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 امللخص:

ئڄ جپػىٌجش وجٖقطؿحؾحش جپيت ٖهىهتح وضٗهىىح 

جپ٫ىَى ڂڅ جپىوټ جپ٫ٍذُس، ئڄ وپص  ٲاظلح ضىټ ٪ٿً 

، وجپيت جخلٿٽ جپًٌ َٻطنٱ ٢ر٫ُس چ٧ڃهح جپُٓحُْس

ضطڃُُ يف ٮحپرُطهح ذحٖچٯٗٴ وجپطٓٿ١، أو ڂح َٓڃً 

"ذحْٖطرىجو جپُٓحٍْ" مبهطٿٱ أٖٻحپو وٚىٌه، 

 وضىج٪ُحضو ٪ٿً جپ٫ٗىخ جپ٫ٍذُس.

 ٪حپُس وٌؾس ٪څ ٫َرب جپ٫ٗيب جحلٍجٸ ىًج أڄ ٺڃح

 سلطٿٱ يف جپ٫ٗىخ ضٿٹ ض٫ُٗو جپًٌ جپٻرص ڂڅ

 ٪ڃٿُحش سلطٿٱ  ٲٗٽ أو ضأنٍ وٺًج جدلُحوَڅ،

 جحلحٺڃس جپنهد ضىٍَىح جپيت" جپُٓحٍْ طنٳُّجپ"

 جپُٓحُْس جٔٚٗقحش ذ٫ٝ  ئؾٍجء يف وجدلطڃػٿس

 ٪ڃٵ دتّ ٖ  ٖٻٿُس ڂ٧٫ڃهح يف ضرٷً وجپيت

 .جْٮٿرُس پ٣ڃىقحش ضٍٶً وٖ ججملطڃ٫ُس جَْڂس

 ڂڅ قٿٷس َٗٻٽ جپُٓحٍْ ٲحْٖطرىجو و٪ٿُو

  جحلحٺڃس جپُٓحُْس جپنهد  ذُت جپٍٛج٨ قٿٷحش

 نحٚس وجٖؾطڃح٪ُس، جپُٓحُْس ٷىيجپ وسلطٿٱ

 جپنهد ضٿٹ  ٲُهح ضٍي جپيت جْٔٗڂُس جحلٍٺحش

 جقطىجء أو ئٶٛحء ئىل ٲطٿؿأ ذلح، جحلٷُٷٍ جپرىَٽ

 ڂڅ جپًٌ جْڂٍ ڂط٫ىوز، آپُحش ذحْطهىجڀ جپر٫ٝ

 ذىجذس وٲطف جپ٣ٍٲُت  ذُت جپٍٛج٨ ضأؾُؽ ٖأچو

 َإوٌ ٶى شلح ڂٍٛج٪ُو، ٪ٿً وجٌٔىحخ جپ٫نٱ

 وٌٖحش ض٣٫ُٽ أو ضأنَت ئىل دلن٧ىٌج جدلىي ٪ٿً

 .جپ٫ٍذُس جپُٓحُْس جپن٧ځ يف جپُٓحٍْ جٔٚٗـ

summary 

The revolutions and claims which took 

place in several Arab counters, and if it 

shows  some thing , it shows the  faults 

that contains the nature of their political 

methods  which are characterized  most  of  

them of isolation and shed, or what is 

called ” the political tyranny ”. 

And this popular movement shows  with  a 

high degree the  repression that population  

lives  in different  political fields, social 

and economical … from  one side ,and the  

delay and failure of  the different attempts 

of “political venting” which has been 

directed  by  the selected rollers which are 

considered is political resolutions  and 

reformations  which still remains only 

forms  and not touch the social crisis and  

people expectations. 

So the political tyranny from a parties of 

the confliction between political parties  

and the different political  and social  

forces, especially the Islamic movement  

which has been seen as the real alternative. 

So they go for the exclusion of some and 

takes some in their system by using  

security  methods and ways which rises the 

conflict  between the parts  and feeds 

terrorism  and violence, which makes the 

delay of resolutions and reformations  in 

the Arab political  system.       
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 مقدمة:
 ٶُٟس جْٖطرىجو جپُٓحٍْ ڂڅ جپٷٟحَح جوحمىٌَس يف جپ٫ح م جپ٫ٍ ي وجْٔٗڂٍ ض٫طرب

"قٍَس جپٳٍو ض٫طرب ٠ٍٖ أْحٍْ  قُع ضٛنٱ ٶرٽ ٶُٟس جپىؽلٷٍج٢ُس ڂڅ ڂن٣ٿٵ أڄ

". ٲٍٮځ جٔٚٗقحش جپُٓحُْس جپيت أونٿطهح ڂ٧٫ځ جپىوټ جپ٫ٍذُس پىؽلٷٍج٢ُس جحلٻځ 

جپىؽلٷٍج٢ٍ، ئٖ أڄ جپ٣ٍَٵ أڂحڂهح ڂحَجټ  ٪ٿً سلطٿٱ ڂإْٓحهتح يف ُْحٴ ڂىؾس جپطكىټ

َٗهى ذ٫ٝ جپ٫ٍجٶُٽ وجپطكىَحش جپيت ض٫ڃٽ ٪ٿً ضٷىَٝ جدلٓحٌ جپىؽلٷٍج٢ٍ پطٿٹ جپىوټ، 

وڂڅ جذٍَ ضٿٹ جپ٫ٍجٶُٽ ضٳٍٗ ٦حىٍز جْٖطرىجو ذٗىت أٖٻحپو وٚىٌه، وٺحڄ پْٗطرىجو 

ُس حبٵ جپطىجوټ جپٓٿڃٍ جپُٓحٍْ جحل٥ جْوٲٍ، ئي  م ٫َى َٻٳٍ ڂػٗ ئٶٍجٌ جپىْحضَت جپ٫ٍذ

٪ٿً جپٓٿ٣س ڂح  م ضٻڅ ىنحٸ ٌٮرس ڂڅ ٢ٍٰ جپنهرس جحلحٺڃس يف جتُٓى يپٹ ٪ٿً أٌٜ 

جپىجٶ٩، ڂڅ نٗټ قٍَس جپٍأٌ وجپط٫رَت پٿڃهطٿٱ ٶىي جدل٫حٌٞس جپُٓحُْس وججملطڃ٩ جدلىين 

وقٷهڃح يف جپنٗح٠ جپُٓحٍْ ذ٫ُىج ٪څ جپطىؾُت وجپطكؿُځ جپُٓحُُْت وٺًج جپٍٶحذس 

نُس وجدلطحذ٫حش جپرىپُُٓس، وىًج ڂح  م َطكٷٵ ٪ٿً جدلٓطىي جدلن٧ىٌ، ئي ض٫ٍٰ جپ٫ىَى ڂڅ جْڂ

جپىوټ جپ٫ٍذُس ڂىؾحش ٮٟد رتحىَتَس وج٫ْس ٺحپيت ٪ٍٲطهح ضىچّ وججلُجتٍ ڂإنٍج، 

وجپيت ئڄ وپص ٲاظلح ضىټ ٪ٿً ٲٗٽ جپُٓحْحش جحلٻىڂُس  يف جپطى٩ََ جپ٫حوټ پٿػٍوز 

  "ضٻڃُځ جْٲىجه"٫نٱ ضطٳىٴ ٪ٿً پٯس جحلىجٌ، وڂنو ٲُٓحْس وضىج٪ُحهتح، شلح ؾ٫ٽ پٯس جپ

 ض٫طرب ڂڅ  أذٍَ ڂ٧حىٍ جْٖطرىجو جپُٓحٍْ يف جپن٧ځ جپُٓحُْس جپ٫ٍذُس.

و٪ٿُو ضٻڃڅ أعلُس ڂ٫حجلس ٦حىٍز جْٖطرىجو جپُٓحٍْ يف جپى١ْ جپ٫ٍ ي ڂڅ ٺىهنح ٦حىٍز 

ىىح جپن٧ځ جپُٓحُْس ٶىؽلس ڂطؿىوز، ڂٍضر٣س مبهطٿٱ جدلطٯَتجش وجپطكىٖش جپيت ضٗه

ڂح ٢ر٫ُس جْٖطرىجو جپُٓحٍْ ويف نٟځ ىًج چ٣ٍـ ئٖٻحپُس وٌجْطنح ٺحِيت:  .جپ٫ٍذُس

 ڂُس وڂُٗو جپ٫نٱ وجٌٔىحخ؟جپ٫ٍ ي وٺُٱ َٓهځ يف ئٶٛحء جحلٍٺحش جْٔٗ

 أوال/ مفهوم االستبداد السياسي وخصائصه:
( جپيت ض٫ٍت Despotis( ڂٗطٷس ڂڅ جپٻٿڃس جپُىچحچُس )Despot)جدلٓطرى  :جْٖطرىجو يف جپٿٯس

ٌخ جٍْْز أو ُْى جدلًتټ، أو جپُٓى ٪ٿً ٪رىه، مث جچطٷٿص ئىل ٪ح م جپُٓحْس پٻٍ ض٣ٿٵ 

٪ٿً أظلح٠ جحلٻځ جدلٿٻٍ جدل٣ٿٵ، جپًٌ ضٻىڄ ٲُو ْٿ٣س جدلٿٹ ٪ٿً ٌ٪حَحه شلحغٿس پٓٿ٣س 

( ٫ٍَت ئچٳٍجو Despotismجپُٓى ٪ٿً ٪رىه، وجْٖطرىجو )جْخ ٪ٿً أذنحتو يف جٍْْز، أو 

ٲٍو أو رلڃى٪س ڂڅ جْٲٍجو ذححلٻځ أو جپٓٿ٣س جدل٣ٿٷس ڂڅ ووڄ نٟى٨ پٷحچىڄ أو ٶح٪ىز، 

 1وڂڅ ووڄ جپن٧ٍ ئىل ٌأٌ جوحمٻىڂُت.

وڂنو جْٖطرىجو ٫ٍَت جٔچٳٍجو، جْطرى ذو جچٳٍو ذو وجْطرى جْڂٍ ذٳٗڄ؛ ٮٿرو 

ٲٿځ َٷىٌ ٪ٿً ٞر٣و وجْطرى ذأڂٍه: ٮٿد ٪ٿً أڂٍه ٲٗ َٓڃ٩ ئٖ ڂنو وچٷىټ جْطرى ٲٗڄ 
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ٺنح چٍي يف ىًج جْڂٍ قٷح قىَع پ٫ٿٍ)ٺٍڀ جهلل وؾهو( َٷىټ "ذٻًج أٌ جچٳٍو ذو، ويف 

" َٷحټ جْطرى ذحْڂٍ، َٓطرى جْطرىجوج ؛أٌ جچٳٍو ذو ووڄ ٮَته، وجْطرى  ٲاْطرىىځ ٪ٿُنح

أنًىح پنٳٓو و م َٗحٌٸ أقىج، و م  :وجْطرى جْڂَت ذحپٓٿ٣س ،ذٍأَو چ٫ٌت جچٳٍو ذو

 .2َٓطٍٗ ٲهى ئيڄ ڂٓطرى

جٌضر١ ٪نى جپُىچحڄ مبٳهىڀ جپ٣ٯُحڄ، قُع جْطهىڀ أ٣ٌْى ڂٳهىڀ  جْٖطرىجو ضحٌؼلُح

ڂ٣ٿٵ ٖ ڂىٞى٨ پو ئٖ جپ٣ٯُحڄ پُىټ ذو ٪ٿً جپىؾو جپٳحْى پٿكٻځ جدلٿٻٍ، ٲحپ٣ٯُحڄ ْٿىٸ 

 .3جدلنٳ٫س جپٗهُٛس پٿڃٿٹ

٦هٍ  (Despote ,Despotique ,Despotismeأڂح جْٖطرىجو مبٳٍوجضو جدلهطٿٳس )

