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 ةمّدقم

 هللا باتك ّملعتب ملاعلا عاقب ّىتش يف ةيمالسإلا تاعمتجملا متهت

 :ملسو هيلع هللا ىلص لوسّرلا لوق نم اقالطنا ،اريسفتو اظفح

 ردصملا ميركلا نآرقلا نوكلو ،"هّملعو نآرقلا ّملعت نم مكريخ"

 .يمالسإلا عيّرشتلا رداصمل لوألا

 نآرقلا ّملعتب اهمامتها ةيفيك يف ةيمالسإلا تاعمتجملا فلتخت دقو

 تاعمتجملا مظعم نيب هيلع قفتملا هبش نم ّهنأ ّالإ ،ميركلا

 ءامسألا نع رظنلا ّضغب نآرقلا ظفحل ناكم صيصخت ةيمالسإلا

 وأ ةسردمل اعبات اقحلم ناكملا اذه نوكي دقو .هيلع قلطت يتلا

 .هتاذب امئاق اناكم نوكي دقو ،عماج دجسم وأ ،يمالسإ زكرم

 وأ دمعلمب( لاموصلا يف ميركلا نآرقلا ظيفحت سرادم فرعتو

 هذه ىلع اقالطإ رثكألا مسالا يسكدلا ربتعيو ،)يسكد وأ ،بّاتك

 .لاموصلا ءاحنأ مظعم يف سرادملا

 ناكملا ىلع يوغللا اهلولدم ّلدي ةيلاموص ةملك يسكد ةملكو

 نم ةئشانلا يقي يسكّدلا نأ امبو ،رحلاو رقلا يقي يذلا ئفاّدلا
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 نآرقلا ميلعتل ّدعملا ناكملا" ىلع يسكدلا قلطأ دقف ةيمألاو لهجلا

 .1"ةباتكلاو ةءارقلل ّملعت نم هّبلطتي امو هظيفحتو ميركلا

 :لاموصلا يف يسكدلل ةيخيراتلا تاروطتلا

 الإ ،لاموصلا يف يسكدلا ةأشنل ادّدحم اخيرات نآلا ّىتح فرعي ال

 هيف نويلاموصلا ىقلتي يذلا لوألا ناكملا هنأ دكؤملا نم ّهنأ

 يسكدلا يف ميلعتلا ماظن نأ ىلإ تاياورلا ضعب ريشتو ،مهميلعت

 يف لاموصلا ىلإ اولصو نيذلا نيملسملا نيرجاهملا فاتكأ ىلع ماق

 ملاعم نم امهم املعم راص ىتح هرود يّدؤي ّرمتساو ،ةرّكبم ةرتف

 .2دالبلا يف يمالسإلا ميلعتلا

 مالسإلا روهظ عم لاموصلا يف هدوجو أدب يسكدلا نأب لوقلا نكميو

 يف -وشيدقمب نآرقلا يسّردم دحأ – يغار رون ّملعم دّكؤي امك ،اهيف

 )ةينآرقلا بيتاتكلا( "يسكد" نأ " :لاق ثيح ،تن ةريزجلل هثيدح

 خيرات نم ةليوط ةنمزأ ربع تلظ ةيديلقت ةيوبرت ةسسؤم ربتعي

 .3"ةيمالسإلا قالخألاو ةفرعملل ديحولا دفارلا لاموصلا

                                                   

 ركفلا راد ،م2011/ـھ1432 ،1ط ،ةیراضح ةیخیرات ةسارد لاموصلا يف اھداورو ةیبرعلا ةفاقثلا ،يلع ملعم نیسح دمحم .د .1 
 .229 :ص ،ةرھاقلا – رصن ةنیدم ،يبرعلا

 .230 :ص ،قباسلا ردصملا .2 

 3. -https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/1/28/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%B3%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-
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 ةنمزألا ربع ةينارمع تاروطتب ّرم يسكدلا ّنإف رمأ نم نكي امهمو

 ىلإ ىقرت ال ةينارمعلا تاروطتلا هذه نأ ّالإ اهب ّرم يتلا ةيخيراتلا

 ّلعلو .هللا باتك ّملعتل اناكم هنوكل ،هب قيلي يّذلا ىوتسملا

 عيمج يف ةرثكب رشتني نأ يف تدعاس يتلا يه ءانبلا يف هتطاسب

 يسكدلا نم ةعومجم دجاوت نكمملا نم هنأ ثيح ،لاموصلا ءاحنأ

 تاودأ نم يسكدلا ىنبي ام ابلاغو ،ةقصالتمو ةبراقتم ءايحأ يف

  سطـ(ـب لاموصلا يف ةفورعملا راجشألا ناصغأك ةطيسبلا ءانبلا

Dhis(، 4اهريغو باشخألاو حيفصلا نم وأ. 

