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شروط النشر:





جيكغ اإلاجلت ألابدار الٗلمُت ألانُلت التي جلتزم بمىهجُت البدض الٗلمي وزُىاجه اإلاخٗاعٖ ٝلحها ٖاإلاُا ،وٖلى ؤن ج٩ىن
م٨خىبت بةخضي اللٛخحن الٗغبُت ؤو ؤلاه٩لحزًت ،التي لم ٌؿب ٤وكغها.
ّ
َّ
ً٣ضم ألانل مُبىٖا ٖلى وع (A4) ١بيسخت واخضة بدضوص (٧ )10.000–5.000لمت ،بسِ ٖSimpelied Arabicلى ؤن جغ٢م
الهٟداث جغُ٢ما مدؿلؿال.



ج٣ضًم ملخو للبدض باللٛت الٗغبُت ،وآزغ باللٛت ؤلاه٩لحزًتّ ،
٧ل في خضوص نٟدت مؿخ٣لت ٖلى ؤن ًدخىي طلٖ ٪ىىان
ّ
البدض ،وٍ٩ىن اإلالخو بدضوص (٧ )350لمتٖ ،لى ان ًدىي البدض ٖلى ال٩لماث اإلاٟخاخُت.



ؤن جدخىي الهٟدت ألاولى مً البدض اؾم الباخض وٖىىاهه ،ظهت الٗمل (باللٛخحن الٗغبُت وؤلاه٩لحزًت)  ،البرًض ألال٨ترووي،
م٘ مغاٖاة ٖضم ط٦غ اؾم الباخض في نلب البدض ،ؤو ؤًت بقاعة بلى طل.٪
ٌُكاع بلى اإلاهاصع ظمُٗها بإع٢ام الهىامل التي جيكغ في ؤوازغ البدض ،وجغاعى ألانى ٫الٗلمُت اإلاخٗاعٞت في الخىزُ ٤وؤلاقاعة
ّ
جخًمً :اؾم ال٨خاب ،وع٢م الهٟدت.
بإن












َّ
ًؼوص البدض ب٣اثمت اإلاهاصع مىٟهلت ًٖ الهىامل ،وفي خالت وظىص مهاصع ؤظىبُت جًا٢ ٝاثمت بها مىٟهلت ًٖ ٢اثمت
اإلاهاصع الٗغبُت ،وٍغاعى في بٖضاصها الترجِب ألالٟباجي ألؾماء ال٨خب ؤو ألابدار في اإلاجالث ،ؤو ؤؾماء اإلاالٟحن.
جُب٘ الجضاو ٫والهىع واللىخاث ٖلى ؤوعا ١مؿخ٣لتُ ،وَكاع في ؤؾٟل الك٩ل بلى مهضعه ،ؤو مهاصعه ،م٘ جدضًض ؤماً٦
ْهىعها في اإلاتن.
ّ
ُ
بعٞا ١وسخت مً الؿحرة الٗلمُت بطا ٧ان الباخض ًخٗاون م٘ اإلاجلت للمغة ألاولى ،وٖلُه ؤن ٌكحر ُٞما بطا ٧ان البدض ٢ض ٢ضم
بلى ماجمغ ؤو هضوة ،وؤهه لم ًيكغ يمً ؤٖمالهما٦ ،ما ٌُكاع بلى اؾم ؤًت ظهت ٖلمُت ،ؤو ٚحر ٖلمُت ٢امذ بخمىٍل البدض ،ؤو
اإلاؿاٖضة في بٖضاصه.
ً
ّ
ؾاب٣ا ،ولِـ م٣ضما بلى ؤًت وؾُلت وكغ ؤزغي ،وٖلى الباخض ج٣ضًم ّ
مؿخ٣ل بظل.٪
حٗهض
ؤن ال ً٩ىن البدض ٢ض وكغ
حٗبر ظمُ٘ ألا٩ٞاع اإلايكىعة في اإلاجلت ًٖ آعاء ٧اجبحها ،وال ّ
حٗبر بالًغوعة ًٖ وظهت هٓغ ظهت ؤلانضاع ،وٍسً٘ جغجِب ألابدار
اإلايكىعة إلاىظباث ٞىُت.



جسً٘ ألابدار اإلاؿخلمت لبرهامج ؤلاؾخال ٫الٗلمي. Turnitin



ال ًجىػ للباخض ؤن ًُلب ٖضم وكغ بدشه بٗض ٖغيه ٖلى هُإة الخدغٍغ ،بال ألؾباب ج٣خى٘ بها هُإة الخدغٍغٖ ،لى ؤن ً٩ىن
ّ
زال ٫مضة ؤؾبىٖحن مً جاعٍش حؿلم بدشه.



ًد ٤للمجلت جغظمت البدىر اإلايكىعة في ؤٖضاص اإلاجلت الى اللٛاث ألازغي ،مً ٚحر الغظىٕ الى الباخض.



جغؾل البدىر ٖلى الاًمُل







orbits@democraticac.de
ّ
ّ
ؤ٢بلذ لليكغ ؤم لم ج٣بل ،وٖلى و٤ٞ
جسً٘ الابدار لخ٣ىٍم ؾغي لبُان نالخُتها لليكغ ،وال حٗاص البدىر بلى ؤصخابها ؾىاء ِ
آلالُت آلاجُت:
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
ؤً -بل ٜالباخض بدؿلم اإلااصة اإلاغؾلت لليكغ زال ٫مضة ؤ٢هاها ؤؾبىٖان مىخاعٍش الدؿلم.
ّ
بً -سُغ ؤصخاب ألابدار اإلا٣بىلت لليكغ مىا٣ٞت هُإة الخدغٍغ ٖلى وكغها ومىٖض وكغها اإلاخى.٘٢
ث -ألابدار التي ًغي ّ
اإلا٣ىمىن وظىب بظغاء حٗضًالث ؤو بياٞاث ٖلحها ٢بل وكغها حٗاص بلى ؤصخابها ،م٘ اإلاالخٓاث
اإلادضصة٧ ،ي ٌٗملىا ٖلى بٖضاصها جهاثُا لليكغ.
ّ
ر -ألابدار اإلاغٞىيت ًبل ٜؤصخابها مً صون يغوعة ببضاء ؤؾباب الغ.ٌٞ

جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني – ديسمرب /8118

 /املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا 5

الفهرس
احلرطة اإلدالعقّةادلعاصرة إذؽاظقات اظتجدؼد واظتأصقل يف ضوء اظرؤؼة احلضارؼّة 7................................
حمؿد سؾي عريزائي .....رئقس عرطز ادلصطػى ظؾػؽر اإلدالعي7..........................
اظـظام اظسقادي اإلؼراغي بني اظشؽؾقة وادلوضوسقة 37 .................................... ................................
د.رارق صاحل سبداظـيب اظذباح ……………….….رئقس جاععة اجدابقا /ظقبقا 37 .....
دة.عـى رعضان بوبؽر ادلطردي…………………………… سؿقد اظدرادات اظعؾقا /ظقبقا 37 .....
اثر تعدد األسراق واألدؼان يف اجملتؿع اإلؼراغي 71 ..................................... ................................
اظدطتور إؼاد خازر اجملاظي …………………….……..أدتاذ عساسد جاععة عؤتة  /األردن71 ......
أعن اخلؾقج اظعربي واالدرتاتقجقة االؼراغقة (اظدور واظتأثري) 97 .......................... ................................
د .تؼى اؼاد اظؼقسي ………………….ادتاذة يف اجلاععة اظعراضقة  -طؾقة االدارة واالضتصاد 97 ...
ضقام احلرطة اظددتورؼة يف بالد صارس سام 187 ..................................... ................................ 1905
د  .حمؿد طاعل حمؿد اظربقعي …………………..طؾقة اآلداب/اجلاععة ادلستـصرؼة 187 ....
أ  .د  .رزاق طردي اظعابدي………………………… طؾقة االثار /جاععة اظؽوصة 187 ...............
اظتحول يف اظعالضات اظعراضقة-اإلؼراغقة بعد اظعؼوبات األعريطقة سؾى رفران 141 .....................................
اظباحث /د .درؼد ذدػان حمؿود 141 ..................
اظباحث /د .شزوان جبار حمؿد 141 .....................
اظؼضقة اظػؾسطقـقة يف دقادة اؼران اخلارجقة ظؾؿدة( )2013-1979درادة تارخيقة 161 ...............................
د .صراضد داود دؾؿان اظشالل ………….جاععة اظبصرة /عرطز درادات اظبصرة واخلؾقج اظعربي 164 ....
ادلتغريات ادلؤثرة يف اظعالضات اظرتطقة اإلؼراغقة :درادة يف ادلتغريؼن اظعراضي واظسوري 51 .......................
اظباحث :جادم حمؿد حامت 51 ....................
عستؼبل اظـظام ادلاظي األوروبي ادلؼرتح عع إؼران يف زل االغسحاب األعرؼؽي 68 ..................................
ػــقبــة شـــربــي………… باحثة يف اظعؾوم اظسقادة ضسم اظعالضات اظدوظقة جاععة ضسـطقـة / 3اجلزائر 68 ...........
متثالت ادراطقة صعود عظاػر صجوة اظتأثري يف تشؽقل عسارات اظتػاسالت ادلتأرجحة (اإلؼراغقة – األعرؼؽقة) 81 ..
صراس سباس ػاذم ……………باحث دطتوراه جاععة اظـفرؼن /طؾقة اظعؾوم اظسقادقة 81 ...........
ادلوضف االعرؼؽي عن اظربغاعج اظـووي اظعراضي واالؼراغي (111 ......................................... )2001-1991
د .غقزؼار غعؿان غعؿان… أدتاذ جاععة زاخو………… ..صاطوظيت اظعؾوم االغساغقة /ضسم اظتارؼخ 111 ..
إغتفاطات اظعدوان االدرائؾقة سؾى ضطاع شزة 181 ........................................ ................................
181 ............. Javad Afravi……… Master of International Relations iran …………………………..

جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني – ديسمرب /8118

 /املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا 6

احلرطة اإلدالعقّةادلعاصرةإذؽاظقات اظتجدؼد واظتأصقل يف ضوء اظرؤؼة احلضارؼّة  ……….حمؿد سؾي عريزائي

احلرطة اإلدالعقّةادلعاصرة
إذؽاظقات اظتجدؼد واظتأصقل يف ضوء اظرؤؼة احلضارؼّة
حمؿد سؾي عريزائي
عثِـ مغ٦ؼ اإلاهُٟى لل٨ٟغ ؤلاؾالمي

ملخظ
لى هٓغها ّ
بخمًٗ بلى ما ًجغي في اإلاكهض الٗغبي وؤلاؾالمي الٗام مً جُىعاث صعاماجُُ٨ت
ً
في ظمُ٘ الهٗض ألصع٦ىا بالّ ُ٘٣ؤن ً
ٖضصا ً
٦بحرا ظضا مً الً٣اًا الخُىٍت في الٗالم ؤلاؾالمي
ً
مغجبُت بمهحر الخغ٦ت ؤلاؾالمُتٖ .لُه ّ
ٞةن مٗالجت ال٨شحر مً مأػ ١ألامت ؤلاؾالمُت هي
ؤنبدذ
عهُىت لخغ٦ت بنالخُت ٖمُ٣ت في بيُت الخىظهاث ؤلاؾالمُت و بالخدضًض و ٢بل ؤي هؼٖت ؤو مضعؾت
صًيُت ،هي جخهل باإلؾالم الؿُاسخيٌ .ؿعى اإلا٣ا ٫هظا لدؿلُِ الًىء ٖلى ٖم ٤اإلاًٗالث التي
حؿببذ في بزٟا ١الخىمُت و الخ٣ضم الخًاعي للمؿلمحن و جهاٖض الجزاٖاث والٟتن الضازلُت و
جهُٗض الخغوب ألاهلُت في الكٗىب ؤلاؾالمُت و يُإ الُا٢اث والٟغم إلاىاظهت الخدضًاث.
هظه الضعاؾت ال حٗتر ٝبالُغ ١ال٣مُٗت للخٗامل م٘ الخغ٧اث ؤلاؾالمُت الؿُاؾُت وال حٗخ٣ض بإن
الؿعي لًغب ؤلاؾالم الؿُاسخي ؾِخىط بالٟالح والىجاح وألاصلت ٖلى طل٦ ٪شحرة ظضا .ولً٨
الاٖترا ٝبىظىص ؤػمت خُ٣ُ٣ت في ٖال٢ت م٩ىهاث اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي بما ٞحها الخىظه ؤلاؾالمي
الؿُاسخي ؾخ٨ك ًٖ ٠ؤػمت اإلاغظُٗت و ٣ٞضان اإلاٗاثحر اإلاٗخمضة لضي الجمُ٘ في مىاظهت
الجزاٖاث .و لٗل مً ؤ٦بر هظه اإلاًٗالث هي مك٩لت ال٣ىمُت والُاثُٟت اإلاخٛلٛلت في بيُت
اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت مً ظهت و جغؾُش الغئٍت ألاًضًىلىظُت الٟا٢ضة لل٣ضعاث الىاُٗ٢ت والٟٗالُت
الٗمالهُت في الخىظهاث ؤلاؾالمُت مً ظهت زاهُت .و هي مً يمً الدؿائالث الٗمُ٣ت التي ج٣خطخي
مىا الخىاع الهاصت بحن ألاَغا٧ ٝاٞت لهىاٖت الخىا ٤ٞوالخل الًامً لخ٣ضم اإلاجخمٗاث
ؤلاؾالمُت.
ولماث مفاجُذ :الخغ٦ت ؤلاؾالمُت ،ؤلاؾالم الؿُاسخي ،ال٣ىمُت الٗغبُت ،الغئٍت الخًاعٍت،
اإلاغظُٗت ؤلاؾالمُت
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اإلالذمت
هى يغب مً اإلاإؾاة باإلاٗجى الض ٤ُ٢لل٩لمت ؤن وكهض ؤن الخغ٦ت ؤلاؾالمُت التي بضؤث في
ً
ً
ً
مغاخلها ألاولى ٢بل ما ً٣اعب ال٣غهحن مً الؼمً خغ٦ت جهًىٍت خًاعٍت حٗخمض الٟلؿٟت
ً
والٗ٣الهُت مجهاظا في الخ٣بت الخإؾِؿُت ُٞما بٗض ٢ض قهضث اوُٗاٞاث زُحرة وفي مغاخل
ً
ً
جضعٍجُت زُىة زُىة ختى جدىلذ خالت مخ٣ىٗ٢ت ٖلى الضازل و حكضصث مىاٟ٢ها ججاه آلازغ.
ً
ً
وؤزحرا في هماطط ٦شحرة مجها -و لِـ ٧لها ألهىا هجض خغ٧اث بؾالمُت م٣اومت خ٣ا جىٟخذ ٖلى
اإلاجخم٘ اإلاخىىٕ و جخٗامل بدؿامذ قضًض بال م٘ ً٢اًا بذجم الاخخال ٫والاؾخٗماع٢ -ض ناعث
خغ٦ت بؾالمُت ال ج٨ٟغ بٛحر الاؾدُالء ٖلى الؿلُت والؿعي للهُمىت الؿُاؾُت والٗؿ٨غٍت
وألامىُت بمماعؾت ؤبك٘ ؤهىإ الجغاثم ٦ما في همىطط صاٖل 1جخسلى ًٖ الخىظهاث البيُىٍت
الجهًىٍت التي ؤؾـ لها ألاٛٞاوي وٖبضه و ٚحرهما مً عواص الجهًت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت.و لٗل
الخإمل في هظا الخىظه اإلاىدضع مً ألاٖلى بلى ألاؾٟل و مً الىاؾ٘ بلى الًُ ٤و مً الجهًىي بلى
ألاًضًىلىجي و مً م٣انض الخًاعة والخ٣ضم بلى جُبُ ٤الكغَٗت ال٣ٟهُت الجؼثُت ً٨كًٖ ٠
ٖم ٤ألاػماث ٦ما ؤهىا في يىء هظا الخإمل ًم٨ىىا في هٟـ الى٢ذ بهجاػ بهخاط الخلى ٫واإلاساعط
باالؾلىب الاوٗ٩اسخي ٦ما ًُ٣ا .٫و هظه مًٗلت ٦بحرة في مٗالجت بق٩الُاث ؤلاؾالم الؿُاسخي الُىم
ّ
وألاو ّلُت للخىنل بلى
و بالخدضًض حُٗ٣ضاث صعاؾت الجماٖاث ؤلاؾالمُت التي حُٗي ألاولىٍت
الؿلُت صون هطج زغاثُها التربىٍت وال٨ٟغٍت وال٣ٟهُت اإلاجخمُٗت.
ّ
ّ
ّ
واإلاُضاوي بل الخىُٓمي
الٗملي
ؤلاؾالمُت 2في ؤصبُاث هظا اإلا٣ا ٫حٗجي الظعإ
بن الخغ٦ت
ّ
ّ
ّ
ؤلاؾالمي يمً خغ٦ت
ؤلاؾالمُت التي اهُل٣ذ َالجٗها مىظ ٢غابت ٢غهحن في الٗالم
للصخىة
ّ
ّ
وؤلاؾالمُت.
ؤلاؾالمُت والٗغبُت في قبه ال٣اعة الهىضًت و مهغ و ٚحرها مً الضو ٫الٗغبُت
الجهًت
ً
ّ
ّ
ال ق ٪ؤن الخغ٦ت هي صخىة وؤن الصخىة هي خغ٦ت ؤًًا ول ً٨هُل ٤الصخىة ٖلى البيُت
ّ
ّ
ؤلاؾالمي في ظمُ٘ ألابٗاص الاظخماُٖت وجيكُِ
ال٨ٟغٍت الٗامت والخىاٞؼ ال٩لُت لخُٟٗل ال٨ٟغ

3

 1غني نً الزهش أهىا هملً أدلت دامغت جإهذ أن وساء الخشواث ؤلاظالمُت العُاظُت و جىكُماتها أًذي الاظخهماس الهاإلاي .هزا ما أهذه جشامب نلىا
وانترف بأن الشةِغ أوباما هى اإلاإظغ لذانش و مً كبله كالذ العُذة ولُيخىن أن أمحروا كذ وغهذ أظاط جىكُم اللانذة كبل نششًٍ ظىت و
هىزا جىالذ الذساظاث واإلالاالث والخهلُلاث اإلاخىاجشة نلى أن الاظخهماس الغشبي إلالاضذ مهلىمت جخهلم بمطالخها الاظتراجُجُت كذ أدمىذ و حهىدث
َ
اإلاعخهمش ولىً مو ول رلً فاهىا وهلم أن مجاال
نلى جىكُم الفىش والعلىن في بهؼ اللؿاناث الهشبُت وؤلاظالمُت بل فُما ًخهلم بمجخمهاث الهالم
ً
مهشفُا أو مجخمهُا ئظالمُا خاضا و ونُا مىلىضا هاججا نً خلل منهجي لذي هىالء اإلاخؿشفحن هى الزي ًمهذ لالظخهماس لُخدلم في ألاهفغ و لهل
اإلافىش الجضاةشي الشاخل مالً بً هبي كطذ رلً خُىما جدذر نً مفهىم كابلُت الاظخهماس .لى ال الكشوف الىفعُت والىكشٍت واإلاجخمهُت اإلاالةمت
واإلايسجمت مو الفهل الاظخهماسي للمجخمهاث اإلاعتهذفت لالظخهماس إلاا هجخذ خشاةـ اإلاعخهمشًٍ في بالد الهشب واإلاعلمحن.
ً
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ 2
ؤلاظالمُت التي جأبى
اإلاخىىنت حذا مً الخشواث
ؤلاظالمُت في ضُغت الجمو لِغ ججاهال للخطيُفاث والؿبلاث
حهمذث ججىب اظخخذام الخشواث
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
ؤلاظالمُت اإلاهاضشة هي الذنىة ئلى جؿبُم ؤلاظالم
اإلازهبُت الخاضت ولىً ئًماها مني بأن سوح الخشواث
اللىمُت أو
الخىاضل والخالقي في أوظو مً ألاؾش
ً
ً
ّ
ّ
الشامل في حمُو أبهاد الخُاة بشؤٍت خػاسٍت .ففػلذ جىخُذ الطُغت أمال في الخالقي والخىافم وجأهُذا للمبادب اإلاشترهت بُنها.
الاحخمانُت هي صخىة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ولىنها لِعذ خشهت ئحخمانُت هما أن
الهلمي ما كبل جشحمتها في الىاكو و ظشٍانها في الهالكاث
الفىشٍت واليشاؽ
 3الخىنُت
ً
ُ
ّ
ّ
جدىلها ئلى دولت و هكام خىم اًػا ًخشحها مً هىنها خشهت ئلى معخىي الذولت والىكام العُاس ّي .فاضذق نىىان للخشهت ؤلاظالمُت هي التي جيشـ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الهملُت لألنػاء واإلاىخمحن.
ألاحخمانُت راث ألاؾش والهُاول
الجمهُاث والخىكُماث
العُاظُت أو
اإلاذهُت أو ألاخضاب
اإلاإظعاث
غمً

جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني – ديسمرب /8118

 /املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا 8

احلرطة اإلدالعقّةادلعاصرةإذؽاظقات اظتجدؼد واظتأصقل يف ضوء اظرؤؼة احلضارؼّة  ……….حمؿد سؾي عريزائي

الُٗ٣ضة لبىاء ؤلاوؿان و هٓام خُاجه ،وهُل ٤الخغ٦ت ٖلى اإلاماعؾت الٗملُت اإلاىٓمت في الهُ٩لُت
الاظخماُٖت والؿُاؾُت .وهظا الٟغػ والٟهل هى ٖامل مؿاٖض في وؿ ٤اإلاٟاهُم و جىُٓم ألا٩ٞاع.
ّ
ّ
الخلُٟاث
ؤلاؾالمُت في هظا اإلا٣ا ٫خؿب
ومً خُض اإلاهاصًٞ ،٤ةهىا ال هٟغػ الخغ٧اث
ّ
ّ
ّ
ّ
ال٣ىمُت ،م٘ ّؤن َ
الًٓ ّؤن
مشل هظا الخهيُ ٠ؤمغ مم .ً٨و ؤٚلب
الُاثُٟت ،ؤو
اإلاظهبُت ،ؤو
ً
ُ
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت لم حؿخُ٘ ؤن ّ
الخلُٟاث اإلادض٢ت بها٦ ،ما ّؤن بًٗا مً
جدغع هٟؿها مً هظه
الخغ٦ت
الاهخ٣اصي في هظه اإلاًامحن هى بهظا الاججاهٖ 4.لُه ٞة ّن ّ
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت و بالخالي
الصخىة
الخدلُل
الضًيُت طاث الغئٍت الخًا ٍّت و هدً وٗغ « ٝؤنّ
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت هي حكمل ظمُ٘ الخىظهاث
الخغ٦ت
ع
ّ
ً
ّ
ؤلاؾالمُت هي هخاط لخٟاٖل ز٣اٞاث الكٗىب التي صزلذ في ؤلاؾالم ،ؾىاء بًماها
الخًاعة
ّ
ً
ً
ً
ٌ
اهخماء و ً
ً
والء واهدؿابا ،وهي زالنت لخال٢ذ هظه الش٣اٞاث والخًاعاث التي
وجهضً٣ا واٖخ٣اصا ،ؤو
ّ
ً
ّ
ؤلاؾالمُت ،والهههاعها في بىج٣ت اإلاباصت والُ٣م
٧اهذ ٢اثمت في اإلاىاَ ٤التي ونلذ بلحها الٟخىخاث
ُ ّ
ً
5
واإلاشل التي ظاء بها ؤلاؾالم هضاًت للىاؽ ٧اٞت».
ً
ؤما الىن ٠الكاج٘ ٖلى الخغ٦ت باٖخباعها جُاع ؤلاؾالم الؿُاسخيٞ ،ةهجي ؤعاه ونٟا ٚحر
الخُاعّ ،
صً ٤ُ٢لخ ٤الًغع ُ
بؿمٗت ّ
ألن اإلاٟغصة ٞحها بؾ٣اٍ لجمُ٘ ألابٗاص الؿلبُت والخمىلت
ّ
الٛغبي ٖلى الشُى٢غاَُت الُمىخت في الؿلُت .ال ؤٖخ٣ض ّؤن ٖىىان ؤلاؾالم
الىاٞضة مً اإلاىار
ً
الؿُاسخي و عواظه بغت وهدً وٗلم ّؤن الٛغب لً ّ
ّ
ًدبجى ونٟا صون ؾبب ،ولً ً٣بل بىٗذ
ّ
ّ
ّ
الٛغبي مً الىظهت
الضًيُت في الٛغب وبهما ًسخاع ما هى عا٦ؼ في الٗ٣ل
الؿُاؾُت
الخىظهاث
الؿلبُت.

ًم ً٨حسجُل مالخٓاث ٦شحرة ٖلى هظا اإلاهُلر والىن ،٠ول ً٨ؤ٦خٟي بظ٦غ ؾببحن
ً
ً
ّ
بًجابُا بالًغوعة .و ال ّ
جضٖ ٫لى ؤ٦ثر مً اإلاجا ٫والخ٣ل.
الؿُاؾُت لِؿذ ونٟا
هما ّؤوال ّؤن
وؤلاًجابُت ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الٗام هظا
ٌؿخد ٤الىن٠
والضاللت ألانُلتٖ .لُهٞ ،ال
الُ٣مُت
ولِـ ٞحها الصخىت
ّ
َ
ٞةن ٧ان ّ
ؤلاؾالمي الظي قامل ظام٘ طو ؤبٗاص ٦شحرةْ .
ّ
والبض مً ؤن هه٠
هىٗذ به ال٨ٟغ
ؤن
ؤلاؾالم بىنّ ٠
ّ
الاظخماعي م٣ابل ال٣غاءاث الٟغصًت ٖىه ،ؤو ؤلاؾالم
مٗحن ٞلُدىا وٗخىاه باإلؾالم
ال٣ىمُت ؤو ُ
الّ ٣
ّ
ّ
اإلاظهبُت و ه٨ظا.
ُغٍت ؤو
الخًاع ّي م٣ابل ال٣غاءاث الاظتهاصًت
ّ
ّ
ّ
الؿُاسخي والاهسغاٍ ُٞهٚ ،حر ّؤن
ؤلاؾالمُت الٗلُا ًخُلب الكإن
عٚم ّؤن جد ٤ُ٣الٛاًاث
ّ
الؿُاؾُت لِؿذ هي الٗىىان ألابغػ لئلؾالم .و اإلاهُلر ًىحي بلى الٗالم بغوح اؾخٛاللُت
 4سغم وحىد نذد هبحر مً هخاباث ؤلاظالمُحن غذ اللىمُت والهلماهُت واإلظالم واللىمُت الهلماهُت مً مإلفاث الشُخ نبذ العالم ًاظحن و هجىمه
الشذًذ نلى هزه الخىحهاث واإلاذاسط ولىً الىكش ئلى اإلاعخىي الهمُم للخشهت ؤلاظالمُت جفطر الىثحر مً الجزناث اإلازهبُت و اللىمُت والؿاةفُت
والهلماهُت في بهػها واإلظالم العُاس ي التروي ري الجزنت الهلماهُت.
ّ
ؤلاظالمُت وآفاق اإلاعخلبل ،مً اإلالذمت ص .4
 5الخىٍجشي نبذ الهضٍض بً نثمان ،خطاةظ الخػاسة
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ّ
ّ
والخ ٤ؤن ً٣اّ ٫بن الؿلُت
ؤلاؾالمُت و ؤولىٍت الؿلُت والخ٩ىمت لضي ؤصخابها.
الخغ٧اث
ّ
والؿُاؾت والخ٨م بالٗمىم هي ٧لها لِؿذ ؤ٦ثر مً ٞغنت و مجا ٫و مىاؾبت و ؤعيُت و وؾُلت
ً
ّ ّ ُ ّ
اإلااصًت التي جم٨ىىا مً جد ٤ُ٣الٗضالت و حٗضًل
لخد ٤ُ٣الٗضالت ،جماما ٧اإلاا ٫وألاهٟا ٫واإلامخل٩اث
ّ
هٟسخي،
الخُاة و جإمحن ال٨غامت و الاؾخ٣غاع وألامً في اإلاجخم٘ ،باٖخباعها ٖىهغ ؤمً و اؾخ٣غاع
ّ
ّ
ّ
ّ
الضًيُت في الىاؽ.
الخلُ٣ت و
الا٢خهاصي ؾبب ؤؾاؽ لالهدغاٞاث والاجهُاعاث
وألن ال٣ٟغ والعجؼ
ً
٢خهاصي ؤو اإلاالي ل ال ّ
ّ
ق ٪في ّؤن هىا ٥ؾُاؾت
ٖلُهٞ ،هل وؿخُُ٘ ؤن ه٣ىّ ٫بن ؤلاؾالم الا
ًّ
ً
بؾالمُ ًاّ ،
بؾالمُ ًتّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
٨ٞغٍت و
ؤلاؾالمُت هي مىٓىمت
وؤن الكغَٗت
ؾُاؾُا
وؤن هىا ٥هٓاما
ّ ُ
ّ
ّ
الخُاجُتٚ ،حر ّؤن الٗىىان الكامل الجام٘ لهظا
ؤزالُ٢ت حُٛي ٖلى ظمُ٘ ألابٗاص
خ٣ىُ٢ت و
6
ؤلاؾالم لِـ ؤهه ؾُاسخي.
اإلاعلمىن مً أنالم النهػت و سواد الخػاسة ئلى كُادة الخشهت وسؤظاء الخىكُم
َ
ُون ٠الكُش ال٣غياوي بإهه ألاب الغوحي للخغ٦ت ؤلاؾالمُت (7الؿيُت وؤلازىاهُت) و عؤؽ
ؤلاؾالم الؿُاسخي في ؤصبُاث بٌٗ اإلاٗاعيحن لئلؾالمُحن 8و مً صازل ؤلاؾالمُحن ؤًًا اعجٟٗذ
9
ؤنىاث ونٟذ الكُش ال٣غياوي بإهه ُ٣ٞه الصخىة و ػُٖم الخغ٦ت ؤلاؾالمُت
مهما ًٞ ً٨ةن اإلادؿىم في ٞهم جإعٍش الخغ٦ت ؤلاؾالمُت هي ؤجها اهبش٣ذ مً الخغ٦ت
ؤلانالخُت الجهًىٍت و ل٨جها لضي ؤهم اإلا٨ٟغًٍ الٗغب واإلاؿلمحن ٞةن الخغ٦ت ؤلاؾالمُت هي
اوُٗاٞت جغاظُٗت 10مً بٗض ؤلامام مدمض ٖبضه .الكهُض مغجطخى اإلاُهغي ،ألاؾخاط مدمض ٖماعة
وألاؾخاط عيىان الؿُض و ٚحرهم ٦شحرون ٖلى هظا الغؤي.
ٌٗخبر ٖىض البٌٗ بمشابت ُُٗ٢ت ًٖ ال٨ٟغ ؤلانالحي ،وبالخالي ُُٗ٢ت بحن مىٓىمت ال٨ٟغ
ؤلاؾالمي الخضًض ومىٓىمت ال٨ٟغ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ ،باٖخباع ؤن «عقُض عيا» مشل آزغ خل٣اث
جل ٪اإلاغخلت .الُُٗ٣ت التي ًهىعها الض٦خىع «مدمض ٖماعة» بُغٍ٣ت ٢اؾُت بدُض ًلغي مً
ألاؾاؽ اٖخباع «عقُض عيا» مً الخُاع ال٨ٟغي ؤلانالحي الظي جهٌ به «ألاٛٞاوي وٖبضه»ٞ .هظا
ً
ّ
ظالمُت ًكهشون خشضا شذًذا نلى جشدًذ هزا الىضف باظخمشاس و ًفػلىهه نلى
 6ئن اإلاعدششكحن واإلافىشًٍ الغشبُحن اإلاخابهحن لشأن الخشواث ؤلا
ّ
ّ
ؤلاظالمُت فيها بهذ ئًجابي أهثر وأن هىان خشواث معُدُت أضىلُت لها بهؼ الخشمت في هكشهم ولىً الىضف
ؤلاظالمُت ألن ألاضىلُت
ألاضىلُت
ّ
ؤلاظالم العُاس ي نلى الخشواث ؤلاظالمُت الهذف مً وساءه خبِث ألنهم بهزا ًىخىن ئلى الهلل الغشبي بذهُىٍت ؤلاظالم و سغباث كادجه للعلؿت
والعُاظت وأن ؤلاظالم ٌعخأهل أن ًىضف بالذهُا و العُاظت أهثر مً الخلم واللُم والبهذ ؤلاوعاوي الباؾني وؤلاًماوي الزي ًبدث نىه ؤلاوعان
الغشبي الػاتو.
ً
 7اللشغاوي مشحها..الفىشة واليشأة واإلاىىهاث ،مهتز الخؿُب ،مجلت ئظالمُت اإلاهشفت :مجلت الفىش ؤلاظالمي اإلاهاضش  -الهذد  ،53ص .45
 8نُذ ،نبذالشصاقً ،ىظف اللشغاوي بحن الدعامذ وؤلاسهاب ،بحروث :داس الؿلُهت،ؽ1م ،2005ص .9و نُذ نبذ الشصاق نُذ ًلذم هىا كشاءة
ً
أًذًىلىحُت مهادًت للذًً ممثال في اللشغاوي ،و ٌعدىىش فىشة الخىاس اللىمي ؤلاظالمي ص ،103و ًشفؼ اكتراح الجابشي للهلالهُت بذٌ الهلماهُت
ص.108
 9الخؿُب ،مهتزً ،ىظف اللشغاوي ..فلُه الصخىة ؤلاظالمُت ،مشهض الخػاسة لخىمُت الفىش ؤلاظالمي ،بحروث 2010 ،م .
 10صوي اإلاُالد ،هخاب مجلت الفُطل ،الهذد  ،9هلذ ئكباٌ..هُف هلشأ ئكباال الُىم ،ص .68

جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني – ديسمرب /8118

 /املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا 11

احلرطة اإلدالعقّةادلعاصرةإذؽاظقات اظتجدؼد واظتأصقل يف ضوء اظرؤؼة احلضارؼّة  ……….حمؿد سؾي عريزائي

ً
خؿب هٓغه «زلِ وحٗمُم ًُمـ ٞغو٢ا ؤؾاؾُت وهامت بحن هظه الخُاعاث ،ومً مساَغه ؤهه
ً
ًلبـ اإلاخسل ٠زىب اإلاخ٣ضم ،وٍؼًٍ بٗباءة الٗ٣الهُت والاؾدىاعة ٢ىما وٟ٢ىا  ،ِ٣ٞؤو وٟ٢ذ بهم
٢ضعاتهم ٖىض ْىاهغ الىهىم»
وٍغي في م٩ان آزغ ؤن مؿاع خغ٦ت ؤلانالح الضًجي والخجضًض ال٨ٟغي التي ٢اصها ألاٛٞاوي
وٖبضه ؤزظث في التراظ٘ الخضعٍجي لهالر الاججاهاث الؿلُٟت بٗض ػمً مً الخإل ٤والاػصهاع .ؤما
ً
الض٦خىع «عيىان الؿُض» ٞحري في «سشُذ سغا» «همىطظا في جدىالجه ما بحن الٗ٣ض ألاو ٫مً
ال٣غن الٗكغًٍ ووٞاجه ٖام 1935م لىظىه الخحرة والتراظ٘ التي زالُذ اإلاكغوٕ ؤلانالحي
ؤلاؾالمي» .وه٨ظا ًظهب الكُش «مغجطخى مُهغي» 11الظي ًغي ؤٞى ٫ال٨ٟغ ؤلانالحي في الٗالم
الٗغبي مً بٗض جهًت ألاٛٞاوي وٖبضه ال٩ىا٦بي ،وٍدؿاء ٫إلااطا ؾُ٣ذ ظاطبُت الخغ٦ت ؤلانالخُت
ً
ؤلاؾالمُت في البلضان ؤلاؾالمُتل وٍغي في الخدى ٫مً ؤلانالخُت بلى الؿلُٟت ؾببا في طل ،٪خُض
حٛحرث ٦ما ً٣ى« ٫مُهغي» الغوح التي ظٗلذ الخغ٦ت ؤلاؾالمُت التي بضؤها الؿُض ظما ٫ج٣ٟض
ؤهمُتها وخغاعتها .وهى اججاه ؤ٦ثر مضعي ؤلانالح بٗض الؿُض ظما ٫الضًً والكُش ٖبضه ،والخدى٫
مً الىًا ٫يض الاؾخٗماع والاؾدبضاص بلى الىًا ٫يض الٗ٣اثض التي جسال ٠الاججاه الؿلٟي
بىظه زام
و لٗل هظه الغئٍت الىاؾٗت الكاملت للؿُض ظما ٫الضًً باٖخباعه الغاثض الجهًىي ألاو٫
للٗالم ؤلاؾالمي في ال٣غهحن اإلاايُحن،هي التي صٗٞذ باألؾخاط مدمض ب٢با 12٫لُىظه مالخٓت ٖلى
مىهج الؿُض خُض ٧ان ب٢باً ٫خمجى لى ؤن الؿُض ظما ٫الضًً ألاٗٞاوي الظي ًهٟه ب٢با ٫بإهه
٧ان ص ٤ُ٢البهغ باإلاٗجى الٗمُ ,٤لخاعٍش ال٨ٟغ والخُاة في ؤلاؾالم ،بلى ظاهب زبرجه الىاؾٗت
بالغظا ٫وألاخىا ،٫الخبرة التي ظٗلذ مىه في هٓغ ب٢با ٫همؼة الىنل بحن اإلااضخي واإلاؿخ٣بل٧ .ان
ً
ًخمجى ٖلُه لى ؤن وكاَه اإلاىػٕ الظي لم ٌٗغ ٝال٩لل ،ا٢خهغ بخمامه ٖلى ؤلاؾالم بىنٟه هٓاما
لُٗ٣ضة ؤلاوؿان وزل٣ه ومؿل٨ه في الخُاة .ولى ؤهه ا٢خهغ ٖلى طل ٪ل٩ان الٗالم ؤلاؾالمي ؤ٢ىي
ً
ٖلُه
ؤنبذ
مما
الٗ٣لُت،
الىاخُت
مً
ؤؾاؾا
13
ُٞما بٗض.
ً
وخحن ًغٍض ب٢با ٫ؤن ًدضص َبُٗت مهمخه ال٨ٟغٍت مٗ٣با ٖلى ما ٢اله ًٖ ألاٛٞاوي ً٣ى:٫
«ولم ًب ٤ؤمامىا مً ؾبُل ؾىي ؤن هدىاو ٫اإلاٗغٞت الٗهغٍت بجزٖت مً ؤلاظال ،٫وفي عوح مً

 11ألانماٌ الياملت للشهُذ اإلاؿهشی  .ج ،24ص58. :
 12واب مجلت الفُطل العهىدًت ،الهذد  ،9صوي اإلاُالد ،ص.125
 13صوي اإلاُالدٌ ،مدمذ ئكباٌ وججذًذ الخفىحر الذًني في الاظالم ،مجلت زلافخىا ،الهذد .11

جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني – ديسمرب /8118

 /املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا 11

احلرطة اإلدالعقّةادلعاصرةإذؽاظقات اظتجدؼد واظتأصقل يف ضوء اظرؤؼة احلضارؼّة  ……….حمؿد سؾي عريزائي

الاؾخ٣ال ،٫والبٗض ًٖ الهىي ،وؤن ه٣ضع حٗالُم ؤلاؾالم في يىء هظه اإلاٗغٞت ،ولى ؤصي بىا طل٪
14
بلى مسالٟت اإلاخ٣ضمحن وهظا الظي ؤٖتزم ٗٞله»
الخُغ ١إلادمض ب٢با ٫هىا ظاء باٖخباعه مً اؾاَحن الخجضًض الجهًىي ؤلاؾالمي في ال٣غن
اإلااضخي و ه٣ضه ٖلى َبُٗت الخىظه الجهًىي للؿُض ظما ٫الضًً ألاؾض آباصي ألاٛٞاوي و صٖىجه
بلى الخجضًض في ؤٖما ١ال٨ٟغ بضال مً حؿُِـ الخىظه ؤلاؾالمي ٖلى همِ الٛلبت الؿُاؾُت في
مجهاط الؿُض ،و٧ل طل ٪لُ ٠٣ال٣اعت ال٨غٍم ٖلى اإلاؿاع الخإعٍذي للخىظهاث ؤلاؾالمُت الٟلؿُٟت
ألمشا ٫مدمض ب٢با ٫و ألاؾخاط مُهغي و الٗالمت الؿُض الُباَباجي ناخب اإلاحزان 15و مً زم
الخغ٧اث ؤلانالخُت الؿُاؾُت الخًاعٍت ٦إمشا ٫الؿُض ظما ٫وال٩ىا٦بي و مً بٗضهم ظُل
ً
ؤلانالح التربىي والخٗلُمي واإلاجخمعي مشل ؤلامام مدمض ٖبضه وؤزحرا نحروعة الخىظهاث الكاملت
ال٨بري والاهؼال ١بلى الغوح الخغُ٦ت ٖلى خؿاب الخٗم ٤الٟلؿٟي والخجضًض الىاٖم للظهىُت
والخُاب وال٨ٟغ ؤلاؾالمي .وهظا ما ٧ان ًخمىاه مدمض ب٢با ٫الُٟلؿىً .ٝبضو ؤن الخغ٦ت
ؤلاؾالمُت في الغئٍت وألا ٤ٞوال٣ضعة الاؾدُٗابُت الخجاوػٍت اهخ٣لذ مً مغاخل ال٨ٟغ والٟلؿٟت
والجهًت بلى مؿخىٍاث الخىُٓم و ٚلبت ألاصب ألاًضًىلىجي .و هظا ما ًٓهغ ٖلى همِ ج٨ٟحر عقُض
ً
عيا ألابغػ بحن جالمُظ مدمض ٖبضه .عقُض ٢ض ؤيٟى ٖلى الاججاه ؤلاؾالمي َابٗا ؤًضًىلىظُا
ً
ناعما مما ص ٘ٞبالبٌٗ ؤن ٌٗخبره ٖامل جىهُب الخالت ؤلاؾالمُت التي بضؤها الؿُض ظما٫
16
والكُش ٖبضه.
ال ق ٪ؤن هظه الخىظهاث الخغُ٦ت ؤلاؾالمُت عٚم هظه ؤلاق٩الُاث ول٨جها ؤجذ في
لخٓاث ؤلاٞالؽ والاهدضاع والاؾخد٣ا٢اث الخُحرة بٗض بزٟا ١الخُاعاث الٗلماهُت والِؿاعٍت
واللبرالُت وال٣ىمُت و اؾخُاٖذ ؤن حسجل هجاخاث مبهغة ٖلى الهُٗض الؿُاسخي ؤلاؾالمي
17
واإلاجخمعي.

- 14مدمذ ئكباٌ ،ججذًذ الفىش الذًني في ؤلاظالم ،مشهض الخػاسة لخىمُت الفىش ؤلاظالمي ،ص.162
 -15ما جمىاه مدمذ ئكباٌ لُىجضه العُذ حماٌ الذًً كذ خلله الهالمت الؿباؾباتي و هى اإلاإظغ للىثحر مً اللػاًا الفىشٍت والفلعفُت التي ُبىِذ
نليها الخشواث ؤلاظالمُت والنهػىٍت لألمت اًػا .فشغم أن العُذ الؿباؾباتي لم ًىخشؽ في الشأن العُاس ي ولىىه كذ جشبى نلى ًذًه أهم كادة الثىسة
ؤلاظالمُت ؤلاًشاهُت و مً أبشصهم هم الشُخ الشهُذ مؿهشي و الشُخ اإلافعش حىادي آملي والشُخ الفُلعىف مطباح ًضدي و غحرهم هثر مً أظاؾحن
الخشهت ؤلاظالمُت اإلاهاضشة في ئًشان.
 -16خعام الخذاد ،سشُذ سغا وجأظِغ ألاًذًىلىحُا الىهابُت في مطش ،اإلايشىس نلى مىكو بىابت الخشواث ؤلاظالمُتhttp://www.islamist- :
movements.com/35235
- 17ججذس ؤلاشاسة ئلى أن الخشهت ؤلاظالمُت اإلالاومت كذ أخزث ؾابها حذًذا مً بهذ الثىسة ؤلاظالمُت في ئًشان و التي ظاهمذ بلىة في ئنادة حشيل
الىعي اإلالاوم والخشوي .و هي الخشهت التي جشهذ بطماتها نلى اإلاشهذ ؤلاكلُمي بشمتها و فخدذ اإلاجاٌ لخجذًذ الفىش ؤلاظالمي و وغهذ أمام ؤلاظالمُحن
خُاساث نلُذًت وفىشٍت حذًذة .ولهل خضب هللا اللبىاوي و فُما بهذ الخشواث التي هجخذ في دخش الاخخالٌ ؤلاظشاةُلي والخىفحر الىهابي في بهؼ
البلذان مً هزا الىمىرج أو الباسادٌغم الجذًذ.
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الخشهت ؤلاظالمُت و ئشيالُاث اإلافهىم وألافهىم
في الىا ٘٢ؤن مجمىٖت ٦بحرة مً اإلاٟاهُم ؤلاؾالمُت الؿُاؾُت ًخم اؾخسضامها في
ألاوؾاٍ ؤلاؾالمُت الخغُ٦ت صون الخض ٤ُ٢ال٩افي ؤو الخجضًض والخإنُل و هظه ؤلاق٩الُت ٢ض
ؤعب٨ذ البٗض الىٓغي لهظه الخغ٧اث و ؤٖا٢ذ الخىانل الىٓغي والٟلؿٟي م٘ ألاوؾاٍ ألا٧اصًمُت
مً ظهت و م٘ الُُ ٠ال٨ٟغي الضازلي في الىؾِ ؤلاؾالمي هٟؿه مً ظهت زاهُت و ؾببذ
جىاً٢اث ٦بحرة في مىُ ٤ؤلاؾالمُحن.
بن عنض ؤصبُاث الخغ٦ت ؤلاؾالمُت في مهغ و جىوـ و جغُ٦ا و ٚحرها مً مغا٦ؼ ال٨ٟغ
ؤلاؾالمي الؿُاسخي ًا٦ض جىُْ ٠اإلاٟاهُم واإلاهُلخاث صون الخإنُل والخجضًض ال٩افي .مجها
الضًم٣غاَُت واإلاجخم٘ اإلاضوي والخضازت وؤخُاها الٗلماهُت اإلاامىت و ما قابها مً مٟاهُم و
انُالخاث ٢ض ؤ٢خبؿذ مً ؾُا٢اث جإعٍسُت و ٞلؿُٟت زانت و جم الؼط بها في ٖم ٤ؤصبُاث
الخغ٦ت ؤلاؾالمُت الؿُاؾُت .وهظا ما ا٢ى٘ ال٨شحرًً بإن الخغ٦ت الخىوؿُت ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫جم
َٖلمىتها بٗض الشىعة الخىوؿُت 18و ه٨ظا ؤله٣ذ اإلاٟاهُم بالخغ٦ت ؤلاؾالمُت ألاعصوٚاهُت في جغُ٦ا.
ّ
والدكىه اإلاٗغفي ؤمام الىسب وال٩ىاصع الٗلمُت والُ٣اصًت للخغ٦ت.
هى قحئ ٌكبه الل ِ٣والخلِ
ً
هًغب مشال آزغ لهظه ؤلاق٩الُت و هي حُٗ٣ضاث مٟهىم "الكغَٗت" 19باٖخباعها ؤٞهىما
ً
ً
ؾُاؾُا في ؤصبُاث ؤلاؾالمُحن ؤًًاٞ .ىجض ؤن مٟهىم "الكغَٗت" في الترار ؤلاؾالمي له خضوص
صاللُت واؾٗت جبل ٜمؿخىي جسىم الضاللت الضًيُت هٟؿها ؤو ؤ٢ل مىه ب٣لُلٚ .حر ؤن ؤلاؾالمُحن
ً
ً
ً
خُىما ٌؿخسضمىن ٧لمت "الكغَٗت" في مكغوٕ جُبُ ٤الكغَٗت باٖخباعه ٖىىاها ٖاإلاُا ٖغًٍا
ً
لخغاثِ الخغ٧اث ؤلاؾالمُت ٞهم ًىخىن بلُىا و٦إن الكغَٗت ٚحر ُم ّ
ُب٣ت ؤنال .و ل٨ىىا هدً وٗلم
الضًً بلى خض ٦بحرّ .
َ
وؤن بٌٗ مؿخىٍاتها ٢اثمت ُم ّ
ؤن الكغَٗت لها مؿخىٍاث قاملت ّ
ُب٣ت في
حٗم
اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت ختى صون جىاٞغ ٞغنت الؿلُت الؿُاؾُت لهم.
و مً الٛغٍب العجُب ؤن بًٗهم ٌؿعى لل٣ى ٫بن الٗلماهُت مٟهىم في ؤنله ال نلت له
بالٟلؿٟت وال٨ٟغ وبهما باإلاىُ ٤الخىُٓمي وؤلاظغاجي ؾاُٖا لى٣ل الٗلماهُت مً الًٟاء ال٨ٟغي
الٟلؿٟي بلى البٗض ؤلاظغاجي خؿب ٢ىله و هظا لِـ ص٣ُ٢ا وبهما اعجبا ٥ال٨ٟغ الخغ٧ي خى٫
الخٗامل م٘ اإلاٟاهُم الٟلؿُٟت الىاٞضة .هٓغة ٖابغة ٖلى بزاعاث اإلا٨ٟغ الغاخل ٖبض الىهاب
اإلاؿحري في ٦خابه الٗمُ ٤والخُىي ،الٗلماهُت الكاملت ج٨ك ٠لىا ال٨شحر ال٨شحر ًٖ مضالُل
الٗلماهُت ال٨ٟغٍت والٟلؿُٟت و بل الىظىصًت و ال ًتر ٥مجاال للك ٪في ؤن الٗلماهُت هي ال ًمً٨
 18خعً الخعً ،دخؼ هكشٍت ساشذ الغىىش ي «الهلماهُت ئحشاءاث نملُت ولِعذ فلعفت مهادًت للذًً» ،مجلت الىعي،
الهذد - 312العىت العابهت والهششون مدشم 1434هـ – حششًٍ الثاوي /واهىن ألاوٌ 2012م.
 19نلي مبرون ،مفهىم الششَهت بحن حعُِغ ؤلاظالم و جدشٍشه،داس مإمىىن بالخذود ،اإلالذمت.
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له٣ها باإلؾالم بال بٗض بزالئها مً مٟاهُمها ألانلُت واٖخباع صالالث ظضًضة في حكبه جل ٪التي
20
ًهحرها الكُش عاقض الٛىىشخي في مدايغجه الكهحرة ؤلاؾالم والٗلماهُت.
ول٣ٖ ً٨ل ؤلاؾالمُحن في بٌٗ الخاالث مإػوم مً هظه الىاخُت ٞهم ًخسُلىن ؤن ظىهغ
الكغَٗت هي الؿُاؾت والخ٨م ٞةطا لم ج ً٨الؿلُت الؿُاؾُت بُض ؤلاؾالمُحنٞ ،هى ٌٗجي ؤن
الكغَٗت بغمتها ٚحر ُم ّ
ُب٣ت .ول ً٨الىا٣ً ٘٢ى ٫لىا بن ألازالُ٢اث ؤلاظخماُٖت واإلاٗخ٣ضاث الىٓغٍت
و ؤلاًماهُاث الٗامت باإلياٞت بلى الجاهب الكٗاثغي لها خًىع ٚلُٔ و ملخىّ في ألامت.و هظا
ًٞال ًٖ ؤجها جمشل الٗم ٤الاؾتراجُجي ألي مكغوٕ صولت٢ .ىاثم الخ٩ىمت ج٣ىم ٖلى ؤزال١
اإلاجخم٘.
وألجهم ال ًغون طلٞ ٪هم ًٗ٣ىن في وعَت ازتزا ٫الكغَٗت في البٗض الؿُاسخي .و في جهاًت
ً
ألامغً ،خم حؿُِـ الكغَٗت ؤلاؾالمُت و مٟهىم جُبُ ٤الكغَٗت ججاهال لؤلبٗاص ألازغي للكغَٗت.
مٗلىم ؤهىا ال هٟهل بحن الؿُاؾت والكغَٗت ،ألهىا ال هامً بؿالمت اإلاىُ ٤الٗلماوي في الٟهل،
ول ً٨الكغَٗت ال جخٗحن و حؿخ٣غ في الخ٣ل الؿُاسخي ٞدؿب ول٨جها خ٣ُ٣ت جُا ٫خ٣ى ٫ؤوؾ٘
مً الؿلُت ب٨شحر.
مً اإلادخمل ؤن ً٩ىن اإلايكإ ألاو ٫لهظا الالخباؽ هى الخلِ بحن الكغَٗت والدكغَ٘ ألن
بٌٗ ؤصخاب الخىظهاث الٗلماهُت في الضعاؾاث ؤلاؾالمُت ٧اإلا٨ٟغ اإلاهغي مدمض ؾُٗض
الٗكماوي( 1932م 2013 -م) 21في ٦خابه ( ؤنى ٫الكغَٗت) ،الظي نضعفي ال٣اهغة ،في الٗام
ً
ً
(1979م)ً ،بظ ٫ظهضا واؾٗا في بزباث الٟهل بحن خضوص مٟهىم الكغَٗت والدكغَ٘ .22خُض ًضعي
ؤن الكغَٗت هي ٧لُت و ؤنلُت و زابخت وؤما الدكغَ٘ ٞهي ٖملُت ظؼثُت ػمىُت ْغُٞت جخدى ٫بخدى٫
الٓغو ٝو هي ٖملُت حكبه الخ٣ىحن في ال٣اهىن الخضًض .وؿخُُ٘ ال٣ى ٫بهه ٌؿعى لٗلمىت مٟهىم
الكغَٗت والدكغَ٘ بهىعة ؤو بإزغي.
ُ
ً
ً
ل ٟٔالكغَٗت ب َى ّ
هه في ال٣غآن مغة واخضة:
في وظهت هٓغ الٗكماوي ل٣ض وعص
ِ
 20غاصي الخىبت ،كشاءة في ملاٌ "ؤلاظالم والهلماهُت" للغىىش ي ،وششث الذساظت نلى مىكو الجضٍشة هلذ نلى مداغشة الشُخ ساشذ التي هي بذوسها
ُ
وششث في هفغ اإلاىكوhttps://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2009/3/16/.
 21اإلاإلف ،فهى ّ
وسحل كاهى ٍن ّ
ُ
جخشج مً ولُت الخلىق في الهام (1955م) ،ماسط اللػاء،
مدمذ ظهُذ الهشماوي (2013-1932م) ،مفىش مطشي،
ّ
فشأط مدىمت الجىاًاث في اللاهشة ،ومدىمت أمً الذولت الهلُا ،هما خاغش في أضىٌ الذًً ،والششَهت ؤلاظالمُت ،واللاهىن اإلالاسن في نذة حامهاث
ً
ّ ّ
وأوسبُت ،وأمشٍىُت .بذأ الخألُف في ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ظالمُاث ،فأضذس
زم اججه ئلى الىخابت في ؤلا
الهامت،
ؤلاوعاهُاث
ظً مبىشة ،فأضذس نذدا مً الىخب في
مطشٍت،
ً
ً
حعهت مً اإلاإلفاث أزاسث حذال واظها هي :أضىٌ الششَهت (1979م) ،ؤلاظالم العُاس ي (1987م) ،الشبا والفاةذة في ؤلاظالم (1988م) ،مهالم
ّ
وحجُت
ؤلاظالم (1989م) ،الخالفت ؤلاظالمُت (1990م) ،حىهش ؤلاظالم (1992م) ،الششَهت ؤلاظالمُت واللاهىن اإلاطشي(1996م) ،خلُلت الدجاب
الخذًث (2002م) ،ؤلاظالم والعُاظت (2004م).
ً
ُ
ّ
ّ
ٌ
بهؼ مً هزه ألانماٌ ئلى الفشوعُت وؤلاهجلحزًت ،وجدذًذا أنماله الثالزت ألاظاظُت ،التي غمنها خالضت احتهاداجه في هلذ ؤلاظالمُاث
وكذ جشحم
الترازُت ،وجؿبُلاتها الخذًثت :أضىٌ الششَهت ،وؤلاظالم العُاس ي ،والخالفت ؤلاظالمُت.
 22الهشماوي ،أضىٌ الششَهت ،ؽ1983 ،2م ،ص .21
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َ َ
ُ{ز َّم َظ َٗ ْل َ
ىاَ َٖ ٥لى َقغ َ
َٗ ٍت ِم ًَ ألا ْم ِغ َّ ٞاج ِب ْٗها} [الجازُت.]18 :
ِ
ً
ًّ
مغة واخضة ؤًًا:
زم وعص بهُٛت الٟٗل
ُ ً
َ
{ق َغ َٕ َل ُْ ٨م م ًَ ّ
ُم َو ُم َ
ىسخى َوٖ َ
ن ِْىا به ب ْبغاه َ
ىخا َو َّال ِظي َؤ ْو َخ ُْىا ب َل ُْ ََ ٪وما َو َّ
ِسخى}
الض ًًِ ما َو َّصخى ِب ِه ه
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
[الكىعي.]13 :
ً
اقخ٣ا٢ا ّ
مغة واخضة:
٦ظل ٪وعص
ْ
ً
ً
ُ
ُ
ِ{لّ ٍ ٩ل َظ َٗلىا ِم ْىْ ٨م ِق ْغ َٖت َو ِم ْجهاظا} [اإلااثضة.]48 :
ّ
َ
بالٗىصة بلى ٦خب اللٛت ،زم ً٣ضم ؾحروعة صاللُت جإعٍسُت للمٟهىم ٢اثالّ :بن ٧لمت ق َغ َٕ
ْ
ْ
ََ َ َ َ
ُ
َ َ
والكغٖت
حٗجي وعص :ق َغٕ الىاعص،ؤي جىاو ٫اإلااء ِبُٟه .قغٖذ الضواب في اإلااء ،صزلذ ُٞهِ .
ْ ُ
والكغَٗتَ :مك َغٖت اإلااء؛ ؤي مىعصه ،ؤو مضزله.
وُ٢ل :الكغٖت هي اإلاجهاط ،ؤو الُغٍ :٤مجهاط الصخيء ،ؤو الُغٍ ٤بلُه ،وهظا هى اإلاٗجى الظي
ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ألا ْمغ} [الجازُت]18 :؛ ؤيّ :
زم ظٗلىاٖ ٥لى مجهاط
٢هض بلُه ال٣غآن{ :زم ظٗلىاٖ ٥لى ق ِغَٗ ٍت ِمً ِ
ً
هج ل٨م مً الضًًّ ،
مً الضًً ،ؤو ٖلى َغٍ ٤له.؛ ؤيَ :م ْى َ
وضر ل٨م َغٍ٣ا مً الضًً هى ما وصخى
ُ ّ َ َْ ْ ُ ْ ْ َ ً َ ْ ً
ً
هىخا ...ؤو ّ
هاظا} [اإلااثضة]48 :؛ ؤيّ :
ل٩ل ظٗلىا
ؾً ل٨م مً الضًً{ِ .لٍ ٩ل ظٗلىا ِمى٨م ِقغٖت و ِمج
به
ً
ً
ً
ً
ً
ومجهاظا ،ؤو ّ
ل٩ل ظٗلىا مى٨م مضزال (مىعصا) ومجهاظا .ومً اإلام ً٨ؤن ًُدمل الل،ٟٔ
مى٨م َغٍ٣ا
ً
ؤًًاٖ ،لى مٗجى الشباث والاؾخ٣امت؛ ؤي :الُغٍ ٤الشابذ ،واإلاىهج اإلاؿخُ٣م.
وه٨ظا ،في جٟؿحرالٗكماوي ً٩ىن اإلاٗجى ال٣غآوي للٟٓحن :الكغٖت والكغَٗت ما ّ
ؾً هللا
ً
٧ل ما ّ
مً الضًً ،وؤمغ به٧ ،الهىم ،والهالة ،والدج ،والؼ٧اة ،وؾاثغ ؤٖما ٫البر؛ ؤي ّ
ٌٗض هٓاما
ً
ً
للضًً هاُٞا ؤن ً٩ىن اإلاٟهىم ًُا ٫ؤخ٩اما للمٗامالث (= الدكغَ٘).
ً٣ىم الٗكماوي بٟهل اإلاٟهىم ؤي الكغَٗت ًٖ مؿاعاث الدكغَ٘ و صالالجهٞ .لٟٔ
ّ
الكغَٗت ال ٌٗجي ،في اللٛت ،وال في الاؾخٗما ٫ال٣غآوي ،مٗجى الدكغَ٘ ،ؤو ال٣اهىن؛ بل بهه وعص
َ
بىهه ُ{ز َّم َظ َٗ ْل َ
ىاَ َٖ ٥لى َقغ َ
َٗ ٍت ِم ًَ ألا ْم ِغ} [الجازُت ،]18 :وبٟٗله (قغٕ ل٨م مً الضًً ما وصخى
ِ
به هىخا) في آًخحن مُ٨خحن هؼلخا ٢بل ْهىع الدكغَ٘ ،الظي لم ًبضؤ بال بٗض اهخ٣ا ٫الىبي (م) بلى
اإلاضًىت.
ً
ومجهاظا} ،وهي آًت ّ
مضهُت؛ ؤي :هؼلذ
ّؤما الاقخ٣ا ١الىاعص في آلاًت {ل٩ل ظٗلىا مى٨م قغٖت
ّ
بٗض بضء الدكغَ٘ ؤلاؾالميٞ ،هى ال ّ
ٌٗبر ًٖ مٗجى الدكغَ٘ ،وبهما هي آًت هؼلذ في ؾُا ١مىاؾبت
ّ
زانت :جُبُ ٤الىبي (م) ٖ٣ىبت الؼها اإلاىهىم ٖلحها في الخىعاة ،وهي الغظمٖ ،لى حهىصي.
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ً
ً
ً
ً
واإلا٣هىص بها ّؤن ّ
ل٩ل مً الضًىحن ،الحهىصي وؤلاؾالمي ،مضزال (مىعصا) ومجهاظا مٛاًغا لآلزغ ،وال
ٌٗجي ؤن جُبُ ٤الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٖ٣ىبت وعصث في الخىعاة ّؤن مىعصي الضًىحن مخُاب٣ان،
ؤو ّؤن ؾبُلهما واخض.
ّ
هو ٖلى الدكغَ٘ ،لم ًظ٦غ ل ٟٔالكغَٗت ،وال ّ
ٞال٣غآنٖ ،ىضما ّ
مكخ٣اتها (ومجها
ختى ؤخض
ل ٟٔالدكغَ٘) .ه٨ظا ًغٍض الٗكماوي ؤن ًا٦ض ؤن الخىؾُ٘ إلاٟهىم الكغَٗت لِـ ٢غآهُا بل
اإلاضالُل ال٣غآهُت و ؾُا٢اجه جىافي طل .٪والخٟؿحر ألا٢لي الًُ ٤لغٗ٢ت صالالث مٟهىم "الكغَٗت"
في بَاع ال٣ٟه ؤًًا ٢ض جدٞ ٤٣اٖخ٣ض ؤصخاب هظا الخىظه هدى ٖلمىت الكغَٗت ؤن ما خضر م٘
ل ٟٔالكغَٗت في الحهىصًت ،مً اؾخضزا ٫ؤخ٩ام الخلمىص في الخىعاة ،وجغظُذ آعاء ألاخباع
23
وال٨هىىث ؤلاؾغاثُلي ،ما ّؤصي بلى هضع مٗىاه وبٞغاٚه مً مًمىههّ ،
ج٨غع بالخغ ٝفي ؤلاؾالم.
في مٗخ٣ضاث هظا الخُاع ؤهه في ألانل ،اؾخٗمل ل ٟٔالكغَٗت في ال٣غآن ٖلى اإلاٗجى ،الظي
ًُٟض الؿبُل ،ؤو اإلاجهاط .بٗض طلّ ،٪
جىؾ٘ اإلاٗجى لِكخمل ٖلى ؤخ٩ام الضًً ٖلى ازخالٝ
مًامُجها ،ومؿخىٍاتهاٞ ،إنبدذ الكغَٗت حٗجي ّ
٧ل ما وعص في ال٣غآن مً ؾبل للضًً ،وهٓم
ّ
جسُى اإلاٗجى ّ
٧ل طلٞ ،٪إيُ ٠بلُه ما ظاء في
للٗباصاث ،وحكغَٗاث للجؼاء ؤو للمٗامالث ،زم
الؿىت الىبىٍت ،وما جخًمىه آعاء ال٣ٟهاء ،وجٟاؾحر اإلاٟؿغًٍ ،وهٓغاث الكغاح ،وحٗالُم عظا٫
الضًً (ٖلى ازخال ٝمًامُجها ّ
وجدحزاتها ال٣ٟهُت واإلاظهبُت).
وه٨ظاٌٗ،خ٣ض مىخ٣ضو جىؾُ٘ مٟهىم الكغَٗت و مٗاعيى الخغ٦ت ؤلاؾالمُت الؿُاؾُت بإهه
ّ
لم ٌٗض ل ٟٔالكغَٗت ّ
ّ
ّ
ؤلاؾالميٖ ،لى مٗىاه ألانلي في اللٛت ،وهى اإلاىعص ،ؤو
الضًجي
ًض ،٫في الٟهم
ألاو ٫في ال٣غآن ،وهى اإلاٗجى اللٛىي طاجهّ ،
الُغٍ ،٤وال ٖلى مٗىاه ّ
ل٨ىه ؤنبذ ٌٗجي ّ
٧ل ؤخ٩ام
ّ
ّ
ازخو بالدكغَ٘ ،ؾىاء وعصث في ال٣غآن ،ؤو في
الىٓام ؤلاؾالمي ،ما حٗل ٤مجها بالضًً ،وما
الؿىت ،ؤو ٖلى ؤلاظمإ ،ؤو مً الخٟاؾحر ،صون الٟهل ،ؤو ّ
ّ
ختى الخمُحز ،بُجها (وهىا م٨مً
ً
الخُىعة؛ صمج الضهُىي :الؿُاسخي زانت ،في الضًجي ،واٖخباعهما ماهُت واخضة).
ؤي ّؤن ل ٟٔالكغَٗت ناع ًدمل في ّ
َُاجه مجمل الترار الضًجي ؤلاؾالمي ٖلى ازخالٝ
ويعي ّ
ّ
ّ
ٖ٣اثضي بلهي زابذ مً الىحي ،وما هى ٨ٞغ ّي
مخٛحر مً
مًامُىه ومؿخىٍاجه :24ما هى
ّ
وهٓغٍاث ،وم٣ىالث ّ
٣ٞهُت في الاظخمإ ،وال٣اهىن ،والؿُاؾت ،والا٢خهاص،
٢غاءاث ،واظتهاصاث،

 23ظمحر الخمادي ،الهالكت بحن الششَهت والدششَو نىذ مدمذ ظهُذ الهشماوي :كشاءة في هخابه أضىٌ الششَهت ،هخبه إلاىكو مإمىىن بالخذود و هدً
في فطل اظخهشاع أفياس الهشماوي في هزا الىخاب انخمذها نلُه سغم الىلذ الجاد الزي لذًىا لخدلُل مػامحن الىخاب.
 24اإلاطذس هفعه ،ص .48
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ّ
اإلادلُت والخاع ّ
ّ
ٌؿخجض في واٗ٢ها مً خىاصر
ٍسُت ،وما
ًُٟترى ؤن ج٩ىن مٟاُٖلها مغجبُت بٓغوٞها
ّ
وهىاػ ،٫صون ؤن جخجاوػه بلى الٗهىع الالخ٣ت.25
و هدً هىا صون ؤلالخاح ٖلى نىابُت ال٨ٟغة ؤو ٖضمها في جىؾُ٘ هُا ١الكغَٗت في الخغ٦ت
ؤلاؾالمُت ه٣ى ٫بن ٖلمىت اإلاٟهىم هظا ؤًًا صوهه ٖ٣باث و لم ًىجر الخبرًغ الٗكماوي ؤن ًهى٘
ً
ً
بغهاها م٣ىٗا ٖلى اإلاضعى والٟغيُت .ول٨ىه يٗ ٠في اإلاىُ ٤الٗلماوي ال ًىٟي يٟٗا آزغ ً٣ابله
في مىُ ٤ؤلاؾالم الؿُاسخي اإلاٗانغ.
الخشهت ؤلاظالمُت و مشيلت ألافياس
ال ؤخض ًى٨غ ؤن الؿلُٟت اإلادكضصة والخٟ٨حرًت جمشل مًٗلت خُ٣ُ٣ت في قب٨ت الٗال٢اث
ؤلاؾالمُت ؤلاؾالمُت و ٦ظل ٪هي ّ
جدض في وظه ٖال٢اث اإلاؿلمحن بٛحرهم في اإلاىُ ٤الٗملي ٚحر ؤن
ال٣لُل ًغون في الؿلُٟت ٖىٍهت مٗغُٞت و بق٩الُت ٨ٞغٍت ال ًىجر اإلاؿلمىن في الخٗامل مٗها بال
بةٖاصة بهخاظها في نىع و ؤق٩ا ٫وؤوؿا ١مسخلٟت واإلاك٩لت ال جؼا٢ ٫اثمت في الظهىُت ؤلاؾالمُت.
الؿلُٟت هي مشا ٫في طل ٪لى٣ى ٫ؤن مىاظهت الخغ٧اث اإلادكضصة والغاصً٩الُت في اإلاىُ٣ت
والٗالم بال٣م٘ ويغبهم بالىاع والخضًض ال حٗالج اإلاك٩لت مً ظظوعها عٚم يغوعة بزماص هحراجهم و
الً٣اء ٖلى ٞخجهم في ألامت بال ؤن البيُت اإلاىهجُت اإلاٗغُٞت ؤلاؾالمُت ٞحها زلل ٌؿمذ بخٛلٛل هظه
الخُاعاث في ؤٖم ٤اإلاؿخىٍاث في ألامت ؤلاؾالمُت واإلاٗالجاث ًيبغي ؤن جدؿاهش وجخجاوـ م٘ َبُٗت
الخدضي واإلاغى.
ً
مً ظهت زاهُت ٞةهه ال ق ٪ؤن همُا مً الىاُٗ٢ت البراٚماجُت ٢ض ؾُُغ ٖلى ظؼء ٦بحر
مً الخىظهاث ؤلاؾالمُت الؿُاؾُت و ؤلانغاع ٖلى الىن ٠الؿُاسخي مغصه بلى هظه الجزٖت .هى ؤمغ
َبُعي ؤن ًبدض ؤلاؾالمُىن ًٖ مجاالث الخُبُ ٤الٗملي لل٨ٟغ ؤلاؾالمي و الٗمل ٖلى وي٘
زغاثِ ٖملُت لخُٛحر ؤلاوؿان واإلاجخم٘ و بسانت لى هٓغها بلى الجزٖاث الىٓغٍت البدخت في الضواثغ
ؤلاؾالمُت و ماؾؿاتها التربىٍت الضًيُت التي مشلذ مًٗلت مؼمىت في الؿاب .٤ول ً٨الٗمل
ً
ُ
َ
ّ
حؿخمض ال٣ىة والُا٢ت
م٣انض الكغَٗت وٚاًاث الضًً بال ؤن
والٗمالهُت ؤًًا ال ًم٨جها ؤن جد٤٣
والٟٗالُت مً الغئٍت والىٓغٍت و يغوعاث ٖهغهتها و جدضًثها و ججضًضها الؾخٗاصة الٗال٢ت بحن
الضًجي والؼمجي و بحن اإلابضجي والىا٢عي.
مً مك٨الث ال٨ٟغ الخغ٧ي هي بزًإ ال٨ٟغ للىا ٘٢بضال مً بٖما ٫الاظتهاص في ؤؾؿه
والؿعي إلٖاصة نُاٚت الىٓغٍت و اخترام اإلاباصت ال٨ٟغٍت الٟلؿُٟت .و هدً وٗلم ؤن ُ٢مت الخغ٦ت
 25اإلاطذس هفعه ،ص .156
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ؤلاؾالمُت لِؿذ في ما ج٣ىم به مً ؤٖماٖ ٫لى مؿخىي الخٟانُل الؿُاؾُت و مماعؾت الؿلُت
ول ً٨في ؤلاهُال ١اإلابضجي في بىاء الؿلى ٥و ا٢خباؽ الخغاثِ الخُبُُ٣ت مً ألاؾـ ال٩لُت و هظه
هي م٨مً الًٗ ٠والعجؼ في ؤٚلب الخىظهاث ؤلاؾالمُت و الؿبب الغثِـ في حُٗ٣ض ٖال٢ت
ؤلاؾالمُحن بالؼمً.
بلى هظا ٌكحر مال ٪بً هبي خُىما ًدظع مً ؤن اإلاؿلمحن ًساَغون في مهحر ألامت خُىما ٌؿٗىن
ال٢خباؽ الخل ألامحر٧ي ؤو اإلااع٦سخي ؤو اللُبرالي لخُبُ٣ها ٖلى اإلاكا٧ل التي ًىاظهىجها في
26
مجخمٗاتهم.
و لٗل ازخٟاء ْاهغة بىاء الجُل اإلا٨ٟغ واإلاىٓغ والُٟلؿى ٝفي الخغ٦ت ؤلاؾالمُت و ْهىع
ؤظُا ٫الخىُٓم في ال٣اٖضة و ؤلاعقاص في الُ٣اصة ٢ض وكإث ًٖ هظا الٟغا .ٙمً هم ٣ٞهاء الخغ٦ت
ؤلاؾالمُت باإلاٗجى الض ٤ُ٢والؼمجي للُ٣ٟه و هى مً ٌٗالج الٗال٢ت بحن الىٓغٍت وال٨ٟغ و ًىُل ٤مً
اإلاباصت لىي٘ ؤَغ الٗمل و ؤخ٩ام ؤلاؾالم في ْغو ٝمٗاقت لؤلمتل بال٩اص هجض هماطط ٢ىٍت
ٗٞالت ٖلى هظا الهُٗض.
و ّ
لٗل بلى هظه ؤلاق٩الُت ٌكحر الكُش ال٣غياوي و هى مً ُ٢اصاث الخغ٦ت ؤلاؾالمُت
ً
الباعػة خُىما ٌٗخب ٖلى ؤلاؾالمُحن ٢اثال:
وبوي أله٨غ ٖلى ؤلاؾالمُحن :ؤجهم ال ٌُٗىن م٨ٟغحهم وٖلماءهم وؤصباءهم ما ٌؿخد٣ىن مً
ج٨غٍم وج٣ضًغً ،جزلهم مىاػلهم ،في خحن ًهى٘ الٗلماهُىن واإلااع٦ؿُىن هاالث َّ
م٨برة خى٫
َّ ُ
الخبت َّ ٢بت ،ومً ال ِ٣ظمال! 27
عظاالتهم ،ختى ًجٗلىا مً
الكُش ال٣غياوي ال ٌكحر بلى مك٩لت ألا٩ٞاع ٖىض ؤلاؾالمُحن ٖلى ٚغاع ويىح ؤصبُاث
مال ٪بً هبي و ه٣ضه البُٗض الٗمُ ٤ل٣ٟضان الٟٗالُت وال٣ضعاث الخُٛحرًت لل٨ٟغ والىٓغ .و بسانت
ً
ؤهه هى و ؤمشاله هم نىإ ال٨ٟغ للصخىة و مٗامل الىٓغٍت للخغ٦ت ؤلاؾالمُت ؤلازىاهُت و َبٗا ال
ًىظهىن الًغبت بلى ؤهٟؿهم ول٨ىه ًغي اإلاك٩لت في ٖضم ج٣ضًغ ؤلاؾالمُحن لل٨ٟغ واإلا٨ٟغ و لل٣ٟه
والُ٣ٟه ،خؿب جٟؿحر الكُش.
ول ً٨بً هبي ،مخدغع مً ز٣ل الُ٣ىص الُ٣اصًت للخغ٦ت .و ؤلاَاع الظي ًىُل ٤مىه و ًخدغ٥
ُٞه هى بَاع اإلاؿإلت الخًاعٍت و هي في َبُٗتها ؤعخب مً اإلاىُ ٤الخىُٓمي ؤلاؾالمي الظي ٖاقه
الكُش ال٣غياوي و مً في مؿخىاه .بن الكُش ال٣غياوي ال ًخى ٘٢مً الخغا ٥الٗملي لئلؾالمُحن

 26مشيلت الثلافت ،مالً بً هبي ،ص .37
ً
 27وأخحرا هىي الىجم ،ولمت سزاء أضذسها الشُخ اللشغاوي في رهشي سخُل شُخه الشاخل مدمذ الغضالي
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ؤن ًسخبروا ال٨ٟغ وال٣ٟه الهاصعًٍ مً ؤمشاله ول٨ىه ًغظى مجهم الخ٣ضًغ والخبجُل والخ٨غٍم
ً
خؿب الىو اإلاكاع بلُه آهٟا.
مك٩لت ال٨ٟغ و اإلاٗغٞت و مك٩لت الش٣اٞت واإلاجخم٘ هي مهُلر مغ٦ؼي في ؤصبُاث اإلا٨ٟغ
الجؼاثغي مال ٪بً هبي و لهظا اإلاٟهىم ؤؾؿه و ظظوعه مً وا ٘٢الخُاة الخًاعٍت والاظخماُٖت
ً
للمؿلمحن في ٖهغها .28بن مال٩ا ٢ض ون ٠بض٢ت ٖالُت مأػ ١ال٨ٟغ والىٓغ في ألامت ؤلاؾالمُت و
وي٘ الى٣اٍ ٖلى الخغوُٞ ٝما ًسو بق٩الُاث ال٨ٟغ واإلاٗغٞت و ؤنىلها في اإلاىهج والىٓغ
والىا ٘٢و جدضر ًٖ َُ ٠واؾ٘ مً ؤؾباب الخإزغ الخًاعي مً نمُمها الخلل اإلاجهاجي في
الغئٍت و حُِٛب ٖىهغ الٟٗالُت الٗملُت 29في الخُاة لؤل٩ٞاع و ٣ٞضان الغئٍت ال٩لُت الخىخُضًت
لؤلٖما .٫و هي مك٩لت خُ٣ُ٣ت ٌٗاوي مجها اإلاؿلمىن و جىظهاث ؤلاؾالم الاظخماعي مً ٢غون
٢ضًمت.
في هٓغ مال ٪بً هبي ،بن جىُٓم اإلاجخم٘ و خُاجه و خغ٦خه ،بل ٞىياه و زمىصه و
ع٧ىصه٧ ،ل هظه ألامىع طاث ٖال٢ت وُُْٟت بىٓام ألا٩ٞاع اإلاىدكغة في طل ٪اإلاجخم٘ٞ .ةطا ما ّ
حٛحر
هظا الىٓام بُغٍ٣ت ؤو بإزغي ّ
ٞةن ظمُ٘ الخهاثو ؤلاظخماُٖت ألازغي جخٗض ٫في الاججاه
30
هٟؿه.
هٓم ألا٩ٞاع ؤمغ ٚاًت في ألاهمُت و الخغ٦ت التي ال جمل ٪هظا الىٓم في ٨ٞغها ال ج٣ضع ٖلى
حُٛحر الىا ٘٢باالججاه الظي ًيبغي ؤن ً٩ىن .و مٗلىم ؤن هٓم ال٨ٟغ و جىُٓم الٗمل ًجب ؤن ً٩ىها
ً
ً
مٗا ظىبا بلى ظىب .الخغ٦ت التي لها جىُٓم الٗمل ول ً٨ال هٓم لها في ؤ٩ٞاعها لً جىجر في اهجاػ
31
ؤٖمالها.
ً
ً
ّ
ّ
اإلادشمت غشبُا و نشبُا
ؤلاظالمُت..الهالكت
الجمانت و الثىسة
ًّ
ً
ً
ّ
ّ
الؿُاسخي
ؤلاؾالمي
اجُجُا في بيُت اإلاكغوٕ
ال ق ٪في ّؤن للجماٖت خًىعا ٖمُ٣ا و اؾتر
ؤلاؾالمُت في هظا البلضّ .بن َ
ّ
ٞهم هظه الٗال٢ت و َ
ؾبر
في بًغان ٌٗىص بلى اإلاغاخل ألاولى للخغ٦ت
ّ
ًخُلب صعاؾاث ّ
ّ
ول ً٨ألانٗب مً هظا ألامغ ،هى وعي الٗىاثّ ٤
الهاعمت ؤمام
ظاصة،
ؤٚىاعها
ً
ّ
مدٓىعة في ّ
الؿُاؾُت بحن الىٓامحن اإلاهغ ّي وؤلاًغ ّ
اوي
ْل الُُٗ٣ت
جُىٍغها و اٖخباع الجماٖت
َىا ٫الٗ٣ىص اإلاايُت هى جبؿُِ لؤلؾباب الخُ٣ُ٣ت.

 28مشيلت الثلافت ،مالً بً هبي ،ص .41
 29ششوؽ النهػت ،مالً بً هبي ،فطل اإلاىؿم الهملي ،ص102
 30مشيلت الثلافت ،مالً بً هبي ،ص .13
 31اإلاطذس هفعه ،ص 15
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ّ
ّ
ؤلاؾالمُت الؿيُت بلى
ًم ً٨ال٣ىّ ،٫بن خغ٦ت ؤلازىان اإلاؿلمحن هي ؤ٢غب الخىظهاث
اوي و يمحر ّ
ّ
ؤلاؾالمُت و بُ٣ذ لها في الىعي ؤلاًغ ّ
الشىاع و ٢اصتهم م٩اهت هانٗت و نىعة
الشىعة
مكغ٢ت ال ٌكىبها ؤمغ اوٗ٨ؿذ بىيىح في ؤٚلب حٗلُ٣اث ال٣اصة وؤصبُاث ؤلاًغاهُحن في الصخاٞت
ّ
ّ
والضًيُت ،بلى ؤن جإزغث الهىعة لضي ؤلاًغاهُحن بٗض نٗىص هجم
واإلاالٟاث ال٨ٟغٍت الؿُاؾُت
ً
ؤلازىان في مهغ و ٞىػهم بالؿلُت ّ
ألوّ ٫
مغة ،ؤي بٗض ما ً٣اعب زماهحن ٖاما مً اهُال٢تهم .و
٦ظل ٪الهىعة ؤلاًغ ّ
ؤلازىاوي اجهاعث بلى خض ٦بحر بٗض الضوع ؤلاًغ ّ
ّ
اوي في مى٘ ؾ٣ىٍ
اهُت في اإلاسُا٫
الؿىعي في خغبها يض الخىُٓماث ؤلاع ّ
هابُت في ؾىعٍا و لِـ ّ
ّ
٧ل اإلا٣اجلحن ؤو اإلاٗاعيحن
الىٓام
ً
ٞحها هم بعهابُىن َبٗا.
اوي لم ًخجاوػ َ
ًبضو لىا مً عنض الىا ٘٢و ّ
جدب٘ مىا ٠٢الُغٞحنّ ،ؤن اإلاى ٠٢ؤلاًغ ّ
الٗ َخب،
ً
ً
ً
ّ
ّ
ؤلازىاوي ججاوػ خضوص الٗخب ٦شحرا خُض بغػث بلى الٗلً
ول ً٨اإلاى٠٢
وبن ٧ان قضًضا ؤخُاها.
ً
مىا ٠٢ظض ؾلبُت لُ٣اصاث الجماٖت ّ
ؾُاؾُا .والخ٣ُ٣ت ّ
اإلاغة هي ّؤجهما الان في خالت
يض بًغان
قبه الُُٗ٣ت ألجهما باجا في مدىعًٍ مخىاً٢حن في اإلاىُ٣ت ،لِـ اإلاجا ٫هىا ًالثم لخ٣ضًم
الهىعة اإلاخ٩املت ًٖ زا َت اإلاىاظهاث .ومهما ً ً٨مً ؤمغ ّ
ٞةن ؤلا٢غاع باإلاك٩لت الٗمُ٣ت ؤًٞل
ع
32
مً ججاهلها و ؤ٢غب بلى الؿعي للٗالط.
ً
ً
شخهُا لم ؤعنض ؤي مى ٠٢بًغ ّ
اوي يض ؤلازىان ًظهب بلى جهيُ ٠الجماٖت جهيُٟا
ً
ً
ّ
الؿُاسخي في الؿلُت ٦بحرة وؤن ألاصاء ؤلازىاوي في هٓغهم
ٖضاثُا ،وبن ٧اهذ اإلاالخٓاث ٖلى ؤصاءها
ً
ً
ً
٧ان ُمسُبا لخىٗ٢اتهم وآمالهم .و هظا اإلاجا ٫لِـ مالثما للىلىط في مشل هظه اإلاالخٓاث ؤًًا،
ّ
ولٗلىا ؤقغها بلحها في و٢ذ آزغ.
ّ
ال٨ٟغٍت والىسبىٍت خى ٫ؤلامام
باإلاىاؾبت ،ؤُ٢م ماجمغ واؾ٘ ألاَغا ٝفي ؤٖلى اإلاؿخىٍاث
ًّ
ؾُض ُ٢ب في ظامٗت َهغان ٢بل ما ً٣اعب ٖام .و ُو ّظهذ ّ
شخهُا صٖىة لخ٣ضًم وع٢ت بدشُت
بلي
ًٖ ؾُض ُ٢ب .وما قهضجه في جل ٪اإلاىاؾبت و هي ؤجذ في ؤوط الٗخب اإلاخباص ٫بحن ؤلاًغاهُحن
ً
وبزىاجهم ٧ان مٟاظئا ،خُض ؾاص الى٣اقاث ج٣ضًغ ٦بحر الٞذ مً ؤٚلب اإلاكاع٦حن للجماٖت و
ؤصواعها ّ
ّ
ّ
الؿُاسخي.
ؤلاؾالمي
الهامت في ال٨ٟغ
َ ً
و باؾخصىاء بٌٗ اإلاكاع٦حن ّالظًً ّ
جدضزىا ًٖ ٨ٞغ ّ
ؾُض ُ٢ب عخمه هللا باٖخباعه مىبش٣ا
ً
ًّ ُ ً
لهما للخغ٧اث الجها ّصًت وؤلاع ّ
هابُت خؿب ػٖمهم و هظا جماقُا م٘ اإلاى ٠٢الؿاثض في
عثِؿُا وم
ّ
ّ
ولّ ً٨
الجى الؿاثض في اإلااجمغ ٧ان الىعي اإلاؿاو٫
ؤوؾاٍ اإلاشٟ٣حن واإلادللحن في الخالت الغاهىت،
ّ
وؤلاًجابي ججاهه .
ً
 32هزا الخدلُل ًشحو ئلى ظىىاث ظابلت ولىً الكشوف الان كذ حغحرث هثحرا وأن خلاةم بشصث و قهشث و اإلاهادالث ؤلاكلُمُت كذ حغحرث واإلاعافاث
بحن ئًشان الخشهت ؤلاظالمُت كذ جللطذ.
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ّ
بهجي هىا ؾإ٢خهغ ٖلى بُان ه٣اٍ ٖكغ مىظؼة ًٖ بق٩الُت الٗال٢ت بحن الجماٖت والشىعة و
ّ
اإلاؿخ٣بلُت في مىُ ٤اإلاغاظٗت والخصخُذ .و ؤخُل الخٟهُل بلى مجا ٫آزغ ؤوؿب لُغخها:
آٞا٢ها
ّ
ّ ّ
 -1لى ّ
ّ
جدبٗىا ٣ٞغاث الضؾخىع
اوي الظي جىلض ُبُٗض اهخهاع الشىعة في بًغان بإقهغ ٢لُلت،
ؤلاؾالمي ؤلاًغ
ّ ّ
و هٓغها بالخدضًض بلى ّ
ّ
زم ٢اعهاها م٘ البُان
الٗامت لهظه الىزُ٣ت ،و مً
م٣ضمت الضؾخىع واإلاباصت
ّ
ّ
ّ
ؤلازىاهُت ؤو م٘ زُبت الكُش ًىؾ ٠ال٣غياو ّي
ال٨ٟغٍت
الخإؾِسخي للجماٖت ؤو م٘ عوح اإلاىا٠٢
للُٗض ٖام  1973و ٦ظل ٪لى ْ
ّ
ّ
ّ
اإلاىصوصي 33في
الخإؾِؿُت م٘ َغح
ؤلاؾالمُت
٢ؿىا ؤصبُاث الشىعة
ّ
الؿُاسخي 34و البيُت الخدخُت ألاؾاؾُت ل٨ٟغ ؤلامام خؿً البىاء و الكهُض ؾُض ُ٢ب
ال٨ٟغ
ً
ً
مظهال في اإلاالمذ الٗامت ّ
ل٩ل هظه اإلاًامحن.و مٗغو ٝؤن اإلاغظ٘ الىلي الؿُض ٖلي
لكهضها ج٣اعبا
الخامىئي اإلاغقض ألاٖلى للىٓام ؤلاؾالمي في بًغان ٢ض ه٣ل بٌٗ ٦خب ؾُض ُ٢ب بلى اللٛت
الٟاعؾُت و هي زُىة ج٨ك ًٖ ٠مضي الخٟاٖل ال٨ٟغي بحن ؤبغػ ٢اصة الشىعة ؤلاؾالمُت و ألا٩ٞاع
الؿُاؾُت الخغُ٦ت للجماٖت ؤلاؾالمُت و ظماٖت ؤلازىان.
الخمُجي و ؤصبُاث ٢اصة الجماٖت و ّ
ّ
ّ
اإلاظهبُت لخىههغ
ماؾؿحها الخضوص
 -2ججاوػث ؤصبُاث ؤلامام
ّ
ّ
ّ
اإلاظهبُت في الخُاب الخًاع ّي
ولٗل مشل هظا الخ٣اعب الهاثل بحن
ؤلاؾالمي اإلاكتر٥
الً٣اًا
اوي هى ٧ان مً ّ
ؤلازىاوي وؤلاًغ ّ
ّ
ؤهم ٖىانغ جإظُل الاقدبا ٥بحن
الخُابحن الؿُاؾحن ؤلاؾالمُحن
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت ؤلاًغ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلاؾالمي
ؤلازىاوي
الخىظه
اهُت بلى الُىم٧ .ان
الضٖىٍت والشىعة
الؿلُٟت
الخغ٧اث
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت في مهغ و جىوـ و لبىان و الؿىصان و ٚحرها مً مغا٦ؼ الخىاظض
الظي خمله الُ٣اصاث
ً
ّ
ؤلازىاوي مخٟاٖال م٘ الشىعة و ُ٢مها و مىاٟ٢ها بالٗمىم و في ؤٚلب الخاالث.
ً
ّ
ّ
وال٣ىمُاث
اإلاظهبُاث
ؤٖخ٣ض شخهُا ّؤن الخغ٦خحن ؤلاؾالمُخحن ج٣اعبخا ب٣ضع ابخٗاصهما ًٖ
ّ
ؤلاؾالمُت الخًاعٍّت  .اإلاخاب٘ إلاىا ٠٢الكُش الغاخل ؤلامام مدمض الٛؼالي و ٦ظل٪
لهالر الغئٍت
ّ
ّ
ًدـ بكضًض الخىانل وٖم٣ه بحن ألاصبحن
الٛىىشخي
الكُش ًىؾ ٠ال٣غياو ّي و والكُش عاقض
اؾخمغ هظا الل٣اء بلى ؤن اقخٗلذ اإلاىُ٣ت ٖلى ؤًضي ّ
ّ
ٖاإلاُت و
الؿُاؾحن والخُابحن الشىعٍحن.
ّ
ّ
زُت ّ
َاثُٟت
ٖاإلاُت لخلِ ألاوعا ١في ٚغب آؾُا واخخضمذ الهغاٖاث جدذ ٖىاوًٍ
اهُل٣ذ

ً
ً
 33سغم أن هىان لغؿا هبحرا خىٌ افياس اإلاىدودي خُث ًيعب الىثحرون هزه ألاًام ما ًجشي في الهالم ؤلاظالمي مً قىاهش ؤلاسهاب واللخل والخىفحر
ً
ً
ئلى أفياسه و افياس ظُذ كؿب الزي كُل أهه أخزها مً اإلاىدودي غحر أن اإلاخدبو الفاخظ اإلاىطف ًجذ بىها شاظها بحن هكشٍاث اإلاىدودي و الخفىحر
الخىفحري واإلادشذد .فال شً أن اإلاىدودي احتهذ و أفياسه في بهؼ ألاظغ جلخلي مو ابً جُمُت أو شاه ولي هللا الذهلىي ولىً اإلاىغىنُت وؤلاهطاف
ً
الهلمي جلخط ي اللىٌ ئن ما كاله ًخخلف حىهشٍا نً ألافياس التي وششتها الخشواث الخىفحرًت .مو الاظف أن هىالء لم ًفهمىا ال ظُذ كؿب وال
اإلاىدودي.
ُ
ّ
 34هالخل أن اإلاىدودي سخمه هللا الزي فهم أفياسه بشيل مغلىؽ فاظذ نً نمذ أو نً غحر نمذ ،فاهه ٌععى في هثحر مً هخبه ومداغشاجه للجمو
بحن الذًملشاؾُت و دوس الشهب في جلشٍش اإلاطحر والخازحر في العلؿت و خىم هللا حهالى و ششنه .خُث ًلىٌ :ولئن ظمدخم لي بابخذام مطؿلر حذًذ
ّ
ألهه ّ
خىٌ فيها للمعلمحن خاهمُت شهبُت م ّ
لُذة ،ورلً
آلزشث ولمت " الثُى دًملشاؾُت "أو "الخىىمت ؤلالهُت الشهبُت " لهزا الؿشاص مً هكم الخىم؛
جدذ ظلؿت هللا اللاهشة .ساحو :هكشٍت ؤلاظالم وهذًه في العُاظت واللاهىن والذظخىس ،أبى ألانلى اإلاىدودي ص  ،35ؾبهت داس الفىش.
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-3

-4

-5

-6

ّ
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت في الُغٞحن ججاه
ومظهبُت ٞاجهاعث اإلاىٓىمت الخًاعٍّت التي ؾاصث الخىظهاث
ً
ً
بًٗهما بًٗا ؤو لخ٣ذ بها خالت صماع قاملت لى ال ه٣ىّ ٫بجها اجهاعث ٧لُا.
ؤًٞل الٗال٢اث بحن الُغٞحن ججؿضث في الخىانل الاؾتر ّ
اجُجي بحن بًغان وؤزىاجهم في ٞلؿُحن
ّ
ّ
ؤلازىاهُت .هظه الٗال٢ت ؤلاًغ ّ
ّ
الٟلؿُُيُت ٧اهذ مخجظعة في ؤٖما١
ؤلازىاهُت
اهُت
ؤي خغ٦ت خماؽ
ّ
ؤلاؾالمُت ؤلاًغ ّ
ّ
اهُت .و هي ٧اهذ مً الٗىانغ الخاؾمت في خماًت
الىظىصًت للشىعة
الٟلؿٟت
ؤلاؾالمُت ألاولى .لم ً٨خ ٠الُ٣اصاث ؤلاًغ ّ
ّ
ّ
اهُت بةؾ٣اٍ الخلُ ٠الاؾتر ّ
اجُجي
الًُ٣ت
ٞلؿُحن و
ّ
ّ
الكاهيكاهي ؤلاًغ ّ
الٟلؿُُجي ٞى ١ؾٟاعة
اوي و ع ٘ٞالٗلم
ألا٦بر إلؾغاثُل ؤي الً٣اء ٖلى الىٓام
ّ
ّ
ّ
ّ
الٟلؿُُيُت و خغ٦ت
للًُ٣ت
اؾخمغث اؾتراجُجُاث الضٖم والخٗؼٍؼ
بؾغاثُل في َهغان ،وبهما
ّ
خماؽ بلى الُىم ،عٚم ؤلاق٩الُاث وحٗثراث لها مً خحن آلزغ .بُ٣ذ ٖال٢ت الجماٖت والشىعة مخِىت
ّ
البضًهي ّؤن ما عبِ الجماٖت والشىعة في ألاؾـ واإلاباصت
َىا ٫الٗ٣ىص اإلاايُتٞ .مً الىاضر
اٖم ٤مً الؿُاؾاث الخ٨خُُ٨ت.
ّ
ّ
ّ
ّ
والًٟ
ال٨ٟغٍت في الؿُاؾت وؤلا٢خهاص والش٣اٞت
ؤلازىاهُت في ظمُ٘ اإلاجاالث
ؤلاؾالمُت
الىٓغٍاث
ّ
مٗغُٞت و ّ
ّ
ؤلاؾالمُت
ز٣اُٞت خًاعٍّت في عنُض الخغ٦ت
واإلاجخم٘ والتربُت ٧اهذ وال جؼا ٫بمشابت زغوة
ّ
ً
ّ
ّ
ؤلازىاهُت في ّ
٧ل
ال٨ٟغٍت والدؿامذ ال٨بحر التي احؿمذ بها الُ٣اصة
ٖمىما .ؤي ٠بلى طل ،٪اإلاغوهت
ّ
الٗالم خُض اؾخىٖبذ الاظتهاصاث اإلاخىىٖت في ؤلاؾالم الخًاع ّي بجمُ٘ ألاَُا ٝالتي ٢ض جخٗاع٥
ّ
ال٨ٟغٍت الهامت
في ه٣اٍ ؤزغي ول٨جها هي ظمُٗها الخ٣ذ في هظه الجماٖت و هظه هي الشىعة
ً
ّ
ؤلاؾالمُت .و لٗل قِئا مً
والخايىت ألا٦ثر ؤهمُت في الخجضًض والل٣اء ٖلى مؿخىي الخىظهاث
ّ
ّ
ّ
ّ
البر ّ
ؤلاؾالمُت خُض
الخ٣لُضًت في ؤولىٍاث الجماٖت
ؤلازىاهُت ججاوػ الخُىٍ
والٗمالهُت
اٚماجُت
ّ
ّ
ّ
وال٣بُُت ّ
مما ؾبب زلِ ألاوعا ١و اؾخٛال ٫آلازغًٍ لخىظُه
وال٣ىمُت
الؿلُٟت
جدالٟذ م٘
ّ
الخُٟت بلحها وهللا الٗالم.
الًغباث
ؤلاؾالمُت اؾتهضٞذ بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ اإلاهالر الاؾتر ّ
ّ
اجُجُت ال٨بري لؤلمحرُ٦حن
الشىعة
َ
َ
الٗالميّ .
ّ
ّ
وؤلاؾغاثُلُحن في آن واخضٖ ،لى اإلاؿخىي
الجُىؾُاؾُت
ألجها ٢ل َب ْذ اإلاىاػًٍ
ّ
والجُىاؾتر ّ
ؤلاؾالمُت .و في هٟـ الى٢ذّ ،ؤجها ؤعؾلذ عؾاثل جدظًغ ٚحر
اجُجُت لهالر الخالت
ً
مما ّ
ّ
الاؾدبضاصًت في اإلاىُ٣تّ ،
ؾبب الغٖب ٞحها و بضاث بالخدال ٠مٗا للً٣اء
مباقغة بلى ألاهٓمت
ٖلى الشىعة الٟخُت .ؤجذ الخغب ؤلاًغ ّ
اهُت الٗغاُ٢ت بخمىٍل مباقغ مً بٌٗ صو ٫اإلاىُ٣ت للً٣اء
ّ
الٗالمي لهىاٖت
ٖلى الشىعة و مى٘ جهضًغ عؾاثلها بلى زاعظها .و م٘ الخغب بضؤ مكغوٕ بًغاهىٞىبُا
الخى ٝمً الشىعة في ٢لىب الٗغب والٛغب.
ّ
ّ
ّ
 ٪ٞالاعجباٍ والٗال٢ت بحن الشىعة و عؾاثلها بلى الٗالم ،و بالخدضًض ،جىانلها اإلاٗىىي
واإلا٣انضي
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت في لبىان
والؿُاسخي م٘ ؤلازىان في ٞلؿُحن و لبىان و مهغ و ٚحرها و ٦ظل ٪اإلا٣اومت
باث الهض ٝألاو ٫لل٨شحر مً الجهاث الٗغبُت والٛغبُت ّالتي ْ
ؤث في الشىعة ّالتي ّ
جدىلذ في و٢ذ
ع
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ً
ّ
ّ
ّ
بؾالمي ظضًض للضًم٣غاَُت والؿُاصة الكٗبُت زُغا
صؾخىعٍت ٞحها همىطط
ُ٢اسخي بلى صولت
ً
ّ
ّ
والٗلىُت لخسغٍب الخىانل و ػعٕ الٟتن بحن
الخُٟت
وظىصًا لها .و مً جل ٪اللخٓت وكُذ الضواثغ
ّ
ؤلاؾالمُت.
ظمُ٘ ؤونا ٫الصخىة
ً
ّ
ّ
اإلاهغٍت و نٗىص الجماٖت بلى الخ٨م و ؤٖلىذ طل ٪ج٣ضًغا
ؤلاؾالمُت باع٦ذ الشىعة
 -7صولت بًغان
ً
ٍذيّ .
للكٗب اإلاهغي و اختراما ل٣غاعه في الخدى ٫ال٨بحر والخإع ّ
ول ً٨ظهاث ٖغبُت ؤزغي طاث الىػن
ً
ّ
الٗغبي لم ًغى بظلٞ ٪بضؤث اإلاك٩لت الخُ٣ُ٣ت ظىبا بلى ظىب م٘ اإلااامغاث الٗاإلاُت
اإلاالي والىٟىط
ّ
ّ
وٖاإلاُت
مًاصة وكُذ خغ٦ت ب٢لُمُت
في بٖاصة الخلِ ألوعا ١الشىعاث الٗغبُت و بَال ١زىعاث
ّ
ّ
إلاى٘ الخ٣اعب ؤلاًغ ّ
ؤلازىاوي اوٗؿ٨ذ في الخُاب الظي ؤل٣اه الغثِـ مدمض مغسخي في َهغان
اوي
اوي مبً ٨غا ٞكٗغث ّ
ّ
والظي ػاص الُحن بلت بحن الُغٞحن .زاب ألامل ؤلاًغ ّ
بإن اإلاداوالث الٗاإلاُت
ً
وؤلا٢لُمُت في الخاو ٫صون الل٣اء الاؾتر ّ
اجُجي بُجهما ٢ض هجخذ وؿبُا.
ً -8يبغي لىا هىا الخظ٦حر ّ
ّ
الؿُاؾُت ؤلازىاهُت في مهغ جم بٞكالها وألاؾباب ٦شحرة و
بإن الخجغبت
ّ
ّ
ّ
ؤلاؾالمي الخًاع ّي
الؿُاؾُت والٗم٤
ال٨ٟغٍت
مخىىٖت و مٗ٣ضة ٚحر ّؤن الخ٣ُ٣ت هي ّؤن الشىعة
لها ال جؼا٢ ٫ىٍت و ٢ابلت للخجضص والخٗؼٍؼ .ظماٖت ؤلازىان اإلاؿلمحن خغ٦ت ّ
ٖاإلاُت لها ٖكغاث
ال٨ٟغٍت جما ؽ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بؾالمُت في ٖضص ٦بحر مً الضو٫
وؤلاؾالمُت
الٗغبُت
٨ٞغٍت
حٗضصًت
الىماطط
ع
ٞمهما خاو ٫ألاٖضاء البُٗضون وال٣غٍبىن مً زال ٫اإلاكاعَ٘ اإلاسخلٟت ؤن ٌؿُ٣ىا ٨ٞغها وَٗغ٢لىا
وظىصهاٚ ،حر ّؤجها ٢اصعة ٖلى زل ٤اإلاٗاصالث الجضًضة والخغوط مً هظه ألاويإ ٢ىٍتٚ .حر ّؤن
مغاظٗت طاجُت و ه٣ض قٟا ٝلؤلصواع الؿاب٣ت ؾدؿاهم في بٖاصة الدك٩ل في بٌٗ البجى الخُابُت
ؤو الىؾاثل الاصاثُت الُ٣اصًت والخجضًض.
ّ
ّ
 -9ؤلازخال ٝؤلاًغ ّ
ؾُاسخي بدذ ال ٖال٢ت له باإلاظاهب وال٣ىمُاثّ .بن
ؤلازىاوي في ؾىعٍا هى
اوي
ّ
الؿُاسخي ٌكبه
الغثِـ بكاع ألاؾض لِـ شخهُت بؾالمُت وال هى شخهُت قُُٗت وال هٓامه
ّ
ّ
ّ
ؤلاؾالمي في بًغان وبهما الىا٘٢
الؿُاسخي
الؿُاسخي في بًغان ؤو ًدٓى ب٣بى ٫مً ٢بل ال٨ٟغ
الىٓام
ّ
الؿىعي ٖبر ؤلاعهاب
هى ّؤن بًغان جغي في الخغب الضاثغة في ؾىعٍا الغامُت بلى بؾ٣اٍ الىٓام
اإلاؿخىعص بلى ؾىعٍا مً ٖكغاث الضو ٫هي حؿتهض ٝاإلا٣اومت يض بؾغاثُل و يغب خؼب هللا في
اوي الٟلؿُُجيٞ .لى اؾخصىِىا اإلاكغوٕ ؤلاًغ ّ
لبىان و  ُ٘٢الُغٍ ٤ؤمام الخىانل ؤلاًغ ّ
اوي في وظه
ّ
ؤلاؾالمُت في لبىان ّ
الههُىهُت الٗاإلاُت والاخخال ٫ؤلاؾغ ّ
ٞإي مهلخت
اثُلي في ٞلؿُحن ٖبر اإلا٣اومت
اؾتراجُجُت لئلًغاهُحن في ؾىعٍال لً ؤزىى في الى٣اف ٖلى ؾىعٍا الان و ؤٖغّ ٝؤن اإلاجا ٫لِـ
ً
مالثما لظل ٪ولّ ً٨
ّ
ؤلازىاوي في ؾىعٍا هى بزخالٝ
٧ل ما ؤخببذ ٢ىله هى ّؤن ؤلازخال ٝؤلاًغاوي
ّ
ّ
اإلاظهبي بالخإُ٦ض .وما ٗٞله عمىػ مً الخُاع ؤلا ّ
زىاوي في ُ٢غ ؤو
ؾُاسخي بدذ و لِـ ُٞه البٗض
مهغ مً زلِ ألاوعا ١ؤلاًغ ّ
اهُت الٗغبُت ٖبر ب٢دام الٗىانغ اإلاظهبُت و بلهاب اإلاىُ٣ت بالٛغٍؼٍت
الُاثُٟت واإلاظهبُت ٧اهذ زُىة مضمغة لها جبٗاث ؾدؿخمغ لٗ٣ىص مً الؼمً.
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ّ
 -10ألا ٤ٞاإلاغظى في الٗال٢اث ؤلاًغ ّ
ؤلاؾالمُت و
اهُت ؤلازىاهُت هى الخٟاهم والخٗاون للمهلخت الٗامت
اإلاؿاهمت في الخغوط باألمت مً هظا الىي٘ اإلاإؾاو ّي والٟتن اإلاخى٣لت وؤلاعهاب اإلاىدكغ واإلاكاعَ٘
الخ٣ؿُمُت والخضاُٖاث الخُحرة ال٣اصمت .ال ًم ً٨جهىع الاؾخٛىاء اإلاخباص ًٖ ٫الخىانل بُجهما
ّ
ؤلاؾالمُت ؤلاًغ ّ
ّ
اهُت في جُىٍغ الشىعة بلى الضولت ٖبر زاعَت ص٣ُ٢ت مً الخىٓحر والٗمل و
ألن الخجغبت
ً
ّ
ّ
والاظخماعي الىاجر وؿبُا وهي ججغبت ٞغٍضة مً
الؿُاسخي
جد ٤ُ٣بىاء الضولت و ج٩ىًٍ الىٓام
ً
ّ
ؤلاؾالمي هٓحرا لها مً ٢غونً ،م ً٨ؤن ًىٓغ بلحها ؤلازىان باٖخباعها
هىٖها لم ٌكهض الٗالم
ً
ً
ً
عنُضا ٚالُا لهم اًًا في مسُُاتهم ؤلانالخُت والخصخُدُت اإلاؿخ٣بلُت٦.ما ّؤن الخغ٦ت الٗاإلاُت
ّ ّ
ً
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت و ؤ٦ثر الخىظهاث حٗ٣ال و
الُبُعي بحن الشىعة
ؤلاؾالمُت التي ج٣ىصها الجماٖت هي الجؿغ
ً
ً
هطجا و اهٟخاخا.
ًبضو ؤن الجماٖت جخٟاهم م٘ الشىعة ؤلاؾالمُت ؤلاًغاهُت و ُ٢مها ؤ٦ثر مً الضولت ؤلاؾالمُت ؤلاًغاهُت
مىُ٣ها و اؾتراجُجُاتها ،ول ً٨الخىاع اإلاباقغ والخىانل ال٨ٟغي والش٣افي والؿُاسخي ُٟ٦ل بةػالت
الٗىاث ٤مً ؤمام اإلاؿاهمت مً الُغٞحن في ؾبُل الخصخُذ وؤلانالح وجُىٍغ ال٨ٟغ ؤلاؾالمي
الؿُاسخي اإلاٗانغ .م٘ ألاؾ ٠ؤن الٗال٢اث ؤلاًغاهُت اإلاهغٍت و ٦ظل ٪ؤلاًغاهُت ؤلازىاهُت ال جؼا٫
ً
ً
ً
ٚحر مؿمىح ٚغبُا و اؾغاثُلُا و ٖغبُا ول ً٨مهغ و هُبتها الخإعٍسُت و ؤلازىان و ٖ٣الهُتهم
اإلاٗهىصة ًم٨جها ؤن جخجاوػ هظه اإلاسُُاث الٗاإلاُت ألن الٗالم ؤلاؾالمي والٗغبي الُىم في ّ
ؤمـ
الخاظت بلى الخدال ٠ؤلاًغاوي اإلاهغي التر٧ي ٖلى ؾبُل ألاهٓمت و الخغ٦ت ؤلاؾالمُت اإلاٗانغة
والصخىة ج٣خطخي الخىانل بحن ظمُ٘ ّ
م٩ىهاتها و جغقُض ؤصاءها.
الخشهت ؤلاظالمُت و خخمُت اإلاىاحهت مو الخذازت والهلالهُت
ّ
ّ
ّ
الٟلؿٟي ؤمام ّ
ّ
ّ
ّ
الؼخ ٠ال٨ٟغ ّي
والٗملي
ؤلاؾالمي اإلاٗانغ ُمهاب بالظهى ٫والكغوص
اإلا٨ٟغ
وؤلاؾالمي و هى بلى ّ
خض ٦بحر ٖاظؼ ًٖ ج٣ضًم البضًلّ ،
ّ
ّ
ّ
ٞةما
الٗغبي
الخضاسي بلى ُٖ٣غ الٗ٣ل
لل٨ٟغ
ّ
ّ
م٣لض مؿدؿلم ؤو مىٟٗل مدكىج ها٢ض بال ّ
ؤي بضًل ؤو زُاع الهغوب .و ًبضو ؤن اإلاكاعَ٘
ؤهه جاب٘
ّ
ّ
ّ
ّ
الٗغبي الهاصٞت بلى الى٣ض
الى٣ضًت الكاملت في اإلاٛغب
وؤلاؾالمُت وبالخدضًض جل ٪الخجاعب
الٗغبُت
والخ ّل ؤز٣ٟذ في جدٚ ٤ُ٣اًاتها٢ .ض ً٩ىن الؿبب في هظا الىي٘ اإلاإؾاو ّي في نىاٖت الٟلؿٟت
ّ
ّ
الى٣ضي
الاظتهاصي ؤو باألخغي يٗ ٠الاظتهاص في اإلاىهج
البضًلت للٗغب واإلاؿلمحن هى يٗ ٠اإلاىهج
ّ
ال٨ٟغٍت ألانُلت مً ال٣غآن ّ
والؿىت.
و ٣ٞضان الغئٍت
ؤلاؾالمي الجضًض ؤٖلً عجؼه في ّ
الخ ّ
الٗ٣ل الاٖتز ّ
ّ
ّ
ؤلاؾالمي الخًاع ّي و
مؿ ٪باإلاىُ٤
الي
ّ
والٗلماهُتّ .بن ججغبت ههغ خامض ؤبى ػٍض والجابغي وخؿً خىٟي و مدمض
صعى بلى الاؾخ٣الت
اع٧ىن و ٖبض هللا الٗغوي وهكام ظُِٗ و ٖبضاإلاجُض الكغفي و ال٨شحر ال٨شحر مً ؤمشالهم ،هي
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ّ
م٣خهغة ٖلى م٣اعباث ّ
ّ
ّ
٨ٞغٍت بمىاهج ّ ٚ
والٗغبُت في جل ٪اإلاىاهج .آلُاث
ؤلاؾالمُت
غبُت ال ؤزغ للظاث
ً
و٣ٞا للمىاهج الخاع ّ
ظُت.
ال٣غاءة والٟهم والبُان
بن الخغ٦ت ؤلاؾالمُت هي ؤ٦ثر جىظهاث الٗالم ؤلاؾالمي ٢ضعة ٖلى جدغٍ ٪الٗمل الاظتهاصي
الخخ٩ا٦ها بالىو الكغعي مً ظهت و بالٗمل الاظخماعي مً ظهت زاهُت .ما ًيبغي لىا جدغٍ٨ه و
جُٟٗله هى الٗمل الاظتهاصي الضازلي والخٗامل م٘ آلُاث الاؾخيباٍ والاظتهاص بغوح الخجضًض
واإلاٗانغة و بمىُ ٤الـخإنُل و بٖاصة ٞهم الترار بُغٍ٣ت ٞاٖلت و مىا٦بت للخُاة.
ً
الا٢خهاع ٖلى ّ
ؾب الخضازت والخى ٝمجها ؤو الخسىٍ ٠مجها لِـ مجضًا ألن اإلااصة ال٨ٟغٍت
والٟىُت والش٣اُٞت الُىم هي مً الجيـ الخضاسي خُض باث ؤلاوؿان في يىء َُٛان الخضازت
ً
ً
قِئا خضازُا ولم ٌٗالج اإلاك٩لت مداوالث مابٗض الخضازُحن بل ؾببىا اإلاؼٍض مً الخدحر والكغوص
للٗ٣ل اإلاؿلم.
ّ
ّ
الاظخماعي والؿُاسخ ّي و عاٚبت في ع٧ىب
ؤلاؾالمُت مكضوصة باججاه الٗمل
ّبن الخغ٧اث
ّ
الخىُٓمُت ؤ٦ثر مً ؾٗحها لبىاء ؤلاوؿان اإلاٗانغ بُٗ٣ضة
مىظت الؿلُت و بلى ٙاإلاىا ٘٢الخًاعٍّت
ٖ٣الوي ّ
ّ
ّ
ّ
مخُلباث ٦شحرة و هي ج٣خطخي ججضًض ٢غاءة
ا.٫واإلاهمت ألازحرة لها
ٗٞ
نالخت و ٖمل ها٘ٞ
ّ
ال٣غآن ال٨غٍم و بٖما ٫ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨مً الاظتهاص ّ
الكغُٖت و
الخغ في يىءها و جصخُذ اإلاهاصع
٧ل ما ؤله ٤بها مً الخاعط و ّ
ّ
ؤلاؾالمي مً ّ
ّ
ٗٞالُتها .وب٣اء
ؾبب حكىحهها و بؾ٣اٍ
الترار
الاظتهاصي الٗمُُ ٤
ّ
ّ
جماؽ م٘ الؿُذ مً ال٨ٟغ
ؾِب٣حها ٖلى
الجماٖاث ؤلاؾالمُت زاعط الٗمل
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلاؾالمي .و ّ
ؤلاؾالمُت
ال٨ٟغٍت
الخ٣لُضًت لل٨ٟغ وال٣ٟه لبىاء اإلاىؾىٖاث
اإلااؾؿاث
الغهان ٖلى
ّ
ّ
الاظخماُٖت في ّ
ّ
ْل الىٓام التربى ّي
الخ٣لُضي ٞحها عهان ٚحر عابذ بلى بقٗاع
والٗلمي
خى ٫ألاهٓمت
آزغ في ّ
ؤ٢ل ج٣ضًغ.
ً
ّ
قٗبُت و
لؿذ واز٣ا مما ؤ٢ى ٫ول٨جي ؾمٗذ ؤن الخغ٦ت ؤلاؾالمُت التي لها ٢اٖضة
ّ ّ ً
ّ
جدٟٓا مً ع ّصاث
ظماهحرًت ٞهي ال حؿخُُ٘ ؤن ج٨ٟغ بازترا ١ظضعان الٟهم الخ٣لُضي
جىُٓماث
ّ
ّ
الاظتهاصًت الجغٍئت ل٣ل٣ها ٖلى الخإزحر في
الٗام .هي جيبظ اإلاداوالث
ٗٞل الكاعٕ و سخِ الغؤي
َ
ّ
ّ
ّ
ًخدملىا الكُش الٛؼالي بؿبب اظتهاصاجه
مىُٗ٢تها بحن الكٗب والجمهىعُ٢ .ل لي بن ؤلازىان لم
ً
ّ
ّ
الهاعمت في وظه الؿلُٟحن وؤلاؾالم الخ٣لُضي الظي ٌك٩ل َُٟا مً ؤَُا ٝال٨ٟغ ؤلازىاوي و ّجُاع
الضازلُت ٞحهاّ .
ّ
مً ّ
ول٨جي ٖلى ً٣حن مً ّؤن ؤمشا ٫الكُش الٛؼالي والكُش ال٣غياو ّي لى
الخُاعاث
ّ
الاظتهاصي في ٞهم ؤلاؾالم و هم في ّ
عقي
ب٣ىا في صازل ألاػهغ لم ًبلٛىا هظا اإلاؿخىي مً الخجضًض
ّ
ّ
والؿُاسخي ّ
ّ
الخغ الظي ّؤم َى ْذ لهم الجماٖت.
الاظخماعي
الاظتهاصي مضًىىن باإلاىار
وٖحهم
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ً
ً
ً
ً
ً
ّبن الخضازت لً جؼو ٫بمىاظهتها ه٣ضا ؾلبُا و عًٞا ٢اَٗا و ب٢هاءا لها بالخُب
وال٩لماث ؤو مً زال ٫الخٟ٨حر لغمىػها و الدكيُ٘ في خ ٤ؤصخابها و خملت عؾالتها ول ً٨بالُغح
البضًل و هظا الُغح ًخُلب مغظُٗت ٞلؿُٟت و ٨ٞغٍت ؤزغي ال جمل ٪الخىظهاث ال٨ٟغٍت
ؤلاؾالمُت التي جخسظ مً الىو الكغعي الجامض واإلاكىب بالخإعٍسُت والًٗ ٠وٖضم الخهيُ٠
ً
ً
والترجِب واإلاىهجُت ،ؤؾاؾا و مىُل٣ا لٟهم ؤلاؾالم ؤي بضًل إلاىاظهتها و مىا٦بتها.
ْاهغة الخدا ١آلاال ٝمً اإلاؿلمحن في الٛغب بالخغ٧اث ؤلاعهابُت في ؾىعٍا و ببضاء ؤٖلى
مؿدُىاث الخماؽ ل٣خل اإلاؿلمحن و بباخت صماء اليؿاء وألاَٟا ٫واإلاضهُحن جدذ ٖىاوًٍ مظهبُت
ؤو ؾُاؾُت ّ
جىم ًٖ هغوبهم الخ٣ُ٣ي مً الخضازت و ٖضم ال٣ىاٖت باإلاكاعَ٘ مابٗض خضازُت و
٣ٞضان البضاثل ؤلاؾالمُت ألازالُ٢ت والٗ٣الهُت الهالخت إلاؤل ٞغاٚهم الُٗ٣ضي والغوحي .هي ٧اعزت
٦بحرة حٗ٨ـ مضي ز٣ل عؾالت الخغ٦ت ؤلاؾالمُت في اإلاىاظهت ؤلاًجابُت في وظه الخضازت و الؿعي
لخ٣ضًم مىٓىمت بؾالمُت مً اإلاٟاهُم و ُ٢م الؿلى ٥جد ٤٣لئلوؿان واإلاجخمٗاث اإلاٗانغة ما
ٞكلذ في جإمُجها لهم اإلاضاعؽ اللُبرالُت والغؤؾمالُت واإلااصًت.
ّ
ّ
ؤلاظالمُت
الفىشٍت والهلُذًت للخشهت
الىخاب والعىت و غشوساث ئنادة حشىُل اإلاشحهُت
ّ
ّ
ّ
الجمىص ٖلى الاظتهاصاث الخاع ّ
والخىُٓمُت هى
الخغُ٦ت
اإلاظهبُت ؤو ألا٩ٞاع
ٍسُت والخهىعاث
ّ
ّ
ّ
الخىٓحرًت ؤلاؾال ّ
ّ
الؿُاؾُت
الاظخماُٖت و
مُت و ماو٘ ؤمام جُىٍغ ألاهٓمت
الٗملُت
زُغ مدضٖ ١لى
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت.
اإلاغظُٗت
الؿُاسخي لخد٣ُ٣ها في يىء
التي ًغمي ؤلاؾالم
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت
ال٨ٟغٍت واإلاظاهب
مً الخ٣اث ٤الخُحرة الهامت في جإعٍش بوكاء اإلاضاعؽ
ّ
ّ
ّ
الضًيُت و ٦ظل ٪الخ٨خالث ال٣ىمُت و مىٓىمت مٟاهُمها هي ؤجها بغػث في
الؿُاؾُت و
والخغ٧اث
ّ
ؤلاؾالمُت في ْل جُىعاث واُٗ٢ت و مخُلباث ؾُاؾُت و مجخمُٗت في خ٣ب ػمىُت مُٗىت.
الؿاخت
ؤٚلب هظه اإلاظاهب واإلاضاعؽ ؤجذ هدُجت عئٍت ه٣ضًت ّلالخٖ ٤لى ّ
الؿاب ٤و الؿعي لُغح
ظضًض و مكغوٕ ؤ٦ثر ٟ٦اءة مً البضاثل ال٣اثمت ؤو الخجا ب الؿاب٣تٖ .لُه ّ
ٞةن الباخض ًم٨ىه
ع
ً
ّ
ّ
الخإ٦ض مً ؤمغًٍ ّ
ظضا ،هما :الٓغ ٝالخإع ّ
اإلاىيىُٖت في ج٩ىًٍ
ٍذي و م٣خًُاجه الىاُٗ٢ه
هامحن
ّ
ّ
ّ
ّ
الى٣ضي
ؤلاؾالمُت مً ظهت و اٖخباع اإلاىهج
الؿُاؾُت
اإلاظهبُت ال٣ٟهُت ؤو ال٨المُت ؤو
الخىظهاث
ً
ُ
ّ
ّ
ؤلاؾالمي
اإلاٗلً ؤو ال٩امً في ٖىانغ البضًل الجضًض .بىاءا ٖلى هظًً ألامغًٍ ه٨دك ٠ؤن ال٨ٟغ
ّ
ّ
ّ
الى٣ضًت.
بالىاُٗ٢ت والغئٍت
في جإعٍسه الُىٍل احؿم
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت ال٨بري لم ج٢ ً٨ض ؤجذ مً صازل
ألاؾاؾُت في ج٩ىًٍ اإلاظاهب
بن الٗىانغ
ّ
جل ٪اإلاظاهب ألجها لم ج٢ ً٨اثمت خُىما ؾعى ُ
ن ّىاٖها لخ٩ىٍجها ،وبهما اإلاهاصع الٗابغة للمظاهب
ّ
الكاٞعي وؤلامام ؤخمض وؤلامام
٧اهذ اإلاىبش ٤ألاؾاؽ لهاٞ .اإلمام ؤبى خىُٟت وؤلامام مال ٪وؤلامام
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ظٟٗغ الهاص ١عضخي هللا ٖجهم وٚحرهم مً ّ
ّ
ؤلاؾالمي لم ًُغخىا مظاهبهم
ألاثمت ال٨باع في الخإعٍش
ً
٢ضمىه بإؾماء هظه اإلاظاهب .و ّؤجهم ّ
وؿمي ما ّ
َبٗا وبهما ّ
٢ضمىا
ٖلى ؤؾاؽ هظه اإلاظاهب
ّ
ّ
الى٣ضًت للىا ٘٢و
ؤ٩ٞاعهم و اظتهاصاتهم التي ُؾ ّمُذ ُٞما بٗض بإؾماء مظاهبهم في يىء عئٍتهم
ال٨ٟغٍت ّالتي جؼامىذ مٗهم ؾاٖحن ّ
ّ
للخصخُذ وؤلانالح بدؿب ٞهمهم و اؾخيباَاتهم
للمضاعؽ
ّ
اإلاخجضصة في ّ
ّ
٧ل ٖهغ.
ؤلاؾالمي و الٓغوٝ
و ٦ظل ٪للمىاثمت واإلاالثمت بحن ال٨ٟغ
ّ
ؤلانالخُت هي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ألاهم ُّت
زىاثُت ٚاًت في
والى٣ضًت
اإلاىيىُٖت
الىاُٗ٢ت
باٖخ٣اصها ّؤن زىاثُت
٧ل ػمً و م٨ٟغي ّ
جٟغى ٖلى ٖلماء ّ
٧ل ٖهغ ؤن ًٟٗلىا ما هم ٗٞلىه .ؤي ٖلحهم ؤن ًىٓغوا بلى
ٖهغهم و مخُلباث ػمجهم و مً زم بلى وا ٘٢ال٨ٟغ ؤلا ّ
ؾالمي في ظمُ٘ الهٗض ال٣ٟهُت والُٗ٣ضًت
والخلُ٣ت ُٗٞملىا ٖلى بٖاصة الُغح و بٖاصة ج٩ىًٍ اإلاظاهب في يىء مغظُٗت ال٣غؤن ال٨غٍم و
صخُذ الؿىت.
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت اإلاٗانغة ٖلى مهاصع اإلاظاهب و امخىإ
ال٨ٟغٍت
ال قٖ ٪ىضي في ّؤن ظمىص الخغ٦ت
اإلا٨ٟغًٍ وال٣ٟهاء ًٖ قمى ٫مًامحن اإلاظاهب لالظتهاصاث الجغٍئت اإلاالثمت للٗهغ و للٟهم
اإلاخجضص لل٨خاب والؿىت لً ٌؿمذ بهُاٚت ٨ٞغ و ؾلى ٥بؾالمُحن هاجخحن في مىاظهت ؤػماث
ؤلاوؿان في ػماهىا و جد ٤ُ٣م٣انض الضًً.
ّبن ؤلامام ظٟٗغ الهاص ١و ٢بله ؤلامام مدمض البا٢غ ابً ػًٍ الٗابضًً ابً خؿحن بً ّ
ٖلي
ّ
ال٨ٟغٍت الٗ٣ضًت اإلاىدغٞت خؿب
ابً ؤبي َالب ٧اها مٗانغًٍ للخ٨م ألامى ّي و مكاعَٗهم
ّ
مضعؾت ؤهل البِذ ٞغؤوا مً ّ
ّ
ّ
ّ
الًغوع ّي
وألازالقي
وال٣ٟهي
ال٨المي
الخهضي لهم مً زال ٫الى٣ض
والؿُاسخي و جصخُذ ما ٧ان زلٟاء ألامىٍت و ٖلمائهم ًيؿبىن بلى ّ
ّ
الىبي اإلاهُٟى ٖلُه الؿالم و
جٟؿحرهم ًٖ الؿىت و الؿحرة ومٟاهُم ال٣غآن ال٨غٍمّ .
ؾم ُّذ هظه اإلاداوالث ال٣ٟهُت والُٗ٣ضًت
ّ
ؤلامامي ؤو الكُعي .مً هظا اإلاىُ ٤بةم٩اهىا
وال٣غآهُت البا٢غٍت والجٟٗغٍت باإلاظهب الجٟٗغ ّي ؤو
جإُ٦ض ّؤن خغ٦ت ؤلامام ظٟٗغ الهاص٧ ١اهذ في بيُتها خغ٦ت جصخُدُت بنالخُت إلاىا٦بت الىا ٘٢و
ّ
ال٨ٟغٍت ٖلى ألاعى و جصخُدها و
مىاظهت جدضًاث الؼمً .خغ٦ت ه٣ضًت الهدغاٞاث اإلاضاعؽ
خغ٦ت مىيىُٖت بُجها و بحن الخإعٍش والىا ٘٢نلت مباقغة ٞهمها مغجبِ بٟهمه.
في يىء طلٞ ٪ةن ّ
ؤي ظمىص ٨ٞغ ّي ٖلى ٞهم ما ًُى٣ل ًٖ ؤلامام الهاص ١مً ٣ٞه و ٦الم
و اظخمإ بمىهجُت ؤزباعٍت مُ٣ىٖت ًٖ ٞهم الؼمان واإلا٩ان والٓغ ٝلً ٌؿمذ بالخغ٧اث
ّ ّ
ؤلاؾالمُت التي جبيذ مضعؾت ؤهل البِذ ٦مغظُٗت ٨ٞغٍت ؤن جُغح هٓغٍاث مٗانغة ميسجمت م٘
ّ
ّ
الخ٣ُ٣ي وعاء جإُ٦ض ؤلامام الهاص ١و خشه ٖلى ٖغى ما ًهلىا مً
الؼمان الخايغ .و لٗل الؿغ
ؤزبا هم ٖلى ال٣غآن ال٨غٍم ً٨مً في هظه الخ٣ُ٣تّ .
ألن ال٨شحر ّ
مما ًُى٣ل ٖجهم مً ؤزباع و
ع
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عواًاث ٢ض ج٩ىن مخإزغة بإهىاء اإلاخٗهبحن ؤو ظهل الغواة و يٗ ٠اإلاضوهحن واإلاؿخيسخحن ؤو مً
ّ
اإلاخٛحراث التي جسً٘ للٓغوٞ ٝم٘ حُٛحرها ًخٛحر الخ٨مّ .بن بٞؿاح اإلاجا ٫ؤمام الٗالم اإلاجتهض
ً
لٗغى ما ًهله مً عواًاث ؤهل البِذ ٖلى ال٣غآن ال٨غٍم ُ
ؾِب٣ي ٖلى ال٣غآن ال٨غٍم ؤؾاؾا
ً
ّ
للمغظُٗت الٗٓمى.
مخِىا
ّ
ؤعاص البٌٗ ؤن ج٩ىن ُ
ال٨ٟغٍت ال٨المُت وال٣ٟهُت ناعمت ٚحر
ؤؾـ اإلاظاهب واإلاضاعؽ
ً
ً
٢ابلت للتزلؼ ٫والخٛحر ٢ضع ؤلام٩ان ٚحر زايٗت لكحئ مً زاعظها خا٦مت ٖلى هٟؿها مغظٗا لها مً
ّ
هٟؿها .و مً اإلاٗلىم ّؤن مبضؤ خا٦مُت ال٣غآن ال٨غٍم و هُمىخه ٖلى اإلاى٣ى٫
واإلاغوي مً الؿىت
ّ
جًاص الٛغى هظا.
والاظتهاصًت اإلاظهبُت
ّ
ؤٚلب ؤصبُاث ؤلا٢هاء ٦سُاباث الخٟ٨حر والخٟؿُ ٤والخًلُل التي مؤلث اإلاظاهب
ّ
ال٨ٟغٍت ؤجذ لهُاهت اإلاظاهب مً ؤن ًخم ازترا٢ها مً زاعظها و بالخالي ججاوػها بلى
واإلاضاعؽ
ٚحرها .هظه ؤلاق٩الُت في اٖخباع اإلاظاهب مغظُٗاث لىٟؿها و ٖضم ٖغى اإلاظهبُاث ٖلى ال٣غآن
ً
ال٨غٍم و ُُٗ٢اث الؿىت و مى٘ وػن ألازباع والٟخاوي بال٣غآن ال٨غٍم و جهىعها ؤخ٩اما جهاثُت ال
ًم ً٨هً٣ها و مٗاعيتها ٧اهذ الؿبب الغثِـ في اهسغاٍ ال٣ٟهاء باألزباع والٟخاوي وألا٢ىا٫
ً
الاظتهاصًت بضال مً الخٗم ٤في ال٣غآن ال٨غٍم و ُُٗ٢اث الؿىت .وؤلاق٩الُت هٟؿها حٗم٣ذ ُٞما
بٗض ٞاؾخمغ ؤلانغاع ٖلى الب٣اء ٖلى الٟخاوي هٟؿها والاظتهاصاث هٟؿها َىا ٫الخإعٍش و عٌٞ
الخغوط مً اظتهاصاث ٖلماء اإلاظاهب ألاواثل بلى ٚحرها في ال٣غون الالخ٣ت.
ّ
عٚم ّؤن اثمت اإلاظاهب هٟؿها ٢ض ٢امىا بما ٢امىا به مً ؤظل قٗىعهم باإلاأػ١
ال٨ٟغٍت
ّ
الكغعي بلحها بال بالؿعي الجضًض و ججضًض ال٨ٟغ
والاظخماُٖت و يغوعاث واُٗ٢ت ال ًم ً٨الالخٟاث
ؤو إلخؿاؾهم بالخُغ ٖلى مىب٘ مً اإلاىاب٘ الكغُٖت ٦سى ٝاإلاضاعؽ الخضًصُت والخُاعاث الؿلُٟت
ٖلى مهضع الخضًض مً حكضص ؤصخاب الغؤي والٗ٣لٞ .هل ٌُٗ٣ل ؤن ٌؿدى٨غ نىإ اإلاظاهب
ّ
ال٨ٟغٍت ما ً٣ىم به ٚحرهم مً الالخ٣حن ٖلى ٚغاع ما هم ٗٞلىهل و هل ّؤن ْغوٞهم و م٣خًُاث
ً
ً
ٖهىعهم اؾخىظبذ بىاء مظاهب ول ً٨الٓغو ٝألا٦ثر حُٗ٣ضا و حكاب٩ا ٓ٦غٞىا هدً ال ج٣خطخي
اظتهاصاث ٖمُ٣ت و واؾٗت في يىء ال٣غآن ال٨غٍم و ُُٗ٢اث الؿىتل
ّ
مٗغوّ ٝؤن ؤلامام ؤبا خىُٟت الظي اؾخ٣غ في الٗغا ١خُض الىا ٘٢الخًاع ّي اإلاخباًً م٘
ْغو ٝالدجاػ و مٗتر ٥اإلاضاعؽ الخضًشت والخُاعاث الٗاإلاُت اإلاخىىٖت و م٣خًُاث الخُاة
ً
ّ
الكغعي و
اإلاسخلٟت ،لم ًجض بضا مً ؤن ً٣ىم بالخجضًض الجظع ّي في مىهجُت الٟهم والاؾخيباٍ
ّ
ّ
ّجبجي ٨ٞغة الغؤي والُ٣اؽ إلاٗالجت الً٣اًا التي ال حكبه جل ٪التي حٗالجه الغواًاث الدجاػٍت
ّ
الخىٟي هي ٢امذ ٖلى ؤؾاؽ مجه ّ
ّ
ّ
ه٣ضي
جي
الٗ٣لي
واإلاُ٨ت واإلاضهُت .مضعؾت الغؤي والاظتهاص
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ّ
الضًيُت لٗهغه مً ظهت
للمىاهجُاث ال٣اثمت مً ظهت و ألظل نىاٖت البضاثل والخلى ٫الىاُٗ٢ت
زاهُت.
ّ
الكاٞعي في هٟـ اإلاحزجحن وال٣اٖضجحن ؤي الى٣ضًت والىاُٗ٢ت اإلاىيىُٖت
جبٗه ؤلامام
الٗ٣لُت خُض ؤي ّؤن مض ؾت الغؤي ججاوػث الخضوص في الاظتهاص ٖلى خؿاب الخضًض ّ
وؤن مضعؾت
ع
ع
الخضًض حكضصث في ججاهلها للٗ٣ل والاظتهاص ٞؿعى لىي٘ مضعؾت مٗخضلت .ب ُ٘٣الىٓغ ًٖ
ّ
الكاٞعي وؤلامام
الخُُ٣م لهظه ألاونا ٝول ً٨اإلاا٦ض الُ٣حن ّؤن ؤلامام ظٟٗغ الهاص ١و ؤلامام
ّ
ال٨ٟغٍت وال٣ٟهُت ٢ض ؾٗذ إلاغاظٗت
ؤبا خىُٟت و مال٩ا و ؤخمض و ٚحرهم مً ؤثمت اإلاظاهب
ّ
ّ
الىا ٘٢ال٨ٟغ ّي
ال٨ٟغٍت و ججضًض اإلاىاهج باججاه
والٗملي للمؿلمحن و بٖاصة بىاء اإلاىٓىماث
ّ
ؤلاؾالمُت و هى ما ًا٦ض ّؤن اإلاؿلمحن و
ألاًٞل و هظا ما ًم ً٨حؿمُخه باالظتهاصًت الخضازُت
ٖلمائهم لم ًخىٟ٢ىا ًٖ الخ٨ٟحر والخدضًض والخجضًض ًىما و لم حٛب ًٖ بالهم ْغو ٝالخُاة
اإلاٗانغة لهم ولم ًتر٧ىا ٞغنهم إلاماعؾت بظتهاص في يىء مهاصعهم ألانلُت.
و ّ
مما ً٨خب البً جُمُت مً ًٞل ؤهه في يىء ْغو ٝمجخمٗه و جٟدهه لىا ٘٢ألامت اإلاصخىن
بالخغاٞاث والخسل ٠والعجؼ ٢ام بالضٖىة بلى الاظتهاص و ّ
خغم ج٣لُض ألاثمت الؿاب٣حن لٗضم
ّ
اإلاىُ٣ي بحن ْغوٞهم و ْغوٞه .صخُذ ّؤن الخىابلت مً ؤجبإ ابً جُمُت مً مىُ٣ت لم
الخىانل
جدؿم باإلا٣ىماث الخًاعٍّت ال٩اُٞت ٞكلذ في جل٣ي الغؾالت الخُمُت في يغوعاث الاظتهاص و بُ٣ذ
ً
ظامضة نلبت ؤهخجذ ٞحهم مضعؾت ابً جُمُت بًٗا مً الخىظهاث الخٟ٨حرًت ول ً٨اإلاىا٠٢
الخُمُت هٟؿها خُىما وٗ٢ذ ٖلى ٖاج ٤ؤخىا ٝقبه ال٣اعة الهىضًت اإلااجغٍضًحن الضًىبىضًت ؤخضزذ
جدىالث زُحرة و مهمت ّ
ألن الكاه ّ
ولي هللا الضهلى ّي اإلاٗانغ للكُش مدمض بً ٖبضالىهاب ٧ان في
ً
ّ
ّ
ؾُاسخي مسخل ٠ظىهغٍا ٞباجذ الخُمُت الهىضًت اخترمذ اإلاظاهب ألاعبٗت و
مظهبي و
ْغ٨ٞ ٝغ ّي و
ّ
ؤلاؾالمُت اإلاىصوصًت و
ع٦ؼث ٖلى مىاظهت الاؾخٗماع و ابخٗضث ًٖ الخٟ٨حر و اهتهذ بلى الجماٖت
ّ
الُٗ٣ضي ٞاهدكغث
ؤصبُاتها الخًاعٍّت الهامت ول ً٨الخُمُت الىجضًت عسخذ صٖىتها في الجاهب
ؤصبُاث الخٟ٨حر و الى٣ض الالػٕ للمظاهب و ألاقٗغٍت و ٚحرها مً اإلاظاهب ال٨المُت وال٣ٟهُت.
ً
ً
ً
ّ
ؤلاؾالمُت اإلاٗانغة لى ؤعاصث ؤن ج٣ضم همىطظا خًاعٍا ؾُاؾُا في
ال مجا ٫ؤمام الخغ٦ت
ّ
ؤلاؾالمي بال ؤن ج٣ىم بمغاظٗت ٨ٞغٍت اظتهاصًت قاملت في يىء ال٨خاب والؿىت
الخ٨م الغقُض
ّ
ّ
ّ
ّ
إلاجخمعي.
الؿُاسخي وا
الخضاسي في الخإهِـ والخُٗ٣ل والخسلُ٤
الاظتهاصي
الُُٗ٣ت و الؿعي
ّبن الاؾخمغاع في ج٣لُض اإلاظاهب ال٣ٟهُت وال٨المُت الخإعٍسُت هى الٗاث ٤ألا٦بر ؤمام جُىٍغ
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت و ججاوػ الاظتهاصاث الخاعٍسُت و مىاهجهم اإلادهىعة
ؤلاؾالمي في الخغ٦ت
ال٨ٟغ
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ً
ً
اإلادضوصة بإَغ اإلاظاهب باث ؤمغا ملخا .و لٗل الكُش مدمض الٛؼالي عخمه هللا و مىهجُخه ال٣ٟهُت
ّ
ال٨ٟغٍت في ٞهم ال٨خاب والؿىت ؤ٢غب قاهض و همىطط في هظا اإلاًماع.
و
ّ
ّ
ؤلاظالمُت مً الاهخماةُت ّ
ّ
الهاإلاُت الخػاسٍّت
اإلازهبُت ئلى اإلاعاهمت
اليلُت
الخشهت
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت في مهغ ّؤجها ٢اصعة ٖلى اؾدُٗاب ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨مً
همىطظُت الخغ٦ت
ؤزبدذ
ّ
ّ
ّ
الخ ّىىٕ ال٨ٟغ ّي
الاظتهاصًت في صازلها صون اللجىء بلى بلها ١ألاخ٩ام الُٗ٣ضًت
والخٗضصًت
والش٣افي
واإلاخىىٖحن م٘ اإلاغ٦ؼ .هظه خ٣ُ٣ت اجٗت و مبٗض ٖلى الابتهاط ّ
ؤلا٢هاثُت ّ
ّ
ألن اإلابضؤ
يض اإلاسخلٟحن
ع
ً
ً
ّ
ّ
للخىؾ٘ والخٗمُم والخُىٍغ ؤ٦ثر ٞإ٦ثر .بهىا هجض ٞغ٢ا ملخىْا في ؤصبُاث و مىُ٤
هٟؿها ٢ابل
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت في جىوـ و مهغ و لبىان و با٦ؿخان و الؿىصان و ٚحرها .و هم ٧لهم ًغون
٢اصة الخغ٦ت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت اإلاٗانغة و ًخٟاٖلىن في اإلاسُِ
للمغظُٗت الخغُ٦ت
اإلاغ٦ؼٍت
ؤهٟؿهم جدذ اإلآلت
ّ
ّ
ّ
ّ
الٗام.
الٗالمي
الخغ٧ي
ؤلاؾالمي
اإلا٣انضًت لى ؤزظ ٖلى مدمل ّ
مً ظاهب آزغ ّ
الجض ُٞم٨جها ؤن ُح ّ
ّ
ٛحر
ٞةن جُٟٗل الغئٍت
ّ ّ
٢ىاٖض الخٗامل والخىانل بحن ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والٗغبُت ٧لها و
ؤلاؾالمُت
واإلاظهبُت
والُاثُٟت
ال٣ىمُت
اإلا٩ىهاث
ّ ّ
ّ
الخىظه
الهامكُت التي ؾاهمذ في اؾدبٗاص اإلاؿلمحن بًٗهم لبٌٗ .هظا
ًظًب الٟىاع ١الجاهبُت
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت
اليؿ٣ي ؾىً ٝىػٕ ألاصواع و ًُيكِ اإلاؿاهماث ُٞما بُجها لخد ٤ُ٣ألاهضا ٝالٗالُت
٧ل ّ
ٖلى ّ
الهٗض.
ً
ً
ّ
ّ
الضًيُت و
اإلا٣انضي ٌؿخىظب ججضًضا اظتهاصًا ٌؿمذ بةٖاصة ٞهم الىهىم
ّبن الخىظه
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الضًيُت
الكغُٖت لؤلخ٩ام
والُٗ٣ضي بالُغٍ٣ت التي جضٖم جد ٤ُ٣الٛاًاث
ال٣ٟهي
نىاٖت ال٨ٟغ
في الىا .٘٢و يم الغئٍت الٗ٣الهُت بلى اإلا٣انضًت ٌؿاٖض ٖلى بزغاط مٗاثحر اإلا٣انض مً خضوص
الىو بلى عخابت الٗ٣ل ول ً٨باهًباٍ و خضوص مُٗىت ال جسً٘ الىو للٗ٣ل ول ً٨جٟسر
اإلاجا ٫للٗ٣ل ؤن ًلٗب صوعه في ٞهم عخابت ًٞاءاث الىو.
ّ
بن ّ
ؤلاؾالمُت بًٗها ببٌٗ ًُٓهغ خ٣ُ٣ت مغٖبت و هي ّؤجها
الخإمل في ٖال٢ت اإلاظاهب
ألؾباب ٦شحرة و ٖىانغ صازلُت و زاعظُت مخىىٖت ال هسىى في ط٦غها الان ،جغ٦ذ الٗمل و
ّ
ّ
الخىظهاث
الؿُاؾُت وهي في ما بُجها حكاب٨ذ و جىاخغث .خُض هجض ّؤن
نىاٖت اإلاجخم٘ لؤلهٓمت
ّ
اإلاظهبُت ٖاقذ ّ
ّ
ب٢هاثُت زُحرة ُٞما بُجها جاع٦ت ٞغنت بىاء الخًاعة بُض الخ٩ىماث و
ؤصبُاث
الؿالَحن عايُت بال٣لُل مً اإلاىا ٘ٞو جباص ٫اإلاهالرّ .بن جإعٍش جالٖب الؿالَحن وألامغاء
ّ
الؿُاؾُت بالٗلماء واإلاظاهب و جدغٌٍ بًٗها ٖلى بٌٗ و جىُْ ٠بًٗها يض
والخ٩ىماث
بٌٗ و جسغٍب الؿلم والاؾخ٣غاع والخًاعة مً زالٖ ٫ملُت الكُُىت والدكىٍه في ٖال٢اث
ّ
ال٨ٟغٍت هى جإعٍش ؤؾىص و مغٖب.
الىسب والخُاعاث
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ً
ّ
الؿُاؾُت والاؾتر ّ
ّ
ؤلاؾالمُت
اجُجُت مً زاعط ألامت
الُىم ؤًًا هغي ّؤن ؤصخاب اإلاهالر
ّ ّ
ً
ً
ً
ّ
ّ
وؤلاؾالمُت التي حِٗل ججغبت صً٨خاجىعٍت و ويٗا خًاعٍا مإؾاوٍا
الٗغبُت
الؿُاؾُت
ؤو ألاهٓمت
ّ
خؿاؾُت بالٛت ججاه الخىانل الخًاع ّي بحن اإلا٩ىهاث الخًاعٍّت اإلاخىىٖت في ألامت،
جبضي
ّ
ّ
ّ
ٞترخب ّ
الاؾدبضاصي.
الخسىٍُٟت و الكُُىت الؾدبٗاص الخُغ ٖلى الؿلُت والخ٨م
ب٩ل اإلاكاعَ٘
دبجى ال٨ٟغ ّ
بوؿاهُت ج ّ
ّ
ّ
ّ
البىاء
ٖاإلاُت
ؤلاؾالمُت اإلاٗانغة هي خغ٦ت
ول ً٨الخ٣ُ٣ت ّؤن الخغ٦ت
ّ
ّ
والٗهغ ّي و جخ٣بل اإلاؿاهمت ٖلى ؤوؾ٘ ألاَغ للجهىى الخًاع ّي
بؾالمُت ُٖلُا و في يىء
بمغظُٗت
ال٣ىاٖض الشابخت مً ال٣غآن والؿىت .هظه الخغ٦ت ًم٨جها اإلاىاوعة والخٗامل بد٨مت م٘ الخ٩ىماث و
مً ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاؿدبضة ول ً٨بكغوٍ و بدضوص.
والٗمالهُت في مىُ٣ها م٘ ألاهٓمت
الىاُٗ٢ت
خ٣ها ؤن جماعؽ
ّ
ّ
ّ
الؿُاؾُت في مٗتر ٥اإلاظاهب
ؤلاؾالمُت
الخىظهاث
مً الخُىٍ الخمغاء ؤن ًجزل٤
ّ ّ
وال٣ىمُاث ّ
ّ
ّ
الؿُاؾُت التي جغي في الىخضة
اإلاظهبُت و الخًىٕ إلعاصاث ألاَغاٝ
ألن الخغوب
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت اإلاخىىٖت زؿاعة لىٟؿها ٢ض جيخهي بلى الً٣اء ٖلى
ؤلاؾالمُت بحن اإلاظاهب والخُاعاث
ّ
ّ
الؿُاؾُت الخًاعٍّت هٟؿها.
ؤلاؾالمُت
ّ
ّ
ّ
الخام لؤلػهغ و٢م و
الٗاإلاُت اإلاٗانغة ًيبغي لها ؤن جىُل ٤في زاعط اإلاىار
ؤلاؾالمُت
بن الخغ٦ت
هج ٠واإلاضًىت والؼٍخىهت و ظامٗت ال٣غوٍحن و ٚحرها مً اإلاغا٦ؼ الٗلمُت الغاثضة في نى٘ الٟخىي
ّ
والاظتهاص وؤن جهى٘ ُٞما بُجها ٧لها مىُ٣ت اإلالخ٣ى الخًاع ّي و جُالبهم بمضعؾت ٨ٞغٍت ٖهغٍت
ؤلاؾالمُت في الؿلُت واإلاجخم٘ و ّ
ّ
بالخدضًض في نىاٖت
حؿاهم في جد ٤ُ٣م٣خًُاث اإلاكاعَ٘
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت جمل٪
ؤلاؾالمُت اإلاٗانغة في اإلاجخم٘ والؿُاؾت وؤلا٢خهاصّ .بن الخغ٦ت
ألاهٓمت
ّ
ّ
الٗلمُت الٗغٍ٣ت و طل٪
ألاهلُت وال٣ضعة ٖلى ؤن ج٣غب مً اإلاؿاٞاث البُٗضة بحن هظه الخىايغ
مً زالٞ ٫غى مُالباتها ٖلى هظه ّ
ّ
الضًيُت في ق٩ل حؿائالتها الىابٗت ًٖ الخجغبت و
اإلااؾؿاث
ّ
ؤن جخىدى مجها ألاظىبت والخلى.٫
ُ
ّ
ّ
اإلاغظُٗاث
ؤلاؾالمُت في الُ٣ام بىاظب ه٣ل الدؿائالث والخُٗ٣ضاث ٖلى
ج٣اٖـ الخغ٦ت
ّ
ؤلاؾالمُت ّ
ّ
ّ
الٗلماهُت -
الاظتهاصًت اإلاسخلٟت ؾُيخهي بلى بؾخمغاع ج٨غَـ الغئٍت
اإلاخىىٖت و مضاعؾها
ّ
ّ
ّ
الٗلماهُاث الٛغبُت
الاؾدبضاصًاث الخ٣لُضًت و ؤقى٘ مً
الاؾدبضاصًت في الؿُاؾت و هي ؤزُغ مً
ّ
ّ
الاظخماُٖت
ؤلاؾالمي اإلاؿخُ٣ل ًٖ الغؾالت
بضون ق٦ ،٪ما ؤهه ؾِخمسٌ ٖىه ال٨ٟغ
ّ
ّ
والدكضص والخٟ٨حر.
بالخُغٝ
الخًاعٍّت واإلاىل٘
ّ
و في هٟـ اإلاًماعٖ ،لى ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت ؤن
الضًيُت
الضًيُت واإلاغظُٗاث
ال٨ٟغٍت
اإلااؾؿاث
ً
بىاءا ٖلى مأػ ١الخغ٦ت ؤلاؾال ّ
مُت و بزٟا٢اتها في ج٩ىًٍ
حُٗض البىاء للمىاهج وألا٩ٞاع والىٓغٍاث
ً
ّ
ّ
ؤلاؾالمي مً ألاصاء
الؿُاسخي جىنال بلى جم٨حن ال٨ٟغ
ألاهٓمت الاظخماُٖت ؤو ٞكلها في ألاصاء
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ألاًٞل في جد ٤ُ٣م٣انض الخًاعة اإلاٗانغة و ٚاًاتها ؤلاوؿاهُت والُ٣مُتٖ .لُه ٞإٖخ٣ض ّؤن
هىا ٥ؤهمُت ٞاث٣ت لُغح حؿائالث الخجغبت ؤلازىاهُت اإلاهغٍت في الؿلُت ٖلى اإلا٨ٟغًٍ واإلاغاظ٘
ّ
الضًيُتّ .
ّ
ّ
ؤلاؾالمي خُىما هى
الكغعي اإلاٗاعى ال ًىاظه هٟـ ألاؾئلت التي ًىا٦به ال٨ٟغ
ألن ال٨ٟغ
ّ
ّ
ؤلاؾالمي ؤلاًغ ّ
ّ
اوي بٗض ججغبت ؾُاؾُت
الضًيُت في الىٓام
الؿُاؾُت و
خا٦م٦ .ظل ٪الىسب
ً
ً
ً
بؾالمُت اؾخمغث ٢غابت ؤعبٗت ٖ٣ىص ًيبغي لهم ؤن ًبىىا ظؿغا ٖلمُا هاما بُجهم و بحن اإلاغاظ٘
ً
ّ
ّ
الضًيُت في ّ
ّ
ال٨ٟغٍت خىً٢ ٫اًا
ؤلاؾالمي بدشا ًٖ الخغوط مً اإلاأػ ١الىٓغٍت و
٧ل الٗالم
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلاؾالمي في بًغان ٦ىمىطط.
والش٣افي
وؤلا٢خهاصي
الؿُاسخي
الىا٘٢
ّ
ؤلاظالمُت..اهجاصاث اإلاهاسغت و ئخفاكاث الخىم
الخشهت
ؤلاؾالمُت ّالتي ال جؼا ٫حٗاوي مجها هي ّؤجها ال ّ
ّ
جاؾـ للخ٨م خُىما حٗاعى
مك٩لت الخغ٦ت
ً
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت في
ول ً٨الخجغبت
وال جٟىخذ ٖلى اإلاٗاعى خُىما جد٨م .ال حٗمُم في هظا ألامغ َبٗا
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت ٖلى الؿلُت و ٞكل ال٨شحر مجها خُىما جهٗض بلحها و
الؿُاؾُت
بًغان في جىاٞـ ألاخؼاب
ّ
ؤلاؾالمُحن هم ُمضمىىن ٖلى اإلاٗاعيت ٞال ًغجاخىن وهم
جٟىػ في الاهخساباث ؤزبدذ لىا ؤن
ًماعؾىن الؿلُتٞ .مً الُغٍ ٠ؤهجي عؤًذ بًٗهم و هم ًلٗبىن صوع اإلاٗاعيت ختى وبن ٧اهىا في
الؿلُت
ً
ؤؾباب هظا ؤلازٟا٦ ١شحرة ظضا جتراوح بحن ؤلاعاصاث الخاعظُت و الًٛىٍ التي جإحي مً
ً
ًّ
ًّ
ؾُاؾُا و بصاعٍّا .ومجها
٨ٞغٍا و
جل ٪الجهاث إلٞكا ٫الٗمل الؿُاسخي ؤلاؾالمي و يٗ ٠الضازل
ّ
ؤلاؾالمي ّ
ًتربى ٖلى ؤن ًخٗامل م٘ اإلايسجم ال٣غٍب ؤو بالخٗبحر ألاص ١م٘ ؤلازىانّ .
ّ
ّ
وؤما
الخغ٧ي
ّؤن
الؿُاسخي ٞهي ٦شحرة و ّ
ّ
مخىىٖت ،مجها يغوعة الخٗامل ؤلاًجابي م٘ ظمُ٘ ألاَغاٝ
م٣خًُاث الٗمل
ّ
ّ
ّ
ّ
ٖملُت
اإلاهام ألجها
الؿُاؾُت بلى صوع الخا٦م واإلاىالي مً ؤنٗب
و الاهخ٣ا ٫مً صوع اإلاٗاعيت
َ
َ
َ
مىُ٣ه وؤصبُاجه و ّ
ج٣خطخي ؤن ٌُ ّ
ٌٗض ٫ؾلى٦ه و مىاٟ٢ه .طلّ ٪ؤن م٣انض اإلاٗاعيت
ٛحر ؤلاوؿان
وؤصبُاتها و وؾاثل جد ٤ُ٣ؤهضاٞها جسخل ًٖ ٠مشلها في الؿلُت.
ً
ؤلاؾالمُت ججغبت الؿلُت والخ٨م ْ
ّ
وبن ظؼثُاٌ ،ؿاٖضها ٖلى ؤن ًلٗب
ؤن جمل ٪الخغ٦ت
ُ
ُ
ّ
زُابها و جخىاػن
والخٟهم ُٗٞخض ٫ؾلى٦ها و ٌٗ٣ل
صوع اإلاٗاعيت و وُْٟتها بمؼٍض مً الخٟاهم
مُالباتهاّ .بن ؤعى الؿلُت مؼعوٖت بإزُغ ألاقىا ٥و ٖالم الؿُاؾت خ٣ل مصخىن باأللٛام.

