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يتلئاعىلإ
يفنمو،يحارجمسلبمهنانحو،يحاجنرسمهؤاعدناكنم
ةبحاص»ناهرون«يتايحةكيرش...حاجنلاوةايحلاىنعمتفرعمهناضحأ
نيعملامعن-لزتّاملو-تناكيتلارماغلاءاطعلاوبيطلابلقلا
.قيفرلاو



ىدلةمظاعتمةيمهأ؛اًصوصخطفنلاو،اًمومعةقاطلارداصملتحت
،بسحفةيداصتقالاةايحلانايرشاهنوكلسيل،ىربكلاةيعانصلاتاعمتجملا
دوجوعماميسالو،يملاعلااهعضووةلودلاةوقديدحتيفاهتيمهأللب
ىربكلالودلاف.ةقاطلارداصمعيزوتوهتينبويلودلاماظنلالكيهنيبللخ
ةقاطلارداصميفاًصقنيناُعت-ايسورءانثتساب-يلودلاماظنلايفةنميهملا
ءافيإللجراخلاىلعدمتعتاهلعجيام؛)يعيبطلازاغلاوطفنلا(ةيجيتارتسالا
يفةنمآلاوةيفاكلاةقاطلارداصمرفاوتةيمهألو.يلحملاكالهتسالاتاّبلطتمب
يفرثؤيالامب-ةدحتملاتايالولااهسأرىلعو-ىربكلاةيعانصلالودلا
يف،ةدعاصلاىوقلاسفانتلظيف،ةيلودلااهتناكمويداصتقالااهعضو
ةرطيسلل،ىرخألاىربكلاةيعانصلالودلانعًالضف،دنهلاونيصلااهمدقم
تلتحا؛يملاعلاكالهتسالاديازتعمةردنلابمستتيتلاةقاطلارداصمىلع
رورمعمةمظاعتمةيمهأىربكلاةيعانصلالودلل»ةقاطلانمأ«ةيضق
.تقولا

»ةقاطلانمأ«موهفمحبصأ1973ماعيفيبرعلاطفنلارظحةمزأعم
ةقاطلاتادادمإرداصمديدهتىسمأو،يكريمألايموقلانمألاتايولوأدحأ
تحضأو،ةيكريمألاحلاصملاونمأللاًديدهتخيراتلاكلذذنمةدحتملاتايالولل
؛ةيسائرلاتاباختنالايحشرمةدنجأمدقتتةيضقيكريمألا»ةقاطلانمأ«ةيضق
عابشإو،ةقاطلارداصمنمةدحتملاتايالولاتاجاحنيمأتيفمهنمةبغر
.ةفلتخملااهتاقتشمبريبكلايعانصلااهعمتجمتاّبلطتم

يبرعلاطفنلارظحةمزأذنمنوبقاعتملاةدحتملاتايالولاءاسؤرأدب
ىلإمهعفدام؛يموقنمأةيضقيجراخلاطفنلاىلعلوصحلانوربتعي
ةيجيتارتسالاتانّوكمنمًانّوكمةيجراخلاةقاطلارداصمةيامحرابتعا
نلعينأىلإ)1981-1977(رتراكيميجسيئرلاعفدام.ةيكريمألاةيركسعلا
رياني/يناثلانوناكنمنيرشعلاوثلاثلايفداحتالاةلاحنعهباطخيف

جيلخلاةقطنمىلعةرطيسللةيجراخلاىوقلانمةلواحميأنأ1980
ةحلصملاةيامحلةوقبلخدتلايعدتسيام،ةيكريمألاةحلصمللاًديدهتلثمتس
.يجراخلخدتيأنمةيجيلخلالودلاةيامحيلاتلابو،ةيكريمألا

،جراخلانمةقاطلاتادادمإقفدتونمأنامضليكريمألالمعلاعم
ةدروتسمىرخأةيعانصةلوديأنمرثكأ-ةدحتملاتايالولاتلواح



ىلعلمعلاو،طفنلالحماهلالحإو،ةددجتملاةقاطلالئادبريوطت-ةقاطلل
يهو،ةيكريمألالحاوسلايفطفنلانعبيقنتلاوةيكريمألاةقاطلاةيلالقتسا
سيئريأنمرثكأامابوأكارابسيئرلاةرادإمامتهالحمتناكلئادب
هذهتزكر2010ماعليموقلانمألاةيجيتارتساةمدقميفف.قباسيكريمأ
،ةديدجلاتاعانصللدادمإلاردصمنوكتلةفيظنلاةقاطلاريوطتىلعةرادإلا
خَُضتيتلاتارامثتسالاةدايزبيجراخلاطفنلاىلعيكريمألادامتعالاليلقتلو
ةقاطلامادختساةدايزوةقاطلاةءافكنيسحتو،ةفيظنلاةقاطلاعاطقيف
ةايحلارييستيفطفنلاىلعدامتعالاليلقتوةيوونلاةقاطلاوةددجتملا
.نيدّروملاوةقاطلارداصمعيونتوةيكريمألا

لحمةددجتملاةقاطلالئادبلالحإليلاملامعدلاويسايسلامخزلانأديب
ثيدحلادعاصتو،ةيكريمألالحاوسلاويضارألايفريخألانعبيقنتلاو،طفنلا
2030ماعلةقاطلاقافآريرقتتاعقوتعمةيكريمألاةقاطلاةيلالقتسانع
نأتاعقوتو،نييرخصلازاغلاوطفنلانمةدحتملاتايالولاتايطايتحاعافتراب
ةدحتملاتايالولايقُبيس،اٍّيلاحةجتنملالودلانماًددعيكريمألاجاتنإلاقوفي
جاتنإلانأاهنيبنم؛بابسألانمددعلةيجراخلاتادادمإلاىلإةجاحب
بناجىلإ،يمويديازتيفيهيتلاةقاطلانماهتاجاحبيفوينليكريمألا
هتفلكتةلقو،يجراخلاطفنلاجارختساةلوهسبقلعتتةيلاموةينفبابسأ
يفةيكريمألاةبغرلاوةيكريمألالحاوسلاويضارألانمهجارختساةفلكتبةنراقم
تاروطتيألاًبسحتنييرخصلازاغلاوطفنلانماهتايطايتحابظافتحالا
.ًالبقتسميعيبطلازاغلاوطفنلانمةيملاعلاتادادمإلاددُهتةيلبقتسم

رداصمنماهتاجاحريفوتلجراخلاىلعيكريمألادامتعالارارمتسالظيف
دازاملكذإ،ةيكريمألاةيجراخلاةسايسلايفةقاطلانمأريثأتديازتي،ةقاطلا
ىلإاهيعسدازةقاطلانماهتاجاحةيبلتيفجراخلاىلعةلودلادامتعا
يفكرحتلاتالاجمعيونتواهلكتاودألامادختساوةيجراخلااهتاسايسريخست
رمألاّبلطتولىتح،اهبةقاطلانمأقيقحتنمضيامبةيجراخلااهتاسايس
اذهمدخيامباهعيوطتوةيجراخلااهتسايسيفةيساسألائدابملاضعبرييغت
.فدهلا

تايلاكشإلاوموهفملا»ةقاطلانمأ«:ًالوأ
لظيفاهتادادمإنيمأتوةقاطلارداصمىلعيلودلاعارصلاديازتعم
نمأ«موهفمةيمهأتزرب،ةمداقلادوقعلالالخاهيلعبلطلاديازتواهتردن
ىلعيوطنيوداعبألاددعتماًعساواًحلطصماًرخؤمىحضأيذلا»ةقاطلا



لالخيلودلاعارصلاف.ةيجيتارتسالاوةيداصتقالاوةيسايسلاتالالدلانمةلمج
ةيفارشتسالاتاساردلاوريراقتلانمريثكعقوتلظيفةمداقلادوقعلا
ردصمنمكيةيلودلاةحاسلاىلعةئشانىوقدوعصل؛ةقاطلاهروحمنوكيس
اذهرارمتسالةقاطلارداصمىلإجاتحييذلايداصتقالااهّومنيفاهتوق
.ةيلودلاةناكملازيزعتوومنلا

ةبكاوملاتارييغتلاوتاروطتلانمةعومجمةقاطلانمأموهفمىلإلخد
ةجتنملاوةكلهتسملالودلارظنيتهجويفتارييغتلاوةيلودلاتاروطتلل
اٍّينعمهتاينينامثومرصنملانرقلاتاينيعبسيفناكيذلاموهفملانعةقاطلل
يتمزأدعباميسالو،طفنلانمةقاطلاتادادمإنمأنامضببسحف

،ةقاطلاتادادمإىلعزكرتةقيضةرظناذموهفملااذهناكو.1979و1973
تاروطتلاعمو،مرصنملانرقلانمريخألادقعلاةياهنعمىحضأهنكل
تاديدهتلاوةفلتخملاةقاطلارداصملًالومشرثكأىنعماذاًموهفم،تاديدهتلاو
ىدحإتحبصأيتلاةيباهرإلاتايلمعلا:لثم،اهتادادمإلِقرُعتيتلا
،ءاوسدحىلعةجتنملاوةكلهتسملالودللويملاعلاةقاطلانمألتاددهملا
ةقاطلاقوسميظنتو،اهتادادمإوةقاطلارداصمبةصاخلاةيتحتلاىنبلااذكو
نمربكألاءزجلازيكرتنإذإ،ةمئالموةلوقعمراعسأبةقاطلاريفوتو،يملاعلا
يعيبطلازاغلاوطفنلاجاتنإنأشيففواخملاىلع»ةقاطلانمأ«موهفم
ةيجراخلاداعبألاىلعو،ةيملاعلاةقاطلاقوسيفامهنمةضورعملاةيمكلاو
زاغلاوطفنلاتادادمإنمأيفموهفملالازتخاينعيال؛ةقاطلاةسايسل
زيزعتيفةيمهألقيالةددجتملاةقاطلارداصممادختسانأل؛يعيبطلا
نممغرلاىلعو.اًضيأموهفملابقلعتتسجاوهريثيو،لودللةقاطلانمأ
يملاعلاداصتقالاىلإةبسنلابيعيبطلازاغلاوطفنلادراومةيمهأنإفكلذ
تامزألاوتارتوتلاوتاسفانمللسيئرلاردصملانيتعلسلانيتاهلعجت
يلخادلانيديعصلاىلعةقاطلابةطبترملاتاعارصلاىتحو،ةيسايسلا
.يجراخلاو

تادادترالانمددعةقاطلانمأاياضقلةديازتملاةيمهأللنوكيس
ةدايزىلإةقاطلانمأىلعيملاعلازيكرتلايدؤيسثيح،ةيسايسويجلا
طفنلاتايطايتحاب(ةقاطلابةينغلاةيجيتارتسالاقطانمللةيجيتارتسالاةيمهألا
يهلظتنلطسوألاقرشلاةقطنمنأينعياذهو.اهلك)يعيبطلازاغلاو
رطيستيتلاويملاعلاةقاطلانمأةموظنميفةديحولاةيجيتارتسالاةقطنملا
اكريمأوىطسولاايسآوايقيرفأيفلوداهسفانتسلب،يملاعلامامتهالاىلع
تارتوتدهشتنأنكميقطانماهفصوب،ايسآقرشبونجوةينيتاللا



.ةمداقلادوقعلايفةلمتحمتاعارصو

امابوأوشوبنيبةيكريمألاةيجراخلاةسايسلاوةقاطلانمأ:اًيناث
تارايخينبتىلإراقتفالانأامابوأةرادإاهدعبنموشوباترادإتأر
ةيكريمألاةرادإلالعجيسيكريمألاةقاطلانمأقيقحتلةفلتخموةددعتم
يطايتحاوجاتنإيفلقثلاتاذلودلاتاموكحتاءالمإوطورشلةعضاخ
نمأقيقحتفدهناترادإلاتّنبتاذل.ةيكريمألاحلاصملاضراعتيتلاةقاطلا
يفرامثتسالاىلعزكري:يلخادلوألا:نيقشىلعاًدامتعاةيكريمألاةقاطلا
.اكريمأيفيعيبطلازاغلاوطفنلانعبيقنتلاوةددجتملاةليدبلاةقاطلا
نمواًمومعةدروتسملاةقاطلاىلعدامتعالاليلقتىلعزكري:يجراخيناثلاو
،ةيكريمألاةقاطلارداصمعّونتو،صوصخلاهجوىلعطسوألاقرشلاةقطنم
قرطوةدحتملاتايالولااهيلعدمتعتيتلاةيجراخلاةقاطلارداصمنيمأتو
ثداوحبقعيفةدحتملاتايالولااهتدهشيتلاتاروطتلانكل.اهتادادمإ
ةيوقتالصيوذنيلوؤسميلوتو،2001ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلا
ءاطعإىلإةرادإلاعفد؛شوبسيئرلاةرادإبةيكريمألاةقاطلاتاكرشىربكب
نمأريثأترهظييذلارمألا.يكريمألاةقاطلانمأيفيجراخلادعبللةيمهأ
.شوبةسائرْيَترتفلالخةيكريمألاةيجراخلاةسايسلايفةقاطلا

ىدمو)نبالا(شوبمايأةيكريمألاةرادإلاءاضعأتايفلخوتاهجوتلناك
يفريثأت؛ةدحتملاتايالولايفةقاطلاةعانصةقلامعبتاقالعةكبشبمهطابترا
حلاصملايفًالخادتيكريمألاخيراتلادهشيملو.ةقاطلانمأليكريمألاروصتلا
،شوباترادإهتدهشيذلالثميطفنلايبوللاعمجموةيكريمألاةرادإلانيب
يطفنلايبوللابتاقالعبنيطبترملانمددعّىلوتثيح،اهنمىلوألااًصوصخ
رارقلاعاّنصيفيكريمألايطفنلايبوللارثؤيو.شوبيترادإيفايلعبصانم
،سرغنوكلامأةسائرلاتاباختنالءاوس،نيحشرمللمهتاعربتلالخنميكريمألا
عمو.2000ماعيفةيكريمألاةيسائرلاتاباختنالانابإاٍّيلجادباماذهو
يطفنلايبوللاروددهش2009رياني/يناثلانوناكيفامابوأةسائرةرتفةيادب
نمأقيقحتلنيسيئرللةيجراخلاةسايسلاىلعسكعنايذلارمألا،اًعجارت
.هنوصويكريمألاةقاطلا

امو،2001ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاثداوحشوبةرادإتلغتسا
؛يكريمألاةقاطلانمأقيقحتوباهرإلاىلعبرحلايفدهنيبجمدللاهعبت
يفلمحيةيباهرإلاتاميظنتلاةبراحملةيكريمألاتاكرحتلانمريثكناكف
تايالولاىلإةقاطلانمةيجراخلاتادادمإلاىلعظافحلافدههتاّيط



ةبراحملةيكريمألاتاكرحتلانيبقيرفتلاناكمبةبوعصلانمحبصأف.ةدحتملا
ىلعةيكريمألابرحلاف.اٍّيجراخةيكريمألاةقاطلانمأقيقحتفدهوباهرإلا
ةكرحىلعءاضقلافدهتستنكتمل)2001ربوتكأ/لوألانيرشت(ناتسناغفأ
يفيكريمألايركسعلادوجولاميعدتلنكل،بسحفةدعاقلاميظنتونابلاط
.ةيملاعلاقوسلاىلإةيويسآلاةراقلانمةقاطلالقنلاجميفةيويحةقطنم
فدهتتناك)2003سرام/راذآ(قارعلاىلعةيكريمألابرحلانأنعًالضف
ةرطيسلانامضىلإ-ةحارصشوبيكريمألاسيئرلاةرادإنلعتملنإو-
ةيكريمألاةرطيسلامّكحتويبرعلاجيلخلاةقطنموقارعلاطفنىلعةيكريمألا
.هتايطايتحاب

ةقاطلاةيلالقتساليكريمألارارقلاعاّنصىلعًاطغضثداوحلاكلتتضرف
ديروتلةقطنملللئادبنعثحبلاو،يبرعلاجيلخلاةقطنمنعةيكريمألا
،ةددجتملاةقاطلااياضقبرثكأمامتهالاو،ةدحتملاتايالولاىلإةقاطلارداصم
معديفطفنلادئاوعمدختستةيجيلخلالودلانأنعثيدحلادعاصتعم
طوطخوطفنلاعبانمليكريمألانيمأتلاةفلكتعافتراوةيباهرإلاتامظنملا
تايالولاهيفرمتتقويفةيملاعلاقوسلاىلإةقطنملالودنمدادمإلا
عفديذلارمألا،2008ماعفصتنمذنمةيلاموةيداصتقاةمزأبةدحتملا
طارخنالاوراشتنالاليلقتوعافدلاىلعقافنإلاليلقتىلإامابوأسيئرلا
ةروصبةدحتملاتايالولاددهتيتلاكلتالإ،ةيلودلاتاعارصلايفيكريمألا
.ةيوقوةيلج
ىدحإاهرابتعابةيركسعلاةوقلا)نبالا(شوبةرادإمادختسابناجىلإ
اذكو،ةقاطللةجتنملالودلانمأنامضلةيكريمألاةيجراخلاةسايسلاتاودأ
ةيكريمألاقاوسألاىلإو،اًمومعةيملاعلاقوسلاىلإةقاطلاتادادمإوتآشنملا
ىلإةسيئرةروصبتفدهةطشانةيجراخةسايستّنبتاهنإف؛اًصوصخ
قطانملانمليدبكةقاطلارداصميفةرفوتاذةديدجقطانموحنهجوتلا
تايالولااهيلعدمتعتتناكيتلايبرعلاجيلخلاةقطنملثمةيديلقتلا
دامتعالاةفلكتعافتراو،ةقطنملاكلتهجاوتيتلالكاشملاةرثكل،ةدحتملا
تايالولاتهّجوتاذل.ةقطنملاكلتنمةجرختسملاةقاطلاىلعيكريمألا
ىلإاذكو،ةيطفنلاتايطايتحالانمةرفولاتاذةيقيرفألالودلاىلإةدحتملا
ىلإةيداصتقالاتانوعملاوتادعاسملاميدقتباًضيأتماقو.نيوزقرحبةقطنم
يتلاتاعارصلاوتاعازنلالحليسامولبدطاشنعم،ةقاطللةجتنملالودلا
تايالولااهيلعدمتعتيتلاةقاطلانملودلاهذهجاتنإديدهتاهنأشنم
.ةسيئرةروصبةقاطللةكلهتسملالودلاوةدحتملا



دمتعتيتلاةيطفنلاةرفولاتاذةيديلقتلاةقاطلاقطانمنمريثكهجاوي
نمليدبكةقاطلانمةديازتملااهتاجاحةيبلتةلكشمةدحتملاتايالولااهيلع
اهيلإرظنييتلانيوزقرحبضوحةقطنملثم،يبرعلاجيلخلاةقطنم
ايريجينو،اًديدجاًيبرعاًجيلخوةدعاوةقطنماهرابتعابنويكريمألانولوؤسملا
ةّمجتايدحت؛ايقيرفأيفًالبقتسمنيدعاولانيردصملاناَّدُعتناتللاالوغنأو
تايالولاىلإةيعبتلابو،ةيملاعلاقوسلاىلإةقاطلانمهتادادمإيفرثؤت
ريغمكحةمظنأدوجوبلثمتتةيسايسنيبتايدحتلاكلتعّونتتو.ةدحتملا
ىلعظافحلالباقمطفنلاىلعةيكريمألاةدحتملاتايالولاضواُفتةيطارقميد
تايرحلايفةيكريمألائدابملاوميقللحضاوٍّدحتيفةيوطلسلااهتمظنأ
نواعتلاىلإةدحتملاتايالولاعفدييذلارمألا،ةيطارقميدلاوناسنإلاقوقحو
يتلاةيسايسلاتاعارصلاىلإاهرجيام،اهحلاصملجأنمةمظنألاكلتعم
تايالولاىلإرظنتلودلاكلتبوعشلعجياذهو،لودلاكلتاهدهشت
قوقحوةيطارقميدلاءاولةلماحال،ةيروتاتكدللاًعشجاًدنساهرابتعابةدحتملا
،دودحلانأشيفعارصلايفلثمتتةينمأتايدحتكانهو.اًيملاعناسنإلا
تاعارصراوجلالودنيبواهنيبةيطفنلاةرفولاتاذلودلانمريثكو
تاكرحلابناجىلإ،ةموسرملادودحلاىلعقافتاكانهسيلثيح،ةيدودح
.ةينثإلاتاعارصلاوةيلاصفنالا

يفةقاطلانمأريثأتباغةدحتملاتايالولاةسائرامابوأسيئرلايلوتعم
:شوبيترتفبةنراقمبابسأةعبرألةيكريمألاةيجراخلاةسايسلا

هتضراعمو،ةيجراخلاشوبتاسايسامابوأةضراعم:لوألاببسلا-
ًابرحاهربتعييتلاقارعلاىلعبرحلااًصوصخ،اًيجراخةيركسعلاتالخدتلا
اهلناكهنأو،اهضوخةدحتملاتايالولاىلعناك»ةرورضبرح«ةيرايتخا
تاوقلابحسىلإاعداذل؛يكريمألايلاملاويداصتقالاعضولايفريبكريثأت
يفهللوألامويلاذنمناتسناغفأوقارعلانماًيجراخةلتاقملاةيكريمألا
.ضيبألاتيبلا

نأثدحيمل)2012-2008(ىلوألاامابوأةرتفلالخهنأ:يناثلاببسلا-
اهيلعضرفيديدهتيألةيجراخلاةيكريمألاةقاطلاتادادمإورداصمتضّرعت
.يكريمألاةقاطلانمأةيامحللخدتلا

ةقاطلانمأليلخادلاقشلاىلعامابوأةرادإزيكرت:ثلاثلاببسلا-
طفنلانعبيقنتلاو،ةددجتملاةقاطلايفتارامثتسالاةدايزىلعيأ،يكريمألا
تققح؛رمألاةقيقحيفو.ةيكريمألالحاوسلاويضارألالخاديعيبطلازاغلاو
ةسايسلايفةقاطلانمأريثأتعجارتيل،نأشلااذهيفتاحاجنهترادإ



ديازتلةدروتسملاةقاطلاىلعيكريمألادامتعالاليلقتعم،ةيكريمألاةيجراخلا
،ةمداقلادوقعلالالخنييرخصلاطفنلاوزاغلانماهتايطايتحاواهجاتنإ
.2030ماعىتحةقاطلاقافآريرقتتاعقوتبسحب

ةيكريمألاةقاطلانمأقيقحتيفامابوأةرادإدامتعا:عبارلاببسلا-
نكل،اهتدايزىلإامابوأَعَْسيملثيح،شوبهفلستاكرحتىلعًايجراخ
نمأقيقحتلاهيترتفلالخةيجراخلاشوبةرادإتاكرحتنمتدافتساهترادإ
.يكريمألاةقاطلا

ةيكريمألاةقاطلاةيلالقتساويرخصلاطفنلا:ًاثلاث
طفنلانمةدحتملاتايالولاجاتنإوتايطايتحاةدايزبتاعقوتلاعم
طفنلانوكينأنعةدحتملاتايالولالخادثيدحلادعاصتيأدبيرخصلا
مامتهالالجبصناو.اًيجراخدروتسملايديلقتلاطفنلانمًاليدبيرخصلا
نمو،ةيكريمألاةقاطلاةيلالقتساةدحتملاتايالولاقيقحتناكمإىلعيكريمألا
ينعيام،ةيطفنلالودلازازتبانمطسوألاقرشلايفاهتاسايسريرحتمث
يفطفنلاتالقانلةيامحلاو،لودلاهذهلينمأءاطغريفوتىلإةجاحلاءاهنإ
،يبرعلاجيلخلاةقطنميفيكريمألادوجولااذكو،زمرهقيضمباهرورمءانثأ
تافاشتكانأةقاطلالاجميفءاربخلانمليلقبسيلددععِمُجيثيح
دئاسلاعضولاريغتسةيكريمألاةدحتملاتايالولالخادنييرخصلاطفنلاوزاغلا
يفحبرلانعنيثحابلانيرمثتسملاهجوتل؛ةيملاعلاةقاطلاقوسيفاًيلاح
اموهو،ةيلامشلااكريمأيفيعيبطلازاغلاوطفنلاعاطقىلإةقاطلالاجم
.ةيملاعتاريثأتهلنوكيس
ةدحتملاتايالولاناكمإبنأةيكريمألاةقاطلاتامولعمةرادإتاعقوتريشت
نكمي2040ماعيفو.2035ماعيفطفنللةيفاصةرّدصمةلودحبصتنأ
كالهتسالانمةئملايف7.6وحنماخلاطفنلاتارداصيفاصلكشتنأ
جاتنإلدعمعفترينأ2030ماعىتحةقاطلاقافآريرقتعقوتيو.يكريمألا
ريشتو.2030ماعيفاًيمويليمربنييالم5وحنىلإيكريمألايرخصلاطفنلا
جتنمربكأاهرابتعابايسورزواجتتفوسةدحتملاتايالولانأىلإتاعقوت
ربكأاهرابتعابةيدوعسلاىلعقوفتتسامك،2015ماعيفملاعلايفزاغلل
يفةقاطلانميتاذلاءافتكالاققحتفوسو،2020ماعيفطفنللجتنم
.2030ماع

لؤافتلاىلإةدحتملاتايالولالخادنيريثكتاعقوتلاهذهتعفد
ليلقتو،اهبصاخلاةقاطلانمأيفةيلالقتسااهقيقحتناكمإيف»طرفملا«



جراخلانمةيطفنلااهتادراوفقوو،يجيلخلاطفنلاىلعيكريمألا»نامدإلا«
تالاقملانمريثكلاُرشنو.صوصخلاهجوىلعيبرعلاجيلخلاةقطنمنمو
ةيطسوألاقرشلاةيكريمألاةسايسلانأاهدافم،صوصخلااذهبتاساردلاو
لودتاسايسنعيكريمألافرطلاضغنمو،ريبكءبعنمررحتتس
ةحلصملامدخييذلاطفنلالباقمةقطنملايفةيروتاتكدوةيوطلسةمظنأو
ريثأتنمللقيةدحتملاتايالولالخاديأركانهو.نييكريمألايموقلانمألاو
ةبوعصو،يبرعلاجيلخلاةناكميفيرخصلادوقولانمةيكريمألاةورثلا
ةقطنمنعاهبصاخلاةقاطلانمأةيلالقتساةدحتملاتايالولاقيقحت
ماخلاطفنللةدروتسمةلودةدحتملاتايالولاىقبتسثيح،يبرعلاجيلخلا
ام،ةقاطلانمةديازتملاتاجاحلاةيطغتنميكريمألاجاتنإلانكمتينلو
.اهتاجاحويلحملاجاتنإلانيبةوجفلاةيطغتلجراخلانمداريتسالاىلإاهعفدي

طفنىلعاهدامتعاليلقتةدحتملاتايالولاعيطتسترمألاةقيقحيف
اهرابتعاباهنكل،ةعرسبةيطفنلااهتايطايتحافازنتسابيبرعلاجيلخلاةقطنم
جاتنإنأاًصوصخ،لبقتسمللٍفاويطايتحاىلعةظفاحملاىّنبتتىربكةلود
رثكأيجيلخلاطفنلاتايطايتحانأنعًالضف،ةفلكتلقأيبنجألاطفنلا
ًاليدبةدحتملاتايالولااهيلعدمتعتدقىرخأنادلبىدلرفاوتتاممريثكب
ةيجيلخلالودلانوكل،تامزألاتقويفاميسالو،يجيلخلاطفنلانم
ىصقأبجتنتيتلاىرخألاةيطفنلالودلاىدلرفاوتتالةيجاتنإةقاطاهيدل
.ةنكمُمحابرأيأينجلجأنماًنكممكلذناكاملكاهتقاط

؟يبرعلاجيلخلاطفننمٌليدبنيوزقرحبطفنله:اًعبار
طاسوألالخادًالؤاستنيوزقرحبةقطنمىلإيكريمألاهجوتلاراثأ
لحمنيوزقرحبةقطنملحتنأنكميىدميأىلإ:ةيبرعلاوةيكريمألا
نماهتاجاحةيبلتيفةدحتملاتايالولاىلإةبسنلابيبرعلاجيلخلاةقطنم
؟ةقاطلا

رحبةقطنمهاجتةيكريمألاةيجراخلاةسايسلاتاهجوتةساردراطإيف
راطإيفيتأتنيوزقرحبةقطنمهاجتةسايسلاهذهنأحضتينيوزق
نكيملهنكل،ةقاطلانمةدحتملاتايالولاتادادمإعّونتبيكريمألامامتهالا
فاعضإوناريإوايسورءاوتحاىلإىعستتناكثيح،ديحولافدهلا
يعيبطلازاغلاوطفنلابةينغلاةقطنملاهذهىلعةيسورلاةرطيسلاوةنميهلا
نيوزقرحبةقطنملحتنأةيضرفنإو.ةليوطةدملاهنماًءزجتناكيتلا
)نبالا(شوبةرتفلالخنييكريمألانيلوؤسملانمددعاهنعثدحتيتلا-



تايالولاىلإةبسنلابيبرعلاجيلخلاةقطنملحم-ٍناثٌجيلخاهنأىلع
يتأييتلابابسألانمددعلاهقيقحتبعصيوةحيحصريغةيضرفةدحتملا
ةقطنمىلإاًسايقجيلخلاةقطنميفينوناقلاعضولارارقتسا:اهمدقميف
ةقاطلارداصمنميجيلخلاجاتنإلالقنةلوهسو،نيوزقرحبضوح
عافتراو،ةقلغملانيوزقرحبةقطنمىلإاًسايقةيلودلاقوسلاىلإ)جاتنإلا(
نمهجارختساةفلكتبةنراقمنيوزقرحبةقطنمنمطفنلاجارختساةفلكت
نيسحتلةيجيلخلالودلاهلذبتيذلادهجلاددعتو،يبرعلاجيلخلاةقطنم
ةيجيلخلالودلاىعستثيح؛ةيملاعلاةقاطلاقاوسأيفيجيتارتسالااهعضو
هتاعاطقضعبحتفو،ةقاطلالاجميفةيرامثتسالاءاوجألانيسحتىلإةدهاج
.ةيجراخلاتارامثتسالامامأ

ةقطنميفةقاطلاتايطايتحانأشيفتاريدقتلاتوافتنممغرلاىلع
كلتنمريثكحضوي؛ةردقملارداصملافالتخالارًيبكًاتوافتنيوزقرحب
.ةيملاعلاةقاطلاقوسيفنيتقطنملانيبةسفانمدوجوعقوتةبوعصماقرألا
نمجاتنإلاةدايزبيفاكلامامتهالامتهتالةدحتملاتايالولانأينعياذهو
يففلكملاينمألااهدوجوليلقتلةليسواهرابتعابنيوزقرحبةقطنم
ىلعلوصحللنيوزقرحبةقطنميفةينمأتامازتلايأنأو،جيلخلاةقطنم
نمًاليدبتسيلوةفاضإةلزنمبنوكتسةيملاعلاقاوسألاىلإاهنمطفنلا
قوسيفاًدجاًمهمًالقثلثمُتيتلايبرعلاجيلخلالودهاجتاهتامازتلا
ىرخأنايحأيفوةيسايسلاتالواحملانممغرلاىلع،ةيملاعلاةقاطلا
.لقثلااذهدييحتبةِبلاطملاةيداصتقالا

تايالولاىلإطفنللسيئرلادروملايبرعلاجيلخلاةقطنمنوكتس،اذل
جاتنإلاييوتسمىلعيلاحلانرقلادوقعلاوطةيملاعلاقوسلاوةدحتملا
جيلخلاةقطنمبًاطابترارثكأيكريمألاةقاطلانمأتابو،يملاعلايطايتحالاو
اذل.اهجراخوةدحتملاتايالولالخادعَّقوُتيناكامكاهنماًديعبسيلو
ريغةيضرفالإسيلنيوزقرحبةقطنميفرخآيبرعجيلخنعثيدحلا
.ةحيحص

؟ةدحتملاتايالولاراتختامهيأةيكريمألاميقلاوةقاطلا:اًسماخ
ىلعدامتعالاليلقتو،ةيكريمألاةقاطلاةيلالقتساةلاحتساوةبوعصلظيف
ءاربخلانمددعحرتقي؛ةقاطلانمةديازتملااهتاجاحةيبلتيفجراخلا
نمةقاطلاداريتسايفرارمتسالاةدحتملاتايالولاىلعنأنييكريمألانيللحملاو
لكشيفىرخأطورشيأضفرتةيكريمأطورشبةرملاكلتنكل،جراخلا



نوكتنأو،جراخلانمطفنلاءارشدنعةينمأمأتناكةيسامولبدتامازتلا
حلاصملاءوضيفةيكريمألائدابملاوميقلابةّديقمةيكريمألاةقاطلاتاسايس
ناسنإلاقوقحوةيطارقميدلابةيحضتلاضفرىلعموقتيتلادمألاةليوط
.ةيدادبتسالاةمظنألاعملماعتلاو

عيطتستالثيح،دحدعبأىلإةيلاثمبلاطملاهذه،رمألاةقيقحيف
لودنميجراخلاطفنلاداريتسابةلثمتملااهحلاصمبةيحضتلاةدحتملاتايالولا
ىلعطغضتساهنأوأ،ناسنإلاقوقحكهتنتةيوطلساهتمظنأنألاهنيعب
ميقلاينبتو،ناسنإلاقوقحمارتحالةقاطلااهنمدروتستيتلاةمظنألا
ةدحتملاتايالولالخادةرثؤمتاعامجوىوقلخدتىلإاًرظن،ةيطارقميدلا
-هغوصدنعكباشتمودقعموهيذلا-يكريمألارارقلاعنصةيلمعيف
امهحلاصمىقالتتنيذللايركسعلايعانصلاعمجملاويطفنلايبوللااًصوصخ
ىلعيكريمألادامتعالارارمتساو،لودلاكلتعميكريمألانواعتلاةيرارمتسايف
ميقنمةدحتملاتايالولاءالعإةيلاثمنعًالضف.اًيجراخدروتسملاطفنلا
يفرثؤيسيذلاينطولاةقاطلانمأبةيحضتلاوناسنإلاقوقحوةيطارقميدلا
نميلودلاسفانتلالظيفاًصوصخ،ةيداصتقالااهتوقويكريمألالخادلا
ةقاطلارداصمىلعةرطيسلل-نيصلااهمدقميف-ةدعاصلاةيلودلاىوقلا
رودبمايقلانماهنّكمتيتلاةيومنتلاوةيداصتقالااهتروثلجأنماًيجراخ
رودلاوةناكملاىلعةدحتملاتايالولاةسفانمو،يلودلاحرسملايفرثؤمولعاف
.اٍّيملاع

رداصمنمةديازتملاةيكريمألاةيطفنلاتاجاحلاضيوعتةبوعصلظيف
ةيجراخلاةقاطلاىلعدامتعالاليلقتيفةبغرلايمانتوةيكريمأةيلخاد
طفنلانميكريمألاكالهتسالاضفخيفلحلالثمتي،اًيكريمأاهتفلكتعافترال
:ـبلثمتتةسيئررصانعةعبرأنمةيكريمأةيجيتارتساحرُطتانهو،دروتسملا
ريغدوقولاخدإوةيكريمألاقاوسألايفةرفاوتملاتابكرملادوقوةيافكنيسحت
ةديدجلاكشألاخدإو،ةدوجوملاتاكرحملل)لوناثيإلااًصوصخ(يطفن
لمعتيتلاايالخلاوةنيجهلاتاكرحملااًصوصختارايسلارييستلةنسحمو
.يعامجلالقنللعساولامادختسالاارًيخأو،نيجورديهلاةردقب



تارادإلاىدلةريبكةيمهأاًصوصخطفنلاواًمومعةقاطلارداصملتحت
ةايحلانايرشاهنوكلال،مرصنملانرقلاتاينيعبسذنمةبقاعتملاةيكريمألا
ديدحتيفاهتيمهألنكل،بسحفىربكلاةيعانصلاتاعمتجملايفةيداصتقالا
ماظنلالكيهنيبللخدوجوعماميسالو،يملاعلااهعضووةلودلاةوق
يفةنميهملاىربكلالودلايناعتذإ،امهتينبوةقاطلارداصمعيزوتويلودلا
ةيجيتارتسالاةقاطلارداصميفاًصقن-ايسورءانثتساب-يلودلاماظنلا
تاّبلطتمبءافيإللجراخلاىلعدمتعتاهلعجيام؛)يعيبطلازاغلاوطفنلا(
لودلايفةنمآلاوةيفاكلاةقاطلارداصمرفاوتةيمهألو.يلحملاكالهتسالا
يفرثؤيالامب-ةيكريمألاةدحتملاتايالولااهسأرىلعو-ىربكلاةيعانصلا
يفو،ةدعاصلاىوقلاسفانتلظيفةيلودلااهتناكمويداصتقالااهعضو
ةرطيسلل،ىرخألاىربكلاةيعانصلالودلانعًالضف،دنهلاونيصلااهمدقم
تلتحا؛يملاعلاكالهتسالاديازتعمةردُنلابمستتيتلاةقاطلارداصمىلع
رورمعمةمظاعتمةيمهأىربكلاةيعانصلالودلل»ةقاطلانمأ«ةيضق
.تقولا

ذنميكريمألايموقلانمألاتايولوأدحأ»ةقاطلانمأ«موهفمىحضأ
تادادمإرداصمديدهتىسمأو،1973ماعيفيبرعلاطفنلارظحةمزأ
حلاصملاونمأللاًديدهتخيراتلاكلذذنمةدحتملاتايالولاىلإةقاطلا
ةقاطلانمأةيضقتحضأو،ةيكريمألايضارألاةمجاهمنعلقيالةيكريمألا
؛خيراتلاكلذذنمةيسائرلاتاباختنالايحشرمجماربمدقتتةيضقيكريمألا
عابشإوةقاطلارداصمنمةدحتملاتايالولاتاجاحنيمأتيفمهنمةبغر
.ةفلتخملااهتاقتشمبريبكلايعانصلااهعمتجمتابلطتم
2002ماوعأليكريمألايموقلانمأللتايجيتارتساثالثرخآتزكر،اذهل
ةقاطلانمأزيزعتوحنةيكريمألاتارادإلايعسةيمهأىلع2010و2006و
ةجتنملالودلاونييراجتلااهئاكرشواهئافلحعملمعلالالخنميكريمألا
ةقاطلاتادادمإرداصمعيسوتلةيلودلاةقاطلاقوسيفلقثلاتاذوةقاطلل
ىلعيكريمألادامتعالانأنعثالثلاقئاثولاتثدحتو،اهعاونأوةيلودلا
ضّرُعيجراخلانمدروتسملا)يعيبطلازاغلاوطفنلا(يروفحألادوقولا
مادختساو،تادادمإلافقوتلاحيفرطخليكريمألايموقلانمألاوداصتقالا
تايالولاىلعيسايسلاطغضللًةادأاهرابتعابةقاطلادرومةجتنملالودلا



يجراخلاطفنلاىلعلوصحلاويكريمألاةقاطلانمأىحضأاذل؛ةدحتملا
روظنمنميبنجألاطفنلاىلإنييكريمألاءاسؤرلاةرظنعميموقنمأةيضق
ًانّوكمةيجراخلاةقاطلارداصمةيامحرابتعاىلإمهعفدام؛يموقلانمألا
.ةيكريمألاةيركسعلاةيجيتارتسالاتانّوكمنم

لظيفجراخلانمةدروتسملاةقاطلاىلعدامتعالاليلقتلةلواحميف
مستتيتلاةقاطلارداصمىلعيلودلاسفانتلاويكريمألاكالهتسالاديازت
رداصمىلعيلودلاعارصلالّوحتعمو؛هتاذتقولايفةردنلاوةيدودحملاب
ةيعانصةلوديأنمرثكأ-ةدحتملاتايالولاتلواح،يركسعىلإةقاطلا
لحماهلالحإو،ةددجتملاةقاطلالئادبريوطت-ةقاطللةدروتسمىرخأ
لحاوسلايفطفنلانعبيقنتلاو،ةيكريمألاةقاطلاةيلالقتساقيقحتو،طفنلا
رثكأامابوأكارابسيئرلاةرادإمامتهالحمتناكلئادبهذهو.ةيكريمألا
دهجلاوةيكريمألاططخلارارمتسايفنيالامبقباسيكريمأسيئريأنم
.اهقفدتوجراخلانمةقاطلاتادادمإنمأنامضل

ىلعامابوأةرادإتزكر2010ماعليموقلانمألاةيجيتارتساةمدقميف
ليلقتلو.ةديدجلاتاعانصللدادمإلاردصمنوكتلةفيظنلاةقاطلاريوطت
تارامثتسالاةدايزىلعةرادإلاتلمعيجراخلاطفنلاىلعيكريمألادامتعالا
مادختساةدايزو،ةقاطلاةءافكنيسحتو،ةفيظنلاةقاطلاعاطقيفخُضتيتلا
رييستيفطفنلاىلعدامتعالاليلقتو،ةيوونلاةقاطلاوةددجتملاةقاطلا
.نيدروملاوةقاطلارداصمعيونتو،ةيكريمألاةايحلا

