
 
 
 
 نیرذآ جریا

يليرووائ 17يةرامذ ،ووراب   2003 
 يدرووك ةب ةواركةوةييسراف ةل 

  
يتشائ ةلتسكش ،رةش ةل نتوةكرةس   

ةش يمةهصس يةتفةهيياتؤكةل  اغةب اكيرمائيركشةل، أ  رك ريطادي  اكيرمةئيركشةل، ترؤثارةدنصه يةرصوط ةب . د   ، 
كصةوام ةل،اغةب ةل راشوصن يأةش يندرك ةدامائ يتاك  ووبترط ليئارسص ئيركشةللةط ةل يكيزن يكصدنةوصث ةوةرتشصث   
ةزةغيمصرةهو اوائذؤر  يةرانةكةل ليئارس ص ئيناكةنوومزةئةل ات  ةل تةبيات ةب ،  ونيناكةنوؤمزةئ  نينةج ةل ليئارس صئ يي 
ةب،اغةب. تصرطبرةو كلةك دةس يلاخوصنيرةكيةثيراوخةنتؤةك و ا ركريطادكصيراطنةرةب ض يه صب ماَل   نةصسؤح ما  
رةش يزابرةس يجنامائ مالةب ،تصبةد يةذصرد كصةوام يزابرةس يةشصكوةرصط. سعةب يميذصريياتؤك  يزمةر ةب ووب  

 .ةوةتاه يدةب ةواتسيئ ةل رةه
ل اكيرمائ ينتوةكرةس ةكةياركشائةوةيزابرةس يةطناور ةل  ووبةن توةكلةه ةب ةرةش مةئة  ات رةطةئ تةنانةت نؤض ؛  

، ه ةل رةب ذؤر صس ةوةتةن يةوارخكصر يناسةرزابيمقاترةش يةقةت نيلةوة يندرك دووبان يكيرةخ ناك ةوةترطكةي 
رةطةئ تةنانةت ةياوبةنيقارصع يناكةكةش ووم يوادنةك ةل اكيرمةئ يرةش ةل يقارصع يزابرةس رازةهدةسينارذووك ةب ،   
قارصع يزابرةس يزصه ،اد سراف ورامةط لاس ةزناود رةطةئ وةياوبةن زاوال  يرووبائ–يراج ؤت يو،  نارصو يقارصع ،   
ةك ووب نوور يزابرةس يكصريب نةواخ رةه ؤب اتشصه ،ةيادركةن  يواطنةسةنَلةهيتا َلةسةديؤه ةب  اكيرمةئ 

ةب.تصوةكةد رةس ةوةنارادكةض ناراكيشيةبروز، ةمةئ ياأةرةسم اَل  تةنانةت ،   يناكةتسار ةتسةد ةزصرةب ايديمةل  
د نايؤخينارةطصن ،اكيرمةئ نصرؤدةب يتشائةيةناوةلما َلةب ةوةتةوةدرةب يرةش اكيرمةئ"ةك ةويربرة   ةيةمةئ نايتسةبةم ". ص 

 .ةوورةبور يدجيراوذد لةط ةل قارصع ةل  يؤخي ةدناشين تسةد يكصتةَلوةد ينانصهراكرةس ةب ؤباكيرمائ ةك 
نامؤط صب  .ةصاكيرمةئ يناكةيسايس ةجنامائةل كصكة ي اينةتقارصع ةل اكيرمةئ يةدناشينتسةد يكصتة َلوةد ينانصه كصث 

ةب تةنانةت و ةجنامائ مةئ ةب اينةت يؤخ اكيرمةئ مالةب  ةضوان ةل ةزات ياوةق بؤسانةتيندرك تسوورد   يدنةوذرةب ةك ( 
ةبان)تصب اد صت يليئارسصئ يةتسصئ يتةَلوةد يناوارف صر ةب يتامؤلثيد يناكةشصكوةرصط ةل. ةوةتصتس  ؤب ،رةش ينتسخ   

يجنامائ ةك ووب اركشائناومةه  اكيرمةئيمازين  ةل    ، قارصع رةبةترطةدناكةيةوةتةنوينةدنةوصةث  وومةه  ييووذصم يامةنب  . 
ةتةسايس مةئ يتسيلايرثمةئ يناكةجنامائ ،اكيرمةئ يةزات يناهيج يتةسايسينادَلةهرةسيرووبائ و  ةيةزات  يددام يامةنب  و   

يناكةرامذ ةل نامةتةسايس مةئ يتسكشو نتوةكرةس  ةوةنيلؤكصل رةبةتسخ ،ووراب يوشصث   .)1( 
تةبصاتةوارسون مةئ يةوةنيلؤكصل قارصع يةشصك ةبة  َلبصبةد ةوةشصث ةل ماَلة ب.  ةكمص  ةل   ةوة ناكةراكيش يةطناوأ 

قارصع يووتاهاد يتةلوةد ينانصهكصثةل اكيرمةئ يراوذد  صباد يؤخ يتةياهين ةل  يتسيلايرثمئ يناكةتةسايس يددام ييامةنب    
خرةضواه يناهيج ةل اكيرمةئ ياتسصئ يتةَلوةد اكيرمةئ يناهيج يددامييامةنبصب . تادةد ناشين  ةوةئ يؤه ةب صبةد ،   

اد كصؤاطنةه رةهةل اكيرمةئ يتةسايسةك  تةنانةت ،  ةشةل نتؤةكرةس ياود ةب  راوذديكصجرةمولةه ةب، أ   و رت 
ذدتةنانةت ئ ةكةصاوائ. تصبب وورةبوور كةي ةب   قارصع ةل يزابرةسينتوةكرةسياود ةل اتس ص  رةش يتةسايساكيرمائ  ،   
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رتيكصزاوصش ةب ةل  ؤق  يتشائ يغان  ، يغانؤقةل  ةطنةأ. رةبةتصرطةد  قارصع ةل يتشائ  أةش يغانؤقةل رتايز اكيرمةئ يتة َلؤةد 
تصب اد ناكةواركريطاد ةضووان ةل ليئارسيئ يزابرةسيناكةنوومزةئةب يتسيوصث   . 

ةك ةياركشائ ةواكيرمةئ يتةَلؤةد يةطناؤر ةل ات قارصع يزابرةس يندركريطادصبةد   قارصعيكصتةلؤةد ينانصهكصث   ةب رةس ي 
تصبيةذصرد ،اكيرمةئ ؤبزاوايج يدروارةب اكيرمةئ يرؤجوارؤج يناتسدةبراك.   قارصع يزابرةس يندركريطاد يةوام    
ةد شيكصةتسةد تةنانةت ،لاس جنصث نايكصدنصه ،لاس صس ناك ةرتنيبعقاو ،لاس كةي ناكةنيبشؤخ. نةدةد تسةدةب

ائ ؤبنايلاس تسيوصث ةب خؤدووراب يةوةنووب مار  َلةباكيرمةئ يادناطاثؤرث. ةويناز  اتشصهما  ةسق  تةلؤةد ينارزةماد ةل   يكص 
ئ يياكيرمةئ يناتسةدةبراك نةض رةهاكةدقارصع ؤب يتاركؤمؤد  لةدرتنشؤر اتسص،  ينانصهكصثةك نص  ةل صتةلؤةد اوائ    

تصبةدكصلصدؤم ادتةلاح نيرتشاب  وكةو  َلؤةد و ةطرةج ييول  اوائ يندناثةساد تةبَلةه. ناتسناغفةئ ةل يازرةك يتة   
كيتاركؤمؤديتةلؤةد"يوان ةب كصتةلؤةد  ةب"  رةس  و قارصع   ؤب ةروةط يكصةشصك ،يناهيج ياأوريبرةس ةب    

،ناكةتسيلانرؤذ ،ناكةيؤكناز، ناكةطؤلؤدصائ وكنؤض. تاكان تسوورد اكيرمةئ يناتسةدةبراك واهناي  صةنازاوخَلد ييأ 
ةنارةكؤن يراكواه تةبياتةب و شؤرفؤخيناريبنشؤأ يةرؤةط يشةب ي  قارصعيناكةنويسيزؤثؤئةزصه   ؤب نايةراك مةئ ،   
ةك اوائرةه ( ةوةتاكةد ناسائ ةسيةشصك). ارد ماجنةئناتس يناغفة ئةل  ،اتسيئ يخؤدووراب ةل ةك ةيةمةئ اكيرمةئ يكةر   اد

