثأَ ا ٠خيمب ١ٝ ٚبصإٔ خي ٬ا خيه َُٟٚٝخي نٛا ٟةككنت َهَ ن
يٛخشٓطٔ دبًت َٔ س ٍ٬ذبكٝكَٗ ةًًَُ ٖٚدؾًَ خ ذلختٝج ًَٝيطَثَ ٓت٘ ٖٞ
ٚن ََْٗٝخيعٗ ْٞٛٝبٓأع ٬ا خينمب ع خي نٛا ،ٟيهنٔ ؾمبةتٗنَ مل تهتُنٌ
ؾًكد نَْت خيك ٠ َٝخيمب ٚنٚ ١ٝؾٝن ١ي نٛا ،١ٜؾأ ٚتٗنَ ونَ ؼبؿنظ ن َٝتَٗ،
ٜٚمب ع خثعتد.ٜٔ
 ٫ َٖٓٚبد َٔ خيت نرل بإٔ خيه َُٟٚٝٝخي  ٟخ تخدّ ون مب َنٔ َنمب٠
يف ننٛا ١ٜنننَٕ خ ننتخدخَ٘ يف خثننمبخو نًننَٗ زًننٜ ٢نند خزبَُزننَو خةاَٖبٝنن١
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خث ًه ١خحملتؽٓ ١وَرلنٚ ،ًَٝنَْت وَرلنَ ٓنع و ٚتعمبقنٌ يف ننٌ َنمب٠
ةطمبخ ٤ذبكٝل ْأٚ ٜ٘شؿَف يتهدٜند خزبٗن ١خث نٚ٪يٚ ،١ننَٕ آسنمب َنَ ؾعًنت
ٖننَٓ ٛعٗننَ خيتهكٝننل ةنن ٍٛصبننأا ٠ة ي ن خيننيت يؿكننت وَمبٜه ٝنًَ نُننَ بننَو
ٚخؼهًَ.
يكد نَْت خيَٜ٫ٛو خثتهد ٠خ٭َمبٜه ١ٝتمبٜد َٔ تًؿٝكَٗ بدز ١خي ٬ا
خيه َُٟٚٝذبكٝل ٚخةد و ٚون مب َٔ خ٭ٖدخف خيتَي:١ٝ
- 1ةثأَو خيٛط ٛخيك ٟٛيف خثٝدخٕ ٚخيكن ٍٛةْٗنَ مل تٗنأّٚ ،ةْٗنَ قنَ ا٠
زً ٢خيتدسٌ خيع همب ٟيف خسبد ٚخييت تمبزلَٗ يٓؿ َٗ.
- 2ةبنن٬ؽ ا نننَي ١ؼنننػط ٚتمبٖٝنن ي نننٛاٚ ١ٜةًؿَٗ٥نننَ َنننٔ وطنننٌ ٚقنننـ
خْ٫دؾَز ١خيع همب ١ٜيف خثٝدخٕٚ ،خيتٛقـ زٔ ذبكٝنل خةظبنَمخو
خ ٫ذلختٝج.١ٝ
- 3اؾننع َعٜٓٛننَو خزبَُزننَو خةاَٖبٝنن ١خثٓٗننَا ٠وَننَّ خْدؾَزنن ١ننٛا١ٜ
ٚةًؿَٗ٥ننََ ،عطٛؾنن ١زًنن ٢تًأٝنن ١اغأننَو سًٝجٝنن ١تطَي ن وَرلنننَ
بَيتدسٌ خثدؾٛع خي ُٔ ثٓع خيمبٝ٥س خ٭ د َٔ خْ٫تعَا خيَٓٗ.ٞ٥
- 4خَننت٬ى وٚاخم تؿَٚؼنن ١ٝت ننتعًَُٗ زًنن ٢و ٟضَٚينن ١تؿننَٚ
بَث أي ١خي ٛا.١ٜ

َعٓٝنن١

يكننند ؾؽنننح خحملًًننن ٕٛخي  َٝنننٚ ٕٛٝخثختعننن ٕٛخيه بننن ١خ٭َمبٜهٝننن،١
ٚسَظننننن ١بعنننننجل خيعنننننهَؾٝل خ٭َنننننمبٜهٝل ،ؾًكننننند نصنننننـ خيعنننننهؿٞ
خ٭َمبٜهنن ٞاٚبننمبو بننَا ٟخي ن  ٟخشننتٗمب يف خيهصننـ زننٔ ؾؽننٝه /١ةٜننمبخٕ
نْٛذلخ /بيو بكٛي٘ :ةٕ يدٜن٘ َعًَٛنَو تؿٝند بنإٔ خحملًًنل خ٭َنمبٜهٝل مل
ٜتُهٓننٛخ يف خيأدخٜننَ ١ننٔ اٜ٩نن ١وٜنن ١ضننَ٥مبخو ةمببٝنن ١ؾننٛم ضبَؾملنن ١ة ي ن يف
خيتٛقٝننت خي ن َ ٟننٔ خثؿننذل وٕ خشلجنن ّٛبَيػننَم خي ننَّ ٚقننع يف س نَٕ شننٝخٕٛ
بمبٜـ ة ي ٚ.وند /بَا /ٟيف َكٍَ ْصمب ٙزًَٛ ٢قع /نٛ ْٛاٜتْٛٝ ّٛم،/
وْ٘ ٚيف ٚقت ٫ةل َنٔ بينو خيتٛقٝنت خنتصنـ خحملًًن ٕٛضنَ٥مب ٠بند ٕٚضٝنَا
ٜعتكد ٕٚوَْٗ و نكطت خيكٓأًن ١خسبًََن ١يًػنَم خي نَّ َٚعندا ةق٬زٗنَٚ ،وْن٘
زً ٢خيمبغِ َٔ بعجل خيععٛبَو خيتكٓ ١ٝيف تتأع َ نَا ضرلخْٗنَ ؾننٕ خحملًًنل
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ٜعتكد ٕٚةٕ خيمبةً ١بدوو َنٔ خ٭ا ٕ َنٔ قَزند ٠زًُٝنَو سَظن ١نع- ١ٜ ٛ
ة مبخ ١ًٝٝ٥يدزِ"خثتُمب  ٜٔخي ٛاٜل
ةٕ وَمبٜهنننَ خستًكنننت قعننن ١خ نننتعٍَُ خيهُٝنننَ ٟٚيتدلٜنننمب خزتننندخ٤ختَٗ
خيع ننهمب ١ٜزًنن ٢خثٛخقننع خيع ننهمب ١ٜخي ننٛا َ ١ٜننٌ َطننَا خيصننعرلخو بتننَاٜخ
ّ2017 /4/7
ٚخ تُمب خيًعن بٛاقن ١خ٫تٗنَّ خثأزنٚ ،ّٛننَٕ وسمبٖنَ خيتٗدٜندخو خينيت
وضًكٗننَ نننٌ َننٔ ٚمٜننمب سَاطٝنن ١وَمبٜهننَ /بَٛأٝنن /ٛبَيتعننََ ٕٚننع َ ننَزدٜ٘
ٚمٜننمب ٟسَاطٝنن ١بمبٜطَْٝننَ طرلَننَْٖ ٞننتٚ ،خيؿمبْ نن ٞطننَٕ ةٜننـ ي ٛاٜننَٕ،
بتَاٜخ  2019/4/5دبَٛ ٙاٚ ١ٜا ،َٗ ٝ٥بعد وٕ طٗنأٚخ خيعنمب خث نمبة،ٞ
ٚتدا ٜخةاَٖبٝل َٔ "طأٗ ١خيٓعمب"ٚ ،" ٠خيذلن تَْ "ٞبتأٜٚد ظنٛخاؽبِٗ
وننٛخ نٝ٥َُٝنن ١يف واٜننَف ة ين ٚ ،محننَٚ ،٠خي٬بقٝنن ،١بنشننمبخف سنندلخَ ٤ننٔ
هِٗ خيك ٟٛبَيمب بعٛا ََٓ ٠نأ١
بًجٝهَ ،ةٝث وندٚخ يف ب َٕٝشلِ:
زً ٢و ٟخ تخدخّ يٮ نًه ١خيهٝ٥َُٝٝنَ ١نٔ قأنٌ خيدٚين ١خي نٛاٚ. ١ٜيهنِٓٗ
مل ٜصننرلٚخ ة ةَهَْٝن ١خ ننتخدخّ خ٭ ننًهَ ١ننٔ قأننٌ خيععننَبَو خةاَٖبٝنن،١
 ٖٚن خ يٝننٌ خيٓٝننَو خثأٝتننٚ ،١خشبأ ٝننٚ ،١خيننتِٗ خزبننَٖأ ٠ننًؿًَ ؼنند ننٛا،١ٜ
ٚطٝصَٗ خيأطٌ.
يكنند خ ننتطَزت خيدبً ََٛنن ١ٝخي ننٛا ١ٜبدلخزنن ١خ ننكَأ ٚتطٜٛننع نننٌ
خثصنننَاٜع ٚخثننن٪خَمبخو ثنننَ ؾٝننن٘ خثعنننًه ١خيٛضٓٝنننٚ ١خيكَٝٛنننٚ ،١بنننَشبمبٚج َنننٔ
خ٭ؾخنننَج خينننيت ٚؼنننعت ي نننٛا ١ٜبأقنننٌ خشب نننَ٥مب ،بنننٌ يف بعؽنننَٗ ةككنننت
خْتعننَاخو ننَةك ،١نننٌ بيننو ٜعننْ٫ ٛتعننَاخو خزبننٝض خيعمببنن ٞخي ننٛاٟ
خيهنننأرلٚ ٠خثت نننَازٚ ١سَظننن ١يف زنننَّ  ّ2018خينننيت مت َنننٔ س٬شلنننَ تطٗنننرل
ضبٝط خيعَظَُ ١صلٚ ،خيكٓٝطمبٚ ،٠اٜـ َصل ٚ ،ازنَ ٚاٜنـ خي نٜٛدخ٤
َنٔ خةاٖننَبٝلٚ ،ذبمبٜنمب خثخطننٛؾل َنٔ وبٓننَ ٤خي نٜٛدخٖ ،٤ن  ٙخْ٫تعننَاخو
وزطت خي  ١ َٝخي ٛا ١ٜق ،٠ٛ٭ٕ خي  ١ َٝتتأع خثٝدخٕ ٖٚ ،خ َنَ ننَٕ يف
خي ٓٛخو خثَؼٚ . ١ٝبدوَْ ًُْح تػنٝرلخو يف َٛخقنـ خيند ٍٚخيعمببٝنٚ ١خ٭طٓأٝن١
ٛاٚ ١ٜؾتح ؿَاختَٗ .
بَيع ٠ ٛة
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ةٕ خثصننهً ١خيٝننٖ ّٛنن ٞيف ذبمبٜننمب ة ينن ٚشننمبم خيؿننمبخو خيننيت تعٝكٗننَ
وَمبٜهَ ٚتمبنٚ َٝزٓدََ ذبٌ ؾَ ٬صنهً ١يف َعَزبن ١خيعًُٝن ١خي  َٝن،١ٝ
ؾَي ننٛا ٕٜٛقننَ ا ٕٚزًنن ٢ةننٌ َصننَنًِٗ بننَيطمبم خي ننًُٚ ١ٝخيدككمبخضٝنن،١
ٚيهٔ خيدٚا خيذلن ٞخثعمبقٌ  ٚزِ خةاَٖبٝل بَيتٓ نٝل َنع  ٍٚخيعندٚخٕ،
ٚزً ٢او ِٗ وَمبٜهنَ ٚةهَٛنَو خشبًن ٝخيعمببن ٞخيمبطعٝنٖ ١نَ ٞنٔ ٜعمبقنٌ
بيو .
ةٕ ََ ازل٘ َ ٪مب ٛتصن ٞيًهنٌ خين  ٟزكند حبؽنٛا خيند ٍٚخيؽنََٓ١
ننٛاٚ ١ٜةٜننمبخٕ ٚتمبنٝننَ ،نننَٕ سطننَ ١تكدَنن ،١ؾكنند ةنند خ٫تؿننَم خي ٬ثننٞ
َمبخةننٌ ضبنند َٚ ،٠هتٛبننَٛٚ ،١قعن ًَ زًٗٝننَ ،خثمبةًنن ١خ٭َٓ ٚطكننَ ١عأٚينن١
خي ٬اٚ ،تًْ َٗٝأع خ٭ ًه ١خي كًٝنَ ١نٔ خةاٖنَبٝلَٚ ،مبةًن ١سن ٍٛخيدٚين١
ة خثَٓضل خث نٛاَ ،٠نع تعنُ ِٝنٛا ١ٜزًن ٢وٕ ة ين طنأٜ ٫ ٤تجنأو َنٔ
ننٛاٚ ،١ٜخ٫تؿننَم تهتٝهننٚ ،ٞيننٝس  َٝنن ٫ٚ ،ًَ ٝخ ننذلختٝجٜٚ ،ًَ ٝذلخؾننل
بيو َع يع وَمبٜه ٞتمبن ٞبَيَٓا شنمبم خيؿنمبخوٚ ،سمبٚقنَو ختؿنَم ة ين
تصنمبع وبنٛخب خسب ننِ ٚ ،نٛاٚ ١ٜةًؿَٖ٩ننَ َعنُُ ٕٛزًنن ٢خسب نِ ٜٚ .ذلخؾننل
بيننو َننع خيعنندٚخٕ خيعننٗ ْٞٛٝزًنن ٢ننٛا ١ٜخثتهننمبا ْتٝجننَ ١ننَ ٜعَْٝنن٘ خيعنندٚ
خيعننَٗ ْٞٛٝننٔ َصننَنٌ خسًٝننٚ ،١ومَنن ١يف زنندّ قداتنن٘ خيكٝننَّ وَٗينن١
خثكَ. ١َٚ
ٚيكد ة ِ خ٭َمب ٚخثٛقـ خي  ٞ َٝيًجُٗٛاٜن ١خيعمببٝن ١خي نٛا ١ٜن٠ َٝ
خينننمبٝ٥س بصنننَا خ٭ ننند يف يكَ٥ننن٘ َنننع ا ٩نننَ ٤صبنننَيس خحملَؾملنننَو بتنننَاٜخ
 2019/2/17ةُٓٝننَ وننند زًننَٛ ٢قننـ ننٛاَ ١ٜننٔ خيكؽننَ َٜخثطمبٚةنن ١يف
خسبمبب زًٛ ٢ا ١ٜبَٯت:ٞ
خي نننن ٠ َٝخيٛضٓٝننننَ ١كد ننننٚ ،١خيد ننننتٛا غننننرل سَؼننننع ث ننننَََٚوٚصبنننََ٬وٚ ،ينننٔ ْ نننُح يًننند ٍٚخثعتدٜننن ١زننندل ٚنٗ٥٬نننَ بؿنننمب
شمبٚضَٗ بصنإٔ خيًجٓن ١خيد نتٛآٖٚ ،١ٜنَى ٚنن ٤٬ك ًن ٕٛتمبنٝنَ
يف خيًجٓنن ١خيد ننتٛاٚ ،١ٜخسبكٝكنن ١وٕ خسبننٛخا ٜنندٚا بننل ضننمبف ٚضننل
ٚوسمب زُ.ٌٝ
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 وٕ خيننننٛضٓٝل خسبكٝكننننٝل ٖننننِ َننننٔ محًننننٛخ خيأٓدقٝنننن ١يف َٛخطٗنننن١خةاَٖبٝل،
ٚةن ٍٛخينندٚا خيذلنن ٞبننل خي نٝد خيننمبٝ٥س وٕ ةا ٚغنَٕ "خةسننٛظب"ٞوطرل ظػرل زٓد خ٭َرلن.ٞ
 وٕ نٌ شدل نٝتهمبا َنٔ نٛا ٚ ،١ٜنٓتعٌََ َنع خيكنٛخو خ٭طٓأٝن١خثتٛخطد ٠زً ٢واؼَٓ نكٛخو خةت.ٍ٬
 وٕ خ٭َرلنننن ٞينننٔ ؼبُنننَ ٞنننٔ ٜنننمبخٖٔ زًٝننن٘ ٖٚن ن خ ٜٓطأنننل زًننن٢خيع َُْ.ٞ
 ةٕ خزبننٝض خيعمببنن ٞخي ننٛاٖ ٟنن ٛخيٛةٝنند خيكننَ ا زًنن ٢محَٜنن ١بعننجلخ ُٛزَو يف سلٍَ شمبق ٞخيأ. ٬
خيٝنٜٓ ّٛنندةمب خةاٖننَب َٚننع نننٌ شنندل ٜتطٗننمب ٖٓ..ننَى زُٝننٌ ٚسننَٔ٥َٚمبتأم ٜت َمب ٭ٕ ازَتِٗ س يٚٚ .ِٖٛز َٓٝخينٛضل وؾصنٌ خثخطنط
خث ُ ّٛ٭زدخ َٓ٥خي  ٟمل ٜٓت٘ بعد-.
بعجلٌ ََٓ ََ مخٍ ٜكع يف وؾخَ خيتك  ِٝخييت ٜٓعأَٗ يَٓ وزدخ.َْ٩بعؽِٗ أٖ ْؿ ٘ يًأٝع ٚمت شمبخٚ ٙ٩اغِ نٌ بيو مل ؼبكل خثٗنَّخييت ضًأَٗ َٓ٘ خزُ.ٙٛ
خسبٛخا ؼمبٚا ٟيهٔ َٖٓى ؾمبقًَ بنل وضمبٚةنَو ربًنل ةنٛخاخً ٚوسنمب٣ربًل خْك ًَََ ٚػب خيذلنٝأ زً ٢خ٭ش ٤َٝخثصذلن ١خزبََع.١
  ٫ةٛخا بنل ضنمبف ٚضنل ٚآسنمب زُٝنٌَ ..نٔ محن ٢خينٛضٔ ٖن ٛظنُٛخيصننع ٚخةتؽننَْ٘ يًجننٝض خيعمببننن ٞخي ننٛاٚ …ٟيننٔ ٜعنن ٛزنننٔ
س َاختَٓ ٚوةأخَْٓ ة ٫خْتعَاخو ٚتؽهَٝو خزبٝض خيعمبب ٞخي ٛاٟ
يف خثٝدخٕ.
خيعًُٝنن ١خي  َٝنن ١ٝمل ذبكننل شنن ًَ٦ٝةتنن ٢خٯٕ ،٭ٕ خينند ٍٚخثعتدٜنن١ٚخيدخزُ ١يإلاَٖب ََمخيت َعمب ٠زًن ٢زمبقًن ١و ٟزًُٝن ١طدٜن َ ١نٌ
ٛتصٚ ٞو تٓ.١
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خيد تٛا غرل سَؼع يًُ نَ ..١َٚينٔ ْ نُح يًند ٍٚخثعَ ٜن ١وٕ ذبكنلزنندل زُٗ٥٬ننَ خي ن  ٜٔؼبًُنن ٕٛخزبٓ نن ١ٝخي ننٛا ١ٜوٜننَ َننٔ وٖنندخؾَٗ،
 َٚتكأٌ ٛاٜ ١ٜكمبا ٙةعمبخً خي ٛا.ٕٜٛ
 خ٭َِ خثتهدٚ ٠اَٖ َمبة ب٘ ةبخ نَٕ َ تٓدخً ة ََ ٝقَٗخ٭زدخ ٤ؾصًٛخ يف خ٫زتَُ زً ٢خةاَٖب ٚخيعُ ٤٬ؾنَْتكًٛخ يًُمبةًن١خي َي ننننننٖ ١نننننن ٞتؿعٝننننننٌ خيعُٝننننننٌ خيذلننننننن ٞيف خثٓننننننَضل خيصننننننَُي١ٝ
خثتآَمب ٕٚزًٛ ٢ا ١ٜؾصًٛخ بَزتَُ ِٖ زً ٢خةاَٖبٝل ٚخيعُ٤٬يف خيعًُ ١ٝخي  ١ٝ َٝؾَْتكًٛخ ة خثمبةً ١خي َي نٖٚ ١ن ٞتؿعٝنٌ خيعُٝنٌ
خيذلن ٞيف خثَٓضل خيصَُي١ٝ
خثٓطكنن ١خٯَٓنن ١خيننيت ٜعُننٌ زًٗٝننَ خيذلننن ٖ ٞنْ ٞؿ ننَٗ خيننيت ةننٍَٚةْصَ َٓ َٖ٤بدخ ١ٜخ٭مَ ١يف ٛا.١ٜ
 ثٔ ٜمبخٖٔ زًن ٢خ٭َمبٜهن ٞينٔ ؼبُنٝهِ خ٭َمبٜهن ٞبنٌ نٝكَٜجلزًٝهِٚ ،ئ ؼبُٝهِ  ٣ٛخزبٝض خيعمبب ٞخي ٛا)2( .ٟ
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اهلوامش:

. - 1وننننننمبّ خيصنننننً ،ٞخ٭مَنننننَو خيعمببٝنننننٚ ١خيعَثٝننننن( ،١ة خا ٠خ٭مَنننننَو)،
َمبنأخيداخ َو خ ٫ذلختٝجَ ،١ٝصل ػَ ،4صل 2007
َ- 2ننٔ سطننَب خي ننٝد خيننمبٝ٥س بصننَا خ٭ نند سنن ٍ٬يكَ٥نن٘ ا ٩ننَ ٤صبننَيس
خحملَؾملَو خي ٛا ١ٜبتَاٜخ 2019/2/17
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الفصل اخلامض
الصنود واالىتصار
ْٓ ٫هنننمب وٕ خسبنننمبب خ نننتطَزت تننندَرل َعملنننِ خيأٓٝننن ١خيتهتٝننن ١يًدٚيننن١
خيٛضٓٝنننن ١خي ننننٛا ٚ ،١ٜننننأأت خ تصننننَٗ َ٦ننننَو خٯ٫ف َننننٔ خيع ننننهمبٜل
ٚخثدْٝلٚ ،خاتهَب وبصع خزبمبخ َٔ ِ٥سطـٚ ،خيتٓهٚ ،ٌٝتكطٝنع اٚ٩س
ٚوٚظٍَٚ ،غرل بيو ،يهّٔ وزدخٛ ٤ا َٜمل  ٜتطٝعٛخ ذبكٝل ََ طَٚ٩خ َٔ
وطًنَ٘ ،ننٔ خ٭ٖنندخف ،ؾهننَٕ خيعننُٚ ٛنننَٕ خْ٫تعننَا ٚ .خي نن٪خٍ نٝننـ
ظننُدو ننٛاَٚ ،١ٜننَ خيعُننٌ يتعأٜننأ خْ٫تعننَا ٚخيتؿننٛم ٖ ،ن خ َننَ عبننٍَٚ
َكَابت٘ يف خٯت َٔ ٞحب َٓ.
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املبحح األول :الصنود الصوري
يكد وبٌٖ ظُٛ ٛا ١ٜيف ٚط٘ وسطمب ٚوق ا ةمبب زدل تنَاٜخ خيأصنمب١ٜ
خيعَملٚ ،وس و َمبخنأ خ٭حبَث تت َ ٍ٤زٔ مبٖ خ خيعُ ، ٛبنَيمبغِ َنٔ
خةَهَْنَو خثَ ٜنن ١خثتٛخؼننع ١ي نٛا ،١ٜةبخ َننَ قٛاْننت بند ٍٚخيعنندٚخٕ ،خيننيت
قَابننت خث٦ننٚ ١ينن ،١ؾُننَ ٖنن ٛننمبٖ خ خيعننُ ٛكهَٓٓ وٕ ظبُننٌ ننمب ٖ ن خ
خيعُ ٛبَٯت:ٞ
- 5خيكٝنننَ  ٠خ ٫نننذلختٝج ١ٝيً نننٝد خينننمبٝ٥س بصَاخ٭ ننند  :خين ن ٝ ٟنننأ
بََت٬ن٘ ا ١ٜ٩خ ذلختٝجَ ١ٝتكدَٚ ،١نَُ ْعًِ" تٓط ٟٛخ ٫ذلختٝج ١ٝزً٢
خيتدبرلٚ ،خيتؿهرلٚ ،خةاخ ٚ ،٠خ٫ستَٝاٚ ،زً ٢خيعٌُ ٖٞٚ ،تتُٝأ يٝعَٗ
بَيصننُٚ ،ٍٛخيتهََننٌٚ ،خثمبْٚنن ،١يف َٛخطٗنن ١خةتُننَ٫و خيتػننٝرلٚ ،يف تأنندٍ
خيٛخقننع ٚوةٛخينن٘" ٚ)1(.كهننٔ ذبدٜنند خ ٫ننذلختٝج ١ٝيف وابعننَ ١أننَ ٖ ٨نن:ٞ
خاتأَضَٗ بأَٔ خيدٚيٚ ١خ تُعٚ ،زَٜٓتَٗ بتعأ ١٦خيطَقَو خيهََٓ ١يًُجتُع
ٚتٓملُٗٝنننننَ ٚتٛطٗٗٝنننننَٚ ،قَبًٝتٗنننننَ يًتعننننندٚ ٌٜخيتطنننننٜٛمب بتأننننندٍ خ٭ةنننننٛخٍ،
ٚخةَهَْننننَوٚ ،خشبٝننننَاخو خثتَةننننٚ ،١بَيتننننَي ٞؾننننننٕ َننننٔ وٖننننِ َٝنننننأخو
خ ٫ذلختٝج ١ٝخثعَظمب ٠تَ ََٗ٩٬ع خثتػرلخو خييت تطمبو زً ٢ضأٝع ١خسبمبب،
 ٚٚنننَٚ ،ًَٗ٥ضمبخ٥نننل ة خاتٗنننَ ،نُنننَ وٕ ظبنننَا خ ٫نننذلختٝجٜ ١ٝتٛقنننـ زًننن٢
خيتكدٜمب خي ً ِٝيإلَهََْو خثتَة ١خثتنٛؾمب ،٠خثَ ٜنٚ ،١خيأصنمبٚ ،١ٜخثعٜٓٛن،١
ٚخ نننتخدخََٗ خ ٫نننتخدخّ خيعنننهٝح ،يأًنننٛؽ خ٭غنننمبخ خثمب ننن " ،١َٛو ٟوٕ
ًٛى وٚ ٟيَ ١مبٖ ٕٛبَ نذلختٝجٝتَٗ خيَٓبعنَ ١نٔ  َٝنتَٗ خث ٪ن ١زًن٢
َٛقعٗننننَ  َٚننننَةتَٗ ٚ ،ننننهََْٗٚ ،خقتعننننَ َٖ ٚ ،ننننتٛاَٖ َٝ ٚ ،نننن١
خسبَنُل ؾَٚ ،َٗٝعَسبَٗ خسب ٚ ،١ٜٛٝاط َٝ ١تَٗ خيٛضٓ)2(." ١ٝ
192