ةقاطلالئادبلالحإليلاملامعدلاويسايسلامخزلانممغرلاىلع
،ةيكريمألالحاوسلاويضارألايفريخألانعبيقنتلاو،طفنلالحمةددجتملا
قافآريرقتتاعقوتعمةيكريمألاةقاطلاةيلالقتسانعثيدحلادعاصتو
يرخصلاطفنلانمةدحتملاتايالولاتايطايتحاعافتراب2030ماعلةقاطلا
ةجتنملالودلانماًددعيكريمألاجاتنإلاقوفينأبهتاعقوتو،يرخصلازاغلاو
ددعلةيجراخلاتادادمإلاىلإةجاحبةيكريمألاةدحتملاتايالولالظتس؛اٍّيلاح
تايالولاتاجاحبيفينليكريمألاجاتنإلانأاهنيبنم؛بابسألانم
ةينفبابسأبناجىلإ،يمويديازتيفيهيتلاةقاطلانمةدحتملا
عمةنراقمهتفلكتةلقو،يجراخلاطفنلاجارختساةلوهسبقلعتتةيلامو
دامتعالارارمتسالظيفو.ةيكريمألالحاوسلاويضارألانمهجارختساةفلكت
نمأريثأتديازتي،ةقاطلارداصمنمتاجاحلاريفوتلجراخلاىلعيكريمألا
جراخلاىلعةلودلادامتعادازاملكف.ةيكريمألاةيجراخلاةسايسلايفةقاطلا
ةيجراخلااهتاسايسريخستىلإاهيعسدازةقاطلانماهتاجاحةيبلتيف



امبةيجراخلااهتاسايسيفكرحتلاتالاجمعيونتواهلكتاودألامادختساو
ضعبرييغترمألاّبلطتولىتح،اهبصاخلاةقاطلانمأقيقحتنمضي
.فدهلااذهمدخيامباهعيوطتو،ةيجراخلااهتسايسيفةيساسألائدابملا

ةديازتملاةيكريمألاةجاحلاريثأتةساردىلإباتكلاىعسيقلطنملااذهنم
ةبكاوملةنمآوةيفاكةروصبةيديلقتلاةقاطلارداصمنماهتاجاحريفوتىلإ
ةيجراخلاةسايسلايفاٍّيملاعاهتوقرداصمدحأدُعييذلايداصتقالااهّومن
ويلبدجروجيكريمألاسيئرلايترادإلالخريثأتلااذهدودحكلذكو،ةيكريمألا
زيكرتلاعم.)2012-2008(امابوأسيئرللىلوألاةرتفلاو)2008-2000(شوب
يفةقاطلانمأريثأتىدمحيضوتلةلاحةساردكنيوزقرحبةقطنمىلع
لاقيتلاةدعاولاجاتنإلاقطانمىدحإهاجتةيكريمألاةيجراخلاةسايسلا
اًسيئرناكامدنع1998ماعيفينيشتكيديكريمألاسيئرلابئاناهنع
ةعرسبومنتةدعاوةيطفنةقطنمنيوزقرحبةقطنمنإ«:نوتربيلاهةكرشل
ةدحتملاتايالوللىربكةيمهأاهلةيجيتارتساةقطنمىلإلوحتللةريبك
ةمظنمةرطيسلناعضخيالاهيفطفنلاوزاغلانأل؛ةماعةفصببرغللو
ةسايسلايفيكريمألاةقاطلانمأريثأتىلعاًضيأباتكلازكريو.»»كبوأ«
اِمل؛2001ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاثداوحدعبةيكريمألاةيجراخلا
يترادإلالخاهرئاودوةيكريمألاةيجراخلاةسايسلاتاودأيفريثأتنماهل
ىلوألاةرتفلاو،ةيكريمألاةيجراخلاةسايسلا»ةركسع«ىلعتلمعيتلاشوب
.امابوأل
ينيدلاهيقشبددجلانيظفاحملانماهباطقأوشوبةرادإتلغتسا
باهرإلاىلعبرحلايفدهنيبجمدللاهعِبتاموثداوحلاكلتيسايسلاو
لالخةيكريمألاتاكرحتلانمريثكلالمحف؛يكريمألاةقاطلانمأقيقحتو
فدههتايطيفةيباهرإلاتاميظنتلاةبراحمل2008و2001يماعنيبةرتفلا
حبصأاذل.ةدحتملاتايالولاىلإةقاطلانمةيجراخلاتادادمإلاىلعظافحلا
قيقحتفدهوباهرإلاةبراحملةيكريمألاتاكرحتلانيبقيرفتلاةبوعصلانم
نيرشت(ناتسناغفأىلعةيكريمألابرحلاف.اًيجراخيكريمألاةقاطلانمأ
ميظنتونابلاطةكرحىلعءاضقلافدهتستنكتمل)2001ربوتكأ/لوألا
يفةيويحةقطنميفيكريمألايركسعلادوجولاميعدتلب،بسحفةدعاقلا
نأنعًالضف.ةيلودلاقوسلاىلإةيويسآلاةراقلانمةقاطلالقنلاجم
ملنإو-فدهتتناك)2003سرام/راذآ(قارعلاىلعةيكريمألابرحلا
قارعلاطفنىلعةيكريمألاةرطيسلانامضىلإ-ةحارصشوبةرادإنلعت
.هتايطايتحاىلعاهترطيسمِكُحتو،يبرعلاجيلخلاةقطنمو



تاروطتنماهعبتاموربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاثداوحتضرف
يكريمألارارقلاعناصىلعًاطغضطسوألاقرشلاةقطنميفتارييغتو
لئادبنعثحبلاو،يبرعلاجيلخلاةقطنمنعةيكريمألاةقاطلاةيلالقتسال
قطانملاتناكنإو-ةدحتملاتايالولاىلإةقاطلارداصمديروتلةقطنملل
ةقطنملاحاهلاحوةرقتسموهنمآتسيلتايالولااهيلإىعستيتلاةدعاولا
ةقاطلااياضقبرثكأمامتهالاو-طسوألاقرشلاةقطنمويبرعلاجيلخلا
طفنلادئاوعمدختستةيجيلخلالودلانأنعثيدحلادعاصتعم،ةددجتملا
طفنلاعبانمليكريمألانيمأتلاةفلكتعافتراو،ةيباهرإلاتامظنملامعديف
هيفرمتتقويفةيلودلاقوسلاىلإةقطنملالودنمدادمإلاطوطخو
،2008ماعفصتنمذنمةيلاموةيداصتقاةمزأبةيكريمألاةدحتملاتايالولا
راشتنالاليلقتوعافدلاىلعقافنإلاليلقتىلإامابوأعفديذلارمألا
ةدحتملاتايالولاددهتيتلاكلتالإةيلودلاتاعارصلايفيكريمألاطارخنالاو
.ةيوقوةيلجةروصب

ةيكريمألاةقاطلانمأقيقحتىلع»امابوأ«سيئرلاةرادإتزكرلباقملايف
ثاحبأوعيراشملةيلاملاتاصصخملاةدايزبيكريمألالخادلاىلعاًدامتعا
يتلا)يعيبطلازاغلاوطفنلا(ةيديلقتلاةقاطلانمليدبكةددجتملاةقاطلا
يعيبطلازاغلاوطفنلانعبيقنتلاعيجشتو،ةدحتملاتايالولااهيلعدمتعت
عافترانعثدحتتةيملاعوةيكريمأريراقتعماميسالو،ةيكريمألايضارألايف
عافتراو،يرخصلاطفنلاويرخصلازاغلانمةدحتملاتايالولاتايطايتحا
.اًيكريمأامهجارختساةفلكتنممغرلاىلعامهجاتنإ

ّزكُريةيكريمألاةيجراخلاةسايسلايف»ةقاطلانمأ«موهفمريثأتثحبل
نمألاموهفميفثداحلاروطتلاءوضيفةقاطلانمأموهفمىلعباتكلا
ةيملاعلابرحلاذنميلودلاماظنلااهدهشييتلاتاروطتلاوتاريغتلاهتبكاومل
.ةيناثلا

نمأ«موهفملوألالصفلاشقاني،ةسيئرلوصفةثالثىلإباتكلامسُقي
نمألاموهفميفروطتلاىلعزكريف،نمألاموهفمتاروطتءوضيف»ةقاطلا
موهفملاتايلاكشإوهيلعأرطيذلاروطتلاوةقاطلانمأموهفمبفيرعتلاو
ةسايسلايفيكريمألاةقاطلانمأريثأتيناثلالصفلاشقانيو.هاياضقو
يترادإتاسايسويكريمألاةقاطلانمأتاددحمىلعاًّزكرم،ةيكريمألاةيجراخلا
،يكريمألاةقاطلانمأقيقحتلةيجراخلاوةيلخادلاامابوأو)نبالا(شوبسيئرلا
صّصُخيو.يكريمألاةقاطلانمأقيقحتلنيترادإللةيجراخلاةسايسلاتاودأو
رحبدراومىلعيلودلاسفانتلاشقانيثيح،ةلاحلاةساردلثلاثلالصفلا



باتكلامتخيو.نيوزقرحبةقطنميفةيكريمألاةيجراخلاةسايسلاونيوزق
.ثحبلااهيلإلّصوتيتلاتاجاتنتسالامهأضرعب



تالوحتلاوتاروطتلانماًددعنيرشعلانرقلانميناثلافصنلادهش
يتلاتابراقملايفرييغتولوحتثادحإىلإاهرودبتعفديتلاتايدحتلاو
نمريثكلالثمهلثم،»نمألا«موهفمةساردلاوثحبلابلوانتتتناك
كلتلالختارييغتوتاروطتتدهشيتلاةيعامتجالاوةيسايسلاميهافملا
دعبامةرتفيفرطيسملاوه»ةيموقلاةلودلانمأ«موهفمناكذإ،ةرتفلا
تلوأيتلاةيعقاولاةسردملارطيستتناكنيح؛ةيناثلاةيملاعلابرحلا
روطتلانمةلحرم»نمألا«موهفمدهشيل،اهنمأوةيموقلالودللةيمهأ
نمأ«نمدعبأوهاملعستيل،ةيلودلاتارييغتلاوتاروطتلاعمرييغتلاو
»يئاملانمألا«و»يناسنإلانمألا«:لثمةديدجميهافممضيل»ةيموقلاةلودلا
ميهافملانماهريغو»ةقاطلانمأ«و»يئيبلانمألا«و»يئاذغلانمألا«و
.هتاذتقولايفةيعامتجاوةيسايسةغبصبتغبطصايتلاةديدجلاةينمألا

سفانتتةديدجةيلودىوقغوزبو،يلودلاىوقلانازيميفتالوحتلاعم
-اهرواحمنمددعنمض-اهروحمىحضأيتلاةيلودلاةناكملاىلع
بلطلاديازتو،اهتردنلظيفاهتادادمإنيمأتو،ةقاطلارداصمىلعةرطيسلا
يهاٍّيلودةغزابلاىوقلاكلتةوقرداصمنأل،ةمداقلاماوعألالالخاهيلع
هتاريثأتو»ةقاطلانمأ«موهفمةيمهأتزربثيح؛ساسألايفةيداصتقا
ظافحلا(ىرخألاةيديلقتلاتاددحملانمددعنأشهنأشاًددحمهرابتعاب
ةيعافدلاوةيجراخلاةسايسلايف)دودحلانيمأتوعسوتلاوةلودلاةناكمىلع
.ةقاطللاًكالهتسارثكألاةيعانصلاىوقللاميسالو،لودلل

ةيجراخلاةسايسلايف»ةقاطلانمأ«ِـلةددحمةيمهأنمًاقالطنا
نوكيسلودلانيبيلبقتسملاعارصلانأءوضيف،ىربكلالودللةيعافدلاو
ةيهامهتسارديفلصفلااذهمسُقي،اهتادادمإواهرداصموةقاطلاهروحم
شقاني:نيثحبمىلإنمألاموهفميفتالوحتلاءوضيف»ةقاطلانمأ«
لوانتيو،اهدعبوةدرابلابرحلالالخنمألاموهفميفروطتلالوألاثحبملا
2001ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاثداوحدعبهيلعأرطيذلارييغتلا
يتلاةرتفلالالخهيلعناكامىلإهنمءزجيفموهفملاتداعأيتلا



نمأ«موهفمةيهاملوانتيفيناثلاثحبملاامأ.ةدرابلابرحلاءاهتناتقبس
يذلاروطتلاو،موهفمللةجتنملاوةكلهتسملالودلاةرظنءوضيف»ةقاطلا
ريثأتةساردىلإيناثلالصفلايفلاقتناللاًديهمتكلذو،موهفملاىلعأرط
.ةيكريمألاةيجراخلاةسايسلايفةقاطلانمأ



تاقالعلالقحيفةيزكرملاميهافملادحأدُعييذلا-نمألاموهفممّستي
دهش،دماجريغريغتمموهفمهتقيقحيفوهو،ريوطتلاورييغتلاب-ةيلودلا
اليتلاةيركسعلاريغىلإةيركسعلاتاديدهتلازواجتتلهداعبأيفاًعّسوت
،ةيعامتجاوةيداصتقاوةيسايستاديدهتنيبتعّونتيتلاو،اهنعةيمهألقت
يفعّونتنعًالضف،هعوضوملةيموقلاةلودلاريغةيليلحتتادحودَمتعاو
اهنماهسفنيمحتنأةيليلحتلاةدحولاىلعبجييتلاهديدهترداصم
دومجلابفصتتالةيمانيدةكرحةلاحيفموهفموهف.اهئاقبنامضل
.]1[ةيكيتاتسالاو

ىلعنمأللةيعقاولاةسردملاةرظنترطيسةدرابلابرحلاةبقحلالخ
عجريو.نواعتلاتاقّوعموبورحللارًيسفتتمدقاهنألةينمألاتاساردلا
يذلاةدحتملاتايالولاويتايفوسلاداحتالانيبيوونلاسفانتلاىلإاهجاور
]2[ةدرابلابرحلانمىلوألادوقعلالالخةيركسعلابناوجلاهيلعترطيس
ىرخألاىلعةرطيسللنييمظُعلانيتوقلانمةدحاوِّلكيعسلظيف،
ةيلودةيزكرمةوقبايغهزّزعيذلاةيديلقتلاةيعقاولاةسردملاروظنملاًقفو
.نيتلودلانيبمئاقلاعارصلاةدحنمللقتايلُع

ةدحواهرابتعابةيموقلالودلاىلعةيديلقتلاةيعقاولاةسردملاتزكر
نيبسفانتلاوتاعارصلاهمكحتيوضوفيلودماظنلظيفةسيئرلاليلحتلا
اهماغرإللودلاىلعًاطغضسرامتايلعةطلسبايغاهراصنأىأرو،هتادحو
ماظنلاةيسفانتعملودلامتهتملمثنمو.اهنيعبتاسايسينبتىلع
ةوققيرطنعاهئاقبواهنمأنامضوقيقحتبالإهتيوضوفودئاسلايلودلا
زيكرتناكقلطنملااذهنمو.]3[يجراخناودعيأنماهيمحتةيركسع
.]4[نمألاقيقحتلةسيئرلاةادألااهرابتعابةيركسعلاةوقلاىلعنييعقاولا
عافدلاواهتيامحوةلودلاءاقبيفنمألاموهفمةيعقاولاةسردملاراصنأرصحو
ةيزكرمةوقبايغلظيفو،ةلودلاةوقالإهمكحتالعارصلظيفاهنع
.]5[ىرخألاىلعاهادحإناودعنملودلايمحتةيلود

اياضقيهةيركسعلاةينمألااياضقلانأةيعقاولاةسردملاورظنمىري
ةيسايسلاوةيعامتجالااياضقلانماهادعامو،)HighPolitics(ايلعلاةسايسلا
اذهىلعءانبو.)LowPolitics(ايندلاةسايسلااياضقيهخلإ...ةيفاقثلاو
ةمئاقنمضيجراخلايركسعلاديدهتلانمةلودلاةيامحنوكترابتعالا



ةسردملاهذهلاًقفوو.]6[يلودلانمأللةسيئرلاةيجيتارتسالاتايولوألا
كلذبو،)StateSecurity(ةلودلانمأىلعنمألاموهفمرصتقي)ةيعقاولا(
نكميةسردملاكلتقفونمألاموهفمو.هيوحيوةعامجلاودرفلانمأّبجي
تاقالعوخانملظيفموهفملااذهرهدزيو.ءاقبلاموهفميفلزتُخينأ
ىلعذاوحتسالاىلإيعاسلاهجوتلااذهعمًاقاستاو.برحلاورتوتلاوعارصلا
ةيعقاولاةسردملارظنةهجونم-نمألارهوجاهرابتعاباهمادختساوةوقلا
مالسلانأامك.ةسيئرلااهتادأوةوقلاروحماًديدحتةيركسعلاةوقلالثمت-
»برحللًابايغ«هنوكىدعتيالذإ،يبلسىوتحموذ-ةيعقاوللاًقفو-
]7[.

تقولاكلذيفنيريبكلانيبطقلانيبةقالعلااهتدهشيتلاتالوحتلانكل
يوونلانامألامدعتّصلقيتلاو،)يتايفوسلاداحتالاوةدحتملاتايالولا(
نمألاموهفمقييضتيفسيئرلاببسلاتناكو،امهنيبحلستلاقابسو
ىلوألادوقعلالالخةينمألاتاساردلاىلعةيركسعلاةينمألاميهافملاةرطيسو
نمةينمألاتاساردلاونمألاموهفمريرحتىلإتّدأ،ةدرابلابرحلانم
سرادمرهظتلةيركسعلاتاديدهتلايلُعتيتلاةيعقاولاةسردملاةوطس
ملاذل.ةيركسعلاريغتاديدهتللةديازتمةيمهأتطعأىرخأتايرظنو
يركسعلانمألاموهفمترصقيتلاةيعقاولاةسردملاةرظنةرطيسرمتست
نمديدعلالالقتساعمةيلودلاةئيبلايفتارييغتلاوتاروطتلاىلعارًيثك
ىلإىدأيذلارمألا؛هتاينيعبسومرصنملانرقلاتاينيتسلالخةيمانلالودلا
كلتنعاهنمريبكءزجيففلتختيتلاةيلودلاتامامتهالاواياضقلاةدايز
يعاسموةيمنتلااياضقاًصوصخ،ةيعقاولاةسردملااهيلعتزكريتلااياضقلا
.ةلودلاءانبوفلختلاىلعءاضقلا

ثلاثلاملاعلالوداهتحرطيتلاةينمألااياضقلاوتالكشملاديازتعم
ةيعرشلاوةلودلاءانب:لثم،ةيركسعريغتالكشماهتقيقحيفيهو،ةيمانلا
نمددعىّنبت؛ضحميركسعدعبتاذتاديدهتبناجىلإةيسايسلا
نععافدلالمشتنمأللةعسومةغيصةيمانلانادلبلايفةينمألاتاساردلا
ءاخرللةيداصتقاتاخانمداجيإوةلودلاءاقبوبارتلاةدحووةينطولاميقلا
تاساردلاكلتةددحم،ينطولاءانبلاويعامتجالاماجسنالاىلعظافحلاو
كلتيفنمألابناوجزربأاهرابتعابةيعامتجالاوةيناكسلاوةيداصتقالاَداعبألا
لمشيلنمألاموهفمغوصةداعإىلإةجاحلاترهظمثنمو،نادلبلا
.]8[ةيركسعلاريغداعبألاوتاديدهتلا

ةيموكحلاريغتامظنملازوربًاثيدحةلقتسملالودلاددعديازتبحاص



ةيلودلاةحاسلاىلعديازتلايفاهرودذخأيتلايلودلاعمتجملاتاسسؤمو
اياضقيفاهتمهاسمنعًالضف،ةلودلانماًزيمتماًيلودًالعافاهرابتعاب
تاريغتةثدحُم،نييلودلانمألاوملسلااياضقويعامتجالاويداصتقالانواعتلا
.]9[ةيلودلاتاقالعلاويلودلاماظنلاةينبيف
ركفلاتالوقمنماًددعيملاعلاديعصلاىلعتاريغتلاهذهتضحد
تارييغتلاتحضوأف.ةسيئرلاليلحتلاةدحويهةلودلارابتعابيعقاولا
روحملادعتملةلودلانأتاينيعبسلادقعلالخيلودلاماظنلايفةثداحلا
ىرخأتاهجلتايكولسوتارارقكانهنإلب،ةيلودلاتاقالعلايفسيئرلا
ةلودلاريثأتاهريثأتقوفيورثُؤتنأنكمي)ةيلودلاتامظنملاوتاسسؤملا(
.]10[ةيلودلاتاقالعلايفةيموقلا

تايلمعزوربعميملاعلاديعصلاىلعةديازتملاتاروطتلاكلتءوضيف
ةددعتمتاكرشلاوةيلودلاتاسسؤملاذوفندايدزاو،يلودلانواعتلاولماكتلا
مهرودديازتو،ةيلودلاةحاسلاىلعددجنيلعافكةقالمعلاتايسنجلا
ضفاررايترهظ،اهريثأتوةيموقلاةلودلارودقوفيامبةيريثأتلامهتوقو
،بسحفيركسعلاهدعبىلعرصتقيالرمألانوكل،يعقاولاركفلاتاليلحتل
.يركسعلاموهفملانعارًيثأتوةيمهألقتالىرخأداعبأكانهلب

رهوج)RobertMcNamara(ارامنكمتربورباتكرهظقايسلااذهيف
داعبألادكؤيلنيرشعلانرقلاتاينيتسيف)TheEssenceSecurity(نمألا
طاشنلاسيلنمألانأىريو.نمألابةيمنتلاًاطبار،نمأللةيركسعلاريغ
نودنمو،ةيمنتلاوهلب،هيلعيوطنيناكنإو،يديلقتلايركسعلا
العقاولايفومنتاليتلاةيمانلالودلاو.نمأدجوينأنكميالةيمنت
داعبأنماًديدجاًدعبفيضيكلذبو.]11[ةنمآلظتنأةطاسببنكمي
دعبلانعيلختلانودنمةيداصتقالاوةيعامتجالااياضقلابقلعتينمألا
راطإلاقايسيفهعضونكل،ةلودلاةيامحيفهرودونمألليركسعلا
.]12[نمألليعمتجملا

نمأللةيلاربيللاةركفلاحرطيفًاقاّبسارامنكمنكيمل،رمألاةقيقحيف
،هتفسلفوةدحتملاممألاقاثيمهقبسلب،ةيمنتلاونمألانيبطبرتيتلا
فدهنيبطبرتةلماشةفسلفىلعاهطاشنوةمظنملالكايهتماقثيح
يفيلودلانواعتلازيزعتفدهو،نييلودلاملسلاونمألاىلعظافحلا
سيسأتيفارامنكمباتكلةمهملاةفاضإلاتلثمتنكل.ةيومنتلاتالاجملا
موهفمتطبريتلاتامهاسملاتددعتهدعبنمو.نمألليومنتموهفم
ةشيعملاىوتسموناسنإللةيساسألاتاجاحلالثمةيومنتميهافمبنمألا



.]13[ةيرشبلاةيمنتلاوةايحلاةيعونو
موهفملاةردقمدعويلودلاماظنلااهدهشييتلاةديدجلاتاروطتلاريسفتل
هتّنبتيذلاةيموقلاةلودلادودحنمأوةيركسعلاةوقلاىلعمئاقلاينمألا
ىدحتتةيرظنسرادمترهظاهلريسفتميدقتىلعةيعقاولاةسردملا
ثاحبأوةديدجلاةيلاربيللاوةيكيسالكلاةيلاربيللالثمةيعقاولاةسردملاتالوقم
ىلعرصتقيالنمأللاًموهفم]14[)ةيلاربيللا(ةسردملاهذهتنبتو.مالسلا
هنعةيمهألقتالةيعامتجاوةيفاقثداعبأىلإهاّدعتيامنإويركسعلادعبلا
ةلودلانوكتالدقتاديدهتلانأةسردملاهذهراصنأىريو.]15[
ّزكراذهلو،لككيلودلاعمتجملالمشتامبرلب،اهنمَديحولاَفدهتسملا
قافتاينعييذلا)CollectiveSecurity(يعامجلانمألاموهفمىلعاهُراصنأ
لودلاىدحإهبموقتناودعيأىلعيعامجلادرلاىلعلودلانمددع
دنعديدهتلارداصمأشنمنأامك.]16[يلودلاماظنلايفةكراشملا
.]17[اًضيألخادلانمأشنتدقاهنإلب،بسحفاًيجراخسيلنييلاربيللا

ةيكريمألابرحللةيركسعلاةميزهلاوةيكريمألارئاسخلانأكلذىلإفاُضي
نوؤشلايفنيصصختملاونيثحابلاىدلىربكةيلاكشإتراثأيتلامانتيفيف
فادهألاققحتبورحلاةفلكتتناكاذإامنأشبتقولاكلذيفةينمألا
ةيعقاولاةسردملاةيضرفيفريكفتلاداعأام،اهنمةيداصتقالاوةيسايسلا
.نمألليركسعلاموهفملاةرطيسب

نم1973ماعيفيبرعلاطفنلارظحةمزأهترهظأاماًضيأكلذبحاص
نمريثكبربكأاهبقاوعواهريثأتنوكيةيركسعريغتاديدهتكانهنأ
ىلعةينمألاتاساردلانمريثكزكرةرتفلاكلتلالخو.ةيركسعلاتاديدهتلا
ةقالعلاىلعتزكرتاساردبناجىلإ،هتاديدهتونمأللةيداصتقالاداعبألا
تهتنا]18[تاسارداهلكيهو.يداصتقالاويركسعلانينمألانيبةيلدابتلا
هموهفمبنمألاميهافمدحأالإوهاميركسعلاهموهفمبنمألانأىلإ
ةثداحلاتاروطتلاءوضيفيزكرملاموهفملادعيملو،عسوألالماشلاهانعمو
.يلودلاماظنلايف
دعبامةلحرميفيلودلاماظنلااهدهشيتلااهلكىربكلاتالوحتلاتّدأ
ةملوعوةيموقلاةلودلالخادةيلخادلاتاعارصلاراشتنانم،ةدرابلابرحلا
يتلاتايدحتلاوتاديدهتلاددعتورقفلاوضارمألاوةئيبلالثماياضقلادعب
الإيركسعلابناجلاتسمنإوىتح،اهتعيبطيفكلذكو،ةلودلازواجتت
؛نمألاموهفمدّقعتىلإ،ةيديلقتلاةيركسعلاقئارطلاباهتجلاعمرذعتيهنأ
ماظنلاوةلودلاودرفلالمشتلةيليلحتلاهتادحووهتايوتسمتددعتثيح



طابتراكانهىحضأف،ىرخأةهجنمهداعبأتكباشتو،ةهجنميلودلا
ةيداصتقالاوةيسايسلا(ىرخألاداعبألانمهريغويركسعلادعبلانيبقيثو
دعيملو.اهنيبلصفلاةبوعصلانمحبصأو،)خلإ...ةيفاقثلاوةيعامتجالاو
ةمالسلا(ءادتعالاوموجهلانمةلودلادودحةيامحةمهمىلعرصتقينمألا
ةددعتمةيئيبوةيسايسوةيعامتجااياضقىلإاهادعتلب)ةلودللةيميلقإلا
.هتاذتقولايفةمهموةعّونتمو

يفزيكرتلالحماياضقلاوةيليلحتلاتادحولاىلعلوحتلارصتقيمل
ةرتفلاكلتبحاصنكل،ةدرابلابرحلادعبامةرتفلالخةينمألاتاساردلا
ًاطابتراطبترتدعتملةوقلانأىنعمب.اهتاذةوقلاةعيبطيفلّوحتاًضيأ
ومنلاوميلعتلاوايجولونكتلاىلإهتّدعتلب،يركسعلالماعلاباًقيثو
تاددحمدحألماوعلاكلتتحضأو.تامولعملاولدابتملادامتعالاويداصتقالا
لقتاليتلا،ةلودلانمألاًيلجاًديدهتلثمياهلديدهتيأو،ةلودلاةوق
نييركسعناودعووزغنمةلودلليجراخلايركسعلاديدهتلانعةيمهأ
]19[.

ميمعتو،ةدرابلابرحلاءاهتنادعبنمألاموهفملروطتلااذهراطإيف
ةيعامتجالاوةيسايسلاوةيركسعلابناوجلالمشيلنمأللةعسوملاةرظنلا
لمعتالنمألاموهفملةسيئرداعبأةسمخنيبنازوبيرابزَّيم،ةيفاقثلاو
:]20[يتآلاك،طبارتلانمةيوقةكبشيفاًعملب،ضعبنعاهضعبلزعمب
تاكردمبوةيموجهلاوةيعافدلاتاردقلاباًساسأمتهي:يركسعلانمألا-
.رخآلااهضعبهاجتاهضعباياونللودلا

تاموكحلامظنوةلودلليميظنتلارارقتسالاينعي:يسايسلانمألا-
.اهتيعرشاهنمدمتستيتلاتايجولويديألاو

لكشبظافحللةيرورضلاقاوسألاوةيلاملادراوملاصخي:يداصتقالانمألا-
.ةلودلاةوقوهافرلانمةلوبقمتايوتسمىلعمئاد

طامنأجاتنإةداعإىلعتاعمتجملاةردقصخي:يعامتجالانمألا-
يفديلاقتلاوتاداعلاوةينيدلاوةينطولاةيوهلاوةفاقثلاوةغللايفاهتيصوصخ
ةيوهطامنأيفرثؤتيتلاتاديدهتلاكلتو.اهروطتلةلوبقمطورشراطإ
.اهتافاقثوتاعمتجملا

ينوكلاويلحملايويحلاطيحملاىلعةظفاحملابقلعتي:يئيبلانمألا-
.يناسنإلاطاشنلاهيلعفقوتياًساسأًالماعهرابتعاب

لظيفنمألاموهفميفروطتلا1994ماعلةيرشبلاةيمنتلاريرقتمجرت
اًددع)ريرقتلا(جلاعف،ةدرابلابرحلادعبامةلحرملالخةيلودلاتاريغتملا



»يناسنإلانمألا«موهفمىلعاًزكرم،ةيركسعلاريغةينمألاتاديدهتلانم
]21[)HumanSecurity(هتاجايتحاةيبلتبناسنإلاةماركنوصبينُعيذلا
مكحلاونوناقلاةدايسوةيسايسلاهقوقحةسراممنامضوةيونعملاوةيداملا
تاودألابنمألانمعونلااذهققحتيالو.ةيعامتجالاةلادعلاوحلاصلا
ةوقلاىلعاًدامتعانمألانملاقتنالاينعيو،ةيركسعلاريغبلب،ةيركسعلا
.ةمادتُسملاةيناسنإلاةيمنتلاةطاسوبموقييذلانمألاىلإةيركسعلا

ريرقتقلطنا،نمألاموهفميفاهرودبتّرثأيتلاةيلودلاتاريغتللًةبكاوم
»ناسنإلانمأ«تايدحتناونعتحت2009ماعلةيبرعلاةيناسنإلاةيمنتلا
ماعلةيرشبلاةيمنتلاريرقتهعضويذلاراطإلانم]22[ةيبرعلانادلبلايف

لوانتف.»ناسنإلانمأ«نعيئامنإلاةدحتملاممألاجمانربنعرداصلا1994
يفةشاشهلاىلإاهعجرأيتلايبرعلاناسنإلانمأيفعجارتلابابسأريرقتلا
ىلإاهراقتفاو،ةقطنملايفةئيبلاوةيداصتقالاوةيعامتجالاوةيسايسلاىنبلا
لخدتلاهاجتاهفعضو،ةقطنملايفناسنإلالوحروحمتتةيومنتتاسايس
.يجراخلا

:]23[يناسنإلانمأللداعبأةعبس1994ماعلةدحتملاممألاريرقتضرع
.رقفلاهددهتييذلايداصتقالانمألا-
.ةعاجملاوعوجلاهددهتييذلايئاذغلانمألا-
.ضارمألالاكشأهددهتتيذلايحصلانمألا-
.دراوملابوضنويئيبلاروهدتلاوثولتلاهددهتييذلايئيبلانمألا-
.فنعلاوةميرجلاهددهتتيذلايصخشلانمألا-
.يسايسلاعمقلاهددهتييذلايسايسلانمألا-
.يفئاطلاوأينثإلاوأيعامتجالاعازنلاهددهتييذلايعامتجالانمألا-
داعبألاكلتىلعةينمألاتاساردلاوتاباتكلارصتقتمل،رمألاعقاويف
ريرقتاهنعثدحتيتلاةعبسلاالو،نازوباهنعثدحتيتلاةسمخلا
يفتلصفوأةديدجٌداعبأاهيلإتفيُضألب،1994ماعلةيرشبلاةيمنتلا
نمألاوةقاطلانمأ(ةديدجلاةينمألاميهافملاكلتتحضأف.داعبألاكلتدحأ
تاساردلانمًاليلقسيلددعنممامتهالحم)خلإ...يئاذغلانمألاويئاملا
ءاوس،ةلودلليموقلانمألايفاهريثأتو،ىرخألاميهافملاعماهلخادتل
تاساردلاولودلانمددعمامتهالحماهلعجام،باجيإلابمأبلسلاب
.ةريخألاةنوآلايفةينمألا

امةلحرميفةينمألاتاساردلاىلعأرطيذلالوحتلانممغرلاىلع
موهفمعيسوتو،ةيركسعلاريغتاديدهتلاىلعزيكرتلابةدرابلابرحلادعب



يفتاباتكوتاساردكانهتلازام،ةديدجةينمأميهافممضيلنمألا
نمألاىلعزكرتةيعقاولاةسردملاراصنألةدرابلابرحلادعبامةلحرم
يهو.ةينمأريغتاديدهتوميهافمنمهادعامىلعيركسعلاهموهفمب
برحلاةساردةرهاظاهنأىلعةينمألاتاساردلاىلإرظنتتاباتكوتاسارد
نمرشعيداحلاثداوحتءاجو.]24[ةيركسعلاةوقلامادختساوديدهتلاو
راسميفاًعاطقنالثمُتاهنوك؛رايتلااذهةيضرفمعدتل2001ربمتبس/لوليأ
امو،ةيباهرإلاثداوحلاهذهتعدتساذإ؛نمألاموهفمليلاربيللاروطتلا
ةربخنمريثكلا،ةيباهرإتامجهوتاديدهتنمةدعلودهلتضّرعت
يركسعلاقافنإلاوةيركسعلاةوقللفثكملامادختسالابنمألليعقاولاموهفملا
هذهتهجوو.]25[لودللةيعافدلا-ةينمألاةسايسلاتاودأدحأك
مالسلاةركفراصنألواًمومعيلاربيللاركفلاباحصألًايدحتاًضيأثداوحلا
ىلعمهتيؤرزكرتتتناكنيذلااًصوصخ)DemocraticPeace(يطارقميدلا
التايطارقميدلانأاهدافمةركفنمًاقالطنانييلودلانمألاوملسلاقيقحت
دوجوىلإاًرظنىرخألوددضًابورحةيطارقميدلالودلانشتالو،عراصتت
ةضيفتسمةروصببرحلاتارارقةساردباهنعةباينموقتةيلودتاسسؤم
]26[.

دعبلاىلعةيكريمألاةرادإلاتزكر)11/9/2001(ثداوحلاكلتبقع
ىلعرصتقتمليتلاو،باهرإلاىلعاهتداقيتلاةيلودلااهبرحيفيركسعلا
اهنكل،ةيباهرإتامظنمةيبرغلالودلاوةدحتملاتايالولااهارتتاعامج
ىلعةيكريمألابرحلاتناكف.ةيباهرإتامظنماهئاويإلًالودتلمش
ةدعاقلاميظنتنيتلودلامعدةمهتب)2003(قارعلاىلعو)2001(ناتسناغفأ
.ةنلعملاريغوةنلعملاىرخألافادهألانمةعومجمنمض
ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاثداوحتلتيتلاتاروطتلاعمنكل
ام،موهفمللةيلاربيللاداعبألاضعببنمأللقيضلايعقاولاموهفملااذهمُّعط
ثداوحدعبامةرتفيفةيملعلاةعامجلانإلوقلاىلإنيثحابعفد
.]27[نمألااياضقعملماعتلايفةيميهافمةمزأعمشيعتسربمتبس/لوليأ
دعبةينمألاتاساردلاىلعةيعقاولاةسردملاةرطيسةدوعنممغرلاىلعو
زيكرتلالالخنم،اهجراخوةيكريمألاةدحتملاتايالولالخاد،ثداوحلاهذه
بناجىلإ،ديدجيباهرإموجهيأدضةيكريمألايضارألاةيامحةيفيكىلع
يجراخلاكرحتلاو،اهيضارأةيامحلةيكريمألاتاعافدلازيزعتىلعزيكرتلا
ريغداعبألاىلعزيكرتلامدعِنعيملاذهنإف،يلودلاباهرإلاىلعءاضقلل
ميظنتاهسأرىلعوةيباهرإلاتامظنملاينبتعماًصوصخ،نمأللةيركسعلا



امكاهيضارأةمجاهمبسيلةيبرغلاىوقلاوةدحتملاتايالولافادهتساةدعاقلا
داصتقالابرضبًايداصتقالب،ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلايفلاحلاناك
،اهيلعدمتعتيتلاةيطفنلاتآشنملافادهتسابهلتقميفيبرغلاويكريمألا
يتلاو،ةيبرغلاوةيكريمألاطفنلاتالقانوةيكريمألاتادادمإلافادهتساو
ربتعايذلارمألا.]28[يملاعلاويكريمألاداصتقالايفرثألالُجاهلنوكيس
راثآنمريثكبربكأةيثراكلاهراثآنوكتسهثودحلاحيفهنأنوريثك
نمأنأددجلانوظفاحملاربتعااذل.ةيباهرإلاربمتبس/لوليأنمرشعيداحلا
دحأهولعجلب،يكريمألايموقلانمألانعلصفنياليكريمألاةقاطلا
.هتانّوكم

،باهرإلاىلعةيكريمألابرحلادعبةيباهرإلاتاميظنتلاةوقعجارتعم
تايالولايضارألاهتاديدهتفقوو،اهلك-نكيملنإ-اهمظعمكيكفتو
يف]29[قارعلاوناتسناغفأيفةيكريمألابرحلاةفلكتديازتعمو،ةدحتملا
،2008ماعفصتنمذنمةيداصتقاةمزأبةدحتملاتايالولاهيفرمتتقو
ةينمألاميهافملاىلإلوحتاًددجمثدحيل،ةيركسعلاةوقلاةيمهأتعجارت
ةيادبلوحتلااذهزّزُعيو.2001ربمتبس/لوليألبقةرطيسمتناكيتلا
ةيلاملاتاصصخملاويركسعلاقافنإلاضفخبةيناثلاوىلوألاامابوأةرادإ
ةيركسعتاهجاوميفًاطارخنالقأةيجراخةسايساهيّنبتل]30[ةيعافدلا
يفىتحو.]31[قارعلاوناتسناغفأنمةيكريمألاتاوقلابحسو،ةيجراخ
عمتجملاةكراشمبنوكيهنإف،ةيركسعلاةوقلامادختسابرارقذاختالاح
نكل،نييعقاولازيكرتلحمتناكيتلادودحلانيمأتفدهباليلودلا
اذهرَوصّىلجتتو.رثكأةيمهأةيلاربيللاةسردملااهتلوأةيناسنإضارغأل
قارعلاوناتسناغفأيفةيكريمألاتاوقلاامابوأةرادإبحسيفلوحتلا
يف)اسنرفوايناطيرب(يلودلاعمتجملاةدعاسمبيكريمألايركسعلالخدتلاو
.]32[ةيناسنإضارغأل2011ماعيفايبيل
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رارقىلإهتايادبعجرتو؛اًديدجاًموهفمسيل»ةقاطلانمأ«موهفم
ثداوحلاعمو.]33[هلاًفيرعتحرطنملوأدُعييذلالشرشتنوتسنيو
1973ماعيفيبرعلاطفنلارظحةمزأنميلودلاماظنلااهدهشيتلا
يفريبكعافترااهنمجتنيتلا1979ماعيفةيناريإلاةيمالسإلاةروثلاو
تايالولاىدلاًصوصخ،اًيملاعموهفملااذهبمامتهالاداز،طفنلاراعسأ
تديازتو،اًيملاعةقاطللةكلهتسملاةيعانصلالودلاىربكوةيكريمألاةدحتملا
ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلادعبةيباهرإلاتاديدهتلاديازتعمهتيمهأ
لقثلاتاذيبرعلاجيلخلاةقطنميفاميسالو،ةيطفنلاتآشنملافادهتساب
.ةيلودلاةقاطلاقوسيفيجيتارتسالا

لودلليموقلانمألاتايجيتارتسايفاًيلج»ةقاطلانمأ«موهفمحبصأ
ةيضقبةصاخةيموقتايجيتارتساغوصيفتذخأاهنإلب،ىربكلاةيعانصلا
صيصختباًضيأتأدبو،يجراخلاويلخادلانييوتسملاىلعاهنمأوةقاطلا
،ةقاطلانمأةيضقبةصاخلاعيراشملاوتاساردلاوثاحبأللتارالودلانييالم
.ذيفنتلاعضوماهعضوو

