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يبرعلا ملاعلا يف ةنطاوملاو ةيعرشلا جمانرب لوح  

 

ةعباتلا ةيثحبلا جماربلا دحأ وه ”يبرعلا ملاعلا يف ةنطاوملاو ةيعرشلا جمانرب  
ةيسايسلا مولعلاو داصتقالل ندنل ةيلك يف يندملا عمتجملاو عارصلا ثاحبأ ةدحول  

يف يجراخلاو يلحملا نيب ةيعرشلا موهفم يف ةوجفلا يف جمانربلا رظني  .LSE 
ةدمتسم ةيعوضومب فصتي يعرش وه امل نييلحملا نينطاوملا روظنمف .يبرعلا ملاعلا  

ابلاغ نييجراخلا رارقلا عانص لمحي اميف ؛مهتفاقث نمو ةيلمعلا مهتبرجت نم
ً
موهفم   

تاءارجإو تاراسم هنع جتنيو يلحملا اهموهفم نع لصفنم ةيعرشلا نع يئارجإ  
جيجأت ىلع لمعلا ةيفيك يف جمانربلا ثحبي امك .هنع ةديعب يلحملا عمتجملا اهاري  
ادمع ،ةيموقلاو ةيفئاطلا تايوهلا لثم ةيئاصقإلا تايوهلا

ً
ةمكاحلا بخنلا لبق نم   

ةليسوك نيناوقلاو ريتاسدلاو ماعلا باطخلا يف اهماحقإو ةيجراخلا تاهجلا ضعبو  
ةيعرشلا ءانب تالامتحا ةقاعإو اهراسم فرحو ةيطارقميدلا بلاطملا لهاجتل . 
تو

ُ
نراقم ليلحت ءارجإ نود لوحي ال كلذ نأ الإ ،عورشملا روحم ةيروسلا ةبرجتلا ّدع  

تايقافتا تناك ثيح ،قارعلاو نانبل نم ةدافتسملا ةلصلا تاذ سوردلا صالختسال  
ا ةباتكو م سلا ءانب تايلمع ساسأ يفئاطو يقرع ساسأ ىلع ةمئاقلا ةطلسلا مساقت  
روتسدلا . 
ت قاروأ ةلسلس رشني

ُ
ةيطارقميدلاو ةيعرشلا ءانب يف ةيروحم اياضق ةساردب ىنع  

لماعتلا رّوطتل يخيرات حسم ءارجإب كلذو ،يروتسد روظنم نم ايروس يف ةيوهلا ليكشتو   
1920 ماع زجنأ يروس روتسد لوأ ذنم ةبقاعتملا ةيروسلا ريتاسدلا يف اياضقلا هذه عم   
قفو اهلوادت ةيفيكو ،اياضقلا هذه عم يطاعتلا رّوطت يف رظنلا بناج ىلإ ،اذه انموي ىتحو   
يف اياضقلا هذه عم يطاعتلا لوح تاحرتقملاو لولحلا ميدقتو ،يخيراتلا قايسلا  

.اهعم ىرخأ ريتاسد يطاعت ةيفيكل نراقم ليلحت ءارجإ دعب نهارلا انتقو  
.ينامكرت مير .د هريدتو ،نيثحابلاو ءاربخلا نم لمع قيرف جمانربلا ىلع موقي  
 http://dustoor.org/ :عورشملا عقوم ةرايز نكمي تامولعملا نم ديزملل
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 ةيذيفنتلا ةصالخلا
 

 يف ةيرهوج ةطقن ةيزكرماللا ةيضق تلكش ،2011 ماعلا راذآ يف يروسلا عازنلا ءدب ةظحل ذنم
 نم اهنيوالت ةفاكب ةضراعملا تاحورط يفو ،ةهج نم تاجاجتحالا ءاوتحال ةطلسلا تالواحم
 اهدحأ ناك ،ضفتنملا عراشلا ةئدهتل اهنم ةلواحم يف نيناوق ةدع تحرط ةطلسلاف .ىرخأ ةهج

 رهشأ ةسمخ يلاوح دعب يأ ،2011 بآ 23 خيراتب ةيلحملا ةرادإلا 107 مقر يعيرشتلا موسرملا
ابيرقت ةعسوملا ةيرادإلا ةيزكرماللا دنب تجردأ دقف ةضراعملا امأ .ةضافتنالا عالدنا نم

ً
 عيمج يف 

 دنب تحت ةرات ،ةيدركلا ىوقلا قئاثو ةيبلغأ يف ةيزكرملا ةطقنلا دنبلا اذه لكش نيح يف ،اهتانايب
أدعب ةيزكرماللا ربتعت امك .ةيلارديفلا دنب تحت ىرخأو ةيطارقوميدلا ةيزكرماللا

ً
ايساسأ 

ً
 يف 

ابورح دهشت يتلا نادلبلا يف مالسلا لالحإ تالواحم
ً
 كراشت اياضق لحل ةيلحم تاعازن وأ ةيلهأ 

  .يتايوهلا عارصلاب ةطبترملا لكاشملاو ةطرقمدلاو ةطلسلا

 ضعب مييقت ضعب ىلع ةرصتقمو ةليلق ةلأسملا هذهب ةقلعتملا ةيثحبلا تاساردلا تلظ كلذ مغر
 ةماع تامييقتو ،ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيس قطانمو ةضراعملا ةرطيس قطانم يف ةيلحملا براجتلا
  .ةيروسلا ةطلسلا ةرطيس قطانم يف ةيلحملا ةرادإلل

اقالطنا ةيزكرماللا ةلأسم لوح ثوحب ةلسلس قالطإ ىلإ ةساردلا هذه يف انيعس
ً
 ةسارد نم 

ايروتسد ةيزكرماللا ةلأسم روطت
ً
اينوناقو 

ً
 خيرات نم دالبلا ىلع ترثأ يتلا ةيساسألا ريتاسدلا ربع 

 روتسد عورشم ىلع انمامتها نيزكرم 2012 روتسد ىتحو 1920 ماعلا يف روتسد عورشم لوأ
 ىلع انزكر .2012و ،1973و ،1950 و )1928 روتسد عورشم كلذ يف امب( 1930 ريتاسدو ،1920

 ايروسل روتسد لوأ ناك 1920 عورشمف .دالبلا ىلع اهرثأ وأ\و ةيزمرلا اهتميقل ريتاسدلا هذه
 يف روتسد لوأ ناك 1928 روتسد عورشمو ،ةينامثعلا ةنطلسلا نع اهلاصفنا دعب ةلقتسملا
 ماعلا ىتح هنم ةلدعم ةخسن وه يذلاو  1930 روتسد رمتساو بادتنالا دهع يف نويروسلا هبتكي

 امهف 2012و 1973 ماعلا اروتسد امأ .اسنرف نع لالقتسالا دعب يروس روتسد لوأ خيرات ،1950
اريثأت رثكألا

ً
اماع 39 ةدمل لوألا قيبطت دعب مويلا تا\نييروسلا ةايح يف 

ً
 روتسدلا وه يناثلاو 

  .ةساردلا هذه خيرات ىتح دالبلا يف قبطملا

 ةيسايسلا ثالثلا اهداعبأ قفو ةيزكرماللاب ةطبترملا صوصنلا يرحت ىلع انتسارد تزكرت
 تعفد يتلا بابسألا نيصقتسم ،داعبألا هذهل ددحم تافيرعت نم نيقلطنم ،ةيلاملاو ةيرادإلاو
 نأ رابتعاب ،ةيلارديفلاو ةيسايسلا ةيزكرماللا نيب زييمتلاب انمق عبطلاب .اهيلإ روتسدلا ةبتك
 اهنأ ىلع ةيلارديفلا ىرن نيح يف ،يلحملا ليثمتلا قيقحت نم لصحتت ةيسايسلا ةيزكرماللا
 ناملربلا يف ةيناث ةفرغ ثادحإ كلذ يف امب يزكرملا ىوتسم ىلع تابيترت كلذ ىلع ةدايز طرتشت
 مهف ةلواحمب انمق ،كلذ ىلع ةدايز .1920 روتسد عورشم يف لاحلا وه امك قطانملا ليثمتل
 .ةيزكرماللاو تاباختنالاو تايلقألا قوقح نيب يروتسدلا طبرلا
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 رثأ اهمهأ تاجاتنتسا ةدع ىلإ لصن نأ ركذلا ةفنآلا ريتاسدلل ةيفصو ةيليلحت ةسارد دعب انكمت
 عتمتت ةيلارديف ءانب يوني ناك 1920 روتسدف .ةراتخملا صوصنلا ىلع غلابلا ةيجراخلا لماوعلا
 رخاوأ يف يقرتلاو داحتالا ةعامجل ةديدشلا ةيزكرملا ىلع لعف درك ،ةيرادإو ةيسايس ةيزكرمالب
ايزكرم 1930 روتسد ناك نيح يف ،ةنطلسلا دهع

ً
 تاطلسل ةطرفملا ةلردفلا تاسايس ىلع در يف 

 ةرم ةيشخ اهيمسي نأ نود ةمدقتم ةيزكرمال صوصنب 1950 روتسد ءاج امك .يسنرفلا بادتنالا
  .يسنرفلا جذومنلا تاعبت نم ىرخأ

 ،يلخادلا لماعلا وه ةيزكرماللا لوح ةراتخملا صوصنلا ىلع رثؤم لماعك زرب يذلا يناثلا لماعلا
اصوصخو

ً
 زكرملا ةقالعو ةيحان نم ىرغصلا تاظفاحملاو ىربكلا تاظفاحملا نيب ةقالعلا 

 ةلتكلا ةنميهو لالقتسالا دعب بلحو قشمد نيب ةدقعملا ةقالعلاف .ىرخأ ةيحان نم فارطألاو
 بلح ريرحتل ةيزكرمال صوصن دامتعا ىلع ريبك لكشب ترثأ ،ةيسيسأتلا ةيعمجلا ىلع ةيبلحلا

اصوصن ادمتعا دقف 2012و 1973 اروتسد امأ .ةمصاعلا ةنميه نم تاظفاحملا يقابو
ً
 ةياغ يف 

 ىلع دادبتسالا تاطلسو ثعبلا ةطلس ماكحإل كلذو ةمدقتم تاحلطصم مادختسا مغر ةيزكرملا
 يتلا ةطرقمدلا تاودأ دحأ اهرابتعاو ةيزكرماللا نم ةيدادبتسالا ةطلسلا ةيشخ دكؤي امم ،دالبلا
 .لاحلا ةعيبطب اهاشخت

اريخأ
ً

 تايلقألاب حضاولا فارتعالا نيب ظوحلم لكشب تايلقألا ةيضق عم ريتاسدلا لماعت نيابت ،
املع ،2012 روتسد يف فيفط ءانثتساب ،ةيقرعلا تايلقألا لهاجتو ،ريتاسدلا بلاغ يف ةيفئاطلا

ً
 

 يف ،1920 روتسد عورشم اناك تايلقألا قوقحو ةيزكرماللا نيب اطبر نيذلا نيروتسدلا نأ
 1930 روتسدو ،ةعطاقملا باون سلجم نمضو خويشلا سلجم نمض تايلقألل دعاقم صيصخت
 نوبلاطي اوناك نوردنكسا يلثمم نأ روتسدلا اذه يف تفاللاو ،ةيلحملا تاغللا نع ثيدحلا دنع
 تضفر ةئيهلا ةيبلاغ نأ ريغ ،ءاولل ةيلحملا ةيصوصخلا عم يطاعتلل ةرظانتماللا ةيزكرماللاب
 .ايكرت عم طابترالاو لاصفنالا وأ ايروس عم ءاقبلا رايخ ىلع رثأ هل ناك امبر يذلا رمألا ،كلذ

اريخأ
ً
 مويلا ةيزكرماللا عقاو يف ثحبت ثاحبأ ةلمجب هزيزعتب نيبغار لوألا وه ثحبلا اذه نإف 

 .يئاهنلا يروسلا لحلا يف اهعقوموً البقتسم اهقافآو
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 ةمدقم 1
 

اريثك
ً
 ذنم اهيف رئادلا عارصلل لحلا لخادم دحأ اهَّنأ ىلع ايروس يف ةيزكرماللا ىلإ ةراشإلا متي ام 

 رادم ىلع- تاب )ةيزكرماللا( موهفم َّنإ ذإ ؛اهَدحو ايروس ىلع رمألا رصتقي الو .دقع نم رثكأ
 ،ةيتاسسؤملاو ةيسايسلا تاحالصإلل ةّيساسألا زئاكرلا مهأ دحأ -ةيضاملا ةثالثلا دوقعلا

 ديازتلا ُظَحَالي ،ةدرابلا برحلا ةياهن ذنمف .عازنلا نم ةجراخلا نادلبلا يف ،ةمكوحلل زربألا َةمسلاو
 يتلاو ،عارصلا دعب ام ةلحرمب رمت يتلا لخدلا ةضفخنملاو ةطسوتملا نادلبلا ددع يف رمتسملا
 حالصإو يطارقميدلا لاقتنالل يروحم كرحمك ةيزكرماللا ىلع -ىرخأب وأ ةقيرطب- دمتعت
 ىلإ ىدأ عازنلا دعب ام تاقايس يف ةيزكرمالل ديازتملاو عراستملا ينبتلا اذه 1،2.ةلودلا تاسسؤم
 نمض وأ ةيميداكألا طاسوألا يف ًءاوس ،موهفملا اذه عم يطاعتلا ةعيبط يف يرهوج رييغت
اقلعتم دعي مل يساسألا قلطنملا نأ ةجرد ىلإ ،تاسايسلا يعناصو نييسايسلا طاسوأ

ً
 اذإ امب 

 قيبطت بجي ىًدم ّيأ ىلإ لب ،عارصلا نم ةجراخلا نادلبلا يف ال مأ ةيزكرماللا قيبطت بجي ناك
 .نادلبلا هذه يف اهذيفنت بجاولاو اهب ةقلعتملا تاسايسلا ةعيبط يه امو ،ةيزكرماللا
 

 نييميداكأ نم- عازنلا دعب ام لحارم يف ةيزكرماللا موهفم قيبطت يمعاد مظعم دنتسيو
 ةلاّعف ةّيرادإو ةّيسايس ةادأ يه ةيزكرماللا نأ ضارتفا ىلإ -ةيلود تامظنمو لودو نييسايسو
 ينطولا ىوتسملا ىلع ،ةديشرلا ةمكوحلا ميق خيسرتو ةيطارقميدلا قيمعتو تاعازنلا ةرادإل
اريثكف 3.يلحملاو

ً
ظنُي ام 

َ
 ىلإ -لاثملا ليبس ىلع- تامدخلا ميدقتو ةمكوحلا قايس يف ُر

ت اهَّنأ ىلع ةيزكرماللا
َ

 دامتعالا َّنإف يلاتلابو ،ةلودلا دراوم ىلع ةيزكرملا ةمظنألا ةنميه نم ُّدُح
 ،تامَدَخلا هذه ِةدوجو ،تامدخلا ميدقت ِةءافك ةدايز هنأش نم -دلب ّيأ يف- ٍةّيلحم ٍةمكوح ىلع
 تاعمتجملا تاجايتحال اهتمءاوم ةيحان نم اّمإو ،دراوملا صيصختو ةفلكتلا ةيحان نم امإ
 ءانبو رارقتسالا قيقحتل ةادأ اّهنأ ىلع ةيزكرماللا ىلإ نيثحابلا نم ديدعلا رظني امك 4.ةّيلحملا
 يتلا ةيبلسلا ةيعامتجالا راثآلا نم ريثكلا فيفخت ىلع اهتردقل ،عازنلا دعب ام لحارم يف مالسلا

ةداع
ً

 ةداعإو ،يداصتقالا يفاعتلا نم ٍةلاح قيقحت ىلع اِهتردقو ،ةيلهألا بورحلا اهفلخت ام 
 .ديعبلاو بيرقلا ىدملا ىلع يسايسلا رارقتسالا نمضي امب ةلودلا تاسسؤم ىلإ ةيعرشلا

ةادأ نوكت دق ةيزكرماللا َّنأ نيثحابلا ضعب ىري ،ٍهباشم لكشبو
ً

 تايمولظملا ةجلاعمل ًةلاعف 
اصوصخ ،ةيخيراتلا

ً
ثإ :يتاّيِوَه ٍساسأ ىلع ةينبملا كلت 

ْ
ق وأ ٍِّين

َ
 ةردق لالخ نم كلذو ،ّينيد وأ ٍّيِمْو

 يف ةيتايوهلا تافالتخالا باعيتسا ىلع رداق ّيتاسَّسؤم ٍميظنت ِراطإ قلخ ىلع ةيزكرماللا
 

1 Smoke, P. (2015), Rethinking Decentralization: Assessing Challenges to a Popular Public Sector 
Reform. Public Admin. Dev., 35: 97– 112. doi: 10.1002/pad.1703. 
2 Joshi, A. and Schultze-Kraft, M. (2014) Introduction – Localising Governance: An Outlook on 
Research and Policy. IDS Bulletin 45(5): 1-8 
3  Brinkerhoff, D.W. and Brinkerhoff, J.M. (2011), Public–private partnerships: Perspectives on 
purposes, publicness, and good governance. Public Admin. Dev., 31: 2-
14. https://doi.org/10.1002/pad.584 
4 Scott, Z. (2009), Decentralisation, Local Development and Social Cohesion: An Analytical Review. 
GSDRC Research Paper. Governance and Social Development Resource Centre. University of 
Birmingham, UK. 
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اّيخيرات ةشمهملا تائفلاو تاّيلقألل ةّيسايسلا ةكراشملا يف ٍةدايز ِقيقحتو ةيلحملا تاعمتجملا
ً

، 
اصوصخ

ً
 اهتاموكح لبق نم ةيجولويديإلا ةنميهلا نم ةليوط ةلاح تدهش يتلا نادلبلا يف 

 5.ةيزكرملا
 
 ىلع ِةَّوُجرَملا اهتاريثأتو ةيزكرماللا جئاتنل ةيباجيإلا تارشؤملا ُّدَع نكمُي ال ،رمألا ةقيقح يف نكل
 َّنأل ؛ّيئاهن لكشب ًةمساح ٍتارشؤم ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيمكوحلا بناوجلا
 لعجت -ةيزكرماللا لوانتت يتلا تاساردلا مظعم يف- ةيثحبلا تايجهنملا يف ةريبكلا تافالتخالا

 عقاولا ّنأ امك .تارشؤملاو تانايبلل ىًنعم تاذو ةقيقد تاجاتنتسا ىلإ لوصولا بعصلا نم
 تارشؤم ىلإ لوصولا بعصلا نم لعجت ،ةيزكرماللا نع ةيبابض رثكأو ةفلتخم ةروص مسري

 عازنلاو ةيزكرماللا نيب ةقالعلا ّنأ امّيس ال ،عارصلا دعب ام نادلب يف ةيزكرماللا راثآ لوح ةمساح
كؤي ام دجوي ال هَّنإف ؛اذه ىلعو .دحاو هاجتا تاذ ةيطخ ةقالع تسيل

ِّ
 ةادأ نوكت دق ةيزكرماللا َّنأ ُد

 6.ءاوس ٍّدح ىلع ِنادلبلا ِعيمج يف تاعازنلا لحل ةلعاف
 

لا لماوعلا نم ريثكلا كانهو
ّ

 عضوب قلعتي اهضعب ،ةيزكرماللا تاسايس لشف ىلإ يدؤت يت
 اهُضعبو ،ةيزكرماللا ّينبت ىلع اِهتردقبو ،دلبلا يف ةمئاقلا ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاسسؤملا
لّعتي

ّ
 ىلإ ةفاضإلاب ،تاّيلحملاو زكرملا نيب ةقالعلا نزاوتبو ،تاسّسؤملا هذه نيب ِعارصلاب ُق

 .اهب ةبلاطملا وأ ةيزكرماللا ّينبت ءارو عفادلا
 

 تاعازنلا نم جورخلا ىلإ ىعست يتلا دالبلا لاحك اهلاح- ايروس يف ةيزكرماللا تلكش دقو
ارصنع -ةيلخادلا

ً
امهم 

ً
اددع ًةبذاج ،اهيف عازنلا لحو ّيسايسلا لاقتنالا تالاجس يف 

ً
اريبك 

ً
 نم 

 ىلع زّكرت -اهتيمهأ عم- تاساردلا هذه مظعم ّنأ ريغ .تاسايسلا يعناصو نيطشانلاو نيثحابلا
اقالطنا ايروس يف ةيلبقتسملا لحلا تاهويرانيس

ً
 نود نم ،يلاحلا عقاولل ةيليلحت ةرظن نم 

 يفتكتل .عقاولا اذه ىلإ تضفأ يتلا ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيخيراتلا لماوعلا يف ضوخلا
 نم ،ثعبلا مكح لالخ ايروس ىلع تنميه يتلا ةيزكرملا ةديدش ةينبلا دقنب ثاحبألا هذه مظعم
 ةمكوحلا لاكشأ ىلإ تدأ يتلا لماوعلا ىلإ الو ،ةهج نم ةيضقلا هذه خيرات ىلإ رظنلا نود
 ٍةهج نم 2011 ماعلا ىتحو 1918 ماعلا ذنم يسايس نايكك اهخيرات ربع ةفلتخملا ةيلحملا
 .ىرخأ
 

لعتملا تاّيبدألا نم ربكألا ددعلا قلطناو
ّ

 ةموكحلا تاّيمانيد ليلحت نم ايروس يف ةيزكرماللاب ةق
 نيناوقل ةيميظنتلاو ةينوناقلا رطألا ليلحت ىلع تزّكرف ،2011ـلا ماع دعب تأشن يتلا ةّيلحملا
 ةينوناق تايصوت ميدقتل امإ ،ةيروسلا ذوفنلا قطانم فلتخم يف اهب لومعملا ةيلحملا ةرادإلا

 
5 Diprose, R. and Ukiwo, U. (2008), Decentralisaiton and Conflict Management in Indonesia and 
Nigeria. CRISE Working Paper no. 49. Centre for Research on Inequality, Human Security and 
Ethnicity (CRISE). University of Oxford, Oxford. 
6 Ibid. 
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 10,11.ةّيلبقتسم ةّيروتسد داومو تاليدعت حارتقال اَّمإو 7,8،9،طسوتملاو بيرقلا ىدملا ىلع ةيئارجإو
 مكحلا لكايهل ةيعمتجملاو ةيسايسلاو ةيمدخلا فئاظولا مييقت ىلع اهزيكرت ىلإ ةفاضإلاب
 تاسايس هيجوتل ةدافتسم سورد جاتنتسا ضرغب ،يروسلا عارصلا لظ يف ةئشانلا ةيلحملا
 12,13,14.اهنيكمتو لكايهلا هذه معد تايلآ لوح ةيلودلا ةحناملا تاهجلا
 

 تارتف يف ،ةيزكرماللا ةيضقو ،يلحملا مكحلا لاكشأ ةفرعم ىلإ ثحبلا اذه يف ىعسنسو
 يذلا- اهيف يلصيفلا مكحلاو ،ةينامثعلا ةنطلسلا نع لاصفنالا خيرات نم أدبت ةيساسأ ةيسايس
 يف لواحنسو .لالقتسالا دعب ام ةلحرمو ،يسنرفلا بادتنالا ةرتف لالخو ،-نيماع نم لقأ ماد
 َطامنألا نيضرعتسم ،ةفلتخملا ةيروسلا ريتاسدلا يف ةيزكرماللا ةيضق ءاصقتسا ةقرولا هذه
 ،ريتاسدلا هذهل ةعِضاولا ةيسايسلا بخنلا اهيلإ تأجل يتلا ةيزكرمالل ةفلتخملا لاكشألاو
عفاودلاو

َ
ثأ يتلا نيناوقلا عيمج ةسارد نع ُقيضت ةقرولا هذه َّنأ ريغ .اهءارو ةيسايسلا 

ّ
 يف تر

 طابنتسا نيلواحم ،روتسدلاب لثمتملا ينوناقلا ساسألا ىلع زّكرنس كلذل ،ةيزكرماللا ةلأسم
 جورخلل ةيزكرماللا لاكشأ نم لكش يأ قيبطت يف اهنم ةدافتسالا نكمي يتلا ةيساسألا سوردلا

قْمَد وحن ةيقيقح تالقن ثادحإو ً،الوأ عازنلا نم
َ

  .دالبلا ِةَطَر
 

 ةساردلا جهنم 1.1
 
 ،ايروس يف ةيزكرمالل يخيراتلا راسملا عبتتو ،ةيخيراتلا ةيتاسسؤملا جهنم ةساردلا هذه ىنبتت
 عم ،راسملا اذه يف ةجرحلا تافطعنملا يفتقتو ،اذه انموي ىتح ةينامثعلا ةلحرملا تاياهن ذنم
 عمو ،ةيروسلا ريتاسدلا يف ةيزكرماللاب ةقلعتملا تارايخلا ىلع ةيخيرات ةلحرم لك رثأ عبتت
 .ريتاسدلا هذه ةباتك يف اهتابغرو ةمكاحلا ةيسايسلا بخنلا عفاودل -ناكمإلا ردق- يرحتلا
 
 تايعمجلا رضاحم لثم ،ةيلوألا ةيخيراتلا رداصملا نم ريبك ددع ىلع ةساردلا هذه دمتعت
 ،ةيصخشلا تاركذملا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيمسرلا ةديرجلا فيشرأو ،1950و 1928 يماعل ةيسيسأتلا

 .ةيوناثلا ةيخيراتلا رداصملا نم ٍمهم ٍددعو

 
7 Gharibah, M. (2018), Local Elections in Post-Agreement Syria: Opportunities and Challenges for 
Local Representation. London School of Economics, London. 

 .2018 لwtxbسإ ،ةy�yتاvgسالا تاسار�لل ناfgع ghiم ،vwxyzلاو ةtugjلا :اjرbس يف ةghijماللاو ةfghijلا لbح 8
 .2017 يغyنراh ة�س�م ،يباgع gماس ،اjرbس يف ةghijماللا �bن wgjzلا ةgjwخ 9

 .j� 2019را� ،ي�gعلا حالصإلا ةرداxم ،ينا�fق ة��f ،اjرbس يف ة�yاgق��fلا ةghijماللا �bن �مآ را�م 10
 ن�tل ةyلh ،ةgjxغ نزامو يناghfت £jر ،رbفـــس �ماح ،2011 ماع  tم ةjرbـــ�لا ةjرvbـــس�لا قاروألا يف تافالvخالاو تاع�اقvلا لyل�ت 11

 .2019 ن�tل ،ةyسا�yلا مbلعلاو دا¦vقالل
12 SwissPeace and LACU (2017), Perception of Governance: The Experience of Local Administrative 
Councils in Opposition-Held Syria. 
13 Ausseburg, M. (2020), Reconstruction in Syria: Challenges and Policy Options for the EU and its 
Member States. Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin. 
14 Brown, F. (2018), Dilemmas of Stabilization Assistance: The Case of Syria. Carnegie Endowment 
for International Peace. 
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عْبَس -مويلا ىلإ اهسيسأت خيرات ذنم- ايروس تدهش

َ
شَع 

ْ
ةَر

َ
 ةباتك اهنيب نم ناك ،ةيروتسد ًةبرجت 

 ،1928 روتسد عورشمو ،1920 روتسد عورشمك ؛ةبختنم ةيسيسأت تائيه ِلَبِق نم ريتاسد
 تدهش امك .2012و ،1973 ،1953 ريتاسدك ؛ةمكاحلا ةطلسلا اهتبتك ىرخأو ،1950 روتسدو
 امب 1973 روتسد ليدعتو ،1948 ماعلا يف 1930 روتسد ليدعتك ،ةرثؤم ةيروتسد تاليدعت
 .2000 ماعلا يف دالبلا سيئر نس صخي امب ِهِسفن روتسدلا اذه ليدعتو ،دالبلا ملع صخي
 

لك ريتاسدلا هذه يف ةيزكرماللا ةيضق صخي ام ضارعتسا نكمملا نم سيلو
ِّ

 اذه نمض اه
اريثأت رثكألا ريتاسدلا ىلع زّكرنس كلذل ،ثحبلا

ً
اديدحتو ،دالبلا يف 

ً
قِّبُط يتلا ريتاسدلا 

َ
 تارتفل ْت

ت مل هَّنأ عم 1920 روتسد ُةسارّدلا ِتَّمض دقو .اهيف ةليوط
ُ

ق
َ

 َروتسد َناك هنوكل ؛ةايحلا هل ْضَّي
 1958 روتسد ةسارّدلا هذه نم انينثتسا امك .ةيخيرات ٌةميق هلف ،ةيروسلا ةلودلا مايق نالعإ
اروتسد ناك ّهنأ :لوألا ؛بابسأ ةثالثل

ً
اضيأ رصم ّمضت ةلودل 

ً
 هنأ :يناثلاو .اهدحو ايروس سيلو ،

اتقؤم ناك
ً
امئاد سيلو 

ً
ظُّنلا ّنأ :ثلاثلاو .

ُ
 ةرتف لالخ "ايروس ميلقإ" يف يه امك تلظ هيف ةيرادإلا َم

 15.روتسدلا اذه قيبطت
 

 لكشت تناك ،ةددحم ريتاسد ةسمخ ةسارد يف قمعتلا ةساردلا هذه يف انرتخا دقف ،هيلعو
افطعنم

ً
اجرح 

ً
 ،1920( ىلوألا ةثالثلا ريتاسدلا يهو .ايروس يف ةيزكرماللا صخي اميف 

اضيأ لب ،هَدحو يخيراتلا اهقايس نم ال اهتيمهأ يتأت يتلا ،)1950 ،1928/1930
ً
 اهنوك نم 

ك َريتاسد
ُ

اريبعت نوكت دق اهَّنإف يلاتلابو ،ةبَختنم ةيسيسأت تايعمج ربع ْتَِبت
ً
 تابلطتملا نع 

اماع 17 ةدم دالبلا يف تقّبُط ،هب ةقحلملا ريتاسدلاو ،1930 روتسد َّنأ امك .اهالت اّمم ةيبعشلا
ً

، 
 يتأت -ةليوط ةرتفل قّبُط هنوك ادع- روتسدلا اذه ةيمهأو .يسنرفلا بادتنالا نع لالقتسالا ىتح
 نانبل نود نم ايروس يأ ،وكيب سكياس ايروسل يمسر مكح ماظن لوأ يف َقِّبط هنوك نم
 ةيفاضإلا ةيمهألا امأ .ةديدع تاليود ىلإ دلبلا مّسق يذلا روتسدلا ّهنأ امك ،ندرألاو نيطسلفو
انمضتم ،لالقتسالا دعب روتسد لوأ هنأ يف نمكتف 1950 روتسدل

ً
لا ايروس دودح 

ّ
 اهفرعن يت

 ةيروسلا تاطلسلا هل تداعو ،ةفلتخم تارتف يف قّبط دق هنأو ،نوردنكسإ ءاول نود نم يأ ،مويلا
 .رصم نع لاصفنالا دعب ةرمو ،يلكشيشلاب ةحاطإلا دعب ةرم :نيترم
 
 اهيف اعِضُو يتلا ةرتفلا لوط نم امهتيمهأ يتأتف )2012 ،1973( سماخلاو عبارلا ناروتسدلا امأ

 ،ةريبك ةلاطع يذ يتاسّسؤم ٍعضو خيسرت ىلإ ىّدأ اّمم ،اذه انموي ىلإ ّدتمت يتلاو ،ذافنلا ديق
 .ةلوهسب هرييغت بعصلا نم لعجي امم ،اذه انموي ىلإ هليعافم تدتماو ،نمزلا عم خّسرت
 

ثأ يتلا كلت امّيس ال ،ىرخألا ريتاسدلا ةيمهأ مدع ريتاسدلا هذه رايتخا ينعي الو
ّ

 ةيضق ىلع تر
 نع ثيدحلا انرثآ اننكل .ايروس يف ةيزكرماللا خيرات نع انثيدح يف اهيلإ انرشأ يتلاو ،ةيزكرماللا
 فوقولا ةرورض انيأر امك .صاخ لكشب ةيزكرماللا ةيضقو ،ماع لكشب ةيمهأ رثكألا ريتاسدلا
 ايروس روتسد يف ةيزكرماللا روذج فاشكتسال ،ةينامثعلا ةلحرملا ةياهن يف ةيزكرماللا دنع ةيادب
 .لوألا

 
 .70 ةداfلا ،1958 ماعلل ة��fvلا ةg�yعلا ةjرbه�fلا رvbسد 15
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 يلحملا مكحلا ةقالعب طبتري اميف الإ ،فئاوطلا لاوحأ ةيضق ىلإ ثحبلا اذه يف قرطتن نل امك
 ،فئاوطلا قوقح انضرغ سيلو ،روتسدلاو نيدلا ةلأسم يف ثحبلا انه انضرغ سيلف .ةيزكرماللاو
اضيأ ثدحتن نلو .ةيزكرملا ةموكحلاب كلذ ةقالعو تايلقألا قوقحو يلحملا مكحلا راطإ يف الإ

ً
 

اءزج تناك اذإ الإ ،ةيقرعلا تايلقألا قوقح نع
ً
 .قطانملا قوقح نم 

 
 يلحملا مكحلا ةيضق ىلعو قطانملا ليثمت ىلع رثؤي ّهنأل ،يباختنالا نوناقلا ةلأسمل ضرعتنسو
امومع

ً
امومع تاباختنالا ىلع ترثأ يتلا ةيروتسدلا داوملا نيضرعتسم ،

ً
 تاباختنالا ىلعو ،

اصوصخ ةيلحملا
ً

. 
 دوجول اميس ال ،ثحبلا اذه قايس يف ةيزكرمالل ةمدختسملا تافيرعتلا ضارعتسا ةيمهأ ىرن امك
 .ايروس يف ةيسايسلاو ةيميداكألا طاسوألا يف تافيرعتلا هذه لوح طغل
 

 ةيزكرماللاب ةقلعتملا فيراعتلا ضعب 2.1
 
 نيدمتعم ةيزكرماللاب ةقلعتملا فيراعتلا ضعب انه مدقن ةــساردلا هذه بلــص يف لوخدلا لبق
 .اهريغو OECD, USAID, UNDP, IDEA لثم ،اهب ِّدَتْعُملا عجارملا نم ٍددع ىلع
 
عِضُو ،ةيبرعلا ةغللا يف ديدج حلطصم عيرفتلا :عيرفتلا

َ
ابيرعت 

ً
 بناج ىلإ ،Subsidiarity حلطصمل 

 ذاختا برق أدبم ىلإ ريشي وهو .)ةطلسلا عيرفتو ضيوفتلاو ةيعباتلا( لثم ،هل ىرخأ تابيرعت
ارثأت رثكألا عمتجملاو ناكملا نم رارقلا

ً
 حضوألا أدبملا وه ،رخآ ىنعمب وأ 16.ةرورضلاب رارقلا اذهب 

 هنكمي ةموكحلا نم ىًوتسم ىندأ ِلَبِق نم ةماعلا تامدخلاو علسلا ريفوت يف ةيمهأ رثكألاو
أدبم ساسألا يف وه عيرفتلاو 17.لماكلاب دئاوفلاو فيلاكتلا باعيتسا

ُ
ت ثيحب ،ةطلسلا لقن 

ُ
ذَخَّت

ُ
 

 18.ةيلالقتسالا نم ردق ىصقأ نامضل ،اهب نيرثأتملا نم ٍنكمم ٍناكم برقأ يف تارارقلا
 
 ةداعإ وأ ،ةلكيه ةداعإ ..." :اهنأب ةيزكرماللا يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب فِّرَعُي :ةيزكرماللا
 ىلع مكحلا تاسسؤم نيب ةكرتشم ةيلوؤسم ماظن كانه نوكي ثيحب ،ةطلسلا ميظنت
اقفو ةيلحملاو ةيميلقإلاو ةيزكرملا تايوتسملا

ً
فَر يلاتلابو ،عيرفتلا أدبمل 

ْ
 ماظن ةدوج ىوتسم ُع

 مهاست امك .اهتاردقو ةيلحملا تايوتسملا تاطلس بوسنم عفرو ،ماع لكشب هتيلاعفو ةمكوحلا
 يف ةكراشملا يف نينطاوملا صرف ةدايز لثم ،ديشرلا مكحلل ةسيئرلا رصانعلا يف ةيزكرماللا
 زيزعت ىلإ ةفاضإ ،مهتاردق ةيمنت يف ماهسإلاو ،ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تارارقلا
 يضتقت ةيزكرماللا نأ يلودلا كنبلا دكؤيو ."اهيف ةلءاسملاو ةيفافشلا ىوتسمو ةموكحلا ةباجتسا
 ال ةموكحلا نوكت نل ."ةيعرف ةيموكح تادحو ىلإ ةيرادإلاو ةيلاملاو ةيسايسلا تاطلسلا لقن ..."

 تارارق ذاختا ىلع ةرداقو ةلقتسم ةبختنم ةينطو نود تاموكح" ىلع ةلودلا توتحا اذإ الإ ةيزكرم
 

16 Sikow-Magny, C. (2007), "Subsidiarity and transport policy co-ordination in the european union", 
in Transport and Decentralisation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789282113431-
4-en. 
17 World Develoment Report, World Bank, Oxford University Press, London, 1999. 
18 Canihac H., Is Constitutional Pluralism (Il)liberal? On the Political Theory of European Legal 
Integration in Times of Crisis, Cambridge University Press. 2021. 
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 مكحلا تايوتسم ءاشنإ ةيزكرماللا بلطتت دقو ."لقألا ىلع ةسايسلا تالاجم ضعب يف ةمزلم
افلس ةمئاقلا ةيلحملا تاموكحلا تايلوؤسمو دراوم عيسوت ربع ثدحت دق وأ ،هذه ةيعرفلا

ً
. 