ّ
ؤلاظالمُت و أصمت الخىاضل العُاس ّي والفلهي
الخشهت
ّ
ّ
الاظتهاصًت و مهاصعها و مىاهجها و هظا ما
ال٣ٟهي ّؤصي بلى حؿُِـ اإلاباصت
حؿُِـ الٗمل
ّ
ًّ
ً
ً
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت ّ
مما ٌؿمذ للمؿلمحن ؤن
الاظتهاصًت
بياُٞا ٦بحرا إلٖاصة ج٩ىًٍ البيُت
ًخُلب ظهضا
ً
ً٣ىمىا بخُىٍغ الخ٨م و جغقُضه و٣ٞا إلاباصت الٗ٣ل والكغٕ.
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ّ
ّ
ّ
الخ٣لُضًت في الٗغا ١و بًغان و لبىان و مهغ و ٚحرها مً البالص
وال٨المُت
ال٣ٟهُت
اإلاباصت
والخغ٧ي .الكهُض الؿُض مدمض با٢غ ّ
ّ
ّ
ّ
الهضع وؤلامام
الؿُاسخي
الٗغبُت ٧اهذ حجغ ٖثرة ؤمام الٗمل
الخمُجي والؿُض مدمض خؿحن ًٞل هللا و ٦ظل ٪الكُش ال٣غياو ّي والكُش مدمض الٛؼ ّ
ّ
الي و مً
ّ
الخ٣لُضي
٢بلهم ال٣اصة الٗلماء مً ؤلازىان اإلاؿلمحن واظهىا م٣اوماث قغؾت مً ٢بل الخُاع
ّ
ألازباع ّي
والؿلٟي في مكاعَٗهم الخًاعٍّت والؿُاؾُت.
ول ً٨هىالء بًٟل ٢ىتهم ال٣ٟهُت و م٩اهتهم الٗلماثُت الاؾخيباَُت اؾخُاٖىا ؤن ّ
ً٨غؾىا
ّ
ّ
الؿُاسخي في خؼب الضٖىة الٗغ ّ
ّ
ؤلاؾالمُت في
اقي و الشىعة
بٌٗ اإلاباصت التي ُٚذ ٖلى الٗمل
ّ
ؤلاؾالمُت في لبىان وظماٖت ؤلازىان اإلاؿلمحن في مهغ و ٚحرهاٚ ،حر ّؤن ال٩اعزت
بًغان و اإلا٣اومت
خلذ بهظه الخغ٧اث خُىما اه ُ٘٣الخبل بُجها و بحن ظُل مً ال٣ٟهاء ال٣اصعًٍ ٖلى الخجضًض
ال٨ٟغ ّي ب٩ل ؤبٗاصه ّ
مما ؤصي بلى حؿُُذ الٟهم والىعي في بٌٗ ؤ٩ٞاعها و خىلها بلى خغ٧اث
ّ ّ
ّ
ّ
الؿُاسخي التي جٟخ٣غ بلى الٗم ٤ال٨ٟغ ّي
وال٨المي لخُُٛت ٖملها مً ظهت و بلى
وال٣ٟهي
الٗمل
ّ
ّ
ّ
اإلاضوي اإلاخىىٕ في بيُاجه الُٗ٣ضًت.
والٗ٣لي للخىانل م٘ اإلاجخم٘
ال٨المي
الخجضًض
ً
ً
ًٓهغ للمخاب٘ الؿُاسخي والضًجي في بًغان ّؤن هىا ٥حٗاعيا واضخا في بٌٗ مىا ٠٢الُ٣اصاث
ّ
ّ
٢م.ألن الخ٨م ًخُلب هٓغة مسخلٟت بلى
الؿُاؾُت الٗالُت و َغٍ٣ت م٣اعبت اإلاغاظ٘ الضًيُت في
ّ
ً
الخُاة وبالخالي ؤخ٩اما مسخلٟت ٢ابلت للخد ٤٣في ٖالم الخاعط و هظا بضوعه ًخُلب مىهجُت
ً
ًّ
ً
ً
ً
مسخلٟا للُ٣ٟه واإلاغظ٘ ّ
اظتهاصًت مسخلٟت و ً
ول٨ىىا وكهض ٞغػا زُحرا بحن الش٣اٞت
٣ٞهُا
ؤصاء ٨ٞغٍا
الخ٣لُضًت في اإلااؾؿاث الضًيُت و م٣خًُاث الٗمل الؿُاسخي في الؿلُت والخ٨م.
ّبن الخغ٦ت ؤلاؾالمُت في الؿىصان و مهغ و جىوـ و لبىان و بًغان والٗغا ١و صو٦ ٫شحرة
ؤزغي ؤمام مًٗلت ٖضم وظىص قغٍدت ٖلماثُت و مغاظ٘ زبراء صًً ٌؿخجُبىن للغص ٖلى حؿائالث
الخغ٦ت اإلاُضاهُت والىٓام الؿُاسخي .ألظل مؤل الٟغا ٙال٣ٟهي هظا ًيبغي جىؾُ٘ الخىانل بحن
ّ
ؤلاؾالمُت و اإلاىا ٘٢اإلاغظُٗت في اإلااؾؿاث الضًيُت و ظهاػ ال٣ٟهاء .آلُاث ٦شحرة جىاؾب
الخغ٦ت
هظا الهض ٝو ج٣غب الُغٞحن و جمؤل الٟجىة .خالت مهغ في ٖال٢ت ؤلازىان وألاػهغ و مى ٠٢قُىر
اإلااؾؿت اإلاٗاعى ججاه الجماٖت مهضا ١زُحر و خؿاؽ لهظا ألامغ .بالخإُ٦ض لِـ مً الُبُعي
ؤن هخى ٪ٞ ٘٢الهلت الىظىصًت بحن اإلااؾؿاث الضًيُت و الضو ٫ولً ً٨م ً٨ؤن حٗمل الخغ٦ت
ؤلاؾالمُت ٖلى الخٟاهم م٘ ٦خلت ٖلماثُت و مجلـ ٖلماجي بمؿخىي ع .ُ٘ٞواإلاك٩لت ج٨بر خُىما
جلٗب الجماٖاث ؤلاؾالمُت صوع اإلاٗاعيت لِـ في الؿلُت ٞدؿب وبهما في الضٖىة والٗمل
ً
ّ
الٗام ؤًًا.
ؤلاؾالمي ؤلاعقاصي
ّ
ؤلاظالمُت اإلاهاضشة و غشوساث الخغُحر البيُىي
الخشواث
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ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلاؾالمي هى بمشابت م٣ضمت مٗ٣ىلت للخُىع
الؿُاسخي و
وال٨المي
ال٣ٟهي
جُىٍغ الٗمل
ّ
الؿُاؾُت في الٗالم في ٞغٍ ٤الخ٨م و
جغقُض الؿلُت والخ٨م في الٗالم اإلاٗانغ.ازتزا ٫اإلاك٩لت
ّ
الؿُاسخي ٖلى حُٛحرهم ال ًالمـ الخ٣ُ٣ت وال ًخ ٤ٟو ٞهم الىا ٘٢الٗمُ .٤حصخُو
جغ٦حز الٗمل
ها٢و للمك٩لت ٞال ًخإحى مىه الىنى ٫بلى الٗالط الىاظؼ.
ً
ؤلازخال ٝالكضًض في ٢غاءة اإلاك٩لت ؤخضر جىىٖا قضًضا في اإلاىا ٠٢اإلاالثمت للخىنل بلى
ّ
ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت جغي ّؤن ْغوٝ
الخل والبضًلٗٞ .لى ؾبُل الشا ٫هلخٔ ؤن بٌٗ الجماٖاث
ّ
ّ
ّ
والخ٣ىقي
اإلاضوي
اإلاؿلمحن و مجخمٗاتهم الُىم هي ْغو ٝمُ٨ت و هي خالت ٚحر مؿخٗضة للُغح
ّ
والؿُاسخي ٗٞلى عؤحهم ًجب الخسلي ًٖ التر٦حز ٖلى الىهي ًٖ اإلاى٨غ و بػالت اإلاى٨غاث وبهما
اإلاُلىب خؿب جهىعهم هى الؿعي لبىاء ال٨خلت الهالخت في اإلاجخم٘ و جبلُ ٜؤلاؾالم و مباصثه بلى
الىاؽ ٖلى ُ
ّ
ؤؾـ مىهجُتهم طاث ألاؾـ الؿخت في الٗمل الضٖى ّي
والخبلُغي مكضصًً ٖلى
ّ
الؿُاسخي ما صامذ ؤلاق٩الُاث الخُ٣ُ٣ت الٗمُ٣ت ج٨مً في
يغوعة البٗض ًٖ الاخخ٩ا ٥م٘ الكإن
ّ
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت زحر مشل لهظا الاججاه.
الضًيُت و ظماٖت الخبلُٜ
ؤلاؾالمُت
يٗ ٠بيُت الصخهُت
ّ
ؤلاؾالمُت
بن ظماٖت الخبلُ ٜال جدبجى الخىُٓم الٗهغ ّي ٞغٚم ّؤجها مً ؤوؾ٘ الخغ٧اث
ً
ً
ّ
ؤلاؾالمي ول٨جها ال جدبجى هاَ٣ا باؾمها وال جمل٢ ٪ىاة بٖالمُت وال مغا٦ؼ جىُٓمُت
اهدكاعا في الٗالم
ّ
الًٓ ّؤن ّ
ظل مبرعاتهم في طل ٪هي في ّؤن الٗ٣ل
م٘ ّؤن لها م٩اجب في ؤعظاء الٗالم .و ؤٚلب
ّ
ّ
ّ
بيافي وؤهه ٌؿبب الاهدغا ًٖ ٝاإلاٛؼي والجىهغ والباًَ لخؿاب
ؾِخدى ٫بلى ٖبئ
الخىُٓمي
الك٩ل والهىعة والهُ٩ل و هظه الاؾخدالت ؾخ٩ىن بك٩ل جضع ّ
ٍجي ٚحر ملخىّّ .بجهم في مىبذ
ؤنى ٫مٗخ٣ضاتهم ًىدضعون بلى الخغ٦ت الضًىبىضًت الهىضًت ّالتي جؼٖمها ؤلامام ّ
ولي هللا الضهلى ّي
والتي اهُل٣ذ مجها قتى ؤهىإ الؿلُٟاث الضٖىٍت والجهاصًت والخٟ٨حرًت والتي ٧اهذ مىبش ٤هٓغٍاث
اإلاىصوصي وًٞل الغخمً وخغ٦ت َالبان عٚم الخباًىاث الهاثلت بحن مىاهج ّ
ّ
٧ل مً هىالء.
ؤلامام
ٚحر ّؤن ؤمغاء ظماٖت الخبلُ ٜا٢خىٗىا بًغوعة الٗىصة بلى اإلاغخلت اإلاُ٨ت مً الخإعٍش ؤلاؾالمي.
ّ
ؤلاؾالمُت اإلاىدكغة في
ال ؤ٢هض الضٖىة بلى هُ٣ت الهٟغ عٚم ؤوي خُىما ؤهٓغ بلى الش٣اٞت
ً
ً
قبه ال٣اعة الهىضًت( الهىض و با٦ؿخان و البىٛالصف) اقٗغ ّؤن هىا ٥جسلٟا مغٖبا في ٞهم ؤلاؾالم
ً
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت
ول٨جي ؤعصث لٟذ الاهدباه بلى ّؤن الخغ٦ت
وؤجٟهم َغٍ٣ت ٖمل الجماٖت جلَ ٪بٗا،
ًيبغي لها ؤن حُٗض ٞهم هٟؿها و جغاظ٘ خؿاباتها و ج٣ىم بى٣ض ّ
طاحي ظغَئ و ٖملُت ظغاخُت نٗبت
ّ
بن ب٢خطخى طل ٪اإلاكغوٕ الجهًى ّي
والخجضًضي طل٧ ٪له.
ّ
الخىُٓماث ال٣اثمت ٖلى الخال ٫والخغام الخ٣لُضًحن وال٣ٟه التر ّ
ؤلاؾالمي واإلاضاعؽ
اسي
ّ
الؿُاسخي بىجاح ختى لى نىث لهالخها
الاظتهاصًت الخ٣لُضًت الخإعٍسُت لً جٟلر في زىى الٗمل
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الٛالبُت الؿاخ٣ت مً الجماهحر ألجها في مشل ؤخىالىا اإلاٗانغة ال هي جمل ٪زبراث الخغ٧اث
ّ
ّ
ّ
ّ
وال٨المي ال٣اثم
وال٣ٟهي
ؤلاؾالمي
الؿُاؾُت وال هي جمل ٪الٗ٣ل
الٗلماهُت واإلاضهُت والبراٚماجُت
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت و ؤوؿىتها خُض ال جدباًً م٘ الً٣اًا
اظتهاصي ٌؿمذ لها بٗ٣لىت الً٣اًا
ٖلى ججضًض
ؤلاوؿاهُت اإلاٗانغة.
ً
ّ
ؤلاؾالمُت في الاهخساباث الخغة مِؿىع جماما ٦ما بؾ٣اٍ الىٓام
ٞىػ ال٨شحر مً الخغ٧اث
ّ
الؿُاسخي ال٣اثم مم ً٨ول ً٨الهٗىباث ال٨بري جبضؤ بٗغ٢لت خغ٦ت هىالء بٗض بؾ٣اٍ ألاهٓمت و
ّ
الؿُاؾُت ّ
مما ؾُدؿبب في يُإ
الاهسغاٍ في الؿلُت ٖلى ؤزغ الٟغا ٙالىٓغ ّي ويٗ ٠الخجغبت
ّ
الخغ٧ي
الخغ٦ت و ظماٖاتهم و ظماهحرهم و زؿاعة الغاهً واإلاؿخ٣بل .والخل لِـ في ؤن ًٓهغ
ّ
ّ
الٗلماوي اإلادؿامذ وال في بْهاع الدكضص والٗى ٠في ؤصبُاث ؤلاؾالمُحن في
ؤلاؾالمي في مٓهغ
ّ
ً
الؿلُت والؿُاؾت و ال في جلىٍض الخغ٦ت به٣ٟاث م٘ الجهاث الٗاإلاُت التي ؤنال هي وعاء بٞكا٫
ً
ً
ّ
ّ
ّ
والخؼبي وبهما الخل في ؤن هً٘ مكغوٖا ٨ٞغٍا
الؿُاسخي
ؤلاؾالمُت في الٗمل
ال٨شحر مً الخغ٧اث
ً
ّ
ّ
ّ
الضًجي خُض
الخ٣ُ٣ي و حٗمُ ٤الىٓغ و جىًُج ال٨ٟغ
الاظتهاصي
مٗم٣ا ًإحي مً يمىه الٗمل
ً
ً
ً
ً
ّ
الؿُاسخي ُٞه ال٣ضعة الاؾدُٗابُت ٖلى امخهام الُا٢اث
ً٩ىن بضًال ٖ٣لُا واُٗ٢انالخا للٗمل
البكغٍت الىاٗٞت ب ُ٘٣الىٓغ ًٖ الاهخماءاث والخ٨خالث والخؼبُاث والُاثُٟاث واإلاظهبُاث.
ّ
ؤلاؾالمُت اإلاٗانغة هي في ّؤجها ال جمل ٪الغنُض ال٨ٟغ ّي
بن ؤلاق٩الُت ال٨بري في الخغ٦ت
ّ
الاظتهاصي الٗهغ ّي وال جيخمي بلى ظامٗت ٨ٞغٍت واضخت اإلاٗالم وال جسغط مً مضعؾت ٖلماثُت
ّ
مُٗىت وال هي جمل ٪ال٣ضعة ٖلى بىاء قغٍدت مً الٗلماء واإلاجتهضًً اإلاٗتر ٝبهم في الخغ٦ت
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت في الخإؾِـ الخًاع ّي
الخىُٓمي ال ًٟ٨ي لىجاح الخغ٦ت
الاظتهاصًتّ .بن الٗ٣ل
ال٣ٟهُت
ً
ّ
ؤلاؾالمي ههجا لخ٩ىًٍ الضولت و هٓام الخ٨م.
و ج٣ضًم البضًل
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اظـظام اظسقادي اإلؼراغي بني اظشؽؾقة وادلوضوسقة
Iranian Political System: The Formality and Objectivity
د.رارق صاحل سبداظـيب اظذباح
عثِـ ظامٗت اظضابُا /لُبُا
دة.عـى رعضان بوبؽر ادلطردي
ٖمُض الضعاؾاث الٗلُا /لُبُا

اإلالخظ
هضٞذ هظه الضعاؾت الى٢ىٖ ٝلى ؤبٗاص الهغإ الؿُاسخي بحن ٢ىي الكغُٖت  ،و٢ىي اإلاكغوُٖت  ،في
بًغان ،مىظ ُ٢ام الشىعة ؤلاؾالمُت الكُُٗت الامامُت في بًغان في "ٞبراًغ1979م" .و٧اهذ ٢ىي الكغُٖت هي
ُ
اإلاؿُُغة ٖلى الخ٨م بال مىاػٕ وبك٩ل ٧امل زال ٫خ٨م آًت هللا "الخمُجي" بحن ٖامي1979م–1989م .وبٗض
ً
ً
ُ
وٞاة "الخمُجي" في الشالض مً ًىهُى1989م قهضث الخاعَت الؿُاؾُت في بًغان حُٛحرا ظظعٍا؛ خُض ٣ٞض عظا٫
الضًً ال٨شحر مً ٢بًتهم ٖلى الؿلُت بؿبب ٖضم جمخ٘ آًت هللا "ٖلي زامُجيء" بالصخهُت ال٩اعٍؼمُت التي جمحز
ُ
بها ؾلٟه آًت هللا "الخمُجي" ،مما ؾاٖض ٖلى ونى ٫ؤلانالخُحن بلى الخ٨م في الٟترة مً1989م وختى
َّ
الظًً َّ
جمحزوا بخىظهاتهم ؤلانالخُت والاهٟخاح ٖلى الٛغب.
ًىهُى2005م.
ً
ً
و٢ض قهضث هظه الٟترة زالٞا واضخا بحن الخُاعًٍ الغثِؿُحن في ماؾؿاث الضولت وهما" :اإلادآٞىن"
الظًً ٌؿخمضون قغُٖتهم مً والًت الُ٣ٟه ،و"ؤلانالخُىن" الظًً ًضٖىن بلى مؼٍض مً الاهٟخاح والخغٍت.
وٍامً اإلادآٞىن بإخُ٣ت الىالًت ٦مهضع وخُض لدكغَ٘ ال٣ىاهحن والؿُاؾاث ،وبالخالي ًهبذ عظا ٫الضًً
ُ
وخضهم اإلاسىلحن بخدضًض ال٨ٟغ الؿُاسخي والاظخماعي لؤلمت .في خحن ًُالب ؤلانالخُىن بمىا٦بت ألا٩ٞاع
ّ
ً
َ
ٌؿلمىن بإهمُت الا٢خهاص الخغ ،والاهٟخاح الخجاعي ٧ىؾُلت لخىمُت
الىاُٗ٢ت بُٗضا ًٖ ؤلاًضًىلىظُتُ ٞ ،هم ِ
وجُىٍغ اإلاجخم٘ في بًغان.
ً
وٖاص اإلادآٞىن بلى الؿلُت مً ظضًض بٗض اهخساب "مدمىص ؤخمضي هجاص" عثِؿا إلًغان مً زال ٫الاهخساباث
الغثاؾُت التي ظغث في ًىهُى2005م .زم صزلذ بًغان مغخلت ظضًضة بٗض الاهخساباث الغثاؾُت الٗاقغة التي
ُ
ً
َّ
ظغث في ًىهُى2009م ،والتي ؤُٖض ٞحها اهخساب "مدمىص ؤخمضي هجاص" عثِؿا لضوعة زاهُت؛ خُض ق٩ل اهخسابه
ً
ً
مىٗغظا زُحرا في الخُاة الؿُاؾُت ؤلاًغاهُت مما ؤصي بلى زغوط اإلآاهغاث اإلاىضصة بيخاثج الاهخساباث
والخضاُٖاث التي هخجذ ٖجها.
وٖلى طل ٪ظاء هظا البدض لضعاؾت الىٓام الؿُاسخي ؤلاًغاوي ،مً زال ٫صعاؾت اإلاىيىٖاث الخالُت - :اإلابدث
ألاوٌ :اإلاإظعاث الخاهمت في حمهىسٍت ئًشان ؤلاظالمُت:
ً
أوال :الىلي الُ٣ٟه ( اإلاغقض ألاٖلى /ال٣اثض ).
ً
زاهُا :اإلااؾؿت الخىُٟظًت ( عثِـ الجمهىعٍت ،هىاب الغثِـ ،الىػعاء).
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ً
.) مجلـ نُاهت الضؾخىع، اإلااؾؿت الدكغَُٗت ( مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي:زالثا
ً
.)ًاء الخام٣ ال،ًاء الشىعي٣ ال،ًاء الٗام٣ًاثُت ( ال٣ اإلااؾؿاث ال:سابها
ً
 مجلـ،ىمي ألاٖلى٣ مجلـ ألامً ال، مإظعاث نابشة للعلؿاث (مجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام: خامعا.)بٖاصة الىٓغ في الضؾخىع
:  الخدلُل اإلاىغىعي للىكام العُاس ي ؤلاًشاوي:اإلابدث الثاوي
ً
.ُه٣ٟ باليؿبت للىلي ال:أوال
ً
. عثِـ الجمهىعٍت:زاهُا
ً
.َ٘ الدكغ:زالثا
ً
. مجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام:سابها
ً
 مذي الخأزحر نلى اللىي العُاظُت غحر الشظمُت في الىكام:خامعا
ً
.وأخحرا كاةمت باإلاشاحو الٗغبُت وألاظىبُت التي اؾخٗان بها الباخض في صعاؾخه
 اإلاششونُت،  الششنُت،  الىكام العُاس ي الاًشاوي، الىكام العُاس ي:اليلماث اإلافخاخُت
Abstract
This paper seeks to identify the aspects of political conflict between
the authorized powers and other powers emerged from lawful
regulations in Iran since the Iranian Revolution in February, 1979.
The authorized powers were dominated during the rule of Ayat Allah
Khamini between the years 1979 – 1980, and after his death in June
1989, the political map in Iran witnessed drastic changes. The religious
men lost their power due to the lack of Ayat Allah Ali Khamini to the
personal charisma that characterizing Ayat Allah Khamini. This, in
turn, caused the arrival of what is called the corrective group to the
power in 1989 to June 2005. This group has been descried with their
corrective orientation and the openness to the West. This period has
witnessed clear differences between the two important parties in the
governmental institutions: conservative, who derive their power from
the Faqih, and the corrective party, who continuously seeking the
openness to the West and more freedoms to the nation. The
conservatives believe in their priority in being in power as the only
source of laws, regulations and policies. Hence, the religious men
become the only people authorized to determine the social and political
thought to the country. At the same time, the corrective group asks for
following the logical ideas far away from ideology as they believe in
the importance of free economy, commercial openness as tools for
developing the Iranian society.
The conservatives returned to power again after nominating
Mahmoud Ahmadi Najad as a president to Iran through presidential
elections took place in June 2005. Since then, Iran entered new era in
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the tenth presidential elections took place in June 2005, which elected
Mahmoud Ahmadi Najad as president for the second time. This choice
has caused dangerous change in the Iranian Political Life. This
triggered protests against the results of elections.
Hence, this paper came to investigate the Iranian Political
System through studying the following subjects:
First Part: the Governing Institutions in the Islamic Republic of
Iran
The Faqih (The upper guide or leader)
The executives Institutions (the President, Vice president,
Ministers)
The Authoritarian Institutions (Islamic Consultation Council,
Maintenance Constitution Council)
Judicial Institutions (General Jury, Revolutionary Jury, Private
Jury)
Trans-power Institutions (the Council of Ruler Expediency, the
Supreme National Security Council, the Constitutional Review
Council)
The second section: The objective analysis of the Iranian
Political System:
First: for the guardian jurist.
Second: for the President of the Republic.
Third: Legislation.
Fourth: the Council of Ruler Expediency.
Fifth: the extent of influence on the informal political forces in
the country political affairs, and finally a list of Arabic and
foreign references used in his study.
Key Words: Iran, Political Power, Formality, Objectivity
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اإلالذمت
في بَاع الخهيُ ٠اإلاجهجي لخدلُالث الىٓم الؿُاؾُت هىا ٥اججاها واُٗ٢ا ًغج٨ؼ ٖلى اإلاىهج
الاؾخ٣غاجيً ،ه ٠ؤصخابه وا ٘٢الىٓم الؿُاؾُت بما هى ٖلُه صون جٟؿحره ،ومً زم ٞهم
ٌٗخمضون ٖلى الىا ٘٢الؿُاسخي بهضص جدلُالتهم(.)1
وظضًغ بالظ٦غ هىا ؤن هاالء الىٓغٍحن ؤَلٖ ٤لحهم "اإلاُىُافلُحن الجذد" ،وٍخسظ بدشىا مً
هٓغة هاالء الىاُٗ٢حن للىٓم الؿُاؾُت مىُل٣ا له ،والتي مٟاصها ؤن قتى الىٓم الؿُاؾُت جيخهي
في الىا ٘٢ؤولُجاعقُت (خ٨م ال٣لت) مهما بضؤث بىاظهاث حؿخضعي ونٟها بإجها صًم٣غاَُت .ومً
وظهت هٓغهم ،هظا ؤمغ َبُعي َاإلاا ؤن خ٣ُ٣ت الؿلُت الؿُاؾُت جخمشل في ْاهغة الاخخ٩اع
الٟٗلي ألصواث الٗى ،٠وَاإلاا ؤن الاخخ٩اع هىا ٌٗجي بالًغوعة ٢هغ اجساط ال٣غاع الؿُاسخي ٖلى ٢لت
صون ٦ثرة ،ومً ؤبغػ الظًً ٢اصوا هظا الاججاه الىا٢عي في الىٓم الؿُاؾُت هم (باعٍخى) في ٦خابه
"ٖلم الاظخمإ"( ،مىؾ٩ا) في ٦خابه ًٖ "الُب٣ت اإلاىظهت"( ،بغٍجهام) في ٦خابه "اإلاُُ٨اٞلُحن"(.)2
ً
واؾدىاصا إلاا ؾبٌ ٤ؿتهض ٝبدشىا هظا مداولت الىنى ٫بلى خ٨م مىيىعي بهضص
ألاولُجاعقُت (ال٣لت) الخا٦مت في الىٓام الؿُاسخي لجمهىعٍت بًغان ؤلاؾالمُت ،وطل ٪مً زال٫
مبدشحن ،وؿخٗغى في ألاو ٫للىاظهاث الك٩لُت (اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت) للىٓام والضوع اإلادضص
ً
ل٩ل مجها و٣ٞا إلاا ظاء في الضؾخىع ؤلاًغاوي ،ؤما اإلابدض الشاويٞ ،هى جدلُل مىيىعي لىا ٘٢الىٓام
الؿُاسخي ؤلاًغاوي مً زال ٫عصه بلى الىا.٘٢
وفلا لهزا الىىم مً الخدلُل ًىىن الدعاؤٌ الشةِس ي هى :ما هي الللت التي ًيخهي ئليها
الخىم في الىكام العُاس ي لجمهىسٍت ئًشان ؤلاظالمُت؟ وٍالخٔ ؤهه بد٨م َبُٗت ماصة البدض
– اإلااؾؿاث الؿُاؾُت ؤلاًغاهُت ،م٘ عصها بلي واٗ٢ا– وٖلى م٣خطخي الهض ٝالظي خضصهاه ؾلٟا
٧ان البض مً اللجىء بلى اإلاىهج الاؾخ٣غاجي (الازخباعي) ٦مىهج لبدشىا هظا في ؾبُل الىنى ٫بلى
خ٨م مىيىعي بكإن هض ٝالبدض.
خؿت البدث
اإلابدث ألاوٌ :اإلاإظعاث الخاهمت في حمهىسٍت ئًشان ؤلاظالمُت:
ً
أوال :الىلي الُ٣ٟه ( اإلاغقض ألاٖلى /ال٣اثض ).
ً
زاهُا :اإلااؾؿت الخىُٟظًت ( عثِـ الجمهىعٍت ،هىاب الغثِـ ،الىػعاء).
()1

ٖاص ٫زابذ ،الىكم العُاظت (ؤلاؾ٨ىضعٍت ،صاع الجامٗت الجضًضة )2007 ،م .21
()2
اهكش في هزا اإلاػمىن :مدمض َه بضوي ،لُلي ؤمحن مغسخي ،مذخل الهلىم العُاظُت ( َبٗت مى٣دت ومؼٍضة مٗضة لُالب الٗلىم الؿُاؾُت ب٩لُت
الخجاعة  -ظامٗت ؤلاؾ٨ىضعٍت )1995 ،م م  ،155 ،154مدمض َه بضوي ،الىكشٍت العُاظُت :الىكشٍت الهامت للمهشفت العُاظُت (ال٣اهغة ،اإلا٨خب
اإلاهغي الخضًض )1965 ،م م .123،124
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ً
زالثا :اإلااؾؿت الدكغَُٗت ( مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي ،مجلـ نُاهت الضؾخىع).
ً
سابها :اإلااؾؿاث الً٣اثُت ( الً٣اء الٗام ،الً٣اء الشىعي ،الً٣اء الخام).
ً
 خامعا :مإظعاث نابشة للعلؿاث (مجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام ،مجلـ ألامً ال٣ىميألاٖلى ،مجلـ بٖاصة الىٓغ في الضؾخىع).
اإلابدث الثاوي :الخدلُل اإلاىغىعي للىكام العُاس ي ؤلاًشاوي :
ً
أوال :باليؿبت للىلي الُ٣ٟه.
ً
زاهُا :عثِـ الجمهىعٍت.
ً
زالثا :الدكغَ٘.
ً
سابها :مجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام.
ً
خامعا :مضي الخإزحر ٖلى ال٣ىي الؿُاؾُت ٚحر الغؾمُت في الىٓام.
اإلابدث ألاوٌ
اإلاإظعاث الخاهمت في حمهىسٍت ئًشان ؤلاظالمُت
لم جسخل ٠الشىعة ؤلاًغاهُت ٖام  ًٖ 1979الشىعاث ال٨بري( )1ازخالٞا ٦شحرا" ،بط ٧اهذ
ججؿض خغ٦ت ؾُاؾُت باعػة ،مغث ٖبر مغاخل َىٍلت ،وبلٛذ طعوتها في اهخٟاياث ٖامي 1978
ً
و ،1979وؤنابذ الشىعة الٗالم بهضمت ،وؤخضزذ جدىال ٦بحرا ال ًؼاً ٫دحر ال٨شحر مً اإلاغا٢بحن.
هجخذ الىسبت الخا٦مت بٗض الشىعة في الخهضي للخدضًاث التي جغاوخذ بحن اإلاٗاعيت اإلاؿلخت
ً
صازلُا ووكىب خغب مضمغة إلاضة زماوي ؾىىاث قجها (نضام خؿحن) ،وٖلى الٗ٨ـ مً ألاهٓمت
التي جًٟل الاؾخ٣غاع ًٖ َغٍ ٤بخ٩ام الؿُُغة اإلاغ٦ؼٍت ووي٘ بغهامج للخىمُت ًضٖم مىٟ٢ها
وؤمً صولتها ،وألاهم مً طلٞ ٪ةن الىسبت الخا٦مت خآٞذ ٖلى اؾخ٣غاع الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت
بٗض وٞاة (آًت هللا الخمُجي) في ًىهُه 1989م ،في ؤٖ٣اب خغب الخلُج الشاهُت ،في بلض ْل َىا٫
جاعٍسه الُىٍل ًدب٘ الىٓام اإلال٩ي ٞةن الىسبت الخا٦مت في "ئًشان الثىسة " ًٞلذ اإلاكاع٦ت
الكٗبُت يمً خضوص مُٗىتَ ،ب٣ذ الالمغ٦ؼٍت في الؿلُت وهي بؾتراجُجُت ؤًضًىلىظُت –
ز٣اُٞت تهض ٝبلي جُىَ٘ اإلاشل الٗلُا لشىعة ٖام  1979وحٗضًلها ،زم بصاعة الهغإ مً زال٫
ً
ؤلاظغاءاث ٚحر الغؾمُت ،وهظا ما ًجٗل مً الىٓام ؤلاًغاوي – ولى مً الىاخُت الك٩لُت – هٓاما
ؤ٦ثر صًم٣غاَُت.
وٍدىاوٌ هزا اإلابدث اإلاإظعاث العُاظُت الخاهمت في ئًشان وفلا إلاا هظ نلُه الذظخىس،
ورلً نلى الىدى الخالي:
ً
أوال :الىلي الُ٣ٟه ( اإلاغقض ألاٖلى /ال٣اثض ).
()1

الثىسة الفشوعُت في أواخش اللشن الثامً نشش ،الثىسة الشوظُت  1917وجىاضلذ ختى الثالزُيُاث مً هزا اللشن زم الثىسة الطِىُت التي اهذلهذ
نام  ،1911واظخمشث ختى العخِىُاث.
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ً
زاهُا :اإلااؾؿت الخىُٟظًت ( عثِـ الجمهىعٍت ،هىاب الغثِـ ،الىػعاء).
ً
زالثا :اإلااؾؿت الدكغَُٗت ( مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي ،مجلـ نُاهت الضؾخىع).
ً
سابها :اإلااؾؿاث الً٣اثُت( الً٣اء الٗام ،الً٣اء الشىعي ،الً٣اء الخام).
ً
خامعا :مإظعاث نابشة للعلؿاث (مجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام ،مجلـ ألامً ال٣ىمي
ألاٖلى ،مجلـ بٖاصة الىٓغ في الضؾخىع)(.)2
وظىهشع لزلً بص يء مً الخفطُل:
ً
 أوال :الىلي الفلُه ( اإلاششذ ألانلى /اللاةذ)(.)1ٌٗض مىهب اإلاغقض ألاٖلى للشىعة ؤ٢ىي ماؾؿت في بًغان ،وٍغجبِ هظا اإلاىهب بك٩ل
لهُ ٤بالىٓغٍت الؿُاؾُت الضًيُت التي ٢ا ٫بها الغاخل آًت هللا عوح هللا الخمُجي التي هي والًت
ً
الُ٣ٟه ،وكإث هظه الىالًت بٖماال للماصة ( )110مً صؾخىع ٖام  ،1979بط جاؾـ جل ٪اإلااصة
ٖلى هدى عاسخ نالخُاث الىلي الُ٣ٟه وخ٣ى٢ه(٧ )2الخالي:
 وقاةف اللاةذ وضالخُاجه وفلا للمادة (:)3()110 -1جدضًض الؿُاؾاث الٗامت لىٓام ظمهىعٍت بًغان ؤلاؾالمُت بٗض الدكاوع م٘ مجم٘ حصخُو
مهلخت الىٓام.
 -2مخابٗت خؿً جىُٟظ الؿُاؾاث الٗامت للىٓام.
 -3بنضاع ألامغ باالؾخٟخاءاث.
 -4عثاؾت الُ٣اصة الٗامت لل٣ىاث اإلاؿلخت.
 -5بٖالن ٢غاعاث الخغب والؿلم وحٗبئت ال٣ىاث.
()2

واإلالطىد بها التي جخماط في ئؾاسها العلؿاث الخىفُزًت والدششَهُت واللػاةُت ،في الدشىُل و /أو الىقاةف ،وبالخالي جطهب وعبتها ئلي أي مً
زالزتها بشيل مىفشد .وٍىؿبم هزا الىغو نلي ول مً ( مجمو حصخُظ مطلخت الىكام ،مجلغ ألامً اللىمي ألانلى ،مجلغ ئنادة الىكش في
الذظخىس).
ساحو في هزا الطذد :هُٟحن مؿٗض ،ضىو اللشاس في ئًشان والهالكاث الهشبُت ؤلاًشاهُت ( بحروث ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت )2002 ،م .127
()1
وفلا للذظخىس ،وفي الىلي الفلُه ساحو:
دظخىس الجمهىسٍت ؤلاظالمُت في ئًشان لهام  ،1989جم الخطذًم نلُه أوٌ مشة  ،1979وجم الخطذًم نلُه بهذ الخهذًل نام  ( 1989بحروث،
اإلاؿدكاعٍت الش٣اُٞت للجمهىعٍت ؤلاؾالمُت ؤلاًغاهُت ،ص  .ث ) ملخم في :هُٟحن مؿٗض ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م م  ،306 – 304خىٌ الىلي الفلُه :اإلاُالد
واليشأة ،ساحو:
ٞهمي هىٍضي ،ئًشان مً الذاخل ( ال٣اهغة ،مغ٦ؼ ألاهغام للخىمُت واليكغ )1988،م م .108 – 89
()2
جذوس هكشٍت والًت الفلُه خىٌ مً ًمخلً اإلابرس الششعي وألاظاط الفلعفي لخىلي ؤلامامت (مماسظت الخىم) في اإلاجخمو الشُعي في فترة الغُبت
الطفشي لإلمام التي بذأث بغُبت اإلاهذي نام  620م ،ونلي هزا ألاظاط ٌعخهمل في ئًشان مطؿلخا مششذ الثىسة ،الىلي الفلُه همترادفحن ،وللخىظو
ساحو:
مدمض عيا ونٟي ،الفىش ؤلاظالمي وآفاكه في ئًشان اإلاهاضشة ( قاون ألاوؾِ ،مغ٦ؼ الضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت ،بحروث ،الٗضص(  ) 2006 ،)123م م
.142 – 138
Abrahamian, Ervand, Khomeinism: Essays On Islamic Republic, ( London, University Of California Press, 1993 ).
Mohsen, Milam. M, The Making Of Islamic Revolution: From Monarchy to Islamic Republic, ( Boulder , co : West Review Press, 1994 ),
p 262.
()3
وهي اإلاادة التي خذزذ فيها حهذًالث في الذظخىس الخىمُلي  1989م.

جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني – ديسمرب /8118

 /املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا 48

اظـظام اظسقادي اإلؼراغي بني اظشؽؾقة وادلوضوسقة .......د.رارق صاحل سبداظـيب اظذباح /دة.عـى رعضان بوبؽر ادلطردي

 -6هطب ونضٌ وكبىٌ اظخلالت ول مً:
ؤ٣ٞ -هاء مجلـ نُاهت الضؾخىع.
ب -عثِـ الؿلُت الً٣اثُت.
ط -عثِـ هُئت ؤلاطاٖت والخلٟؼٍىن في ظمهىعٍت بًغان ؤلاؾالمُت.
ص -عثِـ ؤع٧ان الجِل وال٣اثض الٗام ل٣ىاث الخغؽ الشىعي و٢اصة ال٣ىاث الىٓامُت وٚحر
الىٓامُت( اإلاضهُت ).
 -7خل الازخالٞاث وجىُٓم الٗال٢اث بحن الؿلُاث الشالزت.
 -8خل مك٨الث الىٓام التي ال ًم ً٨خلها بالُغ ١الٗاصًت زال ٫مجم٘ حصخُو مهلخت
الىٓام.
 -9الخىٖ ُ٘٢لى خ٨م جىهِب عثِـ الجمهىعٍت بٗض اهخسابه مً ٢بل الكٗب ،ؤما باليؿبت
لهالخُت اإلاغشخحن لغثاؾت الجمهىعٍت مً خُض الكغوٍ اإلاُٗىت في هظا الضؾخىع ٞحهم،
ُٞجب ؤن جىا٢ ٫بل اهخساباث مىا٣ٞت مجلـ نُاهت الضؾخىع ،وفي الضوعة ألاولى جىا ٫مىا٣ٞت
الُ٣اصة.
ٖ-10ؼ ٫عثِـ الجمهىعٍت م٘ مالخٓت مهالر البالص ،وطل ٪بٗض نضوع خ٨م اإلاد٨مت الٗلُا
بخ٣هحره في وْاثٟه ال٣اهىهُت ،ؤو بٗض ؤزظ عؤي مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي بٗضم ٟ٦اءجه
الؿُاؾُت ٖلى ؤؾاؽ مً اإلااصة ( )89مً الضؾخىع.
 -11الٟٗى ،ؤو الخس ٠ُٟمً ٖ٣ىباث اإلاد٨م ٖلحهم في بَاع اإلاىاػًٍ ؤلاؾالمُت بٗض ا٢تراح عثِـ
الؿلُت الً٣اثُت ،وَؿخُُ٘ ال٣اثض ؤن ًى٧ل شخها آزغ ؤصاء بٌٗ وْاثٟه ونالخُاجه(.)1
 الهُئاث الخابهت للمششذ: باليعبت آلًت هللا الخمُني(:اإلاششذ ألاوٌ:)1989 – 1979 :
وظو آًت هللا الخمُني مً ضالخُاجه وأدخل مىطبه في ؤلاؾاس اإلاإظعاحي باكامت زالر
شبياث شخطُت مخذاخلت والخالي:
ً
أوالٞ :غى ؾلُخه ٖلى ؤصخاب اإلاىانب الغؾمُت في الضولت ًٖ َغٍ ٤حُٗحن ممشلُه
الصخه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُحن
(وَٗغٞىن باؾم ممشلي ؤلامام) في ٧اٞت اإلاهالر الخ٩ىمُت الهامت ،وَٗلى مىهب ممشل ؤلامام ٖلي
مىهب الىػٍغ واإلاؿئىلحن آلازغًٍ وٍخل٣ي ممشل ؤلامام حٗلُماجه مً م٨خب الخمُجي ولِـ مً
()1

مىسخي اإلاىؾىي ،زىسة الخمُني :الثىسة الباتعت؟ ( بضون هاقغ ،بحروث )1989 ،م م  ،52 – 49مدمض الؿُٗض ٖبض اإلاامً ،الهمامت والهباءة في
العُاظت والخىم ( الؼهغاء لئلٖالم الٗغبي ،ال٣اهغة )1995 ،م مً ،272 – 270دحي صاوص ٖباؽ ،كشاءة في هخاب الىكام العُاس ي ؤلاًشاوي (مسخاعاث
بًغاهُت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت باألهغام ،ال٣اهغة ،الٗضص ( ،)87ؤ٦خىبغ  ) 2007م .31
Hoogluiid, Eric, Twenty Years Of Islamic Revolution: Political and Social Transition In Iran Since 1979,( New York, Syracuse University
Press, 2002 ) p.p 125-129.
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عثِـ الىػعاء ،و٧ان هاالء اإلامشلىن بمشابت "ٖحن الخمُجي وؤطهه" ،مؿئىلحن مؿئىلُت مباقغة
ؤمامه.
ً
زاهُا :ؤنضع الخمُجي – ٖ٣ب ونىله بلي بًغان بٟترة ٢هحرة – مغؾىما ً٣طخي بدكُ٨ل ؾالح
الخغؽ الشىعي ؤلاؾالمي" ،وب٢امت قب٨ت مً "اللجان الثىسٍت" ،الهض ٝمجها بظهاى ؤي تهضًض
ًىاظه الضولت ومشلى صولت صازل الضولت.
زالثا :اهخمام الخمُجي بخضُٖم الٗال٢ت بحن الُلبت وبحن مضعؾحهم صازل الضواثغ الضًيُت مشل
مٗهض الًُٟت الضًيُت في ٢م ،بٗض ُ٢ام الشىعة ٢ام الخمُجي بخُٗحن َالبه في اإلاىانب الضًيُت
الهامت ٦إثمت اإلاؿاظض وزُباء لهالة الجمٗت ،وؤصث ال٩اعٍؼما واإلاغظُٗت اللخان ٧ان ًخمخ٘ بهما
بلي ظٗله ؤ٦ثر ٢ىة وهٟىطا في حٗؼٍؼ ؾلُخه(.)1
 باليعبت لخامىئي( :اإلاششذ الثاوي – 1989 :آلان )(:)2
أ -مىخب ؤلاسشاد ألانلى :وهى اإلااؾؿت الغؾمُت التي ًماعؽ مً زاللها ؾلُخه ،وٍخ٩ىن
اإلا٨خب مً ؤعبٗت ؤًٖاء صاثمحن ٧لهم مً ٖلماء الضًً مً ؤصخاب صعظت حجت ؤلاؾالم ؤو
آًت هللا.
ب -هكام ممثلي اإلاششذ ألانلىٌ :ك٩ل ممشلىا اإلاغقض ألاٖلى ٖىهغا" عثِؿُا" آزغ في ؾلُت
زامىئي ،وٍغجبُىن بك٩ل وزُ ٤بم٨خب اإلاغقض ألاٖلى ،وَُٗجهم زامىئي ،ؤو ًىاٖ ٤ٞلحهم بهىعة
شخهُت  .وٍىظض هاالء اإلامشلىن في ٧ل وػاعة وماؾؿت خ٩ىمُت مهمت وفي مٗٓم الهُئاث
الشىعٍت والضًيُت٧ ،لهم ج٣غٍبا مً عظا ٫الضًً ،ؤٚلبهم ًدملىن صعظت حجت ؤلاؾالم.
وج٣ضع لجىت الضٞإ ًٖ خ٣ى٢ه اإلاغظُٗت الكُُٗت ٖضص هاالء اإلامشلحن الٗاملحن صازل بًغان
وزاعظها بىدى ؤلٟي ممشل ،وَك٩ل هاالء اإلامشلحن الٗاملحن في مجمىٖهم قب٨ت ؾُُغة مخىىٖت
في َى ٫البالص وٖغيها ج٨غ ظهىصها لٟغى ؾلُت اإلاغقض الاٖلى(.)3
()1

اهكش في هزا اإلاػمىن:
Bahman, Bakhtiar, The Governing Institutions Of Islamic Republic Of Iran: The Supreme Leader, The Presidency, and the Majalis, IN,
Al Swaidi, Gamal, ed, Iran and The Gulf : a search For Stability (Abu Dhabi: The Emirates Centre For Strategic Studies and Research, 1996
), p.p 48- 50.
()2
و٢ض ٧ان مٟتريا ؤن ً٩ىن آًت هللا الٗٓمي خؿحن ٖلي مىخٓغي زلُٟت الخمُجيٚ ،حر ؤن مىخٓغي اهخ٣ض بٌٗ اإلاماعؾاث الخ٩ىمُت واٖخبرها ٖاعا ٖلي
الشىعة ،مما ص ٘ٞالخمُجي بلي بعٚام مىخٓغي ٖلي الاؾخ٣الت في ماعؽ  ،1989و٢ض جلذ طل ٪ؤػمت زالٞت ،بط جىو اإلااصة (  )109مً الضؾخىع ٖلي يغوعة ؤن
ً٩ىن الىلي الُ٣ٟه مغظ٘ ج٣لُض ٢اصعا ٖلي ؤلاٞخاء ،وباؾدبٗاص مىخٓغي لم ٌٗض هىا ٥زلٟاء مىاؾبىن مً بحن نٟىٖ ٝلماء الضًً اإلاؿِؿُحن ،ولظل ٪ؤمغ
الخمُجي بةلٛاء هظه اإلااصة بهىعة ٢اهىهُت ،ولم ٌٗض الضؾخىع اإلاٗضً 1989 ٫ىو ٖلي يغوعة ؤن ً٩ىن الىلي الُ٣ٟه مغظ٘ ج٣لُض ؤو ؤن ًخم ازخُاعه مً بحن
ٖلماء الضًً ألاع ٘ٞصعظت ،وختى وٞاة الخمُجي لم ً ً٨ل٣ب زامىئي بال حجت ؤلاؾالمٞ ،لم ً ً٨آًت هللا ؤو ٣ٞحها  ،لظل٢ ٪ام اإلاجلـ بترُ٢ت زامىئي صعظت في
هغم الٗلم الضًجي وع ٘ٞعجبخه بلي آًت هللا ،بهضص طل ٪عاظ٘:
Oliver , Roy, The Crisis Of Religious Legitimacy In Iran , ( The Middle East Journal, Vol (53) , No ( 2 ), Spring 1999), p 207 – 212 .
? , Edward. Shirley G , Fundamentalism In Power: Is Iran's Present Algeria's Future
( Foreign Affairs, Vol (74), No(3), May/ June , 1995 ).
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مجلغ الخبراء( :هُئت حهُحن ونضٌ اإلاششذ)(:)4
ٌٗخبر مجلـ الخبراء الهُئت اإلا٩لٟت بخُٗحن وٖؼ ٫اإلاغقض ألاٖلى للجمهىعٍت ،مً ؤهم ماؾؿاث
هٓام الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت ،وبظل٩ً ٪ىن ٢ض جدضص الىٓام الؿُاسخي للجمهىعٍت ؤلاؾالمُت
ؤلاًغاهُت ٖلى ًض مجلـ الخبراء ( الظي ًًم زالزت وزماهحن ًٖىا وبضؤ اظخماٖاجه ٖام1979
ًسخو "مجلـ الخبراء"  -اإلا٩ىن مً ؤًٖاء ًجغي اهخسابهم مً الكٗب مباقغة ،-باهخساب
مغقض الشىعة وبةٖٟاثه -بالُغٍ٣ت التي خضصتها اإلاىاص  107و 108و 111مً الضؾخىع(.)1
وللذ اجىأ مجلغ الخبراء في جذوٍىه للذظخىس نلى ناملحن أظاظُحن هما:
 .1حٗؼٍؼ م٩اهت ونالخُاث الىلي الُ٣ٟه.
 .2مغاٖاة جُبُ ٤ال٣ىاهحن وألاخ٩ام ؤلاؾالمُت ،وجإؾِـ ماؾؿاث تهخم بالغ ً٦ؤلاؾالمي في
هٓام الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت ؤلاًغاهُت(.)2
وَٗض مجلـ الخبراء مً ؤهم اإلااؾؿاث الؿُاؾُت في هٓام ظمهىعٍت بًغان ؤلاؾالمُت إلجهاله
ً
اإلاباقغ م٘ ٢اثض الشىعة ،مً خُض ؤهه َب٣ا للمىاص ( )111 ( ،)108( ،)107مً الضؾخىع ًدضص
ًٖ الكغوٍ الالػم جىٞغها في ال٣اثض ونٟاجه هي:
 -1الٟ٨اءة الٗلمُت الالػمت لئلٞخاء في مسخل ٠ؤبىاب ال٣ٟه.
 -2الٗضالت والخ٣ىي الالػمخان لُ٣اصة ألامت ؤلاؾالمُت.
 -3الغئٍت الؿُاؾُت الصخُدت والٟ٨اءة الاظخماُٖت وؤلاصاعٍت والخضبحر والصجاٖت وال٣ضعة
ال٩اُٞت للُ٣اصة.
ً
وٖىض حٗضص مً جخىٞغ ٞحهم الكغوٍ اإلاظ٧ىعة ًًٟل مً ٧ان مجهم خاثؼا ٖلى عئٍت
٣ٞهُت وؾُاؾُت ؤ٢ىي مً ٚحره( ،)3ؤما في خالت جىخي ال٣اثض ألؾباب شخهُت ،ؤو لغئٍخه اهه
ٚحر ٢اصع ٖلي ؤصاء مهمخه ومؿئىلُاجه ،ؤو في خالت وٞاة ال٣اثض ً٣ىم مجلـ زبراء الُ٣اصة
بازخُاع وج٣ضًم ٢اثض ظضًض في ؤ٢غب ٞغنت .وبطا َالذ مضة ازخُاع البضًل ٞةهه َب٣ا للماصة
()3

Farhang, Rajee, Iranian Ideology and Worldview: The Cultural Export Of Revolution, In , Esposito, John , ed, The Iranian Revolution
: It's Global Impact, ( Miami: Florida International University Press ) p . 74.
()4
الضؾخىع ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .304
()1
اهكش في هزا اإلاػمىن :بحزن بًؼصي ،جغظمت :ؾُٗض الهبا ،ٙمذخل ئلي العُاظت الخاسحُت لجمهىسٍت ئًشان ؤلاظالمُت ( ال٣اهغة ،الضاع الش٣اُٞت،
 ) 2000م م  ،17 ،16خىاع م٘ آًت هللا ًؼصي ،مجلغ الخبراء وهُفُت ؤلاششاف نلي الضنامت (مسخاعاث بًغاهُت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت
وؤلاؾتراجُجُت باألهغام ،ال٣اهغة ،الٗضص ( ،)81ؤبغٍل  ) 2007م م .65 ، 64
Shaul. B ,Bakhash, , The Regin Of The Ayatollahs: Iran and The Islamic Revolution,
( New York, Basic Books, 1994 ), p.p 82 – 83 .
()2
ساحو في هزا الطذد :مدمض ؾلُان الىُٗمي ،الفىش العُاس ي ؤلاًشاوي مىز كُام الثىسة ؤلاًشاهُت وختى نام ... 2000دساظت جدلُلُت في غىء اإلاطادس
الفاسظُت ( عؾالت ص٦خىعاه ،ظامٗت ٖحن قمـ٧ ،لُت آلاصاب٢ ،ؿم اللٛاث الكغُ٢ت وآصابها ) 2007 ،م .121
()3
اهكش في هزا الطذد :مدمض الؿُٗض ٖبض اإلاامً ،معألت الثىسة ؤلاًشاهُت (ال٣اهغة  :ص .ن )1981 ،م م َ ،105 – 98ال ٫بىان ،ئًشان :مهػلت
الخهاٌش بحن هكشٍت والًت الفلُه والذًملشاؾُت (الؿُاؾت الضولُت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت باألهغام ،الٗضص (ً ،)155ىاًغ  ) 2004م
.15
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(ً )111خم حكُ٨ل لجىت م٩ىهت مً عثِـ الجمهىعٍت وعثِـ الؿلُت الً٣اثُت وؤخض ٣ٞهاء
مجلـ نُاهت الضؾخىع ،وٍ٣ىم ؤًٖاء هظه اللجىت بإصاء مهمت ال٣اثض بك٩ل ما٢ذ ،لً٨
ال٣غاعاث اإلاهحرًت ال جخسظها اللجىت بال بٗض مىا٣ٞت زالزت ؤعبإ مجم٘ حصخُو مهلخت
الىٓام(.)4
ً
زاهُا :اإلاإظعت الخىفُزًت:
 الشةاظت(:)1ً
هو صؾخىع  -1979ؤؾاؾاٖ -لى جىػَ٘ الؿلُت الخىُٟظًت بحن الغثِـ وعثِـ الىػعاء،
ٖلى ؤن ً٩ىن ال٣اثض ألاؾمى للؿلُت الخىُٟظًت هى الغثِـ ،الظي ًيخسبه الكٗب لٟترة ؤعب٘
ً
ؾىىاث ،وٍد ٤له زىى الاهخساباث مغة ؤزغي ول ً٨إلاغة واخضة  ،ِ٣ٞوٍ٩ىن صوعه قغُٞا ؤ٦ثر
ً
مىه خُ٣ُ٣ا ،بِىما جب٣ى الؿلُت الٟٗلُت في ًض عثِـ الىػعاء الظي ٌُٗىه الغثِـ.
بُض ؤن الغثِـ ال ٌؿخُُ٘ في ٖملُت ازخُاعه لغثِـ الىػعاء ؤن ٌٗاعى ألاٚلبُت البرإلااهُت
والتي ال حؿخُُ٘ ٞغى مغشخها ٖلُه ،ؤما عثِـ الىػعاء ُٗٞمل بهٟت مؿخ٣لت ًٖ الغثِـ الظي
ٌؿخُُ٘ البذ في حكُ٨ل خ٩ىمخه(.)2
وبةوكاء ؾلُت جىُٟظًت زىاثُت ؤنبذ هىا ٥اخخ٩اٗٞ ٥لي ونغإ بحن ق٣ي الؿلُت،
والؾُما ٖىضما ًيخمي الغثِـ وعثِـ الىػعاء بلي ٞهُلحن مسخلٟحن( ،)3و٧ان الهغإ ال جخم
الؿُُغة ٖلُه بال باالخخ٩ام بلى اإلاغقض ،ولٗل في طل ،٪الؿبب الظي ص ٘ٞعظا ٫الضًً في مجلـ
الخبراء بلي بيٗا ٝالؿلُت الخىُٟظًت بكُغها ههٟحن إلاى٘ زُغ ُ٢ام صً٨خاجىعٍت عثاؾُت ًمً٨
ؤن جخدضي الىلي الُ٣ٟه جُ٣ض ؾلُاث البرإلاان(.)4
وظضًغ بالظ٦غ ؤن الغثاؾت بك٩لها الخالي هي هخاط ٖملُت حٗضًل الضؾخىع والتي جمذ في
ًىلُى ٞ ،1989اؾخُاٖذ لجىت حٗضًل الضؾخىع التي ق٩لها الخمُجي في ؤوازغ ؤبغٍل ،1989
وعؤؾها زامىئي وي٘ جهاًت لهظه الاػصواظُت في الؿلُت الخىُٟظًتٞ ،خم بلٛاء مىهب عثِـ
الىػعاء وجسىٍل مؿئىلُاجه للغثِـ ،اهٟغص هظا ألازحر بالؿلُت الخىُٟظًت ،وأوضذ اللجىت
جلشٍشها بالخالي:
()4

ًدحي صاوص ٖباؽ ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .31
()1
و٣ٞا للضؾخىع عاظ٘ :الذظخىس ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م م .312 – 306
()2
اهكش في هزا الطذد :باُ٦ىام الكغ٢اوي ،الكاهشة الثىسٍت والثىسة ؤلاًشاهُت ( عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت ال٣اهغة ٧ ،لُت الا٢خهاص والٗلىم الؿُاؾُت ،ل
 ) 1993م م .195 – 193
, Bahman, Bakhtiar, op cit , p 57 .
()3
هما واهذ الخالت في سةاظت الشةِعحن أبى الخعً بني ضذس (  ،) 1981 -80ونلي خامىئي (  ،)1989 – 81ونلى ظبُل اإلاثاٌ وان خامىئي مشغما نلي
الهمل مو سةِغ وصساء ٌهاسغه هى خعحن مىظىي.
()4
اهكش في هزا الطذد:
Bahman, Bakhtiar, op cit , p 58 , 59 , 62 .
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 oؤن ٌكٛل عثِـ الجمهىعٍت مىهب عثِـ الؿلُت الخىُٟظًت.
 oؤن ًخمخ٘ الغثِـ ب٩اٞت الهالخُاث اإلامىىخت للؿلُت الخىُٟظًت.
 oؤن ًُغح الغثِـ ؤؾماء وػعاء الخ٩ىمت ٖلى مجلـ الكىعي لال٢ترإ ٖلى الش٣ت.
ً oد ٤للغثِـ ٖؼ ٫ؤي وػٍغ مً مىهبه ،وفي خالت حُٛحر هه ٠ؤًٖاء مجلـ الىػعاء ُٞجب
ؤن ًسً٘ مجلـ الىػعاء الجضًض ال٢ترإ ظضًض ٖلى الش٣ت.
باإلياٞت بلى طلٌ ،٪ؿُُغ الغثِـ ٖلى هُئت الخسُُِ واإلاحزاهُت ،مىهب عثِـ مجلـ ألامً
ً
ً
ال٣ىمي٦ ،ما ًمل ٪هٟىطا ٦بحرا في مؿإلت حكُ٨ل ؤًٖاء اإلاجلـ ألاٖلى للشىعة الش٣اُٞت ؤلاؾالمُت
اإلاؿاو ًٖ ٫الً٣اًا الش٣اُٞت والخٗلُمُت.
والخالضت ،ؤن مىهب عثِـ الىػعاء جم بلٛائه بٗض بنالح الضؾخىع  ،1989وجم جدىٍل ظؼء
مً مهام عثِـ الجمهىعٍت بلي الىاثب ألاو ٫للغثِـ ،وؤًض طل( ٪عاٞؿىجاوي) الظي ؤٖلً بٗضها
جغقُذ هٟؿه للغثاؾت  .وفي الىٓام الؿُاسخي ؤلاًغاوي ًسخاع عثِـ الجمهىعٍت هاثبه ألاو ،٫والظي
ً٣ىم بضوعه ،ؤما في خالت زلى مىهب الغثاؾت ٞالبض مً بظغاء اهخساباث ظضًضة في ًٚىن
ً
زمؿحن ًىما إلٖاصة قٛل اإلاىهب(.)1
ً
 زالثا :اإلاإظعت الدششَهُت:هكم الذظخىس ؤلاًشاوي العلؿت الدششَهُت مً خالٌ مجلعحن:
 oمجلغ الشىسي ؤلاظالمي :وٍخخظ بالدششَو.
 oمجلغ ضُاهت الذظخىس :إلاشاحهت مذي جىافم ما ًطذسه مجلغ الدششَو مو الىكام
ؤلاظالمي ومبادب الثىسة ؤلاظالمُت.
()2

 -1مجلغ الشىسي ؤلاظالمي
 هُيل اإلاجلغ ودوسهً :خإل ٠مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي مً هىاب الكٗب الظًً ًيخسبىنمباقغة ،باال٢ترإ الؿغي .وَٗحن ال٣اهىن قغوٍ الىازبحن واإلاىخسبحن ،وُُٟ٦ت الاهخساباث.
ومضة الىُابت في مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي ؤعب٘ ؾىىاث ،وججغي اهخساباث ٧ل صوعة ٢بل اهتهاء
الضوعة الؿاب٣ت ،بدُض ال جب٣ى البالص بضون مجلـ في ؤي و٢ذ مً ألاو٢اث.
ً
ً
٧ان ٖضص هىاب مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي هى ماثخان وؾبٗىن هاثبا ،مجهم  265مؿلما،
باإلياٞت بلي زمؿت ؤًٖاء ًمشلىن ألا٢لُاث الضًيُت ( زالزت ؤًٖاء ًمشلىن اإلاؿُدُحن ،وازىان
ً
ًمشلىن الحهىص والؼعاصقذ) ،وػاص ٖضص ؤًٖاء اإلاجلـ آلان وؤنبذ ًٖ 290ىا ،وباإلاجلـ
() )1
اهكش في هزا اإلاػمىن:
باُ٦ىام الكغ٢اوي ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه  ،م م ً ،186 – 183دحي صاوص ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .34
( British Journal Of Middle Eastern Studies, , Mohsen, Milani,. M, The Evolution Of Iranian Presidency : From Bani – Sadr to Rafsanjani,
Vol ( 20 ) , No (1), 1993 , p.p 94-95 .
()2
الضؾخىع ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م م .300 – 294
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لجان صازلُت صاثمت وما٢خت ،هُا ١الضواثغ الاهخسابُت وٖضص الىىاب ًدضصهما ال٣اهىن( ،)3بٗض
بظغاء الاهخساباث جهبذ ظلؿاث مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي عؾمُت بدًىع زلثي ٖضص الىىاب،
وجخم اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاكاعَ٘ واللىاثذ ال٣اهىهُت و ٤ٞالىٓام الضازلي اإلاهاصٖ ١لُه مً ٢بل
ً
ً
اإلاجلـ ،باؾخصىاء الخاالث التي ٌٗحن لها الضؾخىع ههابا زانا .وحكترٍ مىا٣ٞت زلثي
الخايغًٍ للمهاص٢ت ٖلى الىٓام الضازلي للمجلـَ .غٍ٣ت اهخساب ومضة صوعة ٖمل ٧ل مً
عثِـ اإلاجلـ ،وهُئت الغثاؾت ،وٖضص اللجان والكاون اإلاغجبُت بمىا٢كاث اإلاجلـ ،وؤمىع
اإلاىا٢كاث والاهًباٍ٧ ،ل طلً ٪دضص بىاؾُت الىٓام الضازلي للمجلـ.
في ػمً الخغب والاخخال ٫الٗؿ٨غي للبالص جخى ٠٢إلاضة مدضصة اهخساباث اإلاىاَ٤
اإلادخلت ،ؤو اهخساباث ظمُ٘ البالص ،وطل ٪با٢تراح مً عثِـ الجمهىعٍت ،ومىا٣ٞت زالزت ؤعبإ
ٖضص الىىاب ،وجإًُض مجلـ نُاهت الضؾخىع ،وفي خالت ٖضم حكُ٨ل اإلاجلـ الجضًض ًىانل
اإلاجلـ الؿاب ٤ؤٖماله.
مىا٢كاث مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي ًجب ؤن ج٩ىن ٖلىُت ،وٍيكغ الخ٣غٍغ ال٩امل ٖجها
ًٖ َغٍ ٤ؤلاطاٖت والجغٍضة الغؾمُت إلَالٕ الغؤي الٗام ،وٍم٣ٖ ً٨ض ظلؿت ٚحر ٖلىُت بطا
صٖذ الًغوعة والخٟاّ ٖلى ؤمً البالص ،وطل ٪بُلب مً عثِـ الجمهىعٍت ،ؤو ؤخض الىػعاء ،ؤو
ٖكغة مً هىاب اإلاجلـ .وج٩ىن اللىاثذ اإلاهاصٖ ١لحها في هظه الجلؿت مٗخبرة في خالت مىا٣ٞت
زالزت ؤعبإ ٖضص الىىاب ٖلحها ،وم٘ خًىع ؤًٖاء مجلـ نُاهت الضؾخىع ،وجيكغ ج٣اعٍغ ًٖ
هظه الجلؿاث ،واللىاثذ اإلاهاصٖ ١لحها إلَالٕ الغؤي الٗام بٗض ػوا ٫خالت الًغوعة .ولغثِـ
الجمهىعٍت ومٗاوهُه والىػعاء ـ مجخمٗحن ؤو ٦ال ٖلى اهٟغاص ـ خ ٤الاقترا ٥في الجلؿاث الٗلىُت
للمجلـ ،وٍد ٤لهم انُداب مؿدكاعحهم مٗهم ،وبطا ما عؤي الىىاب يغوعة خًىع الىػعاء،
ٞةجهم م٩لٟىن بالخًىع ،وٖلى اإلاجلـ ؤن ٌؿخم٘ أل٢ىالهم بطا ما َلبىا طل.)1(٪
أهم ضالخُاث وظلؿاث مجلغ الشىسي ؤلاظالمي:
 oؾً ال٣ىاهحن وب٢غاع ال٣غاعاث التي لِؿذ لها ٢ىة ال٣اهىن وبعؾالها بلي مجلـ نُاهت
الضؾخىع للخإ٦ض مً جُاب٣ها م٘ الُ٣م واإلاٗاًحر ؤلاؾالمُت والضؾخىع ً
َب٣ا للماصة الؿاصة
والدؿٗحن مً الضؾخىع.
 oقغح ال٣ىاهحن الٗاصًت وجٟؿحرها ٌٗخبران مً نالخُاث مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي ،ومٟهىم
هظه اإلااصة ال ًمى٘ الً٣اة مً جٟؿحر ال٣ىاهحن في هُا ١حصخُو الخ.٤

()1

اهكش في هزا الطذد:
Bahman, Bakhtiar, op cit , p p 63 – 66 .
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o

o

o
o
o

o

o
o
o
o

o

()1

ج٣ضم اللىاثذ ال٣اهىهُت  -بٗض مهاص٢ت مجلـ الىػعاء ٖلحها  -بلى مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي،
٦ما ٌؿخُُ٘ ما ال ً٣ل ًٖ زمؿت ٖكغ ً
هاثبا ا٢تراح مكاعَ٘ ال٣ىاهحن ،وَغخها في مجلـ
الكىعي ؤلاؾالمي.
مكاعَ٘ ال٣ىاهحن والا٢تراخاث والخٗضًالث  -التي ً٣ضمها الىىاب في زهىم اللىاثذ
ال٣اهىهُت ،وجاصي بلى ز ٌٟالٗاثضاث الٗامت ،ؤو ػٍاصة ؤلاهٟا ١الٗام  -حٗخبر نالخت
للمىا٢كت في اإلاجلـ بطا جًمىذ َغٍ٣ت لخٗىٌٍ الاهسٟاى في الٗاثضاث ،ؤو جإمحن الؼٍاصة
الجضًضة في ؤلاهٟا.١
ًد ٤إلاجلـ الكىعي ؤلاؾالمي ؤن ًخىلى الخض ٤ُ٢والخد ٤ُ٣في ظمُ٘ قاون البالص.
ًجب ؤن ًخم اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاىازُ ،٤والٗ٣ىص ،واإلاٗاهضاث ،والاجٟاُ٢اث الضولُت مً ٢بل
مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي.
ًدٓغ بصزا ٫ؤي حُٛحر في الخُىٍ الخضوصًت ؾىي الخُٛحراث الجؼثُت ،م٘ مغاٖاة مهالر
البالص ،وبكغٍ ؤن جخم الخُٛحراث بهىعة مخ٣ابلت ،وؤن ال جًغ باؾخ٣ال ٫ووخضة ؤعاضخي
البالص ،وؤن ًهاصٖ ١لحها ؤعبٗت ؤزماؽ ٖضص الىىاب في مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي.
ًدٓغ ٞغى ألاخ٩ام الٗغُٞت ،وفي خاالث الخغب والٓغو ٝالايُغاعٍت اإلاكابهت ًد٤
للخ٩ىمت بٗض مهاص٢ت مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي ؤن جٟغى ـ ً
ما٢خا بٌٗ الُ٣ىص الًغوعٍت
ً
مُل٣ا ؤ٦ثر مً زالزحن ً
ًىما ،وفي خالت اؾخمغاع خالت الًغوعٍتٖ ،لى
ٖلى ؤن ال حؿخمغ
الخ٩ىمت ؤن حؿخإطن اإلاجلـ مً ظضًض(.)1
ٖملُاث الا٢تراى ،وؤلا٢غاى ؤو مىذ اإلاؿاٖضاث صازل البالص ،ؤو زاعظها التي ججغبها
الخ٩ىمت ًجب ؤن جخم بمهاص٢ت مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي .
ًمى٘ مىٗا باجا مىذ ألاظاهب خ ٤جإؾِـ الكغ٧اث واإلااؾؿاث في مجا ٫الخجاعة ،والهىاٖت،
والؼعاٖت ،واإلاٗاصن ،والخضماث.
ال ًجىػ للخ٩ىمت جىُْ ٠ألاظاهب بال في خاالث الًغوعة وبمهاص٢ت مجلـ الكىعي
ؤلاؾالمي.
الٗ٣اعاث وألامىا ٫الخ٩ىمُت  -التي حٗخبر مً اإلاباوي ألازغٍت وآلازاع الترازُت  -ال ًجىػ ه٣ل
ملُ٨تها بلى ؤخض بال بمهاص٢ت مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي ٖلى ؤن ال ج٩ىن مً الخد ٠الٟغٍضة
الىاصعة.
٧ل هاثب مؿئى ٫ججاه ظمُ٘ ؤبىاء الكٗب ،وله الخ ٤في ببضاء وظهت هٓغه في ً٢اًا البالص
الضازلُت والخاعظُت ٧اٞت .الىُابت مىهب شخصخي ال ً٣بل الخٟىٌٍ ،وال ٌؿخُُ٘ اإلاجلـ
ؤن ًٟىى نالخُت وي٘ ال٣ىاهحن لصخو ،ؤو هُئت ،وفي خاالث الًغوعة ٌؿخُُ٘ م٘ ألازظ

بحزن بًؼصي ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م م .23 ، 22
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بىٓغ الاٖخباع اإلااصة الشاهُت والؿبٗحن جٟىٌٍ لجاهه الضازلُت ،خ ٤ؾً بٌٗ ال٣ىاهحن التي
جىٟظ بهىعة ججغٍبُت زال ٫اإلاضة التي ٌُٗجها اإلاجلـ ختى ًهاصٖ ١لحها بهىعة جهاثُت .
 oو٦ظلٞ ٪ةن مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي ٌؿخُُ٘ جٟىٌٍ اإلاىا٣ٞت الضاثمت ٖلى الىٓم
الضازلُت للماؾؿاث والكغ٧اث واإلااؾؿاث الخ٩ىمُت ،ؤو اإلاغجبُت بالخ٩ىمت م٘ مغاٖاة
اإلااصة الشاهُت والؿبٗحن بلى اللجان طاث الٗال٢ت ،ؤو ٌُٗي بظاػة اإلاىا٣ٞت ٖلحها للخ٩ىمت(.)2
وخُيئظ ًجب ؤن ال جدىافى اللىاثذ والخ٩ىمُت اإلاهاصٖ ١لحها م٘ مباصت وؤخ٩ام اإلاظهب
الغؾمي للبالص ،ؤو الضؾخىع -وهظا ما ٌصخهه مجلـ نُاهت الضؾخىع بم٣خطخى الترجِب
اإلاظ٧ىع في اإلااصة الؿاصؾت والدؿٗحن ،هظا باإلياٞت بلى يغوعة ٖضم مسالٟت جل ٪اللىاثذ
لل٣ىاهحن واإلا٣غعاث الٗامت للبالص ،ول٩ي جخم صعاؾت وبٖالن ٖضم حٗاعيها م٘ ال٣ىاهحن اإلاظ٧ىعة
ًجب بَالٕ عثِـ مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي ٖلى طل ،٪يمً ببالٚها للخىُٟظ.
ًخمخ٘ ؤًٖاء اإلاجلـ بدغٍت جامت في مجا ٫ببضاء وظهاث هٓغهم وآعائهم في هُا ١ؤصاء
مؿاولُاتهم الىُابُت ،وال ًجىػ مالخ٣تهم ،ؤو جىُٟ٢هم بؿبب آعائهم ،ؤو وظهاث هٓغهم التي
ًبضوجها في اإلاجلـ يمً ؤصائهم مهام الىُابت .في خالت جىظُه هىاب مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي
ٖلى ألا٢ل ؾاا ٫بلى عثِـ الجمهىعٍت ،ؤو جىظُه ؤي هاثب بلى الىػٍغ اإلاؿئىٞ ،٫ةن ٖلى عثِـ
الجمهىعٍت ،ؤو الىػٍغ اإلاؿئى ٫الخًىع في اإلاجلـ لئلظابت ًٖ الؿاا ٫اإلاىظه بلُه ،وٍجب ؤن
ال جخإزغ ؤلاظابت في خالت عثِـ الجمهىعٍت ًٖ قهغ واخض ،وفي خالت الىػٍغ ًٖ ٖكغة ؤًام ،بال
ؤن ً٩ىن هىاٖ ٥ظع م٣بى ٫بدصخُو مجلـ الكىعي ؤلاؾالميٌ .ؿخُُ٘ ٧ل مً له ق٩ىي
ً
جدغٍغٍا
خىَ ٫غٍ٣ت ٖمل اإلاجلـ ،ؤو الؿلُت الخىُٟظًت ،ؤو الؿلُت الً٣اثُت ؤن ًغ ٘ٞق٩ىاه
بلى مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي ،واإلاجلـ ملؼم بالخد ٤ُ٣في هظه الك٩اوي وبُٖاء الغص ال٩افي
ٖلحها  .وخُىما ج٩ىن الك٩ىي مخٗل٣ت بالؿلُت الخىُٟظًت ،ؤو الؿلُت الً٣اثُتُٞ ،جب ٖلى
اإلاجلـ ؤن ًُالب جل ٪الؿلُت بالخد ٤ُ٣والغص ال٩افي وَٗلً الىدُجت زالٞ ٫ترة مىاؾبت ،وبطا
٧اهذ الك٩ىي طاث نٟت ٖامت وظب بٖالم الكٗب بالىدُجت(.)1
 -2مجلغ ضُاهت الذظخىس(ً :)2م ً٨ازتزا ٫ؤهمُت هظا اإلاجلـ ٖلى ؤهه خاثِ الهض ججاه
اإلاؿاؽ بمباصت الجمهىعٍت ؤلاؾالمُتً ،خم حكُ٨له ،بهض ٝيمان مُاب٣ت ما ًهاصٖ ١لُه
مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي م٘ ألاخ٩ام ؤلاؾالمُت والضؾخىع ،للمدآٞت ٖلى ؤنالت الىٓام
والخُلىلت صون خضور ؤي اهدغا ٝفي مؿحرجه الخ٩املُت اإلاخ٨إة ٖلى الضًً واإلاظهب ،و٦ظل ٪مً

()2

ًدحي صاوص ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .32
()1
هُٟحن مؿٗض ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م م .116 – 109
()2
الضؾخىع ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م م .303 – 301
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ؤظل اإلادآٞت ٖلى الضؾخىع ،وبضون وظىص هظا اإلاجلـ لً ً٩ىن إلاجلـ الكىعي ؤي اٖخباع
٢اهىوي( ،)3وٍخىىن نلى الىدى الخالي:
 .1ؾخت ؤًٖاء مً ال٣ٟهاء ،وٍسخاعهم ال٣اثض.
 .2ؾخت ؤًٖاء مً اإلاؿلمحن مً طوي الازخهام في مسخلٞ ٠غوٕ ال٣اهىنً ،غشخهم عثِـ
الؿلُت الً٣اثُت ،وٍهاصٖ ١لحهم مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي.
وباليعبت للهػىٍت في هزا اإلاجلغ:
ٞهي ؾذ ؾىىاث .وٖؼ ،٫ؤو ٢بى ٫اؾخ٣الت ؤًٖاء اإلاجلـ في ًض الجهت التي ُٖىتهم،
وفي الضوعة ألاولى ًخم حُٛحر هه ٠ؤًٖاء ٦ال الٟغٍ٣حن -بُغٍ٣ت ال٣غٖت -بٗض زالر ؾىىاث مً
حكُ٨له ،وٍجغي ازخُاع ؤًٖاء ظضص م٩اجهم(.)4
 مهام وضالخُاث مجلغ ضُاهت الذظخىس: .1الخإ٦ض مً جُاب ٤ال٣ىاهحن التي ناصٖ ١لحها مجلـ الكىعي م٘ ؤخ٩ام ؤلاؾالم والضؾخىع.
ً .2خىلى ؤلاقغاٖ ٝلى اهخساباث مجلـ زبراء الُ٣اصة ،وعثِـ الجمهىعٍت ،وؤًٖاء مجلـ
الكىعي ؤلاؾالمي ،وٖلى الاؾخٟخاء الٗام.
 .3جٟؿحر مىاص الضؾخىع.
 .4جإًُض نالخُت اإلاغشخحن لغثاؾت الجمهىعٍت ،ومجلـ الكىعي ؤلاؾالمي ،والاؾخٟخاءاث.
 .5اإلاىا٣ٞت ٖلى جى ٠٢الاهخساباث في بٌٗ مىاَ ٤بًغان ؤو في ظمُ٘ اإلاىاَ ٤في و٢ذ الخغب
والاخخال ٫الٗؿ٨غي.
 .6خًىع مغاؾم ؤصاء ٢ؿم عثِـ الجمهىعٍت اإلاىخسب في خًىع ممشلي الكٗب.
 .7خًىع الجلؿاث الؿغٍت للمجلـ والجلؿاث الُاعثت.
 .8ببضاء الغؤي في ٢غاعاث اللجان اإلاخسههت بمجلـ الكىعي ؤلاؾالمي.
 .9جدضًض مىاي٘ مسالٟت ؤلاؾالم وؤخ٩امه وٖضم صؾخىعٍت ٢غاعاث الؿلُت الخىُٟظًت.
 .10مكاع٦ت ظمُ٘ ؤًٖاء مجلـ نُاهت الضؾخىع في مجلـ بٖاصة الىٓغ في الضؾخىع.
 .11جضوًٍ وجهىٍب وبنالح الالثدت الضازلُت ألؾلىب ٖمل مجلـ نُاهت الضؾخىع(.)1
ً
 -سابها :اإلاإظعاث اللػاةُت( :الً٣اء الٗام ،الً٣اء الشىعي ،الً٣اء الخام)(.)2

()3

ًدحي صاوص ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م َ ، 32ال ٫بىان ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م ٖ ،16مغو ٖبض ال٨غٍم ،جماًضاث الىخبت الذًيُت الخاهمت في ئًشان (
الؿُاؾت الضولُت ،الٗضص( ،)130ؤ٦خىبغ  ) 1997م  ،62ؾلُان الىُٗمي ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .128
()4
اهكش في هزا اإلاػمىن:
ٖاص ٫خؿحن ،ئًشان  :الذولت ؤلاظالمُت .مارا حهني؟ ( ال٣اهغة ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي ؤلاؾالمي للضعاؾاث )1997 ،م  ،32مدمض الؿُٗض ٖبض اإلاامً ،ئًشان إلاارا
..؟ (مسخاعاث بًغاهُت ،الٗضص( ٞ ،)55براًغ ) 2005م م  ،59 ،58ولُض ٖبض الىانغ ،نششون ناما بهذ الثىسة :ئًشان وئشيالُاث الخدىٌ مً الثىسة ئلي
الذولت ( الؿُاؾت الضولُت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت باألهغام ،ال٣اهغة ،الٗضص ( ،)136ؤبغٍل  )1999م .8
()1
اهكش في هزا اإلاػمىن :بحزن بًؼصي ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م م ً ،21 – 19دحي صاوص ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .33

جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني – ديسمرب /8118

 /املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا 51

اظـظام اظسقادي اإلؼراغي بني اظشؽؾقة وادلوضوسقة .......د.رارق صاحل سبداظـيب اظذباح /دة.عـى رعضان بوبؽر ادلطردي

ً
 خامعا :مإظعاث نابشة للعلؿاث: .1مجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام.
 .2مجلـ ألامً ال٣ىمي ألاٖلى(.)3
 .3مجلـ بٖاصة الىٓغ في الضؾخىع.
وظىف هشهض هىا نلي مجمو حصخُظ مطلخت الىكام ألهمُخه في جىغُذ الىلؿت مدل
البدث مو ؤلاشاسة  -في عجالت -ئلي باقي اإلاإظعاث:
 مجمو حصخُظ مطلخت الىكام(:)1ؤؾـ آًت هللا الخمُجي مجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام في ٞبراًغ ٞ ،1988بٗض نضوع
الضؾخىع الجضًض في ٖام  1989جم حُٛحر اإلااصة ( ،)112وزههذ اإلااصة الجضًضة إلاجم٘ حصخُو
مهلخت الىٓام لًُُل٘ بمهمخحن ،هما خل ألاػماث بحن البرإلاان ،ومجلـ نُاهت الضؾخىع،
وج٣ضًم الىصر للمغقض ألاٖلي خؿب اإلااصجحن 112 ،110مً الضؾخىع(ٗٞ .)2لي ؾبُل اإلاشا ٫بطا
عجؼ اإلاغقض ًٖ خل مك٩لت جخٗل ٤بالضولت بالُغ ١الخ٣لُضًت ال ًجىػ الُ٣ام بإي ٖمل بال بٗض
الدكاوع م٘ مجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام ،وٍخ٩ىن اإلاجم٘ في الى٢ذ الغاهً مً ًٖ 31ىا مً
بحن الخُاعاث ألاًضًىلىظُت اإلاسخلٟت في هسبت الُ٣اصة(.)3
 فُما ًخهلم بىقاةف وضالخُاث مجمو حصخُظ مطلخت الىكام:ؤً -ىو البىض ألاو ٫مً اإلااصة  110مً الضؾخىع ؤلاًغاوي ٖلى ؤن مؿاولُت جدضًض الؿُاؾاث
الٗامت للىٓام جٖ ٘٣لى ٖاج ٤ال٣اثض بٗض اؾدكاعة مجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام ومً هظا
الجاهبٞ ،ةن وُْٟت اإلاجم٘ ج٩ىن اؾدكاعٍت وال جضزل جدذ خحز اجساط ال٣غاع ،وطلٌٗ ٪جي ؤن
٢غاعاث هظا اإلاجم٘ ٚحر ملؼمت لل٣اثض بط ٢ض ًخسظ ألازحر بٗض اؾدكاعة ألاو ٫وبٗض جىاو ٫اإلاؿإلت
مً ٧اٞت الجىاهب ٢غاعا مٛاًغا آلعاء اإلاجم٘ و٦ظا هو البىض الشاوي مً اإلااصة هٟؿها ٖلى ؤن اإلاغقض
هى اإلاٗجي بالغ٢ابت ٖلى خؿً بظغاء الؿُاؾاث الٗامت للىٓام ،والظي ٢ض ًدُل هظه اإلاهمت ؤًًا
وا٢تراح الىؾاثل اإلاىاؾبت التي حؿمذ بإصائها إلاجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام(.)4

()2

لً ًخم الخؿشق لخفاضُل العلؿت اللػاةُت هكشا للترهحز نلي الىلؿت البدثُت مدل الاهخمام فلـ ،وإلاضٍذ مً الخفاضُل في هزا الطذد ساحو :
هُٟحن مؿٗض ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م م .127 – 120
()3
ٌهذ مً اإلاإظعاث اإلاعخدذر رهشها في الذظخىس خُث ألخم في حهذًل  1989والزي خذد وقاةفه اإلاىىؽ بها في اإلاادة  ،176ساحو في هزا الطذد:
Chubin Shahram, Iran's National Security Policy, ( New York , Washington DC, 1994 ) p.p 65 – 68 .
()1
وللذ جىلي هاشمي سفعىجاوي سةاظت هزا اإلاجمو بهذ اهتهاء مذة سةاظخه الثاهُت للجمهىسٍت في ضُف .1997
()2
ًدحي صاوص ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .32
()3
وٍلٟغٍض بىزخا ،جغظمت :مغ٦ؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث والبدىر ؤلاؾتراجُجُت ،مً ًدىم ئًشان؟ بيُت العلؿت في الجمهىسٍت ؤلاظالمُت ؤلاًشاهُت ،ؾلؿلت
صعاؾاث مترظمت ( ( )17ؤبى ْبي ،مغ٦ؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث والبدىر ؤلاؾتراجُجُت)1996 ،ل م م . 87 ، 86
()4
هُٟحن مؿٗض ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م م .129 – 127
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ب -أما فُما ًخهلم باإلاياهت الاظدشاسٍت لهزا اإلاجموٞ ،مً الًغوعي ؤلاقاعة بلى البىض الشامً مً
اإلااصة  110الظي ًىو ٖلى ؤن خل مك٨الث الىٓام التي لم جدل بالُغ ١الٗاصًت هي مً وْاث٠
ال٣اثضٚ ،حر ؤهه ٢ض ًى٧لها للمجم٘ بط جىُىي وُْٟت هظا اإلاجم٘ ٖلى ٖغى اإلاؿاٖضة والغؤي بما
لضًه مً زبرة ٖلى ال٣اثض لظا هو الضؾخىع ٖلى ؤن اجساط ال٣غاع بكإن مك٨الث الىٓام و٦ظا
جدضًض الؿُاؾاث الٗامت للىٓام ومهمت َغح ؤلاؾتراجُجُاث والخلى ٫إلاك٨الث الىٓام وؤلاقغاٝ
ٖلى ؾحر جل ٪الؿُاؾاث ظمُٗها مً مؿاولُاث ال٣اثض ألاؾاؾُت ،واإلاجم٘ لِـ له قإن باجساط
ال٣غاعاث في هظا الؿبُل بهما هى ظهت اؾدكاعٍت ٞدؿب ،ل ً٨مً هاخُت ؤزغي ٞةن ال٣ٟغة
ألازحرة مً اإلااصة  110مً الضؾخىع حكحر ٦ظل ٪بلى ؤن ال٣اثض ًم٨ىه جٟىٌٍ شخو ما ،ؤو ظهت
ما (مجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام) إلاخابٗت ظؼء مً نالخُاجه(.)1
مجلغ ئنادة الىكش في الذظخىس(:)2
ًسخو هظا اإلاجلـ بةظغاء بنالخاث وبياٞاث وحُٛحراث مؿخ٣بلُت في الضؾخىع ،وو٣ٞا
للماصة ( )177جخم بٖاصة الىٓغ في صؾخىع ظمهىعٍت بًغان ؤلاؾالمُت في الخاالث الًغوعٍت ٖلى
الىدى الخالي٣ً :ىم ال٣اثض بٗض الدكاوع م٘ مجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام ـ و ٤ٞخ٨م مىظه بلى
عثِـ الجمهىعٍت ـ با٢تراح اإلاىاص التي ًلؼم بٖاصة الىٓغ ٞحها ،ؤو ج٨مُل الضؾخىع بها والضٖىة
لدكُ٨ل مجلـ بٖاصة الىٓغ في الضؾخىع ٖلى الىدى الخالي:
 .1ؤًٖاء مجلـ نُاهت الضؾخىع.
 .2عئؾاء الؿلُاث الشالزت.
 .3ألاًٖاء الضاثمىن في مجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام.
 .4زمؿت ؤشخام مً ؤًٖاء مجلـ زبراء الُ٣اصة.
ٖ .5كغة ؤشخام ٌُٗجهم ال٣اثض.
 .6زالزت مً ؤًٖاء مجلـ الىػعاء.
 .7زالزت ؤشخام مً الؿلُت الً٣اثُت.
ٖ .8كغة مً هىاب مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي.
 .9زالزت ؤشخام مً الجامُٗحن.
وَٗحن ال٣اهىن ُُٟ٦ت الٗمل وؤؾلىب الاهخساب وقغوَه ،و٢غاعاث هظا اإلاجلـ ًجب ؤن
جُغح لالؾخٟخاء الٗام ـ بٗض ؤن ًخم جإًُضها واإلاهاص٢ت ٖلحها مً ٢بل ال٣اثض ـ وجدهل ٖلى
مىا٣ٞت ألا٦ثرًت اإلاُل٣ت للمكاع٦حن في الاؾخٟخاء الٗام ،باليؿبت إلاًامحن اإلاىاص اإلاخٗل٣ت ب٩ىن
ً
بؾالمُا وُ٢ام ٧ل ال٣ىاهحن واإلا٣غعاث ٖلى ؤؾاؽ اإلاىاػًٍ ؤلاؾالمُت وألاؾـ ؤلاًماهُت،
الىٓام
()1

هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب.٤
()2
الضؾخىع ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .321
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ً
ظمهىعٍا ،ووالًت ألامغ ،وبمامت ألامت ،و٦ظل٪
وؤهضا ٝظمهىعٍت بًغان ؤلاؾالمُت و٧ىن الخ٨م
بصاعة ؤمىع البالص باالٖخماص ٖلى آلاعاء الٗامت ،والضًً واإلاظهب الغؾمي إلًغان ،هي مً ألامىع
التي ال ج٣بل الخُٛحر(.)3
اإلابدث الثاوي
الخدلُل اإلاىغىعي للىكام العُاس ي ؤلاًشاوي
ً
 أوال :باليعبت للىلي الفلُهًً٘ الضؾخىع ؤلاًغاوي الىلي الُ٣ٟه ؤو ما ٌٗغ ٝزاعط بًغان ب ـ "اإلاششذ ألانلى" بمشابت
الغظل ألاو ٫في الخ٨م وعؤؽ هغم الىٓام الؿُاسخي في الضولتٞ ،هى اإلادىع الظي ًخالقي خىله
ً
ظمُٗا(.)1
ماؾؿاث الىٓام ٩٦ل وهى اإلااؾؿت ألام التي تهُمً وحؿُُغ ٖلُه
ٞمبضؤ والًت الُ٣ٟه هى محرار بؾالمي اؾدىضث ٖلُه الشىعة ؤلاؾالمُت في بًغان بُ٣اصة
الخمُجي ل٩ي ًد٨م الىاؽ بال٣اهىن والٗض ٫والكغَٗت ؤلاؾالمُتٞ ،مىهب اإلاغقض هى اإلااؾؿت
ألاٖلى ٞى ١ظمُ٘ ؤظهؼة الىٓام ألازغي(ٞ ،)2مٟهىم الؿلُت باليؿبت لىالًت الُ٣ٟه ؤوؾ٘ بىنٟها
ال٣اٖضة الٟلؿُٟت التي ٢امذ ٖلحها الخ٩ىمت ؤلاؾالمُت ؤوؾ٘ ب٨شحر مما ط٦غه الىو الضؾخىعي
خىلها(.)3
وباؾخ٣غاء الىا ٘٢ؤلاًغاوي الخٓىا ؤن ٖملُت نى٘ ال٣غاع جخم في بَاع مُُٗاث مدلُت
مُٗىت وفي ْل بِئت اظخماُٖت وؾُاؾُت ،زلُٟت جاعٍسُت ؤهم ما ًمحزها الخهىنُت الكُُٗت
إلًغان بما في طل ٪مغ٦ؼٍت صوع عظا ٫الضًً٦ ،ما ًاصي هٓام ممشلي اإلاغقض بلي جم٨حن ال٣اثض مً
مماعؾت ؾلُاجه في زمؿت مجاالث مسخلٟت هي:
 oالىػاعاث في الؿلُت الخىُٟظًت.
 oال٣ىاث اإلاؿلخت و٢ىي ألامً.
 oممشلىا اإلاغقض ألاٖلى في اإلادآٞاث (ؤثمت نالة الجمٗت) .
 oالهُئاث الشىعٍت والضًيُت.
()4
 oاإلاغا٦ؼ الش٣اُٞت ؤلاًغاهُت في الضو ٫ألاظىبُت .
()3

هُٟحن مؿٗض ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م م .131 ،130

()1

بحزن بًؼصي ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .83
()2
ؾامذ عاقض ،الثىسة ؤلاًشاهُت بهذ  25ناما ...جدىالث الذولت واإلاجخمو ( الؿُاؾت الضولُت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت باألهغام،
الٗضص(ً ،)157ىلُى  ) 2004م .58
()3
ٖلي مدآٞت ،آزغون ،الهشب وحىاسهم ئلي أًً ل ،ؾلؿلت ٦خب اإلاؿخ٣بل الٗغبي( ( )20مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،بحروث ) 2000 ،م .251
Crabb. Jr, Cecil . V, Review: The Impact Of Islamic Thought Upon Political Ideology And Behavior, (The Journal Of Politics , Vol ( 48), No
( 4) , Nov, 1986 . p.p 1065 – 1072
()4
ولُض ٖبض الىانغ ،ئًشان دساظت نً الثىسة والذولت (ال٣اهغة ،صاع قغو )1997،١م  ،123وٍلٟغٍض بىزخا ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .71
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وٍالخٔ ٖلى هٓغٍت الىالًت اإلاُل٣ت للُ٣ٟه جل٣ي بٓاللها لِـ ٖلى هٓام الُ٣م الخام بالىٓام
ً
الؿُاسخي ٞدؿب بل وٖلى خغ٦ت ماؾؿاجه ؤًًاً ،دخل الىلي الُ٣ٟه (ال٣اثض) م٩اهت مدىعٍت في
الىٓام الؿُاسخي ؤلاًغاوي ٞهى ًب٣ى في الؿلُت مضي الخُاة خُض ال ًدضص الضؾخىع ٞترة ػمىُت
لُ٣اصجه مشلما هى الخا ٫باليؿبت لغثِـ الجمهىعٍت ما لم ًُغؤ ما ًىظب عجؼه ،وجسً٘ هظه
الخالت لٗملُت ماؾؿاجُت مٗ٣ضة ًهٗب مٗها جُٟٗل ٖملُت الٗؼ ٫في خالت ما ٖ٨ـ طل ٪نغإ
خ٣ُ٣ي ٖلى الؿلُت في بًغان(.)1
٦ما ؤن ال٣اثض ًخمخ٘ بىٟىط ٖلي ماؾؿاث الخ٨م ألازغي بما ٞحها عثاؾت الجمهىعٍت والبرإلاان
ًٖ َغٍ ٤ؾُُغجه ٖلي ؤهم ماؾؿخحن ال ًىظض مشُل لهما في ؤي هٓام ؾُاسخي هما مجلـ
ً
نُاهت الضؾخىع ،مجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام اللظان ًغظٗان مباقغة لل٣اثض هٓغا لؿلُخه
ال٨بحرة في حُٗحن ؤًٖائهما وٖؼلهم .باإلياٞت بلى زًىٕ ؾلُت الً٣اء مباقغة لل٣اثض الظي له
ؤن ٌٗحن وَٗؼ ٫مً ًخ٣لض ؤٖلى ؾلُت ً٢اثُت في البالص والظي بضوعه ًخد٨م في هه ٠ههاب
مجلـ اإلادآٞت ٖلى الضؾخىع(.)2
ًخطر ؤًًا مً نالخُاث ال٣اثض  -الؿال ٠ط٦غها في اإلابدض ألاو ٫مً هظا الٟهل – ؤن
ال٣اثض في الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت ؤلاًغاهُت ًخمخ٘ بؿلُاث واؾٗت ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث :في اإلاجخم٘
ؤلاؾالمي ،وؤع٧ان الخ٩ىمت والضولت ،وٍخإ٦ض طل – ٪بلي خض ما – في ٖباعة  " :الىالًت اإلاُل٣ت
اإلاىضعظت في اإلااصة ع٢م  57مً الضؾخىع( ،)3بن ٢غاءة بؿُُت لخل ٪الهالخُاث الىاؾٗت الىُا١
ججؿض الغٚبت اإلالخت مً ٢بل الخُاع الضًجي في الاهٟغاص بالؿلُت ،وٞغى ٨ٞغها ٖلى الىٓام
الجضًض بٗض الشىعة .
أما فُما ًخهلم بمجلغ الخبراء -الهُئت اإلاىىَت بخُٗحن اإلاغقض -وظضث باؾخ٣غاء وا٘٢
الىٓام الؿُاسخي ؤلاًغاوي ؤن مجلـ الخبراء لم ً٣م بإي صوع ًظ٦غ في مؿإلت ازخُاع الىلي الُ٣ٟه
خُض ٞغيذ الكٗبُت الجاعٞت التي جمخ٘ بها الخمُجي ٖلى مؿإلت ازخُاع الىلي الُ٣ٟه وٖ٣ضها
للخمُجي ،وه٨ظا ظاء اإلاجلـ في صوعجه ألاولي في نىعة قغُٞت ،ؤما في صوعجه الشاهُت  ،1990ؤي
بٗض وٞاة الخمُجي لم ٌؿخُ٘ ؾىي ٖضص ٢لُل ظضا" مً الظًً ٧اهىا في اإلاجلـ ألاو ٫مً جغقُذ
ً
ؤهٟؿهم مغة ؤزغي٣ٞ ،ض ؤنبذ مُٗاع الترقُذ ٢اثما ٖلى الىالء الخام للؼٖامت(ٞ ،)4ل٣ض ه٣ل
الخمُجي ٨ٞغه الؿُاسخي مً مجغص بقغا ٝالىلي الُ٣ٟه ٖلى الؿلُت بلي جىلي مهامها بىٟؿه،
()1

()2

َال ٫بىان ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .17
Falk , Richard A , Khomeini's Promise, (Foreign Policy, NO(34), Spring 1979, p.p 28– 34

هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 إلاضٍذ مً الخفطُالث خىٌ هكشٍت والًت الفلُه اهكش:عوح هللا الخمُجي ،بٖضاص وج٣ضًم :خؿً خىٟي ،الخىىمت ؤلاظالمُت ( ،ص.ن. )1979 ،
()3
ًدحي صاوص ٖباؽ ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م. 31
()4
ؾلُان الىُٗمي ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م م .126 ، 123
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ً
واهُال٢ا مً طل ٪ؤنبذ الخمُجي ًماعؽ نالخُاجه لِـ مً مىُل ٤الضؾخىع ،وبهما مً مىُل٤
الىالًت الاٖخباعٍت الٗامت والتي ٌؿاوحها م٘ والًت اإلاٗهىم مً خُض صعظت الٗمىم والكمى.)5(٫
ً
زاهُا :سةِغ الجمهىسٍت:
ال ظضا ٫في ؤن الغثِـ هى زاوي ؤ٢ىي مؿاو ٫في الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت ؤلاًغاهُتٚ ،حر ؤن
هٟىطه ًتر٦ؼ بالضعظت ألاولى خى ٫الؿُاؾاث الاظخماُٖت و الش٣اُٞت و الا٢خهاصًت للضولت ولِـ
خى ٫الؿُاؾت الخاعظُت ،وهدُجت للُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى مىهب الغثِـٞ ،ةن ٢ىجه لِؿذ بال٣ضع
ال٨بحر اإلاٟترى ٚالبا في هظا اإلاىهب في الٛغب.
وألا٦ثر مً طل ،٪ؤن الٓهىع الٗلجي للغثِـ ،وممشلي الؿلُت الخىُٟظًت آلازغًٍ في وؾاثل
ؤلاٖالم وفي اإلااجمغاث الضولُت وحؿلُِ ألايىاء ٖلحهمٌ ،صج٘ ٖلى الاٖخ٣اص الخاَئ بإن الؿلُت
ً
الخىُٟظًت جلٗب صوعا مهُمىا في وي٘ الؿُاؾت الضازلُت والخاعظُت إلًغان(.)1
بُذ أن الخلُلت هي أن الشةاظت ؤلاًشاهُت جخخلف نً أي سةاظت أخشي مً هىاحي هثحرة:
 .1الىٓام ؤلاًغاوي هى الىٓام الىخُض الظي ًخٗحن ُٞه مهاص٢ت ؾلُت صًيُت ٖلُا (الىلي الُ٣ٟه)
ٚحر مىخسبت مً الكٗب بهىعة مكغوٖت.
 .2الىٓام ؤلاًغاوي هى الىٓام الىخُض الظي جدب٘ ُٞه الؿلُت الخىُٟظًت بغمتها ؾلُت صًيُت ،وهي
ؾلُت والًت الُ٣ٟه ،وهي ألاصاة الخىُٟظًت لخىظحهاتها ،ولى مً هاخُت هٓغٍت ٖلى ألا٢ل ،بط
ًىو الضؾخىع ٖلى ؤن الىلي الُ٣ٟه  ِ٣ٞهى ناخب الازخهام في ٧ل الً٣اًا الٗامت.
 .3الىٓام ؤلاًغاوي هى الىٓام الىخُض في الٗالم الظي ال ًماعؽ ُٞه اإلاؿاو ٫الخىُٟظي للضولت
ؤي ؾُُغة ٖلى ال٣ىاث اإلاؿلخت(.)2
ونلي ضهُذ اإلاماسظت العُاظُت
ً
ٞةطا ٧ان ًخم الغظىٕ بلي عثِـ الجمهىعٍت باٖخباعه مىخسب صًم٣غاَُا لخىُٟظ ال٣اهىن
وبصاعجه في البالص ،ألامغ الظي ًجٗل مهمخه نٗبت باإلا٣اعهت بمهمت اإلاغقض ألاٖلى الظي لً ًدىاػ٫
ًٖ خ٣ه اإلاُل ٤وعبما لً ً٣بل حٗضًله بدُض ناعث والًت الُ٣ٟه ٞى ١الغثِـ ،ومجلـ الىػعاء
والضؾخىع هٟؿه ،وهي والًت ال جسً٘ إلعاصة الكٗب بل ال جسً٘ لالهخساباث الدكغَُٗت،
()5

ولهل أضذق مثاٌ نلي رلً جلً ألاصمت الدششَهُت التي داسث بحن مجلغ ضُاهت الذظخىس ومجلغ الشىسي خىٌ كاهىن الهمل ،الزي كام مجلغ
الشىسي بخهذًله نذة مشاث وسفػه مجلغ ضُاهت الذظخىس بذجت مخالفخه لإلظالم ،ألامش الزي دفو وصٍش الهمل لالظخهاهت بالخمُني بىضفه انلي
ظلؿت في ئًشان ،فأحاص له جؿبُم اللاهىن دون أن جأخز ؤلاحشاءاث الذظخىسٍت النهاةُت بخطىٍذ مجلغ ضُاهت الذظخىس نلُه ،هشف هزا نً جؿىس
الىالًت ئلي والًت الفلُه اإلاؿللت في فىش الخمُني ،ساحو في هزا الطذد :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .123
()1
وٍلٟغٍض بىزخا ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م م  ، 45 ،44بحزن بًؼصي ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .97
Bakhash, Shaul. B, Iran , ( The American Historical Review, Vol (96), NO(5), Dec, 1999 . p.p 1475
()2
اهكش في هزا اإلاػمىن:
– , Fred , Halliday, Iran And The Middle East : Foreign Policy and Domestic Change, (Middle East Report, No (220), Autumn, 2001) p.p 42
47 .
, Milani, Op. Cit, p. 99 .
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ٞالضؾخىع ًمىذ اإلاغقض نالخُاث ٦بحرة ل٨ىه ًجٗل مً عثِـ الجمهىعٍت هى عثِـ الؿلُت
الخىُٟظًت(.)3
وفُما ًخهلم بشةِغ الجمهىسٍت٢ :ا ٫خؿحن ٖلى مىخٓغي ،وهى ؤ٦بر عظل صًً بًغاوي مٗاعى،
بن الىٓام ؤلاًغاوي ٌٗاوى مً زلل بؿبب خغمان عثِـ الجمهىعٍت مً ؾلُخه الخُ٣ُ٣ت
واؾخجزا ٝاإلاهلخت الٗامت في الهغإ بحن ألاظىدت ،وط٦غ مىخٓغي ،وهى مً عمىػ الشىعة ؤلاًغاهُت
ٖام  1979ؤن ؤلاًغاهُحن ال ً٣ضمىا بإٖضاص ٦بحرة ٖلى الخهىٍذ في الاهخساباث ،ألن الؿلُت
الخُ٣ُ٣ت لِؿذ في ًض الغثِـ ،بل في ًض اإلاغقض ألاٖلى ؤلاًغاوي آًت هللا ٖلي زامىئي(.)1
ٞالغثِـ ٌٗمل في مىٓىمت جسً٘ لهالخُاث اإلاغقض التي مىدها له الضؾخىعٞ ،هى مىٟظ
ولِـ بدا٦م ،وٍى ٘٢الاجٟاُ٢اث وال ًبرمهاً ،م٨ىه ب٢الت الىػعاء وال ٌُٗجهم بال بٗض مىا٣ٞت
اإلاجلـ ٖلحهم ،وزانت بطا ٧ان اإلاجلـ طو ؤٚلبُت ال حٗمل لهالر الغثِـ( ،)2وٖلى ؾبُل اإلاشا،٫
ٖىضما ظاء ونل زاجمي بلي الغثاؾت وهى ًيخمي بلي الخُاع ؤلانالحيٞ ،ةن طل ٪لم ًمشل جُاعا
بنالخُا خُ٣ُ٣ا وبهما – ٦ما ًغي ال٨شحر مً اإلادللحن – هى اخضي نىع ،ؤو مغاخل جُىع الخُاع
ألاؾاسخي في بًغان ،و هى الخُاع اإلادا ٔٞالظي ٌؿخمض ٢ىجه وقغُٖخه مً هٓام والًت الُ٣ٟه(.)3
وبظل ٪حٗض الؿلُت الخىُٟظًت ؤيٗ ٠خل٣ت مً خل٣اث الؿلُت في بًغانٞ ،هي ال جدٓي
بالهالخُاث التي جاهلها لخ٩ىن ؾلُت طاث جإزحر م٣اعهت بىظىص ؾلُت الىلي الُ٣ٟه وبُ٣ت
اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت التي حٗلى في ؾلُتها ٖلى الؿلُت الخىُٟظًت(.)4
وهزا ٌهىغ خالت الخهلُذ والدشابً التي ًدعم بها الىكام ؤلاًشاوي في اإلاضج بحن نىطشًٍ
هما:
 oألاوٌ :نىطش الجمهىسٍت :بما ٌٗىُه مً بٖالء عؤي الكٗب ومكاع٦خه في اجساط ال٣غاع.
 oالثاوي :نىطش ؤلاظالمُت :بما ًٟغيه مً ٢ىاٖض صًيُت جضٖم مً صوع عظا ٫الضًً في الخُاة
الؿُاؾُت في ْل ج٨غَـ هٓغٍت والًت الُ٣ٟه ٦إؾاؽ للىٓام(.)5
ً
 -زالثا :الدششَو:

()3

مدمض ٖلي ؾغخان ،ئًشان ئلي أًً؟ في نهذ الشةِغ خاجمي :خىاس خػاساث أم ضشام خػاساث ؟ ( صمك ،٤ص .ن  )1999 ،م ٖ ،131لي مدآٞت،
مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م م .257 ، 254
()1
اهكش في هزا اإلاػمىن:
Oliver , Roy, op cit , p 205 .
()2
بحزن بًؼصي ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .15
()3
بكحر ٖبض الٟخاح ،ئًشان :ئسهاضاث زىسة حذًذة ،مجلت الضًم٣غاَُت ،الٗضص(( )14ال٣اهغة ،ألاهغام ،ؤبغٍل  ) 2004م .150
()4
ؾلُان الىُٗمي ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م ً ،130دحي صاوص ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .33
()5
مدمض ٖباؽ هاجي ،أًً ًلف سافعىجاوي داخل الىكام العُاس ي ؤلاًشاوي؟ ( مل ٠ألاهغام الاؾتراجُجي ،الٗضص ( ،)125ماًى  ،)2005م ً ،49دحي
صاوص ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .35
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ًخمحز هُ٩ل اإلااؾؿاث الدكغَُٗت ؤلاًغاهُت بخٗضص اإلاغظُٗاث الدكغَُٗت ٖلى هدى ٞغٍض ومخمحز
بحن ٧اٞت صؾاجحر الٗالم اإلاٗغوٞت ،وحٗىص هظه الخهىنُت بلى عٚبت الؿُض الخمُجي ماؾـ
الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت ؤلاًغاهُت التي ؤبذ بال ؤن جدى ٫صون مىاػٖت ؤخض ؤع٧ان الخ٨م لؿلُت
والًت الُ٣ٟهٞ .ةلى جل ٪الغٚبت الخمُيُت ٌٗؼي حٗضص اإلاغظُٗاث الدكغَُٗت ،بضءا مً
(ال٣اثض/مغقض الشىعة ؤٖلى مىهب في البالص) ،مغو ًعا ب ـ "مجلغ مشاكبت الذظخىس" الظي له خ٤
اؾدبٗاص اإلاغشخحن مً زىى الاهخساباث ،و"مجلـ الخبراء" الظي ًيخسب ؤًٖائه مغقض
الشىعة ،واهتهاء بــ"مجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام"٩ٞ ،ان حٗضص الهُئاث الدكغَُٗت اؾخجابت إلاا
٢طخى ،وجغؾُسا ل٨ٟغجه ال٣ايُت بمى٘ جغ٦ؼ اإلاغظُٗت الدكغَُٗت وبالخالي الؿلُت الؿُاؾُت -في
ً
ًض مجمىٖت واخضة زال ٝالىلي الُ٣ٟهٞ .الؿُض الخمُجي ٧ان وخضه مىىَا بالُ٣اصة بلى ؤظل
ٚحر مٗلىم ،ؤي ختى ْهىع اإلاهضي اإلاىخٓغ(.)1
ال ً٣بٌ مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي" (البرإلاان) وخضه ٖلى ؾلُت الدكغَ٘٦ ،ما هى الخا ٫في
ٚالبُت بغإلااهاث الٗالم ،بل جىاػٖه في طل ٪ماؾؿاث حكغَُٗت ؤزغي .و٢ض جىدي اإلاكغٕ ؤلاًغاوي
في صؾخىع الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت نى ٙعٚبت الؿُض الخمُجي ٖبر َغاث ٤مخٗضصةٞ .للبرإلاان مجلـ
ًغا٢ب ؤٖماله وٍؼن ٢غاعاجه ،وله الخ ٤في اإلاىا٣ٞت ٖلحها ،ؤو عصها ،وال ج٩ىن ل٣غاعاث اإلاجلـ -
مهما ٧اهذ ٚالبُت ألانىاث -الهٟت ال٣اهىهُت ،ما لم ًىا" ٤ٞمجلغ مشاكبت الذظخىس" ٖلى
اهُبا ١جل ٪ال٣غاعاث ومكاعَ٘ ال٣ىاهحن م٘ ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
وهى ما وعص بىيىح في اإلااصة ( )94مً الضؾخىع ،في خحن ٧اهذ اإلااصة (٢ )93ض هؼٖذ
الهٟت الخ٣ىُ٢ت للمجلـ بغمخه ،في خا ٫ما لم ًدك٩ل "مجلـ الغ٢ابت ٖلى الضؾخىع" ،ؤي ؤن
عوخُت ومىاص صؾخىع الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت ٢ض ظٗلذ ؤًٖاء "مجلغ الشكابت نلى الذظخىس"
بمشابت ؤًٖاء في مد٨مت صؾخىعٍت ٖلُا لها نالخُاث حكغَُٗت ؤع ٘ٞمً البرإلاان .وٍخ٩ىن
اإلاجلـ مً ًٖ 12ىا ،ههٟهم مً ال٣ٟهاء ٌُٗجهم مغقض الشىعة الىلي الُ٣ٟه مباقغة ،وٍيخسب
البرإلاان الىه ٠آلازغ مً عظا ٫ال٣اهىن اإلاخسههحن في ؤٞغٕ ال٣اهىن اإلاسخلٟت ،بىاء ٖلى جغقُذ
مً عثِـ الؿلُت الً٣اثُت الظي ٌٗحن بضوعه مباقغة ب٣غاع مً الىلي الُ٣ٟه .
وجدضص اإلااصة ( )96مً الضؾخىع آلُت اجساط ال٣غاع في" مجلـ الغ٢ابت ٖلى الضؾخىع"،
جل ٪التي ج٣ؿم ؤًٖاء هظا اإلاجلـ بلى ٞئخحن مخٟاوجخحن مً خُض ألاهمُتٞ .إًٖاء الٟئت
ألاولى اإلامخاػة هم ال٣ٟهاء الظًً ًمل٩ىن وخضهم خ ٤الخهىٍذ في مجلـ الغ٢ابت ُٞما ًخٗل٤
باهُبا٢ ١غاعاث البرإلاان م٘ ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،ؤي ج٩ىن ؤٚلبُت ؤعبٗت ؤنىاث ٧اُٞت
الجساط ال٣غاع.
()1

اهكش في هزا اإلاػمىن:
Bahman, Bakhtiar, op cit , p p 63 – 66 .
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ؤما ؤًٖاء الٟئت الشاهُتِٞ ،ؿخُُٗىن الخهىٍذ في مجلـ الغ٢ابت ،بجاهب ال٣ٟهاء ،بطا
ما بدشذ ًُ٢ت جماشخي ٢غاعاث البرإلاان م٘ صؾخىع الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت ،وفي هظه الخالت ج٩ىن
الٛالبُت اإلاُلىبت هي زالزت ؤعبإ ٖضص ؤًٖاء اإلاجلـ٦ ،ما ههذ اإلااصة  98مً الضؾخىع ،ؤي 9
ؤنىاث مً ؤنل  12نىث .
ً
زاُٞا ؤن قغٍ ٚالبُت الدؿٗت ؤًٖاء هظه ٢هض مىه ؤال ًخسظ مجلـ الغ٢ابت
ولِـ
ٖلى الضؾخىع ؤي ٢غاعاث ال جدٓى بإٚلبُت ألاًٖاء الؿذ مً ال٣ٟهاء الظًً ههبهم الضؾخىع
ُ٢محن وؤونُاء ٖلى ؤخ٩امه  .وألًٖاء "مجلـ مغا٢بت الضؾخىع" الخ ٤في ٞدو نالخُت
مؿخى ٝللكغوٍ"،
اإلاغشخحن لخىى الاهخساباث البرإلااهُت والغثاؾُت ،واؾدبٗاص مً ًغوهه "ٚحر
ٍ
باالؾدىاص بلى ٖضة مٗاًحر ،مجها اإلاىُل٣اث ال٨ٟغٍت للمغشخحن ،وباألزو ؤلاًمان بىالًت
الُ٣ٟه(.)1
٦ما ؤن نالخُت اجساط ال٣غاعاث الؿُاصًت مشل بٖالن الخغب ،ؤو الؿلم ،وعؾم
الؿُاؾاث الٗامت للضولت هي بىو الضؾخىع مً ازخهام الىلي الُ٣ٟه ،ولِـ البرإلاان ،ؤو
عثِـ الجمهىعٍت.
وبخ٣لُب الىٓغ في مٗاوي وصالالث هظه " الترجِباث " ًخطر ؤن " مجلـ الغ٢ابت ٖلى
الضؾخىع" الظي حهُمً ٖلُه ال٣ٟهاء ٌؿب ٤البرإلاان في ألاهمُت الدكغَُٗت ،وبضوعه ً٩ىن الىلي
ً
الُ٣ٟه الؿُض ٖلي زامىئي ممؿ٩ا بالخُىٍ الدكغَُٗت ،و٢اص ًعا مً الىاخُت الضؾخىعٍت ٖلى
لجم ؤي اهضٞاٖاث للبرإلاانَ ًٖ ،غٍ ٤ؤًٖاء الٟئت اإلامخاػة مً ال٣ٟهاء(.)2
 مجلغ ألامً اللىمي:وألن للىلي الُ٣ٟه ٦ظل ٪ؾلُت "عؾم" الؿُاؾاث الٗامت للجمهىعٍت ؤلاؾالمُت  -بٗض
الدكاوع م٘ "مجلـ ألامً ال٣ىمي"٣ٞ -ض ؤيُ" ٠مجلـ ألامً ال٣ىمي" بلى حكُ٨لت الهُئاث
ؤلاًغاهُت ،اإلاتراوخت بحن الهٟت الخىُٟظًت والهٟت الدكغَُٗت .
وال جدٓى ٢غاعاث "مجلـ ألامً ال٣ىمي" مهما ٧اهذ ٚالبُت ٖضص ألاًٖاء اإلااٍضًً
بالهٟت ؤلالؼامُت بال بمىا٣ٞت اإلاغقض .وبسال" ٝمجلـ الكىعي ؤلاؾالمي" (البرإلاان) ،و"مجلـ
مغا٢بت الضؾخىع" هىا" ٥مجلـ حصخُو مهلخت الىٓام" الظي ؤوصخئ ب٣غاع مً الؿُض ٖلي
زامىئي في  18ماعؽ  ،1997ببان الاهخساباث الغثاؾُت.

()1

اهكش في هزا اإلاػمىن:

Bakhash, Shaul. B, Iran , The American Historical Review, op. cit. p.p 1475 – 1496 .
()2
اهكش في هزا اإلاػمىن :مجلغ ضُاهت الذظخىس وغشوسة ججىب العُاظاث اإلاضدوحت (مسخاعاث بًغاهُت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت
باألهغام ،ال٣اهغة،الٗضص (ٞ ،)79براًغ  ) 2007م .55
, Hoogluiid, Eric, op cit , p.p 132 – 138 .
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وجىضر الخلُٟت الدكغَُٗت لالهخساباث البرإلااهُت في بًغان نالخُاث البرإلاان اإلادضوصة
ًّ
وؿبُا ،في م٣ابل جطخم مشُلتها لضي مجلـ الغ٢ابت ٖلى الضؾخىع ،وَُٛان نالخُاث الىلي
الُ٣ٟه ٚحر اإلادضوصة ٖلى ج٨ٟحر اإلاكغٕ في الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت ؤلاًغاهُت ،وبالخالي ٖلى بم٩اهاجه
الخىُٟظًت والٗملُت ٚحر اإلاُ٣ضة ً
ج٣غٍبا في الخُاة الؿُاؾُت ؤلاًغاهُت(.)3
 الىكام الاهخخابي للبرإلاان:ً
 اللىاةذ لِعذ ششؾا لالهخخاب:مشلما ًخٟغص اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي بسهىنُاث ٞالىٓام الاهخسابي للبرإلاان في بًغان مخٟغص هى
آلازغ م٣اعهت بٛحره مً الىٓم الاهخسابُتٞ .اإلاغشخىن ً٣ىمىن بالترشر بهٟت ٞغصًت ،لً٨
الىازبحن ٌؿخُُٗىن ازخُاع مغشخحن بٗضص اإلا٣اٖض في صواثغهم ،صون الالتزام ً
جماما باللىاثذ
التي ج٣ضمها ألاخؼاب الؿُاؾُت .وٍجم٘ الا٢ترإ طو الضوعجحن بحن هٓامي "ألاٚلبُت" و"اليؿبُت"،
ً
مخُدا للىازبحن اهخساب الىىاب مباقغة ،ؤو ازخُاع اإلاؼٍج الظي ًغٍضون ،لٖ ً٨لى الىازبحن
٦خابت ؤؾماء اإلاغشخحن بالخدضًض ،ولِـ وي٘ لىاثذ الخىُٓماث الؿُاؾُت التي لِـ لها ؾىي
صوع حٗغٍٟي مً صون ؤي ُ٢مت عؾمُت .ول٩ي ًخم بٖالن ٞىػ اإلاغشر مً الضوعة ألاولى ًخىظب
ٖلُه الخهىٖ ٫لى ٚالبُت ألانىاث ،بدض ؤصوى  %25مجها(.)1
أما الذوسة الثاهُتٞ ،خجغي ً
الخ٣ا بحن ناخبي ؤٖلى ألانىاث ،ؤي بحن مغشخحن ازىحن
ً
ًّ
هٓغٍا ٌؿخُُ٘ اإلاغشخىن
ل٩ل مٗ٣ض .وٍلتزم الىازبىن
ؤخُاها باللىاثذ بك٩ل مُل ،٤ولً٨
اإلاؿخ٣لىن ٚحر اإلاضعظحن ٖلى ؤي لىاثذ ؤن ًيخسبىا ،وهى اخخما٢ ٫اثم ،قهضث الىخاثج ٖلُه
ً
ً
مٗ٣ضا جم خؿمهم(.)2
مٗ٣ضا في الضوعة ألاولى مً ؤنل 226
بدهى ٫اإلاؿخ٣لحن ٖلى 21
 ألاكلُت والذًمىغشافُا في الانخباس:خغم الضؾخىع ٖلى الىو بخسهُو زمؿت م٣اٖض هُابُت لؤل٢لُاث الضًيُت هىا ،٥بط
ًخمشل ألاعمً بمٗ٣ضًً ،و٧ل مً الحهىص ،وآلاقىعٍحن ،والؼعاصقدُحن بمٗ٣ض هُابي واخضٞ ،ةطا
٧ان الىاثب ًيخمي أل٢لُت ما ٞبةم٩اهه بما الخهىٍذ إلاغشر ؤ٢لُخه ،ؤو اإلاكاع٦ت في اهخساب هىاب
آزغًٍ ،وال ًم ً٨الخهىٍذ لالزىحن ً
مٗا .

()3

َال ٫بىان ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .16
(ً )1ىؾٖ ٠ؼٍؼي ،ئًشان الخاةشة بحن الشمىلُت والذًملشاؾُت :هكشة مً الذاخل نلي الخؿىساث العُاظُت والثلافُت في نهذ خاجمي ( صاع ال٨ىىػ
ألاصبُت )2001 ،م م .40 – 38
()2
اهكش في هزا اإلاػمىن:
مدمض الؿُٗض ٖبض اإلاامً ،كشاءة في الخؿاب العُاس ي للشةِغ ؤلاًشاوي الجذًذ ( مسخاعاث بًغاهُت ،الٗضص  ، 61ؤٚؿُـ . )2005
? Shirley, Edward. G , Fundamentalism In Power : Is Iran's Present Algeria's Future
( Foreign Affairs, Vol (74), No(3), May/ June , 1995 ), p 38 .

جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني – ديسمرب /8118

 /املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا 61

اظـظام اظسقادي اإلؼراغي بني اظشؽؾقة وادلوضوسقة .......د.رارق صاحل سبداظـيب اظذباح /دة.عـى رعضان بوبؽر ادلطردي

وفي ؤلاظما ٫هىا 38 ٥ؤل ٠م٨خب ا٢ترإ ،وٍضعى الىازب -اإلاخىظب ٖلُه ببغاػ بُا٢خه
الاهخسابُت لخخمها للخُلىلت صون ؤن ًهىث الىازب مغجحن -بلى ٦خابت ؤؾماء اإلاغشخحن الظًً
ًسخاعهم بما ًدىاؾب م٘ ٖضص اإلا٣اٖض ،صون الخُ٣ض بم٨خب ا٢ترإ مدضص.
وجىػٕ م٣اٖض اإلاجلـ ٖلى اإلادآٞاث اإلاسخلٟت ،خؿب الش٣ل الؿ٩اوي  .وخؿب
ً
ًٖىا؛ ٩ٞان ٖضص اإلا٣اٖض  270في البرإلاان
الضؾخىع جخم ػٍاصة اإلا٣اٖض ٧ل  10ؾىىاث بىا20 ٘٢
ً
الخامـ .وبؿبب الٗامل الضًمىٚغافي ػاص ٖضص الىىاب في الاهخساباث الؿاصؾت بلى  289بضال مً
 290الٖخباعاث خؿابُت(.)3
ً
سابها :فُما ًخهلم بمجمو حصخُظ مطلخت الىكام:
جُغ ١الخٗضًل الضؾخىعي لٗام  1989بلى جدضًض مٟهىم الؿُاؾاث الٗامت للىٓام٦ ،ما
ظاء في البىض ألاو ٫مً اإلااصة ( ) 110والظي هو ٖلى ؤن جدضًض هظه الؿُاؾاث ٌٗخبر مً يمً
وْاث ٠ونالخُاث اإلاغقض (الؼُٖم) بٗض الدكاوع خىلها م٘ مجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام،
و٦ظا هو البىض الشامً مً اإلااصة هٟؿها ٖلى مؿاولُت اإلاغقض ججاه خل اإلاك٨الث التي ٢ض
ًىاظهها الىٓام والظي بضوعه ٢ض ًدُلها إلاجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام بن لم جدل بالُغ١
الٗاصًت وزال ٫الؿىىاث ألازحرة عاح هظا اإلاجم٘ و٣ٞا لخل ٪الهالخُاث اإلاى٧لت بلُه مً ٢بل
اإلاغقض ًباقغ مهمت جدضًض الؿُاؾاث الٗامت للىٓام ٖلى مسخل ٠اإلاُاصًً وألانٗضة الؿُاؾُت،
الا٢خهاصًت ،الً٣اثُت ،الاظخماُٖت ،والش٣اُٞت وتهُئتها وعٗٞها للمغقض للمىا٣ٞت ٖلحها(.)1
وججضع ؤلاقاعة بكإن مؿإلت الخٟىٌٍ جل ٪وال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بها بلى ؤن جٟىٌٍ
الهالخُت زانت الهالخُاث ؤلاؾتراجُجُت ٦مهمت جدضًض الؿُاؾاث الٗامت وخل اإلاك٨الث التي
جىاظه الىٓام له ٢ىاٖض ٢اهىهُت ٖامت جخمشل في الخالي :
 -1ؤن الخٟىٌٍ بالهالخُت هىا ال ٌؿلب نالخُت وؾلُاث اإلاٟىى ألاؾاسخي خُض جٓل
ً
الهالخُت لل٣اثض ؤًًا.
 -2ؤن الخٟىٌٍ بالهالخُت ال ٌؿلب مؿاولُاث اإلاٟىى ؤمام اإلااؾؿاث الؿُاؾُت الٗلُا
الؾُما مجلـ الخبراء وٚحره بط بن الخٟىٌٍ بالهالخُت إلاجم٘ حصخُو اإلاهلخت ال ٌُٟٗه مً
اإلاؿاءلت ؤمام الكٗب ومجلـ الخبراء.
٦ -3ظلٞ ٪ةن الخٟىٌٍ بالهالخُت ال ٌٗجي اجساط ال٣غاع في ٧اٞت اإلاجاالث بط بن ُ٢ام اإلاٟىى
بةجمام ٧اٞت نالخُاث ّ
اإلاٟىى ال ٌٗجي اهتهاء صوع ال٣اثض – و٦إهه ؾلبذ مىه ظمُ٘ خ٣ى٢ه –
ِ
()3

اهكش في هزا اإلاػمىن :عٍاى الغَـ ،مطاخف وظُىف :مً الشاهيشاهُت ئلي الخاجمُت ( بحروث ،عٍاى الغَـ ) 2000 ،م م .204 – 197
Roy, op.cit, p.p 207 – 212 .
()1
اهكش في هزا اإلاػمىن:
Mohsen. M, Milani, The Making Of Islamic Revolution: From Monarchy to Islamic Republic, ( Boulder , co : West Review Press, 1994 ),
p 244 .
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بضلُل ؤن الخٟىٌٍ ٢ض اهُىي ٖلى الُ٣ام بجؼء مً اإلاهام اإلاىىَت لل٣اثض – جدضًض الؿُاؾاث
وخل اإلاًٗالث – ولِـ ٧ل اإلاهام.
 -4و٣ٞا للخ٣ى ١الٗامت ٞةن ٖملُت الخٟىٌٍ والاؾدكاعة بهما جإحي في مغخلت جالُت وفي ألامىع
ٚحر الخُىٍت هٓغا للؿلبُاث وألازُاع التي ٢ض جازغ ٖلى ٧اٞت اإلاجاالث في خالت خضور الٗ٨ـ
ختى بن الخٟىٌٍ في ألامىع البؿُُت ٢ض ً٩ىن جدذ بقغا ٝوع٢ابت اإلاٟىى وبهٟخه اإلاباقغة
زانت وؤن الخٟىٌٍ بالهالخُاث ال٩املت وجدضًض الؿُاؾاث وخل اإلاك٨الث ًدىافى م٘ ال٣ىاٖض
ال٣اهىهُت والٗغ ُٞـ ـ ــتٞ ،الدكغَ٘ الضؾخىعي ٢ض ؤهاٍ مشل جل ٪اإلاؿاولُت ألٖلى ؾلُت ؾُاؾُت في
الضولت ،وبال إلااطا هو الضؾخىع
ٖلى جدضًض نٟاث شخهُت مً ًخىلى هظه الؿلُت الؿُاؾُت مشل جمخٗها بال٣ضعاث،
والخبراث  ،والاؾخ٣امت ،والاهدؿاب للىًَ والتي بٗض الخإ٦ض مً جىاٞغها لضي الصخهُت ،جمىذ
الهالخُت ال٩املت واإلاالخٔ ٦ظل ٪ؤن اإلااصة  110مً الضؾخىع ٢ض جًمىذ مؿإلت الخٟىٌٍ
بالهالخُت خُىما ؤوضخذ ؤن طلً ٪خدضص مً ٢بل ال٣اثض في الكاون مدضوصة ألاهمُت ( البىض
 11مً نالخُاث ووْاث  ٠ال٣اثض)ٗٞ ،لى ؾبُل اإلاشا ٫ال ًم ً٨لل٣اثض بهابت شخو ،ؤو ماؾؿت
ما للخىٖ ُ٘٢لى جىهِب عثِـ الجمهىعٍت ،ومً هظا اإلاىُلٞ ،٤ةن الُ٣ام بىْاث ٠جدضًض
الؿُاؾاث وخل اإلاك٨الث لِؿذ ماصة ٢ابلت للخٟىٌٍ وهي مى٢ىٞت ٖلى ال٣اثض الظي ًم٨ىه ؤزظ
اؾدكاعة اإلاجم٘ خُاله ل ً٨مؿإلت الخٟىٌٍ ال٩امل للُ٣ام بخل ٪اإلاهام الغثِؿُت ال حٗض مً
اإلاهام ال٣اهىهُت والؿُاؾُت إلاجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام(.)1
وو٣ٞا للماصة (ٞ ،)112ةن مً الىْاث ٠اإلاىىٍ بها مجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام ؤن
هظا اإلاجم٘ ًىٗ٣ض – بإمغ مً ال٣اثض – إلاىا٢كت وجدضًض اإلاهلخت في ألاويإ التي ًخإ٦ض ٞحها
الخال ٝبحن مجلـ نُاهت الضؾخىع ومجلـ الكىعي ؤلاؾالمي خى ٫بٌٗ ال٣غاعاث التي ٢ام
بالخهضًٖ ٤لحها ألازحر ولم ً٣بلها ألاو ٫باٖخباعها مسالٟت إلاىاػًٍ الكغٕ والضؾخىع ،و٦ظل٪
للدكاوع في ألاويإ وألامىع التي ًى٧لها بلُه ال٣اثض وؾاثغ الىْاث ٠ألازغي الىاعصة في الضؾخىع
بهظا الخهىم بطن ً٣ىم اإلاجم٘ بالٟهل في الخال ٝالىا ٘٢بحن اإلاجلؿحن بٗض ؤن جدا ٫بلُه
ولٗل جل ٪الىُْٟت جمىذ للمجم٘ مهمت حصخُهُت ولِـ اؾدكاعٍت حكغَُٗت ألهه في هظه الخالت
(الخال ٝبحن اإلاجلؿحن) ًخدخم ٖلى اإلاجم٘ الٟهل و٣ٞا لخدضًض ،ؤو حصخُو اإلاهلخت وال ًمً٨
اٖخباع مهام اإلاجم٘ جىُىي ٖلى هىاح حكغَُٗت بط زمت مً ً٣ىم بهظه الىُْٟت والؾُما مجلسخي
الكىعي والهُاهت.

()1

وٍلٟغٍض بىزخا ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م م .88 ، 87
Rezaei, Ali, Last Efforts Of Iran's Reformists, ( Middle East Report, NO (266), Spring 2003, p.p 40- 46 .
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وهىا ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن مجم٘ حصخُو مهلخت الىٓام ال ٌٗخبر مغظٗا حكغَُٗا ،بهما
ً٣ىم بىُْٟت اؾدكاعٍت بياٞت بلى الٟهل بحن اإلاجلؿحن خُىما ال ًم٨جهما الخىنل لخل
مكتر.)2(٥
مً الٗىانغ ألازغي اإلاخٗل٣ت باإلاجم٘ ؤهه ًخضزل للٟهل بحن اإلاجلؿحن خُىما ًدضر
الخال ٝؤي ؤن مهمخه جبضؤ مىظ طل ٪الخحن  ،ِ٣ٞوهظا ٌٗجي ؤن هظا اإلاجم٘ لِـ مٗىُا ،ؤو
مسخها بالخد ٤ُ٣خى ٫اإلاىيىٕ اإلاسخلٖ ٠لُه ،ؤو الخضزل في بىىص اإلااصة اإلاهىبت بمٗجى آزغ بن
حكغَ٘ ال٣ىاهحن ًسو مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي مشل ٢اهىن م٩اٞدت اإلاسضعاث (ؤ٦خىبغ ،)1998
وٚحره مً ال٣ىاهحن التي حؿً في هُا ١الهالخُاث الدكغَُٗت إلاجلـ الكىعي ؤلاؾالمي والتي ال
ًد ٤للمجم٘ الخضزل ٞحها ،لظا ٞةن صزى ٫هظا اإلاجم٘ بلى هُا ١الدكغَ٘ ألاولى للمجلـ ٌٗض
ً
مسالٟا لىو اإلااصة  112مً الضؾخىع.
مً ألاؾباب ألازغي التي جبرع ٖضم جضزل اإلاجم٘ في الهالخُاث الدكغَُٗت ،ؤو نالخُاث ؾاثغ
الؿلُاث ألازغي هي ؤن ؤًٖاء هظا اإلاجم٘ ؾىاء الضاثمحن ؤم ٚحر الضاثمحن ،ال ًيخسبىن بهىعة
مباقغة مً ٢بل الكٗب بط بن اإلاجم٘ ٌٗض ماؾؿت مُٗىت ولِؿذ مىخسبت ،وعٚم ؤن عثِـ
الجمهىعٍت هى الًٗى الىخُض مً بحن ؤًٖاء اإلاجم٘ اإلاىخسب اهخسابا" مباقغا" بال ؤن ٢غاعاجه
ج٩ىن ٚحر مازغة بالىٓغ بلى جغُ٦بت هظا اإلاجم٘  ،وٖلى هظا الىدى ال ًإزظ اإلاجم٘ ؤي نالخُت
حكغَُٗت ،بل وال نالخُت ؾُاؾُت ،ؤو صًم٣غاَُت ؤًًا.
لظا ٞمً ؤًٞل الىؾاثل لخضزل اإلاجم٘ في خل الخال( ٝبحن اإلاجلؿحن) ؤن ً٩ىن له
نالخُت بقغاُٞت ،بمٗجى ؤهه خُىما ًخضزل لدصخُو اإلاهلخت في الخال ٝال٣اثم بحن مجلـ
الكىعي ومجلـ الهُاهت خُىما ًدا ٫بلُه ٗٞلُه ؤن ًإزظ في اٖخباعه خ ٤مجلـ الكىعي
ً
بىنٟه ماؾؿت مىخسبت في ببضاء اإلاهلخت ؤًًا وال وٟٛل ؤن اإلاهلخت ًم ً٨جد٣ُ٣ها ،ؤو
الخضزل في بىىص اإلااصة اإلاهىبت.
بمٗجى آزغ ،بن حكغَ٘ ال٣ىاهحن ًسو مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي مشل ٢اهىن م٩اٞدت
اإلاسضعاث (ؤ٦خىبغ  ،)1998وٚحره مً ال٣ىاهحن التي حؿً في هُا ١الهالخُاث الدكغَُٗت إلاجلـ
الكىعي ؤلاؾالمي والتي ال ًد ٤للمجم٘ الخضزل ٞحها ،لظا ٞةن صزى ٫هظا اإلاجم٘ بلى هُا١
ً
الدكغَ٘ ألاولى للمجلـ ٌٗض مسالٟا لىو اإلااصة  112مً الضؾخىع(.)1
()2

هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب. ٤

()1

اهكش في هزا الطذد مجمىنت مً اإلالاالث خىٌ مجمو حصخُظ مطلخت الىكام :
 اهخلاد صٍادة ضالخُاث مجمو حصخُظ مطلخت الىكام ...بُان إلاىكمت مجاهذي الثىسة ؤلاظالمُت (مسخاعاث بًغاهُت ،الٗضص  ،65صٌؿمبر ) 2005م .49
 مجمو حصخُظ مطبدت الىكام لً ًخذخل في ألامىس الخىفُزًت (مسخاعاث بًغاهُت ،الٗضص  ،65صٌؿمبر  ) 2005م .48 -الشد نلي الشبهاث العُاظُت إلششاف اإلاجمو (مسخاعاث بًغاهُت ،الٗضص  ،65صٌؿمبر  ) 2005م .50
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وألاهم مً طل ،٪ؤهه بم٣اعهت اإلاجم٘ باإلاغاظ٘ الً٣اثُت الٗلُا هجض ؤن ألاو ٫له نالخُاث
بقغاُٞه بِىما جخمخ٘ هظه اإلاغاظ٘ بهالخُاث اؾخصىاثُت (بٖاصة الىٓغ) ،وبالخالي ٞاإلاجم٘ لِـ له
خ ٤الخضزل في اإلاىاص اإلاسخلٖ ٠لحها ،.ألن طل ٪مً ازخهام مجلـ الكىعي بهما ًىهغٖ ٝمل
اإلاجم٘ بلى الٟهل في الخال ٝالىاٞ ٘٢دؿب(.)2
ً
خامعا :مذي الخأزحر نلي اللىي الالسظمُت:
مىظ البضاًت ٞغى آًت هللا الخمُجي ويُٗت الجماٖاث اإلاخىاٞؿت في بًغان مً مىُل٤
الاٖخ٣اص بإن هٓام الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت قغَا الػ ًما لب٣اء الخؼب ،ؤو الجماٖت ٖلى الؿاخت ،وؤي
مٗاعيت ،ؤو بْهاع ؤي هىٕ مً اإلا٣اومت ؤمام بعاصجه جاصي ٖلي الٟىع بلي الاؾدبٗاص ،ؤو ؤلاَاخت(.)1
ً
جإؾِؿا ٖلى طل ،٪جٟخ٣ض بًغان ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضويٞ ،هي حٗاوي مً الٟغا ٙاإلااؾؿاحي ٚحر
الغؾمي بؿبب الخلُٟت ألاًضًىلىظُت للىٓام الظي ٌٗخمض ٖلي ؾُُغة الىسبت الضًيُت الخا٦مت
التي جخمخ٘ بهالخُاث صؾخىعٍت واؾٗت وؾُُغة ٗٞلُت ٧املت ٖلي خغ٦ت ماؾؿاث الىٓام
الؿُاسخي ؤلاًغاوي ب ٌٛالىٓغ ًٖ حٗضصًت الخُاعاث الؿُاؾُت في صازل هظه الىسبت الضًيُت
الخا٦مت ؾىاء ٧اهذ بنالخُت( جدغعٍت) ،ؤو مدآٞت (مدكضصة) .
بمٗجي ؤهه ،ال جىظض خغ٦ت وكُت وٞاٖلت إلااؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي في الىٓام الؿُاسخي ؤلاًغاوي
ًم ً٨ؤن جخد٨م ٗٞلُا في خغ٦ت ماؾؿاث الؿلُت الغؾمُت ججاوبا م٘ وي٘ الخٗضصًت الؿُاؾُت
الؿاثضة في اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي(.)2
واإلاؿإلت ألازغي ٚحر اإلاإلىٞت في الىٓام ؤلاًغاوي وجازغ بالؿلب ٖلى ٞاٖلُت الٗمل الخؼبي،
َبُٗت الٗمل صازل مجلـ الكىعي ؤلاؾالمي ،واإلاىىٍ به ؾً ال٣ىاهحنٞ ،هي ال حؿمذ بىظىص
ج٨خل ؤٚلبُت زابذ َىا ٫الضوعة الدكغَُٗت ٌؿاٖض ٖلى جىاػن ٖملُت ؾً ال٣ىاهحن وجىظهاث
اإلاجلـ في صوعجه الدكغَُٗتٞ ،الخغ٦ت صازل اإلاجلـ جد٨مها ٢اٖضة اإلاهلخت التي جً٘
مجمىٖت مً الضواثغ ٦ةَاع لخجمٗاث الىىاب صازل اإلاجلـ ،وهظه الضواثغ لها ؤُ٢ابها التي حكبه
اإلاٛىاَِـ ال٣ىي الظي ًجخظب بلُه الٗىانغ ألايٗ٨ٞ ٠غٍا ،وؾُاؾُا مهما ٧ان ٖضص ألانىاث
التي خهلذ ٖلحها(.)3
ًاصي ٖىهغ اإلاهلخت بلى الخٟا٧ ٝل مجمىٖت مً ألاًٖاء خىُ٢ ٫ب مً ؤُ٢ابه،
وجإحي بلُه الٗىانغ الهامكُت ،ؤو اإلاترصصة ،ؤو الهامخت ،لخ٩ىًٍ مجمىٖت بغإلااهُت لِؿذ زابخت
 ًبان حبهت اإلاشاسهت خىٌ مهمت ئششاف اإلاجمو (مسخاعاث بًغاهُت ،الٗضص  ،65صٌؿمبر  ) 2005م .51()2
وٍلٟغٍض بىزخا ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه  ،م م .88 ، 87
()1
ٖلي ٦كخجغ ،خامىئي ومجلغ الخبراء( ،مسخاعاث بًغاهُت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت باألهغام ،ال٣اهغة ،الٗضص(  ،)88هىٞمبر  ) 2007م
.42
()2
َال ٫بىان ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م م .21 ، 20
 للمضٍذ ساحو :ؾُٗض بغػًٍ ،جغظمتٖ :الء الغياجي ،الخُاساث العُاظُت في ئًشان ( ( )1997 – 1981ؤبى ْبي ،مغ٦ؼ ألاماعاث.) 2000 ،()3
مدمض الؿُٗض ٖبض اإلاامً ،ئًشان إلاارا ؟ ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .59
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ؤًًا َىا ٫الضوعة ،وجخم اله٣ٟاث بحن هظه اإلاجمىٖاث ٖىض الخهىٍذ ٖلى ٧ل ٢اهىن ،ولٗل
الؿبب في طل ٪هى الخضازل بحن ؤهضا ٝوجىظهاث ولىاثذ ألاخؼاب الؿُاؾُت ،وٖضم وظىص هٓام
خؼبي ٢ىي ،باإلياٞت بلي ٖضم وظىص اهخماء ٢ىي لجماٖت ؾُاؾُت مدضصةًٞ ،ال ًٖ ؤن ؤٚلبُت
الىىاب هم مً اإلاؿخ٣لحن صاثما ،هدُجت لٓغو ٝمدلُت ،ؤو جإزحراث ٢بلُت جمى٘ اهخماء اإلاغشخحن
لخؼب ،ؤو ظماٖت ؾُاؾُت(.)4
خاجمت
اؾتهض ٝفي هظا البدض مداولت الىنى ٫بلي خ٨م مىيىعي بهضص ألاولُجاعقُت (ال٣لت)
الخا٦مت في الىٓام الؿُاسخي لجمهىعٍت بًغان ؤلاؾالمُت ،وطل ٪مً زال ٫مبدشحن ،حٗغيىا في
ألاو ٫للىاظهاث الك٩لُت (اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت) للىٓام والضوع اإلادضص ل٩ل مجها و٣ٞا إلاا ظاء في
الضؾخىع ؤلاًغاوي ،ؤما اإلابدض الشاوي ٩ٞان جدلُال" مىيىُٖا" لىا ٘٢الىٓام الؿُاسخي ؤلاًغاوي مً
زال ٫عصه بلي الىا.٘٢
واهتهُىا بلي ؤن الؼٖامت ٦جهاػ ،والؼُٖم ٣٦اثض مغقض ًجم٘ بحن ؾلُاث صًيُت وؾُاؾُت ال
وظىص لها بحن ألاهٓمت اإلاسخلٟت في الٗالم ؾىاء في الضو ٫الكغُ٢ت ،ؤو الٛغبُت ،ؤو ؤلاؾالمُت ،وهي
مغجبُت بالكُٗت ؤلاًغاهُحن ،ؤوظضجه َبُٗت اإلاظهب الكُعي ،مما ظٗل للؼُٖم هٟىطا ٦بحرا في
مسخل ٠ؤوظه اليكاٍ البكغي ،وهى ما ؤقاع بلُه الضؾخىع في اإلااصة الخامؿت التي ج٣ى " ٫في ػمً
ُٚبت ؤلامام اإلاهضي (عجل هللا حٗالي ٞغظه الكغٍ )٠ج٩ىن والًت ألامغ ،وبمامت ألامت في ظمهىعٍت
بًغان ؤلاؾالمُت بُض الُ٣ٟه الٗاص ٫اإلاخ٣ي البهحر بإمىع الٗهغ الصجإ ال٣اصع ٖلي ؤلاصاعة
والخضبحر".
ٞةطا ٧اهذ الؿلُاث الخا٦مت في بًغان هي :الؿلُت الدكغَُٗت ،والؿلُت الخىُٟظًت ،والؿلُت
الً٣اثُتٚ ،حر ؤجها البض وان جماعؽ نالخُتها بةقغا ٝولي ألامغ وبمام ألامت .وإلاا ٧ان ألامغ ٦ظل،٪
٣ٞض ؤُٖي الضؾخىع نالخُاث للىلي الُ٣ٟه جٟى ١نالخُاث اإلااؾؿاث ألازغي مجخمٗت ،بل وبن
مكغوُٖتها ال جخد ٤٣بال بمىا٣ٞت الىلي الُ٣ٟه ،و٢ض ٟ٦ل الضؾخىع للىلي الُ٣ٟه ألاصواث الالػمت
ً
مىٟغصا في حُٗحن ٢اصة ال٣ىاث
لخمُ٨ىه مً الؿُُغة ٖلى ألاظهؼة ألاؾاؾُت في الىٓام ،بخسىٍله
اإلاؿلخت ،والخغؽ الشىعي ،و٦ظل ٪عئؾاء الؿلُت الً٣اثُت ،وهُئاث ؤلاطاٖت والخلُٟؼٍىن ٦ .ما
ًمل ٪الىلي الُ٣ٟه ؾلُت ٖؼ ٫عثِـ الجمهىعٍت مً مىهبه ،بطا ما وظضه مجلـ الً٣اء ألاٖلى
ً
ً
وم٣هغا في ؤصاء واظباجه الضؾخىعٍت (اإلااصة .)110
مظهبا

()4

هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب ،٤ؤًًا:
ؾلُان الىُٗمي ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غه ،م . 233
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وباؾخ٣غاء الىا ٘٢ؤلاًغاوي وظضها ؤن ٖملُت نى٘ ال٣غاع جخم في بَاع مُُٗاث مدلُت مُٗىت وفي
ْل بِئت اظخماُٖت وؾُاؾُت ،زلُٟت جاعٍسُت ؤهم ما ًمحزها الخهىنُت الكُُٗت إلًغان بما في
طل ٪مغ٦ؼٍت صوع عظا ٫الضًً.
وؤزحرا ًم٨ىجي ال٣ى ٫ؤن ،والًت الُ٣ٟه هي الىٓغٍت الؿُاؾُت التي ً٣ىم ٖلحها الىٓام الخا٦م في
بًغان ،وهي الغ٦حزة ألاؾاؾُت ،وحجغ ألاؾاؽ لىٓام الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت ،والىلي الُ٣ٟه (ال٣اثض)
هى مغ٦ؼ الش٣ل الغثِسخي الظي ًمىذ الكغُٖت للىٓام بغمخه ،وٍ٩ىن بمشابت ال٣لت التي ًيخهي بلحها
الخ٨م في الىٓام الؿُاسخي ؤلاًغاوي.

مشاحو الذساظت
ً
أوال :الىزاةم:
 .1دظخىس الجمهىسٍت ؤلاظالمُت في ئًشان لهام .1989
ً
زاهُا :الىخب:
 .1زابذٖ ،اص ، ٫الىكم العُاظت (ؤلاؾ٨ىضعٍت ،صاع الجامٗت الجضًضة.)2007 ،
 .2بضوي ،مدمض َه ،لُلي ؤمحن مغسخي ،مذخل الهلىم العُاظُت ( َبٗت مى٣دت ومؼٍضة
مٗضة لُالب الٗلىم الؿُاؾُت ب٩لُت الخجاعة  -ظامٗت ؤلاؾ٨ىضعٍت.)1995 ،
 .3بضوي ،مدمض َه ــ ،الىكشٍت العُاظُت :الىكشٍت الهامت للمهشفت العُاظُت (ال٣اهغة،
اإلا٨خب اإلاهغي الخضًض.)1965 ،
 .4مؿٗض ،هُٟحن  ،ضىو اللشاس في ئًشان والهالكاث الهشبُت ؤلاًشاهُت ( بحروث ،مغ٦ؼ
صعاؾاث الىخضة الٗغبُت.)2002 ،
جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني – ديسمرب /8118

 /املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا 66

اظـظام اظسقادي اإلؼراغي بني اظشؽؾقة وادلوضوسقة .......د.رارق صاحل سبداظـيب اظذباح /دة.عـى رعضان بوبؽر ادلطردي

.5
.6
.7
.8
.9

هىٍضيٞ ،همي  ،ئًشان مً الذاخل ( ال٣اهغة ،مغ٦ؼ ألاهغام للخىمُت واليكغ.)1988،
اإلاىؾىي ،مىسخي  ،زىسة الخمُني :الثىسة الباتعت؟ ( بضون هاقغ ،بحروث.)1989 ،
ٖبض اإلاامً ،مدمض الؿُٗض ،الهمامت والهباءة في العُاظت والخىم ( الؼهغاء لئلٖالم
الٗغبي ،ال٣اهغة.)1995 ،
ٖبض اإلاامً ،مدمض الؿُٗض ،معألت الثىسة ؤلاًشاهُت( ،ال٣اهغة  :ص .ن.)1981 ،
بًؼصي ،بحزن  ،جغظمت :ؾُٗض الهبا ،ٙمذخل ئلي العُاظت الخاسحُت لجمهىسٍت ئًشان
ؤلاظالمُت ( ال٣اهغة ،الضاع الش٣اُٞت.) 2000 ،

 .10خؿحنٖ ،اص ،٫ئًشان  :الذولت ؤلاظالمُت .مارا حهني؟( ال٣اهغة ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي ؤلاؾالمي
للضعاؾاث.)1997 ،
 .11آزغونٖ ،لي مدآٞت ،الهشب وحىاسهم ئلي أًً ل ،ؾلؿلت ٦خب اإلاؿخ٣بل الٗغبي(( )20
مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،بحروث.) 2000 ،
ٖ .12بض الىانغ ،ولُض  ،ئًشان دساظت نً الثىسة والذولت (ال٣اهغة ،صاع قغو.)1997،١
 .13ؾغخان ،مدمض ٖلي  ،ئًشان ئلي أًً؟ في نهذ الشةِغ خاجمي :خىاس خػاساث أم ضشام
خػاساث ؟ ( صمك ،٤ص .ن .)1999 ،
ٖ .14ؼٍؼيً ،ىؾ ، ٠ئًشان الخاةشة بحن الشمىلُت والذًملشاؾُت :هكشة مً الذاخل نلي
الخؿىساث العُاظُت والثلافُت في نهذ خاجمي ( صاع ال٨ىىػ ألاصبُت.)2001 ،
 .15الغَـ ،عٍاى  ،مطاخف وظُىف :مً الشاه وشاهُت ئلي الخاجمُت ( بحروث ،عٍاى
الغَـ.) 2000 ،
ً
زالثا :الذوسٍاث:
 .1مدمض عيا ونٟي ،الفىش ؤلاظالمي وآفاكه في ئًشان اإلاهاضشة ( قاون ألاوؾِ ،مغ٦ؼ
الضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت ،بحروث ،الٗضص( .) 2006 ،)123
ً .2دحي صاوص ٖباؽ ،كشاءة في هخاب الىكام العُاس ي ؤلاًشاوي (مسخاعاث بًغاهُت ،مغ٦ؼ
الضعاؾاث الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت باألهغام ،ال٣اهغة ،الٗضص ( ،)87ؤ٦خىبغ .) 2007
 .3خىاع م٘ آًت هللا ًؼصي ،مجلغ الخبراء وهُفُت ؤلاششاف نلي الضنامت (مسخاعاث بًغاهُت،
مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت باألهغام ،ال٣اهغة ،الٗضص ( ،)81ؤبغٍل .) 2007
َ .4ال ٫بىان ،ئًشان :مهػلت الخهاٌش بحن هكشٍت والًت الفلُه والذًملشاؾُت (الؿُاؾت
الضولُت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت باألهغام ،الٗضص (ً ،)155ىاًغ .) 2004
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ٖ .5مغو ٖبض ال٨غٍم ،جماًضاث الىخبت الذًيُت الخاهمت في ئًشان ( الؿُاؾت الضولُت،
الٗضص( ،)130ؤ٦خىبغ .) 1997
 .6مدمض الؿُٗض ٖبض اإلاامً ،ئًشان إلاارا ..؟ (مسخاعاث بًغاهُت ،الٗضص( ٞ ،)55براًغ.) 2005
 .7مدمض الؿُٗض ٖبض اإلاامً ،كشاءة في الخؿاب العُاس ي للشةِغ ؤلاًشاوي الجذًذ (
مسخاعاث بًغاهُت ،الٗضص  ، 61ؤٚؿُـ . )2005
 .8بغػًٍ ،ؾُٗض  ،جغظمتٖ :الء الغياجي ،الخُاساث العُاظُت في ئًشان (( )1997 – 1981
ؤبى ْبي ،مغ٦ؼ ألاماعاث.) 2000 ،
 .9ولُض ٖبض الىانغ ،نششون ناما بهذ الثىسة :ئًشان وئشيالُاث الخدىٌ مً الثىسة ئلي
الذولت ( الؿُاؾت الضولُت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت باألهغام ،ال٣اهغة،
الٗضص ( ،)136ؤبغٍل .)1999
 .10وٍلٟغٍض بىزخا ،جغظمت :مغ٦ؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث والبدىر ؤلاؾتراجُجُت ،مً ًدىم
ئًشان؟ بيُت العلؿت في الجمهىسٍت ؤلاظالمُت ؤلاًشاهُت ،ؾلؿلت صعاؾاث مترظمت(( )17
ؤبى ْبي ،مغ٦ؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث والبدىر ؤلاؾتراجُجُت.)1996 ،
 .11ؾامذ عاقض ،الثىسة ؤلاًشاهُت بهذ  25ناما ...جدىالث الذولت واإلاجخمو ( الؿُاؾت
الضولُت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت باألهغام ،الٗضص(ً ،)157ىلُى .) 2004
 .12بكحر ٖبض الٟخاح ،ئًشان :ئسهاضاث زىسة حذًذة ،مجلت الضًم٣غاَُت ،الٗضص()14
(ال٣اهغة ،ألاهغام ،ؤبغٍل .) 2004
 .13مدمض ٖباؽ هاجي ،أًً ًلف سافعىجاوي داخل الىكام العُاس ي ؤلاًشاوي؟ ( مل٠
ألاهغام الاؾتراجُجي ،الٗضص ( ،)125ماًى .)2005
 .14مجلغ ضُاهت الذظخىس وغشوسة ججىب العُاظاث اإلاضدوحت (مسخاعاث بًغاهُت ،مغ٦ؼ
الضعاؾاث الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت باألهغام ،ال٣اهغة ،الٗضص (ٞ ،)79براًغ .) 2007
 .15اهخلاد صٍادة ضالخُاث مجمو حصخُظ مطلخت الىكام ...بُان إلاىكمت مجاهذي
الثىسة ؤلاظالمُت (مسخاعاث بًغاهُت ،الٗضص  ،65صٌؿمبر .) 2005
 .16مجمو حصخُظ مطبدت الىكام لً ًخذخل في ألامىس الخىفُزًت (مسخاعاث بًغاهُت،
الٗضص  ،65صٌؿمبر .) 2005
 .17الشد نلي الشبهاث العُاظُت إلششاف اإلاجمو (مسخاعاث بًغاهُت ،الٗضص  ،65صٌؿمبر
.) 2005
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 صٌؿمبر،65  الٗضص، (مسخاعاث بًغاهُت، بُان حبهت اإلاشاسهت خىٌ مهمت ئششاف اإلاجمو.18
.) 2005
ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت٦ مغ، خامىئي ومجلغ الخبراء (مسخاعاث بًغاهُت،كخجغ٦  ٖلي.19
.) 2007 مبرٞ هى،)88 ( الٗضص،اهغة٣ ال،وؤلاؾتراجُجُت باألهغام
ً
: الشظاةل الهلمُت:سابها
 الفىش العُاس ي ؤلاًشاوي مىز كُام الثىسة ؤلاًشاهُت وختى نام، مدمض ؾلُان الىُٗمي.1
 ظامٗت ٖحن،خىعاه٦دساظت جدلُلُت في غىء اإلاطادس الفاسظُت ( عؾالت ص... 2000
.) 2007 ،ُت وآصابها٢اث الكغٛؿم الل٢ ،لُت آلاصاب٧ ،قمـ
اهغة٣ ظامٗت ال، الكاهشة الثىسٍت والثىسة ؤلاًشاهُت ( عؾالت ماظؿخحر،اوي٢ُىام الكغ٦ با.2
.) 1993 ،خهاص والٗلىم الؿُاؾُتل٢لُت الا٧ ،
ً
: اإلاشاحو ألاحىبُت:خامعا
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Abrahamian, Ervand, Khomeinism: Essays On Islamic Republic, ( London,
University Of California Press, 1993 ) .
Bahman, Bakhtiar, The Governing Institutions Of Islamic Republic Of Iran:
The Supreme Leader, The Presidency, and the Majalis, IN, Al Swaidi, Gamal, ed,
Iran and The Gulf : a search For Stability (Abu Dhabi: The Emirates Centre For
Strategic Studies and Research, 1996 ).
Bakhash, Shaul. B, Iran , ( The American Historical Review, Vol (96), NO(5),
Dec, 1999.
Chubin Shahram, Iran's National Security Policy, ( New York , Washington DC,
1994 ).
Crabb. Jr, Cecil . V, Review: The Impact Of Islamic Thought Upon Political
Ideology And Behavior, (The Journal Of Politics , Vol ( 48), No ( 4) , Nov, 1986.
Edward. Shirley G , Fundamentalism In Power: Is Iran's Present Algeria's
Future ?( Foreign Affairs, Vol (74), No(3), May/ June , 1995 ) .
( Foreign Affairs, Vol (74), No(3), May/ June , 1995 ).

8.
9.

Falk , Richard A , Khomeini's Promise, (Foreign Policy, NO(34), Spring 1979.
Fred , Halliday, Iran And The Middle East : Foreign Policy and Domestic
Change, (Middle East Report, No (220), Autumn, 2001).
10. Hoogluiid, Eric, Twenty Years Of Islamic Revolution: Political and Social
Transition In Iran Since 1979,( New York, Syracuse University Press, 2002 ).
11. Mohsen, Milam. M, The Making Of Islamic Revolution: From Monarchy to
Islamic Republic, ( Boulder , co : West Review Press, 1994 ).
12. Mohsen, Milani,. M, The Evolution Of Iranian Presidency : From Bani – Sadr to
Rafsanjani, ( British Journal Of Middle Eastern Studies, Vol ( 20 ) , No (1),
1993.

69  أملانيا- املركز الدميقراطي العربي برلني/

/8118  العدد الثاني – ديسمرب-جملة مدارات ايرانية

عـى رعضان بوبؽر ادلطردي. دة/رارق صاحل سبداظـيب اظذباح. د.......اظـظام اظسقادي اإلؼراغي بني اظشؽؾقة وادلوضوسقة

13. Mohsen. M, Milani, The Making Of Islamic Revolution: From Monarchy to
Islamic Republic, ( Boulder , co : West Review Press, 1994 ).
14.

Oliver , Roy, The Crisis Of Religious Legitimacy In Iran , ( The Middle East
Journal, Vol (53) , No ( 2 ), Spring 1999).

15. Rezaei, Ali, Last Efforts Of Iran's Reformists, ( Middle East Report, NO (266),
Spring 2003.
16. Shaul. B ,Bakhash, The Regin Of The Ayatollahs: Iran and The Islamic
Revolution ( New York, Basic Books, 1994 ).
17. Shirley, Edward. G , Fundamentalism In Power : Is Iran's Present Algeria's
Future ?