اًددع»ةقاطلانمأ«موهفملددحمفيرعتداجيإةلواحمهجاوت،ةيادب
نيبءاوسهيلعقفتمفيرعتداجيإةبوعصو،ةهجنمتايلاكشإلانم
ددعتل؛ىرخأةهجنمةجتنملاوةكلهتسملالودلاونيسرادلاونيثحابلا
نمريثكلاةمسهذهو.ةقاطلانمأةيضقلوانتلتاروظنملاوتابراقملا
فيرعتتايلاكشإلثمتتو.اهلكنكيملنإ-ةيعامتجالاوةيسايسلاميهافملا
:]34[ةسيئرتايلاكشإثالثيف»ةقاطلانمأ«موهفم

لظيفموهفمللددحمفيرعتىلعقافتاكانهسيل:ىلوألاةيلاكشإلا-
ةلودلانإىتح،اهباًصاخاًفيرعت)ةجتنموةكلهتسم(ةلودلكينبت
،ىرخأىلإةرتفنمفلتختموهفمللةفلتخمتافيرعتىّنبتتدقةدحاولا
عمو.ةقاطلانمألاهموهفمقيقحتبةصاختاسايسنمكلذبطبتريامو
ةجتنملالودلانيبقيسنتلاةبوعصزربت،فيرعتىلعقفاوتلاةبوعص
.اًيملاعواًينطوةقاطلانمأقيقحتنامضلةقاطللةكلهتسملاو

ساسألايفةيداصتقاةيضقتناكنإوةقاطلاةيضق:ةيناثلاةيلاكشإلا-
،يداصتقالادعبلانعةيمهألقتالموهفمللةدعاًداعبأكانهنأالإ
اًردقيفُضيام،موهفمللخلإ...ةينمألاوةيئيبلاوةيسايسلاداعبألايفلثمتتو



نيبكباشتلاولخادتلالظيفةقاطلانمأةيضقىلعديقعتلانمارًيبك
.داعبألاكلت

زاغلاوطفنلا(ةقاطلارداصمنأنممغرلاىلع:ةثلاثلاةيلاكشإلا-
ةقاطلاقوسببلطلاوضرعلاتايضتقملعضختةيداصتقاعلس)يعيبطلا
ةلمجكانهف،اهراعسأيفديحولارثؤملاوأمكاحلاتداعاماهنإف،ةيملاعلا
.ىرخألاتارثؤملانم

»ةقاطلانمأ«فيرعت-1
Securityof(»ضورعملانمأ«هرابتعابيديلقتلاةقاطلانمأموهفمماق

Supply(ةقاطلارداصمنميفاكلاجاتنإلاريفوتىلعزيكرتلالالخنم
يفققحتيةلوديألةقاطلانمأناكو.عيمجلالوانتميفةمئالمراعسأب
موهفملفيرعتلااذهو.ةيفاكوةنمآةروصبةقاطللدروماهيدلَرفاوتلاح
ةسيئرلاقطانملانمددعيفىربكلاىوقلالخدتهمعد»ةقاطلانمأ«
.هّقفدتنامضلطفنللةجتنملا

نمأىلعةقاطلانمأةيضقعملماعتلايفيديلقتلابارتقالازيكرترسفي
يفاًصقنينعتيتلا)EnergyCrisis(ةقاطلاتامزأبنجتلضورعملا
يموقلانمألادّدُهيلكشبراعسألايفعافتراىلإيدؤيةقاطلانمضرعلا
نرقلالالخملاعلااهدهشيتلاةيداصتقالاتامزألاف.]35[ةلودلليداصتقالاو
نأشنمنأةركفمعدام،تادادمإلاصقنبةريبكةروصبتطبترانيرشعلا
فيرعتلاريُثيو.]36[ةقاطلانمأقيقحتةقاطلانمضورعملانمأقيقحت
رعسلانأشيفتالؤاستلاوتايلاكشإلانمةلمجةقاطلانمأليديلقتلا
يعاُريمئالمرعسىلإلوصولاةيفيكو،رعسلااذهددُحينمو،مئالملا
الامةلودلمئالملارعسلاف.اهبلاطموةكلهتسملاوةجتنملالودلاتاجاح
يتلاراعسألاةدايزةجتنملالودلاةحلصمنمذإ،ىرخألاعممءالتي
يفةكلهتسملالودلابغرتنيحيف،يموقلااهداصتقاواهتينازيمىلعسكعنت
ةقاطلاةروتافعافتراواهداصتقاواهتينازيملقثتالىتحضفخنمرعس
عفترملاوضفخنملانارعسلاف.اهينطاومقتاعىلعةاقلملاةيداصتقالاءابعألاو
.]37[ةقاطلانمألاًديدهتنالكشيةقاطلادرومل

يفبصييذلاةقاطلاراعسأعافترانأىلإةدعءارآوتاليلحتبهذت
نإثيح؛ليوطلاىدملاىلعاهتحلصميفسيلةجتنملالودلاةحلصم
ام،ةيملاعلاةقاطلاقوسرثأتىلإيدؤيفوساًيملاعةقاطلاراعسأعافترا
يتلاةيداصتقالاَبساكملاةجتنملاُلودلاَدِّدُبتنأرمألاةياهنيفينعي



كنبللريرقتبسحباهنإثيح،راعسألاعافترانمريصقلاىدملايفاهتققح
رثألالُجاهلنوكييتلاةقاطلاراعسأعافترالةيبلسلاراثآلابرثأتتسيلودلا
ىلإرمألاةياهنيفيدؤيام،يلودلاداصتقالاوةكلهتسملالودلاتاداصتقايف
لظيفةكلهتسملاوةجتنملالودلانيبةيداصتقالاوةيراجتلاتاقالعلارثأت
ةروصبةجتنملالودلاتاداصتقادامتعاىلعةمئاقةيراجتوةيداصتقاتاقالع
ةيلاملاةمزألاتفشكو.]38[ةكلهتسملالودلايفاهريظنىلعةلماكهبش
نع2008ماعفصتنميفيملاعلاهئارونمويكريمألاداصتقالااهدهشيتلا
.ةقاطلادروملةكلهتسملاوةجتنملالودلانيبةيلدابتلاةيريثأتلاةقالعلاكلت

»ةقاطلانمأ«نيبتاباتكلاوتاساردلاضعبفداُرتىرخأةهجنم
رفاوت«ينعييذلا)EnergySupplySecurity(»ةقاطلاتادادمإنمأ«و
نمىوتسمقيقحتو،نينطاومللةيساسألاتاجاحلاةهجاوملةقاطلانمةيمك
.]39[»بولطملاروطتلا

يفةداحةدايزىلإةيملاعلاةقاطلاقوساهتدهشيتلاتارييغتلاتدأ
ةيجيتارتساوةيداصتقاتايدحتدجوأامةقاطلارداصمىلعيملاعلابلطلا
قوسلانمضورعملاةلقعم،ةقاطللةكلهتسملالودلاىربكمامأةديدج
يفةيتحتلاىنبلافعضهبحاصيراعسألايفعافتراهبحاصييذلاةيملاعلا
ىلعزكُرييذلاةقاطلانمأليديلقتلاموهفملاحبصأنأىلإ؛ةجتنملانادلبلا
؛ةقاطلانمأريسفتيفلعافريغبسحفتادادمإلانمأوضورعملانمأ
رارقتسايفساسألانالكشيالاراصتادادمإلاوضرعلانمأنأىلإاًرظن
يفرثألاريبكاهلىرخأتاددحمولماوعلخادتلظيفةقاطلاقاوسأ
.]40[هرارقتساويملاعلاةقاطلانمألبقتسمديدهت

دعبامةرتفلالخ»ةقاطلا«و»نمألا«يموهفميفروطتلاىدأمث
لكشبفلتختةقاطلانمأموهفملةديدجتافيرعتحرطىلإةدرابلابرحلا
يتلاتادادمإلاوضرعلانمأىلعمئاقلايديلقتلاموهفملانعيرذج
لخادو،ةهجنمةجتنملاوةكلهتسملالودلانيبفلتخت)تافيرعتلا(اهرودب
اهتاسايسفالتخالاًعبت،ىرخأةهجنمىرخأىلإةرتفنمةدحاولاةلودلا
.ةقاطلانماهتاجايتحانيمأتل

يفةلودلاعقومبسحبددعتتو»ةقاطلانمأ«موهفمتافيرعتفلتخت
ةبسنلابف،ةكلهتسموأةقاطللةجتنمةلوداهنوكنمةيلودلاةقاطلاقوس
بلطلانمأىلعموهفملانممهألاءزجلاموقيةقاطللةردصملالودلاىلإ
نمتادئاعلانمأىلعّزكريىرخأةرابعبوأ،اهيدلةقاطلارداصمىلعو
ضئافوتادئاعقيقحتبيداصتقالابسكملانوكياماًبلاغو.ةقاطلاقوس



.اهيدلةقاطلانمأيلاتلابو،ةجتنملالودلليداصتقالانمأللاًيساسأًاطرشيلام
ةيبلتيفدمتعتيتلاةكلهتسملالودلايلُوت،كلذنمضيقنلاىلع
ءانبو.تادادمإلالقرعترطخىلإًةيمهأجراخلاىلعةقاطلانماهتاجاح
لوحةقاطللةكلهتسملالودلايفرودييذلالدجلاروحمتيكلذىلع
ةدحديازتلظيفةقاطلارداصمىلإنمآلالوصولاوضرعلارداصمعيونت
يفةقاطلاراعسأرارقتساوةقاطلاةكلهتسملاىربكلالودلانيبسفانتلا
ةليدبرداصمحرطوئراوطلاتالاحيفنمألاشماهوةيملاعلاقوسلا
روحمتيةقاطلاقوسيفةلماعلاةيراجتلاتاكرشلاىلإةبسنلابو.ةقاطلل
لودلايفرقتسموينوناقيرامثتساماظندوجويفاهيدلةقاطلانمأموهفم
ةردصملاَلودلاةقاطلانمأفيرعتىلإةرظنلاهذهتداقو.]41[ةجتنملا
ثيح،)EnergyNationalism(ةقاطلاةينطوأدبمىلعزيكرتلاىلإةقاطلل
زيكرتلالالخنمموهفملااذهىنبتتةقاطلل)ةجتنملا(ةردصملالودلاتأدب
رداصمدحأو،يموقلااهنمأنماًساسأاًءزجهرابتعابتايطايتحالانمأىلع
لماكلامكحتلاىلإاهعفديام.يجراخلاويلخادلانيديعصلاىلعاهتوق
.عيزوتلاولقنلاوجاتنإلالمشتثيح)EnergyChain(ةقاطلاةلسلسب

ةجتنملالودلاينبتل)ةدروتسملا(ةكلهتسملالودلاضارتعانممغرلاىلع
،اًيملاعةقاطلانمألديدهتنمهلكُشياملةقاطلاةينطوأدبم)ةردصملا(
ىلإةريثكنيياحأيفلصتةيلبقتسمتاعارصىلإهرودبيدؤييذلاو
أدبمىلعىرخألايهةكلهتسملالودلاّزكرت،ةيركسعبورحوأتاعارص
،أدبمللةجتنملالودلاينبتنعفلتخملكشبناكنإو،ةقاطلاةينطو
نيموهفمحرطيفةكلهتسملالودللةقاطلاةينطوأدبمروحمتيثيح
ةقاطلاةيافكبيناثلاقلعتيو؛ةقاطلامادختسايفداصتقالا،لوألا:نيسيئر
تاّبلقتلاةهجاوملةيجيتارتساتانوزخمءانبلالخنميتاذلاءافتكالاقيقحتب
دامتعالاليلقتلةليدبلاةقاطلاىلعزيكرتلاكلذىلإفاُضي.تادادمإلايف
.]42[جراخلانميعيبطلازاغلاوطفنلاداريتساىلع
ليدبكةقاطلاةينطوأدبمىلعةجتنملاوةكلهتسملالودلادامتعاديازتنإ
.يملاعلاةقاطلانمأديدهتيفةمهاسملاهنأشنمراوحلاونواعتلانم
قفتمموهفمبايغىلإىّدأةقاطلانمأباًصاخاًموهفمةلودلكينبتف
هجوأبايغيفهرودبمهاسام،ةقاطلانمأنأشيفلودلانيبهيلع
يذلارمألا،)ةجتنملالودلاوةكلهتسملالودلا(ةلداعملايفرطنيبنواعتلا
يعسهبدصُقييذلا)EnergyDilemma(ةقاطلاةلضعمبىمُسيامدجوي
لودلاتاسايسيفرثؤيامباهبصاخلاةقاطلانمأقيقحتوحنةلودلا



.]43[ةقاطللةكلهتسملاىرخألا
امهَْيتَءارقفالتخاو،نيكلهتسملاونيجتنملانيبفادهألافالتخاةجيتن
طفنللةكلهتسملالودلاّزكُرت،اهتادادمإو»ةقاطلانمأ«موهفملامهيريسفتو
ةيلاحلاةلحرملايفىربكلاةيعانصلالودلاصاخلكشبويعيبطلازاغلاو
ديشرتىلعلمعلاو،اهيدلةددجتملاةقاطلاعاطقريوطتىلعةمداقلاو
ةجتنملالودلازكرتساميف،نكمأاملكةيديلقتلاةقاطلارداصمنماهكالهتسا
هيجوتوجاتنإلاريوطتططخمعدوةيريركتلاوةيجاتنإلااهتاردقميعدتىلع
اهتاحومطىلعءاقبإلاعم،ةيديلقتلاةقاطلاعاطقىلإتارامثتسالانمديزم
اهتامادختساريوطتعميزاوتلابةددجتملاةقاطلارداصمريوطتوكالتمايف
.اهعّونتو

فلتختيتلاةقاطلانمأللودلاتايولوأيففالتخالايتآلالودجلاحضوي
وأةقاطللةرّدصماهنوكنمةيملاعلاةقاطلاقوسيفلودلاعقومبسحب
بسحبةكلهتسملاوةردصملالودلانملكنيباًضيأةفلتخمو،اهلةدروتسم
.ةيداصتقالااهتايوتسم

)1-1(لودجلا
ةقاطلانمأللودلاتايولوأ

ةلودلا
ةقاطلانمأتايولوأ

ةقاطلاودروتسم
ىربكلاةيعانصلالودلانم

.ةقاطلاتادادمإيف)فقوتلا(عاطقنالابنجت•
.ةقاطلاتادادمإرداصمعّونت•
.ةقاطلارداصملةيتحتلاةينبلانيمأت•
نمةدروتسملاةقاطلارداصمىلعدامتعالاليلقتلةيجولونكتلالولحلادامتعا•
.جراخلا

ةقاطلايردصمرابك
)زاغلاوطفنلا(

.ليوطلاىدملاىلعةقاطلاقوسبةلوبقمراعسأ•
.ةقاطلاريدصتقاوسأعّونت•



.ةيتحتلاىنبلاوةقاطلارداصمريوطتيفتارامثتسالاليومتولاملاسأرنيمأت•
ةيبلتيفاهفدهلثمتيةعومجملاكلتيفةضفخنملاومنلاتايوتسمتاذلودلا•
.ةقاطلاتامدخىلعلعافبلطداجيإو،اهينطاومتاجايتحا

ةدعاصلالودلا
ديازتملابلطلاتاذ
ةقاطلاىلع

.يجراخلاداريتسالالالخنمةقاطلانمديازتملابلطلاةيبلتىلعةردقلا•
.تادادمإلارداصمعّونت•
.ةيتحتلاىنبلاوةقاطلارداصمريوطتيفتارامثتسالاليومتولاملاسأرنيمأت•
.جراخلانمةدروتسملاةقاطلارداصمىلعدامتعالاليلقتلةيجولونكتلالولحلادامتعا•
.ةقاطلاتامدخىلعلعافبلطداجيإو،اهينطاومتاجايتحاةيبلت•
ةقاطلاودروتسم
ضفخنملاوطسوتملالخدلاتاذ

.يجراخلاداريتسالالالخنمةقاطلانماهينطاومتاجايتحابلطةيبلتىلعةردقلا•
.ةيتحتلاىنبلاوةقاطلارداصمريوطتيفتارامثتسالاليومتولاملاسأرنيمأت•
نمةدروتسملاةقاطلارداصمىلعدامتعالاليلقتلةيجولونكتلالولحلادامتعا•
.جراخلا

.ةقاطلاتامدخىلعلعافبلطداجيإو،اهينطاومتاجايتحاةيبلت•

;WorldBankGroup,EnergySecurityIssues)Moscow:ردصملا
WashingtonDC:WorldBankGroup,2005(,p.4.

ىربكلاةيعانصلالودلاتافيرعت-2
»ةقاطلانمأ«موهفملةيلودلاتامظنملاو
لودلاوةقاطلاةيضقبةمتهملاةيلودلاتالاكولاوتامظنملاتافيرعتددعتت
اميفلودلانيبريبكتوافتكانهف.»ةقاطلانمأ«موهفملىربكلاةيعانصلا
ذخأيدقةدحاولاةلودلانأكلذنمرثكألاو.ةقاطلانمأاهفيرعتبقلعتي
نمةرّيغتمةفلتخماًداعبأوًالاكشأةقاطلانمأبةصاخلااهتاسايسواهموهفم
يفاهلكةيعانصلالودلانيبقافتاهبشكانهنأالإ،ىرخأىلإةرتف
عّونتيفلثمتتةماعئدابمنمًاقالطناةقاطلانمأبةصاخلااهتاسايس
يجراخلاطفنلاىلعدامتعالاليلقتوطفنلاتادراوعيونتوةقاطلارداصم
زاغلاوطفنلا(ةيملاعلاقوسلايفةقاطلادرومراعسأنامضوناكمإلاردقب



.ةضّفخمراعسأب)يعيبطلا
ةلاكولاسيسأتةركفتزرب:)IEA(]44[ةقاطللةيلودلاةلاكولافيرعت-
لودلاوةدحتملاتايالوللةيطفنلاةيبرعلاةعطاقملادعب1974ماععلطميف
يذلارمألا،]45[1973ربوتكأ/لوألانيرشتبرحيفليئارسإلةمعادلا
نمأ«ةلاكولافّرُعتاذهلو.ةيلودلاقوسلايفطفنلاراعسأعافتراىلإىّدأ
عم،لوانتملايفيهيتلاةلوبقملاراعسألايفرارقتسالالصاوت«هنأب»ةقاطلا
ىلعةقاطلانمأقيقحتنمفدهلاناكو.»ةئيبلااياضقبمامتهالارارمتسا
نمسيئرلافدهلالثمتيثيح،ةلاكولاءاشنإءارواًنماكيلودلاديعصلا
ةقاطلانمأةيضقبةصاخلاتاسايسلاذيفنتلةلعافتايلآعضويفاهئاشنإ
ىرتو.يلودلاعمتجملالودنيبكرتشملانواعتلاساسأىلعذّفنتيتلا
ةروصبطبترمليوطلاىدملاىلعوهف،ةدعاًهوجوةقاطلانمألنأةلاكولا
عمهتاذتقولايفاًيشامتةقاطلاتادادمإيفتارامثتسالارارمتسابساسأ
ةقاطلانمأينعيريصقلاىدملايفو.ةيئيبلاتاجاحلاوةيداصتقالاتاروطتلا
.ضرعلاوبلطلايفةئجافملاتاريغتللةيملاعلاةقاطلاقوسةباجتسا

تلمعيملاعلاوينطولانييوتسملاىلعةقاطلانمأةيمهأىلإاًرظن
:ةيتآلالئاسولالالخنمةقاطلانمأزيزعتىلعةقاطللةيلودلاةلاكولا

ءاضعألودلايفةقاطلاتاعاطقيفةنورملاوةءافكلاوعّونتلازيزعت•
.ةلاكولا

.بلطلاوضرعلايفتاريغتللةباجتسالليعامجلاقيسنتلا•
ةقاطلاقوسيفةلعافلافارطألاعيمجعميلودلانواعتلاعيسوت•
.ةيملاعلا

»ةقاطلانمأ«موهفمبيلودلاكنبلاينعي:]46[يلودلاكنبلافيرعت-
نمةلوقعمةفلكتباهرفاوتءوضيفاهمادختساوةقاطلالودلاجاتنإنامض
ضفخىلإدوقييذلايداصتقالاومنلاليهستامهلوأ:نيفدهقيقحتلجأ
ةشيعمتايوتسملرشابملانيسحتلايفاهيناثلثمتيو؛رقفلاتايوتسم
يلودلاكنبلازيكرتبصنيو.ةثيدحلاةقاطلاتامدخىلإلوصوللنينطاوملا
نمنكمتتىتح؛ةلوقعمراعسأبةقاطلابةريقفلالودلادادمإةيمهأىلع
تايوتسمنيسحتىلإدوقييلاتلابو،اهينطاوملةيشيعملاتايوتسملانيسحت
فتاكتةرورضىلعثحيو.ةيملاعلاقاوسألاعماهلصاوتوةحصلاوميلعتلا
نيبةكرتشمةحلصمكانهف؛ةلوقعمراعسأبةقاطلاريفوتليلودلاعمتجملا
رداصمريفوتةرورضىلعةريقفلاوةينغلالودلاو،ةكلهتسملاوةجتنملالودلا
عافترانأىريهنإثيح،ةيملاعلاةقاطلاقوسيفةلوقعمراعسأبةقاطلا



.اهيلعةقاطلاةدروتسملاةريقفلالودلالوصحبّعصيسةقاطلارداصمراعسأ
ططخيفرثألارَيبكةقاطلاراعسأعافترالنأاًضيأيلودلاكنبلاىري
سكعنيام،ةقاطلاةدروتسملاةيمانلالودلايفيداصتقالاريوطتلاوةيمنتلا
ةيشيعملاتايوتسملاىلعيلاتلابو،)GDP(يلامجإلايلحملااهجتانىلع
كلتاهمادختساةيلعافمدعوةقاطلاىلإاهتاجاحةدشلكلذو؛اهينطاومل
.ةقاطلا

تايالولادامتعاضفخيفلثمتي:]01[ةقاطلانمأليكريمألاموهفملا-
نمجراخلانمدروتسملا)طفنلا(ةقاطلارداصمىلعةيكريمألاةدحتملا
رطاخمضفخو،لوناثيإلالثماًيلحمةجتنُمدوقوعاونألجيورتلاقيرط
دامتعالانأنطنشاوىرتو.نيدّروملاونيرّدصملاعونتبةيرعسلاتامدصلا
مهأدحأدُعت)يروفحألادوقولللئادبلا(ةقاطللةيجولويبلالئادبلاىلع
.يكريمألايموقلانمألاتاموقم

ةينيصلاتاجاحلانيمأتىلعموقي:]47[ةقاطلانمألينيصلاموهفملا-
تادادمإلاعيونتليجراخلاويلخادلانيراسملاىلعكرحتلابةقاطلانم
تأدبيلخادلاىوتسملاىلعف.اهرارقتساوتادادمإلاكلتنيمأتقيقحتو
ىلإلصيطفنلانميجيتارتسايطايتحانوزخمءانبىلعزيكرتلابنيصلا

ءانبلةثالثلالحارملاءاهتنادعب2020ماعلولحبليمربنويلم500
تاذةلودربكأيناثنيصلاحبصتكلذبو،يطفنلايجيتارتسالانوزخملا
نوزخماهيدليتلاةدحتملاتايالولادعبطفنلانميجيتارتسانوزخم
تأدبيجراخلاديعصلاىلعو.]48[ليمربنويلم700ـبردقييجيتارتسا
دمتعتو،ةقاطلانماهتاجايتحاعيونتلراسمنمرثكأىلعكرحتتنيصلا
ضعبوىطسولاايسآلودوطسوألاقرشلالودلثمةقطنمنمرثكأىلع
زيزعتىلعتلمعو.ةينيتاللااكريمألودضعبىلإةفاضإ،ةيقيرفألالودلا
لوقحلاةرادإو،ةديدجلوقحنعفشكللةردصملالودلاعماهنواعت
لاجموحنةيجراخلااهتارامثتسااههيجوتبناجىلإ.اهريوطتواهيفةميدقلا
عيراشميفلوخدلابةينيصلاتاكرشلاتأدبف.لودلاكلتيفةقاطلا
ةكرشلاتاكرشلاكلتنيبنمو.جراخلايفطفنلالاجميفةيرامثتسا
ةسسؤملاويرحبلالقنللةماعلاةينطولاةسسؤملاوطفنللةينيصلاةينطولا
.ةينيصلاةيطفنلاتاكرشلاربكأنميهو،تايواميكورتبللةماعلاةينطولا

ةيضوفملانعةرداصلاقئاثولاتددح:]49[يبوروألاداحتالاموهفم-
عبرأىلعموقييبوروألاداحتالالودلةقاطلانمأموهفمنأةيبوروألا
:يتآلاوحنلاىلعةسيئرمئاعد



اذهيفو.ناكمإلاردقةقاطلاكالهتساليلقتىنعمب:بلطلاةرادإ•
.ةقاطلامادختساةءافكبقلعتتميهافمحرطأدبقايسلا

ةقطنملةيعبتلاليلقتهنأشنميذلارمألا:ةقاطلارداصميفعيونتلا•
.يتاذلاءافتكالاقيقحتىلعلمعلالالخنماهنيعبةلودوأ

قيقحتنأاهدافمةعانقنمًاقالطنا:ةقاطلاقوسيفتامزألابّنجت•
نودلوحيامبةديجةروصبةمظنمقوسلانوكتنأّبلطتيضرعلانمأ
.تامزأثودح

لودلاعمتاكارشيفلوخدلالالخنم:يجراخلاضرعلابمكحتلا•
طفنلانماهتادراونيمأتيفيبوروألاداحتالااهيلعدمتعييتلاةسيئرلا
.يعيبطلازاغلاو

نيبسيل»ةقاطلانمأ«موهفملةفلتخملالودلاتافيرعتنيابتلظيف
،لودلاكلتنمةعومجملكلخادلب،بسحفةكلهتسملاوةجتنملالودلا
يتلاةريخألاماوعألايفاًيملاعةقاطلاةيضقاهتدهشيتلاتالوحتلاءوضيفو
امنإوًامئالمدعيملضرعلانمأىلعموهفملاَرصِقنأةيلجةروصبترهظأ
لاكشأعّونتو،موهفملاعملماعتلايفعسوأروظنمينبتىلإةجاحكانه
اًدانتساةيديلقتريغرداصموةيديلقترداصمنيباهتاميسقتوةقاطلارداصم
ةقاطلانمألاًموهفمانتساردىنبتت؛اهتيرارمتساواهددجتناكمإىدمىلإ
.هتايلاكشإوهاياضقوموهفملاىلإةعساولاةرظنلاهروحم

صيلقتىلعلمعلا«يفةقاطلانمألانتسرادهانبتتيذلافيرعتلاصخلتي
ةقاطلانمةبولطملاةيمكلارفاوتنامضلاهرداصمنمةقاطلارفاوتعاطقنا
رداصمنعثحبلاو،ةيلاحلاةقاطلارداصمةيمنتىلعلمعلاو،اًيملاع
ديشرتىلعلمعلاعم،اًيملاعةقاطلاىلعديازتملابلطلاةيبلتلةديدج
.»ةيئيبلااهرطاخمليلقتوةقاطلامادختسا

ةقاطلانمأتاددحم-3
يفرثُؤتيتلاتايدحتلاوتاددحملانمةلمجب»ةقاطلانمأ«طبتري
تاسايسينبتىلعلودلالمحتيتلاو،ةيملاعلاوةيموقلاةقاطلاتايجيتارتسا
.يلودلاويموقلانيديعصلاىلعةفلتخمتاقوأيفةفلتخمتاودأمادختساو
:يتآلايف،يملاعلاويموقلا»ةقاطلانمأ«يفةرثؤملاتاددحملاهذهلثمتتو

روظنملانميملاعلاةقاطلاقوسيفبلطلاوضرعلانازيملالتخا-
ىلعةقاطلاىلعبلطلايفةديازتمةريتوبعافتراكانهثيح،يداصتقالا
ملاعلايفومنلاتالدعمديازتهّرسُفي،ةيضاملادوقعلالاوطاهرداصمفالتخا



يملاعلاجاتنإلانألباقميف،دنهلاونيصلااًصوصخ،ةدعاصلالودلاويمانلا
بلطلايفديازتلاةنزاوملٍفاكريغلازياليعيبطلازاغلاوطفنلانم
ةيكريمألاتالاكولاتاعقوتلكريشتو.]50[اهرداصموةقاطلاىلعيملاعلا
ديزيسثيح،ةقاطلانميملاعلاكالهتسالاةدايزىلإ2013ماعلةقاطلل
داز2012ماعلالخو.]51[2040و2010يماعنيبةئملايف56ةبسنب
.]52[ةئملايف1.8ةبسنبةقاطلانميملاعلامادختسالا

فيرعتةداعإنعهتسارديفف.ةقاطلاتادادمإىلعةضورفملادويقلا-
حبُصيامدنعلوألا:دويقلاكلتنمنيعوننيبناملوأدراشتيرّزيمنمألا
ضرُفتامدنعيناثلاو؛يعيبطلابوضنلالالخنمددجتمريغامردصم
رظحضرفلالخنمضرعلانمدحللةيموكحدويقكتادادمإلاىلعدويق
اهرظحوةقاطلانمتادادمإلافقوىلعنيجتنملانيبقافتاوأةعطاقموأ
]53[.

ىلعدويقلانيبزييمتلانماًديزملنسروهلوبفاضأهبناجنم
وأعاطقنالانمأشنتيتلاراعسألايفتاّبلقتلانيبزيمف؛ةقاطلاتادادمإ
عمثدحاملثم»يسايسلاعاطقنالا«نيجتنملاةسايسةجيتنةئشانلاتاريغتلا
نوكيالامدنع»يساسألاعاطقنالا«و،1973ماعيفيبرعلاطفنلارظح
تاقاعإلانمعاونأةثالثددحو.ديازتملابلطلابءافولاىلعاًرداقضورعملا
:]54[يتآلايفلثمتت،تادادمإللةئجافملا

هجاتنإريدصتىلعجتنملاةردقمدعةجيتنأشنت:ةيرهقبابسألةقاعإ•
.برحلالثمةيجراخوأةيلخادفورظل

ةجتنمةلودررُقتامدنعأشنت:تارداصلاىلعدويقلالخنمةقاعإ•
وأةيسايسبابسألاهتارداصىلعدويقضرفةجتنملالودلانمةعومجموأ
.ةيجيتارتسا

ةلودنمداريتسالاةكلهتسمةلودعنمتامدنعثدحت:رظحلاةقاعإ•
.ةنّيعمةرِّدصم

.اهتادادمإوةيتحتلااهانِبوةقاطلاَرداصمةيباهرإلاتامظنملافادهتسا-
2001ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاثداوحتلتيتلاماوعألالالخف
يلُويميظنتلاىحضأثيح،ةدعاقلاميظنتةيجيتارتسايفلوحتثدح
بصعبرضىلعمئاقلا»يداصتقالاداهجلا«ـبفرعياملىمظعةيمهأ
نماهذيفنتىرجيتلاةيطفنلاةيتحتلاةينبلالثم،ةرشابم»ودعلا«داصتقا
امدعب،نميلاوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاوقارعلايفميظنتللةيلحملاعورفلا
لودلايفةقاطللةيحتلاىنبلافادهتساةيجيتارتسا»ةدعاقلاميظنت«ىنبت



ةكلهتسملاىربكلالودلافادهتساةيغب؛]55[يعيبطلازاغلاوطفنللةجتنملا
هذهو،ةرشابمريغةروصبةيكريمألاةدحتملاتايالولااهمدقميفوةقاطلل
ةينمألاتايطايتحالاةدايزدعباهجهتنتةيباهرإلاتامظنملاتأدبةيجيتارتسا
نمرشعيداحلادعباهانبتتةيبرغلالودلاتأدبيتلاةمراصلا
.اهيضارأىلعةيباهرإتامجهيأنماهتيامحل2001ربمتبس/لوليأ

يفاهلامجإنكمييتلاو،ةيملاعلاطفنلاتاكرشاههجاوتيتلاتايدحتلا-
يلاتلابو؛ةجتنملالودلايفاهتيلعافواهتردقنمدُحتةسيئرتايدحتةثالث
:]56[يتآلاك،يملاعلاقوسلايفةقاطلاتادادمإنم
،ةجتنملالودلايفتاكرشلاكلتلةيبلسلاةروصلايفلثمتي:لوألايدحتلا
»بوعشلاةودع«اهنأبةيملاعلاطفنلاتاكرشفصوىلإتلصويتلا
.»ةينطولاتاريخلاةقراس«و
اهوفظوماهلضّرعتيدقيتلاةينمألاتاديدهتلابقلعتي:يناثلايدحتلا
.اهلوصأواهلمعتالاجمواهتآشنمو
ةيسايستاروطتنعمجنتدقيتلاتاديدهتلايفرولبتي:ثلاثلايدحتلا
ساسأدُعتيتلاو،ةيملاعلاةقاطلاتاكرشرامثتسادوقعددُهتوأضرُعت
.ةفيضملالودلايفاهلمعةيرحو،اهتازايتماواهنيعبةكرشقوقحوأ،اهتايلمع
اهتايقافتاواهدوقعلاهنيعبةكرشنادقفيفلثمتملاأوسألاديدهتلاىلإةفاضإ
.يسايسلاءاغلإلاتارارقربع

ام؛ةجتنملالودللةيسايسلاوةينمألاةئيبلايفيرهوجرييغتثودح-
ةقاطلاقوسيفاهتامازتلابءافولاوجاتنإلاقطانمىلعةرطيسلااهدِقُفي
ةموكحلانادقفوأينمألاعضولاروهدتربعكلذيتأيدقو.ةيملاعلا
يذلاديدهتلاةجيتنوأ،ةيلهأبرحءارجوأاهتطلسوأاهترطيسلةيزكرملا
ىدحإكيكفتارًيخأو،ةقاطلاجاتنإقطانمىلعةيلاصفناتاكرحهببُست
اًيملاعةقاطلاتادادمإيفريبكلقثتاذتناكاذإاميسالو،ةجتنملالودلا
ايريجينيفرخآلاونيحلانيبثدحيامكلذىلعلاثملضفأو.]57[
هرودبيذلاينمأويسايسرارقتسامدعوةيلخادتابارطضانمقارعلاو
.يموقلاهلبقنمويملاعلاةقاطلانمأيفاًبلسرثُؤي

ةلودلليموقلانمألاوةقاطلانمأ-4
ىحضأثيح،يموقلاةلودلانمأوةقاطلانمأنيبةيريثأتةقالعكانه
نعةيمهأنّالقيالهتيامحوهنوصحبصأو،يناثلاتانّوكمدحألوألا
ىلعيلودلاسفانتلالظيفيجراخناودعيأدضةلودلايضارأةيامح



نمأ«موهفمءاليإىلإلودلاعفدام،اهيلعةرطيسلاوةقاطلارداصم
نامضديكأتبءاوس،يموقلانمأللاهتايجيتارتسايفةمظاعتمةيمهأ»ةقاطلا
رداصمنعثحبلاوةقاطلارداصملاهتارايخعيونتبمأتادادمإلارارمتسا
يكريمألايموقلانمأللتايجيتارتساثالثرخآيفلاثملاليبسىلعف.ةديدج
نمأقيقحتةرورضىلعزيكرتكانهناك2010و2006و2002ماوعأل
نأله:لثمتالؤاستلانمةلمجريُثييذلارمألا،]58[يكريمألاةقاطلا
ىلإاهعفديامبةلودلليموقلانمأللاًديدهتينعيةقاطلاتادادمإصيلقت
ةقاطللةرّدصمىرخأنادلبنععافدلاوأةيركسعتاعارصيفلوخدلا
؟يجراخناودعدض
ةسفانملاوعارصلانملّوحتثدحةقاطلاىلعيلودلاسفانتلاديازتعم
اذهبنيثحابلانمددععقوتو.ةقاطلاىلععارصوسفانتىلإضرألاىلع
عجارتىلإيضاملانرقلاتاينينامثةيادبيفراشأيذلاناملوأمهنم،لوحتلا
ىلعبلطلايفعافترالاعمهنأنّهكتو.يضارألانأشيفتاعارصلاددع
ىلعتاعارصلانمديزملاعلدنيس،ضرعلايفبارطضالاةدايزوةقاطلا
يفذخأتستاعارصلاكلتلثمنأىأرو.طفنلااًصوصخ،ةقاطلارداصم
لكشىلعنوكتساهنكل،ةحيرصلاةيركسعلاتاهجاوملالكشبلغألا
يفةرواجتملالودلانيبثدحتسو،ةليوطبورحنمًالدبةداحتامدص
.]59[ساسألا

ةوقلامادختسال؛ةيركسعةغبصبةقاطلانمأغبُصتاينينامثلاةيادبعم
جتنتيتلاقطانملايفرارقتسالانامضلةليسو)HardPower(ةدلصلا
قبسألايكريمألاسيئرلاأدبمكلذىلعيلجلالاثملاو.يعيبطلازاغلاوطفنلا
يتايفوسلاحايتجالاىلعهدريف1980ماعىلإدوعييذلارتراكيميج
يأمدختستسةدحتملاتايالولانأبحرصامدنع1979ماعيفناتسناغفأل
ةيويحلااهحلاصمنععافدلايفةيركسعلاةوقلاكلذيفامبةيرورضةليسو
.]60[طفنلاقفدتنمضيامبيبرعلاجيلخلايف
ىلإةقاطلارداصمىلعةرطيسلالجأنمعارصلايدؤينأحّجرملانم
يفيدؤيامةيملاعلاةقاطلاقاوسأيفةلعافلاىوقلانيبتارتوتلاةدايز
ةديازتملاةسفانملاةجيتنًايركسعاًعباطذخأتتاعازنعوقوىلإرمألاةياهن
يفيجراخحالسكةقاطلامادختسانمفواخملاو،ةيلودلاةقاطلاقاوسأيف
ةقاطلارداصمةيكلمىلعةلولحملاريغتاعازنلاو،ةكلهتسملالودلاهجو
علدنتنأحّجرملانم؛لودلانيبتارتوتلاوتاعازنلابناجىلإو.]61[
لخاداًصوصخ،اهتاذلودلالخادةقاطلارداصمبطبتريدُعبتاذتاعارص



نمأهاجتاهتاسايسيفةيموقلاةعزنلاتاذلودلانوكتسو.ةيقيرفألاةراقلا
ظافحللةوقلامادختساوأةيركسعلاةوقلامادختسالاًدادعتسارثكأةقاطلا
ةينيصلاتافرصتلاكةقاطلارداصمبةينغلاقطانملايفةيموقلااهحلاصمىلع
طسوألاقرشلاةقطنميفيكريمألايركسعلادوجولاو،يبونجلانيصلارحبيف
ةقاطلارداصمىلعةرطيسلليركسعلالخدتلاىلعرمألارصتقيالو.]62[
ىربكلاةيعانصلالودلاىعستنكل،اهيلعيلودلاعارصلايمانتلظيف
ىلعظافحللةكلهتسملالودلايفاهلةيركسعتاوقدوجوىلعظافحلل
طوطخورفحلاتاصنمةيامحواهتادادمإوةقاطلارداصملةيتحتلاىنبلا
اهدودحجراخةيركسعلاتاوقلازكرمتتامارًيثكو.ريركتلالماعموبيبانألا
وأ،طفنلااًصوصخ،ةقاطلارداصمّقفدتةيامحوهحضاوفدهبةينطولا
عونلااذهىلعةيديلقتلاةلثمألانمددعكانهو.اهيفربعتيتلاقطانملا
ةقطنميفيكريمألايركسعلازكرمتلالثم،يجراخلايركسعلازكرمتلانم
.]63[يبرعلاجيلخلا

لودلااهنشتيتلاةيركسعلاتالمحلاىلإنايحألانمريثكيفرظُني
ةقاطلاتادادمإىلعظافحلافدهاهتايطيفلمحتاهنأىلعاًيجراخ
تالمحلانألاًيلجنوكيهنكل،اًنلعمًافدهكلذنكيملنإو،اًيجراخ
ةقاطلانمأىلإةبسنلابةريبكةيمهأتاذقطانميفثدحتةيركسعلا
ىرخأةسيئرعفاوداهلتناكنإو،يملاعلاةقاطلانمأوةكلهتسملالودلل
ةيركسعلاةلمحلاو،2003ماعيفقارعلاىلعةيكريمألابرحلالثم،]64[
فصتنميفايجروجىلعةيسورلابرحلاو،ناشيشلاىلعايسوراهنشتيتلا
ىلعةيبرغلاوةيكريمألاتاساردلانمددعزكر،قايسلااذهيفو.2008ماع
نامضو،طفنلانماهتاجايتحانيمأتنامضلةيكريمألاةيركسعلاةفلكتلا
تاساردلاكلتنمو.ةيملاعلاوةيكريمألاقوسلاىلإةيطفنلاتادادمإلارارمتسا
ـلةساردطفنلاتادادمإنيمأتلةيكريمألاةيركسعلاةفلكتلاثحبتيتلا
ىرخأو)NationalPrioritiesProject(]65[»ةيموقلاتايولوألاعورشم«
يموقلانمألايفةقاطلانمأريثأترهظيو.)Rand(]66[دنارةسسؤمل
يتلاةيجراخلاةقاطلاتادادمإصيلقتنأىرتاهنأيفةكلهتسملالودلل
تارايخنمدُحيةقاطلانمةيلخادلااهتاجايتحاةيبلتيفاهيلعدمتعت
نعنلُعتملنإوىتح،يموقلااهنمألاًديدهتلكُشيامبةيجراخلااهتاسايس
.ةحارصكلذ