 ةيلمع اهربع متت ريبادت" اّهنأب ةيزكرماللا فّرعتف )OECD( ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم امأ
 نود تاموكحلا ىلإ ةيزكرملا ةموكحلا نم دراوملاو تايلوؤسملاو تاطلسلا نم ةعومجم لقن
ت يتلاو ،ةينطولا

ُ
فَّرع

ُ
 نم ةنيعم ةجردب ةعتمتملاو ،ماعلا عارتقالاب ةبختنم ةينوناق تانايك اهنأب 

 ةطلسلا لقن" اهنأب ةيزكرماللا USAID يلودلا نواعتلل ةيكيرمألا ةلاكولا فّرعتو ."ةيلالقتسالا
 نود ةيرادإلا تادحولا ىلإ وأ ،ةينطولا نود تاموكحلا ىلإ ةينطولا تاموكحلا نم دراوملاو
ابلاغ .ةينطولا تاموكحلل ةينطولا

ً
 لفسأ ىلإ ىلعأ نم ةيلمع اهنأ ىلع ةيزكرماللا ىلإ رظنُي ام 

 ىلإ دراوملاو تاطلسلاو فئاظولا ةيزكرملا ةموكحلا اهيف حنمت ةيلارديف وأ ةيداحأ ةلود اهدوقت
اضيأ أشنت نأ نكمي ةيزكرماللا عفاود نأ الإ ،ةينطولا نود تايوتسملا

ً
 تايوتسملا هذه نم 

 19."ىندألا
 

 ةيزكرماللا طامنأ اَّمأف .داعبأ ةثالثو ةيزكرماللا نم طامنأ ةثالث ىرن ،ريخألا عجرملا ىلع ًءانبو
 ،ةيسايسلا ةيزكرماللاب ددحتتف اهداعبأ اَّمأو .تاطلسلا لقنو ،ضيوفتلاو ،ةيرصحاللاب ددحتتف
 20.ةيلاملا ةيزكرماللاو ،ةيرادإلا ةيزكرماللاو
 ىوتسملا يأ ،ىندألا ىوتسملا تاذ تادحولا لالقتسا -تاطلسلا لقن يأ- لوألا طمنلا نمضتي
اينوناق اهليكشت متي يتلا ،تايدلبلاو تاظفاحملاو ميلاقألاو تاعطاقملا تاطلس لثم ،يلحملا

ً
 

 ،ةنيعم َفئاظو نع ةيزكرملا ةموكحلا ىلختت ةطلسلا لقن لالخ نمو .ةلصفنم ةمكوح تائيهك
 َباختنا اذه يضتقيو .ةرشابملا اهترطيس نع ةجراخ ةديدج ةيموكح تادحو ئشنت وأ
 نأ ىلإ تاطلسلا هذهب عفدت ،ةماع عارتقا ةيلمع ربع ةيلحملا اهتاطلسل ةيلحملا تاعمتجملا
لَءاسُم نوكت

َ
  21.ةيلحملا تاعمتجملا مامأ ًة

 ةيزكرملا ةموكحلا موقت ذإ ؛ةيدقاعتلا لاكشأ نمً الكش -ضيوفتلا وهو- يناثلا طمنلا يضتقيو
 يهتنيو .فئاظولا ضعبب مايقلل ةيلحملا تاطلسلا ىلإ ،اهلك وأ ،اهتاطلس ضعب ضيوفتب هبجومب

  22،23.هتاذ دقاعتلا بجومب ضيوفتلا اذه
 لقنب ةيزكرملا ةموكحلا هذختت ٌءارجإ" هنأب هفيرعت نكميف -ةيرصحاللا يأ- ثلاثلا طمنلا امأ
 تحت بتاكملا هذه عضو نود ةيزكرملا تارازولل ةعباتلا ةيناديملا بتاكملا ىلإ تايلوؤسملا

 نم ةلوؤسم لظت ةيزكرملا تائيهلا وأ تارزولا نأ ىنعمب 24."اهيف ةينطولا نود تاموكحلا ةرطيس
 نأ ريغ ،ةيلحملا تاطلسلا نم لخدت يأ نود ةرشابملا اهتطلسل عضختو ،زكرملا ةموكحلا

 لمعلا ةصرف قطانملا هذه يف نينطاوملل رفوي ةمصاعلا جراخ قطانم يف يفارغجلا اهدوجو
 .قطانملا هذه ىلإ دراوملاو تاردقلا ضعب هيجوت يلاتلابو ،اهيف
 
 .ةيسايسلاو ،ةيلاملاو ،ةيرادإلا ةيزكرماللا :يهف ةيزكرماللا داعبأ امأ

 
19 DEMOCRATIC DECENTRALIZATION PROGRAMMING HANDBOOK, USAID 2009, PP 10. 
20 DEMOCRATIC DECENTRALIZATION PROGRAMMING HANDBOOK, USAID 2009, PP 10-16. 
21 UNDP: DECENTRALIZATION: A SAMPLING OF DEFINITIONS, pp 6. 
22 UNDP: DECENTRALIZATION: A SAMPLING OF DEFINITIONS, pp 6. 
23 DEMOCRATIC DECENTRALIZATION PROGRAMMING HANDBOOK, USAID 2009, PP 9. 
24 DEMOCRATIC DECENTRALIZATION PROGRAMMING HANDBOOK, USAID 2009, PP 9. 
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 تارادإلاو نييلحملا نيفظوملا نييعت ىلع ةيلحملا تاطلسلا ةردق :ةيرادإلا ةيزكرماللاب دصقيو
 ةرادإلاو طيطختلا نع ةيلوؤسملا لقن" اهنأب ةيرادإلا ةيزكرماللا فّرعت USAIDـلاف .ةيلحملا
 ةينطولا نود تاموكحلا ىلإ ةيزكرملا اهتالاكوو ةينطولا ةموكحلا نم رثكأ وأ ةدحاو ةماع ةفيظول
 لكيهلا- ةيسسؤملا ةينبلا ىلإ ةيرادإلا ةيزكرماللا ريشت .ةينطولا نود ةيرادإلا تادحولا وأ/و
 ةيمسرلا ةرطيسلا تحت تايلوؤسملا كلت ةرادإو ذيفنت معدت يتلا -تاءارجإلاو ةمظنألاو
 طيطختلا نع ةيلوؤسملا لقن" اّهنأب اهنافّرعيف يلودلا كنبلاو UNDPـلا امأ 25."ةيلحملا تاطلسلل
 تادحو وأ ،فارطألا ىلإ اهتالاكوو ةيزكرملا ةموكحلا نم اهصيصختو دراوملا عمجو ةرادإلاو
 ةماعلا تاكرشلا وأ ،تاطلسلا وأ ،ةموكحلا تايوتسم وأ ،ةعباتلا تادحولا وأ ،ةيموكحلا تالاكولا

 ةيموكحلا ريغ تامظنملا وأ ،ةيفيظولا تاطلسلا وأ ةقطنملا ىوتسم ىلع وأ ،ةلقتسملا هبش
 26،27."ةيعوطتلا وأ ةصاخلا
 
 ًءاوس ،اهب ةصاخلا دراوملا ليصحت ىلع ةيلحملا تاطلسلا ةردق اهب دصقيف ،ةيلاملا ةيزكرماللا امأ
تو .اهب موقت يتلا ةيجاتنإلا عيراشملا وأ موسرلا وأ بئارضلا ليصحت ربع كلذ ناكأ

ُ
 ةلاكولا فِّرع

 عضخت يتلا تاقفنلاو تاداريإلا عيسوت" اّهنأب ةيلاملا ةيزكرماللا يلودلا نواعتلل ةيكيرمألا
 28."ةيرادإلا تادحولاو ةيلحملا تاموكحلا ةرطيسل
 
ةردق ةيسايسلا ةيزكرماللاب دصقيو

ُ
 سلاجم يف اهيلّثمم باختنا ىلع ةيلحملا تاعمتجملا 

 نم اهُنِّكمي ةيلالقتسالا نم ٍلاع ٍردقب سلاجملا هذه ُعُّتمتو ،ةيلحملا سلاجملا وأ تاظفاحملا
 ةيزكرماللا يلودلا نواعتلل ةيكيرمألا ةلاكولا فِّرعتو .ةيلحملا تاعمتجملا حلاصم نع ريبعتلا
 لالخ نم لقنلا اذه ّمتيو .ةينطولا نود تاموكحلا ىلإ ةيسايسلا ةطلسلا لقن" اّهنأب ةيسايسلا
 ةمئاقلا كلت ززعت وأ( ةديدج تاحاسم قلخت يتلا ةيباختنالا تاحالصإلاو ةيروتسدلا تاليدعتلا

 ىلع ةيسايسلا تاسسؤملا ةردق" اهنأب اهفّرعتف UNDPـلا امأ 29."ةيلحملا تاعمتجملا ليثمتل )اهنم
 30."ةيسايسلا اهتارارق يف نينطاوملا حلاصم سكع
 
 ظفاحت تايالو وأ تاسسؤم داحتا نم فلأتي مكح ماظن" وه يلارديفلا مكحلا ماظن :ةيلارديفلا

 تالاجم يف ةيزكرم ةيلارديف ةموكح ىلإ ةطلسلا نع ىلختت ْنكلو ،ةصاخلا اهتايحالص ىلع
ادرفنم ةموكحلا نم دحاو ىوتسمل نكمي الو .ةددحم

ً
 وأ تاطلسلل مئاقلا عيزوتلا رييغت 

 بلطتي مكحلا تايوتسم نيب ةطلسلل ليدعت يأو .يلحملا ىوتسملا ىلع ةيرصحلا تاصاصتخالا
 رصانع ةسمخب ةيلارديفلا ةلودلا زيمتت 31."ليدعتلا اذهب ةرثأتملا تايوتسملا ةفاك ةقفاوم

 
25 DEMOCRATIC DECENTRALIZATION PROGRAMMING HANDBOOK, USAID 2009, PP 14-15, 
2009. 
26 UNDP: DECENTRALIZATION: A SAMPLING OF DEFINITIONS, pp 9, 1999. 
27 Decentralization Briefing Notes, World bank, pp 2, 1999. 
28 DEMOCRATIC DECENTRALIZATION PROGRAMMING HANDBOOK, USAID 2009, PP 13, 2009. 
29 DEMOCRATIC DECENTRALIZATION PROGRAMMING HANDBOOK, USAID 2009, PP 10, 2009. 
30 UNDP: DECENTRALIZATION: A SAMPLING OF DEFINITIONS, pp 18, 1999. 
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 لوّدلا هذه ،ةدحتملا تايالولاو ارسيوس لثم ةيلارديف لود ءاشنإ نم لوألا ماقملا يف ةاحوتسم
لا

ّ
 ،ةديدج ةلودب ةلصّتم َنآلا ِتحبصأو قباسلا يف ةلقتسم تناك ةيدايس تانايك تأشنأ يت

شُم
َ

لِّك
َ

 ال ٍمكح ْيَيوتسم دوجوب يلارديفلا ماظنلا زييمت نكمي ام ةداعو .اهنيب اميف ًةيلارديف ًة
 32.ميلاقألاو قطانملا ةداع لثمت ةيناث ةفرغ دوجوبو ،رخآلا ءاغلإ اهدحأل نكمي
 

 ىلإ زكرملا نم طيطختلاو نييعتلا تاطلس لقن اّهنأب ةيرادإلا ةيزكرماللا فيرعت اندمتعا انه نمو
 ةردق اهنأب ةيسايسلا ةيزكرماللاو ،)تايدلبلا ،تادلبلا ،تاظفاحملا ،تاعطاقملا( فارطألا
 سلاجم ،ندم سلاجم ،تاظفاحم سلاجم( ةيلحملا تاطلسلا باختنا ىلع ةيلحملا تاعمتجملا
 تاطلسلا ةردق يهف ةيلاملا ةيزكرماللا اّمأ .يلحملا ىوتسملا ىلع اهل ةلِّثمملا )تاعطاقم ،ةيدلب
 ةيجاتنإلا عيراشملاو موسرلاو بئارضلا ربع ،ةيلحملا دراوملا ضعب ليصحت ىلع ةيلحملا
  .USAID يلودلا نواعتلل ةيكيرمألا ةلاكولا اهانبتت يتلا فيراعتلا يهو ،اهب ةصاخلا
 

 اهخيرات قايس يف ايروس يف ةيزكرمالل رصتخم خيرات 2
 يروتسدلا

 
 تناك ؛1919 ماع ايروسل لقتسم روتسد لوأ ةباتكل نويروسلا نويروتسدلا ءابآلا عمتجي نأ لبق

 قرشملا تمّسق دق ُةنطلَّسلا هذه تناكو .اهنيناوقو ةينامثعلا ةنطلسلا روتسدل ةعضاخ ايروس
امئاد ّمتي اهيف ةالولا رايتخا ناكو ،ةيضقأو قِجانَسو تاّيفِرصتُمو تايالو ىلإ يبرعلا

ً
 لبق نم 

 ال ؛نييروسلا ريغ نم اوناك ايروس يف نينَّيعُملا ةالولا ُبلغأ ناك امك ،ةناتسآلا يف )يلاعلا بابلا(
 ةيرادإ مظن ريوطت يف اولشفو ،نيتنس نم رثكأ هبصنم يف ِضقي مل مهمظعمو ،ةقطنملا نوفرعي
 .ةيوق
 

ث ،ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا رثإو
ُ

 ؛ىلوألا ةيملاعلا برحلا اهتراسخ دعب ةينامثعلا ةنطلسلا رايهنا َّم
 يبرعلا مكحلا ةرتف أدبتل ،1918 ماع نم ربوتكأ/لوألا نيرشت يف ايروس ىلإ ةيبرعلا تاوقلا تلخد
 لصيف ريمألا ُةعيابم هيف تّمت يذلاو ،1919 يف ّماعلا يروسلا رمتؤملا باختنا اهلالخ ّمت يتلا

اكلم
ً
 ىلع ناكو .)نيطسلفو ندرألاو نانبلو ايروس ةلحرملا كلت يف لمشت تناك يتلا( ايروس ىلع 

اوضع نيرشع نم ةنجل تفلأتف ،دالبلل روتسد عضو يروسلا رمتؤملا ّماهم سأر
ً
 مشاه ةسائرب 

للا هذه تزجنأ دقو .روتسدلا عضول يساتألا
َّ

 فلأتي روتسدل ىلوألا ةدوسملا تعضوو اهتمهم ةنج
 روتسدلا اذه داوم ةشقانم رمتؤملا أدبو .1920 ويلوي/زومت 3 يف هتعجارم تمتأو ،ةدام 147 نم
 تهتنا ٍثادحأ نم هالت امو ،وروغ لارنجلا راذنإ لوصوب َلَّطعت ٍءيش ّلك ّنكلو ،ويلوي/زومت 13 يف
 يبرعلا مكحلا دهع ءاهتناو ،ويلوي/زومت 24 يف قشمد يسنرفلا شيجلا لوخدو نولسيم ةعقومب
 .يسنرفلا بادتنالا ةلحرم أدبتل ،دالبلا لصيف كلملا ةرداغمو
 
 َلّوح ؛اهتدحو نامضو ،ايروس ةلود سيسأتل ىلوألا ةلواحملا يسنرفلا بادتنالا ضهجأ نأ دعب
 َداحتالا 1922 ويلوي/زومت 28 يف نلعأ مث ،ةقرفتم قجانسو ميلاقأو تاليود ىلإ تايالو ناك ام
اداحتا هفصوب َّيروسلا

ً
ايلارديف 

ً
 لبج ميلقإو ،قشمد ةلودو ،بلح ةلود :يه ٍتاليود ثالث لمشي 
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ايِقبُم .نييولعلا
ً
ابيرقت فصنو نيتنس دعبو .ّيروسلا داحتالا جراخ زوردلا لبج ميلقإ كلذب 

ً
 ىغلأ 

 نود نم تناك اّهنكل ،"ايروس ةلود" اهَموي َيِّمُس ام هب َلدبتساو ،ّيروسلا َداحتالا يماسلا ضوفملا
للا ،زوردلا لبجو نييولعلا لبج يتقطنم

َّ
فَر ِةرتفلا كلت يف َبادتنالا َّنإ لب ،نيَتلصفنم اتيقب ِنيَت

َ
ع
َ

 
 ."لالقتسالاب عتمتت ةلود" ىلإ "ّيتاذلا مكحلاب عتمتي ميلقإ" نم نييولعلا لبجل ّينوناقلا عضولا
 

ةَّدح ايروسل ةيرسقلا تاميسقتلا هذه تداز
َ

 ديعصتب تمهسأو ،يسنرفلا بادتنالل ةمواقملا 
 اهلحاسب ةيروسلا دالبلا ةدحو" اهبلاطم لوأ نم ناك يتلا ،1925 ماع هدض ىربكلا ةيروسلا ةروثلا

اماتً الالقتسا ةلقتسم ةدحاو ةيبرع ايروس ةلودب فارتعالاو ،اهلخادو
ً
 .دالبلل ديدج روتسد ةباتكو ،"

 
ق ؛يسنرفلا بادتنالا عم تاضوافملا نم ةريسع ةلحرم دعبو

َ
 ةيعمجل تاباختنا ءارجإب ُريخألا َِلب

 ليربإ/ناسين يف تاباختنالا هذه تمت لعفلابو .دالبلل ديدج روتسد ةباتكب موقت ةيسيسأت
 9/6/1928 نم ؛نيرهش ىدم ىلع اهتاعامتجا تدقع يتلا ةيسيسأتلا ةيعمجلا تلّكشتو ،1928

 هذه تماقو ،يزغلا يزوف ةسائرب روتسدلا ةباتكل ةنجل اهئاضعأ نيب نم تبختناو ،9/8/1928 ىلإ
للا

َّ
 2 خيراتب ةيسيسأتلا ةيعمجلا ىلإ ةدام 115 نم روتسد عورشم ميدقتب اهرودب ُةنج

ت مل هذه ِروتسدلا ةدوسم َّنأ ريغ .1928 سطسغأ/بآ
َ

 ىلع ْتَدَّدش اهَّنأل ؛يسنرفلا بادتنالل ْقُر
 سلجملا ةسلج روضحب يسنرفلا يماسلا ضوفملا ّرس نيمأ ماقف ،اهلالقتساو ايروس ةدحو
اباطخ اهيف أرقو ،9/8/1928 خيراتب يسيسأتلا

ً
اضارتعا هيف َمّدق يماسلا ضوفملا نم 

ً
 ةتس ىلع 

 حمست يك روتسدلا نم اهطاقسإ بلطو ،بادتنالا ةطلس هيأرب قرخت ،روتسدلا اذه يف دونب
 سلجملا ءاضعأ ماقف .اهتدايسو دالبلا ةدحوب قلعتت ةتسلا دونبلا هذه تناكو .هرارقإب اسنرف
ضِفُرو ،يسنرفلا ثوعبملا بلط ىلع تيوصتلاب

َ
 َرخآ كلت تناكف 33.ةقلطملا ةيبلغألاب هبلط 

 34.ىرخأ ةرم داقعنالاب بادتنالا ةطلس هل حمست مل ذإ ؛يسيسأتلا سلجملا تاسلج
 

 -يماسلا ضوفملا نم تارارق بجومب- يسنرفلا بادتنالا ماق 1930 ويام/رايأ فصتنم يفو
 هنأ اوُّنظ ّمهم نالعإ روضح ىلإ قشمد يف نييفحصلا ةوعدو ،ةيسيسأتلا ةيعمجلا ّلح نالعإب

 لب ،دحاو روتسد نالعإ اودهشي مل مهنأ تناك ةأجافملا ّنكل ؛"يروسلا روتسدلا" نالعإ نوكيس
 وهو- ةنوردنكسإلا قجنس روتسد" :ريتاسدلا هذه تلمشو ،"بادتنالاب ةلومشملا نادلبلا ريتاسد"

 ،زوردلا لبج ةموكح روتسدو ،ةلقتسملا ةيقذاللا ةموكح روتسدو ،-يروسلا روتسدلاب قحلم
لقتسم ةموكح هيف ةأشنملا

ّ
اضيأ ة

ً
اعم ممألا ةيعمج ىلإ مدقتس اهلك ريتاسدلا هذهو .

ً
 ريتاسدك 

 يذلا ،"ةكرتشملا حلاصملا سلجمل يساسأ ماظن" ىلإ ةفاضإلاب 35."بادتنالاب ةلومشملا نادلبلل
 36.بادتنالاب "لودلا" هذه لك طبري
 

عمو
َ

لج يف قباطي ناك "ايروس ةلود" ّصخي يذلا روتسدلا ّصن َّنأ 
ّ

 هنم عزتنا هنإف ؛1928 روتسد ه
أدبم

َ
للا ،ةدايسلاو ةدحولا ِي

َّ
ذ
َ

اقباس ُنوّينطولا باّونلا امهيلع َّرصأ ِنْي
ً

 ةلودلا هذه نم عزتناف ،
تو ،ايلع ًةطلس بادتنالا يطعت ةديدج ةدام هيلإ فاضأ امك .اهئازجأ نم ديدعلا

ُ
 ّلك يف ُهَدي ُقِلط
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 يتلا تادهعتلا ،ضراعي نأ زوجي الو ،ضراعي روتسدلا ماكحأ نم مكح نم ام" هنأ دكؤتو ،ءيش
اقلعتم اهنم ناك ام اميس ال ،ايروسب صتخي اميف اهسفن ىلع اسنرف اهتعطق

ً
 37."ممألا ةيعمجب 

 
لا ،نييروسلا نيينطولا َبيحرت روتسدلا اذه قلي مل

ّ
 اهيلع لصح يتلا كلتك ةيقافتا اودارأ نيذ

 يساتألا مشاه اهسأر ىلعو- ةينطولا ةلتكلا ّنكل .يناطيربلا بادتنالا نم 1930 ماع قارعلا
 تاطلس اهيف لخدتت الأ ةطيرش ةيناملرب تاباختنا دقع ىلع تقفاو -كيب مدرم ليمجو
 ،قشمد يف امّيس الو ،ةينطولا ىوقلا تدارأ امك تاباختنالا هذه رست مل ىرخأ ةّرمو 38.بادتنالا

تورذ تغلبو ،دالبلا يف تابارطضالا ِتّرمتساف
َ

لا ،1936 ماع يف اه
ّ

 ةايحلا تلطع ٍتابارضإ دهش يذ
اجاجتحا ،ةيروسلا ندملا نم ددعو قشمد يف ةيداصتقالا

ً
 ةدهاعم دقع يف اسنرف ؤكلت ىلع 

 زوردلا لبجو لحاسلا ّمض ةداعإ اهضفر ىلعو ،ةهج نم قارعلا عم ايناطيرب اهتدقع يتلا كلتك
اريخأو .مألا نطولا ىلإ

ً
فِرُع ةدهاعم تدقعو يسنرفلا بادتنالا تاطلس تعضخ 

َ
 ةدهاعمب ت

 وه انه تفاللا ّنكل 39.يروسلا نطولا ىلإ زوردلا لبجو نييولعلا لبج ةدوع ُنمضت تناكو ،1936
 دالبلل يرادإلا ميسقتلا ددح يذلا ،تاضوافملا ةياهن لبق 1936 ماعل ر.ل-5 مقر رارقلا رودص

 وأ ةيقذاللا نوكت نأ نود ،قشمد يه ةزاتمم ةنيدمو نوردنكسإلا اهنمض نم تاظفاحم ّتسب
اتييبت هارن يذلا رمألا ،اهنمض نم زوردلا لبج

ً
 ىلع طغض ةليسوو ،ةهج نم ةيسنرفلا اياونلل 

 .ىرخأ ةهج نم نيضوافملا
 

امومع
ً

 دونب نع اهعجارتو ةيسنرفلا تاموكحلا ِلُّدبت دعب حاجنلا ةدهاعملا هذهل ْضَّيقُي مل ،
 مث ،ةينطولا ةلتكلا ةموكح تلاقتساف ،كيب مدرم ليمج ةموكحلا سيئر تالزانت مغرو ،ةدهاعملا
 ّلحو روتسدلا اهبجومب قلع ميسارم ةعبرأ 1939 ويلوي/زومت يف يماسلا بودنملا ردصأ
 ىلع ةرشابم ةيسنرف ةرطيس ضرفو ،زوردلا لبجو نييولعلا لبج لالقتسا زّزعو ،ناملربلا
 .ةريزجلا
 
 روحملا لود نيب ةيلودلا تابذاجتلا نمض ايروس تحبصأ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا عالدنا دعب
 لوغيد ةدايقب اهل ةيلاوملا كلتو ءافلحلا لود تاوقو ،ةهج نم ءافلحلاو اهل ةيلاوملا يشيف تاوقو
 ،نيفرطلا نم دوعولا ذخأب تابذاجتلا هذه نم ةيروسلا ةينطولا ىوقلا تدافتساو ،ىرخأ ةهج نم
 40،ةيروسلا ةموكحلا ةطلس ىلإ 1942 ماعلا يف زوردلا لبجو ةيقذاللا ةظفاحم ةداعإ مت نأ ىلإ

 تداع ،اهتياهن نم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا بارتقا عم نكلو .1930 روتسدب لمعلا ةداعإ مت امك
 ،ديدش فنعب اسنرف اهيلع تدر تاجاجتحا تعلدناف ،نانبلو ايروس ىلع ةرطيسلاب اسنرف مالحأ
 ةهج نم ايناطيربو ،ةهج نم ةيبعشلا ىوقلا طغضب- رمألا ىهتناو ،ْتَمانت تاجاجتحالا هذه ّنكل
 نييروسلل ققحتو ،1946 ليربإ/ناسين 17 يف ايروس نم اسنرف تبحسنا نأ ىلإ -ىرخأ
 .يناثلا مهلالقتسا
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 ةداعإب حمس يذلا 1930 روتسد ليدعتو 1947 ماعلا تاباختنا ايروس تدهش لالقتسالا دعب
اسيئر يلتوقلا يركش باختنا

ً
 ىلإ ةينطولا ةلتكلا ماسقنا ىلإ ىدأ رمألا اذه َّنأ ريغ ،دالبلل 

قيرف
َ

 هميعزو بعشلا بزحو ،نويقشمدلا هماوقو ،يرباجلا هللا دعس هميعزو ينطولا بزحلا :ني
 ،ينطولا بزحلا لخاد ةمزأ ىلإ يرباجلا هللا دعس ةافو تدأ ّمث 41.نويبلحلا هماوقو ،ايخيك يدشر
 نم ةلحرم يف دالبلا لوخد ىلإ فاطملا ةياهن يف يدؤتل ىرخأ لماوع عم ةمزألا هذه ترفاضتو
 روتسد رادصإ ميعّزلا َلواح دقو ،1949 ماع هبالقناب ميعزلا ينسح اهحتتفا ةيركسعلا تابالقنالا

 ،هتانكث ىلإ شيجلا ةدوعب دّهعت يذلا يوانحلا يماس بالقنا هالت .كلذ يف حجني مل ّهنكل ديدج
 اهعطاق ْنكل ،ةيسيسأتلا ةيعمجلا تاباختنا هدهع يف تّمتً العفو .ةيسايسلا ةايحلا ةداعإو
اجاجتحا ينطولا بزحلا

ً
لاطو ،روتسدلا ليدعت ىلع 

َ
 دعب هتغيصب 1930 روتسد ءاقبإب َب

 سمخ ةدملو ،سيئرلل ةيناث ةرودب حمسيل 1930 روتسدل لّدعملا 1948 روتسد يأ ،لالقتسالا
 اهنوناق لّدع يتلا تاباختنالا تّمت .بصنملا اذهل حشرتلا ةداعإ يلتوقلا يركشل ىنستيل ،تاونس

 ةيبلاغ ىلع بعشلا بزح اهيف لصح ةيسيسأت ةيعمج ًةجتنم ،ةدحاو ةلحرم ىلع حبصيل
اديفتسم ،دعاقملا

ً
املع ،1950 روتسد ةئيهلا هذه عضتل ،ينطولا بزحلا ةعطاقم نم 

ً
 هذه نأ 

 رارمتساب حمس يذلا يلكشيشلا بالقنا دعب ترمتساو يوانحلا بالقنا دعب تقلطنا ةئيهلا
افرتعم ،اهلمع

ً
اروتسد عضو ّمث ،يناثلا يلكشيشلا بالقنا خيرات 1951 ماع ىتح روتسدلاب 

ً
اصاخ 

ً
 

 روتسدب لمعلا َديعأ ّمث ،1954 ماع هب ةحاطإلا ىتح روتسّدلا اذه رمتساو ،1953 ماعلا يف هب
 ةيروهمجلا روتسد" ىلإ دالبلا تعضخ نيح ،رصم عم ةدحولا خيرات 1958 ماعلا ىتح 1950

 ."ةدحتملا ةيبرعلا
 

 ىتح ٍنوناق نمض رّطؤت مل ةيزكرماللاب ةطبترملا اياضقلا ّنإف ،ةيروتسدلا تارييغتلا هذه ّلك عمو
 ناك يذلا ،1962 روتسد اهدعب ءاج مث .ةيرادإلا تاميظنتلا نوناق رودص خيرات ،1957 ماع
 نم نماثلا يف ثعبلا ءيجم ىتح رمتساو ،1950 روتسد ىلع يروتسد ليدعت ةباثمب
 1969 ماعلا ىتح هب لِمُعو ،1964 ماعلا يف تقؤملا روتسدلا عضو يذلا ،1963 سرام/راذآ
اضيأ ثعبلا ةدايقب تقؤم روتسد عضو خيرات

ً
 دسألا ظفاح هعضو يذلا 1971 روتسد كلذ الت .

 تمت امك .1971 ماعلل 15 مقر ةيلحملا ةرادإلا نوناق هدعب ردص يذلاو ،1970 ماع هبالقنا دعب
 داحتالا اذه ّنكل ،ايروسو ايبيلو رصم نيب داحتالل ةيبرعلا تايروهمجلا داحتا روتسد ةباتك
عِضُو كلذ دعب .رونلا ايري مل هروتسدو

َ
 لبق نم نّيعملا بعشلا سلجم لبق نم 1973 روتسد 

ضِرُعو ،يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح ةدايقبو دسألا ظفاح سيئرلا
َ

 رمتساو ،ءاتفتسالا ىلع 
 27 يفو .دالبلا هدهشت روتسد لوطأ روتسدلا اذه حبصأو ،2012 ماعلا ىتح هب لمعلا

 .ةيروهمجلا سيئر اهنّيع ةنجل هتبتك ديدج روتسد ردص 2012 رياربف/طابش
 

 ةينامثعلا ةلحرملا تاياهن يف ةيزكرماللا 3
 

 
41 Syria, the strength of an idea, The Constitutional Architectures of its political regimes, Karim Atassi, 
Cambridge pub, London 2018, PP 161-163. 
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 ةدحو ىلع ةظفاحملا ةركف نمض ،رشع عساتلا نرقلا ذنم ةيزكرماللاب برعلا تابلاطم رهظت
 -ينامثعلا ناطلسلا رهص- اشاب دومحم دامادلا ماق لاثملا ليبس ىلعف 42.ةفالخلا يضارأ
 ترهظ امك 1898.43 ماعلا يف سيراب يف ةصاخلا ةردابملاو ةيزكرماللا ةرادإلا ةبصع سيسأتب
 ُةّيزكرماللا نكت ملو ،ةيزكرماللا صخت تاحالصإب بلاطت تذخأ يتلا "يقرت" ةلجمو "تروشم" ةلجم
 دقُع امك 44.مهريغو نانويلاو داركألاو نمرألا َنم ىرخأ تاّينثإ ُّمضت لب ،مهدحو َبرعلا ُّصخت
ابلاطم سيراب يف نيينامثعلا رارحألل لوألا رمتؤملا

ً
 ،ةفلتخملا تاينثإلا تايصوصخ مارتحاب 

اّرِقُمو
ً
 ديرن اّننإ" :رمتؤملا اذه تاررقم يف ءاج اّممو .ةنطلسلا اهنم لكشتت ةفلتخم بوعش دوجوب 

افالتئا اهسانجأو ةيروطاربمإلا بوعش فلتخم نيب سّسؤن نأ
ً
 ،ٍزييمت ريغ نم ،عيمجلل نمضي 

فون نأو ،ةيلودلا تادهاعملا اهْتَزَّزعو ،نيطالسلا تانالعإ اهتّرقأ يتلا مهقوقحب َّماتلا مهَعُّتمت
ِّ

 ر
امامت يضرت يتلا لئاسولا مهل

ً
 مدق ىلع مهعضتو ،ةيلحملا ةرادإلاب ماهسإلا يف ةيعرشلا مهلامآ 

 روعش مهيف ريثتسن نأو ،نينطاوملا ةفاك نم ةبولطملا تابجاولاو قوقحلا ةيحان نم ةاواسملا
للا ،نامثع لآلو شرعلل ءالولاو صالخإلا

َّ
ذ
َ

 45."ةدحولا ىلع ةظفاحملا ناعيطتسي امهدحو ني
 

قرتلاو داحتالا( ةعامج اهتسرام يتلا ةديدشلا ةيزكرملا تناكو
ّ

عفادلا يه )ي
َ

 وحن َّيساسألا 
 :ينارثوك هيجو لوقي .ةينامثعلا ةنطلسلا نع لاصفنالا ىلإ يعسلا نود ،ةيزكرماللاب ةبلاطملا
 نود نم نكلو ،ةيبرعلا ةمألا لالقتسا ىلإ ةحارص ريشي يذلا مسقلا اذه رمأ نم ناك امهمو"

 اهريغلو ،]ةاتفلا ايكرت[ ةيعمجلا هذهل ينلعلا طاشنلا نإف ،موهفملا اذهل ينثإو يفارغج ديدحت
اقحال ةيبرعلا ةيموقلا تايبدألا اهتتعن يتلا- تايعمجلا نم

ً
 نع جرخي مل -ةيرسلا تايعمجلاب 

ن نأشب ةيحالصإلا بلاطملا قاطن
َ

 يفاقثلا نيديعصلا ىلع دالبلا ريوطتو برعلا قوقح ِلْي
اددع اهيلإ ةيعمجلا هذه تبذَج نأ ناكو .ةينامثعلا ةلودلا ةدحو ةدعاق ىلعو ،يعامتجالاو

ً
اريبك 

ً
 

قثم نم
ّ

 طاشنلا ّنأ ديب .قشمدو سلبارطو اديصو توريب يف امّيس الو ،ةيماشلا ندملا يف
 راطإ يفو ،ةينامثعلا ةيزكرماللا راطإ يف الإ رهظي مل )تاحورطأو جماربو لمعك( ءالؤهل يسايسلا
 46."كيرتتلاو ةيزكرملا دض رانملا ةلجم اهتلوت يتلا ةيسايسلا ةلمحلا
 

 ةيصوصخلا مارتحاب تبلاط يتلا ،توريب ةيالو يف حالصإلا ةكرح ةرتفلا كلت يف تأشن امك
 ىلإ ًةفاضإ ،ناثوُعْبَملاو ِنايعألا ِيَسلجم نمضو ،ةيالولا نمض ةيبرعلا ةغللا مادختساو ،ةيبرعلا
 بئارضلاو موسرلا ليصحتب حامَّسلاك ؛اهَيِّمست نأ ِنود نم ْنكلو ِةيداصتقالا ةيزكرماللا ضعب
 قيقحتب ةكرحلا هذه تبلاط امك .زكرملا ىلإ بهذت يتلا بئارضلاو موسرلا ىلإ ةفاضإ ،ةيلحملا
اضيأ اهيمست نأ نود ،ةيسايسلا ةيزكرماللا ضعب

ً
 ةيالولل ّيمومع سلجم باختناب ةبلاطملا ربع ،

 
42 Omar Abdulaziz Hallaj, Myriam Ababsa, Karam Karam, and Ryan Knox, Decentralization in the 
Mashrek. 
Region: Challenges and Opportunities (Platforma, 2015), http://www.commed-cglu.org/wpcontent/ 
uploads/2014/04/Mashrek-Decentralisation-in-the-Mashrek-region.pdf. PP 8-9. 
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 عَّتمتي نأو ،يبسنلا ليثمتلا ةدعاق ىلع َنوُبَخَتنُي ثيحب ،ةفصانم نييحيسملاو نيملسملا نم
ت نأ نود نم ،ةيعيرشتلا تايحالصلا ضعببو ةيرادإلا تايحالصلاب سلجملا اذه

َ
 َّسَم

 ةيزكرماللاب ةكرحلا تبلاط امك .تازايتمالاو ةيجراخلا ةسايسلاو عافدلاك ؛زكرملا تايحالصب
اضيأ اهيمست نأ نود نم ،ةيرادإلا

ً
 سلجم نم فارشإب نييرادإلا نيفظوملا نييعتب حامسلا ربع ،

 47.ةيالولا
 

 ةدحو نمض ةيزكرماللا قيقحت ةرورض ىري نم نيب ةيالولا ءاهجو ُماسقنا انه ركذلاب ريدجلا نمو
امومع يحيسم- رخآ رايتو -نيملسملا نم مهتيبلاغو- ةنطلسلا يضارأ

ً
 لالقتسالاب بلاطي -

 48.ةناتسآلا نع لالقتسالا نمضت ةيسنرف ةيامح دوجو عم ّماتلا
 

اضيأ قايسلا اذه يفو
ً
ابزح رصم يف نييروسلا نيفقثملا نم ةعومجم تأشنأ 

ً
 بزح هتمسأ 

 يناثلا سيئرلا ،اضر ديشر دمحم خيشلا ههوجو ّمهأ نم ناك ،ةينامثعلا ةيرادإلا ةيزكرماللا
انمض ناك نإو ،ةيرادإلا ةيزكرماللا هامسأ امع ةّدشب عفادي ناك يذلاو ،ماعلا يروسلا رمتؤملل

ً
 

 ةيضق لوح )رانملا( هتلجم يف اضر خيشلا هركذ ام ضرعتسنسو .ةيسايسلا ةيزكرماللا ينعي
 مشاه دعب هل يناثلا سيئرلا هفصوب ،رمتؤملا يف اضر خيشلا ُهَبعل يذلا رودلا ةيمهأل ،ةيزكرماللا
 تاحورط نيب هباشتللو ،اهمهف امك ةيرادإلا ةيزكرماللا ةركفل سيسأتلل هرودلو ،يساتألا
  .نرق نم رثكأ دعب ةيزكرماللا نع نيعفادملاو ةيزكرملا نع نيعفادملا
شلا َربكأ ناك دقو" :اضر خيشلا لوقي

ُّ
 ،مهِعايشأو ةَّماعلا ةيزكرملاب نوعِّتمتملا اهب طلاغي يتلا ِتاهُب

ت َةيزكرماللا َّنأ
ُ

 اونّيب دق ِةَّجُحلاو ةفرعملا َلهأ ّنكلو .اهعالتبا ِبناجألا ىلع لهسيف ةلودلا قّزم
لب َنيعِّتمتملا عم ةطلاغملا هذهب يِذْهَي دعي ملف ،روهمجلل قئاقحلا

َ
ظَعو ِةَّيزكرملا ةطلسلا ِةَّذ

َ
 اِهتَم

لمتم ٌقفانُم الإ اِهلاومأو
ِّ

كراشيل ؛مهل ٌق
َ

 َّلك عباتي ،جالْمِغ ٌلهاج وأ ،هب نوعتمتي ام ضعب يف مه
ت .هيأر ىلع ٍدحأ

ُ
 وهو ،ةيرادإلا ةيزكرماللا وه بولطملا ّنأ :يهو ،ةدحاو ٍةملكب ةهبشلا هذه فشك

خَد ال
َ

فِحو ،ةيبرحلا يف الو ةيجراخلا ةسايسلا يف هل َل
ْ

 امَّنإ اهيلع بناجألا ءاليتسا نم ِدالبلا ُظ
ادحأ َّنأ ملعن الو ،ةيسايسلا طئاسولا وأ ةيبرحلا ةوقلاب نوكي

ً
 ّنأ ىلع .امهيف ةمصاعلا عزاني 

ُلبارط ةلأسم
ُ

ت ال ةناتسآلا ةموكح َّنأ ،ٍمهفو ٍلقع يذ ِّلكل اتبثأ دق ،ِناقلبلا َبرحو ،ِبرغلا َس
َ

ق
ْ

 ُرِد
ت نأ

َ
ف ،اهدالب نم هيف عمطت ام كالتما نع ىربكلا لودلا نم ٍةلود َّيأ َّدُص

َ
 ملعي نكي مل نم َمِلَع

ت نأ تءاش نإ :ىربكلا لودلاب ُهُرمأ ٌطوُنَم ةلودلل يقب ام ءاقب َّنأ
َ

ق
ْ

ف اهنيب ُهَمِس
َ

لَع
َ

 ْتَءاش نإو ،ت
كُرتت نأ

َ
ف ُه

َ
لَع

َ
خَد الو .ءزجلا اذه نم رخآ عضوم يف هانَّيب امل نآلا اندنع ُحَّجَرُملا وه يناثلاو ،ت

َ
 َل

لا تايالولا ةرادإ ِلكشل هيف
ْ

 وأ ةيلاملا لئاسولاب ّنهذوفن تحت يقب ام َلْعَج ّنإ :لوقن لب .ةَّتَب
ظتنملا رطخلا وهو- ةيسايسلا

َ
 يفكي ذإ ؛ةيزكرملا ةموكحلا ءاقب عم الإ ةلوهسب ّنهل متي ال -ر

 تازايتمالا نم ةَّبُروأ هديرت ام ِّلك ذخأل ءالكولا سلجم يف ذوفنلا باحصأ نم ةثالث وأ نينثا ءاضرإ
 عانقإ ىلع فقوتي هنأل ؛ةيزكرماللا عم اذه لهسي الو ،ةلودلا دراوم نهرو ،ةينامثعلا يضارألاو
 الو ،ةيزكرملا ةموكحلا نم وه امنإ دالبلا ىلع رطخلا لك رطخلاف .ةمصاعلا مث تايالولا سلاجم

 49."يقرتلاو داحتالا ةيعمج ديب ةطلسلا تناك اذإ اميس
 

 .217-215ص ،zبا�لا عجfgلا ،يناgثhb هyجو 47
 .217-215ص ،zبا�لا عجfgلا ،يناgثhb هyجو 48
https://al- :ةـــfÂvxلا عقbم ،ةـــyناـــf«علا دالxلا ةاـــyح ةـــjرادإلا ةـــghijماللا ،16 �ـــل�fلا ،راـــftلا ةـــل�م ،اــــــــــــــــضر �ـــyــــــــــــــشر �ـــ�fم 49

maktaba.org/book/6947/2648 ، خآg خدb17/11/2020 ل. 
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 17 نيب سيراب يف لوألا يبرعلا رمتؤملا دقُع ،رصم يف ينامثعلا ةيزكرماللا بزح سيسأت دعبو
 ةيالو ّلك يف ةيزكرمال ةرادإ ءوشن هتاررقم مهأ نم ناك يذلا 1913 ماعلا نم وينوي/ناريزح 23و
ةربتعم ًةغل ةيبرعلا ةغللا رابتعاو ،ةيمومعلا سلاجملا ةطلس عيسوتو ،ةيبرع

ً
 باّونلا سلجم يف 

 انه مهملا نمو 50.ةيزكرماللاب نمرألا بلاطم ُمارتحاو ،ةيبرعلا تايالولا يف ًةَّيمسرو ،ينامثعلا
 -ينامثعلا ةيزكرماللا بزح تادايق نم وهو- رمتؤملا اذه يف نوّمع ردنكسإ ةلخادم ىلإ ةراشإلا
 51.تاغللاو قارعألاو نايدألا ددعت عقاو نم عبنت ةيزكرماللا نأ ىلع دكأ يذلا
اذإ 

ً
ةدوجوم ةثالثلا اهداعبأب ةيزكرماللا تناك 

ً
 ةيسايسلا جماربلا يفو ،ةيروسلا ِبَخُّنلا تايبدأ يف 

ت يتلا بازحألل
َ

ش
َ

 ام وه ةينامثعلا ةيزكرملا ىلع نييروسلا ضارتعا ّنأ ىنعمب .رمتؤملا اهنم َلَّك
 52.جاتنتسالا اذه نوسبموت تيبازيلإ دكؤتو ،ملسألا َماظنلا وه يزكرماللا َماظنلا َنْوَري مهلعج

 
 1876 ماعلا روتـسد نأ الإ ؛تايلارديف ليكـشت يف ةبغر ىلإ ريـشي ام تايبدألا يف دجن ال اّننأ ريغ
 :امه ،ةيعيرـشتلا ةطلـسلا نالكـشت ناملربلا يف نيتفرغ دوجول ساـسألا عـضو دق ناك ينامثعلا

ثوُعْبَملا سلجم
َ

 53.ناطلسلا لبق نم نيعملا نايعألا سلجمو ،بختنملا نا
 

 1920 روتسد يف ةيزكرماللا 4
 
 ،ةيعيبطلا ايروس قطانم عيمج هؤاضعأ لثم يذلا- 1920-1918 ماعلا يروسلا رمتؤملا ّىنبت
 -2مك فلأ 300 زواجتت ةحاسم ىلع دتمتو ،نانبلو نيطسلفو ندرألا كاذنآ مضت تناك يتلا
 دالبلل ةيسايسلا ةدحولا ساسأ ىلع" ةيبرعلا ةيروسلا ةكلمملل يلارديفلا َّيداحتالا َلكشلا
ايرادإً الالقتسا ةلقتسم تاعطاقم نم ةفلؤم نوكت نأ ىلع ،ةيروسلا

ً
ايلخاد 

ً
 نم كلذ يف امل ؛

 ،اهنيب اميف ةيداصتقالا عفانملا لدابتتف ،ضعبب اهضعب تاعطاقملا هذه رصاوأ داحتاب ةدئافلا
 ةعنمو ةوق اذه دادزيف ،ةكلمملا شرع لوح هئانبأ بولق فلآتتو ،يروسلا روهمجلا ةملك عمجتتو
ايرادإ ةموكحلا لامعأ ميظنتو ،ةيبنجألا ئراوطلا نم دودحلا ةنايصل

ً
ايركسعو ايداصتقاو 

ً
 دقو 54."