71  أملانيا- املركز الدميقراطي العربي برلني/

/8118  العدد الثاني – ديسمرب-جملة مدارات ايرانية

اثر تعدد األسراق واألدؼان يف اجملتؿع اإلؼراغي ............اظدطتور إؼاد خازر اجملاظي

اثر تعدد األسراق واألدؼان يف اجملتؿع اإلؼراغي
The impact of multiple races and religions in Iranian society
اظدطتور إؼاد خازر اجملاظي
ؤؾخاط مؿاٖض ظامٗت ماجت  /ألاعصن

ملخظ :
ل٣ض بغػث زُىعة ْاهغة الخٗضصًت ؤلازيُت وحٗضص ألاصًان في اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة ,وبغػث
ؾمت تهضص ُ٦ان الضولت الىَىُت ووخضتها الىَىُت في ال٨شحر مً الضو ٫اإلاخٗضصة ؤلازيُاث زهىنا
في الغب٘ ألازحر مً ال٣غن الٗكغًٍ ،خُض اهضلٗذ ٖلى بزغها ال٨شحر مً الجزاٖاث الضازلُت ٖلى
ؤؾاؽ بزجي في الٗضًض مً الضو ٫امخضث الخ٣ا بلى زاعظها ،وزانت في صو ٫الٗالم الشالض بؿبب
ٞكل ؤهٓمتها الؿُاؾُت في الخٗامل م٘ هظه الٓاهغة ,ؤؾٟغث ًٖ ال٨شحر مً اإلاأسخي واإلاجاػع في خ٤
ؤلاوؿاهُت هدُجت ؤٖما ٫الخُهحر الٗغقي والهغإ ؤلاًضًىلىجي الٗ٣اثضي بحن م٩ىهاث قٗىبها,
جدىاو ٫الضعاؾت بهظا الجاهب ازغ حٗضص ألاٖغا ١وألاصًان في اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي بط ًٟترى الباخض بإن
الخضاُٖاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت لهظه الٓاهغة ظاءث ٖمُ٣ت وظظعٍت ُٞه ,مً
زال ٫جدلُل ألابٗاص الؿُاؾُت والاظخماُٖت وجدضًض اإلاٟاهُم الانُالخُت للخٗضص الٗغقي والضًجي
وؤلاظابت ٖلى حؿائالث هظه الضعاؾت.
Abstract:
The seriousness of the phenomenon of multi-ethnicity and
multi-religiousism has emerged in contemporary societies. The
national entity and its national unity have been threatened in
many multi-ethnic States, especially in the last quarter of the
twentieth century. Many ethnic conflicts have erupted in many
countries. In the third world countries because of the failure of
their political systems in dealing with this phenomenon, resulted
in many tragedies and massacres against humanity as a result of
ethnic cleansing and ideological ideological struggle among the
components of their peoples. Multi-ethnic and religions in the
Iranian society as a researcher assumed that the political,
economic and social repercussions of this phenomenon came deep
and radical in which, through the analysis of these dimensions
and to answer questions of this study
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اإلالذمت :
جخمخ٘ بًغان بإهمُت ظٛغاُٞت مخمحزة  ،م٨ىتها مً ؤن ج٩ىن هُ٣ت جىانل بحن خًاعاث قغ١
ً
٢اعة آؾُا وٚغبهاًٞ ،ال ًٖ اإلاؼاًا الهاثلت التي وٞغها لها هظا اإلاى ٘٢الجٛغافي اإلاخمشل بى٢ىٖها ٖلى
َغ ١مىاعص الخجاعة الٗاإلاُت وحٗضص الثرواث الُبُُٗت والبكغٍت ٞحها ،باإلياٞت بلى جىاٞغها ٖلى
ً
اإلاؼاًا اإلااصًت واإلاٗىىٍت التي ؤهلتها ألصاء ؤصواعا ا٢خهاصًت واظخماُٖت وؾُاؾُت في مدُُها ؤلا٢لُمي
والضولي ,لظل٣ٞ ٪ض واظه اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي والػا ٫الٗضًض مً الخدضًاث الضًمٛغاُٞت والا٢خهاصًت
والاظخماُٖت التي اؾخدىطث ٖلى اهخمام الباخشحن والضاعؾحن لخُُ٣م ؤزاعها وجضاُٖاتها ٖلى بىاء
اإلاجخم٘ وفي ٧اٞت ظىاهبه ,وحٗض ْاهغة الخٗضصًت الٗغُ٢ت والضًيُت مً ابغػ هظه الخدضًاث وؤ٦ثرها
ً
الخها٢ا بىا ٘٢بًغان مىظ ٖهىع َىٍلت ,ألامغ الظي ناخبه ُٚاب ٨ٞغة اإلاىاَىت بحن ألاٞغاص
والجماٖاث الظًً ًيخمىن لهظه ألا٢لُاث الازيُت والضًيُت اإلاك٩لت للمجخم٘.
في الى٢ذ الظي ً٩ىن ُٞه حٗضص ألاٖغا ١وألاصًان ْاهغة َبُُٗت واًجابُت ومهضع مً
مهاصع الازغاء الاظخماعي والش٣افي والا٢خهاصي للضولت واإلاجخم٘ بطا جم ؤجبإ آلالُاث
وؤلاؾتراجُجُاث اإلاىاؾبت إلصاعجه ,بال اهه ًم ً٨ؤن ًخدى ٫في ؤخُان ؤزغي بلى مًٗلت خُ٣ُ٣ت
ً
ً
ومهضعا ؤؾاؾُا لخُىع الهغإ الظي حهضص ب٣اء الضولت ٩٦ل ,هدُجت يٗ ٠هٓامها الؿُاسخي وٖضم
٢ضعجه ٖلى جلبُت مسخل ٠اإلاُالب الٗغُ٢ت ؤلازيُت ،ؤو هدُجت لغًٞها هظا الخٗضص بك٩ل ُ٢عي
ً
ألؾباب بًضًىلىظُت ؤو ٖ٣اثضًت ،ؤو هدُجت لؿُُغة مجمىٖت ؤزيُت ؤ٦ثر جُغٞا ٖلى طل ٪الىٓام
الؿُاسخي الخا٦م و٢مٗه ألي ظماٖت تهضص مغ٦ؼها الُ٣اصي في الضولت.
ئشيالُت الذساظت والدعاؤالث :
ًدىاو ٫البدض بالضعاؾت والخدلُل جىامي جإزحر ْاهغة الخٗضصًت الٗغُ٢ت والضًيُت في
اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي ,بخضي ّ
ؤهم ه٣اٍ الاهخمام الغثِؿُت باليؿبت بلى اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي مً الضازل
والخدضي ألابغػ الظي حهضص بىاء اإلاجخم٘ وم٩ىهاجه ،بط ًٟترى الباخض بإن آلازاع الؿُاؾُت
والا٢خهاصًت والاظخماُٖت لخٗضص ألاٖغا ١الازيُت وألاصًان في اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي ٖمُ٣ت وظظعٍت في
ازاعها وجضاُٖاتها ,وٍضوع الؿاا ٫اإلادىعي للضعاؾت خى :٫بلى ؤي مضي حك٩ل الخٗضصًت الٗغُ٢ت
ً
ً
والضًيُت جدضًا للمجخم٘ ؤلاًغاوي في ظىاهبه الؿُاؾُت والاظخماُٖت ل وهل حك٩ل الخٗضصًت
الٗغُ٢ت والضًيُت ٖ٣بت ؤمام جد ٤ُ٣صعظاث ٖالُت مً الاهضماط الىَجي والخىمُت اإلاؿخضامت
للمجخم٘ ؤلاًغاوي في ٧اٞت اإلاُاصًً ل ،ومً هظه الٟغيُت وحؿائالتها الغثِؿُت ً ,خٟغٕ مجهما ٖضص
مً الدؿائالث الٟغُٖت
ٖلى الىدى الخالي :
جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني – ديسمرب /8118

 /املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا 78

اثر تعدد األسراق واألدؼان يف اجملتؿع اإلؼراغي ............اظدطتور إؼاد خازر اجملاظي

ما هى مٟهىم ألاٖغا ١الازيُت وألاصًان ؟
ما هي ؤهمُت هظا حٗضص ألاٖغا ١وألاصًان ٖلى اإلاجخم٘ ؤلاًغاويل
ما هي ؤهم ألابٗاص ؤلاًضًىلىظُت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت لخلىن وحٗضص اإلاجخم٘ ؤلاًغاويل
هل ججاوػ جإزحر هظا الخٗضص خضوص بًغان ,ؤم ب٣ي مدضص بُ٣ىص ومٗى٢اث ج٣لل مً بم٩اهُت
جإزحره ل
وهل جغجبِ بٌٗ ال٣ىمُاث الٗغُ٢ت او الضًيُت ب٣ضعاث الٟاٖلحن ؤلا٢لُمُحن والضولُحن
ما هي بؾتراجُجُت بًغان في بصاعة هظا الخىىٕ الٗغقي الازجي ل
هل جغؾُش ٨ٞغة اإلاىاَىت والىخضة الىَىُت بحن اإلا٩ىن اإلاجخمعي ؤلاًغاوي مً ؤولىٍاث الىٓام
الؿُاسخي الخا٦مل
في يىء الدؿائالث الؿاب٣ت ،جدىاو ٫الضعاؾت ؤبٗاص حٗضص ألاٖغا ١وألاصًان في اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي مً
زال ٫مدىع  :ؤلاَاع ؤإلاٟاهُمي وٍخًمً حٗغٍ ٠مٟهىم ألاٖغا ١الازيُت وحٗضصها وألاصًان  ,وجىاولها
ً
بك٩ل مىٟغص باٖخباعها همُا مً الخضزالث والخٟاٖالث اإلاجخمُٗت للكٗىب الٟاعؾُت ٖبر مغاخل
ً
ؾُا٢ا ًّ
ٖاما لها.
ػمىُت َىٍلت ،والخلُٟت الخاعٍسُت لهظه ألاٖغا ١وألاصًان جمشل
أهمُت الذساظت الىكشٍت والخؿبُلُت:
ج٨مً ألاهمُت الٗلمُت لهظه الضعاؾت في اعجباَها بٓاهغة مً ؤٖ٣ض الٓىاهغ التي ٖغٞتها
ً
البكغٍت في ال٣غن اإلااضخي ،زانت وؤجها جتزاًض بك٩ل ملخىّ في اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي وحك٩ل تهضًضا
ً
وجدضًا له ولجىاعه ؤلا٢لُمي وختى الضولي ,بياٞت بلى ؤن ؤهمُت جىاو ٫هظا الجاهب البدثي حؿعى بلى
بزغاء الى٣اف والبدض الٗلمي بكإن الخٗضصًت الٗغُ٢ت والضًيُت ؤلاًغاهُت وجىاػهاتها ال٣اثمت ٖبر
اإلاغاخل الخاعٍسُت اإلاسخلٟت ,وجضاُٖاجه في الجىاهب الا٢خهاصًت والاظخماُٖت وبيُت الىٓام
الؿُاسخي ,وج٨دؿب الضعاؾت ؤهمُتها الىٓغٍت الٗلمُت مً زال ٫جدلُل ٖضص مً اإلاٟاهُم
والضالالث الانُالخُت التي جىضر جضاُٖاتها في اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي وجإزحرها اإلاباقغ ٖلى ؤمىه ال٣ىمي.
ؤما ألاهمُت الٗملُت الخُبُُ٣ت ٞخ٨مً في ؤجها ّ
جهى ٠وجدلل ؤبٗاص الخٗضصًت الٗغُ٢ت
ً
والضًيُت ؤلاًغاهُتٞ ,هي جدىاو ٫مىيىٖا ًخٗل ٤بٟهم وجٟؿحر الٗىامل واإلاخٛحراث اإلاازغة في اإلاجخم٘
ؤلاًغاوي وخًىعه ؤلا٢لُمي والضوليٞ ,هي جداو ٫الخٗم ٤في ؤزغ الخٗضصًت الٗغُ٢ت والضًيُت ؤلاًغاهُت,
واإلاؿاهمت في جىاو ٫الخلى ٫وآلالُاث وؤلاؾتراجُجُاث اإلاىاؾبت إلصاعة الخٗضصًت الٗغُ٢ت الازيُت
والضًيُت في اإلاجخم٘ ,زانت ؤجها لم جدٔ ختى جاعٍسه باالهخمام ال٩افي مً ظاهب الباخشحن ,ولم
جىل ما حؿخد٣ه مً الضعاؾت ٖلى الهُٗض ألا٧اصًمي ,بط ال ػالذ هىا ٥الٗضًض مً الدؿائالث
والخىاً٢اث لم جخىاٞغ لها الغئٍت لخجُب ٖلحها وجٟؿغها.
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أهذاف الذساظت :جمشل هظه الضعاؾت مداولت لٟهم وجٟؿحر َبُٗت ألاٖغا ١وألاصًان لكٗىب بالص
ٞاعؽ ,وجدلُل ؤهم اإلا٣اعباث الىٓغٍت التي حؿاٖض في جٟؿحر ؤبٗاصها وجإزحراتها ٖلى مؿخىي الضولت,
٦ما تهض ٝبلى الخٗغٖ ٝلى ؤؾباب وؤزاع جٟاٖل ألابٗاص ؤلاًضًىلىظُت الضًيُت والؿُاؾُت
والا٢خهاصًت لهظه الخٗضصًت ,وجىاو ٫البدض هظه ألاٖغا ١وألاصًان بمؼٍض مً الخدلُل واإلاٗالجت
زانت في ظىاهب جإزحرها ٖلى الخُاعاث ال٨ٟغٍت وألاهٓمت الؿُاؾُت التي خ٨مذ بًغان زال٫
الٗ٣ىص اإلاايُت ,ألن جدلُل ؤي ْاهغة ًخُلب الخٗم ٤في مداولت ٞهمها لٛىٍا وانُالخا والخٗغٝ
ٖلى ؤهم اإلاٟاهُم اإلاخضازلت مٗها وؤهم اإلا٣اعباث التي جٟؿغها .
مىهج الذساظت  :عٚم مً ؤن ْاهغة الخٗضصًت الٗغُ٢ت ؤلازيُت وحٗضص ألاصًان وهي ْاهغة
ّ
٢ضًمت ٢ضم ؤلاوؿان ،بال بن بغوػها ٦مخٛحر عثِسخي ٖلى مؿغح ألاخضار الضولُت زال ٫ال٣غن اإلااضخي
ً
وفي بًغان جدضًضا ,ا٢خًذ الًغوعة ؤن حٗخمض هظه الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الخاعٍذي وطل ٪مً ؤظل
جدب٘ مغاخل الخٛحر الخاعٍذي للترُ٦بت الؿ٩اهُت في بًغان ,والخٗغٖ ٝلى مٗالم وؤزاع هظه ألاٖغا١
وألاصًان في اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي ،وؤبٗاصها ؤلاًضًىلىظُت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت ،وجإزحرها اإلاباقغ
وٚحر اإلاباقغ ٖلى ؾُاؾاث وعئي وؤ٩ٞاع الخُاعاث وألاهٓمت الخا٦مت ٖبر خ٣ب ػمىُت مخٗا٢بت.
٦ما ؤٖخمض الباخض في هظه الضعاؾت ٖلى مىهج صعاؾت الخالت ألهه ٌؿاٖض في ؤلاإلاام بجمُ٘
ظىاهب الٓاهغة اإلاُغوخت ومضي اعجباَها بالخٗضصًت الٗغُ٢ت والضًيُت ؤلاًغاهُت مدل الضعاؾت،
خُض ًدُذ هظا اإلاىهج الخٗم ٤في صعاؾت اإلاٗلىماث الخانت بمغخلت مُٗىت مً جاعٍش هظه الخٗضصًت
الٗغُ٢ت والضًيُت ؤلاًغاهُت ،بٛغى الىنى ٫بلى حٗمُماث ٖلمُت ًم ً٨بؾ٣اَها ٖلى الىخضاث
اإلاكابهت في البِئت ؤلا٢لُمُت اإلاكابهت ،خُض جم مً زال ٫هظا اإلاىهج صعاؾت ْاهغة الخٗضصًت
الٗغُ٢ت الازيُت والضًيُت ؤلاًغاهُت بمسخل ٠حُٗ٣ضاتها ومضي جم ً٨اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي مً بًجاص
آلالُاث اإلاىاؾبت إلصاعتها.
مطؿلخاث الذساظت وولماتها الافخخاخُت :
ألانشاق  /اللىمُت  /الازيُت
جلعُماث الذساظت :كعمذ الذساظت الى:
ؤلاَاع الىٓغي واإلاٟاهُم:
 حٗضص ألاٖغا ١وألاصًان
 ازغ وؤهمُت حٗضص ألاٖغا ١وألاصًان في اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي
 ؤهم ألابٗاص ؤلاًضًىلىظُت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت لخلىن وحٗضص اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي
 بؾتراجُجُت بًغان في بصاعة هظا الخىىٕ الٗغقي الازجي والاصًان
الخاجمت والخىنُاث
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اإلاغاظ٘ واإلاهاصع
اإلابدث ألاوٌ:
ألانشاق وألادًان
ؤلاؾاس الىكشي واإلافاهُم:
بن صعاؾت ؤي ْاهغة في الٗلىم الؿُاؾُت ًخُلب بصعا ٥مٗم٣ا إلاسخل ٠مخٛحراتها اهُال٢ا مً
صعاؾت ؤهم مهُلخاتها ،مغوعا باألَغ الىٓغٍت التي خللتها وونىال بلى ٖملُت بؾ٣اَها ٖلى الىا،٘٢
وطل ٪مً ؤظل الىنى ٫بلى ػاوٍت مُٗىت مً الٟهم والدصخُو الؿلُم لها وهظا ما ؾِخم الخُغ١
بلُه في هظا اإلابدض مً زال ٫الخٗغٖ ٝلى مهُلخاث الخٗضصًت الٗغُ٢ت ؤلازيُت والضًيُت ,ؤوهم
اإلا٣اعباث الىٓغٍت اإلاؿاٖضة ٖلى ٞهم هظه الٓىاهغ.
مفاهُم الخهذدًت الهشكُت ؤلازيُت والذًيُت
جباًيذ ؤعاء الباخشحن خى ٫حٗغٍ ٠مىخض إلاٟاهُم الخٗضصًت الٗغُ٢ت ؤلازيُت والضًيُت ،وطل٪
ًغظ٘ بلى الؼاوٍت التي ًىٓغ مً زاللها ٧ل باخض لهظا اإلاهُلر ،بلى ظاهب جضازله م٘ اإلاهُلخاث
ألازغي.
حٗغٍ ٠الخٗضصًت لٛتٌٗ :ىص ؤنل ٧لمت الخٗضصًت للضاللت ٖلى ٧لمت " َّ
ٖض " والتي حٗجي خؿب
ً
بًٗا و" ّ
ٖضص" الصخيء ظٗله طا ٖض ص  ،وث ٖاص ال٣ىم ٌٗجي َّ
وؤخصخى ،و " َّ
حٗضصث" ناعث
ٖض بًٗهم
ُ
طاث ٖضص و الٗضًضة هي الخهت والىهِب( ,)1ؤي ؤجها مًامحن جىضر مكخ٣اث ألانل اللٛىي حٗجي
ٖضم الخٟغص الن ؤنل الٗض وظىص الصخيء ال٣ابل لئلخهاء ؾىاء ٢ل ؤو ٦ثر(.)2
الخٗضصًت انُالخا :ل٣ض حٗضصث الخٗغٍٟاث اإلا٣ضمت إلاٟهىم الخٗضصًت ,وٍم ً٨جىاو٫
ً
ؤبغػها ج٣اعبا لخالت الضعاؾت  ,وهي جمشل حٗضص الجماٖاث صازل اإلاجخم٘ وحٗضص الجماٖاث
هٟؿها( ,)3في خحن ًدىاولها معجم اإلاهُلخاث الؿُاؾُتُٗٞ ،غٞها ٖلى ؤجها  :حٗجي وظىص ماؾؿاث
وظماٖاث ٚحر مخجاوؿت في اإلاجخم٘ اإلاٗانغ ،ج٩ىن لها اهخماماث صًيُت ؤو ا٢خهاصًت بزيُت وز٣اُٞت
مخىىٖت ،والخٗضصًت مً الىاخُت الؿُاؾُت جه ٠مجخمٗا ج٩ىن ال٣ىة ُٞه مىػٖت بهىعة واؾٗت
1

اإلاعجم الىؾُِ ،مجم٘ اللٛت الٗغبُت ،2 ٍ ،ط .2ال٣اهغة  :قغ٦ت ألاوٞؿذ الكغُ٢ت  ، 1985 ،م 9
2
ٖاقى ،اخمضمض مهضي  ,الخٗضصًت ؤلازيُت  :بصاعة الهغاٖاث واؾتراجُجُاث الدؿىٍت ٖ.مان :اإلاغ٦ؼ الٗالمي للضعاؾاث الؿُاؾُت ,2002 ,م20
3
بضوي،اخمض ػ٧ي ,معجم مهُلخاث الٗلىم الاظخماُٖت,2 ٍ ،وكغ م٨خبت لبىان ,بحروث ،1989م79
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ٖلى ظماٖاث مخٗضصة مغجبت في ؤهماٍ مخىىٖت للهغإ ؤو اإلاىاٞؿت ؤو الخٗاون ,في خحن جدىاو٫
اإلاىؾىٖت البرًُاهُت هظا اإلاٟهىم بإهه " ؤلاؾخ٣اللُت التي جدٓى بها ظماٖاث مُٗىت في بَاع اإلاجخم٘
مشل  :ال٨ىِؿت ،الى٣اباث اإلاهىُت ،الاجداصاث الٗمالُت وألا٢لُاث الٗغُ٢ت " ) ,(1ؤما في ٢امىؽ
اإلاهُلخاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت و الاظخماُٖت ُٗٞغ ٝالخٗضصًت ٖلى ؤجها ٖباعة ًٖ "جىُٓم
خُاة اإلاجخم٘ و٢ ٤ٞىاٖض ٖامت مكتر٦ت ،جدترم وظىص الخىىٕ والازخال ٝفي اججاهاث الؿ٩ان في
اإلاجخمٗاث طاث ألاَغ الىاؾٗت ،وزانت اإلاجخمٗاث الخضًشت خُض جسخلِ الاججاهاث ؤلاًضًىلىظُت
والٟلؿُٟت و الضًيُت" ). (2
ما ججضع ؤلاقاعة بلُت في هظا الجاهب ؤن الضعاؾت ٢ض ع٦ؼث جدلُلها لٓاهغة الخٗضص الٗغقي
الازجي وألاصًان في جىاو ٫الخٗاعٍ ٠اإلاىيىُٖت التي خاولذ ؤن جىٟظ لهمُم الٓاهغة وبالخالي
جىىٖذ بدؿب مىيىٕ الخٗضصًت وعبُذ بحن مٟهىم الخٗضصًت وبحن ٖملُت الخٟاٖل بحن ٦خلخحن
ؾُاؾِخحن واظخماُٖخحن ؤو ؤ٦ثر ،وفي اإلا٣ابل ٞةن الخٗضصًت الؿُاؾُت ًم ً٨ؤن ج٩ىن هي طاتها
اوٗ٩اؾا للخٗضصًت الاظخماُٖت ,الن الخٗضص بهظا اإلاٟهىم ًغاص ٝالخىىٕ والخٟاوث والازخال ٝبُجهما
٦مهُلر ؾُاسخي له زلُٟت جاعٍسُت وٞلؿُٟت ،جغجبِ بةصعا ٥صوع الضولت وَبُٗت اإلاىاَىت ،بل
وَبُٗت ؤلاوؿان ونُ ٜالٗ٣ض الاظخماعي وً٢اًاه وهٓامه الا٢خهاصي ,التي جم ً٨مً الخضاوٖ ٫لى
الؿلُت وٖضم الاؾدبضاص ووؾُلت إلصاعة الازخالٞاث الؿُاؾُت والٗغُ٢ت ,لظلً ٪خطر مً جدلُل
ْاهغة الخٗضصًت ،بإجها جخًمً ٖىانغ زمؿت ً٣خطخي الخٗغ ٝهي " :اإلاخٗضص " الظي خ٨م ٖلُت
بالخٗضصًت وهى الظي ٌكمله ؤلاخهاء والخهغ ,والٗىهغ الشاوي هى" اإلاخٗضص ُٞه "وهى الظي ً٩ىن
الخٗضص والازخال ٝخىله ,واإلاٗخض به وهى ألاصواث والىؾاثل والٗىامل التي ٢اصث بلى الخٗضص وحؿببذ
ُٞه ,واإلاخٗضص له وهى بُان ألاهضا ٝالتي ًخمدىع خىلها الخٗضص والتي ؤصث بلى جغؾُسه ٦د٣ُ٣ت
اظخماُٖت ,والٗىهغ الخامـ وألازحر هى اإلاٗخض ٖلُه ،وَكحر بلى ؤلاَاع الخًاعي للخٗضصًت والظي
ًغجبِ بالؼمان واإلا٩ان في بِئت مُٗىت(.)3
اه٣ؿمذ الخٗضصًت بلى همُحن عثِؿُحن يمً مٟاهُم هظه الضعاؾت  ,ألاو ٫هى همِ
الهغإ و ًخًمً ُٞه اإلاجخم٘ خؿب مؼٍجا مً الجماٖاث جسخلِ م٩ىهت وخضة ؾُاؾُت واخضة
صون ؤن جخدض ؤو جخماؾ٧ ،٪ل ٞئت مخمؿ٨ت بضًاهتها وز٣اٞتها ولٛتها وؤ٩ٞاعها وؤؾالُبها الخانتٚ ،حر
ؤن الخٗامل بُجها ًخم مً زال ٫الؿى ،١ومً هىا جٟغى الخٗضصًت الش٣اُٞت همِ نغاعيً ،غج٨ؼ ٖلى
4 - Encyclopedia Britanica,Vol 8 ,p51.
2
ؾامي طبُان ٢ ،امىؽ اإلاهُلخاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت ,عٍاى الغَـ لل٨خب واليكغ ،لىضن 1990,م 139-138
3
لُٟي ،وٞاء " ,الخٗضصًت اإلاجخمُٗت " ،مغ٦ؼ اإلاكغ ١الٗغبي للضعاؾاث الخًاعٍت وؤلاؾتراجُجُت ,ال٣اهغة ، 2002 ,م  , 99 .مخىٞغ بخاعٍشٖ 2014/6/7لى
اإلاى ٘٢الال٨ترووي
.www.asharqalarabi.org.uk/markaz/t-02052012.doc
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ؾُُغة بخضي الجماٖاث الش٣اُٞت ٖلى الجماٖاث اإلاسخلٟت ،وجٟغى جىُٓما ٚحر صًم٣غاَي
للٗال٢اث بحن الجماٖاث ,بِىما الىمِ الشاوي هى الخىاػن ً٣ىم ٖلى الخ٩امل والخىا ٤ٞبحن الجماٖاث
اإلا٩ىهت للمجخم٘ ،وٖ ٤ٞال٢اث مخىاٚمت وميسجمت وو٢ ٤ٞىاهحن الًبِ والخىُٓم ,وؤهم ما ًمحز
هظا ؤلاَاع ؤهه ًٟغ ١بحن آلُخحن عثِؿِخحن ،جخمشل ألاولى في الخ٩امل ،وألازغي في الًبِ والخىُٓم،
ومً زاللهما جخٗاٌل الجماٖاث اإلاخىاٞؿت مٗا يمً هٟـ اإلاجخم٘ خُض ؤن الخىػَ٘ اإلاخىاػن لل٣ىي
بحن الجماٖاث ٌ ،ك٩ل ويٗا مىاؾبا لخُُ٣ض اخخ٩اع الؿلُت.
مفهىم ألانشاق ؤلازيُت
ًغظ٘ ألانل اللٛىي للٟٓت بزيُت بلى اللٟٓت الُىهاهُت ال٣ضًمت  Ethnosوالتي ً٣هض بها
ؤمت وهي ظماٖت بكغٍت طاث ألانل الىاخض ( ,.(1وفي اللٛت الٗغبُت اؾخٗمل مهُلر الازيُت ٦مغاصٝ
مُاب ٤إلاٟهىم الٗغُ٢ت بالغٚم مً ؤن مٟهىم الٗغُ٢ت في ظىهغه ً٣ىم ٖلى نالث الضم والؿاللت ،في
خحن جدخل الهىٍت والش٣اٞت ظىهغ الٗال٢اث الازيُت( , )2ومجهم مً ٌكحر بلى ؤالمه بإجها ظماٖت مً
ألاٞغاص لهم ؾماث مكتر٦ت ،و٢ض ًغجبِ هظا بالدؿاوي م٘ اإلاهاظغًٍ وألا٢لُاث والجماٖاث اإلاكدخت
التي جدكاع ٥هٟـ الخهاثو والخمغ٦ؼ الجٛغافي.
بِىما حٗجي الازيُت انُالخا ٦ما ٌٗغٞها ٢امىؽ ٖلم الاظخمإ ،الهاصع ًٖ الهُئت اإلاهغٍت
لل٨خاب ؾىت  1979م ,بإجها ظماٖاث طاث ج٣الُض مكتر٦ت  ،جدُذ لها شخهُت مخمحزة ٦جماٖت ٞغُٖت
مً اإلاجخم٘ ألا٦بر( ,)3ووعصث في اإلاىؾىٖت البرًُاهُتٖ ،لى ؤجها ظماٖت اظخماُٖت ؤو ٞئت مً ألاٞغاص
في بَاع مجخم٘ ؤ٦بر ججمٗهم ،عوابِ مكتر٦ت مً الٗغ ،١اللٛت ،وال٣ىمُت ؤو الش٣اٞت ,وَٗخبر "
فشٍذسًٍ باسر  Frederic Barthمً ؤواثل اإلاؿاهمحن في بلىعة مٟهىم صًىامُ٩ي لئلزيُت بإن ؤلازيُت
في هٓغه ال حٗبر ًٖ مجمىٖاث ظامضة او زابخت ،بل هي ججمٗاث بكغٍت ٚحر زابخت ،ؤًٖائها ًخٛحرون (
ٖلي اإلاضي الؼمجي البُٗض) ،وطل ٪ألن ًٖىٍتها وخضوصها مغجبُت بالخٛحراث التي جُغؤ ٖلى ألاويإ
الاظخماُٖت(. )4
ومما ؾبً ٤م ً٨اؾخيخاط الخٗغٍ ٠ؤلاظغاجي الخالي:
ٌٗض مهُلر ؤلازيُت مً اإلاهُلخاث التي ً٨ثر الخضًض ٖجها مازغا مً ٢بل الباخشحن
واإلاهخمحن بالً٣اًا الضولُت مشلما ٧ان مهُلر ال٣ىمُت مدِ اهخمام الباخشحن في بضاًاث ال٣غن
1

وهبان ,ؤخمض  ،الهغاٖاث الٗغُ٢ت واؾخ٣غاع الٗالم اإلاٗانغ ,صاع الُبٗت الجضًضة لليكغ ,ؤلاؾ٨ىضعٍت  ،م11
2
ٖبضالغػا ,١خىان  ",آلالُاث اإلااؾؿاجُت إلصاعة الخٗضصًت الازيُت صعاؾت خالت الجزإ في ب٢لُم الباؾ ٪باؾباهُا مىظ 1959م ,عؾالت ماظؿخحر) .ظامٗت بؿ٨غة :
٢ؿم الٗلىم الؿُاؾُت والٗال٢اث الضولُت(  ، 2001م2
3
الجاؾىع ,هاْم ٖبض الىاخض ,هاْم  ،مىؾىٖت ٖلم الؿُاؾت  ,صاع مجضالويٖ ,مان  ، 2004 ،م7
4
Frederic Barth (ed.)", Ethnic Groups and Boundaries" , Boston : Little Brown, 1969 , p 11.
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الٗكغًٌٍٗ،ىص ؾبب اهخمام الٗلماء والباخشحن بالٓاهغة ؤلازيُت والهغاٖاث ؤلازيُت إلاالها مً صوع
مهم في اؾخ٣غاع الؿُاؾت الضولُت ،وهىا ٥جباًً وازخال ٝفي جدضًض مٟهىم ؤلازيُت هٓغا لخضازلها
م٘ مٟاهُم ومهُلخاث ٧ال٣ىمُت والٗغُ٢ت وألا٢لُت٦ ,ما بن مٟهىم ؤلازيُت مً ؤ٦ثر اإلاٟاهُم
ظضال في الٗالم بطا مشلذ ؤلازيُت مهض ًعا مً مهاصع ٖضم الاؾخ٣غاع الؿُاسخي .
ؤلازيُت  :هي ظماٖت مً ألاٞغاص في بَاع مجخم٘ ؤ٦بر ججمٗهم ؾماث مكتر٦ت٧ ،الٗاصاث
والخ٣الُض ،اللٛت الضًً ،واإلاالمذ الٟحزًُ٣ت والتي حؿاٖضها في الخمحز واإلادآٞت ٖلى هىٍتها
ومهالخها في مىاظهت الجماٖاث ألازغي ؤو في الخٗاٌل مٗها.
الخهذدًت ؤلازيُت  :هي وظىص ظماٖاث بزيُت وٖغُ٢ت مسخلٟت ومخٗضصة ،طاث هىٍاث
اظخماُٖت ز٣اُٞت٣ٖ ،اثضًت ،وبُىلىظُت مخىىٖت ،ولها همِ مً الٗال٢اث اإلاخىاػهت ؤو الهغاُٖت ُٞما
بُجها صازل ب٢لُم الضولت الىاخضة.
الهشكُت  :Racismeاؾخسضم ٖضص ٦بحر مً الباخشحن ؤلازيُت ٦مٟهىم مغاص ٝؤو مُاب٤
إلاٟهىم الٗغ ١ؤو الجماٖت الٗغُ٢ت لظلٞ ٪ةن ؤٚلب الخٗغٍٟاث الخانت بمٟهىم الٗغُ٢ت ٢غٍبت بلى
خض بُٗض ومخضازلت م٘ مٟهىم ؤلازيُت م٘ الازخال ٝفي ٧ىن الٗغُ٢ت حكحر ؤخُاها بلى ٨ٞغة ٖىهغٍت،
وهي بعج٣اء وؾمى ٖغ ١مٗحن ٖلى ألاظىاؽ ألازغي ،ومً هظه الخٗاعٍ ٠التي جُغ٢ذ بلى مٟهىم
الٗغُ٢ت :في حٗغٍ ٠اإلاعجم الىؾُِ ،خُض ً٣ى ٫بن " الٗغ ١هى ؤنل ٧ل شخيء٧ ،ل مهُ ٠مً
َحر وزُل وهدى طل ،٪ومً مٗاهُه ٦ظل ٪الجبل الٛلُٔ الظي ال ي عج٣ى لهٗىبخه(. )1
وٍظهب معجم اإلاهُلخاث الؿُاؾُت بلى حٗغٍ ٠الٗغ ١بإهه " مهُلر ًُلٖ ٤لى مجمىٖت
مً البكغ ٌكتر٧ىن في ٖضص مً الهٟاث الجؿماهُت ؤو الٟحزًاثُت ،م٘ ٞغيُت بمخال٦هم إلاىعوزاث
ظُيُت واخضة" ).)2
ومٟهىم الٗغُ٢ت  ethnicityخضًض الاؾخٗما ٫في الٗلىم الاظخماُٖتٖ ،لى الغٚم مً
اؾخٗماله في ٖلم صعاؾت البكغٍت ،خُض لم ًٓهغ في ال٣ىامِـ واإلاٗاظم بال في جهاًت الؿخِىاث
وبضاًت الؿبُٗىاث(،)3ؤما ٧لمت ٖغٞ ethnic ١هي ٢ضًمت ،ومكخ٣ت مً ؤلاٚغٍُ٣ت  ethnosالتي
بضوعها مكخ٣ت مً  ethnikosوحٗجي في ألانل ملخضٞ ,اإلاهُلر اؾخٗمل بهظا اإلاٗجى في اللٛت

1

اإلاعجم الىؾُِ  ،معجم اللٛت الٗغبُت  ,مجم٘ اللٛت الٗغبُت ,ال٣اهغة ، 1985 ،م618
2
هالٖ ,٫لي الضًً وآزغون ، ",معجم اإلاهُلخاث الؿُاؾُت  ,مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث الؿُاؾُت ,ال٣اهغة,1996 ,م215
13 N.Glazer and D.P.Moynihan,Ethnicity Theory and ExperienceExperience.(Massachussets:Harvard University Press1975)p.2
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الاهجلحزًت مً مىخه ٠ال٣غن الغاب٘ ٖكغ ختى مىخه ٠ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ خُض بضؤ في
()1
اؾخٗماله جضعٍجُا لئلقاعة بلى الخهاثو الؿاللت الٗغُ٢ت"
في خحن ٌٗبر مهُلر ٖغُ٢ت  ًٖ ethnicityؤهاؽ ؤو ٢ىم ،وجض ٫الٗغُ٢ت ٖلى" الغمؼ والكٗاع
والهىٍت للٟغص ،وهي ٖباعة ًٖ الترار الش٣افي الظي ًغزه الٟغص مً اإلاجمىٖت الٗغُ٢ت التي ًيخمي
بلحها"( ,)2جغ٦ؼ هظه الخٗغٍٟاث ٖلى الاهخماء ؤي ألانل وهى الٗىهغ ألاؾاسخي والٗامل اإلاهم واإلادضص
ل٩ل الخٗغٍٟاث للٗغُ٢ت في الٗلىم الاظخماُٖت والؿُاؾُت.
وَٗخبر هظا الخٗغٍ ٠مً ؤهم الخٗغٍٟاث للمجمىٖت الٗغُ٢ت ألهه ًخًمً ٖىانغ
ؤؾاؾُت ال ًم ً٨الاؾخٛىاء ٖجها وهي:
 -1مجمىٖت مً الؿ٩ان ،وهظا ٌٗجي التر٦حز ٖلى الٗضص ؤي ٖلى وؿبت مُٗىت مٗخبرة مً الؿ٩ان.
 -2ألانل اإلاكتر ٥هى ٖىهغ ظىهغي وال ًم ً٨الاؾخٛىاء ٖىه وهى الغ٦حزة ألاؾاؾُت للمجمىٖت
الٗغُ٢ت.
 -3مغجبُت بة٢لُم زام ؤي وظىص وًَ وبلض جُ٣ىه اإلاجمىٖت الٗغُ٢ت.
 -4بن الخًامً والخالخم والخ٨خل قغوٍ ظىهغٍت للمجمىٖت الٗغُ٢ت ،الن الٗغُ٢ت اإلاىخضة هي
الثراء الاظخماعي لؤلمت واؾخ٣غاعها الؿُاسخي والا٢خهاصي.
ومما ؾبً ٤م ً٨اؾخيخاط الخٗغٍ ٠ؤلاظغاجي الخالي:
الٗغ ١هى مٟهىم ٌؿخسضم في جهيُ ٠البكغ بلى مجمىٖاث ,جضعى ؤٖغا ١ؤو مجمىٖاث
ٖغُ٢ت ،اؾدىاصا بلى جغُ٦باث مً جٟخ٣غ بلى ؤؾاؽ مخحن في البُىلىظُا الخضًشتٞ ،ةجها ال جؼا ٫طاث
جإزحر ٢ىي ٖلى الٗال٢اث الاظخماُٖت اإلاٗانغة٣ٞ ,ض اؾخسضم ل ٟٔالٗغ ١ألو ٫مغة لئلقاعة بلى
اإلاخ٩لمحن بلٛت مكتر٦ت ومً زم للضاللت ٖلى الاهخماءاث ألمت ،وبدلى ٫ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ بضؤ
الٗغٌ ١كحر بلى الؿماث الجؿضًت الٓاهغٍت ,و٢ض اؾخسضم هظا اإلاهُلر في ٦شحر مً ألاخُان
باإلاٗجى الخهيُٟي البُىلىجي الٗام ،بضءا مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ،للضاللت ٖلى مجمىٖاث بكغٍت
مخباًىت وعازُا مدضصة بالىمِ الٓاهغي.

Montserra Guibernau and John Rex,The Ethnicity Reader,Nationalism and Migration..(Oxford Polity Press 1999)p.33.

1

E.M.Burge ,The Eesurgence of Ethnicity ,Myth or Reality.(Ethnic and racial studies,Vol 1 N°3 july 1978) p.226.

2
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الضعاؾاث الخضًشت جغي الخهيُٟاث الٗغُ٢ت ٦بيُت اظخماُٖا ،وهى ٦ظل ،٪الٗغ ١لِؿذ
شخيء ظىهغي للبكغ بل هىٍت ؤوكئذ إل٢امت مٗجى في ؾُا ١اظخماعي ,هظه الهىٍاث الٗغُ٢ت
حٗ٨ـ اإلاىا ٠٢الش٣اُٞت للؿلُاث ؤلامبراَىعٍت اإلاهُمىت زالٖ ٫هغ الخىؾ٘ الاؾخٗماعي
ألاوعوبي ,في هظا اإلاٗجى٣ً ،ا ٫بن ألاٖغا ١هي بجى اظخماُٖت جُىعث يمً ؾُا٢اث ٢اهىهُت
وا٢خهاصًت واظخماُٖت وؾُاؾُت مسخلٟت ،وٍم ً٨ؤن ج٩ىن لها جإزحر مباقغ ٖلى ألاويإ
الاظخماُٖت ال٨بري ,وطاث آزاعا ماصًت خُ٣ُ٣ت في خُاة الىاؽ مً زال ٫مماعؾاث جًُٟلُت
وجمُحزًت ماؾؿُت ,ختى ؤن ٦شحرا ما ججض الجماٖاث الٗغُ٢ت التي جخمخ٘ بؿلُت ٢لُلت وؿبُا
هٟؿها مؿدبٗضة ؤو مًُهضة ٦ما هى خالت ألاٖغا ١الازيُت في بًغان.
وهىا ٥مً الباخشحن مً ٌٗخمض ٖلى اإلاُٗاع الٗضصي ٦كغٍ لخٗغٍ ٠اإلاجمىٖت الٗغُ٢ت ،ؤي
وظىص ٖضص ٦بحر مً الؿ٩ان ختى ً٩ىن للمجمىٖت الٗغُ٢ت وػن ،وجخم ً٨مً الخإزحر في الخُاة
الؿُاؾُت والاظخماُٖت في الضو ٫واإلاجخم٘ ,وهدُجت للمُٗاع الٗضصي ٞل٣ض ؤنبذ مهُلر الٗغُ٢ت
مغجبُا بمٟهىم اإلاجمىٖت الٗغُ٢ت الن الٗغُ٢ت ج٣ٟض مضلىلها ومٗىاها بطا لم جغجبِ باإلاجمىٖت
الٗغُ٢ت التي جيخمي بلحها.
وٖىهغ ألانل اإلاكتر ٥والازخال ٝالٗغقي هما مً ؤهم الٗىانغ التي جمحز اإلاجمىٖت الٗغُ٢ت
ًٖ بًٗها البٌٗ ،وهظا ما ع٦ؼ ٖلُه ؾدُٟان عٍان :Stephan Rayan
 -1اإلاجمىٖت ًىٓغ بلحها في اإلاجخم٘ بإجها جسخل ًٖ ٠آلازغًٍ بسهاثو اللٛت ،الضًً،
الؿاللت والىًَ ألام.
 -2وازخال ٝألاًٖاء ًٖ بًٗهم البٌٗ"(. )1
ٞاإلاجمىٖت الٗغُ٢ت حٗخمض ٖلى الُ٣م والظ٦غٍاث الخاعٍسُت وألاؾاَحر وهظه ٚحر ٧اُٞت ،بط
ال بض مً ب٢لُم زام واؾم ًُلٖ ٤لحها ختى ًم ً٨الخٗغٖ ٝلحها ,وبٗض ؤن ؾلُىا الًىء ٖلى
الجماٖت الٗغُ٢ت ًجضع بىا ؤن هيخ٣ل بلى حٗغٍ ٠مهُلر مدكابه للؿاب ٤وهى ألا٢لُت
الٗغُ٢ت  ,Minority groupهىاٖ ٥ضة مهُلخاث للضاللت ٖلى ألا٢لُاث ٟٞ ،ي اللٛت الٗغبُت
ٖاصة ما ٌؿخٗمل مهُلر ألا٢لُاث صون ٧لمت مجمىٖتٞ ،الخٗغٍ ٠ألا٦ثر قُىٖا "ألا٢لُت هي
مجمىٖت مً الىاؽ ٌٗاملىن مٗاملت ٚحر ٖاصلت ومٗغيحن لاليُهاص ومىٗؼلحن ًٖ اإلاكاع٦ت في

1

Huseyin Isikal,Two Perspectives on The Relationship of Ethnicity to Nationalism:Comparing Gellner and Smth.(Alternative:Turkish Journal
of International relations vol 1 N°1 spring 2002)p.3.
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بصاعة اإلاجخم٘ وطل ٪بؿبب الخهاثو الٟؿُىلىظُت والش٣اُٞت التي جمحزهم ًٖ باقي الجماٖت"(,)1
و٢ض ا٢خهغ هظا الخٗغٍٖ ٠لى جبُان وجىيُذ ؤن ألا٢لُت مًُهضة ومدغومت مً اإلاكاع٦ت
الؿُاؾُتٞ ،هظه الٓاهغة لِؿذ ٖامت وال جىُبٖ ٤لى بٌٗ ألا٢لُاث.
ومً زال ٫ما ؾبً ٤م ً٨اؾخسالم ؤهم الٗىانغ ألاؾاؾُت التي جًمجها الخٗغٍ:٠
ٖ-1ضص ٢لُل م٣اعهت ببُ٣ت الؿ٩ان (وهى هٟـ اإلاُٗاع الٗضصي).
-2هي في وي٘ ؾُاسخي وا٢خهاصي زاهىي ؤي مؿُُغ ٖلحها مً َغ ٝألاٚلبُت.
-3لها زهاثو لٛىٍت وصًيُت جسخل ًٖ ٠باقي الؿ٩ان.
ٖ -4ىضها بصعا ٥ووعي للمدآٞت ٖلى هىٍتها.
٦ما حؿدىض الٗغُ٢ت بلى زهاثو ظؿضًت ؤهمها لىن البكغة وق٩ل ألاه ٠ولىن الكٗغ وم٘
وظىص هظه الٗىامل بال ؤن ٖلماء الخُاة ( البُىلىظُا ) وٖلماء الاظخمإ ال ً٣بلىن بان الٗغ١
مٟهىم صخُذ والٗغُ٢ت جسخل ًٖ ٠ؤلازيُت في ؤجها ٢اثمت ٖلى ألانل ؤلؿاللي ؤو الٗغقي اإلاكتر.٥
بِىما مفهىم اللىمُتٞ :ال ًىظض اجٟا ١خىله ،ألهه ًخ٩ىن مً ٖضة ٖىانغ حك٩لذ ٖ٣ب
ؤػمىت مسخلٟتٞ ،مشال هجض في الخاعٍش ٖضة ٢ىمُاث مشل جل ٪التي ْهغث في ؤوعوبا وزانت في
بًُالُا وٞغوؿا وؤإلااهُا والتي ؤصث بلى جىخُض جل ٪الضو ،٫و٦ظل ٪ال٣ىمُت ألاٞغوآؾُىٍت الخدغعٍت
التي ؤصث بلى جدغٍغ الكٗىب مً الاؾخٗماع ،وؤزحرا ْهغث ال٣ىمُت الٗغُ٢ت بٗض اجهُاع الاجداص
الؿىُٞاحي وٍىٚؿالُٞا ،والتي ًُلٖ ٤لحها باللٛت الاهجلحزًت  ،Ethnonationalismوهي قاجٗت
الاؾخٗما ٫في الخالٞاث الضولُت ،وؤصث بلى ب٢امت صوٖ ٫لى ؤؾـ ٖغُ٢ت.
ٞمهُلر ال٣ىمُت خضًض اليكإة ْهغث في ألاصبُاث ؾىت  ,)2(" 1798وهظا ًا٦ض ٖلى ؤن
اؾخٗمالها لم ً ً٨قاجٗا بال في الٗهغ الخضًض ,وال٣ىمُت مهضعها اللٛىي مً ال٣ىم ؤي ظماٖت
ججم٘ بُجهم عابُت مُٗىت ،وفي الضاللت الؿُاؾُت ًغجبِ مٟهىم ال٣ىمُت بمٟهىم ألامت ،مً خُض
الاهخماء بلى ألامت مدضصة ,وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن ال٣ىمُت هي بصعا ٥وقٗىع وبخؿاؽ باالهخماء بلى جغار
مكتر ٥وجًامً بحن ٧ل م٩ىهاث ألامت مً ؤظل جد ٤ُ٣وخضة ؾُاؾُت ,والترار اإلاكتر٢ ٥ض
ٌكمل الاٖخ٣اص باألنل الىاخض ،اللٛت ،الضًً والش٣اٞت ،وال٣ىمُت بًضًىلىظُت ؾُاؾُت ٢ىامها
الكٗىع ال٣ىمي الظي ًض ٘ٞبلى بىاء ألامت ًٖ َغٍ ٤اٖخ٣اصهم بإجهم "مجمىٖت بكغٍت مخماًؼة ًٖ
ٚحرها مً الجماٖاث لها ُ٦اجها الظاحي وجُلٗاتها ال٣ىمُت٦ ،ما ؤن لها الخ ٤في الاهًىاء في وخضة

1

- Joshua Costellena,Order and Justice,National Minorities and The Right to Secession/(International Journal on Minority and Group Rights
N°6 :1999)p.401
2
وهبان  ،الهغاٖاث الٗغُ٢ت واؾخ٣غاع الٗالم اإلاٗانغ، ,م.42
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ؾُاؾُت مؿخ٣لت ًٖ ٚحرها وؤن جىٓم ُ٦اجها ال٣ىمي جىُٓما اظخماُٖا وؾُاؾُا وا٢خهاصًا مما
ًد ٤٣لها شخهُتها ال٣ىمُت.)1(".
ًخطر للضعاؾت في هظا الؿُا ١بإن اللٛت والضًً وألانل اإلاكتر ٥والؿاللت والٗضص مخٛحراث
مخضازلت في جغُ٦ب اإلاٟاهُم مشل الٗغُ٢ت ،الؿاللت ،ألا٢لُاث ،ال٣ىمُت ،ال٣ىمُت الٗغُ٢ت ،ولهظا
ًجب خؿم جل ٪اإلاهُلخاث في الجضو ٫آلاحي الظي ًدضص اإلاخٛحر الغثِسخي ل٩ل مً اإلاٟاهُم صون
ؤن ٌٗجي ؤن بُ٣ت اإلاخٛحراث ألازغي لِؿذ طاث ؤهمُت.
وَٗض مٟهىم حٗضص ألاصًان :ما ًُلٖ ٤لى مجمىٖت ألا٩ٞاع والٗ٣اثض التي جىضر خؿب
ؤ٩ٞاع مٗخى٣حها الٛاًت مً ال٩ىن والخُاة ,و٦ما ٌٗغٖ ٝاصة بإهه الاٖخ٣اص اإلاغجبِ بما وعاء الُبُٗت
وؤلالهُاثً ,غجبِ هظا اإلاٟهىم باألزال ١واإلاماعؾاث واإلااؾؿاث اإلاغجبُت بظل ٪الاٖخ٣اص ,وباإلاٟهىم
الىاؾ٘ ٖغٞه البٌٗ ٖلى اهه اإلاجمىٕ الٗام لئلظاباث التي جٟؿغ ٖال٢ت البكغ بال٩ىن ,و٢ض جُىع
هظا اإلاٟهىم ٖبر ؤق٩ا ٫مسخلٟت في قتى الش٣اٞاثٞ ,بٌٗ الضًاهاث جغ٦ؼ ٖلى الاٖخ٣اص باله مٗحن,
وطاث ٢ىاهُحن َابٗها ؤلالؼام ل٩ل البكغ.
والضًً في مٟهىمه الانُالحي ٌكحر بلى مٗجى  :صان زً٘ ٞهي صًاهت وهى صًً ,وجضًً به
ٞهى مخضًً ,وٍضًً به مً الاٖخ٣اص والؿلى ,٥بمٗجى اهه َاٖت اإلاغء والتزامه إلاا ٌٗخى٣ه مً ٨ٞغ
ومباصت ,وألهه ًخمشل بالُاٖت والاهُ٣اص ,في خحن ًىٓغ ٖلماء الاظخمإ والاهثربىلىظُا بلى الضًً ٖلى
اهه مجمىٖت مً ألا٩ٞاع اإلاجغصة والُ٣م ؤو الخجاعب ال٣اصمت مً عخم الش٣اٞت(. )2
اإلابدث الثاوي:
ازش وأهمُت حهذد ألانشاق وألادًان في اإلاجخمو ؤلاًشاوي
حك٩ل ْاهغة حٗضص ألاٖغا ١الازيُت وألاصًان في بًغان ْاهغة َبُُٗت مً الخٗضص والخىىٕ
ٖلى ؤؾـ ٖغُ٢ت بزيُت ولٛىٍت وصًيُت ومظهبُت ,في ْل امخضاصها ٖلى مؿاخت قاؾٗت مترامُت
ؤلاَغا ٝفي ٢لب ٢اعة آؾُا ,زانت بٗض ؤن حٗغيذ بالص ٞاعؽ لهجغاث واٞضة مً ٖضة مىاَ٤
زاعط خضوصها ٖبر جاعٍسُا الُىٍل ,عٚم ؤن ٖضص الؿ٩ان ٞحها ٢ض بل 79 ٜملُىها و 926ؤلٟا و270
وؿمت(٣ٞ ,)3ض ق٩لىا جلىن ٖغقي وصًجي ٚاًت في ألاهمُت بإبٗاص وجضاُٖاث ٖضًضة وٖمُ٣ت ,ألامغ
Paul Roe,The Intrastate Security Dilemma,Ethnic Conflict as a Strategy.(Journal of Peace research V° 36 N° 2 March 1999)p.194

1

2

Lindbeck,George A.1984.Nature of Doctrine louisvill,Estats Units:Westminster/John Konx Press
3
 21و ٤ٞج٣اعٍغ اإلاغ٦ؼ ؤلاخهاجي ؤلاًغاوي لٗام 2017م ,مغکؼ آماع اًغان اٖالم کغص؛ هغر بُکاعي به ,صعنض عؾُض /هغر مكاعکذ ا٢خهاصي  ,صعنض ،زبرگؼاعي
),مهغ,2017 ،
مخىٞغ ٖلى الغابِ الال٨ترووي https://goo.gl/mD9PGE
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الظي جُلب مؼٍضا مً الجهض والبدض في الخٗغ ٝبلى جضاُٖاث هظا الخىىٕ اللٛىي والش٣افي
والخٗضص الٗغقي والضًجي في بًغان.
ُ
زانت وؤجها حٗض مً البلضان طاث الجظوع الٗمُ٣ت في الخاعٍش ,بدُض جىٗ٨ـ ؤزاعها
الش٣اُٞت والخًاعٍت ٖلى مسخل ٠مٟانل الخُاة الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت ,وظٗلها
طل ٪مً ؤبغػ صو ٫مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ وزل ٤لها ؤهمُت ٦بري ٦ضولت ظىاع للىٓام ؤلا٢لُمي
الٗغبي ,خیض ٢ض جازغ ؤًت جٟاٖالث صازلُت بًغاهُت ٖلى هٓامىا ؤلا٢لُمي واؾخ٣غاعه.
٦ما ؤجها مً ؤ٦ثرها ؤٖغا٢ا وَىاث ٠وؤظىاؽ ,في بَاع مً الخهىنُت التي وٞغث البِئت
ً
ً
الخهبت لخىامي وحٗضص هظه ألاٖغا ١الازيُت والضًاهاث ٞحها ,زانت وؤجها جدخل مىٗ٢ا مهما في
الخغٍُت الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي والٗالمي ،باٖخباعها صولت مترامُت
ألاَغا ٝوٚىُت باإلاىاعص الىُُٟت والثرواث الُبُُٗت ,وجخ٩ىن مً ِٞؿٟؿاء ٖغُ٢ت وصًيُت َاإلاا
ق٩لذ مهضع ٢ل ٤لؤلهٓمت والخ٩ىماث ؤلاًغاهُت اإلاخٗا٢بت.
أهم ألابهاد ؤلاًذًىلىحُت والعُاظُت والاكخطادًت لخلىن وحهذد اإلاجخمو ؤلاًشاوي
جسخل ٠بًغان ًٖ الضو ٫التي ًخٗاٌل ٞحها ٖضص مً ال٣ىمُاث الٗغُ٢تٞ ,هي حكهض
ايُغابا مؿخمغا حكٗله هظه ال٣ىمُاث حٗبحرا مجها ًٖ ع ٌٞؾُاؾاث الؿلُاث ؤلاًغاهُت ججاهها
واٖترايها ٖلى ؾُاؾت التهمِل وؤؾالُب ال٣م٘ التي جماعؽ في خ٣ها مً ٢بل ؤظهؼة الىٓام،
وحٗخبر هظه ال٣ىمُاث هُ٣ت يٗ ٠للىٓام ؤلاًغاوي ووع٢ت يً ِٛم ً٨ؤن جماعؽ ٖلُه ،وزانت
ؤن هظه ال٣ىمُاث مجخمٗت حك٩ل هدى هه ٠الؿ٩ان في بًغان ،ؤي ما ً٣غب  40ملُىن وؿمت،
وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن هظه ال٣ىمُاث مجخمٗت ؤو بإ٩ٞاع وؤهضا ٝمىخضة ً٩ىن لها جإزحر و٢ىة ٦بحرة
جًاهي ٢ىة الؿلُاث ؤلاًغاهُت ،وحؿخُُ٘ بخىخُض ؤ٩ٞاعها وؤهضاٞها ؤن جدهل ٖلى اؾخ٣اللها ؤو
حؿ ِ٣الىٓام الخا٦م في ؤي و٢ذ جغٍض ,بال ؤن الٗضًض مً اإلااقغاث جا٦ض اهدؿاع ؤزاع هظا
الخباًً والخىىٕ في بيُت اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي ,وجا٦ض هُمىذ الش٣اٞت الٟاعؾُت الىاخضة ٖلى مضي
ؾىىاث َىٍلت ,ألامغ الظي حهضص الاؾخ٣غاع والؿلم اإلاجخمعي ؤلاًغاوي بطا اؾخمغ الىٓام الؿُاسخي
ً
ً
الضًجي الخا٦م في َهغان بةصاعة هظا الخٗضص تهمِكا وا٢هاءا لهظه الش٣اٞاث اإلاخٗضصة في اإلاجخم٘.
خُض جُغح الجماٖاث ؤلازيُت في بًغان مُالب زانت بإبىائها جخٗل ٤بالىٓام الؿُاسخي
الظي حِٗل في ْله واإلاجخم٘ الظي جيخمي بلُه ،ومً هظه اإلاُالب جإُ٦ض هىٍتها واخترامها بخمشُلها
في الىٓام الؿُاسخي ؤو مىدها ويٗا زانا في البالص ,و٧لما جباًيذ ُ٢م الجماٖت ؤلازيُت وهىٍتها
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وجمشُلها في اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي جؼاًضث هؼٖتها بلى الخمغص والاهٟها ,٫وٖاصة ما ظاءث اللٛت والضًً
والٗاصاث والخ٣الُض ؤ٦ثر اإلاىيىٖاث خًىعا في هظه اإلاُالب ؤلازيُت .
الخىصَو الهشقي لعيان الجمهىسٍت ؤلاًشاهُت وآزاسه :
وجدمل ْاهغ الخٗضص الٗغقي الازجي والخٗضص الٗ٣اثضي الضًجي قإجها قإن ؾىاها مً
الٓىاهغ الؿُاؾُت ألازغي مً الؿماث الٗاإلاُت ,بال ؤجها جخإزغ بسهىنُت ؤلاَاع اإلاجخمعي الظي
وكإث ُٞه ,مخإزغة بكب٨ت مٗ٣ضة مً اإلاخٛحراث والٗال٢اث والخٟاٖالث اإلاجخمُٗت اإلاخباصلت ,وٍمً٨
ون ٠ألا٢لُاث الٗغُ٢ت والضًيُت في بًغان باإلاخضازلت قِئا ما ،و٢ض خغم الىٓام في بًغان ٖلى
جىُٟظ ٖضة مكاعَ٘ وزُِ حؿعى بلى الؿُُغة ٖلى هظه ألا٢لُاث بةظغاء حُٛحر صًمىٚغافي ،وبظباع
٧اٞت ألا٢لُاث ٖلى الخٗلم والخضعَـ باللٛت الٟاعؾُت ،وجٟغَـ الهىٍاث وألاعى واإلاٗخ٣ضاث
والش٣اٞاثً ،م ً٨مالخٓت جضازل بحن الٗغ ١واإلاظهب ٦ما هى الخا ٫بحن ألا٦غاص والبلىف
.
والتر٦مان و٢لُل مً الٗغب والظي ًجمٗهم مظهب الؿىت
زانت وؤن هظا الخٗضص ًمشل ٖامال مهما الؾخ٣غاع اإلاجخم٘ وٖامل ؤؾاسخي في جىانل
ؤٞغاص اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي م٘ بًٗهم البٌٗ وم٘ ُ٢اصاتهم الؿُاؾُت وؾلُاتهم الغؾمُت(٣ٞ ,)1ض
ظاء الخىػَ٘ الٗغقي الازجي للكٗىب ؤلاًغاهُت بحن ٖضة ظماٖاث وؤ٢لُاث ٖغُ٢ت في الهًبت
ؤلاًغاهُت وؤ٢الُمها ًخًمً  %51مً بظمالي ٖضص الؿ٩ان هم مً الٗغ ١الٟاعسخي ,وما وؿبخه
 %24مً بظمالي الؿ٩ان هم مً ألا٦غاص ,بِىما ٌك٩ل الجُال ٥اإلااػهضعاهُحن ما وؿبخه ,%8
والاطعٍىن ٌك٩لىن وؿبت  ,%7في خحن ٌك٩ل الٗغب والبلىف والتر٦مان وؿبت  %2ل٩ل مجهما ,في
خحن ٌك٩ل اللىع ما وؿبخه  %2وألاٖغا ١ألازغي اإلاسخلٟت وؿبت  %1مً بظمالي ٖضص الؿ٩ان.
حكحر الضعاؾاث ؤلاًغاهُت بلى ؤن الٗغب ٌك٩لىن ؤ٦ثر مً  %7.7مً ؾ٩ان بًغان ،مجهم
 3.5ملُىن في مدآٞت زىػؾخان (ألاخىاػ) وما جب٘ لها (ٚالبُتهم مً الكُٗت وٍخ٩لمىن بلهجت
ؤخىاػٍت ال٣غٍبت مً اللهجت الٗغاُ٢ت) ،و  1.5ملُىن في ؾىاخل الخلُج الٗغبي زانت بىضع لىجت
(ؾىت ًخ٩لمىن لهجت زلُجُت) ،و  0.5ملُىن مخٟغ٢حن٦ ،ما ً٣ضع ٖؼٍؼي ٖضص ؤ٦غاص بًغان بىدى
 %10مً ؾ٩ان بًغان .الك٩ل البُاوي ًىضر الخىػَ٘ الٗغقي إلًغان :وخؿب الخ٣اعٍغ ؤلاًغاهُت ٞةن
الخىػَ٘ الضًجي واإلاظهبي إلًغان ًخ٩ىن مً  %65قُٗت % 25 ،ؾىت ،والحهىصًت واإلاؿُدُت
والؼعاصقدُت والبهاثُت جبل.)2( %10 ٜ

1

الغٍجي ,مىا ,٫بًغان مً الضازل جدىالث الُ٣اصة الؿُاؾُت مً الكغُٖت الشىعٍت الى الكغُٖت الضؾخىعٍت ,2ٍ ,وكغ اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي للضعاؾاث
ؤلاؾتراجُجُت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت ,ؤإلااهُا  ,2018 ,م6
2
ٖؼٍؼيً ,ىؾ ,٠بًغان م٣بلت ٖلى الخ ,٪٨ٟم٣الت ,مخىٞغ ٖلى اإلاى ٘٢الال٨ترووي . https://www.azzaman.com
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وفي ظاهب جدلُل الخىػَ٘ الٗغقي إلا٩ىن للمجخم٘ ؤلاًغاويٞ ,إن اإلاكهض ال٣ىمي ُٞه ًخمحز
بخضازل مٗ٣ض ما بحن اإلاظهبُت وال٣ىمُت٦ ,ما ؤن امخضاصاتها الجٛغاُٞت ؤلا٢لُمُت جًُ ٠بلُه
ً
ً
ب٢لُمُا مهم مما ًجٗل ألامغ ٚاًت في الخُٗ٣ضً ,خطر للضعاؾت بإن مٗٓم ألا٢لُاث الٗغُ٢ت
بٗضا
في بًغان ًُ٣ىىن اإلاىاَ ٤الخضوصًت وهي طاث امخضاص زاعجيٞ ,الٗغب في الجىىب والجىىب
الٛغبيً ،مخضون بلى الٗغا ١وصو ٫الخلُج الٗغبي في الجىىب٦ ،ما هم البلىف في الجىىب
والجىىب الكغقي إلًغان ولهم امخضاصهم في ب٢لُم بلىقؿخان في با٦ؿخان وؤٛٞاوؿخان ،ؤما
ًخىاظضوا في الكما ٫والكما ٫الكغقي ًجاوعون جغ٦ماوؿخان ،في حي ً ًُ٣ألاطعٍىن في الكما٫
والكما ٫الٛغبي وؤظؼاء مجهم في الىؾِ ظىىب ظمهىعٍت ؤطعبُجان ،وألا٦غاص في الٛغب وهم ظؼء
.
.
مً الخلم ال٨غصي ال٨بحر في جغُ٦ا و٦غصؾخان الٗغا١
لظلٌٗ ٪ض الٗغ ١الٟاعسخي هى ألاٚلب بحن ؾ٩ان بًغان ,وَك٩ل هه ٠الؿ٩ان ج٣غٍبا بحن
بُ٣ت ألاٖغا ١التي حؿ٨جها ,وٍخىػٖىن ٖلى بخضي ٖكغ مدآٞت في الهًبت ؤلاًغاهُت هي
مدآٞاث :زغؾان الغيىٍت وؾمىان وزغؾان الجىىبُت وٍؼص والبرػ وؤنٟهان و٦غمان وٞاعؽ
وبىقهغ٦ ,ما ؤجهم في ٧ل مً همضان و٧لؿخان وَهغان وهغمؼ٧ان و٢ؼوًٍ ٌك٩لىن ألاٚلبُت في
ٖضص الؿ٩ان.
ؤما الٗغ ١التر٧ي ُٞى٣ؿم بلى الاطعٍحن والاجغ ٥وهم ؤٚلبُت ٖضص ؾ٩ان ٧ل مً مدآٞاث
اعصبُل واطعبُجان وػهجان و٢ؼوًٍ ,وٍخىاظضوا بيؿب مغجٟٗت في اطعبُجان الٛغبُت و٧لؿخان
وَهغان ,في خحن ًى٣ؿم الٗغ ١ال٨غصي في بًغان بلى  :ال٨هلغ والؿىت واللغ والبسخُاعٍحن والل٩ى,
ٌؿ٨ىىا مدآٞاث ٦غميكاه ولغؾخان و٦غصؾخان واطعبُجان الٛغبُت واًالم وظهاع ومدا٫
و٦هُ٨لىٍت وزغؾان الكمالُت ,في خحن ًمشل الٗغب ٖضص ٦بحر مً ؾ٩ان زىػؾخان وهغمؼ٧ان
والبلىط وٍمشلىن ٚالبُت ؾ٩ان مدآٞتي ُٚالن والضًلم ,خُض ٌك٩ل الٗغب مً ؤنىٞ ٫اعؾُت
اٚلب ؾ٩ان ماػهضعان
الخىػَ٘ الجٛغافي لؤل٢لُاث في بًغان :ؤ٦ثر ال٣ىمُاث اهدكاعا في بًغان هم الٟغؽ ،خُض
ٌك٩لىن ألا٦ثر مً بحن ال٣ىمُاث التي ج ًُ٣بًغان ،وٍخىػٖىن في  11مدآٞت مً ؤنل 31
مدآٞت بًغاهُت ،وهظه اإلادآٞاث هيٞ :اعؽ ،زغاؾان عيىي ،زغاؾان ظىىبي ،ؤنٟهان،
ؾمىان٢ ،م ،مغ٦ؼيً ،ؼص ،بىقهغ٦ ،غمان ،البرػ ،وَك٩ل الٟغؽ هدى هه ٠مدآٞاث َهغان
وهمضان وهغمؼ٧ان و٢ؼوًٍ و٧لؿخان.
وَك٩ل ألاجغا ٥وهم ألاطعٍىن والتر٦مان ٚالبُت الؿ٩ان في زالر مدآٞاث هي ؤطعبُجان
الكغُ٢ت وػهجان وؤعصبُل ،بدُض ٌك٩لىن هه ٠ؾ٩ان مدآٞت ٢ؼوًٍ و٧لؿخان ،وهدى %25
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مً مدآٞت َهغان وهدى زمـ ؾ٩ان مدآٞت ؤطعبُجان الٛغبُت .بِىما ألا٦غاص ِٞك٩لىن
ألاٚلبُت في هدى ؾب٘ مدآٞاث :ظهاعمدا ٫وبسخُاعي ،ؤطعبُجان الٛغبُت٦ ،غصؾخان٦ ،غميكاه،
لغؾخان اًالم٦ ،هُ٨لىٍه وبىٍغ اخمض ،وَك٩لىن هه ٠ؾ٩ان مدآٞت همضان وزلثي ؾ٩ان
مدآٞت زغاؾان الكمالُت .وَك٩ل الٗغب ؤ٦ثرًت ؾ٩ان مدآٞت “زىػؾخان” وهه ٠ؾ٩ان
مدآٞت هغمؼ٧ان ،بِىما ٌك٩ل البلىف ألا٦ثرًت في مدآٞت ؾِؿخان وبلىقؿخان وعب٘ ؾ٩ان
مدآٞت ٦غمان٣ٖ .اثضًا :ؤٚلب ال٣ىمُاث وألا٢لُاث في بًغان جضًً باإلؾالم ،وٍدب٘ ؤٚلبُت
الؿ٩ان اإلاظهب الكُعي الجٟٗغي ،واإلاٗغو ٝؤًًا باإلاظهب ؤلامامي ؤو ؤلازجى ٖكغي ،وٍإحي في
اإلاغجبت الشاهُت اإلاظهب الؿجي ،زم صًاهاث ؤزغي مشل البهاثُت والحهىصًت والؼعصقدُت واإلاؿُدُت.
حهذد الذًاهاث وألاًذًىلىحُاث وآزاسها نلى شهىب ئًشان .
ً
ً
ٌك٩ل الٗامل اإلاظهبي في اليؿُج الٗغقي الازجي ؤلاًغاوي بٗضا هاما وخُىي في ج٣ؿُم
اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي ,جىضخها اٚلب اإلااقغاث والخ٣ضًغاث قبه الغؾمُت للخىػَ٘ الٗ٣اثضي بحن
الكٗىب وألاٖغا ١التي ج ًُ٣بًغان ,بإن ما وؿبخه  %89مً ٖضص الؿ٩ان ًضًىىن باإلاظهب
الكُعي بِىما ٌك٩ل ؤهل الؿىت مجهم  ,%10وٍخىػٕ  %1مجهم بحن ألاعزىط٦ـ ألاعمً والحهىص
والؼعاصقخت وٚحرهم .
ًبضو لهظه الضعاؾت ؤن اإلاؿى ٙاإلاىيىعي لخٗضصث الضًاهاث والُىاث ٠في بًغان ,ظاء
هدُجت احؿإ عٗ٢تها الجٛغاُٞت وامخضاص خضوصها بمداطاة قٗىب وؤمم وؤٖغا ١ومجمىٖت
الكٗىب التي حؿخىًَ في وؾِ وقغ٢ ١اعة آؾُا ,و٢ض اه٣ؿمذ هظه الضًاهاث بحن الضًاهت
ؤلاؾالمُت الُاثٟت الكُُٗت التي حك٩ل ؤٚلبُت ؾ٩ان بًغان مً الٟغؽ والاطعٍحن والجُال٥
والٗغبً ,ىدكغون في ٧اٞت ب٣إ البالص وٍىضع وظىصهم في بلىقؿخان ,خُض ج٣ضع وؿبت اإلاؿلمحن
الكُٗت ؤلاًغاهُحن  %95مً بظمالي ٖضص الؿ٩ان ,في خحن ٌك٩ل ألا٦غاص والبلىف والتر٦مان
وبٌٗ الٗغب والٟغؽ في ألا٢الُم الجىىبُت والكغُ٢ت ؾىت بًغان الظًً ج٣ضع ؤن وؿبتهم %15
ً
ج٣غٍبا٦ ,ما ؤن الضًاهت الؼعصقدُت مً الٗ٣اثض والضًاهاث التي ً٣ضع ٖضص مٗخى٣حها في بًغان بدىالي
 22000وؿمت مً بظمالي ٖضص الؿ٩ان  ,بِىما حك٩ل البهاثُت بخضي الُىاث ٠ؤلاؾالمُت في بًغان
وؿبت ال ٌؿتهان بها وهي ج٣ضع ب  300ؤل ٠وؿمت.
جىضر الضعاؾت في هظا الجاهب مً الخدلُل بإن اإلاؿى ٙالخاعٍذي لهظا الخٗضص ,بإهه ظاء
هدُجت بلى حؿلِ ألاجغاٖ ٥لى بالص ٞاعؽ زال ٫خ٣ب ػمىُت َىٍلت ٞ ,ةن اللٛت والش٣اٞت الٟاعؾُت
بُ٣ذ هي اإلاؿُُغة ٖلى بًغان واإلاىُ٣ت بك٩ل ٦بحر ،وم٘ اهخ٣ا ٫الؿلُت الؿُاؾُت بلى ألاؾغة
البهلىٍت الٟاعؾُت بٗض اهتهاء خ٨م ال٣اظاعٍحن في ٖكغٍيُاث ال٣غن اإلااضخي ؤنبدذ اللٛت والش٣اٞت
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الٟاعؾُت ؤخض ؤهم ٖىانغ الهىٍت ؤلاًغاهُت في ال٣غن الٗكغًٍ ،زانت وان “الٟغؽ” ٌٗغٞىا بإجهم
ؤولئ ٪الظًً لٛتهم ألام هي الٟاعؾُت ،وَٗخبرون ؤهٟؿهم ٞغؽ و ٌك٩لىن هدى  %49مً ؾ٩ان
ً
بًغان٦ ,ما لٗب اإلاظهب الكُعي صوعا مهما ٦ظل ٪في جغؾُش صٖاثم هظه الهىٍت التي ؾٗذ إلزباث
هٟؿها ؤمام اإلاىاٞؿحن ألاجغا ٥والٗغب في اإلاىُ٣ت ( ,)1باإلياٞت بلى ؤن هىا ٥مجمىٖت ٧املت مً
ألاٖغا ١ألازغي ،والظًً ّ
ٌٗغٞىن ؤهٟؿهم بإجهم بًغاهُىن ًخدضزىن اللٛت الٟاعؾُت ،وطل ٪بؿبب
الهالث الش٣اُٞت واللٛىٍت م٘ ألاٖغا ١في اإلادُِ ؤلا٢لُمي ,ل ً٨في الى٢ذ طاجه هىٍتهم الٗغُ٢ت
لِؿذ ٞاعؾُت.
وعٚم الىجاح ال٨بحر الظي لٗبخه بًغان في بًجاص الهىٍت ؤلاًغاهُت ٖلى خؿاب خ٣ى ١ألا٢لُاث
الٗغُ٢ت واإلاظهبُت(ٞ ,)2ةن الًٛىٍ ال٨بحرة التي جخٗغى لها بًغان خالُا وما ًدضر خىلها مً
جُىعاث ؾُاؾُت واظخماُٖت وؤمىُت في خ٣بت ما بٗض الاجهُاع الؿىُٞتي وٖهغ الخٟغص ألامحر٧ي،
ًبضو ؤن اإلاك٨الث الٗغُ٢ت التي ٧اهذ ٢ض زمضث جدذ عماص ألاًام وظضث مً ًىٟش ٞحها ،مما
ًجٗل الخدضي ؤمام َهغان ا٦بر وا٢ىي لترجِب الٗال٢ت م٘ هظه ألا٢لُاث خٟاْا ٖلى جماؾ٨ها
الٗغقي وٖضم الؿماح ألمحر٧ا باؾخسضام وع٢ت الٗغُ٢اث يضها في هظه اإلاغخلت الخغظت مً
مىاظهتها يض الٛغب٦ ,ما جبضو آزاع الجزٖت الاهٟهالُت بحن ؤ٢لُاث البِئت اإلاداطًت وؤلا٢لُمُت ؤ٢ل
جإزحرا ٖلى ألا٢لُاث الٗغُ٢ت والضًيُت ؤلاًغاهُت ،خُض جغا٢ب بًغان وجغُ٦ا بك٩ل ميؿ ٤جُىع
الاقدبا٧اث بحن ؾلُاث صو ٫الجىاع الٗغاقي والتر٧ي م٘ ال٣ىاث ال٨غصًت في قما ٫الٗغا ١والتي
اقخضث خضتها مىظ ٖام  ،2018بط ؤن ألا٦غاص ؤ٢امىا ُ٦اها ؾُاؾُا في قما ٫الٗغا ١قبُه بدالت
قما٢ ٫برم ،ؤما الخىُٓماث الضًيُت الؿيُت ٣ٞض جغاظ٘ وكاَها بك٩ل ٦بحر مىظ ٖام ،2014
ألامغ الظي ز ٠ٟمً الٗبء ألامجي ًٖ ٧اهل الضولت ؤلاًغاهُت (. (3
اإلابدث الثالث
ازش الخهذد الهشقي أالزني وألادًان في اإلاجخمو ؤلاًشاوي
جٓهغ اإلااقغاث الىاُٗ٢ت بإن آلازاع الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت لخٗضص ألاٖغا١
الازيُت وألاصًان في اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي ٖمُ٣ت وظظعٍت في آزاعها وجضاُٖاتها ,زانت في ظاهب جدلُل
الخدضًاث التي جىاظهه جُبُ ٤ؾُاؾاث الخ٩ىماث ؤلاًغاهُت في مجاٖ ٫ملها الؿُاسخي والاظخماعي

1

اإلاجالي ,بًاص ,ألاؾـ ال٨ٟغٍت للشىعة ؤلاؾالمُت ؤلاًغاهُت وبؾتراجُجُتها اإلاٗانغة في بصاعة ؤهماٍ الهغإ ؤلا٢لُمي ,عؾالت ص٦خىعاه ٚبر ميكىعة  ,ظامٗت
ماجت ,ألاعصن ,2017 ,م76
2
مدٟىّ ،مدمىص ,ألا٢لُاث وً٢اًا الضًم٣غاَُت في الٗالم الٗغبي ،مجلت الضًم٣غاَُت ،ال٣اهغة  :الؿىت الؿاصؾت ،الٗضص2
3
ٖبضالخي ,ولُض ,بًغان ومؿخ٣بل اإلا٩اهت ؤلا٢لُمُت  ,1ٍ ,202 0مغ٦ؼ الضعاؾاث الخُبُُ٣ت والاؾدكغا ,ٝبالجؼاثغ,2017,م86
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ٞهي حك٩ل ٖ٣بت ؤمام جد ٤ُ٣صعظاث ٖالُت مً الاهضماط الىَجي والخىمُت اإلاؿخضامت للمجخم٘
ؤلاًغاوي في ٧اٞت اإلاُاصًً .
٦ما حٗض ْاهغة الخٗضص الٗغقي والضًجي ؤصاة في الجزاٖاث ؤلا٢لُمُت بحن الضو ٫اإلاكغُ٢ت،
ً
ً
ً
ً
٦ما باجذ مجاال للخضزالث الخاعظُت مسلٟت في ٦ال الخالخحن ويٗا صاثما للجزإ ألاهلي وٖضم
َ
ومأسخي بوؿاهُت واظخماُٖت ,بن الضعاؾت جابٗذ اٚلب الى٢اج٘ الخاعٍسُت واإلاخٛحراث
الاؾخ٣غاع،
التي ؤؾٟغث ًٖ هظا الخٗضص ,لخٟؿحر ما للخغ٧اث ؤلازيُت مً ؤزاع ٦بحرة ٖلى اؾخ٣غاع اإلاجخمٗاث
التي جخىاظض ٞحها ،وابغػ مشاٖ ٫لى طال ٪ما خهل ( لالجداص الؿىُٞتي وٍىٚؿالُٞا
وحكُ٩ىؾلىٞاُ٦ا)٦ ،ما بن صوال ؤزغي باث الاه٣ؿام زُغا ًضاهمها هدُجت لىظىص خغ٧اث ازيُه
جضٖى بلى الاهٟها ،٫ومً هظه الضو( ٫ؾغٍاله٩ا والؿىصان واهضوهِؿُا وبًغان وجغُ٦ا والٗغا. )١
٦ما ؤن الهغاٖاث الازيُت ،حٗض ْاهغة مٗ٣ضة ومدكاب٨تً ،مشل وظىصها اخض مٗالم الىا٘٢
ؤلاوؿاوي ،ؾىاء ُٞما ًخهل بسلُٟاتها و ؤؾبابها ،ؤو ُٞما ًخهل بيخاثجها وجضاُٖاتها ،وٍمً٨
جهيُ ٠هظه اإلاخٛحراث في مجمىٖخحن عثِؿِخحن  :ؤولها البِئت الضازلُت مشل َبُٗت الخٗضص في
اإلاجخم٘ والٗىامل الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت ,وزاهحهاً :خٗل ٤بالبِئت الخاعظُت وما
.
ًغجبِ بها مً صوع لل٣ىي الضولُت وؤلا٢لُمُت في الهغإ الازجي
وٍغظ٘ ؾبب اهضالٕ الهغاٖاث ؤلازيُت بلى مؼٍج مٗ٣ض مً الضواً ٘ٞخمشل ؤبغػها في يٗ٠
الاهضماط بحن الكٗىب صازل الضولت ؤلاًغاهُت ،وطال ٪بٟٗل الخسُُِ الٗكىاجي لخضوص جل٪
الضو ،٫مما ؤصي بلى ٖضم جُاب ٤الخضوص الؿُاؾُت م٘ الخجمٗاث الؿ٩اهُت ،وهى الىي٘ الظي
ٞكلذ مٗٓم الخ٩ىماث اإلاخٗا٢بت ٖلى خ٨م بًغان في الخٗامل م٘ بد٨مت ،بل ؤصث ؾُاؾاتها التي
حؿدىض ٖلى َاثٟت ٢ىمُت ٞاعؾُت وججاهلذ واؾدبٗضث آلازغًٍ بلى خالت مً اوٗضام الش٣ت,
بماقغاث ٖضم الاؾخ٣غاع صازل اإلاجخم٘ .
ولهظا جٟا٢مذ اإلاك٩لت وايُغث اٚلب الجماٖاث وال٣ىمُاث الٗغُ٢ت الازيُت اللجىء بلى
الٟىضخى والاٖخهام والخمغص في بٌٗ ألا٢الُم ؤلاًغاهُت ,لخدؿحن ويٗها في ٖملُتي الخىػَ٘ للثروة
واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت في الضولت ,بياٞت بلى بن ججاهل الىٓم الؿُاؾُت اإلاخٗا٢بت في اًغان إلاُالب
ؤلازيُاث ،ؤو ٖضم الاٖترا ٝبها ،ؤو ٖضم اؾدُٗابها لخل ٪اإلاُالب ؤصي بلى لجىء هظه ال٣ىمُاث
ؤلازيُت بلى وؾاثل ؤزغي للىنى ٫بلى جل ٪اإلاُالب.
واهخمامىا بٓاهغة الخٗضص الٗغقي والضًجي في هظه الضعاؾت٣ً ,ىصها بلى جدلُل ؤبٗاص الؿُاؾاث
التي اجسظتها ألاهٓمت الخا٦مت في بًغان ٖبر الٗ٣ىص اإلاايُت مً تهمِل وجمؼٍ ٤وٞىاع ١مِٗكُت
هضصث وتهضص امً اإلاجخم٘ واؾخ٣غاعه ،باٖخباعه ًخ٩ىن مً ججمُ٘ ؤلاظباعي لكٗىب ٚحر مخجاوؿت
ً
ً
٢ىمُا وصًيُا ,زانت بٗض ؤن ؤضخذ الخغ٧اث الٗغُ٢ت وؤلازيُت جمشل واخضة مً ابغػ ْىاهغ
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الخُاة الؿُاؾُت ,وان لهظه الخغ٧اث قإن ٖلى اؾخ٣غاع اإلاجخمٗاث التي جخىاظض ٞحها ٞالهغاٖاث
.
بلى ؤًً ؾخ٣ىص وماطا ًىجم ٖجها في اإلاؿخ٣بل(.)1
زال ٫الشماهحن ٖاما ألازحرة التي حؿلمذ الخ٩ىماث ؤلاًغاهُت ؾلُاتها صؤب ٞحها الٟغؽ
البهلىٍحن بلى ُ٢اصة صٞت الخ٨م مً ألاجغا ٥ال٣اظاعٍحن ،بغئٍت مدضصة حؿعى بلى حٗمُ ٤خًىع
ال٣ىمُت الٟاعؾُت ٖلى خؿاب ألاٖغا ١ألازغي٣ٞ ,ض حٗض ال٣ىمُت مً ؤبغػ ألاؾـ ال٨ٟغٍت التي
جٟاٖلذ مٗها ٢ىي وجُاعاث ؾُاؾُت بًغاهُت ٖىضما اخخضم الهغإ بحن ؤلاؾالم والٛغب( ,)2وهي مً
اإلاٟاهُم التي جىاولها اإلا٨ٟغون ؤلاًغاهُىن باٖخباعها بخؿاؽ مكتر ٥بحن ؤبىاء الكٗب ؤلاًغاوي
جغؾُش الهىٍت ؤلاًغاهُت اإلاخمشلت في اللٛت والخاعٍش والش٣اٞت الٟاعؾُت٦ ,,ما ؤجها ُٖ٣ضة مشلذ
وظضان مكتر ٥ؤياٞذ بلحهم هظه اإلاكاٖغ باالهخماء والخٗىهغ لٗغ٢هم آلاعي ,وؤجهم ٌك٩لىن
ظماٖت ؾُاؾُت جمخاػ ًٖ ٚحرها مً ألامم والكٗىب ,وبمٗجى ؤزغ ٞةن الخُاعاث ال٣ىمُت ؤلاًغاهُت
هي التي جضعي ؤن الخ ٤في الؿلُت وحكُ٨ل الىٓام الؿُاسخي ؤؾاؾت ال٣ىاؾم اإلاكتر٦ت ألبىاء
الكٗب الىاخض وهي اللٛت وآلاصاب والٗاصاث والخ٣الُض اإلاكتر٦ت(. )3
٦ما وحٗض ٨ٞغة ال٣ىمُت التي ٚؼث الٗالم الشالض مً ؤوعوبا والٛغب وسخت ممؼوظت مً
الضٖىة للخدغع والضًم٣غاَُت ,وٖلى ؤزغها هالذ قٗىب الٗالم الشالض ,ممً ابخلُذ باالؾخٗماع
باالؾخ٣ال ٫الؿُاسخي ,بال ؤن هظا الخدغع والاؾخ٣ال ٫بضا ْاهغٍا ,ألهه لم ٌك ٟ٘باالؾخ٣ال٫
ال٨ٟغي وألازالقي والُ٣ميٞ ,إٚلب البلضان ؤلتي جدغعث مً هحر الاؾخٗماع اإلاباقغ بٗض اهتهاء الخغب
الٗاإلاُت الشاهُت ,اؾخمغث حٗاوي مً ألاػماث الاظخماُٖت وألاػماث الؿُاؾُت(.)4
جل ٪ال٨ٟغة الخاعٍسُت اإلاؿخىعصة مً الٛغب ,ؤزظ بها بٌٗ ؤلاًغاهُحن في ْاهغها ٦جزٖت
ٖىهغٍتٖ ,غٞها اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي بمٗىاها الؿُاسخي ,هدُجت لدجم اإلاخٛحراث التي جىالذ في ال٣غن
الخاؾ٘ ٖكغ ,وعٚم حٗضص ؤق٩ا ٫ال٣ىمُت اإلاؿخىعصة مً الٛغبٞ ,ةجها اعج٨ؼث ٖلى البٗض الش٣افي,
والجهت اإلامشلت لهظه الجزٖت هي ٢ىي وجُاعاث بًغاهُت حٗمل في مجالها الىَجي ,بةَاع وؤؾاؽ ٨ٞغي
ً
ً
ٌٗض ؤًضًىلىظُا وخغ٦ت حٛحرًت وحٗبحرا ًٖ الؿعي لخسلو مً ُ٢ىص الاؾخٗماع ,واإلاُالبت بالخغٍت
وؾُاصة ال٣اهىن ,وحٗؼٍؼ ؾلُت الكٗب مً زال ٫مجلـ هُابي بإَغ الضًم٣غاَُت ًجم٘ ٧اٞت

1

ٖاقىع ,مهضي مدمض ,الخٗضصًت ؤلازيُت ،بصاعة الهغاٖاث وبؾتراجُجُاث الدؿىٍت ,1ٍ ,اإلاغ٦ؼ الٗلمي للضعاؾاث الؿُاؾُت  , 2002 ,م 77
2
ٖىاًذ ,اخمض ,ال٨ٟغ الؿُاسخي في ؤلاؾالم اإلاٗانغ ,جغظمت ببغاهُم صؾىقي قخا ,1ٍ ,م٨خبت مضبىلي ,ال٣اهغة ,1984 ,م198
3
صاوعي ,عيا اعصو٧اوي ,ال٣ىمُت والشىعة ,1ٍ ,وػاعاث بعقاصَ ,هغان ,1986 ,م33
4
قُٟعي ,ألاؾـ ال٨ٟغٍت للشىعة ,م136
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ألاٖغا ١وألاصًان ٖلى ألاعى ؤلاًغاهُتٞ ,جاءث ال٣ىمُت الش٣اُٞت ,بخضي ألاصواث ال٨ٟغٍت التي حٗبر
ًٖ اهخهاعها للىي٘ ال٣اثم في البالص(.)1
لظا جدمل ؤصخاب الغئي ال٣ىمُت الٟاعؾُت مً اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي ٖبء ع ٘ٞالخسل ٠الظي
٧ان ًًغب ؤع٧ان اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي ,زانت وان الاؾخ٣ال ٫الؿُاسخي لم ٌٛحر ألاػماث والخسل٠
ً
ً
الا٢خهاصي الظي ب٣ي صاٗٞا وؾببا مً صواعي الاؾخمغاع في الاعجباٍ بٗال٢اث م٘ الٛغب,
ً
ٞاالؾخ٣ال ٫الؿُاسخي بهظا الىا٧ ٘٢ان اؾما بال مؿمى ,لم ٌؿخُ٘ صٖاة ال٣ىمُت الٟاعؾُت
والخُاعاث الىَىُت وؤلانالحي ,ا٦دؿاب الخإُ٦ض الكامل مً اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي ,بؿبب امخضاص ظظوع
صٖىاتهم ال٣ىمُت الٗىهغٍت ,وصٖىاتها بلى ٨ٞغ الخٛغٍب هدى الخضازت الٛغبُت وه٣لها ٦ما هي صون
مغاٖاة زهىنُت اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي طو الخٗضصًت الٗغُ٢ت والازيُت والخٗضص في ؤصًان ؤبىاء قٗبها,
٣ٞض باث ًهٗب ٖلى ؤي مخضًً ؤن ً٣خى٘ ؤو ًضع ٥ما ًىاصي به هاالء لٗضم الاوسجام ال٨ٟغي
وؤلاًضًىلىجي مٗهم ,مما زل ٤بق٩الُت ٨ٞغٍت وجباًً ٖمُ ٤بحن م٩ىهاث اإلاجخم٘ مً ٧اٞت اَُاٞت
و٢ىمُاجه وبحن الخُاعاث الىَىُت وؤلانالخُت والضًيُت الٟاٖلت في اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي (,)2
وما ؤن صزلذ ال٣ىمُت الٟاعؾُت مؿدبٗضة ٧اٞت ألاٖغا ١الازيُت ؤلاًغاهُت بلى ؾاخت الٗغا٥
الش٣افي م٘ الكاه عيا زان بهلىي ,ختى ؤقخٗل الجض ٫ألاًضًىلىجي بحن صٖاة ال٣ىمُت الٟاعؾُت
ً
م٘ ؤَغا ٝاإلاجخم٘ ؤلاًغاوي مً ؤٖغا٢ت اإلاسخلٟت واإلاخضًىحن ٖامت وؤلاؾالمُحن جدضًضا٣ٞ ,ض ٧ان
مدىع الجض ٫والهغإ ًتر٦ؼ ٖلى الخىا ٌ٢والخباًً بحن ؤهضا ٝومهالر هظه ألاٖغا ١وألاصًان
لكٗىب بالص ٞاعؽ ,زانت وؤن ال٣ىمُت الٟاعؾُت جمشل مجمىٖت ال٣ىاٖض اإلاغجبُت بمهالر آهُت
لٟغٍ ٤ؾُاسخي مدضص ,بِىما ألاصًان ٞهي ٖ٣اثض واًضًىلىظُاث جمشل عؾاثل ال جمحز بحن بوؿان
وؤزغ بال بما ٦ؿبذ ًمُىه مً ج٣ىي ,وٖلى ؤزغ هظا الخىنًُ ٠خطر بان مُضان اإلاىاظهت ؤبغػ
ظماٖت مً اإلاخىىعًٍ ؤجبإ عيا زان بهلىي ممً ههبىا الٗضاء ل٩ل ألاصًان وؤلاًضًىلىظُاث
الٗ٣اثضًت ,واتهمىها بإجها ؾبب جسل ٠اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي ,بذجت مداعبت الخغاٞاث ,وبخُاء اإلاأزغ
ال٣ىمُت ختى ؤجهم مً عٗٞىا قٗاع ؤلانالح الضًجي ,بةصزاٖ ٫ىانغ ٚحر صًيُت ٖلحها وبزغاط ماال
ً
ًدىاؾب والٗهغ مجها ,ختى لى ٧ان ع٦ىا مً ؤع٧اجها(.)3
ٞال٣ىمُت ؤلاًغاهُت لم جٖ ً٨لى نلت بإصًان وٖ٣اثض قٗب بًغان ,بل ٧اهذ ٖلى الى ٌُ٣مىه,
و٧ان مُٗاع الخضًً في جل ٪الٟترة مىاظهت ال٣ىمُت ,ومما ال قُٞ ٪ه ؤن الهغإ بحن صٖاة ال٣ىمُت
ً
الٟاعؾُت وألاصًان وؤلاًضًىلىظُاث الٗ٣اثضًت لم ًٖ ً٨لىُا ,هدُجت لخ٨م عيا زان بهلىي٣ٞ ,ض
1

-

ٖىاًذ ,ال٨ٟغ الؿُاسخي في ؤلاؾالم اإلاٗانغ ,م213 ,198
2
عظبي ,مدمض خؿً ,الخُاة الؿُاؾُت لئلمام الخمُجي ,1ٍ ,ماؾؿت الُباٖت واليكغ وػاعة الش٣اٞت ؤلاًغاهُتَ ,هغان ,1990 ,م159 - 158
3
صاوعي ,ال٣ىمُت والشىعة ,م 12
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ؤُٖى ؤولىٍت اإلاىاظهت للىٟىط ألاظىبي ,و٦ظل ٪آزغ جإظُل اإلاىاػلت والتزام الهضهت بحن صٖاة ال٣ىمُت
الٟاعؾُت وألاصًان وؤلاًضًىلىظُاث الٗ٣اثضًت ,وصٖا بلى جًامجهم م٘ ال٣ىمُت الٟاعؾُت إلاىاظهت
الاؾخٗماع(ٚ ,)1حر ؤن هظا الخىظه ؤصي بلى بًجاص ال٨شحر مً ٖضم الش٣ت لضي الٗغُ٢اث ألازغي
ونل بلى خض اإلاىاظهاث الضمىٍت في ٞتراث مسخلٟت مً جاعٍش بًغان اإلاٗانغ..
٣ٞض ْهغث الٗضًض مً اإلااقغاث الؿُاؾُت التي ػاصث مً جىؾُ٘ الٟجىاث واإلاؿاٞاث بحن
ال٣ىمُاث وألاٖغا ١ؤلاًغاهُت وألا٢لُاث ؤلاًضًىلىظُت ,بةياٞت الٗىهغٍت الُاثُٟت ٖالوة ٖلى
الٗىهغٍت الٗغُ٢ت التي ماعؾتها ألاهٓمت الؿاب٣ت وٖلى عؤؾها هٓام البهلىي ،خُض ازخلٟذ احؿإ
هظه الٟجىاث مً ٢ىمُت بلى ؤزغي ،ول ً٨حٗخبر ال٣ىمُت الٗغُ٢ت ال٨غصًت والبلىقُت والٗغبُت
ً
ؤ٦ثر ال٣ىمُاث عًٞا لؿُُغة وهُمىت ال٣ىمُت الٟاعؾُت ٖلى ؾلُاث الخ٨م في بًغان ،وحٗخبرها
مدخلت ألعيحها ومًُهضة ألبىائها ،و٧اهذ وماػالذ هظه ألاٖغا ١حٗبر ًٖ اؾدُائها مً ٢مُٗت
ألاهٓمت اإلاؿدبضة بُغ ١ؾلمُت وبُغ ١الٟ٨اح والىًا ٫الؿُاسخي الضاعي لئلنالح والبىاء جاعة,
وجاعة ؤزغي ٧اهذ جهٗض مً زُابها للتهضًض باالهٟهاَ ًٖ ٫غٍ ٤الٟ٨اح اإلاؿلر ,وجسخل ٠بًغان
ً
ً
ًٖ الضو ٫التي ًخٗاٌل ٞحها ٖضص مً ال٣ىمُاث ؤجها حكهض ايُغابا مؿخمغا حكٗله هظه
ً
ال٣ىمُاث حٗبحرا مجها ًٖ ع ٌٞؾُاؾاث الخ٩ىماث ؤلاًغاهُت وؾلُاتها ججاهها واٖترايها ٖلى
ؾُاؾت التهمِل ؤلا٢هاء وؤؾالُب ال٣م٘ التي جماعؽ في خ٣ها مً ٢بل هظه الؿلُاث.
وحٗخبر هظه ال٣ىمُاث وألاٖغا ١الازيُت هُ٣ت يٗ٧ ٠اٞت ألاهٓمت والؿلُاث الؿُاؾُت التي
حٗا٢بذ ٖلى الخ٨م في بًغانٞ ,هي جمشل وع٢ت ي ِٛجماعؽ صوعها باإلاُالبت بد٣ى ١اإلاىاَىت
الخُ٣ُ٣ت واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ،وزانت ؤن هظه ال٣ىمُاث مجخمٗت حك٩ل هدى هه ٠الؿ٩ان في
بًغان ،ؤي ما ً٣غب  40ملُىن وؿمت ،وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن هظه ال٣ىمُاث مجخمٗت ؤو بإ٩ٞاع وؤهضاٝ
مىخضة ً٩ىن لها جإزحر و٢ىة ٦بحرة جًاهي ٢ىة الىٓام ؤلاًغاوي ،وحؿخُُ٘ بخىخُض ؤ٩ٞاعها وؤهضاٞها
ؤن جدهل ٖلى اؾخ٣اللها ؤو حؿ ِ٣الىٓام الخا٦م في ؤي و٢ذ جغٍض.
٦ما ؤن هظا ألازغ ًخطر مً زال ٫الخدب٘ الخاعٍذي أل٢لُاث ٖغُ٢ت وازيُاث حٗغيذ لكتى
ؤؾالُب ال٣م٘ والتهمِل والاؾدبضاص وؾلب خ٣ى٢هم ؤو مٗاملتهم ب٣ؿىة و٢م٘ وٖىهغٍت ٖلى
مضي ٖ٣ىص مً جاعٍش بًغان الؿُاسخي٣ٞ ,ض ماعؾذ الؿلُت الخا٦مت ؤؾالُب الخمُحز وال٣م٘ في
حٗاملها م٘ ال٣ىمُاث ٚحر الٟاعؾُت والُىاث ٠مً ٚحر الكُٗت ،جا٦ضها اإلاماعؾاث الؿُاؾُت ٖلى
اعى الىا ٘٢في مدآٞت زىػؾخان ظىىب بًغان والتي حٗخبر ألاهىاػ مغ٦ؼها وَك٩ل الٗغب
ٚالبُتها ,ختى بٗض ٖملُاث الخٟغَـ التي مىعؾذ ٞحها ٖلى مضي ؤ٦ثر مً هه٢ ٠غنًٓ ،هغ ٞحها
1

ٖىاًذ ,ال٨ٟغ الؿُاسخي في ؤلاؾالم اإلاٗانغ ,م213
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و٢اج٘ جاعٍسُت حكحر بلى حجم هاثل ومؿخمغ مً الايُغاباث والٟىضخى وٖضص مً الاقدبا٧اث
ٖبرث ًٖ مضي سخِ الكٗىب ٞحها مً الٓلم الىا ٘٢واؾدبضاص ألاهٓمت الؿُاؾُت الخا٦مه ،
ً
٦ما هى الخا ٫في بلىقؿخان و٦غصؾخان والٗضًض مً اإلاىاَ ٤التي حكهض جىاظضا أل٢لُاث قهضث
ايُغاباث واقدبا٧اث ٖضة مغاث.
ئظتراجُجُت ئًشان في ئداسة هزا الخىىم الهشقي الازني وألادًان
جا٦ض الضعاؾت في هظا الجاهب بلى ؤن ْاهغة الخٗضص ؤٖغا ١واصًان قٗىب بًغان ,حٗض في
ظاهبها الؿلبي زُغ حهضص ألاهٓمت الؿُاؾُت الخا٦مت ٞحها خا ٫اٖخباعها سٛغاث حؿمذ بازترا١
ً
ويغب ألامً ال٣ىمي ؤلاًغاوي ،و٦ما ؤجها ًم ً٨ؤن حك٩ل هُ٣ت يٗ ٠ومىُل٣ا لخُغ ظضي ٢ض
ًىاظه ألاهٓمت الخا٦مت في ؤًت لخٓت ,زانت وبجها صولت مترامُت ألاَغا ،ٝباث حٗضص ال٣ىمُاث
ٞحها وجىىٖهم واهدكاعهم حهضص ٞاعؾُتها والىٓام الؿُاسخي الٟاعسخي بك٩ل ظضي٦ ،ما ؤن هظه
ال٣ىمُاث اؾخُاٖذ ؤن جًغب بجظوعها في ؤعى بًغان مىظ و٢ذ َىٍلّ ،
وج٩ىن لظاتها وظىصا
ً
عاسخا مخإنال ًشبذ اخخال ٫الىٓام ؤلاًغاوي للمىاَ ٤التي جخىاظض ٞحها هظه ال٣ىمُاث ,وٍىظض في
بًغان هدى  110لهجت ولٛت مجها :الٟاعؾُت ،البلىقُت ،ألاطعٍت ،الٗغبُت ال٨غصًت ،التر٦ماوؿخاهُت،
الؿِؿخاهُت ،ال٣ك٣اًت ،اللغٍت وٚحرها ،ول ً٨ظمُ٘ الؿ٩ان ٌٗغٞىن الٟاعؾُت بؿبب ؤن الخٗلم
باللٛت الٟاعؾُت ولم حؿمذ الؿلُاث ؤلاًغاهُت بخٗلم ألا٢لُاث وال٣ىمُاث بلٛاتهم ألانلُت.
ل٣ض ٖاص التر٦حز ٖلى الىع٢ت الٗغُ٢ت بك٩ل ؤوضر م٘ ؤخضار ٖام 2005م لٗغب الاخىاػ في
الجىىب ؤلاًغاوي ,خُض زغط آلاال ٝمً الاخىاػٍحن في مٓاهغاث ًُالبىن ٞحها باإلاؿاواة وجدؿحن
ؤخىالهم عٚم وظىص مىاب٘ الى ِٟفي مىاَ٣هم ،وٍُالبىن بدغٍاث ز٣اُٞت وو ٠٢ما ٌؿمى بٟغؾىت
الكٗب الٗغبي هىاٚ ،٥حر ؤن جل ٪اإلآاهغاث جم بزماصها بال٣ىة و٢خل ٞحها ٖضص مً اإلاخٓاهغًٍ
وجم ال٣بٌ ٖلى ٖكغاث آزغًٍ مجهم  ,لظل٣ٞ ٪ض اٖضث ماؾؿاث نى٘ ال٣غاع الؿُاسخي في
الىٓام ؤلاًغاوي الخا٦م الٗضًض مً الخضابحر الاختراػٍت في مىاظهت هظا الخٗضص والخلىن اإلاجخمعي ,
ابخٗضث ٞحها ًٖ جغؾُش ٨ٞغة اإلاىاَىت والىخضة الىَىُت بحن اإلا٩ىن اإلاجخمعي ؤلاًغاوي ولم جً٨
مً ؤولىٍاث الؿلُت الؿُاؾُت  ,وهظا ماقغ ٞكل في بصاعة هظا الخٗضص .
وبالغٚم مً جغُ٦بت اًغان الٟغٍضة اإلاخ٩ىهت مً مغ٦ؼ ٢ىمُت ٞاعؾُت قُُٗـت اإلاظهب وؤظؼاء مً
ًّ
ًّ
ومظهبُا
ٖغُ٢ا
٢ىمُاث ٧ىعصًت ،ؤطعٍت ،جغ٦ماهُتٖ ،غب وبلىف ،جم٨ىذ مً خ ٟٔجماؾ٨ها
وز٣اُٞا وظٛغ ًّ
ًّ
اُٞا ٖلى الغٚم مً وظىص خغ٧اث جدغعٍت مؿلخت مضٖىمت مً هٓحراتها زاعط
الخضوص ؤلاًغاهُت ,لم جىجر  ِ٣ٞفي اخخىاء الخغ٧اث الخدغعٍت بل ٢امذ بازترا٢ها وجىظحهها زاعط
الخضوص ؤلاًغاهُت بهض ٝبٞكا ٫مكغوٕ مشُالتها زاعط الخضوص ؤلاًغاهُت بهض ٝحكُ٨ل صو٢ ٫ىمُت.
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ًكهش مً اظتراجُجُاث الىكام ؤلاًشاوي في الخهامل مو ألاكلُاث ,بهذ جإؾِـ هٓام
الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت ؤلاًغاهُت ٖلى ؤؾاؽ الىخضة ال٣ىمُت والضًيُت الكُُٗت باٖخباع ؤن ٧اٞت
ألا٢ىام اإلاخىاظضة في بًغان هم مً ؤنل ٞاعسخي ،واللٛاث هي لهجاث جابٗت للٛت الٟاعؾُت،
والاٖترا ٝبىظىص مٗخى٣ي ؤهل الؿىت هى لٟغى خضوص وكاَهم لخ٣لُل الٟىاع ١اإلاظهبُت في
الضازل ،بهض ٝطوبان مٗخى٣ي ؤهل الؿىت صازل اإلاظهب الكُعي بٗ٨ـ مؿاعي بًغان في الخاعط
الغامي بلى حكضًض الهىة بحن اإلاظهبحن الكُعي والؿجي ,والؿعي لخٗؼٍؼ ٨ٞغة ال٣ىمُت الٟاعؾُت
واللٛت واإلاظهب ؤلاؾالمي الىاخض ٖبر وؾاثل ؤلاٖالم ,بكغُٖت حؿدىض بلى الضؾخىع ؤلاًغاوي وبك٩ل
عثِسخي ٖلى الضًً ولِـ ٖلى ال٣ىمُت ؤو اللٛت ,ألن الخ٩ىمت اإلاغج٨ؼة ٖلى ال٣ىمُت والٗغ ١واللٛت
ًاصي بالىدُجت بلى خغمان ال٣ىمُاث وألاٖغا ١ألازغي اإلاخىاظضة في الضولت مما ًسل ٤خالت مً
ٖضم الاؾخ٣غاع.

الخاجمت :
جسلو صعاؾت ازغ الخٗضص الٗغقي والضًجي في اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي بلى ؤجها ْىاهغ َبُُٗت جم جىُْٟها
واؾدشماعها مً ٢بل ألاهٓمت والؿلُاث الؿُاؾُت ؤلاًغاهُت ,لخد ٤ُ٣مكاعَٗها في الؿُُغة ٖلى
هظه ألا٢لُاث بةظغاء حُٛحر صًمىٚغافي ،وبظباع ٧اٞت ألا٢لُاث ٖلى الخٗلم والخضعَـ باللٛت
الٟاعؾُت ،وجٟغَـ(الهىٍت الٟاعؾُت) الهىٍاث وألاعى واإلاٗخ٣ضاث والش٣اٞاث ،وبظغاء ما مً
قإهه الخلِ والخضازل بحن الٗغ ١واإلاظهب ٦ما هى الخا ٫بحن ألا٦غاص والبلىف والتر٦مان و٢لُل
مً الٗغب والظي ًجمٗهم مظهب الؿىت.
٦ما وجسلو للضعاؾت بهظا الجاهب بإن لجٛغاُٞت بًغان الؿُاؾُت والؿ٩اهُت اإلاٗ٣ضة حكحر بلى
حك٩ل مً مؼٍج مً ال٣ىمُاث التي جدُِ بها مً ٧ل الاججاهاث ولها امخضاصاث في صو ٫الجىاع
ؤلاًغاوي ،بمٗجى ؤن اإلاىُ٣ت الٟاعؾُت قبه مٗؼولت صازل وؾِ مً ال٣ىمُاث اإلاخٗضصة ،بال ؤن
وا ٘٢الخاً ٫ا٦ض هُمىت ال٣ىمُت الٟاعؾُت والُٗ٣ضة الضًيُت الكُُٗتُٞ ،ما ْلذ ألا٢لُاث
ال٣ىمُت والُاثُٟت ألازغي في اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي حكٗغ بالٓلم وٖضم اإلاؿاواة في الخ٣ى ,١وؤجها لم
جدٔ بٟغم مدؿاوٍت م٘ ال٣ىمُت الٟاعؾُت ٖلى نُٗض الخ٣ى ١الىَىُت ال٣ىمُت ,وال م٘ الكُٗت
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ُٞما ًخٗل ٤بالخ٣ى ١الُاثُٟت ،و٧ان هظا الخباًً والخٟاوث في الخٟاٖل م٘ مخُلباث الخٗاٌل
ً
وبحن قٗىب بًغان ؾببا و٢ىٕ الايُغاباث ال٣ىمُت والُاثُٟت ٞحها.
ٞالخٗضصًت ؤلازيُت والٗغُ٢ت واإلاظهبُت والُاثُٟت في ؤي صولت هي ْاهغة َبُُٗت جخُلب بًجاص
هٓام ؾُاسخي مالثم ًد ٤٣الٗض ٫واإلاؿاواة ،وٍدض مً الهغاٖاث ،والضولت بهظه الهُٛت جد٤٣
مُالب الجمُ٘ وجامً لهم خ٣ى٢هم ًٖ َغٍ ٤الضؾخىع واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ل٩ل ؤَُاٝ
اإلاجخم٘ صًيُت ٧اهذ ؤم ؾُاؾُت ؤو ٢ىمُت ،وما هغاه في ٦شحر مً صو ٫الٗالم اإلاخٗضصة ألاٖغا١
والُىاث ٠واإلاظاهب وؤلازيُاث مً جُبُ ٤للىٓام الُٟضعالي والضًم٣غاَُت الخىاُ٣ٞت هى ؤوؿب
ألاهٓمت إلاجخم٘ مخٗضص ٧الٗغا ١لخد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع الؿُاسخي وججىب الخغوب الضازلُت.
ً
٦ما ؤجها جلٗب صوعا مخٗضص الجىاهب في الخُاة الؿُاؾُت في بًغان ،وج٨ك ٠زبرة الىا٘٢
ً
الضولي وما قهضه مً نغاٖاث بزيُت ًٖ ؤن زمت بزٟا٢ا بًغاهُا في بصاعة الخٗضصًت ؤلازيُت ,ألامغ
الظي ًبرع جىاو ٫هظه آلازاع الىاظمت ًٖ ؾىء بصاعة الخٗضصًت ؤلازيُت وما جٟغػه مً جدضًاث
ومك٨الث ,ومً هظه الىخاثج وآلازاع ما حؿعى له ؤ٦ثر ال٣ىمُاث في بًغان مً أل٦غاص ،البلىف
والتر٦مان بلى الهغوب مً اإلاغ٦ؼ والاجداص م٘ ال٣ىمُاث اإلاخىاظضة زل ٠الخضوص ً
هٓغا لىظىص
امخضاص ظٛغافي و٢ىمي في الضو ٫اإلاجاوعة ,باإلياٞت بلى الاٖخماص ٖلى خل ال٣ىمُت ال٨غصًت (ؤ٦بر
ال٣ىمُاث اإلاهضصة لؤلمً ال٣ىمي ؤلاًغاوي) ًٖ َغٍ ٤زغ ١جدال ٠ألاخؼاب ال٨غصًت وصٖم ؤخؼاب
٧ىعصًت بهض ٝق ٤اله ٠ال٨غصي إلًها٨ٞ ٫غة ؤن بًغان هي الًامً الىخُض لها ٦إخض اإلا٩ىهاث
الغثِؿُت لل٣ىمُت الٟاعؾُت.
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أعن اخلؾقج اظعربي واالدرتاتقجقة االؼراغقة (اظدور واظتأثري)
)The security of the Persian Gulf and the Iranian strategy (role and influence
د .تؼى اؼاد اظؼقسي
اؾخاطة في الجامٗت الٗغاُ٢ت ٧ -لُت الاصاعة والا٢خهاص

اإلالخظ:
قهضث آلاوهت ألازحرة مُُٗاث َّ
ٖضة م٣ل٣ت بكإن الؿلى ٥اإلاؿخ٣بلي إلًغان ججاه صو٫
الخلُج في مغخلت ما بٗض جىُٗ٢ها الاجٟا ١الىىوي اط ان امخال ٥بًغان للبرهامج الىىوي ٌٗض ًُ٢ت
ً
ً
اُٞا مً صو ٫الخلُج وؤن ألازحرة َّ
ٌٗض
خؿاؾت جىاظه صو ٫الخلُج وؤمىه ،هدُجت ل٣غب بًغان ظٛغ
مهضع صزلها الغثِـ الى ِٟالظي ٢ض ًاصي في خالت اهُ٣اٖه بلى ٞكل ٦شحر مً زُىٍ الخىمُت
ً
الا٢خهاصًت والاظخماُٖت لهظه الضو ٫مما ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى ؤمً هظه الضو ٫واؾخ٣غاع ؤهٓمتها.
ُ
حؿعى اًغان لبىاء ٢ىة ٖؿ٨غٍت ٦بحرة ،مً زال ٫جُىٍغ ٢ضعاتها الٗؿ٨غٍت الخ٣لُضًت وٚحر
الخ ٣لُضًت ،إلاا له اوٗ٩اؾاث بؾتراجُجُت بالٛت ألاهمُت ٖلى الهُٗضًً ؤلا٢لُمي والٗالمي بهٟت
ُ
ٖامت ومىُ٣ت الخلُج والضو ٫اإلاجاوعة بهٟت زانت .خُض ؤن ؤمخال٦ها له٨ظا بم٩اهُاث ٌُؿاٖض
ً
ً
ٖلى حٗؼٍؼ م٩اهتها ؤلا٢لُمُت ٖلى مؿخىي الخلُج والكغ ١ألاوؾِ وَُٗحها صوعا ٖؿ٨غٍا
ً
ً
اؾتراجُجُا واؾٗا في هظه اإلاىُ٣ت الخُىٍت مً الٗالم ًدىاؾب م٘ الُ٣مت الٟٗلُت إلاىٗ٢ها
الجُىؾتراجُجي.
وحكحر بٌٗ اإلاُُٗاث بلى اعجٟإ وجحرة الخضزل ؤلاًغاوي ججاه صو ٫الخلُج ألجها مً
ألا٢الُم اإلاهمت في الٗالم بؿبب ما جخمخ٘ به هظه اإلاىُ٣ت مً زهاثو وامخُاػاث ،وال ًىدهغ
ً
ً
هظا الضوع في الخإزحر الؿُاسخي  ، ِ٣ٞوبهما ٌكمل ؤبٗاصا ظُىبىلُدُُ٨ت وظُىاؾتراجُجُت ًٞال
ًٖ ألابٗاص الش٣اُٞت والضًيُتُ .وَ ُّ
ٗض الضوع ؤلاًغاوي وجإزحره في الخلُج هخاط َبُعي لؿُاؾت بًغان
م٘ مدُُها الا٢لُمي التي ً٣غ الٗضًض مً اإلادللحن واإلاهخمحن واإلاخابٗحن بٛمىيها ونٗىبت ٞهمها
اط جىاولذ هظه الضعاؾت بالكغح والخدلُل ؤهم وؤبغػ الٗىامل والً٣اًا اإلاازغة ٖلى الٗال٢اث بحن
٧ل مً اًغان وصو ٫الخلُج الٗغبي مً الخ٣ُ٣ت ال٩امىت وعاء جىامي اإلاهالر الا٢خهاصًت
وؤلاؾتراجُجُت في مىُ٣ت الخلُج الٗغبي م٘ مغوع الؼمً .
اليلماث اإلافخاخُت:
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،لُمُت٢اهت ؤلا٩ الضوع واإلا، امً الخلُج الٗغبي، الاؾتراجُجُت الاًغاهُت،البرهامج الىىوي الاًغاوي
الامً الذولي
Abstract
Has recently witnessed several disturbing data on the future
behavior of Iran towards the Gulf states in the post-signing of the
nuclear agreement as Iran's possession of the nuclear program is
a sensitive issue facing the Gulf states and security lt of the
proximity of Iran geographically from the Gulf states and that the
latter is the source of income President oil, which may result in
the interruption of many of the lines of economic and social
development of these countries, which adversely affects the
security of these countries and the stability of their systems Iran
seeks to build a large military force by developing Through the
development of its conventional and non-conventional military
capabilities, because of the strategic implications of the most
important at the regional and global levels in general and the
Gulf region and neighboring countries in particular. As its
acquisition of such capabilities helps to strengthen its regional
position in the Gulf and the Middle East and gives it a strategic
strategic role in this vital region of the world commensurate with
the actual value of its geostrategic location.
Some of the data indicate the high frequency of Iranian
intervention towards the Gulf states because it is one of the most
important regions in the world because of its characteristics and
privileges. This role is not limited to political influence, but also
includes geopolitical and geo-strategic dimensions as well as
cultural and religious dimensions. The Iranian role and its
influence in the Gulf is a natural product of Iran's policy with its
regional environment, which is recognized by many analysts and
interested in its ambiguity and difficult to understand. This study
dealt with the most important factors affecting the relations
between Iran and the Gulf countries. And strategy in the Gulf
region over time
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اإلالذمت:
ٌؿخدىط الضوع ؤلاًغاوي في مىُ٣ت الخلُج الٗغبي ٖلى اهخمام ٦بحر مً الضاعؾحن
واإلاهخمحن باإلاىُ٣ت ،بط ً٣غ الجمُ٘ بضوع وجإزحر بًغاوي ب٢لُمي ٞاٖل في هظه اإلاىُ٣ت ،وال ًىدهغ
ً
ؤبٗاصا ظُىبىلُدُُ٨ت وظُىاؾتراجُجُت ُ .وَ ُّ
ٗض
هظا الضوع في الخإزحر الؿُاسخي  ، ِ٣ٞوبهما ٌكمل
الضوع ؤلاًغاوي وجإزحره في الخلُج هخاط َبُعي لؿُاؾت بًغان م٘ مدُُها الا٢لُمي التي ً٣غ الٗضًض
مً اإلادللحن واإلاهخمحن واإلاخابٗحن بٛمىيها ونٗىبت ٞهمها.
وجىُل ٤اؾتراجُجُت بًغان الا٢لُمُت مً مىُل ٤مهالخها الخُىٍت ،وٍبضو ؤن الهغإ بحن
(ؤلانالخُحن واإلادآٞحن) لِـ له اوٗ٩اؽ ْاهغ ٖلى ظىهغ ؾُاؾت اًغان الا٢لُمُت وؤهضاٞها
وبهما ٖلى آلُاث واؾتراجُجُاث جد٣ُ٣ها ،ألن ًُ٢ت اإلاهالر الىَىُت ؤلاًغاهُت جب٣ى مدل بظمإ
ً
وَجي .و٢ض ال ً٩ىن الضوع الظي جماعؾه بًغان الُىم في اإلاىُ٣ت ،ولُضا لخىظهاتها وجدضًاتها الغاهىت
 ، ِ٣ٞوبهما ٌٗىص لىظىص ٖىامل ؤزغي ؾاٖضث ٖلى بلىعة هظا الضوع واهًاظه وجهاٖضه .
ٞةًغان لم جسغط في ؾٗحها لخد ٤ُ٣ؤهضاٞها ؤلا٢لُمُت في مىُ٣ت ًٖ ؤهضاٞها وجىظهاتها
الاؾتراجُجُت َىا ٫ؾىىاث الخغب الباعصة .
اط ان بًغان لم جس ٠عٚبتها وؾٗحها لبؿِ جإزحرها وهٟىطها في اإلاىُ٣ت لخهبذ في مضع٥
ً
ً
ال٣ىي ال٨بري ع٢ما نٗبا في مٗاصلت جىاػن ال٣ىي الا٢لُمُت /الكغ ١اوؾُُت .بال ؤن اٞخ٣اص بًغان
ال٣ىة الٗؿ٨غٍت ال٩اُٞت الًغوعٍه إلاماعؾت هظا الضوع ٌٗض اإلاًٗلت الخُ٣ُ٣ت التي جىاظه بًغان الُىم في
جد ٤ُ٣ؤهضا ٝاؾتراجُجُتها الا٢لُمُت في اإلاىُ٣ت .بن هظه الٗال٢اث جخضازل ٞحها مجمىٖت مً اإلالٟاث
الكاث٨ت  ،الجىهغٍت اإلامخضة جاعٍسُا ؤهمها  :ؤمً الخلُج الٗغبي  ،اخخال ٫الٗغا ، ١اخخال ٫الجؼع
ً
الٗغبُت الشالر  ،الهغإ الٗغبي – ؤلاؾغاثُلي  ،وٚحرها مً الً٣اًا الكاث٨ت  ،التي جمشل جدضًا
ً
ً
ظىهغٍا وخُ٣ُ٣ا ل٩ل مً بًغان وصو ٫الخلُج  ،وهى ما ًجٗل صعاؾت الٗال٢اث بحن بًغان وصو٫
ً
الخلُج ؤمغا نٗبا ومهما في الى٢ذ هٟؿه .
ٟٞي ْل ما قهضجه الؿاخت الٗغبُت مً جدىالث بؾتراجُجُت هخجذ ًٖ اخخال ٫الٗغا١
وألاػمت الؿىعٍت ٖلى زلُٟت زىعاث( الغبُ٘ الٗغبي) التي اوٗ٨ؿذ آزاعها ٖلى الٗال٢اث ؤلاًغاهُت-
الخلُجُت ٣ٞض اػصاصث هظه الٗال٢اث نٗىبت ويبابُت اعجبِ بٗضم ويىح الغئٍت ؤلاًغاهُت
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زانت بٗض مىاَ ٠٢هغان اإلاخباًىت ججاه ًؿىعٍا و٦ظل ٪جسى ٝالضو ٫الخلُجُت مً ٢ضعاث بًغان
الىىوٍت ختى ولى اؾخسضمذ في اإلاجا ٫الؿلمي .

 .1أهمُت البدث :
ُ
ج٨مً ؤهمُت البدض في اهمُت اإلاى ٘٢الجٛغافي التي حٗض مً ؤ٦ثر مىاَ ٤الٗالم جىجغا ،
والؾُما بٗض اخخال ٫الٗغاٖ ١ام 2003م ،وؤخضار زىعاث الغبُ٘ الٗغبي ٖام 2011م  ،وصولت
اًغان وبغهامجها الىىوي ؤياٞذ ؤبٗاصا زُغة إلاك٩لتي الهغإ والدؿلر الا٢لُمُحن ،اط ان الىا٘٢
الغاهً الظي ٌٗ٨ـ اهخماما متزاًضا بً٣اًا مىُ٣ت الخلُج لؤلهمُت الا٢خهاصًت والجٛغاُٞت
اللظان ًلُ٣ان بٓاللهما لِـ ٖ ِ٣ٞلى ألامً ؤلا٢لُمي بل وٖلى ألامً الٗالمي ؤًًا هدُجت
ٖال٢ت الخإزحر والخإزغ بحن الؿُاؾت وألامً في ٖالم الُىم.
 .2فشغُت الذساظت
جداو ٫هظه الضعاؾت بزباث ٞغيُت مٟاصها ؤن اًغان وْٟذ صوع البرهامج الىىوي لها
ً
ً
جىُْٟا اؾتراجُجُا بما ًخىاءم وٍخإ٢لم وٍخ ٠ُ٨م٘ ؤهضاٞها ومهالخها في الخلُج الٗغبي ومً زم
اوٗ٩اؾها ٖلى مهالخها وَمىخاتها الاؾتراجُجُت الضولُت ،وإلزباث هظه الٟغيُت حؿعى الضعاؾت
لئلظابت ًٖ ألاؾئلت آالجُت:
 ما هي اهضا ٝالاؾتراجُجُت الاًغاهُت في الخلُج الٗغبي ل
 ما هي اإلاخٛحراث الا٢لُمُت والضولُت اإلاازغة ٖلى الٗال٢اث الاًغاهُت الخلُجُت ل
 ما هي صوا ٘ٞاًغان المخال ٥الؿالح الىىوي ل
 ما هى ازغ البرهامج الىىوي الاًغاوي ٖلى امً الخلُج ل
 ما هي آلاٞا ١اإلاؿخ٣بلُت لهظه الٗال٢اث يمً بَاع الخإزحراث الضولُت ل
 .3الاشيالُت :
جىبش ٤بق٩الُت الضعاؾت في جإقحر وجىيُذ مضي ما ق٩له ٖام2003م ،مً اوُٗاٞت جاعٍسُت
٢اصث الى ازخال ٫الخىاػن الاؾتراجُجي للمىُ٣ت ظغاء ٚؼو الٗغا ١واخخالله  ،مما خضا بالٟغنت ِالى
ؤن ج٣ترب مً اإلاىاٞـ الخ٣لُضي اًغان لخىُْٟها ًٖ َغٍ ٤حٗؼٍؼ وج٣ىٍت صوعها وم٩اهتها الكغ١
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ؤوؾُُت وؾٗحها ألٖاصه الخىاػن الاؾتراجُجي في اإلاىُ٣ت بما ًدىاؾب م٘ اهضاٞها وجدضًاتها وب٣اء
ُ٦اجها ٦ضولت مىخضة لم جُإها الٟىضخى بٗض ويمً هظا الاَاع ج٨مً مك٩لت البدض.
 .4مىاهج الذساظت :
ال ًم ً٨الاٖخماص ٖلى مىهج واخض ٖىض البدض في مىيىٕ مٗحن َ ،اإلاا بضث ؤن اإلاىاهج الٗلمُت
ج٨مل بًٗها البٌٗٞ ،خمذ الاؾخٗاهت باإلاىهج الخاعٍذي ؤخض اإلاىاهج الغثِؿت إلُٖاء الخلُٟت الكاملت ًٖ
الُبُٗت اإلاٟاهُمُت للمىيىٕ ،و٦ظل ٪اإلاىهج الىنٟي واإلاىهج الخدلُلي واإلاىهج اإلا٣اعن في بُٖاء ؤهمُت
ً
اإلاىيىٕ وبُان حكٗباجه  ،وازحرا اإلاىهج الاؾدكغافي الاخخمالي.
اإلابدث الاوٌ
الامً والاظتراجُجُت ( اإلافهىم  /اإلاعخىٍاث )
بما ان مٟهىم الامً والاؾتراجُجُت هما مً اإلاٟاهُم الاؾاؾُت في مىيىٕ الضعاؾت ٞ ،جري اهه
مً الًغوعي الخُغ ١لهظًً اإلاٟهىمحن
اإلاؿلب الاوٌ  :الامً ومعخىٍاجه
اوال /الامً لغت واضؿالخا
ٌٗخبر مٟهىم ألامً مً ؤ٦ثر اإلاهُلخاث الؿُاؾُت بزاعة للجض ٫العجباَه بب٣اء ألاٞغاص
والكٗىب والضو ٫واؾخمغاعها  ،لظا ٣ٞض ؤزخل ٠اللٛىٍحن وال٨خاب خى ٫مٟهىمه وابٗاصه
وم٣ىماجه وؤؾالُب جد٣ُ٣ه وحٗضصث وجىىٖذ اإلاؿمُاث اإلاؿخسضمت في هظا اإلاُضان :
اط ان ٧لمت ألامً في اللٛت مكخ٣ت مً (ألامان) و(ألاماهت) بمٗجى و٢ض (ؤمً) مً باب ٞهم وؾلم
ً
ً
 ،وؤًًا مً (آماها) و(آمىت) بٟخدخحن ٞهى (آمً) و(آمىت) ٞاألمً وعص في اللٛت الٗغبُت يض الخىٝ
ؤي ؤن هُ٣ــٌ ألامً هى ا لخ ــى .. ٝوالخــىٌٗ ٝجي ٣ٞضان ألامً ٦ ،ما جإحي ٧لمت ألامً في نُٜ
ؤزغي مشل (ؤؾخإمً) و(ألامحن) و(ألامً)و٧ل طل ٪مً ألامً(. )69
ُ
وحكحر مٗاظم اللٛت الى ان ٧لمت ؤمً حٗجي الكٗىع باالَمئىان وٖضم الخى ،ٝومً الُبُعي
ً
في يىء هظا اإلاضلى ٫اللٛىي لل٩لمت ؤن ٌٗجي الامً ٖىض الٟغص الٗاصي مٗجى مىا٣ٞا ،وهى ُٚاب

)69

( مدمض بً ؤبي ب٨غ ٖبض ال٣اصع الغاػي  ،مسخاع الصخاح  ،بحروث  ،صاع ال٨خاب الٗغبي  ، 1987 ،ماصة الامً.

جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني – ديسمرب /8118

 /املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا 111

أعن اخلؾقج اظعربي واالدرتاتقجقة االؼراغقة (اظدور واظتأثري) ..............د .تؼى اؼاد اظؼقسي

الٗى ٠واإلاساَغ التي ُتهضص الصخو وخ٣ى٢ه ،ؤو بٗباعة ؤزغيٖ ،ضم زى ٝالصخو مً الخٗغى
لئل٦غاه والاطي الخسخي(.)70
ً
ً
ً
وَٗجي ألامً يمىا الخدغع مً التهضًض  ،وٍغي بٌٗ اإلادللحن في طل ٪قغَا مُل٣ا ٞ ،ةما ً٩ىن
ً
اإلاغء آمىا وبما ال ً٩ىن  ،وهم ًىٓغون بلُه في ألاٚلب ٖلى ؤهه ؤمغ وؿبي ٞ ،هىا ٥صعظاث مسخلٟت
ً
ً
ً
لؤلمً  ،ومً اإلام ً٨الىٓغ بلُه بىنٟه ؤمغا مىيىُٖا وطاجُا في آن واخض مٗا ٞاألوٌ ٫كحر بلى
ً
ً
وا ٘٢الخاُٞ ، ٫ما بطا ٧ان الصخو مهضصا ٗٞال وجخىاٞغ له الخماًت ال٩اُٞت  ،ؤما ألازغ ِٞكحر بلى
جهىع اإلاغء ًٖ الىي٘ وعٚبخه  ،ال في الخدغع مً التهضًض ٞدؿب  ،بل في الكٗىع بالخغٍت(. )71
و٢ض ؤوظبذ ظمُ٘ ألاصًان الؿماوٍت ألامً للبكغ  ،وؾٗذ ظاهضة إله٣اطهم مً الخى ٝوالغٖب
ً
ونىال  ،بلى جد ٤ُ٣مؿخىٍاث مٟخىخت مً ألامً والؿالم خُض ؤن ؤلاؾالم الظي ٌٗض صًً ألامً
والؿالم  )72(،ط٦غ مٟهىم ألامً في الٗضًض مً آلاًاث ال٣غآهُت في مىاي٘ مخٗضصة بضاللت ألاًمان
ُ ْ َ َ
َ َ
ً
ُم َس ّب ْ
اٌ ئ ْب َشاه ُ
َ ْ َ َ
اح َه ْل َهزا َبل ًذا ِآمىا َو ْاسصق أ ْهل ُه
والاَمئىان وٖضم الخى٣٦ ٝىله حٗالى  :و ِئر ك ِ ِ
ِ
َّ
َ َّ
الله َو ْال َُ ْىم آلاخش ( ، )73و٢ىله حٗالى ﴿ َّالزي َأ ْؾ َه َم ُه ْم م ًْ ُ
اث َم ًْ َآم ًَ م ْن ُ
الث َم َ
ىم
ح
ب
م
ه
ش
ِمً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
()74
ْ
َو َآمن ُه ْم ِمً خ ْى ٍف﴾ ٣ً .ى ٫ابً ؾُضة :الامً ه ٌُ٣الخى .ٝوفي مىي٘ ازغ مً ال٣غآن ال٨غٍم
ُم ُم َ
ط ًّلى َو َنه ْذ َها ئ َل ٰى ئ ْب َشاه َ
﴿ َوئ ْر َح َه ْل َىا ْال َب ِْ َذ َم َث َاب ًت ل َّلىاط َو َأ ْم ًىا َو َّاجخ ُزوا م ًْ َم َلام ئ ْب َشاه َ
ُم
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْ
َ ْ َ َ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َّ
َّ
َ
َ
()75
ُ
َ
َ
َ
ىد﴾ .
انُل أن ؾ ِهشا بُ ِتي ِللؿا ِة ِفحن واله ِاه ِفحن والشه ِو السج ِ
و ِئظم ِ
ؤما في مٗاظم اللٛت الاه٩لحزًت ٩ٞلمت ألامً ( )Securityحٗجي ألامان ( )Safetyوٍ٣ابلها ٧لمت
الخى )76(Fear( ٝوحكحر بٌٗ اإلاهاصع ومجها ٢امىؽ ( )Webester'sالى ؤن ألامً ٌٗجي الخسلو
مً الخى ٝوال٣ل ٤والٗمل ٖلى جىٞحر الُمإهِىت والؿالم( . )77اما ٢امىؽ ا٦ؿٟىعص ُٗٞغٝ
الامً بإهه(خالت مً الكٗىع باألمان والخدغع مً ال٣ل.)78()٤
لظلٌٗ ٪ض مٟهىم الامً مً اإلاٟاهُم اللٛىٍت طاث الثراء اللٛىي في اإلاٗجى  .اط ٌكخمل الامً
ٖلى صالالث لٛىٍت مخٗضصة ًهٗب خهغها ،بال ان هىا ٥هىٕ مً الاصعا ٥الٗام ًخمشل في بهه
()70

(
(
(

)71
)72

)73

()74
()75

(

)76

ٞهض بً مدمض الك٣داء ،الامً الىَجي :جهىع قامل ،مغ٦ؼ الضعاؾاث والبدىر ،ظامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم الامىُت ،الغٍاى ،2004 ،م.13
بى ٫عوبيؿىن ٢ ،امىؽ ألامً الضولي  ،مغ٦ؼ الاماعاث للضعاؾاث والبدىر  ،ؤبى ْبي  ، 2009 ، 1ٍ ،م69
ؤًـاص هـىعي ظاؾـم  ،نــُاٚت اؾـتراجُجُت ألامـً الـىَجي الٗغاقــي  :صعاؾـت مؿـخ٣بلُت  ،عؾــالت ماظؿـخحر ٚحـر ميكـىعة ٧ ،لُــت الٗلـىم الؿُاؾـُت  ،ظامٗــت
الجهغًٍ  ، 2013 ،م. 5
ؾىعة الب٣غة  ،مً آلاًت . 126
ؾىعة ٢غَل ،آلاًت(.)4
ؾىعة الب٣غة ،آلاًت(.)125
ٞغاؽ ٖباؽ البُاحي  ،ألامً البكغي بحن الخ٣ُ٣ت والؼٍ ، ، ٠صاع ُٖضان لليكغ والخىػَ٘ ٖ ،مان  ، 2011، 1ٍ ،م. 24
)77
(
New Webester's dictionary and the sowrce of English lang . levicon publishing inc ,1996 , P 903 .
)(78
Oxford World Power, Oxford University press, Eleventh impression, UK, 2004, P671.
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خالت مً ٖضم الخٗغى لىظىص الاوؿان ؤو ما ُحهضص وظىصه وخُاجه وؾالمت ؾلى٦ه في البِئت التي
ًخىاظض ٞحها.
وٍخمشل ظىهغ مٟهىم الامً في اإلاٗجى الانُالحي ،في اهه ٌُكحر الى جل ٪الخالت مً الكٗىع
اإلاخجاوـ بالش٣ت والُمإهِىت ظغاء اهخٟاء الخُغ بةظغاءاث و٢اثُت ؾاب٣ت مً اظل جد ٤ُ٣واهجاػ
طل ،٪اي جد ٤ُ٣الامان (ٞ .)79لؤلمً باإلاٟهىم الؿُاسخي الكامل "ٌٗجي ال٣ضعة التي جخىٞغ لضي
الضولت  ،والتي جم٨جها مً جإمحن اهُال ١مهاصع ٢ىتها الضازلُت والخاعظُت في قتى اإلاجاالث في
مىاظهت مهاصع التهضًض الضازلُت والخاعظُت وجم٨جها مً تهُئت ألاويإ واإلاىار اإلاالثم لخإمحن
ً
ً
مهالخها بىنٟها مخُلباث عثِؿت  ،صازلُا وزاعظُا بالك٩ل الظي ًضٖ ٘ٞجها التهضًضاث
بازخال ٝؤبٗاصها  ،وبال٣ضع الظي ًٟ٨ل لكٗبها خُاة مؿخ٣غة جىٞغ له ؤ٢صخى َا٢ت للجهىى
والخ٣ضم وهىا ٞاإلاؿاولُت جخُلب وٖلى اإلاضي الُىٍل لخد ٤ُ٣ألامً والغٞاه الخسهُو الخُ٨م
للمىاعص بحن مجاالث الخماًت والاؾتهال ٥والاؾدشماع(. )80
ول٣ض ؤقاع عوبغث م٨ىماعا بلى " ؤن ألامً ٌٗجي الخُىع والخىمُت ؾىاء مجها الا٢خهاصًت ؤو
الاظخماُٖت ؤو الؿُاؾُت في ْل خماًت مًمىهت" وؤن ألامً الخ٣ُ٣ي للضولت ًيب٘ مً مٗغٞتها
الٗمُ٣ت للمهاصع التي تهضص مسخل٢ ٠ضعاتها  ،إلُٖاء الٟغنت لخىمُت جل ٪ال٣ضعاث جىمُت
خُ٣ُ٣ت في ٧اٞت اإلاجاالث ؾىاء في الخايغ ؤو اإلاؿخ٣بل"( .)81اما باو ٫عوا ٌٗغ ٝالامً باهه"
ًخمشل في جامحن الاخخُاظاث الاوؿاهُت بمسخل ٠نىىٞها ومىاظهت مهضصاث الىظىص"(.)82
ٞاألمً مً خُض الانُالح زابذ ال ًخٛحر ،ول ً٨عبما ً٩ىن ّ
الخٛحر في جىظهاجه واؾالُبهَ ،اإلاا
حٛحرث الٓغو ٝالتي ًخٗامل مٗها(٦ .)83ما اهه ال ً٣خهغ ٖلى عئٍت طاجُت او زانت ،ولظل٣ٞ ٪ض
ُ
حٗضصث حٗغٍٟاث ومضع٧اث مً حٗغى لجىهغ الامً .وجىىٖذ الضالالث التي حكحر بلى مٟهىم الامً
بازخال ٝالً٣اًا التي جضزل يمً هُا٢ه(.)84
زالثا  /الامً الذولي ومعخىٍاجه
 .1الامً الذولي
()79

ؾٗض ًاؾحن الىانغي ،مدضصاث مٟهىم الامً والامً ال٣ىمي الٗغبي ،مجلت صعاؾاث ؾُاؾُت ،الٗضص ،5بِذ الخ٨مت ،بٛضاص ،2011 ،م.51
)80
عوبغث ٚبللحن  ،الخغب والخُٛحر في الؿُاؾت الٗاإلاُت  ،جغظمت ٖ :مغ ؾُٗض الاًىبي  ،صاع ال٨خاب الٗغبي ،بحروث  ، 2009 ،م. 289
(
)81
عوبغث م٨ىماعا  ،ظىهغ ألامً  ،جغظمت ً :ىوـ قاهحن  ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت للخإلُ ٠واليكغ  ،1997 ،م. 121- 120
(
)(82
Paul Roe, The 'Value' of Positive Security, Review of International Studies, Vol.34, No.4, Cambridge University Press, 2008, p779.
()83
ًىٓغ :ظمٗت بً ٖلي بً ظمٗت ،الامً الٗغبي في ٖالم مخٛحر ،م٨خبت مضبىلي ،ال٣اهغة ،2010 ،م.16
)(84
Helga Haftendorn, The Security Puzzle: Theory-Building and Discipline-Building in International Security, International Studies
Quarterly, Vol.35, No.1, United States, 1991, p3.
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بضؤ اإلاُل هدى مٟهىم صولي لؤلمً بٗض اصعا ٥صولي بان الامً يغوعة ٌكتر ٥في نُاٚخه
اإلاجخم٘ الضولي ،وبٗض ان باث مٟهىم الامً ٌكمل الاعى والبداع واإلادُُاث والًٟاء والبىاء
ً
الاٞتراضخي الٗام ٧البيُت الخدخُت اإلاٗلىماجُت ،مما ظٗل ُمهضصاث الامً ٖاإلاُت وجخُلب خلىال
ٖاإلاُت مكتر٦ت ،الن الخٗضي ٖلى البِئت او اهٟجاع هىوي مٗحن ؾىً ٝازغ ٖلى ظمُ٘ الضو٫
وال جىدهغ جإزحراجه ٖلى اَغا ٝبُٗجها ٞضٗٞذ هظه الخ٣ُ٣ت الى ججاوػ بٗضه الٗؿ٨غي الى
ً
الامً البُئي ٖلى ؾبُل اإلاشاٞ ،)85(٫لم ٌٗض التر٦حز ٖلى البٗض الىَجي في الامً ٧اُٞا بل ؤنبذ
التر٦حز ٖلى الامً الضوليٞ ،األمً هىا ًمشل في ؤهه خهُلت ومجمىٕ ؤمً ٧ل صولت ًٖى مً
ؤًٖاء البِئت الضولُت  ،وال جخد ٤٣هظه الخالت بال مً زال ٫الخىُٓم و الخٗاون الضولُحن،
وؤنبذ هىا ٥اصعا ٥صولي للمؿاولُت الامىُت في الٗالم  .وٍخًمً ألامً الضولي " ؤمً ٧ل صولت
ً
ًٖى في اليؿ ٤الضولي الظي هى مجمىٖت مً الىخضاث اإلاترابُت همُُا مً زال ٫الخٟاٖل،
هدى ًمً٨
ٞاليؿً ٤خمحز بالترابِ بحن وخضاجه ٦ ،ما ؤن الخٟاٖل ًدؿم بالىمُُت ٖلى ٍ
()86
مالخٓخه وجٟؿحره والخيبإ به"
ولظلٞ ٪ان الامً الضولي ٌكمل الاَاع الضولي الٗام إلاسخل ٠الخٟاٖالث ومازغاتها ،وٍخًمً
ُ
مسخل ٠مؿخىٍاث اإلاىاَ ٤الجٛغاُٞت ومهضصاجه التي(لم حٗض جإحي مً البِئت الضولُت ب٣ضع ما جإحي
مً صازل الضو ،٫لٗل مً ؤهمها ججاعة اإلاسضعاث ،والهجغة ،واهدكاع الاؾلخت الخُٟٟت ،والتراظ٘
ً
في البِئت ًٞ ،ال ًٖ الهغاٖاث الٗغُ٢ت ،والامً اإلااجي ،والامً الٛظاجي ،والخٛحراث اإلاىازُت
وال٣غنىت البدغٍت ،وٚحرها مً الخدضًاث التي جىضعط جدذ الامً الضولي ٚحر الخ٣لُضي بىنٟه
ؤخض مجاالث الخسههاث الخضًشت في الضعاؾاث الاؾتراجُجُت)(.)87
 .2معخىٍاث الامً الذولي
ج٣ؿُم مؿخىٍاث الامً الضولي الى ؾذ مؿخىٍاث جخ٩امل م٘ بًٗها ،وجدضص الٟاٖلحن
الامىُحن ل٩ل مؿخىي مً هظه اإلاؿخىٍاث وهي ٦ما ًلي :
أ -ألامً مً ؤظل الاٞغاص (الامً الفشدي))88( .وهى نُٛت لؤلمً الظي حؿعى الخ٩ىماث
الىَىُت ٖبر ظهىصها وحكغَٗاتها الضؾخىعٍت بلى جد٣ُ٣ه  ..باإلياٞت بلى ما ؤ٦ض ٖلُه مُشا١

)(85

See:Lis.St.Jean, The changing nature of international security: the need for an integration definition, Carleton University, Norman
Paterson school of international affairs, Canada, without date, p2.
)86
وكإث ٖشمان الهاللي  ،ألامً الجماعي  ،مجلت مٟاهُم ألاؾـ اإلاٗغُٞت الٗلمُت  ،الٗضص ، 19ال٣اهغة  ، 2005 ،م. 28
(
)(87
For more information see: David Arase, Non-Traditional Security in China-ASEAN Cooperation: The Institutionalization of Regional Security
Cooperation and the Evolution of East Asian Regionalism, Asian Survey, Vol.50, No.4, University of California Press, 2010, p809.
)88
زضًجت ٖغٞت مدمض ؤمحن  ،مٟهىم ألامً الاوؿاوي  ،مجلت مٟاهُم ألاؾـ الٗلمُت للمٗغٞت  ،الٗضص  ، 13ال٣اهغة  ،2006 ،م. 31
(
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ب-

ث-

ر-

ط-

ح-

(

)89

()90

ألامم اإلاخدضة والظي حٗؼػ باإلٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ألاوؿان و٦ظل ٪بلى مجمىٖت اجٟاُ٢اث
مى٘ ظغٍمت ؤباصة الجيـ البكغي واإلاٗا٢بت ٖلحها .
ألامً مً ؤظل اإلاجمىٖت الاظخماُٖت(الامً الاحخماعي) .وهى طل ٪الىٓام الظي جخدمل
ُٞه الضو ٫ألاًٖاء في اإلاىٓماث ؤو الهُئاث الضولُت مؿاولُت خماًت ٧ل ًٖى مً ؤًٖائها
.
ألامً مً ؤظل الىًَ(الامً اللىمي) .وَكمل جإمحن الضولت واإلاجخم٘ يض ٧ل الازُاع التي
ً
ً
تهضصها صازلُا وزاعظُا ؾىاء في اإلاجا ٫الٗؿ٨غي ؤو الا٢خهاصي ؤو الاظخماعي ؤو الش٣افي
وبهُٛت ٖامت ؤنبذ مٟهىم ألامً ال٣ىمي مغظُٗت لدؿىَ ٜؤي ؤظغاء جخسظه الضولت لخإُ٦ض
خ٣ها في الب٣اء .
ألامً مً ؤظل الا٢لُم(الامً الاكلُمي)ً .خد ٤٣ألامً ؤلا٢لُمي مً الخ٣اء مجمىٖت مً
الضو ٫اإلاخجاوعة واإلاخٟاٖلت والتي ججمٗها عوابِ (ؾاللُت  ،لٛىٍت  ،ز٣اُٞت  ،اظخماُٖت ،
ً
جاعٍسُت مكتر٦ت) والتي ًتزاًض بخؿاؾها بالهىٍت اإلاكتر٦ت ؤخُاها بىؾاَت ؤٗٞا ٫واججاهاث
الضوٚ ٫حر ألاًٖاء في هٓامها( )89بمٗجى ًُجؿض الامً الا٢لُمي ؤمً مجمىٖت مً الضو٫
ًجمٗها ا٢لُم مٗحن ،وٍغجبِ بمىُ٣ت ظٛغاُٞت مدضصة ،وٍسخل ًٖ ٠الامً الىَجي مً
ُ
٨غؽ هٟؿه(ال٩ل
هاخُت الكمى٦ ،٫ما اهه ًسخل ًٖ ٠مٟهىم الامً الجماعي الن ألازحر ً ِ
لل٩ل) ،اما الامً الا٢لُمي ُٞجؿض مبضؤ (البٌٗ للبٌٗ).
ألامً مً ؤظل اإلاجخم٘ الضولي ُوٍمشل ظمُ٘ الضو ٫في الٗالم(الامً الذولي)ٌٗ .ض مٟهىم
ً
ً
ألامً الضولي ؤ٦ثر قمىال واحؿاٖا مً مٟهىم ألامً ال٣ىمي الظي ًسخو بضولت مُٗىت و٦ظل٪
مٟهىم ألامً ؤلا٢لُمي الظي ًخىظه هدى مجمىٖت مً الضو ٫التي ج ٘٣يمً ب٢لُم ؤو مىُ٣ت
ظٛغاُٞت مدضوصة ٞ ،األمً الضولي ًخىظه هدىالبِئت الضولُت والىٓام الضولي بغمخه ٞ ،األمً
هىا ًمشل في ؤهه خهُلت ومجمىٕ ؤمً ٧ل صولت ًٖى مً ؤًٖاء البِئت الضولُت .
الامً مً ؤظل الٗالم والظي ًُمشل اَاع ال٨غة الاعيُت(الامً الهاإلاي) .وهى الخ٣ل الظي
ًخًمً صعاؾت الً٣اًا الٗابغة للخضوص طاث آلازاع الٗاإلاُت التي ال ًم ً٨خلها الا مً زال٫
الجهض الخٗاووي ،وَكمل ً٢اًا الامً الخ٣لُضي وٚحر الخ٣لُضي والامً ال٣ىمي والامً
الضازلي وال٣اهىن الضولي والامً الا٢خهاصي وخغ٦ت الؿ٩ان والامً البُئي وؤمً الُا٢ت
وتهضًضاث الامغاى اإلاٗضًت التي حكمل مىاَ ٤واؾٗت مً الٗالم والجغٍمت الٗابغة للخضوص
الىَىُت والهغإ صازل الضو ٫والاعهاب والخمغص وال٣ىة الٗاإلاُت الامغٍُ٨ت  ،واهدكاع ؤؾلخت
ً
الضماع الكامل التي حؿبب ب٣هض او بٛحر ٢هض صماعا ومٗاهاة ٦بحرة للمضهُحن(.)90
مهُٟى ٖلىي  ،ألامً ؤلا٢لُمي بحن ألامً الىَجي والضولي  ،مجلت مٟاهُم ألاؾـ الٗلمُت للمٗغٞت  ،الٗضص  ، 4ال٣اهغة  ، 2005 ،م. 22
جىماؽ قُلُىج ،اؾتراجُجُت الهغإ ،جغظمت هؼهذ َُب وؤ٦غم خمضان ،الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغون ،بحروث ،2010 ،م.245
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هىا جخجظع مؿإلت جىيُذ الٟغ ١والخمُحز بحن الٗالمي ،والضولي في الضعاؾاث الاؾتراجُجُت ،
ُ
حكحر ٧لمت صولي الى الخٗامل م٘ ٖضص ٢لُل مً مىاَ ٤مسخلٟت مً الٗالم ،ول ً٨لِـ في ظمُ٘
اهداء الٗالم .ؤما الٗالمي ٞخ٩ىن ؤ٦ثر قمىلُت وجغاظ٘ في صاللت الخضوص وحكتر ٥في مىاَ ٤مسخلٟت
مً الٗالم وٍ٩ىن ؤ٦ثر ٦شاٞت مً الاو ٫وٍخمحز بؿمت الترابِ والخضازل .
اإلاؿلب الثاوي :الاظتراجُجُت ومعخىٍاتها
اوال  /الاظتراجُجُت لغت واضؿالخا
ً
جدخل الاؾتراجُجُت ٦مٟهىم ؤهمُت ٦بحرة هٓغا الحؿإ صاثغة اؾخسضامها وجىىٕ صزىلها يمً
مجاالث ٖضًضة مً ؾُاؾُت واظخماُٖت وا٢خهاصًت و بصاعٍت وج٨ىىلىظُت٣ٞ .ض ٖضث الاؾتراجُجُت
وب٩اٞت اإلا٣اًِـ جمشل ال٣ىة اإلادغ٦ت واإلاؿحرة لخغ٦ت ومؿحرة الخُاة مً زال ٫ما حكخمل ٖلُه مً
ػٍاصة في ٞغم الىجاح والٗمل بالًض مً الٟكل.
وٖىض البدض في مٟهىم الاؾتراجُجُت هجض مً الًغوعي ؤلاقاعة بلى الذاللت اللغىٍت للمفهىم
والتي جخ٩ىن مً ٧لمخحن طو انل اٚغٍ٣ي ال٩لمت الاولى ( )stratosوحٗجي الجِل وال٩لمت الشاهُت
( )ageinوحٗجي ً٣ىص  ،ؤي ان الاؾتراجُجُت هىا حٗجي ُ٢اصة الجِل )91(.و ان ٦ملت اؾتراجُجُت في
الانُالح هي ٧لمت مٟهىمها طو انل ٖؿ٨غي اط اعجبِ بالخغب واصاعتها  ،وَىا٢ ٫غون ٖضة
٧اهذ الاؾتراجُجُت حٗبر ًٖ مٟهىم ٖؿ٨غي  ،خُض جىاولها (٦الوػُٞتز) واٖخبرها باجها هي ( ًٞ
اؾخسضام الاقدبا ٥للىنى ٫الى هض ٝالخغب ( )24وبٗض طل ٪خضر جدى ٫وجُىع في مٟهىم
الاؾتراجُجُت  ،اط ان (لُض ٫هاعث) لم ً٣غ ب٨ٟغة الهض ٝالٗؿ٨غي او ان الاؾتراجُجُت هي طاث
مٗجى وهضٖ ٝؿ٨غي  ، ِ٣ٞواهما ظٗل مجها وؾُلت لخد ٤ُ٣هض ٝالؿُاؾت  ،ول ً٨بىؾاثل
ٖؿ٨غٍت  ،ول٣ض ٖغٞها باجها (" ًٞجىػَ٘ واؾخسضام مسخل ٠الىؾاثل لخد ٤ُ٣هض ٝالؿُاؾت ).
وٍمٞ ً٨هم الاؾتراجُجُت بُغٍ٣ت اًٞل ٖلى اجها  ًٞوٖلم "جُىٍغ واؾخسضام ال٣ىة الؿُاؾُت
والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والٗؿ٨غٍت للضولت اإلاٗىُت بهىعة ميسجمت م٘ جىظحهاث الؿُاؾت
اإلاٗخمضة  ،لخل ٤جإزحراث ومجمىٖت ْغو ٝجدمي اإلاهالر ال٣ىمُت وحٗؼػها م٣ابل الضو ٫الازغي
او الاَغا ٝالازغي  ،وحؿعى الاؾتراجُجُت الى اًجاص الخأػع والخىاؾ ٤والخ٩امل بحن الاهضاٝ
والُغاث ٤واإلاىاعص لؼٍاصة اخخمالُت هجاح الؿُاؾت والىخاثج الاًجابُت التي جىجم ًٖ طل ٪الىجاح ،
وبظل ٪الاؾتراجُجُت حٗض ٖباعة ًٖ ٖملُت حؿعى الى جُبُ ٤صعظت ٖالُت مً الٗ٣الهُت والاحؿا١
إلاىاظهت ْغو٢ ٝض جدضر و٢ض ال جدضر  ،وان اًٞل َغٍ٣ت لٟهم الاؾتراجُجُت هي ونٟها باجها
()91

نباح بالت  ،مٟهىم الاؾتراجُجُت الضولُت  ،اإلاىؾىٖت الؿُاؾُت  ،مخاح ٖلى الغابِ
political –encyclopedia .org
()3
٦الوػُٞتز ،الىظحز في الخغب  ،جغظمت  :ا٦غم صًىي وهُشم الاًىبي  ،اإلااؾؿت الٗغبُت للخىػَ٘ واليكغ  ،بحروث  ، 1974 ، 1ٍ ،م.170

جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني – ديسمرب /8118

 /املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا 116

أعن اخلؾقج اظعربي واالدرتاتقجقة االؼراغقة (اظدور واظتأثري) ..............د .تؼى اؼاد اظؼقسي

"صلُل ؾُاسخي لبلى ٙالىي٘ اإلايكىص( .)25وجىنل (ٖبض ال٣اصع مدمض ٞهمي) الى حٗغٍٟها باجها ( ٖلم
و ًٞاؾخسضام الىؾاثل وال٣ضعاث اإلاخاخت في اَاع ٖملُت مخ٩املت ًخم الاٖضاص والخسُُِ لها
ب هض ٝجد ٤ُ٣هامل مً الخغٍت في الٗمل ٌٗحن نىإ ال٣غاع ٖلى جد ٤ُ٣اهضا ٝؾُاؾتهم الٗلُا
()26
في او٢اث الؿلم والخغب
وزالنت ال٣ى ٫هىا  ،ان الاؾتراجُجُت هي ٖلم و ، ًٞمهمتها جدضًض الام٩اهُاث اإلاخاخت
والىؾاثل اإلام٨ىت لخد ٤ُ٣الاهضاٖ ٝبر ٞترة ػمىُت مدضصة ،وهي بظل ٪جىهغ ٝالى وي٘ الخُِ
والىؾاثل التي حٗالج الىي٘ ال٨لي للهغإ الظي حؿخسضم ُٞه ال٣ىة بك٩ل مباقغ او ٚحر مباقغ
مً اظل جد ٤ُ٣اهضا. ٝ
زاهُا  /معخىٍاث ؤلاظتراجُجُت
باليؿبت الى مؿخىٍاث الاؾتراجُجُت ٞ ،إن اإلاخسههحن في الضعاؾاث الاؾتراجُجُت
ًمحزون بحن زالزت مؿخىٍاث مً الاؾتراجُجُت الكاملت واإلاخسههت والٟغُٖت و٧اآلحي:
-1اإلاعخىي الىؾني أم اإلاعخىي الشامل:
و٢ض حٗضصث حؿمُاث ؤلاؾتراجُجُت في هظا اإلاؿخىي بحن الضو ( ٫بدؿب اإلاضاعؽ ال٨ٟغٍت
اإلاٗخمضة) ٞهي بؾتراجُجُت ٖلُا ام قاملت ،وٖمىما ،ج ٘٣هظه ؤلاؾتراجُجُت في ٢مت ؤلاؾتراجُجُاث
وجسً٘ مباقغة للؿلُت الؿُاؾُت ،ومهمتها وي٘ الٛاًاث ل٩ل مً ؤلاؾتراجُجُت الؿُاؾُت،
الا٢خهاص ًت ،الٗؿ٨غٍت ،والش٣اُٞت التي جال ٠اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت لئلؾتراجُجُت الٗلُا وجإمحن
ً
الخيؿُ ٤بُجها ظمُٗا.
وٖلُه ٞهي (فً ونلم اظخخذام اللىي العُاظُت والذبلىماظُت والاكخطادًت واإلاهىىٍت
والهعىشٍت للذولت أزىاء العلم أم الخشب لخدلُم الغاًاث وألاهذاف العُاظُت الهلُا).
ومضي هظه ؤلاؾتراجُجُت ٢ض ًخجاوػ اإلاؿخ٣بل اإلاخىؾِ (ؤي ؤ٦ثر مً ٖ 25اما) ،وهي ال جىٓغ بلى
الهغإ ؤم الخغب التي جضزلها الضولت ٞدؿب ،بل جىٓغ بلى الؿلم الظي ؾُٗ٣به .وال ج٨خٟي
بخد ٤ُ٣الخيؿُ ٤بحن مسخل ٠الىؾاثل التي جمل٨ها الضولت  ،ِ٣ٞبل ٖلحها ؤن جىٓم اؾخسضامها
ؤًًا بُٛت ججىب ج٣ىٌٍ وي٘ الضولت ،ومً ؤظل ؤمجها واػصهاع قٗبهاٞ .مشالٖ ،لى ؤلاؾتراجُجُت
الٗلُا ؤن ج٣ضع وجًاٖ ٠ؤلام٩اهُاث الا٢خهاصًت وال٣ضعة البكغٍتٖ ،الوة ٖلى صٖم ال٣ىي
()1

()2

هاعي اعً .اٚغ  ،الاؾتراجُجُت ومدترٞىا الامً ال٣ىمي  :الخ٨ٟحر الاؾتراجُجي ونُاٚت الاؾتراجُجُت في ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ  ،جغظمت  :عاظ٘ مدغػ ٖلي
 ،مغ٦ؼ الاماعاث للضعاؾاث والبدىر الاؾتراجُجُت  ،ابى ْبي  ، 2011 ، ،1ٍ ،م.17
ٖبض ال٣اصع مدمض ٞهمي ،اإلاضزل الى صعاؾت الاؾتراجُجُت  ،صاع مجضالوي لليكغٖ ،مان  ،2011 ،2 ٍ ،م.25
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اإلاٗىىٍتَّ .
وؤن ؤهمُت ج٣ىٍت بعاصة الغظا ٫وشخهُتهم حٗاص ٫ؤهمُت الخهىٖ ٫لى ال٣ضعة اإلااصًت.
وهي جخىلى ؤًًا جىُٓم وجىػَ٘ ألاصواع وال٣ىي بحن مسخل ٠اإلاغا ٤ٞوالهىاٖت٦ .ما ٖلُىا ؤن هضع٥
ؤن ال٣ضعة الخغبُت ٖامال واخضا مً ٖىامل ؤلاؾتراجُجُت الٗلُا التي ًضزل في خؿابها ٢ىة
الً ِٛاإلاالي ؤم الخجاعي ؤم الؿُاسخي ؤم الضبلىماسخي ؤم اإلاٗىىي ..،و٧لها ٖىامل هامت أليٗاٝ
بعاصة الخهم.
وجُب ٤ؤلاؾتراجُجُت الٗلُا بإخض الك٩لحن الخالُحن(:)92
ؤ -بؾتراجُجُت مباقغة :بط حٗض ال٣ىة الٗؿ٨غٍت ألاصاة الغثِؿت لخد ٤ُ٣ألاهضا ٝالىَىُت،
ؤي اؾخسضام ال٣ىة الهلبت  ،وال حؿدشجى اؾخسضام ٖىانغ ال٣ىة ألازغي بلى ظاهب
ال٣ىاث الٗؿ٨غٍت.
ب -بؾتراجُجُت ٚحر مباقغة :وهي جبدض في جد ٤ُ٣ألاهضا ٝبىؾاثِ ٚحر ٖؿ٨غٍت بالضعظت
ألاولى ،وباإلجها ٥الٗؿ٨غي بالضعظت الشاهُت بطا ا٢خًذ الًغوعة .ؤي بمٗجى بجها جبدض
ًٖ الخؿم في الٗال٢ت م٘ الُغ ٝالشاوي ًٖ َغٍ ٤اؾخسضام الىؾاثل الىٟؿُت،
٧الضٖاًت وؤلاقاٖت ،وحؿمُم الؿُاؾت والا٢خهاص ،والً ِٛالضولي ،والخٟخِذ الضازلي
وٚحرها اي اؾخسضام ال٣ىة الهلبت وال٣ىة الىاٖمت .
-2اإلاعخىي الخخطص ي:
وُٞه جسخو الاؾتراجُجُت بمجا ٫مٗحن ٧االؾتراجُجُت الٗؿ٨غٍت وؤلاؾتراجُجُت
الؿُاؾُت  ،وؤلاؾتراجُجُت الا٢خهاصًت  .وصون الضزى ٫في جٟانُل ٧ل مجهاٞ ،هي مٗىُت ٦ال في
مجاله بةٖضاص الضولت بما ًخالءم وؤهضا ٝالؿُاؾت الٗلُا التي جخىدى جد٣ُ٣ها.
-3اإلاعخىي الفشعي:
بمٗجى وظىص بؾتراجُجُاث ٞغُٖت ،ل٩ل بؾتراجُجُت مخسههت ،وُٞه تهخم ؤلاؾتراجُجُت
بىىٕ مً مجا ٫مٗحن.
اإلابدث الثاوي
اظتراجُجُت اًشان ججاه دوٌ الخلُج الهشبي

( )92مدمض ظما ٫الضًً مدٟىّ  ،اإلاضزل بلى الُٗ٣ضة وؤلاؾتراجُجُت الٗؿ٨غٍت ؤلاؾالمُت  ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،.ال٣اهغة  ،1976 ،م.96
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حٗض الٗال٢اث ؤلاًغاهُت – الخلُجُت واخضة مً ؤ٦ثر الٗال٢اث الخايٗت لجض ٫ؾُاسخي ٞهي
ٖال٢اث قهضث ج٣لب ٖبر جاعٍسها اإلاٗانغ والغاهً ،وعٚم الخ٣اعب الجٛغافي ،واإلاكتر٧اث
الخاعٍسُت والضًيُت  ،بال ؤن ظىاهب الهغإ والخىاٞـ خايغة بلى ظىاع مًامحن الخٗاون بحن
الُغٞحن.
اإلاؿلب الاوٌ  :اإلاخغحراث الاكلُمُت والذولُت اإلاإزشة في الهالكاث بحن اًشان والخلُج
هدُجت الخُٛحراث الخانلت في الىٓام الضولي وما عا٣ٞها مً جُىعاث مهمت ٧ان لها
ً
اوٗ٩اؽ واضر ٖلى الٗال٢اث الضولُت ،وجإزحر ٦بحر ٖلى ال٣ىي ؤلا٢لُمُت ،انبذ لؼاما ٖلى الضو٫
ً
ومجها بًغان بٖاصة وي٘ ؾُاؾت مالثمت م٘ الىا ٘٢الجضًض ًٞال ًٖ اإلاخٛحراث التي َغؤث ٖلى
اإلاؿخىي الا٢لُمي ٖامت ول٩ل صولت ٖلى وظه الخهىم اط ان اإلاخٛحراث الضولُت و ؤلا٢لُمُت
حٗضهي مً اهم اإلاخٛحراث اإلاازغة في مىيىٕ الٗال٢اث ؤلاًغاهُت الخلُجُت ،وال ًم ً٨صعاؾت ؤبٗاص
جل ٪الٗال٢اث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت مً صون الخُغ ١بلى البِئت ؤلا٢لُمُت والضولُت التي جازغ
ٖلى متن الٗال٢اث بحن الُغٞحن.
اوال  .الخفشد الامشٍيي (الهُمىت )

(*)

ً
ؾٗذ الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت الى ان ج٩ىن ال٣ىة اإلاهُمىت ٖاإلاُا  ،وٞغى هٟىطها وؾُُغتها
ٖلى الٗالم ٩٦ل ٞ ،هي اًًا حؿعى للهُمىت ٖلى الا٢الُم الجٛغاُٞت طاث الاهمُت الضولُت والتي
جمخل ٪زغواث ومىا ٘٢اؾتراجُجُت مهمت  ،وٖلى عؤؽ هظه الا٢الُم ٌٗض الكغ ١الاوؾِ والخلُج
الٗغبي زانت مً اهم اإلاىاَ ٤التي حؿعى الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت للؿُُغة ٖلحها  .ومى٘ اي
٢ىة ؾىاء ٧اهذ ا٢لُمُت او صولُت مً ان جىاٞؿها ٖلى الؿُُغة ٖلحها  ،اط حٗض هظه اإلاىُ٣ت اخض
مغا ٦ؼ ال٣لب باليؿبت لالؾتراجُجُت الامغٍُ٨ت  ،والتي حٗجي ان الؿُاؾت الامغٍُ٨ت ٖلى اؾخٗضاص
الي هىٕ مً اهىإ الخغوب بما في طل ٪الهغإ الىىوي إلاى٘ جل ٪اإلاىُ٣ت مً الؿ٣ىٍ في ؤًضي
زهىمها  .وؤصث ؤخضار  11ؤًلى/ ٫ؾبخمبر ،2001زانت الخدىالث (الؿُاؾُت وألامىُت) وبٗضها
اخخال ٫الٗغا ١بلى جهاٖض صوع بًغان ٖلى نُٗض اإلاىُ٣ت ،بل ق٩لذ ٞغنت مىاؾبت لخل
مكا٧لها الاؾتراجُجُت م٘ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،بط ؤصي هظا الىي٘ بلى جىمُت ٖال٢اث
ً
بًغان م٘ صو ٫اإلاىُ٣ت؛ لظا لم ٌٗض جهاٖض صوعها ؤلا٢لُمي ٢اثما ٖلى اإلا٣ىماث الخ٣لُضًت مشل
ً
اإلاى ٘٢الجُىبىلُدُ٩ي الخام إلًغان ،الظي ظٗل مجها مغ٦ؼا إلا٩ىهاث الكغ ١ألاوؾِ ال٨بحر
(*)

الهُمىت هي ْاهغة ؾُاؾُت اوؿاهُت ًم ً٨إلاؿها ف ي اَاع الٗال٢اث بحن الاٞغاص والجماٖاث والىٓم الؿُاؾُت  ،والهُمىت في اَاع الٗال٢اث الضولُت هي
"مداولت صولت ما بما جمل٨ه مً وؾاثل وٖىانغ ٢ىة لٟغى اعاصتها ٖلى الضو ٫الازغي وامالء ؾُاؾاث ومىاٖ ٠٢لحها جدىاؾب م٘ مهالخها
ال٣ىمُت والٗاإلاُت  ،او حٗمل ٖلى مىٗها مً اجساط ؾُاؾُاث ومىا ٠٢جخٗاعى مٗها ،اهٓغ هؼاع اؾماُٖل الخُالي  ،ؾُاؾت الهُمىت الامغٍُ٨ت ،
الجظوع – الىا – ٘٢اإلاؿخ٣بل  ،اوعا ١اؾتراجُجُت  ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الضولُت  ،بٛضاص  ،الٗضص ( ، 2001 ، )11م . 2-1
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اإلاسخلٟت ٞ ،ال ق ٪ؤن اخخال ٫الٗغا ١وؾ٣ىٍ هٓامه الؿُاسخي ٢ض ظٗل بًغان ؤمام ٞغم اط
اؾخُاٖذ اؾخٛال ٫اجهُاع الىٓام في الٗغا ١واوكٛا ٫الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت في خغبها في
الٗغا ،١لخخدى ٫بلى ال٣ىة ؤلا٢لُمُت ألابغػ في اإلاىُ٣ت  ،وزهىنا ان هىا ٥جغابِ بال٨ٟغ
والاًضلىظُت ولِـ مً الؿهىلت الخس ٠ُٟمىه ؤو بلٛاثه ٦ .ما ؤن جدى ٫الٗغا ١بلى صولت نضً٣ت
ومخدالٟت م٘ بًغان في اإلاىُ٣ت ًدض مً التهضًض اإلاؿخ٣بلي ،وله صوع مهم في ج٣ىٍت م٩اهت بًغان في
الترجِباث (الؿُاؾُت-ألامىُت) خُا ٫مىُ٣ت الخلُج ،وٖلُه ٞةًغان اؾخُاٖذ مً زال ٫الٗغا١
٦ؿغ الخاظؼ الجُىؾتراجُجي الظي ٞغيخه الىالًاث اإلاخدضة٣ٞ ،ض ؤجاح لها الاخخالٞ ٫غنت ٦بحر
ً
ليكغ هٟىطها الؿُاسخي والٗؿ٨غي ًٞال ًٖ حٛلٛلها الا٢خهاصي والش٣افي ،وهى ما ًًاٖ ٠مً
حجم وجإزحر الىظىص ؤلاًغاوي في الخلُج  ،)93(،وبما ًهب في ػٍاصة ٢ىة بًغان في اإلاىُ٣ت وبقٛا٫
ؤٖضائها واإلاىاٞؿحن بً٣اًا زاعظُت مً ؤظل جس ٠ُٟالًٖ ِٛلى ً٢اًا الضازل وبسانت
اإلآاهغاث والاخخجاظاث التي اظخاخذ بًغان بٗض الاهخساباث الغثاؾُت ٖام . 2009
الا اهه بالغٚم مً طل٣ٞ ٪ض ؾٗذ الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت الن ججٗل مً الخلُج الٗغبي
بدحرة امغٍُ٨ت  ،اط ٧اهذ وال ػالذ ال٣ىاث الٗؿ٨غٍت الامغٍُ٨ت صاثمت الاؾخٗضاص للخضزل ٖىض
خهى ٫ؤي اػمت في اإلاىُ٣ت  ،وٍم ً٨ال٣ى ٫ان الغئؾاء الامغٍ٩ان ٧اٞت (مً ٞغاه٩لحن عوػٞلذ الى
ً
صواًذ اًؼجهاوع  ،مغوعا بجُمي ٧اعجغ  ،وونىال الى بىف الاب والابً  ،باعا ٥اوباما وصوهالض جغامب
ً
) ٢ ،ض ٢امىا ظمُٗا باإلاٗجى الخغفي او اإلاجاػي لل٩لمت "بؼعٕ الٗلم الامغٍ٩ي في ٢لب مىُ٣ت
الخلُج الٗغبي" وهى ما ا٦ضه الغثِـ الامغٍ٩ي الاؾب( ٤ظُمي ٧اعجغ) ٖىضما ٢ا " : ٫ان اي مداولت
مً ٢بل ٢ىة زاعظُت للؿُُغة ٖلى مىُ٣ت الخلُج الٗغبي ؾخٗخبر مً ٢بل الىالًاث اإلاخدضة
الامغٍُ٨ت اٖخضاء ٖلى اإلاهالر الخُىٍت الامغٍُ٨ت".
ولظلٞ ٪ان الاؾتراجُجُت الامغٍُ٨ت ججاه هظا الا٢لُم الجٛغافي حؿعى الى مى٘ ْهىع ٢ىي
ً
ً
مهُمىت ا٢لُما مؿخ٣لت الخ٨ٟحر  ،اط اهه ٧لما ٧ان ؾلى ٥هظه الضو ٫ا٦ثر اؾخ٣الال اػصاص الًِٛ
الظي جٟغيه الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ٖلحها  ،وحؿعى الى الؿُُغة ٖلى ؾلى ٥ال٣ىي اإلاهُمىت
ً
ا٢لُمُا مً اظل الخٟاّ ٖلى مهالخها الخُىٍت ٞحها  .الظل طل ٪حٗمل الىالًاث اإلاخدضة
الامغٍُ٨ت ٖلى مى٘ بغوػ ؤي ٢ىة ا٢لُمُت تهضص مهالخها او جىاٞؿها ٖلى مىاَ ٤هٟىطها ،
ً
وجإؾِؿا ٖلى ما ج٣ضم ٞ ،ان ؾُُغة الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت وهُمىتها وهٟىطها ٌٗض مً اهم
اإلاخٛحراث الخاعظُت التي جازغ ٖلى اإلا٩اهت الا٢لُمُت الًغان في الاؾتراجُجُت الامغٍُ٨ت  ،الجها حؿعى
إلاى٘ نٗىص ؤي ٢ىة جىاٞؿها او تهضص مهالخها الخُىٍت في اإلاىُ٣ت .