نيمأتوةقاطلارداصمىلعلودلانيبعارصلاديازتعم:لوقلاةصالخ
تزرب،ةمداقلاماوعألالالخاهيلعبلطلاديازتواهتردنلظيفاهتادادمإ



ددعتمواًعساواًحلطصم-اًرخؤم-ىحضأيذلاةقاطلانمأموهفمةيمهأ
.ةيجيتارتسالاوةيداصتقالاوةيسايسلاتالالدلانمةلمجىلعيوطنيوداعبألا
ريراقتلانمريثكعقوتلظيفةمداقلادوقعلالالخيلودلاعارصلاف
تاينيعبسيفةقاطلانمأناكو.ةقاطلاهروحمنوكيسةيفارشتسالاتاساردلاو
طفنلانمةقاطلاتادادمإنمأنامضبينعمهتاينينامثومرصنملانرقلا
ةقيضةبراقمتاذناكف.1979و1973يتمزأدعباميسالو،بسحف
تادادمإىلعديدشلادامتعالاةسدعلالخنمةقاطلانمأىلإهرظنل
عمو،مرصنملانرقلانمريخألادقعلاةياهنيفىحضأهنكل.ةقاطلا
ةفلتخملاةقاطلارداصملًالومشرثكأوىنعماذاًموهفم،تاديدهتلاوتاروطتلا
دحأتحبصأيتلاةيباهرإلاتايلمعلالثماهتادادمإلقرعتيتلاتاديدهتلاو
ةقاطلابةصاخلاةيتحتلاىنبلااذكو،اًيملاعواًينطوةقاطلانمألتاددهملا
.ةمئالموةلوقعمراعسأبةقاطلاريفوتوةيملاعلاةقاطلاقوسميظنتو

لظيفاًيملاعاًموهفمىحضأامنإوينطولاهانعمىلعموهفملارصتقيمل
يأةهجاوملاًيعامجًالمعّبلطتيام،جراخلاباًيلخادثدحيامطبارت
لمعلازكرينأبجيريصقلاىدملايفف.تادادمإلايفللخوأتاديدهت
تامزألاتقوتايطايتحالامادختسايفقيسنتلاونواعتلاىلعيعامجلا
ةقاطلارداصمللئادبنعثحبلايفليوطلاوطسوتملاىدملايفو.ئراوطلاو
.ةءوفكةروصبةقاطلامادختساةيلعافللبسنعثحبلاوةيديلقتلا
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طفنلارظحةمزأذنميموقنمأةيضقاكريمأيفةقاطلانمأحبصأ
ديدهتةبترميفةقاطلانمأديدهتىحضأثيح،1973ماعيفيبرعلا
مأتناكةيروهمج-ةيكريمألاتارادإلاتأدباذل،ةدحتملاتايالولايضارأ
لظيفاميسالو،يكريمألاةقاطلانمأقيقحتلةيمهأِيلُوت-ةيطارقميد
ةيبلتيفجراخلاىلع،طفنللكلهتسمربكأاهرابتعابةدحتملاتايالولادامتعا
يكريمألامامتهالاأدبو.ةيداصتقالاوةيعانصلااهتروثةبكاوموةيلخادلااهتاجاح
،ىربكلاةيداصتقالاىوقلاةسفانممادتحاعمديازتيفةقاطلانمأةيضقب
ةقاطلارداصمىلعةرطيسلليلودلاماظنلايفًاثيدحةدعاصلاكلتو
تناكقطانمىلعةيكريمألاةدحتملاتايالولاةسفانمو،اهتادادمإوةيجراخلا
.اهيلعاًركح

ةيبلتللخادلاىلعدامتعالابةيكريمألاتارايخلاةيلعافمدعلظيف
تارامثتسالانممغرلاىلع)يعيبطلازاغلاوطفنلا(ةقاطلانماهتاجاح
طفنلانعبيقنتلاو،ةددجتملاةقاطلاعيراشميفةديازتملاوةمخضلاةيكريمألا
نماهجاتنإعافترابتاعقوتو،ةيكريمألالحاوسلاويضارألايفيعيبطلازاغلاو
قوفيسهنأنعثيدحلاو،ةمداقلاماوعألالالخيرخصلازاغلاوطفنلا
ىلإةجاحبةدحتملاتايالولالظتس؛اًيملاعةجتنملالودلانمددعجاتنإ
عفديام،ةقاطلانميلخادلايكريمألاكالهتسالاديازتلةيجراخلاتادادمإلا
مدعواهنامضوةيجراخلاتادادمإلارارمتسايفةيكريمألاةجاحلانوكتنأ
كلذنعاونلعيملنإوىتحو،نييكريمألاءاسؤرلاىدلةيولوأاهديدهت
،ةدروتسملاةقاطلاىلعدامتعالاليلقتنعدعاصتملامهثيدحعمةحارص
امك،يلحملابيقنتلاوةليدبلاةقاطلاعيراشميفةيلخادلااهتارامثتساةدايزو
ٍّيلعفديدهتيأهراعشتسالاحيفهنأالإ،امابوأكارابسيئرلاةرادإلعفت
اهتيامحلاًيجراخكرحتتهترادإدجنسفاهتيرارمتساوةيكريمألاةقاطلاتادادمإل
.اهتيرارمتسانامضو
يفةيجراخلاتاسايسلايفةقاطلانمأليكريمألاموهفملاريثأتنمًاقالطنا
اذهىعسيس،ةدروتسملاةقاطلاىلعةدحتملاتايالولادامتعارارمتسالظ



لالخنمةيكريمألاةيجراخلاةسايسلايفةقاطلانمأريثأتةساردىلإلصفلا
يفرثؤتسيتلاةيلخادلاوةيجراخلاتاددحملالوألالوانتي.ثحابمةثالث
ةقاطلانمأليكريمألاموهفملايناثلالوانتيامنيب،ةقاطلانمأليكريمألاموهفملا
نمأريثأتثلاثلاللحياميف،امابوأكارابوشوبويلبدجروجيترادإلالخ
.امابوأوشوبيترادإلالخةيكريمألاةيجراخلاةسايسلايفةقاطلا



تارادإلااهعبتتيتلاتاسايسلاوةقاطلانمأليكريمألاموهفملايفرثُؤي
ةيلخادلاوةيجراخلاتاددحملانمددعهنوصوهيلعظافحللاًيجراخواًيلخاد
نمأقيقحتنأاًصوصخ،ةيكريمألاتاهجوتلايفريبكروداهلنوكييتلا
برحلاءاهتناذنماهلكةيكريمألاتارادإلاىعستفدهيكريمألاةقاطلا
نإو.هقيقحتوهنوصىلإةيسايسلااهتاهجوتفالتخاىلعةيناثلاةيملاعلا
ةدحتملاتايالولاتارّوصتيفةيجراخلاوةيلخادلاتاددحملاكلتريثأتحيضوت
ىلعةيكريمألاتارادإلااهجهتنتيتلاتاسايسلانمارًيثكرسُفيةقاطلانمأل
.يكريمألاةقاطلانمأنامضليجراخلاويلخادلانيديعصلا

ةقاطلانمألةيجراخلاتاددحملا-1
نمأىلإةدحتملاتايالولاةرظنيفةرثؤملاةيجراخلاتاددحملاددعتت
نمأقيقحتلةفلتخملاةيكريمألاتارادإلاتاسايسيفو،اهبصاخلاةقاطلا
ةيجراخلاتاددحملاكلتصخلتتو.هيلعظافحلاوهنوصويكريمألاةقاطلا
:يتآلايفيكريمألاةقاطلانمألةيكريمألاتاسايسلاوتاروصتلايفةرثؤملا

ةقاطلليملاعلاكالهتسالاديازت-أ
لماوعلادحأةيداصتقالاةيحانلانمةقاطلاىلعضرعلاوبلطلادُعي
سجاوهعجرتو.لودللةقاطلانمأبةصاخلاتاروصتلايفرثُؤتيتلاةسيئرلا
ةقاطلاىلعبلطلانأىلإديعبدحىلإةيلاحلاةيداصتقالاوةينمألالودلا
نميضاملادقعلالاوطةديازتمةريتوبعفترياهعاونأواهرداصمفالتخاىلع
زاغلاوطفنلانميملاعلاجاتنإلاعافترانكل،نيرشعلاويداحلانرقلا
عافترالظيفاميسالو،ديازتملابلطلاةهجاوملٍفاكريغلازياليعيبطلا
ذإ.]67[دنهلاونيصلااًصوصخ،ًايداصتقاةدعاصلوديفومنلاتالدعم
بلطلاةيبلتلجأنمجراخلانمةقاطلاداريتساىلإلودلاةجاحلنوكيس
نأشلااذهيفو.]68[ةيملاعلاةقاطلاقاوسأيفرثألارُيبكديازتملايلحملا
قافآ«نونعملا،))OPEC(كبوألا(طفنللةردصملالودلاةمظنمريرقتريشي
اًعراستماٍّومندهشةقاطلليملاعلاكالهتسالانأىلإ»2030ملاعلايفطفنلا
داصتقالابرضيذلايملاعلايداصتقالادوكرلاءارجةمئاشتملاتاعقوتللًافالخ
تاداصتقالاذوحتستسو.]69[2008ماعيفيملاعلاهئارونمويكريمألا
ليبسىلع-دنهلاونيصلاوليزاربلا()EmergingEconomies(ةئشانلا



ةرتفلالالخكالهتسالادادزيسثيح،كالهتسالانمربكألاةصحلاىلع)لاثملا
اًيمويليمربنويلم22دودحبةدعاصلالودلايف2030و2009يماعنيب
105ىلإلصتسيتلاطفنلاىلعبلطلاةدايزكلذبِحاُصيسو.]70[
ليمربنويلم21اهردقةدايزبوأ،2030ماعلولحيفاًيمويليمربنييالم
.]71[2009ماعبةنراقماًيموي

تامولعمةرادإنعرداصلا2010ماعلةيلودلاةقاطلاقافآريرقتبهذي
نأىلإ))EnergyInformationAdministration)EIA(ةيكريمألاةقاطلا
اًيمويليمربنويلم86.1نمديزيسةيطفنلاتاقتشملانميملاعلاكالهتسالا
ليمربنويلم103.9و؛2020ماعيفليمربنويلم92.1ىلإ2007ماعيف
.]72[2035ماعيفليمربنويلم110.9و؛2030ماعيف

)1-2(لودجلا
2035و2007يماعنيبةقاطلانمملاعلاكالهتسا

ةقطنملا/ةلودلا
)QuadrillionBtu(ةيناطيربةيرارحةدحونويليرداوك

ريغتلالدعم
)ةئملايف(

2007-2035
اًيخيرات
تاعقوت

2005
2006
2007
2015
2020
2025
2030
2035

ةيكريمألاةدحتملاتايالولا
100.5



99.8
101.7
101.6
105.0
108.3
111.2
114.5
0.4
نيصلا

68.4
73.0
78.0
101.4
121.4
142.4
162.7
181.9
3.1
دنهلا

17.5
18.8
20.3
24.3
28.2
31.1
34.1
37.6
2.2
ليزاربلا

11.2
11.7
12.3



14.9
16.9
19.3
21.9
24.3
2.4
ايسور

29.7
30.5
30.5
30.7
31.6
32.8
33.9
35.5
0.5

طسوألاقرشلا
22.7
23.9
25.1
32.9
36.5
39.1
41.8
45.7
2.2
نابايلا

23.1
23.3
22.8
21.1
21.9



22.1
22.1
22.2
-0.1

ةيمنتلاويداصتقالانواعتلاةمظنملود
243.8
244.1
245.7
246.0
254.2
263.2
271.4
280.7
0.5

ةيمنتلاويداصتقالانواعتلاةمظنمبءاضعأريغلود
229.0
239.0
249.5
297.5
336.3
375.5
415.2
458.0
2.2

ملاعلايلامجإ
472.7
483.1
495.2
543.5
590.5
638.7
686.5



738.7
1.4

U.S.EnergyInformationAdministration,International:ردصملا
EnergyOutlook2010)WashingtonDC:EIA,July2010(,p.145.

)1-2(لكشلا
2035و2007يماعنيبةقاطلانمملاعلاكالهتسا

U.S.EnergyInformationAdministration,International:ردصملا
EnergyOutlook2010)WashingtonDC:EIA,July2010(,p.9.

ىلعيملاعلابلطلاديازتةقاطلانميملاعلاكالهتسالاديازتبحاُصي
ريرقتعقوتيو.ةماعةفصب)محفلاويعيبطلازاغلاوطفنلا(يروفحألادوقولا
80ةبسنبيروفحألادوقولاىلعبلطلاديزينأ2010ماعلكبوألاةمظنم
ةبسنبةمدقملايفطفنلادروميتأيو.2030ماعىتحةرتفلالالخةئملايف
ةقاطلاةرادإريرقتبسحبةئملايف30و؛]73[ةئملايف18ىلعديزت
امعةئملايفةسمخرادقمبةضفخنمةبسنيهو2035ماعيفةيكريمألا
زاغلاىلعبلطلاديازتعقوتعم،]74[2007ماعيفهيلعتناك
اًءزجةددجتملاةقاطلارداصمةيطغتيفمدقتلانممغرلاىلعو.يعيبطلا



دوقولابةنراقمةليئضتلازامرمألاةياهنيفاهنإف،ةيملاعلاتاجاحلانم
.طفنلانماهتيطغتوملاعلاتاجاححضوي)2-2(لودجلاو.يروفحألا

)2-2(لودجلا
طفنلانماهتيطغتوملاعلاتاجاح

)mb\d(اًيمويليمربنويلم
2010
2015
2020
2025
2030
طفنلانمملاعلاةجاح

85.5
91.0
96.2
100.9
105.5

كبوألاجراخلودتادادمإ
51.9
53.9
55.7
57.5
57.5
كبوألالودتادادمإ

29.3
30.8
33.2
36.0
38.7



,OrganizationofthePetroleumExportingCountries:ردصملا
WorldOilOutlook2010)Vienna:OPEC,2010(,p.10.

يملاعلاكالهتسالاامنتاعقوتلاكلتعمًاقاستاهنأاًضيأريرقتلافيضي
تاعقوتلكريشتو.]75[2012ماعلالخةئملايف1.8ةبسنبةقاطلانم
نميملاعلاكالهتسالاةدايزىلإ2013ماعلةقاطللةيكريمألاتالاكولا
لظيسو.]76[2040و2010يماعنيبةئملايف56ةبسنبديزيف،ةقاطلا
كالهتسالانمةئملايف33.1ةبسنباًمادختساةقاطللدرومرثكأطفنلا
يف0.9ةبسنبطفنلانميملاعلاكالهتسالاداز2012ماعلالخف،يملاعلا
يملاعلاجاتنإلاعافتراهبحاصو،اًيمويليمربفلأ890لداعيامباًيمويةئملا
رمألا،اًيمويليمربنويلم1.9لداعيامبةئملايف2.2ةبسنبطفنلانم
ماعلالخةئملايف1.3ةبسنباًيملاعطفنلاةراجتعافتراىلإىدأيذلا

رداصمنميملاعلاجاتنإلاوكالهتسالاعفتراهتاذماعلالالخو.]77[2012
رداصموةيوونلاةقاطلاومحفلاويعيبطلازاغلااهمدقميفوةفلتخملاةقاطلا
.]78[ةددجتملاةقاطلا

ريغلودلايفكالهتسالاةدايزىلإةقاطلاكالهتسايفةدايزلاعجرت
ةدايزىلإاًرظن)OECD(ةيمنتلاويداصتقالانواعتلاةمظنميفءاضعألا
ةئملايف2ةبسنبةنراقم،ًايونسةئملايف4.4ةبسنبيداصتقالااهطاشن
.]79[ةيمنتلاويداصتقالانواعتلاةمظنميفءاضعألالودلانيبًايونس
نواعتلاةمظنميفءاضعألالودلاكالهتساضفخنا2012ماعلالخو
لودلايفعفتراامنيب،ةئملايف1.2ةبسنبةقاطلانمةيمنتلاويداصتقالا
ثيحنملقثلازكرملوحتياذل.]80[ةئملايف4.2ةبسنبءاضعألاريغ
،ةئشانلاتاداصتقالاهاجتايفمساحوحنىلعاًيملاعةقاطلاىلعبلطلا
.ثلثلارادقمبىلعأىلإيملاعلاكالهتسالاعفدتيتلا،دنهلاونيصلااًصوصخ
اهلحمدنهلالحتنألبقكالهتسالانمربكألاةبسنلاىلعنيصلاذوحتستو
اًضيأايسآقرشبونجرهظيو.ومنللسيئركرحمك2020ماعنمءادتبا
.]81[ديازتملابلطللزكرمك

كالهتسالاتالدعمةدايزةجيتنطفنلاىلعينيصلابلطلاةدايزعم
دعبملاعلايفطفنللدروتسمربكأيناث2003ماعيفنيصلاتحبصأيلحملا
عسوتىلإطفنلاىلعينيصلابلطلايفعافترالاىزُعيالو.ةدحتملاتايالولا
ةيهافرلاتالدعمةدايزىلإاًضيأنكل،بسحفيداصتقالاعاطقلاومنو



تارايسلالثمةيكالهتسالاعلسلاىلعبلطلاةدايزيفةلثمتملاةيعامتجالا
لدعمبطفنلاىلعديازتملابلطلارمتسينأعقوتملانمو.اهريغوتاجالثلاو

اذهنأيفكشالو.2025و2001يماعنيبةرتفلالالخةئملايف156
نوكتسةقاطلارداصمىلعينيصلابلطلامجحيفعقوتملاريبكلادعاصتلا
نأتاريدقتلادكؤتثيح،ةيملاعلاطفنلاةعانصىلعةمهملاهتاساكعناهل
2030ماعيفةدحتملاتايالولاتادراولداعتفوسةيطفنلانيصلاتادراو
]82[.

مهسمربكأيناثو،اًيملاعةدعاصلاةيداصتقالاىوقلاىدحإاًضيأدنهلادُعت
نعةلوؤسملايهو،]83[2035ماعىتحةقاطلاىلعبلطلاةدايزيف
نمرثكأىلإةقاطلانماهكالهتسافعاضتذإ،ةدايزلانمةئملايف18
ماعل»ةيلودلاةقاطلاةلاكو«ريرقتتاعقوتاهيطغتيتلاةرتفلايففعضلا

57ةبسنبدارطابيلحملاطفنلانمدنهلاكالهتساعفتراذإ.]84[2010
طفنلاىلعاهدامتعادازنيحيف،2005و1995يماعنيبةئملايف
.]85[ةئملايف68زواجتيلدروتسملا

نم)دنهلاونيصلا(نيتلودلاكالهتساومرصنملانرقلاتاينيعستذنم
كالهتسالانمةئملايف10امهكالهتسالكشثيح،رمتسمديازتيفةقاطلا
حومطلاديازتعمو.2007ماعلالخةئملايف20و1990ماعلالخيملاعلا
ماوعألالالخفعاضتيسةقاطلانمامهكالهتسانإفامهلنييداصتقالاومنلاو
يفو.2035ماعلالخيملاعلاكالهتسالانمةئملايف30ىلإلصيلةمداقلا
ماعيفةئملايف21نمةقاطلانميكريمألاكالهتسالاصلقتيسلباقملا

.]86[2035ماعيفةئملايف16ىلإ2007

)2-2(لكشلا
اًيملاعةقاطلانمدنهلاونيصلاوةدحتملاتايالولاكالهتسا

2035و1990يماعنيب
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نيصلادامتعاديازتتاعقوتو،ةقاطلانمينيصلاكالهتسالاديازتلظيف
اهدوعصوةيعانصلااهتروثةبكاوملجراخلانمةدروتسملاةقاطلاىلع
،يلودلاحرسملاىلعةدحتملاتايالوللةسفانمةيملاعةوقاهرابتعابيداصتقالا
تايالولاهيلعدمتعتيذلاطسوألاقرشلاةقطنمطفنىلعلوصحللو
نماًددعنيصلاتذختا؛ةقاطلانماهتاجاحةيبلتلةسيئرةروصبةدحتملا
لودلاعمةيئانثلااهتاقالعةيمنتيفتلثمتقايسلااذهيفتاوطخلا
يفيكريمألادوجولاببحرتاليتلاةقطنملايفةدحتملاتايالوللةضراعملا
اهتاقالعقيثوتىلعاًضيأتلمعو.ناريإاهسأرىلعو،طسوألاقرشلاةقطنم
،رئازجلاوةيدوعسلالثمةقطنملايفلودلانمددعبةيداصتقالاوةيسايسلا
ةئيهلا«وةيدوعسلا»وكمارأ«ةكرشعمدمألاةليوطتايقافتاتدقعو
يفاهتاقالعتّقثوامك.»طفنللةينطولاناريإ«ةكرشو»لورتبللةيتيوكلا
ايبيلوناريإىلإحالسلاريدصتويركسعلانواعتلاقيرطنعةقطنملا
تعس،كلذةازاوميفو.]87[اًضيأنادوسلاوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاو
يهو،داريتسالارطاخمليلقتلطفنلاىلعاهلوصحرداصمعيونتىلإنيصلا
ةقاطلاىلعدمتعتيتلاىربكلاةيعانصلالودلااهتعبتايتلاةسايسلا
.ةقاطلانمةديازتملااهتاجاحةيبلتلجراخلانمةدروتسملا

اًيملاعطفنلاراعسأعافترا-ب



يدؤيثيح؛يكريمألاةقاطلانمألاًددحماًيملاعطفنلاراعسأعافترادُعي
ةقاطلارداصممادختساىلإلوحتللزفحملارودطفنلاراعسأيفعافترالا
يتلاةمدقتملاةقاطلاةردابمرهوجاذهناكو،طفنلاباسحىلعةليدبلا
،داحتالاةلاحنعهباطخنمض2006رياربف/طابشيفشوبسيئرلااهحرتقا
اهيلعدامتعالانكميصخرأةفيظنةقاطرداصمريوطتىلإفدهتيتلاو
]88[.

]89[اًعقوتمنكيملاًعافترا2008ماعفصتنميفةقاطلاراعسأتدهش
عافتراىلإىدأام،طفنلاليمربلاًرالود140ـلازجاحرعسلازواجتنيح،
نكل.تارالود4.11ىلإنيزنبلاةحيفصرعسلصوف،ىرخألاةقاطلاراعسأ
ةمزأيفيملاعلاويكريمألاداصتقالالوخدلًاليوطعافترالااذهرمتسيمل
ىلإاًيملاعاهراعسأتضفخناف،ةقاطلارداصمىلعبلطلاضّفخام؛ةيملاع
ةقاطلاراعسأكلذكو،اًرالود60نملقأطفنلاليمربرعسغلبنأ
نيرشتنمرشاعلايفلزيدلادوقوونيزنبلارعسلصوثيح،ىرخألا
.]90[بيترتلابنولاجللنيرالود2.94و2.22ىلإ2008ربمفون/يناثلا

ةلاكوليونسلاريرقتلاعقوتثيح،ًاليوطضافخنالااذهرمتسيمل
،ىرخأةرمعفترتفوسطفنلاراعسأنأ)IEA()2008(ةيلودلاةقاطلا
2015و2008يماعنيبةرتفلايفطسوتملايفرالود100وحنغلبتسو
اًرالود120ـلاةزواجتمعفترتمث،2007ماعلةيقيقحلارالودلاراعسأب
ةيكريمألاةقاطلاتامولعمةرادإريرقتعقوتيو.]91[2030ماعيفليمربلل
رالودلاراعسأبتارالود106ىلإطفنلاليمربرعسلصينأ2013ماعل
ماعلالخليمربللاًرالود163ىلإو،2020ماعلالخ2011ماعلةقيقحلا

،يكريمألاداصتقالايفاًبلسرثُؤيطفنلاراعسأيفعافترالااذه.]92[2040
تدمتعايتلاةيطفنلاتاجوتنملاوتاقتشملانمةئملايف40نإثيح
.]93[جراخلانميتأت2012ماعلالخةدحتملاتايالولااهيلع

اهتادادمإوةقاطلارداصملةيباهرإلاتاديدهتلا-ج
اهيفامبةقاطلاتادادمإلساسألاةينبلاىلعةيباهرإلاتامجهلاتلجس
عونلااذهو،ملاعلالوحاًداحاًعافترازاغلاوطفنللبيبانأىلعتامجهلا
اهراثآمودتامبرةميسجرارضأنمهّفلُختاملرطخدجتامجهلانم
همدختسيدقاًكيتكتةمهملاقياضملاةمجاهمدُعتو.ةليوطةينمزتارتفل
داصتقابرضمثنمو؛ةيملاعلاةقاطلاتادادمإيفريثأتللنويباهرإلا
دكؤتو.ةيباهرإلاتامظنملااهفدهتستيتلاةيبرغلالودلاوةدحتملاتايالولا
ةحالملاةكرحليطعتىلإةيمارلاتامجهلانأرارمتسابةيكريمألارداصملا



طاشنةمئاقىلعتناكجيلخلاهايميفوزمرهقيضمربعةيرحبلا
تيبلااهردصأةقيثولاًقبطو.ةدعاقلاميظنتاميسالو،ةيباهرإلاتاعامجلا
ميظنتلططخرشعضاهجإ«ةنونعملا،2005ربوتكأ/لوألانيرشتيفضيبألا
فادهأةمجاهم2003و2002يماعلالخةدعاقلاميظنتلواح،»ةدعاقلا
لالتحالادضداهجلانالعإ«يفف.]94[يبرعلاجيلخلاهايميفةيرحب
ةدعاقلاميظنتلقباسلاميعزلاهقلطأيذلا»ةيبرعلاةريزجلاهبشليكريمألا
تايالولاةرطيسديدحتىرج،1996سطسغأ/بآيفندالنبةماسأ
فعضلسيئرلاردصملااهنأب»ةيطفنلانيملسملاتاورث«ىلعةيكريمألاةدحتملا
ًالجسماًيتوصًاليجستةدعاقلاميظنترشن2004ماعيفو.ةيمالسإلاةمألا
ةيجيلخلاوةيقارعلاطفنلاتآشنمةمجاهمىلإهيديؤمهيفاعدندالنبل
ناونعتحت2005سرام/راذآيفةدعاقلاميظنتاهقلطأةلاسريفو.]95[
ميظنتلاعجش،ةديدجلا»داهجلافادهأ«تلمحيتلا»ةمألاىلإةلاسر«
برض«نأرابتعاب،ةيتحتلااهانبوةقاطلاتآشنمفادهتساىلعهرصانع
ةبقاعتملاراثآلانمةلسلسهلنوكتسنيملسملاتاريخلاكريمأبهنةدعاق
ءزجلافادهتساىلإةلاسرلاتعدو.»اًيسفنوًايركسعواًيلاماهرمدتسيتلا
اًرورمناتسنامكرتنمدتميسيذلاحرتقملابيبانألاطخعورشمنميناغفألا
طفنلاتآشنمفادهتساىلعضيرحتلاعم،ناتسكاببءاهتناوناتسناغفأب
هللادبعخيشلاردصأ2005لئاوأو2004ماعرخاوأيفو.]96[ةيقارعلا
تحتةقّمعمةيليلحتةسارد،ةدعاقلاميظنتيرظنمدحأ،ديشرلارصاننب
نأشيفميظنتلاةيؤرل»ةيطفنلاحلاصملافادهتساىلعمكحلا«ناونع
تامجهلانعرشو،يداصتقالاداهجلافادهأاهيفددحو،يداصتقالاداهجلا
بجوتسيةسيئرفادهأةعبرأددحو،ةيطفنلاةيتحتلاىنبلافدهتستيتلا
مث،ةيطفنلاتآشنملاوطفنلابيبانأطوطخوطفنلارابآ:اهعملماعتلا
.]97[طفنلاةعانصيفنولماعلا

،ةيدوعسةيطفنتآشنمىلعلوألاموجهلاعقو2006رياربف/طابشيف
هتميقببسبفدهلااذهرايتخاىرجو.يطفنلاقيقبعمجمفدهتساو
نمليمربنييالمةعبسوحنهدحوجلاعيهرابتعاب،ةصاخلاةيجيتارتسالا
ربكأعمجملااذهلثميو.ةكلمملاجاتنإيثلثلداعياموأ،اًيمويطفنلا
تاريدقتلاريشتو.]98[ملاعلايفطفنلاةجلاعملاهتاذدحبةمئاقةأشنم
ةيتحتلاىنبلادضةرشابملاةيباهرإلاتايملعلاددعنأىلإةيمسرلاةيكريمألا
يفةيباهرإةيلمع299نمتعفتراجاتنإلالوقحواهلقنبيبانأوةقاطلل
.]99[2011ماعيفةيلمع438ىلإ2010ماع



تآشنملايفةدعاقلاميظنتتامجهريثأتنأشيفنافلتخمنايأركانه
تامجهلاريثأتةنراقمو،ةيلودلاقوسلايفةقاطلاراعسأيفو،ةيطفنلا
.اًيملاعةقاطلانمضورعملايفةيجراخوةيلخادىرخألماوعريثأتبةيباهرإلا
اًيملاعةقاطلاراعسأيفةيباهرإلاتامجهلاريثأتنأىلإلوألايأرلابهذي
يفةرثؤمىرخألماوعبةنراقمليئضةيلودلاقوسلايفاهنمضورعملايفو
تاعارصلاوةيلهألابورحلالثماًيملاعةقاطلادراومنمضورعملاورعسلا
ةيسايسلاةمظنألاريغتويسايسلارارقتسالامدعوةجتنملالودلالخادةيقرعلا
ىأرفيناثلايأرلاامأ.ريركتلاوبيقنتلالاجميفتارامثتسالاىلعدويقلاو
لقيالاًيملاعهنمضورعملاوطفنلارعسيفةيباهرإلاتامجهلاريثأتنأ
ىربكلاةيعانصلالودلايف1973ماعيفيبرعلاطفنلارظحريثأتنع
]100[.

يبرعلاجيلخلاةقطنميفرارقتسالامدع-د
نادلبيفةدحتملاتايالولااهيلعدمتعتيتلاةيطفنلاتايطايتحالارفاوتت
اهّنكتيتلاةيهاركلانعًالضف،مسُحتملهيلهأوأةيركسعتاعارصدهشت
اهمعدلمأةيجراخلااهتاسايسلءاوس،ةدحتملاتايالولللودلاكلتبوعش
ديدهتلارداصمنمردصماهنأةيطفنلاةرفولاتاذلودلابوعشىرتًالود
ةتسمضتيتلاطسوألاقرشلاةقطنميفةيلجةروصبرهظياماذهو.اهل
ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاوقارعلاوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا(ةيجيلخنادلب
نمليمربرايلم791.145ةعمتجمكلتمت)رطقوناريإوتيوكلاو
لعجييذلااًضيأرمألا.]101[2013ماعتاريدقتبةتبثملاتايطايتحالا
ىلعجيلخلاةقطنمنمةيطفنلاهتادراوىلعدمتعملايكريمألاةقاطلانمأ
ةقطنملايفةيبعشلاةيهاركلاةبسنعافترا:اهنم،بابسألانمددعلكحملا
نمرشعيداحلاثداوحدعبتدازيتلاةدحتملاتايالولاهاجت
ربوتكأ/لوألانيرشتيفناتسناغفأ؛نيتيمالسإنيتلودىلعاهبرحوربمتبس/لوليأ

،باهرإلاىلعبرحلامساتحت2003سرام/راذآيفقارعلاو،2001
تاكاهتنانعفشكلادعبءادعلاةبسنتدازو.نيتلودلاينطاوملتاكاهتنالاو
يكريمألامعدلاو،ومانتناوغلقتعمويقارعلابيرغوبأنجسيفنيلقتعملل
يذلارمألا،ينيطسلفلابعشلاىلعاهناودعواهتاكاهتناوليئارسإليهانتماللا
.]102[يبرعلايبعشلابضغلاديزي

ةبسنتداز،2011ماعةيادبيفةقطنملالوداهتدهشيتلاتاروثلاعم
،ةيروتاتكدوةيوطلسةمظنأليكريمألامعدلاببسبةدحتملاتايالوللءادعلا
ريثكيفو،اهينطاوملةيبرعلاةمظنألاتاكاهتنانمريثكنعفرطلااهّضغو



ةقطنملابوعشىلإةلاسرلصوأيذلارمألا،ةيكريمأةقفاومبتاقوألانم
لعجام.ةقطنملايفاهتحلصمىوساهمهيالةدحتملاتايالولانأاهدافم
حبصأيتلابوعشلابلاطميبلتةقطنملايفةديدجلاةمكاحلاتادايقلا
،ةيجراخلااهتاقالعيفرظنلاةداعإبيبرعلارارقلاعنصةيلمعيفًالعافاهيأر
.]103[ةدحتملاتايالولاعماميسالو

ةقطنملودنيبةلولحملاريغةيدودحلاتاعازنلاقبسامىلإفاُضي
طفنلانماهتاجاحبةيملاعلاقوسلادادمإيفلقثلاتاذيبرعلاجيلخلا
نيبو،ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاوناريإنيبعازنلالثم،يعيبطلازاغلاو
دقتامزأيهو،نيرحبلاورطقنيبو،رطقوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا
ديدهتيلاتلابو،طسوألاقرشلاةقطنميفيسايسلادهشملارارقتساعزعزت
لخدتوأحلسمعارصللمتحمردصممامأانلعجيام،طفنلانمضورعملا
اهيلعدمتعتيتلاةيطفنلاةرفولاتاذلودلانمددعنيبيركسع
.]104[ةقاطلانمةديازتملااهتاجاحةيبلتيفةدحتملاتايالولا

رارمتسانأنييسايسلاوءاربخلاونييكريمألانيلوؤسملانمريثكىرياذهل
يبرعلاجيلخلاةقطنمنمةدروتسملاةقاطلاىلعةدحتملاتايالولادامتعا
رطخلضرعتلارارمتساينعيةقاطلانمةديازتملاةيكريمألاتاجاحلاةيبلتل
.ةقطنملاحاتجتيتلاةيباهرإلاتايلمعلاوتاعازنلاوةيسايسلاتابارطضالا
تاقالعلاةنجلمامأ،قبسألاةقاطلاةرازوليكو،تاتشنزيإتراويتسلاقو
:2002وينوي/ناريزحنمنيرشعلايفيكريمألاخويشلاسلجميفةيجراخلا
ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاطفنوةماعيبرعلاجيلخلاطفنىلعاندامتعا«نإ
يفو.]105[»ءاوسدحىلعنطولايفوجراخلايفموجهللانضرعيسةصاخ
ةيبلتلةدحتملاتايالولااهيلعدمتعتيتلااهلكقطانملايناعتهتاذتقولا
رطاخملاةينيتاللااكريمأوأايقيرفأيفءاوسةقاطلانمةديازتملااهتاجاح
يذلايكريمألاةقاطلانمألعجيام،جيلخلاةقطنماهيناعتيتلااهسفن
تقونمهتادادمإفقوتعقوتورطخيفجراخلاىلعهنمءزجيفدمتعي
.رخآىلإ

ةقاطلانمألةيلخادلاتاددحملا-2
،ةقاطلانمأليكريمألاروصتلايفرثُؤتيتلاةيجراخلاتاددحملابناجىلإ
يكريمألاموهفملايفةريبكةروصبرثؤتةيكريمألاتاددحملانمةعومجمكانه
يكريمألاكالهتسالاباهنمربكألاءزجلاطبتري،ةقاطلانمألةيكريمألاتاسايسلاو
يداصتقالااهّومنوةيعانصلااهتروثةيبلتل؛نيرمتسمعافتراوومنيفوهيذلا



ىلإةفاضإ،ةيكريمألاةدحتملاتايالولاينطاوملديازتملايكالهتسالاطمنلاو
)نبالا(شوبيترادإلالخةيكريمألاةرادإلاءاضعأتايفلخوتاهجوت
ةدحتملاتايالولالخادةقاطلاتاكرشبةصاختاقالعةكبشبمهطابتراو
.اهجراخو
ةقاطلانميكريمألاكالهتسالاديازت-أ
رداصلا)ينيشتريرقت(ةينطولاةقاطلاةسايسريوطتةعومجمريرقتعقوت
ةنسنيرشعلالالخطفنلانميكريمألاكالهتسالاةدايز2001ويام/رايأيف
نمرثكأبيعيبطلازاغلاو،ةئملايف33ـب2001ماعنماًرابتعاةمداقلا
يف45ةبسنبةقاطلاكالهتساىلعلابقإلاةدايزىلإةفاضإ،ةئملايف50
ناكيتلاةبسنلاكلتبيكريمألاكالهتسالادازاذإهنأريرقتلافيضيو.ةئملا
ةوجفهجاوتسةدحتملاتايالولانإف،مرصنملانرقلاتاينيعستلالخاهيلع
اًيلخادةقاطلارداصمنمعقوتيوأاهيدلرفاوتياموةعقوتملااهتاجاحنيب
فوسةدحتملاتايالولانأىلإقايسلااذهيفريرقتلاريشيو.اًيجراخو
ويام/رايأ(ريرقتلارودصتقونمةمداقلاةنسنيرشعلالالخدروتست

نيجتنملاىلعاًدامتعاطفنلانمليماربةثالثلكنمنيليمرب)2001
لثمياذهنأريرقتلاىريو.ةيكريمألاحلاصملامهمهتالنيذلانييجراخلا
ليلقتىلإتعداذل،ةيداصتقالاةيهافرلاويكريمألايموقلانمأللاًديدهت
.]106[اًيجراخدروتسملاطفنلاىلعدامتعالا

ماعلالخطفنلانماًيمويليمربنويلم18.6ةدحتملاتايالولاتكلهتسا
ةديازتمةروصبماخلاطفنلانمةيكريمألاتادراولاعفترتو.]107[2012
مث،مرصنملانرقلاتاينيعبسرخاوأىتحنيرشعلانرقلافصتنملالخ
غلبتوعافترالادواعتل،1985و1979يماعنيبةرتفلالالخةدحبتضفخنا
9.2دنعفقوتتو،اًيمويليمربنييالم10.1رادقمب2005ماعيفاهتورذ
2.6ةيطفنلاتاجوتنملاتاداروتلكشو،2010ماعلالخاًيمويليمربنييالم
نويلم2.3تارداصلايلامجإناكو،2010ماعلالخاًيمويليمربنويلم
.]108[هتاذماعلايفاًيمويليمرب

نماًيمويليمربنييالم10.6ةدحتملاتايالولاتدروتسا2012ماعلالخ
نييالم3.2ترّدصهتاذماعلايفو،ةرركملاةيطفنلاتاجوتنملاوماخلاطفنلا
ةدراولايفاصحبصيكلذبو،ةيطفنلاتاجوتنملاوماخلاطفنلانمليمرب
طفنلانمةيكريمألاتادراولايفاصلثميو.اًيمويليمربنييالم7.4ةيكريمألا
1991ماعذنمةبسنلقأيهو،يكريمألايطفنلاكالهتسالانمةئملايف40
قطانمولودنمةيطفنلاتادراولابسنيلاتلالودجلاحضويو.]109[
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يطفنلايبوللارود-ب
سرامتيتلاطغضلاتاعامجىوقأنماًدحاويكريمألايطفنلايبوللادُعي
يعانصلابكرملالثم،ةيكريمألاةيجراخلاةسايسلاغوصيفاًرثؤماًرود
ةلخادتملاتاقالعلاةكبشىلإاًرظن؛خلإ...يليئارسإلايبوللاويكريمألايركسعلا
قيقحتنمهنّكمُتيتلاو،ضيبألاتيبلايفرارقلاعاّنصبهطبرتيتلا
شوبيكريمألاسيئرلاْيَترادإيفةيلجةلخادتملاةقالعلاكلتتناكو.هحلاصم
يترادإيلوؤسمنمديدعلاطابترال؛امابوأةرادإيفاهنمرثكأ)2000-2008(
.رخآبوألكشبمهحلاصمنمهتدافتسالو،يكريمألايطفنلاعمجملابشوب

عمجموةيكريمألاةرادإلانيبحلاصملايفًالخادتيكريمألاخيراتلادهشيمل
ّىلوتثيح،اهنمىلوألااميسالو،»شوب«اترادإهتدهشاملثميطفنلايبوللا
اوناكو،نَْيتَرادإلايفايلعبصانميطفنلايبوللابتاقالعبنيطبترملانمددع
مهيلوتلبقةيطفنتامدخمدقتيتلاةيكريمألاتاكرشلاىُربكيفنولمعي
:يتآلاوحنلاىلعمهو،ايلعلاةماعلامهبصانم

لاجميفسيئرلابصنمبهزوفلبقلمع،شوبويلبدجروجسيئرلا-
طفنلاتاكرشمعدلضفبمكحلاىلإءاجو.ساسكتيفطفنلانعبيقنتلا



.]110[ظفاحملانيميلاىوقاهيلعنيمُهتيتلاحالسلاو
يفتايصخشلازربأنمدُعي،)2008-2000(ينيشتكيدسيئرلابئان-
تامدخللنوتربيلاهةكرشسئر.يطفنلاعاطقلانمتءاجيتلاةرادإلاهذه
لاجميفةيكريمألاتاكرشلاتايربكنميهو،2000ماعىتحةيطفنلا
ةيلايخاًحابرأةيسايسلاهتاقالعلضفبققحو،ةيطفنلاتالواقملاوتامدخلا
ىلعفارشإلاهبًاطونمناكو.]111[رالودنويلم45وحنىلإتلصو
ميلورتبشتيربولاكونأونورفيشووكساتتاكرشنيبدهجلاقيسنت
»نيوزقبيبانأ«طخيكلاميأ،طفنللةيكرتلاةكرشلاولورتبللةيجيورنلاو
]112[.