ةتاو قارصع ةل كصتةلؤةد ينانصهكصث يدؤخ ماد يندرك تسوورديدؤخ  و ندربةوصر ةب يياناوت ةك ك ياطسةدو  
وواض رةب ةتصد راوذد رؤز،تصب ياطلةمؤك يلؤرؤتنؤك  . 
ةشصك مةئ،يتسيلانروذ يناكةسابوةسق ةل ات   ب يكصةسةكيةوةنيزؤد ،يةدار   تحق"ةل يازرةكديمةح ووكةو ةتيرؤتؤئ ة 

رصع ينؤيسيزؤثؤئ"يلاجرلاو صد،قا  قارصع ياطَلةمؤك ةلماَلةب. ةوةراوخ ةت  ةضوان و نييائ،موةق ييزاوايج   يلووق يةشير   
ةيةهييووذصم و يتةيالةمؤك يكصتةلؤةد ينانصهكصث و ميذصر ينيرؤط ؤب اكيرمةئ يتةسايس يةغانب ةك ةيةمةئ ةكةصيتسار.    
رةسةب، قارصع ةل اكيرمةئ ةب رةس يندرك رتلووق  مةئ   كرةسييابةتان ةتةقيقةح مةئ. ةيةه و ةووب ةنايزاوايج   ينتؤة 

اكيرمائ يةشصك واكيرمائ يزابرةس  قارصع ةل رطارؤخ يكصتةلؤةد ينانصه كصثؤب  ةوةتاكةد نوور   ،. 
2 

ييوخةبرةس ياود ةبقارصع يةلاس اتفةهيتاَلةسةد يةوام ةل   ،  ، قارصع ييةضراثكةي ينتساراث وب يزةكرةم يتةلوةد
ئائ و ييةوةتةنيزاوايج ،يناكةييةضوان و يني  دادبيتسيئ و رؤز يزصه ةب ةوةتةوادراشةح  مةئ ةوةي ييووذصم يةطناور ةل .  
يتاريم ةنايزاوايج ووب يناهيج يمةكةي يرةشيياتؤكةل ينامسؤع يرووتارثم صئ يناخووأ  يرت يكصتاريم ةك اهةو رةه  (ن 
ناكلاب ةل ينيئائ و ييةوةتةن ييزاوايج ،ينامسؤع يرووتارثمصئ  يؤه ةتةووبماوةدرةب مةتسيب يةدةس يياذصرد ةب ةك  ةووب 
َلابيزؤَلائ ئ ةل رةهشةنصو ؤب وناك   وودرباريةهد مة  يوالسؤطوص ييايج صؤه ةب ووبادة  ياود ةبةك قارصع يتا َلو. )ا   

ينامسؤع يووشصثيمصرةهدنةض يبيكرةت ةل يناهيج يمةكةي يرةش  سوورد  يمسةر يرامعتسيئ يترؤك يةروةد ةل ،ارك    
ةب ووب)1920-1932(ايناتير ب تةلؤةد نةواخ  ةؤصرةب ؤب يتاريمعةتسؤم يتةلؤةد ما َلةب. يزةكرةم يووتوةكشصث يكص 
ةب رةهقارصع يرابوراك يندرب نامه،  ئ يياسائ يةؤصش  يكَ لةك،ايناتيرب يروتارثمي  ةل  يناتسةدةبراك و ليابةق يناكةخصش   
نؤك يتيرةنوباديةتيرؤتؤئ ينةواخ ةناتسةدةبراك و ةناخصش مةئ. ترطرةو ،نووضةد نامةن وةرةب ةك ينيئائ نووب    .
ناكةخصش ةبناكةعاشؤمةيوةز يت ةيكلام ينيشخةب ةبتةبيات ةب  ايناتيرب ةب ودرك زصه ةبيةصةتيرؤتؤئ مةئ ،    .انصهي راك  

ةل كيةريشةع  كؤرةس( لةسيف ؤب اهةو رةه  و ايناتيرةب ين اكةزصه لةط ةل ينامسؤع ةب رةبنارةب رةش ةل ةك زاجصح 
ةرؤج مةئ ةب .دنازرةمادنايقارصع يهاشصداث ) ووب سةدواه" ناتسبةرةع يسنةرال" ينيئائ و ييةوةتةن يندرك شةب اد 
ةزات ينايذ،ووشصث ةل و درك ادصةثي  ادنرصدؤم يكصتةلؤةد يةتسةجوصن   ةل تةبيات ةب ييوخةبرةس ياود  .اردناض ، 
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سيلانوصسان يةشةط،1960 و 1950يناكةهد  ةزات يكصلاخبةرةع يم  ةضراثكةي يناكةرطرةب ةبي،  ياطلةمؤك يي  
ةيةشةط مةئ ةتسصئ ،درك دايز قارصع ناي و تصب ووب  يبةرةع يةرؤةط يكصتالوينانصه كصث يتسيبةرةع ناث يلايةخ ةب ض  

ةل كةي  يناكةياتةدؤك ةتةَلؤةد. اد كصةذؤرث اوائ ةل) ناكةدرووك تةبيات ةب(ناكةبةرةع ةرصغ ةوةتةن يندركرةد ةب 
ناينؤك يتيرةنوباد يدنةوصةث يلؤرنايؤخيلاح ةب شةب  1960ةهد يكةي ياود  َلةمؤك يسايس ينايذ ةب  رتدايز ،اط  

اث ةب اينةت يبةرةع يتسيلانوصسان يدنوت يتسةهياأةرةسةناتة َلوةد مةئ يضرةط. دركةد تةريشةع و مزخ يطةمةئيتشثَل    
  .دركةد ادصةث نايةوةنام يسناش
سائةل ث يةشةط،يرووبائ يت  يدج يكصةوصش ةب 1950ةهد ةل ةك قارصع ةل يتةعنةس يرادةيامرةس يناك ةيدنةوصة   
ةهد ةل ،ووبةدرك صث يتسةد يؤخ َلةط ةل ودرك يراج كةي يةشةط 1970  ياطسةد و مةد ينويسازينردؤم   

 ، راشندركرصف و ةدرورث يةشةط يراديئ يناكةنؤك ةدنةوصةث يندرك زاوال وتةصيناتس،  انصه،  ةب سعةب يتةلؤةد مالةب.    
، يبزيح يروتاتكيد يماوةدرةبينيئائواه و ييةريشةع و ييةوةتةن يدنةوصةث ييتشثلاث صؤخ    ناوارفرةب يكصزاوصش ةب ةو( 

 يناكةنؤكةتيرةنو باد نةواخ ةخصش لةط ةل يناوصن رةطةئ سعةب يتةَلوةد. دركةدتةنامةز ) يسةكةقات يرؤتاتكيد
َلد ةبةياوبكؤكان ةريشةع  و رال ي كصةتيرؤتؤئ و ةريشةع يكؤرةس ةب دركةئ يرت يكصةدناشين تسةد يؤخ يزاوخ، 

ةك كصةداأ رةه ةب ةرؤج مةئ ةب. دربةد ةوصرةب  يسعةب يةؤصش ةب نويسازينردؤم يتةمزخ ةل يرصؤةل يةوةندناسوةض  
ةرةثيرادةيامرةس ادتاك نامةه ةل ،تصرطةدي  يكةراجووديكصمةتس ،قارصع يناشصكتةمحةزرةس ةب    ةسةداد  مةكةي اث   
و رةطتؤكرةس يزةكرةم يتةلؤةديمةتس يمةتس مةهوود  يتالةسةد  ةرادتالةسةد يةناوتؤةكاود  ةتيرةنوباد نةواخ    
يزاوايجو قرةف.ناكةنؤك ينيئائ و ييةوةتةن ينتسخ  يرتيناكةارؤجوارؤج ةنةيال،   رةس ةب يةناوود ةمةتس مةئ    
ةدرتدايز ياطلةمؤك يراذةه يكلةخ قارصع ياطلةمؤك ةلشيناكةتسةدالاب و اراد ةنيض. درك  و يسايس يزوفن ،   
ض ،ينيئائ ض  (نايؤخ يتاعامةجيتالةسةد يندركزصه ةب ياطصر ةل ناي يرووبائ يتاَلةسةد ةل نووبرادشةب يزاوخاد
يتسةهةب نايةرةث و دركةد رتدايز )ييةوةتةن ض و ييةريشةع سيراتكس  تةمحز وان ةل و اطلةمؤك ةليت   .ادةدناشصك  
وب رت يكصؤه ةب ةذامائ،ادةنايياود مةئ يةهد وود كةي ةل  تسةدةيؤه مةئ . تصركةد قارصع يياةضراثكةي يندرك زاوال  
ةل ايكروت و ناريئ تةبيات ةب قارصع يناكصسوارديةواردراشو اركشائ ينادرةو صت وصن   يناكةينيئائ و ييةوةتةن ةصيتةصاذد   