)93

( زلُل الٗىاوي ،الىٟىط ؤلاًغاوي في الٗغا ،١مجلت الؿُاؾت الضولُت ،الٗضص ( ،)165ال٣اهغة ،2006 ،م.110
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زاهُا .ألاصمت العىسٍت والهالكاث ؤلاًشاهُت – الخلُجُت:
ُ
حٗض ؾىعٍت بخضي صو ٫الخإزحر في بظمالي مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ ٖلى مضي الخإعٍش ،بط
ً
ً
ًغجبِ جاعٍسها بمغاخل الخُىع التي مغث بها اإلاىُ٣ت الٗغبُت ،و ٌك٩ل مىٗ٢ها ممغا عثِؿا لضو٫
ؤوعوبا وؤؾُا بلى الكغ ١ألاوؾِ ٖامت وبًمجها بلى اإلاىُ٣ت الٗغبُت ،ولهظا ٞإن ألامً ال٣ىمي
ً
الٗغبي َاإلاا ٧ان عهىا بإخضار ؾىعٍت الغثِؿت ٖبر الٗهىع اإلاسخلٟت(.)94
بال ؤهه ٧ان هىا ٥ما ٌكحر بلى وظىص ٢ضع مً الاؾخ٣غاع الؿُاسخي وألامجي ،وبٗض اهضالٕ ما
ٖغ ٝبإخضار الغبُ٘ الٗغبي جهاًت الٗام  2010ؤزظث ألاخضار في ؾىعٍا مىخى جٟاٖلي م٘ الغبُ٘
الٗغبي ،بال ؤجها ؾغٖان ما اججهذ بلى مىخى آزغ مليء بالٗى ٠والخضزل الخاعجي ،وهى ما ظٗل
ؤخضاثها جسغط ًٖ جىنُ٧ ٠ىجها ظؼء مً الغبُ٘ الٗغبي لخ٩ىن ؤخضار لها َابٗها الخام ،ؾغٖان
ما اهسغَذ بها اٚلب الضو ٫ؤلا٢لُمُت وؤهمها :جغُ٦ا وبًغان وبلضان الخلُج الٗغبُت ،وهى ما ٌُٗحها
نٟت اإلاخٛحر الظي ؤعٍض به ٧ل َغ ٝؤن ًمغع ؾُاؾخه وؤهضاٞه مً زاللها ،وٍىٗ٨ـ الىي٘ في
ؾىعٍا ٖلى ٖال٢اث الضو ٫ؤلا٢لُمُت بك٩ل ؤو بأزغ(،)95بط ؾاهمذ ؾغٖت جٟاٖالث ألاػمت مىظ الٗام
 2010م وجهاٖض خضتها ٖلى اإلاؿخىٍحن الىَجي وؤلا٢لُمي ,وٖضم الاؾخ٣غاع الؿُاسخي والاظخماعي
ويٗ ٠الا٢خهاص في ٞكل الضولت الؿىعٍت في الؿُُغة ٖلى ؤ٢الُمها ,وعجؼها ٖلى اهٟغاص ؾلُتها
الضازلُت في الامخال ٥الخهغي لىؾاثل ؤلا٦غاه اإلاخمشلت باألؾاؽ في الؿالح٦ ,ما ق٩لذ الخىُٓماث
والجماٖاث اإلاؿلخت التي ْهغث بٗض حؿلُذ اإلاٗاعيت وفي م٣ضمتها "الجِل الؿىعي الخغ" "وظبهت
الىهغة" مىاٞؿا ٢ىٍا للىٓام في ؾىعٍا ؤْهغ بك٩ل ظلي الضولت في ؾىعٍا ٞاقلت ,الؾُما بٗض ؤن
ؤْهغث الجماٖاث اإلاؿلخت ؾُُغتها ٖلى مىاَ ٤ظٛغاُٞت واؾٗت مً الضولت ,و٢ضعتها ٖلى الهمىص
ؤ٦ثر بٗض جل٣حها صٖما مً َغ ٝصو ٫ب٢لُمُت (.)96
ل٣ض بضؤث ألاػمت الؿىعٍت في  15ماعؽ/آطاع  ،2011بٗض هجاح الخٓاهغاث التي خهلذ في بٌٗ
البلضان الٗغبُت ,بضؤث قغاعة ألاػمت في ؾىعٍت بٗض الخٓاهغاث إلاُالبت الىٓام الخا٦م بخدؿحن
الخضماث والىي٘ اإلاٗاشخي للمىاًَ الؿىعي ٞخم مٗاملت هظه الخٓاهغاث بمىخهى ال٣ؿىة. )97( ،

()94

ظما ٫ولُ٨م ،نغإ ل٣ىي ال٨بري ٖلى ؾىعٍت  :الابٗاص الجُىؾُاؾُت الػمت  ،2011قغ٦ت اإلاُبىٖاث لليكغ والخىػَ٘ ، ،بحروث  ،2012،م.215
)95
( عبُ٘ ههغ ,ػ٧ي مدصخي وزالض ؤبى بؾماُٖل ,ألاػمت الؿىعٍت :الجظوع وآلازاع الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ,اإلاغ٦ؼ الؿىعي للبدىر والضعاؾاث ،صمك،٤
 ،2013م.8
)96
( ابدؿام مدمض الٗامغي " ،البٗض ؤلا٢لُمي في ألاػمت الؿىعٍت " ،اإلاجلت الؿُاؾُت والضولُت ،الٗضصان ( ،)29 -28بٛضاص :الجامٗت اإلاؿدىهغٍت ، 2015 ،
م .122-119
()97
با٢غ ظىاص ٧اْم" ،ألاػمت الؿىعٍت وجضاُٖاتها ٖلى الٗغا ،"١اإلال ٠الؿُاسخي ،الٗضص ( ،)121مغ٦ؼ الضعاؾاث الضولُت وؤلاؾتراجُجُت  ،بٛضاص ، 2012 ,
م. 3
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ق٩لذ ألاػمت الؿىعٍت واخضة مً ؤ٦ثر ألاػماث والً٣اًا ؤلا٢لُمُت حُٗ٣ضا بؿبب َبُٗت
اإلاؿاعاث التي اجسظتها ،مىظ اهضالٖها ،والىاججت ًٖ حٗضص ألاَغا ٝوالٟىاٖل ؤلا٢لُمُت والضولُت
ً
ً
اإلاازغة في جدضًض جىظهاث هظه ألاػمت ,ألامغ الظي ظٗلها جإزظ خحزا ٦بحرا مً حجم الخٟاٖالث
ؤلاؾتراجُجُت ٖلى اإلاؿخىٍحن ؤلا٢لُمي والضوليٗٞ ،لى اإلاؿخىي الضولي ق٩لذ ألاػمت الؿىعٍت واخضة
مً ابغػ ً٢اًا الخىاٞـ بحن الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت الؿاُٖت إلؾ٣اٍ الىٓام الخا٦م في ؾىعٍا
ً
ً
وبحن عوؾُا الاجداصًت التي ٧اهذ تهض ٝبلى اإلادآٞت ٖلى الىٓام الؿىعي بىنٟه خلُٟا اؾتراجُجُا
ً
ً
خُىٍا ومهما لغوؾُا في مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ ،اما ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي ٣ٞض قهضث هظه ألاػمت
جضزل ٖضص مً ألاَغا ٝؤلا٢لُمُت ٞحها التي ؾٗذ بلى جىظُه ٟ٦ت ألاخضار لهالخها وفي م٣ضمتهم
بًغان وصو ٫الخلُج الٗغبي( )98وفي م٣ابل اإلاىا ٠٢الضولُت ألامغٍُ٨ت وألاوعبُت وؤلا٢لُمُت الترُ٦ت
والؿٗىصًت التي ؤصث صوعا في صٖم الاخخجاظاث يض الغثِـ الؿىعي (بكاع خا ٔٞألاؾض) ،ؤٖلىذ
٢ىي ب٢لُمُت وصولُت نغاخت و٢ىٞها مٗه ،و٧اهذ بًغان ال٣ىة ألاولى التي صٖمخه ؾُاؾُا في ق٩ل
مُل ,٤اهه عنُض ٦بحر إلًغان في اإلاىُ٣ت ٞ ،ـؿــىعٍـا ج ـد ـٓـى بإهمُت اؾتراجُجُت ٦بحرة في اإلاضع٥
الاؾتراجُجي ؤلاًغاوي .
ً
ً
ً
اما مى ٠٢الضو ٫الخلُجُت ٩ٞان يض الىٓام ومؿاهضة اإلاٗاعيت ؾُاؾُا وماصًاًٞ ،ال ًٖ
الضٖم الٗؿ٨غي وؤلاٖالمي ،وؤلانغاع ٖلى بؾ٣اٍ الىٓام  ،وٞؿغ هظا الضٖم الخلُجي للمٗاعيت
الؿىعٍت بإهه وؾُلت لخُُ٣ض الىٟىط ؤلاًغاوي في اإلاىُ٣ت  .بٗباعة ؤزغي ،لم جٓهغ حٗاعياث خاصة في
الٗال٢اث الخلُجُت -الؿىعٍت ٖلى مضي اإلاضة الالخ٣ت ٖلى (اجٟا ١الُاث )*( Taif Agreement ٠في
الٗام  ،1989بل وقاع٦ذ ؾىعٍت بٟاٖلُت في ؤخضار ؤػمت وخغب الخلُج الشاهُت 1991 /1990
وَغخذ بم٩اهُت مكاع٦تها بد ٟٔألامً الخلُجي يمً صو ٫بٖالن صمك ٤في الٗام  ،1991واججهذ
الٗال٢اث الؿىعٍت الخلُجُت للخُىع وجض ٤ٞالاؾدشماع الخلُجي بلى ؾىعٍا مما ؾاهم بخدغٍ٪
ً
الا٢خهاص الؿىعي ،الا بن جدالٟاث ؾىعٍت ؤلا٢لُمُت وم٘ بًغان جدضًضا ،باجذ حك٩ل ؤخض اإلاساَغ
والخدضًاث ؤمام ٖمل مىٓىمت ألامً الخلُجي ،وٖلُه ٞان مى ٠٢صو ٫الخلُج مً ألاػمت الؿىعٍت
ً
٧ان ًدمل في َُاجه ٢ضعا مً اإلاساَغة اإلادؿىبت ،وطل ٪لىظىص قب٨ت مً الٗال٢اث اإلاٗ٣ضة التي
ًىًىي في بَاعها الىٓام الؿىعي ،وهظه الكب٨ت جخالمـ وجخ٣اَ٘ في بٌٗ ؤظؼائها م٘ بٌٗ
م٩ىهاث البِئت ألامىُت وؤلاؾتراجُجُت إلاىٓىمت الخٗاون الخلُجي ،بل وجمخض بلى صازل م٩ىهاث بٌٗ
مجخمٗاث ؤلا٢لُم ،بما ٞحها مجخمٗاث صو ٫مجلـ الخٗاون الخلُجي  ،وٖلُه ً٩ىن لالػمت الؿىعٍت
جإزحرها ٖلى الٗال٢اث ؤلاًغاهُت  -الخلُجُت ،الؾُما بٗض جهاٖض جٟاٖالتها وونىلها بلى مؿخىي
(

 )98ؾلمان قُش  ،يُإ ؾىعٍا وُُٟ٦ت ججىبه  ،مغ٦ؼ بغو٦ىجغ  ،الضوخت  ، 2012 ،م .6-5

ً
(*) اجٟا ١الُاث :Taif Agreement ٠اجٟا ١الظي قمل ألاَغا ٝاإلاخىاػٖت في لبىان وطل ٪بىاؾُت ؾٗىصًت في  30ؾبخمبر ؤًلى 1989 ٫في مضًىت الُاث ٠وجم ب٢غاعه ب٣اهىن بخاعٍش  22ؤ٦خىبغ حكغًٍ ألاو 1989 ٫مجهُا الخغب ألاهلُت

/

ً
اللبىاهُت وطل ٪بٗض ؤ٦ثر مً زمؿت ٖكغ ٖاما ٖلى بهضالٖها .للمؼٍض ًىٓغ :الاجٟا ١بهُٛت ( )pdfمخاح ٖلى الغابِ :

/

lstatic.org/PDF/documents/Taif-Agreement-30-sep-1989.pd
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اوٛماؽ ٦بحر ظضا إلاسخل ٠ألاَغا ٝؤلا٢لُمُت ٞحها ونىال بلى الٗام ٖ ،2016ىضما ْهغث اؾخدالت
الخؿم بالخُاع الٗؿ٨غي ،هدُجت حجم الاؾدشماع الٗؿ٨غي ألَغا ٝألاػمت ٞحها ،وبهما ًخىظب هىٕ
مً الدؿىٍاث الؿُاؾُت .
زالثا  .زىساث الشبُو الهشبي والهالكاث ؤلاًشاهُت -الخلُجُت :
مشـ ًـل خضر (الغبُ٘ الٗغبي) بِئت زهبت لخٟاٖالث وجإزحراث مخٗضصة ألابٗاص ،مدلُا وب٢لُمُا
وصولُا ،واإلاهم هىا هى مضي جإزحره في امً الخلُج الٗغبي  ،وان هظه ألاخضار اهُل٣ذ هدُجت وظىص
ٖىامل ٖغبُت صازلُت وؤزغي زاعظُت صٗٞتها للٓهىع ،وبطا ٧اهذ ؤخضار ؾىعٍا والبدغًٍ ٢ض
اهُل٣ذ مً ٧ىجها ظؼء مً عبُ٘ ٖغبي الا اجها اهتهذ بلى َغوخاث وهخاثج ال ٖال٢ت لها باإلا٣ضماث
التي جم الاهُال ١مجها ،ومً زم ناعث ٦إخضار مؿخ٣لت لظاتها جازغ بمؿاع الٗال٢اث ؤلاًغاهُت
الخلُجُت.
ؤما باليؿبت ألخضار (الغبُ٘ الٗغبي) ؤي التي اهُل٣ذ في جهاًت الٗام  2010واؾخمغث في
ألاٖىام  2011و ُٞ 2012الخٔ ٖلحها ؤن هىا ٥مخٛحراث صازلُت ؤو مؿبباث ؤو خىاٞؼ ؤو صوا٘ٞ
ؤزغث في الؿُاؾت في اإلاىُ٣ت الٗغبُت وصٗٞذ الكٗىب الٗغبُت بلى الشىعة ٖلى الخ٩ىماث ،ؤو في
ا٢ل ج٣ضًغ صٗٞذ بلى مىظت اخخجاط ٖلى الىا ٘٢اإلاترصي في البلضان الٗغبُت ( ،)99وفي هٟـ الى٢ذ
ال ًم ً٨به٩اع ؤهمُت الٗىامل الخاعظُت بىنٟها مؿبباث وخىاٞؼ ؾاٖضث ٖلى الض ٘ٞباألخضار بلى
ً
الٓهىعًٞ ,ال ًٖ الٗىامل الضازلُت التي ٧ان لها الضوع الغثِـ في ُ٢ام الشىعاث الٗغبُت والتي لم
ج ً٨في واٗ٢ها اإلاٗاف مدٌ نضٞت ،بل ٧اهذ هدُجت لٗىامل ٖضة مً بُجها الاؾدبضاص الؿُاسخي
وُٚاب الخغٍاث الٗامت والاهتها٧اث الهاعزت لخ٣ى ١ؤلاوؿان والخل٩ا ال٨بحر في مؿحرة الخىمُت
الا٢خهاصًت ،ال بل ؤلازٟا٢اث الا٢خهاصًت ال٨بحرة التي ٖاقتها البلضان الٗغبُت(.)100
في اإلا٣ابل هىا ٥مازغاث زاعظُت لهظه الشىعاث ،بط لم ج ً٨جل ٪الشىعاث زالُت مً
جضزالث زاعظُت وجإزحراث صولُت ،ألن ل٩ل ٗٞل ؾُاسخي وظه صازلي بالخإُ٦ض ؾُ٩ىن له وظه
زاعجي ،بط بن ما خضر في اإلاىُ٣ت الٗغبُت مً ؤخضار وحُٛحر لؤلهٓمت الض٦خاجىعٍت مىظ ؤوازغ
الٗام 2010ومُل٘ الٗام  2011ال ًسغط مً صاثغة الٟىضخى الخال٢ت التي خ٣٣ذ وال ػالذ جد٤٣
ألاهضا ٝؤلاؾتراجُجُت للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت(.)101

()99

ًالخٔ ؤن اإلاخٛحر ما هى بال خاٞؼ ًضٖى بلى جبجي ؤهماٍ ؾلىُ٦ت مدضصة ألٚغاى الخٗامل م٘ مًامُجها وٖلى هدى ًخماشخى مٗها ،ول٣ض ؤيخى مً اإلاخٗاعٖ ٝلُه بن هظه اإلاؿبباث ؤنبدذ في ٖالم الُىم جيب٘ في آن واخض مً اإلادُِ
الضازلي الظي جهى٘ الؿُاؾت يمً بَاعه ومً مدُُها الخاعجيً .ىٓغ :ماػن بؾماُٖل الغمًاوي ,الؿُاؾت الخاعظُت :صعاؾت هٓغٍت  ,بٛضاص  ,مُبٗت صاع الخ٨مت  , 1991 , ٍ ,م.141

( )100نضام ٖبض الؿخاع عقُض ,زىعاث الغبُ٘ الٗغبي (صعاؾت ؾُاؾُت اظخماُٖت جدلُلُت) ,ؤَغوخت ص٦خىعاه (ٚحر ميكىعة)٧ ,لُت الٗلىم الؿُاؾُت  ,بٛضاص , 2013 ,م.87
(ٖ )101لي بكاع ب٨غ ؤٚىان ،الٟىضخى الخال٢ت :الٗه ٠الغمؼي لخغاث ٤الكغ ١ألاوؾِ ،مغ٦ؼ خمىعابي للبدىر والضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت  ، 2013 ,م.12-8
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بن بضاًاث ؤخضار (الغبُ٘ الٗغبي) ٧اهذ جهاًت الٗام  2010بال ؤجها ْهغث للؿُذ في مؿتهل
الٗام  ،2011بط بضؤث الخٓاهغاث الجماهحرًت التي هخجذ ٖجها زىعاث قٗبُت وؤَل٣ذ حؿمُت
"الغبُ٘ الٗغبي" ٖلى هظه الشىعاث الٗغبُت ،وؤَاخذ بإ٢ضم الىٓم في جىوـ زم مهغ ولُبُا،
و٧اهذ صو ٫مجلـ الخٗاون الخلُجي ٖلى مىٖض م٘ هظه الشىعاث مما ظٗل الكاعٕ الخلُجي ّ
ٗٞاال
في الخٗبحر ًٖ عًٞه الؾخمغاع ألاهٓمت الؿُاؾُت بهىعتها الىعازُت واإلالُ٨ت والضٖىة بلى يغوعة
ؤلانالح الؿُاسخي حُٛحر هُا٧ل الخ٨م مً ملُ٨ت بلى ملُ٨ت صؾخىعٍت (.)102
ٞبٗض ؤن هجخذ الشىعة الخىوؿُت باإلَاخت بالغثِـ الخىوسخي ألاؾب ( ٤ػًٍ الٗابضًً بً
ٖلي ) والتي ٧ان مً ؤؾبابها ألاؾاؾُت اهدكاع الٟؿاص والغ٧ىص الا٢خهاصي وؾىء ألاخىا ٫اإلاِٗكُت
ً
ًٞال ًٖ الخًُِ ٤الؿُاسخي وألامجي هجخذ زىعة ً 25ىاًغ٧ /اهىن الشاوي  2011في مهغ بةؾ٣اٍ
الغثِـ اإلاهغي ألاؾب ( ٤مدمض خؿجي الؿُض مباع ، ) ٥ومً بٗضها الشىعة اللُبُت في 17
ٞبراًغ /قباٍ  2011و٢خل الغثِـ اللُبي ألاؾب( ٤مٗمغ مدمض ال٣ظافي ( وبؾ٣اٍ هٓامهٞ ،الشىعة
الُمىُت التي ٢اصث بلى جىخي الغثِـ الُمجي (ٖلي ٖبض هللا نالر) ،ؤما الخغ٧اث الاخخجاظُت ٣ٞض
َالذ الٗضًض مً البلضان الٗغبُت و٧اهذ ؤ٦برها في ؾىعٍا(.)103
ل٣ض بغػث ٖلى الؿاخت ؤلا٢لُمُت في ؤٖ٣اب الشىعاث الٗغبُت مىا ٠٢مخٗضصة وؾُاؾاث مسخلٟت
لٗضص مً الضو ٫التي لها قإن في الخدىالث الؿُاؾُت الجاعٍت في مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ ،وؤزظث
جبرػ بحن ال٣ىي ؤلا٢لُمُت خالت مً الخىاٞـ الجُىبىلُدُ٩ي ،بٗض ؤن ٞاظإث هظه الشىعاث جل٪
ال٣ىي ؤلا٢لُمُت الٟاٖلت في الكغ ١ألاوؾِ ،مشلما جٟاظإ الٗالم ؤظم٘ٞ ،ضزلذ هظه الضو ٫في
مخاهت ما٢خت خى ٫الُُٟ٨ت التي ًجب الخهغ ٝبها ؤمام ما ًجغي مً جدىالث ؾغَٗت لِـ ٖلى
اإلاؿخىي الضازلي للضو ٫التي حكهض الشىعاث  ،ِ٣ٞوبهما ٖلى الهُٗض الجُىبىلُدُ٩ي في ؤلا٢لُم .
وباليؿبت بلى مى ٠٢بًغان مً الشىعاث الٗغبُتٛ٦ ،حرها مً صو ٫الٗالم ق٩لذ لخٓت
اهُال ١الشىعاث الٗغبُت مٟاظإة إلًغان مً خُض الخىُ٢ذ والؼزم ٞاعيت ٖلحها للىهلت ألاولى
ؾُاؾت الهمذ لٟهم خ٣ُ٣ت ما ًجغي ومٗغٞت ؤبٗاصه ،ل٨جها ؾغٖان ما جدىلذ بلى جهغٍداث
ٚحر واضخت اإلاٗالم لخخجه في الجهاًت بلى ؾُاؾت مخىاً٢ت في جىظهاتها وؤهضاٞهاٟٞ ،ي الى٢ذ الظي
صٖمذ ُٞه بًغان الشىعاث والاخخجاظاث التي قهضتها ٧ل مً جىوـ ومهغ والبدغًٍ وعؤث ؤجها
مؿخىخاة مً الشىعة ؤلاؾالمُت ؤلاًغاهُتٖ ،اعيذ الاخخجاظاث في ؾىعٍا وونٟتها بإجها قإن

(ٖ )102ضهان مدمض الهُاظىت ,هل للضًم٣غاَُت مؿخ٣بل في صو ٫الخلُج الٗغبي  ,اإلاجلت الٗغبُت للٗلىم الؿُاؾُت ,الٗضص( ,)15الجمُٗت الٗغبُت للٗلىم الؿُاؾُت بالخٗاون م٘ مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت بحروث  , 2007 ,م.42-41
( )103مهُٟى ٖلىيً ٠ُ٦ ,خٗامل الٗالم م٘ الشىعاث الٗغبُت ,مجلت الؿُاؾت الضولُت ,الٗضص( ,)184مغ٦ؼ ألاهغام للضعاؾاث الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت  ،ال٣اهغة  2011 ,م.40
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صازلي بل ؤجها ونلذ بلى خض جإًُض بظغاءاث الخ٩ىمت الؿىعٍت وؤؾلىب الخٗامل الظي اجسظجه
بد ٤اإلاٗاعيحن له (.)104
ولم ًل ٤اإلاى ٠٢ؤلاًغاوي اإلااٍض بلى الشىعاث الٗغبُت في ٧ل مً جىوـ ومهغ وختى في الُمً،
ولُبُا في الٗام  2011ؤي عص ٗٞل بػاء اٖتراى ؤي ٢ىة ب٢لُمُت ؤو صولُت بال ؤن الشىعة في ؾىعٍا
٧اهذ مىي٘ ظضا ٫وججاطب ،واتهاماث مخباصلت بحن بًغان وصو ٫ؤزغي في اإلاىُ٣ت (.)105
بن ألاخضار التي اهضلٗذ ٧اهذ مدِ ججاطب بحن بًغان والبلضان الخلُجُتٞ ،ةًغان ٦ما بِىا
اجسظث مىا ٠٢مخىاً٢ت مً ألاخضار الٗغبُت ٞهي ؤًضث ألاخضار في مهغ والبدغًٍ والُمً
وعًٞتها في الٗغا ١وؾىعٍا ،في خحن ٧اهذ بلضان الخلُج جاٍض ألاخضار في ٚحرها باؾخصىاء البدغًٍ
والُمً ،ومً زم حؿبب الغبُ٘ الٗغبي بخىجغ بحن البلضان الخلُجُت وبًغان ،ونىعجه بلضان الخلُج
بإهه هىٕ مً مداوالث بًغان لخىؾُ٘ هٟىطها زلُجُا ,في خحن ّ
نىعجه بًغان بإهه مداوالث زلُجُت
إلٖاصة نُاٚت م٩اهتها ب٢لُمُا ٖبر نُاٚت ألاويإ في ٖضة بلضان في اإلاىُ٣ت جخ٣اَ٘ م٘
الؿُاؾاث الخلُجُت ومجها في ؾىعٍا ،ؤو عٚبت بالخهىٖ ٫لى بِئت ب٢لُمُت ؤًٞل ٦ما في مهغ.
اإلاؿلب الثاوي  :جأزحر البرهامج الىىوي الاًشاوي نلى امً دوٌ الخلُج الهشبي
ٌٗض البرهامج الىىوي ؤلاًغاوي اخض ؤهم الً٣اًا طاث الجض ٫ال٨بحر في مىُ٣ت الكغ١
ألاوؾِ ،وٍسٟي الجض ٫الضاثغ خىله ٦شحرا مً ألاهضا ٝوالاؾتراجُجُاث اإلاخهاعٖت في اإلاىُ٣ت
وزانت مً ظاهب الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت  ،وحٗىص ظظوع البرهامج الىىوي ؤلاًغاوي الى ٖهض
الكاه في بًغان(*) .وٍم ً٨ان ًدبحن ان بًغان بضؤث جغي ان الخ٨ىىلىظُا الىىوٍت جمىدها عصٖا
ً
صٞاُٖا  ،اط ان اإلاٗغو ٝألي ٢ىة هىوٍت ان اولى اهضاٞها الاؾتراجُجُت هي الخهىٖ ٫لى ٢ىة
عاصٖت يض باقي ال٣ىي الضولُت ًٞال ًٖ الاؾخسضاماث الازغي للخ٨ىىلىظُا الىىوٍت في اإلاجاالث
الازغي ٞ ،اطا اؾخمغث اًغان بالخدى ٫مً ٢ىة هىوٍت نٛحرة الى ٢ىة هىوٍت ٦بري بامخال٦ها
ً
الخ٨ىىلىظُا الىىوٍت واإلاٟاٖالث والُىعاهُىم اإلاسهب ب٨مُاث ٦بحرة ٞ ،ان طل ٪ؾُمىدها عصٖا
()104
ابدؿام مدمض الٗامغي ,اإلاىا ٠٢ؤلا٢لُمُت مً الخغا ٥الؿُاسخي في الضو ٫الٗغبُت جغُ٦ا وبًغان ؤهمىطظا ,خل٣ت ه٣اقُت ٖ٣ضها ٢ؿم الضعاؾاث
ؤلاؾتراجُجُت بمغ٦ؼ الضعاؾاث الضولُت ,اإلال ٠الؿُاسخي ,الٗضص( ,)103مغ٦ؼ الضعاؾاث الضولُت  ,بٛضاص , 2012 ,م.6-5
()105
مغ٦ؼ الخلُج للضعاؾاث ،الخ٣غٍغ الاؾتراجُجي الخلُجي  ، 2012 – 2011مغ٦ؼ الخلُج للضعاؾاث ،صاع الخلُج للصخاٞت والُباٖت واليكغ ،الكاع٢ت ،
 ، 2012م .214
(*)
البرهامج الىىوي الاًغاوي ٌٗ :ىص جاعٍش البرهامج الىىوي ؤلاًغاوي بلى ػمً خ٨م الكاه (مدمض عيا بهلىي) في بًغان  ،الظي اوكإ في الٗام  1974اإلاىٓمت
ؤلاًغاهُت للُا٢ت الظعٍت  ،والتي بضؤث ٞىع بوكائها ٖملُت جٟاوى م٘ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت مً اظل الخىٖ ُ٘٢لى ٖ٣ض إلاضة ٖكغ ؾىىاث
لتزوٍض بًغان بالى٢ىص الىىوي  ،واؾخدبٗذ طل ٪بٗ٣ضًً م٘ ٧ل مً اإلااهُا في الٗام  1976وٞغوؿا في الٗام ًٞ ، 1977ال ًٖ طل٢ ٪امذ بًغان في
*
خُجها بكغاء خهت م٣ضاعها ( )%10مً اؾهم قغ٦ت ( ) Eurodifلخسهِب الُىعاهُىم في الٗام  ، 1975و٧ان الاجٟا٣ً ١طخي ٖلى ان جُل٘ بًغان
ٖلى جُىٍغ الخ٨ىىلىظُا الخانت بخسهِب الُىعاهُىم وان جدهل ٖلى خهت مً الُىعاهُىم اإلاسهب الظي جيخجه الكغ٦ت  ،هؼاع ٖبض ال٣اصع ،
بًغان وال٣ىبلت الىىوٍت  :الُمىخاث الامبراَىعٍت  ،اإلا٨خبت الضولُت  ،بحروث  ،1ٍ ،م.228
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ً
ً
اياُٞا ختى مً الخهغٞاث الاؾخٟؼاػٍت مً ٢بل ال٣ىي الضولُت الازغي زىٞا مً حكٓي الخ٨م
في اًغان واهخ٣ا ٫هظه الترؾاهت الىىوٍت ل٣ىي ازغي ٚحر مٗلىمت الخىظهاث والاهضا ،ٝمما ٢ض
ٌٗغى الامً الضولي للخُغ وهى هٟـ الغصٕ اإلاخىٞغ لل٣ىي الىىوٍت ال٨بري في الٗالم(.)106
وهظه ؤبغػ مك٩لت جىاظهها صو ٫الخلُج ٖامت في ٖال٢اتها م٘ بًغان ٞشمت مساو ٝمً هظا
البرهامج الظي ٢ض ًخدى ٫بلى بغهامج ٖؿ٨غي ًجٗل مجها ؤهم ٢ىة في مىُ٣ت الخلُج وختى في
الكغ ١ألاوؾِ ،وهىا ٥مً ًسصخى الخضاُٖاث البُئُت لهظا البرهامج ٖلى صو ٫الخلُج ،لظا ججض
هظه الضو ٫هٟؿها في خحرة بؾتراجُجُت في ُُٟ٦ت الخٗامل م٘ بًغان وبغهامجها الىىوي مً ظهت،
وم٘ ؤلاؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت ججاه هظا البرهامج مً ظهت ؤزغي ،ؤ٧ان في ٞغى الٗ٣ىباث ،ؤم في
ً
٢بى ٫بغهامجها الىىوي الؿلمي ،ؤم في التهضًض ألامغٍ٩ي لًغبها ٖؿ٨غٍا ،طل ٪بإن ٖلى صو٫
الخلُج في ألاويإ ٧لها ؤن جخٟاٖل م٘ ؤخض هظه الخُاعاث ججاه بًغان ،ل ً٨مً صون ؤن ًخٗاعى
ؤي زُاع في الى٢ذ هٟؿه م٘ ؤمً هظه الضو ٫واؾخ٣غاعها ،وال ق ٪في ؤن هظه الضو ٫مخ٣ٟت ٖلى
مبضؤ وظىب مى٘ بًغان مً جُىٍغ ٢ضعاتها الىىوٍت زاعط بَاع الاؾخسضاماث الؿلمُت ،وججض
مجخمٗت ؤعيُت مكتر٦ت ومهلخت ٖلُا مىخضة في صٖم ؾُاؾت الضو ٫الٛغبُت واإلاجخم٘ الضولي
الهاصٞت بلى ججغٍض بًغان مً ٢ضعاتها الىىوٍت الخضمحرًت الغاهىت ؤو اإلاؿخ٣بلُت  ،ألن امخال٦ها
ً
ً
لل٣ضعاث الىىوٍت ؾُٗض جُىعا ظضًضا طا اوٗ٩اؾاث ٦بحرة ٖلى الاؾخ٣غاع ؤلا٢لُمي إلاىُ٣ت الخلُج،
وٖلى َبُٗت الٗال٢اث ؤلاًغاهُت – الخلُجُت والٗال٢اث الٗغبُت– ؤلاًغاهُت ٖلى هدى ؤوؾ٘ .
ًخطر ؤن بًغان ٢ض ناٚذ عئٍت لخإمحن مىُ٣ت الخلُج جخ ٤ٟوالضوع الُ٣اصي الظي جغٚب في
الُ٣ام به ،والجضًض في الُغح ؤلاًغاوي بٗض اخخال ٫الٗغا ١مغجبِ بخىُ٢خه مً هاخُت ،وبمدخىاه
مً هاخُت ؤزغي؛ ٞمً هاخُت الخىُ٢ذ ،ظاء َغح بًغان في ْل ُٚاب عئٍت ٖغبُت واضخت
ً
إلاهضصاث ؤمً الىٓام الٗغبيًٞ ،ال ًٖ اه٣ؿام الضو ٫الٗغبُت خى ٫مضي زُىعة الخٟى ١ؤلاًغاوي
في مجا ٫الخ٣ىُت الىىوٍت  ،والىاضر ان بًغان قهضث جُىع في ٢ضعاتها الىىوٍت م٣اعهت بما ٧ان
لضحها ٢بل الٗام  ، 2003وظاء طؤل ٪هدُجت جدُُم اإلااؾؿت الٗؿ٨غٍت الٗغاُ٢ت في ؤٖ٣اب خغب
جدغٍغ ال٩ىٍذ ،التي ؤُٖذ بًغان ٞغنت جاعٍسُت ألٖاصه بىاء هٟىطها ًٖ َغٍ ٤بٖاصة حؿلُذ
٢ىاتها ،وجبجي بغهامج هىوي ًغمي بلى بىاء ٢ضعاث هىوٍت طاجُت( ،)107وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن صو ٫الخلُج
ٖلى الغٚم مً ازخال ٝمىاٟ٢ها خى ٫الً٣اًا ألازغي وجًاعب مهالخها ،ججض هظه الضو٫
مجخمٗت ؤعيُت مكتر٦ت ومهلخت ٖلُا مىخضة في صٖم ؾُاؾت الضو ٫الٛغبُت واإلاجخم٘ الضولي
الهاصٞت بلى ججغص بًغان مً ٢ضعاتها الىىوٍت الخضمحرًت الغاهىت ؤو اإلاؿخ٣بلُت(٧امىت ؤو مدخملت)،
()106

بى ٫بغا ، ً٦الٗهغ الىىوي الشاوي  :الاؾتراجُجُاث والازُاع وؾُاؾاث ال٣ىي الجضًضة  ،الضاع الٗغبُت هاقغون  ،بحروث  ، 2013 ،1ٍ ،م.195
()107
ؾغمض ؤمحن ٖبض الؿخاع ،بًغان والىالًاث اإلاخدضة الٗال٢اث ألاػمت ومكاهض اإلاؿخ٣بل ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الضولُت ،ظامٗت بٛضاص ،الٗضص ( ، )12قباٍ
 ،2012م.4
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وجدب٘ صوا ٘ٞهظا اإلاى ٠٢الخلُجي ,الظي ًامً بمبضؤ وظىب مى٘ بًغان مً امخال ٥ال٣ضعاث
الىىوٍت الٗؿ٨غٍت ،مً خ٣ُ٣ت الىا ٘٢الجٛغافي والؿُاسخي لهظه الضو ٫الظي ؾُجٗل مجها
الطخُت اإلادخملت والهض ٝالغثِـ للًٛىٍ الؿُاؾُت والٗؿ٨غٍت الىاججت ًٖ صزى ٫بًغان
للىاصي الىىوي( ،)108وان مًٗلت صو ٫الخلُج هدُجت للبرهامج الىىوي ؤلاًغاوي في مىٟ٢ها الهٗب
الظي وظضث هٟؿها ُٞهٞ ,هي ال جغٍض ؤن ج٩ىن هىا ٥خغب ظضًضة في اإلاىُ٣ت يض صولت لها ٖم٤
ُ
قٗبي وصًجي في صو ٫الخلُج الٗغبُت مً ظهت  ،و ال جىص ؤن جهبذ بًغان ٢ىة هىوٍت جمخل ٪هظه
ُ
ال٣ضعاث في اإلاجا ٫الٗؿ٨غي مً ظهت ؤزغي.)109( ,
ُ
و هظا هى م٨مً اإلاًٗلت ألاؾاؾُت لضو ٫الخلُج الٗغبي  ،لظلٞ ٪ةن مىاٟ٢ها الٗلىُت جدبظ
الخُاع الضبلىماسخي ٖلى ٚحره مً الخُاعاث باٖخباع ؤهه ؤًٞل الؿبل التي ؾخاصي بلى هؼٕ ٞخُل
ً
ّ
الخسى ٝالخلُجي وببٗاص اخخما ٫خضور الخغب في اإلاىُ٣ت مً ظهت ،والض ٘ٞبةًغان بُٗضا ًٖ
ؤن جهبذ صولت ب٣ضعاث هىوٍت ٖؿ٨غٍت مً ظهت ؤزغي(.)110
اما الؿعي ؤلاًغاوي المخال ٥الؿالح الىىوي ًهب في اججاه حٗمُ ٤الخلل ال٣اثم في جىاػهاث
ال٣ىي في مىُ٣ت الخلُج وحهضص الاؾخ٣غاع في اإلاىُ٣ت ،وٍؼٍض مً مًٗلت الخىنل بلى نُٛت مخ٤ٟ
ٖلحها لؤلمً ؤلا٢لُمي في ْل ٚمىى الىىاًا ؤلاًغاهُت واؾخمغاع الخال ٝخى ٫بٌٗ الً٣اًا
اإلاخٗل٣ت بالترجِباث ألامىُت.)111(،
اط ان بًغان حؿعى ؤن جد ٤٣مً زال ٫الؿالح الىىوي ؤعبٗت ؤٚغاى هي :اإلادآٞت ٖلى
الب٣اء ،الغصٕ ،الهُبت واإلا٩اهت الضولُت ،الضوع الىىوي  .وٍ٣هض بالضوع" :مدهلت ما ج٣ىم به
الىخضة الضولُت مً ؤٗٞا ٫وؾلىُ٦اث ،في مماعؾت وكاَها الخاعجي ب٣هض جد ٤ُ٣ؤهضاٞها في
الؿُاؾت الخاعظُت" ،وه٨ظا ٞةن الضوع ٌٗبر ٖما ًغاه ناو٘ ال٣غاع مىاؾبا ً للىخضة وللىْاث٠
التي ًجب ؤن ج٣ىم بها في اإلاجا ٫الضوليَ ًٖ ،غٍ ٤التزامـاث و٢غاعاث وؤٗٞا ٫وٚحرها مً
الخهغٞاث والؿلىُ٦اث اإلاسخلٟت (.)112
هظا الىي٘ ًمشل ج٨غَـ لخالت الخلل ال٣اثم في مىاػًٍ ال٣ىي والتي حٗ٨ـ جٟى٢ا ٖؿ٨غٍا
وبكغٍا بًغاهُا ،زانت بٗض الخغوط الخالي للٗغا ١مً مٗاصلت الخىاػن الٗؿ٨غيٞ ,مسههاث
ؤلاهٟا ١الٗؿ٨غي ؤلاًغاوي جدٓى بإهمُت ٢هىي في محزاهُت الضولت ،إلاا ًد٣٣ه طل ٪مً جد٤ُ٣
( )108مهُٟى الٗاوي ,اإلاى ٠٢اإلادخمل لضو ٫مجلـ الخٗاون الخلُجي ججاه ؾِىاعٍى الٗمل الٗؿ٨غي يض اإلايكأث الىىوٍت ؤلاًغاهُت ,مغ٦ؼ الخلُج لؤلبدار ,صبي  , 2004 ,1ٍ ,م

. 12
)109
( ؤقغ ٝمدمض ٦ك" : ٪عئیت صو ٫مجلـ الخٗاون الخلیجي للبرهامج الىىوي ؤلایغاوي" ،مسخاعاث بیغاهیت ،مغ٦ؼ الاهغام للضعاؾاث الاؾتراجُجُت ،ال٣اهغة ،
الٗضص ،2006 ،62م.23
ؤخمض ببغاهُم مدمىص ،البرهامج الىىوي ؤلاًغاوي :آٞا ١ألاػمت ..بحن الدؿىٍت الهٗبت ومساَغ الخهُٗض ،مغ٦ؼ ألاهغام للضعاؾاث الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت  ،ال٣اهغة  2005 ،م .25
()110
ؤخمض ببغاهُم مدمىص ،البرهامج الىىوي ؤلاًغاوي ،....مهضع ؾب ٤ط٦غه ،م .28
()111
ٔ
()3
ٞايل ػ٧ي مدمض :الؿیاؾت الخاعظیت و ابٗاصھا في الؿیاؾت الضولیت ،مُبٗت ق ،٤ُٟبٛضاص ،1975 ،م .61
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الهض ٝال٣ىمي إلًغان في بىاء ٢اٖضة ٖؿ٨غٍت نىاُٖت مخمحزة ،وان مً الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت
ً
ً
لئلؾتراجُجُت ال٣ىمُت ؤلاًغاهُت يغوعة هُمىت بًغان ٖلى الخلُج وؤن ًخم الاٖترا ٝب٢لُمُا وصولُا
بها ،لظلٞ ٪ةن ٖلحها الخهضي ب٩ل الُغ ١والىؾاثل إلاىاظهت ؤي ظهىص ؤو بظغاءاث حٗى ١طل٪
٦جؼء ؤؾاسخي مً ألامً ال٣ىمي ؤلاًغاوي ،وهى ما ًٟغى ٖلحها امخال٢ ٥ضعاث طاجُت ٖؿ٨غٍت
ُ
الخىاػن ؤلاؾتراجُجي
وا٢خهاصًت وج٣ىُت جٟى ١خاظتها الضٞاُٖت والظي ًىٗ٨ـ بضوعه ٖلى
ؤلا٢لُمي ُلخهبذ ٢ىة ب٢لُمُت ُمهُمىت(.)113
وٍيبغي الخمُحز بحن مى ٠٢مجلـ الخٗاون الخلُجي ومى ٠٢صو ٫الخلُج مجخمٗه مً هظا
الاجٟا ١باليؿبت إلاى ٠٢مجلـ الخٗاون الخلُجي الؿخه ٦ماؾؿت ب٢لُمُت٣ٞ ،ض ٚلب ٖلُه ٨ٞغة
“اإلاىا٣ٞت اإلاكغوَت” بط عخب اإلاجلـ الىػاعي الخلُجي باالجٟا ١بحن الضو ٫ال٨بري وبًغان بكإن
بغهامجها الىىويٖ ،لى ؤن ً٩ىن م٣ضمت للخىنل بلى خل قامل لهظا اإلال ،٠وصٖا اإلاجلـ بلى
الخٗاون الخام م٘ و٧الت الُا٢ت الظعٍت ,والخىنل إلاغخلت ظضًضة بحن صو ٫مجلـ الخٗاون الخلُجي
وبًغان مبيُت ٖلى ٖضم الخضزل وخؿً الجىاع وٖضم اؾخسضام ال٣ىة ؤو التهضًض بها .
ً
ً
بن ال٣غاءة ؤلا٢لُمُت لضو ٫اإلاىُ٣ت عبما جسخل٢ ٠لُال ؤو ٦شحرا في مـًمىجها ًٖ ال٣غاءة
الٛغبُت لبرامج الدؿلر ؤلاًغاهُت؛ ٞضو ٫الخلُج ال جمخل ٪ؤصلت ماصًت جـضٖم الاتهاماث الٛغبُت
لخ٩ىمت بًغان بإجها حؿعى المخال ٥ؤؾلخت صماع قـاملٞ ،البرهامج الىىوي ؤلاًغاوي  -والظي مً
اإلاٟترى ؤن ٌٗمل يمً الخضوص ال٣اهىهُـت التي خضصتها مٗاهضة ٖضم اهدكاع ألاؾلخت الىىوٍت،
وجدذ بقـغا ٝوع٢ابـت اللجىـت الضولُت للُا٢ت الظعٍت٢ -ض جم اؾخسضامه لٛغى جُىٍغ ال٣ضعاث
الىـىوي الٗـؿ٨غٍت للضولت ,وبن ؤٚلب صو ٫الخلُج جضٖم الجهىص الضولُت الغامُت إلاى٘ ؤي صولت
مىٗ٢ت ٖلـى اإلاٗاهضاث الضولُت لخٓغ ؤؾلخت الضماع الكامل مـً ججـاوػ ؤو زـغ ١التزاماتهـا
ال٣اهىهُت اإلاىهىم ٖلحها في هظه اإلاٗاهضاثٞ ,تري هظه الضو ٫ؤن مـً الىاظـب واإلاىُ ٤زًىٕ
ظمُ٘ اإلايكأث الىىوٍت في اإلاىُ٣ت لٗملُاث اإلاغا٢بـت والخٟخـِل والخد ٤٣الضولي لخٗؼٍؼ الش٣ت
()114
اإلاخباصلت
بن امخال ٥بًغان ؾالخا هىوٍا ًاصي بلى نٗىبت خُ٣ُ٣ت في الخىنل بلى نُٛت مكتر٦ت
ل لترجِباث ألامىُت في اإلاىُ٣ت ،التي هي في ألانل مً الً٣اًا الخالُٞت في الٗال٢اث ؤلاًغاهُت -
الخلُجُت ،زانت ما ًخٗلٞ ٤حها بمؿإلت الىظىص ألاظىبي في جل ٪الترجِباث ،ومً زم ٞةن بنغاع
بًغان ٖلى امخال ٥الؿالح الىىوي مً قإهه ؤن ٌٗى ١بم٩اهُت الخىنل بلى نُٛت ؤمىُت مؿخ٣بلُت
( )4ؤمحرة ػ٦غٍا هىع مدمض ،البرهامج الىىوي ؤلاًغاوي واوٗ٩اؾاجه ٖلي ؤمً صو ٫الخلُج الٗغبي “ ،”2016-2005اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت ،قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت  ،جاعٍش الاَالٕ والخىزُ:٤
 ،2016/9/30مخاح ٖلى الغابِhttp://democraticac.de/?p=34475 :

.

(ٖ )114انم هاًل اإلاجالي ،جإزحر الدؿلر ؤلاًغاوي ٖلى ألامً الخلُجي مىظ الشىعة الاؾالمُت ٧ ،1979لُت الضعاؾاث الٗلُا ،ألاعصن ، 2007 ،م .89
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إلاىُ٣ت الخلُج وٍيؿ٧ ٠اٞت الجهىص التي بظلها الجاهبان لؿىىاث مًذ لبىاء الش٣ت وهبظ اللجىء
ُ
الخٟاوى ومباصت خؿً الجىاع واإلاىا ٘ٞاإلاخباصلت ٦إؾـ للخٗامل
لل٣ىة في خل الخالٞاث واعجًاء
البُجي ,وهى ما ًض ٘ٞصو ٫مجلـ الخٗاون الخلُجي في ؾٗحها إل٢امت نُٛت ؤمىُت مكتر٦ت في
الخلُج ألن جدهل ٖلى يماهاث صولُت ملؼمت مً اإلاجخم٘ الضولي بكإن بظغاءاث بىاء الش٣ت م٘
٧اٞت ألاَغا ٝؤلا٢لُمُت ومجها بًغان ،وؤو ٫هظه اإلاخُلباث ٖضم تهضًض ؤمً جل ٪الضو ٫ؾىاء
بامخال ٥ألاؾلخت الىىوٍت ؤو ٚحرها .
وبك٩ل ٖام ًالخٔ ؤن صو ٫الخلُج ع٦ـؼث ٞـي مىٟ٢ها إلصاعة مىيىٕ الدؿلر ؤلاًغاوي ٖلى
ظاهبحن ؤؾاؾُحن ال ًم ً٨بإي خا ٫مـً ألاخـىا ٫ججاوػهما ،إلاا ٢ض ًترجب ٖلى طل ٪مً هخاثج
٧اعزُت:
 .1ع ٌٞجهُٗض اإلالـ ٠الىىوي بلى مغخلت الخغب بحن بًغان وؤي مً ال٣ىي ؤلا٢لُمُت والضولُـت
(بؾـغاثُل والىالًاث اإلاخدضة) ،ألن مشل هظه الخغب ٢ض جً٘ مىُ٣ت الخلُج بك٩ل ٧امـل ٞـي
ٖضم جىاػن ،وججٗلها ٖغيت للضماع الكامل.
 .2ع ٌٞامخال ٥بًغان للـؿالح الىىوي ،ألهه ؾُُٗحها مؿاخاث هٟىط ؤوؾ٘ وعبما هُمىت
ب٢لُمُت قاملت ٖلى اإلاىُ٣ت ،لظا ٞةن ؾعي بًغان الضاثم المخال ٥ال٣ضعة الىىوٍت خٟؼ صو٫
الخلُج بلى الاٖخماص ٖلى ٢ضعاتها الظاجُت في خماًت ؤمجها بك٩ل ٖام ،والخٗىٍل ٖلى الىالًاث
اإلاخدضة ٦همام ؤمان لخماًت صو ٫ؤًٖائها مً ؤي تهضًضاث هىوٍت بًغاهُت مؿخ٣بلُت .
وؤن البِئت ؤلاؾتراجُجُت للمىُ٣ت ٢ض بضؤث حكهض واٗ٢ا ًظضًضا ،جإؾـ بك٩ل زام بٗض
الاخخال ٫ألامغٍ٩ي للٗغا ،١وؤن ؤهم مخٛحراث هظه البِئت هي جل ٪التي جخٗل ٤بمـؿخىٍاث اؾـخسضام
ال٣ىة ؤو التهضًض باؾخسضامهاًٞ ،ال ً ًٖ طلٞ ،٪ةجها ٢ض ؤٞغػث واٗ٢ا ً ظضًضا جًمً اججاهحن
عثِؿحن ،ألاو ٫جًمً ازخالال ً في جىاػن ال٣ىي في اإلاىُ٣ت ،والاججاه الشاوي هى ؤن الكٗىع
بالتهضًض باؾـخسضام ال٣ىة لضي بٌٗ الضو ٫في هظه اإلاىُ٣ت ٢ض جهاٖض بىجاثغ ٖالُت ٦ما هى
الخا ٫باليؿبت بلى بًغان ،بِىما اهس ٌٟلضي صو ٫ؤزغي بلى مؿخىٍاث مخضهُت ظضا(ٟٞ .)115ي ْل
نغإ بًغان م٘ الضو ٫الٛغبُت جغي َهغان بن مىُ٣ت الخلُج الٗغبي هي الخل٣ت ألايٗ ٠التي
ًم ً٨الخإزحر ٞحها ٖلى اإلاهالر الٛغبُت ،في خحن جىظه ألامً الاؾتراجُجي ججاه صو ٫مجلـ
الخٗاون الخلُجي ؤو ما ًُلٖ ٤لُه (ألامً الهلب) ًٖ َغٍ ٤اؾخمغاع الخال ٝخىٖ ٫اثضًت
ً
الجؼع الشالر (َىب ال٨بري والهٛغي وابى مىسخى) وع ٌٞحؿىٍتها بألُت الخدُ٨م الضوليًٞ ،ال
(

)115

مدمض ٢ضعي ؾُٗض ٦ :ی ٠هخٗامل م٘ وا ٘٢اؾتراجیجي ظضیضل نغاٖاث ٢اصمت هدیجت ازخال ٫مىاػیً ال٣ىة وال٣یم ،مغ٦ؼ ألاھغام للضعاؾاث
الؿیاؾیت وؤلاؾتراجُجُت ،ماؾؿت ألاھغام ،ال٣اھغة مخاح ٖلى اإلاىhttp://www.ahram.org.eg/ :٘٢
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ًٖ التهضًض ؤ٦ثر مً مغة بإٚال ١مًُ ٤هغمؼ ،و٦ظلَ ٪غح مباصعاث خى ٫مٟهىمها ألمً الخلُج
جغمي ًٖ َغٍ٣ها بخضار ازخال ٫في جىاػن ال٣ىي ج٣ىٍت إلاهالخها وؤهضاٞها .
وحٗض صو ٫الخلُج صو ٫مداطًت ومجاوعة إلًغان ،وجخ٣اؾم مٗها مُاه الخلُج ،وبالخالي ٞةن ٧ل
ً
ؾلبا ٖلى صو ٫الخلُجً ،
هٓغا ألن الاوٗ٩اؾاث
ما ًمـ ؤمً بًغان الاؾتراجُجي ال بض وؤن ًىٗ٨ـ
ؤلا٢لُمُت جمشل البٗض ألا٦ثر ؤهمُت للمك٩لت الىىوٍت ؤلاًغاهُت وبن الضو ٫اإلاٗىُت بمساَغ الدؿلر
الىىوي ؤلاًغاوي لِؿذ الىالًاث اإلاخدضة و"بؾغاثُل "بل صو ٫الخلُج الٗغبي ،وطلٖ ٪لى نُٗض
ً
الخلىر البُئي في خا ٫و٢ىٕ خاصر ما في ميكأث لِؿذ طاث مؿخىي ع ُ٘ٞج٣ىُا ،وبالخالي ٞةن هجاح
ً
بًغان في امخال ٥الؿالح الىىوي ٢ض ًدضر حٗاعيا في الخىظهاث بحن الُ٣اصاث ؤلاًغاهُت والُ٣اصاث
الخلُجُت التي ما ػالذ جخسى ٝمً ٨ٞغة جهضًغ الشىعة التي جبىتها بًغان في ؤٖ٣اب زىعتها ؤلاؾالمُت .
بن مى ٘٢بًغان الجٛغافي والظي ٌٗض ؤخض ماقغاث ُ٢اؽ ٢ىة الضو ٫بٗضها صولت مؿُُغة
ً
ٖلى ؤهم قغاًحن الخجاعة الٗاإلاُت ،وواٗ٢ها الضًمٛغافي ًٞال ًٖ بؾتراجُجُاث بًغان لخُىٍغ
الدؿلر الخ٣لُضي ،والًبابُت التي جدُِ ببرامجها الىىوٍت مً اهم م٣ىماث ظٗل بًغان ٢ىة
ا٢لُمُت ٞاٖلت في مدُُها الا٢لُمي .اط بن بًغان لضحها بم٩اهاث و٢ضعاث مخىىٖت حؿخُُ٘ ًٖ
َغٍ٣ها مماعؾت صوع ب٢لُمي و٦ظل ٪الضزى ٫في جىُٓماث (جدالٟاث) ب٢لُمُت(.)116وباٖتراٝ
ً
اإلاهخمحن ظمُٗا واإلاخابٗحن للكإن ؤلاًغاوي ؤلا٢لُمي الٟاٖل في مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ.
ومً هىا مشلذ مىُ٣ت الخلُج ؤهمُت مخمحزة في بالؾتراجُجُت ألامىُت ؤلاًغاهُت ،بؿبب
ً
امخال ٥صو ٫الخلُج الؿذ مسؼوها مً الىٌٗ ِٟاص %60 ٫مً الاخخُاَي الىُٟي الٗالمي اإلاا٦ض
ً
ً
مما ًًُ ٠بٗضا او بىضا لبىىص الغئٍت ؤلاًغاهُت الاؾتراجُجُت .اط ان بًغان جضع ٥ؤن الخُٛحر في
الخضوص الؿُاؾُت ُٞما بحن الضو ٫الخلُجُت ؤو صازل ٧ل مجها مما ًترجب ٖلُه بٖاصة جغجِب
اإلاىُ٣ت ًجب ؤن ال ًىا ٫مً ألاهمُت ؤلاؾتراجُجُت إلًغان وهظه حؿدىض بلى ع٧اثؼ زابخت جد٨مها
ب ٌٛالىٓغ ًٖ ،حُٛحر الغمىػ التي جد٨م الضولت ،بط ؤن بًغان لضحها عئٍت إلاخُلباث ألامً في
مىُ٣ت الخلُج جد٨مها هظه ألاؾـ الشابخت .
مى ٘٢بًغان ٖلى عؤؽ الخلُج والتي ًم٨جها مً الخد٨م في قغٍان الخُاة الظي ٌٛظي الٗالم
الهىاعي بٗهب ا٢خهاصاجه وهى الى ِٟوالُا٢ت وؤن ؤًت ؤػمت م٘ بًغان ؾى ٝال جازغ ٖلى
امضاصاث الُا٢ت ؤلاًغاهُت ٞدؿب ،بل ؾخازغ ٖلى مىاب٘ الُا٢ت ؤلا٢لُمُت وامضاصاتها والؾُما
في مىُ٣ت الخلُج ًٖ َغٍ ٤جد٨مها بمًُ ٤هغمؼ .

()116

مدمض ٢ضعي ؾُٗض  ،مهضع ؾاب ،٤م.10
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مساو ٝبًغان مً خضور ؤيغاع واإلاؿاؽ بإمجها ال٣ىمي ًٖ َغٍ ٤الخلُج بط جسصخى مً
الىظىص ألامغٍ٩ي ،اإلا٨ش ٠في اإلاىُ٣ت
وٍمىً ان هىضر اهم الازاس اإلاترجبت نلى البرهامج الىىوي الاًشاوي ججاه الخلُج الهشبي :
.1
.2

.3

.4

تهضًض الاؾخ٣غاع الا٢لُمي في مىُ٣ت الخلُج ومما ال قُٞ ٪ه ان امخال ٥اًغان الؿالح
الىىوي مً قإهه الخإزحر ٖلى اؾخ٣غاع اإلاىُ٣ت زهىنا بٗض زغوط الٗغا ١مً اإلاٗاصلت .
ان امخال ٥اًغان للؿالح مً قاهه ًازغ بك٩ل ٦بحر وٗٞاٖ ٫لى امً واؾخ٣غاع مىُ٣ت
الخلُج مً خُض اإلاُُٗاث الؿُاؾُت والجٛغاُٞت في الى٢ذ الخايغ حكحر الى ان ال٣ىة
الاًغاهُت اطا ما اعاصث ان جخدغٞ ٥ان مؿاعها ُٗ٢ا لً ً٩ىن قماال او قغ٢ا ٟٞي الكما٫
عوؾُا وفي الكغ ١ال٣ىي الىىوٍت الاؾُىٍت (الهىض الهحن وبا٦ؿخان ) وهظا ٌٗجي ان ام٩اهُت
()117
الخمضص اإلاخاخت إلًغان هي ٚغبا خخما ججاه الخلُج الٗغبي .
نٗىبت الخىنل الى نُٛت مكتر٦ت ألمً الخلُج الن امخال ٥اًغان للؿالح الىىوي ؾُاصي
الى نٗىبت الخىنل الى نُٛت مكتر٦ت ألمً الخلُج اط حٗض جل ٪الًُ٣ت مً الً٣اًا
الخالُٞت في الٗال٢اث الاًغاهُت – الخلُجُت الن اًغان صاثما جُالب بان ً٩ىن لها صوع في
الترجِباث الامىُت الخانت باإلاىُ٣ت اهُال٢ا مً ان امً الخلُج هى مؿاولُت صولُت وهظا
ًخٗاعى م٘ عئٍت صو ٫الخلُج التي جغي في الىظىص الاظىبي قِئا مهما لًمان امجها  ) )118(.اط
ان اإلاٟهىم الاًغاوي ألمً اإلاىُ٣ت ًخٗاعى خخما م٘ اإلاٟهىم الخلُجي ال٣اثم ٖلى الضٞإ ًٖ
اإلا٨دؿباث وجشبُذ ع٧اثؼ الامً والٗ٣ض الاظخماعي بحن الكٗىب وُ٢اصاتها م٘ ع ٌٞالخضزل
الخاعجي في الكإن الضازلي .
الازاع البُئُت اإلاترجبت ٖلى البرهامج الىىوي الاًغاوي الظي ؾىً ٝازغ بك٩ل مباقغ ٖلى صو٫
الخلُج وٍجٗلها في مغمى الخُغ في خا ٫حؿغب الاقٗاٖاث الىىوٍت .

الخاجمت
ان الٗال٢اث ؤلاًغاهُت  -الخلُجُت جٟغيها خؿاباث الجىاع اإلاكتر ،٥وعوابِ الخاعٍش
واإلاهالر اإلاكتر٦ت وجُىٍغها ،وهي طاث ؤهمُت متزاًضة ،وخُىٍت للٛاًت ،وزمت يغوعة ؤن جضع٥
بًغان ؤن هظه ٖال٢اث بؾتراجُجُت ولِؿذ ْغُٞت ،وؤن ؤمً الخلُج ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤صوله بما ٞحها
بًغانٖ ،لى و ٤ٞجغجِباث ؤمىُت مكتر٦ت ،للخُلىلت صون و٢ىٕ ؤي ؤػمت.

()117
()118

اقغ ٝمدمض ٦ك، ٪عئٍت صو ٫ملـ الخٗاون الخلُجي للبرهامج الىىوي الاًغاوي ،مهضع ؾب ٤ط٦غه ،م.65
هؼاع ٖبض ال٣اصع ،الضوا ٘ٞالاًغاهُت الىىوٍت والجهىص الضولُت لالخخىاء  ،مجلت الضٞإ الىَجي  ،الٗضص، 2005 ،57م .59
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وبىظه ٖام٣ٞ ،ض صؤبذ صو ٫الخلُج ٖلى الخٗامل م٘ بًغان ٖلى و ٤ٞمبضؤ خؿً الجىاع
ً
ً
وٖضم الخضزل في قاوجها الضازلُت٦ ،ما ؤبضث صو ٫الخلُج خغنا بالٛا ٖلى اإلالٟاث الٗال٣ت بحن
الجاهبحنٖ ،لى و ٤ٞال٣ىاهحن واإلاٗاهضاث الضولُت .الا اهه قهضث آلاوهت ألازحرة مُُٗاث وماقغاث
َّ
ٖضة م٣ل٣ت بكإن الؿلى ٥اإلاؿخ٣بلي إلًغان ججاه صو ٫الخلُج في مغخلت ما بٗض جىُٗ٢ها الاجٟا١
الىىوي م٘ ال٣ىي الٗاإلاُت الؿذ ال٨بري  ،و٢ض ٢امذ بًغان ًٖ َغٍ ٤ػٍاعاث مؿاولحها مىُ٣ت الخلُج
بخإُ٦ض يغوعة الخٗاون ألامجي بُ جها وبحن البلضان الخلُجُت ما٦ضة ؤن خ ٟٔؤمً اإلاىُ٣ت ًخدٖ" ٤٣بر
اإلاكاع٦ت والخٗاون ؤلا٢لُمي" وٖبر جىؾُ٘ مٟهىم ألامً لًُم الخٗاون في مجاالث الاؾدشماع والا٢خهاص
والؿُاخت والخباص ٫الش٣افي مً ؤظل "جغؾُش ألامً الضاثم".
ً
ً
هالخٔ هىا ؤن بًغان حٗغى مٟهىما قامال لؤلمً ال ً٣خهغ ٖلى الىىاحي الٗؿ٨غٍت
وألامىُت بل له بٗضه الخٗاووي بط ؤهه ًضمج بحن اإلاٟهىم ؤلاؾتراجُجي لؤلمً واإلاٟهىم الخٗاووي لؤلمً .
نذد مً الاظخيخاحاث :
ونلُه فاهىا جىضلىا ئلى ٍ
 -1الذوس والخازحر ؤلاكلُمي الزي جدخله ئًشان الُىم بٗض ألاخضار التي خهلذ في اإلاىُ٣ت ٖام
 ،1991والخغب ألامغٍُ٨ت ٖلى الٗغا ١واخخالله ٖام ًٞ ،2003ال ًٖ الخدى ٫الضًم٣غاَي
الظي حكهضه مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ ٢ض ٌٛحر مىاػًٍ ال٣ىة بحن صو ٫اإلاىُ٣ت وجدالٟاتها ،مما
ٌُٗض نُاٚت ؤصواع هظه الضو ٫وهٟىطها في مٗاصلت الخىاػن الا٢لُمي ٞإن بًغان ؤنبدذ
ال٣ىة ؤلا٢لُمُت اإلاىٟغصة التي جمخل٢ ٪ابلُت الخإزحر في اإلاىُ٣ت  .اط ان الغٚبت ؤلاًغاهُت في
مماعؾت صوع ب٢لُمي ممحز لدؿخُٟض مً ظاهبحن ؤولهما  :ظاهب اإلاهلخت اإلاا٦ضة م٘ الضو٫
الخلُجُت ،وآلازغ ً :سو الجاهب ألامغٍ٩ي الظي جىص ؤن جغؾل له عؾالت مٟاصها بإجها
ؤنبدذ يمً اإلاىُ٣ت ولم حٗض مهضع تهضًض لها وال صاعي لٗؼلها
ً
 -2ان امخالن ئًشان للبرهامج الىىوي ٌهذ كػُت خعاظت جىاحه دوٌ الخلُج وأمىه ،هدُجت
ً
اُٞا مً صو ٫الخلُج وؤن ألازحرة َّ
ٌٗض مهضع صزلها الغثِـ الى ِٟالظي ٢ض
ل٣غب بًغان ظٛغ
ًاصي في خالت اهُ٣اٖه بلى ٞكل ٦شحر مً زُىٍ الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت لهظه
ً
الضو ٫مما ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى ؤمً هظه الضو ٫واؾخ٣غاع ؤهٓمتها .حؿعى اًغان لبىاء ٢ىة
ُ
ٖؿ٨غٍت ٦بحرة ،مً زال ٫جُىٍغ ٢ضعاتها الٗؿ٨غٍت الخ٣لُضًت وٚحر الخ٣لُضًت ،إلاا له
اوٗ٩اؾاث بؾتراجُجُت بالٛت ألاهمُت ٖلى الهُٗضًً ؤلا٢لُمي والٗالمي بهٟت ٖامت ومىُ٣ت
ُ
الخلُج والضو ٫اإلاجاوعة بهٟت زانت .خُض ؤن ؤمخال٦ها له٨ظا بم٩اهُاث ٌُؿاٖض ٖلى حٗؼٍؼ
ً
ً
ً
م٩اهتها ؤلا٢لُمُت ٖلى مؿخىي الخلُج والكغ ١ألاوؾِ وَُٗحها صوعا ٖؿ٨غٍا اؾتراجُجُا
ً
واؾٗا في هظه اإلاىُ٣ت الخُىٍت مً الٗالم ًدىاؾب م٘ الُ٣مت الٟٗلُت إلاىٗ٢ها
الجُىؾتراجُجي.
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 -3الهمل اإلاشترن في حمُو اإلاجاالث إلاىاحهت الخدذًاث  ،بن الخُىعاث التي قهضتها اإلاىُ٣ت
الٗغبُت الؾُما مىُ٣ت الخلُج الٗغبي زال ٫ألاٖىام اإلاايُت ؤوظضث ٢ىاٖت لضي صو ٫اإلاىُ٣ت
بإن مىاظهت الخُغ لً ًخم بال ٖبر الٗمل في اإلاجاالث الؿُاؾُت وألامىُت والا٢خهاصًت ٞب٣اء
الٗال٢اث ال٣ىٍت بحن صو ٫اإلاىُ٣ت هى الًمان ألاو ٫إلاىاظهت الخدضًاث التي جىاظهها ٞضو٫
اإلاىُ٣ت حكتر ٥في امخضاص ظٛغافي واخض وٖم ٤اؾتراجُجي مخ٩امل ًهٗب الٟهل بحن
مخٛحراث جدضر في ظؼء مً هظه اإلاىُ٣ت صون ؤن ً٩ىن لهظا الخُٛحر جإزحر ٖلى باقي اإلاىاَ٤
وألا٢الُم .
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اإلاطادس
اإلاطادس الهشبُت
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

ابدؿام مدمض الٗامغي ,اإلاىا ٠٢ؤلا٢لُمُت مً الخغا ٥الؿُاسخي في الضو ٫الٗغبُت جغُ٦ا وبًغان ؤهمىطظا,
خل٣ت ه٣اقُت ٖ٣ضها ٢ؿم الضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت بمغ٦ؼ الضعاؾاث الضولُت ,اإلال ٠الؿُاسخي,
الٗضص( ,)103مغ٦ؼ الضعاؾاث الضولُت  ,بٛضاص. 2012 ,
ابدؿام مدمض الٗامغي " ،البٗض ؤلا٢لُمي في ألاػمت الؿىعٍت " ،اإلاجلت الؿُاؾُت والضولُت ،الٗضصان
( ،)29 -28بٛضاص :الجامٗت اإلاؿدىهغٍت . 2015 ،
ؤخمض ببغاهُم مدمىص ،البرهامج الىىوي ؤلاًغاوي :آٞا ١ألاػمت ..بحن الدؿىٍت الهٗبت ومساَغ الخهُٗض،
مغ٦ؼ ألاهغام للضعاؾاث الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت  ،ال٣اهغة . 2005 ،
ؤقغ ٝمدمض ٦ك" : ٪عئیت صو ٫مجلـ الخٗاون الخلیجي للبرهامج الىىوي ؤلایغاوي" ،مسخاعاث بیغاهیت،
مغ٦ؼ الاهغام للضعاؾاث الاؾتراجُجُت ،ال٣اهغة  ،الٗضص. 2006 ،62
ؤًاص هىعي ظاؾم  ،نُاٚت اؾتراجُجُت ألامً الىَجي الٗغاقي  :صعاؾت مؿخ٣بلُت  ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر
ميكىعة ٧ ،لُت الٗلىم الؿُاؾُت  ،ظامٗت الجهغًٍ . 2013 ،
با٢غ ظىاص ٧اْم" ،ألاػمت الؿىعٍت وجضاُٖاتها ٖلى الٗغا ،"١اإلال ٠الؿُاسخي ،الٗضص ( ،)121مغ٦ؼ
الضعاؾاث الضولُت وؤلاؾتراجُجُت  ،بٛضاص . 2012 ,
بى ٫بغا ، ً٦الٗهغ الىىوي الشاوي  :الاؾتراجُجُاث والازُاع وؾُاؾاث ال٣ىي الجضًضة  ،الضاع الٗغبُت
هاقغون  ،بحروث . 2013 ،1ٍ ،
بى ٫عوبيؿىن ٢ ،امىؽ ألامً الضولي  ،مغ٦ؼ الاماعاث للضعاؾاث والبدىر  ،ؤبى ْبي . 2009 ، 1ٍ ،
جىماؽ قُلُىج ،اؾتراجُجُت الهغإ ،جغظمت هؼهذ َُب وؤ٦غم خمضان ،الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغون،
بحروث. 2010 ،
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ضقام احلرطة اظددتورؼة يف بالد صارس سام 1905
The Constitutional Movement of Persia in 1905
د  .حمؿد طاعل حمؿد اظربقعي
٧لُت آلاصاب/الجامٗت اإلاؿدىهغٍت
أ  .د  .رزاق طردي اظعابدي
٧لُت الازاع /ظامٗت ال٩ىٞت

اإلالخظ:
قهضث اإلاغاخل التي ؾب٣ذ ُ٢ام الخغ٦ت الضؾخىعٍت في بالص ٞاعؽ مىُٟٗاث مهمت ،بط ُؤ َ
ٖلً
الٗهُان اإلاضوي يض خ٨م هانغ الضًً قاه الاؾدبضاصي ،بٗض جغصي ألاويإ الا٢خهاصًت في بالص ٞاعؽ ،والتي
جهضي لها بٌٗ الىاٖحن مً اإلاشٟ٣حن الٟغؽ وَالبىا باإلنالح ،وعؤوا يغوعة ا٢خالٕ ظظوع واؾباب الٟؿاص
والخ ٪٨ٟالاصاعي والاظخماعي والا٢خهاصي في بالص ٞاعؽ.
وجىاٞغث للخغ٦ت الضؾخىعٍت ؤؾبابها الضازلُت والخاعظُت التي مهضث لُ٣امها ٣ٞض بل ٜالىي٘ الضازلي
ً
ً
ٖلى ُ
الهٗض الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت خضا ٦بحرا مً الخضهىع ،ومً بحن ؤهم الٗىامل التي ؤصث بلى
جضهىع الاويإ الا٢خهاصًت وجىامي عوح الخظمغ والى٣مت ٖلى الخ٨م ال٣اثم آهظا ،٥ؾٟغاث هانغ الضًً قاه
ً
ؾىء ،ومهض للخغ٦ت
اإلاخٗضصة للضو ٫الاوعبُت التي اعه٣ذ الخؼٍىت الخ٩ىمُت الخاوٍت ،مما ػاص ألاويإ
الضؾخىعٍت بٗض ؤن حٗالذ ألانىاث بًغوعة انالح البالص والًغب ٖلى ًض اإلاٟؿضًً الاظاهب الظًً ٧اهىا
ٌٗبشىن با٢خهاص البالص.
ُ
وؾيؿلِ في هظا البدض الًىء ٖلى ؤهم اإلاىُٟٗاث اإلاهمت التي ؾب٣ذ ُ٢ام الخغ٦ت الضؾخىعٍت،
ً
ً
ابخضاء باألويإ الٗامت في ٖهض هانغ الضًً قاه ،ومغوعا بإزغ بٌٗ اإلاشٟ٣حن في بالص ٞاعؽ في حٗؼٍؼ الىعي
ً
الؿُاسخيًٞ ،ال ًٖ حؿلُِ الًىء ٖلى خغ٦ت الخيبا ٥في ٖهض هانغ الضًً قاه ٢اظاع التي ؾب٣ذ ُ٢ام
الخغ٦ت الضؾخىعٍت في ٖهض مٟٓغ الضًً قاه.
ولماث مفخاخُت :الخغ٦ت الضؾخىعٍت ،بالص ٞاعؽٖ ،هض هانغ الضًً قاه ،خغ٦ت الخيبا ،٥مٟٓغ الضًً قاه.
Summary:
The period before the constitutional movement in Persia witnessed
significant turning points.
The civil disobedience to the despotic rule of Nasiruddin Shah was
declared after the deterioration of the economic situation in Persia, which
was met by some conscious Persians and called for reform and saw the
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need to root out the causes of corruption and disintegration. Administrative
and economic development in Persia.
The internal political and economic situation of the constitutional
movement has reached a great deal of deterioration.
Among the most important factors that led to the deterioration of the
economic situation and the growing resentment and resentment of the
current regime, Nasiruddin Shah's numerous trips to the European
countries The government treasury was exhausted, which worsened the
situation, and paved the way for the constitutional movement after the
voices of the need to reform the country and beating by foreign spoilers
who were tampering with the economy of the country.
In this paper, we will shed light on the most important turning points
that preceded the establishment of the constitutional movement, beginning
with the general conditions of Nasser al-Din Shah, and the influence of
some intellectuals in Persia in promoting political awareness.
Which preceded the establishment of the Constitutional Movement
under Muzaffaruddin Shah.
Keywords: Constitutional Movement, Persia, the era of Nasiruddin
Shah, the Tunbak movement, Muzaffaruddin Shah.

:اإلالذمت
ت الضؾخىعٍت في بالص٦ُام الخغ٢ ؤؾهمذ مجمىٖت مً الٗىامل الضازلُت والخاعظُت في
اٖل في الخُاة الؿُاؾُتٞ  وؤؾهم بضوع،1905  بغإلاان ُمىخسب ٖام٫ُام ؤو٢  والتي ؤصث الى،اعؽٞ
ً
ً
.خاجىعٍتهم٦اظاعٍحن وص٣ ووي٘ خضا مُٗىا الؾدبضاص الكاهاث ال،لهظا البلض
ٜض بل٣ٞ ،ُامها٣ت الضؾخىعٍت ؤؾبابها الضازلُت والخاعظُت التي مهضث ل٦غث للخغٞجىا
ً
ً
ُ الىي٘ الضازلي ٖلى
 ولم،بحرا مً الخضهىع٦ خهاصًت والاظخماُٖت خضا٢الهٗض الؿُاؾُت والا
خمشلذ بةهضخاعٞ  اما الاؾباب الخاعظُت،ٕىث ؤو ججاوػ هظه الاويا٩اصعة ٖلى الؿ٢ حٗض الجماهحر
ً
ً
غؽ ػزما زىعٍا ؤنبدىاٟ مما ؤُٖى ال،1905 – 1904 ُهغٍت في خغبها م٘ الُابان ٖام٣عوؾُا ال
اظاعٍت ومىاظهتها وبظباعها ٖلى الغيىر٣اصعًٍ ٖلى جدضي الؿلُت الاؾدبضاصًت ال٢ بمىظبه
ما مىدذ الشىعة التي اظخاخذ٦ ،خىب٨امت مجلـ هُابي ُمىخسب والٗمل بضؾخىع م٢إلاُالبها في ب
ً
ً
اعهت ؤوياٖهم٣غؽ إلاٟ٘ الٞضعا مٗىىٍا في ص٢ ثر مً ملُىن ٖامل٦حها ؤٞ ٥ وقاع1905 عوؾُا ٖام
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وؾلُت خ٩امهم بؿلُت الُ٣انغة الغوؽٞ ،خدغ٧ىا بٟٗل هظه الٗىامل للُ٣ام بدغ٦تهم
الضؾخىعٍت ٖام .1905

ً
أوال -الاوغام الهامت في نهذ هاضش الذًً شاه:
()119

اٖخل ــى هان ــغ ال ــضًً ق ــاه (( ))1896- 1848الٗ ــغف ف ــي حك ــغًٍ ألاو ٫م ــً الٗ ــام 1848
ً
ً
ً
و٧ان ٖمغه ؾبٗت ٖكغ ٖاما و٢ض صام خ٨مه مضة زمان وؤعبٗحن ؾىت وقهغا واخضا وزالزت ؤًام(.)120

حؿـلم هانــغ الــضًً قــاه الخ٨ــم فــي ظــى حؿــىصه الايــُغاباث والٟــتن الضازلُــت واإلاٗــاع ٥التــي
٧اهــذ جــضوع عخاهــا صازــل اإلاــضن وال٣ــغي القــخضاص (الخغ٦ــت البابُــت) وبٖالجهــم الٗهــُان ٖلــى الضولــت
اإلاغ٦ؼٍــت و٧اهــذ الخُــاة الا٢خهــاصًت لــبالص ٞــاعؽ حؿــحر مــً ســخيء الــى الاؾــىؤ وؤنــبذ ا٢خهــاص الــبالص
وزغواته ــا ومىاعصه ــا جه ــب ف ــي ن ــالر ال ــضو ٫ألاظىبُ ــت وٖل ــى عؤؾ ــها بغٍُاهُ ــا وق ــهضث م ــضة خ٨م ــه
ً
الُىٍ ــل امخ ــضاصا للخى ــاٞـ الك ــضًض ب ــحن ال ــضولخحن البرًُاهُ ــت والغوؾ ــُت م ــً اظ ــل الاؾ ــخدىاط ٖل ــى
زـ ــغواث الـ ــبالص وبؿـ ــِ هٟىطهمـ ــا ٖلحهـ ــا( .)121ؤصي الخ٨ـ ــم الاؾـ ــدبضاصي اإلاُلـ ــ ٤لىانـ ــغ الـ ــضًً قـ ــاه،
وجد ــى ٫خ٨مـ ــه ال ــى خ٨ـ ــم مخسل ــ ،٠واوٗ٩ـ ــاؽ طل ــٖ ٪لـ ــى الىي ــ٘ الٗـ ــام لل ــبالص ،والٟؿـ ــاص اإلاُلـ ــ٤
للخاق ـ ــُت اإلادُُ ـ ــت بـ ـ ــه ،الؾ ـ ــُما عظ ـ ــا ٫الـ ـ ــبالٍ ال٣اظ ـ ــاعي الاهته ـ ــاػٍحن والجكـ ـ ــٗحن ف ـ ــي ان واخـ ـ ــض
واعحكاءهم وٞؿاصهم وؾىء ؤلاصاعة الى ؤن جهل بالص ٞاعؽ الى قٟا هاوٍـت الؿـ٣ىٍ ختـى ل٣ـض ؤ٦ـض
ً
ؤخ ــض اإلا ــاعزحن ل ــى ل ــم ج ٣ــ٘ ؤخ ــضار مهم ــت ف ــي الٗ ــالم له ــالر ب ــالص  ٞــاعؽ  ٞــان الازح ــرة اهته ــذ ٖملُ ــا
٦ضولت(.)122
لــم ًخســظ هانــغ الــضًً قــاه اظـغاءاث انــالخُت ولــم ًخ٣ــضم بــإًسُىة اًجابُــت باججــاه ج٣ــضم
البالص وجُىٍغها ٟٞي اوازغ خ٨مه بضص الثرواث الخُىٍت لبالصه بازمان بسؿت الى الاظاهب(.)123
وٖلى الغٚم مً هظه الخ٣اث ٤التي جمحـزث بهـا الخُـاة الؿُاؾـُت والا٢خهـاصًت والاظخماُٖـت
فــي خ٣بــت خ٨ــم هانــغ الــضًً قــاهٞ ،ــةن بٗــٌ اإلاــاعزحن خُىمــا ً٣ــاهىن خ٨مــه بؿــاثغ قــاهاث بــالص
()119

ازخلــ ٠اإلااعزـىن فـي جـاعٍش جخـىٍج هانــغ الـضًً قـاه ٟٞغٍـ ٤ظٗلــه ًـىم الشالـض ٖكـغ مـً اًلــى ٫وٞغٍـ ٤ظٗلـه ًـىم الٗكـغًٍ مــً حكـغًٍ الاو ٫فـي الٗـام طاجــه
.اهٓـغٖ :لــي زًــحر ٖبــاؽ اإلاكــاًذي ،بــالص ٞــاعؽ فــي ٖهــض هانــغ الــضًً قــاه ، 1895 – 1848عؾــالت ماظؿــخحر ٚحــر ميكــىعة٧ ،لُــت آلاصاب  -ظامٗــت بٛــضاص ،
. 1987
()120
اصواعص بـغاون ً ،ــ ٪ؾــالهاصعمُان بــالص ٞاعؾــُان  ،جغظمــت عبــُذ هللا مىهــىعي ،ته ـغان1337ف ،ه ـؼاع مٗغٞــذ .ص.ث  ،م 106؛ ٖبــض الٗٓــُم عيــاجي جــاعٍش
صه هؼاع  ،مؿإلت بالص ٞاعؽ  ،ط ، 4اهدكاعاث وظاب ا٢با ، ٫تهغان1377 ،ف  ،م .156
()121
ٖلي عيا ؤههاعي ،بالص ٞاعؽ صع ٖهغ هانغ الضًً قاه ،اهدكاعاث ٞغصوسخي ،تهغان1378 ،ف ،م.53
()122
ابغاهُم جُمىعي ٖ،هغ بي زبري ًا ،جاعٍش امخُاػاث صع بالص ٞاعؽ ،تهغان ،1342 ،م .3
()123
خؿً ٦غٍم الجا ، ٝالىظحز في جاعٍش بالص ٞاعؽ  ،ط ، 3بٛضاص ، 2005 ،م .251
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ٞاعؽ في ظمُ٘ اإلاجاالث للخٗغٖ ٝلى ما ا٢غٞـذ اًـضحهم مـً ظـغاثم وازـامٞ ،ـةجهم ً٣ىلـىن بإهه((قـاه
عخ ــُم عئو ٝوبوؿ ــاوي الحك ــىب اوؿ ــاهِخه ق ــاثبت))( ،)124ل ــظل ٖ ٪ــضه بٗ ــٌ اإلا ــاعزحن اخ ــض ا ًٞــل
الكاهاث ال٣اظاعٍحن الؿِئحن(.)125
ً
ً
ولــى حؿ ــجى لىانــغ ال ــضًً ان ًب٣ــي اإلاح ــرػا ج٣ــي ز ــان الٟــاهغاوي "امح ـرا ٦بح ـرا" بىن ــٟه عث ــِـ
وػعاءه اله٣لبــذ الامــىع بٗ٨ـــ مــا َ
آ ٫بلُــه امــغ البلــض فــي اوازــغ خ٨مــه ،ول٩اهــذ الــبالص حؿــحر بالخــضعٍج
هد ــى م ــضاعط الغق ــي والترق ــي ولخم٨ى ــذ ب ــالص  ٞــاعؽ م ــً ال ــخسلو م ــً الى ٟــىط الاظىب ــي وٖل ــى اإلاخمش ــل
ً
بالضولخحن البرًُاهُت والغوؾُت ووي٘ خضا لجهب زغواث البالص بال خض ؤو خضوص.
جدغ٦ــذ الــضو ٫الُامٗــت فــي اً ـغان لجهــب زغواتهــا وٖلــى عؤؾــها الؿــلُاث البرًُاهُــت التــي لــم
جغ٢هـ ــا مد ـ ــاوالث امحـ ــر ٦بح ـ ــر الانـ ــالخُت ف ـ ــي جإؾـ ــِـ صول ـ ــت ٖهـ ــغٍت ٢اثم ـ ــت ٖلـ ــى ال ٣ـ ــاهىن والٗضال ـ ــت
الاظخماُٖ ــت فـ ــي بـ ــالص ٞـ ــاعؽ (ٞ ،)126اظخمٗـ ــذ  ٢ــىي الـ ــغصة وٖمـ ــالء الـ ــضولخحن البرًُاهُـ ــت والغوؾـ ــُت
وظمُ ــ٘ ال ــضو ٫الت ــي جً ــغعث مه ــالخها از ــغ ان ــالخاجه الخ٣ضمُ ــت واظخم ــ٘ زه ــىمه م ــً  ٧ــل خ ــضب
ونـىب خـى ٫الكـاه ًدغيــىن وٍالبىهـه ٖلُـه و٧اهــذ ٖلـى عؤؽ اإلادغيـحن والــضة الكـاه "مجـض ٖلُــا"
و٧ــل مــً ا٢ــا محرػازــان هــىعي وقــحرزان(ٖحن اإلالــ )٪عثــِـ ٢بُلــت ال٣اظــاع وخــاجي ٖلــي زــان ٞغاقــبا
والؿــغصاع مدمــض خؿــً زــان البرصاوــي نــهغ مدمــض قــاه( ،)127وجم٨ــً هــاالء مــً اٌٛــاع نــضع الكــاه
ي ــضه وجسىٍ ٟــه م ــً اه ــه ًد ــاو ٫ج ٣ــىٌٍ ٖغق ــهٞ ،إج ــذ ه ــظه اإلاد ــاوالث الخبِش ــت ا٧له ــا  ،اط ان ــضع
الكــاه ٞغماهــا بٗؼ(٫امحــر ٦بحــر) هــظه الصخهــُت الىَىُــت اإلاسلهــت لــبالص ٞــاعؽ والكــاه هٟؿــه ،ومــً
ً
زم انضع هانغ الضًً قاه امغا الى ٧ل زان اإلاغاٚت والى " ٞغاف باشخي " ب٣خـل (امحـر ٦بحـر) فـي خمـام
٢هــغ "ٞــحن" ب٩اقــان ٖــً َغٍــُ٢ ٤ــ٘ ق ـغاًحن ٧لخــا ًضًــه فــي ٧ 9ــاهىن الشــاوي مــً الٗــام  1852وبٗــض
هظه الخاصزت اإلاغوٖت ب٣ي هانغ الضًً قاه هاصما ٖلى ٗٞلخه هظه َىا ٫خُاجه(.)128
بــضؤ ٖهــغ الخــضزل الاظىبــي بهــىعة ؾــاٞغة فــي م٣ــضعاث بــالص ٞــاعؽ الا٢خهــاصًت والؿُاؾــُت
ً
وازــظث جخهــاٖض ًىمــا بٗــض آزــغ ،وبــاث هانــغ الــضًً قــاه ٌٗخمــض ٖلــى ٖمــالء الــضولخحن اإلاــظ٧ىعجحن،
والؾــُما فــي خ٣بــت عثاؾــت وػاعة اٚــا زــان هــىعي اخــض ٖمــالء البرًُــاهُحن الــظي زلــ ٠مــغػا ج٣ــي زــان
ؤمحر ٦بحر في عثاؾت الىػاعة الاًغاهُت ،وٞخذ ابىاب بالص ٞاعؽ للىٟىط الاظىبي(.)129

()124

اصواعص بغاون  ،مهضع ؾاب ، ٤م . 107
()125
ٖلي زًحر ٖباؽ اإلاكاًذي  ،اإلاهضع الؿاب ،٤م .17
()126
ٞغٍضون اصمُذ  ،امحرُ٦حر واًغان ،تهغان1373 ،ف  ،م . 218
()127
اإلاهضع هٟؿه  ،م .219
()128
مدمىص مدمىص  ،جاعٍش عوابِ ؾُاسخي ،بالص ٞاعؽ واه٩لحز صع٢غن هىػصهم  ،ط ، 3تهغان  ، 1325 ،م .624
()129
اإلاهضع هٟؿه  ،م .625
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قــهضث ب ــالص ٞــاعؽ ف ــي مؿــتهل ال ٣ــغن الخاؾــ٘ ٖك ــغ عصاث ٖمُ٣ــت ف ــي قــتى اإلاج ــاالث جغ ٦ــذ
ازاعهــا الٗمُ٣ــت فــي البجــى الاظخماُٖــت والا٢خهــاصًت والش٣اُٞــت للمجخمــ٘ الٟاعســخي وهــضصث بخ٣ــىٌٍ
ُ
ً
ً
ألاؾـــ الهكــت للىٓــام ال٣اظــاعي الاُ٢ــاعي زــال ٫طلــ ٪ال٣ــغن وواظهــذ بــالص ٞــاعؽ جدــضًا متزاًــضا
ً
مً الٛغب ومً الغؤؾمالُت في اوعبا جدضًضا (.)130
صزلــذ بــالص ٞــاعؽ ٖهــغ الامخُــاػاث الاظىبُــت والىٟــىط الاظىبــي ،ولــم ٌؿــخٟض اإلاهــلخىن ال٣اظــاع
مً مداوالث الخدضًض التي بضؤها ال٣اثم م٣ام الٟغهاوي عثِـ الىػعاء إلادمـض قـاه وامحـر ٦بحـر عثـِـ
الـىػعاء لىانـغ الـضًً قـاه الجهمـا لُ٣ـا خخٟهمـا إلاداولتهمـا حُٛحـر الاويـإ الٟاؾـضة واإلاخسلٟـت فـي بـالص
ٞــاعؽ والخا٢هــا بغ٦ــب الــضو ٫اإلاخدًــغة  ،ول٨ــً زمــغة هــظه اإلادــاوالث التــي خهــل ٖلحهــا بــالص ٞــاعؽ
ً
٧اهــذ ٢لُلــت ظــضا( .)131ومــ٘ اػصًــاص ال٣ــغوى التــي ٧ــان قــاهاث ال٣اظــاع ًإزــظوجها مــً الــضو ٫الٛغبُــت
اػصاصث الامخُ ــاػاث اإلامىىخ ــت ال ــى ال ــضو ٫الاظىبُ ــت وٖل ــى عاؾ ــها بغٍُاهُ ــا وعوؾ ــُا ،ونــاخب ؾلؿ ــلت
ً
ً
الامخُــاػاث التــي مىدــذ لالظاهــب جــض ٤ٞؾــُل البًــاج٘ الاظىبُــت اإلاخٟى٢ــت هىٖــا والاعزــو ؾــٗغا التــي
ه ــضصث مِٗك ــت الا ٝم ــً الخ ــغُٞحن وجى ٢ــ ٠الٗضً ــض م ــً اله ــىاٖاث الخغ ُٞــت الاًغاهُ ــت ٞ ،ــاػصاصث
اث
بُبُٗــت الخــا ٫اؾــٗاع الؿــل٘ الاظىبُــت اإلاخضاولــت فــي الاؾــىا ١بــالص ٞــاعؽ وجًــاٖ ٠الخطــخم م ـغ ٍ
ٖـ ـ ّـضة واهسًٟـ ــذ ُ٢م ـ ــت الٗملـ ــت الٟاعؾـ ــُت اإلاٗغو ٞـ ــت "بـ ــال٣غان" فـ ــي الاؾ ـ ــىا ١الٗاإلاُـ ــت( .)132و٧اه ـ ــذ
للؿُاؾــت الغظُٗــت وال٣مُٗــت التــي اجبٗهــا هانــغ الــضًً قــاه ال٣اظــاعي وبُاهخــه الٟاؾــضة صوعهــا فــي
ْه ـ ــىع الٟخ ـ ــىع والً ـ ــٗ ٠والٟؿ ـ ــاص ف ـ ــي ظمُ ـ ــ٘ مٟان ـ ــل الضول ـ ــت الٟاعؾ ـ ــُت ٞهُ ـ ــإ طل ـ ــ ٪الك ـ ــغوٍ
اإلاىيىُٖت لخٗؼٍؼ الخضزل الاظىبي في قاون بالص ٞاعؽ والهُمىت ٖلى م٣ضعاتها الٗامت.
أزش بهؼ اإلاثلفحن في بالد فاسط في حهضٍض الىعي العُاس ي:
جه ــضي له ــظه الاوي ــإ اإلاترصً ــت بٗ ــٌ ال ــىاٖحن م ــً اإلاش ٟ٣ــحن ال ٟــغؽ وَ ــالبىا باالن ــالح،
وعؤوا ي ــغوعة ا ٢ــخالٕ ظ ــظوع واؾ ــباب الٟؿ ــاص والخ ٨ٟــ ٪الاصاعي والاظخم ــاعي والا٢خه ــاصي ف ــي ب ــالص
ٞاعؽ و٧ان مً ابغػ هاالء اإلاهلخحن ظما ٫الـضًً الاٛٞـاوي الـظي ،صٖـا مـ٘ ؾـاثغ اإلاهـلخحن ،امشـا٫
مـال٩ىم زــان ومحــرػا خؿــحن زـان ؾــباهضاع وٖلــى الــغٚم مـً ازــخال ٝجىظهــاتهم الؿُاؾــُت والضًيُــت
اله ٣ــاط الك ــٗىب الاؾ ــالمُت م ــً بـ ـغازً اإلاؿ ــخٗمغًٍ والجه ــل والخسل ــ ٠وال ٣ٟــغ واإلا ــغى واؾ ــدبضاص
اإلالــى ٥والخ٩ــام الٓــاإلاحن والــى اًجــاص ؤويـ ٍـإ ظضًــضة حؿــىصها مٗــالم الٗضالــت الاظخماُٖــت التــي ًــضٖى
الحها الضًً الاؾالمي الخىُ.)133(٠

()131

B. jazani, Capitalism and Revolution in Iran , Londoon, 1980, p.20.

عيا مغاصي ،جضزالث صو ٫ؤظىبُت صع بًغان ،تهغان1375 ،ف ،م.23
()132
٧اْمي ٢مي ،ا٢خهاص بًغان صع ٖهض ٢اظاع ،تهغان1373 ،ف  ،م. 118
()133
ٞىػٍت نابغ  ،صوع اإلاشٟ٣حن الاًغاهُحن في الشىعة الضؾخىعٍت في بالص ٞاعؽ  ، – 1905مجلت ٧لُت اإلاٗلمحن  ،الٗضص  ،6حكغًٍ الشاوي  ، 1999م.6
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وًٞـ ًـال ٖ ــً ه ــظه الصخه ــُاث وال ــضٖاة ال ــظًً ط ٦ــغث اؾ ــماءهم ْه ــغث شخه ــُاث ؤز ــغي
٧ان لها صوع مهم في اً٣اّ الىعي ٖىض الكٗىب الاؾالمُت ٓٞهغ بٗـٌ الاؾـالمُحن مـً امشـا ٫محـرػا
ظٗ ٟــغ ز ــان مك ــحر الضول ــت الخبرً ــؼي ال ــظي جب ــىؤ وْ ــاث ٠مسخل ٟــت ف ــي ق ــتى اإلاغاخ ــل ف ــي ب ــالص  ٞــاعؽ
وؤزىهــض ػاصه محــرػا ( )1812 – 1878واٚــا زــان ال٨غمــاوي( )134مؿدكــاع الخبرًــؼي ومجــض اإلالــ ٪وػٍــً
الٗاب ــضًً مغا ٚــه ومح ــرػا خؿ ــً ز ــان(زبحر اإلال ــ )٪وخ ــاط ؾ ــُاط مدالح ــي ومح ــرػا ٖب ــض هللا خ ٨ــُم
ٞغٚــاوي وقــُش اخمــض اوجــي ٦غمــاوي ،ومــغػا بــضع ٖلــي ػعصوػ ومحــرػا ههــغة هللا زــان وَــالبى ٝوْهحــر
الضولــت نــٟا ،و٢ــض ٧ــان لهــاالء الصخهــُاث اإلاشٟ٣ــت الــضوع البــاعػ فــي همــى الــىعي الؿُاســخي للكــٗىب
الٟاعؾُت والدؿغَ٘ في ْهىع الخغ٦ت الضؾخىعٍت التي بضؤث بىاصعها في خغ٦ت الخيبا ٥فـي ٖهـض هانـغ
الضًً قاه ٢اظاع .
ً
زالثا -خشهت الخيبان في نهذ هاضش الذًً شاه كاحاس :
٧ــان الُٖــاء الاظاهــب الامخُــاػاث ال٨بحــرة اخــض الٗىامــل اإلاهمــت لخــضهىع الاويــإ الا٢خهــاصًت
وجىــامي عوح الخــظمغ والى٣مــت ٖلــى الخ٨ــم ال٣ــاثم اهــظا ،٥و٧ــان لؿــٟغاث هانــغ الــضًً قــاه اإلاخٗــضصة
للضو ٫الاوعبُت التي اعه٣ذ الخؼٍىت الخ٩ىمُت الخاوٍت ازغ ٦بحر في بعجابـه بالخ٣ـضم الخًـاعي لخلـ٪
َ ٫
وق ـ َـٗ َغ بى٣ه ـ ِـه ام ــامهم واؾ ــخٗضاصه لخى ُٟــظ  ٧ــل َل ــب ٚح ــر مك ــغوٕ الصو ــى صول ــت م ــً ال ــضو٫
ال ــضو
الاوعبُت(. )135
ومــً الامخُــاػاث التــي ازــغث فــي هُــاط الــبالص ٞاعؾــُحن مىدــه امخُــاػ اخخ٩ــاع الخيبــا ٥وبُٗــه فــي
بالص ٞاعؽ الى قغ٦ت الضزان البرًُاهُت باؾم ؤخض البرًُاهُحن وهى عٍجالض جالبىث(.)136
٣ٞــض ٧ــان الخيبــا ٥هىٖــا مــً الخبــى ٙقــإ اؾــخٗماله فــي ال٣ــغن الخاؾــ٘ ٖكــغ خُــض بىيــ٘ فــي
(الىاعظُل ــت) لخضزُىـ ــه ولـ ــم ً٨ـ ــً ؾـ ــ٩ان بـ ــالص  ٞــاعؽ ٌٗغٞـ ــىن اؾـ ــخٗما ٫الؿـ ــ٩اثغ فـ ــي جلـ ــ ٪اإلاغخلـ ــت
الؼمىُت.
ج٨خل ــذ اإلااؾؿ ــت الضًيُ ــت ي ــض مه ــالر ال ــضو ٫الاظىبُ ــت الُامٗ ــت ف ــي ب ــالص  ٞــاعؽ وزغواته ــا
ووٟ٢ـ ــذ بىظـ ــه الؿـ ــلُت اإلاغ٦ؼٍـ ــت التـ ــي تهاوهـ ــذ فـ ــي اُٖـ ــاء الامخُـ ــاػاث السـ ــخُت ٚحـ ــر اإلاضعوؾـ ــت الـ ــى
الاظاه ــب و٧اه ــذ اإلااؾؿ ــت الضًيُ ــت  ٢ــض ْه ــغث ف ــي اإلاُ ــضان الؿُاس ــخي مى ــظ ٖه ــض اله ــٟىٍحن  ٦ــإ٢ىي
ماؾؿت صًيُت ؾُاؾُت و٧اهذ اقبه ما ج٩ىن بضولت صازل صولت ،زانت في ٖهـض ال٣اظـاعٍحن الـظًً
()134

بٖــضم ٧ــل مــً اإلاٗاعيــحن الشالزــت محــرػا ا٢ــا زــان ٦غمــاوي وقــُش اخمــض الــضوحي ومحــرػا خؿــً زــان زحــر اإلالــ ٪الــظًً ٧ــاهىا مــً صٖــاة الانــالح بُ٣ــ٘ عئؾــهم
بـإمغ مـً مدمــض ٖلـي محـرػا ولــي ٖهـض بــالص ٞـاعؽ فـي الؿــاصؽ مـً 1312ه ـ بتهمــت البابُـت ومداولــت ٢خـل هانـغ الــضًً قـاه ٢اظـاعً.ىٓغٖ :بــض الغُٞـ٘ خ٣ُ٣ــذ
ع ، ُ٘ٞج٣ىٍم جاعٍش ؾُاسخي بالص ٞاعؽ ؤػٚاػ باًان صوعه بهلىي ،تهغان ،1379 ،م . 498
()135
ابغاهُم جُمىعي  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م .8
()136
ؾمُض مجُض ً٨خاوي ،مالُه ٦كىع صعػمان ٢اظاع ،مجلت " بغعؾحهاي جاعٍذي" قماعه اؾا ٫هٟخم 1377،ف  ،م . 170
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٢ـضمىا جإًُـضهم الالمدــضوص الـى هـظه اإلااؾؿــت ختـى ًدهــلىا ٖلـى صٖمهـا ومؿــاهضتها لخشبُـذ قــغُٖت
ً
خ٨مهم باٖخباعهم اجغا٧ا ٚغباء ًٖ بالص ٞاعؽ (.)137
و ٢ــض حٗاوه ــذ ه ــظه اإلااؾؿ ــت م ــ٘ ٞئ ــت اإلاش ٟ٣ــحن وجم٨ى ــىا م ــً ُ٢اصته ــا للجم ــاهحر ب ــالص  ٞــاعؽ
والى٢ى ٝامام اؾدبضاص الكاه وخ٩ىمخه اإلاُل٣ـت  ،واوٗ٨ــ هـظا الخٗـاون فـي جدغٍـ ٪الجمـاهحر يـض
اجٟاُ٢ــت الخيبــا ٥التــي ٖــضث واخــضة مــً اهــم الاجٟاُ٢ــاث اإلاهــضصة للؿــُاصة الا٢خهــاصًت والؿُاؾــُت
لبالص ٞاعؽ في جل ٪الٟترة .
ْهــغث اولــى بــىاصع الــىعي الكــٗبي يــض اجٟاُ٢ــت الخيبــا ٥فــي  21قــباٍ  1891وطلــ ٪خُىمــا
طهـب ٖــضص مــً الخجــاع إلا٣ابلــت هانــغ الــضًً قــاه عاظــحن مىــه الٛــاء الاجٟاُ٢ــت إلاــا ٞحهــا مــً يــغع ٖلــحهم
ً
وٖل ــى ا٢خه ــاص ال ــبالص اإلاخ ــضهىع ان ــال ،الا ان الك ــاه ل ــم ٌؿ ــخجب لغظ ــائهم ،و ٢ــض جخابٗ ــذ الاخ ــضار
بٗضثــظ بهــىعة ؾــغَٗت وٖملــذ اإلااؾؿــت الضًيُــت ٖلــى جهــُٗضها واجســظ عظــا ٫الــضًً صوع الؼٖامــت
()138
وال ُ٣ــاصة لخغ ٦ــت الخيب ــا ٥ف ــي ال٨شح ــر م ــً م ــضن ال ــبالص و ٧ــان لٟخ ــىي اً ــت هللا خؿ ــً الك ــحراػي
اإلاجتهــض الا٦بــر للكــُٗت ال٣ــاًَ فــي ؾــامغاء بــالٗغا ،١الــضوع ألا٦بــر فــي بزــاعة ٖامــت الىــاؽ فــي مسخلــ٠
اإلاضن الٟاعؾُت و٢ض امخشل لٟخىاه عظا ٫الضًً ال٨باع في بالص ٞـاعؽ امشـا ٫الكـُش خؿـً الاقـدُاوي
في َهغان وخاط محرػا اصمي في جبرًؼ والؿُض الىجٟي في انٟهان(.)139
وفــي اوازــغ جمــىػ ؾــىت  1981ابــغ ١الكــحرػاي الــى هانــغ الــضًً قــاه ًُلــب مىــه الاؾــخجابت
لغٚبت الىاؽ في الٛاء الاجٟاُ٢ـت ٞاعؾـل الُـه الكـاه ظىابـا مٟهـال ط٦ـغ ُٞـه الاؾـباب واإلابـرعاث التـي
صٗٞخه الى ٖ٣ض الاجٟاُ٢ـت  .وابـغ ١الكـحراػي زاهُـت الـى الكـاه عؾـالت َالبـه بةلٛـاء الاجٟاُ٢ـت وبٗـض ان
ً ــئـ الك ــحراػي م ــً ا٢ى ــإ الك ــاه ان ــضع ٞخ ــىاه اإلاك ــهىعة بخد ــغٍم ج ــضزحن الخيب ــا ٥وه ــظا ه ــى ه ــو
الٟخــىي  (( :بؿ ـم هللا الــغخمً الــغخُم  ،الُــىم اؾــخٗما ٫الخــتن والخيبــا ٥خ ـغام بــإي هدــى ٧ــان ومــً
اؾخٗمله ٦مً خاعب الامام الٛاثب عجل هللا ٞغظه))(.)140
اٖلى ــذ ظمُ ــ٘ م ــضن ال ــبالص الٟاعؾ ــُت اؾ ــخجابتها له ــظه الٟخ ــىي والتزامه ــا الك ــضًض به ــا الجه ــا
٧اهذ نـاصعة مـً الامـام الكـحراػي وازـظ الىـاؽ ًجمٗـىن (الٛالًـحن) والجـرظُالث و٢ـامىا باخغا٢هـا فـي
الؿــاخاث الٗامــت واٚل٣ــذ ص٧ــا٦حن بُــ٘ الخيبــا ٥ابىابهــا ونــاع الىــاؽ ًغا٢ــب بًٗــهم بٗــٌ ل٨ــُال
ً
ً
ٌٗمض اخضهم الى جضزحن الخيبـا ٥ؾـغا زالٞـا للٟخـىي ،وقـإ فـي خُىـه ان جـإزحر الٟخـىي ٢ـض امخـض الـى
()137

ؾُٗض هِٟسخي  ،جاعٍش اظخماعي وؾُاسخي بالص ٞاعؽ صع صوعه مٗانغ  ،ط ، 2تهغان1377 ،ف ،م . 35
()138
ولـض اإلاحــرػا مدمـض خؿــً الكــحراػي فـي قــحراػ فـي  25قــباٍ  1815وؤنــبدذ اإلاغظُٗـت لــه بٗــض وٞـاة اإلاغخــىم الكـُش مغجطــخى ألاههــاعي فـي ؤوازــغ ٖــام 1864
وجىفي في  24قٗبان  ، 1314اإلاىا ٤ٞللغاب٘ والٗكغًٍ مً قباٍ  1895في الىج ٠الاقغ .ٝخؿً الجا ،ٝاإلاهضع الؿاب ،٤م.269
()139
ؾُٗض هِٟسخي  ،اإلاهضع الؿاب ،٤م . 36
ً
()140
اخمض ٦ؿغوي  ،جاعٍش مكغوَت اًغان ،تهغان ،ص.ث  ،م . 16
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٢هــغ هانــغ الــضًً قــاه هٟؿــه وان ػوظاجــه ٢ــض امخـ َ
ـىًٗ ٖــً جــضزحن الخيبــاٖ ٥لــى الــغٚم مــً َلــب
الك ــاه م ــجهً الخ ــضزحن وب ــظ٦غ ال ــض٦خىع ٖل ــي ال ــىعصي ف ــي ه ــظا اله ــضص ان الك ــاه  ٢ــض ام ــغ زاصم ـ ُـه ان
ًدًغ له الٛلُىن "الىاعظُله" ،الا ان الخاصم امخى٘ ٖـً جىُٟـظ امـغه مدخجـا بىظـىب اَاٖـت ٞخـىي
الامام الكحراػي الظي هى هاثب الامام اإلاهضي اإلاىخٓغ(.)141
وٖل ــى از ــغ الً ــ ِٛالك ــٗبي ال ــظي  ٢ـ ُ
ـاصه عظ ــا ٫ال ــضًً اي ــُغث الؿ ــلُت ال ــى ال ٛــاء اجٟا ُ٢ــت
الخيب ــا ٥وخه ــغ ججاعج ــه الخاعظُ ــت والضازلُ ــت بُ ــض الك ــغ٦ت الىَىُ ــت الاًغاهُ ــت للخيب ــا ،٥وبال ٟٗــل
الُٛذ الاجٟاُ٢ت في ٧ 26اهىن الشاوي ٖام .)142(1892
ؾ ــاعث ال ــبالص ف ــي اواز ــغ خ ٨ــم هان ــغ ال ــضًً ق ــاه م ــً س ــخيء ال ــى اؾ ــىؤ خُ ــض ان ــبذ الٟؿ ــاص
الاصاعي والاظخم ـ ــاعي والا٢خه ـ ــاصي ؾ ـ ــمت مالػم ـ ــت لىٓام ـ ــه الاؾ ـ ــدبضاصي(.)143وػاص حج ـ ــم الامخُ ـ ــاػاث
اإلامىىخت الى الكغ٧اث الاظىبُت مما ؤصي الى جسغٍـب وجـضهىع الا٢خهـاص وجغاظٗـذ مؿـخىٍاجه وونـل
اجه اإلاخٗــضصة الــى الخــاعط
الا٢خهــاص الــىَجي الــى هاوٍــت الاٞــالؽ ،وبؿــبب ٢هــغ هٓـ ِـغه الؿُاســخي وؾــٟغ ِ
ؤن ــبدذ الخؼٍى ــت الاًغاهُ ــت زاوٍ ــت (َ .)144ومى ـ َـ٘ هان ــغ ال ــضًً ق ــاه  ٞــخذ م ــضاعؽ ظضً ــضة ج ــضعؽ ٞحه ــا
الٗلىم الٗهغٍت ولم ً٨ترر ٖىضما خغ ١خكض مـً اإلاتـزمخحن الـضًيُحن اخـضي اإلااؾؿـاث الخٗلُمُـت
الخضًش ــت وخ ــغم صز ــى ٫الص ــخ ٠اللُبرالُ ــت والخ ــغة وخ ــاو ٫اق ــٗا ٫الجزاٖ ــاث ال٣بلُ ــت واله ـغاٖاث
الُاثُٟت ومى٘ بُٖاء اإلاىذ للُلبت للضعاؾت في الخاعط(.)145
جإلٟــذ الجمُٗــاث الؿــغٍت إلا٣اومــت خ٨ــم هانــغ الــضًً قــاه ،وجغ٦ــذ شخهــُاث بــاعػة بــالص
 ٞــاعؽ مخىظهـ ــه الـ ــى اوعبـ ــا والضولـ ــت الٗشماهُـ ــت وبـ ــضؤث صـ ــخٟهم مشـ ــل "ازتـ ــر" و "٢ـ ــاهىن" و " زغٍـ ــا "
و"ب ـ ــضعوف" ج ـ ــضزل زلؿ ـ ــت ال ـ ـى صاز ـ ــل ال ـ ــبالص  ،و٦خب ـ ــذ ه ـ ــظه الص ـ ــخ ٠م ٣ـ ــاالث مخٗ ـ ــضصة ته ـ ــاظم
الاؾدبضاص الكاهيكاهي والؿُُغة الاظىبُت والٟؿاص اإلاؿدكغي في ٧ل مغا ٤ٞالـبالص  .وجىمُـت للـىعي
الؿُاســخي والكــٗبي بــحن الجمــاهحر فــي مسخلــ ٠اعظــاء الــبالص بــضؤث الخغ٦ــت الضاُٖــت لئلنــالح بُ٣ــاصة
اإلاجته ــضان اإلاٗغو ٞــان مدم ــض الُباَب ــاجي( )146وٖب ــض هللا البهبه ــاوي( )147جإز ــظ َ ــاب٘ اإلاُالب ــت با٢ام ــت
الىٓـام الضؾـخىعي فـي الـبالص ٖلـى الـغٚم مـً ٖــضم ويـىح مٟاهُمهـا فـي ٖهـض مٟٓـغ الـضًً قـاه لــضي
()141

ٖلي الىعصي ،إلاداث اظخماُٖت مً جاعٍش الٗغا ١الخضًض ،ط ، 3بٛضاص  ،1972 ،م .95
()142
مدمىص مدمىص  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤ط ، 4م .191
()143
لالَالٕ ٖلى الاويإ الؿُاؾُت والاظخماُٖت الؿِئت في ٖهـض هانـغ الـضًً قـاه ً.ىٓـغ :مدمـىص َلـىعي  ،زىاهـض هحهـاي جـاعٍذي  ،تهـغان ، 1378 ،م – 350
.351
()144
ًىٓغ م٣اٖ : ٫بض الخؿحن بهغاسخي بٗىىان ًُالن هىع اإلايكىع في مجلت بغؾحها ٫جاعٍذي شخاعن ،4،ؾا ٫هكخم  ، 1973،م . 223
()145
عيا َهغاوي ،مكغوَت اًغان ،تهغان1377 ،ف ،م.122
ً
()146
ول ــض ف ــي  ٦ــغبالء ٖ ــام  ،1842وهخ ٣ــل ب ــحن الٗـ ـغا ١واًـ ـغان ،و ٧ــان ل ــه ؤ ٩ٞــاع جدغعٍ ــت ومدب ــا للٗل ــم .ج ــىفي ف ــي ٖ ــام ً .1920ىٓ ــغ :زً ــحر الب ــضًغي ،مىؾ ــىٖت
الصخهُاث الاًغاهُت ،بحروث ،2015 ،م.184-178
()147
ولض في الىج ٠ألاقغ ٝاإلاهضع الؿاب ،2015 ،٤م. 84-80
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الا٦ثرً ــت الؿ ــاخ٣ت م ــً َب ٣ــاث الك ــٗب  ،وجىام ــذ الخغ ٦ــت الضؾ ــخىعٍت ف ــي ٖه ــض ه ــظا الك ــاه ال ــظي
ّ
زل ٠والضه في الخ٨م(.)148
ً
سابها -الخشهت الذظخىسٍت في نهذ مكفش الذًً شاه:
مىظ جهاًت ٖام  1904بضؤث الانـىاث جخٗـالى فـي بـالص ٞـاعؽ بًـغوعة انـالح الـبالص والًـغب
ٖلــى ًــض اإلاٟؿــضًً الاظاهــب الــظًً ٧ــاهىا ٌٗبشــىن با٢خهــاص الــبالص ،اط ٧ــان اإلاؿدكــاع البلجُ٩ــي (هــىػ)
وعهُ ـ ــه م ـ ــً اإلاؿدك ـ ــاعًٍ البلجُ ُ٨ـ ــحن حهُمى ـ ــىن ٖل ـ ــى م٣الُ ـ ــض الجم ـ ــاع ٥واإلاالُ ـ ــت وؾ ـ ــاثغ مٟان ـ ــل
الا٢خهــاص الــبالص  ،وَالــب عظــا ٫الــضًً خ٩ىمــت مٟٓــغ الــضًً قــاه وٖلــى عؤؾــها ٖــحن الضولــت عثــِـ
وػعائهــا با٢الــت هــىػ واجهــاء زــضماث اإلاؿدكــاعًٍ البلجُ٨ــحن وٚلٟــىا مُــالُبهم الؿُاؾــُت هــظه بذجــت
مٟاصهــا بــاجهم خهــلىا ٖلــى نــىعة هــىػ وهــى فــي ػي عظــا ٫الــضًً الكــُٗت البؿــا الٗمامــت والٗبــاءة فــي
اخخٟــا ٫الجالُــت الاعمىُ ــت فــي َه ـغان وعوظــىا ب ــحن الىــاؽ ان ه ــظه الهــىعة اهاه ــت مخٗمــضة لالؾ ــالم
واإلاؿلمحن و٢ض َبٗذ بـإمغ مـً عظـا ٫الـضًً مـً هـظه الهـىعة آال ٝاليسـخ لخىػَٗهـا فـي اهدـاء بـالص
ٞــاعؽ ٧اٞــت بهــض ٝجإلُــب الجمــاهحر ٖلــى ٖــحن الضولــت ،وعٚــم قــضة الاٖترايــاث الجماهحرًــت بُ٣ــاصة
ً
اإلااؾؿ ــت الضًيُ ــت اإلاُالب ــت بة٢ال ــت ه ــىػ ،بال ؤن خ٩ىم ــت ٖ ــحن الضول ــت ل ــم حٗب ــإ بمُ ــالُبهم وب ــضال م ــً
ً
ب٢الــت هــىػ ؤهُُــذ بــه جدــضًا مــً عثــِـ الــىػعاء لغظــا ٫الــضًً واههــاعهم مــً ٧اٞــت َب٣ــاث الكــٗب
البالص ٞاعسخي وػاعة الجماع ٥والبرًض والبر.)149(١
ً
اػصاصث الخمل ــت ٖل ــى خ٩ىم ــت ٖ ــحن الضول ــت واز ــظث حك ــخض ًىم ــا بٗ ــض آلاز ــغ ،وؤز ــظ الخ ــظمغ
ً
ًــؼصاص بــحن الىــاؽ وؾــاثغ الُب٣ــاث والؾــُما َب٣ــت الخجــاع الــظًً ٞـ َ
ـغى ٖلــحهم هــىػ عؾــىما ظمغُ٦ــت
مُالبا اًاهم بض ٘ٞصًىن مًاٖٟت ًٖ بًاجٗهم اإلاىظىصة في الجماع ،٥وَالب الخجـاع بةلخـاح مـً
ٖ ــحن الضول ــت اهه ــاٞهم واْه ــغوا اؾ ــدُائهم الك ــضًض م ــً اص ــخاب الجم ــاع ٥والغق ــاوي الُاثل ــت الت ــي
ًإزظوجها مً الخجاع الاًغاهُحن مُالبحن بة٢اله هىػ(.)150
بضؤث الخىاصر اإلاشحرة لاليـُغاباث جخـىالى ًىمـا بٗـض آزـغ ،هـظ٦غ مجهـا خاصزـت قـغاء اإلاهـغٝ
الغوســخي فــي َه ـغان اعاضــخي مضعؾــت وم٣بــرة ٢ضًمــت مٗغوٞــت بمضعؾــت صظــا ،٫مــً الكــُش ًٞــل هللا
هىعي اإلاٗغو ٝبمٗاصاجه لالنالخُحن واإلاُالبحن بالضؾخىع(.)151

()148

زلُل ؾهغاب ،اًغان صع ٖهض مٟٓغ الضًً قاه ،تهغان ،ص.ث ،م. 37
()149
اخمض ٦ؿغوي ،جاعٍش مكغوَُذ ،م .48
()150
عيا َبراوي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م .124
()151
اإلاهضع هٟؿه ،م .125
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ؤصث خاصزـت اعجٟـإ ؾـٗغ الؿـ٨غ فـي الاؾـىا ١الاًغاهُـت الـى ان جًـ٘ الخ٩ىمـت الالثمـت فـي هــظا
الاعج ٟــإ ٖل ــى جج ــاع الؿ ــ٨غ  ٞــإمغ(ٖحن الضول ــت) ٖل ــى از ــغ ه ــظه الخاصز ــت خا٦م ــه الٗؿ ــ٨غي ف ــي َه ـغان
(ٖــالء الضولــت) ؤن ًداؾــب الخجــاعٞ ،إخًــغ ؾــبٗت مــً الخجــاع اإلاٗــغوٞحن الــى م٣ــغ خا٦مُــت َه ـغان
للخد ُ٣ــ ٤مٗه ــم ،وع ٚــم ص ٞــإ الخج ــاع ٖ ــً اهٟؿ ــهم بج ـغؤة مخىاهُ ــت وؤ ٦ــضوا ؤن ؾ ــبب اعج ٟــإ ؾ ــٗغ
الؿــ٨غ فــي الاؾــىا ١الاًغاهُــت هــى وكــىب الخــغب بــحن عوؾــُا والُابــان ٖــام  1905 -1904ولٖ(ً٨ــالء
الضولــت) لــم ً٣خىــ٘ بذجــتهم وَلــب مــً عثــِـ الخجــاع خــاجي ؾــُض هاقــم جىُ٢ــ٘ حٗهــض زُــي ً٣طــخي
بخ٣لُــل اؾــٗاع الؿــ٨غٞ ،ــغ ٌٞخــاجي ؾــُض هاقــم جىُ٢ــ٘ مشــل هــظا الخٗهــض مبِىــا ان ؾــٗغ الؿــ٨غ
زاي٘ ل٣اهىن الٗغى والُلب وال ًم٨ىه الـخد٨م ُٞـهٞ ،اهخـاب ٖـالء الضولـت الًٛـب مـً عصه وؤمـغ
بكـضه مـً عظلُــه واعظـل ؾـاثغ الخجــاع الخايـغًٍ ويـغبهم بالٟل٣ــت و٧ـان لخـاجي ؾــُض هاقـم وخــاجي
ؾُض اؾماُٖل الظًً حٗغيا لالهاهت خغمت وم٩اهـت ٦بحـرة لـضي عظـا ٫الـضًً وؾـاثغ َب٣ـاث اإلاجخمـ٘
الٟاعس ــخي و٧اه ــذ اإلااؾؿ ــت الضًيُ ــت مغجبُ ــت اعجباَ ــا وزُ ٣ــا بُب ٣ــت الب ــاػاع والخج ــاع ال٨ب ــاع الجه ــا ٧اه ــذ
ج ــىٞغ له ــم مه ــضعا مالُ ــا ًغ ٞــض اإلااؾؿ ــت الضًيُ ــت ب ــاالمىا ٫الت ــي جدخاظه ــا ف ــي ماؾؿ ــاتها اإلاسخل ٟــت ال
ؾ ــُما وَ ــالب اإلا ــضاعؽ الضًيُ ــت ٞه ــاط ال ـغؤي الٗ ــام بخد ــغٌٍ م ــً عظ ــا ٫ال ــضًً ف ــي َه ـغان از ــغ ه ــظا
الخــاصر ( .)152وٖــض الؿــُض مدمــض ٖلــي ظمــا ٫ػاصه ًــىم  14قــىاً 1323 ٫ــىم جىُ٢ــ ٠الخجــاع وقــض
عظلي هاقم زان وؾاثغ الخجـاع فـي الٟل٣ـت مـً ٢بـل (ٖـالء الضولـت) الخـا٦م الٗؿـ٨غي فـي َهـغان او٫
ًىم لُ٣ام الشىعة الضؾخىعٍت(.)153
ججمــ٘ ٖــضص ٦بحــر مــً الاهــالي مــً بُــجهم الؿــُضان البهبهــاوي والُباَبــاوي فــي مســجض (الكــاه
ٖبض الُٗٓم) ال٣غٍب مً الباػاع ال٨بحر بُٛت اللجىء الُه(.)154
وَالــب اإلالخجئــىن بة٢الــت ٖــالء الضولــت خــا٦م َهـغان وجُبُــ ٤الكــغَٗت الاؾــالمُت وجإؾــِـ
مجلـ ٖضلي وٖؼ(٫هىػ) البلجُ٩ي مً مىهبه الغؾمي(.)155
واز ــاع الىٖ ــاّ ال ــضًيُىن بسُ ــبهم الىاعٍ ــت خماؾ ــت اإلاٗخه ــمحن وحُٗل ــذ الاؾ ــىا ١واإلاد ــالث
الخجاعٍت هدُجت الاٖخهاماث التي قهضتها البالص.
وجم٨ىــذ الخ٩ىمــت بالخٗــاون مــ٘ اههــاعهم مــً عظــا ٫ألامــً جٟغٍــ ٤قــمل اإلاٗخهــمحن ٞســغط
الازحـ ــرًً مـ ــً اإلاسـ ــجض وهـ ــم ا٦ثـ ــر خماؾـ ــت ٖمـ ــا ٧ـ ــاهىا ٖلُـ ــه مـ ــً ٢بـ ــلٞ ،خجمٗـ ــىا فـ ــي م٩ـ ــان ازـ ــغ
()152

اخمض ٦ؿغوي ،اإلاهضع الؿاب، ٤م .59
()153
مغصان زىصؾازخه ػٍغ هٓغ زىاظه هىعي ،اهدكاعاث ؤمحر ٦بحر ،تهغان ،1335،م .129 – 128
()154
ُ
ٌٗــض اللجــىء مــً الخ٣الُــض اإلاىعوزــت التــي اٖخــاص الٟــغؽ ٖلحهــا مىــظ الٗهــض الهــٟىي وهــم ٌؿــمىهه "البؿــذ" ومٗىــاه ان ًــظهب الىــاؽ الــى امــا ً٦مُٗىــت مــً
اإلاؿــاظض او الايــغخت اإلا٣ضؾــت او بُــىث اإلاجتهــضًً او الؿــٟاعاث الاظىبُــت او ألامــا ً٦اإلالُ٨ــت او مُــاصًً اإلاغظُٗــت او مدُــاث الخل ٛـغا ٝخُــض ال ٌؿــخُُ٘
عظا ٫الخ٩ىمت ال٣اء ال٣بٌ ٖلحهم ً .ىٓغ :اخمض انٟهاوي ،بؿذ صع بًغان ،تهغان1375 ،ف ،م.80
()155
خؿً مٗانغ  ،جاعٍش مكغوَُذ  ،م . 82
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واؾـ ــخٗملذ خ٩ىمـ ــت (ٖـ ــحن الضولـ ــت) ال٣ـ ــىة وال٣ؿـ ــىة مـ ــ٘ اإلاٗخهـ ــمحن٣ٞ ،ـ ــغع البهبهـ ــاوي الاٌٗـ ــاػ الـ ــى
اإلاخجمه ــغًٍ للخىظ ــه ال ــى ي ــغٍذ الك ــاه ٖب ــض الٗٓ ــُم والاٖخه ــام  ُٞــه بخ ــاعٍش  ٧ 15ــاهىن الاو ٖ ٫ــام
 1905وبضؤث اإلآاهغاث حٗم الٗانمت َهغان واٖلً اإلاٗخهمىن بـإجهم لـً ًبرخـىا امـا٦جهم فـي قـاه
ٖبــض الٗٓــُم الا بٗــض الاؾــخجابت إلاُــالُبهم الاؾاؾــُت والغامُــت الــى ٖــؼٖ ٫ــحن الضولــت عثــِـ الــىػعاء
وٖــالء الضولــت خــا٦م َه ـغان مــً مىهــبحهما وجإؾــِـ مجــالـ للٗضالــت اَل٣ــىا ٖلحهــا اؾــم "ٖــضالذ
زـ ــان" وبٞؿـ ــاح اإلاجـ ــا ٫للكـ ــٗب ل٩ـ ــي ًخهـ ــل بالكـ ــاه بدغٍـ ــت وٖـ ــؼ ٫هـ ــىػ وبُاهخـ ــه مـ ــً الجمـ ــاع٥
الٟاعؾُت وحكُ٨ل هىٕ ظضًض للخ٩ىمت ً٩ىن للجماهحر صوع ٞحها(.)156
از ــظ ٖ ــضص اإلاٗخه ــمحن ف ــي ق ــاه ٖب ــض الٗٓ ــُم ً ــؼصاص ًىمُ ــا ووظ ــض الى ــاؽ ف ــي جل ــ ٪الخاصز ــت
ٞغن ــت ؾ ــاهدت ل ــبالص  ٞــاعؽ ل ٩ــي ٌٗم ٣ــىا  ٦ــغههم الك ــضًض للؿ ــلُت اإلاغ٦ؼٍ ــت ،ون ــاع الىٖ ــاّ و ٢ـ ّـغاء
الخٗ ــاػي ًه ــٗضون اإلاى ــابغ وه ــم ًى ــضصون بالخ٩ىم ــت وٍالب ــىا الجم ــاهحر ي ــضها وجً ــامً بٗ ــٌ ا ٞـغاص
الاؾــغة ال٣اظاعٍــت ؤمشا(٫ؾــابهاع الضولــت) ؤبــً مٟٓــغ الــضًً قــاه وبٗــٌ الصخهــُاث اإلاٗغوٞــت مــً
عظاالث البالٍ مشل الخاط (محرػا ههغ هللا مل ٪اإلاخ٩لمحن) م٘ اإلالخجئحن وعظـا ٫الـضًً وؾـاٖضوهم
ماصًا مما اصي الى جٟا٢م الاػمت واػصًاص ؤٖضاص اإلاٗخهمحن( .)157وٖلى الغٚم مـً مداولـت ٖـحن الضولـت
ٞــذ ٖؼٍمــت عظــا ٫ال ــضًً و٢ــاصة الخغ٦ــت الضؾ ــخىعٍت وتهضًــضهم بالىُٖــض ج ــاعة ،والا ٚـغاء جــاعة از ــغي
ال٢ىـاٖهم بــالغظىٕ ٖــً جدغ٧ــاتهم والامـغ الــى اههــاعهم بــالخٟغ ،١الا ان مداوالجـه هــظه بــاءث بالٟكــل
الظعَ٘ ،اط نمض البهبهاوي والُباَباجي امـام اإلاٛغٍـاث اإلااصًـت والتهضًـض بـال٣ىة والٗىـٗٞ ،٠لـى ؾـبُل
ً
اإلاش ــا ٢ ٫ــضم(ٖحن الضول ــت) مبل ٛــا  ٢ــضعه  130ال ــ ٠جىم ــان للُباَب ــاجي به ــض ٝاعق ــاءه لالبخٗ ــاص م ــً
البهبه ـ ـ ــاوي ،بال ؤن الُباَب ـ ـ ــاجي ع ٞـ ـ ــٌ اإلابل ـ ـ ــ ٜاإلا ـ ـ ــظ٧ىع وؤن ـ ـ ــغ ٖل ـ ـ ــى ج٣ىٍ ـ ـ ــت اجد ـ ـ ــاصه وج٩اج ٟـ ـ ــه م ـ ـ ــ٘
البهبؿ ــاوي(،)158اي ــُغ مٓ ٟــغ ال ــضًً ق ــاه جد ــذ ي ــ ِٛعظ ــا ٫ال ــضًً وؾ ــاثغ اإلاُ ــالبحن بالضؾ ــخىع
للمىا ٣ٞــت ٖل ــى جإؾ ــِـ مجل ـــ الٗضال ــت وجى ُٟــظ ؾ ــاثغ مُ ــالُبهمٞ ،إؾ ــهم ه ــظا الخٗه ــض فـ ـي تهضث ــت
الاويإ بهىعة ما٢خت واصي الى عظىٕ الُباَباجي و البهبهاوي وؾاثغ عظا ٫الـضًً الـى َهـغان وجٟـغ١
اإلاٗخهمىن بهض ٝجد ٤ُ٣وٖىص الخ٩ىمت بدىُٟظ مُالبهم(.)159
الا ان الاوي ــإ اي ــُغبذ م ــً ظضً ــض بٗ ــض ان ق ــٗغ ال ــضاٖىن ال ــى الان ــالح والضؾ ــخىع ب ــإن
الخ٩ىمــت جخل٨ــإ فــي جىُٟــظ مــا وٖــض ب ـه الكــاه وان مُــالبهم لــً جخد٣ــ ٤بــالىٖىص وال٩لمــاث اإلاٗؿــىلت،
ٞخج ـ ــضصث اإلاه ـ ــاصماث والاي ـ ــُغاباث الخ ـ ــاصة ف ـ ــي َه ـ ـغان وي ـ ــىاخحها و ٢ـ ــابلتهم الخ٩ىم ـ ــت بمىخه ـ ــى
الخكىهت والٗى ٠و٢خل اخض َالب الخىػة الضًيُت في جلـ ٪اإلآـاهغاث اؾـمه "عقـُض ٖبـض الخمُـض"
()156

عيا جبرًؼي ،جاعٍش ؾُاسخي اًغان صع مكغوَت ،تهغان1378 ،ف  ،م . 63
()157
عيا جبرًؼي ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م . 63
()158
اخمض ٦ؿغوي  ،اإلاهضع الؿاب ،٤م .61
()159
اإلاهضع هٟؿه ،م .62
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وجىالــذ اإلاهــاصماث ممــا اصي الــى م٣خــل ٖــضص آزــغ مــً اإلاخٓــاهغًٍ ٖلــى ًــض ال٣ــىاث الخ٩ىمُــت ٞلجــإ
اإلاٗخهمىن الى الؿٟاعة البرًُاهُت مجضصًً مُالباتهم الؿاب٣ت ،وعٚم ونى ٫وٞض اإلاٗخهـمحن الـى
مٟٓـ ــغ الـ ــضًً قـ ــاه وج ٨ـ ـغاع اإلاـ ــظ٧ىع جلبُـ ــت مُـ ــالبهم اإلاٗخهـ ــمحن ،الا ان الايـ ــُغاباث ججـ ــضصث الن
الخ٩ىم ـ ــت ل ـ ــم ج ـ ــ ٠بىٖىصه ـ ــا واق ـ ــخضث خ ـ ــضة اإلآ ـ ــاهغاث واإلاه ـ ــاصماث ب ـ ــحن اإلاخٓ ـ ــاهغًٍ وال ٣ـ ــىاث
الخ٩ىمُــت ،وفــي هــظا الجــى اإلاصــخىن بــالخىجغ والاخخ٣ــان واعا٢ــت الــضماء ،لجــإ عظــا ٫الــضًً الــى يــغٍذ
الؿــُضة(ٞاَمت اإلاٗهــىمت) فــي ٢ــم ،واظخمــ٘ خــىلهم الا ٝمــً اإلاُــالبحن بالضؾــخىع والح مــً الاٞــ٤
ق ــبذ و ٢ــىٕ خ ــغب اهلُ ــت  ،ي ــض عظ ــا ٫ال ــضًً ال٨ب ــاع بت ــر ٥ب ــالص  ٞــاعؽ ف ــي هج ــغة ظماُٖ ــت هغب ــا م ــً
الخ٨م الاؾدبضاصي ،و٢ض ٧ان لتهضًضهم هظا الازغ ال٨بحر في ؾاثغ الىالًاث الٟاعؾُت(.)160
وهىا وظضث الخ٩ىمت البرًُاهُت اهه ال بض مً الى٢ى ٝالى ظاهب الخغ٦ت الىَىُـت الضاُٖـت
ال ــى الضؾ ــخىع ي ــض خ٩ىم ــت الك ــاه ٞ ،اٖخه ــمىا ف ــي ؾ ــاخت اإلاٟىي ــُت البرًُاهُ ــت ف ــي َهـ ـغان و٧اجه ــا
ً
انــبدذ مٗ٣ــال للشــىاع الضؾــخىعٍحن يــض الج٩ىمــت اإلاغ٦ؼٍــت و٢ــض بلــٖ ٜــضص اإلاٗخهــمحن الحهــا فــي قــهغ
اب مً ٖام  1906خىالي ازيخا ٖكغ ال ٠وؿمت(.)161
اصي حٗـاَ ٠مدمـض ٖلـي محـرػا ولــي الٗهـض الـظي ٧ـان ً٨ـً الٗــضاء الـى (ٖـحن الضولـت) وَؿــعى
ً
الــى جىدُخــه مــً الخ٨ــم ٖــً َغٍ ـ ٤الضؾــخىعٍحن مٗهــم ،الــى اػصًــاص ٢ــىتهم وحٗــؼػ مــىٟ٢هم ًىمــا بٗــض
ًىم(.)162
وانـ ــبدذ الخ٩ىمـ ــت اإلاغ٦ؼٍـ ــت جتـ ــرهذ جدـ ــذ يـ ــغباث اإلاُـ ــالبحن بالضؾـ ــخىعٞ ،ايـ ــُغ الكـ ــاه
ُ
ً
للمىا٣ٞــت ٖلــى َلبــاث الضؾــخىعٍحن ٞ ،إب ِٗـ َـض (ٖــحن الضولــت) مــً عثاؾــت الــىػاعة وٖــحن م٩اهــه عظــال لــه
ؾمٗت َُبت لضي الضؾخىعٍحن هى(ههغ هللا زان) اإلاٗـغو ٝبمكـحر الضولـت الـظي هُـإ الاظـىاء الظـغاء
الاهخساباث الهخسـاب اإلاجلــ الىُـابي ،وو٢ـ٘ الكـاه ٖلـى الٟغمـان الـظي ٧ـان ًـىو ٖلـى ُ٢ـام ظمُٗـت
جإؾِؿُت جمهُضا لىي٘ الضؾخىع(.)163
وبالٟٗــل ُ
ؤٞخ ـ ِخ َذ مجلـــ الكــىعي فــي َه ـغان فــي الغابــ٘ ٖكــغ مــً آًــاع مــً ٖــام  1906الــظي
ًىاٞــ ُٖ ٤ــض م ــُالص مٓ ٟــغ ال ــضًً ق ــاه و ٢ــض خً ــغ الك ــاه خٟل ــت اٞخخ ــاح اإلاجل ـــ الت ــي جغؤؾه(ن ــيُ٘
الضولــت) ٖلــى الــغٚم مــً مغيــه الكــضًض و٧ــان اوٖ ٫مــل ٢ــام بــه اإلاجلـــ هــى جــإلُ ٠لجىــت نــُاٚت
بك٩ل جهاجي وناصٖ ١لُه الكاه في الغاب٘ ٖكغ مً ٧ـاهىن الشـاوي مـً ٖـام
الضؾخىع ٞخمذ نُاٚخه
ٍ
()160

ٖب ــض الؿ ــالم ٖب ــض الٗؼٍ ــؼ ٞهم ــي ،ج ــاعٍش اًـ ـغان الؿُاس ــخي ف ــي ال ٣ــغن الٗك ــغًٍ ،ال ٣ــاهغة ، 1973 ،م 30؛ ومدم ــض ون ــُٟابى مٛل ــي  ،الاخ ـؼاب والخجمٗ ــاث
الؿُاؾُت في اًغان  ، 1979 – 1905انضاع مغ٦ؼ صعاؾاث الخلُج الٗغبي  ،البهغة ، 1980،م .3
()161
عيا جبرًؼي ،اإلاهضع الؿاب، ٤م .65
()162
اإلاهضع هٟؿه.
()163
اإلاهضع هٟؿه.
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ـضه
 1907و٢ــض جــىفي مٟٓــغ الــضًً قــاه بٗــض زمؿــت اًــام مــً ا٢ـغاع الضؾــخىع ،لُدؿــلم الخ٨ــم مــً بٗـ ِ
مدمض ٖلي قاه ٢اظاع ،ولخبضؤ مغخلت ظضًضة مً الخُاة الىُابُت في بالص ٞاعؽ(.)164
الخاجمت
ً
َّ
ٖض ُ٢ام الخغ٦ت الضؾخىعٍت في بالص ٞاعؽ واخضا مً ؤهم ألاخضار الشىعٍت التي قهغتها
هظه البالص في مٟخخذ ال٣غن الٗكغًٍ ،وجم ً٨اإلاجلـ الىُابي الظي جمسٌ ًٖ ُ٢ام الخغ٦ت
ً
الضؾخىعٍت مً ؤن ً٣غع الؿُاؾخحن الضازلُت والخاعظُت للضولت ال٣اظاعٍت ،وؤن ًً٘ خضا
ً ً
وبٟٚاله.
للخضزل ألاظىبي ،وؤن ًجٗل الخُاة الىُابُت واٗ٢ا زابخا الًم ً٨للكاهاث مً ججاوػ ِه
ِ
جم ً٨اإلاجلـ الىُابي ألاو ٫ؤن ٌؿهم بضو ٍع مهم في الخُاة الؿُاؾُت٣ٞ ،ض مى٘ اإلاجلـ
الكله ال٣اظاعي مً خ ٤مىذ ؤي امخُاػ لؤلظاهب بضون مىا٣ٞخه٦ ،ما جم ً٨مً حكُ٨ل لجىت ُٖلُا
جإلٟذ مً زمؿت مً ٦باع عظا ٫الضًً للىٓغ في ظمُ٘ ال٣غاعاث التي ًخسظها البرإلاان وب٢غاع مضي
مىا٣ٞتها لغوح الاؾالم لُخم بٗض طلٖ ِ٣ٞ ٪غيها ٖلى الكاه الظي لم ًُّ ً٨
ًدُ ٤له ب٢غاع ؤي
٢اهىن ظضًض مهما ٧ان َابٗه صون مىا٣ٞت اإلاجلـ الخماسخي.
ً
لخُاة ؤ٦ثر صًم٣غاَُت في بالص ٞاعؽ ،واؾخُإ ؤن ًً٘ خضا
وه٨ظا ؤؾـ هظا اإلاجلـ
ٍ
الؾدبضاص الكاهاث ال٣اظا ٍحن ،وصٗٞهم للٗمل و ٤ٞصؾخىع م٨خىب ٖلى مضي ؾىىاث ّ
ٖضة.
ع

()164

خؿً الجا ،ٝاإلاهضع الؿاب ،٤م . 315
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اإلاٗلمحن  ،الٗضص  ،6حكغًٍ الشاوي .1999
ٖ -10بض الغ ُ٘ٞخ٣ُ٣ذ ع ، ُ٘ٞج٣ىٍم جاعٍش ؾُاسخي بالص ٞاعؽ ؤػٚاػ باًان صوعه بهلىي ،تهغان.1379 ،
 -11ؾمُض مجُض ً٨خاوي ،مالُه ٦كىع صعػمان ٢اظاع ،مجلت " بغعؾحهاي جاعٍذي" قماعه اؾا ٫هٟخم
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اظتحول يف اظعالضات اظعراضقة-اإلؼراغقة بعد اظعؼوبات األعريطقة سؾى رفران
Relations in Iraq - Iran after the US sanctions on Tehran
اظباحث /د .درؼد ذدػان حمؿود
اظباحث /د .شزوان جبار حمؿد
الجامٗت اإلاؿدىهغٍت٧ -لُت آلاصاب٢ -ؿم ؤلاٖالم

اإلالخظ:
مـغث الٗال٢ــاث الٗغاُ٢ـت-ؤلاًغاهُــت بخٛحـراث مؿــخمغة ٖلـى مــغ الؿـىحن ،مىــظ ال٣ـغن اإلااضــخي ،وختـى الٗهــغ
الخضًض ،وٍخى ٘٢ؤن حكهض حُٛحراث ٢ض ج٣ترن ب٣غاعاث صولُـت وٖ٣ىبـاث ٖلـى ؤي مـً البلـضًً ،و٧ـل مغخلـت جمحـزث
بؿــماث زانــت ،الا ان الشابــذ ٞحهــا ٖــضم الاؾــخ٣غاع بــحن البلــضًً ،والــظي ًــؼصاص فــي مغخلــت مُٗىــت ،وٍــىس ٌٟفــي
ُ
مغخلت ؤزغي ،واؾخمغث الٗال٢اث بحن البلضًً مخـىجغة بؿـبب مكـ٩لت قـِ الٗـغب والخـضوص ،وُٗ٢ـذ الٗال٢ـاث
الضبلىماؾ ــُت وؤُٖ ــضث بـ ــحن البل ــضًً ،وخ ــضزذ بـ ــحن البل ــضًً خـ ــغوب اهته ــذ بسؿ ــاثغ ٦بحـ ــرة ف ــي ألاعواح وألامـ ــىا٫
واإلامخل٩اث.
ُ
ؾيؿــلِ الًــىء ٖلــى ؤهــم ألاخــضار ،والخدــى ٫فــي الٗال٢ــاث بــحن البلــضًً ،مىــظ ال٣ــغن
وفــي هــظا البدــض
اإلااضــخي ختــى مغخلــت ٞــغى الٗ٣ىبــاث ألامحرُ٦ــت ٖلــى بًـغان ،و٢ؿـ َـم الباخشــان ،البدــض بلــى زالزــت مباخــض جىــاوال فــي
ألاو ٫مجهــا ،الٗال٢ــاث الٗغاُ٢ــت-ؤلاًغاهُــت ختــى ؾــ٣ىٍ الىٓــام ٖــام  ،2003وفــي اإلابدــض الشــاوي جــم حؿــلُِ الًــىء
ُ
ٖل ــى َبُٗ ــت الٗال ٢ــت ب ــحن الٗ ـغا ١وبً ـغان بٗ ــض الاخ ــخال ٫ألامحر ٧ــي للٗ ـغا ٖ ١ــام  ،2003وزه ــو اإلابد ــض الشال ــض
للخضًض ًٖ َبُٗت الٗال٢ت بحن الٗغا ١وبًغان بٗض الٗ٣ىباث ألامحرُ٦ت ٖلى َهغان.
ً
ًٞال ًٖ الخىنُاث التي ٢ضمها الباخشان ،والتي ًم ً٨ؤن ٌؿخُٟض مجها ُ
نىإ ال٣غاع في ٦ال البلضًً.
اليلمـ ـ ــاث اإلافخاخُـ ـ ــت :الٗ ـ ـ ـغا ،١بً ـ ـ ـغان ،الخدـ ـ ــى ٫فـ ـ ــي الٗال٢ـ ـ ــاث الؿُاؾـ ـ ــُت والا٢خهـ ـ ــاصًت ،الخـ ـ ــىجغاث
الؿُاؾُت ،ألاػماث ،الخغوب ،الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت ألامحرُ٦ت.
Summary:
The Iraqi-Iranian relations have undergone continuous changes
over the years, from the last century until the modern era, and are expected
to witness changes that may be accompanied by international resolutions
and sanctions on either country.
Each stage has special features, but there is constant instability
between the two countries. The relations between the two countries have
been tense because of the problem of the Shatt al-Arab and the borders.
Diplomatic relations have been cut and returned between the two countries.
There have been wars between the two countries that ended in heavy losses
of lives, property and property.
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In this research, we will highlight the most important events, the
transformation in the relations between the two countries, from the last
century to the stage of the imposition of US sanctions on Iran, and the
section of the researchers, the search for three topics discussed in the first
one, the Iraqi-Iranian relations until the fall of the regime in 2003, The
second was to highlight the nature of the relationship between Iraq and
Iran after the US occupation of Iraq in 2003, and devoted the third topic to
talk about the nature of the relationship between Iraq and Iran after the US
sanctions on Tehran.
As well as the recommendations made by the researchers, which can benefit
decision-makers in both countries.
Keywords: Iraq, Iran, political and economic relations, political tensions,
crises, wars, US economic sanctions.