يموقلانمأللةراشتسمتلمعيتلاسيارازيلودنوكتناك-
سلجميفاًوضع،)2008-2004(ةيكريمألاةيجراخللةريزومث)2000-2004(
يفةلماعلاةيكريمألاةقاطلاتاكرشىربكىدحإساسكتنورفيشةكرشةرادإ
.]113[جراخلا

سيئربئانبصنم)2006-2000(عافدلاريزو،دليفسماردلانودىلوت-
»نورنإ«ةكرشيف)نبالا(شوبسيئرللاًكيرشناكو،ةيطفنلانرتسيوةكرش
.ةقاطللةقالمعلا

ايلعلاةيسايسلابصانملانماًددعّىلوتيذلادازليلخياملزلمع-
ناتسناغفأيفةدحتملاتايالولاريفس:شوبيَترادإيف
قارعلايفةدحتملاتايالولاريفس؛)28/11/2003-20/1/2005(
ةدحتملاممألايفةدحتملاتايالولاريفسو)21/1/2005-26/3/2007(
اًراشتسمناكةيكريمألاةرادإلابهقاحتلالبقو.]114[)17/4/2007-20/1/2009(
ةموكحعمضوافتتتناكيتلاةكرشلايأ،ةيطفنلا»لاكونأ«ةكرشيف
نيصلاىلإناتسنامكرتوناجيبرذأنمزاغلالقنلبيبانأطخةماقإلنابلاط
ةيلاملارطاخملاديدحتةساردبماقنموهو،ناتسناغفأوناتسكابربع
.]115[عورشمللةيسايسلاو

سياروينيشتلاثمأشوبةرادإيلوؤسمنمددعجورخنممغرلاىلع
مليكريمألايطفنلاعمجملابمهتاقالعنإف،ةيطفنلامهبصانمنمدليفسمارو
اهيلعتلصحيتلاتاليهستلاهسكعتاماذهو،ةناتمرثكأتدبلب،عطقنت
بيقنتلاقوقحوأ،ناتسناغفأوقارعلارامعإةداعإدوقعيفءاوسمهتاكرش
.]116[اهيفيركسعدوجواكريمأللوديفلقنلاو

ىلعةيكريمألابرحلابينيشتكيدةقالعىلإنيللحملانمددعريشي
هبصنمنعهّيلختنممغرلاىلعو.اهنعنيعفادملادشأنمناكو،قارعلا



ءاوس،قارعلايفيويحدوجواهلنوكينأىلعلمعنوتريبلاهةكرشيف
نأعقوتيناكيتلاةيطفنلاقئارحلادامخإباهعالطضالالخبرحلاءانثأيف
نموأ،ةيركسعلاتايلمعلاريسلالخنيسحمادصيقارعلاسيئرلااهلعشي
وأبرحلاءانثأيففلاحتلاتاوقلروسجلادمبةيئاشنإلااهعورفمايقلالخ
لوقحىلإذافنلالالخنمو.يقارعلاماظنلاطوقسوبرحلاءاهتنادعب
ىلعةكرشلاتلصحامك.كانهةيطفنلاتآشنملاءانبةداعإوةيقارعلاطفنلا
.]117[قارعلارامعإةداعإةيلمعنمةصحربكأ

مهتاعربتلالخنميكريمألارارقلاعاّنصيفيكريمألايطفنلايبوللارثؤي
نابإاًيلجادباماذهو،سرغنوكلامأةيسائرلاتاباختناللءاوس،نيحشرملل
سيئرناكلاثملاليبسىلعف.2000ماعلةيكريمألاةيسائرلاتاباختنالا
شوبةلمحلنيلومملاربكأنم،يالنيك،ةقاطللنورنإةرادإسلجم
نويلم146ـبرّدُقتتاعربتمّدقهنأامك،2000ماعلةيسائرلاةيباختنالا
نعًالضف.1994ماعيفساسكتةيالويفةيباختنالاشوبةلمحلرالود
ينيشتكيدسيئرلابئانلثمنييكريمأنيلوؤسمبةيوقلاهتاقالعةكبش
سرغنوكلايفءاضعأوفورلراك)نبالا(شوبسيئرلليسايسلاراشتسملاو
يفسرغنوكلليفصنلاديدجتلاتاباختنالالخيبوللاقافنإلصوو.]118[
2008ماعلةيسائرلاتاباختنالايفو،رالودنويلم15ىلاوحىلإ2010ماع
.]119[رالودنويلم26نمبرقيام
1998يماعنيبةرتفلالالخيطفنلايبوللاتاقفنيلامجإلصوًالامجإ
يكريمألارارقلاعناصيفريثأتلليكريمأرالودرايلم1.5نمبرقيام2013و
يطفنلايبوللاقافنإلصو2013ماعلالخو.سرغنوكلاوضيبألاتيبلايف
ماعيفامابوأةرادإةيادبعملصوو،رالودنويلم105نمبرقيام

.]120[رالودنويلم174.5نمبرقيامىلإ2009
امابوأةسائربةديدجةرادإيلوتو2008ماعيفشوبةرتفءاهتناعم
اًيجراخهذوفنوةدحتملاتايالولاتاكرحتلمعادلايطفنلايبوللاةوقتعجارت
طفنلاىلعدامتعالاليلقت«راعشعِفُرو،يكريمألاةقاطلانمأقيقحتل
تايالولاتاجاحنيمأتلرثكأزيكرتلاو،ةيكريمألاةقاطلاةيلالقتساو»يجراخلا
عيراشملةيلاملاتاصصخملاعفرو،يكريمألالخادلاىلعةقاطلانمةدحتملا
نعبيقنتللةيولوأءاطعإعم،ةليدبلاةقاطلابةقلعتملاريوطتلاوثحبلا
فاشتكاعماميسالو،ةيكريمألايضارألالخاديعيبطلازاغلاوطفنلا
.يرخصلازاغلاويرخصلاطفنلانمةمخضلاوةعقوتملاتايطايتحالا

ةلاحنعهباطخيفسرغنوكلانمامابوأسيئرلابلطنأشلااذهيف



نمةيكريمألاةموكحلاهمدقتيذلامعدلافقو2011ماعيفداحتالا
رّدُقتيتلاةيكريمألاطفنلاتاكرشتايربكلةيكريمألابئارضلايعفادلاومأ
باسحىلعاهققحتيتلاةيلايخلاحابرألل؛ًايونسرالودرايلم4ىلاوحب
يضاملادقعلالالخو.]121[ةيكريمألابئارضلايعفادويكريمألانطاوملا
سبيليفوكونوكونورفيشو)BP(يبيب:ةقاطتاكرشسمخربكأتققح
نوليرتىلعديزيامىلإاهعومجملصياًحابرألشةكرشوليبومنوسكإو
اًحابرأاهدحوليبومنوسكإةكرشتققح2010ماعلالخو.]122[رالود
.]123[رالودنويلب31ىلإلصت
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اميسالو-ةيجراخلاةقاطلارداصمنيمأتويكريمألاةقاطلانمأربتُعي
يفةمظاعتملاهتاريثأتلو،نييكريمألاومنلاوراهدزالايفهتيزكرملاهنمطفنلا
نمأةلأسميكريمألايسايسلاباطخلايف-ةيكريمألاةيجراخلاةسايسلا
رثكأةيركسعلاةوقلاةدحتملاتايالولاتمدختسايموقلانمألامسابو.يموق
ةقاطلارداصمىلإلوصولاةيرحنيمأتلنيمرصنملانيدقعلالالخةرمنم
.نييسيئرلانيدّروملاةيامحلو،صوصخلاهجوىلعطفنلاو،اًمومعةيجراخلا

نمأةلأسميبنجألاطفنلاىلعلوصحلاويكريمألاةقاطلانمأىحضأ
ماوعألالالختلفزورنيلكنارفيكريمألاسيئرلاةرادإتحتًالوأيموق
ةداقلالظةيناثلاةيملاعلابرحلاءاهتنادعبو.ةيناثلاةيملاعلابرحللةريخألا
.يكريمألايموقلانمألاروظنمنميبنجألاطفنلاىلإنورظنينويكريمألا
طفنلاةيامحنأربتعيناكامهالكرواهنزيأتياودونامورتيراهناسيئرلاف
ةدرابلابرحلايفةيركسعلاةيجيتارتساللاٍّيويحًانّوكمّدُعيجيلخلانمدراولا
]124[.

نمأديدهتاهنعبترتيتلا1973ماعيفيبرعلاطفنلارظحةمزأذنم
أدب؛ةدحتملاتايالولااهمدقميفو،ةقاطلاةكلهتسملالودلليملاعلاةقاطلا
ةيضقتراصو،يكريمألاةقاطلانمأةيضقلةيمهأنوطعينويكريمألاءاسؤرلا
رظحةمدصدعبف.ةيسائرلاوةيباختنالامهجماربمدقتتةيضقةقاطلانمأ
طفنلاىلعدامتعالاليلقتلةيكريمألاتارادإلاتاوعدتديازت،يبرعلاطفنلا
جماربةماقإو،ةيلحمرداصمىلعلباقملايفدامتعالاةدايزودروتسملا
رثكأوةءافكرثكأةقاطتاسايسينبتىلععيجشتلااهنأشنمعيراشمو
ويلبدجروجيكريمألاسيئرلاعفديذلارمألا،يكريمألالخادلاىلعاًدامتعا
NationalEnergy(ةينطولاةقاطلاةسايسريوطتةعومجمءاشنإلشوب

PolicyDevelopmentGroup(يفهلعوبسأيناثدعبةدحتملاتايالولل
ةقاطلاتايجيتارتساهيجوتيفدعاستةينطوةسايسغوصلضيبألاتيبلا
لاجميفةموكحلاوتايالولادهجريوطتوينطولاىوتسملاىلعةيكريمألا
ىلعرثكأدامتعاو،اًيجراخةقاطلاىلعيكريمألادامتعالاليلقتاذكو،ةقاطلا
.]125[يكريمألاةقاطلانمألبقتسمفارشتساو،لخادلا

2006و2002ماوعأليكريمألايموقلانمأللتايجيتارتساثالثرخآتّزكر
،يكريمألاةقاطلانمأزيزعتىلإةيكريمألاةرادإلايعسةيمهأىلع2010و



يروفحألادوقولاىلعيكريمألادامتعالانأنعثالثلاقئاثولاتثدحتو
لاحيفرطخلليكريمألانمألاوداصتقالاضّرُعيدقجراخلانمدروتسملا
طغضللةادأكةقاطلادرومةجتنملالودلامادختساو،تادامتعالافقوت
رارقلاعناصمامأةدعلئادبتحُِرطو،ةدحتملاتايالولاىلعيسايسلا
لخادلاىلعدامتعالااهنيبنمناكةيكريمألاةقاطلانمأزيزعتليكريمألا
.]126[ةددجتملاةليدبلاةقاطلارداصميفرامثتسالاويكريمألا

ةقاطلانمأليكريمألاموهفملا-1
نمألاهموهفمنعةدحتملاتايالولاهحرطتددحمفيرعتدجويال
اذهيفةعبتملاتاسايسلاويموقلانمألاتايجيتارتساعقاونمامنإو،ةقاطلا
نيقشىلإدنتسييذلاةقاطلانمأليكريمألاموهفملاىلإلصوتلانكمينأشلا
.يجراخرخآلاويلخادامهدحأ،نيَسيئر

يكريمألاةقاطلانمأموهفمليلخادلاقشلا-أ
رواحمةعبرأىلعيكريمألاةقاطلانمأموهفمليلخادلاقشلازكتري
يفهيلعدامتعالانكميطفنلانميجيتارتسانوزخمءانباهلوأ:ةسيئر
ةقاطلامادختسااهثلاثو،ةفيظنلاةقاطلايفرامثتسالااهيناثو،تامزألاتاقوأ
.اًيلحمطفنلانعبيقنتلااهعبارو،لاعفلكشب

ةيمهأنمكت.طفنلانميجيتارتسانوزخمءانب:لوألاروحملا-
يفهنيزختيرجياًيطفناًيطايتحاهنوكيفيطفنلايجيتارتسالايطايتحالا
لاحيفةيطفنلاتادادمإلانيمأتفدهبطفنلاةكلهتسملاةيعانصلالودلا
لودلاىدحإىلعاًراصحةجتنملالودلاضرفلاحيفوأ،اهعاطقنا
ةيعانصلالودلاىلإطفنلاريدصتعنموجاتنإلاضفخلالخنمةكلهتسملا
يذلايطفنلايراجتلانوزخملانعيجيتارتسالايطايتحالافلتخيو.ةكلهتسملا
،ةكلهتسملالودلايفةلماعلاةيلودلاطفنلاتاكرشهتاقفنوهتيلوؤسملمحتت
ًايدافت؛بلطلاوضرعلالماوعبسحبهنمبحُسيوأهيلإفاُضييذلاو
.]127[ةيطفنلاتادادمإلاعاطقنال
ةهجاوميفةقاطلانميجيتارتسالااهنوزخمةدحتملاتايالولامدختست
قافتاصنيامبسحةيملاعلاوأةيكريمألاقاوسألازهتيتلائراوطلاتالاح
يجيتارتسالاطفنلايطايتحامضيو.)IEA(ةيلودلاةقاطلاةلاكوةيوضع
يطايتحالالمجمفصنىلاوحيأ،ليمربنويلم727ىلاوحيكريمألا
يفةقاطللةيلودلاةلاكولاكرحتةعرستدعاسو.]128[يملاعلايجيتارتسالا
ءاحنأعيمجيفيجيتارتسالاطفنلايطايتحانمتايمكحرطب2005ماع



يفاهمادختساوقوسلايفاهيفءاضعألانيرشعلاوةتسلالودلانمملاعلا
نودلاحو،قاوسألايفرارقتسالاقيقحتيفاتيروانيرتاكيراصعإباقعأ
رفوو.قاوسألايفليطعتلاوىضوفلانمديزمىلإناراصعإلايدؤينأ
تلكشو.ةيملاعلاقوسللطفنليمربنويلم60نيعمتجمةلاكولاءاضعأ
مادختساباهخيراتربعةقاطللةيلودلاةلاكولااهيفنذأتةرميناثهذه
يفيروفريثأتءارجإلاكلذلناكو،يجيتارتسالاطفنلايطايتحانمتايمك
هنأىلإةراشإلاردجت،قايسلااذهيفو.]129[ةيملاعلاقاوسألاةئدهت
نيبلاتتقالاو،2011ماعلئاوأيفاهلوصفتأدبيتلاةيبيللاةمزألاببسب
ةيطفنلاايبيلتادادمإفقوتوةحلسملاةضراعملاويفاذقلارمعمتاوقبئاتك
يفناصقنثدح؛ةيملاعلاقوسلايفهنمضورعملاةيمكيفترثأيتلا
رمألا،يبيللاطفنلاعاطقناةجيتناًيمويليمربنييالم6.1دودحبقاوسألا
عمنواعتلابةدحتملاتايالولاعفدام،راعسألايفرثألاريبكهلناكيذلا
يفاذقلاتاوقىلعةيركسعتامجهةدايقىلإيسلطألالامشفلحلود
نوكتنأنمعنميالاذهنأالإ،ةيناسنإفادهأو،ةدعتايمسمتحت
.]130[اهءارواًنماكًافدهةقاطلا

ةيلودلاةقاطلاةلاكوتررقةيبيللاةيطفنلاتادادمإلافقوتءوضيف
ةيطفنلاتاجوتنملاوماخلاطفنلانماًيمويليمربنويلم60وحنبحس
،2011ويلوي/زومتلالخةلاكولايفءاضعألالودلليجيتارتسالايطايتحالانم
نأةلاكولاءاعدابسحبو،رهشلالالخاًيمويليمربينويلمهلّدعماميأ
كانهتابارطضالاببسبايبيلنمةيطفنلاتادادمإلايفلصاحلاعاطقنالا
نأيفةيوقكوكشكانهو.ةيملاعلاةيطفنلاتادادمإلانمأيفرثؤيذخأ
كوكشلانمكتو،يطايتحالانمبحسلااذهءارويقيقحلاببسلاوهاذه
]131[راعسألاىلعطغضلليجيتارتسالايطايتحالالامعتساةلاكولاةلواحميف
ىرخألاةسيئرلالودلاّثحبةيكريمألاةدحتملاتايالولاموقتاذهلو.
بونجلودةطباريفءاضعألالودلاونيصلاودنهلالثم،ةقاطللةكلهتسملا
نطنشاومعدتو.طفنلانميجيتارتسايطايتحابظافتحالاىلع،ايسآقرش
ةقاطللةيلودلاةلاكولاعمقثوأنواعتىلإنيصلاودنهلاعفدلززعملادهجلا
عسوألالاجملايفو،ريصقلاىدملاىلعئراوطلاةجلاعمتاسايسلاجميف
.اًضيأايجولونكتلاوةقاطلانمأتاسايسبقلعتملا

تاديدهتلانمددعلظيف.ةفيظنلاةقاطلايفرامثتسالا:يناثلاروحملا-
يعاسملاو)يعيبطلازاغلاوطفنلا(ةيديلقتلاةقاطلارداصمهجاوتيتلا
ةدحتملاتايالولاتّنبت؛ةدروتسملاةقاطلاىلعدامتعالاليلقتىلإةيكريمألا



.ةيديلقتلاةقاطلللئادبنعثحبللةعّجُشملاوةزّفُحملاتاردابملانماًددع
ةفيظنةقاطديلوتلتايجولونكتريوطتىلعلمعلابقلعتيالرمألاو
لوصحلاحبصيثيحارًيفوتواًنمثصخرأاهلعجىلإدتماامنإو،بسحف
رايلم11.77ىلعديزيامقفنتةيكريمألاةموكحلالعجام،لهسأاهيلع
اذهمهاسو.ةقاطللةليدبرداصمريوطتىلع2001ماعذنمرالود
.]132[ريبكلكشبةددجتملاةقاطلاةفلكصيلقتيفليومتلا

ةيجولويبلالئادبلاىلعدامتعالانأةدحتملاتايالولاىرتماعلكشب
هلجّوراماذهو.مداقلايموقلايجيتارتسالااهعورشملكشيةقاطلل
يكريمألادامتعالانمللقيسعيراشملاكلتلثمنإلوقلابددجلانوظفاحملا
رشنيفةدحتملاتايالولادعاسيام،طسوألاقرشلاةقطنمطفنىلع
ىرخألئادبنعثحبلانأنمًاقالطناطسوألاقرشلايفةيطارقميدلا
ىلإطفنلالاومأتاّقفدتلقتمثنمو،طفنلارعسليلقتهنأشنمطفنلل
ةضفخنملاطفنلاتادئاعنإفهذهرظنلاةهجولاًقفوو.طسوألاقرشلالود
يرُغتطفنلالاومأنأل،ةيطارقميدرثكأحبصتلتاموكحلاربجتفوس
عمقلاىلإأجلتمثنمو،ةطلسلايفةنكممةرتفلوطأءاقبلابماكحلا
دامتعالاليلقتفكلذبو.ةيلخادةضراعميأةهجاوممدعواهئاقبنامضل
.]133[ةيوطلسلاةمظنألاةلكشملحهنأشنمطفنلاىلع

يفطفنلاةمزأتطغض.لعافلكشبةقاطلامادختسا:ثلاثلاروحملا-
يفمدقتلانمديزمقيقحتلةدحتملاتايالولاىلعنيرشعلانرقلاتاينيعبس
ةفاثكتضفخناذإ،لعافلكشباهمادختساو،ةقاطلاىلعةظفاحملالاجم
ىلاوحةبسنبنآلاىتح1970ماعذنميكريمألاداصتقالايفةقاطلامادختسا
.اهكالهتسايفداصتقالاوةقاطلاىلعةظفاحملادهجلضفبةئملايف50
لكشبةقاطلامادختسالزفاوحلامدقتيتلاجماربلاةيكريمألاتارادإلامعدتو
ةرهاظلةببسملاتازاغلاثاعبناصيلقتلوةقاطلاىلعةظفاحمللوةيلعافرثكأ
.]134[يرارحلاسابتحالا

،دهجلااذهىلعاًسيئرًالاثم)EnergyStar(ةقاطلامجنجمانربدُعي
يفدارفألاولامعألاتاكرشدعاسيوةيكريمألاةموكحلاهمعدتجمانربوهو
دصتقاهتدعاسمبو،ةقاطللةقّوفتمةيلعافقيقحتلالخنمةئيبلاةيامح
بنجتنممهتنّكمةقاطلانمةيمكبسحف2005ماعلالخنويكريمألا
نمثعبنياملداعتيرارحلاسابتحاللةببسملاتازاغلانمةيمكثاعبنا
ريتاوفيفرالودرايلم12هتاذتقولايفاورفوو،ةرايسنويلم23
يلامجإلابلطلانمةئملايف4ةبسنلداعياموأ،ةقاطلامهكالهتسا



ةلواحميفو.]135[ةدحتملاتايالولايفةيئابرهكلاةقاطلاىلعيونسلا
اًعقومةقاطلاةرازوتنّشدةدحتملاتايالولالخادةقاطلاكالهتساديشرتل
ليلقتو،مهكالهتساليلقتةيفيكةقاطلايكلهتسملحضوي]136[اًينورتكلإ
تاءارجإلانمةلسلسنمضروطتلااذهيتأيو.دوقولاوةقاطلانممهتاقفن
طفنلاىلعدامتعالاليلقتةيكريمألاتارادإلااهلالخنملواحتيتلا
ةدعاسمىلإعقوملافدهيو.دوقولاوةقاطلاراعسأليلقتو،يجراخلا
لاملاريفوتلجأنمةقاطلاةيضقيفةيكذتارايتخاذاختالنيكلهتسملا
يفةقاطلللقأكالهتسالتاوطخضرعيو.هتاذتقولايفةئيبلاةيامحو
رادهإيدافتلجأنم،ةءاضإلاوةينورتكلإلاوةيئابرهكلاةزهجألايفولزانملا
يفةايحللينوتراكيحيضوتمسرقيرطنعمهتارايسيفومهلزانميفةقاطلا
ديشرتةيفيكلحئاصنهلرهظتلتاموسرىلعرئازلاطغضمتيثيح،اكريمأ
.دوقولاوةقاطلاكالهتسا

نمأليكريمألاموهفملاطبتري.اًيلحمطفنلانعبيقنتلا:عبارلاروحملا-
ةيقرشلالحاوسلانمهجاتنإويكريمألاطفنلانعبيقنتلابيكريمألاةقاطلا
هايملانمةئملايف80لثمياماذهو،كيسكملاجيلخوةيكريمألاةيبرغلاو
ارًيبكاًحاجنةيكريمألاةدحتملاتايالولاتققحو.]137[ةيكريمألاةيميلقإلا
ام،يرخصلازاغلاويرخصلاطفنلانعبيقنتلايفةيضاملاماوعألالالخ
.رخآردصميأنمرثكأةقاطلاةيلالقتساقيقحتيفتارادإلاهيلعلوعت

ةياهنيفةقاطلاةرازولةعباتلاةيكريمألاةقاطلاتامولعمةرادإترشن
لالخطفنلاوزاغلايطايتحايفةظوحلمةدايز2010ربمفون/يناثلانيرشت
يفبعكمرتمنويليرت283.9ىلإلصيلزاغلايطايتحاعفتراو.دحاوماع
ماعةياهنيفبعكمرتمنويليرت255وحنبةنراقم2009ماعةياهن

اًصوصخ،يديلقتلاريغزاغلافاشتكاىلإةدايزلايفببسلاعجريو.2008
رتمنويليرت29.3وحنىلإًايونسهُّيِطايتحاعفترايذلايرخصلازاغلا
مدقنويليرت3.2(ساسكتةيالويفتافاشتكالامظعمتمتو.بعكم
مدقنويليرت3.4(اينافلسنبو)بعكممدقنويليرت5.2(ساسنكرأو)بعكم
تايالولاءاجرأيفرفاوتميرخصلازاغلايطايتحانأينعيام،)بعكم
.]138[قرشلاوطسولاوبونجلايفاهلكةدحتملا

ماعةياهنيفهعافتراىلإريرقتلاراشأ،ماخلاطفنلايطايتحاىلإةبسنلاب
ماعةياهنيفليمربرايلم20.6وحنبةنراقمليمربرايلم22.3ىلإ2009
تافاشتكالاىلإاًرظن.يرخصلاطفنلافاشتكاىلإدوعتةدايزهذهو،2008

]139[اتوكادلامشواكسالأواينروفيلاكوساسكتنملكيفاهيلعرثعيتلا



.
يكريمألاماخلاطفنلاجاتنإدادزينأعقوتيفجاتنإلاتاؤبنتنأشيفامأ
نمهمظعم،اًيمويليمربنويلم1.61وحنب2014و2013يماعلالخ
ىلإ2014ماعىتحطفنلاجاتنإيفةدايزلارّدُقتو.يرخصلاطفنلاجاتنإ
.ليمربنييالم4.09وحنب2008ماعذنمتلصحيتلاةدايزلابناج
طفنلاجاتنإلدعمعفترينأ2030ماعىتحةقاطلاقافآريرقتعقوتيو
ريشتو.2030ماعلولحباًيمويليمربنييالم5وحنىلإيكريمألايرخصلا
جتنمربكأاهرابتعابايسورزواجتتفوسةدحتملاتايالولانأىلإتاعقوت
جتنمربكأكةيدوعسلاىلعقوفتتسامك،2015ماعلولحبملاعلايفزاغلل
ماعيفةقاطلانميتاذلاءافتكالاققحتفوسو،2020ماعلولحبطفنلل

ةرازولةعباتلا،ةقاطلاتامولعمةرادإلرخآريرقتريشيو.]140[2030
يفطفنللةيفاصةرّدصمةلودحبصتنأةدحتملاتايالولاناكمإبنأ،ةقاطلا
نأ،اًيلاحةرفاوتملاتايطعملاىلعًءانب،نكمي2040ماعيفو.2035ماع
يكريمألاكالهتسالانمةئملايف7.6وحنماخلاطفنلاتارداصيفاصلكشت
رخاوأيفةروشنملاةيكريمألاةقاطلاةرازوتاءاصحإريشتو.]141[
يف3.7ةبسنبعفتراطفنلانميكريمألاجاتنإلانأىلإ2012ربمتبس/لوليأ
ربمتبس/لوليأنمثلاثلاعوبسألايفاًيمويليمربنييالم6.5ىلإلصيلةئملا
يفطفنلاتاكرشاهلمعتستيتلاةثيدحلاةينقتلالضفبهتاذماعلانم
امك.يرخصلاطفنلاجاتنإلرخصلليكيلورديهلاريسكتلايفويقفألارفحلا
ةئملايف83ةيبلت2012ماعلالختعاطتساةدحتملاتايالولانأىلإريشت
ىلعألاهنأب2012ماعفرُعو.ةيلخادرداصمنميطفنلااهكالهتسانم
نأةقاطلاةرازوعقوتتامك.1991ماعنميلحملاطفنلاىلعاًدامتعا
ةياهنيفليمربنويلم11.4وحنبطفنلانميكريمألاجاتنإلالدعمعفتري
7وحنبةلبقملاماوعألالالخطفنلانميكريمألاجاتنإلاعفتريو،2013ماع
ضيبألاتيبلايفىلوألاةعبرألاامابوأماوعألالخو.]142[ًايونسةئملايف
ىلعأىلإ2011ماعيفلصونأىلإيلحملاطفنلانميكريمألاجاتنإلاداز
ماعىلعاًيمويليمربفلأ120رّدقيامبدازو.2003ماعذنمهتايوتسم

2009ماعذنمو.اًيمويليمربنييالم5.6ىلإلصيناكيذلا2010
قوفيليعيبطلازاغلاجاتنإيفةمدقتملالودلانمةدحتملاتايالولاو
جاتنإفعاضتو.]143[(1973ماعذنمةلجسملااهلكجاتنإلاتايوتسم
ضافخناهبكاويذلا2008ماعذنمةددجتملاةقاطلانمةدحتملاتايالولا
2005ماعذنمةئملايف10ةبسنبطفنلانمةدحتملاتايالولاكالهتسايف



]144[.
ةدحتملاتايالولانأيفحصرمتؤميفامابوأنلعأ2011سرام/راذآيف
تناكامعطفنلانمةئملايف7نعلقتةبسن2011ماعلالخكلهتست
.ةءافكرثكأيكريمألاداصتقالالعجكلذنإًالئاق،2005ماعلالخهكلهتست
لقأةيمكدروتستو،طفنلانمربكأةيمكجتنتتحضأةدحتملاتايالولاف
ىوتسمىلعأىلإيكريمألاطفنلليلامجإلاجاتنإلالصو2010ماعيفف.هنم
ةيلاردفلاهايملاتحتنمجرختسملاطفنلاجاتنإلصوو.2003ماعذنمهل
رثكألالخةرملوأو.قالطإلاىلعهللدعمىلعأىلإكيسكملاجيلخيف
لقأ2011ماعلالخطفنلانمةيكريمألاتادراولاتلكشماوعأةرشعنم
.]145[اهكلهتستيتلاةيمكلافصننم

يكريمألاةقاطلانمأموهفمليجراخلاقشلا-ب
:نيَسيئرنيروحمىلعةقاطلانمأليكريمألاموهفملليجراخلاقشلازكرتي
دامتعالاليلقتيفامهيناثو،اهتادادمإوةقاطلارداصمعيونتيفامهلوألثمتي
.طسوألاقرشلاطفنىلع

يكريمألاموهفملاقلطني.اهتادادمإوةقاطلارداصمعيونت:لوألاروحملا-
قئارطو،اهددعتوةقاطلاتادادمإرداصمعّونتةرورضنمةقاطلانمأل
ىلعف.اهبابسأددعتتيتلاتادادمإلايففقوتيأراثآنمّصلقتل،اهلقن
ىلع-ةنميهلالصاوتسو-نميهتطسوألاقرشلاةقطنمنأنممغرلا
اًيكريمأًافدهلكشيةديدجرداصمنعثحبلانإف،ةيملاعلاةقاطلاقاوسأ
ةقاطلانمألاًمهمسيلعّونتلاو،ةقاطلانمألاهتيجيتارتساراطإيفاًمهم
ردصمىلعدامتعالاف،يكريمألايموقلانمأللاًضيأنكل،بسحفيكريمألا
رطخلةضرعةدحتملاتايالولالعجياًيبنجأناكاذإاًصوصخ،ةقاطللدحاو
نميسايسلازازتبالللاوحألاأوسأيفو،تادادمإلافقوتوراعسألاّبلقت
ةسايسريوطتةعومجم«ريرقتدكأ،نأشلااذهيفو.]146[ةجتنملالودلا
؛ةقاطلانمةدحتملاتايالولادادمإرداصمعونتةرورض»ةينطولاةقاطلا
ضّرُعيدقةقاطللدحاوردصمىلعةدحتملاتايالولادامتعازيكرتنأل
وأبرحببسبتادادمإلافقوتلاحيفةمدصلارطخليكريمألاداصتقالا
ةيكريمألاةقاطلارداصمعّونتةرورضبريرقتلاىصوأو.ةيباهرإتامجه
ىلإمهتارداصةدايزىلعمّهثحو،نييجيلخلاريغنيجتنملاىلعطغضلاب
ددشنكل.طفنلللمتحمردصملكةيصوتلاتلمشو.ةدحتملاتايالولا
ةركلافصناهنيبنم،ةسيئرلاقطانملانمددعىلعصاخهجوبريرقتلا
تايوتسمةدايزنإ:ًالئاق،ةيبرغلاايقيرفأونيوزقرحبضوحويبرغلا



اضفخينأنكمينامهمنالماعقطانملاكلتنمتارداصلاةدايزوجاتنإلا
.]147[يملاعلاويكريمألاداصتقالايفتادادمإلاعاطقناريثأت

نمةيطفنلاتادراولاةدايزىلإساسألايفيكريمألاعيونتلاةطختفده
تثدحتو.ايبمولوكواليوزنفوكيسكملانمصاخهجوبو،ةينيتاللااكريمأ
كلتمتاهنألودلاهذهنع»ةينطولاةقاطلاةسايسريوطتةعومجم«
ريرقتلارظنو.يكريمألاذوفنلاىدميفعقتواًيبسنةبيرقوةريبكتايطايتحا
ةديدجرداصممهرابتعابنيوزقرحبيفنييسيئرلانيجتنملاوايسورىلإاًضيأ
.]148[برغلاىلإمهتارداصةدايزىلإمهيعسبةدعاوو
هنأريرقتلادكأ؛ايسورونيوزقرحبوةينيتاللااكريمألودىلإةفاضإ
طفنللومنلارداصمعرسأنمةدحاوةيبرغلاايقيرفأنوكتنأعقوتي
دعبتيتلاةقطنملاتايطايتحاف.ةيكريمألاقوسلاىلإةبسنلابيعيبطلازاغلاو
لمتكادقنوكينأبجيهنأل،صاخهجوبةيرغمئطاشلانعرثكأ
الوغنأوايريجينف.يسلطألاطيحملاربعاهلقنةلوهسبنكميهنألو،اهريوطت
1.2ـبةدحتملاتايالولااتدّوز-ةقطنملايفناسيئرلاناجتنملا-اًعم
ريوطتةعومجم«تناكو.2000ماعيفاًيمويطفنلانمليمربنويلم
وأنيترمةيمكلاهذهفعاضتتنأتعقوتدق»ةينطولاةقاطلاةسايس
ماعيفريرقتلادادعإرمعنمةلبقملاةرشعلاماوعألالالختارمثالث

2001)]149[.
طفنلارظحةمزأذنم.يجراخلاطفنىلعدامتعالاليلقت:يناثلاروحملا-
نمأويملاعلاةقاطلانمأديدهتاهنعبترتيتلا1973ماعيفيبرعلا
نويكريمألاءاسؤرلاأدب،ةدحتملاتايالولااهمدقميفوةكلهتسملالودللةقاطلا
ةدايزويجراخلاطفنلاىلعدامتعالاليلقتىلإةمزألاكلتذنمنوعدي
عيجشتلااهنأشنمجماربنيشدتو،ةيلحمرداصمىلعلباقملايفدامتعالا
.]150[لخادلاىلعاًدامتعارثكأوةءافكرثكأةقاطتاسايسينبتىلع
ىلإنييكريمألانييجيتارتسالاونيركفملانمريثكةوعدعمهجوتلااذهيتأيو
ةيطفنلاةيعبتلانأنوريثيح،يجراخلاطفنلاىلعيكريمألادامتعالاليلقت
رداصملادحأ،نييكريمألانمريثكريبعتبسحبيكريمألانامدإلاوأ،ةيكريمألا
يفنوريثكهحرطيناكامسكعىلع،يكريمألايموقلانمألاديدهتلةسيئرلا
ةيموقهحلصموهةلدتعمراعسأبطفنلاقفدترارمتسانأنميضاملا
اذهةوقتديازتو.يكريمألايموقلانمألاىلعظافحلاتاودأدحأوةيكريمأ
نمنينطاومماهتاو2001ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاثداوحعمرايتلا
-ةدحتملاتايالولاىلإطفنللساسألادّروملا-ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا



،ةيباهرإلاتامظنملامعديفةيبرعوةيدوعسةيطفنتاسسؤمماهتاو،اهيف
ةيروتاتكدوةيوطلسةمظنأولودعمةيكريمألاتاقالعلابقاوعفاشتكاو
مدخييذلاطفنلالباقميفاهنعفرطلاضغتةيكريمألاتاموكحلاتناك
يكريمألاسيئرلاعفديذلارمألا.]151[نييكريمألايموقلانمألاوةحلصملا
نعهباطخلالخةيكريمألاةقاطلاتاسايسفصوىلإ)نبالا(شوبقباسلا
اذهو.]152[»يجراخلاطفنلاةنمدم«اهنأب2006ماعيفداحتالاةلاح
هتقرويفامابوأكارابيلاحلاسيئرلاهمدختسايذلاهسفنحلطصملا
]153[ةيكريمألاةقاطلاتاسايسهفصول2008ماعيفتردصيتلاةيباختنالا
.