وراب ةل.ةيادقارصع ياطلةمؤك َلؤةدينادرةوصت تسةدةك ةيةمةئ ةكةييتسار اتس صئ يخؤدو  يكصؤه يؤخ ص،سوارد يناتة   
و ييةوةتةنيدنةوصةث مالةب. ةقارصع ةل يمارائان مةئينيئائ   تالو  قارصع ياطلةمؤك ةل كصشةب لةط ةلةنايصسوارد ة  ناريئ  ( 

يناوارفرةبيتةليمينووب ، و )ناكةنةمةكروت و ايكروت ،قارصع يناكةعصش و ، ادايكروت و قارصع ،ناريئ ةل درووك  
ةل ةنايصسواردوةئ ينادرةوصتتسةد ؤب   كهيجوةت نؤض ،ةناوةضصث ةب. تادان ةوةتسةد ةب قارصع يتةسايسيناثةرؤط    

يرووبائيرؤطولائ يواركيرايديتؤةر يةنؤب ةب قارصع ياطلةمؤك  يسايس-  يناوتصةن زيطره،  دركشةباد رةس ةب   ين 
شصثيووذصم ييوواضرةب يةنيمةزصبلاز  نردؤم   ؤب،  َلؤةد ينادرةوصتسةد  رك سوورديناكصسوارد ةتة  رت يك صةتاو ةب. د 
و ييةوةتةن ين دركشةباد رةس ةب نووب لاز ةل ةقارصع يماكان يةناشين يؤخ ناكصسوارد ةتةَلؤةد ينادرةوصتسةد يناكميئ
 .ييةريشةع و ينيئائ

اينةت،ةنازرةل ةغانب مةئ ينتساراث ؤب سعةب يرؤتاتكيديميذصر  ةل كصاسةث  يرؤز و سرت   ةنازرد مةئ ةب ياركشائ   
َلةط ةل يتشط ينووب وورةبوور ةل ةطج،شةبواه يسايس و يتةياَلةموك ينايذ ةرؤج ضيه. اشصكةد يكصميذصر    

، ةب يقارصع ياطلةمؤك رةطتووكرةس ينصؤش ةل ات اورةئ اط َلةمؤك مةئ مادةس يميذصر يناخووأةب . ادةدةن صرط ةوةكةي 
 .ةوةراؤخ ةتصب و ةوةتصقةتب ناكةزرةد
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3 
ؤب يسايس ييدامائيتاك ةل اكيرمةئ يتة َلؤةد مادةس يميذصريندناخووأ  َلةك،  ةل يك  ينيئائ و ييةوةتةنةتشَلق  ةل ناك   
ةيةوصش مةئ .ترطرةوقارصع ياط َلةمؤك ةل ناكةيرامعتسيئ ةيروتارثمي ئيدركراكةل يذصرد يكيةنيشصث تةب َلةه   

ةل ةنصةو ؤب . ةيةزات يكصةوصش اكيرمةئ يتةَلؤةد ؤب ماَلةب ،ةيةه اد مةتسيب يةدةس يةوين ومهةدزؤن يةدةس 
ةضينادرةوصتسةد اكيرمةئ يتةسايس ،مةتسيب يةدةس يمةهوود يةوين ةل نيتال ياكيرمةئ ةليتةأةك نيدن  يرطتشث،    
ةل ندرك وةئ   يسايسةتوةر  صائ ةك ووبةناص  نايرؤجواه يبزيح و ةيةنةصالةمةه ،ناصيسايس يمرؤفتالث و يذؤلؤد   وومةهةل  
نبةد ادصةث ناكةنردؤم اطَلةمؤك ئ و قارصعةل. )زةكرةم يتسار شيراج ةدنصه و ناكةييتسار ةتسةد يتشط ةب(  ناتسناغف ة 
يوو أةرةسكي اكيرمةئ يتة َلؤةد) ادةيياود مةئ يةلاس ةد ةل ناكَلاب يأةش وود ةل رتزاوال يكصنشةض ةب اهةورةه(
ادةوانصه ينرصدؤمشصثيناكةصيشةب  َلةمؤك  يؤخ يةكةراك اوائذؤرياروريب تةبيات ةب يتشط ياروريب يال ةب اكيرمائ . اط   ،
ك مةئ اياوطةك ادةد وواسةث او ةتسصئ ةك ةيةمةئ ةكةصيتسار مالةب ؛ةيةه ناي" يمالسيئ"و " زاوايج يروتلؤك"ةناط َلةمؤ   
يووتوةكاودلةط ةليتسي لايرثميئ يناهيج يناكةتةسايس يدنةوةذرةبيقابتن صئ يناكةيدنةمتةبيات يةنؤبةب  يلةحةم ي   

يلاربيلؤئن ينويسازيلابولط يناروةد ةتاو خةضواه يرادةيامرةس يمةتسيسيدركراك  .ةووب تسيوصث ، 
َلائ يتةلؤةدصبةد اتسيئ اكيرمةئ ةرؤج مةئ ةب  تسووردطنةرواطنةر ي كصَلةمؤك ناوصن ةل قارصع ؤب يؤخ يويتانرت 
ةك تاكب ةلةيتيرب  ةيةهناريئ يتةلؤةد ةب نايدنةؤصث اي ةك(ةعصش يسايس يمالسيئ يتوة أنةض :   يرطتشث اي و    
َلامةنب يناكةداون)ةيةه نايايناتيرةب يسيورس تنجيلصتنيئ يةرصطنؤك )ةيةه نايناتسبةرةع يرطتشث ةك(لةسيةف ية ،   ،

، )ننيبنايان يدج يسايس يكصزصه كةو شاكيرمةئ يةوةرةد يتةرازةو و ننؤطاتنث يريطةضووم ةدنصه ةك(قارصع يللم 
ةل ةسقةكصمةد ةك(يدرووك يبزيح وود  كصشةب ضيه يناكةزاوخاد  اينةت نووض و نةكان يراوةدرووك ياطَلةمؤكةل     

يناكميئ نايؤخ يزابرةس يتاجةتسةد يزصهةب  ، نايةوةنام  ةيةه رةش ةب نايصلؤ أ ،تةسايس يناثةأؤط ةلةتس صئو  
، ك نوشقةك ك صنارةك ةنامةئ ووكةو يرت يناتشو) ةوةراوخ ةتةوةتاهنةدةد صر مةئ ةل كئبيكرةترةه .   ةلةمؤك  
ياود ةبنناوتةد ةنو ة يةهنايناسكةي يسايس يخةياب كيروج ضيه ةن  ةك كصنووجعم ةتصبةد يسايس يكيةذؤرث ضيه    
َلؤةد.نوةكب رؤجكص اينةت ،تصركب تسوورد ةَلةمؤك مةئ ةل كييواَلةكصت رةه ةب قارصع ؤب ظيتانرتَلائ يتة  صبةدكصبلاق    
اوخزايتميئ وةشصكورصط ،نادصل ةكانةض ؤب ثورط مةئ يز  نكةي ةل زاوايج رؤز نايومةه ةكثوورطوةئ رةبنارةب     .
ئ اينةت قارصع ياطلةمؤك ؤب ةتاسةراك مةئيمةهرةب .تصركةد ينصب شصثكصتة َلؤةد اوائ ةل ييةشيمةه ينارصةق تصناوتة  
َلاثةوةناشةولةهكةص ةل رتووز يض رةه ؤب اطلةمؤك و تاك رتلوو ق ناكةيتسيراتكس ةزرةد صث    .صنب 
اوائ وصنيناكةزصه ةك ةيةمةئ اكيرمةئ ياوي ه تةبَلةه انيكصبيكرةت  َلةط ةل اكيرمةئ يسرت ةلرؤج  يراكواه رتكةي    
َلؤةدةرؤج مةئ ؤب تسيوصث يناكةتةسايس اكيرمةئ ،رتشاب يكيةتاو ةب اي. نةكةد ةعصش تاك وةئ و تاكةد يرايد ةتة   
درووك ،تصبةد نايةعصشيشيكتةمحز يرةوامةج يلؤرتنؤك يكرةئ ،تةلؤةد ةل ناكةرادشةب يكرةئ شيتةلؤةد وصن يناك   