ثوت
َّ

 يتلا ،1920 ماع ةـيبرعلا ةــيروسلا ةكلمملا روتسد نم ةيناثلا ةداملا يف داحتالا اذه ُلكش ق
 امك 55."ةئزجتلا لبقت ال ةيسايس ةدحو لكشت تاعطاقم نم فلأتت ةيروسلا ةكلمملا" ّنأ ىلع صنت
 .اهمكح تايلآو اهتابجاوو اهقوقحو تاعطاقملا نع ثيدحللً الماك هنم 11 لصفلا روتسدلا درفأ

 ام ،ةيلخادلا اهترادإ يف ةيزكرماللا ةقيرط ىلع رادت تاعطاقملا" ّنأ ىلع هنم 128 ةداملا صنتو
 

 .224-223 ص ،zبا�لا عجfgلا ،يناgثhb هyجو 50
 .223 ص ،zبا�لا عجfgلا ،يناgثhb هyجو 51
 ةــــ¦ق :بgعلا �م ة�yاgق��fلا بgغلا قgــــس فyك" باhv �م لــــ¦ف ،�y�yyــــ�fلاو �fyلــــ�fلل ي�اgق�fد رvbــــسد ،نbــــ�xمbت yÃباyiلإ 52

 يف ،ي�gعلا £لاعلا يف ة�tاfbلاو ةyعgـ·لا جمانgب تارbـ·tم ،"�yyمالـسإلاو �yyلاyxgللا فلا�ت ygم�تو 1920 ماعل ¶رbـ�لا ي�gعلا fgت�fلا
 .2020 ،ن�tل ،ةسا�yلاو دا¦vقالل ن�tل ةyلك

 ،¶رbـــــــــــــــــــــ�لا Çــــــــعـــــــــــــــــــــ·لا �ــــــــلــــــــ�ــــــــم عــــــــقbــــــــم ،1876 ماــــــــعــــــــلا يــــــــف رداـــــــــــــــــــــ¦لا يــــــــناــــــــfــــــــ«ــــــــعــــــــلا رbــــــــvـــــــــــــــــــــس�ــــــــلا 53
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=422&، خآg خدb17.11.2020 ل 

ــــ�َم ،2000 ،توygب ،جاbمأ راد ،1920-1919 ماعلا ¶رbــــ�لا fgت�fلا ،ناvــــسgهــــش ¶رام 54 ْxَwَــــسألا ةxلا باfُbِْجxَل ةbة�ئال عــــض 
 .244-229ص ،رvbس�لا-يساسألا نbناقلا

 .ةyنا«لا ةداfلا ،1920 ةtس ybلbی/زfbت 13 يف ردا¦لا ةـg�yعلا ةــjر�bلا ةÏلffلا رvbسد 55
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 ،"نوناقلا اذه داوم يف ٌحّرصُم وه امك ةماعلا ةموكحلا صئاصخ يف لخدت يتلا ةماعلا رومألا ادع
قدي ّيباين سلجم ةعطاقم لك" يف َّنأ ىلع ُّصنت يتلا 123 ةداملاو

ِّ
 ُّنُسَيو ةعطاقملا ةينازيم ق

نو اهنيناوق
ُ

ظ
ُ

اقفو ةيمحملا اهَم
ً
انوناق نسي نأ هل سيلو ،اهتاموكح لامعأ بقاريو ،اهتاجاحل 

ً
 

 56."ةموكحلل اهعضو ُّقح ىطعُملا ةماعلا نيناوقلاو يساسألا نوناقلا اذه صن فلاخي
 

ت نأ ىلع ميلعتلا سسأ عضو يف زكرملا تايحالص روتسدلا َدَّدح امك
َ

 ُعيمج اهِعبَّت
 تانوفلتلاو كرامجلاو ديربلاو قربلا ةرادإو ةيجراخلا ةسايسلاو شيجلا ىلإ ًةفاضإ 57،58،تاعطاقملا
 قاروألاو ةلمعلاو ،مجانملاو ةيرحبلا رئانملاو قفارملاو ديدحلا ككسو ،تاعطاقملا نيب ةماعلا
 امك 59،عباوطلا رادصإو ةماعلا قرطلا ءاشنإو ةحلسألا عنصو ،يمسرلا فرصملا سيسأتو ةيلاملا
 اهنأب زكرملا تادراو ُروتسدلا دّدح امك 60.دوقنلا راعسأو نازوألاو ليياكملا ديحوتب َزكرملا مزلأ
 ةنيزخلا يضارأ ِنامثأ روجأ نم ُلِّصحتملا ُعْيَّرلا يه ةماعلا ةينازيملل صصخت يتلا تادراولا"

 فرصمو ،ديربلاو قربلاو ةماعلا تانوفيلتلاو كرامجلاو ،ةّماعلا ُتادراولاو ،اهكالمأو ةماعلا
 ئفارملاو مجانملاو ةيلوحكلا داوملاو ،تازايتمالاو تاراصحنالاو ،منغلاو لبإلا موسرو ،ةموكحلا
 داوملا تادراوو ،يرحبلا ديصلاو ةيرحبلا نفسلاو ،ّماعلا يرخصلا رجحلاو ةغمدلاو ةيرحبلا
 61."ةيمالسإلا فاقوألا نم يهف اهعورفو ةيزاجحلا ةكسلا ادع ام ،ةيديدحلا ككِّسلا ُعْيَرو ،ةيراجفنالا

 عم ضراعتلا مدع بوجوب ،اهِريجأتو ،ِةنيزخلا يضارأ ِعيب يف زكرملا َّقح َدَّيق روتسدلا ّنأ ريغ
 يف اهقيبطت طرتشاو ،ةيفرعلا ماكحألا نالعإ َّقح َزكرملا روتسدلا حنم امك 62.تاعطاقملا ةحلصم
ةروث دهشت يتلا تاعطاقملا يفو ،ةروث ثودح لاح

ً
 .تاعطاقملا يقاب نود 

 
 ،بعشلا يلِّثمم يأ ،باّوُّنلا َسلجم رمتؤملا ُروتسد َدَّدح دقف ؛ةيعيرشتلا ةسسؤملا ةهج نم امأ

شلا َسلجمو
ّ

 سلجملا" باختنا ربع خويشلا سلجم ليكشت متي .تاعطاقملا يلّثمم يأ ،خوي
ن ُِعبُر ةبسنب خويشلا سلجمل ًءاضعأ ٍةعطاقم لك يف يباينلا

ُ
 ّماعلا ّيباينلا سلجملا يف اهباّو

ايواسم
ً
اددع كلملا ُنِّيعُيو .نيبَخَتنُملا ءاضعألا ددع فصنل 

ً
ايواسم 

ً
 ءاضعألا ددع فصنل 

لقألل )اتوكلا( أدبمب روتسدلا ذخأ دقو 63."نيبختنملا
ّ

 ءاضعألا" نوكي ثيحب ،ُعبُّرلا ةبسنب تاّي
لقألا نم خويشلا سلجمل نوبختنملا

ّ
 ددعلا عومجم نم نوزرفيو ،اهباّون ُِعبُر ةبسنب نونوكي ةّي

 ىلإ ةبسنلاب مهددعو ةيلقألا ِخويش ِباختنا ةيفيك رمتؤملا ُّنُسَيو .ةعطاقم ّلك ُّصخي يذلا
ت كلذكو .تاعطاقملا

ُ
 64."كلملا هنيعي اميف ُةبسنلا ىَعار
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 بسحب ةيريدم( ةيباختنا ةرئاد لكل نوكي ثيحب ،نيتلحرم ىلع ُبَخَتنُيف باونلا سلجم اّمأ
ً الِّثمم ٍبئان ُّلك نوكيو ،ٍناث ٌبخان لوأ ٍبخان يتئم ّلكلو ،لوأ ٍبخان َفلأ 40 اهددع )روتسدلا
 65.نييروسلا ِّلكل
 

 ليثمتب ةطبترملا ةيباختنالا نيناوقلاو ،1920 روتسد يف ةيزكرماللا داعبأ يلي اميف ضرعتسنو
 .تايلقألاو تاعطاقملا
 

 1920 روتسد يف ةيزكرماللا داعبأ 1.4
 
 ةيسايسلا ةيزكرماللا 1.1.4
افنآ انركذ امك- ةيزكرماللا ةركف ّىنبت روتسدلا اذه َّنأ عم

ً
 دقف .رهاظ ٍلكشب اهدّدحي مل هَّنإف -

 اّمأ .ةيلخادلا اهترادإ يف ةيزكرماللا ةقيرطب رادت تاعطاقملا ّنأ ىلع هنم ةيناثلا ةداملا تّصن
ايرادإ ةلقتسم تاعطاقملا ّنأ ىلإ ْتَراشأ دقف ةَبِجْوُملا بابسألا ُةَطَبْضَم

ً
 عفانملا لدابتت اهنأبو ،

 .ةيداصتقالا
 

 وأ 66،)ةيروسلا تاعطاقملل ةماعلا ةموكحلا( مسا ةيزكرملا ةموكحلا ىلع روتسدلا قلطأ دقو
 تاموكح ىلع )ةيلحملا ةموكحلا( مسا قلطأو ،)ةموكحلا( طقف وأ ،)ةماعلا ةموكحلا(
 يف كلذو ،ةيزكرملا ةموكحلا ىلع ةلالدلل )زكرملا( حلطصم روتسدلا مدختسا امك 67.تاعطاقملا

امسا )ةمألا سلجم( حلطصم مدختسا امك 68.يساسألا نوناقلل ةَبِجْوُملا بابسألا ِةَطَبْضَم
ً
 

 69.يباينلا سلجملل
 

اكرات ،نييعتلا ةيلآ دّدحي مل ّهنكل ،كلملا ِلَبِق نم ّمتي تاعطاقملا ماّكح نييعت ّنأ روتسدلا ركذيو
ً
 

 َةَّيفيكو ،مِهتاجردو ،مهَنييعتو ،ماكحلا َباختنا" ّنإ :هنم 115 ةداملا لوقت .رمألا اذه نوناقلل
ت ،مهَتَبوقعو ،مهعيفرت

ُ
 هذهب َدوصقملا نأ عم 70."تاعطاقملا عيمج لمشي ٍّصاخ ٍنوناقب ُنَّيَع

امامت ٍحضاو ريغ ةّداملا
ً

 ةموكحلا يف لصف تحت سيلو مكاحملا لصف تحت تءاج اهنوكل ؛
ت ةعطاقملا ّنأ 143 ةداملا ركذت امك .ةماعلا ةيروسلا

ُ
 .كلملا هنّيعي ّماع مكاح" ِلَبِق نم راد

ايروس نوكي نأ ّماعلا مكاحلا يف طرتشيو
ً
ايبرع 

ً
افصّتم 

ً
 سلجم وضع يف ةطورشملا تافصلاب 

 نم فلأتت يتلا ةلقتسملا تاعطاقملا ّنأ" ةَبِجْوُملا بابسألا ُةَطَبْضَم ركذت امك 71."خويشلا
اّيروس مكاحلا اذه نوكي نأ طرشب ،كلملا هنِّيعي ٌمكاح اهنمً ّالك ُسأري ةيروسلا ُةكلمملا اهعومجم

ً
 

اّيبرع
ً
اعمجتسم 

ً
  72."خويشلا سلجم ءاضعأب ةطورشملا فاصوألا 
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اتاتب ركذي ال روتسدلا َّنإف ،ةموكحلا سيئر رايتخا يف ناملربلا رود ةيضق ىلإ ةبسنلاب اَّمأو

ً
 ةيلآ 

ةداع اهيلع فراعتملا ةيلآلا ركذت ال هُصوصنو ،ةموكحلا سيئر باختنا
ً

لَملا يف 
َ

 ،ةيروتسدلا ِتاّيِك
ث ناملربلا يف ةموكحلا سيئر باختنا يضتقت يتلا

ُ
 لبق نم هنييعت موسرم رودص َّم

- وهو ،ماعلا يباينلا سلجملا مامأ ةلوؤسم ةرازولا نأ دّدحي روتسدلا اذه ّنأ ريغ .ةكلملا/كلملا
 نييعت ةيلآ َّنأ ركذي مث 73.اهتمرب ةرازولا نعو ،ةرازو ّيأ نع ةقثلا بجح ىلع رداق -سلجملا يأ
 نييعت ةيلآ ددحيس نم وه هتاذ ناملربلا ّنأ ينعي امم ،نوناقلا يف حرطتس ،مهباختناو ،ماكحلا

اضيأ ينعي دق امم ،ةموكحلا سيئر
ً
 اذه ديؤي اممو .ةعطاقملا مكاح بصنم ىلع هباحسنا 

 ىلع بوانت دقف ،ةموكحلل سيئرك يساتألا كيب مشاهب يباكرلا اضر لادبتسا ةيضق جاتنتسالا
 ،1920 ويام/رايأ 2 ىتحو سرام/راذآ 27 نم هتموكح ترمتسا يذلا يباكرلا اضر ةموكحلا ةسائر
 مت دقو 1920.74 ويلوي/زومت 24 ىتحو ويام/رايأ 8 نم يساتألا مشاه ةموكح ترمتسا امنيب
 ّنأ ودبي نكل .سرام/راذآ 27 خيراتب ةقثلا رمتؤملا هحنمو ،لصيف ريمألا لبق نم يباكرلا نييعت
 الو ،برغلل ةنِداهملا لصيف ةسايس لثمي ناك هنوكل ،رمتؤملا ةقثب ةقيقح ىظحي نكي مل يباكرلا

 نييعت ءيجيل ،ويام/رايأ 2 خيراتب هتموكح نع ةقثلا بجح ىلإ ىدأ امم 75،ايناطيربو اسنرف امّيس
 ةيعيرشتلاو )كلملا-ةموكحلا( ةيذيفنتلا نيتطلسلا نيب ديحوت لماعك" يساتألا مشاه
 مدع كلذكو ،هنييعت وأ ،ةموكحلا سيئر باختنا ةيلآل روتسدلا ديدحت مدع عمو 76.)رمتؤملا(
 رود ىلعً اليلد ّماعلا يروسلا رمتؤملا عئاقو ىقبت ،مهنييعتو ِماكحلا باختنا ِةَّيلآل هِديدحت
ث نمو- ّماعلا يباينلا سلجملا

َ
 ماكحو ةموكحلا سيئر باختنا يف -تاعطاقملا سلاجم َّم

  .مهنييعت وأ ،تاعطاقملا
 

اسلجم روتسدلا ددح دقو
ً
ايباين 

ً
 ىلإ ةفاضإ ،اهيف يعيرشتلا رودلاب مايقلا ُهُتّمهم ،ةعطاقم لكل 

 ققدي يباين سلجم" اهل ةعطاقم لك ّنأ ىلع روتسدلا ّصن دقف .اهمكاح ىلع يباقرلا رودلا
نو اهنيناوق ُّنُسَيو ،ةعطاقملا ةينازيم

ُ
ظ
ُ

اقفو ةيلحملا اهَم
ً
 ددحتو 77."اهلامعأ بقاريو ،اهتاجاحل 

ت يتلا نيناوقلا ىلع قيدصتلا يف زكرملا رود 131 ةداملا
َ

 ثيح ،تاعطاقملا سلاجم اهُّنُس
ت يتلا نيناوقلا"

َ
ت تاعطاقملا سلاجم اهُّنُس

ُ
 اهيلع ِقيدصتلل كلملا ىلإ ّماعلا مكاحلا ةطساوب عفر

تو اهيلع َقَّدصُي نأ ىلع ،اهذيفنتب ِرمألاو
ُ

 ىطعأ امك 78،"دحاو ٍرهش ةدم يف تاعطاقملا ىلإ َداع
 79،"ةعطاقملا سلجمو كلملا اهيلع عزانتي يتلا نيناوقلا يف رارقلا ذاختا َّقح خويشلا َسلجم
 يلثمم يأ ،خويشلا سلجمل اهمكاحو ةعطاقملا سلجم نيب تافالخلا ّضف َّقح ىطعأو
  80.تاعطاقملا
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 نوناق رادصإ َّقح زكرملل كرتو ،تاعطاقملل اهميظنت َرمأ روتسدلا كرت دقف تاعطاقملا مكاحم امأ
 81.اهفئاظوو اهتايحالصو اهتاجرد ددحي يزكرم
 
اذإ 1920 روتسد َّنأ ىرن اذهب

ً
اصوصن عضو ،

ً
ادِّدحم ،ريبك ٍلكشب ةيسايسلا ةيزكرماللا زِّزعت 

ً
 

اسلجم
ً
ايعيرشت 

ً
 امك ،تاعطاقملل ةلثمم -خويشلا سلجم وأ- ايلعلا ةفرغلا هيف نوكت نيتفرغ نم 

 .اهل ٍّماع ٍمكاح باختنا َّقح امبرو ،ّيعيرشت سلجم باختنا ّقح ةعطاقم لكل كرت
 
 ةيداصتقالا ةيزكرماللا 2.1.4
 نم 37 ةداملا تددح ذإ ،1920 روتسد يف َفعضألا َدْعُبلا ةيداصتقالا ةيزكرماللا ُدُْعب ناك اّمبر
 ةماعلا ةنيزخلا يضارأ ِنامثأ روجأ نم ُلِّصحتملا ُعْيَّرلا" اهنأب ةيزكرملا ةنيزخلا تادراو روتسدلا

 ،ةموكحلا فرصمو ،ديربلاو قربلاو ةماعلا تانوفيلتلاو كرامجلاو ،ةّماعلا ُتادراولاو ،اهكالمأو
 ةيرحبلا ئفارملاو مجانملاو ةيلوحكلا داوملاو ،تازايتمالاو تاراصحنالاو ،منغلاو لبإلا موسرو
 ،ةيراجفنالا داوملا تادراوو ،يرحبلا ديصلاو ةيرحبلا نفسلاو ،ّماعلا يرخصلا رجحلاو ةغمدلاو
 تادراو اَّمأ ."ةيمالسإلا فاقوألا نم يهف اهعورفو ةيزاجحلا ةكسلا ادع ام ،ةيديدحلا ككِّسلا ُعْيَرو

 ،اهل ةلقتسم ٍتانزاوم دوجو َركذ هَّنأ عم ،اهل ٍردصم يأ روتسدلا اذه ركذي الف تاعطاقملا تاموكح
  .يه هليصحتب موقت امب سيلو ،ةيزكرملا ةموكحلا اهل هددحت امب ًةطبترم تيقب اهَّنأ ودبيف
 

افورعم سيلو
ً
 يف تاعطاقملا تادراو ِةَّيِّمهأب ٍةيضقل ّماعلا يروسلا رمتؤملا لافغإ ُببس ةقدب 

 نعً الضف" هنأ وه ةَبِجْوُملا بابسألا ُةَطَبْضَم هدروت يذلا ببسلا ّنكل ،ةلقتسملا اهتاينازيم عضو
 ليخادملاو موسرلا هذه ّنإف ،ةماعلا ةموكحلل ةنيعم تادراو صيصختب يضتقت يتلا ةرورضلا
ت اذإ ىتح ،تاعطاقملا عيمج يف ًءاوس تسيل

ُ
كِر

َ
ت اهل ْت

َ
 ،اهيدل ققحتي ام ٍةعطاقم ُّلك اهنم يِفوتس

غ تاعطاقملا ضعبب َقحلي نأ َُّدب ال ةروصلا هذهبو
َ

 هذه عامتجا ّنأ ىلع .نيرخآلا نود ٌنْب
ت ثيح ،ةيوسلاب تاعطاقملا عيمج ىلع ِعفنلاب دوعي ةماعلا ةموكحلا يف تالصاحلا

ُ
فن

َ
 يف ُق

 82."عيمجلا نيب ةكرتشملا ةحلصملا ليبس
 
 يتلاو ،تاجتنملا حابرأ ىلع ٍةبيرضب زكرملا تادراو دحأ دّدح روتسدلا اذه ّنأ انه تفاللا نم ْنكل

ت تناك
ُ

 %10 ةبسنب ةيعارزلا تاجتنملا ىلع ةبيرض يهو ،ةينامثعلا ةلودلا نمز )راشعألا(ـِب ىمس
 .ةينامثعلا ةلودلا تادراو نم ربكألا ءزجلا تناك يتلا راقعلا ةبيرض نود ،ةيعارزلا تالصاحلا نم
 يقابلا ةكرات ،1891 ماع ايروس ةيالو ةينازيم تادراو نم %34 يلاوح ةبيرضلا هذه تلثم دقو
ادنب 14 تادراول

ً
 ةيزكرماللا لافغإ ّنأب َمزجلا ُعيطتسن الو 83.راشعألا ةبيرض دنب اهنيب رخآ 

ادمعتم ناك ةيداصتقالا
ً
 اهنأل مأ 84،دالبلا ةرادإب رمتؤملا ءاضعأ ةربخ مدعب طبترت بابسأل ناك مأ 

 ىوتسم ىلع اهليصحت نكمي -تاراقعلا بئارض لثم- َبئارض كلانه ّنأ ضرتفت تناك

 
 .114 ةداfلا ،zبا�لا ر�¦fلا ،ةـg�yعلا ةــjر�bلا ةÏلffلا رvbسد 81
 .236 ص ،1920-1919 ماعلا ¶ر�bلا fgت�fلا ،ناvسgهش ¶رام 82
 .218 ص ،1969 ةgهاقلا ،�f¦g فراعfلا راد ،1914 1864 اjرbس ة�الو يف ةyناf«علا ةرادإلا ،ضbع ��fم ijiعلا �xع 83
 توygب ،ةjÖyراvلا تاــــــسار�لل سداــــــ�لا ¶tbــــــ�لا fgت�fلا يف ؟�tvyــــــس bÓــــــس م�ت £ل اذاfل :zــــــ·م�ب ةg�yعلا ةم�Âbلا ،ةuفا�م يلع 84

2019. 
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 داعبأ نيب فعضألا تناك ةيداصتقالا ةيزكرماللا نإ :لوقن نأ الإ انُعسي ال كلذ مغرو ؟تاعطاقملا
 .روتسّدلا اذه يف ثالثلا ةيزكرماللا
 
 ةيرادإلا ةيزكرماللا 3.1.4
 َةيحالص ةعطاقملا مكاح يطعت 135 ةداملاف ؛روتسدلا اذه يف ةحضاو ةيرادإلا ةيزكرماللا تناك
 َمكاحلا 136 ةداملا فلكت امك 85،ةموكحلل ةعباتلا رئاودلا ءانثتساب ،ةعطاقملا رئاود يريدم نييعت
 حنم روتسدلا ّنأ كلذ ىلع ْدِز 86.اهيف نيناوقلا ذيفنتو ةنزاوملا قيبطتو ةعطاقملا نوؤش ةرادإب
 ةعطاقملا َمكاح روتسدلا ىطعأ امك 87.اهتاينازيم قيقدتو اهتانزاوم عضو َّقح تاعطاقملا سلاجم
 .ةماعلا ةموكحلل عبتت يتلا رئاودلا ىلع فارشإلا َّقح

 
 ىلإ رمتؤملا ءاضعأ عوزن هرسفي دق يذلا رمألا ،روتسدلا اذه يف ةتبثم ةيرادإلا ةيزكرماللا تناك
 ةبغارلا ةيبرعلا بخنلا اهتمدختسا يتلا ةعساولا ةيرادإلا ةيزكرماللا مسا تحت ةيزكرماللا ةركف
 دعب ةيزكرماللا روذج نع ثيدحلا دنع ىرنس امك ،ةينامثعلا ةطلسلا لخاد يتاذلا مكحلا يف
  .ليلق
 

 1920 روتسد يف ةيزكرماللاو تايلقألا 2.4
 
ايروتسد أدب

ً
 ةينثإلا سيلو ةيفئاطلاو ةينيدلا تايلقألا نع ريبعتلل )ةيلقألا( حلطصم لامعتسا 

 نع -ابوروأ ىلإ هتلحر نم هتدوع دعب- لصيف ريمألا ثيدح يف درو دقف .1920 روتسد يف
 ؛هريغ ىلع حجرملا لوألا ماقملا اهل نوكيس بعشلا نم ةيلقألا بلاطم" ّنإ :هلوق نييحيسملا

 تناك تايلقألا قوقح ةيامح ّنأ ريغ 88."ةيبرعلا رصانعلا نيب كارتألا هدجوأ يذلا قاقشلا ةلازإل
 اهل يلعفلا َمكاحلاو ،ايروسل يركسعلا دئاقلا نأ ميكحلا فسوي ركذي ذإ ؛نالعإلا اذه ىلع ةقباس

اماظن ّرقأ دق ،ابوروأ ىلإ لصيف ريمألا ةلحر نابإ
ً
 اهئاضعأ ددع هيف دّدح ةمصاعلا ةيدلبل 

اوضع رشع ينثاب نيبختنملا
ً
 يوسوم دحاوو ،يكيلوثاكو يسكذوثرأ :نايحيسم نانثا مهنم 

ارارق ردصأ امك ،)يدوهي(
ً
 نيح قيرفتلا ةيعمج يف كارتشالا يف ةيليجنإلا ةفئاطلا قح نمضتي 

 بصانم نييحيسملا لغش ىلع ميكحلا فسوي دكؤي امك 89،يرادإلا سلجملا ءاضعأ باختنا
 90.عمتجملا يف مهتبسن قوفي ددعب ربكأ ةيفيظو
 

 37 ةداملا ركذت ذإ ؛اهيف يزكرماللا ماظنلا ساسأ عضو دنع روتسدلا يف حورلا هذه تسكعنا دقو
 عيمج نع اهباون عبر ةبسنب نونوكي ةيلقألا نم خويشلا سلجمل" نيبختنملا ءاضعألا نأ هنم
 رمتؤملا نسيو .ةعطاقم لك صخي يذلا ددعلا عومجم نم نوزرفيو ...سلجملا يف ةكلمملا

 
 .135 ةداfلا ،zبا�لا ر�¦fلا ،ةـg�yعلا ةــjر�bلا ةÏلffلا رvbسد 85
 .136 ةداfلا ،zبا�لا ر�¦fلا ،ةـg�yعلا ةــjر�bلا ةÏلffلا رvbسد 86
 .123و 122 ناتداfلا ،zبا�لا ر�¦fلا ،ةـg�yعلا ةــjر�bلا ةÏلffلا رvbسد 87
 .74 ص 1986 توygب ،3× ،راهtلا راد ،يل¦yفلا �هعلاو اjرbس ،£�Âyلا فسbی 88
 .37 ص 1986 توygب ،3× ،راهtلا راد ،يل¦yفلا �هعلاو اjرbس ،£�Âyلا فسbی 89
 .44 ص 1986 توygب ،3× ،راهtلا راد ،يل¦yفلا �هعلاو اjرbس ،£�Âyلا فسbی 90
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ت كلذكو .تاعطاقملا ىلإ ةبسنلاب مهددعو ةيلقألا خويش باختنا ةيفيك
ُ

 هنيعي اميف ةبسنلا ىَعار
 91."كلملا
 

اضيأ صرحو 92،ةيلقألا باختنا ةيفيك َرايتخا نوناقلل روتسدلا كرت امك
ً
 شيمهت مدع ىلع 

اقالطنا ؛تاعطاقملا يف تايلقألا
ً
 يتلا ةَبِجْوُملا بابسألا ُةَطَبْضَم هب تثدحت يذلا قطنملا نم 

 ديدجلا ةكلمملا لكش نع ُةَطَبْضَملا ثدحتت ذإ ؛ةيامحو تايلقألا ةياعر بجاوب اهّصن تحتتفا
 93."نينطاوملا نم تايلقألا قوقح ىلع صاخ عونب ةظفاحملاو ةياعرلا حور هيف ىلجتت يذلا" هَّنأب
 ،ةيروتسدلا ةيبرغلا دالبلا نم اهريغ لثامت ال ايروس اندالب تناك اذإو" :رخآ عضوم يف لوقتو
 ةظحالم يرورضلا نم ناكو ،ةنيابتم ديلاقتو ةفلتخم بهاذم تاذ ةديدع فئاوط مضت تناكو

 اهعم ناصتل ؛ةيباينلا تاباختنالا يف اهعابتا بجاولا ةطخلا نييعت يف ةيرهوجلا رومألا هذه
عقي الو بعشلا نم تايلقألا قوقح

َ
 ...يروسلا رطقلا يف ةنطاقلا فئاوطلا نم ةفئاط ىلع ٌفْيَح 

ت نأ بجي هنإف ،تناك ةفئاط يأ نم تايلقألا اّمأ
ُ

قوقح ىَعار
ُ

تو ،ةيباختنالا ُمُه
ُ

فْح
َ

 نودب مهتاوصأ َظ
ائيش اهنم رسخي نأ

ً
 عونب نيقرفتم ىرقلاو نادلبلا نم ريثك يف مهدوجو ىلإ رظنلاب كلذو ،

 لك نوكت نأ ةنجللا تدجو كلذلو .ةدودحم قطانم يف مهل ةنّيعم ةفاثك نييعت هعم رّذعتي
 مهل ىنستي يك ؛اهيف نينطاقلا تايلقألل ةبسنلاب ةدحاو ةيباختنا ةرئاد اهضرعو اهلوطب ةعطاقم
 نم ناكسلل يمومعلا عومجملا ةبسنب مهنيب نم باّون باختنال ٍفاك ٍعومجم ىلع اولصحي نأ

  94."نيقرفتم اوناك امهم ،مهتفئاط
 

 ةيزكرماللا ماظن نأ الإ ،تايلقألا ةيامحل نكي مل يساسألا ةيزكرماللا ضرغ نأ انه ظحالملا نم
 هقباسك- هنأ وه ،روتسدلا اذه يف تفاللا نأ ريغ .هميمصت دنع تايلقألا ةيامح أدبمب ذخأي ناك
 زوجي ال هنأ ىلع 13 ةداملا يف ّصَّنلاب يفتكيل ،فئاوطلل ةصاخ مكاحم يأ حنمي مل -ينامثعلا
ت الأ ىلع ،فئاوطلا نم ةينيدلا تالفحلا ُعْنَم الو ،تانايدلاو تادقتعملا ةيرحل ضرعتلا

ُ
 نمألاب َّلِخ

ت وأ ّماعلا
َ

ظَّنلا تفلي امك 95.ىرخألا بهاذملاو نايدألا رئاعشب َّسَم
َ

اضيأ َر
ً
- زّيم دق روتسدلا ّنأ 

 ةنسلاك ؛ةيرثكألا اهنم لكشتت يتلا ةيمالسإلا فئاوطلا نيب -ةَبِجْوُملا هبابسأ ِةَطَبْضَم يف
 تمصي نيح يفف .دوهيلاو نييحيسملا يأ ؛ىرخألا تايلقألا نيبو ،ةيليعامسإلاو ةيولعلاو
ت ،ةيلقألا فيرعت نع روتسدلا

ُ
 ةلماعم نع فلتخت ال ةملسملا تايلقألا ةلماعم ّنأ ُةَطَبْضَملا رهظ

 .ةينسلا ةيرثكألا
 

 1920 روتسد يف تاباختنالاو ةيرادإلا تاميسقتلاو ةيزكرماللا 3.4
 

 .باونلا سلجمو خويشلا ِيَسلجمل ةيباينلا تاباختنالل ٍساسأك ةلوّدلا تاعطاقم روتسدلا ددح
اساسأ عضو لب ،اهنيعب تاعطاقم روتسدلا اذه ددحي ملو

ً
املع ،اهيف ةعطاقم ّيأ فيرعتل 

ً
 ّنأ 

لا ةقطنملا يهو- ماعلا رمتؤملا اهِينْعَي ناك يتلا )ايروس(
ّ

ابونجو ،سوروط لابجً الامش اهدحي" يت
ً
 

 
 .67 ةداfلا ،zبا�لا ر�¦fلا ،ةـg�yعلا ةــjر�bلا ةÏلffلا رvbسد 91
 .91 ةداfلا ،ةjر�bلا ةg�yعلا ةÏلffلا رvbسد 92
 .229 ص ،1920-1919 ماعلا ¶ر�bلا fgت�fلا ،ناvسgهش ¶رام 93
 .238 ص ،1920-1919 ماعلا ¶ر�bلا fgت�fلا ،ناvسgهش ¶رام 94
 .13 ةداfلا ،ةjر�bلا ةg�yعلا ةÏلffلا رvbسد 95
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اقرشو ،سيوسلا عردو ءانيس ءارحص
ً
ابرغو ،قارعلاو زاجحلا 

ً
 ىتح تناك -طسوتملا ضيبألا رحبلا 

اّيرادإ ًةمسقنم -كرتلا ءالجو ةيملاعلا برحلا ءاهتناب يهتنملا ،ينامثعلا دهعلا رخآ
ً
 ثالث ىلإ 

 تناك 1920 ايروس روتسد نع ثدحتت يتلا رداصملا عيمجو 96،"توريبو ايروسو بلح :يه تايالو
 دنع كلذو ،ةيبرغلاو ةيبونجلاو ةيقرشلا ةقطنملا :يه ،ايروس يف قطانم ثالث نع ثدحتت
 وأ ،ةبقاعتملا تاموكحلاك ،هنع ةمجانلا ةفلتخملا ةيسايسلا تاليكشتلا وأ رمتؤملا نع ثيدحلا
 97.)نيارك-غنيك( ةيكيرمألا ةنجللا تلباق يتلا ةنجللا وأ ،روتسدلا ةنجل
 
 ةسمخ نع اهنم ةعطاقم لك ةحاسم" لقت الأ هنم 123 ةداملا يف طرتشا 1920 روتسد ّنكل
افلأ نيرشعو

ً
 اهيف ىعارت نأو ،فلأ ةئامسمخ نع اهناكس ددع لقي الأو ،ةعبرملا تارتموليكلا نم 

اكرات ،تايريدمو تاّيفّرصتم ىلإ تاعطاقملا روتسدلا مّسقو 98."ةيداصتقالاو ةيعيبطلا تاطابترالا
ً
 

 اهدمعو ىرقلا ميظنت نم امهعبتي امو ،امهصئاصخو نيمسقلا نيذه" ميظنت نوناقلل
ةرتفلا هنم 127 ةداملا تددح امك 99."مهفئاظوو

َ
 نيتلباق نيتنسب تاعطاقملا باونل ةيباختنالا 

 100.ديدجتلل
 
ازواجتم ،نوناقلل اهكرتو ،دالبلا يف تاعطاقملا َددع روتسدلا ددحي مل

ً
 ّينامثعلا ميسقتلا كلذب 

افنآ انركذ امك ةيلخادلا ةرازول ِنيَتعبات ِنيَتَّيفرصتمو تايالو ثالث ىلإ دالبلا مّسق يذلا
ً

 ّهنأ امك .
 .بسحف تاعطاقملا ىوتسم ىلع اهكرتو ندملاو ىرقلا ىوتسم ىلع ليثمتلا ةجرد ددحي مل
ادويق عضي مل روتسدلا اذه َّنإف ،هيلعو

ً
 سلجم يف الو باونلا سلجم يف نيلثمملا ددع ىلع 

 هذه ّنإف -)ثالثلا قطانملا( ةملكل رتاوتملا مادختسالا عمو- ّهنأ ظحالملا نم ّنأ امك .خويشلا
 تلّكشت يتلا ةيساسألا ثالثلا تايفارغجلا ديدحت ىلع رصتقتل ينوناق ىًنعم اهل نكي مل قطانملا

  .تاعطاقملاو قطانملا نيب روتسدلا يف ةحضاو ةقالع كانه نكي ملو ،دالبلا اهنم
 

 1920 روتسد يف ةيزكرماللا روذج 4.4
 
 دمحمف .ّماعلا يروسلا رمتؤملا ءاضعأ نيب ٍلدج راثم نكت مل ةيزكرماللا ةيضق ّنأ حضاولا نم
 ٍلدج راثم تناك يتلا وأ ،اهيلع قفاوتلا ّمت يتلا ةيساسألا اياضقلا هتاركذم يف ددحي ةزوّرد ةزع
 ركذيف .ةيفالخلا طاقنلا ىدحإ اهَّنأ ىلع ةيزكرماللا ركذ ىلع يتأي نأ نود نم ،رمتؤملا ءاضعأ نيب
 مكحلا ماظن ِنوك ىلع الو ،قارعلا عم امّيس الو ةيبرعلا ةدحولا ةيضق ىلع فالتخالا مدع ةزوّرد
اّيكلم