ةقاطلانمألامابوأوشوبيترادإتاسايس-2
ةدحتملاتايالولاءاسؤرعيمج-نكيملنإ-لجنيبقافتاكانه
نمةعومجمىلعموقيةقاطلانمأليكريمألاموهفملانأىلعةيكريمألا
يفمهنيباميفءاسؤرلافلتخانإو،اهنعثيدحلاقبسيتلارواحملا
رثكأشوباترادإتناكو.يكريمألاةقاطلانمأققُحتيتلاتاسايسلامهيّنبت
ىلعموقييذلايكريمألاةقاطلانمأموهفمليجراخلاقشلاىلعاًدامتعا
هترتفلالخامابوأسيئرلاناكنيحيف.ةيكريمألاةقاطلارداصمعيونت
يكريمألاةقاطلانمأموهفمليلخادلادعبلاىلعاًزيكرترثكأىلوألاةيسائرلا
دعبهتاحيرصتريشتو،ةليدبلاةقاطلارداصملربكأةيمهأهئاليإلالخنم
نيسيئرلافالتخاعمو.جهنلااذهىلعهرارمتساىلإةيناثةيسائرةرتفبهزوف
اقفتاامهنأالإ،ةقاطلانمأليكريمألاموهفملاىلإءيشلاضعبامهترظنيف
قرشلاةقطنمنمدروتسملاطفنلاىلعيكريمألادامتعالاليلقتةرورضىلع
.ةفيظنلاةليدبلاةقاطللةيمهألانمردقءاليإو،طسوألا

دامتعالاليلقتلامابوأوشوبيترادإيعاسم-أ
طسوألاقرشلانمدروتسملاطفنلاىلع
ىلعيكريمألادامتعالاليلقتوحنةيكريمألاةدحتملاتايالولاتاسايسعجرت
ةقاطلاةيلالقتسا«عورشمىلإاعديذلانوسكينسيئرلاىلإيجراخلاطفنلا
يفطفنلاتادراوىلعيكريمألادامتعالاليلقتىلإفدهييذلا»ةيكريمألا
لوأنوسكينلسرأيبرعلاطفنلاةمزألبقو1970ماعيفف.1980ماع
اهيفدكأيتلاةيكريمألاةقاطلاتاسايسصوصخبسرغنوكلاىلإةلاسر
طفنلاىلعدامتعالاليلقتلةيلخادتاوطخةدحتملاتايالولاذاختاةيمهأ
تالعافملاريوطتوةقاطلاجاتنإلةيوونلاتالعافملاءانبةدايزلثميجراخلا



.]154[ةيئابرهكلاةقاطلاديلوتلتاطحمءاشنإىلعدويقلاليلقتوةمئاقلا
ةمقىلعجراخلانمةدروتسملاةقاطللةيكريمألاةيعبتلاءاهنإةيضقتناك
روغدلونرأتربلألثم،2000ماعلةيسائرلاتاباختناللنيحشرملاجمارب
،2008ماعلةيسائرلاتاباختنالايحشرمجماربيفو،شوبويلبدجروجو
2008و2000تاباختنايفناحشرملاثدحتثيح،نيكامنوجوامابوأكاراب
لمعباهيلعبلغتلابامهنملكدهعتو،قفألايفحولتةقاطللةمزأنع
ماعيفامابوأو2000ماعيفشوب-تاباختنالايفزئافلادّهعتو.لعاف

.ضيبألاتيبللةيولوأيكريمألاةقاطلانمألعجب-2008
لثميةيجراخلاةقاطلاىلعيكريمألادامتعالانأشوبىأرهترادإةيادبيف
رثكأاندلبحبصيس«:لاق2001ويام/رايأيفف،يكريمألايموقلانمأللاًديدهت
يديأيفدلبللةقاطلانمأعضيام،يبنجألاماخلاتيزلاىلعاًدامتعا
نعهباطخيفو.]155[»انتامامتهااهضعبانرطاشياليتلاةيبنجألاممألا
نمةئملايف75لالحإمتيسهنأشوبنلعأ٢٠٠٦ماعلداحتالاةلاح
يكريمألا»نامدإلا«ءاهنإل٢٠٢٥لولحبطسوألاقرشلانمطفنلاتادراو
يأرلااذهو.]156[كالهتسالاليلقتنودنمطسوألاقرشلاةقطنمطفنل
ماعيفةقاطلاةيضقىلإهتيجيتارتسايفراشأنيحامابوأهانبتيذلاهسفن

ىلعيكريمألادامتعالاليلقتاهنأشنميتلاتاءارجإلانمددعىلإ2008
ءاهنإبدهعتاهيفو،طسوألاقرشلاةقطنمنماميسالو،دروتسملاطفنلا
ةقاطلاةيلالقتساقيقحتو،طسوألاقرشلاةقطنمطفنليكريمألا»نامدإلا«
يففدهتيتلاةددجتملاةقاطلاوةيكريمأرداصمىلعدامتعالابةيكريمألا
قيقحتىلإ-هترادإءاضعأوامابوأتاحيرصتبسحب-ريخألاليلحتلا
هجوىلعطسوألاقرشلاةقطنميفو،اًمومعاًيجراخيكريمألارارقلاةيلالقتسا
،يجراخلاطفنلليكريمألانامدإلاءاهنإىلعلمعيسهنإلاقو.صوصخلا
.]157[ةمداقلاةرشعلاماوعألالالخاليوزنفوطسوألاقرشلاىلإراشأو
ىلعيكريمألادامتعالاو2009ماعيفةسائرلاىلوتذنمهنإ)امابوأ(لاقو
ماعلالخلصوو،رخآلاولتاًماعصقانتيفجراخلانمةدروتسملاةقاطلا

؛]158[اًماعرشعةثالثذنمةرملوأةئملايف50نملقأىلإ2012
امب،ةئملايف10ةبسنبماخلاطفنلانمةيكريمألاتادراولاتضفخناثيح
تادراولاتضفخناو،بسحف2011ماعلالخاًيمويليمربنويلمبردقي
ىلإ2008ماعيفيلحملاكالهتسالانمةئملايف57نمةيطفنلاةيكريمألا
وديؤماهحرطيةدعبابسأكانهو.]159[(2011ماعيفةئملايف45
:يتآلايفلثمتتدروتسملاطفنلاىلعيكريمألادامتعالاليلقت



ةكلمملااهسأرىلعوجيلخلالودىلإةمخضلاةيلاملاتاقفدتلانأ-
ةينيدلاسرادملاوةيباهرإلاتاعامجلامعديفمدختستةيدوعسلاةيبرعلا
نواعتىلعنطنشاوصرحو.ةدحتملاتايالوللةيداعمءارآواًراكفأرشنتيتلا
ناكمإىلعدويقلانمارًيثكضرفطفنلاقوسرارقتسانامضلاهعمضايرلا
ريياعمللاًقفوةمارصرثكأتاءارجإذاختالةكلمملاىلعطغضلااهتسرامم
دوجولانأو.ةددشتملاةينيدلاةيميلعتلاتاسسؤملاميعدتفقولةيكريمألا
جيلخلاةقطنماميسالو-طسوألاقرشلاةقطنميفيكريمألايركسعلا
ىلإطفنلاقفدتنيمأتفدهب-1991ةيناثلاجيلخلابرحدعبيبرعلا
يتلا،ةدحتملاتايالولادضةيهاركلارعاشمةيوقتىلإىدأيكريمألاداصتقالا
ةيداهجلاةيمالسإلا«تاميظنتللةئبعتلاودينجتلايفسيئرلاببسلاتناك
.]160[»ةيلاكيدارلا

عم،ددجتمريغدرومىلعةسيئرةروصبدمتعتةدحتملاتايالولانإ-
ىلإرشُؤيام،]161[يملاعلاجاتنإلاضافخناةقاطلالاجميفءاربخلاعقوت
ديازتلظيف،قوسلايفهنمضورعملاىلعةيلودةسفانمنطنشاوةهجاوم
ديازتيتقويفو،هلدنهلاونيصلااميسالو،ةيمانلالودلاتاداصتقاةجاح
تذوحتسامرصنملانرقلانمتاينيعستلاةيادبيفف.يكريمألاكالهتسالاهيف
اهومنلو،طفنلليملاعلاكالهتسالانمةئملايف10ىلعةيويسآلالودلا
ةئملايف18ىلإاهكالهتساديازتطفنلاىلإاهتجاحديازتوعيرسلايداصتقالا
عفترتنأعقوتيهنإفةيلاحلاتاهاجتالاترمتسااذإو.يملاعلاكالهتسالانم
يفيفاصلاكالهتسالاةزواجتم،2030ماعيفةئملايف27ىلإةبسنلاكلت
عاضوألارارمتسالاحيفهنأينعيام،]162[ةرملوأةدحتملاتايالولا
دونهلاونيينيصلانيكلهتسملاعمنوسفانتيسنييكريمألانإفهيلعيهامىلع
.ةيملاعلاقوسلايفرفاوتمطفنلانمليمربلكىلع

رٌيثكو،ةرقتسمريغقطانماٍّيملاعطفنلاجاتنإقطانمنمارًيثكنإ-
ةيقرعلاتاعازنلانعًالضف،دودحلانأشيفتاعازنلاوتاعارصلابجعياهنم
ىدلةبغردوجولظيفةيركسعلاتابالقنالاتالاحديازتوةيبهذملاو
يقابقوقحراكنإو،طفنلاتاداريإىلعةرطيسلايفةنيعمةعومجم
2011ماعيفايقيرفألامشلوداهتدهشيتلاتابارطضالاعمو.ناكسلا
ببسبيملاعلاجاتنإلانمةئملايفدحاووحنةيملاعلاقاوسألاترسخ
ىلعةيبوروألاوةيكريمألاتابوقعلاريثأتيمانتو،نادوسلايفجاتنإلاعجارت
.]163[ناريإ

نومدختسيةيطفنةرفوووذةدحتملاتايالولاءادعأنمارًيثكنإ-



كلتنمةريبكةبسننأنعًالضف،مهتايروتاتكدديكأتيفةيطفنلادئاوعلا
اذهنعو.ةِّيملسريغةيوونجماربريوطتيفدئاوعلاكلتمدختستلودلا
:اهتقويفةيلودلاكيوزوينلاةلجمريرحتسيئر،ايركزديرفبتكعوضوملا
لعجيضاملادقعلايفاهنعةريخألاةنوآلايفطفنلاراعسأعافترانإ«
ةيلالقتسارثكأايسوروناريإواليوزنفلعجو،اًداسفوةيروتاتكدرثكأايسور
سيئر،ساهدراشتيربسحبو.]164[»ةيلودلانيناوقلاوريياعمللًالهاجتو
ForeignAffairsةلجميفاهرشنهلةلاقميف،ةيجراخلاتاقالعلاسلجم
اًبطقاهلعجيلب،ةناكمتاذلودلاكلتلعجيطفنلاراعسأعافترانإ
يفًاباجيإوأاًبلسريثأتلاريبكهلنوكيدقيذلايلودلاديعصلاىلع
.]165[يلودلاماظنلاتايرجم

تاورثلافازنتسالاًردصمدُعييجراخلاطفنلاىلعدامتعالانإ-
،طفنلاىلعيكريمألاكلهتسملابلطةنورمفعضءوضيفاًصوصخ،ةيكريمألا
ةقاطللرخآردصمىلإكلهتسملالوحتىلإيدؤتالطفنلاراعسأعافتراف
عافتراىدأكلذةجيتنو.طفنلالحمرخآردصملالحإةبوعصببسب
ءابعأيكريمألاداصتقالالمحتىلإةيضاملاماوعألالالخطفنلاراعسأ
داصتقالافلكيرالود10وحنبطفنلاليمربرعسعافتراف.ةمخضةيداصتقا
.]166[يفاضإرالودنويلم50يكريمألا

ةقاطلاتادادمإرارمتسانامضليكريمألايركسعلاقافنإلاةفلكتعافترا-
ةيركسعلاتاكرحتلانمريثكف.رتراكيكريمألاسيئرلاأدبمىلإاًدانتسا
برحلاف؛يكريمألاةقاطلانمأقيقحتىلإفدهتشوبيترادإلالخةيكريمألا
ةرطيسلاىلإ-ةرادإلانلعتملنإو-اًساسأفدهتقارعلايفةيكريمألا
نعًالضف،طفنلابةينغةقطنميفاًيطفنًاطايتحاكلمييذلاقارعلاىلع
يعيبطلازاغلاوةيطفنلاةرفولادالبيفةيكريمألادعاوقلاويركسعلاراشتنالا
راشتنالانعًالضف،لاثملاليبسىلع،ةيقيرفألالودلاونيوزقرحبميلقإيف
.يبرعلاجيلخلاةقطنميفيكريمألايركسعلا

نمرالودرايلم103.5ىلإرالودرايلم97نأةيكريمأةساردترّدق
لوصولانيمأتىلعقفنتس2009يلاملاماعلالالخعافدلاةرازوقافنإ
يركسعلاقافنإلانعرظنلاضغب،اٍّيجراخةقاطلارداصمىلإيكريمألا
-ةساردلادادعإتقو-ةفاضإتمتولو.ناتسناغفأوقارعلايفيكريمألا
رالودتارايلم209ىلإعفتريسمقرلانإفقارعلايفةيكريمألابرحلاةفلكت
.]167[رالودرايلم215و
ةعومجم«ريرقتىصوأ؛طسوألاقرشلاطفنىلعيكريمألادامتعالاليلقتل



ةدحتملاتايالولادادمإرداصمعيونتةرورضب»ةينطولاةقاطلاةسايسريوطت
نيوزقرحبضوحاهنيبنملودلانمةعومجمحرطو،ةقاطلانم
اهنعثدحتييتلالودلانأالإ،ةينيتاللااكريمأيفلودوةيبرغلاايقيرفأو
قطانمنمًاليدبنوكتنأةصرفنمللقتةدعتابوعصاههجاوتريرقتلا
ةقطنماهمدقميفو،يلاحلاتقولايفةدحتملاتايالولااهيلعدمتعتةيديلقت
ايقيرفأنوكتنأضحدتبابسأكانه،لاثملاليبسىلعف.طسوألاقرشلا
تايالولللجألاةليوطتاعقوتلاةيبلتلاهجاتنإةدايزىلعةرداقةيبرغلا
ةعساوتارامثتساللهصصختنألودلاهذهلنكمييذلالاملاسأرف.ةدحتملا
اكريمأونيوزقرحبيفنيجتنملاىدلهنملقأةثيدحةيتحتةينبيفقاطنلا
ةيبلتلةدحتملاتايالولااهيلعلّوعتيتلاايقيرفألودمظعمو.ةينيتاللا
يسايسلاداسفلاوةينثإلاتابارطضالايناعتةقاطلانمةديازتملااهتاجاح
ةدايزتاعقوتطابحإىلعاًرارمتلمعلماوعلاهذهو.ةمظنملاةميرجلاو
.]168[جاتنإلاتايوتسم
ةينبيفساسأرامثتساىلإايبمولوكواليوزنفوكيسكملاةجاحبناجىلإ
لوقحريوطتبءدبلاو،ةميدقلالوقحلايفجاتنإلاعيجشتلةثيدحةيتحت
لثمتايدحتهجاويةثالثلانادلبلاكلتىلعيكريمألادامتعالانإف،ةديدج
.يكيسكملاطفنلاةعانصيفيبنجألارامثتسالارظحييكيسكملاروتسدلانأ
يفةيكريمأةكراشميأزيفاشتوغوهقباسلايليوزنفلاسيئرلاضراعو
عيسوتيفايبمولوكةموكحةبغرنممغرلاىلعو.يليوزنفلاطفنلاةعانص
برحلاببسبكلذبمايقلاعيطتستالاهنإفةدحتملاتايالولاىلإاهتارداص
ةبسنلابًايويحناكهنكل،ًالهسسيلقئاوعلاهذهىلعبلغتلاو.ةيلهألا
.]169[يكريمألاةقاطلانمأقيقحتلشوبيكريمألاسيئرلاةطخىلإ

نيوزقرحبنإف،ةينيتاللااكريمأنادلبهجاوتيتلاتامزألارارغىلع
ةردقىلإةسامةجاحكانهاذل،ةيملاعلاتاطيحملاىلعذفنمهلسيل
ةقاطلاةسايسريوطت«ةعومجمريرقتحصناذل.بيبانألاطوطخلةيفاضإ
ةقطنملايفنييسايسلاةداقلاعملمعلانييكريمألانيلوؤسملاوةداقلا»ةينطولا
.]170[يبنجألارامثتسالاهجويفقئاوعلاليلذتل

طفنلانمةدحتملاتايالولاجاتنإوتايطايتحاةدايزبتاعقوتلاعم
نمًاليدبيرخصلاطفنلانوكينأنعثيدحلادعاصتيأدبيرخصلا
قيقحتناكمإىلعيكريمألامامتهالالجبصناو.دروتسملايديلقتلاطفنلا
اهتاسايسريرحتمثنمو،تافاشتكالالالخنمةيكريمألاةقاطلاةيلالقتسا
ىلإةجاحلاءاهنإينعيام،ةيطفنلالودلازازتبانمطسوألاقرشلايف



يفاهرورمءانثأيفطفنلاتالقانلةيامحلاو،لودلاهذهلينمأءاطغريفوت
طفنلاىلعيكريمألادامتعالاةيرارمتساىريًايأركانهنكل.زمرهقيضم
دامتعالاءاهنإمدعيغبنيو،يكريمألاجاتنإلاةدايزنممغرلاىلعيجيلخلا
ذإ،اًصوصخيبرعلاجيلخلاةقطنمنمو،اًمومعيجراخلاطفنلاىلعيكريمألا
،2030ماعلولحبماخلاطفنللةدروتسمةلودةدحتملاتايالولاىقبتس
2011يماعنيبةئملايف70وحنبةيطفنلااهتادراولدعمضافخناثيح
نمةئملايف30نمبرقيامةيطغتىلإةجاحباهنأينعيام،2030و
.]171[داريتسالاقيرطنعةيطفنلااهتجاح

ىلعاهدامتعاليلقتةيكريمألاةدحتملاتايالولاعيطتسترمألاةقيقحيف
،ةعرسبةيطفنلااهتايطايتحافازنتسابكلذو،يبرعلاجيلخلاةقطنمطفن
،لبقتسمللٍفاويطايتحاىلعةظفاحملاىنبتتىربكةلوداهرابتعاباهنكل
تايطايتحانأنعًالضف،لقأيبنجألاطفنلاجاتنإةفلكتنأاًصوصخ
اهيلعدمتعتدقىرخأنادلبىدلرفاوتتاممريثكبرثكأيجيلخلاطفنلا
،تامزألاتقويفاميسالو،يجيلخلاطفنلانمًاليدبةدحتملاتايالولا
ةيبرعلاتارامإلاوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملااًصوصخ،ةيجيلخلالودلانوكل
ىرخألاةيطفنلالودلاىدلرفاوتتالةيجاتنإةقاطاهيدلتيوكلاوةدحتملا
حابرأيأينجلجأنماًنكممكلذناكاملكاهتقاطىصقأبجتنتيتلا
تايالولاةيلالقتساةركفةحاجرمدعفيضينمكانهو.]172[ةنكمم
ىلعيبرعلاجيلخلاةقطنمواًمومعطسوألاقرشلاةقطنمةقاطنعةدحتملا
ةدحتملاتايالولاىلإةيطسوألاقرشلاةيطفنلاتارداصلانأل،صوصخلاهجو
ىرخأةرتفيأنم2012ماعنمةريخألاةتسلاروهشلالالخىلعألاتناك
ةكلمملاترداب،ةيئانثتسالاوةجرحلاتاقوألايفو.يضاملانرقلاتاينيعستذنم
وهاذهو.ةيطفنلاتادادمإلايفصقنلاضيوعتىلإةيدوعسلاةيبرعلا
،اليوزنفيفةيلامعلاتابارضإلادعبو،انيرتاكراصعإدعبثدحاملعفلاب
عيسوتجمانرب2009ماعيفةيدوعسلاتلمكأو.ايبيليفةروثلادعبو
]173[ليمربنويلم12.5ىلإاًيمويليمربنييالم10.5نمةيجاتنإلااهتقاط
نلةدحتملاتايالولانأبةيكريمألاةقاطلاةيلالقتسانعثيدحلايحويو.
ديدهتيأنإذإ،ةيملاعلاةقاطلاقاوسأوطفنلاراعسأيفتابلقتلابرثأتت
نأامك،يكريمألااذكو،يملاعلاطفنلاراعسأيفرثؤيسجيلخلاطفننمأل
طفنلاىلعدامتعالايفنيرمتسملاةيكريمألاةدحتملاتايالولاءافلحداصتقا
نأامبو.يبرعلاجيلخلاطفنديدهتدنعراعسألاتازهبرثأتيسيبرعلا
هرودبرثأتيسف،لودلاكلتعمةريبكةجردبلعافتييكريمألاداصتقالا



عئاضبلاوعلسلانمريثكلادروتستةدحتملاتايالولاو.راعسألاتاريغتب
نإفاذل،اهجاتنإيفاًسيئرًالماعيجيلخلاطفنلاربتعيو،ًايونسةيويسآلا
راعسأمثنمو،طفنلاراعسأةدايزينعيسيبرعلاجيلخلاطفننمأديدهت
اماذهو،ةيويسآلانادلبلانمةدحتملاتايالولااهدروتستسيتلاعئاضبلا
.]174[يكريمألاداصتقالابررضلاقحُليس

ةددجتملاةقاطلارداصميفرامثتسالا-ب
يذلادروتسملاطفنلاىلعدامتعالاليلقتىلإةيكريمألايعاسملالظيف
،ةيكريمألاةيجراخلاةسايسلاةيرحّديُقيويكريمألايموقلانمألايفرثؤي
شوبناسيئرلاَىلَْوأ؛يسايسلاةجتنملالودلازازتبالةعضاخاهلعجييذلاو
ثحبللةعجشملاوةزفحملاتاردابملاوةددجتملاةقاطلارداصملةيمهأامابوأو
نيترادإلادهجلثمتيو.)يعيبطلازاغلاوطفنلا(ةيديلقتلاةقاطلللئادبنع
:يتآلايفةددجتملاةقاطلاميعدتيف
ةددجتملاةقاطلامعدوشوبسيئرلاةرادإ)1(
رامثتساللةمدقتملاةقاطلاةردابمنعشوبسيئرلانلعأ2006ماعيف
يف22ةبسنبةدايزةردابملاتحرتقاو.ةددجتملاةليدبلاةقاطلاايجولونكتيف
ةرازواهيرجتةفيظنةقاطعارتخابةقلعتملاثاحبأللصصخملاليومتللةئملا
ةقاطوةيسمشلاةقاطلاتايجولونكتيفرامثتسالاةدايزاذهنمضتيو.ةقاطلا
محفلاقرحبلمعتيتلاةقاطلاديلوتتاطحمءاشنإايجولونكتيفو،حايرلا
ةدلوملاةقاطلاوةفيظنلاةيوونلاةقاطلاايجولونكتو،تاثاعبنايأنودنم
رايلم31شوبصصخ2007يلاملاماعلاةينازيميفو.]175[لوناثيإلانم
ريوطتيفةديدجثاحبأل2006ماعىلعةئملايف26ةدايزبرالود
نلعأ2003ماعلداحتالاةلاحنعهباطخيفو.]176[ةمدقتملاتايراطبلا
ىلعدامتعالاليلقتلينيجورديهلادوقولاةردابملرالودتارايلم3.1صيصخت
نموأ،اٍّيلحمجرختسملادوقولانمهجاتنإنكميهنأاملاطيجراخلاطفنلا
.تازاغلاثاعبناهليلقتىلإةفاضإ،ةيوونلاوأةددجتملاةقاطلارداصم
،نينطاومللةمئالمهراعسألعجتنأىلإينيجورديهلادوقولاةردابمفدهتو
هذهزيزعتلو.]177[2020ماعيفهكالهتساىلعنيرداقنونوكيثيح
ايجولونكتلةيلاملاتاصصخملانم2007يلاملاماعلاةينازيمتدازةردابملا
ةرادإلاهيفتأدبيذلاتقولايفو.رالودنويلم46ـبينيجورديهلادوقولا
اهحاجنو،ةلوقعمراعسأبتارايسريفوتلصاخلاعاطقلاعملماعتلاةيكريمألا
لبُسريوطتيدحتنطنشاوهجاُوت،ينيجورديهلادوقولاايالخريوطتيف
يفهنأةيكريمألاةقاطلاةرازوتدكأو.دوقولاتاطحموتارايسلايفهنيزخت



طفنلاىلعيكريمألابلطلانإفينيجورديهلادوقولاةردابمحاجنلاح
راطإيفو.]178[2040ماعيفاًيمويليمربنويلم11لقيسيجراخلا
ماعيفةقاطلاةسايسنوناقحنم،سمشلاةقاطمادختسالجيورتلاومعدلا

30تغلبةيلاردفلخدةبيرضهيلعضرفتيذلاغلبملايفتاضيفخت2005
لزانملايفلامعتساللةارتشملاةيسمشلاةقاطلاةمظنأرعسنمةئملايف
ةيلامتاناعإميدقتجماربىلإةفاضإ،ةدحتملاتايالولايفلامعألاتاكرشو
.]179[يسريجوينواينروفيلاكلثمتايالويفاهبناهتسيالةيمسر
ةردابملرالودنويلم148هردقام2007يلاملاماعلاةينازيمتصصخو
.)2006(قباسلاماعلاةينازيمىلعرالودنويلم65ةدايزبةيسمشلاةقاطلا
ىلإةيسمشلاةقاطلاليوحتايجولونكتريوطتىلإةردابملاهذهفدهتو
يفىرخألاةقاطلارداصمعمةيسفانتاهراعسألعجنعًالضف،ءابرهك
.]180[2015ماعيفءابرهكلاديلوت

ةددجتملاةقاطلاامابوأةرادإمعد)2(
رارمتسانأامابوأسيئرلادكأ2011ماعلداحتالاةلاحنعهباطخيف
داصتقاليوحتلًايرورضنوكيسةفيظنلاةقاطلايفةريبكلاتارامثتسالا
ًافدههترادإتعضوو.ةمادتسارثكأوةناتمدشأداصتقاىلإةدحتملاتايالولا
نمةيئابرهكلاةقاطلانمةئملايف80ةبسنيتأتفوس2035ماعيفهنأ
دوقولاوسمشلاوحايرلالثم،ةددجتملاةقاطلانم،ةفيظنلاةقاطلارداصم
ةقاطلاوفيظنلايرجحلامحفلاويعيبطلازاغلاعم،اًيلحمجتنملايجولويبلا
.]181[ةيوونلا

8ىلعديزيامصيصختسرغنوكلانمامابوأبلط2011ماعيف
نعو،2012يلاملاماعلاةنزاوميفةفيظنلاةقاطلاعيراشملرالودتارايلم
نفيتسىلوألاامابوأةرادإيفةقاطلاةريزوتلاقةيلاملاتاصصخملاكلت
يتقاطلثمةددجتملاةقاطلارداصمدعاستستارامثتسالاكلتنإوشت
2020ماعيفيروفحألادوقولاعمةيسفانتحبصتيكحيرلاوسمشلا
يفةيلامشلاانيلوراكةيالويفةيكريمألاةقاطلاصوصخبهتملكيفو.]182[
يكريمألاةقاطلانمأقيقحتنإامابوألاق2012سرام/راذآنمعباسلا
زاغلاوطفنلاسيل،اهلكةيكريمألاةقاطلارداصمريوطتبطبتريًالبقتسم
،يويحلادوقولاوةيوونلاوسمشلاوحايرلاةقاطنكل،بسحفيعيبطلا
دامتعاليلقتىلإفدهتيتلاثاحبألاوايجولونكتلاريوطتيفرامثتسالاو
.]183[طفنلاىلعلزانملاوعناصملاوتانحاشلاوتارايسلا

نمةدعتاوطخنمفلأتياًروصتةقاطلانمألامابوأةطخلمشت



:]184[يفلثمتت،ةقاطلايفًالالقتسارثكأاكريمألعجاهنأش
يعيبطلازاغلاويوضعلادوقولااهيفامب،دروتسملاطفنلللئادبريوطت-
ةروطتمةديدجعناصمةعبرأءاشنإىلإامابوأاعدو.ةيوونلاةقاطلاديلوتو
.2013و2012يماعلالخةدحتملاتايالولايفيوضعلادوقولاجاتنإل
يفيعيبطلازاغلابطفنلالادبتساو،يعيبطلازاغلاتادادمإةدايز-
.ةقاطلاديلوتعناصموتاطحم

،تانحاشلاوتارايسللدوقولاعيزوتتاطحميفنيزنبلارعسضفخ-
يفدوقولاكالهتساةءافكنيسحتىلإفدهييذلارامثتسالاةدايزلالخنم
نيبةعيرسلاتاراطقلاتامدخىلعدامتعالاةدايزعم،تانحاشلاوتارايسلا
يفةماعلاتالصاوملالئاسومادختساىلعريبكلاسانلالابقإو،ندملا
.دالبلاءاحنأفلتخم

بجومبعناصملاوتاكرشلاءاشنإو،ةديدجنكاسمءانبلزفاوحلاةدايز-
يفجماربداجيإعم،ةقاطلاكالهتسايفارًيفوتوةءافكرثكأاهلعجتميماصت
.ةميدقلاينابملاوتويبلازيهجتةداعإليومتلهتاذتقولا

يفرامثتساللةمدقتملاةقاطلاثاحبأةلاكوعورشمجمانربعيسوت-
نوبركلارصحوطاقتلاوةيكذلاعيزوتلاةكبشايجولونكتنيبحوارتتعيراشم
.ةيئابرهكلاتارايسللةديدجلاتايراطبلاايجولونكتو
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ليلقتليكريمألادهجلانممغرلاىلعهنأىلإقباسلاثحبملايفانلصوت
نعبيقنتلاو،ةيلخادرداصمىلعدامتعالابةدروتسملاةقاطلاىلعدامتعالا
تاصصخملاةدايزو،ةيكريمألالحاوسلاويضارألايفيعيبطلازاغلاوطفنلا
طفنلا(ةيديلقتلاةقاطلانمًاليدبنوكتلةليدبلاةقاطلاعيراشملةيلاملا
مغرلاىلعو،ةدحتملاتايالولااهيلعدمتعتيتلا)محفلاويعيبطلازاغلاو
ماوعألايفيرخصلازاغلاويرخصلاطفنلانمجاتنإلاةدايزتاعقوتنم
ةيبلتلنييجراخلانيجتنملاىلعةدمتعملظتسةدحتملاتايالولانإف؛ةمداقلا
ىربكلاةيعانصلاىوقلانيبيلودلاسفانتلالظيفةقاطلانماهتاجاح
ةيبلتويداصتقالااهّومنةبكاومل؛ةيديلقتلاةقاطلارداصمىلعةدعاصلاكلتو
ام،اًيجراخكرحتلاىلإاهعفديذلارمألاوهو،ةقاطلانمةديازتملااهتاجاح
اذهناكو.اهيدلةقاطلانمأنامضلاهتاودأيفوةيجراخلااهتاسايسيفّرثأ
نوكامابوألىلوألاةرتفلالالخهنمشوبْيَترادإيفاًحوضورثكأريثأتلا
رثكأ-لصفلااذهنميناثلاثحبملايفةراشإلاتقبسامك-شوبةرادإ
عماًصوصخ،طفنلانمةيكريمألاتاجاحلانيمأتيفجراخلاىلعاًدامتعا
نمةيلودلاتاروطتلاو،ةهجنمةدحتملاتايالولااهتدهشيتلاتاريغتلا
نيحيف،2001ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاثداوحدعبىرخأةهج
يف،تاجاحلاهذهنيمأتيفلخادلاىلعاًدامتعارثكأامابوأةرادإتناك
ىلإامابوأعفديذلارمألا،يلودلاديعصلاىلعشوبْيَترادإتاقافخإلظ
لثمتتو.ةرشابملاتاديدهتلاةلاحيفالإاًيجراخيكريمألاطارخنالاليلقت
ةقاطلانمأقيقحتلةيكريمألاةيجراخلاةسايسللةسيئرلاثالثلاتاودألا
:يتآلايفيكريمألا

ةجتنملالودلانمأنامضلةيركسعلاةوقلامادختسا:ىلوألاةادألا-
قاوسألاىلإوةيلودلاقوسلاىلإةقاطلاتادادمإوتآشنملااذكوةقاطلل
.ةيكريمألا

قطانملانمًاليدبةديدجقطانمىلإيكريمألاهجوتلا:ةيناثلاةادألا-
لكاشملاةرثكل،يبرعلاجيلخلاةقطنملثم،اهيلعدمتعتتناكيتلاةيديلقتلا
ةقاطلاىلعيكريمألادامتعالاةفلكتعافتراو،ةقطنملاكلتهجاوتيتلا
قطانمنعثحبلابةدحتملاتايالولاتأدباذل.ةقطنملاكلتنمةجرختسملا



يفةرفولاتاذةيقيرفألالودلاىلإتهجوتف،ةقاطللةجتنمةديدج
.نيوزقرحبةقطنمىلإو،ةيطفنلاتايطايتحالا

ةجتنملالودلاىلإةيداصتقالاتانوعملاوتادعاسملاميدقت:ةثلاثلاةادألا-
اهنأشنميتلاةقاطللةسيئرلالودلايفتاعارصلاوتاعازنلالحو،ةقاطلل
.ةسيئرةروصبةدحتملاتايالولااهيلعدمتعتيتلاةقاطلاجاتنإديدهت

ةقاطلانمأوةيركسعلاةوقلا-1
نيجتنمىلعةقاطلانماهتادراويفةدحتملاتايالولادامتعاةدايز
ةرثكىلإاًرظن،اهداصتقاددُهتتازهلةضرعرثكأاهلعجرطخللنيضّرعم
ةيكريمألاتارادإلاعفدام،ةقاطللةرّدصملالودلااههجاوتيتلاراطخألا
ةيركسعلاةوقلاىلعدامتعالاىلإةيطارقميدمأتناكةيروهمجةبقاعتملا
ةديحولاةوقلااهرابتعاب،ةقاطلانمأىلعظافحللةسايسلاتاودأىدحإك
ةجتنملالودلانمأددهتيتلارطاخملاعملماعتلااهلالخنمعيطتستيتلا
اهتاجاحةيبلتيفةرشابمةروصبةدحتملاتايالولااهيلعدمتعتيتلاو،ةقاطلل
.ةيديلقتلاةقاطلارداصمىلعيلودلاسفانتلالظيف،ةديازتملاةقاطلانم
ناكو،طسوألاقرشلاةقطنميفةيكريمألاةينمألاةسايسلاريكفتلااذهمكحو
طفنلاىلعديازتملادامتعالابًاطبترميجراخلايكريمألايركسعلالخدتلا
نمهضرفتامو،اًيجراخةقاطلاىلعيكريمألادامتعالارارمتساعمو.يجراخلا
اكريمأتناكاذإامعلؤاستحُرط،ةلتاقملاةيكريمألاتاوقلاىلعءابعأ
يفنمألاظفحلةيركسعتامهمبموقتنألةياهنالامىلإةدعتسم
1979و1973يماعيفةقاطلايتمزأللعفدركو.اًيجراخةقاطلاقطانم
راشتناةوق«ءاشنإبهرماوأرتراكيميجقبسألايكريمألاسيئرلاىطعأ
يفةمزأثودحلاحيفلخدتللةليقثةيركسعتادعمبةدّوزم»ةعيرس
تايالولاّتلوتأدبملااذهعماًماجسناو.ةيطفنلاةرفولاتاذجيلخلاةقطنم
ىلوألاجيلخلابرحءانثأيفطفنلاتالقانةيامحةيكريمألاةدحتملا
برحدعبةقطنملايففيثكلايركسعلااهدوجونمتدازو)1980-1988(
ماعرخاوأيفو.ةيجيلخلاطفنلارداصمنمةبيرقنوكتيكةيناثلاجيلخلا

ىلعطغضلابماقةدحتملاتايالولايفمكحلاناغيردلانورّيلوتعم،1980
.ةقطنملايفةيركسعتاليهستوةيركسعدعاوقدوجولوبقلةيجيلخلالودلا
نمأنوؤشنعةلوؤسمةيزكرمةدايقىلإعيرسلاراشتنالاةوقتلّوحتو
برحلادادتشاعمو.ناتسناغفأىتحايقيرفأقرشنمجيلخلاةقطنم
قرشللةكرتشملاماهملاةوق«ةيكريمألاةيرحبلاتلكشةيناريإلا-ةيقارعلا



.]185[جيلخلاهايميفطفنلاتانازخةيامحلكلذو»طسوألا
يفاًيمسرتسُسأيتلا»موكتنيس«ةيزكرملاةدايقللةسيئرلاماهملاىدحإ
تايالولاىلإةقاطلاتادادمإةيامحتناك1983رياني/يناثلانوناكنملوألا
ةثالثنمرثكأىلإدتمتةدايقلااهنعةلوؤسملاةقطنملاف.اهئافلحوةدحتملا
ةيجيتارتساةقطنمةنمضتم،ًاقرشناتسخازاكىلإًابرغرصمنمليمفالآ
نمرثكأمضتيتلايبرعلاجيلخلاةقطنميه،ةيكريمألاةقاطلاةطيرخيف
يفطفنللنييسيئرلاةسمخلانيجتنملاةقطنملامضتو.يملاعلايطايتحالايثلث
ةيبرعلاتارامإلاوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاوتيوكلاوقارعلاوناريإ:ملاعلا
رصتقيالو.]186[يعيبطلازاغللةيمهأرثكألانيدّروملانماًددعو،ةدحتملا
اهنكل»موكتنيس«ةيزكرملاةدايقلاىلعاهتادادمإقرطوةقاطلارداصمنيمأت
ديازتةلاحيفيهو،ةيميلقإىرخأتادايقنمنييكريمألادونجلاةمهم
ةيامحيفنآلانودعاسي»موكثواس«ةيبونجلاةدايقلانمدونجلاف.ةرمتسم
لوقحنيبيويحلاطبرلاوهو،ايبمولوكيف»نوميلوناك«بيبانأطخ
نمةرركتمتامجهلضرعتييذلائطاشلاىلعيفاصملاولخادلايفطفنلا
ةيبوروألاةدايقلانمدونجلاموقيو.]187[نييراسيلاتاباصعلالاجر
-يسيلبت-وكاببيبانأطخةيامحىلعةيلحملاتاوقلابيردتب»موكروي«
يتلا»موكيرفأ«ايقيرفأةدايقتأدبو.ايجروجيفاًرخؤمئشُنأيذلاناهيج
ةيلبقتسملاةيركسعلاتايلمعلااهنممعدتدعاوقنعثحبلابًاثيدحتسُسأ
نفسلاموقتاذكو.ةقطنملايفاهدادمإقرطوةقاطلارداصمةيامحل
قرطلاةسارحب»موكاب«ئداهلاطيحملايفةيكريمألاةدايقللةعباتلاتارئاطلاو
برغويبونجلانيصلارحبويدنهلاطيحملايفطفنلاتالقانلةيويحلا
.]188[ئداهلاطيحملا

دعاقممهرثكألغشنيذلانوبرقملاهودعاسموشوبىنبت،هيترادإلالخ
تاعانقةقباسلاةيروهمجلاتارادإلايف)نوغاتنبلا(عافدلاةرازويفةمدقتم
كلذنعتربعو.يكريمألاشيجللةيلاتقلاةوقلازيزعتىلإةجاحلابةيوق
ناونعتحتةقيثورشنبتماقو2000ماعةيادبيفسيارازيلودنوك
Campaign2000:Promoting(»ةيموقلاحلاصملابضوهنلا:2000ةلمح«

TheNationalInterests(قيقحتلةوقلافيظوتةيمهأنعتنلعأو
كيدسيئرلابئاناًصوصخ،ءالؤهمدختساو.]189[ةيكريمألاةحلصملا
زتيفوفلوولوبعافدلاريزوبئانودليفسماردلانودعافدلاريزووينيشت
عيسوتلططخراكتبالنوتنيلكليبةرادإلالخةطلسلانعداعبإلاتاونس
اوكرحتديدجنمةطلسلاىلإاوداعنأذنمو.ةيكريمألاةيركسعلاةسسؤملا



.]190[قيبطتلاعضوممهططخعضولةعرسب
لوصولانيمأتنأستيغتربورعافدلاريزونلعأ2009وينوي/زومتيف
تانّوكملادحأويكريمألايموقلانمأللةيولوأةقاطلارداصمىلإيكريمألا
ةيكريمألاةكرحلاةيرحنعثدحتو،يكريمألايموقلانمألاةيجيتارتسالساسألا
داصتقالالجأنماهنيمأتوةيجيتارتسالاةقاطلارداصمىلإلوصولالجأنم
نمأىلعظافحلايفيكريمألاهجوتلااذهلاًرارمتساو.]191[يملاعلاويكريمألا
يفءاجةدحتملاتايالولااهيلعدمتعتيتلاةيجراخلاةقاطلارداصمرارقتساو
دوقولاىلعيكريمألادامتعالارمتسااملاط«:2010ماعليموقلانمألاةقيثو
رمألا،]192[»اًيملاعةقاطلارداصمةيرحنيمأتىلإةجاحباننإفيروفحألا
اًيجراخيركسعلادوجوللةيكريمألاةيجراخلاةسايسلارارمتساىلإرشؤييذلا
تايالولاتأدبةعانقلاكلتنمًاقالطناو.ةيجراخلاةقاطلارداصممعدل
ةدعاقىلعملاعلانمةفلتخمقطانميفاهتايولوأبيترتةداعإيفةدحتملا
كلذيفةدنتسم،طفنلاويعيبطلازاغلااميسالوةقاطلاتادادمإقفدت«
يفلوألاوهيكريمألايركسعلاقافنإلانأاًصوصخ،ةيركسعلااهتوقىلإ
ةسيئرلاةطيرخلايهباهرإلاوةقراملالودللشوبةرادإةطيرخو.ملاعلا
مأطسوألاقرشلايفءاوس،يعيبطلازاغلاوطفنللةيويحلاقطانمللاهسفن
نيبزييمتلاةبوعصلانم،اذل.]193[يقيرفألانرقلايفمأايساروأيف
شوبْيَترادإلالخباهرإلاةمواقملةصصخملاةيكريمألاةيركسعلاتايلمعلا
حضتيو.يكريمألاةقاطلانمأزيزعتوةقاطلادراومةيامحلةصصخملاكلتو
قطانميفتايلمعلانمنيعونلانيذهنيبجمدلاىلإةرادإلاهذهليم
تعسةينيتاللااكريمأيفف.نيوزقرحبويبرعلاجيلخلايتقطنمريغةديدع
نععافدلاىلعيبمولوكلاشيجلاةردقةيوقتىلإةيبونجلاةيكريمألاةدايقلا
دضبرحلاعيسوتساسأىلعةيباهرإلاتامجهلادضطفنلابيبانأ
باهرإلاىلعبرحلايفاهرودبةيبوروألاةدايقلاموقتزاقوقلايفو.باهرإلا
-يسيلبت-وكاببيبانأطخةيامحلةيجروجلاتاوقلابيردتقيرطنع
ةيتحتلاىنبلاوطفنلاتادادمإلاهضّرعتبوةيباهرإلاتاعامجلانأامك،ناهيج
ةيركسعلاةدحتملاتايالولاةردقزيزعتلموكيرفأيعاسملرربملااًضيأّرفوت
اهلمحتةقرفلًاططخئداهلاطيحملاةدايقتنلعأايسآيفو.ايقيرفأيف
]194[اقلمقيضميفباهرإلاعدرو،اًرحبطفنلالقنةيامحلةريغصبراوق
.

