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مرك���ز �لقاهرة لدر��سات حق���وق �لإن�سان هو منظمة غ���ر حكومية �إقليمية م�ستقل���ة تاأ�س�ست عام 

1993، تهدف �إىل دعم �حرت�م مبادئ حقوق �لإن�سان و�لدميقر�طية، وحتليل �سعوبات تطبيق 

�لقان���ون �لدويل حلقوق �لإن�سان، ون�رش ثقافة حقوق �لإن�س���ان يف �لعامل �لعربي، وتعزيز �حلو�ر 

ب���ن �لثقافات يف �إط���ار �لتفاقيات و�ملو�ثي���ق �لدولية حلقوق �لإن�سان. وم���ن �أجل حتقيق هذه 

�لأه���د�ف يعمل �ملركز على �قرت�ح و�لدعوة �إىل �سيا�سات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من 

�ملعاير �لدولية حلق���وق �لإن�سان، و�لقيام باأن�سطة بحثية، ودعوي���ة عرب توظيف خمتلف �لآليات 

�لوطنية و�لإقليمية و�لدولية، وتعليم حقوق �لإن�سان مع �لرتكيز ب�سكل خا�ص على �ل�سباب، وبناء 

�لقدر�ت �ملهنية للمد�فعن ع���ن حقوق �لإن�سان. ومنذ تاأ�سي�سه يقوم �ملركز ب�سكل منتظم بن�رش 

كتب و دوريات تتناول ق�سايا حقوق �لإن�سان و�لدميقر�طية يف �لعامل �لعربي.

ي�سع���ى مركز �لقاهرة �إىل �مل�ساهمة يف �إلقاء �ل�سوء على �أبرز �مل�سكالت و�لق�سايا �حلقوقية �مللحة 

يف �لدول �لعربية، و�لتن�سيق مع خمتلف �لأطر�ف �ملعنية و�ملنظمات غر �حلكومية يف �ملنطقة ، 

و�لعم���ل �سوياً من �أجل رفع �لوعي �لعام بهذه �لق�سايا وحماولة �لتو�سل �إىل حلول وبد�ئل تتو�فق 

مع �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�سان.  

 يتمت���ع �ملركز بو�سع ��ست�ساري خا�ص يف �ملجل�ص �لقت�س���ادي و�لجتماعي بالأمم �ملتحدة، 

و�سف���ة �ملر�قب يف �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سع���وب. �ملركز ع�سو يف �ل�سبكة �لأوروبية 

�ملتو�سطي���ة حلق���وق �لإن�سان، و�ل�سبك���ة �لدولية لتب���ادل �ملعلومات حول حرية �ل���ر�أي و�لتعبر 

)�يفك�ص(.        

�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د. حممد ال�ضيد �ضعيد

نائب �ملدير

زياد عبد التواب

�ملدير

بهي  الدين ح�ضن

رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

كمال جندوبي
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  تايوتحملا
  
  
  
  

  ٧  ةمدقم
  ماع ميدقت

 
١٥  

  ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ةبراقم: لوألا مسقلا
  ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا يضامل ةلقتسملا ميكحتلا ةئيهو

٣٩  

  ٤١  ميدقت
  
  ٤٥  اهتجلاعم راسمو ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالل ةيخيراتلا تاددحملا: لوألا لصفلا
يسايسلا عارصلا تاطحمو ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالل ةيخيراتلاروذجلا   ٤٦ ةطلسلا لوح  
  ٤٦  لالقتسالا برغم يف ةطلسلا لوح يسايسلا عارصلا
  ٥٠  برغملاب ناسنإلا قوقح تاقورخل ىربكلا تاطحملا
  ٥٤  ناسنإلا قوقح عم يطاعتلا يف سلجملا ةيدودحم
  ٥٤  ينوناقلا ىوتسملا ىلع سلجملا دودح
  ٦٣  تازاجنإلا ىوتسم ىلع سلجملا دودح
  
  ٧١  تاكاهتنالا يضامل ةلقتسملا ميكحتلا ةئيهو يراشتسالا سلجملا ةبرجت: يناثلا لصفلا
  ٧٢  يفسعتلا لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالا فلمو ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا
  ٧٣  يرسقلا ءافتخالا ةيضقل يراشتسالا سلجملا ةجلاعم
  ٨٢  يرسقلا ءافتخالا فلمو ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه
  ١٠٢  سيراب ئدابمل اهتباجتسا ىدمو سلجملل ةديدجلا تاصاصتخالا
  ١٠٣  ةينطولا تاسسؤملا ةيلالقتسا سيركتو سيراب ئدابم
  ١٠٩  سيراب ئدابمو ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا
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  ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ةبراقم : يناثلا مسقلا

ناسنإلا قوقحل ةميسجلاتاكاهتنالا يضامل    

  
١١٥  

  ١١٧  ميدقت
  
  ١١٩  ةقيقحلا نع فشكلا يف اهتبراقمو ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه: لوألا لصفلا
  ١١٩  ميدقت
  ١٢٠  لكشتلاو راسملا ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه
  ١٢٠  ةقيقحلا ناجل مهف
  ١٢٦  ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيهل يميظنتلا راطإلا
  ١٤١  ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ةبراقم يف ةقيقحلا نع فشكلاو ثحبلا
  ١٤٢  ةقيقحلا نع فشكلا يف ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ةبراقم
  ١٥٧  تاكاهتنالا ةقيقح ءالجتسال ةيقوقحل ةكرحلا ةبراقم
  
  ١٧١  ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ةبراقم يف ررضلا ربجو ةلءاسملا: يناثلا لصفلا
  ١٧٢  باقعلا نم تالفإلا مدعو ةلءاسملا
  ١٧٣  باقعلا نم تالفإلا مدع أدبم
  ١٨١  ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ةبراقم يف ةلءاسملاو ةبساحملا
  ١٨٩  يضاملا عم ةحلاصملا ىلإ ررضلا ربج نم
  ١٩٠  ةئيهلا ةبراقم يف ررضلا ربج
  ٢٠٧  ةحلاصملا ىلإ قيرطلا
  
  ٢١٧  ةمتاخ
  
  ٢٢٥  عجارملا
  ٢٢٥  ةيبرعلا ةغللاب
  ٢٣٨  ةيسنرفلا ةغللاب
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 ميدقت
  *يلجم يناه

  
  
  
  
  
يف ةرملابيداع ريغ ئش ثدح ةيبرغملا ةكلمملا  ماع   مايأ نم اموي ناك. ١٩٩١   

تائملا حارس قالطإ نع طابرلا نم انيلإ  ىمارتت ءابنألا تأدب امدنع ةبطرلاو ةراحلا فيصلا
انيفتخملاو نيدوقفملا نم يرسق لإ١٩٧٣ ماع يف اوديتقا دق ايركسع نوسمخو ةينامث ناك.    ى 

ءيطبلا توملا اوهجاويل ةيئانلا )ترمامزات(تانكث  و ،نيعألا نع ا   فورظ لظ يف ديعب
رونلل طقف مهنمنيرشعوةعبس ىوس جرخي مل فسأللو  .ةعزفم ةجوز حارس قلطأ .  

ماع يف ضماغ وحن ىلع يفو ُتيذلاقباسلا ةيلخادلا ريزو - ريقفوأ دمحم لارنجلا   ١٩٧٢ - 
ةثالثو ،هلافطأ نم ةتسو همع نباو يف اوزجتحاو ،١٩٧٣ماع يف اوفتخا دق اوناك ةوخ إ   
،عقاوم ةفلتخم يوارحص ةئامثالثىلعديزي ام ىلإ ةفاضإ    ةرتفلا ىلإ مهبلغأ لاقتعا عجري ،   

يف روهظلل اوداع ءالؤه لك . ١٩٧٥ماع يف ةيبرغلا ءارحصلا برغملا اهيف تمض يتلا 
نم مغرلابو ١٩٩١ماع   ،مهتيرح لماك اوديعتسي مل مهنإف مهحارسقلط ُأ دق ايرهاظ مهنأ 
ام نايسنبرماوأ اوقلت ثيح مهلثدح   مدعو   اقلطم هنعثدحتلا    . تحت اوعض و كلذك

                                                 
ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكمب طسوألا قرشلاو ايقيرفأ لامش و كيفساب ايسآ مسق سيئر  *
  ).اًقباس(كرويوين يف ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا سيئر  بئانو ،ةدحتملا ممألاب
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،ةبقارملا مو   ، اذه عمو . جراخلل رفسلا نماضيأ اوعن موءابرغلا عم امامت ثدحتلا نم اوعن
ماع ربتعي برغملا يف دعب هتنت مل ةلحر يف ةقراف ةمالع١٩٩١  ضام عم لماعتلا ة لحر.  

نامض و ةلادعلا ىلع لوصحلا نم اياحضلا نيكمت وحن مدقتلاو - صاصرلا تاونس- بيهر   
قوقحل ةيساسألا ئدابملا مارتحا نمضت ةلود سيسأتو ،مئارجلا هذه باكتراراركت مدع   

  .نوناقلا ةدايسو ناسنإلا
ةقمعتملا ةيثحبلاهاروتكدلاةلاسر يف -  يواللا دبع ميركلا دبع رظني يتلا   ىلإ - اهب ماق   

ديدعلا يواللا دبع حرطي . برغملا ةلود يف ةيلاقتنالا ةلادعلا تايلمع قايس يف ةلحرلا هذه
يف يلخادلا شاقنلا ىلإ رظنيو ،نآلا ىتح ددصلا يف برغملا هققحامع ةمهملا ةلئسألا نم   

ةقيقحلا فيرعت ةيفيكب قلعتت يتلا لئاسملاب اصاخ امامتهاايلوم ،برغملا دمو،  يذلا مدقتلا ى  
ةيئانجلا ةلادعلاو ةلماكلا ةبساحملا نودهزارحإنكمي  لاؤسلا يواللا دبع  لوانتي كلذك.  

 مهتاداهش عامسو مئارجلا يبكترم ديدحتب صاخلا رودلاو تاضيوعتلا عفدب موقي نمب قلعتملا
 ،ملاعلا لوح ةقباسلا ةيلاقتنالا ةلادعلا براجت يف اضيأ ةساردلا رظنت. ةيلمعلا هذه لك يف
  .قايسلا اذه يف برغملا ةبرجتب اهنراقتو

يف ثدح امب انسفنأ ركذن نأ انه ديفملا نم نوكي دق ،برغملا ةلود مدقت ىدم سايق دنع 
هلبق عقاو نم ناك امو١٩٩١ماع  ءافتخالا نأشب " تمصلا ةرماؤم"و فوخلابساسح إلاناك .  

لا يف ةميسجلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نم اهريغويرسقلا تح ةدشبنيسوملم برغم  ماع ى   
يشخت تناك ثيحب -  تالئاعلا ىلع طغضلا ببست دقو. اهجراخوأ دالبلا لخاد ءاوس  ١٩٩١

يف - قالطإلا ىلعىرخأ ةرم مه ءابرقأ اهدارفأ ىري الأ ىنعمب ،هنم أوسأ وه ام وأ ماقتنالا  
لئاسرلا رشن حلفي مل كلذك . يرسقلا ءافتخالا اياحضو نيدوقفملا نع عافدلا تالمحتاكسإ 

قباسلا سارحلااهبرس يتلاتامولعملاو  نجس يف نيزجتحملا دحأ ناك . ألملا ىلع نو 
يطاعتلا ةيكيرمألا ةيجراخلا ترثآ كلذ عمو ،ةيكيرمأةنطاوم نم اجوزتم ترمامزات   

قوقح تامظنم لمع رصحناو ،ينلعلا طغضلا ةسرامم نع ئداهلا يسامولبدلا  ناسنإلا 
ةضورفملاءارمحلاط وطخلاراطإ يف ةيبرغملا  ثيح ،ةماعلا عافدلا تالمحب قلعتي اميف    لظ 

ركذتن انوعدو  (اروظحم ةيبرغلا ءارحصلا وأ ةيكلملا ةسسؤملل ضرعتي كرحت وأ مالك يأ
نايحألا ضعب يف تناك تاءافتخالا نأ يكلم رمأبمتت  يبرغلا مالعإلا ضرعت كلذك ).  
مملا دعاوق لوبقلنايحألامظعم يف عضخو ط وغضلل نكي مل و ،ةلودلا اهتضرف يتلا ةسرا  

قيقحتلا وأ ةرايزلابناسنإلاقوقح تامظنمل بلاغلا يف احومسم  برغملا عقاو وه كلذ ناك .  
  .١٩٨٠ماع يف ةرم لوأل اهل يترايز دنع 



  )٩(

يف تاسرامملا هذه ضعب تأدب ١٩٩٠ماع يف نكلو   يتلا تالئاعلاعورش عم ،لاوزلا  
يف سأيلا اهكلمت ، رلا وحن هجوتلا  . اقلطم ةايحلا ديق ىلع اهئابحأ ةيؤر مدع نم افوخماعلا يأ

ملؤمو ئطب توم نم نوناعياوناكديدعلا ن أ تدكأ دقتبرست يتلا ةعزفملا لئاسرلا تناك    .
. ١٩٩٠رياربف يف كلملا ةلباقمو برغملا ةرايزب ةيلودلا وفعلا ةمظنم نم دفول حمس اريخأ 

علا رادم ىلع تاعوبطم ةدعرشنكلذ ىلت  يفو . ١٩٩١ماع يف ةيلود ةلمح ميظنتو ما  
باتكلاعفر ١٩٩٠ماع ربمتبس   - " Notre Ami le Roi"ناونعب تلوريب زيليج هرشنيذلا -   

عاضوألا ةروطخبيلودلا يعولا نم كلملل ايوق افيلحٍذئتقو تناك يتلا اسنرف يف ةصاخ (    (
برغملا ىلع طغضلايف دعاسو ىلع لوصحلل كاذنآ ىعست تناك يتلا ،  داحتالا ةيوضع  
  . يبوروألا

م برغملادق هريرقت  قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل مامأ   ماع ربمفون يف ناسنإلا   ١٩٩٠ 
هتموكحذيفنت لوح  يبرغملادفولا هجاو عبطلابو ، ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلل  
لوبقل ةياهنلا يف رطضا هنكل ؛ ةيلخادلا نوئشلاو ةيكلملا رماوألاب دفولا عرذت. ةريبك بعاتم
مل انوكام ةعلقو ترمامزات نإ دفولا دافأ . ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا صاصتخا
طابرلا ىلإ ةدوعلا هنم تبلطةنجللا نكل  و،ةيمسرلا نوجسلا مئاوق نم يأ ىلع انوكي  
ديدج نمةدوعلا مث تامولعم ىلع لوصحلل  .  

ا ةئيه ءاشنإو١٩٩١ماع نيب اميف ريثكلا ثدح   the Instance(ةحلاصملاو فاصنإل  
Equite et Reconciliation ( ثدح ام  ةمهملا ةساردلا هذهيطغت  .٢٠٠٤ماع رياني يف

ا  ةميقلا ليصافتلا نمريثكلابعوفشم ام قايس امئاد ئراقلا ركذتي نأ يرورضلا نم نكل .   
ماع تقبس يتلا مالظلا ةكلاحةرتفلاو برغملا هيلع ناك  اذه نإ ثيح ١٩٩١  يف قايسلا ، 

وأ ةعرس ىلع مكحلاو ،اهمدقت ىدمو ةيلاقتنالا ةلادعلا تايلآةغايص ةيفيك مهفل ةيمهألا ةياغ   
ةلادعللىمظعلا ةيلبقتسملا فادهألازاجنإ ء طب قوقح مارتحاو تاكاهتنالا راركت مدعو ،   
جاوو،ىضوفلاب ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيلاقتنالا ةلادعلا تايلمع تمستادقل . ناسنإلا ته  
كلذ عم تنمضت اهنكلو ،تاساكتنالاو تايدحتلا نم ريثكلا ةميقلاملعتلاتاربخ نم ديدعلا    .  

ةرورضلاببلجت فوس ةيلاقتنالا ةلادعلاتايلآ وأ تاسايس نأ يعدي نأ دحأل نكمي ال    
اديفم ارود بعلت نأ تايلآلاو تاسايسلا هذهل نكمي نكلو؛ةينطولا ةحلاصملا مدقت نأو ،   
سسأوأ قيرط ةطراخ لضفأ لبقتسم ءانبلا  نإف كلذ لك قوفو .  ةلادعلا تايلمع عاقيإ   
ىرخأل ةلود نم فلتخي ةيلاقتنالا  ؛ةلودلا هذه عمتجمب ةصاخلا فورظلا ىلع اريثك دمتعيو 
، .  ايرذج افالتخا ةيادبلا طاقن فلتخت نأ نكمي ثيح الثم ايقيرفأ بونجو يليشتو وريب يفف
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، دب ةطقن ةقيقحلاب ةحراصملا تناك  ءدبلا متنيتنجرألاو قارعلاو نانويلا يف نكلو ةديفم ةيا
ريهطتلا تايلمع تناك نيح يف،مادعإلا ماكحأب ةطقن مهلزعو تاكاهتنالا يبكترم صحفو   
ةلادعلا عم ةقيقحلاب ةحراصملا ىلع لمعلا أدب نويلاريس يفو . ةيقرشلا ابوروأ يف ةيادبلا

وأ اهنم  ةديجلا ءاوس ، ةمهملا سوردلا نم ريثكلاانملع يذلا لكشلاب بنج ىلإ ابنج ةيئانجلا 
نأ ةيلآل يغبني ال هن أ وى،رخألا ىلإ دوقت ةدحاو ةيلآ نأيف هلك كلذ ةيمهأ نمكت . ةئيسلا
دحلا نوكي ةلماش ةبراقم اهنإ. ىرخألا لمع قيعت اسملا اياضق ةجلاعم وه اهيفىندألا  ةل ء 
  . تاضيوعتلاو حالصإلاو ةقيقحلاو

دتمتل هسفن دلبلا ،بتاكلا دكؤي امك ،برغملا يف ةيلاقتنالا ةلادعلا ةبرجت ةيمهأ زواجتت 
دمحم مايق دعب اهدهشن يتلا تاريغتلا ءوض يف اميسالو يمالسإلاويبرعلا ملاعلا ىلإ   ،

يف سنوت يف اقرح راحتنالابيزيزعوب  ماع ربمسيد ١٧  سوردلا ربتعت كلذلو . ٢٠١٠ 
. ةيمالسإلاوةيبرعلا نادلبلا يف نآلا ثدحي ام قاي س ءوض يف ةيمهألا ةياغ يف ةدافتسملا

نم اءزج كلذ عم لثمت اهن أالإ ،تاجاتنتسالا عيمج عم ءارقلا لك قفتي ال دق نيح يفو 
ةبرجتلا لوانتل اديج ايلكيه اراط إهسفن تقولا يف لكشتو ،برغملا يف ةيلخادلا تاشقان ملا
  .اهفعضو اهتوق طاقن نم ملعتلاو

نأ مهملا نم ؛الوأ: ةيفاضإلا تاظحالملا ضعب ليجست ىلع مدقأس يجراخ ظحالمك  
مكحلا هنبا ىلوتو كلملا ىفوت دقف ،برغملا يف مكحلا ماظن يف رييغت كلانه نكي مل هن أركذتن 

ثيح نم ،ةعاجش ةوطخ رضخألا ءوضلا نبالااهاطعأ يتلا ةيلمعلا تناك . هدعب نم  
بألااهفرتقا يتلا تايسايسلاو تارارقلا يفرظنلا ىلع اينمض اهئاوطنا  ةوطخلا كل ت تناك.  

،ارييغت كلذ نكي مل . لوهجملا يف زفقلاك تناك عسوأ تايحالص قاطن ةئيهلل طعيملو  ايرذج  
ةبعللا دعاوق رييغت يف امهم الماع كلذ عم ناك هنكلواهيلإ ةجاحب  ، .  

ةلادعلا ةيلمع ىلإ رظنلا نكمي ؛افلس هانركذ امءوض يفو  اذكهو دق اهنأ ىلع ةيلاقتنالا   
هلبقتسم لوحشاقنلاب يبرغملا عمتجملل حمست ،ةيرح رثكأ ةماع ةحاسم ىنعمب ،ةئيب تقلخ  ، 

قيقحت و ناسنإلا قوقحزيزعتل اهيلإ جاتحي يتلا ةيفاضإلا تاوطخلا ىلع فوقولا كلذ يف امب 
تنت مل ةلحر هذه ،ةيادبلا يفانلقامكو . ةيسايسلا فادهألا دعبه  ملو ،  نم ري ثكلا كانه لزي 
  . بتكتل لوصفلا

لازي الو ،ةطلسلا يف ةقباسلا تاكاهتنالا نع نيلوئسملا نم ددعهيف لازي ال خانم يف   
؛ هسفن عمتجملا لخاد تاماسقنا وأ ،ةلودلاو نينطاوملا نيب اميف ةقث مادعنا نم وج هيفدوسي 
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ةلادعلا تايلآضعب قيبطت يف ةبوعص كانه نوكت دق  ا ةبساحملا لثمةيلاقتنالا  دق وأ ،ةيئانجل  
ةيئانجلا تامكاحملل - ماظنلا رييغت دنع-  نكمي املثمف. اهقيبطت لاح تايلمعلا هذه ىتح لشفت  

ال امدنعف ،ةبيعم حبصت نأو ،"رصتنملا ةلادع"خف يف عقت نأ تالاحلا ضعب يف ةعيرسلا   
بعصأ قيقحت وحن صرحب لمعلا ايجيتارتسا لضفألا نم نوكي دق يرذج رييغت ثدحي 

تايناكمإلا رفو ت ةئيب قلخ ىلع لمعلا لضفألا نم نوكي دقو ،ةيئانجلا ةلادعلا يأ ،فادهألا
 .ةيلاقتنالا ةلادعلا قيقحتل ةمزاللا  ةيلاقتنالاةلادعلا تاسايس ذيفنت ىلإ نوعاسلا رطض ي ام ةداع
ىلإ ةفاضإلاب ،قالطنالا ةطقن حبصتس يتلا ةيلآلا رايتخاىلإ ةمئالملاةيفيكلا   ،ذيفنتل    اه
، و ةمهم رمألا رخآ يف تايلآلا لكنأ رابتعالا يف ذخألا عماهب لمعلا ءدب تيقوت   .  

كانه ناك برغملا يف ِق نم حضاوليضفت  دوهعملا كئلوأ لبق نم اضيأو ،كلملا لب   
ىلع ءانبو  ؛"ماظنلا يف رييغت"ثدحي مل ايلعف ه نأىلإ رظنلاب كلذو - ةيلمعلا ذيفنت مهيلإ 

ةبقع ،لاثملا ليبس ىلع ،اهيف شيجلا ناكي تلا ىرخألا نادلبلا تاربخ ةاضاقم مامأ  
هنأ- هفوفص لخاد نييركسعلا نم ةيلآب لمعلا وأ يئاضق ريغ صحفب ءدبلا لضفألا نم    
. حالصإلا تايلآ لزعل نامزلا نم ةرتف رادم ىلع برغملا يف سوملم دهج لذ ب لعفلابو
لكشي نل مهلزع روفهن أضرتف ن نأ نكميو. ةبلج نود ةيركسعلاو ةينمألا تائيهلا ءاسؤر  
لاةقيرطلاب اهسفن ةبقعلا ةداقلا كئلوأ ةطلسلا عقاوم يف مهئاقب لاحاهيف نوببستيس اوناك يت    .
مهلزع مت نيذلا ةداقلا حنمت نأو ،ةيفافشلاب مستت نأ عبطلاب تايلمعلا هذهل يغبني نكلو  
  .  ثدحي مل كلذ نكلو ،مهقوقح

اضيأريغدق مهلزع ن أكلذ عم ركنن نأ انعسي ال اننكلو  نإ ثيحو ،ةبعللا دعاوق نم    
ىلإ ريشي كلذ نإف ،ءامسألا كلذ يف امب ،ةماعلا تامولعملا ىلإ راقتفالا ىلإ ليحي بتاكلا 

نم نكمي عبطلابو . برغملا يف اهنم ةدافتسالاو اهؤارجإ نكمي يتلا ثوحبلا تالاجم دحأ
 ُن نمو،شاعملل ليحأ نم ةعرسب ىرن نأ ةيفحصلا رابخألا ةعلاطم درجم ىلإ ىحنت نمو لق  

  . هرخآ
مهبصانم نم داسف وأ ،تاكاهتنا باكترا نع نيلوئسملا لزعو نيفظوملا صحف ربتعي  
ةيفافشبو لداع لكشب تمدختسا اذإ ةديفملا ةيلاقتنالا ةلادعلا تاودأىدحإةماعلا  يغبني الو .  

مئارج وأ برح مئارج باكتر ا نع نيلوئسملل ةبسنلاب ةيئانجلا ةلءاسملا لحم كلذ لحي نأ
، . ةيناسنإلا دض رييغتلاب حمست ةئيبو ديدج عقاو قلخ يف لزعلا تايلمع دعاست دق كلذك
 ةلءاسملا رييغتلا نمضتي نأ يغبني ،ةينمألا وأ ةيركسعلا تالاكولا رمألا نمضت امثيحو
  . نمألا عاطق حالصإو
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ةيلمع نأ ىلع ةمالع كلذ يف ضعبلا ىأر دقو ،ةيئانج ةلادع برغملا يف دهشن مل  
روصق اهباش وأ تلشفةيلاقتنالاةلادعلا  غلاب  عفدلاب ؤرجأ دق ينكلو ،احيحص كلذ نوكي امبر .  

 ،ماع وفع رودص مدع اضيأ ظحالن نأ مهملا نم نكلو ،كلذ ىلع مكحلل ركبم تقولا نأب
يفكي ال امنيبو . ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه لمع ىلع يضقي دق هنأنوريثكلا يشخ ام وهو 

الأ اضيأ مهملا نم ،ةيئانجلا ةلادعلا ىلع لوصحلل يعسلا ةمهم مهرسأل وأ اياحضلل كرتن نأ  
ام ىلإ رظنن نأ اننكميو . لبقتسملا يفةل ءاسملا تايلمعءارجإ ةيناكمإ مامأ بابلا دصون 

ةحراصملا نيب دوقع ترم دقف ،يليشت لثم ،ناد لبلا ضعب يفلاثملا ليبس ىلع ثدح 
فاصنإلا ةئيه لوح ةريبك ماهفتسا ةمالع كانه لظت امنيبف اذكهو . ةيئانجلا ةلءاسملاو
  .ةرمتسم ةلحرلا نإف ،ةحلاصملاو

فيضأ نأ دوأ انهو . ديج لكشب ةساردلا اهيطغتو ،ةياغلل ةمهم تاضيوعتلا ةلأسم نإ
ملعتلا ثيح نم ،لاجملا اذه يف دئار لمعب مايقلا نم تنكمت ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه نأ 

نكمي ام وهو ،هسفن تقولا يف ةيمدقتلا تاوطخلا نم ديزملا ذخأ عم ىرخألا تاربخلا نم 
ىلإ صاخ لكشب انه ريشأس . ملاعلا لوح ةيلبقتسملا ضيوعتلا دوهجل ةديفم اسورد هرابتعا

اضيأ اديفم ناك كلذ نأ فيضأو (يعامتجالا عونلاب ةلصلا تاذ مئارجلا نمضت يذلا لمعلا 
نأ ةيرخسلل ريثملا نم . ةيعمتجملا تاضيوعتلاو) ةئيهلا اهتعبتا يتلاتاقيقحتلا ةيجهنم يف 

كاذنآ اعيمج هاندقتنا رمأ وهو ،ةدحاوةأرماىوس نمضتت مل ةنجللا نأ دجن  يغبنيو ،   ناجلل 
هرركتالأ ىرخألا ال مأ يغبني ناك اذإ امو ،تاضيوعتلا ايلعف عفدتس يتلا ةهجلا ديدحت ناك.    
ليومتلا ةلاح يف اميسالو ،ةيداصتقالا ةيمنتلا عيراشمو ةيعمتج ملا تاضيوعتلا نيب عمجلا
يذلا ماعلا أدبملا نإ لوقن نأ انيفكيو . اهتيطغتل لماك باتك ىلإ جاتحت ةريبك ةلأسم ،يجراخلا
تاضيوعتلاو نمثلا عفدب مئارجلا باكترا نع نولو ئسملا موقي نأ وه هب لمعلا يغبني
  . ةيعمتجملا

ديدجةيدرس قلخ يه اهيلإ ةراشإلا بجي امبر ىرخأ ةيضق ةمث ، ل ة  كلذ أدب دلبلا خيرات
ناكوةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه لمع ءانثأ برغملايف  ءاهتنا ىلع ةمالع ،  ةرماؤم " 

نوزجتحملاو نوقباسلا " يرسقلا ءافتخالا اياحض"اهرشن يتلا بتكلا ددع ناك ". تمصلا
ريثم برغملا تاقرط عيمجيف ةرشتنملا مهريغو سرحلاو . قايسلا ريغتدقل ؛ باجعإلل ا 
ةنوحشم تاقوألا ضعب يف تناك يتلا - ةعئارلا ةماعلا عامتسالا تاسلج تعفر كلذك و
رثكأ ةبراغملا لك يعو - رطاخملاب ةفوفحمو تاسلجلا تناك . قباسلا يف ثدحي ناك امم 
لع ةئيهلا عقوم ىلعنم اهليحمت نكميو نويزفيلتلا ىلع عاذت تنرتنإلا ةكبشى  اذكهو؛    
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وأ ثدحي ملاذهن إلوقي نأ نآلا دعب دحأ رودقمب دعي مل . عيمجلل ةحاتم تحبصأ لاط دق هن  أ 
معد ىلع دعاس اخانم تقلخو ،قيرطلا ةعاذملا تاسلجلا هذه تدهم. ةانجلا نم ةليلق ةلق  
ةئيهلا تلوأ كلذك . بتاكلا اهيلإ ريشي يتلا ةيزاوملا ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا دوهج
تاشاقنلاو تاساردلاو ةماعلا عامتسالا تاسلجو يخيراتلا درسلا ةلأسمل ةيانعلا نم ريثكلا  

ققحت تناك ول امك ةينطولا تافيشرألا نأشب تايصوتلا ىلإ رظنلا نكميو ،تارظانملاو 
ذنم برغملل يمسرلا خيراتلا يف رظنلا ةداعإ ىرجي ثيح ،ةبعللا دعاوقل  رخآ ارييغت  
يذلا كئلوأ رعشي ثيحبو هلالقتسا نم ةصاخلا مهتخسن ن أيضاملا تاكاهتنا اياحض اوناك  

ربكيس . رييغتلا اذه باعيتسال ةيسردملا بتكلا ةباتك نآلا داعت. رابتعالا يف تذخُأدق ةياكحلا 
مهدلب يف ثدح امل نزاوتم مهف مهيدلو،ةبراغملا لافطألا نآلا ةقفاوم ةقيقح نإف اريخأو .  
نم يمسرلا ةقفاوملا متخ عضت هل هرشنو ةئيهلا ريرقت لماك ىلع كلملا تايوتسم ىلعأ  
اهراكنإ نآلا دعب نكمي ال ثيحب؛جئاتنلا ىلع ةلودلا    . 

تناك . ةعباتملا يهو برغملا يف ةيلاقتنالا ةلادعلا ةيلمع مييقت يف ةريخأ ةلأسم يقبت
 نإف ةحضاو ةعباتم ةيلآ عضوو ديدحت متي مل ام هنأترهظأ دق ىرخألا نادلبلا تاربخ 

ةئيهلا ن أحضاولا نمو . ريبك دح ىلإ وأ ايئزج ةذفنم ريغ ىقبت دق ةقيقحلا ةنجل تايصوت
نم تايصوتلا ذيفنت ةيفيكل تططخ ثيحب رظنلا دعب اهتدايقل ناكو ،كلذب ةيارد ىلع تناك 

تاجرخملا مهأ دحأ نأب اضيأ كلذ انركذيو . ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا لالخ
يف اهنكمي اهن أيه ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ةلثمأ نم ةقيقحلا ءارو يعس لا تايلآل ةيباجيإلا
تاحالصإلاو ةلءاسملا قيقحت تاوطخ نمضتت ؛ةلودلل قيرط ةطراخ عضو ةداعلا  
لماكلا كاردإلا عم ،هرخآ ىلإ تاضيوعتلاو ىلوألا ةوطخلا نوكي نأ ودعي ال هلك كلذنأب    . 

ٍتاومو ةياغلل مهم عوضومعم يطاعتلا ىلع يواللا دبع ديسلا ىنْثي تاريغتلا ببسب    
ىرخألا ةيبرعلا نادلبلا نع كيهان ،سنوتو ايبيلو رصم لثم ايقيرفأ لامش نادلب يف ةثداحلا  

هذه هتلوانت ام بتكلا نم ديدعلا لوانتت مل . ايروس اهب قحلتسام ناعرس يتلاو نميلا لثم 
ثيح ثحابلا هيلإ لصوتام لك عم ةرورضلاب قفت أال دق نيح يفو ،ةضيفتسملا ةساردلا   ،

عم لظي باتكلا اذه ن أالإ ،رخآلا ضعبلا يف ايساقو هتاظحالم ضعب يف امامت اقحم رهظي 
يف ارشابم ارود اوبعل نيذلا كئلوأ اميسال -  نيرخآلا عجشت نأ لمأن ةمهم ةيملع ةعطق كلذ
مهتاربخ نع دعب اوبتكي ملو،ةيلاقتنالا ةلادعلا ةيلمع ىلع-   مامضنالا   كانه . شاقنلا ىلإ 
ف ،ةيرظن تسيل ةيضقلاو،ةدافتسملا سوردلا نم ريثكلا ةيلاقتنالا ةلادعلا تايلمع تحبصأ دق  
شاعماعقاو نادلبلا نم ديدعلا يف مويلا   .ا 
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   يطلل  ةريخألا ةنبللا  عضن ،ةحلاصملاو  فاصنإلا ةنجل بيصنتب مويلا نحن اه……"

،  ةيادب ذنم قلطنا راسم نمض ،كئاش فلمل  يئاهنلا ام لوأ هخيسرت لكش يذلاو  تانيعستلا
 .ةيلودلا براجتلا فالتخا راضحتسا عمو ،شرعلا انئالتعا  ةادغ ،تارارق نم  هانذختا

، راكتبا ىلع ةعاجشو ةمكحب  مدقأ دق  برغملا نإف ،لاجملا اذه يف  صاخلا هجذومن
،روتسدلا يكلملا هماظن ةيرارمتسا  قاطن يف ،ةمه مبساكم ققحي هلعج يذلا  يطارقميدلا ي
ةمرحل  نماضلا هتماركو ناسنإلا تايرحو تاسسؤملاو ةلودلا     "...... 

يبرغملا لهاعلا باطخ نم سداسلا دمحم       
بيصنت ةبسانمب     ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه  

رياني ٧يف   ٢٠٠٤  
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 ماع ميدقت
  
  
  
  
  

ةلادعلا ةيضق لت حت ،مويلا ملاعلا اهفرعي يتلا) ةريبكلا(ةقيمعلا تالوحتلا راطإ يف 
يف اينوك ابلطم تتاب لب ،يلودلاو ينطولا ماعلا يأرلا مامتها يف ةرادصلا زكرم ةيلاقتنالا 

نيريخألا نيدقعلا لالخ يوق لكشب حطسلا ىلإ تفط دق ةيضقلا هذه تناك اذإو . مويلا ملاع
شط ب عجارت ةيادب ةيساسألا هتامس نيب نم يخيرات راسم نع ريبعتك ،يضاملا نرقلا نم
رهاظم عونت لضفبو مانتم يلود طغض تحت كلذو ١ملاعلا يف ةيوطلسلاو ةيلومشلا ةمظنألا  ،

نأ تئتف ام اهنإف ،ةمظنألا هذه هجو يف ةيقوقحلاو ةسايسلا بلاطملا دعاصتو جاجتحالا 
ةفلختملا لودلا يف يطارقميدلا لاقتنالا ةيلاكشإ اهلج يف لزتخت ةيرايعم ةفصوك تبصنا 

  .٢صوصخلا هجو ىلع
  

  

                                                 
، : يثراحلادمحأ  1 ذفاون ةلجم ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ةبرجت يف ةءارق ،برغملا يف ةيلاقتنالا ةلادعلا

رياني ،٣٣-٣٢ددعلا   .٩، ص٢٠٠٧ 
سفن ةحفصلاهسفن عجرملا 2  .اه، 
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  ؟ةيلاقتنالا ةلادعلا موهفمب دوصقملا امف
تاحيضوت ىلع رثعن ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا قئاثو ضعب ىلإ عوجرلاب 
تامظنملا ىدل راشتنالا عساو حبصأ يذلا موهفملا اذه اهيلإ ليحي يتلا يناعملل ةيعجرم 

  .نهارلا تقولا يف ةينطولاو ةيلودلا ةيقوقحلا
ةلادعلا موقت " :يلي ام اهيف ءاج" اهتيرظنو ةيلاقتنالا ةلادعلا خيرات"ناونعب ةقيثو يفف 

متت نأ بجي لب ،اقلطم ائيش تسيل ةيئانجلا ةلادعلاب ةبلاطملا نأ هدافم دقتعم ىلع ةيلاقتنالا 
ةيلاقتنالا ةلادعلا نإ . نوناقلا ةدايسو ةلداعلا ةيمنتلاو ةيطارقميدلاو ملسلا ىلإ ةجاحلاب اهتنزاوم
  ".هنم اءزج لكشتو ،ناسنإلا قوقح لوح يلودلا باطخلل جاتن

قوقح موهفم نع ةيلاقتنالا ةلادعلا موهفم زييمت يف صئاصخ ثالث كانه نأ ريغ 
  :هتاذب هلالقتساو ناسنإلا

ةلادعلا تاودأو فادهأف ،تاكاهتنالا ثرإ عم لماعتلا يف ةيلومشلا ىلع زيكرتلا -   
  .تامكاحملا لالخ نم ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ىلع ةفورعملا ةبساحملا زواجتت ةيلاقتنالا

ةلادع ىلإ ىعست ال ةيلاقتنالا ةلادعلاف ،جامدإلاو نزاوتلا اهب ىظحي يتلا ةيولوألا -   
يف اياحضلا قح باسح ىلع مالسلا ىلع ةظفاحملا ىلع زكرت الو ،نمث يأب يعجر رثأب 

اهسفانتو اهفالتخا ىلعفادهألا نيب نزاوت ءاسرإ ىلع كلذ نع اضوع زكرت لب ،ةلادعلا  ...  
ثيح نم ءاوس ،فينع ضام عم لماعتلل اياحضلا ىلع زكتري جهنم ىلع زيكرتلا -   

  .هجئاتن وأ هراسم
تاكاهتنالا ثرإ عم لماعتلا ىلإ ةيلاقتنالا ةلادعلا فدهت ،يلمعلاو يرظنلا بناجلا يف 

، ةلادعلاو ررضلا حالصإ ةلادعو ،ةيئانجلا ةلادعلا نمضتت ةلماشو ةعساو ةقيرطب  
  .ةيداصتقالا ةلادعلاو ،ةيعامتجالا

متت يتلا ناسنإلا قوقح مئارجل دح عضو : يلي ام ةيلاقتنالا ةلادعلا فادهأ نمضتت
عنمو ،اياحضلل ضيوعت حنمو ،مهتبقاعمو نيلوئسملا ديدحتو اهيف قيقحتلاو ،اهتسرامم 

مالسلا زيزعتو ،نطاوملاو ةلودلا نيب تاقالع ءانب ةداعإو ،لبقتسملا يف مئارجلا هذه باكترا  
  .ةينطولاو ةيدرفلا ةحلاصملا عيجشتو ،ةيطارقميدلاو
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روصت ىلع دنتست ةيلاقتنالا ةلادعلا ةفسلف نإ لوقلا نكمي ،ركذلا ةفلاسلا يناعملا هذهبو 
ةلادعلا موهفمل ينوك يقوقح روصت ىلعو Le droitقحلا موهفمل يوق يسايس   ،La 

justiceثادح يفسلف روصت ىلعو ةعمتجم تاروصتلا هذهو .homme`Lموهفمل ي ،   
يسايسلا يضاملا عاونأ لك ةهجاوم لجأ نم ةيوق ةيتاسسؤم تايجيتارتسا يمنت ،ةلماكتمو 
يضتقي ،لبقتسملا وحن ريسلا نأ دقتعت ،ةيساسأ ةيضرف نم اقالطنا ،حلسملا وأ فينعلا 

وأ ةيملسلا قرطلاب ا هتيوست دعب متت مل يتلا يضاملا تاعازن لكل ةيئاهنو ةلماش ةيفصت
  .ةيطارقميدلا

ةيلود تايجيتارتساو تاسايس ىلإ ةيلاقتنالا ةلادعلا موهفم ليحي ،قيقدلا قايسلا اذه يف 
ةيملاع جذامن ةمث سيل نأو ،صاخلا اهعضو ةلاح لكل نأ مغر (يضاملا ةهجاومل ةينطوو 

لماوعو تاررب م دجوت ،كلذ عمو). ةيضاملا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ةهجاوم ةيفيك لوح
  .روظنملا اذه نم فينعلا يسايسلا يضاملا لاكشأ لك ةهجاومل ةيوق

ةيطارقميدلا ةيوقت-  كلذ متيو ...بيذاكأ ساسأ ىلع موقت نأ نكمي ال ةيطارقميدلا نإ:    ،
ءانب لالخ نمو ،باقعلا نم تالفإلا ةحفاكم لثم ،ةبساحملا ءاسرإ لالخ نم ريبك لكشب 

  .ةيطارقميد ةفاقث
جاولا-  عئاظفلا نم نيجانلاو اياحضلا نايسن نإ .. يضاملا ةهجاوم يف يقالخألا ب 

  .ةناهإلاو ملظلاب ساسحإلا ةداعإ لاكشأ نم الكش ربتعي
يضاملا لهاجت ليحتسملا نم-  لضفألا نم كلذل ،حطسلا ىلع وفطي امئاد وهف ...  

  .ةيفاشو ةءانب ةقيرطب هراهظإ
لبقتسملا يف كلذ عنمنل-  نود يضاملا ةهجاوم ةرورض ىرن ،رر بملا اذهل اقبط.  

  ...لبقتسملا يف ةعينش لامعأ باكترا
ةيعرش هحنمتو ،ةيلاقتنالا ةلادعلا موهفم دنست يتلا ةيفسلفلا ةيضرألا هذه لمأتو ةءارقب 

  :يلي ام ظحالن ،ةديازتم ةيلود
و أ ايقوقح اهتيفصتل ةزهاج تاكاهتنالل تافلم درجم تسيل ةيلاقتنالا ةلادعلا نإ: الوأ

  .ةئراطو ةينآ تافلمل ةقلغمو ةعيرس تايوستب رمألا قلعتي ال رخآ ىنعمب ،ةلاجعب ايئاضق
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ةعومجم تسيلو ،ةيلود ةغبص بستكا ايداع ايئاضق ابلطم تسيل ةيلاقتنالا ةلادعلا نإ 
يئاضقلا بلطملا اهيف لماكتي يتلا ةدقعملا تايضتقملا نم ةعومجم لب ةيقوقح بلاطم 

  .يناسنإلاو يقوقحلاويسايسلاو ،يعيرشتلاب 
يدام ضيوعت وأ ررضلل ربجك يقوقحلا هزيح ةيلاقتنالا ةلادعلا موهفم زواجتي : ايناث

  .يممأ معدل اهتزايحو ةيرشبلا ةيمنتلا عيراشم لك حاجنإل ايلود اطرش هنوك ىلإ ،اياحضلل
يف ءاج ،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيضوفمب ةصاخ ةيممأ ةقيثو هتبثت ام اذه 

عتمتن نلو ،ةيمنتلا نود نمألاب الو ،نمأ نود ةيمنتلاب عتمتلل انل ليبس ال : "يلي ام اهريدصت
  .١"ناسنإلا قوقح مارتحا نود امهنم يأب

تاذ ةيلاقتنالا ةلادعلا رارقإ اياضق تحبصأ صاخ لكشب ةريخألا تاونسلا يف : اثلاث
ىلع ايلود ًانأش .. يرسقلاءافتخالا ،بيذعتلا ،فاطتخالا ؛يسايسلا فنعلا تافلمب ةقالعلا 

مويلا كانهو ،ةدح ىلع ةلود لكب ةصاخلا ةيلحملا تاسايسلا زواجتيو ،ديازتمو عساو قاطن 
تاسايسلا ريبدت يف ةيموكحلا ريغو ةيموكحلاو ةيممألا تامظنملل يوقو عساو روضح 

  .عوضوملا اذه يف ةينطولا
ةيملاع ةضهانمو ةيوق ةيلود ةنادإ م ويلا ملاعلا ربع ةيلاقتنالا ةلادعلا ةكرح ربتعت: اعبار

 ، ةيلهألا بورحلا وأ رامعتسالا ىلع ىنبنا يذلا قيتعلا يضاملا لاكشأ لكل ،قاطنلا ةعساو
هعاونأب يسايسلا فنعلا وأ ،ةلادعلاو ةيرحلاو ةايحلا يف ناسنإلا قوقح كاهتنا وأ 

ال ىلع باقعلا نم ن اسنإلا تالفإ نم نينسلا نم فالآ دعب: هنأ حوضوب ينعي اذهو،ةفلتخملا
مئارج نأ ملاعلا ءاحنأ يف ةكرتشم ةروصب نلعملا نم حبصأ ،ناسنإلا هيخأ هاجت هتيناسنإ 
اهلهاجت نكمي داع ام ،ناسنإلا قوقحل ةمظتنملاو ةعساولا تاكاهتنالا نم اهريغو ،برحلا 

  . ٢تاعازنلا وأ برحلا ءاهتنا دنع ةطاسبب

                                                 
ناونعب ناسنإلا قوقحل ايلعلا ةيضوفملا ىلع ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ريرقت1 حسفأ ة يرحلا نم وج يف: " 

يقئاثولا عجرملا "عيمجلل ناسنإلا قوقحو نمألاو ةيمنتلا قيقحت بوص  ،٥٩/٢٠٠٥ A ةرقفلا عقوم ىلع ١٧   
  org.UN.www: ةيممألا ةمظنملا 

2 Neil. J. Kritz" : تاعارصلا ءاهتنا دعب ام تالاح يف ةلادعلا نع لصاوتملا ثحبلا ،عضاوتلاو مدقتلا" ،
  org.ICTJ.www. ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا ،ةمجرتم تاسارد ةلسلس
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نيريخألا نيدقعلا لالخ يوق لكشب حطسلا ىلإ افط دق ةيلاقتنالا ةلادعلا موهفم ناك اذإو  
شطب عجارت ةيادب ةيساسألا هتازيمم نيب نم يخيرات راسم نع زيمتك ،مرصنملا نرقلا نم 
جاجتحالا رهاظم عونت لضفبو مانتم يلود طغض تحت كلذو ،ملاعلا يف ةيروتاتكدلا ةمظنألا 

موهفمل ةيلوألا تاصاهرإلا نإف ،ةم ظنألا هذه هجو يف ةيقوقحلاو ةيسايسلا بلاطملا دعاصتو
ةماقإ عم احوضو رثكأ لكشب زربتل ١ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن ىلإ دوعت ةيلاقتنالا ةلادعلا  ،

تاعباتلا عمو ،تاينيعبسلا طساوأ نانويلا يف قباسلا يدادبتسالا ماظنلا يمرجم تامكاحم 
اهتفرع يتلا قئاقحلا ي صقت ناجل دوهج نع الضف ،نيتنجرألا يف يركسعلا مكحلا دض

 ، ناسنإلا قوقح تاكاهتنا اياحض حلاصل نيتنجرألا براجت تمهسأ ثيح ،ةينيتاللا اكيرمأ
تافلم حتف لالخ نم يضاملا ثرإ عم لماعتلا يف ةيقرشلا ابوروأ دوهج تضفأ املثم 

 ىلإ لوصولا نم نيقباسلا ناسنإلا قوقح يكهتنم عنم اذكو ،ةقباسلا يلخادلا نمألا تالاكو
  ).١٩٩١يف ايكافولسوكيشت لاثم (ريهطتلا ةيلمع ربع نيلوئسملا بصانم 

ةقيقحلا "ةنجل يه ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم يف ةزيمتم دج ةيخيرات ةطحم مهأ ىقبتو 
تاكاهتنالا مئارج فلم ريبدت ةيغب ؛ ١٩٩٥ةنس تأشنأ يتلا ةيقيرفإ بونجلا " ةحلاصملاو

، تفلخف ،اهلمع قاطنو اهمجح يف ةقالمع تناك ثيح دياترابألا ماظن اهفرع يتلا ةميسجلا  
تبصتناف ،ةيملاعلا براجتلا رئاس عم ةنراقم ،ريظن امهل قبسي مل اريبك افغشو ايلود ارثأ 
نادلبلا يف يطارقميدلا لاقتنالا ةيلاكشإ اهلج يف لزتخت ،ةيرايعم ةفصوك ةلادعلا ةيلآ كلذب 

قيقحت وحن هجوتلا ةرولب يف ايزكرم الخدم لكشتل يعامجلا عمقلا تاونس نم اهوتل ةجراخلا  
كرتشملا ريبدتلاو يسايسلا شياعتلا نم ةديدج ةلحرم نيشدتو ،دادبتسالل يخيراتلا زواجتلا 

  .٢ماعلا نأشلاو تاريخلل لداعلاو
ديعصلا ىلع ةيلاقتنالا ةلادعلا رارقإب ديازتملا مامتهالا ريسفت نكمي ىوتسملا اذه ىلعو 

  : يلي امب يملاعلا
نم نوكي يذلا تقولا يفف ،ملاعلا ءاحنأ يف ةيرابخإلا مالعإلا طئاسو ةعيبط رييغت - ١  

نوكي ،ملاعلا ءاحنأ عيمج ىلإ لقنتو ،ام ناكم يف بكترت يتلا عئاظفلا دهاشن نأ هيف حجرملا 
  ...ام ةروصب درت نأ دلبلا كلذ ةموكح نم ارظتنم

                                                 
غربمرون تامكاحم لثم1  . 
ص ،قباس عجرم ،يثراحلا دمحأ 2  ٩. 
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فصب ناسنإلا قوقح رئاود ريثأتو مجح يف ومنلا نإ- ٢ تامظنملا عاطقو ،ةصاخ ة  
ةلادعلا يتلأسم ةهجاوم لجأ نم اديدج اطغض أشنأ دق ،ماع هجوب ةيموكحلا ريغ 

  ...ةلءاسملاو
قلعتي اميف لقألا ىلع ،هنأ يف ةديازتم ةروصب احضاو يلودلا نوناقلا حبصأ - ٣  

 ، رظحي بيذعتلاو ،ةيناسنإلا دض ةبكترملا مئارجلاو ،برحلا مئارجو سانجألا ةدابإ ةميرجب
ةاضاقمو مئارجلا يف قيقحتلاب عطاق مازتلا اهيلع عقي تاموكحلا نأو ،لماش وفع رادصإ 

  .اهيبكترم
بورحلا مظعم ةعيبط رييغت- ٤ يف ٩٣نع لقي ال ام ناك ،نرقلا ةياهن لولحبف .    

لودلا لخاد امنإو ،لودلا نيب رودي ال ملاعلا ءاحنأ يف ةيسيئرلا ةفينعلا تاعارصلا نم ةئاملا 
..) (.. ، (...) اعم شيعت نأ اهيلع لودلا لخاد رودت يتلا تاعارصلا هذه فارطأ نأ امبو
  .ةلادعلا لاكشأ نم لكش رارقإ يرورضلا نم حبصي هنإف

يف ظوحلم عسوت اهبكاو دق لودلا لخاد تاعارصلا رتاوت يف ةدايزلا هذه - ٥  
ام تالاح يف ةلادعلا رارقإ ب اعساو امامتها هرودب راثأ ام اذهو... نييندملل طشنلا فادهتسالا
  ...كولسلا اذه ىلع ةبقاعملل ةليسوك تاعارصلا ءاهتنا دعب

يعسلا يه ،ةصاخلا اهتفسلف ىلإ رظنلاب ةيلاقتنالا ةلادعلل ةيجيتارتسالا فادهألا دحأ نإ 
تيبثتف ،اهنع نيلوئسملا ةلءاسمو ةبساحم متت يتلا تاكاهتنالاو عئاظفلا راركت مدع ىلإ 

دحلا يف مهاسي امدنع الإ فاطملا ةياهنب حجني نل : عقاولا ضرأ ىلع ةيلاقتنالا ةلادعلا
يف ةلادعلا رارقإل دوهج لذب ىلإ كلذ دعب جايتحالا نمو ،عئاظفلا باكترا نم ةيلعف ةروصب 

  .١تاعارصلا ءاهتنا دعب ام تالاح
موهفمك ةيسيسأتلا ميهافملا نم ةعومجم موحت ،ةلادعلل قيقدلا موهفملا اذه لوح 

ةقيقحلاو "Réconciliation"ةحلاصملا   ،"Vérité " فاصنإلاو"Equité " هذه كلتمت لهف
يقوقحلا دملا اذه مضخ يف ةينوك اهنأ ضرتفي يتلاو ،ةقرفتم وأ ةعمتجم ميهافملا 
اذهب ةينعملا تاعمتجملاو لودلا فلتخم ىدل اهسفن تالالدلا ،يوقلا يلودلا يعيرشتلاو 

يثالثلا اذه نيب ةسناجتمو ةسوملم ،ةيعوضوم ةقالع ءانبو روصت نكمي فيك مث ،عوضوملا 
  .فادهألاو ىنعملا ةدحو ضارتفا ةلاح يف ىتح ميهافملا نم

                                                 
قباس عجرمزتيرك لين 1  ،.  
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 ةحلاصملاحلطصم نإ : يلي ام ةيلاقتنالا ةلادعلا اياضقو تافلم يف نايلود ناريبخ بتك
كرتشم روحم كانه (..) حوضوب مهفي وأ فرعي ال ام ابلاغ هنكلو ،اريثك ةنسلألا ىلع رودي 

كلت فيرعت نكلو ،دارفألا وأ تاعومجملا نيب ةقالع ةماقإ لوح رودي اهلك ءارآلا نيب 
يف عقوملاو ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنال ةصاخلا تاربخلاو ،ةفاقثلا فالتخاب فلتخا ةقالعلا 
مظعم نيب اكرتشمو اماع اقافتا كانه نأ ودبي هنأ ريغ ؛ةيصخشلا فورظلاو ،ةيسايسلا ةينبلا 

  .١ققحي فاده اهنم رثكأ ةيلمع يه ةحلاصملا نأ ىلع ءاربخلا
عمو ،ةينطولا ةيسايسلا ةحلاصملاو ةيدرفلا ةحلاصملا نيب مئاقلا قرفلا ىلع ةوالعو 

: تالاحلا عيمج يف ربتعي ،ةحلاصملا قيرط نع يضاملا حارج ديمضت نإف ،ةيلاقتنالا ةلادعلا
ةحلاصملاو مالسلا عنص ةيلمع نم درف ل ك هبلطتي ام فلتخي امك ،ةقيمع ةيصخش تايلمع"
  .٢"لاعفألا دودر نم هريثي امو

نم نيلربب تدقعنا ةيلود ةودن يفو -  ىلإ رياني ٣١  رياربف نم ٢  اياضق لوح ٢٠٠٥   
 ، ةحلاصملل ةيملاعلاو ةيلحملا تالخدتلا نم ريثك راثأ ،ةحلاصملل ةيملاعلاو ةيلحملا تايدحتلا

يتلا تاظحالملا مهأ نمو . ةحلاصملا موهفمل يعقاولاو سوململا نومضملا وأ ىنعملا ةلأسم
  :تحرط

ةرورضلاب ينعت ال ةحلاصملا نإ - ١   ".اراذتعا"ىتح وأ " انايسن" 
لب ،افلس ةددحم ةطخ قفو ريست الو ،دمألا ةليوطو ةبعص ةروريس ةحلاصملا نإ - ٢  

  .زيمتم يخيرات قايس ةرمث ىرحألاب يه
ا قمع نم عبنت نأ ةحلاصملا ىلع- ٣ نم ةضورفم نوكت نأ نكمي الو ،عمتجمل  

  .جراخلا
ىلع ديدشتلا متي نأ بجي لب ،دارفأ نيب ةحلاصم قيقحت بولطملا سيل - ٤ ةحلاصملا " 

  ".ةيعامتجالا

                                                 
1Mark Freeman and Pricilla b., « Truth . Telling : Reconciliation after violent 
conflit » IDEEA, Stockholm, Sweeden. 2003. 

  .ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا ةمجرت" ةحراصملا"
سفن عجرملا2  .ه 
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نأب ،قيمع يسايسو يعامتجا رييغت قيقحت تدارأ يه نإ ةحلاصملا يف ضرتفي - ٥  
  .١ةيجامدإو ةيعامج ةروريس نوكت

تافلم اهيلع زكترت يتلا ميهافملا ضعبل ةيدقنلا تاقيق دتلا هذه ءوض يف حضاولا نم
ةيعامج ةيسايس ويسوس ةعجارمك ةحلاصملا نأ ،يلودلا ىوتسملا ىلع ةيلاقتنالا ةلادعلا 
يقلي ،ايجولوكيسو ايجولويسوس افيزن لكشت ،اهلوح حلاصتلا متيس ،اعم امه وأ ام ضامل 

قلقلاو حرجلل تامصب كرتيو ،يعا مجلا نادجولا قرتخيو ،عمتجملا ىلع ةبيئكلا هلالظب
  .رضاحلا حمالم ىلع

يسرك ىلع ضوافتلا ةلواط ىلإ سولجلل يجيتارتسا طرش ،ةداعلا يف اهنإف ةقيقحلا امأ  
 ، كرتشملا خيراتلا نم ةمتاقو ةكلاح تارتف لوح عامتسالاو ،مالكلا لدابتل ركذتلاو فارتعالا

وأ تاضراعتلا نم ريثكلل ةببس م اهرارقإو ةقيقحلل لصوتلا ةيجهنم نوكت ام ةداعو
سوفنلاو رطاوخلا ةئدهت ىلإ يعسلا اهءانثأ ضرتفي ،ةجرح لحارم يف تالالتخالا 
فالخلا بابسأ لك بنجت ىنعمب ،ةرقتسملا عاضوألاو ةققحملا تابستكملا ىلع ةظفاحملاو 

ن م ديدعلا نيب نم ادحاو ارصنع الإ ةقيقحلا نوكت ال دق ،ىرخأ نايحأ يفو ،يضارتاللاو
  .٢ةحلاصملا قيقحت ىلإ يعسلا يف ةنكمملا رصانعلا

  . ادج ةدقعم ةيجولوكيس ةيلمع ،ةرسكنملا ةركاذلا ليغشت لالخ نم ةقيقحلا روضح نإ
نأ . رطاخملاب ةفوفحم ةيخيرات ةيلمع ،راضحتسالا وأ روضحلا اذه نأ كلذ ىلإ فضأ

اهيف طلتخي تاروظنم ن م اهؤلم مزلي ،غارفلا وأ ضايبلا نم ةريثك قطانمب قلعتي رمألا
نمزلا قطنم قرخت ةيمكارت ةقيرطب ةنمزألا اهلخادب باسنتو ،يعوضوملاب يتاذلا سجاهلا 

  .فولأملا
                                                 

اينابسإ لثم نكامأ يف لوحتلا ةربخ لدت 1 ىلع قيبمزومو  ةينطولا ةحلاصملا نم ريبك ردق قيقحت نكميس هنأ   
نوكتس اهريغو تالاحلا كلت يف حلاصملا تناك اذإ امأ . ةيمسر ةحلاصم بايغ يف ىتح نايحألا ضعب يف
اهل نكمي وأ ةيلصأ نوكت نأ  شنأ يتلا ىرخألا نكامألا يف لاحلا نه  املثم ةمئادوأ  " ةحلاصملل ناجل اهيف تئ 
  ..".باوج الب ريبك دح ىلإ ىقبيس لاؤس اذهف

 .Mark Freeman and Prisilla b. Hahyner, op cit: رظنا 
2Nina Scherg, rapport général, « Assumer le passé pour construire l’avenir en 
commun (défis régionaux et mondiaux de la réconciliation) conférence internationale, 
Berlin 31 janvier au  2 Février , texte intégral sur : www.ier.ma  

http://www.ier.ma
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فاصنإلا امأ ىمسألا فدهلا وهو ،ةقيقحلا نع ينضملا ثحبلل ىوصقلا ةياغلا وهف    ،
، . يندملاو يسايسلا ملسلا قيقحتو ةحلاصملل نم صخي هنأل بعص ناهر فاصنإلا نأ ريغ

وأ ةقيرطب تمهسأ ةنيعم تاسسؤم رييغت طقف سيل ،ةيلاقتنالا ةلادعلل ةيلودلا ريياعملا روظنم 
، ...ةينمأ- ةيئاضق دوسألا يضاملا تاكاهتناو عئاظف يف ىرخأ ىرخأ تاسسؤمب ،اهريغ وأ

نم اهروذج عالتقا لهسلا نم سيل ،ريكفتلا نم ةقيتع طامنأو ةميدق تاينهذ رييغت لب 
،   .رضاحلا يف اهسرغ دصق يضاملا
علت ،ةيلاقتنالا ةلادعلا تبثت تالاح عيمج يف امبرو ةريثك تالاح يف جمارب ب    

ةمهم اراودأ ،ررضلا ربج ةيلمعب ةداع ىمسي ام وأ نيضرتفملا اياحضلل ةمدقملا تاضيوعتلا 
  .؟ ةيمهألا هذه نمكت نيأف. ةبعصلا ةيخيراتلا ةبرجتلا هذه حاجنإ يف

وهو يلود ريبخ ثدحتي   Pablo de Greiff ةلادعلل يلودلا زكرملاب ثوحبلا ريدم  
  . ١ةيلاقتنالا ةلادعلل ةيساسأ فادهأ ةثالثل تاضيوعتلا جمارب قيقحت نع ،ةيلاقتنالا

إ ،دارفألل ةنطاوملا ةفص ةداعإ ىنعمب:رارقإلا - ١ حمطي اماظن ليختن نأ بعصلا نم ذ   
نيب لدابتملا رارقإلا ىلع يوطني الو ةلادعلا ىلإ  . هدارفأ، 

مظنلا لك نأ مهألاو . نينطاوملا نيب اهتداعتسا وأ ةقثلا قلخ يأ: نينطاوملا ةقث - ٢
 ، هسفن ماظنلا يف مهتقث لب ،بسحف ضعبلا مهضعبب نينطاوملا ةقث ىلإ طقف دنتست ال ةينوناقلا

وهو ؛ةلداعلا ةلودلا فادهأ دحأ قيقحتل ةليسو اهنأ ىلع اهيلإ رظني نأ نكمي تاضيوعتلا نإ  
يسايس عورشم يف ةاواسملا مدق ىلع نوكراشم نينطاوملا لك نأ ىنعمب ،عيمجلا مض 

  .كرتشم
ةقثو رارقإلا لثم هلثم وهو ،نماضتلا قلخ وأ ديضعتب قلعتي رمألا نإ : نماضتلا - ٣

وه حورطملا نأب اياحضلا سحي ام ردقبو . هسفن تقولا يف ةلادعلل جاتنو طرش ،نينطاوملا
بابسأ مهيدل نوكي ام ردقب مهحلاصمو مهتماركب ةيفاو ةفصب رقي ديدج يعامتجا دقع  
  .لداع عمتجم مئاعد ةيوقت يف نومهسي كلذبو ،ةماعلا حلاصملاب ثارتكالا

                                                 
1 Pablo de Greiff" : ريغ ةلادعلا قيقحت يف تاضيوعتلا ةمهاسم : يلودلا روظنملا نم تاضيوعتلا دوهج
org.ICTJ.www  . freemen. M. ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا ،ةمجرتم تاسارد ةلسلس " ةلماكلا

Prisilla Hhayner  
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ةيخيراتلا ةبرجتلا هذه ضوخت وأ ،تضاخ يتلا تاعمتجملا عيمج يف ةلادعلا رارقإ رمي 
  ".ةقيقحلا ناجل"ـب يلودلا حلطصملا يف ىمسي ام ربع ،ةبعصلا 

ةنجل نيثالث براقي ام نيرشعلا نرقلا تاينيعبس دنمو يملاعلا ديعصلا ىلع تسسأت دق و
يفو "نيفتخملاب ةصاخلا ناجللا"ـب تيمس اكناليريسو ادنغوأو نيتنجرألا يف ،ةقيقحلل   ،

ةقيقحلا ناجل "ـب تيمس نويلاريسو ةيداحتالا ايفالسغوي ةيروهمجو ايقيرفإ بونجو يليشلا 
ت يفو"ةحلاصملاو يفو "ةحلاصملاو ةقيقحلاو لابقتسالا ةنجل"كانه تناك ةيقرشلا رومي ،   ،

  ".ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه"ـب تيمس برغملا 
  :١اهنوك يف ةلثمم ةكرتشم صئاصخب ةماع ةفصب ةقيقحلا ناجل مستت
؛نيماع وأ ماع ةدمل لمعتست ام ابلاغ ةتقؤم تائيه-     
؛ةلودلا لبق نم ايمسر اهب فرتعم تائيه-     
يه-    ؛ينوناقلا لالقتسالا نم ردقب عتمتت ،ةيئاضق ريغ تائ 
مكحلا نم وأ مالسلا ىلإ برحلا نم امإ ،لاقتناو لوحت ةيلمع رامغ يف أشنت ام ةداع -   

  ؛ةيطارقميدلا ىلإ يطلستلا
؛يضاملا ىلع اهمامتها بصت -     
ال نمزلا نم ةرتف رادم ىلع تبكترا ةنيعم تاكاهتناو تايدعتلا طامنأ يف ققحت -  يف  

  ؛هنيعب دحاو ثدح
اهتايصوتو اهتاجاتنتسا مضي يئاهن ريرقت ميدقتب اهلمع لمكت-   .  
  .كلذك ةيناسنإلا ريياعملا ىلع نايحألا ضعب يفو ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ىلع زكترت

ثيح نم ،اهعون نم ةديرف اناجل ربتعت ةقيقحلا ناجل لك نأ ديكألا نم ناك اذإو 
ةياهن يف ةقيقحلا ناجل نإف ،هيف لمعلا يونت يذلا دلبلا تايجاحل اهتاباجتساو اهعوضخ 

 ، لوحتلا ةيلمع ضوخت يتلا نادلبلل ةرفوتم ةديدع تايلآ نم ةدحاو نوكت نأ ودعت ،رمألا
  . نوناقلا مكحو ةيطارقميدلا زيزعت ىلإ ىعست يتلاو

                                                 
قباس عجرم ،ةحراصملا1  . 
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موهفمل وأ ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا ةيضقل ةبراقم يأ نإف مومعلا ىلعو 
فورظلل ةيعوضوم ةءارقو ةقيقد ةنياعم نود ميقتست نأ اهل نكمي ال ةيلاقتنالا ةلادعلا 
ربج موهفمل نومضم ءاطعإو ،نييساسألا نيلعافلا ديدحتب دلب لك يف اهمكحت يتلا ةيخيراتلا 
مدع نامضل تايلآ عضوب يتاسسؤملاو يسايسلا حالصإلا ةروريص ةجلاعمب مث ،ررضلا 

هربتعي ضعبلاف ،ةفلتخم تالالد هل ،ةيلاقتنالا ةلادعلا موهفم نإف كلذبو ،ىرج ام راركت 
ضعبلاو ،يضاملا ةكرت ةيفصتب كلذو ،يطارقميد لاقتنا ةيلآ ربع يضاملا ةيفصت ازواجت 
راذتعالاو حماستلا ربع صاصرلا تاونس فرع ،ام عمتجمل ةركاذلا ميوقت هربتعي رخآلا 

  .يعامجلا ررضلا ربجو
فصتنم يف برغملا لوح يلودلا كنبلل روهشملا ريرق تلا رودص ذنمف اذكهو

ايلعلا تاطلسلا نم يمسر بلطب هدادعإ مت يذلا ريرقتلا وهو ،يضاملا نرقلا نم تاينيعستلا 
يداصتقالا لقحلل ةئيسلا ةيداصتقالا تارشؤملا حيرشتو ليلحت ىلع لمع ،دالبلا يف 

نأ نيبت ،تقولا كلذ يف ةبراغملل ةيعامتجالا عاضوألا ىلع ةيثراكلا اهتاريثأتو ،يبرغملا 
ةيمومعلا تاسايسلا يف هرييغت نكمي ام رييغت يف عورشلل ةلودلا ىدل اديازتم اساسحإ كانه 
ىلع رطيسي أدب يخيراتلا لاقتنالا تاودأ كالتما ىلإ يعسلا سجاه نأو ،يضاملا يف ةعبتملا 

  .يبرغملا يسايسلا لقحلل رابكلا نيلعافلا
  :نيتيسايس نيتلالد يف هيلإ راشملا هجوتلا اذهل ةيساسألا تارشؤملا نمكت
لشفب ةرشابم ريغ ةقيرطب مت كلذ نأ ولو ،ةلودلا فارتعا يهو :ىلوألا ةلالدلا •  

ريرقتلا ةصالخ يناثلا نسحلا لحارلا كلملا فصو دقو ،ىضم اميف تعبتا يتلا تاسايسلا 
ىلع برغملا نأ ينعت اهنأب ،١٩٩٥ةنس ةيناثلا ةيعيرشتلا ةرودلا احتتفم ناملربلا ةبق تحت   

نييسايسلا نيلعافلا مومع ىلع هجئاتن اضراع "ةيبلقلا ةتكسلا"ـب ةباصإلا كشو  ،
  .ريرقتلا اهب ءاج يتلا ةيثراكلا قئاقحلا يف ايلم رظنلا ىلإ مهايإ ايعاد ،نييداصتقالاو

صخش يف ريرقتلا رودصل ةقحاللا تاونسلا يف ةلودلا يعس يه: ةيناثلا ةلالدلا •  
ةيسايسلا ةضراعملا لئاصف كارشإ ىلإ ذوفنو ةطلس نم تيتوأ ام لكب ،تاذلاب دالبلا كلم  
ريسعلا يسايسلا ضاخملا هنإ . ىرخأ انايحأ بيهرتلاو انايحأ بيغرتلا قيرط نع ،مكحلا يف

هتاذ ضاخملا وهو ،هتاقلح نم ةقلح الإ ١٩٩٦ةنسل ةيروتسدلا تاحالصإلا نكت مل يذلا   
  .١٩٩٨ةنس يقفاوتلا بوانتلاب يمس ام ة موكح هنع دلوتتس يذلا
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طقف موقي ،هيلإ راشملا ريرقتلا رودص دعب نكي مل لحارلا كلملا نأ دعب اميف دكأت دقل 
لوصح ىلع ةنس نيعبرأ براقي ام رورم دعب مكحلا ةدس يف هقاروأ بيترت ةداعإو ةءارقب 

هتكنحو بقاثلا يسايسل ا هسدحب اضيأ ناك لب ،تقولا كلذ يف يسايسلا هلالقتسا ىلع برغملا
اهتيعرشو اهتيرارمتسا ىلع ةظفاحملا لالخ نم ةيكلملا ةطلسلا عقاوم ةنايصب موقي ،ةليوطلا 

 .١سداسلا دمحم كلملا كاذنآ دهعلا يلو" هثيرو"ىلإ مكحلا لاقتنا نسح ليبس يف ،ةيخيراتلا 

زارف إ برغملا يف ةيسايسلا ةطلسلا ترشاب ،يلحملاو يلودلا طغضلا اذه قايس يف
ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا فلمل ةيجيردتلا ةيفصتلا ىخوتت ،ةديدج ةسراممل طورش 

ربع كلذو ٢ةليوط تاونسل يبرغملا يسايسلا ماظنلا ةريسم يف ءادوس ةطقن لكش يذلا  ،
سيسأتب حامسلاب ةءادب ٣ةيزاوتمو ةفلتخم تاهاجتا يف تذختا ريبادتلاو تاءارجإلا نم ةلسلس  
ءاغلإك ،ةيوق تالالد تاذ ةقرفتم تاحالصإ لاخدإو ،ناسنإلا قوقح نع عفا دت تايعمج
ضعب تسم تاليدعت ءارجإو ،ةيرامعتسالا ةلحرملا ىلإ دوعي يذلا " هنأش نم ام لك"ريهظ

ةنسو ١٩٩١ةنس يئانجلا نوناقلاك نيناوقلا  ةلوخملا تانامضلا زيزعت فدهب كلذو ٢٠٠٢   ،
ةنسو ١٩٩٣ةنس ةيصخ شلا لاوحألا ةنودم حالصإو ،مهتملل ةأرملا عتمت يف ةبغر ؛ ٢٠٠٣ 

يف اهيلع صيصنتلاو ةيلودلا تايقافتالا ضعب ىلع برغملا ةقداصم كلذكو ،قوقحلا ضعبب 
 ٢٠٠٣ربمفون يف ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ثادحإ ىلإ الوصو  (١٩٩٢روتسد ةجابيد 

  ).ةميسجلا تاكاهتنالا يضام ةيفصت ضرغب
يتلا تاسسؤملاو ةزهجألا ءانب وه اهلك تاءارجإلا هذه يف از ورب رثكألا بناجلا ىقبيو

ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا سيسأت يلاوتلا ىلع ناكف ،ةددحم ةيجيتارتسا قفو تمت 
ةنس ناسنإلا قوقحب ةفلكم ةرازو قلخو ١٩٩٠ةنس  ناويد ةسسؤم ثادحإو ١٩٩٣،   ،

ةنس ملاظملا لاو فاصنإلا ةئيه ءاشنإ ىلإ الوصو٢٠٠١  ةيلآك ٢٠٠٣ربمفون يف ةحلاصم ،   
قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا نم يضاملا ةكرت ةيفصت مورت ةيلاقتنالا ةلادعلا تايلآ نم  
  .ناسنإلا

                                                 
رظن ةهجو"٢٠٠٦-١٩٩٩ةيلودلا ريراقتلا يف ةيلاقتنالا ةلادعلا برغم : "ينيرمل ديرف 1 ددعلا ،،  عيبر ،٣٢   

 .٣٢، ص ٢٠٠٧
رمجلا وأ صاصرلا تاونس ةيبرغملا ةيمالعإلاو ةيسايسلا تايبدألا يف هيلع قلطي ام وأ2  . 
ص ،قباس عجرم ،دادجوب دمحأ 3  ٥١. 
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راسم يف امهم افطعنم لكش دق ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ثادحإ ناك اذإو 
ىلإ فاض   هققح ام ةلمج ي ايباجيإ المع ضعبلا هربتعا ثيح ،برغملاب ناسنإلا قوقح روطت

رخآلا ضعبلا نإف ،ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا سيركت لاجم يف تاحالصإ نم برغملا 
ةسفانمو "نويعلا يف دامرلا رذ"ةسايس راطإ يف جردنت ةسسؤم درجم هرابتعا ىلإ بهذ   ،

  .ناديملا اذه يف ةلماعلا ةيلهألا تامظنملا
اهدافم يتلاو " ءاوتحالاو جمدلا"ةسايس ىمسي ام لمعتسا دق نوكي انه يسايسلا ماظنلاف 

ةتباث اهفادهأ ،ةاونلا لكشي لوألا : ١نيرطش ىلإ عزوتت يسايسلا ماظنلا ةيجيتارتسا نأ
عتمتيو ةتباثلا ةاونلا شماه لكشي يكيتكت وهف يناثلاو ،اهطوطخ زواجت زوجي الو ،ةسدقمو  ،
لعفلا دودر ب سح تاهاجتالا عيمج يف ةروانملاو ةكرحلا ىلع نيتريبك ةنورمو ةردقب
  .ناسنإلا قوقح لاجم يف نيلعافلا لكل ةلمتحملا

قوقحل يراشتسالا سلجملا ةلكيه ةداعإ ىلإ ةوعدلا تلكش دقف ،ىوتسملا اذه ىلعو   
سكعي نمزلا نم دقع نم ديزأ لالخ هؤادأف ،ةيقوقحلا ةكرحلل اكرتشمو اتباث ابلطم ناسنإلا 

نامضل كلذو ،اهزواجتب بلاطت ةيقوقحلا ةكرح لاو ةيطارقميدلا ىوقلا تئتف ام يتلا تارغثلا
ةلداع سسأ ىلع ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا فلم ةجلاعم نم هنيكمتلو ،هتيلالقتسا 

  .ةفصنمو
اهيف ةكراشملا مدع وأ ةسسؤملا هذه ةيوضع يف ةكراشملا نثت ملو ةكرحلا تانوكم ٢   

دعب اصوصخ ،اهيلع تنبنا ي تلا سسألا رييغتو ،اهحالصإ بلطمب ثبشتلا نم ةيقوقحلا
  .٣ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملاب ةقلعتملا سيراب ئدابم ىلع يلودلا مظتنملا قيدصت

ليربأ ١٠يفو  ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ميظنت ةداعإ ريهظ ءاج ٢٠٠١   
 ، يندملا عمتجملل نزاولا روضحلا ىلع دكؤت يتلا سيراب ئدابم عم مؤالتلل ةلواحمك
                                                 

سفن قباسلا عجرملا1  .٥٥، ص ه 
إلا ردجت2 ن يتوضع اتناك ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةبصعلاو ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا نأ ىلإ ةراش 

نم فقوم اهل ناك يتلا ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا فالخب ،ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا يف 
 .ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا
هدرونس ام عجار 3 نم لوألا مسقلا يف ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملاب ةقلعتملا سيراب ئدابم صوصخب   
 .ةساردلا هذه
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هتيلالقتسا نامض ةيغب كلذو ،ةيريرقت ال ةيراشتسا ةفصب ةيذيفنتلا ةطلسلا يلثمم روضحو 
  .هتعاجنو

، يراشتسالا سلجملا ربع ةقباس ةلحرم يف ةلودلا تلواح دقو ناسنإلا قوقحل  
ةميسجلا تاكاهتنالا فلمل يئاهنلا يطلا ةيضق لازتخا ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه اصوصخو 

، ٥٠٠٠نم رثكأ ةئيهلا تقلتو ،مهيوذو اياحضلل يدامل ا ضيوعتلا يف ناسنإلا قوقحل فلم  
مهرد رايلم تغلب ،ةيدام تاضيوعت نم صخش٣٧٠٠قوفي ام دافتساو   .  

سيسأت دعب اصوصخ ،ةيطارقميدلاو ةيقوقحلا ةكرحلا بلاطم لثمتت امنيب  ىدتنم " 
، ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا اياحض فلتخم مض يذلا " فاصنإلاو ةقيقحلا مهتالئاعو

ربج أدبمل ةيلومش ةبراقم دامتعاو تاكاهتنالا كلت ةقيقح نع فشكلا نيب ةجوازملا ةرورض 
ةليفكلا تاءارجإلا ذاختاو ،ةيلاقتنالا ةلادعلا براجت يف ايلود هيلع فراعتم وه امك ررضلا 

  .يضاملا يف ىرج ام راركت عنمل
الا ةطاطخلا نم لقتني يقوقحلا جاجتحالا لعج يلاتلابو ةطاطخلا ىلإ ةيجاجتح  

فاصنإلا–ةقيقحلا : جوزلا ىلع ينبم ،ةلودلا روصتل داضم روصت ةرولب ربع ،ةيحارتقالا   .  
تاناهر لمحي ال ،ةيقوقحلا تايعمجلا سكع ىلعو ،ةلودلل ةبسنلاب يضاملا لاؤس نإ 

يضاملا ف ،نطاوملاو درفلا ةيلالقتساو ةماعلا تايرحلا ةرئاد عيسوت ،ةيطارقميدلا ىلإ رورملا
لاؤس لعج دق ..تاياورلاو تايركذلا ،نيلعافلا تاداهش لعفب ةيمومعلا ةحاسلل ديعأ يذلا  ،
  .ةيلاجعتسا ةيدقن ةءارق ريع يضاملا حرج زواجتب الوأ اطبترم يطارقميدلا لاقتنالا

ضيوعتلا يف ةحلاصملا ةلئسأ لازتخا تلواح " ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه"ربعو ةلودلاف 
، نأ امك ،يداملا يقوقحلا جاجتحالل تاددحم تلكش دق اهلاغتشا تايلآو ،اهليكشت ةقيرط  

ممذلا ءارشل حنمب نوكي ام هبشأ يداملا ضيوعتلا "فاصنإلاو ةقيقحلا ىدتنم"ربتعا ثيح   ،
ةقيرط نأ ىلإ ةفاضإ ،داهتجالاو شاقنلا باب قالغإو ،نيدقتنملا هاوفأ ميمكتو ةركاذلا نفدو 

مازتلالاو ،اياحضلا ىلع تاكاهتنالل ضرعتلا تابثإ ضرف ىلع ة ينبملاو ةئيهلا هذه لاغتشا
لثمت يتلا تائيهلا توص عامسإل ةيناكمإ يأ ءاصقإو ،طرش وأ ديق نودب اهتارارقب قبسملا 
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ةيحارتقالا ةطاطخلا ىلإ ةيجاجتحالا ةطاطخلا نم لقتني يقوقحلا جاجتحالا لعج دق ،اياحضلا 
فاصنإلا–ةقيقحلا : جوزلا ىلع ينبم ةلودلا روصتل داضم روصت ةرولب ربع  .١  

رولب دق ،بلاطملا عفرو ةطاسولل ةيديلقتلا تاونقلا زواجت يذلا يقوقحلا جاجتحالا نإ 
تايلآ حرتقتو ،ةيمسرلا ةبراقملا ىلع جتحت ةيتاذ ةيليثمتل هليكشتب يمسرلا لقحلل اداضم القح 

يف ةقيقحلا ةركفب ةنمؤملا ةحجانلا تالاقتنالا جذامنو ،ةطرقمدلا براجت رضحتست ةليدب 
تانوكم تاروصت مكحي يذلا بلاطملا رتفد يف ترضحتسا ةيعجرم ،ةحلاصملا لباقم 

  :ربع سسأتي يذلا يقوقحلا جاجتحالا
دوقعلا لالخ ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا صوصخب ةقيقحلا نع فشكلا -   

  ؛ةريخألا
تو تاكاهتنالا كلت ىلع اهتيلوئسمب ةلودلا فارتعا-    ؛ينلعو يمسر راذتعا ميدق  
؛ةركاذلا ظفحو عمتجملل رابتعالا در-     
؛يونعملاو يداملا ضيوعتلاو ررضلا ربج كلذ يف امب ،اياحضلل رابتعالا در-     
  .تاكاهتنالا كلت راركت نود ةلوليحلل ةيتاسسؤملاو ةينوناقلا تاحالصإلاب مايقلا
ةنمزأل ل عيمجت ةيلمع ربع لاقتنالا ةحورطأ زواجتت بلاطم يهو

ةئشنتلا تاسسؤم ربع هقيوست مت يذلا خيراتلا زواجتب ،لبقتسملا /رضاحلا/يضاملا
ةقلغملا ةينوناقلا ةينبلا حاتفناو ،ةئشانلا لايجألل ةحلاصملاو ةقيقحلا ةفاقث ريرمتب ةيعامتجالا  

راركت بنجت ىلع ةرداق ،لاقتنالل ةيسايس دعاوقو تاسسؤم قناعتل ةيصوصخلا ميهافم ىلع 
  . يضاملا ىلإ ةدوعلا رطخو هسفن ويرانيسلا

ال ،ةقيقح نود ةحلاصمو نايسنلا : يداملا ضيوعتلا ىلع ةينبملا ةيمسرلا ةبراقملا نإ
هل مدقي ادحأ ري مل نطاوملاف . ةقيقحلا ةفرعم يف ةيوقلا ةيعمتجملا تاراظتنالا نع بيجت

وتملا دهاشي ملو)ايقيرفإ بونج(ىرخأ براجت يف ثدح امك ارابتعا  تاونس يف نيطر ، 
ةعيطقلاب ساسحإلاف ،ةيقرشلا ابوروأ ةبرجت يف مت امك مهبصانم نورداغي صاصرلا 

                                                 
يونسلا ريرقتلا،دودحلاو تاقوعملاو تاناهرلا،برغملاب يطارقميدلا لوحتلا،يميلسلا رانملا ميحرلادبع  1

 ، ص،ةنطاوملا ىدتنم تاروشنم2003يطارقميدلا لاقتنالا دصرمل ،41. 
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تاذلا يف ايجولوكيس الخدم لكشي ساسحإك دعب برستي مل حوتفم ماظن ىلإ لاقتنالاو 
  .ةيعمتجملا

فلم ريبدت اهل ةلوكوملا ةلودلا تايلآ ىلع ةروصقم نكت مل يقوقحلا جاجتحالا ةيلمع 
زومر ىلع كلذك لب ،يطارقميدلا لاقتنالا ةلئسأ اهنيماضم نم جرخت ةلداعم قفو يضاملا  

تايصخشل تاماهتا هيجوت يف ةأرجلا ةيقوقحلا تايعمجلا تكلتما نيح صاصرلا تاونس 
تلقتنا امك ،صاصرلا تاونس ةمزأ اهيف تصخش ،ةيركسعو ةيندم تاسسؤم يف ةيماس 

امدعب جراخلا نم اهتيؤر نم اهؤاطشن نكم ت يتلا تالقتعملا ىلإ ،ةيزمر تاقايس يفو
  .تامكاحم نود ةليوط تاونسلو اهيف اوزجتحا

اهلاغشناو ،يقوقحلا لاجملل اهريبدت يف ةلودلا مكحي يذلا ةيرارمتسالا قطنم ىلجتيو   
سلجملا ءاضف ىلع ءاقبإلا مت ثيح ،ةحلاصملاو ةقيقحلا ثعاوب اهكرحت مل تآشنم قفو 

يتلا ةيسايسلا ةركفلا لخلخت مل تاميمرت هيلع تلخدأ يذلا ناسنإلا قوقحل يراشتسالا  
لسلسم ىلع نهاري يذلا يقوقحلا جاجتحالاف ،تاينيعستلا ةيادب يف هئاشنإ يف تمكحت 
ةحلاصملل يلودلا موهفملا ضحد لواحي يقوقحلا هلخدم لالخ نم يطارقميدلا لاقتنالا 

  :ربع لكشتملا
  ؛ةبساحم الو تامكاحم نود ةحلاصم - 
  ؛ةلودلل يمسر فارتعا نود ةحلاص م- 
؛ضيوعتلا أدبم ىلع ةروصقم ةحلاصم-     
ةركاذ نود ةحلاصم-   .  