ملذمت:
حكهض الٗال٢اث الٗغاُ٢ت-ؤلاًغاهُت جدىالث وحٛحراث مؿخمغة ٖلى مغ الؿىحن ،لخإزغها
ُ
ً
ب٣غاعاث جخٗل ٤بالبلضًً الجاعًًٍٞ ،ال ًٖ جل ٪التي جهضع مً صو ٫ؤزغي ٧الىالًاث اإلاخدضة
ألامحرُ٦ت ،وٍُٟض ماضخي الٗال٢ت الٗغاُ٢ت-ؤلاًغاهُت ،ؤن َبُٗتها وزهاثهها ٢ض ازخلٟذ بازخالٝ
وا ٘٢اإلاغاخل الخاعٍسُت اإلاخٗا٢بت التي مغث بها هظه الٗال٢ت ،بُض ؤن هظا الخباًً ال ًىٟي ؤجها ٢ض
جمحزث في الٗمىم باؾخمغاع ا٢تراجها بسانُت الهغإ بحن الضولخحنٖ ،لى ؤن اؾخمغاعٍت هظه
ً
الخانُت ال جىٟي م٘ طل ٪ؤن الٗال٢ت الشىاثُت ٢ض ا٢ترهذ ؤخُاها بالخٗاون ،اؾخجابت لخإزحر زمت
ْغ ٝمدضص بُض ؤن هظا الخٗاون ٧ان ما٢خا وٍيخهي باهتهاء الضا ٘ٞله ،وحٗض زانُت الهغإ في
الٗال٢ت الٗغاُ٢ت -ؤلاًغاهُت زهىنا مىظ ٖام  1958مدهلت لخإزحر مجمىٖت مخٛحراث مخٟاٖلت
هبٗذ مً مُُٗاث الىا ٘٢الٗغاقي ،و٦ظل ٪ؤلاًغاوي.
ولم ًاص حُٛحر الىٓام الؿُاسخي ؤلاًغاوي ٖام  1979واجساطها ؤلاؾالم ٢اٖضة لؿُاؾت
ٖامت ٖلُا صون صًمىمت جل ٪الٛاًت ،بط ان بصعا٧ ٥ل مً الضولخحن ؤن بخضاهما حك٩ل تهضًضا
لؤلزغي ؤصي بلى جهُٗض ٖال٢تهما الشىاثُت بلى مؿخىي خغب ٧اهذ قاملت وباهٓت الخ٩الُ٠
اؾخمغث زماوي ؾىىاث ٞ ،1988-1980خإزحر الجٛغاُٞا والىا ٘٢الؿ٩اوي والاظخماعي للٗغا ١في
ٖمىم خغ٦خه الخاعظُت ما ٧ان ٌؿمذ بظل.٪
اوال :مشيلت البدث :ج٨مً مك٩لت بدشىا هظا في الخىجغاث التي جهِب الٗال٢اث بحن
ً
البلضًً ،وألاػماث والخغوب التي ؤزاعها خ٩ام البلضًًًٞ ،ال ًٖ اإلاك٨الث الخضًشت التي ًُشحرها
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ُ
ً
الؿاؾت في ٦ال البلضًً ،والتي ٢ض حؿبب ؤ َػماث ظضًضة بحن الٗغا ١وبًغانًٞ ،ال ًٖ جإزغ البلضًً
ب٣غاعاث صولُت.
زاهُا :أهمُت البدث :ج٨مً ؤهمُت هظا البدض في اإلاىيىٕ الظي ًخهضي ،وهى ٖال٢ت
الٗغا ١بةًغان بهٟتها صولت ظاعة ،بط مغث جل ٪الٗال٢ت بخٛحراث مؿخمغة جإزغث بإخضار جخٗل٤
ً
بك٩ل ؾلبي ٖلى خُاة الكٗبحن ،ؤمال في ج٣ضًم الىصر
بالبلضًً و٢غاعاث صولُت اوٗ٨ؿذ
ٍ
واإلاكىعة ُ
لهىإ ال٣غاع في الٗغا ١لٗ٣ض اجٟاُ٢اث صاثمت جد ٟٔؾُاصة الٗغا ١مً الخضزالث
ؤلا٢لُمُت ،وببٗاص الٗغا ١وقٗبه ًٖ الخىجغاث والخغوب وألاػماث.
زالثا :اهذاف البدث :لخو الباخشان ؤهضا ٝالبدض باآلحي:
 الخٗغٖ ٝلى َبُٗت الٗال٢اث الٗغاُ٢ت-ؤلاًغاهُت.
 الخٗغٖ ٝلى جإعٍش الٗال٢اث بحن البلضًً الجاعًٍ.
 الخٗغٖ ٝلى ألاؾباب الخُ٣ُ٣ت للخىجغاث وألا ّػماث والخغوب بحن البلضًً.
ُ
 الخٗغٖ ٝلى مىا ٠٢خ٩ام البلضًً مً ألاػماث التي جهِب ٧ل مجهما.
سابها :حعاؤالث البدث:






هل الٗال٢اث بحن البلضًً مبيُت ٖلى اإلاهالر ِ٣ٞل
ً
هل حك٩ل بًغان تهضًضا ٖلى خضوص الٗغا ١ومُاهه وزحراجهل
هل ًُم ً٨الخىنل بلى اجٟا ١جهاجي بحن البلضًً م٘ يمان ٖضم بزال ٫ؤي َغٝ
بهال
هل ًم ً٨بجهاء الخىجغاث وألاػماث والخغوب بحن البلضًًل
ً
ًُ ٠ُ٦م ً٨الخغوط مً ؤػمت الٗ٣ىباث ألامحرُ٦ت ٖلى بًغان التي اوٗ٨ؿذ ؾلبا
ٖلى البلضًًل

خامعا :مىهج البدثٌٗ :خمض البدض ٖلى اإلاىهج الخدلُلي والخاعٍذي والىنٟي ،ل٩ىجها
ؤًٞل اإلاىاهج لُبُٗت البدض.
ظادظا :ضهىباث البدث :ج٨مً نٗىبت البدض بىضعة وظىص مهاصع خضًشت بكإن
َبُٗت الٗال٢اث الٗغاُ٢ت-ؤلاًغاهُت بٗض الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت التي ٞغيتها واقىًُ ٖلى خ٩ىمت
َهغان.
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اإلابدث ألاوٌ /الهالكاث الهشاكُت-ؤلاًشاهُت مىز اللشن اإلااض ي ختى ظلىؽ الىكام
بن الٗال ٢ــاث الٗغا ُ٢ــت-ؤلاًغاهُ ــت مىٚل ــت ف ــي ال ٣ــضم ق ــضًضة الخٗ ُ٣ــض ،خُ ــض ًا ٦ــض الخ ــاعٍش
الخًاعي ل٩لخا الـضولخحن اجهمـا مخهـلخان مىٟهـلخان ،اط لٗبـذ الجٛغاُٞـت الؿُاؾـُت صوعا ٦بحـرا فـي
ً
جدضًــض ٖال٢تهمــا ،ولٗبــذ الصخهــُت ال٣ىمُــت ل٨ــال البلــضًً صوعا اقــض فــي حُٗ٣ــض هــظه الٗال ٢ــاث،
ً
خُ ــض ٧اه ــذ بًـ ـغان مى ــظ ٖهىصه ــا الاؾ ــُىعٍت جب ــضي اهخمام ــا ب ــالٗغا ١ال ٦ضول ــت ظ ــاعة ؤو ٦مىُ ٣ــت
امخــضاص ٖمغاوــي لهـا ٖلــى اؾــاؽ اجهــا الجىــت اإلاىٖــىصة للخحــر الــظي ًــإحي مجهــا ٦مىُ٣ــت ػعاُٖــت وماثُــت
جدخاظها قبه الهًبت ؤلاًغاهُت(ٞ ،)165الٗال٢اث بحن البلضًً مغث بمغاخـل ٖـضة ،جمحـزث ٧ـل واخـضة
مجه ــا بؿ ــماث زان ــت ،الا ان الشاب ــذ ٞحه ــا ٖ ــضم الاؾ ــخ٣غاع ب ــحن البل ــضًً ،وال ــظي ً ــؼصاص ف ــي مغخل ــت
ُ
مُٗىــتً ،ــىس ٌٟفــي مغخلــت ؤزــغي ،اط ًــخم حؿــىٍخه باجٟاُ٢ــت ال ًلبــض ان ًخجــغص اخــض الُــغٞحن مجهــا
ٖىــضما ًــغي اجهــا مجخٟــت باليؿــبت لــه( ،)166واؾــخمغث الٗال٢ــاث بــحن البلــضًً مخــىجغة بؿــبب مكــ٩لت
ق ــِ الٗ ــغب والخ ــضوص ،والت ــي خؿ ــمتها بل ــى خ ــض م ــا اجٟا ُ٢ــت الٗ ــام  ،1937الت ــي ع ًٞــذ م ــً ٢ب ــل
خ٩ىمــت قــاه بً ـغان( ،)167وف ـي الٗــام  ،1969اٖلىــذ بً ـغان بلٛائهــا الاجٟاُ٢ــت الؿــاب٣ت بٗــض ان ٖـ ّـضتها
ٚح ــر ٖاصل ــت بد٣ه ــا ،وف ــي الٗ ــام  ُٗ٢ ،1971ــذ الٗال٢ــاث الضبلىماؾ ــُت ب ــحن البل ــضًً ٖ ٣ــب اخ ــخال٫
بًـغان لجــؼع َىــب ال٨بــري والهــٛغي وابــى مىســخى ٖىــض مًــُ ٤هغمــؼ فــي الخلــُج الٗغبــي ،وبٗــض ٖــامحن
ُ
ؤُٖـضث الٗال٢ـاث بـحن البلـضًً وجـم الخىُ٢ـ٘ ٖلـى اجٟاُ٢ـت الجؼاثـغ فـي الٗـام  1975والتـي جـم الخىنــل
ٖ ــً َغٍ٣ه ــا بل ــى جسُ ــُِ جه ــاجي للخ ــضوص ب ــحن ال ــضولخحن ،وبٗ ــض طل ــ ٪احؿ ــمذ الٗال ٢ــاث بالتهضث ــت،
وجى ٟ٢ــذ الجزاٖ ــاث ٖل ــى الخ ــضوص ،ول ٨ــً بٗ ــض م ــضة ؤز ــظث الجزاٖ ــاث جخه ــاٖض م ــ٘ اخ ــضار الش ــىعة
ؤلاؾالمُت فـي بًـغان٣ٞ ،امـا الجـاهبحن بخهـُٗض الهجمـاث ؤلاٖالمُـت ،الامـغ الـظي اصي بلـى ُ٢ـام الٗـغا١
بةلٛاء اجٟاُ٢ت الجؼاثغ ،وُ٢ام الخغب في اًلى ٫مً الٗام .)168(1980
وجىٟ٢ذ الخغب في  8آب مً الٗام  ،1988بٗض ان اٖلىذ بًـغان ٢بىلهـا ٢ـغاع مجلــ ألامـً
ع٢م ( )598الضاعي لى ٠٢ال٣خا ٫بحن الُغٞحن ،اط زلٟذ الخغب زؿاعة الُغٞـان أل٦ثـر مـً ملُـىن
وهه ــ٢ ٠خُ ــل ،وهد ــى ي ــٟٗهم م ــً الجغح ــى واإلاٗ ــى٢حن ًٞ ،ــال ٖ ــً اإلالُ ــاعاث ال٨شح ــرة الت ــي ج٩اب ــضها
ا٢خهــاص البل ـضًً ؾ ــىاء بك ــ٩ل مباقــغ جمش ــل ف ــي ج ــضمحر م٩ــامً ال ٣ــىة الا٢خه ــاصًت ،والؾــُما مهــافي
الــى ِٟفــي البلــضًً ؤو بكــ٩ل ٚحــر مباقــغ ٖــً َغٍــ ٤ايــاٖت ٞــغم ٦بحــرة لالؾــدشماع والخىمُــت وظــظب

()165

ؾخاع ظباع ٖالي ،البرهامج الىىوي ؤلاًغاوي وجضاُٖاجه ؤلا٢لُمُت والضولُت ،بِذ الخ٨مت ،بٛضاص ،2003 ،م.271
()166
ٞايــل خؿــً ُ٦اٞــت الُاؾــغي ،الٗـغا ١ومىٗ٢ــه اإلاجــاوع إلًـغان  -صعاؾــت فــي الجٛغاُٞــت الؿُاؾــُت ،عؾــالت ماظؿــخحر ٚحــر ميكــىعة ،الجامٗــت اإلاؿدىهــغٍت،
٧لُت التربُت،2006 ،م.146
()167
ٖه ــام الؿ ــُض ٖب ــض الخمُ ــض ،الخُ ــاب الاٖالم ــي للش ــىعة ؤلاًغاهُ ــت واز ــغه ٖل ــى الٗال ٢ــاث الخاعظُ ــت ٖ ،ــحن للضعاؾ ــاث والبد ــىر ؤلاوؿ ــاهُت والاظخماُٖ ــت،
ال٣اهغة ،2006 ،م.206
()168
ٞايل خؿً ُ٦اٞت الُاؾغي ،الٗغا ١ومىٗ٢ه اإلاجاوع إلًغان ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م.146
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عئوؽ الام ــىا ٫الاظىبُ ــت ،ل ٨ــً الٗال ٢ــاث ب ــحن البل ــضًً ل ــم جخدؿ ــً بٗ ــض الخ ــغب ،الجهم ــا ل ــم ًى ٗ٢ــا
مٗاهضة للؿالم جًبِ مؿاع الٗال٢اث ،وحُٗضها بلى خالتها الُبُُٗت(.)169
بن وٞاة الخمُجي ٖام  1989ؤصي بلى ؤن حكهض الؿُاؾت الخاعظُت ؤلاًغاهُت بٖاصة هُ٩لت
ؤؾاؾُت ؤًٞذ بلى حٛلُب اإلاهالر ال٣ىمُت ٖلى قٗاعاث ؤلاًضًىلىظُت الضًيُت ،وبالخالي الابخٗاص
اليؿبي ًٖ قٗاع جهضًغ الشىعة ،وما ناخبها مً زُاب مىاهٌ للىٓم الؿُاؾُت في ٖمىم
الخلُج الٗغبي لهالر زُاب ؤزغ جمحز في الٗمىم بسهاثو الاٖخضا ٫واإلاغوهت والىاُٗ٢ت ،ومما
ؾاٖض ٖلى طل ٪جىلي بنالخُىن (هاقمي عاٞؿىجاوي ومدمض زاجمي بالخخاب٘) ُ٢اصة الضولت
ؤلاًغاهُت وبصاعة قاوجها زال ٫ألاٖىام  ,2005-1989و ٤ٞهىُٖت بصعا٦هم لُُٟ٨ت جد ٤ُ٣اإلاهالر
الٗلُا إلًغان ،وهظا الخدى ٫اوٗ٨ـ بًجابا ٖلى مجمل ٖال٢اث بًغان ؤلا٢لُمُت والضولُت ،وبًمجها
الٗال٢ت الٗغاُ٢ت-ؤلاًغاهُت زال ٫ألاٖىام ٞ ،2003-1990هظه الٗال٢ت ا٢ترهذ بإهماٍ مً الخٗاون
ؾاٖض ٖلحها ؤن الٗغا ١بٗض ٖام  1990لم ٌك٩ل تهضًضا ظاصا إلًغانٞ ،الخهاع الظي ٞغى ٖلى
الٗغا٧ ١ان مازغا وم٘ طل ٪اؾخمغث هظه الٗال٢ت الشىاثُت مخإػمت(.)170
وف ــي اإلا ــضة م ــا ب ــحن و ٢ــ ٠اَ ــال ١الى ــاع ف ــي الٗ ــام  ،1988وخت ــى  2اب م ــً الٗ ــام  1990جمح ــز
الؿلى ٥ؤلاًغاوي ججاه الٗغا ١بما اؾماه الغثِـ ؤلاًغاوي الؿاب( ٤هاقمي عاٞؿـىجاوي) باإلا٣اومـت فـي
اإلاٟاوي ــاث ،ؤي جه ــمُم بً ـغان ٖل ــى اؾ ــخٗاصة ؤعاي ــحها ،و٢ب ــى ٫الٗ ـغا ١باجٟا ُ٢ــت الجؼاث ــغ ،وه ــى م ــا
خ٣٣خــه بالٟٗــل ٖىــضما جىــاػ ٫الٗـغاٖ ١ــً ٧ــل مُالبــه الؿــاب٣ت ،والتــي صزــل مــً اظلهــا فــي خغبــه مــ٘
ً
بً ـغان ،وحٗهــض الٗ ـغا ١ؤًًــا بخٗىًٍــها ٖمــا انــابها زــال ٫ؾــىىاث الخــغب بمبلــ 250 ٜملُــىن صوالع
ً
ً
م٣ابل خُاص بًغان اػاء ٖملُت الٛؼو لل٩ىٍذ ،وٖضم التزامها بالخهاع الا٢خهاصي التزاما ظاصا(.)171
وبٗ ــض اه ــضالٕ خ ــغب الخل ــُج الشاهُ ــت ٖ ــام  1991اه ــضلٗذ الاهخٟاي ــت الك ــٗباهُت ف ــي وؾ ــِ
وظى ــىب الٗـ ـغا ،١اط خم ــل الٗـ ـغا ١ظ ــؼءا م ــً مؿ ــاولُت اه ــضالٖها إلًـ ـغان٦ ،م ــا اتهمه ــا ب ــالخسُُِ
والخيؿ ــُ ٤م ــ٘ اإلاٗاعي ــحن اإلاىظ ــىصًً ٖل ــى اعي ــها إلؾ ــ٣اٍ الىٓ ــام الخ ــا٦م آه ــظا ،٥وه ــى م ــا ؤٖ ــا١
ٖــىصة الٗال٢ــاث بــحن البلــضًً بلــى َبُٗتهــا ،الا فــي الالُٟــت الجضًــضة التــي خملــذ اهٟخاخــا ٖغاُ٢ــا ٖلــى
نُٗض الٗال٢ت م٘ بًغان(٣ٞ ،)172ض ؾاص الخٗاون بحن البلضًً ،وجُىع بىجاثغ ؾـغَٗت ٖلـى الـغٚم مـً
بٗــٌ ظىاهــب الهـغإ التــي جٓهــغ خــى ٫هــظه اإلاؿــالت ؤو جلــ ،٪الا ان الىدُجــت الجهاثُــت هــى ان جُبُــ٘
)(169

Anoushiravan Ehteshami, Iran- Iraq Relations after Saddam, the Washington quarterly, the center for strategic and international studies
and the Massachusetts institute of technology, Autumn 2003, PP.115-118.
( )170مـ ــاػن الغمًـ ــاوي ،الٗال٢ـ ــت الٗغاُ٢ـ ــت-ؤلاًغاهُـ ــت ،م٣ـ ــا ٫ميكـ ــىع فـ ــي اإلاغ٦ـ ــؼ الٗغابـ ــي لؤلبدـ ــار وصعاؾـ ــت الؿُاؾـ ــاث ،بخـ ــإعٍش ً- 17ىـ ــاًغٖ ،2011-لـ ــى ال ـ ـغابِ
https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies//Pages/art12.aspx
الال٨ترووي آلاحي:
(
)171مدمض ٖلي خىاث٢ ،غاءة في الخُاب ؤلاٖالمي والؿُاسخي اإلاٗانغ ،م٨خبت مضبىلي ،ال٣اهغة ،2005 ،م.256-251
()172
ماػن الُاؾغي ،الٗغا ١واإلاجخم٘ الضولي والٗهض ،صاع الؿالم  ،بحروث  ، 2010 ،م.218
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الٗال٢ـاث الٗغاُ٢ــت  -ؤلاًغاهُــت ٢ــض بــضؤ ًــاحي زمــاعه ،وهــى مــا ج٨ــغؽ مــً ػٍــاصة حجــم الخبــاص ٫الخجــاعي
بــحن الُــغٞحن ،و٦ــظل ٪الؼٍــاعاث الغؾــمُت اإلاخ٨ــغعة للمؿــاولحن فــي البلــضًً ،وجيؿــُ ٤اإلاىا٢ــ ٠طاث
اإلاهالر اإلاكتر٦ت(.)173
واؾــخمغث الُ٣ــاصة ؤلاًغاهُــت ٖلــى الــغٚم مــً ٧ــل اقــ٩ا ٫الخُبُــ٘ اإلاتزاًــضة فــي الٗال٢ــت بــحن
البلـضًً جىٓـغ بلــى الُ٣ـاصة فــي الٗـغاٖ ١لـى اجهــا مهـضع الــال اؾـخ٣غاع ،ولـظل ٪بُ٣ــذ بًـغان جخمجــى ػوا٫
ّ
جل ٪الُ٣ـاصة ،ومجـيء ُ٢ـاصة ظضًـضة للٗـغا ١جسخلـ ٠فـي جىظهاتهـا ٖجهـا ،وبمـا جسـضم مهـالخها ،بال ان
ما اٖلىه عثِـ ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت الؿاب( ٤بىف الابـً) بٗـض اخـضار  11اًلـى ٫مـً الٗـام  ،2001مـً
يــم بً ـغان بلــى ظاهــب الٗ ـغا ١و٧ىعٍــا الكــمالُت يــمً مشلــض (مدــىع الكــغ) ،ظٗــل بً ـغان جىٓــغ بلــى
ٖ ــضو الام ـــ ٖل ــى ان ب٣اث ــه بً ــٟٗه ا ًٞــل ب٨شح ــر مم ــا ل ــى ؤنــبدذ الىالً ــاث اإلاخد ــضة ٖل ــى الخ ــضوص
ؤلاًغاهُ ــت ،وبؿ ــبب الخس ــى ٝم ــً الٗملُ ــت ألامغٍ ُ٨ــت ي ــض الٗ ـغا ٞ ،١ـ ّ
ـةن  ٦ــال الُ ــغٞحن خ ــاوال جيؿ ــُ٤
اإلاىا ٢ــ ٠ووؿ ــُان الخال ٞــاث إلاه ــلخت جبج ــي مىا ٢ــ ٠مك ــتر٦ت ل ٛــغى اٞك ــا ٫اإلاسُُ ــاث ألامغٍ ُ٨ــت
الغامُــت بلــى حُٛحــر ظٛغاُٞــت مىُ٣ــت الكــغ ١الاوؾــِ ،لــظل٧ ٪ــان مى٢ــ ٠بًـغان عاًٞــا جمامــا للخــغب
يــض الٗ ـغا ،١ول٨ــً ٖىــضما الخــذ ف ــي الاٞــ ٤بــىاصع الخــغب خاولــذ بً ـغان ان جدبج ــى ؾُاؾــت ظضً ــضة
لٗلها جد ٤٣لها بٌٗ ؤهضاٞها(.)174
اإلابدث الثاوي :ؾبُهت الهالكت بحن الهشاق وئًشان بهذ الاخخالٌ ألامحروي نام :2003
ُح ّ
ٗض بًغان مً اهم الضو ٫ؤلا٢لُمُت اإلاازغة في الكإن الٗغاقي بٗض اخخالله فـي  9هِؿـان مـً
الٗــام  ،2003اط اعجبُ ــذ الٗال ٢ــاث بُجهم ــا بٗىام ــل الخ ــاعٍش والجٛغا ُٞــت ،الام ــغ ال ــظي ظٗ ــل الٗ ـغا١
ٞــاٖال اؾاؾــُا فــي الخ٨ٟحــر الاؾــتراجُجي ؤلاًغاوــي ٖلــى مــغ اإلاغاخــل الخاعٍسُــت ،واهخهجــذ بً ـغان ؾ ــلى٧ا
ؾُاؾ ــُا احؿ ــم ب ـ ــ(الاػصواظُت) ،اط ق ــضصث ٖلـ ــى اؾ ــخمغاع صٖـ ــم خ٩ىم ــت الٗـ ـغا ١الىلُ ــضة ،واخت ـ ـرام
ؾ ــُاصجه ووخ ــضة ؤعاي ــُه ،واإلاؿ ــاٖضة ف ــي اٖم ــاعه واؾ ــخ٣غاعه ( ،)175اط مش ــل اخ ــخال ٫الٗـ ـغا ١مه ــضع
ؾـ ــٗاصة إلً ـ ـغان ،الجهـ ــا جسلهـ ــذ مـ ــً هٓـ ــام ؾُاسـ ــخي جهـ ــاعٕ مٗهـ ــا فـ ــي خـ ــغب مؿـ ــلخت صامـ ــذ زمـ ــان
ّ
ّ
ؾــىىاث ،وبهــه ًمشــل فــي اخــض ظىاهبــه تهضًــضا لبــروػ هــض ٝبًغاوــي ؤال وهــى (الىخــضة ال٣ىمُــت) ،ل٨ــً فــي
الى٢ــذ هٟؿــه انــبدذ بً ـغان الهــض ٝالازــغ للمكــغوٕ ألامغٍ٩ــي بــالخغب ٖلــى ؤلاعهــاب( ،)176بٗــض ان
جمغ٦ؼث ال٣ىاث ألامغٍُ٨ت بال٣غب مً الخضوص البرًت ؤلاًغاهُت م٘ الٗغا ،١الامغ الظي ص ٘ٞبًـغان بلـى
()173

بُضاء مدمىص ؤخمض ،جُبُ٘ الٗال٢اث الٗغاُ٢ت-ؤلاًغاهُـت ٖـام  1990وختـى الى٢ـذ الخايـغ ،مجلـت صعاؾـاث وبدـىر الـىًَ الٗغبـي ،الٗـضص ( ،)17الجامٗـت
اإلاؿدىهغٍت ،جمىػ  ،2005م.140
()174
اإلاهضع هٟؿه  ،م .141-140
()175
بخ ــى ٫هلُ ــل اإلاىؾ ــىي ،الٗ ـغا ١ف ــي الاؾ ــتراجُجُت ؤلاًغاهُ ــت بٗ ــض الاخ ــخال ٫ألامغٍ ٩ــي للٗ ـغا ،١مجل ــت اإلاؿدىه ــغٍت للضعاؾ ــاث الٗغبُ ــت والضولُ ــت ،الٗ ــضص (،)25
الجامٗت اإلاؿدىهغٍت ،جمىػ  ،2008م.504
()176
ٖامغ هاقم ،صعاؾت في ازغ الٟاٖلحن ؤلاًغاوي والتر٧ي فـي اإلاٗاصلـت الٗغاُ٢ـت ،مجلـت صعاؾـاث ؾُاؾـُت ،الٗـضص(٢ ،)14ؿـم الضعاؾـاث الؿُاؾـُت ،بِـذ الخ٨مـت
 ،بٛضاص ، 2009 ،م42-41
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ان جدبجــى اججاهــا آزــغ ٢ىامــه الٗمــل ب٩ــل الىؾــاثل ٖلــى اٞكــا ٫اإلاسُــِ ألامغٍ٩ــي ٖبــر حصــجُ٘ ٖــضم
الاؾ ـ ــخ٣غاع ف ـ ــي الٗـ ـ ـغا ،١واٞك ـ ــا ٫الخجغب ـ ــت ألامغٍ ُ٨ـ ــت ف ـ ــي ا٢ام ـ ــت ٖ ـ ـغا ١ظضً ـ ــض  ٢ـ ــاثم ٖل ـ ــى اؾ ـ ــاؽ
الضًم٣غاَُت والخغٍت(.)177
ولــظلٞ ٪الؿ ــلى ٥ؤلاًغاو ــي ف ــي الٗ ـغا ١بٗ ــض  9هِؿــان م ــً الٗــام  ،2003اعج ٨ــؼ ٖل ــى جد ُ٣ــ٤
ٖضص مً ألاهضا ٝوالاؾتراجُجُاث ،وفي م٣ضمت هظه ألاهضا:)178(ٝ
 .1مؼاخم ــت الىظ ــىص ألامغٍ ٩ــي ف ــي الٗ ـغا ،١واإلادا ٓٞــت ٖل ــى  ٢ــضع  ٗٞــا ٫م ــً الخغ ٦ــت الٗؿ ــ٨غٍت
والاؾـ ــخسباعاجُت واإلاالُـ ــت فـ ــي صازـ ــل ؤلاصاعة الٗغاُ٢ـ ــت الجضًـ ــضة ،وفـ ــي اهدـ ــاء الٗ ـ ـغا٧ ١اٞـ ــت،
والؾُما اإلادآٞاث الجىىبُت.
 .2جــضعٍب وجمىٍ ــل وجىٓ ــُم ق ــب٩اث وحك ــُ٨الث ٢خالُــت لخى ُٟــظ ؤه ــضا ٝالؿُاؾــت ؤلاًغاهُــت ف ــي
الٗـ ـغا ١ب ــضون ان ًٓه ــغ اعجب ــاٍ مباق ــغ ب ــحن ه ــظه الخىُٓم ــاث وب ــحن ال ُ٣ــاصة الؿُاؾ ــُت ف ــي
َهغان بما في طل ٪جىظُه يغباث بلى ال٣ىاث ألامغٍُ٨ت في الٗغا.١
 .3اظخش ــار مىٓم ــت مجاه ــضي زل ــ ٤م ــً مٗؿ ــ٨غاتها ف ــي الٗـ ـغا ،١وجه ــُٟت ٧ىاصعه ــا وَ ــغصهم
جهاثُا ،وجهُٟت مىاعصهم وام٩اهاتهم الٗؿ٨غٍت واإلاالُت واللىظؿدُت.
ً
أوال :اإلاجاٌ العُاس ي والذبلىماس ي:
قـ ــهضث الٗال٢ـ ــاث الٗغاُ٢ـ ــت – ؤلاًغاهُـ ــت بٗـ ــض الاخـ ــخال ٫ألامغٍ٩ـ ــي للٗ ـ ـغا ١فـ ــي الخاؾـ ــ٘ مـ ــً
هِؿان مً الٗام  ،2003حٛحرا ظضًضا َغؤ ٖلحها ،اط خغنـذ الخ٩ىمـاث الٗغاُ٢ـت التـي حكـ٩لذ بٗـض
ؾــ٣ىٍ الىٓــام الؿــابٖ ٤لــى ٞــخذ نــٟدت ظضًــضة مــً الٗال٢ــاث الاًجابُــت مــ٘ بًـغان ،وان ال جخســظ
ألاعاضــخي الٗغاُ٢ــت مىُل٣ــا للٗــضوان ٖلحهــا ،ؤو الخــضزل فــي الكــاون الضازلُــت ؤلاًغاهُــت ،الهــه ؾــُٗ٣ض
الٗال٢ـاث بـحن البلـضًً ،وًٍــُ ٠جسىٞـاث ايـاُٞت للجاهـب ؤلاًغاوــي الـظي عؤي فـي الاخـخال ٫ألامغٍ٩ـي
للٗ ـ ـغا٢ ١ل٣ـ ــا لئلً ـ ـغاهُحن ،واخخمـ ــا ٫مىاظهـ ــت ٖؿـ ــ٨غٍت بـ ــحن ألامـ ــغٍُ٨حن وؤلاً ـ ـغاهُحن ج٩ـ ــىن ألاعاضـ ــخي
الٗغا ُ٢ــت ؾ ــاخت له ــا( ،)179اط ه ــضص اإلاؿ ــاولىن ؤلاًغاهُ ــىن بؼٖؼٖ ــت الاؾ ــخ٣غاع ف ــي الٗـ ـغا ١ف ــي خال ــت
مماعؾ ــت الىالً ــاث اإلاخد ــضة ي ــٛىَا ٖؿ ــ٨غٍت ي ــض بًـ ـغان بؿ ــبب ؤوك ــُتها ف ــي مج ــا ٫وك ــغ الؿ ــالح

()177

بُضاء مدمىص ؤخمض ،جُبُ٘ الٗال٢اث الٗغاُ٢ت-ؤلاًغاهُت ٖام  1990وختى الى٢ذ الخايغ ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م.141
()178
ببغاهُم هىاع ،الٗغا ١مً الاؾدبضاص بلى الضًم٣غاَُت ،مغ٦ؼ اإلادغوؾت ،ال٣اهغة ،2010 ،م.145
()179
مدمـض ٧امــل الغبُعــي ،مؿــخ٣بل الٗال٢ــاث الٗغاُ٢ــت – ؤلاًغاهُــت ،اإلاجلــت الؿُاؾــُت والضولُــت ،الٗــضص (٧ ،)10لُــت الٗلــىم الؿُاؾــُت ،الجامٗــت اإلاؿدىهــغٍت،
 ،2008م.62
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الىىوي ،ومً هاخُت ُؤزغي ّ
ٞةن الاه٣ؿام في الخ٩ىمت الٗغاُ٢ت مً قـإهه ان ًـاصي بلـى لجـىء بٗـٌ
ألاَغا ٝالؿُاؾُت بلى بًغان َلبا للضٖم(.)180
ل٨ــً بًـغان اججهــذ بٗــض طلــ ٪إلٖــاصة جمشُلهــا الضبلىماســخي مــ٘ الٗـغا ،١اط جــم جىُ٢ــ٘ مــظ٦غة
جٟـاهم بـحن وػاعحـي الخاعظُــت الٗغاُ٢ـت وؤلاًغاهُـت بكــإن ٞـخذ ٢ىهـلُاث ٖامـت فــي ٦ـال البلـضًً خغنــا
مجهمــا ٖلــى الخٗــاون اإلاكــتر ٥لخٗمُــ ٤عوابــِ الهــضا٢ت ،وخؿــً الجــىاع ،وج٣ــضًم ؤًٞــل الخــضماث
ال٣ىهلُت لغٖاًاهماًٞ ،ال ًٖ اٞخخاح ال٣ىهلُت الٗامت للٗغا ١في مضًىت مكهض ؤلاًغاهُت(.)181
ومـ ــً اإلاٗـ ــغو ٝبٖالمُـ ــا وؾُاؾـ ــُا ،ومىـ ــظ اواؾـ ــِ الٗـ ــام ٧ ،2005اهـ ــذ ٢ـ ــض ظـ ــغث ػٍـ ــاعاث
مخباصلــت عُٗٞــت بــحن مؿــاولي البلــضًً لخٗؼٍــؼ الٗال٢ــاث الغؾــمُت بُجهمــا وجُىٍغهــا ،وٞــخذ ٢ىهــلُاث
ٖ ــضة ف ــي البل ــضًً ،وحٗؼٍـ ـؼا للٗال ٢ــاث الشىاثُ ــت ٣ٞ ،ــض جىال ــذ الؼٍ ــاعاث اإلاخباصل ــت ب ــحن اإلاؿ ــاولحن ف ــي
البلـ ــضًً لخٗؼٍـ ــؼ الٗال٢ـ ــاث والخٗ ـ ــاون بُجهمـ ــا ٖؿـ ــ٨غٍا وا٢خهـ ــاصًا وؾُاؾ ـ ــُا ،مـ ــ٘ جىانـ ــل مى ٢ـ ــ٠
ألامغٍُ٨حن باتهام بًغان بالخىعٍ والخضزل بالكإن الضازلي الٗغاقي(.)182
وبٗــض ػٍــاعة عثــِـ الــىػعاء الٗغاقــي الؿــاب( ٤هــىعي اإلاــال٩ي) لُهـغان فــي آب مــً الٗــام ،2007
خ ــضر جب ــض ٫ظ ــىهغي ف ــي الؿُاؾ ــت ؤلاًغاهُ ــت اػاء الٗ ـغا ،)183(١اط جىال ــذ بٗ ــضها ػٍ ــاعاث اإلاؿ ــاولحن
الٗ ـغاُ٢حن وؤلاً ـغاهُحن ل ٨ــال البل ــضًً ٟٞ ،ــي  2ق ــباٍ م ــً الٗ ــام  2008ػاع ال ــغثِـ ؤلاًغاو ــي الؿ ــاب٤
(مدمــىص ؤخم ــضي هج ــاص) ب ٛــضاص ،وو ٢ــ٘ زالله ــا ٖل ــى اجٟا ُ٢ــاث حٗ ــاون مك ــتر ٥ف ــي مج ــاالث ٖ ــضة ،اط
ٞخدـذ جلــ ٪الؼٍــاعة آٞــا ١الخٗـاون اإلاكــتر ٥بــحن البلــضًً الجهــاء الخالٞـاث ،وبــضء نــٟدت ظضًــضة مــً
الٗال٢اث(.)184
وجــغجبِ بهــظا اإلاجــاً٢ ٫ــاًا اؾاؾــُت ْلــذ مدــىع الهـغإ َُلــت الٗ٣ــىص اإلاايــُت والخالُــت
ؾــىدىاولها الهمُتهــا اإلاغجبُــت باإلاجــا ٫الؿُاســخي ،اط وْٟــذ ؾُاؾــُا الٗضًــض مــً الً٣ــاًا واإلاكــ٨الث
الٗال٣ــت بــحن البلــضًً ،وجدىلــذ مــً اَاعهــا الخــام بلــى اَــاع ؾُاســخي هدُجــت َغخهــا فــي الٗضًــض مــً
الل٣اءاث والاجٟاُ٢اث الؿُاؾُت التي جبرم بحن البلضًً ،واهم هظه اإلاك٨الث والً٣اًا هي:
 .1كػــُت الخــذود :قــ٩لذ مكــ٨الث وزالٞــاث الخــضوص اخــضي ابــغػ مــضزالث الهـغاٖاث والخــغوب
فــي الى٢ــذ اإلااضــخي والخايــغ ،وهــي ه٣ــاٍ خمـغاء ج٣ــٖ ٠ىــضها الــضو ٫بدــؼم صاثــم ،واًًــا هــي اإلاغا٦ــؼ
()180

ؤهخ ــىمي ٧ىعصؾ ــمان ،جُ ــىع الخم ــغص الٗغاق ــي ( ،)2005-2003ط ،1جغظم ــت :امح ــر ظب ــاع الؿ ــاٖضي ،ماؾؿ ــت مه ــغ مغجط ــخى لل٨خ ــاب الٗغاق ــي ،ب ٛــضاص،2011 ،
م.154
()181
ٖامغ هاقم ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م.58
()182
ماػن الُاؾغي ،مهضع ؾب ٤ط٦غه ،م.219-218
()183
الخ٣غٍغ الؿتراجُجي الٗغاقي  ،2008الٗال٢اث الٗغاُ٢ت – الترُ٦ت :اق٩الُت مغ٦بت  ،مغ٦ؼ خمىعابي للضعاؾاث والبدىر الؿتراجُجُت ،بٛضاص ، ،2008،م.200
()184
الهباح جغاظ٘ الاخضار الؿُاؾُت لٗام  ،2008ظغٍضة الهباح ،الٗضص ( ،2008/12/13 ،)1569م.2
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الخُىٍت والى٣اٍ الاؾتراجُجُت التي جـغي صو ٫مُٗىـت ان الىنـى ٫لهـا هـى مُلـب ال بـض مـً جد٣ُ٣ـه،
اط حكحر الضعاؾاث الاؾتراجُجُت الخضًشت ،والتي جسو اهىإ واهمـاٍ الهـغاٖاث الضولُـت فـي الٗـالم
اإلاٗانــغ بلــى ان ٖــضص الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ال٨بــري للمــضة مــً  ،2003-1990بلٛــذ ( )356هـؼإ حكــ٩ل
هؼاٖ ـاث الخــضوص ٢ؿــما ٦بح ـرا مجهــا ،ولــظل ٪اصث الخــضوص فــي الٗ ـغا ١وبً ـغان بلــى اصزالهمــا فــي مُــضان
جىـ ــاٞـ صاث ـ ــم ،ون ـ ـغإ ق ـ ــبه مؿـ ــخمغ ،وخ ـ ــغوب ٖؿ ـ ــ٨غٍت ،خُـ ــض ٖ٨ؿ ـ ــذ جلـ ــ ٪الخ ـ ــضوص َبُٗ ـ ــت
الٗال٢ــاث الؿُاؾــُت ٚحــر اإلاؿــخ٣غة بــحن البلــضًً ،بدُــض ؤنــبدذ مىــاَ ٤الزــاعة اإلاكــ٨الث بُجهمــا،
وإلاسخل ٠ألاؾباب(،)185وٍم ً٨ان هىضر هظه اإلاك٨الث باآلحي(:)186
ؤ -اإلاكــ٩لت ألاول ــى /جمشلــذ ف ــي ق ــِ الٗــغب ،والت ــي ازــغث بك ــ٩ل ؾ ــلبي ف ــي الٗال ٢ــاث ب ــحن البل ــضًً،
اهُال٢ــا مــً الغٚبــت ؤلاًغاهُــت فــي الؿــُُغة ٖلــى هــظه اإلاىُ٣ــت الهمُتهــا الٗؿــ٨غٍت والا٢خهــاصًت
ومؿ ــىٚاتها اإلاؿ ــخمغة ب ــان اٚل ــب مُ ــاه ه ــظا الك ــِ ج ــاحي م ــً جهـ ـغي ال ٩ــاعون وال٨غز ــت الل ــظًً
ًيبٗان مً ؤ ايحها ،وٖلُه ّ
ٞةن هظه اإلاُاه بًغاهُت.
ع
ب -اإلاك ــ٩لت الشاهُ ــت /جخمش ــل باالجه ــاع الخضوصً ــت اإلاك ــتر٦ت ،والت ــي ٧اه ــذ م ــً اإلاك ــ٨الث الضاثم ــت ف ــي
الٗال٢ـ ــاث الٗغاُ٢ـ ــت – ؤلاًغاهُـ ــت ،الجهـ ــا ٧اهـ ــذ جسًـ ــ٘ لؿـ ــُُغة الضولـ ــت التـ ــي جيبـ ــ٘ الاجهـ ــاع مـ ــً
ؤعاي ــحها ،وج ــخد٨م ف ــي وؿ ــب مُاهه ــا ٖى ــض الً ــغوعة ؤو اؾ ــخٗمالها ٧ىع ٢ــت ي ــٖ ِٛل ــى الجاه ــب
الازغ ٧لما عؤث بلى طل ٪ؾبُال.
ط -اإلاك٩لت الشالشت /جمشلذ بالخضوص البرًت اإلاكتر٦ت بحن البلـضًً والتـي مـا ػالـذ مؿـخمغة ختـى و٢خىـا
الخاي ــغ٧ ،اإلاىاػٖ ــاث ٖل ــى خ ٣ــى ١الغع ــي والتهغٍ ــب والدؿ ــلل والان ــُضاماث ٖل ــى الخ ــضوص واإلاس ــاٞغ
الخضوصًتًٞ ،ال ًٖ الخ٣ى ٫الىُُٟت اإلاكتر٦ت.
وم ــ٘ الاخ ــخال ٫ألامغٍ ٩ــي للٗ ـغا ١ف ــي  9هِؿ ــان م ــً الٗ ــام  ،2003وؾ ــ٣ىٍ الىٓ ــام الؿ ــاب،٤
اهٟخدــذ الخــضوص مــ٘ صو ٫الجــىاع ،فــي و٢ــذ اٖخ٣لــذ ال٣ــىاث البدغٍــت ؤلاًغاهُــت فــي ٧ــاهىن الشــاوي مــً
الٗــام  ،2006ظىــىص زٟــغ الؿــىاخل الٗــغاُ٢حن فــي ازىــاء مُــاعصتهم لؿــُٟىت مدملــت بــالى ِٟالٗغاقــي
اإلاه ــغب ،و٢بله ــا بم ــضة ٢لُل ــت اق ــدب٨ذ ؾ ــلُاث الخ ــضوص الٗغا ُ٢ــت م ــ٘ مجمىٖ ــاث لتهغٍ ــب الى ٢ــىص
مضٖمـت مــً ٖىانــغ بًغاهُــت وٚحرهــا مــً خــىاصر الخـضوص التــي جــإحي م٨ملــت لخل٣ــت الخــال ٝالخــضوصي
الٗغاقـي – ؤلاًغاوــي الــظي لــم ًدــل جهاثُـا الــى ًىمىــا هــظا ٖلــى الــغٚم مـً جىُ٢ــ٘ ٦ــال الُــغٞحن ٖلــى ؤ٦ثــر
ّ
مــً بجٟاُ٢ــت صولُــت بهــظا الخهــىم ،وٖلُــه ٞةهــه ًجــب ٖلــى الُــغٞحن يــغوعة ٖ٣ــض اجٟاُ٢ــت ظضًــضة
()185

بُ ــضاء مدم ــىص ؤخم ــض ،الخ ــضوص الٗغا ُ٢ــت – ؤلاًغاهُ ــت :صعاؾ ــت جاعٍسُ ــت ؾُاؾ ــُت ،مجل ــت صعاؾ ــاث وبد ــىر ال ــىًَ الٗغب ــي ،الٗ ــضصان ( ،)21-20الجامٗ ــت
اإلاؿدىهغٍت،2006 ،م.94-92
()186
ؾــُٗض زضًــضة ٖلــى ،الٗال٢ــاث الٗغاُ٢ــت – ؤلاًغاهُــت وازغهــا ٖلــى الً٣ــُت ال٨غصًــت فــي الٗـغا 14 ١جمــىػ  8-1958قــباٍ  ، 1963صاع صظلــتٖ ،مــان،2007 ،
م  115وما بٗضها.
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المجـ ــاٞ ٫حهـ ــا ألي َـ ــغ ٝباهتها٦هـ ــا اوعًٞـ ــها ُٞمـ ــا بٗـ ــض ،خُـ ــض ان الخجـ ــاعب الخاعٍسُـ ــت ؤزبدـ ــذ ان
الجاهب ؤلاًغاوي ،وٖلى نُٗض اإلاىُ٣ت ٩٦ل لم ًلتزم باالجٟاُ٢اث الؿاب٣ت بك٩ل ٖام(.)187
وٍخٟــ ٤الباخش ــان مــ٘ ه ــظا ال ـغؤي ،الن مك ــ٩لت الخــضوص ٧اه ــذ ٗٞــال مد ــىع اله ـغإ الٗغاق ــي-
ؤلاًغاو ــي َُل ــت الٗ ٣ــىص اإلااي ــُت ،مم ــا ًخُل ــب م ــً الُ ــغٞحن الخىن ــل بل ــى اجٟا ُ٢ــت ظضً ــضة لترؾ ــُم
الخضوص بهض ٝاجهاء اإلاك٨الث والخالٞاث التي جدؿبب مً وعائها.
 .2كػُت اإلاُاه:
٧اه ــذ للخ ــغب الٗغا ُ٢ــت – ؤلاًغاهُ ــت بضاً ــت الشماهِى ــاث ،والخ ــىجغ ال ــظي اٖ٣به ــا ج ــضاُٖاث ٖل ــى حٗ ُ٣ــض
مىي ــىٖاث ومك ــ٨الث و ً٢ــاًا ٦شح ــرة ب ــحن البل ــضًً ق ــ٩لذ بغمته ــا مل ٟــاث مهم ــت ًج ــب خؿ ــم  ً٢ــاًاها ،وم ــً
ظملــت هــظه اإلالٟــاث ٚحــر اإلاخٟــٖ ٤لحهــا مىيــىٖت اإلاُــاهٗٞ ،لــى الــغٚم مــً ججــاوب الٗـغا ١مــ٘ عٚبــت بًـغان باٖخمــاص
زــِ (الخــاًلى *)٥فــي قــِ الٗــغب يــمً اجٟاُ٢ــت الجؼاثــغ ،الا ان هــظه الاجٟاُ٢ــت جغاظــ٘ ٖجهــا الٗ ـغا ١فــي الٗــام
 1980لٗــضم بلت ـزام الجاهــب ؤلاًغاوــي باالجٟاُ٢ــاث اإلابرمــت بــحن البلــضًً خــىً٢ ٫ــُت الخــضوص ،خُــض هىــا)25( ٥
جهـغا نــٛحرا ،اهمهــا جهــغ ال٩ــاعون الــظي ًبلــَ ٜىلــه هدــى ٦ 200ــم جيبــ٘ مــً ألاعاضــخي ؤلاًغاهُــت بــال٣غب مــً الخــضوص
الٗغاُ٢ت لخضزل الٗغا ،١وحك٩ل عواٞض لجهغ الؼاب الهٛحر وصًالى وقِ الٗغب(.)188
وه ٟــظث بً ـغان مك ــاعَ٘ ٖل ــى جل ــ ٪الجه ــغ صون مغاٖ ــاة للجاه ــب الٗغاق ــي ف ــي اإلاى ــاَ ٤الك ــمالُت
والىؾ ــُى والجىىبُ ــت ،والت ــي از ــغث بك ــ٩ل ٦بح ــر ف ــي اإلاُ ــاه اإلاخض ٣ٞــت صاز ــل ألاعاض ــخي الٗغا ُ٢ــت ،ف ــي
اإلاؿـاخاث الؼعاُٖــت والبِئــت هدُجـت ظٟــا ٝؤظـؼاء واؾـٗت مــً اإلاىــاَ ٤اإلاجـاوعة إلًـغان ،وٖلــى الــغٚم
مـً جلــ ٪اإلاكـاعَ٘ ل٨جهــا لــم جخطـر زُىعتهــا ؾـاب٣ا ،الن مُــاه جهــغ صظلـت ،جدكــ٩ل ؤ٦ثـر مــً  %50مجهــا
مــً ألاعاضــخي الترُ٦ــت ،الا ان ُ٢ــام جغُ٦ــا وبً ـغان باوكــاء مكــاعَ٘ ٖلــى ؤجهــغ وعواٞــض جه ـغ صظلــت اصي بلــى
اهدؿــاع اإلاُــاه ،وهــى مــا ٌكــ٩ل زُــىعة ٖلــى مؿــخ٣بل الــىاعص اإلاــاجي الؿــىىي لهــظا الجهــغ ،اط ؾــُ٩ىن
لهـظه اإلاكـاعَ٘ جـإزحر مباقـغ فــي ٦مُـت وهىُٖـت اإلاُـاه** ،ممـا ًــىٗ٨ـ ٖلـى اإلاؿـاخاث الؼعاُٖـت ،الؾــُما
التــي حٗخمــض ٖلــى جلــ ٪الغواٞــض التــي جهــب فــي جهــغ صظلــت ،وهــي جهــغ ال ـؼاب الهــٛحر وصًــالى ،الامــغ الــظي
اصي بل ــى جص ــخغ مؿ ــاخاث واؾ ــٗت لٗ ــضم ج ــىٞغ اإلاُ ــاه ،وظ ٟــا ٝالاجه ــغ اله ــٛحرة الت ــي ٧اه ــذ ح ٛــظحها،

()187

بُضاء مدمىص ؤخمض ،الخضوص الٗغاُ٢ت – ؤلاًغاهُت  ،صعاؾت جاعٍسُت ؾُاؾُت ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م .112-111
* زِ الخاًلى ٥هى الخض الٟانل بحن الٗغا ١وبًغان والظي َالبذ به ألازحرة بان ً٩ىن زِ مىخه ٠الجهغ لكِ الٗغب بٗض الٛائها الجٟاُ٢ت الجؼاثغ.
()188
ؤخم ــض ٖم ــغ ال ـغاوي ،ج ــإزحر ؾُاؾ ــاث صو ٫الج ــىاع ٖل ــى اإلا ــىاعص اإلااثُ ــت ف ــي الٗ ـغا ،١بد ــض م ٣ــضم بل ــى الى ــضوة الٗلمُ ــت الت ــي هٓمه ــا ٢ؿ ــم الضعاؾ ــاث الجٛغا ُٞــت
(صعاؾاث خى ٫مك٩لت اإلاُاه في الٗغا ،)١مغ٦ؼ اإلاؿدىهغٍت للضعاؾاث الٗغبُت والضولُت ،الجامٗت اإلاؿدىهغٍت ،2009 ،م.22
*
* الخــإزحر فــي هىُٖــت اإلاُــاه ظــاء هدُجــت اعجٟــإ وؿــبت الامــالح بمُــاه الاجهــاعًٞ ،ــال ٖــً جلىثهــا بمُــاه الهــغ ٝالهــخي ،واإلاُــاه الٗاصمــت الهــىاُٖت والؼعاُٖــت التــي
حؿخٗمل اإلاىاص الُ٨مُاوٍت مما ًجٗل هظه الاجهاع ،وما جدمله مً ملىزاث ٚحر نالخت لالؾخٗما ٫البكغي ؤو الخُىاوي .للمؼٍض ًىٓغ:
 -ؤخمض ٖمغ الغاوي ،صعاؾاث في الا٢خهاص الٗغاقي بٗض ٖام  ،2003صاع الض٦خىع للٗلىم ،بٛضاص ،2010 ،م.121 -118
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ً
الؾ ــُما ف ــي مى ــاَ ٤مى ــضلي وز ــاه٣حن وػعباَُ ــت( ،)189وجخط ــر هى ــا ؤًً ــا مك ــ٩لت مُ ــاه الب ــز ٫ؤلاًغاهُ ــت
ال٣اصمــت مــً م ـؼاعٕ ٢هــب الؿــ٨غ فــي مدآٞــت زىػؾــخان ،اط ٌٗــىص جــض ٤ٞمُــاه البــز ٫مــً ألاعاضــخي
ؤلاًغاهُــت بلــى قــهغ خؼٍـغان مــً الٗــام  ،2010فــي مىُ٣ــت الؿــىٍب ٖىــض مسٟــغ ؾــُض ٖلــي ،وجبــحن اجهــا
مُاه مالخت ،في الى٢ذ الظي َلب مـً الجاهـب ؤلاًغاوـي وٖـً َغٍـ ٤وػاعة الخاعظُـت الٗغاُ٢ـت بجسـاط
ؤلاظـغاءاث الالػمـت إلاىـ٘ جلـىر مُـاه الجهـغ هدُجـت اإلاُــاه الضازلـت ُٞـه مـً هـىع الخـىٍؼة ،وان جلـ ٪اإلاُــاه
اصث بل ــى جل ــىر اإلاُ ــاه الجى ُٞــت ف ــي اإلاى ــاَ ٤الخضوصً ــت ،وؤلخ ٣ــذ اي ـغاعا ب ــالىا ٘٢البُئ ــي٧ ،ىجه ــا طاث
ملىخت قضًضة مـا ًجٗلهـا اقـبه بمُـاه البدـغ فـي الى٢ـذ الـظي خـظع الٗضًـض مـً و٢ـىٕ ٧اعزـت بُئُـت فـي
خــا ٫خ ــضور ٞج ــىاث ف ــي الؿ ــاجغ التراب ــي الخ ــضوصي ال ــظي اوك ـا مى ــظ الٗ ــام  ٧ ،1982ــىن جل ــ ٪اإلاُ ــاه
ؾـخ٣خل الؼعاٖــت وال٩اثىــاث الخُــت وجهجــغ الؿــ٩ان ،وباإلا٣ابــل ٗٞلــى الــغٚم مــً جهــغٍداث اإلاؿــاولحن
ؤلاًـغاهُحن ٖــً جى٢ــ ٠اَــال ١مُــاه اإلابــاػ ٫بلــى ألاعاضــخي الٗغاُ٢ــت ،ل٨جهــا فــي الىا٢ــ٘ مؿــخمغة ،وؾــببذ
بةً ٣ــاٖ ٝم ــل ٞالج ــغ مُ ــاه الك ــغب بك ــ٩ل جه ــاجي واز ــغث بك ـ٩ل ٖ ــام ف ــي الخُ ــاة الؼعاُٖ ــت والبك ــغٍت،
واوٟ٢ذ الهُض مً ظغاء هجغة الاؾما.)190(٥
وٖل ــى و ٞــ ٤م ــا ج ٣ــضم وف ــي ي ــىء مخابٗ ــت الباخش ــان لالخ ــضار ،ووك ــغها ي ــمً مُ ــضان ٖمل ــه
ّ
الصخٟيٞ ،ةهه ًخ٣ٟان مـ٘ الـغؤي الؿـاب٧ ٤ـىن قـِ الٗـغب مـا ػاً ٫خٗـغى لًـغع بُئـي ٞـاصح لخـ٤
بــه ظ ـغاء اؾــخٗماله ٦مهــب للىٟاًــاث بٗــض اَ ــال ١الجاهــب ؤلاًغاوــي مُــاه اإلابــاػ ٫الؼعاُٖــت ق ــضًضة
اإلالىخت ،واٚال٢ـه لجهـغي ال٩ـاعون وال٨غزـت اللـظًً ٧اهـا ًهـبان ُٞـهًٞ ،ـال ٖـً جـض ٤ٞمُـاه الهـغٝ
الهـ ــخي إلاىـ ــاَ ٤البهـ ــغة ،ومـ ــا ؾـ ــخاو ٫الُـ ــه هـ ــظه الخالـ ــت مـ ــً جـ ــإزحراث ؾـ ــلبُت وزُـ ــغة فـ ــي البِئـ ــت
ً
الٗغا ُ٢ــت مؿ ــخ٣بال م ــ٘ هخاثجه ــا الؿ ــلبُت ؤًً ــا ٖل ــى الا٢خه ــاص الٗغاق ــي اطا م ــا ج ــم اجس ــاط الخُ ــىاث
واإلاٗالجــاث الؿــغَٗت مــً الجاهــب الٗغاقــي الً٣ــا ٝجمــاصي الجاهــب ؤلاًغاوــي ،ويــغوعة خماًــت الخــضوص
الٗغاُ٢ت مً هظه الخجاوػاث.
 .3كػـُت الـذًىن والخهىٍػـاث :بٗـض خـغب الخلـُج الشاهُــت ؤمـً الٗـغاَ ١اثغاجـه لـضي بًـغان ،والتــي
عًٞذ حؿلُمها للٗغا ١ممـا ؾـبب جـىجغا فـي َبُٗـت الٗال٢ـاث بـحن البلـضًً ،اط ؤ٦ـض الجاهـب ؤلاًغاوـي
اجهــا ( )22ازيخــان وٖكــغًٍ َــاثغة ٣ٞــِ ،فــي خــحن حكــحر اإلاهــاصع الٗغاُ٢ــت بلــى اجهــا ( )148مئــت وزمــان
واعبٗــحن َــاثغة مــا بــحن خغبُــت ومضهُــت ،ل٨ــً بًـغان مــً ظاهبهــا ّٖــضث جلــ ٪الُــاثغاث بمشابــت حٗــىٌٍ
ٖــً الخ ــغب الت ــي صاعث ب ــحن البل ــضًً لشماهُ ــت اٖــىام  ،واجه ــا ٖم ــضث بل ــى ج ــضعٍب الُُ ــاعًٍ ؤلاً ـغاهُحن
ٖلحهــا ،وباقــغث باؾــخٗمالها ٗٞــال فــي ال٣ــىة الجىٍــت ؤلاًغاهُــت ،وبٗــض الاخــخال ٫ألامحر٧ــي للٗ ـغا ١فــي 9
هِؿــان مــً الٗــام  ،2003صٖمــذ بً ـغان بٗــٌ الاخ ـؼاب الٗغاُ٢ــت للمكــاع٦ت فــي الؿــلُت ،و٢ــض اجــذ
()189

ؤخم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض ٖم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغاوي ،صعاؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الا٢خه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص الٗغاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بٗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض ٖ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام  ،2003مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضع ؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ٤ط ٦ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغه،
م.112 -110
()190
اإلاباػ ٫ؤلاًغاهُت واإلاسلٟاث الخغبُت الؿاب٣ت جض ١ها٢ىؽ الخُغ ،ج٣غٍغ ميكىع في ظغٍضة البرإلاان ،الٗضص ( ،2011/2/7 ،)1280م.5
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زماع طلٖ ٪ىضما اٖلً الؿُض ٖبض الٗؼٍؼ الخُ٨م عثِـ اإلاجلـ الاٖلـى للشـىعة ؤلاؾـالمُت فـي الٗـغا١
ؾاب٣ا ٖلـى يـغوعة صٞـ٘ الٗـغا ١حٗىًٍـاث ٖـً جبٗـاث الخـغب التـي قـجها يـض بًـغان فـي ٖهـض الىٓـام
الؿاب ،٤وهى ما مشل ج٣اعبا ٦بحرا بحن الاججاهحن(.)191
وفي  27اًاعمً الٗام  ،2006ؾلم وػٍغ الخاعظُت ؤلاًغاوي الؿاب( ٤مىىقـهغ مخ٣ـي) بلـى وػٍـغ
الخاعظُــت الٗغاقــي الؿــاب( ٤هىقــُاع ػٍبــاعي) ملٟــا* ًدخــىي الثدــت اتهــام يــض الــغثِـ الٗغاقــي الؿــاب٤
(نضام خؿحن) مً ؤظل ج٣ضًمها بلى اإلاد٨مت الجىاثُت الٗغاُ٢ت الٗلُـا بهـض ٝججـغٍم الٗـغا ١بتهمـت
قــً خــغب ٖلــى بً ـغان ،والتــي حؿــعى ٞحهــا بلــى جشبُــذ مؿــاولُت الٗ ـغاٖ ١ــً الخــغب التــي صاعث مٗهــا
جمهُــضا إلاُالبتهــا بخٗىًٍــاث ٦بحــرة ؤو الاؾــدُالء ٖلــى خ٣ــى ٫هُُٟــت فــي ظىىبــه ،ومجهــا خ٣ــل مجىــىن
الىُٟي(.)192
كػــُت اإلاهخللــحن واإلافلــىدًً :حٗــض ً٢ــُت اإلاٗخ٣لــحن واإلا٣ٟــىصًً مــً الً٣ــاًا الخؿاؾــت واإلاهمــت،
اط لم جدؿم ،ولم جٟٗل لخض الى٢ذ الخايغ م٘ الجاهب ؤلاًغاوي.
ٟٞي جهغٍداث لًٗى لجىـت خ٣ـى ١ؤلاوؿـان الؿـاب ٤فـي البرإلاـان الٗغاقـي (ؾـلُم الجبـىعي):
بان هىا ٥هدى زالزت آلا ٝمٗخ٣ل ٖغاقي في السجىن ؤلاًغاهُت ما ػالـىا ٌِٗكـىن زلـ ٠الً٣ـبان لـم
جدؿ ــم  ً٢ــُتهم لخ ــض آلان ،اط ٖ ـ ّـض ه ــظا اإلال ــ ٠بالخؿ ــاؽ ،وصٖ ــا بل ــى ج ُٟٗــل ظاه ــب الضبلىماؾ ــُت،
واخت ـرام زهىن ــُت  ٧ــل بل ــض لخؿ ــم ه ــظا اإلال ــ ،٠ف ــي خ ــحن َالب ــذ الجه ــاث ال ً٣ــاثُت بىي ــ٘ آلُ ــت
خُ٣ُ٣ت لخؿم ًُ٢ت اإلاٗخ٣لحن باؾغٕ و٢ذ مم.)193(ً٨
ل٨ــً خؿــم هــظا اإلالــ ٠امــغ يــغوعي ،الؾــُما وان اإلائــاث مــً الٗـغاُ٢حن لــم ٌٗــغ ٝمهــحرهم
لخض آلان مىظ الخغب الٗغاُ٢ت -ؤلاًغاهُتًٞ ،ال ٖـً اإلاٗخ٣لـحن مىـظ ؾـ٣ىٍ الىٓـام الٗغاقـي الؿـاب٤
فــي هِؿــان مــً الٗــام  2003والــى ًىمىــا هــظا ،فــي الى٢ــذ الــظي ًخُلــب مــً الجاهــب الٗغاقــي اإلابــاصعة
بخدغٍ ٪هظا اإلال ٠وخؿمه بالخٗاون م٘ مىٓمت الهلُب الاخمـغ الضولُـت ل٩ـي ًدؿـجى مٗغٞـت مهـحر
اإلاٗخ٣لحن واإلا٣ٟىصًً الٗغاُ٢حن في السجىن ؤلاًغاهُت.

()191

بُضاء مدمىص ؤخمض ،جُبُ٘ الٗال٢اث الٗغاُ٢ت -ؤلاًغاهُت ٖام  1990وختى الى٢ذ الخايغ ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م.141 -140
*
ان الىزُ٣ــت الاؾاؾــُت التــي حؿــدىض الحهــا بً ـغان فــي صٖىاهــا خــى ٫مؿــاولُت الٗ ـغاٖ ١ــً الخــغب ،هــي عؾــالت الامــحن الٗــام لالمــم اإلاخدــضة الاؾــب( ٤زــاٞحر بحرًــؼ صً٩ــىٍالع) بلــى عثــِـ
مجلـــ ألامــً الــضولي اإلااعزــت فــي ٧ 9ــاهىن ألاو ٫مــً الٗــام  ،1991والتــي ظــاء ٞحهــا "ان الهجــىم ٖلــى بً ـغان ًــىم  22اًلــى ٫مــً الٗــام  1980ال ًم٨ــً حؿــىَٛه فــي اَــاع مُشــا١
ألامم اإلاخدضة ،ؤو ؤًت ٢ىاٖض ؤو مباصت مٗتر ٝبها في ال٣اهىن الضولي ،ؤو آًت مباصت ازالُ٢ت صولُت ،وهى ًىُىي ٖلى اإلاؿاولُت ًٖ الخغب" .للمؼٍض ًىٓغ:
 ٖبــض الىاخــض الجهــاوي ،خــى ٫الخٗىًٍــاث فــي الخــغب الٗغاُ٢ــت -ؤلاًغاهُــت ،مجلــت اإلاؿــخ٣بل الٗغبــي ،الٗــضص ( ،)333مغ٦ــؼ صعاؾــاث الىخــضة الٗغبُــت ،بحــروث،حكغًٍ الشاوي  ،2006م.69
()192
ٖبض الىاخض الجهاوي ،خى ٫الخٗىًٍاث في الخغب الٗغاُ٢ت -ؤلاًغاهُت ،مهضع ؾب ٤ط٦غه ،م 69وما بٗضها.
()193
اعبٗت الا ٝمٗخ٣ل ٖغاقي في بًغان وال٩ىٍذ والؿٗىصًت ،زبر ميكىع في ظغٍضة البرإلاان ،الٗضص ( ،2011/3 /27 ،)1310م.1

جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني – ديسمرب /8118

 /املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا 158

اظتحول يف اظعالضات اظعراضقة-اإلؼراغقة بعد اظعؼوبات األعريطقة سؾى رفران ...د .درؼد ذدػان حمؿود /د .شزوان جبار حمؿد

ً
زاهُا :اإلاجاٌ ألامني :احؿمذ الٗال٢اث الٗغاُ٢ت-ؤلاًغاهُت بٗض الٗام  ،2003بىىٕ مً الخىجغ هدُجت
جهغٍداث بٌٗ اإلاؿاولحن الٗغاُ٢حن بان بًغان ّ
حٗض ظؼءا مً ٖضم الاؾخ٣غاع ألامجي في الٗغا١
ختى ونٟها البٌٗ باجها خاملت محزان الاؾخ٣غاع في الٗغا.١
وٖل ـ ــى ال ـ ــغٚم م ـ ــً ان بٗ ـ ــٌ اإلاؿ ـ ــاولحن الٗـ ـ ـغاُ٢حن ًخداق ـ ــىن ف ـ ــي اٚل ـ ــب الاخُ ـ ــان ط ٦ـ ــغ
الخضزالث ؤلاًغاهُت فـي الٗـغاٖ ١لـى اؾـاؽ ٖـضم وظـىص الـضلُل الـظي ًشبـذ جـىعٍ بًـغان فـي اإلاىيـىٕ
ً
ال ــظي ًُ ــغح ف ــي و٢خ ــه ،الا ان جه ــغٍداث ٖ ــضة ط ٦ــغث ل ــبٌٗ م ــجهم جشب ــذ ان إلً ـغان صوعا م ــازغا ف ــي
ُ
الٗ ـغاٟٞ ،١ــي ػٍــاعة ؤولــى لىٞــض عؾــمي ٖغاقــي إلً ـغان فــي اًلــى ٫مــً الٗــام َ ،2004ــغح الىٞــض ملٟــاث
الخــضزل ؤلاًغاوــي فــي الٗ ـغا ١بد٣ــاث ٤واصلــت جشبــذ طلــًٞ ،٪ــال ٖــً الٗشــىع ٖلــى ؤؾــلخت بًغاهُــت فــي
ٚالبُت مضن الٗغا ،١وفي الخىُ٢ذ طاجه هاظم الض٦خىع (ببغاهُم الجٟٗـغي) هاثـب عثـِـ الجمهىعٍـت
خُجها الخضزل ؤلاًغاوـي فـي الٗـغا ١زـال ٫ػٍاعجـه بلـى َهـغانًٞ ،ـال ٖـً َغخـه ً٢ـُت الؿـٟحر ؤلاًغاوـي
في بٛضاص (خؿً ٧اْمي ٢مي) ،اط ٢ا" :٫ان اوكـُت ٧ـاْمي جسًـ٘ إلاغا٢بـت ص٣ُ٢ـت ،وان ٖلـى َهـغان
ان جدظع ممشلها في بٛضاص باالبخٗاص ٖما ًم ً٨ان ٌؿبب بُغصه مً الٗغا.)194("١
واٖ ـ ــغب عث ـ ـِـ ال ـ ــىػعاء الٗغاق ـ ــي الاؾ ـ ــب ٤ال ـ ــض٦خىع(اًاص ٖ ـ ــالوي) ٖ ـ ــً ٢ل ٣ـ ــه اػاء الٗملُ ـ ــاث
ؤلاًغاهُ ــت ف ــي الٗـ ـغا ١ف ــي ٖ ــامي (٦ ، )2005،2004م ــا ؾ ــب٣ه ف ــي طل ــ ٪مؿ ــاولحن ٦ب ــاع ف ــي الخ٩ىم ــت
الٗغاُ٢ت اإلاا٢خت"(.)195
وؤز ــظ ال ــضوع ؤلاًغاو ــي ف ــي الٗـ ـغاً ١تزاً ــض بك ــتى الىؾ ــاثلٞ ،خ ــاعة جا ٦ــض ٖل ــى اجه ــا ٖمل ــذ م ــا
بىؾ ــٗها ف ــي اً ٣ــا ٝصٖ ــم الجماٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ،واإلاؿ ــاهمت الخ ُ٣ُ٣ــت ف ــي مداعب ــت الٗى ــ ٠الُ ــاثٟي
وؤلاعهــاب فــي الٗـغا ،١وجــاعة جا٦ــض ٖلــى اؾــخٗضاصها للخٟــاوى مــ٘ الامــغٍُ٨حن بهــظا الخهــىم ،وٗٞــال
هجخـ ــذ بً ـ ـغان فـ ــي اإلاهمخـ ــحن بكـ ــهاصاث صولُـ ــت وٖغاُ٢ـ ــت ،بٗـ ــض ان بـ ــضث هخـ ــاثج اإلاٟاويـ ــاث ؤلاًغاهُـ ــت
ً
ألامغٍُ٨ت في الٗـام  ،2007واضـخت للُٗـان ،والؾـُما جإزحرهـا فـي جسُٟـ ٠خـضة الٗىـ ٠الُـاثٟي ؤوال،
وصخغ ؤلاعهاب زاهُا(.)196
ً
وهىا البض مً الاٖترا ٝبان الىالًاث اإلاخدضة عضخذ لؤلمغ الىا ،٘٢وؤ٢ـغث بـان إلًـغان صوعا
ال ًم٨ــً ججاهلــه فــي الٗـغاٞ ،١دتــى لــى لــم ج٣ــضم إلًـغان جىــاػالث فــي اإلاٟاويــاثٞ ،ـ ّ
ـان مجــغص ظلىؾــها
مٗهــا ٌٗجــي الاٖتـرا ٝبــان إلً ـغان صوعا ٞــاٖال فــي الٗ ـغا ،١واجهــا مٟخــاح ال٨شحــر مــً الً٣ــاًا ،وال ًم٨ــً

()194

ٖامغ هاقم ،صعاؾت في ازغ الٟاٖلحن ؤلاًغاوي والتر٧ي في اإلاٗاصلت الٗغاُ٢ت ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م.46
()195
ؤهخىمي ٧ىعصؾمان ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م.150
()196
الخ٣غٍغ الاؾتراجُجي الٗغاقي  ،2008الٗال٢اث الٗغاُ٢ت-الترُ٦ت :اق٩الُت مغ٦بت ،مهضع ؾب ٤ط٦غه ،م.200 -199
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اه٩اع ان الىي٘ بٗض اإلاٟاوياث ٢ض جدؿـً فـي الٗـغا ،١وهـي عؾـالت بًغاهُـت للىالًـاث اإلاخدـضة باهـه ال
ًم ً٨ججاوػها ٖىض وي٘ الخُىٍ الجهاثُت إلاؿخ٣بل الٗغا.)197(١
وا٦ــضث الخ٣ــاعٍغ الٗؿــ٨غٍت ٖلــى ان الؿــالح اإلاؿــخٗمل فــي الهجمــاث ٖلــى ال٣ــىاث ألامغٍُ٨ــت
والبرًُاهُ ــت ً ــخم تهغٍب ــه م ــً ٢ب ــل اإلاس ــابغاث ؤلاًغاهُ ــت ل ــبٌٗ الجماٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ف ــي الٗ ـغا٦ ،١م ــا
ج٨كــ ٠طل ــ ٪الٗملُ ــاث اإلاً ــاصة  ٧ــل ً ــىم ي ــض جلــ ٪ال ٣ــىاث ،ؤو م ــا ٦ك ــٟخه ٖملُ ــاث الضًىاهُــت ف ــي
هِؿـ ــان مـ ــً الٗـ ــام  ،2007و٦ـ ــغبالء فـ ــي آب مـ ــً الٗـ ــام  ،2007ختـ ــى بـ ــضث الخجغبـ ــت و٦إجهـ ــا ممازلـ ــت
ألهمـىطط خــؼب هللا فـي لبىــان( .)198ل٨ــً بًـغان اهخهجــذ اؾـتراجُجُت بُٗــضة اإلاــضي فـي الٗـغا ،١وصٖمــذ
مكــغوٕ الُٟضعالُــت مــً ؤظــل يــمان اؾــخمغاع هٟىطهــا فــي اإلاــضن الٗغاُ٢ــت بهــض ٝايــٗاٞه ،وج٣ؿــُم
ؤعاي ــُه ،وابٗ ــاصه جهاثُ ــا ٖ ــً خلب ــت الخى ــاٞـ ؤلا٢لُم ــي( ،)199ف ــي الى ٢ــذ ال ــظي صٖ ــذ ٖك ــاثغ ال ٟـغاث
الاوؾـِ والجىـىب بلـى الخدـظًغ مـً الخٛلٛـل والىٟــىط ؤلاًغاوـي فـي مـضجهم مُـالبحن الخ٩ىمـت الٗغاُ٢ــت
بةجهاء هظا الىٟىط ،وَغصهم مً ألاعاضخي الٗغاُ٢ت(.)200
واؾ ــخمغث الخ ــضزالث ؤلاًغاهُ ــت بالك ــاون الٗغا ُ٢ــت ،بل ــى ؤن ظ ــاء الُ ــىم ال ــظي حٗه ــضث  ُٞــه
بًـ ـغان للخ٩ىمـ ــت الٗغاُ٢ـ ــت باجه ــا لـ ــً جخـ ــضزل فـ ــي الك ــإن الٗغاقـ ــي ،بدؿـ ــب م ــا ؤيـ ــاع الىـ ــاَ ٤باؾـ ــم
الخ٩ىمــت الٗغاُ٢ــت الؿــابٖ( ٤ل ــي الــضباُ ،)ٙوَٗــض حٗه ــض بً ـغان بٗــضم الخ ــضزل فــي الكــاون الٗغا ُ٢ــت
بمشابت اٖترا ٝيمجي باجها اطا ٧اهذ جخضزل ؾاب٣ا ّ
ٞةجها في اإلاؿخ٣بل ؾخى ٠٢هظه الخضزالث(.)201
ول ٨ــً بٗ ــض اؾ ــخدباب ظ ــؼء م ــً الىي ــ٘ ألامج ــي ف ــي الٗ ـغا ،١وهج ــاح زُ ــت  ٞــغى ال ٣ــاهىن،
والؾـ ــُما بٗـ ــض الىهـ ــ ٠ألاو ٫مـ ــً الٗـ ــام  2009اؾـ ــخُاٖذ الخ٩ىمـ ــت الٗغاُ٢ـ ــت الخـ ــض مـ ــً الىٟـ ــىط
ؤلاًغاو ــي ف ــي ؤعاي ــحها ،وٖ ــضم الؿ ــماح بالخ ــضزل ف ــي الك ــإن ال ــضازلي الٗغاق ــي ،ه ــظا م ــا ؤ ٦ــضه ٚالبُ ــت
اإلاؿاولحن الٗغاُ٢حن في جهغٍداتهم ؤلاٖالمُت.
ً
زالثا :اإلاجاٌ الاكخطادي:
قهضث الٗال٢اث الٗغاُ٢ت -ؤلاًغاهُـت جُـىعا ملخىْـا فـي اإلاجـا ٫الا٢خهـاصي بٗـض ان اٖخمـض
الٗـغا ١بكــ٩ل ٦بحــر ٖلــى الؿــل٘ والبًــاج٘ ؤلاًغاهُــت التــي ٧اهــذ جمــغ ٖبــر الخــضوص بكــ٩ل عؾــمي ؤو ٚحــر
عؾ ــمي ف ــي م ــضة الخه ــاع الا٢خه ــاصي اإلا ٟــغوى ٖلُ ــه ز ــال ٫م ــضة الدؿ ــُٗىاث بل ــى ؾ ــ٣ىٍ الىٓ ــام
الؿــاب ،٤اط ٧ــان الهــض ٝهــى جدُ٣ــ ٤اإلاىٟٗــت للُــغٞحن ،ومــً طلــ ٪الــى ِٟالٗغاقــي الــظي ًهــضع ٖبــر
()197

ٖامغ هاقم ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م.58
()198
الخ٣غٍغ الاؾتراجُجي الٗغاقي  ،2008الٗال٢اث الٗغاُ٢ت-الترُ٦ت :اق٩الُت مغ٦بت ،مهضع ؾب ٤ط٦غه ،م.200
()199
بخى ٫هلُل اإلاىؾىي ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م.5
()200
زالض ِٖسخى َه ،الٗغا ١ومؿحرة الضم ،الضاع الٗغبُت للٗلىم  ،هاقغون ،بحروث ،2010 ،م.296
()201
ٖامغ هاقم ،صعاؾت في ازغ الٟاٖلحن ؤلاًغاوي والتر٧ي في اإلاٗاصلت الٗغاُ٢ت ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م.50 -49
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بًـغان بكــ٩ل مهــغب ،و٢ــض اتهمــذ الىالًــاث اإلاخدــضة خُجهــا بً ـغان بســغ ١الخٓــغ ٖلــى الٗـغا ،١وتهغٍــب
ال ــىٖ ِٟبره ــا ،مم ــا اي ــُغث بً ـغان بل ــى اٖ ــالن ٦ك ــ ٠اخخج ــاػ ؾ ــ٧ ًٟاه ــذ ته ــغب ال ــى ،ِٟواجس ــاط
جــضابحر مكــضصة لخُبُــ ٤الخٓــغ ،ل٨ــً فــي الخ٣ُ٣ــت ان الؿــل٘ ؤلاًغاهُــت ٚــؼث الاؾــىا ١الٗغاُ٢ــت ٖبــر
الخ ــضوص ،ول ــم حؿ ــخُ٘ ال ٣ــىي الضولُ ــت مى ــ٘ اهته ــا ٥بً ـغان للخٓ ــغ ال ــضولي ،الؾ ــُما وان الخج ــاعة ه ــي
ُ
ججاعة الاٚظًت والؿـل٘ ألازـغي ،ومـً الهـٗىبت مىـ٘ التهغٍـب للخـضوص الُىٍلـت بـحن البلـضًً ،والبالٛـت
٦ 1200م(.)202
وبٗ ـ ــض ؾ ـ ــ٣ىٍ الىٓ ـ ــام الٗغاق ـ ــي الؿ ـ ــاب ٤ف ـ ــي الٗ ـ ــام  ،2003ؤٖلى ـ ــذ بًـ ـ ـغان باجه ـ ــا ؾ ـ ــخ٣ضم
مؿــاٖضاث بُ٣مــت  100ملُــىن صوالع إلٖــاصة بىــاء الٗ ـغا ١بكــغٍ ان جــض ٘ٞجلــ ٪اإلابــال ٜبلــى الخ٩ىمــت
الٗغاُ٢ــت مباقــغة ٖلــى قــ٩ل بجــى جدخُــت إلاكــاعَ٘ فــي الىجــ ٠و٦ــغبالءًٞ ،ــال ٖــً وٖىصهــا فــي جهــضًغ
مىخجاته ــا بل ــى الاؾ ــىا ١الٗغا ُ٢ــت ،وه ــى م ــا ٌٗ ــىص ف ــي الجهاً ــت إلاه ــلخت الخج ــاع ؤلاً ـغاهُحن ال ــظًً  ٚــؼث
بًــاجٗهم الاؾــىا ١الٗغاُ٢ــت ،وفــي ٧ــاهىن ألاو ٫مــً الٗــام  2006وٗ٢ــذ بًـغان اجٟاُ٢ــت جخًــمً صٞــ٘
ملُىن صوالع بلـى الٗـغاٖ ١لـى ان ًسهـو ظـؼء مـً هـظا اإلابلـ ٜلـض ٘ٞمحزاهُـت الخ٩ىمـت الٗغاُ٢ـت ،امـا
اإلاخب٣ــي ُٞه ــغ ٝلخُ ــىٍغ الُ٣اٖ ــاث اإلاسخل ٟــت ًٞ ،ــال ٖ ــً  ُ٢ــام بً ـغان بة٢ام ــت ٖال ٢ــاث ا٢خه ــاصًت
مؿ ــخ٣لت م ــ٘ ب٢ل ــُم ٦غصؾ ــخان الٗ ـغا ،١اط اٚغ ٢ــذ الاؾ ــىا ١ف ــي ق ــما ٫الٗ ـغا ١ب٨مُ ــاث هاثل ــت م ــً
اإلاىخج ــاث ؤلاًغاهُ ــت جه ــل بل ــى مالً ــحن ال ــضوالعاث( ،)203و ٢ــا ٫عث ــِـ اإلالخ ُ٣ــت الخجاعٍ ــت ف ــي الؿ ــٟاعة
ّ
ؤلاًغاهُــت ببٛــضاص (مهــضي هجــاث هُــا) :بهــه بٗــض ػٍــاعة الــغثِـ ؤلاًغاوــي الؿــاب( ٤مدمــىص ؤخمــضي هجــاص)
بلـى الٗـغا ١اجٟـ ٤الُغٞـان ٖلـى الاقـترا ٥فـي ب٢امـت اإلاٗـاعى الضولُـت والخجاعٍـت فـي البلـضًً ،والؿـعي
للخٗ ــاون اإلاؿ ــخمغ ب ــحن ال ٛــغ ٝالخجاعٍ ــت واله ــىاُٖت الٗغا ُ٢ــت وؤلاًغاهُ ــت ،وف ــي ظمُ ــ٘ اإلادا ٓٞــاث،
والخإُ٦ــض ٖل ــى اهمُــت صوع الاؾ ــىا ١فــي اإلاىا ٞــظ الخضوصًــت ،والٗم ــل ٖلــى هم ــى اليكــاٍ الخج ــاعي ٞحه ــا
ٖبــر جــىٞحر الخجهحـزاث الالػمــت لهــا ،والاجٟــاٖ ١لــى اٞخخــاح م٩اجــب ومغا٦ــؼ ججاعٍــت فــي الــضولخحن ،وتهُئــت
الخماًـت واإلاىا٢ـ٘ والدؿـهُالث الالػمـت إلوكـاء جلـ ٪اإلاغا٦ــؼًٞ ،ـال ٖـً مىا٣ٞـت الجاهـب ؤلاًغاوـي ٖلــى
ٞــخذ مٗ ــاعى مخسهه ــت صاثم ــت وما٢خــت للك ــغ٧اث ؤلاًغاهُ ــت اإلاج ــاػة مــً وػاعة الخج ــاعة ؤلاًغاهُ ــت ف ــي
اإلادا ٓٞــاث الٗغا ُ٢ــت ٧ا ٞــت ،وٖ ــغى مباق ــغ لله ــىاٖاث ؤلاًغاهُ ــت ف ــي ز ــالر مدا ٓٞــاث ه ــي :ب ٛــضاص،
والبهغة ،واعبُل(.)204

()202

بُضاء مدمىص ؤخمض ،جُبُ٘ الٗال٢اث الٗغاُ٢ت – ؤلاًغاهُت ٖام  1990وختى الى٢ذ الخايغ ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م.138
()203
ٖماص ٖبض ال٨غٍم ،اؾتراجُجُت بًغان في اخخال ٫الٗغا ،١اؾترظ٘ بخاعٍش ٖ 2010 /8 /26لى اإلاى ٘٢الال٨ترووي:
http://www.Ikhwan.Net/forum/show thread.Php?I43107.
()204
ٞــالح الكــِباوي ،اإلالخُ٣ــت الخجاعٍــت ؤلاًغاهُــت فــي بٛــضاص ،وٗمــل ٖلــى مؿــاٖضة الخجــاع واإلاؿــدشمغًٍ الٗـغاُ٢حن للخٗامــل مــ٘ الكــغ٧اث ؤلاًغاهُـت ،اؾــترظ٘ بخــاعٍش
ٖ ،2011/1/16لى اإلاى ٘٢الال٨ترووي.
http://www.inciraq.com/pages/viewpaper.php?id=20088930.
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وم ــً ز ــم ؤن ــبدذ بً ـغان الك ــغٍ ٪الخج ــاعي ألاو ٫للٗ ـغا ،١وم ــً اإلاخى ٢ــ٘ ف ــي ْ ــل الاوي ــإ
ألامىُــت والؿُاؾــُت الخالُــت ان ًدؿــ٘ هُــا ١هــظه الك ـغا٦ت ،الؾــُما مــ٘ ػٍــاصة مــىاعص الٗ ـغا ١اإلاالُــت
مـ ــً جهـ ــضًغ الـ ــى ،ِٟو٢ـ ــض صزلـ ــذ الخ٩ىمخـ ــان ؤلاًغاهُـ ــت والٗغاُ٢ـ ــت فـ ــي مجمىٖـ ــت مـ ــً الخٗا٢ـ ــضاث
الى ُُٟــت واإلاىان ــالجُت (ف ــي مج ــاالث الُ ــغ ،١والى ٣ــل ،والُحـ ـران ،والاجه ــاالث) ،والاؾ ــدشماعٍت بم ــا
ً ـ ــامً مؿـ ـ ــخ٣بل الٗال٢ـ ـ ــاث الا٢خهـ ـ ــاصًت والخجاعٍـ ـ ــت بـ ـ ــحن الـ ـ ــضولخحن ،وٍؼٍـ ـ ــض مـ ـ ــً هُـ ـ ــا ١اإلاهـ ـ ــالر
اإلاخباصل ــت(ٞ ،)205الٗال ٢ــاث الٗغا ُ٢ــت-ؤلاًغاهُ ــت جىؾ ــٗذ ف ــي ه ــظا اإلاج ــا٦ ٫شح ـرا بٗ ــض الٗ ــام  ،2003اط
اؾـ ــخٟاص الُغٞـ ــان مـ ــً هـ ــظا الخٗـ ــاون واعصاث مالُـ ــت ٦بحـ ــرة جـ ــضٖم ا٢خهـ ــاص البلـ ــضًً ،والؾـ ــُما مـ ــً
الؿُاخت الضًيُتًٞ ،ال ًٖ اإلاكاع٦ت في اإلاٗاعى الخجاعٍـت والا٢خهـاصًت والاجٟاُ٢ـاث الا٢خهـاصًت
ُ
ألازغي التي جم ابغامها بحن البلضًً.
وممـا ؾـبّ ٞ ٤
ـةن الٗال٢ــاث الٗغاُ٢ـت -ؤلاًغاهُـت جُـىعث بٗــض الٗـام  ،2003فـي اإلاجـاالث ٧اٞــت
هدُجت صٖم بًغان للٗملُت الؿُاؾُت في الٗغاًٞ ،١ال ًٖ جيكُِ الجاهـب الضبلىماسـخي ٖبـر جبـاص٫
الؼٍاعاث بـحن مؿـاولي البلـضًً ،وٞـخذ الؿـٟاعاث فـي ٦ـال البلـضًً ،و٧اهـذ اإلاجـاالث والً٣ـاًا التـي جـم
جىاولهــا ؾــاب٣ا هــي التــي خــضصث َبُٗــت الٗال٢ــت بــحن البلــضًً بٗــض الٗــام  2003وال ؾــُما فــي اإلاجــا٫
الا٢خه ـ ــاصي الت ـ ــي اؾ ـ ــخٟاصث مى ـ ــه بً ـ ـغان بٗ ـ ــض ان  ٚـ ــؼث ؤؾ ـ ــىا ١الٗ ـ ـغا ١بالبً ـ ــاج٘ واإلاؿ ـ ــخلؼماث
ؤلاًغاهُــتًٞ ،ــال ٖــً اهخٗــاف الؿــُاخت الضًيُــت بــحن البلــضًً ،ممــا ًخُلــب مــً الُــغٞحن الخٗــاون فــي
اإلاجاالث ٧اٞت وخؿم الً٣اًا الٗال٣ت ٖبر الُغ ١الؿلمُت والضبلىماؾُت.
اإلابدث الثالث :آزاس الهلىباث ألامحرهُت نلى ئًشان واوهياظها نلى الهشاق
ؤزاعث الٗ٣ىباث ألامحرُ٦ت اإلاٟغويت ٖلى بًغان مساو ٝالؿاؾت الٗغاُ٢حن اإلاغجبُحن بها،
ً
مً ؤن جاصي بلى ٣ٞضان صٖمهم ،وٗٞال ٧ان ؤو ٫اإلاخإزغًٍ عثِـ الىػعاء الؿاب ٤خُضع الٗباصي،
الظي واظه مىظت اهخ٣اصاث مً ٢بل الؿاؾت ؤلاًغاهُحن إلٖالهه الالتزام بالٗ٣ىباث ألامحرُ٦ت ،ؤما
مً الىاخُت الا٢خهاصًت ٣ٞض بضث بىاصع آزاعها خحن بضؤ الخضًض ًٖ بم٩اهُت ج٣لُل حجم
الهاصعاث ؤلاًغاهُت ،بال ؤن الغثِـ الٗغاقي الجضًض الض٦خىع بغهم نالر ؤٖلً في ماجمغ صخٟي
م٘ هٓحره ؤلاًغاوي خؿً عوخاوي ٖؼمهما ػٍاصة حجم الهاصعاث.
 -1آلازاس الاكخطادًت:
جشحر الٗ٣ىباث التي ٞغيتها الىالًاث اإلاخدضة ألامحرُ٦ت ٖلى بًغان مساو ٝقضًضة مً ؤن
ً٩ىن الٗغا ١ؤ٦بر اإلاخًغعًٍ ظغاءها ،بؿبب اٖخماصه بك٩ل ٦بحر ٖلى مكخ٣اث الُا٢ت٧ ،البجزًً
()205

ببغاهُم هىاع ،الٗغا ١مً الاؾدبضاص بلى الضًم٣غاَُت ،مهضع ؾب ٤ط٦غه ،م.146
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ً
والٛاػًٞ ،ال ًٖ اإلاىاص ؤلاوكاثُت والهىاُٖت والٛظاثُت الخُىٍت ،في و٢ذ ًُخى ٘٢ؤن ًخٗؼػ
الخطخم بؿبب اهسٟاى وصاج٘ الٗغاُ٢حن في اإلاهاع ٝؤلاًغاهُت هدُجت جدى ٫ؾٗغ الٟاثضة
الخ٣ُ٣ي بلى الؿالب.
وٖؼمذ الىالًاث اإلاخدضة ألامحرُ٦ت ومىظ ٖهض الغثِـ باعا ٥ؤوباما في ألاو ٫مً جمىػ ٖام
ٖ ،2010لى اؾخسضام ٢اهىن ٞغى الٗ٣ىباث يض بًغان ( )ISAإل٢ىإ الخ٩ىمت ؤلاًغاهُت بخُٛحر
خؿاباتها الاؾتراجُجُت ،والامخشا ٫اللتزاماتها الىىوٍت بال٩امل واإلاكاع٦ت في مٟاوياث بىاءة
بسهىم مؿخ٣بل بغهامجها الىىوي ،وو ٘٢الغثِـ ؤوباما ٖلى ٢اهىن الٗ٣ىباث الكاملت يض
بًغان ،وَٗض ٫هظا ال٣اهىن ٢اهىن ٞغى الٗ٣ىباث يض بًغان لٗام  1996والظي ًخُلب ٞغى
ٖ٣ىباث ٖلى الكغ٧اث التي ًشبذ ُ٢امها باؾدشماعاث مُٗىت في ُ٢إ الُا٢ت بةًغان ؤو اؾخصىاء
الكغ٧اث مً جل ٪الٗ٣ىباث(.)206
والتي ٢ض جىٗ٨ـ ٖلى حجم الخباص ٫الخجاعي م٘ الٗغا ،١والظي وبل ٜزال ٫الٗام اإلااضخي
٢غابت  8ملُا اث صوالع ،بُجها  77ملُىن صوالع  ِ٣ٞهي ُ٢مت ناص اث بٛضاص بلى َهغانً ،
و٣ٞا
ع
ع
ّ
إلاهضع عؾمي في وػاعة الخجاعة الٗغاُ٢ت ،وٍا٦ض مغا٢بىن ؤن "الٗ٣ىباث ؾخازغ ٖلى الٗغا ١باٖخباع
ّؤن هىا ٥ال٨شحر مً ألامىع الا٢خهاصًت التي جغبِ البلضًً الجاعًٍ ،وهىا ٥ال٨شحر مً الخباص٫
الخجاعي ٖبر اإلاىاٞظ ،وؤ٦ضوا ؤن “الٗ٣ىباث ؾخازغ ٖلى الؿى ١الٗغاُ٢تٞ ،بضال مً ؤن ٌؿخىعص
مً الضو ٫البُٗضة ،وٍخ٩ل ٠ؤٖباء الى٣ل والًغاثبً ،م ً٨للؿل٘ التي جإحي مً بًغان ؤن جسضم
ً
ّ
ًدهلها مً ٚحرها ،وبالخالي ؾِخإزغ ؾلبا الىي٘ الا٢خهاصي الٗغاقي
الٗغا ١بىه ٠ألاؾٗاع التي
الضازلي بالٗ٣ىباث هظه” ،خُض ؾُ٩ىن الٗغا ١مًُغا بلى الخسلي ًٖ الضوالع في ججاعجه م٘
بًغان لاللخٟاٖ ٝلى الٗ٣ىباث(.)207
وهىا ٥الٗضًض مً آلازاع التي ٢ض ًخٗغى لها الا٢خهاص الٗغاقي ٦ىدُجت للٗ٣ىباث
الامغٍُ٨ت اإلاٟغويت ٖلى بٌٗ الا٢خهاصاث الا٢لُمُت ٧اال٢خهاص الاًغاوي وٍم ً٨بًجاػها
باآلحي(:)208

()206

وخــضة الضعاؾــاث ؤلاًغاهُــت ،الٗ٣ىبــاث ألامغٍُ٨ــت ٖلــى بًـغان وجإزحرهــا ٖلــى الٗـغا ،١مغ٦ــؼ الــغوابِ للبدــىر والضعاؾــاث الاؾــتراجُجُت ،صعاؾــت ميكــىعة بخــاعٍش
ٖ 2018 /11/17لى الغابِ الال٨ترووي آلاحيhttps://rawabetcenter.com/archives/77392 :
()207
ملخو بُان ٢اهىن الٗ٣ىباث الكاملت يض بًغان واإلاداؾبت والخجغٍض مً اإلامخل٩اث اإلايكىع ٖلى ؤلاهترهذ ِٖبر اإلاى ٘٢الال٨ترووي آلاحي:
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/.../CISADA_arabic.pdf
()208

خامـض ٖبــض الخؿــحن الجبــىعي ،الا٢خهـاص الٗغاقــي فــي ْــل الٗ٣ىبــاث الامغٍُ٨ـت لــبٌٗ الا٢خهــاصاث الا٢لُمُــت والضولُــت آلازـاع وآلاٞــا ،١م٣ــا ٫ميكــىع بخــاعٍش
http://fcdrs.com/economical/1123
ٖ 13-09-2018لى اإلاى ٘٢الال٨ترووي:
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ً
ً
ؤوال :ج٣لو اليكاٍ الؿُاحي وزهىنا الؿُاخت الضًيُت ،بط ؤن ٞغى الٗ٣ىباث
الامغٍُ٨ت ٖلى الا٢خهاص الاًغاوي ؤصي بلى اهسٟاى ُ٢مت الٗملت اإلادلُت ؤلاًغاهُت امام الضوالع
الامحر٧ي والضًىاع الٗغاقي.
ً
زاهُا :ان اعجٟإ ُ٢مت الضًىاع الٗغاقي ؤمام الخىمان الاًغاوي ؤؾهم في ػٍاصة الُلب مً ٢بل
الٗغاُ٢حن ٖلى الؿُاخت الضًيُت والترٞحهُت في بًغان ،مما بن ػٍاصة الُلب ٖلى الؿُاخت ؾُىلض
اإلاؼٍض مً الُلب ٖلى الضوالع ألامحر٧ي ،وٍغ ٘ٞج٩الُ ٠جىمُت الا٢خهاص الٗغاقي ،الن ُ٢مت الؿل٘
الغؤؾمالُت اإلاؿخىعصة الالػمت لخد ٤ُ٣الخىمُت جهبذ ؤ٦بر في ْل اعجٟإ ؾٗغ نغ ٝالضوالع،
ً
ًٞال ًٖ اهسٟاى حجم الاخخُاَي الاظىبي الظي ًؼٍض ؾٗغ نغ ٝالٗمالث الا٢لُمُت وٍؼٍض
الُلب ٖلى مىخجاث بلضاجها.
ً
زالشا :في خا٦ ٫شٟذ الىالًاث اإلاخدضة الامحرُ٦ت ع٢ابتها وقضصث الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت
ٖلى بًغان للخض مً هٟىطها في الٗغا ١واإلاىُ٣ت ؾِىس ٌٟالٗغى الؿلعي في الؿى ١الٗغاُ٢ت
وهظا ما ًٟطخي بلى اعجٟإ الاؾٗاع اإلادلُت في الٗغاُٞ ١خًغع اصخاب الضزى ٫اإلادضوصة.
وُٞما ًخٗل ٤باؾخحراص اإلاىخجاث ؤلاًغاهُت ،ؤقاع مؿاولىن ٖغاُ٢ىن بلى ؤن ؤي جًُِ٤
ا٢خهاصي ؤمحر٧ي ٖلى الٗغا ١ؾِسخ ٤الُب٣ت ال٣ٟحرة بال٩امل ،بِىما بًغان لها مىاٞظ جهضًغ ٚحر
الٗغا ١ولضحها ّ
م٣ىماث ٦شحرة ،ل ً٨الٗغا ١ا٢خهاصه عَعي ٢اثم ٖلى الى ِٟوؤي ّ
مـ به ؾُ٩ىن
ً
٧اعزُا”.
 -2آلازاس العُاظُت:
جإزغث اإلاؿاعي الؿُاؾُت الٗغاُ٢ت لدكُ٨ل الخ٩ىمت اإلا٣بلت بالٗ٣ىباث التي ٞغيتها
الىالًاث اإلاخدضة الامحرُ٦ت ٖلى بًغان ،وؤقاع مغا٢بىن بلى ان الٗ٣ىباث ألامحرُ٦ت ٖلى بًغان
ً
جدىاؾب َغصًا م٘ اػصًاص ز٣لها في الٗغا ،١وصوعها في حكُ٨ل الخ٩ىمت الٗغاُ٢ت ال ؾُما بٗض
بٖالن هخاثج الاهخساباث.
ً
وهضصث ظهاث ؾُاؾُت ٖغاُ٢ت بالٗ٣ىباث يض بًغان ل٨جها عخبذ ؾغا بها ،وٍغي زبراء في
الكإن الٗغاقي بن الكإن ؤلاًغاوي مهم للٗغاُ٢حن ،ل٨جهم ٌكاَغون في الى٢ذ هٟؿه عثِـ الىػعاء
ً
ً
ؤوال وؤزحرا ،وال ًجب اإلاجاملت ٖلى خؿابها ،وٍغي
خُضع الٗباصي مىٟ٢ه مً ؤن اإلاهلخت الٗغاُ٢ت
الالتزام بالٗ٣ىباث إلاى٘ جًغع الٗغاُ٢حن(.)209
()209

وخضة الضعاؾاث الٗغاُ٢ت ،الٗغا ١والٗ٣ىبـاث ألامغٍُ٨ـت ٖلـى بًـغان ،مغ٦ـؼ الـغوابِ للبدـىر والضعاؾـاث الاؾـتراجُجُت ،صعاؾـت ميكـىعة بخـاعٍش 2018-8-21
ٖلى الغابِ الال٨ترووي آلاحي:
http://rawabetcenter.com/archives/72064
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وؤزاعث الٗ٣ىباث ألامحرُ٦ت ٖلى بًغان مساو ٝالٗضًض مً الؿاؾت الٗغاُ٢حن اإلاغجبُحن
بها ،وب ٌٛالىٓغ ًٖ مساوٞهمٞ ،ةن الخ٩ىمت الٗغاُ٢ت مُالبت باألزظ بٗحن الاٖخباع مهلخت
الكٗب الٗغاقي في الخٗامل م٘ هظا اإلال ٠اإلاٗ٣ض باليؿبت لهاٟٞ ،ي خا ٫ع ٌٞجُبُ ٤الٗ٣ىباث
ألامحرُ٦ت ؤو اهتها٦ها٣ٞ ،ض جٟغى واقىًُ ٖ٣ىباث ٖلى الٗغاٟ٦ ،١غى ٖ٣ىباث ٖلى قغاء
الى ِٟالٗغاقي ،ؤو ججمُض ألانى ٫الٗغاُ٢ت لضي الىالًاث اإلاخدضة ،وهى ما ؾُ٩ىن له آزاع ؾلبُت
و٧اعزُت ٖلى الٗغا.)210(١

الخاجمت
ًب٣ى مىيىٕ الٗال٢اث الٗغاُ٢ت-الاًغاهُت اإلاىيىٕ الا٦ثر جضاوال بحن اإلاسخهحن والؿاؾت
٧ىن الٗال٢ت بحن البلضًً حٗىص لؿىحن َىٍلت احؿمذ باإلاض والجؼع في اخُان ٦شحرة ،ال ؾُما ٢بل
ٖام ُ ،2003
وٖ ّضث بًغان مً اهم الضو ٫ؤلا٢لُمُت اإلاازغة في الكإن الٗغاقي بٗض الاخخال ٫ألامغٍ٩ي
له في هِؿان  2003هدُجت اعجباٍ الٗال٢اث بُجهما بٗىامل الخاعٍش والجٛغاُٞت ،الامغ الظي ظٗل
الٗغاٞ ١اٖال اؾاؾُا في الخ٨ٟحر الاؾتراجُجي ؤلاًغاوي ٖلى مغ اإلاغاخل الخاعٍسُت ،و٧اهذ ً٢اًا
(الخضوص ،واإلاُاه ،والضًىن والخٗىًٍاث ،واإلاٗخ٣لحن واإلا٣ٟىصًً) مً ابغػ الً٣اًا الٗال٣ت بحن
البلضًً مىظ الٗام  2003والى ًىمىا هظا.
ول ً٨م٘ مغوع الؿىحن جُىعث الٗال٢ت في اإلاجاالث الؿُاؾُت والضبلىماؾُت
ً
والا٢خهاصًت ًٞال ًٖ الؿُاخت الضًيُت ،وانبذ الٗغا ١مهضعا لدؿىٍ ٤البًاج٘ الاًغاهُت،
ًٞال ًٖ اإلاكاوعاث الضبلىماؾُت بحن الُغٞحن لخل الاػماث الؿُاؾُت ،ل ً٨الٗ٣ىباث الامحرُ٦ت
الازحرة ٖلى خ٩ىمت َهغان ظٗلذ الخ٩ىمت الٗغاُ٢ت جلجإ الى جىُٟظها لخماًت مهالر قٗبها وهظا
ما ا٦ضه اإلاؿاولحن الٗغاُ٢حن في ا٦ثر مً مىاؾبت ،وال ؾُما في اإلاجا ٫الا٢خهاصي الظي ازغ بك٩ل
٦بحر ٖلى الىي٘ الا٢خهاصي صازل اًغان هدُجت اهسٟاى ُ٢مت الخىمان الاًغاوي امام الضوالع
الامغٍ٩ي الامغ الظي ص ٘ٞالخ٩ىمت الاًغاهُت الى اجبإ ؾُاؾت ظضًضة ووي٘ الخُِ الُٟ٨لت بدل
الاػمت ومىاظهت جل ٪الٗ٣ىباث بضبلىماؾُت ٖالُت.

()210

وخضة الضعاؾاث الٗغاُ٢ت ،الٗغا ١والٗ٣ىباث ألامغٍُ٨ت ٖلى بًغان ،اإلاهضع الؿاب ٤هٟؿه.
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الخىضُاث:
ًُ٣ضم الباخشان مجمىٖت مً الخىنُاث ُ
لهىإ ال٣غاع في الٗغا ،١ؤهمها:
-1
-2
-3

-4

-5

-6

-7

ً
اجبإ الضبلىماؾُت في اإلاٟاوياث م٘ الجاهب ؤلاًغاوي ،بُٗضا ًٖ الدكىج.
بىاء ٖال٢ت مخ٩اٞئت م٘ بًغان.
صٖم اإلااؾؿاث ألامىُت الٗغاُ٢ت وفي م٣ضمتها الجِل الٗغاقي وحؿلُده بإخضر ألاؾلخت،
لُخم ً٨مً نض ؤي هجماث بعهابُت ًخٗغى لها الٗغا ،١وبالخالي ً٣ل اٖخماصه ٖلى
اإلاؿاٖضاث الٗؿ٨غٍت ؤلاًغاهُت.
ًيبغي ٖلى ناو٘ ال٣غاع الٗغاقي ان ًخٗامل م٘ مؿخ٣بل الا٢خهاص الٗغاقي و ٤ٞؤنٗب
الاخخماالث ختى ًخجاوػ آلازاع الىاظمت ًٖ الٗ٣ىباث ألامحرُ٦ت ٖلى َهغان وؤي بلض
ً
ًخٗامل مٗه ا٢خهاصًا.
الٗمل ٖلى جىىَ٘ مىاٞظ جهضًغ الىٖ ِٟبر الضو ٫اإلاجاوعة ٧الؿٗىصًت والاعصن وجغُ٦ا
واًغانٞ ،إي مىٟظ مً هظه اإلاىاٞظ ًخٗغى لخلل ما او ؤػمت مُٗىت ،ؾِخم اللجىء بلى
اإلاىاٞظ ألازغي لخٗىٌٍ الى٣و الىاظم ًٖ الخلل او الاػمت.
جىىَ٘ الخباص ٫الخجاعي ختى ًخم جالفي آلازاع الؿلبُت التي جدهل في خا ٫جغ٦حز
الاؾخحراصاث ألن الضو ٫التي ٌٗخمض ٖلحها في جلبُت الُلب اإلادلي وحٗغيها للٗ٣ىباث
الا٢خهاصًت ؾدىٗ٨ـ بك٩ل مباقغ ٖلى الٗغا ١ولى باألمض ال٣هحرٞ ،خىىَ٘ الاؾخحراصاث
ؾُ٣لو حجم الازاع الؿلبُت التي جىٗ٨ـ ٖلى الىا ٘٢الٗغاقي.
جىىَ٘ ج٣ىٍم الى ِٟالٗغاقي وٖضم الا٢خهاع ٖلى الضوالع في ج٣ىٍمه ألن اي ؤػمت جهِب
ً
الا٢خهاص الٗالمي ؾدىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى الا٢خهاص الٗغاقي.
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اإلاطادس:
ً
أوال :الىخب الهشبُت:
 -1ببغاهُم هىاع ،الٗغا ١مً الاؾدبضاص بلى الضًم٣غاَُت ،مغ٦ؼ اإلادغوؾت ،ال٣اهغة.2010 ،
 -2ؤخمض ٖمغ الغاوي ،صعاؾاث في الا٢خهاص الٗغاقي بٗض ٖام  ،2003صاع الض٦خىع للٗلىم ،بٛضاص.2010 ،
 -3بخى ٫هلُل اإلاىؾىي ،الٗغا ١في الاؾتراجُجُت ؤلاًغاهُت بٗض الاخخال ٫ألامغٍ٩ي للٗغا ،١مجلت اإلاؿدىهغٍت
للضعاؾاث الٗغبُت والضولُت ،الٗضص ( ،)25الجامٗت اإلاؿدىهغٍت ،جمىػ .2008
 -4ماػن الُاؾغي ،الٗغا ١واإلاجخم٘ الضولي والٗهض ،صاع الؿالم  ،بحروث .2010 ،
 -5مدمض ٖلي خىاث٢ ،غاءة في الخُاب ؤلاٖالمي والؿُاسخي اإلاٗانغ ،م٨خبت مضبىلي ،ال٣اهغة.2005 ،
 -6ؾُٗض زضًضة ٖلى ،الٗال٢اث الٗغاُ٢ت – ؤلاًغاهُت وازغها ٖلى الًُ٣ت ال٨غصًت في الٗغا 14 ١جمىػ 8-1958
قباٍ  ،1963صاع صظلتٖ ،مان.2007 ،
 -7زالض ِٖسخى َه ،الٗغا ١ومؿحرة الضم ،الضاع الٗغبُت للٗلىم  ،هاقغون ،بحروث.2010 ،
 -8ؾخاع ظباع ٖالي ،البرهامج الىىوي ؤلاًغاوي وجضاُٖاجه ؤلا٢لُمُت والضولُت ،بِذ الخ٨مت ،بٛضاص.2003 ،
ٖ -9هام الؿُض ٖبض الخمُض ،الخُاب الاٖالمي للشىعة ؤلاًغاهُت وؤزغه ٖلى الٗال٢اث الخاعظُتٖ ،حن للضعاؾاث
والبدىر ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ،ال٣اهغة.2006 ،
ٞ -10ايل خؿً ُ٦اٞت الُاؾغي ،الٗغا ١ومىٗ٢ه اإلاجاوع إلًغان-صعاؾت في الجٛغاُٞت الؿُاؾُت ،عؾالت
ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،الجامٗت اإلاؿدىهغٍت٧ ،لُت التربُت.2006 ،
ً
زاهُا :الىخب اإلاترحمت:
 -1ؤهخىمي ٧ىعصؾمان ،جُىع الخمغص الٗغاقي ( ،)2005-2003ط ،1جغظمت :امحر ظباع الؿاٖضي ،ماؾؿت
مهغ مغجطخى لل٨خاب الٗغاقي ،بٛضاص.2011 ،
ُ
زالثا :الذوسٍاث
 -1ؤخمض ٖمغ الغاوي ،جإزحر ؾُاؾاث صو ٫الجىاع ٖلى اإلاىاعص اإلااثُت في الٗغا ،١بدض م٣ضم بلى الىضوة
الٗلمُت التي هٓمها ٢ؿم الضعاؾاث الجٛغاُٞت (صعاؾاث خى ٫مك٩لت اإلاُاه في الٗغا ،)١مغ٦ؼ
اإلاؿدىهغٍت للضعاؾاث الٗغبُت والضولُت ،الجامٗت اإلاؿدىهغٍت.2009 ،
 -2بُضاء مدمىص ؤخمض ،جُبُ٘ الٗال٢اث الٗغاُ٢ت-ؤلاًغاهُت ٖام  1990وختى الى٢ذ الخايغ ،مجلت
صعاؾاث وبدىر الىًَ الٗغبي ،الٗضص ( ،)17الجامٗت اإلاؿدىهغٍت ،جمىػ .2005
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 -3بُضاء مدمىص ؤخمض ،الخضوص الٗغاُ٢ت – ؤلاًغاهُت :صعاؾت جاعٍسُت ؾُاؾُت ،مجلت صعاؾاث وبدىر
الىًَ الٗغبي ،الٗضصان ( ،)21-20الجامٗت اإلاؿدىهغٍت.2006 ،
 -4الخ٣غٍغ الاؾتراجُجي الٗغاقي  ،2008الٗال٢اث الٗغاُ٢ت  -الترُ٦ت :اق٩الُت مغ٦بت  ،مغ٦ؼ خمىعابي
للضعاؾاث والبدىر الاؾتراجُجُت ،بٛضاص.2008،
ٖ -5امغ هاقم ،صعاؾت في ازغ الٟاٖلحن ؤلاًغاوي والتر٧ي في اإلاٗاصلت الٗغاُ٢ت ،مجلت صعاؾاث ؾُاؾُت،
الٗضص(٢ ،)14ؿم الضعاؾاث الؿُاؾُت ،بِذ الخ٨مت  ،بٛضاص.2009 ،
ٖ -6بض الىاخض الجهاوي ،خى ٫الخٗىًٍاث في الخغب الٗغاُ٢ت -ؤلاًغاهُت ،مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،الٗضص
( ،)333مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،بحروث ،حكغًٍ الشاوي .2006
 -7مدمض ٧امل الغبُعي ،مؿخ٣بل الٗال٢اث الٗغاُ٢ت – ؤلاًغاهُت ،اإلاجلت الؿُاؾُت والضولُت ،الٗضص
(٧ ،)10لُت الٗلىم الؿُاؾُت ،الجامٗت اإلاؿدىهغٍت.2008 ،
ً
سابها :الىخب ألاحىبُت
1- Anoushiravan Ehteshami, Iran- Iraq Relations after Saddam, the
Washington quarterly, the center for strategic and international studies
and the Massachusetts institute of technology, Autumn 2003, PP.115-118.
ً
خامعا :الصخف
 -1اعبٗت الا ٝمٗخ٣ل ٖغاقي في بًغان وال٩ىٍذ والؿٗىصًت ،زبر ميكىع في ظغٍضة البرإلاان ،الٗضص (،)1310
.2011/3 /27
 -2جغاظ٘ الاخضار الؿُاؾُت لٗام  ،2008ظغٍضة الهباح ،الٗضص (.2008/12/13 ،)1569
 -3اإلاباػ ٫ؤلاًغاهُت واإلاسلٟاث الخغبُت الؿاب٣ت جض ١ها٢ىؽ الخُغ ،ج٣غٍغ ميكىع في ظغٍضة البرإلاان،
الٗضص (.2011/2/7 ،)1280
ً
ظادظا :شبىت اإلاهلىماث الذولُت (الاهترهذ)
ٖماص ٖبض ال٨غٍم ،اؾتراجُجُت بًغان في اخخال ٫الٗغا ،١اؾترظ٘ بخاعٍش ٖ 2010 /8 /26لى اإلاى٘٢
-1
الال٨تروويhttp://www.Ikhwan.Net/forum/show thread.Php?I43107. :
ٞالح الكِباوي ،اإلالخُ٣ت الخجاعٍت ؤلاًغاهُت في بٛضاص ،وٗمل ٖلى مؿاٖضة الخجاع واإلاؿدشمغًٍ
-2
الٗغاُ٢حن للخٗامل م٘ الكغ٧اث ؤلاًغاهُت ،اؾترظ٘ بخاعٍش ٖ ،2011/1/16لى اإلاى ٘٢الال٨ترووي.
http://www.inciraq.com/pages/viewpaper.php?id=20088930

جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني – ديسمرب /8118

 /املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا 168

اظتحول يف اظعالضات اظعراضقة-اإلؼراغقة بعد اظعؼوبات األعريطقة سؾى رفران ...د .درؼد ذدػان حمؿود /د .شزوان جبار حمؿد

وخضة الضعاؾاث ؤلاًغاهُت ،الٗ٣ىباث ألامغٍُ٨ت ٖلى بًغان وجإزحرها ٖلى الٗغا ،١مغ٦ؼ الغوابِ للبدىر
-3
والضعاؾاث الاؾتراجُجُت ،صعاؾت ميكىعة بخاعٍش ٖ 2018 /11/17لى الغابِ الال٨ترووي آلاحي:
https://rawabetcenter.com/archives/77392
ملخو بُان ٢اهىن الٗ٣ىباث الكاملت يض بًغان واإلاداؾبت والخجغٍض مً اإلامخل٩اث اإلايكىع ٖلى ؤلاهترهذ ِٖبر اإلاى٘٢
-4
الال٨ترووي آلاحي:
https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/.../CISADA_arabic.pdf
خامض ٖبض الخؿحن الجبىعي ،الا٢خهاص الٗغاقي في ْل الٗ٣ىباث الامغٍُ٨ت لبٌٗ الا٢خهاصاث الا٢لُمُت والضولُت
-5
ميكىع
الال٨ترووي:
اإلاى٘٢
ٖلى
13-09-2018
بخاعٍش
م٣ا٫
وآلاٞا،١
آلازاع
http://fcdrs.com/economical/1123
الٗغا ١والٗ٣ىباث ألامغٍُ٨ت ٖلى بًغان ،مغ٦ؼ الغوابِ للبدىر والضعاؾاث الاؾتراجُجُت ،وخضة الضعاؾاث الٗغاُ٢ت،
-6
صعاؾت ميكىعة بخاعٍش ٖ 2018-8-21لى الغابِ الال٨ترووي آلاحي:
http://rawabetcenter.com/archives/72064
ماػن الغمًاوي ،الٗال٢ت الٗغاُ٢ت-ؤلاًغاهُت ،م٣ا ٫ميكىع في اإلاغ٦ؼ الٗغابي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ،بخإعٍش - 17
-7
ًىاًغٖ ،2011-لى الغابِ الال٨ترووي آلاحي:
https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies//Pages/art12.aspx
ٖماص ٖبض ال٨غٍم ،اؾتراجُجُت بًغان في اخخال ٫الٗغا ،١اؾترظ٘ بخاعٍش ٖ 2010 /8 /26لى اإلاى ٘٢الال٨ترووي:
-8
http://www.Ikhwan.Net/forum/show thread.Php?I43107.
وخضة الضعاؾاث ؤلاًغاهُت ،الٗ٣ىباث ألامغٍُ٨ت ٖلى بًغان وجإزحرها ٖلى الٗغا ،١مغ٦ؼ الغوابِ للبدىر والضعاؾاث
-9
الاؾتراجُجُت ،صعاؾت ميكىعة بخاعٍش ٖ 2018 /11/17لى الغابِ الال٨ترووي آلاحي:
https://rawabetcenter.com/archives/77392
خامض ٖبض الخؿحن الجبىعي ،الا٢خهاص الٗغاقي في ْل الٗ٣ىباث الامغٍُ٨ت لبٌٗ الا٢خهاصاث الا٢لُمُت والضولُت
-10
ميكىع
الال٨ترووي:
اإلاى٘٢
ٖلى
13-09-2018
بخاعٍش
م٣ا٫
وآلاٞا،١
آلازاع
http://fcdrs.com/economical/1123
وخضة الضعاؾاث الٗغاُ٢ت ،الٗغا ١والٗ٣ىباث ألامغٍُ٨ت ٖلى بًغان ،مغ٦ؼ الغوابِ للبدىر والضعاؾاث الاؾتراجُجُت،
-11
صعاؾت ميكىعة بخاعٍش ٖ 2018-8-21لى الغابِ الال٨ترووي آلاحي:
http://rawabetcenter.com/archives/72064
ٞالح الكِباوي ،اإلالخُ٣ت الخجاعٍت ؤلاًغاهُت في بٛضاص ،وٗمل ٖلى مؿاٖضة الخجاع واإلاؿدشمغًٍ الٗغاُ٢حن للخٗامل م٘
-12
الكغ٧اث ؤلاًغاهُت ،اؾترظ٘ بخاعٍش ٖ ،2011/1/16لى الغابِ الال٨ترووي:
http://www.inciraq.com/pages/viewpaper.php?id=20088930.
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اظؼضقة اظػؾسطقـقة يف دقادة اؼران اخلارجقة ظؾؿدة( )2013-1979درادة تارخيقة ....د .صراضد داود دؾؿان اظشالل

اظؼضقة اظػؾسطقـقة يف دقادة اؼران اخلارجقة ظؾؿدة()2013-1979
درادة تارخيقة
)The Palestinian issus in Irans foreign policy for the period( 1979-2013
historical study
د .صراضد داود دؾؿان اظشالل
ظامٗت البهغة /مغ٦ؼ صعاؾاث البهغة والخلُج الٗغبي

اإلالخظ
جًامىذ اًغان خ٩ىمت وقٗبا م٘ الًُ٣ت الٟلؿُُيُت وخ٣ى ١قٗبها اإلاٛخهبت مىظ
ٖام ,1948بًٟل الُ٣اصة الضًيُت لئلمام الخمُجي بٗض هجاخه في اؾ٣اٍ خ٩ىمت الكاه بالشىعة
الاؾالمُت ٖام , 1979وانبدذ اًغان مىظ طل ٪الى٢ذ ٖىهغا ٞاٖال في الىٓام الا٢لُمي الٗغبي
زانت بٗض ان وظضث اًغان حكدذ اإلاى ٠٢الٗغبي وعيىزه لٗملُاث الدؿىٍت الٗغبُت-
الههُىهُت ,اٖخبرث اًغان الًُ٣ت الٟلؿُُيُت هي ًُ٢ت الامت بإظمٗها والخ ٤إلؾغاثُل في ظؼء
مً اعايحها ,وبالغٚم مً ونى ٫ؤلانالخحن الى خ٨م اًغان ومً زم اإلادآٞحن الا ان الًُ٣ت
الٟلؿُُيُت بُ٣ذ جدخل الهضاعة في اهخماماث الؿاؾت الاًغاهُحن ٣ٞض حٛحرث جىظهاتهم مً
الاًضًىلىظُا الى الىاُٗ٢ت والبراٚماجُت بؿبب الخدضًاث الؿُاؾُت والامىُت ٧ان الهض ٝمجها حٗؼٍؼ
م٩اهتها الا٢لُمُت والاٖترا ٝبضوعها ٦الٖب ا٢لُمي مهم ال ًم ً٨ججاوػه بإًت جغجِباث ؾُاؾُت في
اإلاىُ٣ت.
Abstract
lran has joined the joined the government and people with the
Palestinian cause and the rights of its people usurped since 1948
thanks to the religious leadership of lmam Khomeini after his
succession overthrowing the shahs government .since then lran
has become an active player in the Arab regional system
.especially after the dispersion of the Arab position and its
surrender to the Arab –Zionist settlement process.in spite of the
arrival of the reformists and conservatives to govern in lran ,but
the issue remained at the forefront in order to strengthen lrans
regional status and recognition as a regional player cannot be
bypassed.
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اإلالذمت
اخخلذ الًُ٣ت الٟلؿُُيُت خحزا ٦بحرا في ؾُاؾاث الضو ٫الاؾالمُت ٖامت واًغان
زانت و٧ان صٖم الكٗب الٟلؿُُجي في الخدغع مً نلب اهخمام الخ٩ىمت الاًغاهُت بٗض هجاح
الشىعة الاؾالمُت ٖام 1979خُض انبدذ اًغان مىظ الٗ٣ض الازحر ٖىهغا ٞاٖال في الىٓام
الا٢لُمي الٗغبي وطل ٪مً زال ٫جدالٟها م٘ اإلاىٓماث الٟلؿُُيُت اإلاٗاعيت للدؿىٍت الؿُاؾُت
وهي الخإزحر في ع٦حزحي اإلاهالر الامغٍُ٨ت في اإلاىُ٣ت وفي جض ٤ٞالىٖ ِٟبر مًُ ٤هغمؼ والخإزحر في
امً اؾغاثُل مً زال ٫خؼب هللا اللبىاوي وخغ٦ت الجهاص الاؾالمي الٟلؿُُجي وهظا اصي الى هجاح
َهغان في م٣اًًت امغٍ٩ا ٖلى اإلال ٠الىىوي الاًغاوي بما ًًمً لؤلزحرة مهالخها في اإلاىُ٣ت
والًغان ُ٢اصة ا٢لُمُت وجم٨ىذ اًغان مً الامؿا ٥بالىع٢ت الٟلؿُُيُت الاؾخمغاع بخسهِب
الُىعاهُىم والخغوط مً مُغ٢ت الًٛىَاث الامغٍُ٨ت وؾُاؾت الضبلىماؾُت الاوعبُت .وان الضٖم
الاًغاوي للًُ٣ت الٟلؿُُيُت اصي الى جؼاًض جإًُض بٌٗ الاَغا ٝالٗغبُت إلًغان التي ٖضتها مً
الضو ٫اإلاىايلت واإلاٗاعيت إلؾغاثُل و٦بذ ٢ضعاث اؾغاثُل في اإلاىُ٣ت ومىٗها مً الخهىع ان
جٟى٢ها الٗؿ٨غي ٖلى الٗغب ؾُ٣ىصها الى جٟاهماث ا٢لُمُت جمىدها م٩اؾب ا٢خهاصًت وؾُاؾُت
جدذ ؾخاع ٖملُت الدؿىٍت
اهمُت البدض :جخإحى اهمُت البدض مً ٧ىهه ٌؿلِ الًىء ٖلى مؿاع جىظهاث ؾُاؾت
اًغان الخاعظُت ججاه الًُ٣ت الٟلؿُُيُت والتي هجخذ اًغان في جىُْ ٠الىع٢ت الٟلؿُُيُت
لهالخها في جدَ ٤ُ٣مىخاتها الىىوٍت مً ظهت ,وبغوػها ُ٦غ ٝناخب جإزحر ٖلى اإلادُِ
الا٢لُمي مً ظهت ازغي.
اهضا ٝالبدض :حهض ٝالبدض الى جىيُذ ان مهالر اًغان وامجها ال٣ىمي ً٨مً في الخٟاّ ٖلى
هٟىطها في اإلاىُ٣ت وٞغى اعاصتها ُ٦غ ٝعثِـ في مٗاصلت جىاػن ال٣ىي الا٢لُمي واهم ما ًد٤٣
لها طل ٪هى الاؾخمغاع ببرهامجها الىىوي والشباث ٖلى ؾُاؾتها الٗضاثُت إلؾغاثُل وصٖم خغ٧اث
اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت.
اق٩الُت البدض :جضوع اق٩الُت البدض خى ٫مدىعٍت الًُ٣ت الٟلؿُُيُت في ؾُاؾت
اًغان الخاعظُت مىظ ٖهض الامام الخمُجي ٖام1979الى ٖهض الغثِـ مدمىص اخمضي هجاص -2005
 ,2013الاًغاوي وبالغٚم مً ازخال ٝالخُاعاث الخا٦مت للؿلُت في اًغان مً الانالخُىن
واإلادآٞىن الا ان الاهضا ٝبُ٣ذ واخضة وهي ام٩اهُت ُ٢امها بضوع ا٢لُمي مخمحز في اإلاىُ٣ت وطل٪
مً زال ٫صٖمها للًُ٣ت الٟلؿُُيُت.
جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني – ديسمرب /8118

 /املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا 165

اظؼضقة اظػؾسطقـقة يف دقادة اؼران اخلارجقة ظؾؿدة( )2013-1979درادة تارخيقة ....د .صراضد داود دؾؿان اظشالل

ا٢ؿام البدض :لئلخاَت باإلاىيىٕ ٢مىا بخ٣ؿُم البدض الى م٣ضمت وزمؿت مباخض ظاء اإلابدض
الاو ٫لِؿلِ الًىء ٖلى الًُ٣ت الٟلؿُُيُت في مىٓىع الامام الخمُجي ,وزهو اإلابدض الشاوي
لضعاؾت الًُ٣ت الٟلؿُُيُت في ٖهضي الغثِؿحن ٖلي ا٦بر عٞؿىجاوي ومدمض زاجمي,1997-1989
وجىاو ٫اإلابدض الشالض الًُ٣ت الٟلؿُُيُت في ٖهض مدمىص اخمضي هجاص ,2013-2005وظاء
اإلابدض الغاب٘ لُىضر مى ٠٢اًغان مً جُىعاث الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ,2011-2009واإلابدض
الخامـ جىاو ٫اؾباب جىجغ واهٟغاط الٗال٢اث الٟلؿُُيُت –الاًغاهُت .2013-2011وػص ٖلى طل٪
زاجمت واؾخيخاظاث و٢اثمت الهىامل.
مىهجُت البدض٢ :مىا باجبإ اإلاىهج الخاعٍذي بُٛت الىنى ٫الى اص ١الاؾخيخاظاث.
اإلابدث الاوٌ :اللػُت الفلعؿُيُت في مىكىس الامام الخمُني(1989-1979)1
تهخم الاًضًىلىظُا بالىٓام الؿُاسخي وجغ٦ؼ اهخمامها خى ٫الؿُُغة ٖلى الؿلُت
الؿُاؾُت ومماعؾتها ٦ ,ما اجها تهخم باإلوؿان وصوعه وحٗمل ٖلى جإلُ ٠ؾلى ٥اٞغاص اإلاجخم٘
لُخىا ٤ٞم٘ جىظهاتها٦ ,ما اجها تهخم بُبُٗت الىٓام الا٢خهاصي والاظخماعي والش٣افي ,اي اجها حٗض
مىخى خُاحي وهٓام إلصاعة خُاة الاٞغاص ٞهي وؿ٨ٞ ٤غي ٖام ً٣ضم جٟؿحرا للٓىاهغ الؿُاؾُت
,الاظخماُٖت ,ال٨ٟغٍت ,والازالُ٢ت وَٗمل ٖلى جىظُه وجبؿُِ الازخُاعاث الؿُاؾُت والاظخماُٖت
()2
لؤلٞغاص والجماٖاث.
وان ناو٘ ٢غاع الؿُاؾت الخاعظُت هى ٞغص او مجمىٖت مً الاٞغاص ل٩ل مجهم وؿُ٣ٖ ٤ضي
زام به  ,و٢ض ًدبجى اإلاجمىٕ وؿ٣ا ُٖ٣ضًا واخضا او اًضًىلىظُا مدضصة جدضص َبُٗت الخ٨ٟحر
وُُٟ٦ت اؾخ٣اء اإلاٗلىماث وجىُٓمها وجبىٍبها وجغجُبها وجدضًض البضاثل ال٣غاعٍت وازخُاع البضًل
الجهاجي الظي ًمشل ٢غاع الؿُاؾت الخاعظُت .وجازغ الاًضًىلىظُت او اليؿ ٤الُٗ٣ضي ألٞغاص
مجمىٖت نى٘ ال٣غاع بك٩ل ٦بحر في جىظُه الؿُاؾت الخاعظُت للٗضًض مً الضوٞ ٫هي جازغ بك٩ل
مباقغ او ٚحر مباقغ في وايعي الؿُاؾاث الخاعظُت وجمضهم باألصاة التي ًٟؿغون بها الىا٘٢
()3
بدؿب جهىعاتهم وبما ًخ ٤ٟم٘ الىماطط ال٨ٟغٍت والؿُاؾُت التي ٌٗخى٣ىجها.
ومً هىا ً٩ىن ٢غاع الؿُاؾت الخاعظُت مخماقُا م٘ مُُٗاث اإلاى ٠٢الؿُاسخي .وجمً٨
اًه هللا الخمُجي اصاعة الشىعة الاؾالمُت في اًغان مً مىٟاه في ٞغوؿا بٗض ؾىىاث ً٢اها في جغُ٦ا
والٗغا ١واؾخُإ مً ظظب الٗضًض مً َب٣اث اإلاجخم٘ الاًغاوي وباألزو الُب٣ت الىؾُى مً
الخ٨ىى٢غاٍ والي ًمشل ٚالبُتها الُالب واإلاىْٟحن للى٢ى ٝوعاء ا٩ٞاعه التي ٧اهذ الكغاعة التي
()4
اَل٣ذ الشىعة يض الىٓام الخا٦م في اًغان واَاخذ به في ٖام.1979
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ول٣ض مشلذ جهىعاث الامام الخمُجي اإلادغ ٥ال٨ٟغي للؿُاؾت الخاعظُت الاًغاهُت ألهه ٢ؿم
الٗالم مً خُض ال٣ىة الى ٢ؿمحن "اإلاؿخًٟٗىن واإلاؿخ٨برون" والظي عؤي ان اًغان الاؾالمُت
هي الضولت الىخُضة في الٗالم التي حؿل ٪اإلاؿل ٪الخُاصي ,ألجها وخضها التي جخمخ٘ باالؾخ٣ال٫
ا لخ٣ُ٣ي ًٞ ,ال ًٖ اجها هي الضولت الىخُضة التي ًخدٞ ٤٣حها الاؾالم الصخُذ وهي الخ٩ىمت
الىخُضة التي جإؾؿذ ٖلى مباصت ال٣غآن ومً زم ٞان نغاٖها م٘ اي َغ ٝزاعجي مهما ٧اهذ
()5
هىٍخه هى باألؾاؽ ٟ٦اح بحن الخ ٤والباَل.
واوسجاما م٘ مباصت الشىعة ُٗ٢ذ اًغان ٖال٢اتها الغؾمُت م٘ اؾغاثُل بىنٟها" الكُُان
الانٛغ" والتي ٧اهذ ٢ض بضؤث مىظ ٖهض صاُٞض بً ٚىعًٍ ٢بل ازىحن وٖكغون ٖاما ,والٛاء
الغخالث الجىٍت والاجهاالث البرًضًت بحن الضولخحن واٚال ١م٩اجب قغ٦ت الٗا ٫الاؾغاثُلُت
للُحرانًٞ ,ال ًٖ اً٣ا ٝجؼوٍض اؾغاثُل بالى ِٟالاًغاوي ,وجدىٍل ؾٟاعة اؾغاثُل بٗض الٛائها الى
م٨خب إلاىٓمت الخدغٍغ الٟلؿُُيُت )6(.ومشل ونىً ٫اؾغ ٖغٞاث( )7عثِـ اللجىت الخىُٟظًت
إلاىٓمت الخدغٍغ الٟلؿُُيُت وهى او ٫ػُٖم ٖغبي له وػن ًهل الى َهغان بٗض هجاح الشىعة
الاؾالمُت و٧ان او٢ ٫اثض ٖغبي ًلخ٣ي باإلمام الخمُجي لتهىئخه باالهخهاع في /17قباٍ مً الٗام
1979و٧ان بغ٣ٞت ٖغٞاث وٞضا ٞلؿُُيُا م٩ىها مً ؾخحن ٞضاثُا ٞلؿُُيُا و٧ان ٖلى عاؾهم
اخمض نضقي الضظاوي ًٖى اللجىت الخىُٟظًت إلاىٓمت الخدغٍغ الٟلؿُُيُت وؾٗض خاًل مؿاو٫
()8
ٚغٞت الٗملُاث اإلاغ٦ؼٍت وٖضص مً ٖىانغ الشىعة الٟلؿُُيُت
واصلى ٖغٞاث بخهغٍذ للصخُٟحن ط٦غ ُٞه" ل٣ض قٗغث صازل الاظىاء الاًغاهُت و٦إهجي اهىي
ػٍاعة ال٣ضؽ ..الُىم اهخهغث الشىعة الاًغاهُت وٚضا ؾخيخهغ ٞلؿُحن "وفي الُىم الشاوي مً
الؼٍاعة عً ٘ٞاؾغ ٖغٞاث الٗلم الٟلؿُُجي ٖلى مبجى الؿٟاعة الٟلؿُُيُت بدًىع مهضي
باػع٧ان( )9عثِـ الخ٩ىمت الاًغاهُت و٦غٍم ؾىجابي( )10وػٍغ الخاعظُت واؾدبض ٫اؾم الكاعٕ الظي
ًُٞ ٘٣ه مبجى الؿٟاعة مً قاعٕ (٧ار) الى قاعٕ ٞلؿُحن ,وٖحن هاوي الخؿً اإلاٗغو ٝباؾم
()11
زلُل الىػٍغ او ٫ؤو ٫ممشل إلاىٓمت الخدغٍغ الٟلؿُُيُت في َهغان.
وفي مىخه ٠الٗام هٟؿه اٖلً الامام الخمُجي اٖخباع ازغ ظمٗت مً قهغ عمًان "ًىم
ال٣ضؽ" ٟٗ٦ل جًامً صولي للمؿلمحن لُضٖمىا الخ٣ى ١الٟلؿُُيُت اإلاكغوٖت للكٗب اإلاؿلم
في ٞلؿُحن وهى اًًا ًىم للًٟٗاء واإلاؿخًٟٗحن إلاىاظهت ٢ىي الاؾخ٨باعٞ ,حري الامام الخمُجي
الًُ٣ت الٟلؿُُيُت مً اهم الً٣اًا الٗاصلت في الٗالم وصاثما ما ًظ٦غ "هدً وؿاهض اإلاًُهضًً
ؤًا ٧ان الُ٣ب الظي ًيخمىن الُه ٞالٟلؿُُيُىن ًًُهضهم الاؾغاثُلُىن ..لظا هدً وؿاهضهم
وحٗخبر اًغان اؾغاثُل صولت ٚحر قغُٖت ألجها جإؾؿذ ٖلى خ٣ى ١قٗب ازغ وهي اٚخهبذ مىه "
( ,)12لظل ٪ع ٌٞالامام الخمُجي ومً ؾاع ٖلى ههجه ظمُ٘ اق٩ا ٫مٟاوياث الؿالم م٘ اؾغاثُل
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مٗخبرًً اجها ٚحر مكغوٖت صًيُا ؾىاء ٧اهذ ٖال٢اث ججاعٍت او ؾُاؾُت  ,وان الًُ٣ت
الٟلؿُُيُت مً مىٓىع الامام الخمُجي هي لِؿذ ًُ٢ت وَىُت جسو الكٗب الٟلؿُُجي وخضه
واهما ًُ٢ت جسو ظمُ٘ اإلاؿلمحن الن ال٣ضؽ ٧اهذ اولى ال٣بلخحن وٖلى هظا الىدى ٖلى ٧ل
()13
مؿلم واظب صًجي وازالقي هى الدؿلر يض اؾغاثُل وجدغٍغ ال٣ضؽ.
وانضع الامام الخمُجي اوامغه في/ 20حكغًٍ الشاوي مً الٗام 1980بدكُ٨ل ظِل اإلاؿخًٟٗحن
وهى الجِل الظي ٖغ ٝباؾم ظِل الٗكغًٍ ملُىن ,و٧ان مً اهضا ٝحكُ٨له جدغٍغ ال٣ضؽ
ول ً٨اظهٌ هظا اإلاكغوٕ بؿبب اهضالٕ الخغب الٗغاُ٢ت -الاًغاهُت  ,1988-1980وٖىضما ػخٟذ
الجُىف الاؾغاثُلُت ٖلى بحروث في الٗام 1982و٧اهذ الُ٣اصة الٟلؿُُيُت مهضصة بالؿ٣ىٍ في
اًضي ؤلاؾغاثُلُحن ابضي ٖضص ٦بحر مً الاًغاهُحن ًٖ عٚبتهم في الخُىٕ وؾاٞغ بالٟٗل هدى ()1500
شخو مً عظا ٫الخغؽ الشىعي للضٞإ ًٖ الاعى الٟلؿُُيُت اإلا٣ضؾت وفي ٖام  1984ا٢ترح
اًت هللا خؿً مىخٓغي ٨ٞغة اوكاء ظامٗت زانت للٟلؿُُيُحن في اًغان ًخل٣ىن ٞحها الخٗلُم
()14
الٗالي مجاها ل ً٨ال٨ٟغة بُ٣ذ صون جىُٟظ.
()15

وباإلاجمل ٞان الشىعة الاؾالمُت وزىابتها جخٗامل م٘ الًُ٣ت الٟلؿُُيُت و ٤ٞزالزت مدضصاث

اوال :جىٓغ اًغان الشىعة للًُ٣ت الٟلؿُُيُت ٦ةخضي اهم الً٣اًا الٗاصلت في الٗالم
وجخٗامل مٗها باٖخباعها اهم ً٢اًا الٗغب واإلاؿلمحن باإلاٗجى الاؾتراجُجي ,الى الضعظت التي اٞغصث
ماصجحن ٧املخحن في الضؾخىع الاًغاوي لٗام 1979للًُ٣ت الٟلؿُُيُت اإلااصة()152ان الضٞإ ًٖ
خ٣ى ١اإلاؿلمحن ًمشل اخض اإلاباصت الاؾاؾُت للخاعظُت الاًغاهُت ,بِىما ٖبرث اإلااصة()156مً
الضؾخىع ًٖ اولىٍت الجمهىعٍت الاؾالمُت في صٖم اإلاؿخًٟٗحن في اي بٗ٣ت مً الٗالم وهاجحن
اإلااصجحن جهبان في نالر الًُ٣ت الٟلؿُُيُت بك٩ل مباقغ.
زاهُا :ال ًىظض اصوى ق ٪لضي اًغان الشىعة الاؾالمُت وهٓامها ال٣اثم ٖلى هٓغٍت والًت الُ٣ٟه
وخ٨م عظا ٫الضًً واإلاغظُٗت الضًيُت بان الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ق٩لذ في اإلااضخي وحك٩ل الُىم
مهضعا مهما ظضا مً مهاصع مكغوُٖت الشىعة الاؾالمُت وقغُٖت الىٓام الخا٦م.
زالشا :زىابذ الشىعة الاؾالمُت اٖخبرث الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ًُ٢ت الامت ماصامذ "اؾغاثُل" ٢اثمت
٦ضولت وان خل الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ً٨مً في خظ ٝاؾغاثُل مً زاعَت الكغ ١الاوؾِ".
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اإلابدث الثاوي  :اللػُت الفلعؿُيُت في نهذي الشةِعحن نلي اهبر هاشمي سفعىجاوي ومدمذ
خاجمي ()2005-1989
ج٣لو صوع الاًضًىلىظُا الشىعٍت الاًغاهُت في نى٘ الؿُاؾت الخاعظُت ٖ٣ب وٞاة الامام
الخمُجي ٖام  ,1989وجىلي ٖلي ا٦بر هاقمي عٞؿىجاوي( )1997-1989()16الخ٨م ,لخخ٣ضم ٖىامل
اإلاهلخت ال٣ىمُت ٖلى الاٖخباعاث الاًضًىلىظُت .خُض اوضر عٞؿىجاوي ؾُاؾت بلضه ججاه
الًُ٣ت الٟلؿُُيُت بان اؾغاثُل صولت ٖىهغٍت وجىؾُٗت لم جيكا في اإلاىُ٣ت لخهى٘ الؿالم
ٞحها واهما لجهب زغواتها ,ولظل ٪جغ ٌٞاًغان اًت حؿىٍاث جًمً الاٖترا ٝبةؾغاثُل وجًغ
()18
بالخ٣ى ١الٟلؿُُيُت.
وبٗض اهتهاء خغب الخلُج الشاهُت٢1991امذ الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت بجهىص خشِشت مً اظل
اعؾاء ٖملُت الؿالم في الكغ ١الاوؾِ ٞإعؾل الغثِـ الامغٍ٩ي ظىعط بىف ببرُ٢اث الى الغئؾاء
واإلالى ٥الٗغب ,مً اظل ٖ٣ض ماجمغ في الٗانمت الاؾباهُت مضعٍض في حكغًٍ الاوً1991٫مهض
إلجهاء خالت الهغإ الٗغبي -الاؾغاثُلي ,واٖغبذ اًغان ًٖ مىٟ٢ها الغؾمي الظي ظاء عاًٞا
إلاباصعاث الؿالم م٘ الجاهب الاؾغاثُلي واٖخبرث مىا٣ٞت الؼٖماء الٗغب ٖلى خًىع اإلااجمغ
ايٗا ٝللًُ٣ت الٟلؿُُيُت وٖاعيذ اًت حؿىٍت لخغمان الٟلؿُُيُحن مً خ٣ى٢هم
()18
اإلاكغوٖت.
وؾغٖان ما ٖ٣ضث اًغان ماجمغا مًاصا إلااجمغ مضعٍض في  /19حكغًٍ الاو ٫مً الٗام هٟؿه في
الٗانمت َهغان ,ؾمي "باإلااجمغ الضولي لضٖم الشىعة الاؾالمُت للكٗب الٟلؿُُجي "ول٣ض خًغه
ممشلىن ًٖ ٧ل مً لبىان والجؼاثغ والؿىصان ًٞال ًٖ ٧اٞت الٟهاثل الٟلؿُُيُت اإلاىاهًت
لٗملُت الؿالم في اإلاىُ٣ت ٖلى خؿاب الكٗب الٟلؿُُجي ,ول٣ض اصان الغثِـ عٞؿىجاوي بكضة
ماجمغ مضعٍض وونٟه باهه ماجمغ "اؾدؿالمي" وَؿعى الى جمؼٍ ٤وخضة اله ٠الٟلؿُُجي مً
زال ٫ػعٕ بظوع الك٣ا ١والخهام بحن الٟهاثل الٟلؿُُيُت  ,وابضي اؾخٗضاص اًغان اعؾا٫
٢ىاث ٖؿ٨غٍت إلاداعبت اؾغاثُل ظىبا الى ظىب م٘ الٟلؿُُيُحن واوكا اإلااجمغ نىضو٢ا إلاؿاٖضاث
()19
الٟلؿُُيُت بغؤؾما٢ ٫ضعه ( 20ملُىن صوالع امغٍ٩ي ) مضٖىما مً مجلـ الكىعي الاًغاوي.
وبٗض ؾيخحن ٖاعيذ اًغان اًًا اجٟاُ٢ت اوؾلى )20(1993اإلاٗ٣ىصة بحن مىٓمت الخدغٍغ
الٟلؿُُيُت واؾغاثُل واٖخبرتها اًغان باَلت وٚحر قغُٖت وونٟذ مىٓمت الخدغٍغ الٟلؿُُيُت
بظعإ اؾغاثُل ل٣م٘ الٟلؿُُيُحن ومما ججضع الاقاعة الُه ان اًغان بضؤث ج٣لل مً قضة مىاٟ٢ها
مً اؾغاثُل وًُ٢ت الكٗب الٟلؿُُجي وبٗض ٖ٣ض اإلاٗاهضة الاعصهُت -الٟلؿُُيُت والتي ؾمُذ
()21
باجٟاُ٢ت واصي ٖغبت التي وٗ٢ذ في  /26حكغًٍ الاو1994 ٫اؾدى٨غث اًغان هظه الاجٟاُ٢ت
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()22

الاجٟاُ٢ت باجها "حؿىٍت ٚحر ٖاصلت وون ٠اؾغاثُل بالٗغبُض

وون ٠الؿُض ٖلي زامىئي
()23
الههُىوي الباعٕ في ٢خل الابغٍاء".

واهخ٣لذ اًغان مً مى ٠٢اإلاٗاعى ,الى مىٖ ٠٢ضم اإلاماو٘ او الغا ٌٞلها (.واػصاص هظا الخىظه
٢ىة م٘ ٞىػ الانالخُحن وونى ٫مدمض زاجمي( )2005-1997()24الى ؾضة الخ٨م ,وبضث الؿُاؾت
الخاعظُت إلًغان ا٦ثر واُٗ٢تٞ ,اًغان لضحها الغٚبت الخُ٣ُ٣ت في الخغوط مً الٗؼلت الضولُت التي
ٞغيتها ٖلحها الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت مً زال ٫ؾُاؾت الاخخىاء اإلاؼصوط(٦ )25ما لضحها الغٚبت
في الاهٟخاح ٖلى صو ٫ؤوعبا ,واإلاٗؿ٨غ الاؾُىي ,وصو ٫الخلُج الٗغبي ,لظا هؼٖذ اًغان الى الخسلي
الخضعٍجي ًٖ اهمُت الٗامل اإلاظهبي في الؿُاؾت الخاعظُت الاًغاهُت ,لخدل مدلها هٓغة واُٗ٢ت
ج٣ىم ٖلى جد ٤ُ٣اإلاهالر ال٣ىمُت للضولت بٗض ان جإ٦ض صوع الضولت ٖلى خؿاب الشىعة هدُجت
ؾُُغة اإلاٗخضلحن ٖلى الؿلُت الامغ الظي ظٗل اًغان جيخهج ؾُاؾت زاعظُت ا٦ثر اٖخضالا ججاه
صو ٫الٗالم وباألزو صو ٫الخلُج اإلاجاوعة ومً زم انبدذ عٖاًت اإلاهالر ال٣ىمُت هي الغ٦حزة
()26
الاؾاؾُت للؿُاؾت الخاعظُت الاًغاهُت.
ولخٗؼٍؼ ٖال٢ت اًغان م٘ ٧اٞت الضو ٫الٗغبُت والٛغبُت اَل ٤مدمض زاجمي مكغوٕ خىاع
الخًاعاث في اًلىٖ ٫ام  1997زال٧ ٫لمت ال٣اها في الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ,وعؤي مدمض
زاجمي ان ٨ٞغة خىاع الش٣اٞاث هي مداولت مً اظل الخٟاهم وجغ ٥الخهاصم ,وعخبذ الامم
اإلاخدضة واٖخبرث ٖامٖ 2001ام خىاع الخًاعاث وُٖيذ مىضوبا زانا لها ,وو٣ٞا لخىظهاث
زاجمي جبجى ؾُاؾت ٖضم مٗاعيت او ٖغ٢لت ٖملُت الؿالم في الكغ ١الاوؾِ والابخٗاص ًٖ ٧ل ما
()27
ًًغ بٗال٢اث اًغان م٘ الضو ٫الٗغبُت في الىٓام الؿُاسخي الا٢لُمي.
وصؤبذ اًغان ٖلى مؿاهضة الًُ٣ت الٟلؿُُيُت وٖضتها مً الً٣اًا اإلاهحرًت واإلادىعٍت ٟٞي
ماجمغ ال٣مت الشامً إلاىٓمت اإلااجمغ الاؾالمي الظي ٖ٣ض في َهغان في ٧ /16اهىن الاو1998/٫اصان
اإلااجمغون في بُاجهم الخخامي الىهج الاؾغاثُلي اإلاخب٘ يض ٞلؿُحن وصٖا البُان الى يغوعة ان
جمخى٘ اؾغاثُل ًٖ اؾخسضام الاعهاب الضولت الظي جماعؾه يض الٟلؿُُيُحن الامىحن مخجاهلت
ظمُ٘ اإلاباصت الازالُ٢ت وال٣اهىهُت وٖلى اؾغاثُل ان جلتزم بمٗاهضة خٓغ اهدكاع الاؾلخت الىىوٍت
()29
()28وان جسً٘ ميكاتها للخٟخِل مً ٢بل الى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت.
واٖلً مدمض زاجمي زال ٫اإلااجمغ ان اًغان لِؿذ بهضص ٞغى ؾُاؾتها ٖلى اًت صولت
بسهىم ٖملُت الدؿىٍت عٚم مٗاعيتها اإلابضثُت لها وهي لً جغبِ ٖال٢اتها الشىاثُت م٘ الضو٫
الاؾالمُت وبحن اإلاى ٠٢مً اؾغاثُل ووا٣ٞذ اًغان ان ًخًمً اإلااجمغ زُابا ؾُاؾُا ًضٖم
()30
ٖملُت الؿالم وٍخمؿ ٪بإؾـ اجٟاُ٢ت مضعٍض.
جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني – ديسمرب /8118

 /املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا 171

اظؼضقة اظػؾسطقـقة يف دقادة اؼران اخلارجقة ظؾؿدة( )2013-1979درادة تارخيقة ....د .صراضد داود دؾؿان اظشالل