ٚنُننَ ْعًننِ ٜعننمبف زًننِ خي  َٝننْ ١ننٛزل َننٔ خيكننَ  ،٠قننَ ٜ ٠عننٓعٕٛ
خيكمبخاٚ ،قَ ٜ ٠عٓع ٕٛخيتَاٜخٚ ،خيمبٝ٥س بصَا خ٭ د ٖ َٔ ٛخيك ٌ٥٬خين ٜٔ
ٜعننٓع ٕٛخيكننمبخا ٚخيتننَاٜخ ،ؾٗنن ٛيف خثكدَنن ١خ ُ٥نًَ زٓنندََ ٜنندخِٖ ٚضٓنن٘ وٟ
سطمب ٜ َٔ ٖٛ ،تصعمب ٖ خ خشبطمب قأٌ ٚقٛز٘ ،خ نتَٓ خً ثعمبؾتن٘ بَيتنَاٜخ،
ٚقداتنن٘ زًنن ٢ذبًٝننٌ خيٛخقننع بعننل اخظنندَٛٚ ٠ؼننٛز ،١ٝتصننرل ثٛخقننع خيكنن٠ٛ
ْٚكَأ خيؽعـٚ ،بَيتَي ٞخ تصمبخف خث تكأٌٚ ،خ ٫تعدخ يتجنَٚم خيعكأنَو
خيننننيت كهننننٔ وٕ ؼبًُننننَٗٚ ،تعأٜننننأ خيكنننندا ٠زًنننن ٢خَننننت٬ى مَننننَّ خيكٝننننَ ٠
ٚخسبؽننٛا ،ظننَ م َننع ْؿ ننٜ٘ ،تعننـ بننَزبمبوٚ ٠خيٛؼننٛا ،ؼبننذلّ خٯسننمب،
ٜٚعذلف بدٚاَٚ ،ٙهَْت٘ ،بكدا َنَ  ٜنتطٝع ٖن خ خٯسنمب وٕ ؼبُنٜٚ ٞعنٕٛ
خينٛضٜٔ ،تأٓنن ٢قؽننَ َٜٙخيٛضٓٝننٚ ١خيكَٝٛنن ،١كتًننو ةة َ نًَ ةْ ننَْ ًَٝزَيٝنًَ،
ؾنن ٬كننَاس خيطَ٥ؿٝنن ١و ٚخث ٖأٝننَٓ ،١ؿننتح زًنن ٢خيعننَملٜ ،ؿٝنند َننٔ زًَٛنن٘
ٚتكدََ٘ ،ع خ٫ةتؿَ ٚخسبَُ ١ٜيًٗ ١ٜٛخيٛضٓٝنٚ ١خيكَٝٛنٜ ،١تُٝنأ ب نَ٥ن٘،
ٚطمبوت٘ٚ ،ةهُتٖ٘ٚ ،د٥ٚنَ٘ٚ ،عمبؾتن٘ ،ةنمبٜغ زًن ٢ننٌ باَ ٠نٔ تنمبخب
خيننٛضٔ ،ضب ن يًصننَٗ ٚ ٠خيصننٗدخٜ ،٤عُننٌ زًننَ ٢كََٚنن ١خيؿهننمب خيملَ٬ننٞ
خيتهؿرلٜ ،ٟعط ٞخزبٝض خيعمبب ٞخي نٛا ٟوُٖٝن ١ؾَ٥كنٜ ،١نتكٔ ؾنٔ خسبنٛخا
َع خٯسمبٜ .ٜٔؿؽٌ خثعًه ١خيٛضٓ ١ٝزً ٢خثعًه ١خيصخع ،١ٝوْن٘ خ٭ ٍٚيف
خةقننندخّٖ ،ننن ٛخث كنننـ خيعنننَاف ٚخيكنننَ ا زًننن ٢قٝنننَ  ٠خزبُنننَٖرل خيصنننعأ،١ٝ
ٚتٛزٝتٗننَٚ ،تأضرلٖننَ ،يتعننأح قننَ ٠ٛؽننَؾ ١يكنن ٠ٛخيننٛضٔ ،ةْنن٘ خيكَ٥نند خي ن ٟ
كَاس ؾهمبًٛ ٙنًَ زًُٜٚ ،ًَٝنمببط بنل خيٓملمبٜنٚ ١خيؿعنٌ ،ننٜ ٞتهعنٌ
زً ٢خةذلخّ خيَٓس.
ةٕ َٝنأ ٠نن ٠ َٝخيننمبٝ٥س بصَاخ٭ نند وْٗننَ مل تنأو َننٔ ؾننمبخؽ ،بننٌ طننَ٤و
ت ننتٓد ة ةاث ْؽننَيٚ ٞقنن َٞٛنننأرل ،ت ننتٓد ة قٝننَ  ٠خ ننت َٓ ١ٝ٥يًكَ٥نند
خ ٫ذلختٝج ٞخث ٪س ةَؾظ خ٭ د ََٚ ،تمبن٘ َٔ ةاث ْؽَيٚ ٞؾهنمب،ٟ
ٚو س اخ خ ١يأَٓٛ ٤ا ١ٜخسبدٚ ،١ ٜةأب زكَ٥د ٖٛ ،ٟخيؽَُْ ١خيصنعأ١ٝ
خثتهمبننننٚ ١خيؿَزًننن ١يتعأٜنننأ خينننت٬ةِ بنننل خيصنننمبخ٥ح خ٫طتَُزٝننن ١خثختًؿننن،١
ٚتعننن ٜٛخيمبٜ٩نننَٚ ،تعنننهٝح َ نننَا خينننمبو ٟخيعنننَّٚ ،تعأٜنننأ خ٫يتؿنننَف ةنننٍٛ
َأَ ٚ ،٘٥ا َيت٘ خيك. ١َٝٛ
193

ةٕ خينننمبٝ٥س خ٭ ننند َنننداى بعُنننل سبكنننَ٥ل خيتنننَاٜخٚٚ ،ةننند ٠خ٭َننن،١
ٚوٖننندخؾَٗ ،خاس َٚتنننَبع يٮةننندخثٚ ،خثننن٪خَمبخو خي  َٝنننٚ ،١ٝثخططنننَو
خيعد ٚخيعٗ ْٞٛٝخةَدلَٜي ،ٞة طَْ خَت٬ن٘ خيكدا ٠خيعَي ١ٝزً ٢ت خرل
خثتػرلخو يف سدَ ١خي ٛخبنت خيٛضٓٝنٚ ١خيكَٝٛن ،١ؾأعند وٕ وؼنَع خيهن رلٕٚ
ثٛخبنت خ٭َن ١خيعمببٝننٖٚ ،١نِ ٜطننَا َ ٕٚنتػرلخو خيعنَمل ،طعننٌ خيكَ٥ند بصننَا
خ٭ د خثتػرل ممًٛنًَ يً َبت ،اغنِ ننٌ خحملنَ٫ٚو خةَدلَٜيٝن ١خيعنٗ١ْٝٛٝ
سبعننَا ننٛاٚ ،١ٜخيتننآَمب زًٗٝننَٚ ،ظنن ً٫ٛيًهننمبب خةاَٖبٝنن ١خيعدٚخْٝنن ١خيننيت
شٓت زً َٗٝخيٚ ّٛٝخييت ت تٗدف تدَرلَٖ.
نُننَ دبًننت خيكٝننَ  ٠خ ٫ننذلختٝج ١ٝيًكَ٥نند خ٭ نند َننٔ سنن ٍ٬تكنندٜمبٙ
يٮَٛا خييت تعدا خُ٥نًَ زنٔ قن ِٝثَبتن ١يف َكندَتَٗ ،نمبخَن ١خ٭َنٚ ،١ةنل
شننعأََٗٚ ،ننَ شلننَ َننٔ َ ننٚ٪ي ١ٝيف تٓملنن ِٝشنن ٕٚ٪خثٓطكننٚ ،١خيتأَننٌٚ ،ةَعننَٕ
خيٓملمب يف خثٛخقـ خسبمبط ، ،١ةْ٘ اطٌ خيؿهمب خي َق ٚ ،خيٓملمب خيعَ٫ ، ٥
 ٜننتهل ة خيٛخقننع خثٗننلٜ ،عنند خيعنند ٠بدقنن ١قأننٌ وٕ ؽبنن ٛوَ ٟعمبننن١
 َٝنن ١ٝنَْننت وّ ز ننهمب ٜ ٫ ،١ٜت ننًِ يًؽننػٛأ خشبَاطٝنن ١خيننيت ننس
نمبخَٚ ٠ َٝ ٚ ١ضٓ٘ ٚشعأٜ٘ ،أكنَ ٢تؿنَ ً٬٥بَْتعنَا قؽن ١ٝشنعأ٘ ،كتًنو
خيتعٌََ ومبَ ١ْٚع خيتهدَٜو.
يكنند بننمبمو خيكٝننَ  ٠خة ننذلختٝج ١ٝيًكَ٥نند بصننَا خ٭ نند َننٔ سنن ٍ٬قداتنن٘
زًنن ٢ذبدٜنند زٛخَننٌ خيؽننعـ خيكننَ ِ٥يف خيٛخقننع خيعمببننٚ ،ٞذبدٜنند و ننأَبَٗ،
ٚذبدٜد خثٓطًكَو خ ٫نذلختٝج ١ٝخيكنَ ا ٠زًن ٢خيتعََنٌ َنع خيٛخقنعٚ ،ذبدٜند
و نَي ٝخيعُنٌ خيكننَ ا ٠زًن ٢تٓؿٝن خثٓطًكنَو خ ٫ننذلختٝج ١ٝيف ؼن ٤ٛخيٛخقننع
َٚتػرلخت٘ٚ ،خيتُٝٝأ بنل خيعنمبخع خ٭ َ نٚ ٞخيعنمبخزَو خشلََصنٚ ،١ٝةطنمبخ٤
َمبخطع ١شًََ ١يتهكٝل زًُ ١ٝخيتهٝٝـ بل خ٭ٖدخف خثٛؼٛزٚ ،١ٝخ٭ ٚخو
ٚخي ٌ٥َ ٛخثتَةَ َٚ ١اخو خيتطنٛاٚ ،بَيتنَي ٞنَْنت خيمبٜ٩نَ خي َقأن ١ي ن٠ َٝ
خينننمبٝ٥س يف خزتأنننَا خيعنننمبخع خيعمببننن ٞخيعنننٗ ،ْٞٛٝظنننمبخع َعنننرلٚ ،ظنننمبخز ًَ
قٚ ،ًَ َٝٛةؽَاٚ ،ًَ ٜةزطَ ٘٥خ٭ٚي ١ٜٛيًعمبخع َع خيعد ٚخيعَٗٛٚ ،ْٞٛٝخطٗ١
خثخططَو خ ٫تعَُا ١ٜبأشهَشلَ خثختًؿ.١
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ٚتأندو خيك ٠ َٝخ ٫ذلختٝج ١ٝيف ة خات٘ ثٛخطٗ ١خسبمبب خةاَٖب ١ٝزً٢
نٛآَ ١ٜن َطًنع خيعننَّ ٚ ّ2011ة خيٝنٚ ،ّٛبينو َننٔ سن ٍ٬ةزطنَ ٤قؽنن١ٝ
َٛخطٗنن ١خةاٖننَب بأشننهَي٘ خثختًؿنن ،١وُٖٝنن ١سَظنن ،١ةٝننث تعتنندل َ ننأي١
َكََٚنننن ١خةاٖننننَب َٚهَؾهتنننن٘ ٚخطت َثنننن٘ وٚيٜٛنننن ١خٯٕ يف ننننٛاٜ ََ ١ٜنن نًَ،
َٚعٜٓٛننًَٚ ،ؾهمبٜننًَ ،ينن يو ٜنننتِ خٯٕ خيعُنننٌ بَيداطننن ١خ٭ ٚزًننن ٢ضبَابننن١
خيتٓملَُٝو خةاَٖب ١ٝخث ًه ١خيتهؿرل ١ٜخييت َاس خيكتٌ ٚخةاَٖب تٓؿ ٝخً
يًُصمبٚع خةَدلَٜي ٞخيعٗ ،ْٞٛٝؾَ٭ٚي ١ٝيًكؽَ ٤زً ٢خةاَٖب قأٌ خيدسٍٛ
يف و ٟةنننٌ ٭ًَ ٟنننـ آسنننمب ،٭ْننن٘ بٛطننن ٛخةاٖنننَب ٚخيؿهنننمب خينننتهؿرلٟ
خةاٖننَب ٞننٝأك ٢و ٟةننٌ وَ ٚعَزبنن ١غننرل صبدٜننٚ ،١يف ننأ ٌٝذبكٝننل بيننو
نننَٕ ٫بنند َننٔ تعأٜننأ خيؿهننمب خثكننَ ْٗٚ ّٚن خثكََٚنن ،١ة طَْنن ةزطننَ٤
خ٭ٚي ١ٜٛيتهمبٜمب خ٭ا ٚ ،ضمب خيػأخ ٠بأشهَشلِ خثختًؿ.١
يكنند دبًننت خثٝننأخو خ ٫ننذلختٝج ١ٝيًكَ٥نند خ٭ نند وٜؽ نًَ ،بَسبهُنن ١يف
خيتعٌََ َع خ٭ةدخث ،خييت تتعـ بَيمب َٜ٩خثأدٚ ،١ٝ٥خةةَض ١بَثصنهً ١يف
وبعَ َٖ خثتعد  ،٠ؾًَُٗٚ ،ذبًٚ ،ً٬ٝخ تٝعَبًََ ،كمب ١ْٚبكدا ٠خ نت َٓ ١ٝ٥زًن٢
ةزَ  ٠تمبن ََ ٝتأع نمب َنٔ خيعنٛا ٚتصنتت ،تمبنٝأنًَ ٜهنَ ٕٛنٔ شنأْ٘ وٕ
ػبعٌ خثصهً ١قَبًن ١يًهنٌٚ ،ؾنل و نس  ٫بند َنٔ خيتُ نو بٗنَٚ ،خيتصنأث
ب ٛخبتٗنَ ،ؾٗننٜ ٛتُٝنأ بمبٜ٩ننَ قَٝٛن ١تكنن ّٛزًنن ٢ة نكَأ َننَ ػبنأّ ٨يعننَحل َننَ
ٜٛةّدٚ ،زًن ٢ةُٖنٍَ َنَ ٜصنهو يعنَحل َنَ ٪ٜنندٚ ،زًن ٢ةمخينَ ١نَ ٜعٝنل
يعَحل ََ ٜصل خيطمبٜلٚ ،زًن ٢خيتخًن ٞزُنَ ٖن ٛآْن٪َٚ ،ٞقنت ،يعنَحل َنَ
ٖ ٛخ. ِ٥
ةٕ زأكمب ١ٜخ ٫ذلختٝجٚ ١ٝظبَةَٗ خييت ذبً ٢بَٗ خيكَ٥د خ٭ د ،تهُٔ
يف خيكدا ٠زً ٢بَٓ ٤خيدٚي ١خثمبتهأ زًن ٢و نس ٚخؼنه ١اخ نخٚ ،١وٖ ٍٚن ٙ
خ٭ س بَٓ ٤خةْ َٕ خي  ٖٛ ٟغَ ١ٜخسبَٓٚ ٠َٝطًكٗنَٚ ،خْ٫ؿتنَا زًن ٢خيكن٣ٛ
خيٛضٓ ١ٝخيتكدَ ،١ٝؾَيكمبخا خي  ٞ َٝػبن وٕ ٜعطن ٢يف ةضَازٛخَنٌ ظبَةن٘
خيهًََٚ ،١بعند قنمبخَ ٠٤تأْٝن ١يًملنمبٚف خةقًُٝٝنٚ ١خيدٚيٝن ٚ ،١اخ ن ١شنًََ١
يً ٛخبننت ٚخثننتػرلخو يف َننٛخم ٜٔخيكننٚ ،٣ٛخيتهَيؿننَوٚ ،خيعننمبخزَوٚ ،آؾَقٗننَ
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َننننٔ خيٓننننَةٝتل خيتهتٝهٝننننٚ ١خ ٫ننننذلختٝجٚ ،١ٝقنننن ٠ٛخزبأٗنننن ١خيدخسًٝنننن،١
ٚخ تعدخ َٖ شبن ٛخيعنمبخعٚ ،خ٭ٚؼنَع خ٫قتعنَ ٚ ،١ٜخيع نهمبٚ ،١ٜغنرل
بيو.
يكنند خَتًننو خينننمبٝ٥س خ٭ نند خيكنندا ٠زًننن ٢خيتٛؾٝننل بننل خ ٫نننذلختٝج١ٝ
ٚخيٛخقعٝننننن ١خثأدٝ٥ننننن ،١ةْٗنننننَ خيدلخزننننن ١يف خينننننمببط خثٛؼنننننٛز ٞبنننننل خشلننننندف
خ ٫ذلختٝجٚ ،ٞضمبٜل خيٛظ ٍٛةي ،٘ٝحبٝث  ٫ؼبعٌ خيتٓنَقجل ٚخيتعنَا ،
ٚخثٝأ ٠خ٭ِٖ ٖ ٞبَٓ ٤خيع٬قَ ١ع خيصع زً ٢و َس َٔ خيٛؼٛا ٚخيصؿَؾ.١ٝ
نَُ تهُٔ خيك ٠ َٝخ ٫ذلختٝج ١ٝيًكَ٥د خ٭ د يف خَت٬نن٘ يًٛخقعٝن١
خي ٛاٜننن ،١و ٟيف قداتننن٘ زًننن ٢خنتصنننَف خيكنننٛخْل خينننيت ذبهنننِ خ تُنننع،
ٚتطٜٛعٗنننَ شبدَننن ١خينننٛضٔٚ ،يف بمبخزتننن٘ يف خينننمببط خثٛؼنننٛز ٞبنننل خشلننندف
خ ٫ذلختٝجٚ ٞضمبٜل خيٛظن ٍٛةيٝن٘ ،حبٝنث  ٫ؼبعنٌ خيتٓنَقجل ٚخيتعنَا ،
 َٖٓٚتأد ٚخسبَطًَ ١ه ١يًٛخقع ١ٝخثأد،١ٝ٥
" ٚتننندلم زملُننن ١خيكنننَ  ٠يف خيتٛؾٝنننل بنننل ضنننمبيف ٖن ن  ٙخثعَ يننن ١خيعنننعأ١
خ ٫نننذلختٝجٚ ١ٝخيٛخقعٝننن ١خثأدٝ٥نننٖ)3(." ١ن ن  ٙخي  َٝنننَ ١هٓنننت نننٛاَ ١ٜنننٔ
خَننت٬ى خيه ن رل َننٔ خيكننٚ ،٠ٛطٓأٗننَ خيه ن رل َننٔ خثأخيننل ،ؾَي  َٝنن ١يدٜنن٘
تٓطًل َٔ خيٛخقع  ٕٚوٕ تكأٌ ب٘ زً ٢ز٬ت٘ٚ ،تمب ِ آؾَم خث نتكأٌ  ٕٚوٕ
ٜأتعنند زننٔ خيٛخقننعٚ ،تطُننح ة خيتػننٝرل يف ةضننَا خيٓؽننٍَ َننٔ وطننٌ ذبكٝننل
خثُهٔ ة وقع ٢اط ١ت تطٝع ذبكٝكَٗ .
َٚننَ زننأم خيكٝننَ  ٠خ ٫ننذلختٝج ١ٝخيتننأخّ خيكَ٥نند بَزتأَاَعننًه ١خيننٛضٔ،
ٚنمبخَنن ١خيصننع  َٚ ،ننتكأٌ خ٭طٝننٍَ ،خيعٓننَ ٜٔٚخيأننَام ٠يٓٗجنن٘ ٖٚ ،ن خ َننَ
زَ ٙيًعٌُ زً ٢ةا َْ ٤ملَّ َ ٞ َٝتهٌََٜٓ ،طًل َٔ َعًه ١خيصع ،
ٚٚؼننٛا خيمبٜ٩ننَٚ ،ظننٛخب ١ٝخثٛقننـٚ ،ة ننُ ١ٝخيكننمبخا ،حبٝننث ٜػنند ٚخيننٛضٔ
ٚةد ٠شعأَ ١ٝتَُ ه ،١وأ ٜوبَٓ٥ن٘ ،خين  ٜٔػب ند ٕٚبٛةندتِٗ خيٛضٓٝن١
خيمبخ خ ،١ةاخ ٚ ٠ضٓٚ ١ٝق ١َٝٛتًتـ بكن ٠ٛسًنـ قَ٥ندَٖٖٚ ،ن خ ٜتطًن بٓنَ٤
ْملنَّ  َٝن ٞككمبخضننٜ ٞتنٝح يًصننع خيؿمبظن ١خيهًََنن ١يًُ نَُٖ ١بهننٌ
ضَقَت٘ يف َعمبنن ١خيأٓنَٚ ٤خ٫زُنَاَٚ ،عنَاى خيتهنمباٚ ،تمب نٝخ خث ٪نَو
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خيدككمبخضٝنن ،١خث ننتٓد ٠ة خيتعد ٜنن ١خي  َٝننٚ ،١ٝخ٫قتعننَ  ،١ٜنننٌ بيننو
 ٜتٓد ة ؾِٗ ضأٝع ١خثتػرلخو خيعمببٚ ،١ٝخيدٚيٝنٚ ،١خةقًُٝٝن ،١خ٭َنمب خين ٟ
ٜعط ٞخيدٚي ١خيكدا ٠زًَٛ ٢خطٗ ١خيتهدَٜوٚ ،خيتعََنٌ َعٗنَ َنٔ َٛقنع خيٓند
يًٓنندٚ ،خي أننَو زًنن ٢خثٛقننـ ٕٚ ،تؿننمبٜط بننأا و َ ٚننَ ١َٚزًنن ٢ةننل ،وٚ
تَٓمٍ زٔ َأدو .
َٚنننٔ وبنننمبم سعنننَ٥غ خيكَ٥ننند خ٭ ننند خيتُتنننع بَيكننندا ٠زًننن ٢خيتخطنننٝط
خ ٫ذلختٝجٚ ٞخيدبً ،ٞ ََٛةٝنث خيتخطنٝط خي  َٝن ٞخيدبً ََٛنٜٓ ٞطًنل
َننٔ خيؿٗننِ خيعُٝننل يتننَاٜخ خيأًنند ٚخةقًنن ِٝخحملننٝط بننَ٘ٚ ،ننٔ خثٛقننع خزبٝنن- ٛ
 َٝننن ٞخين ن  ٟؼبتًننن٘ ؼنننُٔ خةقًنننَٚ ِٝننند ٣وُٖٝتننن٘ خ ٫نننذلختٝجَٚ ،١ٝنننٔ
خيدٚاخي  ٟيعأ٘ ََٚ ،مخٍ ًٜعأ٘ يف َ َٝو خثٓطك ََٚ ،١طَٚاَٖٚ ،ن يو
خيكننن ٣ٛخي  َٝننن ١ٝخسبًٝؿنننٚ ١خثعَ ٜنننٚ ،١زًنننَ ٢ننند ٣ز٬قتننن٘ ٚخغبمبخضننن٘ يف
َصه٬و ٚب٪ا خيتنٛتمب يف خثٓطكن)4(.١يكند خَتًنو خينمبٝ٥س خ٭ ند زًنِ ة خا٠
خ٭مََوٖٛٚ ،زًِ خث تكأٌٚ ،زًِ ذبمبٜو خي ٛخبت ٚق ٣ٛخيؿعنٌ يف خ نَ٫و
خةْ َْ ١ٝنَؾٚ ً١دبٓ خَْٝٗ٫ا خيتَّ يف خيتٛخمٕ خسٌ خيدٚيٚ ،١خيتٛؾٝل بل
خسبَط ١ة محَ ١ٜخثعَحل خثعمبؼ ١يًخطمب ٚخيمبغأ ١يف دبٓ خيتعنعٝد غنرل
خثمبغٛب ؾٝن٘ يٮمَنٚ ،١تنأَل خ٭ٖندخف خ٭ َ نٚ ١ٝخيعُنٌ زًن ٢زندّ سنمبٚج
خثٛقـ زٔ ْطَم خي ٝطمبٚ ،)5( .٠خ تطَع بدلخز ١دبٓ خثملَٖمب خي نًأ ١ٝيف
خيٛؼننع خ ٫نننذلختٝج ٞيًدٚينننٚ ١زنندّ ٚقنننٛع ؾنننمبخؽ خ ننذلختٝجَ ٞتُ ّنننٌ حبَيننن١
خيتصننتت يف خيدٚيننٚ ،١خيكًننل خ ٫ننذلختٝجْ ٞتٝجنن ١غٝننَب خ٭ٖنندخف خيٛخؼننه١
ممَ  ٟ ٪ٜة خ٫ؼطمبخب يف ََ ٪و خيدٚي ،١يهٌ ٖ خ خنت ن خي نٝد
خيمبٝ٥س بصَاخ٭ د خةذلخّ ٚتكدٜمب ننٌ شنعٛب خيعنَملٚ ،ننٌ اطنٍَ خسبنل
ٚخيعنندٍ خ٭ةننمبخا ،خي ن ٜ ٫ ٜٔؿننمبَ ٕٚننٔ خيأةننـٜ ٫ٚ ،ػنندا ٕٚبصننعٛبِٗ٫ٚ ،
ٜذلن ٕٛق ٠ َٝخي نؿ ١ٓٝزٓندََ تصنتد خ٭زَظنرل ،ين يو تهت ن شخعن١ٝ
خيكَ٥د خ٭ د ظؿَو َُٗ ١طدخً ،بٌ يعًَٗ خ٭ِٖ يف ق ٠ٛخيدٚين ١خي نٛا)5(،١ٜ
٭َْٗ  ٫تٓملمب ة خ٭شٚ ٤َٝخيع٬قَو ْملمب ٠اخٖٓ ،١بنٌ تؽنعَٗ ظنُٔ نَٝقَٗ
خيتننَاؽبٚ ٞخث ننتكأًٚ ،ٞوْٗننَ شننجَز٫ ١ربننَب خيكننمبخا خثَٓ ن ؼننُٔ ٖنن ٙ
خ ٫نننننذلختٝج ،١ٝوْٗنننننَ وس٬قٝننننن ١يف تعًََنننننَٗ َنننننع خيؿعَيٝنننننَو خي  َٝننننن،١ٝ
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ٚخ٫طتَُز ١ٝخحملًٚ ،١ٝخيعمببٚ ،١ٝخيدٚيٝن ،١وْٗنَ قٜ َٝن ١بََتٝنَم ٫ ،تذلخطنع،
 ٫ٚتعنننمبف خيننن ٫ٚ ،ٖٔٛخْٗ٫نننأخّ ،وْٗنننَ زمبٚبٝننن ١تؽنننع َٝأخْن نًَ خُ٥ن نًَ يهنننٌ
خشبطٛخو خي ٚ ،١ٝ َٝخ٫قتعنَ ٚ ،١ٜخ ٫نذلختٝج ،١ٝذبنت َٓملنٛا خثعنَحل
خيعمببٝننٚ ،١قنن ٠ٛخيعننمببٚ ،وٖنندخف خيعننمببٖٚ ،نن ٞةْ ننَْ ،١ٝتنندخؾع زننٔ خيكننِٝ
خسبؽَاٚ ،١ٜتأك ٢شخع ١ٝخ٭ د خثٛةد ٠يً ٛاٜل وهْٛنَتِٗ خي كَؾٝن،١
ٚخةثٓٚ ،١ٝخي  ،١ٝ َٝخيكَ ِ خثصذلى ثَ ٖٚ ٛضل بَثعٓ ٢خثدخؾع زٔ تمبخب
نننٛاٚٚ ،١ٜةننندتَٗٚ ،زنننٔ ٚطننن ٛخي نننٛاٜلٚ ،ننننمبخَتِٗٚ ،ننننَٕ خيعََنننٌ
خ٭ َ نن ٞيف ظننُٚ ٛخْتعننَا ننٛا ١ٜيهننٌ َننَ تكنندّ بننَو خيتُ ننو بَيكَ٥نند
خ٭ د َعًهٚ ١ضٓٚ ١ٝق ١َٝٛزً.َٝ
 - 2الدورالبطولي للجيش العربي الصوري العقائدي:

زٓد خسبدٜث زٔ طٝصَٓ خيعمبب ٞخي ٛا ،ٟتت َبل خسبمبٚف ،يتههٞ
َ٬ةِ ةظبَم زمل ٖٛ ،ِٝخ٭ْعع يف تَاٜخ وَتَٓ خيعمبب ١ٝيف خيكمبٕ خيعصنمب،ٜٔ
تأهننث زننٔ َؿننمب خو تمب ننِ ََ٬ننح خثًهُنن ،١ؾٝتعطننمب ثننٛب خيننٛضٔ بننأاٜ
خيهدلٜنننَ ،٤ؾتأٖنننمب خ٭ا ٚا ٚخً َنننٔ ٜنننَزللٚ ،وقهٛخْن نًَٚ ،زٓؿٛخْن نًَ َنننٔ
ندلٚ ،٤َٜسلٛسًَٚ ،ظمبٚةًَ ،بَ كَو َٔ ند ٚتع .
ٖ خ خزبٝض ،خي  ٟنَٕ َٓ ْصأت٘ قًع ١خيعمبٚبٚ ،١خثدخؾع زنٔ ةكنٛم
خ٭َٝ ٚ ،١ؿَٗ خي ٜ ٟؽمبب وزدخٚ ،َٖ٤تَاؽب٘ خثصمبف ٜدٍ زًن ٢بط٫ٛتن٘،
ؾٗ َٔ ٛوٚخ ٌ٥خي  ٜٔتعدٚخ يًعد ٚخيؿمبْ  ٞخي  ٟخةتٌ ٛا ١ٜيف زصمبَٜٝٓو
خيكمبٕ خثَؼ ،ٞؾهَْنت َعمبنن َٝ ١نً ٕٛخينيت قَ ٖنَ ٚمٜمبخيندؾَع خي نٛاٟ
آْ ن خى  -قَ٥نند خزبننٝض خيعمببنن ٞخي ننٛا ٜٛ- ٟننـ خيعملُننَٓ ١ننَا ٠يهننٌ
خيصننمبؾَٚ ،٤خثكننََٚلٚ ،يٮطٝننٍَ خيعمببٝنن ،١ت ننتًِٗ َٓٗننَ اٚس خيتؽننه،١ٝ
ٚخيؿنندخٚ ،٤خيصننجَزٚ ،١خي ن  ٟخ تصننٗد زًنن ٢وثمبٖننَٖٚ ،ننٜ ٛعًننِ خيؿننمبم بننل
خيكٛتل خيؿمبْ  ١ٝخيػَمٚ ،١ٜخي ٛا ١ٜخثكَ ،١َٚيهٓ٘ نٜ ٫ ٞكنٍَ وٕ خيعندٚ
سننٌ َصننل َ ٕٚكََٚننن ،١ؾخننط يف نننؿمب خيتننَاٜخ ونننندل قُٝنن ١وس٬قٝننن١
ٚضٓ ََ ،١ٝمخٍ خزبٝض خيعمبب ٞخي ٛاَ ٟتُ هًَ بَٗ .
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ٜٚصٗد تنَاٜخ خيعنمبخع خيعمببن ٞخيعنٗ ،ْٞٛٝوٕ طٝصنَٓ خيعمببن ٞخي نٛاٟ
نَٕ خي نأَم يًتعند ٟيًعند ٚ ،ٚخؾنعٚ ،خ تصنٗد وبٓنَ ٙ٩زًن ٢تنمبخب خ٭ا
خيعمببٚ ،١ٝسَظ ١يف ؾً طلٚ ،يإَٔٓٚ ،خيد ٍٚخيعمبب ١ٝخ٭سمب ،٣ةتن ٢وضًنل
زً ٘ٝطٝض خيعمبٚبٚ ،١ةََ ٞنمبخَ ١خ٭َ. ١
يكننند سنننَ خزبنننٝض خيعمببننن ٞخي نننٛا ٟةنننمبب خةْكنننَب يف زنننَّ ،ّ1948
ٚتعد ٣بعنجل وؾنمبخ  ٙيًعندٚخٕ زًنَ ٢عنمب يف زنَّ ٚ ،ّ1956وبنمبمِٖ خيأطنٌ
خيصٗٝد ط ٍٛيٍَ خي  ٟوسبل بَيكٛخو خيػَم ١ٜؼمببَٛ ١طع. ١
 َٓٚخيعَّ َٚ ،ّ 1970ع ق ٠ َٝخيكَ٥د خث ٪س ةَؾظ خ٭ د خي  ٟبٓ٢
طٝصننًَ زكَ٥ننند ،ًَٜقٜٛننًَ يف خيعننندٚ ٠خيعتنننَ ٚ ،يف خيعكٝننند ،٠وسنن ٚا خثننندخؾع
ٚخسبََ ٞيًهكٛم خيعمبب ، ١ٝؾخَ ةمبب تصمب ٜٔخيتهمبٜمب ١ٜيف خي نَ س َنٔ
تصمب ٜٔخ٭ ٍٚزَّ  ،ّ1973خينيت وسبكنت خشلأكن ١بَيعند ٚخيعنٗٚ ،ْٞٛٝوثأتنت
قنندا ٠خةْ ننَٕ خيعمببنن ٞزًنن ٢خَننت٬ى ٚخ ننتخدخّ وةنندث خ٭ ننًهٚ ،١وزننَ و
خي ك ١بَيٓؿسٚ ،وندو وٕ ةْ ََْٓ خيعمبب ٞةبخ ََ تٛؾمبو ين٘ خيكٝنَ  ٠خيٛضٓٝن١
ٚخيكَ ا ٜ ٠تطٝع ظٓع خثعجأخو .
ٚزٓدََ ةَ ٍٚخيعد ٚخطتَٝا يإَٔٓ زنَّ  ،ّ1982تعند ٣خزبنٝض خيعمببنٞ
خي نننٛا ٟيًػنننأٚ ،ٚقَتنننٌٚ ،قننندّ آ٫ف خيصنننٗدخ ٤ؾَزن نًَ زنننٔ ٚةننند ٠يأٓنننَٕ،
ٚزمبٚبتنن٘ ،بُٓٝننَ نننَٕ خيه ن رل َننٔ خيعننمبب ٜػُننجل زٝٓٝنن٘ زُننَ ػبننمب ،ٟبننٌ
بعؽِٗ ٜتآَمب زً ٢خثكَ ١َٚخيؿً طٚ ،١ٝٓٝخيصع خيًأٓنَْٚ ،ٞيف خ٫زتندخ٤خو
زً ٢يإَٔٓ نًَٗ نَٕ طٝصَٓ خيعمبب ٞخي ٛاَ ٟدخؾع ًَ ق ًَ ٜٛزٔ يإَٔٓ.
يكد َِٖ خزبٝض خيعمبب ٞخي ٛا ٟبدزِ خثكَ ١َٚخيًأَْٓ ََ ،١ٝو  ٣ة
ذبمبٜننمب َعملننِ خ٭اخؼنن ٞخيًأَْٓٝنن ١زننَّ ٚ ،ّ2000محنن ٢يأٓننَٕ َننٔ َصننَاٜع
خ٫بت٬ع ٚخيتك .ِٝ
ٚيف خيعنندٚخٕ خيعننٗ ْٞٛٝخ٭َمبٜهنن ٞخيػمببنن ٞزًنن ٢خثكََٚنن ١يف يأٓننَٕ يف
نننٛم  ،ّ2006تعننند ٣يًعننندٚخٕ َنننٔ سننن ٍ٬خيننندزِ يًُكََٚننن ١يف خ نننَ٫و
خثختًؿٚ ،١خييت نصنـ زٓٗنَ قَ٥ند خثكََٚن ١زلَةن ١خي نٝد ة نٔ ْعنمبخهلل
َننن٪سمبخًَ ،نننٔ وٕ خيعنننٛخاٜخ ٖننن ٞظنننَٓز ١خزبنننٝض خيعمببننن ٞخي نننٛاٖ ،ٟن ن ٙ
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خيعننٛخاٜخ خيننيت وازأننت ٖن خ خيهٝننَٕ خةاٖننَبٚ ،ٞنن يو تعنند ٣يًعنندٚخٕ
زً ٢غأ ٠ة طَْ وبَٓ ٤شعأَٓ خيعمبب ٞخي ٛا ٟخيأطٌ خيعَّ .ّ2009
ٖ خ طأ ٤ب ٝط ،ممنَ قدَن٘ خزبنٝض خيعمببن ٞخي نٛا ٟيٮسن ٠ٛخيعنمبب،
 ْٓ ٫ٚننٚ ٢ا ٙيف محَٜننٚ ١ظنن ٕٛنن ٠ َٝننٛا ١ٜخيعمببٝننٚ ،١خينندٚا خيأطننٛي،ٞ
ٚخيٛضلٚ ،خةْ َْٚ ،ٞخ٭س٬ق ،ٞخين ٜ ٟكن ّٛبن٘ خيٝن ّٛيف ةةأنَأ خثن٪خَمب٠
زًنن ٢ننٛاٚ ،١ٜخيننيت ت ننتٗدف خ ننتك٬شلَ ٚ ،نن َٝتَٗٚ ،زأتٗننََٛٚ ،قؿٗننَ
خيننٛضل ٚخيكنن ،َٞٛؾًكنند قنندّ وؾننمبخ ٖ ن خ خزبننٝض ؼننأَضًَ ٚظننـ ؼننأَأ
ٚوؾمبخ واٚع آَٜو خيأطٛيٚ ١خيؿدخ ٤يف خيصجَزٚ ،١خيتؽه ،١ٝؾهَٕ ؼأَض٘
يف َكدَننن ١طٓنننٜ ،ِٖ ٛت نننَبك ٕٛيًصنننَٗ  ،٠ؾعنننٓعٛخ وزملنننِ خْ٫تعنننَاخو،
ٚةطُٛخ وزت ٢خيك ٣ٛخ ٫تعَُا.١ٜ
يكد نَٕ خَت٬ى ٛا ١ٜطٝص ًَ زكَ٥دَ ًَ ٜتُٝأًخ ،خيٝند خيطن ٛيًصنع
خيعمببنن ٞخي ننٛاٚ ،ٟخيدٚينن ١خيٛضٓٝنن ١خي ننٛا ١ٜيف َٛخطٗنن ١خسبننمبب خيعدٚخْٝنن،١
ؾٗنننَ ٛنننداب زًننن ٢وةننندث وْنننٛخع خ٭ نننًهٚ ،١قنننَ ازً ٢خ نننتٓأَأ ٚخبتهنننَا
و نننَي ٝمل تهنننٔ َعٗننن ٠ ٛيف ةنننمبب خزبٝنننٛط ،ننننَيتكًٚ ،ِٝخيتكطٝنننع،
ٚخيعأٍ ،ؾهنَٕ ين٘ خيؿؽنٌ خ٭ ٍٚيف ذبدٜند َمبت نَُو خي  َٝنٚ ،١تطنٛا
خ٭ةدخث يعنَحل نٛا ،١ٜؾكنَ خث نَاخو خي  َٝنٚ ،١ٝؾنٛو زًن ٢خ٭زندخ٤
سططِٗ خييت ازلَٖٛنن
يكننند نننجٌ طٝصنننَٓ خيعمببننن ٞخي نننٛا ٟيف َٛخطٗننن ١خسبنننمبب خيعدٚخْٝننن١
خةاَٖب ١ٝزًٛ ٢اَ َٓ ١ٜطًع خيعَّ ٬َ ّ2055ةِ َٔ خيأطٛيٚ ١خيدلخز ١يف
ة خا ٠ؾٓ ٕٛخيكتٍَ ََ ،وبٌٖ خيعَملٚ ،قَ  ٠خيك ٣ٛخيعملُ ،٢ةٝث وبمبم قدا٠
ؾَ٥ك ١زً ٢خ تخدخّ خيتكََْوٚ ،ؾٓ ٕٛخسبمبب خسبدٚ ،١ ٜخ٭زملِ َٔ ننٌ
بيو خيتؿَْ ٞيف خيتؽهٚ ١ٝخيؿدخٚ ،٤خيت َبل يًصَٗ  ،٠خييت  ٫كتًهَٗ ة٫
خث َٕٛٓ٪بٛضِٓٗٚ ،بكؽَ َِٖٜخيعَ يٚ . ١خزبٝض ب يو ؼبَؾظ زًن ٢خ٭ََْن١
خييت ٚؼعَٗ بل ٜد ٜ٘خ٭بَٚ ٤خ٭طدخ خي  ٜٔنًُٚ َْٛضٓنًَ ضبنمباخً َنٔ ْنس
خحملتٌَ ،ع ٚثٝك ١خ٭ََْ ١خينيت طٖٛمبٖنَ خسبؿنَ زًنٚ ٢ةندتَٓ خيٛضٓٝن ١خينيت
ٖن ٞنمب قٛتٓنَٚ ،خي ن٬ا خ٭َؽن ٢يف َكَازن ١خحملنتًل ٚخيطنََعل يف نننٌ
مََٕ َٚهَٕ .
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نَُ ْعًِ وٕ ق ٠ٛخزبٝض تهُٔ يف خسبَؼٓ ١خيصعأ ٖٚ ،١ٝخ ٖن ٛنمب
قنن ٠ٛخزبننٝض خيعمببنن ٞخي ننٛا ،ٟي ن يو زًٓٝننَ خيعُننٌ زًنن ٢تعأٜننأ خيٛقننٛف ة
طَْ ن خزبننٝض خيعمببنن ٞخي ننٛاٚ ،ٟتكٜٛنن ١خسبَؼننٓ ١خيٛضٓٝنن ١شل ن خ خزبننٝض،
ٚخيكتٍَ ة طَْأ٘ٚ ،ةث شأَب خيٛضٔ يًت َبل يْ٬ت َب يعؿٛؾ٘ٚ ،تأ ٜن١
سدَ ١خيعًِ .
ٖ خ خزبٝض خيعكَ٥د ٟخي  ٟنَٕ ٜ ََٚأخٍ خيؽَُٕٚ ،خثمبدب ٫ ٢تعَ ٠
خي ننًَ ٝننٔ خ٭ا خحملتًننٚ ،١يف َكنندَتَٗ خزبننٚ ،ٕ٫ٛؾً ننطلَٛٚ ،خطٗنن١
خ٫ةتُننَ٫و ٚخ٫ؾذلخؼنننَو يٝعٗننَ ،ةْننن٘ خثأتننندو ٚخشبنندلٚ ،نًُننن ١خي نننمب يف
ةزنندخ سمبٜطنن ١خيٓملننَّ خيعننَث ٞخزبدٜنند ،خينن  ٜ ٟنن ٙ ٛخي نن ّ٬خيكننَ ِ٥زًنن٢
خيعننندٍٚ ،خسبمبٜنننٚ ،١خيهمبخَننن ١يًصنننعٛبٖ .ننن ٤٫٪خزبٓنننٚ ، ٛظنننـ خيؽنننأَأ،
ٚخيؽأَأ خي  ٜٔتصَطبت ا٩خَِٖٓ ِٖ٩ََ ٚ ،بٌ زطَ ٤تهندل ٚتهندل َٜٛنًَ
بعد  ّٜٛيتهدل خيهًَُو خ٭سرلًَ َٔ ٠هُ ١خيملؿمب خيعمببٚ ،ٞةندَٖ ضنمبٜكتِٗ
خينننيت تنننٛطأ ةنننل تتهننندثٚ ،تأًنننؼ وكنننَ ب٬غننن ،١ربتعنننمب آ٫ف خيهتننن ،
ٚخيصعَاخو ،يتهت زً ٢ؾذل خيٛضٔ "منٛو ؾدخ ٤تمبخبو  َٜب. "ٟ ٬
يكد تمبننأو زكٝند ٠خزبنٝض خيعمببن ٞخي نٛاٚ ٟخيكنٛخو خث نًه ،١زًن٢
خي ٤٫ٛيًٛضٔ نً ًَٝؼنُٔ ةند ٚخزبُٗٛاٜن ١خيعمببٝن ١خي نٛاَٚ ،١ٜنٔ ؼنَُٓٗ
خ٭اخؼنن ٞخيعمببٝنن ١خحملتًننَٗٓ ،١ننَ خزبننٚ ،ٕ٫ٛيننٛخ ٤خ ننهٓداٚ ،١ْٚخ٭اخؼننٞ
خ٭سننمبٚ ،٣خينندؾَع زننٔ خشلٜٛنن ١خيعمببٝنن ١خي ننٛا ١ٜخيننيت ذبنند ز٬قنن ١خيعمبٚبنن١
بَي ٛاٜل ننضَا قٜٛ َٞٛط٘ آَنَشلِ ٚتطًعنَتِٗٚ ،يف خيٛقنت ْؿ ن٘ ذبند
ز٬ق ١خي ٛاٜل بَيعمبٚبن ١زًن ٢وْٗنَ خيعُنل خةْ نَْٚ ٞخسبؽنَاٚ ٟخيتنَاؽبٞ
يهٌ بينو ؼنُٔ ةضنَا خيدٚين ١ؾكنطٚ ،محَٜن ١خيٓ ن ٝخ٫طتُنَز ٞخي نٛاٟ
نْٛنن٘ ٜص نهٌ خزب ن ا خسبؽننَا ٟيًُجتُننعٚ ،خيكنن ٠ٛخيهََٓنن ١ؾٝنن٘ ،خيننيت
ٜمبتهأ زً َٗٝختأخٕ خيدٚيٚ ،١محَ ١ٜخث ٪نَو خةْتَطٝن ،١نْٗٛنَ تصنهٌ
خيأٓن ٢خيتهتٝنن ١يؽننَُٕ قنن ٠ٛخيدٚيننٚ ،١تننأَل شننمبٚأ خسبٝننَ ٠خثَ ٜنن ١يًُجتُننع
خي ننٛاٚ ٟخ٫زتُننَ زًنن ٢خةاث خيتننَاؽبٚ ٞخي كننَيف خيأخسننمب بننَي ٤٫ٛيًُجتُننع
خي ٛاٚ ٟخيدَٜا خي ٛا) 6(. ١ٜ
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 - 3ظُ ٛخيصع خي ٛا ٟبهٌ َهَْٛتن٘ ،ةٝنث ٚزن ٢خيصنع ةٕ
َننَ طننمبٖ ٣ننَ ٛنن٪خَمب ٠سَاطٝنن ،١ذبننت شننعَاخو واٜنند بٗننَ بَضننٌ ،اخؾؽننل
خشبؽٛع ي  ١ َٝخيتٗٚ ،ٌٜٛخيتٗدٜدٚ ،خةاٖنَب ،خين ََ ٟا ن٘ خيعنَمل زًن٢
نٛا ،١ٜبٗندف ؾعٗنَ يَْٝٗ٬اٚخ ٫ت نن ،ّ٬ة طَْن ثكن ١خيصنع بَي ننٝد
خيننمبٝ٥س بصننَا خ٭ نند خي ن  ٟظننَٕ خ٭ََْننٚ ،١دبمببنن ١شننعأَٓ خيعمببنن ٞخي ننٛاٟ
خيعمبٜكنننن ١يف َكَازنننن ١خحملننننتًل ٚةؾصننننَي٘ زصننننمبخو خثصننننَاٜع خ ٫ننننتعَُا١ٜ
زدلخيتَاٜخ خييت نَْت ت تٗدف ٚةدت٘ ٚٚطٚ ،ٙ ٛخةكَٕ خيمبخ نخ بٛةدتن٘
خيٛضٓٚ ١ٝخْتَُ ٘٥خيعمببٚ ،ٞخ ٫نتعدخ خيهنأرل يًتؽنه ١ٝيف نأ ٌٝنمبخَتن٘
ٚٚضٓنن٘ ٖٚ ،ن خ َننَ وننند ٙخي ننٝد خيننمبٝ٥س بصننَا خ٭ نند بكٛينن٘" :ينن ٫ٛخةاخ ٠
خيصنننعأ ١ٝخيٛخةننندٚ ٠خيٓ ننن ٝخثٛةننند ثنننَ هٓنننت نننٛاَ ١ٜنننٔ خشبنننمبٚج َنننٔ
خحملمبقٚ"١قٍَ وٜؽًَ َٔ" :مح ٢خيٛضٔ ٖ ٛظُ ٛخيصنع ٚخةتؽنَْ٘ خزبنٝض
خيعمبب ٞخي ٛا)7("ٟ
- 4خ تُمبخاخيدٚيَ ١تَُ هٚ ،١زندّ ربًن ٞخيدٚين ١خيٛضٓٝن ١خي نٛا١ٜ
زٔ خيهمبخَ ١خيٛضٓ ،١ٝؾَيصع يف ٛا ١ٜمل ٜهٔ ٜصعمب نمبا نمبخَت٘،
ٚخاتٗننَٕ ةاخ تنن٘ٚ ،قننمبخا ٙخيننٛضل يًخننَاجٚ ،خيمبطعٝنن ١خيعمببٝنن ،١ؾأكننًَ ٞتأَنًَ
بأٖدخؾ٘ خيٛضٓٚ ١ٝخيك ٖٚ ،١َٝٛخ ََ و ٗمب ٛاٚ ١ٜي ١ق ،١ٜٛبؿؽٌ َ و
خسبأب ٚخزبٝض ٚخيصع َع خيكَ٥د بصَاخ٭ د
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ٍوامش املبحح األول:

- 1خيًننننٛخ ٤خينننندنتٛا ةبننننمبخَٖ ِٝعننننطؿ ٢خحملُنننن ، ٛخيعمبٚبننننٚ ١خة ننننّ٬
ٚظمبخزَو خيك ٣ٛخيعملُ ،306 ،٢زَّ .2007
 - 2خة نننٚ ّ٬خيعمبٚبننن ، ،١خيًنننٛخ ٤خيننندنتٛا ةبنننمبخَٖ ِٝعنننطؿ ٢خحملُننن، ٛ
خيعمبٚبٚ ١خة ٚ ّ٬ظمبخزَو خيك ٣ٛخيعملُ .٢ػَ ،321صل 2007
ْ- 3أٝنننٌ ؾنننٛمخو ْٛؾنننٌ ،خحملمبقنننٚ ١خشبننن٬ػَ ،صنننل  ،ّ2001ػ ،296
َطأع ١خثد.١ٜٓ
- 4خيعُننَ ة ننٔ تٛانُننَْ ،ٞننٛا ١ٜخيهتًنن ١خيتَاؽبٝننٚ ١بٓننَ ٤خث ننتكأٌ،
ػ ،177خ٭ ٚيًٓصمب ٚخيتٛمٜعَ ،صل 201
. - 5ونننمبّ خيصننً ،ٞخ٭مَننَو خيعمببٝننٚ ١خيدٚيٝنن( ،١ة خا ٠خ٭مَننَو) ،ػ،
َ11مبنأ خيداخ َو خ ٫ذلختٝجَ ،١ٝصل،)ّ2007 ،
 . - 6ةبننمبخٖ ِٝننعٝد ،خزبٛٝبٛيتٝننو خي ننٛاٚ ٟقنن ٠ٛخزبػمبخؾٝنن ١خي ننٛا١ٜ
تأيٝـ خ٭ تَب خيدنتٛا ةبمبخٖ ِٝومحد نعٝد ،ػٚ ،319مخا ٠خي كَؾن١
خي ٛا ،١ٜخشل ١٦ٝخيعََ ١يًهتَب زَّ ،ّ2016
َ - 7نٔ سطننَب نن ٠ َٝخيننمبٝ٥س بصننَا خ٭ ند يف يكَ٥نن٘ َننع ا ٩ننَ ٤خ ننَيس
خحملً ١ٝيف خحملَؾملَو بتَاٜخ ّ2019/2/17
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املبحح الجاىي  :كيفية تعسيساالىتصار
قٍَ  ٠ َٝخيمبٝ٥س بصَا خ٭ د يف يكََ ٘٥ع ا ٤َ ٩صبَيس خحملَؾملنَو
بتننَاٜخ  :2019/2/17مل ٜعنند ممهٓنًَ ة خا ٠شنن ٕٚ٪خيدٚيننٚ ١ذبكٝننل خيتُٓٝنن١
بَيطمبم خي نَ٥د ٠يف خيعكن ٛخثَؼنٚ ...١ٝيًنٛضٔ ََينو ةكٝكنٖ ٞن ٛخيصنع ،
ٚيننٝس خيًعننٛػ ٚخي َُ ننمبٚ ،٠ةنند خي ننٝد خيننمبٝ٥س بأْٓننَ ََميٓننَ غبننٛ
وابعنن ١وْننٛخع َننٔ خسبننمبٚب وٚشلننَ خيع ننهمب ،١ٜخسبننمبب خٯْٝننٖ ١نن ٞخسبعننَا،
ٚخي َي نن ١ةننمبب خ٭ْذلْٝننت ٚخثٛخقننع خ٫طتَُزٝننٚ ،١خيمبخبعنن ١ةننمبب خيؿَ نندٜٔ
خثتؽمبا.ٜٔ
ٚخْط٬قًَ َٔ خةكَٕ بإٔ خيؿهمب ٠خيطٝأ ١يف خثٓأت خيعَحل ،نَيأ ا٠
خيطٝأ ١يف خ٭ا خشبعأ ،١نًتََُٖ تعطٝنَٕ َنمب  ٚخً طٝندخًٚ ،مثنمبخً ضٝأنًَ،
ٚخيؿهمب ٠يف َٓأتَٗ ،نَيأ ا ٠يف واؼَٗ ،ذبتنَج ة ازَٜنٚ ،١طٗند ،ةتن٢
 ٜننعد خةْ ننَٕ نننل خي ُننمبٚ ،بًننٛؽ خيػَٜننَٚ. ١ننٔ ثكتٓننَ بننإٔ َعننرل وْ ٟملننَّ
 َٝننٚ ٞخ ننتكمبخا وٜننٚ ١يننٜ ١تٛقننـ ة ةنند نأرلزًننََٖٝ ٢نن ١خيننتؿهرل،
ٚزً ََ ٢ؽبطط ٖٞ ََٚ ،خ٭َٛا ٚخٯٍََ خييت ٜتطًع ةي َٗٝخيٓنَس خيأ نطَ٤
ٚ.يهنن ٞتأكنن ٢ننٛا ١ٜقًن خيعمبٚبنن ١خيٓننَبجلٚ ،ذبننَؾظ زًننْٗ ٢جٗننَ خيكننَٞٛ
خيعمبٚبنن ٞخثكننَ ّٚةننمب َ ٠ننتكًَٛ ١ةنندَ ،٠أ ٖننمبٚ ،٠تٓتعننمبزً ٢نننٌ زلننّٛ
اٜننَا خيصننٍَُ خ ٫ننتعَُاٚ ،١ٜتعننأم خْ٫تعننَا خي ن  ٟنت ن بنندََ ٤خيصننٗدخ٤
خ٭بننمبخا ْ ،كننذلا زًنن ٢ظننَٓع خيكننمبخاٚ ،وبٓننَ ٤ننٛا ١ٜخيصننمبؾَ ٤خثأننَ ا ٠يًكٝننَّ
بَٯت:ٞ
وٚ - ً٫ٚؼع سط ١خ نذلختٝج ١ٝشنًَََٚ ،١تهًََنَ ،١كمبْٚن ١بنَيأَٔ،
َٚمبْننٚ ،١قَبًنن ١يًتطأٝننلٚ ،خيتجدٜنندٚ ،خيننتَ ّ٩٬ننع شننمبٚأ خثٛقننـٚ ،خيأ٦ٝنن١
خ ٫ذلختٝجٚ ،١ٝخيعًَُٝت ١ٝخثتصَبهٖ ،١دؾَٗ تأَل خ٭َٔ خينٛضل خيكنَٞٛ
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خيصٌََ يًأٚ ، ٬خيمب ع خ ٫ذلختٝجٚ ،ٞخيكدا ٠يًدؾَع زنٔ خثعنَحل خسبٜٛٝن١
خةقً ،١ُٝٝحبٝث ته ٕٛضبعٓ ١ذبع ًَٓٝبختٚ ،ًَٝقٜٛنَٝٓٚ ١عنٚ ١ضبهُن،١
ٚغنننرل قَبًننن ١يًخنننمبمٜ ،تؿنننمبع زٓٗنننَ خيعدٜننند َنننٔ خ ٫نننذلختٝجَٝو خيؿمبزٝننن١
خيتخععننٚ ١ٝخيكطَزٝنن ،١حبٝننث تػطننَٓ ٞننَة ٞخسبٝننَ ٠نَؾننٚ ،١صبننَ٫و
خيعٌُ يف خ تُع ٚخيدٚي ٟ ٪ٜ ََ ،١ة تعأٜأ  ٠ َٝخيدٚين ١زًن ٢واخؼن،َٗٝ
ٚمحَ ١ٜواخؼَ َٚ ٞة ١خيدٚي َٔ ١و ٟخزتدخٚ ،٤ؼَُٕ خ نتك٬شلَٚ ،خيعُنٌ
زً ٢ذبكٝل خي عَ ٚ ٠خشبرل ثٛخضل خيدٚيٖٛٚ ،١خشلدف خي  ٟتك َٔ ّٛوطًن٘
نننٌ  ٍٚخيعننَمل ْملمب ٜنًَٚ ،نُننَ ْعًننِ ةٕ محَٜنن ١واخؼنن ٞخيدٚينن ١خي ننٛا١ٜ
تتطً ٚؼع طٛٝبٛيتٝهَ َٝمبَْٚ ١تهمبن ،١تٓملمب بعنل ة خيٛخقنع خسبنَيٞ
يًهد ٚخي ٛا َٔ ١ٜطٗٚ ،١بَيعل خ٭سمب ٣تٓملمب ة خ٭اخؼ ٞخينيت خيتُٗتٗنَ
تمبنٚ ،َٝتصهٌ خسبنل خيتنَاؽبٚ ٞخسبؽنَاٚ ٟخي  َٝن ،ٞيًصنع خيعمببنٞ
خي ٛاٚ ،ٟخْط٬قن ًَ َنٔ تًنو خزبٛٝبٛيٝتٝهٝنَ خثؿذلؼن ١ؾنْن٘ َنٔ خيؽنمبٚاٟ
خيتهمبى ،ة سٍَ َؿَٖ ِٝخسبل خيتنَاؽب ٞيًدٚين ١خي نٛا ١ٜيف َٓنَٖ خيذلبٝن١
خيع همب ١ٜبهًَٝتَٗ خسبمببٚ ١ٝخزبٚ ١ٜٛخيأهمبٚ ،١ٜنًَٝو خيدؾَع خيٛضل،
ٚخ٭نَ كٝنَو خيع نهمب ،١ٜبَةؼنَؾ ١يًذلنٝأزًٗٝنَ يف صبنَ٫و خيتنداٜ
خيع همبٚ ١ٜيف خثَٓ أَو خيتَاؽبٚ ،١ٝؼمبٚا ٠ةزَ  ٠خثؿنَٖٚ ِٝخثعنطًهَو
خزبػمبخؾ ١ٝخي  ١ٝ َٝيًَُٖٓ خيذلبٜٛن ١يف خثندخاس و نتَٜٛتَٗ نَؾنٚ ،١ة
اخ تَٗ يف
خزبََعَو ٚخثعَٖد خثتٓٛز ١يف ََ ٪و خيدٚي ١نَؾٚ ،١ؾمب
خثَٖٓ ة ضأٝعن ١ننٌ َنَ  ٠زًُٝنٚ ١تمببٜٛنٚ ،١خيتٛطن٘ ثمبخننأ خ٭حبنَث
خيعًُٚ ١ٝخ ٫ذلختٝج ١ٝبؽمبٚا ٠ةزندخ خ٭حبنَث ٚخيداخ نَو ٚبنَ٭ْٛخع نَؾن١
زنننٔ خثٓنننَضل خزبػمبخؾٝننن ١خي نننٛا ١ٜخينننيت ؼطنننُت ،و ٚخةتًنننت ،و ٚطنننًأت ة
خٯسننمبَ ،ٜٔننع تأٝننَٕ ةَهََْتٗننَ ٚقننداختَٗ ٚوُٖٝنن ١خيتهََننٌ َعٗننَ ٚخيكنن٣ٛ
خثؽنننَؾ ١خينننيت ٜطُهنننٔ وٕ تعطٗٝنننَ يًدٚيننن ١خي نننٛاٚ ،١ٜخيتأنٝننند خيننندخ ِ٥يف
ََٖٓجَٓ خيتعً ١ُٝٝزً ٢ةكَٓ يف خ٭اخؼ ٞخثػتعأ ١يٝعَٗ ٕٚ ،خ تَٓ.٤
ثَْٝننًَ َٛ -خطٗنن ١خيؿهننمبخيتهؿرلَ" ،ٟننٔ سنن ٍ٬ةزننَ  ٠بٓننَ ٤خيعكننٍٛ
ٚةظ٬ا خيٓؿٛس ،بَزتأَا ٙخيتهد ٟخ٭ندل"( ٖٚ )1خ ٜتطً ةظ٬ا خيٓملنَّ
خيذلب ٟٛخيتعًٚ ،ُٞٝذبندٜث بنمبخَ خيذلبٝنٚ ١خيتعًنٖٚ ،ِٝن خ َنَ تمبننأ زًٝن٘
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خيد ٍٚخثتكدَنٚ ١خينيت طعًتن٘ شنعَاخً شلنَ ،ؾؿن ٞةةند ٣خزبََعنَو يف وؾمبٜكٝنَ
خزبٓٛبٝنن ١نلتأننت خي٬ؾتنن ١خٯتٝنن :١ةٕ تنندَرل بًنند ٜ ٫تطً ن خ ننتعٍَُ خيكَٓبننٌ
خي ا ١ٜو ٚخيعٛخاٜخ بعٝند ٠خثندٜ ،٣هؿن ٞربؿنٝجل ْٛزٝن ١خيذلبٝنٚ ١خيتعًن،ِٝ
ٚخي َُا بنَيػض يف خَ٫تهَْنَو ةٗٓٝنَ نُٛٝو خثنمبٜجل بنل ٜند ٟخيطأٝن ،
 ٚتَٓٗا خثأَْ ٞزًٜ ٢د خثٗٓد ل ٚ ،تُٛو خةْ َْ ١ٝزًٜ ٢د زًَُ ٤خيندٜٔ
 ٚتؽٝع خيعدخي ١زًٜ ٢د خيكؽنَ .٤ةٕ خْٗٝنَا خيذلبٝنٚ ١خيتعًن ِٝنؿٝنٌ بَْٗٝنَا
خ٭َٚ ،١بَيتَي ٞزً َٓٝخسبؿَ زً ٢خيذلبٚ ١ٝخيتعًٚ ِٝخيذلنٝأ زًَ ٢ؽنَُْٗٛ
يًهؿننَ زًنن ٢خيكنن ِٝخسبؽننَا ١ٜخيٛضٓٝنن ١خيعمببٝننٚ ،١سًننل ةْ ننَٕ نن ٟٛقُٝٝنًَ
ٚسًكٝنًََ ،عننأم بَْ٫تُننَ ٤خيننٛضل ٚبننَيمبٚا خيعًُٝنن ٖٚ ،١ن خ  ٜننَِٖ يف تننأَل
ةؽٛا يً كَؾن ١يف خحملنٝط خ٫طتُنَز ،ٞ٭ٕ خي كَؾن ٫ ١تأ ٖنمب ة ٫زندل ْملنَّ
تعًَْ ُٞٝطح ٫ ،تهمبس ؾ ٘ٝق ِٝخةبزنَٕٚ ،خيمبؼن ، ٛبَةؼنَؾ ١يًنتخًغ
َٔ ثكَؾ ١خيتًكل ٚخسبؿظٚ .بَيتَي ٞبنَو َنٔ خيؽنمبٚاٚ ٠طنَٓ ٛنَٖ تمببٜٛن١
ٚتعً ١ُٝٝتعٌُ زً ٢تُٓٝن ١زكنٌ خةْ نَٕ زًن ٢خيتعََنٌ َنع َعمبؾن ١خسبكنَ٥ل
ٚة اخى خيٛخقعٚ ،خيتخًغ َٔ خْؿعٍَ خيتؿهرل زٔ خيٛخقعٖٚ ،ن خ ٜتطًن
ٚط ٛخيذلب ١ٝخينيت تعًنِ خةْ نَٕ َٗنَاخو خنت نَب خثعمبؾنٚ ،١خينيت تعنل:
قنندا ٠خيطَين زًنن ٢تؿتٝننت َٗننَاخو خيننتؿهرل خثمبنأنن ١ة صبُٛزننَو َننٔ
خثٗننَاخو خ٭ٚيٝنن ٜ ١ننٌٗ ْ ننأ ًَٝتعمبٜؿٗننََٚ ،ننٔ ثننِ تُٓٝتٗننَ ،حبٝننث كتًننو
خةْ ننَٕ خيننتؿهرل خ٫بتهننَاٖٚ ،ٟنن ٛخي ن ٜ ٟعننٓع خ٭ؾهننَا خزبدٜنند ٠زننٔ
ضمبٜل خيذلنٝنأٚ ،خيتعََنٌ َنع زند ٠خةتُنَ٫وٚ ،ذبًًٝنَٗٚ ،تكُٗٝٝنَْٚ .صنمب
ثكَؾننن ١خةنننذلخّ ةمبٜننن ١خينننتؿهرلٚ ،ننننَٕ نننكمبخأ وَ ٍٚؿهنننمب بنننمبا ةمبٜننن١
خيتؿهرل بَ ٫تَٓ ة خثأدو ٜٔخيتَيٝل :خ٫زذلخف بَ تكٚ ٍ٬طدخٕ خيؿنمب ،
ٚخ٫زنذلخف بَ٭ُٖٝن ١خ٫طتَُزٝن ١يًَُٓقصننٚ ١خيٓكندٚ .يهن ْ ٞنتطٝع ذبكٝننل
ةمبٜنن ١خيننتؿهرل ٫بنند َننٔ تعأٜننأ ْصننمب خي كَؾنن ١خيننيت ذبُننٌ َعٓنن ٢خسبمبٜنن،١
ٚخيتؽننََٔٚ ،خيتعنند خيؿهننمبٚ ٟخي كننَيف ،ب ٟخثؽننُ ٕٛخ٫طتُننَزٚ ،ٞزنندل
ظننٝؼ غٓٝننٚ ١شننًََ ١يف خيتعننأرل خ تُعننٚ ، ٞقٝننَّ ةننٛخاخو ثكَؾٝنن ١س٬قنن،١
َتؿَزً ٫ ،١تٓؿ ٞخ٫ست٬ف ٫ٚ ،تًػ ٞخيمبو ٟخٯسمبٚ.يف َكدَتَٗ خثٗنَّ خينيت
تكؽنن ٞزًنن ٢خيؿهننمب خيننتهؿرل ٟخيملَ٬ننٚٚ ،ٞزنن ٞخيع٬قنن ١بننل خيعمبٚبنن١
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ٚخة ٚ،ّ٬ؾل خثؿٗ ّٛخسبؽَاٚ ٟخيدككمبخضٚ ٞخيعًُنَ ،ٞنٔ سن ٍ٬خزتأنَا
خيعمبٚب ١ا َي ١ةؽَا ١ٜيإلْ َْ ،١ٝتمبتهأ زً ٢وَمب ٜٔو َ ٝل:
خ٭ :ٍٚخاتأَأ خة  ّ٬خيٛثٝنل ٚخثنتل بَيعمبٚبنٚ ،١خاتأنَأ خيعمبٚبن ١خين ٟ
ٜٓ ٫ؿعٌ بَة .ّ٬
ٚخي َْ ٖٞ :ٞخث ٝه ١ٝخينيت خْطًكنت َنٔ بٓٓٝنَٚ ،خْتصنمبو زندل خيعنَمل،
ٚبَيتننَي ٞؾَيعمبٚبنننٖ ١ننٚ ٞزننن ٞخ٭َنن ١خيعمببٝننن ١ينن ختَٖٗٚ ،نن خ خيننٛزٜ ٞنننمبتأط
بَة  ّ٬زدل ةكٝكتل و َ ٝتل:
وٚشلُننَٚ :زنن ٞخ٭َنن ١خيعمببٝنن ١ين ختَٗٚٚ ،زنن ٞيإلْ ننَْ ١ٝوٜؽنًَ ،ين يو مل
ٜهننٔ ٚزنن ٞخيعننمبب ي ن ختِٗٚ ،ينندٚاِٖ يف خيتننَاٜخٚ ،زٝننَ زمبقٝننًَ شننٛؾًَٝٓٝ
خ تعٚ ،ًَٝ٥٬ةمنَ نَٕ ٜٓطًل َٔ ؾهمب ٠خيتَُثٌ بل خيعمبٚبٚ ١خةْ َْ.١ٝ
ٚثَُْٗٝننَ ٖ :ن خ خيننمببط بننل خيعمبٚبننٚ ١خةْ ننَْ ١ٝمل ٜهننٔ اخبط نًَ تأًَ ٝنًَ
صبننمب خًٚ ،ةمنننَ نننَٕ اخبط نًَ ضبنند خً ،طننَ ٤يف ةضننَا ْتننَج ةؽننَاٚ ٟثكننَيف
ةْ نَْٚ ،ٞخيتعََنٌ َنع خينذلخث ،بَزتأنَا ٙةَؼنٔ خشلٜٛن ١خيكَٝٛنٚ ،١خيتعمبٜننـ
بمبٚخ٥عنن٘ َننع ربًٝعنن٘ َننٔ شننٛخ٥أ٘ٚ ،تطأٝننل طٖٛمبخيعمبٚبنن ١خثتؽننُٔ قأننٍٛ
خيتعد  ١ٜبدخسًَٗ  ،٭ٕ خيعمبٚب ١يه ٞتٚ ٟ ٪اَٖ بٓجَا يف خ تُع خيعمببٞ
 ٫بد شلَ وٕ ته ٕٛتعد  ، ١ٜتتآيـ يف ًَٗ طبتًـ خيعَٓظمب خثتٛخطد ٠زً٢
خ٭ا خيعمبب.١ٝ
٫ َٖٓٚبد َٔ خيتأنٝد نَُ قٍَ  ٠ َٝخيمبٝ٥س بصَاخ٭ ند وٕ" خشلٜٛن١
ننهَٓ بٗننَ ازل ٝنًَ
ٖنن ٞو ننَس ٚطنن ٛو ٟصبتُننع َننٔ خ تُعننَوٚ ،قنند
نننهَٓ بٗنننَ  َٝننن ،ًَٝثكَؾٝننًَ ،خطتَُزٝننًَ ٚبَحملعنننًٚ ١ضٓٝننًَ،
ٚشنننعأ،ًَٝ
ٚخي ّٛٝو٩ند بعد أع ٓٛخو َٔ خيتؽهَٝو وْن٘  ٫كهنٔ وٕ ْؿهنمب ٚينٛ
ي َْٝنٚ ١خةند ٠بنإٔ ْكندّ و ٟتٓنَمٍ ٜتعًنل وٛؼنٛع خيعكٝندٚ ٠خْ٫تُنَ ٤خيكنَٞٛ
ي نننٛا ١ٜسَظننن ،١نمبَننن ٢٭زنننل ة نننَ٫و خيكنننمبٕ خيٛخةننند ٚخيعصنننمبَ ٜٔنننٔ
خةسٛظبٚ ١ٝابٝأت َُٗٝخزض ٚخيٓعمب ،٠و ٚو َٔ ٟخ ُٛزنَو خ٭سنمب ٣نٛخ٤ع
خشبنننَاطل زنننٔ خيكنننَْ ٕٛو ٚخ ُٛزنننَو خينننيت تعُنننٌ يعنننَحل خ٭َنننمبٜهٝل
ٚخيػننمبب يف َٓطكتٓننَ"ٜٚ )2(.ننأت ٞيف َكدَنن ١خثٗننَّ خيننيت ت ننَِٖ يف خيتعنندٟ
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يًؿهمب خيػٝيب خيتهؿرل ٟخيتعد ٟحملَ٫ٚو ؼمبب خيعكٝندٚ ٠خ٭ٜندٜٛيٛطَٝ
يف صبتُعَتٓننَ ،٭ٕ َننٔ وسطننمب َننَ تتعننمب ينن٘ َٓطكتٓننَ ٚخيعننَمل خة ننَٞ٬
زُ ،ًََٛضبنَ٫ٚو خيػنمبب ؼنمبب خيعكٝندٚ ٠خ٭ٜندٜٛيٛط َٝيف صبتُعٓنََ ،نٔ
س ٍ٬خيتػٝرل خيتداػب ٞيًُعطًهَوٚ ،وِٖ َ نٍَ زًن ٢بينو ضبَٚين ١ؾعنٌ
خيعمبٚبن ١وؿَٗٗٛنَ خةْ نَْٚ ٞخسبؽننَا ٫ ،ٟخيعمبقن ٞزنٔ خة نٚ ،ّ٬ةنند
خي ٝد خيمبٝ٥س بصَا خ٭ د نٝؿَٛ ١ٝخطٗ ١خيتطمبف خيدٜل بمب َٜ٩ؾ  ٠ةٝث
قٍَ :ةٕ َٛخطٗ ١خيتطمبف ،تتِ زً َ ٢تٜٛل:
خ٭ٖٛ :ٍٚخث ننننت ٣ٛخيذلبنننن ٟٛخ٫طتُننننَز ،ٞةب  ٫بنننند َننننٔ تهننننمبٜس
خ٭سنن٬مٚ ،شننمبةَٗ بصننهٌ وننندل ،٭ٕ طننأً٤خ َننٔ خ٭مَنن ١خيننيت ْعٝصننَٗ يف
ٛا ٖٞ ١ٜومَ ١ظمبخع ٖ ٖٚ ،١ٜٛخ  ٟ ٪ٜة ؾمبخؽ زكَ٥دٚ ٟؾمبخؽ ؾهمب،ٟ
ؾنننمبخؽ ْؿ ننن ،ٞؾٝتهننن ٍٛخةْ نننَٕ ة خ٫بتعنننَ زنننٔ خ٭سننن٬مٜٚ ،تهننن ٍٛة
شنخغ َ ٕٚأنَ  ،٨تكن ٙ ٛخيػمبٜننأٚ ،٠بَيتنَي ٞنٗٛي ١ذبٛين٘ ة خيتطننمبف،
ٚخيٛقٛع يف ؾخ خثتطمبؾلٚ ،خيتخً ٞزٔ خْ٫تَُ ٤يًنٛضٔ .٭ْٓنَ زٓندََ ْؿعنٌ
خيد ٜٔزٔ خ٭س٬م ،ؾُعَٓ ٙوَْٓ منَاس نٌ خيصعَ٥مب ٫ٚ ،منَاس و ٟش٤ٞ
َٔ وس٬قَٝو خيد.ٜٔ
ٚخث ت ٣ٛخي نَْٖ :ٞن ٛخث نت ٣ٛخيعكَ٥ند ،ٟةب  ٫بند َنٔ ةبعنَ خيعكٝند٠
خيدٜٝٓنن ١زننٔ خي  َٝنن٫ٚ ،١بنند َننٔ دبدٜنند خيؿهننمب خينندٜل ،ؾٗٓننَى شننمبخ٥ح
ََٓ٪ننن ١يهٓٗنننَ تمبٜننند خسبنننٛخاٚ ،تمبٜننند خيؿهمبخثتجننند خين ن ٜ ٟتَٓ ن ن َنننع
تطنننننننٛاخو خ تُنننننننعَ ،نننننننٔ  ٕٚدبننننننند خيؿهنننننننمب  ٫كهنننننننٔ وٕ ْننننننن٪ثمب
بَيتطمبفٚ.بَيتَي ٞزً َٓٝخْ٫تكٍَ َٔ َمبةً ١خيتد ٜٔخيتكًٝد ٟخي ٜٗ ٟتِ ؾكط
يف خحملَؾمل ١زً ٢خيصعَ٥مب ،و ٟخْ٫تكٍَ َٔ زطَي ١ؾهمب ١ٜشًََ ١ة ا١ٜ٩
زٜٛننن ١ةكَْٝننن ١قمبآْٝننن ١زًُٝننن ١نًََننن ،١يٝتكننندّ سطنننَب خيعكنننٌ ٚخيؿهنننمب
خث تؽننن ٤ٞوعنننَبٝح خ٭ؾهنننَا خينننٓرل ،٠خثتعنننؿ ١بَيصنننجَزٚ ،١خيٛضٓٝننن،١
ٚخ٫كَٕٚ ،خيٛزٜ، " .ٞتَبع ن ٠ َٝخينمبٝ٥س بصنَا خ٭ ند قٛين٘ :ةْٗنِ ٜمبٜندٕٚ
تدَرل خيعكٝدٚ ،٠ؼمبب خيعكٝدٜ ٠أندو بَثعنطًهَو ٫ ،كهنٔ يإلْ نَٕ وٕ
ٜعٝض بد ٕٚوٜدٜٛيٛط ،َٝ٭ٕ خيؿمبم بل خةْ َٕ ٚخسبٛٝخٕ ٖ ٛيف خيعكٝند،٠
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خةْ َٕ ٚةد ٙيد ٜ٘زكٝدٜ ِٖٚ ،٠مبٜد ٕٚه خيعكٝدَ ٠نٔ زكٛيٓنَ يٓتهنٍٛ
ة قطٝنننع ٜكنننَ بَدبنننَ ٙخينننُٝل ٚخي ٝنننَا ،ةْٓنننَ وَنننَّ ةَيننن ١ؾصنننٌ وس٬قنننٞ
ٚخطتَُزٚ ٞبَحملعً ١ؾصٌ زً ٢خث ت ٣ٛخيٛضل "(") 3ي يو ةبخ نَٓ ْمبغ
يف تطٛاخيتؿهرلزً َٓٝوٕ ظبعٌ خيعكٌ ةًٝؿًَ طبًعًَ يَٓ يف نٌ سبملَ ١نٔ
سبملننَو ةَٝتٓننَٖٚ ،نن ٛوزًنن ٢قُٝنن ١يف خةْ ننَٕ ،ؾنن ٬قُٝنن ١يإلْ ننَٕ بنندٕٚ
خيعكنننٌ ٫ٚ ،قُٝنننن ١يًعكنننٌ َننننٔ  ٕٚتؿهننننرل ،و ٟوٕ خينننتؿهرل ٖنننن ٛبدخٜنننن١
خيتهمبٜمبخيصننٌََ يإلْ ننَٕ َننٔ نننٌ َملننَٖمب خزبٗننٌٚ ،خيؿكننمبٚ ،خيتخًننـ،
ٚخيؽننعـٖٚ ،نن ٛخ٭ خ ٠خيَٓطهنن ١يًتعنند ٟيهننٌ َصننَنٌ خيأصننمب ١ٜزََنن،١
ٚةْ ننََْٓ خيعمببنن ٞخبَظننٚ ،١يف َكنندََٗ خيملَٝ٬ننٚ ١خيننتهؿرل .ؾننَيمببط بننل
خيعمبٚبنننٚ ١خة َ٬ننننن ،بَزتأنننَا خيعمبٚبننن ٫ ١تعنننل زمبقن نًَ ،بنننٌ قَٝٛننن ١بنننَثعٓ٢
خيصٌََ ،تصٌُ خزبُٝعٚ ،ت تٛز خزبُٝنع ،زٓندَٖ ْ نتطٝع وٕ ْٓتكنٌ ة
خث تكأٌ ْٚكدّ يٮط َ ٍَٝتكأ َ ً٬تكمبخً َٚأ ٖمبخً.
ثالجاً  -العنل على ىشرالجقافة اليت جوٍرٍا :