تةياهين ات ةرطيب وؤتسةئةنصرطةد درووك يراذةه يرةوامةج ينتشصه مارائ  يلصدؤم نامةه ةمةئ اد تة َلاور ةل.  
اينةتيكةرةس يةشيك ةك ةكةنيناوأصت اوائ ةب. ةناتسيناغفةئ يةطرةج ييول يوتووةكرةس يندركايةث ةتصب ةد  
قارصعؤب كصازرةكدةيمةح ةل ضيه قارصع ،مةكةي :ةيادصت يكةرةس يةليكشووم نةض ةيامةنروود مةئ ماَلةب.    
 ةدنةوصةثمةه ،ةرتساسةح ةضووان يناكةشصكو ةرصط ةل قارصع يجرةمولةه ةك يةوةئ ؤب مةه . تصضان ناتسيناغفةئ

َلةط ةل قارصعيناكةيرووبائ و يسايس َلو  رؤزةضووان يناتا  ةرتراوذد  ينووبيؤه ةب قارصع ينصؤش و صج مةه.   ةوةتوةن    
ةيةه يناهيج يرووبائ ؤب يصزاوايجيواوةت ةب يكصيطنرط ةنبةد وومة هةنامةئ.   َلؤةد اتةوةئ يؤه   يكؤلب ةل ةك صتة 
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لم يناثةرؤطةتصب ةوةتاه كصث ينيئائ و يموةق ثوورط ناوصنرؤزصن الم  َلاب ةنيض يناكةرؤجوارؤجةيدنةب   ةك ناكةتسةدا   
يدةزيئ و ينس و ةعصش اي ،نامكروت و درووك ،برةع ةلنيتيرب تةلؤةدةمةئ.   ةناكةطروط يةقلةح ،ةينريطماقةس يكص   . 
ةووبةنووتوةكرةس ةليدؤم مةئ شيناتسيناغفةئ يدؤخ ةل ةك ةيةمةئ مةهوود شيرازوطيصث ةب.   يراك يةذصرد  ناكةت   ،
. ةياد ساب ةل يمسةر يكصزاوصش ةب يازرةك ينارؤط يلامتحصئ و ةين يتةنامةز كصرؤج ضيه ةب ناتسيناغفةئ يتةلؤةد
ؤرمةئ رةطةئ.ةين نايشؤخ يكصلد يازرةكديمةح ةل ووتشةث يناكةليبةق يناكةكؤرةس تةنانةت و ةريشةع يناكةكؤرةس    
َلؤةدلةط ةل يتةياذد يياركشائ ةب ناكةرؤجوارؤج ةموةق رةس ةزصه ينووب يووه ةبنةكان ناتسيناغفةئ يتة  يناكةيزاب ، 
ةيادناتسيناغفةئ ةل برةغ ةك اهو رةه ؛ةناكةينايب ةزابرس يةوةرةد ةنووض ناتسيناغفئ يتةلؤةد ينترطار ؤخ يرايعم.    
َلؤةد نينيبيةدؤرمةئ ، يازرةك يتة   ةينيدجيةتيروتؤئ لووباك يناكةرونس يةوةرةد ةل اينةت ناتسيناغف ةئ يرابوراك و.  

تيرؤتؤئ وةئ رةهيتشثَلاثةب  صخرةضةد ةك ةيةنارالاسرةش و ينيئائ و ييةريشةع وةنؤك ةتيرةنوباد نةواخ ة   . 
يتشائيغانوقةل اكيرمةئ يز ابرةس اينةت ةن ةياو ةك قارصع ةل  تصنصاخةد ةذصرد قارصع ةل نايةوةنام وكَلةب،ةوةننصمةد   و   
ئ يةناوةضصثةب ل اينةت اكيرمةئيناكةزابرةسناتسينا غفة  وكلةبتصبان نايرووزح ادتخةتةصاث ة  قاريع يرةسنارةس ةل،    .

يوتاهاد ينووضودنةض صب يتةيازةران رةبنارةب ةل اكيرمةئ يراكواه يناكةدرووك و ناكةعصش ةبزيح وكةو صنارةبصر 
، يةواسوةضيرةوامةج  قارصع ةل ةدرو ةدرو ،  د روود ناييرةوامةجيةكنب   يأكشةل يتةثيرؤز . ةوةنوةكة 

َلؤةد يةوةنام ينماز اينةتةتةصبةد اكيرمةئ يرةكريطاد  اينةتاكيرمةئ يظيتانرت َلائ يقارصع يتةَلؤةد و قارصع يووتاهاد يتة 
صبةدكصريجنةه اَلةط يزابرةس يميكاح يةوةنةدراش ؤب    .اكيرمةئ 

4 
، صخؤدوراب اوائةل  ريطادرةبنارةب ناتسةواأو يتةياذد اد ك ثض ةك ةيةوةئ ةشصك. ةنووضودةنةض صباكيرةمةئ يندرك    
رةب ةتةصد ةنانيب شؤخ رؤز ةيةسق مةئ ينتو ادةتس صئ يةوصشب ةل يضرطةئ. تاكةب يناؤتةد ض ادةتسص ئيجرةمولةهةل 
يكصنامز ةب ناي . ةيةه يشاب يكصسناش ثة ضةوةناراكيش يةطناور ةلةك ةيةوةئ ةكةييتسار نم يا أةب ما َلةب ،واض
، ةض يظيتانرتلائ ةوةي ينيع يةطناور ةل ،رتنوور  وكلةبو  (ةزاوالةوةينهز يراب ةل نةضرةه ةيةه يشاب يكصسناش ث
ةب ةتاسةراكمةئ . )نووبةن ةب كيزن ةل رزاح يناكةيسايس ةزصه يتةصنؤض ةل ةوةنووب درو  رمةئيناثةرؤط  اد قارصع يؤ  
 .تصوةكةدرةد
داوةسةبقاريع يرؤزيةبرؤزة تسصئو ةصيبةرةع يتإل ونيرت   و ناكةتاركورؤب   و يثورؤئ يوتشيناد يناكةداوةسةب   
ادوودأبار يلاس تسيب ةد ةل برةغ يتسيلايسؤسيذد ياوةه و شةك يدركراكر صذ ةل اكيرمةئ َلاربيل،  تةنانةت . ن 
كصرطرةب ،مادةس ياود ةل قاريع يتةيإلةمؤ ك و يرووبائ يناوصشَ  له رطةئ ارةضؤك يةوةنارةط يوافالؤب   يقارصع ين 
لاربيلةريبنشؤر ةرةكشةل مةئ يكالاض ،تصناد ئ ةب تإلةو يةوةرةد ةلة  و يريبنشؤر يوةج رةسةل ،رؤز يلام يتحص   
يرةطيراك قارصع يناوةمانذؤر تصبةديرؤز  مإلةب .  يتسيلايرثمةئةجنامائوةئ   ةناي  قارصع ةل اكيرةمةئينووب و   يرطرةب ،   
مسيلاربيل ةك ةيةوةئ يكصزصه ةب تصب  قارصع يسايسيسونةراض يندرك يرايد ؤبي دج  يرطتشث ناكة َلاربيل ةل اكيرمةئ.  
ةنبيتةياذد ةك ةوةنايةد ةن و نناوتةد ةن شيناكةَلاربيل ةوةرت يكصال ةل ماَلةب ،تاكان اكيرمةئ يتةسايس َلةط ةل يتةأ   
ةوةنؤب مةئةب. نةكب ايس يناثةرةؤط ةلدركراكمةك يكصزصه كةو ناكة َلاربيل يَلؤر   ةل ندرك ييةلط ةب قارصع يتةس  

و دووجوةميجرةم و لةه يةوةنةدرك تاثوود   َلةمؤكيدنةوةذرةب  يسايسةصيدازائ و اساي نةواخ ياط   ناكةص 
يبةلةض ووكةو يسايس يةمانسان يب يتاجةتسةد. ةوةتصنصمةد ناكيرمةئيوايث ةك  مؤك ةل كيشةب ةل نناوتان،  ةشير اط َلة 
ةل ايجةنامةئ . نةخاد ةتسد ورؤخةريج يتاركوورو بكصدنصه   ،تةسايس يناثةأؤطةل نايرت يكصت ، ششةر دناب يتاج 
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ةش مةئ يتاك ةلناكةصيدجةيسايس ةتووة أوصن ةل . تصبان قارصع ةل بةرةع يمسيلانوصسان ادةأ،  يناتالو وومةه ةل و(   
يةرابوود يرةسةنتاه ةك وواض رةب ةتصد او اتس صئ ات مةك ينال ماَلةب. ةوةتةوةدرك زرةب يرةس ناسيد) بةرةع

ةب ةنارادتسةه يكصماَلورترؤز بةرةع يمسيلانوصسان  ةدنةؤةئ اد تة َلاح رةه ةل. ةياكيرمةئ يرؤهلم و يرةطوصزد 
ةينيةترطؤخيسايس يكييةذؤرث بةرةع يمسيلانوصسان ادرزاح ي َلاح ةل ةك ةنوور يمالسيئ يناكةرؤجوارؤج ةتووة أ.  