مث ٚحٌ ىًج جدل٣ٛٿف يف  0271ْوټ ڂٍز يف جپطحٌَم جْوٌ ي يف جپٷحڂىِ جپٳٍچٍٓ ٪حڀ 

( 0271( جپًٌ أپٳو ْنس ) ٌوـ جپٷىجچُتس )، وڂ٩ ڂىچطٓٻُى يف ٺطحذ02أوجنٍ جپٷٍڄ 

جْطهىڀ جْٖطرىجو ٺڃٍجوٰ پٿ٣ٯُحڄ پٿط٫رَت ٪څ ضٿٹ جپٛىٌز جپٷحتڃس ڂڅ جحلٻځ جپٳٍوٌ، 

قُع أٚرف ىًج جدل٣ٛٿف أْحُْح يف جپٳٻٍ جپُٓحٍْ جْوٌ ي، وذىأ جْطهىجڂو ذٛىٌز وج٫ْس 

جپىَڅ ٪حٌٞىج ٲٻٍز ذنحء  ...آوڀ مسُع وذنطحڀ وذَتٸ٪ٿً أَىٌ جپ٫ىَى ڂڅ جدلٳٻٍَڅ أڂػحټ 

جٔڂربج٢ىٌَحش جپيت ذىأش ض٧هٍ يف أوٌوذح ٪ٿً قٓحخ ٫ٖىخ أنٍي حتص و٪حوي أنٗٶُس 

 .4يف جپ٧حىٍ وڂٛٿكُس ضى٫ُْس يف جپرح٢څ

ويف جپ٫ٍٛ جحلىَع ضىُٚٱ جْٖطرىجو ذحپ٫ىَى ڂڅ جْوٚحٰ ٺىٚٳو 

ذحپىَٻطحضىٌَس پُىټ ٪ٿً قحپس ُْحُْس ڂ٫ُنس ضٛرف ٲُهح رت٩ُ جپٓٿ٣حش ذُى ٖهٙ 

وجقى ؽلحٌْهح حبٓد ڂُٗثطو، وىنحٸ ڂڅ ٪رب ذىٚٱ جپطٓٿ٣ُس؛ جپًٌ ىى ڂٳهىڀ قىَع 

س جحلىَػس وجڂطىجوجهتح جپرَتوٶٍج٢ُس، حبُع ختطٍٴ ججملطڃ٩ جدلىين جپنٗأز ڂ٩ جپىوپ

ذحپٻحڂٽ وجت٫ٿو جڂطىجوج پٓٿ٣طهح، وحتٷٵ يپٹ جٖقطٻحٌ جپٳ٫حټ دلٛحوٌ جپٷىز وجپٓٿ٣س 

وججملطڃ٩، ٺڃح َطځ ضىُٚٱ جْٖطرىجو ذحپٗڃىپُس جپيت ٖ ختٍؼ ٪څ جدل٫حين جپٓحذٷس ڂڅ 

ذًپٹ ذٽ ض٫ًٓ پٷىپرس ججملطڃ٩ يف ٶحپد أَىَىپىؾٍ چحقُس جپطٳٍو ذححلٻځ، پٻنهح ٖ ضٻطٳٍ 

 .5وجقى

: صلى جپ٫ٗڂس ٪رى جپٍزتحڄ جپٻىٺيب ٺأذٍَ ڂن٧ٌٍ جْٖطرىجو ج٣ٚٗقح

جْٖطرىجو يف جپ٫ح م جپ٫ٍ ي وجپًٌ ٪ٍٲو ٺحِيت:" ىى ضٍٰٛ ٲٍو أو رلڃى٪س يف قٷىٴ 

س، وٶى ض٣ٍٴ ڂُجَىجش ٪ٿً ىًج جدل٫ٌت ج٣ٖٚٗقٍ ٶىڀ ذحدلُٗثس وذٗ نىٰ ضر٫

ٲُٓط٫ڃٿىڄ يف ڂٷحڀ ٺٿڃس )جْطرىجو( ٺٿڃحش: جْط٫رحو، ج٪طٓحٰ وضٓٿ١ ويف ڂٷحذٿهح ٺٿڃحش 

ڂٓحوجز، قّ ڂٗطٍٸ، ضٻحٲإ وَٓط٫ٿڃىڄ يف ڂٷحڀ )ڂٓطرى( ٺٿڃحش: ؾرحٌ، ٢حٮُس، قحٺځ 

 وَٓط٫ٿڃىڄ يف ڂٷحذٽڂ٣ٿٵ، وٶٍ ڂٷحذٽ )قٻىڂس ڂٓطرىز(: ٪حوپس، ڂٓإوپس، وْطىٌَس، 
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وٚٱ جپٍ٪ُس )جدلٓطرى ٪ٿُهځ ( ٺٿڃحش: أٍْي، ڂٓطٛٯٍَڅ، ذإْحء وڂٷحذٿهح: أقٍجٌ، أقُحء، 

أ٪ُجء. ٲحْٖطرىجو ئيڄ ىى ٚٳس پٿكٻىڂس جدل٣ٿٷس جپ٫نحڄ ٲ٫ٗ أو قٻڃح، جپيت ضطٍٰٛ يف 

 .6ٖإوڄ جپٍ٪ُس ٺڃح ضٗحء ذٗ نُٗس قٓحخ وٖ ٪ٷحخ" 

ٺڃح ٫ٍَٰ جدلٓطرى ذٷىپو: " جدلٓطرى ىى جپًٌ َطكٻځ يف ٖإوڄ جپنحِ ذاٌجوضو ٖ ذاٌجوهتځ 

وػلٻڃهځ هبىجه ٖ ذ٫ٍَٗطهځ، و٫َٿځ ڂڅ چٳٓو أچو ىى جدلط٫ىٌ، ٲ٩ُٟ ٺ٫د ٌؾٿو ٪ٿً أٲىجه 

 .7جپطىج٪ٍ دل٣حپرطو"و ٪څ جپن٣ٵ ذححلٵجدلَُٗت ڂڅ جپنحِ َٓىىح 

و٫ٍَٲو ڂىچطٓٻُى ذٷىپو: " جحلٻځ جپٳٍوٌ جدل٣ٿٵ جپًٌ ٖ ؼل٩ٟ پ٫ڃٿُس ٞر١ أنٗٶٍ أو 

َطأّْ يف ؾىىٍه ٪ٿً أىىجء جحلٻحڀ وچُو٪حهتځ جپٗهُٛس، وضنرٍت و ٌٶحذس وْطىٌَس،

 .8ٍٖ٪ُس ىًج جپنڃ١ ڂڅ جحلٻځ أْحْح ٪ٿً جخلىٰ"

ٺڃح ٫ٍَٰ ٺًپٹ ذأچو ٪ٗٶس ٶىز رلٍوز ڂڅ ٺٽ قٵ َٷىڀ يف ڂرىتو ٪ٿً جپٯٿرس 

ْٖطُٗء، أٌ جچطُج٨ جحلٻځ وجپٷرٝ ٪ٿُو وجْٖطُٗء، ٲحپٳ٫ٽ جدلإّْ پْٗطرىجو ىى ٲ٫ٽ ج

 ڂڅ ووڄ ضٳىَٝ ڂڅ ججملطڃ٩ أو ٞى ئٌجوضو.

وئيج ض٫ڃٷنح يف ٲٿٓٳس جْٖطرىجو جپُٓحٍْ وجچ٣ٗٶح شلح ْرٵ يٺٍه صلى أڄ 

جْٖطرىجو ڂ٫نحه جپُٓة يف جپنٳّ وپُّ يف ٚٳس جٔچٳٍجو وقىىح، يپٹ أڄ ؾًٌ جپٻٿڃس ٖ 

ٽ َٓطٳُى ڂڅ ٺىچو جٮطٛحذح وجقطٻحٌ حلٵ ڂٗطٍٸ ڂ٩ َٳُى أٌ ڂ٫ٌت ْٿيب أو ٮَت ْٿيب، ذ

 جِنٍَڅ.

وڂنو ٲحْٖطرىجو جپُٓحٍْ َٳطٍٜ جذطىجء وؾىو ٪ٗٶس ذُت ٢ٍٲُت ڂطٓحوَُت يف 

جحلٷىٴ وجپىجؾرحش جپ٫حڂس، َنٳٍو أقىعلح ذححلٷىٴ جدلٗطٍٺس )أٌ ئوجٌز ٖإوڄ ججملطڃ٩ 

ْطُٗء وجپ٣ٍُٓز ٪ٿً "ٍٖء" جپُٓحٍْ( ڂڅ ووڄ جِنٍ، ٲهى ٲ٫ٽ َٷىڀ ٪ٿً جْٖطكىجي وجٖ

ىى قٵ ڂٗطٍٸ ڂ٩ جپٯَت، ٲحدلٓطرى َٓطىىل ٪ٿً "ٍٖء" ڂڅ ووڄ وؾو قٵ، ٲحپٓڃس 

 .9ججلىىٍَس يف جْٖطرىجو ىى "جٖچٳٍجو أو جپطٳٍو ڂڅ ووڄ وؾو قٵ "

َس وٖ ذححلٍٺس أو ڂىجٚٳحضو جپيت ٖ ضٓڃف ذححلٍَس جپٳٍو نٛحتٙ جْٖطرىجوأڂح 

  :جدلن٣ٿٷس پٿڃؿطڃ٩، ٲُڃٻڅ ٌٚى أعلهح

ٺربَحء جحلحٺځ وض٫حپُو: وجپيت جت٫ٽ جحلحٺځ ٖ ٍَي ئٖ چٳٓو وٖ َرٍٛ ئٖ ڂٛٿكطو،  - 0

وٖ َٷٍخ ڂنو ئٖ ڂڅ َطڃٿٷو وَطٍٞحه، أٌ أڄ جحلحٺځ ٲىٴ ججلڃ٩ُ، وٲىٴ جپٷىجچُت وٖ ػلٵ 

 پٍ٪ُطو ڂىجؾهطو.

و: ض٫ٍت جٍْٔجٰ ڂڅ جدلحټ جپ٫حڀ ڂڅ ٮَت ٌٶُد أو قُٓد ڂڅ جپطرًٍَ ڂڅ ٶىز ٌ٪ُط - 7 

٢ٍٰ جحلحٺځ وقحُٖطو، قُع ٖ َرحيل ڂڅ أَڅ َأنً جدلحټ وٖ أَڅ ٫َٟو، وىى ڂح ٫ٍَٰ 

 "ذحپٳٓحو جپن٧ڃٍ".
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ٮُحخ جپنٷى: ڂڅ أذٍَ نٛحتٙ جْچ٧ڃس جْٖطرىجوَس، قُع ٖ ضطٍٸ أٌ رلحټ  - 3

و٢ٍوقحهتح ئَجء جپن٧حڀ جپٷحتځ وئٖ ض٫ٍٞص  پٿڃ٫حٌٞس جپُٓحُْس پٿط٫رَت ٪څ ڂىجٶٳهح

ٶُحوهتح ئىل جٖ٪طٷحټ وجپٓؿڅ أو قىت جدلىش، ٲهٍ أچ٧ڃس ٖ َٻحو َنر٫ع ڂنهح ٚىش جخلَت 

)جدل٫حٌٞس جٔغلحذُس جپرنحءز( قىت ضٗقٷهح ْى٠ ڂڅ جٌٔىحخ ٣َٿد ئڂح ئنٍجْهح وئڂح 

 .ٶطٿهح

ؾطڃح٪ُس، جپػٷحٲُس، جٖٶطٛحوَس جچ٫ىجڀ جپ٫ىجپس: يف ٖىت ججملحٖش جپُٓحُْس، جٖ - 7

وجچ٫ٻحْحهتح ٪ٿً جدلٓطىي جدل٫ٍُٗ پٿڃكٻىڂُت، قُع ضُوجو جٍْْز جحلحٺڃس چٳىيج وغٍوز 

وٮنح يف ڂٷحذٽ َُوجو جوحمٻىڂُت جپىَڅ َٗٻٿىڄ جْٮٿرُس ٲٷٍج وؾهٗ وقٍڂحڄ ڂڅ أذ١ٓ 

 10...قٷىٶهځ جحلُحضُس ڂڅ أٺٽ وٍٖخ وٚكس وض٫ٿُځ

 :ثانيا/ شرعهة االستبداد السياسي يف الهظم السياسية العربية
ئي ٖ ؽلٻڅ ٌْ چ٧حڀ أڄ ٫َُٕ ڂڅ ووڄ ٍٖ٪ُس قٷُٷُس أو ڂ٣ٛن٫س ضٓنىه 