- 1تعأٜننننأ خينن ن خنمب ٠خيٛضٓٝنننن ١يٮطٝننننٍَ خيعمببٝنننن ١خيصننننَب ،١بننننَيكِٝ
خسبؽنننَاٚ ١ٜخ٫ظبنننَمخو خيعًُٝنننٚ ١خيؿهمبٜنننٚ ١خيؿً نننؿٚ ١ٝبطننن٫ٛو خيمبطنننٍَ
خيعملننننَّ خيننن  ٜٔننننَُٖٛخ يف خينننندؾَع زننننٔ خ٭َننننٚ ١نننننَٕ شلننننِ ٚاٌ بننننَامٌ يف
ْٗؽنننتَٖٗ ،ن ن  ٙخين ن خنمب ٠خينننيت بَتنننت خث نننتٗدف خ٭ ،ٍٚبٗننندف خ نننت٬ب
خيعك ،ٍٛ٭بَٓ ٤خ تُعَو َنٔ سن ٍ٬غنمبس َؿنَٖ ِٝخي كَؾن ١خ ٫نتٗ٬ن،١ٝ
ٚخيعدَٝنننٚ ،١خيتخًننن ٞزنننٔ خْ٫تُنننَ ٤خينننٛضلٚ ،خ نننتأدخي٘ بَْتُنننَ٤خو َنننَ ٕٚ
خيٛضٓ.١ٝ
- 2خشبنننن٬ػ َننننٔ ٖٚننننِ خشب٬ؾنننن ١خة نننن ،١َٝ٬خيننننيت خربنن ن َٓٗننننَ
خيؿهمبخيَٖٛبٚ ،ٞخةسٛخٕ خث ًُ ١ًٝ ٚ ٕٛيتٓؿ ٝخثُٗ ١خثٛنٛي ١ةيَ ِٗٝنٔ
قأنننننٌ خيكننننن ٣ٛخةَدلَٜيٝننننن ١خيتًُٜ ٛنننننٖٚ ،١ننننن ٞنُنننننَ ْعًنننننِ َنننننٔ َؿنننننمبمخو
زعمبخ٫عبطَأ خيع َُْٚ ،ٞخييت ا خَٗ خ ٫تعَُاخ٭ٚاٚبٚ ،ٞخييت تػن َٜٗ
خي ّٛٝوَمبٜهَ ٚخيعٗ ،١ْٝٛٝةقََنٚ ١ين ١ة ن ١َٝ٬شبًنل ةَين ١غمبٜأن ١تعٝند
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خيتجأَٓ َٔ ١٥ملٛا ٜل ةيػَٚ ،ٞ٥تعٝد ضمبا َؿٗ ّٛخ٭قًَٝو ةثَا ٠خيؿا،
ٚخيصكَم َٔ س ٍ٬خثتَٓقؽَو .
 - 1تعأٜأ خي كَؾ ١خيعًَُْ ١ٝيف خ تُع :يتهكٝل خيعدخينٚ ،١خث نَٚخ،٠
ٚؼَُٕ خسبمب ١ٜيًُٛخضٓل ٖٚ ،خ ٜتطً  ،ؾعٌ خي ًط ١خيد ١ٜٝٓزٔ خي ًط١
خي  َٝننٚ ،١ٝخةكنننَٕ بنننإٔ خيعًَُْٝننَ ١ؿٗنننٚ ّٛقٛخزننند زُننٌ يف بٓٝننن ١خيٓملنننَّ
خي  َٝنن ٞطننَ ٤ةعنن ١ًٝيؿَزًٝننَو ؾهمبٜننٚ ١خطتَُزٝننٚ ١تَاؽبٝنن ١زنندل خيننأَٔ
بَدبَ ٙخيتأظ ٌٝخث تُمب يًه ٠َٝخيدٜكمبخض ١ٝزً ٢و س خثٛخضٓنٚ ،١خث نَٚخ،٠
ٚخسبمبٜننن)4(. ١و ٟخيعًَُْٝننن ١اوٌٟع يف خيدٚينننٚ ،١ي ٝنننت اوٜن نًَ يف خيعكٝننند،)5( ٠
ٚبَيتنَي" ٞؾٗن ٫ ٞتعنَ  ٟخيند ٫ٚ ،ٜٔتعنل خةسبنَ  ،ةْٗنَ ْملمبٜن ١يف خثعمبؾن،١
ٚي ٝننت ْملمبٜنن ١يف خي  َٝننٚ ،)6("١خيدٚينن ١خيعًَُْٝننٖ ١نن ٞتهننمبٜس يًدٚينن١
خيكَْ ١ْٝٛيف خحملَؾمل ١زً ٢خةكَٕ ٚخيعكٝندٚ ٠خيؿهنمب ٕٚ ،وٕ ٜؿنمب زًن٢
خٯسمبٚ.ٜٔيتهكٝكَٗ ػب ْصنمب خيؿهنمب خين ٜ ٟتعنـ :بَيعكْٝ٬ن ١خيعًُٝن،١
ٚخيننتؿهرل خشبنن٬مٚ ،خيننتؿهرل خيٓكنند ،ٟةٝننث خيعكْٝ٬نن ١خيعًُٝنن ،١تننمبتأط
بَشننتػٍَ خيعكننٌ خسننٌ صبننٍَ خثعمبؾنن ١خيعًُٝننٚ ،١بيننو بنؼننؿَ ٤خثعكٛيٝنن ١زًنن٢
خيملٛخٖمبٜ ٖ َ ٖٞٚ ،عط ٞخ٭ٚي ١ٜٛيًعكٌ َٗٓٚ ،ؾً ؿٜ ٞتخ َٔ خيعكٌ
َعداخً يًُعمبؾٚ .١خينتؿهرل خشبن٬م ٖن ٛخين  ٟكتًنو خيكندا ٠زًن ٢خشبًنل،
 ٚزًنن ٢تٛيٝنند خ٭ؾهننَا خزبدٜنند ٠خيننيت ت ننِٗ يف تػننٝرل وؾعَيٓننَ  ٚننًٛنَٓ،
ٚخيكدا ٠زً ٢خةت َٕٝوَ مل  ٜأل وٕ ٚا يف خ٭بَٖٕ بصإٔ َصه٬و قَ١ُ٥
َٔ ذبً٬ٝوٚ ،ةً .ٍٛوََ خيتؿهرلخيٓكد ٟؾٝعط َٓٝخةَهَْ ١ٝيٓكد خيؿهمب
خي َ٥د" ،٭ٕ خيؿهمب يه ِٗ ٜ ٞيف ذبمبٜمب خيٛخقنع ،ػبن وٕ ٜأندو بتهمبٜنمب
ْؿ ٘ وَٚ )7(."ً٫ٚنَ وظندم قن" ٍٛتَٛنَس طٝؿمب ن "ٕٛةٕ خينٓملِ خينيت ٚؼنعَٗ
و ٬ؾَٓ يٝس ؾ َٗٝشَ ٤ٞكدسٜٓ ٫ٚ ،أػ ٞوٕ ْ ًِ بأْ٘ ٜٛطد ش ٤ٞثَبنت
 ٫كهٔ تػٝرل ،ٙةٕ خيعكٌ خيأصمبَ ٖٛ ٟعندا خينٓملِ ٚخيكنٛخْل ٚخسبكنٛم
ٚخسبمبَٜو ََٚ ،خّ ٖ خ خيعكٌ يف تطٛا َ تُمب ،ؾنٕ نٌ ََ ٜٓصأ زٓ٘ ٫
بد وٕ ٜه ٖٛ ٕٛخٯسمب يف تطٛا َ تُمب" .ؾَيتؿهرل خيٓكد َٔ ٖٛ ،ٟوٖنِ
شننمبٚأ خ٫اتكننَ ٤خةْ ننَْٖٚ ،ٞنن ٛوٕ ْعننمبف َننَ خي ن ْ ٟعمبؾننَ٘ٚ ،ننَ خي ن ٟ
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ْ ٫عمبؾ٘ ،ةْ٘ خيٛز ٞونَ ْكن ّٛبن٘ َنٔ ةطنمبخ٤خوَٚ ،نَ ْتخن َ ٙنٔ قنمبخاخو.
ٚبَيتننَي ٞخ٭س ن بننَيتؿهرل خيٓكنند ٟؼننمبٚاَ ٠ننٔ وطننٌ  :سنن٬ػ تعًُٓٝننَ َننٔ
خيننتًكل ٚخيتن نّمبٚ ،ثٛخطٗنن ١محنن٬و خشبنندخع ٚخيتؽننًٚ ،ٌٝخيتننديٝس ،خيننيت
تك ّٛبَٗ خيد ٍٚخيػمبب ١ٝدبَ ٙشعأَٓ ٚوَتٓنَٚ ،خيتعند ٟيًهًُن ١خيؽنَا ١ٜخينيت
ٜصنننَٓٗ خيػننننمبب زًننن ٢خي كَؾنننن ١خيعمببٝنننٚ ،١محنننن٬و خيهمبخٖٝنننٚ ،١خسبكنننند،
ٚخيتصنن ٜ٘ٛخثكعننٚ. ٠ ٛثٛخطٗنن ١خيملننٛخٖمب خيننيت تتؿصنن ٢يف طٓأننَو خ تُعننَو
خيعمببٝنن ١يف صبننَ٫و خسبٝننَ ٠خثختًؿننَ ١ننٔ ؾكننمبٚ ،طننٛعٚ ،بطَيننٚ ،١ربًننـ،
ٚ ،ًِ ٚخ تأدخ ٚ ،قتٌ ٚتدَرل ٚ ،مبق ١ثمبٚخوٚ ،تهؿرلٚ ،دبأ ٖٚ.١٥خ ََ
ػبعننٌ خيؿهننمب َكَ َٚنًَ ٚؾننَزٚ ً٬قننَ اخً يًتعنند ٟيًؿهمبخشبننَْع خثهننمبس
يًٗأكٚ ١خيتخًـ ٚخ ٫ت  ٖٚ .ّ٬خ ٜتطً بَٓ ٤خ نذلختٝج ١ٝثكَؾٝن ١زمببٝن،١
ث٬ث ١ٝخ٭بعَ  ،بعد  :ٞ َٝقٛخَ٘ خيدككمبخض ١ٝخسبكٝكٚ ،١ٝبعند خقتعنَ ٟ
ٚخطتُننَز ٞقٛخَنن٘ تُٓٝننٚ ١ضٓٝنن َ ١ننتكًٚ ،١بعنند ثكننَيف قٛخَنن٘ تصننٝٝد ثكَؾنن١
زمبب ،١ٝتتَُمج ؾ َٗٝخسبدخثَ ،١ع خ٭ظَي ٖٚ ،١خ ٜٛط خ٫اتأَأ خث ُنمب بنل
خي ٚ ٞ َٝخي كَيف .ة طَْ تٛؾمب َؿهمب ٜٔقًنٛبِٗ زنََمب ٠حبن بٖ ٬نِ،
ٚواٚخةٗنننِ َٓ نننهأ ١يف وننننٛخب ْملٝؿننن ١شنننؿَؾٜٚ ،١عًُننن ٕٛزًننن ٢ذبطنننِٝ
خ٭ظَّٓ خيعتٝك ١خيؿَقد ٠خسبس ٚخيمبٚاٜٚ ،عًُ ٕٛزًن ٢خينتخًغ َنٔ خيؿهنمب
خين ٜ ٟعننٝض يف ؼنأَب خثَؼننٚ ،ٞوٚننَا خزبٗننٌٚ ،خزبُنٚ ٛخين ٖ ٟنَ ٛننٔ
ؾعننٌ ٚظننَٓز ١خثخننَبمبخو خ٭َمبٜهٝننٚ ١خيعننٗٚ ١ْٝٛٝوٜؽ نًَ َٛخطٗنن ١خيؿهننمب
خيعنندَ ٞخيننيت ٜنندٍ تننَاٜخ خةَدلَٜيٝنن ١ةْٗننَ قََننت بتصننجٝع خيؿهننمب خيعنندَٞ
خثتجمب َٔ خيك ِٝخيٛضٓٚ ،١ٝوْؿكت َٜ٬ل خيد٫ٚاخو َٔ وطنٌ بينوٚ ،زنأٍ
خ٭ ب ٚخيؿهنمب زنٔ قؽننَ َٜخ تُنعٚ ،ننَٕ بيننو ٖندؾًَ خ نتعَُا ًَٜخُ٥نًَ،
بَ ننِ ةمبٜنن ١خيتعننأرلٚ ،ذبننت زأننَ ٠٤خسبدخثنن َٚ ،١نَ بعنند خسبدخثنن ٖٚ ،١ن خ َننَ
وندتنن٘ خيهَتأنن ١ؾمبخْ ننٝس ننتٛام يف نتَبٗننَ "َننٔ خي ن  ٟؾننع يًأَننَا ذ".
(ٚ)8بَيتَي ٞؾننٕ خيٓٗن ٛبَسبنٍَ خي كنَيف َُٗنٚ ١ضٓٝن ١شلنَ خ٭ٚيٜٛن ،١٭ْن٘ ٫
ًٜٝل بَي كَؾ ١وٕ تؿَطأ و ٚتتؿمبج ،و ٚربتيب ،٤و ٚذبتنَا ،و ٚتٓتطنمب ،خي كَؾن١
ي ٝننت اخٜننٝ ١ننٌ َننع خيٓ نن ،ِٝوٚغعننًَٓ ته ننمب ٙخيعٛخظننـٚ ،بَيتننَي ٞبننَو
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خشبنن٬ػ َننٔ تكعننرل بعننجل خث ن كؿل ٚربننَبشلِ َُٗنن ١زَطًنن ٖٚ ،١ن خ ٜتطً ن
تمب ٝخ خٖ٫تَُّ بَيأعد خ ٫ذلختٝج َٔ ٞخيؿهمب ٚخي كَؾ ،١خييت تهن ٕٛقنَ ا٠
زً ٢خيتأ ٝس يًُ تكأٌ َٔ س ٍ٬ؾِٗ خيٛخقعٚ ،خٖ٫تَُّ وتػرلخت٘ ٚثٛخبت٘.
ٚخثُٗ ١خ٭ َس يف صبٍَ خي كَؾ ١تعأٜأ ثكَؾ ١خثكَ ١َٚيف خ تُع ،خييت
تمبتهأ ة وٕ َعمبن ١خسبمبٚ ١ٜخ ٫تكٚ ٍ٬خي  ََ ٠ َٝمخيت ؼمبٚا ٠ةتُ١ٝ
يصنننعأَٓ يف َٛخطٗننن ١وزدخ٥ننن٘ ،ؾننننبخ ننننَٕ خ ٫نننتأدخ وٚخيملًنننِ ٜؿكننند ةمبٜننن١
ةْ نَٕ ،ؾنننٕ خ نتعَُاخيٛضٔ ٜؿكنند ةمبٜن ١نننٌ شنٚ ،٤ٞةٓٝن خى ينٔ ٜهننٕٛ
ٖٓننَى شنن ٤ٞؽبتًننـ زًٝنن٘ وبٓننَ ٤خيننٛضٔ خيٛخةنند ،ثننِ ةٕ خسبمبٜنن ١يف َعَٖٓننَ
خزبنننٖٛمب ٟنمبخَننن ١يًؿنننمب ٚ ،خْؽنننأَأ سًكننن ٞةْ نننَْٜ ،ٞعُنننٌ زًننن ٢تُٓٝننن١
خيهمبخَنن ١خيؿمب ّٜننٚ ،١خزبَُزٝننٚ ،١خيٛضٓٝنن ،١و ٟوْٗننَ ننٚ ٠ َٝضٓٝننْٚ ،١ملننَّ
ْٗنننٚ ، ٛخاتكنننَٚ ،٤ينننٝس تننندَرلخًٚ ،قنننتٚ ،ً٬ربمبٜأن نًَ ٚ ،نننمبقٚ ،١تٗمبٜأن نًَ،
ٚخغتعننَب ًَ ،ةْٗننَ تعأٜننأ ي كَؾنن ١خ٭َننٌ يف خ تُننع ،٭ْٗننَ خيعُنن ٛخ٭ َ ننٞ
ي كَؾ ١خثكََٚنٚ ،١خينيت طٖٛمبٖنَ :وْٓنَ كهنٔ وٕ ْٓتعنمبٚ ،قند خْتعنمبَْ يف
ون نننمب َنننٔ َٛقنننعٚ ،وٕ خيعننندَُٗ ٚنننَ ننننَٕ طأنننَاخً َٚكتنننداخً ٚكًنننو وقننن٣ٛ
خ٭ ًهٚ ،١وق ٣ٛخزبٛٝط كهٔ وٕ ٜٗأّ وََّ واخ تَٓٚ ،قد ٖطأّ يف ون نمب
َننٔ َٛقع ن ،١خثٗننِ وٕ منًننو ٖ ن خ خةكننَٕ ٖٚ ،ن  ٙخي كنن ٖٚ ،١ن  ٙخةاخ ٚ ،٠وٕ
ْٛخظننٌ خيعُننٌ ،و ٟوٕ ثكَؾنن ١خ٭َننٌ تعطنن ٞخةْ ننَٕ خيكنندا ٠زًنن ٢خيتطًننع ة
خث ننتكأٌٚ ،خَننت٬ى ةاخ  ٠خيتهنند ،ٟ٭ٕ خ٭َننٌ ٜعننل خةظننمبخازً ٢ذبكٝننل
خشلدف ٚكٓح ظَةأ٘ خيعدل زً ٢خيصندخ٥د ٚخحملنٔٚ ،ػبعًٓنَ ْمبْن ٛبأبعنَاَْ
ة خث تكأٌ ٚنًَٓ وَنٌ ٚثكن ،١ةٕ ثكَؾن ١خ٭َنٌ دبعًٓنَ ْعنٝض خسبَؼنمب ٚيف
زْٓٛٝننَ خث ننتكأٌْٚ ،نن َٔ٪وٕ خيننأَٔ ٜتٛقننـ زًنن ٢ةاخ تٓننَ ٚزًنن ٢زًُٓننَ٫ٚ ،
ٜٛطد َ ته ٌٝزٓدََ ْكمبا وْ٘ ٜٛ ٫طد َ ته ،ٌٝؾأكدا ََ ْعأم َٔ ثكَؾن١
خ٭َننٌ يف خيٓننَسٚ ،سَظنن ١طٝننٌ خيصننأَب ،بكنندا َننَ ْعنن ٕٛثكَؾنن ١خثكََٚنن،١
 ْٗٚخثكَٚ.١َٚخييت َٔ و َٗ خةكَٕ بإٔ خ ٫تعَُا  ٫كهٔ خقت٬زن٘ ة٫
بَثكََٚنن ،١خحملعننٓ ١بننناخ  ٠خثٛخطٗننٚ ،١خيعأكننٚ ،١خةكننَٕٚ ،خيعننُٚ ، ٛةٕ
ةكنننٛم خ٭َنننِ ٚخيصنننعٛب  ٫نننَ َُٝنننَ ٜتعًنننل َنننٔ تًنننو خسبكنننٛم بنننَ٭ا ،
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ٚخثكد ننَوٚ ،خسبمبٜننَوٚ ،خسبكننٛم خ٭ظننً ٫ ١ٝت ن ٖ بَيتكننَ ّ ٫ٚ ،ػبننٛم
خيتَٓمٍ زَٓٗ ب أ زندّ قندا ٠طٝنٌ زًن ٢خ نذل خ تًنو خسبكنٛم و ٚبعؽنَٗ،
ٚوٕ خ٭َنننِ  ٫تتٓنننَمٍ زنننٔ ةكٛقٗنننَ خي َبتنننٚ ١قؽنننَ ََٖٜخيعَ يننن ١نننمب وْٗنننَ
واٖكت ،و ٚواٖل طَ ٌٝنٔ وطَٝشلنَ ٫ٚ ،تٗنأّ خ٭َنِ ٚتٝن٦س ،ب نأ تؿنمبٜط
قطننمب وْ ٚملننَّ و ٚةننَنِٚ ،خ٭َننِ  ٫تٗأَٗننَ س ننَاَ ٠عمبننن ،١ةمنننَ ٜٗأَٗننَ
خةةأنَأ ٚخيؽنَٝعٚ ،غٝنَب خينٛز ،ٞو ٚتػٝٝأن٘ٚ ،تؿهنو خ٭ٚخظنمبٚ ،تؿتننت
خةاخ ٚ ،٠تصننننتت خيننننمبوٚ ،ٟمٚغننننَٕ خيمبٜ٩ننننَٚ ،ةٕ خسبننننمبب َ ننننتُمب ٠زًٓٝننننَ
بأشهٍَ طبتًؿ ٖٞٚ ،١مل تًؼ َنٔ خيتنَاٜخٚ ،ةٕ خ٭زندخٜ ٤عًُن ٕٛزًن ٢قتنٌ
خ٭ٌَ يف ْؿْٚ ،َٓ ٛصمب ثكَؾ ١خشبٓٛع ٚخيمبؼٚ ، ٛةٕ ةكًَ ٜ ٫طَي ب٘ وًٖ٘
َعنن ن ّمب يًُننننٛوٚ ،وٕ ةكنن نًَ  ٫تدزُنننن٘ خيكننننَ ٠ٛعننننمب يًؽننننَٝع ٚخيتٓهننننمب
يصننمبزٝت٘ٚ ،وٕ قنن ٫ ٠ٛت ننتٓد ة خسبننل قنند تػننرل خيٛخقننع ٚتؿننمب ةكَ٥كنن٘،
ٚيهَٓٗ ئ تك ِٝخيعدٍٚ ،ئ تك ٛخيَٓس ة خ٭َنٔ ٚخ ٫نتكمبخا ٚخ٫م ٖنَا،
ٚخيعٌُ زً ٢ةبكَ ٤خيتَاٜخ ةٝنًَ ٚؾنَزٚ ً٬ةبكنَ ٤ةكَ٥كن٘ َ نتكمب ٠يف خين خنمب٠
ٚخيٛطدخٕٚ ،خي عَ٫ ٞت٬ى خيك ٠ٛبَثؿٗ ّٛخيصٌََ يًكنَ ،٠ٛعمبؾٝنٜ ََٚ ،١ن١
ٚاٚةٝننٚ ،١تُٓٝنن ١خيعكٝنندٚ ،٠خ٭سنن٬مٚ ،خيكنن ِٝخيٛضٓٝننٚ ١خيكَٝٛننٚٚ ،١طننٛ
خةْ َٕ خيكد ،٠ٚخي ٜ ٟعأم خي نًٛن ١ٝخ٭س٬قٝنٚ ١خيٛضٓٝنٚ ١ؼبعنََٓٗ ،نٔ
س ٍ٬دب ٝد ثكَؾ ١خينٛز ٞبَين خو خيعمببٝن ١زًن ٢خيعنعٝد خيؿنمب ٚ ٟخزبُعنٞ
خي ختٚ ٞخثٛؼٛزٚ ،ٞخسبمبػ زًٚ ،َٗٝزدّ خٖتأخمٖنَيت ةب  ٫ػبنٛم ٭ةند وٕ
ٜعتد ٟزًٗٝنَ ،وٜٓ ٚنٍَ َٓٗنَ يف خ٭ا خي نٛاٚ ،١ٜينٝس يًصنع خي نٛا ٟة٫
سٝننَا خثكََٚننٚ ١خيعننُٚ ٛخيعنندليت ٖٚنن ٛسٝننَا زكْ٬ننَٛٚ ٞؼننٛزٞيت و ٟيننٝس
يًصننع ة ٫تننأل خيؿهننمب خثكننَّٚيت ٚةزننَ  ٠بٓننَ ٤خةْ ننَٕ ٚؾننل َٓملَٛنن ٖ ١ن ٙ
خي كَؾ.١
اخبعًَ -خيتعد ٟيهٌ َملَٖمب خيتطأٝع َع خيعد ٚخيعٗٚ ،ْٞٛٝنصـ
ٚتعمب ٢ُ ٜ ََ ١ٜيعَٝو َدْ ٚ ،١ٝننَنل ةكنٛم خةْ نَٕ ٪َٚ ،نَو
ثكَؾَ ١ٝصأ ١ٖٛممٛي ١سَاط ،ًَٝزً ٢و َس خيصنعَا خيتنَاؽب "ٞوزطنل َنًَ٫
وزطِو ْؽَ " ،" ً٫ككمبخضٝل طد " ِٖٚ ،ممٔ خسذلزتِٗ خيك ٣ٛخةَدلَٜي١ٝ
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خيتًُٜ ٛننٚ ،١خي ن ٜ ٫ ٜٔننمب ٕٚيف خيتُٜٛننٌ خ٭طننٓيب زٝأ نًَ ،بننَيمبغِ وْنن٘ زَُينن١
ظننمبؼبََْٗٚ ،١ننٚ ،١زننَاٜ ٫ ،مبتؽنن ٘ٝنننٌ َننٔ يدٜنن٘ قنندأَ خيهمبخَنن،١
ٚخةذلخّ خيٓؿس..
سََ ًَ -خيك َّٝبنظ٬ا شٌََ  ٚمبٜعٚ ،ذبكٝنل خيعدخين ١خ٫طتَُزٝن،١
ٚخيعُنننٌ زًننن ٢ةظننن٬ا خيكنننٛخْلٚ ،خطت نننَث خيؿ نننَ ٚضبَ نننأ ١خيؿَ ننندٜٔ
ٚخ ننمبَلٚ ،خيتُ ننو بَيٛةنند ٠خيٛضٓٝننٚ ،١اؾننجل نننٌ خينندزٛخو خثؽننًً١
يًؿتٓنننٚ ١خيهمبخٖٝنننٚ ،١خيعُنننٌ زًننن ٢نصنننؿَٗٚ ،تؿٓٝننند َأخزُٗنننَٚ ،ةبعنننَ
وظننهَبَٗ َننٔ ةَٝتٓننَٚ ،ؾهمبْننََٚ ،صننَزمبَْٚ ،خيعُننٌ زًنن ٢تطأٝننل نن٠ َٝ
خيكننَْٚ ،ٕٛتأ ننٝس ٚزننٚ ٞضننل بَْ٫تُننَ ٤خسبننمب خيهننمبَٚ ،ِٜعَزبنن ١خ٭مَنن١
بأ ًٛب زًَُٛ ٞؼنٛزٚ ،ٞاؾنجل خيتندسٌ خشبنَاط ٞيف خيصن ٕٚ٪خي نٛا،١ٜ
ٚدبؿٝـ ََٓبع خةاَٖبٚ ،ةٜكَف تٛاٜد خي ٬ا َٔ خسبدٚ ٚغرلَٖ َٚعَقأ١
خيؿننَزًل وٜننًَ نَْننت خْتُننَ٤ختِٗ ٚطٓ ننَٝتِٗٚ ،خةؾننَ َ ٠ننٔ خثٓننَ خينندٚيٞ
خزبدٜد يكْ َّٝملَّ زَثٚ ٞي ٜ ٞتٓد ة خيعدخي ٠ َٝ ٚ ١خيد)9( ٍٚ
َ ًَ  -خيذلنٝأ زً ٢خسبٛخا بل وبَٓ ٤صبتُعَٓ يًٛظن ٍٛة وؾؽنٌ
خي ننأٌ يًٓٗنن ٛب ننٛاٚ ١ٜبٓننَ ٤خ تُننع خثتكنندّ خيعننَ ٍ خين  ٟؼبكننل خث ننَٚخ٠
ٚخيهمبخَ ١يًجُٝعٚ ،بيو َٔ س ٍ٬ةطمبخ ٤اخ  ١قٝك ١ثَ ةندث يف نٛا١ٜ
َٔ وَمبخ ٚ ،خيأهنث زنٔ خيعن٬جٚ ،خ٫زنذلخف ٜهنَ ٕٛنٔ خينٓؿس وَ ،ً٫ٚنَ
قعننمبو بنن٘ تؿهننرلخً ،و ٚاخ نن ،١و ٚربطٝطنًََٚ ،ننَ وسطننأو وَُا ننت٘ ،وٚ
تٓؿٝنن  ،ٙو ٚخ نننت َُاٚ ،ٙخيتطنننٜٛمب ينننٝس َطًأننًَ ضبننند خً َنننٔ قأنننٌ وشنننخَػ
ضبد ٜ ٜٔعل شمبؼب ١بعَٛ َٗٓٝطًَٗ ة وْنَس َعٝنٓل زًٗٝنَ خيكٝنَّ بن٘ ،وْن٘
َطً خزبُٝعٜٚ ،عل خزبُٝعٚ ،يف نٌ ةل ٍٚ٪ َٚ ،زٓ٘ خزبُٝعٖٛٚ ،
اٜ٩نننَ شنننًََٚ ،١اغأننن ١ةكٝكٝنننٖٚ ،١نننَطس ًَنننحٚ ،ةة نننَس خ٥نننِ بأُٖٝتننن٘.
ٚبَيتننَي ٞزًٓٝننَ وٕ ْننداس خثؿننَمخو خيننيت سًننت َٓٗننَ خيصننمبٚا ْٚ ،تهصننـ
خثٛخقننع خيننيت نَْننت وؼننعـ ََٓزننٚ ١وننندل خ ننتػ ٖٚ ،ً٫٬ن خ ٜتطً ن ٚز ٝن ًَ
بطأٝع ١خ٭شٚ ،٤َٝخيٛخقع ةطمبخ ٤ذب ٍٛؼنمبٚا ٟيف خيأٓن ٢خيتهتٝنٚ ،١ةغَٓٗ٥نَ
بَيَٓس خثكنٓعل خيكنَ ا ٜٔزًن ٢خيعطنَٚ ٤خسبنٛخاٚ ،تطنٜٛمب خيأ٦ٝنَو خيملَٝ٬ن١
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ةتننن ٢تتهننن ٍٛة ب٦ٝننن ١ةَؼنننٓ ١يًؿهنننمبخشب٬م ٚخي كَؾنننٚ ١خةبننندخع ثختًنننـ
خ٭طٚ ،ٍَٝخيتخًغ َٔ خيؿَشًل ٚخثَٓؾكل ٚخي َنتل زٔ خسبلٚ ،خيأهث
زنننٔ خثخًعنننل ممنننٔ كتًهننن ٕٛخسبعنننَْ ١خي ختٝنننٚ ،١خسبهُننن ١خثعمبؾٝننن١
ٚخيمبظَْ ١خيعكً. ١ٝ
ننَبعًَ  -ظنننَٓز ١ةزنن ّ٬ؾعّنننٍَٜٓ ،ننَؾس خةزننن ّ٬خشبننَاطٚ ٞتطنننٜٛمب
خثَ ٪و خةزٚ ١َٝ٬تؿمبٜػَٗ َٔ خثن كؿل ٚخثؿهنمب ٜٔخْ٫تٗنَمٜلٚ ،ةزنَ ٠
خيٓملننمب يف ضأٝعنن ١خيؿهننمب خةزَ٬نن ٞخثكنندّ يًجُٗننٛا ،بٗنندف ةزننَ  ٠ظننَٝغ١
ا َي ١ةز ١َٝ٬تٓ نجِ َنع خةتَٝطنَو خ تُنع خيعمببنٚ ،ٞتهن ٪َ ٕٛنَو
ق ١َٝٛقَ ا ٠زً ٢خثَٓؾ  ١بعد ذبط ِٝخسبند ٚخي كَؾٝنٚ ١خةزَٝ٬ن ،١بٗندف
ن مب خسبعَا خيؿهنمب ٟخثنمبٚج يًُٗٓٝنٚ ١خشبؽنٛع ةاخ  ٠خيكطن خيٛخةند،
ٚتعمبٜنن ١خيعأننَ٤خو خي كَؾٝنن ١خيننيت ذبننَ ٍٚةيأننَس خثعننَحل خي  َٝنن ١ٝزأننَ٤خو
ثكَؾٚ ،١ٝا نِ سمبٜطن ١خيعنمبخع زًن ٢وْٗنَ ظنمبخع ثكنَيف و ٚةؽنَا ٟوٜ ٚنل
ٚي ٝننت ظننمبخزًَ  َٝننٚ ،ًَٝتعمبٜننْ ١ملمبٜنن ١خثنن٪خَمب ٠خ٭َمبٜهٝنن ١خيننيت تكنن:ٍٛ
بٛطنن ٛوزنندخ ٤خُ٥ننل ٭َمبٜهننَ ،٭ٕ بيننو ةَطنن ١تهٜٝٓٛنن ١خسًٝنن ١يًٛطننٛ
خ٭َمبٜهننن ٞب نننأ تَٓقؽنننَو خ تُنننع خ٭َمبٜهننن ،ٞةٝنننث ٚطننن ٛخيعننندٚ
خشبَاط ٞؼنمبٚا ٠دبُنع بنل خ٭َنمبٜهٝل ٚتأٜند َنٔ َ نهِٗٚ ،بَيتنَيٞ
خشب٬ػ َٔ  ِٖٚظدخق ١وَمبٜهَ ٚةٜ َٝتَٗ يف خيعنمبخع خيعمببن ٞخيعنْٗٞٛٝ
وظأح ٚخطأ ًَ ق.ًَ َٝٛ
ثًَََٓ  -خبتهَا  ١ َٝخقتعنَ  ١ٜتن ٟ ٪ة ثنل زٓنَٕ تؿنَقِ خيأطَين١
ٚذبكٝل اؾع خيع  ٤زٔ نٌَٖ خيؿكنمبخٚ ،٤خ نتػَ ٍ٬نَ ٖنَ ٛتنَا َنٔ ثنمبٚخو
خيننٛضٔ بصننهٌ ؾعًنن ،ٞ٭ٕ خيأطَينن ٫ ١تننٓعهس بصننهٌ ننًيب ؾكننط زًنن٢
خزبَْ خثَ  َٔ ٟة ٠َٝخيعَضًل زٔ خيعٌُ ،بٌ َاس تأثرلخً ؼَغطًَ وٜؽًَ
يف ْؿ نن ١ٝةتنن ٢وٚي٦ننو خي ن َ ٜٔننَ مخيننٛخ زًنن ٢اوس زًُننِٗ ،ؾٗنن ٞحبنند بختٗننَ
تأزأع و س خ ٫تكمبخا خ٫طتَُز ٚ ،ٞٮ ة ٠َٝخيه رل َٔ خيٓنَس بَيٝنأس
ٚخي  ٛخ. ١ٜٚ
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ةٕ ٖدف خي  ١ َٝخ٫قتعَ  ١ٜخيَٓطهنٖ ١ن ٞضبَابن ١خيؿكنمب :٭ٕ خزبنٛع
نَٕ  ََٚمخٍ َأعث يٝع خيصمبٚا يف وس٬م خيؿمب ٚخ تُع ،ةٝنث  ٫زنأّ٠
 ٫ٚنمبخَنننن ٫ٚ ،١ةمبٜنننن ١يإلْ ننننَٕ َننننع خزبننننٛع ٚخيعننننٛم ،ؾننننَيعِأٚ ٠خيعننننَم٠ل
نَيؽمبخ٥مب ،ننٌ َُٓٗنَ ٜنمبؾجل خٯسنمب  ٫ٚ ،خ نتكمبخا  ٫ٚوَنٔ و ٚوَنَٕ يف
صبتُع تته مب ؾ ٘ٝخ٭َْٝب زً ٢خ٭َْٝب طٛزًَ ،ؾَي ًٛى خيعٓٝنـ ٜأ ٖنمب
ٜٚننأ خ يف خثٓملَٛننَو خثتخًؿننٚ ،١خي كَؾنن ١خثتخًؿنن ٖٚ،١ن خ ٜعننل وٕ خيؿكننمب
خثتؿصٜٓ ٞت ثكَؾَ ١تخًؿ٬ٜٚ ،١مَ٘ زٓـ خطتَُز ،ٞؾمب َٚ ٟ ََٚ ٟعٟٓٛ
َ٥د يف نٌ طٛخْ خسب ٠َٝخ٫طتَُز ،١ٝةٝث خشتدخ خ٭مَن ١خ٫قتعنَ ١ٜ
ٚخثَيٝننٚ ،١ؾصننٌ خ٭ْملُنن ١خيعمببٝنن ١يف ذبكٝننل خيتُٓٝنن ١يف خ ننَ٫و خثختًؿنن،١
ٚؾصننًَٗ يف ذبكٝننل خسبنند خ٭ ْننَ ٢ننٔ خسبٝننَ ٠خ٫طتَُزٝننٚ ١خيننيت تمبخؾكننت َننع
خيكُننعٚ ٚ ،س نمبخَنن ١خةْ ننَٕ ،نًننَٗ ْٛخؾنن زنندلو َننٔ س٬شلننَ خيكنن٣ٛ
خة  ١َٝ٬خثتطمبؾ ١خيتهؿرلٚ ،١ٜخييت او ٣ؾ َٗٝخيه رل َٔ خيَٓس خزبًٗن،١
خييت مل ٜدسٌ خيتعً ِٝبٛٝتِٗ س٬ظًَ شلِ  .يننن يو ظبهننننت خيكنننن ٣ٛخثتطمبؾنننن١
خيدٜٝٓنن ١خثٓؽنن ١ٜٛذبننت زأننَ ٠٤خةسننٛخٕ خث ننًُل يف طننمب خيصننأَب ٚخيٓ ننَ،٤
ٚبَيتننَيَ ٞننٔ خيؽننمبٚا ٟةػبننَ ؾننمبػ خيعُننٌ يًصننأَب خثعنندَٚل خثُٗصننل
٭ْكننَبِٖ َننٔ بننمبخثٔ خيعٓننـ ٚخيتطننمبف ،ؾهُننَ ْعًننِ ؾنننٕ خم ٜننَ خشلنن ٠ٛبننل
خ٭غٓٚ ٤َٝخيؿكنمبخ ٤بصنهٌ ننأرل ٜٗند خ تُعنَو خيأصنمبٚ ،١ٜؽبًنل خ نٍَ
ٚخ ننعًَ يًؿٛؼننٚ ٢تنندسٌ خيكنن ٣ٛخ ٫ننتعَُا ١ٜيتعأننث ب ننمبٚخو خيننأَٚ ٬عننرل
خيَٓس  ٫ٚ .ؽبؿن ٢زًن ٢خثطًعنل وٕ خسبنمبب خيعدٚخْٝن ١وثنمبو زًن ٢خ٫قتعنَ
خي ننٛاَ ٟننٔ سنن ٍ٬خيذلخطننع خيهننأرل يف َعنندٍ خيُٓنن ٛخ٫قتعننَ  ،ٟتمبخطعننت
خيأاخزٚ ١خيعَٓز ١ب أ خ ٫ت ٤٬ٝزً ٢ةك ٍٛخينٓؿط ٚخيػنَم ٚزًن ٢سطنٛأ
ْكًنننَٗ يف خ٭َنننَنٔ خةْتَطٝنننٚ ،١تننندَرل وطنننأخَُٗ ٤ننن ١يف بعنننجل خثؿَظنننٌ
خيطمبقٝننٚ ،١زنندّ خيكننندا ٠زًنن ٢ةٜعننٍَ خيطَقنننٚ ،١تؿهٝننو  ٚننمبقَ ١عملنننِ
خثعََنننٌ ٚخثعنننَْع ٚبٝعٗنننَ يف تمبنٝنننَٚ ،تمبخطنننع خ ٫نننت َُاخو خسبهَٝٛننن،١
ٚتمبخطع بٓ ١ٝخيعَ اخو خي ٛاٚ ،١ٜن يو خاتؿَع خيعجأ يف خثٝنأخٕ خيتجنَاٟ
خي ٛا ٟب أ تمبخطع ق ١ُٝخيعنَ اخو خثعنٓعْٚ ،١عنـ خثعنٓعٚ ١خسبعنَا
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خ٫قتعَ ٚ ،ٟزدّ هٔ خيدٚي َٔ ١خيته ٍٛشمبقًَٚ ،عب ٛخيد ٍٚخييت تٜ٪ند
ٛا٫ ١ٜاتأَأ خ٫قتعَ خي ٛا ٟخيك ٟٛبَيد ٍٚخٚ٫اٚب ١ٝخييت ؾمبؼنت زًٝن٘
خثكَضعٚ ،١خيٓكغ يف ق ٠ٛخيعٌُ يف ََٓضل ن رل ٠يف ٛا.١ٜ
ٚبَيتَي ٞبَو َٔ خيؽمبٚا ٟتٛخؾمب خةاخ  ٠خيعَ ق ١يًتُٓٝنٚ ،١خيتطنٜٛمب،
ٚتٛخؾمب خيهؿنَ ٠٤يف خثخططنلٚ ،خثمبطعٝن ١خ٭س٬قٝن ١يًُخططنلٚ ،خيعُنٌ
زً ٢ذبكٝل خيُٓ ٛخ٫قتعَ  ٟبٓه ٛؼعؿَ ٞعدٍ خيُٓ ٛخي هَْٚ ،ٞذبكٝنل
خيعدخي ١يف تأَل ؾمبػ خيعٌُٚ ،ةطمبخ ٤خ٫ظ٬ا بعٝدخً زٔ طٛٝب خثٛخضٓل،
ٚخيعٌُ زً ٢خثٛخ ١َ٤خيدخ ١ُ٥بل َتطًأَو خي ٛم ٚخ٫ةتَٝطَو خ٫طتَُزٝن،١
ٚخ٫زتُنننَ زًننن ٢خثننندسٌ خيتصنننَان ٞيف خيتخطنننٝط ٚخ ٫نننت َُا ٚخيتٓؿٝن ن ،
ٚخثمبخطعنننٚ ١خيتٛطننن٘ بكننن ٠ٛعبننن ٛخيتُٓٝن ن ١خ٫قًُٝٝنننٚ ،١خيذلنٝنننأ زًننن ٢تُٓٝننن١
خيكطَزَو خي ٬ث ١يف ٛاٖٚ ،١ٜن ٞخيأاخزنٚ ١خيعنَٓزٚ ١خي نَٝةٚ ،١خيتٛطن٘
شنمبقًَ يف ةػبننَ ز٬قنَو ٚختؿَقٝننَو خقتعننَ  ١ٜضبؿنأ ٠ي٬قتعننَ خي ننٛا،ٟ