 :لاموصلا يف يسكدلا عاونأ

 اقبط يسكدلا اهيلإ عونتي يتلا عاونألا ،انه يسكدلا عاونأب دصقي

 لاموصلا يف نإف كلذ ىلع ءانبو ،ةثيدحلا ةيميلعتلا تاميسقتلل

 :5يهو يسكدلل عاونأ ةثالث

 ال ّهنأ ثيح ،لاموصلا يف اراشتنا رثكألا وهو :يديلقتلا يسكدلا

 تابنج دنع هؤانب متي ام ابلاغو ،ءانبلا تاودأ نم ريثكلا ّبلطتي

 نم ةيمسر ةعقر كالتما ىلإ هتجاح ّللقي امم ،عراوشلاو قرطلا

                                                   

%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AE%D8%B4%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-

%D9%81%D8%AD%D9%85 

 .230 :ص ،قباس ردصم ،ملعم نیسح دمحم .4 

 م2019/ناریزح -وینوی/10 :يف ھتسردم يف ورح ملعم عم ةلباقم .5 
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 امك ،كانه هدجاوت ءانثأ هب فّرصتي افقو وأ هل اكلم نوكت ضرألا

 ةياغ لب ،نيّملعملاو نيينفلاو نييرادإلا نم ةعومجم بلطتي ال ّهنأ

 ناكمو نآرقلا ظفحي ّملعم يسكدلا نم عونلا اذه هّبلطتي ام

 .بالطلا هيلإ رضحي

 ةيلوأ ةوطخ يه يسكدلا نم عونلا اذهو :يماظن هبش يسكد

 ةملكو ،هميلعتو نآرقلا ملعت ةيلمع هيف متت يذلا ناكملا ريوطتل

 ميلعتلا ىلع نويلاموصلا اهقلطي ميلعتلا لاجم يف "يماظن"

 امأ ،ةفلتخمو ةدّدعتم لحارم ىلإ مسقني يّذلا ثيدحلا يميداكألا

 دصقيف سرادملا نم عونلا اذه ىلع هانقلطأ يّذلا يماظن هبش

 لقألا ىلع- نييميداكأ دارفأ دوهجب تميقأ يتلا ةينآرقلا سرادملاب

 ةيؤر مهيدلو ،-هلداعي ام وأ يوناثلا مهميلعت اولمكأ نيّذلا كئلوأ

 ابلاغو ،سرادملا يف يميلعتلا جهنملا ريوطت ىلإ فدهتست ةيريوطت

 ،ضرألا نم ةيمسر ةعقر يف يسكدلا نم عاونألا هذه لثم نوكت ام

 وأ اضرأ نوكت وأ ،ناكملا ةرجأ نينسحملا ضعب وأ ّملعملا اهعفدي

 يف هّرفوت رّذعتي ريخألا فنصلاو ،ضرغلا اذهل ئشنأ ايفقو ىنبم

 .ةريخألا ةنوآلا

 عونلا اذهو ،ميركلا نآرقلا روُدب اضيأ فرعيو :يماظنلا يسكّدلا

 ميلعتلا ماظنو ،يسكدلا يف روطتملا يميلعتلا ماظنلا نم طيلخ

 هذه صصخت ثيح .رودلا هذه ضعب دنع يوناثلاو لب يساسألا
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 ةرتفلاو ،داوم نم هعبتي امو ميركلا نآرقلا ظيفحتل ةرتف رودلا