يتلاو ،فلملا اذه ريبدتل ةمدقملا تايلآلا ضفرت ةيقوقحلا تايعمجلاف كلذ ىلإ ةفاضإ 
ةثلاثلا ةجوملا براجتو ،يناسنإلا يلودلا نوناقلا تايضتقمو ةلادعلاو فاصنإلا دعاوق دعبتست 

ةهجاوم يف ةفيعض فارطأك اياحضلا روضح ربع دوقع ىلإ يضاملا لوحتو ةيطارقميدلل  ،
  .ةلودلا

يميظنتلاو ينوناقلا ميسرتلا ىوتسم ىلإ لوصولا يف نمكت يقوقحلا جاجتحالا ةياغ نإ 
يضاملا يف ريكفتلاو ةينآلا ةيسايسلا بلاطملا زواجتو ،ةحلاصملا /ةقيقحلا يدعب جمدت ةلداعمل
لاقتنالا شاروأ نم شروك نكلو ،ةليدب ةيعرش وأ ةديدج ةيساي س بساكم سيسأتل سيل
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قفو ةينطولا ةحلاصملل ةيضرأ سأري يتاذ دقن ميدقت لاقتنالا فارطأ نم بلطتي يطارقميدلا 
  .نيمزهنم اللاو نيرصتنم اللا قطنم

ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ثادحإ ءاج ةيقوقحلا ةكرحلا بلاطم عم يبسن لعافت يفو 
ةماعلا تايرحلا اياضقل يبرغملا يسايسلا ماظنلا ةيؤر يف ةقوبسم ريغ ة فاطعنا لثميل

 ، ملاعلا يفو اهينطاوم ىدل ةلودلا ةروص حيحصت ةدارإ نع ايلاثم اريبعتو ،ناسنإلا قوقحو
دوقعلا يف عمقلا ةبقح نم اوناع نيذلا نينطاوملا فالآل يونعملاو يداملا رابتعالا ةداعإو 

اوقلتو ،يضاملانرقلا نم ةريخألا ةعبرألا ةيعامتجالا اهجئاتن - طاسقألا يف توافت ىلع-    
  .ةرمدملا ةيسفنلاو

ليكشتب تضق يتلا ةيقالخألاو ةيسايسلا ةعاجشلا نإ لوقلا ةيخيراتلا ةنامألا يضتقتو 
، " ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه" ةيبرغملا ةلودلل ثيدحلا خيراتلا يف اهل قباس ال ادودح تغلب

بونج يف وه امك ىرخأ تالاثم بناج ىلإ ،بونجلا نادلب يف ايعجرم الثم تتاب لب 
  .١"ايقيرفإ

  عوضوملا ةيمهأ) أ
ثحبلا اذهل عوضومك برغملاب ناسنإلا قوقحو ةيلاقتنالا ةلادعلا عوضومل انرايتخا نإ 
اصوصخ ،يبرغملا يسايسلا لقحلا اهفرع يتلا ةيمانيدلا يف ةيعوضوملا هتارربم ضعب دجي 

  .ةيمانيدلا هذه بلق يف رخآب وأ لكشب تلظ ةيقوقحلا ةلأسملا نأ
  :اهنيب نم تايوتسم لالخ نم ةيمهأ ثحبلا عوضوم يستكي مومعلا ىلعو

  :يفرعملا لقحلا ىوتسم ىلع: الوأ
داليم ىلإ ىضفأ ،ةيطارقميدلا زيزعتو ،ناسنإلا قوقحب ضوهنلا لاجم روطت نإف 

اهنع عرفتت يتلا ةيلاقتنالا ةلاد علا ةيلآ اهزربأو ،يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيصصخت تالاجم
ربج يف قحلا "، و"ةلادعلا يف قحلا"، و"ةقيقحلا ةفرعم يف قحلا"اياضق سمالت تاصصخت 

ةيثحب تالاجم يهو "تاكاهتنالا راركت مدعل ةيتاسسؤملاو ةينوناقلا تانامضلا"، و"ررضلا  ،
ا تاساردلل ابحر الاجم تحبصأ ثيح"ةقيقحلا ناجل"ىلع ايديلقت بسحت    .ةيميداكأل، 
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  :يبرغملا يسايسلا لقحلا ىوتسم ىلع: ايناث
ناسنإلا قوقح عم يبرغملا يسايسلا ماظنلا يطاعت نم بناج مهف نم ةساردلا اننكمت 
دوقعلل ةيقوقحلا ةكرتلا عم يطاعتلا تارشؤم زورب دعب ةصاخ ،ةيعورشملا دفاور نم دفارك 

" ثيدحت "تاودأ نم ةادأك تل معتسا ناسنإلا قوقح ةسايس"نإف قحأ ىنعمبو ،ةيضاملا 
" ةينزخملا"ةيسايسلا ميقلا جاتنإ ةداعإب ،ةنهارلا ةلحرملا يف يسايسلا ماظنلا ةيعورشم دراوم 

لخاد نزاوتلا لالحإ ىلإ يعسلا راطإ يفو ١تاروطتلا لك ءاوتحاو باعيتسا قيرط نع  ،
ةطلسلا لبق نم ءاوس تايلآلا ضعب مادختسا ىلإ ءوجللا متي يبرغملا يسايسلا دهشملا  
ناسنإلا قوقح ةيلآ ربع كلذ يتأيو ٢يندملا عمتجملا تانوكم فرط نموأ ،ةيسايسلا  ،

يراشتسالا سلجملا ىلإ تاركذملا عفر ربع ،يضاملا تاكاهتنا ةيوستب ةطبترملا بلاطملاو 
ةلثامم تاهيجوت فيرصتل ةيلاوإ لكشت يهو ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه وأ ،ناسنإلا قوقحل 

  .يضاملا ةحفص يطل ةيمسرلاةبراقملل 
قطنملا ىلع ليحت ةيبرغملا ةيبزحلا ةيددعتلا ةفيظو " تناك اذإف ،ىوتسملا اذه ىلعو

 ، رداصملاو ،تايعجرملا مادختسا نيب قيفوتلا ديجي ،هعون نم ديرف يسايس ماظنل ينطابلا
معي يبرغملا يسايسلا ماظنلا نإف٣"ةدبتسملا ةيددعتلل قيمعلا قطنملا يف جردنتو لقت ىلع ل  

عم يسايسلا عارصلا ةرادإل رخآ اعرفو ،ايويح القح هرابتعاب يقوقحلا لقحلا ىلإ ةبرجتلا 
، ءاصقإلا تاسايس ىلع هزاكتراو يسايسلا ماظنلا ةيمانيد ىلإ كلذ انليحيو  يضاملا موصخ

ةيمسرلا ةبراقملا معديو لغتشي اهنم ءزج لعجو " ةيقوقحلا ةكرحلا"قارتخا ربع ،ءاوتحالاو 
عورشم نع عجارتلاو "ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه"عورشم ينبتب ،يضاملا ةحفص يط ل  ،

يف يقوقحلاو يندملا عمتجملا تايصوت نع رداصلا " ةقيقحلل ةلقتسملا ةينطولا ةنجللا "ةماقإ 
  .برغملاب ناسنإلا قوقحل ةيمسجلا تاكاهتنالل ةينطولا ةرظانملا

                                                 
دادجوب دمحأ رظنا-1 يسايسلا ماظنلا جاتنإ ةداعإو ةلودلا ثيدحت ،ة يجيتارتسالا ةنراقم ،بوانتلاو ةيكلملا:   
  .٦٣:،ص٢٠٠٠ء، اضيبلا رادلا ةديدجلا حاجنلا ةعبطم،ىلوألا ةعبطلا ،برغملاب
ض دمحم-2 ةلجملا تاروشنم ،ىلوألا ةعبطلا ،يسايسلا دهشملا يف ةءارق ،قرطلا قرتفم يف برغملا : فير 

 ،   .١٠٦: ،ص١٩٩٦يسايسلا عامتجالا ملعل ةيبرغملا
يشوتناس دولك نوج رظنا-3 ةمجرت ،ةبقارملا تحت ةيددعت ،رهجملا ثحت ةيبرغملا ةيسايسلا بازحألا:    
ددع ،رظن ةهجو رتافد ،ةديدجلا حاجنلا ةعبطم ،يدامح دمحم   .١١٤:، ص٢٠٠٣، ٣ 



  )٣٣(

تدتما ،ةينمز ةرتف ىلع تلغتشا ةحلاص ملاو فاصنإلا ةئيه نأ هيلإ ةراشإلاب ريدجو
لوطأ تربتعا ةرتف يهو ) ١٩٩٩- ١٩٥٦(تاينيعستلا ةياهن ىتح لالقتسالا لئاوأ نم 

يف ةحلاصملاو ةقيقحلا ناجل براجت ىلإ رظنلاب ينمزلا صاصتخالا عوضوم تارتفلا 
تايطعمل ا ةردن يف صوصخلاب ةلثمتملا تاهاركإلا نم ديدعلا ةئيهلا حرط يذلا رمألا،ملاعلا
  ١.تاكاهتنالاب ةطبترملا ثادحألا لوح ةقثوملا تامولعملاو

  
  ةساردلا ةيلاكشإ) ب

قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا يضام تافلخم ةيفصت يبرغملا يسايسلا ماظنلا لواح فيك 
  ؟ةيلاقتنالا ةلادعلا ةيلآ قيرط نع ناسنإلا

لالخ نم الإ اهتال الدو اهداعبأ لمتكت ال دق ،ةيزكرم ودبت يتلا ةيلاكشإلا هذه نإ
  :ليبق نم ،ةساردلا هذه رواحم فلتخم رخآب وأ لكشب قرتخت ىرخأ ةيعرف تايلاكشإ

نع تايلوئسملا ديدحتو ةقيقحلا ءالجتسا ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تعاطتسا له - ١  
  ؟لوبقمو رفاو لكشب تاكاهتنالا

مهيضام عم ةبراغملا ةحلاصم نأش نم له- ٢ ةئيهل سس ؤملا ريهظلا يف ءاج امك-  
ئيه ةبرجت ربع–ةحلاصملاو فاصنإلا ةلودب ةيئدبم ةعانق لكشت نأ ،ةحلاصملاو فاصنإلا ة   

تاونس يف نوناقلل ةقراخ ةلود نم ةيبرغملا لودلا لوحتت يلاتلابو ،نوناقلاو قحلا 
قوقحل ةسركمو ةيماح ةلود ىلإ ،لقتسملا برغملل يسايسلا خيراتلا اهفرع يتلا صاصرلا 

  ؟ةنيعم ةيسايس ةلحرمل يسايس جمانرب درجم مأ ؟ناسنإلا
يف اهتاليثمب اهتنراقم يف ةيلاقتنالا ةلادعلا صخي اميف ةيبرغملا ةبرجتلا له - ٣  

ةديرف ةبرجت اهنأ مأ ؟لودلا نم ديدعلا اهفرع يتلا براجتلل ةهباشم ةنراقملا براجتلا 
  ؟ةيبرغملا ةبرجتلا تايصوصخ يه امو ؟ةيئانثتساو

ةحضاو ريغ نيظحالملا مامأ يبرغملا يسايسلا ماظنلا اهمدقي يت لا ةروصلا تلاز ام
اهنأ امك ،لوحتلاو ةكرحلاب انايحأ عابطنالا يطعت ةنهارلا ةيسايسلا ةيعضولا نأ كلذ . ملاعملا

                                                 
 .ةئيهلا ريرقت نم لوألا باتكلا نم عبارلا لصفلا رظنا 1
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رابخأ رارمتساب جورت نيدهشملا نيبو ١تابثلاو دومجلاب ساسحإلا هسفن تقولا يف ززعت  ،
ةكرحلا نيب نزاوتلاف يلاتلابو ،ةيسايسلا ةطلسلا ف رط نم ةمهم تارارق ذاختا برق لوح

هاجتا يف ةردابملا ذخأ ىوتسم ىلع رذحلاو ،رارمتساب حولي يذلا لمعلا ةرورضو ،دومجلاو 
  .ةيبرغملا ةسايسلا ةايحلا عبطت يتلا ةماعلا ةمسلا لكشت ،ةسوملم تاحالصإب مايقلا

ةعيبطو ،اهيف نيلعافلا ثيح نم فلتخت ةيسايس تالسلسم لالقتسالا ذنم دهشي برغملاف  
ةيسايسلا ةبعللا ىوتسم نأ مغر ،مهنيب ،ةدئاسلا ةيسايسلا تاعارصلاو تاباطخلاو تايكولسلا 
تاينيتسلا يف ةينطولا ةكرحلاو ةيكلملا ةسسؤملا نيب عارصلا ةلحرم نمف ،اتباث لظي داكي 

ةيبارتلا ةدح ولا لوح عامجإلاو يضارتلا ىلإ ،روتسدلا عضو ةقيرطو ةطلسلا لكش لوح
دوعصب تمستا يتلا تاينيعستلا ةلحرم ىلإ الوصو ،تاينيعبسلا يف يطارقميدلا لسلسملاو 
ةيروتسدلا ةقيثولا داليم ىلإ داق يذلا ءيشلا ،ةهجاولا ىلإ يتاسسؤملاو ينوناقلا شاقنلا 

ربمتبس ٤ـل ىلوألا  يف ةيناثلاو ١٩٩٢  ربمتبس ١٣  عمتجملا اهلالخ نم ادب دقف ١٩٩٦   ،
ليربأ يف بوانتلا ةبرجت ىلإ الوصو ،يضاملا تاعارص نم ةدافتساو اجضن رثكأ يساي سلا

لاقتنالا لسلسم قالطنا نع ثيدحلا ةيادبو ،ةموكحلا ةقباسلا ةضراعملا ملستب ١٩٩٨  ،
ةلودلا ةيلوئسمو يضاملا لوح تاشاقنلا ىلع يسايسلا لقحلا حاتفنا عم ةصاخ "يطارقميدلا  ،
ةافو دعب ةيكلملا لاقتناب " يطارقميدلا لاقتنالا"طالتخا ىلإ هتا فلخم ةيفصت ةرطسمو ،هيف

نكل ،ةيناثلا يفسويلا نامحرلا دبع ةموكح عم بوانتلا ةبرجت رارمتساو ،يناثلا نسحلا كلملا 
ةيعامتجالا ةبراقملا ىلإ ةيسايسلا ةبراقملا نم لاقتنالاب ريكفتلاو ،لمعلا يف ةديدج تاهيجوتب 

ةبراقملا ىلإ ) ةيروتسدلا تاسسؤملا حالصإ ،روتسدلا ليدعت(ةيسايسوركاملا نمو 
تاباختنا قيرط نع يسايسلا ماظنلا يف رييغتلا ثادحإ ةركف ىلع ةدنتسملا ةيسايسوركيملا 

ربمتبس ٢٧ ناملربلا ىلإ ةلدتعم ةيمالسإ ةوق داليم ىلإ دوقت فوس يتلا ٢٠٠٢  ةضراعم ( 
ةدوعلاب ءاهتناو ،ةيبزحلا تافالتئالا نم ة عومجمل ةيطارقونقت ةدايقب ةموكح نييعتو) ةيدج

ويام ١٦ثادحأ دعب شاقنلا ىلإ ديدج نم  نوناقلاو قحلا ةلود ،ةينمألا ةلودلا لوح ٢٠٠٣   
يسايسلا بازحألا ةفيظو ،مالسإلاوةيطارقميدلاو ةيناملعلاو ةسايسلاو نيدلاو ةيطارقميدلاو  ة 

                                                 
نأ ىري كلذب وهو ،يبرغملا عمتجملا عقاول زيمملا يساسألا طخلا وه دومجلا نأ يروبرتاو نوج ربتعي 1  
قانتو،تاءامتنالا ددعت: ةيلاتلا رصانعلا يف هرصح نكمي ةبراغملا ىدل يسايسلا كولسلا تازيمم ولاض  تاء ال 
ألا ئدابم نيب قباطتلا مادعنا– برغملا يف ةيسايسلافقاوملاو ةيجولويدي  يف ةيسايسلا ةبخنلاو ةيكلملا   ،

، ةيطع دوبعو ةمعن دجام ةمجرتبرغملا   . ،  .١٩٨٢توريب ،ىلوألا ةعبطلا ،رشنلاو ةعابطلل ةدحولا راد
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تاعامجلا ةيلوئسم ،مالعإلا ةيلوئس م ةيباختنالا مساوملا قاطن جراخو تاباختنالا ءانثأ
  .ةيلحملا

ةمالع لثمت ناسنإلا قوقح ةيلاكشإ تناك اذإ هنإف ،ليلحتلا نم ىوتسملا اذه ىلعو 
 يطارقميدلا لاقتنالا براجت هجاو لاكشإ مهأ نإف ،يطارقميدلا لاقتنالا تامالع نم ةزراب
ةيلومشلا ةمظنألا ةداع اهءارو هفلخت يذلا لاجملا اذه يف ليقثلا ثرإلا عم لماعتلا ةيفيك وه  

ةحلاصملاب له ،اهدحو ةحلاصملاب له ؟هيطو فلملا اذه ةجلاعم بجت فيك ،ةيوطلسلاو 
له ؟قئاقحلا نع فشكلاو تايلوئسملا ديدحتو اياحضلل راذتعالاب له ،؟باقعلاو ةبساحملاو 

  ؟ضيوعتلاب
لوحت ةطقن  ١٩٩٠ةنس ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ةسسؤم ثادحإ لكش دقل 

ماظنلا لماعت يف رييغت ثودح ىلع ارشؤمو ،برغملاب ناسنإلا قوقح راسم يف ىربك 
  .ناسنإلا قوقح فلم عم يبرغملا يسايسلا

يطلا ةيضق لازتخا ،ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ربع تلواح ةلودلا نأ ديب 
ام ؛مهيوذو اياحضلل يداملا ضيوعتلا يف ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا فلمل يئاهنلا  

ةرورضب بلاطتو ،ةبراقملا كلت ةيدودحم دقتنت ةيقوقحلا ةكرحلاو ةيطارقميدلا ىوقلا لعج 
ررضلا ربج أدبمل ةيلومش ةبراقم دامتعاو ،تاكاهتنالا كلت ةقيقح نع فشكلا نيب ةجوازملا 

اياحضلا قح ب ةلودلا ترقأ العفو ،ةيلاقتنالا ةلادعلا براجت يف ايلود هيلع فراعتم وه امك
ررضلا ربج ىلع لمعلاو ،يضاملا يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا يف ثحبلل "ةئيه ليكشت يف 

 ". يضاملا ةحفص يطو

  ةساردلا ةيجهنم) ج
. ةيعوضوملا ةلأسم يف لثمتت ،ةيزكرم ةيلاكشإ ةيعامتجالا مولعلا يف ثحبلا يناعي

يف اصتخم سيل ثحابلا نأ ى لإ راشأ" ةسايسلاو ملعلا لجر"هباتك يف ربيف سكام نأ مغرف 
قسن هاجتا دايحلا فقوم ذاختا ينعت يتلا ةيعوضوملاب مازتلالا هيلع لب ،ةميقلا ماكحأ رادصإ 
ملع ميهافم نأ رابتعاب ،لانملا بعص ىقبي هتيمهأ نم مغرلاب يربيفلا دايحلا نإف ،ميقلا 

ليحتسملا نمف . ...ةيسايسلا ةغللا نم ردحنت اهبلغأ يف تمادام ةدياحم تسيل ةسايسلا
ةيفطاعلا وأ ةيجولويديألا تاتيبملاو اياونلا زاربإ نود ةيناسنإلا مولعلا عيضاوم ىلإ قرطتلا 
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يسايسلا قسنلا لخاد ،عوضوم يأ ةسارد نأ انملع اذإ ةصاخ ١"ركف لك لخاد يه يتلا  
  .٢ثحاب يأل ةبسنلاب ةيساسحلا نم ريبك ردق ىلع اناهر ةياهنلا يف لظت يبرغملا

ةيليلحت ةبراقم لالخ نم اهتاعيرفت فلتخمل ةساردلا ةيلاكشإب ةطاحإلا انلواح دقف اذكهو  
ةميسجلا تاكاهتنالا ثودحل ةيخيراتلا فورظلا طسبل يخيراتلا جهنملاب ةءادب ،ةيبيكرت 
ىلإ عوجرلا ثحابلا ىلع ضرفت رضاحلا عمتجملا ةفرعم نأ كلذ ،برغملاب ناسنإلا قوقحل 

يضاملا يف ءانبلا ةيلمعتمت فيك ديدحتل خيراتلا  ٣.  
سلجملا ثادحإ ذنم يضاملا ةحفص يطل ةيبرغملا ةبراقملا ليلحت لجأ نمو 
فاصنإلا ةئيه ىلإ الوصوو ،ةلقتسملا ميكحتلا ةئيهب ارورم ،ناسنإلا قوقحل يراشتسالا 

تاسسؤملا هذه اهتبعل يتلا فئاظولا ديدحتل ٤يفيظولا جهنملاب ةناعتسالا تمت دقف ةحلاصملاو  
  .يبرغملا يسايسلا ماظنلل ةيقوقحلا ةسايسلا ةبراقم يف اهدودحو اهماهم فالتخا ىلع

قئاثولا نم مهم ددعل ةقيمعلاو ةلادلا ملاعملا نع ثحبلا مت يليلحتلا ىوتسملا اذه ىلعو 
ناجل براجتب سانئتسالا نأ امك ،يئاصحإلا جهنملا ىلع دامتعالاب تايئاصحإلاو عئاقولاو 

ةلادعلا تايلآ ىلع ادانتسا هب تماق امو ،نادلبلا نم ددع يف اهليكش ت مت يتلا ةقيقحلا
تاصالخ دنع فوقولاب انل حمسيس يذلا نراقملا جهنملا فيظوت انم يضتقي ،ةيلاقتنالا 

  .يضاملا ةحفص يط يف مهتاداهتجاو ،نيرخآلا براجت ىلإ ةدنتسم
لماشلا ديحولا جهنملا ة حورطأف ،امئاق ارمأ ىقبي جهانملا عونت نإف ،قبس امم اقالطناو

فراعم ىلإ لوصولا ىخوتي يذلا يجولومتسبألا صرحلا ةهج نم ىنعم تاذ ريغ يفاكلا 
عونت ةيضرف ىلع سسأتي يملعلا ثحبلل لوألا قلطنملا نأب ينعي امم ،ةيعوضومو ةيملع 
بسحب ثحابلا هعنصي يذلا يفرعملا جذومنلا لالخ نم ققحتت يتلا اهددعتو جهانملا 

راتخي يذلا وه ثحابلا نإ لب ،ةزهاج جذامن كلانه تسيل ذإ ،هتسارد تابلطتم و تارورض
                                                 

سلا ملع سؤب ،سيلك نالأ-1 فيصو عيبر ١١/١٢جودزم ددع ،ثاحبأ ةلجم ،ةساي     .٧: ، ص١٩٨٦ 
2- Abdallah SAAf, politique et savoir au Maroc. Ed : SMER Rabat, 1991, p : 128.  
ىلوألا ةعبطلا ،ءاضيبلا رادلا ،يبرغملا يفاقثلا زكرملا ،عامتجالا ملع ،ميهاربإ هللا دبع3 :  ص،٢٠٠٤   

١٧٥.  
دمحم ميركلا دبع-4 بيرغ  عامتجالا ملع ةيرظن يف ةيليلحت ةيدقن تاسارد ،ةيفيظولا ايجولويسوسلا :  
، :يبرغملا ةيردنكسإلا ،ثيدحلا يعماجلا بتكملا   .١٢: ، ص١٩٨٨، 
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فلتخم كلذ يف ايعاو : اهقيقحت ىخوتي يتلا ةيملعلا ةعانصلا قيقحتب ةليفكلا لئاسولاو تايلآلا
ةيعوضوملا وأ ةيتاذلا ي    . ١دح دحأ يف طقسي ال ىتح ؛ًاظقي هلعجت يتلا طباوضلاو سسألا

  
  ةساردلا ميسقت) د

يسايسلا ماظنلا ةبراقمو ليلحتو ةسارد ىلع لمعنس ،يجهنملا روصتلا اذه ءوض ىلع 
نم اقالطنا ،ةيلاقتنالا ةلادعلا تايلآ ربع ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا يضامل يبرغملا 

ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ةبراقمب لوألا قلعتي ،نينثا نيمسق ىلإ عوضوملا ميسقت 
امأتاكاهتنالا يضامل ةلقتسملا ميكحتلا ةئيهو يناثلا،  فاصنإلا ةئيه ةبراقمب قلعتيف   
  .هعم ةحلاصملاو يضاملا ةحفص يطل ةحلاصملاو

لوألا مسقلل ةبسنلاب   :نينثا نيلصف ىلإ هميسقت ىلع لمعنس 
يخيراتلا تاددحملل قرطتنسلوألا لصفلاىوتسم ىلع  قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالل ة،   

اذه تحتف دق ةلودلا تناك اذإ هنأ كلذ . اهتجلاعم راسمو ةيعوضوم تاددحمك ،ناسنإلا
تاقايسلا ىلع ءوضلا طيلست نإف ،تاكاهتنالا هذه ةجلاعمل ةددعتم تاطحم يف عوضوملا 
تفلتخا ةلحرم مهفل ؛ةيجهنملا ةيحانلا نم هيف ابوغرم ارمأ ىقبي ةيخيراتلاو ةيسايسلا 

نم كلذ ريغ ىلإ " رمجلا تاونس"و، "صاصرلا تاونس"نمف ،اهفيصوت يف تايمستلا 
  .تايمستلا

ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ةبرجتل قرطتنس يناثلا لصفلا ىوتسم ىلعو 
ءافتخالا فلم ةجلاعم ىلع هذه ميكحتلا ةئيه ربع سلجملا بكنا ام دعب اصوصخ ،ةلقتسملا 

يف ةميسجلا تاك اهتنالا فلمل يئاهنلا يطلا ةيضق لازتخا متيل،يفسعتلا لاقتعالاو يرسقلا
ةرورض يف ةيقوقحلا ةكرحلا بلاطم تلثمت امنيب،مهيوذو اياحضلل يداملا ضيوعتلا 
ررضلا ربج أدبمل ةيلومش ةبراقم دامتعاو ،تاكاهتنالا كلت ةقيقح نع فشكلا نيب ةجوازملا 
عنمل ةليفكلا تاءارجإلا ذاختاو ،ةيلاقتنالا ةلادعلا براجت يف ايلود هيلع فراعتم وه امك 

  .يضاملا يف ىرج ام راركت

                                                 
يلاغلا دمحم-1 ةبتكم ،ةيعماج لامعأو ثاح بأ ،ةيعامتجالا مولعلا يف ثحبلا جهانمو سسأ يف رصتخملا:  

 ،   .٢٠٠٥ىلوألا ةعبطلا ،شكارم ،ةفرعملا
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يف ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ةبراقمل اصصخم نوكيسف يناثلا مسقلل ةبسنلاب امأ 
، راطإلا نع ثيدحلا يضتقي ام وهو ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا ةقيقح نع فشكلا  

نم ةيقوقحلا ةكرحلا فقومو ،ةقيقحلا ناجل نم ةنجلك اهلاغتشا تايلآو ةئيهلل يميظنتلا 
ةبراقم يف باقعلا نم تالفإلا مدعو ،ةلءاسملل قرطتلا لواحنس نيح يف ،ةيمسرلا ةبراق ملا
ةحلاصم وحن ةئيهلا تهجوت كلذ ءوض ىلعو . اهطسبب يناثلا لصفلا لفكتيس يتلا ةئيهلا

بكترا ام ةماسجب ةيبرغملا ةلودلا فارتعا لالخ نم مهخيرات عم امومع ةبراغملاو اياحضلا 
  .فاصنإلاب اياحضلل يونعملاو يزمرلا روعشلا وهو ،يضاملا يف

   
  
 

  
  
  
  
  



  )٣٩(

  
  

  
  
  
  
  

لوألامسقلا    
وهيئة التحكيم  ة الس االستشاري حلقوق اإلنسانبمقار

  اجلسيمة حلقوق اإلنسان  ملاضي االنتهاكاتاملستقلة
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  : مـيدقت

مييقت ءارجإ : "ىلإ اهل ةمهم لوأك ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيهل ةثدحملا ةيصوتلا دنتست
لالخ نم ،هقالطنا ذنم يفسعتلا لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالا فلم ةيوست لسلسمل لماش 
تاطلسلاو ضيوعتلاب اقباس ةفلكملا ةلقتسملا ميكحتلا ةئيهو ةموكحلا عم راوحلاو لاصتالا 

  ".مهتالئاعو اياحضلا يلثممو ةيقوقحلا تامظنملاو ةينعملا ةيرادإلاو ةيمومعلا
ةيوستلا لسلسمل لماش مييقتب ةديدجلا ةئيهلا لمع أدبي نأ ضرتفي نأ اثبع نكي ملو  

  : يه انه ةيسيئرلا ةلئسألاو ،ميدقلا
نكمي ةيميداكأ ةسرامم درجم مأ تارغثلا زواجتل ةيرورض ةيلمع مييقتلا اذه له - ١  

  ؟تقو يأ يفو دعب اميف اهزاجنإ
صوصخب اميسالو ،رابتعالا نيعب ةئيهلا لمع ذخأيس لهو - ٢ لوح قئاقحلا فشك  

 ؟لماشلا مييقتلا اذه تايطعم ،اهرارضأ ربجو ةميسجلا تاكاهتنالا

نإ ؟اياحضلا ةكرحو ةيقوقحلا تامظنملا عم راوحلا بايغ يف مييقتلا اذه متيس له - ٣  
هتاحارتقاو هؤارآ ذخؤت طرشك ،ءانثتسا نودو ءاكرشلا ءالؤه رابتعا يضتقي ءانبلا راوحلا 

 .رابتعالاب

ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا لمع مييقت لواحنس ةلئسألاو تاظفحت لا هذه تحت
ةقداصملا متت سلجملا تايصوت نإ ثيح ،ةيمسرلا ةبراقملا نع ريبك دح ىلإ ربعي يذلا 

  .ذيفنتلا ةبجاوو ةلباق تارارق ىلإ لوحتتف ؛كلملا فرط نم اهيلع
ةقيقحلا ةيضق عم ميكحتل ا ةئيهو سلجملا لماعت مهف نكمي ال هنإف ،قبس امم اقالطناو

لئاسولاو ،امهسيسأت نم فادهألاو امهتأشن فورظ ىلإ ةراشإلا نود ررضلا ربجو 
  .اهغولبل ةمدختسملا
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كلملا نم ةردابمب ١٩٩٠ويام يف ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا سسأت دقل   
ةيمالع إ ةيطغتب ىظحت برغملاب ناسنإلا قوقح لكاشم تناك ةرتف يف يناثلا نسحلا لحارلا

يف مهسأ امم ،ةيلودلا ةحاسلا اهتدهش يتلا تالوحتلا ةجيتن ؛جراخلاو لخادلا يف ةعساو 
ةكرحلا تبعل دقو . تادجتسملا كلت عم فيكتلا تلواح يتلا ةيبرغملا تاطلسلا ىلع طغضلا
نم ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا تناكو . ضوهنلاو ةيامحلا يف امهم ارود ةيقوقحلا
ةيبرغملا ةمظنملا ءاشنإ اهززع يتلا ةروريصلا هذه يف تمهسأ يتلا ةيساس ألا تانوكملا
ةديدج ةيمانيد ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا روهظ قلطأ ١٩٨٨ذنمف . ناسنإلا قوقحل  

نم ةرتف دعب ةوقب اهاطشن ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا تداعتساو ،يقوقحلا لقحلا يف 
  ).١٩٨٩- ١٩٨٣(يرارطضالا للشلا 

 ، نينطاوملاب ةطلسلا ةقالعب قلعتت ةرتفلا كلت يف ةراثملا ةيقوقحلا لكاشملا بلغأ تناكو
داسفلا يشفتو بيذعتلا ةرهاظ ىلإ ةفاضإلابف ،نوناقلا قرخو طلستلاو ططشلا اهعبطي يتلا 
ةرهاظ ترمتسا ،نييسايسلا نيلقتعملاو يأرلا يلقتعم ةرهاظ لاحفتساو ءاضقلا زاهج يف 

  .تائملا لب تارشعلا تلاط يتلا ءافتخالا
ةيلودلا ةيلارديفلاك برغملاب ناسنإلا قوقح عاضوأل ةعبتتم ةيلود تامظنم تبعل دقو 
رياني يفو ،يسايسلا لاقتعالاو ءافتخالا لكاشم لح وحن طغضلا يف ارود ناسنإلا قوقحل 

نع اريرقت ةيلودلا وفعلا ةمظنم ترشن ١٩٩٠ عضول ا ةرتف لالخ ةلماعملا ءوسو بيذعتلا" 
ىلإ عفدلا يف ،ةقباسلا تارابتعالا بناج ىلإ ،تمهسأ يتلا ةطقنلا وه ناكف " ةسارحلا تحت
  .ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا سيسأت

ويام ٨ـل يكلملا باطخلا يف سلجملا ءاشنإ ررب دقو   ١٩٩٠ ، بابسألا نم ةلمجب  
صخي اميف لاقلاو ليقلل دح عضوو(...) نوناقلا ةلود لامكتسا يف ةبغرلا اهسأر ىلع   

ةيلاعفلا تاذو ةيدجلاو ةعيرسلاو ةينوناقلا ةليسولا نينطاوملا ءاطعإو (...) ناسنإلا قوقح 
  ...".اهسفن ةلودلاو ةطلسلاو ةرادإلا ءازإ نينطاومك مهقوقح نع عافدلل

زيمت يلود خانم يفف : ةنلعملا بابسألا هذه بناج ىلإ ىرخأ ةقيمع بابسأ كانهو 
عافترا ،نيلرب رادج طوقس (ةيلودلا تاقالعلا ىلع أرطت تأدب يتلا ى ربكلا تالوحتلاب
عوضخلا ضفري كلملا ناك ىلوأ ةهج نمف ) ةطرقمدلا نم ديزملاو ةيددعتلا وحن تاوعدلا

هذهل لح يأ رهظي نأ ديريو ،ناسنإلا قوقح ةلأسم يف يجراخ وأ يلخاد طغض يأل 
قبل بلطل ةباجتساك نكمأنإو ،ةيعاوط كلملا اهذختي ةديس ةردابمك لكاشملا ةغيصو .  
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سلجملاف ؛فدهلا اذهل ةبسانم ةليسو رفوت كلملا ىلإ ةيصوت عفري يذلا يراشتسالا سلجملا 
عيمج يف كلملا ةدعاسم يه هتمهم ،هل ثدحملا ريهظلا نم ىلوألا ةداملا يف ددحم وه امك  
  .ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا اياضقلا

هيف داتعا ماظن يففةيناث ةهج نمو مدق ىلع ضوافتلا لبقي الو ،هدحو ررقي نأ كلملا    
ناك ناسنإلا قوقحل ةلقتسم تامظنم روهظ نإف ،هاياعر عم اميسالو ،ةيساسأ رومأ يف ةيدنلا 
هذه جمدنت نأ لضفي ناك ماظنلا نإف ،ةعورشم اهبلاطم نكت امهمو ،كاذنآ اجعزم ارمأ 

عضخت تاسمتلمك اهبلاطم ةجل اعم نكمي ذئدنعو هيف مكحتم زاهج طسو بوذتو ،تامظنملا
  .ايلعلا ةطلسلا ريدقتل 

اهيف تبلا رمأ كرتي نأ نكمي ال ،ةغلاب ةيساسح تاذ تافلم كانه نإف ةثلاث ةهج نمو 
اهسأر ىلعو اهروصتي امك ماظنلا حلاصم ىلع ةروطخ كلذ يف نأل ؛لقتسم زاهج ىلإ 

. تاسرامملا هذه يف ةرشابم اوطروت ماظنلا تالاجر نم اددع نأ كلذ. نيفتخملا تافلم
اديعب يضفت نأ نكمي ةلماشو ةقمعم ةجلاعم يأو ،كلملل نييسايس اموصخ اهاياحض ناكو 

نإو ةجلاعملا هذه نإف تافلملا هذه ةجلاعم نم دبال ناك اذإف اذلو . تايلوئسملا ديدحت يف
امك حتم نوكت نأ بجي هنإف ةيلودلا ريياعملا تابلطتم ةحارص زواجتت نأ عيطتست ال تناك

يطل ةجلاعملا هذه ىلع ينطولا عامجإلا نم عون ةسدنه نكمأ ول اديج رمألا نوكيس ،اهيف 
نكي امهم نيلوئسملل ةبسنلاب ةبوقعلا وأ ةبساحملا نم تالفإلا سيركتو ،رئاسخ نود ةحفصلا 

 .اعيفر ناك اذإ اميسالو مهاوتسم
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تاينيعستلا فصتنم ىتحو ١٩٥٦ةنس لالقتسالا ىلع هلوصح ذنم برغملا فرع   
دض مئارج ةباثمب اهنم ديدعلا رابتعا نكمي ،ةروطخلا ةنيابتم ناسنإلا قوقحل تاكاهتنا 

لودلا يناسنإلا نوناقلا اهاطعأ يتلا تافيرعتلا قفو١ةيناسنإلا ، ي  مئارجلا هذهل ءاشنإ ذنم  
ةيلود ةيئانج ةمكحم ثادحإ ةياغ ىلإو ١٩٤٥ةنس ةيلودلا ةيركسعلا " غربمرون"ةمكحم   ،

  .١٩٩٨ةنس 
هذه ةجلاعمل ،ةددعتم تاطحم يف ،عوضوملا اذه تحتف دق ةلودلا تناك اذإو 
تاقايسلا ىلع ءوضلا طيلست نإف ،ناسنإلا قوقح مارتحا ىلع اهميمصتو ،تاكاهتنالا 

، ةيخيراتلاو ةيقوقحلاو ةسايسلا ةلحرم مهفل ةيجهنملا ةيحانلا نم هيف ابوغرم ارمأ ىقبي  
كلذ ريغ ىلإ "رمجلا تاونس"، و"صاصرلا تاونس: "نمف اهفيصوت يف تايمستلا تفلتخا  ،
  .تايمستلا نم

  

                                                 
روفغ ميدقتو ةمجرت ،يطارقميدلا لاقتنالا ةيلاكشإو باقعلا نم تالفإلا ،نورخآو ةدارب ميحرلا دبع 1  

 ،  .٩٤، ص ٢٠٠٤ىلوألا ةعبطلا ،يطارقميدلا قفألا تاروشنم ،روشهد



  )٤٦(

  ةطلسلا لوح يسايسلا عارصلا تاطحمو ةيخيراتلا روذجلا
  
مدع وه لقتسملا برغملل ة يسايسلا ةايحلا يف ثحابلا هابتنا ريثت ةرهاظ مهأ نإ

ىلإ ١٩٥٥: تاونس سمخ لالخ تاموكح عبرأ برغملا فرع ذإ ،يسايسلا رارقتسالا  
نيرمأ ىلإ عجري كلذ امبرلو١٩٥٩  ،:  
 ةسايسلا اهتسدنه يتلا" نابيل سكيإ"ةيقافتا اهتسرك يتلا لالقتسالا ةغيص : لوألا

  .ةيلبقتسملاو ةيتآلا ةيجيتارتسالا اهحلاصم قفو ةيرامعتسالا
ىلإ قفاوتلا نم تلوحت يتلاو ةينطولا ةكرحلاو كلملا نيب ةقالعلا ةعيبط : يناثلا

  .ةطلسلا لوح عارصلا
ىلع ،ثحبملا اذه نم لوألا بلطملل يزكرملا بصعلا نانوكيس نيرمألا نيذه لعلو 
لالقتسالا ذنم برغملاب ناسنإلا قوقح تاقورخل ىربكلا تاطحملا ناث بلطم يف جلاعن نأ 

  .١٩٩٩ىلإ 
  

  ةطلسلا لوح يسايسلا عارصلا
  

هذه "نابيل سكيإ"ةيقافتال اقفو مولعم وه امك ءاج لالقتسالا ىلع برغملا لوصح نإ   ،
ىدم ىلع لقتسملا برغملا اهدباك يتلا رورشلل قلطنمك"ضعبلا اهربتعي يتلا ةيقافتالا   

  .١"ةيسايسلا تاعارصلا نم دوقع ةعبرأ
اهتيمنتو ةيطارقميدلا دالبلا ةريسمل ليطعتو ،ن اسنإلا قوقحل تاقورخ نم اهبكاو امو

يملعلا اهروطتو ةيعامتجالاوةيداصتقالا  .  

                                                 
حلاص نب زيزعلا دبع1 لينل ثحب ،لالقتسالا برغم يف يسايسلا عارصلاو ىلوألا ةينطولا تاموكحلا:    

ةيعماجلا ةنسلا ،ةيدمحملاب قوقحلا ةيلك ،يناثلا نسحلا ةعماج ،ماعلا نوناقلا يفةزاجإلا  ، ص ٢٠٠٠ -١٩٩٩ 
٥. 



  )٤٧(

تاساكعنا امو ؟ةيقافتالا هذه ئدابم تمكح يتلا ةيرسلاو ةقيمعلا ةيسايسلا تايفلخلا امف 
ةينطولا ةكرحلاو ةيكلملا نم لك نيب دعب اميف ةطلسلا ميسقتويسايسلا رارقتسالا ىلع كلذ  .  

يتلا ةهجولا وحن ١لقتسملا برغملا هجوت يف مكحت اقلطنم نابيل سكيإ ةيقافتا تلكش  ،
نم اقالطنا ةيجيتارتسا كبح "ىلع تلمع اسنرف نأ كلذ . ديدجلا رامعتسالا اهل ططخ

ىلع ةرطيسلل تالامتحالا لك طسب عم ةيخيراتو ةيفاقث ويسوس تايطعمو ةيسايس تاباسح 
  .٢"اهحلاصم ىلع ظافحلاو عضولا

نإ  اهتاقلح كيكفتب كلذو ،ةيبرغملا ةيسايسلا ةلداعملا ةغايص ديعتل تءاج نابيل سكيإ  
ةيعامتجالا تاضقانتلا ةلغتسم ىرخأب ةقلح برضب ،اهيف مكحتلاو اهفاعضإ ةيغب ؛ةيوقلا 

  .ةيلبقلاو ةيصخشلا ىتحو ،ةيسايسلاو
  :نم لك يف تدسجت لالقتسالا برغمب ةينعملا فارطألا نإ 

  .ةماعلا ةماقإلا اهدسجت يتلا ةيرامعتسالا تاطلسلا - 
  .ةيعامتجالا هحئارش لكب يبرغملا بعشلا حافك لثمت يتلا ةينطولا ةكرحلا - 
 .ةيبرغملا ةلودلا ةدايس ىلإ زمري يذلا رصقلا - 

نيبو هنيب طابترالا كف لالخ نم هسفن رصقلا وه اهفاعضإ بجي ناك ةقلح لوأ لعلو 
رياسي ىتح هئاوتحاو لب ،هفقاوم نييلت فدهب ةينطولا ةكرحلا يأ ،يوقلا رخآلا علضلا  
  .ةيرامعتسالا ةيجيتارتسالا

اهمادختسا مت يتلا ةيضرفلاو ،ةينطولا ةكرحلا –رصقلا ةقلح كيكفت ىلع لمعلا مت امك   
دعب ام ةيكلملا لبقتسمب قدحملا رطخلا اهنأ ىلع ةينطولا ةكرحلل اسنرف ريوصت يه 

  .رامعتسالا

                                                 
باتكل ةدوعلا ىجري ،لالقتسالا لجأ نم ةبراغملا حافك نم ليصافت ىلع عالطالا1 حافك ،دشر هللا دبع :  

ةيخيرات ةيدقن ةسارد١٩٧٣-١٩٥٣ةيطارقميدلاو لالقتسالا ليبس يف ةبراغملا  عباطملل ةديدجلا ةكرشلا    ،
، ىلوألا ةعبطلا ،ءاضيبلا رادلا ةدحتملا  ٢٠٠٤. 

م ،حلاص نب زيزعلا دبع2  .٩" ص ،س. 



  )٤٨(

بسح - مكحلا ةيعرش يف كلملا سفانت ةيندملا اهتوقو اهلاضنب تحبصأ ةينطولا ةكرحلا  
كلذو ،ةينطولا ةكرحلا ضيوقت نم دبالف يكلملا ماظنلا شيعي يكل هنأو - يسنرفلا معزلا  
هتاعزن ضراعتو ةيعامتجالا اهتاضقانتلامعتساو لخادلا نم اهبيرختب اهب عيوطتللا   ١.  

يف ىوقلا نازيم رييغتو قاروألا طلخ يف ةيرامعتسالا تاطلسلا تحجن دقف اذكهو  
  .٢ةيبرغملا ةيسايسلا ةحاسلا

 ، هلالقتسا ةيادب يف برغملا اهفرع يتلا تابوعصلا كلذ ىلإ انفضأ اذإو تمكحأ ثيح " 
ةيادب عم ةبغرلا توقتو ،اهشيمهتو ةضراعملا تاوصألا لك ىلع ةيديدحلا اهتضبق ةلودلا 

شيج لح دنع رثكأ توقتو ،ةيذيفنت لا ةطلسلا بيلاود ىلع اهتنميه ةيكلملا ةسسؤملا ماكحإ
  .٣"١٩٦٠ربمسيد يف ميهاربإ هللا دبع ةموكح ةلاقإو ،ريرحتلا 

ىلع قييضتلاو ،يسايسلا رتوتلا ىلإ ةيدؤملا رصانعلا دحأ نوكتس ثادحألا هذه لعلو   
تناك يتلاو ،ةيروتسدلا تاسسؤملا ءاسرإ ةلحرم يه لالقتسالا ةلحرم نأ املع ،ةضراعملا 

ىلإ ١٩٥٦نم روتسدلا ةماقإ رَّخأ لكشب ةيسايسلا ةبعللا فارطأ نيب لب حلا دش فرعت  
رارقتسالا مسحت نأ نود ،اهحلاصل هيف ةطلسلا ةيكلملا تمسح يذلا روتسدلا وهو . ١٩٦٢

ىلع مكحي الو ،كلملا اهيف دوسي ةيناملرب ةيكلم نوكت نأ بجي له ،برغملا حلاصل يسايسلا 
مكحيو كلملا اهيف دوسي ةيكلم مأ ،ينوكلا ديعصلا ىلعةفورعملا ةيناملربلا مظنلا رارغ  ٤.  

طيلست نإف ناسنإلا قوقحل ةميسج تاكاهتنا نم دعب ام يف ثدحيس اذام اديج مهفن يكلو 
ةيلصفملا ةطقنلاف ،ناكمب ةيمهألا نم دعي برغملل يسايسلا خيراتلا نم بناوج ىلع ءوضلا 

ىلع بالقنالا يف عبطلاب ىلجتت ،ةينطولا ة كرحلاو ةيكلملا نيب ةيقفاوتلا ةقالعلا رثعت يف
باب نم تسيل ةطقنلا هذه يف ليصفتلل ديدج نم ةدوعلاف . ميهاربإ هللا دبع سيئرلا ةموكح

                                                 
لالقتسالا بزح ،يواشلا رداقلا دبع1  :١٩٨٢-١٩٤٤، ىلوألا ةعبطلا ،ةديدجلا حاجنلا ةعبطم ءاضيبلا رادلا  ، 

 .٣٧: ، ص١٩٩٠
م ،حلاص نب زيزعلا دبع2  .٢٠: ص.س. 
فونك دمحم3 ايلعلا تاساردلا مولبد لينل ةلاسر ،ميهاربإ هللا دبع ةموكح دعب برغملا يف ةيسايسلا ةايحلا    ،

 ،  .١٩٩٨لاصتالاو مالعإلل يلاعلا دهعملا ،لاصتالاو مالعإلا يف
ةبساحملا بايغ ،يميرك يلع 4 ةنجللا ،يلاهألا ،باروألا تاروشنم ،يعامج فلؤم ،ةيبرغملا ةبرجتلا يف   
، ا قوقحل ةيبرعلا ص ،قشمد٢٠٠٥ىلوألا ةعبطلا ،ناسنإل   :٢٩٠. 



  )٤٩(

برغملل يسايسلا روطتلا يف ةطحملا كلت ةيروحمل نكلو ،انريدقت يف ديفملا ريغ راركتلا 
لحارلا ةسائرب ةموكح بيصنت مث ١٩٥٨ةنس رخاوأ يفف ،اقحال  لقأ دعبو ،ميهاربإ هللا دبع  

ديدعلا تمكار يتلا ،ةموكحلا هذه ةلاقإ تمت ١٩٦٠ويام رهش يف يأ ،ماعلا فصنو ماع نم   
  .١ديدج نم ةينطولا ةورثلا عيزوت ةداعإل ةفداهلا ةمهملا عيراشملا نم

بعلت نأ اهيف بوغرم ريغ ةينطولا ةكرحلا نأ ينعت تناك ةموكحلا كلتب ةحاطإلا نإ   
دلبلا وه " برغملا نأ املع ةيكلملا ةسسؤملا رود قوفي يسايسلا حرسملا ىلع ايوق ارود

ىلع دالبلا لوصح دعب ةطلسلا ةيلوئسم ينطولا ريرحتلا تاوق هيف لمحتت مل يذلا ديحولا 
  .٢"لالقتسالا

عم ةمجسنم ةموكح تناك دقل : "ةموكحلا كلت افصاو ميهاربإ هللا دبع لحارلا لوقي
نع اهتماركل ةمرتحمو ،اهحماطم عم قمعب ةبواجتمو ،يداوبلاو ندملا ي ف ةيبعشلا ريهامجلا

عم ةمحتلمو تاقلحلا ةروهصم ةلسلس اهجمانرب ناكو ... ةيجوجاميد وأ قلمت البو قدص
ىلع موقت نأ ديرت ،ةحماط ةيمدقت ةلودل ةيسيسأتلا ىنبلاو ةينطولا تايولوألا ماحلب اهضعب  
  .٣"نوناقلاو قحلا

مدقت يتلا تاءارجإلا ببسب تاقييضت ةموكحلا هذه ىقلت نأ يعي بطلا نم ناك دقل
  ٤.درفنم لكشب ةطلسلا ىلع ةرطيسلل ةعلطتملا تائفلا حلاصم

ايدادبتسا هنوكب ماظنلا تعنل اهتقو ةضراعملا ءوجل ةيسايسلا تارييغتلا هذه جئاتن نمو 
ةيلاوتم ةلسلس فل ختس يتلا ةهجاوملا اهنإ ،هعم ةفينع ةهجاوم يف تلخدف ،ايدرفو ايعجرو
  .يناثلا بلطملا عوضوم وهو ،يرسقلا ءافتخالاو ةيفسعتلا تالاقتعالا نم تاقلحلا

                                                 
طخأ ةيخيرات تاظحل ،ةعئاضلا صرفلا برد ىلع ةضهجم مالحأ ،يرطعلا ميحرلا دبع1 برغملا اه أ 

فيرخ ٣٠دعلا ،رظن ةهجو ةلجم ،يسايسلا   .٢٠: ، ص٢٠٠٦، 
ليسكورب ضرع يف يفسويلا نامحرلا دبع2 قفألا ةلجم اهقافآو برغملاب ةيطارقميدلا ةبرجتلا ةليصح:    ،
رياربف ،رياني ٦ و٥جودزم د دع ،يطارقميدلا  .١٦، ص ٢٠٠٤ 
ةداضم ةيعجر ةوقب مدطصت يخيرات عباط تاذ ةيمدقت ةروث ،ميهاربإ هللا دبع3 ةعبطم ١٩٩٥ – ١٩٤٤:    ،
 .٥٩ص ،ةثلاثلا ةعبطلا ،ءاضيبلا رادلا ،ة ديدجلا حاجنلا
ي ميهاربإ هللا دبع ةموكح تازاجنا ىلع عالطالل4 ةموكح ،ينسح فيط للا دعب ذاتسألا لاقم ةعجارم ىجر 

فيرخ ،٣٠ددع ،رظن ةهجو ةلجم ،ةموكحلا وآ ميهاربإ هللا ديع لحارلا   .٢٨، ص ٢٠٠٦ 



  )٥٠(

برغملاب ناسنإلا قوقحتاقورخل ىربكلا تاطحملا   
  

نيب عارصلاو مادصلا ةيعضو نم هنع مجن امو ،هالعأ روكذملا يسايسلا قايسلا نإ 
يدؤيس مكحلل امهتيؤرو امهتايجيت ارتسا هعم تفلتخاو ،لالقتسالا بلج يف امهسأ نيفرط

لامعتساب روطتيس ام وهو ،يسايسلا حرسملا نم رخآلا لزع ةكرعم يف لوخدلل نيفرطلاب 
نم اضيأ ءاج لب ،بسحف نييسايس نيلعاف نم تأي مل فنعلا اذه نأ ىلع ،فنعلا لاكشأ 

جتن دق ة يسايسلا ثادحألا كلت تناكو ،ةوقلاب مكحلا ماظن ريغي نأ لواح يذلا شيجلا فرط
ادب دقو ،ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا دهعل تخرأ ةيخيراتلا تاطحملا نم ديدعلا اهنع 

" صاصرلا تاونس"مساب ترهتشا يتلا يهو ،برغملا يف قاطنلا عساولا عمقلا ةقيقح نأ 
 .١٩٥٦١ةنس اسنرف نم هلالقتسا ىلع برغملا لوصح ديعب 

تاونس مهناهذأ يف رضحت " صاصرلا تاونس"ىلإ نوريشي نم بلغأ نأ الإ 
راجفنا مامأ اهسفن ةيبرغملا ةلودلا تدجو "لالقتسالا ذنم ةرم لوألو . ٢طقف تاينيعبسلا

ةيبرغملا ندملا نم ةعومجم مع مث ،ءاضيبلا رادلا يف ةيادبلا يف علدنا ،يراضح يعامتجا 
  .٣..."شكارمو ،سانكم ،ساف ،طابرلاك

اذه ،لالقتسالا لجا نم حافكلا يف ةلودلا ب ناج نم فنعلا روذج دصر نكمي امومعو
  .٤نييسيئر نيبزحو نيتيميلقإ نيتروث زرفأ يذلا فنعلا

                                                 
ىلوألا مايألا يف اهروذجب برضت تاكاهتنالا ةبقح نكلو ١٩٦٩ماع يف ايلمع " صاصرلا تاونس"تأدب  1  ،

ا اذهب رظنا ،رامعتسالانمبرغملا لالقتسال    : ددصل 
Pierre vermeren : Histoire du Maroc depuis l’indépendance, la découverte , Paris, 
2002. 

جودزم ددع ،يطارقميدلا قفألا ةلجم ،صاصرلا تاونسو امنيسلا 2 ليربأو سرام ٨ و٧   .٩٠، ص ٢٠٠٥ 
سرام يتكرحل ةيناديم ةسارد ،برغملاب ةيرضحلا تاضافتنالا ،شيلمخ زيزع 3 ، ١٩٨١وينوي  و١٩٦٥ 

 .٥٢، ص ٢٠٠٥ءاضيبلا رادلا ،قرشلا ايقيرفإ 
لالقتسالا بزح نم لكب رمألا قلعتيو 4   .ةيبعشلا تاوقلل ينطولا داحتالاو ) نوظفاحملا نوينطولا(  
عباطلا عزن ،يبرعلا نطولا يف ةيطارقميدلا قيبطت "ناونعب ،يوارغم مالسلا دبع لاقم ةماع ةفصب رظنأ
دلجملا ٢٠٠٢ربوتكأ ،يساركوميد فأ لانروج ة فيحص يف ،برغملا يف يسايسلا  .٤، ص ١٣، 



  )٥١(

تاطلسلا تماق هل ةضراعم لك ىلع ءاضقلا سماخلا دمحم لحارلا ةلواحم رامغ يفف 
لجأ نم حافكلا يف تكراش دق تناك ،ةلماك قطانم يف ةوسقلا ةغلاب لاقتعا تالمحب كاذنآ 

اهدض بلقنا دق رامعتسالا دض اهحافك نأ فيرلا ةقطنم تدجو لاثملا ليبس ىل عف ،لالقتسالا
تاوقلا اهتقحس ام ناعرس ةروثب ١٩٥٨ةنس تماقف ،لالقتسالا ىلع دالبلا لوصح روف   

ىلتقلا نم فالآلا طوقس ىلإ تدأ ،ةيشحو ةروصب ةيكلملاةحلسملا  .  
ابولسأ ذختا ١٩٦١ةنس هدلاو نم شرعلا يناثلا نسحلا لحارلا كلملا ثرو امدنعو   ،

هجهنم ناكو ،ةيساقلا تابوقعلاب ةمخضلا تآفاكملا جزمب كاذنآ ماظنلا ناك ذإ ،عمقلا يف قرأ 
تابهلا لثم ةيخسلا زفاوحلا ميدقتب ،ةطلسلا يف كلملا ةسفانم مهنكمي نم ديدحت وه لضفملا 

نمكت تناك ماظنل ا ةراهم نأ قحلاو. ١ةلئاهلا بتاورلا تاذ ةيموكحلا بصانملاو تاراقعلاو
  .ءادعألا قحسو نيقشنملا عمقو بازحألا ىتش ءاضعأ باطقتسا ىلع هتردق يف

دض ةبكترملا تاكاهتنالا عشبأ يضاملا نرقلا نم تاينيعبسلاو تاينيتسلا دقع دهش امك   
نويباقنلا ضرعتي نأ نكمملا نم ناكو ،ام اموي هنوداعي دق وأ هنوداعي مهنأ ماظنلا ىأر نم 

 - ةيكلملل هداقتنا يف هبتشي صخش يأ وأ–نويمالسإلاو نوحالفلاو نوفقثملاو نويسكراملاو
ءامتنا ةعئاش نع نايحألا نم ريثك يف ديزت ال ةميرجلا تناكو ،تابوقعلا نم ىتش بورضل 

  .٢نيعم يسايس
ذإ ،ةيبعشلا تاوقلل ينطولا داحتالا بزح ءاضعأ دض هدودح ىسقأ موجهلا غلب دقو 

ضرعت مث ،اسنرف يف ىفنملا يف شيعلا ىلع ةكربنب يدهملا ك اذنآ بزحلا ميعز مغرأ
  .كلذ دعب يرسقلا ءافتخالل

امهتجيتن نم ناك ،مكحلا ماظن بلقل ناتلشاف ناتلواحم تعقو ١٩٧٢ و١٩٧١ماع يفو   
  . امهيف اوكراش مهنإ لبق نيذلا مادعإو ،ةيركسع تامكاحمو ،قاطنلا ةعساو لاقتعا تالمح

                                                 
نرقلا فراشم ىلع يبرغملا يسايسلا ماظنلا يف ةيعرشلاو ةسسؤملا عقاو ،شونكأ فيطلا دبع 1 ةعبطم ٢١   ،
، ةديدجلا حاجنلا ىلوألا ةعبطلا ،ءاضيبلا رادلا  .٣٧، ص ١٩٩٩، 
الا تاموقم عيمج ترفوت دق تناك١٩٧٣ماع لولحب  "2   ، يسايسلا يأرلا ميرجت ،قاطنلا ةعساولا تاكاهتن

تحت لاقتعالا ديق درفلا اهيضقي يتلا ةرتفلا دودح الب ديدمتلا ،ببس نود زاجتحالا ،يئاضق نذإ نود لاقتعالا 
، "بيذعتلا ةسرامم خيسرتو ،ةيرسلا نوجسلا ءاشنإو ،ةيرظنل اةسارحلا  برغملا يف ناسنإلا قوقح ةسرامم

 .٢١:، ص٢٠٠٥اينافلسنب ةعماج ةعبطم ،ايفلداليف 



  )٥٢(

يلاوح لقن١٩٧٣ةنس يفو  اددم نجسلاب مهيلع موكحملا ةحلسمل تاوقلا دارفأ نم ٥٨    
تاناعم ىلإ هيف اونجس يذلا لقتعملا لاوحأ تدأو يرسلا ترامامزات لقتعم ىلإ ةتوافتم 

مظعم يف ةيعامج ةروصب يرجت تامكاحملا تناكو ١ائيطب اتوم ضعبلا اهببسب تام ةليوط  ،
  .٢عساو قاطنىلع تابوقع تاطلسلا تلزنأو ،ةيروصو لب ،تالاحلا 

، تاكاهتنالا نم ةعونتم بورضب برغملا يف" صاصرلا تاونس"تزيمت مومعلا ىلعو 
نيب ام حوارتت يتلا تاكاهتنالل اوضرعت صخش فلأ ٥٠ةبارق نأ ىلإ تاريدقتلا ريشت ثيح   

ريشت يذلا يرسقلا ءافتخالاو ءاضقلا قاطن جراخ مادعإلا نيبو بيذعتلاو يفسعتلا لاقتعالا 
نيفتخملا تائم ريصم لاز ام ذإ ،ةلاح يفلأو فلأ نيب ام حوارتت هتالاح نأ ىلإ تاريدقتلا 

تناك يتلا تاكاهتنالا هذه . ةقدلا هجو ىلع ءافتخالا تالاح ديدحت ةبوعص عم ،الوهجم
وأ نوجسلا يف اهضعب ناك ،برغملا يف عساو قاطن ىلع يه ةيرس تالقتعم لخاد بكترت 

اهمظعم نكي مل ،ةصاخ نكاسم وا عرازم يف وا ةلوزعم تاليف يف رخآلا ضعبلاو ،عالقلا 
ءانجسلا ناك تالاحلا ضعب يفو . ةيلخادلا ةرازو ىدل ةيمسرلا تالقتعملا لجس يف الجسم
  . ٣يجراخلا ملاعلا نع لزعمب ةيمسرلا نوجسلا ضعب يف ًارِّس نوعدوي

                                                 
ةنس جرفأ 1 نع ١٩٩١  ةيلصألا ةعومجملا كلت ءاضعأ نم ءاقبلا مهل بتك صخش٢٧   . 
دقلف ،ةتسلا اهلافطأو  ١٩٧١بالقنا ةلواحم معزت يذلا ريقفوا ديقعلا ةجوز ةلاح ةعشبلا تالاحلا زربأ ناك  2
ىدحإ تبتكو،يرس نجس يف ةنس  18اوضق دق ف هترسأ دارفأ امأو،بالقنالا لشف دعب ةرشابم رحتنا هنأ ليق
ماع "كلملا قئادح يف"ناونعب ةيسنرفلاب ريقفوا ةمطاف هتبتك يذلا باتكلا رظنا،ةنحملا كلت نع اباتك هتانب

  .سرب نوفال ،سيراب ،٢٠٠٠
يلي ام ةعمس تالقتعملا أوسأ نيب نم ناك3  :  
ترامامزان- تبث نملةصاخ ةفصب ينب دقو ،ي سيئرلا ةيديشرلا قيرط نم برقلاب ،يرس نجس وهو:    

يلكلا مهعومجم غلبي طابضلا نم ددع ىلع مكح ذف ١٩٧٢ و١٩٧١يماع بالقنالا يتلواحم يف مهكارتشا   ،
فدهلا نأ ودبيو ،ناكملا كلذ يف دبؤملا نجسلاو تاونس ثالث سبحلا نيب حوارتت ُاددم نجسلاب ،ًاطباض ٥٨  

 ".هئالزنل ءيطبلا توملا"ي فببستلا وه نجسلا اذه نم 

زدكأ- زاجتحا يف ةيسيئر ةف صب تمدختسا ،برغملا بونج يف ةريغص ةدلب فصتنم نم ةديلت ةعلق:  
 .١٩٨٣ و١٩٧٧ماع نيب ام نييوارحصلا 

ةنوكم ةعلق- ةعلقلا تينب دقو . ةبوبحملا ةيحايسلا تارازملا نم يداولاو ،سداد يداو يق عقي لقتعم:  
 .كلذ دعب يرسقلا ءافتخالل ،ةريثك تالاح يف ،اوضرعت نيذلا ةبراغملاو نييوارحصلا ءانجسلا زاجتحال



  )٥٣(

تاطحم لا لالخ ناسنإلا قوقحل تاقورخ تفرع يتلا قطانملا مهأل لودج يلي اميفو
  :ىربكلا

  :١ىربكلا تاضافتنالا لالخ تالاقتعا تفرع يتلا قطانملاب صاخ لودج
 

  ١٩٩٠ربمسيد   ١٩٨٤رياني   ١٩٨١وينوي   ١٩٦٥سرام 
  ةجنط  ةجنط  ةجنط  ةجنط
  ساف  ساف  ساف  ساف
  سانكم  سانكم  سانكم  سانكم
  طابرلا  طابرلا  طابرلا  طابرلا

  ءاضيبلا رادلا  ءاضيبلا رادلا  ءاضيبلا رادلا  ءاضيبلا رادلا
  شكارم  شكارم  شكارم  شكارم

  الس  الس  الس  الس
  ورفص  ورفص  ورفص  ورفص
  ةرطينقلا  ةرطينقلا  ةرطينقلا  ةرطينقلا
  لالم ينب  لالم ينب  لالم ينب  لالم ينب

  ةدجو  ةدجو  ةدجو  ةدجو
  روظانلا  روظانلا  روظانلا  روظانلا
  ةميسحلا  ةميسحلا  ةميسحلا  ةميسحلا

  
                                                                                                                   

يرقملا راد-   : ، اهيلإ لسري ناكو ،ةعمس اهأوسأ تناكطابرلا يف ةصاخ ًاراد ةرشع ىدحإ نم ةدحاو هذه  
 .تالقتعملا يف مهزاجتحا دعب نويسايسلا ءانجسلا

ابلاغ مدختسي ،ءاضيبلا رادلا يف يرس لقتعم ،فيرشلا يالوم برد - تامكاحملاو نييسايسلا ءانجسلا عاديإل  
  .بيذعتلاو ،ةيرسلا
باتك نع ذوخأم لودج 1  .١١٥، ص .س. م ،شيلمخ زيزع:  



  )٥٤(

  
سلجملا ةيدودحم   ناسنإلا قوقح عم يطاعتلا يف 

  
عم هتنراقمو هليلحتو ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملل ثدحملا ريهظلا ىلإ رظنلاب 
صقاون ةدعب زيمتي هنأ رهظي ،ةنراقملا تاساردلا ضعبو ةيلودلا تائيهلا هب تصوأ ام 

ت ارغثلا وأ صقاونلا هذه ،ناسنإلا قوقحب ضوهنلا يف سلجملا رود ىلع تسكعنا تارغثو
ىلع انزاو اروضح ةيريرقت ةطلس ،ةرادإلا يلثممل تحنم يتلا هتبيكرت صاخ لكشب تسم 

نهر تعضو يتلا ةيئارجإلا لئاسولا تسم امك. يندملا عمتجملا تائيه يلثمم باسح  
تارغثلا هذهل ناكف ،ةيلاملاو ةيرادإلا هتيلالقتسا ىلع سكعنا امم ،هماهم زاجنإ هتراشإ 

هتطشنأوهلامعأ ىلع رشابم ساكعنا  .  
ةيلاعف نم دحلا يف ارشابم اببس تناك ١،٩٠،٢٠مقر ريهظلا تزيم يتلا تارغثلاف نذإ   

  .تاونس رشع ىلع وبري ام لالخ اهمكار يتلا تازاجنإلا ىلع كلذب تسكعناو ،سلجملا
  

  ينوناقلا ىوتسملا ىلع سلجملا دودح
اهليكشت بلطتي اه لجأ نم تدجو يتلا ةيراشتسالا اهتفيظول ةينطولا ةسسؤملا ءادأ نإ

 ، عمتجملا حئارش فلتخم تاهجوت سكعت ىتح ؛تادقتعملاو براشملا ةددعتم تائيه نم
يلاتلابو . اهماهم زاجنإل ةيقيقح لمع لئاسوو تايلآب اهديوزتو ،ةعساو تاصاصتخا اهحنمو
سسؤملا ١،٩٠،١٢ريهظ ناك اذإو . ةيلالقتسالا لماكب اهتيامحو ناسنإلا قوقحب ضوهنلا  

نم تدح يتلا تارغثلا نم ةعومجم هتباش دق هنأ الإ ،ةدعاقلا هذه نع جرخي مل سلجملل 
  .هئادأ ىلع ترثأو ،هتيلالقتسا

 

سلجملا ةلكيه ىوتسم ىلع-الوأ  :  
تائيهلا فلتخم بلاطمو تامامتها نمض لخدت ناسنإلا قوقح ةلأسم تناك امل 

ملاةبيكرت يف اهكارشإ يظح دقف ةيقوقحلاو ةيباقنلاو ةيسايسلا فرط نم ةغلاب ةيمهأب سلج  



  )٥٥(

دادتما ىلع ةطلسلا عم عارصو طغض نم تائيهلا هذه هتلكش امل ارظن ١،٩٠،١٢ريهظ   ،
ىلع ةيقادصملا ءافضإ لجأ نم ايرورض اهكارشإ ناكف ،لالقتسالا تلت يتلا تاونسلا 

  .اهتاباطخ ةدح نم فيفختلاو اهتلامتسا يلاتلابو ،سلجملا
سلجملا ءاشنإب هتردابم دنع ةيسنرفلا ةبرجتلا نم لهن برغملا ناك اذإف اذكهو 

ةنجللا "هب زيمتت ام لك عابتا دح ىلإ لصي مل سابتقالا اذه نإف ،ناسنإلا قوقحل يراشتسالا 
يف ةيسايسلا بازحألا ليثمتل هيف دوجو ال يذلا تقولا يف ذإ ". ةيسنرفلا ةيراشتسالا ةينطولا
ءاوس ةيسايسلا بازحألا نم ةعومجم يل ثمم هئاضعأ نيب سلجملا مض ،ةيسنرفلا ةسسؤملا
لخاد هلتحت يذلا نزاولاو يساسألا رودلا ريربت تحت - ةضراعملا وأ ةيبلغألل ةلثمملا  

ام لك يدافتو ،باطخلا ديحوتو ،اهباطقتسا يف ةطلسلا ةبغر ىلإ ةفاضإ ،يبرغملا عمتجملا 
ضرعت ي تلا بازحألا كلت ةصاخ ،هدوجو ىلع شوشيو ،هيضراعم ججؤي نأ هنأش نم
  .ةطلسلا تارايتخال اهتضراعمب تفرعو ،فسعتلل اهولضانم

دعب هيف رقتست مل برغملا نوكب ،سلجملا ةليكشت نمض ةئفلا هذه دوجو ريربت مت دقو 
بلطم هيف ردصتيو ،ناسنإلا قوقحل ةريطخ تاقورخ ايموي فرعيو ،ةيطارقميدلا 

يف اهتكراشم نإ ثيحب ،بازح ألا نم ددع ةفاحصو جمارب قوقحلا هذه مارتحاو ةيطارقميدلا
ادهم ربتعت يتلا ١اسنرف يف رمألا هيلع وه امل افالخ ،ةيرورض لب ةيداع ربتعت سلجملا  ،
اهب تدتقا دقو ةيطارقميدلا ىوتسم ىلع ةمهم اطاوشأ تعطقو ،ناسنإلا قوقحل ةئيهلا "، 
  ".سنوتب ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقحل ايلعلا

بازحأ ةينامثكارشإ ةيادبلا يف مت دقو طارقميدلا لمعلا ةمظنم بزح ءانثتساب٢   ي، 
ذنم ىلوأ هنأ رابتعاب ) كاذنآ(ةينطولا ةفاحصلا يف ازراب اثدح هبايغ لجس يذلا يبعشلا 

نع نولثمم هيف دجوي يذلا تقولا يف ،هتفاحصو هتايبدأ يف ناسنإلا قوقحب امامتها هئاشنإ 
بازحأ روهظ نأ الإ . ٣ارخؤم الإ ناسنإلاقوقح ةيلاكشإ فشتكت مل ىرخأ ةيسايس تامظنم 

                                                 
ينانب زيزعلا دبع-1 ددعلا ،يكارتشالا داحتالا ةديرج "ةيسنرفلا ةبرجتلا نم سلجملا ديفتسي نأ ىسع: "   ،

خيراتب ٢١٨ وينوي ٢٨،    .٧، ص ١٩٩٠ 
يكارتشالا داحتالا ؛لالقتسالا بزح ؛رارحألل ينطولا عمجتلا ؛يروتسدلا د احتالا: يه بازحألا هذه -2
ةيبعشلا ةينطولا ةكرحلاو،ةيكارتشالاو مدقتلا بزح ؛يطارقميدلا ينطولا بزحلا ؛ةيبعشلا تاوقلل  . 
ينانب زيزعلا دبع-3 قباس عجرم"ةيسنرفلا ةبرجتلا نم سلجملا ديفتسي نأ ىسع: "   ،. 



  )٥٦(

ةيوضع ىلإ اهمضل بابلا حتفي فوس ١٩٩٣ةيادب عم ناملربلا يف ةلثمم ةديدج ةيسايس   
لبق نم ديدحت كانه سيل نأ ىلع لدي امنإف ءيش ىلع لد نإ اذهو . ١يراشتسالا سلجملا
لاجملا ناك ذإ ؛اهل يثمت دارملا بازحألا ددعل سلجملل يلخادلا ماظنلا وأ يسيسأتلا ريهظلا

ددحم رايعمل دوجو ال يلاتلابو ،هرايتخا يف ةيرحلا ةطلسلل ىقبت ديدج مداق لك مامأ احوتفم 
اذه نأ مغر . ناملربلا لخاد ليثمتلا طرشك ةنكمم ةلمتحملا ريياعملا لك لعج امم اهليثمت يف
عمو ،ناملربلا لخاد دوجو اهل نكي مل بازحألا ضعب نأ رابتعا ىلع اقلطم نكي مل رايعملا  
ملأ ؟رخآلا نود بزحلا اذه كارشإ مت ساسأ يأ ىلعف . ٢سلجملا ةبيكرت يف اهكارشإ مت كلذ

قوقح لوح باطخلا ديحوت متي ىتح ةئفلا هذه لمشتل ةكراشملا ةرئاد عيسوت وه فدهلا نكي 
  ؟تاداقتنالا ةدح نم فيفختلا يلاتلابو ناسنإلا

هرربي ال يراشتسالا سلجملاب لاحلا عقاوو ر مألا ةقيقح يف ةيسايسلا بازحألا ليثمت
سلجملا ةيوضعب ىظحت نأ نكمي يتلا تايعمجلا نأ كلذ ؛يسايس عامجإ قلخ يف ةبغرلا الإ 
تاودألا يف اهيلع صوصنملا قوقحلا فلتخمب ةطبترملا كلتو ،ةيقوقحلا تايعمجلا يه 

سلجملا يف ايقطنم دجوت نأ نكمي امك . تاباقنلا ىلإ ةفاضإ ،ناسنإلا قوقحل ةيملاعلا
 .ناسنإلا قوقح ناديم يف اهتءافكو اهتربخب ةفورعم تايصخش

يف ةددعتملا تارايتلا ىلع احاتفنا سكعت " ةيسنرفلا ةينطولا ةنجللا"ةيليثمت تناك اذإو 
قالطإلا ىلع تائيهلا هذهل دوجو ال هنإف ،ةيسايسلا تافالخلا ىلع ةيلاعتم ،يندملا عمتجملا 

ريثأت فعض رربملا ناك اذإ ادع ام ،ةلوهجم ىقبت تارابتعاو بابسأل يسنوتلا جذومنلا يف  
يف ةيباقنلا تامظنملا هب علطضت يذلا لاعفلا رودلل ارظنو برغملا يف امأ . يباقنلا لمعلا

امل ةاكاحمو يوقلا اهنزول ارظنو ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا مهقوقح نع عافدلاو لامعلا ريطأت 
تايزكرم عبرأ ءاعدتسا مت دقف ،ةيلودلا تائيهلا تايصوتل ةب اجتساو اسنرف يف دوجوم وه
نيلاغشلل ماعلا داحتالا ؛لغشلل يبرغملا داحتالا : يهو ةلهو لوأ ذنم ةعساو ةيليثمت تاذ ةيباقن
  .ةيبعشلا تاباقنلا داحتاو ،لغشلل ةيطارقميدلا ةيلاردفنوكلا ؛برغملاب

يمتاحلا دمحم اهلثمي نيلاغشلليطارقميدلا داحتالا ةئيه دعب اميف اهيلإ فاضنتس  .  

                                                 
 .ةيطارقميدلا ىوقلا ةهبجو يطارقميدلا يكارتشالا بزحلا ،ةيعامتجالا ةيطارقميدلا ةينطولا ةكرحلاك -1
 .ةيبعشلا تاباقنلا داحتاو ةيبعشلا تاوقلل ينطولا داحتالا بزح ةلاحك -2



  )٥٧(

ايلخاد ناسنإلا قوقح نع عافدلا يف ةيقوقحلا تائيهلا هتبعل يذلا لاعفلا رودلل ارابتعاو 
ةناكم ) ب ةرقف(ةيناثلا هتدام يف تائيهلا هذه حنم سلجملل قباسلا ريهظلا نإف ايجراخو 

لاجم يف ةل اعف ىربك تايعمج ثالث ءاعدتسا مت ثيح ،ىرخألا تانوكملا رئاس نمض
" ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةبصعلا"و" ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا"يهو ،ناسنإلا قوقح 

  .١تايضتقملا ضعب ىلع ةمظنملا ظفحت مغر ةكراشملا اتررقو ةوعدلل اتباجتسا ناتللا
ريزو حاحلإ نم مغرلا ىلع ةوعدلا تضفر دقف " ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا"امأ 

سلجملا ةباجتسا مدعب اهضفر ةللعم ؛كاذنآ اهسيئر ىدل يرصبلا سيردإ كاذنآ ةيلخادلا  
سمي ام وهو ،ايريرقت ارود ةرادإلا يلثمم ءاطعإ اهزربأو ،اهب لومعملا ةيلودلا ريياعملل 

  .سلجملا ةيلالقتساب
لوح عامجإلا ققحي نأ عطتسي مل يبرغملا عرشملا نأ رهظأ ةيعمجلا ةكراشم بايغو 

يف مضي مل يلاتلابو ،ناسنإلا قوقحب ضوهنلا لجأ نم ةيراشتسا ةينطو ةسسؤم ءاشنإ  
 ، ةبراغملا نييقوقحلا ةيعمج ليثمتب هثارتكا مدع ىلإ ةفاضإ ،نيتيقوقح نيتئيه ىوس هتيوضع

ةينطولا ةنجللا "هيلع رفوتت ام عم ةنراقملاب ،هتلكيه ىوتسم ىلع ةريبك ةرغث لكش امم 
حئارش مضت ،ةيعمج نيرشع كاذنآ اهددع زواجت ةيقوقح تائيه نم" ةيسنرفلا ةيراشتسالا  

مل ثيح ،ءاسنلا ليثمت بايغب ةقلعتملا كلت ىلإ فاضت ةرغث ،يسنرفلا عمتجملا نم ةفلتخم 
نهنم تس ،ةأرما ١٢تمض يتلا ةيسنرفلا ةنجللاب ءادتقا يوسنلا رصنعلل مامتها يأ طعي   

ةركف عم اخراص اضقانت لكش امم ؛ "نارتيم لايند"ةديسلا لثم ةيقوقحلا تايعمجلا نلثمي 
تائيهلا عيمج فرط نم تاداقتنالا نم ديدعلا سلجملا ىلع كلذب رجو ،اهسفن ناسنإلا قوقح 

  .٢ةكراشملا بازحألا اهيف امب

                                                 
يف اهتكراشم ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا تللع دقو ،سلجملا ةيوضع يف ءارزولا ةكراشمك -1  
  .هربع لاضنلاو اهبلاطمو اهتوص لاصبإ عيطتست هلالخ نم اربنم لكشيس ريخألا اذه نوكب سلجملا
نم حافك ،ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةكرحلا: " ينانب زيزعلا دبع: ددصلا اذه يف رظنا نوناقلا ةلود لج أ 
ص ،قباس عجرم "ةينهملا ةيلالقتسالاو  ،١٩٤. 
لالقتسالا بزح ربتعا ثيح -2 يساسأ رصنع اهنأل؛يرورض سلجملا يف ةأرملا كارشإ نأ"   ةأرملا نألو ،   

يتلا تايبلسلا ىدحإ لكشي ةأرملا بايغ نأ يكارتشالا داحتالا بزح ربتعا نيح يف ،قوقحلا ةموضهم 
 .قباسلا سلجملا تعبط



  )٥٨(

نع فرطلا ضغت هتاذ تقولا يفو ناسنإلا قوقحب ضوهنلا ديرت ةسسؤمل فيكف نذإ 
قداص سلجملا نأ ةصاخ ؟قوقحلا هذهل اقرخ هتاذ دح يف اذه لكشي الأ ؟ةأرملا ةكراشم 

  .١٩٩٣ةنس ةأرملا دض زييمتلا ةضهانم ةدهاعم ىلع 
اينطو ناسنإلا قوقح ةيضقب رشابملا اهكاكتحاو تارازولا ضعب مامتها ريربت تحتو 
هدوزتو سلجملا دعاست نأ اهنأش نم يتلا ةينقتلاو ةيداملا تايناكمإلا ىلع اهرفوتو ،ايلودو 

ةرقفلا ترقأ دقف ،ةنيعم تافلم لوح تامولعملا ضعبب ريهظلا نم ةيناثلا ةداملا نم ) أ( 
قوقحو ،ةيجراخلاو ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوألاو ةيلخادلا ءارزو ةيوضعب سلجملل سسؤملا 

، "ةدايس تارازو" اهرابتعاب ةيسايسلا ةيحانلا نم كلملل ةيلك ةعبات تارازو يهو. ١ناسنإلا
 ، ؛ىرخأ تارازو بايغ رابتعالا رظنب انذخأ ام اذإ اصوصخ انهاو ىقبي رربملا اذه نأ ديب

ميلعتلا ةرازوو ةينطولا ةيبرتلا ةرازوك ،ناسنإلا قوقح ةفاقث رشن يف رود نم اهل امل 
  .يلاعلا

 اهيلثمت بجي يتلا تارازولا ددع ددحت مل يهف ةيسنرفلا ةنجللا ىلإ رظنلابف ،اذكهو
مامأ ١٩٩٠ةنس يف لاجملا حتفتل  زو لثمم١١  بناج ىلإ ،ناسنإلا قوقح ةلأسمب ةينعم ةرا  

يريرقت رود مهل نوكي نأ نود٢لوألا ريزولا ليثمت  ،.  
سنوتك ادلب دجن امك ناسنإلا قوقح مارتحاىوتسم ىلع هعضاوت مغر-   اطخ دق –   

ناسنإلا قوقحل ايلعلا ةئيهلا ةبيكرت يف ةينعملا تارازولا نم ديدعلا كرشأ امل ةريبك ةوطخ 
  .٣ةيساسألا تايرحلاو

تحنم يتلا ةيريرقتلا ةفصلا ىلع زيكرتلا ىلإ ةلثمملا تارازولا ددع زواجت مت اذإو 
، ءارزولل ةكراشملا ريغو اهيف ةكراشملا فارطألا نع ةرداصلا تاداقتنالا نم ليس كانه  ،
بزحل ) قباسلا(ماعلا نيمألاف ؛سلجملا دوجوب فصعي داك . ةيجراخلاو اهنم ةيلخادلا

                                                 
ةنس ةرازولا هذه ثادحإ مت نأ دعب -1 مقر موسرم ىضتقمب ١٩٩٣  خيراتب ٢،٩٤،٣٣  ويام ٢٤   ١٩٩٤.  

ا ةديرجلا ،ددصلا اذه يف رظنا خيراتب ٤٢٦٢ددع ةيمسرل    وينوي ٦   .١٠٨٣، ص ١٩٩٤ 
قباس عجرم ،ميحرلا دبع يريرأ-2  . 
ريهظ نم ةيناثلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ىلإ عوجرلاب -3 يصخش ليثمت نع ثدحتت اهدجن ١،٩٠،١٢   

اضإتمتامك ،ةيمالسإلا نو ئشلاو فاقوألاو ةيلخادلا ،نواعتلاو ةيجراخلا نوئشلا ،لدعلا: ءارزول  ةرازو ةف  
 .١٩٩٣ةنس اهؤاشنإ مت امدعب ناسنإلا قوقح 



  )٥٩(

اذه بسح هنأل " سلجملا يف ةيذيفنتلا ةطلسلا ةكراشمل فسأت"ةتسو ب دمحم لالقتسالا
يأرلاو . ١هسفن تقولا يف امكحو ةيضقلا يف افرط نوكت نأ ةطلسلا هذهل نكمي ال روظنملا

ةنوكم سلجملا ءاضعأ ةيبلغأ نأ ربتعا ذإ ،ةيبعشلا تاوقلل يكارتشالا داحتالا هنع ربع هسفن 
سلجملا ةيلالقتساب سمي نأ هنأش نم اذهو ،ةبر قم تايصخش نم وأ ةيمسر تايصخش نم
ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا نع ردص ام تاداقتنالا هذه ىلإ فاضي ٢ةطلسلا هاجتا  ،
  .ىرخأ بابسأ بناج ىلإ ةفصلا هذه ببسب ةكراشملا تضفر يتلا

مل يذلا - اهئاضعأ دحأ ناسل ىلع تدكأ ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا نأ نيح يف  
نأ- سلجملا يف اوضع اموي نكي ضعب اهئاضعأ نيب نم دجوي ةيمسر ةئيه ءاشنإ : "...  

تاضارتفالا نسحأ يف مهب يدؤي دقو ،راوحلا ةيادبب ايقطنم حمسي دق تاذلاب ءارزولا (...) 
  .٣"مهل ةعباتلا تارادإلا ندل نم ةبكترملا تاقورخلا لوح تاباسحو تاحيضوت ءاطعإ ىلإ

ةدحتملا ممألا يف ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجللا تظحال دقف يج راخلا ىوتسملا ىلع امأ
قيبطت نامضل ،ودبي امك ،هل ةطلس ال سلجملا نأ ١٩٩٠ةنس ةيبرغملا ةموكحلا شقانت يهو   

ءاج ام كلاذ ىلإ فاضي . هتيحالصو هتيوضع ةبيكرت نع تلءاستو ناسنإلا قوقح تاعيرشت
نأ ،برغملاب ناسنإلا قوقح ةيعضو نع ١٩٩٢ةنسل ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو ريرقت يف   ،

  .٤ةيئاعد ضارغأل هكرحت ةموكحلا تحبصأ سلجملا
روضح ىلع نذإ ةيريرقتلا ةفصلا ءافضإ مت اذامل : وه انه حرطي يذلا لاؤسلاو

  ؟ءارزولا

                                                 
1- L’Opinion du 13 mai 1990, p1. 
2- Libération du 08 juin 1990.p :3 

دق عبزوب دمحم يكارتشالا داحتالا لثمم ناك -3 سلجملا يفلاق  ةحارص لكب لوقأ نأ عيطتسأ ةقيقح  ": 
لب ،ةيرح لكب ثدحتن ،سلجملا لاغشأ ىلع ريثأت يأ مهيدل سيل سلجملا يف ءاضعألا ءارزولا نأ حوضوو 

تايصوتلا عيمج ذيفنت نمضت ال اهنأل ..ةموكحلا ىلع ةبقارملا نم عونل سيسأتلا يف أدب سلجملا ،رثكأ 
  ".سلجملا نع ةرداصلا

عجار  قباس عجرم٢٤٩٥ددع ،يكارتشالا داحتالا ةديرج ،زيزعلا دبع ينانب :    ،. 
4- Libération du 08 juin 1990. 



  )٦٠(

يف مهست اهنأ ةصاخ ؟ءارزولا روضح ىلع نذإ ةيريرقتلا ةفصلا ءافضإ مت اذاملف 
دوجو راضحتسا مت اذإ ةصاخ ،اهتازايتما ىلع اهل ةيعب ت سيركت يف نايحألا بلغأ
  .ىرخأ تايصخش

قوقح لاجم يف ةلاعفلا تايعمجلاو ةيباقنلاو ةيسايسلا تائيهلا ليثمت ىلإ ةفاضإ هنأ كلذ 
تصوأ ام عم اماجسنا ينيدو يفاقثو يركف دعب تاذ ةيددعت اضيأ مض سلجملا نإف ،ناسنإلا 

  .ةيلودلا تائيهلا هب
ةئيه ،برغملاب نيماحملا تائيه ةيعمج برغملاب ةاضقلا ةطبار تلث م دقف اذكهو

يف ةيساسأ راودأ نم هب مهست نأ نكمي ام ،ةينطولا ءابطألا ةئيهو نييعماجلا ةذتاسألا 
  .١اهصصخت نمض لخدت يتلا اياضقلا يف ةصاخ ،هريونتو سلجملا ةدعاسم

ئدابملل ةباجتسا ءا ج دقف ،كلملا فرط نم ةرشابم ةراتخملا تايصخشلا صوصخب امأ
نأ الإ ،ةيسنرفلا ةنجللا يف دوجوم وه امب ارثأتو ،ةيلودلا تائيهلا اهتغاص يتلا ةيهيجوتلا 
يراشتسم ضعب ىرخألا تايصخشلا بناج ىلع تنمض دق ةيبرغملا ةسسؤملا نأ قرفلا 

س لجملا تانوكم نيب نزاوت قلخ نكي مل نإ ةريخألا ةئفلا هذه دوجو نم فدهلا امف. ٢كلملا
سيئر تايصخشلا هذه ىلإ انفضأ اذإ ةصاخ ؟ةطلسلل هتيعبت نامض يلاتلابو ،هلامعأ هيجوتو 

اهل دوهشمو ،ةهازن ىلع رفوتت ىرخأ تاءافك كانه نكت ملأ . نيينعملا ءارزولاو سلجملا
هنأش نم ام لك زواجت لجأ نم اهؤاعدتسا ىلوألا نم ناك ناسنإلا قوقحب صلخملا ثبشتلاب 

  ؟تاداقتنالا هذه لثم سلجملا ىلع رجي نأ
امدنع ةريبك ةيدودحم نع تنابأ ةبيكرتلا هذه نإ لوقلا نكمي قبس ام ىلع اسيسأتو 

عوضومب يساسأ لكشب ةينعملا ةيقيقحلا تائيهلا باسح ىلع بازحألل ةمهم ةناكم تطعأ  
ءانثتسا ىلإ ةفاضإ . ةطلسلا ىلع ةبوسحملا تايصخشلا ضعب كارشإب اذكو. ناسنإلا قوقح
نم لخي مل كلذ نأ نيبي امم ،ىرخألا ةيقوقحلا تائيهلا ضعب اذكو يوسنلا رصنعلا ةكر اشم

                                                 
يف امهطاشن مدعنيو لب امهتيلالقتساب نيتفورعم ريغ ةينطولا ءابطألا ةئيهو ةاضقلا ةطبار تناك نإو -1  
 .ناسنإلا قوقح لاجم
اضرو يوالسلا سيردإ موحرملا امهلبقو مصتعم دمحم ديسلاو رصانيس لالع دمحم ديسلاك -2   .ةريدكأ 



  )٦١(

نأ ىلإ ةفاضإ ١ةيلالقتسالا نم عون يأب سلجملل اقالطإ فرتعي ال دق لب ةقبسم تاباسح  ،
هذه نم ملست مل ةيقوقحلا تايعمجلا ىتح لب ،هيف لادج ال بازحألل ةيباقنلا تامظنملا ةيعبت 

اهسفن بازحألا ىلإ عجري اهسيسأت نألارظن ؛ةيعبتلا نكمي ال ةريخألا هذهف ،اذه نم رثكأ . ٢ 
ءانع اهسفن فلكت نأ نود ةكراشملاب تفتكا اهنأ ذإ ،ةطلسلا هاجتا اهتيلالقتسا بايغب مزجلا 
 ، اهلجأ نم دجو يتلا فادهألل سلجملا قيقحت مامأ فقت يتلا دودحلاو تاقيعملا نع ثحبلا

ال رمألا نأك . سلجملل ةحونمملا تايلآلا وأ تاصاصتخالا وأ نيوكتلا ىوتسم ىلع ءاوس
ام اذهو ،ينوناقلا بناجلا ىلع رثكأ يسايسلا بناجلا اهيف ىغطي ،ةيسايس ةبعل نوكي نأ ودعي 
تاسسؤملل ةرطؤملا ئدابملا نأ ةصاخ ،ناسنإلا قوقحب ضوهنلا يف سلجملا دعاسي مل 

 . تاطلسلا عيمج ءازإ اهل ةلماكلا ةيلالقتسالا ريفوت ىلع يوق لكشب زكرت ةينطولا

  
لجملا لمع تايلآ ىوتسم ىلع-ايناث   :س 

ثادحإ سلجملا حنم ىلع صن دق يراشتسالا سلجملل ثدحملا ريهظلا ناك اذإ 
ةلوكوملا تاصاصتخالا زاجنإو هلمع رييست اهنأش نم ةيئارجإ تايلآو ٣لمعلل تاعومجم  
دق تاءارجإلا هذه نأ الإ ،ةلودلا يف ةمئاقلا ةيئاض قلاو ةيرادإلا ةزهجألا سفاني نأ نود هيلإ
  .اهتيدودحم نع تنابأ

                                                 
يركز نب سيردإ ربتعا دقل-1 فاصنإلاو ةقيقحلل يبرغملاىدتنملل اسيئر ناك امدنع–   نكي مل سلجملا نأ -   

وأ ةلودلل امإ ةيعبتلا ةقايس ىلإ اريشم ،اهصيخشتو عاضوألا مييقتل درجتلا نم هنكمت يتلا ةيلالقتسالاب عتمتي 
سلجملا لمع ىلع ابلس رثأ ام وهو؛بازحألل  .  

 .٢، ص ١٣/١٢/٢٠٠٣، ٦٩٤ددعلا ،ةيبرغملا ثادحألا ةديرج 
يبزحلا عباطلا-2 يف يوق يندم عمتجم زورب فعض ءارو عفادلا وه ةيقوقحلا تائيهلا سيسأت عبط يذلا    

 .١٩٧٢ةنس ىلإ اهسيسأت خيرات عجري ةيقوقح ةيعمج لوأ نأ نم مغرلاب ةقباسلا دوقعلا 
ةسارحلا تحت عضولا ةساردب ةفلكم ىلوألا : لمع تاعومجم ثالث ءاشنإب ةيادبلا يف سلجملا رداب دقل -3

لاصتالاو مالعإلاب ةفلكم ةثلاثلاو ،نوجسلا يف ةيعضولا ةساردب ةفلكم ةيناثلاو ،يطايتحالا لاقتعالاو 
تاميخمب ةريطخلا ةيعضولا ةسارد بةفلكم ةعومجم دعب اميف اهيلإ م ضنتل ناسنإلا قوقحب ةمتهملا تامظنملاب
ةفلكم لمع ةعومجم اذكو ،فودنت  .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب 
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ىلع تصن دق ريهظلا نم ةسماخلا ةداملا تناك اذإ ،سلجملا تاعامتجال ةبسنلابف اذكهو 
ةوعدب كلذو ،لقألا ىلع ةنسلا يف نيترمو ،كلذ ىلإ ةجاح تعد املك سلجملا عمتجي : "نأ
  ".ةفيرشلا انتلالج نع رداص رمأل اذيفنت وأ هنم ةردابمب هسيئر اههجوي

تاعامتجالا تناك ثيح ؛سلجملا ثادحإل ىلوألا تاونسلا ادع هنأ وه ،انه ظحالي امف  
 ٦نيب ام ادوكر فرعيل ،ماظتنالا اذه ىلع ظفاحي نأ عطتسي مل سلجملا نإف ،ماظتناب دقعت 

رمنتبس ٢٨ و١٩٩٥ليربأ  ماهملا نع الض ف ،وكيم دمحم كاذنآ هسيئر ةافو ببسب ؛١٩٩٨ 
تايبلسلا نم دوكرلا اذه كلذب ربتعاف ،كاحضلا سيردإ ديدجلا هسيئرب تطينأ يتلا ةددعتملا 

  .١سلجملا لمع تعبط يتلا
يف تافلملاو اياضقلا ضعب لح رخؤي نأ هنأش نم سلجملا هفرع يذلا دوكرلا اذهو 

يف (هل ئشنملا صنلا عم ضقانتي نأ هنأش نم نإف كلذ ىلإ ةفاضإ . ٢اهل ددحملا نامزلا
تاعامتجا ةلافك ةرورض ىلع تدكأ يتلاو ،ايناث سيراب ئدابم مث الوأ ) ةسماخلا هتدام
  .ماظتناب اهماهمب مايقلا عيطتست ىتح ةمظتنم ةفصب ةينطولا تاسسؤملا

بلغأ يف كلملا نم ةردابمب متت تناك ةقباسلا سلجملا تاعامتجا نأ ىلإ ةراشإلا ىقبتو 
ءادأو ةءافك فعضب لعفلاب قلعتي رمألا له اهنم ،تالؤاست ةدع هعم حرطي امم ؛لاوحألا  
بايغ راضحتسا مت ام اذإ . لصاح ليصحت نوكي نأ ودعي ال رمألا نأ مأ ؟مهبجاول ءاضعألا

بايغ يفن نكمي ال ،ريخألا ريربتلا اذه ةهاجو نم مغرلاب ؟ةطلسلا ءازإ سلجملا ةيلالقتسا 
                                                 

لك نيعامتجا لدعمب اعامتجا ٢٤ىلإ لصت ن أضورفملا نم يتلا سلجم لا تاعامتجا ةيجولونورك رظنا -1  
طقف اعامتجا١٦ىوس دقعي مل سلجملا نأ نيح يف ،لقألا ىلع ةنس  بسأل دقعنا ام اهنم،  كلت ريغ ىرخأ ب ا 

يفوت يذلا " دوبجملا يبرعلا" ديسلا نم لك سلجملا ةسائر ىلع بقاعت دقو . هتاصاصتخا نمض لخدت يتلا
يل٢٩/٠٩/١٩٩٣خيراتب  يف ريخألا اذه ةافو دعبو ٢٤/٠١/١٩٩٤خيراتب " وكيم دمحم: "ديسلا هفلخ   

ديسلا هفلخ ١٥/٠٩/١٩٩٦  ،٢٠٠٢ ربمسيد ١٠دودح ىلإ بصنملا اذه يف لظ يذلا " كاحضلا سيردإ" 
ةسائرب مث" يركز نب سيردإ" هدعبو ،هل افلخ سيئرك " ناميزع رمع"ديسلا نييعت مت ثيح  " ينزرح دمحأ" 

قوقحل ينطولا سلجملا مسا لمحي سلجملا حبصأ نأ دعب ،يمزألا سيردإ نييعتب يهتنيل .يركز نب ةافو دعب  
 .ناسنإلا
ةنسل لماشلا يكلملا وفعلا دعب ةرشابم هحرط دوعي يذلا يسايسلا لاقتعالا فلمك -2 متي نأ نود ،١٩٩٤   
لا هفرع يذلا دوكرلا ببسب؛هيف مسحلا ربوتكأ يف يناثلا نسحلا لحارلا لبق نم هحرط ديعأ نأ ىلإ سلجم  

١٩٩٨. 
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مهل ةحونمملا تاصاصتخالا كلت ىتح اولغتسي مل ثيح ،ءاضعألا ىدل ةيلوئسملاو ةأرجلا 
دقف ،هسفن قايسلا يفو ؟ةدقعملا ةيرهوجلا اياضقلل اودصتي نأ مهل فيكف ريهظلا ىضتقمب 

رداصلا - يكلملا وفعلا نع ةرداصلا تايصوتلا فلتخم ىلع دحاو يأر ىلع ءاضعألا عمجأ
يسايسلا لقتعملا حلطصم ىلع اساسأ ينبملا–١٩٩٤ويلوي يف  تالوادم تفرع ثي ، ح١ 

سلجملا نم بلط يذلا لحارلا كلملا تاهيجوتب طبتري رمألا له ،ةداح تاشقانم سلجملا 
نأ مأ ؟ ٢هئاضعأ يثلث ةيبلغأب هرارقل سلجملا ذاختا ةيناكمإ ىلع ادكؤم ،فلملا اذه يف رظنلا

بعصي دق ةيفخ ضارغأو ةيسايس تاباسح دوجول ؛كلذ ضرفت راثملا عوضوملا ةعيبط 
يطاعتلاك ،عامجإلا اهتعيبطب تضرف يتلا ىرخألا عيضاوملا سكع ؟اهنأشب عامجإلا قيقحت 

  . فودنت تاميخم يف نيزجتحملا ةبراغملا فلم عم
يف ةقلطملا ةيرحلا هتانوكم عيمج ليوختب ةطبترم ىقبت هتيكرحو سلجملا ةوقف كلذل 

دومجلا ةيرحلا هذ ه نع جتني نأ نود ،ناسنإلا قوقحب ضوهنلا ليبس يف مهئارآ نع ريبعتلا
ىلإ ةيرس ىقبتف هتايصوتل سلجملا رشن صوصخب امأ ،عقاولا رمألل خوضرلاو ركفلا يف 

  .اهتوبث نيح
  

  تازاجنإلا ىوتسم ىلع سلجملا ةيدودحم
 

، ينوناقلا راطإلا باش امل ةرشابم ةجيتنك ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملل مظنملا  
ضرعت هنأ حيحص ،برغملاب ناسنإلا قوقحب ض وهنلا يف ةريبكلا هتيدودحم نع نابأ دقف

عفرو ،يلمعلا بناجلا تمه ىرخأو ،ةيميظنتو ةيعيرشت بناوج تمه اياضقلا نم ددعل 
سلجملا ىلع بلغ يذلا حومطلا نود تيقب اهنأ الإ . كلملا ىلإ تايصوتو تاحرتقم اهنأشب

                                                 
وينوي ١٩سلجملا ةركذم  -1  ١٩٩٤. 
هتارارق سلجملا اذه ذختي ام ةداع زيزعلا يبعش كملع يف امكو : "يناثلا نسحلا لحارلا كلملا لاق ثيح-2

يتبغرو يتميزع رهظأ ىتحو ) يسايسلا لاقتعالا فلم يأ(بابلا اذه يف نكلو عامجإلاب وأ يضارتلاب امإ 
ةيبلغأب هرارق ذختي نأ سلجملا نم تبلط ،ةعاسشو ةيرح نكمي ام رثكأ حيضوتلاو حاضيإلا نوكي نأ يف 

ربمتبس ٢ددعلا ،ناسنإلا قوقح ةرشن ،ناسنإلا قوقحب ةفلكملا ةرازولا ،ةيبرغملا ةكلمملا ". هئاضعأ يثلث  ،
 .٥، ص ١٩٩٤
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نمزلا نم ادقعتزواجت يتلا اهتجلاعم هتقرغتسا يذلا نمزلا عم ةنراقملاب هئاشنإ دنع   .
رمأب يفسعتلا لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالاك ،ةريطخ تافلمل هراكتحا لب هينبت دعب اصوصخ 

 ١٩٩٨ربوتكأ ذنم ءاضقلاو ةيذيفنتلا ةطلسلا تحبصأ ثيح يناثلا نسحلا لحارلا كلملا نم 
 .سلجملا ىلع ةمساحلا اياضقلا هذه ةلاحإ ببسب ايلمع يديألا يفوتكم

  
  :ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا تاحالصإلا ىوتسم ىلع

تافلملا ةسارد ىلع ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا بكنا ١٩٩٠ةنس هبيصنت دعب   ،
 ، ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا ضعب يف رظنلا ةداعإ بلطتت يتلا يلاجعتسالا عباطلا تاذ

رظنلا ةداعإ و ،يئانجلا عيرشتلا ةبقارمك برغملا اهيلع قداص يتلا تايقافتالا عم اهتمءالمو
تاعيرشتلا مداقتو ،ءانجسلا دادعأ ديازت دعب اصوصخ ،نوجسلاب قلعتملا عيرشتلا يف 

  .اهل ةمظنملا
ةساردب ةفلكملا لمعلا ةعومجم تعفر دقف ،يئانجلا عيرشتلا حالصإل ةبسنلابف اذكهو 

يتلا تاحارتقالا نم ةعومجم سلجملا ىلإ " يطايتحالا لاقتعالا"و" ةسارحلا تحت عضولا"
تاحالصإب رمألا قلعتيو ،ةمئاقلا تازواجتلاو ةينوناقلا تارغثلا زواجتب ةليفك اهتربتعا  
  .نيلقتعملا قوقح ىلع رشابم ريثأت نم امهل امل ةماعلا ةباينلا زاهج لمع اذكو ،ةيئزج

تاحرتقم يهو ١كلملا ىلإ ةركذم لكش يف تاحرتقملا هذه عفرب سلجملا رداب هرودبو  ،
، "يطايتحالا لاقتعالا"فورظ يف لاجعتسالا هجو ىلع رظنلا ةداع إ هاجتا يف اهلك بصت
  .عافدلا قح ةيكزت نع الضفو ،ةيئاضقلا ةطباضلا ىدل" ةيرظنلا ةسارحلا تحت عضولا"و

ىلع ةيرادإلاو ةيئاضقلا ةباقرلا زيزعت ىلإ يمرت ىرخأ تاحرتقمب سلجملا مدقت امك 
ةيداملا تايناكمإلا ريفوت نع الضف ةماعلا ةباينلا ليبق نم ةيئاضقلا ةطرشلا لامعأ  ،
  .لاقتعالا نكامأ يف نيمهتملا وأ مهيف هبتشملا فورظ نيسحت يلاتلابو ،مهلمعل ةيرورضلا

صيصخت مت دقف ةيلاملا سلجملا دراوم صوصخب هنأ ىلإ ريخألا يف ةراشإلا ىقبت 
ةيلاملا هتيلال قتسا نامضل تارازولا نم ةرازوب سيلو يكلملا طالبلاب طبترت ،ةصاخ ةينازيم

يلخادلا ماظنلا يف الو ريهظلا يف ال كلذ ىلع صنلا متي مل هنأ مغرو ،ةرادإلا هاجتا 
                                                 

ربمسد ٢٦خيراتب يناثلا هعامتجا نع ةقث بنملا ىلوألا سلجملا ةركذم -1  ١٩٩٠. 
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تائيهلا نع ةرداصلا ةيلودلا تايصوتلاو ةيهيجوتلا ئدابملا حور عم اماجسنا ١سلجملل  ،
وناقلا يف هب لومعم وه امب ءادتقاو ،لاجملا اذهب ةمتهملاةيلودلا نراقملان  رجتلا نكل٢  ةب ، 

 ، ةمهم ةيرهش بتاور نم ءاضعألا هاضاقتي ناك امل ارابتعا تاداقتنال تضرعت ةقباسلا
ريذبت ىلإ ةفاضإ ،ةطلسلل ءاضعألا ةيعبت ىكز امم ،ماهملا نع تاضيوعتلا ىلإ ةفاضإ 
لكشب اماسج تايحضت بلطتت اهنع عافدلاو ناسنإلا قوقح ةيضق نأ ةصاخ لاومألا 

  .يعوطت
صيلقت يف ةلثمتملاو ١،٩٠١٢مقر ريهظلا تعبط يتلا ةينوناق لا تارغثلا فلتخمل ناك  

يلثمم ىلع ةيريرقتلا ةغبصلا ءافضإو ،بازحألا عم ةنراقملاب ةيقوقحلا تائيهلا دجاوت 
سلجملا تالوادم ىلع ةضورفملا دويقلا بناج ىلإ يوسنلا رصنعلا دوجو بايغو ٣ةرادإلا  ،
؛هتيقادصمو سلجملا ةيلالقتساب سمت نأ دب ال ناك تارغثلا هذه لك. هلامعأ جئاتن رشنو  

ىدم ىلع دارفألا قوقح تباش يتلا تاقورخلل هيدصت ىلع رشابم لكشب سكعنت يلاتلابو 
 .ةيمويلا تاكاهتنالا ىلإ ةفاضإ ،ةقباسلا تاونسلا

يف ناسنإلا قوقح ةدام سيردت ةرورضب كلت هتاحرتقم سلجملا ززع كلذ بناج ىلإ 
. ٤مهريغو كردلا لاجرو ،ةطلس لاجرو ةاضق نم ،نيناوقلا ذيفنتىلع نيمئاقلا نيوكت دهاعم 

ةسارحلا تحت عضولا ةساردب ةفلكملا لمعلا ةعومجم تعسو ،ةيئزجلا تاحالصإلا هذه دعب 
                                                 

  : رظن ا -1
http://www.commision-droits-homme.fr/presentationenedh.fr/decretFR date de visite 
14/01/2007.  