ٚخٖ٫تَُّ بَقتعَ خثعمبؾ ٖٚ ،١خ ؼبتَج ة ٚؼع  َٝن ١تعًُٝٝن ََٓ ١نأ،١
ٚةْصننََ ٤مبخنننأ تكٓٝنن ١نهَؼننٓ ١شل ن خ خ٫قتعننَ ٚتداٜأنن٘ٚ ،خْ٫ؿتننَا زًنن٢
خيتجننَاب خيعَثٝننٚ ،١خ ٫ننت َُا يف ٖنن خ خ ننٍَ َٚ ،ننَزد ٠خيكنن ٠ٛخيصننَب،١
ٚةػبنَ و نٛخم يتعنمبٜـ خثٓنت ٚمحَٜتن٘ ٖٚ )50(.ن خ ٜتطًن ٚؼنع خشبطننط
ٚخيداخ ننَو خي ننهَْٚ ١ٝخ٫قتعننَ  ١ٜيًتهََننٌ ٚخيتصننأٝو َننع تًننو خثٓننَضل
خبَظن ١خثتعًكن ١بنَيأٓ ٢خيتهتٝن ١نَثٛخظن٬و ٚخثصنَاٜع خيأاخزٝنَٚ ١صننَاٜع
خيمبٚ ٟخيتُٓ ١ٝخسبدٚ ١ٜ ٚخيذلنٝأ زً ٢خي كَيف ََٓٗٚ ،خ تػ ََ ٍ٬يدَٔ َٜٓ
َعننَ ا خيكننٚ ٠ٛتعأٜننأ خثٛؾننٛا ؾٗٝننَ ،٭ٕ َننَ ٜطننمبا َننٔ ٖٓننَ ٖٓٚننَى ةننٍٛ
ةً"ٍٛطَٖأٚٚ ،"٠ظؿَو َعًأٛ ،"١ف ئ تك ٛة ٫ة خثأٜد َنٔ خيذلخطنع،
ٚخيتخًـٚ ،ةزَق ١خيتطٜٛمبٚ ،خيتهندٜثٚ ،خيتُٓٝنٚٚ" .١ؼنع سطنط تصنجٝع١ٝ
ٚةٛخؾأ ممٝأ ٠ي ٬تكمبخا ٚخ ٫نت َُاٚ ،خ نتػ ٍ٬خثنٛخا خثتَةن ١يف خثٓنَضل
خسبدٚ ،١ٜ ٚةػبَ خيأٓ ٢خيتهت ١ٝخيؽمبٚا ١ٜي يوٚ ،بَزتأنَا وْٓنَ بًند ماخزنٞ
ٚمنًو نٌ َكََٛو خيٓجنَا ،ؾٗن خ ٜتطًن خثأنَ ا ٠ة طعنٌ بدخٜن ١خشبنمبٚج
َٔ خ٭مَ ١خ٫قتعَ  ١ٜتٓطًل يف خثٓملٛا خيعَطٌ َٔ خحملؿأخو خيتَي:١ٝ
- 1اؾع خيعجأ خثعَش ٞزٔ ؾكمبخ ٤خيمبٜـ.
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 - 2خثأَ ا ٠ة ةظ٬ا خيأٓ ٢خ٭ َ ٚ ١ٝخشبدََو خيمبٜؿ ١ٝخيمب.١ ٝ٥
- 3ذب ل خيٓكٌ ٚخة هَٕ خيمبٜؿ.ٞ
- 4ختأَع َعَٜرل ت عرل َمبْ ١يت ٜٛل خثٓتجَو خيأاخز.١ٝ
- 5ب ٍ خ ت َُاخو َتٛخظً َٖ ١ؾ ١يتعٓٝع ؾٛخ٥جل خةْتنَج خيمبٜؿن ٞيف
َٖٓ ١٦ٝتجَو غ خ ١ٝ٥اؾٝعن ١خي ن ،١ٜٛقَبًن ١يًتعندٜمب ٚخثَٓؾ ن ١يف
خ٭ ٛخم خةقًٚ ١ُٝٝخيعَث)11(.١ٝ
- 6ق َّٝمحًٚ ١خ ع ١زًَ ٢ؿَظٌ خيؿ َ خث تصمب ٟتطٍَ أَ ٘ ٚ٩
ةٝتَٕ خثٍَ ٚخيٓؿٛب ََُٗ نَْت ظؿَتِٗ َٛٚخقعِٗٚ .اؾنع خيػطنَ٤
زِٓٗ .
- 7خيعُننٌ زًنن ٢تهننمبٜس نن ٠ َٝخيكننَْٚ ٕٛتعأٜننأ خث ٪ننَو خيمبقَبٝنن١
ٚسعٛظًَ خي ًط ١خيكؽَٚ ،١ٝ٥تعد ٌٜخيكٛخْل وَ  َِٖ ٜيف اؾنع
خسبعَْ ١زٔ خثخًل ٚخيعَب ل بَثٍَ خيعَّ .
 - 8خيعُننٌ زًنن ٢تعأٜننأ ٚا خيعننهَؾٚ ١اؾننع خيمبقَبنن ١زٓٗننَ يت ننَِٖ يف
ت نننًٝط خيؽننن ٤ٛزًنننَٛ ٢خقنننع خشبًنننٌ يٝعنننَا ثعَزبتننن٘ ٚضبَ نننأ١
َمبتهأ. ٘ٝ
- 9ذبكٝل خيصؿَؾ ١ٝيف خيعٌُ خسبهٚٚ َٞٛؼع خثٛخضٔ يف ظنٛاَ ٠نَ
ٜتِ تٓؿٚ ٙ ٝخثعٛقَو خثٛط ٠ ٛيتعأٜأ خي ك ١بل خثٛخضٔ ٚخيدٚي. ١
- 10خػبننَ خيتننٛخمٕ بننل خينندسٌ ٚخْ٫ؿننَم ٚخيعُننٌ زًنن ٢خػبننَ ؾننمبػ
خيعٌُ خثَٓ أ ١يًجُٝع .
- 11ةتَةنن ١خيؿمبظ ن ١يعنن ٠ ٛخثػذلبننل خي ننٛاٜل يًُ ننَُٖ ١يف خ٫زُننَا
ٚخ ٫نننت َُا يف وطنننٛخ ََٓ ٤نننأْٚ ١ملٝؿننن ١يف نننٌ قنننٛخْل خ نننت َُا
ٚخؼهٚ ١محَ ١ٜخث ت ُمب َٔ خيمبٚتل ٚخيأرلقمبخضٚ ١ٝخيٛظَ. ١ٜ
تَ عًَ -تطٜٛمب ٚتعأٜأ خسبٛخا بل خيأصمب ١ٜبأطَٓ َٗ خثختًؿن ،١حبٝنث
ٜك ٖ ّٛخ خسبنٛخا زًن ٢و نس خث نَٚخٚ ٠خيعندٍ ٚخي ن ّ٬بعٝندخً زنٔ خ٫منهنَ٤
ٚخةيػننننَٚ ٤خيتعننننَيٚ ،ٞتعأٜننننأ خث ننننَٚخٚ ،٠خيتهننننَؾٚ ،٪خةننننذلخّ خيتعد ٜنننن،١
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ٚخشبعٛظنن ١ٝخي كَؾٝننٚ ،١دبٓن خيتهٝننأٚ ،خيعننٛا خيُٓطٝنن ١خثختًنن ،١حبٝننث
ٜهٖ ٕٛدف خسبٛخا ينٝس تػٝرلخٯسنمبٚ ،ةمننَ خيعُنٌ زًن ٢خيتعنَٜض بصنهٌ
ننًَُ ٞعنن٘ٚ ،ةػبننَ ةًنن ٍٛيًُصننَنٌ خيننيت تعننََْٗٓ ٞننَ خيأصننمبٚ ،١ٜتٗنند
خيٛط ٛخةْ نَْ ٞبَيؿٓنَٚ ،٤خ نتخدخّ خيعكنٌٚ ،خيعًنِ يف ٖن خ خسبنٛخا ننٕٛ
بيننو ؼننمبٚا ٠خطتَُزٝننٚ ١ةْ ننَْ٫ ١ٝغٓنن ٢زٓٗننَ ٫ٚ ،كهننٔ وٕ ٜكنن ّٛتؿننَِٖ
ٚتعنَاف ٚتعنََ ٕٚننٔ ْٚن٘ َٚننٔ ٖٓنَ تنأت ٞوُٖٝنن ١خيًكنَٚ ٤خسبننٛخا بنل خ٭ ٜننَٕ
ٚخيصنننعٛب ،حبٝنننث ٜهننن ٕٛخيتكنننََ ٤نننَٖمبٚ ،بنننن ،ٞبنننل قنننداخو خين ن خو
خيٛضٓ ََٚ ،١ٝكهٔ خ ٫تعَْ ١ب٘ َٔ اٚخؾد خيتجَاب خشبَاطٝنٚ ،١بينو وْن٘
 ٫كهٔ خ ٫تػَٓ ٤زنٔ خشبنَاج بصنمبأ نُنَ ٜنمبَ /٣نَا ٟينٛخٕ ،خٜنـ /وٕ
ْ تًِٗ خيٓهً ١بدٍ خيكمب  ،ؾَيكمب ةب ؼبَنٜ ٫ ٞؽٝـ طدٜدخً ،وََ خيٓهًن١
ؾٗن ٞدبُننع س٬ظنَو خ٭مٖننَا ،تعننَٗ ،ثنِ تتُ ًننَٗ ،ثنِ ذبٛشلننَ ة ةْتننَج
طدٜد ؾ ٘ٝشؿَ ٤خيَٓس ٚ .يهٜ ٞه ٕٛخسبٛخا َْطهًَ ٜٓأػ ٞوٕ تتنٛخؾمب ؾٝن٘
خسبمبٜننن ١خيؿهمبٜننن ١خثتهنننمباَ ٠نننٔ و ٟؼنننػط و ٚةننننمبخٚ ،ٙخيمبؾنننل ٚخيًنننل يف
خشبطننَبٚ ،خسبهُننٚ ١خثٛزملنن ١خسب ننٓٚ ،١خ٫بتعننَ زننٔ خزبنندٍ خيأَضننٌ،
ٚزدّ تعَي ٞنٌ ضمبف زً ٢خٯسمب س ٍ٬خسبنٛخا ،آسن  ٜٔبعنل خ٫زتأنَا ةٕ
خسبٛخا يٝس َعَٓ ٙخيتَٓمٍ زٔ خثأَ  ،٨ؾٗ خ َمبؾ ، ٛنَُ وٕ خسبنٛخا َنٔ
وطٌ خسبٛخا َمبؾٚ ، ٛخ٫بتعَ زنٔ خ ٫نتأدخ بنَيمبوٖٚ ،ٟن خ ٜتطًن تمببٝن١
خي خو ٚتٗ ٜأَٗ ٚطعًَٗ تتكأٌ خٯسمب .
ٚاغِ خ٭ةدخث خ٭ي ١ُٝخييت تصٗدَٖ خٯٕ خي َة ١خيدٚيٝنٚ ١وْعندّ خي كن١
يف خيع٬قَو خيعمبب– ١ٝخ٭ٚاٚب ١ٝبصهٌ زنَّ ٚخ٭َمبٜهٝن ١بصنهٌ سنَػ ٫
بنند َننٔ ةننٛخا بننل خيصننعٛب ،ةننٛخا ثكننَيف َ ننٚ ٍٚ٪ضٜٛننٌ خ٭َنند ،ةزننَ ٠
خ٫زتأننَا يًهننٛخا بننل خي كَؾننَوٚ ،يننٝس يًعننمبخع يف َننَ بٗٓٝننَ ،ؾننَيػمبب يننٝس
ٚخةدخًٚ ،يٝس َطًكًَ ،بٌ كتَم بَيتٓٛعٚ ،خيتَٓقؽَوٚ ،خيعنمبخزَو ،نُنَ
وٕ خ تُعننَو خيعمببٝننٚ ١خة نن ١َٝ٬بنندٚاَٖ ي ٝننت ٚخةنند ،٠بننٌ تننَم وٜؽ نًَ
بننَيتٓٛع خي كننَيفٚ ،خينندٜلٚ ،خ٫طتُننَزٚ. ٞبَيتننَي ٞؾكنند إٓ خ٭ٚخٕ ثمبخطعننن١
َعَاؾَٓٚ ،ةزَ  ٠خيٓملمب يف خث ًَُو خيمبخ خ ١يف وبََْٖٓ زٓ٘ ،ؾَي َ٥د زٔ
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خيػمبب يد ٣خيعنمبب ٚخث نًُل ٖن ٛخيػنمبب خ ٫نتعَُا ٟخيأصنع (ٚ )12نن يو
ْملنننمب ٠خيػنننمبب ة خيعنننمبب ْملنننمبَ ٠صننن ١ٖٛزًُنننت زًٗٝنننَ خيكننن ٣ٛخ ٫نننتعَُا١ٜ
خثتطمبؾ. ١
زَشنننمبخً  -خ٫تؿنننَم زًننن ٢ة خْننن ١خةاٖنننَب ٚخيعٓنننـ نُٝنننع َملنننَٖمب،ٙ
ٚدبؿٝـ خثَٓبع خيتهؿرلٚ ١ٜخيد ١ٜٝٓخثتأَت ٖٚ. ١خ ٜتطً َٔ خيعنمبب تعمبٜنـ
خ٭سننمب ٜٔحبؽننَاتِٗ خسبكٝكٝنن ١خيننيت ننٌ خيكنن ِٝخةْ ننَْ ١ٝخيٓأًٝننٚ ،١يننٝس
نَُ ٛ ٜقَٗ خثتطمبؾٚ ٕٛخيتًُ ٕٜٛ ٛبأَْٗ قتٌٚ ،ربًـٚ ،طنٓس ،بنٌ ْصنمب
خسبؽننَاٚ ،٠خ٫ظبننَمخو خيؿهمبٜننٚ ،١خي كَؾٝنن ١خيننيت ننَِٖ بٗننَ خيعننمبب زنندل
خيتنننَاٜخ ٚتعنننمبٜؿِٗ حبكٝكننن ١خيتطنننٛا خيؿعًننن ٞخينن ٚ ٟظنننًت ةيٝننن٘ خ تُعنننَو
خيعمببٝنن ٖٚ ،١ن خ ٜتطً ن تننٛؾمب  ٚننَ ٌ٥تٛخظننٌ َتطننٛا ٠بأشننهَشلَ خثختًؿنن١
ٚتعأٜننأ ٚتطننٜٛمب ٚا خي ننؿَاخو ٚخزبَيٝننَو خيعمببٝننٚ ١خثٓملُننَو خيعنندٜك ١يف
خيعَملٚ .يكد بَو َٔ خث٪ند وٕ خةاٖنَب نَٖمب ٠زَثٝنٜ ٫ ١نٔ ينٜ٘ٚ ،عنٝ
نٌ خيصعٛبَ ٖٛٚ ،صهً ١زَثٝنٚ ،١بَيتنَي ٞؾننٕ َٛخطٗتن٘ ذبتنَج يتملنَؾمب
نٌ خزبٗ ٛخيدٚيٚ ،١ٝخي ع ٞيعمبقً ٌٜٛ ١خ ُٛزَو خةاَٖب َٔ ١ٝسنٍ٬
خيعُننٌ زًنن ٢ث٬ثنن ١ضبننَٚا :تعأٜننأ زًُٝننَو تأننَ ٍ خثعًَٛننَوٚ ،اؾننع َ ننت٣ٛ
شؿَؾ ١ٝخشلَ٦ٝو خيكؽَٚ،١ٝ٥تعأٜأ خيكدا ٠زًن ٢تتأنع آثنَا خيتهن٬ٜٛو خثَيٝن،١
ٚؾِٗ خيدٚخؾع خييت ذبنمبى خ ُٛزنَو خةاَٖبٝنٚٚ ،١زن ٞخيٓنٛخة ٞخيؿهمبٜن١
ٚخ٫طتَُزٝننٚ ١خيٓؿ نن ١ٝخيننيت ت ننَِٖ يف َ ننهََٗٚ ،ننَ ٖنن ٞخيعٛخَننٌ خيننيت
تدؾعَٗ عب ٛخدبََٖو خيتطمبف .
ةٕ ؾٗننِ خينندٚخؾع خيننيت ذبننمبى خةاٖننَبٝل قننَ ا ٠زًنن ٢تأٜٚنندَْ بننأ ٚخو
ت ُح خبؿجل زد وزؽَ ٤خ ُٛزَو خةاَٖبٚ ،١ٝنصنـ زًُٝنَو ذبٜٛنٌ
خ٭َٛخٍ غرلخيٓملََٚ ١ٝتطٜٛمب خثَٓضل خييت ٜه ٕٛهََْٗ َ٬بخً يإلاٖنَب،
ٚةزننننَ  ٠خ٫زتأننننَا يًُٓملُننننَو خيدٚيٝننننٚ ١ذبمبٜمبٖننننَ َننننٔ خغتعننننَب خيكنننن٣ٛ
خ ٫تعَُا ١ٜخةَدلَٜيٚ ،١ٝخث َٚخ ٠بل خيصعٛب يف خيتُ ٚ ٌٝخةذلخّ خيكمبخاخو
خيدٚيٝنٚ ١تطأٝكٗنَ زًنن ٢ننٌ خيصنعٛب  ٕٚخ ننت َٓ. ٤نُنَ وْنن٘ ٜ ٫ػٝن زننٔ
خي ٖٔ وٕ َعَزبَٖ ١مب ٠خةاَٖب تتطً َعَزب ١قؽَ َٜخيملًِ خ٫قتعنَ ٟ
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ٚخيتُٗٝض خي ٚ ٞ َٝخيتجٗ ٌٝخي كَيف يف زَمل زمبب ٞة نٚ)13( َٞ٬بَيتنَيٞ
ؾنٕ خيؿهمب خيعمببن - ٞخة نَ َٞ٬ندز ٛوُ ًٝن٘ ٚونٔ ٜأهنث زنٔ خسبكٝكن١
خيٓ ننننأ ١ٝؾٝنننن٘ ،ة وٕ ٜعٝنننند خيٓملننننمب ،يف قؽننننَٚ َٜٙةَٝ ٝتنننن٘ ٚخةتَُ٫تنننن٘،
بَ٫زتأَا ٜٔخيأٓٝنٚ ٟٛخينٝ ٛؿٖٚ ،ٞن خ ٜتطًن خيتٛمٜنع خيعنَ ٍ يً نمب ٠ٚخيعََن١
ٚزً ٢عبٜ ٛطؿؽ ٞة خيهؿَ ١ٜخثَ ٚ ١ٜخيتهنمباٚ ،ذبكٝنل َصنَان ١ةكٝكٝن١
ٚؾَزًنن ١يهننٌ َننٔ ٜٓتُنن ٞة خيننٛضٔ يف تنندبرل شنن ْ٘ٚ٪خي  َٝنن ١ٝزنندل آيٝننَو
ككمبخضٝننن ١سَؼنننع ١يًُمبخقأنننٚ ١خث نننَ٤يٚ ،١خيتأ نننٝس ثأنننَ  ٨خث نننَٚخ ٠بنننل
خسبننَنِ ٚخحملهننٚ ،ّٛخي ننًطٚ ١خيصننع ٚ ،خثننمبوٚ ٠خيمبطننٌٚ ،اؾننجل َأنندو
خ ٫ننت َٓ ٤يف َ ننَ٤ي ١و ٟشننخغ يف خيدٚيننٚ ١خ تُننعٚ ،خ ننتك ٍ٬خيكؽننَ،٤
ٚؾَزًٝت٘ٚ،ؼأط بيو نًن٘ و ٪نَو شنمبزَٓٚ ١ٝملَٛنَو ةكٛقٝنَ ١طًأَن١
(ٚ)14خيتهؿٝننأ خثننٓملِ زًنن ٢ةْتننَج ٚتعُنن ِٝقنن ِٝخيهمبخَننٚ ١خيعُننٌ خيصننمبٜـ،
ٚخ٫ةنذلخّ ٚخيتؽننََٔ بننل خيٓننَسٚ ،ةكننٛم خةْ ننَٕٚ ،خ٫ةتهننَّ ة آيٝننَو
نننًَُٓٚ ،١ٝؿتهننن ١يف خسبنننٛخا ٚخي نننجٍَٚ ،اؾنننجل خشب٬ؾنننَو ٚخيٓأخزنننَو،
ٚنُننَ ٜننمب /٣تص َٛننه/ ٞوٕ خيطمبٜكنن ١خيؿؽننً ٢ثهَؾهنن ١خةاٖننَب ٖننٞ
خيتٛقنننـ زنننٔ ََٗيننن ١خيننند ٍٚخة نننٚ ،١َٝ٬بٓنننَ ٤خقتعنننَ قننن ٟٛيف خيننندٍٚ
خيؿكرلٚ ،٠خيتعند ٟيً  َٝن ١خيٓٛٝيٝدلخيٝن ١خينيت ت نع ٢وَمبٜهنَ ة ؾمبؼنَٗ
زًنن ٢خيعننَمل َننٔ سنن ٍ٬خث ٪ننَو خثَيٝنن ١خيدٚيٝنن ١خيٛخقعنن ١ذبننت ننٝطمبتَٗ،
ٚخييت و و ة تآنٌ خيٓ  ٝخ٫طتَُز ٞيف َعملِ خيد.ٍٚ
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 . - 11ةبننمبخٖ ِٝننعٝد ،خزبٛٝبٛيتٝننو خي ننٛاٚ ٟقنن ٠ٛخزبػمبخؾٝنن ١خي ننٛا١ٜ
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خامتة
ممننَ ننأل ٜتننأل ينند َٜٓوٕ خشلنندف َننٔ خسبننمبب زًنن ٢ننٛاٖ ١ٜنن ٛتٗنندِٜ
خيدٚي ١خيٛضٓٝن ١خي نٛاَٚ ،١ٜعنَ ا ٠قمبخاٖنَ خينٛضل خث نتكٌٚ ،طعًنَٗ ٚين١
ؼننعٝؿ ١تَبعنن ١يًننند ٍٚخ ٫ننتعَُاٚ ،١ٜتٓعنن ٝةهَٛننن ١تهؿرلٜننَ ١تخًؿننن١
َتطمبؾ ١تعٌُ زً ٢خيمبنٛع وََّ خيه َٕٝخيعٗٚ ،ْٞٛٝخيتخً ٞزنٔ خسبكنٛم
خيٛضٓٝننٚ ١خيكَٝٛننٚ ١يف َكنندََٗ خيكؽنن ١ٝخيؿً ننطٚ ،١ٝٓٝتك نن ِٝننٛا ١ٜة
ةَننَاخو زصنننَ٥مب ١ٜضَ٥ؿٝننٚ ،١تٗجنننرل خث نننٝهٝل َننٔ نننٛا ١ٜة وَمبٜهنننَ،
ٚنٓدخٚ ،وٚاٚبَ ٚغرل بيو.
يكد ننَٕ يًهنمبب خيعدٚخْٝن ١خينيت شنٓت زًن ٢نٛآَ ١ٜن َطًنع خيعنَّ
 ّ2011خْعهَ َو ًأ ١ٝزًََٓ ٢ة ٞخسب ٠َٝنَؾ ً١يف ٛاٚ ،١ٜزًن ٢ةٝنَ٠
خثنننٛخضٓل ،ؾذلننننت وثنننَاخً خقتعنننَ ٚ ،١ٜخطتَُزٝنننْٚ ،١ؿ نننٚ ،١ٝوس٬قٝننن،١
ٚوثمبو زً ٢خسب ٠َٝخيعهٚ ،١ٝخيتعًٚ ١ُٝٝسَظ ١يٮضؿٍَ.
ؾعً ٢خيعنعٝد خ٫قتعنَ  ،ٟتمبخطنع خ٫قتعنَ خي نٛا ٟبصنهٌ ننأرل
ْتٝجنن ١تنندَرلخيأٓ ٢خيتهتٝنن ١ي٬قتعننَ  ٚ ،ننمبق ١خثعََننٌ ٚتٗمبٜأٗننَ يذلنٝننَ،
ٝ ٚطمب ٠خيعَٓظمب خةاَٖب ١ٝزً ٢خثَٓضل خثٓتج ١يًٓؿط ٚخيػنَمَ ،نَ خْعهنس
زًنن ٢تننٛؾرل خيطَقننٚ ،١خيهٗمببننَ ٤يًُننٛخضٓل ٚتعطًننت خثصننَاٜع خةْتَطٝنن،١
ٚؾكدو خيٝد خيعًََٚ ،١ننَٕ ي نٝطمب ٠خث نًهل خةاٖنَبٝل زًن ٢خث نَةَو
خيٛخ ننعَ ١ننٔ خ٭ا خي ننأ خيننمبٝ٥س يف سننمبٚج خيكطننَع خيأاخزننٚ ٞتعطًٝنن٘،
َٚعَْننَ ٠خيننأَ ٬ننٔ ؾكنندخٕ خثٓتٛطننَو خيأاخزٝننٚ ،١سَظنن ١تمبخطننع ضبعننٍٛ
خيكُح ٚخشبؽَا ََ ،و  ٣ة خاتؿَع خ٭ عَا خزبٓ ْٞٛزصمبخو خ٭ؼنعَف َنَ
مخ َٔ خيؽػط زً ٢خسبَي ١خثعٝص ١ٝيًَٓسٚ ،سَظ ١ضبد ٟ ٚخيدسٌ .
ٚزًنن ٢خيعننعٝد خ٫طتُننَز ،ٞةعننٌ ٗننٛا بعننجل خيٓأخزننَو خْ٫ؿعننَي١ٝ
بننندزِ َنننٔ خيكننن ٣ٛخشبَاطٝننن ،١ة طَْن ن خسبَيننن ١خيٓؿ نننٚ ١ٝخ٫ؼنننطمبخبَو
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خيٓؿ  ١ٝخييت وظَبت خيه رل َٔ خيَٓس ٚسَظن ١خين ٚ ٜٔقعنٛخ ذبنت نٝطمب٠
خيعَٓظننمب خةاَٖبٝننَٚ ،١ننَ  ٫قننَ ٙٛننٔ تع ن ٚ ، ٜخغتعننَبٚ ،قتننٌ ٭ضؿننَشلِ
 ْٚننَ ،ِٗ٥نُننَ خْتصننمبو ةننَ٫و خينن ٫ٛخو صبٗٛينن ١خيٓ نن حبجنن ١طٗننَ
خيٓهَا  ٖٞٚبَ٭٫فٖٚ ،نَ ٞصنهً ١ننأرل ٠خيٝن ّٛتٛخطن٘ خين ٚ ٜٔيندٚخ يف
َٓننَضل ننٝطمب ٠خث ننًهل ٚسننَاج ننٛا ١ٜيف طبُٝننَو خيٓننأٚا ،نُننَ قتننٌ
زصننمبخو خٯ٫ف َننٔ خيمبطننٍَ طبًؿننل ٚاخٖ٤ننِ و ننمبًخ َننٔ وضؿننٍَ ٚمٚطننَو،
ؾه مب زد خ٭اخٌَ يف خ تُنعٚ ،ةنَ٫و خيتصنمب ٚ ،سنمبٚج زصنمبخو خٯ٫ف
َٔ خ٭ضؿٍَ َٔ خيتعًٚ ،ِٝؾمب ََٖٓ تعً ١ُٝٝتهؿرلَ ١ٜتخًؿ ١يف َٓنَضل
ٝطمب ٠خةاَٖبٝلٚ ،يكد خ تطَزت خيدٚي ١خي ٛا ١ٜةزَ  ٠ق ِ نأرل َنِٓٗ
ة خثدخاسٚ ،خْعهس بيو زً ٢خي  ١ٜٛخيتعً ١ُٝٝب أ خ٭زدخ خيهنأرل٠
يف بعجل خثَٓضلٚ ،خْتصمبو خ٭َنمبخ ٚتمبخطنع خيٛؼنع خيعنه ٞيًهن رل َنٔ
خثٛخضٓلٚ ،سَظ ١يف ََٓضل خيًج ٤ٛسَاج ٛا. ١ٜ
نُننَ زننَْ ٞبعننجل خيٓننَس َننٔ خ٫نت٦ننَب ٚخشبننٛف ٚخيكًننل ،ؾننَم خ و
بعنننجل خ٭َنننمبخ يف خ تُنننعٚ ،خْتصنننمبو نننَٖمب ٠دبنننَا خسبنننمبٚب "ٚخيكطنننط
خي َُٕ" ،خين  ٜٔوثنمبٚخ زًن ٢ة نَب يكُن ١زنٝض خثنٛخضََٔٚ ،ا نٛخ خي نطٛ
ٚخ ننتػ ٍ٬خثَٓظن ٚ ،خثٗننَّ خثٛنًنن ١ةيننٚ ،ِٗٝسننَْٛخ خ٭ََْننٖٚ ،١ن خ ةعننٌ
وٜؽننأ َننع وظننهَب اٚ٩س خ٭َننٛخٍ ٚخيتجَاخي ن  ٜٔنننَٕ َعملُٗننِ َ ننتػً٬
يًُٛخضٔ ٚت٬ز بكٛت٘ خي ،َٞٛٝيكد منت َٖمب ٠خيؿ نَ ٚخ تصنمبو ب نأ
غَٝب خحملَ أٚ ،١ؼنعـ نًط ١خيدٚين ١يف بعنجل خثٓنَضلٚ ،غَٝبٗنَ بصنهٌ
نًننن ٞيف بعؽنننَٗ خٯسنننمبَ ،نننَ زلنننح يؽنننعَف خيٓؿنننٛسٚ ،قًًٝننن ٞخيؽنننُرل،
ٚخْ٫تُننَ ٤خيننٛضل يُٝمبةننٛخ  ٜٚننمبةٛخ نُننَ ؼبًنن ٛشلننِ ،يهننٔ تعننَيف خيدٚينن١
٫ةكًَ بدو ؼبد َٔ ٖ  ٙخيملٛخٖمبٝ ٚ ،تِ خطت َثَٗ ،بعد خ تهٍَُ خيٓعمب،
ٚز ٠ ٛخيدٚين ١يأ نط نًطتَٗ زًن ٢نََنٌ خينذلخب خيٛضلٚ.نُنَ بٓٝنَ ؾكند
نننننَٕ يًكنننن ٣ٛخةَدلَٜيٝنننن ١خيتًُٜ ٛنننن ١خثَ نننن ١ْٝٛبكٝننننَ  ٠خيٜ٫ٛننننَو خثتهنننند٠
خ٭َمبٜه ١ٝيف خيعك ٛخثَؼٚ ١ٝخسبَي ،١ٝوَّْٗ ََا ت َ ٚاس خ نذلختٝج١ٝ
خةَْٗى خيأطٚ ٤ٞخيت٬ز وعنَ٥مب خيصنعٛبَ ،نٔ سنَ ٍ٬ن٪خَمبخو قن ا،٠
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تأزأع خ تكمبخا خيد ٍٚخث تٗدؾ ،١بٗدف خي ط ٛزً ٢سرلختَٗٚ ،ةانَزَٗ،
ٚخسبؿننَ زًنن ٢وَننٔ خيهٝننَٕ خيعننٗ ْٞٛٝيف ؾً ننطلٚ ،خ ننتخدَت وق ن ا
خ٭ ننَي ٝخثَٓؾٝنن ١يهننٌ خيكنن ِٝخ٭س٬قٝننَ ،١تخنن َ ٠ننٔ /خثٝهَٝؾًٝٝنن/١
ٚؾً ؿٖٛ /١بأ /ي ً٬ٝشلَ يف خثَُا  ،١يتهكٝل وٖدخؾَٗ ٚخييت ٖ ٞوٖدخف
خيتًُٚ ١ٜ ٛخثَ ٚ ،١ْٝٛسرل ي ٌٝزً ٢بيو ََ قََت ب٘ َٔ تدَرل  ٫تكمبخا
وؾػَْ تَٕٚ ،خيعمبخمٚ ،ةشعٍَ يًهمبٚب يف ٛاٚ ١ٜيٝأٚ َٝخيٚ ُٔٝغرلِٖ َٔ
 ٍٚخيعَملٚ ،خيَ ّٛٝاس وسطمب وْٛخع خسبمبٚب ٚوزً ٢اطَتَٗ  ٖٞٚدبٜٛع
خيصعٛب ٚةعَاَٖ خقتعَ ٚ ،ًَٜخةت ٚ ٍ٬مبق ١ثمبٚخو خيد ،ٍٚنَُ تؿعنٌ
خي ّٛٝدبَٛ ٙاٚ ١ٜنٛا َٜخيصنَُيٚ ،١ٝةٜنمبخٕٚ ،خيعنل خيصنعأٚ ،١ٝنٛبنَ
ٚؾٓننأٚ ٬ٜٚغرلُٖ نَ ٚ .اغننِ خ ننذلختٝج " ١ٝخيتننٛاّ " bulge" :خةَدلخضٛاٜنن١
خيمل ١َٝ٬خيكأَٚ ،ٙ ٖ ١ٝؾ٬ةٗنَ تطأٝكٝنًَ يف َعملنِ  ٍٚخثٛخطٗن ١خيعمببٝن١
( و ٟخ٭قطَا خيعمبب ١ٝخحملٝط ١بؿً طل خحملتً ،) ١ؾكد هٓت ٛاَ ١ٜنٔ
ظدِّ َٛطَو ٖج ّٛخيك ٣ٛخةَدلَٜي ١ٝوٓتٗ ٢خيصنجَزٚ ١خيعٓؿنٛخٕٚ ،ا تٗنَ
ة عبٛا وٚي٦و خٯمثل خثٓؽ ٜٔٛذبنت اخٜن " ١ذبنَيـ خث٦نٚ ١ين ١خيػمببن،"ٞ
 ٚبيو بعْ ٫ ٕٛملرل ةس٬ظ٘ َٔ قأٌ خزبُٗٛا ١ٜخة  ١َٝ٬خةٜمبخْٚ ٚ ،١ٝي١
ا َٝ ٚخ٫ذبَ  ٚ ،١ٜزملَُ ٤خثكَ ١َٚخيًأَْٓٝن ،١بنٌ ةنأب خهلل خيعتٝند .نُنَ
ن مب اطٍَ خهلل خي ُٕٛٝٓٝنٝد " خيتهَيـ خيعمبب ٞخيمبطع ،"ٞخي َ ٫ ٟدلا
ي٘ خيأت ٣ٛ ١خسبكد خيمل َٞ٬خ٭  ٚ ، ٛبيو بعد قتٍَ َ ٟٛاْٖ ٝص ،
ٚمل ٜأٍ َٔ ،مَٔ " خيتٛاّ " خيمل ،َٞ٬خي ٜ ٟك ٙ ٛصبًس خيتعَ ٕٚخشبًٝجٞ
خ٭طرل ،زً ٢خيصنع خينُٝل خيؿكنرل خيصنجَع ،بَ٭ظنَيٚ ١خيَٓٝبن ١زنٔ زنل
خي كن خ٭َمبٜهٝن ١خيؽنَاٖٚ ،.١ٜنَ ٖن ٞقن ٣ٛخثكََٚنٚ ١خيند ٍٚخحملأن ١يًعندٍ
ٚخي  ّ٬بَتت ذبكل خْ٫تعَاخو ٚتًجِ غطمب  ١خيك ٣ٛخةَدلَٜي ١ٝخيملَٝ٬ن١
 ََٚمخٍ خيعمبخع َ تُمبخً ٚنٌ خيد ٌ٥٫تصرل ة ٖأكن ١خثصنمبٚع خةَدلٜنَيٞ
خيملٚ َٞ٬شنمبٚم ؾجنمب خيصنعٛب ٚغٝنَب سلنس قن ٣ٛخ ٫نتهأَا ٚخيملن،ّ٬
ٚ.قننند قننندََٓ بعنننجل خينننمب ٣٩خينننيت ْمبخٖنننَ تننندزِ َنننٔ ظنننُ ٛضبنننٛا خثكََٚننن١
ٚخيصعٛب خيَٖٓؽن ١يف ٚطن٘ خيكن ٣ٛخةَدلَٜيٝن ١خيتًُٜ ٛنٚ ،١بَيتنَي ٞكهٓٓنَ
خيك:ٍٛ
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ةٕ خسبننمبب خيننيت تصننٔ زًنن ٢ننٛآَ ١ٜن َطًننع خيعننَّ ٖ ،ّ2011نن ٞؾعننٌ
خ تعَُا ٟسَاطٜٗ ،ٞدف ة تدَرل خيدٚي ١خي ٛا ،١ٜو تخدَت ؾ ٘ٝوبصنع
وْننٛخع خ٭ ننًه ١ق ن خاَ ،٠ننٔ َمبتأقننٚ ،١زعننَبَو ةطمبخَٝننٚ ،١قننَٝ٬ ٣ٛنن١
تهؿرلٜنن ،١خيننيت ٖنن ٞظننَٓز ١خ ننتعَُا ١ٜبََتٝننَم ،بَيتعننَٚ ٕٚخيتٓ ننٝل َننع
٬ٜٚو خشبًٝح خيعمببٝن ١خيمبطعٝن ،١خينيت ٖن ٞوٜؽنًَ ظنَٓز ١خ نتعَُاَٚ ،١ٜنع
خيدٚيننن ١خيذلنٝننن ١خينننيت ؼبهُٗنننَ خيطٛاخْٝننن ٕٛب نننٛبِٗ خزبدٜننند خيع َُْٝننن١
خزبدٜد ٠بك ٠ َٝوٚا ٚغَٕ ،خي ٜ ٟتًؿع نًأَب خةسٛخٕ خث ًُل ،ة طَْ
َمبتأق ،١وضًكٛخ زً ٢وْؿ ِٗ ت َُٝو َعَاؼٚ ،١ثٛخاَ ٫ ِٖٚ ،عَاؼ٫ٚ ١
ثننٛخاَ ٫ ، ،ننٔ قمب ٜن َ ٫ٚننٔ بعٝنند ،ةٝننث قََننت ٖ ن  ٙخيععننَبَو بتنندَرل
ََ ٪و خيدٚي ،١خييت ٖنًَ ٞنو يًصنع ََٚا نت خيكتنٌٚ ،خيتٓهٝنٌ حبنل
وؾمبخ خ تُع َٔ نٌ ضٛخ٥ؿ٘ٚ ،وزًٓنت زَُيتٗنَ يًعند ٚخيعنٗ ْٞٛٝبصنهٌ
زًل َٔ س ٍ٬قٓٛخو خيعد ٚخيعٗ.ْٞٛٝ
ٚيكننند قنننَ و َصنننمبٚع تننندَرل نننٛا ١ٜخيٜ٫ٛنننَو خثتهننند ٠خ٭َمبٜهٝننن،١
خْط٬قن نًَ َنننٔ زكٝننندتَٗ خةَدلَٜيٝننن ١خثتٛةصننن ١خينننيت تٗننندف ي نننمبق ١ثنننمبٚخو
خيصعٛبٚ ،خسبؿَ زً ٢ؤَ خيه َٕٝخيعٗ ْٞٛٝيف ؾً طلٚ ،خةبكَ ٤زًن٢
شننعٛب خثٓطكنن ١خيعمببٝننَ ١تخًؿنن ١ممأقنن ١ؼننعٝؿٚ ،١بيننو بَيتعننََ ٕٚننع خينندٍٚ
خ ٫ننتعَُا ١ٜيف خيػننمببٚ ،سَظنن ١بمبٜطَْٝننَ ٚؾمبْ ننَٚ ،خ ننتخدَت خثمبتأقنن١
خين ن  ٜٔبنننَزٛخ شنننمبؾِٗٚ ،ننننمبخَتِٗ ذبنننت َ نننَُٝو طبتًؿنننَ ،١عَاؼننن،١
َٚعَاؼً َ ١هٚ ،١طٝض ةمب ٚ ،خزضٚ ،طأٗ ١خيٓعنمبٚ ،٠يهنِٓٗ نًنِٗ
َعًُِٗ ٚممٛشلِ ٚخةد .
يهٔ خيمبٜ٩نَ خزبٝن َٝ - ٛن ١ٝخثتكدَن ١يً نٝد خينمبٝ٥س بصنَا خ٭ ند
ٚق َٝت٘ خسبهَ ،١ُٝهٓت ٛا َٔ ١ٜخيعُٚ ٛخْ٫تعَا ،وَ تع ب٘ َنٔ
ظننندل خ نننذلختٝج ،ٞخ نننتطَع تطٜٛنننع خثنننتػرلخو يف سدَننن ١خي ٛخبنننت خيٛضٓٝننن١
ٚخيكَٝٛننَ ،١ننَ طعننٌ ْكننَأ خيؽننعـ تتهنن ٍٛقنن ٠ٛيف بعننجل َمبخةننٌ خسبننمبب،
بَةؼَؾ ١ثٛقـ ضبٛا خثكَ ١َٚمم  ً٬بنٜمبخٕٚ ،ةأب خهلل ،خي  ٟنَٕ قٜٛنًَ
َٓ خ٭ َّٜخ٭ ٚيًهمبب ،ؾكدَت ةٜمبخٕ خيهن رل ي نٛاَ ١ٜنٔ وطنٌ خيعنُٛ
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يف صبننَ٫و خسبٝننَ ٠خثختًؿننٚ ،١يكنند خم خ
خحملَ٫ٚو خيه رل ٠يتصٚ ٜ٘ٗٛتؿهٝه٘ .