 لوأ روُّدلا هذه روهظ أدب دقو ،يسردملا ميلعتلل ةصصخم ىرخألا

 لاقم يف ءاج امك ،م2002 ماع يف تفلم لكشب لاموصلا يف اهرمأ

 عقوم ىلع ُرشن ايقيرفأ يف نآرقلا ّملعت لوح بويأ نابعش دمحمل

 .م2015/لوألا نوناك -ربمسيد/1 يف ةيبرعلا رصم

 :باقعلاو باوثلا تاءارجإو يسكّدلا يف يساردلا ماظنلا

 ّملعملا تايفلخ فالتخاب يسكّدلا يف يسارّدلا ماظنلا فلتخي

 جهنم قالطإلا ىلع دجوي ال ّهنأ ثيح ،ةيميداكألاو ةيميلعتلا

 يف هسيردت ّمتي ام ّلكو ،نآرقلا ظيفحت سرادمل صصخم يميلعت

 .نيقحاللاو نيقباسلا دارفألا دوهج نم جيزم وه ةينآرقلا سرادملا

 لاموصلا يف ميركلا نآرقلا ظيفحت سرادمب نيلماعلا مظعم قّفتيو

 يسكّدلا يف ةيميلعتلا ةيلمعلا روحم ربتعت ةيساسأ طاقن ةّدع ىلع

 :يه طاقنلا هذهو

 ظيفحت سرادم مظعم ظفاحت ثيح :ةيرمعلا تائفلا ديدحت

 سرادمو ،يماظنلا هبش يسكدلا سرادم ةصاخو ،ميركلا نآرقلا

 ّمتي بلاط رغصأ رمع سرادملا هذه دّدحت ثيح ،يماظنلا يسكّدلا

 بلاط ربكأ رمع دّدحت نيح يف ،تاونس سمخب يسكدلا يف هلوبق

 سيلف ةيديلقتلا سرادملا امأ ،اماع رشع ينثاب يسكدلا يف هلوبق متي

 نم ّهنأ ذإ ةيرمعلا تائفلا ديدحت نم عونلا اذه ،ابلاغ ،اهيدل



 6 

 ،هرمع نم ةعبارلا زواجتي مل الفط سرادملا هذه لبقت نأ نكمملا

 ةطخ عضو نود ،اهب قاحتلالا ينيرشع باشل -اضيأ – نكمي امك

 امك ،رمعلا يف نيفلتخملا ةبلطلا نيب ةيدرفلا قورفلا يعارت ةيميظنت

 ثوحبلل وشيدقم زكرمل هثيدح يف ورح ّملعم كلذب دافأ

 .تاسارّدلاو

 ساسأ ةباتكلاو ةءارقلا ّدعت :ةباتكلاو ةءارقلا ميلعتب مامتهالا

 ادهج يسكّدلا يف نولماعلا نوملعملا لذبي كلذل ،ةفرعملاو ملعلا

 نيمدختسم ،ةيبرعلا ةباتكلاو ةءارقلا ئدابم بالطلا اوّملعيل اريبك

 حوللا -ابلاغ– مدختُسي ثيح ،ةفلتخم ةيميلعت تاودأ كلذ يف

 يف رشتنت يتلاو ةيديلقتلا ةينآرقلا سرادملا يف ةيبشخلا مالقألاو

 ةينآرقلا سرادملا مظعم ّنأ نيح يف ،ندملاو فايرألاو ىرقلا

 نم ّالك مدختست ندملا يف ابلاغ ةرشتنملاو ةيماظنلا هبشو ةيماظنلا

 دّحوم جهنم كانه سيلو .ملقلاو رتفّدلاو ريشابطلاو ةروبسلا

 يف ارهتشا ةباتكلاو ةءارقلل ناباتك كانه نأ الإ ةباتكلاو ةءارقلل

 ئدابمو ،ةءارقلا ّملعم :امهو لاموصلا يف ةينآرقلا سرادملا طاسوأ

 .ةرّوصملا ةءارقلا

 يسكدلا سرادم يف نيّملعملا مظعم قّفتي :ميركلا نآرقلا ظيفحت

 ،ةحتافلا ةروس نم ميركلا نآرقلل بالطلا ظيفحت ءدبب لاموصلا يف

 ميركلا نآرقلا لمكي ّىتح اذكهو ،قلفلا ةروس مث ،سانلا ةروس ّمث
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 يموي لمع لودج كانه نوكي ام ابلاغو ،ةرقبلا ةروسل هليمكتب