ثالثلااهتايولوأجمدىلعاتلمعشوبيَترادإنأىلإهلكاذهريشي
لوصوللةردقلاةدايز:يفلثمتتيتلانمألاوةيجراخلاةسايسلايفةسيئرلا



ةيكريمألابرحلاوةيكريمألاةيركسعلاتاردقلازيزعتوجراخلايفةقاطلاىلإ
اذهناكو.ةدَّحومةدحاوةيجيتارتساةطخيفهتحفاكموباهرإلاىلع
اكريمأونيوزقرحبضوحويبرعلاجيلخلاةقطنميفاًحوضورثكأجمدلا
ةيركسعلاةفلكتلاىلعةيكريمألاتاساردلانمددعزكرو.ايقيرفأوةينيتاللا
تادادمإلارارمتسانامضو،طفنلانماهتاجاحنيمأتنامضلةيكريمألا
ةيكريمألاةيركسعلاةفلكتلاثحبنكل.ةيملاعلاوةيكريمألاقوسلاىلإةيطفنلا
ملنإ-مظعمنإثيح،اهباسحبعصلانمةقاطلالجأنماهتساردو
اهفدهنكيملةيملاعلابرحلاةياهنذنمةيكريمألابورحلا-لكنكي
تادادمإيفللخيأف،هراكنإبعصلانميفخفدههنكل،ةقاطلانلعملا
يفاًبلسرثُؤيةقاطلاراعسأيفعافترالاوأةيكريمألاقوسلاىلإةقاطلا
نيمأتةيمهأيكريمألايموقلانمألاقئاثولجتنّمضت،اذل.يكريمألاداصتقالا
،اهتيرارمتساوتادادمإلاكلتنيمأتو،ةقاطلانماهتاجاحةدحتملاتايالولا
ةيلودلاقوسلاىلإةقاطلاتادادمإددهيامعميركسعلالماعتلاو
ةيركسعلاةفلكتلاثحبتيتلاتاساردلاكلتنمو.]195[ةيكريمألاو
»ةيموقلاتايولوألاعورشم«ـلةساردطفنلاتادادمإنيمأتلةيكريمألا
)NationalPrioritiesProject(،ىلوألاةساردلازكرتو.دنارةسسؤملىرخأو
:]196[ةسيئربابسأةثالثنمًاقالطناةقاطلانيمأتليركسعلاقافنإلاىلع

ةفلكتبواًديجنيبردملانييكريمألادونجلافادهتساتالاحةرثك:لوألا-
ميظنتاهسأرىلعوةيباهرإلاتامظنملاتأدبذإ؛ةقاطلاقطانميفةيلاع
فادهتسالةيتايلمعلاوةيكيتكتلااهتايجيتارتساراطإيفةيمهأِيلُوتةدعاقلا
ريثكيفقوفيىربكلاةيعانصلالودلايفريثأتنماهلامل،ةيطفنلاتآشنملا
.ةيباهرإلاتامجهلانمىرخألاعاونألانايحألانم

ةيكريمألاتاوقلاميعدتىلعقفُنتيتلابئارضلالاومأنإ:اًيناث-
ةفلكتةدحتملاتايالولالّمحياهتادادمإوةقاطلاتآشنمنيمأتلاهزيزعتو
ىلعلاومألاكلتقافنإةصرفنطنشاوىلعّعيُضيرخآىنعمب،ةصرفلا
.ىرخألايموقلانمألاتاجاحوميلعتلاوةيحصلاةياعرلا

ةفلكتقوسلايف)زاغلاوطفنلا(ةقاطلاراعسأنيمضتمدع:ًاثلاث-
بسحب-رمأاذهو،اهنيمأتوأةقاطلاىلعلوصحللةيركسعلاتايلمعلا
ولهنأىرتو.اهكالهتساةدايزوةقاطلاقاوسأيفللخىلإيدؤي-ةساردلا
يدؤيسكلذنإف،ةيركسعلاتايلمعلاةفلكتقوسلايفةقاطلارعسنمضت
راثآليلقتنعًالضف،ةيجراخلاةقاطلارداصمىلعدامتعالاليلقتىلإ
.ةقاطلاىلعبلطلاليلقتبةئيبلايفةقاطلامادختسا



هيلإتراشأامبسحب-تاريدقتلالقأتلصوثيح،تاريدقتلاتعّونت
ىلعأنألباقميفيكريمأرالودرايلم13ىلإ-دنارةسسؤمةسارد
يففالتخالااذهو.ةنسلايفرالودرايلم143ىلإتلصوتاريدقتلا
نأل،ةقاطلاىلعةيكريمألاةيركسعلاةفلكتلاديدحتةبوعصحضويتاريدقتلا
ةقاطلاهنمفدهلانوكيالنايحألانمريثكيفيجراخلايكريمألاراشتنالا
نيبنأىلإ»ةيموقلاتايولوألاعورشم«ةساردتراشألباقملايفو.]197[
ماعلالالخعافدلاةرازوقافنإنمرالودتارايلم103.5ورالودرايلم97
،اٍّيجراخةقاطلارداصمىلإيكريمألالوصولانيمأتىلعتقفُنأ2009يلاملا
تمتولو.ناتسناغفأوقارعلايفيكريمألايركسعلاقافنإلانعرظنلافرصب
تارايلم209ىلإمقرلاعفتريسفقارعلايفةيكريمألابرحلاةفلكتةفاضإ
ةيكريمأةسارددجويالهنأملعلاعماذه.]198[اًرايلم215ورالود
تراشأدنارةساردنكل،اًيجراخةقاطلاتادادمإةيامحةفلكتنعةيمسر
ةيامحلةيكريمألاةيركسعلاةفلكتلاريدقتلةيكريمألاتاساردلانمددعىلإ
تاساردلانمضريشتف،ةيجيتارتسالاقطانملانمريثكيفةيطفنلاتادادمإلا
ةساردىلإةقاطلانيمأتلةيكريمألاةيركسعلاةفلكتلاريدقتلتالواحملاو
)U.S.GeneralAccountingOffice()GAO(يكريمألاةبساحملابتكمل
ةرتفلالالخرالودرايلم360تقفنأةيكريمألاعافدلاةرازونأترّدقيتلا
نمبرقياموأ،ايسآبرغبونجيف1990ىلإ1980يلاملاماعلانم

الإ،دقعلاةيادبيفةضفخنمةفلكتلاتناكو،ةنسلايفرالودرايلم32.7
يفةيكريمألاماهملاوتايلمعلانأىلإةساردلاريشتو.هتياهنيفتعفترااهنأ
نكل.طفنلانمألجأنمساسأةروصبتناكايسآبرغبونجةقطنم
رالودرايلم71ـبةفلكتلاكلتترّدقيكريمألاسرغنوكلاثاحبألةسارد
.]199[تاينينامثلادقعلالخ
نأىلإ2008ماعيفتردص-دنارةسارداهيلإتراشأ-ةساردريشت
)2003و1991قارعلا(طسوألاقرشلاةقطنميفةدحتملاتايالولايبرح
امهتفلكو؛ةحارصكلذةدحتملاتايالولانلعتملنإو،طفنلالجأنماتناك
ةئملايف70و60نيبلكُشيةقاطلانمأنأردقتو،رالودنويليرتدحاو
ةدحتملاتايالولانأو،يبرعلاجيلخلاةقطنميفةيكريمألاةيجيتارتسالانم
نمأزيزعتىلع2009ماعراعسأبرالودرايلم75و29نيبًايونسقفنت
ماهملاضفخنأىلإدنارةساردصلختو.طسوألاقرشلاةقطنميفطفنلا
نيبرفويساهتادادمإويبرعلاجيلخلاةقطنميفطفنلاعبانمةيامحلةيكريمألا
.]200[ةيلاحلاةيكريمألاعافدلاةرازوةينازيمنمةئملايف15ىلإ12



ةقاطلالجأنمقارعلاوناتسناغفأابرح-2
اهتنشيتلاةيكريمألابرحلانأىلإتاباتكلاوتاليلحتلانمريثكتبهذ
لعفةدرنكتمل،2001ربوتكأ/لوألانيرشتيفناتسناغفأىلعشوبةرادإ
برحلااذكو،بسحف2001ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاثداوحىلع
ةيقارعلايعاسملاببسبنكتمل2003سرام/راذآيفقارعلاىلعةيكريمألا
معدلانيسحمادصيقارعلاسيئرلاميدقتلوأ،لماشرامدةحلسأكالتمال
تامجهثدحتملنإوىتحناذّفُنتساتناكامهنكل،بسحفةدعاقلاميظنتل
ناسلىلعتنلعأامكو،نطنشاويعدتتناكامك،ةيباهرإلاربمتبس/لوليأ
ةسلجلايف،نمألاسلجميفتقولاكلذيفلوابنلوكاهتيجراخريزو
ططخوتاريضحتلانإثيح،قارعلاىلعةيكريمألابرحلاتقبسيتلا
اًرظن،قالطنالاةراشإراظتنايفلبقنمةزهجمتناكةيركسعلاتايلمعلا
.يكريمألاةقاطلانمأليجيتارتسالاويسايسويجلاقارعلاوناتسناغفأعضوىلإ

يف60مضت(ةقاطلابةينغلاايساروأةقطنمةيمهأىلإاًرظنو،انهنم
عقيو،ةيملاعلاةقاطلادراومنمةئملايف75و،يملاعلاجتانلانمةئملا
نمدكؤميطايتحانمليمربرايلم33يوحييذلانيوزقرحباهلخاد
نمأةموظنميف)يعيبطلازاغلانمبعكمرتمنويليرت600و،طفنلا
ةطقننوكتلناتسناغفأةيكريمألاةدحتملاتايالولاتراتخايكريمألاةقاطلا
مهأدحأنوكتلايساروأيفةيركسعلااهتايلمعلةيكريمأةدعاقو،زاكترالا
ىلعبرحلانمةيكريمألافادهألالثمتتو.ةقطنملاكلتيفنيلعافلا
ةدعاقلاميظنتيفلثمتملاباهرإلاةهجاومفدهنعاًديعب،ناتسناغفأ
:]201[يتآلايفنابلاطةكرحو

داحتالارايهنانمجتانلاغارفلليسايسلاويركسعلاباعيتسالاةرورض-
.ةيكارتشالاةلتكلاويتايفوسلا

عمةيطفنلااهتاقالعددمتو،ايساروأيفينيصلاومنلاتايدحتةهجاوم-
.اًقباسيتايفوسلاداحتاللةعضاختناكلود

ةيسورلاةرطيسلاداعبإو،ةقطنملايفهميزقتويسورلاذوفنلاةرصاحم-
.كانهةقاطلادراومنع

طفنلا(ةقاطلاتارداصيفايلعلاديلاةدحتملاتايالوللنوكينأ-
.جراخلاىلإتارداصلاكلترباعمقرطىلعو،ايساروأيف)يعيبطلازاغلاو

ةددعتمتاكرشلانيبةرئادلاةبعللادعاوقىلعةرطيسلاماكحإ-
ةلماع)ساسألايف(ةينيصوةيسوروةيبرغلودىلإيمتنتيتلاتايسنجلا



طفنلا(ةقاطلانمةيناغفألاتاردقملاىلعةنميهلاو.كانهةقاطلالاجميف
.)يعيبطلازاغلاو
قيقحتوايساروأةقطنميفاهدوجونيمأتوةقطنملايفاهمادقأتيبثتل
يتلاةيكريمألاةلمحلادئاق،سكنارفموتلارنجلاماهمىلوأتناك،هعفاود
تادعاسملاميدقتلاهلكايسآطسولودىلإةعسومةرايز،ناتسناغفأتزغ
تاوقلااهيفزكرمتتةيركسعدعاوقوتاليهستلباقمةيداصتقالاوةيركسعلا
امىرخأوأ،ليغشتلاروطيفةمهمةيطفنتاعورشمةيامحلةيكريمألا
نمأنيبلخادتلااًضيأحضويامو.زيهجتلاوطيطختلاةلحرميفتلاز
ريفسلوأدازليلخياملزنييعتوهةيناغفألابرحلاويكريمألاةقاطلا
اهليتلاتايصخشلانموهو،وزغلابقعناتسناغفأيفةدحتملاتايالولل
ىتأيذلايازركديمحنييعتو.ةراشإلاتقبسامك،ةقاطلاتاكرشبةقالع
ةكرشسيئرلاًبئانناكامدعبةسائرلادعقمىلإةدحتملاتايالولانم
باشيذلاريوزتلادعبهبصنميفهرارمتساو.]202[»ةيطفنلالاكونأ«
ةضراعمو،2009سطسغأ/بآيفتيرجأيتلاةيناغفألاةيسائرلاتاباختنالا
ةقالعلاكلتىلإرخآًايريسفتاًدعبفيضي؛هلةيناغفألاىوقلانمريثك
.ةلخادتملا

ثيح،]203[ساسألايفةيطفنقارعلاىلعةيكريمألابرحلاتناكامك
طفنلاىلعةلماكلاةرطيسلاكلتاهبرحنمةدحتملاتايالولاتفده
تاحيرصتتدكأو.ايسآطسوويويسآلاويجيلخلاطفنلاهئارونمويقارعلا
ناكنموأ،هسفنشوبلثمةيكريمألاةرادإلالخادنيلوؤسملانمددع
)2003(قارعلاىلعةيكريمألابرحلانأ،يكريمألارارقلاعنصنماًبيرق
نمضًافدهرمألاةقيقحيفناكهنكل،طفنلالجأنمساسألايفتناك
برحلانأدكؤتيتلاتاحيرصتلاكلتنمو.ىرخألافادهألانمةعومجم
طفنلاىلعةرطيسلاىلإساسألايففدهتتناكقارعلاىلعةيكريمألا
ثدحيامدنع«:ناجاكتربورددجلانيظفاحملاباطقأدحأحيرصت،يقارعلا
اذإ...)ةدحتملاتايالولا(انهةيداصتقالكاشمثدحتطفنلايفعاطقنا
قايسيفو.]204[»ةيداصتقالكاشمكانهنوكتنلفقارعلايفانمّكحت
ىلوتيناكيذلا2007ماعيفديزيبأنوجقباسلالارنجلاحّرصلصتم
تناكديكأتلاب«:»قارعلاريرحت«ةيلمعدئاقوةيكريمألاةيزكرملاةدايقلا
.]205[»كلذركنننأاننكميالو،طفنلانأشيف)قارعلاىلعبرحلا(
كنبلا(ةدحتملاتايالولايفيداحتالايطايتحالاسلجملقباسلاسيئرلالاقو
اًيسايسمئالملانمسيلهنأيننزُحي«:هتاركذميفنابسنيرغنالآ)يزكرملا



نمريبكدحىلإتناكقارعلابرحنأوهو،عيمجلاهفرعيامبفارتعالا
تربوريكريمألاعافدلاريزواًضيأهدكؤييذلافدهلاوهو.»طفنلالجأ
نمبراحنالاننإنولوقيسانلانإ«:2007ماعيفلاقيذلاستيغ
اذهيفو.]206[»هلجأنمبراحنرمألاةقيقحيفاننكل،طفنلالجأ
ليُبقياسدنيلسنارولةيداصتقالانوؤشللشوبراشتسمحّرصاًضيأقايسلا
ةدحتملاتايالولايعاسملسيئرلافدهلاوهطفنلانأبقارعلاىلعبرحلا
برحلاكلتلةيبلسلاةيسايسلاراثآلانأو،قاطنلاعساويركسعموجهنشل
يفةيجيتارتسالابساكملاوةيداصتقالاايازملابةنراقمةياغللةطيسبنوكتس
.]207[برحلاحاجنلاح
ببسبقارعلاوزغلةدحتملاتايالولازيفحتيفاًسيئراًرودطفنلاىّدأ
ةدايزلالظيف،يطفنلااهنوزخميفرمتسملاضافخنالانأشيفاهتاعقوت
قطانملايفطفنلاجارختساةفلكتعافتراىلإةفاضإ،كالهتسالايفةدرطملا
اًرالود18و12ىلإلصتيتلاو،نيتكريمألاوايسوريفاًصوصخ،ىرخألا
اًرالودجيلخلايفطفنلانمليمربلاجاتنإةفلكتىدعتتالامنيب،ليمربلل
ىلعبرحلانمةدحتملاتايالولافدهتو.ريدقترثكأىلعرالودفصنو
.]208[هراعسأوطفنلاجاتنإبلثمألامكحتلاقيقحتىلإقارعلا

)نوغاتنبلا(ةيكريمألاعافدلاةرازوتناكقارعلاىلعبرحلاةيادبعم
يفةيقارعلاتاوقلاعورشلبقةيقارعلاطفنلاتآشنمىلعءاليتساللرضحت
نودنمتارالودلاتارايلمباًدقعنوغاتنبلاحنمهتاذتقولايفو.اهريمدت
ةكرشةميدقلاينيشتكيديكريمألاسيئرلابئانةكرشلةعباتةكرشلةصقانم
يفةيطفنلاتآشنملايفةيقارعلاتاوقلاهببستفلتيأحالصإلنوتربيلاه
روفقارعلايفةيطفنلاةيتحتلاىنبلاليهأتةداعإبءدبلاو،برحلاءانثأ
برحلاءانثأيفيقارعلاطفنلابيكريمألامامتهالارهظامك.برحلاءاهتنا
قفارموريركتلالوقحوةيطفنلاتآشنملانمددعىلعءاليتسالالالخنم
خضلاتاطحموبيبانألاطوطخوقفارملاحالصإلو.يقارعلاطفنلاريدصت
نمةيكريمألاةرادإلاتبلطاهدعبوةيبرحلاتايلمعلالالختفدهتسايتلا
قفارمةيامحل2003ربمتبس/لوليأيفرالودرايلم1.2صيصختسرغنوكلا
رالودرايلم87هردقيلامجإنمءزجكاهليهأتةداعإو،ةيقارعلاطفنلا
عافدلاةرازومامتهاكلذبحاصو.ءانبلاةداعإولالتحالاتاقفنلصصخم
تاكرشىلإتلكوأثيح،ةيقارعلاةيطفنلاةيتحتلاىنبلاةيامحبةيكريمألا
يفف.]209[ةيقارعلاةيتحتلاىنبللةيامحلاتابجاوضعببةصاخنمأ
عمةيكريمألالالتحالاتاطلستدقاعتلاثملاليبسىلع2003سطسغأ/بآ



سراح6500ـباهدادمإل)لانويشانسنيريأ(ايقيرفأبونجنمةكرش
تاوقلاتماقهتاذتقولايفو.ةيقارعلاطفنلالوقحيفينمألالمعلل
نوغاتنبلامدختسا2003ربوتكأ/لوألانيرشتيفو.ةينمألااهتابجاوبةيكريمألا
-كوكركبيبانأطخيفدهتسمصنقل»327رغيات«ةوقنمةرهمةصانق
بيصنتىلعلمعتةيكريمألالالتحالاتاطلستناككلذةازاوميفو.ناهيج
يفاًرشابماًرودرميربلوبىّدأو.يقارعلاطفنلاةعانصلةديدجلاةدايقلا
.]210[يقارعلاطفنلاةرادإقيرففيلأت

زيمتيامىلإاًرظنيقارعلاطفنلاىلعةرطيسلاةدحتملاتايالولاتفده
ةفلكتلقأربتعيقارعلايفطفنلاجارختسانإ:اهزربأ،ةدعايازمنمهب
ىلعطفنلادوجوببسبطفنللةجتنملااهلكلودلانمةدوجىلعأو
ىلإيدؤيام،ىرخألالودلابةنراقمضرألاحطسنماًدجةبيرقتافاسم
ليمربجاتنإةفلكتنإثيح،ةدشبيقارعلاطفنلاجارختساةفلكتضفخ
نأنيحيف،اًبيرقتتارالود6و4نيبحوارتتقارعلايفدحاولاطفنلا
اًرالود18و15نيبحوارتتناتسخازاكيفو،تارالود7تارامإلايفهتفلكت
رحبيفو،اًرالود30ايريجينيفو،اًرالود20روداوكإلاواليوزنفيفو،ليمربلل
.]211[اًرالود40الوغنأيفارًيخأو،اًرالود40و30نيبلامشلا

ىلعةيكريمألابرحلالالخةحاتملاتارشؤملاّتلد،هسفنتقولايف
ام،ليمربرايلم150ىلاوحغلبييقارعلاطفنلايطايتحانأىلإقارعلا
ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملادعبةرشابمةيناثلاةبترملايفيتأيقارعلالعجي
ىلإةبسنلابامأ.ليمربرايلم200ىلاوحطفنلانماهيطايتحاغلبييتلا
فوسيقارعلاطفنلايطايتحانأنعاهسفنتارشؤملاتثدحتفلبقتسملا
طفنلايطايتحارصتقيفوسنيحيف،ليمربرايلم338ىلاوحىلإلصي
نيثالثىلاوحىلعةدحتملاتايالولاو،ليمربرايلم264ىلاوحىلعيدوعسلا
دوجولانمنطنشاوتفدهو.]212[برحللدادعإلاةرتفلالخليمربرايلم
ةقطنمنمةيطفنلاتادادمإلاةيرارمتسانامضقارعلايفيكريمألايركسعلا
نمأنامضو،ةيملاعلاةقاطلاةموظنميفةيجيتارتسالاةناكملاتاذجيلخلا
.ةيملاعلاقوسلاىلإلقنلاءانثأيفديدهتللاهضّرعتمدعو،تادادمإلاكلت
ايسورعنموايساروأةقطنمةرصاحمباًضيأيركسعلادوجولااذهحمسيامك
فاضيو.]213[يدنهلاطيحملاوأجيلخلايفةئفادلاهايملاىلإلوصولانم
يف)نورفيشو،ليبومنوسكإ(ةيكريمألاطفنلاتاكرشتايربكةبغركلذىلإ
هيفاهعضوتدقفيذلايقارعلاطفنلاعاطقيفاهعضوو،اهذوفنةداعتسا
ةيسورلاتاكرشلاةيحانةكارشلالوحتو،يقارعلاطفنلاعاطقميمأتدعب



نمةيكريمألاةيطفنلاتاكرشلاتبغرفادهألاهذهبناجىلإو.ةيسنرفلاو
طفنلاةعانصيفاهلةسفانملاتاكرشلانامرحبرحلاهذهاهميعدتءارو
،ريدثينيكحيرصتنمكلذىلعلدأسيلو،يقارعلاطفنلابدارفنالانم
نأركذنيح1998ماعيفةيكريمألانورفيشةكرشيفيذيفنتلاريدملا
نورفيشةكرشلنوكينأىنمتأو،طفنلانمةلئاهتايطايتحاكلتميقارعلا«
.]214[»ةيطفنلاهتورثنمةدافتسالاو،دلبلااذهىلإجولولاةيرح
اًعضاخيقارعلاطفنلاعاطقحبصأبرحلاىلعلماكدقعرورمدعب
نمددعىلإةفاضإ،ةيبنجألاتاكرشلاهدوقتيذلاصاخلاعاطقلاةرطيسل
نأىلإبهذنمكانهو.]215[نوتربيلاهاهنيبنمةيكريمألاتاكرشلا
يفف.يكريمألاداصتقالاعاضوأنيسحتبطبترتقارعلاىلعةيكريمألابرحلا
طفنلاىلعةرطيسلانيبةرشابمةقالعكانهنوكتالدقرمألاةقيقح
نيبةلصكانهكشالبنكل،يكريمألاداصتقالاعاضوأنيسحتويقارعلا
يفو.يكريمألاتاعوفدملانازيميفكلذريثأتوةيملاعلاطفنلاراعسأضافخنا
رالودرادقمبطفنلاليمربرعسطوبهنأىلإنوللحملاراشأقايسلااذه
.ةيكريمألاةنيزخلايفرالودتارايلم4نمبرقيامريفوتينعيدحاو
كلتءارجنمةدحتملاتايالولااهتّدبكتيتلارئاسخلانممغرلاىلعو
،يقارعلاطفنلاىلعنوريثكنهار؛ةيرشبلاوةيلاملااهتفلكعافتراوبرحلا
تالامتحاليلقتو،يكريمألاداصتقالاعاضوأنيسحتيفرشابملاريغهرودىلعو
.]216[ةلبقمةيطفنةمزأيألنطنشاوضرعت

ةيقيرفألاةراقلاىلإيكريمألاهجوتلا-3
طفنلابةينغلاةقطنملا،طسوألاقرشلاةقطنميفةيسايسلاتارتوتلاتّدأ
يبرحكتاعازنلاوبورحلاو،ةيلجةروصبةدحتملاتايالولااهيلعدمتعتيتلا
يتلاةيبرعلاتاروثلاارًيخأو،ليئارسإونانبلبرحو،ةيناثلاوىلوألاجيلخلا
ةيناريإلاةيوونلاةمزألادّقعتو،2011ماعةيادبيفةقطنملالودتحاتجا
ىوقلاب،ةقطنملانمطفنلاتادادمإفادهتسابةرمتسملاةيناريإلاتاديدهتلاو
طفنىلعزيكرتلاوهجوتلاىلإنيصلاوةدحتملاتايالولااهسأرىلعوىربكلا
ةقطنمنمرطاخملاوتامزأللاًضرعتلقأةقطنماهنوكل،ةيقيرفألاةراقلا
يفاًصوصخايقيرفأيفطفنللىرخأتافاشتكابناجىلإ.طسوألاقرشلا
يذلارمألا،ةراقلايفقطانملانماهريغوةيئاوتسالااينيغونادوسلاوداشت
جيلخلاطفنلًاليدبواًمهماًردصماهرابتعابةيجيتارتساةيمهأايقيرفأليطعي
.]217[تامزأللضّرعملا



ديازتوةقاطلانمةراقلالودتايطايتحاهيفديازتتيذلاتقولايف
لعجينوريماكلا-داشتلاطفنلابوبنألثمةقاطلابيبانأعيراشمواهجاتنإ
تالوحتلالظيف،مداقلادقعلالالخةقاطلانمبرغللاًدرومةراقلا
مامتهالاىلإةدحتملاتايالولاعفديذلارمألا،ةيداصتقاويجلاوةيجيتارتسويجلا
.لاغتربلاواسنرفوايناطيرباهكرتنمدوقعدعباهيفاهحلاصموةراقلاب
ةراقلايطايتحاعفتراةيكريمألاةقاطلاتامولعمةرادإتاريدقتىلعاًدامتعاو
ىرخأةرابعب.ةمرصنملادوقعةثالثلالالخةئملايف120ىلاوحطفنلانم
ىلإ1980ماعيفليمربنويلم57نمطفنلانمةراقلاتايطايتحاتداز

زاغلانماًضيأةراقلايطايتحاعفتراو.2012ماعيفليمربنويلم124
رتمنويليرت509ىلإ1980ماعيفبعكمرتمنويليرت210نميعيبطلا
تايطايتحالالثمتو.ةئملايف140ـبردقتةدايزبيأ،2012ماعيفبعكم
يملاعلايطايتحالانمةئملايف8.8ةبسن2010ماعيفةيقيرفألاةيطفنلا
ةقاطلاتايطايتحال)BP(ةكرشتاريدقتبسحبو.]218[هتاذماعلايف
يفليمربنويلم132.438ىلإطفنلانمةراقلايطايتحالصو2012ماعل
.]219[يملاعلايطايتحالانمةئملايف8.01ـبردقيامب2011ماعةياهن

يلامجإنمةئملايف12.4طفنلانمةراقلاجاتنإناك2010ماعيف
نمةئملايف40ةيقيرفألاةيطفنلاتارداصلالثمتنيحيف،يملاعلاجاتنإلا
ةراقلاتجتنأ2011ماعيفو.]220[طفنلانمةيملاعلاتارداصلايلامجإ
نمةئملايف10نمرثكألثميام،مويلايفليمربنويلم8.8ةيقيرفألا
ةدحتملاتايالولاتدروتسا)2011(هسفنماعلايفو.]221[يملاعلاجاتنإلا
2.3ـبردقيامايقيرفأبرغولامشنمصوصخلاهجوىلعوايقيرفأنم
ةيطفنلاتادراولايلامجإنمةئملايف20يأ،مويلايفليمربنويلم
.]222[ةيكريمألا

يكريمألاةقاطلانمأةيجيتارتسايفةيقيرفألاةراقلاطفنةيمهأىلإاًرظن
طفنللةيسايسلاةردابملا«ةعومجم2002ماعيفةدحتملاتايالولاتلكش
عاطقلايفطفنلاتاكرشوةيكريمألاةرادإلانعنيلثممتمض»يقيرفألا
نمألاةيولوأيقيرفألاطفنلاناونعبًاباتكةعومجملاتردصأو.يكريمألاصاخلا
ةلزنمبةعومجملاهذهتحبصأو.]223[ةيقيرفألاةيمنتلاويكريمألايموقلا
ىلعتلمعو،ةيطفنلااكريمأحلاصمنيمأتلايقيرفأيفكرحتييكريمأيبول
ربعطفنلاجاتنإةدايزعيجشتىلعسرغنوكلاو)نبالا(شوبسيئرلاثح
ةدحتملاتايالوللةغلابةيمهأتاذةقطنماينيغجيلخنالعإو،ايقيرفأ
]224[.



عفديفاًرودةيكريمألاةدحتملاتايالولايفحلاصملاتاعامجيدؤت
،2001ربمتبس/لوليأثداوحدعبةيقيرفألاةراقلاطفنبيكريمألامامتهالا
،)AfricaCouncilonAfrica(يقيرفألانواعتلاسلجمىوقلاكلتنمو
رمألا،)AfricaOilIntuitiveGroup(يقيرفألاطفنلاةردابمةعومجمو
ىلإ،ةيقيرفألانوؤشللةيجراخلاريزودعاسم،رينتسناكرتلووعفديذلا
دامتعالاديازتيفوسو،ةيكريمأةحلصمّدُعييقيرفألاطفنلانإلوقلا
.]225[تقولارورمعمهتيمهأديازتتسو،هيلعيكريمألا

نوتنيلكليبسيئرلاةرتفنابإةيقيرفألاةراقلاىلعيكريمألاحاتفنالاذنم
تسىلإةيمسرةرايزبموقييكريمأسيئرلوأهتفصبهترايزلالخنم
اهنم(ةقالمعلاةيكريمألاطفنلاتاكرشتطشن،1998ماعيفةيقيرفألود
.ايقيرفأيفطفنلابةينغلاةيجيتارتسالاقطانملايف)نورفيشوليبومنوسكإ
وينوي/ناريزحيفسيارازيلودنوكيكريمألايموقلانمألاةراشتسمعفدام

نمةقاطلانإ«:لوقىلإسرغنوكلايفاهلعامتساةسلجلالخ2002
.]226[»يكريمألاةقاطلانمأيفاًيمانتماًروديدؤتايقيرفأ

ةينامثلاهمكحتاونسلالخةيقيرفألاةراقلابشوبةرادإمامتهاسكعنا
سمخشوبسيئرلارازثيح،ةراقلاىلإهترادإناكرأتارايزفيثكتيف
ادنغوأواناوستبوايقيرفأبونجولاغنسلا(2003ويلوي/زومتيفةيقيرفألود
روداهلنوكيو،ايقيرفأقطانملثمتلةيانعبلودلاهذهتريتخاو)ايريجينو
ريزوةرايزتناكو.نطنشاوعمقيثويداصتقاويركسعنواعتويميلقإ
ريزولىلوألانوباغلاىلإ2002ماعيفلوابنلوكةيكريمألاةيجراخلا
يفةيكريمألاةيركسعلاةدايقلايفريبكلوؤسماًضيأماقامك،يكريمأةيجراخ
ويلوي/زومتيفبيسنربويموتواسةرايزبدروفلوفنوتلراكلارنجلاوهابوروأ

،اينيغجيلخيفطفنلالاجميفنيلماعلانمأةلأسمةساردلجأنم2002
ىلعامهيفةيكريمألاةيركسعلاةدايقلليعرفزكرمءاشنإناكمإةساردلو
.]227[ةيبونجلاايروكيفمئاقلازكرملارارغ
نيترماهيلإهترايزلالخنمةيقيرفألاةراقلابشوبسيئرلامامتهارهظي
ةعومجمنمضتفده،2008رياربف/طابشيفاهرخآتناك،هترادإلالخ
ىلإةينامثلاشوبماوعألالخةيكريمألاةسايسلامكحتيتلافادهألانم
ةدحتملاتايالولاططختثيح،ةيقيرفألاطفنلارداصمىلإلوصولانيمأت
ليلقتبةبلاطملاةيكريمألاةيؤرلالظيفايقيرفأنمةيطفنلااهتاجاحةدايزل
ناكو.ةقاطلاىلعلوصحلارداصمعيونتو،طسوألاقرشلاطفنىلعدامتعالا
ءاشنإلاًعفادايقيرفأيفيعيبطلازاغلاوطفنلارداصمىلإلوصولافده



يكريمألامامتهالااذهأدبو.]228[»موكيرفأ«ةيكريمألاةيركسعلاةدعاقلا
يتوبيجيفةيكريمأةيركسعةدعاقءاشنإلالخنم2002ماعيفايقيرفأب
مئادلكشبتمض،ايقيرفأقرشويقيرفألانرقلاةقطنميفعاضوألاةبقارمل
يفةيكريمألاعافدلاةرازوتحرطامك.يكريمأيدنج1500نعلقيالام
تادعاسمميدقتتنمضت،»لحاسلاةردابم«ـبفرُعيامهتاذماعلا
،رجينلاوداشتوايناتيرومويلامنملكيفةحلسملاتاوقلاليهأتلةيبيردت
يفىرخألودرشعلمشتل2005ماعيفلحاسلاةردابمعيسوتىرجمث
.]229[ةقطنملا

يفةصصختمةيكريمأةيركسعةدايقشوبأشنأ2007سطسغأ/بآيف
تناكيتلاةيلوؤسملالمحتتل)موكيرفأ(ةيقيرفألاةدايقلامسابايقيرفأ
ةدايقليكشترارقءاجو.ةيركسعتادايقثالثىلعلبقنمةعّزوم
ةيلمعلاعفاودلانمةعومجمةجيتنايقيرفألةديدجةيكريمأةيركسع
ديدحتلاهجوىلعلثمتتو،ايقيرفأهاجتةيكريمألاةسايسلاتايولوأبةطبترملا
يفنايواستيناعفادامهو.طفنلانيمأتوباهرإلاةحفاكم:نينثانيعفاديف
.]230[ةيكريمألاةرادإلايفرارقلاعناصىلإةبسنلابةيمهألا

تالامتحالبسحتلانماًعونايقيرفألةديدجةيركسعةدايقءاشنإربتعي
اهربتعتدقتايوتسمىلإلبقتسملايفايقيرفأىلعيلودلاسفانتلادعاصت
لكيهلاريوطتاهنمّبلطتيام،ةيويحلااهحلاصملاًديدهتةدحتملاتايالولا
.تاديدهتلاكلتعملماعتلاىلعةرداقاهلعجيامبةحلسملااهتاوقليميظنتلا
راطإيفجردنيايقيرفألةديدجلاةيركسعلاةدايقلاءاشنإنأكلذينعيو
انتقويفسيل،نيصلاعمسفانتلابةقلعتملاتاويرانيسلاأوسألدادعتسالا
ىلعرمألارصتقيملو.]231[روظنملالبقتسملالالخامنإو،بسحفيلاحلا
ةيقيرفألالودلاىلإيركسعلامعدلاميدقتىلإدتمالب،يركسعلادوجولا
الوغنأنملكتلصحثيح،طفنلانمةعقوتملاةضئافلاتايطايتحالاتاذ
لالخرالودنويلم180وحنتغلبتادعاسملانمربكأردقىلعايريجينو
جماربربعةيركسعتادعمليوحتتنمضت،2006و2004يماعنيبةرتفلا
تاوقللصصختمبيردتميدقتىلإةفاضإ،اًيجراخةحلسألاتاعيبمليومت
يركسعلاميلعتلاوبيردتلاجمانربراطإيفةيلوغنألاوةيريجينلاةيركسعلا
4.5هتميقامبايريجينىلإةحلسأةيكريمألاعافدلاةرازوتعابامك.يلودلا
ةيركسعتادعمرالودنويلم12.6ىلإةفاضإ،2003ماعيفرالودنييالم
تابيردتنوغاتنبلامّدقو.نييكريمألاحالسلايجتنمنمايريجيناهيلعتلصح
.يركسعلاميلعتلاوبيردتلاجمانربلالخنمةيريجينلاقرفلاىلإةيركسع



200بيردتةفلكتىطغو،رالودنويلموحنجمانربلااذهةفلكتتغلبو
ةسارحلةيكريمأنفسلاسرإاًضيأتادعاسملاهذهتلمش.يريجينيركسع
يفطفنلانفسةيامحىلعةريخألاةردقةدايزفدهبةيريجينلالحاوسلا
.]232[اينيغجيلخ

ةراقلالودمعدليركسعلايكريمألادهجلارمتساامابوأةرادإلالخ
ةيكريمألاةيركسعلاتابيردتلاتدازثيح،اهرارقتساواهنمأىلعظافحلاو
ئناوملانمأويرحبلانمألاتاردقريوطتو،ةيفارتحالاةيركسعلاتاوقلل
جمانربلةيلاملاتاصصخملاةدايزىلعاًضيأامابوأةرادإتملعو.]233[
))MilitaryEducationandTraining)IMET(يركسعلابيردتلاوميلعتلا
.]234[شوبةرتفلالخةصصخمتناكيتلاكلتنعةئملايف30ةبسنب

تاديدهتلانأىلإيقيرفألاطفنلانيمأتىلعةدحتملاتايالولازيكرتعجري
رثؤتةيجراخمأةيلخادبابسألءاوسةراقلاطفناهلضرعتييتلاةديازتملا
يتلاايريجينةلاحيفاًيلجكاذناكو،يقيرفألاطفنلاجاتنإيفاًبلس
تاعامجنمتامجهلرجينلارهناتلدةقطنميفةيطفنلااهتآشنمضرعتت
يلودلاسفانتلاىلإةفاضإ،ةيجاتنإلااهتاردقيفرثؤيام،ةيلحملاةضراعملا
ةسفانملاطخىلعنيصلالوخدعماميسالو،ةراقلاطفنىلعسرشلا
يفاهلكطفنلاجارختساوفاشكتساتالاجميفةلئاطغلابماهرامثتساو
بيردتلاومعدلاميدقتيفةيكريمألاةسايسلاسكعتو.]235[ايقيرفأ
يفةيكريمأةبغررشابميركسعلخدتنودنمةيقيرفألاقرفلليركسعلا
اهلنوكينأنودنم،مهسفنأةقرافأللطفنلاقفدتةيامحةمهمكرت
.]236[رشابملخدت

ةقاطلالجأنميداصتقالاويسامولبدلامعدلا-4
يذلايكريمألاةقاطلانمأقيقحتلةيكريمألاةيجراخلاةسايسلاتمّدق
معدلاةيجراخلااهتادادمإوةقاطلارداصمىلعةسيئرةروصبدمتعي
لحىلعاًيسامولبدلمعلاوةقاطللةجتنملالودلاىلإةيداصتقالاتادعاسملاو
كلتجاتنإديدهتاهنأشنميتلاةجتنملالودلايفتاعازنلاوتاعارصلا
اًمعدتمّدقف.ةدحتملاتايالولااهيلعدمتعتيتلاةقاطلانملودلا
اهيلعدمتعتيتلاةقاطللةجتنملاةيقيرفألاةراقلالودلاًمهمًايداصتقا
اًمعدةيطفنلانوباغلاةعانصتقلتثيح،ةسيئرةروصبةدحتملاتايالولا
اروتألقحيفجاتنإلاءدبيفتحجنيتلاةيكريمألاسيهاداريمأةكرشنم
،ةريغصلاةيطفنلاةيكريمألاتاكرشلاىلإةفاضإ،اًيمويليمربفلأ20ةقاطب



18ةيكريمألاطفنلاتاكرشتخضامك.نوثارامولاكونوأويفاتناس:لثم
جاتنإلابلوصولافدهب2004و2000يماعنيبةرتفلايفرالودرايلم
مامأةيطفنلاتافاشتكالانأاًصوصخ،اًيمويليمربنييالم3.2ىلإيلوغنألا
دوجوبّرشُبت،ًاقالمعًالقح20نمرثكأىلإتلصويتلاالوغنألحاوس
نييسيئرلانيبعاللانمدحاوىلإالوغنألّوحيسام،ةمخضةيطفنتايطايتحا
.ةيملاعلاطفنلاقوسيف
غلبيذلاةراقلاعمةراجتلامجحريوطتىلإيعسلاكلذىلإفاضي
ىلإاهنمىربكلاةبسنلابهذت،2004ماعيفرالودتارايلمةسمخ
ءارحصلابونجايقيرفأىلإاهتادعاسمةدحتملاتايالولاتعفرامك،ايريجين
فاعضأةثالثنمرثكأيأ،رالودتارايلم4.6نمرثكأىلإ2003ماعيف
ةرادإلالخو.]237[رخآحناميأنمرثكأو،2001ماعيفهتمّدقام
ةيقيرفألالودلاعمتاقالعىلعظافحلابهترادإمامتهارمتساامابوأ
لوأيفو.ةيادبلايفةيكريمألاةدحتملاتايالولاىلإطفنللةرّدصملاوةجتنملا
ىلإةيجراختادعاسمبلط2009ماعيفتمدقهترادإلةيلاردفهينازيم
ايريجينوالوغنأ:ةيقيرفألودثالثتلخدو.طفنلابةينغةيقيرفألود
ةدحتملاتايالولاعمايقيرفأبونجةلودبناجىلإطفنلابنيتينغلانيتلودلا
Strategic(ةيجيتارتسالاةكارشلاراوحلالخنمةيداصتقاوةيسايسةكارشيف

PartnershipDialogue)SPD((،َّطحمةقطنملايفةقاطلانمأناكو
اذهيفو.»ةيجيتارتسالاةكارشلاراوح«رواحمدحأناكويكريمألامامتهالا
يف،ةيقيرفألانوؤشللةيجراخلاةريزودعاسم،نوتراوسوربلاققايسلا
تايالوللةيقيرفألاتارداصلاىلعنميُهيطفنلانإ«:2011رياني/يناثلانوناك
.]238[»ةيكريمألاةدحتملا

ءاهنإوتاعازنلاةيوستىلعةدحتملاتايالولاتلمعرخآبناجنم
،ةقاطلارداصملةيجيتارتسالاةيمهألاتاذقطانملايفةيلخادلاتابارطضالا
تلمعف.ةيلودلاقوسلاىلإجاتنإلاقطانمنمةقاطلالقنلةيمهأاهليتلا
قطانميفيقرعلاريهطتلابورحءاهنإوتاعارصلاعنمىلعشوبةرادإ
قطانمنمريثكيفتاعازنلاوتاعارصلالحىلعتلمعو.طفنلاجاتنإ
ةلثمألاكلتزربأنمو،طفنلالوقحنمةبيرقلااميسالو،ةيقيرفألاةراقلا
يفاتينويةكرحوالوغنأنيبعارصلاءاهنإىلعةيكريمألاةرادإلالمع
يذلاالوغنأطفنوهيكريمألاكرحتلااذهءاروببسلاو،2002ليربأ/ناسين
ىلعنيدرمتملانطنشاوتربجأو.ةريخألاةرتفلايفاهلةيمهألثميحبصأ
سيئر،يبميفاسسانوجلتقمدعببرحلاءاهنإلةموكحلاعمسولجلا