َ نو ٖن خ خحملننٛا ،بننَيمبغِ َننٔ

ٚيكد نَٕ َٔ َؿمبمخو خسبمبب خيعدٚخْ ١ٝزًٛ ٢اٗ ١ٜنٛا قنٚ ٣ٛيٝن١
طدٜد ٠غرلو يف َٝأخٕ خيكٚ ،٣ٛخْتكًت بَيأصمبُٖٓٝ َٔ ١ٜن ١خيكطن خيٛخةند
بك ٠ َٝخيَٜ٫ٛو خثتهد ٠خ٭َمبٜه ١ٝة ٗٛا ون مب َنٔ قطن َ نٌ ،ا ٚنَٝ
خ٫ذبَ ٚ ،١ٜخيعلٚ ،صبُٛز ٍٚ ١خيدلٜهس ٚغرل بيو ،ؾًِ تأل خيَٜ٫ٛو
خثتهنند ٠تننتههِ حبَؼننمب  َٚننتكأٌ خيأصننمبٚ ،١ٜتعننأم ضبننٛا خينند ٍٚخثكََٚنن١
يًػطمب نن ١خ ٫ننتعَُاٚ ١ٜسَظنن ١يف َٓطكنن" ١خيصننمبم خ٭ ٚننط" ٚخينن  ٟقننٟٛ
ٚتعأم نَُ ٖ ٛخيٝن ( ّٛنٛاٚ ١ٜةٜنمبخٕ ٚةنأب خهلل ٚخيكن ٣ٛخيٛضٓٝنٚ ١خيكَٝٛن١
زً ٢خَتدخ خيٛضٔ خيعمبب.)ٞ
نَُ نَٕ يًدزِ خيهأرل َٔ قأٌ ا َٝ ٚخ٫ذبَ  ١ٜخيدٚا خ٭ نَس يف
ظننُٚ ٛخْتعننَا ننٛا ،١ٜةٝننث خ ننتطَزت زأكمبٜنن ١خيننمبٝ٥س بننٛتل نصننـ
ٚتعمبٜنن ١خي  َٝننَو خيػمببٝننٚ ،١بٝننَٕ سطمبٖننَ زًنن ٢خ٭َننٔ خيعننَثٚ ٞخيمب ٚننٞ
بصهٌ سَػ ٚدبً ٢بيو َٔ س ٍ٬ختأَز٘  َٝن ١خينٓؿس خيطًٜٛنٚ ،١زندّ
خ٫ظبمبخا ة خ نتؿأخمخو خشبعنِٚ ،خينمببح خيأطن ٤ٞزًنَ ٢مبخةنٌٚ ،خيتٓ نٝل
خيعَي ٞخث تَ ٣ٛع خيعلٚ ،ةٜمبخٕ ٍٚ ٚ ،خيدلٜهسٚ ،شٓػَٗٚ ،ٟخيتٓ نٝل
خيتننَّ َننع خيكٝننَ  ٠خي ننٛا ١ٜيف نننٌ خشبطننٛخو خي  َٝننٚ ١ٝخيع ننهمبَ ،١ٜننَ
ننَزد زًننٖ ٢أكنن ١خيعنندٚخٕ ،نننٌ ٖ ن  ٙخيعٛخَننٌ طعًننت َننٔ ننٛاٚ ١ٜينن١
ؼب ن ة ننَبَٗٚ ،خيؿؽننٌ خ٭ننندل ٚخيننيت خ ننتٓدو ةيٝنن٘ نننٌ خي  َٝننَو
يًنننند ٍٚخيعنننندٜكٖ ١نننن ٛتؽننننهَٝو ٚخْتعننننَاخو خزبننننٝض خيعمببنننن ٞخي ننننٛا،ٟ
 َ ٚننه٘ٚ ،ظننُ ،ٙ ٛخثنندزَ ّٛننٔ خيصننع خيعمببنن ٞخي ننٛا ٟخي ن  ٟظنندل
ٚذبٌُ ننٌ وْنٛخع خسبعنَاخو ٚخيكتنٌٚ ،بكنٚ ٞخقؿنًَ سًنـ ا ٝ٥ن٘ ٚطٝصن٘،
ؾننأةأط خيعنندٚخٕٚ ،سمبطننت ننٛا ١ٜخيٝنن ّٛون نمب قننٚ ٠ٛظنن٬ب ٚ ،١ننٝهٕٛ
ْ٫تعَاَٖ خ٭ثمب خيهأرل يف ا ِ ََ٬ح َ تكأٌ خثٓطكٚ ١خيعَمل.
ٚيتعأٜأ ٖ خ خْ٫تعَا  ٫بد َٔ بََٓ ٤صمبٚع ْٗؽ ٟٛتٜٓٛمبَ ٟمبتهأخت٘
خيعًَُْٝننٚ ،١خيعكْٝ٬ننٚ ،١خيؿهننمب خيٓكنندٚ ،ٟخيتُ ننو بكٝننَ  ٠خيننمبٝ٥س بصننَا
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خ٭ نندٚ ،خزبننٝض خيعمببنن ٞخي ننٛاٚ ،ٟبٓننَ ٤صبتُننع َتُنندٕٚ ،ذبكٝننل تُٓٝنن١
ةكٝك ١ٝتكؽ ٞزً ٢خيعنٛم ٚخيؿكنمب ،تهن ٕٛيف َعنًه ١خزبُنَٖرل خيٛخ نع،١
َنٔ وبٓنَ ٤خ تُنع يًهؿننَ زًن ٢نمبخَن ١خينٛضٔ ٚخثننٛخضٖٔٚ ،ن خ ٖن ٛخثعننٍٛ
زًٝنن٘ يف خث ننتكأٌَ ،ننٔ سنن ٍ٬ةزننَ  ٠ةزُننَا ننٛا ١ٜزًنن ٢و ننس ةؽننَا،١ٜ
تهنن ٕٛخيهًُنن ١خيعًٝننَ ؾٗٝننَ يً ن  ٜٔؼننهٛخ َننٔ وطًننَٗٚ ،يف َكنندَِٗ و ننمب
خيصننٗدخٚ ،٤خيصننمبؾَ ٤خي ن  ٜٔظنندلٚخٚ ،قنندَٛخ نننٌ َننَ  ٜننتطٝعَ ٕٛننٔ وطننٌ
ٚةدٚ ٠ َٝ ٚ ٠خ تكٛ ٍ٬ا. ١ٜ
ةٕ خثٛخطَٗ ١نع قن ٣ٛخةاٖنَب ٚخ ٫نتعَُا يف خيعنَمل ذبتنَج ة خث نَبمب٠
ٚخثمبخبطننٚ ،١نننِ َننٔ بطننٌ زمببنن ٞةكننل خْتعننَا ٙزًنن ٢وشننهٍَ خيطػٝننَٕ
خ ٫تعَُا ٟيف تَاٜخ خيأصمب ٖٛٚ ،١ٜؼبٌُ بٝد ٙينمبَ ٠نٔ ْنَا بنمبتن٘ زًن٢
خيدٚخّ بإٔ ََ ٪ٜس بَي ٝـ بَي ٝـ ٪ٜس ٚ...ةٕ ةاخ  ٠خيصع ٖن ٞخ٭قن،٣ٛ
ٖٚننن ٞخثٓتعنننمب ٠ضنننٍَ خينننأَٔ و ٚقعنننمب ٚ .كهٓٓنننَ خيتأنٝننند وٕ خيهٝنننَٕ
خيعٗ ْٞٛٝيف ؾً طل ٖن ٛخيعند ٚخ٭ ٍٚيٮَن ١خيعمببٝنٚ ،١بَيتنَي ٞةٕ خيعنمبخع
خ٭ ننَس ػب ن وٕ ٜأكننَ ٢عنن٘ ٜٓ ٫ٚهننمبف يف ظننمبخزَو ََٖصننٚ ،١ٝوٕ تأكنن٢
قؽ ١ٝؾً طل قؽن ١ٝخيعنمبب خ٭ ، ٚؾهنٌ َنَ ةندث ٚؼبندث  ٚنٝهدث،
ٜكنننع يف ةضنننَا خيعنننمبخع َنننٔ وطنننٌ ؾً نننطل ٚزمبٚبننن ١خثٓطكنننَٚ ١صنننمبٚزَٗ
خسبؽَا ٟخيٓٗؽ.ٟٛ
ٚيكنند بنندوو بننٛخ ا خيٓعننمبٚ ،وٕ َننَ عبتَطنن٘ خيٝننٖ ّٛنن ٛخيتهننَتـ بننل
خيصننمبؾَٚ ٤خيطٝننأل يف خيعننَمل زََننٚ ١يف ٚضٓٓننَ خيعمببنن ٞسَظنن ١خْ ننجًَََ َننع
زكٝد/ ٠ي ٕٛٝتٛي ت /ٟٛيف نتَب٘ خسبمبب ٚخي " :ّ٬ةبخ نَٕ خ٭شمبخا زندل
خيتنننَاٜخ ٜتعنننَ ْٕٛٚاغنننِ خسنننت٬ف َعنننَسبِٗ زًننن ٢ؾنننمب ةاخ  ٠خيصنننمبزً٢
خيأصمب ،١ٜؾٗ خ اس يٮسَٝا وٕ ٜذلخبطٛخ ٚي ٛثمبٚ ٠خةد ٠يف تَاٜخ خيأصنمب،١ٜ
ؾؿ ٖ ٞخ خيذلخبط َٓطًل سن٬ػ خيأصنمبَ ١ٜنٔ خيصنمب نًن٘"ٚ.كهٓٓنَ خيكنٍٛ
َننع خحملًننٌ خي  َٝنن ٞخيمب ٚنن ٞوْداٜننن٘ ؾٛا ننٛف يف طمبٜنند ٠ا ٚنن َٝخيٝننن:ّٛ
خيٛخؼح َٖٓ شٚ ٤ٞخةد ٖٛٚ ،وْ٘ زً ٢بكع ١ظػرلَ ٠نٔ خ٭ا ٖ ،ن ٞنٛا١ٜ
نتتكمبا خيٝنْ ّٛتنَ ٥خثعمبننَ ١نٔ وطننٌ خث نتكأٌ ٜهن ٕٛخشبَ نمب ؾٗٝنَ َننٔ
ٚ ٛٗ ٜي ٛيًهملٚ ١خةد.٠
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املراجع:

خيمبٝ٥س بصَا خ٭ د ،سطَب خيك ِ .2014/7/16خي ننٝد خيننمبٝ٥س بصننَا خ٭ نند -تًؿأٜنن ٕٛاخينن ٞخةٜطننَي ٞبتننَاٜخ /11/18.ّ2015
خي نننننٝد خينننننمبٝ٥س بصنننننَا خ٭ ننننند ،خثًتكننننن ٢خيعمببننننن ٞثٛخطٗننننن ١خسبًنننننـخ٭َمبٜه- ٞخيعٗ ْٞٛٝخيمبطع ٞخيعمبب ٞبتَاٜخ.)2017/11/14
خي ننٝد خيننمبٝ٥س بصننَا خ٭ نند ،يف يكَ٥نن٘ َننع ا ٩ننَ ٤صبننَيس خحملَؾملننَوبتَاٜخ 2019/2/17
 -بعجل سطَبَو زلَة ١خي ٝد ة

ٔ ْعمب خهللْٛ 14.ؾُدل 2013

6 ،2017/8/ ،13شأَأ 2019

 خينننندنتٛا ٠ب ٓٝنننن ١شننننعإَٔ ،زصننننمب ٠وزننننٛخّ َننننع ةننننَؾظ خ٭ نننند ،أ،5َ ،ّ2000/1990مبنأ اخ َو خيٛةد ٠خيعمبب ،١ٝبرلٚو.ّ2015 ،
خيعُننَ ة ننٔ تٛانُننَْ ،ٞننٛا ١ٜخيهتًنن ١خيتَاؽبٝننٚ ١بٓننَ ٤خث ننتكأٌ،خ٭ ٚيًٓصمب ٚخيتٛمٜعَ ،صل .2001
  .ض ٝتٝأٜل ،خ٭ظٛي ١ٝبل خيملٚ ١َٝ٬خيتٜٓٛمب ٚيٛخةل وسنمبَ ٣تُُن،١خيدخا خي ٛا ١ٜخيًأَْٓ ١ٝيًٓصنمب  ٚخا طعؿنمب يًداخ نَو ٚخيٓصنمب بدَصنل ،
زَّ 2012
خيعُٝننند خيننندنتٛا وننننمبّ ضبُننن ٛخيصنننً ،ٞخيننندٚا خثنننَيٚ ٞخي  َٝنننٞيًُٓملَُو خشبؿٝن ١يًُٗٓٝن ١زًن ٢خيعنَمل ،ظنَ ا زنٔ َمبننأ خيداخ نَو
خ ٫ذلختٝج ١ٝبدَصلّ2009 ،
ْ-أ ٌٝؾٛمخو ْٛؾٌ ،خيعك ٍٛخثخع،١ٝ

َصل ،ةظدخا سَػ2014.