 .ٷرىټ ذُت أٲٍجو ججملطڃ٩جْٖطڃٍجٌَس، وضٟڃڅ پو جپو ودتىه ذححلُحز

ٲححلٻځ جْٖطرىجوٌ ٖ ؽلٻنو جپرٷحء وجْٖطڃٍجٌَس مبؿٍو جٖ٪طڃحو ٪ٿً جپٷىز، 

ٲهًه جْنَتز قىت وئڄ ٺحچص َٖڂس ٲهٍ ٮَت ٺحٲُس پٿرٷحء يف جپٓٿ٣س ٪ٿً أْحِ أڄ ئٶحڂس 

چ٧حڀ  جدل٫نىٌ ٔوجڂس جپٓٿ٣س، ٖ ؽلٻڅ أڄ َطكڃٿهح أٌو أٌ چ٧حڀ ُْحٍْ ٪ٿً جٔٺٍجه جدلحوٌ

ُْحٍْ ڂهڃح ٺحچص ٢ر٫ُس جپىْحتٽ وجِپُحش جپيت ؽلطٿٻهح. پًج أٚرف جْٖطرىجو يف قحؾس 

ئىل ڂٓىٮحش دتنكو جپٍٗ٪ُس وٌٞح وٶرىټ جوحمٻىڂُت، ٲڃڅ جپنحوٌ أڄ َٷىڀ جپ٣ٯحز 

وجدلٓطرىوڄ أچٳٓهځ ٪حٌَُت ڂڅ ٺٽ ٚٳس َٓىٶىڄ هبح ٢ٯُحهنځ وَٓىٮىڄ هبح جْطرىجوىځ، 

   11".أچح ٌذٻځ جْ٪ٿً ئو٪حء جپٍذىذُس وجپٷىټ" وپى وٚٽ هبځ جْڂٍ ئىل

ڂڅ أٺرب جدلٓىٮحش جپيت ٫َطڃى ٪ٿُهح جپن٧ځ  جپىَڅويف ىًج جپُٓحٴ ٫َطرب   

جپُٓحُْس جپ٫ٍذُس يف ٍٖ٪نس قٻڃهح وٞڃحڄ ذٷحءىح وجْطڃٍجٌَطهح يف جحلٻځ أ٢ىټ ڂىز 

 َڂنُس شلٻنس.

حچس ؾىىٍَس يف ٖهُٛس ٺٽ ئچٓحڄ ئي َن٧ٍ ئپُو ڂڅ "َجوَس ٲحپىَڅ ػلطٽ ڂٻ

جدلٷىِ" أو "جپٳىٴ ٢ر٫ٍُ" ػلڃٽ ٖكنس جچٳ٫حپُس ٺرَتز ڂإغٍز يف ْٿىٸ جْٲٍجو ڂڅ چحقُس 

جپطىؾُو وجپٟر١ وجنٽ ججملطڃ٩، جْنٍ جپًٌ غل٫ٿو أوجز ڂنحْرس پطىؾُو يپٹ جپٓٿىٸ 

   12.-يف جپٯحپد  -ضلى ٢ح٪س ٶىي جپ٣ٍُٓز وجْٖطرىجو 

و٧َهٍ ىًج جپطٓىَ٭ وجٞكح قُنڃح ضٿؿأ جپنهد جحلحٺڃس ئىل ضى٦ُٱ سلطٿٱ 

"ئڂحڀ ٪حوټ نَت جپنٛى٘ وجدلٷىٖش پطأٺُى ٍٖ٪ُطهح وضٍُْم ىُڃنطهح، وڂڅ ىًه جدلٷىٖش 

أڄ "و "وأڄ جحلٻحڀ ٦ٽ جهلل يف جٌْٜ"و "ڂڅ ڂ٣ٍ وجذٽ"، "و ئڂحڀ ٮٗىڀ نَت ڂڅ ٲطنس ضىوڀ
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وٮَتىح ، 13" ئڄ جهلل ًَت٨ ذحپٓٿ٣حڄ ڂحٖ ًَت٨ ذحپٷٍآڄو" ،"٣س ڂڅ جهلل وغلد أڄ ض٣ح٨جپٓٿ

ى جپ٫ٿڃحء َٷٳىڄ ئىل ؾحچد جپٓٿ٣حڄ، ڂڅ جپ٫ٗحٌجش جدلهطحٌز ذىٶس و٪نحَس ويف جپٯحپد صل

جپىقىز جپى٢نُس"  " ويپٹ نىٲح ڂڅ جپٳطنس، وجپيت ٫َرب ٪ٿُهح قىَػح ذٍٟوٌز جحلٳح٤ ٪ٿً

يپٹ َطٷٿٙ ىحڂٕ جخلٰٗ وجپٍٛج٨ وجٖنطٰٗ وجدل٫حٌٞس، نىٲح ڂڅ "جپٳٍج٬" ٺڃح  ئ٢حٌويف 

ىىج ڂح َٳٍٓ سلطٿٱ  "،  وپ٫ٽْطىڄ ْنس ڂڅ ئڂحڀ ؾحتٍ أٚٿف ڂڅ پُٿس ڂڅ ووڄ ْٿ٣حڄ" َٷحټ

جْپٷحخ وجدلٓڃُحش جپيت ٣َٿٷهح جپٍؤْحء وجدلٿىٸ جپ٫ٍذُس ٪ٿً أچٳٓهځ، ٲنؿى ٪ٿً ْرُٽ 

أچىجٌ "، ٺڃح أڄ جپٍتُّ جپٓحذٵ ذحپػحتٍ جدلٓٿځ٣َٿٵ ٪ٿً چٳٓو " زلڃى جپٷىجيفجدلػحټ جپُ٪ُځ 

ْطٍز "، وجْوىً ڂڅ يپٹ أڄ صلى ضٿٹ جْپٷحخ ڂىذحپٍتُّ جدلإڂڅَٛٱ چٳٓو"  جپٓحوجش

أڄ ، َٷٍ ٍٚجقس" 66يف ڂحوضو  6663ٶحچىچح ٪ٿً ٮٍجٌ وْطىٌ جدلڃٿٻس جدلٯٍذُس جپٛحوٌ يف 

وٮَتىح ڂڅ  جدلٿٹ أڂَت جدلإڂنُت وقحڂٍ زتً جپىَڅ وجپٓحىٍ ٪ٿً جقطٍجڀ جپىْطىٌ..."

جْپٷحخ وجْوٚحٰ ئڄ وپص ٲاظلح ضىټ ٪ٿً زلحوپس جپطٗ٪د ذحپىَڅ خلىڂس أٮٍجٜ 

٣ح٪س(، أٌ ٲٍٜ ٪ٿً جوحمٻىڂُت جپٍٞىل وجپ٣ح٪س پٿكحٺځ جپًٌ ُْحْىَس ٢ح٪ىَس )ڂڅ جپ

 حتڃُو ذٍٺس جپٓڃحء وڂڅ ٖ ٩٣َ َط٫ٍٜ پٯٟد جپٓڃحء ڂڅ ڂن٧ىٌ جحلٻحڀ ٢ر٫ح.

وڂڅ جْڂػٿس جپىجٶ٫ُس ٪ٿً ٍٖ٪نس جپُٓحٍْ مبٓى٬ جپىَڅ صلى أڄ ڂٳىت 

جپٍٗء  ، وچٳ6661ّجپ٫ٓىوَس أٲىت حبٵ جدلڃٿٻس يف ض٣ر٩ُ ٪ٗٶحهتح ڂ٩ ئٍْجتُٽ ٪حڀ 

 ٺحڂد وَٳُىقىظ ڂ٩ جپٓحوجش جپًٌ قٛٽ ٪ٿً ٲطىي ڂڅ جَْىٍ جپٍَٗٱ ضأَُى جضٳحٶُس 

6646جپيت وٶ٫هح جپٍتُّ ڂ٩ جٍْجتُٽ 
14. 

وَإٺى جپىجٌْىڄ پٿڃىٞى٨ أڄ ئٖٻحپُس جْٖطرىجو يف جپن٧ځ جپُٓحُْس جپ٫ٍذُس 

  :ٗٶح ڂڅ غٗغس ڂٓطىَحش أْحُْس ىٍڂٍضر٣س  جٌضرح٠ وغُٷح مبٓأپس جپٍٗ٪ُس، ويپٹ جچ٣

: ڂ٧٫ځ جپىوټ جپ٫ٍذُس ئڄ  م چٷٽ ٮحپرُطهح ٶى ٍٖ٪ُس جپطأُّْ/ * جدلٓطىي جْوټ

ضأْٓص ٺٿُح أو ؾُتُح ٪ٿً ڂٛىٌ نحٌؾٍ پٿٍٗ٪ُس، ٲهُؽلس جپىوپس جپ٫ػڃحچُس يف جحلٍخ 

جپٷىي جپ٫حدلُس جْوىل أوش ئىل ضٷُٓځ جپى٢څ جپ٫ٍ ي وٌْځ نح٢ٌطو ججلٯٍجٲُس ٪ٿً َى 

جْٖط٫ڃحٌَس، وجپيت ٍَؾ٩ ذلح جپٓرد يف ضأُّْ جپىوپس جپ٫ٍذُس جحلىَػس )ْىجء ذا٪٣حء 

ٚٳس جپىوپس پٻُحچحش جؾطڃح٪ُس  م ضٻڅ ذلح ْحذٷس ضحٌؼلُس ٺىقىز ئوجٌَس ڂٓطٷٿس وجنٽ 

جپىوپس أو ٺُحڄ ُْحٍْ أٺرب، چحىُٹ ٪څ ٺىهنح ووپس، أو ذا٪حوز ض٫ٍَٱ جپٻُحچحش جپُٓحُْس 

 .15ئ٪حوز حتىَى قىووىح ججلٯٍجٲُسو جپطحٌؼلُس

و٪ٿُو ؽلٻڅ جپٷىټ أڄ ٍٖ٪ُس جپىوټ جپ٫ٍذُس يجش ڂٛىٌ نحٌؾٍ، ٲهٍ پُٓص چطحؼ 

قٍٺُحش ججملطڃ٩ وَٚتوٌضو جپطحٌؼلُس ٺڃح ىى يف جپىوټ جْوٌذُس، وئظلح يجش چطحؼ جْط٫ڃحٌٌ 

جتٍَىه ڂڅ ٶىضو جپًجضُس، وذًپٹ ضٻىڄ أوىل ٪ڃىش ٪ٿً هتؿُت وضىؾُت ووٌ ججملطڃ٩ و
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ن٣ىجش جْٖطرىجوَس جپُٓحْس جپ٫ٍذُس ٶى ٌمسص ڂ٫حدلهح ڂڅ نٗټ جْطرىجو جپىوټ ٪ٿً 

 ججملطڃ٩.