ام٠٨خيراتب سلجملا ءاضعأ بيصنت ةبسانمب يكلملا باطخلا لالخ نم كلذ كرادت مت  -2 نع ١٩٩٠ وي   ،
، : رظنا باطخلا اذه قوقح ةمدخ يف تاونس ١٠ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ،ةيبرغملا ةكلمملا  
 .٢٦-١٥ص   ص،طابرلا ،قاثيم عباطم ،ناسنإلا
قيسنتلا ةنجل ةسائرب برغملا حيشرت ىلع سكعنا ةرادإلا يلثمم دجاوت ى لع ةيريرقتلا ةغبصلا ءافضإ -3

يلعفلا ملستلا ليجأت مت اهل اسيئر هباختنا دعب ثيح ناسنإلا قوقح ةيامحو ريوطتل ةينطولا تاسسؤملل ةيلودلا 
ءارزول ل ةيريرقتلا ةفصلا ةلازإ ةصاخ(سيراب ئدابمب لماكلا دامتعالا لوح تاظفحتلا عفرت نأ ىلإ ماهملل 

  :رظنا..) ةيلاملا ةيلالقتسالا ىلع صنلاو سلجملا يف ءاضعألا
Royaume du Maroc Conseil Consultatif des Droits de l’Homme : fiche sur la 
coopération internationale, publications du Conseil consultatif des Droits de 
l’Homme. Rabat 06 Janvier 2006, p 3. 

ليربأ ٢٥خيراتب ناملربلا هيلع توص نوناق عورشم لكش يف تاحالصإلا هذه رارقإ مت  -4  ١٩٩٩. 

http://www.commision-droits-homme.fr/presentationenedh.fr/decretFR
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ةفلكم لمع ةعومجم ىلإ كلذ دعب تلوحتف اهمامتهاو اهلمع لاجم يطايتحالا لاقتعالاو  
خيراتب نماثلا هعامتجا لالخ سلجملا ىلإ تايصوت تمدقف ناسنإلا قوقحو يئانجلا عيرشتلاب 

رياربف ٢٤ و٢٣ اهيلع قفاويل كلملا ىلإ اهعفر متو ،اهتمرب اهدمتعا يذلا١٩٩٤  امدعب . ، 
نم ةعومجم ىلع يوتحي ةيئانجلا ةرطسملا نوناق عورشم نأ هذه لمعلا ةعومجم تجتنتسا 

تايصوتلا كلت ك لذب تحبصأو. نراقملا هقفلا عم ةنراقم روصقلا ضعب عم تايباجيإلا
  .١ايميظنتو ايعيرشت اهدسجتو اهرولبتل ةموكحلل ةمزلم

ةداعإ دنع ناسنإلا قوقحو يئانجلا عيرشتلاب ةفلكملا لمعلا ةعومجم لمع فقي ملو 
ارظن ؛هتمرب يئانجلا نوناقلا حالصإ ىلإ تلقتنا لب ،ةيئانجلا ةرطسملا نوناق يف رظنلا  
دصق امهيلإ ةيئانجلا ةنودملا ليدعت عورشم ة لاحإ تمت ثيح ،امهنيب يوضعلا طابترالل

قوقحل ةيلودلا قيثاوملاو دوجوملا نوناقلا تايباجيإ مضت ةيثالث ةيعجرم نم اقالطنا ،هتسارد 
نراقملانوناقلا يف ةيئانجلا نيناوقلاو يئانجلا هقفلا يف اهيلع قداصملا ناسنإلا  .  

ةساردب ةفلكم لمع ة عومجم ثادحإ مت دقف نوجسلا لخاد ةيعضولل ةبسنلاب امأ
لدعلاو ةيلخادلا يريزو عم تاءاقللا نم ةلسلس دقعب تجوت ةيبرغملا نوجسلا يف ةيعضولا 
لمعلا ةعومجم فقتس ثيح ،ةينجسلا تاسسؤملا ضعبل تارايزب مايقلا نع الضف ،كاذنآ 
ىلع ةوالع ءالزنلا ددعو رطألا نيب بسانتلا مدعك ،تالالتخالاو لكاشملا نم ددع ىلع 

سلجملا ردابف ٢ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيحصلا تامدخلا فعضو نوجسلا لخاد ظاظتكالا  ،
ريزوو لدعلا ريزوو نواعتلاو ةجراخلا نوئشلا ريزو نم ةنوكم ةعباتم ةنجل سيسأت ىلإ 
تاحرتقم ذيفنت ىلع رهسلا لجأ نم ،كاذنآ سلجملل ماعلا نمألا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيلخادلا 

نيب ةكرتشم تاءارجإ تذختاف ،ةصاخ ةفصب نوجسلا ت احرتقمو ةماع ةفصب سلجملا
                                                 

  :ةيلاتلا ةيقوقحلاو ةينوناقلا ةيعجرملا ىلع ادامتعا -1
يف ةرداصلا ةنودملا تايباجيإ - ةنس ليدعت كلذكو ١٩٥٩ ربمسيد ١٠  امهب يئاضقلا داهتجالاو١٩٩١،   ،.  
ةقلعتملا ةيلودلا تايقافتالا- برغملا اهيلع قداص يتلا ناسنإلا قوقحب   .  
ةيئانجلا ةرطسملا لاجم يف نراقملا هقفلا-  . 
ربوتكأ نيب ام ةكلمملا نوجس عيمجلةيناديم تارايزب ةينعملا لمعلا ةعومجم تماق ثيح  -2 دو١٩٩٥  ربمس ي 

براقي ام اهلالخ تنياعو ١٩٩٦ ينجس نيبكرم نيب ةعزوم ةينجس ةسسؤم٤١،  دحا و يزكرم نجسو ني 
نجس٣١و يحالفا  اهيف ةيعضولا نع الصفم اريرقت تعضوو ،ايندم انجس٣٦ وا  نكمملا لولحلا تمدق امك ،   
 .فوفرلا سيبح يقب مأ كلملا ىلإ عفر له ريرقتلا اذه ريصم ةفرعم متت نأ نود اهحارتقا



  )٦٧(

ام وهو ١نوجسلا يف ةيعضولا نيسحت دصق ةرازو لكب ةصاخ تاءارجإو ةينعملا تارازولا  
نم تداشأ يتلا ةيونسلا اهريراقت لالخ نم " ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا"نم لك هتنمث 

هسفن فقوملاو ةسرامملا وأ عيرشتل ا ىوتسم ىلع ءاوس نوجسلا هتفرع يذلا روطتلاب اهلالخ
  .٢ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا هنع تربع

هب ناهتسي ال ادوهجم لذب ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا نإ لوقلا نكميو 
تاءاقللا لالخ نم وأ ةسرامملا وأ عيرشتلا ىوتسم ىلع ءاوس نوجسلا عوضوم صوصخب 

ايئزج وأ ايلك اهنم ديدعلا قيبطتب ةرادإلا مازتلا مدع مامأ الولشم ىقبي كلذ نأ الإ ،تارايزلاو  
ةنس ىلإ عجري اهنم ضعبلا نأ عم٢٠٠١ةنس دودح ىتح  ةيعضو فلم لازام ذإ ١٩٩١٣   ،

هاجتا يف ةيقيقح ةدارإ اهبكاوت مل يتلا صوصنلا ليدعت نم مغرلاب نآلا دحل امئاق نوجسلا 
قوقح ةلأسمب ضوهنلا يف سلجملا ةيقادصم هعم حرطي امم ؛يردج لكشب اهحالصإ 

  .ناسنإلا
ةعومجم نع ةقثبنملا ةمئادلا ةيلخلا ربع سلجملا بكنا ،لامعألا هذه بناج ىلإو 
ءاوس ،ناسنإل قوقح نأشب هيلع درت يتلا تاياكشلا ةساردو ققحتلا ىلع لاصتالاو مالعإلا 

، ألاو ةيبرغملا ناسنإلا قوقحب ةمتهملا تامظنملا وأ فحصلا ربع وأ رشابم لكشب ةيبنج
                                                 

خيراتب ٢٤مقر تحت ةيرود كاذنآ ةيلخادلا ريزو لسرأ ثيح  -1 ليربأ ٢٤  ةالولا ىلإ ١٩٩١  ءاج لامعلاو  
نيلقتعملا ةايح وفورظ ىلع رهسلل ... ةبقارملل ةنجل ةكلمملا تالامعو ميلاقأ عيمج يف ءاشنإ ررقت دقل: "اهيف

 ، ةيذغتلاو ةفاظنلاىوتسم ىلعةينمألا ،ةيحصلا   : ددصلا اذهب رظنا ...  
 Med JALAL ESSAID : « Le conseil consultatif des Droits de l’homme », création et 
vocation. 

ةنس لالخ برغملاب ناسنإلا قوقح تاكاهتنا لوح يونسلا ريرقتلا ،ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا  -2
٢٠٠٠ ، طابرلا ،لايربمإ ةعبطم ريرقت ،ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا اضيأ عجارو ٣٢٥، ص ٢٠٠١،   ،

 .١٥، ص ٢٠٠٠ةنس 
ددع عم م ءالتي ال يذلا ظاظتكالا لكشم اهزربأ ىقبي لكاشم ةدع يناعت تلازامنوجسلا لعج ام اذهو  -3

ىلع ةعزوم ابيرقت ٦٠،٠٠٠نم رثك ألايلاح مهدع لصي نيذلا ءالزنلا  ظاظتكا ةبسن دوجو عم ةدحو ٤٧   
ةيعضوب قيلت ال ةيرزم عاضوأب نوجسلا ددهي امم 300%ىلإ الثم نويعلاو ناوطت نجس يف تلصو   

تاونسلا يف ةيبرغملا نوجسلا نم ةعومجم اهتفرع يتلا قئارحلاك : ايجراخ برغملا ةعمسب سميو ،نيجسلا
لجس ثيح ٢٠٠٢رب مفون يف ةديدجلاب يدلبلا نجسلا هفرع يذلا كلذ اهرطخأ ىقبيو ،ةريخألا ةقباس لوأ،   

و ابيرقت اصخش٥٠ـبردق يذلا ىلتقلا ددعل رظنلاب برغملا خيرات يف  ب اباصم١٩  ةريطخحورج   . 
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دنع يرجتو ،ةياكشلاب ةينعملا ةهجلاو يكتشملا نيب طيسولا رودب سلجملا موقي ثيح 
وأ برغملا يف ةلصاح تالاحل ءاوس اهباصن ىلإ رومألا درل ةمزاللا تايرحتلا ءاضتقالا 

  .ةبراغملا نينطاوملل رجهملا دالب
تايصوت لا حارتقاو ةينوناقلا صوصنلا ةسارد ىلع اروصقم سلجملا لمع نكي ملو

ناسنإلا قوقح خيسرتل دوهج هقفارت نأ ايرورض ناك لب ةيلودلا قيثاوملا عم اهتمءالم نأشب 
ىلع نومئاقلا وأ عمتجملا دارفأ ءاوس : اهب نيبطاخملل ةبسنلاب ةيمويلا تاسرامملاو لوقعلا يف
ربع ةيوهجلا وأ ةيميلقإلا وأ ةيلودلا ةلثامملا تاسسؤملا عم نواعتلا  ىلإ ةفاضإ ،نيناوقلا ذيفنت

دعاست نأ اهناش نم يتلا لئاسولا راكتباو تاربخلا لدابتو رواحتلل تاودنلاو تاشرولا ميظنت 
  .ناسنإلا قوقحب ضوهنلا ىلع

يف ناسنإلا قوقح سيردتب ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ىصوأ دقف اذكهو 
ةاضق نم نيناوقلا ذيفنت ىلع نيمئاقلا ريطأت ىلع رهست يتلا ايلعلا دهاعملا نم ةعومجم 

لوح رطألا نيوكت تاسسؤمب ضورع ءاقلإب هئاضعأ ضعب فلك امك ،ةطلسلا لاجرو 
  .ةيلودلا تامظنملا ىلإ اههيجوتو هتاحرتقم رشن ىلإ ةفاضإ ،هتازجنمو سلجملا

تدقع ،ناسنإلا قوقح ةفاقث ثب يف مالعإلا لئاسو رود ةيمهأب سلجملا نم ايعوو 
لمع ةسلج ناسنإلا قوقحب ةمتهملا تامظنملاب لاصتالاو م العإلاب ةفلكملا لمعلا ةعومجم

سلجملا رود ىلع ديكأتلا متيل ةينطولا ةفاحصلل ةينطولا ةباقنلا عم ١٩٩٧رياربف رهش يف   
يف قحلا ميعدتو ،كولسلاو ركفلا يف اهخيسرتو ،ناسنإلا قوقح ةفاقث رشن يف ةفاحصلاو 

، ةمهاسملاب ةينعملا ةعومجملا تماق امك اعساو اراشتنا فرعت ةفاحصلا نأ ةصاخ مالعإلا  
  .سلجملا دوهجب فيرعتلا يف ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا لالخ نم

ليهست لجأ نم تنرتنإلا ةكبش ىلع اعقوم ثدحأ لب دحلا اذه دنع سلجملا فقي ملو 
ىلع سلجملا هب ماق ام نأ ديب . ١عساو قاطن ىلع مومعلا هجو ىلع هتطشنأ رشنو لصاوتلا

                                                 
لكل هنيمضت يلاتلابو ،رخآل نيح نم عقوملا تايوتحم ثيدحتمدع وه سلجملا ىلع لجسي ام نأ ريغ  -1  

ةحئال جاردإ ءانثتساب ١٩٩٩ةنس ىلإ دوعن تايطعم نع ثدحتي عقوملا لاز امثيح ،سلجملا هفرع دجتسم   
ةيلمع قيعيو ،ادوكرو ادومج فرعي سلجملا نأ عابطنالا يطعي نأ هنأش نم اذهو ،ارخؤم ددجلا ءاضعألا 

نم نذإ ىودجلا امف ... هتطشنأ فلتخم رشنو ةمزاللا تامولعملاب عقوملا يرئاز ديوزتو يمويلا لصاوتلا
الاومأ بلطتي ال كلذ نأ ملعلا عم ؟سلجملل ةيمويلا ةطشنألا بكاوي مل اذإ تينرتنالا ةكبش ىلع عقوم قلخ 



  )٦٩(

قوقح سيردتو رشن يف ةينطولا تاسسؤملاب طونملا رودلل رظنلاب ادودحم ىقبي ى وتسملا اذه
  .١ميلعتلا تايوتسم عيمج ىوتسم ىلع ناسنإلا

ريغو ةيموكحلا ةيلودلا تامظنملا عم لاصتا تاونق ةماقإ ىلإ سلجملا رداب امك 
ينطولا ةنجللاو ناسنإلا قوقح ةمكحموةيبروألا ناسنإلا قوقح ةنجلك ،ةيموكحلا ة  
ةيلارديفلاو ةيلودلا وفعلا ةمظنمو برعلا نيماحملا داحتاو اسنرفب ناسنإلا قوقحل ةيراشتسالا  
  .٢ةيبرغملا ةيقوقحلا تامظنملا عم راوحلا لعافتي نأ نود ناسنإلا قوقحل ةيلودلا

ناسنإلا قوقحب ةمتهملا تامظنملل لاصتالاو مالعإلاب ةفلكملا لمعلا ةعومجم فتكت ملو 
زاربإو ،سلجملا فادهأ حرشل جراخلاب ماهملا نم ددعب اهؤاضعأ لفكت لب ةطشنألا هذهب 

نع الضف . يلودلاو ينطولا نيديعصلا ىلع ناسنإلا قوقح ريوطتو ةيمنت يف هتمهاسم
ةينطو تاسسؤم بناج ىلإ ،ةينطولاو ةيوهجلاو ةيلودلا تايقتلملا نم ديدعلا يف ةكراشملا 

ضوهنلا ليبس يف تامولعملا لدابتو رواحتلا لج أ نم ناسنإلا قوقح ريوطتو ةيامحل ىرخأ
ةيادبلا يف هيلع ىغط هنأ صوصخلا اذهب سلجملا ىلع ظحالي ام نأ ديب . ٣ناسنإلا قوقحب

ناسنإلا قوقح ةيامحل اهب موقي يتلا تاحالصإلا زاربإو هفقوم حرشل ايجراخ كرحتلا 
  .برغملا ةعمس سمت يتلا ةيجراخلا تاداقتنالا نم فيفختلا لجأ نم اهريوطتو

يتلاو ١٩٩٨ربوتكأ دودح ىلإ سلجملا اهمكار يتلا تازاجنإلا صوصخب ليق امهمو   ،
بناج ىلإ ،اهتايوتسم فالتخا ىلع ةيلودلا تائيهلل ةبسنلاب ايباجيإ ىدص ماع لكشب تفلخ 

                                                                                                                   
ىوس اهنم ديفتسي ال يتلا ٢٠٠٢ةنس ت ئشنأ يتلا" سلجملل ةيرابخإلا ةرشنلا"ءاشنإ نع ينغي دقو ،ةريثك   

لامعأ ةبكاومو ناسنإلا قوقح ةفاقث رشنل يفكي لمعلا اذه لثم لهف ؟،ةيجراخلا تاهجلاو تارادإلا ضعب 
  ...نيثحابلا نم نكمم ددع ربكأ ىلإ اهلاصيإ اذكو ،سلجملا
ناسنإلا قوقح ةرازو تماق يلوألا ميلعتلا تايوتسم يف ناسنإلا قوقح سيردت ىوتسم ىلع-1 ةيقافتا ماربإب    
يف ناسنإلا قوقح ميقو ميهافم جامدإل ةيجو جاديي جهانمو تاروصت دادعإ ةيغب ةينطولا ةيبرتلا ةرازو عم
 .ةيسردملا جماربلا
خيراتب ثلاثلا عامتجالا نع ةرداصلا ةيناثلا سلجملا ةركذم رظنا -2 رياربف ١٨   ١٩٩١. 
تسملا ىلع نواعتلاو لصاوتلا يف سلجملا رود رظنا-3   :رظنا ،يوهجلاو يلودلا ىو 

Royaume du Maroc, conseil consultatif des droits de l’homme. Fiche sur la 
coopération internationale. Publication de conseil consultatif des droits de l’homme. 
Rapport de Janvier 2003, pp : 1-6. 
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رئاس نع سلجملا زيمت ةيصاخ تسيل تازاجنإلا هذه نإف ١ةيبرغملا ةيقوقحلا تائيهلا  ،
ةدوجوملا كلت ةصاخ اهعيمجل ةبسنلاب اكرتشم امساق لكشت لب ىرخألا ةينطولا تاسسؤملا  ،
  .٢ثلاثلا ملاعلا لود يف

  
  
  
  
  
  
  
 

  

                                                 
نأ ربتعتو ،هقيقحت مت ام مجح نم للقت تئتف ام يتلا ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا فقوم ءانثتساب -1  

ءاطعإب اهيلع ميتعتلا رود بعل كلذ نم سكعلا ىلع لب ،ناسنإلا قوقحةيامح يف رود يأ بعلي مل سلجملا   
ليجستل ةفرغ ةياهنلا يف حبصأو نييسايس نيلقتعم دوجول هيفن دنع ةطولغم تانايبو تاحيرصتو تاداهش 

برغملاب سيل هنأ هدافم ام قباسلا سلجملل ماعلا نيمألا دكأ ثيح . ةينعملا تاهجلا ىلإ اهليوحتو تاياكشلا
ةيقوقحلا تائيهلا ةظيفح راثأ امم ،لدعلا ةرازو نع ةدراو تامولعم ىلع كلذ يف ادنتسم ،نويسايس نولقتعم 

 . سلجملا ةليكشت يف ةكراشملا كلت اهيف امب
إلا قوقحل ةينطولا ةنجللا لثم2 اناغب ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةنجللاو،وغوطلاب ناسن  ينطولا دصرملاو ،   
عجرم ،ناسنإلا قوقحل ةيمالسإلا ةنجللاو سنوتب ناسنإلا قوقحل ايلعلا ةئيهلاو ،رئازجلاب ناسنإلا قوقحل  

،  .قباس
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ناسنإلا قوقح ةكرح ىوتسم ىلع يضاملا دقعلا يف تلصح يتلا تاريغتلل ارظن 
ىوتسملا ىلع برغملا هفرع يذلا روطتللو ،ةهج نم ةينطولا تاسسؤملاو ةي ملاعلا

بناج ىلإ ،ىرخأ ةهج نم يندملا عمتجملا ىوتسم ىلعو ،يسايسلاو يعيرشتلاو يتاسسؤملا 
رج امم . ناسنإلا قوقح تافلم نم ةعومجم عم يطاعتلا يف زجع نم سلجملا هنع نابأ ام
ةداعإب ةرم نم رثكأ تلاط يتلا ةيلودلا تائيهلاو ةين طولا ةيقوقحلا تائيهلا تاداقتنا هيلع

نوكت نأ بجي يتلا ةيساسألا ئدابملل ةددحملا سيراب ئدابم عم هفييكت لجأ نم هيف رظنلا 
اذكهو . سلجملا ىلع تاحالصإ لاخدإ يف ريكفتلا نم دبال ناك ،ةينطولا تاسسؤملا اهيلع

سفن نم ربمسيد٩باطخ يف سداسلا دمحم كلملا نلعأ  ةنس   نع هيف نلعأ ثيح ٢٠٠٠   ،
تمه تاليدعتلا نم ةعومجم هايإ احنام رييغتلا اهلمشي نأ بجي يتلا ةضيرعلا طوطخلا 

 ، ةيمانيد نم اءزج نوكي نأ نامضو،هتيلالقتسا زيزعت لجأ نموةددعتم تالاجم ةيوهجلا    
، ا قوقحل ينطو سلجم ىلإ ةيراشتسا ةسسؤم نم سلجملا اذهب ءاقترالا مت. ةمدقتملا ناسنإل
حتافب رداصلا ١،١١،١٩مقر ريهظلا حنم دق ف اذكه و،نأشلا اذه يف ةيلودلا ريياعملا قفو  

ىلع ءاوس ،عسوأ تاصاصتخا ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل ثدحملا ٢٠١١سرام   
يف ريثأتلاو ةيلالقتسالا نم اديزم سلجملل نمضي يذلا ءيشلا ،يوهجلا وأ ينطولا ىوتسملا 
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دامتعاب ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا زيمتي امك .اهنع عافدلاو ناسنإلاقوقح ةيامح لاجم 
  ١.هصاصتخا ةسراممو هميظنت يف ،اهتنايصو ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةيوهج تايلآ

  

   ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا
 يفسعتلا لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالا فلمو

 

ةلادعلا تاقايسل ةساسحلاو ةيمهألا ةغ لابلا اياضقلا نمض يرسقلا ءافتخالا فلم جردني
نم تاينيعستلا ةيادب ذنم ثلاثلا ملاعلا لود نم ةعومجم اهيف طرخنت تأدب يتلا ةيلاقتنالا 

 ٢ةطارقمدلاو ثيدحتلا تاراسم لامعأ لودج ىلع ةوقب اهسفن ضرفتو ،يضاملا نرقلا
ال ،ةيمهألاو ةقدلا ةغل اب اهتاذ دح يف ةلحرم يضاملا ىلع ةبترتملا اياضقلل يدصتلا رابتعاب

يتلا براجتلا فلتخم تلغشنا كلذلو ،ةيسايسلا ةدارإلا رفوت مغر اهاحضو ةيشع نيب ىنبت 
ءاصحإلا ىوتسم ىلع هتجلاعم ىلوتت يتلا تايلآلاب يرسقلا ءافتخالا فلم اهيف حرط 

م لو ،براجتلا فلتخم يف مهجامدإو مهليهأت ةداعإو اياحضلا ضيوعتو ،ةقيقحلا نع فشكلاو
ىلع حاتفنالا عم ةصاخلا اهطورش بسح تدهتجا ةبرجت لك لب ،ةزهاج تافصولا نكت 

اهنم ةدافتسالا دصقىرخألا براجتلا  ٣.  

                                                 
ب ءاقترالا نأ الإ٢٠٠١ريهظ اهب ىتأ يتلا ةديدجلا تاليدعتلا ضرعتسن نأ ضورفملا نم ناك  1 سلجملا ، 

سرام حتافب رداصلا ١،١١،١٩مقر ريهظلا ىضتقمب ينطو سلجم ىلإ يراشتسالا  مدع انيلع متح ٢٠١١  ،
ةديدجلا هتاصاصتخاب ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا نع ثيدحلا امنإو٢٠٠١ريهظ ىلإ قرطتلا   .  

ءاج امك ،ةبعصلا تا فلملا كلتل ةقبسملا ةيوستلا نود ىوتسملا اذه ىلع ءيش يأ لمع انكمم نكي مل ثيح -2
لوألا عامتجالا داقعنا ةبسانمب هباطخ يف يراشتسالا سلجملل قباسلا سيئرلا ناميزع رمع ناسل ىلع  

سرام ١٣خيراتب ةديدجلا هتغيص يف سلجملل  ةرداصلا ةينطولا فحصلا عجار ،باطخلا اذه لوح ٢٠٠٣   ،
سرام ١٤موي   ٢٠٠٣. 

ةرادإ ءاطخأو يجيتارتسالا روصتلا بايغ ،ناسنإلا ق وقحل يراشتسالا سلجملا ،بوينب يقوش دمحأ -3
ربمفون ٨ددعلا ،ةماركلا ةلجم ،فلملا  ةجنط ،ناوخإ يكيلس ةعبطم ٢٠٠١   .٤٢-٤٠ ص  ص،٢٠٠١، 
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ةريبك ةيساسح اذ برغملا يف يفسعتلا لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالا فلم ىقبيو   
ىلع ةلودلا هيف تناك برغملا خيرات نم ةرتف يف فشكي وهف تاطلسلل ديدش جارحإو 

ةفصب مهزجح وأ مهئافتخا ىلع متكتت وأ نييسايسلا اهموصخ ةيفصت حيبت ايلعلا تايوتسم لا
ةبسنلاب جارحإلا غلاب ارمأ مئارجلا هذهب فارتعالا حبصي ذإ نوناقلا قاطن جراخو ةيفسعت  ،
ىلع ةلودلا رفوتت نوناقلاو قحلا ةلود يفف ،ميمصلا يف اهتيعرشب برضي هنأل ؛تاطلسلل  
ىرحألابف نوناقلا قاطن جراخ ةيسايس تارابتعال صاخشألا ةبقاع مل ةعورشم لئاسو
نم نييمسرلا ةيلوئسمل اديكأتو ةلوئسملا تاطلسلل ةنادإ ةقيقحلا فشك لكشيو . مهتيفصت
فلملا اذه ةيوست يه تناك يبرغملا ماظنلل لثمألا ةقيرطلا نإف كلذلو . تايوتسملا فلتخم

نييسايسلا نيلعافلا بلغأ ةكراشمب ةيوستلا هذه متت نأ نامضو ،ةيلوئسملا نم هيفعي لكشب 
رمأبو ١٩٩٨ةنس رداب يذلا ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا هرفويس ام وهو دالبلا يف   

ديدحت ىلإ ةيلخادلاو ةيجراخلا تاداقتنالا ةدح ديازت دعب يناثلا نسحلا لحارلا كلملا نم  
اذه ةيفصت لجأ نم عارسإلاب سل جملا لحارلا كلملا رمأ ثيح ،نيررضتملا ءامسأب ةحئال
ةيادب عم برغملا اهفرع يتلا تاريغتلا ىلإ رظنلاب كلذو. رهشأ ةتس هاصقأ لجأ لخاد فلملا  

يهو ،يفسويلا نامحرلا دبع ةدايقب بوانتلا ةموكحل ةيراسيلا ةضراعملا مالتسا ثيح ١٩٩٨  
اهيف رظنلا ةداعإ ب تبلاطو ،اهتيقادصم مدع ىلع ةيقوقحلا تامظنملا فلتخم تعمجأ ةحئال
رهست ميكحتلل ةلقتسم ةئيه ثادحإ ىلإ ىدأ يذلا رمألا ؛ نيررضتملا رئاس لمشتل اهعيسوتو
ةطوبضم دعاوقو ئدابم قفونيررضتملا ضيوعت ىلع  .  

  
  يرسقلا ءافتخالا ةيضقل يراشتسالا سلجملا ةجلاعم

 

، ةفصب تاينيعبسلاو تاينيتسلا لالخ يرسقلا ءافتخالا ةرهاظ برغملا فرع  ةصاخ
مه اهاياحض رثكأ ناك دقو ،تاينيعستلاو تاينينامثلا لالخ ةدح لقأ لكشب ةرهاظلا ترمتساو 

تناك اذإو . ةيبرغملا نمألا ةزهجأ اهيف تطروتو ،ماظنلل نيضراعملا نييسايسلا موصخلا
اهنإف ،ةينطولا بازحألا ضعب ىلإ لالقتسالا ةيادب يف ىزعت تايفصتلا وأ تافاطتخالا ضعب 
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تاطلسو نمألا ةزهجأ عم ؤطاوتب مئارجلا كلت تمت دقف ١اهتايلوئسم نم ةلودلا يفعت ال  ،
راطإ يف نكي ملو ،ةطلسلا يف غارف ثدحي مل ذإ ،ةمئاق تناك يتلا ةيبرغملا ةلودلل ىرخأ 

نينطاوملا نمأ نعلوألا لوئسملا ىقبت لاوحألا عيمج يفو ،ةيلهأ برح  .  
ةيراسيلا ةضراعملا ميعز ةكربنب يدهملا تاينيتسلا لالخ نيفتخملا نم رهتشا دقو  

نم اهريغو ،ةيسنرف ةزهجأ ؤطاوتب ١٩٦٥ربوتكأ يف سيرابب فطتخا هنأ مغرو ،كاذنآ   
ايلع تايوتسم ىلع يبرغملا يسايسلا ماظنلا ةيلوئسم نإف ،ةيكيرمألاو ةيليئارسإلا تارباخملا 

، . ةتباث ودبت ةيلمع يف ةرشابم نيطروتملا يميلدلاو ريقفوأ لارنجلا ةناكم زيزعت اهدكؤيو
نم تارشع كانهف ،ىوتسم ىلعأ ىلع كلملا بناجب لمعلا يف اهرارمتساو ،هلايتغاو هئافتخا 

  .ةماع ةفصب ةضراعملا وأ ةيبعشلا تاوقلل ينطولا داحتالا ىلإ نومتني نيفتخملا
وأ يزوناملا نيسحلاو يسيورلا قحلا دبعك ،نويباقنو نويسايس نوطشان رهتشا دقو 

ةعومجم كانه نأ امك . تاينيعبسلا ةيادب تاينيتسلا رخاوأ يف ترهظ يتلا راسيلا تاميظنتل
دعب اولقنو ١٩٧٢ و١٩٧١يتنس يركسع بالقنا يف اوطروت نيذلا نييركسعلا نم   ،

الوهجم لظ ناكم ىلإ ١٩٧٣ةنس مهتمكاحم  ةنس مهنم ٢٨نع جرفي نأ لبق ) ترامامزات(   
مهنم يفوت نأ دعب ١٩٩١ لالخ ٣٠،  نيفتخملا نم تائم كانه اريخأو . مهئافتخا ةدم 

ةيبعشلا تاضافتنالا رثإ مهثثج تفتخا نيذلا ىلتقلا وأ نيفتخملا نم تارشعو ،ءارحصلاب 
ةفاضإ ،برغملا لامش يف ندملا نم ةعومجمو ١٩٨١ةنس ءاضيبلا رادلا ندم تزه يتلا   ،

ةنس ةجنطو ساف يتنيدمو ١٩٨٤ةنس شكارم ىلإ   ،١٩٩٠.  
يسايسلا ماظنلا مدقأ ةيلاتتملا ةيجراخلاو ةيلخادلا تاداقتنالا طغض ت حتف اذكهو

ذاختا ىلع ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ثادحإل ىلوألا تاونسلا ذنمو يبرغملا  
وفع تارارق ىضتقمب ايسايس القتعم ٤٠نع جارفإلا مت ثيح ،صوصخلا اذه يف تاردابم   

سطسغأ ١٦موي لماش  بملا هذه جوتتل١٩٩١  يذلا ١٩٩٤ةنسل لماشلا وفعلا رارقب تاردا ،   
ويلوي ٩خيراتب بابشلا ديع ىركذ ةبسانمب يكلملا باطخلا هنع نلعأ  لالخ نم ١٩٩٤   

  .اهل ةلثامم وأ ةيسايس اياضق يف اومكوح نيذلا نيلقتعملا نع جارفإلا

                                                 
دعب ام ةرتف لالخ ةميسجلا تاكاهتنالل ةيخيراتلا روذجلا لوح مسقلا نم لوألا لصفلا يف هاندروأ ام عجار 1  
 .لالقتسالا
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سلجملل وفعلا اذهبنيينعملا حئاول دادعإ رمأ يناثلا نسحلا لحارلا كلملا دهع دقو   
مهنم ،القتعم ٤٢٤مضت ةحئال ىلإ سلجملا لصوتف ،ةيلود ريياعم قفو يراشتسالا   ١١ 

  .اهتمرب ةحئاللا كلت ىلع كلذ رثإ ىلع لحارلا كلملا قداصيل وفعلل احشرم ايسايس القتعم
داحتالا : ةقباسلا ةضراعملا هب تماق يذلا رودلا راكنإ نكمي ال هنأ هيلإ ةراشإلاب ريدجو

لمعلا ةمظنمو ،ةيكارتشالاو مدقتلا بزح ،لالقتسالا بزح ،ةيبعشلا ت اوقلل يكارتشالا
ةيلودلاو ةيبرغملا ةيقوقحلا تامظنملا اذكو ،ةيطارقميدلا ىوقلا رئاسو يبعشلا يطارقميدلا 

  .يرسقلا ءافتخالا فلم ةجلاعمل ةيبرغملا تاطلسلا ىلع طغضلل
، "ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا"اهب تمدقت يتلا تافلملا ىلع ةوالع هنأ كلذ 

كلملا ىلإ اهتركذم يف ةضراعملا تمدقت "ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا"و تاركذم (، 
دقو ،يسايسلاو يروتسدلا حالصإلا بلاطمب ) ١٩٩٢ و١٩٩١تاونس ةيطارقميدلا ةلتكلا 

 ، نييسايسلا نيلقتعملا حارس قالطإب يسايسلا وجلا ةيفصت ،ةيناثلا بلاطملا نمض نم ناك
نم نيدورطملا عاجرإو ،نييفنملاو نيبرتغملا ةدوعب حامسلاو ،نيفتخملا ريصم نع فشكلاو 

  .  ةيباقنو ةيسايس بابسأل مهلمع
نيفتخملا نم ةعومجم حارس قالطإ تفرع دق ١٩٩٤ و١٩٩١تاونس تناك اذإو   

بلاطم رمتستل ،ريصملا لوهجم يقب نيفتخملا نم اريبك اددع نإف ،نييسايسلا نيلقتعملاو 
نيلوئسملا ةعباتمو مهريصم نع فشكلا ىلإ وعدت جراخلاو برغملاب ناسنإلا قوقح ةكرح 

ةنس نييسايسلا نيلقتعملا حارس قالطإ ناكف مهئافتخا نع ةيبلت وحن مكحلا يف ةوطخ ١٩٩٤   
يناثلا نسحلا لحارلا اهيلإ اعد بوانت ةموكح يف اهتكراشم قفأ يف ةضراعملا بلاطم 

هو١٩٩٣ةنس ذنم ةحارص  يف لوأ اريزو يفسويلا نامحرلا دبع ،كلملا نيعي امدنعف اذك ، 
تيقب يتلا تافلملا ةيوستب مايقلا اهمزع هتموكح جمانرب يف ريخألا اذه نلعيس ١٩٩٨عيبر   ،

  .ناسنإلا قوقح ناديم يف ةقلاع
 ، قيقحتلاو ةعباتملل ةنجل ليكشت كلذ لبق حرتقا دق يراشتسالا سلجملا ناك دقف اذكهو

ليربأ ٦خ يراتب كلذو قوقحو لدعلا ،ةيلخادلا تارازو نع نيلثمم مضت ةنجل ١٩٩٥   ،
هيلإ تايصوت عفرو ةقمعم ةسارد عوضوملا ةساردل١سلجملا نم ءاضعأو ،ناسنإلا نيبيل . ، 

                                                 
اميزع رمع لدعلا ريزوو ؛يرصبلا سيردإ كاذنآ ةيلخادلا ريزو نمةنجللا نوكتت -1 قوقح ريزوو ؛ ن 

؛ يطارقميدلا ينطولا بزحلا نع نوباك نسحل ؛يكارتشالا داحتالا نع عبزوب دمحم ؛راجوأ دمحم ناسنإلا 
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نيماس نيفظوم نم ةنوكم ةيثالث ةينقت ةنجل ىلإ اهتيحالص تضوف ةنجللا هذه نأ دعب اميف 
ةيلصألا ةنجللا نع نامتكلا نم راطإ يف لغتش ت ثيح ،ةيلخادلاو لدعلا يترازو نم
  .١ماعلا يأرلاو ةيقوقحلا تامظنملاو سلجملاو

خيراتب سلجملل رشع ثلاثلا عامتجالا داقعنا نيح ىلإ  رثإ ىلع ١٩٩٩ليرب أ ٢   
ناملربلا مامأ١٩٩٨ربوتكأ يف يكلملا باطخلا  تافلملا نم ىقبت امل دح عضوب يضاقلا ٢   

نايبو لجألا اذه رورم دعب ةركذم سلجملا ردصيل رهشأ ةنس هاصقأ لجأ لخاد ةقلاعلا  
ىلإ ،ءافتخالا ريياعم مهيلع قبطنت نمم اصخش ١١٢مضت ةمئاق نع هيف نلعي ماعلا يأرلل   

زييمتلا ناكو . ١٩٩٤ةنسل لماشلا وفعلا ريياعم مهلمشت نيذلا نيلقتعملا نم ةعومجم بناج 
هفسأ ةركذملا هذه يف سلجملا دكأ امك . نيفتخملاب ىمسي ام وه سلجملا هلمعتسي يذلا

هتالوادم ةيرسب ثبشتلا ىلع هديكأتو ،ةيبنجألا اميسالو مالعإلا لئاسول هرابخأ ضعب برستل 
  .ةيفافش لك هتضهانم يف سلجملا نعمي كلذبو ،هل سسؤملا نوناقلل اقبط

يكلملا وفعلا ريياعم نأب نيلقتعملا نم ةئف ءاعدا ةجيتن هنإف نيلقتعملا فلمب قلعتي اميفف  
رصح دقف ،صاخلا يكلملا وفعلا ىرخأ ةئف سامتلاو مهيلع قبطنت ١٩٩٤ةنس رداصلا   

هقيقدتو ثحبلا قيمعت لجأ نم القتعم١٢يف نيتئفلا ءاضعأ ددع سلجملا  نولقتعملا امأ .  

                                                                                                                   
؛ب رغملاب نيماحملا تائيه ةيعمج نع ينوسيرلا ىفطصمو ؛ةيطارقميدلا ىوقلا ةهبج نع يرايخلا يماهتلاو
ةباقن نع يمتا حلا دمحمو ؛ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةيبرغملا ةبصعلا نع بابقل يداهلا دبع نب دمحمو
 .نيلاغشلل يطارقميدلا داحتالا
اهب لماعت يتلا ةقيرطلا صوصخب اهفقوم نع ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا تربع كلذ رثإ ىلعو -1  
دادعإو عبتتو قيقحتلا تابلطتمو ةيجهنم ديدحت يف هئاضعأ لك كارشإ متي مل ثيح عوضوملا اذه عم سلجملا  

 ، ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا فقوم لوح ديزملل ،اهتمرب ةيضقلا نم فقوملا ةرولبو تافلملاو ريراقتلا
ليربأ ىلإ ١٩٩٨ربوتكأ نم ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا لاغشأ ةليصح لوح ةمظنملا نايب عجار   

ا بتكملا١٩٩٩  .١، ص ١٩٩٩-٠٤-١٠خيراتب ينطول ، 
ددع ،يكارتشالا داحتالا ةديرج يف باطخلا اذه نيماضم عجار -2 خيراتب ٥٥٣٩  ربوتكأ ١١   ١٩٩٨ ،

 .٢١ص
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كلملا نم سلجملا سمتلا ،اهوضق يتلا لاقتعالا ةدمل ارظنو ،اصخش ٢٨مهددعو نوقابلا   
  :١يهو اهيلإ نومتني اوناك يتلا تاعومجملل اعبتمهنع حفصلا 

ةعومجم -  دارفأ٤مضتو ٧١     
ةعومجم -  مضتو ٢٦  ادرف١٦     
ةعومجم -  مضت ٧٥  دارفأ٦     

هنأ ربتعاو "نيفتخملاب ىمسي ام" ةمئاق سلجملا سرد دقف ،نيفتخملاب قلعتي اميف امأ   ،
ةيبرغم ةفلتخم رد اصم نم هيلإ لصوت امم اقالطنا ةيعوضومو ةقدب ةمئاقلا هذه ددح
مت ،ةلاح ١١٢زواجتي ال " نيفتخملاب ىمسي ام" ـل يئاهنلا ددعلا نأ هل نيبتف ،ةيبنجأو  

ريصم نع فشكلا ىلإ لوصولل يصقتلاو ثحبلا لجأ نم ةصتخملا تاطلسلا ىلع اهضرع 
  :تائف ثالث ىلإ نيفتخملا ءالؤه فينصت سلجملا حارتقاو دارفألا ءالؤه

؛دحاو يبنجأ مهنيب نم٥٦مهددعو نوف وتملا: ىلوألا ةئفلا -     
مهددعو ،ةايحلا ديق ىلع نودوجوملا: ةيناثلا ةئفلا -  برغملا لخاد نورقتسي ١٢   

  ؛يلصألا هدلبب قحتلا يبنجأ صخش مهنيب نمو) سلجملا بسح(هجراخو 
ءالؤهو اصخش ٤٤مهددعو مهتيوه وأ مهريصم لهجي صاخشأ : ةثلاثلا ةئفلا -   

تائف ٤ىل إ مهرودب سلجملا مهفنص و ؛ ةددحم ريغ فورظ يف اوفتخا١٨:   مهل تسيل ١٣   
و ؛ةفورعم ريغ مهتيوه تالاح٧و ؛يباقنلا وأ يسايسلا لمعلاب ةقالع نئارق دجوت تالاح ٦   
  .٢مهتافو ىلع ةيوق

عم لاصتالا طبرب فلكتت هئاضعأ نيب نم ةنجل فلك ،ةحئاللا نع سلجملا نالعإ دعبو 
ىلإ عامتسالاب ةيلودلاو ةينطولا ةيقوقحلا تامظنملا عمو ةيرادإلاو ةيئاضقلا تاطلسلا 

هيأر ردصي هنأ ىلع سلجملا ددش دقو . تامولعملا قيقدتو ثحبلا ةلصاومل ةينعملا تالئاعلا
تلصوت اذكهو . ةيئاضقلاو ةيرادإلا تاطلسلا نم روكشم معدبو هئاضعأ عامجإب يراشتسالا
ءافتخالا "نأشب ايملاع اهيلع فراعتملا ر يياعملا اهيلع قبطنت ةئف كانه نأ ىلإ ةنجللا

                                                 
سلجملل رشع يناثلا عامتجالا ةركذم رظنا ،تاعومجملا هذه اهتنمضت يتلا ءامسألا هذه لوح ديزملل -1  

 .١٩٩٨ ربمتبس ٢٢خيراتب 
 .هسفن قباسلا عجرملا -2



  )٧٨(

نيتفلاسلا نيتئفلا ىدحإب قحلت نأ نكمي ةثلاث ةئفو ،اهيلع قبطنت ال ىرخأ ةئفو "يرسقلا  ،
  .تاتابثإ نم رمألاب نوينعملا هب يلديس ام بسح ركذلا

ىظحت اهنأو ،عامجإلاب تذختا دق نيفتخملا ةحئالب ةصاخلا سلجملا ةيصوت نأ ديكأتلو 
اعيمج مهمزلت اهنأو لب اهريغو تايعمجلاو تاباقنلاو بازحألا لكةقفاومب ةركذم صنت -    
يالوم اي–سلجملا ءاضعأ نإ ": ىلع ايفرح سلجملا وضرعي مهو-   فيرشلا بانجلا ىلع ن   

ةيسايس بازحأ نم مهنولثمي نم مازتلاو ،مهمازتلا مكتلالجل اودكؤيل لمعلا اذه ةليصح 
يلثممو ةينيدو ةيملع تاسسؤمو ةينهمو ةيقوقح ت ايعمجو ةيباقن تايزكرمو ءاملعو

" نيفتخملاب ىمسي ام"فلم نأ نيربتعم ،جئاتن نم هيلإ اولصو امل ،ريرحتلا شيجو ةمواقملا 
ايئاهن يوط دق افلم١١٢يف مهددع روصحملاو   ."...  

ءايحألا نيفتخملا حارس قالطإ نود متي نل فلملا يط نأ كلذك ةنجللا تنلعأ دقو 
لبق ضيوعتلا عضوب نولبقي ال نيجانلا نم اددع نأ امك ،مهيوذ ىلإ تاومألا ت افر ميلستو
ميدقت نأ ريصملا يلوهجم تالئاع ربتعت امك . اهيلع ادوهش اوناك يتلا تايفولاب فارتعالا
  .مهتيفصت يف ةكراشم دعي مهنع ضيوعتلا

  :ةنجللا تبلاط تاظحالملا هذه ساسأ ىلعو 
نامضل تاءارجإلا لك ذاختاب- ١ رسألا ليثمت اهسأر ىلعو ،ميكحتلا ةئيه ةيلالقتسا    

نوناقلا نع نالعإلاو ،ةيقادصملاو ةهازنلاو ةعاجشلا مهيف رفوتت نييقوقح كارشإو اياحضلاو 
تابلط ميدقت طارتشا ءاغلإو ،اهدمتعتس يتلا ريياعملاو اهلمع ريطاسمو ةئيهلل يلخادلا 

تائيهلا لبق نم ةضورعملا تافلملا ىلع رفوتي سلجملا رابتعاب تافلملا يف ثبلل ضيوعتلل  
ثبلا لاجآ ديدحتو نعطلاو عافدلا قوقحب اياحضلا عتمتب ةنجللا تبلاط امك ،ةينطولا ةيقوقحلا 

  ؛١تافلملا يف
لك ريصم نع فشكلاو ،ريصملا يلوهجم نيفتخملا نم ءايحألا حارس قالطإب - ٢  

 ، فلم نع قئاقحلا لك نالعإو مهيوذ ىلإ مهنم نيفوتملا تافر ميلستو ،ريصملا يلوهجم
كلذ يف امب يرسقلا ءافتخالا دض عمتجملا نيصحتل تايلآ ثادحإو ،يرسقلا ءافتخالا 
تايلاعفلا لك ةنجللا تعد امك ،ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا نع نيلوئسملا ةبساحم 

  .ةعورشملا اهبلاطم معد ىلإ ةيفاقثلاو ةيباقنلاو ةيسايسلاو ةيقوقحلا
                                                 

شرعلل سداسلا دمحم ىلوتو٢٠٠٠ ويلوي ٢٣يف يناثلا نسحلا كلملا ةافو دعب تءاج ةفاضإلا هذهو  -1  . 
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يتلا ةيلودلا وفعلا ةمظنم فقوم كانه ،ةينطولا ةيقوقحلا تائيهلا فقاوم بناج ىلإ 
لمشت مل يراشتسالا سلجملا اهرشن يتلا ةمئاقلا نأ ١٩٩٩ةنسل اهريرقت لالخ نم تظحال   

يف اوفوت مهنأ درو " اوفتخا"ءارحصلا ةقطنم ءانبأ نم ةأرماو الجر نيعبس نم ًادحاو امسا 
ةنس نيب ام ةرتفلا يف ةيرس زاجتحا زكارم تعبط اهسفن تاظحالملاو ١٩٩١ و١٩٧٦   ،

  .٢٠٠٠١ماعل اهريرقت 
اعامجإ يقل دق يضاملا تافلخمل يئاهن دح عضو نع نالعإلا رارق ناك اذإ ،امومعو 

يف سلجملا اهرصح يتلا ةحئاللا نإف. ايلود ابيحرتو اينطو تفلخ دق ءافتخا ةلاح ١١٢   
ةيجيتارتسا يأ بايغ يف فلملل اهلازتخا و اهتيدودحم ىلع عمجأ رخآ عون نم اعامجإ

فقاوملاو ،ةينطولا ةيقوقحلا تائيهلا ةصاخ ،نيلعافلا يقاب ءارآ رابتعالا رظنب ذخأت ةيكراشت 
  .قوقحلا يوذو نيررضتملا ضيوعتل ةلقتسم ةئيه ءاشنإ ضرتعتس اهسفن

ع يمج عتمي نأ" كلملا ىلع سلجملا ءاضعأ مساب حرتقتل كلذ دعب ةركذملا لقتنتو 
ةصاخ ةيميكحت ةئيه ىلوتت نأو (...) ةمئالملا تاضيوعتلاب مهقوقح يوذ وأ رمألاب نيينعملا 

سلجملا بناجب ةيراشتسالا ةئيهلا هذه نوكتتو ،اهيقحتسمل تاضيوعتلا هذه ديدحت ةمهم 
نيلثممو ،ىلعألا سلجملا نم ةاضقو ،سلجملا نم ءاضعأ نم ناسنإلا قوقحل يراشتسالا 

ديدحتل ايرورض كلذ تأر املك ءاربخب نيعتست نأ اهلو ،ةيلخادلاو لدعلا تاعاطق نع 
  ...."هغلابمو ضيوعتلا رصانع

ةركذملا بهذت ،هددحتس يتلا ةئيهلا حمالمو ضيوعتلا ةركف ةركذملا تحرتقا نأ دعبو 
سلجملا ءاضعأ ةفيرشلا باتعألا مادخ نإو ": لوقت ثيح اهتاحارتقا رطخأ نم دحاو ىلإ

اهنيعم بضني ال ةمحر نم هرمأ زعأو هللا هامسأ فيرشلا بانجلا نم دهع امم اقالطنا 
جهن ىلع اريس ،ءانثتسا نود مكبعش دارفأ لك اهب نولمشت ،اهل دودح الو رصح ال ةفأرو 

اونمت نأ ، هالعو هرصن ماد انديس نم اوسمتليل ،ميلستو تاولص لك هيلع ميركلا يبنلا مكدج
ةلودلا نمأب ساسملا ةميرج باكترا هسفن هل تلو سو هب ررغ نم لك ىلع ميركلا مكوفعب

فرط نم لعف دودر نم كلذ ىلع بترتي امو هيلع ضيرحتلا وأ كلذ يف ةكراشملا وأ اهتمالسو 
 ءايفوألا مكمادخ نم ةبغر. اهنمأو ةلودلا ةمالس ىلع ظافحلل اهناوعأ نم وأ ةينعملا تاطلسلا

                                                 
1-  ، ) قحلم(تاقيعملاو تازاجنالا " يضاملا ةحفص يط"ةيبرغلا ءارحصلاو برغملا ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم

إلا ىلع ةمظنملا عقوم يف روشنم١٩٩٩ سطسغأخيراتب    org-arabic-amnesty.www: تنرتن 
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امل يئاهنلا يطلاب عاطملا يولوملا رمألا ذيفنت يف ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ءاضعأ  
  ."ةقلاعلا ناسنإلا قوقح تافلم نم ىقبت

  :ةيسيئر بابسأ ةثالثل تارقفلا رطخأ نم دعت ةركذملا نم ةرقفلا هذه نإ
نمأب ساسملا ةميرج اوبكترا نومرجم مهنأب نيفتخملا ىلع مكحتو اياحضلا مرجت اهنإ  - ١

لا ءالؤه عتمتي نأ نود كلذوةلودلا هسفنل حمس يراشتسالا سلجملاف . ةلداع ةمكاحمب اياحض، 
صاصتخا ىلع كلذب لواطتو ،ةمكاحم نود ةنادإلاب ماكحألا ردصت ةمكحم ىلإ لوحتي نأب 

  ؛ءاضقلا
ءافتخالا نع نيلوئسملا نيمرجملا ةمذ ئربت ةيصوتلا نم ةرقفلا هذه نإف لباقملابو - ٢  

. "اهنمأو ةلودلا ةمالس ىلع ظافحلل لعف"راطإ يف لخدي مهلمع رابتعاب ناوعأو تاطلس نم 
  ؛خيراتلا ىلعو ءاضقلا ىلع رخآ لواطت اذهو

تايعمجو ابازحأو تايصخش طروت اهنوك يف ةيصوتلا هذه ةروطخ نمكت امك - ٣  
قوقح تافلمو يرسقلا ءافتخالا فلمل ةلماشو ةلداع ةجلاعمب بلاطت اهخيرات ةليط تلظ 

  .اهنولثمي نيذلا صاخشألا ىلعو اهيلعةلجسم هذه ةيصوتلا تحبصأف ،ناسنإلا 
ايلخاد اعساو ابيحرت يقل دق يضاملا ةحفص يطب يضاقلا يكلملا رارقلا ناك اذإو 
ةفينع ةيداقتنا لعف دودر تقال يراشتسالا سلجملا اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا نإف ،ايجراخو 

ضعبو ا ياحضلا تالئاعو برغملاب ناسنإلا قوقح تامظنم لبق نم ةديدش تاضارتعاو
ونب ةعومجم ،ءارحصلا نم نوردحنملا ؛ترامامزات (مهنع جرفملا يرسقلا ءافتخالا اياحض 

نيفتخملا لك باعيتسا نع حئاوللا روصقو قيقحتلا ةرطسم ضومغ نيدقتنم ...) مشاه
ربج يف اياحضلا قح ىلإو تايلوئسملا ىلإ ةراشإلا مدعو ،اهريياعمو تايفصتلا ضومغو 

  .ررضلا
قوقحل يراشتسالا سلجملا لاغشأ جئاتن نم فقوملا نع ربعي نم ن سحأ نإف اذكهو

تامظنم نم ةلَّكشملاو ،برغملاب يرسقلا ءافتخالا فلم ةعباتمل قيسنتلا ةنجل وه ناسنإلا 
قوقحل ةيبرغملا ةمظنملاو ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا (برغملاب ناسنإلا قوقح 

) ناسنإلا قوقح نع عافدلا ةنجلو ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةيبرغملا ةبصعلاو ،ناسنإلا
يلوهجم نيفطتخملا تالئاعل قيسنتلا ةنجلو ،برغملاب نيماحملا تائيه ةيعمج ىلإ ةفاضإ 

  .مشاه ونبو ،نويعلاو ةنوكم ةعلق ،ترامامزات تاعومجمو فاطتخالا اياحضو ريصملا
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ليربأ ١٤خيراتب ةنجللا هذه نع رداص غالب يفف  يلي امب تحرص١٩٩٩   ،:  
، ١١٢زواجتت ءافتخالا تالاح نإو ،ميتعتلل عضخي لازام ءافتخالا فلم نإ - ١" ةلاح  

؛ةلاح٥٧٧رصح اهسيسأت ذنم ةئيهك تعاطتسا اهنأو     
قح يأب اوعتمتي مل نيفطتخم قح يف اماكحأو تاماهتا ردصت سلجملا ةركذم نإ - ٢  

جراخ تناك يتلاو اهناو عأو ةطلسلا تاسرامم نأ ربتعت لب ،ةيئاضق ةئيه يأ مامأ اولثمي ملو
  ؛اهتمالسو ةلودلا نمأ ىلع ظافحلل لعف در يه نوناقلاو ةيعورشملا

تاسبالمو فورظ نع تاحاضيإ يأ لمحت ال ةركذملا يف ةمدقملا ماقرألا نإ - ٣  
، . (...) نينطاوملا نم تائملا ءافتخا رسألل ةافرلا ميلستب طبتري ال تايفولا نأشب درو ام نإو
اهناكمو ةافولا خيرات نع تامولعم ركذي الو ،تايفولا نعلوئسملا ددحي الو نأكو -    
  ؛يلودلاو يلحملا نوناقلا هيلع بقاعي ال يداع رمأ فاطتخالا

ةيجهنم حضوتت ملو ؛قئاقحلا يصقت يف ةيقوقحلا تامظنملا كارشإ متي مل هنإ - ٤  
تامولعم لاو رداصملا ىوتسم ىلع ةيعوضوملاو ةقدلاب تمستا  اهنإ ليق يتلا قيقحتلا
  ؛تانايبلاو

ءافتخالا نع ضيوعتلل يراشتسالا سلجملا بناجب ةيميكحتلا ةئيهلا ليكشت نإ - ٥  
ةعبرأو ةاضق ةثالث نم نوكتت تناك نإو ،ةميلسو ةحضاو سسأ ىلع زكترت ال يرسقلا 
نم رثكأ حرطي ةيلخادلا عاطق نع نيلثمم روضح نإف ،يراشتسالا سلجملا نم ءاضعأ 

نع ثيدحلا نكمي ال هنأ ىلع ةوالع (...) مكحلاو مصخلا اهيفف ،اهلالقتس ا اهدقفي دقو لؤاست
نيلوئسملا ديدحتو ةفرتقملا مئارجلا صيخشتو ءافتخالا ةقيقح نع فشكلا دعب الإ ضيوعتلا 

  ؛اهنع
ةميسجلا رارضألا نع ةبترتملا راثآلا عيمج عفرو يرسقلا ءافتخالا بابسأ وحم نإ - ٦  

ةئبعت بلطتي هرسأب عمتجملا ةمالسو نمأ تسمو مهرسأو ءافت خالا اياحض قوقح تقحل يتلا
مهلمشت مل نيذلا اياحضلا بناج ىلإ فوقولاو طغضلل ةدناسملاو معدلا دشحو ماعلا يأرلا 

  ".ةيلودلا قيثاوملاو يبرغملا نوناقلل اقبط يقيقحو يئاهن لكشب فلملا يط متي ىتح
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  يرسقلا ءافتخالا فلمو ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه

 

قوقحل يراشتسالا سلجملا حرتقا ،نيفتخملا ةحئال تنمضت يتلا اهسفن ةركذملا نمض 
ةيداملا تاضيوعتلا ميدقت ىلع رهست هبناجب " ميكحتلل ةلقتسم ةئيه"ثادحإ انفلسأ امك ناسنإلا 

ءافتخالل اوضرعت نمم قوقحلا باحصأو اياحضلا نم نيررضتملل ةمزاللا ةيونعملاو 
اهتقالع مكحي ايلخاد اماظن ةئيهلا هذه تعضو دقو . يفسعتلا لاقتعالاو يرسقلا

لدعلا دعاوقل اقبط تابلطلا يف رظنت نأو ،اهلاغتشا تايلآو طورش ددحيو ،نيررضتملاب 
اياحضلا عيسوتب سداسلا دمحم كلملا دهع يف ةئيهلا ةبراقم تزيمت دقو . فاصنإلاو
. يفسعتلا لاقتعالا لمشيل ةئيهلا بيصنت ءانثأ كلملا هاقلأ باطخل اقبط ضيوعتلل نيحشرملا

تاررقم رادصإ نم اهنيكمتل ةئيهلل ايلام اغلبم ٢٠٠٠ةنس ةيادب يف ةموكحلا تدصر امك   
  .ةبعصلا ةيداملاو ةيحصلا مهفورظ ببسب ،مهتالئاع وأ ةقبسم تاضيوعتب
  
اهلمع لئاسوو ةئيهلا ميظنت-الوأ  :  

خيراتب دقعنملا رشع ثلاثلا مهعامتجا يف  ليربأ ٢  سلجملا ءاضعأ لصوت ١٩٩٩   
نع ضيوعتلا ىلوتت " ميكحتلل ةلقتسم ةئيه"ثادحإ حارتقا ىلع قافتالا ىلإ يراشتسالا 

يرسقلا ءافتخالا ءارج نم قوقحلا يوذ اياحضلل لصاحلا يونعملاو يداملا نيررضلا 
ربوتكأ (ةيناملربلا ةرودلا حاتتفا ةبسانمب يكلملا باطخلا دعب كلذو ،يفسعتلا لاقتعالاو 

يئاهنلا يطلا دصق رهشأ ٦ةلهم يراشتسالا سلجملل كلملا هيف ددح يذلا ) ١٩٩٨ فلمل " 
  ".يرسقلا ءافتخالا

سطسغأ ١٧يف ميكحتلا ةئيه تلّكُش اذكهو  ءاضعأ ةعست نم١٩٩٩  يف اهلمع أدبتل ١   
اهمامأ تاءارجإلا تددح امك ءاضعألا بسح اهماهمو اهماظن تعضوف ١٩٩٩ربمتبس   ،

                                                 
رابتعاب ،ميكحتلل سلجملا نع القتسم جھازالكشت ةئيهلا هذه نإ  -1 الم رثكألا يه ةقيرطلا هذهنأ  ةم ء 

نأ نكمي ام رثكأ طباوض سسأ ىلع ،ةيونعمو ةيدام رارضأنم مهقحل امع مهقوقح يوذو اياحضلا ضيوعتل   
مقر اهارارق  يف ةدحتملا ممألا ةئيهل ةماعلا ةيعمجلا فرط نم هيلع صوصنم وهام قفو ،ارصق نوكت 
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، و اهتاسلج ميظنتو ةينلع ريغ اهتاسلج نوكت نأ ةررقم ،تابلطلا يف تبلل بولطملا باصنلا
تاررقملا ىلع يضارتلاب قداصت نأو ،فاصنإلاو لدعلا دعاوقل اقفو تابلطلا يف رظنت نأو 

يتلا ئدابملا نم ةعومجم ىلع يلخادلا ةئيهلا ماظن لمتشي مومعلا ىلعو . اهنع ةرداصلا
  :لثم هيف ةدراولا ةيباجيإلا دعاوقلا نم اهبلغأ تربتعا

؛ةئيهلا مامأ ةرطسملا ةيناجم-     
فاصنإلاو لدعلا دعاوق قفو تبلا-    .  
ليكوت وأ ةئيهلا مامأ عفارتلا يف مهنع بونيل ماحم بيصنت يف رمألاب نيينعملا قح -   

  ؛براقألا دحأ
رئاس لالخ ةئيهلا ىلع ةديفم اهنوري يتلا تامولعملا عيمج نيبلاطلا ميدقت يف قحلا -   

  .ةلوادملل فلملا زجح لبقو ةرطسملا راوطأ
هبلط زيزعتل ةددحم قئاثوب ضيوعتلا بلاط دييقت مدع-   .  
قيقحتلا ةرطسم رارقإ-   .  
يئاهنلا تبلا راظتنا يف قبسملا ضيوعتلا ةدعاق رارقإ-   .  
ةعست لصأ نم ءاضعأ ةعبس ةيبلغأ يف تافلملا يف تبلا باصن ديدحت-   .  
  عوبسأ لك ةيرود ةيفيكب ةئيهلا تاسلجو تاعامتجا دقع- 
عم ةذفان ةغبص اهباستكاو ةئيهلا نع ةرداصلا تاررقملا يف نعطلا ةيناكمإ مدع - 

  .١بلطلا ضفر ةلاح يف اهليلعت بوجو

                                                                                                                   
خيراتب ٤٠/٣٤ هيف ءاج ثيح ؛٢٩/١٢/١٩٨٥   " ، ةيئاضقلا ريغ تاعازنلا لك ةيئاضقلا تايلآلا لامعتسا يغبني

بسح ،ةيلحملا تاسرامملا لامعتسا وأ لدعلا ةماقإل ةيفرعلا لئاسولاو ميكحتلاو ةطاسولا قيرط نع 
  :رظنا ،ّ مهفاصنإو اياحضلا ءاضرتسا ليهستل ،ءاضتقالا

Benzakour Abdelaziz, communication en marge de la conférence internationale 
organisée, par le CICR du 19 au 21 Février 2003 à Genève, p : 2. 

، لجملا ،ةيبرغملا ةكلمملا: رظناةئيهلل يلخادلا ماظنلا لوح ديزملل  -1  ١٠ناسنإلا قوقحل يراشتسالا س
اهيلي امو١٥٩ص ،قباس عجرم ،ناسنإلا قوقح ةمدخ يف تاونس   . 
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اهلامعأل مظنملا يلخادلا ماظنلاو "ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه"نيوكتو ةيمست تحرط دقو   ،
ةيبرغملا ةيعمجلا "تربتعا ث يح ،نيلعافلا نم ةعومجم لبق نم تاداقتنالا نم ةعومجم
ةرطسملا راطإ يف ةمظنم ميكحتلا ةمهم نأل ؛ةيروتسد ريغ ةئيهلا نأ " ناسنإلا قوقحل
ةيناكمإو ،رمألاب نيينعملا لبق نم مكحملا رايتخا اهزربأ ،ةطوبضم طباوض قفو ١ةيندملا  

تبلاطو " ميكحتلا"تعنب اهقافرإ نود ضيوعتلل ةلقتسم ةئيهب اهتيمست يفكي ناك اذل ،هلزع 
، " فاصنإلاو ةيقيقحلل يبرغملا ىدتنملا"بناج ىلإ ةيعمجلا  ةلقتسم ةينطو ةئيهب اهضيوعت

  .نيينعملا اياحضلا نم دارفألا ضعب يندملا عمتجملا نم تايلاعف بناج ىلإ مضت
يأ ؛ةنجللا لمع ةقيرط لوح اهداقتنا بصنا دقف " ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا"امأ 

طقنلا يف هليدعت ىلإ يمري بلطب تثعب هيلع اهعالطا دعبو اذكهو . يلخادلا ماظنلا لوح
  :ةيلاتلا

؛ضيوعتلل ينوناقلا ساسألا حيضوت ةرورض-     
طقف سيل ضيوعتلل ةددحملا ميكحتلا ةئيه نع ةرداصلا تاررقملا ليلعت ةرورض -   

  ؛ضيوعتلا بلط ضفرب يضقت يتلا تاررقملا
كاردتسا لجأ نم نعطلا لاجم عيسوت-  مدعو عافدلا قوقح مارتحا مدع تالاح    

  .٢ليلعتلا
اياحضو ريصملا يلوهجم نيفطتخملا تالئاع نع ةقثبنملا قيسنتلا ةنجل تنلعأ امك   

ربمسيد ١٠موي فاطتخالا  ضيوعتلل ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه نأ ١٩٩٩  طورشل بيجتست ال " 
قوقح ظفحل ةيفاكلا تانامضلا رفوت ال اهلعجي يلخادلا اهنوناق نأ امك ،ةيلعفلا ةيلالقتسالا 

اهماكحأ رابتعا لعفبو ،تاضيوعتلا تابلط ميدقت لجأ نم هضرفت ام لعفب مهيوذو اياحضلا 
  ..."نعطلل ةلباق ريغ

ليصفتب دعب اميف موقتس ثيح ةئيهلا لامعأ ىلع حضاو ريثأت اهل ناك تاداقتنالا هذه 
لاقتعالا وأ ءافتخالا ةدم ىل ع ةزكترم ،اياحضلا ضيوعت يف اهعابتأ متي يتلا ريياعملا

                                                 
خيراتب ٤٣ددع ،حابصلا ةديرج  -1  .٢، ص ٢٩/٠٥/٢٠٠٠ 
ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملاو ةمظنملا نيب ةقالعلا لوح ةقيثو ،ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا  -2
 .٧ و٦، ص ١٩٩٩ ربمفونخيراتب رداصلا ين طولا سلجملا نايب ،قافآلاو
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ةيداملاو ةيحصلا هرارضأ فلتخمو ةقباسلا هتيعضوو رمألاب ينعملا نيبو ،هفورظو يفسعتلا 
قلعتت تايصاخ نم كانه نوكي ام ىلإ ةفاضإ ،ةماعلا ريياعملا نم كلذ ريغ ىلإ ةيونعملاو 

ىلإ نوكي ام برقأ ضيوعت ،لاوحألا عيمج يف ديدحت لجأ نم كلذو ،كلت وأ ةلاحلا هذهب 
  .فاصنإلاو لدعلا

يتلا كلت ىتح لاطي حبصأ ةيميكحتلا تاررقملا ليلعت نأ تتبثأ ةسرامملا نأ امك 
تاررقملا ليلعت ىلع طقف صني يلخادلا نوناقلا ناك امدعب ،اياحضلا ضيوعتب يضقت 

، . ضيوعتلا ضفرب ةيضاقلا ضيوعتلا تابلط يقلتل مساح لجأ ديدحت مغرو ،اذه ىلع ةوالع
يف ضيوعتلا قاقحتسا يعدي نمم ربمسيد ٣١   ١٩٩٩ ، لجألا اذه نع ةئيهلا تعجارت دقف  ،

رياني ٣دعب تابلطلا نم هب سأب ال ددعب تلبقو  ىلإ اهددع لصو ٢٠٠٠  تفلكت ابلط ٩٦٦   
  .ةعباتملاو قيسنتلا ةنجل نع ةعرفتملا ةنجللا اهدرجب

لامعألا نع ثيدحلا ىلإ ،ا هيلإ تهجو يتلا تاداقتنالاو ةئيهلا ميظنت انزواجت ام اذإو
ربمسيد ٣١دودح ىلإ هنإف ،اهتزجنأ يتلا  ددع ناك )تابلطلا لوبقل ددحملا خيراتلا (١٩٩٩   ،

اهنيب نم ،ابلط ٥١٢٧وحن " ميكحتلل ةلقتسملا ةئيهلا"ىلع تدرو يتلا تابلطلا  ابلط ٤٩٣٣   
لا مت بلط١٠٠٠نم ديزأ نع الضف ،ةئيهلا ىلإ ةرشابم اهباحصأ اهب مدقت  دعب هب لصوت  

  ١.خيراتلا اذه
ةئيهلا تجتنتسا ،اهنأشب ةيلوألا تايرحتلا تاءارجإو تافلملا هذه ةسارد دعبف اذكهو 
سلجملا اهنع نلعأ يتلا تالاحلا نيب عزوتتو ،ةفلتخم بابسأو ثادحأب قلعتت تابلط اهنأ 

  .ةئيهلا ىلإ مهتابلط ةرشابم اهباحصأ مدق يتلا تالاحلاو
ىلإ ةفاضإلاب ١١٢مضتو ،سلجملا اهنع نلعأ يتلا تالاحلا صوصخب   ٣٦ ، ةلاح  

اهنأشب حتف ،ةلاح ١٤٨تحبصأ ثيح اهب طبترت  نمضتتو ،افلم ١١٦  امك ةنيبم ابلط ١٩٤   
  :يلي

ةحئال -  اهنأشب حتف يتلا ١١٢  نمضتتو ،افلم ٨١  ابلط١٢٢     
مشاه ونب ةعومجم- اهدارفأ ددعو   اهنأشب حتف ٣١  نمضتتو ،افلم ٣٠،  ابلط٦٣     

                                                 
 .بوينب باتك ىلإ عوجرلا نكمي 1



  )٨٦(

ةنيبم ٤٩٣٣اهددعو ميكحتلا ةئيه ىلإ ةرشابم مهتابلطب اهباحصأ مدقت يتلا تافلملا ا مأ  
  :يلي امك

-، نويعلا ،ةنوكم ةعلق ةعومجم اهدارفأ ددعو زدكأ   لاقتعالا ءانثأ مهنم يفوت ٣٧٨   ،
مهددعو يقابلا نع جرفأو ،اصخش ٥٥  ٣٢٣.  

  ؛٥٠٥اهدارفأ ددعو ةيبونجلا ميلاقألا نم ىرخأ ةعومجم  - 
اهددعو ةفلتخم ثادحأب قلعتت تابلط -  نم ةيلوأ ةفصب اهفينصت دعب حضتا ٤٠٥٠   ،

% ٧٥ و٧٠نيب ام حوارتي دق ةئيهلا صاصتخا يف لخدي ام ةبسن نأ ،نيررقملا فرط 
  .ابيرقت

ةنس ثادحأ ١٩٥٦ةنس ثادحأ : ةيلاتلا ثادحألاب قلعتت تابلطلا هذه مظعم  ،١٩٦٣ ،
ا ثادحأ١٩٧١ةنس تاريخصلا ثادحأ  ةزعوب يالوم ثادحأ١٩٧٢سطسغأ ةرئاطل ،   ، - 

ةنس - ةرفينخ ةنس ءاضيبلا ،تابارضإلا ثادحأ ١٩٧٣  ةنس تابارضإ ثادحأ ١٩٨١،   ،
ربمسيد ثادحأ ١٩٨٤ ةنس نويعلا ةنيدم ثادحأ ١٩٩٠،  ةقرفتم ىرخأ ثادحأ ١٩٩٩،   ،

  .رئازجلاو فودنيت تاميخمب تالاقتعا ،ةيسنرفلا ةيامحلا مايأ تالاقتعا: اهنم
، تتو لمعلا ىلإ عوجرلا ،ةيونعملاو ةيداملا رارضألا نع ضيوعتلاب تابلطلا هذه قلع

ىلع لوصحلا ،ةيعامتجالاو ةيحصلا ةيطغتلا نم ةدافتسالا ،دعاقتلا بتار نم ةدافتسالا 
ءانثأ نيفوتملل ةافولا تاداهش ميلست ،نيفوتملا تافر ميلست ،تالوقنملا عاجرإ ،نكسلا 

، نع فشكلا ،رفسلا تازاوج ىلع لوصحلا ،ةيرادإلا ةيقرتلا ءانبألا فيظوت ،لاقتعالا  
  .١نيفتخملا ضعب ريصم

لاقتعا اهنم ،ةديدع يهف ضيوعتلا تابلط اهيلع زكترت يتلا تارربملا صوصخب امأ 
نكامأب عاديإو فاطتخاو لاقتعا ،ةمكاحم نود جارفإ اهبقعأ ةيرس نكامأ عاديإو داهطضاو 

، تالاقتعا ،تامكاحم اهتبقعأ ةيرس ةءاربلا ماكحأب تهتنا ةنيعم ةيماظن نوجسب ةنيعم ددمل  
رارضألا مجحو بسانتي ضيوعت نامض لجأ نم كلذ ريغ ىلإ ،يرارطضالا بارتغالا 

  .قوقحلا ووذو اياحضلا اهنم ىناع يتلا

                                                 
رشع سماخلا عامتجالا ،ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ،ةيبرغملا ةكلمملا -1  ١-٢٠٠٠ ربمسيد( 

 .١٠١-١٠٠، ص )٢٠٠١رياربف 
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يتلا ثادحألا بسح اهنيمضتو ةئيهلا يررقم ىلع تافلملا عيزوت نم ءاهتنالا دعبو 
زهاج وه اميف رظنلاب كلذو اهلمع يف ةئيهلا تعرشاقباس اهيلإ ةراشإلا تمت تأدب ذإ : ، 

اياضقلا اهرابتعاب " زدكا"و" نويعلا"و" ةنوكم ةعلق"تافلم مث " ترامامزات"تافلم ةساردب 
تاربخ ءارجإب ىرخأ ةهج نم ترمأو ،اثاحبأو تاقيقحت اهيف ترشاب ثيح ،ةروطخ رثكألا 

بصنا ،تافلملا هذه يف ايئاهن تبلا نم تهنأ ام دعبو ،تافلملا ضعبل ةبسنلاب ةيباسحو ةيبط
ةمكاحم "و" ١٩٦٣ةرماؤمب "ىمسي ام اهيف امب ،اياضقلا رئاس ةسارد ىلع ةئيهلا مامتها 

تاررقملا نم ةعومجم تردصأو . ١٩٧٣١ةنس " ةرفينخ ثادحأ"، و١٩٧١ةنس " شكارم
ربمفون ٢٩دودح ىلإ اهددع غلب ،ةيميكحتلا  ةلصفم اررقم ١٤٥٧، ٢٠٠١    :٢يلي امك 

ةنوكم ةعلق يلقتعمو ترامامزات نم مهنع جرفملل ةيبط تاربخ ءارجإب اررقم ٣٣٤ -   
  ؛مهجالع تابلطتمو ةيحصلا مهتيعضو ىلع فرعتلا ىلإ فدهت ،زدكأو

؛ةيبساحم ةربخ ءارجإب دحاو ررقم-     
ةيدرتملا ةيعامتجالا مهتيعضو صاخشأ ةدئافل ةقبسم تاضيوعت ءادأب اررقم٣٧٠ -     

رقم٥٧٢ اهنم نيديفتسملا ددع غلب ،ةيئاهن تاضيوعت ءادأب نيررقم ٤٠٣اهنم ايئاهن ار    
و ،اصخش٩٩٤ الو يرسق ءافتخا يأب اهل ةقالع يأ دوجو مدعل بلطلا ضفرب ررقم ٣٤٩   

  .يفسعت لاقتعاب
قئاثوب ءالدإلا نيح ىلإ ثحبلا فاقيإب يضقي دحاو ررقم-   .  
نأ هيلإ ةراشإلا بجت ام ، ٢٠٠١ربمفون دودح ىلإ اهتسلج يف تجردأدق " ميكحتلا ةئيه" 
دادتما ىلع افلم ٣٩٩٨ عامتسالا متو ،ةماعلا تاسلجلاو قيقحتلا تاسلج نيب ام ةسلج ٩٤   

ىلع اذكو قوقحلا يوذ وأ مهسفنأ اياحضلا صاخشألا نم اصخش ٣٥٦٠نم ديزأل اهلالخ   
مجح يلاتلابو تا فلملا مجح دكؤي امم ،مهنم ضعبلا ندل نم نيراتخملا نيماحملا تاعفارم
 .هب تماق يذلا لمعلا

                                                 
1 - Benzakour. Abdelaziz. Op.cit. 

ىلإ ٢٠٠٣رياني دودح ىلإ تاررقملا هذه ددع عفترا  -2  ٣٤٠٠ ، يئاهن ررقم ررقم٢٨٤٠  يضقي ام اهنم ا   
بناج ىلإ ديفتسم ٣٧٠٠نم برقي ام ةدئافل تاضيوعت حنمب  تابلطلا ضفرب يضقي اررقم٥٥٠    .  

Benzakour (abdeaziz), op. cit. 
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تربع ،اهلمع ىلع ةيقادصملا ءافضإ لجأ نمو "ميكحتلا ةئيه"هب موقت امل امعدو   ،
قوقح تافلم ةيفصت رارقل يونعملاو يسايسلا اهمعد نع يفسويلا نامحرلا دبع ةموكح  
ةرداصلا تا ضيوعتلا فرصل ةمزاللا ةيميظنتلا تاءارجإلا ذاختا اهمزع ىلإ ةفاضإ ،ناسنإلا

 ٢٠٠١ربوتكأ دودح ىلإ ةلودلا ةنيزخ تلمحت اذكهو ،اياحضلا ةدئافل " ميكحتلا ةئيه"نع 
مهرد٤٦٤،٤٥٤،٠٠ىلإ تلصو ةمهم تاضيوعت  نم غلابم نم هدصر مت ام ىلع ةدايز .  

نم ةيعضو ٤٣٩ديدست مت ثيح : مهفئاظول نييسايسلا نييفنملاو نيلقتعملا ءامدق عاجرإ لجأ  
ىلإ٦٨٠لصأ  هردق امب هسفن خيراتلا دودح  مهرد٥٩١٢١٨٩،٦٧:   امع ثيدحلا نود . ١ 

ىرخأ ةرم حرطي اذهو ،دعب اهنأشب تايطعملا رشنت مل تاضيوعت نم ٢٠٠٢ةنس هتفرع   
نأ هل قبس سلجملا نأ ةصاخ ،هلاغشأ جئاتن ىلع هعالطإو مومعلا ىلع سلجملا حاتفنا ىدم 

. ٢اهيلع عالطالا يبنجألاو ينطولا ماعلا يأرلل ىنستيل ماظتناب هلامعأ رشن يف كلملا نذأتسا
  .كلذ رربي ءيش ال نكل

عجرت يتلا روصقلا هجوأ نم اددع بجحت نأ يغبني ال ةيباجيإلا بناوجلا هذه نأ ريغ 
امك ،يلاتلاب ةئيهلا لمع ةليكشتو يراشتسالا سلجملا لمع هجو يذلا ماعلا راطإلل ةهج نم 

يف ءاوس تالاحلا نم ددع يف ةئيهلا هب تذخأ يذلا قيضلا ليوأتلل ىرخأ ةهج نم عجرت 
تارغثلا ضعب عجرت اريخأو ررضلا ربجو ضيوعتلا ةيضقل وأ تاكاهتنالا اياحضل اهتبراقم 

  .ةدمتعملا ريياعملاو لمعلا ةيجهنمل
  

ناسنإلا قوقحل ةميسج تاكاهتنا اياحض لهاجت-١    
نع ةجراخ ناسنإلا قوقح ل ةريطخلا تاكاهتنالا تالاح نم اددع ةئيهلا تربتعا دقل

  .ررضلا ربج لاكشأ نم لكش يأ وأ ضيوعت يأ يف يلاتلاب اهل قح الو ،اهصاصتخا
ةلداع ريغ تامكاحم رثإ تذفن يتلا تامادعإلا اياحض ضيوعت ةئيهلا تضفر اذكهو 
لاقتعا تالاحلا بلغأ يف اهقفار تامادعإلا هذه نأ مغر ةيسايس ةغبص تاذ اياضق يف 

ايسايق امإ انه قوقحلا يوذ ضيوعت ةئيهلا ناكمإب ناك دقل ،ةلماعم ءو سو بيذعتو يفسعت

                                                 
 .٩، ص ٢٠٠١ةنسل ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا ريرقت  -1
ليربأ ٢٨خيراتب ةرداصل ا هتركذم يف سمتلملا اذهب سلجملا ماق -2  ١٩٩٨. 
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لبق اوناع تامادعإلا اياحض نأ رابتعاب وأ يرارطضالا يفنلا اياحضل ةبسنلاب تلعف امك  ،
  .اهصاصتخا يف ةحارص لخدي يذلا يفسعتلا لاقتعالا نم كلذ

ةيعامتجالا تاضا فتنالا لالخ اوفوت نيذلا اياحضلا ضعب ضيوعت ةئيهلا تضفر امك
ام وهو ،بسانتم ريغو طرفم لكشب فنعلا تلمعتسا يتلا شيجلا وأ نمألا تاوق صاصرب 

يفف . ةيعرشلا ىلع اجراخ ربتعي ةطلسلا هب تماق ام نأ تربتعا امدنع ةئيهلا هب ترقأ
لاقتعا زكرم يف ءاضيبلا رادلاب اقانتخا اوتام صاخشأ تالئاع ضيوعت هيف مت يذلا تقولا 

اهسفن ثادحألا يف عراوشلا يف صاصرلاب اوفوت نيذلا نم اددع نإف ١٩٨٤ثاد حأ رثإ  ،
مهنفد ناكم ديدحت وأ مهيوذل اياحضلا ميلست تاطلسلا تضفر ،يلامج هللا دبع لفطلا ةلاحك 
ددع فرعي نأ ديرت ال تناك تاطلسلا نأ حجرألاو ،مهتالئاعل ةافو ةداهش ىتح ميلست وأ 

ويام ٢٨ خيراتب يميكحتلا اهررقم يف ةئيهلا تضفر كلذ عمو ،اياحضلا ضيوعت ٢٠٠٣   
 - ةافولا ةداهش ىتح وأ نفدلا ناكم ديدحتب وأ ةثجلا ميلستب مكحلا وأ ،يلامج هللا دبع ةلئاع
تالاح ىلع سايقلا نكمي ناك هنأب املع - اهصاصتخا نع جرخت ةيضقلا نأ ةربتعم  
ةلودلا دعت ةيضق يف ،اهنفد نا كم وأ ةثجلا ريصم فرعت ال تالئاعلا نأ امب ،ءافتخالا

نمو ةافرلا نم ةلئاعلا نامرحب رمتسملا اهكولس دعيو ،تاكاهتنالا نم ددع نع اهيف ةلوئسم 
  .ةرمتسم ةاناعم يفو لح نود ةلئاعلا كرتيو ،ةيعرشلل اكاهتنا ةافولا ةداهش

ةئيهلا تضفر دقف اريخأو  اضيأ صاصتخالا مدع ىوعدب–  لاقتعا اياحض ضيوعت -    
يف اهصاصتخا يف لخدي كلذ نأو ،اياحضلا ىلع قبطنت هريياعم نأ مغر ءافتخا وأ ي فسعت
  :١يهو تالاح ةدع
يرسقلا ءافتخالل ةبسنلاب-أ    

لصوت ثيح يكلملا شيجلاب اطباض ناك يذلا : ريصبلب نسحلا ديسلا ةلاح -١
ويلوي ١٠موي ةيفتاه ةملاكمب  ىدتراف )يركسعلا بالقنالل ىلوألا ةلواحملا خيرات (١٩٧١   

قحال خيرات يفو ،نيحلا كلذ ذنم رثأ هل فرعي ملو ،هلزنم نم جرخو ،يركسعلا هسابل 
ميكحتلا ةئيه تربتعا دقل . هعاتم ضعب ميلستل ةماعلا ةدايقلا نم ءاعدتساب هتلئاع تلصوت

ربوتكأ ٢٤يف رداصلا اهررقمب  املع  ،اهصاصتخا نمض لخدت ال ةلاحلا هذه نأ ٢٠٠٢   
                                                 

فينجب رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا فرط نم ةمظنملا ةيلودلا ةودنلا مامأ ضرع : روكازنب زيزعلا دبع 1
ىلإ ١٩نم  رياربف ٢١  عوضوم يف٢٠٠٣   .ناسنإلا ققحل يراشتسالا سلجملا تاروشنم نم ،نيفتخملا:  
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قاطن جراخ مادعإ هنع جتن نوكي دق ،يرسق ءافتخا ةيحض وه رمألاب ينعم لا نأ حضاو هنأب
  .نوناقلا

فطتخاو ،ةينيطسلفلا ةروثلا فوفص يف التاقم ناك يذلا : يولعلا ديمح ديسلا ةلاح-٢
 ١٩٨١ةنس ةيسنوتلا اهتريظن نم ةيبرغملا تاطلسلا هتملست ثيح سنوتب تطبه ةرئاط 

،١٠وحن ىضقو بيذعتلل ضرعتو  تاونس لبق ةيرسلا لاقتعالا زكارم فلتخم نيب القنتم    
ناك يذلا ءارضخ نب قدصم دمحم ةداهش يف لقتعمك هركذ دروو / ١٩٩٢ةنس هقالطإ 

مقر اهررقم يفف . طابرلاب تارباخملا زكرم يف يفسعت زاجتحاو يرسق ءافتخا ةيحض هرودب
خيراتب ٣٣٦٨ رياني ٣٠  ال هتلاح نأ رابتعاب هبلط ةئيهلا تضفر٢٠٠٣  نمض لخدت    

  .اهتايحالص
يفسعتلا لاقتعالل ةبسنلاب-ب    

ةيرس نكامأ يف اولقتعا نيذلا شيجلا وأ ةطرشلا طابض وأ دونجلا نم ددع ةلاح-١  
قالطإ متو ،نييبالقنالاب مهطابترا يف ةهبشلا درجمل تاينيعبسلا يف ةيبالقنالا تالواحملا دعب 

قح ال نأ ةئيهلا تربتعا ثيح مهلمع نم اولصفو ،ةمكاحم وأ ةمهت نود دعب اميف مهحارس 
لباق ديكأتلا اذه نأ مغر ،ةيباقن وأ ةيسايس بابسأل متي مل مهلاقتعا نأل ؛ضيوعتلا يف مهل 
يفسعتلا لاقتعالا اياحض قح نم نأ دقتعن اننإف ،ةيسايس بابسأل مت مهلاقتعا نأل لادجلل 

ربج رربم نأ كلذ ،لاقت عالا بابسأ نع رظنلا ضغب ررضلا ربجب اوعتمتي نأ دمألا ليوط
هقوقح نم يساسأ قحل ريطخ كاهتنا ءارج ةيحضلا قحل يذلا تاذلاب ررضلا وه ررضلا 

  .ةلودلا ةزهجأ فرط نم
نومسي نم ىلع قدصي هسفن رمألاو -٢  لاقتعا اياحض مهو تينوكات يلقتعمب   ،

ءاضيبلا رادلا لماع ماق ١٩٧١ةنس يفف ،يفسعت   Gouverneurنم ةعومجم لاقتعاب   
ـب انايحأ ىمسي ام راطإ يف اصخش٦٠ و٥٠نيب مهدع حوارتي صاخشألا  تالمحلا " 

رادلاب نيدرشملل ةصصخملا تالقتعملا دحأ يف نيرهش براقت ةدمل اوعضوف " ةيريهطتلا
اوقب ثيح ،برغملا بونج يف تينوكاتب يوالكلا رصق ىلإ كلذ دعب نم لقن مث - ءاضيبلا  
تضفر دقف . ةمكاحم وأ ةمهت نود ،مهحارس قلطي نأ لبق ماعلا فصنو نيماع ةدمل كانه

ةزهجأ ةيلوئسم مغر ةيباقن وأ ةيسايس بابسأل نكي مل مهلاقتعا نأ رابتعاب مهضيوعت ةئيهلا 
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ءالؤه ررض ربج يغبني ناك هنأ دقتعن اننإف ىرخأ ةرمو ،ريطخلا كاهتنالا اذه نع ةلودلا 
  .١هتارربم نع رظنلا ضغب تاذلاب يفسعتلا لاقتعالا ببسب
  
ررضلا ربج نم ىرخأ لاكشأب مكحلا ضفر-ايناث  :  

 ، يونعملاو يداملا نيررضلا نع بترتملا ضيوعتلا ديدحتب ةصتخم ةئيهلا تناك دقل
ىلع لمعت مل ةئيهلا نأ دقتعنو . هريغ ءيش الو ايدام اضيوعت طقف حنمت نأب ةديقم نكت ملو
، هتنالا اياحض ررض ربجب ةقلعتملا ةيساسألا ئدابملا ءوض ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكا

ديسلل يماتخلا ريرقتلا يف وأ Theo Van Boven2ديسلل يماتخلا ريرقتلا يف تدرو امك   
ناسنإلا قوقح ةنجل ىلإ٣ينويسب فيرش لاكشأ ةدعب ،ىرخأ رومأ نيب نم تصوأ يتلاو ٢   ،
مدعب تا نامضلا ريفوتو ةيضرتلاو ليهأتلا ةداعإو ضيوعتلاو دادرتسالا اهنم ،ررضلا ربجل

كلذ يف امب ،همييقت نكمي ررض يأ هسفن ضيوعتلا لمشي نأ ةرورضب تصوأو راركتلا 
اياحض نم ةعومجمل اهداعبتسا ىلإ ةفاضإلابف ،اذكهو . ةراجتلا وأ كالمألاب قحاللا ررضلا

ذيفنتب تاطلسلا بلاطت تاررقم ردصت مل اهنإف ضيوعتلا قاطن نم ةميسجلا تاكاهتنالا 
يف تمهسأل ةيفاكلا ةأرجلا تكلتما ول ،اهنأ نيمزاج دقتعن ،ررضلا رب ج نم ةفيفخ لاكشأ
  .اهب ةطبترملا لكاشملا نم ددع لح

تايصوت ىتح اهتاررقم نمضتت ملو ،ةئيهلا مكحت ملف ،كلذب اهتبلاطم مغرو اذكهو   
  :ةيلاتلا تالاحلا يف تاطلسلل

مهتوم دكأت نيذلا نيفتخملا تالاح يف ةافولا ةداهش ميلست-١ لكشلا اذه نأ كلذ نم ،  
نم اريبك اددع لهست ،ةيرادإ ةقيثو ىلع رفوتلاب قوقحلا يوذل حمسي رضلا ربج نم فيفخلا 

ماكحأ رودص رثإ اوفوت نيذلل ةافولا تاداهش ميلستب ةئيهلا مكحت مل امك . ىرخألا تاءارجإلا
اخ تالاحلا هذه تربتعا دق تماد امةميلأ ةيعامتجا ثادحأ لالخ وأ مادعإلاب نع ةجر  
  ؛اهصاصتخا

                                                 
ليربأ ١٣يف ةروشنملا ةقلحلا  -1 ةديرج نم٢٠٠٠  يكارتشالا داحتالا   . 