ً
اّيباين 

ً
اّيطارقوميد 

ً
 تثدح تافالخ نع ثدحتي ّهنكل ،تابجاولاو قوقحلا يف هؤانبأ ىواستي 

 نمو .101ةيزكرماللا الو يداحتالا ماظنلا ةيضق نع ثدحتي مل امك ،ةبدتنملا ةلودلا مسا لوح
 نع ثيدحلا دنع هيف درو يذلا ،ماعلا يروسلا رمتؤملا مامأ يباكرلا ةموكح نايب كلذ ىلع ةلدألا
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 .386-385 ص ،zبا�لا ر�¦fلا ،ةزورد �yعس ��fم تاhg م 101
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 نوناقلا ردصي نأ ىلإ ،ةرضاحلا سسألا ىلع ىقبتف ةّيلخادلا ةرادإلا امأ" :ةيلخادلا ةسايسلا
  102."هافرلاو ةورثلاو نارمعلا لبس ةعطاقم لك ناكسل نمضي يذلا يساسألا

 تايالو ىلإ ًةمّسقم هيف دالبلا تناك يذلا ،ّينامثعلا مكحلا َنمز ًةعئاش )ةعطاقم( ةملك نكت ملو
قأو ٍةيولأو تاّيفّرصتمو

ْ
لمعُتساو .قجانَسو ٍةيض

َ
ً القن- شرعلا باطخ ىلع رمتؤملا باوج يف ْت

 قطانملا يف ةيلالتحالا تاموكحلا لالحنا" نلعأ َنيح -11/3/1920 خيراتب ،)ةمصاعلا( ةديرج نع
ايروتسد ةلوؤسم ةيندم ةيكلم ةموكح اهماقم موقت نأ ىلع ،ثالثلا

ً
 نأ ىلعو ،ةمألا سلجم هاجت 

أ يعارت نأ ىلعو ،ةيرادإلا ةيزكرماللا ةقيرط ىلع اهتاعطاقم َرادت
َ

 ةرادإ يف نيينانبللا َِّينام
 رارقإو ،تاعطاقم دوجو رارقإ ينعي ُنالعإلا اذه ناكف 103."ةفورعملا هدودح نمض نانبل مهتعطاقم
 .روتسدلل رمتؤملا ةشقانم لبق )ةيرادإلا ةيزكرماللا مسا تحت( ةيزكرماللا
 
 مكحلا نمز ةيزكرماللا قيقحت ىلإ يبرعلا يعسلا ةرتف ىلإ دوعي ةيزكرماللاب كُّسمتلا َّنأ ىرن ُنحنو
لا ِةرتفلا كلت ،ّينامثعلا

َّ
 ؛برعلا بلاطم عيمج يف ًةيرهوج ةيزكرماللا ةيضق ِلعجب تمسّتا يت

 ةضراعملا بازحأ دحأ ةيمست ّدح ىلإ ،دحاولا ةفالخلا دسج نمض ةيصوصخلا ضعبب عتمتلل
  .)ينامثعلا ةيرادإلا ةيزكرماللا بزح( مساب ةيبرعلا
 
اتفال ىقبيو

ً
 ُّلدي ،ةيلحملا ةرادإلا يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا جذومنب ةيروسلا بخنلا باجعإ 

 ،ةلحرلا هذه ءانثأ" :ِهلوق نم )يلصيفلا دهعلاو ايروس( ميكحلا فسوي باتك يف ءاج ام اذه ىلع
قلت

ّ
 يف دقعنملا حلصلا رمتؤم روضحل اهيف ُهُبِينُي نيسحلا كلملا هدلاو نم ةيقرب لصيف ريمألا ى

 قفتملا ةسيئرلا هتمهم ّنأ -مهريغو نييروس نم- هيلإ نيبرقملا نع ريمألا ِفْخُي مل .ياسرف
 ةدحول يعسلاو ،ةصاخ مهنم نييروسلاو ةماع برعلا قوقح نع عافدلا يه هدلاو ةلالج عم اهيلع
اهبشت ،دلب لك ةجاح بسح ةيلحم ةرادإب ةيسايس ةدحو ايكرت نع ةلصفنملا ةيبرعلا دالبلا

ً
 

 لّثمت َسلاجم نّمضتملا ،يلارديفلا جذومنلا ّنأ ينعي اذه ناكو 104."ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب
لا سلاجملاك- يروّسلا ةّمألا سلجم يف )تاعطاقملا(

ّ
 خويشلا سلجم يف )تايالولا( لّثمت يت

اجذومن ناك -يكيرمألا
ً
قانُم 

َ
اش

ً
اذّبحمو ،بخنلا نيب 

ً
اجذومن هلعجي دق امم ،مهل 

ً
 ةيعيرشتلا ةئيهلل 

 .1920 روتسد يف ّماعلا يروسلا رمتؤملا اهرقأ يتلا
 

 بلح يتيالو بناج ىلإ ،ةينامثعلا ةنطلسلا تايالو نم ةيالو الإ نكت مل ايروس ّنأ اذه ىلع دِز
 ٍمكح لكش ىلإ ٌةجاح كانه تناك يلاتلابو ،نانبل لبجو روزلا ريدو سدقلا تاّيفِّرصتُمو ،توريبو
ق نمضي ،ناّمَعو سدقلاو بلحو توريبك ىربكلا ندملا يقابو َقشمد نيب نزاوي

َ
 ندملا هذه لوب

 .ةئشانلا ةلودلا يف قشمد ةيزكرمب
 

 1920 روتسد ةصالخ 5.4
 
 :ةيلاتلا اياضقلا نيقباسلا ليلحتلاو ضرعلا نم جتنتسن نأ عيطتسن
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اساسأ ةيرادإلا ةيزكرماللاو ةيسايسلا ةيزكرماللاو ةيلارديفلا تلكش ً:الوأ

ً
 هدارأ يذلا مكحلا لكشل 

 برعلا ردص قيض وه ماظنلا اذه لثم ّينبتل سيئرلا عفادلا ناك .يروس روتسد لوأ وعضاو
امومع

ً
اصوصخ نييروسلاو ،

ً
شلا ماظنلاب ،

ّ
 نم ًءاوس ،ةينامثعلا ةنطلسلا هتقبط يذلا ةيزكرملا ديد

 نمرألاو برعلل ةيفاقثلا قوقحلا لافغإ ةهج نم وأ ،نييرادإلا نيفظوملا نييعت وأ ليثمتلا ةهج
 باجعإلا لكش امبرو .ةنطلسلا يضارأ نمض ِةدوجوملا تاينثإلا نم مهريغو ،نانويلاو دركلاو
اعفاد يكيرمألا جذومنلاب

ً
 .كلذل رخآ 

ايناث
ً

لّثَم ،يعيرشتلا سلجملل نيتفرغلا ماظن 1920 روتسد ىنبت :
َ

 ِتاعطاقملا ايلعلا ُةفرغلا هيف ْت
لّثَمو ،ةفلتخملا ةيروسلا

َ
 ّنأ انه ظحالملا نمو .بعشلا باون وأ ،باونلا َسلجم ىرخألا ُةفرغلا ِت

 لكشب لب ،يكيرمألا جذومنلا لاحك ٍواستم ٍلكشب خويشلا سلجم يف لّثمت نكت مل تاعطاقملا
  .تاعطاقملا هذه ناكس ددع عم بسانتي
اثلاث

ً
ةرئاد ِةعطاقملا ِّدَع ِلالخ نم ؛تايلقألل ةصاخ ةلماعم دوجو ظحلن :

ً
ةدحاو 

ً
 اهنم ُبَخَتنُي 

ضغب ،ةعطاقملا ناكس ددع عم مهددع بسانتي تايلقألل ٌباون
ِّ

 عم ،مهدجاوت نكامأ نع رظنلا 
 ددع نم ثلثلا ةبسنب خويشلا سلجم يف اهليثمت تايلقألل نمضي يذلا )اتوكلا( ماظن قيبطت
 .ةعطاقملا سلجم يف اهباون
اعبار

ً
احضاو ناك :

ً
 صيصخت نود نم ،دالبلا تاعطاقم عيمج يف ةرظانتملا ةيزكرماللا قيبطت 

 سكرشلاك ؛ةيبرع ريغ تايلقأب يروتسد فارتعا كلانه نكي مل امك .اهِريغ نود ٍقوقحب ٍةعطاقم
 اذه ىَّدأ دقو .ةيبرعلا ريغ ىرخأ تاغلب روتسدلا فارتعا مدع ينعي امم ،كرتلاو دركلاو نمرألاو
اقحال ىرنس امك ،1930 روتسد تالوادم يف نوُّيردنكسإ ٍءاول باون عم تافالخ ىلإ رمألا

ً
. 

اسماخ
ً

اضيأ ُظحلنو :
ً
 قئاثولا ضعب يف اهدورو مغر ،ةيداصتقالا ةيزكرماللاب ٍدونب صيصخت مدع 

 فعض ىلإ اذه َيِزُع امَّبُرو .ينامثعلا مكحلا نّابإ ةيزكرماللا قيقحت ىلإ برعلا يعسب ةصاخلا
ت يتلا بَخُّنلا ىدل ةيرادإلا ةربخلا

َ
ش
َ

 نيَتيزكرماللا نوكل ،ماعلا ّيروسلا رمتؤملا اهنم َلَّك
ادج نافعضتس ةيرادإلاو ةيسايسلا

ً
 نم امهغرفي ٍلكشب ةيلاملا دراوملاب زكرملا مكحت دنع 

 .امهاوتحم
 

اماتخ
ً

 ةيباينلا ةايحلا ليطعت ىلإ ىدأ قشمد ىلإ ةيسنرفلا تاوقلا لوخد ّنأ ىلإ هونن نأ بجي ..
قلا ِِحتُي مل يلاتلابو ،هرابتخا متي يك روتسدلا اذهل ةصرفلا ةحاتإ مدعو

َ
 رثكأ نم ٍدحاول ُرَد

 طاقن لوح ليلد ُّيأ انل رفوتي نلو ،عقاولا ضرأ ىلع رونلا ىري نأ ةيطارقوميد ةيروسلا ريتاسدلا
احَرَتقم ناك يذلا يلارديفلا لكشلا فعّضلاو ةوقلا

ً
 .هيف 
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ل -ةساردلا هذه نم ثلاثلا مسقلا لّصفي امك- 1920 روتسد لواح
َ

 تحت ٍتايالو ناك ام لمش َّم
ايرادإً الالقتسا ٍةلقتسم ٍتاعطاقم يف ينامثعلا مكحلا

ً
 ."ةئزجتلا لبقت ال ةيسايس ةدحو" نمض ،

 ةّدع 1928 ماع ىتح روتسدلا اذه ضاهجإ دعب ام ةلحرم تدهش -ةمدقملا يف اندروأ امكو- نكل
 نم ةددعتم لاكشأ تحت ،اهعيمجت ةداعإو ةيروسلا ةلودلا ةئزجتل بادتنالا لبق نم تالواحم
 .هسفن يروسلا عمتجملا نمض ةئزجتلاو ةقرفتلا تالواحم ادع ،مكحلا
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 يتلا ،1928 روتسد عورشم تالوادم ىلع ٍمتاق ٍّلظب هذه هتالواحمو يسنرفلا بادتنالا ىقلأ دقو
اضرأ ةيروسلا ةدحولا ىلإ ُلوصولا ةسيئرلا اهسجاوه ِّمهأ نم ناك

ً
اعمتجمو 

ً
 ،اهيلع ةظفاحملاو ،

 نوكت نأ نم فوخلا ببسب ،ةيزكرملا وحن ماعلا هجوتلا ناكف .ةدايسلا سجاه ىلإ ةفاضإلاب
 .عمتجملا ماسقنا قيمعت وأ دالبلا ةئزجت ىلإً الخدم ةيزكرماللا داعبأ ضعب
 

اقحال ّرقأ يسنرفلا بادتنالا نأ نم مغرلا ىلعو
ً
 عورشم هصوصن يف قباطي يذلا ،1930 روتسد 

للا ةدايسلاو ةدحولا يأدبم هنم عزتنا هنإف ؛ريبك لكشب 1928 روتسد
َّ

ذ
َ

 ،باونلا امهيلع ّرصأ ني
 اننإف اذهلو .ةيفئاطلا ةيوهلل هزيزعت ىلإ ةفاضإلاب ،تاليود ىلإ روتسدلا اذهب ةينعملا ةلودلا أّزجو
 ىرن امك ،امهضعبب قيثولا امهطابترال ؛دحاو مسق يف نيروتسدلا نيذه ةشقانم ةرورض ىرن

ةرورض
َ

اضيأ لب ،نيروتسدلا يصن نيب طقف سيل ؛امهنيب تافالتخالا زاربإ 
ً
 يتلا قطانملا يف 

 .اهنافدهتسي
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اروحم دالبلا ةدحو تلّكش
ً
ايساسأ 

ً
 هذه تضّخمت دقو ،1928 روتسد عورشم تالوادم يف 

 ةلودلا نع ةلصفنملا ةيروسلا دالبلا" َّنأ ىلع ُّصنت يتلا ،هيف ةيناثلا ةداملا رارقإ نع ُتالوادملا
ةدحو ةينامثعلا

ٌ
ةربع الو ،أزجتت ال ةيسايس 

َ
 دقو ."ةماعلا برحلا ةياهن ذنم اهيلع تأرط ةئزجت لكب 

ةدحاو ةداملا هذه تناك
ً

 اهب َلِدبُتساو ،يسنرفلا ضوفملا اهيلع ضرتعا يتلا ّتسلا ّداوملا نم 
ةرابعلا 1930 روتسد يف

ُ
 ،1928 ةخسن رارصإ نم حضتيو ."أزجتت ال ةيسايس ةدحو ايروس" :ةيتآلا 

 نع ةلصفنملا" يه روتسدلا اذهب ةينعملا دالبلا اهمضت يتلا قطانملا نأ ىلإ ةراشإلا ىلع ديكأتلا
 دوصقملا نأ ،"ةماعلا برحلا ةياهن ذنم اهيلع تأرط ةئزجت ّلكب" ةرابع يف هديكأتو ،"ةينامثعلا ةلودلا

 تأشن يتلا تاميسقتلاو تاليودلا لك ّنأ ىلع ديكأتلاو ،بادتنالا هب ماق يذلا ميسقتلا ضفر وه
 اذه اهدشني يتلا ةيروسلا ةلودلا نم ءزج يه -نوردنكسإ ءاول كلذ يف ام-ب ميسقتلا اذه نع
 .روتسدلا
 

افوخ ةلودلا ةيزكرم وحن حوزنلا اذه عمو
ً
 عورشم نإف ؛ايروسل يعامتجالاو يفارغجلا ميسقتلا نم 

ابَضَتقم ءاج 1928 روتسد
ً
ت" ْنأ ىلع صنت يتلا 109 ةداملاب ىفتكاو ،ةيزكرماللا ّصخي امب 

ُ
 دَّدح

 ّنأ عمو ."قطانملا ضعبب ةصاخلا ةلاحلا هيف ىعارت صاخ نوناقب اهتاصاصتخاو ةرادإلا قطانم
 ،اندروأ امك 1930 روتسدب ةنيعملا ايروس دودح نإف ؛1930 روتسد يف يه امك تيقب ةداملا هذه
لقت

ّ
اريثك تص

ً
 .1928 روتسد عورشمب ةنيعملا كلت نع 

 ثالث يف ةيزكرماللاب ةقلعتملا تارايخلا ىلع اسنرف اهب تماق يتلا ةئزجتلاو بادتنالا رثأ ىلجتيو
 يه ةيناثلاو .نوردنكسإ ءاول مض ىلع ديكأتلا كلذ يف امب ،ةدحولا ةيضق ىلوألا :ةسيئر اياضق
 .ةيفئاطلا تايلقألا ىلإ ةراشإلا ضفر ةثلاثلاو ،دحاو سلجم يف ةيعيرشتلا ةطلسلا ديحوت ةيضق
 

 ةيسايسلا ةيزكرماللا 2.5
احضاو ادب

ً
 قجانسلاو تاليودلا عيمجت ةيضق ّنأ 1928 ماعل ةيسيسأتلا ةيعمجلا تالوادم نم 

 ةغلاب ةيمهأ زوحت تناك ،دحاو روتسدو ةدحاو ةلود راطإ نمض يسنرفلا بادتنالا اهخّسر يتلا
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لا ،سلجملا ءاضعأ ِمظعم دنع
ّ

 دالبلا ءازجأ دّحوي ٍروتسد لجأ نم مهلاضن َنوَري اوناك نيذ
اضفرو ،يسنرفلا بادتنالا دض ةحلسملا ةمواقمللً الامكتسا

ً
 بيطخلا يكز بئانلا لوقي .ةئزجتلل 

 ُعَمسُي سمألاب ناك نئلو" :يسيسأتلا سلجملل 13 ةسلجلا يف هتلخادم يف ،قايسلا اذه يف
ابلط ةروثلاو برحلا ُناسل علدنيو ،قدانبلا توص

ً
ابلطو ،ةيرحلاو لالقتسالل 

ً
 نطولا ءازجأل 

 ةجحلا ُناسل ِرانلاو ِقدانبلاو ِبرحلا َماقم اهيف موقي يتلا ةعاسلا ِتتأ دقلف ؛هنع ةروتبملا
 اهتدحوو اهلالقتسا ِسسأ ىلع دالبلا روتسدً الوأ َّنُسَنل انه انعمتجا اذه لجأ نمف .ناهربلاو
 هيضارأ ةمالسو ،يقيقحلا دالبلا لالقتسا توص نع جرخت ال ةمولعم سسألا هذهو ...اهتيرحو
 105."ةوقلا اهتدجوأ ةئزجت ّلك نم
 
 ةيعرش ضقن ىلإ اهب ساسَملا يدؤي ًةيريصم ًةيضق َةَّيضقلا هذه اوُّدَع سلجملا ءاضعأ نإ لب
 اهتشقانمل ةيعمجلا ىلإ ىلوألا روتسدلا ةدوسم يزغلا يزوف مّدق نأ دعبف .ةيسيسأتلا ةيعمجلا

ق نأ دعبو ،12 ةسلجلا يف
ُ

 ردصي مل ؛13 ةسلجلا يف اهيلع تاظحالملاو تاضارتعالا ِتَمِّد
 اوبلاط نيذلا ،نوردنكسإ ءاول يلثمم ضعب نم الإ ةلودلل يزكرم لكش ينبت ىلع ضارتعا
 ةعماجلا" نع لصفني نأ نود ةيلالقتسا هيطعت ،نوردنكسإ قجنسل ةفلتخم ةيرادإ تابيترتب
 لبوقو ،بلطملا اذهل يعطق لكشب ًةضفار باونلا مظعم دودر تناكو .اهيلإ اوراشأ امك "ةيروسلا

 نم ّداحلا قيفصتلاب بلطملا اذه ىلع -يزغلا يزوف- يسامحلا ةيروتسدلا ةنجللا سيئر ُّدَر
 نع ةلصفنملا ةيروسلا دالبلا" ً:الئاق نوردنكسإ ءاول يلّثمم ىلع هّدر ضرعم يف َدَّكأ دقف .روضحلا
اضيأ ةعاسلا هذه ُتنلعأو .أزجتت ال ةيسايس ةدحو يه ةينامثعلا لودلا

ً
 ةنجللا مسابو يمساب 

ت ال دالبلا هذه ىلع تأرط ةئزجت لك َّنأ
ُ

 سيل ةيلعفلا ةرضاحلا ةلاحلا ُّرِقُي يذلا سلجملا ّنأو ،ربتع
ق دهع ّلكو ،دُّهعت ّلك" َّنأو ،"ةمألا هذه نع بوني يذلا سلجملاب وه

ُ
 اهتئزجتل دالبلا مساب عط

اضيأ سلجملا اذهو ،هب فرتعت ال روتسدلا ةنجلو ،هب فرتعأ ال انأف ،اهميسقتو
ً
لا هب فرتعي ال 

ْ
 ."ةَّتَب

 ىلع ةنس ةئم ةرضاحلا اهتلاحب دالبلا ىقبت نأ حجرأ انأ"و :يصخشلا هفقوم هلك اذه ىلع فاضأ مث
ايعرش فرتعأ نأ

ً
 ."ةئزجتلا هذهب 

 
 ّداوملا َلَّوأ ،ةيروسلا دالبلا ةئزجت ضفرت يتلا ،1928 روتسد عورشم يف ةيناثلا ةداملا تناك دقل
ادانتسا ،يسنرفلا يماسلا بودنملا اهيلع ضرتعا يتلا

ً
 اسنرف يطعي يلودلا قاثيملا ّنأ ىلإ 

ضِرفت يتلا ةلودلا دودح ديدحت كلذ يف امب ،بادتنالا ةيعرش
ُ

 يزغلا يزوف در نكل .بادتنالا اهيلع 
 ال ةيلودلا قيثاوملا ّنأب ةيضقلا هذه َدَّنف ،اذه يماسلا بودنملا بلطم ىلع ،14 ةسلجلا يف
 ]اهيلع ضرتعملا داوملا نم[ يناثلا مسقلا"ـف ،ةيلخادلا دودحلاب ثبعلا ةطلس َبِدتنملا يطعت
 قاثيملا اهيلع صن يتلاو ،ةمألا دارفأ نم درف لكل ةماع ةلاض ةدحولا ،ةدحولاب قلعتي ناوخإلا اهيأ
 مهل لوقأ انأف ،ةيلود تاقافتا ضراعت امنإ ةدحولا ّنإ :نولوقي ،ةدحولا يه هنم ةدام لوأو يموقلا

اقح
ً

 امنإو ،ةعنام ةيلود تاقافتا دجوي الف ةيلخادلا امأو ،ةيجراخلا دودحلاب قلعتي امب نولوقت :
امسق ترتب يتلا يه اسنرفل ةدارإ دجوي

ً
اذإ .نانبلب هتقحلأو ايروس مسج نم 

ً
 يماسلا ضوفملاف ،

 سفنب هنكمي ،نانبلب اهقحليو َيضارأ ةيروسلا ةلودلا مسج نم رتبي نأ ىضم اميف نكمت يذلا
اذإ .يضارألا كلت اهل ديعيو ةيروسلا ةلودلا عم قفتي نأ لمعلا

ً
 تاقالعلاب اهل ةقالع ال ةلأسم هذهف 

 106."ايروسو اسنرف نيب ةلأسم يه لب ً،الصأ ةيلودلا
 

 .1928 ماعل ي�yسأvلا �ل�fلا تا�لج �م ،13 ة�ل�لا ،ÖwyÇلا يhز 105
 .1928 ماعل ي�yسأvلا �ل�fلا تا�لج �م ،14 ة�ل�لا ،¶iغلا ¶زbف 106



 

     33        

 
لجت يذلا رخآلا يسايسلا دعبلا امأ

ّ
 ىلع اسنرف اهب تماق يتلا ةئزجتلاو بادتنالا ةطلس رثأ هيف ى

 ةلكاش ىلع ،نيتفرغ نم يعيرشتلا سلجملا نوّكتي نأ ضفر وهف ،ةيزكرماللاب ةقلعتملا تارايخلا
 تصن دقف ،تاعطاقملل ةلثمم ايلعلا ةفرغلا هيف نوكت يذلاو ،1920 روتسد هانبت يذلا ماظنلا
  107."باونلا سلجمب ةطونم ةيعيرشتلا ةطلسلا" نأ ىلع 1928 روتسد عورشم نم 30 ةداملا

 رّرب ؛يسيسأتلا سلجملا تاسلج نم 12 ةسلجلا يف ديدجلا روتسدلا ةدوسمل هميدقت يفو
 قوقح روتسدلا باوبأ نم يناثلا بابلا يف ةنجللا تجلاع" :لوقلاب رايخلا اذه يزغلا يزوف
 رفوت مدعل ةيعيرشتلا ةطلسلا ةدحو ليوط ثحب دعب تراتخاف ،ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا تاطلسلا
 دق خويشلا سلاجمف ،ةريبكلا كلامملا ضعب يف نيسلجم ىلإ اهتئزجتب تضق يتلا بابسألا
 يف لاحلا وه امك ةيعامتجالا تاقبطلا ددعت اهردصم ةيخيرات بابسأل لودلا ضعب يف تئشنأ
 فلأتي يتلا لودلا ددعتل وأ ،ميدقلا ذنم ةيبرعلا دالبلا هذه يف هل رثأ ال اذهو ،ىمظعلا ايناطيرب
 ،ةدحتملا اكيرمأو ارسيوسك ؛ةدحتملا لودلا يف رصحنم اذهو ،كرتشملا يسايسلا نايكلا اهنم
 روتسدلا هيلع ّصن اذهو ،نيناوقلا عضو يف هعرست وأ دحاولا سلجملا نايغط نم فوختلل وأ
 داوملا نم حضتي امك ،ةيذيفنتلا ةطلسلا هاجت هفقوم يف هبراغ ىلع لبحلا كرتي مل يذلا ،رضاحلا

 ّقح نم ةيروهمجلا سيئرل هحنم امب نوناقلا عضو يف عرستللً الاجم عدي ملو ،93 ،81 ،77 ،53
 نم 80 ،79 نيتداملا يف نيبم وه امك ،ةيناث ةرم اهيف رظنلل سلجملا ىلإ نيناوقلا ةداعإ
 تالآلا هئازجأ يف رثكتو ،تاطلسلا هيف عونتت مكح وه يباينلا مكحلا ّنأ ىلإ اذه .روتسدلا

اشيوشت نيسلجملا دوجو هديزيف ،ةيموكحلا تاودألاو
ً
اكابتراو 

ً
 هذه ىقبت نأ ةنجللا تأر كلذل .

اصرحو ،اهدهع لوأ يف ةطيسب ةيباينلا ةادألا
ً
اعنمو ،للخلا نم اهيلع 

ً
 ؛اهئازجأ ىلإ نهولا برستل 

 108."دحاو سلجمب ءافتكالا تررق
 

 تاضارتعا نم ملسَي مل حرتقملا ّنإف ؛ةيعيرشتلا ةطلسلا ةدحو ىلع عمجأ سلجملا ّنأ عمو
 يذلا ،يجناج الوقن ينمرألا بئانلا نم ضارتعا لوأ ىتأو .13 ةسلجلا تالوادم انربخت امك ،ةدع
افاعضإ رمألا يف ىأر

ً
 تجرخ ةيذيفنتلا ةطلسلا نإ ،يتداس اي ىلب" :لوقي ذإ ،ةيذيفنتلا ةطلسلل 

 ام تاداعلاو ديلاقتلا نم اهل سيل اندالبك دالب يف اميس ال ،رمألا اذه ّراضم ملعي مكلكو ،ةفيعض
 مويلا اهعمجأب ةيروتسدلا دالبلا نإ .هردصم ناك ّىنأ دحاو راثئتسالاو ،راثئتسالا رطخ اهنع أردي
 اذه ناك اذإف ،ةيذيفنتلا ةطلسلا تايحالص ىلع اهيّدعتو ،ةيعيرشتلا تاطلسلا نايغط نم رمذتت
 اندنع نوكيس اذامف ؛نيسلجم ىلإ اهيف ةيعيرشتلا ةطلسلا تأزجو ،يتاذلا مكحلا تدوعت دالب يف
 109."؟دحاو سلجم يف نيناوقلا ردصم لعُج دقو
 نأ ةنزاوملا نيمأت لجأل بلطي مث" :هلوقب يجناج بئانلا ةجح ىلع ّدر يدنجلا يركش بئانلا ّنكل
 ام ةطساو نوكي خويشلا سلجم ّنأ 110فيصرلا لاب نع ىهس دقو ،خويش سلجم كانه نوكي
اماتً الالقتسا ةلقتسم ةموكحلا نوكت نأ طرشب نكلو ،ةموكحلاو ةيعيرشتلا ةوقلا نيب

ً
 هذه ال ،

اسرد سلجملا هعبشأ يذلا نوناقلا كلذ ضفري نأ هل ٍماس ضوفم اهسأري يتلا ةموكحلا
ً
اثحبو 

ً
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 لوبقلا قح هل ٍماس ضوفم ةموكحلا ءارو دجوي نأ دعب نوكي نأ نكمي ال كلذلو ،مايألا نم تارشع
 ."سلجملا اذه نع ردصت يتلا نيناوقلا يف ضفرلاو
 
 نأ هنأش نم -هئواسم مغر- نيتفرغب سلجملا رايخ ّنأ ىأر دقف يوانحصلا جروج بئانلا امأ
انزاوت ثدحي

ً
 سلجمب ةرقوملا ةنجللا تفتكا دقل" :لوقي ذإ ،زكرملا دادبتسا نم َّدُحَيو ،ىوقلا يف 

 ،تاقفنلا يف نم ةقيرطلا هذه يف امل يأرلا اهرطاشأ نأ دوأ تنك .خويشلل سلجم نود يباين
اعورشم ةمألل يطعن نأب كسمتلا ديدش يننإو

ً
 ،يفاضإ فورصم لك اهلهاك نع نكمأ ام ففخي 

ارارضأ هءارو رجي لاب يذ رمأ يف داصتقالا نكي الول
ً
 .ةاخوتملا ةدئافلا هنم عيضتو ،اهبنجت نسحي 

 ٍلامعأب تتأ ةدحوملا سلاجملا هذه ّنأ ،ةعونتم فورظبو ،ةديدع دالب يف براجتلا تلد دقلو
 ءاملع هب حرص امك خويشلا سلجم ثادحإ ّنإ .راثئتسالاو دادبتسالا نم ةغبص اهيلع ٍتارارقو
 نإو .ةيعيرشتلا ةطلسلا لامعأ يف نزاوتلا ظفحت ةوق ةباثمب نوكيو ،أطخلا كلذ ليزي نوناقلا
 ددعت اهردصم ةيخيرات بابسأل تناك نإ ،ةيقارلا لودلا عيمج يف خويشلا سلاجم ثادحإ
 يسايسلا نايكلا اهنم فلأتي يتلا لودلا ددعتل وأ ،ارتلكنإ يف لاحلا وه امك ةيعامتجالا تاقبطلا
 ةرضح كلذب هون امك ةدحتملا تايالولاو ارسيوسك ةدحتملا لودلا يف رصحنم اذهو ،كرتشملا
 نايغط نم فوختلا ببس نم تئشنأ ةيطارقميدلا تاموكحلا يقاب يف اهنإف ؛ميركلا رِّرقُملا
اضيأ كلذ ركذ امك هعّرست وأ ،دحاولا سلجملا

ً
ارارم زوجي دق لجأ .يزغلا كب يزوف ذاتسألا 

ً
 نأ 

اعبت وأ ،تارثؤملا نم لماع تحت دحاولا سلجملا
ً
اعفدنم هتارارقب ،ريسي نأ ةجيهتم ةفطاعل 

ً
، 

 ذاتسألا نايب يف درو امك ةنجللا تناك اذإو .ءاعمج ةمألا حلاوصب ةلخم وأ ةصقان ةعيرشلا يتأتف
اصرح سلجملا ةدحو ترقأ يزغلا

ً
 ليوطت ةيشخ وأ ،يباينلا مكحلا ءازجأ ىلإ برستي نهو نم 

امومذم ليوطتلا ُكَي امهم هنأ ىرأ انأف ؛تارارقلا ذاختا يف ميقع
ً

 ٍعرست نم ُّدَحُي ال امب لضفأ هنإف ،
 111."ةمادنلا امهتبقاع ٍعافدناو
 

 لبق نيسلجملا رايخ نم فّوختلا رثأ فشتسن ؛تاضارتعالا ىلع يزغلا يزوف در ضرعم يفو
 .اهلالقتسا يف نمأت مل يهو دالبلا هذه يف سلجم فيلأتل موزل ال"و ،لالقتسالا ىلع لوصحلا

 نايحألا ضعب يف يضقت لب ،ةهفات رومأ ىلع فلتخت يتلا ةددعتملا سلاجملا نم ةدئافلا امف
 دهع ءدب يف دالبلا نإ .ةيصخشلا تانحاشملاو ةيبزحلا تافالتخالا ببسب ةيباينلا ةايحلا ىلع
 نم رثكأ لكاشم اهيلإ فيضن نأ ةحلصملا نم سيلف ،دعب هفلأت مل يروتسد دهع يف ،ديدج

 قوقحلا اوألم نيعرشتملا نإف ،دئاوفلا نم خويشلا سلجمل ام ركنأ الو .اهيناعت يتلا لكاشملا
 .ةينطولا حلاصملا مامأ مدعنت دئاوفلا هذه لك نكلو ،اهدئاوف ىلع ةلثمألا بورضب ةيساسألا

ادحاو سلجملا اذه نوكي نأ انحجر كلذلو
ً

 اينيدرسو ايبرصو جروبمسكولو نانويلاب ةوسأ انلو .
 ةريبكلا ةيمكلا ،انيضارأ ةَعَس يفو ،انددع يف غلبن مل اننأ نعً الضف اذه ،ادنك تاعطاقم نم مسقو
 ،ةديدجلا ةيروتسدلا انتايح يف اهبرجن نأ ديرن ةبرجت اهنأ ىلع ،نيسلجم داجيإل انلهؤت يتلا

احرسم تلاز ام دالبلاو ةبرجتلا هذه كب جروج خألا انيلع رثكتسيو
ً
 112."تاونس رشع ذنم براجتلل 

 
 ،ةيلحملا تاباختنالا ةرتسد بايغب ،روتسدلا اذه نع تباغ ةيسايسلا ةيزكرماللا َّنأ ىرن اذكهو
 ناك يتلاو ،يسنرفلا بادتنالا اهضرف يتلا ةئزجتلا نم فوخلا وه اذه فلخ يساسألا ببسلاو

 
 .1928 ماعل ي�yسأvلا �ل�fلا تا�لج �م ،13 ة�ل�لا ،¶وا�t¦لا جرbج 111
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 وأ- يلارديف راطإ عضو نييسنرفلا ةلواحم رابتعالا نيعب نيذخآ ،اهتبراحم لواحي روتسدلا اذه
 ،يلاتلابو ،نوردنكسإ قجنسو زوردلا لبجو ةيقذاللا يأ ،ةيروسلا يضارألا يقابل -يلارديفنوك :لق
 يف ةيزكرماللا ديدشو ،ةيروسلا تاليودلا نم ةلود لك يف يزكرم :نيجذومن ُّيسنرفلا َدجوأ دقف
 .نوردنكسإو زوردلا لبجو ةيقذاللا اهيف امب ،ةعومجم ةيروسلا دالبلا
 
 تاباختنالاو ةيرادإلا تاميسقتلا ،ةيرادإلا ةيزكرماللا 1.2.5
 دقف ؛نوناقلا ىلإ ةيرادإلا اياضقلا لاحأو ،ةلودلا َةيزكرم 1928 روتسد هيف دكأ يذلا تقولا يف
 ،ةلقتسم ريتاسد اهمكحت ،لود عبرأ ىلإ ايروس هل ةقفارملا تاليودلا ريتاسدو 1930 روتسد مسق

 هذه عم يزاوتلاب بادتنالا عضوو .نوردنكسإ قجنسو ،زوردلا لبجو ،ةيقذاللاو ،ايروس ةلود :يه
 يف ةبدتنملا ةلودلا لثمم ةرزاؤم"ـب هتمهم ددحو ،ةكرتشملا حلاصملا سلجم هامسأ ام ريتاسدلا

لحو بادتنالاب ةلومشملا لودلا نيب ةكرتشملا ةيداصتقالاو ةيلاملا لئاسملا سرد
ّ

 ددحو ."اه
 عضوبو ،عامتجالل سلجملا ةوعد يف قحلا هدحو هل يذلا يماسلا ضوفملاب سلجملا اذه ةسائر

 113.هرس نيمأ نييعتبو هتاعامتجا لامعأ لودج
 

ق يتلا قطانملل ةفلتخملا ريتاسدلا ّنأ رظنلل تفاللا نمو
ُ

 تايحالص تطعأ ؛ايروس اهيلإ تمّس
 ُدِعُي .يباين سلجم دجوي ال" ،زوردلا لبجل يوضعلا نوناقلاب يمس اميفف ،قطانملل ةفلتخم
 اميف ."اهذيفنت نم دكأتيو ،اهُرِدصُيو ،اهتساردل مكحلا سلجم ىلإ اهعفريو ةيعيرشتلا ميسارملا
 دوجوب نكل ،زوردلا لبج مكاح تايحالص لثامت ةيقذاللا مكاحل تايحالص ةيقذاللا نوناق ىطعأ

  .يباين سلجم
 ليصفت يأ ِطعي ملو ،نوناقلا ىلإ رمألا اذه 1928 روتسد لاحأ دقف تاباختنالاب قلعتي اميف امأ

 .هنع
 
 ةرظانتماللا ةيزكرماللا رايخو نوردنكسإ ءاول 2.2.5
للا اذه ناكو ،نيبَختنم باون ُعبرأ نوردنكسإ َءاول لّثم ،1928 ماعل ةيسيسأتلا ةيعمجلا يف

ِّ
 ءاو

افلتخم نوكي هل يلحم مكحب ِِهباّون مهضعب بلاط دقو 114.قجنس ةفصب اهنيح عتمتي
ً
 يقاب نع 

 انيدل ديحولا لاثملا يه بلطملا اذه تاشقانم َّنإف اذه ىلعو .ايروس يف يلحملا مكحلا لاكشأ
لا ،)ةلثامتماللا وأ( ةرظانتماللا ةيزكرماللا رايخ ةشقانمل يروتسدلا خيراتلا يف

ّ
 ءاطعإب ينعت يت

 ةيقب نع ةفلتخم ةيسايس وأ ةيرادإ وأ ةيلام تايحالص ةنيعم ةقطنم يف ةيلحملا ماسجألا
 115.قطانملا

 يف نأ روصتأ ال" :ةيتآلا ةلخادملا لسرم هرق دمحأ بئانلا مدق سلجملل 13 ةسلجلا يفف
 ةقيرطو لكش نأ َديب .ةيئانثتسا نوردنكسإ قجنس لاوحأ نأب دقتعي ال نم يلاعلا مكسلجم
 نوناقلل اهلاخدإ دارُملاو ،ةصوصخملا ةئيهلا لبِق نم اهنييبت مت يتلا ةداملاب ةقلعتملا ةرادإلا
 الو ،]قجنسلل[ ةيئانثتسالا لاوحألا كلت ساسأو حور نّمؤت ةيهام تاذ سيل ،قحلمك يساسألا
 

 .b 1930یام/را�أ �xÃ 24لا د�ع ،لا�لا نا�ل ةف�yص ,ةf·vghلا حلا¦fلا �ل�fل يساسألا ماtuلا 113
 .1928 ماعل ي�yسأvلا �ل�fلا تا�لج �م ،ةعساvلا ة�ل�لا 114

115 Congleton, R. (2015), “Asymmetric federalism: Constitutional and fiscal exchange and the political 
economy of decentralisation”, in Ahmad, E. and G. Brosio (eds.), Handbook of Multilevel Finance, 
Edward Elgar Publishing Limited 
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ت
ُ

لطتو لامآ قالطإلا ىلع ُِنئْمَط
ّ

 مهتلاكو َةفص انولّكوم انَنَّمأو انَعَدوأ دقل .قجنسلا يلاهأ تاع
ادانتساو ؛هيلع ًءانبو .ماتلا لالقتسالا لاصحتسا فدهب

ً
 نيمزتلملا انيلّكومل ةماعلا تابغرلا ىلع 

ادمتعمو ،ةياغلا تاذل نيّدحتملاو ،عقاولا فورظل نيكردملاو ،دشرلا ةسايسب
ً
 راكفأ ةيرح ىلع 

انلع ضرعأ ؛يلاعلا سلجملا اذه نادجوو
ً
 ال ًةقحلم يساسألا نوناقلل اهتفاضإ دارُملا ةداملا ّنأ 

 /قجنس مسا ىلع زئاح وهل مويلا انءاول ّنإ .]قجنسلا مسال[ رهاظلا ظفللا الإ انلامآ نم نِّمؤت
ا( لقتسملا نوردنكسإ ءاول

ً
ت ٍةرادإل عبتي نأ هديرن اننإف كلذ ىلعو .)