ڂػٿڃح أْهځ جپ٫حڂٽ جخلحٌؾٍ يف ضأُْٓهح،  :* جدلٓطىي جپػحين / ٍٖ٪ُس جپىؾىو

ڂىي ٶٍڄ ڂڅ جپُڂڅ،ئي  ٲٷى پ٫د ووٌج ٺرَتج جدلطٯَت جخلحٌؾٍ يف وؾىو جپىوټ جپ٫ٍذُس ٪ٿً

ج٪طڃىش ىًه جپىوټ يف ئغرحش وؾىوىح ٪ٿً و٪ځ وجتځ ڂڅ جخلحٌؼ أٺػٍ ڂڅ جٖ٪طڃحو ٪ٿً 

ڂٷىڂحهتح جپىجنٿُس وذنحتحهتح جدلإْٓحضُس، ٲهٍ ڂٍضر٣س جٌضرح٠ ڂٓطڃٍ ذىوټ جْط٫ڃحٌَس 

 .ْحذٷس أو وٌغُو پىوپو جْط٫ڃحٌَس

ڂڅ نٗټ جصلحَ وجنٿٍ أو و٪ځ  وڂنو ٲٍٗ٪ُس وؾىو ٺػَت ڂڅ جپىوټ ڂٛىٌه نحٌؾٍ وپُّ

 :٫ٖيب رتحىَتٌ، وڂڅ جْوپس جپيت ضإٺى يپٹ ىٍ

ئڄ ڂ٧٫ځ جپن٧ځ جپُٓحُْس جپ٫ٍذُس ضٍضر١ ذحضٳحٶُحش ٪ٓٻٍَس أو وٲح٪ُس ڂ٩ جپىوټ  -أ 

جپٻربي جْٖط٫ڃحٌَس، ٪ٿً جپٍٮځ ڂڅ أهنح پُٓص يف قحپس ٪ىجء ڂرحٍٖ ڂ٩ أَس ووپس أنٍي، 

ٍ، وقىت جپ٫ىو جٍْٔجتُٿٍ جپًٌ َٓطكٵ جپطٓٿف ْؾٿو وٮَت ڂهىوز ڂڅ أٌ ٢ٍٰ ٪ٍ ي آن

أٮٿد جپىوټ ٪ٷىش ڂ٫و جضٳحٶُحش جپط٣ر٩ُ وجپٓٗڀ. جْڂٍ جپًٌ َٳٍٓ أڄ ىًه جٖضٳحٶُحش 

جپ٫ٓٻٍَس ڂىؾهس ئىل جپىجنٽ ججملطڃ٫ٍ وض٫ٍت زتحَس جپنهد جحلحٺڃس ڂڅ قحپس دتٍو 

 و٪ُٛحڄ رتحىَتٌ و٫ٖيب ٪نُٱ َهىو قٻڃهح وَٳٷىىح ْٿ٣طهح.

جپطنُٓٵ جپىجتځ وجدلٓطڃٍ ڂ٩ جپٷىي جْؾنرُس يف ٺٽ ڂح َط٫ٿٵ مبٛححل ضٿٹ جپٷىي يف  -خ 

جدلن٣ٷس، ٪ٿً قٓحخ ٲٟحءجش جحلىجٌ وجپىٲحٴ جپى٢ٍت ذُت جپٷىي جپى٢نُس وجپنهد جحلحٺڃس 

ٲُڃح َط٫ٿٵ ذحپٷٟحَح وجپُٓحْحش جپ٫حڂس پٿرٗو، ويپٹ ذحْځ جٖچٳطحـ جپىؽلٷٍج٢ٍ 

 ...وجپٿُربجيل

چُٛح٨ دل٣حپد جپٷىي جپىپُس جپٳح٪ٿس يف جدلن٣ٷس ذًٌجت٩ جپٍٗجٺس جٖٶطٛحوَس جٖ - ؼ

.. وىًج ٪ٿً قٓحخ ڂٛححل جپ٫ٗد، ذٽ أقُحچح َطځ .وڂنح٢ٵ جپطرحوټ جحلٍ وضأىُٽ جدلإْٓحش

 .16.. ڂڅ أؾٽ ئٌٞحء ضٿٹ جپٷىي.ختٍَد ججملطڃ٩ وضٳٷَته ٺطٍَٛف جپ٫ڃحټ وٌٲ٩ ج٫ْْحٌ

: ٫ًَٓ أٮٿد ٌؤْحء جپىوټ دلٓطىي جپػحپع / ٍٖ٪ُس جْٖطڃٍجٌ وجپطىٌَع* ج

جپ٫ٍذُس ئىل ٍٖ٪نس سلطٿٱ ڂ٧حىٍ جپٳٓحو وجْٖطرىجو جدلطٳٍٗ يف ووجپُد جحلٻځ 

وجپٓٿ٣س، ٺحپرٷحء يف جپٓٿ٣س أو ضىٌَػهح ئىل أذنحتهځ أو أقى أٚٗهبځ، ٞحٌذُت ٪ٍٜ 

ىٌَس،  ذحٖضٻحء ٪ٿً جپى٪ځ جخلحٌؾٍ ڂڅ جحلحت١ پىجتف جپىْطىٌ وٺٽ ضٷحپُى جپن٧ځ ججلڃه

نٗټ جْطٍٞحء جپىَٖحش جدلطكىز جْڂٍَٻُس، ٪ٿً أْحِ أهنح ڂٛىٌ پٍٗ٪ُس جْٖطڃٍجٌَس 

ذٽ جپىؾىو أَٟح، ٲأٮٿد جپن٧ځ جپ٫ٍذُس جتٍي  ٲُهح جچطهحذحش ٖٻٿُس، پٻڅ ئيج ٺحچص ٖ 

ح، وئيج ٺحچص ضٿٹ ضط٫حٌٜ وڂٛححل أڂٍَٻح يف جدلن٣ٷس ٲُطځ ڂرحٌٺطهح وهتنثس جپٳحتُ هب
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جٖچطهحذحش ضط٫حٌٜ ٲحڄ جپىَٖحش جدلطكىز أوټ ڂڅ َنىو هبح و٣َحپد ذٍٟوٌز ئونحټ 

ئٚٗقحش ُْحُْس ٪حؾٿس، وىًج ڂح َٳٍٓ ضٟكُس جپ٫ىَى ڂڅ جپىوټ جپ٫ٍذُس ذأڂنهح جپٷىڂٍ 

ڂڅ أؾٽ ٍٖ٪نس قٻڃهح ٺطٷىًن ضنحَٖش ُْحُْس وجٶطٛحوَس وقىت ٪ٓٻٍَس ٺٷرىذلح 

٪ٓٻٍَس أڂٍَٻُس ٪ٿً أٌُٞهح، أو وذٿىڂحُْس ٺط٣ر٩ُ ٪ٗٶحهتح ڂ٩ ئٍْجتُٽ ذاچٗحء ٶىج٪ى 

 .17ڂٷحذٽ ضٯحٍٞ جپىَٖحش جدلطكىز ٪څ جْطرىجوَس جحلٻځ وضىٌَػو

ويف نٟځ ڂح ضٷىڀ قىټ جْطرىجوَس جپن٧ځ جپُٓحُْس جپ٫ٍذُس چٓطٗٱ جپىوٌ  

س جپرٷحء وجْٖطڃٍجٌَس پطٿٹ جپن٧ځ، پٻنو ڂڅ جپٻرَت جپًٌ َٿ٫رو جپ٫حڂٽ جخلحٌؾٍ يف ٍٖ٪ن

َجوَس أنٍي پُّ ڂربٌج ٺحٲُح پطٗىٴ ذححلٻځ أ٢ىټ ڂىز شلٻنس، قُع ؽلٻڅ پطٿٹ جپن٧ځ 

 –ئڄ أٌجوش ٢ر٫ح -ئ٪حوز ىُٻٿس ڂٓحٌجهتح جپُٓحُْس وٲطف وٌٖحش ئٚٗقُس يف ٖىت جدلُحوَڅ 

أڄ ڂ٧٫ځ جپنهد جپ٫ٍذُس،  جتحوَ جپ٫ٷىز جْٖط٫ڃحٌَس )ٍٖ٪ُس جپىؾىو(، پٻڅ ڂح ىى ڂٗق٥

وئڄ ٶحڂص ذر٫ٝ جپطكُٓنحش جپٗٻٿُس، ڂحَجپص ڂطڃٓٻس ذحپٓٿ٣س وٖ ضٍَى أڄ ضٯحوٌىح ئٖ 

٪نىڂح َرٿٯىڄ ڂڅ جپ٫ڃٍ ٪طُح أو ٪څ ٢ٍَٵ جٖچٷٗخ ْىجء ٺحڄ أذُٟح أو أْىوج، أو ڂىش 

 ...٢ر٫ٍُ أو هنحَس ڂأْحوَس

ْٔٗڂُس جدل٫حٌٞس جپُٓحْس وأڂحڀ ىًج جْٖط٫ٛحء جپىؽلٷٍج٢ٍ، ضٗٻٽ جحلٍٺحش ج  

جْذٍَ پطٿٹ جپن٧ځ جحلحٺڃس، قُع ضٍي ىًه جْنَتز أهنح جدلهىو جحلٷُٷٍ پرٷحتهح 

وجْطڃٍجٌَطهح، نحٚس أڄ جپٻػَت ڂڅ جخلربجء وجدلهطُٛت ٍَوڄ أڄ جْٔٗڂُُت ىځ جپرىَٽ 

 جْٺػٍ قٟىٌج خلٗٲس ضٿٹ جپن٧ځ جپيت ضىٚٱ ذحپ٫ؿُ يف ئوجٌز أَڂحهتح جپُٓحُْس ٪ٿً

ٮٍجٌ جپىٺطىٌ أزتى َىْٱ جپًٌ ج٪طرب أڄ جحلٍٺحش جْٔٗڂُس ْطٛٽ ئىل جپٓٿ٣س يف 

. پًپٹ ض٫ڃى ضٿٹ جپن٧ځ ئىل ئٶٛحء 18ڂ٧٫ځ جپىوټ جپ٫ٍذُس، وجڄ يپٹ ڂٓحپس وٶص ٲٷ١

ضٿٹ جحلٍٺحش ْىجء جدل٫طىپس أو جدلط٣ٍٲس ڂنهح ويف جپٯحپد ضٓطهىڀ جْْحپُد جپٷڃ٫ُس ٞى 

..(  وجْْحپُد .جحلٍٺحش جدلطٗىوز )جٔٺٍجه جپرىين، جدلىجؾهس جپ٫ٓٻٍَس، جٖ٪طٷحٖش

ئپٯحؤىح، ٲٍٜ ٶُىو  جپُٓحُْس ٞى جحلٍٺحش جْٔٗڂُس جدل٫طىپس )ضُوٍَ جٖچطهحذحش أو

 وٍٖو٠ ض٫ؿَُو ٪ٿً ڂٍٖكُهح، ض٫ٿُٵ وق٧ٍ چٗح٢حهتح...(.

وپٿط٫ڃٵ أٺػٍ يف ٢ر٫ُس جْطرىجوَس جپن٧ځ جپُٓحُْس جپ٫ٍذُس، ضلحوټ ٌٚى  جپنٷح٠  

 جپطحپُس:

ئڄ وٚىټ جْچ٧ڃس جپ٫ٍذُس ئىل جپٓٿ٣س ذ٣ٍَٷس ٮَت ٍٖ٪ُس، ڂڅ ٖأڄ يپٹ  - 0

٪ُس ىٍ زلحوپس پٷٿرهح، ٲٻحڄ أڄ ُّْٓص ٺٽ ٍٖء أڄ غل٫ٿهح ضٍي أڄ أذ١ٓ ڂ٧حىٍز جؾطڃح

شلح چطؽ ٪نو ئٶٛحء ججلڃ٩ُ ڂڅ جحلٍجٸ جپُٓحٍْ جپ٫حڀ جپًٌ حتطٻٍه جپنهد جحلحٺڃس. ىًه 

جپٓٿىٺُحش قحپس ووڄ ذٍوَ رت٫ُحش ڂىچُس وچٷحذحش پٿىٲح٨ ٪څ ڂٛححل جدلىج٢څ، ْڄ ٺٽ ٍٖء 
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ٲٿڃح َٗطٻٍ  ،ڂڅ جپىوپس !!غلد أڄ  ََٓت يف ٲٿٹ  جپٓٿ٣س وئٖ ج٪طرب يپٹ هتىَىج ْ