2- Doc. E/ CN.4/ sub.2/1993. 8, 2 juillet 1993. 
3- Doc. E/ CN.4/ 2000/62, 18 janvier 2000. 
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ةصتخملا تاطلسلا نم بلطت وأ ةئيهلا مكحت مل - ٢ يف اوفوت نيدلا نفد نكامأ ديدحت  
ةيعامتجالا ثادحألا يف مهلتق وأ ةسايس اياضق يف مهمادعإ رثإ ىلع وأ ءافتخالا زكارم  
 ؛ةميلألا

وأ نيفتخم صاخشأ تاكلتمم عزنب قلعتت رارضأ نع ضيوعتلاب ةئيهلا مكحت مل - ٣  
ديسلا ةلاحك ،فصنم ساسأ ىلع اهتيوست ىلع لمعلاب تاطلسلل ةيصوتلاب ىتح قيفش " 
ةرطسم ةطساوب هتاكلتمم نم ددع ىلع ءاليتسالا متو ١٩٦٤ةنس هفاطتخا مت يذلا " يندملا  ،

اراتكه٣٣(وركينوباك راقع ةيضق يف ثدح امك ةيكلملا عزنل ةينوناق ريغ  يف دوجوملا )  
 ، ، برغملا لامش ةيحايس ةقطنم يبرغملا ءاضقلا نأ اميسالو ،ةصاخ ةكرش ةدئافل كلذو

ةمكحملا مكحل ةلئاعلا فانئتسا لوبق مدعب ىضق ناوطتب فانئتسالا ةمكحم يف الثمم 
نأ فانئتسالا ةمكحم تربتعاو ،هبحاص بايغ يف راقعلا ةيكلم عزنب تضق يتلا ةيئادتبالا 

نم ددع زاجنإل ةافولا ةداهش ىلع ر فوتت نكت مل اهنأل كلذو ،يضاقتلا ةفص كلمت ال ةلئاعلا
اهنإف ،ةيونعملاو ةيداملا رارضألا نع ةلئاعلا ضيوعتب ترقأ ميكحتلا ةئيه نأ مغرو . قئاثولا

رياربف ٢١يف رداصلا يميكحتلا اهررقم يف ،اهصاصتخا جراخ تربتعا  تابلط ٢٠٠١   ،
وباك يف دوجوملا راقعلا عاجرإب مكحلا بلطو ،ةافولا ةداهش ميلست تابلطو ةافرلا ميلست  
عايض نإف - ةيونعملاو ةيداملا رارضألا نع ضيوعتلا يف رصحنت اهتمهم تناك اذإف. وركن  

ايدام اررض لثمي ،فاصتنالل ةليسو يأ نودو ءافتخا ةميرج رثإ ىلع ةلئاعلا نم راقع 
 .اديكأ

٤ - ، مهب لكنو اورجه صاخشأ ضيوعت اهصاصتخا جراخ ةئيهلا تربتعا امك  
لصح امك ،تاطلسلا نم ٍضاغتب ناكسلا ضعب وأ تاطلسلا فرط نم مهتا كلتمم تبصتغاو

ةيفسعت تالاقتعا تعقو ثيح ،لئابقلا ضعب درمت رثإ ىلع ١٩٦٠ةنس لاليزأ ثادحأ يف   
لئابقلا نم صاخشأو دونجلا فرط نم نيدرمتملا تاكلتمم فالتإو بهنو باصتغاو 

فورظ يف تاكلتمملا باصتغاب ةطبترملا رارضألا نع ضيوعتلا متي مل امك. ١ةرواجملا  
ةنس ءارحصلاب وأ ١٩٧٣ةنس ةرفينخب سلطألا ثادحأ يف ةهباشم  ةلاحلا هذه يفف ١٩٧٦،   ،

نع رظنلا ضغب يشاوملاو لبإلا نم ناعطق ىلع دونجلا ءاليتساب رمألا قلعتي ةريخألا 
  .يفسعتلا لاقتعالاو ءافتخالا تالاح

                                                 
، ضيوعتلاتافلمب ةطبترم تايطعم : ةحلاصملاو فاصنألا ةئيهل ةصخلم ةقيثو 1 يضاملا تاكاهتناو  ٢٠٠٤ ،
 .ةروشنم ريغ
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اثلاث ئيه لمع ةيجهنمب ةطبترملا تارغثلا-    :ميكحتلا ة 
ةكرحلا وأ اياحضلا وأ ماعلا يأرلل ءاوس ةئيهلا لمع ةيفافش صقنب انه رمألا قلعتي 
تقولا ةلقو تاضيوعتلا ضعب غلابم ةلازهبو ،ضيوعتلا ريياعم يف تارغثبو ،ةيقوقحلا 

. تابلطلا عوضوم عئاقولا يف تاقيقحتلا بايغ عم اياحضلا ىلإ عامتسالل صصخملا
  .ضفرلا تاررقم نم ددع ليلعتو ةغايص يفانايحأ ةيطخ تارغثبو 

لصاوتلاو ةيفافشلا فعض-أ    
ةئيه لمع ىلع ناسنإلا قوقح ةكرحو اياحضلا ةكرحل تناك يتلا ذخآملا ربكأ دحأ نإ 
ةيقوقحلا تامظنملاو اياحضلا وأ ماعلا يأرلل اهلمع ةيفافش مادعنا يف لثمتت تناك ميكحتلا 

ةئيه اهدمتعت يتلا ريياعملا ةفرعم ىلإ الثم نوعلط تي اوناك اعيمج ءالؤهف. نيمتهملا لكو
رشن اميسالو ةئيهلا لمع لوح ةيرود ريراقت ىلإو ،اهقيبطت ةيفيكو ،ضيوعتلا نأشب ميكحتلا 
عقاولا ءوض ىلع اهصيحمت نويقوقحلا عيطتسي ىتحو ،ماعلا يأرلا اهيلع علطيل اهتاررقم 

 .ةجلاعملا اياضقلاو

ربمفون ٢٠يف ةئيهلا تعضو امدنع ىتحو  ام اهلمع ةليصح نع ايماتخ اريرقت ٢٠٠٣   
ربمفون ىتحو ١٩٩٩سطسغأ نم اهئاشنإ نيب  نودب ايرس يقب ريرقتلا اذه نإف - ٢٠٠٣   

ىلع لوصحلا بلطتي ةميدقلا هتغيص يف يراشتسالا سلجملا ريهظ ناك اذإ هنأ كلذ . رربم
بلطتت ةديدجلا ةغيصل ا نإف ،هنع عرفتي امو سلجملا لامعأو تايصوت رشن لبق يكلم نذإ

راص طرشلا اذه نأ دقتعن نحنو ،اهيلع كلملا ةلالج عالطإ دعب الإ ريراقتلاو تايصوتلا رشنت الأ 
ماعلا يأرلا نع هبجح يف رارمتسالاو هرشن مدعف- ٢٠٠٣ربمفون ذنم عضو ريرقتلا نأل ارفوتم    .

ارمأ ربتعي ،يراشتس الا سلجملل الضفم اكيرش ربتعت يتلا ةيقوقحلا تامظنملا نع اميسالو
تاطلسلل وأ يراشتسالا سلجملل يحارتقالا اهرودب موقت نأ ىتح اهنكمي ال وهو . افسؤم
 .ةيمومعلا

يف ةنمضتم دعت يتلاو ثالثلا ةيقوقحلا تامظنملل ةعباتلا ةئيهل ةمهملا بلاطملا دحأ نإ 
رياني ٣٠يف اهتمدق يتلا ةكرتشملا ةركذملا  صملاو فاصنإلا ةئيه ىلإ٢٠٠٤  يف لثمت ةحلا  

 :اميسالو ميكحتلا ةئيه تايطعم رشن

؛اهتدمتعا يتلا ةيميكحتلا سسألا نالعإو رشن-    

؛ضيوعتلا نم نيديفتسملا ةحئال نالعإو رشن-    
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ضفرلا ليلعت يف تدمتعا يتلا سسألا حيضوتو مهتابلط ضفر مت نم نالعإو رشن-   . 

إو ميكحتلا ةئيهل يماتخلا ريرقتلا رشن نأ اضيأ دقتعنو نمضتت ،تادلجم وأ دلجم رادص  
وهو ،لسلسملا مييقتل ةمهم ةدام لكشي نأ هنأش نم ،اهتردصأ يتلا ةيميكحتلا تاررقملا 
ءارثإل ةينغ ةدام لكشي هنأ امك ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ىلإ ةلوكوملا ماهملا ىدحإ 

 .عوضوملا اذه يف ةبراقملا ريوطتو شاقنلا

اب ةقلعتملا ريياعملا يف تارغث-ب  ضيوعتل 

  .ءافتخالا تالاح يف ضيوعتلا ريياعمب ةطبترملا كلت ىرخألا ةيجهنملا ذخآملا نم
رفوتملا ديحولا ضرعلا يف درو ،مهتافو ةضرتفملا وأ نيفوتملا نيفتخملل ةبسنلابف 

اساسأةيلاتلا ريياعملا رابتعالاب تذخأ اهنأ ةئيهلا لمع نع مومعلل  ١:  
خالا ذنم طيشنلا رمعلا نم ىقبتملا-    ؛ءافت 
؛هيلع رفوتي ناك يذلا لخدلا-     
ةيلئاعلا تالمحتلا-   .  

ريياعملا ىلإ ةفاضإ رابتعالاب ةئيهلا تذخأ ،ءايحأ اورهظ نيذلا نيفتخملل ةبسنلابو 
  :ةقباسلا

  ؛تاجالعلاب ةقلعتملا فيراصملا - 
هيوشت ةجرد ،ينامسجلا ملألا ةجرد ،مئادلا يئزجلا يندبلا زجعلل ةيلامجإلا ةبسنلا -   

. ريغلاب ةناعتسالا ىلإ لمتحملا ءوجللاو ةينهملا ةايحلا ىلع رارضألا هذه ساكعنا ،ةقلخلا
 .اساسأ ةيبطلا ةربخلاب ةناعتسالاب كلذ لكو

 :تارغث ةدع نم تناع هتاقيبطتو ضيوعتلا ريياعم نإ

نم ةميسجلا تاكاهتنالا اياحض نم ةعومجم داعبتسا نع رظنلا ضغبو ،ةهج نمف 
يف اهب لومعملا ريياعملا ىلإ برقأ تناك ةئيهلا اهب تذخأ يتلا ريي اعملا نإف ،ضيوعتلا

                                                 
اهيلإ راشملا روكازنب زيزعلا دبع ةلخادم-1 اقباس   . 
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نع ةجتان رارضأ اهنأ نابسحلاب ذخأت ملو ،ريسلا ثداوح وأ لغشلا ثداوح اياحض ضيوعت 
  .ةلودلا ةزهجأ فرط نم دمعتم لعف

نم ىقبت ام طقف باستحاب ءافتخالا نهر هتافو ضرتفت يذلا صخشلا ضيوعت نإ 
رابتعالا رظنب ذخأي ال ،ةيلئاعلا تالمحتلاو هيلع رفوتي ناك يذلا لخد لاو طيشنلا رمعلا

ذخأي ال امك ،ةيدسجلاو ةيداملا هتاناعمو ،اهسفن ءافتخالا ةيعضو نع الوأ هضيوعت ةرورض 
نأ قحتست دعاقتلا دعب ةايحلاف ،اضيأ طيشنلا ريغ رمعلا نم ىقبت امع هضيوعت رابتعالاب  

، ررضلا ةفلاسلا ريياعملا يف رابتعالاب ذخؤي ال امك اهنع ضوعي نأ قحتستو ،شاعُت  
نأ امك ،هسفن ةيحضللو اهل صرف نم عاض ام اذكو ،اهتاناعم نع جتانلاو تالئاعلل يونعملا 
ريغ زييمت ىلإ يدؤي يفتخملا هب عتمتي ناك يذلا لخدلا ىوتسم ىلع ءانب ضيوعتلا سيسأت 

  .ءارقفلا اياحضلاو ءاينغألا اياحضلا نيب لوبقم
بناوجلا ىلع اضيأ انه زيكرتلا مت دقف ،مهحارس قلطأ نيذلا نيفتخملا ضيوعت امأ 
راذتعالاب ةيصوتلاك رابتعالاب ضيوعتلل ىرخأ لاكشأو ريياعم ذخأ متي ملو ،ضيوعتلل ةيداملا 
يحصلا ليهأتلا ةداعإب ةيصوتلاو ،ةيلوئسملاب فارتعالاو اياحضلا ميركتبو ،ينلعلا 

  .يعامتجالاو
مضتت ملو نكامأ ديدحت وأ دهاوش ميلستك ةيرادإلا بناوجلا ةيوستب مكحلا تاضيوعتلا ن  

ةجتانلا ةيسيلوبلا تاقياضملا فقو وأ ءافتخالا ديق مهتافو تفرع نمل تافرلا ميلست وأ نفدلا 
ءامدق نم ددعل ارارم ببست يتلاو بيساوحلا يف ةنزخملا تايطعملا حيحصت مدع نع 

زاوج ىلع لوصحلاب ةطبترم ةمج ليقارع يف يفسعتلا لاقت عالاو يرسقلا ءافتخالا اياحض
  .ينطولا بارتلا ةرداغم وأ رفسلا

تاضيوعتلا ضعب ةلازه-ج    
ةئيهلا قطنمب انفاعسإل اهدحو ةيفاك ريغ فاصنإلاو لمعلا ئدابمو ضيوعتلا ريياعم نإ 

ضيوعتو سايق نأب رارقإلا مغرو . نايحألا نم ريثك يف اهب تمكح يتلا غلابملا ريدقت يف
بجي تالاحلا عيمج يف اهنإف ،ديقعتلا ةياغ يف ةلأسم دعي تاكاهتنالا نع ةمجانلا رارضألا 
ءوض ىلع ةيونعملاو ةيداملا اهداعبأب اهقوقح يوذل وأ ةيحضلل ةماركلا ةداعإ فدهتست نأ 
اياحض نيب زييمتلا مدع أدبم اهدوقي نأ بجي امك ،ميركلا شيعلا تابلطتمو ررضلا مجح 

  .فورظلا يف نوهباشتي
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هذهو ةليزه غلابمب ضيوعتلا ةئيهلا تررق امدنع ،ةريحم تالاح ىلع رثعن اننإف انهو 
  :ةلثمألا ضعب

اجخوأ ىحوم ديسلا ةلاح-١ يف هلاقتعا مت ايسايس طيشنلا باشلا اذهف :  ربوتكأ ١٣   
ةدمل يشحو بيذعتل ضرعتو ،ةميملك يف هتذمالت مامأ مسقلا لخاد نم ١٩٨١ يف اموي ٢٦   

مل ةئيهلا نأ ريغ . بيذعتلا راثآ نم هحارس قالطإ نم ةدم دعب تامو ،يكلملا كردلا رقم
هردق يلامجإ ضيوعتب الإ هاتخأو هتلمرأو همأ مهو ةعبرأ مهددعو قوقحلا يوذل مكحت 

امهرد ١٥،٨٤٠ وروي١،٥٠٠زواجتي ال (  ـب هتدلاول تمكح ذإ ) اعيمج مهيلإ ةبسنلاب)  
ـب هتلمرألو امهرد ٤،٤٤٠ تضرعت يتلا ةشئاع هتخأل ةبسنلاب اذكو ،امهرد ٤،١٧٠   

دقف ،ةايحلا تقراف اهنأ نيدقتعم ،اهب اوقلأ نيذلا يكلملا كردلا لاجر لبق نم بيذعتلل اهرودب 
امهرد ٣،٤٣٥غلبمب ميكحتلا ةئيه لبق نم اهيخأ نادقف نع اهضيوعت مت   ٣٤٠نم لقأ يأ ( 

  .ةمطاف اهتخأل هسفن ردقلاو) وروي
تاضيوعت ىقلت دق مهريغ نوكي نأ اياحضلا نم ددعل ةبسنلاب لداعلا ريغ ن م هنأ امك

اياحضلا ضعب عم ةلودلل ةنلعم ريغ تايوستل ةجيتن وأ ةئيهلا بناج نم ءاوس ادج ةمهم 
يف اتوافت اياحضلا نم ددع ظحال امك ). ريقفوأ ةلئاع ةلاح امبرو تاكيروب ةوخإلا ةلاح(
اوبعل نيذلا صاخشألاف ) مشاه ونب ةعومجم ةلاح(ةهبا شم فورظل ةبسنلاب ضيوعتلا غلابم
 .اهسفن ةنحملا يف مهقافر نم لقأ غلابم ىلع اولصح كاهتنالا حضف يف ازراب ارود

ةنونب ةعيبر ةديسلا ةلاح-٢ نم هئاقفر عم ةنونب ةعيبر ديسلا جوز فطتخا دقل :   
ةدمل اوفتخيل ةرطينقلا نم ١٩٧٣ةنس نييركسعلا  قتعملا يف ةنس١٨  لتاقلا يرسلا ل  

دقف ةلئاعلاب ةصاخ تارابتعالو ،هحارس قالطإ دعبو ،اهعيضر عم ةباش يهو ،تراممزاتل 
مهر فلأ ةئام زواجتي ال اضيوعت اهحنم تررق ضيوعتلا ةئيه نأ ريغ ،اهجوز عم تقرتفا 

وروي فالآ١٠نم لقأ ( مهرد فلأ ٥٠زواجتي ال اضيوعت اهنبال تحنمو )    ٥نم لقأ ( 
مهرد نويلم ٢،٨غلبمب اهجوز ضيوعت مت يذلا تقولا يف ) وروي فالآ  ٢٨٠براقي ام يأ ( 
 )وروي فلأ

نع ةرارمب ةنونب ةعيبر ةديسلا يكحت اهتاناعم نع ريبعتلل هتردصأ يذلا اهباتك يفو 
نع هفسأل ميكحتلا ةئيه سيئر ريبعت نعو ضيوعتلاب مكحلا رودص رثإ ١ةناهملاب اهروعش  ،

                                                 
1- Rabea Bennouna : Tazmamart, café féminin- Casablanca 2003, p 154. 
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دقل . أطخلا اذه ححصت مل ةنجللا نوكل برغتست اهنأ ريغ. ةنجللاأطخ ببسب غلابملا ةلازه 
 .ةنجللا سيئر رظن يف ناوألا تاف

مهقوقح يوذو اياحضلل عامتسالل صصخملا تقولا ةلق-د    
اياحضلا تالئاع عم قوثوب اولغتشا فاصنإلاو ةقيقحلا ىدتنم نم نولضانم انل دكأ دقل 

رفوتت نكت مل ،ىرخأ ماهمب اهئاضعأ لاغشناو تا فلملا ددع مكحب ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه نأ
وأ ٢٠مهضعب عم تضمأ اذكهو ،مهقوقح يوذو اياحضلا ىلإ عامتسالل يفاكلا تقولا ىلع   

ءبعب ةيقلم ،تايطعملا نم دكأتلل ةيناديم وأ ةقمعم تاقيقحتب مقت مل اهنأو اميس ،ةقيقد ٣٠  
سلجملا اهزجنأ دق ثحبلا ةمهم نأب ةعنتقم ةئيهلا تناك امبرو ،تالئاعلا ىلع تابثإلا  

 ، بلط ضفر وأ ضيوعت حنمب ًارارق نأ ريغ ،اهيلإ عجرت الو ناسنإلا قوقحل يراشتسالا
 ، اهرارقب قطنلا لبق ميمص عانتقا نيوكت ةئيهلا نم يضتقت ةيئاضق هبش ةمهم انرظن يف دعي

ةرادإلاب ةناعتسالا ب ولو ةئيهلا بناج نم تايرحتلا نم ىندأ ادح بلطتي ميمصلا عانتقالا اذهو
اقباس يراشتسالا سلجملا ريهظ نم٨ةداملا اهلوخت امك ءاضقلاو  ةيئانجلا اياضقلا يفف .  

قيقحتلا ةاضقو ةماعلا ةباينلا تايرحتو ةيئاضقلا ةطباضلا تامدخ نم مكاحملا ديفتست 
  .اياحضلا تادافإ ىلإ ةفاضإلاب

رلا تاررقم نم ددع ليلعتو ةغايص يف ةريطخ تارغث-ـه   ضف 
اهتنراقم عم ضيوعتلا تابلط تضفر يتلا ميكحتلا ةئيه تاررقم ضعب ةءارق نإ 
 ، ثادحألا لوح مهتغيصلو مهقوقح يوذو اياحضلا بلاطمل ةنمضتملا تاداهشلاو تالسارملاب
دج تناك يتلا تاررقملا هذه ةغايص ةقيرط نأب داقتعالا ىلإ عفدتو اقلقم اعابطنا كرتت 

ثيحب - اياحضلا تابثإ لئاسولو عئاقولل يلاتلابو ،ةنامأو ةيلومشو ةقدب ضرعت ال ةرصتخم  
 - اهليلعت ةهاجوب ىرخألا ةيرورضلا تايطعملا ىلع رفوتي ال يذلا ،اهل ئراقلا عانقإ لهسي
  :ةلثمألا ضعب يطعنو

يرهوجلا ومح ةلاح-١ خيراتب ٢٨ررقم  (:  رياني ٢٤  ةلاحلل اهضرع يف ): ٢٠٠١ 
ناك يذلا يرهوجلا ومح ديسلا نأ اهل حضتا فلملا قئا ثو ىلإ عوجرلاب هنأ ةئيهلا تدكأ

سرام ٧خيراتب سافب ةراجتلا قدنفب يفوت دق طابرلاب نيملعملا ةسردمب ابلاط  نأو ١٩٨١   ،
كلاهلا ةثج حيرشتب نابإلا يف ترمأو اهعوقو روف ةافولاب هتلئاع تربخأ دق ةماعلا ةباينلا 

عامتسالا دعب تايطعملا هذه كلاهلا وخأ دكأ ث يحو. ةيعيبط تناك ةافولا نإ لوقلا ىلإ تهتنا



  )٩٨(

سرام ١٩خيراتب ةزاتب ةماعلا ةباينلا فرط نم مهل  رضحم يف نيبم وه امك ١٩٩٩   
نم ةلاح يأ راطإ يف جردني ال رمألا نأ ةلزانلا تايطعم نم جتنتسي ثيحو (...) عامتسالا
ضيوعت بلطل ةباجتس الا هعم نكمي ال امم يرسقلا ءافتخالا وأ يفسعتلا لاقتعالا تالاح
ةفلتخم تايطعم نمضتت اهدجن ١رمألاب ينعملا ةلئاعل ةلسارم أرقن امدنع هنأ ريغ. هتوخإ  
يراسي ءامتنا اذ- طابرلاب نيملعملا ةسردمب ابلاط ناك رمألاب ينعملا نأ دكؤت يهف: ادج   - 
ذنم ىفتحا رمألاب ينعملا نأ كلذ ،ةقيقحلا نع ةديعب تامولعم نمضت ميكحتلا ةئيه ررقم نأو  
سرام ٥ رمألاب هتلئاع تملع امدنعو ،طابرلاب ١٩٨١  هتوخإ دحأ لقتنا ) ةزاتب نكست اهنأل( 

نودب نوجسلاو تايفشتسملاو ةطرشلا تارقم يف هنع ثحبو سرام ٧يف طابرلا ىلإ   
دعبو - ىودج كلذ نم روهش٣  خيراتبو -   وينوي ١٢  ةنيدم نم دئاق ةلئاعلاب لصتا ١٩٨١   

سافب كلملا ليكو ىلع ريخألا اذه مهليحيل ؛ةزاتب كلملا ليكو ىلإ هجوتلا مهنم بلطيل ةزات 
ناكم الو قدنفلا مسا ركذ نودو ،قدانفلا دحأب ةيبلق ةتكسب تام مهاخأ نأ مهربخأ يذلا 
ينعملا مزاول كلملا ليكو ةزوحب اودجوو ،ةيلمعلا رضح يذلا بيبطلا الو ةثجلا دوجو 

ةباين زاجنإ رمألاب ينعملا خأ نم كلملا ليكو بلط ثيح ايلا م اغلبمو ةينطولا هتقاطبو رمألاب
لب بيبطلا مساو ةثجلا ريصم لوح ةيفاضإ تامولعم يأ هءاطعإ اضفار ،اهيلع لوصحلل 

  .هايإ اددهمو
 ، سافب ةراجتلا قدنف ىلإ اوبهذ ةئيهلا ررقمب مهلصوت دعب مهنأ ةلئاعلا ةلاسر دكؤتو

، ولوئسملا يفن ثيح فيشرألا يف اوثحبو خيراتلا اذهو مسالا اذهب ةافو ةلاح يأ قدنفلاب ن
سرام ١٩خيراتب مهيلإ عمتست مل ةزاتب ةماعلا ةباينلا نأ ةلاسرلا دكؤت امك  دعب يأ ١٩٩٩   ،

يأب مهل ةقالع ال هنأ نودكؤيو ةئيهلا ررقم يف درو امك رمألاب ينعملا ءافتخا نم اماع ١٨  
ررقملا يف الإ ةلئاعلا روضحو حيرشت لاب اوعمسي مل مهنأو ،عوضوملا اذه يف رضحم
  .ةئيهلل يميكحتلا

نأ اهل حضتا هنأ ةئيهلا دكؤت ساسأ يأ ىلع : ةيدج ةلئسأ حرطي عوضوملا اذه نإ
لكشب تاطلسلا ةياور ةئيهلا تدمتعا له ؟سافب ةراجتلا قدنفب يفوت دق يرهوجلا ومح ديسلا 

  ؟ةلئاعلا ةياور ىلإ تافتلالا نود قلطمو مات

                                                 
رياربف ١٣خيراتب ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ىلإ هجوم  -1 عم فاصنإلاو ةقيقحلا ىلإ اهنم ةخسنو ٢٠٠٤   
 .ةيحضلا تخأ نبا نم ةقحلم ةلسارم



  )٩٩(

روف ةافولاب ةلئاعلا تربخأ دق ةماعلا ةباينلا نأ اهل حضتا هنأ دكؤت نأ ةئيهلل نكمي فيك 
  ؟ةيعيبطلا ةافولا نأ دكؤتل اروف ةثجلا حيرشتب ترمأ اهنأو اهعوقو

هيلإ عامتسالا دعب تايطعملا هذه دكأ دق كلاهلا خأ نأ ربتعت نأ ةئيهلل نكمي فيك  ١٨ 
نم ةلئاعلل اهعامتسا دعب ةئيهلا تدكأت له ؟ةزات ب ةماعلا ةباينلا فرط نم ءافتخالا دعب ةنس

ةدمل ةماعلا ةباينلا ترظتنا اذامل ةئيهلا لءاستت ملأ ؟ةلئاعلا هيفنت يذلا عامتسالا اذه لوصح 
ذيفنتل لمعتسيل ةئيهلا ىلإ ملسي عوضوملا يف رضحم دادعإو ةلئاعلا ىلإ عامتسالل ةنس ١٨  

  ؟هلوصح يفنت يتلا ةلئاعلا هتدكأ لهو ،العف متدق عامتسالا ناك اذإ اذه ،ةلئاعلا بلاطم 
يولعلا ديمح ديسلا ةلاح-٢ ةغيصلاب ةلاحلا هذه يف يميكحتلا ررقملا ثدحتي :  

ببسب لاقتعا نم هل ضرعت امع بلاطلل ضيوعتلا ىلإ يمري بلطلا نإ ثيح : "١ةيلاتلا
ةيبرغملا ةيكلملا ط وطخلل ةعبات ةرئاط فاطتخاب همايقو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمب هقاحتلا
تابلط يف رظنلا يف رصحنت ميكحتلا ةئيه تايحالص نإ ثيحو . هبلط يف ءاج ام بسح

هب موقت يذلا يفسعتلا لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالا نع ةبترتملا رارضألا نع ضيوعتلا 
امك ةلزانلا تايطعم نم نيبتي ثيحو ،ةيباقن وأ ةيسايس بابسأل ةيعرشلا جراخ ةلودلا ةزهجأ 

ةعقاو نأ ىلع ةدايز ،ةروكذملا تايحالصلا راطإ يف جردنت ال اهنأ هالعأ اهضرع ق بس
حيرصتلا كلذل اعبت نيعتي ثيحو ،لصألا نم ةتباث ريغ اهلوصحب يعدملا ةرئاطلا فاطتخا 

  ".بلطلا ضفرب
درجم نع لب يفسعتلا لاقتعالا نع ثدحتي ال عئاقولا ضرع يف يميكحتلا ررقملا نإ   

نيب تاونس ١٠يلاوحل رمألاب ينعملا زاجتحاب ةقلعتملا تايطعملا دروي الو ،لاقتعالا   
؟عئاقولا هذهب رمألاب ينعملا اهربخي ملأ ةددعتم ةيرس زاجتحا زكارم يف ١٩٩٢ و١٩٨٢  

ملاعلا نعو هتلئاع نع هربخ بايغو ةيبيذعتو ةيرس زكارم يف صخش لاقتعا ربتعي لهو 
  ؟يرسقلا ءافتخالا نعو يفسعتلا لاقتعالا نع جراخ يداع لاقتعا درجم يجراخلا

يقلتو ،ةئيهلا لمع جهنم لوح قمعأ تالؤاست حرطت تارابتعالاو ةلئسألا هذه نإ 
نم ددعل اهداعبتسا نأ امك . اهتاررقم زيهجت ةيفيكو اهلمع سسأ لوح كشلا نم لالظب
ريياع ملا ةاعارم نود يفسعتلا لاقتعالاو ءافتخالا صخي اميف ىتح اهصاصتخا نم تابلطلا

                                                 
يف رداصلا -1 رياني ٣٠  ددع ٢٠٠٣   ٣٣٦٨. 



  )١٠٠(

ضعب عم يطاعتلا يف تداس يتلا ةينهذلا لوح ةلئسأ حرطي ،اهطورش رفوت مغر ةيلودلا 
  .اياضقلا

اولمعي نأ نكمي ال دارفأ اهب ناكو ةيساسحلا ةغلاب اياضق عم لماعتت تناك ةئيهلا نإ 
اهتاهجوتو اهفقاوم ذخأل وأ اهعم رواشت نود وأ ،اهل نوعبتي يتلا تاهجلا نع لالقتساب 

رمألا نأ ذإ - ةيلام تاضيوعت حنمب تارارق درجم ةئيهلا تاررقم نكت ملف ،رابتعالاب  
لبقتسملل ةبسنلاب تاعبت يقليو ،ةلودلا ةيلوئسمب رارقإلا ىلإ ةديدع انايحأ كلذ زواجتي 
اولاز ال نيذلا يفسعتلا لاقتعالا وأ يرسقلا ءافتخالا اياحض نم ددع صوصخب اميسالو 

  .ةافرلا يلوهجم وأ ريصملا يلوهجم
دق ةعباتملا ةئيه راطإ يف ةعمتجملا ةيبرغملا ةيقوقحلا تامظنملا نإف لوقلا ةوفصو 

ةريخألا ةركذملا اهتلمش يتلا رومألا نمو - كرتشم وأ درفنم لكشب ءاوس تاركذمب تمدقت  
 ٣٠خيراتب ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ىلإ ةمدقملا ثالثلا تامظنملل ةعباتملا ةئيهل ةكرتشملا 

وأ تاكاهتنالا يف قيقحتلا يف ءاوس رابتعالاب مهذخأ بجي نيذلا اياحضلا ةلأسم ٢٠٠٤رياني   
ىلإ ررضلا ربجو قيقحتلا لمشي نأ تامظنملا هذه تبلط دقل ،اهنع ةجتانلا رارضألا ربج 
 ، ىرخألا ةميسجلا تاكاهتنالا اياحض يفسعتلا لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالا اياحض بناج

زاجتحالا ،ةميدتسم ةهاع ىلإ وأ توملا ىلإ ي ا ،يفسعتلا مادعإلا: يهو  دؤملا بيذعتل
، )ةنادإلا وأ ةءاربلاب تهتنا ءاوس(ةلداع ريغ ةيسايس تامكاحم هتبقعأ يذلا يفسعتلا 

يرارطضالا يفنلاو ) تايفولا اميسالو (ةميلألا ةيعامتجالا ثادحألا ءانثأ ةبكترملا تاكاهتنالا
  .تاهاع ىلإ وأ توملا ىلإ يضفملا بيذعتلاو يسايسلا داهطضالا ببسب

دادرتسالا لمشيل ةيلودلا ريياعملاب ررضلا ربج يف ذخؤي نأ ةركذملا تبلطو   
عاضوألا ةيوستو ،يونعملا ررضلا ربجو ،يعامتجالاو يحصلا ليهأتلا ةداعإو ،ضيوعتلاو 

  .مهقوقح يوذو اياحضلل ةينوناقلاو ةيرادإلا
إ اهثادحإ لكشي يتلا ،ةديدجلا ةئيهلا نإ   ، ةقباسلا ةيلازتخالا ةجلاعملا دودحب ارارق

نولعافلاو ةيلودلاو ةينطولا ةيقوقحلا ةكرحلاو اياحضلا اهيلع اهقلعي يتلا لامآلل رظنلابو 
يف امب ،ةيباجيإلا رصانعلا ىلع ءانبلاو ةقباسلا تارغثلا لك زواجت ىلإ ةوعدم ،نويسايسلا 

  .يرارطضالا يفنلا اياحض ىلإ ررضلا ربج عيسوتل ةقباسلا" ميكحتلا ةئيه"داهتجا كلذ 
بجي امك  :  



  )١٠١(

؛ررضلا ربج موهفمل اهسفن ةئيهلا فيرعت ىلع دانتسالا-     
 - ، ىرخألا ةميسجلا تاكاهتنالا اياحض ررض ربجل الخدم يفسعتلا لاقتعالا رابتعا  

  ؛بيذعتلاو ،اهولتي دق يذلا مادعإلاو ةلداعلا ريغ تامكاحملاك
ررض ربجل ءافتخالا ىلع سايقلا-  ثادحألا لالخ اولتق نيذلا صاخشألا اياحض    

ربج نم نيديفتسملا اياحضلا عيسوتل كلذ لك ،رثأ مهل رهظي وأ مهثثج ملست ملو ،ةيعامتجالا 
  ؛ررضلا 

ةيلودلا ريياعملل اقبط ررضلا ربج لاكشأ عيسوت-   .  
لخاد قيقحتلا ةنجل طبر يف نمكت انرظن يف ةيرورضلا ةيجهنملا تارايتخالا دحأ نإ 

ءاقلإ متي ال ىتح كلذو ،امهنيب مكحم قيسنت ةماقإو ،ررضلا ربج ةنجل لمعب ةحلاصملا ةئ يه
فارتعالا ىلع ةدعاسملا تارشؤملاو عئاقولا ديدحتل مهتالئاع وأ اياحضلا ىلع تابثإلا ءبع 
 ، ماعلا يسايسلا راطإلا ىلع ءوضلا ءاقلإل دعاست نأ تاساردلا ةنجلل نكميو ،ةيحضلا ةفصب

  .ةبسانملا تايطعملا عيمجب ةدافإلاو
ماعلا يأرلل ةنجللا لمع ةيفافش نامض ىرخألا ةيجهنملا تارايتخالا نمو   
 ، اهتمهم حاجنإ دصق هتئبعتو عمتجملا عانقإ ىلإ نييسايسلا نيلعافلا يعس اذكو،اهيعسو

  .اهلوح رواشت ةحاتإو ،اهدمتعت يتلا تارايتخالاو ةيجهنملاو ريياعملا حيضوتو
ل ةحلاصملا نإ نع فشكلا نود اصقان ىقبي ررضلا ربجو ،ررضلا ربج نودب حجنت ن  

 ، ةقلغملا باوبألا حتفت ةيسايس ةدارإ نود ارذعتم وأ ابعص ىقبي ةقيقحلا نع فشكلاو ،ةقيقحلا
يحالصإ عورشم ىلع دالبلا يف ةلعافلا ىوقلا نيب قفاوت ةلصحم يه ةيسايسلا ةدارإلاو 

  .ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلل ةينوكلا ئدابملا راطإ يف ملاعملا حضاو
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  سيراب ئدابمو سلجملل ةديدجلا تاصاصتخالا

 

عم يطاعتلا يف ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا هنع نابأ يذلا زجعلل ارظن 
ةينطولا ةيقوقحلا تائيهلا تاداقتنا هيلع    رج يذلا ءيشلا ،ناسنإلا قوقح اياضق نم ةعومجم

لاط يتلا١ةيلودلا تائيهلاو ئدابم عم هفييكت لجأ نم ؛هيف رظنلا ةداعإب ةرم نم رثكأ تب  
الضف اذه . ةينطولا تاسسؤملا اهيلع نوكت نأ بجي يتلا ةيساسألا ئدابملل ةددحملا سيراب

ةيملاعلا ناسنإلا قوقحو ةكرح ىوتسم ىلع يضاملا دقعلا اهفرع يتلا تاريغتلا نع 
يتاسسؤملا ىوتسملا ىلع برغمل ا هفرع يذلا روطتللو ،ةهج نم ةينطولا تاسسؤملاو

لاخدإ يف ريكفتلا نم دبال ناك يندملا عمتجملا ىوتسم ىلعو يسايسلاو يعيرشتلاو 
  .سلجملا ىلع تاحالصإ

ةنسل شرعلا باطخ يف سداسلا دمحم كلملا نلعأ اذكهو  يف رظنلا ةداعإ نع ٢٠٠٠   
سلا نم ربمسيد٩باطخ يف رثكأ كلذ سركتيسو ،سلجملل مظنملا ريهظلا    .اهسفن ةن 

ليربأ ١١خيراتبو رييغتلا اهلمشي نأ بجي يتلا ةضيرعلا طوطخلا نع هيف نلعأ يذلا   
مقر ديدجلا ريهظلا ردصيس ٢٠٠١ نيوكت تسم تاليدعت هتايط يف لمح يذلا ١،٠٠،٣٥٠٢   

نم سيراب ئدابم هيلع تصن ام لامعإ هاجتا يف هلمع تايلآو هتاصاصتخاو سلجملا 
ىلا سلجملاب ءاقترالامتيل ؛ةيددعتو ةيلالقتسا   "ناسنالا قوقحل ينطولا سلجملا" 

  
  
  

                                                 
ا ددع ديازت ثيح-1 يبرغملا ىدتنملاك ةماع ةفصب ناسنإلا قوقحب ةمتهملا كلت ءاوس ةيقوقحلا تايعمجل  

ةينعم عيضاومب متهت تايعمج وأ ١٩٩٩ةنس تئشنأ يتلا ناسنإلا قوقح ةطبارو فاصنإلاو ةقيقحلل   ،
 .اهريغو ةئيبلاو ةيئاسنلا تايعمجلاك
ددع ةيمسرلا ةديرجلا -2 خيراتب رداصلا ٤٩٢٦   .٢٣٢١ -٢٣١٩ ص ، ص٢٠٠١ سطسغأ ١٦ 



  )١٠٣(

  
  ةينطولا تاسسؤملا ةيلالقتسا سيركتو سيراب ئدابم

 

ةليفك ةينطو تاسسؤم داجيإ لجأ نم يلودلا ىوتسملا ىلع امئاق يعسلا لظ دقل 
 ١٩٩١ةنس كلذل دقعناف . دلب لك ديعص ىلع اهزيزعتو ناسنإلا قوقح ةيامح يف ةمهاسملاب
اهريوطتو ناسنإلا قوقح نع عافدلاب ةينعملا ةينطولا تاسسؤملل يملاع ىقتلم لوأ س يرابب

اهينبت متيل ةينطو ةسسؤم لك يف اهرفاوت بجي يتلا ةيساسألا ئدابملا عضو لجأ نم 
وينوي ١٦يف انييفب دقعنملا ناسنإلا قوقحل يملاعلا رمتؤملا يف اهيلع ةقداصملاو   ١٩٩٣ .

تايضتقملا ىلع ظفاح يذلا برغملا سكع ١روفلا ىلع لودلانم ةعومجم اهعم تلعافتف   
كلملا نلعيس ثيح ٢٠٠٠ةنس دودح ىلإ سلجملل سسؤملا ريهظلا اهب ىتأ يتلا اهسفن   ،

ربمسد ٩خيراتب هاقلأ يذلا باطخلا رثإ ىلع ريهظلا اذه يف رظنلا ةداعإ نع سداسلا دمحم   
لا نالعإلل نيسمخلاو ةيناثلا ىركذلا ةبسانمب٢٠٠٠   .ناسنإلا قوقحل يملاع 

نأ تعاطتسا دح يأ ىلإو ؟ ١٩٩١ةنسل سيراب ىقتلم اهانبت يتلا ئدابملا هذه يه امف 
ىلع وأ اهل مظنملا ينوناقلا راطإلا ىوتسم ىلع ءاوس ةينطولا تاسسؤملا ةيلالقتسا سركت  
  ؟اهلمع لئاسو وأ اهتبيكرت ىوتسم

هذه نإف ،ةينطولا تاسسؤملا لوح يلودلا سيراب ىقتلم ئدابم هب تءاج ام ىلإ رظنلاب 
يتلا ةيعيرشتلا وأ ةيروتسدلا صوصنلا دحأل هسيسأت يف عضخي القتسم ازاهج ربتعت ةريخألا 
نم ةعومجم بلطتتو ،يراشتسالا عباطلا تاذ اهتاصاصتخا قاطنو ةيددعتلا اهتيلكش ددحت 

ييمت نكمي كلذبو ،ةينطو ةسسؤم لك يف اهرفاوت بجاولا ةيساسألائدابملا يقاب نع اهز  
ريغ تامظنملاو ةيعيرشتلا ةزهجألاو ةيرادإلاو ةيئاضقلا مكاحملاك ةهباشملا تاسسؤملا  

ةينطولا ناجللاو ةيعامتجالا ةياعرلا تاططخمو ةينوناقلا تادعاسملا بتاكمو ةيموكحلا 
تاسسؤملل ةبوسنملا ةعساولا تاصاصتخالاو ةيرادإلا لكايهلاو ملاظملا ءانمأ بتاكمو 

  .ةينطولا

                                                 
ئدابم عم ةيراشتسالا ةينطولا ةنجللا ءاشنإ مت هبجومب يذلا موسرملا ةم ءالم ىلإ اسنرف تعراس ثيح 1

خيراتب ٩٣-١٨٢مقر موسرم ىضتقمب سيراب  رياربف ٩   ١٩٩٣. 



  )١٠٤(

لالخ نم - سيراب ئدابم بسح رهظت يهف ،ةينطولا ةسسؤملا ةيلالقتسال ةبسنلاب امأف  
ةنوكملا تايساسحلا فلتخم كارشإ بلطتت يتلا اهتبيكرت اذكو اهمظني يذلا يعيرشتلا راطإلا 

  .اهتراشإ نهر ةعوضوملا ةيئارجإلا لئاسولا نع الضف ،عمتجملل
نامض لجأ نم سيراب ئدابم تطرتشا دقف اذكهو نأ ةينطولا ةسسؤملا ةيلالقتسا    

 ، ةيعيرشتلا وأ ةيروتسدلا صوصنلا دحأ نع جراخ ريغ اهل مظنملا ينوناقلا راطإلا نوكي
هنأ ديب . اهلمع لاجم ددحيو ةلودلاب اهتقالع مظني يذلا وه اهل ثدحملا صنلا ىقبي ثيح
اهسيسأ ت يف ةيعيرشت صوصن ىلع تدمتعا لودلا بلغأ نأ دجن ةسرامملا ىلإ عوجرلاب

يتلا كلت عم ةنراقم اهتيلالقتسا ىلع ساكعنا كلذل نوكي نأ نود نكل ةينطو تاسسؤمل 
  .١ةليلق ىقبت يتلاو روتسدلا ىضتقمب تئشنأ

ةعيبطو لكشب رمألا قلعتي ام ردقب ،صنلا ومس ةجردو ةوقب تسيل ةربعلا نأ كلذ 
  .دوجوملا يسايسلاو ينوناقلا ماظنلا

سيسأت يف تدمتعا الثم اسنرفك دلبف ريزولل موسرم ىلع " ةيراشتسالا ةينطولا ةنجللا" 
نم سكعلا ىلع لب . اهتطشنأب مايقلا ءانثأ ةموكحلل اهتيعبت ةلأسم كلذ حرطي نأ نود لوألا

ضعب يف ةينطولا تاسسؤملا ضعب دجن نيح يف ،ةريثك تاليهست ةموكحلا اهل رفوت كلذ 
ينوناقصن ىمسأ–روتسدلا قيرط نع تئشنأ ةيقيرفإلا لودلا  كلذ لوحي نأ نود نكل -    

  .ةموكحلل اهتيعبت نود
امنإو اهل مظنملا ينوناقلا راطإلا ىلع رصتقت ال ةينطولا ةسسؤملا ةيلالقتسا نأ امك   
ليكشت نوكي نأ يغبني هنأ ىلع سيراب ئدابم تصن ثيح ،اهتبيكرت لالخ نم اضيأ 

يوطنت تاءارجإل اقفو ىرخ أ قرطب وأ باختنالاب ءاوس اهئاضعأ نييعتو ةينطولا ةسسؤملا
قوقح ةيامحب ةينعملا ةيعامتجالا ىوقلل يددعتلا ليثمتلا ةلافكل ةمزاللا تانامضلا عيمج ىلع  
  .اهزيزعتو ناسنإلا
  

                                                 
1- ، ةيبرغملا ةكلمملا رظنا ،يوالم ةلودب ناسنإلا قوقح ةنجل ،ايبمازب ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةنجللاك  
قوقح ةيامحو ريوطتل ةينطولا تاسسؤملل سماخلا يلودلا شرولا ،ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجمل ا
 .قباس عجرم ،ناسنإلا



  )١٠٥(

ةددعتملا اهتبيكرت لالخ نم ةينطولا ةسسؤملا ةيلالقتسا-الوأ  :  
ني يعتو ةينطولا ةسسؤملا ليكشت نوكي نأ يغبني هنأ ىلع سيراب ئدابم تصن دقل

تانامضلا عيمج ىلع يوطنت تاءارجإل اقفو ١ىرخأ قرطب وأ باختنالاب ءاوس اهئاضعأ  ،
 ، اهزيزعتو ناسنإلا قوقح ةيامحب ةينعملا ةيعامتجالا ىوقلل يددعتلا ليثمتلا ةلافكل ةمزاللا

  :اهل نيلثمم روضحب وأ ةيلاتلا تاهجلا عم لاعف نواعت ةماقإب حمست تاطلسب اميسال
ريغ تامظنملا -  يرصنعلا زييمتلا ةحفاكمل دوهجلابو ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةيموكحلا  

نييفحصلاو ءابطألاو نييقوقحلا تاطبار لثم ةينعملا ةينهملاو ةيعامتجالا تائيهلاو تاباقنلاو 
  :ةيملعلا تايصخشلاو

ينيدلاو يفسلفلا ركفلا يف تارايتلا-     
نولهؤملا ءاربخلاو تاعماجلا-     
ناملربلا-     
تاشقانملا يف نوكرتشي مهنإف ،اهل نيلثمم روضح ةلاح يفو (ةيموكحل ا تارادإلا

  ).ةيراشتسا ةفصب
امأ ىرخأل ةلود نم فلتخي ةينطولا تاسسؤملا يف هرفوت بجاولا ءاضعألا ددع ىقبيو 
ةنيعم ةرتفل ددحت ةيمسر ةقيثوب مهتيمست سيراب ئدابم تبجوأ دقف مهنييعت ةقيرط صوصخب 

ىقبت يتلا ٢مهتيالو ةدم ةسسؤملا ةيوضع يف ةيددعتلا رارمتسا ةلافك طرشب ديدجتلل ةلباق  
  .هريغب اقح ةلقتسم ةسسؤملا نوكت نل يتلاو

ارظن - ةيددعتلا رارقإ ىلع اهنم ريبك ءزج يف فقوتت ةينطولا تاسسؤملا ةيلالقتسا نذإ  
ئدابم اهب تصوأ يتلا ةيساسألا صئاصخلا ىدحإ تلكش يتلا راكفألا ددعت نم هحيتت امل 

  .لمعلا ىوتسم ىلع ةيلالقتسالا بناج ىلإ سيراب
  

                                                 
ةيساسأ قرط عبرأب هذه نييعتلا ةقيرط متت امومعو-1 سيئر فرط نم ،ناملربلا لبق نم نييعت ،رايتخالا :  
 .يندملا عمتجملل ةيحلا ىوقلا نم حارتقاب لوألا ريزولا فرط نم وأ ةلودلا
مهتيمست متت ام ابلاغ -2 هسفنينوناقلا صنلاب  شني يذلا  ةسسؤملائ   . 



  )١٠٦(

اهلمع لئاسو لالخ نم ةينطولا ةسسؤملا ةيلالقتسا-ايناث  :  
 ، اهزيمت نأ بجو يتلا ئدابملا مهأ ىدحإ ةينطولا ةسسؤملل ةحاتملا لمعلا لئاسو لكشت

نع اديع ب اهفئاظو ةيدأت ىلع ةردقلا اهحنمب نرتقت مل اذإ ،نكت امهم ةيددعت دوجو يفكي ال ذإ
ئشنملا صنلا هايإ اهلوخي ام قفو ةينطولا ةسسؤملا نكمتت نأ بجي اذكهو ،ةهج يأ طغض 
ئدابم تصن اذه لجألو ةطلس وأ لخدت نع اديعب اهلمع لئاسوو تايلآ عضو نم اهل 

  :ىلع سيراب
نم ةمدقم تناك ءاوس اهتاصاصتخا يف لخدت يتلا لئاسملا عيمج ةيرحب ثحبت نأ - 

نم مدقم حارتقا ىلع ءانب ىلعأ ةطلس نم اهيلإ اهتلاحإ نود اهلوانت تررق وأ ةموكحلا 
  ؛ىرخأ ةبلاط ةهج يأ نم وأ اهئاضعأ

مييقتل ةمزال قئاثو يأو تامولعم يأ ىلع لصحت نأ ،صخش يأ ىلإ عمتست نأ -   
  ؛اهتاصاصتخا قاطن يف لخدت يتلا تالاحلا

اهئارآ رشنل اميسال يفحص زاهج يأ لالخ نم وأ ةرشابم ماعلا يأرلا بطاخت نأ - 
  ؛ةفاكلا ىلع اهتايصوتو

نيذلا اهئاضعأ عيمج روضحب ءاضتقالا دنعو ةمظتنم ةفصب تاعامتجا دقعت نأ - 
  ؛ةررقملا لوصألل اقبط روضحلا ىلإ نوعدي

ةيلحم اعورف ئشنت نأو ،ءاضتقالا بسح اهئاضعأ نيب نم لمع تاعومجم لكشت نأ - 
  ؛اهفئاظوب عالطضالا ىلع اهتدعاسمل ةيميلقإ وأ

زيزعتب ةفلكملا ةيئاضقلا ريغ وأ ةيئاضقلا ىرخألا تائيهلا عم تارواشم يرجت نأ - 
  ؛ةلثامملا تاسسؤملاو ،قيفوتلا ءاطسوو ملاظملا ءانمأ اميسال اهتيامحو ناسنإلا قوقح

قاطن عيسوت يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا هيدؤت يذلا يساسألا رودلل ارظن لمعت نأ -   
اهسفن سركت يتلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا عم تاقالع ةماقإ ىلإ ة ينطولا تاسسؤملا لمع

نييرصنعلا ةحفاكمو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتللو اهتيامحو ناسنإلا قوقح زيزعتل 
وئجاللاو نورجاهملالافطألا اميسال(ةصاخ ةفصب ةفيعضلا تاعومجملا ةيامحو   ن 

ةصصختم تالاجمل وأ)ايلقعو ايدسج نوقوعملاو  ،.  



  )١٠٧(

ةبقارم يأل عضخت الأ بجي اهنع ةرداصلا تايصوتلاو ريراقتلا نإف كلذ ىلإ ةفا ضإ
ثيح ةينطولا تاسسؤملا ةيلالقتسا نامض يف ايساسأ الماع ىرخألا يه ىقبتو ،ةيجراخ 
ةصاخ راقمو نيفظوم نم اهتطشنأ ريس نسحل ةبسانملا ةيساسألا لكايهلا كالتما نم اهنكمت 

ىلع ريثأتلا اهنأش نم ةيلام ةبقارمل اهعوضخ مدعو ةموكحلا نع ةلقتسم نوكتل اهب  
  .اهلالقتسا

ةزهجألا ميدقت ةيرورض ىلع اهل ئشنملا صنلا نمضتي نأ ىقبي كلذ بناج ىلإ 
قلعتت ةيليمكت ىرخأ ئدابم ىلع سيراب ئدابم تصن امك اهل نوعلا ةيموكحلا تاطلسلاو 

  .١يئاضق هبش عباط تاذ تاصاصتخا كلمت يتلا ناجللا زكرمب
  
ةينطولا ةسسؤملا تايلوئسمو تاصاصتخا-اثلاث  :  

ةمظنألا فالتخال ،ةهباشتم تاصاصتخا ىلع ةرورضلاب ةينطولا تاسسؤملا رفوتت ال  
ناكمإلا ردق ةعساو ةيالو اهل ىقبي ذإ ،ةلود لكل ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينوناقلا 

اهليكشت دحت يت لا ةيعيرشتلا وأ ةيروتسدلا صوصنلا دحأ يف ةحارص اهيلع صوصنمو
بجي يتلا تاصاصتخالا ضعب ىلع سيراب ئدابم تصن مومعلا ىلعو ،اهصاصتخا قاطنو 

  :يهو ةينطو ةسسؤم لك يف اهنم ىندألا دحلا رفوتي نأ
وأ تاموكحلا ىلإ يراشتسا ساسأ ىلع : ريراقتو تاحرتقمو تايصوتو ىواتف ميدقت-
مادختساب وأ ةينعملا تاطلسلا بلط ىلع ءانب ءاوس صتخم رخآ زاهج يأ وأ تاناملربلا  

ةقلعتملا لئاسملا عيمج نأشب ،ىلعأ ةهج نم ةلاحإ نود ةلأسم يأ ىلإ عامتسالا يف اهقح 
ىلع فلس ام رشن ررقت نأ ةينطولا ةسسؤملل زوجيو . اهتيامحو ناسنإلا قوقح زيزعتب
يتلا تارداب ملا عيمج كلذكو ،ريراقتلاو تاحرتقملاو تايصوتلاو ىواتفلا هذه لمشتو ،ةفاكلا
 :ةيلاتلا تالاجملا يف ةينطولا ةسسؤملا اهذختت

يتلا ءاضقلا ميظنتب ةقلعتملا ماكحألا كلذكو ةيرادإلاو ةيعيرشتلا صوصنلا عمج  •
ددصلا اذه يفو ،اهقاطن عيسوتو ناسنإلا قوقح ةيامح ىلع ةظفاحملا ىلإ فدهت 

 ، نع الضف ةيراسلا ةيرادإلا صوصنلاو تاعيرشتلا ةينطولا ةسسؤملا ثحبت
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  )١٠٨(

هذه قاستا نامضل ةبسانم اهارت يتلا تايصوتلا ميدقت ،اهتاحرتقمو نيناوقلا عيراشم 
دامتعاب ءاضتقالا دنع يصوتو ،ناسنإلا قوقحل ةيساسألا ئدابملا عم صوصنلا 

  ؛اهليدعتب وأ ةيرادإلا ريبادتلا دامتعابو ،يراسلا عيرشتلا ليدعتب وأ ديدج عيرشت
  ؛اهلوانت ررقت ناسنإلا قوقح تاكاهتنال ةلاح يأ •
رثكأ لئاسم نع كلذكو ،ماع هجوب ناسنإلا قوقحل ةينطولا ةلاحلا نع ريراقت دادعإ  •

  ؛اديدحت
•  ، دلبلا نم ءزج يأ يف ناسنإلا قوقح كاهتنا تالاح ىلإ ةموكحلا رظن ءاعرتسا

دنعو ،تالاحلا هذهل دح عضو ىلإ ةيمار تاردابمب قلعتت اهيلإ تاحرتقم ميدقتو 
 .اهلعف دودرو ةموكحلا فقوم نأشب يأرلا ءادبإ ءاضتقالا

 ةيلودلا كوكصلاو ةينطولا تاسرامملاو حئاوللاو عيرشتلا نيب قسانتلا نامضو زيزعت -
 .ةلاعف ةقيرطب اهذيفنت ىلع لمعلاو اهيف افرط ةلودلا ربتعت يتلا ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا

لإ مامضنالا ىلع وأ ةروكذملاكوكصلا ىلع قيدصتلا عيجشت-  .اهذيفنت ةلافكو اهي 

، ريراقتلا دادعإ يف ةمهاسملا- ةدحتملا ممألا ناجلو تائيه ىلإ اهمدقت نأ لودلل يغبني يتلا  
يف يأرلا ءادبإ ،ءاضتقالا دنعو ةيدهاعتلا اهتامازتلال اذيفنت ةيميلقإلا تاسسؤملا ىلإ كلذكو 

 .اهلالقتسا مارتحا عم نأشلا اذه

عيمجوةدحتملا ممألا عم نواعتلا- ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ىرخألا تاسسؤملا    
زيزعت تالاجمب ةصتخملا ىرخألا نادلبلا يف ةينطولا تاسسؤملاو ةيميلقإلا تاسسؤملاو 

 .اهتيامحو ناسنإلا قوقح

ةكراشملاو ناسنإلا قوقحب ةلصتملا ثوحبلاو ميلعتلاب ةقلعتملا جماربلا دادعإ يف ةدعاسملا-  
 .ةينهملاو ةيعماجلاو ةيسردملا طاسوألا يف اهذيفنت يف

زييمتلا اميسال زييمتلا لاكشأ عيمج ةحفاكمل ةلوذبملا دوهجلابو ناسنإلا قوقحب مالعإلا-  ،
مادختسابو ميلعتلاو مالعإلا قيرط نع ةصاخو ،ماعلا يعولا ةدايز قيرط نع ،يرصنعلا 

 .ةفاحصلا ةزهجأ عيمج

قوقح زيزعت ةلافك ،سير اب ةشرو اهتددح يتلا تاصاصتخالا هذه لج نم ةياغلا ىقبتو
  . اهتمظنأ فالتخا ىلع لودلا عيمج يف اهتيامحو ناسنإلا
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  سيراب ئدابمو ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا

 

يراشتسالا سلجملل سسؤملا ١،٩٠،١٢مقر ريهظلا اهب ىتأ يتلا تايضتقملا تنابأ   
ارود ءارزولل حنم ثيح ،انفلسأ امك صاخ لكشب ،هتيكرح تسم ةيدودحمو تارغث نع 

ىلع سكعنا امم ،ءاسنلا ةكراشم بايغو ةيقوقحلا تائيهلا ليثمت فعض بناج ىلإ ،ايريرقت 
 ، كلملا نم نذإب ةنامألا رود شيمهت مت ثيح ،هلاغتشا لئاسوو دودح بناج ىلإ ،هتيدودرم
سلجملا ةيلالقتسا ىلع سكعنا كلذ لك ،ءاضعألا اهاضاقتي ناك يتلا تاضيوعتلا نع الضف 

يف دقع نم رثكأل سلجملا لامعأو تازجنم ىلع ريثأت هل ناك امم ،ةطلسلل هتي عبت يلاتلابو
نم كلذو ةيسايسلا قوقحلاب ةقلعتملا اياضقلا يف اهلازتخا متي يتلا تازجنملا كلت . نمزلا
ىلإ ايئاهن اهيف مسحلا متي نأ نود - اهب طبتري امو ةيسايسلا قوقحلاب رثكأ مامتهالا لالخ  
ءيشلا . يفاقثلاو يعامتجالاو يداصتقالا دعبلا تاذ ىرخألا قوقحلا ةيسفن شيمهت بناج

يف رظنلا ةداعإب ةبسانم نم رثكأ يف ةبلاطملا ىلإ تهتنا ةفلتخم لاعفأ دودر فلخ يذلا 
تاهجوتلا عم يراشتسالا سلجملا فييكتو لب تارغثلا كلت زواجت متي ىتح يسيسأتلا ريهظلا 

، ةطلسلل ديدجلا موهفملاو ةلودلل ةيدجلا برغملا اهفرع يتلا ةيسايسلا تاوطخلا نع الضف  ،
  .سيراب ئدابم هيلع تصن ام عم سلجملل ثدحتسملا ريهظلا ةمءالم ربع كلذو

قوقحل يراشتسالا سلجملا ميظنت ةداعإب ةقلعتملا تاليدعتلا تءاج قايسلا اذه يفو 
ليربأ ١٠يف ناسنإلا  ا ىركذلا ديلخت ةبسانمب سداسلا دمحم باطخ دعب٢٠٠١  ةيناثل  

ربمسد ٩موي ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلل نيسمخلاو  ةداعإ نع هيف نلعأ يذلا ٢٠٠٠   ،
ىتش يف برغملا اهفرعي يتلا تالوحتلا عم مجسني ىتح سلجملل ثدحملا ريهظلا يف رظنلا 
ةنسل سيراب سمتلم هب ىصوأ ام عم اصوصخ ،ةيجراخلا تاروطتلا بكاويو ،تالاجملا 

بجي ئدابم نم ١٩٩١ هتايحالصو سلجملا راودأ زيزعت متف ،ةينطو ةسسؤم لك يف اهرفوت  
ضوهنلاو ةيامحلا لاجم يطغت تايحالص١٣يف هسفن ريهظلا اهددح يتلاو هفئاظو لدب   .  

ثادحإب ةقلعتملا ةيصوتلا هرادصإ دعب ةرشابم قفارت دق تاريغتلا هذه نمازت ناك اذإو 
ةديدجلا ةبيكرتلا ءاضعأ فصن نم رثكأ بطقتستس يتلاو ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه  

ىلع تطغ دق ،اهتيمهأ ىلع ةيلاقتنالا ةلادعلا شرو نأ وه هتظحالم نكمي ام نإف ،سلجملل 
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تاصاصتخالاو راودألل هئلم ىدم ىوتسم ىلع ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ةلءاسم 
  .ةلدعملا هتخسن قايس يف ناسنإلا قوقحب ضوهنلاو ةيامحلا صوصخب هيلإ ةلوكوملا
  
  :لخدتلا تالاجمو تاصاصتخالا ىوتسم ىلع -الوأ

قوقحل يراشتسالا سلجملل قباسلا ريهظلا تايوتحم نيب زيامتلا ىلإ ةراشإلا نم دبال 
تقولا يفف ،ادادتماو انومضمو الكش ،تاصاصتخالا صخي اميف ديدجلا ريهظلاو ،ناسنإلا 

الاجم اهيف طلتخا ،طقف ةدام١٢لوألا ريهظلا نمضت يذلا  قوقحب ضوهنلاو ةيامحلا    
نيب ام تاصاصتخالل قيقدتلاو زييمتلا هيف مت ةدام٢٥درفأ دق ديدجلا ريهظلا نإف ،ناسنإلا   :  

هل صصخو ،ةيامحلا لاجم -  ؛داوم١٠     
هل صصخو ،ضوهنلا لاجم -  ةدام١٢    ؛ 

 ناسنإلاقوقح لوح راوحلاو ركفلا ءارثإ «ريهظلا هامس امب طبترم ثدحتسم لاجمو 
داوم٣هل صصخو » ةيطارقميدلاو  .  

) ٣مقر ةيثيحلا (هتامامتها لاجم نمض ةيئيبلا قوقحلا ديدجلا ريهظلا بعوتسا امك 
  .قباسلا ريهظلا يف ابيغم لظ لاجمك
  :ةيامحلا لاجم

قوقح ةيامح لاجم نأشب سلجملا تاصاصتخا لمجم ) ١٠(رشعلا داوملا تطغ 
ىطعملاو)١٢- ١١- ١٠- ٩- ٨- ٧- ٦- ٥- ٤- ٣: داوملا (ناسنإلا  ءارقتسا يف يساسألا ،   

  :يلي اميف ساسألاب نمكي تايضتقملا هذه
براجتلا يف للخلاو ريصقتلا هجوأ نم ظحول امل ةديدج تايناكمإو ةبوجأ ميدقت  - 

  ؛ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملل ةقباسلا
لئاسولا نم هنيكمت عم ،ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل ةردابملا ةيرح قالطإ -   

نم ديدعلا يطغتس ديدجلا ريهظلا ىضتقمب يتلاو ،هماهمب عالطضالل ةينو ناقلا تايلآلاو
  ؛تالاجملا
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لك نيلخدتملا لك عم ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا لمع لصفمت ىلع صرحلا  - 
  ؛ةيمومعلا تاطلسلا عم قيسنتلا ىلع صيصنتلا ةصاخو هصاصتخا لاجم يف

ثادحتسا-  يف سلجملا لخدت ةعاجن سايق نم نكمت تايلآ  ةيامحلا لاجم   نيتداملا ( 
رابخإ بوجوو ،سلجملا ىلع ةضورعملا تاياكشلا لآم ةعباتم ىلع صرحلل: )٨و٧  

يف مهتدعاسم لجأ نم ةمزاللا ريبادتلا لك دامتعاو مهداشرإو مههيجوتو رمألاب نيينعملا 
فارطألاو صاخشألل عامتسالاو تاياكشلا يقلتل ةرطسم دامتعا اذكو ،هصاصتخا دودح  
  .ةينعملا

 - ديدجلا ريهظلا ماكحأل اقفو- ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا تاصاصتخا عيسوت - 
 ، اهنأشب ريراقتلا زاجنإو ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنا صوصخب تايرحتلاو تاقيقحتلا ءارجإل
لبق نم اهلامعإ ىدم ةعباتم ىلع صرحلا اذكو ،تاكاهتنالا كلت ةجلاعمل تايصوت ميدقتو 

،لوئسملا وأ ةصتخملا ةهجلا   كاهتنالا ىلع ة
ةيامح زكارمو نوجسلاو لاقتعالا نكامأ ةرايز نأشب ةديدجلا تايناكمإلل ةفاضإ  - 

 ، ةينوناق ريغ ةيعضو يف بناجألاب ظافتحالا زكارمو ةيلقعلا ضارمألا تايفشتسمو ةلوفطلا
  ."عاضوألا نيسحت" ىلع لمعلاو ةبقارملا فدهب كلذو 

مهي ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا لخد تل اديدج الاجم اضيأ ديدجلا ريهظلا ددح
ةكراشمب ةطاسولا ةيلآ لالخ نم ناسنإلا قوقح قرخ تالاحل لولح داجيإل يقابتسالالخدتلا   

  .ناسنإلا قوقح لاجم يف ةلماعلا تايعمجلا
  :ناسنإلا قوقحب ضوهنلا لاجم

ناسنإلا قوقحب ضوهنلا لاجمل ةدام ١٢ديدجلا ريهظلا صصخ  ىلإ ١٣نم داوملا (   
  :يلي اميف ةدجتسملا اهنيماضم ددحتتو) ٢٤

تادهاعملا عم ةينطولا تاعيرشتلا ةمءالمصخي اميف سلجملا لخدت لاجم عيسوت  -   
اذهب ةبسانم اهاري يتلا تايصوتلا لك ميدقت قح هليوختب ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا ةيلودلا 

  .اعم ناملربلاو ةموكحلل نأشلا
تايصوتلاو تاظحالملل ةيمومعلا تاطلسلا ذيفنت ىدم عبتتل تايلآ نم سلجملا نيكمت  - 

  .ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا تادهاعملا ةزهجأ نع ةرداصلا
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ىلع لمعلاو ،يناسنإلا يلودلا نوناقلا دعاوقو ئدابمب ضوهنلا لاجمب مامتهالا -   
نواعتلا تاقالع ريوطتو ةيعوتلاو لصاوتلاو قيسنتلاو عبتتلا تايلآ لالخ نم اهخيسرت 

   .رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا عم تاربخلا لدابتو ةكارشلاو
اينطو ناسنإلا قوقحب ةينعملا تاهجلا لك عم نواعت تاقالع ةماقإ ىلع عيجشتلا  - 

لاجملا حاسفإ اذكو ،يندملا عمتجملا تايعمجو ةيمومعلا تاطلسلا فلتخم اهيف امب ايلودو 
نيوكتلاو نيوكتلل جمارب ربع نيلخدتملا ءالؤه فلتخم تاردق ةيمنت يف ةمهاسملل سلجملل 

  .ناسنإلاقوقح لاجم يف رمتسملا 
رشن نم سلجملا نيكمت ربع تامولعملا ىلإ لوصولا يف قحلاو ةيفافشلا سيركت  - 

ناسنإلا قوقح ةلاح ىلع هيسلجمب ناملربلا عالطإو ،ةيمسرلا ةديرجلا يف ايئاقلت هقئاثو 
ةصاخ ريراقتو تاحارتقال سلج ملا عفر ةيناكمإ نع الضف ،ةيمومع ةسلج يف دالبلاب
  .دويق يأ نودب كلملا ىلإ ةيتاعوضومو
  :ةيطارقميدلاو ناسنإلا قوقح لوح راوحلاو ركفلا ءارثإ لاجم ىوتسم ىلع

 )٢٧- ٢٦- ٢٥داوملا (داوم ثالث نم الماك الصف ديدجلا لاجملا اذهل ريهظلا درفأ 
  :يف لثمتت ةددحم ماهمب صوصخلا اذهب سلجملا ىلإ دهعو

  .اهقافآو اهتاروطتو ناسنإلا قوقح اياضق لوح راوحلاو ركفلا ءارثإل تايدتنم ميظنت - 
ةينطولا تاربخلاو تاسسؤملا عم راوحلاو لصاوتلا تاكبش ثادحإ يف ةمهاسملا  - 

  .براشملا ةددعتملاو ةلثامملا ةيبنجألاو
يناد يملا لمعلاو يقوقحلا ركفلاب ضوهنلا ىلإ ةفداهلا تاردابملا لك ريضحتو عيجشت - 

ةينطو ةزئاج «ثادحإ لالخ  نم ايلودو ايميلقإو اينطو ناسنإلا قوقحب لصتملا يومنتلاو
  .ةقحتسم ةئيه وأ صخش لكل حنمت» ناسنإلا قوقحل
  :يوهجلا ىوتسملا ىلع اهب ضوهنلاو ناسنإلا قوقح ةيامحل ةثدحتسملا تايلآلا

داوم٨ب ،ةلصلا تاذ ،ينطولا سلجملاب صاخلا ريهظلا صخ  مهت اهنم عبرأ :  
اهلمجم يف يهو اهب ضوهنلاو ناسنإلا قوقح ةيامح تايلآو لخدتلا تالاجمو تاصاصتخالا 

ينطولا ديعصلا ىلع سلجملاتاصاصتخالةلثامم  نكم امك )٣١- ٣٠- ٢٩- ٢٨داوملا . (   ،
ثادحإ يف ةمهاسملا نم ةيوهجلا ناجللا ةكراشمب »ناسنإلا قوقحل ةيوهج دصارم«   ،
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ةيركفلا براشملا فلتخمل ةيمتنملاو ناسنإلا قوقح لاجم يف ةلم اعلا تايصخشلاو تايعمجلا
ةمهم اهب طانأو ،ةلوئسملا ةنطاوملا ميق خيسرت يف زيمتملا ماهسإلا تاذو ةيفاقثلاو عبتت « 
داوم ٤ديدجلا ريهظلا درفأ امك » ناسنإلا قوقحل يوهجلا ديعصلا ىلع ناسنإلا قوقح روطت  
رايتخاو اهئاسؤر نييعتو ةيوهجلا ناجللا هذه ليكشت ةيفيكل) ٤٣- ٤٢- ٤١- ٤٠داوملا (  
  .اهئاضعأ

ايلعف اقفأ حتفي نأ هنأش نم ايساسأ الوحت ةديدجلا تاصاصتخالا هذه رابتعا نكميو 
لعافتو ةديدج ةيمانيد قلخو ،ةزكرمملا تايلآلا لمع قئاوع زواجت لالخ نم يقوقحلا لمعلل 

يبارتلا ديعصلا ىلع سلجملا تايلآو برق نع ةلماعلا ناسنإلا قوقح تايعمج نيب يباجيإ 
  .)ةيوهجلا ناجللا(
  
  :هرييست دعاوقو سلجملا ةبيكرت ىوتسم ىلع: ايناث

تايضتقمب ىوتسملا اذه ىلع ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا ثادحإ ريهظ ءاج 
هئادأ ةيلاعف نامض ساسألاب تفدهتساة،ديدج هتيلالقتسا نيصحتو،  يف هتبيكرت ةعجارمو ،   
مهأ لمجن نأ نكميو ،تاصصختلاو براشملاو تامامتهالا يف عونتلاو ةيدد عتلا هاجتا
  :يف تادجتسملا

سلجملا ةغيص يق اوضع ٤٤لدب (اوضع  ٣٠ىلإ ءاضعألا ددع صيلقت  -   
  ).ناسنإلا قوقحل يراشتسالا

درجتلا ": ريياعم ىلع صيصنتلاو ةيوضعلا يف ةدمتعملا ريياعملا طبض ىلع صرحلا - 
ضوهنلاو اهتيامح ليبس يف زيمتملا ءاطعلاو ،ناسنإلا قوقح ئدابمو ميقب ثبشتلاو ،ةهازنلاو  
ةيددعتلا «ىلع صرحلا ىلإ ةفاضإ ) ٣٤ةداملا  ("ةبرجتلاو ةربخلاو ةيركفلا ةءافكلاو ،اهب
  .١)٣٥ةداملا (» ةيوهجلا ةيليثمتلاو ةأرملا ةيليثمتو ةربخلاو ةءافكلاو

ضعأ٨رايتخا يف هيسلجمب ناملربلا كارشإ  -  ، ،ءا  ناملربلا نم ناوضع مهنمضو  
ن، يسدنهم ،ءابطأ ،نيماحم ،ةاضق(ةينهم - ويسوسلا تائفلا ضعب يلثمم ليثمت نع الضف

  ).نييعماج ،نييفحص
                                                 

  .ةيوهجلا ناجللا ىلوتت 1
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ءاوس ،مهتيلالقتسا نمضتو مهتيامح لفكت «ةينوناق تانامضب سلجملا ءاضعأ عيتمت  - 
   ).٣٧ةداملا (»ماهملا هذهب ةقيثوةلص هل طاشن يأب مهمايق ةبسانمب وأ مهماهمل مهتلوازم ءانثأ 

 ، ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملل ةقباسلا ةغيصلا يف ادراو نكي مل ءارجإ وهو
ةطورشم يهو ،ءاضعألا اهب عتمتي تاب يتلا ةناصحلا نم عون ةباثمب هرابتعا نكمي يذلاو  

ةداملا اذكو ،اهسفن ٣٧ةداملا هتدروأ امب  يلي ام ىلإ ةحارص ريشت يتلا٣٨   :  
نم لمع وأ فرصت يأب مايقلا وأ فقوم يأ ذاختا نع عانتمالاب سلجملا ءاضعأ مزلي "

تالوادم ىوحف صوصخب ظفحتلا بجاوب اضيأ نومزليو . مهتيلالقتسا نم لاني نأ هنأش
  ."ةيلخادلا هقئاثوو هتزهجأ رئاسو سلجملا

لالخ نم سلجملا لمع يف ةيمومعلا تاطلسلا يلثمم ةكراشم ةقيرط يف رظنلا ةداعإ 
لثمم لك ةوعدل سيئرلل ةعساو ةيريدقت ةطلس يطعت يتلاو ،٣٦ةداملا تايضتقم  ةطلس « 

قيقحت ىلع سلجملا ةدعاسمل ةلهؤم ةيصخش لكو ،ةصاخ وأ ةماع ةسسؤم وأ ةيمومع 
اضيأ ةيبنجأ تائيه وأ تايصخشل سيئرلا ةوعد ةيناكمإل ةيحالصلا هذه دتمتو،»هفادهأ  .  

  
ميظنتلا ىوتسم ىلع-اثلاث سلجملل يلاملاو يرادإلا   :  

 ةيلالقتسا ٥٤هتدام يف ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل ثدحملا ديدجلا ريهظلا سرك 
ةينوناقلا ةيلهألا لماكب ناسنإلا قوقحل ةينطو ةسسؤم «ةفصب هعتمت لالخ نم قفرملا اذه 

ثيحب ) ٥٥ةداملا (ةيلاملا هدراوم عونت صخي اميف هتيلهأ نم عسوو » يلاملا لالقتسالاو
وأ تناك ةصاخ ةيلودو ةينطو ةئيه يأ نم ةديدج ةيلام دراوم لصحي نأ هناكمإب حبصأ 

ةصاخلا ةينازيملل ةفاضإ ،اياصولاو تابهلا يقلتو ليخادم ليصحت هناكمإب حبصأو» ةماع  
  .ةلودلل ةماعلا ةينازيملا يف ةديقملا
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  يناثلا مسقلا
  مقاربة هيئة اإلنصاف واملصاحلة
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  : مـيدقت

اكرتشمو اتباث ابلطم ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ةلكيه ةداعإ ىلإ ةوعدلا تلكش 
تئتف ام يتلا تارغثلا سكعي نمزلا نم دقع نم ديزأ لالخ هءادأ نأ ريغ ،ةيقوقحلا ةكرحلل 

هنيكمتلو ،هتيلالقتسا نامضل كلذو ،اهزواجتب بلاطت ةيقوقحلا ةكرحلاو ةيطارقميدلا ىوقلا  
  .ةفصنمو ةلداع سسأ ىلع ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا فلم ةجلاعم نم

ةكرحلا تانوكم اهيف ةكراشملا مدع وأ ةسسؤملا هذه ةيوضع يف ةكراشملا نثت ملو   
دعب اصوصخ اهيلع تنبنا يتلا سسألا رييغتو ،اهحالصإ بلطمب ثبشتلا نم ةيقوقحلا 

  .ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملاب ةقلعتملا سيراب ئدابم ىلع يلودلا مظتنملا قيدصت
يفو  ليربأ ١٠  ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ميظنت ةداعإ ريهظ ءاج ٢٠٠١   

 ، يندملا عمتجملل نزاولا روضحلا ىلع دكؤت يتلا سيراب ئدابم عم مؤالتلل ةلواحمك
هتيلالقتسا نامض ةيغب كلذو ،ةيريرقت ال ةيراشتسا ةفصب ة يذيفنتلا ةطلسلا يلثمم روضحو

قوقح لاجم يف ةطشانلا تائيهلا ةكراشم نم عفرلا ىلع ديدجلا ليدعتلا بصناف ،هتعاجنو 
  .ةيرادإلاو ةيلاملا هتيلالقتسا سيركت هاجتا يف سلجملا تاصاصتخا عيسوتو ،ناسنإلا

لازتخا ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه ربع يراشتسالا سلجملا لواحي فوس ،قايسلا اذه يفو  
اياحضلل يداملا ضيوعتلا يف ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا فلمل يئاهنلا يطلا ةيضق 

ياحضلاب ادح يذلا رمألا١مهيوذو راطإ يف ميظنتلاو لتكتلا ىلإ مهنع نيعفادملاو مهتالئاعو ا،   
كلت ةيدودحم داقتنا يف ةيق وقحلا تاميظنتلاو وه أتفي مل يذلا" فاصنإلاو ةقيقحلا ىدتنم"

نادقفو ،ةيبلسلاب اهتعنو ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا فلمل ةيمسرلا ةبراقملا 
كلت ةقيقح نع فشكلا نيب ةجوازملا ةرورضب نآلا تاذ يف نيبلاطم ،ةيقادصملا 
براجت يف هيلع فراعتم وه امك ررضلا ربج أدبمل ةيلومش ةبراقم دامتعاو ،تاكاهتنالا 

يذلا ءيشلا ،يضاملا يف ىرج ام راركت عنمل ةليفكلا تاءارجإلا ذاختاو ،ةيلاقتنالا ةلاد علا
ةرولب ربع ةيحارتقالا ةطاطخلا ىلإ ةيجاجتحالا ةطاطخلا نم لقتني يقوقحلا جاجتحالا لعج 

فاصنإلا–ةقيقحلا : جوزلا ىلع ينبم ،ةلودلا روصتل داضم روصت  .  

                                                 
 .ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه ةبراقم صوصخب هاندروأ ام عجار -1
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ةميسجلا تاكاهتنالا لوح ةينطولا ةرظانملا لاغشأ جئاتن تءاج ،قايسلا اذه يفو 
ةيقوقحلا ةكرحلا تاداهتجا يف ةمدقتم ةطحمك ٢٠٠١١ربمفون يف برغملاب ناسنإلا قوقحل   

كلذ ربتعاو ،ةريخألا هذه تانوكم هلوح تعمجأ امل اعقاو اروصت تلمح امك ،ةيبرغملا 
ثيح ،فلملا اذهل لداعلاو فصنملا لحلا هيلع ينبني نأ نكمي يذلا ساسألا وه روصتلا  

اياضق لحل ةلماشلاو ةفصنملا ةلداعلا ةبراقملا نأ ىلع ةيعادلا تامظنملا ةيضرأ تصن 
  : ساسأ ىلع موقت برغملاب يسايسلا داهطضالا

  ؛ةريخألا دوقعلا لالخ ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا صوصخب ةقيقحلا نع فشكلا .١
  ؛ينلعو يمسر راذتعا ميدقتوتاكاهتنالا كلت نع اهتيلوئسمب ةلودلا فارتعا  .٢
  ؛ةركاذلا ظفحو عمتجملل رابتعالا در .٣
  ؛يونعملاو يداملا ضيوعتلاو رارضألا ربج كلذ يف امب اياحضلل رابتعالا در .٤
  .لبقتسملا يف تاكاهتنالا كلت راركت نود ةلوليحلل ةيتاسسؤملاو ةينوناقلا تاحالصإلاب مايقلا .٥

ةميسجلا تاكاهتنالا لحل ةيمسرلا ةبرا قملا نأ ةرظانملا تربتعا ،ساسألا اذه ىلعو
يلاتلابو ،يئاهن لكشب لكشملا لحت نأ اهنأش نم سيلو ،ةصقان ةبراقم يه ناسنإلا قوقحل 
دح يأ ىلإف ،نيتيسايسلا ةدارإلاو ةأرجلا بلطتت ةيعوضوملاو ةميلسلا ةجلاعملا نإف 

ةكرحلا بل اطم ىلإ ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ةغيص يف ةيمسرلا ةبراقملا بيجتستس
  ؟ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا فلم ةيوستب ةيبرغملا ةيقوقحلا

لكشب تاكاهتنالا نع تايلوئسملا ديدحتو ةقيقحلا ءالجتسا ةئيهلا هذه تعاطتسا لهو 
  ؟لوقعمو رفاو

اهراطإو ةئيهلا ةليكشت نع الوأ ثيدحلا انم يضتقي ةلئسألا هذه نع ةباجإلا نإ 
فاصنإلا ةئيه هيف تتأ يذلا ماعلا قايسلاو اهتفيظو ةعيبط يف اهتلءاسمو يميظنتلا  
  .ةئيهلا هذهل ةثدحملا ةيصوتلا نم ةيقوقحلا ةكرحلا فقومو ةحلاصملاو

  
                                                 

ةيقوقحلا تايعمجلا لثم ثيح ،ةيسايسلا تائيهلاو ةيقوقحلا تايعمجلا نم مهم ددع ةرظانملا هذه يف كراش -1  
ةيبرغملا ةمظنملا وفاصنإلاو ةقيقحلل يبرغملا ىدتنملا ،ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا نم لك ،ةيبرغملا 

نيماحملا تائيه ةيعمجو ،برغملا عرف ةيلودلا وفعلا ةمظنم نم لك روضح ىلإ ةفاضإ ،ناسنإلا قوقحل 
 .برغملاب
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  :مـيدقت

دمحم كلملا ى لإ ةعوفرملا ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ةيصوت تددح دقل
مايقلا ىلوتت "ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه"ىمست ةصاخ ةنجل ثادحإب ةقلعتملاو سداسلا   ،

ةلصاومو ،هقالطنا ذنم يفسعتلا لاقتعالاو ءافتخالا فلم ةيوست لسلسمل لماش مييقت ءارجإب 
تادوهجملا عيمج لذبو اهريصم فرعي مل يتلا يرسقلا ءافتخالا تالاح نأشب ثحبلا 

يرسقلا ءافتخالا اياحض تالاحل لولح داجيإ ىلع لمعلاو ،اهددصب جئاتن ى لإ لوصولل
نيكمتل مهنفد نكامأ ديدحتب كلذو ،ةافولا ىلإ تلآ اهنأ ةئيهلل تبثي يتلا يفسعتلا لاقتعالاو 

  .مهيلع محرتلاو مهترايز نم مهبراقأ
ساسألا ىل ع ادامتعا ضيوعتلل ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه هب تماق يذلا لمعلا ةلصاوم مث

مارصنا دعب اهيلإ تعفر يتلا تابلطلا يف تبلل فاصنإلاو لدعلا دعاوقو ،هسفن يميكحتلا 
ربمسيد ٣١لجأ   ١٩٩٩.  