ْأٝننٌ ؾننٛمخو ْٛؾننٌ ،خةاٖننَب خينندٚي ،ٞخزب ن ٚا ٚخسبكٝكنن ،١خا خيطًٝعنن١خزبدٜدَ ٠صل .2003
بمبَْا يٜٛس ،تٓأ٪خو خيصمبم خ٭ ٚط ،اٜنَبرلٚو .ّ2000
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خينمبٜس يًهتن ٚخيٓصنمب،

بمبػبٓ ننه ،ٞاقعنن ١خيصننطمبْ خيهدل،٣تمبينن ١وَننٌ خيصننمبق ،ٞخ٭ًٖٝنن١يًٓصمب ٚخيتٛمٜع خيكَٖمبّ2000 ٠
 خيعكٝنننند .ونننننمبّ خيصننننً ،ٞخةزننننٚ ّ٬خةزننننَ ،ٕ٬مبنننننأ خيداخ ننننَوخ ٫ذلختٝجَ ،١ٝصلّ2006 ، ،
 خيعكٝد .ونمبّ خيصنً ٞةزنَ  ٠بٓنَ ٤خيٓملنَّ خيعنَث ٞخزبدٜند خثمبتهنأ زنٌظدخّ خسبؽَاخوَ ،مبنأ خيداخ َو خ ٫ذلختٝجَ ،١ٝصل.ّ2007 ،
خيعكٝنننند خينننندنتٛا ونننننمبّ خيصننننً ،ٞخ٭مَننننَو خيعمببٝننننٚ ١خيعَثٝنننن(١ة خا٠خ٭مََو)َ ،مبنأ خيداخ َو خ ٫ذلختٝجَ ،١ٝصل .ّ2007
 . -قَ ننننِ زأنننند خسبُٝنننند خي ننننَطمب ،ٟا ننننَ ٌ٥خيؿهننننمب خيننننتهؿرلٟخثعَظمب ،٠ػ ،91خا -خيمبشٝد ،بػدخ  ،ّ2002 ،أ.3
 -ؾكننننن٘ خ٭مَننننن ،١ج ،3ػٚ.141مخا ٠خ٭ٚقنننننَف ،خزبُٗٛاٜننننن ١خيعمببٝننننن١خي ٛا.2014 ،١ٜ
 . -ز ُننَٕ زأنند خيننمبمحٔ خيصننَ  ،ٟخثٓننَٖ خيتعًُٝٝنن ١يًؿهننمب خينندٜلخيَٖٛب ،ٞصبُٛز ١اخ َو خيأهمب ٜٔخيؿهمب.ّ2009 ،١ٜ
 -زًنن ٢ة ننل بهننرل ،خ٭بعننَ خزب ٛٝننذلختٝج ١ٝيً  َٝننتل خةٜمبخْٝنن١ٚخيذلن ١ٝةٛ ٍَٝاَ ،١ٜمبنأ خيدٚةن ١يًداخ نَو ،بتنَاٜخ َ 26نَاس
.ّ2013
 ضبُد زأدخيكَ ا ،ذب٫ٛو خي  ١ َٝخشبَاط ١ٝخيذلن ١ٝؾ ٢زٗد ةأبخيعدخينننٚ ١خيتُٓٝننن ،١ؾننن :٢خيعٝطنننٚ ١آسنننمب ،ٕٚخيعنننمبب ٚتمبنٝنننَ ذبننندَٜو
خسبَؼننننمب ٚاَْٖننننَو خث ننننتكأٌ ،خثمبنننننأ خيعمببنننن ٢يٮحبننننَث  ٚاخ نننن١
خي َ َٝو.2012 ،
ومحد ْنٛا ٣خيٓعُٝن ،ٞخي  َٝن ١خشبَاطٝن ١خيذلنٝن ١بعند خسبنمبب خيعَثٝن١خي َْ ،١ٝبػدخ  ،خا خسبمب ١ٜيًطأَز.1975 ،١
 -ةكَٕ ْ ،ٞخيدٚا خةقً ٢ُٝيذلن َٝؾَٓ ٢طكن ١خيصنمبم خ٭ ٚنط بعندخسبنننمبب خيأنننَا  ،٠خ٭ نننهٓداَ ،١ٜهتأننن ١خيٛؾنننَ ٤خيكَْْٝٛننن ،١خيطأعننن١
خ٭2014 ، ٚ
231

 ضبُنند مخٖنند طنن ،ٍٛخيتجمببنن ١خيٓٗؽنن ١ٜٛخيذلنٝنن ،١نٝننـ قننَ ةننأبخيعدخينننننٚ ١خيتُٓٝننننن ١تمبنٝنننننَ ة خيتكننننندّ َ ،مبننننننأ مننننننَ ٤يًأهنننننٛث
ٚخيداخ َو ،خيطأع ١خ٭ ، ٚبرلٚو، 2013.
  .ننً ِٝبمبنننَو ،خيٛةنند ٠خي ننٛا ١ٜخثعننمبَ ،١ٜمبخطعننْ ١كدٜنن ١يتجدٜنندخيؿهمب خيك َٞٛخيعمببَ ،ٞطأع ١خ٫ذبَ َ ،صل.ّ 1996 ،
خيًٛخ ٤خيدنتٛا ةبمبخَٖ ِٝعطؿ ٢خحملُ ، ٛخيعمبٚبٚ ١خة ٚ ّ٬ظنمبخزَوخيك ٣ٛخيعملُ،٢زَّ .2007
زلرل ٠ظدل ،ٟخي  ١ َٝخيذلن ١ٝؾن ٢نٌ خيتهن٫ٛو خي  َٝن ١ٝخيعمببٝن،١ؾ : ٢آاخس ،بٛيٓنت ٚآسنمب ،ٕٚخيتهن ٍٛخيذلنن ٞدبنَ ٙخثٓطكن ١خيعمببٝن،١
زََُٕ ،مبنأ اخ َو خيصمبم خ٭ ٚط2012،
ثَبنت ضبُنند ،ةكٝكنن ١خسبنمبب خي ننٛاٚ ١ٜون ٚبنن ١خيمببٝنع خيعمببنن ،ٞخذبننَخيهتَب خيعمببَ ،2015 ،صل.
ْأ ٌٝؾٛمخو ْٛؾٌ ،خحملمبقٚ ١خشب٬ػَ ،طأع ١خثدَ ،١ٜٓصل ،ّ2001زَ ٍ َٖمب ،خ٭ س خيؿً ؿ ١ٝيًعًَُْ ،١ٝخا خي َق ،ٞبنرلٚو ،أ،1.2002

طٛاج ضمبخبٝصٖ ،ٞمبضكَو ،طأ ٤و َٔ ،ٍٚخيدككمبخض ١ٝة خيعًَُْ،١ٝاخبط ١خيعكْٝ٬ل خيعمبب ،برلٚو خا خي َق ،ٞأ2009، 5
  .ننً ِٝبمبنننَو ،خيٛةنند ٠خي ننٛا ١ٜخثعننمبَ ،١ٜمبخطعننْ ١كدٜنن ١يتجدٜنندخيؿهمب خيك َٞٛخيعمببَ ،ٞطأع ١خ٫ذبَ َ ،صل.ّ 1996 ،
 . -زً ٞزأد خيمبخمم ،خة ٚ ّ٬وظ ٍٛخسبهنِ ،خا َعنمب خحملمب ٚن،١خيكَٖمب.2007 ٠
  . - -ض ٝتٝنأٜل ،خ٭ظنٛي ١ٝبنل خيملَٝ٬نٚ ١خيتٓنٜٛمب ٚيٛخةنل وسنمب٣َتُُنن ،١خينندخا خي ننٛا ١ٜخيًأَْٓٝنن ١يًٓصننمب  ٚخا طعؿننمب يًداخ ننَو ٚخيٓصننمب
بدَصل زَّ 2012
زأد خيمبمحٔ خيهٛخنيب ،وّ خيكمب،٣232

خا خيمبخ٥د خيعمبب ،ٞبرلٚو 1988

ضبُنن ٛوَننل خيعننَمل ،خ٭ظننٛي ١ٝخة نن ١َٝ٬يف زعننمبَْ خيننمبخٖٔ ،قؽننََٜؾهمب ،١ٜتصمب ٜٔو1943 ٍٚ
زً ٞةمبب ،تٛخض ٪خ٭ؼدخ  ،خ٭شل ١خزبد ٚسمبخب خيعَمل ،برلٚو ،خيدخاخيعمبب ١ٝيًعً.2009 ، ،ّٛ
 ننعد خينند ٜٔةبننمبخٖ ،ِٝصبًنن ١خث ننتكأٌ خيعمببنن ،ٞخيعنند َ ، ، ،54مبنننأاخ َو خيٛةد ٠خيعمبب، ١ٝيإَٔٓ .زَّ 1984
خيعُننَ ة ننٔ تٛانُننَْ ،ٞننٛا ١ٜخيهتًنن ١خيتَاؽبٝننٚ ١بٓننَ ٤خث ننتكأٌ،خ٭ ٚيًٓصمب ٚخيتٛمٜعَ ،صل 2001
 ومَنن ١خثعَاؼنن ١خي  َٝنن ١ٝيف خيننٛضٔ خيعمببنن ،ٞبننرلٚوَ ،مبنننأ اخ ننَوخيٛةد ٠خيعمبب.2001 ١ٝ
  .ةبنننمبخٖ ِٝنننعٝد ،خزبٛٝبٛيتٝنننو خي نننٛاٚ ٟقننن ٠ٛخزبػمبخؾٝننن ١خي نننٛا١ٜتأيٝـ خ٭ تَب خيدنتٛا ةبمبخٖ ِٝومحد عٝدٚ ،مخا ٠خي كَؾ ١خي ٛا،١ٜ
خشل ١٦ٝخيعََ ١يًهتَب زَّ ،ّ2016
 . -ة ل يعٛ ،١ا ١ٜخ ٫تٗدخف ٚخث٪خَمبَ ،٠صل خا تهٓٛواويًطأَزٚ ١خةز ،ٕ٬زَّ .ّ2052
شؿٝل َكَا ،خث ٝهٚ ١ٝخيتٛاخ ،٠خا خيمبٜس يًهت ٚخيٓصنمب ،يٓندٕ ٚقنرلػ
-ّ1992
يٍَ محدخٕ ،خيعَمل خة  َٞ٬خثعَظمب ،خيكَٖمب ،٠زَمل خيهت -.ّ1971
 .ونننمبّ خيصننً ، ،ٞخ٭مَننَو خيعمببٝننٚ ١خيعَثٝنن١م(ة خا ٠خ٭مَننَو)َ ،مبنننأخيداخ َو خ ٫ذلختٝجَ ،١ٝصلّ2007 ،
 ة ٚخا عٝد ،خ ٫تصمبخمْ ،كً٘ ة خيعمببٝن، ١نُنٍَ وبنٜ ٛن  ،أ،7َ ١ ٪خ٭حبَث خيعمبب ،١ٝبرلٚو2005 ،
ظُٖٓ ٌٝ٥ٛتػٓت ،ٕٛظدخّ خسبؽَاخو ،تمبيٚ ١ذبكٝنل ََينو زأٝند وبنٛشنننٗرلٚ ،٠ضبُننن ٛضبُننند سًنننـ ،خيننندخا خزبَُٖرلٜننن ١يًٓصنننمب ٚخيتٛمٜنننع
ٚخةزّ1999 ،ٕ٬
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ؾمبخْ ٝس تٛا تٛامَ ،نٔ خين  ٟؾنع يًأَنَا  ،تمبين ١ضًعنت خيصنَ، ٜأ ،4خثصمبٚع خيكن َٞٛيًذلين ١بنَ ًس خ٭زًن ٢يً كَؾن ١خيعند ،279 ،
خيكَٖمب،2014 ٠
ٚي ِٝغَ ٟغَا  ،وةجَا زً ٢اقع ١شطمبْ  ،خا خيهتَب خيعمبب ٞيًٓصمبٚخيتٛمٜعَ ،صل2055 ،
الدوريات والصحف

 طمبٜد ٠خ٭ٖمبخّ خثعمبْٛ 11ٚ ،5 ١ٜؾُدل .ّ1999 صبًنن ١ؼننؿَف خيعنند ، 2012 6/5خزبٗننَ خثعَظننمب يًهَتن Laretta Napleaniتمبيننَ. ١ننَمٕ خثػمببننٚ - ،ٞاٜننَو خيؿهننمب خي  َٝنن،ٞ
.ّ2013
طمبٜد ٠خي  ١ َٝخيهٜٛت ،١ٝخيندنتٛا زأند خيٖٛنَب خيكهطنَْ ،ٞةكنَ٥لزٔ خةاَٖب يف ٛا.١ٜ
 -طمبٜنند ٠خي ننٛاَ ،٠صننل خيعنند  15855تننَاٜخ  25آب ْ ،2015ك ن ً٬زننَٔٛقع َٝدٍ ة ٜت َٓتٛا ،تمبي ١غَ . ١َ٬ ٠
 صبً ١خيعً ّٛخيكَْٚ ١ْٝٛخي ْ ١ٝ َٝملرل ضبُ ٛوَلَٛ ،قـ تمبنٝنَ َنٔوةدخث خيتػرل ؾ ٢خثٓطك ١خيعمبب ، ،١ٝنً ١ٝخيكَْٚ ٕٛخيعً ّٛخي  َٝن،١ٝ
طََع ، َٜ ١خيعد خي َْ2013 ،٢
 صبًنن ١خيعمببُٖ،ننَّ ضنن٘ َٝ ،نن ١وا ٚغننَٕ دبننَ ٙخيكؽنن ١ٝخيؿً ننط..١ٝٓٝخ ت َُا  ،ٞ َٝخيعد  ،10491ػ.6
 صبًنن ١خيؿهننمب خي  َٝننَ. ٞعننطؿ ٢خيعأنندخهلل خيهؿننمب ، ،ٟخيعنند ،59خيعَّ ،ّ2016خذبَ خيهتَب خيعمببَ ،صل.
 صبً ١خيؿهنمب خي  َٝن ،ٞخيْٝٛٝند خٜؿَشنٛف ،خ٭بعنَ خيدٚيٝن ١يًع٬قنَوخيمب ١ٝ ٚخي ٛا ،١ٜخيعد  ،ّ2016 ،59تمبي ١خيدنتٛا ثَ٥مب م ٜٔخيندٜٔ
ٚخيدنتٛا ؾمبٜد خيصهـ.
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 صبًنن ١خيؿهننمب خي  َٝنن ٞبهَترلٜٓٚننَ ننتَْٛٝؾَ َٝ ،نن ١ا ٚنن َٝةننٍٛٛا ١ٜيف َمبةً ١خيتدسٌ خيع همب ،ٟخيعند  ،59خيعنَّ  ،ّ2016خذبنَ
خيهتَب خيعمبب َصل.
صبًننن ١خيؿهنننمب خي  َٝنننن ،ٞخ٭زننندخ 49/48 ،39 ،68 ،37 ،28خذبننننَخيهتَب خيعمببَ ،صل
 -صبً ١اخ َو ؾً ط ،١ٝٓٝخيعد

 ،92طٛاج ضمبخبٝص2050 . ٞ

 -صبً ١خي كَؾ ١خيٛضٓ ١ٝنٌََ ز ، َٝبرلٚو خيعد

 22نَْ ٕٛو ٍٚػ19

 صبً ١زَمل خثعمبؾْ. ١أٝنٌ زًن ،ٞخي كَؾنٚ ١زعنمب خثعًَٛنَو خيعند ،265زَّ  ،2001خيهٜٛت .
 صبً ١خيؿهمب خي  ،ٞ َٝخذبَ خيهتنَب خيعنمبب ،نٛا ،١ٜخيعند خ٭ٍٚ -يًعَّ .2017
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املؤلف يف شطور
ْأ ٌٝؾٛمخو ْٛؾٌ
زؽ ٛخذبَ خيهتَب خيعمبب
يع ١ٝخيأهٛث ٚخيداخ َو /وَل مب يع ١ٝخيأهنٛث ٚخيداخ نَو يف
خذبَ خيهتَب خيعمبب
 اٝ٥س ق ِ خيداخ َو يف ٚنَي ١ةٜمبخٕ خي ّٛٝخةسأَا١ٜ وَل ذبمبٜمب صبً ١خيؿهمب خي .ٞ َٝبعض اللتب امليشورة:

 - - 1اخ َو يف خيؿهمب خي  ،ّ1992 ، ٞ َٝخا ةٜأَ ،٬صلٛ ،ا.١ٜ
- 2خثٝننَ ٙخيعمببٝنن ،١خيتهنندَٜو ٚخث ننتكأٌْ ،ّ1996 ،صننمب سننَػَ ،صننل،
ٛا. ١ٜ
- 3خث كؿ ٕٛيف خيٛضٔ خيعمبب ّ1998 ،ٞخا خةشمبخمَ ،صل ٛ -ا.١ٜ
- 4ةأننٍَ خيصننٝطَٕ( ،خشلجننمب ٠خيٜ ٛٗٝنن ١يؿً ننطل)ْ ،ّ1999 ،صننمب سننَػ،
َصلٛ ،ا.١ٜ
-5خحملمبقٚ ١خشب٬ػَ ،2001 ،صلٛ ،ا١ٜ
- 6خةاَٖب خيدٚي ،ّ2003،ٞخا خيطًٝع ١خزبدٜدَ ،٠صلٛ ،ا١ٜ
- 7خيمبو ٟخيعَّ ط ٤٬خسبكٝك ١خةْ ََْ ،ّ2005 ، ١ٝصل ٛ ،ا.١ٜ
- 8خيعننمبب آمثنن ١يًعننأح َٓطًننل ،خا خيَٜٓننَ ٚضبَنننََ ،ّ2011 ،٠صننل ،
ٛا١ٜ
ٚ- 9زن ٞخيًػن ١خيعمببٝن ّ2013 ،١ةظندخا خشل٦ٝن ١خيعََن ١يًهتنَب  ٚخا خيأعنث
َصل.
- 10خيعك ٍٛخثخعَ 2014 ١ٝصل َطأع ١خ٭ْديس
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- 11خثصنننَان ١يف نتنننَب زٓنننَم خيصنننمبف ٚخيأٓنننَ م ،خا نٓعنننَٕ َصنننل
2018

َٛ- 12خقنننـ ٚطبَضأنننَو خيننندنتٛا زننندَْٕ َعنننطؿ ٢يف خيصنننإٔ خيطنننَقٞ
خيعمببَ ٞصل َطأع ١ظَك /2019 ١اخ ْ ١كد١ٜ
خمطوطات جاٍسة للطبع:

َٛ- 13خقد خث٪خَمبَٚ ٠طَؾ ٧خثكَ١َٚ
- 14خ٭ةأخب خي  ١ٝ َٝيف خيٛضٔ خيعمبب/ ٞخيأعث ومنٛبطًَ
- 15ضبَؼمبخو يف خيؿهمب ٚخي كَؾ١
- 16خسبهََٛو خيًعٛظ١ٝ
- 17خيعمبب بل خ٫غذلخب ٚخيتٜٓٛمب
- 18ةمبٚب خثؿَٖٚ ِٝخثعطًهَو يف خيؿهمب خي ٞ َٝ
- 19خثٝدٚمخ خزبدٜد٠
- 20ضَ٥مب خي ُٓدٍ /شعمب
َ- 21عطًهَو َٚؿَٖ ِٝيف خيؿهمب خي ٞ َٝ
- 22مثمبخو زكً ٞيف ز ٕٛٝخثؿهمبٚ ٜٔخث كؿل خيعمبب
- 23طٛي ١يف ب تَٕ خيؿهمب ٚخ٭ ب
- 24قؽَ َٜيف خيؿهمب ٚخي ١ َٝ
اليدوات:

- 1خثصننَان ١يف خيٓنند ٠ٚخيؿهمبٜنن ١خيننيت وقََتٗننَ خيكٝننَ  ٠خيكطمبٜنن ١سبننأب
خيأعث خيعمبب ٞخ٫شذلخن ٞة ٍٛتطٜٛمب خثٓطًكَو خيٓملمب ١ٜيًهأب بتنَاٜخ
ٚ ّ2009/4/26- 25تكدَ ِٜدخسً ١ا ١ ٝ٥ة ٍٛخسبمبٚ ١ٜخيدككمبخض١ٝ
-2خثصَان ١يف ْد ٠ٚخةز ّ٬خيعمبب ،ٞخذبَ خيهتَب خيعمببَ /صنل بتنَاٜخ
ٚ /12/21ةيكنننَ ٤ضبَؼنننمب ٠بعٓنننٛخٕ خةزننن ّ٬خيعمببنننَٚ ٞؿَطنننآو خيٛخقنننع
خسبد١ ٜ
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- 3خثصننَان ١يف ْنند ٠ٚخثٛخضٓننٚ ١خ تُننع خثنندْ ٞخيننيت ةقََتٗننَ قٝننَ  ٠ؾننمبع
ضمبضننٛس سبننأب خيأعننث خيعمببنن ٞخ٫شننذلخن ٞبَ٫شننذلخى َننع خينندنتٛا
ة ل يع ١اٝ٥س خذبَ خيهتَب خيعمبب بتَاٜخ 2007/1/4
- 4خثصننَان ١يف ْنند ٠ٚخثٛخضٓننٚ ١خ تُننع خثنندْ ٞخيننيت وقََتٗننَ قٝننَ  ٠ؾننمبع
اٜـ َصنل سبنأب خيأعنث خيعمببن ٞخ٫شنذلخن ٞبتنَاٜخ  2007/11/29يف
خثمبنأ خي كَيف بد ََٚبَ٫شذلخى َع خيدنتٛا ة ل يع ١اٝ٥س خذبَ
خيهتَب خيعمبب
- 5خثصننَان ١يف ْنند ٠ٚخث كننـ خيعمببنن ٞبننل خي ننًطٚ ١خ تُننع خيننيت وقََتٗننَ
يع ١ٝخيأهٛث ٚخيداخ َو يف خذبَ خيهتَب خيعمبب بذل٩س طً ١
- 6خثصَان ١يف ْد ٠ٚخشلٚ ١ٜٛخيًػ ١خيعمبب ١ٝيف َمبنأ ثكَيف طمبََْنَ بندز٠ٛ
َٔ ؾمبع خذبَ خيهتَب خيعمبب اٜـ َصل بتَاٜخ 2015/2/15
 - 7خثصننَان ١يف ْنند ٠ٚخ ٫ننذلختٝج ١ٝخ٭َمبٜهٝننٚ ٚ ١ا َمبخنننأ خيننتؿهرل
خ ٫نننذلختٝج ٞيف ظنننَٓز ١خيكنننمبخا ي  َٝننن ٞخ٭َمبٜهننن ٞبَثصنننَانَ ١نننع
خيدنتٛا زأدخهلل خيصَٖمب بتَاٜخ  ّ2016/6/9يف خثمبنأ خي كَيف خيعمببٞ
يف طمبَََْ .
 - 8خثصننَان ١يف ْنند ٠ٚزننٔ خسبننمبب خيعدٚخْٝنن ١زًنن ٢ننٛا ١ٜيطنن٬ب نًٝنن١
خيعً ّٛخي  ١ٝ َٝبتَاٜخ 2017/4/18
 - 9خثصنننَان ١يف ْننند ٠ٚزنننٔ خثٛخضٓننن ١ةكنننٛم ٚٚخطأنننَو يف خثمبننننأ خي كنننَيف
خيعمبب ٞيف خثأ ٠بتَاٜخ  2017/5/17بَثصَانَ ١ع خيدنتٛا ً ِٝبمبنَو
 10خثصَان ١يف ْد ٠ٚخسبمبب زًٛ ٢ا/ ١ٜو  ١ً٦خي كَيف ٚخي  َٝن ٞبندز٠ٛ
َٔ خثهت خيتٓؿ٫ ٟ ٝذبَ خيهتَب خيعمبب يف َهتأ ١خ٭ ند وَٓ نأ١
َعمب خيهتَب خيدٚي ٞبتَاٜخ ّ2017/8/10
 - 11خثصَان ١يف ْد ٠ٚخي كَؾنٚ ١خقنع ٚآؾنَم بمبؾكن ١خ٭ نتَب زٝند خينداٜٚض
وَل مب خزبأٗ ١خيٛضٓ ١ٝخيتكدَ ١ٝيف خثمبنأ خي كنَيف خيعمببن ٞيف طمبََْنَ
بتَاٜخ 2017/11/23
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- 12خثصننَان ١يف خيٓنند ٠ٚخيؿهمبٜنن ١خي  َٝنن ١ٝبعٓننٛخٕ خة نن ّ٬خي  َٝننٞ
ٚيعأنن ١خ٭َننِ بنندزَ ٠ٛننٔ خذبننَ خيهتننَب خيعننمبب يف خيمبقنن ١بَيتعننََ ٕٚننع
َدٜمبٜننن ١خي كَؾننن ١يف محنننَ ٠بتنننَاٜخ َ 2017/10/14نننع خ٭ نننتَب ٜٔخ٭اقنننِ
خيأزيب ٚزٝد خيداٜٚض
ْ- 13ننننند ٠ٚزنننننٔ خزبنننننَ ٤٬عنننننَْ٫٫ ٚ ٞو خثمبننننننأ خي كنننننَيف خيعمببننننن ٞيف
نؿمب  ١ ٛوصَان ١خيدنتٛا ً ِٝبمبنَو ٚخ٭ تَب زٝند خينداٜٚض
بتَاٜخ ّ2016/4/12
ْ- 14د ٠ٚزٔ خيكدس َهَْ ١يف خثمبننأ خي كنَيف خيعمببن ٞيف نؿنمب  ٛن١
بتَاٜخ  2018/1/7وصَان ًِٝ . ١بمبنَو ٚزٝد خيداٜٚض
ْ - 15د ٠ٚبندزَ ٠ٛنٔ ؾنمبع خيمبقن٫ ١ذبنَ خيهتنَب خيعنمبب ٚيعٝن ١خيأهنٛث
ٚخيداخ َو يف خذبَ خيهتَب خيعمبب بعٓنٛخٕ نٛا ١ٜيف َٛخطٗن ١خثصنَاٜع
خ ٫تعَُاٚ ١ٜخةقً ١ُٝٝبتَاٜخ 2016/6/12
ْ- 16د ٠ٚخيػأ ٚخي كَيف  ٚأٌ َٛخطٗتن٘ تنَاٜخ 2018/10/9يعٝن ١خيأهنٛث
ٚخيداخ َو خذبَ خيهتَب خيعمبب
ْ- 17ننندَ ٠ٚننن ٪مبخو خيكُنننِ خ٫قتعنننَ  ١ٜخيعمببٝننن ١وقََتٗنننَ صبًننن ١خيؿهنننمب
خي ٚ ٞ َٝيع ١ٝخيأهٛث ٚخيداخ َو بَاٜخ 2019/3/14
ْ- 18د ٠ٚخيؿهمب ٚخسبدخث ١بدزَ ٠ٛنٔ ٚمخا ٠خي كَؾن ١يف خزبُٗٛاٜن ١خيعمببٝن١
خي ٛا2019/11/26 ١ٜ
ْ- 19نند ٠ٚننٛا ١ٜخسبننمبب ٚخْ٫تعننَا بنندزَ ٠ٛننٔ خثهتن خيتٓؿٝن ٫ ٟذبننَ
خيهتَب خيعمبب بتَاٜخ2019/12/17
-املؤمترات:

 ٪َ - 1مب خي كَؾن ١خ٭ ٍٚخي نٛا 2018/12- 18- 17 ٟوهَؼنمب ٠بعٓنٛخٕ
خيؿهمب خيتهؿرل ٟخيػٝيب ٚنٝؿَٛ ١ٝخطٗت٘
- 2خثًتكننن ٢خيعًُن نَْ ٞخة ننن َٞ٬خيمبخبنننع زصنننمب  30ننننَْ ٕٛخي نننَّْ2019 ٞ
ٛاَ ،١ٜصل ،ؾٓدم ةٜأ.٬
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زصمبخو خيًكَ٤خو خيتًؿأ ١ْٜٝٛيف خةزن ّ٬خي نٛاٚ ٟخيعمببن ، ٞيف صبنَ٫وخيؿهمب ٚخي كَؾٚ ١خي ١ َٝ
َ٦َ-و خ٭حبَث ٚخثكَ٫و يف خيدٚاَٜو ٚخيعهـ خحملًٚ ١ٝخيعمبب. ١ٝ
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