جدلىج٢څ جپ٫ٍ ي ڂڅ ٮٗء ج٫ْْحٌ يف جقطؿحؾحش وڂ٧حىٍجش رتحىَتَس، ٲاڄ جپٓٿ٣س ض٫طربه 

ڂٗحٮرح ُْحُْح، وضٗڅ زتٿص ج٪طٷحٖش وج٫ْس يف ٚٳىٲو ٺحپيت قىغص ڂإنٍج يف ضىچّ 

وججلُجتٍ، ذُنڃح چٳّ جدلٗهى يف جپٯٍخ ٫َطرب رلٍو قٍجٸ جؾطڃح٪ٍ وقٍَس ض٫رَت ٖذى 

  .19وڂىنٗش وسلٍؾحش جپن٧ځ جپُٓحُْس جپىؽلٷٍج٢ُس  ”جپطنٳُّ جپُٓحٍْ“ڂنهح يف ُْحٴ 

ٲهًج جٔوٌجٸ جخلح٢ة حلُػُحش جَْڂس وجپطٍٺُرس جپطٓٿ٣ُس پٿن٧ځ جپ٫ٍذُس 

َٳٍٓجڄ ئىل قى ٺرَت ٍْ ٮٿرس جدل٫حجلس جْڂنُس ٪ٿً جدل٫حجلس جپُٓحْس پٿ٧حىٍز 

جْٔٗڂُس، ٲحپىوٌ جْڂٍت پٿىوپس َطٷىي يف ڂٷحذٽ ضٍجؾ٩ ووٌىح جٖؾطڃح٪ٍ وجٖٶطٛحوٌ 

ضَُى ڂڅ ٪ىو جپٳٷٍجء وجوحمطحؾُت، شلح َٓڃف ىًج  ذٳ٫ٽ ُْحْحش جٖچٳطحـ جپٿُربجيل جپيت

جپى٩ٞ پْٕٗڂُُت ذحپ٧هىٌ ٪ٿً جپٓحقس جپُٓحُْس قحڂٿُت ٫ٖحٌجش زتحَس جپٷىٌز 

جپٍٗجتُس پٿڃىج٢څ، وزتحَس جپ٫ٟٳحء ڂڅ ٮ٣ٍْس جحلٻحڀ جدلٓطرىَڅ وٮَتىح ڂڅ جپ٫ٗحٌجش 

 .جپُٓحُْس

ىضٍز ڂڅ ٖأهنح أڄ ضٓهٽ ٪ڃٽ وذلًج ج٪طرب جپٻػَت ڂڅ جدلططر٫ُت أڄ ىًه جپرُثس جدلط

جحلٍٺحش جْٔٗڂُس مبهطٿٱ ضُحٌجهتح جدل٫طىپس أو جپ٫نُٳس، وجپيت ضنڃى ذٍٓ٪س يف ىًج 

جپى١ْ جخلٛد، جْڂٍ جپًٌ أٺٓرهح و٪ڃح وڂٓح٪ىز رتحىَتَس ڂ٫طربز وجتنىش ٺٿهح ٞى 

ٍٲحه " ووپس جپ٪ٿً جپن٧حڀ جپٷحتځ، وىًه جپ٧حىٍز ض٫حين ڂنهح أٮٿد جپىوټ جپ٫ٍذُس، ٪ىج 

" يف جخلٿُؽ جپيت ٶحَٟص ئٖرح٨ قحؾحش ٫ٖرهح ڂٷحذٽ جپٓٻىش ٪څ جْطرىجوَس  جپنٳ٣ُس

 .20طلرهح جحلحٺڃس

وىًه يف ٌأَنح ض٫طرب ٶڃس جْٖطرىجو جپُٓحٍْ ڂڅ ڂن٣ٿٵ أڄ قٍَس جپٍأٌ وجپط٫رَت 

نطهٍ رت٩ُ ٖ ؽلٻڅ أڄ ضٗطٍي، وئٖ پطځ ٍٖجء رت٩ُ أٚىجش جحلٵ وجپ٫ىټ يف جپ٫ح م، وض

 جپٍٛج٪حش وجپٷٗتٽ وچٛرف چ٫ُٕ يف ٪ح م ْٗڀ أٲىجىو ڂٻڃڃس ذحْڂىجټ. 

جلأش جپ٫ىَى ڂڅ جپن٧ځ جپُٓحْس جپ٫ٍذُس يف جپٓنىجش جْوىل ڂڅ جْطٷٗذلح  -7

ئىل ضى٦ُٱ جپطُحٌ  جْٔٗڂٍ ڂڅ أؾٽ جپٷٟحء ٪ٿً جپطُحٌ جپُٓحٌٌ )جپُٗى٪ٍ(، نحٚس يف 

پٹ ٌجؾ٩ پٗنطٰٗ جَٔىَىپىؾٍ جپٻرَت ذُت جپطُحٌَڅ ٲطٍز جپٓطُنُحش وجپٓر٫ُنُحش، وي

وٌٲٝ ٺٽ ضُحٌ پّنٍ، شلح َٓڃف ذلح ذاوجٌز جپٍٛج٨ جَٔىَىپىؾٍ ذُنهڃح ووڄ هتىَى أٌ 

ضُحٌ پٿٓٿ٣س، ويپٹ ذطىؾُو ٶىجعلح ئىل جپطٛحوڀ ڂ٩ ذ٫ٝ ٪ىٜ جپطٛحوڀ ڂ٩ جپن٧حڀ 

ًٟ ٲُو جپىجقى ٪ٿً جِنٍ. جپٷحتځ، أٌ جپطكىټ ڂڅ جپٍٛج٨ جپ٫ڃىوٌ ئىل ٍٚج٨ أٲٷٍ ٶى َٷ

ذٍَ ٪ٿً  0121پٻڅ ذ٫ى ضٍجؾ٩ قىز ىًج جپٍٛج٨ ذُت جپطُحٌَڅ وضأغَت جپػىٌز جٍَٔجچُس 

، وحتىټ ٚىَٵ ڂحَٻٽ وَٿّجپٓحقس جپ٫ٍذُس جپطكىٌ جْٔٗڂٍ مبٳهىڀ جپرحقع جْڂٍَٻٍ 
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ٍ جْڂّ ئىل ٪ىو جپُىڀ، پطٛرف ڂنى يپٹ جپطحٌَم جحلٍٺحش جْٔٗڂُس جدل٫حٌٞس جْٺػ

 .هتىَىج پٿن٧ځ جپٷحتڃس

وىًج ڂح َٳٍٓ ٲُڃح ذ٫ى ئؾهحٜ سلطٿٱ جپطؿحٌخ جپربدلحچُس جپيت َٗحٌٸ ٲُهح 

جْٔٗڂُُت قىت وئڄ ٺحچص جٖچطهحذحش ٖٳحٲس وچَُهس ٲُطځ ئپٯحؤىح ذحْځ زتحَس 

جپىؽلٷٍج٢ُس وجپرنحء جدلإْٓحيت ڂڅ ضٗىو جْٚىپُس جْٔٗڂُس، وجپيت ٶى ض٫ُى جپرٗو ئىل 

ٷٍوڄ جپ٧ٗڂُس وججلحىٿُس ذحْط٫رحوىح پٿڃٍأز وض٣رُٵ جپ٫ٍَٗس حبى جپُٓٱ ڂٍقٿس جپ

وٮَتىح ڂڅ جدلربٌجش جپيت ض٫ڃٽ ٪ٿً ضٓىَٷهح جپنهد جپ٫ٿڃحچُس جحلحٺڃس. وجپنڃىيؼ 

 .ججلُجتٌٍ ؽلػٽ قحپس ٖحىىز ٪ٿً يپٹ

َٯٿد ٪ٿً جپطٻىَڅ جپُٓحٍْ جپ٫ٍ ي جپ٫ىَى ڂڅ ؾىجچد جپٷٛىٌ وجپنٷٙ، وڂڅ  - 3

ججلىجچد ىى ٮُحخ ڂ٫ٌت جٔرتح٨، جْڂٍ جپًٌ غل٫ٽ جپُٓحْس قٷٗ ٔٶٛحء أذٍَ ضٿٹ 

جخلٛځ جپُٓحٍْ، وجْطٳكحټ ٦حىٍز ٌٲٝ وؾىو جِنٍ پُّ ذٓرد ٪ىوجچُطو أو ٪نٳو؛ ذٽ 

 .ٲٷ١ ذٓرد ڂىجٶٳو جپُٓحُْس وآٌجتو جدل٫حٌٞس پر٫ٝ جپُٓحْحش جحلٻىڂُس

جدل٫حٌٞس جپُٓحُْس، پًج ض٫ڃٽ ضٿٹ جپنهد جحلحٺڃس ٪ٿً ضٷًُن وحتؿُځ ڂىجٶٱ 

شلح َإوٌ ئىل ضٳٍٗ ڂ٧حىٍ جپنٻحَس وجٖچطٷحڀ جپُٓحٍْ ذأذ٩ٗ ٚىٌه جچ٣ٗٶح ڂڅ جپٷىټ 

"، ٲطنٗأ حتحپٳحش ٦ٍٲُس ڂٛٿكُو ضٻٍِ  " ٖ قرح يف ٪ٿٍ وپٻڅ ٺٍىح يف ڂ٫حوَسجدلأغىٌ

ُْحْس جٔٶٛحء وجپطنٻُٽ ذحخلٛىڀ جپُٓحُُْت وَطؿٿً يپٹ يف جپٯحپد أغنحء جْٖطكٷحٶحش 

ٖچطهحذُس ذأچىج٪هح، قُع جتى ذ٫ٝ جپٷىي جپُٓحُْس ذلح جْٖط٫ىجو پٿطكحپٱ ڂ٩ جپ٣ُٗحڄ ج

وضأنً جحلٍٺحش جْٔٗڂُس چُٛد  .21دلن٩ نٛڃهح جپُٓحٍْ ڂڅ حتٷُٵ جچطٛحٌ جچطهح ي

 .جْْى يف يپٹ جپطكحپٱ وجٔٶٛحء

جنطٗټ جپ٫ىجپس جپطى٫ََُس ْٮٿد جپن٧ځ جپ٫ٍذُس ڂإغٍ وجٞف ٌٖضٳح٨  - 7

٫ََُس َجو ڂإغٍ ڂ٫ىٖش جپ٫نٱ جپُٓحٍْ؛ قُع ٺٿڃح ضٍجؾ٩ أو جنطٽ ڂُُجڄ جپ٫ىجپس جپطى

.. .ْىٌَح ڂٍٛ، ججلُجتٍ، جپيت ٖحىىهتحٲحچطٳحٞس جخلرُ جپ٫نٱ جپُٓحٍْ وجپ٫ٻّ ٚكُف، 

ض٫ى ض٫رَتج ٪څ ٮُحخ جپ٫ىجپس جپطى٫ََُس جدلطڃػٿس يف ضى٩ُْ ووجتٍ جپٳٷٍ وض٫ح٦ځ جپٳىجٌٴ 

جٖؾطڃح٪ُس، ويف ٦ٽ ضىٲٍ جپى٪ٍ َنىٲ٩ جوحمٍوڂُت وجپٯحٞرُت ئىل جپٗح٨ٌ، أو ٺڃح مسحىح 

ٶىز . أو " 22( پٿط٫رَت ٪څ ٌٲٟهځ پٿىجٶ٩ جپٗڂطىجَڄُْحْس جپٗح٨ٌ)  ٫ْى جپىَڅ ئذٍجىُځ

.  وٺػَتج ڂح ضنٷٿد ضٿٹ جٖقطؿحؾحش أو 23ذىََى ذىڂىَڅ" مبٳهىڀ جپرحقع جپٗح٨ٌ يف جپطٯَُت