ةب نايؤخ مةكةيشيسايس  ثوورط اهةنةض و نيدنةض  زرةب رةس مةهوود . نبةد شةباد) كةي ةب ذد شاو يراج و(   
نايؤخ يمرؤفتالث ةل ةك درك راضانيناوةئ بةرةع يمسيلانويسان يةوةندرك  ض و يبةرةع ض ( يلليمينةيال ةب رترؤز  

نةدب خياب)يقارصع يراكواه ةل ةن رطةئ نايؤخينتشيةط تالةسةد ةب يؤسائ ةناتوةأ مةئ يةبرؤز اتسيئ مه صس.    ،
، ؤكَلةباكيرمةئ لةط ةل يراجكةي ةد ،اكيرمةئ لةط ةل نتاه صر ةب ةل مةك ينال  درووك يتسيلانوصسان يتراث وود .ننيب   

ناكةزاوخووتؤةكشصث ةزصه ةب ةك رتناث رةب يكيؤسائ ةل دروك ييةوةتةن يةشصك ؤب نايؤخ يمروفتالث كصتاك ضيه ةك 
بب لاثادقارصع يرةسارةس ةل ةنب ةل اتسيئ،ةوانةناد، صتسة  صرةطان وارك يرايديسايسيكيةمانرةب ينصوش ةوةتة أ  و ن  
ةب يوواوةت ةب نايؤخ يسوونةراض ،ةتراث وود مةئ . نيد لةه ناكةوادوور تشث ةل ةو ةوةنصلوخةد اياب لةط ةل اينةت

يناوةمانذؤريكصراكيشرةه ةل وكنؤض و ةواد صرط اكيرمةئ يتةسايس  سيبب نناوتةد  يووتاهاد ؤب اتشيه اكيرمةئ ةك ن  
ضيه ،قارصع ةل ناكةدرؤك ئ ،ةين ينووريكصةَلاَلةط  اطصررتي  نايؤخ يتةفخ و مةخ وومةه ةك يةو ةئةل ايج ننيبان ك ص 
رةس ةنصنب ةرصتسةئصب ةراد ةجةرةد و ةرصتسةئ كةي ةلارنذ ؤب ينيريش ؤخ و تةيازةر يناشصكاأ  اكيرمةئ يركشةل يناك   
 .قارصع ةل
اكيرمةئيتالةسةد رةبنارةب ةلاي نتشيؤر اكيرمةئ يتةسايس يزاوشصث ةب اي ةك ةنايسايس ةتووة أ وةئ يناوةتان ةب تسةه   
لاح وود رةه ةل و،نةكةد اد تة  طنةرواه اكيرةمةئ يناكةجنامائ لةطةل نايؤخ يناكةتةسايس ةك نةوةئ ياود ةب    
ث ؤب نايكصسناش ضيهنةكةب نايشؤخ و  (ةوةناوةضصثةب . ةين كلةخ يناَلةط يزصه ةب ؤخ يسايس يياناوت يناد صث ةرة، 
مةئ يسايس يووةرشصث )ننازةد . ةكلةخ يشةرؤشو يتةيازةران يلؤرؤتنؤك ةل ناي يباي ماك يووانصث ةل ةناتوةأ، 

ينامرفان و ييةرووت ةك ةويزدةدنوةئ ةوةكؤرةوان ةل ةوةناطصب نةيال ةل ندركريطاد  لةه زاوخيدازائ يكص ظورم رةه 
، . ةنصرخةد تصرطةد ناينصوش قارصع يندركريطاد ةل اكيرمةئةك  ةصةناجنامائوةئ ةوةئ ةل رتطنرط مالةب ةل .   يجرةمو لةه 

ينووب وواض رةب ةلةب و(يناهيج يرادةيامرةس يةتسيئ  ةتسيئ ينصوش و صج  يناهيج يرووبائ ةل اكيرةمةئي  ةناجنامائ مةئ)    
يرووبائ يجنةر ،قارصع يكلةخ ؤب  .ةوةنيب درو يبةد ادةَلاخ مةئ ة ل.تصنصد 

ينووب رتشاب ينصلةباكيرمةئ يتةلوةد  ادةد قارصع يكلةخ ةب يرووبائيخؤد  ينووب رتشاب ةب اكيرمةئ ياويه  يةغانب.  
يرووبائ يخؤدوراب َلةهةلنوض ةك ةيةوةئ رةس ةب   رةه ،ةلاس ةزناود يةغةدةق يخؤدووراب يناطنس  زرةب  كصةدار 
ائيخؤدووراب يةوةنووب ،ةتابةديتشط ةب شي ناكةضووم يتسائ ،يرووب  ةوةرةس وواض ةل اكيرمةئ يرادتاَلةسةد ةصؤب    

ناييرووبائ ينايذ ةل كيةوةنارك ،كلةخ يرةوامةج تصدرصمذةب   قارصع يووتاهاد ؤب اكيرمةئ ةك يرووبائ يؤسائةل .    
ادةدينصلةب يةضووميتسائ وةوة رةس ةتاورةد ةكةغةدةق ياود ةل ناموط يب قارصع يسكةكات يةضوو ميةدار ،  ةنيض    

ةوةرةس ةتاورةدشيناكةراوخ كصتاك اينةت ةنايروبائ ةتةسايس مةئ مةكةي . ةيةه يتةأةنب يزاوالنةض ةطناور مةئ مالةب .  
اهةو رةه يسايسيريطماقةس و يد ةتصد صب ةترط يسايس يماقةس كةيةدار ات اطلةموك ةك نامينيب ةوةرةس ةل ةك    
ةوةشيةرةثالرةسةل تةنانةت مةهو ود. ةمادةس ياود يقارصع ةل اكيرمةئ يتةأةنب يةشيك يرووبائ يكصؤسائ اوائ ،   
اكيرةمةئيوواض رةب ةل ةك ةتش وةئ يةناوةضصث ةب يكيماجنةئ ، . تصبةدةي   ةب ةك نصنباد ياو رةطةئ تةنانةت يةوةئ ؤب

خ ةنيض ينايذ يتسائ،قارصع يرووبائ يخرةض يةوةنالؤخ ةب قارصع يناكةيووراوو  يرووبائ يةغةدةق يناروةد صيث   زرةب 
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ةيةوةئ ةكةصيتسار اتشصه ةوةتصبةد ادةد ناشين ةوةئشينوومزةئو (،  نايؤرمةئ يةضووم يتسائ ،كلةخ يرةوامةج ةك)    
 يلةه راك نةواخ و سيئةر و راكواه و صسواه يؤرمةئ يةضووم يتسائ ةب ووكلةب ،نجنةسان ةنصؤد لةط ةل
يتةورةسيةوةرةس ةنووض كلةخ يرةوامةج ةك ةوصوةئ ةل ،ةوةكيد يكصنامز ةب. ننصطنةسةد   ، ننيبةد اطلةمؤك يتشط  
ةتةورةس يندرك شةباد ةل يرةبارةبانيةداريتس وورد ةب ناوةئ ؤب طنةرط يةشصك ةل تةنانةت ةك ةيةوةئ ةشيك .  

ب قارصع ةلناكةضووميندرك شةباد ،ادووتاهاد يلاس نةض ةل يرووبائ يارصخ يةشةط يتةلاح  ناشصكتمحةز ينايز ة  
يمةتسيس ةك ةوةئرةب ةل. تصبةد ةيواض رةب ةل ؤاركريطاد يقارصع ؤب اكيرةمةئ ةك يرووبائيك   رةس ةب يةغانب ،يت 
يسوسخ يترةكيةيامرةس و دازائ يرازاب يَلاربيلوئن يلصدؤم تصبةد  يتةيصنمةئ يتةسايس يةط َلةب ةل شةلاخ مةئ و.  