تالاحلا يف قوقحلا يوذ تابلط صوصخب صاخ لجأ ديدحت ةيحالص ةئيهلل ىقبتو 
اي احض تقحل يتلا رارضألا لك ربج ىلع لمعلاو ،ةيصوتلا نم ةيناثلا ةرقفلا نمض ةدراولا

ةئيهل "ةيمسر ةقيثو ةباثمب ريرقت دادعإ ىلإ ةفاضإ ،يفسعتلا لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالا 
ةلصلا تاذ تاكاهتنالل اليلحتو ةارجملا ثاحبألا تاصالخ نمضتي " ةحلاصملاو فاصنإلا
  .يفسعتلا لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالاب
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سداسلا دمحم كلم لا لبق نم ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ءاضعأ بيصنت مت دقف اذكهو
رياني ٧موي ريداكأ ةنيدمب  هتاصاصتخاو اهماهم رشابتل٢٠٠٤  ؟ةئيهلا هذه ليكشت مت فيكف ا   ،

  ؟يساسألا اهماظن نع اذامو
  

  لكشتلاو راسملا ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه
  

يئاهنلا اهليكشتو ةنجللا ءاضعأ رايتخا ةليمع لالخ نم ةقيقحلا ناجل ميمصت بعلي 
تنيب امك ،ةقيقحلا ناجل حاجن يلاتلابو تاكاهتنالا ةجلاعم ةيلمعب عفدلا يف ارود اهتيحالصو 

فاصنإلا ةئيه صوصخب حرطي يذلا لاؤسلاو ،ملاعلا يف ةيلاقتنالا ةلادعلا براجت كلذ 
رايتخا يف ةقيقحلا ناجل يف اهيلع فراعتملاو ةيساسألا ريياعملا مارتحا مت له ،ةحلاصملاو 

  ؟اهئاضعأ
  

  ةـقيقحلا ناـجل مـهف
ةضوفم ةتقؤم ةيئاضق ريغ قيقحت ةئيه ىلإ ةماع ةفصب " ةقيقحلا ناجل"حلطصم ريشي 

ام وأ ةحلسملا ةضراعملا نم نايحألا ضعب يفو ،اهنم اهتيحالص دمتستو ،ةلودلا فرط نم 
  .١مالسلا ةيقافتا هيلع صنت

                                                 
يه تامسلا نم ددع يف امومعةقيقحلا ناجل كرتشت -1 وأ ماع ةدمل لمعت ام ابلاغ ةتقؤم تائيه -١: اهنأ:  
نم نايحألا ضعب يفو ،اهنم اهتايحالص دمتستو ةلودلا لبق نم ةضوفم ايمسر اهب فرتعم تائيه -٢. نيماع
عتمتت ةيئاضق ريغ تائيه-٣. مالس ةيقافتا يف اهيلع صني ام وأ ،ةلودلا ىلإ ةفاضإلاب ةحلسملا ةضراعملا  
نم وأ مالسلا ىلإ بورحلا نم امأ ،لاقتناو لوحت ةيلمع رامغ يف أشنت ام ةداع -٤. ينوناقلا لالقتسالاب
تايدعتلا طامنأ يف ققحت -٦. يضاملا ىلع اهمامتها بصت اهنأ-٥. ةيطارقميدلا ىلإ يطلستلا مكحلا
ريرقت ميدقتب اهلمع لمكت -٧. هنيعب دحاو ثدح يف ال نمزلا نم ةرتف رادم ىلع تبكترا ةنيعم تاكاهتناو
ريياعملا ىلع نايحألا ضعب يفو ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ىلع زكرت -٨. اهتايصوتو اهتاجاتنتسا مضي يئاهن
  .قباس عجرم ،رنياه.ب اليسربو ناميرف كرام عجار. كلذك ةيناسنإلا
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يطل ستلا مكحلا نم يسايس لوحت وأ حاتفنا ةيلمع رامغ يف ةقيقحلا ناجل ثادحإ متو
  .مالسلا ىلإ برحلا نم لاقتنا وأ ةيطارقميدلا ىلإ

ةيادب عم ةينيتاللا اكيرمأ يف ةقيقحلا ناجلل ىلوألا براجتلا ترهظ امدنعف اذكهو  
فارطألا نيب ةحلاصملا قيقحتو ،ةيطارقميدلا وحن لاقتنالا نيمأت فدهتست تناك ١٩٨٠  

تاكاهتنالا ةقيقح يف ثحبلا ةمهم اهب تطينأ يتلا " ةقيقحلا ناجل"ليكشت ءاجو ،ةعراصتملا 
اضيأ لب بسحف ةديدجلا ةلودلا ىلع ةيعرشلا ءافضإ فدهب سيل ناسنإلا قوقحل ةميسجلا 

  ".ميدقلا دهعلا"بخن وأ ةميدقلا بخنلا ةنأمطل 
نم ررضلا ربج بلط يف لثمتي جودزم طغضل عضخت اهنأ ناجللا هذه رربي اممو 

ةهج نم يضاملا ةحفص يط وأ حفصلاو وفع لا طورش ريفوت نيلعافلا ةبغر يفو ،ةهج
  .ىرخأ

ديدحتب كلذو ،يضاملا نأشب ةقيقحلا تابثإ ىلع دعاست نأ ةيقيقحلا ناجلل نكمي اذكهو 
ةيقيقحلا ناجلل نكمي امك . ارس اونفد وأ ايرسق اوفتخا دق اوناك نيذلا نيدوقفملا اياحضلا عقوم
ةلدألا ظفحو فينصتو عمجب كلذو ،ن اسنإلا قوقح تاكاهتنا يبكترم ةبساحم ىلع دعاست نأ

ةيئاضقلا ةبساحملاو يئانجلا ماهتالا هيجوت يف ةيئانجلا ةباينلا لبق نم اهمادختسا نكمي يتلا 
يئانجلا باقعلا نم لقأ ةبساحملل ةفلتخم ةروص ىلع ةجحلا ميقتو حرتقت نأ اهل نكمي امك 

  .اهريغو قوقحلا درو نيلوئسملا ةلاقإو ةيندملا ةيلوئسملا لثم
ءيشلا ،مهرودصب امع حاصفإلل اماع اربنم اياحضلل رفوت نأ ةيقيقحلا ناجلل نكمي امك 
ناجل اهب يصوت نأ نكمي يتلا تاضيوعتلا عم اصوصخو فاصنإلاب نورعشي مهلعجي يذلا 
رارضألاو ةيضاملا تاكاهتنالا نع ضيوعتلا روص نم ةروصك اياحضلا ءالؤهل ةقيقحلا 

  .اياحضلا اهيناعي يتلا ةيداصتقالاو ةيدسجلاو ةيسفنلا
مهدييأت دشح يلاتلابو ؛ةيضاملا مئارجلا رثأب روهمجلا ةيعوت ىلع كلذ دعاسي امك 
ةيطغتلا لالخ نم روهمجلا عم لعافتلا ربع هؤارثإو ماعلا شاقنلا زيفحت متي كلذبو ،اياحضلل 

  .ناجللا طاشنل ةيمالعإلا

                                                                                                                   
Yannick Hingarani : « La création de commissions vérité ; aperçu des meilleurs 
modèles » Document de travail préparé par l’unité de consolidation de la paix de 
l’Agence canadienne de développement international, Mars 2002, p 4. 
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ىلع ةحضاو ةلدأ مدقت نأ اهيرجت يتلا تاقيقحتلا لالخ نم ةيقيقحلا ناجلل نكمي امك  
يف ناسنإلا قوقح ةيامحب مازتلالا يف ةيعامج وأ ةيدرف ةروصب ةنيعم تاسسؤم قافخإ 
نم دالبلا نكمت نأ اهنأش نم ةنيعم ةيسسؤمو ةينوناق تاحالصإ حارتقا يلاتلابو ،يضاملا 

لبقتسم عنص ل ةمزاللا ىدملا ةليوط ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فادهألا زاجنإ
  .١لضفأ

فارطألل حامسلاب مهافتلاو حماستلاو ةحلاصملا ززعت نأ ةقيقحلا ناجل عيطتست كلذبو 
ماقتنالا لامعأ ىلع قيرطلا عطقي امم ،نيرخآلا تاباذعو مالآ ىلإ عمتست نأ ةضراعتملا 
ىلع ةدعاسملا يلاتلابو ؛يضاملا ثادحأ نع ةمجانلا تاوادعلاو تاموصخلا ليتف عزنيو 

  .يطارقميدلا لوحتلا ةيلمع زيزعت
ىلع عقي يتلا تاسسؤملا يف نييسيئرلا نيلوئسملا بناج نم نواعتلا بايغ نأ ديب 

رمن ةباثمب ودبت ةقيقحلا ةنجل لعجي نأ هنأش نم ) شيجلا وأ ةطرشلاك(لدعلا ةماقإ اهقتاع 
  .٢فئاز

رابكلا نيلوئس ملا لبق نم انواعتو ابواجت ةيبرغملا ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تيقل لهف
نع فشكلا يف رود نم مهل امو اصوصخ ،تارباخملا وأ ةطرشلا وأ شيجلا يف ءاوس 

  ؟ةقيقحلا
حاجنإ يف ةيساسألا رومألا نم ربتعي ةقيقحلا ناجل ميمصت ناك اذإ ىرخأ ةهج نم 

وأ ءاضعألا رايتخا ثيح نم ءاوس ،اهماهم تايحالص نإف ،اهتيحالصو اهتيالو ةغايص  
ىوتسمبو ةلود لكل يلخادلا يسايسلا رييغتلا ةجردب ةموكحم ىقبت ناجلل ا هذه تايجهنمو
صاخشألا رايتخا نأ ضعبلا ىريو . ةيجيتارتساويج عفاود هيلمت يذلا يجراخلا طغضلا
  .٣رخآ درفنم لماع يأ نم رثكأ اهلشف وأ يئاهنلا اهحاجن ددحي دق ةقيقحلا ةنجل نوريدي نيذلا

                                                 
فارشإلا زيزعت وأ مهب ةصاخلا ةيبيدأتلا تاءارجإلاو مهتيالو وأ ةاضقلا نييعت نأشب ةديدج دعاوق عضوك  -1
لاجرو ةحلسملا تاوقلاو ةطرشلا دارفأل ةديج بيردت جمارب ريفوت وأ شيجلاو تارباخملا ةزهجأ ىلع يندم لا
 .ناسنإلا قوقح ىلع ةطلسلا
،هب  اليسربو ناميرف كرام -2  ٨:ص،قباس عجرمرنيا

3 - Yannick Hingatani, La création de commission de vérité, op cit, p 4. 
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مدطصا ةقيقحلا ناجل نم اددع نأ دجن ،ملاعلا يف ةيلاقت نالا ةلادعلا براجت ىلإ رظنلابو
نيذلا ةنجللا ءاضعأ بناج نم ةرادإلا فعض ةحضاو ةروصب اهساسأ ناكو ةريبك لكاشمب 
تاقيقحتلا نوهجوي ام ابلاغ مهف ،ةنجلل ةيمويلا ةرادإلا يف ةماع ةفصب نوكرتشي ال 

ةيصخشلاو ةيسايسلا مهتطلس نإف ةنجلل ةينلعلا ةهجاولا مهتفصبو ،ةنجللا ةسايس نوغيصيو  ،
  .تاطلسلا عم لماعتلا يف ةمساح ةيمهأ اهل نوكت دق

دوهشمو مهنادلب يف ريبكلا مارتحالاب نوعتمتي نمم ةنجللا ءاضعأ نوكي نأ يغبني كلذلو 
امنإو ،يفرع وأ يبزح ساسأ ىلع ءاقتنالا متي الأ ةطيرش ،ناسنإلا قوقح نع عافدلاب مهل 

  .عمتجملا تاعاطق فلتخم ليثمت ةاعارم
ىلع تدمتعا ،تاءارجإ لالخ نم ةقيقحلا ناجل مظعم ءاضعأ نييعت مت دقف اذكهو 

امو ١هنود وأ يندملا عمتجملا عم رواشتلا نم ليلق دعب ،نييعتلاب ةمئاقلا ةئيهلا ريدقت نسح  ،
ممألل ماعلا نيمألا لبق نم امهيتنجل ءاضعأ نييعت مت نيتللا الاميتاوجو رودافلسلا ةلاح ادع  
ةيذيفنتلا ةطلسلا لبق نم مهؤاضعأ نييعت مت ةقيقحلا ناجل مظعم نإف ٢ةدحتملا بونج (، 
  ...).نيتنجرألا ،يليشلا ،ايقيرفإ

ةنجل "ءاضعأ رايتخا تاءارجإ ةيموكحلا ريغ تامظنملا تدعأ الثم ايقيرفإ بونج يفف 
،"فاصنإلاو ةقيقحلا وحن تقلتف روهمجلا بناج نم تاحيشرت ىلإ ةنجللا تعد ثيح ؛  ٥٠ 
رارقتسالا مت . بثك نع ةفاحصلا اهتعبات ةماع تاسلج يف حشرم لك ةلباقم ترجو احيشرت

                                                 
ص ،قباس عجرم ،ناميرف كرام -1  ١٠. 
ممألل ماعلا نيمألا مهنيع صاخشأ ةثالث نم فلأتت ،قئاقحلا يصقتل ةنجل ءاشنإ ىلع رودافلسلا قفتا ثيح  -2

ىلعةنجلل مظنملا نوناقلا صن دقف ،الاميتاوجيف امأ ،بناجأ مهلكو ،ةدحتملا  ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نايب  " 
ءاضعأ ةثالث نم نوكتت اهنأ ىلع١٩٩٧يلا ميتاوجلا بعشلا ةاناعم تببس يتلا" فنعلا لامعأو طيسولا مهنم ،   
، ابلط همالتسا دعب ةنجللا يف اوضع ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا موقيو ملسلا تاضوافم يف يلاحلا كلذب  

، يتاوجانطاوم نوكي اوضعو  يميداكأ وهو ريخأو ثلاث وضع مثنيفرطلا ةقفاومب هنييعتب طيسولا موقي ايلام  
أ ةمئاق نم نيفرطلا ةقفاومبطيسولا هراتخي نايب ةنجلل يساسألا نوناقلا رظنا ،تاعماجلا ءاسؤر اهحرتقي ءام س 
دعب تءاج يتلاو ١٩٧٧يلام يتاوجلا بعشلا ةاناعم تببس يتلا فنعلا لامعأو ناسنإلا قوقح تاكاهتنا  ،
 .١٩٩٤ةنس يلاميتاو جلا ينطولا داحتالاو الاميتاوج ةموكح نيب عمج يذلا قافتالا
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رفوتي ىتح اليدنام نوسلين كاذنآ سيئرلا ىلإ ةنجللا مهتمدق ،احشرم ٢٥ىلع ةياهنلا يف   
  .١ةنجللا يف يسايسلاو يفارغجلا نزاوتلا

مملا لفكت ثيح ،رخآ اديج الاثمنويلاريس ربتعتو ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل صاخلا لث  
هيلع صن ام ىلع ءانب روهمجلا نم تاحيشرتلا يقلت ىلإ ةوعدلاب رايتخالا ةيلمعل قسنمك 

نينيعم نيلثمم نمض رايتخا ةنجل ليكشت مت هسفن تقولا يفو . ةقيقحلا ةنجلل سسؤملا نوناقلا
ةيموكحلا ناسنإلا قوق ح ةنجلو ةيروهمجلا سيئرو ،ةقباسلا ةحلسملا ةضراعملا لبق نم

عم تالباقمب ةنجللا كلت تماقو ،ناسنإلا قوقح تامظنم فلاحتو ،نايدألا سلجمو 
ةثالثلا نييلودلا ءاضعألا رايتخا مت امنيب ،نيينطو نيحشرم ٤راتختل نييئاهنلا نيحشرملا   

                                                 
،تاءارجإلابارمي مل نيرصنع ةفاض إب اليدنام نوسلين ماق دقلو -1 اهسفن ةيضوفم سيسأت نوناق صنيو    

صاخلا عباسلا دنبلا يف ١٩٩٥ ويلوي ١٩يف هيلع ةقفاوملا تمت يذلا ةحلاصملاو ةقيقحلل ايقيرفإ بونج   
  :يلي ام ىلع ةيضوفملا ليكشتب
نع لقي ال ددع نم ةيضوفملا نوكتت نأبجي .١ وأ١١  ديزي   سيئرلا هددحيس كلذو ،اضوفم ١٧ ىلع   
  .ءارزولا سلجم عم نواعتلاب
  ءارزولا سلجم عم رواشتلاب نيضوفملا نييعتب سيئرلا موقي نأ: أ. ٢
، :  ب ةيلاع ةيسايس ةناكم نولتحي الو نيزاحنم ريغ ،نيقئالو نيبسانم اصاخشأ نوضوفملا نوكي نأ بجيو

  ايقيرفإ بونج ينطاوم نمسيل نيصخش نم رثكأ نيضوفمك نيعي الأو 
  .ةيمسرلا ةديرجلا يف نيضوفملا نييعت نع سيئرلا نلعي نأ بجي.٣
  .ةيضوفملا سيئرل ابئان رخآو اسيئر نيضوفملا دحأ سيئرلا نيعي نأ بجي. ٤
ةدم لاوط هبصنم لغشي نأ، ٧ و٦نيدنبلا ماكحأل اقبط ) أ(٢ذنبلا بجومب هنييعت متي ضوفم يأ. ٥  
  .ةيضوفملا
  .سيئرلا ىلإ ةبوتكم ةلاقتسا ميدقتب كلذو تقو يأ يف ضوفمك هبصنم نم ليقتسي نأ ضوفم يأل زوجي. ٦
اهددحت امك ةءافكلا مدع وأ زجعلا وأفرصتلا ةءاسإ ببسب هبصنم نم ضوفم يأ لبقي نأ سيئرلل زوجي . ٧  
  .خويشلا سلجم باتكو ةينطولا ةيعمجلا نم باتك يقلت دعبو. ةكرتشملا ةنجللا
سلجم ةراشتساب سيئرلل نكميف تام وأ ٧ دنبلاقفو لبقأو ) أ) (٦ (دنبلاقفو هتلاقتسا ضوفم يأ مدق اذإ . ٨  

، نأءارزولا  ةقباسلا ةددحملا ةدملا ةيقبل صخش نييعتب رغاشلا بصنملا لغشي بصنملا ءاقبب حمسي نأ وأ   
ةلاقإلا وأةلاقتسالا ببسب رغاشلا  ًارغاش توملاوأ   .  

 . ١٠ص ،قبا س عجرم ،ناميرف كرام: رظنا
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ن يينطولا نيحشرملا ةمئاق تعفر مث ،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا ضوفم دي ىلع ةنجللاب
  .١مهنييعتب كلذ دعب ماق يذلا ةلودلا سيئر ىلإ نييلودلاو

مهل دوهشملا مهتءافكو ةنجللا ءاضعأ ةيقادصم نإ لوقلا نكمي ،قبس ام ىلع اسيسأتو 
ةيسايسلا فايطألا فلتخم ليثمت مارتحا نع الضف ،ناسنإلا قوقح ىلع عافدلا لاجم يف اهب  
ناجل ةيعرشل ةيساسألا ةماعدلا لكشي يعامتجالا سنجلاو ةينيدلاو ةيقرعلا تاعامجلاو  ،

ماعلا يأرلا ةقثو يلودلاو يبعشلا دييأتلاو معدلا نم ديزملاب ىظحتلو لب ،اهتهازنو ةقيقحلا 
  .٢اهجئاتنب

نإف ،اهماهم حاجنإ يف ناكمب ةيمهألا نم ةقيقحلا ناجل ءاضعأ رايتخا ناك اذإو 
ةقيقحلا ناجل ثادحإ نأ حيحص ٣اهماهم لاشفإ ىلإ يدؤي ةيرشبلاو ةيلاملا دراوملل اهراقتفا  ،
ةقيقحلا ناجلل ةصصخملا ةيرشبلاو ةيلاملا تادامتعالا نأ الإ ٤ةيلاع فيلاكت بلطتي ال  

وأ تايرحتلا زاجنإب ةفلكملا قرفلاك ةصتخملا وأ ةينقتلا (لامعلا قرف ةيدودرم ىلع سكعنت 
ءاضعأ تالقنت اذكو ،ةيقيق حلا ناجلل ةيوهجلا بتاكملا وأ...) اهريغو ررضلا ربجب ةفلكملا

نع نيضرتفملا نيلوئسملا وأ اياحضلا ىلإ لوصولل اهجراخ ىتح وأ دالبلا عوبر يف ناجللا 
  .٥قئاقحلا يرحت يلاتلابو ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنا

 

  
  
  
  
  

                                                 
 .قباس عجرم ،السيربو ،ناميرف كرام -1
2- Yannick, op cit, p 6. 
 .١٣ص ،س .م ،ناميرف كرام -3
تارالودلا نم نييالم ةدع ايقيرفإ بونج يف فاصنإلاو ةقيقحلا ةنجل ةينازيمتغلب -4  . 
5- Yannick, op cit, p 7. 
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  ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيهل يميظنتلا راطإلا

  
قايسلا اهضرف يتل ا تارابتعالا نم ةعومجم ىلع ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تسسأت

قاطنلا جراخ تاكاهتنالا فلم ةيوست دوهجم عضت ةبراقم دامتعا يف ةلثمتملاو يبرغملا 
ةيدرفلا تايلوئسملا عوضوم ةراثإ ةيناكمإ داعبتساو ةلودلا ةيلوئسم رارقإب ءافتكالاو يئاضقلا 

هيف تئشنأ يذلا ماعلا قايسلا لوح رودي انه حرطي يذلا لاؤسلاو ،اهباحصأ نع فشكلاو  
  ؟ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه 

اهنأ حضتي ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ثادحإب ةقلعتملا ةيصوتلا ةجابيد ىلإ رظنلاب 
يقوقحلا لسلسملل مييقت ىلع ءانب ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا فرط نم تعضو 
ريبادتلا فلتخم ةيصوتلا ترضحتسا ثيح ،تاينيعستلا ةيادب ذنم قلطنا يذلا برغملاب 

قوقحل يراشتسالا سلجملا ثادحإب ناسنإلا قوقح زيزعت هاجتا يف ةيتاسسؤملاو ةيسايسل ا
اياحض نع جارفإلاو نييفنملاو نييسايسلا نيلقتعملا نم ديدعلا نع وفعلاب ارورمو ،ناسنإلا 
يسايسلا لاقتعالا اياحض ضيوعتل ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه ثادحإب ءاهتناو ،يرسقلا ءافتخالا 

يراشتسالا سلجملل ةقباسلا ةجلاعملا ةيدودحم اهتجابيد يف ةيصوتلا رقتل ،يرسقلا ءافتخالاو 
 ، نيدالجلاو اياحضلا نيب توس يتلا تاكاهتنالا يضام عم يطاعتلا يف ناسنإلا قوقحل

  .دودسملا بابلا ىلإ تهتناو
هعضو يف قلطنا دق ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا نأ هيلإ ةراشإلاب ريدجو 

نويسايسلاو نويقوقحلا نولعافلا اهرولب يتلا ةءانبلاو ةيحارتقالا ةوقلا ىلإ ادانتساةيصوتلل   
تروطت ثيح ،طابرلاب ٢٠٠١ربمفون يف ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا يضامل   

ةفاقث ءانبو يجيتارتسالا طيطختلاو ةيؤرلاو يعونلا ءادألا ثيح نم ةيقوقحلا ةكرحلا ةبراقم  
  .١ةيحارتقالا ةوقلا رود ليعفتو لمعلا

                                                 
ا ةئيه صوصخب ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا ةركذم-1 ون٢٩يف ةحلاصملاو فاصن إل  ، ٢٠٠٣رب مف 

 .٤ص 
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دومصو ... ةيطارقميدلا ىوقلاو ةيقوقحلا ةكرحلل ةفثكملاو ةيلاوتملا تالاضنلا نأ امك
تاونسلا يف يلودلا يقوقحلا دهشملا تعبط يتلا ةيباجيإلا تاروطتلاو مهتالئاعو اياحضلا  

عضو لجأ نم ،ملاعلا ربع ةيقوقحلا تامظنملاو تائيهلا فرط نم ةلوذبملا دوهجلاو ةريخألا 
ةيبرغملا ةلودلا تعفد باقعلا نم تالفإلا ةضهانمو ةميسجلا تاكاهتنالا لاكشأ عيمجل دح 

ملؤملا خيراتلا تافلخم زواجت يف ةبغرلا اهنالعإو ،تاهاركإلاو تاطوغضلا عم فيكتلا ىلإ  
  .١يضاملا ةحفص يط راعش عفر لالخ نم ةميسجلا تاكاهتنالل

ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ةلكيه ةد اعإ ىلإ ةوعدلا تلكش ىوتسملا اذه ىلعو
سلجملا ةلكيه ةداعإ ىلإ يبرغملا يسايسلا ماظنلا عفد ام ،ةيقوقحلا ةكرحلا ىدل اتبات ابلطم 

ليربأ ١٠خيراتب ريهظ ةطساوب  دكؤت يتلا سيراب ئدابم عم مؤالتلل ةلواحمك كلذو ٢٠٠١   ،
ال ،ةيراشتسا ةفصب ةيذيفنتلا ة طلسلا يلثمم روضحو يندملا عمتجملل نزاولا روضحلا ىلع
  .٢هتيلالقتسا نامض فدهب ةيريرقت

اياحضلاب تعفد ميكحتلا ةئيه لالخ نم سلجملل ةديدجلا ةجلاعملا ةيدودحم نأ ديب 
ىلإ لوحت يذلا " فاصنإلاو ةقيقحلا ىدتنم"راطإ يف ميظنتلاو لتكتلا ىلإ مهنع نيعفادملاو 

يضام ةحفصل يئاهنلا يطلا بلطم لزتخت اهر بتعا يتلا ةيمسرلا ةبراقملل ضراعم"راطإ 
ةجوازملا ةرورض بلطم اهلدب حرطو مهتالئاعو اياحضلل يداملا ضيوعتلا يف تاكاهتنالا 
فراعتم وه امك ررضلا ربج أدبمل ةيلومش ةبراقم دامتعاو تاكاهتنالا ةقيقح نع فشكلا نيب 

يف ىرج ام راركت عنم ل تاءارجإلا ذاختاو ةيلاقتنالا ةلادعلا براجت يف ايلود هيلع
  .٣يضاملا

ةلداعلا ةيوستلا بلطمل ةيلودلا ةيقوقحلا ةكرحلا معدو نييطارقميدلا فافتلال ناك امك 
ىلإ ةفاضإ ،تاطلسلاو " ةيقوقحلا ةكرحلا"نيب راوحلا أدبم رارقإو ،فلملا اذهل ةفصنملاو 

ددعتم عادبإو بد أ تاداهش ىلإ يفسعتلا لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالا ةاناعمو مالآ ةمجرت
ةيراضحلا تافقولا اهتدسج امك ،ةيناديملا تارايزلا يف لثمت ديدج بولسأ نيشدتو ،لاكشألا 

                                                 
 .١٦ص ،قباس عجرم ،تاكاهتنالا لوح ةينطولا ةرظانملا ىلإ ةيعادلا تامظنملا ةيضرأ رظنا  -1
 .قباسلا لصفلا يف صوصخلا اذهب هاندروأ ام عجار -2
 .قباس عجرم ،ةئيهلا لمعل يلوأ مييقت ةركذم رظنا -3



  )١٢٨(

ةبراقملا ىوتسم ىلع ةمدقتم ةيمانيد قلخ ىلإ ١ةقباسلا ةيرسلا لاقتعالا زكارمل ةيزمرلاو  
ةميسجل ا تاكاهتنالا لوح ةينطولا ةرظانملا لالخ نم اهملاعم تحضوت يتلاو ،ةيمسرلا ريغ

نأ ىلإ ةيعادلا تامظنملا ةيضرأ تصن ثيح )٢٠٠١ربمفون (برغملاب ناسنإلا قوقحل   ،
ىلع موقت برغملاب يسايسلا داهطضالا اياضق لحل ةلماشلاو ةفصنملا ةلداعلا ةبراقملا 

  :ساسأ
  دوقعلا لالخ ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا صوصخب ةقيقحلا نع فشكلا  .١
  .ةريخألا .٢
  .ينلعو يمسر راذتعا ميدقتو تاكاهتنالا كلت نع اهتيلوئسمب ةلودلا فارتعا .٣
  .ةركاذلا ظفحو عمتجملل رابتعالا در .٤
  يونعملا يداملا ضيوعتلاو ررضلا ربج كلذ يف امب اياحضلل رابتعالا در .٥
  ٢.لبقتسملا يف تاكاهتنالا راركت نود ةلوليحلل ةيتاسسؤملاو ةينوناقلا تاحالصإلاب مايقلا .٦

نم عرست نأ ةيقوقحلا بخنلل ةديدجلا ةيجولويسوسلا ةينبلا تعاطتس ا قايسلا اذه يفو
ةيمسرلا ةسسؤملا لمعل يقوقحلاو يسايسلا عاقيإلا ) ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ( 

  .ةيصوت لكش يف كلملا ىلإ تمدق ةقيثو يف هترولب تمت يضاملا لوح اروصت زرفتو 
موقت " صاصرلا تاونس"لوح تا شاقنلا يف ىطسو ةغيص ةريخألا هذه تراتخا دقو

ربع اياحضلا فاصنإ ىلإ ىعست ةئيه يهو "ةحلاصملاو فاصنإلل"ةئيه ءاشنإ ةركف ىلع   ،
تالاح نأشب ثحبلا اضيأو "ضيوعتلل ةلقتسملا ميكحتلا ةنجل"هب تماق يذلا لمعلا ةلصاوم   ،

جئا تن ىلإ لوصولل تادوهجملا عيمج لذبو ،اهريصم فرعي مل يتلا يرسقلا ءافتخالا
، داعبتسا ىلع ىرخأ ةهج نم تلمع امك ،اهددصب باقعلا نم تالفإلا مدعو ةلءاسملا ةركف  

ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا "نأ ىلإ اهتراشإب ةحارص ةيصوتلا ةقيثولا هتدكأ ام وهو 
تاوعدلا لك عم ةيعطق ةفصب ضراعتت يتلا هتبراقم يضاملا ةحفص يط صوصخب دكؤي 

                                                 
 .٤ص ،ذ .س.م ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه صوصخب" ناسنإلاقوقحل ةيبرغملا ةمظنملا "ةركذم  -1
ذ، .س.م ،ةميسجلا تاكاهتنالا لوح ةينطولا ةرظانملا جئاتنو لاغشأ يف ةيعادلا تامظنملا ةيضرأ رظنا -2

 .١٧ص 
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زواجتو مهخيرات عم ةبراغملا ةحلاصم راطإ يف ١..."ةيئانجلا ةلءاسملاو ةنيغضلا ىلإ  ،
جامدإلاو رابتعالا درو يناسنإلاو يبطلا ليهأتلا لاكشأ لك لذبو ،حارجلا ديمضتو ةنيغضلا 
ءاسرإو ،ةقيقحلل يجولويديألا وأ يليتنكريملا لالغتسالا مدعو مهيوذو اياحضلل يعامتجالا 

اهيف سركت ،ةديدج ةحفص حتفو يضاملا راركت مدع نم ةيام حلاو ةياقولاب ةليفكلا تانامضلا
لكاشملا ةهجاومل حماستمو حتفنم ،يوق يرصع يطارقميد برغم لبقتسم ءانبل تاقاطلا لك 

  .٢هلايجأل ةسوململا ةيقيقحلا
سداسلا دمحم كلملا ىلإ حارتقا ميدقت ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ررق اذكهو 

تاكاهتنالا يضام فلم ةيوستل "ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه"اهتيمس ت تمت ةصاخ ةنجل ثادحإب  
ميظنت ةداعإب قلعتملا ريهظلا نم ةعباسلا ةداملا ىلإ ادانتسا كلذو ،ناسنإلا قوقحل ةميسجلا 

نأ - فيرشلا انبانج ناذئتسا دعب سيئرلل: "لوقت يتلاو ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا  
نأ هلو ،هصاصتخا لاجم يف ةنيعم ةيضق ثحبل ةص اخ ةنجل ثادحإ سلجملا ىلع حرتقي

 ، سلجملا جراخ نم مهرايتخا متي ءاضعأ مضت نأ ءاضتقالا دنع نكمي يتلا اهتبيكرت ددحي
  ؟كلذ نم ةيقوقحلا ةكرحلا فقوم امو ةئيهلا هذه ةليكشت تءاج فيكف

فاصن إلا ةئيه ثادحإب ةقلعتملا ةيصوتلل ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ميدقت دعب
ةينوناقلا ةوقلا وأ ةيمستلا لوح ءاوس (ةيقوقحلا ةكرحلا ءارآو فقاوم تنيابت ،ةحلاصملاو 

ويام ١٦ثادحأ دعب اصوصخ ) اهل ثدحملا صنلل تالاقتعا نم كلذ بكاو امو ٢٠٠٣   ،
باهرإلا ةحفاكم نوناق ىلع ةقداصملاو٣ةعساو  .  

ةردابم نأناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا تربتعا اذكهو فاصنإلا ةئيه ليكشت    
ةديدجلا ةجوملل دح عضول ةيروف تاءارجإ ذاختا متي مل ام ةيقادصم اهل نوكت نل ةحلاصملاو 

                                                 
ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا نيب برغملاب ناسنإلا قوقحو ةيلاقتنالا ةلادعلا : يوالدبعلا ميركلا دبع -1
، "ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيهو يبرع قاور ةلجم ، ةرداصلا،  ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نع  

 ،  .٨١، ص ٢٠٠٧ةرهاقلا
يط صوصخب ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ةبراقم ىلع ةيصوتلا يف ديكأتلا مت كلذ ءوض يفو  -2

ةلءاسملاو ماقتنالاو ةنيغضلا ى لإ تاوعدلا لك عم ةيعطق ةفصب ضراعتت"اهنأ لوقت يتلاو،يضاملا ةحفص
 ".ةيئانجلا
لقتعم٣٠٠٠ ىلعديزي ام ىلإ تالاقتعالا تلصو  -3  . 
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لامعإو ةلءاسملا يبلطم نم يئادع فقوم اهل ةيصوتلا نأ تربتعا امك ،يفسعتلا عمقلا نم 
نم قحك ب اقعلا نم تالفإلا مدعو ةلءاسملا موهفمب اهثبشت نع ةيعمجلا تربع ثيح ،ةلادعلا
  .عمتجملاو اياحضلا قوقح

" ، ةجيتن نوكت نأ دب ال ةحلاصملا نكل ،لدعلاو ةقيقحلاو فاصنإلاو ةحلاصملا عم نحنف
تايلآلا لك عضوو اياحضللو  عمتجملل اهراذتعاو اهتيلوئسمب ةلودلا رارقإ دعب يتأت نأ دب الو
نوكت اهيفو نونا قلاو قحلا ةلود سسأ عضو دعب يأ ،يسآملا كلت راركت نم عنمت يتلا
  ".ىنعم ةحلاصملل

ةميسجلا تاكاهتنالا لوح ةينطولا ةرظانملا تناك اذإ هنإف ،ينوناقلا ديعصلا ىلعو 
ةقيقحلل ةلقتسملا ةنجللا ليكشت ىلإ تدان دق ،اهتجابيد يف ةيصوتلا اهترقأ يتلا ناسنإلا قوقحل 

فلمب ةينعملا فارطألا لك عم لماعتلا يف اهتوقو اهتيلالقتسا ززعي ام ،صاخ ينوناق صنب  
ءانب "ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه"ثادحإ تأترا ،كلملا ىلإ ةعوفرملا ةيصوتلا نإف ،تاكاهتنالا   

وهو ،ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ميظنت ةداعإب قلعتملا ريهظلا نم ٧ةداملا ىلع   
ةئيهل ينوناقلا ساسألا فعضي" ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا"بسح يذلا رمألا   

ىدل ةيفيظو ةنجل درجم ىلإ اهلوحي دقو لب ،اهتيلالقتسا ىلع رثؤيو ةحلاصملاو فاصنإلا 
  .١يراشتسالا سلجملا

ةفصب اهرارقإ مدعب ةيصوتلا ىلع تباع دقف "ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا"امأ   
ب ةئي هلا ةيمست مدعو لب ،ةقيقحلا نع فشكلاب قلعتملاو ،ةيقوقحلا ةكرحلا بلطمب ةحيرص

تناك ثيح "ةحلاصملاو ةقيقحلا ةئيه"ـب اهتيمستب تبلاطو" ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه"  ،
ربمفون يف ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا لوح ةينطولا ةرظانملل ةمظنملا تائيهلا 

ثادحإب اهتايصوت نمض كاذنآ تبلاط دق ٢٠٠١   .٢"ةقيقحلل ةلقتسملا ةينطولا ةنجللا"، 

                                                 
ربمفون ١٧خيراتب رداصلا ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا نايب  -1  ٢٠٠٣. 
 .١/١١/٢٠٠٣خيراتب ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا نايب  -2
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ةريخألا ةرقفلا يف درو ام ركنتسا دقف "فاصنإلاو ةقيقحلا لجأ نم يبرغملا ىدتنملا"امأ   ،
ةنتفلا عم ةلءاسملا لامعإو ةيدرفلا تايلوئسملا ديدحت نيب يفسعت طبر نم ةيصوتلا نم 

  .١ةيصوتلا صن يف ةقيقحلا موهفمل دوصقملا بييغتلاب ددنو ،قاقشنالاو ةنيغضلاو
ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ءاشنإب تداشأ دقف « Amnesty » "ةيلودلا وفعلا ةمظنم"امأ   

لاجآلا صيلقت اهيلع تباع نإو ٢"ايقيرفإ لامش يف ةقيقحلا رارقإل ةنجل لوأ"اهرابتعاب   ،
  .اهيف تبتس يتلا تافلملا عمج ىلإ رظنلاب ةئيهلا اهيف تلغتشا يتلا ةينمزلا

ملقب"ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا"هردصأ لوطم ريرقت يفو  ريبك ناميرف ،كرام ،   
يف ةيلاقتنالا ةلادعلا "ناونعب ،زكرملاب ةيلودلا ةريبخلا نفاهنغبوأ الريفو ،عيراشملا ءاردم 

ةبرجتك ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ءاشنإ ىلإ رظنلا مت " لمعلا مدقت نع ريرقت ،برغملا
  :ةيلاتلا تايطعملا ىلع ءانب اهعون نم ةديرف

هدلاو اهبكترا يتلا مئارجلاصحفي كلم ةكرابمب ىظحت اهنإ. ١  .  
 .بيذعتلاو يفسعتلا لاقتعالا اياحض نم نيريثكلا اهئاضعأ نيب نم نإ. ٢

تاضيوعتلا ميدقت ةطلسب عتمتت يتلا خيراتلا رم ىلع ةديحولا ةقيقحلا ةنجل اهنإ . ٣
  .اياحضلا ىلإ ةرشابم

يبرعلا ملاعلا يفىلوألا ةقيقحلا ةنجل اهنإ.٤  ٣.  
ةيئاضقلا ةطلسلا ىلإ رقتفت اهنأ مغرو زكرملا ريرقت يف اهيلإ را شملا ةئيهلا نأ ريغ

اهعم نواعتلاب امراص امازتلا مزتلت ةيموكحلا تائيهلا نإف ،قيقحتلا ءارجإ نم اهنكمت يتلا 
  .هب ىظحت يذلا يكلملا دييأتلا ببسب

                                                 
ةبراقملا لشف نع ريبعت لقألا يه ةيلكشلا ةيحانلا نم ةيصوت لا نأ ،ىدتنملا سيئر رابصلا دمحم دكأ ثيح -1

 .٠١/١١/٢٠٠٣خيراتب ،ىدتنملا نايب ،ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالل ةيمسرلا 
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رج ارارق هرابتعا ىلإ دوعي ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ءاشنإل سوململا دييأتلا اذه ائي  
 ١٩٩٩ةنس سداسلا دمحم كلملا اهثدحأ يتلا ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه بويعو صئاقن حيحصتل 

ال يذلا ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا نم ةيصوتب ،اياحضلا تاضيوعت يف فرصتلل 
" كلملل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجم"نوكي نأ ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا ريدقت يف ودعي 

خيراتلا كلذ يف عطتسي ملو ،ريخألا اذه نع ةيلالقتسا يأ كلمي ال يذلاو ىلع عالطالا "  
ىكتشا ثيحب - لصف نود اياضقلا فالآ تلظو ،ةيلخادلا ةرازو وأ نمألا ةزهجأ تافلم  

ىلإ ةلادعلاو ةقيقحلاب اوبلاطو ،ةيفافشلل سلجملا كلذ تاءارجإ راقتفا نم مهووذو اياحضلا 
  .١ضيوعتلا بناج

يراشتسالا سلجملا نأ ايلج حضتي ،ةيصوتلا نيماضمل ةينأتم ةءارق يفف مو معلا ىلعو
مت امك ،ةئيهلا ءاضعأ يف رفوتت نأ بجي يتلا تافصاوملا ديدحت ىلع لمع ناسنإلا قوقحل 

نذإ يه امف . اهماهم زاجنإل اهب مزتلت نأ ةئيهلا ىلع بجي يتلا ةدملا ىلع اضيأ صنلا
  ؟ةئيهلا ةليكشت ةعيبط

لكشي ام وهو ،اهئاضعأ رايتخا يف ةدمتعملا ريياعملا ةئيهلل يساسألا ماظنلا نمضتي مل 
سلجملا ةيصوت نأ ريغ ،ملاعلا يف ةقيقحلا ناجلل ةيلخادلا ةينوناقلا ةمظنألا عم اضراعت 
هذه نأ ىلإ تراشأ ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ثادحإب ةقلعتملا ناسنإلا قوقحل يراشتسالا 

قوقح ئدابمب عبشتلاو ةيركفلا ةهازنلاو ةءافكلاب اهل دوهشم تايصخش نم نوكتت ةئيهلا 
  .٢ناسنإلا

نع ةرداصلا " ةقيقحلا ةئيه نأشب تايصوت"يف تدرو يتلاب ةغيصلا هذه اريثك برتقتو 
  .٣برغملاب ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا لوح ةينطولا ةرظانملا

                                                 
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣ةنسل زكرمل يونسلا ريرقتلا  -1
 .س.م ،سلجملا ةيصوت رظنا -2
ام بسح تاكاهتنالا ةقيقح نع فشكلا يف حيحصلا هاجتالا يف ةوطخ ةقيقحلا ةئيه ءاشنإ بلطم ءاج دقل  -3
 مازتلالاو ةهازنلاب عتمتت تايصخش نيب نم لكشت نأ بجي يذلا ،ةينطولا ةرظانملا يف نوكراشملا هيلع عمجأ
  ".ةسسؤم مأ تناك اصخش ةهج يأ نع ةيلالقتسالاو ةءافكلاب اهل دوهشمو ناسنإلا قوقح ميقو ئدابمب
تايصوت رظنا - ةرظانملا نع ةرداصلا ةقيقحلا ةئيهنأشب   . 



  )١٣٣(

سلجملاو ةيقوقحلا تايعم جلا ندل نم شاقن لحم تربتعا" ةليكشتلا"ةعيبط نأ امك 
نم يبرغملا ىدتنملا "ىأر ثيح ،ةلسرملا تاركذملا لالخ نم ،ناسنإلا قوقحل يراشتسالا 

، " فاصنإلاو ةقيقحلا لجأ ةربعملا ةيليثمتلاو عونتلا اهتبيكرت مرتحت نأ بجي ةليكشتلا نأ ىلع
، أرجلا ،ةءافكلا ،ةهازنلا نم ةيلاع ةجرد ىلع تايصخش اهتيوضع يف مضت نأو ةعاجشلا ،ة

عيمج نعو ةطلسلا نع مات لالقتساب اهماهم رشابت نأو ،ناسنإلا قوقح ميقب عبشتلاو 
  .١فارطألا

تصن امنيب  يط ةمهمل ةحرتقملا ةئيهلا نوكت نأ ىلع " ناسنإلا قوقح نع عافدلا ةنجل" 
نولمعيو ،مهتيامحل ةناصحب اهؤاضعأ عتمتي نأو ،تاسسؤملا عيمج نع ةلقتسم ةحفصلا 

اهسفنةئيهلا ىلإ الإ هلاغشأ نع ريراقت نومدقي الو ،يسايس طغض يأجراخ   ٢.  
امأ  يف تافصاوملا نم ةعومجم رفاوتب تبلاط دقف "ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا"   ،

  :يه ،ةئيهلا ءاضعأ
ةمكارتملا ةيلودلا ريياعملابو ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلاب ماملإ اهل ةيقوقح ةءافك -   

اذه يف ةلثمملا براجتلا يف زجنملا ىلع هعالطإبو ،ةميسجلا تاكاهتنالا ةجلا عم لاجم يف
  .ناسنإلا قوقح تايبدأ ىلعو لاجملا

تاذ تاحرتقملا ميدقت ىلع ةردقلاو اياحضلل عامتسالا ثيح نم ةيسفنو ةيبط تاربخ -   
  .يعامتجالاو يسفنلا جامدإلاو ليهأتلاب ةلصلا

قولا ليلحت لاجم يف ةيملع تاءافك-    .ةيجولويسوسلاو ةينوناقلا عئا 
اهدادعإب ةينوناقلا صوصنلا ليلحتو رطاسملا لاجم يف ةينوناق تاءافك-   .  

نمو يراشتسالا سلجملا لخاد نم ةيوضعلا نيب ام ةفصانم ةئيهلا ليكشت متي نأو   
نأش ةحلاصملا نأل ؛سلجملا ءاضعأب صاخلا ددعلا ىلع ديزي ددعلا ناك نإو ،هجراخ 

تاريبعت نولثمي هؤاضعأ ناك نإو ،هدحو يراشتسالا سلجملا صخي ال ،س اسألاب يعمتجم
                                                 

يراشتسالا سلجملا سيئر ديسلا ىلإ عوفرملا ىدتنملل ينطولا سلجملل ةيئانثتسالا ةودنلا نايب رظنا  -1
 .١٧/١١/٢٠٠٣يف ناسنإلا قوقحل 

سيئر ديسلا ىلإ ةعوفرم ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه نأشب ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةنجل ةركذم رظنا  -2
 .ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا
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 ، مهماهمل ةئيهلا ءاضعأ يدصتب حمسي هنإف اعفترم ددعلا ناك ام ردقبو ،عمتجملاب لصتت
لمع قرف عبرأل ةيساسألا ةاونلا نولكشي ١٩ددع يف ريكفتلا الثم راطإلا اذه يف نكميو 

  .١ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيهل ةلكيهم
اهعضتل تاحارتقالا هذه ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملاب قيسنتلا ةنجل تملست د قو

نيحشرتملا ددع لصو ثيح ،ةئيهلا ءاضعأ ددع ديدحتل صصخ يذلا اهلامعأ لودج ىلع 
قيسنتلا ةنجل يف اهيلإ لصوتلا مت يتلا ريياعملا دامتعاب هنأ الإ ،احشرم ٤٠قوفي ام ىلإ   

قوقح اياضقب ةقالع مهل،ةهيزن ،ةفورعم تايصخش ةئيهلا ءا ضعأ نوكي نأ يف ةلثمتملاو
يئاضقلا ،يميداكألا يخيراتلا ،يقوقحلا ينهملا ءامتنالا ثيح نم عونتلا مارتحاو ناسنإلا 

ةئيهلا ةليكشتل اوضع١٧ـب طقف ءافتكالا مت ،يبطلاو  .  
ريياعمب ما زتلالا دودح تنيب اهتعيبط نإ لوقلا نكمي ةئيهلا ةليكشت ىلإ رظنلابف اذكهو

 ، ، ٨يواستلاب ءاضعألا رايتخا مت ثيح ،ةيصوتلا هلخاد نمو سلجملا جراخ نم ءاضعأ  ٨ 
سجاه روضح يلاتلابو ،سلجملل ماعلا نيمألا دعي يذلا ةئيهلا سيئر نع الضف ،ءاضعأ 
دودحلا نع جرخت ال ثيح ،ةئيهلا لخاد ىرخأ تانزاوت ثادحإ نع يسايسلا ماظنلا ثحب 

ىلع ةوالع ،ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا فلم ةجلاعمل ةيمسرلا ةبرا قملا اهتمسر يتلا
نإف ،ةلءاسملا بلطم اهنيب نم يتلاو ةئيهلا ءاضعأ رايتخا ىلإ ةعفادلا ةيسايسلا تارابتعالا 
ةيلآ طبضو ءاوتحالا ةسايس جهن يف يسايسلا ماظنلا ةيكرح ىلإ انليحت ةليكشتلا ةيعون 

تافصاوم خاسنتسا ىلإ يسايسلا ماظنلا دمعي مل ثيح ،يق وقحلا لقحلا يف نزاوتلا
ةيسايسلاو ةيقوقحلا تائيهلا ىدل ربتعت يتلا " ةقيقحلل ةلقتسملا ةينطولا ةنجللا"تاصاصتخاو 

ضعبو ،نيلضانملا / دارفألا نم ءزج جامدإ يف هدوهج زكر لب ،ةقيقحلا نع فشكلل ةيلآ 
يلاتلابو " ةئيهلا"يف لثمتملا ديدجلا هراطإ يف ةعب اتملا ةئيه يف طرخنت يتلا ةيقوقحلا تائيهلا

قوقح فلمل ةديدجلاو ،ةحلملا تابلطتملاو تاريغتلا عم فيكتي نأ ةعرسب عاطتسا ماظنلا نإف 
، " ةيلآ"فلخب ،يلودلا ىوتسملا ىلع ناسنإلا  راطإلا اذه يف لصاحلا غارفلا دست ةحلاصملل

ندل نم تاكاهتنالا فلم ةجلاعمل حضافلا روصقلا كردتو   ".ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه" 

                                                 
م ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه صوصخب ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا ةركذم رظنا-1  .١٣ص ،س . 
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"  ةقيقحلا"يبلطمل " يلك عامجإ"قيقحت نع قيرطلا عطق عاطتسا دقف رخآ ىنعمبو 
اذه يف ةيلودلا ريياعمللو ،ةيمسرلا ريغ ةبراقملل يرقفلا دومعلا نالكشي نيذللا " ةلءاسملا"و
  .لاجملا

ةكرحلا لبق نم ةفلتخم لاعفأ تادر هذه ةئيهلا ةليكشت تفلخ دقف مومعلا ىلعو  
  .ةيقوقحلا

يراشتسالا سلجملا ءاضعأ نم اددع مضت ةليكشتلا "نأ نيمأ ديمحلا دبع ربتعا اذكهو 
مهل نيرخآ صاخشأ بناج ىلإ ناسنإلا قوقح لاجم يف اولضان نأ مهل قبس ناسنإلا قوقحل 

اع ةفصب كانه ،هيف ازراب ءاطع اومدق نأ مهل قبسي ملولاجملا اذه يف ةظفاحم ءارآ ةم ، 
نع انربع نأ قبس امكو نكل ،ةيباجيإ ةلأسم يهو ناسنإلا قوقح لاجمب ةقالع مهل ءاضعأ 
اهل ثدحملا ينوناقلا راطإلا نكلو ةئيهلا ةليكشت وه سيل مهملا ىقبي ،ةيعمجلا لخاد كلذ 

الئاق فيضيو"اهيدل رفوتتس يتلا تايحالصلاو يف تدرو امك ءاضعألا رايتخا طورش نإ: "،   
ضعب يف دقتعا ام ىلع رفوتت طورشلا هذه تناك اذإ هنإ ثيحب ،اهقرخ مت د ق ةيصوتلا صن

ىرخأ تانزاوت نع ثحبلا كانه ناك يلاتلابو ،اعيمج مهيف رفوتت ال اهنإف ،ةئيهلا ءاضعأ 
نزاوت نع ثحب كانه ناك هنأ يأ ،ةقيقحلا نع ثحبلا لاجم يف اديعب ةئيهلا ثحبت ال ىتح 

ةميسجلا تاكاهتنالا ةلضعم لحو ةقيقحلا نع فشكلل ةي رورضلا ةيلاعفلا نع سيلو نيعم
   ١..."ةلءاسملا داعبأل ةيسايس تارابتعال تعضخ ةليكشتلا ،فيضي ،ىنعمب ،ناسنإلا قوقحل

نأ ربتعا دقف ،فاصنإلاو ةقيقحلا لجا نم يبرغملا ىدتنملا سيئر ،رابصلا دمحم امأ   
ةيقوقحلا ةبراقملاقفو سيلو ةيسايسلا ةبراقملا قفو ناك صاخشألا رايتخا ةجيدخ تبهذو ٢   ،
ناك ٣رايتخالا اذه نأ تدكأو ،كلذ نم دعبأ ُاقفوم امومع ناك ءامسألا رايتخا نأ يسيورلا  ،

ءامسألا نأ نوجسلل ينطولا دصرملا سيئر يعماجلا ميحرلا دبع دكأو ،ايباجيإ امومع 
اهسفن الإ لثمت ال لب٤عمتجملا لثمت ال ةئيهلا ةبيكرت يف ةدراولا ةنزخملا تلبق نأ دعب،   .  
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  :ةحلاصملاو فاصنالا ةئيهل يرادإلا ميظنتلاو لمعلا قرف
اهماظن بجومب ايلخاد اميظنت ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تدمتعا اهتاصاصتخا ةأرجل 
قرف نمض ةئيهلا ءاضعأ مظتنا اذكهو ،اهيلإ ةلوكوملا ماهملا تايصوصخ ىعار يساسألا 

قرف تايجاحل بيجتست ةينقتو ةيرادإ تادحو قلخب ةئي هلا تماق ثيح ،ةصاخ ناجلو لمعلل
قلعتي ام اهنمض نم "ةعونتم لمع جمارب"تعضو امك ،اهلخاد ةثدحملا ناجللاو لمعلا   ،

عم نواعتلاو عمتجملاو اياحضلا عم تاقالعلاو ررضلا ربجو تاساردلاو تايرحتلاب 
ديدحت نكميو ١قيثوتلاو مالعإلاو ةيلودلاو ةينطولا تامظنملا   :يتآلا لكشلا ىلع لمعلا قرف، 

  ماهملا  ءاضعألا  قيرفلا

لمعلا قيرف 
  تايرحتلاب فلكملا

عيدولا حالص-    
ينانب زيزعلا دبع-    
ةقردوب كرابم-    
يدبابج ةفيطل-    
نينيعلا يام نينيعلا يام-    

يلوهجم ارسق نيفتخملا نأش يف ثحبلا -  
  .نيفوتملاو ءايحألا ،ريصملا

ئاثولاو تامولعملا لك عمج- تادافإلا يقلتو ق  
تاكاهتنالا يضام عئاقوو ثادحأب ةلصلا تاذ 

  .٢اهفانصأ فلتخمب

لمعلا قيرف 
ربجب فلكملا 

  ررضلا

  )اررقم(روكازنب زيزعلا دبع -
ةبيهلا بوجحملا-    
ينوسيرلا ىفطصم-    
ينوملا فيطللا دبع-    
بوينب يقوش دمحأ-    
شانشنلا دمحم-    

حتلا ةئيه هب تماق يذلا لمعلا ةلصاوم- ميك  
نع ضيوعتلا صخي اميف اقباس ةلقتسملا 
يوذو اياحضلل ةيونعملاو ةيداملا رارضألا 
يرسقلا ءافتخالل اوضرعت نمم قوقحلا 
ساسألا ىلع ادامتعا يفسعتلا لاقتعالاو 

  .فاصنإلاو لدعلا دعاوقو هسفن يميكحتلا
اياحضب تقحل يتلا رارضألا ربج ىلع لمعلا -  
ةدراولاو ،يفسع تلا لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالا
  .٣ةعساتلا ةداملا نم ةسماخلا ةرقفلا يف

لمعلا قيرف 
ثاحبألاب فلكملا 

  تاساردلاو

  )اررقم(ندوم يحلا دبع -
  يزودربلا دمحم-
  بلاطوب ميهاربإ-

زاجنإل ةمزاللا تاساردلاو ثاحبألا دادعإ -  
  .ةئيهلا ماهم
لصوتملا تامولعملاو تايطعملا ليلحتو عمج -  
زاجنإ قفأ يف لمعلا قرف ي قاب فرط نم اهيلإ

                                                 
نب سيردإ لحارلا ضرع رظنا-1 ةرودلا مامأ مدقملا ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه سيئر يركز   سلجملل ٢١   
رياني ٧نم ةدتمملا ةرتفلا يف ةئيهلا لاغشأ لوح ،ناسنإلا قوقح ل يراشتسالا ةياغ ىلإ ٢٠٠٤  ليربأ ١٢   

٢٠٠٧ . 
ةئيهلل يساسألا ماظنلا نم١٦ةداملا  -2  . 
ةداملا -3 ةئيهلل يساسألا ماظنلا نم١٧   . 



  )١٣٧(

  .١يئاهنلا ريرقتلل ةئيهلا

زاهج "ىلع رفوتلا نم اهل دب ال اهلامعأ ةرشابم ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه نيكمتلو 
اهنيكمتو ةءافكلاب مهل دوهشم نيررقمو ءاربخو ةمدقتم ةيكيتسيجول ةينبو صصختم ٢"يرادإ  
بيجتست طورشم يه امب اهلامعأب اهماي قل ةنماضلا ةيونعملاو ،ةيبدألاو ةيداملا طورشلا نم
  .٣"اهئاضعأل غرفتلا ةيناكمإ ريفوت ىلع لمعلاو ،مهتيلالقتساو اهئاضعأ ةماركل

ثيح ،ةئيهلا لمع لحارم مدقت بسح ريوطتلل ةلباقو ةنرم ةلكيه دامتعا مت دقف اذكهو 
  :٤يلاتلا جذومنلا قفو ةئيهلا ةرادإ ةلكيه تمت

نم ةيلوأ ةعومجم فيظوت ىلع تلمع :لمعلا قرفب ةطبترملا ةيرادإلا تادحولا. ١
 ، ةدح ىلع قيرف لك لمع جمارب ذيفنتو عبتت ىلع رهسلل ،ةصصختملا ةيرادإلا رطألا
 ، لمعلا قيرف ةراشإ نهر تاصصختلا فلتخم نم تادعاسمو نيدعاسم عضو ىلإ ةفاضإلاب

  .اهنم لك جماربو ماهمو تايجاح بسح
  :ةينقتلا ماسقألا.٢
او مالعإلا-    .رشنلاو لصاوتل 
تانايبلاو تايطعملل ةيتامولعملا ةجلاعملاو ريرحتلا-   .  
  .تافلملا ريبدتو ةفشرألاو قيثوتلا - 
قوقحلا يوذو اياحضلا داشرإو هيجوتو لابقتسا-   .  
طبضلا بتكم-   .  

                                                                                                                   
ةداملا -1 ةئيهلل يلامسأرلا ماظنلا نم١٨   . 
ةداملا ريشت ثيح -2 فادهألا قيقحت ةيغب هنأ ىلإ٧  يكلملا رارقلا ذيفنت ةيغبو نوناقلا اذه يف ةددحملا    

نوعلا ميدقت ةيموكحلا تاسسؤملاو تاطلسلا عيمج ىلع نإف ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ثادحإب يماسلا 
  .اهتمهم زاجنإ نم اهنكمت يتلا قئاقحلاو تامولعملا عيمجب اهديوزتو ةئيهلل

  :طبارلا ىلع شتوو ستيار نامويه ريرقت رظنا 
 http://hrw.org/arabic/reports/2005/morocco1105/index.htm   

ةئيهلل يساسألا ماظنلا نم١٩ةداملا رظنا  3  . 
صنإلا ةئيهو ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا نيب باقعلا نم تالفإلا مدع ،مارأ ليلجلا دبع رظنا4 ، ةحلاصملاو فا 
 .قباس عجرم

http://hrw.org/arabic/reports/2005/morocco1105/index.htm


  )١٣٨(

اهتسائرو ةئيهلاب ةصاخ ةباتك-   ١.  
ادعاسم اثحاب ٦٧ىلع ديزي ام مضي رطألا نم قيرف ىلع دامتعالا متو  مولعلا يف  

 ، ليلحتلا ةلحرم ةرشابمب قيرفلا اذه فلكو "تاعماجلا لبق نم اوحشر"ةينوناقلاو ةيناسنإلا  ،
اهنم ،ابلط ٢٢،٢٧٢وحن (ةئيهلا اهب تلصوت يتلا تابلطلا ليلحت ىلع تلمتشا يتلا يلبقلا   

لجألا جراخ اهب تلصوت نأ اياحضلا ضيوعتل ةلقتسملا ةنجلل قبس ابلط١٠،١٦٩ ءلمو )   ،
  .٢اياحضلا لوح تامولعملا ةكبش

فينصتو بلاطملا عون نع ةيلوأ ةروص نيوكت نم ةئيهلا "ةلحرملا هذه تنكم دقلو 
  .٣"تاكاهتنالا ةعيبطل يلبق

رودص دعب ةصاخ ،كش عضوم ىقبي ةئيهلل يلوألا زيهجتلاو يلبقلا ريدقتلا نأ ريغ 
ئيه رطأو يفظوم نم ةعومجم هدعأ يذلا"يلوألا ضيبألا ريرقتلا" ، ٤ةحلاصملاو فاصنإلا ة 
ةدحوب ىلوألا ةاونلا تلكش يتلا   :يف تمهسأ يتلا" يلوألا زيهجتلاو يلبقلا ليلحتلا" 

                                                 
نب سيردإ ضرع رظنا1 ، ٢١ةرودلل يركز    قباس عجرم ،يراشتسالا سلجملل  . 
تانايبلا ةدعاق نم ةجرختسم ةئيهلا ىلع ةدراولا تافلملا لوح ةيئاصحإ رظنا2  . 
هسفن ،يركز نب سيردإ ضرع رظنا3  . 
ةعومجم ىرت 4 الو ةيتاذ تايفلخ همكحت ال يلوألاضيبألا اهريرقت نم فدهلا نأ ةئيهلا يفظوم نم    

نوكت نا نكمملا نم ناك ةصرفو برغملا اهشيعي يتلا ةيخيراتلا ةظحلل قيمع مهف نم قلطني لب ،ةيزيجعت 
ةكرحلا كارشإ مت ول كئاشلا تاكاهتنالا فلم ةجلاعم يف ةلاحم ال مهاسيس ناك مكارت قيقحتل ةيتاوم دج 

نوكتنأىشخن (...) اياحضلا ةكرحو ةيقوقحلا يل ،ةعئاض ىرخأ ةصرف هذه  صرفلا دلب زايتمابو برغملا ل ظ 
ةكرحو ةيطارقميدلاو ةيقوقحلا ةكرحلا صاصتخا نم هجئاتنو ةئيهلا لمع مييقت نأ ناوعأو اننإ... ةعئاضلا  

ةيقوقحلا ةكرحلا ريمض انسفنأ ربتعن انك ذإ ،ةيادبلا ذنم ةئيهلا لمعل انتبكاوم لالخ نمو اننأ الإ ،اياحضلا 
لمعلا ريبدتو رييست ةلئاسمب يفتكنس ،اياحضلا ةحلصم مدخي ام لك ىلع صرحلا ىلع انم ايعسو ،اهلخاد  
رييست نأو ،عمتجملا لك مهي عورشملا اذه نأ رابتعا ىلع ةيفافشلا أدبمب انم اناميإ ةسسؤملا هذه لخاد  
لمع نم ةيفخلا بن اوجلا لكب ينطولا ماعلا يأرلا ةفشاكم يعدتسي ام وهو ،ماع نأش وه ةيمومع ةسسؤم

ةيعوضوملاو دقنلا حور انمكحي نأ(...) اهنع اهتلءاسمو ةئيهلا  رطأك انلاغتشا لالخ نم انتبرجت نإ(..)    
 رطألاليغشتب رمألا قلعت ءاوس ،رييستلاو ريبدتلا يف تايبلسلا نم ديدعلا ىلع فوقولا نم انتنكم ةئيهلا لخاد 

تارايزلا ،يرادإلا رييستلا يف ةيرورض ريياعمك ناسنإلا قوقح م يهافم باعيتساو ةءافكلا ىخوتت نكت مل يتلا
 ، ، اةيمومعلا تاسلجلا ،ةيناديملا تانايبلا ةدعاقوألابقتسال   .خلإ..  

 .يلوألا ضيبألا ريرقتلا ةمدقم رظنا



  )١٣٩(

لاقتعالا ميهافم ديدحت ثيح نم ،تاكاهتنالا عاونأو تاعومجملاو تافينصتلا عضو . ١
  .ءاضقلا قاطن جراخ لتقلاو ،يفنلاو يرسقلا ءافتخالاو يفسعتلا

، لكب ةصاخ ةقاطب عضو . ٢ رابتعاك )اهليصافت نم ريثكلا ةئيهلا تضفر(ةيحض  ،
  .نيبحاصم نيررض اسيلو ،نييلصأ نيكاهتنا بيذعتلاو باصتغالا

  .نيقحتلملا نيلماعلا ريطأتو ،ميهافملا ديحوت دصق تامولعم ليلد عضو.٣
اذكو ،مهتاناعم مجح سكعت ال اياحضلا تابلط نأ لثم ةئيهلل تاظحالمل اهميدقت . ٤

نم اريثك مرحي فوس ام اذهو ،اهتاصاصتخاو ةئيهلا لصاوت مدعل جتان كلذ و ،مهتايجاح
يحصلا ليهأتلاك ؛يداملا ضيوعتلا ادع ام رارضألا يقاب ربج نم ةدافتسالا نم اياحضلا 

  .كلذ نمضتت مل مهتابلط نأل ؛طقف تاكلتمملا عاجرتساو يعامتجالا جامدإلاو
عم هتافينصت يف امجسنم ناك يذلا ١"يلوألا زيهجتلاو يلبقلا ليلحتلا ةدحو"لمعف   

ةيصوصخلا "سيركت ىلإ ىعست تناك يتلا " ةئيهلا"ىدل ابواجت قلي مل ،ةيلودلا ريياعملا 
ءافتخالا تالاح مجح نم فوختلا كلذب يفخيو ،ةميسجلا تاكاهتنالا ةجلاعم يف "ةيبرغملا  
  .٢اياحضلا نم ريثكلا اهشياع دق نوكي يتلا يرسقلا

مهسفنأ نيفظوملا نم ةعومجم رابتعا نإ يتلا ،ةئيهلا لخاد " ةيقوقحلا ةكرحلا ريمض" 
تايصوت عم اهبواجت مدعو "ةكرحلا"هذه اهماهمو اهلمع نم ءزج يف تعطاق  ةرظانملا "، 

ةباثمب دعي "ةميسجلا تاكاهتنالل ةينطولا دامتعاو "ةئيهلا"لكايه لخاد " يلخاد برست"،   ،
ىلإ ىدأ امم ،عئاقولاو رارضألا فينصت يف ةيمسرلا ريغ ةبراقملا ريياعم ربع رارق لازنإ " 
جئاتن حيحصتل ٣"ايسايس ةئيهلا يف وضع فرط نم كلذو "يلخادلا برستلاو لغلغتلا"،   ،
" ، ناسنإلا قوقح ريياعمب ماملإ مهبلغأل نكي مل بابشلا نم ةريبك ةعومجم فيظوتب ليجعتلاب
  .٤.."ليلحتلا ةيلمع يف مهدعاسي دق بيردت وأ نيوكت يأل بابشلا ءالؤه عاضخإ متي مل امك

                                                 
نم ةلكشم تناك 1  .فلم فلأ نيرشع زهاني ام ىلع تلغتشا صاخشأ) ٧( 
ألا ضيبألا ريرقتلا رظنا2  .يلوألا زيهجتلاو يلبقلا ليلحتلا باب ،يلو 
ألا ضيبألا ريرقتلا رظنا3  يلوألا زيهجتلاو يلبقلا ليلحتلا باب ،يلو 
ألا ضيبألا ريرقتلا رظنا4  يلوألا زيهجتلاو يلبقلا ليلحتلا باب ،يلو 



  )١٤٠(

نم صيلقتلا يفو ،يرادإلا رييستلا يف مكحتلا ةئيهلا ءاضعأ لواح يسايسلا رارقلا اذهب 
ىلإ يرادإلا ميظنتلا كلذب لوحتيل ءاضعألاو يرادإلا ميظنتلا تانوكم نيب يلخادلا راوحلا شماه  
  .ةيمسرلا ةبراقملا تاهيجوت باعيتسال" ةدماج بلاوق"

يف ةصصختم ةحشرم ) ٣٦(ءاقتنا ةيلمع دعب ةيرادإ رطأب ،اضيأ ةئيهلا تناعت سا دقلو
ماهم ةرشابم لجأ نم شاعنإلل ةينطولا ةلاكولا نم ةدراولا تاحيشرتلا زربأ نيب نم ليصحتلا 
ةغللاب يتامولعم جمانرب عضو يف تلثمت ،تانايبلا ةدعاقب تامولعملا طبضو ليصحت ةلحرم 

  .٢٠٠٤١سطسغأو ويلوي يرهش لالخ ةيلمعلا هذه تزجنأ ثيح ،ةيبرعلا 
  :ةيلاتلا تاهجلا بسح تابلطلا هذه تعزو دقلو

ةغيدرو ةيواشلا ةهج (0.01%)ةريوكلا بهذلا يداو ةهج  تفيسنات شكارم ةهج (%1)،   ،
ةيقرشلا ةهجلا (2.68%)زوحلا   ،(%5.1)، ىربكلا ءاضيبلا رادلا ةهج طابرلا ةهج (%5.33)،   

لاليزا ةلدات ةهج (0.37%)ةدبع ةلاكد ةهج ، (4%)ريعز رومز الس  ةهج (%25.64)،   ،
ناملوب ساف ةهج (7.3%)تلاليفات سانكم  تانوات ةميسحلا ةزات ةهج (%1.51)،   ،(%2.32) ،

ءارمحلا ةيقاسلا رودجوب نويعلا ةهج (2.07%)ناوطت ةجنط ةهج  ميلك ةهج (%20.65)،   ،
ةعرد ةسام سوس ةهج (2.92%)ةرامسلا  ناسح ينب ةدرارشلا برغلا ةهج ، (%4.38)، 

(%1.12).  
، % ٠،٨٧ةبسنب ىرخأ تابلطل ةئيهلا تلصوت امك  ايناملأ ،اينابسإ تلمش ىرخأ تاهج نم

ادنلوهو ادنك ،اسنرفةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،اكيجلب ،جيورنلا ،ايبيل ،قارعلا ،رئازجلا  ،٢.  
مث (70%)يداملا ضيوع تلا بلط يف ىلجتت بلاطملا بلغأ نأ تافلملا نم صلختسيو  

  .(15%)يحصلا ليهأتلاو يعامتجالا جامدإلا 
  :ىلإ اياحضلا فرط نم هب حرصم وه امك ررضلا عاونأ تددعت دقلو

يداملا ررضلاو 50%يونعملاو يدسجلا ررضلا  زجح ،لخدلا نادقف ،لغشلا نادقف (، 
ىرخأ رارضأ مث 30%...) تاكلتمملا  ،%20.  

ةنجللا هتحنم يذلا ضيوعتلا ةعجارمو ،ةقيقحلا نع فشكلا يف ىلجتتف ،بلاطملا يقاب امأ  
  .١...ضيوعتلل ةلقتسملا

                                                 
نب سيردإ ضرع اذكو ةيئاصحإلا ةقرولا رظنا1 قباس عجرم٢١ةرودلل يركز     ،. 
جرم ،ةيئاصحإلا ةقرولا رظنا2    .قباس ع 



  )١٤١(

  
  ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ةبراقم يف ةقيقحلا نع فشكلاو ثحبلا

 

اهيلع ةقفاوملا دعب ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ثادحإ مت اهبجومب يتلا ةيصوتلا تددح 
فدهب ،اهزجنت نأ ةئيهلا ىلع بجي يتلا ماهملا ،برغملاب ةيروتسد ةطلس ىلعأ لبق نم  

قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا يضام ةحفصل يئاهنو فصنمو لداع قالغإ ىلإ لوصولا 
ليربأ ١٠خيراتب رداصلا ةئيهلل يساسألا ماظنلاب قلعتملا ريهظلا اهنمصت امك . ناسنإلا  

حلاصملاو فاصنإلاو ةقيقحلل ةينطو ةنجل اهايإ اربتعم٢٠٠٤ غ تاصاصتخا تاذة،  ري ، 
ثحبلا اهماهم نمو ،ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا يضام ةيوست لاجم يف ةيئاضق  
  .حارتقالاو ميكحتلاو مييقتلاو يرحتلاو

صاصتخالا امأف ،يعونو ينمز : نيصاصتخاب ةئيهلا علطضت ،يساسألا اهماظنل اقبطو
داصم خيرات ىتحو ،لالقتسالا لئاوأ نم ةدتمملا ةرتفلا لمشي وهفينمزلا ىلع كلملا ةق  

ةنس يفسعتلا لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالا اياحض ضيوعتل ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه ثادحإ 
ميكحتلاو يرحتلا ثحبلاو مييقتلا يف ددحتيف ةئيهلل يعونلا صاصتخالاامأ . ١٩٩٩٢  ،

  .ةحلاصملا تاموقم ءاسرإ يلاتلابو ،حارتقالاو
هذه نإف ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئي هل ةثدحملا ةيصوتلا ىلع ءانب هنإف ،مومعلا ىلعو

 ، رهشأ ةثالث اهاصقأ ةدمل ةرورضلا دنع ديدمتلل ةلباق ،رهشأ ةتس لجأ لخاد ىلوتت ةريخألا
سلسمل لماش مييقت ءارجإ دعب٣ماهملا نم ددعب مايقلا يرسقلا ءافتخالا فلم ةيوست ل،   

، ، إلاو ةيمومعلا تاطلسلا عم راوحلاو لاصتالاب كلذو يفسعتلا لاقتعالاو ةينعملا ةيراد
ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تحجن لهف . مهتالئاعو اياحضلا يلثممو ،ةيقوقحلا تامظنملاو

؟ةيمسر ةفصب اهيف عطاقتت يتلاو ملاعلا يف ةقيقحلا ناجل يقابب ةوسأ اهماهمب مايقلا يف 
  ؟تاكاهتنالا ةقيقح نع فشكلا يلاتلابو

                                                                                                                   
قباس عجرم ،ةيئاصحإلا ةقرولا رظنا1   
 .ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيهل يماتخلا ريرقتلا نم لوألا باتكلا عجار -2
ةفيحصلا ةديرج ،ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ةيصوت عورشم اهنمضت يتلا رشعلا طاقنلا -3  

خيراتب ١٣٥ددعلا ،ةيعوبسألا  ربمفون ١٣-٧،   ٢٠٠٣. 



  )١٤٢(

  
  ةقيقحلا نع فشكلا يف ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ةبراقم

 

فلم ةيوستل ةردابم يأ حاجنل ةيساسألا ةيوازلا رجح ةقيقحلا نع فشكلا ةمهم ربتعت 
يتلا لودلا عيمج اهتهجاو يتلا ىربكلا تايدحتلا نمو لب ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا 
ةقيقح فشك مامأ اهسفن تدجو اهنأل ،يطارقميدلا لاقتنالا وحن ةزراب تاوطخ تطبح 

مث ،اياحضلا تسم يتلا تاقورخلا لوح ةقيقحلا ةفرعمل تايرحتلا عمجب مايقل ا يأ ،اياحضلا
قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا يبكترم تايلوئسم ديدحتو ةقيقح يأ ،اياحضلا ةقيقح نع فشكلا 
 ، ةقيقحلا ةفرعم يف قحلاو ،ةيلاقتنالا ةلادعلا رصانع نم يرهوج رصنع ةقيقحلاف ،ناسنإلا

ةقيقحلا ةفرعم يف عمتجملا قح اضيأ لب ،بسحف عقو ام ةفر عم يف ،ةيحضلا هب دصقي ال
ةلودلا ىلع ضرفي ام وهو ،لبقتسملا يف ناسنإلا قوقح يف تاكاهتنا نم عقو ام يدافتل 

تعضو دق ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تناك دقف ىوتسملا اذه ىلعو " ةركاذلا ظفح بجاو"
، ةقيقح نع فشكلا اهنيب نم يساسألا اهماظن اهددح ،تاصاصتخاو اماهم اهقتاع ىلع  

نيلعافلا ةيلوئسمو اهتاقايسو اهعئاقوب قلعتي اميف يضاملا يف ةبكترملا ةميسجلا تاكاهتنالا 
  :لالخ نم كلذو
يتلا تاقايسلا راطإ يف اهليلحت لالخ نم تاكاهتنالا كلت ةماسج ةدمو ةيعون تابثإ  •

قحلا ةلودو ةيطارقميد لا ئدابمو ناسنإلا قوقح ميقو ريياعم ءوض يفو ،اهيف تبكترا
 ، ةيمسرلا تافيشرألا ىلع عالطإلاو تادافإلا يقلتو ،تايرحتلا ءارجإب كلذو ،نوناقلاو

  ؛ةقيقحلا نع فشكلا ةدئافل ةهج يأ اهرفوت يتلا تايطعملاو تامولعملا ءاقتساو
لك لذبو ،دعب اهريصم فرعي مل يتلا يرسقلا ءافتخالا تالاجم نأشب ثحبلا ةلصاوم  •

عم ،نيفتخملا ريصم نع فشكلاو ؛اهؤالجتسا متي مل يتلا عئاقولا نأشب يرح تلل دوهجلا
  ؛مهتافو تتبث نمل ةبسنلاب ةمئالملا لولحلا داجيإ

عوضوم عئاقولاو تاكاهتنالا يف اهريغ وأ ةلودلا ةزهجأ تايلوئسم ىلع فوقولا  •
  .١تايرحتلا
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  )١٤٣(

لاجملا ا ذه يف اهماهم ديدحتو ،اهتاصاصتخا ريسفت يف ةئيهلا تدشرتسا دقو
تاسرامملا اذكو ،ةيرايعملا ةيحانلا نم يلودلا ىوتسملا ىلع ةلصاحلا تاروطتلاب 
لكشب يضاملا تاعازن ريبدتو ةيوست ءانثأ ةحلاصملاو ةقيقحلا ناجل براجت نم ةصلختسملا 
 ، ةئيهلل يماتخلا ريرقتلا هب ءاج ام بسح ،دوهشملا يطارقميدلا لاقتنالا ةعيبطو مءالتي يملس

دابمو ميق ىلعةدمتعم    ناسنإلا قوقح ئءانب صاصتخالا عوضوم تاكاهتنالا فيرعت يف  
عيرشتلا اهنم يناعي يتلا تارغثلاو صقاونلاب اهرارقإ عم ،يساسألا عجرملا اهرابتعاب 

  .يبرغملا
نأشب اهتايرحت يف " ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه"تدمتعا دقف ،ىوتسملا اذه ىلعو 

ريرقتلا ىلإ ادانتسا ،اه لوكوملا صاصتخالا راطإ يفو ناسن إلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا
ةصاخو ،فلملا اذهب نيينعملا لك كارشإ ىلع ةينبم ةبراقم ىلع ،هتزجنأ يذلا يماتخلا 

  :ةيلاتلا ةيساسألا رصانعلا ىلع اهلمع ةيجهنم يف ةدنتسم. مهتالئاع وأ نيقباسلا اياحضلا
فلتخم نم ةلصحملا تايطعملا ليلحتو عيمجت-  ؛رداصملا     
؛نيقباس اياحض تادافإ يقلت-    

؛نييلاح وأ نيقباس نييمومع نيفظوم تادافإ يقلت-    

؛ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم ةكوسمم قئاثوو تالجس ىلع عالطالا-    

ةيناديم تارايزب مايقلا -   ؛...)نفادملا ،زاجتحالا زكارم( 

نيينمأ نيلوئسم عم ةرشابم تالاصتا ءارجإ-   . 

تالاح صوصخب اهتايرحت تالاجمل يئارجإ ديدحتب ةئيهلا تم اق كلذب ضوهنللو
  :لالخ نم كلذو ،اهيلع ةضورعملا ريصملا يلوهجم صاخشألا

  ؛ريصملا يلوهجم صاخشألا فلم يف يرحتلا .١
ىلوألا تاونسلا لالخ تثدح يتلا تايفولاو ءافتخالا تالاح يف يرحتلا  .٢
  ؛لالقتسالل
وأ يفسعتلا لاقتعالاو زاجتحالا زك ارم يف نيفوتملا اياحضلا تالاح يف يرحتلا .٣
  ؛ةيدسج ةيفصت ةجيتن
  ؛تاينيتسلا ذنم برغملا اهفرع يتلا ةيعامتجالا ثادحألا عوضوم يف يرحتلا .٤
  .تاكاهتنالا نم ةصاخ تالاح يف يرحتلا .٥



  )١٤٤(

" ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه"تلمع دقف ريصملا يلوهجم صاخشألا فلمل ةبسنلاب امأف 
حئاول دادعإب كلذو ،عوضوملاب ةقلعتملا تامولعملا رداصم لك رصح ىلع ةيلوأ ةلحرم يف 

 ، ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةيموكحلا ريغ ةينطولا تامظنملا ريراقت ىلإ ادانتسا ،ةيعجرم
ميكحتلا ةئيه نع ةرداصلا تاررقملا ،ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا تاركذمو ريراقتو 

قوقحب ةينعملا ةيلودلا تامظنملاو تائيهلا حئاولو ريراقت ،ةلصلا تاذ تافلملاو ةقباسلا 
عوضومب ةينعملا ةدحتملا ممألل عباتلا لمعلا قيرف ريراقت ،عوضوملاب ةلصلا تاذ ناسنإلا 
ناسنإلا قوقح ةرازو فيشرأ ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا ريراقت ،يرسقلا ءافتخالا 

نيقباس اياحض لبق نم ةدعملا ريراقتلاو حئاوللا ،ةيمسر رداصم نم ةدراو تامولعم ،اقباس 
تانايب ةدعاق ،ةيناديم تارايزب مايقلا ءانثأ ةئيهلا اهتقلت يتلا تادافإلا ،اياحضلا تالئاع وأ 

  .اهيلع ةضورعملا تاركذملاو تافلملا يف ةرفوتملا تامولعملا ليصحتل ةئيهلا
رداصملا نم ةدراولا تايطعملا ليلحت ىلإ " ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه"كلذ دعب أجلتل 

اهتنكم يلوألا ليلحتلا اذه جئاتن نأ يماتخلا اهريرقت يف ةئيهلا تربتعاو ،هالعأ ةروكذملا 
اياحض صاخشأل ةضرتفم تالاحب طقف قلعتي ال رمألا نأ اهدافم ةقيقح ىلع فوقولا نم 
تالاحب ةماع ةفصبو اضيأ امنإو ،ةئيهلل يساسألا ماظنلا تايضتقمل اقبط يرسقلا ءافتخالا 

ليلحتلا عوضوم تالاحلا عيمج فنصتل ،ةفلتخمو ةددعتم بابسأل مهريصم لهجي صاخشأ  ،
  :ىلع

  ؛زاجتحالا زكارم يف مهتافو ىلع نئارق رفوتت نيذلا صاخشألا تالاح •
يف وأ ةفلتخم ثادحأ ةجيتن مهتافو ىلع ةيوق نئارق رفوتت نيذلا صاخشألا تالاح  •

  ؛ةصاخ فورظ
؛ةصاخ فورظ يف وأ ةفلتخم ثادحأ يفنيفتخملا وأ نيدوقفملا صاخشألا تالاح •    
•  ، اهب ةطبترملا عئاقولا فييكتل ةيفاك رصانع مهنأشب رفاوتت نيذللا صاخشألا تالاح

ماظنلا تايضتقمل اقبط ،ةضرتفم يرسق ءافتخا تالاح نمض جردنت اهلعجي امم 
عوضوملاب ةلصلا تاذ ةيلودلا ريياعملاو ةئيهلليساسألا  .  



  )١٤٥(

ةدمتعملا تافلملا فينصتب ةئيهلا تماق ،يماتخلا ريرقت لا بسح ةيئارجإ تارابتعالو
  :١يلي امك ،تالاحلا هذه صوصخب

؛لالقتساللىلوألا تاونسلا لالخ ريصملا يلوهجم صاخشألا تالاح •    
  ؛تاينيتسلا لالخ ريصملا يلوهجم صاخشألا تالاح •
  ؛تاينيعبسلا لالخ ريصملا يلوهجم صاخشألا تالاح •
  ؛تاينينامثلا لالخ ريصملا يلوهجم صاخشألا تالاح •
 ؛تاينيعستلا لالخ ريصملا يلوهجم صاخشألا تالاح •

 .ةفلتخم نكامأب اوفوت مهنأ ةئيهلا ىدل ةرفوتملا تامولعملا ديفت تالاح •

هذه تصرح ،ةئيهلا لبق نم ةدمتعملا رداصملا نم ةاقتسملا تايطعملا ليلحت دعبو 
مهلابقتسا وأ ريصملا يلوهجم صاخشألا تالئاع دارفأل ت ارايزب مايقلا ىلع ةريخألا

ةعبتملا ةيجهنملاو ،ةئيهلا ةبراقم حرشو ،مهبلاطم ديدحتو مهيلإ عامتسالا دصق كلذو ،اهرقمب 
تارتف اوضق دوهش ىلإ عامتسالا ،ةقلغم تاسلج راطإ يف ،ترشاب امك . فلملا اذه ةيوستل
  .مهريصم ددحي مل اياحض بناج ىلإ

عالطالا ىلع ،ريصملا يلوهجمب ةقلعتملا تايطعملا عيمجت راطإ يف ةئيهلا ت دمتعا امك
ظفح بتاكمل ةعباتلا تاومألا تاعدوتسم تالجسو ةرفوتملا تايفشتسملا تالجس ىلع 
ددصب ةرفوتملا تايطعملاب تناعتسا امك ،رباقملا يظفاحم لبق نم ةكوسمملا كلتو ،ةحصلا 

  .ةيناديم تايرحتب ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،تماقو نييوعمج نيلعاف ىدل تالاحلا نم ةعومجم
 ، تالاحلا نم ةلاح لكل ةصخلم ةقاطبو ةعباتم فلم عضو ىلإ ةئيهلا تدمع ،كلذ دعب

، (تاطلسلا ىلع اهضرعل اديهمتو ،طبضلا نم ديزملا فدهب كلذو  كردلا ،ةيلخادلا ةرازو
  ...)ينطولا بارتلا ةبقارم ةيريدم ،شيجلا

تماق ،يرحتلا ةيلمعل ةيماتخ ةلحرمكو ةئيهلا ىدل ةرفوتملا نئارقلا ىلإ ادانتساو ةئيه " 
لك مث ،ةعمتجم ةينعملا ةزهجألا ىلع ريصملا يلوهجم ةحئال ضرعب " ةحلاصملاو فاصنإلا
دقو . ةلاح لك يف ةزهجألا هذه ةيلوئسم نع نئارق نم عمجت ام ىلع ءانب ،ةدح ىلع دحاو
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  )١٤٦(

تاطلسلا تايطعم نيب تانيابتلا ديدحتو تاعط اقتلاب مايقلاو ةبوجألا يقلت ةلحرم الت
  .تايصوتلا ةرولبو تالاحلا فييكتو ةعانقلا ليكشت ىلإ الوصو ،ةئيهلا تايطعمو

ةئيهلا تدمتعا دقف ،لالقتسالا لئاوأ يف تثدح يتلا تايفولاو ءافتخالا صوصخب امأ   
ةميسجلا تاكاه تنالا يف ثحبلاو يرحتلا قايس يف اهتدمتعا يتلا ةيجهنملا تاذ ىلع اريس

نيفوتملا اياحضلا تالاح يف يرحتلا راطإ يف اهصاصتخا ىلع ادانتساو ،ناسنإلا قوقحل 
تايطعملا عيمجت ىلع ةيدسج ةيفصت ةجيتن وأ يفسعتلا لاقتعالاو زاجتحالا زكارم يف 
 ، تاساردو ثاحبأو ريراقت زاجنإ ةيلمع اهتلت ،ةيديهمت ةلحرمك ةبوتكملا تاداهشلاو

اذكو ،اقباس ةمواقملاو ريرحتلا شيج ءاضعأ نم ةلحرملا اوشياع دوهش ى لإ عامتسالاو
 ، زاجتحا عقاومك ةفورعم عقاوم يف ةيلوئسملا تلمحت نأ اهل قبس تايصخش ىلإ عامتسالا
زاجتحالا لالخ نيفوتم اياحض تالئاعل عامتسالا ىلإ ةفاضإ ،نيقباس اياحض ىلإ عامتسالاو 

يهنتل ،ةضرتفملا وأ ةيلعفلا نفدلا نكامأو زاجتحالا عقا وم ىلإ لاقتنالاو ،مهل ءاقدصأ وأ
تاعانقلا ليكشتوريراقتلا ريرحتب يرحتلا ةيلمع ةئيهلا  ١.  

نيزجتحملا فلم ىلع اهلاغشأ ةيادب ذنم " ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه" تلغتشا نيح يف 
تاينيتسلاةيادب ذنم ةيماظنلا ريغ زاجتحالا زكارمب مهزاجتحا ةدم لالخ مهفتح اوقل نيذلا   .

ةلماعمو زاجتحا فورظو تاقايس نع ةقيقحلا ءالجتساب قلعتت ماهم ددصلا اذه يف ةددحم 
ديدحت مث ،مهنم نيفوتملا نفد نكامأ نع فشكلاو ،زكارملا هذهب يرسقلا ءافتخالا اياحض 

دق يماتخلا اهيرقت يف دراو وه ام بسح ةئيهلا تناكو . ةدح ىلع ربق لك بحاص ةيوه
نيناوقلا ذيفنتب نيفلكملا نيفظوملاو ةلودلا ةيلوئسم ضارتفا نم عوضوملا ةجلاع م يف تقلطنا

تاعامجلاو صاخشألا تايرح ةيامح لاجم يف ةيمسر ةفصب نولمعي نيذلا صاخشألا وأ 
كلت نع اهايإ ةزيمم ،ةايحلا يف قحلا اهسأر ىلع يتلا ةيساسألا مهقوقح كاهتنا مدع نامضو 

  .٢ةيعامتجا ثادحأ لالخ ةعقاولا
زكارم يف اوفوت مهنأ اهيلإ دنتسملا عئاقولا ديفت نيذلا صاخشألا تالاح ةسارد ليهستلو 
لك نيب ةكرتشملا رصانعلاو فورظلا نم قلطني فينصت ىلع ةئيهلا تدمتعا ،زاجتحالا 

اياحضلا تالاح نع يرحتلا راطإ يف ةئيهلا تماقو . ةيلمع ةيئارجإ تارورضل ةعومجم
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تاقايسلل يلوأ ديدحت ىلع ةيماظنلا ريغ يفسعتلا لاقتعالاو زاجتح الا زكارم يف نيفوتملا
يف ةدراولا تايطعملا عيمجت ىلع تلمع ةيديهمت ةوطخكو ،اياحضلا ءالؤه اهيف زجتحا يتلا 
عامتسالا ىلإ تدمع مث ،ةيقوقحلا تايعمجلا وأ نيجانلا اياحضلا فرط نم ةدعملا حئاوللا 

نم كلذو ،ناكسلا ضعبو تالئاعلا تادافإ يقلتو ،تالق تعملا نم نيحجانلا تاداهشل رشابملا
ةقالع مهل نييلاح وأ نيقباس نيفظوم تاداهش ىلإ عامتسالا مت امك،ةقلغم تاسلج لالخ 

ةرازول ةعباتلا ةيميلقإلاو ةيزكرملا تاطلسلا عم نواعتب مهحئاول ديدحت مت عوضوملاب  
ثيح ،ةيلحم تاطلس فرط نم ةكوسمم تالجسو قئاثو ىلع ةئيهلا تعلطاو. ةيلخادلا  

خيراوت لوح ةصاخو تايرحتلا عوضوم نفدلا نكامأ لوح تاحيضوت ةريخألا هذه تمدق 
امإ كلذو ،اهباحصأ تايوهو روبقلا نم تبثتلاو ةنياعملل ةيناديم تايرحتب تماق امك ،ةافولا  
دوه شو ،اهل ةعباتلا حلاصملاو ةيميلقإلا تاطلسلا روضحب وأ ةئيهلا فرط نم درفنم لكشب

تاطلسلا روضحب ،ةيناديم تايرحت ةئيهلا تدمتعا امك ،نفدلا تايلمع يف اومهسأ نايع 
يأل اهب دوجو ال يتلا نكامألا يف ةصاخ ،همدع وأ ربق دوجو نم تبثتلا لجأ نم ،دوهشلاو 

لالخ نم ةئيهلا ىلع ةضورعملا تالاحلا يف لوادتلا ريخألا يف متيل . ةحضاو ملاعم
ةئيهلا ىلع كلذ دعب اهضرع متي مث ،قرفلا نيب قيسنتلا ةنجل وأ تاي رحتلا قيرف تاعامتجا
  .١تالئاعلا رابخإ دعب ،اهددصب جئاتنلا نالعإ يف رارقلا ذاختا عم اهتاعامتجا يف

 ، زاجتحالا زكارم يف نيفوتملا صاخشألا صوصخب يرحتلاو ثحبلا ةيجهنمل افالخو
بسانتملا ريغو طرفملا لامعتسالا ببسب تايفولل ةبسنلاب ةضرتفملا نكامألا ددعتل رظنلابو  

يماتخلا ريرقتلا هنمضت ام بسح ،ةيعامتجالا ثادحألا ضعب ةهجاوم ءانثأ ةيمومعلا ةوقلل 
لمعلا لالخ نم عوضوملا اذه صوصخب اهتمهم ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه "ترشاب ،ةئيهلل 

يف ةعقاولاو برغمل ا اهدهش يتلا ثادحألا لوح تامولعملا نم نكمم ردق ربكا عيمجت ىلع
ءاضيبلا رادلاب ١٩٨١ و١٩٦٥تاونس  لامشلا ندم ضعبب ١٩٨٤  ساف ةنيدمب١٩٩٠   .  

 ، تامولعملا ةلق ،عوضوملل اهتجلاعم ءانثأ ،يماتخلا اهيرقت يف ترقأ امك ةئيهلا تهجاو
ةرفوتملا تامولعملا رداصم لك ىلإ دانتسالاب ثاحبأو تاساردب مايقلا ىلإ اهعفد امم 
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قوقح يوذو ثادحألا كلت اورصاع نيذلا دوهشلا ضعب تادافإ يقلت ،كلذ دعب ترشابو  
  .١اياحضلا ضعب

يفف  يف ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تدنتسا ١٩٦٥ةنس ءاضيبلا رادلا ةنيدم ثادحأ    ،
ىلع عالطالاو ،ةنيدملاب ةيلحملا تاطلسلا عم ةيديهمت تاعامتجا دقع ىلع ،يرحتلا ةيجهنم 

تالجعتسملا تالجسبو ،تاومألا ظفح ةحلصمب صاخلا لجس لاب: ةلجسملا تامولعملا
ىفشتسمل ةعباتلا يعرشلا بطلا ةحلصمب صاخلا لجسلابو ،دشر نبا ىفشتسمب لابقتسالاو 

، )ايلاح فسوي يالوم(يفوصلا ىفشتسمب لابقتسالاو تالجعتسملا تالجسبو ،دشر نبا 
تعمتسا تالجسلا ىلع عالط الا ةيلمع دعبو كلذ ىلإ ةفاضإ. ءادهشلا ةربقمب نفدلا لجسبو

رفحب فلكملا صخشللو ،ثادحألا لالخ دشر نبا تالجعتسم يف لمع بيبط ىلإ ةئيهلا 
ليكو راسفتساو ءادهشلا ةربقمب روبقلا ةنياعم ىلإ كلذ دعب أجلتل ،ءادهشلا ةربقمب روبقلا 

  .ثادحألا لالخ ماعلا ةباينلا نع تردص دق نوكت يتلاو نفدلاب ةصاخلا نوذألا نع ةلودلا
ةرشابم راطإ يف ةئيهلا تدقع دقف ١٩٨١ةنس ءاضيبلا رادلا ةنيدم ثادحأ يف امأ   ،

ةلجسملا تامولعملا ىلع تعلطاو ،ةنيدملاب ةيلحملا تاطلسلا عم ةيديهمت تاعامتجا يرحتلا 
رباقملا ىلإ تلقتناو ،تالجعتسملاو تايفشتسملاو تاومألا ظفح ةحلصمب ةصاخلا تالجسلاب 

اجتحالا زكارم ةنياعم ىلع تلمع امك ،اهيظفاحمىلإ تعمتسا ثيح ثادحألا لالخ ز   
ةدورح نيعب ةدعاسملا تاوقلا ةنكث ،اقباس٤٦ةعطاقملاب (  ( ، دوهشلا ىلإ عامتسالا عم  ،

ةياقولا يلوئسمو ،تاومألا ظفح ةحلصمل قباسلا ظفاحملاو ؛كاذنآ ةلوئسملا ةيبطلا رطألاو 
صاخلا ةماعلا ةباينلا نم ال مأ رارق رودص نم ةئيهل ا تققحتو ،نييلاحلاو نيقباسلا ةيندملا
 .ثادحألا دعب نفدلاب

ةئيهلا تلقتنا ،اهماهم ةرشابم راطإ يفو ١٩٨٤ةنس لامشلا ندم ضعب ثادحأ يفو   ،
تدهش يتلا نكامألا رشابم لكشب تنياعو ،ةينعملا ندملا لك ىلإ ةيناديم تارايز ةدع يف 

تاطلسلا يلثممو ،نيفوتملا صاخشألا قوقح ي وذ نم ددع ىلإ تعمتساو ،ثادحألا هذه
ةدعاقتملا وأ ةلماعلا ةيبطلا رطألا ضعبو ،رباقملاب نفدلا تايلمع ىلع نيفرشملاو ،ةيلحملا 
 ، ةئيهلا ىلإ اهنم مدقتي مل نم كلذ يف امب نيفوتملا تالئاعو نايع دوهشو ةينعملا قطانملاب

ةلاحلا تالجسو ،تايفولاب ةصاخلا تالجسلا ىلع ناكملا نيع يف عالطالا نم تنكمت امك  
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نيبختنم عم لمع ةسلج تدقعو ،امهب تايفولا تالجسو يدلبلا ةحصلا ظفح بتكمو ةيندملا 
  .ةضرتفملا رباقملا ةرايزب ةئيهلا تماقو

امأ  ىدل يرحتلا ةيجهنم تدنتسا دقف ١٩٩٠ةنس ساف ةنيدم ثادحأ صوصخب    ،
نكامألا ةرشابمو ةنياعمو ،ةينعملا ندملا لك ىلإ ةيناديم تارايز ةدع يف لاقتنالا ىلع ةئيهلا 

يلثممو ،نيفوتملا صاخشألا قوقح يوذ نم ددع ىلإ عامتسالاو ،ثادحألا هذه تدهش يتلا 
وأ ةلماعلا ةيبطلا رطألا ضعبو ،رباقملاب نفدلا تايلمع ىلع نيفرشملاو ،ةيلحملا تاطلسلا 

اهنم مدقتي مل نم كلذ يف امب ،نيفوت ملا تالئاعو نايع دوهشو ةينعملا قطانملاب ةدعاقتملا
تايفولاب ةصاخلا تالجسلا ىلع ناكملا نيع يف عالطالا ىلع تلمعو ،تابلطب ةئيهلا ىلإ 
 ، امهب تايفولا تالجس ىلع عالطالاو ،يدلبلا ةحصلا ظفح بتكمو ةيندملا ةلاحلا تالجسو

  .ةضرتفملا رباقملا ةرايزو ،نيبختنملا عم لمع ةسلج دقعو
يقلت نيب جوازت ةيجهنم ىلع ةئيهلا تدنتسا دقف ةصاخلا اياضقلاو ت الاحلا يفو

تاركذملا ةساردو ،ةهج نم ةضورعملا اياضقلاب ةلصلا تاذ رداصملا فلتخم نم تادافإلا 
يف نيقباس ناوعأ وأ نيلوئسملل عامتسالا نع الضف ،ىرخأ ةهج نم اهيلإ تلصوت يتلا 

نأشب ةلوادتملا تايطعملا وأ تامولعملا ليلحت ىل إ ةفاضإلاب ،تالاحلا هذهب ةينعملا ةزهجألا
  .ةدح ىلع ةلاح لك

دعت ةيخيرات ةرتف ىلع تلغتشا " ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه"نأ هيلإ ةراشإلاب ريدجو 
ةنس٤٣(ىرخأ براجت عم ةنراقم اهعون نم لوطألا  ةميسجلا تاكاهتنالا نوكل رظنلابو).    