جٖچطٳحٞحش ئىل ڂىؾس ڂڅ جپ٫نٱ وجپ٫نٱ جدلٟحو، ؽلحٌِ ٪ٿً ئغٍىح رلڃى٪س جپٯحٞرُت 

ج٠ يف ججلڃح٪حش جٌٔىحذُس هبىٰ جپط٫رَت جپ٫نٱ ذٗىت ٚىٌه وأٖٻحپو ٺحپ٫ٍٓ ئىل جٖطلٍ

٪څ ضىڂٍىځ وْه٣هځ ڂڅ جپىجٶ٩ جدل٫حٔ أٺػٍ ڂڅ ئؽلحچو ذاَىَىپىؾُس ضٿٹ ججلڃح٪حش وىى 
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 Povertyيف وٌجْطو قىټ جپٳٷٍ وجٌٔىحخ ) (Issue Briefجپ٣ٍـ جپًٌ أٺى ٪ٿُو جپرحقع )

and Terrorismحش جٌٔىحذُس، ٍَي أڄ جپٳٷٍ َٯىٌ ٚحقرو يف جٖطلٍج٠ يف ججلڃح٪ (؛

چطُؿس دلح ضىٲٍه پو ڂڅ ٖٯٽ قىت وئڄ ٺحڄ ٮَت ٍٖ٪ٍ، قُع أڄ ىنحٸ جدلَُٗت ڂڅ جپرٍٗ 

ٍّ ججلڃح٪حش جٌٔىحذُس نىڂحش جؾطڃح٪ُس ووٌٖ يف جپُىڀ ٫َ20ٗىڄ أٶٽ ڂڅ  ، يف ڂٷحذٽ ضىٲ

 ، ٺڃح أڄ ججلڃح٪س جْٔٗڂُس يفٺىپىڂرُح وأچىوچُٓحڂٯٍَس ٪ٿً ٮٍجٌ ججلڃح٪حش جدلىؾىوز يف 

ڂٍٛ أٮٿد جدلنه٢ٍُت ٲُهح ىځ ڂڅ جپ٫ُٛى جدلٌٍٛ جپًٌ ٫َحين ڂڅ ٮُحخ ٍٞوٌَحش 

  .24جحلُحز

وىنحٸ ڂڅ ٍَؾ٩ جْطرىجوَس جپن٧ځ جپُٓحُْس جپ٫ٍذُس ئىل جپ٫ٟٱ يف  - 5

پُٓحُْس ڂنى جپٿك٧حش جْوىل پٿكٟحٌز جپ٫ٍذُس جْٔٗڂُس ججلحچد جپُٓحٍْ أو جٔصلحَجش ج

ڂٷحٌچس ذحٔصلحَجش جْنٍي، ذحٔٞحٲس ئىل أڄ جپطٻىَنحش ججملطڃ٫ُس جپٍجىنس پٿ٫ٍخ 

جدل٫حٍَٚڅ ذٛٳس ٪حڂس پُٓص وٌغُو ٪ٍٛ جپطٷىڀ وجَٖوىحٌ يف جحلٟحٌز جپ٫ٍذُس 

ذ٫ٛىٌ ضٍْد ٲُڃح ٫ٍَٰ"  جْٔٗڂُس، وئظلح ىٍ جڂطىجو پٿڃىٌوظ ججملطڃ٫ٍ جدلطهٿٱ جپًٌ

" وجپًٌ ضٻّىڄ يف ٦ٽ جپط٫ىوَس جپٷرٿُس وجوحمٿُس وجپ٣حتٳُس و٪ٗٶحهتح جدلطٷح٫٢س جٖضل٣ح٠ 

ٍّ٪ىَس  ذُنهح، وآپُحهتح جدلطٍٗوڂس يف ٦ٽ جپٓٿ٣س جپٯٍَرس ٪نهح وجدلنطڃُس ئىل جپن٧ځ جپ

ڂطهح، وىنح َٻڃڅ جدلنحٶٟس پٷُځ ججملطڃ٫حش جپيت ٪ڃٿص جپى٪ىز وجحلٟحٌز جْٔٗڂُس ٪ٿً ئٶح

جپطنحٶٝ جپطحٌؼلٍ يف وجٶ٩ جْڂٍ ذُت جپٓٿ٣س وججملطڃ٩ يف ٲطٍجش ڂطٳحوضس ڂڅ جپطحٌَم 

 .25جپ٫ٍ ي جْٔٗڂٍ

ويف ٦ٽ ىًه جدلٷحٌذس جپطحٌؼلُس َطٟف پنح أڄ ڂٳهىڀ جپىوپس َرٷً ٲٻٍز ىٗڂُس 

ذحپنٓرس پٿ٫ٍخ وجدلٓٿڃُت، چطُؿس جپ٣حذ٩ جپٷرٿٍ وجپ٫ٗحتٌٍ پٓڂس جْٔٗڂُس، وجپيت ٺحچص 

ضٟځ ٫ٖىذح ڂط٫ىوز جْؾنحِ ٍَذ١ ذُنهح جپىٖء پْٕٗڀ أٺػٍ ڂڅ جپىٖء ئىل جپىوپس وىى 

أڄ يف جْو٢حڄ جپٻػَتز جپٷرحتٽ وجپ٫ٛحتد ٶٿڃح ذٷىپو: "  جذڅ نٿىوڄپٳُٿٓىٰ ڂح أٺى ٪ٿُو ج

"جپٓرد ىى جنطٰٗ جٌِجء وجدلًىد وجْىىجء، "، وَٳٍٓ يپٹ ذٷىپو: ضٓطكٻځ ٲُهح ووپس 

... ٲُٻػٍ جٔچطٷحي ٪ٿً جپىوپس وجخلٍوؼ ٪ٿُهح يف ٺٽ وٶص، .وئڄ وٌجء ٺٽ ىىي ٪ٛرُس دتحچ٩

جْڂٍ  ٺٽ ٪ٛرُس شلڅ حتىَىىح ض٧څ يف چٳٓهح ڂن٫س وٶىز " وئڄ ٺحچص يجش ٪ٛرُس، ْڄ

"  م ضٻڅ َرحپ٭ يف جو٪حتو ٪ٿً جپىوپس جپ٫ػڃحچُس ذٷىپو: ذٍچحٌو پىَّجپًٌ ؾ٫ٽ جدلٓطٍٗٴ 

جپُ٪ُځ ڂ٫ڃٍ ، وىى چٳّ جپ٣ٍـ جپًٌ يىد ئپُو ذتس أَس ووپس، ذٽ رلٍو قحٺځ ووٺٗء"

حپٿؿحڄ جپ٫ٗرُس"، وىى ڂح ج٪طربه جپرحقع ذى٪ىضو ئىل "ئپٯحء جپىوپس وجْطرىجذلح ذ جپٷىجيف

أڂٍ ٢ر٫ٍُ ٪ٿً أْحِ أڄ جپٷىجيف ٺحڄ َٿٯٍ ووپس ٮَت ٶحتڃس، وپُّ ذلح ضٛىٌ ؾىڄ وَٳّ 

ڂٿڃىِ يف ٦ٽ جپىجٶ٩ جپ٫ٗحتٌٍ پٿڃؿطڃ٩ جپٿُيب جوحمٿٍ وٌوجذ٣و جپٷرٿُس وجپ٫حتٿُس جپيت 
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ذلىَس ججلڃح٪ُس وىًج ڂح دتػٽ ذىَٗ ٶحتڃح وْحذٷح پ٧حىٍز جپىوپس ويف ذٿىٌز جٖچطڃحء وج

 . 26َن٣رٵ ٪ٿً جپ٫ىَى ڂڅ جپىوټ جپ٫ٍذُس ونحٚس جخلٿُؿُس ڂنهح

ويف ئ٢حٌ جدلٷحٌذس جپطحٌؼلُس ؽلٻننح ٲهځ جدلٷحٌذس جپٳٿٓٳُس جپيت ضربَ يف أڄ 

جْٖطرىجو يف جپن٧ځ جپُٓحُْس جپ٫ٍذُس ىى ٦حىٍز ڂطأٚٿس وپُٓص ٪ٍُٞس يف ضٍٺُرس ضٿٹ 

پن٧ځ، مب٫ٌت أڄ جپ٫ٍخ ٪ٍٲىج جپىوپس  مبٳهىڂهح جدلُٻُحٲٿٍ جپٷحتځ ٪ٿً "أڄ ڂهڃس جپىوپس ج

جحلٍَس"، ويپٹ ىى جْىځ ذحپنٓرس پٿىوپس يف ججملطڃ٫حش و جْْحُْس ىٍ جْڂڅ ٖ جْنٗٴ

جپ٫ٍذُس يف جْٮٿد ٶىؽلح وقىَػح، ڂنى ضنحَټ جحلٓڅ دل٫حوَس قٷنح پٿىڂحء وجتنرح پٿٳطنس، 

 . 27"َټ جپٿرنحچُىڄ ٪څ جپُٓحوز ڂٷحذٽ جْڂڅ وجپطهٿٙ ڂڅ جحلٍخ جْىٿُس ئىل أڄ ضنح

وأٺى ىًج جپ٣ٍـ جپٳُٿٓىٰ ىىذُ وأعلُس جذلحؾّ جْڂٍت ذٷىپو:" أڄ جحلُحز يف 

٦ٽ ٮُحخ جپن٧حڀ جپُٓحٍْ ضٻىڄ قحپس جقطٍجخ وجتڃس ذُت ججلڃ٩ُ، وأڄ جخلٗ٘ جپىقُى 

٣ٿٷس پٛحقد جپُٓحوز يف جپىوپس"، ويپٹ ضأغٍج ڂنو ذأوٞح٨ جحلٍخ ىى ضٓٿُځ جپٓٿ٣س جدل

جْىٿُس جپيت ٪حٖطهح ذٿىه ذ٣ٍَحچُح يف ٪ٍٛه، وىى ڂح َٗرو جپٳطنس جدلطٻٌٍ يف جپ٫ىَى ڂڅ 

أٶ٣حٌ جپ٫ح م جپ٫ٍ ي وجْٔٗڂٍ وجپيت وٲ٫ص ذحپٳٷهحء ذحپٷىټ" أڄ قحٺځ ڂٓطرى أٲٟٽ ڂڅ 

"، ىًه جْنَتز جپيت ض٫طرب جذلحؾّ جپٻرَت جپًٌ ٲطنس ضىوڀ  دتُٴ جْڂس وحتىظ جپٳطنس

 28ض٫ُٗو جپٻػَت ڂڅ جپىوټ جپ٫ٍذُس قحپُح نحٚس جپٓىوجڄ جپُڃڅ، پرنحڄ...

ٚٳىز جپٷىټ أڄ أٮٿد جپن٧ځ جپُٓحُْس جپ٫ٍذُس ٶحتڃس أْحْح ٪ٿً جدلٷحٌذس 

ؾٍجء جپٳطنس أو جحلٍخ  جذلىذَُس، ئي أڄ جخلىٰ ڂڅ دتُٴ ذ٫ٝ جْٶ٣حٌ –جدلُٻُحٲٿُس 

جْىٿُس َٗٻٽ حتىي پطٿٹ جپن٧ځ پٿرٷحء وجپٷرىټ ذاْطڃٍجٌَطهح ڂهڃح ٺحڄ جپػڃڅ، جملٍو 

جحلٳح٤ ٪ٿً جپىوپس وجتنُرهح جپٳطنس، وپًج ٲٳٍ ڂ٧٫ځ ٲطٍجش جپطحٌَم جپ٫ٍ ي وئىل قى 

پٹ ڂح "، ويذُت جحلٍَس وجْٖطرىجو"، وپُّ " ذُت جپٳطنس وجْٖطرىجوجپٓح٪س؛ ٺحڄ جخلُحٌ" 

ؽلػٽ أٺرب حتىٌ دلٓطٷرٽ جپىؽلٷٍج٢ُس يف جپ٫ح م جپ٫ٍ ي وجْٔٗڂٍ، وجپًٌ چ٫طربه يف ٌأَنح 

 جدلىنٽ جْْحٍْ ٌْ ٪ڃٿُس ئٚٗـ ُْحٍْ پطٿٹ جْچ٧ڃس جپُٓحُْس.