في خحن اوضر مدمض زاجمي زال ٫ماجمغ ٢مت الضوخت الظي ٖ٣ض في  /13حكغًٍ الشاوي ,2000
عئٍخه ججاه الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ومٟهىم الضولت الٟلؿُُيُت اإلاخٗضصة الاصًان والُىاث ,٠وصٖا
الى ٖىصة ظمُ٘ الالظئحن الٟلؿُُيُحن الى ٞلؿُحن واظغاء اؾخٟخاء صًم٣غاَي للؿ٩ان الانلُحن
ؾىاء ٧اهىا مؿلمحن او مؿُدحن او ختى حهىص لخ٣غٍغ ق٩ل الضولت وهٓام الخ٨م الظي ًغوهه
مىاؾب لُِٗكىا ُٞه  ,واوكاء صولت ٞلؿُُيُت مؿخ٣لت ٖلى ٧اٞت الاعاضخي الٟلؿُُيُت الخاعٍسُت,
()31
وٍغي ان اؾغاثُل ُ٦ان ٚحر قغعي وان اؾغاثُل ا٦بر ٖضو للٗاإلاحن الٗغبي والاؾالمي .
واًضث اًغان مباصعة الامحر ٖبضهللا بً ٖبضالٗؼٍؼ( )32التي َغخها ابان ٖ٣ض ماجمغ ال٣مت الٗغبُت في
بحروث ٖام ٖ 2002ىضما جبيذ ظامٗت الضو ٫الٗغبُت وباإلظمإ مباصعجه وبٗض اجٟا ١الاَغاٝ
الٟلؿُُيُت ٖلحها الغامُت الى اٖترا ٝالضو ٫الٗغبُت بةؾغاثُل قغٍُت اوسخابها مً الاعاضخي التي
اخخلتها  ,و٧ان مى ٠٢الغثِـ زاجمي مً جل ٪اإلاباصعة اإلاباع٦ت والخإًُض ,اما ًٖ وػٍغ الخاعظُت
الاًغاوي ٦ما ٫زغاػي ٣ٞض ونٟها باإلاباصعة الا٦ثر سخاء مً ٢بل الضو ٫الٗغبُت التي جيسجم في
()33
ا٦ثر الاخىا ٫جٟائال م٘ ٢غاعاث الامم اإلاخدضة.
اإلابدث الثالث :اللػُت الفلعؿُيُت في ظُاظت اًشان الخاسحُت في نهذ الشةِغ مدمىد
اخمذي هجاد(.)2013-2005( )34
بالغٚم مً الازخال ٝالاًضًىلىجي بحن اًغان وخماؽ الا ان ٞىػ الازحرة في الاهخساباث الدكغَُٗت
في الٗام ,2006ومً زم حكُ٨لها الخ٩ىمت ظاء في ْل ْغو ٝوجدضًاث ٦بحرة باليؿبت لُهغان
,خُض جىامذ الًٛىٍ الضولُت ٖلحها بؿبب ملٟها الىىوي ًٞ ,ال ًٖ الىظىص الٗؿ٨غي الامغٍ٩ي
اإلا٨ش ٠في اإلاىُ٣ت  ,وهى الامغ الظي خخم ٖلحها ان جىخي الاًضًىلىظُت ظاهبا لخخٛلب لٛت اإلاهالر
ٖلى ؾُاؾت اًغان الخاعظُت  ,خُض اصان هجاص الؿُاؾت الاؾغاثُلُت اإلاخبٗت يض ابىاء الكٗب
الٟلؿُُجي وق ٪٨باإلادغ٢ت الحهىصًت التي ًضٖحها الحهىص وا٦ض ان اؾغاثُل ؾتزو ٫مً ٖلى
الخاعَت ,وحكضص هجاص في ؾُاؾخه خُا ٫اؾغاثُل خُض نغح بمىاؾبت الظ٦غي الؿابٗت
والٗكغًٍ للشىعة الاؾالمُت في اًغان " ان اإلادغ٢ت الخُ٣ُ٣ت هي التي جدهل ًىمُا في ٞلؿُحن
والٗغا .. ١واهه ٖلى مضي ا٦ثر مً ؾخحن ٖاما اجاخذ هظه الخغاٞت للههاًىت ان ًبتزوا اليؿاء
()35
والاَٟا"٫
ول٣ض ازاعث جهغٍداث هجاص خى ٫اإلادغ٢ت الحهىصًت عصوص اٗٞاٚ ٫غبُت واؾغاثُلُت وقيذ وؾاثل
الاٖالم الاؾغاثُلُت خملت يض اًغان وط٦غ حهىص اوإلاغث ألخضي الصخ ٠الاإلااهُت ٢اثال" ان هجاص
()36
مغٌٍ هٟؿُا ومٗاص للؿامُت "
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واػاء الخهُٗض الاؾغاثُلي الاًغاوي وظض الخ٣اعب َغٍ٣ه ما بحن اًغان وٞلؿُحن ممشال بؼٍاعة
زالض مكٗل عثِـ اإلا٨خب الؿُاسخي للخغ٦ت الظي ًخسظ مً ؾىعٍا م٣غا له لُهغان مغجحن زال٫
الاقهغ الشالزت الاولى في مىخه٧ ٠اهىن الاو ,2005٫والؼٍاعة الشاهُت ظاءث في قباٍ ,2006وازمغث
هظه الؼٍاعاث ًٖ جيؿُ ٤اًغاويٞ -لؿُُجي م٘ خغ٦ت خماؽ ٖالي اإلاؿخىي (. )37وجإًُضا مً لضن
اًغان للًُ٣ت الٟلؿُُيُت ٢امذ باؾخًاٞت ماجمغ لضٖم الاهخٟايت الٟلؿُُيُت في قهغ هِؿان
 2006و٢ضمذ صٖما بُ٣مت  100ملُىن صوالع لخماؽ وصٖا اإلاغقض الاٖلى للشىعة الاؾالمُت ٖلي
()38
زامىئي زال ٫اإلااجمغ صو ٫الٗالم الاؾالمي اٖخباع ٞلؿُحن ًُ٢تها الاولى.
وجًامىا للمُالب الكغُٖت الٟلؿُُيُت ٖ٣ض مٗهض الضعاؾاث الؿُاؾُت والضولُت في وػاعة
الخاعظُت الاًغاهُت ماجمغا صولُا في َهغان في ,2006/12/11خى ٫خ٣ُ٣ت وحجم اإلادغ٢ت الحهىصًت
و٢ض قاع ٥في هظا اإلااجمغ ٖضص ٦بحر مً اؾاجظة الجامٗاث الاًغاهُت والاظىبُت و٢ض جمسٌ ًٖ
اإلااجمغ حكُ٨ل لجىت صولُت لضعاؾت اإلادغ٢ت الحهىصًت و٢ا ٫هجاص في اإلااجمغ ان اؾغاثُل ؾتزو٫
٢غٍبا ٖلى ٚغاع الاجداص الؿىُٞتي و٢ض اٖغب مىىقهغ مخ٣ي وػٍغ الخاعظُت الاًغاوي ًٖ عؤًه
باإلااجمغ "الٛاًت مً ٖ٣ض اإلااجمغ لِـ ازباث او هٟي اإلادغ٢ت واهما ٞخذ الُغٍ ٤امام الباخشحن
()39
ألاوعبُحن ألبضاء ؤعاءهم خى ٫طل"٪
ول٣ض ظاء عص الٟٗل الاؾغاثُلي ٖلى هظا اإلااجمغ الصجب والاؾدى٩اع ٟٞي بُان انضعجه وػاعة
الخاعظُت الاؾغاثُلُت لٗ٣ضها وعٖاًتها ماجمغ صولي ًى٨غ اإلادغ٢ت الحهىصًت واٖلىذ الىػاعة ٦ظل٪
ًٖ هُتها ع ٘ٞصٖىي ً٢اثُت ٖلى مدمىص هجاص في مد٨مت الٗض ٫الضولُت بتهمت مداولت اباصة
ؤلاؾغاثُلُحن ,واٖخبر الاؾغاثُلُىن اه٩اع هجاص لهظه اإلادغ٢ت ٌؿعى الغثِـ الاًغاوي الى ايٟاء نبٛت
الكغُٖت ٖلى هىاًاه الصخُدت بالً٣اء ٖلى اؾغاثُل ووكغ الا٩ٞاع الاؾالمُت اإلاخُغٞت التي
()40
جدىا ٌ٢م٘ مباصت وُ٢م الٗالم الخغ.
وازغ ُ٢ام اؾغاثُل بهجىم ٦بحر ٖلى ُ٢إ ٚؼة في ٧اهىن الاو ٫مً ٖام ,2008اهخ٣ضث اًغان
وبكضة الضو ٫الٗغبُت لٗضم و٢ىٞها الى ظاهب الكٗب الٟلؿُُجي في الُ٣إ ,وصٖذ الضو٫
الاؾالمُت للخدغ ٥لى ٠٢الٗضوان الاؾغاثُلي بإعؾا ٫ؾُٟىت جدمل اإلاؿاٖضاث الٛظاثُت والُبُت
لهم وابضاء الاؾخٗضاص إل٢امت مؿدكٟى مُضاوي ٢غٍب مً ٚؼة إلاٗالجت اإلاهابحن باإلياٞت الى
الضٖم اللىظؿتي واإلااصي للم٣اومت الٟلؿُُيُت .زم هٓمذ اإلااجمغاث ههغة للًُ٣ت الٟلؿُُيُت
في قهغ اطاع ًٞ ,2009 /ال ًٖ ماجمغ ال٣ضؽ الظي ٖ٣ض ٧الٗاصة في الجمٗت الازحرة مً قهغ
()41
عمًان.
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وَالب اإلاخدضر الغؾمي باؾم وػاعة الخاعظُت الاًغاهُت خؿً ٢ك٣اي اإلاجخم٘ الضولي ومىٓمت
اإلااجمغ الاؾالمي بًغوعة الخدغ ٥لى ٠٢الٗضوان الاؾغاثُلي ٖلى ٚؼة  ,وٖمذ اإلآاهغاث مسخل٠
()42
اإلاضن الاًغاهُت واٞخخذ ٖلماء الضًً الاًغاهُحن باب الخُىٕ إلاىاظهت الاٖخضاء الاؾغاثُلي.
وٖملذ ًغان ٖلى اَال ١خملت صبلىماؾُت واٖالمُت للمُالبت بالى ٠٢الٟىعي إلَال ١الىاع
وع ٘ٞالخهاع ًٖ ؾ٩ان الُ٣إ واهسغٍ ُٞه الغثِـ الاًغاوي مدمىص اخمضي هجاص ووػٍغ
الخاعظُت الاًغاوي مخ٣ي وخمل لىائها ٖضص مً ابغػ الصخ ٠الاًغاهُت اإلادآٞت مشل ظمهىعي
اؾالمي  ,و٦حهان .الدكاوع اإلاؿخمغ م٘ اع٧ان مدىع اإلاماوٗت في ؾُا٢اث مسخلٟت مجها ماجمغ الضوخت
الظي ٖ٣ض في ٧اهىن الشاوي )43(.2009خُض جبىؤ الغثِـ الاًغاوي مدمىص اخمضي هجاص مٗ٣ضا هاما
في طل ٪اإلااجمغ بؿبب ُٚاب اهم صولخحن ٖغبِخحن وهما مهغ واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت .وحٗىص
()44
اهمُت ٚؼة باليؿبت اًغان مً زال ٫ما ًلي:
اوال :ان ُ٢إ ٚؼة ًمخل ٪مىٗ٢ا اؾتراجُجُا ٌُٗي اًغان اَاللت ٖلى البدغ اإلاخىؾِ.
زاهُا٣ً :ل ٤اؾغاثُل مً الضازل وحهضصها وًٍٗها بحن ٩ٞي ال٨ماقت ظبهت في الجىىب وظبهت ازغي
في الكما.٫
زالشا :مداولت يغب هٓام مهغ الٗمىص ال٣ٟغي للمكغوٕ ال٣ىمي الٗغبي مم ً٨الخسلي ًٖ وع٢ت
الُ٣إ م٣ابل زمً اهم في م٩ان ازغ مدُِ اًغان مشال ٞاإلَاللت ٖلى البدغ اإلاخىؾِ ًامجها
خؼب هللا في ظىىب لبىان .وفي هظه اإلاٗاصلت خؼب هللا هى الشابذ في اإلاٗاصلت الاًغاهُت وخماؽ هي
اإلاخٛحرة اإلاا٢خت زانت في ْل الخجاوـ اإلاظهبي الٗ٣اثضي م٘ الخؼب ٖ٨ـ خغ٦ت خماؽ.
ومما ججضع الاقاعة الُه ان خغ٦ت خماؽ ٧اهذ جىٓغ للضٖم الاًغاوي لها باهه واظب صًجي
وازالقي ًٟغيه الىي٘ الٟلؿُُجي ,واًغان جىٓغ الُه ٖلى اهه صٖم لخغ٧اث اإلاماوٗت واإلا٣اومت في
وظه ٢ىي الاؾدبضاص والٓلم.
اإلابدث الشابو :مىكف اًشان مً جؿىساث اللػُت الفلعؿُيُت 2011-2009
اوال :الهامل الذاخلي
هجخذ اًغان ولؼمً َىٍل لى ظؼثُا في اب٣اء ٖال٢خه بالًُ٣ت الٟلؿُُيُت بُٗضة ًٖ ؾاخت
الجض ٫الؿُاسخي الضازلي بحن الاخؼاب والخ٨خالث الؿُاؾُت اإلاسخلٟت بدُض ٖضث الًُ٣ت
الٟلؿُُيُت زُا اخمغ امام اًت اهخساباث صازلُت جدضص مً ؾُد٨م البالص جىُٟظًا وحكغَُٗا الا
ان هظه اإلاٗاصلت بُ٣ذ بإمان ختى الٗام  , 2009خحن اتهمذ اخؼاب اإلاٗاعيت وػاعة الضازلُت
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بتزوٍغ الاهخساباث لهالر الغثِـ مدمىص اخمضي هجاص واهؼلذ ظمهىعها الى الكاعٕ للخٓاهغ
جدذ قٗاع "اًً نىحي"ل ,خُجها صزلذ الًُ٣ت الٟلؿُُيُت في نلب الاػمت الضازلُت الاًغاهُت
()45
خحن هخ ٠الىاؽ بالكىاعٕ " ال ٚؼة وال لبىان ,عوحي ٞضاء اًغان".
ومً زال ٫هظا الكٗاع ًخطر ان هىا ٥قغاثذ اظخماُٖت اًغاهُت لِؿذ ٢لُلت جبضو ٚحر عايُت
ًٖ اؾتراجُجُت الىٓام الؿُاسخي الاًغاوي في الخٗامل م٘ الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ال٣اثمت ٖلى حٛلُب
زىابذ الشىعة الاؾالمُت ٖلى اإلاهالر الضازلُت والىَىُت للكٗب الاًغاويٟٞ ,ي الى٢ذ الظي ٌٗاوي
ُٞه اإلاىاًَ الاًغاوي مً خهاع ا٢خهاصي زاه ٤از٣لذ ٧اهل اإلاىاًَ بِىما هىا ٥انغاع مً
اإلااؾؿت الخا٦مت ٖلى ج٣ضًم الضٖم اإلاالي وبك٩ل ٦بحر لٟهاثل اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت وخؼب هللا
اللبىاوي والىٓام في ؾىعٍا.
زاهُا :الهامل الاكلُمي زىساث الشبُو الهشبي
اصي ؾ٣ىٍ بٌٗ الاهٓمت الٗغبُت بٟٗل زىعاث الغبُ٘ الٗغبي  ,واهدؿاع اخخ٩اع اًغان ل٨ٟغة
اإلا٣اومت يض اؾغاثُل  ,ومجحئ اهٓمت ٖغبُت مىخسبت قٗبُا جٖ ٠٣لىا الى ظاهب ٞهاثل اإلا٣اومت
الٟلؿُُيُت ٧لها اخضار مً قاجها ع ٘ٞخضة الخىاٞـ الا٢لُمي بحن اًغان وبُ٣ت الضوٖ ٫لى لٗب
الضوع الاؾاؽ في الًُ٣ت الٟلؿُُيُت  ,وهظا ما ص ٘ٞاًغان ٖلى ع ٘ٞوجحرة صٖمها اإلااصي
()47
والٗؿ٨غي لخغ٦تي الجهاص الاؾالمي وخماؽ.
ول٣ض اجسظث الخ٩ىمت الاًغاهُت وجُاعها اإلادا ٔٞمىٟ٢ا ماٍضا للىٓام الؿىعي في مىاظهت
الشىعة الؿىعٍت مىظ اهُال٢ها في /18ماعؽ/اطاع,2011وْهغ طل ٪مً زال ٫الخإًُض ال٩امل للىٓام
وونٟذ الشىعة الؿىعٍت باإلااامغة الاظىبُت التي حؿتهض ٝنمىص وم٣اومت ؾىعٍت مً ٢بل
الههاًىت والٛغب  ,والىٓغ الى الاخضار ٖلى اجها ٞخىت قبحهت بما خضر في اًغان في الٗام ,2009
و٢ض ا٦ضث اًغان في ا٦ثر مً مىاؾبت اًماجها ب٣ضعة الخ٩ىمت الؿىعٍت الخٗامل م٘ الاويإ
واٖلىذ صٖمها لئلنالخاث التي اٖلجها الغثِـ الؿىعي بكاع الاؾض لخس ٠ُٟالاػمت .وهٓغا للخ٣ضًغ
الكٗبي الٗغبي إلاىا ٠٢الؿُاؾت الؿىعٍت ججاه الٛغب واؾغاثُل ٣ٞض ع٦ؼث البُاهاث الاًغاهُت
الغؾمُت ٖلى ان الكٗىب الٗغبُت جضع ٥ان ما ًجغي في ؾىعٍا ما هى الا "ماامغة امغٍُ٨ت لضٖم
()48
الُ٨ان الههُىوي"
ول٣ض بضث اإلاٟاع٢ت ٦بحرة وواضخت في اإلاى ٠٢الاًغاوي مً زىعاث الغبُ٘ الٗغبي ٟٞ ,ي الى٢ذ
الظي صٖم ُٞه الىٓام الاًغاوي الشىعاث الكٗبُت في البدغًٍ ,ومهغ ,عًٞها في ؾىعٍا ,و٢مٗها في
الضازل الاًغاوي ,في خحن جدضر اإلاغقض الاٖلى ٖلي زامىئي ًٖ يغوعة مؿاهضة ؾىعٍا وصٖمها.
()49
وبؿبب جباًً هظه اإلاىا ٠٢اتهمذ اإلاٗاعيت الانالخُت في اًغان الىٓام الخا٦م باالػصواظُت.
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وحٗغى الاٖالم الغؾمي الاًغاوي لهجىم ٦بحر مً ٢بل الانالخُحن ومً الامشلت ٖلى طل ٪اإلا٣ا٫
الظي ٦خبه هاثب وػٍغ الخاعظُت الاًغاوي الاؾب ٤مدمض الهضع واهخ٣ض ُٞه الخُُٛت الاٖالمُت
لالهخٟايت الؿىعٍت في وؾاثل الاٖالم الغؾمُت وقبه الغؾمُت و٢ا ٫ان اإلاى ٠٢اإلاُلىب مً
اًغان هى اؾضاء الىصر للغثِـ بكاع الاؾض لالؾخمإ الى قٗبه واظغاء انالخاث خُ٣ُ٣ت في
الىٓام .اما مى ٘٢اإلاٗاعى الانالحي محر خؿحن مىؾىي٣ٞ ,ض ٢اعن بحن الاٖالم الاًغاوي الظي
جدضر ًٖ ظمٗت هاصثت في ؾىعٍا بخاعٍش/23هِؿان ,2011/ووؾاثل الاٖالم الؿىعٍت الغؾمُت
التي نغخذ "ان ٖضصا مً اإلاضهُحن ٢ض ٢خلىا في اإلاىاظهاث في جل ٪الجمٗت"  ,ومً طلً ٪خطر ان
اإلاى ٠٢الاًغاوي مً الشىعة الؿىعٍت لم ً ً٨مٟاظئا بؿبب َبُٗت الٗال٢اث الاؾتراجُجُت
الؿىعٍت-الاًغاهُت مىظ ُ٢ام الشىعة الاؾالمي ٖام ,1979وان ايٗا ٝاو اؾ٣اٍ الىٓام الؿىعي
ؾخ٩ىن جضاُٖاث ؾلبُت ٖلى الىٟىط الاًغاوي في لبىان "خؼب هللا اللبىاوي"  ,وٞلؿُحن ٖلى اٖخباع
()50
ان ؾىعٍا البىابت الجُىؾُاؾُت لهظا الىٟىط.
اما ًٖ مى ٠٢خغ٦ت خماؽ والجهاص الاؾالمي الٟلؿُُيُحن مً الشىعة الؿىعٍت ٗٞىض اهضالٖها
٧ان مً الُبُعي ان ًُلب الىٓام الؿىعي جإًُض خغ٦ت خماؽ ٦جؼء مما ًغاه عصا للجمُل ٖلى
اؾخًاٞتها في ؾىعٍا وجدضًضا مىظ ابٗاص ٢اصتها مً الاعصن في جهاًت الدؿُٗىاث ,ول ً٨الخغ٦ت لم
ً ً٨بىؾٗها ان جٟٗل طل ٪لِـ  ِ٣ٞالن الخدال ٠م٘ ؾىعٍا ٧ان يض الُ٨ان الههُىوي ولِـ
يض الكٗب الؿىعي بل اًًا الٖخباعاث الىٞاء للؿىعٍحن ومىدها الضٖم اإلااصي الؿذي بُٗضا
()51
ًٖ الخؿاباث الؿُاؾُت ٚحر خؿاباث اإلاباصت الضًيُت وال٣ىمُت.
ان اًغان جمخل ٪عئٍت بكان ُُٟ٦ت اإلادآٞت ٖلى مهالخها في ؾىعٍا ختى مً صون وظىص الغثِـ
بكاع الاؾض  ,ول٣ض اقاعث الٗضًض مً الخ٣اعٍغ الاٖالمُت ًٖ ل٣اءاث ٖضًضة ٧اهذ ٢ض ظغث بحن
مؿاولحن اًغاهُحن وبٌٗ ٢ىي اإلاٗاعيت الؿىعٍت ُٞهغان جضع ٥جماما ان لب الاؾتراجُجُت التي
جىاصي بها ال٣اثمت ٖلى اإلا٣اومت واإلاماوٗت جخمدىع خى ٫الًُ٣ت الٟلؿُُيُت وٞهاثل اإلا٣اومت
الٟلؿُُيُت ٦,ما اجها جضع ٥جماما ان اي جغاظ٘ في الٗال٢ت ؾُ٣ضم م٩اؾب مجاهُت لؤلَغاٝ
الٟلؿُُيُت الازغي الؿاُٖت الى بلىعة خل ؾُاسخي للًُ٣ت و ٤ٞمبضؤ زىاثُت اإلاٟاوياث والؿالم
بؿ ٠٣مُالب ا٢هاه صولت ٞلؿُُيُت ٖلى خضوص ٖام  ,1967وهي مٗاصلت جغًٞها اًغان ظظعٍا ,
ول ً٨طل ٪ال ًمى٘ مما ج٣ىم به اًغان الُىم ٖبر الاخخٟاّ بٗال٢ت مخمحزة م٘ بٌٗ الٟهاثل
الازغي مً زال ٫جسهُو صٖم ايافي لها ٦إظغاء و٢اجي لؿض اي ٞغا٢ ٙض ًيكا ظغاء جغاظ٘
()52
الٗال٢ت م٘ خماؽ.
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اإلابدث الخامغ :اظباب جىجش واهفشاج الهالكاث الفلعؿُيُت-الاًشاهُت 2013-2011
اوال :الثىسة العىسٍت
الق ٪ان اًغان واَغاٞا ازغي ٧اهذ جخضزل اخُاها في الكإن الٟلؿُُجي بك٩ل ٞج  ,مما اصي
لخُٗ٣ض مل ٠اإلاهالخت وج٨غَـ الاه٣ؿام ,الا ان طل ٪ال ٌٗجي ان اًغان وٚحرها ٧ان الؿبب
الغثِـ في اإلاكا٧ل الٟلؿُُيُت الضازلُت  ,وبالخالي ٞان حٛحر الؿُاؾت الاًغاهُت لً ًاصي جل٣اثُا
الى اجهاء الاه٣ؿام الٟلؿُُجي او حُٛحر مٗاصلت الهغإ م٘ اؾغاثُل ٞ,الخلل اياٞت الى الؿُاؾت
الاؾغاثُلُت ً٨مً في الىسب الؿُاؾُت الٟلؿُُيُت وفي الىٓام الؿُاسخي الٟلؿُُجي هٟؿه ,وان
لم حٛحر هظه الىسب ؾُاؾتها وجغج٣ي بمىاٟ٢ها للمى ٠٢الىَجي اإلاؿاوٞ ٫ان اي حُٛحر في ؾُاؾت
()53
اًغان ججاه الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ؾُ٩ىن جإزحره مدضوصا.
ول ً٨خ٣ُ٣ت الامغ ان اًغان ومىظ اهضالٕ الشىعة الؿىعٍت ج٣ضم لخلٟائها الاؾتراجُجُىن خماؽ
وخؼب هللا اللبىاوي الضٖم اإلاخىانل والالمدضوص ًٞال ًٖ مؿاهضة الغثِـ بكاع الاؾض ,بِىما
التزمذ خغ٦ت خماؽ الىإي بالىٟـ وٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت الؿىعٍت وَٗض اإلاى٠٢
الظي ابضجه خغ٦ت خماؽ بالخىهل مً صٖم الغثِـ الاؾض زالٞا إلاا ٗٞله خؼب هللا وٚحره ممً
جضٖمهم اًغان و٧ان صاٗٞا لخدى ٫مهم في ٖال٢ت خغ٦ت خماؽ بةًغان اط جىجغث الٗال٢اث ما بحن
اًغان وخغ٦ت خماؽ واهُٗ٣ذ الامضاصاث اإلاالُت الاًغاهُت لخماؽ وانبدذ الازحرة حِٗل في
ياث٣ت مالُت واضخت بٗض جى ٠٢الضٖم الاًغاوي لها ٖلى زلُٟت مىٟ٢ها مً الشىعة الؿىعٍت وما
ًضٖ ٫لى طل ٪هى خالت الازخىا ١التي ٌِٗكها اهل ٚؼة بؿبب ٦ثرة الاٖباء اإلاالُت مً الًغاثب
()54
والغؾىم.
وفي مداولت إلالئ الٟغا ٙاإلاالي الظي ؾببه جى ٠٢الضٖم الاًغاوي خاولذ خغ٦ت خماؽ اؾدبضا٫
هظا الضٖم بضٖم زلُجي  ,وطل ٪مً زال ٫الؼٍاعاث الٗضًضة التي اظغاها عثِـ الخ٩ىمت في ٚؼة
اؾماُٖل هىُت للبدغًٍ وُ٢غ وال٩ىٍذ واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٦,ما ان اٖالن خغ٦ت خماؽ
اجها م٘ الخدغ ٥الكٗبي في ؾىعٍا لم ًٟؿغ الى هجىم ٖلى هٓام الغثِـ الاؾض بِىما اٖلىذ اًغان
عؾمُا اجها ج ٠٣م٘ الىٓام وجبيذ عئٍخه بال٩امل وقيذ هجىما قغؾا ٖلى اإلاٗاعيت والجِل
الخغ ,متهمت اًاهما باجهما مجمىٖاث مؿلخت جماعؽ الاعهاب يض الضولت وماؾؿاتها اإلاضهُت ٦ما
وٟ٢ذ اًغان بك٩ل ٖملي م٘ الىٓام الؿىعي مً زال ٫مؿاٖضاث ضخمت قملذ الا٢خهاص
والاؾدكاعاث الٗؿ٨غٍت وحؿُحر عخالث ظىٍت ًىمُت باججاه ؾىعٍا جدمل مٗها مٗضاث ٖؿ٨غٍت
()55
إلاؿاٖضة الىٓام الؿىعي في خغبه م٘ اإلاٗاعيت اإلاؿلخت.
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وٖال٢ت َهغان بدغ٦ت الجهاص الاؾالمي الٟلؿُُيُت ٌكىبها ال٨شحر مً الخىجغ والاػماث
()56
والاؾباب ٖضًضة مجها
-1اهؼٖاط اًغان مً ؾُاؾت الخُاص التي جدبٗها الُ٣اصة الؿُاؾُت للجهاص الاؾالمي خُاٖ ٫ضص مً
الً٣اًا الا٢لُمُت وفي م٣ضمتها الُمً وع ٌٞالخغ٦ت الا٢تراب ا٦ثر مً الخ ٠ُُ٨الؿُاسخي
الاًغاوي لها.
-2الخ٣لُهاث اإلاالُت اإلاتزاًضة لضٖم الخغ٦ت في آلاوهت الازحرة وهى ما حؿبب في اق٩االث واخغاظاث
مالُت صازلُت ٦بحرة بضؤث جهِب ماؾؿاث و٧ىاصع الخغ٦ت.
-3خهلذ خغ٦ت الجهاص الاؾالمي ٖلى مٗلىماث جُٟض بان إلًغان صوع زٟي بالخٗاون م٘
مجمىٖاث مٟهىلت وازغي صازل الخغ٦ت ,لدكُ٨ل ظُىب جىُٓمُت مىاػٍت للخغ٦ت ومىٟهلت
ٖجها ًُلٖ ٤لُه خغ٦ت الهابغًٍ صازل ُ٢إ ٚؼة ً٩ىن ا٦ثر جبُٗت ووالء والتزاما بؿُاؾت وعئي
اًغان في اإلاىُ٣ت.
انبذ اإلاكهض الؿُاسخي للٗالم الٗغبي بٗض زىعاث الغبُ٘ الٗغبي ًدؿم بٗضم الاؾخ٣غاع والهضوء
الامغ الظي ظٗل اهخمام الخ٩ىماث الجضًضة ًىهب ٖلى الً٣اًا الضازلُت مشل حكُ٨ل
الخ٩ىماث والاهخساباث والضؾخىعًٞ ,ال ًٖ الخُىعاث الؿُاؾُت الامىُت والاؾتراجُجُت التي
خضزذ ٖلى اإلاؿخىٍحن الا٢لُمي والضولي ظٗل الاهٓاع جخجه هدى خؿاباث الاعباح والخؿاثغ ٖلى
جل ٪اإلاؿخىٍاث ,وبضؤث جبخٗض ًٖ اولىٍت الًُ٣ت الٟلؿُُيُت وًٖ الازُاع اإلادض٢ت بها مشل
مكغوٕ بغاٞغ ,لخخىظه الى جضاُٖاث اخخماالث الًغبت الامغٍُ٨ت لؿىعٍا  ,وما ؾخاو ٫الُه مً
حُٛحراث في مىاػٍحن ال٣ىي الا٢لُمي و٦ظل ٪ما ؾِىجم ًٖ الخٟاهم الاًغاوي الاوعبي الامغٍ٩ي خى٫
البرهامج الىىوي الاًغاوي مً اوٗ٩اؾاث ٖلى اإلاىُ٣ت وجدالٟاتها٦ ,ما جىظهذ الاهٓاع الى مؿخ٣بل
مهغ باألزو ٖ٣ب الشىعة ٖلى الغثِـ مدمض مغسخي والاَاخت بخجغبت الازىان التي ه٣لذ مهغ
اًًا الى مغخلت مً ٖضم الاؾخ٣غاع الامجي والؿُاسخي اوٗ٨ؿذ ؾلبا ٖلى ُ٢إ ٚؼة وٖلى ٖال٢ت
الىٓام الجضًض م٘ خغ٦ت خماؽ وٖلى مكغوٕ اإلاهالخت الٟلؿُُيُت-الٟلؿُُيُت الظي ٧ان
()57
بغٖاًت مهغ.
جابٗذ اًغان صٖمها للًُ٣ت الٟلؿُُيُت وخاولذ الغبِ بحن ما عؤجه صخىة اؾالمُت(الشىعاث
الٗغبُت) وبحن الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ,وفي ٧ل اإلااجمغاث الضولُت التي ٖ٣ضث في اًغان خى ٫هظه
الصخىة خُض ا٦ض ٖلي زامىئي مغقض الشىعة الاؾالمُت ٖلى اولىٍت الًُ٣ت الٟلؿُُيُت و٢ا٫
في اؾخ٣با ٫مؿاولي الضولت وؾٟغاء البلضان الاؾالمُت بمىاؾبت ُٖض الُٟغ في /19اب" 2012/
ان الًُ٣ت الانلُت في الٗالم الاؾالمي هي ال٣ضؽ الكغٍ ٠ومىيىٕ ٞلؿُحن اإلآلىمت والتي
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بغػث ا٦ثر بًٟل الصخىة الاؾالمُت وٖلى ظمُ٘ الخ٩ىماث والكٗىب الاؾالمُت والىسب
الؿُاؾُت والش٣اُٞت ان جدظع مً ماامغة زُحرة هي ماامغة الخ٨خم والالخٟاٖ ٝلى الًُ٣ت
()58
الانلُت للمؿلمحن"
في خحن عؤي ؾٗض ظلُلي امحن اإلاجلـ الاٖلى لؤلمً ال٣ىمي الاًغاوي زال ٫اؾخ٣باله الُ٣اصي
الٟلؿُُجي اؾماُٖل الؼهاع " ان الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ومىاظهت الُ٨ان الههُىوي هما الٗمىص
()59
الغاسخ والٟهل اإلاكتر ٥للصخىة الاؾالمُت"
زاهُا :اللػُت الفلعؿُيُت في كمت خشهت نذم الاهدُاص في ؾهشان
حٗخبر اًغان اخض الاًٖاء الباعػًٍ في خغ٦ت ٖضم الاهدُاػ الضولُت ,وجبضي اًغان اهخماما ٦بحرا
باإلااجمغاث  ,وحٗضها اخضي الىؾاثل اإلاهمت لضٖم جدالٟاتها في اإلاىُ٣ت الٗغبُت وزاعظها لظل٪
ؾٗذ اًغان الى ابغاػ اهخمامها بإولىٍت الًُ٣ت الٟلؿُُيُت في ٢مت خغ٦ت ٖضم الاهدُاػ التي
ٖ٣ضث للٟترة ما بحن  31-26اب 2012في َهغان  ,بمكاع٦ت ا٦ثر مً ماثت صولت مً بُجها زمـ
وزالزىن صولت قاع٦ذ ٖلى مؿخىي عثِـ صولت  ,وزمـ صو ٫قاع٦ذ ٖلى مؿخىي اإلاؿاٖض الاو٫
واإلاؿاٖض للغثِـ ,وصولت واخضة قاع٦ذ ٖلى مؿخىي عثِـ اإلاجلـ ,وواخض واعبٗىن صولت
قاع٦ذ ٖلى اٖلى مؿخىي لها في هظه ال٣مت خُض ا٦ض وػٍغ الخاعظُت الاًغاوي ٖلي ا٦بر نالخي "
ان الًُ٣ت الٟلؿُُيُت جمشل اإلادىع الاؾاؽ في الىزُ٣ت الخخامُت ل٣مت َهغان لخغ٦ت ٖضم
الاهدُاػ وان الُ٣اصة الاًغاهُت ع٦ؼث ٖلى اولىٍت الًُ٣ت الٟلؿُُيُت باٖخباعها الًُ٣ت الاولى
()60
للٗغب واإلاؿلمحن والاخغاع"
ول٣ض اٖغب نالخي لىػٍغ زاعظُت الخ٩ىمت الٟلؿُُيُت في ُ٢إ ٚؼة مدمض ٖىى ٖلى ظمُ٘
الٟهاثل الٟلؿُُيُت جىدي الخُُت والخظع ججاه اإلااامغاث الههُىهُت ويغوعة الخٟاّ ٖلى
()61
وخضة الكٗب الٟلؿُُجي.
وج٨مً اهمُه هظه ال٣مت في اجها انضعث زالر بُاهاث زانت بالًُ٣ت الٟلؿُُيُت ا٦ض البُان
الاوٖ ٫لى الخ٣ى ١اإلاكغوٖت للكٗب الٟلؿُُجي واجهاء الاخخال ٫الاؾغاثُلي واؾخ٣ال ٫صولت
ٞلؿُحن وخ ٤الالظئحن الٟلؿُُيُحن بالٗىصة و ٤ٞال٣غاع الاممي اإلاغ٢م( ,)194و٦غع البُان الشاوي
صٖم الكٗب الٟلؿُُجي لىُل خ٣ى٢ه اإلاكغوٖت جدذ عاًت اإلاىٓمت الخدغٍغ الٟلؿُُيُت و٤ٞ
اجٟاقي ال٣اهغة والضوخت  ,و٧لٟذ اللجىت ٖلى مؿخىي اإلاىضوبحن الضاثمحن في الامم اإلاخدضة
بمؿاٖضة الكٗب الٟلؿُُجي إلهجاػ اهضاٞه بما في طل ٪الخهىٖ ٫لى صولت ٚحر ًٖى في الامم
اإلاخدضة .وظاء البُان الشالض مخًامىا م٘ الاؾغي الٟلؿُُيُحن في سجىن الاخخال ٫واجساط
()62
الخُىاث الالػمت لظل ٪باإلاداٞل الضولُت.
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ومً طلً ٪خطر لىا ان اًغان ْهغث بمٓهغ الُ٣اصي والغٍاصي في اإلاىُ٣ت مً زال ٫البُاهاث
الاهٟت الظ٦غ والتي ٖضث صٖم الًُ٣ت الٟلؿُُيُت وٟ٦اح الكٗب الٟلؿُُجي مً اولىٍاث
ؾُاؾتها الخاعظُت وطل ٪باالٖخماص ٖلى اإلاكتر ٥الاؾالمي بُجها وبحن ٞلؿُحن.
وعخبذ اًغان باإلاهالخت الٟلؿُُيُت واٖلىذ ًٖ اؾخٗضاصها الخخًان خىاع بحن الٟهاثل
الٟلؿُُيُت ٦ما ٢ا ٫الغثِـ مدمىص اخمضي هجاص ٖىضما اؾخ٣بل عثِـ الؿلُت الٟلؿُُيُت
مدمىص ٖباؽ واٖلً اؾخٗضاص بالصه ج٣ضًم اي صٖم في اَاع جد ٤ُ٣الخٟاهم واإلاهالخت الىَىُت
بحن الٟلؿُُيُحن ونغح" ان الًُ٣ت الٟلؿُُيُت حٗض الُىم اهم ً٢اًا اإلاىُ٣ت وان هظه
الاهمُت ا٦دؿبذ َابٗا صولُا وانبذ الٗالم بغمخه ًغجبِ بك٩ل ما م٘ هظه الًُ٣ت" وا٦ض هجاص
خغم بالصه ٖلى ظمُ٘ الٟلؿُُيُحن واٖغب إلادمىص ٖباؽ اؾخٗضاص اًغان الخخًان
الٟلؿُُيُحن للجلىؽ ٖلى َاولت الخىاع لخد ٤ُ٣الخٟاهم والىخضة بحن ظمُ٘ الٟهاثل
()63
الٟلؿُُيُت.
زالثا :مىكف اًشان مً الانتراف الاممي بفلعؿحن
اًضث اًغان الاٖترا ٝالضولي بٟلؿُحن مغا٢با ٚحر ًٖى في الامم اإلاخدضة ونغح الىاَ ٤باؾم
الخاعظُت الاًغاهُت عامحن مهماهبرؾذ "ان اٖترا ٝالامم اإلاخدضة بٟلؿُحن ًٗ٦ى ٚحر مغا٢ب
ٞغنت الؾخٗاصة خ٣ى ١الكٗب الٟلؿُُجي" .وٖضث اًغان هظا الاٖترا ٝزُىة اولى ٖلى َغٍ٤
جىُٟظ الؿُاصة الكاملت للٟلؿُُيُحن ٖلى اعايحهم اإلاٛخهبت وٖىصتهم الى صًاعهم ومىانلت
اإلا٣اومت  ,واإلاالخٓت الشاهُت هي حٛحر اإلاى ٠٢الاًغاوي مً هظه الًُ٣ت ٣ٞض ٧اهذ اًغان مخدٟٓت
ججاه اي اٖترا ٝبٟلؿُحن ٦ضولت الى ظاهب اؾغاثُل وظاء هظا اإلاى ٠٢نغاخت في جهغٍذ ٖلي
زامىئي اإلاغقض الاٖلى للشىعة الاؾالمُت في اإلااجمغ الضولي الخامـ لضٖم الاهخٟايت الظي ٖ٣ض في
َهغان في مُل٘ حكغًٍ الاو ٫مً ٖام" ,2011ان اي زُىة جاصي الى ج٣ؿُم ٞلؿُحن ٚحر م٣بىلت
وان خ ٤الٟلؿُُيُحن اإلاكغوٕ في ًٖىٍت الامم اإلاخدضة ًسٟي بحن َُاجه مسُِ صولخحن وهى
لِـ ؾىي اطٖان للمُالب الههُىهُت او اٖترا ٝبالىٓام الههُىوي ٖلى الاعى الٟلؿُُيُت
()64
".
ومً زال ٫ما ؾبً ٤خطر لىا ان ٖام 2013قهض مخٛحراث ٦شحرة ٖلى مؿخىي الًُ٣ت
الٟلؿُُيُت٧ ,ان مً ابغػها الخضاُٖاث الخغب ٖلى ٚؼة وٖلى الٗال٢ت بحن اًغان وخغ٦ت خماؽ
واؾخئىا ٝالخٟاوى الٟلؿُُجي-الاؾغاثُلي وما ونل الُه مكغوٕ اإلاهالخت الٟلؿُُيُت-
الٟلؿُُيُت ًٞال ًٖ ج٨غاع مىا ٠٢اإلاؿاولحن الاًغاهُحن مً ًُ٢ت ٞلؿُحن وخهل في هظا
الٗام خاصزحن همحن اولهما اهخساب خؿً عوخاوي عثِؿا إلًغان والخٟاهم الٛغبي -الاًغاوي خى٫
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البرهامج الىىوي الاًغاوي ,واؾخمغ خؿً عوخاوي في ٖضاثه إلؾغاثُل الا اهه ٧ان از ٠وَإة مً
()65
مدمىص اخمضي هجاص .
وٖلى ما ًبضو ان ؤلاصاعة الامغٍُ٨ت جداو ٫ان حؿخٛل الاجٟا ١في ؾبُل تهضثت ٖضص مً اإلالٟاث
الؿازىت ومً بُجها الًُ٣ت الٟلؿُُيُت .ومىا٣ٞت اًغان ٖلى اجٟا 1+5١ظاء لُبضص مساوٝ
الىالًاث اإلاخدضة ججاه ال٨شحر مً الً٣اًا وفي م٣ضمتها الًُ٣ت الٟلؿُُيُت وامً الخلُج الٗغبي
والٗغا.١
خاجمت واظخيخاحاث
جخدضص اهضا ٝالضو ٫الؿاُٖت لخماًت مهالخها ال٣ىمُت مً زال ٫ؾُاؾتها الخاعظُت
وجخإزغ بالبِئت الا٢لُمُت والٗاإلاُت ,التي جخٗامل مٗها وجخدغٞ ٥حها وبال٣ىة او ال٣ىي التي جخد٨م
وجىظه هظه البِئت ٞالؿُاؾت الخاعظُت الاًغاهُت جها ٙبالًغوعة في اَاع الىخضة الضولُت وجغمي
الى جد ٤ُ٣اهضاٞها اػاء وخضاث زاعظُت ٞ,الىٓام الؿُاسخي الاًغاوي اإلادك٩ل في اٖ٣اب الشىعة
الاؾالمُت لٗام٦ ,1979شىعة اًضًىلىظُت صًيُت اؾالمُت اخضر حُٛحراث ؾُاؾُت ٦بري في الىٓام
الاًغاوي ,اما في اإلاغخلت الاهُت ٣ٞض خضزذ حُٛحراث هُ٩لُت في الٓغو ٝالخاعٍسُت والبِئت
الجُىؾتراجُجُت التي ٧اهذ حٗمل اًغان في اَاعهاٞ ,ىظضث اًغان هٟؿها في بِئت مٛاًغة جماما ٣ٞض
ازخلٟذ البِئت الٗاإلاُت في ؾبُٗيُاث ال٣غن اإلااضخي ٖجها في ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ بما ًخاح
امامها مً ٞغم وزُاعاث بضؤث جخطر مٗاإلاها مىظ حؿُٗيُاث ال٣غن اإلااضخي .ول٣ض ؾاهمذ
الخغب الامغٍُ٨ت ٖلى الاعهاب في حٗؼٍؼ م٩اهت اًغان ٦ضولت ا٢لُمُت طاث هٟىط ٢ىي ووٞغث
واقىًُ إلًغان ٞغنت مىاؾبت للخهىٖ ٫لى م٩اهت ا٢لُمُت مخمحزة ٞبٗض الاَاخت بىٓامي
اٛٞاوؿخان والٗغا ١اللظًً ٧اها ٌك٨الن تهضًضا مباقغا لُهغان جمذ م٩اٞإة الازحرة بةَالً ١ضها
في الٗغا ١ولبىان وانبذ لها هٟىط واؾ٘ في اؾُا الىؾُى واٞغٍُ٣ا وٚؼة .حٗاملذ اًغان م٘
الشىعاث الٗغبُت بما ًالثم مهالخها الىَىُت وجدالٟاتها الا٢لُمُت خُض ًىلي الىٓام الؿُاسخي في
اًغان اهخماما بالٛا بالؿُاؾت الخاعظُت اؾاؾا في ُٚاب ؾُاؾت صازلُت مغ٦بت او صًم٣غاَُت
.اًغان التي اجبٗذ ؾُاؾت مظهبُت في حٗاَحها م٘ الشىعاث الٗغبُت اط خاولذ ج٣ضًم هٟؿها ٖلى
اجها خاملت لىاء الضٞإ ًٖ الكُٗت في الىًَ الٗغبي م٘ اجهم ٖغب ولِؿىا اًغاهُحن وهي هؼٖت
جغاهً ٖلى جدىٍل الخىىٕ الُاثٟي الٗغبي الى والءاث ؾُاؾُت ٖلى ا٢ل ج٣ضًغ .ول ً٨اًغان وظضث
هٟؿها وفي اخُان ٦شحرة امام مًٗلت خُ٣ُ٣ت ججؿضث في نٗىبت الجم٘ بحن الشىابذ الشىعٍت
واإلاهالر ال٣ىمُت زال ٫الخٗامل م٘ ًُ٢ت ٧الًُ٣ت الٟلؿُُيُت وبحن الشىابذ واإلاهالر وظض
الىٓام الاًغاوي هٟؿه ًداو ٫ن ٪مٗاصلت جىاػن جبُ٣ه الٖبا اؾاؾُا في الًُ٣ت الٟلؿُُيُت .
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الاظخيخاحاث
اوال :جهغ اًغان ٖلى مىٟ٢ها مً الخ٣ى ١الٟلؿُُيُت وجغ ٌٞالاٖترا ٝبةؾغاثُل وحٗخبر ٞلؿُحن
اعيا اؾالمُت م٣ضؾت ً ٘٣واظب جدغٍغها ٖلى ٖاج ٤ظمُ٘ اإلاؿلمحن.
زاهُا :في زًم الضٖم الاًغاوي للًُ٣ت الٟلؿُُيُت لً جخسلى اًغان ًٖ هىٍتها ال٣ىمُت ال٣اثمت
ٖلى الاًضًىلىظُت الشىعٍت التي ايٟذ قغُٖت وبهمت زانت إلًغان ٦ضولت مؿخ٣لت حؿعى
للٗضالت والخٟاّ ٖلى خ٣ى ١الاوؿان.
زالشا :جبضو زىابذ الشىعة الاؾالمُت مدكضصة خحن جدغم ازًإ الخٗامل م٘ ٞلؿُحن لالٖخباعاث
الؿُاؾُت واإلاهلخُت .ان اًغان جىاػن وبظ٧اء ما بحن زىابذ زىعتها الاؾالمُت ومهالخها ال٣ىمُت
في الخىظهاث الضاٖمت لخغ٧اث اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت وهظا ما ايٟى ٖلحها م٩اهه مهمت ٖلى
الؿاخت الا٢لُمُت التي ٣ٞضتها بٌٗ ال٣ىي اإلاغ٦ؼٍت الٗغبُت بؿبب ؾُاؾاتها الغجِبت ججاه
الًُ٣ت الٟلؿُُيُت.
عابٗاٖ :لى الغٚم مً ٧ل الخدضًاث الا٢لُمُت التي جىاظه اًغان ,الا اجها ؾدب٣ى الالٖب الا٢لُمي
الا٢ىي والا٦ثر جإزحرا في مىاظهت اؾغاثُل.
الهىامش
()1اًت هللا الخمُجي :ولض الامام الخمُجي في مضًىت زمحن ٖام1902مً ٖاثلت صًيُت ؾُاؾُت٣ٞ ,ض والضه بٗض
ؾخه اقهغ مً والصجه ,وب٣ي جدذ ٟ٦الت والضجه وٖمخه ,ختى ؾً الخاؾٗت ٖكغ اقخٛل الامام الخمُجي في مضًىت
زمحن بضعؽ الٗلىم ال٣ٟه والانى ٫واللٛت الٗغبُت واإلاىُ ,٤وفي ٖام  1921الخد ٤بالخىػة الضًيُت في اعا ٥زم
ٚاصعها الى ٢م إلاخابٗت صعاؾخه في خىػتها الٗلمُت  ,وجخلمظ ٖلى ًض اإلاحرػا مدمض ٖلي قاه اباصي إلاضة ؾذ
ؾىىاثٖ ,مل بالؿُاؾت ؾىىاث ٖضة إلا٣اعٖت هٓام الكاه مدمض عيا ,وفي /5حكغًٍ الاو ٫مً ٖام  1965ه٣ل
الامام الخمُجي م٘ ابىه الؿُض مهُٟى مً جغُ٦ا الى الٗغا ١وٖمل في الخضعَـ في خىػة مدآٞت الىج٠
الٗغاُ٢ت ومً مىٟاه ٧ان ًخاب٘ ازباع اويإ اًغان الؿُاؾُت الضازلُت وفي ٧/16اهىن الشاوي مً ٖام 1978
اؾـ الامام حكُ٨ل مجلـ ُ٢اصة الشىعة الاؾالمُت مً مىٟاه في باعَـ بٗض ان اهخ٣ل مً الٗغا ١الى باعَـ,
جىلى خ٨م الجمهىعٍت الاؾالمُت مً ٖام ,1989-1979وجىفي في َهغان ؾىت ,1989زلُل اخمض زلُل ,ملخ٤
مىؾىٖت الؿُاؾت ,اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ ,بحروث,2004 ,1ٍ,م.364-362
( )2مدمض اخمض ٖبض ابى ؾٗضة ,الؿُاؾت الاًغاهُت ججاه خغ٧اث اإلا٣اومت الاؾالمُت في ٞلؿُحن ,عؾالت
ماظؿخحر ظامٗت الاػهغٚ-ؼة ٧/لُت آلاصاب والٗلىم الاوؿاهُت ,2012/م.43
()3مدمض ٞاًؼً٢ ,اًا ٖلم الؿُاؾت ,صاع الُلُٗت ,بحروث,1986,م.32
()4اما ٫الؿب٩ي ,جاعٍش اًغان بحن زىعجحنٖ,1979-1906الم اإلاٗغٞت,ال٩ىٍذ,1999,م.203-202
()5ظٟٗغ ٖبضالغػا ,١الاؾالمُىن والًُ٣ت الٟلؿُُيُت ,مىٓمت الاٖالم الاؾالميَ,هغان,1989,م.155
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()6الًُ٣ت الٟلؿُُيُت في اخاصًض الامام الخمُجي ,ماؾؿت جىُٓم ووكغ جغار الامام الخمُجي َ ,هغان,2002,
م.35
(ً)7اؾغ ٖغٞاث :ولض في ال٣ضؽ ٖام 1929لٗاثلت جىدؿب الى ٖاثلت الخؿُجي ال٨بحرة٧ ,ان مً اإلاداعبحن في
قىاعٕ ال٣ضؽ م٘ ٖبضال٣اصع الخؿُجي  ,خهل ٖلى قهاصة الهىضؾت اإلاضهُت ٖام 1952مً ظامٗت ال٣اهغة وفي
ٖام 1956خاعب لٟترة ٢هحرة في نٟى ٝالجِل اإلاهغي يض الٗضوان الشالسي ٖلى مهغ  ,زم طهب الى ال٩ىٍذ
في ٖام 1957وماعؽ مهىخه ٦مهىضؽ مضوي صون ان ٌُٛب ًٖ باله جإؾِـ خغ٦ت وَىُت ٞلؿُُيُت إلاداعبت
الههاًىت وفي ٖام 1959اوكإ خغ٦ت ٞخذ اهخسب عثِؿا للجىت الخىُٟظًت إلاىٓمت الخدغٍغ الٟلؿُُيُت وفي حكغًٍ
الاو ٫مً ٖام 1984اٖترٞذ ال٣مت الٗغبُت في الغباٍ بمىٓمت الخدغٍغ الٟلؿُُيُت اإلامشلت الكغُٖت الىخُضة
للكٗب الٟلؿُُجي وفي الكهغ الخالي اؾخ٣بل في الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة .جىفي في  /11حكغًٍ
الشاوي 2004في مؿدكٟى ٖؿ٨غي ٞغوسخي بٗمغ 75ؾىت ..للمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ ,جاعٍش الٗالم في ال٣غن
الٗكغًٍ (ٖٓماء ال٣غن) ,لبىان,2004,م.90-89
()8مإمىن ُ٦ىان ,اًغان وٞلؿُحن ظظوع وصوا ٘ٞالٗال٢ت ,مجلت قاون ٖغبُت ,الٗضص,106خؼٍغان,2006,
م.103
( )9مهضي باػع٧ان :ولض في ٖام  ,1905صعؽ الهىضؾت وجىلى عثاؾت اللجىت الخىُٟظًت لخإمُم الى ِٟفي ٖهض
خ٩ىمت مدمض مهض ,١اٖخ٣ل مً ٢بل ٢ىاث هٓام الكاه بؿبب وكاَه الؿُاسخي  ,وبٗض ؾ٣ىٍ هٓام الكاه
جىلى باػع٧ان حكُ٨ل او ٫خ٩ىمت بٗض الشىعة في ,1979/2/13واظهذ خ٩ىمخه اهخ٣اصاث مً ٢بل الٗضًض مً
عظا ٫الشىعة ٣ٞضم اؾخ٣الت خ٩ىمخه في ,1979/11/15وا٦خٟى بإن ً٩ىن اخض اًٖاء مجلـ الكىعي ,للمؼٍض
مً الخٟانُل ًىٓغ ,مدمض ونٟي ابى مٛلي ,صلُل الصخهُاث الاًغاهُت اإلاٗانغة ,ظامٗت
البهغة,1983,م.26-25
(٦ )10غٍم ؾىجابي :ولض في مضًىت ٦غميكاه ٖام  ,1906وهى مً ٢بُلت ؾىجابي ال٨غصًت و٧ان والضه ػُٖم
ال٣بُلت صعؽ ال٣اهىن في ٞغوؿا وبٗض ٖىصجه انبذ اؾخاطا لل٣اهىن الضؾخىعي والاصاعي في ظامٗت َهغان وٖحن
هاثبا لىػٍغ التربُت الىَىُت في خ٩ىمت مهضٖ ١ام  ,1951ولٗب ؾىجابي صوعا مهما في اإلاٗاعيت يض هٓام
الكاه وحٗغى لالٖخ٣االث ٖضة مغاث  ,وفي جهاًت ٖام  1978انبذ ػُٖما للمٗاعيت الٗلماهُت و٢ض خاو ٫الكاه
ا٢ىاٖه بدكُ٨ل وػاعة وَىُت ازغ الاخضار التي اظخاخذ اًغان  ,ول ً٨ؾىجابي ًٞل الظهاب الى باعَـ
والخدال ٠م٘ اًت هللا الخمُجي وانبذ وػٍغا للخاعظُت في خ٩ىمت باػع٧ان ,مدمض ٖبضهللا الٗؼاوي ,باػع٧ان
واإلاساى الهٗب ,الضاع الىَىُت الجضًضة ,صمك,2009, ٤م.65
()11زالض هتهذ ,مى ٠٢اًغان ججاه الًُ٣ت الٟلؿُُيُت بٗض اجٟا ١اوؾلى ,عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ,
مٗهض البدىر والضعاؾاث الٗغبُت ,ال٣اهغة ,2010,م.24
( )12الًُ٣ت الٟلؿُُيُت في اخاصًض الامام الخمُجي ,ماؾؿت جىُٓم ووكغ جغار الامام الخمُجي َ,هغان,2002,
م.35
( )13مدمض ًىوـ ٖبضالغخمً الٗبُضي ,ؾُاؾت اًغان الخاعظُت ججاه اؾغاثُل,2009-1979مجلت صعاؾاث
ا٢لُمُت ,مغ٦ؼ الضعاؾاث الا٢لُمُت ,ظامٗت اإلاىنل  ,الٗضص,2013 ,32م.66
(ً)14دحى ٖباؽ  ,مى ٠٢اًغان مً الًُ٣ت الٟلؿُُيُت بٗض الشىعة الاؾالمُت , ,مجلت قاون قغ ١اوؾِ,
الٗضص ,2004 ,10م.65
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()15اخمض اإلاىِسخي ,اًغان والًُ٣ت الٟلؿُُيُت  ,جدىالث الاًضًىلىظُا والؿُاؾت ,مجلت ال٣ضؽ ,الٗضص,42
,2002م.57
(ٖ)16لي ا٦بر هاقمي عٞؿىجاوي :ولض في ٢غٍت جابٗت إل٢لُم عٞؿىجان ٖام,1932وٍيخمي ألؾغة صًيُت جمتهً
الؼعاٖت  ,جل٣ى حٗلُمه الضًجي ٖلى ًض ال٨خاجِب وجخلمظ ٖلى ًض ٖضص مً ٖلماء الخىػة في ٢م قاع ٥م٘ الامام
الخمُجي في هًاله يض الكاه مدمض عيا بهلىي اٖخ٣ل ا٦ثر مً مغة اهخسب هاثبا ًٖ مضًىت َهغان 1979زم
عثِؿا إلاجلـ الكىعي الاؾالمي وانبذ في ٖام  1983اخض اًٖاء مجلـ الخبراء واهخسب مغة زاهُت ٖام 1983
عثِؿا إلاجلـ الكىعي الاؾالمي  .للمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ ٖبض الىهاب الُ٨الي ,مىؾىٖت الؿُاؾت ,ط,7
اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ ,بحروث ,ص.ث,م.64
(ٖ)17بضال٣اصع َاٞل ,اًغان والًُ٣ت الٟلؿُُيُت :الىا ٘٢واإلاخٛحراث ,مغ٦ؼ الجؼٍغة للضعاؾاث ,2012,م.3
()18مدمض ًىوـ ٖبضالغخمً الٗبُضي ,اإلاهضع الؿاب,٤م.71
()19ابدؿام مدمض ٖبضٖ ,ال٢ت الاخؼاب والخغ٧اث الؿُاؾُت الٟلؿُُيُت بةًغان ,اإلال ٠الؿُاسخي ,مغ٦ؼ
الضعاؾاث الضولُت ,ظامٗت بٛضاص,الٗضص,2009 ,61م.6
( )20اجٟا ١اوؾلىٌ :ك٩ل هظا الاجٟا ١الظي و ٘٢في  /13اًلى ,1993 ٫مىُٟٗا مهما في جاعٍش الهغإ الٗغبي-
الاؾغاثُلي وهو اٖالن مباصت طل ٪الاجٟاٖ ١لى ا٢امت ؾلُت خ٨م طاحي ٞلؿُُيُت اهخ٣الُت في الًٟت الٛغبُت
وُ٢إ ٚؼة ازىاء زالٞ ٫ترة ال جخجاوػ زمـ ؾىىاث وٍخم زاللها و٢بل الٗام الشالض البضء بمٟاوياث
ٞلؿُُيُت -اؾغاثُلُت ٖلى ً٢اًا الىي٘ الجهاجي وجىو اإلااصة الاولى مىه والخانت ببىض اإلاٟاوياث ان هضٝ
اإلاٟاوياث الاؾغاثُلُت  -الٟلؿُُيُت حكُ٨ل خ٩ىمت طاجُت اهخ٣الُت في الًٟت الٛغبُت وُ٢إ ٚؼة لٟترة
اهخ٣الُت ال جخجاوػ الخمـ ؾىىاث .خؿام مدمىص اخمض ,ازغ اجٟا ١اوؾلى ٖلى الضبلىماؾُت الٟلؿُُيُت-1993
 ,2014عؾالت ماظؿخحر ,ظامٗت الا٢صخى ,2016 ,م.52
()21مدمض ًىوـ ٖبضالغخمً الٗبُضي ,اإلاهضع الؿاب ,٤م.72
(ٖ)22لي زامىئي :ولض في ٖام 1939في اؾغة مً زماهُت ابىاء ,في مضًىت مكهض اإلا٣ضؾت مً اب اطعبُجاوي وام
ٞاعؾُت حٗلم في مضعؾت ال٨خاب الضًيُت في مؿ ِ٣عاؾه ,و٢ام بؼٍاعاث مخٗضصة الى خىػاث الىج ٠الاقغٝ
و٢م اإلا٣ضؾت ,وفي الٗكغًٍ مً ٖمغه ناع الامام الخامىئي جدذ وناًت الامام الخمُجي الظي ٧ان مشله الاٖلى
في الخُاة الؿُاؾُت ٖاوى الخامىئي مً الخٗظًب والاٖخ٣ا ٫في ٖهض الكاه ٦شحرا ختى اهخهى به اإلاُا ٝالى الىٟي
الى ؾِؿخان الى ان اهضلٗذ الشىعة الاؾالمُت في ٖامٖ,1979حن في مىهب وػٍغ الضٞإ ٖام1980زم مىهب
اإلاكغٖ ٝلى ٢ىاث الخغؽ الشىعي بٗض اهضالٕ الخغب الٗغاُ٢ت الاًغاهُت ,1988-1980زم مىهب امام ظمٗت
َهغان ,وفي خؼٍغان مً ٖام 1989وا ٤ٞمجلـ الخبراء ٖلى وهى الهُئت الضًيُت اإلاسىلت صؾخىعٍا جىهِب الىلي
الُ٣ٟه الى مىذ الامام الخامىئي مىهب والًت الُ٣ٟه٦ ,غٍم سجضبىع ,في ٞهم الامام الخامىئي عئٍت ٢اثض الشىعة
الاؾالمُت الاًغاهُت ,ماؾؿت ٧اعهُغي للؿالم الضولي  ,2008 ,م.9-5
()23ياعي ؾغخان الخمضاوي ,ؾُاؾت اًغان ججاه صو ٫الجىاع ,الٗغبي لليكغ والخىػَ٘ ,ال٣اهغة,2012,م.31
( )24ولض مدمض زاجمي في مضًىت اعص٧ان ٖانمت ا٢لُم ًؼص الاوؾِ ؾىت  ,1943ألؾغة اًغاهُت مخضًىت بٗض اجهاء
صعاؾخه الابخضاثُت صزل ؾىت  1961مضعؾت ٢م الضًيُت  ,زم خهل ٖلى صعظت الب٩لىعٍىؽ في الٟلؿٟت مً
ظامٗت انٟهان وبٗض جسغظه ا٦مل اإلاؿخىي اإلاخ٣ضم في الضعاؾت الضًيُت مً مٗهض ٢م وفي ؾىت  1970صعؽ
الٗلىم التربىٍت في ظامٗه َهغان زم ٖاوص صزى ٫مٗهض ٢م لضعاؾت ٖلم الاظتهاص  ,بضا وكاَه الؿُاسخي في اجداص
الُلبت اإلاؿلمحن بجامٗت انٟهان وٖمل ٢غٍبا مً ابً الؿُض الخمُجي اخمض ومدمض مىخٓغي وهٓمىا خل٣اث
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ه٣اف ؾُاؾُت صًيُت وجغاؽ زاجمي مغ٦ؼ هامبىع ٙالاؾالمي في اإلااهُا ٢بل اهخهاع زىعة الاؾالمُت ٖام
ً,1979جُض زاجمي زالر لٛاث ٚحر الٟاعؾُت وهي الٗغبُت والاه٩لحزًت والاإلااهُت ,قاع ٥زاجمي في وكاَاث
ؾُاؾُت يض الكاه مدمض عيا ,في اٖضاص وجىػَ٘ بُاهاث ؾُاؾُت الؾُما جل ٪التي جهضع ًٖ الامام الخمُجي
ماؾـ الجمهىعٍت الاؾالمُت الاًغاهُت .مشل صاثغجحن اهخسابِخحن هما م٣اَٗت (اعص٧ان و٦مبجىص) في الٟترة الاولى
للبرإلاان ؾىه 1980وفي ؾىت ُٖ 1981ىه الامام الخمُجي مضًغا إلااؾؿت ٦حهان٦ ,ما ٖحن وػٍغا للش٣اٞت والخىظُه
الاؾالمي ؾىت  ,1982جىلى ٖضة مؿاولُاث ازىاء الخغب الٗغاُ٢ت -الاًغاهُت ,1988-1980بما ٞحها هاثب وعثِـ
الُ٣اصة اإلاكتر٦ت لل٣ىاث اإلاؿلخت وعثِـ ُ٢اصة الخغب الضٖاثُت وٖحن مجضصا وػٍغا للش٣اٞت والخىظُه الاؾالمي
في ٖهض الغثِـ ٖلي ا٦بر هاقمي عٞؿىجاوي ,وعثِؿا للم٨خبت الىَىُت الاًغاهُت .ونل الى ؾضة الخ٨م في
الجمهىعٍت الاؾالمُت ٖام1997للمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ. .اعوهض ابغاهُمُان ,جاعٍش اًغان الخضًشت ,جغظمت
مجضي نبخي ,اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب ,ال٩ىٍذ,,2014,م.270
()25الاخخىاء اإلاؼصوط :حٗىص ظظوع ؾُاؾت الاخخىاء الى خ٣بت ما بٗض الخغب الٗاإلاُت الاولى وحؿدىض ٞلؿٟت
الاخخىاء خؿب عؤي ظىعط ُ٦ىان ٖلى وظىص ٢ىة ٖؿ٨غٍت مخ٣ضمت ٌؿدىٟظها الُغ ٝاإلادخىي في اٚغاى
التهضًض او اإلاىاظهت الٟٗلُت م٘ الُغ ٝاإلاغاص اخخىاءه بالُغٍ٣ت طاتها التي اصاعها خل ٠قما ٫الاَلسخي الىاجى
يض الاجداص الؿىُٞتي الؿاب ٤ابان الخغب الباعصة ,وبٗض اهتهاء الخغب الباعصة ٖاصث مً ظضًض ؾُاؾت الاخخىاء
واضخذ مً الؿماث اإلامحزة لؿُاؾاث ال٣ىي ال٨بري وباألزو الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت والتي تهض ٝالى
اخخىاء وجذجُم ال٣ىي الا٢لُمُت اإلاىاهًت لالؾتراجُجُت واإلاهالر الخُىٍت الامغٍُ٨ت ومىظ ٖام  1993بغػ ما
ؾمي بؿُاؾت الاخخىاء اإلاؼصوط اي الٗمل ٖلى ج٣لُو ال٣ىة الٗؿ٨غٍت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت لل٣ىجحن
الا٢لُمُخحن وٖؼلهما ًٖ مدُُحهما الا٢لُمي ب٩ل الىؾاثل اإلاخاخت مشل الخٓغ الا٢خهاصي واؾخٗما ٫ال٣ىة
الٗؿ٨غٍت اطا جُلب الامغ طل ..٪وللمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ مجهل الهام ٖبض ا٣ٖ ٫غاوي ,الٗال٢اث الامغٍُ٨ت-
الاًغاهُت  ,1ٍ ,2008-1993قغ٦ت صاع الا٧اصًمُىن لليكغ والخىػَ٘,الاعصن,2018,م.47-46
(ٖ )26الء مُغ ,جدلُل إلااؾؿاث وٖملُت نى٘ ال٣غاع في الؿُاؾت الخاعظُت الاًغاهُت,2015/4/2,صهُا الىًَ
قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت الاهترهذ ,الغابِhttp:llwww.alwatan.
(Mahdi MohammadNia ,understinting lran foreign policy (an application of historic )27
construcitism), Turkish gournal,of lnternational relation ,vol,9,no.1,2010,p171.
()28مٗاهضة خٓغ اهدكاع الاؾلخت الىىوٍت :وهي مٗاهضة صولُت بضؤ الخىٖ ُ٘٢لحها في  /1جمىػ1968للخض مً
اهدكاع الؿالح الىىوي الظي حهضص الؿالم الٗالمي ومؿخ٣بل البكغٍت والجؼا ٫زاعط هظه اإلاٗاهضة با٦ؿخان
والهىض ,واؾغاثُل و٧ىعٍا الكمالُت وحٗهضث الضو ٫اإلاىٗ٢ت ٖلى هظه اإلاٗاهضة ٖضم ه٣ل الخ٨ىىلىظُا الىىوٍت الى
صو ٫ازغي وان ال ً٣ىمىا بخُىٍغ جغؾاهتهم مً الاؾلخت الىىوٍت وان ال حؿخٗمل الؿالح الىىوي الا اطا حٗغيذ
لهجىم هىوي ,وللمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ هو اإلاٗاهضة ,اًان اهُىان ,جإمالث في اؾخمغاع الخض مً الاؾلخت
وحُٛحره ,الدؿلر والؿالح والامً الضولي,بحروث,2006,م.71
( )29ياعي ؾغخان الخمضاوي ,اإلاهضع الؿاب.45,٤
()30مدمض ًىوـ ٖبضالغخمً الٗبُضي ,اإلاهضع الؿاب,٤م.74
()31مدمض ناص ١اؾماُٖل ,مً الكاه الى هجاص اًغان الى اًً ,الٗغبي لليكغ والخىػَ٘ ,ال٣اهغة ,2009,م.262
(ٖ)32بضهللا بً ٖبضالٗؼٍؼ :ولض في  /1اب,1924/اإلال ٪الؿاصؽ للمل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وهى الىلض الٗاقغ
مً ابىاء ٖبضالٗؼٍؼ ا ٫ؾٗىص وكا في ٦ى ٠والضه جىلى الخ٨م في ا /اب  ,2005ولٛاًت٧ /23اهىن
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الشاوي2015جخلمظ ٖلى ًض ٖضص مً اإلاٗلمحن والٗلماء وصعؽ في خل٣اث اإلاؿاظض وجىلى الٗضًض مً اإلاىانب مجها
عثِـ الخغؽ الىَجي ٖام ,1963وفي ٖام  1975جىلى مىهب هاثب عثِـ مجلـ الىػعاء  ,وفي ٖام 1982عثِـ
اإلاجلـ الا٢خهاصي الاٖلى .للمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ ,اإلاىؾىٖت الخغة وٍُ٨بُضًا.
( )33عاي جُ٣ت ,اًغان الخُٟت ,جغظمت احهم الهبا ,ٙم٨خبت الٗبُ٩ان ,الغٍاى ,2010,م.273
()34مدمىص اخمضي هجاص :ولض في ٖام  1956مً اب ٧ان ٌٗمل خضاصا ومٗلما لل٣غان وب٣اال ,في ٢غٍت اعاصان
بال٣غب مً ٚغمؿاع وهى الُٟل الغاب٘ مً بحن ؾبٗت اَٟا ,٫و٢ض ٚحر الاب اؾمه مً ؾابىعظان ٖىضما اهخ٣لذ
الٗاثلت الى َهغان وفي ٖام 1976اظخاػ هجاص مؿاب٣اث ال٣بى ٫في الجامٗاث الاًغاهُت الىَىُت وُ٢ل اهه خاػ ٖلى
اإلاغجبت ا 132٫مً بحن (َ)400,000الب مكاع ٥في جل ٪الؿىت ومً زم الخد ٤بجامٗت اًغان للٗلىم والخ٣ىُت في
٧لُت الهىضؾت اإلاضهُت ها ٫قهاصة الض٦خىعاه في هىضؾت الى٣ل والخسُُِ مً هٟـ الجامٗت ٖامٖ1997ىضما
ٖحن خا٦ما ٖلى إلادآٞت اعصبُل قماٚ ٫غب اًغان ونل الى الغثاؾت بٗض خهىله ٖلى وؿبت%62مً
الانىاث ...اعوهض ابغاهُمُان ,اإلاهضع الؿاب,٤م.277
( )35ممضوح بغٍ ٪مدمض الجاػي ,الىٟىط الاًغاوي في اإلاىُ٣ت الٗغبُت ٖلى يىء الخدىالث في الؿُاؾت الامغٍُ٨ت
ججاه اإلاىُ٣ت ٖ,1ٍ ,2011-2003مان,2014,م.167
()36اخمض هىعي الىُٗمي ,ؾُاؾت اًغان الخاعظُت,2011-1979صاع الجىان لليكغ والخىػَ٘ ,الاعصن,2012,
م.538
( )37مدمض اخمض ٖبض ابى ؾٗضة ,اإلاهضع الؿاب,٤م.94
()38مدؿً مدمض نالر ,الخ٣غٍغ الاؾتراجُجي الٟلؿُُجي لٗام ,2013-2012مغ٦ؼ الؼٍخىهت للضعاؾاث
والاؾدكاعاث ,بحروث,2013 ,م.190
()39اخمض هىعي الىُٗمي ,اإلاهضع الؿاب,٤م.542
()40مدمض ًىوـ الٗبُضي ,اإلاهضع الؿاب,٤م.78
(َ)41الٖ ٫ترٌـ ,اًغان وٞلؿُحن ,اإلاغ٦ؼ الا٢لُمي للضعاؾاث الاظخماُٖت والتربىٍت.
()42اخمض ٖمغ اإلاضوي  ,الٗال٢اث الامغٍُ٨ت الاًغاهُت وجإزحرها ٖلى الىي٘ الٟلؿُُجي الضازلي(,)2009-2006
عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ٚ ,ؼة ,ظامٗت الاػهغ,2012,م.79
( )43ممضوح بغٍ ٪مدمض الجاػي ,اإلاهضع الؿاب, ٤م.82
()44مدمض اخمض ٖبض ابى ؾٗضة ,اإلاهضع الؿاب,٤م.107
(ٞ)45اَمت الهماصي ,اًغان واإلا٣اومت بدض يمً الٗغب واًغان مغاظٗت في الخاعٍش والؿُاؾت,
ُ٢غ,2010,م.129
(ٞ )46اَمت الهماصي ,اًغان واإلا٣اومت الٟلؿُُيُت ,اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث  ,مٗهض الضوخت
 ,2011,م.3
(ٞ)47غاؽ ابى هال ,٫اًغان والشىعاث الٗغبُت اإلاى ٠٢والخضاُٖاث  ,اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث,
مٗهض الضوخت,2011,م.9
(ً)48اؾغ ُِ٢كاث ,اًغان وزىعاث الغبُ٘ الٗغبي ,الخىاع اإلاخمضن.2011/12 /4,
(ٞ)49غاؽ ابى هال ,٫اإلاهضع الؿاب,٤م.10
()50اَال ١الىاع مباقغة ٖلى ظىاػة ضخاًا الجمٗت الضامُت قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت
الغابِwww.kalema.com.
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()51مذجىب الؼوٍغي ,اًغان الشىعٍت والشىعاث الٗغبُت ,مالخٓاث بكان الؿُاؾت الخاعظُت ,اإلاغ٦ؼ الٗغبي
لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ,مٗهض الضوخت ,2012,م.5
()52مدمض ٖباؽ هاجي ,اًغان والغبُ٘ الٗغبي ,اٖخباعاث مخضازلت واؾخد٣ا٢اث ماظلت ,مغ٦ؼ الاهغام للضعاؾاث
الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت.
(ٖ )53بضال٣اصع َاٞل ,الاًغان والًُ٣ت الٟلؿُُيُت الىا ٘٢واإلاخٛحراث ,مغ٦ؼ الجؼٍغة للضعاؾاث,2012,م.6
()54مدمض الؿُٗض اصعَـ ,اًغان والازخباعاث الهٗبت في ٚؼة ,مجلت مسخاعاث اًغاهُت,الٗضص, 2009 ,102م.4
(ٖ)55بضال٣اصع َاٞل ,اإلاهضع الؿاب,٤م.7
()56زالض هتهذ ,اإلاهضع الؿاب,٤م.152
()57مدؿً مدمض نالر ,اإلاهضع الؿاب ,٤م .192-191
(ٖ)58بضال٣اصع َاٞل ,اإلاهضع الؿاب,٤م.9
()59مدؿً مدمض نالر ,اإلاهضع الؿاب,٤م.187
(ٖ)60الء بُىمي ,لىبي اؾغاثُل ومؿاعي الاٖترا ٝالاممي بالضولت الٟلؿُُيُت ,اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت
الؿُاؾاث ,مٗهض الضوخت ,2011,م.8
()61ؾماح ٖبضالهبىع ٖبضالخي ,ال٣ىة الظُ٦ت في الؿُاؾت الخاعظُت الاًغاهُت  ,صاع الىضي لليكغ والخىػَ٘,
ٍ,2014 ,1م.142-141
()62ؾُض وٗمذ هللا ٢اصعي ,مىٓمت اإلااجمغ الاؾالمي اٞا ١اإلاؿخ٣بل والضوع الاًغاوي ,مجلت الٗال٢اث الاًغاهُت
الضولُت ,الؿىت ,2الٗضص , 2008, 43م.124
()63مدؿً مدمض نالر ,اإلاهضع الؿاب,٤م.188
(ٖ)64الء بُىمي ,اإلاهضع الؿاب,٤م.10
()65مدؿً مدمض نالر,م.192
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اإلاطادس
اوال  :اإلاىظىناث واللىامِغ
-1زلُل اخمض زلُل ,ملخ ٤مىؾىٖت الؿُاؾت ,اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ ,بحروث.2004 ,1ٍ,
ٖ-2بضالىهاب الُ٨الي ,مىؾىٖت الؿُاؾت ,الضاع الٗغبُت لليكغ والخىػَ٘ ,بحروث ,ص.ث.
-3مىؾىٖت جاعٍش الٗالم في ال٣غن الٗكغًٍ(ٖٓماء ال٣غن) ,لبىان.2004,

زاهُا :الىخب الهشبُت واإلاترحمت
-1اعوهض ابغاهُمُان ,جاعٍش اًغان الخضًشت ,جغظمت مجضي نبخي ,اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب,
ال٩ىٍذ.2014 ,
-2اما ٫الؿب٩ي ,جاعٍش اًغان بحن زىعجحنٖ ,1979-1906الم اإلاٗغٞت ,ال٩ىٍذ.1999,
-3اًان اهُىان ,جإمالث في اؾخمغاع الخض مً الاؾلخت وحُٛحره ,الدؿلر والؿالح والامً الضولي,بحروث.2006,
-4ظٟٗغ ٖبض الغػا ,١الاؾالمُىن والًُ٣ت الٟلؿُُيُت  ,مىٓمت الاٖالم الاؾالميَ ,هغان.1989 ,
-5عاي جُ٣ه ,اًغان الخُٟت ,جغظمت احهم الهبا, ٙم٨خبت الٗبُ٩ان,الغٍاى.2010,
-6ؾماح ٖبضالهبىع ٖبض الخي ,ال٣ىة الظُ٦ت في الؿُاؾت الخاعظُت الاًغاهُت ,صاع الىضي لليكغ والخىػَ٘ ,1ٍ ,
.2014
-7ياعي ؾغخان الخمضاوي ,ؾُاؾت اًغان ججاه صو ٫الجىاع ,الٗغبي لليكغ والخىػَ٘,ال٣اهغة.2012,
ٞ-8اَمت الهماصي اًغان واإلا٣اومت الٟلؿُُيُت ,بدض يمً الٗغب واًغان ,مغاظٗت في الخاعٍش
والؿُاؾتُ٢,.غ.2010,
٦-9غٍم سجضبىع ,في ٞهم الامام الخمُجي ,عئٍت ٢اثض الشىعة الاؾالمُت الاًغاهُت ,ماؾؿت ٧اعهُغي للؿالم
الضولي.2008,
-10مدمض ٞاًؼً٢ ,اًا ٖلم الؿُاؾت ,صاع الُلُٗت  ,بحروث.1986,
-11مدمض ونٟي ابى مٛلي ,صلُل الصخهُاث الاًغاهُت اإلاٗانغة ,ظامٗت البهغة.1983,
-12مدمض ناص ١اؾماُٖل ,مً الكاه الى هجاص اًغان الى اًً ,الٗغبي لليكغ والخىػَ٘ ,ال٣اهغة.2009 ,
13مدمض ٖبضهللا الٗؼاوي ,باػع٧ان واإلاساى الهٗب  ,الضاع الىَىُت الجضًضة ,صمك.2009 ,٤
-14مجهل الهام ٖبض ا٣ٖ ٫غاوي ,الٗال٢اث الامغٍُ٨ت الاًغاهُت  ,1ٍ ,2008-1993قغ٦ت صاع الا٧اصًمُىن لليكغ
والخىػَ٘ ,الاعصن.2018,

زالثا :الاؾاسٍذ والشظاةل الاوادًمُت
-1اخمض ٖمغ اإلاضوي ,الٗال٢اث الامغٍُ٨ت – الاًغاهُت وجإزحرها ٖلى الىي٘ الٟلؿُُجي الضازلي )-2006عؾالت
ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ٚؼة ,ظامٗت الاػهغ.2012,
-2زالض هتهذ ,مى ٠٢اًغان ججاه الًُ٣ت الٟلؿُُيُت بٗض اجٟا ١اوؾلى ,عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة  ,مٗهض
البدىر والضعاؾاث الٗغبُت  ,ال٣اهغة.2010,
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-3مدمض اخمض ٖبض ابى ؾٗضة ,الؿُاؾت الاًغاهُت ججاه خغ٧اث اإلا٣اومت الاؾالمُت في ٞلؿُحن ,عؾالت ماظؿخحر,
ظامٗت الاػهغٚ ,ؼة٧ ,لُت آلاصاب والٗلىم الاوؿاهُت.2012,

سابها :البدىر والذساظاث
-1اخمض اإلاىِسخي ,اًغان والًُ٣ت الٟلؿُُيُت ,جدىالث الاًضًىلىظُا والؿُاؾت ,مجلت ال٣ضؽ,الٗضص.2002 ,42
-2اخمض هىعي الىُٗمي ,ؾُاؾت اًغان الخاعظُت ,2011-1979صاع الجىان لليكغ والخىػَ٘ ,الاعصن.2012,
-3ؾُض وٗمذ هللا ٢اصعي ,مىٓمت اإلااجمغ الاؾالمي اٞا ١اإلاؿخ٣بل والضوع الاًغاوي ,مجلت الٗال٢اث الاًغاهُت
الضولُت,الؿىت ,2الٗضص.2008 ,43
ٖ-4بضال٣اصع َاٞل ,اًغان والًُ٣ت الٟلؿُُيُت الىا ٘٢واإلاخٛحراث ,مغ٦ؼ الجؼٍغة للضعاؾاث.2012,
ٖ-5الء بُىمي ,لىبي اؾغاثُل ومؿاعي الاٖترا ٝالاممي بالضولت الٟلؿُُيُت  ,اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت
الؿُاؾاث ,مٗهض الضوخت.2011,
ٞ-6اَمت الهماصي ,اًغان واإلا٣اومت الٟلؿُُيُت ,اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ,مٗهض الضوخت,
.2010
ٞ-7غاؽ ابى هال ,٫اًغان والشىعاث الٗغبُت اإلاى ٠٢والخضاُٖاث ,اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث,
مٗهض الضوخت.2011 ,
-8مإمىن ُ٦ىان ,اًغان وٞلؿُحن ظظوع وصوا ٘ٞالٗال٢ت ,مجلت قاون ٖغبُت ,الٗضص ,106خؼٍغان.2006 ,
-9مدمض ًىوـ ٖبضالغخمً الٗبُضي ,ؾُاؾت اًغان الخاعظُت ججاه اؾغاثُل ,2009-1979مجلت صعاؾاث
ا٢لُمُت ,مغ٦ؼ الضعاؾاث الا٢لُمُت ,ظامٗت اإلاىنل,الٗضص.2013 ,32
-10ممضوح بغٍ ٪مدمض الجاػي ,الىٟىط الاًغاوي في اإلاىُ٣ت الٗغبُت ٖلى يىء الخدىالث في الؿُاؾت الامغٍُ٨ت
ججاه اإلاىُ٣تٖ,1ٍ,2011-2003مان.2014,
-11مدمض ٖباؽ هاجي ,اًغان وزىعاث الغبُ٘ الٗغبي(اٖخباعاث مخضازلت واؾخد٣ا٢اث ماظلت) ,مغ٦ؼ الاهغام
للضعاؾاث الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت.
-12مدمض الؿُٗض اصعَـ ,اًغان والازخباعاث الهٗبت في ٚؼة ,مجلت مسخاعاث اًغاهُت,الٗضص.2009 ,102
ً-13دحى ٖباؽ ,مى ٠٢اًغان مً الًُ٣ت الٟلؿُُيُت بٗض الشىعة الاؾالمُت  ,مجلت قاون قغ ١الاوؾِ,
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ادلتغريات ادلؤثرة يف اظعالضات اظرتطقة اإلؼراغقة :درادة يف ادلتغريؼن اظعراضي واظسوري
" Influential variables in Turkish-Iranian relations: a study in the Iraqi and
"Syrian variables
الباخض :جادم حمؿد حامت

اإلالخظ
ٌٗــض اإلاخٛحــر الٗغاقــي والؿــىعي مــً اإلاخٛح ـراث اإلاــازغة فــي الٗال٢ــاث الترُ٦ــت ؤلاًغاهُــت ،بط جٟاٖلــذ
جغ ُ٦ــا وبًـ ـغان م ــ٘ ه ــظًً اإلاخٛح ــرًً م ــً ؤظـ ــل جد ُ٣ــ ٤ؤه ــضا ٝجىظهاتهم ــا الخاعظُ ــت ،ؾ ــبب هـ ــظًً
اإلاخٛحرًً في ظٗل جغُ٦ا وبًغان حُٗضان الىٓغ في ؤؾـ ٖال٢اتهما ،ل ً٨جـإزحر اإلاخٛحـر الٗغاقـي ٧ـان ؤ٢ـل
خضة مً جإزحر اإلاخٛحر الؿىعي ،بط ظٗلذ ألاػمت الؿىعٍت في بضاًتها جغُ٦ـا وبًـغان ٖلـى مٟتـر ١الُغٍـ٤
لٖ ً٨ىضما قٗغ البلضًً بإهمُت ٖال٢اتهما في ْل هظه اإلاضة ؾغٖا هما ٖاصث اإلاُاه الى مجاعحها.
ؾ ــببذ اإلاخٛح ـراث الت ــي ق ــهضتها اإلاىُ ٣ــت ٖ ــام  2011خال ــت م ــً الٟىض ــخى ف ــي اإلاىُ ٣ــت مم ــا ول ــض
ي ــهىع ال٨شح ــر م ــً اإلال ٟــاث الت ــي اؾ ــخضٖذ جغ ُ٦ــا وبًـ ـغان ٖل ــى ج٣ىٍ ــت ٖال٢اتهم ــا م ــً ؤظ ــل مىاظه ــت
التهضًضاث اإلاكتر٦ت.
Summary
The variables of Iraq and Syria are variables affecting TurkishIranian relations. Turkey and Iran interacted with these two
variables in order to achieve the objectives of their foreign
orientations. These two variables caused Turkey and Iran to
reconsider their relations, but the impact of the Iraqi variable was
less severe than that of the Syrian variable , As the Syrian crisis at
the beginning of Turkey and Iran at the crossroads of the road, but
when the two countries felt the importance of their relations under
this period quickly grew back to the water stream.
The changes that occurred in the region in 2011 caused chaos in
the region, which resulted in a lot of files that called on Turkey
and Iran to strengthen their relations in order to face common
threats.
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اإلالذمت
ُ
ًغ٦ــؼ هــظا البدــض ٖلــى اإلاخٛحـراث التــي جدخــل م٩اهــه مهمــت فــي الٗال٢ــاث الترُ٦ــت ؤلاًغاهُــت ،بمــا َّؤن
َ
اإلاىُ ٣ـ ــت ق ـ ــهضث الٗضً ـ ــض م ـ ــً الخٛحـ ـ ـراث  ٞـ ـ َّ
ـةن م ـ ــً الب ـ ــضًهي ؤ ْن ًد ـ ــضر از ـ ــخال ٝف ـ ــي الؿُاؾ ـ ــاث
والخىظهاث ججاه ما ًدضر في اإلاىُ٣ت مما ًىٗ٨ـ ٖلى مؿخىي الٗال٢اث الترُ٦ت ؤلاًغاهُت.
بط َّؤن جغُ٦ـ ــا وبً ـ ـغان جٟاٖلـ ــذ مـ ــ٘ اإلاخٛح ـ ـراث ؤلا٢لُمُـ ــت ال ؾـ ـ ّـُما اإلاخٛحـ ــر الٗغاقـ ــي والؿـ ــىعي ،بط
قــهضث الٗال٢ــاث الترُ٦ــت ؤلاًغاهُــت فــي هــظه اإلاــضة خالــت مــً الخىــا ٌ٢وطلــ ٪بؿــبب الؿــلى ٥الىــاجج
ٖ ــً ؾُاؾ ــاث ال ــضولخحن و ٦ــظل ٪الاصواع اإلاسخل ٟــت الت ــي جلٗبه ــا جغ ُ٦ــا وبً ـغان ف ــي اإلاىُ ٣ـتٞ ،خ ــاعة حؿ ــحر
ً
الٗال٢اث ججاه الخٗاون بِىما جاعة ؤزغي حؿحر ججاه الخال ٝوالٗ٨ـ صخُذ.
ٌٗــض اإلاخٛحــر الٗغاقــي خل٣ــت ؤؾاؾــُت قــهضث ٞحهــا الٗال٢ــاث الترُ٦ــت ؤلاًغاهُــت الخىــاٞـ والغهــان
ٖلــى اإلاىُ٣ــت ،فــي خــحن ؾــبب الاخــخال ٫الامغٍ٩ــي للٗـغا ١فــي ظٗــل اإلاىُ٣ــت مىُ٣ــت ٞـغا ٙظُىؾُاســخي
مما ظٗل هاجحن الضولخحن جدىاٞؿان ملئ هظا الٟغا.ٙ
وبٗــض طلــ ٪بــضؤث جغُ٦ــا وبً ـغان جدىاٞؿــان مــً ؤظــل الؿــُُغة ٖلــى مجغٍــاث الامــىع فــي الــضازل
الٗغاقـ ــي مـ ــً ؤظـ ــل ْؤن جهـ ــبدا صولخـ ــحن لهمـ ــا صوع ٦بحـ ــر فـ ــي الٗ ـ ـغاٖ ١لـ ــى خؿـ ــاب ال٨شحـ ــر مـ ــً ال٣ـ ــىي
ؤلا٢لُمُ ــت٦ ،م ــا َّؤن ال ــضوع ؤلاًغاو ــي  ٧ــان ل ــه الش ٣ــل ألا٦ب ــر م٣اعه ــت بال ــضوع التر ٧ــي ف ــي اإلاك ــهض الٗغاق ــي؛
وٍغظ٘ طل ٪بلى ٞاٖلُت الؿُاؾت الخاعظُت ؤلاًغاهُت في اإلاىُ٣ت ،مما ؤؾـهم فـي ظٗلهـا طاث جـإزحر ٦بحـر
ً ٟــى ١الخ ــإزحر التر ٧ــي  ُٗٞــض طل ــ ٪الٗام ــل الاؾاس ــخي ف ــي ػٍ ــاصة خ ــضة اإلاىاٞؿ ــت التر ُ٦ــت ؤلاًغاهُ ــت ٖل ــى
الٗغا.١
ً
ً
ق٩ل اإلاخٛحر الؿىعي مىُٟٗا ظضًضا في الٗال٢اث الترُ٦ت ؤلاًغاهُت ؤؾـهم هـظا اإلاخٛحـر فـي ظٗـل
الٗال٢ـ ــاث الترُ٦ـ ــت ؤلاًغاهُـ ــت جهـ ــل بلـ ــى مغخلـ ــت مـ ــً مغاخـ ــل اإلاىاٞؿـ ــت؛ ٞـ ـ َّ
ـةن اإلاىاٞؿـ ــت ٖلـ ــى ؾـ ــىعٍا
ً
ً
ؤنبدذ قضًضة ظضا بحن الضولخحن ،بل ؤنبذ في ْل هظا اإلاخٛحر التهضًض ٢اثما بـحن جغُ٦ـا وبًـغان وال
ّ
ؾُما في ْل ازخال ٝما ج٣ىم به ؾُاؾاث الضولخحن ججاه ألاػمت الؿىعٍت.
بط اخخلـ ــذ ؾـ ــىعٍا ؤهمُـ ــت باليؿـ ــبت لترُ٦ـ ــا وبً ـ ـغان ٞل٩ـ ـ ّـل مجهمـ ــا مكـ ــغوٖه الـ ــظي ٌؿـ ــعى الُـ ــه،
و٦ظل ٪يغوعة ببٗاص الخُغ ًٖ ٦ـال الـضولخحن ممـا ؤصي بلـى جالقـي اإلاكـغوٕ التر٧ـي واإلاكـغوٕ ؤلاًغاوـي،
ل٨ــً مؿــخىي اإلاىاٞؿــت فــي ؾــىعٍا لــم جهــل بترُ٦ــا وبً ـغان بلــى مغخلــت الخهــاصم ٖلــى الــغٚم مــً ٧ــل
الخهغٍداث التي ًُضلي بها اإلاؿاولىن مً ٦ال الُغٞحن.
أهمُت البدث:
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جىُلــ ٤ؤهمُــت البدــض فــي مٗغٞــت اإلا٩اهــت التــي ًدٓــى بهــا الٗ ـغا ١وؾــىعٍا فــي ؾــلم ؤولىٍــاث الــضولخحن
(جغُ٦ا -بًغان) ،بياٞت الى بُان مضي اؾخٗضاص الُغٞحن إلاخٛحراث اإلاىُ٣ت.
هذف البدث:
حهض ٝالبدض في ال٨كٖ ٠ـً ؤزـغ هـظًً اإلاخٛحـرًً ٖلـى الٗال٢ـاث الترُ٦ـت ؤلاًغاهُـت ،بيـاٞت بلـى
مٗغٞت مىا ٠٢الاجٟا ١والازخال ٝالتي احؿمذ به الٗال٢اث الترُ٦ت ؤلاًغاهُت ججاه هظًً اإلاخٛحرًً.
فشغُت البدث
َّبن حؿـاعٕ صًىامُُ٨ــت الخـغا ٥فــي اإلاىُ٣ـت وػٍــاصة خــضة الخـال ٝوج٣ــاَ٘ مهـالر الــضولخحن ججــاه
مخٛح ـراث اإلاىُ٣ــت اوٗ٨ـــ طلــ ٪فــي ػٍــاصة مؿــخىي اإلاىاٞؿــت ٖلــى مؿــخىي الٗال٢ــاث الشىاثُــت والٗ٨ـــ
صخُذ.
حعاؤالث البدث:
ًىُل ٤البدض مً حؿائالث ٖضة مجها:
 .1ما ؤزغ اإلاخٛحراث في اإلاىُ٣ت ٖلى الٗال٢اث الترُ٦ت ؤلاًغاهُتل.
 .2ما الضوا ٘ٞاإلادغ٦ت لترُ٦ا وبًغان ججاه مخٛحراث اإلاىُ٣ت ل .
مىهجُت الذساظت:
اٖخمضث الضعاؾت ٖلى مىاهج صعاؾُت ٖضة :
 .1اإلاــىهج الخدلُلــي ٌٗ :ــض م ــً اإلاىــاهج اإلاهم ــت ف ــي البدــض وطل ــ ٪م ــً ؤظ ــل جدلُ ــل صوع البل ــضًً ف ــي
اإلاخٛحراث التي قهضتها اإلاىُ٣ت وال ّ
ؾُما اإلاخٛحرًً (الٗغاقي والؿىعي).
 .2مـ ــىهج ضـ ــىو اللـ ـشاسً :غنـ ــض مـ ــضي ٞاٖلُـ ــت نـ ــاوعي ال٣ـ ـغاع التر٧ـ ــي وؤلاًغاوـ ــي ججـ ــاه مـ ــا حكـ ــهضه
اإلاىُ٣ت مً مخٛحراث.
هُيلُت البدث:
َ
جــم ج٣ؿــُم البدــض ٖلــى مبدشــحن عثِؿــحن ،جًــمً اإلابدــض ألا َّو : ٫اإلاخٛحــر الٗغاقــي وٍى٣ؿــم الــى
َ
مُلبــحن اإلاُلــب ألا َّو : ٫ؤهمُــت الٗ ـغا ١فــي اإلاــضع ٥الاؾــتراجُجي التر٧ــي-ؤلاًغاوــي بِىمــا اإلاُلــب الشــاوي  :ؤزــغ
اإلاخٛحر (الٗغاٖ )١لى الٗال٢اث الترُ٦ت ؤلاًغاهُت ،بِىمـا جًـمً اإلابدـض الشـاوي  :اإلاخٛحـر الؿـىعي وجًـمً
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مبدشحن َّ ،
ألاو : ٫ؤهمُت ؾىعٍا في اإلاضع ٥الاؾتراجُجي التر٧ي-ؤلاًغاوـي  ،بِىمـا اإلابدـض الشـاوي  :ؤزـغ اإلاخٛحـر
الؿىعي ٖلى الٗال٢اث الترُ٦ت ؤلاًغاهُت.
اإلابدث الاوٌ :اإلاخغحر الهشاقي
ً
ً
ً
جدؿــم الخهــاثو اإلا٩اهُــت للٗ ـغا ١بىنــٟها مغ ٦ـؼا ظُىؾــتراجُجا ٗٞــاال فــي ٢لــب الٗــالم ،ممــا ظٗلهــا
مىُ٣ت مىاٞؿت ب٢لُمُت وصولُت َّ
ٞةن َّ
ؤي حُٛحر ًدضر في الٗـغا ١ؾـُ٩ىن مدهـلت للهـغإ والخٟاٖـل
بحن جل ٪الٗىامل وال٣ىي ؤلا٢لُمُت والضولُت(.)1
اإلاؿلب الاوٌ :مياهت الهشاق في اإلاذسن الاظتراجُجي التروي-ؤلاًشاوي
َّأوال :أهمُت الهشاق باليعبت لترهُا
ً
ًدٓــى الٗـغا ١بإهمُــت ٦بحــرة فــي اإلاــضع ٥الاؾــتراجُجي التر٧ــي اهُال٢ــا مــً ؾــعي جغُ٦ــا الــى يــغوعة
الٗمل ٖلى خماًت مهالخها الاؾـتراجُجُت وب٩ـل الىؾـاثل ؾـىاء ٧اهـذ صبلىماؾـُت ؤم ٖؿـ٨غٍتَّ ٞ ،
ـةن
ً ً
الٗغاٌ ١ك٩ل ٖامال مهما لؤلمً ال٣ىمي التر٧ي(.)2
الاهخمام التر٧ي في الٗغاٌٗ ١ىص بلى ؤؾباب مهمت ًم ً٨ؤن هىضخها باآلحي(:)3
.1
.2
.3
.4

ججمــ٘ الٗـغا ١وجغُ٦ــا خــضوص بغٍــت مكــتر٦ت (٦ )384ــم وهــظا لــه جــإزحر ٖلــى الٗال٢ــاث الخجاعٍــت
والغوابِ الاظخماُٖت والش٣اُٞت والخإزحراث الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت.
ً
الدكــابه ال٨بحــر فــي الٟؿُٟؿــاء الٗغُ٢ــت التــي ججمــ٘ البلــضًً ٖغبـ ًـا وؤ٦ـغاصا وجغ٦مـ َ
ـان  ،بيــاٞت
ِ
بلى الخٟاٖل الش٣افي والخًاعي والاظخماعي بحن قٗبحهما ٖلى َغفي الخضوص.
ًد ــخ ٟٔالك ــٗب التر ٧ــي بم٩اه ــت زان ــت للمىن ــل وم ــا ػاً ٫ىٓ ــغ له ــا ٗ٦م ــ ٤اؾ ــتراجُجي ل ــه،
ُ
ً
زؿغها مًُغا بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولى.
حٗــض ً٢ــُت جغ٦مــان ٦غ٧ــى ٥وع٢ــت عابدــت باليؿــبت لهــم فــي خؿــاباتهمً ،م٨ــً ؤن حؿــخٗملها
متى قاءث مً ؤظل جد ٤ُ٣هضٞها في بب٣اء ٦غ٧ى ٥وهُٟها زاعط الؿُُغة ال٨غصًت.

ً
زاهُا :أهمُت الهشاق باليعبت إلًشان :

1

) ) صًىا مدمض ظبر -صهُا ظىاص مُل ،٪الٗغا ١والبِئت ؤلا٢لُمُت بحن مُلب الخىاػن واإلاهالر الىَىُت الٗلُا ،مجلت الهلىم العُاظُت ( ،بٛضاص،)2013 :
م.111
2
) ) مدمض ًاؽ زًغ ،ؾُاؾت جغُ٦ا خُا ٫الٗغا ١بٗض ٖام  ،2003كػاًا ظُاظُت( ،بٛضاص ،)2011:م.121
3
) ) ظاؾم مدمض خاجم ،الٗال٢اث الترُ٦ت ؤلاًغاهُت بٗض ٖام  ،2011سظالت ماحعخحر (غحر ميشىسة )٧ ،لُت الٗلىم الؿُاؾُت ظامٗت ج٨غٍذ ،2018 ،م.59
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َ
ً
حٗخب ــر بً ـغان ٧ىجه ــا البل ــض ألا٦ث ــر ج ــإزحرا ف ــي الىا ٢ــ٘ الٗغاق ــي ٞه ــي حٗم ــل ف ــي ه ــظا اإلال ــ ٠م ــً ػاوٍ ــت
اؾـتراجُجُت فــي ؾُاؾــتها الخاعظُــت ألؾـباب ٖــضة مجهــا جــىاػن ال٣ــىي والهـغإ فــي اإلاىُ٣ــت والخٟــاّ ٖلــى
ؤمجها واؾخ٣غاعها مً ظهت ؤزغي(.)1
ٖىــضما ًــخم الخــضًض ٖــً الــضوع ؤلاًغاوــي فــي الٗـغاٞ ١هــى مىيــىٕ قــاث ٪ومدكــٗب فــي الجىاهــب
َ
٧اٞت ،أل َّن بًغان جمؿ ٪ػمام ألامىع في الٗغا ١ؾىاء ٧اهذ مً الىاخُت الؿُاؾـُت ؤو الا٢خهـاصًت وختـى
ً
ً
الضًيُــت وٍ٩ــىن ألازــغ الــظي جمخل٨ــه بً ـغان ٦بح ـرا ،بط ًمشــل الٗ ـغا ١ظــؼءا مــً اإلاكــغوٕ ؤلاًغاوــي ،وبالخــالي
َ
َّ
ٞةهه ومً ٚحر اإلاىُ٣ي ؤ ْن ًخم الخضًض ًٖ جسلي بًغان ًٖ هٟىطها في الٗغا ١بؿهىلت(.)2
َ
ًدٓ ــى الٗ ـغا ١بإهمُ ــت ٦بح ــرة ف ــي الؿُاؾ ــت ؤلا٢لُمُ ــت ؤلاًغاهُ ــتٞ ،ه ــي جد ــاو ٫ؤ ْن حؿ ــخسضم م ــا
لــضحها مــً ؤصواث ٢ــىة وهٟــىط فــي الٗ ـغا ١وطلــ ٪مــً ؤظــل مىاظهــت الخدــضًاث الخاعظُــت ويــمان ؾــالمت
مىاعصها ومهاصع الُا٢ت لضحها(.)3
اإلاؿلب الثاوي :أزش اإلاخغحر الهشاقي نلى الهالكاث الترهُت ؤلاًشاهُت :
َّ
حٗــاْم الىٟــىط التر٧ــي ؤلاًغاوــي فــي الٗـغا ١وهــظا ولــض اإلاىاٞؿــت الكــضًضة بــحن جغُ٦ــا وبًـغان وطلــ٪
بؿــبب ٖــضم ؾــُُغة لىالًــاث اإلاخدــضة الامغٍُ٨ــت ٖلــى الٗـغا ١وبؿــبب الٟىضــخى التــي هخجــذ ٖــً طلــ٪
وهدُجــت للخؿــاثغ الٗؿــ٨غٍت والا٢خهــاصًت التــي ج٨بــضتها الىالًــاث اإلاخدــضة فــي الٗ ـغا ١وختــى ًىنــ٠
طل ٪بالٟكل الامغٍ٩ي في الٗغا ،١اؾخٛلذ ٌ ٧ـل مـً جغُ٦ـا وبًـغان طلـ ٪مـً ؤظـل الهُمىـت ٖلـى الٗـغا١
ولٗب صوع ؤؾاسخي ومازغ(.)4
َ
َّ
ٞةن الازخال ٝفي ألاصواع بحن الُغٞحن ظٗل بًغان جخمخ٘ بضوع ممحز في الكإن الٗغاقي ٖلـى ؾـاثغ
الالٖب ــحن ؤلا٢لُمُ ــحن؛ وطل ــ ٪إلا ــا جمخل ٨ــه م ــً  ٢ــضعاث وم٣ىم ــاث ججٗ ــل الٗ ـغا ١جد ــذ ه ٟــىط اإلاه ــالر
ؤلاًغاهُتَّ ،
وبن هظا الضوع الظي جلٗبه بًغان في الٗـغا ١ؤز َـاع مـؼاٖم جغُ٦ـا ججـاه طلـ ،٪ممـا ظٗـل جغُ٦ـا
جـضع ٥الخُــغ الىـاجج ٖــً الىٟـىط ؤلاًغاوــي فـي الٗـغا ،١وهــظا بالٟٗـل ظٗــل ٧ـل صولــت جغٍـض ؤن ً٩ــىن لهــا
ُ
ألازـغيَّ ،
وبن جـإزغ جغُ٦ـا فـي الخـضزل فـي الٗـغا ١ظٗـل بًـغان هـي نـاخبت الـضوع
صوع مازغ ٖلى خؿـاب
الغثِـ في الٗغا.)5(١

1

) ) هٟـ اإلاهضع الؿاب ،٤م.15
2
) ) الؿُض ؤبىصاوص ،جطانذ اإلاذ ؤلاًشاوي في الهالم الهشبي( ،الغٍاى :م٨خبت الٗبُ٩ان لليكغ ،)2014 ،م.163
3
) ) ؤعصقحر بكىج ٠ُ٦ ،حٗاملذ اًغان م٘ هخاثج الاهخساباث الٗغاُ٢ت ،مخخاساث ئًشاهُت( ،ال٣اهغة ،)2014 :م.58
ً 4
) ) ه٣ال ًٖٖ :ماع مغعي الخؿً  ،الخىافغ التروي ؤلاًشاوي للعُؿشة نلى الهشاق بهذ نام (،2003بٛضاص :صاع ال٨خاب الٗغبي ،)2014،م.74
5
) ) خُضع ٖلي خؿحن  ،الٗغا ١و صو ٫الجىاع ...ؤهضا ٝو مهالر ،مجلت اإلاعدىطشٍت ٖ ،ضص( ، 33مغ٦ؼ اإلاؿدىهغٍت للضعاؾاث الٗغبُت والضولُت )2011 :م.7
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قــ٩ل الاوســخاب الامغٍ٩ــي مــً الٗ ـغا ١مكــا٧ل ٖضًــضة لــضي جغُ٦ــا وبً ـغان بؿــبب الخكــُت مــً
َ
ً
مؿ ــإلت ج ٨ٟــ ٪الٗ ـغا ١ف ــي خ ــحن ؤ َّن  ٦ــال مجهم ــا ًدم ــل ن ــىعجه الخان ــت خ ــى ٫مؿ ــخ٣بل الٗ ـغا ١بٗ ــض
الاخــخال ،٫ومــا ًىزــ ٤طلــ ٪الؼٍــاعة التــي ٢ــام بهــا عثــِـ الــىػعاء التر٧ــي آهــظا" ٥عظــب َُــب آعصوٚــان" فــي
آطاع  2011بلـى الٗـغا٧ ١اهــذ لهـا الٗضًــض مــً الــضالثل ،ػاع ٞحهـا ؤمــا ً٦مسخلٟــت ختـى جغســخذ لــه عئٍــت
َ
اؾاؾـ ــُت خـ ــى ٫وكـ ــاٍ جغُ٦ـ ــا فـ ــي الٗ ـ ـغا ،١وال ؾـ ـ ّـُما ؤ َّن جغُ٦ـ ــا وبً ـ ـغان ًسخلٟـ ــان فـ ــي هاخُـ ــت الغئٍـ ــت
إلاؿخ٣بل الٗغا.)1(١
َ
بط ؾ ــاص اٖخ ٣ــاص ل ــضي جغ ُ٦ــا ب ــإ َّن اإلاىا ٢ــ ٠ؤلاًغاهُ ــت اإلاىاهً ــت ل ــضوعها حٗ ٨ـــ مه ــالر بًـ ـغان
َ
الجُىؾُاؾ ــُت ،ف ــي خ ــحن ؤ َّن جغ ُ٦ــا جسص ــخى الخٛل ٛــل ؤلاًغاو ــي ف ــي الٗ ـغا ١وال ؾ ـ ّـُما ف ــي مضًى ــت اإلاىن ــل
ً
واإلاى ــاَ ٤الخضوصً ــت م ــ٘ جغ ُ٦ــا والؿ ــُُغة ٖلحه ــا ،و ٦ــظل ٪الخ ــضزل ف ــي ؤػم ــاث اإلاىُ ٣ــت ٧ىجه ــا الٖب ــا
ً َّ َ
ً
ً
ـضا لؤلمــً ال٣ــىمي التر٧ــي َّ ،
وبن طلــٖ ٪امــل يــٖ ِٛلــى جغُ٦ــا
ب٢لُمُــا مــازغا ،بال ؤ َّن طلــٌ ٪كــ٩ل تهضًـ
ممــا ظٗــل جغُ٦ــا ج ـغاهً ٖلــى ٧اٞــت ؤػمــاث اإلاىُ٣ــت والــضزى ٫ب٣ــىة مــً ؤظــل مىاػهــت الىٟــىط ؤلاًغاوــي
الظي بضؤ ًؼصاص في اإلاىُ٣ت(.)2
َ
هج ــض ؤ َّن ؾُاؾ ــت البل ــضًً جخ ــضازل ف ــي اإلاىُ ٣ــت بك ــ٩ل ٖ ــام والٗ ـغا ١بك ــ٩ل ز ــام مم ــا ؤوظ ــض
اإلاىاٞؿ ــت التر ُ٦ــت -ؤلاًغاهُ ــت ٖل ــى اإلا٩اه ــت ؤلا٢لُمُ ــت ُ٣ٞ ،ــام بً ـغان بخ ٣ــضًم ال ــضٖم لؤلهٓم ــت اإلاىالُ ــت
ؤ٦ؿــب بً ـغان م٣بىلُــت واؾــٗت فــي اإلاىُ٣ــت ،والخىــاٞـ الكــضًض بــحن جغُ٦ــا وبً ـغان ٖلــى اإلاىُ٣ــت ولــض
َّ
ً
هىٖ ــا م ــً الخال ٞــاث ب ــحن الُ ــغٞحن وه ــظه الخال ٞــاث ول ــضث جب ــاص ٫الاتهام ــاث بؿ ــبب الؿ ــلى ٥ال ــظي
جيخهجــه الؿُاؾــت الخاعظُــت ل٨ــال الــضولخحن ،وبيــاٞت بلــى طلــٞ ٪ـ َّ
ـةن الٗال٢ــاث بــحن البلــضًً قــهضث
َ
ً
هىٖا مً الخىجغ بؿبب ػٍاصة خضة اإلاىاٞؿت ٖلى مىاَ ٤الىٟىط والازخال ٝفي ألاصواع(.)3
جم٨ىــذ بًـغان مــً اؾــخٛال ٫ؾــىء الٗال٢ــت الٗغاُ٢ــت الترُ٦ــت ،بط بــضا الخــإزحر ؤلاًغاوــي فــي الٗملُــت
َ
َ
َّ
ً ً
ـضاَّ ،
وبن جغُ٦ــا ؤصع٦ــذ طلــ ٪الخُــغ بدُــض ولــض لــضحها ٢ىاٖــت بإ َّجهــا ال ُبـ َّـض ؤ ْن حٗمــل
الؿُاؾــُت ٦بح ـرا ظـ
ظاهضة ٖلى ج٣لُو الٟجىة وجس ٠ُٟخضة الخىجغ بُجها وبـحن الٗـغا١؛ وطلـ ٪بؿـبب مـا ًمشلـه الٗـغا١
مً ؤهمُت في الاؾـتراجُجُت الترُ٦ـت ججـاه اإلاىُ٣ـت(٣ٞ ،)4ـض جمدـىع ْهـىع صاٖـل فـي 10خؼٍـغان 2014
وا٦دؿ ــاخه مضًى ــت اإلاىن ــل و ٦ــظل ٪ؤظ ـؼاء واؾ ــٗت م ــً الٗ ـغا ١ألام ــغ ال ــظي ؤصي بل ــى ػٍ ــاصة الخى ــاٞـ
التر٧ــي ؤلاًغاوــي ٖلــى الٗ ـغا ،١جــغظم طلــ ٪مــً زــال ٫الُ٣ــام بيكــاَاث ٖضًــضة مــً بُجهــا جــضزل بً ـغان
11

( )Gallia Lindenstrauss and Yoel Guzansky , THE RISE AND (FUTURE) FALL OF A TURKISH-IRANIAN AXIS , Foreign Policy Research
Institute , 2011 , P3.
2
) ) ٦غم ؾُٗض ،الخلاؾو التروي الاًشاوي في الهشاق ،مجلت الؿُاؾت الضولُت  ،مخاح ٖلى الغابِ ،جاعٍش الاَالٕ، :2017/11/22
http://www.siyassa.org.eg/News/11987.aspx
3
) ) زالض اإلاُٗجي ،وي الحعشق الثىساث دساظت مىغىنُت في زىساث الشبُو الهشبي( ،بحروث :ميكىعاث يٟا ،)2014 ،ٝم.114
4
) ) ٖماص ٢ضوعي و ؤزغون  ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م.230
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ً
ً
بذجــت الً٣ــاء ٖلــى هــظا الخىٓــُم ٧ــىن هــظا الخىٓــُم ٌكــ٩ل زُ ـغا ٦بح ـرا ٖلــى بً ـغان بؿــبب ال٣ــغب
الجٛغافـ ـ ــي مجهـ ـ ــا ،بط ٢امـ ـ ــذ بً ـ ـ ـغان بخ٣ـ ـ ــضًم الـ ـ ــضٖم الٗؿـ ـ ــ٨غي بلـ ـ ــى الٗ ـ ـ ـغا ١اإلاخمشـ ـ ــل باإلاؿدكـ ـ ــاعًٍ
َ
الٗؿ ــ٨غٍحن ،ؤ َّم ــا جغ ُ٦ــا  ٣ٞــض ج ــظعٖذ بدماً ــت التر٦م ــان و ٦ــظل ٪الخ ٟــاّ ٖل ــى ألام ــً ال ٣ــىمي التر ٧ــي
بؿــبب ؾــُُغة الخىٓــُم ٖلــى مىــاَ ٤خضوصًــت مــ٘ جغُ٦ــا ،ممــا ظٗــل جغُ٦ــا جخــضزل ب٣ــىاث ٖؿــ٨غٍت
ً
إلاىاػهت الىٟىط ؤلاًغاوي في الٗغا ١الظي بضؤ ًؼصاص ًىما بٗض ًىم(.)1
َّ
وبن هـظا الخىٚـل باالجٟـا ١مـ٘ بٗـٌ الُ٣ـاصاث الٗغاُ٢ـت مـً ؤظـل جـضعٍب الخكـض الـىَجي الـظي
حك ــ٩ل م ــً اإلاخُ ــىٖحن م ــً ابى ــاء ق ــما ٫الٗـ ـغا .١وٍ ــغي ال٣ىه ــل التر ٧ــي الؿ ــاب ٤ف ــي اإلاىن ــل "ًلم ــؼ
َ
ؤوػجــىع "٥ؤ َّن الخى ٚــل التر٧ــي حه ــض ٝبل ــى الخــإزحر بمسغظ ــاث جدغٍ ــغ اإلاىنــل م ــً صاٖ ــل فــي ْ ــل جؼاً ــض
الضوع ؤلاًغاوي ًٞال ًٖ طل.)2(٪
٧اه ــذ بً ـغان  ٢ــض ٖب ــرث ب ــالغ ٌٞإلاؿ ــإلت اعؾ ــا ٢ ٫ــىاث جغ ُ٦ــت بل ــى ق ــما ٫الٗ ـغا ١ب٣ىله ــا "نل ــى
جشهُ ــا الخط ــىٌ نل ــى جط ــشٍذ م ــً اداسة بغ ــذاد" وه ــظا م ــا ٖب ــر ٖى ــه هاث ــب وػٍ ــغ الخاعظُ ــت ؤلاًغاو ــي
َ
"خؿـحن ؤمحـر ٖبـض اللهُـان" َّبن بعؾـا ٫جغُ٦ـا ٢ـىاث بلـى مىُ٣ـت بٗكـُ٣ت فـي اإلاىنـل "خؿـىة خاؾئــت"
ً
َْ
ـاثالَّ ( :
ئن هػــاٌ الــذوٌ غــذ ؤلاسهــاب ًجــب أن ًــخم نــً ؾشٍــم ارن م ــً
وٚح ــر اًجابُ ــت ،وؤي ــا ٢ ٝـ
َ
َّ
َّ
()3
الخىىمت اإلاشهضٍت وبالخيعُم مو الاداسة الهشاكُت وئال فان رلً ظُىىن غذ أمً اإلاىؿلت) .
مً يمً الخدضًاث التي قهضتها الٗال٢اث الترُ٦ت ؤلاًغاهُـت هـى الاؾـخٟخاء ال٨ـغصي فـي الٗـغا١
َ
٧ــان الؾــخٟخاء ب٢لــُم ٦غصؾــخان الــظي خــضر فــي  25اًلــى 2017 ٫ألازــغ ال٨بحــر فــي جىخُــض الغئٍــت خــى٫
ُ
ً
الٗـغا ١وقــهضث الٗال٢ــاث الترهُــت ؤلاًشاهُــت ج٣اعبــا خــى ٫طلــ ،٪بط ؤظغٍــذ ػٍــاعاث ٖــضة بــحن الُــغٞحن
ونل الغثِـ التر٧ي "عظب َُب آعصوٚان" بلى بًغان لخًىع الاظخمإ الغاب٘ إلاجلـ الاٖمـا ٫التر٧ـي
ؤلاًغاو ــي بى ٞــض ع ُٞــ٘ اإلاؿ ــخىي ب ــضٖىة م ــً ال ــغثِـ ؤلاًغاو ــي "خؿ ــً عوخ ــاوي" ،وق ــ٩لذ ه ــظه الؼٍ ــاعة
ؤهمُت زانت في ْل جهاٖض الخىجغ في اإلاىُ٣ت في ْل اؾخٟخاء ا٢لُم ٦غصؾخان(.)4
بط ص ٞــ٘ اؾ ــخٟخاء الاهٟه ــا ٫بل ــى حك ــُ٨ل آلُ ـت للخ ٣ــاعب التر ٧ــي ؤلاًغاو ــي ؤ٦ث ــر مم ــا  ٧ــاهىا ٖلُ ــت ف ــي
َ
الؿــاب ٤خت ــى ؤ َّهــه ٌك ــ٩ل ا٦ثــر خؿاؾ ــُت ل ــضي الُــغٞحن ،بط اجس ــظ الُغٞــان بظ ـغاءاث ٖــضة  ٧ــان م ــً

1

) ) ؤبـغاهُم ههــغ الــضًً  ،خــاٌ الامــت الهشبُــت  2015-2014الانطــاس :مــً حغُحــر الــىكم الــى جفىــً الــذوٌ ( ،بحــروث  :مغ٦ــؼ صعاؾــاث الىخــضة الٗغبُــت )2015 ،
م .136
)ً )2
ه٣ال ًٖٖ :اصٖ ٫بض الخمؼة زجُل – ؤًال ٝعاظـ٘  ،صواٞـ٘ وؤهـضا ٝالخىٚـل التر٧ـي وؤزـغه فـي الٗال٢ـاث الٗغاُ٢ـت – الترُ٦ـت  ،كػـاًا ظُاظـُت  ،الٗـضصان – 43
٧( ، 44لُت الٗلىم الؿُاؾُت ظامٗت الجهغًٍ )2016 :م.258
)(3
İran'dan Türkiye'ye Musul tepkisi, Bağlantıda mevcut, Değerlendirme tarihi 27/11/2017
http://www.milliyet.com.tr/irandanturkiyeyemusultepkisi/dunya/detay/2159290/default.htm
)(4
Türkiye-İran ilişkileri: Geçici dostluk mu müttefiklik mi?,FHA, Görüntüleme tarihi 30/11/2017, Bağlantıda mevcut ,
http://tr.farsnews.com/world/news/13960715001245
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بُجهــا الٗمــل ٖلــى اٚــال ١اإلاٗــابغ الخضوصًــت واجســاط بظ ـغاءاث ا٢خهــاصًت خاػمــت ججــاه طلــًٞ ٪ــال ٖــً
اإلاىاوعاث الٗؿ٨غٍت الترُ٦ت -ؤلاًغاهُت -الٗغاُ٢ت(.)1
حٗـض اإلاُــاه واخــت الاؾــالُب التــي اؾــخسضمتها جغُ٦ــا وبًـغان مــً ؤظــل الًــٖ ِٛلــى الٗـغا ١وطلــ٪
مـً ؤظــل جدُ٣ــ ٤ال٨شحــر مــً اإلا٩اؾــب التــي ًغمــي الُغٞـان بلــى جد٣ُ٣هــا ،جغُ٦ــا حؿــعى بلــى الً٣ــاء ٖلــى
َ
خــؼب الٗمــا ٫ال٨غصؾــخاوي ،بِىمــا حؿــعى بًـغان بلــى يــغوعة جهــغٍ ٠مىخجاتهــا فــي الٗـغا ،١و٦ــإ َّن هىــا٥
جىا ٤ٞجغ٧ي بًغاوي خى ٫ما ًجغي ججاه الٗغا.)2(١

1

) ) و٧الـ ـ ـ ـ ــت جـ ـ ـ ـ ــغ ٥بـ ـ ـ ـ ــغؽ ،معـ ـ ـ ـ ــخلبل الخلـ ـ ـ ـ ــاسب التروـ ـ ـ ـ ــي ؤلاًشاوـ ـ ـ ـ ــي بهـ ـ ـ ـ ــذ "اظـ ـ ـ ـ ــخفخاء الاهفطـ ـ ـ ـ ــاٌ" ،و٢ـ ـ ـ ـ ــذ الاَـ ـ ـ ـ ــالٕ  ،2017/11/30مخـ ـ ـ ـ ــاح ٖلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـغابِ:
http://www.turkpress.co/node/40848
2
) ) مشجى الٗبُضي ،الخهاع اإلااجي :إلااطا جهاٖضث الخىجغاث الٗغاُ٢ت م٘ جغُ٦ا وبًغانل ،مشهض اإلاعخلبل لألبدار والذساظاث اإلاخلذمت ،2018 ،و٢ذ الاَالٕ
 ،2018/7/2مخاح ٖلى الغابِ:
https://futureuae.com/arAE/Mainpage/Item/4033/%D8%A7%D9%84%D8%AD%
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اإلابدث الثاوي :اإلاخغحر العىسي
اإلاؿلب الاوٌ :مياهت ظىسٍا في اإلاذسن الاظتراجُجي التروي-ؤلاًشاوي
ً
َّأوال :أهمُت ظىسٍا باليعبت لترهُا
جدٓــى ؾــىعٍا بإهمُــت ٦بحــرة فــي الؿُاؾــت الترُ٦ــت هدُجــت الٖخبــاعاث ٖــضة مجهــا مــً وظــىص خــضوص
ً ً
مكتر٦ت بحن البلـضًً بيـاٞت بلـى الىظـىص ال٨ـغصي فـي ؾـىعٍا الـظي ٌٗـض ٖـامال مهمـا ًجٗـل جغُ٦ـا تهـخم
بؿىعٍا هدُجت لخسى ٝجغُ٦ا مً مؿإلت اؾخسضام الا٦غاص ٧ىع٢ت ي ِٛيضها(.)1
ً
زاهُا :أهمُت ظىسٍا باليعبت إلًشان
جدٓ ــى ؾ ــىعٍا بإهمُ ــت ٦بح ــرة ف ــي الاؾ ــتراجُجُت ؤلاًغاهُ ــت ف ــي اإلاىُ ٣ــتٞ ،ه ــي ظ ــؼء م ــً اإلاك ــغوٕ
ؤلاًغاوــي الــظي ًًــم الٗ ـغا ١وؾــىعٍا ولبىــان والــُمً وبــظلٞ ٪هــي حٗــض الخلُــ ٠اإلاهــم إلً ـغان الــظي ال
ًم ً٨الاؾخٛىاء ٖىه مً ؤظل اًها ٫الامضاصاث لخؼب هللا اللبىاوي(.)2
وبالخ ــالي  ٞـ َّ
ـةن ؾ ــىعٍا وبًـ ـغان صزلخ ــا ف ــي جد ــالَ ٠ىٍ ــل الام ــض وه ــظا الخد ــال ٠مؿ ــخمغ ف ــي ْ ــل
الاي ــُغاباث الت ــي حك ــهضها ؾ ــىعٍا ،واظه ــذ ؾ ــىعٍا هجم ــت قغؾ ــت م ــً ٢ب ــل صو ٫ب٢لُمُ ــت وصولُ ــت،
َ
٩ٞاهذ بًغان مً الضو ٫الضاٖمت للىٓام وحٗمل ظاهضة للخٟاّ ٖلـى ب٣ـاء الىٓـام صون حُٛحـره ؛ أل َّن
ً ً
طلٌٗ ٪ض ٖامال مهما في ؾُاؾت بًغان ؤلا٢لُمُت(.)3
َّبن الخد ــال ٠الؿ ــىعي م ــ٘ بً ـغان ؾ ــى ٌُٗ ٝــي لؿ ــىعٍا ؤهمُ ــت ٦بح ــرة ف ــي مىاظه ــت الخد ــضًاث
الخاعظُت التي حؿعى بلى طهاب ؾىعٍا هدى الضماع والٟىضخى(.)4
اإلاؿلب الثاوي :أزش اإلاخغحر العىسي نلى الهالكاث الترهُت ؤلاًشاهُت
ؤخــضزذ ألاػمــت الؿــىعٍت ال٨شحــر مــً الخُٗ٣ــض فــي مىُ٣ــت الكــغ ١الاوؾــِ ،الامــغ الــظي ؤصي بلــى
َ
ػٍــاصة خ ــضة اإلاىاٞؿــت التر ُ٦ــت – ؤلاًغاهُــت ٖل ــى ؾ ــىعٍا ،وٖلــى م ــا ًبــضو ؤ َّن ألاػم ــت الؿــىعٍت ج ٩ــىن  ٢ــض
َ
ً
ويــٗذ ٦ــال مــً جغُ٦ــا و بً ـغان ٖلــى مٟتــر ١الُغٍــ ،٤وحٗــض بإ َّجهــا ٧اقــٟت إلاــا حؿــعى الُــه ٦ــال الــضولخحن

1

) ) ملُدت الخىن قبلي ،ظُاظت جشهُا الخاسحُت واوهياظاتها ؤلاكلُمُت( ،ؤبىْبي :مغ٦ؼ الاماعاث للضعاؾاث والبدىر الاؾتراجُجُت ،)2011 ،م.34
2
) ) مدمض ٦غٍم ٧اْم ،ألاػمت الؿىعٍت وجإزحرها ٖلى مٗاصلت اإلاهالر الترُ٦ت ؤلاًغاهُت ،مجلت خمىسابي( ،بٛضاص ،)2014 :م.163
3
) ) مغوة وخُض ،ؾىعٍا ،بًغان وجىاػن ال٣ىي في مىُ٣ت الكغ ١الاوؾِ ،مجلت الششق الاوظـ ( ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي لضعاؾاث الكغ ١الاوؾِ،)2012 :
م.259
4
) ) ؤقغا ٝصخالن ،الاؾخجابت الٗغبُت لخدىالث الؿُاؾت الامغٍُ٨ت في الكغ ١الاوؾِ ،جدىالث اظتراجُجُت( ،مجلت الؿُاؾت الضولُت ،)2016 :م.34
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ً
و٦ــظل ٪لؤلظىــضاث ؤلا٢لُمُــت ل٨ــال الُــغٞحن ،وويــٗذ ٦ــال مــً جغُ٦ــا وبً ـغان فــي خالــت مــً الخىــاٌ٢
وهظا ؤصي بلى ػٍاصة خضة الخىجغ في الٗال٢اث بحن الُغٞحن(.)1
 ٧ــان الؿ ــبب ال ــغثِـ ف ــي ج ــىجغ الٗال ٢ــاث ب ــحن جغ ُ٦ــا وبً ـغان ه ــى از ــخال ٝعئٍ ــت  ٧ــل مجهم ــا خ ــى٫
َ
ؾــىعٍا٣ٞ ،ــض ٧اهــذ ؾُاؾــت جغُ٦ــا ججــاه ألاػمــت الؿــىعٍت ٢اثمــت ٖلــى ج٣ــضًم الىصــر بلــى بكــاع ألاؾــض
لل ُ٣ــام ب ــبٌٗ الان ــالخاث الت ــي ًم ٨ــً ان ته ــضت م ــً خ ــضة الخ ــىجغاث ،بِىم ــا بًـ ـغان ج ــضٖم الىٓ ــام
إلاىاظهت الخٓاهغاث اإلاُالبت باإلنالح٣ٞ ،ض ؤصي الـضٖم التر٧ـي للمٗاعيـت الؿـىعٍت والـضٖم ؤلاًغاوـي
ً
َّ
للىٓـام بلــى ػٍـاصة خــضة اإلاىاٞؿـت بــحن الــضولخحن ٖلـى ؾــىعٍا ،و٢ـض ولــض طلــ ٪هىٖـا مــً الخـىجغ بــحن جغُ٦ــا
وبًغان(.)2
ؤن ــبذ الخ ــىجغ ب ــحن جغ ُ٦ــا وبًـ ـغان خ ــى ٫ال ً٣ــُت الؿ ــىعٍت ٖل ــى اإلاؿ ــخىي الغؾ ــمي  ٟٞــي ق ــباٍ
ً
2012م ٖىضما ٢ـام هاثـب عثـِـ الـىػعاء التر٧ـي "بىلىـذ اعٍـىج" باتهـام بًـغان ب َـإ َّن َ
صٖمهـا لؿـىعٍا بُٗـضا
ٖــً ألازــال ١الضولُــت هدُجــت إلا ــا ج٣ــىم بــه ال٣ــىاث الؿــىعٍت م ــً الهجــىم ٖلــى اإلاــضهُحن ،ومــً هاخُ ــت
ُ
ؤزـ ــغي ٢ـ ــا ٫اإلاخدـ ــضر باؾـ ــم وػٍـ ــغ الخاعظُـ ــت ؤلاًغاوـ ــي "عامـ ــحن مهمـ ــا هبرؾـ ــذ" َّبن جغُ٦ـ ــا فـ ــي خؿـ ــاب
زاَئ(.)3
واظهـ ــذ الـ ــضولخان جبـ ــاص ٫الاتهامـ ــاث هدُجـ ــت للخـ ــىجغاث الخانـ ــلت بؿـ ــبب حُٗ٣ـ ــض ألاخـ ــضار فـ ــي
اإلاىُ٣ــت ،بط ٢ــام هاثــب وػٍــغ الخاعظُــت التر٧ــي باتهــام بً ـغان بــضٖم زالًــا مىالُــت لهــا مــً ؤظــل الٗمــل
ٖل ــى بخـ ــضار الاي ــُغاباث فـ ــي البلـ ــضًً اإلاج ــاوعة ومجهـ ــا جغ ُ٦ــا و٦ـ ــظل ٪الخيؿـ ــُ ٤م ــ٘ خـ ــؼب الٗمـ ــا٫
ال٨غصؾخاوي مً ؤظل الخإزحر ٖلى الضو ٫اإلاىاٞؿت إلًغان(.)4
ً
ً
ٞاألػم ــت الؿ ــىعٍت ؤخ ــضزذ ؤزـ ـغا ٦بحـ ـرا ٖل ــى م٩اه ــت جغ ُ٦ــا ؤلا٢لُمُ ــت ،ال ؾ ـ ّـُما ف ــي ْ ــل الخ ٣ــاعب
ؤلاًغاو ــي الامغٍ ٩ــي ،ل ــظل ٣ٞ ٪ــض واظه ــذ جغ ُ٦ــا مؿ ــإلت ٖ ــضم ال ٣ــضعة ٖل ــى وي ــ٘ خ ــض لالػم ــت الؿ ــىعٍت
وختى ٖضم ال٣ضعة في الؿُُغة ٖلى مجغٍاث ألامىع في ؾىعٍا في ْل الخضزالث ؤلا٢لُمُت(.)5
َ
َّبن الخــىجغ فــي الٗال٢ــاث الترُ٦ــت ؤلاًغاهُــت صزــل مغخلــت ظضًــضة  ،ألامــغ الــظي ؤصي بلــى ظٗــل جغُ٦ــا
جــغ ٌٞالىؾــاَت بــحن بًـغان والىالًــاث اإلاخدــضة ألامغٍُ٨ــت  ،والى٢ــى ٝبجاهــب الىالًــاث اإلاخدــضة يــض
))1

 ٨ٞــغث ه ــامٖ ٤ب ــض الٟخ ــاح –  ٦ـغاع ؤه ــىع هان ــغ  ،الخ ٟــاٖالث الا٢لُمُ ــت و الضولُ ــت و الاػم ــت الؿ ــىعٍت  ،كػ ــاًا ظُاظ ــُت  ٖ ،ــضص٧( ، 23لُ ــت الٗل ــىم الؿُاؾ ــُت
ظامٗت الجهغًٍ )2011 :م.17
))2
ؾدُٟان العبي – ٖالي عيا هاصع  ،الهالكاث الترهُت ؤلاًشاهُت في ششق اوظـ باث مخغحرا  ،ماؾؿت عاهض ٞ ،غظُيُا  ، 2013 ،م.8
3
( )Mustafa AŞIK , SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE – İRAN İLİŞKİLERİ , USRC , 2014 , Varış Tarihi 2/12/2017:
http://www.evsam.org/asik/87-suriye-krizi-ve-turkiye-iran-iliskileri.html
))4
قُماء مٗغوٞ ٝغخان  ،مهضع ؾب ٤ط٦غه ،م.12
))5
ٖل ـي  ٞــاعؽ خمُ ــض  ،جىُْ ــ ٨ٞ ٠ــغة اإلاج ــا ٫الخُ ــىي ف ــي الاصاء الاؾ ــتراجُجي التر ٧ــي بٗ ــض ٖ ــام ( 2002صعاؾ ــت ف ــي الاَ ــغ ال٨ٟغٍ ــت و لىٓغٍ ــت الٗم ــ ٤الاؾ ــتراجُجي) ،
كػاًا ظُاظُت ٖ ،ضص٧( ، 42لُت الٗلىم الؿُاؾُت ظامٗت الجهغًٍ ، )2015 :م.236
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َ
بًـغان و٢بــى ٫جغُ٦ــا بالؿــماح (ل٣ــىاث الىــاجى) بيكــغ الــضعٕ الهــاعودي ٖلــى ؤعايــحها ؛ وؤ َّن طلــ٩ً ٪ــىن
ً
مىظهــا يــض بً ـغان ،و٧ــان الــغص ؤلاًغاوــي ٢ــىي ٖىــضما ٢امــذ بالخهــغٍذ ٖلــى ؤن اي جــضزل فــي ألاعاضــخي
(.)1
الؿىعٍت ؾىٌٗ ٝغى هظه ال٣ىاث للخُغ
التهضًض ؤنبذ بك٩ل عؾمي في الٗال٢اث الترُ٦ت ؤلاًغاهُتٞ ،ةًغان ٚحر عايُت ججاه مـا ج٣ـىم بـه
جغُ٦ا هدى ؾىعٍا خُض بٗض الغثِـ ؤلاًغاوي الؿاب" ٤ؤخمضي هجاص" عؾالت بلى عثـِـ الـىػعاء التر٧ـي
" ظــب َُــب آ صوٚــان" ٖــً َغٍــ ٤مبٗىزــه الخــام وظــاء ٞحهــا ( َّ
ئن اظــخهماٌ َّ
أي كىانــذ نعــىشٍت
ع
ع
ََّ
جشهُ ــا للهج ــىم نل ــى ظ ــىسٍا ظ ــىف ٌهشغ ــها للط ــف ض ــاسو ي ئًشاو ــي) ،خت ــى ؤن عث ــِـ مجل ـــ
الك ــىعي ؤلاؾ ــالمي "ٖل ــي العٍج ــاوي" ف ــي ؤً ــاع 2013م ب ــحن ال ــضٖم ال ــظي ج٣ضم ــه بًـ ـغان بل ــى ؾ ــىعٍا ف ــي
َ
َ
ً
وو٢ى ٝبًغان بجاهب ؾىعٍا خ٩ىمت وقٗبا فـي مسخلـ ٠اإلاجـاالث٦ ،مـا ؤ َّجهـا ؤبلٛـذ جغُ٦ـا بـإ َّن الىٓـام
َ
الؿىعي زِ ؤخمغ وؤ َّن ججاوػ هظا الخِ ٌٗجي جضهىع الٗال٢اث(.)2
حٗض الًُ٣ت الؿىعٍت مؿإلت مٗ٣ضة وطل ٪بؿـبب حكـاب ٪مهـالر الـضو ٫ؤلا٢لُمُـتٞ ،الىٓـام
ُ
الؿىعي ًخل٣ى الضٖم مً بًغان وصو ٫ؤزـغي ،بِىمـا اإلاٗاعيـت الؿـىعٍت ٞهـي جخل٣ـى الـضٖم مـً جغُ٦ـا
وصو ٫ؤزــغي ،وهــظا ٖمــل ٖلــى ؤزــخال ٫جــىاػن ال٣ــىي فــي اإلاىُ٣ــت ،وؤزــغ طلــ ٪بكــ٩ل ؾــلبي ٖلــى ٖال٢ــت
جغُ٦ا وبًغان ظٗل جل ٪الضولخحن ٌؿىص بُجهما ٖضم الش٣ت ججاه ؾُاؾاتهما في اإلاىُ٣ت(.)3
ً
َّبن الىٓــغة اإلاؿــخ٣بلُت ل ــضوع بً ـغان ف ــي ؾــىعٍا ج ٩ــىن مغجبُــت جمامــا ف ــي مــا جد ٣٣ــذ مــً ؤه ــضاٝ
ختــى آلان ومــا بــضؤ ًخد٣ــ ٤بكــ٩ل جــضعٍجي فــي ْــل مخٛح ـراث اإلاىُ٣ــت ،و٧ــان مــً ؤبــغػ الخُــىعاث التــي
واظهه ــا صوع بً ـغان ف ــي اإلاىُ ٣ــت ه ــى الخُ ــىع ال ــظي ق ــهضجه الؿُاؾ ــت التر ُ٦ــت ف ــي اإلاىُ ٣ــت ألام ــغ ال ــظي
ً ً
ٌُٗــي بــىاصع جالقــي جلــ ٪الؿُاؾــاث فــي مىُ٣ــت اإلاىاٞؿــت ؤلا٢لُمُــت وهــظا ٌٗــض ٖــامال مهمــا فــي جدضًــض
مؿخ٣بل ؾىعٍا(.)4
َ
٦م ــا ؤ َّن الخىظ ــه التر ٧ــي ال ًس ٟــي م ــا جُم ــذ الُ ــه جغ ُ٦ــا لخد ٣ُ٣ــه ف ــي ؾ ــىعٍا ،و ٦ــظل ٪الىظ ــىص
َ
ً
َّ
ؤلاًغاوـي الــظي ًدؿـم بالخىاظــض اإلاُـضاوي واإلاباقــغ ٖلـى ألاعاضــخي الؿـىعٍت ،ممــا ولـض هىٖــا مـً الخظبــظب
ً
بــحن ال٣ــىي الٟاٖلــت فــي ألاػمــت بؿــبب وظــىص هىٖــا مــً اإلاىاٞؿــت الكــضًضة ٖلــى مــً ًمخلــ ٪ال٣ــضعة فــي
الخإزحر ٖلى مجغٍاث ألامىع في ؾىعٍا(.)5

))1

هضي هبُل ٧اْم  ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م.147
ً 2
) ) ه٣ال ًٖ٢ :اؾم خؿحن الغبُعي ،مهضع ؾب ٤ط٦غه ،م.269
3
) ) ًىٓــغ :قــُماء ماظــض ،مؿــخ٣بل الــضوع التر٧ــي فــي الكــغ ١الاوؾــِ :الؿــِىاعٍىهاث اإلاخىٗ٢ــت ومدــضصاث الخدــغ ٥اإلاهــغي ،بــذاةل ،الٗــضص( ،26ال٣ــاهغة،)2018 :
م.15
4
) ) الخ٣غٍغ الاؾتراجُجي ،الامت في مىاظهت الهٗىص ؤلاًغاوي ،مجلت البُان( ،ال٣اهغة :الخ٣غٍغ الشالض ٖكغ ،2016 ،م.214
5
) ) مهُٟى ٖبض الٗؼٍؼ مغسخي ،الخ٩الب ٖلى ؾىعٍت ونغإ ألاصواع ،ومًٗلت الدؿىٍت الؿُاؾُت ،شإون نشبُت ،الٗضص( ،170ال٣اهغة ،)2017 :م.32
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ً
وبالخــالي ٞـ َّ
ـةن الخٗــاعى التر٧ــي ؤلاًغاوــي ججــاه مــا ًدــضر فــي ؾــىعٍا ٌكــ٩ل ٖــامال مهمــا فــي اْهــاع مــا
َ
جدؿ ــم ب ــه الٗال ٢ــاث التر ُ٦ــت ؤلاًغاهُ ــت م ــً از ــخال ٝخ ــى ٫مجغٍ ــاث ألاخ ــضار ،وم ــا ًدؿ ــم ب ــه اإلاك ــهض
ً
ً
الؿ ــىعي مـ ــً حٗ ُ٣ــض ٌكـ ــ٩ل ٖ ــامال مهمـ ــا فـ ــي ظٗ ــل ال٣ـ ــىي ؤلا٢لُمُ ــت(جغُ٦ا-بً ـ ـغان) ه ــي َم ـ ـ ًْ جغؾـ ــم
الخغٍُت اإلاؿخ٣بلُت لؿىعٍا(.)1
الخاجمت
.1

.2

.3

.4

.5

َ
ً ً
جىٓـغ جغُ٦ــا وبًـغان بلــى الٗـغاٖ ١لـى ؤ َّهــه ًمشــل ٖـامال مهمــا ٞهــى ٌٗـض البىابــت التــي ًـخم مــً زاللهــا
َ
بؿِ وجىؾُ٘ هٟىطهما في ْل الؿـعي بلـى الهُمىـت ؤلا٢لُمُـتٞ ،مـً الُبُعـي ؤ ْن ٌكـ٩ل ؤهمُـت
لترُ٦ا وبًغان.
الٟىضــخى وٖــضم الاؾــخ٣غاع الؿُاســخي فــي الٗـغا ١بِئــت زهــبت ل٨ــال الــضولخحن حؿــاٖض فــي جدُ٣ــ٤
ؤه ــضاٞهما ،واؾ ــخسضام ه ــظه الٟىض ــخى م ــً ؤظ ــل ؤبٗ ــاص  ٧ــل زُ ــغ مدخم ــل ؤن ً ــازغ ٖل ــى ه ــاجحن
الــضولخحن فــي ْــل بقــٛا ٫اإلاىُ٣ــت بهــظه اله ـغاٖاث ،وهــظا مــا خــضر بالٟٗــل جم٨ىــذ الــضولخان
مً جد ٤ُ٣طل.٪
خاول ــذ جل ــ ٪ال ــضولخان ؤن ًب ٣ــى الٗ ـغا ١ي ــُٟٗا ألن طل ــ ً ٪ــىٞغ له ــم ٞغن ــت ال ٣ــىي ؤلا٢لُمُ ــت
اإلاــازغة فــي اإلاىُ ٣ــت وٖــضم وظــىص  ٢ــىي ؤزــغي مىاوثــت له ــا ممــا ظٗــل جغ ُ٦ــا وبً ـغان جخــضزالن ف ــي
ال٨شحر مً ؤػماث اإلاىُ٣ت وبك٩ل مازغ صون ؤي ٖاث ٤مً ٢ىي ؤزغي.
ٌٗ ــض اإلاخٛح ــر الؿ ــىعي الؿ ــبب ال ــغثِـ ف ــي بْه ــاع خ ــضة الخال ٞــاث ب ــحن البل ــضًً ،وٍ ــإحي طل ــ٪
ً
ؾببا الازـخال ٝؾُاؾـاث البلـضًً ججـاه ؾـىعٍا ،جب٣ـى ؾـىعٍا مدـل زـال ٝجغ٧ـي بًغاوـي ٧ـىن
وظــىص ال٨شحــر مــً الاهــضا ٝالتــي ٌؿــعى الُغٞــان فــي جد٣ُ٣هــا ،لــم ًــخم خــل ألاػمــت ؛ وطلــ٪
بؿبب حكاب ٪اإلاهالر ؤلا٢لُمُت والضولُت ،و٦ظل ٪الازخال ٝخى ٫مـؿـخ٣بل ؾىعٍا.
٧ــان ازــخال ٝاإلاهــالر هــى الجــؼء الٛالــب فــي الٗال٢ــاث الترُ٦ــت ؤلاًغاهُــت خــى ٫ألاػمــت الؿــىعٍت
ً
ل٨ــً هــظا ال ٌٗجــي الُُٗ٣ــت فــي الٗال٢ــاث بــحن البلــضًًٖ ،لــى الــغٚم مــً طلــ ٪هجــض هىالــ ٪هىٖــا
مــً الخٟــاهم بــحن البلــضًً خــى ٫مــا ًجــغي فــي ؾــىعٍا ،ل٨ــً مدــىع الخــال ٝبــحن الُــغٞحن ًم٨ــً
َ
ؤ ْن وك ـاهضه م ــً ز ــال ٫ؤن  ٦ــال الُ ــغٞحن ً ٣ــضم ال ــضٖم لجه ــاث مسخل ٟــت مم ــا ؤصي بل ــى جً ــاعب
ً
ً
الؿُاؾــاث ؤلا٢لُمُــت وؤخــضر جــىجغا م٨خىمــا فــي الٗال٢ــاث بــحن البلــضًً ،والخــال ٝالــضاثغ خــى٫
ألاػمت ٢اثم ٖلى الىٓغة اإلاؿخ٣بلُت التي ًغٍض جىُٟظها ٧ل َغٖ ٝلى خؿاب آلازغ.

1

) ) مدمض ٦غٍم ٧اْم ،الاػمت الؿىعٍت وجإزحرها في مٗاصلت اإلاهالر ؤلاًغاهُت الترُ٦ت ،مجلت خمىسابي ،الٗضص( ،11بٛضاص ،)2014 :م.170
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عستؼبل اظـظام ادلاظي األوروبي ادلؼرتح عع إؼران يف زل االغسحاب األعرؼؽي
The future of the proposed European financial system with Iran under the
US withdrawal
ػــقبــة شـــربــي
باخشت في الٗلىم الؿُاؾت ٢ؿم الٗال٢اث الضولُت
ظامٗت ٢ؿىُُىت / 3الجؼاثغ.

اإلالخظ
ًىاظه الاجداص الا٢خهاصي والى٣ضي ألاوعوبي الظي ٌُٗخبر ؤهم وابغػ همىطط للخ٨خالث الٗاإلاُت
ً
ً
وؤ٦ثرها جُىعا بٗض ٢غاع "دوهالذ جشامب" جدضًا ٚحر مؿبى ١لخماًت ما ؤؾماه الغثِـ الٟغوسخي
" بًماهىٍل ما٦غون" "الؿُاصة ؤلاؾتراجُجُت والا٢خهاصًت ألوعوبا" .وحؿعى بغو٦ؿل بلى الخٟاّ
ً
ً
ٖلى م٨ؿب الاجٟا ١الىىوي م٘ َهغان ،وهى ما ٌٗجي التزاما ؤوعوبُا للخٟاّ ٖلى الٗال٢اث
الا٢خهاصًت م٘ بًغان ،ول ً٨صون اإلاساَغة ب ُ٘٣الخُِ الغ ُ٘ٞما ؤلاصا ة ألامغٍُ٨ت .زانت ّ
وؤن
ع
الىٓام اإلاالي الٗالمي مغجبِ بالضوالع ألامغٍ٩ي والؿبب في طلٌٗ ٪ىص بلى ّؤن الىالًاث اإلاخدضة ٧اهذ
ُ
ً
ًّ
ًّ
ًّ
ومالُا في الٗالم .وهى ما ظٗل الاجداص
وا٢خهاصًا
ؾُاؾُا
وال ػالذ حٗخبر الضولت ألا٦ثر هٟىطا
ألاوعوبي ٌؿعى بلى جإؾِـ هٓام مالي مؿخ٣ل للخٟاّ ٖلى الاجٟا ١الىىوي م٘ بًغان ٖ٣ب
اوسخاب ؤمغٍ٩ا.
اليلماث اإلافخاخُت :الىكام اإلاالي ألاوسوبي  /ئًشان /الشفؼ ألامشٍيي
Summary
The European Economic and Monetary Union (EEMU), the most
important and most important model of global conglomerates after Donald
Trump's decision, faces an unprecedented challenge to protect what French
President Emmanuel Macaron called "the strategic and economic
sovereignty of Europe." Brussels seeks to maintain the gains of a nuclear
deal with Tehran, which means a European commitment to maintain
economic ties with Iran, but without risking cutting off the fine line what the
US administration. Especially since the global financial system is linked to
the US dollar and this is because the United States was and still is
considered the most influential political, economic and financial in the
world. Which made the European Union seeks to establish an independent
financial system to maintain nuclear agreement with Iran after the
withdrawal of America.
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ملذمت
ٌُٗخبر همىطط الاجداص الا٢خهاصي والى٣ضي ألاوعوبي ؤهم وابغػ الخ٨خالث الٗاإلاُت وؤ٦ثرها
ً
جُىعاٞ ،هى ًىضعط يمً اجداص الٗملت التي لها مؼاًا ال زالٖ ٝلحهاٞ ،هي جس ٌٟمً الخ٩الُ٠
الخباص ٫ألاظىبي وحُٛي اإلاٗامالث مً ألازُاع وحكٗل اإلاىاٞؿت في ؤؾىاٖ ١ىانغ ؤلاهخاط ،مما
ّ
ًدٟؼ الخجاعة والاؾدشماع والىمى والٗمل ،والتي لً جخد ٤٣بال مً زال ٫الاجداص اإلاهغفي لخٗمُ٤
الخ٩امل اإلاالي والا٢خهاصي في مىُ٣ت الُىعو وجصخُذ واظه الًٗ ٠في بيُان الىٓام وحٗؼٍؼ
ّ
نالبت اإلاىُ٣ت في مىاظهت ألاػماث اإلاؿخ٣بلُت .بال ّؤن هظا ألازحر ًىاظه بٗض ٢غاع "دوهالذ جشامب"
ً
جدضًا ٚحر مؿبى ١لخماًت ما ؤؾماه الغثِـ الٟغوسخي " بًماهىٍل ما٦غون" "الؿُاصة ؤلاؾتراجُجُت
والا٢خهاصًت ألوعوبا" .وحؿعى بغو٦ؿل بلى الخٟاّ ٖلى م٨ؿب الاجٟا ١الىىوي م٘ َهغان ،وهى
ً
ً
ما ٌٗجي التزاما ؤوعوبُا للخٟاّ ٖلى الٗال٢اث الا٢خهاصًت م٘ بًغان ،ول ً٨صون اإلاساَغة بُ٘٣
الخُِ الغ ُ٘ٞما ؤلاصا ة ألامغٍُ٨ت .زانت ّ
وؤن الىٓام اإلاالي الٗالمي مغجبِ بالضوالع ألامغٍ٩ي
ع
ُ
ً
ًّ
ؾُاؾُا
والؿبب في طلٌٗ ٪ىص بلى ّؤن الىالًاث اإلاخدضة ٧اهذ وال ػالذ حٗخبر الضولت ألا٦ثر هٟىطا
ًّ
وا٢خهاصًا ومال ًُّا في الٗالم .هظا ما ظٗل الاجداص ألاوعوبي ٌؿعى بلى جإؾِـ هٓام مالي مؿخ٣ل
للخٟاّ ٖلى الاجٟا ١الىىوي م٘ بًغان ٖ٣ب اوسخاب ؤمغٍ٩ا..وٖلى هظا ألاؾاؽ جُغح ؤلاق٩الُت
الخالُت:
ما مطحر الىكام اإلاالي ألاوسوبي اإلالترح مو ئًشان في قل الشفؼ ألامشٍيي؟.
الفشغُت :
ُُنخبر مداوالث خىىمت بشلحن ونذد مً دوٌ الاجداد ألاوسوبي ؤلابلاء نلى الاجفاق
ً
الىىوي ؤلاًشاوي ،بهذف ئحشاء جبادٌ مطشفي مو ؾهشان ،بهُذا نً نلىباث واشىؿً؛ بـ ـ ـ
اإلاهمت شبه اإلاعخدُلت .وَهذ الهمل نلى جذشحن أهكمت أوسوبُت حذًذة لخبادٌ البُاهاث
اإلاطشفُت ،معخللت نً هكام "ظىٍفذ" ألامشٍيي ،لِغ باألمش العهل ،لزلً ًبلى الىُان
ألاوسوبي اإلاضمو ئوشاءه مجشد هُان لدعهُل اإلاهامالث اإلاالُت بحن الششواث ألاوسوبُت الهاملت في
ً
ئًشان بهُذا نً الخىىماث ،للدعهُل ولِغ للخشوج مً نباءة الىكام ألامشٍيي.
خؿت الذساظت:
الهجاػ هظا البدض ؾخ٩ىن الضعاؾت مك٩لت مً زُت ٖمل جخ٩ىن مً ؤعبٗت مباخض باإلياٞت بلى
م٣ضمت وزاجمت وهي ٧الخالي:
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ملذمتٖ :باعة ًٖ َغح للمىيىٕ.
اإلابدث ألاوٌ :جدضزىا هىا ًٖ البى ٪اإلاغ٦ؼي ألاوعوبي ٖلى اٖخباع ّؤن البى ٪اإلاغ٦ؼي في ؤي
صولت هى اإلاؿاو ٫ألاو ًٖ ٫الؿُاؾت الى٣ضًت ،التي ً٩ىن ؤهم ؤهضاٞها هى الخٟاّ ٖلى ُ٢مت
الٗملت ؤمام الٗمالث ألازغي٦ ،ما ٌُٗخبر البى ٪اإلاغ٦ؼي اإلاكغٖ ٝلى ؤصاء البىى ٥الخجاعٍت وٚحرها
مً البىى ،٥وطل ٪لًبِ ٖملُاث الاثخمان والؿُىلت وٚحرها مً اإلااقغاث الى٣ضًت ،ولظل٪
ًُُلٖ ٤لى البى ٪اإلاغ٦ؼي مً ؤي صولت اؾم "بىً البىىن".
اإلابدث الثاوي :جدضزىا هىا ًٖ الاجداص اإلاهغفي وؤهمُخه ؤًً ٌُٗخبر وظىص اجداص مهغفي
ً ً
في مىُ٣ت جخٗامل بٗملت واخضة ؤمغا مهماٞ ،هى ًضٖم مخاهت الىٓام اإلاهغفي مً زال ٫بًجاص هُئت
جىُٓمُت مغ٦ؼٍت مؿخ٣لت ال جسً٘ للًٛىٍ الؿُاؾُت ،وَٗمل ٖلى ج٣لُو الاعجباٍ بحن البىى٥
اإلاخٗثرة والخ٩ىماث ،وبالخالي ال جاصي ألاػماث اإلاهغُٞت بلى الضًىن الؿُاصًت .هظا ما ًجٗل
الاجداص اإلاهغفي ألاوعوبي ٢ض ًد ٤٣ال٨شحر مً الاهجاػاث في بنالح الهُ٩ل اإلاالي في الاجداص
ً
ألاوعوبي٧ ،ىن الن ؤػماث البىى ٥والضًىن الؿُاصًت في مىُ٣ت الُىعو ؤزحرا ؤْهغث ٞجىاث
ٖمُ٣ت في هُ٩ل الىٓام اإلاالي ألاوعوبي التي ججٗله ٖغيت ألػماث مؿخ٣بلُت.
اإلابدث الثالث :جدضزىا ًٖ الىٓام اإلاهغفي ألامغٍ٩ي "ظىٍفذ" في ْل الٗ٣ىباث
ألامغٍُ٨ت ٖلى بًغان ،و ٠ُ٦اٖخبر هظا ألازحر ّ
ؤن حٗلُ ٤ونى ٫البىى ٥ؤلاًغاهُت بلى هٓام
ً
ُ
ٖمىما .زانت ّ
ؤن هٓام
التراؾل اجسظ إلاهلخت الاؾخ٣غاع وؾالمت الىٓام اإلاالي الٗالمي
"ظىٍفذ" حهض ٝبلى جىٞحر قب٨ت ٖاإلاُت مىخضة لالجهاالث اإلاالُت آلامىت بحن اإلااؾؿاث
اإلاهغُٞت .وبالخالي هظه الخُىة جً٘ بًغان في ٖؼلت مهغُٞت ،وجضٗٞها للبدض ًٖ بضاثل
لخىُٟظ حٗامالتها اإلاهغُٞت لضٖم ٖملُاث الخهضًغ والاؾخحراص للبالص .وٖلُه ٞان الٗ٣ىباث
ألامغٍُ٨ت حك٩ل يغبت ٢ىٍت وزؿاعة ٞاصخت للىٓام ؤلاًغاوي؛ خُض ج٣هُه مً هٓام "ظىٍفذ"،
الظي ٌُٗض ؤهم هٓام صولي لخغ٦ت ألامىا ٫في الٗالم.
اإلابدث الشابو :جدضزىا هىا ًٖ زُت الاجداص ألاوعوبي الجضًضة لخٟاصي الٗ٣ىباث
ألامغٍُ٨ت وطل ٪مً زال ٫بجبإ آلُت ألاهضا ٝالخانت الجضًضة ،التي جخًمً هٓام م٣اًًت
ً
مخُىعا ًم٨ىه ججىب ٖ٣ىباث وػاعة الخؼاهت ألامغٍُ٨ت .م٘ يغوعة حٗؼٍؼ الاؾخ٣اللُت ألاوعوبُت مً
زال ٫بوكاء ٢ىىاث ص ٘ٞمؿخ٣لت ًٖ الىالًاث اإلاخدضة ،مً زال ٫بوكاء نىضو ١ه٣ض ؤوعوبي
وهٓام "ظىٍفذ" مؿخ٣ل .بياٞت بلى الخٗاون ألاوعوبي الغوسخي والهُجي زانت و ّؤن اجداص هظه
ً
ال٣ىي الخمـ التي جمل ٪مجخمٗت ا٢خهاصا ؤ٢ىي مً ؤمغٍ٩ا ب٨شحر ،والظي ًخد ٤٣في ْل
اإلاىيىٕ ؤلاًغاوي إلاىاظهت واقىًُ ؾُسلٞ ٤جىة ٦بحرة في الضوالع وبالخالي هىا ٥اخخما٦ ٫بحر ؤن
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ج٣لو البىى ٥اإلاغ٦ؼٍت لبلضان الٗالم اهخمامها بالضوالع ألامغٍ٩ي وحٗمل ٖلى جسؼًٍ الُىعو ؤ٦ثر مً
اإلااضخي.

ً
وؤزحرا خاجمت جخًمً مجمىٖت مً الاؾخيخاظاث خى ٫اإلاىيىٕ.
اإلابدث ألاوٌ :البىً اإلاشهضي ألاوسوبي
ً٨دسخي صوع البىى ٥ؤهمُت ٦بري مً زال ٫الضوع الظي ٢ض جلٗبه في جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع
الى٣ضي واإلاالي ،وجد ٤ُ٣الخىاػن ال٨لي لال٢خهاص وبىاء مهضاُ٢ت عاسخت في مجا ٫الؿُاؾت
الى٣ضًت وؤلاقغا ٝوالغ٢ابت اإلاهغُٞخحن(ٌُٗ . )1خبر البى ٪اإلاغ٦ؼي في ؤي صولت اإلاؿاو ٫ألاوًٖ ٫
الؿُاؾت الى٣ضًت ،التي ً٩ىن ؤهم ؤهضاٞها هى الخٟاّ ٖلى ُ٢مت الٗملت ؤمام الٗمالث ألازغي،
٦ما ُوَٗخبر البى ٪اإلاغ٦ؼي اإلاكغٖ ٝلى ؤصاء البىى ٥الخجاعٍت وٚحرها مً البىى ،٥وطل ٪لًبِ
ٖملُاث الاثخمان والؿُىلت وٚحرها مً اإلااقغاث الى٣ضًت ،ولظلًُ ٪لٖ ٤لى البى ٪اإلاغ٦ؼي مً
ؤي صولت اؾم "بىً البىىن"(.)2
اإلاؿلب ألاوٌ :وشأة البىً اإلاشهضي ألاوسوبي
ُ
جمشل اإلااصة الغابٗت مً مٗاهضث "ماظترًخذ" قهاصة مُالص البى ٪ألاوعوبي اإلاغ٦ؼي الظي
ُ
ًخمخ٘ ب ـ ـ شخهُت ٢اهىهُت مؿخ٣لت جىٞغ له الؿلُت ال٩املت إلاماعؾت مهامه في ؤلاَاع اإلااؾسخي
ُ
للمىيىٕ ،وَٗمل بلى ظاهبه مجمىٕ البىى ٥اإلاغ٦ؼٍت الىَىُت التي حٗخبر مؿاهمت في عؤؽ ما٫
البى ٪اإلاغ٦ؼي ألاوعوبي و ٤ٞمٟخاح جىػَ٘ وؿبي ًدك٩ل مً قُغًٍ ،قُغه ألاو ٫مً الىاجج
الضازلي الخام "ّ "PIBؤما الكُغ الشاوي ًمشل ٖضص الؿ٩ان ،وصون قّ ٪
ٞان ؤإلااهُا جدخل اإلاغجبت
ّ
ألاولى ّؤما الضو ٫التي زاعط هٓام الاوعو ال حؿضص خهتها مً عؤؽ ما ٫البى ٪اإلاغ٦ؼي ،بال ّؤجها جض٘ٞ
ُ٢مت صهُا للمكاع٦ت في حُُٛت ج٩الُ ٠حكُٛل البى ٪اإلاغ٦ؼي(.)3
بضؤ البى ٪اإلاغ٦ؼي ألاوعوبي في جىُٟظ ؾُاؾت ه٣ضًت مىخضة في مىُ٣ت الُىعو مىظ ألاو ٫مً حاهفي
 ،1999خُض خضصث مٗاهضة "ماظترًخذ" هض ٝجد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع في ألاؾٗاع ٦هض ٝعثِسخي
للمىٓىمت اإلاهغُٞت ألاوعوبُتٞ ،خا٦ض اإلااصة الخامؿت بٗض اإلائت مً جل ٪اإلاٗاهضة ٖلى ّؤن

()1

هىٞل ؾماًليًُٞ ،لت بىَىعة" ،الاجداد اإلاطشفي ألاوسوبي هػشوسة الظخىماٌ الخيامل الىلذي والىكاًت مً ألاصماث اإلاالُت" ،مجلت الضعاؾاث
الا٢خهاصًت واإلاالُت :ظامٗت الكهُض خمت لخًغ الىاصي ،م  ،2018 ،1 ٕ ،11م .169
()2
WWW. Elbassair.net
()3
هىٞل ؾماًليًُٞ ،لت بىَىعة ،اإلاشحو ظبم رهشه.169 ،
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"الهذف الشةِس ي للبىىن اإلاشهضٍت ًخمثل في الخفاف نلى اظخلشاس ألاظهاس" .وجخمشل ؤهم
وْاث ٠البى ٪اإلاغ٦ؼي ألاوعوبي في ؾخت وْاث ٠عثِؿُت وهي ٧الخالي:
_ الخٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع ألاؾٗاع مشل باقي البىى ٥اإلاغ٦ؼٍت ألازغي ،وهى ٌُٗض الهض ٝألاو ٫والغثِسخي
ً
للبىَ ٪ب٣ا إلاٗاهضة "ماظترًخذ".
_ بنضاع الُىعو_الٗملت ألاوعوبُت اإلاىخضة_ ؾىاء ألاوعا ١الى٣ضًت ؤو الٗملت اإلاٗضهُت.
_ جدضًض مٗضالث الٟاثضة ٢هحرة ألاظل في صو ٫مىُ٣ت الُىعو.
_ حصجُ٘ ألاؾلىب الهاصت والبؿُِ في بصاعة هٓم الض.٘ٞ
_ بصاعة الاخخُاَاث الى٣ضًت ألًٖاء الاجداص ألاوعوبي.
_ ج٣ضًم الىصر وؤلاعقاص إلااؾؿاث وخ٩ىماث الاجداص ألاوعوبي ُٞما ًسو الىٓم اإلاالُت
والى٣ضًت ،مشل مغاظٗت الؿُاؾت الى٣ضًت ٢بل مغاظٗت البرإلاان ألاوعوبي(.)1
اإلاؿلب الثاوي :أهذاف البىً اإلاشهضي ألاوسوبي
ً
ُ
حٗخبر الثدت الىٓام ألاوعوبي للبىى ٥اإلاغ٦ؼٍت ظؼءا ال ًخجؼؤ مً مٗاهضة "ماظترًخذ"،
ّ
وجىو اإلااصة الشاهُت مجها ٖلى أن "الهذف الشةِس ي للىكام ألاوسوبي للبىىن اإلاشهضٍت ًخمثل في
ّ
اإلادافكت نلى اظخلشاس ألاظهاس ،ودون ؤلاخالٌ بـ ـ ـ ـ هذف اظخلشاس ألاظهاس ،فاهه ًُذنم
العُاظت الاكخطادًت للجمانت بلطذ ؤلاظهام في جدلُم أهذاف الجمانت....وَهمل الىكام
ً
ألاوسوبي للبىىن ألاوسوبُت ،وفلا إلابذأ اكخطاد ظىق مفخىح ًخمحز باإلاىافعت الخشة ،وٍذنم
الخخطُظ الفهاٌ للمىاسد ،"..وٍدبحن مً زال ٫طلّ ٪ؤن الهض ٝألاؾاسخي ًُمشل في م٩اٞدت
الخطخم وجد ٤ُ٣اؾخ٣غاع ألاؾٗاع ،والظي خضصه البى ٪اإلاغ٦ؼي ألاوعوبي اهه جطخم ًُُ٣ل ًٖ
ّ
 %2في مىُ٣ت الاوعو بإ٦ملها .بال ّؤن الخضاُٖاث ألازحرة لالػماث اإلاالُت واإلاهغُٞت اإلاخٗا٢بت مً
ألاػمت الٗاإلاُت ل ـ ـ ؾىت  2008وؤػمت الضًىن الؿُاصًت ألاوعوبُت مىظ ؾىت ٢ ،2010ض ٖؼػث ؤهضاٞه
لدكمل جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع اإلاالي في مىُ٣ت الُىعو.
اإلابدث الثاوي :الاجداد اإلاطشفي وحهمُم الخيامل اإلاالي واإلاطشفي
ؤقاعث جدلُالث مجمىٖت ّ QNBؤن الاجداص اإلاهغفي ألاوعوبي ٢ض ًُد ٤٣ال٨شحر مً
ً
الاهجاػاث في بنالح الهُ٩ل اإلاالي في الاجداص ألاوعوبي ،هٓغا الن ؤػماث البىى ٥والضًىن الؿُاصًت
في مىُ٣ت الُىعو ً
ؤزحرا ؤْهغث ٞجىاث ٖمُ٣ت في هُ٩ل الىٓام اإلاالي ألاوعوبي التي ججٗله ٖغيت
()1

مجى ٦ما" ،٫ججشبت الاجداد الىلذي ألاوسوبي في مجاٌ الخيعُم بحن العُاظخحن اإلاالُت والىلذًت" ،2010 ،م .5
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َ
ألػماث مؿخ٣بلُت .و٧اهذ مٗضالث الٟاثضة اإلاىسًٟت ٢بل اهُال ١ألاػمت ٢ض ؤصث بلى اعجٟإ ُم َبالٜ
ُٞه في حجم ال٣غوى في الضو ٫الهٛحرة في مىُ٣ت الُىعو .وفي هٟـ الى٢ذ ّؤصي عجؼ اإلاىاػهاث
الٗامت اإلاؿخمغ في هظه الضو ٫بلى اعجٟإ قضًض في الضًىن الؿُاصًت .وزال ٫ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت
في ٖامي  2009/2008ايُغث بٌٗ الضو ٫ألاوعوبُت بلى ج٣ضًم خؼم به٣اط لىٓامها اإلاهغفي،
ألامغ الظي ع ٘ٞمً مؿخىٍاث الضًىن الؿُاصًت وؤصي في الجهاًت بلى ؤػمت الضًىن الؿُاصًت في
ؤوعوبا(.)1
اإلاؿلب ألاوٌ :مفهىم الاجداد اإلاطشفي
ؤُٖى ٢اصة مىُ٣ت الُىعو الًىء ألازًغ إلوكاء ما ؤنبذ ٌُٗغً ٝ
ٖاإلاُا باالجداص اإلاهغفي
ألاوعوبي ،ؤو لخدىٍل الؿُاؾت اإلاهغُٞت مً اإلاؿخىي الىَجي بلى اإلاؿخىي ألاوعوبي في  29حىان
 ،2012وجخمشل الخُىة ألاولى في جدىٍل البى ٪اإلاغ٦ؼي مهمت اإلاغا٢ب الجضًض إلاٗٓم الىٓام
اإلاهغفي ألاوعوبي لـ ـ ـ ـ ًدؿجى م٘ جهاًت  2014وبذاًت  2015جد ٤ُ٣الهض ٝاإلاٗلً واإلاخمشل في
مٗالجت مٓاهغ الهكاقت التي حكىب الىٓام اإلاهغفي ألاوعوبي مىظ و٢ذ َىٍل ،هظا ّ
وؤن الاجداص
اإلاهغفي لً ًخىٖ ٠٢ىض هظا الخض ّ ،ِ٣ٞ
وبهما ؾى ٝحؿخضعي اوٗ٩اؾاجه الهُ٩لُت بلى ما هى
ابٗض ب٨شحر مً الخدى ٫بلى الغ٢ابت اإلاغ٦ؼٍت.
و٢ض جغظمذ ٨ٞغة الاجداص اإلاهغفي بلى وا ٘٢خ٣ُ٣ي في ا٢ل مً ؾيخحن ،بؿعي هظا ألازحر بلى
اؾخ٨ما ٫الىخضة الى٣ضًت والا٢خهاصًت ،و٧اهذ الخُاعاث ٢لُلت ؤمام الؿُاؾت الى٣ضًت وؾُاؾت
ً
ً
ؾٗغ الهغ ،ٝهٓغا لطخامت الضًً الخام الظي ٧ان مٗٓمها م٣ىما بالٗملت ألاظىبُت ،وهظا في
ُٚاب هُئت بقغاُٞت مغ٦ؼٍت ٦م٣غى اإلاالط ألازحر ،مما ظٗل الشالزت ٖكغ صولت مً اإلاىُ٣ت
الى٣ضًت جلجإ بلى نىضو ١الى٣ض الضولي(.)2
اإلاؿلب الثاوي :دناةم الاجداد اإلاطشفي
ً
ً
ٌُٗخبر وظىص اجداص مهغفي في مىُ٣ت جخٗامل بٗملت واخضة ؤمغا مهماٞ ،هى ًُضٖم مخاهت
الىٓام اإلاهغفي مً زال ٫بًجاص هُئت جىُٓمُت مغ٦ؼٍت مؿخ٣لت ال جسً٘ للًٛىٍ الؿُاؾُت،
وَٗمل ٖلى ج٣لُو الاعجباٍ بحن البىى ٥اإلاخٗثرة والخ٩ىماث ،وبالخالي ال جاصي ألاػماث اإلاهغُٞت
بلى الضًىن الؿُاصًتٞ ،االجداص اإلاهغفي ًُم٨ىه ج٣ىٌٍ اإلاكا٧ل ألاؾاؾُت التي ٖغ٢لذ الاجداص
الى٣ضي وؤصزلخه في ؤػماث مخٗا٢بت ،والتي جمشلذ في ُٚاب وُْٟت م٣غى اإلاالط ألازحر٣ٞ ،ضان
آلُت نلبت للخٗاون والخيؿُ ٤والغ٢ابت ما بحن الضو ٫ألاًٖاء ،بياٞت بلى نٗىبت وي٘
()1

ٖؼٍؼ ٖهمان :QNB " ،اوشاء الاجداد اإلاطشفي الاوسوبي اضالح الهُيل اإلاالي" ،نىضو ١يمان ؤمىا ٫اإلاىصٖحن ،مى،http://dif.gov.ly/?p=931 :٘٢
.2018/10/29
()2
هىٞل ؾماًليًُٞ ،لت بىَىعة ،اإلاشحو ظبم رهشه.174 ،
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بؾتراجُجُت الخغوط مً ألاػمت ،ومً اظل ججاوػ ٧ل طل٣ٞ ،٪ض اٖخمض الاجداص اإلاهغي زالزت
صٖاثم ؤؾاؾُت ٦ما ًلي:
ً
أوال /آلُت ؤلاششاف والشكابت اإلاىخذة:
بوكاء هُئت جىُٓمُت واخضة جخىلى وي٘ وجُبُ٢ ٤ىاٖض مىخضة لئلقغا ٝوالغ٢ابت هظا ٌُك٩ل
زُىة هدى مىهج مكتر ٥لخد ٤ُ٣هٓام مهغفي ؾلُم ،و٢ض جم مىذ البى ٪اإلاغ٦ؼي ألاوعوبي
الؿلُت ال٩املت لىي٘ حكغَٗاث مباقغة جد٨م ٖمل  150مً ا٦بر البىى ٥في مىُ٣ت الُىعو ،م٘
ً
بم٩اهُت الخضزل في البىى ٥ألانٛغ حجما ٖىض خضور ألاػماث ،وهىا ٥خاظت إلاىذ اإلاؼٍض مً
الؿلُاث للبى ٪اإلاغ٦ؼي ٖلى ٧اٞت البىى ٥وجىٞحر اإلاىاعص اإلاالُت له ختى ًخم ً٨مً الخضزل إله٣اط
البىى ٥اإلاخٗثرة ،وججضع ؤلاقاعة بلى ّؤن آلُت ؤلاقغا ٝوالغ٢ابت اإلاىخضة بضؤ اٖخماصها بك٩ل قامل
في ؾىت .2016
ًخًمً الاجٟا ١الخإُ٦ض ٖلى بقغا ٝالبى ٪اإلاغ٦ؼي ألاوعوبي ٖلى جدغٍ ٪الٗملُت بغمتها ،وهى
الجهت الىخُضة اإلاؿاولت ًٖ جدضًض ما بطا ٧ان البىٖ ٪لى خاٞت ؤلاٞالؽ وبالخالي لً جخدمل
اإلاالُت الٗامت زمً ؤزُاء البىى ٥ؤو مىاظهتها الػماث مالُت ومهغُٞت مٗلىت بظل ٪جهاًت ٖهض خؼم
اإلاؿاٖضاث الطخمت ،لُ٣ىم اإلاغ٦ؼي ألاوعوبي بىُْٟت م٣غى اإلاالط ألازحر ،وجضهُه اإلاساَغ
الىٓامُت اإلاهضصة لبىى ٥الاجداص اإلاهغفي وج٣لُو ج٩الُ ٠مىاظهت ألاػماث اإلاهغُٞتُ ،وَٗهض له
ازخهام الخضزل ٖلى ٖضة مؿخىٍاث ؤهمها:
_ جغزُو إلااؾؿاث الاثخمان وجُُ٣م اإلاكاع٦حن اإلااهلحن مً البىى.)1(٥
_ يمان جىُٟظ اللىاثذ الاختراػٍت الجؼثُت اإلاغجبُت بباػ 3 ٫مً ٧ل بى ،٪بما في طل ٪الامخشا٫
للمخُلباث الضهُا لؤلمىا ٫الخانت ،وؿب الغ ٘ٞاإلاالي والؿُىلت.
_ ٞغى بظغاءاث جصخُدُت إلاٗالجت اإلاكا٧ل اإلا٨دكٟت٦ ،خ٩ىًٍ وؾاثض ألامىا ٫الخانت ؤو جضابحر
الخضزل اإلاب٨غ.
زاهُا /آلالُت اإلاىخذة لفؼ ألاصماث اإلاالُت:
ًُداو ٫الاجداص اإلاهغفي جىٞحر بَاع حكغَعي مىخض ًدضص بىيىح ال٣ىاٖض وؤلاظغاءاث الٟٗالت
إلصاعة و ٌٞألاػماث اإلاهغُٞتٞ ،ؿغٖت الخضزل واإلاهضاُ٢ت يغوعٍخان إلاىاظهت ألاػماث
()1

هىٞل ؾماًليًُٞ ،لت بىَىعة ،اإلاشحو هفعه.175 ،
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اإلاهغُٞتٞ ،اآللُت ج٣ىم ٖلى ج٣لُو البىى ٥الٟاقلت في ؤوعوبا بىي٘ آلُت ٢غاع مىخضة ونىضو١
واخض لضٖم البىى ٥التي جىاظه مكا٧ل ؾُىلت ،وبٖاصة هُ٩لت البىى ٥وجهُٟت البىى ٥الخاؾغة.
و٢ض ؤ٢غث الضو ٫ألاًٖاء زغٍُت ٖمل مىخضة خى ٫جىخُض ال٣غاعاث الىَىُت بكإن بٖاصة هُ٩لت
البىى٦ ،٥ما خضصث مجمىٖت مً ألاصواث إلاٗالجت ألاػماث اإلاهغُٞت اإلادخملت في زالزت مغاخل هي:
ؤلاٖضاص ،الى٢اًت ،الخضزل اإلاب٨غ ٖالوة ٖلى طل ٪ؤوكإث مىُ٣ت الاوعو بالٟٗل نىضو ١لئله٣اط،
وهى آلُت الاؾخ٣غاع اإلاالي ألاوعوبي ب ـ ـ ـ ـ ُ٢مت  500ملُاس اوسو ،خُض زههذ  60ملُاس مجها إلٖاصة
هُ٩لت عئوؽ ؤمىا ٫البىى ٥ابخضاء مً جهاًت ؾىت .2014
زالثا /الطىذوق ألاوسوبي لػمان الىداتو:
ؤٖلىذ اإلاٟىيُت ألاوعوبُت ؾىت ً 2010خىاظض ؤعبٗىن هٓاما مسخلٟا لخإمحن الىصاج٘ للضو27 ٫
ألاًٖاء في الاجداص ألاوعوبي ،ل ً٨م٘ اهُال ١ؾىت  2015في ْل الاجداص اإلاهغفي ،البض مً
جىاظض هٓام وخُض لًمان الىصاج٘ اإلاهغُٞتٌُُٛ ،ي ؤوعوبا بإؾغها لُمإهت اإلاىصٖحن ّ
بإن وصاجٗهم
في بى ٪ما ؾخ٩ىن مامىت بىٟـ اإلاؿخىي في ؤي بى ٪آزغ ،ولخس ٠ُٟمساَغ الضٖم اإلاهغفي
زانت في ْل ألاػماث الىٓامُت٣ٞ ،ض جم وي٘ ؾ 100.00 ٠٣اوسو ل٩ل مىصٕ في خالت ٞكل
بى.)1(٪
اإلاؿلب الثالث  :أهذاف الاجداد اإلاطشفي ألاوسوبي
ً
ّبن بوكاء مشل هظه الهُئت ؤنبذ يغوعٍا في هُ٩ل الىٓام اإلاالي ألاوعوبي إلاىاظهت ؤي
ً ً
ؤػماث مؿخ٣بلُت .بط ٌُٗخبر وظىص اجداص مهغفي في مىُ٣ت جخٗامل بٗملت واخضة ؤمغا مهما لؿببحن
ً
عثِؿُحن :ؤوال ًُضٖم مخاهت الىٓام اإلاهغفي مً زال ٫بًجاص هُئت جىُٓمُت مغ٦ؼٍت للمىُ٣ت ال
ً
جسً٘ للًٛىٍ الؿُاؾُت مً الضو ٫ألاًٖاء ،وزاهُا ٌٗمل ٖلى ج٣لُو الاعجباٍ بحن البىى٥
اإلاخٗثرة وصًىن الخ٩ىماث ،وبالخالي ال جاصي ألاػماث اإلاالُت بلى ؤػماث في الضًىن الؿُاصًت.
وَٗخمض بوكاء اجداص مهغفي ؤوعوبي ٖلى جد ٤ُ٣زالزت ؤهضا ٝعثِؿُت وهي:
_ بوكاء هُئت جىُٓمُت واخضة جخىلى وي٘ وجُبُ٢ ٤ىاٖض مىخضة.
_ ؤن جمخل ٪هظه الهُئت اإلاىاعص اإلاالُت التي جم٨جها مً الخضزل لضٖم البىى ٥التي جىاظه مكا٧ل في
الؿُىلت ،وجم٨جها مً جهُٟت البىى ٥الخاؾغة.