كراش ،ةددعتم ةعيبط تاذ يسايس فنع تامزأ ةجي تن تناك ،ةرتفلا هذه دادتما ىلع ةلجسملا
يفو ،ةئيهلل يماتخلا ريرقتلا هب ءاج ام بسح ،انايحأ نييتلود ريغو ،نويتلود نولعاف اهيف 
برغملا خيرات نم ةنيعم لحارم لوانتت ةيميداكأ تاساردو ،ةيقدص يذ قيثوت بايغ لظ 

  .١ةددعتم اهجوأ ذختا دق ةقيقحلا رارقإ لجأ نم ةئيهلا لمع نإف نهارلا
 ، ةيمومعلا مالعإلا لئاسو فرط نم اهثب مت يتلا اياحضلل عامتسالا تاسلج تنكم دقف

تارشعو ةيميداكألا تاءاقللاو ةئيهلا تافيشرأ يف ةظوفحملاو ةلجسملا تادافإلا تائمو  
تاعاطقلا فلتخم نم ةيموكحلا ريغ تامظنملا وأ ةئيهلا فرط نم ةمظنملا تاودنلا 
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امك . يبرغملا خيراتلا نم نرق فصن لوح يددعتلا يمومعلا شاقنلا عيسوت نم ،ةيوعمجلا
اذه نم عئاقو ةدع لوح ةقيقحلا رارقإ ةيلمع يف سوملم لكشب مدقتلا نم ةطشنألا هذه تنكم 
اهسأر ىلعو ،تاعئاشلا وأ وباتلا وأ تمصلا ةنيهر تلظ تاكاهتنالا نم عاونأ ةدعو خيراتلا 

  .ةيرسقلا تاءافتخالا ةلأسم
اهفرع يتلا تاشاقنلا لالخ لمعتسا ،اهريرقت نمض ةئيهلا لوقت ،موهفملا اذه نأ ري  غ

يوذ صاخشألا نم ةفلتخم تائفو تالاح فصول ناسنإلا قوقح اياضق لوح برغملا 
يناديملا يرحتلا نيب تجواز لمع ةيجهنم تنبت تالاحلا هذه حيضوتلو ،لوهجملا ريصملا 

  .١يقئاثولا ثحبلاو
ريصملا يلوهجم صاخشألا تالئاعل تارايزب ةئيهلا تماق :ةيناديملا تايرحتلا  

ةيجهنملاو ةئيهلا ةبراقم حرشو ،مهبلاطم ديدحتو مهيلإ عامتسالا دصق ،اهرقمب مهتلبقتساو 
اوضق دوهش ىلإ عامتسالا ،ةقلغم تاسلج راطإ يف ،ترشاب امك . فلملا اذه ةيوستل ةعبتملا

 ، زاجتحالا زكارمل ةنياعم تارايز تمظنو مهريصم ددحي مل اياحض بناج ىلإ تارتف
  .زكارملا كلت ةسارح ىلع اقباس اوفرشأ صاخشأ ىلإ تعمتساو ،ةقباسلا

قئاثولاو تالجسلا ةساردو يقئاثولا ثحبلا تايطعملا ليلحتو عيمجتب ةئيهلا تماق :  
وأ لكشب ريشت يتلا ..) ريراقت ،حئاول(ايلودو اينطو ةلوادتملا رداصملا فلتخم نم ةلصحملا 

 ، ، (ءافتخا تالاح ىلإ رخآب ةيلودلا وفعلا ةمظنم ةحئال ،ةيبرغملا ةيقوقحلا تامظنملا حئاول
ةزهجألا ةبوجأ ةساردب تماق امك ). يرسقلا ءافتخالاب ينعملا يممألا لمعلا قيرف قئاثو
رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا ىدل ةرفوتملا قئاثولاو ،ةيكلملا ةحلسملا تاوقلاو ،ةينمألا  
عامتسالاب قلعتملا ةئيهلا لمع ىضفأ دقو . ءارحصلاب عازنلا رثإ ىلع نيدوقفملا صوصخب
  :ةيلاتلا جئاتنلا ىلإ ةيمومعلا تاطلسلا نم اهتقلت يتلا ةبوجألا ةساردو تاعطاقتلا ءارجإو

ىلع تفقوو زاجتحالا نهر اوفوت اصخش ٨٩ةيوه ديدحت وأ قيقدت وأ فاشتكا  •  
اصخش٣١ (ترامامزات نم لكب مهنفد نكامأ اصخش٣٢(زدكأو )    ١٦(ةنوكم ةعلقو )  
صاخشأ٨(تينوكاتو ) اصخش يبهذلا روصنملا دس برقو )دحاو صخش(ةماركو )    ،
  ).دحاو صخش(
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ةيوه ديدحتو فاشتكا  • ىلع فوقولاو ةحلسم تاهجاوم رثإ ىلع اوفوت اصخش ١١   
ةنس اوفوت مهنم صاخشأ ٧مهنفد نكامأ  اشلا يالومو وتاكرب ةعومجم١٩٦٠  مهنم ٤و يف،   

برعلا خيش ةعومجم١٩٦٤ةنس   ،.  
نأ ىلإ ءاهتنالا  • يلوهجم دادع يف مهضعب مهؤامسأ ةجردملا صاخشألا نم ٣٢٥   

 ، ةنس ةافو ٥٠ةيعامتجالا ثادحألا رثإ ىلع اوفوت دق ،ريصملا ةنس ةافو ١١٤، و١٩٦٥   
ةنس ةافو ٤٩، و١٩٨١ يلي امك ةعزوم١٩٨٤    :١٣ ، ناوطتب  ٤ ، ريبكلا رصقلاب نط١    ، ةج

١٢ ، ةميسحلاب  ١٦ ، اهيحاونو روظانلاب و ويازب١  و ،ناكربب٢  ةنس ١١٢  ببسب ١٩٩٠   
تلصوتو . ريرقتلا يف دراو وه ام بسح ةيمومعلا ةوقلل بسانتملا ريغو طرفملا لامعتسالا 

يفو ،رخآلا ضعبلا ةيوه ىلع فرعتلا نم نكمتت ملو مهضعب نفد نكامأ ديدحت ىلإ ةئيهلا 
 ١٩٨١ثادحأ ءانثتسابو . نفدلا ناكم ديدحت نود ةيوهلا ىلع فرعتلا مت ىرخأ تالاح

بايغ يفو ةيداع رباقم يف اليل مهنفد مت نيفوتملا نأ ىلإ ةئيهلا تصلخ ،ءاضيبلا رادلاب 
ددعلا نأ ،يبط ردصم نم ةئيهلا ملع ىلإ غلبو . ةماعلا ةباينلا نم لخدت نودو مهتالئاع

ادلاب١٩٨١وينوي ثادحأ اياحضل يلامجإلا  مزلي ددع وهو ،ةلاح ١٤٢غلب دق ءاضيبلا ر    
 .هنم دكأتلا

ءافتخالا وأ يفسعتلا لاقتعالا نهر اصخش ١٧٣ةافو ديدحت ىلإ اضيأ ءاهتنالا  •  
ىلإ ١٩٥٦نم ةدتمملا ةرتفلا يف يرسقلا  رادو ،ةشيرب راد لاقتعا زكارم يف ١٩٩٩   

نكامأ ديدحت نم نكمتت مل اهنأ ريغ... سيبروكلاو تليدنفاتو فيرشلا يالوم بردو يرقملا  
 .نفدلا

تطبترا  • لوألا تاونسلاب ةافو٣٩  نيلعاف نيب تاعارصلا قايس يف لالقتسالل ى   
تغلب ثيح ،تاينيعبسلا لالخ عفترم ددع لجسو ،تاينيتسلا لالخ ةافو ١٤و. نييتلود ريغ  

اظوحلم اضافخنا تانيعستلاو تانينامثلا دقع فرع نيح يف ،تاينيتسلا لالخ تايفو ١٠٩  
و تاينينامثلا يف تالاح٩: تايفولا ددع يف تاينيعستلا يف تالاح٢   . 

ءالجتسا ىلإ لوقت ام بسح ةئيهلا تايرحت تضفأ ءارحصلاب عازنلا قايس يف  •
يلاتلاك نيفتخملا دادع يف نيبوسحم اوناك صاخشأل ةلاح٢١١ريصم   : 

ةافو نكامأو ةيوه ديدحت مت ،ةحلسملا تاكابتشالا لالخ اصخش ١٤٤ةافو  -  نفدو  
روبقلا ىلع فرعتلا نم نكمتلا نود تافرلا ناكمو ةيوه ديدحت مت امنيب ،مهنم ٤٠  



  )١٥٢(

ةلاح٨٨ـل ةبسنلاب  نيب نم اصخش ١٢ةيوه ديدحت نم ةئيهلا نكمتت مل امك .    
تايفشتسم ىلإ اولقنو اولقتعا صاخشأ ٤نأ نم ةئيهلا تدكأت نيح يف ،نيفوتملا   

 .ةيداع رباقمب اونفدو اهب اوفوتو ،تاكابتشالا لالخ حورجب مهتباصإ رثإ ىلع

ةيلودلا ةنجلل اوملس مهنأ ةئيهلل تبث نيفتخملا دادع يف نيبوسحم اوناك اصخش ٦٧ -   
ربوتكأ ٣١خيراتب رمحألا بيلصلل   ١٩٩٦.  

فاصنإلا ةئيهل يماتخلا ريرقتلا يف دراو وه ام ىلع    ءانبو هالعأ ددحملا قيقدتلا اذهبو
نع ةقيقحلا ءالجتسا مت نيذلا صاخشألا تالاحل يلامج إلا ددعلا غلب دقف ،ةحلاصملاو

ةلاح٧٤٢مهريصم   .  
نأ تدكأ امك   ٦٦ ، يرسقلا ءافتخالل ةسسؤملا رصانعلا اهيف عمتجت اهتسارد تمت ةلاح  

نأ ةدكؤم ،اهريصم نع فشكلا ةيغب ثحبلا ةعباتم ةلودلا بجاو نم نأ ةئيهلا تربتعاو 
نكم ةئيهلا لبق نم ةارج  كلذلو ،ةيقيقحلا نع فشكلا لاجم يف مدقتلا نم ت ملا تايرحتلا

تايرحتلاو ثحبلا لبسو تارشؤملاو تاداهشلاو رصانعلاو ةبرجتلا نم ةدافتسالاب تصوأ 
  .ةئيهلا فيشرأ نم اءزج ربتعت يتلاو ،ةمكارتملا

يماتخلا اهريرقت نمض ةئيهلا ترقأ ةقيقحلا نع فشكلا راطإ يفو رخآ قايس يفو   
، او يتلا تاقيعملاب اهتشاشهو ةيوفشلا تاداهشلا ضعب ةيدودحم اهنيب نم ،كلذ ءانثأ اهتهج

دجوي يتلا ةيرزملا ةلاحلا اذكو ،ةبوتكم رداصم ىلإ ءوجللاب كلذ ىلع بلغتلا مت هنأب ةيعدم 
ةصقان ةبوجأ اهنم ضعبلا مدق ثيح ،ةزهجألا ضعبل ئفاكتملا ريغ نواعتلاو فيشرألا اهيلع 

دعاقتلا ىلع نيلاحملا نيقباسلا نيلوئسملا ضعب ضفر امك ،اهيلع تضرع تافلم نع 
  .١ةقيقحلا نع ثحبلا دوهجم يف ةمهاسملا

ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ةبراقم تعاطتسا دح يأ ىلإ : وه انه حرطي يذلا لاؤسلاو
هيلع فراعتم وه ام عم تشامت دح يأ ىلإ يلاتلابو ؟ةيقوقحلا ةكرحلا بلاطمل بيجتست نأ 

؟ةيلودلا ريياعملا عماذكو ،ةقيقحلا ناجل براجتيف ةقيقحلا صوصخب     
  
  

                                                 
ص ،لوألا باتكلا -1  ٧٩-٧٨. 



  )١٥٣(

  دالبلا جراخو ميلاقألاو تاهجلا بسح اياحضلا عيزوت نيبت لوادج
  

  ١تاهجلا بسح اياحضلا عيزوت نيبي لودج
  

  ةبسنلا  اياحضلا ددع  ةهجلا
 0.9  ٨٣  ةريوكلا بهذلا يداو ةهج

  25  ٢٢٥٦  ءارمحلا ةيقاسلا رودجوب نويعلا
  7.3  ٦٥٦  ةرامسلا ميملك
  5.1  ٤٦٢  ةعرد ةسام سوس

  1.3  ١١٦  نياسح ينب ةرارشلا برغلا
  0.9  ٨١  ةغيدرو ةيواشلا

  3.3  ٢٩٤  زوحلا تفيسنات شكارم
  7.2  ٦٤٦  ةيقرشلا

  7.7  ٦٩٣  ىربكلا ءاضيبلا رادلا
  5  ٤٥٢  ريعز رومز الس طابرلا

  1.2  ١٠٤  ةدبع ةلاكد
  18.4  ١٦٦٣  لاليزأ ةلدات
  .10  ٩٢٦  تلاليفات سانكم

  1.4  ١٢٣  ناملوب ساف
  2.5  ٢٢٩  تانوات ةميسحلا ةزات

  2.7  ٢٤٥  ناوطت ةجنط
 100  ٩٠٢٩  عومجملا

                                                 
تددح يذلا هسفن عيطقتلا ىلع ةرورضلاب ليحي ال عيطقت وهو ،ديدجلا يرادإلا عيطقتلا ىلع ءانب مييقتلا مت  1
يف عجار .يرضح وأ يورق لاجملا بسح مييقتلا ثيح نم الو يوهجلا ءامتنالا ثيح نم ال تاكاهتنالا هنابإ

اهدعب امو٦٥ص ،يماتخلا ريرقتلا نمثلاثلا باتكلا ددصلا اذه   .  



  )١٥٤(

  ميلاقألا بسح اياحضلا عيزوت نيبي لودج
  

  يرضح  يورق  ميلقإلا
 ٢٢  ١٣١١  لاليزأ
  ٥٥  ٢  كازلا اسآ

  ٦٨  ١  يفسآ
  ٢١    نارفإ

  ٦١    تناناتوادإ ريداكأ
  ٣٤  ١  ةيدجلا
  ١١    بجاحلا
  ١١٤  ٣٣  ةميسحلا

  ٢٤  ٠  زوحلا
  ٨٠  ٢  تاسيمخلا
  ٦٤٧    ءاضيبلا رادلا

  ١٩١  ٣٧  ةيديشارلا
  ٢١٥    طابرلا
  ٣٥٠  ٣  ةرامسلا

  ٢٩    ةرامت تاريخصلا
  ٦    ةريوصلا
  ٨٤    شيئارعلا

  ٢٠٣٦  ١٠٧  نويعلا
  ٩٤  ٢  ةرطينقلا
  ٤٤    ةيدمحملا
  ١٥٢  ٢  روضانلا
  ٢    رصاونلا

  ١٢    لولم تيأ ناكزنا
  ١٠٧  ٣  ناكرب
      ناميلس نب
  ١٨٢  ١٤٨  لالم ينب
  ١٠٨  ٥  رودجوب
  ١٠  ١  ناملوب



  )١٥٥(

  يرضح  يورق  ميلقإلا
  ٦  ١  تنادورات

  ٦٠  ٩  ةزات
  ٩    تيريروات

  ١٠  ٣  تانوات
  ١٤    تينزيت
  ٩٢    ناوطت
  ١٧    ةدارج
  ٥٤  ١  ةكبيرخ
  ٥٠٠  ٧٢  ةرفينخ
  ٩  ١  ةروكاز
  ٢١  ٢  تاطس

  ٩٦    الس
  ٢٠    مساق يديس
  ١١  ٦  اهاب تيأ ةكوتش

  ٥  ٢  نواشفش
  ٢٩  ٨  ةواشيش

  ٢٢    ورفص
  ٨  ٣  اطاط
  ١٩  ٩  ناطناط
  ٦١  ١  ةليصأ ةجنط

  ٩٠    ساف
  ٩٠  ٢  كيكف

  ٢١    ةنغارسلا ةعلق
  ٣١  ٢  ميملك
  ٢٠٠    شكارم
  ٩٣  ١  سانكم

  ٨٣    بهذلا يداو
  ٢٥٩  ٥  داكنأ ةدجو
  ٣٣١  ١٠  تازازرو
  ٧١٩٥  ١٨٣٤  عومجملا



  )١٥٦(

  جراخلاب نوميقي صاخشأ نم ةدراو تابلط
  

  ةبسنلا  نيبلاطلا ددع  دلبلا
  ١،٧  ٢  ايناملأ
  ٢،٥  ٣  اينابسإ
  ٥،٨  ٧  رئازجلا
  ٠،٨  ١  ديوسلا
  ٠،٨  ١  جيورنلا

  ٠،٨  ١  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
  ٠،٨  ١  ايلاطيإ
  ١٦،٥  ٢٠  اكيجلب

  ٠،٨  ١  ايكافولسوكيشت
  ٠،٨  ١  ارسيوس
  ٥٣،٧  ٦٥  اسنرف
  ١،٧  ٢  ادنك
  ١،٧  ٢  ايناتيروم

  ١٠،٧  ١٣  ادنلوه
  ١٠٠  ١٢١  عومجملا

ةمهم رصانع اهرابتعاب ): لوادجلا رظنا(مهفئاظوو مهنهمو اياحضلل ةيرمعلا تائفلا 
  .رارضألا يقاب ربجب ةقلعتملا تايصوتلا ميدقت يف ةدمتعملا ريدقتلا رصانع نمض

 

 



  )١٥٧(

  
  تاكاهتنالا ةقيقح ءالجتسال ةيقوقحلا ةكرحلا ةبراقم

 

ءاهتنالا ريسعلا نمو ،ةعساو ةيف سلفو ةيفرعم الوقح لغش ،ديرجتلا غلاب موهفم ةقيقحلا
، ١ةقيقحلا لوح ةدحاوو ةلماش ةيرظن ىلإ ةقيقحلا تامالع انل مدقت صوصنلا ضعبو  ،

وأ ،ةقيقحلا تاجردو تايوتسم نع انثدحت ىرخأو ،ةقيقحلا ريياعم نع ثدحتي اهضعبو 
تا سسؤملا وأ ةقيقحلا تارامثتساو تالامعتسا ريخألا يفو ،ةقيقحلا لوح عارصلا تارادم
  .٢ةقيقحلل ةجتنملا

مل ءيشك ،ةقيقحلا ىلع يبسنلاو ينالقعلا عباطلا ءافضإ يف مهست رصانعلا هذه لكو   
، ٣دادعإلاو ءاشنإلا روط يف امود وه لوحتم ءيشك لب ةزجانو ةيئاهن ةروصب ىطعم دعي
داع تست اذكهو ،اهتاذل ةزواجم اهيهانت يف ةقيقحلا نكل ،ةيهانتم يه ةقيقحلل ةبرجت لك نإ لب
  .٤يبسنلل ةروريصك نكلو ،قلطم لحك ةقيقحلا

نحشم ضام ةيفصت يف اهقيبطتب رمألا قلعت اذإ ةقيقحلا عم لماعتلا ةبوعص دادزتو   
 ، فنعو ةيجولويديأو ةيسايس تاهجاومو تاعارص لحم لازي امو ناك لاجم يف فنعلاب

يتاذل ا اهيف طلتخي ةفلتخم ةنكمأو ةنمزأ يف... ةزهجأو فارطأ نم داضم فنعو
  .ةلماش الو ةقلطم تسيل يهف ةليبن تناك امفيك ةقيقحلا لظت كلذل ،يعوضوملاب

. رخآ ىلإ دلب نم ةقيقحلا ةئيه ءاهتنا ءارو نم فادهألا تفلتخا دقف ىوتسملا اذه ىلعو
رخآلا ضعبلاو ،يضاملا ةحفص يط ىلإ ةجاحلاو ةينطولا ةحلاصملا ىلع زكري ضعبلاف 

رخآلا ضعبلا اهربتعا نيح يف ،ناسنإلا قوقح مئارج يبكتر م ةمكاحم وحن ةوطخ اهربتعا
زيمتي ديدج دهع قالطناو قباسلا ماظنلا تاسرامم عم ةديدجلا ةموكحلا عطقت يكل ةليسو 
                                                 

ةيسايس رتافد ،يلاعلا دبع نب مالسلا دبعو اليبس دمحم ةمجرتو دادعإ ةقيقحلا 1 راد )ةراتخم صوصن(   ،
 ١٠، ص ٢٠٠٥، ٢ةعبطلا ،رشنلل لاقبوت 

   .اهسفن ةحفصلاو ،هسفن عجرملا -2
 .١١ص ،قباسلا عجرملا  -3
، "ةركاذلا تاسايسو حماستلاو ةحلاصملا: "نورخآو اديرد كاج-4 رشنلل لاقبوت ،ينارمعلا نسح ةمجرت  ،

 ،  .٨٣، ص ٢٠٠٥ىلوألا ةعبطلا



  )١٥٨(

دجي ةقيقحلا نع فشكلا ىلع ةيلودلا براجتلا بلغأ رارصإو ،ناسنإلا قوقح مارتحاب 
  .ةيقيقحلل ةيقالخألاو ةيراضحلا ةميقلا يف اهتفسلف

ةقيقحلل ةيليشلا ةينطولا ةنجللا وضع" تيكاالاز يخروخ"حرص ددصلا اذه يفو    
،  يلختلا نكمي ال ةقلطم ةميق ةقيقحلا تربتعا دقل: "يلي امب ةحلاصملاو ةديدع بابسأل اهنع

مث ،هعنم وأ هربجب داري ام حوضو لكب فرعي نأ دبال عنملاو ربجلل ريبادت ذاختا نم نكمتتلف 
هيضام عئاقو ركني نأ نكمي الو ،هخيرات نم الصف ةطاسبب سمطي نأ عم تجملل نكمي ال هنإ
وأ ةبراضتم تاياورب وأ بيذاكأب امتح ألمتس ةرغثلا هذهف . اهريسفت يف سانلا فلتخا اميف

هرودب دمتعي امم ةكرتشم ةيوه دوجو ىلع دمتعت ةمألا ةدحو نإ ،يضاملا ثادحأ نع ةلبلبم 
يحصلا ريهطتلا نم اردق بلجت ةقيقحلا نأ امك ،ةكرتش م ةركاذ دوجو ىلع اريبك ادامتعا
  ".عمتجملل

فشكلا موهفم لوح ةيبرغملا ةيقوقحلاو ةيسايسلا تائيهلا عطاقتت ىوتسملا اذه ىلعو   
سيسأت حرتقم نأ ىرتو لب ،ةحلاصملا ىلإ لوصولل ىلوأ ةوطخك ،هتاءارجإو ،ةقيقحلا نع 

ديدحتو ةركاذلا ظفحو ىرج ام ةفرعمل ةيسا سأ ةوطخ وه اهنيوكتو اهبيكرت يف ةلقتسم ةنحل
  .مهتلءاسمو تاكاهتنالا هذه نع نيلوئسملا

لكشب ةقيقحلا نع فشكلا نأ كلذ  لكل يئاهنلا يطلا وحن حيحصلا هاجتالا يف ةوطخ " 
  .١"يضاملا يف عقو ام رركتي ال ىتحو ،ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا

اطرش ربتعي يسايسلاو يعمتجملا لقحلا ي ف ةلوادتم اهلعجو ةقيقحلا رشن نأ امك
 ، يضاملا تاسرامم زواجت ىلع يقالخألا مارتحالاو ةدارإلا نع اريبعتو تاذلا عم حلاصتلل

ةلودلاب نينطاوملا ةقالع ىلإ ةقثلاو ةيقادصملا عجريونينطاوملا يف لمألاب ثعبي اذهو  ، ..
ةقيقحلا ءالجإ نأ كلذ ،طق ف نهارلا نآلا يف ةروصقم تسيلو نمزلا يف دتمت ةقيقحلا نإ
  .٢"ةليوط ةيلاضن ةروريص لالخ نم ققحتي ةلماك

                                                 
 ٣٢ددعلا ،رظن ةهجو ةلجم ) ٢٠٠٦-١٩٩٩(ةيلودلا ريراقتلا يف ةيلاقتنالا ةلادعلا برغم ،ينيرمل ديرف  -1

 .٣٢:،ص٢٠٠٧عيبر 
 .اهسفن ةحفصلاو ،هسفن عجرملا -2



  )١٥٩(

موهفمل ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ةبراقم نأ ىرت ةيبرغملا ةيقوقحلا ةكرحلا نأ ديب   
احضاو انيابت تنيب دق لمعلا جمارب وأ يساسألا ماظنلا لالخ نم ءاوس ةقيقحلا نع فشكلا 

  .ةيلاقتنالا ةلادعلل ةيلودلا براجتلا نيبو اهنيب
قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيهل يساسألا ماظنلا ددح دقف اذكهو   
قوقحلل تاقورخلا نم افانصأ امهرابتعاب يفسعتلا لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالا يف ناسنإلا 

  .ةجهنمملاو ةفثكملا اهتغيصب مستت ةيسايسلاو ةيندملا
ةبسنلاب امأف  يف ةئيهلل يساسألا ماظنلا هفرع دقفيرسقلا ءافتخالل  صخش فاطتخا : ، 

ىلع قح هجو نود هتيرح ببسب ؛هنع امغر ةيرس نكامأب مهزاجتحاو هيلع ضبقلا ءاقلإ وأ 
 ، كلذب فارتعالا مدع وأ ،ةلودلا مساب فرصتت تاعامج وأ دارفأ وأ نييمومع نيفظوم يدايأ

  .ةينوناق ةيامح لكنم صاخشألا كئلوأ مرحي امم ؛مهريصم نع فشكلا ضفرو 
امأ  يفسعتلالاقتعالا  يف ةئيهلل يساسألا ماظنلا نم ةسماخلا ةداملا هتددح دقف   لك "، 

قح ةصاخو ،ةيساسألا ناسنإلا قوقح ئدابمو ضراعتي ،نوناقلل فلاخم لاقتعاو زاجتحا 
ةيبا قن وأ ةيسايس ةطشنأل مهتسرامم ببسب كلذو ؛ةيندبلا ةمالسلاو ةايحلاو ةيرحلا يف دارفألا
  .١"ةيوعمج وأ

 ، ادودحم ىقبي ةميسجلا تاكاهتنالل ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه همدقت يذلا فيرعتلا نإ
  :ةيلاتلا مئارجلا نم لكشتي ةيمسرلا ريغ ةقيقحلا عيراشم يف تاكاهتنالاف

، :مهنامأو صاخشألا ةايح بيصت يتلاك  • ةطلسلا زكارم يف تايفولاو لايتغالا مئارج  
فورظ يف جاجتحالاو بيذعتلا ةجيتن كلذو ؛نوجسلا يفو ،ةيرسلاتالقتعملا ،ةطرشلا   

مئارجو ةلماعملا ىوتسم ىلع وأ ،ةحصلاو ةيذغتل ىوتسم ىلع ءاوس ةبعص ةيدام طورشو 
ىلع صاصرلا قالطإ مئارجو ،يئاضقلا قاطنلا جراخ ةيرابجإلا ةماقإلا ديدحتو ،بيذعتلا 

تايفو نم كلذ نع جتن امو ،برغملا اه فرع يتلا ةيعامتجالا تاضاقتنالا يف نيرهاظتملا
 .حورجو ،تاهاع

ةوشرلا ،سالتخالاو ةقرسلا ربع ماعلا لاملا بهن :ةيلاملاو ةيداصتقالا مئارجلا •  
 ، تازايتمالا ىلع لوصحلاو يكرمجلا يبيرضلا شغلا ،ذوفنلا لالغتساو ردغلا ،ءاشترالاو

 .ةعورشملا ريغ تاقفصلاو

                                                 
 .ةئيهلل يساسألا ماظنلا نم ةسماخلا ةداملا -1
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ظنلا اهبكترا:ىرخأ ةميسج مئارج  • هتزهجأ ةطساوبو هيضراعم دض يسايسلا ما  
هاركإلا ،طغضلا تحت تاعيقوتلا عازتنا ،رضاحملا يف مهتلا قيفلت ،عئاقولا ريوزت ،ةينمألا 
قيقحتلاو ةماعلا ةباينلا ةاضق ىلإ ةرشابملا ريغو ،ةرشابملا تاميلعتلا رادصإو بيذعتلاو 

 .مهيوذو اياحضلا لبقتسمب ةرئاجو ةيساق تابوقع نم كلذ نع جتن امب ،ماكحألاو

نع فشكلل ايلومش اراطإ ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالل يطعي فيرعتلا اذه نإ   
  :ةفاضإ ةئيهلا نم يضتقي اذهو ،ةلماك ةقيقحلا

ببسب ؛نطولا جراخ مهسفنأ اياحضلا ضعب اهعم دجو يتلا بارتغالا تالاح  •  
، وأ ةيباقنلا وأ ةيسايسلا مهتطشنأ ةجيتن فسعتلا رطاخم  ريبعتلاو يأرلا ةيرحب ةلصتملا كلت

ثحبو تاقياضم عوضوم اوناك مهنأ تبث يذلاو ،ةينوناقلا ةيامحلا نم ةدافتسالا نودو 
 .١ةيبايغ ةفصب ةيئاضقلا تارارقلا وأ ماهتالا كوكص يف مهؤامسأ تدرو وأ ،شيتفتو

نع فشكلا ةمهم اهسفن ىلع حرطت مل ةيادبلا ذنمو ةئيهلا نإف ،لوقلا ةوفصو  ةقيقحلا  
تايلوئسملا اهثاحبأ لقح نع تدعبتسا اهنوكل ؛قئاقحلا فاصنأ نع ىوس ثحبت ملو ،ةلماك 
ةفاك نم اهسفن نكمت مل اهنوك ىلإ ةفاضإلاب ،ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا نع ةيدرفلا 

نإف كلذل ٢ةيسيسأتلا اهتيضرأ لخاد ددحملا لاجملا يف ىتح ةقيقحلا نع ثحبلل لئاسولا  ،
اذه ثحبلا بولسأ زكترا ثيح ،ةجاذسلا نم عون هيفو اصقان ناك ةقيقحلا نع ثحبلا بو لسأ

هذه ىلع امومع راصتقالاو مهتبوجأ راظتناو نيلوئسملا ىلإ تافلملا هيجوت ىلع ساسألاب 
زاكترالا نأ الإ ،ةئيهلا اهب تماق ثحبلا نم لاكشأ كانه تناك هنأ نم مغرلابف ٣ةبوجألا  ،

جئاتنلا تناك دقف كلذلو . اهسفن ةزهجألا ةبوجأ ىلع ناك ةحورطملا تافلمللةبسنلاب يساسألا 
، تايباجيإلا ضعب تنمضت اهنأ حيحص ،مومعلا ىلع ةصقان ةنلعملا هليجست نم دبال اذهو  ،

تاكاهتنالا فلم يف ةلماك ةقيقحلا ىلإ انلصو اننإ لوقن نأ نكمي الف ةقيقحلا ىوتسم ىلع نإف 
، نم ديدعلا كانه ثيحب ،تاكاهتنالا صيخشت ىوتسم ىلع ءاوس ناسنإلا قوقحل ةميسجلا  

                                                 
ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ىلإ ةلسرملا يطارقميدلا جهنلاو ةعيلطلا بزح نيب ام ةكرتشملا ةركذملا رظنا  -1

ربمفون ٥خيراتب   .٢، ص .٢٠٠٥ 
هل ةلخادم يف ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيهل يماتخلا ريرقتلا يف ةيلوأ ةءارق ،مالسلا دبع نب هلإلا دبع  -2
لوح ةلادع ةيعمج لبقنم ةمظنملا ةودنلا لالخ لعافلا رود ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تايصوت ذيفنت : " 

، ص ،ةلادع تاروشنم ٢٠٠٦ ويلوي ٢٢-٢١يف طابرلا  يقوقحلاو يسايسلا  ،٩٦. 
،عجرملا -3 هسفن ةحفصلاو  اهسفن   . 
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وأ ءارحصلا عازنو فيرلا فلم لثم يحطس لكشب اهل ضرعتلا مت يتلا ةميسجلا تاكاهتنالا 
نم اهريغو ١"نويفوكيإ"فلمك ،ةرملاب اهل ضرعتلا متي مل ىرخأو ،ةكربنب يدهملا فلم   

، يف اهددع ةئيهلا تددح اهريصم نع فشكي مل يتلا تالاحلا ىتحو ،تافلملا امنيب ةلاح ٦٥   
 .٢اهنع فشكي مل تالاحلا نم فالآلا امبرو تائملا نأ يه ةقيقحلا

نيلعافلا نيب اهلوح قفاوتم ةقيقح ،ةيسايس ةقيقح تمدق ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه نإ 
 اهنإف ةيخيراتلا ةقيقحلا دامتعا مت اذإ ىتحو ،ماظنلا قطنم قفو نولغتشي نيذلا نييسيئرلا

يأ ،ةتقؤم لب ،ةتباث ريغ ،ريغتلل مئاد لكشب ةلباقلا ةيقوثولل اهيف لاجم ال ةيبسن ةقيقح لظتس 
سرادملا نيب بذاجت عوضوم لظتس لب ،تاداهشلا الو ،فيشرألا ةنيهر تسيل ةقيقحلا نأ 

 .٣ىرخأ ةهج نم ةيسايسلا تارايتخالاو ،ةهج نم تايرظنلاو

فاصنإلا ةئيه اهب تذخأ يتلا ةقيقحلا  نإو ٤ةلاحب ةلاح ةقيقح تسيل ةحلاصملاو   ،
فنعلا اياحض نم نكمم ددع ربكأ نادقف وأ توم تاسبالم نع فشكلاب مايقلا تلواح 
تاعباتم هعبتت مل كلذ نأ ريغ ،ةميسجلا تاكاهتنالاب نيينعملا عيمج لآم نايبت يأ ،يسايسلا 

ةيلامجإ ةرظنب تفتكاو ،ا ثبع ةيخيراتلا ةقيقحلا ىلإ برقأ ةقيقحب ةئيهلا تذخأ ذإ ،ةيئاضق
نوكي نأل لباق ينطو خيراتل ةياور جاتنإ يأ ،هبابسأو ناسنإلا قوقح فنع ،يسايسلا فنعلل 

 .اعاستا رثكأ قفاوت عوضوم

اصنإلا ةئيه تلمع دقل لبق نم ةلوبقم اهنأ ىرت ةياور جاتنإ ىلع ةحلاصملاو ف   
هيف امب اهلوح قفاوتم ةقيقح ءان ب ةدارإ يأ ةلادعلا ضوع ،ةحلاصملا نع ثيدحلل" ةيبلغألا"
لاجم سيسأتب حمسي . الدع رثكأ قفاوت ءانب لجأ نم مالسلل ةربعم ةلومح اهل نوكتل ؛ةيافكلا

نأ دجن كلذل ،لومأملا يطارقميدلا لاقتنالا عورشم تايلآ ةيوقتو عيسوتو يسايسلا لمعلا 
، ت دصق رطاخلا ربجو ررضلا ضيوعت يأ ،ةحلاصملا لجأ نم وه فاصنإلا يضاملا زواج

                                                 
مل ثادحأ يهو ،١٩٥٨ةنس برغملا بونج ريرحتلا شيج ىلع ءاضقلا اميف مت يتلا ثادحألا يهو  -1  
تاطلسلاو ةيبرغملا تاطلسلا نيب ةكرتشملا ةيلمعلا هذه لالخ تعقو يتلا تاكاهتنالا الو ةئيهلا اهركذ ت
 .ريرحتلا شيج ةيفصتل ةيسنرفلاو ةينابسإلا
ص ،قباس عجرم ،مالسلا دبع نب هلإلا دبع -2  ٩٧. 
ددعلا ،رظن ةهجو "صوقنملا فاصنإلاو ةبئاغلا ةقيقحلا نيب ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه: "دمحم جيشنوم -3  ،

ءاتش ٣٥  .٥٢، ص ٢٠٠٨، 
4 - Sandrine le Franc ,op cit,p;457 
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ةوضع هتدكأ ام اذهو . لبقتسملا فارشتساو رضاحلا نيصحت ربع ىرج ام راركت مدعو
هقيقحت نم نكمو ،هيف لعفو راسملا اذه رطأ يذلا نإ ةلئاق ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيهب ةقباس 
ةئيهلا ربتعت اهنأو ،تالوحت نم هانشع ام لك يف ةمساحلا يه يتلا ،ةيقفاوتلا ةسايسلا وه 

وه يلاتلابو ،يسايسلا عارصلا نم ةلصحم هنأو ،يقوقح فلم روطت يف ةطحم يه ا مبر
 .١ةيسايسلا ةلصحملا هذه ةعيبطب موكحم

ةقيقحلا لجأ نم يبرغملا ىدتنملاك ،ةيقوقحلا ةكرحلا تائيه ضعب نأ دجن كلذل 
موهفم نع ةضاعتسالا تمت هنأ نايري ،ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلاو ،فاصنإلاو 

يذلا ريخألا اذه ،يلاملا ضيوعتلاو فاصنإلا موهفمو ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه يف ةقيقح لا
نأو ،فنعلا نم ريثك عم ءاصقإلاو رهقلاو ةلزعلا تاونس ضوعي نل هنإف ،اريبك نكي امهم 
ءايحألا نيلوئسملا ةمكاحمب اعوبتم ايزمر امهرد زواجتي ال ضيوعتب ءافتكالا وه ليدبلا 

؛دودح هل قفاوتلا نإ مث ،ةينعملا ةزهجألا راذتعاو صاصرلا تاونس يسآم يف اوكراش نيذلا  
 .٢ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةايحلا هجوأ ضعبل قيمع حالصإب حمسي ال هنأل

بجوتسي ،ةقيقحلا ناجل يف ةدمتعملا ريياعملا ىلإ ادانتساو ةقيقحلا نع فشكلا نأ امك 
قيثوتلاوتايطعملا ثيح نم ةزهجألا ىدل ةدوجوملا تافيشرألاو تايطعملا عيم ج ليصحت:  

ديدبتلا نم ةيامح ةئيهلا ةدئافل اهيلع ظفحتلاو نوجسلا ةرادإو ،لدعلا ةرازو ىدلو ةينمألا 
رابتعا اذكو ةلقتسم بتك يف وأ ،فحصلا يف ةروشنملا تاداهشلا عيمج رابتعاو ،راثدنالاو 

يقوقحلا تائيهلا ىدل ةدوجوملاتافلملاو قئاثولا نم نيكمتلا اهنأش نم ةيساسأ داوم ،ة  
مازلإ نم نكمت ةينوناق غيص داجيإل يعسلا ىلإ ةفاضإ ،تاكاهتنالا عئاقو ىلع فرعتلا 

اخشألاوةزهجألا قئاثولاب ةقلعتملا ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه بلاطمل ةباجتسالا نم ص   
صخي اميف اهماهمب ةئيهلا عالطضا ةيفيك نمو ،اهريغو نكامألا لوخدو تافيشرألاو 

  .ةرورضلا دنع ةيمومعلا ةوقلا لامعتسا

                                                 
، ذفاون ةلجم اهتمظن يتلا ةودنلا لغشلا يف ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيهب ةقباس ةوضع ،يدبابجلا ةفيطل -1

رياربف ١٩خيراتب  ناونع تحت٢٠٠٦   ،" : ، فاصن إلا ةئيه ةبرجت يف ةءارق"برغملا يف ةيلاقتنالا ةلادعلا
ددع"ةحلاصملاو رياني ٣٢/٣٣،   . ١٠٢، ص ٢٠٠٧، 

2-Edith Jaillardon ; « l’Espagne poste- franquiste, le consensus , et équivoques » 
revus française de science politique », 1979, volume 29, n°2, p309. 
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يلوهجمب ةقلعتملا تافلملا هيجوت بولسأ تدمتعا دق ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تناكو   
نأ الإ ،عوضوملا يف اهتادافإ يقلت دصق ةينمألا ةزهجألاو ةينعملا تاطلسلا ىلإ ريصملا 

ةرظانملا تايصوت ةعباتم ةئي ه هتربتعا ام وهو ،اصقان ناك تاطلسلا هذه ةبوجأ نم اضعب
ةئيه نوناق نأ كلذ ،ةلماك ةقيقحلا ءالجتسا ىلإ دؤت مل يتلا ةيساسألا قئاوعلا نم ةينطولا 
ىلإ ةباجتسالا ىلع نييموكحلا نيفظوملا رابجإل ةطلس يأ اهحنمي ال ةحلاصملاو فاصنإلا 

ىلإ ةيموكحلا تا هجلا ةوعدب يفتكي نوناقلا اذه نإ لب ،قئاثولا ميدقت وأ ةداهشلا بلط
تامولعملا عيمجب اهديوزتو ةئيهلل نوعلا ميدقتب كلذو ،اهلمع ءادأ يف ةئيهلا ةدعاسم 

  .اهتمهم زاجنإ نم اهنكمت يتلا قئاقحلاو
تاذ فارطألا لكلو تاكاهتنالا يبكترمو اياحضلا تاداهشل عامتسالل تاسلج دقع دعيو 

، ا يف ىوصق ةيمهأ تاذ ةلأسم ،ةقيقحلا عوضومب ةلصلا ةيلاقتنالا ةلادعلا براجت نم ديدعل
صيصختب طقف ىفتكا نم اهنمو ،تاسلجلا هذه دقع ىلإ ةقيقحلا ناجل لك أجلت مل هنأ املع 

  .ةيبرغملا ةبرجتلل ةبسنلاب لاحلا وه امك اياحضلل عامتسالل ةيمومعلا تاسلجلا
ماتلا ص رحلاب ةقيقحلا ناجل ىلع نوفرشملا ةيلاقتنالا ةلادعلا يف نويئاصخإلا حصن

ةيدرفلا ةيسفنلا ةجلاعملل تاسلج ىلإ اهنم ةيمومعلا اميس ،عامتسالا تاسلج ليوحت مدع ىلع 
رعاشم كيرحت ىلع لمعت مهتاداهش اياحضلا اهيف مدق يتلا تاسلجلا نأ ةصاخ ،ةيعامجلاو 
ةريخألا هذه تناك اذإ ةصاخ ،تاسلجلا ىلع ةنميهملا ةفصلا ةفطاعلا حبصت دقو ،فطاعتلا 

تانحشلا غيرفتل لاجم ىلإ عامتسالا ةسلج لوحتت امدنعف ١ةقيقحلا ءالجإل ةبسنلاب ةيروحم  ،
هتاذ ضرفي ةيسفنلا ةجلاعملا بلطم نإف ،ةوق نيرخآلا تافطاعت اهديزت ،ةمكارتملا ةيفطاعلا 
تاسلج ميظنت ةيمهأ يتأت انه نمو ،تاداهشلل ةيقوقحلاو ةيخيراتلا ةميقلا كلذب فعضتو 

صتمتو اههجوت نلقعتو اهمعدت ،تاداهشلا ميدقتب ةصاخلا ةيمومعلا تاسلجلل ةيزاوم عامتسا  
  .اهتشاشه اضيأ

اهميظنت بناج ىلإ ةقيقحلا ةنجل تدمع ثيح ،ةيفوريبلا ةبرجتلا يف الثم هسملن اذهو 
ماق ةيمومع ةيتاعوضوم ةيزاوم تاسلج ةماقإ ىلإ ،اياحضلل عامتسالل ةيمومع تاسلج 

تاسلجل اهميظنت ىلإ ةفاضإ ،ةسايسلا ملعو خيراتلا يفو ةيلاقتنالا ةل ادعلا يف ءاربخ اهطيشنتب
  .نييركسعلا ةداقللو بازحألا ءامعزلو ةيسايسلا تايصخشلل ةرملا هذه نكل عامتسالل ىرخأ

                                                 
ددعلا ،ذفاون ةلجم "ةنراقملا براجتلا ءوض تحتو ،برغملاب ةيمومعلا عامتسالا ةبرجت: ندعسوب ةفيطل -1  ،

رياني ٣٣-٣٢  .١٥٦، ص ٢٠٠٧ 
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يفرتقمل "و اياحضلل عامتسالا تاسلج بناج ىلإو ،ةيقيرفأ/بونجلا ةبرجتلا يف كلذك
س يف ةنجللا اهتدقع يتلاو١"مئارجلا لئاسو روضحب ةسينكلا تاعاقو سرادملا تاحا ، 
اوسلا ىلع فارتعالاو حوبلل الاجم ةسلجلا تناك ثيح...مالعإلا اياحضلل ىقتلمو ء،   ،

اضيأ تلمش ةعساو تناك عامتسالا ةيلمعف ،ةيعامتجالا تائيهلا فلتخملو مئارجلا يفرتقمو 
تلثم ةصاخلاو ةيتا سسؤملا تاسلجلاب هيلع حلطصا ام كلذو عمتجملا نم ةريثك تاعاطق
  .٢سئانكلاو تاباقنلاو لامعألا ملاع

حلاصملاو فاصنإلا ةئيه لامعأ زربأ ناك ، ة  اياحضلل ةيمومع عامتسا تاسلج اهمظنت  
  ؟طبضلاب عامتسالل تاسلج ميظنت نم داري اذام ديدحت يف كابترا ةبرجتلا هذه عبط نإو

ريغو ةرشابملا تاسلجلا ت ربتعا ةريخألا هذه نأ دجن ةئيهلل يئاهنلا ريرقتلا يفف
نم اياحضلل ةيجالعو ةيئافشإ تاظحل ةباثمب ،ندملا نم ديدعلا يف اهتمظن يتلا ةيمومعلا 

ةيمومعلا عامتسالا تاسلج هتبعل يذلا رودلا كلذب ةلمكميضاملا تاحارج  ٣.  

                                                 
ماظن لالخ ناسنإلا قوقح تاكاهتنا يفرتقم ىلع ةنجللا اهتقلطأ يتلا ةيمستلا يه " مئارجلا وفرتقم" -1
 .دياترابألا
نم نه ملا هذه هلثمت ام مغر ،تاسلجلا مامأ لوثملا ةحصلاو نيماحملاو ةاضقلا تائيه تضفر نيح يف -2
 .دئابلا دياترابألا ماظن عم ةديطو ةقالع
ةماع تاعامتجا تاعاقو عامتسا تاعاق يف اهلك تدقع دق ةيمومعلا عامتسالا تاسلج تناك-3 ناكو ،   

ةضراعملا بازحأ ءامعزو ،ءارزولاو ،كلملا يراشتسم رابك انايحأ مهنيب نم ناك ،نوريثكلا اهرضحي 
لاجم يف ةلماعلا ةيسيئرلا ةيموكحلا ريغ تامظنمل لنولثممو ،ةيلودلا ةفاحصلاو ،يسامولبدلا كلسلا ءاضعأو 

ةانق تناك امك ،ةيبرغملا ةعاذإلاو ةزفلتلا يف عاذت عامتسالا تاسلج تناكو ،برغملا يف ناسنإلا قوقح 
  .تاسلجلا كلت يف رودي ام مهأ ثبت ةريزجلا

ىلوألاةسلجلا ءانثتساب(رشابم لكشب لقنت نكت مل تاسلجلا كلت نأ ديب  ضعب تعضو لب اعقوتم ناك امك )   ،
  .ةيدعبلا ةبقارملل تاداهشلا

لثمي ناك ىلوألا ةسلجلا دعب ءاوهلا ىلع رشابملا ثبلا مدعب اهرارق نإ ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه لوقتو 
 ةداملا ةيعون نيسحتل ةلواحم هسفن تقولا يف لثميو ،ةعقوتملا ريغ ةحماجلا تالاعفنالا دض ايطايتحا ءارجإ

تاسلجلا لقنل ناك دقف ك لذعمو ،ربك أروهمج باذتجا عيطتست يتلا تافطتقملا رايتخا قيرط نع ةعاذملا 
يتلا عامتسالا تاسلجل ةروصلاو توصلاب اهلك تاليجستلا ىلع لوصحلا نكميو ،مهملا هرثأ ةزفلتلا ىلع 

   ma.ier.wwwتنرتن إلا ىلع اهعقوم نم ةرشابم ةئيهلا اهتدقع
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ناك ،ةعبس اهددع غلب تاسلج ةدع ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تدقع دقف اذكهو 
ةينمزلا ةرتفلا لالخ عمقلا تايوتسم يف يبسنلا عافترالا اهنع عاذ يتلا قط انملا يف اهمظعم

يف عامتسا تاسلج امهتلت ،طابرلا يف نيلوألا نيتسلجلا تدقعف )١٩٩٩- ١٩٥٦(ةينعملا   ،
نم ناك يتلا ةيماتخلا ةسلجلا دقع تلجأو ١ةميسحلاو شكارمو ،ةرفينخو ،ةيديشرلاو ،كيكف  ،
  .٢ةينمأ عاودل نويعلا يف اهدقع ررقملا

، ٢٠نم ديزأ تطغ ةينمز ةدم يف تاسلجلا هذه تراد  راقولا هدوسي وج يف ةعاس  
يفطاعلا معدلا نع ريبعتلا اهعبتيو اهقبسي ناك امك ،مهريغ نود اياحضلا ىلع زكرتو 
 ، تاكاهتنالا نم ةعونتم ابورض تاسلجلا تلوانت امك ،مهتاداهشب نولدي نيذلل يسفنلاو

نع نالعإلا قايس يف تراس تاسلجلا هذه نكل ... ةيخيراتلا تارتفلاو ةيبرغملا ميلاقألاو
 ، ةيئافشإلا ةجلاعملا ىلعو يفطاعلا رامثتسالا ىلع ربكأ ناك ناهرلاف ،اهنع ثوحبملا ةقيقحلا
ةيفيظولا ةينبلا لكشي نأ نكمي ال هنإف ،ةحلاصملا نم ًاءزج وه رامثتسالا اذه ناك نإو 

يأرلا عم لصاوتلا قلخي يذلا رسجلا ةباثمب ةريخألا هذه ت ناك نإو اميس ،ةسلجلل ةلماكلا
  .٣ةننقم نكلو ةيح تاداهش ربع ماعلا

نع ءالجإلاك ،ةمهم تازاجنإب تماق ةئيهلا نأ حيحص  يلوهجم نم ةلاح ٧٤٢   
 ، اهلمع اهفداص يتلا ةحلاصملل ةماعلا ةفسلفلاب ةطبترملا تاقيعملا مغر كلذو ،ريصملا

، انلا نم هنأ اضيأ حيحصو تالمحتلا نم ديدعلا عامتسالا تاسلجل ةئيهلل دصر ةيرظنلا ةيح
ةداعإل ،يوعوتو يجوغاديب رودب موقتل ةسلجلا تءاج ،يئافشتسالا رودلا ىلإ ةفاضإف 
يمتنت ماهمو راودأ ،ةيعامجلا ةركاذلا ظفحل اضيأو ،مهل رابتعالا درلو اياحضلل ةماركلا 

                                                 
ةسلج تناك اعيورت تاسلجلا رثكأ نكل ،رعاشملاب ةئيلمو ةمحدزم عامتسا تاسلج تناك ندملا هذه يف 1  
ا نأشب اقبسم ةرفوتملا تامولعملا ةر دنل ارظن اعقوتم كلذ ناكو ،فيرلا ةقطنمب ةميسحلا يف ةينلعلا عامتسالا

يام٣يف عامتسالا ةسلج حاتتفا دنعو . هدعبو ١٩٥٨درمت ءانثأ ةقطنملا كلت يف سروم يذلا عمقل  ، ٢٠٠٥ و 
ةردق مدعب ةيضاقلاو ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه اهتعضو يتلا ةدعاقلا ىلع جاجتحا ةردابك روهمجلا فقو 

 .اهيلع ادهاش ناك وأ اهاناع يتلا تاكاهتنالا باكترا نع نيلوئسملا ركذ ىلع دهاشلا
اررقم ناك يتلا ةسلجلا هذه ءاغلإ مت 2 يتلا ةيسايسلاو ةينمألا تابارطضالا ببسب نويعلا ةنيدمب اهؤارجإ  
 .٢٠٠٥ ويام رهش لالخ ةنيدملا اهتفرع
مل تاداهشلا اومدق نيذلا اياحضلا عضخ3 لالخ ةيحضل نكمي ال قاثيملا اذه بجومبو ،ةئيهلا فرش قاثي   
 .هتمارك سم يف هل ببست يذلا وأ هودلج نم مسا ركذي نأ ةداهشلل هدرس
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، نم دكأتلا نكمي ال هنأ ديب ،ةددعتم قوقحل راودألا هذه زجنت نأ العف تعاطتسا تاسلجلا نأ  
لامعأ هتكرت يذلا رثألا ىدم سيقت تاعالطتسا بايغ يف " ماعلا يأرلا"عم اهلصاوت ققحتو 

ةمدقملا تاداهشلا نأ رابتعاب ،مهسفنأ اياحضلا ىلعو امومع يبرغملا بعشلا ىلع تاسلجلا  
دهشملا نع تباغو ،اياحضلا اهل ضرعت يتلا تاقورخلا فانصأ لك ةرورضلاب سكعت ال  

نع فشكلا لاؤس حرطي يذلا رمألا ،بيرقلا يضاملا تاكاهتنا نع نيلوئسملا تافارتعا 
بايغ يف هعم ةحلاصملا قيقحتو يضاملا ةحفص يط نع ثيدحلا نكمي فيك ذإ ،ةيقيقحلا 

قح يف تاقورخلا وفرتقم مدقت ول ةيبرغملا ةحلاصملا رضيس ناك اذامو ؟نيبنذملا تافارتعا 
؟مهاياحض نم حفصلا اوبلطيو مهتاداهش اومدقي يكل ةيمومعلا تاسلجلا مامأ ناسنإلا ةمارك 
ةناهإلاو ليكنتلا فصو ءانثأ نيدالجلا ءامسأ ركذ أدبم ىلع ضارتعالا متي مل ول اذام 

  ؟فاطتخالاو 
، ايقيرفإ بونجةبرجت يف  اهنع ةعرفتملا ناجللو ةقيقحلا ةنجلل ةيلعف تاطلس تيطعأ  

تفرع ةنجللا هذه نأ مغرو ،ةزهجألاو دارفألا فلتخمل ةماع تاسلج راطإ يف عمتست يكل 
الو ،ريهطتلا ةغيص ىنبتت الو ،ايئانثتسا    ءاضق لكشت ال اهنأ ىلع اهلمع ةيادب يف اهسفن

مئارجلا يفرتقم ءاعدتسا يف قحلا اهل ناك دقف ...ةلادعلا بوث سبلي ايعمق ازاهج لكشت  ،
دالجلا ناك ثيح ،مهاياحض قح يف بيذعتو ليكنت نم هوسرام ام ةياور دصق اهمامأ لوثملل 

هب ماق ام نأب ةئيهلا ءاضعأ عنقي نأ اضيأ هيلع ناكو ١ةيشحو لامعأ نم هفرتقا امع يكحي  ،
، "يسايسلا لعفلا"قاطن يف لخدي ناك  ةفرعم ةعومجمل ةيعامج ةسايسل يمتني هلعف نأ يأ ؛

  .٢عيمجلا هنع حفصي نأو ،ةبوتلا يف هتبغر ،هيكح لالخ رهظي ناو

                                                 
ىدحإ يف ةطرشلا يف ديقع وهو ،ايقيرفإ بونجب ديترابألا ة بقح يف تاكاهتنالا نع نيلوئسملا دحأ ىري -1

تام ... ردصلا يف ةصاصر" جرون"هامر امك ،اتيم  طقس ،هيلع صاصرلا قالطإ تعبات"عامتسالا تاسلج 
انقزم نيحو ،ةليوط ةدمل و ةدشب هانبرض... نيحلسم اوناك مهنأ نم ادكأتم تنك ينأل مهلتق تررق دقل ،ةرشابم
ىلإ ٦٠زهاني ام ىلع تارجفتملا نم ةلومحلا تصلق ... ءازجألا ةمشهم" اطوبام"تناك ... ةثجلا وليك  ٨٠ 
فهكلا يف اياحضلا انعضوامارج ةطرشلا ريزو ةبحص انلفتحاو ،اهلك جربسناهوج يف راجفنالا ىودف... ،   
 .رظنأ" كول نايردأ

Sandrine le FRANC, Politiques du Pardon, Ammistie et transitions démocratiques 
une approche comparative , thèse de doctorat en sciences politique institut d’études 
politiques de Paris, cycle supérieur d’études politiques, 2000, p 133 
2Sandrine le FRANC, op cit . 
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يفرتقم وأ مهيوذو اياحضلا اهردصم ناك ءاوس ةيكحملا تاياورلاو تاداهشلا عومجم 
نأل ةيح ؛نطولل ةيلعفو ةيح ةركاذ دييشت نم تنكم ،ةيعمتجملا تائيهلا فلتخم وأ مئارجلا 

يراهشإ" ةركاذلا " هذه نأل ةيلعفو ،ةميرجلا يمحي ال وفعلا    أفاءانب تسيل تاياورلا ةفشر ، 
  .ىرج ام ليصافت ىلع عالطالا نم عيمجلا نكمت

نوكت نأ ةيقيرفأ بونجلا ةبرجتلا يف تبلطت ةحلاصملاو عامتسالا ةيلدجف امومعو   
كلذ يف تكراش اهلمجمب ةيخيرات ةلحرم يطختل ةيفاضإ ةأرجو ةيلعف ةطلس ةقيقحلا ةنجلل 

شيعلاب سحلاو نطولا حلاصل ضا خملا ةبرجت تهتناو ،يطارقميد سحب عمتجملا تائف لك
ىلإ لاقتنالل يلعفلا يعارلا ةباثمب ناك ١يلاقتنا روتسد راطإ يف هلك كلذ ثدحو ،كرتشملا  
  .ةديدجلا ةلحرملا

ساسألا : "لثم ميهافم ةدالو ،دلبلا اذه يف يضاملا ةحفص يط نع ضخمت دقو
  .٢"ةيدامرلا ةقطنملا"، "ةبوتلا"، "نطولا ضرأ"، "كرتشملا

مل ؟ ةيبرغملا ةبرجتلا يف اهديدحت نع ةبترتملا تابوعصلاو تاحلطصملا يه امف 
اهيف عضوي نأ بجي يتلا ةناخلا ديدحت يف ام ةبوعص تفداص دق ةئيهلا نأ اعبط عمسن 

تاسلج ميظنت نم ةئيهلا تيفعأ دقل ؟تاميلعت اياحض مأ نويلعف نوبنذم مه له : نودالجلا
نيلوئسملا ضعب عم اهترجأ يتلا ةيرسلا تاء اقللا يف ىتحو. ءالؤه تاداهشل عامتسا

ةيعون تاداهش اومدقي مل ءالؤه نإف ةئيهلل يئاهنلا ريرقتلا يف درو ام بسحو ةزهجألاو 
ملو ،رونلا رت مل اهفعض ىلعو تادافإلا هذه ىتح لب ،ةقيقحلا ءالجإ لسلسمل اديدج فيضت 

، ريرقتلا يف اهسفن تفرع يتلا ةئيهلا نألو. مومعلا ىلإ نلعت ةقيقحلل ةينطو ةنجل تناك اهنأب  
ةبوتلا نالعإ ىلإ اعبط نودالجلا جتحي ملو ،وفعلا تابلط ةساردل ةجاح يف نكت مل 

  .ثدح امع مهراذتعاو
يف يضاملا ةحفص يط نع عفاد نم اهنمو لب ،ةيبرغملا طاسوألا نم ديدعلا تفوخت 

نع نيلوئ سملا فيضتست ةيمومع تاسلج ميظنت يأ ،ةحلاصملا نم مهم قش بايغ
                                                 

تاحيرصتلاو ةئيهلا تايصوت يف كلذ سملنو ،لاقتنالل ايلعف اروتسد ةحلاصملا بكاو ي مل برغملل ةبسنلاب -1
 ، ةيسايس تاحالصإل ةيعادلا ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيهل قباسلا سيئرلا يركز نب سيردإ ديسلل ةريخألا

 .اهلخادم دحأ ناسنإلا قوقحل لصؤي روتسد زاجنإ لكشيو
مئارجلا يفرتقم فينصت يف ةقيقحلا ةنجل اهتقال يتلا تابوعصلا نع جتانلا موهفملا وه " ةيدامرلا ةقطنملا" -2
  .! تاميلعتلل اقفو اوفرصتو دياترابألا ماظنل نويئزج وأ نولماك اياحض مهنأ مأ ،نييئاقلت نيبنذم اوناك اذإ ام
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دتميل ناك اياحضلا عم ةئيهلا هتدقع يذلا فرشلا قاثيم نأ عقاولاو ،ةقباسلا تاكاهتنالا 
اهيلع موقت يتلا تايعرشلاب ساسملاب اهفوخت تطبر طاسوألا هذهو ،نيكهتنملا ءالؤه لمشيو 
ءاوس فنعلا ةسرامم نأ نيح يف ،مدقلا يف ةبراضلا تايعرشلا ةصاخ ،ةيبرغملا ةلودلا 

، هسرام  ثيدحلا يسايسلا لعفلل يمتني ،اهسفن ةزهجألا وأ ،ةزهجألا مساب نوثدحتي دارفأ
ةرتسدب ةيلاقتنالا ةلادعلا براجت يف هيلع حلطصا ام وهو . ليدب يسايس لعفب هزواجت نكميو
  .١ةحلاصملاو ةقيقحلا ناجل ماهم ءاهتنا دنع فقت ال ديكأتلاب تايلمع يهو،ةحلاصملا لسلسم

اهميظنت اهريرقت يف تطبر دق ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه نأ دجن ،رخآ بناج نم  
 ، تاكاهتنالا كلت نع ةيوفش تاداهش نم ةريخألا هذه هتمدق امب ةيمومعلا عامتسالا تاسلجل

يأرلا اذه عم ايباجيإ الصاوت تاسلجلا تقلخ له نكل . ماعلا يأرلا مامأ اياحضلا اهب مدقتو
؟صاصرلاتاونس نع ةلماك ةروص نيوكت يف هتدعاسو    

ةيعمجلا هتمظن يذلا " ةقيقحلا لجأ نم دويق نود ،تاداهش"جمانربل ناك كلذ لباقم يف 
فاصنإلا ةئيه هتمظن يذلا يمسرلا جمانربلا عم نمازتلاب ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا 
ارظن ،جراخلاو لخادلا يف ةيطارقميدلا ىوقلا لبق نم نيريبك افطاعتو امامتها ةحلاصملاو 

ذنم تاكاهتنالا لاكشأ عيمجل اهلوانتل ارظنو ،ةديقم ريغو ةرح تناك تادا هشلا كلت نأل
فلمل ةلداعلاو ةلماشلا ةجلاعملل لصألا روظنملا اهزاربإلو ،ةنهارلا ةرتفلا ىلإ ١٩٥٦  

  :يف ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا بسحب دسجتي يذلا روظنملا اذه. ٢ةميسجلا تاكاهتنالا

                                                 
ص ،قباس عجرم ،ندعسوب ةفيطل 1  ١٦١. 
نودب تاداهش "راعش تحت ةمظنملا ناسنإلا قو قحل ةميسجلا تاكاهتنالا اياحضل عامتسالل ةيمومعلا ةطشنألا 2

ىلإ رياربف ١٢نم ةمظنملا " ةقيقحلا لجأنم دويق  ةعبطلا ،ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا ٢٠٠٥ ويلوي ٢   ،
 ،   .٧-٦، ص ٢٠٠٦ىلوألا

يسحلاو ةرفينخو طابرلا يف اهزاجنإ مث ةماعتاقلح تناك اهنم عبرأ ،تاقلح نامث جمانربلا اذه نمضت دقو ةم  
ةطبترملا ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا اياحض ةاناعم نعدويق نودب تاداهش تنمضتو ،شكارمو   

وا مهتاناعم اوكح اياحضلا تالئاع نم دارفأ ،نيقباس نيفطتخم وأ نيلقتعم لاجرو ءاسن ،يسايسلا عمقلاب 
ةميسجلا تاكاهتنالا عاونأ فلتخم عمو بيذعتلا عم ،يرسقلا ءافتخالا عمو يفسعتلا لاقتعالا عم مهيوذ ةاناعم  

يداحتا ،براشملا يددعتم اياحض براجت نع بتكت تاداهشلا١٩٥٦ذنم ىرخألا  ن، ييمالسإ ،نييسكرام ،ني، 
تاكاهتنالا اياحض ءاسنلل اهصيصخت مت دقف ةسماخلا ةقلحلا امأ ... ةيسايس ةيوه نودب نينطاوم ،نييوارحص
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اهنم ةيدرفلا –اهنأشب–تايلوئسملا لوحو ،تاكاهتنالا ةف اك لوح ةلماشلا ةقيقحلا.١  
  .ةيتاسسؤملاو

  .باقعلا نم تالفإلا مدعو ةلءاسملا يف.٢
ىلعو ةيعمتجملاو ةيعامجلاو ةيدرفلا رارضألا ربج ىلع زكترملا تاصنإلا يف .٣

  .ةركاذلا ظفح ىلع ةلودلا فرط نم ينلعلاو يمسرلا راذتعالا
ءانبل لخدمك ةيوبرتلاو ةيتاسسؤملاو ةينوناقلاو ةيروتسدلا ت احالصإلاب مايقلا يف اعبارو

  .البقتسم ةميسجلا تاكاهتنالا راركت يدافتل يرورض طرشكو ؛نوناقلاو قحلا ةلود
ويلوي ٢موي ةيزمر ةمكاحمب اذه ،دويق نود تاداهش جمانرب جوت دقو   ٢٠٠٥ 

ةلءاسملا نأ ىلع ديكأتل ا يلاتلابو ؛ناسنإلا قوقح نع ةميسجلا تاكاهتنالا نع نيلوئسملل
ةميسجلاتاكاهتنالا فلم ةجلاعم يف يساسأ نكر باقعلا نم تالفإلا مدعو ةيئاضقلا  ١.  

  :يلي اميف برغملا يف عامتسالا ةبرجت ترتعا يتلا تارغثلا لامجإ نكمي امومع
ءاضعأ اهدقع يتلا تاسلجلا كلتل ةنيمأ تاصخلم ربع وأ رشابملا يزفلتلا لقنلا مدع -   

ررضلا ربجل ةليفكلا لبسلا يف ثحبلا فدهب ؛قطانم ةدع يف ةيلحملا بخنلا عم ةئ يهلا نم
  ؛مهقطانمب صاخلا يعامجلا

ةيركفلا تاودنلل ةيئرملا ةصاخ ةينآلا ةيمالعإلا ةيطغتلا بايغ-  تاموقم لوح ٢   
ريطأت يف ةديحولا ةبراقملا ةدايس ىلإ ةفاضإ ،ندملا ضعب يف ةئيهلا اهتمظن يتلاو ةحلاصملا 

يطل ةفلتخم تابراقم ىلع رفوتت يتلا ةيقوقحلا ةكرحلا ةكراشم بايغ يف تاءاقللا هذ ه
  ؛يضاملا ةحفص

                                                                                                                   
يف سيراب ةيحاضب تمت نطولا جراخ يرسقلا يفنلا اياحض ةبر اغم نينطاوم نم ةنيعب ةصاخ ىرخأ ةقلحو
 .اسنرف
سفن عجرملا1  .٦، ص ه 
ةعاذإلاو ةيزفلتلا تاونقلا اهتمظن يتلا تاراوحلاو تاودنلا انه دصقن-2  . 
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يويحلا ىلع تاسلجلل رشابملا ريغ لقنلا ريثأت-  مدع ىلإ ةفاضإ ،تاداهشلل ةيعمتجملا ة   
  ؛١نويزفلتلا ربع تاسلجلا هذه لقنل بسانملا تقولا رايتخا

 -، قطانملا لكل تاسلجلا ةيطغت مدع نع ةنلعم ريغ بابسألو ةئيهلا تعجارت الثم    
  ؛نويعلا ةنيدمب ةصاخلا ةيعامتسالا ةسلجلا ميظنت

يئرملا مالعإلا يف رمت نأ لبق تاداهشلا ضعب ىلع ةيدعبلا ةباقرلا تسروم -   
  .الثم كيكف ةسلجل ةمدقملا تاداهشلا ضعبل ةبسنلاب ثدح امو ،عومسملاو

تائيهلا ىلع حاتفنالاو رواشتلا يضتقي ةقيقحل ا نع فشكلا ناك اذإ هنإ لوقلا ةوفصو
مالعإلا لئاسو نم اهنيكمتو تائيهلا هذه تابلط يقلتو ،رظنلا تاهجو لدابتب كلذو ،ةيقوقحلا 
تاكاهتنالا تايحالص لوح ةينوناقو ةيسايسو ةيركف ةينطو تاشاقن ميظنت اذكو،ةيمومعلا 

ةماعلا ةظحالملا نإف ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيهل ماعلا ريدقتلا ىوتسم ىلع هنإف.اهريغو  
لب ةيقوقحلا ةكرحلا نع الوزعم نوكي داكي عونب تلغتشا ةئيهلا نأ يه ،ةيقوقحلا ةكرحلل 
يفاكلا ردقلاب الو لكشلاب لصاوت ملو ،ةيرسلاو ديدشلا متكتلا نم اعون اهلمع ىلع تفضأو 

عالطإو هيف مهكارشإ نكميو ،ةقيقحلا ءالجتسا يف ةمهاسملاب نيلعافلا فلتخمل حمسي يذلا 
  .٢اهلمع ءانثأ ةئيهلا اهب تمدطصا يتلا قئاوعلا كلذ يف امب تاروطتلا ىلع ماعلا يأرلا

ديطوت ىلع ام دح ىلإ تلمع اهنأ هدافم عابطناب جرخي ةئيهلا ةطشنأل عبتتملا لعلو 
مت دقو لب ٣فقثملاو يقوقحلاو يندملا لعافلاو يزكرملا يسايسلا لعافلا عم تاقالعلا  
فقثملا ةقالع ةاعارم نود ضحم يميداكأ لكشب فلملا عم نايحألا ضعب يف لماعت لا

يندملا طارخنال ةمزاللا طورشلا ريفوت نودو يسايسلا رود ليعفت نودو ،ةسايسلابو ةطلسلاب 
  . ٤يضاملا تافلخم زواجتو لب ةقيقحلا نع ثحبلا ةروريص يف يوعمجلاو يقوقحلاو

  

                                                 
تاشاش بصنل ندملا ضعب يف تاطلسلا دهتجت تارهسلا وأ ةيضايرلا تالباقملا ضعب لالخ هنأ ظحالن  -1
تاسلجلا عم ثدحي مل ام اذهو ،عباتم ريبك روهمج باطقتسا فدهب ةيمومعلاتاحاسلا يف ةريبك  . 
يف ةيلاقتنالا ةلادعلا : لوح ،ذفاون ةلجم لبق نم ةمظنملا ةودنلا لالخ هل ةلخادم يف ،رابصلا دمحم -2

ةبرجت٢٥ةءارق ،برغملا  رياني ٣٣-٣٢ددعلا ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ،    .٣٤، ص ٢٠٠٧ 
 .١٦ص ،قباس عجرم ،ذفاون ةلجم لبق نم ةمظنملا ةودنلا لالخ هل ةلخادم يف يثراحلا دمحأ -3
اهسفنةحفصلاو ،هسفن عجرملا -4  . 
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نم كلذو ،ةيلاقتنالا ةلادعلل ةيساسألا ئدابملا نم باقعلا نم تالفإلا مدع أدبم ربتعي 
قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا يبكترمو ةانجلا ىلع ةيئاضقلا ىواعدلا عفر ةيناكمإ لالخ 

لخاد فنعلل لامع تساو فسعت نم يضاملا يف ىرج ام راركت مدع ةيغب ،ناسنإلا
  .تاعمتجملا

ةريطخلا تاكاهتنالا اياحضل رابتعالا در رصانع نم ايساسأ ارصنع لكشت ةبساحملاف 
اذكو ،فصنمو هيزن ةلادع ماظن مايق ةلافك يف اسيئر الماعو ،يضاملا يف ناسنإلا قوقحل 

  .١فاطملا ةياهن يف ةلودلا لخاد رارقتسالاو قافولا قيقحت
لقي ال ،ررضلا ربج نإف ،باقعلا نم تالفإلا مدع أدبمل ةبسنلاب كلذك رمألا ناك اذإو 

كلذو ،ةيلاقتنالا ةلادعلا رصانع نم امهم ارصنع ) ررضلا ربج يأ(هرابتعاب هنع ةيمهأ 
الضف ،اهيلع ةبترتملا تاكاهتنالل يعونلا ديدحتلابو ،ةقيقحلا نع فشكلاب قيثولا هطابترال 

                                                 
ةرودلا ،ناسنإلا قوقح ةنجل ٢٠٠٠/٦٢رارقلا ،باقعلا نم تالفإلا  -1 خيراتب ،ةدحتملا ممألا ةقيثو ٥٦   ،٢٦ 

 .٢٠٠٠ليربأ 
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وحمب هتقالعو ،مهقوقح يوذ وأ اياحضلا ررض ربجو فاصنإ لسلسم نمض هتناكم نع  
  .١ةيعامجلا ةركاذلاو عمتجملاو دارفألا سمت يتلا تاكاهتنالا راثآ

اذه هاجت اهتايصوت يف فلتخت ةقيقحلا ناجل ةبرجتب تذخأ يتلا لودلا لعافت نأ ىلع 
  .أدبملا

ةر اثإ عنمي يساسأ ماظنب ةديقم اهسفن تدجو دق ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تناك اذإو
يف اهنإف ،ةيسايسلاو ةيقوقحلا نيتحاسلا لخاد اعساو الدج راثأ ام ،تاكاهتنالا نع ةيلوئسملا  

مكحتلا ةئيه تناك نأ دعب ،ررضلا ربجل ديدج موهفم ريوطتب تماق ،ررضلا ربج لاجم 
رظنب ذخأي يذلا ررضلا ربجل ديدجلا موهفملا اذه ،يلاملا ضيوعتلا يف هترصح دق ةلقتسملا 

ربع ةقيقحلا ناجل براجت تاصالخ اذكو ،يلودلا نوناقلا يف ةلصاحلا تاروطتلا رابتعالا 
  .ةيبرغملا ةبرجتلا تايصوصخ ةاعارم عم ،ملاعلا

  
  باقعلا نم تالفإلا مدعو ةلءاسملا

  

هتاهف ،تامكاحملا وأ ةيئاضقلا ىواعدلا عوضومب باقعلا نم تالفإلا مدع أدبم نرتقي   
قيقحتلاب لودلا لك مزتلت يلودلا نوناقلا بجومب ذإ ،ةيلاقتنالا ةل ادعلا تايلآ نم ربتعت ةريخألا

بلطتت يتلاو ،اهنع نيلوئسملا ىلع تابوقع ضرفو اهباكترا دعب ناسنإلا قوقح مئارج يف 
اريثك ىفانتت ال ةيرادإ ريغ ةبوقع قاحلإ ىندأ دحكو ،ةعباتملا وأ ميلستلاب مازتلالا ىصقأ دحك 

ةينعملاناسنإلا قوقح ةميرج مجح عم  ٢.  
ةيميلقإلا تادهاعملا بلغأ ىلع ابيرقت يملاعلا ديعصلا ىلع ةقداصملا تمت دقف اذكهو   
تارارقلا نم ديدعلا اضيأ دجوي امك ،ةماعلا تامازتلالا هذه ىلع ةحارص دكؤت يتلا ةيلودلاو 

 قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل لثم ةينطولا قوف مكاحملاو تادهاعملا عبتت تائيه نع ةرداصلا
  .تامازتلالا هذه ىلع ةحارص دكؤت يتلا ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملاو ناسنإلا

                                                 
، ضلا فاصنإل ،ثلاثلا باتكلا ،يماتخلا ريرقتلا -1 ربمفون ٣٠رارضألا ربجو اياح  ٢٠٠٥. 
لاجم يف نيوكتلاو معدلاو قيثوتلا زكرم ،ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا ،ةيلاقتنالا ةلادعلا ىلإ لخدم  -2

 .١٤، ٢٠٠٤وينوي -٢٥-١٩طابرلا ةدوسم ،ناسنإلا قوقح 
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دض مئارجلل ةعدارلا ةيلودلا تامازتلالا جئاتنب ةطبترملا تايلاكشإلا نع رظنلا ضغبو 
نيب ةقثلا مسر ةداعإ يف دعاست ،لاوحألا عيمج يف تامكاحملا نإف ،اهريغو ةيناسنإلا 

  .نوناقلا ةدايس لوح نينطاوملا
نيلوئسملا ميدقت نع سعاقتلا وهو ،هنم تالفإلا ،باقعلا نم تالفإلا مدع أدبم لباقيو  

صاصتقالاو ةلادعلا ىلإ يلودلا نوناقلاو ناسنإلا قوقحل ةرطخلا تاكاهتنالا باكترا نع 
 ، اهتزهجأ دحأ وأ اهسفن ةلودلا نأل ؛ةيسايسلا ةدارإلا نادقف ىلإ كلذ ىزعي ام ابلاغو ،مهنم

عوضوملا يف ةعلاض وأ ةرشابم ةروصب ةلوئسم نوكت ام ابلاغ ،شيجلا وأ ةطرش لاك
نم اياحضلا نامرح ينعي باقعلا نم تالفإلا نإف ببسلا ناك ايأو. ةرشابم ريغ ةروصب  

لاقتعالا نم فوخ نود ،تاكاهتنالا باكترا ةلصاوم دارفألل هيف نكمي خانم قلخو ،ةلادعلا 
  .باقعلا وأ ةاضاقملا وأ

سأتو  تالفإلا مدع يلاتلابو ،ةانجلا ةبقاعم وأ ةبساحملا نإ لوقلا نكمي قبس ام ىلع اسي 
  .ةقيقحلا فشكو اياحضلا فاصنإل ادج ةبسانم ،باقعلا نم

بلطم عم ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تلماعت فيك وه ،انه حرطي يذلا لاؤسلاو 
؟باقعلا نمتالفإلا مدع يلاتلابو ،ةلءاسملا    

عم ةيلودلا ةقيقحلا ناجل براجت ضارعتسا الوأ انم يضتقت لاؤسلا اذه نع ةباجإلا نإ 
  .ةلءاسملا بلطم

  
باقعلا نمتالفإلامدع أدبم     

 

، نع باقعلا نم تالفإلا مدع أدبم قيبطت متي ممألا ةئيه تحت ثيح ،تامكاحملا قيرط  
، ىلعو ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ىلع باقعلا نم تالفإلا ةلأسمل مامتهالا ءاليإ ىلع لودلا  

يف ىلجتي نأ باقعلا نم تالفإلل نكميو ،ةيضقلا هذه ةجلاعمل ةبسانملا تاءارجإلا ذاختا 
وأ ،ٍفاو ريغ قيقحتلا نوكي وأ مئارجلا يف قيقحت حتفي ال امدنع يأ ؛لحارملا نم ةلحرم 
ىلع مهتاضاقم متت ال امدنع وأ ،ةلداع ةمكاحم ىلإ مهب هبتشملا نومرجملا مدقي ال امدنع 

وأ ةعنقم ةلدأ دوجو مغر مهتنادإ وأ مكح رادصإ ىلإ لصوتلا متي ال امدنع وأ ،لا عف وحن
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ةروصب مهمرج تابثإل ةيفاك نوكت نأ يغبني ،ةعنقم ةلدأ دوجو مغر مهتنادإ وأ مكح رادصإ  
  .لوقعم كشل اهيف لحم ال

ةيمل اعلا برحلا تبقعأ يتلا ةلحرملا ىلإ عجري ةيلاقتنالا ةلادعلا قيبطت لاجم ناك اذإو
تأدب ةيلاقتنالا ةلادعلا نإف ،ةيزانلا ىلع ءاضقلاو " غربمرون"تامكاحم لثم ابوروأ يف ةيناثلا 

نرقلا نم تاينيعبسلا طساوأ يف ناسنإلا قوقح تامكاحم ةماقإ عم ةوق رثكأ لكشب رهظت 
يبكترم ةبساحم ىلع دعاست : "نأ اهنكمي يتلا ةقيقحلا ناجل ةيلآ ربع كلذو ،يضاملا
اهفينصتو اهعمجب ،ةيئانجلا ةباينلا لمع لمكت نأ اهل نكميو ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنا  

نكميو ،ةيئاضقلا ةبساحملاو ،يئانجلا ماهتالا هيجوت يف اهمادختسا نكمي يتلا ةلدألل اهظفحو 
لثم يئانجلا باقعلا نم لقأ ،ةبساحملل ةفلتخم روص ىلع ةجحلا ميقتو حرتقت نأ اضيأ اهل 

  .١"عمتجملا ةمدخ تاعورشمو قوقحلا درو نيلوئسملا ةلاقإوةيندملا ةيلوئسملا 
لكشت ،ةوخر طسو لولح ةباثمب يه ةقيقحلا ناجل "نأ تتبثأ ةيملاعلا براجتلا نأ ريغ 

قاطنلا ةعساولا عئاظفلا ىلإ هابتنالا يرورضلا نمف ،لاوحألا لضفأ يف يناثلا رايخلا  
عمتجملا يف قلخت ام ةداع ،ةينيدلا وأ ةيقرعلا تاعارصلا قايس يف بكترت يتلا اميسالو 

بلطتت ام ةداع يهف ،ةطسبملا ةيداحألا لولحلا ىلع يصعتست ةدقعم اعودصو ،لكاشم 
ةيئانجلا ةمكحملا حبصتس يتلا لولحلا يهو ،لماكتلا ةديدش،بناوجلا ةددعتم ةبكرم تاباجتسا 

  .٢"اهنم امهم اءزج ةيلودلا
تحمس يتلا تالفإلا ةفاقث لحم لحت ةلءاسمل ا ةفاقث نأ اهادؤم ةلاسر لقنت تامكاحملاف

يف نوركفي نمل اريذحت هجويو ،اياحضلل نامألاب اساسحإ يطعي امم ،تاكاهتنالا باكتراب 
دعاستو اياحضلا ةاناعمل فاصنإلا نم اردق يطعت اهنأ امك ،لبقتسملا يف تاكاهتنا باكترا 

  .٣)مهسفنأب مهسفنأل سانلا صتقي نأ(ةيلهألا ةلادعلا ةسرامم ىلإ ليمملا حبك ىلع 

                                                 
ص ،قباس عجرم ،نامديرف كرام 1  ٥. 
2- ، ، عضاوتلاو مدقتلا ،زتيرك ج لين رظنا تاعارصلا ءاهتنا دعب ام تالاح يف ةلادعلا نع لصاوتملا ثحبلا  

يلصألا ةساردلا ناونع١٢-١١ص ،ةمجرتم تاسارد ةلسلس ،ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا   ، 
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فرعت ثيح ،ةهباشتم ةلءاسملا لاجم يف ملاعلا اهفرع يتلا ةيلودلا براجتلا ىقبتو   
  .جئاتنلا وأ بولسألا ىوتسم ىلع ءاوس اهنيب اميف تازيامت

ناجللو ،فاصنإلاو ةقيقحلا ةنجلل ةيلعف تاطلس تيطعأ ،الثم ايقيرفإ بونج ةبرجتيفف   ،
هذه نأ مغرو . ةزهجألاو دارفألا فلتخمل ةماع تاسلج راطإ يفعمتست يكل ،اهنع ةعرفتملا 

ةغيص ىنبتتو ،ايئانثتسا    ءاضق لكشت ال اهنأ ىلع اهلمع ةيادب يف اهسفن تفرع ةنجللا
يفرتقم ءاعدتسا يف قحلا اهل ناك دقف ،ةلادعلا بوث سبلي ايعمق ازاهج لكشت الو ،ريهطتلا 

  .١مهاياحض قح يف بيذعتو ليكنت نم هوسرام ام ةياور دصق اهمامأ لوثملل مئارجلا
نكلو ،ةيشحو لامعأ نم هفرتقا امع يكحي دالجلا ناك ةيقيرفإ بونجلا ةبرجتلا يف 

يأ " يسايسلا لعفلا"قاطن يف لخدي ناك هب ماق ام نأب ةئيهلا ءاضعأ عنقي نأ اضيأ هيلع ناك 
، يكح لالخ رهظي نأو ،ةفورعم ةعومجمل ةيعامج ةسايسل يمتني هلعف نأ ةبوتلا يف هتبغر ه
  .عيمجلا هنع حفصي نأو

يفرتقم وأ مهيوذو اياحضلا اهردصم ناك ءاوس ةيكحملا تاياورلاو تاداهشلا عومجم   
نأل ةيح ،نطولل ةيلعفو ةيح ةركاذ دييشت نم تنكم ةيعمتجملا تائيهلا فلتخم وأ مئارجلا 

تاياورلا ةفشرأف ،ايراه شإ ءانب تسيل" ةركاذلا"هذه نأل ةيلعفو ،ةميرجلا يمحي ال وفعلا 
  .ىرج ام ليصافت ىلع عالطالا نم عيمجلا نكمت

هيجوت ىلع تدمتعا اهنأ ايقيرفأ بونج يف " ةحلاصملاو ةقيقحلا ةنجل"ىلع ظحالي امو 
  .وفعلا حنمب اهلادبتسا مثو متت مل ةعباتملا نأ الإ ،تاكاهتنالا يبكترم ىلإ ماهتالا

  :يلي ام راصتخاب يهف ةانجلا نع وفعلا حنم طورش امأ
  .طورشلل ايفوتسم وفعلا بلط نوكي نأ بجوتي.١
  .ةيسايس فادهأب تاكاهتنالا طبترت نأ بجوتي. ٢

                                                 
.. هيلع صاصرلا قالطإل تعبات: "تاسلجلا ىدحإ لالخ الئاق ةطرشلا يف ديقع وهو ءالؤه دحأ يوري 1

مهنأ نم ادكأتم تنك ين أل مهلتق تررق دقل ،ةرشابم تام.. غدصلا يف ةصاصرب" حرون"هامر امك ،اتيم طقس 
تصلق ... ءازجألا ةمشهم" اطوبام"تناك ... ةثجلا انقزم نيحو ،ةليوط ةدملو ةدشب هانبرض.. نيحلسم اوناك

ىلإ ٦٠زهاني ام ىلإ تارجفتملا نم ةلومحلا  فهكلا يف اياحضلا تعضوامارج وليك ٨٠  راجفنالا ىودف ... ، 
لول نايردأ ةطرشلا ريزو ةبحص تلفتحاو ،اهلكجربسناهوجيف   " 
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  .هب طبتري امو هب ماق امع لماكلاب وفعلا بلاط فشكي نأ بجوتي. ٣
  .ةيصخش عفاود نوكت الأ بجوتي. ٤
نوكت نأ ايقيرفإ بونج ةبرجت يف تبلطت ةحلاصملاو عامتسالا ةيلدج نإف امومعو  

كلذ يف تكراش ،اهلمجمل ةيخيرات ةلحرم يطختل ةيفاضإ ةأرجو ةيلعف ةطلس ةقيقحلا ةنجلل  
شيعلاب سحلاو ،نطولا حلاصل ضاخملا ةبرجت تهتناو ،يطارقميد سحب عمجملا تائف لك 

ىلإ لاقتنالل يلعفلا يعارلا ةباثمب ناك ١يلاقتنا روتسد راطإ يف هلك كلذ تدجو ،كرتشملا  
  .٢ةديدجلا ةلحرملا

مئارج ةعباتمل ةلثمألا لضفأ نم ةيلاقتنالا ةلادعلا ءاربخ بسح نيتنجرألا ةلاحىقبتو   ،
  .اهتيلاعفو اهتلادع ىلع اسايق ،ينطولا ديعصلا ىلع ناسنإلا قوقح

يهو " ةرذقلا برحلا"مساب ترهتشا ةكلاح ةيسايس ةرتف تشاع دق ،نيتنجرألا تناك دقو 
ةنس ةطلسلا ىلإ نيسنوفلأ لوصوو ١٩٧٦ةنس نوريب ةموكح نيب ام ةدتمملا ةرتفلا   ١٩٨٤ ،

تحت تاعماجلاو تاباقنلا تعضوو ،شيجلا لبق نم ةيسايسلا بازحألا عنم اهلالخ مت  
صخش٣٠٠٠٠ و٨٦٣٠نيب ام لتق وأ ءافتخا ىلإ تضفأ ،ةبقارملا  سيئرلا نكمت نأ ىلإ ٣   

عراسف ،ةلودلل سيئرك بعشلا لبق نم هباختنا دعب ركسعلاب ةحاطإلا نم " نيسنوفلأ لوؤار"
ردصأ امك ١٩٨٣ و١٩٧٦نيب اميف تاءافتخالا يف ثحبلاب ةفلكم ةصاخ ةنجل ثادحإ ىلإ   ،

يتلا ةيركسعلا تايلوئسملا ىلع اوبوانت نيذلا نييركسعلا رابك نم ةعستل مهتلا هيجوتب ارمأ 
الفإلا مدع يلاتلابو١٩٨٣ و١٩٧٦نيب ام تمكح  باقعلا نمت   .  

                                                 
تاحيرصت و ةئيهلا تايصوت يف كلذ سملنو ،لاقتنالل يلعف روتسد ةحلاصملا بكاوي مل برغملا يف -1
لص ؤي روتسد زاجنإ لكشيو ،ةيسايس تاحالصإل ةيعادلا ةئيهلل قباسلا سيئرلا يركز نب سيردإ لحارلا
 .اهلخادم دحأ ناسنإلا قوقحل
، "نطولا ضرأ" "كرتشملا ساسأل"ا لثم ميهافم ةدالو دلبلا اذه يف يضاملا ةحفص يط نع ضخمت -2
يف ةقيقحلا ةنجل اهتقال يتلا ةبوعصلا نع جتانلا موهفملا وه ريخألا اذه لعلو " ةيدامرلا ةقطنملا"، "ةبوتلا"
دياترابألا ماظنل ن ويئزج وأ نولماك اياحض مهنأ مأ ،نييئاقلت نيبنذم اوناك اذإ ام مئارجلا يفرتقم فينصت
 ..تاميلعتلل اقفو اوفرصتو
ص ،قباس عجرم ،ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا3  ٩. 
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اق دقف اذكهو نأ اهل نيبت ةيرس رباقمو تارقم شيتفتب ١ةنجللا تم  ةيركسعلا " ةمغطلا" 
اهبرح لالخ ارقم ٣٤٠براقي ام لمعتست تناك  ءامسأ ديدحت مت امك "ةرذقلا"  درف ١٣٠٠،   

  .ةتوافتم تاجردب ءافتخالاو بيذعتلا يف اوكراش نمألا تاوق نم
 ٧٠٠ىلع ديزي امب ايلعلا ةيركسعلا ةمغطلا ءاضعأ نم ةعست ةعباتم تمت كلذل ةجيتنو 
ةمكحملا فرط نم ١٩٨٥ةنس دبؤملا نجسلاب مهنم ةسمخ ىلع مكحلا متو ،ةلصفنم ةميرج   

  .ةيلارديفلا
الفإلا مدع أدبم قيبطت نأ ديب هنأ كلذ ،تاداقتنالا نم اددع فرعيس باقعلا نم ت   

يتنجرألا تفرع دقف ،نمألاو شيجلا تاوق نم درف٢٠٠براقي ام ةعباتم ةجيتن  تادرمت ن  
  .اهتسايس ةعجارمل نيسنوفلأ ةموكحب ىدأ ام وهو ،شيجلل ةقرفتم

تاموكحلل نيقباسلا نينوجسملا ةداقلا نع جرفأ ،معنم سولراك سيئرلا يلوتبو   
نوضقي اوناك نيرخآ رابك طابض حارس قالطإب ماق امك ،نيتنجرألا تمكح يتلا ةيركسعلا 

  .ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا يف مهرود ببسب
بعشلل ةيعامجلا ةركاذلا ءانب ديعت نأ نيتنجرألا يف ةقيقحلا ةنجل تعاطتسا يلاتلابو 
نأ نيبي ايح اجذومن اهلعج يذلا رمألا ،ىرج ام ةقيقح نع ماثللا ةلازإو ،ينيتنجرألا 

  .ةقيقحلا فشك ىلع ةرداق ةيطارقميد ةيندم تاموكح
بونج نم لك ةبرجتل انضارعتسا لالخ نمف اذكهو  نأ حضتي ،نيتنجرألاو ايقيرفإ  

اهفورظ بسح ،ىرخأل ةبرجت نم فلتخي باقعلا نم تالفإلا مدع أدبم عم لماعتلا  
تاكاهتنالا راركت مدع لجأ نم عمتجمللو اياحضلل اقح ىقبي أدبملا رهوج نأ الإ ،ةيسايسلا 

  .اهيبكترم ةبساحمو

                                                 
اهل اسيئر نيع يذلا وطابس وطسنرأ فورعملا ينيتنجرألا بتاكللةبسن"وطابس"ةنجلب تيمس  1 ةنجللا هذه .  