 ثالجا/ إسرتاتيجية الهظم السياسية العربية يف إقصاء احلركات اإلسالمية:
ٌٮځ أڄ أٮٿد جحلٍٺحش جْٔٗڂُس يف جپ٫ح م جپ٫ٍ ي چٗأش يف ُْحٴ ڂٷحوڂس 

جْٖط٫ڃحٌ وجپىٲح٨ ٪څ جذلىَس جپى٢نُس ڂڅ جدلٓم جْٔطىڂحٌٌ ڂػٽ رت٫ُس جپ٫ٿڃحء جدلٓٿڃُت 

يف ججلُجتٍ وجحلٍٺس جپٓنىُْس يف پُرُح، وجحلٍٺس جدلهىَس يف جپٓىوجڄ...ئٖ أڄ چ٧ځ ڂح ذ٫ى 

( ويف ڂ٧٫ڃهح چ٧ځ ٪ٿڃحچُس ضنطهؽ ٶُځ جحلىجغس جپٯٍذُس، شلح Post- imperialismجْٖط٫ڃحٌ )

 أوي ئىل ذٍوَ ڂٗٻٿس جپطنح٨َ ٪څ جذلىَس يف ج٢ٔحٌ جدلٍؾ٫ٍ جحلحٺځ پٓڂس، أٌ دلڅ ضٻىڄ
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جدلٍؾ٫ُس؛ ىٽ پٿٷُځ جپ٫ٿڃحچُس جدلٓطىٌوز ڂڅ جپٯٍخ؟ أڀ پٿٷُځ جْٔٗڂُس جدلٓطٿهڃس ڂڅ 

 29 جپ٫ٍَٗس جْٔٗڂُس ؟

وڂنو چ٫طرب أڄ جپًتج٨ قىټ جدلٍؾ٫ُس ذُت جپن٧ځ جحلحٺڃس وجحلٍٺحش جْٔٗڂُس 

 ٺحڄ ئيجچح ذرىجَس جپٛىجڀ ذُت جپ٣ٍٲُت. 

دتحٌِ جپ٫ىَى ڂڅ يف قٷُٷُس جْڂٍ أڄ جپن٧ځ جپ٫ٍذُس ذ٣حذ٫هح جْٖطرىجوٌ 

جْٔطٍجضُؿُحش جتحه جحلٍٺحش جْٔٗڂُس ٪ٿً ٮٍجٌ جپطكحپٱ وئڄ ٺحڄ ٦ٍٲُح، جپط٫حَٕ 

ٺًپٹ، جٔٶٛحء أو جْٖطر٫حو، ىًج جْنَت ىى ڂىٞى٨ جپطكٿُٽ ٪ٿً أْحِ أچو جپٓرد 

جوحمىٌٌ يف وٲ٩ جحلٍٺحش جْٔٗڂُس ئىل جْطهىجڀ جپ٫نٱ وجٌٔىحخ ڂڅ أؾٽ حتٷُٵ 

 أىىجٲهح.

ْٔطٍجضُؿُس ٶحتڃس ٪ٿً ئٶٛحء جحلٍٺحش جْٔٗڂُس ڂ٫طىپس ڂنهح أو وىًه ج

ڂط٣ٍٲس ذ٫ًٌَس أهنح ضن٧ُڃحش ٮَت ڂٍٗو٪س، ض٫ڃٽ ڂڅ أؾٽ جقطٻحٌ جپىَڅ جْٔٗڂٍ 

وضى٦ٳو خلىڂس أىىجٲهح جپُٓحُْس أعلهح جْٔطٗء ٪ٿً جپٓٿ٣س، ٺڃح أهنح دتحٌِ جپ٫نٱ 

وڂڅ ىًج جدلن٣ٿٵ حتٵ پٿن٧ځ  .زذٗىت ٚىٌه وأٖٻحپو ذ٣ٍَٷس ڂرحٍٖز أو ٮَت ڂرحٍٖ

 .ئٶٛحؤىح وجْط٫حوىح ڂڅ جحلُحز جپُٓحُْس

وپطنٳًُ ىًه جْٔطٍجضُؿُس جٔٶٛحتُس ٪ٿً أٌٜ جپىجٶ٩ جْطهىڂص جپن٧ځ 

 جْٖطرىجوَس جپ٫ُى ڂڅ جِپُحش جپٍو٪ُس ڂنهح: 

: وضطڃػٽ يف جْطهىجڀ سلطٿٱ جْؾهُز جْڂنُس جِپُحش جْڂنُس -6

ُُٓس دلىجؾهس جحلٍٺحش جْٔٗڂُس، شلح َإوٌ ئىل وٶى٨ أ٪ىجو ٺرَتز وجْٖطهرحٌجضُس وجپرىپ

ڂڅ جپٷطٿً وججلٍقً يف ٚٳىٰ ٶىجش جْڂڅ وججلُٕ، وٺًج ٚٳىٰ ججلڃح٪حش جٌٔىحذُس، 

وٖ َٓٿځ ڂڅ ىًه جدلىجؾهس قىت جدلىچُُت جپُت ًَىرىڄ ٞكُس ىًج جپ٫نٱ وجپ٫نٱ جدلٟحو، أو 

 جپيت ضأيت چَتجهنح ٪ٿً ججلڃ٩ُ.ٺڃح مسحىح جپر٫ٝ "ذحپىجتٍز ججلهنڃُس" 

ٲڃػٗ يف جحلحپس ججلُجتٍَس جپيت ونٿص يف ڂىجؾهس ڂ٩ جْٔٗڂُُت ذ٫ى وٶٱ    

 أْٳٍش ٪ٿً جپ٫ىَى ڂڅ جٔؾٍجءجش:  0117جدلٓحٌ جٖچطهح ي 

ٲطف جدل٫طٷٗش وجوحمطٗىجش وجدلٍجٺُ جْڂنُس يف ججلنىخ ججلُجتٌٍ، أٖهٍىح ڂ٫طٷٗش ٌٶحڄ  -

وٚٽ ٪ىو جدل٫طٷٿُت  0117قُع ٪حڀ  ،٣ٗحء ججلرهس جْٔٗڂُس پٕچٷحئْط٫حخ ڂنحٞٿٍ وچ

قٓد جٔقٛحتُحش ٮَت أپٱ  02قٓد جٔقٛحءجش جپٍمسُس، و آٰٖ ڂ٫طٷٽ 24ئىل 

. وئٚىجٌ أقٻحڀ ذحٔ٪ىجڀ يف قٵ جپ٫ىَى ڂڅ جدل٫طٷٿُت جْٔٗڂُُت ذٿ٭ ٪ىوىح 30جپٍمسُس

 .6660ْنس  قحپس 022أٺػٍ 
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 أپٱ 022ئچٗحء وقىجش جحلٍِ جپرٿىٌ وٌؾحټ جپىٲح٨ جپًجيت جپيت ضٍجوـ ٪ىوىح قىجيل  -

ڃ٩ُ ٞى أَڅ أٚرف ججل ،"٪ٓٻٍز ججملطڃ٩ ججلُجتٌٍوضٓٿُكهځ، جْڂٍ جپًٌ أوي ئىل " ٌؾٽ

ججلڃ٩ُ، وجچطٍٗش ڂٷىپس ڂڅ َٷطٽ ڂڅ؟ وٮَتىح ڂڅ جدلٷىٖش جپيت ضربَ أڄ ججلُجتٍ ٺحچص ٲ٫ٗ 

 ٪ٿً أ٪طحخ قٍخ أىٿُس غلهٽ چطحتؿهح وضىج٪ُحهتح ٪ٿً سلطٿٱ ج٫ْٚىز.

جٖ٪طڃحو ٪ٿً جدلٷحٌذس جْڂنُس جْٔطثٛحپُس يف ٦ٽ ضٍجؾ٩ جدلٷحٌذس جپُٓحُْس يف ئ٢حٌ  -

"، وجپيت ض٫ٍت أڄ ٌٞح ڂحپٹ " ٪ٿً جپٍ٪د أڄ َٯَت ڂڅ ڂىجٶ٫وأچىجٸ چ٧ٍَس ٌتُّ جحلٻىڂس 

٪ٿً )جپىوپس وڂإْٓطهح جپ٫ٓٻٍَس أڄ ضنٷٽ جخلىٰ وجپٍ٪د ئىل جدل٫ٓٻٍ جِنٍ 

  .31)جْٔٗڂُُت ( وپُّ جپ٫ٻّ

وٶى ْحعلص ىًه جٔؾٍجءجش أو جِپُحش جْڂنُس يف ج٢حپص ٪ڃٍ جَْڂس ٪ىٜ 

جپٷٟحء ٪ٿُهح، قُع ْٷ١ جِٰٖ ڂڅ جْذٍَحء يف جحلٍخ ٪ٿً جٌٔىحخ يف جپ٫ىَى ڂڅ 

" ذحپ٫ٍَٗس ٷى ڂڅ جپُڂڅ أو ڂح أ٢ٿٵ ٪ٿُو جدلنح٢ٵ ؾٍجء ججملحٌَ وجپطٳؿَتجش نٗټ ٪

ججلڃح٪س جْٔٗڂُس نحٚس ڂ٩ ضٻحغٍ ججلڃح٪حش جٌٔىحذُس ذٛٳس ڂ٣ٍٟوز ڂػٽ  جپٓىوجء"

(GIA) ،( ٍججلُٕ جْٔٗڂAis)...32 

أڂح يف جحلحپس جپٓىٌَس جْط٫حڄ جپن٧حڀ جحلحٺځ ذحْْٿكس جپػٷُٿس ڂڅ ٢حتٍجش 

وڂىجٲ٩ جدلُىجڄ ذى٪ىي ڂىجؾهس جخل٣ٍ جْٔٗڂٍ ٲُڃح ٪ٍٰ "مبؿٌُز زتحز" وجپيت ٌجـ 

 0111وجپيت ٌجـ ٞكُطهح قىجيل رلٌُز ْؿڅ ضًڂٍ ئٞحٲس ئىل  ،أپٱ ٶطُٽ 62ٞكُطهح 

ڂڅ جوحمٓىذُت ٪ٿً جپطُحٌ جْٔٗڂٍ. و م ختٿى ضٷٍَرح أٌ ذٿى ٪ٍ ي ڂڅ ْؿُت أٮٿرهځ 

جپيت ض٫ٍٰ ذُت جحلُت وجِنٍ زتٗش  ڂٍٛجپٛىڂحش ذُت جپٓٿ٣س وجْٔٗڂُُت  نحٚس 

ج٪طٷحټ يف ٚٳىٰ رتح٪س جٔنىجڄ جدلٓٿڃُت ٪ٿً ٮٍجٌ ڂح قىظ يف جٖچطهحذحش جپربدلحچُس 

د جپن٧حڀ وضُوٍَ جپنطحتؽ  پٛححل جحلُخ جْنَتز حبؿس جچطهحٸ ْڂڅ جپىوپس ڂڅ ؾحچ

 .جحلحٺځ وهتڃُٕ جدل٫حٌٞس ڂڅ ڂن٧ىٌ جٔنىجڄ

وضطڃػٽ يف ضٷنُت وضٍُْځ جپ٫ىَى ڂڅ جپٷىجچُت وجٔؾٍجءجش  :جِپُحش جپٷحچىچُس -0

 جپٍو٪ُس يف قٵ جحلٍٺحش جْٔٗڂُس  وڂنهح: 

قٷىٴ جٔچٓحڄ ئ٪ٗڄ قحپس جپ٣ىجٌب وڂح َنؿځ ٪نهح ڂڅ جچطهحٸ پٿكٍَحش جپٗهُٛس و -

وڂىجؾهس جدل٧حىٍجش وجٖقطؿحؾحش جپيت ضن٧ڃهح جدل٫حٌٞس جْٔٗڂُس حبؿس ٪ىڀ قٛىذلح 

٪ٿً جپطٍجنُٙ، شلح َإيٌ ئىل قحپس ڂڅ جپٛىجڀ جپ٫نٳٍ ذُت ٶىجش جْڂڅ وجدلط٧حىٍَڅ ٶى 

ضإوٌ ئىل ْٷى٠ ؾٍقً وڂىضً ئٞحٲس ئىل جخلٓحتٍ جدلحوَس ڂڅ شلطٿٻحش ٪ڃىڂُس 

، ويف 0110س جپ٣ىجٌب ڂحَجپص ٶحتڃس ڂنى جٮطُحټ جپٓحوجش يف ونحٚس. ٲٳٍ ڂٍٛ قحپ

،  وڂح َٛحقد يپٹ ڂڅ جچ٫ٻحْحش ْٿرُس ٪ٿً 0110ججلُجتٍ ڂنى وٶٱ جدلٓحٌ جٖچطهح ي 
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قٍَس ضنٷٽ جْٲٍجو وقٍَس جپطؿڃ٩ وجپطؿڃهٍ وٮَتىح ڂڅ جٔؾٍجءجش جوحمىوز پنٗح٠ 