ُ
 ةملك َموهفم اذه عم ُبِسان

 ّقح وهو ،ةياغلل يقطنمو يقوقح بلطم لب ،ّيلايخب سيل ينمتلا اذه نإف نورت امكو .)ّلقتسم(
قدت فوس ةليلجلا مكتئيه نأب نوعنتقم اننإو .]ملاعلا يف[ هؤارظن ُهل ءاعداو

ّ
 بلطلا اذه يف ق

 لكشب ضرعأ يننإو .قحلا اذهب انيلع معنت فوسو ،ةيبعشلا لامآلا ةمرح يعاري رظنو ركفب
 تائم دوجوبو ،يلاحلا عقاولا يف هنأب ؛ةيفاضإ ليصافت يف لوخدلل ةجاحلا يأترأ نأ نودو ،يفاضإ
 دجوي ال ،انتغل نونقتي نممو ةيلحملا يلاهألا نم انقجنس لخاد ددعلا يروصحم ريغ نيفظوملا
افوطعم نكي مل نإ ؛]لاحلا[ لاثملا اذهو .ةيروسلا ةماعلا ةرادإلا نمض قجنسلا نم رومأم يأ

ً
 

ادعابت تبثي هنإف ؛نّيعم دصقم ىلع
ً
ايعيبط 

ً
 نوردنكسإ قجنس لالقتسا ّنإ .قجنسلاو ايروس نيب 

لسأو لبقأ يننإ .ةيروسلا ةعماجلا نع كاكفنالاب ًىنعم قالطإلا ىلع نّمضتي ال لقتسملا
ّ

 م
 انلاوحأ نئمطي امب ماتلا لالقتسالا قيثوتب بلاطأ يننأ الإ ؛ةيروسلا ةعماجلا لخاد اندوجوب
 116."اذه ةرادإلا لكش ىلع حيرص لكشب يساسألا نوناقلا ّصني نأو ،ةصاخلا

احارتقا مدقف ،بلطملا اذه عم هفطاعت نع يبيسحلا يحبص بئانلا برعأ دقو
ً
 لادبتسال 

 ةعبرألا ندملا نم ةفلؤملا ايروس نإ" :نيتيلاتلا نيتداملاب روتسدلا نم ةيناثلاو ىلوألا نيتداملا
 يه ،ريغصلا نانبل ىلإ ْتَّمُض يتلا دالبلاو ،نييولعلا ةعطاقمو ،زوردلا لبج ةعطاقمو ،اهتاقحلمو
ةدحاو ٌةلود

ٌ
 تاعطاقملا نم ةعطاقمل قحي ال"و ."اهيضارأ نم ءيش نع لزانتلا زوجي الو ،أزجتت ال 

اقافتا دقعت نأ ةيروسلا
ً
  ."يروسلا يباينلا سلجملا ةقفاوم نودب ام 

اضيأ يبلحلا نيدلا زع بئانلا برعأ امك
ً
 ءاول نأ امب" ً:الئاق ،لسرم هرق بلطم عم هفطاعت نع 

ً الالقتسا ءاوللا حنمب كب دمحأ مالك ديؤأ ،ةنيابتم ماوقأو ،ةفلتخم رصانع نم لكشتي نوردنكسإ
ايرادإ

ً
ايلامو 

ً
 117."كلذ ديؤت نوناقلا يف ةدام عضوت نأ وجرأو ،

 
 ،نايتسولاكريد سيسوم وه ،نوردنكسإ ءاول نم رخآ بئان دنع ًىدص فطاعتلا اذه ىقال دقو
 حارتقالا عضوب بلاطأو نوردنكسإ قجنس ةيعضو لوح يدنفأ نيدلا زع حارتقا ديؤأ" :لاق يذلا

 ةنجل ىلإ صوصخلا اذه يف حارتقا ميدقتب ساسألا يف تمق دقو .ةركاذملا عضومب نآلا نم
 اذكه نأب مهيدل ملع ال باونلا ةداسلا ضعب نإف اذكو ،هلبقت مل ةنجللا نكل يساسألا نوناقلا
 يلختلاب تقو يأ يف موقن نل ،اذه انقح لبقي مل نإ ىتحو سلجملا اذه نإ .هميدقت ّمت دق حارتقا

 118."انقوقح نع
 
ادـيدـهت سيــسوم ةـلخادـم يف ىأر دـقف بـيطخلا كـب يكز بـئاـنلا اـّمأ

ً
 ىلع َّدرو ،دالبلا ةدـحول 

 ةملكب هيلع هبيجأ انأف يدنفأ سيــسوم خألا لوق امأ" ً:الئاق ةيروتــسدلا ةنجللا مــساب اهِبحاــص
 اذـه نإ :لاـقو ،هـحارتقا لـبقت مل ةـنجللا نإ :لاـق خألاـف ،اـهدـعب ةـملك ىلإ اـنئجلي الأ وجرأ ةـيناـث
 

 .1928 ماعل ي�yسأvلا �ل�fلا تا�لج �م ،13 ة�ل�لا ،لسgم هgق �fحأ 116
 .1928 ماعل ي�yسأvلا �ل�fلا تا�لج �م ،13 ة�ل�لا 117
 .1928 ماعل ي�yسأvلا �ل�fلا تا�لج �م ،13 ة�ل�لا 118
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اـضيأ هحارتقا لبقي مل اذإ سلجملا
ً
 .سلجملا رارقب فرتعي ال داكي هنإو ،هيأرب ظفتحي لاز ام هنإف 

ادـيدـهت لـبقي ال سلجملا اذـه نإ
ً

 جرخي الأ يدـنفأ سيــسوم ىلع حرتقأ كـلذـلو .هـيلع دودرم وهف ،
 ."اهرسأب ةمألا فطاوعل ملؤملا لكشلا اذهب ددصلا نع
ت الو ٍنوناقب جلاعت نأ بجي اياضقلا هذه ّنأ ،لسرم هرق هب مدقت ام ىلع يزغلا يزوف در ناكو

ُ
قان

َ
 ش

 ةرادإلا قطانم ددحت" :ّهنأ ىلع ّصنت يتلا روتسدلا نم 109 ةداملا ىلإ هلاحأو ،روتسدلا يف
 هذه هتلاحإ انيطعتو ."قطانملا ضعبب ةصاخلا ةلاحلا هيف ىعارت صاخ نوناقب اهتاصاصتخاو
اريسفت

ً
 :لاق دقف لسرم هرق كب دمحأ بئانلا خألا اّمأ" .ةداملا هذه يف "قطانملا ضعب"ـب دوصقملل 

 امنيب اننأ بيرغلا نم ْنكلو ،ةنوردنكسإ يف نيلهألا نئمطت ال روتسدلا يف ةعوضوملا ةداملا نإ
 ةهفات ةيضق ركذيو بئانلا ةرضح لوقي ،يسايسلا دالبلا نايك يف ركاذتنو ،روتسدلا يف ثحبن
 ةبيصع تاقوأ يف ربنملا اذه ىلع نم راثت نأ بجي هذهك ةلأسم ّنأ نظأ ال .نيفظوملا ةيضقك
 نإ .ريتاسدلا يف ال تايالولا نيناوق يف جلاعت نأ بجي ةهفات ةيوناث اهلك رومألا هذه نإ .هذهك
 باون ةنجللا تاسلج رضح دقو ،نوردنكسإ ءاول لمشت روتسدلا بلص يف ةعوضوملا 109 ةداملا

ايلج عوضوملا يف انشقانت نأ دعبو ،نوردنكسإ نع
ً
 ىلع ةداملا هذه بلص يف ةرقفلا هذه انعضو 

ف قافتالا اذه ىلع َجرخي نأ باونلا نم بئان ءاش اذإ امأ .صاخ ريرقتب اهرسفن نأ
َ

 َدالبلا هذه َقِّزمُي
 :رخآلا نوردنكسإ بئان يدنفأ سيسوم لاق دقل !يناوخإ .هللا نذإب ققحت نل هُتئيشمف ،اهئِّزجيو
احارتقا ةنجللا ىلإ مدق هنإ

ً
ضِفُر حارتقالا اذه نإو ،

َ
 مل انأف ،هيلع اوعلطي مل ءاضعألا ضعب نإو ،

ق ريرقتلا نأ عم ،هيلع اوعلطي مل ةنجللا ءاضعأ ضعب نإ :هلوق ىنعم ام مهفأ
ُ

انلع ةنجللا ىلإ َمِّد
ً

، 
 ءاول نوردنكسإ ءاول وه حارتقالا نأ اذهو ،ءارآلا عامجإب هضفر َرَّرقتو ةنجللا ّلجس يف َلِّجُسو
 ةيمسرلا تاغللا نوكت نأ بجيو ،هترادإ زرطو هتيلام يف ةصاخ تازايتما هلو ،هترادإ يف لقتسم
 ."كلذ نظأ ال ؟هضفر يف أطخ ىلع ةنجللا تناك لهف ،ةيسنرفإلاو ةيكرتلاو ةيبرعلا هيف
 

 مل اهنكل ،ةليودك هلالقتسا نوردنكسإ ءاول دعب اميف تطعأ بادتنالا ةطلس ّنإف ،انفلسأ امكو
 ةكرتشملا حلاصملل سلجم ربع اهتضرف يتلا تاليودلا طابترا تقبأ لب ،ةيروسلا ةلودلاب هطبرت
 .هسأريو بادتنالا هريدي يذلا
 
 ةيداصتقالا ةيزكرماللا 3.2.5

 ذإ ،بئارضلا نيناوق ةيزكرم ىلع دّكأ لب ،ةيداصتقالا ةيزكرماللا 1928 روتسد عورشم لّصفي مل
ت" :يلي ام ىلع هنم 98 ةداملا تصن

ُ
ضَرف

ُ
 ةبيرض عضو زوجي ال .ةماعلا ةعفنملا لجأل بئارضلا 

 نود ةيروسلا يضارألا ّلك ىلع هماكحأ قبطنت لماش نوناق بجومب الإ ايروس يف اهتيابجو
 نوناق ةخسن تلازأ اميف ."نوناقب الإ اهنم ءافعإلا وأ اهؤاغلإ وأ ةبيرض ليدعت زوجي الو ،ءانثتسا

 بئارضلا ضرفت" :اهسفن ةداملل يلاتلا صنلاب تفتكاو بئارضلا نوناق ةيزكرم ىلإ ةراشإلا 1930
 نم دحأ ءافعإ زوجي الو .نوناقب الإ اهؤاغلإ وأ اهليوحت وأ اهتيابج نكمي الو .ةماعلا ةعفنملا لجأل

 وأ َنواعتلا 1930 روتسد تقفار يتلا تاليودلا ريتاسد ززعت مل امك ."نوناقب الإ بئارضلا ىدحإ
 حلاصملا سلجم" ىقبأو ،ايروس ةلودب هدّدح ام نيبو ،تاليودلا هذه نيب يداصتقالا لماكتلا
 بادتنالا فيراصمل هعاطتقا عم ،سلجملا ءاضعأ لودلا ليخادم باسح ىلع هترطيس "ةكرتشملا

 ،فيراصملا هذه ةبقارم يف سلجملا اذه نمض نيلثمملل قحلا ءاطعإ نود ،ليخادملا هذه نم
 ةرادإ باسح ّنإ -2 ةداملا" :ىلع ةكرتشملا حلاصملا سلجم ماظن نم ةيناثلا ةداملا يف ءاج دقف
 بجومب أشنملا ،بادتنالاب ةلومشملا لودلا نيب ةكرتشملا ةحلصملا رئاود فيراصمو ليخادم
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تو .هصحفل رارقلا اذه
ُ

 ىرجُي ال .ةلفقملا ةيلاملا ةنسلل يئاهنلا باسحلا نأشب اهتاذ ةطخلا ُعَبَّت
لعتملا ماكحألا يف رضاحلا تقولا يف ليدعت ىندأ

ّ
 عضخت ال .هريسو باسحلا اذه دوجوب ةق

 119."سلجملا صحفل ةيركسعلاو ةيكلملا بادتنالا فيراصمل ةمدقملا صصحلا
 

 1930 روتسدو 1928 روتسد عورشم يف ةيزكرماللاو تايلقألا 3.5
 ةبغر ٍةّوقب ىلجتت ،هيف تايلقألا قوقح ةيضق شاقن يف اميس الو ،1928 روتسد تالوادم يف
اضرأ ايروس ماسقنا قيمعت يف ّيسنرفلا بادتنالا

ً
اعمتجمو 

ً
 تاكرحم دحأ ةّيضقلا هذه تناكو .

امساحً الماعو ،ةيساسألا شاقنلا
ً
 تاسرامملا ىلإ ةفاضإلابف .ةيروتسدلا صوصنلل هتارايخ يف 

 اهتضرف يتلا تاليودلا دودح تمهسأ دقف ،ايروس يف ةيفئاطلا تاماسقنالا تزّزع يتلا نيناوقلاو
اضيأ اسنرف

ً
 هتراشإب 1928 روتسد عورشم ىلع رمألا اذه سكعناو ،يفئاطلا ماسقنالا زيزعت يف 

 راشأ ؛روتسدلل ةَبِجْوُملا بابسألا لوح هباطخ يفف .ةيفئاطلا نود ،طقف ةينيدلا تايلقألا ىلإ
 ةدع يف ةينيدلا تايلقألا ثحب ]ةيروتسدلا ةنجللا[ تلوانت مث" :هلوقب رمألا اذه ىلإ يزغلا يزوف
اقبط ةيسايسلاو ةيندملا اهقوقح تظحف ،دونب

ً
 عيمج اهترقأو لدعلا اهبجوأ يتلا ةماعلا ئدابملل 

 120."ىربكلا ةيملاعلا برحلا دعب لودلا
 

اعيمج نييروسلا يواست ىلع تدكأ 1928 روتسد عورشم نم ةسداسلا ةداملا ّنأ عمو
ً

 يف ،
 ةيندملا قوقحلاب عتمتلا يف نوواستم مهو ،ءاوس نوناقلا ىدل نويروسلا" :ّنأ ىلع اهّصن
 وأ لصألا ببسب كلذ يف مهنيب َزييمت الو ،فيلاكتلاو تابجاولا نم مهيلع اميفو ،ةيسايسلاو
 ىلإ نومتني نيذلا امّيس الو- باونلا ضعب ّنأ سكعت تاشاقنلا نإف ؛"بهذملا وأ نيدلا وأ ةغللا
ازييمت -مالسإلاب سيئرلا نيد ديدحت لثم- ىرخألا روتسدلا دونب ضعب يف اوأر -ةينيدلا تايلقألا

ً
 

 امك ،ةيطارقميدلا ئدابمل قرخ وه هتاذ دحب روتسدلا يف تايلقألا عوضوم َركِذ ّنأو لب ،مهّدض
 تايلقألا :ناكم لك يفو سلجملا جراخ مهريغ لوقيو" :ِهلوقب يروخلا زئاف بئانلا كلذ نع ربع
 ىرن ةيطارقميدلا ئدابم ىلإ انعجر اذإ نكلو .ةيطارقميدلل ةياعر اهقوقح ظفحت نأ بجي ةينيدلا
 ."تايلقألا يف ثحبلا زوجي ال هنأ
 

 يه ،ةيفاضإ داوم ثالث يف سيئر لكشب تايلقألا قوقح عوضوم 1928 روتسد عورشم لوانتو
 ةصاخ ةرادإ لبق نم رئاشعلا رومأ رادت" ْنأ ىلع صنت 113 ةداملاف .هنم113و 37و 28 ّداوملا
 قوقح" ّنأ ىلع ّصنت 28 ةداملاو ."ةصاخلا رئاشعلا لاوحأ هيف ىعارت نوناق يف اهفئاظو ددحت
 الأ ىلع ،اهتاغل اهلافطأ ميلعتل سرادملا ءاشنإ قح تايلقألا هذهلو ،ةظوفحم ةينيدلا تايلقألا
انوناق نَّيعت يتلا ةماعلا جهانملا كلذب فلاخت

ً
 نوناق يف ىعاري" نأ ىلع صنت 37 ةداملاو ."

 تاغللا ىلإ ةراشإلا انه تفاللا نمو ."ةينيدلا تايلقألا ليثمتو يرسلا تيوصتلا لوصأ باختنالا
 ةيروشآلاو ةينايرسلا ناك امبر دوصقملا نأب يشي امم ،ةيفئاطلا تايلقألا قوقح دنب نمض
 .ةيدركلا سيلو ،ةينمرألاو
 

 
 .b 1930یام/را�أ �xÃ 24لا د�ع ،لا�لا نا�ل ةف�yص 119
 .1928 ماعل ي�yسأvلا �ل�fلا تا�لج �م ،12 ة�ل�لا 120



 

     39        

 َمدعو ميلعتلا َةيضق ّنإف ؛تاضارتعا وأ شاقن َّيأ ةصاخ ةرادإب رئاشعلا صيصخت رثي مل اميفو
ضعب ىأرو .تاشاقنلا نم ريثكلا اتراثأ فئاوطلا صيصخت

ُ
 يف -يوانحص جروج بئانلاك- باّّونلا 

ارمأ فئاوطلا ركذ لافغإ
ً
ايباجيإ 

ً
 لك ةميركلا ةنجللا ترهظأ دقل ،تايلقألا ّصخي اميف" :ِهلوق يف ،

 ًةلفغم ةينيدلا تايلقألا ساسأ ىلع اهصوصخب روتسدلا عورشم تنود اهنأل ؛اهيلع ركشت ةمكح
 اذه رصانع عيمج نوكت اميك ،رضاحلا اننامز يف يرورض ،هابتنالاب ريدج رمأ اذهو ،ةيفئاطلا ركذ
 رّرقأ نأ روتسدلا داومب ةشقانملا نيح لهسلا نم هنأ نقيتم يننإو ً.الداعً اليثمت ةلثمم نطولا

اقبط ةيضقلا هذه
ً
اّبح فئاوطلا بئاغرل 

ً
اقبط اهقوقح اهنم لك ةلانإلو ،اهنيب اميف مائولا داجيإب 

ً
 

 ."لودلا اهترقأ ئدابمل
 
أ نأ يل دب ال" :لاقو ،رمألا اذه ىلع ديدشلا هضارتعا ىدبأ دقف يجناج الوقن بئانلا امأ

ُ
 رهظ

اريثك تدِّدُر ٍةملك نم يبارغتسا
ً
 تايلقألا( ةملك يهو ،اهنم دارملا ام كردأ ملو عورشملا يف 

 ال ؟ةينيدلا تايلقألا ريغب فارتعالا مدع مأ ،ةيفئاطلا ءاغلإ كلذب ةنجللا تدارأ لهف .)ةينيدلا
 عاونأ عيمجب تفرتعا يتلا )6( ةداملا ضقاني طقف سيل ريبعتلا اذهف ،رمألا نكي امهم نكلو ،ملعأ
 اهل ظفحت نأ بلطت ةيلقألاف نكي امهم هنأ ىلع .ةينيد وأ ةيوغل ةيقرع تناكأ ءاوس ،تايلقألا

اذإ فئاوطلا ليثمتف ؟ةينيد تايلقأ ...ينانبللا روتسدلاب ةوسأ تارازولاو رئاودلا يف اهقوقح
ً
 

 يف ىرت اي ببسلا وه امف يساركلا عيزوت ىلع ةقفتم اهسفن فئاوطلا تناك اذإ ؟اذاملو ؟ىغليس
 ."؟اهئاغلإ ىلع ةنجللا رارصإ
 
افاعضإ رمألا يف ىأر هنإ لب

ً
انامرحو ،مهنيب اميف تافالخلل ةراثإو ،تايلقألل 

ً
 نإ" :اهضعب قوقحل 

ائيش ةيرثكألاب رضي ال ةيفئاطلا ءاقب
ً

اريثك تايلقألاب رضي اهءاغلإ ّنكلو ،
ً

 اهتتاف ةنجللا نأ نظأ الو ،
 مل اذإ- هتجيتن نوكتس ةيفئاطلا ءاغلإ نإ .نيحيرص نكنل ؟اهلمع رربت اذامبف الإو ،ةطقنلا هذه
 نم مرحُي ...ليثمتلا نم ىرخألا تايلقألا ضعب نامرحو ةيحيسملا تايلقألا فاعضإ -هتياغ لقن
 باب نم مهنيب حتفي امب نويحيسملا فعضيو ،ةينيد ةيلقأب اوسيل مهنأل نويولعلا ليثمتلا
احيحصً اليثمت تايلقألل نمضي مل هسفن ريخألا تاباختنالا نوناق ّنإ ...محازتلاو قاقشنالا

ً
، 

 ناطلس دييقت يه ةديحولا هتنسحم ىلع مهنم دحأ زفي مل فئاوطلا يحشرم نأ ليلدلاو
 يتلا قوقحلاب هكسمت ىلع ديكأتلاب هتلخادم ىهنأو ."هوحم ةنجللا ديرت رهظي ام اذهو ،ةيرثكألا

اقوقح تايلقألاو فئاوطللو سلجملا اذهل انئج اننإ" :بادتنالا هرقأ يذلاو ،مئاقلا نوناقلا اهحنم
ً

، 
 باختنالا نوناق يف تءاج يتلا ةبسنلا ىلع يساركلا عيزوت .قوقحلا هذه اهل انفضأ دقو عجرن نلف
 ."ةحنم ال قح هنأل روتسدلا بلص يف ركذي نأ دب الو ،هنم دب ال ريخألا
 

 ىلإ ةراشإلا حبصت نأ نم هفوخت نع -يدنجلا يركش بئانلاك- باونلا ضعب رّبع لباقملا يف
ت نأً الضفم ،"رش ةادأ" ةيفئاطلا تايلقألا

ُ
لاع

َ
 ،روتسدلا سيلو نوناقلا نمض فئاوطلا قوقح َج

املؤم ناك مك ،ةداسلا اهيأ" :لاقف
ً
 ُلوعي ناك سلجم يف ةرثكلاو تايلقألا لوح ثحبلا رودي نأ 

املؤم ناك مكو ،ّرش ةلآ َنوكي الأ دالبلا ءانبأ هيلع
ً
 نأك قوقحلا بلطت ةيلقأ لوح ثيدحلا رودي نأ 

 ناك دقو ،تاباختنالاب قلعتي اميف تايلقألا قوقح ىلع راد رمألا نأو ،اهعلتبت نأ ديرت ةرثك كلانه
 اننأو ،هعضوم سيل نآلا ّنإ ذإ ،باختنالا نوناقب ةركاذملا ءانثأ ةطقنلا هذه يف ثحبلا ناكمإلاب
 ."ةيلامجإلا هتروص ىلع عورشملا لوبق يف ثحبن
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 اننإف ،نيضيقنلا رمأ يف" عوقو هنأك نوكيس ةيفئاطلا ىلإ قرطتلا ّنأ ىأر دقف يروخلا زئاف امأو
 ةراشإلا يضتقت ةيعمتجم ةلاح كلانه نأب هرارقإ مغرو ."ةقرفتلا بلطنو ةهج نم ةدحولا بلطن
 :لوقن نأ هيف عطتسن مل يذلا ىوتسملا ىلإ ُدعب لصت مل ةمألا" ّنأ ىأر دقف ؛تايلقألا قوقح ىلإ
 ."عيمجلل نطولاو هلل نيدلا ّنإو ،ناوخإ انلك اّننإ
 

 تايلقألا ليثمت ىلإ ةراشإلا َّنأ ِةهج نم ،ًةغّوسم باونلا ءالؤه ِلاثمأ فواخم تناك اّمبرو
 1930 روتسد ردصأ يسنرفلا يماسلا بودنملا َّنأ كلذ ؛ةيسنرف ةبغر ِلصألا يف يه ةيفئاطلا

 تايلقألا ليثمت" ةرابعب -هنم 37 ةداملا يف- "ةينيدلا تايلقألا ليثمت" ةرابع هيف َلَدبتساو
 فئاوطلا قوقح" ةرابعب -هنم 28 ةداملا يف- "ةظوفحم ةينيدلا تايلقألا قوقح" ةرابعو ،"ةيفئاطلا
 ."ةلوفكم ةفلتخملا ةينيدلا

قلت امك
ّ

اداقتنا ةغللا ميلعتب ةقلعتملا ةداملا ت
ً
 بئانلا برعأف ؛طقف لافطألل ةغللا ميلعت اهرصحل 

 اهنأ الإ ،اهتاغل ميلعت قح تايلقألل )28( ةداملا ترطس دق" :لوقلاب هضارتعا نع يجناج الوقن
 ،ةغللا كلت يف ءاجهلا ئدابم نيقلت يف رصحنت ال ام ةغل ميلعت نم ةياغلا ّنإ .لافطألاب هترصح
 ٍلُثُم وحن مهراكفأ هيجوتو مهسوفن فيقثتل تاعامجلا وأ ءرملا اهراتخي ةطساو الإ ةغللا امو
 ةايحلا هذه يف ناسنإلا ةياغ يه يتلا ةداعسلا اهنم ّنأ نودقتعي ةمولعم ةيندم وحن ،ىمسأ
 ،ةيرصعلا ةيندملا هتَّرقأ أدبم َلبنأ حرجي هنإف اهَّسم نمف ،ركفلا ةيرح نم ةغللا ميلعت ةيرح !ايندلا
 ."اهلالقتساو اهتّيّرحب ايروس بلاطت هبجومب يتلا تايموقلا أدبم وهو الأ
 

 ةراشإلا وه ةيفئاطلا طاقسإ ىلع باونلا ِضعب ضارتعا بابسأ دحأ ّنأ حضتي تاشاقنلا هذه نم
 ةغللاو ةيفئاطلا عوضوم ىلع ضارتعالاف .ةيقرعلا سيلو ،ةيفئاطلا اهتفصب ةيقرعلا تايلقألا ىلإ
 لكشب نيديؤم اوناك نييحيسملا باونلا ضعب ّنإ لب ،ءاديوسلا وأ لحاسلا باون نمً الثم ِتأي مل

اديدهت رمألا يف ىأر يذلا ّينمرألا بئانلا نم ربكألا ضارتعالا ءاج امَّنإو .ةيفئاطلا طاقسإل ريبك
ً
 

 .ةينمرألا ةيقرعلا ةيلقألا قوقحل
 

افلتخم 28 ةداملا صن ىتأ دقو
ً
 ةينيدلا تايلقألا لادبتسا ةهج نم طقف سيل ،1930 روتسد يف 

اضيأ لب ؛ةيفئاطلاب
ً
قحب ،اهلافطأل اهتغل اهميلعتب تايلقألا ّقح لادبتسا ِةهج نم 

ّ
 ميلعتب اه

 ديق لازأ هنأ امك .ةغللا هذهب نوكت نأ نكمي ميلعتلا داوم لك نأ يأ ،ةصاخلا مهتغلب اهثادحأ
 قحيو .ةلوفكم ةفلتخملا ةينيدلا فئاوطلا قوقح" :ّنأ ىلع ةداملا تصنف ،ةماعلا جهانملاب ديقتلا
 ئدابملا يعارت نأ طرشب ،ةصاخلا مهتغلب ثادحألا ميلعتل سرادملا ئشنت نأ فئاوطلا هذهل
 ."نوناقلا يف ةنيعملا
 

 1950 روتسد يف ةيزكرماللا 6
 

 يملاع راطإ نمضو ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا ديعب يسنرفلا بادتنالا ةبقح ةياهن تءاج
 نيرصتنم نيبطقل ٌمساح ٌرود زرب يملاعلا ديعصلا ىلعف .ديقعتلا ديدش يلخادو يميلقإو

 يبسنلا نزولا ضافخنا دعب ،يتييفوسلا داحتالاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا امه ،نيديدج
اّيملاع

ً
 ِةيلمع ُتامدقم تناك يميلقإلا ىوتسملا ىلعو .اسنرفو ايناطيرب :ميدقلا رامعتسالا زومرل 

 تاسمللا ةلحرم يف ينيطسلفلا بعشلا ديرشتو ،نيطسلف يف دوهيلل يموق ٍنطو ِثادحإ
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 نع جتن يذلا غارفلا ءلمل ةيميلقإلاو ىربكلا لودلا نيب هدشأ ىلع عارصلا مادتحا ناكو ،ةريخألا
 ةسايس يف ىلجت يذلا رمألا ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نم نيَتكهنُم اسنرفو ايناطيرب جورخ

-يكرتلا روحملاو ،يرصملا-يدوعسلا روحملاو ،ندرألاو قارعلا يف يمشاهلا روحملا( رواحملا
 .)ئشانلا يناريإلا
 

ايعوضوم سكعني ناك قبس ام ّلك
ً
 نم ،ايروسك -يسايسلا ىنعملاب- ءوشنلا ثيدح دلب ىلع 

 ،ىربكلا ةيجولويديإلاو ةيخيراتلا تاريغتملا هذه نع ربعت ةيسايس بازحأو تارايت زورب لالخ
  .شاعملا يعوضوملا عقاولا عم اهتملقأ لواحتو

 
 ءاوس ،ىربكلا ةيجولويديإلا تاراعشلاب ةعبشملا ةيسايسلا لتكلاو بازحألا تزرب ةرتفلا هذه يفو
 ةسفانم يف تلخدو ،لخادلاو ميلقإلا تاريغتمب ةرثأتملاو ،ةيكارتشالا وأ ةيمالسإلا وأ ةيموقلا

 بازحأبً الثمم يموقلا ُرايتلا تارايتلا هذه مهأ نم ناكو .كلت تايجولويديإلا ةلظم تحت ىربك
ً الثمم يمالسإلا ُراّيتلاو ،يعامتجالا يروسلا يموقلاو ،يكارتشالا يبرعلاو ،يبرعلا ثعبلا لثم
 ىلإ ةفاضإ ،يروسلا يعويشلا بزحلابً الثمم يعويشلا رايتلاو ،سيئر لكشب نيملسملا ناوخإلاب
 .ينطولا بزحلاو ،بعشلا بزحك ،يجولويديإلا اهرثأ نم ربكأ يسايسلا اهرثأ ناك ةيلاربيل تارايت
 

 نم تلعج دق -ةثيدحلا ايروسل ةيناثلا ةدالولا تقفار يتلا- ةيميلقإلاو ةيملاعلا فورظلا هذه
اخانم يسايسلا اهخانم

ً
ارثأتمو ،بارطضالا ديدش 

ً
 تطرخناف .يميلقإ ريغتم ّيأب ةريبك ةجرد ىلإ 

 يركسع بالقنا لّوأ تدهشو ،ءوشنلا ةثيدح َليئارسإ عم برح يف اهتدالو نم نيتنس دعب ايروس
 دالبلا تدهش مث .ةئشانلا ةيطارقوميدلا ّزهيل ،1949 سرام/راذآ يف ميعزلا ينسح ديقعلا هداق
ابالقنا

ً
ايناث 

ً
 ةليلق رهشأ دعب هولتيل ،يوانحلا يماس هداق هِسفن ماعلا نم سطسغأ/بآ يف 

 .1949 ربمسيد/لّوألا نوناك 19 خيراتب يلكشيشلا بيدأ ديقعلا بالقنا
 

 دعب لوألا َروتسدلا َناكو ،1950روتسد ةدالو تءاج ،ةبرطضملا ةيخيراتلا فورظلا هذه يفو
 -1930 روتسد- ريخألا روتسّدلا ناكو .1930و 1920 يروتسد دعب دالبلل ثلاثلاو ،لالقتسالا

 17 خيراتب ايروس نع نييسنرفلا ءالج دعب ام ةرتف يف ّرمتساو ،ِهِعضو ذنم ايروسل َرئاّسلا وه
أ خيراّتلا اذه يفو ،1946 ليربإ/ناسين

ُ
لعتملا ،هنم 116 ةداملا تيغل

ّ
 يتلاو ،بادتنالا ةطلسب ُةق

 .انركذ امك ةيسنرفلا بادتنالا تاطلسو ةيروسلا ةينطولا ىوقلا نيب عارصو لدج راثم تناك
 يذلا ،ميعزلا ينسح بالقنا دعوم 1949 ليربإ/ناسين 11 خيرات ىتح 1930 روتسد رمتساو
 ديدج روتسد عضول ةيروتسد ةنجل ليكشتو يباينلا سلجملا ّلحب يضاقلا 2 مقر موسرملا ردصأ
 سطسغأ/بآ 14 خيراتب يوانحلا يماس بالقنا ءاج ىتحً اليوط عضولا اذه مدي ملو .دالبلل

اسيئر يساتألا مشاه هدعب َديعأ يذلا ،1949
ً
 .ةيسيسأت ةيعمج باختنال ةوعدلا تمتو ،دالبلل 

 ةيعمجلا رمتستل ،1949 ربمسيد/لّوألا نوناك 19 خيراتب يلكشيشلا بيدأ بالقنا ءاج مث
 تردصأ ىتح ترمتساو ،1949 ربمسيد/لّوألا نوناك 12 خيراتب تقلطنا دق تناك يتلا اهلامعأب
 .1950 ربمتبس/لوليأ 5 خيراتب اهروتسد
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ايطارقوميد ةبختنم ةيسيسأت ةيعمج لوأ تلكشت
ً
اوضع 114 نم لالقتسالا دعب 

ً
 ىلع نيعزوم 

 121،ردنبهشلا ةعامج ،يموقلا لمعلا ةبصع :يتآلا وحنلا ىلع ِتقولا كلذ يف ةيسايسلا لتكلا
 بزحلا ،يعامتجالا يموقلا يروسلا بزحلا ،ةينيدلا تاميظنتلا ،ينطولا بزحلا ،بعشلا بزح

 مهنيب نمو نولقتسملا ،يكارتشالا يبرعلا بزحلا ،يبرعلا ثعبلا بزح ،يكارتشالا ينواعتلا
 ىلع ْدِز .يكارتشاو "نويمدقت" نيلقتسملا نيب نم ناك ّهنأ 122ربسإ نيمأ روتكدلا ركذيو .رئاشعلا

 123.لقتسمك حشرت هئاضعأ ضعب ّنكل ،تاباختنالا عطاق ينطولا بزحلا ّنأ كلذ
 نيلقتسملاو ةيبزحلا لتكلا عيمج نم روتسدلا ةغايصل ًةنجل ةيسيسأتلا ُةيعمجلا تبختنا ّمث
اوضع 33 اهئاضعأ ددع غلبو 124،ةيروهمجلا ةلتكلا ءانثتساب ةيعمجلا يف

ً
 ةنجللا تعمتجاو 125.