يندرك يسوسخ ةب اكيرمةئ يتةلوةد يتسصو َلةهيةعةياش . (ةووارسون ينوور ةب ادوودرباأيلاس يرةبماتثس ةل اكيرةمةئ 
أةب يزرةف ةبتةنانةت). ةوارك يريطتشثاد ناتسبةرةع ةل اكيرةمةئ يووشصث يزصؤلاب نةيال ةل قارصع يتوةن  ينتؤةك ص  

 ، ، يةضووم يتشَلق ينووب دايزقارصع يرووبائ يخرةض ناكةنيض م مةئياركشائ يماجنةئ   .ةيةييرووبائ ةليدؤ 
يةشةط ؤب ةطصر ،يلاربيلوئن يرووبائ يؤسائ نيرتشاب ةل تةنانةت ،اكيرمةئ يركشةل سةد ةب واركريطاد يقارصع ةل 

، يناكةوصضراوضو يتةينؤض رةس ةل ةنووب لووق ة بةتةقيقةح مةئ  ةيةدامائ اداطلةمؤك ةل ثةض رت يناكةيسايس ةتؤةر  
، . تصوةكةدرةد يويتانرت َلائ ةتسصئ اطَلةمؤك ،قارصعيةواسوةض و شصكتةمحز يرةوامةج يةطناؤر ةل رتشاب ينامز ةب اي
ةك ةيةوةئ يكةرةسيةشصك . ةزاوخةئ ثةض ةدامائ ويرةوامةج يزووفنةك ثةض يكصزصه   مةئ ؤب يتسيوصث يسايس يي  
ةين يدوجوتصبةه ةخؤدووراب لةط ةل نووب ك يرةخ اطصر اينةت كصثةض اوائ ينانصه كصث ؤب ،اد لاح رةه ةل. ، 
 .ةيادةتسصئ يجرةم و لةه ةل ثةض يناكةكرةئ

5 
ةك ةيةوةئ تةبلةه قارصع يثةض يكةرةسيجنامائ  . تصتسةوارقارصع ةل اكيرمةئ يناكةصيتسيلايرثم ةئ ةتةسايس رةبنارةب 

كريطاد ةب رةبنارةبةنارادكةضيناتسةوار صناؤتان ثةض يةدراذب لةه ورمةئ  اكيرمةئييرة  صب  كص ةنصو يةناوةضصث ةب(  
مانتةصةوكةو ةب ثةض يتابةخ،)   ، يناوتان ورمةئقارصع ةل اكيرمةئ يتةسايس رةبنار ةل   شصثةتاوأ بةوصيزابرةسيتسائ   . ةو 

ةنصلةبوةئ ،نتشؤكؤخ يتايلةمةعرةطةئ  ةك   ، نايواد) يقارصعرةصغ نايةبرؤز(ناكةييمالسيئ ةتؤة أة  لةدنصه  تصب يد ةب ،ة
يرؤجنيرترةطيراك. ةصةناراكبارخ ةوةشيسايس يةطناور ةل و ةرةمةس صب ةوةييزابرةس يةطناور ةل  رةبنارةب ناتسةواأ  
اكيرمةئ يشةترةئ ينووبةب قارصع ةل  رةبنارةبةناتسةواأ ،  وةئ ةب  يسايس ةجنامائ  ينووب ةك ةيةناص  اكيرمةئ يزابرةس   

ةل صبةئ ثةض يويتانرتلائ. تاكةد صث نايتةمزخ نووبتسوورد  يزصه ينووب لاز و   ةل اكيرةمةئ يزاوخلد يسايس  
لةه تةلؤةد ياطزةد يةنيضنب و ةواخوور مادةس يميذصر ةك ادة تسصئ يجرةم و لةه ةل. تاكب يرطرةب قارصع
بةد ثةضةوةتةواشةو ات ادب لوةه ص،  يرةوامةج يؤخووةتسار يزصهيناطرؤئ  كلةخ  خب كصر  تاكب ةراك مةئ و تا  
ةل ناكةيسايس ةزصه و اكيرمةئ يلوةهرةبنارةب ةل يكيتكارث ي ظيتانرتَ لائ ةب ،يناثةرؤط  قارصع ؤب    .صون يتةلوةد ينانصهكصث 

صبةد اد يؤخ يكؤرةوان ةل ،تصركةب يرايد ةكصمشؤردو وان رةه ةب ،ثةض يكيتكات  يكرةئ  يرصدواض  كصر  " 
كلةخ يلةط يؤخوةتسار يزصهيناكةوارزةماد ينصتسخ تصب"   . 

يذد كصكيتكات اوائةك ةياركشائ  اكيرمةئ يةغانؤق مةئ يتةسايس . ةيادقارصع ةل اكيرةمةئ يةغانؤق مةئ يتةسايس  ةيةوةئ  
قارصع رةس ةباكيرمةئ يزابرةسيكصمكاح ةك  ةك مادةس يناخوور نصوش ةب ناكةراش ةل تةراغ (تصناد اد   يركشةل 

يتةيمكاح وب اطير ةرارةق ووبةن شؤخان يثشي اكيرمةئ ادةواموصن ةلاكيرةمةئ.) تاكب شؤخ اكيرمةئ يزابرةس،  راضان    
تصنصب كصثييةشيمةه يكصتةلوةدةك تصبةد  يسايس ييوخةبرةس و   ةل ةك اهةو رةه مالةب .ةوةتصنصرةطب َلةه قارصعةب    
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َل ةل ناكةواردةلاَلةط سافتصوةكةدرةد اكيرمةئيرؤجوارؤج يناتسةدةبراك نةيا    يكصمكاحيناناد ناوصن يةل ص، 
يةسنؤك يعاون ةئ ةبةياو رارةق ةيةلةساف مةئ ةك ةيةدنوةئ قارصع ييةشيم ةه يتةلوةد ينانيه كصث ات اكيرمةئ يزابرةس
يقارصع يراكذصوار " تةقةوم يتةلوةد" ، "يقارصع يةتيروتوئ"، "قارصع يندربةوصرةب ياروةش"يوان رصذ ةل اج (ةوةتصبأث  
يناكةروج وومةه ).رت يكصوان رةه اي ةنؤرةديمسةر يكيةوصش ةبة ناصيراكذصوار ةسنؤكمةئ   ريذ  يمكاح يةتيرةتوئ   

يياتوك اكيرمةئ يؤخوةتسار يرادتا َلةسةد يةروةد قارصع ييةشيمةه يتةلوةد ينانصه كصث ةب مآلةب. اكيرمةئ يزابرةس
، يتسيوصثي يريطماقةس  وييوترطكةص قارصع ييةشيمةه يتةَلوةد ،ارك يساب ةوةرةس ةل ةك اهةو رةه. تصد يث تصبان  
اكيرمةئيركشةلةك ةيةوةئ ةوةنام ؤب يسناش اينةت كصتة َلوةد اوائ مب قارصع ةل  يتاَلةسةد ادكيتارث ةلمالةب  ،ةوةتصنص   

رةهيسايس سةدةب   ةد اكيرمةئ يزابرسينارة ست  اكيرمائ ةنيكمؤم ادةواموصن ةل ةك نةياورب مةب راكيش ةدنصه . (تصب 
اكيرمةئيركشةلةناكنب مةئ يوونايب ةب و ص نصرزةمادقارصع ةل ةوامذصرد اي ييةشيمةه يةكنب  يندرك يريطاد ةب ةذصرد    

 )تادب قارصع
 ناكةووترطكةيةوةتةنيةوارخكصر  ةك ةيةوةئ ،اكيرمةئ يناكةشخنَلةط ةل  ندرك يتةياذد ؤبةكيد يكةصةل اَلةط

تاكب مادةس ياود يقارصع يةشصكيرصدواض  سةد ةتصردبقارصع يندربةويرةب و  سةد يناطروئت  يواركناشين ت  
ةوةتةنيةوارخكصر ةد ةلةدنصه ينالملم يةماديئ ةل ايج ادي ؤخ يكؤأةوان ةلةيةَلاَلةط مةئ . ناكةووترطكةي  ةرؤط ةتة َلؤ 

يكصتش ،تسارةوصن يايسائ ةل ينالملم تةبيات ةب و ييةوةتةنوصن يتةسايس يؤناش ةل اكيرمةئ لةط ةل ناكةصيثوورؤئ 
َلةط اوائ ةل.ةين يةكيد شةمةئ ةل ةطج . تاكب يرطتشثيبان ) ييةوةتةنوصن يتسائ ةل ثةض و(قارصع ةل ثةض كةية َلا 
يؤخناكةووترطكةيةوةتةن يةوارخكير يكيناطروئ   ةل تةبيات ةب . ةييةوةتةنوصن يتةسايس يتسائ ةل كيتاركؤمؤدان 
ةرؤطيناتةَلوةديتسةبةم  ،ةتسصئ يخؤدوراب ثوورؤئي  سنارف وكةوي  وائ ةلة  ةدار ات يةوةندرك ناربوجكيةَلاَلةط ا  يكص ، 
ةزايتمئوةئ ةب اكيرمةئ ةكةي  ةوانصه يسةد ةب رةش يندربةوصرةب  نصناد ياو شينكمؤمان رؤز يكصخؤد ةل رةطةئ تةنانةت .   