1

هىٞل ؾماًليًُٞ ،لت بىَىعة ،اإلاشحو هفعه.176 ،
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_ البض مً وظىص بغهامج لًمان الىصاج٘ اإلاهغُٞت ٌُٛي ؤوعوبا بإؾغها لُمإهت اإلاىصٖحن بإن
وصاجٗهم في بى ٪ما ؾخ٩ىن مامىت بىٟـ اإلاؿخىي في ؤي بى ٪آزغ.
ً
ً
_ ًلٗب صوعا خُىٍا في مى٘ خضور ؤػماث ؤزغي مً زال٦ ٫ؿغ الضاثغة اإلاٛل٣ت بحن ٖملُاث به٣اط
البىى ٥وؤػماث الضًىن الؿُاصًت(.)1
ّ
وٖلى الغٚم مً ؤن هىا ٥بٌٗ الخدغ ٥هدى هظا ؤلاَاع الى٣ابي اإلاهغفيٞ ،ةهه ال ًؼاٚ ٫حر
ً
ً
ً
ً
ُ
٨خملُٟٞ .ما ًسو بوكاء بجداصا مهغُٞا ومالُا ؤوعوبُا ٢ض اْهغ الاجداص ألاوعوبي اإلاؼٍض مً
م ِ
ً
ً
الًٗ ،٠زانت وبن الخ٩امل اإلاالي الٗمُٖ ٤بر الضو ٫ألاوعوبُت ًخُلب بَاعا قامال للخماًت مً
ٖضوي ألاػماث اإلاهغُٞت.
اإلابدث الثالث :الىكام اإلاطشفي ألامشٍيي ظىٍفذ في قل الهلىباث ألامشٍىُت نلى ئًشان
حؿخمغ بصاعة "دوهالذ جشامب" في ع ٘ٞي ِٛالٗ٣ىباث ٖلى بًغان ،وحؿخمغ الخ٩ىمت
ؤلاًغاهُت في جدضحهاّ .
بن ما ٖبرث ٖلُه بصاعة "دوهالذ جشامب"  -في الضوعة ألاولى مً الٗ٣ىباث
ُ
هى اهه ؤي قغ٦ت ؤو صولت جغٍض الٗمل ججاع ًٍا م٘ بًغان ّ
ٞةجها لً جدٓى بإٖما ٫ججاعٍت م٘
ً
ؤمغٍ٩ا .و٢ض ٧ان لهظا ألامغ ؤزغا ٦بحر ٖلى الكغ٧اث التي جغٍض الاؾدشماع في بًغان ،الٗضًض مجها
جغ ٥البالص ،وألازغي التي ؤعاصث الاؾدشماع هىا ٢غعث ٖضم ٗٞل طل ، ٪ؤما "ظىٍفذ" ٣ٞض
ُ
اٖخبرث ّ
ؤن حٗلُ ٤ونى ٫البىى ٥ؤلاًغاهُت بلى هٓام التراؾل "اجخز إلاطلخت الاظخلشاس وظالمت
ً
الىكام اإلاالي الهاإلاي نمىما".2
اإلاؿلب ألاوٌ :ما هى هكام ظىٍفذ؟
في ؾىت  ،1973وبمباصعة مً  239ماؾؿت مهغُٞت ،بضؤ جإؾِـ ظمُٗت الاجهاالث
ًّ
م٣غا لها؛ بهضٝ
اإلاالُت الٗاإلاُت بحن البىى" ٥ظىٍفذ" ،واجسظث مً الٗانمت البلجُُ٨ت بغو٦ؿل
جىٞحر قب٨ت ٖاإلاُت مىخضة لالجهاالث اإلاالُت آلامىت بحن اإلااؾؿاث اإلاهغُٞت .وحهض ٝهظا الىٓام
بلى ج٣ضًم ؤخضر الىؾاثل الٗلمُت في مجا ٫عبِ وجباص ٫الغؾاثل واإلاٗلىماث بحن ظمُ٘ ؤؾىا١
اإلاا ،٫مً زال ٫البىى ٥اإلاؿاولت ًٖ جىُٟظ طل ٪بمسخل ٠الضو ،٫وبظلً ٪خم ً٨اإلاكتر ٥مً
م٣ابلت اخخُاظاث الٗمالء ألاظاهب واإلادلُحن ً
ؤًًا.
ل ـ ـ ــ"ظىٍفذ" م٩اجب في صوٖ ٫ضة ؤهمها ٞغوؿا ،ؤإلااهُا ،ؾىَؿغا ،بًُالُا ،بؾباهُا ،اإلامل٨ت
اإلاخدضة ،الىمؿا ،الؿىٍض ،عوؾُا ،ؤؾترالُا ،الُابان ،الهحن٧ ،ىعٍا الجىىبُت ،مالحزًا،
()1

ٖؼٍؼ ٖهمان ،اإلاشحو ظبم رهشه.
()2
"بهذ الهلىباث ألامشٍىُت ..كشاس ظىٍفذ ًػو ئًشان في نضلت مطشفُت" ،مى.2018/11/12 ،http://www.roayahnews.com :٘٢
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ؾىٛاٞىعة ،الهىض ،ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،البراػٍل ،اإلا٨ؿُ ،٪الىالًاث اإلاخدضة ،وؤٞغٍُ٣ا
الجىىبُت .وٍبلٖ ٜضص الضو ٫اإلاكتر٦ت في جإؾِـ ظمُٗت الاجهاالث اإلاالُت الٗاإلاُت بحن البىى ٥ؤ٦ثر
مً  209صو ،٫مً بُجها مٗٓم الضو ٫الٗغبُت ،وهدى  10.800ماؾؿت مهغُٞت .وج٣ىم هظه
اإلااؾؿاث ألاًٖاء في "ظىٍفذ" ،بمٗالجت وه٣ل ؤ٦ثر مً  24ملُىن عؾالت ٦مٗضً ٫ىمي٦ .ما
ً
زًىٖا ًمحزه ًٖ بُ٣ت الىٓم اإلاالُت واإلاهغُٞت خى٫
ًسً٘ هظا ألازحر ل٣ىاهحن الاجداص ألاوعوبي
الٗالم.1
اإلاؿلب الثاوي :الهلىباث ألامشٍىُت وئكطاء ئًشان مً هكام ظىٍفذ
ًُ ظ٦غ ؤن واقىًُ ٧اهذ ٢ض ؤٖاصث ٞغى ٖ٣ىباث ٖلى بًغان ،و٢ض بضؤ ؾغٍان الخؼمت
الشاهُت مً الٗ٣ىباث ألامغٍُ٨ت ،ؤلازىحن  5هىفمبر مً هظه الؿىت ،وطل ٪بٗض ؤقهغ مً بٖالن
ؤمغٍ٩ا اوسخابها مً الاجٟا ١الىىوي م٘ َهغان .هظه الخُىة جً٘ بًغان في "نضلت" مهغُٞت
وجضٗٞها للبدض ًٖ بضاثل لخىُٟظ حٗامالتها اإلاهغُٞت لضٖم ٖملُاث الخهضًغ والاؾخحراص
للبالص ،خُض ًجٗل مً الهٗب ٖلى بًغان الخهىٖ ٫لى ؤمىا ٫م٣ابل الهاصعاث والض٘ٞ
م٣ابل الىاعصاث(.)2
وٍغي الخبحر في الكإن ؤلاًغاوي الض٦خىع "مدمذ بىاًت" ،ؤن ب٢هاء بًغان مً هٓام "ظىٍفذ"،
ً
مًُٟا ّؤن
الظي جخٗامل به ؤٚلب البىى ٥في الٗالم ،ؾُدؿبب في زؿاثغ ٦بحرة للىٓام ؤلاًغاوي،
َهغان ؾخسؿغ الخٗامل م٘ ؤ٦ثر مً  200بى ٪خى ٫الٗالم٦ ،ما ؾخ٣ٟض ز٣ت اإلاؿدشمغًٍ في
ً
ما٦ضا ّؤن ٚالبُت بىى ٥الٗالم ؾخذجم ًٖ الخٗامل م٘ الىٓام اإلاهغفي
الب٣اء ٖلى ؤعايحها.
ً
ً
مكحرا بلى ؤن بًغان ؾخىاظه نٗىبت في بظغاء
ؤلاًغاوي ،زىٞا مً ٞغى ٖ٣ىباث ؤمغٍُ٨ت ٖلحها،
ٖملُاث الخباص ٫الخجاعي ،وجلبُت اخخُاظاث ؾى٢ها اإلادلُت مً الىاعصاث.
وٖلُه ٞان الٗ٣ىباث ألامغٍُ٨ت حك٩ل يغبت ٢ىٍت وزؿاعة ٞاصخت للىٓام ؤلاًغاوي؛ خُض ج٣هُه
مً هٓام "ظىٍفذ" ،الظي ٌُٗض ؤهم هٓام صولي لخغ٦ت ألامىا ٫في الٗالم.
ّؤما ُٞما ًسو اخخمالُت اهًمام بًغان بلى هٓام "ظىٍفذ" عوسخي ،ؤوضر الخبحر في الكإن
ؤلاًغاوي ،ؤن الىٓام الغوسخي لِـ بالضًىامُُ٨ت هٟؿها ،وال٣ىة الا٢خهاصًت التي جخمخ٘ بها الضو٫
اإلاكاع٦ت في هٓام "ظىٍفذ" ،وهى ما ٌٗجي ؤن الاٖخماص ٖلى الىٓام الغوسخي ٦بضًل لً ً٩ىن
بذجم ال٣ىة الا٢خهاصًت هٟؿها(.)3
()1

ٖلي عظب" ،الاكخطاد ؤلاًشاوي ًترهذ...الهلىباث ألامشٍىُت جلص ي قهشان مً بشهامج "ظىٍفذ" ،اإلاغظ٘ صعاؾاث وؤبدار اؾدكغاُٞت خى ٫ؤلاؾالم
الخغ٧ي ،مى.2018/11/05 ،http://www.almarjie-paris.com :٘٢
()2
"بٗض الٗ٣ىباث ألامغٍُ٨ت ٢..غاع ؾىٍٟذ ًً٘ بًغان في ٖؼلت مهغُٞت" ،اإلاشحو ظبم رهشه.
()3
ٖلي عظب ،اإلاشحو ظبم رهشه.
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ً
وٖلُه ٞان ٢غاع الٗ٣ىباث الظي اجسظه "دوهالذ جشامب" لم ًمـ بًغان وخضها بل ٞخذ خغبا
ً
ً
ججاعٍت ٖلى ٧ل ظحراهه صون ؤن ٌؿدشجي ؤخضا ختى ٦ىضا خلُٟت الىالًاث اإلاخدضة جاعٍسُا ،و٦ظل٪
ً
اإلا٨ؿُ ٪والُابان وآلان م٘ الهحن ،ولم ًدترم "دوهالذ جشامب" جاعٍش ؤوعوبا ججاعًٍا وٖؿ٨غٍا
ً
ً
ً
وؾُاؾُا واٖخبرها مشل الهحن ،وهى ما ص ٘ٞألاوعوبُىن بلى اجساط ٢غاعا مباقغا ببضء الخسلي ًٖ
جل ٪الهُمىت .مً زال ٫اجساط آلُت ٢اهىهُت هي ألاولى مً هىٖها في ؤوعوبا للخغوط مً ع٢ت الضوالع
وؾُُغة الا٢خهاص ألامغٍ٩ي ،وجٟاصي الٗ٣ىٍاث ألامغٍُ٨ت يضها .هظا ما ؾىلخمؿه في اإلابدض
الغاب٘.
اإلابدث الشابو :خؿت الاجداد ألاوسوبي الجذًذة لخفادي الهلىباث ألامشٍىُت
ُ
حٗخبر مداوالث خ٩ىمت بغلحن وٖضص مً صو ٫الاجداص ألاوعوبي ؤلاب٣اء ٖلى الاجٟا ١الىىوي
ً
ؤلاًغاوي ،بهض ٝبظغاء جباص ٫مهغفي م٘ َهغان ،بُٗضا ًٖ ٖ٣ىباث واقىًُ؛ بـ ـ ـ"اإلاهمت شبه
اإلاعخدُلت" .وَٗض الٗمل ٖلى جضقحن ؤهٓمت ؤوعوبُت ظضًضة لخباص ٫البُاهاث اإلاهغُٞت ،مؿخ٣لت
ً
ً
ًٖ هٓام "ظىٍفذ" ألامغٍ٩ي ،لِـ باألمغ الؿهل .زانت ّ
وؤن "ظىٍفذ" قغٍاها عثِؿُا للخجاعة
الخاعظُت؛ ألامغ الظي ٢ض ٌُٗغ٢ل ظهىص ؤوعوبا لخماًت قغ٧اتها التي قغٖذ في الاوسخاب بالٟٗل
مً الؿى ١ؤلاًغاهُت ،زكُت ٖ٣ىباث مدخملت مً الىالًاث اإلاخدضة ،الؾُما ّؤن ألاوعوبُحن ًضع٧ىن
نٗىبت بًجاص بضًل لؤلهٓمت اإلاهغُٞت ألامغٍُ٨ت في اإلاؿخ٣بل ال٣غٍب(.)1
اإلاؿلب ألاوٌ :آلُت ألاهذاف الخاضت والهماسة اإلاطشفُت ألاوسوبُت الجذًذة
مً اإلادخمل ؤن ج٩ىن ؾُاؾت "دوهالذ جشامب" ٢ض ؤصث بلى هدُجت ٖ٨ـ طل ٪اإلا٣هىصّ .بن ٢غاع
واقىًُ بالخسلي ًٖ الاجٟا ١الىىوي ؤلاًغاوي وٞغى ٖ٣ىباث ناعمت ٖلى الكغ٧اث التي جخاظغ في
ً
الى ِٟؤلاًغاوي اٖخباعا مً  4هىفمبر ،هى زل ٤ل٣ىىاث ظضًضة للخٗاون بحن الاجداص ألاوعوبي
وعوؾُا والهحن وبًغان ومً اإلادخمل صو ٫ؤزغيّ .بن ؤلاٖالن ألازحر الظي ؤنضعه مؿاولىن في
بغو٦ؿل ًٖ بوكاء "آلُت أهذاف خاضت" ٚحر مدضصة لخٟاصي الخجاعة بالى ِٟبالضوالع ألامغٍ٩ي
وبالخالي ٞغى ٖ٣ىباث ٖلى ؤمغٍ٩ا٢ ،ض ٌؿبب هظا بضاًت الجهاًت للؿُُغة التي ًٟغيها هٓام
الضوالع ٖلى الا٢خهاص الٗالمي.
وو٣ٞا لخ٣ا ٍغ مً آزغ مداصزاث ؤإلااهُت زىاثُت في َهغان في  17اهخىبشّ ،
ً
ٞةن ما ٌؿمى بـ "آلُت
ع
ألاهذاف الخاضت" التي ؾدؿمذ إلًغان باالؾخمغاع في الخهىٖ ٫لى ناصعاتها الىُُٟت ،ؾدبضؤ
الخىُٟظ في ألاًام اإلا٣بلت .وفي جهاًت ظبخمبر ،ؤ٦ضث عثِؿت الؿُاؾت الخاعظُت لالجداص ألاوعوبي،

()1

هكام عقاص" ،اإلاخاؾش الاكخطادًت جدىٌ دون جمعً أوسوبا باجفاق ئًشان الىىوي"،الٗحن ؤلازباعٍت ،مى.2018/11/05 ،https://al-ain.com :٘٢
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"فُذًشٍيا مىغحرًني"ٖ ،لى زُِ إلوكاء ٢ىاة ججاعٍت مؿخ٣لت ،مكحرة بلى ؤهه "ال ًمىً ألي دولت
أو مىكمت راث ظُادة أن جلبل أن ًلشس شخظ آخش مً ٌُعمذ لً بالخذاوٌ مهه".
ً
و٣ٞا لخ٣اعٍغ مسخلٟت مً الاجداص ألاوعوبي ،جخًمً زُت "آلُت ألاهذاف الخاضت" الجضًضة
ً
هٓام م٣اًًت مخُىعا ًم٨ىه ججىب ٖ٣ىباث وػاعة الخؼاهت ألامغٍُ٨ت .و٦مشاٖ ٫لى طل ،٪حؿخُُ٘
بًغان شخً الى ِٟالخام بلى قغ٦ت ٞغوؿُت ،مً زال ٫عنُض مؿخد ٤بىاؾُت زُت "آلُت
ألاهذاف الخاضت"ٌُ ،كبه بلى خض ٦بحر ؤخض البىىُ .٥وٍم ً٨بٗض طل ٪ؤن حؿخسضم لض ٘ٞمهى٘
بًُالي للبًاج٘ اإلاصخىهت بالُغٍ٣ت ألازغي ،صون ؤي ؤمىا ٫جمغ ٖبر ؤًضي ؤلاًغاهُحن ؤو الىٓام
اإلاهغفي الٗاصي .وؾِخم بوكاء وؾُِ مالي صولي مخٗضص الجيؿُاث جضٖمه الضولت للخٗامل م٘
اله٣ٟاث وم٘ الكغ٧اث اإلاهخمت بةًغان باإلياٞت للمٗامالث وألاَغا ٝؤلاًغاهُت .لً ج٩ىن ؤي
ً
مٗامالث واضخت باليؿبت للىالًاث اإلاخدضة ،وؾى ٝحكمل الُىعو والجىُه الاؾترلُجي بضال مً
الضوالع.
بهه عص اؾخصىاجي ٖلى ما ونٟخه واقىًُ بؿُاؾت الخغب اإلاالُت الكاملت يض بًغان ،والتي
جخًمً تهضًضاث بٟغى ٖ٣ىباث ٖلى البىى ٥اإلاغ٦ؼٍت ألاوعوبُت وقب٨ت الضٗٞاث اإلاكتر٦ت بحن
البىى" ٥ظىٍفذ" وم٣غها بغو٦ؿل بطا ٧اهذ لضحهم عوابِ م٘ بًغان بٗض  4هىفمبر(.)1
اإلاؿلب الثاوي :ئوشاء هكام مالي معخلل نً الىالًاث اإلاخدذة للخفاف نلى الاجفاق الىىوي مو ئًشان

صٖذ ؤإلااهُا ،ؤ٦بر ا٢خهاص في ؤوعوبا ،بلى هٓام ص ٘ٞمؿخ٣ل ًٖ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨تُٞ ،ما
ًم ً٨ؤن ً٩ىن بًجابي باليؿبت لٗملت البِخ٩ىًٍ الغ٢مُت .زال ٫ألاقهغ ال٣لُلت اإلاايُت ،جًغعث
بًغان وجغُ٦ا بكضة ظغاء الٗ٣ىباث ألامغٍُ٨ت .مؿدبٗضة مً الىٓام اإلاالي الٗالمي ،لم جخم ً٨هظه
الضو ٫مً الُ٣ام بمٗامالث بلى صو ٫ؤزغي وؤنبدذ مُ٣ضة مً اؾخسضام الىٓام اإلاهغفي
الٗالمي.
وع ًصا ٖلى طلّ ،٪
ٖبر وػٍغ الخاعظُت ألاإلااوي الظي ًسضم في الخ٩ىمت الغابٗت إلاجلت "أهجُال محرول"
ً ّ
مىظ ماعؽ اإلااضخي" ،هاًىى ماط" ٢اثال" :ئهه مً الػشوسي أن ًخم حهضٍض الاظخلاللُت ألاوسوبُت
مً خالٌ ئوشاء كىىاث دفو معخللت نً الىالًاث اإلاخدذة ،وئوشاء ضىذوق هلذ أوسوبي
وهكام "ظىٍفذ" معخم(.)2

()1

ٞغٍضًغٍ ٪ولُام اوٛضا" ،٫خؿت الاجداد ألاوسوبي وسوظُا والطحن لخفادي الهلىباث نلى الىفـ ؤلاًشاوي" ،مغ٦ؼ صعاؾاث ٧اجُسىن ،مى:٘٢
.2018/11/10 ،http://katehon.com
()2
"أإلااهُا جذنى لالوسخاب الىكام اإلاالي ألامشٍيي وئوشاء هكام دفو معخلل" ،مى.2018/11/09 ،http://www.rasd24.net :٘٢
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٦ما ؤٖلىذ بغٍُاهُا وٞغوؿا وؤإلااهُا وعوؾُا والهحن ًىم  24ؾبخمبر وفي زُىة جىم ًٖ مىاظهت
ؾُاؾاث واقىًُ الغامُت إلاماعؾت اإلاؼٍض مً الًٖ ِٛلى بًغان ًٖ ،بوكاء هٓام ظضًض للخباص٫
اإلاهغفي بٗىىان "بؽ بي في" ) (Special Purpose Vehicleللخٗامل م٘ بًغان .وهى ما ٖبر ٖىه ًىم
ً
صاٗٞا ألوعوبا ألا٢ىي" .وؤياّ ٝ
 5ؤ٦خىبغ وػٍغ اإلاالُت الٟغوسخي ٢اثالّ :
"بن
"بن صوهالض جغامب ٌُك٩ل
خهُلت ألاػمت م٘ بًغان ،جىظض ٞغنت ؾاهدت ألوعوبا إلوكاء ماؾؿاتها اإلاالُت اإلاؿخ٣لت ل٩ي ج٣ىم
بالخجاعة م٘ ؤي َغ ٝقاءث"(.)1
وٖلى مضاع الٗامحن اإلاايُحن ،ؤنبذ للٗمالث الغ٢مُت صوع هام في جسُي الىٓام اإلاالي الظي
ٌُؿُُغ ٖلُه الضوالع ،واؾدبضا ٫هٓام "ؾىٍٟذ"ٟٞ .ي و٢ذ ؾاب ٤مً الٗام الجاعي٢ ،امذ بًغان
باؾخسضام الٗمالث الغ٢مُت للخضاو ٫م٘ خلٟائها ،وايُغ البى ٪اإلاغ٦ؼي ؤلاًغاوي بلى البضء في
جُىٍغ م٣ترخاث الؾخسضام الٗمالث الغ٢مُت .و٢ض ّ
ٖبر "مدمض عيا بىعاهحري" ،عثِـ لجىت
ً
٢اثالّ :
"بن عوؾُا وا٣ٞذ ٖلى اؾخسضام الكب٩اث اإلاالُت
الكاون الا٢خهاصًت في البرإلاان ؤلاًغاوي
ُ
الالمغ٦ؼٍت مشل الٗمالث الغ٢مُت م٘ بًغان للخداًل ٖلى الىٓام اإلاهغفي الظي حؿُُغ ٖلُه
الىالًاث اإلاخدضة" .ومً ظاهبهّ ،
ٖبر "ُ٦م صوج٩ىم" ،وهى عظل ؤٖما ٫ؤإلااوي ٞىلىضي مٗغو ٝبخُىٍغ
ً
قغ٦ت "مُجا" ٢اثال" :بن اوسخاب الا٢خهاصاث ألاوعوبُت مً الىٓام اإلاهغفي الٗالمي زُىة
بًجابُت باليؿبت للبِخ٩ىًٍ( )وٚحرها مً الٗمالث الغ٢مُت ألهه ؾُاصي بلى اهسٟاى الضوالع
وٖمالث الاخخُاٍ ألازغي ،وٍغسخ مى ٠٢الٗمالث الغ٢مُت ٦مسؼن للُ٣مت ووؾِ الخباص."٫
هظا و٢ض بضؤث قٗبُت الٗمالث الغ٢مُت في الاعجٟإ في صو ٫مشل جغُ٦ا ،بًغان وٞجزوٍال ،خُض ؤصي
الاهسٟاى الؿغَ٘ في ُ٢مت الٗمالث الىَىُت والغ٢ابت الهاعمت ٖلى عؤؽ اإلاا ٫بلى مى٘ اؾخسضام
الٗمالث الىعُ٢ت ٧ىؾُلت للخباص ٫اإلاىاؾبت (.)2
ّبن الهض ٝمً بوكاء ؤوعوبا آلُت "اؽ بي في" هى جىدُت الضوالع ألامغٍ٩ي ًٖ الخٗامالث الخجاعٍت م٘
ً
بًغان ظاهبا بدُض ّؤن ؤمغٍ٩ا لً ج٩ىن ٢اصعة ٖلى الاَالٕ ٖلى مدخىي اله٣ٟاث بؿبب مغوع
اإلابال ٜاإلاخباصلت ٖبر الىٓام اإلاالي ألامغٍ٩ي (الن ٧ل ن٣ٟت ومٗاملت بالضوالع ًجب ؤن جمغ ٖبر
الىٓام اإلاالي ألامغٍ٩ي) ،وبالخالي لً ً٩ىن بىؾٗها م٣اَٗت البى ٪ألاظىبي واإلاخٗامل طاث الهلت.
ختى وان ٢امذ ؤمغٍ٩ا بٟغى ٖ٣ىباث ٖلى "اؽ بي في" ٞان طل ٪لً ًىزغ ٖلى هظه آلالُت ،ألجها
لِؿذ بداظت للضوالع(.)3
()1

"أوسوبا والهلىباث نلى ئًشان :هل جخػهػو ظلؿت الذوالسل" ،مى.2018/11/11 ،http://www.alalam.ir :٘٢
( )
 بِخ٩ىًٍ هي ٖملت مٗماة وهٓام صٖ ٘ٞالمي ًم ً٨م٣اعهتها بالٗمالث ألازغي مشل الضوالع ؤو الُىعو ،ل ً٨م٘ ٖضة ٞىاع ١ؤؾاؾُت ،مً ؤبغػها ؤن هظه
الٗملت هي ٖملت بل٨تروهُت بك٩ل ٧امل جخضاوٖ ٫بر ؤلاهترهذ  ِ٣ٞمً صون وظىص ٞحزًاجي لها.
()2
"ؤإلااهُا جضٖى لالوسخاب الىٓام اإلاالي ألامغٍ٩ي وبوكاء هٓام ص ٘ٞمؿخ٣ل" ،اإلاشحو ظبم رهشه.
()3
"ؤوعوبا والٗ٣ىباث ٖلى بًغان :هل جخًًٗ٘ ؾلُت الضوالع"ل ،اإلاشحو ظبم رهشه.
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وٖلى هظا ألاؾاؽ بطا ٣ٞضث الىالًاث اإلاخدضة هُمىتها ٖلى ألاهٓمت اإلاهغُٞت الٗاإلاُت ،وازخاعث
الضو ٫الاججاه بلى قب٩اث مالُت مؿخ٣لتٞ ،مً اإلادخمل ؤن ًلجإ ٧ل مً اإلاؿدشمغًٍ والكغ٧اث
وألاٞغاص والخجاع والخ٩ىماث بلى الٗمالث الغ٢مُت (.)1
اإلاؿلب الثالث  :الخهاون ألاوسوبي الشوس ي الطُني
ّ
٦غؾذ صواثغ الؿُاؾت ألاوعوبُت الغاثضة في آلاوهت ألازحرة ٖضة ؤ٩ٞاع ؤهمها اإلاىا٢كت التي
ظغث بحن عوؾُا والهحن مىظ ؤوازغ ظىت ٖ 2017لى بم٩اهُت الغبِ بحن ؤهٓمت الض ٘ٞالشىاثُت
وججاوػ الضوالع .واهه ؾِخم عبِ هٓام الض ٘ٞؤلال٨ترووي الهُجي وهٓام الض ٘ٞاإلادلي الغوسخي
مب اقغة ،والتي لم ٌؿب ٤لها مشُل في خ٣بت ما بٗض ؾىت  .1944هظا و٢ض ؤ٦ض وػٍغ الخاعظُت
ألاإلااوي" ،هُىى ماط" ،في قهغ أوث وفي بقاعة بلى ؤلاظغاءاث ألامغٍُ٨ت ألاخاصًت إلاى٘ الىِٟ
ً
٢اثالً" :جب نلى أوسوبا أال حعمذ للىالًاث اإلاخدذة بالخطشف فىق
والخجاعة ألازغي م٘ بًغان،
سؤوظىا ونلى خعابىا لهزا العبب ،مً الػشوسي أن وهضص الاظخلاللُت ألاوسوبُت مً خالٌ
ئوشاء كىىاث دفو معخللت نً الىالًاث اإلاخدذة ،وئوشاء ضىذوق هلذ أوسوبي وئوشاء هكام
"ظىٍفذ" معخلل" .وهى ما ّ
ٖبرث ٖلُه "فُذًشٍيا مىغحرًني" زال ٫الاظخمإ ألازحر للجمُٗت
ّ
الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في هُىٍىع٢ ٥اثلت" :ئن بشهامج " آلُت ألاهذاف الخاضت " يهذف ئلى حعهُل
ّ
اإلاذفىناث اإلاخهللت بطادساث ئًشان بما في رلً الىفـ ،ؾاإلاا أن الششواث اإلاهىُت جلىم
بأنماٌ مششونت بمىحب كاهىن الاجداد ألاوسوبي" .وحكاع ٥الهحن وعوؾُا ؤًًا في " آلُت
ألاهذاف الخاضت " .مً اإلادخمل ؤن جىًم جغُ٦ا والهىض وصو ٫ؤزغي الخ٣ا(.)2
الخ٣ُ٣ت ّؤن الهحن وعوؾُا حؿُٗان لؿىىاث للخسلو مً هُمىت الضوالع .وجدى ٫اإلاىيىٕ
ً
ؤلاًغاوي الُىم بلى ٞغنت لهاجحن ال٣ىجحن لجٗل ال٣ىي ألاوعوبُت جىا٦بهما ؤًًاّ .بن اجداص هظه
ال٣ىي الخمـ التي جمل ٪مجخمٗت ا٢خهاصا ؤ٢ىي مً ؤمغٍ٩ا ب٨شحرً ،خد ٤٣في ْل اإلاىيىٕ
ؤلاًغاوي إلاىاظهت واقىًُ(.)3
بطا ٧ان هظا هى الخاٞ ،٫ؿىً ٝسلٞ ٤جىة ٦بحرة في الضوالع .في بقاعة بلى "آلُت ألاهذاف
الخاضت" وجضاُٖاتها ،ؤقاع "حاسٍذ بالن" ،اإلاؿاو ٫الؿاب ٤في وػاعة الخاعظُت ألامغٍُ٨ت في
ٖملُت الخٟاوى خى ٫الاجٟا ١الىىوي ؤلاًغاوي ،بلى ؤن آلُت الض ٘ٞجٟخذ الباب ؤمام جضهىع َىٍل
ألامض ل٣ىة الٗ٣ىباث ألامغٍُ٨تٞ .د٣ُ٣ت ّؤن الضوالع ألامغٍ٩ي ال ًؼا ٫الٗملت اإلاهُمىت الؿاخ٣ت ٖلى
الخجاعة الضولُت واإلاٗامالث اإلاالُت ٌُٗي واقىًُ ٢ضعة اؾخصىاثُت ٖلى البىى ٥والكغ٧اث في بُ٣ت
()1

"ؤإلااهُا جضٖى لالوسخاب الىٓام اإلاالي ألامغٍ٩ي وبوكاء هٓام ص ٘ٞمؿخ٣ل" ،اإلاشحو ظبم رهشه.
()2
ٞغٍضًغٍ ٪ولُام اوٛضا ،٫اإلاشحو ظبم رهشه.
()3
"ؤوعوبا والٗ٣ىباث ٖلى بًغان :هل جخًًٗ٘ ؾلُت الضوالعل" ،اإلاشحو ظبم رهشه.
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ّ
ّ
الٗالم٢ .ض ًخٛحر وفي ال٣غٍب آلاظل ٖلى الغٚم مً ؤهه لم ًخم بهجاػه بٗض( .)1زانت اهه هىا٥
بم٩اهُت ؤن حؿخسضم ؤوعوبا في بَاع مىاظهت ؤلاظغاءاث ألامغٍُ٨ت ،هٓامها اإلاالي اإلاؿخ٣ل بهىعة
ً
ؤوؾ٘ هُا٢ا .وم٘ ػٍاصة حجم اله٣ٟاث واإلاٗامالث الخجاعٍت بالُىعوً ،برػ اخخماّ ٫ؤن ج٣لو
البىى ٥اإلاغ٦ؼٍت لبلضان الٗالم اهخمامها بالضوالع ألامغٍ٩ي وحٗمل ٖلى جسؼًٍ الُىعو ؤ٦ثر مً
اإلااضخي .وهظا ًم ً٨ؤن ًض ١ها٢ىؽ الخُغ لهُمىت الضوالع ٖلى اإلاٗامالث الضولُت(.)2
وٖلُه ٞان الً٣اء ٖلى ٖملت الضوالع هى زالض مىً ٠٢خسظه الاجداص ألاوعوبي وال مجا ٫لالهخهاع
ّ
ٖلى الضوالع بال بغئٍت مىخضة وؤعيُت مكتر٦ت ج٣طخي جهاثُا ٖلى مىُ ٤الؿى ١الؿىصاء في
الُٗ٣ضة ألامغٍُ٨ت.
ّ
بال ّؤن ٧ل هضه الا٢تراخاث واإلاجهىصاث جب٣ى نٗبت اإلاىا٣ٞ ،٫ض ؤٖغب الخبحر الا٢خهاصي
وألاؾخاط في ظامٗت الؿىعبىن الٟغوؿُت "شبل العبو" ًٖ ،عئٍخه بإن الا٢تراح ألاإلااوي لخُىٍغ
هٓام مهغفي بضًل لىٓام الخٗغٍ ٠اإلاهغفي ألامغٍ٩ي "ظىٍفذ" ،هى مىاوعة ؾُاؾُت ووع٢ت
ي ِٛحؿخسضمها اإلاؿدكاعة ألاإلااهُت "أهجُال محرول" بدى٨ت.
ً ّ
٦ما ؤيا" ٝشبل العبو" ٢اثال" :ئن هزا الاكتراح ظِعمذ لألوسوبُحن بالخهامل بالُىسو أو
نمالث أخشي غحر الذوالس مً دون نلم ألامشٍىُحن".
وفي هٟـ الى٢ذ ،اٖخبر "شبل العبو" ّؤن اإلاك٩لت في الىٓام اإلاهغفي ألاوعوبي البضًل هى بإن
 %70مً الخباصالث الخجاعٍت خى ٫الٗالم جخم بٗملت الضوالع ،مما ؾِك٩ل نٗىبت في الخباصالث
ّ
الخجاعٍت .وؤيا" :ٝأهه مً اإلامىً خلم هكام مطشفي بذًل للىكام ألامشٍيي ،لىً هزا الىكام
ال ًمىىه اظدبذاٌ هكام "العىٍفذ" ألامشٍيي ،ألن ألاخحر ًبلى ألاظاط ،فيل اإلاطاسف اإلاشهضٍت
ً ّ
في الهالم ،باظخثىاء سوظُا جمخلً اخخُاؾها اإلاالي بهملت الذوالس" .وجاب٘ ٢اثال" :أن الاكتراح
ً
ألاإلااوي هى مىكف ظُاس ي هبحر ُوَشيل جدذًا ألمشٍيا ،لىً هزا الىكام ألاوسوبي اإلاطشفي
الجذًذ وفي خاٌ جم ئجبانه لً ًُلغي هكام "ظىٍفذ" ولً ٌعدبذله"(.)3
ً
وٖلُه ٞان بوكاء هظا الىٓام ًىاظه ٖ٣باث وال ًم ً٨ؤن ً٩ىن بضًال ًٖ هٓام "ظىٍفذ" اإلاالي،
ً
ل٩ىهه مغجبُا بمىٓىمت مً اإلااؾؿاث اإلاالُت والبىى ٥خى ٫الٗالم ،ججاوػ ٖضص مؿخسضمحها
الٗام اإلااضخي 28 ،ملُىن مٗاملت ،وؤ٦ثر مً  11ألف ماؾؿت مالُت ومهغُٞت في ؤ٦ثر مً 200
ً
دولتًٞ ،ال ًٖ ؾُُغة الضوالع ألامغٍ٩ي ٖلى الا٢خهاصاث الٗاإلاُت.
()1

ٞغٍضًغٍ ٪ولُام اوٛضا ،٫اإلاشحو ظبم رهشه.
()2
"ؤوعوبا والٗ٣ىباث ٖلى بًغان :هل جخًًٗ٘ ؾلُت الضوالعل" ،اإلاشحو ظبم رهشه.
()3
"خبحر اكخطادي :أوشاء أإلااهُا لىكام مطشفي بذًل لألمشٍيي هى مىاوسة ظُاظُت" ،مى.2018/11/10 ،https://arabic.sputniknews.com :٘٢
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وٖلى هظا ألاؾاؽ ٞان الُ٨ان ألاوعوبي اإلاؼم٘ بوكاءه ًب٣ى مجغص ُ٦ان لدؿهُل اإلاٗامالث اإلاالُت
ً
بحن الكغ٧اث ألاوعوبُت الٗاملت في بًغان بُٗضا ًٖ الخ٩ىماث ،للدؿهُل ولِـ للخغوط مً ٖباءة
الىٓام ألامغٍ٩ي.
الىخاةج:
_ ًخمخ٘ البى ٪ألاوعوبي اإلاغ٦ؼي ب ـ ـ شخهُت ٢اهىهُت مؿخ٣لت جىٞغ له الؿلُت ال٩املت إلاماعؾت
ُ
مهامه في ؤلاَاع اإلااؾسخي للمىيىٕ ،وَٗمل بلى ظاهبه مجمىٕ البىى ٥اإلاغ٦ؼٍت الىَىُت التي حٗخبر
مؿاهمت في عؤؽ ما ٫البى ٪اإلاغ٦ؼي ألاوعوبي و ٤ٞمٟخاح جىػَ٘ وؿبي ًدك٩ل مً قُغًٍ.
_ الهض ٝالغثِسخي للىٓام ألاوعوبي للبىى ٥اإلاغ٦ؼٍت ًخمشل في اإلادآٞت ٖلى اؾخ٣غاع ألاؾٗاع،
وصون ؤلازال ٫بـ ـ ـ ـ هض ٝاؾخ٣غاع ألاؾٗاعٞ ،هى ًُضٖم الؿُاؾت الا٢خهاصًت للجماٖت ب٣هض
ً
ؤلاؾهام في جد ٤ُ٣ؤهضا ٝالجماٖت .وَٗمل و٣ٞا إلابضؤ ا٢خهاص ؾى ١مٟخىح ًخمحز باإلاىاٞؿت
الخغة ،وٍضٖم الخسهُو الٟٗا ٫للمىاعص.
ً
ً
_ ٌُٗخبر وظىص اجداص مهغفي في مىُ٣ت جخٗامل بٗملت واخضة ؤمغا مهماٞ ،هى ًُضٖم مخاهت الىٓام
اإلاهغفي مً زال ٫بًجاص هُئت جىُٓمُت مغ٦ؼٍت مؿخ٣لت ال جسً٘ للًٛىٍ الؿُاؾُت ،وَٗمل
ٖلى ج٣لُو الاعجباٍ بحن البىى ٥اإلاخٗثرة والخ٩ىماث ،وبالخالي ال جاصي ألاػماث اإلاهغُٞت بلى
الضًىن الؿُاصًتٞ ،االجداص اإلاهغفي ًُم٨ىه ج٣ىٌٍ اإلاكا٧ل ألاؾاؾُت التي ٖغ٢لذ الاجداص
الى٣ضي وؤصزلخه في ؤػماث مخٗا٢بت.
ّ
_ ٖلى الغٚم مً ؤن هىا ٥بٌٗ الخدغ ٥هدى هظا ؤلاَاع الى٣ابي اإلاهغفيٞ ،ةهه ال ًؼاٚ ٫حر
ً
ً
ً
ً
ُ
٨خملُٟٞ .ما ًسو بوكاء بجداصا مهغُٞا ومالُا ؤوعوبُا ٢ض اْهغ الاجداص ألاوعوبي اإلاؼٍض مً
م ِ
ً
ً
الًٗ ،٠زانت وبن الخ٩امل اإلاالي الٗمُٖ ٤بر الضو ٫ألاوعوبُت ًخُلب بَاعا قامال للخماًت مً
ٖضوي ألاػماث اإلاهغُٞت.
ُ
_ حك٩ل الٗ٣ىباث ألامغٍُ٨ت بٗض ؤقهغ مً بٖالن اوسخابها مً الاجٟا ١الىىوي م٘ َهغان
يغبت ٢ىٍت وزؿاعة ٞاصخت للىٓام ؤلاًغاوي؛ خُض ج٣هُه مً هٓام "ظىٍفذ" ،الظي ٌُٗض ؤهم
هٓام صولي لخغ٦ت ألامىا ٫في الٗالم هظا مً ظهت .ومً ظهت زاهُت ّ
ٞةن "دوهالذ جشامب" مً
ً
زال ٫هظه الٗ٣ىباث اإلاخسظة لم ًمـ بًغان وخضها بل ٞخذ خغبا ججاعٍت ٖلى ٧ل ظحراهه صون ؤن
ً
ً
ً
ٌؿدشجي ؤخضا ،وهى ما ص ٘ٞألاوعوبُىن بلى اجساط ٢غاعا مباقغا ببضء الخسلي ًٖ جل ٪الهُمىت .مً
زال ٫اجساط آلُت ٢اهىهُت هي ألاولى مً هىٖها في ؤوعوبا للخغوط مً ع٢ت الضوالع وؾُُغة الا٢خهاص
ألامغٍ٩ي ،وجٟاصي الٗ٣ىباث ألامغٍُ٨ت يضها.
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_ مً اإلادخمل ؤن ج٩ىن ؾُاؾت "دوهالذ جشامب" ٢ض ؤصث بلى هدُجت ٖ٨ـ طل ٪اإلا٣هىصّ .بن ٢غاع
واقىًُ بالخسلي ًٖ الاجٟا ١الىىوي ؤلاًغاوي وٞغى ٖ٣ىباث ناعمت ٖلى الكغ٧اث التي جخاظغ في
ً
الى ِٟؤلاًغاوي اٖخباعا مً  4هىفمبر ،هى زل ٤ل٣ىىاث ظضًضة للخٗاون بحن الاجداص ألاوعوبي
وعوؾُا والهحن وبًغان ومً اإلادخمل صو ٫ؤزغي.
_ خ٣ُ٣ت ّؤن الضوالع ألامغٍ٩ي ال ًؼا ٫الٗملت اإلاهُمىت الؿاخ٣ت ٖلى الخجاعة الضولُت واإلاٗامالث
اإلاالُت ٌُُٗي واقىًُ ٢ضعة اؾخصىاثُت ٖلى البىى ٥والكغ٧اث في بُ٣ت الٗالم٢ .ض ًخٛحر وفي
ّ
ّ
ال٣غٍب آلاظل ٖلى الغٚم مً ؤهه لم ًخم بهجاػه بٗض .زانت اهه هىا ٥بم٩اهُت ؤن حؿخسضم
ً
ؤوعوبا في بَاع مىاظهت ؤلاظغاءاث ألامغٍُ٨ت ،هٓامها اإلاالي اإلاؿخ٣ل بهىعة ؤوؾ٘ هُا٢ا .وٖلُه ٞان
الً٣اء ٖلى ٖملت الضوالع هى زالض مىً ٠٢خسظه الاجداص ألاوعوبي وال مجا ٫لالهخهاع ٖلى الضوالع
ّ
بال بغئٍت مىخضة وؤعيُت مكتر٦ت ج٣طخي جهاثُا ٖلى مىُ ٤الؿى ١الؿىصاء في الُٗ٣ضة ألامغٍُ٨ت.
ُ
_ حٗخبر مداوالث خ٩ىمت بغلحن وٖضص مً صو ٫الاجداص ألاوعوبي ؤلاب٣اء ٖلى الاجٟا ١الىىوي
ً
ؤلاًغاوي ،بهض ٝبظغاء جباص ٫مهغفي م٘ َهغان ،بُٗضا ًٖ ٖ٣ىباث واقىًُ؛ بـ ـ ـ"اإلاهمت شبه
اإلاعخدُلت" .وَٗض الٗمل ٖلى جضقحن ؤهٓمت ؤوعوبُت ظضًضة لخباص ٫البُاهاث اإلاهغُٞت ،مؿخ٣لت
ًٖ هٓام "ظىٍفذ" ألامغٍ٩ي ،لِـ باألمغ الؿهل ونٗبت اإلاىا ٫ألن هزا ألاخحر ًبلى ألاظاط،
فيل اإلاطاسف اإلاشهضٍت في الهالم ،باظخثىاء سوظُا جمخلً اخخُاؾها اإلاالي بهملت الذوالس".
الخىضُاث:
_ مً ألاًٞل للىالًاث اإلاخدضة ٖضم جًمحن هٓام "ظىٍفذ" للخدىٍالث البىُ٨ت الضولُت في هظه
الٗ٣ىباث اإلا٣بلت يض بًغان مً ؤظل الخم ً٨مً مغا٢بت الخدىٍالث التي ججغحها م٘ الضو ٫خى٫
الٗالم ومىذ الٟغنت لٗضص مً الضو ٫الخلُٟت لترجِب ؤوياٖها.
ً
ً
ً
ً
_ مً الًغوعي مغاظٗت ه٣اٍ الًُٗٞ ٠ما ًسو بوكاء بجداصا مهغُٞا ومالُا ؤوعوبُا والظي ال
ً
ً
ُ
٨خمال ،زانت وبن الخ٩امل اإلاالي الٗمُٖ ٤بر الضو ٫ألاوعوبُت ًخُلب بَاعا قامال
ًؼاٚ ٫حر م ِ
للخماًت مً ٖضوي ألاػماث اإلاهغُٞت.
_ ّبن الً٣اء ٖلى ٖملت الضوالع هى زالض مىً ٠٢خسظه الاجداص ألاوعوبي بٗض الاوسخاب البرًُاوي
ؾىت  2016واإلاىانلت في الاجٟا ١الىىوي م٘ بًغان ؾىت  ،2018وال مجا ٫لالهخهاع ٖلى الضوالع
ّ
بال بغئٍت مىخضة وؤعيُت مكتر٦ت مً زال ٫اإلاؼٍض مً الخٗايض ووي٘ ال٨شحر مً الخُِ
إلاىاظهت الٗ٣ىباث ألامغٍُ٨ت وبالخالي الً٣اء جهاثُا ٖلى مىُ ٤الؿى ١الؿىصاء في الُٗ٣ضة
ألامغٍُ٨ت.
جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني  -د يسمرب 8118

 //املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا

78

عستؼبل اظـظام ادلاظي األوروبي ادلؼرتح عع إؼران يف زل االغسحاب األعرؼؽي ......ػقبة شربي

_ ّبن حٗؼٍؼ الاؾخ٣اللُت ألاوعوبُت مً زال ٫بوكاء ٢ىىاث ص ٘ٞمؿخ٣لت ًٖ الىالًاث اإلاخدضة،
ّ
وبوكاء نىضو ١ه٣ض ؤوعوبي وهٓام "ظىٍفذ" مؿخ٣ل ،ال ًم ً٨ؤن ًخد ٤٣بال ٖبر ألاوعوبُحن
هٟؿهم الظًً ُ
ؾخٓهغ جهغٞاتهم ولِـ مىاٟ٢هم ال٨المُت مضي اؾخٗضاصهم للخطخُت
بمهالخهم ،في ؾبُل ؤلاب٣اء ٖلى اله٣ٟت الىىوٍت م٘ بًغان.
_٢ض ج٩ىن ؾُاؾت "دوهالذ جشامب" ٢ض ؤصث بلى هدُجت ٖ٨ـ طل ٪اإلا٣هىصّ .بن ٢غاع واقىًُ
بالخسلي ًٖ الاجٟا ١الىىوي ؤلاًغاوي وٞغى ٖ٣ىباث ناعمت ٖلى الكغ٧اث التي جخاظغ في الىِٟ
ً
ؤلاًغاوي اٖخباعا مً  4هىفمبر ،هى زل ٤ل٣ىىاث ظضًضة للخٗاون بحن الاجداص ألاوعوبي وعوؾُا
والهحن وبًغان ومً اإلادخمل صو ٫ؤزغي هى ا٦بر ٞغنت ال ج٣ضع بشمً ؤمام ال٣ىي الخمـ التي
ً
جمل ٪مجخمٗت ا٢خهاصا ؤ٢ىي مً ؤمغٍ٩ا ب٨شحرً ،خد ٤٣في ْل اإلاىيىٕ ؤلاًغاوي إلاىاظهت
واقىًُ.
خالضت:
ً
ً
ً
لم ًدترم "دوهالذ جشامب" جاعٍش ؤوعوبا ججاعٍا وٖؿ٨غٍا وؾُاؾُا واٖخبرها مشل الهحن،
ً
ً
وهى ما ص ٘ٞألاوعوبُىن بلى اجساط ٢غاعا مباقغا ببضء الخسلي ًٖ جل ٪الهُمىت .مً زال ٫بوكاء
ً
ً
ُ٦اها ٢اهىهُا لدؿهُل اإلاٗامالث اإلاالُت ال٣اهىهُت م٘ بًغان،هظه آلالُت ال٣اهىهُت هي ألاولى مً
هىٖها في ؤوعوبا للخغوط مً ع٢ت الضوالع وؾُُغة الا٢خهاص ألامغٍ٩ي ،وجٟاصي الٗ٣ىباث ألامغٍُ٨ت
يضها.
هظه الخُىة لِؿذ مجغص جدضي ؤوعوبي للهُمىت ألامغٍُ٨ت ،بل ؾخسل ٤آلُاث و٢ىىاث ظضًضة
جخماشخى م٘ َبُٗت ال٣اهىن الضولي ،لاللخٟاٖ ٝلى ألاهٓمت ألامغٍُ٨ت الخانت بالخجاعة وه٣ل
ألامىا ٫مشل هٓام "ظىٍفذ".
وٖلُه ٞان ٨ٞغة ؤن ً٩ىن ال٣غاع ألاوعوبي بضاًت لخسلي ؤوعوبا ًٖ ؤمغٍ٩ا ،ؤو زُىة في ٖؼلها
ً
ً
ا٢خهاصًا مؿدبٗضة ظضا زانت و ّؤن اإلاهالر هي التي جد٨م الٗال٢اث بحن الضو ٫واإلاهالر
ألاوعوبُت في ؤمغٍ٩ا ضخمت ،وال ًم ً٨لالجداص ألاوعوبي ؤن ًخسلى ٖجها مً ؤظل ُٖىن بًغان .
وٖلى هظا ألاؾاؽ ٞان الُ٨ان ألاوعوبي اإلاؼم٘ بوكاءه ًب٣ى مجغص ُ٦ان لدؿهُل اإلاٗامالث اإلاالُت
ً
بحن الكغ٧اث ألاوعوبُت الٗاملت في بًغان بُٗضا ًٖ الخ٩ىماث ،للدؿهُل ولِـ للخغوط مً ٖباءة
الىٓام ألامغٍ٩ي.
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متثالت ادراطقة صعود عظاػر صجوة اظتأثري يف تشؽقل عسارات اظتػاسالت
ادلتأرجحة (اإلؼراغقة – األعرؼؽقة)
Cognitive representations The Rise of the Gap Phenomenon in the
(Formation of the Swinging Interaction Tracks (Iranian-American
صراس سباس ػاذم
باخض ص٦خىعاه ظامٗت الجهغًٍ ٧/لُت الٗلىم الؿُاؾُت

اإلالخظ:
جىا٢ل هظه الضعاؾت ٖال٢ت اًغان بالىالًاث اإلاخدضة ٖلى زلُٟت الاوسخاب الامغٍ٩ي مً
الاجٟا ١خى ٫البرهامج الىىوي الاًغاوي ،وجدؿاء ٫الضعاؾت اطا ما ٧اهذ الاصاعة الامغٍُ٨ت حؿخُُ٘
مٗالجت هظا الازٟا ،١وجىٓغ الضعاؾت اًًا الى جدضًض الضوع الاًغاوي وجىامُه اإلاؿخمغ في مىُ٣ت
الكغ ١الاوؾِ مً زال ٫جىىَ٘ زُاعتها الاؾتراجُجُت ومىاٟ٢ها خُا ٫الً٣اًا الكاث٨ت ،
وجإزحراث طلٖ ٪لى اإلاهالر الامغٍ٩ي  ،وجبحن الخٛحراث الىاظمت ًٖ الازخال ٝبحن اصاعة صوهالض
جغامب وؾاب٣تها في الخٗامل م٘ اًغان ٦.ما جىٓغ الضعاؾت الى ج٣اَٗاث اإلاى ٠٢الاوعوبي م٘
اإلاى ٠٢الامغٍ٩ي مً البرهامج الىىوي وججضص الٗ٣ىباث ٖلي اًغان وجىا٢ل اًًا ٖال٢ت اًغان
بضو ٫الاجداص الاوعوبي ال ؾُما بٗض الخُىعاث في الؿُاؾت الامغٍُ٨ت ومداولت اؾخٗاصة صوعها
اإلاتراظ٘ في ؾاخت الكغ ١الاوؾِ .
اليلماث اإلافخاخُت :الخىاػن  ،البرهامج الىىوي  ،صوع ا٢لُمي  ،الٗ٣ىباث الا٢خهاصي  ،الاجداص
الاوعوبي
Abstract:
This study discusses Iran's relationship with the United States on the
background of the US withdrawal from the agreement on Iran's nuclear program. The
study wonders if the US administration can address this failure. The study also examines
Iran's role in the Middle East by diversifying its strategic choice and stance on the
thorny issues, its impact on US interests, and the changes resulting from the difference
between Donald Trump's administration and its predecessor in dealing with Iran. The
European Union also discussed the US position on the nuclear program and the renewal
of sanctions against Iran. It also discussed Iran's relations with EU countries, especially
after developments in US policy and its attempt to regain its declining role in the Middle
East arena.
Keywords: Balance, Nuclear Program, Regional Role, Objections, European Union.
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اإلا٣ضمت :
ّ
ّ
َّ
الا٢لُمُت في مىُ٣ت الكغ ١الاوؾِ الٗضًض مً
والخُىعاث
الخدىالث
اٞغػث
َّ
اإلاخٛحراث اؾهمذ في بٖاصة حكُ٨ل اإلاىُ٣ت
الخدضًاث اإلاازغة في ألاصاء الاؾتراجُجي ؤلاًغاوي وهظه
ٖلى هدى ٦بحر ،في ّ
ّ
يل ؾعي الازحرة ألصاء صوع
ب٢لُمي مازغ ٧ان لها اوٗ٩اؾا في ٖال٢اتها
ِ
ً
ًٞال ًٖ ّ
الهغإ خى ٫الهُمىت وبٖاصة الؿُُغة ٖلى هظا اإلاىُ٣ت ،ؤمام طل ٪ججض
الؿُاؾُت،
بًغان هٟؿها مدِ اهخمام صو ٫اإلاىُ٣ت الا٢لُمُت مجها والضولُت بهىعة ٖامت بٗض ان ػاص ا٦ثر
خًىعا في مٗاصالتها وهظا ما ًشحر مساو ٝالىالًاث اإلاخدضة وخلٟائها .
ومً هاخُت ازغي مىاظهت جدضًاث ٖضًضة وجخمشل بًٗها ٖلى الهُٗض الضازلي وؤزغي
ّ
ّ
الضولُت  ،ومً اإلادخمل ّؤن ج٩ىن بٌٗ هظه الخضاُٖاث الؿالبت ماصة لخٗبئت
ب٢لُمُت باإلياٞت بلى
صازلُت مًاصة لهظا الخىظه ؤلاًغاوي الخالي وزهىم ًُ٢ت البرهامج الىىوي الاًغاوي الؾُما وان
الؿُاؾت الامغٍُ٨ت مىظ جىلي( صوهالض جغامب ) مدملت بإ٩ٞاع وؾُاؾاث ظضًضة ججاه الٗضًض مً
الً٣اًا الا٢لُمُت والضولُت .ومً الىاضر ؤن بصاعة جغامب قٗغث بسُبت ؤمل مً ؾُاؾاث الاصاعة
الؿاب٣ت في حٗاملها م٘ اًغان ،و٢غعث اللجىء للخهُٗض .
وهظا الخدى ٫في اإلاى ٠٢ألامغٍ٩ي ٌٗ٨ـ مساو ٝؤمغٍُ٨ت مً الخُىعاث الؿغَٗت في
الترؾاهت الهاعوزُت الاًغاهُت ومداولتها بإ٢ىإ الضو ٫الاوعبُت مً اظل ٖؼ ٫اًغان بٗض
انُضامها باإلاى ٠٢الغا ٌٞباالوسخاب مً الاجٟا ١وٞغى اإلاؼٍض مً الٗ٣ىباث ،ال ؾُما وان
الٗال٢اث بُجهما جمحزث بالٗضًض مً الاػماث في الؿىىاث الازحرة  ،والتي اوٗ٨ـ جإزحرها ٖلى
َبُٗت الخدالٟاث في اإلاىُ٣ت ًٞال ًٖ طل ٪جمشل ٖبئا ٦بحرا ٖلى اًغان هدُجت الٗ٣ىباث
الامغٍُ٨ت .
وبىــاء ٖلــى طلــ ٪ظــاءث اهمُــت هــزه الذساظــت مداولــت فــي ٞهــم الؿــلى ٥الاًغاوــي بٗ ــضما
اصع٦ذ جُىعاث الاخضار في اإلاىُ٣ت وزهىنا بٗـض الخدـىالث فـي الؿُاؾـت الامغٍُ٨ـت ؾـى ٝجتـر٥
ج ــضاُٖاتها الاؾ ــتراجُجُت ٖل ــى اله ــُٗض ال ــضازلي وٖل ــى ٖال٢اته ــا الا٢لُمُ ــت .وألهمُ ــت ه ــظا اإلاىي ــىٕ
وبالخـ ــالي ممىـ ــً ؾـ ــشح اشـ ــيالُت نلـ ــى ضـ ــُغت حعـ ــاؤالث خـ ــى ٫مـ ــضي جـ ــإزحر الخدـ ــىالث فـ ــي الؿُاؾـ ــت
الامغٍُ٨ـ ــت ججـ ــاه اً ـ ـغان فـ ــي عؾـ ــم الؿـ ــلى ٥الخـ ــاعجي الاًغاوـ ــي و فـ ــي الخٗـ ــاَي مـ ــ٘ جُـ ــىعاث الاخـ ــضار
واإلاخٛحراث ٞؿما ًخٗل ٤ببرهامجها الىـىوي وهٟىطهـا الا٢لُمـي  .وجىُلـ ٤الاظابـت ٖلـى هـظا الدؿـائالث
م ــً خ ــالٌ فشغ ــُت مٟاصه ــا ان الخ ٟــاٖالث الامغٍ ُ٨ــت الاًغاهُ ــت ف ــي اإلاىُ ٣ــت جخج ــه ال ــى مؼٍ ــض م ــً
الخهــُٗض  ،وهــي حٗ٨ـــ وظــىص ٖال٢ــت َغصًــت ٩ٞلمــا اػصاص الُــغٞحن الاًغاوــي والامغٍ٩ــي خًــىعا فــي
اإلاىُ٣ت ،اوٗ٨ؿذ خضة طلٖ ٪لى اإلاىاٞؿت والهغإ ُٞما بُجهما .
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اإلابدث الاوٌ
جأضُل اهماؽ اإلاىاحهت الظدُهاب ظحروسة معخجذاث خذود الخازحر
مما ال ق ٪م٘ اهضالٕ مىظت الاخخجاظاث في الكغ ١الاوؾِ ،اػصاص جإػم اإلاىُ٣ت،
ً
واهٟخدذ ؤ٦ثر ٖلى الخضزالث الخاعظُتٛٞ ،ضث ؾاخت عثِؿت لهغإ ألاظىضاث ؤلا٢لُمُت
ََ
والٗاإلاُت ٖلى صو٫
ؤجه٨تها اإلاك٨الث وألاػماث والخغوب ،حٗاوي ٞكل الضولت وُٚاب خ٨م ال٣اهىن،
ظُا .ال ّ
ق ٪في ؤن ٧ل هظه الخدىالث ٢ض ٧اهذ ً
وجسً٘ إلاٗاصالث ُٞغيذ ٖلحها زاع ً
ؾببا الزخال٫
محزان ال٣ىي في ؤلا٢لُم.)269
وٖلُه جىاظه اًغان ؾُا٢ا ظٛغاُٞا مٗ٣ضا وقضًض الايُغاب لى٢ىٖها في مىُ٣ت
الخلُج الٗغبي وبدغ ٢ؼوًٍ بجاهب مىٗ٢ها الجٛغافي اإلامخاػ وهظه البِئت الجٛغاُٞت خخمذ ٖلى
اًغان اٖاله الٗامل الامجي في ؾُاؾاتها الخاعظُت والؿعي الى امخال ٥ج٨ىىلىظُا هىوٍت مخ٣ضمت
لغصٕ الاٖضاء مً هاخُت وصٖم الىٟىط الا٢لُمي إلًغان مً هاخُت ازغي( ،)270في الىاّ ٘٢بن بًغان
ّ
ّ
ّ
وصولُت ،وٍخىٞغ جهىع لضي صواثغ نى٘
ب٢لُمُت
ؤلا٢لُمُت ًخُلب قغُٖت
جضع ٥ؤصائها صوع ل٣ىة
َّ
ال٣غاع في بًغان هى ّؤن جىٞحر الكغُٖت ألامغٍُ٨ت لهظا الضوع هى اإلاٟخاح للخهىٖ ٫لى الكغُٖت
ؤلا٢لُمُتّ ،
ّ
الؾُما ّؤن بٌٗ الضواثغ في الىالًاث اإلاخدضة ال جغي في صو ٫الخلُج مىاػًها إلًغان ،وال
ًخم الخٗامل مٗها ٖلى َّؤجها َغ ٝفي ؤي ن٣ٟت ًم ً٨الخىنل بلحها م٘ بًغان( ،)271بط ًا٦ض زبراء
ّ
الؿُاؾت في بًغان الٗمل ٖلى نُاٚت مًمىن
ب٢لُمي ظضًض مً وظهت هٓغ بؾالمُت جً٘ له
ّ
ّ
بًغان اؾتراجُجُت ظضًضة ٖلى اإلاؿخىي
الا٢لُمُت
ؤلا٢لُمي وج٣ىم بخٗضًل بٌٗ ؾُاؾاتها
لخدىاؾب م٘ اخخُاظاتها الؿُاؾُت وألامىُت في بَاع الٓغو ٝالجضًضة ( .)272وٖلى الغٚم مً ّؤن
مىا ٠٢بٌٗ الضو ٫الٗغبُت التي جخىظـ مً جضاُٖاث خغ٦ت الخُٛحر ٖلى اؾخ٣غاع مجخمٗاتها
ظاء اإلاى ٠٢ؤلاًغاوي مخىا٣ٞا م٘ خالت الخُٛحر في اإلاىُ٣ت مً زال ٫التروٍج لىمىطظها ؤلاؾالمي
دىّ ٫
،لظل ٪ؤنبدذ صٖىاتها مدىع الخُٛحر َّ
والخ ٌ
الضًم٣غ َّ
اَي في اإلاىُ٣ت .
ًغجبِ جدضًض َبُٗت الٗال٢ت وحجم الىٟىط والخإزحر لٟاٖل بذجم صولت ُ٦ان او جدال٠
صولي مً ظهت في ٞاٖلحن مً ٚبر الضو ٫مً ظهت ازغي بالىٓغ الى اعبٗت ٖىامل عثِؿُت :
اًضولىظُت اَغا ٝالٗال٢ت ومضي اعجباٍ الهُ٩ل الخىُٓمي للٟاٖل مً ٚحر الضولت بالٟاٖل الضولي

()269

اًٟا خضاص  ،الاجٟا ١الىىوي ؤلاًغاوي م٘ الؿضاؾُت الضولُت وؤزغه في الٗال٢اث ؤلاًغاهُت – الؿٗىصًت  ،مجلت ؾُاؾاث ٖغبُت الٗضص ( (، )25بحروث ،
اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث  ،) 2017 ،م . 68
()270
ؾماح ٖبض الهبىع ٖبض الخي  ،ال٣ىة الظُ٦ت في الؿُاؾت الخاعظُت :صعاؾت في اصواث الؿُاؾت الخاعظُت الاًغاهُت ججاه لبىان  ، ) 2013-2005ج٣ضًم
 ،هاصًت مدمىص مهُٟى ( ،مهغ  ،صاع البكحر للش٣اٞت والٗلىم  ،) 2014 ،م . 102
()271
٧ىزغ ٖباؽ الغبُعي ٞ ،غاؽ ٖباؽ هاقم  ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م .8
()272
( ال٣اهغة  ،مغ٦ؼ ألاهغام
مدمض الؿُٗض ٖبض اإلاامً  ،اًغان ومداوالث اؾخٗاصة الخلم الامبراَىعي  ،مجلت الؿُاؾت الضولُت  ،الٗضص (،) 201
للضعاؾاث الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت  ، ) 2015 ،م.94
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او الا٢لُمي واصواع الٟاٖل مً ٚحر الضولت ٧ىهه ٌٗمل يمً اَاع وَجي او ٖابغ لل٣ىمُاث وازحرا
مضي اٖخماصه ٖلى ٖىانغ الضٖم الخاعجي (.)273
وه٨ظا عؤث ؤلاصاعة ألامحرُ٦ت في "هجاخاث بًغان في حكُ٨ل هٟىط ومكاع٦ت خُ٣ُ٣ت
بمهالخها وخلٟائها و٢ضعاتها والخمضص في اإلاىُ٣ت مً الُمً بلى الٗغا ١بلى ؾىعٍا ولبىان وٚؼة،
واٖخبرث طل ٪هُ٣ت ز٣ل اؾتراجُجي للؿُاؾت ؤلاًغاهُت وؤجها ؤنبدذ حك٩ل ْاهغة ًهٗب ججاوػ
مىاٟ٢ها ومُالبها ومهالخها٦ ،ما ؤجها ؤنبدذ حك٩ل ْاهغة صولت ب٢لُمُت ٖٓمى جخمضص باؾخمغاع
وب٣ىة جىاٞـ ٢ىة وهٟىط بؾغاثُل والىالًاث اإلاخدضة(،)274بلى طل ،٪هٓغ البٌٗ بلى مغخلت الغثِـ
ألامغٍ٩ي( باعا ٥ؤوباماٖ ) Barack Obama-لى ؤجها ٞغنت لً جخ٨غع لخهى ٫بًغان ٖلى هاٞظه
للخىانل م٘ الىالًاث اإلاخدضة والٛغب ،وهي ٨ٞغة ٢ا ٫بها اإلاغقض ألاٖلى ٖلى زامىئي هٟؿه.
جًاٞغ بالخالي ٖضص مً اإلاُُٗاث لدك٩ل خؼمت ا٢خهاصًت ؾُاؾُت ز٣اُٞت ظٗلذ (اإلاغقض الاٖلى
ٖلي الخامىئي)  ،وهى ال٣ىة الخُ٣ُ٣ت في الجمهىعٍت ؤلاؾالمُتٌ ،ؿمذ بٟخذ الُغٍ ٤للخٟاوى(.)275
وٖلُه ّ
ٞةن الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت جامً بمبضؤ الخٟاّ ٖلى صوعها وؤهمُتها في
ً
مغٚىبا بها مً ّ
٧ل ألاَغا ،ٝومً زم جىُل ٤مً مىٓىع بصاعة
اإلاىُ٣ت بدُض ج٩ىن مُلىبت وبالخالي
ّ
ؤلا٢لُمُت التي جغي ّ
ّ
الهغاٖاث ولِـ خلها بك٩ل جهاجي وهظا اإلابضؤ ًشحر ٢ل ٤بٌٗ الضو٫
ؤهمُت
الخهىٖ ٫لى هخاثج مباقغة للخدضًاث التي جىاظه اإلاىُ٣ت ٞالىالًاث اإلاخدضة جخٗامل م٘ ٧ل
اإلالٟاث ٖلى ّؤجها ٖملُاث ( ٦)Processما ًدهل في ال٨شحر مً ً٢اًا اإلاىُ٣ت (.)276
وٍبضو ّؤن ؾعي الىالًاث اإلاخدضة مً وعاء زُابها الخهُٗضي ججاه بًغان ًإحي ،في بَاع
جىزُ ٤الىالًاث اإلاخدضة لٗال٢اتها م٘ خلٟائها بٗض مغخلت مً البروص التي عا٣ٞذ خ٣بت الغثِـ
ً
ّ
ّ
ألامحر٧ي ( ظُمـ
ألامحر٧ي الؿاب (٤باعا ٥ؤوباما ) Barack Obama-جؼامىا م٘ ظىلت وػٍغ الضٞإ
ماجِـ )James Mattis-في مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ ،خُض ظضص وػٍغ الضٞإ ألامح ّ
ر٧ي مً الٗانمت
الؿٗىصًت الغٍاى اتهاماجه إلًغان بـ"أداء دوس في صنضنت اظخلشاس الششق ألاوظـ "في الى٢ذ
ّ
ألامحر٧ي(صوهالض جغامب ) Donald Trump-مً واقىًُ ّؤجها في نضص
الظي ؤ٦ضث بصاعة الغثِـ
ّ
ألامغٍ٩ي الؿاب(٤عٍ٨ـ جُلغؾىنRex -
مغاظٗت الاجٟا ١الىىوي م٘ بًغان ٖلى لؿان وػٍغ الخاعظُت

()273

مدمض ظمٗت  ،قب٨ت مٗ٣ضة مى ٘٢الٟاٖلحن مً ٚحر الضو ٫في الؿُاؾت الاًغاهُت  ،مجلت الؿُاؾت الضولُت  ،الٗضص (( ) 196ال٣اهغة  ،مغ٦ؼ ألاهغام
للضعاؾاث الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت  ، ) 2014 ،م . 76
()274
اًٟا خضاص  ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م .75
()275
مدمض الغمُخي  ،زضٌٗت "حكامبرلحن" :الهىاظـ الخلُجُت مً "جٟاهم" هىوي بًغاوي-ؤمغٍ٩ي  ،مجلت الؿُاؾت الضولُت  ،الٗضص (( ،)195ال٣اهغة  ،مغ٦ؼ
ألاهغام للضعاؾاث الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت  ، ) 2014 ،م . 60
ألامغٍُ٨ت ججاه ّ
ّ
ّ
(ٖ )276ضهان هُجاهت  ،الاؾتر ّ
ّ
واإلاخٛحر  ،مجلت صعاؾاث  ،اإلاجلض ( ، )2الٗضص
الخلُجي :بحن الشابذ
جدضًاث ألامً الا٢لُمي لضو ٫الجىاع
اجُجُت
( ( ، )1البدغًٍ  ،مغ٦ؼ البدغًٍ للضعاؾاث الاؾتراجُجُت والضولُت والُا٢ت  ،) 2015 ،م .147
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.)277()Tillersonوَٗؼػ طل ٪الاججاه مدايغة الؿٟحرة ألامغٍُ٨ت لضي ألامم اإلاخدضة (هُ٩ي هُلي-
 )Nikki Haleyؤل٣تها في مٗهض(ؤمغٍُ٨ان بهتربغاًؼ بوؿخُِىث) American Enterprise Institute-
ألجها ٚحر ملتزمت بىو الاجٟاّ ١
بةم٩اهُت الاوسخاب مً الاجٟا ١الىىوي م٘ بًغان ّ
وؤجها في خالت
ّ
ً
وؤًًا ؤياٞذ" ئن الاجفاق ال
اهتها ٥لبىىصه) مًُٟت" ئهىا ئر هىكش لهزا اإلاىغىم بهىاًت فاةلت"
ًطب في مطلخت الىالًاث اإلاخدذة نلى اإلاذي البهُذ" مكحرا" ًجب أال هىكش فلـ في
ّ
الاهتهاواث ًجب أن هىكش ئلى جطشفاث ئًشان الهذاةُت ججاه الىالًاث اإلاخدذة"(.)278
ّ
ألامغٍ٩ي يض بًغان ٌؿخضعي ؾُاؾت "خافت الهاوٍت" التي اجبٗتها
وٍبضو ّؤن هظا الخهُٗض
الىالًاث َّ
اإلاخدضة في مىاظهت ٧ىعٍا الكمالُت والتي ؤًٞذ في الجهاًت بلى حؿىٍت لؤلػمت بحن
ً
البلضًً ،وما ّ
ّ
ألامغٍ٩ي (صوهالض جغامب ) ٖلى هامل ٢مت الىاجى ٢اثال
ًغجر هى طل ٪جهغٍذ الغثِـ
ِ
َّ
" بأن الىالًاث اإلاخدذة ظىف جفشع أكص ى الػغىؽ نلى ئًشان ،وظىف ًخىاضلىن مهىا
ّ
وظُؿلبىن الخىاس ،وفي رلً الىكذ ظىف هجلغ ئلى ؾاولت الخفاوع وهطل ئلى ِاجفاق"(،)279
وطل٢ ٪بل ّؤن ٌٗلً في  31جمىػ ً /ىلُى ٖام  2018في ماجمغ صخٟي م٘ عثِـ الىػعاء ؤلاًُالي(
ظىػٍبي ٧ىهتي ًٖ ) Giuseppe Conte-اؾخٗضاصه اللخ٣اء ٢اصة بًغان "صون قغوٍ مؿب٣ت وفي ؤي
ً
مٟخىخا ؤمام مٟاوياث مباقغة بحن الُغٞحن،
و٢ذ ًغٍضوهه" ،وم٘ جل ٪الؿُاؾت ٢ض ً٩ىن اإلاجا٫
ؾُما ّ
ال ّ
ّ
وؤن ع ّص الُغ ٝؤلاًغ ّ
ألامغٍ٩ي ٢ض بضؤ في الخلمُذ بلى ٢بى٫
اوي ٖلى جهغٍداث الغثِـ
ّ
َ
مؿدبٗض وؤظىضة الٗمل ًُم ً٨الخٟاهم بكإجها
الٗغى  ،وهى ما ٌٗجي ّؤن الخالقي والخٟاهم ؤمغ ٚحر
في اإلاغاخل الخمهُضًت للدؿىٍت اإلاغج٣بت بحن الُغٞحن(.)280
ومً زم ّ
ّ
ألامغٍ٩ي
ٞةن ؤلاياٞت التي ج٣ضمها هظه اإلا٣اعبت في هظه اإلاغخلت ٢غاع الغثِـ
الؿاب(٤باعا ٥ؤوباما ) Barack Obama-التر٦حز ٖلى اإلاداصزاث م٘ بًغان ٦هض ٝواخض وعثِسخي
ّ
ًُم ً٨جد٣ُ٣ه،ومٗجى هظا مداولخه إلصاعة مىُ٣ت جخجه هدى مؼٍض مً الايُغاباث مً هظا
اإلاىٓىع ًخ ٤ٟجدلُل(ماع ٥لُيل ) Marc Lynch-مو اإلاالمذ الشةِعُت لالظتراجُجُت ألامشٍىُت
ّ
ّ
ججاه ؤلاكلُم التي جخمثل في جبني اظتراجُجُت ئنادة الهُيلت ألامشٍىُت ،بذاًت مً اظخمشاس
الخمعً بخُاس نذم الخىسؽ نعىشٍا في اإلاىؿلت ،والترهحز نلى الخهامل مو أصماث ؤلاكلُم
ً
()277
وحكمل ظىلت ماجِـ ٦ال مً الؿٗىصًت وُ٢غ ومهغ وبؾغاثُل وظُبىحي .بضع الغاقض  ،واقىًُ حٗىص لخلٟائها بمىاظهت بًغانٞ :هل الىىوي ًٖ
"ألاطعٕ"  ،الكب٨ت الضولُت للمٗلىماث( الاهترهذ ) ،بخاعٍش (ٖ ،) 2017 /4/ 21لى الغابِ الخالي :
https://www.alaraby.co.uk/politics/a81749e7-10c9-4d07-916f-c8a4a766b638
()278
ٖبض الخمُض نُام  ,الىالًاث اإلاخدضة جلىح بةم٩اهُت الاوسخاب مً الاجٟا ١الىىوي م٘ بًغان ,صخُٟت ال٣ضؽ الٗغبي  ،الٗضص ( ، ) 8938لىضن 2017 ،
،م .10
()279
ج٣غٍغ الخالت الاًغاهُت ( ًىلُى  (، ) 2018الغٍاى  ،اإلاٗهض الضولي للضعاؾاث الاًغاهُت  ،)2018 ،م م .55- 54
ً
ّ
()280
اإلاهضع هٟؿه  ،م م  . 55- 54وٞـ٣ـا لـغئٍـت ألاؾـخـاط اإلاـؿـاٖـض ٞـي ظامٗت ٧ىلىمبُا ألام ـُــغ ٦ـُــت (عٍ ـد ـكــاعص هـُـٟـُـى )Richard Nephew -فان فىشة ظحر
ّ
َ
ّ
هزا ظـُـإدي ئلـى زـىسة فـي الـذاخـل ،وَصجو الهالكاث
ئًشان ئلى خافت الانهُاس الاكخطادي مبالغ فيها وأنها هابهت مً الانخلاد أن خذور انهُاس ه ِ
ؤلاًجابُت ؤلاًشاهُت مو الهالم الخاسجي بهذ انهُاس اكخطادي ًلىد ّ
ئلى زىسة الىكام مً الذاخل .م٣خبـ مً صخُٟت الكغ ١الاوؾِ  ،الٗضص( ،) 14502
ِ
الغٍاى  ، 2018 ،م .15
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ّ
باهخلاةُت ،ونذم جبني اظتراجُجُت شاملت وضىال لخغُحر البِئت الاظتراجُجُت في ؤلاكلُم ونلى
ّ
أزشها دخلذ الهالكاث بحن الىالًاث اإلاخدذة واللىي
ؤلاكلُمُت مشخلت حذًذة مً خالٌ فشع
ّ
همىرحها في ئنادة ضُاغت الخدالفاث الهشبُت مو اللىي الذولُت(،)281جخمشل هظه الاؾتراجُجُت
في نُاٚت الىالًاث اإلاخدضة م٣اعبتها الجضًضة(،)282ب٩ىجها مىظهت ججاه بًغان بًمً عئٍتها إلا٩اهت
الكغ ١ألاوؾِ وآؾُا الىؾُى في ألامً ال٣ىمي واإلاهالر الاؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت ،ومً هظه
ّ
الضولُت ال٣ضًمتٞ .هي
الؼاوٍت ججاوػث الىالًاث اإلاخدضة ؾُاؾتها ال٣ضًمت التي ؤملتها الٓغوٝ
ّجماعؽ هظا َّ
الضوع مً زال ٫البدض ًٖ قغ٧اء ظضص ًسخلٟىن ًٖ الكغ٧اء الخ٣لُضًحن ،لظل٪
ٖملذ الىالًاث اإلاخدضة ؤمام جبىؤ آؾُا اإلاغجبت ألاولى اؾتراجُجُا باليؿبت ألمغٍ٩ا وجهاٖض الهحن
ًّ
ا٢خهاصًا وجىاػي طل ٪م٘ ألاَمإ الغوؾُت اإلاتزاًضة في الكغ ١ألاوؾِ ،والبدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ
ٖلى بٖاصة بصماط بًغان صولُا وزل ٤جٟاهم ظضًض م٘ بًغان لخد ٤ُ٣ؤهضا ٝجسضم ما هى
ظُىؾتراجُجي وؤمجي وا٢خهاصي(.)283
وبالغظىٕ الى ُّ
الخىجغاث ال٣اثمت بحن بًغان والىالًاث اإلاخدضة في ّ
ْل بٖاصة ٞغى ٖ٣ىباث
َّ
ؤمغٍُ٨ت ٖلى بًغان ،ؤ٦ض الخغؽ الشىعي ؤن بًغان لً جب٣ى م٨خىٞت ألاًضي وؾى٩ً ٝىن للخ٩ىمت
ؤلاًغاهُت ع ّص خاػم٦ ،ما َّ
نغح اإلاخدضر الغؾمي باؾم الخغؽ الشىعي (عمًان قغٍٟي) ،في  5اب/
ُ
حشٍَذ الخماسًٍ بهذف العُؿشة نلى ظالمت اإلامشاث اإلااةُت
أ
ؤٚؿُـ ٖام (٢ ،)2018اثال " بأهه ِ
َ ًْ
في ئؾاس جىفُز البرهامج العىىي لخذسٍباث الخشط الثىسي ،وفلا إلاا هللخه ووالت(فاسط
ؤلاًشاهُت)" مًُٟا" وكذ َّجمذ هزه اإلاىاوساث باششاف مً كاةذ الخشط الثىسي مدمذ نلي
حهفشي ،الزي َّ
شذد نلى غشوسة الخفاف نلى اللذسة الذفانُت الشاملت وحهضٍضها لػمان
ّ
َ
اإلادخملت مً ألانذاء"
والشد اإلاىاظب نلى التهذًذاث
ألامً الاظتراجُجي إلاػُم هشمض والخلُج،
(.)284
وفي يىء طل ٪مشلذ بًغان واخضا مً ؤبغػ الخدضًاث التي واظهتها الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت في الكغ ١ألاوؾِ ٞبٗض ؤخضار اًلى/ ٫ؾبخمبر ٖام(  ) 2001والخُٛحر الظي َغا ٖلى
الؿُاؾت الخاعظُت في الكغ ١ألاوؾِ اػصاص الًٖ ِٛلى بًغان التي وظضث هٟؿها في ٖؼلت
متزاًضة بؿبب ؾُاؾت اإلاجابهت اإلاًٟلت لضي امغٍ٩ا (ٖ.)285لى هظا ألاؾاؽ ٌكحر (مغ٦ؼ ؾتراجٟىع-
()281

عٚضة البهى  ،بٖاصة الخ٨ٟحر في زىعاث الغبُ٘ الٗغبي بٗض زمـ ؾىىاث  ،مجلت الؿُاؾت الضولُت  ،الٗضص (( ) 206ال٣اهغة  ،مغ٦ؼ ألاهغام للضعاؾاث
الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت  ،) 2016 ،م .194
()282
وٗىم حكىمؿ٩ي  ،الٗالم الى اًً  ،جغظمت  :عٍم َىٍل  ( ،بحروث  ،صاع الؿاقي  ،) 2018 ،م . 189
()283
زالض ًامىث  ،الهٗىص الاًغاوي الجضًض :الٗىصة الى الهٟغ في ْل نغإ ظُىؾُاسخي صولي ج٣اَبي  ،مجلت عئٍت جغُ٦ت  ،الٗضص (( ،) 29جغُ٦ا  ،مغ٦ؼ
الضعاؾاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت  ،)2016 ،م .36
()284
ج٣غٍغ الخالت الاًغاهُت ( اٚؿُـ  ( ،) 2018الغٍاى  ،اإلاٗهض الضولي للضعاؾاث الاًغاهُت  ،) 2018 ،م .15
()285
مهُٟى مدمض ظاؾم ،الامبراَىعٍت الىاٖمت  :الؿُاؾت الخاعظُت الامغٍُ٨ت اججاه الكغ ١الاوؾِ  ،مغاظٗت ٞ :اَمت ؾلىمي (،بحروث ،ماؾؿت
مؿاعاث للخىمُت الش٣اُٞت والاٖالمُت  ،) 2015 ،م .166
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 )Stratford Centreبلى ّؤن بيٗا ٝهٟىط الىالًاث اإلاخدضة في اإلاىُ٣ت ؾُاصي بلى ٞغا ٙفي الؿلُت
ألن ٢ضعة بًغان جخٟا٢م ٖلى بؿِ ؾلُاتها ٖلى مىُ٣ت هٟىط جمخض مً ٚغب ؤٛٞاوؿخان بلى ؾاخل
ألابٌُ اإلاخىؾِ وهظا ال ًشحر مساو ٝالالٖبحن ؤلا٢لُمُحن مشل بؾغاثُل والؿٗىصًت وجغُ٦ا
وخؿب ول٨جها جشحر ٢ل ٤الىالًاث اإلاخدضة ؤًًا (.)286
ً
وبٗباعة ازغي هٓغا للمكهض الهغاعي الظي ًخ٨ك ٠بحن اًغان وامغٍ٩ا ،اٖخبر الُٟلؿىٝ
الُىهاوي (زُىؾُضًضؽ )*() Thucydides-والظي ٌٗض اخض اهم عواص هٓغٍت ال٣ىة او الىاُٗ٢ت ،الظي
جىنل ب٣غاءجه للخغوب بحن ؤؾبرَت وؤزِىا ٢بل ٖ 2500ام ٢بل اإلاُالص بلى ٢اهىن خخمُت الخغب،
والى ؤن مىُ ٤الٗال٢اث الضولُت لم ًخٛحر وزابذ ،وٍ٣ىم ٖلى مىُ ٤الٗضاوة ومًٗلت ألامً ،وهما
اإلادغ٧ان للؿلى ٥الؿُاسخي للضو ٫التي حُٗى ؤولىٍت إلاهالخها ألامىُت ،ل ً٨ما جىنل بلُه
(زُىؾُضًضؽ) ال ٌٗجي ان زُاع الخغب هى الخُاع الىخُض٦ ،ماي ٢ى ٫الُٟلؿى ٝالاهجلحزي
(جىماؽ هىبؼ" )**( ) Thomas Hobbes-بن الجى الهاضف ال ٌهني ان حعلـ ألامؿاس" .هظه
الٗال٢ت هي التي جد٨م اًغان وؤمغٍ٩ا (.)287
وبىظه ٖام جدضص اؾتراجُجُت ألامً ال٣ىمي لئلصاعة الامغٍُ٨ت اإلاٗلىت في ٧ 18اهىن ألاو/٫
صٌؿمبر ٖام(  )2017ؤعبٗت ؤهضا ٝعثِؿت حك٩ل مغج٨ؼا لخماًت اإلاهلخت ال٣ىمُت ألامحرُ٦ت وهي:
خماًت الىًَ والكٗب وَغٍ٣ت الخُاة ألامحرُ٦ت ،وحٗؼٍؼ الغزاء ،والخٟاّ ٖلى الؿلم مً زال٫
ًّ
ٖاإلاُا( ،)288وبٗباعة ؤزغي إلاىاظهت ؾُل الخدضًاث
ال٣ىة ،وحٗؼٍؼ الىٟىط والخإزحر الامغٍ٩ي
والتهضًضاث التي جدُ ٤بالىالًاث اإلاخدضة مً الهحن وعوؾُا اللخحن جخدضًان ٢ىة الىالًاث اإلاخدضة
وهٟىطها ومهالخها وحؿُٗان لخ٣ىٌٍ م٩اهتها الٗاإلاُتًٞ ،ال ًٖ بًغان و٧ىعٍا الكمالُت وؾٗحهما
بخُىٍغ ؤؾلخت هىوٍت ،باإلياٞت بلى الجماٖاث ؤلاعهابُت التي تهضص مهالر الىالًاث اإلاخدضة
وخلٟائها ،وٍم٨ىىا الاقاعة هىا ً
ؤًًا بلى ّؤن ؤلاصاعة ألامحرُ٦ت جغي ألامً ال٣ىمي للبالص ًجب ّؤن
ً٣ىم ٖلى الخهضي ،ومى٘ اإلاساَغ ٢بل ونىلها بلى ؤعى الىًَ،

()286

عٍؼ اعلُش  ،مً صازل ؾىعٍا ٢ :هت الخغب الاهلُت وما ٖلى الٗالم ان ًخى ، ٘٢ج٣ضًم  ،وٗىم حكىمؿ٩ي ،جغظمت  :عامي َى٢ان (،بحروث ،الضاع الٗغبُت
للٗلىم هاقغون ،)2015 ،م .213
( )
* زىؾُضًضٌـ (.١ 395 –460م) ماعر بٚغٍ٣ى قهحر ،ناخب ٦خاب جاعٍش الخغب البلىبىهحزًت وَٗض ؤو ٫اإلااعزحن ؤلاٚغٍ ٤الظًً ؤُٖىا للٗىامل
الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ؤهمُت زانت.
( )
** جىماؽ هىبؼ (٧ )1679 - 1588ان ٖالم عٍايُاث وُٞلؿى ٝبهجلحزي.
()287
هاجي ناص ١قغاب ،امغٍ٩ا واًغان ومهُضة زُىؾُضًضؽ ،الغانض للكاون الضولُت ٚ (،ؼة  ،مغ٦ؼ ٚؼة للؿُاؾاث والاؾتراجُجُاث  ،) 2018 ،م .8
()288
للمؼٍض ًىٓغ :
Scott Horsley, Miles Parks, Trump Outlines His Blueprint For Military And Foreign Policy, December 18, 2017,
https://www.npr.org/2017/.../18/.../trump-to-outline-his-blueprint-for.
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والخض مً الهجغةوجىُٓمها ،ومىاظهت ؤلاعهابُحن في مٗا٢لهم ،ومى٘ اهدكاع ألاؾلخت الىىوٍت(.)289
لظا وفي يىء ،طلّ ٪
َ
ّ
الٟىضخى
ؤلا٢لُمي في ْل
ٞةن بًغان ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى بصاعة الىي٘
ّ
ّ
ب٢لُمُت جسىلها الهمىص
الخُٛحر إلاا جمخل٨ه مً زبرة ومً ؤصواث وؤطعٕ
اإلاا٢خت الىاظمت ًٖ خغ٧اث
في مشل هظه الٓغو ٝالتي َاإلاا اٖخاصث الٗمل ٞحها ،بل ومدا٧اتها في ٦شحر مً ألاخُان الؾخضعاط
بٌٗ ال٣ىي للخٟاوى والخهىٖ ٫لى جىاػالث وفي مىار ٦هظا٢ ،ض حؿخُٟض اًغان مً الٟغاٙ
الخانل في بٌٗ الضو ٫الٗغبُت ومً خالت الخسبِ مً ؤظل الضزى ٫بلحها٦ ،ما ّؤن مً اإلامً٨
لها ّؤن حؿخٛل ازخال ٫الخىاػن الجُىبىلُدُ٩ي في مىاَ ٤ؤزغي واؾدشماعه إلاهلختها(،)290وباإلياٞت
الضولي ّ
بلى َّ
ّ
ّ
الضوع اإلاهم لل٣ىي
ٞةن لها بال ق ٪ؤهمُت متزاًضة في
الا٢لُمُت هدُجت لخٛحر الىٓام
ّ
الضولي هدُجت لغٚبت "ال٣ىي الٗٓمى" ،بىاء جدالٟاث مٗها وم٣ضعتها ٖلى ٞهم مسخل٠
الىٓام
ُّ
الخ َّ
ُىعاث الؿُاؾُت ؤلا٢لُمُت والخٗامل مٗها وألن ال٣ىي الٗٓمت ٚحر مؿخٗضة لالهسغاٍ في
ً
ّ
ّ
ؤلا٢لُمُت اهسغاَا مباقغا (.)291
الهغاٖاث
ّ
ب٢لُمُــت وصولُــت
وفــي يــىء مــا ج٣ــضم ًم٨ىىــا ال٣ــىّ ٫ؤن الؿُاؾــت ؤلاًغاهُــت وظــضث فــي بِئــت
قــهضث َّ
مخٛح ـراث مشلــذ ٞغنــت اؾــتراجُجُت باليؿــبت لهــا ٖملــذ ٖلــى جىُْٟهــا واؾــخٛاللها مخدــغعة
مــً الُ٣ــىص والتــي ٧اهــذ جد ــض مــً خغ٦تهــا الخاعظُــت ،و٣ٞــا إلاه ــالخها وجدــذ وَــإة الُ٣ــىص وألاٖب ــاء
اإلاغجبُــت بخلــ ٪الخُــىعاث بيــاٞت بلــى جلــ ٪الىاظمــت ٖــً مؿــخجضاث ملٟــاث ؤزــغي ،جهــب اإلادهــلت
الجهاثُت بمٗاًحر اإلا٨ؿب والخؿاعة في اججاه ؾلبي باليؿبت إلًـغان ،عٚـم ؤن جلـ ٪الؿـلبُت لِؿـذ هـي
الٛالبــت وال الٓــاهغة ٖلــى ويــُٗت بً ـغان ؤلا٢لُمُــت  ،ل٨ــً طلــٌٗ ٪ــؼي باألؾــاؽ بلــى م٩اؾــب بُٗــضة
ًٖ ؾُا٢اث اإلاخٛحراث الا٢لُمُت بٟٗل خغ٧اث الخُٛحر في اإلاىُ٣ت ونحروعتها.
اإلابدث الثاوي
معاساث الخىحه الامشٍيي الذافهت ججاه دًىامُاث الخأصٍم
(البرهامج الىىوي اهمىرحا )
ّؤن حؿاعٕ وجحرة ّ
ّ
ؤلا٢لُمُت إلًغان ٧ان مضزل لٟهم وجٟؿحر
جُىعاث ألاخضار في البِئت
ٞغنت الاَالٕ ٖلى ؤحؿإ مضع٧اث ناو٘ ال٣غاع ؤلاًغاوي في الخٗاَي م٘ اإلاؿخجضاث
الجُىبىلُدُُ٨ت ٖامت والبرهامج الىىوي الاًغاوي بهىعة زانت ًٞ ،ال ًٖ طل ٪هُا ١جدغ٧اتها

()289

ٖلي الجغباوي ،الغئي الاؾتراجُجُت لشالسي الُ٣بُت الضولُت :جدلُل مًمىن م٣اعن ،مجلت ؾُاؾاث ٖغبُت ،الٗضص(،)31
لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ،) 2018 ،م .12
()290
اإلاهضع هٟؿه  ،م .12
( )291ابغاهُم بً ٖبض الٗؼٍؼ اإلاهىا  ،اإلاىاٞؿت ٖلى ال٣مت وجدى ٫ال٣ىة هدى الكغ : ١جُىع الىٓام الضولي مىظ ؾ٣ىٍ الاجداص الؿىُٞتي( ،بحروث ،ظضاو٫
لليكغ والترظمت والخىػَ٘ ،)2015 ،م .175

( بحروث  ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي
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ٌؿخلؼم مجها بٖاصة نُاٚه ؤهضاٞها ومهالخها في اإلاىُ٣ت وعؾم صوعها ؤلا٢لُمي امام الخدضًاث
التي باجذ حك٩لها الىالًاث اإلاخدضة.
وٍخٗحن في اَاع جىاولىا إلاٟهىم جىاػن ال٣ىة ؤن وكحر الى ان جد ٤ُ٣الخىاػن في ؤي هٓام
ٌؿدىض بلى ٞئخحن؛ ٞئت الجهض الضازلي بما ُٞه ال٣ضعاث الا٢خهاصًت والٗؿ٨غٍت والاؾتراجُجُت،
ُ
وٞئت الجهض الخاعجي بما ُٞه مً جدغ٧اث حٗؼػ صاثغة الخدالٟاث الضولُت ؤو حؿعى بلى بيٗاٝ
ً
الضولت اإلا٣ابلت وج٣ؼٍمها ( .)292وجمكُا م٘ هٟـ اإلاىٌُٗ ٤خمض مبضؤ جىاػن ال٣ىي ٖلى "مُياهضم
حعخؿُو الذوٌ بىاظؿخه أن جىكم ضشاناث اللىة فُما بُنها بدُث جدمي اظخلاللها وجدىٌ
دون ابخالم هُانها اللىمي"  .وبدؿب (ُ٦ىِض والتزٞ ،) Kenneth Waltz-ةن الهض ٝالغثِـ ألي
صولت ال ً٩ىن ابخضاء في حُٗٓم ٢ىتها ،بل في الخٟاّ ٖلى مىٗ٢ها في الىٓام الضولي /ؤلا٢لُمي؛
وبالىدُجتٞ ،ةن "مهحر ؤي صولت ًدضص ً
جبٗا الؾخجابت ٧ل صولت ألي ٗٞل ج٣ىم به الضولت ألازغي"
(.)293
ومً زال ٫صعاؾدىا لُبُٗت الٗال٢ت الاهخ٣الُت بحن اًغان والىالًاث اإلاخدضة ٣ٞض جؼاًضث
مؿاخت الخباٖض ا٦ثر بُجهما لخهل الى مؿخىي الخهاٖض هدُجت الخهغٍداث اإلاخ٨غعة التي ٖضث
مؿِئت للٗال٢ت بحن الُغٞحن .ومً هىا جباًيذ مغج٨ؼاث الاؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت ججاه بًغان زال٫
ً
ٞترة خ٨م الغثِـ الامغٍ٩ي (صوهالض جغامبٞ ) Donald Trump-هي مسخلٟت جماما ًٖ الغئٍت
ألامغٍُ٨ت الؿاب٣ت إلصاعة ( باعا ٥ؤوباما) Barack Obama-التي عؤث في الاجٟا ١الىىوي م٘ بًغان
ٞغنت إلخضار حُٛحر طاحي مً ٢بل بًغان لؿُاؾاتها في اإلاىُ٣ت ،ل ً٨هظا الىهج ؤزبذ ٞكله،
لظل( ٪جغامب) ًدى٣ض الاجٟا ١م٘ بًغان وَٗخبره زاَئت ٦بري ،وٍُالب بخٛحره ؤو الخغوط مىه (. )294
ًإحي في هظا الؿُا ١ؤن الضو ٫وخضاث مدكابهت الىْاث ٠بال ؤجها مسخلٟت ال٣ضعاث،
ً
٣ٞض جخٗاون الضو ٫مً ؤظل اإلاىا ٘ٞاإلاخباصلت ل ً٨ؾُٓل هىا ٥نغإ وبن ٧ان ٚحر جىاٞؿُا(
 )Non- zero sum gameخُض ؾُٓل ًاع٢ها ُُٟ٦ت ج٣ؿُم هظه اإلاىاُٞ ٘ٞما بُجها بط ؾُٗؼػ
ً
الكٗىع بالتهضًض اإلاخباص ٫بالخض مً الخىؾ٘ في هظا الخٗاون بُٗضا ًٖ جضازل اإلاهالر بٟٗل
ً
اإلاؿاومت والخىاػالث بحن الضو ،٫وؾُ٩ىن مً خهل ٖلى ؤ٦بر اإلا٩اؾب وال٣ضعاث صاثما ؤهم مً
ً
َبُٗت جل ٪اإلا٩اؾب زهىنا بطا ٧ان الهغإ جىاٞسخي ( ،) Zero sum gameبط ٢ض ً٣ىم ناخب
اليؿبت ألا٦بر باؾخسضام ٢ضعاجه لخضمحر آلازغًٍ (الضو ٫في هظه الخالت) (.)295
()292

اًٟا خضاص  ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م .72
()293
اإلاهضع هٟؿه ،م .72
()294
ولُض ٧انض الؼٍضي  ،جُىعاث الاػمت بحن الىالًاث اإلاخدضة واًغان في ٖهض جغامب والخُاعاث اإلادخملت  ،مجلت مضاعاث اًغاهُت  ،الٗضص ( الاو ( ) ٫بغلحن ،
اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي للضعاؾاث الاؾتراجُجُت والؿُاؾُت  ،) 2018 ،م .61
()295
ٖبض الغخمً اًمً ٞ ،ىيىٍت الىٓام الضولي ٖىض ُ٦يض والتز  ،ج٣اعٍغ ؾُاؾُت  ( ،ال٣اهغة  ،اإلاٗهض اإلاهغي للضعاؾاث  ،) 2018 ،م .5
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ً
واحؿا٢ا م٘ ما ج٣ضم ٣ٞض صٖذ اؾتراجُجُت الضٞإ الىَجي لٗام ( )2018التي ؤنضعتها
وػاعة الضٞإ ألامغٍُ٨ت الىالًاث اإلاخدضة لضٖم جدالٟاتها في مىُ٣ت الكغ ١الاوؾِ إلاىاػهت بًغان
ومىاظهت الىظىص ؤلاًغاوي في ؾىعٍا ،وجًُ ٠الجؼا ٫بًغان حك٩ل ؤهم ًّ
جدض الؾخ٣غاع مىُ٣ت
الكغ ١ألاوؾِ ّ
وؤجها حؿعى لؼٖؼٖت الاؾخ٣غاع مً زال ٫ؾٗحها بلى امخال ٥اؾلخت هىوٍت،
ّ
ؤلا٢لُمُت مً زال ٫قب٨ت مخىامُت مً الى٦الء وبغهامجها
ومىاٞؿت ظحراجها ٖلى الهُمىت
ّ
()296
٣ٞ،ض جؼامً م٘ مغاظٗت الاجٟا ١الىىوي جبجي بصاعة الغثِـ
الهاعودي لخد ٤ُ٣ؤهضاٞها
ّ
الخهىع الاؾتراجُجي) ؤو( اؾتراجُجُت قاملت ل٩ل ألاوـكـُـت
(صوهالض جغامب) (اؾتراجُجُت مكغوٕ
ّ
ؤلاًـغاهـُـت الـًـاعة) للخهضي إلًغان في الكغ ١ألاوؾِ وال ؾـُـمـا ٞــي (ؾــىعٍــا وال ـٗ ـغا ١وال ـُ ـمــً)
واإلاكغوٕ ٌكمل بَاعا اؾتراجُجُا ًًم الجىاهب الؿُاؾُت والٗؿ٨غٍت والا٢خهاصًت ٌؿتهضٝ
ؤً ـً ــا ال ـخ ـج ـؿـــ ؤلال٨ترووي وؤوكُت ؤزغي وعبما الاهدكاع الىىوي(.)297ومً ظهت ؤزغي ًظهب
اٚلب الباخشحن ّؤن اإلاضع٧اث ألامغٍُ٨ت جظهب بلى اٞتراى ّؤن مدانغة بًغان ومىاظهتها ؾُاصي بلى
الخض مً صوعها وهٟىطها في اإلاىُ٣ت .
وفي ؾُا ١اإلاى ٠٢ع٦ؼث اإلاٟاوياث بحن بًغان و مجمىٖت (ٖ )1+5لى الخىنل الى
حؿىٍت قاملت واجٟا ١جهاجي جًمً الُاب٘ الؿلمي للبرهامج الىىوي الاًغاوي م٣ابل ع ٘ٞالٗ٣ىباث
الا٢خهاصًت اإلاٟغويت ٖلى اًغان .وٖلى الغٚم مً طلٞ ، ٪ةن الاجٟا ١الظي ؤؾٟغث ٖىه
مباخشاث اإلاجمىٖت م٘ اًغان له جضاُٖاث وآزاع ٖلى ؾلى ٥بًغان وؾُاؾاتها الخاعظُت وٖلى
مىاػًٍ ال٣ىي ؤلا٢لُمُت في مىُ٣ت ملُئت بالهغاٖاث(.)298
ّ
واػاء هظا اإلاىّ ٠٢
لٗل ؤبغػ
اإلاخٛحراث التي َغؤث ٖلى جُىعاث البرهامج الىىوي ؤلاًغاوي
مىا٣ٞت بًغان ٖلى ججمُض بغهامجها لخسهِب الُىعاهُىم م٣ابل ع ٘ٞظؼجي للٗ٣ىباث خُض بضؤث
الىالًاث اإلاخدضة وبًغان وبلضان ؤزغي بدىُٟظ اجٟاُ٢ت في ٧ 20اهىن الشاوي /صٌؿمبر ٖام( )2014
حؿخمغ هظه الاجٟاُ٢ت اإلاا٢خت لؿخت ؤقهغ ومً زم جاصي بلى اجٟاُ٢ت ؤزغي َىٍلت ألامض حؿمذ
ّ
بخُىٍغ ٢ضعاتها ٖلى بهخاط الُا٢ت الظعٍت م٘ مى٘ ؤي بغهامج مؿخ٣بلي للخُاػة ٖلى ؤؾلخت
إلًغان
ً
ً
ً
()296
خُض ؤقاع ج٣غٍغ البيخاٚىن ًٖ الخدضًاث الغثِؿُت التي جىاظهها الىػاعة زال ٫الٗام  2018بلى ؤن بًغان حك٩ل تهضًضا ؤمىُا ٖاإلاُا ٦بحرا للىالًاث
ً
اإلاخدضة هٓغا لُمىخاتها ؤلا٢لُمُت وبم٩اهُت جُىٍغ ٢ضعاتها الىىوٍت ٖ..مغو ٖبض الٗاَي  ،الخٟاٖل اإلااؾسخي صازل بصاعة جغامب والؿُاؾت الخاعظت ألامغٍُ٨ت
ججاه بًغان  ،مجلت صعاؾاث اًغاهُت  ،الٗضص الؿاصؽ  ( ،الغٍاى  ،اإلاٗهض الضولي للضعاؾاث الاًغاهُت  ، ) 2018 ،م .139
()297
ؤٖضه اإلاكغوٕ ٧ل مً وػٍغ الضٞإ الامغٍ٩ي (ظُمـ ماجِـ ) James Mattis-ووػٍغ الخاعظُت الامغٍ٩ي الؿاب( ٤عٍ٨ـ جُلغؾىن)Rex Tillerson -
ومؿدكاع ألامً ال٣ىمي الامغٍ٩ي الججرا( ٫هغبغث ما٦ماؾتر ،) Herbert McMaster-وؤ٦ضث ٖضة مهاصع مُلٗت ؤن الهض ٝمً الخُت ػٍاصة الًٖ ِٛلى
ّ
ألامغٍ٩ي (صوهالض جغامب) ٌٗمل في
َهغان ل٨بذ بغامجها للهىاعٍش البالِؿدُت وصٖمها للمُلِكُاث الكُُٗت والجماٖاث اإلادكضصة .وٍغي اإلاغا٢بىن ؤن الغثِـ
ؾُا ١الخٗاَي م٘ بًغان ٖلى ؤ٦ثر مً مدىع والتي جًمً خماًت اإلاهالر الخُىٍت لىاقىًُ وخلٟائها في الخلُج الٗغبي واإلاىُ٣ت .جغامب ًضعؽ وي٘
اؾتراجُجُت ؤ٦ثر حكضصا بػاء بًغان  ،صخُٟت الٗغب  ،الٗضص (  ، ) 10750لىضن  ، 2017 ،م . 5
()298
Zachary Laub,The Middle East After the Iran Nuclear Deal, September 3, 2015, https://www.cfr.org/expert.../middle-east-after-irannuclear-deal.
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ّ
ألامغٍ٩ي الؿاب (٤باعا٥
هىوٍت وفي اإلا٣ابل ًغ ٘ٞالٛغب ٖ٣ىباجه جضعٍجُا(،)299وٖلى زال ٝالغثِـ
ؤوباماٖ ) Barack Obam-اعى الغثِـ ألامغٍ٩ي(صوهالض جغامب )Donald Trump-الاجٟا ١الىىوي
م٘ بًغان الظي وٖ ٘٢ام ( ) 2015وونٟه باألؾىؤ في الخاعٍش وَؿعى هدى الٛاءه ؤو اٖضه الىٓغ
ّ
ُٞه مغة ازغي لخٗضًله َّ
ألهه ال ًمشل اإلاهالر ألامغٍُ٨ت وًٍغ بإمً بؾغاثُل ومهالخها بك٩ل
ألامغٍ٩ي َّ
بإهه ال بض مً وي٘ ّ
ّ
مدضصاث لخغي ٖلى الاجٟا ١الىىوي
مباقغ لظلٌٗ ٪خ٣ض الغثِـ
جًمً وي٘ بًغان جدذ اإلاؿاءلت ال٩املت وبك٩ل ًدى ٫صون ازخباع بًغان ال ؾلختها وهى امغ لم
ًىو الاجٟاٖ ١لى مىٗه (.)300
ومً هظا اإلاىُلٖ ٤ملذ ٞغوؿا ٖلى ج٣ضًم مباصعة في  30اب /ؤٚؿُـ ٖام( )2017
بةظغاء مٟاوياث مؿخ٣بلُت خى ٫البرهامج الىىوي ؤلاًغاوي في مغخلت ما بٗض ع ٘ٞبٌٗ الُ٣ىص
الغثِؿت اإلاٟغويت ٖلُه بضاًت مً ٖام(  )2025خُض جدمل اإلاباصعة الجضًضة زالر صالالث
عثِؿُت :ألاولىّ :ؤن ٞغوؿا جغي ّؤن الاجٟا ١الىىوي ٌٗاوي مً ؾلبُاث ٦شحرة عٚم خغنها ٖلى
ّ
اؾخمغاع الٗمل به َّ
وؤهه مً صون جدهِىه بمٟاوياث ظضًضة إلاٗالجت ما ًُم ً٨حؿمُخه بــم٩امً
ّ
الخلل(ٞ ) Reverso Contextةهه ؾُ٩ىن مهضصا باالجهُاع بك٩ل مؿخمغ .الشاهُتّ :ؤن هظا الاجٟا١
ُ ّ
م ً٨الخٗىٍل ٖلى بم٩اهُت اهسغاٍ بًغان في التزاماث ّ
صولُت ناعمت َاإلاا َّؤهه لم جً٨
ؤزبذ َّؤهه ال ً
هىاُ٢ ٥ىص واضخت وٖ٣ىباث عاصٖت ٖلحها وهى ما ًٟخ٣ض بلُه الاجٟا ١في بٌٗ بىىصه .الشالشتّ :ؤن
الؿبب في ججضص الخالٞاث الخالُت الخانت باالجٟاٌٗ ١ىص بلى اإلاؿاعي التي بظلتها بصاعة الغثِـ
ّ
ألامحر٧ي الؿاب( ٤باعا ٥ؤوباما ) Barack Obama-مً ؤظل ببغام ن٣ٟت هىوٍت بإي زمً ،صون
ّ
الضولُت ،ؤو بلى اإلالٟاث اإلالٛىمت التي
الىٓغ بلى جاعٍش بًغان في الخٗامل م٘ الاجٟا٢اث
اؾخمغث صون حؿىٍتها ،وفي م٣ضمتها مل ٠الهىاعٍش البالِؿدُت (.)301
ًخطر ّمما ؾبّ ٤ؤن عٚبت اًغان بالخ٣اعب م٘ الىالًاث اإلاخدضة ج٨مً في ؤمغًٍ
ً
ظىهغٍحن :أوال :الغٚبت في  ٪ٞالٗؼلت الؿُاؾُت وجسُي ؤػمت الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت ٞالٗ٣ىباث
اإلاٟغويت ٖلى بًغان ٢بل ٖضة ؾىىاث صٗٞتها للخ٣اعب م٘ ؤمحر٧ا باٖخباع ّؤن جسُي ؤػمت الٗ٣ىباث
الا٢خهاصًت وٖ ٪ٞؼلت الا٢خهاص باجذ خاظت بًغاهُتً .
زاهُاً :خمشل في ٖىصة ؤلانالخُحن للمكهض
الؿُاسخي ٞالخُاع ؤلانالحي في بًغان وزال ٫الؿىىاث الازحرة ؤي م٘ جهاًت خ٨م الغثِـ
()299

عٍؼ اعلُش  ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م .211
()300
٦غاع اهىع البضًغي  ،بغاصٌٛما للٟهم  :الىٓغٍاث اإلااؾؿت للؿُاؾاث الخاعظُت الامغٍُ٨ت ( ،بٛضاص  ،صاع الؿجهىعي  ،) 2018 ،م .445
()301
حؿعى باعَـ مً زال ٫جل ٪اإلاباصعة بلى ججىب ججضص ألاػمت الىىوٍت بٗض ع ٘ٞبٌٗ الُ٣ىص الغثِؿُت التي ًٟغيها الاجٟا ١خالُا ٖلى بغهامج بًغان
الىىوي ،زالٞ ٫ترة ال جؼٍض ًٖ ٖكغة ؤٖىام .وحؿعى ٞغوؿا مً زال ٫بظغاء مٟاوياث ظضًضة م٘ بًغان بلى مٗالجت الشٛغاث التي جًمجها الاجٟا ١ألاوٖ ٫بر
الىنى ٫بلى اجٟاّ ١
م٨مل ٢ض ٌٗؼػ مً ٞغم التزام بًغان ببىىصه ،في خالت ما بطا جًمً لٛت ناعمت وواضخت وبظغاءاث عاصٖت في خالت اهتها٦ه ،بك٩ل ٢ض
ًض ٘ٞواقىًُ بلى صٖم اؾخمغاع الٗمل به .للمؼٍض اهٓغ :مدمض ٖباؽ هاجي ،مباصعة ٞغوؿُت إلاٗالجت الشٛغاث في الاجٟا ١م٘ بًغان ،صخُٟت الٗغب ،الٗضص
(  ،)10740لىضن  ،2017 ،م .4
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الؿاب(٤مدمض زاجمي) زً٘ لٗملُت ب٢هاء وتهمِل ممىهجت ومخٗمضة مً اإلاكهض الؿُاسخي ومً
زم ظغي جج ٠ُٟمىابٗهم الؿُاؾُت وطل ٪لخإُ٦ض اؾخمغاع هُمىت اإلادآٞحن ٖلى ال٣غاع الؿُاسخي
ؾىاء في البرإلاان ؤم في الغثاؾت ؤم في باقي ؤظهؼة الضولت الغثِؿت ألازغي(.)302
في هظا الؿُاٞ ١مً الىاضر ّؤن الىالًاث اإلاخدضة في مىاظهت مى ٠٢ؤوع ّ
وبي ال ًيسجم
الامغٍ٩ي(صوهالض جغامب ) Donald Trump-بهىعة ٧املت َّ
ّ
وؤهه لم ًىجر
م٘ جىظهاث بصاعة الغثِـ
ٖلى الغٚم مً تهضًضه باالوسخاب مً الاجٟاٖ ١لى الًٖ ِٛلى ألاَغا ٝألاوعوبُت مً ؤظل
ّ
ألامغٍ٩ي
الالتزام بسُه اإلادكضصة جماما لهظا جغي بٌٗ الضواثغ ألامغٍُ٨ت ّؤن ؤي ٢غاع مً الغثِـ
باالوسخاب مً الاجٟا ١الىىوي ٢ض ال ًدؿبب في ٖؼ ٫بًغان ب٣ضع ما ٌٗؼ ٫الىالًاث اإلاخدضة و٢ض
طهب في هظا الاججاه (صهِـ عوؽ ) Dennis Ross-مؿدكاع ألامً ال٣ىمي الؿاب ٤ب٣ىله" خشوج
امشٍيا مً الاجفاق الىىوي ظُىىن ظببا في نضلت أمشٍيا ولىً الاًشاهُحن لً ًىهضلىا" (.)303
وَٗؼػ طل ٪الاججاه مدايغة الؿٟحرة ألامغٍُ٨ت لضي ألامم اإلاخدضة (هُ٩ي هُليNikki -
 ،)Haleyالتي ؤل٣تها في مٗهض (ؤمغٍُ٨ان بهتربغاًؼ بوؿخُِىث) ٢اثله " بامياهُت الاوسخاب مً
الاجفاق الىىوي مو ئًشان ألنها غحر ملتزمت بىظ الاجفاق وأنها في خالت اهتهان لبىىده" .وؤقاعث
بلى ؤن الغثِـ ألامغٍ٩ي (صوهالض جغامب ) Donald Trump-ؾِبل ٜال٩ىوٛغؽ الامغٍ٩ي في قهغ
حكغًٍ ألاو/٫ؤ٦خىبغ ٖام(  )2017ؤن بًغان ٚحر ملتزمت ببىىص الاجٟا ١الىىوي .،مًُٟت" ئن
الاجفاق ال ًطب في مطلخت الىالًاث اإلاخدذة نلى اإلاذي البهُذ" ،وأغافذ" ًجب أال هىكش
فلـ في الاهتهاواثً ،جب أن هىكش ئلى جطشفاث ئًشان الهذاةُت ججاه الىالًاث اإلاخدذة" (.)304
في هظا الؿُا ١مً اإلااقغاث التي ًغي البٌٗ ّؤجها جضٖم اوسخاب (صوهالض جغامب-
 )Donald Trumpمً الاجٟا ١الىىوي ُ٢امه بةصزاُّ ٫
حُٛحراث مهمت ٖلى ٖىانغ بصاعجه اؾدبٗض
ّ
ألامغٍ٩ي الؿاب( ٤عٍ٨ـ جلحرؾىن ) Rex Tillerson-ومؿدكاع ألامً
زاللها ٧ل مً وػٍغ الخاعظُت
ّ
ألامغٍ٩ي الؿاب(٤هغبغث ما٦ماؾتر، )Herbert McMaster -وحُٗحن (ماً ٪بىمبُى-
ال٣ىمي
 )Michael Pompeoوػٍغا للخاعظُت و(ظىن بىلخىن ) John Bolton-مؿدكاعا لؤلمً ال٣ىمي
[واللظًً اضخُا مً اقض اإلاٗاعيحن لالجٟا ١الىىوي ؤلاًغاوي وٍاٍضان ٨ٞغة الاوسخاب مىه]ٟٞ .ي
ً ّ
ؤو ٫جهغٍداجه بٗض ّؤن جىلى وػاعة الخاعظُت جدضر (ماً ٪بىمبُى٢ ) Michael Pompeo-اثال " أن
()302

ابغاهُم الٗشُمحن  ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م م . 12-11
()303
ّ
ّ
ألامغٍ٩ي بط في خحن حُٗي اصاعة (صوهالض جغامب )Donald Trump -اولىٍت لالوسخاب مً الاجٟاٌُٗ ، ١ي
ألاوعوبي مسخلٟا ًٖ اإلاى٠٢
ال ًؼا ٫اإلاى٠٢
ُ ّ
الاوعوبُىن اولىٍت لب٣اء الاجٟا ١واؾخمغاعه م٘ مداولت الىنى ٫بلى حؿىٍت ًم ً٨مً زاللها ججىب اجهُاع الاجٟاٗٞ ، ١لى ؾبُل اإلاشا ٫في ازىاء ػٍاعة الغثِـ
َّ
الٟغوسخي( ماهىٍل ما٦غون ) Emmanuel Macron-للىالًاث اإلاخدضة في  24ابغٍل ٖام(  )2017ؤ٦ض ّؤن الضو ٫الاوعوبُت وامغٍ٩ا ًجب الا ً٨غعا ازُاء اإلااضخي
في الكغ ١ألاوؾِ ّ
وؤن بالصه لً جيسخب مً الاجٟاّ ١
ألجها وٗ٢خه وألجها لً جتر ٥ؾاخت الكغ ١الاوؾِ مٟخىخت امام الٟىضخى .ج٣غٍغ الخالت الاًغاهُت (ابغٍل
 ( ، )2018الغٍاى  ،اإلاٗهض الضولي للضعاؾاث الاًغاهُت  ،)2018 ،م.47
()304
ٖبض الخمُض نُام  ,الىالًاث اإلاخدضة جلىح بةم٩اهُت الاوسخاب مً الاجٟا ١الىىوي م٘ بًغان ,صخُٟت ال٣ضؽ الٗغبي  ،الٗضص ( ، ) 8938لىضن 2017 ،
،م .10
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ّ
ئًشان جخطشف بشيل اظىا بهذ جىكُو الاجفاق الىىوي" ما٦ضا" أن الاوسخاب مً الاجفاق
ً
الىىوي مو ئًشان ظُىىن خُاس الىالًاث اإلاخدذة في خاٌ لم ًخم حهذًله "( ،)305اهُال٢ا مً طل٪
ُّ
ّ
ألامغٍ٩ي (صوهالض
الخُٛحراث مجخمٗت ويٗذ جهاًت لالجٟا ١الىىوي خُض ؤٖلً الغثِـ
هظه
جغامب ) Donald Trump-في الشامً مً ؤًاع /ماًى(  )2018اوسخاب الىالًاث اإلاخدضة مً الاجٟا١
الىىوي بحن بًغان ومجمىٖت (٦ )١+٣ما هبه بلى طلٞ ٪ىع ٞىػة في الاهخساباث الامغٍُ٨ت.
اصي طل٧ ٪له الى جلىٍذ بًغان بسُاع الاوسخاب مً الاجٟا ،١وهى ما ؤقاع بلُه وػٍغ
زاعظُتها (مدمض ظىاص ْغٍ )٠في خضًشه بلى مى(٘٢هاقُىها ٫بهترؾذ )National Interest -في 17
جمىػ ً /ىلُى( ٢،)2018اثال " ئن خُاس الاوسخاب مؿشوح ،ومو رلً فان الخيلفت نلى ؾهشان
ظخىىن هبحرة .الاوسخاب مً الاجفاق مهىاه اججاه ئًشان مً حذًذ ئلى ئنادة جؿىٍش بشهامجها
الىىوي ،بما ًخػمً سفو معخىي نملُاث جخطِب الُىساهُىم ئلى  20باإلائت وحشغُل أحهضة
الؿشد اإلاشهضي ألاهثر جؿىسا والتي كامذ بخخضٍنها بىاء نلى الاجفاق ووكف الخهاون مو الىوالت
الذولُت للؿاكت الزسٍت وغحرها " (.)306
وللخظ٦حر وكحر الى ؤن الغثِـ الامغٍ٩ي(صوهالض جغامب٧ ) Donald Trump-ان ٢ض ؤظل
الاوسخاب مً الاجٟا ١الىىوي للمغة الشالشت في ٧اهىن الشاوي ً /ىاًغ ( ،)2018ول٨ىه ؤ٦ض ؤن طل٪
ؾُ٩ىن آزغ جإظُل ً٣ىم به ووي٘ خُجها ال٩ىوٛغؽ ألامغٍ٩ي وخلٟاء الىالًاث اإلاخدضة ألاوعوبُحن،
ؤمام "ٞغنت
ؤزحرة لــ" بنالح "ما ونٟه بــ" ُٖىب مغوٖت "في الاجٟا ١الىىوي ؤو اهه ؾُيسخب مىه (،)307بلٜ
هظا الخُىع مضاه بٗض صزى ٫الخؼمت ألاولى مً الٗ٣ىباث ألامغٍُ٨ت ٖلى بًغان ّ
خحز الخىُٟظ ،وفي
ِ
ؾُا ١حكضًض الًٛىٍ ٖلى بًغان ؤٖلً وػٍغ الخاعظُت ألامغٍُ٨ت (ماً ٪بامبُىMichael -
 ًٖ )Pompeoحكُ٨ل مجمىٖت ٖمل ًغؤؾها (بغاًً هى)*() Brian H. Hook-٥بكإن بًغان في 16
اب /ؤٚؿُـ ( ،)2018وهظه اإلاجمىٖت جىلذ َّ
مهمت جىُٟظ اؾتراجُجُت "الًٛىٍ ال٣هىي" مً
َّ
ألامغٍُ٨ت
ؤظل حُٛحر ؾلى ٥بًغان ،وؾُ٩ىن يمً ؤهضاٞها جيؿُ ٤ؤوكُت وػاعة الخاعظُت
اإلاخٗل٣ت بةًغان ،والخيؿُ ٤بحن الىالًاث َّ
اإلاخدضة وخلٟائها بكإن الٗ٣ىباث ٖلى بًغان ،ومخابٗت
الضو ٫التي جىانل َٖال٢اتها الخجاعٍت م٘ بًغان بٗض حكغًٍ الشاوي /هىٞمبر(  ، )2018بما في طل٪
ّ
جىٟظ مباصالث ججاعٍت م٘ بًغان( .)308وبدؿب (هجري ؾمُض-
ٞغى ٖ٣ىباث ٖلى الضو ٫التي ِ
()305

ج٣غٍغ الخالت الاًغاهُت (ابغٍل  ، )2018مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م.46
()306
مدمض ٖباؽ هاجي  ،ز٣ت مدضوصة بحن عوؾُا وبًغان  :الخٟاهماث الًُ٣ت حصخي بدخمُت اهٟغاٍ ٖ٣ض جدال ٠الًغوعة  ،صخُٟت الٗغب  ،الٗضص
( ، ) 10707لىضن  ،م . 4
()307
ولُض ٧انض الؼٍضي  ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م .65
( )
* مضًغ صاثغة الخسُُِ الؿُاسخي في وػاعة الخاعظُت.
()308
ج٣غٍغ الخالت الاًغاهُت ( اٚؿُـ  ( ،) 2018الغٍاى  ،اإلاٗهض الضولي للضعاؾاث الاًغاهُت  ،) 2018 ،م .46
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 )Henry Smithالظي ً٣ىص مجمىٖت ٧ىهترو ٫عَؿٞ ) Control Risks(٪ان ٢غاع الاصاعة الامغٍُ٨ت
بٟغى مؼٍض مً الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت ٖلى اًغان ؾُ٩ىن له ازاع ؾخترجب ٖلُه ازاع جمخض الى
الاؾىا ١الٗاإلاُت خُض ؾُاصي الى اعجٟإ اؾٗاع الى ِٟوعبما ًًغ باال٢خهاص الٗالمي .بدلى٫
ؤواثل ٖام ً ، 2019م ً٨للٗ٣ىباث التي حؿتهض ٝناصعاث الى ِٟؤلاًغاهُت ز ٌٟؤلاهخاط الٗالمي
بما ًهل بلى ملُىن بغمُل  ،مما ًؼٍض مً بمضاصاث الُلب ال٣ىي لخبضًض الازاع الىاججت ًٖ جل٪
الٗ٣ىباث (.)309
اهُال٢ا مما ؾبً ٤ب ــضو ؤن هىا ٞ ٥ــي ؤلاصاعة ألامحرُ٦ت مً ًامً بض ٘ٞالٗال ٢ــت ألامحرُ٦ت
ؤلاًغاهُ ــت الى مؼٍض مً الخ٣اعب وَٗم ــل ٖل ــى ص ٞــ٘ اصاعة (صوهالض جغام ــب) بل ــى الخس ٠ُٟمً مىٟ٢ه
اإلادكضص يض بًغان .خُض ٌكحر الباخش ــان (بعٍ ٪ب ــغواع ) Eric Brewer-و(ؤعٍ ــان َبُباجيAriane -
 ًٖ )Tabatabaiهظا الخهىع بال٣ى "٫ئن فشع اإلاضٍذ مً الػغـ نلى ؾهشان لً ًجذي هفها
ولً ًىىن أمشا هاحها" .في م٣ابل طل ٪اٖخبر الؿ ــٟحر ألامحر٧ي الؿاب ٤واإلاؿ ــاٖض الخام الؿاب٤
للغثُ ـــ ؤوبام ــا( صًيُ ـــ عوؽ ،) Dennis Ross-في صعاؾ ــت وك ــغها مٗهض واق ــىًُ٢ ،اثال "ًبذو أن
جشامب هفع ــه ًإم ــً بامياهُت نلذ اجف ــاق أفػل بهذ أن وان ك ــذ نشع مإخشا الخداوس مو
الجاهب ؤلاًشاوي دون ششوؽ معبلت" (.)310
ّ
ألامغٍ٩ي بٗض الاوسخاب مً
ّمما ج٣ضم ًم٨ىىا ال٣ى ٫في زًم اإلاى ٠٢الغا ٌٞللٟٗل
الاجٟا ١الىىوي ُٞما ًبضو جخجه ُّ
ّ
الخ َّ
الا٢خهاصًت ٖلى بًغان التي
ُىعاث هدى جهُٗض خضة يٛىَها
ّ
ألامغٍ٩ي مً مىُل ٤ظضوي الاجٟا ١في مى٘ بًغان مً امخال٥
جإحي في بَاع جؼاًض ق٩ى ٥الغثِـ
ال٣ىبلت الىىوٍت ؤو جُىٍغ بغهامج الهىاعٍش البالِؿدُتّ ،مما ٢ض ًاصي بلى مؼٍض مً جىجغ الٗال٢اث
بحن بًغان والىالًاث اإلاخدضةّ ،
ّ
ألامغٍ٩ي ججاه بًغان ًىا ٤ٞمً خُض الهضٝ
الؾُما ّؤن اإلاى٠٢
مى ٠٢الغئٍت الؿٗىصًت وؤلاؾغاثُلُت التي حؿدىض بلى يغوعة اً٣اَّ ٝ
الضوع الظي ج٣ىم به بًغان في
اإلاىُ٣ت.
اإلابدث الثالث
اظدُهاب مجشٍاث الخدىٌ في صمً اإلاشاحهاث ( انادة جىكُم البىاء)
ٌ
ٖامل
حٗخبر صعاؾاث الجٛغاُٞا اإلاؿغح الظي جهاصمذ ٖلُه ألامم َىا ٫الخاعٍش ،وهي
ٌ
مهم في الؿُاؾت الضولُت بىنٟها الٗىهغ الضاثم والشابذ ٞدؿب ،بل ٧اهذ الجٛغاُٞا جدضص
عئي ٢اصة الضو ،٫وجازغ في نىاٖت ٢غاعاتهم في قاون الؿُاؾت الخاعظُت ،اهخ٣ل هظا الضوع الى
()309

Frud Bezhan ,What Now? Iran's Options After U.S. Pulls Out Of Nuclear Deal, May 09, 2018, https://www.rferl.org/a/iran-s-optionsafter...deal/29217632.html
()310
م٣خبـ مً صخُٟت الٗغب  ،الٗضص ( ،)11115لىضن  ، 2018 ،م . 7
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عئٍت
الجٛغاُٞىن الظًً انبدىا مهخمحن بالؿُاؾت الٗاإلاُت ومؿاع نٗىص ألامم وؤٞىلها لخ٣ضًم ٍ
للمكهض الٗالمي باؾخسضام ؤونا ٝواؾخٗاعاث ظٛغاُٞت ،و٢ض ٧اهذ هظه اإلا٣اعباث ُٟ٦لت
بدىُٓم مىهج صعاؾاث ما ُٖغ ٝبٗلم (الجُىبىلُدُ )٪الظي ًغجبِ بك٩ل وزُ ٤بالجٛغاُٞا
ّ
اإلاازغة في ؤمً الضو ٫وعٞاهُتها وجإمحن الىنى٫
الاؾتراجُجُت التي تهخم بالؿُُغة ٖلى اإلاىاَِ ٤
بلحها(.)311
في م٣ابل طل ٪وبؿبب جُلٗاث الضو ٫واهخماماتها وجباًً هٓمها الؿُاؾُت جدباًً
ؤهضاٞها ومهالخها وؤًٞلُاتها في ؾلم ؤؾبُ٣اث الضو ،٫وَٗؼػ مً طل ٪الخباًً ازخال ٝػاوٍت
الغئٍا لضي عواص اإلاضاعؽ ال٨ٟغٍت ٖىض هٓغتهم ؤو جهيُٟهم لؤلهضا ٝواإلاهالر الىَىُتٞ ،بِىما
ّ
ؤ٦ض(هاهؼ مىع٦ىشاوّ ) Hans Morgenthau-ؤن الهض ٝألاو ٫وألازحر للضو٧ ٫اٞت ً٨مً في الخهى٫
ً
ٖلى ال٣ىة (،)312ومً هظا اإلاىُلً ٤ىضر ( ٦ىضع مانّ )Condorman-ؤن للضو" ٫اهذافا أظاظُت
ّ
ً
جشجبـ بخؿلهاتها هدى غمان أمنها وأهذافا زاهىٍت جمثل ألادواث وخللت الىضل إلهجاص
ألاهذاف ألاظاظُت" .مً ٧ل هظا ًهى( ٠عوصول ٠هىلؿتي –  (Rudolf Holstiألاهضا ٝالىَىُت
بلى "ؤهضا ٝالُ٣م واإلاهالر ألاؾاؾُت" و"ؤهضا ٝمخىؾُت اإلاضي" و"ؤهضا ٝبُٗضة اإلاضي " (.)313
وبالٟٗل ج٨ٟغ الضو ٫في مهالخها وج٣ضع ه٣اٍ ال٣ىة والًٗ ٠وجيصخئ الؿُاؾاث التي
ّ
جدمى بها مهالخها في خضوص مىاعصها والًُ٣ت ،بط جخمشل ٖملُت جدضًض اإلاهالر مً خُض
ألاؾـ وألاولىٍاث ومضي حٗاعيها واجٟا٢ها م٘ مهالر آلازغًٍ ،ومضي جىُْٟها لى٣اٍ ال٣ىة في
ً
جد ٤ُ٣مهالخها و ٠ُ٦حٗالج ه٣اٍ الًٗ ٠وجؼٍض مً ه٣اٍ ال٣ىة وبطا ٧اهذ اإلاىاعص ٖامال
ً
مدضصا ً ٠ُ٨ٞخم ؤلاياٞت بلحها لتزصاص ٢ىتها وٍ٩ىن مً ألاّ ٤ٞؤن جد ٤٣وجدمى الضو ٫مهالخها
في بَاع جىاػن ال٣ىي( ،)314وفي الجهاًت ًغجبِ نى٘ ال٣غاع الاؾتراجُجي في الضولت باإلاى ٠٢والً٣اًا
التي جمـ الىظىص والُ٨ان وألاهضا ٝوالؿُاؾاث الغثِؿت لها ،وحؿعى الضولت مً زال٢ ٫غاعاتها
ّ
الاؾتراجُجُت لخٗضًل ِاججاهاتها وظٗلها ؤ٦ثر مالثمت م٘ البِئت الخاعظُت وٍخُلب طل ٪عنض
ومغا٢بت صاثمت لؤلخضار الخاعظُت وما جخًمىه مً حُٛحر وجُُ٣م طل ٪إلاٗغٞت حجم و٢ىة الخُٛحر
واججاهه(.)315

()311

ٖماص ٢ضوعة ،مدىعٍت الجٛغاُٞا والخد٨م في البىابت الكغُ٢ت للٛغب :ؤو٦غاهُا بىعة للهغإ  ،مجلت ؾُاؾاث ٖغبُت  ،الٗضص (( ، )9بحروث  ،اإلاغ٦ؼ
الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ،) ، 2014،م . 45
()312
زامغ ٧امل الخؼعجي  ،الٗال٢اث الؿُاؾُت الضولُت واؾتراجُجُت اصاعة الاػماث ٖ ( ،مان  ،صاع مجضالوي لليكغ والخىػَ٘  ، ) 2009 ،م .144
()313
اإلاهضع هٟؿه  ،م م . 145 -144
()314
ٖبض اإلاىٗم مدمض ٖضلي ٖبض اإلاىٗم  ،ال٣غاع الاؾتراجُجي في يىء اإلاخٛحراث الضولُت  :صعاؾت في نى٘ ال٣غاع همىطط للخدلُل ،ج٣ضًم ظهاص ٖىصة ( ،ال٣اهغة
،اإلا٨خب الٗغبي للمٗاع ، )2015، ٝم .19
()315
ٖبض اإلاىٗم مدمض ٖضلي ٖبض اإلاىٗم ،مهضع ؾب ٤ط٦غه  ،م .8
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ومً زم ّ
ٞإن ما ظٗل الهض ٝؤلاًغاوي بمغ٦ؼ الهضاعة هى ؾٗحها ألن ج٩ىن ال٣ىة
ّ
ّ
ّ
ب٢لُمُت مهما ٧اهذ
ؤلا٢لُمُت التي ال ًُم ً٨به٩اع وظىصها وبضوجها ال ًم ً٨مٗالجت ؤًت ًُ٢ت
ؤهمُتها وجمؿ٨ها بالُ٣ام بهظا َّ
الضوع اإلاهُمًً ،إحي مً عئٍت الُ٣اصة ؤلاًغاهُت للمهلخت ال٣ىمُت
ّ
ؤلا٢لُمُت ،التي حؿعى بلى خمل آلازغًٍ ٖلى
ب٩ىجها جمخل ٪م٣ىماث الضولت اإلاغشخت في اإلاٗاصلت
ّ
ّ
ب٢لُمُت مخٟى٢ت ومٟخاح الخل ل٩ل اإلاك٨الث ،وهظا ما ؤ٦ضه وػٍغ الضٞإ ؤلاًغاوي
ال٣بى ٫بها ٣٦ىة
ً
الؿابٖ) ٤لي قمساوي( ٢اثال " حعحر ئًشان في ؾشٍم يهذف ئلى خمل آلاخشًٍ سغما نلى ئسادتهم
ّ
ئكلُمُت " ( ،)316ل ً٨في م٣ابل هظه ال٣غاءة هجض هىا ؤزىاء ؾعي الضو٫
نلى كبىٌ ئًشان هلىة
المخال ٥ال٣ىة بمٗجى جىمُت وجُىٍغ ٢ىاها الكاملت ٞهي حؿعى في طاث الى٢ذ لخد ٤ُ٣مهلختها
الىَىُت الٗلُا لىظىص ٖال٢ت ظضلُت بحن ال٣ىة واإلاهلختٞ ،ؼٍاصة ال٣ىة جد ٤٣ألاهضا ٝالىَىُت،
وجٟ٨ل ألامً ال٣ىمي للضولت(.)317
ولظلّ ٪
ٞةن بًغان و٣ٞا لخُاعاتها الجضًضة في الؿُاؾت الخاعظُت ؾى ٝجداو ٫جدبجى
ههجا "مىاػها" في الخٗامل م٘ الىالًاث اإلاخدضة ألامحرُ٦ت ٞهي جضعّ ٥ؤن "الذبلىماظُت الىانمت"
ّ
الامغٍ٩ي( صوهالض جغامب-
ؾى ٝجم٨جها مً ّؤن جخجاوػ التهضًضاث اإلاىظهت لها مً اصاعة الغثِـ
 )Donald Trumpوهي لً جسلٞ ٤غنا ظضًضة للىالًاث اإلاخدضة لخُٗضها اإلاغب٘ ألاو ٫بط ؾخدبجى
ؾُاؾت طُ٦ت ٢اثمت ٖلى ال٣ىة الهلبت والىاٖمت لخم٨حن طاتها( .)318ومً ظهت ؤزغي ه٣لذ و٧الت
ّ
(اًلىا )ILNA-ؤلاًغاهُت ًٖ وػٍغ الخاعظُت ؤلاًغاوي (مدمض ظىاص ْغٍ )٠جإُ٦ضه "أن أولىٍاث
ّ
ؤلاكلُمُت ،مً أحل جيشُـ الذبلىماظُت الاكخطادًت
ظُاظخه جشهض نلى الاكخطاد واللػاًا
ّ
والاكخطاد اإلالاوم" (.)319مًُٟا "ئن بالده ال جشٍذ اظخمشاس الخىجش في الهالكاث مو العهىدًت"
ً
ّ
مكحرا بلى "أن جىمُت الهالكاث الخاسحُت ،خطىضا مو الجحران ،مً أولىٍاث الخىىمت الخالُت
ّ
واًػا أن جدعحن الهالكاث مو العهىدًت ًخؿلب الاخترام اإلاخبادٌ واخترام اإلاطالر اإلاشترهت
بحن البلذًً" (.)320

()316

ٖماع مغعي الخؿً  ،الخىاٞـ التر٧ي ؤلاًغاوي للؿُُغة ٖلى الٗغا ١بٗض ٖام  ( ، 2003بٛضاص  ،صاع ال٨خب الٗلمُت  ، ) 2014 ،م . 29
ّ
()317
بكحر عظب الهٟها ،ٝاججاهاث ؤلاهٟا ١الٗؿ٨غي والدؿلر في اإلاىُ٣ت الٗغبُت وٖال٢تها بالؿلم وألامً ؤلا٢لُمي  ،مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،الٗضص(470
) (،بحروث ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىاخضة الٗغبُت  ،)2018 ،م .130
()318
ٖلي ٞاعؽ خمُض ،م٩اهت الخدالٟاث والكغا٧اث الاؾتراجُجُت في يىء جىظهاث صوهالض جغامب ،مجلت ابدار اؾتراجُجُت ،الٗضص ( ( ،)14بٛضاص  ،مغ٦ؼ
بالصي للضعاؾاث والابدار الاؾتراجُجُت  ،) 2017 ،م .76
()319
وَٗض الا٢خهاص اإلا٣اوم مً اإلاهُلخاث التي ؤَل٣ها اإلاغقض ألاٖلى ؤلاًغاوي (ٖلي زامىئي) ٖام(  )٠٢١٢إلاىاظهت الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت ،باؾم ( الا٢خهاص
َ ّ
ني ظُاظت كاةمت نلى ئخالٌ الىاسداث وحصجُو اإلاىخج اإلادلي بذٌ
ِ
اإلا٣اوم ) في جإُ٦ضه ٖلى وظهاث هٓغه في الا٢خهاص ،وٍ٣هض باال٢خهاص اإلا٣اوم "جب ِ
الاظدثماس ألاحىبي" .للمؼٍض ًىٓغ  :صخُٟت الكغ ١الاوؾِ  ،الٗضص ( ، ) 14135الؿٗىصًت  ، 2017 ،م . 5
()320
اإلاهضع الؿاب ،٤م .5
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ّ
ألامحر٧ي مً الاجٟا ١الىىوي(ً،)321جٗل مً مى٘٢
زال ٫هظه اإلاغخلت ًبضو ّؤن اإلاى٠٢
ؤوعوبا ؤ٦ثر ؤهمُت باليؿبت إلًغان ٦ما ًمىذ صو ٫الاجداص ويٗا ٢ىٍا ؾُم٨ىه مً مماعؾت يٛىٍ
ٖلى بًغان .خُض ّؤن ٣ٞضان بًغان للكغٍ ٪ألاوع ّ
وبي ًجغصها مً ؤي جىانل يغوعي م٘ الٛغب
ل ٪ٟالٗؼلت الا٢خهاصًت م٘ الٗالم الظي باث يغوعٍا باليؿبت بلى بًغان ال ّ
ؾُما بٗض اهٟجاع ؤػمتها
الا٢خهاصًت صازل قىاعٕ البالص وم٘ طلّ ٪
ٞةن اإلاغظ٘ ألاوع ّ
وبي ًا٦ض ّؤن مى ٠٢لىضن ٦ما
الٗىانم ألاوعوبُت ألازغي ًىُل ٤مً مى ٘٢الخدال ٠م٘ الىالًاث اإلاخدضة ختى لى ٧ان هىا٥
جباًً خالي في ؤمغ الاجٟا ١الىىوي(.)322
ّ
الاجٟا ١الىىوي ؤو التي
اياٞت الى طل ٪ال جؼا ٫بًغان جغي في مىا ٠٢الضو ٫الكغٍ٨ت في ِ
ّ
َّ
ّ
الخدضي ألامغٍ٩ي ،بط عًٞذ
زانت إلاىاظهت
ؤهم َُّت
ِ
جغبُها بةًغان مهالر ا٢خهاصًت وؾُاؾُت ِ
هظه الضو ٫الًٛىٍ واإلاُالب ألامغٍُ٨ت بالتزام الٗ٣ىباث اإلاٟغويت ٖلى بًغان ،في هظه الخالت
ّ
لالجداص ألاوعوبي( ٞغصعٍ٩ا مىظحرًجي-
نضع بُان مكتر ٥بحن مؿاولت الؿُاؾت الخاعظُت ِ
 )Federica Mogheriniووػعاء زاعظُت ٧ل مً (ؤإلااهُا ،وٞغوؿا ،وبغٍُاهُا) ،اهخ٣ضوا ُٞه ال٣غاع
ّ
ًّ
باإلال ٠الىىوي ٧ان ً
ؤؾاؾُا
ظؼءا
ألامغٍ٩ي بٗىصة الٗ٣ىباث ،باٖخباع ؤن بلٛاء الٗ٣ىباث اإلاخٗل٣ت
ّ
مً ِاجٟا .)323( ) 1 +5( ١بل الٗ٨ـ مً طل ٪وبسال ٝمى ٠٢ألاوؾاٍ الؿُاؾُت ؤلاًغاهُت مً
ماجمغ ُِٞىا ؤصع٦ذ بًغان ٖضم ٢ضعة الضو ٫اإلاىٗ٢ت ٖلى الاجٟاٖ ١لى بلؼام الىالًاث اإلاخدضة
بدىُٟظ الاجٟا ١ؤو اجساط مى ٠٢م٘ هظا جدغم بًغان ٖلى حسجُل مىٟ٢ها ؤمام الضو ٫اإلاىٗ٢ت
ّ
الضولي اإلااٍض لها وجدىٍل هظه اإلاىا ٠٢بلى حٗاون ا٢خهاصي ؤو ٌٚ
ٖلى الاجٟا ١لخكض الضٖم
الُغ ًٖ ٝالخجاوػاث ؤلاًغاهُت ؾىاء في جىُٟظ بٌٗ بىىص الاجٟا ١ؤم الؿُاؾاث ؤلاًغاهُت التي
ٌٗترى ٖلحها الاجداص ألاوع ّ
وبي (.)324
هىا ،ال بض مً ؤلاقاعة بلى ؤهه الغٚم مً اؾدُاء بًغان مً ماؾؿاث الاجداص ألاوع ّ
وبي
وعًٞها ٞخذ ممشلُت لالجداص ألاوع ّ
وبي في َهغان هدُجت الجباٖها ؾُاؾاث ججاه بًغان وجُبُ٣ا
وبي م٘ بًغان التي نضعث ًٖ البرإلاان الاوع ّ
الؾتراجُجُت حٗامل الاجداص ألاوع ّ
وبي في قهغ حكغًٍ
الاو/ ٫ؤ٦خىبغ ٖام ( )2016وٖبرث ًٖ مُالب الاجداص ألاوع ّبي مً بًغان م٣ابل الؿحر في اججاه
صٖم الضو ٫ألاًٖاء له الٗال٢اث الا٢خهاصًت و٧ان مجها الٗمل ٖلى حٗضًل وي٘ خ٣ى ١ؤلاوؿان
بةًغان وو ٠٢الخضزل ؤلاًغاوي في قاون صو ٫الجىاع وحٗضًل اإلاى ٠٢ؤلاًغاوي مً "ٖملُت الؿالم"

()321

البر صاٚغ  ،خؿً ابى َالب  ،خلمي قٗغاوي وازغون  ،خا ٫الامت الٗغبُت ( ) 2017-2016الخل٣ت اإلاٟغٚت  :نغاٖاث مؿخضامت وازترا٢اث ٞاصخت ،
اخمض ًىؾ ٠اخمض مدغعا  (،بحروث  ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىاخضة الٗغبُت  ،) 2017 ،م .69
()322
صخُٟت الٗغب  ،الٗضص (  ،) 10867لىضن  ، 2018 ،م .6
()323
ج٣غٍغ الخالت الاًغاهُت ( اٚؿُـ  ( ،) 2018الغٍاى  ،اإلاٗهض الضولي للضعاؾاث الاًغاهُت  ،) 2018 ،م 49
()324
اإلاهضع هٟؿه ،م .78
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في الكغ ١ألاوؾِ ( ،)325هي ما ٌُٗي طل ٪الخٟؿحر خى ٫حٛحر ؤإلاى ٠٢ؤلاًغاوي مً الاجداص ألاوع ّبي
بٗض جىلي (صوهالض جغامب) الؿلُت ٗٞلُا في الىالًاث اإلاخدضة بط عؤث بًغان في الاجداص ألاوع ّبي
ّ
الامغٍ٩ي بةلٛاء الاجٟا ١الىىوي وٖلى الجاهب آلازغ
صاٖما ٢ىٍا لها في مىاظهت تهضًضاث الغثِـ
جمؿ ٪الاجداص ألاوع ّبي بمىٟ٢ه الضاٖم لالجٟا ١الىىوي الظي ٖبرث ٖىه ممشلت الؿُاؾت
الخاعظُت باالجداص ألاوع ّبي( ٞغصعٍ٩ا مىظحرًجي )Federica Mogherini -التي ونٟذ الاجٟا١
ّ
الىىوي بحن اًغان ومجمىٖت ( ) 1+5بإهه هخاط صبلىماؾُت مازغة و٢الذ ؾيؿخمغ في ٖام ( )2017
ً
ؤًًا ٖلى حٗهضاجىا في الخٟاّ ٖلى هظا الاجٟا .)326( ١ال ّ
ق ٪ؤن الخهُٗض ألامغٍ٩ي َّؤصي بلى
اعجبا ٥صازلي في بًغان ،و٧اهذ عصوص الٟٗل مخباًىت ججاه مؿإلت بٖاصة الخٟاوى ،ال ؾُما في ّ
ْل
الٛمىى الظي ًدُِ بم٩اهُت جٟاصي بًغان جضاُٖاث الٗ٣ىباث ألامغٍُ٨ت.
ٖىض هظا الخض ًخطر لىا مىٓىعان بسهىم مؿإلت بٖاصة الخٟاوى م٘ الىالًاث
اإلاخدضة والتي ال جؼاّ ٫
مدل ظض ٫واؾ٘ صازل بًغان ،وٖلى هظا الىدى ؤٖلً اإلاغقض (ٖلي زامىئي)
مً ظاهبه ٖضم الضزى ٫في مٟاوياث م٘ الىالًاث اإلاخدضة ،بط نغح في  13اب  /ؤٚؿُـ(
٢ )2018اثال "بأن أمشٍيا الُىم جلترح ئحشاء مفاوغاث مً حذًذ ،وهزه لِعذ كػُت حذًذة،
ُ
ًّ
جشي مفاوغاث مً حذًذ"  .في اإلا٣ابل ًظهب ازغون الى
لىً خالُا حغحرث اإلاهادلت ولً ه ِ
ُ
بضي ٢ل٣ه مً مهضاُ٢ت الخىاع م٘ ؤلاصاعة ألمغٍُ٨ت الخالُت بىنٟها
ال٣بى ٫ب٨ٟغة الخىاع ،ل٨ىه ً ِ
ُ
ّ
الاجٟا ،١وهظا الٟغًٍ ٤ضٖم الخىاع زكُت ؤن جٟا ِ٢م الًٛىٍ ألامغٍُ٨ت
هي التي زغظذ مً ِ
ؾحزًض مً الىي٘ الا٢خهاصي .وفي بَاع الخىا ٌ٢بحن َ
وظتهي الىٓغ في الضازلَّ ،
وظه هاثب عثِـ
ّ
الٗام للخغؽ الشىعي ٢اثال ً"ًيبغي لجهفشي وليل
البرإلاان ؤلاًغاوي (ٖلي مُهغي) عؾالت بلى ال٣اثض
ؤلاخىة اإلاجاهذًً في الخشط الثىسي اجبام كشاس العلؿاث الهلُا بالىكام في مىغىم الخفاوع
ونذم الخفاوع مو أمشٍيا" (.)327
ومً هىا ٞةن زمت ٢ىاٖت ؤوعوبُت ّ
بإن مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ ؤنبدذ حٗغّ ٝ
حٛحراث
ً
ً
ؤؾاؾُا في مٗٓم مىاَ ٤الخىجغ والايُغاب َّ
وجدىالث ّ
ّ
وؤهه مً اإلامً٨
وؤن بًغان جلٗب صوعا
ً
مؿخ٣بال الاٖخماص ٖلى بًغان بلى ظاهب ال٣ىي الخ٣لُضًت باإلاىُ٣ت في جد ٤ُ٣مٗالجاث ما ألػماث
ّ
ؤلا٢لُمُت للكغ١
اإلاىُ٣ت اإلاسخلٟت ،مً ظاهب آزغ جغي بغٍُاهُا ّؤن بًغان ع٢م نٗب في اإلاٗاصلت
ألاوؾِ ،وبىاء ٖلُه ٞهي جىانغ ٖىصة بًغان ألصاء صوعها الجُىؾُاسخي في اإلاىُ٣ت .خُض صا٘ٞ
وػٍغ الخاعظُت البرًُاوي الؿابُٞ (٤لُب هامىهض )Philip Hammond -في الضوعة الٗاقغة مً
ماجمغ(خىاع اإلاىامت) في الؿاصؽ مً ٧اهىن ألاو /٫صٌؿمبر ٖام( ًٖ) 2014هظه الغئٍت وهى
()325

ج٣غٍغ الخالت الاًغاهُت ( ًىاًغ –ٞبراًغ  ( ،) 2017الغٍاى  ،اإلاٗهض الضولي للضعاؾاث الاًغاهُت ،) 2018 ،م .77
()326
اإلاهضع هٟؿه ،م .77
()327
ج٣غٍغ الخالت الاًغاهُت ( اٚؿُـ  (،)2018الغٍاى  ،اإلاٗهض الضولي للضعاؾاث الاًغاهُت  ،)2018 ،م م .48-47
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ً
ّ
ًخدضر ًٖ بًغان ٢اثال " ّئنها بلذ أهبر مً أن ًخم ججاهله وهي نامل أظاس ي إلاعخلبل ألامً في
الخلُج"(.)328
مما ج٣ضم ًم٨ىىا ال٣ى ٫جىُل ٤ؾُاؾت الضولت في بًغان مً هُ٣ت مغ٦ؼٍت مىٗ٢ها في مىُ٣ت
حٗ ض مً بحن ؤهم ألا٢الُم الاؾتراجُجُت في الٗالم وٍ٨دؿب طل ٪ؤهمُت ؤ٦بر جُٟض و٢اج٘ الاخضار
ان الىؾُلت التي حُٗي اًغان خًىعا في مىُ٣ت الكغ ١الاوؾِ والظي ٧ان ٚاثبا في ٞتراث
ؾاب٣ت هى جمخٗها ب٣ضعاث حٗؼػ مً صوعها وم٩اهتها عٚم الخدضًاث التي جىاظها بٟٗل بغهامجها
الىىوي وججضص الٗ٣ىباث ٖلحها بٗض الاوسخاب الامغٍ٩ي مً الاجٟا ١الىىوي ،ولهظا الاؾاؽ ان
ابغػ ججلُاث الخًىع الاًغاوي اإلاىُ٣ت للخٗبحر ًٖ هٟؿها و٢ىتها ؾىاء مً زال ٫اإلاٗغٞت الش٣اُٞت
او ًٖ َغٍ ٤اٖاصة بىاء قب٨ت ٖال٢اتها الا٢لُمُت في اَاع جد ٤ُ٣مهالخها واهضاٞها .
الخاجمت
مما ج٣ضم ًم٨ىىا ال٣ى ٫ان مىُ٣ت الكغ ١الاوؾِ جمغ بدالت مساى ٖؿحرا اوٗ٨ـ
طلٖ ٪لى مهالر اًغان واهضاٞها ال ؾُما هدُجت ؾُاؾاث الاصاعة الامغٍُ٨ت الجضًضة ًٞال ًٖ
خؿاباث خلٟائها في اإلاىُ٣ت  ،ومً هىا خملذ هخاثج الاجٟا ١الىىوي الاًغاوي مٗها بىاصع حٗؼٍؼ صوع
اًغان في اإلاىُ٣ت وجغظُذ ٟ٦ت محزان ال٣ىة الا٢لُمي لهالخها ،اط ٧اهذ حٗخ٣ض ان اإلال ٠الىىوي
ؾُ٩ىن اإلاٟخاح امام بُ٣ت اإلالٟاث الامغ الظي ػاص مً ٖالماث ٖضم الاعجُاح الامغٍ٩ي وزهىنا
بٗض جيؿم الغثِـ صوهالض جغامب وجبجي ؾُاؾاث ظضًضة في اإلاىُ٣ت ػاصث مً خالت الٗضاثُت بحن
اًغان والىالًاث اإلاخدضة بالغٚم مً مٗاعيت صو ٫الاجداص الاوعبي للؿُاؾاث الامغٍُ٨ت الجضًضة
و٢غاعها باالوسخاب مً الاجٟا ١الىىوي  ،مداولت بظل ٪الخإزحر في ال٣غاع الاًغاوي ؾىاء ٖلى
اإلاؿخىي الضازلي او الا٢لُمي ،م٘ جًاٖ ٠الاٖباء الا٢خهاصًت ٖلى الضازل الاًغاوي  ،بٗض اٖاصة
الاصاعة الامغٍُ٨ت ٞغى مجمىٖت مً الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت ٖلى اًغان ،وواضر هظه الغؾالت
الغثِـ الامغٍ٩ي م٘ يغوعة اٖاصة الخىػان في اإلاىُ٣ت .هظه الخدىالث مجخمٗت جبحن ان الخالٞاث
بحن الُغٞحن مم٨ىت الخضور زهىنا ان الٓغو ٝالا٢لُمُت جًٖ ِٛلى اًغان للؿحر باججاه
مٗا٦ـ للغٚبت الامغٍُ٨ت .