اسيئر يسدقلا مظان تبختناو ،1950 رياني/يناثلا نوناك 4 يف لوألا اهعامتجا
ً
 يكزو ،اهل 

ابئان بيطخلا
ً
ارِّرقم دموح باهولا دبعو ،هل 

ً
 .اهل 

 
 ةمدقم ًةعضاو ،1950 ليربإ/ناسين 15 خيراتب ةرم لوأل روتسدلا عورشم ُةغايصلا ةنجل تحرط
اتاتب تاظفاحملا نع الو ةيزكرماللا نع ثدحتت ال

ً
 يتلا ةَبِجْوُملا بابسألا ِةَطَبْضَم سكع ىلع ،

 يف حضاو لكشب ةيزكرماللا ىلعو يلارديفلا لكشلا ىلع دّكأ يذلاو ،1920 روتسد اهعضو
 يف نيعمتجملا ،يبرعلا يروسلا بعشلا يلثمم نحن" :)ةجابيدلا( ةمدقملا صن لوقي .هصوصن

 قيقحتل روتسدلا اذه انعضو اننأ نلعن ،ةرحلا بعشلا ةبغرو هللا ةدارإب ةيسيسأت ةيعمج
  :ةيلاتلا ةسدقملا فادهألا
قح ناسنإ لكل َنَمضُي ىتح ،ةميوق سسأ ىلع لدعلا ُةماقإ

ُّ
 معدب كلذو ،زُّيحت وأ ةبهر نود ه

  .هلالقتسا ديطوتو ءاضقلا
ن
َ

ش
ْ

 لك رعشي ىتح ،ّرح يطارقميد ٍّيروهمج ٍمكح لظ يف نينطاوملا نيب حماستلاو ءاخإلا حور ُر
  .هيلإ ةجاح يف نطولا نأو ،نطولا ناينب يف ءزج هنأ ناسنإ

 نوناقلا لظ يفً العف اهب عتمتي نأ ىلع لمعلاو ،نطاوم لكل ةيساسألا ةماعلا تايرحلا نامض
 ةماركلاو ةيصخشلا ميهافم اهيف لثمتت يتلا يناعملا سدقأ يه ةماعلا تايرحلا نأل ،ماظنلاو
 .ةيناسنإلا

 هلامو همدب نطاوم ّلك ةمهاسمب كلذو ،روتسدلاو ةيروهمجلاو نطولا نع عافدلا بجاو معد
  .اهيلع ظافحلا بجاولا يضتقي نيح ،هلمعو
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 يعامتجاو يداصتقا ماظن ةماقإب ،فوخلاو لهجلاو ضرملاو رقفلا تاليو نم نينطاوملا ريرحت
 لك لصويو ،فئاخلاو فيعضلا نمؤيو ،حالفلاو لماعلا يمحيو ،ةيعامتجالا ةلادعلا ققحي حلاص
 .نطولا تاريخ ىلإ نطاوم
 ةروصبو ،نيناوقلا اهيلع تصنو روتسدلا اهررق يتلا قوقحلاو ةماعلا تابجاولا يف ةاواسملا ةلافك

 ىلع ةردقلاو ةيحضتلا يف ةاواسم نوكت ىتح ،ةيدعاصت ةبسنب بئارضلا يف ةاواسملا ةصاخ
  .ةمهاسملا
 نع لوألا لوؤسملا هنأ نطاوم لك رعشي ىتح ،اهدهعتو ،اهفيقثتو ،ةيدرفلا ةيصخشلا ةيوقت

 نأو ،ةيقابلا ةدلاخلا ةقيقحلا وه نطولا ّنأ فرعيو ،هلبقتسمو هرضاح نعو ،نطولا ةمالس
اعيمج نييروسلا

ً
لسي ىتح اهيلع ءانمأ 

ّ
ةزيزع ًةعينم ،ةماركلا ةروفوم مهدافحأو مهدالوأ ىلإ اهوم

َ
 

 ،هبابسأ ليهستو ،ميلعتلا رشنبو ،ةحيحص ةينطو ةفاقث بعشلا فيقثتب كلذ نوكيو ،بناجلا
ثبو

ّ
  .عومجملا ليبس يف ةيحضتلاو يعامتجالا روعشلا ةيمنتو ،ةميوقلا ةيقالخألا ئدابملا 

لطتي ،هلبقتسمو هرضاحو هخيراتب ةيبرعلا ةمألا نم ءزج وه يروسلا انبعش ّنأ نلعنو
ّ

 مويلا ىلإ ع
ادهاج لمعيسو ،ةدحاو ةلود يف ةيبرعلا انتمأ هيف عمتجت يذلا

ً
 لظ يف ةينمألا هذه قيقحت ىلع 

 ركذتل تعِضُو ،روتسدلا اذه نم أزجتي ال ءزج ةمدقملا هذه ّنأ نلعنو .ةيرحلاو لالقتسالا
 يروسلا بعشلا يلثمم نحن ،اننإو .يساسألا مهنوناق اهيلع ماق يتلا ئدابملاب نينطاوملا
لُثُم َققحن ىتح ّيلعلا هللا ىلإ عرضنل ،يبرعلا

َ
 هداش يذلا ميظعلا دجملا ءانب َديعنو ،ايلعلا ان

 126."زعلاو ددؤسلا قيرط اندافحأو انئانبأل مسرنو ،ماظعلا انفالسأ
 

 ،هدونب يف )ةّيزكرماللا( ةملك ركذي مل ّهنأ يف 1930 هيلع قباَّسلا َروتسدلا ُروتسّدلا اذه ُِهبشُيو
اريثك ةرثؤم تاشقانمب ةيزكرماللا ظحت ملو

ً
 اهركذن بابسأل ؛هل ِةعضاولا ةنجللا تالوادم يف 

اقحال
ً

اصوصن ِهِميدقتب ِهِفلس ىلع ُمَّدقتي َروتسّدلا اذه َّنكل .
ً
ً الصف درفأ هَّنإ لب ،ةيزكرماللا يف 

انمض 131 ىتح 126 داوملاو ،سداسلا لصفلا وه ِهلوصف نمً الماك
ً

 نومضم نع ثيدحلل ،
  .)ةيرادإلا تاميسقتلا( ناونع تحت ،يلحملا مكحلا وأ ،ةيزكرماللا
اطرش عضت اهنوك ةيزكرماللا رهوج نع 127 ةداملا تثدحت

ً
 تاصاصتخا عيسوت وه نوناقلل 

 نع 126 ةداملا تثدحت امك .تاظفاحملاو زكرملا يف حلاصملا ءاسؤرو ةيرادإلا تادحولا ءاسؤر
 نييعتلا طورشو ةظفاحملا سلجم باختنا تايلآ نع 128 ةداملا تثدحتو ،تاظفاحملا ميسقت
 دراوم نع 130 ةداملا تثدحتو ،هتايحالصو ةظفاحملا سلجم ّماهم تددحف 129 ةداملا اّمأ .هيف
اديدحت هنم 135 ةداملا يف- روتسدلا ثّدحت )ةيلاملا( لصف يفو ،تاظفاحملا

ً
 تانزاوم نع -

 .تاظفاحملا
 

 "ر" ل – 5 مقر رارقلا ىلع فوقولا مهملا نم ّهنأ ىرن ،روتسدلا اذه يف ةيزكرماللا نومضم مهفلو
 ةيضق هيف مّظنو ،1936 رياني/يناثلا نوناك 10 خيراتب توريب يف يماسلا بودنملا هردصأ يذلا
 حبصأ ثيحب ،ظفاحملل ةيلحم باختنا ةيلمع ّيأ نود رارقلا لاح دقف .كاذنآ يلحملا مكحلا
انّيعم ظفاحملا

ً
افلؤم ةظفاحملا سلجم ناك نيح يف ،ءارزولا سلجم نم ردصي موسرمب 

ً
 نم 

 دقف )ةيلاملا( ةيضق يف امأ .تايلقألا ليثمت نمضت ةقيرطب زكرملا نم نينيعمو نيبختنم ءاضعأ
 قوقحلاب ظافتحالا طرشب ،ناك تقو يأ يف نأشلا يذ ريزولل زوجي" هنأ ىلع 42 ةداملا تّصن

 
 .21 ة�ل�لا ،1950 لgjبإ/نا�yن 15 خjرات ،ةy�yسأvلا ةyع�fلا عاvfجا ��gم 126
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قحأ ّيأ رارقلا اذه ددحي مل امك .127"اهلدعي نأ وأ ظفاحملا لامعأ يغلي نأ ،ةبستكملا
ّ

 يف ةّي
 رارق يأ ضقني نأ صتخملا ريزولل حاتأ رارقلا اذه نأ امك .ةيلحملا موسرلاو بئارضلا ليصحت
 128.ةظفاحملا رئاود فلتخم يف اهيرجي يتلا تانييعتلا نم يأب ظفاحملا هذختي
 
 ،ةهج نم ةيزكرماللا ىلإ قرطتي مل روتسد ةيفلخ ىلع ءاج 1950 روتسد ّنأ ىلإ اذه نم صلخن
 ةيسنرفلا تاسايسلا هتفلخ ٍّماع روعش ىلعو ،ىرخأ ةهج نم ةيزكرملا ديدش رارق ةيفلخ ىلعو
 روتسدلا تالوادم ىلع سكعنا يذلا رمألا ،ميسقتلا تاودأ نم ةدحاو يه ةيزكرماللا ّنأب
ن مل لكشب ةيزكرماللا ززعت َّداوَم جردأ ّهنأ مغر ،هيف ةيئاهنلا صوصنلاو

َ
 نم ّيأ يف كلذ َدعب ُهَر

 .اذه انموي ىتح ةقحاللا ةيروسلا ريتاسدلا
 
 .1950 روتسد يف ثالثلا ةيزكرماللا داعبأ يلي اميف ضرعتسن
 

 1950 روتسد يف ةيزكرماللا داعبأ 1.6
 
 ةيسايسلا ةيزكرماللا 1.1.6
احضاو ةيسايسلا ةيزكرماللا وحن عوزنلا ناك

ً
 صنت يتلا هنم 128 ةداملا ربع 1950 روتسد يف 

لؤُي" هنأ ىلع
َّ

 نوناقلا ددحي .يقابلا ُُعبُّرلا ُنَّيعُيو هعابرأ ُةثالث بختني ٌسلجم ةظفاحم لك يف ُف
 تايحالصو ةدم نوناقلا ددحي امك 129"نييعتلاو باختنالا لوصأو هئاضعأ ددعو سلجملا ةدم
اسيئر ةظفاحملا سلجم بختنَيو .سلجملا

ً
ابتكمو 

ً
ايذيفنت 

ً
 نييعت ةيلآ روتسدلا ددح امك 130.

انييعت سيلو ،سلجملا لبق نم رشابملا باختنالا ربع ةظفاحملا سلجم سيئر
ً
 رمألا ناك امك 

 عيسوت يف ينوناقلا ساسألا ددح روتسدلا ّنأ كلذ ىلع ْدِز .1950 ماعلا لبق هبً الومعم
 نأ -بلاغلا يف- ينعي ناك يذلاو 127،131 ةداملا ركذت امك ةيلحملا تاطلسلا تاصاصتخا
 نوعرشملا ىنع امبرو ،ىصقألا دحلا سيلو تايحالصلا نم ىندألا دحلا ددح دق روتسدلا
 .Subsidiarity وأ )عيرفتلا( حلطصم )تاصاصتخالا عيسوت( حلطصمب
 
اديعب اوبهذي نأ اولواحي مل نيعرشملا َّنأ دّكؤملا نم ّنأ ّالإ

ً
 بابسأل ،ةيسايسلا ةيزكرماللا يف 

اقحال اهدرون
ً

انَّيعم سلجملا ُُعبُر ناك ةهج نمف .
ً
 موقي نم روتسدلا ددحي نأ نود نم ،زكرملا نم 

احضاو سيلو ،ُعبُّرلا اذه نييعتب
ً
 ةطلسلا مأ ةيعيرشتلا ةطلسلا نم نوكيس نييعتلا ناك نإ 

 ،بئارض ضرف ِتايحالص ِتاظفاحملا طعي مل روتسدلا َّنأ كلذ ىلإ ْفضأ .امهيلك مأ ةيذيفنتلا
اربتعم

ً
 ةسلجلا تاعامتجا رضاحم ريشتو .ةيعيرشت تاطلس ةظفاحملا َسلجم حنمي هنأ كلذب 

 :ِهلوقب ،سلاجملل ةيفاضإ تايحالص ّيأ ىلع -ّيومح وهو- يزاربلا ينسح بئانلا ضارتعا ىلإ 59
ائيش تيدبأ ..."

ً
 ،ةعساولا تايحالصلا اهئاطعإو تاظفاحملا سلاجم عوضوم نأشب ِفُّوختلا نم 

 
 .42 ةداfلا ،g 1936یاtی/ينا«لا نbناh 10 خjراvب توygب يف يما�لا بو�ftلا هر�صأ ¶ لا "ر" ل – 5 £قر راgقلا 127
 .30 ةداfلا ،zبا�لا ر�¦fلا 128
 .128 ةداfلا ،1950 رvbسد 129
 .128 ةداfلا ،zبا�لا ر�¦fلا 130
 .127 ةداfلا ،zبا�لا ر�¦fلا 131
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 دقو .ميركلا سلجملا اذه يف ناوخإلا اهفرعي يتلا تارابتعالل رظنلاب ،ةيلحم موسر ضرف ّقحك
اضيأ يدبت اهسفن ةنجللا نأ تيأر

ً
 يف طرتشي :اهيف لوقت يتلا ةريخألا ةرقفلا يف كلذو ،اهفُّوخت 

 تأر يذلا ديقلا اذهف ،تاظفاحملا نيب ِلاومألا َرورمو ،ِصاخشألا َلاقتنا َقيعت الأ موسرلا هذه
 يه هديرت ال ٍعضو ىلإ رومألا روطتت نأ نم اهيف ٍفُّوخت ىلع حيرص ليلد هعضو ةمرتحملا ةنجللا

ق اهتدروأ يتلا بابسألا اّمأو .سلجملا اذه هاضري الو
َ

 مراكألا ناوخإلا رظن َتفلأف دوعأ نأ ىرأف ً،الْب
 لماوعو تارابتعا ضعب ؛ةدحاو ًةظفاحم ِهِعومجمب ُّدَعُي نطولا اذه نم ٍدلب ّلك ّنأ يهو ،اهيلإ
اريثك وعدت

ً
 نأ ّكش الو ،تالماعملا ةلاحإ ديرن الو ،طابترالا ديرن ال نحن :اولوقي نأل سانلا نم 

 ديرأ ال عاضوأل ةجيتنو ،يبنجألا قيرط نع قباسلا يف تمت ةضرغم تاياعد ةجيتن وه كلذ
 اذهب تايحالصلا ءاطعإ يفو ،ةداملا هذه يف -تلق امك- ىرأ يّننكلو ،نآلا اهثحب يف طسبتلا
 يذلا يباينلا سلجملا نع ردصي نوناقب اهديدحت مدعو ،ةظفاحملا سلجم ىلإ عساولا لكشلا

ةوطخ ،سانلا نم نييالم ةثالث لّثمي ّهنإ انلق
ً

 سلاجم لعجل ةجاح نم ىرأ الف ،ةبحتسم ريغ 
 يف لكشلا اذه ىلع تايحالصلا لامعتساف .هتايحالصب سلجملا اذه يهاضت اهنأك تاظفاحملا

 هجوب ُتِفلأو ،هرارقإ نم نيمرتحملا ةنجللاو ميركلا سلجملا ذيعأو ،ريطخ رمأ وه عوضوملا اذه
 ؛عوضوملا اذه يف ركذي نأش نم اهل سيل ىرغصلا تاظفاحملا ّنأ ىلإ ةسائرلا ماقم رظن ٍّصاخ
 يننإو .ةركفلا هذه لثم لوبق رربي ام دجوي ال كلذ َّلك ،اهناكسو ،اهَعضوو ،ةيلاملا اهدراوم نأل

 مه نيذلا سلجملا اذه يف ةيرثكالا بزح نأب ُرمألا اذه َلَّوؤُي نأ -سيئرلا ةلود- ىشخأ
ارظن ،اهانغو ،اهناكس ةرثكب ةفورعملا ةنيدملا ،بلح ةنيدم نولثمي امنإ مهتيبلغأب

ً
 اهعقومل 

 يف ناوخإلا ضعب ىري نأ ىشخأ امك ،مهتنيدم حلاصل رومألا هذه لثم عضو نوديري ؛يفارغجلا
 دجوي ٌرمأ اذهو ،تالماعملا ثيح نم قشمدب رمتسملا بلح لاصتا مدع يف ةبغر نأشلا اذه
فرت ىلع حضاولا ليلدلا ميركلا سلجملا هيطعي نأ ديرأ كلذلو .ةريطخو ةليوط َلكاشم

ُّ
 نع ِهِع

 نم رثكأ لداعي هلاخإ ال يذلا يروسلا نطولا ةدحو ىلع يِقبُي نأو ،راكفألاو تايرظنلا هذه لثم
 ."ملاعلا ندم نم ىربك ةنيدم امبر وأ ةظفاحم
 

ةردق ةيلحملا تاطلسلا حنم يف يزاربلا بئانلا ىأر رخآ عضوم يفو
َ

 اهلً اليوحت بئارضلا ضرف 
ارمأ ُهَّدَعَو ،ةيعيرشت تاطلس ىلإ

ً
اريطخ 

ً
اضيأ ّيومح وهو- يناروحلا مركأ امأ .

ً
 ىلع هضارتعا ناكف -

 باهولا دبع ديسلا ةنجللا رِّرقم هب ثَّدحت يذلا يباينلا سلجملاب ةظفاحملا سلجم هيبشت
 لاقف ،تاظفاحملا سلاجم يف ايلعلا ةداهشلا طارتشا مدع نع هعافد ضرعم يف دموح

 سلجمب تاظفاحملا سلاجم سايقب ةجحلا هذه نم ىهوأ ةّجح َرأ مل ،سيئرلا يديس" :يناروحلا
 ةظفاحملا سلجم ءاشنإ نم انيخوت امنإ نحنو ،ةسيئر ةيساسأ ةفص هل باونلا سلجمف ،باونلا

ذإ سايقلا حصي الف ،ةينف ةهج
َ

ا
ً
 سلاجم تناك اذإو .تاظفاحملا سلاجمو باونلا سلاجم نيب 

 رظنلا فَرصُي نأ ريخلا نمف ،ةيباينلا سلاجملا قسن ىلع ةيسايس ةفص تاذ نوكتس تاظفاحملا
ايلاح دوجوملا نهارلا عضولا ىقبي نأو ،سلاجملا هذه نع

ً
 132."هيلع وه ام ىلع 

ت تناك ةيزكرماللا ةيضق ّنأ :لوألا :ةيساسأ رومأ ةثالث انه تفاللا نم
ُ

 ةيرادإو ةينف ةيضق ُّدَع
ايسايسً اليثمت ال ،ةظفاحملا نوؤش ةرادإل

ً
 ةيزكرماللا ةيضق طبر :يناثلاو .يلحملا ىوتسملا ىلع 

 ناك يذلاو- ةيرثكألل ٍلّثمم بزحك بعشلا بزح َدوجو ّنأ :ثلاثلاو .يسنرفلا يأ ،يبنجألاب
 يحشرم ّنأ رابتعالا نيعب نيذخآ ،قشمد يلثممل فيعض دوجو لباقمب 133،بلح نم هتيبلاغب
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 ٍةادأك ِةيزكرماللا صوصن يِّنبت ىلإ عفد -يعابسلا ىفطصم لثم ،اهنم مهلك اونوكي مل قشمد
اديعب يلحملا اهرارقب لالقتسالا ىلع ،دراوملا ةرفاولا ،بلح ةردق نم زِّزعت

ً
 ،قشمدل ةّيعبتلا نع 

 هدروأ ام ريخألا جاتنتسالا اذه دكؤي .ةامح لثم ىًنغ لقألا تاظفاحملا هاشخت تناك يذلا رمألا
 ةرازو ةنزاوم ىلع بلح باون جاجتحا لوح "نويروتسدلا ءابآلا" هباتك يف يجارد ميهاربإ روتكدلا
 نم %45ـب قشمد ةظفاحم تصصخ يتلاو ،كرابملا دمحم يقشمدلا اهسأري ناك يتلا لاغشألا
 134.بلحل %5.11 لباقمب ةنزاوملا
 

اضيأ هابتنالا تفلي اّممو
ً
ارربم ىري نكي مل -ةامح لثمم وهو- يزاربلا بئّانلا ّنأ 

ً
 اهنوكل ةيزكرمالل 

 قلعتي اميف تلق تنك انأ ،سيئرلا ةلود" :هتلخادم يف لوقي .عيرفتلا أدبم قيقحت ىلع دعاست
ائيش ،ةداملا هذه دعب تتأ يتلا داوملا يفو هيف ىرأ يننأب أدبملاب

ً
 ،يرورضلا ريغ عسوتلا نم 

 اهل يطعُي امم ،بئارضلا ضرف يف تاظفاحملا سلاجمل ةاطعملا تايحالصلا ىلإ رظنلاب كلذو
 بعشتو اهرارقتسا مدعو دالبلا ةلاحل رظنلاب ةئيس ةجيتنلا نوكت نأ ىشخأ يننإو .ةينوناق ًةفص

 نأ يف مهرذع مهلو ،اهنع نوعفادي ٌسانو اهلو ،نوعجشم اهل اندالب يف راكفأ دوجو ىلإو ،ءارآلا
 يفو ،ةرودغم اهيف تناك فورظ اهيلع ترم دق تاظفاحملا هذه ضعب نأل ؛مهتاظفاحمل اوبصعتي
 قشمد ّنأ ملعن اننكلو .ىرخألا تاظفاحملاب اهانسِق ام اذإ ةامح تاظفاحملا هذه ةمدقم
ق ربتعن الأ ،فقوملا اذه يف قشمد ُتركذ ام اذإ وظوب يلع ذاتسألا يل حمسيلو ،ةمصاعلا

َ
 لوب

اضيأ ىرأ يّننإو ،ةيزكرماللا أدبملً الوبق ةداملا هذه يف ةدراولا ةركفلا هذه
ً
 -ةَهْيَنُه ذنم تلق امك- 

ارمأ بئارضلا ضرف يف تاظفاحملا سلاجمل قحلا ءاطعإ
ً
 سلاجملا هذه ّنأكف ،بحتسم ريغ 

خ رمأ اذهو .ةيعيرشت سلاجم تحبصأ
َ

 سيق ام اذإ ليلق اهناكس ددع ،ةريغص دالب يف نحنف ،رِط
 تفلأ يننإو .لمعلا اذه لثم بلطتي ال اندالب يف يسايسلا عضولا ّنأ امك ،ىرخألا لودلا ناكسب
ارصبتم نوكيل ميركلا سلجملا رظن

ً
ادئتمو 

ً
 ّلك عمو ."عرستلا نم لضفأ كلذو ،هذه هتاوطخ يف 

 مركأ نم ىتح ،اهنومضم ىلع تيوصتلا يف ضارتعا َلَّجسي نأ نود يه امك ةداملا ترم دقف اذه
اضيأ ةريزجلا باون نأ ظحالن امك .مظعلا نمحرلا دبعو يزاربلا ينسحو يناروحلا

ً
 يأب اومدقتي مل 

 يشي امم ،قيلعت يأ مهنم ردبي ملو ،ةيزكرماللاب طبترملا لصفلا نومضم ىلع ضارتعا
 .روكذملا صنلا ىلع مهتقفاومب
 
 ةيداصتقالا ةيزكرماللا 2.1.6
 قح تاظفاحملا تحنم يتلا ،روتسّدلا اذه نم 130 ةداملا يف ةيداصتقالا ةيزكرماللا ترهظ
 )أ" نم فلأتت ةظفاحملا دراوم ّنأ ىلع 130 ةداملا صنت .بئارضلا نود ةيلحملا موسرلا ضرف

 فاضت وأ ةظفاحملا يف ةَّيِبْجَملا ةماعلا بئارضلا لصأ نم ذخؤت نوناقلا اهنيعي ةيوئم ةصح
 هذه يف طرتشيو .نوناقلا دودح يف ةظفاحملا سلجم اهضرفي يتلا ةيلحملا موسرلا )ب .اهيلإ
 يف نينطاوملا ّقح ديقت الأو ،تاظفاحملا نيب لاومألا رورمو صاخشألا لاقتنا قوعت الأ موسرلا

 سلاجمل ةصاخلا ةبساحملا لوصأ نوناقلا مظنيو .نطولا يضارأ يف مهلامعأو مهنهم ةسرامم
 ضرفب هل حمست نأ نود موسرلا ضرف ةظفاحملا سلجمل ةداملا هذه تحاتأ دقف 135."تاظفاحملا
 قايسلا نع هجرخت ةيعيرشت ةطلس ىلإ ةظفاحملا سلجم لّوحي دق كلذ ّنأ ةجحب ،بئارضلا
 هذه روتسدلا ديق امك .يزاربلا ينسح ةلخادم يف انيأر امك ،1950 روتسد وعّرشم هل هآترا يذلا
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 ،يلصألا صنلا ىلع ةامحو صمحو قشمد باون نم ددع ضارتعا دعب ةينوناقلا دودحلاب موسرلا
ت تناك بئارضلا ّنأ انه حضاولا نمو .طورش يأب موسرلا ددحي نكي مل يذلاو

ُ
ادروم ُّدع

ً
 دراوم نم 

ت تناكف موسرلا اّمأ ،ةيزكرملا ةطلسلا
ُ

ادروم ىر
ً
 رينم ةلخادم يف أرقن .تاظفاحملا دراوم نم 

 لصأ نم ذخؤت يتلا ةيوئملا ةبسنلا نأ ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف ءاج دقل" :ينالجعلا
ت ةظفاحملا يف ةاَبْجُملا ةماعلا بئارضلا

ُ
 صنلا يرورضلا نمو ،نسح ءيش اذهو ،نوناقب ُنَّيع

 ]روتسدلا ةباتك ةنجل هتعضو يذلا روتسدلا عورشم صن يف[ تدرو دقف ةيناثلا ةرقفلا امأ ،هيلع
ألا عيطتسي ال ةريثك موسر ضرفب ةظفاحملا سلجم موقي نأ ىشخأ كلذلو ،ديق نود

َ
لْه

ُ
 اهعم َنو

اموسر ضرفي نأ وأ ،ةلودلا اهيبجت يتلا ةماعلا بئارضلا اودؤي نأ
ً
ادبأ هبشت ال 

ً
ت يتلا موسرلا 

ُ
 ضرف

 136."تاظفاحملا فلتخم نيب كابترالاو ىضوفلا دجوي امم ،ىرخألا تاظفاحملا يف
 

 ناكسلا ىلع تاظفاحملا صصح عيزوت طبرل قشمدو ةامح باون نم تالواحم كلانه تناك امك
 تناك نيذلاو ،باونلا ةيبلاغ هتضفر يذلا رمألا ،اهناكس ددعو ةظفاحملا جايتحا بسحب
أ تالخادملا نم ددع دعبو .انركذ امك بلح نم مهتيبلغأ

ُ
 ةداعإل ةنجللا ىلإ ةداملا هذه ْتَديع

 يف" ةرابع ةفاضإ دعبو ،روتسدلل يئاهنلا صنلا يف هب ترهظ يذلا لكشلاب يهتنتل ،اهتغايص
 دودح يف ةظفاحملا سلجم اهضرفي يتلا ةيلحملا موسرلا" :حبصيل يناثلا دنبلا ىلإ "نوناقلا دودح

 ."نوناقلا
 

 ةقالع يأ َري مل امك ،بئارضلاو موسرلا جراخ ةظفاحملل دروم يأ َري مل روتسدلا ّنأ انه تفاللاو
اربتعم ،اهيف ةيعيبطلا دراوملاو ةظفاحملا سلجم دراوم نيب

ً
 ّقح يه ةيعيبطلا دراوملا ّنأ 

ارصح ةيزكرملا ةطلسلا
ً

 ماهم نم ّنأ ركذت 129 ةداملا نأ الإ .اهيف تاظفاحملل ةبسن يأ نود ،
 ،"يربلاو يرهنلاو يرحبلا ديصلا رامثتساو ميظنت"و "ةيندعملا هايملا رامثتسا" ةظفاحملا سلجم
احضاو نوكي نأ نود

ً
  .ةظفاحملل ةيفاضإ دراوم ريفوت يف هرودو ،هدودحو رامثتسالا اذه ةيهام 

اضيأ ظحلن امك
ً
 ؛ةريغصلا تاظفاحملا يقابو ،زوردلا لبجو ةيقذاللاو ةريزجلا باون تمص 

 قشمدك ىربكلا تاظفاحملا نيب ضوافتلل رمألا نيكرات ،داوملا هذه يف ةلخادملا نع ،ناروحك
 تاظفاحملل ربكأ ةيلام ةيلالقتسا ىلإ نوعسي اوناك نيذلا بلح باون لباقمب ،ةامحو صمحو
 .زكرملا مامأ
 
 ةيرادإلا ةيزكرماللا 3.1.6
ابايغ بيغت ةيرادإلا ةيزكرماللا داكت

ً
 يأ نع ثدحتت ال يهف ،1950 روتسد صن نعً الماك 

 رئاود ةقالع نع الو ،نييرادإلا نيفظوملا نييعت تايلآ نع الو ،تاظفاحملل ةيرادإ ةيلالقتسا
 يذيفنتلا بتكملا ماهم روتسدلا كرت دقو ،يذيفنتلا بتكملاب وأ ةيزكرملا تارازولاب ةظفاحملا
 سلجم تامهم" ّنأ تركذو ،ةظفاحملا سلجم تايحالص يف تلصف 129 ةداملا نأ الإ 137.نوناقلل
 يحصلا فاعسإلا عيسوتب ضرملا ةحفاكم :ةيلاتلا رومألا يف ةمهاسملا :يه ةسيئرلا ةظفاحملا
 ةيلوألا سرادملاو ةناضحلا ِروُد ءاشنإب لهجلا ةحفاكم .ةلوفطلاو ةمومألا ةياعرو يناجملا

 برشلل ةحلاصلا هايملا ريفوت .ميلعتلا رشنب ةمهاسملاو نييمألا ميلعتو ،ةينْهِملاو ةيئادتبالاو
 يف تايدلبلا قطانم ديدحت .ءابرهكلا ميمعتو ،ةيلحملا قرطلا ةكبش ءاشنإو ،ندملاو ىرقلا يف
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 .قدانفلا ىلع فارشإلاو ،فايطصالاو ةحايسلا طيشنت .اهميظنتو ضراعملا ةماقإ .ةظفاحملا
 ةياعر .ريجشتلا طيشنتو تاباغلا ءاشنإ .ةيندعملا هايملا رامثتسا .يلحملا تالصاوملا ميظنت
  138."يربلاو يرهنلاو يرحبلا ديصلا رامثتساو ميظنت .اهيف ةمهاسملاو ةيريخلا لامعلا
 

ارظن ،ةحضاو ريغ تايحالصلا هذه ّنأ انه ىرن نأ مهملا نمو
ً
 ةظفاحملا سلجم تايحالص ّنأ ىلإ 

 سيل .ةرشابملا اهترادإ سيلو نوؤشلا هذه يف َةمهاسملا ودبت -يذيفنتلا بتكملا امبرو-
احضاو

ً
 نع ةيرادإلا ةيزكرماللا تباغ اذامل الو ؟ةغيصلا هذه كاذنآ نوعرشملا راتخا اذامل 

ادوصقم اذه نوكي دق ؟روتسدلا
ً

ادئاع نوكي دقو ،
ً
 تاديقعتلاب نيعرشملا ىدل ةربخلا فعض ىلإ 

  .ةلودلا نوؤش ةرادإب ةطبترملا
اضيأ مهملا نمو

ً
امامت تباغ ةيرادإلا ةيزكرماللا ّنأ ركذن نأ 

ً
 ّيأ ىرن ال اّننأو ،تالوادملا عيمج نع 

املع ،ةيلحملا تارادإلاب ةيزكرملا تارازولا ةقالع تلوانت ةلخادم
ً
 ىلع لوصحلا نم نكمتن مل اننأ 

اوضع 33 نم ةنوكملا ةنجللا تالوادم الو ،روتسدلا ةباتك ةنجل تالوادم
ً

 ام جاتنتسالا ذه دكؤي .
 مساب فورعملا 21/12/1957،139 خيراتب 496 مقر نوناقلا وهو ،ةيلحملا ةرادإلل نوناق لوأ يف درو
 1950 روتسد رارقإ دعب ةيزكرماللاب صاخ نوناق َلَّوأ ُّدَعُي يذلاو ،)ةيرادإلا تاميظنتلا نوناق(
 ةلاقتسا دعب 1954 ماعلا يف هب لمعلا َديعأو ،يلكشيشلا بالقنا لعفب ةرم نم رثكأ لطعت يذلا
 ةرادإلا وأ ،ةرازولا" ىلع هنأ )أ( دنبلا يف ،هنم 21 مقر ةداملا يف نوناقلا اذه دروي .يلكشيشلا
 ،هتظفاحم يف نيفظوملا ةئيهلا ءاضعأ دحأ نييعت يف ةيطخ ةروصب ظفاحملا يأر ذخأ ،ةيزكرملا
 اذه ينعيو .هب موقي نأ ال لقنلا حرتقي نأ نكمي ظفاحملا نأ )ب( دنبلا ركذيو "هعيفرت وأ ،هلقن وأ
 روتسد عم قفاوتم لكشبو- امنإو ،نييرادإلا نيفظوملا نييعت ىلع رداق ريغ ظفاحملا ّنأ رمألا

 .ةيزكرملا تائيهلا وأ تارازولا ىلإ تانييعتلا هذه دوعت -1950
 

 بودنملا هردصأ يذلا "ر" ل – 5 مقر رارقلا ىلع صنب ريكذتلا ديعن َنأ ِبجاولا نم َناك امبرو
 نم امّيس ال ،ةيزكرملا ديدش ناك يذلاو ،1936 رياني/يناثلا نوناك 10 خيراتب توريب يف يماسلا
ثأ اّمبر يذلاو ،اهيف يرادإلا دعبلا ةيحان

ّ
 .نأشلا اذه يف ةيسيسأتلا ةيعمجلا رارق ىلع ر

 

 1950 روتسد يف ةيزكرماللاو تايلقألا 2.6
افالخ

ً
للا- 1930 ماعلاو 1920 ماعلا يروتسدل 

َّ
ذ
َ

اصوصن اعضو ني
ً
 تايلقألا عم لماعتلل ةحضاو 

 ،تايلقألا ةيضق روتسدلا اذه لوانتي مل -)امهيف ةيقرعلا تايلقألل ركذ كلانه نكي مل( ةيفئاطلا
 تباغ امك .ةّيِعْرَمو ةنوُصَم فئاوطلل ةيصخشلا لاوحألا ّنأ تركذ يتلا ةثلاثلا ةداملا ءانثتساب

امومع تالوادملا نع ةيضقلا هذه
ً

 يتلا ةثلاثلا ةداملا نع ثيدحلا دنع تثدح ةليلق تاءانثتساب ،
ةراشإلا انه مهملا نم نكل .ةلودلاب نيدلا ةقالع لوح تروحمت

ُ
ُعبُر ّنأ ىلإ 

َ
 ةظفاحملا سلجم 

انَّيَعُم ناك
ً

انييعت ُهُنييعت ناك اّمبرو ،
ً
اباختنا ال 

ً
اجتان 

ً
 ةينيدلا تايلقألل دعاقم ريفوت نامض ِةدارإ نع 

املع ،ةظفاحملا يف ةيقرعلاو
ً
 ُِعبُّرلا دوجو ررب -روتسدلا ةباتك ةنجل ءاضعأ دحأ- وظوب يلع نأ 

 سلجم يف صقن كلانه ناك لاح يف ،ايلعلا تاداهشلا ةلمح نم تايصخش ريفوتب نَّيعملا
 فذحل تحنج ةنجللا نأ هنظأ يذلا ،سيئرلا يديس" :وظوب يلع لوقي .ةئفلا هذه نم ةظفاحملا
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 اهيف دحوي ال ةظفاحم كانه نوكت دق هنأل رِّرقملا ةرضح اهنع ملكت يتلا )ايلعلا تاداهشلا( ةملك
 اي ةمكحلا امأ .روتسدلا ماكحأ ضعب لطعتت كلذ دنعو ،ايلعلا تاداهشلا ةلمح نم صاخشأ

 يف دجوي هنأل يهف ،يقابلا ُُعبُّرلا نييعتو ءاضعألا عابرأ ةثالث باختنا يف سيئرلا يديس
 ةيبعشلا ةيحانلا نم مهنكلو بهاومو ةردقمو ةءافك باحصأ صاخشألا نم ريثك تاظفاحملا
 نأ ةنجللا تأر ،مهئارآو مِهِرَكِف نم ةظفاحملا سلجم َمَرحُي ال يكلف .بعشلا عم ّسامت مهل سيل
 ،لاكشألا نم لكشب هبحت الو هديرت ال ،بوغرم ريغ أدبم اهيلإ ةبسنلاب وهو ،نييعتلا أدبمب ذخأت
 باحصأ نم -ةيحصو ةينارمعو ةيفاقث اهتمهم يتلا- تاظفاحملا سلجم مرحت ال ىتح نكلو
لُي نأ ةنجللا تررق دقف كلذل .صاصتخالا

ْ
أَج

َ
ذإ .يقابلا ُِعبُّرلا نييعت ىلإ 

َ
ا
ً
 ةرغثلا دسي ،يديس اي 

ذإ 140."ايلعلا ةداهشلا طرش ىلع ّصنلا مدع ءارج نم ثدحت يتلا
َ

ا
ً
 نكي مل نَّيعملا ُِعبُّرلا ريربتف 

 نوناق ىلإ انلصوو ،ٍماوعأ َةعضب نمّزلاب انمّدقت ام اذإو .تايلقألا ليثمت نامضل ةرورضلاب
اضيأ وه ّهنأ ىرنس ،1957 ماع ةيرادإلا تاميظنتلا

ً
 ىلع ِتأي ملو ،تايلقألا قوقح ةيضق لفغأ 

اتاتب اهركذ
ً

ُعبُّرلا َدِّدحيو ،ةيسيسأتلا ةيعمجلا تاراوح يحوتسيل داع لب ،
َ

 ةمئاق نمض نم نَّيعملا 
 ةعارزلاو ةعانصلاو ةراجتلا فرغ ءاضعأو ايلعلا تاداهشلا باحصأ نم ظفاحملا اهحرتقي
 141.ةيدلبلا سلاجملاو
 ةيزكرماللا روذج نع انثيدح دنع ضرعتسنس اننأ الإ ،لافغإلا اذهل ةحضاو بابسأ انيدل سيلو
 ،اهيف يسنرفلا رودلاو تايلقألا ةيضق نم لالقتسالا تداق يتلا تايصخشلا َفقاوم ،روتسدلا يف
 .روتسدلا نع ةلأسملا هذه بايغ رسفي دق يذلا رمألا
 

 1950 روتسد يف تاباختنالاو ةيرادإلا تاميسقتلاو ةيزكرماللا 3.6
 اهديدحت تايلآ يف لخدي ملو ،نوناقلل اهَدودحو اهَددعو تاظفاحملا ميسقت 1950 روتسد كرت
 سلجم ءاضعأب ةصاخلا باختنالا دعاوق روتسدلا ركذي مل امك .1920 روتسد يف رمألا ناك امك
ُعبُّرلا الو ةظفاحملا

َ
ت دقف ةظفاحملا نمض تايدلبلا ميسقت امأ .نّيعُملا 

ُ
 سلجمل رمألا اذه َكِر

  .ةيساسألا هتاصاصتخا نمض نم َّدُعو ،ةظفاحملا
 ةيزكرماللا ةيضق ّنأ دقتعن اننأ الإ ،نوناقلا ىلإ اياضقلا هذه ِةلاحإ ببس انل دكؤملا ريغ نمو
 ةلودلاب نيدلا ةقالعك ىرخأ اياضق لباقمب ةيسيسأتلا ةيعمجلل َلغاشلا َلغشلا نكت مل اهتّمرب
 نيب ةرظانتملا ةيزكرماللا ىلع دّكؤت تناك ةغايصلا ةنجل ّنأ حضاولا نم ّهنأ ريغ .ةيكلُملاو
كؤت يذلا رمألا ،تاظفاحملا

ِّ
 هب َمَّدقت ٍحارتقا ىلع ِهِّدر ضرعم يفف .ةيعمجلا تاعامتجا رضاحم هد

 ،هحارتقا يف يتفملا ردق ديسلا اهل ضرعت يتلا ةيحانلا نم اّمأ" :ةنجللا رِّرقم باجأ ،يتفملا يردق
ت نأ يهو

ُ
اقفو ةماعلا مظنلاو نيناوقلا َفَّيك

ً
 ذخأت مل ةنجللا نإف ،قطانملا فالتخا هبلطتي امل 

ايئدبم بجي يديس اي نيناوقلا نأل ؛ةركفلا هذهب
ً
 .تاظفاحملا عيمجل ةبسنلاب ةدّحوم نوكت نأ 

اعبط ةيرادإلا نيناوقلا اهب اندرأ امنإ ةداملا هذه يف ةدراولا )نيناوقلا( ةملك نإو
ً

 َّصَنُي مل نإو ،
 142."ةحارص كلذ ىلع
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ت دقو ،تاظفاحملا نيب ةرظانتم اهفصوب روتسدلا يف ةيزكرماللا تتبثت ،راصتخابو
ُ

 نوناقلل َكِر
 يذلا 1957 ماعلا نوناقيف ىتح ّمتي مل يذلا رمألا ،باختنالا ُتايلآو ،ةيرادإلا تاميسقتلا ديدحت

 .نيتلحرم ىلع باختنالا ددح يذلاو ،1954 ماعلا يف روتسدلا ليعفت ةداعإ دعب ردص
 

 1950 روتسد يف ةيزكرماللا روذج 4.6
 ،ةيسيسأتلا ةيعمجلا ءاضعأ نم ددع ىدل ةبيِّرلا نم ردقب ىظحت ةيضق انيأرب ةيزكرماللا تناك
 بايغ ىلإ ُرمألا اذه ىدأ دقو .ينلع لكشب اهحرط يف نودّدرتي اهيمعاد ىّتح تلعج ةقيرطب
ايلج اذه رهظيو .لماك لكشب روتسدلا نع حلطصملا

ً
 رس نيمأ- دموح باهولا دبع در يف 

 "تاصاصتخالا يف عسوتلا" ّصن ّنأ ىلإ راشأ يذلا ،ةامح بئان يزاربلا نسح ةلخادم ىلع -ةنجللا
 ضعب بصعت ىلإ يدؤتس اهنوكل ةبسانم ريغ اهاري يتلا ةيزكرماللا قيبطت هنم مهفُي دق
 امأ" :دموح باهولا دبع لوقي .ايروس لثم ريغص دلب يف اهيلإ ةجاحلا مدعلو ،ةهج نم تاظفاحملا

ايصخش يننأب ىلوألا ةءارقلا يف تلق انأف ةيزكرماللا أدبمب قلعتي اميف
ً
 اذهب نونيدي نيذلا نم 

اديعب بهذأ مل يننإف اذه عم نكلو ،أدبملا
ً
ارظن هيف 

ً
 أدبملا اذه بلطتت الو ،ةريغص اندالب نأل 

 لودب هبشأ تاظفاحملا حبصتف ،ةيلاملابو ةرادإلابو ءاضقلاب صاصتخالا وهو ،يقوقحلا هموهفمب
اقلطم أدبملا اذهب ذخأن مل يديس اي نحنف .ةلقتسم

ً
 عمجتلا مدع أدبمب ذخأن مل اننإ ىتح ،

ادج طيسب أدبمب انذخأ امنإو ،يتفملا يردق ديسلا هحرتقت يذلا يرادإلا
ً
 عيسوت أدبم وه 

 ىلعً اليهست اذه يف نأل ؛اهنكامأ يف لامعألاو رومألا نم ٍريثك يف َّتَبُي يك تايحالصلا
 سانلا رثكأ اوناك ةمصاعلا باّون انناوخإ ّنأ ركذأ ينإو .ةيئانلا تالحملا يف مه نيذلا نينطاوملا
امّهفت

ً
 نوقفنُي ةمصاعلا ىلإ نوتأي امدنع يديس اي سانلاف .ةمات ةرزاؤم هورزآ دقو ،أدبملا اذهل 

امايأ ءاقبلل نوُّرَطضُي مّهنأل ريفولا لاملاو ليوطلا تقولا
ً
 ّلح نم اونكمتي نأ َنود قدانفلا يف 

اضيأ نينطاوملا رومأ ريسيتو ليهست رمألا اذهب اندرأ كلذل .ةريغص ةلكشم
ً

 نم رثكأ دجوي الو ،
 عيسوت اهب ُدارُي اّمنإو ،ةيزكرمال اّهنأ ىلع مهصوصن ريسفت 1950 روتسد وُعِّرشُم ضفر دقل ."كلذ
اعنم ،تاصاصتخالا ضعب

ً
 اذه ناك نإو ،دالبلا ةدحو نمضت ال صوصن اّهنأ ىلع اهيلإ رّظنلل 

اينمض
ً
احيرص سيلو 

ً
 سلاجمو ،ةلقتسمً الود تاظفاحملا لعجت -مهنم ددع دنع- ةيزكرماللاف .