ناكةتسيلايرثمةئ ةتةلوةد ناوصن ةل ةنيقةتساريتالةسةد ييةشصكواه  يؤه ةب ،تصب يد ةب ةَلاَلةط مةئ ةك ةل يةكانام،    
ةك ةين ةوةئتةنانةت اد يتسار اكةزصه  يةوارخكصر يناكةزصه ناوةئ يتايج ةل  وةوةرةد  ةنوربقارصع ةل اكيرمةئ ين  
صبناكةووترطكةيةوةتةن روبجةماينةت وكَلةب ؛ن  ناك ةووترطكةيةوةتةن يةوارخكصر ةل ةك ةيةوةئ ؤب اكيرمةئ يندرك  
تصرطبرةو قارصع ةل يناكةيزابرةس ةزصه ينووب ؤبةطَلةب يتا َلو نةض يناكةيزابرةس ةزص هينتاهاد خؤد نيريتشاب ةل اي و .  

اكيرمةئيركشةليانةث ةل بةرةع و يثووروئ  كيتارث ةل،ةيةَلاَلةط مةئ يواضرةب يتؤةكادووسَلةه. ةي  اد  ةتةسايس    
قارصع ةل اكيرمةئيركشةليناكةيتسيلايرثمةئ  لةه ةل و تاكان دركراك يب،  جرةمادةتسصئ يجرةمو  ينادناشينوخ ؤب ص   

ةل كصةَلاَلةطةل ثةض يرطتشث ؤب يبةبةس ضيهةصاو ةك . ةوةتاكان قارصع يكلةخ يرةوامةج يسايس ةنشةض مةئ    
 .ةوةتصنصمان

رؤد يكصزاوخاد ناموط يب قارصع ةل اكيرمةئ يرةكريطاديزصه يةوةرةدةنووض يمشؤرؤدكةو مالةب ةتسوو  يكيتكات    
ةواوةتان،قارصع ةل ثةض ؤب اتسصئ يغانوق َلوةد وومةهكصةدار اتو بةرةع يمسيلانويسان .   مةئ شيبةرةع يناكةتة  
ةل ةتسصؤلةه مةئةل تةبَلةه ناكةبةرةع ةتةَلوةديتسةبةم . ةيةه نايةمشؤرود اد يؤخ ياتةرةس   يراشؤط ةك ةيوةئ  
ةوةنةكب دركراك صبنايؤخ يناتاَلةو يتشط ياروريب ةك يةوةئ رةه اد يتسار ةل بةرةع يمسيلانويسان ؤب ما َلةب.  
ةليبةرةع يكصتةَلوةد ةسةب ،تصب راك رةس ةل قارصع  يناكةزصه ةل ةدنصه ةك ةيةمسيلانويسان مةئ رةه يراشؤط رصذ ةل.    
ةوةدرك نايرطتشث قارصع ؤب اكيرمةئ يرامالةث ةل ةك شيقارصع ينويسيزؤثؤئ ةتس صئ) يمالسيئ يالعةئ يسيلجم وكةو( 

قارصع ةل اكيرمةئ يركشةلةك ةيةه نايةيزاوخ ادمةئ  َلةه و نةكةد يراكويرف ايةياوةك . ةوةرةد ةتاؤأب  نايتسصؤ  
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يووتاهاد يتة َلوةد يتةماق ةل نايوخ اي و ؛نبةن خرن يب ةمةئ ةل رترؤز بةرةع يناهيج يتشط ياروريب يال ةل ةك ةيةوةئ
يطنةسواه نايؤب "اكيرمةئ يةوةرةدةنووض "يمشؤرودو ننيبةد قارصع  ثةض يةزو. ة"نم يدؤخ يتةلوةد "يمشؤرود   

ةل ةل يرطرةب صناوتب يبةد ،تصبةد اكيرمةئ يزابرةس يندركريطاد رةبنارةب ناتسةوار يفرةس ةك ةتا ك وةئ رةه ةل
يراكاواد اينةت تصناوتان ثةض ةياو ةك . تاكب دات... و يبةلةض ةو العةئ يسصلجةم وكةو كصناتةلوةد ينتاهراكرةس 

رةخ شارصخ يبةد ووكَلةب ،تصباكيرمةئ يشةترةئ يارصخ يةوةرةدةنووض يؤخوةتسار يزصه ينتسخ كصر يكي  
ةب رةبنارةب ة"رةوامةج يؤخوةتسار يتاَلةسةد يناطروئ"ينتسخ كصر ثةض يةنارةطيراك يظيتانرتلائ . تصب رةوامةج  

َلوةد واكيرمةئ يزابرةس يتاَلةسةد  يراكواه و ووتوةكاود ينويسيزؤثوئ ةل ووتاه كصث يواركناشين سةد يقارصع يتة  
 .اكيرمةئ
يتسائ ةل ك، َلةخ يرةوامةج يؤخوةتسار يتاَلةسةد يناطروئةك ةصةوةئ قارصع ةل ثةض ؤب كرةئ نير تطنرط ؤرمةئ

 ، ، ة، شنةمؤجنةئ(ةناخراك و ةرياد ةل ،شيئ ينصوش ةل ،راش ،كةرةط مةئ . تاكب تسوورد...) سيليم ،ةوارخكير ،ارو
، ةناناطروئ اد يؤخ ياتةرةس ةل ةيةه ناييكةشصثيكصمرؤف   امه ةلمالةب   َلوةديامةنباد تاك ن   . نثةض يظيتانرتلائ يتة 

ةل ،رةش اتةرطيب شرؤش ةل ،اد وودربار يةخرةض وود ةل يتةيالةموك يةروةط يناكةرؤط و لائ وومةه ةل   يلاسكشصو 
ةل يتة َلوةد يزصه كيتاكرةه ،ةووب نايذ و طرةم يةطير وود يوورةبور اطَلةموك كيتاك رةه ،يعيبةت يرةوةرصوكات 

َلوةه نايؤخ يزاتناف يزصه ةب شيكتةمحةز يكلةخ يرةوامةجةوةتةواشةوَلةه كةي ينايذ ينتسخ كصر ةب ات ةواد ناي،   
 ، نسانةد ةنايووذصمةنوومزةئمةئ ناكةرصطشرؤش ةتسيلايسؤس . نةكب راطزر نارصةقيخؤدووراب ةل نايؤخ يتةياَلةموك   .

راك ةب وب نادَلوةه ناكةتسيلايسؤس يكرةئ شيقارصع ةل ورمةئ خ ينانصه  يجرةم و لةه ةل ةنانوومزةئمةئ ي ةناقاَلة   
ئ يراوذد وينارصةق يوةمان نم و ةوارسان ناكةتسيلايسؤس وومةه ؤب كصناد َلوةه اوائ يناكةيووذصم ةنصةو. ةيةتسص   

ةنايووذصمةنوومزةئ مةئ يةتسةجرب ينةصالنةض ةب اينةت ،ةوةمةك نايتاثوود  صث يترووك ةب   و لةه ةل ةكمرطةد  اد  
ةيه نايتةبيات يطنرط،قارصع يؤرمةئ يجرةم  . 

َلةخ وومةه يبةدةتاو، نيتشطةناناطروئ مةئ ةك يةوةئ مةكةي  ةناخراك اي ةرياد ينارةكراك اي راش اي كةرةط يناك  
طنرطرؤزاد قارصع يؤرمةئ يجرةم و لةه ةل . ؤخ رةب ةتصرطب يووارخكير يزارمائ ،ةناناطرؤئ مةئةك  ة   
تصبناشيكتةمحةز يج  و يموةق ةبزيح يمسيراتكس رةس ةب نووب َلاز ؤب .نايبهزةم و ةوةتةن و موةق و سنج ةل زاوا   

، اينةتناكةييبةهزةم اطصر  سوورد  و يموةق يناكةرؤجوارؤج ةشةب يناشيكتةمحز ناوصن ةوةراؤخ ةل يدنةوصث يندرك ت   
، . ةقارصعياط َلةمؤك يبةهزةم كارث اوائصب ةبيرةطنشؤر ةل كصةدار ضيه راك يدداميكصكيت  تصبانيرةطي   . 