 جچٗٯحٖش وڂ٣حپد جدلىج٢نُت.جْقُجخ جپُٓحُْس  وجپطن٧ُڃحش جپنٷحذُس جپيت ض٫رب ٪څ 

ق٧ٍ وقٽ جپطن٧ُڃحش جْٔٗڂُس حبؿس سلحپٳطهح پٿڃىجو جپىْطىٌَس وڂح َطر٫هح ڂڅ ٮٿٵ  -

پٿڃٷٍجش وض٫ٿُٵ پٕٚىجٌجش ڂڅ رلٗش وؾٍجتى وڂنٗىٌجش قىت ڂىجٶ٩ جپٻطٍوچُس أو ٶنىجش 

څ ٖأچو وضىج٪ُحش يپٹ ٪ٿً جحلٍجٸ جپُٓحٍْ وجنٽ جپرٗو، وجپًٌ ڂ ،-ئڄ وؾىش -ئ٪ٗڂُس

أڄ َىنٿهح يف قحپس ڂڅ ججلڃىو جپُٓحٍْ چ٧ٍج پطٻڃُځ وضٯُُد ٚىش جدل٫حٌٞس جپُٓحُْس 

 جپيت َٗٻٽ جْٔٗڂُُت جدل٫طىپُت جذٍَ أٶ٣حهبح.

ئٚىجٌ ٶىجچُت ؾىَىز وض٫ىَٽ جپر٫ٝ ڂنهح مبح َن٣ىٌ ٪ٿً ضٗىَى جپ٫ٷىذحش ٪ٿً ڂڅ  -

پُرُح ٶحڀ جپن٧حڀ ذاٚىجٌ ضطځ زلحٺڃطهځ ڂڅ أ٪ٟحء جپطن٧ُڃحش جْٔٗڂُس، ٲٳٍ قحپس 

أقٻحڀ ئ٪ىجڀ ذحجلڃٿس ٞى ڂڅ ؽلحٌِ جپ٫نٱ ڂڅ چ٣ٗحء ججلڃح٪س جْٔٗڂُس جدلٷحضٿس، 

 .33وٶٟص ذطنٳًُ ضٿٹ جْقٻحڀ ٪ٿنح وأڂحڀ جپٍأٌ جپ٫حڀ حتٷُٷح پٛٳس جپٍو٨

ٲٍٜ جپٍٶحذس جپٷحچىچُس وجٔٶحڂس ججلربَس ٪ٿً ٺىجوٌ وٶُحوجش جحلٍٺحش جْٔٗڂُس،  -

دلن٫هح ڂڅ شلحٌْس چٗح٢حهتح جپُٓحُْس ٺحچص أو ٪نٳُو ٪ٿً ٮٍجٌ جٔٶحڂس ججلربَس جپيت 

ڂنى نٍوؾو ٷحي ٪ٿٍ ذٿكحؼ ججلرهس جْٔٗڂُس پٕچڂحَجپص ڂٳٍوٞس ٪ٿً جپٍؾٽ جپػحين يف 

 .ڂڅ جپٓؿڅ جپ٫ٓٻٌٍ ذحپرٿُىز

جپٷحتڃس ٪ٿً جْطهىجڀ پْٕٗڀ جپٍمسٍ ڂڅ ٢ٍٰ جپن٧حڀ  :جِپُحش جپىَنُس -0

جپٷحتځ هبىٰ ْكد جپرٓح٠ ڂڅ حتص أٶىجڀ جحلٍٺحش جْٔٗڂُس )جْٔٗڀ ٮَت ٌمسٍ(، ئي 

ًج جْنَت ڂڅ ٶىجْس ٍَي جپن٧حڀ أڄ جقطٻحٌ جْٔٗڂُُت پٿىَڅ جْٔٗڂٍ  وڂح َٗٻٿو ى

پٓٲٍجو ڂڅ ٖأچو أڄ َٓطهىڀ ٺىٌٶس ٖكڅ پٿؿڃحىَت پٿػىٌز ٪ٿً جپن٧ځ جپ٫ٍذُس جپيت جٮٿرهح 

 :ئْٗڂُس جپىْطىٌ ٪ٿڃحچُس جدلڃحٌْس. و٪ٿُو وؾد جحلى ڂڅ ىًج جٖقطٻحٌ ٪څ ٢ٍَٵ

جپ٣ٍُٓز ٪ٿً جپُوجَح وجدلٓحؾى وسلطٿٱ ووٌ جپ٫رحوز، وؾ٫ٿهح حتص وٚحَس جپىَجٌز  -

 س )وَجٌز جپٗإوڄ جپىَنُس وجْوٶحٰ(.جپىُٚ

ٲٍٜ ن٣د ووٌوِ ٪ٿً جْتڃس وڂ٫ٿڃٍ جپٻطحضُد، هبىٰ ڂن٩ أٌ وٌوِ حتٍَُٟس أو  -

ؾهحوَس ضٗؿ٩ ٪ٿً جپطڃٍو ٪ٿً جپن٧حڀ جپٷحتځ، أٌ جخل٣د جپيت ضنطٷى ُْحْحش جحلٻىڂس 

ووٌ يف   وحتع جدلٓٿڃُت ٪ٿً ڂ٫حٌٞطهح وجخلٍوؼ ٪څ جپن٧حڀ جدلٓطرى، نحٚس دلح پٿڃٓؿى ڂڅ

ٖكڅ جدلٛٿُت وٍْ٪س ضٿٷٍ جپٍْحپس ڂڅ ٢ٍٰ ىإٖء، چ٧ٍج پْٗط٫ىجو جپنٳٍٓ وجپٍوقٍ 

جپًٌ ضٳٍٞو ٶىجْس جپىَڅ جْٔٗڂٍ، وىى ڂح جْطٯٿطو ججلڃح٪حش ججلهحوَس وو٦ٳطو پٛححل 

جتنُى جْٲٍجو ونحٚس جپٗرحخ جپنحٶځ ٪ٿً جْوٞح٨ وجپىجٶ٩  جدلٌٌُ جدل٫حٔ،  وىًج ڂح 
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جدلط٣ٍٰ يف ججلرهس جْٔٗڂُس پٕچٷحي يف ججلُجتٍ، وجپًٌ چطؽ ٪نو جپ٫ىَى جْطٯٿو ججلنحـ 

 ڂڅ جپطن٧ُڃحش جْٔٗڂُس جدلٓٿكس ٲُڃح ذ٫ى.

و٪ځ جذلُثحش وجدلإْٓحش جپىَنُس ٮَت قٻىڂُس، ذٽ أٺػٍ ڂڅ يپٹ ض٫ُت أضرح٨ ذلح، پٿٷٟحء  -

( 6265ٌش ٶحچىڄ )٪ٿً جْطٷٗپُطهح وىًج ضٳحوَح ٖچطٷحوجهتح،  ٲٳٍ جحلحپس جدلٍَٛس أٚى

جپٷحٍٞ ذا٪حوز ضن٧ُځ جَْىٍ جپٍَٗٱ وٌذ٣و ڂرحٍٖز ذٍتحْس ججلڃهىٌَس، ومبىؾد ىًج 

جپٷحچىڄ مت جْٔطٗء ٪ٿً أوٶحٲو جپيت ٺحچص دتػٽ جْٖطٷٗټ جدلحيل پو، ئي أٚرف ُٖم جَْىٍ 

 ٫َُت ڂڅ ٶرٽ جپىوپس ذ٫ى ڂح ٺحڄ َطځ جچطهحذو ڂڅ ٶرٽ ئوجٌز جَْىٍ، ٺڃح ٶحڂص ذاونحټ

 .34ڂنحىؽ ٖ ختىڀ ضىؾهحضو جپىَنُس

وچطُؿس پًپٹ ٲٷى ؾحڂ٩ جَْىٍ جپٍَٗٱ ٚڃ٫طو جپ٫حدلُس، جْڂٍ جپًٌ أوي ئىل 

كد جپ٫ىَى ڂڅ جقطؿحؾح ٪ٿً ضٷٿُٙ ٚٗقُحضو وْ 6640جْطٷحپس ُٖم جَْىٍ ٪حڀ 

 35.جدلٓإوپُحش ڂڅ حتص ْٿ٣طو

ويف جحلحپس جدلٯٍذُس مت ٌذ١ رت٩ُ جپُوجَح جپىَنُس وجدلإْٓحش جپٓٿٳُس ذحپر٠ٗ 

قىت دتن٩ أٌ قٍٺس دتٍو أو نٍوؼ ٪څ جپنٙ "، جْٔٗڀ جپُوجَحيتجدلٿٻٍ ٲُڃح ٪ٍٰ " 

و٪ىڀ ضٍٸ جپىَڅ جْٔٗڂٍ پٿكٍٺحش جْٔٗڂُس پٻٍ ضطٗ٪د ذو وضٻٓد جپط٫ح٢ٱ ڂڅ 

 ٢ٍٰ ججلڃحىَت ڂڅ جدلن٧ىٌ جدلٿٻٍ. 

ويف نٟځ ضٿٹ جْٔطٍجضُؿُس جٔٶٛحتُس جپيت دتحٌْهح جپن٧ځ جپُٓحُْس جپ٫ٍذُس 

ڂنهح، ڂڅ ٖأچو أڄ َإؾؽ جپطُحٌ جدلط٣ٍٰ  ٪ٿً سلطٿٱ جحلٍٺحش جْٔٗڂُس نحٚس جدل٫طىپس

پطٿٹ جحلٍٺحش وَىٶ٥ جخلَٗح جپنحتڃس پٿؿڃح٪حش جٌٔىحذُس، وجپًٌ ٍَي أڄ جپن٧حڀ جپٷحتځ 

ٖ ؽلٻڅ أڄ َٓڃف ذحپطىجوټ ٪ٿً جپٓٿ٣س ذ٣ٍٴ جپٓٿڃُس. و٪ٿُو  ٲحپ٣ٍٴ جپ٫نُٳس قٓد 

جپىوپس جْٔٗڂُس زلٿو، جپطُحٌ جدلط٣ٍٰ ىٍ وقىىح جپٻٳُٿس ذاْٷح٠ جپن٧حڀ جپٷحتځ وئٶحڂس 

" جپيت ٖحىىهتح ڂ٧٫ځ جپن٧ځ جپُٓحُْس جپ٫ٍذُس حل٧س ڂُٗو جٌٔىحخوىًج ڂح ٫ٍَٰ ذـ" 

وجپيت أونٿص جپٻػَت ڂنهح يف وجتٍز  ڂڅ جپ٫نٱ وجپ٫نٱ جدلٟحو، وىى جپ٣ٍـ جپًٌ أٺى ٪ٿُو 

٪نىڂح أٖحٌ ئىل جحلحپس ججلُجتٍَس ڂ٫طربج أڄ ئٶٛحء ججلرهس  ٺڃحټ قرُدجپىٺطىٌ 

جْٔٗڂُس پٕچٷحي  ٖٻٽ حل٧س ڂُٗو جپ٫نٱ يف ججلُجتٍ، قىت وجڄ ٺحڄ پٿ٫نٱ يف ججلُجتٍ 

ؾًوٌ ضٍؾ٩ ئٌىحٚحهتح پٷرٽ وٶٱ جدلٓحٌ جٖچطهح ي پٳطٍز جپػڃحچُنُحش وقٍٺس ذى٫َٿٍ 

 جدلٓٿكس. 
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