 كيهان ،يباينلا سلجملاب اهتنراقم بجي الو ،ةيعيرشت ةطلس يأب ىظحت نأ بجي ال تاظفاحملا
أ ةيحان نمف .يرادإلا اهلالقتسا نع

َ
 باونك ،ةيزكرماللا ةركف نومعدي ناك نيذلا كئلوأ رّرق ىلْو

اديدحت ةطبترمو ،ةيخيرات اهارن بابسأل حلطصملا مادختسا مدع بلح
ً
 .يسنرفلا بادتنالا ةرتفب 

 ،حلطصملا مادختسا ىلعو ةيزكرماللا هذه قمع ىلع اوضرتعا دقف اهيلع اوضرتعا نيذلا كئلوأ اّمأ
افقوم بلط نم كانهو .ليلق دعب حرشنس امك اهيف ةينمضلا مهتبغرل

ً
اطسو 

ً
 ةيزكرماللا نيب 

 هذه عيمج تناكو .ةيرصحاللا وأ ،زيكرتلا مدع يأ ،)يرادإلا عمجتلا مدع( مسا تحت ةيزكرملاو
 .ةيضقلا هذه لايح قلق فقوم ىلع لدت فقاوملا
 

 يفو ةيلحملا طاسوألا نمض ٍتارُّتوت َراثَم ًةيضق يلحملا مكحلا لكش ناك بادتنالا ةرتف ةليطو
 ترمتسا ةيفئاط تاليود ىلإ ايروس ميسقتب اسنرف مايق عم تارتوتلا هذه تأدب دقو ،زكرملا رئاود
 1930 روتسد نيب ةرتفلا يف ترج يتلا ثداوحلا ّمهأ انه ضرعتسنسو .لالقتسالا ىتح اهتاريثأت
 ةيسيسأتلا ةيعمجلا يف نيعّرشملا رارق ىلع ترثأ اّهنأ ىرن يتلا ةرتفلا يهو ،1950 روتسدو
 .1950 روتسدل
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 لبجو نييولعلا لبج ةرادإ لكشب ةطبترملا كلت تناك لئاسملا هذه ّمهأ ّنإ :لوقلا اننكميو
 ِنْيَيربُكلا نيتنيدملا ةقالعو ،ةريزجلا ةقطنم يف ةيقرعلاو ةيفئاطلا تايلقألا ةلكشمو ،زوردلا

 .تاظفاحملا يقابب بلحو قشمد
ش راثم تلظ نييولعلا لبجو زوردلا لبج ةيضقف

َ
 ةيلحملا ىوقلاو يسنرفلا بادتنالا نيب ٍبذجو ٍّد

ابيرقت ماد يلحم مكح نع تضّخمت اهيف
ً
 عم لالقتسالا ةيقافتا عيقوت ِدعوم 1936 ماعلا ىتح 

 يف ةيزكرملا ةموكحلا ةرطيس ىلإ زوردلا لبجو نييولعلا لبج تداعأ يتلا ةّيقافتالا ،اسنرف
 لبج يف ةيسنرفلا ىوقلا ءاقبإ ىلعو ،ةهج نم يرادإلاو يلاملا اهلالقتسا ىلع ءاقبإلا عم ،قشمد
ضفر دقو 143.ةيقافتالا صن بسحب ةيروسلا ةدايسلاب ساسملا نود نييولعلا لبجو زوردلا

َ
 اذه 

لبجلا ُباون َرمألا
َ

 نيتظفاحملا الكل نيظفاحم نييعت ىلإ ىضفأ َّمث ،ىلوألا ناملربلا ةسلج يف ني
 َرهظو ،زوردلا لبجو ةيزكرملا ةموكحلا نيب رتوتلا ّرمتسا كلذ مغرو 144.هسفن ناملربلا لبق نم
 يف ايروس نع لبجلا لالقتسا رارمتساب لبجلا ءاهجو نم ددع ُةبلاطمً الثم اهنم ،فقاوم ةّدع يف
اعفاد رمألا اذه ناك دقو .هِسفن ماعلا

ً
امود اسنرف 

ً
 ِةموكح ىلإ ِلبجلا اذه ّمض يف ةروانملا ىلإ 

اجراخ هئاقبإ وأ قشمد
ً
 ،ةهج نم دالبلا َكيكفت اِهتدارإ نيب نزاوت قلخل اهنم ةلواحم يف ،اهنع 

 ةهج نم -ةيناطيربلا ةرطيسلا تحت ةعقاولا- ندرألا قرش ةرامإب لبجلا قاحتلا نم اهتيشخو
امئاد تناكف ،ىرخأ

ً
اعون زوردلا لبج حنمت ام 

ً
 145.قشمد ةموكحب يلكش طبر عم ،ةيلالقتسالا نم 

 
 ةظفاحم درمت دعب اهيف تراد يتلا فنعلا لامعأو ةريزجلا ةلكشم تناكف ةيناثلا ةيضقلا اّمأ
 ىوقلا تناك امك .تاكابتشا ىلإ تدأو ،قشمد يف ةيزكرملا ةموكحلا ىلع 1937 ماعلا يف ةكسحلا
 يبرع رصنع دوجو نم مغرلا ىلع اذه ىلع يغاطلا رصنعلا يه ةينايرسلا ةيحيسملاو ةيدركلا

- مهيتدايح نع اولخت نيذلا ةمصاعلا يفّظوم ىلع تائفلا هذه جاجتحا انه تفاللا نمو .اهيف
 ةيدلب سيئرل ظفاحملا لادبتسا ىلعو ،ةهج نم -ةمصاعلا نم ةلكشملا ةنجللا هتدكأ يذلا رمألا
 تاذ نيعلا سأرو كيريدو راويد نيعو يلشماقلا لمشيل كارحلا دتماو .ىرخأ ةهج نم ةكسحلا
أو ،ةيدركلا ةيبلغألا

ُ
 ءانثتساب ةيموكحلا تاسسؤملا ةفاك ىلع نم ةيروسلا ةلودلا مالعأ تلزن

 ،ةهج نم زكرملا حلاصل نويسنرفلا لخدت نأ دعب الإ درمتلا اذه فقوتي ملو .يلشماقلا ايارس
 يف اهل َنيلاوملا اِهلاجرل قشمد يف يزكرملا مكحلا ىلع ةنميهملا ةينطولا ةلتكلا تكّرح نأ دعبو
 146.ةريزجلا
 

اينمض ةيزكرماللا صوصن نع ترمثأ يتلا ةثلاثلا ةيضقلا اَّمأو
ً

 عفدب اهيلع لالدتسالا نكميف ،
اديدحت قشمد ةنميه نم تاظفاحملا يقاب ىوكشو ،تاسلجلا لالخ اهل بلح باون

ً
 دراوملا ىلع 

 ةدهاعملا نيب ةرتفلا يف تلكشت يتلا تاموكحلا بلغأف .روتسدلا ةباتك تقبس يتلا ةرتفلا يف
 ةسمخ نم تلكشت يبويألا اطع ةموكحف .يقشمدلا رصنعلا اهيلع بلغي تاموكح تناك ءالجلاو
 امأ .ةبسنلا سفنب كيب مدرم ليمج ةموكح تيظحو ،يبلح دحاوو نييقشمد ءارزو ةعبرأ ،ءارزو

فحلا ةموكح
ّ

 .نالسر رهظم وه يصمح ريزوو يبلحو نييقشمد ءارزو ةثالث نم تلكشت دقف را
 ءانثتساب تاظفاحملا عيمج نأ ىنعمب .نييبلحو نييقشمد ثالث تمض دقف يراخبلا ةموكح امأو

 
 .266 ص ،ي�نgفلا با�vنالاو اjرbس ،£�Âyلا فسbی 143
 .271 ص ،ي�نgفلا با�vنالاو اjرbس ،£�Âyلا فسbی 144
 .312 ص توygب ،حئا�لا تارt·bم ،با�vنالاو اjرbس :ةjرbهfج نÏbت ،شاbه ��fم 145
 .292-291 ص zبا�لا عجfgلا ،ةjرbهfج نÏbت ،شاbه ��fم 146
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 يلحم مكح ماظن لظ يف ،ةبقاعتملا تاموكحلا يف ليثمتلا نم ةانثتسم تناك قشمدو بلح
 147.ةيزكرملا ةموكحلا هيلع نميهت
 

 قشمد راكتحا ببسب دايدزا يف تناك ةيميلقإلا ةرعنلا ّنأ يناروحلا مركأ نع شاوهلا لقنيو
امومع تاظفاحملا يقاب لامهإو دراوملاو ةطلسلل بلحو

ً
اصوصخ فيرلاو 

ً
 ةمجاهم مغرو .

 َدالبلا ُبُكْنَيس اذه نأ ةجحب ،تاظفاحملل يرادإلاو يلاملا لالقتسالاب نيبلاطملل يناروحلا
 بلحوً الوأ قشمد ةنميه ىلإ كلذ ازع ّهنإف ،ينطو رثأ يذ يزكرم عورشم يأ زاجنإ نم اهعنميو
ايناث

ً
اصيخلت فقوملا اذه ناك امبرو .اهيف تاطلسلاو دالبلا تاردقم ىلع 

ً
 يذلا ددرتملا فقوملل 

 ببسب يلام وأ يرادإ لالقتسا يأ نم فوخت كلانه ناك ةيحان نمف ،1950 روتسد ءاوجأ داس
 ةيرادإلا ةيزكرمالل حضاو فاعضإ ىلإ ىدأ امم ،بادتنالا تاونس اهتفلخ يتلا ةليقثلا ةكرتلا

 سلجم عابرأ ةثالثو ظفاحملا باختناب ىرخأ ةيحان نم حمس ّهنكلو .روتسدلا يف ةيلاملاو
ايلحم ةظفاحملا

ً
 .ةيلحملا تاردقملا ىلع ةرطيسلا ضعب ةيلحملا تاطلسلا هذه ىطعأو ،

 
لخن

ُ
 لثمتملاو ،يبنجألا دعبلاب ةطبترم بابسأ ةيزكرماللا َداعبأ تعزانت دقل :لوقلا ىلإ ُص

 يقابو قشمدو بلح نيب ةلصفنم تانايك قلخ ىلإ تعس يتلا اهتاسايسو بادتنالا تاطلسب
امومع تايلقألا عمو تاظفاحملا

ً
 يلحملا دعبلا وهف يناثلا دعبلا امأ .زوردلاو نييولعلا امّيس الو ،

 تاظفاحملا يقاب ةبغر مدعو ،ةهج نم قشمد ةرطيس تحت عوقولاب بلح ةبغر مدعب لثمت يذلا
 .ةيناث ةهج نم ةطلسلاو دراوملل قشمدو بلح راكتحاب
 

 1950 روتسد ةصالخ 5.6
امامت

ً
-ةينامثعلا تاسايسلا ىلع لعف ةدر 1920 روتسد يف ةيزكرماللا ىلإ ءوجللا ناك امك 

اقلطنم 1950 روتسد يف ةيزكرماللا عم لماعتلا ناك ،ةيزكرملا ةديدش ةيكرتلا
ً
 هتضرف عقاو نم 

 تايلقألاو بلحو ةمصاعلا اهيف تطعأ ةرظانتم ريغ ةمكوح مظنب تمستا يتلا بادتنالا تاونس
 .تاظفاحملا يقاب باسح ىلع ىلوألا ةيولوألا ةيبهذملا

 ةهج نمو ،بادتنالا نم ةنس 30 دعب دالبلا ةدحو ىلع ظافحلا يف ٌةبغر كانه تناك ٍةهج نمف
 باون هيف نميه فرظ ّلظ يف ،تاظفاحملا نيب ةنزاوتملا ةيمنتلا يف ٌةبغر كانه تناك ةيناث

 يف ةيئزج لولح ىلإ لوصولا ىلإ رمألا اذه ىدأ دقو .ةمصاعلا ليثمتل ظوحلم بايغ عم ،بلح
 ةطلسلا عابرأ ةثالث باختناب تحمس ةيئزج تناك ةيسايسلا ةيزكرماللاف .ةيزكرماللا ةيضق
 ةيزكرماللا تباغو ،بئارضلا نود موسرلا ليصحتب تحمس ةيداصتقالا ةيزكرماللاو ،ةيلحملا
 .لماك لكشب ةيرادإلا

 قوقحب قلعتي ام ّلك روتسدلا اذه صوصن نع باغ ،يسنرفلا بادتنالا تاسايس ىلع لعف ةدركو
 ىلع ةيبهذملاو ةينيدلا تايلقألا قوقح ترصتقاو ،ةيبرعلا ةغللا ريغ تاغلل َرْكِذ الف ؛تايلقألا

  .اهيدل ةيصخشلا لاوحألا ةنايص
 

 1973ـلا روتسد 7
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 ةيسايسلاو ةيركسعلا تابارطضالا نم ًةلحرم 1961 ماع رصم نع اهلاصفنا دعب ايروس تدهش
 يفف .ةيركسعلا ةسسؤملا يف ةداحلا ةّيجولويديإلا تاماسقنالاو يسايسلا غارفلا نع ةجتانلا

لست 1963 ماع
ّ

 بالقنا دعب ةطلسلا مامز ّيكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل ّيركسعلا ُحانجلا م
أو ،ديدج حالص ةدايقب ّيركسع

ُ
 1950 روتسدب لمعلا لّطُعو ،ةماع ئراوط ةلاح هدعب تنلع

لُحو
َّ

 ظفاح بلقنا 1970 ربمفون/يناثلا نيرشت 13 يفو .دالبلا يف ةيسايسلا بازحألا مظعم ْت
أ اميف هبزح ةموكح ىلع -كاذنآ عافدلا ريزو- دسألا

ُ
 هذه ،"ةيحيحصتلا ةكرحلا" مسا هيلع قلط

 148.ةيلاتتم ٍدوقع ةثالثل دسألا ظفاحل قلطُملا مكحلا تخّسر يتلا ةكرحلا
 

 1972 ماع عيبر يفو .بعشلا سلجم ءاضعأ بزحلل ةّيرطقلا ةدايقلاو ُدسألا نّيع ،هبالقنا بقعو
قف ،ديدج روتسد ةغايصل هئاضعأ نم ةنجل ليكشتب نّيعملا سلجملا ماق

ُ
 ىلوألا ةدّوسملا تمد

 تراثأ دقو 149.ماعلا ءاتفتسالل هحرط لبق بعشلا سلجم يف شاقنلل 1972 ماع ةياهن يف هنم
ابضغ ةدوسملا هذه

ً
امراع 

ً
 بزح اهسأر ىلع ،ةيمالسإلا تارايتلاو نيدلا لاجر نم ددع ىدل 

 نيدلل -رشابم ريغ وأ رشابم- ركذ يأل ةدوسملا هذه لهاجت ببسب ،نيملسملا ناوخإلا
 بوشن ىلإ رمألا اذه ىَّدأو ،ةلودلا يف عيرشتلا رداصمب اهتقالعو ةيمالسإلا ةعيرشلاو يمالسإلا
 ،نيجتحملا نم ددع نيبو نمألا ىوقو شيجلا نيب ةفينع تاهجاوم اهنع جتن ةعساو تاجاجتحا

 ةداملا ليدعت ىلإ تاجاجتحالا هذه تدأو ،بلحو قشمدك ةسيئرلا ندملا زكارم يف امّيس ال
 ةيروهمجلا سيئر نيد ّنأ نم 1950 روتسد يف درو ام تنبت يتلاو ،روتسدلا ةدوسم نم ةثلاثلا
 تاليدعت ّيأ نود ،ةلودلا يف عيرشتلا رداصم ىدحإ يه ةيمالسإلا ةعيرشلا ّنأو ،مالسإلا

 13 يفو 150.ةيئاضقلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا لماوحلا تاذ ةّيروتسدلا داوملا ةّيقب ىلع ةيرهوج
 مظانلا روتسدلا اهدعب حبصيل ،ماع ءاتفتسا ىلع روتسدلا ضرُع 1973 ماع نم سرام/راذآ
 .2012 ماع ىتح دالبلل
 

 ةّيسايسلا هداعبأب ّماعلا ءاضفلا ىلع ةقلطملا ثعبلا بزح ةطلس 1973 روتسد خّسر دقو
 دالبلا يف ةّينطولا ةّيوهلا فيرعت روتسدلا اذه داعأ ذإ ؛ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةّيعامتجالاو
اقالطنا

ً
ارطق ايروس حبصتل ،)8 ةداملا( "عمتجملاو ةلودلا يف دئاقلا" ثعبلا بزح ةّيجولويديإ نم 

ً
 

 ةدحولا قيقحتل اهبعش لضاني ،)13 ةداملا( ّيكارتشا ٍداصتقا تاذ ،)1 ةداملا( ّيبرعلا نطولا نم
لسملا هتاّوق لمعتو ،)1 ةداملا( ةلماشلا ةّيبرعلا

ّ
 ةّيرحلاو ةدحولا يف ةروثلا فادهأ ةيامحل" ةح

 ةداملا( "ّيكارتشا ّيبرع ليج ءاشنإ ىلإ" اهيف ميلعتلا ماظن فدهي امك ،)11 ةداملا( "ةّيكارتشالاو
 نم تابو .)23 ةداملا( "دّحوملا ّيكارتشالا ّيبرعلا عمتجملا ءانب" يف ساسألا رجح نوكيل )21

 "ّيكارتشالا ماظنلا معدو ّيموقلاو ّينطولا ءانبلا ةمالس نامض" نطاوملل ةّيساسألا تابجاولا
 .)40 ةداملا( "ّيودحولا هماظنو" نطولا ةمالس نع عافدلاو ،)38 ةداملا(
 

شرُي سيئّرلا َحبصأو ،ةّيروهمجلا سيئر بصنم ثعبلا بزح ركتحاو
ّ

 ةّيرطقلا ةدايقلا لبق نم ح
 سيئر سراميو .)85و 84 داوملا( ةّيداليم تاونس عبس لك كلذو ،ماعلا ءاتفتسالل ثعبلا بزحل
 

148 Raymond Hinnebusch (2001). Syria: Revolution From Above. Routledge Publications.  
  .¶رbس تbص عقbم .ةقfyعلا ةلو�لاو �yئgلا �yب ةy�yسأvلا ةwل�لا :1973 رvbسد .)2021( ر�ب لمأ 149

150 Line Khatib (2011). Islamic Revivalism in Syria: The Rise and Fall of Ba’thist Secularism. 
Routledge in Political Islam.  
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 ،)94و 93 داوملا( ةلودلل ةماعلا ةسايسلا عضيو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا تايحالص لماك ةيروهمجلا
لسملا تاّوقلاو شيجلل ىلعألا دئاقلا وهو

ّ
 بعشلا سلجم ّلح يف قحلا هلو ،)103 ةداملا( ةح

 ءانثأ" وأ بعشلا سلجم تارود داقعنا جراخ امإ كلذو ،عيرشتلا ةطلس ىلوتي امك .)107 ةداملا(
ةوالع .)111 ةداملا( "ىوصقلا ةرورضلا كلذ تعدتسا اذإ سلجملا تارود داقعنا

ً
 هتاّيحالص ىلع 

 نع ةلودلا تاسسؤم قوعي" نأ يف ّقحلا هلو ،)101 ةداملا( اهئاغلإو ئراوطلا ةلاح نالعإ يف
 ةمالس وأ ةّينطولا ةدحولا ُدِّدهي ٍّلاحو ٍميسج رطخ" دوجو لاح يف "ةّيروتسدلا اهماهم ةرشابم
 تاعيرشتو نيناوق نم هعبت امو ُروتسدلا اذه دّهم دقف ،هيلعو .)113 ةداملا( "نطولا لالقتساو
 ،ّيندملاو ّيسايسلا لمعلل ٍركتحم ،ّيلومش ّيوطلس ماظن ءوشنل َقيرطلا ،ةّيذيفنت تاميلعتو
 ،ةعساو ةيذيفنتو ةيئاضقو ةيعيرشتو ةيركسعو ةينمأ تاّيحالص ةيروهمجلا سيئر دي يف عضي
 ةبساحملاو ةلءاسملل تايلآل رابتعا يأ ءاليإ نود ،مكاحلا بزحلل قلطم ءالو اهنأب ةنطاوملا فّرعُي
 .ةلعافلا ةيسايسلا ةكراشملاو
 

 1973 روتسد يف ةيزكرماللا 1.7
 َّداوم ثالث يف ةماع تاددحم ميدقتب ىفتكاو ،"ةّيزكرماللا" حلطصمب 1973 روتسد فرتعي مل

  .)ةّيلحملا بعشلا سلاجم( مسا هيلع قلطأ امل ،ةّيروتسد
اباختنا ةبختنم تاسسؤم" يه سلاجملا هذه ّنأ هنم ةرشاعلا ةداملا تركذ دقف

ً
اّيطارقميد 

ً
، 

 129 داوملا تفرعو ."عمتجملا ةدايقو ةلودلا ةرادإ يف مهقوقح اهلالخ نم نونطاوملا سرامي
اقفو "ةّيرادإلا تادحولا يف اهتاطلس سرامت تائيه" اهنأب ةّيلحملا بعشلا سلاجم 130و

ً
 نوناقل 

 الخ روتسدلا اذه نإف ،هيلعو .مهتابجاوو ،اهئاضعأ قوقحو ،اهباختنا ةقيرطو ،اهتاصاصتخا ددحي
 ديدحتو ةيلحملا بعشلا سلاجم باختنا ةيضق ِِهكرَتب ةيسايسلا ةيزكرماللا ةيضق نم

 كلت يف ةفلتخملا اهتاطاقسإو اهداعبأب ةيزكرماللا ليلحت ّنإف ،يلاتلابو .نوناقلل اهتايحالص
 ،1971 ماعل 15 مقر نوناقلا يأ ،ةّيلحملا ةرادإلا نوناق ةسارد ىلإ دنتسي نأ بجي ةينمزلا ةبقحلا
 ةّيلحملا بعشلا سلاجمب ةطونملا تاّيحالصلاو ماهملا ّلك ديدحت ُروتسدلا هيلإ لاحأ يذلا

 .ةيناث ةهج نم ةيزكرملا ةموكحلاو ةلودلا تاسسؤم عمو ،ةهج نم نينطاوملا عم اهتقالعو
 
 ةّيسايسلا ةيزكرماللا 1.1.7
 ةظفاحملا :ةّيرابتعا ةّيصخش تاذ ةيرادإ تادحو سمخ ىلإ دالبلا ةّيلحملا ةرادإلا نوناق مّسق
اّيرادإ نيعباتلا ناكسلا ددع ىلع ًءانب كلذو ،ةيفيرلا ةدحولاو ةيرقلاو ةدلبلاو ةنيدملاو

ً
 هذهل 

 تادلبلاو ندملا سلاجم ةيقب هل عبتت ،ةّيلحم ةطلس ىلعأ ةظفاحملا سلجم ربتعيو 151.تادحولا
 اهلمع ىلع ةباقرلا ةسراممو اهتاّيحالص ديدحتو اهترادإ نع لوؤسملا وهو ،ةيفيرلا تادحولاو
 .)26و 3 داوملا(

 
 .ة�fن 20.000 �ع هناÂس د�ع �ijی يناÂس ع�fت وأ ةقtwم وأ ةuفا�م ghiم لh :ةtی�fلا 151

 .ة�fن 20.000 ىلإ y� 10.000ب هناÂس د�ع حواvgی يناÂس ع�fت وأ ةyحان ghiم لh :ة�لxلا
 )ةjّراvxعالا ةÖ¦yّ·لا� ي�لا عvfvی ال( 5.000 �ع هناÂس د�ع لق� ال ة�لxلا وأ ةyن�fلا �م عاwق :ي�لا
 .ة�fن 10.000 ىلإ 500 �م هناÂس د�ع حواvgی ¶ لا ينا�Âلا عv�fلا :ةgjقلا
  .ة�fن 5.000 �ع اهناÂس د�ع لق� ال ةjرادإ ة�حو ةع�vfم لÂ·ت يvلاو عراfiلاو gÓقلا ةع�fbم :ةyفgjلا ة�حbلا
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 يديأ يف ةّيلوؤسملا زيكرت" وه هنم ّيساسألا فدهلا نإف ،نوناقلا اذه نم ةيناثلا ةداملا بسحبو
 ّيكارتشالا ّيبرعلا عمتجملا قيقحتو ...ةّيبعشلا ةّيطارقميدلا أدبم قيبطتل ...بعشلا تاقبط

 ضوهنلاو ...تامدخلاو ةفاقثلاو داصتقالا نع ةلوؤسم ةّيرادإلا تادحولا لعجو ...دّحوملا
 طيطختلا" ىلع ةّيزكرملا ةموكحلا ةمهم رصتقت نأ ىلع ،"ةّيلحملاو ةماعلا هنوؤش يف عمتجملاب
 نع زجعت يتلا ىربكلا تاعورشملا ذيفنتو ،قيسنتلاو بيردتلاو ليهأتلاو ...ميظنتلاو عيرشتلاو
 ."ةّيرادإلا تادحولا اهذيفنت
 

 ماسجأ اّهنأب اهفّرعو ،ةيلحملا سلاجملا نم ٍّيعيرشت وأ ٍّيسايس ٍدُْعب ّيأ نوناقلا اذه عزن امك
 هددحت ام قفو لمعت ،ةدّيقم ةّيمدخو ةّيعارزو ةيفاقثو ةّيداصتقا تايحالص تاذ ةّيلحم ةّيمدخ

 مغرلا ىلعو .)45-36 ،24-21 داوملا( ةيزكرملا ةموكحلا لبق نم ةعوضوملا ةماعلا تاسايسلا
 تاونس عبرأ ةدمل ةّيلحملا اهتاعمتجم لبق نم ّيرسو رشابم لكشب سلاجملا هذه باختنا نم
 ةّيذيفنتلا تاّيحالصلاو ةيميظنتلا رطألاو ةّيرادإلا ةّيلكيهلا ديدحت ّنإف ،)11و 7 داوملا( ةّيداليم
 ةرادإلا ريزول نوناقلا اذه ىطعأ دقف ،ةيزكرملا ةموكحلا دي يف تيقب ةبختنملا سلاجملا هذهل
 ددحي نأ ىلع ،ندملاو تاظفاحملا يف ةيلحملا سلاجملا ءاضعأ ددع ديدحت ةّيحالص ةّيلحملا
 ةبسن لقت الأ ىلع ،)9 ةداملا( ةيفيرلا تادحولاو ىرقلاو تادلبلا يف مهددع ُنَّيعُملا ظفاحملا
 ةوالعو .)103 ةداملا( سلاجملا هذه ءاضعأ نم %60 نع نييفرحلاو نيحالفلاو لامعلا ليثمت
 ّلك مهيف رصحنت نيذلا ،ةّيلحملا سلاجملا لكل ةيذيفنتلا بتاكملا ءاضعأ ثلث نإف ،كلذ ىلع
 يف ةّيلحملا ةرادإلا ريزو مهنّيعي لب ،نيبختنم ريغ مه ،ةّيباقرلاو ةيرادإلاو ةيذيفنتلا تايحالصلا

 ةّيرادإلا تادحولا ةّيقبل ةبسنلاب ظفاحملا وأ ،تاظفاحملا زكارم ندمو تاظفاحملا سلاجم
 .)19 ةداملا(
فاضي

ُ
 بتكملا سأري ْنَم وه ،)25 ةداملا( ّيروهمج موسرمب َنَّيَعُملا ،ظفاحملا نأ اذه ىلإ 

 دئاق هنع بوني ظفاحملا بايغ لاح يفو ،)33 ةداملا( بختنملا ةظفاحملا سلجمل ّيذيفنتلا
اضيأ نَّيعُملا ةظفاحملا ةطرش

ً
 وأ ةبساحم نكمي الو .)34 ةداملا( ةيذيفنتلا ةطلسلا لبق نم 

 ةلاحإب ّيروهمج موسرم رودص لاح يف الإ هتفيظو نع ئشان ٍمرج يأ نع ظفاحملا ةلءاسم
 .)35 ةداملا( ةّيروهمجلا سيئر هسأري يذلاو ،ىلعألا ءاضقلا سلجم مامأ ةلءاسملل ظفاحملا

 ريبك دح ىلإ دّيقت ،ةقلطم هبش ،ةعساو تاّيحالص ُنَّيعملا ظفاحملا كلتمي ،نوناقلا اذه بسحبو
 ىلوتي ثيح .ةبختنملا تاظفاحملا سلاجمل ةيذيفنتلا بتاكملا تايحالصو تاصاصتخا لماك
 تاسسؤملاو تارادإلا فلتخم" ةرادإ ةّيحالص ةيذيفنتلا ةطلسلا نعً الثمم هتفصب ظفاحملا

فنيو ،)28 ةداملا( "ةظفاحملل ةعباتلا ةزهجألاو كرتشملاو ماعلا نيعاطقلا تاهج نم اهريغو
ّ

 ذ
 ظفاحملا رماوأ كرتشملاو ماعلا عاطقلا تاكرشو ةماعلا تايريدملاو تاسسؤملا عورف ءاردم
 يتلا ةظفاحملا يف يلخادلا نمألا ىوق ىلع ةعساو ةّينمأ تاّيحالص ىلإ ةفاضإلاب ،)30 ةداملا(
 ةقلعتملا رومألا يف شيجلا ىوقب ةناعتسالا يف قحلا هل امك ،)31 ةداملا( ةرشابملا هرماوأ ذفنت
 .)32 ةداملا( ةماعلا ةحارلاو ماعلا نمألا نامضب
 
 ةّيداصتقالا ةيزكرماللا 2.1.7
 ،ىرخأ ةرمو .هيف ةيسايسلا ةيزكرماللا لاحك روتسدلا اذه نع ةيداصتقالا ةيزكرماللا تباغ
 ضعب ىطعأ يذلا ،1971 ماعل 15 مقر ةيلحملا ةرادإلا نوناق علطتسن نأ انيلع ،كلذ داعبأ مهفلو
ارصح ةظفاحملا سلجمل ةّيعارزلاو ةّيعانصلاو ةّيرامثتسالا تاّيحالصلا

ً
 تاّيحالصلا هذه ّنكل .



 

     56        

 ،ةّيزكرملا ةموكحلا تاسسؤمو تارازولاك ،ةصتخملا ةيزكرملا تاهجلا ةقفاومب ةطورشم تيقب
اقفو ،نيَرشابملا اههيجوتو اهتباقر تحتو

ً
 ةعوضوملا ةّيبيرضلاو ةّيلاملاو ةيداصتقالا تاسايسلل 

 .ةّيذيفنتلا ةطلسلا نم
لوت ىلع نوناقلا اذه نم 23و 22 ناتّداملا تّصن دقف

ّ
 ططخلا رارقإ ةَيحالص ةظفاحملا سلجم ي

 رامثتسا قحب هعّتمت ىلعً الضف ،ةّيرادإلا هدودح نمض عقت يتلا ةماعلا تآشنملل ةّيداصتقالا
 يف ّقحلا هلو ،"اهرامثتسال ةقيرط ةّيزكرملا ططخلاو ريبادتلا ددحت مل يتلا" ةّيلحملا تاورثلا
 ةمزاللا دعاوقلا عضوو ،ةظفاحملا سلجمل ةدئاعلا ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا لاومألاب فّرصتلا

ت يتلا ةّيموكحلا قفارملا ةرادإل
َ

 سلجمل ّقحيو .اهترادإب ةظفاحملا ىلإ ةيزكرملا ةطلسلا ُدَهْع
 ةهجلا ةقفاومب كلذ متي نأ ىلع" ةّيرامثتسالاو ةيعانصلا تاعورشملا ثادحإ ةظفاحملا
 ،ةيناويحلا ةورثلا ريوطتو ،هقيوستو ّيعارزلا جاتنإلا ريوطت ططخ عضو هل ّقحي امك ،"ةصتخملا

 ةّيموكحلا ةزهجألا ةبقارمو هيجوتب" ،ةظفاحملا يف نيومتلاو ةّيلخادلا ةراجتلا ىلع فارشإلاو
  ."لاجملا اذه يف ةلماعلا
لعتي اميف امأ

ّ
 رصح دقف ،ةيرادإلا اهتايوتسم فالتخا ىلع ةيلحملا سلاجملا ليومت لئاسوب ق

 ،ةيرادإلا تادحولل عبتت يتلا تاسسؤملا عيراشم ضئافب سلاجملا هذه تاداريإ نوناقلا
 تاراقعلا عيب عويرو ،ةيزكرملا ةموكحلا اهرقت يتلا ةّيلحملا موسرلاو بئارضلا ىلإ ةفاضإلاب
 ينارمعلا ميظنتلا فلاخم نع ةمجانلا تامارغلا نع ةوالع ،اهرامثتساو اهريجأتو ،اهب ةصاخلا

  .ةماعلا ةنزاوملا يف ةررقملا ةلودلا تاناعإو
 
 ةّيرادإلا ةيزكرماللا 3.1.7
تو ،روتسدلا اذه نع ةيرادإلا ةيزكرماللا تباغ ،ةيداصتقالاو ةيسايسلا اهْيَتليثمك

ُ
 رمأ َكِر

  .نوناقلل اهِديدحت
اصوصخ ،ةّيلحملا سلاجملل ةّيمدخلاو ةيرادإلا تاّيحالصلا مظعم 1971 ماعل 15 نوناقلا حنمي

ً
 

 َّيساسألا َمظانلا "ةّيمدخلاو ةيرادإلا ةّيرصحاللا" هذه رابتعا نكميو .تادلبلاو ندملا سلاجم
 ةلثمم- ةّيلحملا سلاجملا ّنإف ،لاثملا ليبس ىلعف .1973 روتسد يف ةّيلحملا ةرادإلا موهفمل
 قئادحلاو ةرانإلاو قرطلاك ،ةّيدلبلا تامدخلا ذيفنتو رارقإ نع ةلوؤسملا يه -ةيذيفنتلا اهبتاكمب
 ينارمعلا ططخملا ُّرِقُي نَم يهو ،ةماعلا لقنلا لئاسوو يحصلا فرصلاو ةماعلا قاوسألاو
 ةّينكسلا تادحولا ءاشنإ ةَيحالص اهلو ،ءانبلا صخر حنمي نَم يهو ،ةدلبلا وأ ةيندملل
ً الضف .اهل ةّيحصلا طورشلا عضوو ،ةماعلا قفارملاو ّلاحملا ةبقارم ىلإ ةفاضإلاب ،اهرامثتساو
 دودحلا نمض ةّيفاقثلا دهاعملاو ةّيضايرلا تالاصلاو بعالملا ءانب نع ةلوؤسملا اهنوك ىلع
 .)38-36 داوملا( اهل ةيرادإلا
 

 1971 روتسد ةصالخ 2.7
ق
َ

نْو
َ

ت" روتسدلا اذه َن
َ

ثيِعْب
َ

 ةّيسايسلا اهتايحو ماعلا اهئاضفو اهتاسسؤمب ةّيروسلا ةلودلا "
 ماظن ىلع ةمئاقلا ،دحاولا بزحلا ةّيجولويديإ خّسر امك ،اهل ةيعامتجالا مظاونلاو ةّيداصتقالاو

 ةكراشملل رابتعا ّيأ ءاليإ َنود ،ةّيذيفنتلا ةطلسلل ةقلطم تاّيحالص يطعي ،ةيزكرملا ديدش مكح
 طبحأ دقو .ّيلحملاو ّينطولا نييوتسملا ىلع رارقلا عنص تايلآ يف ةّيلحملا تاعمتجملل ةلعافلا

 ةيسايسلا اهداعبأب ةيزكرماللا موهفم ةرولبل ةعّطقتملاو ةّيجيردتلا تالواحملا ّلك ُرمألا اذه
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ت ،ةقّيض ةّيرادإ ةّيرصحالب اهلادبتساو ،ّيروسلا قايسلا يف ةّيداصتقالاو
ُ

 ةموكحلا اهيف يطع
اضعب ةيزكرملا

ً
  .تاّيلحملا ىلإ ةّيمدخلا اهماهم نم 

 عاطتسا ّينوناقلا صنلا ّنإف ،هذه ةّيلحملا ةرادإلا سلاجمل ةماع تاباختنا دوجو نم مغرلا ىلعو
 بتاكملا ءاضعأ ثلثل زكرملا ِنييعت قيرط نع ،اهل ّيسايس ىنعم يأ نم تاباختنالا هذه غيرفت
 ىلع -ةيذيفنتلا ةطلسلا نم نّيعملا- ظفاحملا ِعْضَوو ،ةيرادإلا تايوتسملا لك ىلع ةّيذيفنتلا

 ةّيباقرلاو ةيذيفنتلا تاّيحالصلا ّلك هئاطعإو ،ةظفاحملا سلجمل يذيفنتلا بتكملا ةسائر سأر
 .ةينمألاو ةيرادإلاو
 
اّيداصتقا اّمأ

ً
افئاز ًءاحيإ يطعي ينوناقلا صنلاف ،

ً
 ةّيرامثتساو ةيداصتقا راودأو ٍتاّيحالصب 

 ةّيزكرملا ةموكحلا تاسسؤم ةقفاومب راودألا هذه طبرو داع هنأ الإ ،ةّيلحملا سلاجملل
 ةّيضوافت ةحاسم يأ دوجو نود ،زكرملا تاسايس عم قفاوتي امب ،رشابملا اهفارشإو اهتاهيجوتو

 ىلع رارقلا عنص تايلآو راودألا هذه لوح ةيزكرملا ةموكحلا نيبو تايلحملا نيب ةّيقيقح
 .ّيلحملا ىوتسملا
 

 2012 روتسد 8
 

ت ،2000 ماع نم وينوي/ناريزح 10 يف
ُ

فُو
ِّ

 دسألا راشب هنبا ىلوتو ،ةّيبلق ةمزأب دسألا ظفاح ي
 ةداملا ليدعت اهلالخ مت ةيئانثتسا ةسلج دقعب ّيروسلا بعشلا سلجم ماق نأ دعب ،دالبلا مكح
اماع 34 ىلإ 40 نم ةسائرلل حشرتلا نسل ىندألا دحلا ضيفختو 1973 روتسد نم 83

ً
 رمع وهو ،

أ ويلوي/زومت 10 يفو .كاذنآ دسألا راشب
ُ

 ماع ءاتفتساب ايروسل سيئرك دسألا راشب زوف نلع
 .%99.7 ةبسنب
 

 ةلئاع مكح ءاهنإب تبلاط يتلا ،2011 ماع نم سرام/راذآ يف ةّيروسلا ةضافتنالا عالدنا عمو
 ةمزح" ينبتب ايروس يف ةمكاحلا ةطلسلا تماق ،دالبلا يف يطارقميدلا لاقتنالا قيقحتو دسألا
 يبعشلا بضغلاو ناقتحالا ةدح فيفختل اهنم ةلواحم يف ،ةيتاسسؤمو ةّيسايس "تاحالصإ

 يذلا ،دالبلا يف ذفانلا روتسدلا ليدعت يف يساسأ لكشب تاحالصإلا هذه تلثمتو .اهدض
 ،2011 ماع نم ربوتكأ/لوألا نيرشت يف ،دسألا راشب ردصأف .1973 ماع يف ثعبلا بزح هعضو
 ،دالبلل ديدج عورشم دادعإل ةينطولا ةنجللا ليكشت ىلع ّصن يذلا ،33 مقر يسائرلا َموسرملا

اوضع 29 نم ةنجللا هذه تفلأتو .موسرملا رودص خيرات نم رهشأ ةعبرأ لالخ كلذو
ً
 نم 

 2012 ماع نم رياربف/طابش 26 يفو .بعشلا سلجم نم ءاضعأو ةّيسايسو ةّينوناق تاّيصخش
 روتسدلا اذه زاحو ،2012 روتسدب فرعُي تاب يذلا ،دالبلل ديدجلا روتسدلا ىلع ماع ءاتفتسا دقُع
 .ءاتفتسالا يف تكراش يتلا تاوصألا يلامجإ نم %90ـلا تدعت ةقفاوم ةبسن ىلع
 