 ةيدرف ةعجارم ،ايموي اسرد لودجلا اذه لمشي ثيحب ةسردملل

 سيروردلاب ةيلاموصلا ةغللا يف فرعت ةيموي ريغ وأ ةيموي

)Dureeris( ميركلا نآرقلا نم ّملعت ام بلاطلا عجاري ثيح، 

 يهو ،ةيلاموصلا ةغللا يف عبُسلاب ىّمست ةيعامج ةعجارم كانهو

 هلكوي نم وأ مهّملعم عم ّبالطلا اهنّوكي ةرّودم ةقلح نع ةرابع

 يتلاو نآرقلا ءازجأ ضعب ةوالتب نوؤدبي ّمث ،ةمهملا هذهل هيلإ

 يف صخش ّلك ولتي نأ بولطملا نأ ذإ ةقلحلا نمز لبق دّدحي

 ّمث ،ىلوألا ةيآلا ةوالتب ملعملا أدبيف ،بلق رهظ نع ةيآلا ةقلحلا

 ّملعملا اهالت يتلا ةيآلا يلت يتلا ةيآلا هنيميب يذلا بلاطلا أرقي

 يهتني وأ ،)Subac( عبسلل نّيعملا رادقملا يهتني ّىتح اذكهو

 ريغو ةيديلقتلا ةينآرقلا سرادملا ضعب مزتلتو .هل دّدحملا تقولا

 ءزجلل ةيعامج ةءارق وهو ،)Hooris( سروهب ىّمسي امب ةيديلقتلا

 .افنآ اهانمّدق يتلا عبسلا ةقلح ءانثأ ةيآ ّلك نم ريخألا

 يّملعم ىلع نييوبرتلا ضعب ذخأي :يسكّدلا يف باقعلاو باوثلا

 قفخأ يّذلا بلاطلل يدسجلا باقعلا يف مهطارفإ ميركلا نآرقلا

 يّذلا وأ ،ميركلا نآرقلا ظيفحتب ةّقلعتملا ةيمويلا هتابجاو ءادأ يف

 باقعلا ّنأب نوّملعملا ججاحيو .اهعون تناك ّايأ ةفلاخم بكترا

 ةريهشلا ةلوقملا اونمآ كلذب مّهلعلو ،راغصلا بيدأتل ةلاّعف ةليسو

 مهنأب اضيأ نوججاحيو ،"بدألا ءاسأ باقعلا نمأ نم" هنأب ةلئاقلا
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 دّدش ثيح مالسلا هيلع ليربجب كلذ يف نودتقيو نآرقلا نوّملعي

 ،رمألا لوأ هيلع يحولا لوزن دنع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع

 بقاعي مل ليربج نأب ةريخألا نيّملعملا ةّجح نويوبرتلا دّنفيو

 نوّملعملا امنيب ،هبكترا مرج ىلع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 يأر بسح ةطيسب ةفلاخم ببسب بالطلا باقع يف نوطرفي

 نأ ةريخألا ةنوآلا يف ودبي ّهنإف رمأ نم نكي امهمو .نييوبرتلا ضعب

 يف ةصاخو ،ميركلا نآرقلا ظيفحت سرادم يف عجارتي أدب باقعلا

 ضعب تدّدح ثيح ،ةيماظنلا هبشو ةيماظنلا ةينآرقلا سرادملا

 يف وأ نيّفكلا يف تادلج 3 بلاطلا برضل ّدح ىصقأ سرادملا هذه

 ّلح باقعلا نم الدبو ،احرج ّفلخي ال همسج نم رخآ زج يأ

 ءافعإ ىلإ نايحألا ضعب يف لصي يّذلا باوثلاو زيفحتلا اّهلحم

 .قالخألاو نآرقلا يف نيقوفتملل ابيرقت ماع ةّدمل ةيساردلا موسرلا

 :لاموصلاب ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةفاقثلا رشن يف يسكّدلا رود

 يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةفاقثلا رشن يف اماه ارود يسكّدلا بعلي

 يذلا لوألا يميلعتلا ناكملا هنوكل يلاموصلا عمتجملا طاسوأ

 مولعملا نم ّهنإو ،ةباتكلاو ةءارقلا ئدابم بلاطلا هيف ىّقلتي

 ةءارق ةفرعم وه يسكدلا يف بلاطلا هّملعتي ام لوأ ّنأ اقبسم

 ةباتكو ةءارقب ءاهتناو ءاجهلا فورحب اءدب يبرعلا فرحلا ةباتكو

 .يسكّدلا يف هّملعت متي امم هريغو ميركلا نآرقلا
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 ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةفاقثلا رشن يف يسكدلا هبعلي يذلا رودلا اذه