()328

زالض ًامىث  ،الهٗىص الاًغاوي الجضًض :الٗىصة الى الهٟغ في ْل نغإ ظُىؾُاسخي صولي ج٣اَبي  ،مجلت عئٍت جغُ٦ت  ،الٗضص (( ، ) 29جغُ٦ا  ،مغ٦ؼ
الضعاؾاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت  ،) 2016 ،م . 37
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ادلوضف االعرؼؽي عن اظربغاعج اظـووي اظعراضي واالؼراغي( .......)2001-1991د .غقزؼار غعؿان غعؿان

ادلوضف االعرؼؽي عن اظربغاعج اظـووي اظعراضي واالؼراغي ()2001-1991
(The US position on the Iraqi and Iranian nuclear program )2001-1991
د .غقزؼار غعؿان غعؿان
ؤؾخاط ظامٗت ػازى
ٞا٧ىلتي الٗلىم الاوؿاهُت٢ /ؿم الخاعٍش
اإلالخظ
ٌك٩ل مىيىٕ البرهامج الىىوي الٗغاقي وؤلاًغاوي طاث ابٗاص ا٢لُمُت و صولُت زُحرة ٖلى اإلاؿخىي الؿُاسخي
والامجي والٗؿ٨غي,و٢ض ازاع هظا اإلاىيىٕ جضاُٖاث زُحرة ٖلى اإلاىُ٣ت زانت بٗض ان ازظث الىالًاث اإلاخدضة
الامغٍُ٨ت ٖلى ٖا٢تها مؿىئلُت خماًت وعٖاًت ومى٘ هظا البرهامج بكتى الىؾاثل و الُغ ١زانت و٢ض ازاع هظا
اإلاىيىٕ ال٨شحر مً الدؿائالث و الخىاً٢اث وجباًً في وظهاث الىٓغ بحن و٧الت الُا٢ت الضولُت واإلاجخم٘ الاوعبي
مً ظهت والىالًاث اإلاخدضة مً ظهت ازغي .
ٗٞلى ؾبُل اإلاشا ٫باليؿبت للمل ٠الىىوي الٗغاقي والظي خحر اإلاجخم٘ الضولي ُٞما ًخٗل ٤بمؿالت امخال٦ها
اوٖضم امخال٦ها للؿالح الىىويٞ ,مً ظهت اه٨غث الٗغا ًٖ ١امخال٦ها او جبىحها الي بغهامج هىوي الٚغاى
ٖؿ٨غٍت في اإلا٣ابل حكبصذ الىالًاث اإلاخدضة ب٣ىاٖتها الخامت ًٖ امخال ٥الٗغا ١له٨ظا بغهامج ل ً٨صون ج٣ضًم
اصلت زبىجُت واضخت ,اما باليؿبت الًغان ٣ٞض وظهذ الاتهام بلحها ُٞما ًخٗل ٤ببرهامجها الىىوي ٧ىجها جغي اهه
مخىاػ مٗه بغهامج هىوي ٖؿ٨غي ؾغي حهض ٝفي مدهلخه الجهاثُت بلى امخال٥
ًدىي في زىاًاه ؤو ًىا٦به بسِ
ٍ
الؿالح الىىوي وما البرهامج الىىوي الؿلمي بال ُٚاءا ًخم الدؿتر مً زالله ٖلى هظا البرهامج الؿغي .وهداو٫
مً زال ٫هظا البدض حؿلُِ الًىع بمبدشحن ٖلى ُُٟ٦ت حٗامل الىالًاث اإلاخدضة الامغُ٦ت م٘ ًُ٢ت الدؿلر
الىىوي الٗغاقي الاًغاوي.
ال٩لماث اإلاٟاجُذ( :الٗغا,١اًغان  ,البرهامج الىىوي ,و٧الت الُا٢ت الضولُت  ,الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت  ,البرهامج
الؿلمي الىىوي)
Abesterct
The importance of search in subject the Iraq and Iranian Nuclear program
doesnt spring fromwhat this programraises a contradictions in opinions
between Iran and Iraq which insists that this program is used only for useful
purposes while U.S.A. has another point of view whenaccuses Iraq of
having such program just to use it as a cover to a secret militaey nuclear
program aiming at possessing the nuclear weapon and whether this
accession is fixed or not . it will be the route towards a dramatic change to
Iran and it is territionl environment in a never d iffer to what happened to
Iraq when occupied military and there we will give a light to this subject in
tow chapter.
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اإلالذمت:
انبذ الضوع الظي جلٗبه الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت  ،مىظ بضاًت الدؿُٗيُاثً ،مشل اإلادضص ألا٦ثر
ً
جإزحرا لٗملُاث الاهدكاع ؤو ٖضم الاهدكاع الؿالح الىىوي في اإلاىُ٣ت زانت بٗض ان انبدذ الضو٫
اإلاال٨ت لها جدؿتر الاؾخسضاماث الؿلمُت للُا٢ت الظعٍت مشل:
-1جىلُض الُا٢ت ال٨هغباثُت وحكُٛل مدغ٧اث الٛىاناث والبىازغ بػالت الجلُض وَاثغاث
الصخً
َ-2بُا :الخهىٍغ الكٗاعي((Radiation Therapy
-3نىاُٖا :الٟدىناث الالبجالُٞت)(Non-destructive Testing
ُ٢-4اؾاث الؿم ٪والٗم(Thickness & Level Gauging)٤
5جُُ٣م ألاباع وال٨ك ًٖ ٠هًىح الؿىاثل وجإ٧ل اإلاٗاصن الى ِٟوالٛاػ)(Well Logging
ً
-6جدلُل اإلاىاص وال٨كٖ ٠جها ٖىض جغا٦حز واَئت ظضا )(Activation Analysis
-7في البدىر الؼعاُٖت والباًىلىظُت بخضار الُٟغاث الىعازُت )(Inducing Mutations
)(Radioactive Tracing
ومً هظا اإلاىُل ٤انبدذ ال٨شحر مً الضو ٫جهى٘ و جدبجى الاهٓمت و الاؾلخت الىىوٍت
صون ان جدضص اهضاٞها الخُ٣ُ٣ت مً امخال ٥هظه الُا٢ت زانت اطا ٖلمىا بان الاؾخسضاماث
الٗؿ٨غٍت لهظه الىىٕ مً الؿالح ٌٗض ٧اعزُا وَك٩ل تهضًضا ٖاإلاُا ومً هىا ْهغ الضوعألامغٍ٩ي
ً
والظي بضي واضخا في الض ٘ٞباججاه حكُ٨ل بَاع اإلاٟاوياث مخٗضصة ألاَغا ٝخى ٫يبِ الدؿلر
وألامً ؤلا٢لُمي  )Security (ACRS Arms Control and Regionalفي ْل ٖملُت الدؿىٍت الؿلمُت
للهغإ الٗغبي-ؤلاؾغاثُلي ،و٧اهذ بهماث واقىًُ واضخت في ٧ل الخُىعاث اإلاخٗل٣ت بةصاعة
جٟاٖالث ؤَغا ٝاإلاىُ٣ت م٘ الىٓام الضولي إلاى٘ اهدكاع ألاؾلخت الىىوٍت اإلاؿدىض ٖلى مٗاهضة مى٘
الاهدكاع ()329( )NPTوالى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت ( ،)330( )IAEAبٗ٨ـ ما ٧ان الخاٖ ٫لُه زال٫
ً
الٗ٣ىص الؿاب٣ت خحن ٧ان الىٓام الضولي والخىظهاث ؤلا٢لُمُت ًدؿمان بُاب٘ مؿخ٣ل وؿبُا ًٖ
الؿُاؾت ألامغٍُ٨ت.
ومً هىا هب٘ اهمُت اإلاىيىٕ لُ٩ىن بدشا ا٧اصًمُا جِىاو ٫الجىاهب اإلاهمت لهظه الًُ٣ت و٢ض جم
ج٣ؿُم البدض الى م٣ضمت و مبدشحن وزاجمت جىاولذ ابغػ ماجم الخىنل الُه مً اؾخيخاظاث خى٫
329

) )مٗاهضة مى٘ الاهدكاع:مٗاهضة صولُت بضا الخىٖ ُ٘٢لحها في ً 1ىلُى  1968للخض مً اهدكاعالاؾلخت الىىوٍت خُض ظغث زال ٫الٟترة  1953-1945ا٦ثر
مً  50اهٟجاعا ججغٍبُا هىوٍا,و٢ض وٖ ٘٢لحها ا٦ثر مً  189صولت ,لالَالٕ ٖلى الىو ال٩امل لالجٟا ُ٢ت ًىٓغ,..الىو ال٩امل إلاٗاهضة خٓغ الاؾلخت الىىوٍت
,وزاث ٤واخضارwww.umn.edu,arabic ,
330
) )الى٧الت الضولُت للُا٢ت الىىوٍت:وهي مىٓمت ٚحر خ٩ىمُت مؿخ٣لت جاؾؿذ جدذ اقغا ٝالامم اإلاخدضة ي ً29ىهُى  1957بٛغى حصجُ٘ الاؾخسضاماث
الؿلمُت للُا٢ت الىىوٍت و الخض مً الدؿلر وٍىظض اإلا٣غ الغثِسخي مضًىت ُِٞىا بالىمؿا للمؼٍض ًىٓغ ,...في www.umn.edu,arabic
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اإلال ٠الىىوي الٗغاقي و الاًغاوي ٣ٞض ع٦ؼ اإلابدض الاو ٫اإلاٗىىن "البرهامج الىىوي الٗغاقي بحن الىا٘٢
و الؿغاب" إلادت جاعٍسُت ًٖ البضاًاث الاولى لٓهىع و جُىع البرهامج الىىوي الٗغاقي زم جُغ١
اًًا ٖلى الاؾاَي التي صٖذ الىالًاث اإلاخدضة في قً خمالث ٖؿ٨غٍت يض الٗغا ,١اما اإلابدض
الشاوي ٩ٞان جدذ ٖىىان"الؿُاؾت الامغٍُ٨ت ججاه البرهامج الىىوي الاًغاوي"والظي جىاو ٫الخىجغ
الخانل في الٗال٢اث الاًغاهُت الامغٍُ٨ت وجُىعه لُازظ مىخى زُحرا الجؼا ٫مىيىٖا ًشحر ال٣ل ٤و
الدؿاو ٫الضولي
اما بسهىم اإلاهاصع اإلاٗخمضة ٖلحها الهجاػ البدض ٣ٞ,ض اٖخمض ٖلى ٖضص مً اإلاهاصع اإلاٗانغة
للخضر جاحي في م٣ضمتها ج٣اعٍغ ووزاث ٤زُحرة ومهمت ناصعة ًٖ وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت ووػاعة
الضٞإ الامغٍُ٨ت,اياٞت الى الٗضًض مً الخُاباث والخهغٍداث التي اصلى بها عوؾاء وػاعء
الخاعظُت الامغٍُ٨ت وحك٩ل ماصة ٞغٍضة وٚىُت في هٟـ الى٢ذ ولم ًخم اؾخسضامها خؿب ٖلمىا
في صعاؾت ا٧اصًمُت مؿخ٣لت ,اياٞت الى ٖضص مً اإلاهاصع الاظىبُت والاه٩لحزًت واإلاغ٣ٞت ب٣اثمت
اإلاهاصعواإلاغاظ٘
اوال :البرهامج الىىوي الهشاقي بحن الىاكو و العشاب:
حٗىص ظظوع البرهامج الىىوي الٗغاقي الى زمِؿىاث ال٣غن الٗكغًٍ ٖىضما ابخضؤث
الخ٩ىمت الٗغاُ٢ت عخلتها في جُىٍغ البدض الٗلمي في مجا ٫الُا٢ت الظعٍت ،اوكإث في ٖام 1956
لجىت الُا٢ت الظعٍت الٗغاُ٢ت،خُض ًغجبِ عثِؿها بم٨خب عثِـ الىػعاء
وبمىظب مباصعة (الظعة مً ؤظل الؿـالم) ( )331التي اٖلجها الغثِـ اًؼجهاوع في ٧اهىن ألاو٫
 1953ؤهضث لجىت الُا٢ت الظعٍت ألامغٍُ٨ت م٨خبت جًم الٗضًض مً اإلايكىعاث ألامغٍُ٨ت اإلاٗلىت
و الهاصعة ٖجها ،بما ٞحها بٌٗ ج٣اعٍغ مكغوٕ مجهاجً٦.ما ٖملذ ٖلى بهضاء الٗغا ١مٟاٖال هىوٍا
لؤلبدار ب٣ضعة  5مُٛاواث و٢ض جم شخً اإلاٟاٖل مً الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت الى الٗغا، ١الا
ان ُ٢ام ه٣الب  14جمىػ ٚ 1958حر وظهت الىٓغ الامغٍُ٨ت ججاه الٗغا ١لظي اٖخبرجه بلضا ٚحر
مؿخ٣غ ٞإمغث البازغة الخاملت للمٟاٖل بخُٛحر وظهتها لخظهب الى اًغان ولِؿلم اإلاٟاٖل الىىوي
الخجغٍبي لجامٗت َهغان لبضؤ مً هظه الىُ٣ت مؿاع اإلاكغوٕ الىىوي الاًغاوي
في الٗام 1959وهدُجت لخىظه ٖال٢اث ظمهىعٍت الٗغا ١هاخُت اإلاٗؿ٨غ الكغقي ،جم ؤلاجٟا ١م٘
ؤلاجداص الؿىُٞاحي ٖلى ججهحز وبىاء مٟاٖل هىوي لؤلبدار والضعاؾاث و ميكإة إلهخاط الٗضص
الُبُت والهُضالهُت
 )3بغهامج الظعة مً اظل الؿالم:وهىقٗاع و مكغوٕ عٗٞخه ٖاإلات الظعة اإلاهغٍت ؾمحرة مىؾىدُض صعؾذ الاقٗإ الىىوي في بغٍُاهُا و٧اهذ جامل ان ًىْ٠
الُا٢ت الظعٍت في جد ٤ُ٣الؿالم الن اي صولت جدبجى ٨ٞغة الؿالم البض وان جىْٟها لالٚغاى الؿلمُت ٞىٓمذ ماجمغ الظعة مً اظل الؿالم الظي اؾخًاٞخه
331
٧لُت الٗلىم في مهغ وقاعُٞ ٥ه ٖضص ٦بحر مً ٖلماء الٗالم ,هُئت الاؾخٗالماث اإلاهغٍت وسخت مدٟىْت ٖلى اإلاى. Pak.ahn. )www.wae ٘٢
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وم٘ ونى ٫وجىهِب اإلاٟاٖل الغوسخي ومباوي الخضماث الخانت به في ٖام 1964جم اجساط ال٣غاع
بخإؾِـ مغ٦ؼ البدىر الىىوٍت،والظي يم زمؿت ؤ٢ؿام في خُىه وفي ٖام  1968جم حكُٛل
اإلاٟاٖل الىىوي الظي ظهؼه وقُضه ؤلاجداص الؿىُٞاحي في مى ٘٢الخىٍشتوهى مً هىٕ الخىى اإلااجي
وب٣ضعة  2مُٛاواث،والظي ٖغ ٝبإؾم مٟاٖل 14جمىػ
في الٗام 1969و ٘٢الٗغاٖ ١لى مٗاهضة خٓغ اهدكاع ألاؾلخت الىىوٍت( ( NPTزم جم جإؾِـ
مىٓمت الُا٢ت الـظعٍـت ٖام1974خُض نضع ٢اهىن مىٓمت الُا٢ت الظعٍت الٗغاُ٢ت الظي عبُها
ً
بمجلـ ُ٢اصة الشىعةوٍترؤؾها هاثب عثِـ مجلـ ُ٢اصة الشىعة وٍضًغها اصعٍا هاثب عثِـ اإلاىٓمت
وبغامج ٖملها جضًغها لجىت الُا٢ت الظعٍت .
في الٗام 1978جم ؤلاهتهاء مً جُىٍغ مٟاٖل  14جمىػوع٢ ٘ٞضعجه بلى  5مُ٩اواٍ،ول٨ىه انبذ
الًٟي باالخخُاظاث الٗلمُت للمىٓمت مما ص ٘ٞالٗغا ١للبدض ًٖ اوكاء مكغوٕ ٦بحر وهى ما
ٖغ ٝبمكغوٕ 17جمىػخُض جدغ ٥الٗغاٖ ١لى ٞغوؿا لخجهحزه باإلاٟاٖل اإلاُلىب وجم جىُ٘٢
الٗ٣ض الٟغوؿُٟي حكغًٍ الشاوي ،1976خُض و ٘٢الٗغا٣ٖ ١ضا م٘ ججم٘ مً الكغ٧اث الٟغوؿُت
وبٗلم الى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت ،لخجهحز وبوكاء:
-1مٟاٖل بدىر مً هىٕ الخىى اإلااجي بُا٢ت  40مُ٩ا واٍ ومكـابه إلاٟاٖل )(Osirisفي مغ٦ؼ
بدىر ؾا٦لي ظىىب باعَـ،لظلٖ ٪غ ٝمٟاٖل  17جمىػ في الىزاث ٤الٟغوؿُت بإؾم ؤوػٍغا٥
)(Osirakوٍغجبِ بمٟاٖل اوػٍغا ٥مٟاٖل نٛحر ب٣ضعة ُ٦ 500لى واٍ للبدىر
والضعاؾاث،و٢ىىاث ججاعب ٖمىصًت إلاىٓىماث ججاعب البدىر الهىضؾُت وبدىر اإلاىاص ٢ ،ىىاث
اُ٣ٞت لخجاعب الٟحزًاء الىىوٍت وٞحزًاء الخالت الهلبت ،مهُضة هُىجغوهُت،.وزؼان نٛحر للماء
الشُ٣ل بؿٗت  700لتر
-2بىاًت الٟدىناث الخاعة ٞ(LAMA) /دىناث اإلاىاص اإلاكٗت واإلاكٗٗت.
-3وعقت مىٓىماث الخجاعب ٖلى ال٣ىىاث الٗمىصًت (LWB).
-4مدُت مٗالجت الىٟاًاث اإلاكٗت ( RWTS).
ٖلى هامل الاجٟا ١الٗغاقي الٟغوسخي ويمً ؾعي الٗغا ١للخهىٖ ٫لى الخ٨ىىلىظُا الىىوٍت جم
جى ُ٘٢مكغوٕ  30جمىػ – او ما ٖغ ٝبالٗ٣ض ؤلاًُالي ،يمً اجٟاُ٢ت الخٗاون اإلاكتر ٥بحن لجىتي
الُا٢ت الظعٍت الٗغاُ٢ت وؤلاًُالُت ) ، (CNENاإلاىٗ٢ت في ٧اهىن الشاوي  ،1976جم جى٣ٖ ُ٘٢ض م٘
الكغ٦ت ؾِىا جُج جًمً - :وبٗلم الى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت ،لخجهحز واوكاء
-1مسخبراث صوعة الى٢ىص الىىوي
-2مسخبراث جهيُ٘ ؤ٢الم الى٢ىص
-3مسخبراث الغاصًىُ٦مُاء الخاعة جدضًض ٢ؿم الغاصًىُ٦مُاء
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-4ميكإة لبدىر وبهخاط الٗضص الُبُت والهُضالهُت و الىٓاثغ اإلاكٗت وجدضًض ٢ؿم ؤلاهخاط.
و٦سُىة الخ٣ت ٧ان الخىظه هدى اوكاء مدُت ٦هغوهىوٍت لخىلُض الُا٢ت ال٨هغباثُت
ب٣ضعة  400مُ٩اواٍ .لظلٞ ٪اويذ مىٓمت الُا٢ت الظعٍت الٗغاُ٢ت قغ٧اث اإلااهُت وٞغوؿُت
وبغٍُاهُت واًُالُت وٍاباهُت و٦ىضًت وبلجُُ٨ت وٞىلىضًت ٖاملت في هظا اإلاجا ، ٫و٧اهذ ال٣ىاٖت
جمُل هدى ٞىلىضا والتي اؾخمغ الخٟاوى مٗها الى مىخه ٠الشماهُيُاث.وبالخىاػي ٧اهذ ججغي
صعاؾاث وٞدىم إلزخُاع اإلاى ٘٢اإلاىاؾب الوكاء اإلادُت(.)332
حٗغى البرهامج الىىوي الٗغاقي الؿلمي الى ٖضة يغباث مً ٢بل اؾغاثُل ٟٞ،ي هِؿان 1979جم
جٟجحر ٢لب مٟاٖل اوػٍغا ٥في مُىاء ؾحن ؾىعمحر )(Saint sur Merفي ٞغوؿا ٖىضما ٧ان في
َغٍ٣ه للصخً بلى بٛضاص  ،وزالٖ ٫ام 1979بٗض هظا الخٟجحر َلب اإلاجهؼ الٟغوسخي مىا٣ٞت
اإلاىٓمت ٖلى حُٛحر مىانٟاث مٟاٖل اوػٍغا ٥بدُض ًخم حكُٛله بدؼمت مً و٢ىص (ال٩اعامُل)
واَئ الخسهِب بضال مً و٢ىص ٖالي الخسهِب اإلاخٖ ٤ٟلُه و٧ان هظا الُلب بؿبب الًِٛ
الاؾغاثُلي ٖلى الٟغوؿُحن لخُٛحر اإلاىانٟاث ،ل ً٨مىٓمت الُا٢ت الظعٍت الٗغاُ٢ت عًٞذ
()333
الخٗضًل وانغث ٖلى مىانٟاث الٗ٣ض اإلاخٖ ٤ٟلحها
في 13خؼٍغان 1980جم بٚخُا ٫الض٦خىعاإلاهىضؽ ًدحى اإلاكض  ،وهى ٖالم مهغي ٧ان ٌٗمل في
اإلاكغوٕ الىىوي الٗغاقي ،خُض ٧ان اؾدكاعٍا في الاجٟا ١الٟغوسخي /الٗغاقي ،وازىاء جىاظضه في
ٚغٞخه في ٞىض ١مغٍضًان في باعَـ جم اٚخُاله بالت خاصة وجل ٤ُٟتهمت صزى ٫اخضي باجٗاث الهىي
لٛغٞخه واتهامها بالجغٍمت
في الؿاب٘ مً آب /اٚؿُـ 1980جم جٟجحر ؤعبٗت ٢ىابل زىان في م٣غ قغ٦تؾِىا جُج في عوما
اإلاؿاولت ًٖ ججهحز مٟاٖل  30جمىػ للٗغا، ١وواخضة في صاع مضًغ ٞغٕ الكغ٦ت في مُالهى ،وواخضة
في بِذ زبحر مٟاٖالث هىوٍت في باعَـ م اٚخُا ٫اإلاهىضؽ اإلاضوي ؤلاؾدكاعي ٖبضالغخمً عؾى٫
باؾخٗىا ٫الؿم في م٣غ ا٢امخه في باعَـ وفي ابغٍل /هِؿان  1981انِب الض٦خىع اإلاهىضؽ
ؾلمان عقُض ؾلمان الالمي بدالت حؿمم ازىاء خًىعه وعقت ٖمل في ظىُ ،٠جىفي ٖلى ؤزغها في
 9خؼٍغان 1981و٧اهذ الًغبت الاقض في الؿاب٘ مً خؼٍغانً/ىهُى  ،في  13صٌؿمبر٧/اهىن
او 1981٫خُض ٢امذ مجمىٖت َاثغاث بؾغاثُلُت بٛاعة مباٚخت ٖلى بٛضاص ،و٢ض ٧ان الٗغا١
خُجها ًسىى خغبا يض اًغان مما ظٗل جغ٦حز ٢ىاجه وعاصاعاجه ٖلى الجهت الكغُ٢ت مً الخضوص
332

) ) -Mike Shuster, “ Natioam Sscurity,Nonprolifertion, and the War Against Terrorism” in After 11/9; Preventing Mass- Destruction
Terrorism and Weapons Proliferation, Michael Barletta,ed. Center for Non Proliferation Studies , California,U.S.A, 2002..
333
))
27-Anthony H. Cordesman , Iran„s Military Forces: 1988-1993 , Center for Strategic and International Studies(CSIS),September, Washington
1994.
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ٞ،جاءث الٛاعة مً الجىىب الٛغبي مباٚخت لخمُغ مٟاٖل اوػٍغا ٥بىابل مً ال٣ظاث، ٠وهخج ٖجها
جضمحر اإلاٟاٖل  ،الظي ٧ان ما ًؼا ٫في ٖهضة الجاهب الٟغوسخي وفي َىع الاؾخالم والدؿلُم خُض
٧ان ظاهؼا للدكُٛل الخجغٍبي ،و لم حؿلم البىاًاث الخضمُت اإلاجاوعة للمٟاٖل مً ألايغاع
بٗض هظه الًغبت التي ً٢ذ ٖلى جُىٍغ البرهامج الٗغاقي اً٣ىذ الُ٣اصة الٗغاُ٢ت مً ان الامغ
الًم ً٨ان ًخم الا باالٖخماص ٖلى ال٣ضعاث الظاجُت وباؾخسضام الؿغٍت الخامت في الخىُٟظ ،وفي
الغب٘ ألازحر مً 1981جم حكُ٨ل صاثغة الضعاؾاث والخُىٍغ،خُض حك٩لذ مً مً ؾبٗت ؤ٢ؿام و
قٗبخحن بهض ٝب٦دؿاب اإلاٗغٞت بالخ٨ىلىظُا الىىوٍت وبما ًخالثم وَمىخاث اإلاىٓمت في بىاء
()334
مٟاٖل ٦هغوهىوي ،وباإلٖخماص ٖلى ال٨ـاصع الٗـغا٢ـي  ٞـ٣ــِ
هدُجت الٖخماص ٖلى ال٣ضعاث الخانت  ِ٣ٞوٖضم الاؾخٗاهت بسبراء اظاهب للخٟاّ ٖلى امً
اإلاكاعٍه اؾخسضمذ صاثغة الضعاؾاث والخُىٍغ ٖضة زُىاث في هظا اإلاجا ٫وٍم ً٨جلخُهها في
-1ؤلاؾخٟاصة مً ألاصبُاث اإلايكىعة ٖاإلاُا
-2ؤلاؾخٟاصة مً وزاث ٤الى٧الت ألامغٍُ٨ت اإلاخىٞغة في اإلا٨خبتمجهاجً
.-3الضعاؾاث والخجاعب اإلاسخبرًت
ً
 Pilot-4جهمُم وجىُٟظ وحكُٛل مىٓىماث عٍاصًت بٖخماصا ٖلى الىخاثج اإلاسخبرًت
Units/Plants
 -5جهمُم وجىُٟظ وحكُٛل مىٓىماث بهخاظُت باإلؾخٟاصة مً هخاثج اإلاىٓىماث الغٍاصًت
Scaling Up.
.-6مكاعَ٘ الٟانالث ال٨هغومٛىاَِؿُت الغٍاصًت في مى ٘٢الخىٍشت
-7مكاعَ٘ عاب٘ ٧لىعٍض الُىعاهُىم الغٍاصًت في مى ٘٢الخىي
-8اإلاكاعَ٘ الغٍاصًت إلؾترصاص الُىعاهُىم مً ٞانالث مى ٘٢الخىٍشت
-9مكاعَ٘ ٞلىعٍضاث الُىعاهُىم الغٍاصًت في مى ٘٢الخىٍشت
-10مكاعَ٘ الخسهِب الُ٨مُاوٍت الغٍاصًت في مى ٘٢الخىٍشت
334

) ) :ظٟٗغ يُاء ظٟٗغ ووٗمان ؾٗض الضًً الىُٗمي  " ،ؤؾلخت الضماع الكامل  :الاتهاماث والخ٣اث ، " ٤مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي  ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة
الٗغبُت  ،الٗضص ,2004 /8 ، 306م55
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-11مكاعَ٘ الخسهِب بُغٍ٣ت الخىاٞظ الٛاػي الغٍاصًت في مى ٘٢الخىٍشت

()335

٧ل اإلاكاعَ٘ التي ط٦غث اٖاله ٧اهذ ٢ض هٟظث بك٩لها الخجغٍبي وجم حكُٛلها وهجخذ في مى٘٢
الخىٍشت ظىىب بٛضاص ،وبالخالي ابخضؤث الخُىة الٗملُت في جدىٍل هظه اإلاكاعَ٘ مً ق٩لها
اإلاسخبري الهٛحر الى خحز الاهخاط الٟٗلي٩ٞ،اهذ مهماث الٗمل م٣ؿمت ٦ما ًلي
-1الخهامُم :ال٩اصع الخهمُمي لضاثغة الضعاؾاث والخُىٍغ في اإلاىٓمت
-2الخهيُ٘ :الىعف اإلاُ٩اهُُ٨ت وال٨هغباثُت في اإلاىٓمت ،
-3اإلايكإة الٗامت للمٗضاث الىُُٟت،
-4ميكإة ٖ٣بت بً ها٘ٞ
-5ميكإة بضع الٗامت
ؤهخهي بظل ٪الجؼء الا٦بر مً اإلاكغوٕ الىىوي الٗؿ٨غي الٗغاقي ،اما ما جب٣ى مىه ٣ٞض جم
جضمحره مً ٢بل لجان الخٟخِل الخابٗت لالمم اإلاخدضة في ٖ٣ض الدؿُٗىاث .خُض بهخهى البرهامج
عؾمُا في  10هِؿان ٖ 1991ىضما ؤٖلىذ الخ٩ىمت الٗغاُ٢ت مىا٣ٞتها ٖلى ٢غاع مجلـ ألامً ع٢م
 687لؿىت .1991و٢ض ٧اهذ ٧لٟت اإلاكغوٕ الىَجي الظي هٟظجه الضاثغة ٧ 3000ان بدضوص 700
ملُىن صوالع ؤمغٍ٩ي وهظا ٌٗاص ٫ج٣غٍبا اإلابل ٜالظي جم صٗٞه للكغ٧اث الٟغوؿُت وؤلاًُالُتُ .ؾلم
ؤلانـضاع ألازحر مً (الخ٣ـغٍـغ ال٩امـل والكـامـل والجهـاثـي )للبرهامج الىىوي الٗغاقي (Full, Final and
Complete Declaration) FFCDالى الى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت في  25ؤطاع 1998
في ٖام  1991ؤٖلىذ الى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت ألو ٫مغة بان هىا ٥صولت َغ ٝفي مٗاهضة
خٓغ الاهدكاع الىىوي ٢ض ٢امذ بسغ ١اإلاٗاهضة  ،وَب٣ا إلاهاصع هظه الى٧الت ٞان البرهامج الىىوي
الٗغاقي ٢ض هٟظ بغهامجا هىوٍا ضخما بهىعه ؾغٍت ألٚغاى ٖؿ٨غٍت في ميكأث لم ًهغح بها
ؾاب٣ا للى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت336في ألاٖىام  1991و٢ 1992امذ ٞغ ١الخٟخِل الخابٗت
للى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت وبمىظب ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ مجلـ ألامً الضولي وباألزو
ال٣غاع ع٢م  687في  3هِؿان  ، 1991بالخدغي ًٖ ٧اٞت البجى الخدخُت الىىوٍت الٗغاُ٢ت و٢امذ
بخضمحرها بال٩امل()337
ومهما ٦ثر الخضًض ًٖ واُٗ٢ت ؤو ٖضم واُٗ٢ت البرهامج الىىوي الٗغاقي ٞان الخضًض
ٖىه في ؾُا ١وظىصه الُىم ٖلى اعى الىا ٘٢لم ٌٗض طا مٛؼي ؤو ؤهمُت  ،لِـ بؿبب ؾ٣ىٍ
) )- Secretary William J.Perry,"Working with Gulf Allies to contain Iraq and Iran" DefenseIssues,Volume10, No 61 . Briefing on June 6, 2003

335

.
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هٓام نضام خؿحن الظي ؤعسخى ٢ىاٖض طل ٪البرهامج وَىعه  ،ؤو مً زال ٫الخ٣اعٍغ التي وكغث في
واقىًُ والتي اٖخبرث وظىص ؤؾلخت الضماع الكامل ٦مبرع لكً الخغب ٖلُه واخخالله مً ٢بل
الىالًاث اإلاخدضة وبغٍُاهُا ال ؤؾاؽ لها مً الصخت  ،ولٖ ً٨لُىا ؤن ال هخهىع ؤن ؤمخال٥
الٗغا ١للؿالح الىىوي لً ً٩ىن له جإزحر ٖلى الٗغاٞ ، ١هى بن لم ً ً٨هى اإلاؿتهض ٝبُٗىه ٞ ،ةن
امخال٦ها له ؾُ٩ىن بةم٩اجها ؤن تهضص ؤهضاٞا ؤمغٍُ٨ت مدضصة لِـ في الٗغاٞ ١دؿب وبهما
ألهضا ٝممازلت في ؤٛٞاوؿخان ًٞال ًٖ ؤن هظا الؿالح ؾِك٩ل ٖامل ي ِٛؾُاسخي بالغٚم
مً ؤن اٚلب الاٖخ٣اص ؤجها لً ج٣ضم ٖلى اؾخسضام الؿالح الىىوي بىنٟها ؤصاة هجىمُت وبهما
ألٚغاى جخٗل ٤بٗامل الغصٕ ( .)338ال ًم ً٨وي٘ جهىع مدضص للؿُاؾت ألامغٍُ٨ت خُا٫
البرهامج الىىوي الٗغاقي مً صون ؤن الخٗغٖ ٝلى ٞدىي ؤلاؾتراجُجُت الٗاإلاُت ألامغٍُ٨ت في ْل
البِئت الضولُت الخالُت والىٓام الؿُاسخي الضولي الظي جترب٘ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٖلى ٢مت
م٩ىهاجه  ،بٗض ؤن ْلذ ؤلاؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت ؤزىاء الخغب الباعصة ٢اثمت ٖلى ما ًم ً٨ونٟه
باإلؾتراجُجُت الخ٣لُضًت والتي ج٣ىم ٖلى ؤن الىالًاث اإلاخدضة مٗغيت للهجىم بىاؾُت ؤؾلخت
هىوٍت جخىلى بًهالها ؤهٓمت ًم ً٨جدضًضها وٍُل٣ها ٖضو مدضص بىيىح .
وبطا ٧ان مٟهىم ؤلاؾتراجُجُت في جل ٪الخ٣بت حهخم بالخىُ٢ذ والُغ ١واإلاهاصع واؾخسضام
هظه اإلاهاصع بىنٟها مهضصاث ومٗى٢اث وٖ٣ىباث حؿخسضم لخُٛحر ؾلى ٥الضو ٫ألازغي ٞ ،ان
اإلاٟهىم الخضًض واإلاسخهغ لئلؾتراجُجُت ًخدضص بـ ؤالهضا ٝوالُغ ١والؿاثل و اإلاٗجى  ،و٠ُ٦
()339
ً٩ىن بةم٩اجها جد ٤ُ٣هظه ألاهضا ،ٝوما الظي ؾدؿخسضمه لٟٗل طل٪
ولظل ٪وم٘ اهتهاء الخغب الباعصة ؤزظث الؿُاؾُت الضولُت ُٞما ًخٗل ٤بمىيىٕ جىٞحر ألامً
جخٗغى للخُٛحر هدُجت الهتهاء جل ٪اإلاغخلت وبىظىص ؤق٩ا ٫ظضًضة للٗىإلات وبسانت في مجاالث
الخدى ٫الؿُاسخي والا٢خهاصي وفي مجاالث الجزإ اإلاؿلر(،)340بٗض بن ٧اهذ الترجِباث ألامىُت
الٛغبُت بك٩ل ٖام ج٣ىم في جل ٪اإلاغخلت بالضعظت ألاؾاؽ ٖلى جُُ٣ض الاجداص الؿىُُٞتي الظي
٧ان قاؾٗا ظضا وُ٦اها مخُىعا ظضا في ؤوظه ٖضًضة وفي خالت وكىب خغب جٟطخي بلى اؾخسضام
()341
ؤالؾلخت الىىوٍت بِىه وبحن الُ٣ب آلازغ ٞإهه ؾُ٩ىن ٖغيت لخ٨بضه زؿاثغ ٦بحرة
لظا ٣ٞض ٧اهذ الؿُاؾت الخاعظُت والضٞاُٖت للىالًاث اإلاخدضة ٢بل طل ٪الى٢ذ جغج٨ؼ ٖلى
اٞتراى ُ٢ام خالت مىاظهت ٖؿ٨غٍت زُغة للٛاًت بحن ٢ىجحن ٖٓمخحن ٦شُٟتي الدؿلر  ،و ٧اهذ
338

))zifferero, op.cit,p.7
( ) - Michael G. Roskin and Nicholas O. Berry , '' The New World of International Relations'', Prcntice- Hall , Upper Saddel River, New
Jersey, 1999. p.27..
340
) ) بُىعن هاٚلُىى بلحزابِض ؾ٩ىهؼ  " ،الُ٣إ الٗؿ٨غي في مدُِ مخٛحر ـ ؤلاهٟا ١الٗؿ٨غي والدؿلر  ، " 2003في  :الدؿلر وهؼٕ الؿالح وألامً الضولي ـ
ال٨خاب الؿىىي  ، 2003مٗهض ؾخى٦هىلم ألبدار الؿالم الضولي [،جغظمت ]ٞ :اصي خمىص وآزغون  ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت (،بحروث )2004
341
) )Berry, , op.cit,,p.27
339
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صو ٫خل ٠قما ٫ألاَلسخي وصو ٫خل ٠واعقى سجُىت يمً بَاع ٖال٢ت ٖضاثُت بحن هاجحن
ال٣ىجحن حٗؼػها ٖكغاث آلاال ٝمً ألاؾلخت الىىوٍت في صعظت ٖالُت مً الخإهب مىظهت يض
بًٗها البٌٗ واٖخمضث الىالًاث اإلاخدضة وخلٟائها ٖلى ال٣ىاث الىىوٍت لِـ لغصٕ ال٣ىاث
الىىوٍت الؿىُٞدُت ٞدؿب  ،وبهما ؤًًا لغصٕ ما ًؼٍض ٖلى ملُىن ٖىهغ مً الجُىف الخ٣لُضًت
في ؤوعبا  ،و اهُال٢ا مً جل ٪البِئت الضولُت بغػ مٟهىم الخضمحر اإلاا٦ض اإلاخباص.)342(٫
ؤما الُىم وبٗض ؤن ج ٪٨ٟالاجداص الؿىُُٞتي ٞان جل ٪الهىعة ٢ض جبضلذ بلى خض ٦بحر وظظعي ،
زانت بٗض ؤن جغاظٗذ ال٣ضعاث ؤلاؾتراجُجُت الغوؾُت وجسلٟذ بكضة نىى ٝال٣ىاث اإلاؿلخت
الؿىُُٞدُت التي ٧اهذ هاثلت في الؿاب ، ٤وللمغة ألاولى وبٗض هه٢ ٠غن ؤنبذ مً الهٗب جهىع
وي٘ جخضهىع ُٞه الٗال٢اث ألامغٍُ٨ت الغوؾُت بلى الخض الظي ًم ً٨ؤن ًيخج ٖىه هؼإ مؿلر
( .)343وفي الىا ٘٢ؤن خل ٠واعقى لم ًيخه ٞدؿب  ،بل ؤن ٦شحرا مً صو ٫طل ٪الخل ٠الظي باث
ظؼءا مً اإلااضخي ٢ ،ض ؤنبدذ آلان ؤًٖاء في خل ٠قما ٫ألاَلسخي ًٞال ًٖ ؤن عوؾُا
هٟؿها ٢ض ؤنبدذ مكاع٧ا في ٖملُت خ ٟٔالؿالم في مىُ٣ت البل٣ان ًٞ ،ال ًٖ طلٞ ٪هي
ًٖى في بغهامج الخدال ٠للكغا٦ت مً اظل الؿالم(.)344
وم٘ اهتهاء الخغب الباعصة بضؤ ون ٠الىالًاث اإلاخدضة بإجها انبدذ ؤخاصًت الُ٣ب
بامخال٦ها جٟى٢ا ال ًم ً٨جدضًه في مجاالث ألاؾلخت الىىوٍت والخ٣لُضًت والخ٨ىىلىظُا الٗؿ٨غٍت
ومضٖىما بإ٦بر ا٢خهاص ٢ىمي في الٗالم وهٟىط ٖالمي في مُضان الاجهاالث( ،)345وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن
وي٘ الىالًاث اإلاخدضة بهٟتها ال٣ىة الٗٓمى الىخُضة في الٗالم انبذ واٗ٢ا مىظ ـ 2001-1990
في اإلاغخلت التي ؤَلٖ ٤لُه مغخلت ما بٗض الخغب الباعصة  ،ؤي مىظ اجهُاع الاجداص الؿىُٞتي وختى
و٢ىٕ جل ٪الهجماث الخاصي ٖكغ مً ؤًلى ٫ؾبخمبر ، 2001وهي بال ق ٪مضة ػمىُت ٢هحرة
جاعٍسُا صقيذ زاللها مغخلت ظضًضة في ؤلاؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت الٗاإلاُت احؿمذ ٖلى هدى ال لبـ
ُٞه بىيىح ألاهضا ٝوألاٚغاى مً ظهت و ؤصث بلى زل ٤هىٕ مً الخىخض لضي نىإ ال٣غاع
الؿُاسخي لضي ٧ل مً الخؼبحن الغثِؿحن في الىالًاث اإلاخدضة خى ٫هظه ألاهضا ٝوألاٚغاى مً
ظهت ؤزغي  ،بٗضما ٖاهذ الىالًاث اإلاخدضة مً هجىم مباقغ ٖلى مىاَىحها وب٢لُمها لم حكهض له

) )ibid

343

342

) ) نٟىث الؼٍاث  "،ؤؾلخت الضماع الكامل :الاتهاماث والخ٣اث[ ، "٤حُٗ٣ب] :في اخخال ٫الٗغا ١وجضاُٖاجه ٖغبُا وب٢لُمُا وصولُا  ,م187
344
) ) ٦حري ام٧.اعحكجر  " ،قب٨ت الهىاعٍش الضٞاُٖت واإلاىاهج الجضًضة للغصٕ "،في ؤظىضة الؿُاؾت الخاعظُت ألامغٍُ٨ت – ؤؾلخت الضماع الكامل  :بَاع
الٗمل الاؾتراجُجي الجضًض  ،مجلت ال٨تروهُت جهضعها وػاعة الخاعظُت ألامغٍُ٨ت  ،جمىػ ً /ىلُى ,. 2002م10
345
) ) الِؿىن ط  .٥ .باًلؼ  "،اججاهاث وجدضًاث في ألامً الضولي "  ،في  :الدؿلر وهؼٕ الؿالح وألامً الضولي ـ ال٨خاب الؿىىي  ، 2003مٗهض ؾخى٦هىلم
ألبدار الؿالم الضولي [،جغظمت ]ٞ :اصي خمىص وآزغون  ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت (،بحروث , .)2004م71
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مشُال في الؿاب.٤وهظا الخض الٟانل ال ق ٪اهه ٢ض ق٩ل هُ٣ت جدى ٫في ؤلاؾتراجُجُت الضٞاُٖت
()346
للىالًاث اإلاخدضة
و٧ان ؤهم ما جغجب ًٖ هظه الهجماث  ،وبالغٚم مً ؤن ألاشخام الظًً ٢امىا بدىُٟظها ؤو
الخ٣ىُاث التي جم اؾخسضامها في جل ٪الٗملُاث لم ج ً٨ظضًضة البخت ٞ ،ةجها ٢ض ؤوضخذ بجالء
ؤن الضولت ألا٢ىي في الٗالم ْهغث مٗغيت وم٨كىٞت ؤمام هجماث ٚحر مإلىٞت مما ولض نضمت
٦بحرة بٗض ٖ٣ض مً الىمى الا٢خهاصي والاؾخ٣غاع  ،هظه الهضمت عبما مهضث بك٩ل مازغ ظضا بلى
ّ
الغص
ؤن حٗخمض الىالًاث اإلاخدضة ٖلى اؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨غٍت ال٩اسخت في اؾتراجُجُاث
لخهبذ هظه الاؾتراجُجُاث الجؼء الخاؾم في بِئت ؾُاؾاث ألامً  ،لِـ للٛغب ؤو للىه٠
الكمالي مً ال٨غة ألاعيُت ٞدؿب  ،وبهما لل٣ؿم ألآٖم مً الٗالم(.)347
ولٗل ؤهم ما جمسًذ ٖىه هجماث ؤًلى / ٫ؾبخمبر هى ْهىع مؿخىٍحن مً الخُٛحر ألاو٫
ًخٗل ٤بىىُٖت التهضًض الظي بضؤ ًىاظهه ألامً ال٣ىمي ألامغٍ٩ي والشاوي  ،وهى ؤًًا حُٛحرا هىُٖا
ول ً٨هظه اإلاغة ًخٗل ٤بهىٍت الٗضو  ،بمٗجى ؤن هظًً اإلاؿخىٍحن الجضًضًً ٧اها زاعط ٧ل
الخؿاباث ؤلاؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت اإلاخىٗ٢ت والتي اجبٗذ أل٦ثر مً هه٢ ٠غن مطخى وجدضًضا مىظ
اهتهاء الخغب الٗاإلاُت الشاهُت(.)348
٦ما ؤن جُىعا ظضًضا ؤزغ ٢ض َغؤ ٖلى اإلاؿخجضاث الامىُت و الٗؿ٨غٍت الامغٍُ٨ت  ،بط لم
هجماث  11ؤًلى / ٫ؾبخمبر ألاطي في اإلاهالر ألامغٍُ٨ت زاعط الخضوص ؤلا٢لُمُت للىالًاث اإلاخدضة
ؤو ختى في ٢اعة ؤمغٍ٩ا الكمالُت ؤو في ؤي م٩ان آزغ ٖلى ال٨غة ألاعيُت ،وبهما قمل الخُغ هظه
اإلاغة مضاهمت وجضمحر ؤهم مٟهلحن ًغمؼان بلى ال٣ىة الٗؿ٨غٍت والا٢خهاصًت ألامغٍُ٨ت
الٗاإلاُت( ،)349وفي ٢لب ألاعاضخي ألامغٍُ٨ت وؤصي بلى م٣خل ٖضص ٦بحر ظضا مً اإلاىاَىحن ألامغٍُ٨حن
ًٞال ًٖ ألايغاع الا٢خهاصًت البالٛت  .هظا الخُٛحر في هىٕ التهضًض ولضث لضي الىالًاث اإلاخدضة
ً
٢ىاٖت بان ال٨شحر مً الضو ٫وفي م٣ضمتها الٗغا٢ ١ض اْهغوا اهخماما قضًضا في الخهىٖ ٫لى
ألاؾلخت الىىوٍت وهم ٢اصعون ٖلى الخهىٖ ٫لى اإلاىاص الًغوعٍت لهىٗها مً مهاصع مسخلٟت ،

346

) )Mike Shuster, “ Natioam Sscurity,Nonprolifertion, and the War Against Terrorism” in After 11/9; Preventing Mass- Destruction
Terrorism and Weapons Proliferation, Michael Barletta,ed. Center for Non Proliferation Studies , California,U.S.A, 2002,p.4..
))347
باًلؼ,اإلاهضع الؿاب, ٤م69
))348
ظىن آع  .بىلخىن " بَاع الٗمل الاؾتراجُجي الجضًض  :الغص ٖلى تهضًضاث ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ "  ،في ؤظىضة الؿُاؾت الخاعظُت ألامغٍُ٨ت – ؤؾلخت
الضماع الكامل  :بَاع الٗمل الاؾتراجُجي الجضًض  ،مجلت ال٨تروهُت جهضعها وػاعة الخاعظُت ألامغٍُ٨ت  ،جمىػ ً /ىلُى ,.2002م5
349
) )اإلاهضع هٟؿه.
11-Amin Tarzi, “ Proliferation Assessment: Iran's Strategic Environment After 9/11”, in :After 9/11: Preventing Mass- Destruction Terrorism
and Weapons proliferation, Micheal Barletta, ed.Center Nonproliferation Studies, Ocsasional Paper No.8 ,May 2002,p.35.
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٦ما ؤن هظه الضو ٫ال حٗخمض الكٟاُٞت في وكاَاتها الىىوٍت ؤو في ٖ٣اثضها ؤو هُاتها  ،بل عبما ج٩ىن
()350
متهىعة بلى خض اؾخسضام هظا الىىٕ مً ألاؾلخت يض قٗىبها ؤو يض آلازغًٍ مٗا
وو٣ٞا لهظه الغئٍت ؤنبذ جغ٦حز الىالًاث اإلاخدضة مخمدىعا خى ٫الُُٟ٨ت التي حؿخُُ٘ مً زاللها
اؾخسضام ال٣ىة لهؼٍمت ؤلاعهابُحن وألاهٓمت التي جغٖاهم  ،بط ؾِىٓغ بلى ؤي هٓام ًإوحهم ؤو
مٗاص للىالًاث اإلاخدضة  ،هظا مً ظهت  ،ؤما مً الجهت ألازغي ُٞخٗل ٤بؿبل
ًضٖمهم ٖلى اهه ٍ
ج ٠ُُ٨ال٣ىاث ألامغٍُ٨ت ٖلى ؤًٞل وظه لخمُ٨جها مً جىُٟظ ٖملُاث اؾخسضام هظه ال٣ىة
اإلاُلىبت والتي ًجب ؤن جدىاؾب م٘ َبُٗت ألاٖضاء وزُُهم الغامُت بلى الخهىٖ ٫لى ؤؾلخت
الضماع الكامل بط ؤجهم ؾى ٝلً ًترصصوا في اؾخسضامها يض الىالًاث اإلاخدضة ٖلى خض ٢ى٫
هاثب الغثِـ ألامغٍ٩ي صً ٪حكُجي( .)351وهظا ٌٗجي ؤن الىالًاث اإلاخدضة ٢ض ؤُٖذ لىٟؿها الخ٤
واإلابرع إلاهاظمت ؤي صولت ؤو مجمىٖت مً الضو ٫التي لضحها هُاث ٖضواهُت ججاهها ؤو اججاه الضو٫
التي ججاوعها وحؿعى المخال ٥ؤؾلخت صماع قامل وهى ما ؤ٦ضه وػٍغ الضٞإ ألامغٍ٩ي صوهالض
عامؿُٟلض ٖىضما ٢ا " ٫ؤن ألاًٞلُت ٚحر اإلاخىاْغة التي ًمخل٨ها ؤلاعهابي جخجؿض في ٢ضعجه ٖلى
مهاظمت ؤي م٩ان وفي ؤي و٢ذ ًغٍض وبىاؾُت ؤي ؤؾلىب ًم ً٨جهىعه  ،في خحن اهه لِـ مم٨ىا
الضٞإ ًٖ ٧ل م٩ان وفي اي و٢ذ ٞ،األؾلىب الىخُض للخٗامل م٘ هظه التهضًضاث هى مُاعصتها
خُض جىظض  ،لهظا الؿبب ٞةن خغب امغٍ٩ا ٖلى ؤلاعهاب الٗالمي حؿدىض بلى طل ٪اإلابضؤ الظي
ً٣طخي بإن وٗثر ٖلى ؤلاعهابُحن الٗاإلاُحن في ؤي م٩ان مً الٗالم  ،وان همى٘ ألامم مً مىدهم ملجإ
ؤمىا"(.)352
ولٗل الهىعة ج٩ىن ؤ٦ثر ويىخا في زُاب الغثِـ ألامغٍ٩ي ظىعط صبلُُى بىف ٖىضما ٢ا" :٫
ٖلى ٧ل صولت  ...ؤن جإزظ بجضًت زُغ ؤلاعهاب الظي ًدىامى بلى مضي ٧اعسي ـ وهى ؤلاعهاب اإلاؿلر
باألؾلخت البُىلىظُت ؤو الُ٨مُاوٍت ؤو الىىوٍت  ..ؤن بٌٗ الضو ٫التي جغعى ؤلاعهاب حؿعى
للخهىٖ ٫لى ؤؾلخت الضماع الكامل ؤو ؤجها ؤنبدذ جمل٨ها ٗٞال .)353( ",...

350

) )-Amin Tarzi, “ Proliferation Assessment: Iran's Strategic Environment After 9/11”, in :After 9/11: Preventing Mass- Destruction
)Terrorism and Weapons proliferation, Micheal Barletta, ed.Center Nonproliferation Studies, Ocsasional Paper No.8 ,May 2002,p.35
351
) ) صً ٪حكُجي ،اإلااجمغ ال٣ىمي ع٢م  103للخؼب الجمهىعي اإلاىٗ٣ض في  26آب  /ؤٚؿُـ  ،2002الكب٨ت الضولُت للمٗلىماث ( الاهترهِذ ) ٖلى اإلاى:٘٢
- www.whitehouse.gov/news/releasese/2002826
352
) ) صوهالض عامؿُٟلض  ،هو قهاصجه ؤمام اللجىت الٟغُٖت للمسههاث الخابٗت للجىت الضٞإ في مجلـ الكُىر ألامغٍ٩ي  21 ،ؤًاع /ماًى  ، 2002الكب٨ت
الضولُت للمٗلىماث (الاهترهِذ) ٖلى اإلاى : ٘٢م2
- www.defenselink.mil/speech/2002/s20020521-secdef.html
353
) ( ظىعط صبلُُى بىف  [ ،زُاب ] في ط٦غي مغوع ؾخت ؤقهغ ٖلى هجماث 11اًلى / ٫ؾبخمبر  ،في  13آطاع  /ماعؽ  ، 2002الكب٨ت الضولُت للمٗلىماث
(الاهترهِذ) ٖلى اإلاى - www.whitehouse.gov/news/releasese/2002313: ٘٢م1-3
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وٖلى الغٚم مً ؤن الغثِـ ظىعط بىف ٢ض ؤٖلً جبيُه ؾُاؾت الخغب الى٢اثُت(،)354
وؤلاٖالن ؤًًا بان الىالًاث اإلاخدضة ؾخٓل ناخبت الؿُاصة الٗؿ٨غٍت الٗاإلاُت اإلاا٦ضة والتي ال
حؿمذ بإي ْهىع مدخمل ألي صولت ؤزغي مىاٞؿت ٖؿ٨غٍا بال ؤن اٖخماص الخغب الاؾدباُ٢ت
ّ
بىنٟها بؾتراجُجُت ؤمغٍُ٨ت عؾمُت لم ًخم ؤلاٖالن ٖىه بال في قهغ خؼٍغان  /ماًى ٖ ،2002ىضما
جدضر الغثِـ ألامغٍ٩ي ظىعط بىف ًٖ ُّ
جدى ٫بالصه بلى قً خغب و٢اثُت ،ؤو اؾدباُ٢ت ،ؤو
جمىله ،ؤو ح ٌٛالُغٖ ٝىه( ،)355ويض الضو ٫التي ّ
بظهايُت يض صو ٫جغعى ؤلاعهاب ؤو ّ
جُىع
ً
ً
خالُا ؤو ٢ض ج٨ٟغ في ؤن ّ
مؿخ٣بال ؤؾلخت صماع قامل ُ٦مُاثُت ،ؤو هىوٍت ،ؤو بُىلىظُتّ ،
و٦غع
جُىع
ّ
الخدى ٫في الكهغ الخالي في خٟل جسغٍج يباٍ ألا٧اصًمُت الٗؿ٨غٍت في وؾذ
جإُ٦ض هظا
ُ
بىٍيذ(.)356والخ٣ُ٣ت ؤن هظه ؤلاؾتراجُجُت لِـ ولُضة اللخٓت التي ؤٖلىذ ٞحها ٦ ،ما ًًٓ
ال٨شحرون ٞ ،هي بالخ٣ُ٣ت ٢ض بضؤ الخسُُِ لها مىظ مؿتهل الدؿُٗيُاث مً ال٣غن اإلااضخي
ٖىضما ٖ٣ض ن٣ىع واقىًُ( )357الٗؼم ٖلى حُٛحر مؿاع الؿُاؾت الخاعظُت ألامغٍُ٨ت  ،بدُض
ًدؿجى الهُمىت ٖلى الٗالم ،وهى ما ًخطر مً اإلاظ٦غة الغؾمُت التي ّ
()358
ؤٖضها (بى ٫وولُٟذ)
ٖام 1992م خى ٫جىظهاث ؤمغٍ٩ا زال ٫ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ ،والتي ؤ٦ض ٞحها ؤهمُت عصٕ ؤي
٢ىة مدخملت جخُل٘ للُ٣ام بضوع ٖالمي ؤو ب٢لُمي ،ل ً٨بىف ألاب عًٞها.
وٍم ً٨ؤن هالخٔ بان بىف ٢ض ع٦ؼ ٖلى ؤلاعهاب بٞغاصا ؤو صوال اؾماها بالضو ٫اإلااع٢ت و٦ظل٪
ٖلى الخُغ الظي ؾُلخ ٤ألاطي باألمً ال٣ىمي ألامغٍ٩ي بطا ما امخل ٪ؤلاعهابُىن بٞغاصا ؤو صوال ٖلى
ؤؾلخت الضماع الكامل وهظا ما حهمىا جدضًضا ٖىض صعاؾت الؿُاؾت ألامغٍُ٨ت خُا ٫الٗغا١
()359
وبغهامجها الىىوي
ً
وَب٣ا إلاا ج٣ضم ٞان َبُٗت الخغب ٖلى ؤلاعهاب في ألاؾاؽ هي خغب ال مخمازلت  ،بمٗجى ؤن
ً
ل٩ل خغب مً خغوب اإلاؿخ٣بل ،خُشما ٧ان مىٗ٢ها الجٛغافي وْغوٞها ال٣خالُت ،هىٖا مً
354

(ً -)26غي وٗىم قىمؿ٩ي ؤن مً الخُإ ؤن ًدؿاوي مٟهىم الخغب الى٢اثُت م٘ مٟهىم الًغبت الاؾدباُ٢ت الن زمـت ازـخال ٝظـىهغي بُجهمـا ًىضـخه بـال٣ى٫
ؤن الخغب الى٢اثُت هي عص ٗٞل لهجىم خـالي ؤو وقـُ ٪الى٢ـىٕ ٞ ،مـشال بطا ظـاءث الُـاثغاث ٖبـر ألاَلىُـي لًـغب الىالًـاث اإلاخدـضة ٞ ،ـةن الىالًـاث اإلاخدـضة لهـا
ؤن جً ــغب ه ــظه الُ ــاثغاث وحؿ ــُ٣ها ختـ ــى ٢ب ــل ؤن جل ٣ــى ٢ىابله ــا  ،وله ــا ؤن تهـ ــاظم ال٣ىاٖ ــض الجىٍ ــت الت ــي ظ ــاءث مجهـ ــا ه ــظه الُ ــاثغاث  ،ؤم ــا  ٢ــاهىن الخـ ــغب
ٞهى مسخل ٠جماماٞ ،هى ٌٗجـى ؤن للىالًـاث اإلاخدـضة الخـ ٤ـ وخـضهاٞ ،لـِـ زمـت مـً لـه هـظا الخـٚ ٤حرهـا ـ فـي مهاظمـت ؤي بلـض جـضعي preventive warالاؾدباُ٢ت
ؤهه ًمشـل اخخمـاال لخدـضحها .ومـً زـم  ،بطا اصٖـذ الىالًـاث اإلاخدـضة ٖ ،لـى ؤًـت ؤؾــ  ،ؤن الـبٌٗ ٢ـض ًمشـل لهـا فـي بٗـٌ ألاخُـان تهضًـضا  ،بطن ُٞم٨جهـا مهاظمـت
هــظا ال ــبًٌُٗ .ىٓ ــغ  :وٗ ــىم قىمؿ ــ٩ي " ،خ ــغب الٗ ـغا ١ه ــي بغو ٞــت لخ ــغوب ٢اصم ــت" [ ،خ ــىاع ]  :م ــ٘ ف ــي ُ٦ .ــه .عاماحك ــاهضعان  2 ،هِؿ ــان  /ابغٍ ــل  2003الك ــب٨ت
-www.z.net.الضولُت للمٗلىماث (الاهترهِذ) ٖلى اإلاى: ٘٢
355
) )George W. Bush, the Bush Doctrine, the White House, September 17, 2002.,p.17.
356
) ) خؿام ؾىٍلم ،الًغباث الى٢اثُت في ؤلاؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت الجضًضة ،مجلت الؿُاؾت الضولُت ،الٗضص ( ،)150ؤ٦خىبغ 2002م, .م290
357
) ) ن٣ىع واقىًُ :وهي حؿمُت اَل٣ذ ٖلى الُمحن اإلادا ٔٞوٍمخحز هظا الاججاه باؾخسضام الؿالح إلاىاظهت الخدضًاث و ػٍاصة محزاهُت الضٞإ وصٖم
اؾغاثُل و جدىٍل الكغ ١الاوؾِ الى صو ٫صً٣غاَُت -George W. Bush, the Bush Doctrine, the White House, September 17, 2002
))358بى ٫وولُٟذ:ولض في ٖام  1943في هُىٍىع ٥قٛل مىهب هاثب وػٍغ الضٞإ الامغٍ٩ي زال ٫الٟترة - ,2005-2001
www.whitehouse.gov/news/releasese/2002129 .
359
) )٧اعحكجر,اإلاهضع الؿاب,٤م.12
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الخهىنُت اإلامحزة التي جٟغى الخٗامل م٘ ٧ل خغب مخىٗ٢ت بُغٍ٣ت زانت ومسخلٟت ٖما
ؾب٣ها ؤو ختى ٖما ٢ض ًلخ ٤بها .وه٨ظا ٞةطا ٧اهذ خغب الٗغا 2003-1991 ١ومالخ٣ذ بها
ٖملُاث الٛؼو الاه٩لى -ؤمغٍ٩ي للٗغا ١لخهى٘ الىمىطط الىاضر للخغوب ٚحر اإلاخمازلت التي حٗخمض
في الخدًحر ألٖمالها ال٣خالُت وفي الخمهُض لها وفي بصاعة مٗاع٦ها وفي جُىعاتها ٖلى مبضؤ خىاع
()360
ؤلاعاصاث
بط ؤجها في هظه الخالت الجضًضة ٖ ،لى وَ ٤ٞبُٗت الٗضو الجضًض  ،لِـ بالًغوعة ؤن ج٩ىن
مخمشلت ٖلى ق٩ل نغإ بحن صو٢ ٫ىمُت ٢اثمت طاث ؾُاصة جماعؽ ٖضاءها بالٗمل الٗضواوي
اإلاباقغ ؤو التهضًض به  ،وبهما هي ٖباعة ًٖ مهاصع ٖضاء جخبىاه مجمىٖاث بعهابُت لِـ بالًغوعة
ؤن جيخمي بلى بلض ؤو صولت واخضة مُٗىت  ،مً صون اؾدبٗاص وظىص مشل هظه الضو ٫مً زال ٫وظىص
خ٩ام ص٦خاجىعٍحن مخُغٞحن ؤو مً زال ٫ما ج٣ضمه هظه الضو ٫مً صٖم بلى هظه اإلاجمىٖاث ٢ض
جهل بلى ججهحزهم باألؾلخت الُ٨مُاوٍت ؤو البُىلىظُت ؤو الىىوٍت وحسخحر ٧ل ماهى مخاح لضحها مً
()361
وؾاثل إلًها ٫جل ٪ألاؾلخت بلى ٖم ٤الىالًاث اإلاخدضة
وهظا ًىنلىا بلى الاؾخيخاط بان ٖىانغ تهضًضاث الٗغا ١التي هضصث ألامً ال٣ىمي ألامغٍ٩ي ٖلى
و ٤ٞالاؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت ج٩ىهذ مً:
 .1ألاٞغاص ؤو اإلاجمىٖاث ؤلاعهابُت اإلاىٓمت.
.2ألاؾلخت الُ٨مُاوٍت والبُىلىظُت والىىوٍت ( ؤؾلخت الضماع الكامل ) بطا ما خاػ ٖلحها الٗغا. ١
 .3ؤهٓمت الخ٨م الض٦خاجىعٍت التي جمخل ٪ؤو حؿعى المخال ٥ؤؾلخت الضماع الكامل .
.4وؾاثل بًها ٫هظه ألاؾلخت بلى ؤهضاٞها واهم هظه الىؾاثل هي الهىاعٍش البالِؿدُت بُٗضة
اإلاضي
وفي يىء هظا الخىىٕ في ٖىانغ التهضًض لؤلمً ال٣ىمي وزهاثهه ؤنبذ واعصا ؤن مً ؤهم ما
ًمحز ؤلاؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت في اإلاغخلت ال٣اصمت في الخٗامل م٘ الٗغا ١هى ما خضصه الغثِـ بىف
ٖىضما ٢ا " :٫لً هخم ً٨مً ٦ؿب الخغب ٖلى ؤلاعهاب بالب٣اء في مى ٘٢صٞاعي ً ،جب ؤن هى٣ل
()362
اإلاٗغ٦ت بلى الٗضو وان وُٗل زُُه  ،وان هخهضي ألؾىؤ التهضًضاث ٢بل بغوػها "
360

) ) بؿام الٗؿلي " ،الخغوب ٚحر اإلاخمازلت وججغبت الٗغا ، "١مجلت الخغؽ الىَجي الؿٗىصًت  ،الٗضص  265في ,2004/7/1م.265
) )361ظىن اؽ .وول " ،٠الىالًاث اإلاخدضة جىاظه جدضًاث مؿإلت اهدكاع ؤؾلخت الضماع الكامل"  ،في ؤظىضة الؿُاؾت الخاعظُت ألامغٍُ٨ت – ؤؾلخت الضماع
الكامل  :بَاع الٗمل الاؾتراجُجي الجضًض  ،مجلت ال٨تروهُت جهضعها وػاعة الخاعظُت ألامغٍُ٨ت  ،جمىػ ً /ىلُى , ,2002م.10
362
) ) ظىعط صبلُُى بىف [ ،زُاب] ًٖ خالت الاجداص في ٧29اهىن الشاوي ً /ىاًغ ,، 2002م ,3الكب٨ت الضولُت للمٗلىماث ( الاهترهِذ) ٖلى اإلاى: ٘٢
- www.whitehouse.gov/news/releasese/2002129.
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وه٨ظا انبذ الضٞإ ًٖ ألامً ال٣ىمي ألامغٍ٩ي يض اي جدغ ٥هىوي مً ظاهب الٗغا ١مخًمىا
في زُىَه الٗامت هى ججىب و٢ىٕ هجىماث مؿخ٣بال و اؾخسضام الىؾاثل الضبلىماؾُت وال٣ىة
لجٗل الكٗب ألامغٍ٩ي ؤ٦ثر آمىا .ومً هىا  ،و٦ما اقاع الُه الخبحر ألامغٍ٩ي في الضٞاٖاث
ؤلاؾتراجُجُت و اإلاُضاهُت ٦حري ٧اعحكجر " اهه وبُٛت الاؾخجابت بلى التهضًضاث اإلاٗانغة والىاقئت ،
ٖلى الىالًاث اإلاخدضة ؤن حٛحر مً َغٍ٣ت ج٨ٟحرها باليؿبت للغصٕ وُُٟ٦ت مماعؾتها له ٖ ،لُىا
بٖاصة جهمُم ؤؾالُب الغصٕ لجٗلها مؿدب٣ت لؤلخضار بضال مً ؤن ج٩ىن خالت مً الغص ٗٞلُت
"(.)363
هظه ؤلاٖاصة في جهمُم هُ٩لُت وؤؾلىب الغصٕ الجضًض لئلعهاب هي جل ٪التي خضصها وػٍغ
الضٞإ الؿاب ٤ولُم بحري ٦إصواث للخغب هي  :الغصٕ  ،اإلاى٘  ،الضٞإ(.)364ومً هىا ٞان بي بصاعة
ؤمغٍُ٨ت ال حؿخىٖب الضوع الغثِـ ألي مً هظه الٗىانغ عبما ؾخٟكل في جىٞحر الخماًت للىالًاث
اإلاخدضة مً بي هجىم مضمغ ،وباإلا٣ابل ٞان ٖلى الضو ٫والخ٩ىماث ألازغي ؤن حكٗغ بإهمُت الغصٕ
الىىوي وان جإزظ بالخؿبان مهالر قٗىبها وان ٖلى هظه الضو ٫ؤن جخإ٦ض مً ؤن ال٣ىة
الٗؿ٨غٍت الخ٣لُضًت ألامغٍُ٨ت الهاثلت هي ؤًًا ٖىهغ ؤؾاسخي في ٖملُت الغصٕ(.)365
وزمت حؿائ ٫بغػفي هظه اإلاغخلت وهي هل ؤن الغصٕ هٟؿه ؾُ٩ىن ٧اُٞا إلاىاظهت التهضًضاث
الٗغاُ٢تل
ؤن ؤلاظابت ٖلى هظا الدؿائً ٫جب ؤن حؿدىض ٖلى مضي اإلاىزىُ٢ت مً الغصٕ ،طل ٪الن
الىالًاث اإلاخدضة ٢ض واظهذ وما ػالذ جىاظه ٖضوا ًم ً٨ال٣ى ٫بان الغصٕ لم ً ً٨مهمما له
باألؾاؽ ؤي ٖلى مىاظهت هظا الىىٕ مً مهاصع التهضًض بهىعة مباقغة ٞ ،الظًً هاظمىا
ً
هُىٍىع ٥وواقىًُ َ ،ب٣ا لىظهت الىٓغ ألامغٍُ٨ت ٖ،باعة ًٖ مجمىٖت مً الٗىانغ الاهخداعٍت
التي هٟظث ؤٖماال جم الخسُُِ لها مً ٢بل ٖىانغ بال وًَ وبال والء لكٗب مٗحن ؤو للىاؽ
بهىعة ٖامت وحؿخُُ٘ الخهىٖ ٫لى هظه الاؾلخت مً ٢بل صو ٫طاث اهٓمت ص٦خاجىعٍت وجاحي
الٗغا ١في م٣ضمتها ،وهظا ما ص ٘ٞبحري لل٣ى ٫بان " :ألاؾلخت الىىوٍت ؤو الجغزىمُت بطا ما وٗ٢ذ في
ؤًضي ؤلاعهابُحن ؤو الضو ٫اإلااع٢ت حك٩ل ؤلاقاعة ألآٖم زُغا ٖلى ألامً ال٣ىمي ألامغٍ٩ي ،بل
()366
الٗالمي ،وهظا التهضًض ؤنبذ ٖلى هدى متزاًض ٚحر بُٗض "

363

) ) ٧احكجر,اإلاهضع الؿاب, ٤م.11
) )Perry,op,cit,p.45
) )Shuster,op.cit ,p.5

366

364
365

) ibid,p.5 ).
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وٖلى الغٚم مً ؤن بصاعة الغثِـ بىف ومىظ ألاقهغ ألاولى لم ج ً٨م٣خىٗت ٖلى ما ًبضو
بةظغاءاث الخض مً اهدكاع ؤؾلخت الضماع الكامل مجها ,مٗاهضة خٓغ الاهدكاع الىىوي (، )NPT
اجٟاُ٢ت الخٓغ الكامل( ،)367( )CTBTواجٟاُ٢ت ألاؾلخت البُىلىظُت ( ،)368( ) BWCاجٟاُ٢ت زٌٟ
ألاؾلخت ( )369( ) CTRومؿإلت الخٟخِل ًٖ ؤؾلخت الضماع الكامل الٗغاُ٢ت ()370
٢ض ًبضو هظا ألامغ ا٦بر مً الخ٣ُ٣ت ول ً٨في ؾُا ١الخغب الجضًضة ٖلى ؤلاعهاب ٞ ،اهه عبما
ًخُلب مً الىالًاث اإلاخدضة ؤن حؿخٗمل هظه آلالُاث إلاى٘ الاهدكاع مً زال ٫بىاء جدال ٠صولي
للُ٣ام بٗملُاث مكتر٦ت صبلىماؾُت وٖؿ٨غٍت ججاه الضو ٫طاث الؿمٗت الؿِئت في مجاالث
الدؿلر بإؾلخت الضماع الكامل وخمل هظه الضوٖ ٫لى الخٗاون م٘ اإلاجخم٘ الضولي  ،وان هظه
ؤلاؾتراجُجُت ؾخدٓى بضٖم وجإًُض اٚلب ؤلاظمإ الضولي في صازل مجلـ ألامً الضولي الظي
ؾُ٩ىن بلى ظاهب طل ، ٪ألهه ٖمل ًجىب ألامً والؿلم الٗالمي مً تهضًضاث ؤؾلخت الضماع
الكامل( .)371بن ٖمال ٦هظا ًخُلب خض الضو ٫اإلاهضعة للمىاص واإلاٗضاث الىىوٍت وفي م٣ضمتها
عوؾُا الاجداصًت ٖلى الخٗاون في ظهىص خٓغ الاهدكاع مً زال ٫اٖخباع ؤن زُغ ؤلاعهاب حهضص
()372
الجمُ٘
زاهُا  :العُاظت ألامشٍىُت ججاه البرهامج الىىوي ؤلاًشاوي
وباإلياٞت بلى ما ج٣ضم ٞ ،مً اإلاالخٔ ؤن ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت ومً زال ٫الؿُاؾاث التي
ًغؾمها ما ٌؿمى بـ " ٞغٍ ٤اله٣ىع " اإلاٗغو ٝبخُغٞه ٢ض عبُذ بحن ؤلاعهاب وبحن امخال ٥الؿالح
الىىوي مً ٢بل صو ٫ونٟتها بـ " اإلااع٢ت " ؤو الخاعظت ٖلى ال٣اهىن والٗغ ٝالضولي ومً بُجها
الٗغا ، ١ولم ًخىان هظا الٟغٍ ٤بإن ًدبجى بؾتراجُجُت الخغب ٖلحها واخخاللها  ،والظي اٖترٞذ
الىالًاث اإلاخدضة عؾمُا بٗض مطخي هدى ؾيخحن مً اخخالله بٗضم امخال٦ه ألؾلخت الضماع الكامل
 ،وبن طعَٗت الغبِ بحن ؤلاعهاب وبحن ؤؾلخت الضماع الكامل وفي اإلا٣ضمت مجها الؿالح الىىوي ٖلى
و ٤ٞالخهىع ألامغٍ٩ي هى مساٞت ؤن ج ٘٣مشل هظه ألاؾلخت بُض ؤلاعهابُحن ؤو ؤن خ٩اما
ص٦خاجىعٍحن ؤو مؿدبضًً في الضو ٫التي جمخل٨ها ؾى ٝلً ًخىاهىا في اؾخسضامها لًغب ؤهضاٝ
367

) )اجٟاُ٢ت الخٓغ الكامل:وهي مٗاهضة صولُت جدٓغ اظغاء الازخباعاث الىىوٍت ب٩اٞت اٚغايها الٗؿ٨غٍت و الؿلمُت وٖ ٘٢لحها ا٦ثر مً 44صولت في
ٖام ,2012ؤؾلخت الضماع الكامل  :بَاع الٗمل الاؾتراجُجي الجضًض  ،مجلت ال٨تروهُت جهضعها وػاعة الخاعظُت ألامغٍُ٨ت  ،جمىػ ً /ىلُى . 2002
368
) )اجٟاُ٢ت الاؾلخت البُلىظُت :وهي مٗاهضة ٚاًت في الاهمُت وٗ٢ذ في ٖام  1972بحن  165صولت جدغم مى٘ اهخاط وجسؼًٍ هظا الىىٕ مً الؿالح لخُىعجه
ال٩امىت في ٢ضجه ٖلى اػالت البكغٍت مً ٖلى وظه الاعى ,اإلاهضع الؿاب.٤
369
) )اجٟاُ٢ت ز ٌٟالاؾلخت :وهي اجٟاُ٢ت ٢اثمت ٖلى اؾاؽ مى٘ الاٞغاٍ مً الدؿلر للضو ٫زانت اطا ٧اهذ طاث اهٓمت عظُٗت و مؿدبضة وٗ٢ذ ٖلحها
21صولت في Perry,op.cit ,p.45,1988
370
) Lawrence J. Korb and Alex Tiersky, " the End of Unilateralism? Arms Control After
September 11," Arms Control Today ( October
2001), on line :
) www.armscontrol.org/act/2001-10/korboct01.asp.p.10.
371
) )Shuster,op.cit,p.31
372
)) Perry, op.cit,p.49 .
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ؤمغٍُ٨ت في بي م٩ان باؾخُاٖتهم الىنى ٫بلحها  ،وهظا ًجغها للىنى ٫بلى خ٣ُ٣ت ؤنبدذ
مٗغوٞت  ،وهي ؤن الؿاخت التي ازخاعتها الىالًاث اإلاخدضة للخغب ٖلى ؤلاعهاب هي مىُ٣ت الكغ١
ألاوؾِ ٖلى وظه الخدضًض خُض جمذ الخغب ٖلى ؤٛٞاوؿخان ومً بٗضه الٗغا ١واخخاللهما
بك٩ل مباقغ وماػالذ تهضص باؾخسضام ال٣ىة يض ؤهضا ٝؤزغي في اإلاىُ٣ت ومجها ؾىعٍا وبًغان

()373

ً
جىجغث الٗال٢اث ؤلاًغاهُت ألامغٍُ٨ت مىظ ُ٢ام الشىعة ؤلاًغاهُت ٖام 1979م  ،هٓغا إلاى ٠٢الىالًاث
اإلاخدضة مً الكاه ،واتهامها بمداولت بؾ٣اٍ الشىعة ،وص ٘ٞالٗغا ١لكً خغب يض بًغان ،وٖىضما
خضر ج٣اعب بحن الىالًاث اإلاخدضة وبًغان ٖام 1981م٧ ،ان بٛغى بَال ١ؾغاح الغهاثً
ألامغٍُ٨ت في بحروث ،وصؤبذ ؤلاصاعاث ألامحرُ٦ت اإلاخٗا٢بت ٖلى البِذ ألابٌُ ٖلى بجبإ ؾُاؾت
الاخخىاء اإلاؼصوط مىظ  1993يض الٗغا ١وبًغان ،و٢امذ بؿً ٢اهىن الخٓغ " صاماجى " 374في ٖام
 ،1996زم الًٖ ِٛلى ؤوعوبا والُابان والٗالم الٗغبي لخ٣لُو حٗاوجهم م٘ الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت
وجُُ٣ضهم بكغوٍ( .)375وٖلى الغٚم مً اهتهاط بًغان ؾُاؾت ؤ٦ثر واُٗ٢ت في ؤٖىام 1997 1989م،
في ْل ثاؾت "هاقمي ٞؿىجاوي"(ّ ،)376
وجبجي الاججاه ؤلانالحي بُ٣اصة "زاجمي" مىظ 1997م
ع
ع
ً
ً
الغٚبت في الخ٣اعب م٘ الىالًاث اإلاخدضة ،و٦ظل ٪ج٣ضًم بًغان صٖما ٦بحرا في الخغب ألامغٍُ٨ت يض
ؤلاعهاب والشىاء ألامغٍ٩ي ٖلى هظا الضوعً ،
بىاء ٖلى مٗلىماث مًللت ّػوصث بها اإلاسابغاث
ّ
ؤلاؾغاثُلُت الىالًاث اإلاخدضة خى ٫خماًت بًغان لـ (اإلاال مدمض ٖمغ) ػُٖم َالبان ،و (ؤؾامت بً
الصن) ػُٖم جىُٓم ال٣اٖضة بٗض ؤن حؿلال بلحها ،وؤجهما جدذ الخماًت ؤلاًغاهُت(.)377
باإلياٞت بلى ؾُاؾت الخ٩ىمت ؤلاًغاهُت الا٢خهاصًت اإلاغ٦ؼٍت التي ونٟها باإلاؿدبضة والٟاؾضة مً
قإهه ٦ما ً٣ى ٫ؤن ًؼٖؼٕ ز٣ت اإلاجخم٘ الضولي ،وٍدغم الكٗب ؤلاًغاوي مً هىُٖت الخُاة التي
ً
َب٣ا لغئٍخه ّ
ً٣ىى الاؾخ٣غاع ؤلا٢لُمي،
جدىاؾب وزغوة البالص البكغٍت والُبُُٗت ،وهظا الؿلى٥
ً
وله آزاع جغصصًت ٖلى ؤمً الىالًاث اإلاخدضة وألامً الضولي .وؤيا٢ ٝاثال" :بهىا هخسظ ،وؾى ٝهخسظ
ؤلاظغاءاث الًغوعٍت لخماًت اإلاهالر ألامغٍُ٨ت" ،وٖضص وؾاثل م٣اومت بالصه للؿُاؾت ؤلاًغاهُت،
وط٦غ مً بُجها الٗ٣ىباث في اإلاجا ٫الٗؿ٨غي (.)378
373

) )ibid,p.45).
)33(ibid .

375

) ) ؤخمض ؾلُمان البرنان ،بًغان والىالًاث اإلاخدضة ومدىع الكغ ،مجلت الؿُاؾت الضولُت ،الٗضص ( ،)148ؤبغٍل 2002م,م.35
376
)) هاقمي عٞؿىجاوي:ولض في ٖ1934غ ٝبٗلي ا٦برعٞؿىجاوي قٛل مىهب ثاؾت البلمان و عثاؾت الجمهىعٍت لضوعجحن ()1997-1989للمؼٍض
ًىٓغ٦,...ؼاعف ٞاعؽ اػ جاعٍخجت وكان هاي هٓامي اًغان اػ ا٢ضؽ جا ٞخذ ,مضا ٫هاَي ٦ت بغؾِىه.
) )377ئً ـ ـ ـشان ف ـ ـ ــي ّ
فىه ـ ـ ــت اإلا ـ ـ ــذفو :مل ـ ـ ــف ه ـ ـ ــىوي ..وخك ـ ـ ــش اكخط ـ ـ ــادي "  ، 2005/2/13 ،الك ـ ـ ــب٨ت الضولُ ـ ـ ــت للمٗلىم ـ ـ ــاث (الاهترهِ ـ ـ ــذ) ٖ ،ل ـ ـ ــى مى ٢ـ ـ ــ٘ :
,www.aljazeara.netم2
378
) ) " ؤعمُخاطٖ :لى الىالًاث اإلاخدضة ؤن حؿاهض الكٗب ؤلاًغاوي في جى٢ه بلى الضًم٣غاَُت " ،الكب٨ت الضولُت للمٗلىماث ( الاهترهِذ ) مٖ2لى اإلاى: ٘٢
www. u.s.anfo.com
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جغي الىالًاث اإلاخدضة ؤن إلًغان ٖال٢ت ٢ىٍت بمىيىٕ ؤلاعهاب الضولي وجتهمها بإجها الضولت ألا٦ثر
وكاَا في هظا اإلاجا ، ٫ؤما اإلاداطًغ وال٣ل ٤اللظان ًد٨مان الىٓغة ألامغٍُ٨ت لبرهامج بًغان
الىىويٞ ،خخمشل في زى ٝؤمغٍ٩ي متزاًض مً اخخماالث ؾعي بًغان لخُىٍغ هظا البرهامج ،و
اؾخسضامه في اإلاجا ٫الٗؿ٨غي ،وهى ما ًجٗل واقىًُ جسصخى مً ازخال ٫محزان ال٣ىي لهالر
ً
َهغان في مىاظهت جل ؤبِبًٞ ،ال ًٖ ال٣ل ٤الىاظم مً اخخماالث ونى ٫هظه ألاؾلخت ألًضي
ّ
وجخظعٕ بتهضًضها ألمجها ال٣ىمي ،وٍتزاًض ال٣ل ٤ألامغٍ٩ي مً
ظماٖاث حٗخبرها واقىًُ بعهابُت،
ً
ً
ً
ً
ّ
زال ٫عئٍتها إلًغان ٖلى ؤجها ماػالذ جمشل تهضًضا ؤًضًىلىظُا وٖاث٣ا ز٣اُٞا ؤمام اهدكاع الُ٣م
ألامغٍُ٨ت في اإلاىُ٣ت ،واٖخباعها ال٣ىة الىخُضة ؤلا٢لُمُت في اإلاىُ٣ت بٗض ؾ٣ىٍ الىٓام الٗغاقي
ً
ّ
ً
التي ًم ً٨ؤن حك٩ل تهضًضا لؤلمً واإلاهالر ألامغٍُ٨تًٞ ،ال ًٖ ؾعي واقىًُ لبتر ؤي مداولت
ً
بًغاهُت ٢ض ً٩ىن مً قإجها الخإزحر ٖلى زغٍُت ال٣ىي الؿُاؾُت في الٗغا ،١زهىنا وؤن هدى
ّ
 %60مً الٗغاُ٢حن ًيخمىن للمظهب الكُعي ،بمٗجى آزغ ،جسصخى واقىًُ مً ؤن حك٩ل بًغان
ً
()379
زُغا ٖلى الٗغا ١الجضًض الظي حؿعى الىالًاث اإلاخدضة لخضقِىه
وٖلى و ٤ٞما ج٣ضم ومىظ مضة ٚحر ٢هحرة ؤزظث ؤلاصاعاث ألامغٍُ٨ت اإلاخٗا٢بت ٖلى بْهاع
ق٩ى٦ها بهضص البرهامج الىىوي ؤلاًغاوي  ،وٖلى ؤٖلى اإلاؿخىٍاث ٞ ،ىػٍغ الخاعظُت ألامغٍ٩ي ألاؾب٤
( وعون ٦غَؿخىٞغ) ٢ض ؤقاع في زُاب له مُل٘ ٖام  1995بلى ؤن بالصه جغا٢ب مىظ ػمً بُٗض
الجهىص ؤلاًغاهُت التي بضؤث مىظ ؤواؾِ الشماهِىاث وهي "ظهىص جسُى بك٩ل مىخٓم لبىاء ؤؾاؽ
ال٦دؿاب وجُىٍغ ؤؾلخت هىوٍت  ...جىُىي ظهىص بًغان المخال ٥ألاؾلخت الىىوٍت ٖلى ؤزُاع هاثلت،
و٧ل ًٖى مؿاو ٫في اإلاجخم٘ الضولي له مهلخت في بٞكا ٫هظه الجهىص وال مجا ٫للتهاون"(. )380
ًغي بٌٗ اإلادللحن والاؾتراجُجُحن في ال٣ضعة ؤلاًغاهُت زُىعة ٧اُٞت لدكُ٨ل تهضًض ٦بحر
ٖلى ظىىب الخلُج الٗغبي بطا ما خهلذ صو ٫هظه اإلاىُ٣ت ٖلى مؿاهضة ال٣ىاث ألامحرُ٦ت(. )381
وهظا ال ٌٗجي خؿب عؤي هاالء اؾدبٗاص ال٣ضعاث ؤلاًغاهُت التي جدؿم بالخُىعة وبهما ًاؾـ
للخ٣لُل مجها ٖىضما ج٩ىن اإلاىُ٣ت مدمُت باإلآلت الٗؿ٨غٍت ألامغٍُ٨ت  .وابضث الىالًاث اإلاخدضة
ٖضم ٢ىاٖتها بان بًغان حؿعى مً زال ٫بغهامجها الىىوي بلى الخهىٖ ٫لى الُا٢ت ال٨هغباثُت في
ْل جىٞغ ٦مُاث هاثلت مً اخخُاَي الى ِٟوالٛاػ وهما اإلااصجان اللخان ًم ً٨إلًغان ؤن جدهل

379

) ) Perry,op.cit ,p.50
380
) )Anthony H. Cordesman , Iran„s Military Forces: 1988-1993 , Center for Strategic and International Studies(CSIS),September,
ِِ Washington 1994. ,p.23
381
)) Al J.Venter, Iran„s Nuclear Ambition : Innocuous Illusion or Ominous Truth ? Jane„s International Defense Review, September 1997,p.15
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مً زاللهما ٖلى الُا٢ت ال٨هغباثُت بإؾٗاع ػهُضة ُ٢اؾا بلى ج٩لٟت خهىلها ًٖ َغٍ ٤اإلاٟاٖالث
الىىوٍت(.)382
ً
وٍبضو بإن ٧اهذ هىا ٥انىاجا صازل الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ؾٗذ بلى خكض اإلاجخم٘
الضولي إلاماعؾت يٛىٍ ٦بحرة ٖلى بًغان لخثها ٖلى وَ ٠٢مىخاتها بامخال ٥ؤؾلخت هىوٍت ،
ً
ق٩لذ ظؼءا مً بؾتراجُجُت قاملت للخض مً الاهدكاع الىىوي( .)383وهى ألامغ الظي ؤ٦ضه ظىن
بىلخىن وُ٦ل وػاعة الخاعظُت ألامحرُ٦ت لكاون يبِ ألاؾلخت والكاون الضولُت ،بإن الىالًاث
اإلاخدضة جىانل الؿعي مً زال ٫الضبلىماؾُت في ٧ل اإلاُاصًً والخجمٗاث الضولُت ل٩ي جماعؽ
يُٛا ٖلى بًغان لى ٠٢بغهامج ؤؾلختها الىىوٍت مكحرا بلى ؤن الىالًاث اإلاخدضة ٢ض اؾخسضمذ
٧ل ما لضحها مً ؤصواث صبلىماؾُت مخٗضصة للًٖ ِٛلى بًغان٣ٞ ،ض ٖملذ مً زال ٫الى٧الت
الضولُت للُا٢ت الظعٍت ،ومجمىٖت الضو ٫الهىاُٖت الشماوي ال٨بري ،وم٘ قغ٧ائها الغوؽ
والهِىُحن والبرًُاهُحن والٟغوؿُحن وألاإلاان ،باإلياٞت بلى ؤَغا ٝؤزغي( .)384ولم جس ٠ؤلاصاعة
ألامغٍُ٨ت ٖؼمها ٖلى ٖغى ًُ٢ت البرهامج الىىوي ؤلاًغاوي ٖلى ألامم اإلاخدضة وهى ما ؤٖلىه وػٍغ
الخاعظُت ألامغٍُ٨ت ٧ىلً باو ٫بإهه "ًخٗحن ٖلى ألامم اإلاخدضة ؤن حٗالج مؿإلت َمىخاث بًغان
الىىوٍت بال بطا خآٞذ َهغان ٖلى التزاماتها وجدغ٦ذ بؿغٖت إلعياء وَمإهت مساو ٝاإلاجخم٘
الضولي وهدً هغي ؤن ؤلاًغاهُحن لم ًُمئىىا مساوٞىا ،وٍجب ٖلى الى٧الت بخالت هظه الًُ٣ت بلى
مجلـ ألامًٞ .ىدً ال هىص ؤن هغي بًغان وهي جهبذ ٢ىة هىوٍت ؤزغي؛ ٞلضًىا ما ًٟ٨ي مً هظه
ال٣ىي"(.)385
وما ٢اله ٧ىلً باو ٫هى بالُب٘ بظغاء صبلىماسخي ل٨ىه ٢ض ًٟطخي بلى اؾخسضام ال٣ىة مً
زال ٫الٗىصة بلى الٟهل الؿاب٘ مً مُشا ١ؤمم اإلاخدضة ٖلى الىدى الظي ؾاعث ٖلى و٣ٞه
مجغٍاث ًُ٢ت ؤؾلخت الضماع الكامل الٗغاُ٢ت اإلاؼٖىمت ٞ .ل٣ض ؤؾهمذ ؤلاصاعاث ألامغٍُ٨ت
اإلاخٗا٢بت وال ؾُما بٗض خغب الخلُج الشاهُت وما ٦كٟخه مً جُىعاث جخٗل ٤بالبرهامج الىىوي
الٗغاقي ؤزظث الىالًاث اإلاخدضة جماعؽ يٛىَا ٖلى الى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت واإلاجخم٘
الضولي بهضٖ ٝضم ج٨غاع الخالت الٗغاُ٢ت في صو ٫ؤزغي,ولهظا هجض ؤن الؿُاؾت ألامغٍُ٨ت في
382

) )Shuster,op.cit ,p.54
383
) ) الؿــىاجىع لى ٚــاع ً ــضعط " ،ي ــغوعة اإلاش ــابغة ٖل ــى الٗمــل الضبلىماس ــخي إلخ ـغاػ ج ٣ــضم خ ــى ٫مى ــ٘ اهدكــاع ؤؾ ــلخت ال ــضماع الك ــامل"  ،وػاعة الخاعظُ ــت ألامغٍ ُ٨ــت ،
م٨خب بغامج ؤلاٖالم الخاعجي  ،وكغة واقىًُ  7 ،ؤًلى/٫ؾبخمبر ,،2004م,5الكب٨ت الضولُت للمٗلىماث (الاهترهِذ) ٖلى اإلاى:٘٢
- http://usinfo.state.gov/arabic
384
) ) الىالًــاث اإلاخدــضة حؿــخسضم الضبلىماؾــُت للًــٖ ِٛلــى بًـغان بكــإن بغهامجهــا الىــىوي " ،وػاعة الخاعظُــت ألامغٍُ٨ــت ،م٨خــب بـغامج ؤلاٖــالم الخــاعجي ،وكــغة
واقىًُ18 ،آب/ؤٚؿُـ  ،2004الكب٨ت الضولُت للمٗلىماث (الاهترهِذ) ٖلى اإلاى:٘٢
- http://usinfo.state.gov/arabic
ً
385
) ) بــاوً٢ :٫ــُت بغهــامج بً ـغان الىــىوي ٢ــض حٗــغى ٖلــى ألامــم اإلاخدــضة ٢غٍبــا" ،وػاعة الخاعظُــت ألامغٍُ٨ــت  ،م٨خــب ب ـغامج ؤلاٖــالم الخــاعجي  ،وكــغة واقــىًُ ،
13اًلى/٫ؾبخمبر  ،2004الكب٨ت الضولُت للمٗلىماث (الاهترهِذ) ٖلى اإلاى:٘٢
- http://usinfo.state.gov/arabic
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ظىهغها ججاه البرهامج الىىوي ؤلاًغاوي ال جسخل ٠بازخال ٝؤلاصاعاث ألامغٍُ٨ت اإلاخٗا٢بت  ،ولظل٪
ْل هظا الازخالْ ٝل مغ٦ؼا ٖلى ما ٌؿمى بـ "الخُغ ؤلاًغاوي" ()386وؤي ازخال٢ ٝض ًدهل بهما
في َغٍ٣ت الخٗاَي م٘ هظا الخُغٞ ،ةطا ٖضها بلى هدى ٖ٣ض ؾاب ٤هغي ؤن حؿلُِ الًىء ٖلى
التهضًض ؤلاًغاوي ال ًغجبِ باإلادآٞحن الجضص في الىالًاث اإلاخدضة .بل باإلصاعة الضًم٣غاَُت الؿاب٣ت
ؤًًا.
ول ً٨الازخال ٝعبما ٧ان ًضوع بحن بؾتراجُجُت ؤلاصاعة الضًم٣غاَُت الؿاب٣ت التي اٖخمضث
"الاخخىاء اإلاؼصوط" ل٩ل مً بًغان والٗغا ١وبحن ؤلاصاعة الخالُت التي لجإث بلى الخغب في الٗغا،١
والى التهضًض اإلاباقغ إلًغان وللضو ٫ألازغي في اإلاىُ٣ت .ؤما الهضٞ ،ٝهى واخض وزابذ ،مى٘ بًغان مً
امخال ٥ال٣ضعة الىىوٍت ألجها جًغ بمهالر الىالًاث اإلاخدضة وباالؾخ٣غاع في اإلاىُ٣ت.
و٢ض ا٦ض صاماجى ًٖى مجلـ الكُىر ألامغٍ٩ي ًٖ الخؼب الجمهىعي مً هُىٍىع٢ ٥ضم في ٧اهىن
الشاوي ٖام  1995مكغوٕ ٢اهىن إلا٣اَٗت بًغان مً زالٞ ٫غى خٓغ ججاعي قامل مً ٢بل
الىالًاث اإلاخدضة ٖلى بًغان لِكمل ظمُ٘ ؤلاٖما ٫الخجاعٍت التي ً٣ىم بها ؤي مىاًَ ؤمغٍ٩ي زاعط
البالص ما ٖضا اإلاىاص طاث الُبُٗت ؤلاوؿاهُت بضٖىي وي٘ خض للخهغٞاث ؤلاًغاهُت التي حٗضها
الىالًاث اإلاخدضة بٛحر م٣بىلت وٍ٣هض بظل ٪الدؿلر واهُال٢ا مً طل ٪ظاء ألامغ الخىُٟظي للغثِـ
ألامغٍ٩ي بُل ٧لىخىن ع٢م  12957الهاصع بخاعٍش  15آطاع  1995والظي بم٣خًاه٦ ،ما ٢ا٧ ٫لىخىن
في خُىه " ،ماعؾذ نالخُاحي ال٣اهىهُت بةٖالن خالت َىاعت ٢ىمُت للخهضي ألٖما ٫خ٩ىمت
بًغان وؾاؾتها وبنضاع ؤمغ جىُٟظ مى٘ بم٣خًاه ؤشخام جابٗحن للىالًاث اإلاخدضة مً الضزى ٫في
ٖ٣ىص لخمىٍل ؤو جىلي ؤلاصاعة الٗامت ؤو ؤلاقغاٖ ٝلى جُىٍغ مىاعص هُُٟت" وفي  5آب مً ٖام
 1996ؤ٢غ مكغوٕ ال٣اهىن ،الظي ؾمي ب٣اهىن صاماجى  ،والظي جم بمىظبه ٞغى ٖ٣ىباث
ا٢خهاصًت ٖلى الكغ٧اث التي حؿدشمغ في بًغان ولُبُا بمبال ٜجؼٍض ٖلى  40ملُىن صوالع(.)387
وَؿدىض هظا الخهىع بلى ؤن هض ٝالتر٦حز ٖلى الخُغ الىىوي ؤلاًغاوي في جل ٪اإلاغخلت ؤي في
ٞترحي والًتي الغثِـ بُل ٧لُيخىن  ،هى حُُٗل مداوالث الخ٣اعب ؤلاًغاوي م٘ صو ٫الخلُج وبصامت
قٗىع هظه ألازحرة بالتهضًض ( بٗض جغاظ٘ التهضًض الٗغاقي بزغ خغب الخلُج الشاهُت ) وجبرًغ اللجىء
بلى الخماًت لض ٘ٞهظا التهضًض ألن بؾتراجُجُت ألامً الجماعي ؤلا٢لُمي التي ؤٖلً ٖجها وػٍغ
الضٞإ ألامحر٧ي ؤمام لجىت الٗال٢اث الخاعظُت في  18ؤًاع/ماًى  1995جخ٩ىن مً زالزت ٖىانغ :
ألاو ٫هى جضُٖم ال٣ضعة الضٞاُٖت الٟغصًت ل٩ل صولت مً صو ٫الخلُج .والشاوي هى الٗمل ٖلى حٗؼٍؼ
386

)) ) Perry,op.cit,p.56
)45( Washington Post, Clinton Sings Sanctions , Augast5, 1996,p.1
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ال٣ضعة الجماُٖت لضو ٫الخلُج لخخم ً٨مً الضٞإ ًٖ هٟؿها مً زال ٫مجلـ الخٗاون....
ً
والشالض هى ٖباعة ًٖ ؾلؿلت مً الاجٟاُ٢اث الؾخسضام اإلاغا ٤ٞاإلاخىاٞغةٖ ....لما بإهىا ؤبغمىا مشل
هظه الاجٟاُ٢اث م٘ ظمُ٘ قغ٧اثىا الؿخت في الخلُج" (٦ )388ما جماعؽ الىالًاث اإلاخدضة يٛىَها
ٖلى الى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت بك٩ل ٦بحر مً اظل صٗٞها باججاه جهُٗض ألاػمت م٘ بًغان
وبالخالي خمل الى٧الت باججاه بخالت الًُ٣ت بلى مجلـ ألامً الضولي وهى ما ًم٨ىىا مالخٓخه في
ال٨شحر مً اإلاماعؾاث التي ج٣ىم بها الىالًاث اإلاخدضة .
ّ
بطا ٞالىٓغة ألامغٍُ٨ت لًُ٣ت الاهدكاع الىىوي ًد ٤٣لها هضٞها في ؤال جهبذ هىا ٥ؤَغاٝ
ب٢لُمُت ٢اصعة ٖلى امخال ٥ألاؾلخت الىىوٍت ،ألن امخال ٥هظه ألاَغا ٝللؿالح الىىوي ؾىٝ
ّ
ًدى ٫صون جم ً٨الىالًاث اإلاخدضة مً زىى ؤي مىاظهاث ب٢لُمُت يض ال٣ىي التي حؿعى
لخد ٤ُ٣ؤهضا ٝزانت بها ،مشلما خضر في خالت الٗغا٦ ،١ما ؤن ال٣ىاث ألامغٍُ٨ت حٗخمض في
ً
ً
زىى مٗاع٦ها ٖلى ألاؾلخت الخ٣لُضًت وجد ٤٣جُىعا ملخىْا في بَاعهظا الاؾخسضام ،وجىاٞغ
ألاؾلخت الىىوٍت لضي ال٣ىي ؤلا٢لُمُت ؾىً ٝدغم ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت مً اؾخسضام ٢ىاتها اإلاؿلخت
ُّ
الخضزل
في اإلاؿخىي الخ٨خُ٩ي وحكحر ٢غاءة ؾغَٗت في جاعٍش الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت في مجا٫
ّ
الٗؿ٨غي زاعط الخضوص ؤن هظا الخاعٍش خاٞل بإ٦ثر مً ماثتي خالت جضزل مىظ جهاًت الخغب
ّ
الٗاإلاُت الشاهُت ،و٢ض جغاوح هظا الخضزل الٗؿ٨غي بحن ؤٖماٖ ٫ؿ٨غٍت مباقغة ،ووكغ ٢ىاث،
ً
وبعؾا ٫حٗؼٍؼاث لىظؿدُت بلى الخلٟاء ،وخماًت ؤعواح ألامغٍُ٨حن اٖخماصا ٖلى ال٣ىة اإلاؿلخت،
و٢ض ٦كٟذ خغب الخلُج الشاهُت ٖام 1991م ،زم ٚؼو الٗغاٖ ١ام 2003م ًٖ خ٣ُ٣ت هامت
ّ
الخضزل الٗؿ٨غي
مٟاصها ؤن وظىص الؿالح الىىوي لضي ؤي مً ال٣ىي ؤلا٢لُمُت ؾىً ٝجٗل
()389
ألامغٍ٩ي امغا المٟغ.
الخاجمت
ؤن ما ًم ً٨اؾخيخاظه مً زال ٫ما ج٣ضم ؤن َبُٗت الٗال٢ت بحن الٗغا ١وبًغان والىالًاث
اإلاخدضة ٢ض ؤزظث مىدىا زُحرا مىظ بضاًت الدؿُٗىاث ٣ٞض ع ٌٞالٗغا ١وبًغان الىظىص
الٗؿ٨غي ألامغٍ٩ي في مُاه الخلُج الٗغبي وهٓغث بٗحن ٢ل٣ت بلى الاجٟاُ٢اث ألامىُت والٗؿ٨غٍت
التي وٗ٢تها صو ٫الخلُج الٗغبي م٘ الىالًاث اإلاخدضة والى وظىص ال٣ىاٖض الٗؿ٨غٍت ألامغٍُ٨ت
واهدكاعها في اإلاىُ٣ت ٦ .ما اٖخ٣ضث بًغان ؤن الاؾتراًجُت ألامغٍُ٨ت الجضًضة ٢ض ويٗتها ٖلى
ألاعجر هضٞا ٢اصما بٗض اخخال ٫الىالًاث اإلاخدضة ل٩ل مً ؤٛٞاوؿخان والٗغا ١مما ظٗلها ـ ؤي
بًغان ـ بحن ٩ٞي ٦ماقت ٢ىامها ال٣ىاث الٗؿ٨غٍت ألامغٍُ٨ت في هظًً البلضًً وفي ؤما ً٦ؤزغي
) )Perry,op.cit,p.6..
389
) ) مغاص ببغاهُم الضؾىقي "،بحن الؿالح الىىوي ؤلاؾغاثُلي ومٗاهضة ٖضم الاهدكاع الىىوي"  ،مجلت الؿُاؾت الضولُت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت
وؤلاؾتراجُجُت ،ماؾؿت ألاهغام ،مهغ الٗضص ( ،)120ؤبغٍل 1995م,م56
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مجاعة لها  ،وٍترا ٤ٞهظا ال٣ل ٤م٘ عبِ الىالًاث اإلاخدضة بحن خغبها ٖلى ؤلاعهاب وبحن الضو ٫التي
حؿعى بلى امخال ٥الؿالح الىىوي ومجهاالٗغا ١و بًغان التي انغث الىالًاث اإلاخدضة ٖلى ؤجها جمخل٪
بغهامجا هىوٍا ؾغٍا حهض ٝبلى بهخاط ألاؾلخت الىىوٍت مً صون ؤن جمخل ٪الضلُل ال٣اَ٘ الظي
ًُشبذ طل ، ٪بِىما انغث بًغان ٖلى ؤن بغهامجها الىىوي ج٣خهغ ؤهضاٞه ٖلى ألاٚغاى الؿلمُت .
ًٞال ًٖ ٧ل ما ج٣ضم ٞإن الىالًاث اإلاخدضة ومً زالَ ٫غخها إلاكغوٕ الكغ ١ألاوؾِ ال٨بحر
الظي حهض ٝبلى بخال ٫ؤلانالح الؿُاسخي في اإلاىُ٣ت ٖلى و ٤ٞالىمىطط ألامغٍ٩ي ٖ ،لى ألاعجر اهه
ٌٗجي بًغان بضعظت ٦بحرة والتي حٗضها الىالًاث اإلاخدضة صولت طاث هٓام ؾُاسخي ص٦خاجىعي
ومخُغ ٝوجتهمه اهه ًخضزل في قاون الٗغا ١الضازلُت لٗغ٢لت ٖملُت ألاٖماع ُٞه ٧ ،ل طل ٪ؤصي
بلى ػٍاصة خضة الخىجغ ال٣اثم ؤؾاؾا بحن ظمُ٘ الاَغا ٝوباث قبذ اإلاىاظهت الٗؿ٨غٍت بُجها زُاعا
مدخمال  ،و لجاث الحها الىالًاث اإلاخدضة م٘ الٗغاَ ١اإلاا ؤن طلً ٪يسجم م٘ اؾتراًجُتها ال٣اثمت
ٖلى الًغبت الى٢اثُت  ،مً بحن زُاعاث ؤزغي ٢ض جدٞ ٤٣حها ؤهضاٞها في مى٘ وظىص ٢ىة عبما تهضص
مهالخها ؤو خلٟاءها في اإلاىُ٣ت وفي اإلا٣ضمت مجهم بؾغاثُل  .وؾُٓل ٖ ،لى ألاعجر  ،الهضٝ
ألامغٍ٩ي ٌٗخمض ٖلى مى٘ ٧ل مً الٗغا ١و بًغان مً خُاػة ؤي بغهامج هىوي مخ٣ضم لِـ زكُت
مً اخخما ٫ؤن ًاصي بها طل ٪بلى الخهىٖ ٫لى ألاؾلخت الىىوٍت و بهما ؤًًا في مىٗهما مً
الخهىٖ ٫لى الخ٨ىىلىظُا الىىوٍت اإلاخُىعة ختى وبن ٧اهذ مسههت لؤلٚغاى الؿلمُت مً اظل
خغماجهما مً الُ٣ام بجهًت ا٢خهاصًت ٢ىامها حسخحر الى ِٟوالٛاػ ألٚغاى الخهضًغ والخهى٫
ٖلى ا٦بر ٢ضع مً الٗمالث الهٗبت  ،والخض مً ػٍاصة الُلب اإلادلي ٖلُه مً زال ٫جىٞحر الُا٢ت
ال٨هغباثُت ًٖ َغٍ ٤اإلاٟاٖالث الىىوٍت وبالخالي بب٣اءهما في خالت مً الخسل ٠الا٢خهاصي .
وبالغٚم مً ؤن الى٧الت الضولُت للُا٢ت الضولُت لم حؿخُ٘ ؤن ج٣ضم صلُال ٢اَٗا ًٖ ُ٢ام الٗغا١
بازترا ١مٗاهضة خٓغ الاهدكاع الىىوي ٞان مى ٠٢هظه الى٧الت ْل زايٗا في ٦شحر مً ألاخُان
للًٛىٍ ألامغٍُ٨ت الظي عبما جىجر مً زالله الىالًاث اإلاخدضة مً بخالت اإلال ٠الىىوي ؤلاًغاوي
ً
بلى مجلـ ألامً الضولي وبالخالي بُٖاء ؤي بظغاء ٢ض جلجإ بلُه الىالًاث اإلاخدضة ُٚاءا قغُٖا ٢ض
ً
ال ً٩ىن بُٗضا ًٖ الىمىطط الٗغاقي في خالت ٖضم اؾخجابت بًغان لخل ٪ؤلاظغاءاث والؿحر ٖلى
زُى الغثِـ الٗغاقي الؿاب ٤في ٖال٢خه بمجلـ ألامً الضولي والتي ؤصث بلى نضوع ؾلؿلت مً
ُ
ال٣غاعاث التي ُ٢ضث الا٢خهاص الٗغاقي وصمغث بىِخه الخدخُت ٢بل ؤن ج٣ضم الىالًاث اإلاخدضة
وال٣ىاث اإلاخدالٟت مٗها بكً الخغب ٖلى الٗغا ١واخخالله وحُٛحر الىٓام الؿُاسخي ُٞه بالغٚم
مً ؤن ٖملُت الخغب لم ج٨دؿب الكغُٖت الضولُت .
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: اإلالخظ
 اإلؿعائُلي بشع خغب الخامـ من دػُعان٫واث االدخال٢ ٫ب٢ ػة منٚ ٍٕا٢ ٫ الدخال٫مىط الُوم األو
 الصولُت١ُ ولم خٗع المواش، ٍُم اإلىؿاىُت ٖعى الدائ٣ ال٫٨ واث بمماعؿاخﻬا٣ًعبذ ﻫطه ال، 1967لٗام
عبُت الخي ىاصث بادخعامٛ بإىﻬا امخصاص للدًاعة ال٫ُم مػاٖم بؿعائٚ ع، اإلىؿان ؤصىى اﻫخمام١و٣الساهت بد
. عامخه وبىؿاىُخه٨ اّ ٖلىٟ اإلىؿان والد١و٣د
 الخي الػمث ىكإة، ا م٘ ٍبُٗت األُصُولوجُت الهﻬُوىُت٣ مخؿ٫واث االدخال٢ ٫ب٢ ان ﻫطا الخوجه من٨و
 ٖن اآلباء٫اصة االدخال٢ ص خواعشﻬا٣ٞ عن وبالخالي٢ ٝشع من ىه٨ ؤ٫ب٢ الصولت اإلؿعائُلُت مىط ىكإخﻬا
لب دُاخﻬم٣ وخ،  دعُاث مواٍىُه٤ وجيك، لؿُیجيٟ الكٗب ال٤واىُنجسى٢  لخخعجم بلى، المئؿؿُن للصولت
. ١٧٦٥-١٧٧١ اًت بحن ٖاميٟي ؿىواث االىخٞ جتٞ  بهوعة٫ خمش، ١بلى جدُم ال ٍُا
ً
 ؤلاؾغائُلي٫ کان الاخخا، ايتٟ خیض اهضلٗذ الاهخ،  و جدضیضا في الشامً مً صیؿمبر، ١٧٦٥ م٘ جهایت ٖامٞ
، ايتٟ الاهخ٫ وبدلى،  ؤلاوؿان١ى٣ کامل للمٗایحر الضولیت واإلادلیت لخ٫ في ْل بهما، ضه الشالض٣ٖ ض صزل٢
.٤ىاهحن والدكغیٗاث واإلاىازی٣ـ الخدضي لخلک ال٣اصعة ٖلی الاؾخمغاع في ه٢ بکل ظضاعة –ؤهسا-ؤزلخذ بؾغائیل
 الاوؿان١ى٣ خ، ؼةٚ ، اؾغائیل،  الاهتهاکاث: الکاإلااث الضالت
Abstract
Since the first day of the occupation of the Gaza Strip by the Israeli occupation
forces following the war of June 5, 1967, these forces have hit all their human values.
International human rights instruments did not pay the least attention. Despite Israel's
claims that it is an extension of Western civilization, which called for respect for human
rights and the preservation of dignity and humanity.
This approach by the occupation forces was consistent with the nature of the
Zionist ideology, Which has characterized the emergence of the State of Israel since its
inception more than half a century and therefore has been inherited by the occupation
leaders of the founding fathers of the state, To translate into laws suffocate the
Palestinian people, and to liberate the rights of its citizens, And turning their lives into
an unbearable hell, which was grossly represented in the years of the intifada between
1987 and 1993.
By the end of 1987, and specifically on December 8, when the intifada broke out,
The Israeli incursion has entered its third decade, With full disregard for international
and domestic human rights standards, By the intifada, Israel was well - able to continue
to defy the challenge of laws, legislation and covenants.
Key Words: Violations, Israel, Gaza, Human Rights.
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االدخال ٫اإلؿعائُلي وآشاعه ٖلى ٍ٢إ ٚػة
ُ٢إ ٚؼة  :إلادت ظٛغاٞیت وجاعیسیت :
اآلشاع المخعخبت ٖلى الاخخالٍ٢ ٫إ ٚؼة
اإلاكاکل في الُ٣إ هدیجت ؾیاؾت الاخخال٫
كؿام غضة  :إلادت حغشافیت وجاسیخیت :
ُ٢إ ٚؼة هى الاؾم ؤلاصاعي الظي ؤَلٖ ٤لى اإلاىُ٣ت التي عؾمذ في اجٟاُ٢ت الهضهت بحن
مهغ وبؾغاثُل في عوصؽ بخاعٍش ٞ/٠٢براًغ ، ١٧٢٧/و٢ض ؤَلٖ ٤لُه ألاعاضخي الٟلؿُُيُت
الخايٗت لغ٢ابت ال٣ىاث اإلاهغٍت  ،وخضصث اإلااصة الخامؿت مً الاجٟاُ٢ت ُ٢إ ٚؼة بالخض
الٟانل بحن ال٣ىاث الٗؿ٨غٍت للُغٞحن ابخضاء مً الؿاخل ٖىض واصي الخصخي  ،وَؿحر في اججاه
قغقي ٖبر صًغ ؾيُض  ،وه٨ظا ؤنبذ طل ٪الكغٍِ الؿاخلي اإلامخض ٖلى الؿاخل الجىىبي الكغقي
لخىى البدغ اإلاخىؾِ  ،هى ما ٌٗغ ٝبُ٣إ ٚؼة  ،بط ًدضه مً الجىىب الٛغبي ظمهىعٍت مهغ
الٗغبُت  ،ومً الكما ٫زِ الهضهت م٘ ٞلؿُحن اإلادخلت ٖام  ، ١٧٢٦ومً الٛغب ُٞدضه البدغ
اإلاخىؾِ  ،ومً الكغ ١زِ الهضهت)(1
وٍ ٘٣الُ٣إ في ؤ٢صخى الُغ ٝالجىىبي الٛغبي مً ٞلؿُحن  ،وٍُل ٖلى البدغ اإلاخىؾِ
الظي ً ٘٣بلى الٛغب مىه  ،وجمخض عٗ٢خه ألاعيُت الؿهلُت الؿاخلُت ما بحن البدـغ اإلاخىؾـِ ٚغبـا ،
وصخغاء الى٣ب قغ٢ا  ،وٍٟهلها ًٖ بُ٣ت ٞلؿُحن زِ وهمي ٌٗغ ٝبسِ الهضهت  ،بِىما
ًٟهلها ٖـً ؤعاضخي قبه ظؼٍغة ؾِىاء اإلاهغٍت زِ الخضوص الؿُاؾُت بحن ٞلؿُحن ومهغ  ،بط
جىظض مضًىت عٞـذ ب٣ؿمحها الٟلؿُُجي واإلاهغي ٖلى ظاهبي الخضوص()2
وجيب٘ ؤهمُت اإلاى ٘٢الجٛغافي للُ٣إ مً ٖضة هىاح عثِؿت هي :
مىظ ال٣ضم  ،وٖ ٘٢لى ؤبغػ الُغ ١الخجاعٍت في الٗالم  ،جل ٪التي جبضؤ في خًغمىث
والـُمً  ،خُض ججخم٘ ججاعة البالص وججاعة الهىض  ،زم حؿحر قماال بلى م٨ت واإلاضًىـت والبخـغاء  ،ومـً
هىا ٥بلى ٞغٖحن ً ،يخهي ؤخضهما في ٚؼة ٖلى البدغ اإلاخىؾِ وٍمخـض قـماال بلـى صمكـ ٤وجضمغ ()3
وفي الٗهغ الخضًض ػاص مىٗ٢ه الجٛغافي ؤهمُت بٗض ؤن بجى ؤلاهجلحز زِ الؿ٨ت
الخضًضًت الظي ًغبِ ال٣ىُغة بدُٟا ألٚغايهم الٗؿ٨غٍت ؤزىاء الخغب الٗاإلاُت ألاولى  ،وٚضث
ٚـؼة ؤ٦شـغ مىاَ ٤ظىىب ٞلؿُحن اجهاال بالٗالم الخاعجي ؤزىاء الاهخضاب البرًُاوي()4
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وٍسخلٖ ٠غى الُ٣إ مً مىُ٣ت ألزغي  ،بدُض ًتراوح ما بحن ٦١٠-٤م ٦ ،ما جسخل٠
اعجٟاٖاجه ًٖ ؾُذ البدغ  ،وألاظؼاء الكغُ٢ت مىه ؤٖلى اعجٟاٖا  ،بط جتراوح اعجٟاٖاجه في الكغ١
ما بحن  ١٣٢-٥٦م ٞى ١ؾُذ البدغ( )5وٍبلَ ٜى ٫الُ٣إ مً بِذ خاهىن قماال بلـى عٞـذ
ظىىبا خىالي ٦ ٢٤م  ،وجبل ٜمؿاخخه ٦ ١٤٣م()6
وجبل ٜال٨شاٞت الؿ٩اهُت في الُ٣إ  ١٢ؤل ٠وؿمت في الُ٨لىمتر اإلاغبـ٘ الىاخـض  ،وهـي
اليؿبت ألاٖلى في الٗالم  ،و٢ض بلٖ ٜضص ؾ٩اهه في الٗام  ٠٥٢ ، ١٧٢٦ؤلٞ ٠لؿُُجي  ،مجهم ١٧٢
ؤل ٠الجئ ُٞ ،ما ٢ضع ٖضص ؾ٩اهه في جهاًت ٖام  ١٧٤٥بىدى  ١٦٢ؤل ٠وؿمت  ،وم٘ جهاًت الٗـام
 ١٧٦٥خُض اهُل٣ذ الاهخٟايت ونل ٖضص ؾ٩اهه بلى  ٣٤٢ؤل ٠وؿمت ()7
و٢ض ؤصث خغب ٖام  ١٧٤٥بلى بخضار قغر ٦بحر في البيُـت الؿـ٩اهُت لُ٣ـإ ٚـؼة ،
وحؿببذ في خضور مىظاث هؼوح وهجغة ٦بحرة بلى زاعظه زال ٫الخغب وما جالها مً ؾىىاث ،
وم٘ طل٣ٞ ، ٪ض وانل اإلاجخم٘ الٛؼي همىه الؿ٩اوي  ،وهظا ما ًا٦ض ٞخىجه وقبابه و٢ضعجـه ٖلـى
الخُاة والاؾخمغاع  ،عٚم اإلاماعؾاث ؤلاؾغاثُلُت للخإزحر في هظه اإلاؿإلت والـخد٨م ٞـي ٖىاملهـا
واججاهاتها ()8
وٍخىػٕ ؾ٩ان ُ٢إ ٚؼة ٖلى اإلاضن واإلاسُماث الخالُت :
-1اإلاضن  :ظبالُا ٚ ،ؼة  ،صًغ البلر  ،زان ًىوـ  ،عٞذ
-2اإلاسُماث  :ظبالُا ،الكاَئ ،البرًج ،الىهحراث ،اإلاٛاػي ،صًغ البلر ،زان ًىوـ ،عٞذ
-3ال٣غي والبلضاث  :بِذ خاهىن  ،بِذ الهُا  ،ظبالُا  ،الؼواًضة  ،ال٣غاعة  ،بجي ؾهُال ٖ ،بؿان
ال٨بحرة والهٛحرة  ،زؼاٖت
ؤما ًٖ جاعٍش ُ٢إ ٚؼة ٣ٞ ،ض و ٘٢جدذ ؾُُغة الٗشماهُحن ٖام ١٣١٥م  ،وجـم ج٣ؿـُمه بصاعٍا
بلى هاخُخحن جًمان  ٠١٢مً ال٣غي  ،خُض بُل الٗشماهُىن بإهل ٚؼة و٢خلـىا ؤلٟـا مـً ؾ٩اجها
 ،بٗض ؤن زاع هاالء ٖلى الخ٩ام الجضص  ،و٢خلىا ؤعبٗماثت مً الٗشماهُحن()9
٦ما ٢اسخى ٖلماء ٚؼة مً ْلم الىالي الٗشماوي ٖشمان باقا ٖام  ، ١٥٥٢ظغاء مماعؾـخه لؿُاؾت
الابتزاػ اإلاالي بد ٤الؿ٩ان  ،الظًً زاعوا ٖلُه في مىاَ ٤مسخلٟت مً ٞلؿُحن ٧ ،الغملـت وٍاٞا ،
وججلى طل ٪في جسلي ؤهل ٚؼة وٞلؿُحن ٖمىما ًٖ الٗشماهُحن في الهغإ الـظي ظـغي بُجهم وبحن
ٖلي ب ٪ال٨بحر الظي اخخلذ ٢ىاجه مىُ٣ت ٚؼة صون م٣اومت ًـىم /١٢ؤ٦خـىبغ ،١٥٥٢/وما لبصذ ؤن
اؾخجضث مخٛحراث ؾُاؾُت ٖلى ٚؼة ؤؾىة بباقي ؤعاضخي ٞلؿُحن  ،جمشلذ في بـغوػهجم مدمض ؤبى
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الظهب ؤخض ٢اصة ظِل ٖلي ب ، ٪الظي ؾغٖان ما اه٣لب ٖلى ٢اثضه  ،وجم٨ـً مـً خخال ٫مضًىت
ٚؼة ًىم /١هِؿان )10( ١٥٥٣/
و٧ان لٛؼة ههِب مً الخملت الٟغوؿُت ٖلى بالص الكام  ،خُض اخخلذ ال٣ـىاث الٟغوؿـُتبُ٣اصة (
٧لُبر ) مىُ٣ت ٚؼة واؾدؿلمذ له صون ٢خاً ٫ىم ٞ/٠٤براًغ ، ١٥٧٧/ولم ًـضاٖ ٘ٞجهـاخا٦مها ٖبض
اهللا باقا وٞغؾاهه الظًً اوسخبىا بلى ًاٞا  ،وٚىم هابلُىن في ٚؼة مٗضاث وماها ٦شُـغة ،وؤ٢ام
ٞحها بصاعة مدلُت مً الؼٖماء اإلادلُحن بلى ظاهب الخامُت الٟغوؿُت ()11
وبٗض اهضخاع الخملت الٟغوؿُت خ٨م ٚؼة مدمض باقا ؤبى اإلاغ ، ١زم مدمض ؤٚا ؤبى هبـىث ،وفي ٖام
 ١٦١١جدغ٦ذ الخملت اإلاهغٍت بُ٣اصة ببغاهُم باقا  ،واخخلذ الٗغَل وٚـؼة وٖ٨ـا  ،وٚحرها مً
اإلاضن الكامُت  ،و٢ؿما مً ألاهايى)12( .٫
وما ؤن ؤقغٞذ الخغب الٗاإلاُت ألاولى بحن ٖامي ٖ ١٧١٥-١٧١٢لى الاهتهـاء  ،خخـىاخخل البرًُاهُىن
ٞلؿُحن بُ٣اصة الججرا ٫اللىبي  ،وظاء اخخاللهم لُ٣إ ٚؼة بٗض مٗاع ٥ياعٍت ،خُض اجهؼمىا في
عبُ٘ ٖام  ١٧١٥مغجحن  ،ولخ٣ذ بهم زؿاثغ ٞاصخت بلى ؤن جم٨ىىا ٞـي اإلاـغة الشالشت مً الاؾدُالء
ٖلُه بخاعٍش /٥هىٞمبر ١٧١٥/بٗض خهاع اؾخمغ ؾخت ؤقهغ ()13
وجهضث ٚؼة للؿُاؾت البرًُاهُت في ٞلؿُحن  ،خُض حك٩لذ الجمُٗاث لخيؿُ ٤الٗمـل الـىَجي
،وببغاػ وخضة الكٗب وجماؾ٨ه وبْهاع الىعي الىَجي ٖ ،بر اليكاَاث والىًاالث اإلاكتر٦ت يض
الاهخضاب
و٧ان لٛؼة الىهِب الىٞحر في اإلاكاع٦ت في زىعة البراٖ ١ـام  ، ١٧٠٧و٢ـام ؾـ٩اجهابمهاظمت اإلاُاع
الخغبي قغقي اإلاضًىت  ،ومهاظمت مؿخىَىت ( بُاع حٗبـا ) ٢ـغب بُـذ صعاؽ ،وَغصوا مً ٧ان ٞحها
مً الحهىص  ،وقاع٧ىا في وؿ ٠البىاًت الٗؿ٨غٍت في اإلاضًىت في ٖضة خىاصر ،ألامغ الظي واظهخه
الؿلُاث بٗى ٠قضًض  ،وٞغى خٓغ الخجىا ٫وقً الاٖخ٣االث والؿـجً ،بال ؤن طل ٪لم
ًمىٗهم مً مىانلت هًالهم  ،ولٗل ؤبغػ مٓهغ مً مٓاهغ هظه اإلا٣اومت جمشل ٞـي جسغٍب الؿ٨ت
الخضًضًت الخابٗت للجِل البرًُاوي ٖبر هؼٕ الً٣بان وبخغا ١ألالـىاح الخكـبُت ،وبظل ٪حُٗلذ
الؿ٨ت التي ٧اهذ بمشابت الكغٍان الخُىي إلمضاصاجه ()14
واؾخمغث اإلاىاظهاث اإلاخباصلت بحن ؤهل ٚؼة وؾلُاث الاهخضاب  ،جخسـظ ؤقـ٩اال مسخلٟـتوؤؾالُب
مخىىٖت  ،ختى الُىم ألازحر لهظا الاهخضاب في ٞلؿُحن ًـىم /١٢مـاًى  ، ١٧٢٦/خُـض وٗ٢ذ
ٞلؿُحن جدذ الاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي
و٢ض ٢اسخى الُ٣إ ألاهىا ٫بٗض ه٨بت ٖام ٟٞ ، ١٧٢٦ي /١٢ؤٚؿُـ٢ ١٧٣٢/امذ ٢ـىاجاالخخال٫
ؤلاؾغاثُلي بيؿ ٠مدُت مُاهها  ،وفي /٠٦قباٍ ١٧٣٣/ؤٖـاصث هجىمهـا ٖلـى طاجاإلادُت  ،وٖلى
جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني  -د يسمرب 8118

 //املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا

184

ئهتهاکاث الهذوان ؤلاظشاةیلیت و آزشه نلی كؿام غضة

Javad Afravi

مٗؿ٨غ الجِل اإلاهغي اإلاغابِ بجىاعها  ،وطهب ضخُت الهجىم ٖضص ٦بحر مً/هِؿان١٧٣٤/
٢امذ اإلاضُٗٞت ؤلاؾغاثُلُت ب٣ه ٠وؾـِ ٚـؼة آلاهلـت الجىىص واإلاضهُحن  ،وُٞبالؿ٩ان  ،و٢غي صًغ
البلر وٖبؿان وزؼاٖت ٩ٞ ،اهذ الخؿاثغ الىاججت ًٖ هظه الاٖخضاءاث ؤ٦شـغ مً ؾخحن قهُضا ،
وحؿٗحن ظغٍدا مً اليؿاء والغظا ٫وألاَٟا ، ٫وبٗض ؤ٢ل مً ٖكغة ؤًام ؤَل٣خاإلاضُٗٞت
ؤلاؾغاثُلُت هحراجها ٖلى مؿدكٟى ٚؼة و٢خلذ ؤ٦ثر مً ؾخحن ٞلؿُُيُا  ،وظغخذ زمـاهحن
آزغًٍ()15
ولم ًس ٠ٟمً جل ٪اإلاأسخي وألاخؼان التي ؤإلاذ بؿـ٩ان الُ٣ـإ  ،بال اهخ٣ـام الٟـضاثُِىالٟلؿُُيُحن
ٟٞ ،ي قهغ ؤبغٍل مً ٖام  ١٧٣٤صزلذ ؤ٦بر مجمىٖت ٞضاثُت مـً الُ٣ـإ ٢ـضعث بشالزماثت ٞضاجي
 ،باججاه ألاهضا ٝالتي خضصث لها صازل ٞلؿـُحن اإلادخلـت ٖـام  ، ١٧٢٦خُـض هاظمىا مؿخٗمغة
عَكىن لُدؿُىن التي جبٗض ٦ ١٣م  ًٖ ِ٣ٞجل ؤبِب  ،واؾخمغث هـظه الٗملُـت بخىانل ًىمي
مً لُلت الؿاصؽ وختى الشالض ٖكغ مً ط ٫الكهغ  ،واؾدكهض ؤخض ٖكـغ ٞـضاثُا  ،وو ٘٢زالزت
آزغون في ألاؾغ()16
و في ً5ىهُى ١٧٤٥/اخخلذ بؾغاثُل ُ٢إ ٚؼة والًٟت الٛغبُت بما ٞحها ال٣ضؽ  ،و٢امذ بٟغى
خ٨مها الٗؿ٨غي  ،مما ؤصي بلى ؾُُغتها ال٩املت ٖلى ظمُ٘ ؤوظه خُاة اإلاجخم٘ والـخد٨مٟي آٞا١
جُىعه الالخ٣ت  ،وعٚم ؤن هظه الخغب ٧اهذ ٢هحرة ألامض  ،بط صامذ ؾخت ؤًام  ، ِ٣ٞبال ؤجها
ٚحرث زغٍُت الكغ ١ألاوؾِ حُٛحرا صعاماجُُ٨ا ٣ٞ ،ض خ ٤٣الجِل ؤلاؾـغاثُلي اهخهـاعاث.باهغة
ٖلى زالزت ظُىف ٖغبُت  ،وؾُُغث ٖلى قبه ظؼٍغة ؾِىاء  ،وٖلى مضزل زلُج الٗ٣بـت  ،وو٘٢
ُ٢إ ٚؼة مغة ؤزغي في ٢بًت بؾغاثُل  ،بٗضما ٧ان زً٘ لؿُُغتها ٞترة ٢هـحرة ٞـُدغب
الؿىَـ ؾىت )17( ١٧٣٤
و٢ض ٢ىبل اخخال ٫الُ٣إ بم٣اومت جمحزث بالكضة  ،وباعجٟإ ٦بحر في مٗـضالث الٗملُـاث
الٟضاثُت  ،وَٗىص طل ٪لٗضة ؤؾباب:
-1حجم ال٣م٘ الظي حٗغى له ؾ٩ان الُ٣إ  ،مب٨غا ٞ ،ا ١بمٗضالجه ٦شحرا ما مـىعؽ ٞـي
الًٟت الٛغبُت.
-2جٟصخي البُالت الىاؾٗت في الُ٣إ  ،بٗض ؤن ؾغح الاخخال ٫ػهاء زالزـت ؤعبـإ مـىْٟي
الخ٩ىمت ( هدى زمؿت آال ٝمىْ ، ) ٠وؤخغ ١بٌٗ مغا٦ب الهُض  ،لُدغم الهـُاصًً
مً مهاصع عػ٢هم.
-3الخإزحر اإلالمىؽ لجِل الخدغٍغ الٟلؿُُجي اإلاخىاظض في ٚؼة  ،ختى لخٓت اخخال ٫الُ٣إ
مً ٢بل بؾغاثُل  ،وب٣اء بٌٗ ؤٞغاصه بلى ما بٗض الاخخال ٫في الُ٣إ.
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-4الخبرة الىَىُت اإلاسؼوهت لضي ؾ٩ان الُ٣إ  ،مىظ مىاظهـت ال٣ـىاث ؤلاؾـغاثُلُت ٞـي
الخمؿُيُاث  ،وألاٖما ٫الٟضاثُت التي هٟظث ببان جل ٪اإلاغخلت)18( .
آلازاع اإلاترجبت ٖلى اخخالُ٢ ٫إ ٚؼة :٢بل الخضًض ًٖ آلازاع والىخاثج التي جغجبذ ٖلى اخخال ٫بؾغاثُل لُ٣إ ٚؼة ً ،يبغي الخىىٍـههىا
بلى ؤن ؤهمُت الُ٣إ باليؿبت إلؾغاثُل لم ً ً٨مىيىٖا مجمٗا ٖلُه صازل اإلاجخم٘
الؿُاؾـُىالٗؿ٨غي ٞحها  ،بل ٧ان هىا ٥زال ، ٝوزال ٝقضًض صازل اإلااؾؿخحن الٗؿـ٨غٍت
والؿُاؾـُت ،وجبحن طل ٪مً زال ٫البرامج الاهخسابُت والخهغٍداث الٗلىُت  ،وججؿض بك٩ل واضر
بٗض اهُـال ١الاهخٟايت ٖام ٣ٞ، ١٧٦٥ض بغػث آعاء ٖضًضة في بؾغاثُل جغي ؤهه ال ًىظض في ُ٢إ
ٚؼة ؤعايظاث ُ٢مت جظ٦غ ٞ ،ال ًىظض ُٞه ظبل مؿُُغ ٖلى مدُُه مً الىاخُت الاؾتراجُجُت ،
ؤو هُ٣ت ع٢ابت إلاخابٗت جدغ٧اث ظُىف مٗاصًت  ،ولِـ للحهىص ُٞه ؤي وقاثج ونالث جاعٍسُت ،
وخؿب ٢ى ٫ؤخض الصخُٟحن ؤلاؾغاثُلُحن  " :مً مً الحهىص بداظت بلى هظه الغما ٫في ٚؼة  ،ب٩ل
مـا ٞحهـا مـً ٦غاهُت ل وما الظي ٌؿاوي ٞحها خُاة عظل حهىصي واخض " ل ()19
ولٗل طل ٪ما ًٟؿغ عص قمٗىن بحرًؼ وػٍغ الخاعظُت ٖلى عثِـ الىػعاء بسخا ١قـامحر الظي َالب
بًغوعة الاخخٟاّ بُ٣إ ٚؼة  ،ل٩ىهه ظؼء ال ًخجؼؤ مً بؾغاثُل  ،ب٣ىله بٗض اهُال ١الاهخٟايت
مباقغة في ؤوازغ ٖام ً: ١٧٦٥ىظض آلان في ُ٢إ ٚؼة  ٤٢٢ؤلـٖ ٠غبـي ٌٗـِل ههٟهم في مسُماث
الالظئحن  ،و٢ض جًاٖٖ ٠ضص هاالء مىظ ٖام  ، ١٧٣٤وفي زال ٫ازجي ٖكـغ ٖاما ؾُهبذ ٖضصهم
ملُىن وؿمت ٞ ،ماطا ً٣هض قامحر بهظا ال٣ى ٫ل هل ٌٗجي ؤن اإلالُـىن وؿـمت التي ؾخ٩ىن في
الُ٣إ ال ًمٞ ً٨هلها ًٖ بؾغاثُل  ،هل جل ٪هي الهضًت التي ًغٚب في ج٣ضًمها إلؾغاثُل ل ()20
ُٞما ٢ا ٫اإلادلل الٗؿ٨غي ؤلاؾغاثُلي ػثُ ٠قُ " : ٠بن بخضي اإلاكا٧ل اإلاٗ٣ـضة للٛاًـت ج٨مً في
ؤن ُ٢إ ٚؼة ٢ ،ىبلت بكغٍت مى٢ىجت  ،ختى لى لم ج ً٨هىا ٥ؤؾباب ٞلؿـُُيُت وَىُـت  ،وعٚبت
قضًضة مً الؿ٩ان في الخدغع مً الاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي  ،ؾخإحي لخٓت جىٟجـغ ٞحهـا هـظه ال٣ىبلت ،
ألؾباب صًمٛغاُٞت وا٢خهاصًت  ،وبؿبب البيُت الخدخُت اإلاخضاُٖت  ،وهظا ٧له ؤونلجي بلـی هدُجت
ؤهه ؾُإحي ٖلُىا ًىم هخىؾل ُٞه ل٩ي ًإزظ مىا ؤخض ما  ،هظا الُ٣إ بمكا٧له ()21
وهىا٢ ٥ؿم مً الغؤي الٗام في بؾغاثُل ًمحز وي٘ ٚؼة ٖـً ويـ٘ الًـٟت الٛغبُـت وم٩اهتها ،
ٟٞىاثض ٚؼة ال جًاهي بإي ٢ضع ٞىاثض الًٟت الٛغبُت  ،و٦ظا ؤيغاعها  ،وفي الٛالـب ٞ ،ةن الىا٘٢
والخلم الههُىهُحن ٖلى خض ؾىاء  ،ال ً٣بالن بٛؼة بال ٖلى ؾبُل ال ِ٣الـظي ٌٗـغى م٘ الجمل
ٖ- ،لى خض ون ٠الٗؿ٨غٍحن ؤلاؾغاثُلُحن ٞ-لم ً ً٨في وؾ٘ بؾـغاثُل بال ؤن جإزـظ ٚؼة ٖىضما
ؤزظث ؾِىاء  ،وما ٧ان في وؾٗها ؤن جل٣م مهغ ٚؼة ٖىضما اؾترظٗذ هظه ؾِىاءها  ،وه٨ظا
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عبِ مهحر ٚؼة بلى خض بُٗض بمهحر الًٟت الٛغبُت ،وبن ٧ان طلٖ ٪لى مًٌ مً وا٘٢
الههُىهُت وخلمها ()22
و٢ض قٛل مؿخ٣بل الُ٣إ خحزا ملخىْا في اإلا٣ترخاث واإلاكاعَ٘ ؤلاؾغاثُلُت  ،وهي ٞـي اإلاجمل
جهىعاث جخًمً الغئٍا ؤلاؾغاثُلُت له  ،مً زال ٫آعاء إلادللحن وم٨ٟغًٍ  ،وال بض مـً ؤلاقاعة بلى
مالخٓت مغ٦ؼٍت وهامت في هظا الؿُا ، ١وهي ؤن مجمل مكاعَ٘ الدؿىٍت اإلاُغوخـت لم جمشل عؤًا
خ٩ىمُا عؾمُا  ،بؿبب الاه٣ؿام الخ٣لُضي اإلاٗغو ٝفي اإلااؾؿت ؤلاؾغاثُلُت الخا٦مت  ،خى٫
جُاعًٍ مغ٦ؼٍحن  :اللُ٩ىص والٗمل .وعٚم هظا الازخال٣ٞ ، ٝض ٧ان لالخخال ٫ؤلاؾغاثُلي للُ٣إ
الٗضًض مً اإلآـاهغ  ،لٗـل ؤهمها ازخالٞه ق٨ال ومًمىها ًٖ ؤي اخخال ٫آزغ  ،مضٞىٖا بخىظهاث
ؤًضًىلىظُـت نـهُىهُت ،حٗخبر ؤن ألاعاضخي الٟلؿُُيُت اإلادخلت ظؼءا مً الخ ٤الخاعٍذي للكٗب
الحهىصي  ،مما ٞؿغ ٧ىهـه اخخالال بخاللُا حهض ٝؤؾاؾا بلى ا٢خالٕ الٟلؿُُيُحن مً صًـاعهم ٖ ،بـغ
ؾلؿـلت مىٓمـت مـً ؤلاظغاءاث الهاصٞت بلى جضمحر بجى اإلاجخم٘ وجًُِ ٤الخىاٖ ١لى ؤٞغاصه بكتى
الُغ ، ١بـاألوامغ الٗؿ٨غٍت التي ًهضعها ٢اصة اإلاىاَ ٤ؤخُاها  ،وبال٣بًت الخضًضًت ؤخُاها ؤزغي
()23
و٢ض ٧ان الخخالُ٢ ٫إ ٚؼة الٗضًض مً آلازاع والىخاثج اإلاباقغة  ،مً ؤهمها:
 -١الهجغة ال٣ؿغٍت  ،لٗكغاث آلاال ٝمً الٟلؿُُيُحن الظًً جغ٧ىا الُ٣ـإ زىٞـا مـً اعج٩اب
الجِل ؤلاؾغاثُلي للمجاػع يضهم ٦ ، ،ما ٗٞل ٖام  ، ١٧٣٤ولم ًخم ً٨ال٨شحرون الـظًً ٧اهىا
زاعط اإلاىُ٣ت ٢بُل وكىب الخغب مً الٗىصة  ،ألن ؤلاخهاء ؤلاؾغاثُلي لم ٌكملهم  ،وجـم ا
ٖخباعهم هاػخحن  ،ال خ ٤لهم في ؤلا٢امت بالُ٣إ)24( .
ٞ-2غى الٗ٣ىباث الجماُٖت ٖلى ألاهالي  ،مشل ا٢خدام اإلاىاػ ٫لُال بذجت البدض ًٖ الؿـالح
،وظم٘ الغظا ٫في ؤماٖ ً٦امت  ،واٖخ٣الهم مضصا مسخلٟت صون جىظُه تهم بلحهم  ،وٞغى هٓام
مىـ٘ الخجىا ٫بحن خحن وآزغ ()25
 --3جبض ٫مغا٦ؼ الُ٣اصة في الُ٣إ ٟٞ ،ي خحن ٧ان ؤصخاب الثرواث مـً الىظهـاء وألاُٖـان ،
م٣غبحن مً الىٓام اإلاهغي  ،وجم اٖخباعهم عمىػا ؾُاؾُت  ،ظاء الاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي لُٛحر هـظا
الىي٘  ،مما هجم ٖىه ازخٟاء هظه الغمىػ ًٖ الُ٣اصة  ،وبضؤ الالخٟا ٝخى ٫الخىُٓماث عٚم
ٖـضم ْهىعها بك٩ل ٖلجي واضر  ،ألن بؾغاثُل مىٗذ ُ٢ام ؤي ماؾؿت ٞلؿُُيُت()26
و٢ض ؤؾىضث ؾلُاث الاخخال ٫بلى ُ٢اصة الجِل مؿاولُت الدكغَ٘ وؤلاصاعة  ،وؤنبذ ال٣اثـض
الٗؿ٨غي هى اإلاؿاو ًٖ ٫الؿلُخحن الدكغَُٗت والخىُٟظًت  ،بياٞت بلى الهُمىـت ٖلـى الؿـلُت
الٗؿ٨غٍت  ،وٚضاة اخخاللها للُ٣إ ؤنضع ال٣اثض الٗؿـ٨غي ؤمـغا ًسـى ٫بمىظبـه الهـالخُاث
جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني  -د يسمرب 8118

 //املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا

187

ئهتهاکاث الهذوان ؤلاظشاةیلیت و آزشه نلی كؿام غضة

Javad Afravi

الدكغَُٗت والخىُٟظًت له  ،وؤنضعث ؾلُاث الاخخال ٫بحن الٗامي  ١٧٧٠-١٧٤٥ؤ٦ثر مً ١١٢٢
ؤمغا ٖؿ٨غٍا ()27
ولم ج ً٨ألاوامغ الٗؿ٨غٍت مخاخت ؤمام الجمهىع الظي جُبٖ ٤لُه  ،بط ال حٗلـً الؿـلُاث ٖجها في
الصخاٞت ؤو ؤلاطاٖت  ،وال جيكغ في ظغٍضة عؾمُت  ،وجىػٕ ٖ ِ٣ٞلى اإلادامحن الٗـاملحن  ،و٧اهذ
هظه ألاوامغ جهضع ٖلى ق٩ل ؤوامغ ٚحر مغ٢مت  ،وؤهٓمت وبٖالهاث ال جدمـل ؤع٢امـا مدؿلؿلت
ًهٗب خهغها  ،وبالخالي الخٗغٖ ٝلى مًمىجها()28
ومً هماطط هظه ألاوامغ:
و ٠ُ٢اإلاىاَىحن ٣ٞ :ض ؤُٖذ ل٩ل ظىضي بؾغاثُلي نالخُت بً٣ا ٝؤي شخو ؾـىاء ٦ـان عظال ؤو
امغؤة إلاضة  ٧٤ؾاٖت ً ،م ً٨ججضًضها لؿبٗت ؤًام مً ٢بل الًابِ  ،وحؿٗت ؤقهغ مً ٢بل
اإلاد٨مت الٗؿ٨غٍت صون ببضاء ؤؾباب الخى ٠ُ٢ؤو جىظُه الثدت الاتهام  ،و٢ض ؾـمذ ألامـغ
الٗؿ٨غي ع٢م (  ١٥٦لٗام ( ١٧٥٢باٖخ٣ا ٫ؤي شخو مً صون مظ٦غة جى ، ٠ُ٢وجىُٟ٢ه مضة
٢ض جهل بلى ً ١٦ىما ٢ابلت للخجضًض صون جىظُه تهمت ؤو مدا٦مت.
نالخُت الخدغي  :بم٣خطخى اإلااصجحن ( ٥٦و ٦١مً ألامغ الٗؿ٨غي ٨ٞ ( ١٥٦ـل يـابِ ؤو ظىضي
ٌؿخُُ٘ ؤن ًضزل وفي ؤي و٢ذ بلى ؤي م٩ان للخٟخِل  ،ؾىاء ٧ان اإلا٩ان بِخا ؾ٨ىُا ؤو مدال
ججاعٍا ؤو ؾُاعة  ،وال ًىظض ؤي اٖخباع ل٩ىن اإلا٩ان مضعؾت ؤو مؿدكٟى ؤو مؿـجضا ؤو ٦ىِؿت ،
وبضواعي ألامً ٌؿخُُ٘ الجىضي حجؼ البًـاج٘ واإلاؿـدىضاث وألاصواث  ،وجٟخـِل ألاشخام
وألامخٗت واخخجاػهم  ،وله نالخُت بً٣ا ٝاإلاغ٦باث والبىازغ.
الاٖخ٣ا ٫ؤلاصاعي  :و٣ٞا لؤلمغ الٗؿ٨غي ع٢م ( ٧٢١لٗام ٞ( ، ١٧٦٦ةن ل٣اثض اإلاىُ٣ت نالخُت ؤن
ًإمغ باٖخ٣ا ٫ؤي شخو اٖخ٣اال بصاعٍا إلاضة جؼٍض ًٖ ؾخت ؤقـهغ  ،ولـه ؤن ًمـضص ٞخـغة الاٖخ٣ا٫
إلاضة ؾخت ؤقهغ ؤزغي ختى في خالت ٖضم وظىص تهمت مُٗىت جـاصي بلـى مدا٦مـت
اإلاىاًَ الٗاصي ()29
مى٘ الخجىا : ٫لل٣اثض الٗؿ٨غي نالخُت ٞغى خٓغ الخجىاٖ ٫لى ؤي مىُ٣ت  ،وإلاضص ًغاهـا
مىاؾبت لٟغى ٖ٣ىبخه  ،و٧ل مً ًسال ٠طل ٪مً الٟلؿُُيُحن ٌٗا٢ب بـالخبـ إلاـضة زمــ
ؾىىاث ؤو بٛغامت ٢ضعها  ٠٣ؤل ٠قُ٩ل  ،ؤو ب٩لحهما مٗا  ،ومً نالخُخه ٦ظل ٪ؤلاٖالن ًٖ
مىاَ ٤مٛل٣ت  ،ومى٘ اإلاىاَىحن مً الضزى ٫بلى مؿاخاث مُٗىت .
بٚال ١اإلادالث  :و٣ٞا لؤلمغ الٗؿ٨غي ع٢م (  ٧١٧لٗام ً ( ، ١٧٦٥د ٤ل٩ل ٢اثض ٖؿـ٨غي ؤن ًإمغ
بةٚال ١ؤي مدل ججاعي ؤو نىاعي ؤو مضعؾت ؤو مُٗم  ...بلخ  ،ومى٘ بصاعجه مـً الٗمل واإلاضة التي
ًدضصها.
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ٞغى ؤلا٢امت الجبرًت  :و٣ٞا للماصة ( (١٢٧مً ٢ىاهحن الُىاعت ؤلاؾـغاثُلُت ًجـىػ لل٣اثـض
الٗؿ٨غي ؤن ًهضع ؤمغا بخُُ٣ض خغٍت ؤي شخو مً الخجىا ٫ؤو الخدغ)30(٥
ومً زال ٫جل ٪ألاوامغ جم٨ىذ ؾلُاث الاخخال ٫مً الؿُُغة ٖلى ؤوظه خُـاة اإلاجخمـ٘ الٛؼي
ووكاَاجه اإلاسخلٟت  ،واؾخُاٖذ ٞغى ؾُُغة ج٩اص ج٩ىن ٧املت ٖلى مجمل ظىاهب خُـاة ؾ٩ان
الُ٣إ ٣ٞ ،ض جد٨مذ باإلاهاصع الُبُُٗـت ٧اإلاُـاه  ،وألاعايـي والخسُـُِ والخىٓـُم  ،وؾُُغث
ٖلى اإلاجالـ البلضًت وال٣غوٍت  ،ومسخل ٠ظىاهب الخُاة الا٢خهاصًت
ومً زال ٫جٟدو ألاوامغ الٗؿ٨غٍت  ،هغي ؤجها ؾٗذ لخدٖ ٤ُ٣ضة ؤهضا ، ٝمجها:
-1بخ٩ام ٢بًت بؾغاثُل ٖلى ألاعاضخي اإلادخلت لِـ مً الىـىاحي ألامىُـت والؿُاؾـُت ٞدؿب ،
وبهما ؤًًا مً الىىاحي الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿ٩اهُت والش٣اُٞت.
 -2ج٣ىٌٍ اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت للمجخم٘ الٟلؿُُجي  ،والخُلىلت صون بىاء بيُت جدخُت مخِىت له ،
اإلاهحر.
ج٣غٍغ
في
ألاؾاسخي
خ٣ه
الهتها٥
ج٨غَؿا
 -3حٗمُ ٤عبِ ألاعى اإلادخلت بةؾغاثُل وجىَُض صمجها بها  ،ونىال بلى جد ٤ُ٣الًـم الٟٗلي لها
صون
عؾمُا.
طل٪
ًٖ
ؤلاٖالن
 -4جىؾُ٘ هُا ١جُبُ ٤ال٣اهىن ؤلاؾغاثُلي لِكمل اإلاؿخٗمغاث الحهىصًت.
 -5الٟهل ال٣اهىوي وؤلاصاعي بحن الحهىص والٟلؿُُيُحن في ألاعاضخي اإلادخلت()31
وججؿُضا لخل ٪ألاوامغ ٖلى ؤعى الىا٣ٞ ، ٘٢ض اجبٗذ ؾلُاث الاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي ٖضصا مـً
اإلاماعؾاث يض الٟلؿُُيُحن  ،لٗل ؤبغػها:
حكغٍض الؿ٩ان ألانلُحن  ،وجدىٍلهم بلى الظئحن في اإلاىٟى  ،ؤو بلى مـىاَىحن مـً الضعظـت الشالشت فيصازل وَجهم
ٖضم الاٖترا ٝباالخخال٧ ٫اخخال ، ٫وما ًترجب ٖلى طل ٪مـً واظبـاث وخ٣ـى ١جدـضصها اإلاىازُ٤واإلاٗاهضاث الضولُت .
مدى الهىٍت الش٣اُٞت والخًاعٍت لؿ٩ان ألاعاضخي اإلادخلتب٢امت مىاَ ٤ؤمىُت في ؤما ً٦مسخلٟت مً ألاعاضخي اإلادخلت  ،ال جسًـ٘ ألي ٢ـاهىن ًدـضص الخ٣ى١والىاظبا ث()32
ولٗل جل ٪اإلاماعؾاث صٖذ ٖضصا مً الصخهُاث ؤلاؾغاثُلُت مً الخدظًغ في جهاًت خ٣بـت
الؿخِىُاث  ،بإن ًخدى( ٫ظِل الضٞإ ؤلاؾغاثُلي ) بلى ظِل مدخل لكٗب آزغ  ،وبٞؿاص نـىعة
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اإلاجخم٘ ؤلاؾغاثُلي  ،بال ؤن عص عثِؿت الخ٩ىمت في خُىه " ٚىلضا ماثحر" ظاء ٚايبا ب٣ىلهـا" بهجي
مكمئزة لؿمإ هظه الضٖىاث ،ؤها ؤٖغ ٝمبضؤ واخضا ،ِ٣ٞمبضؤ ُ٢ام قٗب بؾغاثُل()33
وهدُجت لظل٣ٞ ، ٪ض اهخهجذ ؾلُاث الاخخال ٫ؤبك٘ ؤهىإ الاهتها٦ـاث الجؿـُمت لخ٣ـى١
الٟلؿُُيُحن في ُ٢إ ٚؼة ٧ ،االؾخسضام اإلاٟغٍ لل٣ىة بد ٤الؿ٩ان اإلاضهُحن  ،والاٖخ٣االث ،
وهضم اإلاىاػ ، ٫وؤلابٗاص  ،وبظغاءاث اإلاى٘ مً الؿٟغ  ،وبٚال ١اإلاضاعؽ  ،وٚحر طل ٪مً ؤلاظـغاءاث
واإلاماعؾاث إلخ٩ام ٢بًتها ٖلى الُ٣إ .
و٢ض صلذ جل ٪الاهتها٧اث ٖلى ؤن ما ًد٨م الؿُاؾت ؤلاؾغاثُلُت في ُ٢إ ٚـؼة بالضعظـت ألاولى
مهلختها  ،ولِـ مهلخت وعٞاهُت اإلاضهُحن الٟلؿُُيُحن  ،بدُض زل٣ذ مً ُ٢ـإ ٚـؼة مجخمٗا
جابٗا وزاصما لها  ،ولظل٣ٞ ٪ض ؤزًٗخه إلصاعتها الٗؿ٨غٍت  ،ولم ج٣م بخدؿحن ألاويإ ُٞـه ،
وْلذ جسصخى هظا الخجم٘ الؿ٩اوي الهاثل ٖىض خضوصها  ،لِـ طلٞ ٪دؿب  ،بل ؤعؾلذ بلُه
ؤ٦ثر ظجرالاتها ٢ؿىة وهى ؤعٍئُل قاعون  ،الظي طهب ل٣م٘ وجغوٌٍ ؾ٩اهه  ،وجم ً٨مً جد٤ُ٣
هضٞـه بٗض ؤن قَ ٤غ٢اث واؾٗت ٖبر اإلاضن وال٣غي  ،وٖمل ٖلى جضمحر اإلاؿا ً٦وجغخُل الؿ٩ان.
.
وهظه الى٢اج٘ جا٦ض ؤن هض ٝالاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي لُ٣إ ٚؼة مىظ البضاًت  ،لم ً ً٨الؿُُغة ٖلى
ألاعى واؾدشماع الؿ٩ان ٦ما هى خا ٫الاؾخٗماع ال٣ضًم  ، ِ٣ٞبل ٧ان اخـخالال مـً همـِ
٧ىلىهُالي* هضٞه الؿُُغة ٖلى ألاعى والاؾدُُان مً ظهت  ،ومً ظهت زاهُت جهجُـغ الؿـ٩ان
ألانلُحن ٖبر ؤق٩ا ٫ووؾاثل مسخلٟت بضءا باإلبٗاص الٟـغصي والجمـاعي  ،واهتهـاء بالخًـُِ٤
ال٢خهاصي  ،ولخد ٤ُ٣طل ٪لجإث ؾلُاث الاخخال ٫بلى ؾلؿلت مىٓمت مً ألاؾـالُب وؤلاظـغاءاث
ؤلاصاعٍت وال٣اهىهُت والٗؿ٨غٍت()34
وبن اإلاخدب٘ لجىهغ الؿُاؾت ؤلاؾغاثُلُت ججاه ُ٢إ ٚؼة ً ،ضع ٥ؤجها ٢امذ ؤؾاؾـا ٖلـى زل٤
الى٢اج٘ اإلااصًت في مداولت لخجؿُض ألاهـضا ٝالهـهُىهُت ٖلـى ألاعى باالؾـدُالء ٖلـى ألاعاضخي ،
وبالغبِ الا٢خهاصي  ،وجيكُِ خغ٦ت الاؾدُُان  ،والٗمل ٖلـى جٟغَـ ٜألاعايـي اإلادخلت مً
مىاَىحها الٟلؿُُيُحن  ،بسل ٤الٓغو ٝالا٢خهاصًت والىٟؿُت وؤلاوؿاهُت الُاعصة.
و٢ض جدضصث الؿُاؾت ؤلاؾغاثُلُت ُٞما ًخٗل ٤بمؿخ٣بل ألاعاضخي الٟلؿُُيُت اإلادخلـت ومجهـا ُ٢إ
ٚؼة  ،بٗىامل ومىُل٣اث ؤؾاؾُت زالر  ،جهب ٧لها في بَـاع اؾـخ٨ما ٫بهجـاػ الهـض ٝالههُىوي
اإلاخمشل في خكض واؾخ٣ضام ؤ٦بر ٖضص مم ً٨مً حهىص الٗالم بلى بؾغاثُل باٖخبـاع ؤجهـا صولت ٧ل
الحهىص  ،وهظه اإلاىُل٣اث الشالر هي :
--1اإلاىُل ٤ألاًضًىلىجي :
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ولم ً ً٨هظا الازخُاع  ،ازخُاعا ٖبصُا  ،ويمً الخدضًض الههُىوي ٞ ،ةن الضولت التي ؤُ٢مـذ ٖـام
 1948ؤُ٢مذ ٖ ِ٣ٞلى ظؼء مً ؤعى بؾغاثُل  ،وؤنبذ بهجاػ الهض ٝالههُىوي اإلاخمشـل ٞـي
ب٢امت بؾغاثُل ال٨بري  ،اإلاهمت ألاؾاؾُت إلؾغاثُل الهٛغي  ،وو ٤ٞهظا اإلاىُٞ ، ٤ةن ما ؤؾٟغث
ٖىه خغب  ١٧٤٥مً اخخال ٫الُ٣إ  ،ال ٌٗضو ؤن ً٩ىن زُىة ؤزغي ٖلى َغٍ ٤بهجاػ الهـضٝ
الههُىوي ألا٦بر()35
-2اإلاىُل ٤ألامجي
مً خُض ممحزاجه الخانت ُ٢اؾا بالًٟت الٛغبُت ٞ ،ةن ُ٢إ ٚؼة ٌٗخبر ججمٗـا ؾـ٩اهُا ٦بحرا
إلائاث آلاال ٝمً الؿ٩ان الٟلؿُُيُحن " اإلاٗاصًً " ،ختى ؤن ٧ل واخض مجهم هـى مسـغب مدخمل
()36
ولظل٣ٞ ٪ض اٖخبر الاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي ُ٢إ ٚؼة يغوعة اؾتراجُجُت ؤمىُت لٛاًاث الـضٞإ ًٖ
ُ٦اهه  ،ومًمىن ؤَغوخت الًغوعاث ألامىُت والاؾتراجُجُت ًخمشل في ؤن بؾغاثُل في خضوص
اجٟاُ٢اث الهضهت  ،جٟخ٣ض بلى الٗم ٤الاؾتراجُجي ؤمام التهضًض الٗغبي بالهجىم مً الكغ، ١
وزانـت في اإلاىُ٣ت الىؾُى اإلامخضة مً الخًحرة في الكما ٫بلى ؤؾضوص وٖؿ٣الن في الجىىب ،
بيـاٞت بلى مىُ٣ت ال٣ضؽ وهي ؤ٦ثر اإلاىاَ ٤خُىٍت بكغٍا وا٢خهاصًا في ٞلؿُحن  ،و٢ض الـخِ٣
الؼٖمـاء الؿُاؾُىن وال٣اصة الٗؿ٨غٍىن ؤلاؾغاثُلُىن هظا الىي٘ الجُى-اؾتراجُجي  ،وظٗلىه
مبرعا وخاٞؼا الؾخمغاع الؿُُغة ٖلى ألاعاضخي اإلادخلت()37
-3اإلاىُل ٤الا٢خهاصي
ؾٗذ ؾلُاث الاخخال ٫بلى بجبإ ؾُاؾت الضمج الا٢خهاصي بـحن ا٢خهـاصها اإلاخُـىع  ،وا٢خهاص
ُ٢إ ٚؼة اإلاجه ، ٪وما ؤصي بلُه طل ٪مً جضمحر قامل للبيُت الخ٣لُضًت لال٢خهاص الـىَجي ووؿ٠
لؤلؾـ الغثِؿت الؾخ٣ال ٫اإلاىاَ ٤اإلادخلت ٟٞ ،ي ْل ؾُاؾت الـضمج الا٢خهـاصي ظـغي بزًإ
ا٢خهاص الُ٣إ وعبُه عبُا ٧امال باال٢خهاص ؤلاؾغاثُلي  ،وؤبغػ مٓاهغ هـظه الٗال٢ـت جمشل في
الهُمىت ؤلاؾغاثُلُت ال٩املت ٖلى الؿى ١اإلادلُت  ،وجدىُ٢ ٫إ ٚؼة بلى ؾى ١مٛل ٤جماما
()38
ؤلاؾغاثُلُت
للبًاج٘
با٢خالٖهم مً مؼاعٖهم ومهاوٗهم لُٗملىا ٦إظغاء في مغا ٤ٞالا٢خهاص ؤلاؾغاثُلي  ،وٞـي خـحن
ًدهل هاالء زمـ ُ٢مت ٖملهم ٞ ،ةجهم ٌُٗضوهه بلى اإلاىخجحن ؤلاؾغاثُلُحن  ،مً زـال ٫قـغائهم
الؿل٘ ؤلاؾغاثُلُت في الؿى ١اإلادلي ٖ ،لما بإن بؾغاثُل حٗخبر اإلاكتري والباج٘ الىخُض في ُ٢ـإ
ٚؼة  :حكتري ٢ىة ٖمل بمبل ٠٣٢ ٜملُىن صوالع  ،وجبُٗه بمبل ٣٢٢ ٜملُىن صوالع()39
ؤلاؾغاثُلُىن
ؤهضا:ٝ
ؤعبٗت
جد٤ُ٣
ؤعاص
،
وبالخالي
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الٟلؿُُيُت.
الهىٍت
وَمـ
،
الىَىُت
الغوح
.بزماص
-1
 -2خغمان الٟلؿُُيُحن لِـ مً خ٣ى٢هم الؿُاؾُت ٞدؿب  ،بل ومً اإلاضهُت ؤؾاؾا.
اإلااإلات
اإلاٗاهاة
مً
مؿلؿل
بلى
الُىمُت
خُاتهم
-3جدىٍل
-4جدُُم الا٢خهاص الٟلؿُُجي()40
و٧ل طل ٪بٛغى جد ٤ُ٣الهض ٝالاؾتراجُجي الجهاجي  ،تهىٍض اإلا٩ان  ،وػٖؼٖـت البىـاء الاظخماعي
والىٟسخي بك٩ل جضعٍجي وهاصت ختى الاجهُاع والغخُل  ،بضون اللجىء بلى الىؾاثل التي اهخهجذ
زال ٫خغب ٖام .١٧٢٦
اإلاكا٧ل في الُ٣إ هدُجت ؾُاؾت الاخخال: ٫
حؿبب الاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي لُ٣إ ٚؼة بالٗضًض مـً اإلاكـ٨الث الا٢خهـاصًت والاظخماُٖـت
والضًمىٚغاُٞت  ،وؾاهم بُغٍ٣ت مىٓمت  ،بصاعٍت و٢اهىهُـت ٞ ،ـي جـضهىع الىا٢ـ٘ الا٢خهـاصي
والاظخماعي والخضماحي  ،وٍم ً٨اؾدًُاح هظه اإلاك٨الث مً زال ٫الى٢اج٘ اإلااصًت الخـي ؾـٗذ
بؾغاثُل مً زاللها بلى جغظمت ؾُاؾتها مً الىاخُت الٗملُت وال٣اهىهُت  ،مما هجم ٖىه اإلاـ
بجمُـ٘ ؤوظه خُاة اإلاجخم٘ الٟلؿُُجي  ،والخد٨م بها ٖبر ؾلؿلت مـً ألاوامـغ الٗؿـ٨غٍت وؤلاصاعٍـت
 ،وامخضث جل ٪الؿُاؾت لدكمل الا٢خهاص والخٗلُم والصخت وظمُ٘ اإلاجاالث الهامت.
و٢ض ٖبر عئؾاء ؤلاصاعاث اإلاضهُت ؤلاؾغاثُلُحن في ُ٢إ ٚؼة مىظ اخخالله ٖـً زُُهـم للخٗامل م٘
زالر مك٨الث عثِؿُت في هظه اإلاىُ٣ت  ،وهي :
لخاظت بلى بصاعة اإلاىاَ ٤بلى خحن الخىنل بلى خل ؾُاسخي
الخاظت بلى يمان ألامً والخظع مً زهىم بؾغاثُل في اإلاىاَ٤
الغٚبت في بصاعة اإلاىاَ ٤بإعزو زمً مم)41(ً٨
ومً اإلام ً٨اؾدًُاح هظه اإلاك٨الث مً زال ٫اإلاجاالث آلاجُت ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ:
اإلاجا ٫الخٗلُمي
بٗض اخخالُ٢ ٫إ ٚؼة ٖام ، ١٧٤٥بضؤ الخضزل ؤلاؾغاثُلي في مجا ٫التربُـت والخٗلـُم  ،خُض
ؤؾاء بلى الٗملُت التربىٍت بهىعة ٖامت  ،والخُٛحر ألاؾاسخي الظي خاولذ ؾلُاث الاخـخال ٫جمغٍغه
هى ما وعص في ألامغ الٗؿ٨غي ع٢م ( ( ٦٣٢لؿىت  ، ١٧٦٢بةصزا ٫حٗضًالث ٖلـى ٖـضص ؾىىاث
الضعاؾت في ٧لُاث اإلاجخم٘  ،مما ٌؿمذ لـه بًـم الجامٗـاث الٟلؿـُُيُت جدـذ هـظا ال٣غاع ()42
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وهض ٝالاخخال ٫مً هظا الخُٛحر بلى الؿُُغة ٖلى الجامٗاث في اإلاؿخ٣بل  ،مـً خُـض حُٗحن
ألاؾاجظة  ،و٢بى ٫الُلبت  ،واإلاىا٣ٞت ٖلى اإلاىاهج وحٗضًلها  ،وبنضاع جغازُو ؾىىٍت لٗمل .
الجامٗاث وٚحرها مً ألامىع  ،التي حٗمل ٖلى جذجُم ٖمل الجامٗاث وظٗلها ؤلٗىبت ٞـي ؤًـضي
ؾلُاث الاخخال)43(٫
وٍم ً٨خهغ ألايغاع التي هجمذ ًٖ ؤلاظغاءاث ؤلاؾغاثُلُت يض اإلاؿـحرة الخٗلُمُـت باآلحي:
حٗمض الاؾخمغاع في ؾُاؾت الخجهُل التي جماعؽ يض الٟلؿُُيُحن  ،واإلادـاوالث  -الخشِشـتوالٟاقلت في طاث الى٢ذ– إلظباع الُالب ٖلى جغ ٥اإلاضعؾت والدؿ ٘٨في الكىاعٕ ؤو الخىظه بلى ؾى ١الٗمل.
ٞغى ؤؾلىب الٗ٣اب الجماعي يض الُالب  ،وبعٚامهم ٖلى الاههُإ لخٗلُماث الؿـلُاث ،والىَىُت.
التربىٍت
واإلاٟاهُم
الُ٣م
م٘
جدىافى
والتي
جؼاًض مك٩لت الخغٍجحن الظًً ًبدشىن ًٖ ٖمل  ،وبظباعهم ٖلى الخ٨ٟحر في الهجغة ؤو الٗمـل٦إظحر في ؾى ١الٗمل()44
اإلاجا ٫الهخي
مىظ ه٨بت ٖام  ١٧٢٦وألاويإ الصخُت في ُ٢إ ٚؼة في جضهىع مؿخمغ  ،هدُجت ُٚـاب ؾلُت
وَىُت حؿعى بلى جدؿحن الٓغو ٝالاظخماُٖت والا٢خهاصًت للمىاَىحن  ،وبٗض و٢ىٕ الُ٣إ جدذ
الاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي  ،اؾخمغ الىي٘ الهخي في الخضهىع  ،خُض لم حٗمل ؾلُاث الاخخالٖ ٫لى
بًجاص الٓغو ٝاإلاىاؾبت واإلاالثمت لخدؿِىه  ،بل اؾخمغث في اجبإ ؾُاؾت الهضم الاظخمـاعي
والش٣افي للٟلؿُُيُحن .ولم ج٨خ ٠ؾلُاث الاخخال ٫باالمخىإ ًٖ ج٣ضًم الخضماث الصخُت
اإلاالثمت لؿ٩ان الُ٣إ  ،وٖضم جسهُو مبال٧ ٜاُٞت للجهىى بالُ٣إ الهخي مما ج٣خُٗه مً
يغاثب وعؾىم مً ؾـ٩ان الُ٣إ ٞدؿب  ،بل ٖملذ ٖلى ج٣ؼٍم وجُُ٣ض صوع الُ٣إ الخام
والُ٣إ الخحري مً الُ٣ام بظل ، ٪وٞا٢مذ بظل ٪اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت بةظغاءاث نى٘ ال٣غاع ُٞما
ًسو الخسُـُِ والخمىٍـل وبصاعة هٓام الغٖاًت الصخُت الخ٩ىمي)45( .
وبٗض ؤن ٧اهذ الخضماث الصخُت ج٣ضم مجاها ٢بل ٖام  ، ١٧٤٥ؤ٢ضمذ ؾـلُاث الاخـخالٖ ٫لى
ٞغى عؾىم باهٓت ٖلى الٗالط  ،وم٘ اؾخمغاع جغصي الىي٘ الا٢خهاصي للٟلؿُُيُحن ٞ ،ةن
الٗالط.
ُ٢مت
ؾضاص
ًٖ
ٖاظؼا
ؤنبذ
الٗاصي
اإلاىاًَ
وظه آزغ للمٗاهاة في هظا اإلاجا٣ٞ ، ٫ض زهو َبِب واخض أل٦ثر مً ؤلٟي شخو ٞـي الُ٣إ ،
بِىما زهو َبِب ل٩ل ؾبٗماثت شخو في بؾغاثُل  ،وهظا ًضٖ ٫لى الهـىة الكاؾـٗت بحن
الٗىاًت الصخُت في اإلاىُ٣خحن  ،بياٞت بلى الى٣و الهاثل في ؤلام٩اهُـاث وألاصواث الُبُـت  ،خُض
جملة مدارات ايرانية -العدد الثاني  -د يسمرب 8118

 //املركز الدميقراطي العربي برلني -أملانيا

133

ئهتهاکاث الهذوان ؤلاظشاةیلیت و آزشه نلی كؿام غضة

Javad Afravi

٧ان ًلجإ ؾىىٍا بلى اإلاؿدكُٟاث ؤلاؾغاثُلُت لخل٣ي الٗالط خـىالي  ١٢٢٢-٠٢٢٢مـغٌٍ ٞلؿُُجي
مً ُ٢إ ٚؼة ()46
اإلاجا ٫الا٢خهاصي:
اٖخمضث ؾلُاث الاخخال ، ٫مىظ بضاًت اخخاللها لُ٣إ ٚؼة زُت وػٍغ الـضٞإ (مىقـُه صًان) ،
التي هضٞذ بلى جدٖ ٤ُ٣ضة ٚاًاث جمشل ؤهمها في الضمج الا٢خهاصي لؤلعاضخي الٟلؿـُُيُت
اإلادخلت باال٢خهاص ؤلاؾغاثُلي  ،و٢ض ؾهلذ مجمىٖت مً ؤلاظغاءاث ؤلاصاعٍت وال٣اهىهُت  ،لخدُ٣ـ٤
اؾتراجُجُت الضمج الا٢خهاصي  ،جًمىذ:
بػالت الغؾىم الجمغُ٦ت ًٖ الؿل٘ اإلاخاظغ بها بحن بؾغاثُل وُ٢إ ٚؼة.الغ٢ابت ؤلاؾغاثُلُت ٖلى ناصعاث وواعصاث الُ٣إ مً وبلى ألاؾىا ١الخاعظُت.بٚال ١اإلااؾؿاث اإلاالُت الٗغبُت ٧لها.الؿماح للٟلؿُُيُحن ال٣اصمحن مً الُ٣إ بالٗمل جهاعا في بؾغاثُل )47( .ومً اإلام ً٨جلخُو ؤهم ؤهضا ٝؾُاؾت الضمج الا٢خهاصي بما ًلي:
جىٞحر الاؾخ٣غاع ألامجي  ،وؤلاب٣اء ٖلى اخخال ٫اإلاىاَ ٤ألَىٞ ٫ترة  ،وبلخا٢ها بةؾغاثُل.زل ٤خ٣اثٖ ٤ملُت جاصي إل٢امت ْغو ٝا٢خهاصًت مالثمت لها  ،بدُض جًمً بؾغاثُل ؤن ج٩ىنالٗال٢ت الا٢خهاصًت م٘ ؤي ُ٦ان ؾُاسخي ٞلؿُُجي ،مخىا٣ٞت م٘ مهالخها وعٚباتها.
اؾخسضام اإلاىاَ ٤اإلادخلت ظؿغا لىنى ٫اإلاىخجاث ؤلاؾغاثُلُت بلى البلضان الٗغبُت ٖ ،لى ؤمـلجُبُ٘ الٗال٢اث الا٢خهاصًت مٗها مؿخ٣بال()48
الهىامش:
-1ماؾؿت الضعاؾاث الٟلؿُُيُت  ،اجٟاُ٢اث الهضهت الٗغبُت ؤلاؾغاثُلُت  ،بحروث  ، ١٧٤٦ ، ١ٍ ،م٠٠٧
-2نالر ،خؿًٞ ،لؿُحن:الجٛغاُٞا والضًمىٚغاُٞا ،قاون ٖغبُت،ظامٗت الضو ٫الٗغبُت،جىوـ
،الٗضص،٤٢صٌؿمبر  ،١٧٦٧م٥
-3هُئت اإلاىؾىٖت الٟلؿُُيُت  ،اإلاىؾىٖت الٟلؿُُيُت ،بحروث  ، ١٧٦٣، ١ٍ ،ط١م١٧٢
-4اإلاغظ٘ الؿاب٤
-5ببغاهُمً ،ىؾ ،٠الٗمغان الغٍٟي في ُ٢إ ٚؼة،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة،مٗهض البدىر والضعاؾاث
الٗغبُت ،ال٣اهغة، ١٧٧٣،م.٠
-6نالر  ،خؿً  ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م7
-7اإلا٨خب اإلاغ٦ؼي لئلخهاء ؤلاؾغاثُلي ١٧٦٧ ،
ُٖ-8اًا،ؤمحن،الىا ٘٢الضًمٛغافي في ُ٢إ ٚؼة ،مجلت نامض الا٢خهاصي  ،ماؾؿت نامض ٖ ،مان  ،الٗضص
 ،٦٢خؼٍغان ، ١٧٧١م١٧٠
-9الخمض  ،ظىاص  ،جدغٍغ  ،اإلاضزل بلى الًُ٣ت الٟلؿُُيُت
-10عاٖ ، ٤ٞبض ال٨غٍم ٞ ،لؿُحن في ٖهض الٗشماهُحن  ،اإلاىؾىٖت الٟلؿُُيُت  ،ال٣ؿم الشاوي  ،ط، ٠م٥١٥
-11اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م٥٠١
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-12مىإ ٖ ،اص ، ٫جاعٍش ٞلؿُحن في ؤوازغ الخ٨م الٗشماوي  ،ماؾؿت الضعاؾاث الٟلؿُُيُت  ،بحروث ، ١ٍ ،
 ، ١٧٧٧م٥٢
-13مجلت نامض  ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م٠٥
-14الضبا ، ٙمهُٟى مغاص ،مىؾىٖت بالصها ٞلؿُحن ،صاع الهضي للُباٖت واليكغٟ٦،غ ٢غَٕ،بٗت ظضًضة
،٠٢٢٠،ط١م١٢١
-15الهىعاوي ٚ ،اػي ُ٢ ،إ ٚؼة  ، ١٧٣٤-١٧٢٦ :ألاويإ الاظخماُٖت والؿُاؾُت  ،مجلت نامض ،مغظ٘
ؾاب ، ٤م٠١
-16ؤعووؿىن،ظُٟغي،ؾُاؾت ألامغ الىا ٘٢في الًٟت الٛغبُت،جغظمت:خؿجي ػٍىت،ماؾؿت الضعاؾاث
الٟلؿُُيُت،بحروث، ١٧٧٢،١ٍ،م٠٥
-17یاؾحن ٖ ،بض ال٣اصع  ،الخغ٦ت الؿُاؾُت في ُ٢إ ٚؼة  ، ١٧٦٥-١٧٢٦مجلت نامض  ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م١٥
-18الُ٣مغيُٖ،اٚ،ؼة قى٦ت في الخل،٤مجلت الضعاؾاث الٟلؿُُيُت،ماؾؿت الضعاؾاث
الٟلؿُُيُت،بحروث،الٗضص،١١قخاء ، ١٧٧١م١٣١
-19اليكافٖ،بض الهاصي  ،الاهخٟايت الٟلؿُُيُت ال٨بري  ،الاجداص الٗام لل٨خاب والصخاُٞحن الٟلؿُُيُحن ،
بحروث  ١٧٦٦ ، ١ٍ ،م١٦
-20هاعحـ٧/٦/١٧٦٦
-21الُ٣مغي ُٖ ،ا  ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م١٣١
-22اإلاغ٦ؼ الٟلؿُُجي لخ٣ى ١ؤلاوؿان  ،ؤلاٚال ١ؤلاؾغاثُلي لُ٣إ ٚؼة  :صعاؾت ٢اهىهُت وجىزُُ٣ت ٚ ،ؼة ،
ٍ ، ١٧٧٤،١م4
-23نالر  ،خؿً  ،ألاويإ الضًمٛغاُٞت للكٗب الٟلؿُُجي  ،اإلاىؾىٖت الٟلؿُُيُت  ،مغظ٘ ؾاب، ٤
ط١م١١٠
-24الٗاعٖ ، ٝاعٚ ، ٝؼة هاٞظة ٖلى الجخُم  ،مغ٦ؼ ؤبدار مىٓمت الخدغٍغ  ،بحروث  ، ١٧٥١ ، ١ٍ ،م٤٧٦
-25الكُٗبيِٖ،سخى،الُ٨اهُت الٟلؿُُيُت:الىعي الظاحي والخُىع اإلااؾؿاحي،مغ٦ؼ ؤبدار مىٓمت
الخدغٍغ،بحروث، ١٧٥٧،١ٍ،م١١٣
-26الضظاوي ٖ ،بلت  ،اإلاغؤة والُٟل في مىاظهت الٛؼوة الههُىهُت  ،صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي  ،ال٣اهغة ١ٍ ،
، ١٧٧٠،م١٠١
-27ماؾؿت الخ ، ٤ػاوٍت خ٣ى ١ؤلاوؿان  ،عام اهللا  ، ١٧٧٣ ، ١ٍ ،م١م١٢١
-28الضظاوي ٖ ،بلت  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م١٠١
-29لُ٨الي ٖ،بض الىهاب ،وآزغون ،مىؾىٖت الؿُاؾت ،اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ ،بحروث ١ٍ،
، ١٧٦٣،ط١م٦٢
ٚ-30ا، ٫عئوبان  ،الخغب الؿابٗت :جإزحر الاهخٟايت ٖلی اإلاجخم٘ فی اؾغاییل صاع الُ٨بىحـ اإلاىخض،جل
ؤبِب، ١٧٧٢ ،١ٍ،م١٠
-31الجىُضي  ،ؾلُم  ،اإلاؿخ٣بل الؿُاسخي لؤلعاضخي اإلادخلت  ،مجلت قاون ٖغبُت  ،ظامٗت الضو ٫الٗغبُت ،
الٗضص  ، ٤٢صٌؿمبر  ،١٧٦٧م.٣٠
-32الجىُضي  ،ؾلُم  ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م52
-33الُ٣مغي ُٖ ،ا  ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م١٣١
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-34الجىُضي  ،ؾلُم  ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م٣٠
-35اإلاضوي  ،عقاص  ،وخبِب اهللا ٚ ،اهم ٞ ،لؿُحن والاهخٟايت  ،قغ٦ت ُٞىىؽ للُباٖت واليكغ  ،الىانغة ،
ٍ ،١٧٧٢،١م١١
-36الكىاع،خاػم،ألاويإ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت في ْل الاهخٟايت،الجمُٗت الٟلؿُُيُت للكاون
الضولُت،ال٣ضؽ، ٠،١٧٦٧ٍ،م١١
ٖ-37بض الجىاص  ،نالر  ،بغهامج الخضمحر الاظخماعي الكامل للكٗب الٟلؿُُجي ،صخُٟت ألاًام،عام اهللا
،الٗضص ١٧٧٥/٧/٠٦ ، ٧٧٦
ٚ-38اػٍذ  ،قلىمى  ،الٗها والجؼعة  :ؤلاصاعة ؤلاؾغاثُلُت في حهىصا والؿامغة  ،صاع ػمىعة بِخىن  ،جل ؤبِب ،
 ، ١٧٦٣م٠٤٥
-39Center ,Beirut,1969,p143 Al-Abid,Ibrahim , Israel and Human Rights ,Palestine Research
-40نالح  ،مىظع  ،م٣ىماث البيُت الخٗلُمُت لضولت ٞلؿُحن ،مجلت قاون ٖغبُت الٗضص  ، ٤٢صٌؿمبر ، ١٧٦٧
م39
-41الخىعاوي ٖ ،بض اهللا  ،مغظ٘ ؾاب، ٤م١٠١
-42اإلاغ٦ؼ الٟلؿُُجي لخ٣ى ١ؤلاوؿان  ،الؿ ً٨في ُ٢إ ٚؼة  ،اإلاغ٦ؼ الٟلؿُُجي وماؾؿت الخٚ ، ٤ؼة ،١ٍ،
،١٧٧٥م٠٤
-43الخىعاوي ٖ ،بض اهللا  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م١١
-44ؤعووؿىن  ،ظُٟغي  ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م٢٠
-45بىُٟىِؿتي،محرون،الًٟت الٛغبُت وُ٢إ ٚؼة  :بُاهاث ؤؾاؾُت  ،جغظمتً :اؾحن ظابغ ،صاع الكغوٖ، ١مان
،١٧٦٥، ١ٍ ،م٢١
-46ؾىٍض ً ،اؾحن  ،الاؾتراجُجُت الٗؿ٨غٍت ؤلاؾغاثُلُت  ،اإلاىؾىٖت الٟلؿُُيُت  ،مغظ٘ ؾاب ، ٤ط٤م.١٥٢
-47عبابٗت ٚ ،اػي  ،الاؾتراجُجُت ؤلاؾغاثُلُت للٟترة مً  ، ١٧٤٥-١٧٢٦م٨خبت اإلاىاع  ،ألاعصن ، ١٧٦١ ، ١ٍ ،
ط ، ١م٧٣
-48اإلاىؾىٖت الٟلؿُُيُت  ،هُئت اإلاىؾىٖت الٟلؿُُيُت  ،بحروث  ، ١٧٦٣، ١ٍ ،ط ١م١٦٤
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