 تاليدعت ءارجإو ةدام 14 براقي ام ةفاضإ عم ،1973 روتسد ىلع هرهوج يف 2012 روتسد دمتعا

 روتسدلا نم 8 ةداملا ءاغلإ ناك هيف ٍليدعت َّمهأ َّلعلو .ةدام 157 لصأ نم ىرخأ ةدام 47 ىلع
 ةلودلا يف دئاقلا بزحلا وه ّيكارتشالا ّيبرعلا ثعبلا بزح" ّنأ ىلع ّصنت تناك يتلا ،قباسلا

 ةيسايسلا بازحألا" رودبو ،ةيسايسلا ةيددعتلا أدبمب 2012 روتسد فرتعاف ."عمتجملاو
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 ىلع" بازحأ ءاشنإ رظح عم ،"ةينطولا ةيسايسلا ةايحلا يف ،ةيباختنالا تاعمجتلاو ،ةصخرملا
 .)2012 روتسد نم 8 ةداملا( "ّينهم وأ يوئف وأ ّيقطانم وأ ّيلبق وأ ّيفئاط وأ ينيد ساسأ
 

ابختنم ةّيروهمجلا سيئر تاب ،ديدجلا روتسدلا بجومبو
ً
 86 ةداملا( رشابم لكشب بعشلا نم 

 84 ةداملا ّصنت تناك امك ثعبلا بزحل ةيرطقلا ةدايقلا حارتقاب بصنملا اذه دييقت نود ،)1 –
 اذهو ،ةلودلا سيئر تايالو ددع ديدحتل ةدام تفيضأ دقف اذه ىلع ةوالعو .1973 روتسد نم
ادوجوم نكي مل ٌرمأ

ً
 ةّيروهمجلا سيئر بختني" نأ ىلع هنم 88 ةداملا تّصنف ،1973 روتسد يف 

 ."ةيلات ةدحاو ةيالول الإ ةّيروهمجلا سيئر باختنا ةداعإ زوجي الو ...ةيداليم ماوعأ ةعبس ةّدمل
 نم هنّكمو ،ةيروهمجلا سيئرل ةقلطملا تاّيحالصلاو ةلماكلا تاطلسلا ىلع 2012 روتسد ىقبأو
 سيئر سرامي" روتسدلا اذه بسحبف .ةلودلا لصافمو تاطلس لك ىلع هترطيس خيسرت
 تاّوقلاو شيجلل ىلعألا دئاقلا" وهو )83 ةداملا( "بعشلا نع ةباين ةّيذيفنتلا ةطلسلا ...ةّيروهمجلا
لسملا

ّ
 هلو ،)107 ةداملا( اهيغليو ةيلودلا تادهاعملاو تايقافتالا مربي نم وهو ،)105 ةداملا( "ةح

 تارود جراخ عيرشتلا ةطلس" ىلوتيو )1-111 ةداملا( بختنملا بعشلا سلجم ّلح يف قحلا
 ،)1-113 ةداملا( "كلذ ىوصقلا ةرورضلا تعدتسا اذإ اهداقعنا ءانثأ وأ ،بعشلا سلجم داقعنا

 ريغ" وهف ،ةينوناق ةناصحب عتمتيو ،)1-133 ةداملا( ىلعألا ءاضقلا سلجم سيئر هنوك نعً الضف
 .)117 ةداملا( "ىمظعلا ةنايخلا ةلاح يف الإ هماهم ةرشابم يف اهب موقي يتلا لامعألا نع لوؤسم
 ،ايلعلا ةيّروتسدلا ةمكحملا ّالإ ةّيئاضق ةسسؤم يأ مامأ لئاسم ريغ ةيروهمجلا سيئر نأ امك
 .)141 ةداملا( ّيسائر موسرمب هسفن ةّيروهمجلا سيئر اهَءاضعأ ُنِّيعُي يتلاو
 

 2012 روتسد يف ةيزكرماللا 1.8
 يف هيلع صوصنملا ةيزكرماللا لوح ّماعلا هجوتلا ىلع ّيساسأ لكشب 2012 روتسد دمتعا

 بعشلا سلاجم" ةيمست رييغتب تلّثمت يتلا ةّيلكشلا تاليدعتلا ضعب عم نكل ،1973 روتسد
 ،ْنكل .ّيروتسدلا ّصنلا يف "ةيزكرماللا" حلطصمب فارتعالاو ،"ةّيلحملا ةرادإلا سلاجم" ىلإ "ةّيلحملا

 ةحضاو ةّيروتسد تاددحم يأ يف ضوخلا لّدعملا روتسدلا اذه ّبنجت ،1973 روتسد رارغ ىلعو
لعتي ام ّلك َلاحأو ،تاّيلحملاب زكرملا ةقالعو ةيزكرماللا هاجت

ّ
 ،ةّيلحملا سلاجملا ّماهم ديدحتب ق

 ةلباق ةّينوناق صوصن ىلإ ،ةّيلحملا اهتاعمتجم عمو زكرملا عم اهتقالعو ،اهراودأو اهتايحالصو
اقفو ليدعتلاو رييغتلل

ً
 ةّيبرعلا ةّيروهمجلا" ّنأ ىلع 130 ةداملا تّصن دقف .ةمكاحلا ةطلسلا جازمل 

 ةيصخشلاب اهعتمت ىدمو اهتاصاصتخاو اهددع نوناقلا نّيبي" ةّيرادإ تادحو نم نوكتت "ةّيروسلا
 ةرادإلا تادحو ميظنت زكتري" نأ ىلع 131 ةداملا تّصن امك ،"ّيرادإلاو ّيلاملا اهلالقتساو ةيرابتعالا
 تادحولا هذه ةقالع نوناقلا ُنّيبيو ،تايلوؤسملاو تاطلسلا ةّيزكرمال أدبم قيبطت ىلع ةّيلحملا
 نييعت ةقيرط نّيبي امك ،اهلامعأ ىلع ةباقرلاو ،ةيلاملا اهتاداريإو اهتاصاصتخاو ةّيزكرملا ةطلسلاب
 ."اهيف حلاصملا ءاسؤر تاصاصتخاو مهتاصاصتخا كلذكو ،مهباختنا وأ ،اهئاسؤر
 نم اهغرفأ روتسّدلا اذه ّنأ الإ ،1920 ماع ذنم روتسدلا ىلإ )ةيزكرمال( ةملك لخدت ةرم لوألو
 يأل سّسؤي ال روتسدلا اذه ّنأ ىنعمب .نوناقلا ىلإ اهدودح عيمج دنسأ نأ دعب اهاوتحم
 َباب حتف اذه َقوف ّهنإ لب .1973 روتسد لاحك هلاح ،ةيرادإ وأ ةيداصتقا وأ ةيسايس ةيزكرمال

 بابلا كرت هنإ يأ ،"نييعتلا" وأ باختنالا حلطصمل همادختسا ربع ،ةيزكرماللا رهوج ىلع تافتلالا
احوتفم

ً
 تارادإلا ىتحو ظفاحملا نوكت دق روتسدلا بسحب يتلا( ةيلحملا تاطلسلا نييعتل 

 .زكرملا لبق نم )ةينفلا
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ارهوج ةيزكرماللا بايغ ببسبو ،هيلعو

ً
 روتسد يف ةّيزكرماللا رطأ ليلحت ّنإف ،2012 روتسد يف 

 نوناقلا ،لّدعُملا ةّيلحملا ةرادإلا نوناق ةسارد ىلع ّيساسأ لكشب دمتعي ،هيف اهداعبأو 2012
 ،ةّيلحملا ةرادإلا سلاجم ةلكيه ديدحت روتسدلا هيلع لاحأ يذلا نوناقلا ّهنأل ،2011 ماعل 107

املع ،ةّيزكرملا ةطلسلا ةزهجأ عمو اهضعب عم اهتقالعو ،اهماهمو اهتايحالصو اهراودأو
ً
 اذه نأ 

ايغلم ،روتسدلا عم قفاوتم ريغ لكشبو ،ةظحل يأ يف ُلَّدعُي دق نوناقلا
ً
  .ةيزكرمالل ىنعم لك 

 
 ةيسايسلا ةيزكرماللا 1.1.8

 ىلع ّيساسأ لكشب -107 نوناقلاب فورعملا- ايروس يف ديدجلا ةّيلحملا ةرادإلا نوناق دمتعا
 نكل ،ىرخأ ّداوم تاغايص ليدعتو ةيفاضإلا داوملا ضعب جاردإ عم ،1971 ماعل 15 مقر نوناقلا

 ةقالعو دالبلا يف ةّيلحملا ةرادإلا ةعيبطو مكحلا ماظن لكش ىلع ّيرهوج رييغت ّيأ نود نم
افئاز ًءاحيإ لدعُملا ةّيلحملا ةرادإلا نوناق ىطعأ ،رخآ ىنعمب .تاّيلحملاب ةيزكرملا ةطلسلا

ً
 ٍهُّجوتب 

ادوعوو ،ةّيزكرماللا أدبم قيمعت وحن ربكأ
ً
 تادحولل عسوأ راودأو تاّيحالص ءاطعإ لوح ،ققحتت مل 

اقباس اهب ةطونم تناك يتلا كلتب ةنراقم ةيرادإلا
ً
اقفو 

ً
 مجرتي مل اذهو .1971 ماعل 15 نوناقلل 

 ةطخلاب هامسأ امب ةعّسوملا تايحالصلاو راودألا هذه لقن طبر نوناقلا ّنأل ؛عقاولا ضرأ ىلإ
 ةطلسلا ىلإ ةيزكرملا ةطلسلا نم تاصاصتخالا لقن اهبجومب متي يتلا" ةيزكرمالل ةينطولا
اجمانرب" ددحت يتلاو ،)1 ةداملا( "ةّيلحملا

ً
اّينمز 

ً
 لامكتسال ...تاونس سمخ اهاصقأ ةرتف نمض 

 ىلع ،)2 -6 ةداملا( "ةّيلحملا سلاجملا ىلإ نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا تاصاصتخالا لقن
 ديزت ال ةينمز ةرتف لالخ" ،نوناقلا اذه بجومب لكشُملا ،ةّيلحملا ةرادإلل ىلعألا سلجملا موقي نأ

 اذه لكشي نأو ...ةيزكرمالل ةينطولا ةطخلا رادصإب ،نوناقلا رودص خيرات نم رهشأ ةتس ىلع
اناجل سلجملا

ً
 "ةّينقتلاو ةيرادإلاو ةينوناقلا يحاونلا عيمج نم لاقتنالا اذهل دادعإلل ةيقيسنت 

 ةطخلا ّنإف يلاتلابو ،نآلا ىتح لَّكشي مل ةّيلحملا ةرادإلل ىلعألا سلجملا ّنكل .)3و 1 – 6 ةداملا(
 ّمتي مل ،اهتاّيحالصو ةّيلحملا سلاجملا راودأ ةدايز اهب متتس اهبجومب يتلا ،ةيزكرمالل ةينطولا
 امك تيقب ،اهماهمو ،ةّيلحملا سلاجملا راودأ ّنإف ،هيلعو .ةقرولا هذه ةباتك ةظحل ىتح اهريوطت
 نكمي ال يتلا ةيليمجتلاو ةماعلا تاليدعتلا ضعب عم ،يضاملا نرقلا تاينيعبس ذنم هيلع تناك
اقيمعت اهُّدع

ً
 .دالبلا يف ةّيزكرماللا أدبمل 

 
 ،هسفن ينوناقلا ّصنلا يف "ةيزكرماللا" حلطصم جاردإ نوناقلا اذه اهحرط يتلا تاليدعتلا نم ناك
 نوناقلا اذه فادهأ نم ّنأ ىلع لّدعُملا ةّيلحملا ةرادإلا نوناق نم ةيناثلا ةداملا تّصن دقف

اقيبطت ،بعشلا تائف يديأ يف اهزيكرتو ،تايلوؤسملاو تاطلسلا ةيزكرمال قيبطت"
ً
 أدبمل 

 نم" ةيرادإلا تادحولا سلاجم نيكمتل كلذو ،"ةطلس لك ردصم بعشلا لعجي يذلا ةّيطارقميدلا
اّيداصتقا ةيرادإلا ةدحولا ريوطت يف اهماهمو اهتاصاصتخا ةيدأت

ً
اّيعامتجاو 

ً
اّيفاقثو 

ً
اّينارمعو 

ً
... 

 ةفاقثلاو داصتقالاو تامدخلا نع ةرشابم ةلوؤسم تايوتسملا لك يف ةيرادإلا تادحولا لعجو
 ."تادحولا هذه يف نينطاوملا مهت يتلا نوؤشلا ةفاكو
 )ةيفيرلا ةدحولا( ةيمست ناك ام ءاغلإ لالخ نم ،دالبلل يرادإلا َميسقتلا نوناقلا اذه لّدع امك
 تادحو نم ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا نوكتت" :هنم 7 ةداملا يف ءاج دقف ،)ةيدلبلا(ـب اهلادبتساو
 ،ةنيدملاو ،ةظفاحملا :يهو ،يرادإلاو يلاملا لالقتسالاو ةيرابتعالا ةيصخشلاب عتمتت ةيرادإ

 فَّرعف ،ةيرادإلا تادحولا هذهب طونملا َّيناكسلا عُّزوتلا نوناقلا لّدع امك ."ةيدلبلاو ،ةدلبلاو
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 نيب يناكسلا عمجتلا اّهنأب ةدلبلا فّرعو ،ةمسن 50.000 نع ديزي يناكس عمجت لك اهنأب ةنيدملا
 ءاضعأ بختنُيو .)1 ةداملا( ةمسن 10.000و 5.001 نيب ةيدلبلاو ،ةمسن 50.000و 10.000

 عبرأ ةدمل كلذو )12 ةداملا( رشابملاو يّرّسلاو ّماعلا عارتقالاب هذه ةيرادإلا تادحولا سلاجم
لحم سلجم لكل نوكيو ،)15 ةداملا( ةيداليم تاونس

ّ
 هئاضعأ لبق نم بختنم يذيفنت بتكم ي

أ نوناقلا اذه بجومبو .)28 ،27 داوملا( ةيداليم تاونس عبرأ ةدمل
ُ

 ليثمتل %60ـلا ةبسن تَيغل
 ،)1971 ماعل 15 نوناقلا نم 10 ةداملا( ةّيلحملا سلاجملا يف ةبسكلا راغصو نيحالفلاو لامعلا
 بتاكملا ءاضعأ ثلث نييعتب ةيزكرملا ةطلسلل ّقحلا يطعت يتلا ةداملا ءاغلإ ىلإ ةفاضإلاب
 .)1971 ماعل 15 نوناقلا نم 19 ةداملا( ةيذيفنتلا
 

 ماعل 15 نوناقلا يف ةدراولا هتاّيحالصو ظفاحملا راودأ ىلع 2011 ماعل 107 نوناقلا ظفاحو
انّيَعُم ظفاحملا يقب ،رخآ ىنعمب .اهيلع ركذي ليدعت يأ نود ،1971

ً
 ةيذيفنتلا ةلطسلا نم 

افرشمو )41 ةداملا( ةيزكرملا ةطلسللً الثممو )39 ةداملا( ّيسائر موسرمب
ً
 تاطلسلا لمع ىلع 

ؤرت ىلإ ةفاضإلاب ،)42 ةداملا( ةظفاحملا يف ةيزكرملاو ةّيلحملا ةزهجألا عيمجو ةّيلحملا
ُّ

 ِهِس
 تايحالصلاو ّماهملا مظعمل هيلوتو ،)29 ةداملا( بختنملا ةظفاحملا سلجمل يذيفنتلا بتكملل
 ،ةظفاحملا يف نيلماعلا نوؤش ةرادإ لثم ،ةظفاحملا سلجمل يذيفنتلا بتكملاب ةطونملا

 ةيروتسدلا ةماعلا تاّيرحلا دعاوق قيبطتو ،ماعلا نمألا ديطوتل اهاري يتلا ريبادتلا ذاختاو
 ىلع هتطلس ىلإ ًةفاضإ ،)44 ةداملا( ةظفاحملا ةنزاومل فِراصملاو تاقفنلا ديدحتو ،اهنوصو

 عاطقلا تاكرشو تاسسؤملا وريدم ذفني" ثيح ،)47 ةداملا( ةّيزكرملا تارادإلا يف نيلماعلا عيمج
 تائيهلاو ةيزكرملاو ةيلحملا ةزهجألا وريدمو ،ةظفاحملا يف اهعورف وريدمو ،كرتشملاو ماعلا
 ةماعلا ةحصلاو ماعلا نمألاب ةقلعتملا ةيطخلا ظفاحملا تابلط ،ةماعلا تايريدملاو ةماعلا

 رماوأ ةظفاحملا يف يندملا عافدلاو يلخادلا نمألا ىوق ذفنت امك .)51 ةداملا( "ةماعلا ةحارلاو
 .)53 ،52 داوملا( ظفاحملا

 نم عون ّيأل رابتعا ّيأ ءاليإ نود ظفاحملل ةينوناقلا ةناصحلا أدبم خيسرت نوناقلا هذه داعأ امك
 ىلع ،ّيفرح لكشبو ،2011 ماعل 107 نوناقلا نم 56 ةداملا تّصنف ،هلمعل ةلءاسملاو ةبساحملا

 هسأري يذلا- ىلعألا ءاضقلا سلجم ّنأ نم ،1971 ماعل 15 نوناقلا نم 35 ةداملا هيلع تّصن ام
 ةيحانلا نم ظفاحملا ةمكاحمب ةلوخملا ةديحولا ةيئاضقلا ةهجلا وه -ةيروهمجلا سيئر
 .ّيروهمج موسرمب سلجملا اذه ىلإ هتلاحإ دعب كلذو ،ةيكلسملا
 
 ةيداصتقالا ةيزكرماللا 2.1.8

 ةيومنتلاو ةّيرامثتسالاو ةيداصتقالا راودألا ضعب قيمعتب ًءاحيإ 2011 ماعل 107 نوناقلا ىطعأ
 نوناقلا اذهل ةّيساسألا فادهألا دحأ ّنأ هديكأت لالخ نم ،اهتايوتسم ةفاكب ةّيرادإلا تادحولل

 عمتجملا يف يومنتلا رودلا ةسرامم نم اهنيكمتل ةيرادإلا تادحولل ةّيلاملا تاداريإلا زيزعت" يه
 ةيرادإلا تادحولا نمض ةيومنتو ةيداصتقا صرف ريوطتو ...يمدخلا رودلا بناج ىلإ ّيلحملا
 ةداملا( "ّيومنتلا رودلاو يمدخلا رودلا نيب لماكتلا نم ةلاح داجيإو لمع صرف قلخ ىلع دعاست
 لامعألا عيمج" رييستب ةفاك ةّيلحملا سلاجملا صاصتخا ىلع هنم 30 ةداملا تدكأ امك .)3 -2
اّيداصتقا ةظفاحملا ريوطت ىلإ يدؤت يتلا

ً
اّيعامتجاو 

ً
اّيفاقثو 

ً
اينارمعو 

ً
 ةيمنتلا عم ىشامتي امب 

 ."ةراجتلاو ،داصتقالاو ،ةعارزلاو ،ةعانصلاو ،طيطختلا تالاجم يف ةنزاوتملاو ةمادتسملا
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 راودألا مظعم ىطعأ -قباسلا ةّيلحملا ةرادإلا نوناق رارغ ىلعو- لدعُملا نوناقلا اذه ّنكل
 يذلا ،ةظفاحملا سلجمل يذيفنتلا بتكملل ةّيرامثتسالاو ةيومنتلاو ةيداصتقالا تايحالصلاو
 .ةلصلا تاذ ةيزكرملا ةزهجألاو تاطلسلا ةقفاومب تايحالصلا هذه دّيقو ،نّيَعُملا ظفاحملا هسأري
اقفوف

ً
 ةيداصتقالا ططخلا عضو نع لوؤسملا وه ةظفاحملا سلجم نإف ،33و 32 نيتّداملل 

 سسأ عضو نع لوؤسملا وهو ،اهرارقإو اهريوطتو ،ةّيلحملا تارامثتسالا جماربو ةيومنتلاو
اعيب ةظفاحملاب ةصاخلا لاومألاب فرصتلا

ً
اراجيإو 

ً
ارامثتساو 

ً
 تانزاوملا ُّرِقُيو ُّدِعُي نم وهو ،

 تاورثلا رامثتسا سسأ عضي نَم وهو ،ةظفاحملا يف ةّيلحملا ةزهجألا ّلكل ةيونسلا ططخلاو
اقرط ةيزكرملا ططخلاو ريبادتلا ددحت مل يتلا" ةّيلحملا

ً
 عوجرلا دعب كلذو ،اهرامثتسال ىرخأ 

 ."ةصتخملا ةرازولل
 
 رداصم ىلع 107 نوناقلا ظفاح دقف ،ةّيلحملا ةرادإلا سلاجم ليومت لئاسو صوصخب امأ
 دقو .اهيلع تاليدعتلا ضعب ةفاضإ عم ،اهسفن 1971 ماعل 15 نوناقلا اهيلع ّصن يتلا ليومتلا
اّيبسن ربكأ ةنورم نوناقلا اذه رهظأ

ً
 سلاجملل حيتت ةدام جاردإ لالخ نم ،ّيجراخلا ليومتلا عم 

أْوَّتلا جماربو ةّيلودلا تامظنملا نم ةمدقملا تادعاسملا" يقلت ةّيلحملا
َ

 قفو ريزولا اهُّرقُي يتلا ةَم
 نم ضورق" ىلع سلاجملا هذه لوصح زاجأ امك ،)5 –134 ةداملا( "ةذفانلا ةمظنألاو نيناوقلا

 ،)4 –139 ةداملا( "ةذفانلا ةمظنألاو نيناوقلا قفو ،ةّينعملا تاهجلا عم قيسنتلاب ةيبنجأ تاهج
 دراوملاو ةينامتئالا تاليهستلاو ضورقلا" ىلع ميدقتلاب ةّيلحملا سلاجملل هحامس ىلإ ةفاضإ
 ةداملا( "ةذفانلا ةمظنألاو نيناوقلا قفو صاخلا عاطقلا تاهج نم اهيلع لصحت يتلا ىرخألا

134– 8(.  
 
 ةيرادإلا ةيزكرماللا 3.1.8
امومع

ً
 اهدجوأ يتلا ةيمدخلاو ةيرادإلا ةيرصحاللا جهن ىلع 2011 ماعل 107 نوناقلا ىقبأ ،

 سلاجملل ةيمدخلا تايحالصلاو راودألا ىلع ةيرهوج تاليدعت نود نم 1971 ماعل 15 نوناقلا
 .ةيلحملا

اديدحتو- ةيرادإلا تادحولا ىلإ نوناقلا هذه دنسأ دقف
ً
 تايحالص -تادلبلاو ندملا سلاجم 

 ،برشلا هايمو ،يرلاو ،ةحايسلاو ،ةفاقثلا تالاجم يف ،ةفاك ةيلحملا تامدخلا نوؤش رييست
 ظافحلاو ،ثراوكلا ةرادإو ،ةماعلا ةيمدخلا قفاوملا ةرادإ ىلإ ةفاضإلاب .ءابرهكلاو ،يحصلا فرصلاو
 ثادحإو ،اهرامثتساو ،ةيعمتجملا زكارملاو ةيضايرلا بعالملاو ةيدنألا ءاشنإو ،ةئيبلا ىلع

 سسألا عضوو ،نطاوملا ةمدخ زكارمو ،ةيقرطلا تانالعإلا رامثتساو ،ّيلخادلا لقنلا تاكرش
 لمعلا ناجلو ءايحألا ناجل ليكشتو ،ةيرادإلا صيخارتلاو ءانبلا صخر حنمل ةصاخلا تاءارجإلاو
  .)63 ،62 ،61 ،60 ،30 داوملا( ةّيلحملا ةيمنتلا ناجلو يعوطتلا
 

 2012 روتسد ةصالخ 2.8
 ءاغلإب ةقلعتملا كلت امّيس الو ،روتسدلا اذه يف تجردأ يتلا ةيروتسدلا تاليدعتلا نم مغرلا ىلع
 ددع ديدحتو ،ةطلسلا لوادتو ةيبزحلا ةيددعتلا ىلع ِّصنلاو ،1973 روتسد نم ةنماثلا ةداملا

 ةعيبط يف يقيقح رييغت يأ مّدقي مل -2012 روتسد- روتسدلا اذه ّنإف ،ةيروهمجلا سيئر تايالو
اّماع ةيزكرماللا ىلع ُّصنلا يقب ذإ ،اهتسسأمو يف وأ ،ايروس يف يلحملا مكحلا ماظن

ً
ارباعو 

ً
 نم ،
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 هتاطاقسإو موهفملا اذهل ةيليصفتو ةحضاو ةيروتسد َمظاون وأ تاددحم ّيأ ميدقت نود
 .ةيرادإلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 

 ةداعإ ىوس نكي مل ديدج ّينوناق ّصنب ةيزكرماللا 2012 روتسد دّيق ،1973 روتسد رارغ ىلعو
 ماعل 107 نوناقلا ىطعأ ذإ ،1971 ماع ذنم هب لومعملا ةّيلحملا ةرادإلا نوناقل ةيحطس ريودت

ادوعو 2011
ً
 نأ بجي يتلا ةيزكرمالل ةينطولا ةطخلاب دوعولا هذه طبرو ،ةيزكرماللا قيمعتب 

ت نأ نود نمو ،سلجملا اذه َلَّكشُي نأ نود نم ،ةّيلحملا ةرادإلل ىلعألا سلجملا اهعضي
ُ

 عَضو
 عمو اهضعب عم قيسنتلاو لمعلاب ةّيلحملا ةرادإلا سلاجم ترمتسا ،يلاتلابو .ةطخلا هذه

 ذنم ثعبلا بزح اهعضو يتلا ،ةقباّسلا ةيزكرملا ةديدشلا ةيجهنملا سفنب ةيزكرملا تاطلسلا
ارشؤم نوكي دق رمألا اذهو .تاينيعبسلا ةيادب

ً
 -عباطلا ّيثعبلا- يتاسسؤملا ثرإلا اذه ّنأ ىلع 

 صوصنلا يف ةيرذج تارييغت ىلإ جاتحي ،ّينطولاو يلحملا نييوتسملا ىلع ةلودلا ةزهجأ لمعل
 ةلودلا ةزهجأل لماش يتاسسؤم حالصإ ىلإ ةفاضإ ،ةيذيفنتلا حئاوللاو نيناوقلاو ةيروتسدلا

 تاعمتجملا عمو ،ةهج نم ضعبلا اهضعب عم اهتقالعو اهتايحالصو اهراودأ فيرعت ديعي ،ةفاك
 .ىرخأ ةهج نم ةّيلحملا
 

 ةصالخلا 9
 

 ربع ،ةيروسلا ريتاسدلا ّمهأ يف ةثالثلا اهداعبأب ةيزكرماللا ةيضق روطت ثحبلا اذه يف انسرد
 نيصقتسمو ،ةيزكرماللا ىلإ تقرطت يتلا صوصنلا مهف نيلواحم ،نامّزلا نم ٍنرق نم َرثكأ
 ىلإ يساسأ لكشب نيدنتسمو ،هتفلخ يذلا يتاسسؤملا ثرإلاو ،اهيلإ تدأ يتلا بابسألا

 .اهرفوت لاح يف ريتاسدلا هذه تبتك يتلا ناجللاو ةيسيسأتلا تايعمجلا تاعامتجا رضاحم
اعبطو

ً
 .2012 روتسد ةباتك ةنجل تاعامتجا رضاحم ىلإ لوصولا نم نكمتن مل 

 
 ام جاتنتسا ،ثيدحلا يروسلا خيراتلا ربع ةيزكرماللا ةيضق روطت ضارعتسا ىلإ دانتسالاب اننكمي
 :يلي
 

 نم نيعم طمن ينبت ىلإ تدأ يتلا عفاودلا تنيابت :ةيزكرماللا يف ةرثؤملا عفاودلا .1
 ينبتب نيبختنملا بعشلا يلثمم ةبغر سكعت ةيوضع عفاود نيب ،هريغ نود ةيزكرماللا

 ةيلخادلا اهتايدحتو ةلحرملا تابلطتم ُقِفاوت اهنأ نودقتعي يتلا ةيزكرماللا ةجرد
 ةلودلا ليكشت يف ةيزكرملا ةطلسلا ةبغر سكعت ةيطلست عفاود نيبو ،ةيجراخلاو
اقفو عمتجملاو

ً
 ةيسيسأت تايعمج اهتبتك يتلا ريتاسدلا تالوادم تسكع دقف .اهتابغرل 

ايوضعً العافت -1950و 1928 و 1920 ريتاسد يهو- ةبختنم
ً
 تايدحتو تايطعم عم 

 ناك دقف .اهل ةقباسلا ةلحرملا ثرإو ،اهنم يجراخلا وأ يلخادلا ءاوس ،ةيخيراتلا اهلحارم
 يف صوصن ىلإ لئاوألا نييروتسدلا ءابآلا هجوت يف رثأ ةينامثعلا ةلودلا ةيزكرم ثرإل
فوخلا ناك نيح ىلع ،1920 روتسد يف ةيزكرماللا ةياغ

ُ
 ،ةيسنرفلا ةئزجتلا تاسايس نم 

عفادلا ،يروسلا عمتجملا كسامت ىلع ظافحلا يف ُةبغرلاو
َ

 لكش ينبت وحن يساسألا 
 يسنرفلا بادتنالا ةطلس هيلع تدر ام وهو ،1928 روتسد عورشم يف مكحلل يزكرم
 يتلا ةيعمتجملاو ةيفارغجلا ةئزجتلا خّسريل يرسق لكشب هتضرف يذلا 1930 روتسدب
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 ةلأسم ىلع اهلالظب -اهرودب- ةيرسقلا ةئزجتلا هذه ْتقلأ ّمث .اهيلإ ىعست تناك
 ،)ةيزكرمال( ةملك نم نويعرشلا هوعضاو ىشخي ناك يذلا ،1950 روتسد يف ةيزكرماللا

اصوصن فاطملا ةياهن يف اوعضو مهنأ عم
ً
 تالوادم تسكع امك .ةمدقتم ةيزكرمال 

 ليبس ىلعف .ةيزكرماللا تارايخ ىلع ةيلخادلا تابذاجتلاو تانيابتلا رثأ 1950 روتسد
اقالطنا ،ةيزكرمالل ةسامح رثكألا 1950 روتسد يف بلح باون ناك ،لاثملا

ً
 مدع نم 

 رخآ اذه ناك دقلو .دالبلا يف يداصتقالاو يرادإلا رارقلا ىلع ةمصاعلا ةنميه يف مهتبغر
 ةعوضوم ريتاسد ةدع كلذ دعب ِهيِلَِيل ،ةبختنم ةيسيسأت ةيعمج لبق نم بتكي روتسد
كرَم يف ةيطلستلا اهتبغر سكعت ةيزكرملا تاطلسلا نم

َ
 امّيس الو ،اهيديأ نيب رارقلا ِةَز

اديدحت بألا دسألا مكحو ،ثعبلا مكح دعب
ً

غلأ نيناوق تنس ثيح ،
َ

 يلعف ٍرثأ يأ ْت
 ً.الصأ ةمئاغلا ،ةيروتسدلا صوصنلل

 
 نم ةقسانتم ريغو ةددعتم جذامن ايروس تدهش :ةيزكرماللا مظنلا بلقتو ددعت .2

اجذومن كلذ دعب دهشتل ،اهخيرات نم لوألا نرقلا فصن يف امّيس الو ،ةيزكرماللا
ً
 ديدش 

 روتسد نع ةيداصتقالا ةيزكرماللا بيغت نيح يفف .ريخألا نرقلا فصنلا يف ةيزكرماللا
ايلعف ةيزكرماللا بيغت ،1920

ً
 امك ،2012و ،1973 ريتاسدو ،كاذنآ 1930 روتسد يف 

اناملرب دالبلا تدهش امك .1950 روتسد يف ةيرادإلا ةيزكرماللا بيغت
ً
 ةرم نيتفرغ نم 

اءزج لغش نيتفرغلا ماظن ينبت شاقن ّنأ عمو .1920 روتسد يف طقف ةدحاو
ً
امهم 

ً
 نم 

 .هينبت متي مل هنأ الإ ،1928 روتسد تالوادم
 

لقت ّنأ مغر :رييغتلا ىلع ةردقلا ىلع هرثأو يتاسسؤملا ثرإلا .3
ُّ

 نرق فصنلا يف مظنلا َب
 هذه نم ٍّيأ تابث مدع ّنإف ،مكحلا تاسسؤم ىلع غلاب رثأ هل ناك ايروس خيرات نم لوألا
اّيتاسسؤم رثألا اذه تيبثت مدع ىلإ ىدأ ةليوط ةرتفل مظنلا

ً
 ّنأ نيح ىلع .قيمع لكشب 

 يلحمو يزكرم مكح تاسسؤم قلخ ىلإ ىّدأ 1970 بالقنا دعب ىتأ يذلا رييغتلا
 رايخلا اذه ّنأ عمو .ةنس نيسمخ نم رثكأل ةيلكش تارييغت عم يه امك ترمتسا
لست ناك يتاسسؤملا

ّ
اّيط

ً
اّيرسقو 

ً
 ةرتفلا هذهل هرارمتسا ّنإف ،ةيلحملا تابغرلا سكعي الو ،

 هرثأ مهفل ةساردلاو ثحبلا نم ديزملا يعدتسي رمألا اذهو .هخيسرت ىلإ ىدأ ةليوطلا
 رارمتساف .ديدج يزكرم ال ٍماظن ّينبتو تاسسؤملا هذه رييغت ىلع ةردقلا ىلع
 يدؤيو ،رييغتلا عنمت ةريبك ةيتاسسؤم ةلاطع ىلإ ةداع يدؤي ةليوط ةرتفل تاسسؤملا
 ماظنلا اذه يف نيلعفنملا صاخشألا لعجت مئاقلا ماظنلا ىلع ةيدامتعالا نم ةلاح ىلإ
 رييغتلا ناك ْنإو ىتحو ،مهحلاصمب رضي مئاقلا ماظنلا ناك ْنإو ىتح ،هرييغت نومواقي
 ىلع ةيلحملا مظنلاو رداوكلا ةردق ىلع ةمادتسالا هذه رثؤت امك .مهتحلصم ىلإ فُدهي
 .ةليوط تارتفل ةرادإلا هذه اهنم تبلس نأ دعب اهقطانم ةرادإ تايلوؤسمل يّدصّتلا

 
ن :ةرظانتملا ريغ ةيزكرماللا .4

ُ
شِقو

َ
 ،ايروس خيرات يف ةدحاو ةرم ّيّدج لكشب رايخلا اذه 

 َّنَبَتُي مل ّهنكل ،نوردنكسإ ءاول ولثمم هب مدقت نأ دعب 1928 روتسد تالوادم يف كلذو
افوخ

ً
ضيعُتساو ،ميسقتلا ىلإً الخدم نوكي نأ نم 

َ
 حتفي يروتسد صن ّينبتب هّينبت نع 

 تايصوصخ يعاريف دالبلا ربع رظانتم ريغ نوكي نأل ةيلحملا ةرادإلا نوناقل لاجملا
اعضو نوناقلا ىطعأ ،1930 روتسد قيبطت ةرتف لالخو .قطانملا ضعب

ً
اّصاخ 

ً
 ةظفاحمل 
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 نأ روتسدلا ةزاجإ ءانثتساب ،روتسدلا يفً الَّصؤم كلذ نوكي نأ نود نم نوردنكسإ
 تاليودل ةلصفنم ريتاسد تدهش ةرتفلا هذه ّنأ امك .قطانملا عاضوأ ُنوناقلا يعارُي

اقيبطت نكي مل اذه ّنكل ،نييولعلا لبجو زوردلا لبج
ً
ايلمع 

ً
 ،ةرظانتملا ريغ ةيزكرمالل 

 اهعمجي ال ةلصفنم ريتاسد امنإو ،ةيروسلا يضارألا لماكل عماج يروتسد ماظن بايغل
 .ضعبلا اهضعبب ال بادتنالا ةطلسب اهتقالع ددحي يذلا ،ةكرتشملا حلاصملا ماظن ىوس

 
 ريتاسدلا يف ةيزكرماللا ضارعتسا نم حضتي :ةيزكرمالل يلكشلا يدافتلا وأ ينبتلا .5

 ىلع ةيفاك ةلالد هتاذ دحب نكي مل اهيف ةيزكرماللا حلطصم يدافت وأ ينبت نأ ةيروسلا
 يفف .اهدوجو معدت صوصن نم روتسدلا هنمضتي ام امنإو ،روتسدلا ةيزكرم ال وأ ةيزكرم
اصوصن دجن 1950 روتسد

ً
 ثدحتي نيح ىلع .اهيف ةملكلا دورو نود ةيزكرماللا نع ةمهم 

 ىزغم يذ نومضم يأ نود نم ،تايلوؤسملاو تايحالصلا ةيزكرمال نع 2012 روتسد
اغارفإ َناك ةملكلا هذه َدورو ّنإف كلذبو ،روتسدلا ىوتسم ىلع كلذل

ً
 .اهاوتحم نم اهل 

 
 سيركت يسنرفلا بادتنالا ةطلس تالواحم ءانثتساب :ةيزكرماللاو تايلقألا قوقح .6

ايفئاط ةمسقم تاليود
ً

امامت دعتبت تناك ةيروسلا ريتاسدلا ّنإف ،
ً
 قوقح نيب طبر ّيأ نع 

 1920 يروتسد لثم َريتاسد يف ةيزكرماللا دوجو ّنأ ىنعمب .ةيزكرماللاو تايلقألا
اقيبطت رثكألا ناروتسدلا امهو- 1950و

ً
 ةيزكرماللا نيب طبر ّيأ ينعي نكي مل -ةيزكرمالل 

 ةيامح ساسأ ىلع ،اهتاظفاحم وأ دالبلا ميلاقأ ميسقت ىوتسم ىلع تايلقألا قوقحو
 تناك 1928 روتسد تالوادم نإ لب .ةيفئاطلا وأ ةينيدلا وأ ةيقرعلا تايلقألا قوقح
 تايلقألا قوقح ةيضق طبرب ةقباسلا ةمظنألل ٍرثأ يأ ليزي ماظن ينبت يف ةبغر سكعت
 .ةيقطانملا ةيزكرماللاب

 
اريخأو

ً
اسورد لمحت ةيروسلا ريتاسدلا ّنأ ىرن اننإف ،

ً
 نأ بجي ةيزكرماللا ةيضق يف ةياغلل ةمهم 

 ىوتسم نيسحت يف ديفت ةيلبقتسم ةيروتسد تاحالصإ يأ ءارجإ دنع رابتعالا نيعب ذخؤت
 نود نم ،ةيرايعم ةيلبقتسم ةيؤر قفو رييغتلا دشني ماظن يأ ميمصت يفكي الف ،دالبلا ةطرقمد
ثرإلا رابتعالا نيعب ذخأي نأ

َ
 ةردقلا ىلع هرثأو ايروس يف مكحلا ماظنل ّيتاسسؤملاو ّيخيراتلا 

اعجان رييغتلا نوكي يكل نكل ،رييغتلا ةلاحتسا ثرإلا اذه ينعي الو .رييغتلا ىلع
ً
 ذخأي نأ بجي 

 ،صوصنلا رييغت اهرييغتل يفكي ال يتلاو ،ةفلتخملا هرييغت تالخدمو يلاحلا عقاولا رابتعالا نيعب
اضيأ يضتقي لب

ً
  .ةيلحملا تاسسؤملاو رداوكلا ليهأتل يلحملا ىوتسملا ىلع لمعلا 

 
 