 ةريبك ةياغ قيقحتل ،فعاضم يعامج دهجو ةقئاف ةيانع ىلإ جاتحي

 تاوعدلا اوهباجيل ةئشانلا سوفن يف ةيمالسإلا ةفاقثلا ليصأت يهو

 ةيمالسإلا ةفاقثلا لاصئتسا ىلإ ىعست يتلا ةيثبعلا تالواحملاو

 .لاموصلا ءانبأ سوفن يف ةرّذجتملا

 :لاموصلا يف ميركلا نآرقلا ظيفحت سرادم هجاوت يتلا تايّدحتلا

 يف ميركلا نرقلا ظيفحت سرادم هجاوت يتلا تايّدحتلا ّلثمتت

 :يتأي امب لاموصلا

 صصخم ناكم بايغ ّدعي :سرادملا هذهل ةصصخم نكامأ بايغ

 نآرقلا ظيفحت سرادم يف نولماعلا هجاوي اريبك ايّدحت يسكّدلا ءانبل

 ةبسانم ريغ نكامأ يف سرادملا مظعم عوقو لعج ام اذهو ،ميركلا

 سرادم ءاشنإ عيراشم لّومت ةهج كانه سيل ّهنأ ذإ ،اهب ةقئال ريغو

 ال ّملعملا ىلإ رومألا ءايلوأ همّدقي ام ةياغو ،ميركلا نآرقلا ظيفحت

 يمسر ناكم دوجو نع الضف ةيشيعملا ملعملا تاجاح ّدسب يفكي

 لامعألا لاجرو نينسحملا ،نيعباتملا ضعب حصني كلذل ،يسكدلل

 نع ثحبلا ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةارزوو ةيراجتلا تاكرشلاو

 نكامأ يف اهتماقإو ميركلا نآرقلا ظيفحت سرادم ريوطتل ططخ

 .ةيماسلا هتلاسربو اهب ةبسانم
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 متهي ال ثيح :يسكدلل بالطلا رومأ ءايلوأ مهيف امب عمتجملا لامهإ

 ىلإ مهباهذ دنع مهلافطأ مادنه ميظنتب بالطلا رومأ ءايلوأ ضعب

 نأب نيعّرذتم ،ةسردملا ىلإ مهباهذ دنع مهميظنت متي امك يسكدلا

 ةيميلعتلا تاودألا نأ وأ فيظن ريغ عقوم يف عقي يسكدلا

 ةفاظنب ّرضي محفلا نم عونصملا دادملا لثم يسكدلا يف ةمدختسملا

 مهلافطأ مادنه ميظنتب اومتهي ال نأ ىلع مهلّمحي ام وهو لافطألا

 .يسكدلا ىلإ باهذلا دنع

  :يسكّدلا ءادأ نيسحتل تاحرتقمو تايصوت

 هثيدح يف ،ميركلا نآرقلا ظيفحت يسّردم دحأ ،ورح ّملعم حرتقي

 نيسحت ىلع دعاست طاقن ثالث تاسارّدلاو ثوحبلل وشيدقم زكرمل

 :يهو يسكدلا ءادأ

 ّملعملا تاّدجتسم ةعباتم يف اريبك امامتها رومألا ءايلوأ لذبي نأ

 .ميركلا نآرقلا ميلعت لاجم يف اياضق نم بلاطلاو

 سرادم عيمج ىلع هسيردت مّمعي ددّحوم يميلعت جهنم دجوي نأ

 .لاموصلا يف ميركلا نآرقلا ظيفحت

 ةيبيردت تارود ميركلا نآرقلا ظيفحت سرادم اوّملعم ىّقلتي نأ

 امم مهسيردت قرطو مهتفاقث ةيمنت يف مهاست ةيملع تاودنو

 .يسكدلا نم يميلعتلا فدهلا قيقحت ىلع مهدعاسي
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 :ةمتاخلا

 يلاموصلا لفطلا هيف ىّقلتي يّذلا لوألا ناكملا لاز الو يسكدلا ناك

 يف ةعراسملا ةيضقلاب نيينعملا ّلك ىلع يغبني اذل ،لوألا هميلعت

 ققحتي ّىتح ،ةقيرعلاو ةيديلقتلا ةيميلعتلا ةسسؤملا هذه ريوطت

 يتلا ةلاضلا ءارآلاو ،ةفرحنملا تاوعدلا ةهباجم ئشانلا ليجلل

 اهماكحأو ةيدقعلا اهتباوثب ةيمالسإلا ةمألا كيكشت ىلإ ىعست

 ،يعرشلا ملعلاب الإ تاوعدلا هذه ةهباجم نكمي الو ،ةيعرشلا

 ملعلا نم دّوزتلل لفطلا هيلإ يتأي يّذلا لوألا ناكملا يسكدلا نوكلو

 متي ام ّلبقتل لفطلا تادادعتسا يف ةدافتسالا نم ّدب ال ّهنإف

 .هميلعت

 

  

 ىھتنا