سوورد ةناناطرؤئ مةئ ةككصةداررةه ةب ةك يةوةئ مةهوود  َلوةه يبةد ،نبةدت  راك وومةه ات تصردب  يرابو  
ةناناطرؤئ مةئ يتسةد ةتصوةكباد يؤخ يةؤصضراوض ةل اطَلةمؤك ينترطةوةتسةدةب يانام ةك ةرتوب ةك ةتسيوصث . ،    

بةد ةناناطرؤئ مةئ.ييارجصئيَلؤق ةب نيركب اينة ت ةناناطرؤئ مةئةك ةين ةوةئ رابوراك  و يج ةل رةدرايرب يناطروئ كةو ص   
 و تصريطناد صث ةناناطروئ مةئ يةتيرؤتؤئ ةب ،اد قارصع يؤرمةئ يجرةم ولةه ةلرةطةئ . نةكةب راك نايؤخ ينيؤش
،يتةياَلةمؤك و يسايس ينايذ وكنوض قارصع ةل ةوةتةواشةو َلةه كةص ةل  ةييسرتةم مةئ  ةب نبب كصناناطروئ اوائ ةك ةيةه ،   

اي اكيرمةئ يرةكريطاد يركشةلؤب ييارج صئيلؤق   NGO صس.ناكةصيةوةتةنوصن يتسؤث ةناناطرؤئ مةئ ةك ةيةوةئ مة ي 
رةه و نةناناطروئ مةئ يرةنصون اينةت ،ةيةوةناش ةب نايكرةئ ةوةناناطرؤئ مةئ نةيال ةل ةك يةناسةك ؤةئ ؛ةين نايتةيارةبصر 

صث رصذ نايناكةني َلةب ناي نصرؤطب نايؤخ يرةنصون نناوتةد ،تصوةه نايب ةناناطروئ مةئ ةل وارخكير يرةوامةج شيكصتاك
 ادةتسصئ يجرةمولةه ةل وكنوض ةطنرط قارصع ياتسصئ يجرةم و لةه ةل ةييكةرةس ةتش مةئ يةوةندرك تاثوود. نصنصب
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اطنةر ةنؤيسيزؤثؤئةبزيح طمرةش و اركشائ يراكواهيناكةطنةرو  وومةه،اكيرمةئ يني  مةئ ةصؤب و نوارخكير ناي  
مةئ و  تساير و يتةصارةبصر يتسؤث رةس ةنةخ سةد ادةناناطروئ مةئ ةل  ةنابزيح مةئ يناكةرداك ةك ةيةه ة صيسرتةم

ننصؤبةناناطرؤئ   راك ةب نايؤخ يناكةتةسايس  . 
6 

مالةب ،تصبةه يرةطيراك يسايس ينووضودنةض رةس ةل ارصخ صناوتب ةك ةيةوةئ ةل رتزاوال قارصع ةل ثةض ادةتاك مةل  
صنصرخةد لةه ييةوةتةنوصن يةروةط يتشثواه يؤخ نصؤش ةب ارصخ ،قارصع ياطَلةمؤك ةل ثةض يوةرشصث نيرتكووضب  

تصرطةد زصه قارصع ةل يدؤعاستيكصتؤةرةب و  يةييروصف يطنام 15ةل ة ك رةش يذد يناهيج يناوارفرةب يةوةنتووزب.    
صلمةنادناشينصثؤخةك وودربار  يرطنةصال يناكايديم يادناطاثورث يةناوةضصث ةب اردنيب ناهيج يرةسنارةس ةلصةكي صنؤ   ،

يذد يةوةنتووزب ات ةنصؤنب يؤخ قارصع ةل ثةض ةك ةسةب ةدنوةئ اينةت . ةوةويوةز يلةد ةتةتشيؤرةن و ةوبةن ووائ ،رةش
تاك زرةب رةس ةوةزصهوومةهةب رةش  وةئ يراشؤط وةوة  يتةسايس،  طب اكيرمةئ  يكصثةض ينانصهكصث يرةطيراك. تصرؤ   

ةل ،تسارةوان يايسائ يةضوان و بةرةع يناهيج ةل رتنيرةب و ةوةتصرتسبان ةوةقارصع يدؤخ ةب قارصع ةل يتةياَلةمؤك  
يتسيلايرثمةئ صن الملم ةك ةوةئ يؤه ةب ووب نويسازيلابؤلط رةطةئ. تصلصد صج ةب يؤخيرةطي راك اد يناهيج يكصتسائ

شيقارصع ةل ثةض يةوةنووب زرةب ةك ةوةئ يؤه ةتصبةئ ةنويسازيلاب ؤلط وةئ رةه ،صنصب رةد قارصع و ناتسناغفةئ ةلرةس 
يؤخوةتسار يزصه كصةدار ات صناوتب  قارصع ةل ثةض رةطةئ .تصنباد يؤخ يرةطيراك يناهيج يتةسايس رةس ةب اد  
واه يزصه ةك ةينتسووردان ةيوسائ مةئ ،نادصةم ةتصنصب كلةخ ينؤت يناوتب يؤخ يناكةني َلةوةئ ةواطنةه ةل يناهيج يتشث 
تةنانةت ،صخرةضةن اكيرمةئ يزاوخاد ةب واركريطاد يقارصع ةل رابوراكرةطةئ . ةوةراوخ ةتصشيكب ايناتيرب ةل رلب  
َلةه ةل رؤك يشوب جرؤجةك ةين نيكمومان يلاس يندراذب   ود يكواب يسونةراض ةب2004  مس يلانويسانرتنةئ .تصب راضو 

ةتةووب مسيلانويسانرتنةئ ،اد مةكةي و تسيب يخرةض ياتةرةس ةل ما َلةب ةوبةن يقالخةئ يكصبيسنةرث اينةت زيطرةه
و ناشيكتةمحةز يتابةخ يةنةيالود يدنةوصةثيتسار ينيع يفيسوةت  ناهيجيناكةواسوةض   . 

ةل لاس83 يةم يطنام ةل ،رةب وةم   صتاك1920  ق يلاوةه  ةل قارصع رةس ةب ايناتيرب يتسةرةثرةس ينووب يعت ة 
قارصع يةروةطيشرؤش"ةب ناسونوذصم ةك يةوةئ ،تشييةط قارصع يكلةخ ةب ؤمر نس يسنارفنؤك   ةروثلا" ( 

. درك ريطنيمةز يايناتيرب يروتارثميئ يناكةيزابرةس ةزصه طنام صس يةوام ةب ،ةوةدرب صل نايوان) يربكلا ةيقارعلا
نيرتيون ةك (يياوةه ينا مدرابمؤب ةب اينةت و دران قارصع وةرةب يزابرةس يزصه دنصه ةل ةلةث ةب ايناتيرب يتةلوةد
، . تاك تؤكرةس شرؤش يناوت) ووب ةمةدرةس وةئ يرةش يايذولونكت يةروةط يشر ؤش"ناسوونوذصم يةتاو ةب

يةريشةعيتشَلقيةوةندرك أث ؤب ووب لوةه نيمةكةي" قارصع قارصع ةلناكةييبةهزةم و ي  ةل يناكةصيقارصعاهةو رةه ،    
يزاوخاد يامةنب رةس ةل نردؤم يتةليم و تةلوةد كةي ات وضةد و درك ووترطكصادةضراث كةي ةوةنتووزب كةي   

تصنصب كصثنارةطرامعيتسيئ ةل ييوخةبرةس و يدازائ يمسيلايرثمةئ يزاوخ تا َلةسةد يرةبنارةب ةل شراج مةئ.  
يشرؤش يجرةم شصث و تاوأةد" قارصع يةروةط يشرؤش" كةي ةل اهةورةه قارصع يك َلةخ يدازائ ياطصر اكيرمةئ  

رةس ةب نتوةكرةس شةراج مةئ ،مةكةي و تسيب يخرةض ياتةرةس ةل يقارصع يةروةط يموةق و يبةهزةم ةتشَلق   
 .ةناكةي

يليروائ 16  2003 
 نیرذآ جريا :رةسون
 .م ادیش: رصطرةو
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