تاكاهتنالا نع ةصاخ ةلدألا عمجو ةيرورضلا تامولعملا ىلع لوصحلا يف ةمهم تايحالصب تعتمت يتلا 
يبكترم ةبقاعمو ةيلوئسملا ديدحت ةمهم ءاضقلا ليوختو ،ريراقتلا دادعإو نم ألا تاوق لبق نم ةبكترملا
  .ةيسايسلا مئارجلا
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تاباسحلا نايحألا نم ريثك يف عضت نييسايسلا تاباسح نأ ريغ وأ ،ابناج ةيقوقحلا    
نولعافلا فلتخي رارقتسا قيقحتو ،ةيضرم جئاتن ىلإ لوصولل اهنيماضم ضعب نم صقنت 

 ،   ؟ ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ةبراقم نع نذإ اذامفهدودح فيصوت يف
نم ءاقرفلا نيب اداح اشاقن برغملا يف باقعلا نم تالفإلا مدعو ةبساحملا بلطم راثأ  

ةيصوتل يقابتسالا حرطلا عم اصوصخ ،ةماع ةفصب يسايسلا لقح لاو يقوقحلا لقحلا لخاد
 ، ضراعتت "يضاملا ةحفص يط ةبراقم تربتعا يتلا ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا

نم كلذ يف اقلطنم ،ةيئانجلا ةلءاسملاو ماقتنالاو ،ةنيغضلا ىلإ تاوعدلا لك عم ةيعطق ةفصب 
راطإ يف سداسلا دمحم كلملا ةلالجلا ب حاص ةرم نم رثكأ اهدكأ يتلا ةليبنلا تاياغلا

لالغتسالا مدعو حارجلا ديمضتو ةنيغضلا زواجتو مهخيرات عم ةبراغملا ةحلاصم 
  .١..."ةقيقحلل يجولويديإلا وأ يلتناكيرملا

فلم يطل يراجلا ةيئاضقلا ريغ ةيوستلا لسلسم نمض ةئيهلا لمع "جردني امك 
اوحألا نم لاح يأ يف اهنكمي الويضاملا يف ةبكترملا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا دعب ل،   ،

يأ ذاختا اهنكمي ال امك اهعون ناك ايأ ةيدرفلا تايلوئسملا ةراثإ ،ةمزاللا ثاحبألا ءارجإ 
ةئيهل نكمي الو ٢"ةنتفلا ةعاشإ وأ ةنيغضلا وأ قاقشنالا ةراثإ اهنأش نم نوكي ةردابم  ،

ىلإ ريشت نأ ،ةمزاللا تاقيقحتلاب اهمايق دعبو ،لاوحألا نم لاح يأب ،ةحلاصملاو فاصنإلا 
ارطألا كلت لاعفأ نكت امهم كلذو ،مسالاب ةلوئسملافارطألا   .٣ف 

                                                 
 .س. م ،يراشتسالا سلجملا ةيصوت -1
 .س.م ،ةيصوتلا نم ةرشاعلا ةداملا -2
،  ستيار نامويهةمظنم دفو عم هراوح ءانثأ يركز  نب لاق -3 دق ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ن إشتوو
ةبساحم تا ءارجإ ذاختا متي هنأ اضيأ لاق هنكل تاكاهتنالا باكترا يف نيطروتملا نم ددع ةمكاحمب يصوت
مل كلذ نأ مغر مهبصانم نم فارطألا ضعب ءافعإ يرجي هن إنآلا ذنم ىرن نحن : "لاقو ،لعفلاب ىرخأ
 نب ركذي ملو: تاسسؤملا رارقتسا ىلع ظافحلاب ةلصتملا فواخملا ببسب كلذو لاوحألا ضعب يف ثدحي
نأ ىلع يركز  نب رصيو. تاكاهتنالاب مهتقالعل ةمدخلا نم مهفرص مت نيذلا نيماعلا نيفظوملا ءامسأ يركز

اذإ ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه فادهأ عم مجسنم مهب هبتشملا نيبكترملا ءامسأ نالعإ ىلع ضورفملا رظحلا 
اننإ ،اهنع عفادن يتلا لثملا عم مات ضقانت ةلاح يف نوك ناننإف ،صاخشألا ىلع مكحلا قح انسفنأل انيعدا 

يقلن نأ عيطتسن ال نح نو ،ةعقاولا نم ةنس نيثالث وأ نيرشع وأ رشع دعب ثدحت ركذت ةيلمعب نولغشنم
نأ عيطتسن ثيحب احارم احارس تسيل ناسنإلا قوقحف . ةيمسرلا ةيئاضقلا تاءارجإلا جراخ افازج ءامسألاب
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ةلءاسملا هاجتا فقاوم نم اهيف درو امو يراشتسالا سلجملا ةيصوت تربتعا دقلو   
يف يناودعلا اهفقوم ىلإ ةفاضإ ،ةيلازتخا ةيصوت "اهنأب ،ةيدرفلا ةيلوئسملا ةراثإ وأ ،ةيئانجلا 

ةينطولاو ةيلودلا نيناوقلا حور عم ضراعتي كلذو ،باقعلا نم تالفإلاو ةلءاسملا عوضوم  
، (..) اهسفن  قئاقحلا فاصنأب تفتكاو ،اهداعبأ لكب ةقيقحلا ىلإ قرطتت مل ةيصوتلا نإ

موهفمل يلتناكرملاو يجولويديألا لامعتسالاب اهتنرقو يبلس لكشب تءاج اهنع تثدحت امنيحو 
  .١"ةقيقحلا

ريربت ةلواحم ،ةنتفلاو ةنيغضلاو قاقشنالا تاملكل ةقيثولا ةراشإ نم مهفي نأ نكمي امك  
باقعلا نم تالفإلاو رتستلا نإف ،كلذ نم سكعلابو ،ةنتفلا ريثي امم ةلماك ةقيقحلا ءالجإ مدع  

لوح عارصلا رارمتسال بابلا حتفي يذلا وه ةيمومعلا تايلوئسملا نع نيطروتملا داعبإب ولو 
  .٢"ةحفصلا يط نود لوحيوفلملا اذه 

                                                                                                                   
ىلإ تدمع ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه نأ ول : رخآ عضوم يف لاق امك. اناوه ىلع ةءاربلا ةنيرق لهاجتن
لئاسولا انيدل تسيلو . ةداضملا تاماهتالاو ةيسايسلا تاماهتالا يفو ريهشتلا يف اهلمع قرغل نيبكترملا ةيمست

تقو ىضم دقف ،مهيبذعم ءامسأ اياحضلا عيمج فرعي ال امك ،اهلك تامولعملا هذه ربدت نم اننكمت يتلا 
يفكي ام نيهاربلا نم انيدل سيلو ،ةيدرفلا ةيلوئسملا ديدحت ىلإ ىعسن ال اننإ. يلمع رمأب سيل اذهو. ليوط  
كلمت ال ةيحضلاو ،ةيحضلا ةداهش ىلإ ادانتسا لمعن اننإ . رماوألا اوطعأ نيذلا دارفألا ةداقلا ىلإ ةراشإلل

بترلا طابض ىلع زكرتت يهف اياحضلا اهمدقي يتلا ةديفملا تامولعملا امأ . رماوألا ردصأنمع تامولعم 
اهميدقت اياحضلا عيطتسي يتلا ليصافتلا رثكأو ). رماوألا نوذفني نيذلاو نويلحملا ةداقلاو نيققحملا(ايندلا 

ةددحم تالاح يف ،انتايصوتب مدقتنو اهمظنن فوسف عونلا اذه نم تامولعم انل رفوتت امدنعو . ءالؤهب قلعتت
ةيوه ديدحت عطتسن مل اذإ ىتحو ،هسفن تقولا يفو . مهبصانم نم صاخشألا ضعب فرص متي نأب ،الثم
فوسو ،اهنم رماوألا كلت تردص يتلا ةبيكرتلا ةلكيه ةداعإ ىلع نيرداق لظن اننإف ،رما وألا اوطعأ نيذلا
 ..اهتاسسؤم ةيلوئسمو ةلودلا ةيلوئسم ريرقت ىلع لمعن
1-  ، ةيعوبسألا مايألا ةديرج ،ةقيقحلل ةلقتسملا ةينطولا ةنجللاب نوثبشتمو ةئيهلا عم لماعتنس ،نيمأ ديمحلا ديع

ون١٩-١٣، ١٠٨ددعلا   .٦، ص ٢٠٠٣ر بف 
برغملا–سانلا قوقح زكرم ةركذم رظنا -2 يف ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا سيئر ىلإ ةعوفرملا ،   

٠١/١٢/٢٠٠٣. 
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دودر نم سلجملا ةيصوت يف ةدراولا " ةنيغضلاو قاقشنالا"ةرابع تراثأ ام ردقبف 
ةيقوقح تائيه ندل نم اهلوحراكنتسالا ءاضعأ نيب احضاوو ادحاو اروصت سكعت مل اهنإف ١   ،
  .٢ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا

                                                 
نع تربع ثيح ةيصوتلا ةعومجملا هيف تسرادت يذلا ءاقللا مث مشاه ونب ةعومجم حيرصت الثم رظنا  -1

قاقشنالاو ماقتنالا ةبراقم باحصأ انربتعيو انم هتي لازامناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا نأب اهفسأ 
وه انليبس ،ءافرشلا اياحضلا ،نطولا ءانبأ لككو اننأل ،تاماهتالا هذه نم نوئيرب نحنو ... ةنتفلاو ةنيغضلاو

فلمل لماشلاو فصنملاو لداعلا يطلا وه ،نيينعملا عماسم ىلع اهراركت ديعبو ،اهقيرط نكل ةحلاصملا 
نم تائملاو انل ىرج امع ن ولوئسملاو ىرج فيكو ىرج ام لاؤس نع ةباجإللةحضا و ةقيرطو تاكاهتنالا
  .اياحضلا

سفن ددعلا ،مايألا ةيعوبسأ رظنا- سفن ةحفصلاه    .اه، 
سلجملل ةيئانثتسالا ةرودلا نايب كلذك رظنا- ينطوملا  يلي ام هيف ءاج ،قباس عجرم ،يبرغملا ىدتنملل    :
ديدحت نيب يفسعت طبر نم ةيصوتلا نم ةريخألا ةرقفلا يف درو امل ) ىدتنملل ينطولا سلجملا يأ(هراكنتسا "
  ...قاقشنالاو ةنيغضلا ،ةنتفلا عم ةلءاسملا لامعإو ةيدرفلا تايلوئسملا

قوقحل يراشتسالا سلجملا سيئر ىلإ ةعوفرملا ناسنإلا قوقحل يبرغملا زكرملا ةركذم يف درو ام -  
  .٩/١١/٢٠٠٣يف ناسنإلا 

امل ةيصوتلا نم يجولويدي ألاو يلتناكريملا لالغتسالاو ،ماقتنالا ،ةنيغضلا ليبق نم تارابع فذح ةرورض" 
  ..."يضاملا ةحفص يط ةيفيك يف ةيقوقح ةبراقمل ينمض ءاصقإو تاكاهتنالا اياحضل ةءاسإ نم اهيف
ةرظانملا تايصوت ةعباتم ةئيه نايب يف درو ام اضيأو -   ).قباس عجرم( 
ةيئانجلا تايلوئسملا ديدحت نيب يفسعت طبر يأ نع ةيصوتلا دعتبت نأ لمأت تناك ام ردقب ةعباتملا ةئيهو " 
 ...".ةنتفلا ةراثإو ماقتنالاو ةنيغضلا نيبو ةيدرفلا
بوينب يقوش دمحأ حيرصت يف " ماقتنالاو ةنيغضلا"موهفم ريسفت يف ضقانتلاو تافالتخالا هذه رهظت  -2

دقحلا ةاعد مهنإ مكل لوقأ نأ يل اوحمساف ،ةيئانجلا ةل ءاسملا يف عوضوملا لازتخا"نأ ربتعي امنيح 
ةنتفلا ةاعد مه ،ةدحاو ةلمعل اهجو لكشي نأ وه ،ةنيغضلاو دقحلا يف رخآ ابناج كانه"نأبو .." ةنيغضلاو  

نيدت اهن إلقأ مل ةحلاصملاو فاصنإلا ةبراقم يرظن يفو ،تاكاهتنالا ىلع نيلوئسم اوناك نم اديدحتو 
دمحأ نإ؟ف ،ماهتالا اذهب دوصقملا نم امأ ". ريبك قرفلاو فلتخت تلاق امنإو ةدقحلاو ةنيغضلا ةاعد ركنتستو

يأ نع مههزنن اننإف ةلءاسملا ىلإ نيعادلا ةيقوقحلا ةكرحلا يف قافرلاو ناوخإلا"نأ ىري بويني يقوش   
مهف نم امنإو د قح وأ ةنيغض نم سيل ،نوقلطني مهنأل مهعم فلتخن نكلو ،مهمهفتن امنإو دقح وأ ةنيغض
 .ناسنإلا قوقح ةيعجرمل يلوصأ
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  ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ةبراقم يف ةلءاسملاو ةبساحملا
 

يضاملا ةحفص يط نأب ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ةيصوت تربتعا 
يف اقلطنم ،ةيئانجلا ةلءاسملاو ماقتنالاو ةنيغضلا ىلإ تاوعدلا لك عم ةيعطق ةفصب ضراعتت "

يف سداسلا دمحم كلملا ةلالجلا بحاص ةرم نم رثكأ اهدكأ يتلا ةليبنلا تاياغلا نم كلذ 
مدعو (...) حارجلا ديمضتو ةنيغضلا زواجتو مهخيرات عم ةبراغملا ةحلاصم راطإ 

  . ١لالغتسالا
 ، اهلوح فقوملا دحوت مدع ،ةقباسلا تاطحملا يف ةلءاسملا ةيضق تلكش دقف اذكهو

" ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا"ةيقوقحلا ةكرحلا لخاد نيتسردم نيب ام اديدحتو 
  .٢"ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا"و

مل ثيح ةميسجلا تاكاهتنالا لوح ةينطولا ةرظانملا ءانثأ ىتح ةلءاسملا بلطم مسحي    
ةرظانملا لاغشأب ةصاخلا ةلءاسملا ةيصوت ىلع سكعنا يذلاو ٣برغملاب ناسنإلا قوقحل  ،
  .٤ةينطولا

                                                 
قباس عجرم ،يراشتسالا سلجملا ةيصوت1  . 
 .س.م ،بوينب يقوش دمحأ -2
يف بوينب يقوش دمحأ بلط ثيح ،ةلءاسملا ةشرو لخاد ةشقانملل تحرط يتلا قاروألا يف كلذ دجن  -3

يذلا عضولا "نأب ،ملاعلا ربع ةينطو لا براجتلا نم ةربعلا ذخأنل ،ةلءاسملا عوضومك"ب ةنونعملا هتلخادم 
نم هيدست امو ملاعلا ربع براجتلل رظنلابو بابسألا هذه لكلو كلذلو ،شه عضو يبرغملا لوحتلا هيف يرجي 

، ) ةلءاسملا يأ(عوضوملا نإف ،ةديفم ربع  امامت عورشمو يعوضوم رمأ وهو تاشقانملا نم تالوج قحتسي
مدقتت نأب يصوأ يننإف كلذلو ،ةدحاو ةلوجب ،اهتانوكمل رظنلاب يف تكن نأ مجحلا اذه نم ةرظانمل نكمي الو

اذهب ةصاخ ةينطو ةودن ميظنتب يضتقي ةرظانملا ىلع هضرعت حرتقمب ةيريضحتلا ةنجللا ىلإ ةشرولا هذه 
 .عوضوملا
  :يلي امب ةلءاسملا نأشب ةيصوت تءاج دقل -4
يبيكرت ريرقت ةغايص ىلإ ةيعادلا تاهجلا ةرظانملا يصوت- نمضتي   ءانثأ اهنع ربعملا ءارآلا عيمج   
  .ةلءاسملاو ةلودلا ةيلوئسم ةشرو لاغشأ تللخت يتلا ةداجلاو ةيويحلا تاشقانملا
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ال دلبلا اذه نأ نوري ةيبرغملا ةبرجتلا يف باقعلا نم تالفإلا مدع نع نوعفادملاف 
راعش عفر يذلا برغملا نأ نودريو ،اهيف طرخنا يتلا خيراتلا ةكرح نم جرخي نأ نكمي 

لكشب قفاو يذلاو ،هروتسد ةجابيد يف ايملاع اهيلع فراعتم يه امك ناسنإلا قوقح ةيامح 
امك ،اهلبقو ١٩٨٨ةنس ذنم عوضوملا اذهب ةصاخلا تايقافتالا نم ديدعلا ىلع حيرص   

ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ ىلع  ١٩٨٨ةنس ةدحتملا ممألا لخاد هتيوصت نأ نودكؤي 
دق ،اياحضلا نم ديدعلا ةدئافل ةريخألا تاونسلا يف ةيباجيإلا ريبادتلا نم ةلسلسل هذاختاو 
ارسق وأ اعوط هيلع ضرفيس امم قوقحلا هذه مرتحت تأدب يتلا لودلا راطإ يف هتلخدأ 

، طارقميدلا ةجوملا عم ايشامت عجارتلا مدعو بردلا اذه ىلع مدقتلا ملاعلا قرتخت يتلا ةي
  . ةيطارقميدلا ىلعو ناسنإلا قوقح مارتحا ةرورض ىلع ددشت يتلاو

نم اهداعبتساو يلودلا نوناقلا ئدابم يف روضح اهل ةيئانجلا ةلءاسملاف ،هيلعو 
  .١ةيلودلا قيثاوملا عم مجسني ال ةئيهلا صاصتخا

ربتعيو  او يمسرلا فارتعالا ةباثمب باقعلا نمتالفإلا مدع"  عقو امب ةلدألل حضاول  
راذتعالا ميدقتو دوسألا عمقلا يف دوقع ةعبرأ ةليط ناسنإلا قوقحل ةميسج تاكاهتنا نم 
 ، ةينوناقو ةيئاقو تاءارجإب مايقلا ةرشابمو ،ةلودلا سيئر فرط نم عمتجملاو اياحضلل

او ةيرسلاةزهجألا نع نيلوئسملا ميدقتو نيدالجلا ةبساحمو ةانجلا ةلءاسمل ةيئاضقو ةينمأل  
ةعباتملا نأ ريغ ،هتيلالقتساو ءاضقلا ةهازن نامض عم ةمكاحملا ىلإ مئارجلا يف ةطروتملا 

قح يف ةفرتقملا مئارجلا نم اياحضلا هاجتا يف يقالخألا بجاولا هيضتقي لب ماقتنالا ينعت ال  
سملالايجأل ةيرورضلا تانامضلا حنمت يكلو ،ةيطارقميدلا ميقلا ةطلس ديكأتل ةيناسنإلا لبقت  
  .٢"كلذ راركت مدع نم

                                                                                                                   
لوح ينطو راوح ميظنتب ةعباتملا ةنجل يصوت ةرظانملا نإف ةشرولا هذهل ددح يذلا ضرغلل ارابتعاو -  
عم تلعافتو تبواجت يتلاو ،فارطألاو ة رظانملا يف تكراش يتلا تانوكملا هيف مهست ةلءاسملا عوضوم
  .ةينعملا تاهجلا ةفاكو اهجئاتنو اهتايصوت
ةيعادلا تاهجلا ةقيثو يف ةدراولا ةسمخلا فادهألاب ديقتلاب ةعباتملا ةنجل ةرظانملا يصوت -   
ص ،قباس عجرم ،يميرك يلع -1  ٣٠٦.. 
  .قباس عجرم ،ةينطولا ةرظانملا لاغشأ يف جهنلا ةكرح لخدت رظنا -2
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انورقم يضاملا يف ةبكترملا مئارجلا ىلع باقعلا نم تالفإلا رارمتسا لامتحا لكشيو  
ةمظنمل ريبك قلق ثعاب رضاحلا يف ةبكترملا مئارجلا ىلع باقعلا نم تالفإلا رارمتساب  
لهس دقو يئاضقلا ماظنلاب نينطاوملا ةقث ضوقي باقعلا نم تالفإلا اذه نأب ،ةيلودلا وفعلا  ،
  .١ةلماعملا ءوس وأ بيذعتلاو يرسلا لاقتعالا لثم تاسرامم يف ةددجتملا ةدايزلا

اهقلق نع ةيلودلا وفعلا ةمظنم تربع ،ةيصوتلا نم ةلءاسملا داعبتسا لظ يفف اذكهو 
 ، حارتقالا اذه ببسب ىشالت دق لدعلاو فاصنإلا يف مهتالئاعو اياحضلا قوقح نأ نم

ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا هقاس يذلا ليلعتلا دعب دمعتم ل افغإلا اذه نأب تكردأو
رطخلل ينطولارارقتسالا ضرعي كلذ نأب لثم لوبقل ازهاج سيل يبرغملا عمتجملا نأو .  
  !!  نهارلا تقولا يف ةيلمعلا هذه

مئارجلا ىلع باقعلا نم تالفإلا رارمتسا لامتحا نأب ةيلودلا وفعلا ةمظنم فيضتو 
يف ةبكترملا يف ةبكترملا مئارجلا ىلع باقعلا نم تالفإلا رارمتساب انورقم ،يضاملا  
هبتشي نم نأب "ةيلود ةيقوقح ةيندم فارطأ ىرت امك . ٢امهيدل ريبك قلق ثعاب لكشي رضاحلا

مهتيلوئسم ديدحت متي نأ بجيو ،ةلادعلا ىلإ اومدقي نأ بجي ،ةميسجلا تاكاهتنالا مهباكتراب 
باسح ميدقت يف ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تحجن ول ىتحو ،مك احملا يف لاعفألا كلت نع

تاضيوعتلا تمدق ول ىتح لب ١٩٩٩ – ١٩٥٦ةرتفلا يف سروم يذلا عمقلل ددحمو لماش   ،
باقعلا نم تالفإلا ةيناكمإ ءاهنإ ىلع اهتاذب ةرداق ريغ يهف ،اياحضلا ىلإ ليهأتلا ةداعإو  
  .٣"نآلا برغملا يف اهب نوعتمتي يضاملا يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا وبكترم لاز ام يتلا

                                                                                                                   
اهسفننيماضملاو قوقحل يراشتسالا سلجملا ةيصوت لوح دحوملا يكارتشالا راسيلا بزح ةركذم يف تءاج    

  ).قباس عجرم(ناسنإلا 
تالفإلا غوست ةبراقم يأ ينبت هنكمي ال هنإف ةحلاصملا رايتخا ىلع بزحلا دكؤي ذإو "يلي ام اهيف ءاح ثيح 

 ،نوناقلا قاطن جراخ مادعإلاو يفسعتلا لاقتعالاو فاطتخالاو بيذعتلا نع نيلوئسملل ةبسنلاب باقعلا نم
عمتجمللو اياحضلل رابتعالا در اهن أش نم ةوطخ ةهجاولا نعو ،ةيمسرلا تايلوئسملا نع مهداعبإ نأ ربتعيو
 ".لبقتسملا يف يسآملا هذه لثم رركتت الأ ىلع ةمهم ةراشإو
يأر ناوج رظنا -1 سلجملا سيئر ىلإ يتسينمأ ةلاسر ) ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا جمانرب ةريدم( 
 .س.م ،يراشتسالا
ةحلاصلاو فاصنإلا ةئيه نأشب ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ىلع ةيلودلا وفعلا ةمظنم ةيصوت-2  . 
 شتوو ستييار نامويهريرقت رظنا  -3



  )١٨٤(

يف دقتني امدنع فاصنإلاو ةقيقحلا لجأ نم يبرغملا ىدتنملاريسي هسفن هاجتالا يفو   
، تالفإلا ةسايس لوعفم نايرسب لوبقلا فقوم ةيهيجوتلا هتيضرأ اندالبب ةجهتنملا باقعلا نم  
ةفلاخم ىلع ةبساحملاو ،اهي فظومو ةلودلا ةيلوئسم ريدقتو ديدحتب ةبلاطملا نع عانتمالاو

ضعبو ةلودلا نيب تاقفاوت لوصحو ،رطخأ وه امب ،ناسنإلا قوقح تاكاهتناو ،نوناقلا 
  .١ةيسايسلا ىوقلا

مهأ دحأ لكشت ،مهلاعفأ ىلع ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا يبكترم ةلءاسمف 
نم تايرحلا ةيامح و ،روتسدلا ىضتقمب ةلودلا قتاع ىلع يذلا مازتلالل ةنوكملا رصانعلا

لدعلا رارقإ لجأ نم ،ءاضقلا اهاعري يتلا ةيرهوجلا لماوعلا نم اهنأ امك ،ءادتعالا 
يعمتجملا رارقتسالا ظفحو ،ةيعرشلا نامضو قحلابابتتسا يف ةمهاسملاو فاصنإلاو  ٢.  

ةقيقحلا لجأ نم يبرغملا ىدتنملا بهذي ،ةبساحملا مدعب ةلئاقلا ةحورطألا ىلع درللو   
لب ،ماقتنالا يف ةبغرلا اهكرحت ال يهف ،ةمئاق ىقبت ةبساحملا ةروص نأ دكؤيل فا صنإلاو
  :ةيلاتلا تارابتعالا اهيضتقت

نأ ةلودلا بجاو نمو ،عمتجملاو اياحضلل فاصنإلاو ةقيقحلا اهضرفت ةبساحملا نإ - ١  
ايق الخأ ابجاو لثمتو ،ةبكترملا مئارجلا يف مهطروت تبث نمو ،نيلوئسملا لك نيدتو بقاعت
  .مهرسأو اياحضلا هاجت

هنايرسو نوناقلا ةطلس مارتحا دكؤتو ينعت لي ،ةتبلا ماقتنالا ينعت ال ةبساحملا نإ - ٢  
ةيندملا تايصخشلا كلذ يف امب ،هيلع ولعي دحأ الو ،هقوف ةطلس ال امب عيمجلا ىلع 

  .٣ةينمألاو ةيركسعلاو
ايجألل ةيرورض ةنامض حنمت ةبساحملا نإ- ٣ تو ،ةمداقلال  نم ةطلسلا لاجر عنم  

  .لبقتسملا يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا راركت

                                                 
ويلوي ١٦-١٥-١٤مايأ دقعنملا ىدتنملل لوألا رمتؤملل ةيهيجوتلا ةيضرألا رظنا  -1  ٢٠٠٢. 
 .١٥٨ص ،س.م ،وهوب ىفطصم -2
نئارق رفوتت نيذلا نيلوئسملا نم ددع ءامسأب ةحئال ترشن نأ ٨٣اهددع يف نماضتلا ةديرجل قبس  -3  ،
 . لايتغالاو فاطتخالا مئارج يف مهطروت



  )١٨٥(

رداق ،يطارقميد ماظن ءاسرإ يف ةيسايسلا ةبغرلا سايقل لاد رشؤم ةبساحملا نإ - ٤  
  .رارمتسالاو ءاقبلا ىلع

تاءارجإب ،نيعم يسايس دهعو ةلحرم ةمكاحم نأ ىدتنملا ىري كلذ لك نم اقالطنا   
ميمص يف لخدي يرورض جالعو عورشم يئدبم بلطم ،هيزن لاو فصنملاو لداعلا ءاضقلا

ام وهو ةيئانجلا ةنودملا تاحفص يف لمهملا ،ينوناقلاو يطارقميدلا ءانبلا ةداعإو ،ءانبلا 
  .١هكرادت يغبني

اهسيئر صخش يفناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلاحرطتو  قيبطت ىلع صرحلا نأب ٢   
تاكاهتنالا نع نيلوئسملا ةلءاسم امنإو ،ماقتن الا يف ةبغر سيل باقعلا نم تالفإلا أدبم

ريصت ةلءاسملا نإ ثيحب ،مهيلع وفع كلذ دعب ردصي نأ نكميو ،مهتمكاحمو ناسنإلا قوقحل 
  .نايرورض نارمأ امه ةلءاسملاو ةقيقحلا نكل ،ةيسايس ةلأسم دعب اميف

ثيح برغم لاب يسايسلا مرهلا ةظيفح راثأ ،ةلءاسملا قيبطت لوح رارصإلا اذه نأ ديب
باكتراب نيمهتملا ةبساحمب ةبلاطملا ةيقوقحلا ةكرحلا نم اءزج سداسلا دمحم كلملا فصو 

نأب ةيمومعلا عامتسالا تاسلج يف مهئامسأ ركذ ةرورضبو تاكاهتنالا ال اصاخشأ كانه " 
نأ نولواحيو ةحبرملا مهتراجت ناسنإلا قوقح نم اولعج مهنكلو ،يقيقحلا لاضنلاب ةقالع 

مهل لوقن نأ تقولا ناح دقو ... ةبراغملا تاعلطت ىلإ ةباجتسالاو مدقتلاو لمعلا نماننوعنمي 
ريسلا انيلع لاجملا اذه يف ةدقع يأ انيدل دعت ملو ،احوضو دادزي فلملا اذه ذخأ دقو نآلا 

  .٣"امدق
بساحملاو ةيئانجلاةلءاسملا باب قرط نأ كردت ةلودلاف راغص دنع فقي نل ة   

نيضرحملاو ةيعمقلا ةسايسلا يسدنهم ىلإ لصي نأ ىلإ ادوعص د تميس لب ،نيديفتسملا
ءاضعأ نم ددع ناك نإو ،ةئيهلل يساسألا ماظنلا نم رصنعلا اذه بييغت ناك كلذل ٤اهيلع  ،

ناجللا راطإ يف جردنت ةئيهلا نأبو ،ءاضقلا ىلإ ءاجتلالا اياحضلا قح نم نأ اودكأ دق ةئيهلا 
                                                 

 .١٥٩ص ،س . م ـوهوب ىفطصم -1
، ٢٠٠٦ ربمسيد ١١، ٢٨٧٠ددع ،ةيبرغملا ثادحألا ةديرج يف نيمأ ديمحلا دبع ديسلا راوح رظنا  -2

 .٤ص
رياني ١٦دحألا موي ةينابسإلا سيياب ليإ ةديرجل سداسلا دمحم كلملا راوح رظنا  -3  ٢٠٠٥. 
 .٣٠٥ص ،قباس عجرم ،ةحلاصملاو فاصنإلل ةيبرغملا ةبرجتلا يف ةبساحملا بايغ ،يميرك يلع  -4
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ةطلس اهل تسيل يتلا١ةيئاضقلا ريغ تايصوتلا رادصإ ةطلس امنإو ماهتالا هيجوت وأ ةلءاسم    
  .اهنأشب ىرحتملا تاعوضوملا صوصخب

، نوعفادملا ىري انهو مهخيرات عم ةبراغملا ةحلاصم ةرورضب ةلءاسملا مدع نع  
ةفاقث ءاسرإو ،مهل يناسنإلاو يبطلا ليهأتلا لاكشأ لك لذبو ،ةكهتنملا حارجلا ديمضتو 

حتفو يضاملا يف ىرج ام راركت مدعب ةليفكلا تانامضلا لك م يدقتو ،فاصنإلاو حماستلا
مدع نع نوعفادملا رمتسيو يطارقميد برغم ءانبل تاقاطلا اهيف سركت ةديدج ةحفص 
فاصنإلا ةئيه اهب تءاج يتلا ةيبرغملا ةبرجتلا ةيصوصخ نأب ريكذتلا يف ةلءاسملا 

تأجل يتلا لودلاف ،ةيئانجلا ةلءاسملا ةبراقم سيلو ررضلا ربج ةبراقم ضرتفت ةحلاصملاو  
نم وأ ةيطارقميدلا ىلإ ةيروتاتكدلا نم تلقتنا دق ،ةيئانجلا تالءاسملاو تامكاحملا ىلإ  ،
  .ةيرارمتسالا فرع برغملا نأ نيح يف ،ملس ىلإ ةيلهأ برح

اذه هتاباسح يف لخدي نأ بجي يضاملا ةحفص يط عم لماعتلا نإف ،هيلع ءانبو   
باحصأ دنتسيو ٢ىطعملا براضتلا نم ةزراب ةلاحك نيتنجرألا ةلاحب ةلءاسملا مدع يأر ، 
ةيئانجلاةلءاسملا نع جتانلا قاقشنالاو تماق ام لوأ ناك ةطلسلا تملست امدنع ةضراعملاف .  
.. رابكلا شيجلا طابضو تالارنجلا نم ديدعلا ةلءاسمو ،نييركسعلا نيلوئسملا ةمكاحم وه هب
تداك ةيبالقنا تالواحم ةدع مايق عم ةمراع ىضو ف ىلإ دالبلا ةبرجتلا هذه تلوح دقو
  .٣ةبرجتلا ضهجت

رمجلا تاونس لالخ تبكترا يتلا ةميظعلا مئارجلا ركني دحأ ال هنإف لوقلا ةوفصو 
 ، ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا تالاح نمض اهفينصت نكمي يتلاو ،صاصرلاو

  .ةلودلا مئارج نمض اهمظعم جردنتو
ذه ةيلوئسم نأ ثيحو نع اولزانتي نأ اياحضلا نم ديرت اهنإف ةحضاو ةزهجألا ه  

يتلا تاضيوعتلاب يرسقلا ءافتخالاو يفسعتلا لاقتعالا اياحض لبقي نأو نيدالجلا ةلءاسم 
                                                 

 .حابصلا ةديرج عم هل باوجتسا يف بوينب يقوش دمحأ -1
ص ،قباس عجرم ،يميرك يلع -2  ٣٠٦. 
ةيجذومن ةلاحك برغملا يف باقعاللا راصنأ فرط نم نيتنجرألا ىتحو يليشلا جذومن ميدقت متي ثيح  -3

عجرم ،مايألا ةديرج عم ناميزع رمع باوج يف ءاج ام الثم رظنا ،يبرغملا قايسلا يف اهب ءادتهالا بسحو 
لخدت اذكو ٨ص ،قباس  قباس عجرمةينطولا ةرظانملا يف بوينب يقوش دمحأ،   ،. 



  )١٨٧(

ضرعلا اذه مدقت يهو اهنإو ... يضاملا ةحفص يط لجأ نم ةلودلا مهل اهمدقت نأ نكمي 
ناجل يف ةيلودلا براجتلا ضعبب داشرتسالا نأ كلذ . عقو اميف اهتيلوئسم كاردإلا ةياغ كردت

مهسفنأ ىلع وفعلا ،تاكاهتنالا يف نيطروتملا رادصإب ةلءاسملا لاجم تلفغأ يتلا ةقيقحلا 
الو ،اميلس ودبي ال ،نيتنجرألا وأ يليشلا يف يندملا مكحلا ةدوعو ةطلسلا نع ءالجلا لبق  
  .١ةلءاسملا أدبمل يلك بييغت ينعي

تافاطتخالا ... ليصافتو بابسأ نع نودالجلا ءالؤه نلعأ اذإ الإ ميقتست ال ةقيقحلاف
املاحو ،مهناكم فقت نأ ةئيه يأل نكمي الو ،اياحضلا ديب لظي حفصلا امك وفعلاو بيذعتلاو 

  ".عيضت تايلوئسملاف ،كلذ ثدحي ال
يصوت دق ةحلصملاو فاصنإلا ةئيه نإ : "يركز نب سيردإ لاق ددصلا اذه يفو

تاكاهتنالا باكترا يفنيطروتملا نم ددع ةمكاحمب اضيأ لاق هنكل"  ذاختا متي هنأ : "، 
ضعب ءافعإ يرجي هنأ نآلا ذنم ىرن نحن : "لاقو". لعفلاب ىرخأ ةبساحم تاءارجإ

فواخملا ببسب كلذو لاوحألا ضعب يف ثدحي مل كلذ نأ مغر ،مهبصانم نم فارطألا 
ب ركذي ملو٢"تاسسؤملا رارقتسا ىلع ظافحلاب ةلصتملا نيماعلا نيفظوملا ءامسأ يركز ن ، 
  . تاكاهتنالاب مهتقالعل ةمدخلا نم مهفرص مت نيذلا

يذلا تقولا يف هنإ ةريثك تابسانم يف ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ءاضعأ لاق دقو 
عنمي ءيش نم امف ،مهباقع وأ مهتمكاحم وأ نيبكترملا ةيمست تايحالصل ةئيهلا هيف رقتفت 

نبل اقبطو ،يضاملا تاكاهتنا صخي اميف ةلادعلل اسامتلا مكاح ملا ىلإ ءوجللا نم اياحضلا
يطشان دحأ يتفصب ،نمؤم انأو ةمكحملا ىلإ ءوجللا نم ةيحضلا عنمي ءيش ال نإف يركز 
يننإ لقنلف ،عاضوألا رييغتل ىلثملا ةقيرطلا يه رييغتلا يف ةكراشملا نأ ،ناسنإلا قوقح 

                                                 
سيئرلا اهنيع يتلا قئاقحلا يصقت ةنجل تتبثأ نيتنجرألا يف 1 ءافتخالا "يف نمألا تاوق ةيلوئسم " نيسنوفلأ" 
نم ةكبش ىلع رفوتت تناك اهنأبو ،لقألا ىلع صخش ٨٩٠٠لاط يذلا " يرسقلا لاقتعالل ازكرم ٣٤٠   

 ، دق لماكلاب مهءامسأ ةنجللا تمدق ،طباض ٢٠٠ وحنببيذعتلاو ىلإ تايلمعلا هذه يف العف اوكراش مهنأ تبث   
هتمكاحم تمت ام عومجم لصو دقو ،ةمظنملا عمقلا تالمح يف مهطروت تبثنيرخآ نيلوئسم بناج   ١٦ وه 

ناسنإلا قوقح كاهتناب قلعتت مهت مهنم١٠قح يف ثبت ةيركسعلا ةمغظلا دارفأ مهيف نمب اطباض  رظنا . 
 .٢٣ص ،س. م ،نوتغنتنه ليوماص

لباقم-2 ليربأ ٦طابرلا ،شتوو ستيار نمويه عم ة    .٢٠٠٥نايسن /  



  )١٨٨(

اذهل نكميو ،ىوعدلاب زوفل حفاكأ مث ،ةم كحملا ىلإ اهمدقأ يننإ: ىواعدلا ىدحإ بحاص
ناسنإلا قوقح تامظنمو نيماحملا رود نإ ،ايقيقح ارييغت ثدحي نأ ةيجيتارتسالا نم عونلا 
ةلودلا رابجإو ةيئاضقلا ةطلسلا ىلع طغضلا اهنأش نم دانسإلا ةنسح ةيوق ىواعد دادعإ وه 

  .ةيدج ةقيرطب ةباجتسالا ىلع
ءاضقلا ةيلالقتسا ةلكشم ةيمهأ نم للقي ،ماعلا ىنعملاب اح يحص ناك نإو ،ديكأتلا اذه نإ

ةيذيفنتلا نيتطلسلا نع ءاضقلا لالقتسا نمضي يبرغملا روتسدلا نأ مغرف ،مويلا برغملا يف 
كاحملا نكمتت نأ هيف كوكشملا نمف)٨٢ةداملا (ةيعيرشتلاو  يف ةلداع تارارق رادصإ نم م،   

صاخشأب ىواعدلا كلت قلعتت امدنع ةصاخو ،يضام لا تاكاهتناب ةصاخلا ةيسايسلا ىواعدلا
ةيسايسلا اياضقلا يف نيمهتملا ديرجت ىلع ةلادعلا ماظن لمع املاطلو . مهبصانم يف اولازام

ايمالسإ الضانم اضرحم ايفحص مهتملا نوكي امدنعو ،ةفصنملا ةمكاحملا يف مهقح نم 
أشنيو ،ىوعدلا عئاقو ىلع دنتسملا لقتسملا مكحلا رارق يقلت يف ةليلق هتصرف نإف ،هب اهبتشم 

 ، يضاملا تاكاهتنا صخت يتلاو اهميدقت مت يتلا ىواعدلل مكاحملا ةجلاعم نم هسفن عابطنالا
  .اليلق لاز ام ةمدقملا ىواعدلا ددع نأ كلذلو

تاكاهتنا ىلع دارفألا ةبساحم نامضل ائيش لعفت مل ةيبرغملا مكاحملا تناك اذإ 
ديدحت اهيلع نإ ،ةرغثلا كلت ءلم ىلع ةرداق ريغ ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه نإف ،يضاملا 

ةداملا بجومب كلذو ،تاكاهتنالا نع ةيتاسسؤملا ةيلوئسملا عيطتست ال اهنكل ،اهنوناق نم ٩   
فاصنإلا ةئيه سيئر لاق دقو ،افنآ انرشأ امك ،انلع نيبكترملا دارفألا ءامسأ ركذ 

  :ةلضافملا نم اعون ققحت دودحلا هذه نأ يركز نب سيردإ ةحلاصملاو
... يضاملا تاكاهتنا ةجلاعمل ىلثملا ةليسولا وه يئاضقلا ماظنلا نأ ضارتفا أطخلا نم

لطب يه ةيحضلا نإف انل ةبسنلاب امأ ؛ىوعدلا فارطأ دحا ةيحضلا نوكت ةمكحملا يفف 
  .١ةصقلا

مهب هبتشملا نيبكترملا ءامسأ نالعإ ىلع ضورفملا رظحلا نأ ىلع يركز نب رصيو 
  .ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه فادهأ عم مجسنم

عم ىلع مات ضقانت ةلاح يف نوكن اننإف ،صاخشألا ىلع مكحلا قح انسفنأل انيعدا اذإ 
ةنس نيثالث وأ نيرشع وأ رشع دعب ثدحت ركذت ةيلمعب نولغشنم اننأ ريغ عفادن يتلا لثملا 
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، جإلا جراخ افازج ءامسألاب يقلن نأ عيطتسن ال نحنو. ةعقاولا نم ةيمسرلا ةيئاضقلا تاءار
  .١اناوه ىلع ةءاربلا ةنيرق لهاجتن نأ عيطتسن ثيحب احارم احارس تسيل ناسنإلا قوقحف

ةيمست ىلإ تدمع ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه نأ ول : رخآ عضوم يف لاق امك
تسيلو . ةداضملا تاماهتالاو ةيسايسلا تاماهتالا يفو ،ريهشتلا يف اهلمع قرغل نيبكترملا

ءامسأ اياحضلا عيمج فرعي ال امك ،اهلك تامولعملا هذه ربدت نم اننكمت يتلا لئاسولا انيدل 
ةيلوئسملا ديدحت ىلإ ىعسن ال اننإ ،يلمع رمأب سيل اذهو ،ليوط تقو ىضم دقف ،مهيبذعم 
 ، رماوألا اوطعأ نيذلا دارفألا ةداقلا ىلع ةراشإلل يفكي ام نيهاربلا نم انيدل سيلو ةيدرفلا

امأ . رماوألا ردصأ نمع تامولعم كلمت ال ةيحضلاو ،ةيحضلا ةداهش ىلع ادانتسالمعن اننإ 
نوققحملا (ايندلا بترلا طابض ىلع زكرتت يهف اياحضلا اهمدقي يتلا ةديفملا تامولعملا 

اهميدقت اياحضلا عيطتسي يتلا ليصافتلا رثكأو ). رماوألا نوذفني نيذلاو نويلحملا ةداقلاو
يف ،انتايصوتب مدقتنو اهمظنن فوسف عونلا اذه نم تامولعم انل رفوتت امدنعو. ءالؤهب قلعتت  
ىتحو ،هسفن تقولا يفو . مهبصانم نم صاخشألا ضعب فرص متي نأب ،الثم ةددحم تالاح
ةبيكرتلا ةلكيه ةداعإ ىلع نيرداق لظن اننإف رماوألا اوطعأ نيذلا ةيوه ديدحت عطتسن مل اذإ  ،
و ،اهنمرماوألا كلت تردص يتلا ةيلوئسمو ةلودلا ةيلوئسم ريرقت ىلع لمعن فوس  
  . ٢اهتاسسؤم

  
  يضاملا عم ةحلاصملا ىلإ ررضلا ربج نم

 

طقف سيل تاموكحلا ىلع امازل حبصأ ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنال عساولا راشتنالا مامأ 
ةئيهت تاموكحلا عسوبو اياحضلا قوقح نامض اضيأ لب تازواجتلا هذه يبكترمل يدصتلا 

مهب قحل امع ضيوعتلا ةطساوب لدعلا قيقحتو ،اياحضلا ةمارك ةنايصل ةمئال ملا فورظلا
  .ةاناعملاو ررضلا نم

                                                 
  ،"ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه سيئر ،يركز نب سيردإ ىلإ ةهجوم ةلئسأ ةثالث "1

 « Trois questions à Driss Benzekri, président de l’instance équité et réconciliation », 
http://www.ier.mal_fr_article.php ?id_article=993. 
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هتأدب ام لامكتسا ةمهم اهقتاع ىلع ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تذخأ قايسلا اذه يفو 
ربج لمش ثيح ،افلتخم ناك ررضلا ربج عم اهلماعت نأ الإ ،ضيوعتلل ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه 

، )يونعملاو يداملا(يدر فلا ررضلا ةمهملا هذه لامكتسابو ،يعامجلا ررضلا ربج كلذكو  ،
  .مهخيرات عم امومع ةبراغملاو اياحضلا ةحلاصم وحن تهجوت ةئيهلا نإف

  ؟ةيلاقتنالا ةلادعلا رصانع نم نيرصنعلا نيذهل اهتيجيتارتسا ةئيهلا تنب فيكف
  

  ةئيهلا ةبراقم يف ررضلا ربج
 

ررضلا ربج عوضوم لكش نوناقلا تالاغشناب ترثأتسا ةيويحلا ةغلاب ةيضق لازامو    
لامعأ ديعص ىلع ةلوذبملا ةيسايسلاو ةيرظنلا ةيهقفلا دوهجلا مغرو ناسنإلا قوقحل يلودلا 
دودح ةديدجلا ةيفلألا ةيادب ةياغلو زواجتي مل يلودلا دوهجملا نإف ،ناسنإلا قوقح ةنجل 

  .١ةيهيجوتلا ئدابملاو ةماعلا دعاوقلا
نأ نم هنكم ام ؛ررضلا ربج عوضومب مامتهالا ديازت ةريخألا تاونسلا يف هنأ الإ  

ةيلودلا دوهجلاب عفدلا يف يسيئر ردصمك ةيلاقتنالا ةلادعلا تمهسأ ثيح ،ةمدقتم ةناكم لتحي 
ةلادعلا تايلآ نم ةيلآك ررضلا ربج جهنمل ةماعلا ةفسلفلا يه امف ،هب ةصاخ دعاوق عضول 

تاكاهتنالا اياحض فصنت نأ ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تعاطتسا دح ي أ ىلإو ؟ةيلاقتنالا
  .؟ةيلودلا براجتلل رظنلاب ناسنإلا قوقحل ةميسجلا

يساسألا ئدابملا ةقيثو بسح ربجلاو فاصتنالا يف قحلا نأشب ةيهيجوتلا طوطخلاو ة   
يفاكلا ربج لاب"دصقي ،يلودلا يناسنإلا نوناقلاو ،ةيلودلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا اياحضل 

نوناقلا وأ ،ةيلودلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا يف فاصنإلاب ةلادعلا زيزعت ،يروفلاو لاعفلا 
  .٢"اهنع مجانلا ىذألاو تاكاهتنالا ةماسج عم ابسانتم ربجلا نوكي نأ بجيو ،يناسنإلا يلودلا
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، ةيساسألا ئدابملا ةقيثو روظنم يف ررضلا ربج لاكشأ ددحتتو ةيهيجوتلا طوطخلاو  
  .راركتلا مدعب تانامضلاو ةيضرتلاو رابتعالا درو ضيوعتلاو دادرتسالا يف

عضولاو ةينوناقلا قوقحلاو ةيرحلا عاجرتسا نمضتي وهف  دادرتسالل ةبسنلاب امأف
ةداعإو لمعلا دادرتساو ةماقإلا ناكم ىلإ ةدوعلاو ،ةيسنجلاو ةيرسألا ةايحلاو يعامتجالا 

  .تاكلتمملا
ييقت نكميفضيوعتلا امأ   :هتالمتشم نمو ايداصتقا هم 

؛يفطاع بارطضاو ةاناعمو ملأ نم امهنع بترتي امو ينهذلاو يندبلا ررضلا-     
ملعتلا صرف اهنيب نمو ،صرفلا عايض-   .  
نكمملا بسكلا يف ةراسخلا كلذ يف امب بسكلا يف رئاسخلاو ةيداملا رارضألا-   .  
ةماركلا وأ ةعمسلاب ررضلا-   .  
نوناقلا ةدعاسملا فيلاكت-  ةيسفنلاو ةيبطلا تامدخلاو ةيودألاو ءاربخلا ةدعاسم وأ ةي  

  ".ةيعامتجالاو
اهتالمتشم يفوراركتلا مدعب تانامضلاو ةيضرتلا كانه مث   :  
ةرمتسملا تاكاهتنالا فقو-     
ةقيقحلا نع ينلعلاو لماكلا فشكلاو عئاقولا نم ققحتلا-   .  
اوفتخا وأ اولتق نيذلا ثثج نع ثحبلا-   .  
يف ةدعاسملا -  ةيفافثلا تاسرامملل اقفو اهنفد ةداعإو ثثجلا ةيوه ىلع فرعتلا   

  .ةيلحملا تاعمتجملاو
ةينوناقلا قوقحلاو ةعمسلاو ةماركلا ديعي يئاضق رارقإ وأ يمسر نالعإب مايقلا -   

  .مهيوذو مهتالئاعلو اياحضلل ةيعامتجالاو
ئسملا لوبقو عئاقولاب انلع فارتعالا كلذ يف امب ،راذتعالا ميدقت-    .ةيلو 
تاكاهتنالا نع نيلوئسملا صاخشألا ىلع ةيرادإ وأ ةيئاضق تاءازج ضرف-   .  
مهميركتو اياحضلل ةيراكذتلا تالافتحالا ةماقإ-   .  
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ميلعتلاو نيوكتلا داوم يف تاكاهتنا نم عقو امل قيقد فصو جاردإ-   ١.  
لوح٢فيرج يد ولباب ريبخلا اهزجنأ يتلا ةقمعملا ةساردلا مدقت ددصلا اذه يفو   

ريغ ةلادعلا قيقحت يف تاضيوعتلا ةمهاسمل يلودلا روظنملا نم تاضيوعتلا دوهج عوضوم 
نم ةيلآك (تاضيوعتلا عوضوم لوح ةميقلا تاصالخلاو تاظحالملا نم ةعومجم ،ةلماكلا 

اهنم ركذن)ةيلاقتنالا ةلادعلا تايلآ  ،:  
ملا ةقمعملا تاساردلا ثيح نم تاضيوعتلا عوضومب دودحملا مامتهالا-  ةنراق  

  .يطارقميد لوحت ثودح وأ تاعازن ءاهتنا رثإ نادلبلا نم ددع يف ةذختملا تاءارجإلاو
تادعاسملا ىدمو عونلا ثيح نم اهعم لعافتلا مت يتلا تالاحلا يف ريبكلا فالتخالا -   

 ، اهاياحض نع اهعفر ىلإ تعس يتلا تاكاهتنالا عاونأو جماربلا نم نيديفتسملا ددعو ةمدقملا
  .ىرخألا ةينوناقلا تايلآلاب اهتقالعو ،ةيجمانربلا ريغو ةيجمانربلا اهتعيبطو

  :تالاحلا ضعب ولباب انه قوسيو 
ةماخض امهالوأ ،نيتطبترم نيتمسب تزيمت دقف ةينيتنجرألا ةلاحلاصوصخب   

يتلا تاضيوعتلا باسح ةدحو كانه مث ،رالود ١ ٢٦٦  ٧٢٠  ٠٠٠وحن ،تاضيوعتلا   
اطبترم ةيئانثتسالا تاضيوعتلا هذهب ءافولا ناك دقو ،ةموكح لا هيطعت بتار ىلعأ نم تقلطنا

ةمزألا نكل ،ماعلا نيدلا تادنس دامتعا ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،يئانثتسا يداصتقا ومنب 
هلك دهجلا اذه رارمتساةيناكمإ يف كشلا ريثت نيتنجرألا اهتفرع يتلا ةيداصتقالا  .  

ضيوعتلا دوهج ربتعت يتلايليشلا ةلاحكانه مث  تمدق ثيح ،ادج ةحومط اهيف تا،   
 ، ةفلتخم جمارب تثدحأ اهنأ امك ،ريبك ددع يديأ ىلإ لصت اهنكل ةعضاوتم بتاور ةموكحلا
جمانرب دوجو نع الضف ،نيديفتسملا نم ةفلتخم ةعومجم ىلع تادعاسملا عيزوت متو 

                                                 
سفن عجرملا-1  .٣٢ ص ه 
ريغ ةلادعلا قيقحت يف تاضيوعتلا ةمهاسم ،يلودلا روظنملا نم تاضيوعتلا دوهج ،فيرج يد ولباب -2  

زكرملا عم نواعتب ،ناسنإلا قوقح لاجم يف نيوكتلاو مالعإلاو قيثوتلا زكرمو ،ةمجرتم تاسارد ،ةلماكلا 
، لا ،ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا  .٢٠٠٥طابر
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، كاهتنالا اياحض نم ةعساو تائف يطغي يذلاو ةلماكتملا ةيحصلا تامدخلاو تاضيوعتلل تا
 .١ملاعلا يف تاكاهتنالا اياحض ةياعرل ةيبطلا جماربلا مخضأ نم ادحاو هلعج ام مهرسأو

كانه صوصخلا اذهب فيرج يد ولباب ريبخلا اهلجسي يتلا تاصلختسملا نيب نمو  :  
تايلآو ،ةيلاقتنالا ةلادعلل ىرخألا تايلآلاب تاضيوعتلا ةيلآ طابترا ةرورض -   

  .ةيئانجلا ةلادعلاو يسسؤملا حالصإلاو ةحلاصملا
فادهأ ةثالث كانه نأ هسفن ريبخلا ىري ،ضيوعتلا جمانربل لماشلا همييقت ضرعم يفو 
ةباثمب يهو ،اهدختت نأ ضيوعتلا جماربل نكمي ،ةيلاقتنالا ةلادعلاب ةلصلا ةقيثو ،ةددحم 

 ،   .نماضتلا مث ،نينطاوملا ةقثو ،رارقإلا يهودحاو نآ يف ةلادعلل ةيرورض تاعابتتساو طورش

ةفص ةداعإب طبتريو ،ةيلاقتنالا ةلادعلا فادهأ مهأ دحأ لكشيف رارقإلل ةبسنلاب امأف  ،
ةيرحلا نم نامرحلا يف نمكي ال ملظلا لاكشأ نم الكش كانه نأ رابتعاب ،دارفألل ةنطاوملا 
اديدشو ايبلس اريثأت رثأت نم لكل بجاولا رابتعالا نم عون يأ بايغ يف لب ،قح هجو نود 

رارقإلا ىلع يوطني الو ،ةلادعلا ىلإ حمطي ماظن ليخت نكمي ال هنأ كلذ ،نيرخآل ا تافرصتب
  .هدارفأ نيب لدابتملا

صخي اميف امأ  اهل جاتنو ةيلاقتنالا ةلادعلل طرش ،رارقإلا لثم يهفنينطاوملا ةقث    .
ةقثلا اهنكلو ،اهيف طيسولا رود بعل نم هدحو نوناقلا سيل تالعافتلا مظعم نأ رابتعاب 

اهنإف ،اهيلع دامتعالاب ةريدج تاسسؤملا نوكت ام ردقبو ،ماظنلا يف نينطاوملا ةقث ،اض يأ
اذه يفو ،مهتافالخ لج ةمهم ىلع اهنامتئاو ،اهيف مهتقث عضول ابابسأ نينطاوملل يطعت 
نم ةديدج تاقالع ةماقإل يعسلا يف ةلودلا ةيدج نع اريبعت تاضيوعتلا لثمت راطإلا 

  .ةاواسملاو مارتحالا
ةلادعلا زيزعت روص نم ةروصو ،تاضيوعتلا جمانربل رخآ فده اذهف نماضتلاامأ   

نمل هب مستي يذلا فطاعتلا نم عون نع ريبعت وهو ،يعامتجالا نماضتلا ديتعتو ،ةيلاقتنالا 
  .نيرخآلا لحم مهسفنأ عضول دادعتسالاو ليملا مهل
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راجتلل يرثلا مكارتلا لك مغر هنإ ،لوقلا نكمي مومعلا ىلعو ةلادعلل ةينطولا ب  
يف فالتخاو نيابت عوضوم لظ تاضيوعتلا دوهجو ررضلا ربج عوضوم نإف ،ةيلاقتنالا 

  ؟ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ةبرجت نع اذامف ،براجتلا مظعم
ةيعوضوملا هتايضتقمو ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيهل يساسألا ماظنلا ةجابيد ىلإ رظنلاب 

ةلحرم تلثم يتلا ةريخألا هذه ،ةلقتسملا مكحتلا ةئيهل ار ارمتسا ربتعت ةئيهلا نإف ةيئارجإلاو
ثيح ،ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا يضام ةيوستل ةيبرغملا ةبراقملا راسم يف ةيعون 
يف ةميسجلا تاكاهتنالا اياحض نم ددع ةيعضو ةيوست اهلامعأ نمض نم ترشاب دق تناك 

  .ضيوعتلا راطإ
ميكحتلا ةئيه  ءاشنإ يف تمكحت يتلا ةماعلا ةيفل خلا/ةيفرظلا نم مغرلابو هنأ كلذ

سلجملل " ةيثبعلا"ةيصوتلا كلت ىلإ تضفأ يتلا تانزاوتلا ىلع اهزاكتراو ةلقتسملا 
مهأ نإف ١ءاوس مدق ىلع اياحضلاو نيدالجلل وفعلا سمتلا يذلا ناسنإلا قوقحل يراشتسالا  ،
نع ةيندملاو ةيسايسلا ةلودلا ةيلوئ سمب حيرصلا اهرارقإ وه ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه هتققح ام
اندالبب ةبكترملا ناسنإلاقوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا عقاو  .  

ةيمانيدلا لالخ نم ايلعف تنكمت اهنأ الإ ،تاقافخإلا نم ةعومجم تفرع اهنأ حيحص  
ثيح ٢ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه عضو دفاور نم اسيئر ادفار لكشت نأ نم اهتقلطأ يتلا  ،
ةبلاطم تناك يتلا ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه هيلع تدمتعا امهم اديصر ميكحتلا ةئيه تلظ  

يميكحتلا ساسألا ىلع ادامتعا اياحضلل يلاملا ضيوعتلاب قلعتي اميف يلوأ لمع ةلصاومب 
  .اهتاصاصتخا ةسرامم يف هيلإ تدنتسا يذلا هسفن

لب لجأ نم امهم اتقو ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه لمع قرغتسا دقف اذكهو ةبراقم ةرو  
تاداهتجالا نم ةعومجم اهلالخ تعجار ،ةيدادعإ ةلحرم لالخ كلذو ررضلا ربجل ةيلومش 

  :تماق ثيح ،لخادملاو ريياعملاو
لاجم يف اهبهذم نيودتب تهتناو ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه ةبرجتل قمعم مييقت ءارجإب -   

  .يدرفلا ررضلا
                                                 

ةئيه تايصوت ذيفنت "لوح ةينطولا ةودنلا لاغشأ ،ررضلا ربجب ةقلعتملا تايصوتلا ذيفنت ،رابصلا دمحم  1
يف ،طابرلا "يقوقحلاو يسايسلا لعافلا رود ،ةحلاصملاو فاصنإلا  .٦٧:ص.٢٠٠٦ ويلوي ٢٢ و٢١، 
 .٨٩ص ،قباس عجرم ،بوينب يقوش دمحأ  -2



  )١٩٥(

ل يلودلا زكرملل ءاربخ عم ةيسارد تاءاقل ءارجإ-  زكرم هرابتعاب ةيلاقتنالا ةلادعل  
يد ولباب رابكلا هئاربخ دحأ عم لمع تاسلج ةصاخ ةفصبو ،لاجملا يف يجيتارتسا ثحب 

  .رارضألا ربج عوضوم يف صتخملاو هب ثوحبلا ريدم ،فيرج
تانامض ةصاخ ةفصبو ،ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا ريياعمل ةقمعم ةءارق ءارجإ -   

  .يلودلا هقفلا لامعأ ءوض يف ةلداعلا ةمكاحملا
اداهتجا ىلإ عوجرلا-  ربج اياضقب اولغتشا نيذلا نيصاخلا نيررقملا رابك ت   

  .ييناوجو نفوب نافويت نيصاخلا نيررقملا ةصاخو ،رارضألا
ةيكيرمألا ةمكحملا هترولب امك ،ررضلا ربجل سسؤملا داهتجالل ةقمعم ةءارق ءارجإ -   

  .١ناسنإلا قوقحل
نكمي مومعلا ىلعو  دق ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه دنع ررضلا ربج ةفسلف نإ لوقلا  

مويلا ايملاع هيلع افراعتم حبصأ ام ىلعو فاصنإلاو لدعلل ةيساسألا ئدابملا ىلع تسسأت  ،
اهذاختا ةلودلا ىلع يغبني يتلا ريبادتلا عومجم "ررضلا ربج رابتعاب ةيلاقتنالا ةلادعلاب 

نوكت وحن ىلع ،ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكا هتنالا ربج وأ حالصإل فاصنإلا زيزعتل
  ".اياحضلاب اهئارج نم ةقحاللا رارضألاو ،ةريخألا هذه ةماسج عم ةبسانتم

  :يلي اميف ةصاخ ةفصب ةئيهلا دنع ررضلا ربجل ةيلومشلا ةبراقملا سسأ لثمتتو
تانامض رفويو ،ةركاذلا ظفحي امب ربعلاو سوردلا صالختساو قئاقحلا نع فشكلا  "- 

  .ىرج ام راركت مدع
 - ، هتمرب عمتجمللو مهل رابتعالا ةداعإو اياحضلا فاصنإب يضاملا حارج ديمضت  

تانطاومك تالئاعلاو اياحضلاب ةلودلا فرط نم يمسر فارتعا ةباثمب ررضلا ربج رابتعاو 
  .نينطاومو

عاجرتساو ،مهتاقاط ريرحت ةلصاوم دصق مهتاوذو مهخيرات عم ةبراغملا ةحلاصم -   
ضوهنلاو تاسسؤملاو نوناقلا ةلود ءانب يف عيمجلا طارخناو ،عمتجملا تانوكم لك ن يب ةقثلا
  .ناسنإلا قوقح ميقو ةفاقثب

                                                 
، ا ريرقتلا -1  .٢٦، ص ٢٠٠٥ربمفون ،رارضألا ربجو اياحضلا فاصنإ ،ثلاثلا باتكلا ،يماتخل



  )١٩٦(

زيزعتو يطارقميدلا لاقتنالا راطإ يف ةحلاصملاو فاصنإلاو ةقيقحلا راسم عضو -   
  .ةيطارقميدلا تاسسؤملا يف نينطاوملا ةقث

أ ريبادت نم رثكأ رارضألا ربج عوضوم رابتعا-  وأ ةيدرف تالاح مهت تاءارجإ و  
  .ةنطاوملاب ساسحإلا ةيوقت فدهتست ةيلمع ،كلذ لك نع الضف اهنإ لب ،ةيعامج

ةلبقملاو ةرضاحلا لايجألا قوقح ةاعارم عم يعامتجالا نماضتلا زيزعت-   .  
زيزعت يف مهسي امب ررضلا ربج جمارب يف ةأرملل صاخلا عضولا ةاعارم -   

  .ةأرملا عاضوأب ضوهنلا لاجم يف تققحت يتلا تابستكملا
لاكشأ لكل ةمادتسم راثآ نامض اهنأش نم ريبادت ذاختا لجأ نم تاحارتقا دادعإ -   

  .١"اياحضلل ةبسنلاب ررضلا ربج
تربتعا يتلا كلت ةصاخو ،اياحضلا تافلم ليلحت نمو تانايبلا ةدعاق نم اقالطناو 

ربج تفدهتسا يتلا جمارب لا ديدحت مت ،ةئيهلل ينمزلاو يعونلا صاصتخالا نمض ةلخاد
ىلع جمانرب لك ةيصاخ ةاعارم عم يعامجلا قاطنلا ىلعو يدرفلا ىوتسملا ىلع رضلا 

  .ةدح
دمتعا دقفيدرفلا ىوتسملا ىلع ررضلا ربجبقلعتي اميفف  ريرقتلا بسحو ةئيهلا ت   

  :ةيلاتلا جماربلا يماتخلا
 ؛تاكاهتنالاراثآ وحم يف ةمهاسم ةقيقحلا نع فشكلا قيرط نع رابتعالا در  •

 ؛ةيونعملاو ةيداملا رارضألا نع يلاملا ضيوعتلا •

 ؛يعامتجالاو يسفنلا ليهأتلا •

 ؛ينهملا نيوكتلاو ميلعتلا ةعباتم •

ةينوناقلاعاضوألا ةيوست •  ٢. 

                                                 
 .٣٧-٣٦، ص هسقن عجرملا -1
2-  ، ربمفون ٣٠ررضلا ربجو اياحضلا فاصنإ ،ثلاثلا باتكلاو يماتخلا ريرقتلا  .٢٦، ص٢٠٠٥ 



  )١٩٧(

ىلع تلمع ةئيهلاف ،يدرفلا ررضلا ربج لاكشأ مهأ دحأك ضيوعتلا صخي اميف امأ 
، ئدابمل اقبط ةميسجلا تاكاهتنالا اياحض ضيوعت  ةددحم سيياقمو رطاسمو دعاوقو ريياعمو

يلاملا ضيوعتلا ريدقتل ةدمتعملا ةيباسحلا تادحولاو ريياعملاب ةصاخ ةكبش دادعإ مت ثيح 
نم كلذ قحتسي نم وأ ،اياحضلا ةدئافل ةئيهلا صاصتخا عوضوم ةميسجلا تاكاهتنالا نع 

  .مهقوقح يوذ
لا ةمارك عاجرتسا يف هتميق ىلجتت يلاملا ضيوعتلاو ىلع مهتدعاسمو ،اياحض  

تاكاهتنالا كلت نعةجتانلا مالآلا نم فيفختلا ىلعو ،عمتجملا يف جامدنالا  .  
ىلع زكتري ةيصوتك ضيوعتلل اهحنم ناك دقف ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه صوصخبو   
ررضلا ربج موهفم عمو ةيلود براجت يف هانيأر ام عم اهنم ريثك يف عطاقتت ةنيعم ئدابم 

  :يف ئدابملا هذه ىلجتتو
؛ةنطاوملا ميقو ناسنإلا ةمارك رابتعا-     
؛يفسعتلا لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالا اياحض عيمجل ةبسنلاب ةيرحلا نم نامرحلا-     
مستت ،يفسعتلا لاقتعالا وأ يرسقلا ءافتخالا ريغ ىرخأ ةميسج تاكاهتنا ثودح -   

  .جهنمملاو فثكملا عباطلاب
عونلا رصنع-     
يعمتجملا نماضتلا-   .  
ضيوعتلا ريدقت ريياعم اضيأ ةئيهلا تدمتعا دقف ،ةدمتعملا ئدابملا ىلإ ةفاضإل ابو

  :يتآلا تربتعا ثيح ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا اياحضل يلاملا
بترت يذلا رمألا ،اياحضلا عيمجل ةبسنلاب دحوم رايعمك ةيرحلا نم نامرحلا دامتعا -   

وأ يرسقلا ءافتخالا يف اهوضق يتلا ددم لا ةاعارم عم ،ةيواستم تاضيوعت ديدحت هيلع
  .١يفسعتلا لاقتعالا

ةيساسأ قوقح هلعفب كهتنت ابكرم اكاهتنا هفصوب يرسقلا ءافتخالا ةيصوصخ رابتعا -   
  .قحلا اذهل ارمتسم اديدهت لكشي وأ ،ةايحلا يف قحلا اهسأر ىلع ،ةددعتم

                                                 
 .٣٦ص ،سماخلا باتكلا ،يماتخلا ريرقتلا  -1



  )١٩٨(

يرادإلا مهعاضوأ ةيوست تمت نيذلا اياحضلا نيكمت-  ةيلاملاوة  نم ،اهتيوست نكمي وأ    ،
  .صرفلا عايضو لخدلا نع ضيوعتلا ءانثتساب ،اياحضلا رئاسل حنمت يتلا اهسفن تاضيوعتلا

اياحضلا يقابل لخد نم عضو ام ساسأ ىلع ةيفازج تاضيوعت ديدحت-   .  
هنأ ىلإ تراشأ دقف ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه اهتدمتعا يتلا لخادملا هذه نم اقالطنا 

تاررقم ذاختاو اهتساردب تماقو ،افلم ١٦٨٦١حتف متو تابلطلا ن م ددع اهيلع ضرع  
وه يلاملا ضيوعتلاب ةينعملا تافلملا ددع نأ ىري ضعبلا ناك نإو ١اهنأشب  ،١٨٥٤٥ ، افلم  

افلملا ددع غلب نيح يف ،اهنم طقف٩٢٨٠ضيوعت تررق ةئيهلا نكل  اهيلع ترشأ يتلا ت   
جب ةيصوت بناج ىلإ يلاملا ضيوعتلابةئيهلا   ، ابلط وأ افلم١٨٩٥ررضلا رب  ٢.  

يتآلاك تءاج ضيوعتلا تاررقم نإف ،مومعلا ىلعو  :  
ةدئافل ضيوعتلا -  مهنيب نم ،ةيحض ٩٦٨٠  تايصوت مهتدئافل تردص ةيحض ١٨٩٠   

، (ررضلا ربجل ىرخأ لاكشأب قلعتت ةيفاضإ  ةيرادإ عاضوأ ةيوست ،يعامتجالا جامدإلا
  ...).اهريغو ةيلامو ةيفيظو

وت رادصإ-  ةدئافل يداملا ضيوعتلا ريغ ررضلا ربجل ىرخأ لاكشأب قلعتت تايص  
ةئيه نع ةرداص تاررقم بجومب ةيلام تاضيوعت نم اودافتسا نأ مهل قبس ةيحض ١٤٩٩  

  .ضيوعتلل ةلقتسملا ميكحتلا
اوناك ٣ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا اياحض نم ديدعلا نأ ،قبس امم حضتيو  

مت يذلا يرهشلا بتارلا عاطقنا نأ نوربتعيو ،ةيفاضإ ةيدام تاض يوعت ةئيهلا نم نورظتني
نكي ملو ٍدجم ريغ ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا فرط نم قباس تقو يف هحنم 

  .اياحضلا اهشيعي يتلا لكاشملا ةجلاعمل افصنم
  :ةيلاتلا تاكاهتنالا اياحض ةدئافل ةقباسلا تاررقملا تردص دقو

                                                 
ربمسيد ١٩، ٢٥١٥ددع ،ةيبرغملا ثادحألا ةديرج ،يعامجل او يدرفلا ررضلا ربجو اياحضلا فاصنإ -1  

 .٤،  ص ٢٠٠٥
، ١٦٢ددع دحوملا راسيلا ةديرج ،اياحضلا عم لصاوتت ال ةعباتملا ةنجلو ةيفافشلا جراخ متي ضيوعتلا  -2

ىلإ ٢٣ ربمسيد ٢٩   .١٥: ، ص٢٠٠٦ 
خشلوأيسمشلا لقتعملا ةنبا عم ةلباقم : الثم ترامامزات لقتعم اياحض -3  .ترامامزات لقتعمب يفوت ص 



  )١٩٩(

  ؛١يرسقلا ءافتخالا- 
الا-    ؛مادعإلاب يئاضق مكح ذيفنت ةجيتن ةافوب عوبتملا ريغ وأ عوبتملا يفسعتلا لاقتع 
؛ةيعامتجا ثادحأ لالخ يفسعتلا لاقتعالا وأ صاصرلاب ةباصإلا وأ ةافولا-     
؛يرارطضالا بارتغالا-     
باصتغالا-   .  

نم اددع تارارقك هتجلاعم تمت يذلا لكشلاب يدرفلا ررضلا ربج ةلأسم ريثتو 
ةيئاهنلا ةجلاعملل ةئيهلا سيسأت مت يذلا تقولا يفف ،نييقوقحلاو اياحضلا نيب تاشاقنلا  

 ٣٠قوفي امع تثدحت ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه نم نيلوئسم تاحيرصت نإف عوضوملل 
فلأ ٥٠نم رثكأ يه ةئيهلا ىلإ ةمدقملا تافلملا عومجم نأ ىنعمب لاجآلا جراخ فلم فلأ   

نوكتسو ةيوست وأ ضيوعت نودب اهباحصأ ىقبي فلم فل  أ٤٠نم رثكأ نأ ينعي امم ،ةلاح 
ءاوس ،ضيوعتلا بلطل افلم اومدقي مل نيرخآ اياحض دوجو ىلإ ةفاضإ اذه .. كلذل تايعادت

وأ دعبلل ارظن ةصرفلا مهل حتت مل نيذلا وأ فلملا اذه ةجلاعم لكش يف يأر هل نم مهنم 
  .٢"ةيعامتجا فورظل

يأ نوكي الأ بجيو ،ءطبب جلاعي فلملا نأ ةيلاحلا ررضلا ربج ةسايس ودقتنم ربتعيو  
قوقحلا يوذل وأ اياحضلل ةيعامتجالا عاضوألا نأ ىلع كيهان ضيوعتلاب قلعتي اميف زييمت  ،

اددع نإف بناجلا اذه يف تالمحتب ترداب دق ةئيهلا تناك اذإو ،سيياقملا لكب ةيواسأم يه 
  .ةقلاع تلازام تافلملا نم

مو تناك ةئيهلا نأ ىلع  ريبادت تذختاف ،يحصلا ليهأتلل ةساس ترولب دق اهءاشنإ ذن 
ةيبط ةدحو ءاشنإ ربع ةلجعتسملا تالاحلا فاعسإل لخدتلاو اياحضلل ةيحص تامدخ ميدقتل 

دعب ةيحصلا عاضوألا تسردو ،يسفنلا جالعلا يف نوصصختم ءابطأ اهب لمع اهرقمب  
                                                 

 :عجار اياحضلا ةاناعمو يرسقلا ءافتخالا بتك ديزملا لوح عالطالل -1

- ، هيبلا ةنطاف ليربأ ،كنفلا رشن "ةمقلا ثيدح"   ،٢٠٠١.  
ةروث لشف ،دجم الب لاطبأ ،ةنونب يدهملا - وينوي ،طابرلا ،قراط تاروشنم ١٩٧٣-١٩٦٣   ،٢٠٠٥. 
ب هلإلا دبع ذاتسألا عم راوح-2  ،دحوملا راسيلا ةديرج ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا نع مالسلا دبع ن 

 .١٣، ص ١٦٢ددع 



  )٢٠٠(

وأ اياحض تافلم ليلحت لالخ نم ةيوضع ضارمأ نم نيكتشملا صاخشألا تالاح صيخشت  
، ٩٩٩٢مهددع غلابلاو ،ةيحص رارضأ نم نوناعي مهنأ اوحرص نيذلا قوقحلا يوذ 

  :١ـب ةئيهلا تصوأ كلذ نم اقالطناو
؛قوقحلا يوذو اياحضلل ةيساسألا ةيرابجإلا ةيحصلا ةيطغتلا نيمأت-     
ةدئافل يروفلا يبطلا لمحتلا -  زمو ةريطخ ةيحص تافلخم نم نوناعي ةيحض٥٠    ؛ةنم 
ةلماعملا ءوسو تاكاهتنالا اياحض ةدعاسمو هيجوتل زاهج ءاشنإ-   .  

زيم عارص "عقاولا يف وه اياحضلا قوقح نع عافدلا ةرسأ لخاد فالتخالا اذه نإ 
نيب عارصلا يأ ،ةريخألا ةنس ١٥ةليط برغملاب ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا فلم   

، "ةحلاصملا"قيقحت قرط نع ماظنلا ةيعرش ءا نب ةداعإ ىلإ يمري ناهر: نيلباقتم نيناهر
وأ ةطحم فلملا اذه ةيوست نوكت نأ ىلإ فدهي رخآ ناهرو ،تاسسؤملاب ةقثلا ةداعتساو 

نوكت داكت ،تاريدقتلا يف فالتخالا اذه مغرو ٢يقيقح يطارقميد رييغت لسلسم نم ةقلح  ،
عمجت نيفطتخملاو اياحضلا تالئاعو نييندملا نيلعافلاو ةيسايسلاو ةيقوقحلا تائيهلا فلتخم  
  .رارضألا ربج لاجم يف يلعفلا اهقيبطتو ةيلاحلا تاحالصإلا ةريثو عيرست ةرورض ىلع

ةسايس ةدارإب نبهر اهقيبطت ىقبي يماتخلا ريرقتلا اهيلع صن يتلاو تاحالصإلا هذه   
ت افلملا نع رظنلا ضغب امهم ايقوقح المع تقبط نإ اهرهوج يف ىقبتو ،ةئيهلا لمع لمكت

عفادملا فقوم اهنم ذخأن نأ نكمي ال يتلاو ،ينوناقلا لجألا جراخ تءاج وأ دفتست مل يتلا 
يف لاغتشالاب اهل حومسملا ةينمزلا لاجآلا نمض ةئيهلا هتزجنأ اميف ثحبلا وحن انهجوت مكحب 

  .عوضوملا اذه
ي، لاملا ضيوعتلا ديدحتل ةيوئف لخادم ديدحت ترشاب ةئيهلا نإ لوقن نأ نكمي هيلعو

راشأ اذكهو ،ةيعامتجالا مهعاضوأ ديدحت نم اقالطنا تائفلا نم ددع ىلع فوقولا مت ثيح 
يتآلاك طقف اهنم اضعب ركذنو ،تائفلا هذه ىلإ٣يماتخلا ريرقتلا  :  

                                                 
قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا اياحضل ةيحصلا ةيعضولا لوح سداسلا باتكلا يماتخلا ريرقتلا عجار  -1
 .ناسنإلا
رياني ١٣/١٤، ١٠٠ددع ةفيحصلا ةديرج -2  .٨، ص ٢٠٠٧ 
 .ريرقتلا نم سماخلا باتكلاب رمألا قلعتي -3



  )٢٠١(

نأ مهنكمي ثيح ،ةيلاملاو ةيرادإلاو ةيفيظولا مهعاضوأ ةيوست تمت نيذلا صاخشألا -   
  .اياحضلا لكب ةوسأ ةيونعملاو ةيداملا رارضألا نع مهضيوعت نم اوديفتسي

دعب ةيلاملاو ةيرادإلاو ةيفيظولا مهعاضوأ وست مل نيذلا صاخشألا-   ..  
 - ، لاقتعالا ةدم لالخ اهتعباتم نم اونكمتو ،مهتسارد نوعباتي اوناك نيذلا صاخشألا

ةيداملا رارضألا نع ضيوعت مهل ردقي ثيح ،مهنع جارفإلا دعب جامدنالا يف اوقفوتو 
  .ةيونعملاو

ةدع نم اقالطنا يلاملا ضيوعتلا ريدقت ةكبش ةئيهلا تددح دقف كلذ لك ىلإ ةفاضإلابو 
  :عاضوألا تعارو تالاح

؛ةايحلا ديق ىلع ةيحضلا-     
؛هراثآو ءافتخالا فورظ-     
؛ضرقلا وأ لخدلا عايض-     
؛ةيرحلا نم نامرحلا-     
ارضألا ةاعارم عم يبطلا لمحتلل ةلباقلا ريغ ةيحصلا تافلخملا-    ؛عونلاو ةقفارملا ر 
؛هراثآو لاقتعالا فورظ نع ضيوعتلا-     
ةماركلاب سملاو ةلماعملا ءوس-    ؛١ 
؛بيذعتلا-     
؛يفسعتلا لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالا يتلاح يف كاهتنالا ءانثأ ىفوتملا ةيحضلا-     
يرارطضالا بارتغالا-   .  
تافلملا صخي اميف ةبراقملا هذه ةيلومش حضوي امم ،تالاحلا نم كلذ ريغ ىلإ  

ضفر يتلا كلت وأ ةلوبقملا ريغ تافلملا لوح رئادلا شاقنلاو لدجلا باستحا نود ةجلاعملا 

                                                 
يف نوجسلا ةيعضوو نيلقتعملا عاضوأ نع ثدحتت يتلا بتكلاو تافلؤملا نم ددع ىلإ عوجرلا بجي  -1
 .نوجسلا بدأب فرعي ام راطإ



  )٢٠٢(

هذه قيبطت ليصافت يف ضوخلا نود كلذكو ،فلملل ةيئاهنلا ةيوستلا ةيجهنم اهباحصأ 
  .١عمتجملا يف جامدنالل لكاشم نم بيذعتلا اياحض هيناعي امو ،تايصوتلا

ا تددح دقف ،مومعلا ىلعو رمألا عقاو يف يه ،ةلاح لك بسح ةيفازج غلابم ةئيهل  
  .قحال تقو يف ةلقتسم ةسارد بلطتت

امأ  فلم ةجلاعم يف ايروحم انكر ربتعي يذلا يعامجلا ررضلا ربج صخي اميف   
نم ةميسج كاهتنا ةيحضك ،درفلاب هطابترال كلذو ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا 

ةيفارغجلا اهدادتما ثيح نم تاعومجملابو ،ةهج نم ةيونعمل ا ةيحانلا نمو ةيداملا ةيحانلا
اهتلصل ةماعلا ةيسايسلا اهداعبأ ثيح نم عمتجملابو ،ةيناث ةهج نم ةيخيراتلاو ةيفاقثلاو 

  .٢ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيندملاو ةيسايسلا ،ةلماشلا اهداعبأب ةيطارقميدلا ةيضقب
ب ررضلا ربج عوضوم نإف ،هيلعو دعبلا ثيح نم طبتري هالعأ هانيب يذلا لكشلا  

اذهو ،هتمرب عمتجملا ىلإ تاعومجملاو قطانملاو درفلا زواجتت رواحمب هل رطؤملا يفسلفلا  
هقحل امع ةيحضلا حلاصل ةذختملا ريبادتلا عومجم نم الامجإ لكشتي اياوزلا ددعتملا طابترالا 

قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا ءارج نم راب تعاو ،ةيونعمو ةيدام رارضأ نم ،هيوذ وأ هنيعب وه
، ىوتسملا ىلع ةذختملا ريبادتلا نع الضف ،ناسنإلا ةركاذلا ظفحك يعامجلا وأ ماعلا  
  .ىرج ام راركت مدعب تانامضلاو

يتلاو ةشمهملا قطانملا ةيمنت فدهتسي يعامجلا ررضلا ربج نإف اذه لك نم اقالطناو   
، ةميسجلا تاكاهتنالا يضامب طابترا اهل  ترامامزات ،سلطألا ،زدكأ ،فيرلا ،ناسنإلا قوقحل

هكرت ام ىلع تلظ يتلا ةيتحتلا ةينبلا ءارتهاو ٣شيمهتلاو ةلزعلا نم تلاك قطانملا هتاهف  
نم هتناع امم راذتعالا ىلإ اضيأ جاتحتو ،ريبك دوهجم ىلإ جاتحتو ،رييغت نود رامعتسالا 

  .ةلودلا فرط

                                                 
نم ،دحوملا راسيلا ةديرج ،بيذعتلا اياحضل ةافو ٣٠نم رثكأ ،يزوناملا ميركلا دبع  -1 ون٢٩-٢٣  رب مف 

٢٠٠٦. 
ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه فرط نم مظنملا يعامجلا ررضلا ربج ىدتنم يف يوعمجلا جيسنلا ةلخادم  -2

ربوتكأ ٢-١ وربمتبس ٣٠مايأ  نم ،دحوملا راسيلا ةديرج ٢٠٠٥   .١١، ص ٢٠٠٥ ربمسيد ١٥-٩، 
ون٢٩-٢٣ددع ،دحوملا راسيلا ةديرجب مالسلا دبع هلإلا دبع عم راوح  -3  .٢٠٠٦رب مف 



  )٢٠٣(

أو عوضوملا اذه ةئيهلا تجلاع دقو ىلع تفقو ثيح ،كلذ ددصب تايصوت تردص  
يسايسلا فنعلا راثآ نم رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ،قطانملاو تاعامجلا ضعب ررضت 

  : لالخ نم يعامجلا ررضلا ربجل امامتها تلوأ دقو ،اهلالخ تثدح يتلا تاكاهتنالاو
ةفلتخم تاودن يف ةمهاسملاو ميظنت -   ) ، ةرفينخ ،ةيديشرلا ،ةميسحلا ،كيكف

  ؛...)شكارمو
ةكراشمب ررضلا ربج لوح ينطو ىدتنم ميظنت -  اينطو اريبخ نيسمخو ةيعمج ٢٠٠   

  ؛ايلودو
يندملا عمتجملا يف نيلعافو ةيمومعلا تاطلسلا عم ةيرواشت تاءاقل دقع-   .  

ةيفاقثلا وأ ةيداصتقا ويسوسلا ةيمنتلل جماربو عيراشم ينبت كلذ لجأل ةئيهلا تحرتقاو 
قطانملاو )ءاسنلل ةيمهألا ءاليإ عم(تاعامجلاو ) ءاضيبلا رادلا(ن دملا نم ةعومجم ةدئافل  ،
  .١...)طسوتملا سلطألاو ،ةروكاز ،زدكأ ،ترامامزات ،كيكف ةقطنم ،فيرلا(

ةقباسلا ةينوناقلا ريغ لاقتعالا زكارم ليوحتب صاخ لكشب ةئيهلا تصوأ امك 
)، حتلا اذه نأ ىلع...)فيرشلا يالوم برد ،زدكا ،ترامامزات نأب اياحضلا بلاطي ليو ، 

  .٢"ةركاذلا ظفحب"فرعي ام وهو ،ةركاذلل زكارم ىلإ لوحتي 
يف يعامجلا ررضلا صخت تاحرتقملاو عيراشملا ضعبل زاجيإب ضرعن نأ لواحنسو 

  .ةنيعم ةينمز ةبقح يف تاكاهتناو اشيمهت تفرع قطانمب طابترا
آلاك ةحرتقملا عيراشملا ضعب ىلإ ريشن كيكف ةقطنم صوصخبف   :يت 
؛فيصيفصلا دس دييشت-     
؛ةيئام زجاوح ءانبو ،ةيلت دودس ءاشنإ-     
؛يحالفورديه عورشم ءاشنإ-     
؛برشلل حلاصلا ءاملا تاونق لادبتساو حالصإ-     

                                                 
 .٤، ص ٢٥١٥ددع ،ةيبرغملا ثادحألا ةديرج ،يعامجل او يدرفلا ررضلا ربجو اياحضلا فاصنإ -1
هذه نم صاخ ءزج يف ةيلاقتنالا ةلادعلا تايجيتارتساب اهتقالعو ةركاذلا نع صاخ روحم انل نوكيس -2  
 .ةلاسرلا



  )٢٠٤(

عشألاب فشكلا مسق زيهجت-  ؛ىفشتسملابة     
ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألا زكرم ءاشنإ-    ؛١ 
ت يتلا رئاسخلا نع ةقطنملا ناكس ضيوعت ثحب-    ، يضارألا نادقف ءارج نم اهودبك

  .ةقطنملا هتفرع يذلا رتوتلا فورظ رثإ ىلع تاينيعبسلا طساوأ يف كلذو
" تينوكات"نم الك مضت يتلاو " ةروكاز"ةقطنم يف ةحرتقملا عيراشملا صوصخب امأ 

ةطخ ةرولب لجأ نمف ،ةحرتقملا عيراشملا عم لماعتلا يف ةرياغم ةيجهنم ظحالن اننإف " زدكأ"و
ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا عرفو ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تمظن ررضلا ر بجل

لجأ نمو ،تينوكاتو زدكأب يعامجلا ررضلا ربج وحن "ناونع تحت ايسارد اموي ،ةروكازب 
خيراتب كلذو ٢"ةروكاز ميلقإب ةمادتسم ةيمنت ربنتش ١٢  سمخ ةئيهلا تمظن امك ٢٠٠٤   ،

ةيندملا تائيهلا يلثممو اياحضلاب لاصتالا طبرل " تينوكات"و" زدكا"ةقطنمل تارايز 
  .٣ةيسايسلاو

ةقطنم يف ررضلا ربجل ةدمتعملا ةبراقملا نإ لوقلا نكمي ،هركذ مت امم اقالطناو   
   ٤ناديملا يف ةزيمتم جئاتن ققحت يتلا رومألا نم يهو ،يكراشت عباط تاذ ةروكاز

ربجل عيراشملا هذه صوصخب ةظحالمك لوقن نأ نكميو  تاسايس ةباثمب اهنأل ررضلا  
ةرتف يف برغملا تزيم يتلا ةيقوقحلاو ةسايسلا فورظلا لعفب ةقطنملا نع تباغ ةايحلل 

  .ةنيعم

                                                 
 .١٠٣ص ،سماخلا باتكلا ،يماتخلا ريرقتلا  -1
 .زدكأو تينوكات ،اهنم صاصرلا تاونس دهع يف ةيرسلا تالقتعملا نم اددع ةروكاز ميلقإ مضي -2
 .١٠٤ص ،سماخلا باتكلا ،يماتخلا ريرقتلا  -3
  :ركذن ةحرتقملا عيراشملا صوصخب -4
يمومع ءاضفك قباسلا لقتعملا لامعتسا ةداعإ - ةيحايسلاو ةيوعمجلاو ةيفاقثلا ةطشنألل  دعبلا تاذ ةطشنألاو   
  ؛اكيجلبب نواعتلل تالاكوو تامظنم عورشملا اذه تدناس دقو يداصتقالاو يعامتجالا

نيب ةطبارلا قيرطلا ديبعتو دم -   ؛تينوكاتل يبرغلا بونجلا ةهجل" ديكزا مف"و" تينوكات" 
فكتت تاخضمب تازيهجتو ةيعامج رابآ رفح- اهرييستب ةيلحملا ةيحالفلا ةيعمجلال   . 



  )٢٠٥(

زدكأ ةنيدم امأ يفاقث زكرمو فحتمك زكرملا لامعتسا ةداعإ حارتقا مت دقف ١   ،
غإ مت ةقطنملاب افصوتسم١١حتف ةداعإ حارتقا مت دقف ،ةروكاز صوصخبو ،يعامتجاو  اهقال  

  .ةقطنملا ءانبأ تايجاح ةيطغتل ةمزاللا رطألا ريفوتو
بيذعتلا بيلاسأ ةواسق ببسب برغملا يف ايسايس الدج تراثأ يتلا زكارملا نمو   

حارتقا مت ثيح ءاضيبلا رادلاب يدمحملا يحلاب فيرشلا يالوم برد زكرم: ركذن ةلمعتسملا  
  .يفاقث ويسوس زكرمكو فحتمك زكرملا لامعتسا ةداعإ

يذلا ررضلا ربج يف ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه داقتنا مت يتلا فيرلا ةقطنم ىلإ يتأن   
اثحب بلطتي هنأب ةئيهلا ريرقت هربتعا ام وهو ،يعامجلا وأ هنم يدرفلا ءاوس اهب قحل 

  .٢اقمعم ايميداكأ
اهناش ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا نم رفاولا اهظح فيرلا ةقطنم تلان دقل   

لاجملا اذه يف فيرلا زيم ام نأ ريغ ،صاصرلا تاونس لالخ برغملا قطانم يق اب نأش
دض مئارج لبق نم تربتعا يتلا تاكاهتنالا عاونأ عشبأل قبس ام ىلإ ةفاضإ هضرعت وه 

ةضافتناو ١٩٥٩- ١٩٥٨نابإ ةيبعشلا تاضافتنالا رثإ ةصاخ ،ةيناسنإلا   ٣ ١٩٨٤.  
و تاسايسلا نم ةلمج اقحال كلذ ىلإ فاضنا عباط تذختا ،ةلودلل ةيمسرلا فقاوملا  

يعامجلا ريجهتلا ةسايس تجردنا قايسلا اذه يفو ،فيرلا ةنكاس دض مظنملا ماقتنالا 

                                                 
كرح ت راطإ يف ةقباسلا لاقتعالا زكارمل فاصنإلاو ةقيقحلا ىدتنم فرط نم لفاوقلا نم ددع تمظن -1
 .ةحلاصملو فاصنإلا ةئيه ليكشت لبق اياحضلا ةئيه
م نوكت داكت فيرلا ةقطنم نأضعبلاربتعي  -2 يف ةمساحلا تاطحملا ةصاخ ةئيهلل يماتخلا ريرقتلا يف ةبي غ 
 اهتايح
امك ،١٩٥٩-١٩٥٨ةضافتنا نابإ نينطاوملا عمقل تايسنجلا ددعتم ناريطلاب امعدم شيجلا لخدت مت ثيح  -3  
بيلاسألا عشبأب نوناقلا قاطن جراخ نينطاوملا لتقولايتغا مت ةيعامجلاو ةيدرفلا تالاقتعالا نع الضف،   ، 
ضارعألا كتهو،باصتغالاو ةيعارزلا ليصاحملا قارحإو تاكلتمملا بهنو ديدبتو  .  
هتلخادم يف ،بيطوب مالسلا دبع صوصخلا اذهب عجار - ةئيه تاحارتقا نيب فيرلاب يعامجلا ررضلا ربج " 
خيراتب تمظن يتلا ةلادعلل ةيعمج ةودن يف ةمدقملا " ةيلحملا اياحضلا ةكرح بلاطمو ةحلاصملاو فاصنإلا

ويلوي ٢٢-٢١ ناونع تحت ٢٠٠٦  يسايسلا لعافلا رود ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تايصوت ذيفنت "، 
ص ،طابرلا–" قوقحلاو  ٧٧. 



  )٢٠٦(

نم ةقطنملا شيمهتو نامرح اذكو يضاملا نرقلا تاينيتس ذنم جراخلا وحن نينطاوملل 
  .١ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا يف ةحاتملا اهتاناكمإو يعيبطلا اهقح نم ةدافتسالا

نم ددع ءاشنإ حارتقاب فيرلاب يعامجلا ررضلا ربج ةئيهلا تررق دقف اذكهو 
ةرازوو ةميسحلا ةيدلب ةدناسمب يباطخلا ميركلا دبع لوح ثاحبألا زكرم ثادحإك ؛عيراشملا 

  .٢سلدنألل ةيوهجلا ةموكحلاو ةفاقثلا
يباطخلا ميركلا دبع لزنم رابتعا ةئيهلا تحرتقا امك  موقتس كلذبو ،ةيخيرات ةملعم  

زكرمو يخيرات زكرمك هلامعتساو لزنملا ميمرتب اهتايصوت ةعباتم اهل لوخيس يتلا ةهجلا 
  .يفاقث ويسوس

ررضلا ربج راطإ يف ةئيهلا تررق ةقطنملل يخيراتلا ثرإلا عم اهلماعت راطإ يفو 
  .روضانلاب نغنغزا ةيدلبب نايزما دمحم فيرشلا حيرض ميمرت ةداعإو عيسوت

ةعماج ةدناسمب ةميسحلا ةنيدمب ةيعماج ةسسؤم ثادحإ وه ناك حارتقا مهأ ىقبيو   
  .٣ةدجو

ةكرح اصوصخو ةيقوقحلا ةكرحلا نإف ،اهتيمهأ مغرو ،هتاه ةئيهلا تاحرتقم نأ ديب   
فيرلا ةنكاس مومع مه نيذلا نيرشابملا ريغ وأ نيرشابملا اياحضلا ءاوس فيرلاب اياحضلا  
، "اهنأ كلذ ،اياحضلا لامآ نع دعبلا لك ةدي عب اهارت يبرغملا ةيجيتارتسا عيراشم حرتقت مل
فيرلاب يعامجلا ررضلا ربج ةكرعم لظتس اذل ... ةقطنملا تالهؤم رابتعالا نيعب ذخأت

ةكراشمب ةطغاض ةيحارتقا ةوق ىلإ لوحتلا وحن عفدلاو ءاكذلا لامعإب ايموي انبلاطتو ،ةمئاق 
  .٤"اندالبب ةيقوقحلا تاكرحلا عيمج

                                                 
1-  ، نسحلا لحارلا فرتعا امدنع هجوأ لصو ثيح نامزلا يف ةيرارمتسالاو ةموميدلا عباط عمقلا اذه ذختاو
 .فاصوألاو توعنلا عشبأب مهايإ افصاو ،ةقطنملا ناكس قح يف هفرتقا ام لكب كاذنآ يناثلا
يسبردإلا ةسسؤمو ةفاقثلا ةرازو نيب يباطخلا ميركلا دبع ةسسؤم لوح مئاقلا عازنلا ىلإ ةراشإلا ردجت -2  

عورشملا ىلع تطس ةفاقثلا ةرازو نأ مويلا ىلإو يعدت ةريخألا ةسسؤملا هده نأ كلذ ،ةينابسإلا ةيبرغملا 
 .اهراكفأ تاتب نم ناك يذلا
 .روضانلاب ارخؤم ةيعماج ةاون ثادحإ مت ثيح ،ةدجو ةنيدمب فيرلا ةقطنم ءانبأ سردي -3
 .٨٧ص ،قباس عجرم ،فيرلا نالعإ ةنجل وضع: بيطوب مالسلا دبع -4
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ىلع ديكأتلاو  سيل وهو ... فيرلا هاجتا" يخيرات نيد"دوجوب عمتجملاو ةلودلا رارقإ " 
لالغتسا ىلع اساسأ موقي ،ينماضت قمع تاذ ةيومنت عيراشم قالطإب ةبلاطملا نم رثكأ 

  . ١"ىرج ام راركت مدعب ةليفكلا تانامضلا لك عضوو ،ةقطنملا تالهؤم
 

  ةحلاصملا ىلإ قيرطلا
 

مهفي وأ فرعي ال ام ابلاغ هنكل ،اريثك ةنسلألا ىلع رودي ةحلاصملا حلطصم نإ  
وأ تاعومجملا نيب ةقالع ةماقإ لوح رودي اهلك ءارآلا نيب كرتشم روحم كانهف ،حوضوب 
قوقح كاهتنال ةصاخلا تاربخلاو ةفاقثلا فالتخاب فلتخا ةقالعلا كلت فيرعت نكلو ،دارفألا 

اماع اقافتا كانه نأ ودبي هنأ ريغ ،ةيصخشلا فورظلاو ةيس ايسلا ةينبلا يف عقوملاو ناسنإلا
  .٢ققحتي افده اهنم رثكأ ةيلمع يه ةحلاصملا نأ ىلع ءاربخلا مظعم نيب اكرتشمو

امو ةينطولا ةيسايسلا ةحلاصملاو ةيدرفلا ةحلاصملا نيب مئاقلا قرفلا ىلع ةوالعو  
نع يضاملا حارج ديمضت نإ ف ،ةيلاقتنالا ةلادعلا تالسلسم يف ةكئاش اياضق نم هحرطي

هبلطتي ام فلتخي امك ،ةقيمع ةيصخش تايلمع "تالاحلا عيمج يف ربتعي ةحلاصملا قيرط 
 . ٣"مالسلا ةيلمع نم درف لك

هذه يفو ،ةرشابم اهرمأ مهينعي نم لعف نم الإ نوكت نأ نكمي ال ةحلاصملا ةيلمعف 
ةردابمب موقي نأ دحأل قحي ال نيفرطلا نيذه جراخو ةيحضلاو دالجلاب رمألا قلعتي ةلاحلا  
  .٤قافخإلاو حاجنلل ةحشرملا تاردابملا عيمج لثم كلذ ىلإ ةفاضإلاب لظت يتلاو ،ةحلاصملا

                                                 
 .٨١، ص هسفن عجرملا -1

2Mark Freeman and FRiscilab Hayner : « Truth- Telling : Reconciliation of terviolent 
conflit », IDEA, Stokholm, Sweeden, 2003. 

  .هسفن عجرملا 3
نورخآو ةدارب ميحرلا دبع4 روفغ ميدقتو ةمجرت "يطارقميدلا لاقتنالا ةيلاكشإو باقعلا نم تالفإلا : "   ،
 .٢٠٠٤ي، طارقميدلا قفألا تاروشنم ،روشهد
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 ، ةحلاصملل ةيملاعلاو ةيلحملا تايدحتلا اياضق لوح نيلربب تدقعنا ةيلود ةودن يفو
ةحلاصملا م وهفمل يعقاولا سوململا نومضملا وأ ىنعملا ةلأسم تالخدتلا نم اريثك تراثأ
  :تاظحالملا مهأ نمو

لب ،افلس ةددحم ةطخ قفو ريست الو ،دمألا ةليوطو ةبعص ةروريس ةحلاصملا نأ -   
  ؛زيمتم يخيرات قايس ةرمث ىرحألاب يه

نم ةضورفم نوكت نأ نكمي الو ،عمتجملا قمع نم عبنت نأ ةحلاصملا ىلع -   
  ؛جراخلا

ا رييغت قيقحت تدارأ يه نإ ةحلاصملا يف ضرتفي-  نأ قيمع يسايسو يعامتج  
  .١ةيجامدإو ةيعامج ةروريس نوكت

، ٢وفعلاو ،حفصلاو ،حماستلاك اهل ةهباشم تاعوضوم عم ةحلاصملا ةركف لخادتتو
عون ىلإ لوصولاو ةركاذلا ةئدهت يف نايقتلي نايسنلا لاؤسو حفصلا لاؤس رابتعا متي ثيح 

يذلا يضاملل ءافولاو ةركاذلا ةيلاك شإ ىلإ ةلاحإلا دنع نالصفني امهنكل ،ديعسلا نايسنلا نم
وفعلا حور يف رهظت امك ،ةركاذلا ةسايس يتأت انه نم . ةيئانجلا ةيلوئسملا ىلع حفصلا حتفي

وحن هجتت يتلا تاءارجإلا نم اهريغو ضيوعتلا وأ ررضلا ربج وأ مداقتلا وأ ماعلا وفعلاو 
 .٣لبقتسملا ءانب

عبارلا باتكلا يف يماتخلا اهري رقت نمض ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تردصأ دقو
تايصوت ميدقتل ةئيهلا دمعت ثيح "ةحلاصملاو حالصإلا ديطوت تاموقم"ناونع تحت   ،

يهف كلذ لبق نكلو ،ىرج ام راركت مدع نامضل ؛ةيرورضلا تاحالصإلا صوصخب 
  .ةيتاسسؤمو ةينوناقو ةيسايس تاحالصإ نم لصح ام رضحتست

                                                 
1 Nina Scherg : Rapport général : « Assumer le passé pour construire l’avenir en 
commun (défis régionaux et mondiaux de la réconciliation) conférence internationale, 
Berlin 31 janvier au 2 Février 2005, Texte intégral sur : www.Ier.ma  

ايقيرفإ بونج ةبرجت يف عساو لكشب حلطصملا اذه مدختسا2 يتلا مئارجلاب دالجلا فارتعا دعب نكل ،   
 .اهبكترا
3  ، رشنلل لاقبوت راد ،ينارمعلا نسح ةمجرت ،ةركاذلا تاسايسو حماستلاو ةحلاصملا ،نورخآو اديرد كاج

  .٢٠٠٥ىلوألا ةعبطلا 

http://www.Ier.ma
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ف ةيتاسسؤملا تاحالصإلا صخي اميفف   :هنايب يتآلا ةئيهلا ترضحتسا دق 
  .ناسنإلا قوقحل يروتسدلا ليهأتلا •
  ١.ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ريوطت •
  ٢.ملاظملا ناويد ءاشنإ •
  .ةيغيزامألا ةفاقثلل يكلملا دهعملا ءاشنإ •
ةئيهلا تراشأ دقف ناسنإلا قوقحب ةلصلا تاذ ةينوناقلا تاحالصإلا صوصخب امأ  •
  : اهنم ركذن ةدع تايوتسم ىلع هب مايقلا مت يذلا لمعلا ىلإ
  .ديدجلا يرطسملا يئانجلا عيرشتلا •
تاسسؤملل ةمظنملا طباوضلا ةنرصع لالخ نم ناسنإلا قوقحل ةينوناقلا ةيامحلا  •  
  .ةينجسلا
  :ةماعلا تايرحلاو قوقحلا لاجم يف تاحالصإلا •

ةفاحصلا نوناق-   .  
تايعمجلا نوناق-   .  
ةيمومعلا تاعمجتلا ينوناق-   .  
  .ةرسألا نوناق ةعجار م- 
بيذعتلا ميرجتب ةردابملا-   .  

                                                 
مساب سلجملا اذه حبصأ ١-١١-١٩مقر فيرشلا ريهظلا ىضتقمب  1 اذ "ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا " 

 ، ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا نع ةساردلا هذه نم لوألا مسقلا يف هاندروأ ام عجار ،ةديدج تاصاصتخا
 . ٥٩٢٢ددع ،ةيمسرلا ةديرجلاب روشنملا فيرشلا ريهظلل لماكلا صنلا اضيأو 

ةسسؤمك ملاظملا ناويد ةسسؤم لحم طيسولا ةسسؤم تلح ١-١١-٢٥مقر فيرشلا ريهظلا ىضتقمب  2  
.... قوقحلا نع عافدلا ةمهم ،نيقفترملاو ةرادإلا نيب ةقالعلا قاطن يف ىلوتت ةصصختمو ةلقتسم ةينطو
ةديرجلاب روشنملا هسفن ريهظلا رظنا ،طيسولا ةسسؤم تاصاصتخا ىلع عالطالا نم ديزمل . اهريغو

اتب٥٩٢٦ددع ،ةيمسرلا   .٢٠١١سرام١٧خير  
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ةئيهلا تايصوت نع ةقباس ةلحرم يف تءاج افلس ةروكذملا تاحالصإلا تناك اذإو 
تلمع دقف ،تاحالصإلا عوضومل هنمضو ةحلاصملا عوضومل اهروصت عضوو ديدحتو 

ةينعملا ةيلودلا تامظنملاو ةينطولا ةيقوقحلا تامظنملا نم ةعومجم كارشإ ىلع ةئيهلا  
  .١"ناسنإلا قوقحب

ىلإ رياربف ١٥نم ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تمظن كلذ ىلإ ةفاضإلابو  سرام ٢٣   
اهنم ركذن ةنيعم فادهأ اهل تددح راوحلا تاسلج نم ةلسلس٢٠٠٥  :  
ةيركفلا ةيسايسلا تاقايسلا لوح لوئسمو حيرص ريكفت يف ماعلا يأرلا كارشإ  - 
، إلا قوقح تاكاهتنال ةيخيراتلاو لالقتسالا ةيادب ذنم برغملا اهفرع يتلا ناسن

يف يسايسلا روطتلا ىلع اهتفلخ يتلا تاساكعنالاو ،اهثودح ىلإ تدأ يتلا بابسألاو 
  . برغملا

نوناقلا ةلود خسرت ةيلمع جماربو عيراشم ةرولب ىلع لمعي ءانب ريكفت سيسأت - 
   ٢.تاكاهتنالا راركت عنم يف مهستو ،تايرحلا يمحتو تاسسؤملاو
  : ةيلاتلا عيضاوملا لوح تاسلجلا لاغشأ تروحمت دقو
 . يطارقميدلا لاقتنالا ةيلاكشإ •

 . يسايسلا ريبدتلل ةيجيتارتساك فنعلا زواجت •

 . يعامتجالاو يداصتقالا ىوتسملا ىلع تاحالصإلا •

 . يفاقثلاو يوبرتلا ىوتسملا ىلع تاحالصإلا •

 .٣ةيئاضقلاو ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا تاحالصإلا •

نتو تاموقملا نم ددع ىلع هالعأ ةدراولا راكفألا راهظإ ىلع ةئيهلا ةيجيتارتسا ينب   
يماتخلا ريرقتلا يف ءاج ثيح ،ةحلاصملا رايخ راضحتساو فنعلا زواجت فادهتسا تلواح 

  ١:اساسأ هنم ركذن كلذل صاخ روحم
                                                 

 .٥٣ص ،ةحلاصملاو حالصإلا ديطوت تاموقم ن ععبارلا باتكلا ،يماتخلا ريرقتلا  1
ص ،عبارلا باتكلا ،يماتخلا ريرقتلا2  :٥٧. 
ةئيهلل ينورتكلالا عقوملا يف ةيراوحلا تاسلجلا هذه صن رظنا3  . 
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فالتخالا يف قحلل يملسلا ريبدتلا يه ةحلاصملا تانوكم دحأ نأ ىلع ديكأتلا -   
، او ةينوناقو ةيتاسسؤم تاحالصإ ةدعب مايقلا ةرورض حرطت كلذ نم اقالطناو ،جاجتحال
  .حالصإلا اياضق فلتخم لوح ءانبو ئداه ينطو شاقن يف عورشلاو

قوقح ىلع ةيبرتلا ىلع يبرغملا عمتجملا تاردق ريوطتل ةيجيتارتسالا ةيمهألا -   
  .ةيطارقميدلا ةسرامملاو ناسنإلا

اليدعت لاخدإ ةرورض-  اهتمءالمل ةماعلا تايرحلاب ةقلعتملا ةينوناقلا صوصنلا ىلع ت  
  .يمومعلا لاجملل يملسلا ريبدتلا تاسرامم نينقتو ،ةيلودلاو ةينطولا تاروطتلا عم

نيهرو عيمجلا ةيلوئسم يسايسلا ريبدتلل ةيجيتارتساك فنعلا زواجت نأ ةئيهلا ربتعتو  
عمتجملاو ةلودلا ىلعو ،راوحلاو ةيددعتلا ةمدخل تاسسؤملا ليهأتو نطولل كرتشملا ءانبلاب 

نم قباسلا يف عنمت تناك يتلا يسايسلا فنعلا ةيجيتارتسا زواجتو ،راوحلا كولس ةيمنت اعم 
  .اهلبقتسمو اهرضاح انب اهيلع فقوتيو ،دالبلا اههجاوت يتلا ةيرهوجلا اياضقلل لولحلا داجيإ

امف ،لحارملا نم ةلحرم يف يبرغملا يسايسلا لقحلا تزيم ةمس فنعلا ناك اذإو  
ناك يذلا توافتلل يعوضوم ريدقت بايغ وه ةحلاصملا ديطوتل تاحرتقملا هذه يف هظحلن 

بلغأ نأ املع ٢اهنع رشابملا لوئسملا نمو اهتماسج ىدمو فنعلا لاكشأ يف الصاح  ،
  . ساسألاب يسايس وه مويلا حالصإلا نأ ىرت يسايسلا لقحلا تانوكم

يف نيلعافلا دحأك دحوملا يكارتشالا بزحلل يقوقحلا عاطقلا ربتعا دقف ،كلذب اطابتراو  
   :٣ىلع سسأتت ةحلاصملا نأ ىلع ةيبرغملا ةيسايسلا ةحاسلا

روتسدلا راطإ يف تاسسؤملا اهيف لغتشت يتلا ةلودلا يه نوناقلاو قحلا ةلود نوك 
ةفصب ةبخت نم ةيناملرب ةيبلغأ نع ةقثبنم ةموكح لبق نم ةطلسلا رهوج هيف سرامي يذلاو

اذل،ايروتسد ةمظنم ةفصب ناملربلا مامأ ةموكحلا هذه بساحتو ،ةفافشو ةهيزن ،ةيطارقميد 
  :يضتقت ةحلاصملا نإف

                                                                                                                   
ص عبارلا باتكلا ،يماتخلا ريرقتلا رظنا1   :٦٧. 
نم لوألا لصفلا عجار2 لالقتسالا برغم يف عارصلل ةيسايسلا تايفلخلا ىلع رثكأ فرعتلل ةلاسرلا هذه   . 
يقوقحلا عاطقلا نايب 3 ، psuــل   دحوملا راسيلا ةديرج ىلإ رياربف ٢٣،  سرام ١٠    . ١٠: ص ،٢٠٠٦ 
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اياحضلل ةميسج تاكاهتنا نم اهنم ردص امع ينلعلاو يمسرلا راذتعالاب ةلودلا مايق  •
  .يبرغملا عمتجمللو مهيوذلو

ةطلسلا ،ةيعيرشتلا ةطلسلا : ثالثلاتاطلسلل ايقيقح الصف نمضي امب روتسدلا ليدعت  •
دعاوق قفو اهتيلوئسمب ةطلس لك علطضت نأ نكمي امب ةيئاضقلا ةطلسلاو ةيذيفنتلا 

  . نوناقلاو قحلا ةلود
مهسوقطو مهتديقع ةسراممو مهئارآ نع ريبعتلا يف سانلا قوقحل ةماتلا ةيامحلا نامض  •

بجومب ةلوفكملا ةديقعلا ةير ح يف لخدتت ال ةلودلا نأ يضتقي امب ةيفاقثلاو ةينيدلا
  .ةيلودلا تايقافتالاو ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا

اقح كهتنا نم لك قح يف ةيئاضقلاو ةيرادإلاو ةينوناقلا ةيرورضلا تاءارجإلا ذاختا  •
  .هتايلوئسمو هزكرم ناك امفيك ناسنإلا قوقح نم

ةيقوقحلا داعبألا يف اهلازتخا نكمي ال ةحلاصملا نأ ربتعا نم كانهف كلذ بناج ىلإ 
تايوتسملا ىلع مويلا دوسي يذلا ةحلاصملا راعش نأ نيثحابلا دحأ ربتعا ثيح ،ةيسايسلاو  

ذإ ،ةيعامتجاو ةيداصتقا ىرخأ تايوتسم ىلع حتفني نأ بجي برغملل ةيقوقحلاو ةيسايسلا 
ابلا دكؤي ةيداصتقالا ةحلاصملا نإ١يقوقحلا ىوتسملا يف ةحلاصملا لزتخن الأ بجي ثح ، 

تبترتو يداصتقالا ريبدتلا يضام مكح يذلا قباسلا قطنملا زواجت ىلع موقت نأ بجي هسفن 
نإف كلذل ةفاضإلابو ،دالبلل يومنتلا راسملا تلطع ةيعامتجاو ةيداصتقا تايعادتو جئاتن هنع 
بجي يتلا ىرخألا ةيعمتجملا تاعاطقلا لك ىلع حتفنت نأ بجي يضاملا عم ةحلاصملا ةركف 

تمضه يذلا رمثتسملاو رامثتسالاو ىرقلاو ةيدابلاو يملعلا ثحبلاك ،اهتاذ عم حلاصتت نأ  
نيعب هلكاشم ذخؤت نأ بجي يذلا ةيعماجلا تاداهشلا يلماحو فظوملا عمو ،هلاومأ 

  .٢رابتعالا
 ، ةبراغملا نيفقثملاو ءاربخلا لمشت نأ بجي ةحلاصملا نإ هسفن ثحابلا فيضيو

نطولا اذهيف ةدوجوملا تاقاطلاو تاءافكلاو اهرودب فرعت نأ بجي اعيمج داعبألا هذه ... 
  .ةحلاصملا راعش ةرولب

                                                 
ددع ،ةيبرغملا ثادحألا ةديرج ،تاكرح دمحم روتكدلا عم راوح 1  .١١: ، ص٢٠٠٥ ربمسيد ٣٠، ٢٥٢٦ 
هسفنعجرملا 2  . 



  )٢١٣(

نم ديدعلا هيف لخادتت لماش موهفم وه ةحلاصملا موهفم نأ قبس امم نذإ حضتي   
عوضوملا رهوج ىقبي نكل ،ةفلتخملا تاطابترالاو تالاجملا تاذ تاعطاقتلاو تايوتسملا 

، كفل اياحضلا لبقت ىدمب اطبترم ةيولوأك نيتفلتخم نيتيؤر دجن ددصلا اذه يفو ةحلاصملا ةر
ضعب اهدسجت ةيناثلاو ،لبقتسملا ىلإ رظنلاو حماستلا ةسايسب لبقتو دقحلا يغلت ىلوألا  

ديحملا بجي ال ةمراص اطورش ةحلاصملل عضت يتلا ةيسايسلا تائيهلاو ةيقوقحلا تامظنملا 
  .نآلا دحل هزاجنإ مت امل يمكارتلا رودلاب فرتعت تناك نإو ،اهنع

ثيحب ىرج ام راركت مدع ةيغب ؛تايصوتل يقيقحلا ليعفتلاب ةحلاصملا ةيلمع طبترتو 
طبتري يذلا رمألا وهو ،اهتايلجت فلتخم يف نوناقلاو قحلا ةلودب نطاوملا سحي نأ بجي 
ىدمو ،رخآل نيح نم عقي دق يذلا تالفنالا ضعب عم لماعتلا ةيفيكبو ،لبقتسملاب اضيأ 

، ودلا دادعتسا يضاملا بيلاسأل ةدوعلا وأ نوناقلا قيبطتو ةلداعلا ةمكاحملا طورش قيبطتل ةيل
ويام ١٦ثادحأل ةيئاوشعلا تالاقتعالا رثإ ثدح ام وهو  ءاضيبلا رادلاب٢٠٠٣   .  

 ، ةحلاصملا لاكشأ نم الكش راذتعالا ميدقتو ةيراكذتلا بصنلا لكشت ،قايسلا اذه يفو
سانلا فيرعت ،مهيلع فرعتلاو اياحضلا ىركذ راضحت سا مورت ةيراكذتلا بصنلا تناك اذإف

بناج نم فاصنإلاب اياحضلل يونعملاو يزمرلا روعشلا كلذ لكشي راذتعالا نإف ،مهيضامب 
ينبت لالخ نم لبقتسملل اضيأ سسؤي يذلا ءارجإلا وهو ،يضاملا يف مهقوقح تكهتنا نم 

ةيراكذتلا بصنلا ىقبت ،ةيبرغ ملا ةلاحلا يفف اذكهو. ىرج ام راركت مدعو ةحلاصملا موهفم
نع ةربعم تاردابمب مايقلا لالخ نم ةيقوقحلا تائيهللو مهتالئاع وأ اياحضلل ايقوقح احمطم 

نكمي انهو . رصاعملا يسايسلا خيراتلا نمو يبرغملا بعشلا خيرات نم ءزجك ةركاذلا
فاصنإلاو ةقيقح لا لجأ نم يبرغملا ىدتنملا اهييحي ناك يتلا ءاضيبلا يلايللا ىلإ ةراشإلا

  .١"نايسنلل ال"راعش اهل راتخا يتلاو ءاضيبلا رادلا ةنيدمب 
ةيرسلا تالقتعملا نم ددع ىلإ اهميظنت مت يتلا ةيزمرلا لفاوقلا ىلإ ةراشإلا نكمي امك 

  .زدكأو ترامامزاتك ةقباسلا
ةثادحل عجار كلذو ،برغملاب اثيدح ةيراكذتلا بصنلا عم لعافتلا لاز ام كلذ عمو   

ةئيه تصوأ دقف ،ةحلاصملا لاكشأ نم لكشك راذتعالا صخي اميف امأ . اهسفن ةبرجتلا
                                                 

وينوي ثادحأ اياحض ةيعمج فرط نم يلايللا هذه ءايحإ مت 1 اياحضلا تالئاعو ،ءاضيبلا رادلاب ١٩٨١   ،
 .اضيأ



  )٢١٤(

حيرصتب ءالدإلاب يماتخلا اهريرقت ميدقت دعب لوألا ريزولا موقي نأب ةحلاصملاو فاصنإلا 
تاكاهتنا نم تبث امع ةلودلا ةيلوئسم نع ةموكحلا مساب اراذتعا نمضتي ،ناملربلا مامأ 

ىلع ةيساسألا تايصوتلا نم ةيصوتلا هذه ربتعتو ١يضاملا يف ناسنإلا قوقحل ةميسج  ،
  :نينثا نييوتسم نمضتت اهنأ رابتعا

ةوطخ يهو ،يضاملا يف بكترا ام ةماسجب ةلودلا فارتعا وه : لوألا ىوتسملاف - 
ىرج ام راركت يف ةلودلا ةين مدعب اضيأ رشؤي ام وهو ،ةحلاصملا قيرط ىلع ةيساسأ 

ام لك ةهجاوم يف ةلداعلا ةمكاحملا تانامض لامعإو نوناقلاو قحلا ةلود ئدابمب مازتلالاو 
تاهجاوم ىلإ روطتت دق ةيسايس وأ ةيعامتجا تاجاجتحا وأ تاتالفنا نم لبقتسملا يف عقي دق 

  .يضاملا يف عقو امك
امأ -  بناج نم فاصنإلاب اياحضلل يونعملاو يزمرلا روعشلا وهف يناثلا ىوتسملا   ،

موهفم ينبت لالخ نم لبقتسملل سسؤي يذلا ءارجإلا وهو ،يضاملا يف مهقوقح تكهتنا نم  
  .ىرج ام راركت مدعو ةحلاصملا

فاصنإلا ةئيه لاغتشا نابإ اعساو ايسايسو ايقوقح الدج راثأ بلطمك راذتعالا نأ ريغ 
  ٢؟كلذ فيك ةحلاصملاو

ا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا لوح ةينطولا ةرظانملا ىلإ راذتعالا ةركف دوعت ناسنإل  
مساب تفرع ةقيثو ميدقت مت ثيح ٢٠٠١ربمفون يف  نم يبرغملا ىدتنملا لبق نم " ةقيقحلا"، 

ءارجإ هرابتعاب راذتعالا عوضوم ىلإ ةراشإلا تمت ةقيثولا هذه يفف . فاصنإلاو ةقيقحلا لجأ
ةينمألا ةزهجألا فلتخم نم ةفرتقملا مئارجلاب ةلودلا فارتعا نم لعجي ،ايساسأ ايزمر 

  .٣ةصاخ ةيمهأ يستكي رمألا اذه نإف يلاتلابو ،ىرج ام راركت مدعب مازتلالا قفأ يف افارتعا
يتلا تاطحملا فلتخم يف راذتعالاب اهيلإ لوكوملا ةهجلا ددحي مل ىدتنملا نأ ديب 

رابصلا دمحم ربتعي ددصلا اذه يفو . ريخألا رمتؤملا يف ةماع ةغيصب ظفتحا ثيح. اهدهش
غيصلا عم لعافتلاب حمسيو ،ةمكح هيف راذتعالاب اهيلإ لوكوملا ةهجلا ةيمست مدع رمأ نأ  

 ، ةلودلا فرط نم راذتعا ردصي نأ وه مهي ام نكلو ،ةلودلا فرط نم حرتقتس يتلا
                                                 

ص ،عبارلا باتكلا ،يماتخلا ريرقتلا 1  ١٠١. 
ددع ،دحوملا راسيلا ةديرج عم هل راوح يف رابصلا دمحم 2 نم ٦١٧٠  ىلإ ١٨  رياني ٢٤   .٥، ص ٢٠٤ 
سفن عجرملا3  .ه 



  )٢١٥(

ةيحانلا نمو ةينوناقلاو ةيسايسلا ةيحانلا نم ةلودلا لثمي ،رابصلا بسح لوألا ريزولاف  
  .١ةدايسلل ازمريبرغملا روتسدلل اقفو ربتعيو ،اضيأ ةيروتسدلا 

نم راذتعالا ناك اذإ امأ ،اديج رمألا نوكيسف كلملا فرط نم راذتعا كانه ناك اذإف 
  .بسانملا تقولا يف بسانملا فقوملا انل نوكيسف هتيلوبقم نع رظنلا ضغبف ،ىرخأ ةهج

ديسلا امأ  ةئيه وضعو ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا وضع " ةقردوب كرابم" 
ربج نم ءاهتنالا دعب اهذيفنت متيس راذتعالا ةيصوت نأ ربتعيف ،اقباس ة حلاصملاو فاصنإلا

ةحرتقملا راذتعالا ةغيص صوصخبو ٢٠٠٧٢لالخ كلذ متيس ام ابلاغو ،ةيدرفلا رارضألا   ،
لوألا ريزولا موقي نأ يهو ،ةئيهلا ةيصوتب ركذي ةقردوب كرابم ديسلا نإف ةحشرملاو 

  .ةحوتفم ةيناملرب ةسلج يف ةلودلا مساب راذتعالاب
ةيبرغملا ةيعمجلا سيئر بئان نيمأ ديمحلا دبع ديسلا ربتعي امامت رياغم قايس يفو 

  .٣"كلملل راذتعا نم لقأب لبقي نل"ةيعمجلا نأب ناسنإلا قوقحل 

                                                 
له ؟رذتعي نأ هل قحي نم لوح يسايسلا وآ يقوقحلا طسولا يف ءاوس اريبك الدج راذتعالا ةرك ف تراثأ1

قباس وضع وهو بوينب يقوش دمحا حرص ،حابصلا ةديرجل هل باوجتسا يفف . ؟لوألا ريزولا مأ كلملا 
ةيسايسلا ةربعلا نإ "فيضيو " باونلا سلجم رقمب اينلعو ايمسر راذتعالا نإ"ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيهل

ينوناقلا مازتلالا وه ناملربلا مامأ ينلع راذتعا ميدقت ىلع ةلودلا مساب لوألا ريزولا مادقإ نم ةينوناقلاو 
ةديرج ..." اهترئاد يف لخدتت يتلا ةينمألاو ةيئانجلا طبضلا ةزهجأ لك نع ةيذيفنتلا ةطلسلا ةيلوئسمل يماظنلاو

  .٨،  ص ١٧٩٢ددعلا ،حابصلا 
يف ةيذيفنتلا ةطلسلا سيئر نع ثحبلا رابتعا ىلع احضاو ايسايسو ايروتسد اطلخ ريثي حي رصتلا اذه نأ ديب

، ١٩٩٦روتسد ىلإ عوجرلابف ؟كلملا مأ لوألا ريزولا وه له برغملا  ةقباسلا ريتاسدلا يقاب رارغ ىلعو  
كلذ ،يبرغملا يسايسلا قشلا نمض ةيكلملا ةسسؤملل يلعفلا روضحلا سركي ١٩لصفلا نأ دجن  ليحي هنأ   

ن إثيح ،طلسلا لك يفو ةمدقم ةيصخش كلملا لعجي ام ،نينمؤملا ةرامإف ،ةيمالسإلا ةفالخلا ةيرظن ىلع 
ةطلسلل يلعفلا سيئرلا وه كلملا نإف يلاتلابو يذيفنتلاو يعيرشتلا لاجملا يف اهدجن كلملا لخدت تالاجم 

يرازولا سلجملل هتسائر رصحلا ال لاثملا ل يبس ىلع اهنم ركذن ،داوملا نم ديدعلا يف ىلجتت يتلاو ةيذيفنتلا
ةيذيفنتلا ةئيهلا ءاضعأ نمض يداع وضعك لوألا ريزولا هيف رضحي يذلا روتسدلا نم٢٥لصفلل اقبط   . 

ددع ةيبرغملا ثادحألا ةديرج 2 نينثالا ٢٨٧٠   .١٥، ص ٢٠٠٦ ربمسيد ١١، 
ددع ،ةيبرغملا ةفيحصلا ةلجم 3  ٢٤. 
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فرط نم رارقإلا ىقبي ،ةيسايسلاو ةيقوقحلا ةحاسلا يف نيمدقملا نيحرتقملا نيب امو 
ةحلاصملا رصانع ىدحإ ديسجتل ايقوقح ابسكم راذتعال ا ةرورضب ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه

نأ ربتعي نم كانهو ،ىرخأ ةهج نم عمتجملاو ةلودلا نيبو ،ةهج نم اياحضلاو ةلودلا نيب 
ريزولا مأ كلملا له ناسنإلا قوقح تاكاهتنا اياحضل ةلودلا مساب رذتعي نم لوح لاؤسلا 

عقاولا ىوتسم ىلع ازواجتم الاؤسلوألا لاؤسلاف ١،  ةيقوقحلا تايعمجلا فقاوم يف ساسألا ، 
حبصي ،رذتعي نمم الدبو ،ةيصوتلا هذهل يروفلا ذيفنتلا ةرورض يه اياحضلا ةيليثمتو 

  ؟ةيراظتنالاب حفاط يقوقحو يسايس خانم يف راذتعالا عقي ىتم: يلاكشإلا لاؤسلا
ةلحرم شيعي برغملا ربتعي يذلاو لوألا ريزولا راذتعاب لئاقلا حرطلا نيب امف ةيلاقتنا  

ةلحرم دعب لخدي مل برغملا نأ ربتعي يذلاو ،كلملا راذتعاب بلاطيو كلذل ضفارلا حرطلاو 
  .راذتعالا ةلأسم نأشب يسايسو يقوقح لدج لاز الو ريثأ ،يطارقميدلا لاقتنالا

نيح ىلإ ايسايسو ايقوقح الدج لظتس يضاملا نع راذتعالا ةلأسم نأ قبس امم حضتيو 
يف عطاقتيو ٢يسايسلا حالصإلاب فورعملا شاقنلا وهو اياضقلا هذه يف يروتسدلا مسحلا  ،

اهنمض نمو ،تاحالصإلا نم ددعب مايقلل ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تايصوت عم هنم ءزج 
  .٣ةيروتسدلاو ةيسايسلا تاحالصإلا

     
  
  
  
  

                                                 
عا تاهويرانيس ،ريقفاد سنوي1   ، ثادحألا ةديرج ،ىرج ام راركت مع نامض تاحالصإ دامتعاو ةلودلا راذت
 .قباس ددع
يروتسدلا حالصإلا ،يضيونلا زيزعلا دبع : عجاري ،يروتسدلا حالص إلا يف اياضقلا ضعب ىلع عالطالل 2
ءاضيبلا رادلا ،ةديدجلا حاجنلا ةعبطم ،ةيساسألا اياضقلاةيبرغملا ةكلمملا يف  .٢٠٠٥ ىلوألا ةعبطلا، ، 
، : اضيأ رظنأ 3 يروتسدلاو يسايسلا حالصإلا يف اياضق برغملا يف يطارقميدلا لاقتنالا ةلئسأ ،يميرك يلع

 ،  .٢٠٠٥ىلوألا ةعبطلا ،ذفاون تاروشنم



  )٢١٧(

  
  ةماع ةمتاخ

 

  
  
  
، رغملل يسايسلا خيراتلا يف اثدح ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ثادحإ لكش لقتسملا ب

لاجم يف ةلودلا اهتذختا ،ةيسايسو ةيتاسسؤمو ةيعيرشت تاءارجإ ةدع مكارت قايس يف ىتأ 
  .١ةيملاعلا ناسنإلا قوقح ةسايس ميعدت

، ملف   ىوقلا نم ءزج نأ كلذ صاصرلا تاونس فلم حتف ةركفب لوبقلا الهس نكي
ىلع مادقإلا نم فوختي ناك اقباس ةطلسلل ةيمسرلا تارايخلاب ةطبترم تناك يتلا ةيسايسلا  

اوناك نيذلا ةميسجلا تاكاهتنالا نع نيلوئسملل جرح نم هببستس امل ةوطخلا هذه لثم 
  .اياحضلا لبق نم تفدهتسا يتلا ةيكلملا ةسسؤملا نع مهعافد نم اقالطنا نوفرصتي

فقاومب تاكاهتنالا عقاو رربي يذلا قاروألا طلخ موري ناك روصتلا اذه لثم نإ 
سسأتي ال صاصرلا تاونس فلم حتف بلطم نأ نيح يف ،ةلودلا تاسسؤمل ةيئاد علا اياحضلا

بابسألا ةفرعمل امنإو اياحضلل ةيسايسلا فقاوملا ىلع ةيعورشملا ءافضإل ةلواحم ىلع 
  .مهتمكاحم دعب وأ لبق ءاوس ،نوناقلا اهلفكي يتلا مهقوقح مارتحا مدع ءارو ةنماكلا

. صاصرلا تاونس فلم حتف ةركف رمتخت يكل هب ساب ال اتقو برغملا جاتحا دقل
لبس لوح ةيبرغملا ةيقوقحلا تامظنملا فقاوم يف نيابت كانه ناك ،ةركفلا ترمتخا امدنعو 

حتف رارق نأ ربتعت ةيمسر هبش ةبراقم : نيتبراقم كانه نأ نيبتو ،يضاملا تاكاهتنا ةجلاعم
، ا ةعيبط يف امهم الوحت ،هتاذ دح يف ،لكشي صاصرلا تاونس فلم برغملا يف ةطلسل

اياحضلا قوقح نمضت ريبادت دامتعاب لوحتلا اذه طورش جاضنإ ىلع لمعلا يغبني يلاتلابو 

                                                 
، : عيدولا حالص 1 ، ص ٢٠١٠ىلوألا ةعبطلا ،ءاضيبلا رادلا ،عيزوتلاو رشنلل ةفاقثلا راد ،تالاقتنالا قلق

١٦٥. 



  )٢١٨(

ةيرذج ةبراقمو . مامألا وحن ريسلا قيعي نأ هنأش نم ةركاذلا يف قيمع شبن نود مهيوذو
كلذو ،يضاملا ةركاذ يف قيمع شبن نودب ققحتي نأ نكمي ال لبقتسملا ءانب نأ ىرت 

، فشكلاب ةميسجلا تاكاهتنالا نع نيقباسلا نيلوئسملا ةلءاسمو ،ةهج نم ،ةلماك ةقيقحلا نع  
فاصنإلا ةئيهل ضفار فقوم مهل ناك ةيرذجلا ةبراقملا اونبت نيذلا نإ لب ،ىرخأ ةهج نم 
فشك يف اديعب باهذلا نود يمسرلا اهعباط لوحيس ،ةيمسر ةئيه اهرابتعاب ةحلاصملاو 

  .ةقيقحلا فشكل ةلقتسم ةئيه نييعتب اوبلاطو ،ىرج ام ةقيقح
فرط نم ةيقفاوت ةبراقم دامتعا قايس يف ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ليكشت ىتأ دقل 
نم اقالطنا كلذو ،يضاملا تاكاهتنا فلمل يئاهنلا يطلا مورت سداسلا دمحم كلملا 

ةوجفلا ق معي نأ هنأش نم ةيرذجلا ةبراقملا دامتعا نوك يف لوألا رابتعالا لثمتي: نيرابتعا
حاجنإ ةدارإ هيضتقت ام ،لاوحألا نم لاح يأب ،مدخي ال عضو وهو ،عمتجملا تانوكم نيب 
تاقفاوتلا نم ىندأ دح دوجو بجوتسي السلسم هرابتعاب يطارقميدلا لاقتنالا لسلسم 

يئاهنلا قالغإلا نوك يف يناثلا رابتعالا دسجتيو . ةيعمتجملا ىوقلا فلتخم نيب تامهافتلاو
ثادحإو ،ةهج نم ،مهيوذو اياحضلا فاصنإ نودب ققحتي نل امبر تاكاهتنالا يضام فلمل  
، ةبراغملا نيب حلاصت   .ىرخأ ةهج نم مهيضامو

ةعيبطب قيمع يعو ىلع ،نيقباسلا نيرابتعالا ىلإ ةفاضإ ،ةيقفاوتلا ةبراقملا تسسأت 
يف درو ام ك ةيرارمتسالا لخاد رييغتلا ىلع زكتري ماظن وهف ،برغملا يف يكلملا ماظنلا

رياني ٦موي سداسلا دمحم كلملا باطخ  ةبراقملا لعجي يذلا وه فيصوتلا اذه . ٢٠٠٦ 
حفصلا «دامتعاو ،ةهج نم ،ةركاذلا ظفح ىلإ يمرت يضاملا تاكاهتنا فلم ريبدتل ةيقفاوتلا 

ىرخأ ةهج نم»ليمجلا  ،.  
ةبراق ملا تايصوت نم هنمضت امو ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيهل يئاهنلا ريرقتلا دسج

طبتري اميف ررضلا ربجب لوألا ىوتسملا قلعتي : نييساسأ نييوتسم ىلع زكر ثيح ،ةيقفاوتلا
ةيحض٩٢٨٠ضيوعتب تاررقم تردص ثيح ،مهيوذ وأ اياحضلاب  يناثلا ىوتسملا قلعتيو .  

ناسنإلا قوقح نيصحتل ،ايتاسسؤمو ايروتسد ،اهدامتعا بجي يتلا تايلآلاو لئاسولا ديدحتب 
،لود راطإ يف   :اهنمو نوناقلا ة

ايملاع اهيلع فراعتم يه امك ،ناسنإلا قوقحل يروتسدلا ليصأتلا معد-   .  
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ةيرح لثم ،ةيساسألا قوقحلاو تايرحلا ىوحف ىلع حيرصلا يروتسدلا صيصنتلا -   
  .بارضإلاو عمجتلاو يباقنلاو يسايسلا لمعلاو رهاظتلاو ريبعتلا

ا ةطلسلا لخدت عنمو تاطلسلا لصف أدبم زيزعت-    .هريسو ءاضقلا ميظنت يف ةيذيفنتل 
ةيئانجلا ةسايسلاو عيرشتلاو ةلادعلاو نمألا تالاجم يف تاحالصإب مايقلا-   .  
فدهب هتفيظوو هتبيكرت ثيح نم ءاضقلل ىلعألا سلجملل يساسألا ماظنلا ةعجارم-    

  .ءاضقلا ةيلالقتسا ةيوقت
باقعلا نم تالفإلا ةضهانمل ةينطو ةيجيتارتسا دامتعا-   .  
تاصالخلا نم اددع ،ةيبرغملا اهتخسن يف ةيلاقتنالا ةلادعلا ةبرجت ريشت مومعلا ى لعو

  :يلي امك اهدرون ةيزكرملا تاجاتنتسالاو
  :ىلوألا تاصالخلا

نم امهم اءزج تفشكو عقو اميف اهتايلوئسمب تفرتعا دق ةيبرغملا ةلودلا تناك اذإ 
، ًايساسأ ًارصنع تبيغ ةلودلا نإف ،رثعتملا برغملا يضام ةيلاقتنالا ةلادعلا رصانع نم  

ىدبأ دق ملاعلا ربع ةقيقحلا ناجل نم ددع ناك اذإو ،باقعلا نم تالفإلا مدعب رمألا قلعتيو 
ةميسجلا تاكاهتنالا نع نيلوئسملا ةبقاعمو تامكاحملا أدبم عم لماعتلا يف ةصاخ ةيجهنم 

ال دق ةرغث كرت دق أدبملا اذ ه عم لماعتلا هئانثتسا يف يبرغملا لماعتلا نإف ،ناسنإلا قوقحل
  .يضاملا عم ةحلاصملا قيقحتل يلعفلا رثألا اهل نوكي
  :ةيناثلا ةصالخلا

يه ةيلوأو ةيساسأ ةلأسم يف باقعلا نم تالفإلا مدع أدبم عم يقتلت ةلءاسملا تناك اذإ   
ثيح نم نافلتخي امهنإف ،هوفرتقا امب نيكهتنملا فارتعاو ،ةقيقحلا ىلع فوقولا ةرورض 

يف ،اهريغ نم رثكأ ةيئانجلا ةبوقعلا ىلع بصني باقعلا نم تالفإلا مدع أدبم ذإ : جئاتنلا
وأ ةيلام وأ ةيرادإ جئاتنب امنإو ،يئانجلا باقعلاب ةرورضلاب يهتنت ال دق ةلءاسملا نأ نيح 

ادامتعاو ،ةحلاصملا راطإ يف قافتا درجمب وأ مكحب نوكت دق جئاتنلا هذهو . ةيسايس ىتح
ءوجللا رايتخا ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه مامأ ناك هنأ ودبي نيأدبملا نيب زييمتل ا اذه ىلع

ىلع دنتس اهسفن ةئيهلا نأ ةصاخ ،يئانجلا باقعلا ىلا امتح يدؤي ال يذلا ةلءاسملا ىلإ 
ريرقتلا صخلم نم١٢ص (ةقيقحلا نع فشكلاو تاكاهتنالاب فارتعالا ةدعاق  يلاتلابو )   ،
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نيبنذملاو نيكهتنملا تافارتعا ىلإ عامتسالا وه ةقيقحلا كلت دامتع ال ةيمتحلا ةجيتنلا نإف
  :نينثا نيرمأ بيترت نكمي كلذ ىلإ ادامتعاو ،اياحضلا نينأ ىلع عامتسالاب ءافتكالا ضوع

يتلا ةيلوئسملا عقاوم نعو ماهملاو فئاظولا نم تاكاهتنالا نع نيلوئسملا داعبإ . ١
يف ةيمومع تايلوئسم وأ بصانم وأ ماهم ي أ يلوت نم مهعنمو اهنوسرامي اولازام
  .لبقتسملا

نأب املع اياحضلا ضيوعتل اساسأ اهدامتعاو نيكهتنملا كالمأو لاومأ ةرداصم . ٢
نع مهزجع ةلاح يف مهاياحض ضيوعت يف ررضلا يف نيببستملا اهيفظوم لحم لحت ةلودلا 

  .كلذ
ماهلتسا ةيناكمإ ىلعو لب ةي برغملا ةبرجتلا ىلع ديجلا رثألا هل نوكي نأ نكمي ام اذهو

 ، البقتسم ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةقطنملا يف برغملا وحن وحنت دق ىرخأ براجت نم داهتجالا
امو ،اهلماكب ةيبرع ةمظنأ ىلع ىتأ يذلا ةيطارقميدلا نم يبرعلا عيبرلا اذه عم اصوصخ 

 .ةدئاسلا ةمظنألا كلت تاكاهتنا يضام ةيفصت نم كلذ عبتتسي

  :ةثلاثلا ةصالخلا
هالعأ نيروكذملا نيبناجلا يف لقألا ىلع ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه دامتعا مدع نإ 
ةئيهلا هتمسر يذلا ىرج ام راركت مدع فده قيقحت يف ةدئاق نود لكك اهلمع لعجب ددهي 
نم مهنمو لب مهبصانم يف نيقاب نودالجلا ماد ام راركتلا مدعل ةنامض دجوت ال ذإ ،اهلمعل 

قيدانصلا نم اهانج ةمهم ةيلام تاورثب عتمتي لازيال نم مهنمو ،تاناصح وأ ةناصحب عتمتي 
ضيوعتل ينوناق ساسأ يأ دجوي ال هنإف كلذ نع الضف ،صاصرلا تاونس ءانثأ ءادوسلا 
نيذلا لاومأ نم مهضيوعت ضوع بعشلا لاومأ الصأ يه يتلا ةلودلا ةنيزخ نم اياحضلا 

  .رارضألا كلت يف مهل اوببست
نم اددع عجش لقألا ىلع وأ ،لعج يذلا وه ةلءاسملا أدبم دامتعا مدع ن أ دقتعن اننإ

رثكأ ،اهل تامولعم يأ ميدقتو ةئيهلل ةدعاسملا ميدقت نوضفري نيقباسلاو نييلاحلا نيلوئسملا 
ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا نع مهثدحيو نينطاوملا ىلع لطي لازام مهنم اددع نأ كلذ نم 

، ةحفص يط نع ثيدحلا بعصلا نم حبصي عضولا اذه لظ يفو يطارقميدلا لاقتنالا نعو  
لاقتنا لك ساسأ ربتعي يذلاو تاسسؤملاو نوناقلا يف نينطاوملا ةقث ةداعتسا وأ يضاملا 

  .يطارقميد
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  :ةعبارلا ةصالخلا
ربج قاطن نم اياحضلا نم ددعل ةئيهلا داعبتسا صوصخب ةنكمملا تاذخاؤملا مغر هنأ 

 ، - ١٩٩٥ةيريهطتلا ةلمحلا اياحضو ومومرهأ ذيمالت ةيضقو تينوكات يلقتعمك ،ررضلا
اياحض ىلإ ررضلا ربج نم ةدافتسالا عيسوت يف ةدومحم ادوهج تلذب ةيهلا نإف ١٩٩٦  ،

بيذعتلا اياحض ،يفسعتلا لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالا اياحض بناج ىلإ لمشي ،نيرخآ 
تاكلتمملا بهنو نطولا لخاد ءافتخالا وأ يرارطضالا بارتغالاو نجسلا يف ةافولاو 

  .ةيعامج ثادحأ لالخ تايفولاو
اضوألا ةيوست ،يلاملا ضيوعتلا بناج ىلإ لمشي يدرفلا ررضلا ربج موهفم  ع 

ليهأتلاو ينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةعباتم هيف امب يعامتجالا جامدإلاو ةيرادإلاو ةينوناقلا 
فدهتسي وهف يعامجلا ررضل ا ربج امأ. ةيحصلا ةيطغتلا ماظن يف اياحضلا حصنو يحصلا
مدعو شيمهتلا اهلمش يتلاو ةجهنمملا  تاكاهتنالا لعفب تررضت يتلا قطانملاو تاعومجملا
ةدع يف ةئيهلا هتنلعأ امك يعامجلا ررضلا ربج لثمتو : ةيومنتلا عيراشملا نم ةدافتسالا

تاميظنتو تاطلسلا عم نواعتب ةيفاقثو ةيداصتقا ةيومنت عيراشم ةماقإ اهنمض نم ،لاكشأ 
يلاتلابو ةيومنت عيراشم ىلإ ةينوناقلا ريغ لاقتعالا زكارم ضعب ليوحتو يندملا عمتجملا 

  .ةيعامجلا ةركاذلا ءانب
  :ةسماخلا ةصالخلا

اهب تمدطصا وأ تبحاص وأ تبكاو يتلا تاهاركإلا نم ةعومجم راضحتسا يغبني 
نمزلا نم دوقع ةعبر أ براقي ام لوح لاغشألاو ثحبلا ةدمك اهنيح ،اهلمع يف ةئيهلا

دعب ةرشابم تعقو يتلا تاكاهتنالا يف ثحبت نأب ةبلاطم تناك اهنأ ىنعمب ١٩٩٩- ١٩٥٦  ،
ىلع ءاوس ،تابوعصلا نم ةعومجم امئاد حرطي ةدملا لوطو ،اندالبل يسايسلا لالقتسالا 

رفوتي برغملا هيف ناك يذلا دحلا لوح وأ ،تاداهشلا ىوتسم ىلع وأ ةلدألا عيمجت ىوتسم  ،
  .لالقتسالا ةكرعم نم كاذنآ وتلل جراخ وهو فيشرأ ىلع

ةلدألا راثدناب انايحأ ةقيقحلل ةنجل يأ مدطصت نأ دب الف ةدملا لوط مامأ هنأ ىنعمبو 
يف ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تنكمت كلذ عمو ،اهورصاع نم ضارقناو اهضارقناو 

اياحضلا نع تامولعملا نم لئاه فيشرأ دادعإ نم ةيخيراتلا ةرتفلا هذه نع اهلاغتشا 
ليصافتلا ءافيتساو ميظنتلا نسحب زيمتت اهتافلم نأ ودبي ثيح ،اهيبكترمو تاكاهتنالاو 
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ةلدألا كلذ بناج ىلإو ،يضاملا تاكاهتنال الفاح ايخيرات افصو مدقت كلذب يهو ١ةقيقدلا  ،
لبقتسملا يف يسسؤملا حالصإلاو ةلءاسملا دوهجلةمزاللا ةيفاكلا  . 

  :ةسداسلا ةصالخلا
ةلودلا ةيلوئسم نع لوألا ريزولا راذتعاب ةصاخلا ةيصوتلا تناك راذتعالل ةبسنلاب  

ديعصلا ىلع ةيدودرمو لب ةيزمر رثكأ رمألا نوكيس هنأ ديب ،أدبملا ثيح نم ةيباجيإ ةلأسم 
اذهب كلملا موقي نأ . ارثأ دعبأو اياحضلا ةماركل ًازيزعتو ًاربج رثكأو ،يلودلاو ينطولا

يماحو اهتدحو زمرو ،ةلودلا سيئر هتفصب يسايسلاو يروتسدلا هزكرمل رظنلاب راذتعالا 
  ؟راذتعالا ميدقتب قباسلا ةيحضلا وهو اليدنام نوسلين مقي ملأ... ةيعامجلاو ةيدرفلا تايرحلا
  :ةعباسلا ةصالخلا

نمضت يذلا يماتخلا اهريرقت اهلاغشأ ءاهتنا دعب ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تردصأ 
ةطلس ىلعأ هرابتعاب كلملا نم بلطب كلذو ،ةمهملاو ةهيجولا تايصوتلا نم ةعومجم  
، يروتسدلا ماظنلا نمض اينوناق اساسأ اهلوخي ام ،برغملا يف ةيسايسو ةيروتسد يبرغملا  

اهرادصإ ةيحالص هل تلوخ زاهج نع ةرداصلا تايصوتلا ىلإ رظني تالاحلا عيمج يف 
قفو اهذيفنت ىلع لمعلاو اهلوبقب ايونعمو ايقالخأ امازتلا اهب نيطاخملا ىلع عضت اهنأ ىلع 

عامجإ نم لصح دق نوكي امو ،ةيداملا مهتايناكمإو ةينوناقلا مهتايحالص هب حمست ام ىصقأ  
  .٢ماعلا حلاصلا مدخت ةلأسم تايصوتلا هذه ذيفنت رابتعا ىلع يسايس

ىظحت ت احارتقا ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تايصوت رابتعا نكمي روظنملا اذه نمو
نع اهقاثبناو اهتيعقاول رظنلاب اميسالو هجراخو برغملا يف عساو معدو يسايس لوبقب 
راركت مدعلو ،عمتجملاو اياحضلا ررض ربج نامضل اهيعسو ةئيهلا تايرحت تاصالخ 
ةيهيجوتلا تايصوتلا هذه فرعت مل ،نآلا دحل نكل ،نوناقلاو قحلا ةلود خيسرتو تاكاهتنالا 

ةينمألا ةماكحلاو ةينوناقلاو ةيروتسدلا تاحالصإلاب ةقلعتملا كلت ةصاخ ،ىدص يأ 
                                                 

، ٢٠٠٥ربمفون ،ناميرف كرامو نفاهنغب وا الريف ملقب ،لمعلا مدقت نع ريرقت ،برغملا يف ةيلاق تنالا ةلادعلا 1
 www.ictj.org: ةيلاقتنالا ةلادعلا يلودلا زكرملل ينورتكلإلا عقوملا ىلع روشنم
 ةينطولا ةودنلا لاغشأ يف ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تايصوت ذيفنت تايلآو جهانم ،يضيونلا زيزعلا دبع 2
 ويلوي ٢٢-٢١طابرلا "يقوقحلاو يسايسلا لعافلا رود ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تايصوت ذيفنت : "لوح

 .٢٣، ص ٢٠٠٦
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  )٢٢٣(

كانه نأ كلذ ،يضاملا يف ىرج ام رركتي ال ىتح ةيئانجلا ةمكحملا ماظن ىلع ةقداصملاو 
ةيعيرشتلا تاحالصإلا ةرشابمك ١طقف رهشأ ةعضب لالخ هزاجنإ نمي ام تايصوتلا نم  ،
 .اهريغو ةماهلا ةيتاسسؤملاو

  :ةنماثلا ةصالخلا
 لامكتساب ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تصوأ ،ةقيقحلا نع فشكلا لامكتسا لاجم يف

ةكربنب يدهملا لثم ةريهش تالاحل يه ،يرسقلا ءافتخالاب قلعتت ةلاح ٦٦ةقيقح يف ثحبلا 
فسؤملا نمل هنإ لاحلا عقاوو رمألا ةقيقح يفو ،يسيورلا قحلا دبعو يزوناملا نسحلاو 

تافلملا هذه صوصخب مدقت وأ ةجيتن ىلإ ةحلاصملاو فاص نإلا ةئيه لمع يضقي الأ ًادج
  .اهريغو

 ١٩٨١ةنسل ءاضيبلا رادلا يف ةيعامتجالا ثادحألا يف اياحضلا قوقح ووذ لازام امك 
ةيحض١١٤( اياحض١٠٩ (١٩٩٠ساف وأ )   ةيحض١٣(روضانلا وأ )    ١٢(ةميسحلا وأ )  

ةيحض١٣(ناوطت وأ ) ةيحض ل اياحضلا ءالؤه ووذ لازام)  نكامأ ىلإ دعب اولصوتي م ، 
اتقطنم جاتحت امك ... هربق ىلع محرتلا دصق مهنم دحاو لك ةيوه ديدحت نع الضف مهنفد
  .امهيف لصح امل يخيراتلا فشكلاو ثحبلل ةصاخ ناجل ىلإ ءارحصلاو فيرلا
  :ةعساتلا ةصالخلا

باطخلا هيمسي ام وه ،صاخ قايس يف ةلودلل ةبسنلاب ةيلاقتنالا ةلادعلا ةسايس جردنت 
  ".ةيرارمتسالا لخاد رييغتلاب"يكلملا 

ينيد ءادنل ةيبلت يهف يبرغملا موهفملاب ةحلاصملا امأف  : يقوقحلا هماوق يوق يسايس/  
، /يعامج/حفص  تاذلاب روظنملا اذه نم برغملا لعجي يذلا ساسألا لخدملا وهو ،ليمج

ةبراغملل ةيندملاوةيسايسلا قوقحلا هيف تكهتنا يذلا جعزملا يضاملا اذه نم ررحتي  ٢.  
بايث سبلت اهنإف " حفصلا"موهفمل قيمعلا ينادجولا مخزلا اذه قايس يف ةلءاسملا امأ 

عزنت يكل ،ةلودلا مساب تبكترا يتلا ةميدقلا عئاظفلا لك سند نم رهطتتل قالخألا مراكم 
                                                 

اهسفنةحفصلاو ه،سفن عجرملا 1  . 
ددعلا ،رظن ةهجو ةلجم )٢٠٠٦-١٩٩٩(ةيلودلا ريراقتلا يف ةيلاقتنالا ةلادعلا برغم ،ينيرمل ديرف  2  ،٢٢ 

 .٣٣، ص ٢٠٠٧عيبر 



  )٢٢٤(

نع ًاديعب يلاتلاب عضوتف ةلءاسملاو ةبساحملل لقحك ةسايسلا لقح ًاوت رداغتو ،ةبساحملا ةلذب  
  .يسايسلا لمعلا لودج جراخ نكي مل نإ ،يقوقحلا ضوافتلا ةلواط

نأ اهل ديرأ امك ةلءاسملا ةيضق لوح موحي يذلا يوقلا ينيدلا مخزلا اذه ىلع ءانبو 
مزليس هرابتعاب يئاضقلا هلقح رداغي هرودب فاصنإلا موهفم نإف " ديدجلا دهعلا"يف حرطت 

ايلمع ،نرتقتل ،يجولوكيسلا وأ يونعملا رابتعالا در يسرك ىلع عبرتيل ،يقوقحلا رابتعالا 
ساسحإلا ةدش نم فيفختلا يلاتلاب ،رطاخلا ربج ةلالدب ررضلا ربج ةلالد سوملم لكشبو 

  ١نايسنلاو ملظلاب
تامظنملا تايربك يأرب تلكش ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ةبرجت نإف ،لوقلا ةوفصو 

يلودلا زكرملاو ،ستوو ستيار نامويهو ةيلودلا وفعلا ةمظنمك ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا  
عاقب ىتش يف ددرتت يتلا اهؤادصأ اهل نوكت نأ نكمي ةقباس تلكش لوقأ ةيلاقتنالا ةلادعلل 

يف نويموكحلا نولوئسملا بقارو يندملا عمتجملا تاعامج تبقار ثيح ٢يبرعلا ملاعلا  ،
لاىرخألا لودلا ضعبو قارعلاو نيرحبلاو نانبلو رئازجلا اهتمظنأ طوقس تفرع يت  

مهو ةقيثو ةبقارم برغملا هلعف ام ،ايبيلو سنوتو رصمك يبرعلا عيبرلا حاير عم ةيوطلسلا 
عمو . دلب لك يف بلاثملا هبوشت يذلا يضاملل يدصتلل مهل ةحاتملا تارايخلا يف نورظني

 ، نأو فلملا ةجلاعم هاجتا يف طقف ىلوألا ةوطخلا هذه نإف ،تققحت ام ةيمهأ ىلعف كلذ
فاصنإلا ةئيه تايصوت ليعفتل ذختتس يتلا تاوطخلاب ةنيهر ىقبت تاطلسلا ةيقادصم 

  .ةحلاصملاو
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٣٤ص ،عجر ملا سفن 1
 .٣٥ص ،قباس عجرم ،لمعلا مدقت نع ريرقت ،برغملا يف ةيلاقتنالا ةلادعلا  2



  )٢٢٥(

  عجارملا
  

  ةيبرعلا ةغللاب: الوأ
  
  :بــتكلا

ىلع يبرغملا يسايسلا ماظنلا يف ةيعرشلاو ةسسؤملا عقاو ): فيطللا دبع(شونكا  •
سنافورب ةبتكم XXIنرقلا فراشم  ءاضيبلا رادلا–    - ١٩٩٩.  

يضام ةيوستل ةيبرغملا ةبراقملا راسم ،ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه :  )يقوش دمحأ(بوينب  •
قوقح لاجم يف نيوكتلاو مالعإلاو قيثوتلا زكرم . ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا

  .٢٠٠٤وينوي ،ىلوألا ةعبطلا ،ناسنإلا 
قفألا تاروشنم ، يطارقميدلا لاقتنالا ةيلاكشإو باقعلا نم تالفإلا): روشهد(روفغ  •

  .٢٠٠٤ليربأ ،ىلوألا ةعبطلا ،يطارقميدلا 
داعإو ،ةلودلا ثيدحت ةيجيتارتسالا ةبراقم:بوانتلاو ةيكلملا): دمحأ(دادجوب  • ماظنلا جاتنإ ة  

 ، ،   برغملاب ةيسايسلا   .١٩٩١ءاضيبلا رادلا ،ةديدجلا حاجنلا ةعبطم
، س ةبراقم: رصاعملا يبرغملا يسايسلا قسنلا): دمحم(فيرض  • ايقيرفإ ةيسايسويسو

ءاضيبلا رادلا –قرشلا   ١٩٩١.  
ةلجملا تاروشنم ، ةيقئاثو ةبراقم: برغملا يف يسايسلا مالسإلا): دمحم(فيرض  •

ةديدجلا فراعملا ةعبطم –يسايسلا عامتجالا ملعل ةيبرغملا  طابرلا –   ١٩٩٤.  
تاروشنم ، يبرغملا ماعلا نوناقلا يف ةسارد: برغملاب ناسنإلا قوقح): دمحم(فيرض  •

ةديدجلا فراعملا ةعبطم –يسايسلا عامتجالا ملعل ةيبرغملا ةلجملا طابرلا –   – ١٩٩٤.  
تاروشنم –يسايسلا دهشملا يف ةءارق: قيرطلا قرفم يف برغملا): دمحم(فيرض  •  

طابرلا–يسايسلا عامتجالا ملعل ةيبرغملا ةلجملا   - ١٩٩٦.  
عقاولا ىلإ يرظنلا دعبلا نم ةبراق م: ناسنإلا قوقحو ةماعلا تايرحلا: )دمحأ(يراخوبلا  •

   –نهارلا
شكارم –رشنلاو ةعابطلل يليل : )ةنيمأ(ناربجو  •  ١٩٩٦.  

  



  )٢٢٦(

رشن ،مينغ ىفطصم دمحم ةمجرت : ةيلودلا ةسايسلاو ناسنإلا قوقح): بديفاد(تياسروف  •
  .١٩٩٣ةرهاقلا ،ةيملاعلا ةفاقثلاو ةفرعملا رشنل ةيرصملا ةيعمجلا 

خيراتلا ةياهن: )سيسنارف(امايوكوف  • مولعلا راد ،خيشلا نسح روتكدلا ،قيلعتو ةمجرت –   
  .١٩٩٣توريب ،ةيبرعلا 

تعلط ةمجرت ،يملاعلا ماظنلا عنص ةداعإ ،تاراضحلا عارص : )نوتغنتنه(ليوماص  •
  .خيرات نودب ،ةيناثلا ةعبطلا ،بياشلا

 - قرشلا ايقيرفإ ؟لماك رجأ ءاصقإل ،ةيسايسلا ةبخنلاو يندملا عمتجملا):نسح(لفنرق  •
  .١٩٩٧ءاضيبلا رادلا 

رشنلل سيزيإ–يبرغملا يروتسدلاو يسايسلا ماظنلا ): دمحم(مصتعم  • ءاضيبلا رادلا-     - 
١٩٩٢.  

ةعبطلا ،ءاضيبلا رادلا –عيزوتلاو رشنلل ةفاقثلا راد ،تالاقتنالا قلق ): حالص(عيدولا  •  
  .٢٠١٠ىلوألا 

ينوركايد ليلحت ،رهج ملا تحت ةيبرغملا ةيسايسلا بازحألا): دولك نوج(يشتوتناس  •
يدامح دمحم ةمجرت- "ةبقارملا تحت ةيددعت"ـل يسايسويسوسو  حاجنلا ةعبطم –   

  .٣ددع ،رظن ةهجو رتافد ،ةديدجلا
ةلادعلل ةيبرغملا ةبرجتلا –ررضلا ربج بهذمل ةيرظنلا سسألا:  )يقوش دمحأ(بوينب  •  

  .٢٠٠٨ءاضيبلا رادلا ،ىلوألا ةعبطلا ،يواضيبلا ةعبطم ، ةيلاقتنالا
، –ةركاذلا تاسايسو حماستلاو ةحلاصملا : نورخآو اديرد كاج • ينارمعلا نسح ةمجرت  

  .٢٠٠٥رشنلل لاقبوت راد 
تاروشنم ،يعامج فلؤم ،ةيبرغملا ةبرجتلا يف ةبساحملا بايغ : َ(يلع(يميرك  •

 ،   .٢٠٠٥ىلوألا ةعبطلا ،قشمد ،ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةنجللا ،يلاهألا ،باروألا
هاركإو رييغتلا حومط نيب برغملاب ةماعلا تايرحلاو ناسنإلا قوقح ):يلع(يميرك  •  

ةيبرغملا ةلجملا تاروشنم ٤٦ددع ،ةيعماج لامعأو تافلؤم ةلسلس ،ةيسايسلا فورظلا   ،
  .٢٠٠٣ةيناثلا ةعبطلا ،ةيمنتلاو ةيلحملا ةرادإلل 

ةيق وقحلا ةكرحلا تابراقم نيب ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا):ىفطصم(وهوب  •
 ،   .٢٠٠١عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ملقلا راد ،ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملاو



  )٢٢٧(

ةعبطم ،يعامج فلؤم ،برغملاب ناسنإلا قوقحو ةنطاوملا : نورخآو) فسوي(يريحبلا  •
 ،   .٢٠٠٥ىلوألا ةعبطلا ،شكارم ،ةينطولا ةقارولا

رت- قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيملاعلا ناسنإلا قوقح): كاج(يللنود  • يلع كرابم ةمج  
  .١٩٩٨: ىلوألا ةعبطلا ،ةرهاقلا ،ةيميداكألا ةبتكملا ،نامثع

رادلا ،يبرعلا يفاقثلا زكرملا –يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح ةريسم): ناوضر(ةدايز  •  
 ،   .٢٠٠٠ىلوألا ةعبطلا ،ءاضيبلا

قيبطتلاو عيرشتلا نيب نطاوملاو ناسنإلا قوقحو برغملا ): فسوي(ةنوس  •
، م ،نطوملاو   .٢٠٠٢ىلوألا ةعبطلا ،ةديدجلا حاجنلا ةعبط

دلاخ –يمتاح دمحم ةمجرت برغملا يف يسايسلا مالسإلاو ةيكلملا): دمحم(يزوطلا  •  
كنفلا رشن–يواركش ءاضيبلا رادلا-   ةديدجلا حاجنلا ةعبطم -   سرام –   ٢٠٠١.  

تاروشنم- )مكحلا ةفسلف يف ةسارد(ةسايسلاو .. قالخألا : مامإ حاتفلا دبع مامإ • سلجملا    
 ،   .٢٠٠١ةرهاقلا ،ةفاقثلل ىلعألا

، : رفنيج ينوتنأ • نيدلا ييحم دمحم ةمجرت ن عامتجالا ملع يف جهنملل ةديدج دعاوق
  .٢٠٠٠ةرهاقلا ،ةفاقثلل ىلعألا سلجملا 

ميدقتو ةعجارم ،يرمسلا يلدع ةمجرت ،يعامتجالا ثحبلا يف ميظنتلا اياضق : رديال كديد •
  .٢٠٠٠ةرهاقلا ،ةفاقثلل ىلعألا س لجملا تاروشنم ،يرهوجلا دمحم

 –ةبهو عيبر ةمجرت ،يندملا عمتجملاو ةيسايسلا ةيرظنلاو يسايسلا ريكفتلا : وليد نفيتس •
  .٢٠٠٣ةرهاقلا ،ةفاقثلل ىلعألا سلجملا تاروشنم ،ديز وبأ الع ةعجارم 

، –ةيبرغملا ةكلمملا يف يروتسدلا حالصإلا :  يضيونلا زيزعلا دبع • ةيساسألا اياضقلا  
  .٢٠٠٥ءاضيبلا رادلا ،ةديدجلا حاجنلا ةعبطم 

، : ديرملاو خيشلا: يدومح هللا دبع • ةثيدحلا ةيبرعلا تاعمتجملا يف ةطلسلل يفاقثلا قسنلا
 ،   .١٩٩٩لاقبوت راد ،ةفحج ديجملا دبع ةمجرت

يسايسلاو يخيراتلا نيوكتلا ةيلاكشإ يف ةسارد ،ةطلسلاو عمتجملا ): دمحم(يوالك  •
، عئاقولاو تاسسؤملل ىلوألا ةعبطلا ،ءاضيبلا رادلا ،ةديدجلا حاجنلا ةعبطم ،ةيعامتجالا  

١٩٩٥.  
  
  



  )٢٢٨(

  :لئاسرلاو تاحورطألا
ةحورطأ ،تاينيعستلا لالخ برغملاب ةيقوقحلا ةسايسلا ةسارد يف ةمهاسم : سينب دمحم •

طابرلا–ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينوناقلا مولعلا ةيلك ،ماعلا نوناقلا يف ةاروتكدلا لينل    
)٠٠٤- ٢٠٠٣.(  

لينل ةلاسر ،برغملاب يقوقحلا يوعمجلا لمعلل ةيسايس - ويسوس ةبراقم): هلإلا دبع(نيمأ  •
، . ماعلا نوناقلا يف ةقمعملا ايلعلا تاساردلا مولبد قوقحلا ةيلك ،ضايع يضاقلا ةعماج
  .٢٠٠١- ٢٠٠٠شكارم

، وقحلا لعفلا. لالقتسالا ذنم برغملاب يندملا عمتجملا): تاهيبلا(ظفاحلا  • اجذومن يق
نيع ،يناثلا نسحلا ةعماج ماعلا نوناقلا يف ةقمعملا ايلعلا تاساردلا مولبد لينل ةلسارم 

ءاضيبلا رادلا قوقحلا ةيلك - قشلا  ٢٠٠٥- ٢٠٠٤.  
مولبد لينل ةلاسر ،ناسنإلا قوقح لاجم يف ةيلودلا تامازتلالاو برغملا  ):ديشر(يجقأ  •

، ماعلا نوناقلا يف ةقمعملا ايلعلا تاساردلا قوقحلا ةيلك قشلا نيع ،يناثلا نسحلا ةعماج  ،
  .٢٠٠١- ٢٠٠٠ءاضيبلا رادلا 

اجذومن ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه- ةيلاقتنالا ةلادعلا:  )باهولا دبع(يلاقبلا  • لينل ةلاسر -    
ةيلك ،قشلا نيع ،يناثلا نسحلا ةعماج ،ماعلا نوناقلا يف ةقمعملا ايلعلا تاساردلا مولبد 

، ضيبلا رادلا ،قوقحلا   .٢٠٠٧- ٢٠٠٦ءا
تاكاهتنالا ةجلاعم يف ةيبرغم ةبرجتك ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ): ىفطصم(كمات  •

 ، ماعلا نوناقلا يف ةقمعملا ايلعلا تاساردلا مولبد لينل ةلاسر ،ناسنإلا قوقحل ةميسجلا
  .٢٠٠٧- ٢٠٠٦طابرلا قوقحلا ةيلك لادكأ ،سماخلا دمحم ةعماج 

فاصنإلا ةئيهو ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا نيب باقعلا ن م تالفإلا مدع): ليلجلا دبع(مارأ  •
دمحم ةعماج ،ماعلا نوناقلا يف ةقمعملا ايلعلا تاساردلا مولبد لينل ةلاسر ،ةحلاصملاو 

 ،   ).٢٠٠٦- ٢٠٠٥(طابرلا ،قوقحلا ةيلك ،لادكأ ،سماخلا
لينل ةلاس ر ،برغملا يف ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا دعبلا:  )راتخملا ديس خيشلا(يواتنكلا  •

ةيلك ،لادكأ ،سماخلا دمحم ةعماج ،ماعلا نوناقلا يف ةقمعملا ايلعلا تاساردلا مولبد 
  ). ٢٠٠٧- ٢٠٠٦. (طابرلا ،قوقحلا 

، / برغملا: ةلادعلاو ةيسايسلا ةركاذلا ): دحاولا دبع(يرصقلب  • ةنراقم ةسارد ،نيتنجرألا
لادكأ ،سماخلا دمحم ةعماج ،ماع لا نوناقلا يف ةقمعملا ايلعلا تاساردلا مولبد لينل ةلاسر

 ،   ).٢٠٠٦- ٢٠٠٥(طابرلا ،قوقحلا ةيلك



  )٢٢٩(

  :تالاقملاو تاساردلا
نوناقلا ةلود لجأ نم حافك : ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةكرحلا): زيزعلا دبع(ينانب  •

رداص يعامج فلؤم ) ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةكرحلا تايدحت (يف ،ةينهملا ةيلالقتسالاو 
، ةرهاقلا زكرم نع    .١٩٩٧ناسنإلا قوقح تاساردل

 –ةيجراخلا ةسايسلا يف لوحتلاو ناسنإلا قوقح نع ةيكيرمألا ريراقتلا): رانم(يجبروشلا  •
ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نع ةرداصلا"يبرع قاور ةلجم" ددع –،  ويلوي ٣   

١٩٩٦.  
يف . برغملا يف يطارقميدلا لاقتنالا اياضقو ناسنإلا قوقح:  )دمحأ(بوينب يقوش  •

لوح ةيركف ةودن ): ندرألاو رصمب ةنراقم عم برغملا يف يطارقميدلا لوحتلا اياضق(
تاساردل ةرهاقلا زكرم اهمظن برغملاب ناسنإلا قوقح اياضقو يطارقميدلا لاقتنالا 

ربمفون ٢٦ و٢٥يموي طابرلاب ناسنإلا قوقح  قوقحل ةرهاقلا زكرم رشن ٢٠٠١   ،
  .٢٠٠١ناسنإلا 

، ح): نسح(ةعفان  • هتيلعاف دودحو رودلا روطت ،يملاعلا يلودلا ميظنتلا يف ناسنإلا قوق
ددع –ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نع ةرداصلا " يبرع قاور"ةلجم  رياني ٥   
١٩٩٧.  

ناسنإلا قوقح مارتحاب ةدعاسملا طبر : ناسنإلا قوقح ةيطارتشا): زيزعلا دبع(يضيونلا  •
برغملاب تايرحلا نم ةنس نوعبرأ- ١٩٩٨- ١٩٥٨(يف لودلا نيب تاقالعلا يف  فلؤم )  

ةيمنتلاو ةيلحملا ةرادإلل ةيبرغملا ةلجملا تاروشنم - يعامج " ةعاسلا عيضاوم ةلسلس "– 
  .١٩٩٩- ١٨ددع 

ةلادعلل يلودلا زكرملا ،ةلماكلا ريغ ةلادعلا قيقحت يف تاضيوعتلا دوهج : فيرج يدولباب •
 ،   .٢٠٠٣ةمجرتم تاسارد ،ةيلاقتنالا

ءاهتنا دعب ام ةلاح يف ةلادعلا نع لصاوتملا ثحبلا ،عضاوتلاو مدقتلا ): زتيرك(ج ليت  •
 ،   .٢٠٠٤ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا ،ةمجرتم تاسارد ،تاعارصلا

  ةلادعلل يلودلا زكرملا ،ةمجرتم تاسارد ،ةحراصملا : نامديرف كرام •
،  )زيناه(ـب اليسيربو  • ةيلاقتنالا  ٢٠٠٤.  
ةمجرتم تاسارد ،لمعلا مدقت نع ريرقت ،برغملاب ةيلاقتنالا ةلادع لا: نامديرف كرام •

 ،      .٢٠٠٥ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا



  )٢٣٠(

ةسايسلاو ةفاقثلا اياضقل ةيجولوبورثنأ ةيؤر ،يبرغملا عمتجملا ريصم : يدومح هللا دبع •
 ،   .٥/٢٠٠٤ددعلا ،رظن ةهجو ةلجم رتافد ،فنعلاو نيدلاو

، : نيدلا يماح يلعلا دبع • نويمالسإلا ،بازحألا ،ىوقلا نيزاوم ناهرو يبرغملا روتسدلا
ددعلا ،رظن ةهجو ةلجم –رتافد   ٧ ، ىلوألا ةعبطلا  ،٢٠٠٥.  

رظن ةهجو رتافد- ةيبرغملا ةيسايسلا ةفاقثلا يف نزخملا: بورع دنه • ددعلا ،-   ةعبطلا ٤   
 ،   .٢٠٠٣ىلوألا

فارشتسا نم ءزجو ع قاولا نم ءيش ،ةيبرغملا ةيقوقحلا ةكرحلا): دمحم(رابصلا  •
سطسغأ ٧٤ددع ،نماضتلا ةلجم : لبقتسملا  ،٢٠٠٠.  

ةئيه فرط نم ةمظنملا ةيمومعلا عامتسالا تاسلج يف ةيلوأ ةءارق ): دمحأ(ديفم  •
سرام ٦١ددعلا ،ةيمنتلاو ةيلحملا ةرادإلل ةيبرغملا ةلجملا ،ةحلاصملاو فاصنإلا   ،– 

  .٢٠٠٥ليربأ 
يضام ةيوستل ةيبرغملا ةبراقملا راسم ،ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه:  )يقوش دمحأ(بوينب  •  

يف نيوكتلاو مالعإلاو قيثوتلا زكرم تاروشنم ،ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا 
 ،   .٢٠٠٤طابرلا ،ىلوألا ةعبطلا ،ناسنإلا قوقح لاجم

يف ؟حجرأتي أدب ...مامألا ىلإ اريبك اطوش عطق نأ دعب.. برغملا): ميركلا دبع(يوالدبعلا  •
زكرم نع رداصلا ٢٠٠٨ةنسل ،يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح نع يونسلا ريرق تلا  ،

، "عمقلا ريدصت ىلإ باهرإلا ريدصت نم"ناونع تحت ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا 
 ،   .٢٠٠٨ىلوألا ةعبطلا ،ةرهاقلا

يف ،ناسنإلا قوقح لبقتسم ىلع ةقلقم تارشؤم ... برغملا): ميركلا دبع(يوالدبعلا  •
يف ناسنإلا قوقح عضو نع ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمل يونسلا ريرق تلا

تحت ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نع رداصلا ٢٠٠٩ةنسل يبرعلا ملاعلا ،  
، " ةبساحملا نم تالفإلا ةحاو: "ناونع   .٢٠٠٩ىلوألا ةعبطلا ،ةرهاقلا

ةلادعلاو ةيماهتالا ةلادعلا ن يب ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه): ميركلا دبع(يوالدبعلا  •
ددعلا ،تاناهر ةلجم –ةيحلاصتلا  فيرخ ٨   ،٢٠٠٨.  

 

    



  )٢٣١(

  :تالــجملا
  
 رظن ةهجو-

فيرخ ٥ددعلا :   رظن ةهجو •  ،١٩٩٩  
ةنس ٩ - ٨ددعلا :   رظن ةهجو •  ،٢٠٠٠  
ءاتش ١٠ددعلا :   رظن ةهجو •  ،٢٠٠١  
ءاتش ١٨ددعلا :   رظن ةهجو •  ،٢٠٠١  
يصو عيبر٢٠- ١٩ددعلا :   رظن ةهجو •   .٢٠٠٣ف ، 
ءاتش ٢١ددعلا :   رظن ةهجو •  ،٢٠٠٤  
عيبر ٢٢ددعلا :   رظن ةهجو •  ،٢٠٠٦  
فيرخ ٢٣ددعلا :   رظن ةهجو •  ،٢٠٠٤  
ءاتش ٢٤ددعلا :   رظن ةهجو •  ،٢٠٠٥  
عيبر ٢٨ددعلا :   رظن ةهجو •  ،٢٠٠٦  
فيص ٢٩ددعلا :   رظن ةهجو •  ،٢٠٠٦  
ءاتش ٣١ددعلا :   رظن ةهجو •  ،٢٠٠٧  
ءاتش ٣٥ددعلا :   رظن ةهجو •  ،٢٠٠٨  
ءاتش ٣٩ددعلا :   رظن ةهجو •  ،٢٠٠٩  
فيصو فيرخ ٤١- ٤٠ددعلا :   رظن ةهجو •  ،٢٠٠٩  
فيرخ ٤٢ددعلا :   رظن ةهجو •  ،٢٠٠٩  
ددعلاو - ٤٤ددعلا :   رظن ةهجو • فيصو عيبر ٤٥   ،٢٠١٠  
فيرخو فيص ٤٦ددعلا :   رظن ةهجو •  ،٢٠١٠  

      
   :تاناهر ةلجم-

فيرخ ٨ددعلا :   تاناهر ةلجم •  ٢٠٠٨  
  ٢٠٠٦عيب  ر١ددعلا :   تاناهر ةلجم •
خيراتب ١٦ددعلا : ةيبرغملا ةفيحصلا ةلجم • ربمسيد ٣٠  رياني ٥/ ٢٠٠٥   ٢٠٠٦. 

 

  
  



  )٢٣٢(

  :تارظانملاو تاودنلا-
فاصنإلا ةئيه ١٩٩٩- ١٩٥٦نيب ام ةيسايسلا ةغبصلا تاذ تامكاحملاو تاعباتملا ةودن  •  ،

،  ةديدجلا قيرط ،ءاضيبلا رادلا ،قوقحلا ةيلك ،ةبراغملا نيماحملا ةيعمجو ةحلاصملاو
رياربف ١٩- ١٨  ،٢٠٠٥.  

- ١٠- ٩يف طابرلا ،برغملاب ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا لوح ةينطولا ةرظانملا  •
ربمفون ١١ طابرلا ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ملقلا راد٢٠٠١   ،.  

ةيبرغملا ةيعمجلا ،ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا نع نيلوئسملل ةيزمرلا ةمكاحملا  •
وينوي ٢٧يف طابرلا ،فاصنإلاو ةقيقحلل يبرغملا ىدتنمل او ،ناسنإلا قوقحل  ٢٠٠٥.  

لبق نم ةمظنملا ،ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا اياحضل عامتسالل ةيمومعلا ةطشنألا  •
نم "ةقيقحلا لجا نم دويق نودب تاداهش"راعش تحت ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا   ،

ىلإ رياربف ١٢ ويلوي ٢  اد ،طابرلا٢٠٠٥   - ٢٠٠٦عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ملقلا ر ، 
  .طابرلا

ةودنلا لاغشأ ،يقوقحلاو يسايسلا لعافلا رود ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تايصوت ذيفنت  •
ويلوي ٢٢- ٢١مايأ ،طبارلاب ةلادع ةيعمج لبق نم ةمظنملا ةينطولا  تاروشنم - ٢٠٠٦   

، ، ىلوألا ةعبطلا ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ملقلا راد ،ةلادع طابرلا  ٢٠٠٦.  
  
  رــيراقتلا-
ربمفون ٣٠ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تاروشنم ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيهل يماتخلا ريرقتلا -   

٢٠٠٥.  
  ةحلاصملاو فاصنإلاو ةقيقحلا:   لوألا باتكلا •
  تاكاهتنالا نع ةيلوئسملاو ةقيقحلا:   يناثلا باتكلا •
  ررضلا ربجو اياحضلا فاصنإ:   ثلاثلا باتكلا •
  ةحلاصملاو حالصإلا ديطوت تاموقم:   عبارلاباتكلا  •
  ةئيهلا ةطشنأو لمعلا ريسو ماظن:   سماخلا باتكلا •
  تاكاهتنالا اياحضل ةيحصلا ةيعضولا لوح ةسارد:   سداسلا باتكلا •
ملاعلا يف ناسنإلا قوقح لوح ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمل يونسلا ريرقتلا  •

عمقلاريدصت ىلإ باهرإلا ريدصت نم"يبرعلا    .٢٠٠٨يونسلا ريرقتلا "  
ملاعلا يف ناسنإلا قوقح لوح ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمل يونسلا ريرقتلا  •

يونسلا ريرقتلا ".باقعلاو ةبساحملا نم تالفإلا ةحاو"يبرعلا   ،٢٠٠٩.  



  )٢٣٣(

ملاعلا يف ناسنإلا قوقح لوح ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمل يونسلا ريرقتلا  •
  .٢٠١٠يونسلا ريرقتلا " ةروثلا روذج"يبرعلا 

ثاحبألاو تاساردلل يبرغملا زكرملا ٢٠٠٨- ٢٠٠٧برغملا يف ةينيدلا ةلاحلا ريرقت  •  
  .٢٠٠٩ربوتكأ ،لوألا رادصإلا ،ةرصاعملا 

ددع ،ةيجيتارتسا تاسارك ،رظن ةهجو رتافد ٢٠٠٩- ٢٠٠٨برغملا ةلاح  •  ،٢٠٠٩، ٥. 
  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧: برغملا ةلاح •
ددع ،ةيجيتارتسا تاسارك –رظن ةهجو رتافد : ٢٠٠٦- ٢٠٠٥برغملا ةلاح  •  ٢٠٠٦، ٢. 
، ٣ددع ،ةيجيتارتسا تاسارك ،رظن ةهجو رتافد  : ٢٠٠٧—٢٠٠٦: برغملا ةلاح •

٢٠٠٧.  
  .٢٠٠٥ –ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه رطأو يفظوم ةعومجمل ىلوألا ضيبألا ريرقتلا  •
، هتنا لوح ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلل يونسلا ريرقتلا • برغملاب ناسنإلا قوقح تاكا

، ١٩٩٨ةنس لالخ  طابرلا ،نماضتلا تاروشنم  ،١٩٩٨. 
  
  :ةيلودلاو ةينطولا ةيقوقحلا تامظنملا نع ةرداصلا ريراقتلا - 
  :ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا §
o  نماضتلا تاروشنم ١٩٩٦ةنس لالخ برغملاب ناسنإلا قوقح تاكاهتنال يونسلا ريرقتلا  ،

 ،   .١٩٩٦طابرلاب
o  نماضتلا تاروشنم ١٩٩٧ةنس لالخ برغملاب ناسنإلا قوقح تاكاهتنال يونسلا ريرقتلا  ،

 ،   .١٩٩٧طابرلاب
o  نماضتلا تاروشنم ١٩٩٨ةنس لالخ برغملاب ناسنإلا قوقح تاكاهتنال يونسلا ريرقتلا  ،

 ،   .١٩٩٦طابرلاب
o  تلا تاروشنم١٩٩٩ةنس لالخ برغملاب ناسنإلا قوقح تاكاهتنال يونسلا ريرقتلا نماض ، 

 ،   .١٩٩٩طابرلاب
o  نماضتلا تاروشنم ٢٠٠٢ةنس لالخ برغملاب ناسنإلا قوقح تاكاهتنال يونسلا ريرقتلا  ،

 ،   .٢٠٠٢طابرلاب
o  نماضتلا تاروشنم ٢٠٠٣ةنس لالخ برغملاب ناسنإلا قوقح تاكاهتنال يونسلا ريرقتلا  ،

 ،   .٢٠٠٣طابرلاب
o نماضتلا تاروشنم ٢٠٠٠ةن س لالخ برغملاب ناسنإلا قوقح تاكاهتنال يونسلا ريرقتلا  ،

 ،   .٢٠٠٠طابرلاب
o  ٢٠٠٦ةنسل يونسلا ريرقتلا  
o  ٢٠٠٧ةنسل يونسلا ريرقتلا  
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o  ٢٠٠٨ةنسل يونسلا ريرقتلا 
o  تاروشنم ،برغملاب ةماعلا تايرحلا ةيعضو لوح ةماعلا تايرحلل يبرغملا دصرملا ريرقت
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 :ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا §
o  ةحفص٢٠ (١٩٩٥ةنس لالخ برغملاب ناسنإلا قوقح ةيعضو لوح يونسلا ريرقتلا  ( 
o  ١٩٩٩ةنس لالخ برغملاب ناسنإلا قوقح ةيعضو لوح يونسلا ريرقتلا 
o  ةنس لالخ - ٢٠٠٠ةنس لالخ برغملاب ناسنإلا قوقح ةيعضو لوح يونسلا ريرقتلا  ٢٠٠١ – 

ةنس لالخ - ٢٠٠٢ةنس لالخ  س لالخ- ٢٠٠٣  ةنس لالخ - ٢٠٠٤ةن   ةنس لالخ - ٢٠٠٥   
ةنس لالخ - ٢٠٠٦ ةنس لالخ - ٢٠٠٧  ةنس لالخ - ٢٠٠٨   ٢٠٠٩. 

  
 :ةيلودلا وفعلا ةمظنم §
 :برغملا نع ةصاخلا تانايبلا §
o ٢٩/١١/١٩٩١" عمقلا نم ةنس نيثالث ةرئاجلا تامكاحملاو بيذعتلا: "برغملا. 
o قحلم–تاقافخإلا و تازاجنإلا" يضاملا ةحفص يط: "ةيبرغملا ءارحصلاو برغملا   :

وينوي ٢٩/٠٥/١٩٩١  ١٩٩٩. 
 :ةيونسلا ريراقتلا §
o  ندنل ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاروشنم ١٩٩١ماعل يونسلا ريرقتلا  ،١٩٩١. 
o  ندنل ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاروشنم ١٩٩٢ماعل يونسلا ريرقتلا  ،١٩٩٢.  
o  ندنل ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاروشنم ١٩٩٣ماعل يونسلا ريرقتلا  ،١٩٩٣.  
o  ندنل ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاروشنم ١٩٩٤ماعل يونسلا ريرقتلا  ،١٩٩٤.  
o  ندنل ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاروشنم ١٩٩٥ماعل يونسلا ريرقتلا  ،١٩٩٥.  
o  ندنل ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاروشنم ١٩٩٦ماعل يونسلا ريرقتلا  ،١٩٩٦.  
o  نل ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاروشنم١٩٩٧ماعل يونسلا ريرقتلا   .١٩٩٧ند ، 
o  ندنل ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاروشنم ١٩٩٨ماعل يونسلا ريرقتلا  ،١٩٩٨.  
o  ندنل ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاروشنم ١٩٩٩ماعل يونسلا ريرقتلا  ،١٩٩٩.  
o  ندنل ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاروشنم ٢٠٠٠ماعل يونسلا ريرقتلا  ،٢٠٠٠.  
o  دلا وفعلا ةمظنم تاروشنم٢٠٠١ماعل يونسلا ريرقتلا   .٢٠٠١ندنل ،ةيلو ، 
o  ندنل ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاروشنم ٢٠٠٢ماعل يونسلا ريرقتلا  ،٢٠٠٢.  
o  ندنل ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاروشنم٢٠٠٣ماعل يونسلا ريرقتلا  ،٢٠٠٣.  
o  ندنل ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاروشنم ٢٠٠٤ماعل يونسلا ريرقتلا  ،٢٠٠٤  
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o  علا ةمظنم تاروشنم٢٠٠٥ماعل يونسلا ريرقتلا   .٢٠٠٥ندنل ،ةيلودلا وف ، 
o  ندنل ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاروشنم ٢٠٠٦ماعل يونسلا ريرقتلا  ،٢٠٠٦.  
o  ندنل ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاروشنم ٢٠٠٧ماعل يونسلا ريرقتلا  ،٢٠٠٧.  
o  ندنل ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاروشنم ٢٠٠٨ماعل يونسلا ريرقتلا  ،٢٠٠٨  
o  نم تاروشنم٢٠٠٩ماعل يونسلا ريرقتلا   .٢٠٠٩ندنل ،ةيلودلا وفعلا ةمظ ، 
o  ندنل ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاروشنم ٢٠١٠ماعل يونسلا ريرقتلا  ،٢٠١٠ 
o  ٢٠٠٥- ٢٠٠٤قرطلا قرتفم يف برغملا ، ةديدجلا حاجنلا ةعبطم ،رظن ةهجو تاروشنم  ،

 .٢٠٠٥ءاضيبلا رادلا 
o  رادلا ،ةديدجلا حاجنلا ةعبطم ،رظن ةهجو تاروشنم٢٠٠٦- ٢٠٠٥برغملا ةلاح  ، ، ءاضيبلا  

٢٠٠٦.  
o  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦: برغملا ةلاح ، ةديدجلا حاجنلا ةعبطم ،رظن ةهجو رتافد تاروشنم  ،٢٠٠٧.  
o ةديدجلا حاجنلا ةعبطم ،رظن ةهجو رتافد تاروشنم٢٠٠٩- ٢٠٠٨: برغملا ةلاح  ، - ٢٠٠٩.  
o  ، تاروشنم )ةنراقم ةسارد(يبرغملا ينوناقلا ماظنلاو ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا  ،

، - ناسنإلا قوقحل يراشتسالاسلجملا  طابرلا  ٢٠٠١.  
o  قافآو ةيرشبلا ةيمنتلا نم ةنس ٥٠ريرقت ملا برغملا٢٠٢٥  نم ماعلا شاقنلا يف ماجسنا ،نكم ، 

  .كرتشم حومط لجأ
o  قوقحل يراشتسالا سلجملا هردصي ٢٠٠٣برغملاب ناسنإلا قوقح ةلاح نع يونسلا ريرقتلا  ،

 ،   .٢٠٠٣طابرلا ،ناسنإلا
o قوقحل يراشتسالا سلجملا ،قافآو ةليصح برغملاب ناسنإلا قوقح ةلاح نع يونسلا ريرقتلا  

طابرلا- ٢٠٠٤ناسنإلا   .  
o  تاقوعملاو تاناهرلا ) ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢(برغملاب يطارقميدلا لاقتنالا دصرمل يونسلا ريرقتلا

رادلا ،ةنطاوملا ىدتنم تاروشنم ،برغملاب يطارقميدلا لاقتنالا دصرم دادعإ ،دودحلاو 
،   .٢٠٠٣ ءاضيبلا

o  لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالا اياحض ضيوعتل ةلقتسملا ميكحتلا ةئيه لاغشأل يماتخلا ريرقتلا
ربمفون ٢٠يف طابرلا ،يفسعتلا   ٢٠٠٣. 
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  :تارـكذملا
  
  :ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ىلإ ةعوفرملا-

•  ،  ٢٩ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه صوصخب ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا ةركذم
  .٢٠٠٣ربمفون 

قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا نأش يف )ريسملا/بتكملا(فيرلاب ةقيقحلا ةنجل ةيعمج ةركذم  •  ،
يف اهب ةئيهلا لصوت خيرات ،زوزعنب زيزعلا دبع فرط نم ةعقوم ،فيرلاب ناسنإلا 

١٧/١١/٢٠٠٣.  
ن اسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا ةيصوت لوح ،دحوملا يكارتشالا راسيلا بزح ةركذم •

ربمفون ٣٠موي ،ءاضيبلا رادلا ،ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ثادحإ صوصخب   ٢٠٠٣.  
فاصنإلا ةئيه ثادحإ نم زكرملا فقوم لوح ناسنإلا قوقحل يبرغملا زكرملا ةركذم  •

يف ةركذملاب ةئيهلا لصوت خيرات ،ينومسلا دلاخ فرط نم ةعقوم ،ةحلاصملاو 
١٩/١١/٢٠٠٣  

، م برغملاب سانلا قوقح زكرم ةركذم • ةريدملا تائيهلا نع يدهاشلا لامج فرط ن
 .٠١/١٢/٢٠٠٣يف ةركذملاب ةئيهلا لصوت خيرات 

 
  :ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه ىلإ ةعوفرملا-

ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه سيئر ىلإ ترامامزات لقتعم اياحض قيسنت ةنجل ةركذم  •
 .٢٠٠٣/ ٢٦/١٢يف ،طابرلا ،ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملاب 

ةعقوم ،ررضلا ربج بلط ،مشاه ونب ةعومجم مساب نوفرعملا سمخلا نيفطتخم لا ةركذم •
سيردإ يالوم ،يسنوق نامحرلا دبع ،ينارضن دمحم ،يوحرلا دمحم (فرط نم 

يف اهب ةئيهلا لصوت خيرات )مشاه ونب رصانلا دبع ،يزيرحل رياربف ١٢،   ٢٠٠٤.  
نم ةعقوم ) يطارقميدلاجهنلاو يكارتشالا يطارقميدلا ةعيلطلا بزح (ةكرتشم ةركذم  •

رياربف ٥يف طابرلا ،قيرح هللا دبعو نولج نب دمحأ فرط  ةئيهلا لصوت خيرات ٢٠٠٤   ،
رياربف ٦يف اهب   ٢٠٠٤.  

لجأ نم ةيليمكت ةركذم )يقوقحلا لمعلا ةنجل(دحوملا يكارتشالا راسيلا بزح ةركذم  •  ،
  .ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا فلم يف ةقيقحلا نع فشكلا

، ذم • برغملاب ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا فلم ةجلاعم ناشب تاعباتملا ةئيه ةرك
  .٣٠/٠١/٢٠٠٤يف اهب ةئيهلا لصوت خيرات ،هلإلا دبع مالسلا دبع نبا فرط نم ةعقوم 
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، (ناسنإلا ققحل ةميسجلا تاكاهتنالا فلم ةعباتم ةئيه  • ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا
فاصنإلا ةئيهل يلوأ مييقت ةركذم )فاصنإلاو ةقيقحلا لجا نم يبرغملا ىدتنملاو  ،

 .٢٠٠٥وينوي ،ةحلاصملاو 
ضيبألا دمحم فرط نم ةعقوم )ةماعلا ةنامألا(يروتسدلا داحتالا ةركذم  • ماعلا نيمألا (، 

يف اهب ةئيهلا لصوت خيرات )بزحلل  ،٢٠٠٤/ ١٢ /٢٣. 
نب دمحأ فرط نم ةعقوم )ةينطولا ةباتكلا(يكارتشالا يطارقميدلا ةعيلطلا بزح ةركذم  •  ،

يف اهب ةئيهلا لصوت خيرات )بزحلل ماعلا بتاكلا(نولج   ،٢٥/٠٥/٢٠٠٣. 
، )يسايسلا بتكملا(ةيبعشلا تاوقلل يكارتشالا داحتالا ةركذم  • نولج نب رمع ةيضق لوح  ،

يف اهب ةئيهلا لصوت خيرات )بزحلل لوألا بتاكلا(يغزايلا دمحم فرط نم ةعقوم   ،١٢ 
  .٢٠٠٤رياربف 

نب يدهملا ةيضق لوح )يسايسلا بتكملا(ةيبعشلا تاوقلل يكارتشالا داحتالا ةركذم  •  ،
رياربف ١٢يف ةركذملاب ةئيهلا لصوت خيرات ،يغزايلا دمحم فرط نم ةعقوم ،ةكرب   

٢٠٠٤. 
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