يفلخدتلااًضيأهنمو.]239[ةموكحلابراحتدوقعلتلظيتلاةكرحلا
2003سطسغأ/بآيفاًيكريمأًايركسعًالخدتتدهشيتلاةيريبيللاةمزألا
ىحنتيلرولياتزلراشتيريبيللاسيئرلاىلعشوبسيئرلاهسرامطغضدعب
درمتلايتكرحوةموكحلانيبمالسقافتاكلذدعبمَُربيو،ةطلسلانع
ةيطارقميدلاوةحلاصملالجأنمةدحتملاةيريبيللاةكرحلا:دالبلايفنيتسيئرلا
)LURD(،ايريبيليفةيطارقميدلالجأنمةكرحلاو)MODEL(فقول؛
يفاًرودةيكريمألاتاكرشلاتّدأامك.اًماع14ذنمرمتسملايريبيللاعارصلا
2001يماعيفيريجينلالامشلايفتبشنيتلاةيفئاطلاتابارطضالاءاوتحا
.]240[ةيطفنلااهحلاصمىلعظافحلالجأنم2002و

تاضوافمميعدتونادوسلايفيمانتملايكريمألارودلاكلذىلإفاضي
روفرادةمزأيفريبكويلجرودةدحتملاتايالوللناكو.كانهمالسلا
اًصوصخ،ةيعيبطتاورثهكالتمايفةلثمتملا،ميلقإلايفةيجيتارتسالااهحلاصمل
طغضلاتاعامجهتسراميذلااًضيأيلخادلايسايسلاطغضللو،ةيطفنلا
.]241[رخآبناجنمةيطفنلاوبناجنمةيحيسملا

ةيقيرفألالودلايفمكحلاةمظنأداسفنعةيكريمألاةرادإلاتضاغتامك
ةيكريمألاةحئاللايفةيئاوتسالااينيغعضونممغرلاىلعذإ،ةيطفنلا
رّدُقياًيطفناًيطايتحادلبلااذهكالتمانأالإناسنإلاقوقحيكهتنمل
سكعناام،تاكاهتنالاهذهنعفرطلاضغتنطنشاولعجليمربيرايلمب
نييكريمأءالمعلتحنُمةيئاوتسالااينيغيفةيطفنلاتامازتلالايثلثنأيف
سإمإيس«ةكرشمهزربأو،)نبالا(شوبةرادإبةديطولاتاقالعلايوذنم
فلأ100ـبَمَهسأيذلاكيمروككاممايلولةكولمملاةيطفنلا»يجرينإ
.]242[مكحلاشوبّملستتالافتحايفرالود

ةقاطلانمألامابوأوشوبنييكريمألانيسيئرلاةيؤرلناك:لوقلاةصالخ
يفريثأتلاريبكامهمكحةرتفلالخاًيملاعواًيكريمأةثداحلاتاروطتلاويكريمألا
نيلوؤسميلوتلناكذإ،يكريمألاةقاطلانمأقيقحتلةيجراخلاامهتاسايس
مهقاحتلالبقىربكلاةيكريمألاطفنلاتاكرشبتاقالعلايوذنمشوبةرادإب
ةرادإلاتناكثيح؛يكريمألاةقاطلانمألةرادإلاةيؤريفرٌيثأتشوبةرادإب
رسفيام.جراخلاىلعاًدامتعاةيكريمألاةقاطلانمأقيقحتىلعاًزيكرترثكأ
ناتسناغفأيفاهتضاخنيتللانيبرحلاوةيكريمألاةيركسعلاتاكرحتلاةدايز
قيقحتلةيركسعلاةوقلاىلعيكريمألادامتعالاهيفدازتقويفقارعلاو
،ةيباهرإلاربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاثداوحدعباًيجراخاهحلاصم



امىلعةيركسعلاةوقللةيولوأىطعأيذلاددجلانيظفاحملارايتةيؤرو
.ةيكريمألاةيجراخلاةسايسلاتاودأنماهادع

-ددجلانيظفاحملارايتنماهباطقأوشوبةرادإيفةقاطلاتاسايسجزمت
نمأوباهرإلاىلعبرحلايفةيركسعلاةوقلانيب-ينيدلاويسايسلا
ةيركسعلاةديقعلاتتابف.اًيجراخاهتادادمإوةقاطلارداصمنيمأتبةقاطلا
:ةيسايسأزئاكرثالثىلعموقتنيرشعلاويداحلانرقلالالخةيكريمألا
رهاظلا.]243[باهرإلاىلعبرحلاوةقاطلاتاسايسوةيركسعلاتاردقلا
ةيكريمألاةيجراخلاةسايسلايفةيكريمألاةقاطلانمألاًيلجارًيثأتكانهنأ
نوناكنمنيرشعلايفامابوأةرادإعمنكل.شوبسيئرلايترادإلالخ
ةدعبابسألةيجراخلاةسايسلايفةقاطلانمأريثأتباغ2009رياني/يناثلا
،يجراخلاديعصلاىلعشوبةرادإتاسايسهتضراعماهمدقميفيتأي
برحو،باهرإلاىلعةيلودلابرحلانمةيجراخلاةيكريمألاتاكرحتلاو
ىلإهتوعدو،»ةرورضبرح«ال»ةيرايتخاًابرح«امابوأاهربتعييتلاقارعلا
يكريمألاطارخنالاليلقتو،قارعلاوناتسناغفأنمةيكريمألاتاوقلابحس
.اًيجراخ
ماعذنمةدحتملاتايالولااههجاوتةيداصتقاتالكشمباًضيأرمألاطبتري
يتلااًيجراخةيركسعلاتاكرحتلاوعافدللةيلاملاتاصصخملايفترثأ2008
ىلعامابوأزكريل؛اًيملاعاهتناكميفترثأو،ريثكلاةدحتملاتايالولاتفلك
ةدايزو،يكريمألاةقاطلانمأقيقحتلشوبهفلسنمرثكأيكريمألالخادلا
يتلاةقاطلانمًاليدبةددجتملاةقاطلاثاحبأوعيراشملةيلاملاتاصصخملا
ءدبلاو،ةيلخادلااهتاجاحةيبلتلجراخلانمةدحتملاتايالولااهدروتست
،ةيكريمألالحاوسلاويضارألالخاديعيبطلازاغلاوطفنلانعبيقنتلاب
اهجاتنإديزتوىلوألاامابوأةرادإلالختازاجنإةدحتملاتايالولاققحتل
يكريمألادامتعالافقوتينعيالاذهو.ةيديلقتلاةقاطلانماهتادراوللقتو
ملدامتعالااذهنكل.جراخلانمنيدروتسملايعيبطلازاغلاوطفنلاىلع
ةقاطلانمأقيقحتلةيجراخلاامابوأةرادإةسايسيفةرهاظةروصبرثُؤي
يتلاقطانملانمةقاطلاتادادمإرارقتساوتابثةيرارمتسالظيفيكريمألا
يفدمتعيامابوأسيئرلاف.شوبيترادإلالخةدحتملاتايالولااهيفترشتنا
هفلستاكرحتىلعجراخلاىلعدمتعملايكريمألاةقاطلانمأىلعظافحلا
نكيملو،ًاليلقالإتاوطخلاكلتةدايزىلإىلوألاهترادإيفَعسيملوشوب
ةيجراخلاةقاطلارداصملديدهتثدحاذإنكل،ساسألااهكرحموهطفنلا
يفيكريمألاةقاطلانمأريثأتاهيفرهظيةسايسىنبتتسةدحتملاتايالولانإف
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؛ةيملاعلاةقاطلاقوسيفةدعاولاقطانملاىدحإنيوزقرحبةقطنمدُعت
بسحب،ةلغتسمريغةيعيبطتاورثوةيطفنتايطايتحانمهبعتمتتامل
طفنلا(ةقاطرداصمنمةقطنملاتايطايتحالةيلودلاتاريدقتلانمريثك
لحمةقطنملالعجام،اهجاتنإلةيلبقتسملاتاعقوتلاو)يعيبطلازاغلاو
ةقاطلانماهرداصموةيعيبطلااهدراومىلعةنميهللنييلودعارصوسفانت
لوحتتل؛ةقطنملايفةيميلقإلاىوقلاو،بناجنمىربكلاةيعانصلاىوقلانيب
ىلعةنميهلاوةرطيسللةيلودلاتاعارصلاوتابذاجتللةحاسىلإةقطنملا
.ةقطنملاتاورث

ميلقإلالودنيبتاقالعلاكباشتودّقعتعميلودلاسفانتلااذهيتأي
ىلإاًرظن)ناتسنامكرتوناتسخازاكوناجيبرذأوناريإوايسور(سمخلا
اههايمىلعةلودلكصاصتخاقاطنديدحتنأشيفةينوناقلاتافالخلا
يفةيعيبطلاتاورثلالالغتسانأشيفةيداصتقالاو،نيوزقرحبيفةيميلقإلا
لودنيبتافلاحتلاوىوقلانزاوتبةقلعتملاةيسايسويجلاو،نيوزقرحبقامعأ
.ىربكلاةيلودلاىوقلاوةقطنملا

اهتيمهأديازتو،نيوزقرحبةقطنمليداصتقالاويسايسلالقثلاديازتلَّثم
يفةبغارلاةيلودلاىوقلافلتخمنيبةيراجتلاوةيسايسلاةسفانملامادتحاو
؛اهتاورثواهدراومىلعةرطيسللاًيعسةقطنملايفاهلمدقئطومداجيإ
يهو،ةيمهأةقطنملاكلتءاليإليكريمألارارقلايعناصىلعاًيمانتمًاطغض
ةكرشلاًسيئرناكامنيح1998ماعيفينيشتكيداهنعلاقيتلا
ةقطنمىلإلوحتتلةريبكةعرسبومنت،ةدعاوةيطفنةقطنماهنإ:نوتربيلاه
يكريمألامامتهالايتأيو.ةدحتملاتايالولاىدلىربكةيمهأاهل،ةيجيتارتسا
ليلقتو،ةقاطلارداصمعيونتيفةديازتملاةيكريمألاةبغرلاراطإيفةقطنملاب
يكريمألامامتهالاديازتأدبَّمثنمو؛يبرعلاجيلخلاةقطنمىلعاهدامتعا
.قباسلايتايفوسلاداحتالارايهنادعبنيوزقرحبةقطنمب
ىوقلاوةيكريمألاةدحتملاتايالوللةدعاولاةيمهألاهذهنمًاقالطنا
دراومىلعيلودلاسفانتلاةساردىلإلصفلااذهىعسيس،ىربكلاةيعانصلا



هذههاجتةيكريمألاةيجراخلاةسايسلاو،نيوزقرحبةقطنميفةقاطلا
ىلإلصفلااذهمَسُقيو.يكريمألاةقاطلانمأقيقحتلجأنمةقطنملا
اهجاتنإو،ةعقوتملانيوزقرحبةقطنمتايطايتحالوألالوانتي:نيثحبم
،اهيلعةرطيسلليلودلاسفانتلاديازتلظيف،ةقاطلانميلبقتسملا
يناثلاو.نيوزقرحبيفةقاطلارداصمتارامثتسامامأفقتيتلاتابقعلاو
قيقحتيفةيكريمألاةبغرلالظيفةقطنملاهاجتةيكريمألاةيجراخلاةسايسلا
ةيكريمألاةسايسلافادهأو،ةيجراخرداصمىلعدمتعملايكريمألاةقاطلانمأ
ارًيخأو.نيوزقرحبةقطنملودهاجتةيجراخلااهتاسايستاودأو،ةقطنملايف
وحنيكريمألاهجوتلالظيفنوريثكهحرطيسيئرلؤاستنعةباجإلا
نمًاليدبنيوزقرحبةقطنملكشتله:هدافمو،نيوزقرحبةقطنم
جيلخةلزنمبنوكتسلهو،يبرعلاجيلخلاةقطنمطفنىلعيكريمألادامتعالا
؟ديدجيبرع



تاذًةقطنمنيوزقرحبةقطنمزوربىلإيتايفوسلاداحتالاككفتىدأ
نماهيفامىلإاًرظن،اهيلإملاعلاراظنأتبذجيداصتقاويسايسلقث
ىوقللةمهمةدعاوتايطايتحاو)يعيبطلازاغلاوطفنلا(ةقاطللدراوم
،صوصخلاهجوىلعةدحتملاتايالوللو،ةماعةفصبةقاطللةكلهتسملاةيلودلا
ديازتل؛نيصلااهمدقميفو،يلودلاحرسملاىلعًاثيدحةدعاصلاكلتو
نعثحبلااهيلعضرفيذلايداصتقالااهومنةبكاوملةقاطلانماهكالهتسا
ةيجراخلااهتادادمإرداصمددعتىلإاهيعسءوضيف،ةقاطللةيجراخرداصم
.ةقاطلانم

داحتالا:نيتلودىلعاًركحهتاورثبنيوزقرحبلظيعويشلامكحلالاوط
ةيراجتلاوةيسايسلاةسفانملاةدحعافتراىلإىدأام،ناريإويتايفوسلا
يمانتو،يتايفوسلاداحتالاككفتدعبةقطنملايفةقاطلادراومىلعةرطيسلل
ىلعةرطيسللمدقئطومىلعلوصحللةيملاعلاوةيميلقإلاىوقلاتاّعلطت
يذلاغارفلاءلمةلواحميف،ةقطنملايفةيداصتقالاةيمنتللو،ةقاطلارداصم
.هرايهنابيتايفوسلاداحتالاهكرت

نأل؛ةقاطلاةكلهتسملالودللةصاخةيمهأبنيوزقرحبةقطنممستت
زاغلاوطفنلانميملاعلاجاتنإلايفريبكلكشبَمِهستنأنكمياهتاناكمإ
ىلعيكريمألادامتعالاةجردللقتامك،ةقاطلارداصمعيونتيفو،يعيبطلا
تايالولادوجوةفلكتعفرتةيسايستالكشمبرمييذلايبرعلاجيلخلاةقطنم
نمأديزتنأنكميتاناكمإنيوزقرحبيف،راصتخابو.ةقطنملايفةدحتملا
يفاًرثؤماًرصنعهلعجام،صوصخلاهجوىلعيكريمألاو،اًمومعاًيملاعةقاطلا
.ةقطنملاىلعتفاهتتةيبرغلاتارامثتسالالعجو،ةيملاعلاةقاطلاتاسايس

هتايطايتحاوةقاطلانمنيوزقرحبجاتنإ-1
لحمرمألاةقيقحيفةقاطلانمنيوزقرحبتايطايتحامجحلازيال
ضعبنكل.اهتالاكووةيملاعلاةقاطلاتاسسؤمنمتاريدقتلايفتوافت
ريثكبىلعأنيوزقرحبيفةقاطلارداصمتايطايتحانإلوقتتاريدقتلا
ةرطيسملاىربكلاةقاطلاتاكرشوةيملاعلاةقاطلاتالاكوتاعقوتضعبنم
تايطايتحانعارًيثكلقتاًيلعفتناكنإو،ةيملاعلاةقاطلاقوسىلع
ناتسخازاكيفاًرابكنيلوؤسمعفديذلارمألا.يبرعلاجيلخلاةقطنم



ةيدوعس«وأ»رخآطسوأقرش«اهنأبمهدالباوفصينأىلإناجيبرذأو
جاتنإوتايطايتحانأشيفلاؤسلاةيسامحلاةرظنلاهذهريثتو،»ةديدج
.]244[نيوزقرحباهكلتمييتلايعيبطلازاغلاوطفنلا

نملعجتةدودحملاةيرحبلاقطانملايفبيقنتلاوةيميلقإلاتاعازنلانإ
.يعيبطلازاغلاوطفنلانمنيوزقرحبةقطنمتايطايتحاديدحتبعصلا
تايطايتحانأشيفةيكريمألاوةيبرغلاتالاكولاوتاسسؤملاتاريدقتعونتتف
ناتسنامكرتوناجيبرذأوناريإوايسور(لودسمخمضتيتلاةقطنملا
ةرادإتاعقوتريشتثيح،يعيبطلازاغلاوطفنلانم]01[)ناتسخازاكو
زاغلانم2012ماعيفةقطنملاتايطايتحانأةيكريمألاةقاطلاتامولعم
لثمتو.بعكممدقنويليرت292وليمربرايلم48ـبردقتتناكيعيبطلا
نمةئملايف36وةقطنملاطفنيلامجإنمةئملايف41ةيرحبلالوقحلا
يفعقيةيرحبلاطفنلاتايطايتحامظعمنإفماعهجوبو.يعيبطلازاغلا
نمةقطنملاتايطايتحامظعمنأنيحيف،نيوزقرحبنميلامشلاءزجلا
.يبونجلاءزجلايفعقييعيبطلازاغلا

20دوجو)USGS(ةيكريمألايجولويجلاحسملاةئيهرّدُقتلباقملايف
زاغلانمبعكممدقنويليرت243وطفنلانمىرخأليمربرايلم
يفعقياهمظعمنأنعةئيهلاتاريدقتثدحتتو.دعبفشتكتمليعيبطلا
كلتيفتافاشكتسالاقيُعيام،ةيميلقإلاتاعازنلاثيح،نيوزقرحببونج
ناتسخازاكيفاهدراوموةقطنملاتايطايتحانمربكألاءزجلانمكيو.ةقطنملا
لباقلاطفنلانمةريبكتايمكيوحتيتلاناتسنامكرتوناجيبرذأو
تارايلم5نمرثكأيوحتةقالمعلوقحةثالثيوحتةقطنملاف،جارختسالل
لقح:لعفلابةجتنماهنمنانثا،ةلمتحملاوةدكؤملاتايطايتحالانمليمرب
-Azeriيلشنوغ-قاريج-يريزأو،ناتسخازاكيف)Tengiz(زيغنت

Chirag-Guneshli)ACG(((ناغاشاكثلاثلالقحلاو،ناجيبرذأيف
)Kashagan(لخدتمليتلاةقالمعلالوقحلادحأوهوناتسخازاكيف
طفنلايلامجإنمطقفةئملايف19جتُنينآلاىتحو.دعبجاتنإلاةلحرم
33غلابلايملاعلالدعملابةنراقم،نيوزقرحبةقطنمنمجارختسالللباقلا
نيوزقرحبةقطنمتايطايتحا)1-3(لودجلاحضويو.]245[ةئملايف
.طفنلاويعيبطلازاغلانمةدكؤملا

)1-3(لودجلا
طفنلاويعيبطلازاغلانمةلمتحملاوةدكؤملانيوزقرحبةقطنمتايطايتحا



ةلودلا
يعيبطلازاغلا
)بعكممدقنويليرت(

طفنلا
)ليمربرايلم(
ناجيبرذأ

8.5
51
ناريإ

0.5
2
ناتسخازاك

31.2
104
ايسور

6.1
109

ناتسنامكرت
1.9
19
يلامجإلا

48.2
285

6و2نيبحوارتتنيوزقرحبطفنتايطايتحانأىرخأتاساردرّدقت
زاغلاتايطايتحارّدقتنيحيف،ةيملاعلاتايطايتحالايلامجإنمةئملايف
زاغلاتايطايتحايلامجإنمةئملايف10و6نيبحوارتيامبيعيبطلا
عقوميفاميسالو،ةقطنملايفطفنلاجارختساتايلمعمدقتعمو.ةيملاعلا
يف55ىلعناتسخازاكرطيستنأعقوتيقالمعلايطفنلاناجاشاكلقح
ةئملايف32لباقميف،نيوزقرحبيفطفنلليلامجإلاجاتنإلانمةئملا



.]246[ناتسنامكرتوايسورنملكلةئملايف6.5ىلاوحو،ناجيبرذأل
،ةيكريمألاةدحتملاتايالولانعردصتيتلاتاريدقتلانيبقرافكانه
.يعيبطلازاغلاوطفنلاةعانصءاربخوةيميداكألاتاسسؤملااهردصتيتلاو
ةورثيفةيكريمألاةغلابملاىلإتاريدقتلاهذهنيبقفاوتلامدععجريو
ةقطنمىلعيبوروألابرغلاويكريمألادامتعالاليلقتل؛ةيطفنلاةقطنملا
PetroleumFinance(يطفنلاليومتلاةكرشىرت،لاثملاليبسىلعو.جيلخلا

Company(صخياميفاهيفاًغلابماًماقرأترشنةدحتملاتايالولانأ
ةساردلوقتو.يعيبطلازاغلاوطفنلانمنيوزقرحبةقطنمتايطايتحا
يفةيكريمألاةقاطلاةرازوماقرأنإ«:ةيجيتارتسالاتاساردلليلودلادهعملل
.]247[»ةقيقحلانعديُحتنيوزقرحبتايطايتحاصخيام

أبنتينكل.يلكلكشبمّوقتملنيوزقرحبرداصمنأءاربخلاضعبىري
اًروديدؤيفوسنيوزقرحبنأبةقاطلالاجميفءاربخلانمنوريثك
رابكدحأوهويزنيكامدووىريو.ةيملاعلاةقاطلاقاوسأيفاًمهم
ىلعةردقلااهلرفاوتتنيوزقرحبةقطنمنأملاعلايفةقاطلايراشتسم
مظعمعقوتيو.]248[2015ماعيفاًيمويليمربنييالم3.8وحنجاتنإ
نيدقعلالالخريدصتلاوجاتنإلايفةظوحلمتادايزةقاطلاتاريدقت
يفيعيبطلازاغلاوطفنلاجاتنإلوقحلديازتملاريوطتلادهجةجيتننيمداقلا
يف)IEA(ةقاطللةيلودلاةلاكولاتاعقوتبسحبو.نيوزقرحبلود
لودجاتنإنإف،2010ماعيفرداصلاةيملاعلاةقاطلاتاعقوتنعاهريرقت
ىلوألااًماعرشعةسمخلايفاًصوصخ،ةدشبومنيسطفنلانمنيوزقرحب
نأةيكريمألاةقاطلاتامولعمةرادإتاريدقتريشتو.ةلاكولاتاعقوتنم
2012ماعيفطفنلانممويلايفليمربنويلم2.6ـبرّدقةقطنملاجاتنإ
مدقنويليرت208وةيملاعلاتادادمإلايلامجإنمةئملايف3.4يزاويامب
.]249[يعيبطلازاغلانمبعكم

ءانثتسابةقطنملالودجاتنإزفقينأةقاطللةيلودلاةلاكولاريرقتعقوتي
ليمربنويلم2.9نم)ناتسخازاكوناتسنامكرتوناجيبرذأ(ايسوروناريإ
نأو،2020ماعلالخاًيمويليمربنييالم4.4ىلإ2009ماعيفاًيموي
لالخمويلايفليمربنييالم5.4ىلإلصيلةثالثلالودلايفجاتنإلاديزي
نييالم5.2ىلإضفخنيفدوعينألبق2030و2025يماعنيبةرتفلا
.]250[2030ماعيفمويلايفليمرب

نإف؛نيوزقرحبلودنمطفنلاىلعبلطلاةدايزنممغرلاىلع
ةلاكولاريرقتتاريدقتبسحب-عقوتملانمو.ديازتيفطفنلانماهجاتنإ



نييالم4.6ىلإةقطنملالودنمريدصتلامجحلصينأ-ةقاطللةيلودلا
لالخاًيمويليمربنييالم3.4ىلإلقتل2025ماعلالخمويلايفليمرب
يتلا2009ماعلالخهيلعتناكامعةعفترمةبسنيهو،2035ماع
ناجيبرذأنأىلإتاريدقتلاريشتو.اًيمويليمربنويلم2.3ىلإتلصو
ريدصتةبسنعافتراءارونافقتو،طفنللنيردصمربكأنانوكتسناتسخازاكو
رحبةقطنملودجاتنإحضوي)2-3(لودجلاو.]251[طفنلانمةقطنملا
.2012ماعيفطفنلانمنيوزق

)2-3(لودجلا
)اٍّيمويليمربفلأ(2012ماعيفطفنلانمنيوزقرحبةقطنملودجاتنإ

ةلودلا
جاتنإلايلامجإ
نيوزقضوحنم
جاتنإلايلامجإ

يلامجإلاجاتنإلايفنيوزقرحبةمهاسمةبسن
ناجيبرذأ

922
922
ةئملايف100
ناريإ
0

3367
ةئملايف0
ناتسخازاك

1387
1515
ةئملايف92
ايسور

120
9922



ةئملايف1
ناتسنامكرت

216
216
ةئملايف100
يلامجإلا

2645
15941
ةئملايف17
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نمظوحلموحنىلعينيوزقلازاغلاجاتنإعفترينأعقوتملانم
رتمرايلم156و2008ماعيفبعكمرتمرايلم188اهردقتاريدقت
ماعيفبعكمرتمرايلم260نمبرقيامىلإ2009ماعيفبعكم

مهاستو.2035ماعيفبعكمرتمرايلم315ىلإديزيمث،2020
عسوتلاكلذقيقحتيف-ناتسخازاكوناجيبرذألقأةجردبو-ناتسنامكرت
زاغلانمنيوزقرحبةقطنملودجاتنإحضوي)3-3(لودجلاو.]252[
.2011ماعيفيعيبطلا

)3-3(لودجلا
2011ماعيفيعيبطلازاغلانمنيوزقرحبةقطنملودجاتنإ

)بعكممدقنويلم(

ةلودلا
جاتنإلايلامجإ
نيوزقضوحنم
جاتنإلايلامجإ

يلامجإلاجاتنإللنيوزقرحبةمهاسمةبسن
ناجيبرذأ



745
745
ةئملايف100
ناريإ
0

7915
ةئملايف0
ناتسخازاك

1.025
1390
ةئملايف74
ايسور

485
23686

ةئملايف2
ناتسنامكرت

284
2338
ةئملايف12
يلامجإلا

2539
36074

ةئملايف7

CountriesCaspianSeaRegion,«U.S.EnergyInformation«:ردصملا
Administration.

زاغلاتارداصدادزتنأعقوتملانم،طفنلاىلإةبسنلابلاحلاوهامك
رايلم130و2020ماعيفبعكمرتمرايلم100يلاوحىلإلصتلةعرسب
2009ماعيفبعكمرتمرايلم63ـبةنراقم2035ماعيفبعكمرتم
ريفوتنماهنِّكمُتنيوزقرحبلودجاتنإيفةعقوتملاةدايزلاكلتو.]253[
ٍدروتسمكزربتيتلانيصلاوابوروأيفزاغلاتاجاحنممهموريبكءزج



.]254[ةقاطلانماهدراومنمأوعّونتزّزُعيام،ٍديدجسيئر
رحبةقطنمصخياميف2010ماعليملاعلاةقاطلاريرقتتاريدقتريشت
تايطايتحالانمليمربرايلم48نمبرقياميوحتاهنأىلإنيوزق
يملاعلايطايتحالانمةئملايف3.5وحنلداعياميأ،ةدكؤملاةيطفنلا
جاتنإلاتالدعمىلعظافحللةيفاكاهدحوةدكؤملاتايطايتحالاو.يلامجإلا
نمبيرقوهو،ديكأتلابجاتنإلاةدايزبتاعقوتعم،اًماع45ةدملةيلاحلا
.اًماع46غلابلايملاعلالدعملا

نيوزقرحبدراومىلعيلودلاسفانتلاوةيكريمألاحلاصملا-2
داحتالاككفتذنمىربكةيسايستاريغتنيوزقرحبةقطنمتدهش
ةقطنملاهذهيفاهلالقتساىلعلصحتيتلالودلاتحبصأو،يتايفوسلا
ىلعةلطملالودلالمشتاليتلاىوقلانمددعنمتاسفانمللةحاس
ىلعلوصحلايفةبغارلاةيميلقإلاوىربكلالودلااًضيأامنإو،بسحفرحبلا
يتلاةيملاعلاوةيميلقإلاىوقلاهذهميسقتنكميو.ةقطنملاتاورثنمةصح
:]255[يتآلاوحنلاىلعتاعومجمعبرأىلإنيوزقرحبةقطنمبمتهت

ناجيبرذأ(نيوزقرحبىلعةلطملالودلالمشت:ىلوألاةعومجملا-
ةيامحولالغتسانعةلوؤسملايهو،)ناتسخازاكوايسوروناتسنامكرتوناريإو
اهتالكشمىلعبلغتلاىلإلودلاهذهىعستو.ةقطنملايفةقاطلادراوم
دراومريدصتتادئاعنمةدافتساللاهيدلةقاطلاعاطقبضوهنلاوةيلخادلا
.اهيدلةرفاوتملاةقاطلا

لودلانيبلصوةقلحلثمتلودةعومجملمشت:ةيناثلاةعومجملا-
،اهربعةقاطلادراومنحُشتيتلاةيملاعلاقاوسألاونيوزقرحبىلعّةلُطملا
ربعرمتيتلالودلايأ،»رورملالود«مسالودلاهذهىلعَقلُطيو
ئناومىلإاهلوصوىتحطفنلاويعيبطلازاغلالقنبيبانأطوطخاهيضارأ
ايكرتونيصلاوناريإوايسور:لودلاهذهنمضتتو.ةيملاعلاقاوسألاوريدصتلا
لودلاهذهديفتستو.اهريغو...ايراغلبوايناموروايناركوأواينيمرأوايجروجو
ىدحإاهرابتعابيجيتارتسالااهزكرمميعدتىلإةفاضإ،رورملااذهنماًيلام
.ةيملاعلاقاوسألاىلإةقاطلالقنتاراسمبمكحتتيتلالودلا

ناريإوايسور:نمضتتو،ةقطنملايفةيميلقإلاىوقلا:ةثلاثلاةعومجملا-
ةعومجمنيبواهنيبنواعتلاروسجدمىلإىعستلوديهو.ايكرتونيصلاو
ةقاطلاعاطقريوطتيفاهتدعاسمضرغبنيوزقرحبىلعّةلُطملالودلا
ىعستو.ةقطنملايفاهلةديدجةيداصتقاقاوسأحتفىلعلمعلاو،اهيدل



.اهتاورثىلعةنميهلاواًيجيتارتسااهيلعةرطيسلاوةقطنملاءاوتحاىلإ
ةرطيسلايفةبغارلايلودلاديعصلاىلعىربكلالودلا:ةعبارلاةعومجملا-
ىلإناتلودلاناتاهرظنتو.ايسوروةدحتملاتايالولا:نمضتتو،ةقطنملاىلع
ةيسايسوةيداصتقاةيمهأتاذةقطنماهرابتعابنيوزقرحبةقطنم
،اهيلعةرطيسلاواهئاوتحاةلواحملدهجلانماًديزمّبلطتتةمهمةيجيتارتساو
يتلاةقاطلارداصمرفاوتنيمأتاذكو،يلودلااهذوفنميعدتاهلنمضيام
عارصَةرؤبنيوزقرحبةقطنملودلاكلتىرتو.ةيلبقتسملااهتاجاحيفكت
كلتميساهيلعذوفنلاوةرطيسلاضرفلواحينمو،يداصتقاويفارغجويسايس
.ملاعلايفةقاطلاوةوقلارداصم
نيوزقرحبيفةيكريمألاحلاصملا-أ
ةدحتداز،ةيداصتقالاوةيسايسلانيوزقرحبةقطنمةيمهأديازتعم
صرفلاداجيإلىربكلالودلانيبةيراجتلاوةيسايسلاةيملاعلاةسفانملا
تعسيضاملانرقلاتاينيعستذنمف.اهتاورثوةقطنملادراومىلعةرطيسلل
ةليدبةقاطرداصمداجيإلةقطنملاهذهىلعةرطيسلاىلإةدحتملاتايالولا
قطانملالغتساىلإىعستامك.هيلعدامتعالاليلقتلوأ،جيلخلاطفننم
عنمتكلذبو.اهلقنودراوملاهذهجارختسالىطسولاايسآلوديفذوفنلا
يفاهراعسأوةقاطلاجاتنإبمكحتتو،لودلاهذهىلعةيسورلاةنميهلاةدوع
يفدعاصتملاينيصلاذوفنلاةهجاومو.طفنللةرّدصملاكبوأةمظنملودهجو
نمو،ةقاطلانماهتادادمإعيونتلاًيجراخينيصلاكرحتلاعم،ةقطنملا
دييحتو،ىطسولاايسآلودىلإاهذوفندمنمناريإعنمترخآبناج
.]256[ةقطنملايفيسورلاذوفنلا

طفنلانمةقاطلارداصمعيونتبةيكريمألاتاموكحلامامتهاراطإيف
ءانثأيفبرغلاىلعبرعلاهضرفيذلايطفنلارظحلادعبيعيبطلازاغلاو
دراوملالغتسابيكريمألامامتهالاءاج،1973ربوتكأ/لوألانيرشتبرح
،ةصيخرلاةقاطللاًمهماًردصماهللثمتيتلانيوزقرحبةقطنميفةقاطلا
ةرثؤملاتامظنملاىلعطغضلاعم.راهدزالاومدقتللاًنمآاًرصنعاهلّرفويام
دامتعالاللقيو.]257[كبوألاةمظنملثمةيملاعلاةقاطلارعسوجاتنإيف
حلاصملالقنيفاهفدهققحيامك،يبرعلاجيلخلاطفنىلعاًجيردت
داجيإو،نيوزقرحبةقطنمىلإةيبرعلاةقطنملانمةيداصتقالاوةيجيتارتسالا
لكشيةديدجرداصمنعثحبلاف.]258[نيتقطنملانيبسفانتلانمعون
دملكُشياذهل.ةقاطلانمألاهتيجيتارتساراطإيفاًمهماًيكريمأًافده
ىلإنيوزقرحبةقطنمنمزاغلاوطفنلاريدصتلةددعتمبيبانأتاكبش



ةدحتملاتايالولاةسايسيفةسيئرلاتايولوألانمةيولوأملاعلاءاحنأيقاب
دحأنيوزقرحبضوحنوكل،يضاملانرقلاتاينيعستطساوأذنمةيجراخلا
،ةريخألاماوعألايفكبوألودجراخجتنملاطفنللةديدجلارداصملامهأ
.ةمداقلاماوعألايفةقطنملااهجتنتيتلاةيمكلادايدزارمتسينأعقوتيو
لاجرنمةعومجمىلإًاثدحتم،ينيشتكيدلاقةقطنملاهذهنعو
هيفترهظاًمويفرعأال«:1998ماعيفنطنشاويفنييكريمألالامعألا
.]259[»نيوزقرحبكةيجيتارتساةيمهأتاذحبصتلامةقطنمةأجف

ذوفنلاةهجاومنيوزقرحبةطقنميفدوجولانمةدحتملاتايالولافدهت
رحبةقطنمايسوروناريإنملكربتعتثيح،ةقطنملايفيسورلاويناريإلا
قلعتياماًصوصخ،ةيسايسلاوةيداصتقالاامهحلاصملامهلاٍّيويحًالاجمنيوزق
ةقاطلقنيفامهنملكةبغرنعًالضف،ةقاطلانمنيوزقرحبتاورثب
تايالولااهضراعتحلاصميهو،امهيضارأربعةيلودلاقاوسألاىلإةقطنملا
كلذيفةدنتسم،امهلزعلةلواحميفاهضيوقتىلعلمعتلب،ةدشبةدحتملا
يتلالودلاعمتاقالعنيوكتو،ةقطنملالوديفةيركسعلااهتاوقرشنىلإ
،نيوزقرحبةقطنميفينيصلاذوفنلاضيوقتىلعلمعلاو،امهبطيحت
امهضفرو،ةينيصلا-ةيناريإلاتاقالعلايفحضاولابراقتلادعباًصوصخ
.نيوزقرحبوىطسولاايسآىلعةرطيسللةيكريمألاتالواحملا

نيوزقرحبيفةيسورلاحلاصملا-ب
اهلعجبراحبلاباهلاصتاوايسآوابوروأنيبيجيتارتسالاايسورعقومحمس
ىلإنيوزقرحبةقطنمنميعيبطلازاغلاوطفنلاريدصتلذفنممهأ
ربعةقطنملازاغوطفننحشلةسيئرلاقيرطلارمتثيح؛ةيملاعلاقاوسألا
امو،ةقطنملايفةرثؤملاةيميلقإلاىوقلاىدحإاهلعجيام،ةيسورلادودحلا
رحبىلعّةلُطملاوًاثيدحةلقتسملالودلاتاسايسيفريثأتلانماًضيأاهنّكم
رحبةقطنمنمهّجتملايعيبطلازاغلانحشقرطيفاهريثأتو،نيوزق
رحبةقطنميفيسورلادوجولانامضلو.]260[ةيبوروألاقاوسألاىلإنيوزق
ىربكلاىوقلاةهجاومبةقطنملايفاهريثأتووكسومةيلعافةيرارمتساونيوزق
ةيجيتارتساايسورتّنبت؛كانهطشنتتأدبيتلاةدحتملاتايالولااميسالو
يفاهذوفنةيلعافرارمتسانامضلةقطنملالودىلإبرقتلانماهنّكمُت
يتآلايفلثمتتسسألانمةعومجمىلعةيجيتارتسالاهذهموقتو،ةقطنملا
]261[:

يفةدحتملاتايالولاتاسايسلةضراعمةلوداهرابتعابناريإعمنواعتلا-
يناريإلا-يسورلانواعتلاروسجدمىلعايسورتلمعثيح،ةقطنملا



.امهنيبتاقالعلاميعدتو
ةلطملالودلاىلإبرقتلاوةيمنتلاونواعتلاططخعضوىلعلمعلا-
.اهعمتاقالعلاةيمنتلجأنمنيوزقرحبىلع

ربعرمتةقاطلابيبانأطوطخلعجلةقطنملالودعيجشتىلعلمعلا-
يضارألانعاًديعبةقاطلادراوملقنلتالواحميأليطعتو،ةيسورلايضارألا
.ةيسورلا

ةيقرعلاتارتوتلابنجتلةقطنملايفينمألارارقتسالاظفحىلعلمعلا-
.دودحلاىلعتارتوتثودحبببستتيتلا

ةيراجتلااهحلاصمةمدخلاهلكاهتاودأمادختسايفوكسومددرتتمل،اذل
نيتوبريميدالفيسورلاسيئرلاىنبتو.نيوزقرحبةقطنميفةيجيتارتسالاو
نمرثكأةيموجهوةلماكتمةيجيتارتسا2000ماعيفةسائرلاهيلوتذنم
ىلإةيسورلاطفنلاتاكرشاعدو.نيوزقرحبهاجتنيستليسيروبهقباس
يفةقاطلارداصملالغتسالنيوزقرحبةقطنميفربكأةجردبطارخنالا
،سوكويوليوأكولةيسورلازاغلاوطفنلاتاكرشىربكتنّوكو.ةقطنملا
ةقطنملايفيسورلافقوملامعدل2000ماعيفنيوزقطفنةكرشموربزاغو
لودعمرامثتسالاتايقافتاعيقوتىلإتاكرشلاهذهتعسو.]262[
.]263[ةقطنملا

ةمهمةيداصتقاةقطنماهرابتعابنيوزقرحبةقطنمىلإايسوررظنت
يفاهتدعاسمو،ةقطنملايفةيداصتقالااهتناكمميعدتلاهيلعدامتعالانكمي
تايقافتالاعيقوتىلإفدهتةدعتاعامتجاتدقعكلذل؛اهداصتقابضوهنلا
ايسورلنمضتيتلاو،ةقطنملالودعماهحلاصمرارمتسااهلنمضتيتلا
يتايفوسلاداحتالانعًاثيدحةلقتسملالودلادراومليداصتقالالالغتسالاةدوع
يسايسلانواعتلاروسجدمىلإةفاضإ،اهيلعاهتنميهضرفو،قباسلا
ةفورعملاةقاطلاةيقافتاوكسومتعقوو.]264[اهنيباميفيداصتقالاو
2007ويام/رايأ12يفناتسخازاكوناتسنامكرتعم»يشبنامكرتةيقافتا«مساب
قيرطنعناتسخازاكوناتسنامكرتنمةقاطلاجاتنإلقنياهاضتقمبيتلا
2028ماعىتحناتسنامكرتزاغايسوراهبجومبركتحتامك،ةيسورلايضارألا
ربعيعيبطلازاغلالقنبيبانأرورمةرورضبوكسومكسمتتو.]265[
فدهب،نيوزقرحبىلعةلطملالودلايقابعمضوافتلاباهئناومواهيضارأ
ىلإاهيضارأربعةقاطلادراوملقناهلحيتتيتلاتايقافتالاىلإلصوتلا
ىلإةفاضإ.]266[تيزنارتلاموسرنمةدافتسالااهلققحتتىتحقاوسألا
ةهجاومباهلحمسييوقزكرميفاهلعجيام،ةقطنملايفاهرودميعدت



.ةقطنملايفةقاطلادراومىلعةرطيسلليكريمألالخدتلا
نيوزقرحبيفةيناريإلاحلاصملا-ج
ةيداصتقالااهحلاصملاٍّيويحًالاجمنيوزقرحبةقطنمنارهطربتعت
نعًالضف،ةقاطلانمةقطنملاتاورثبقلعتياميفاًصوصخ،ةيسايسلاو
اذل؛اهيضارأربعةيملاعلاقاوسألاىلإةقطنملاةقاطلقنيفةيناريإلاةبغرلا
ميعدتاهنأشنمةديدجتاسايسعابتابيتايفوسلاداحتالارايهنادعبتماق
،نيوزقرحبىلعّةلُطملالودلاةعومجمنيبواهنيبيميلقإلانواعتلاتاقالع
ىلإةفاضإ،ةينيدلاوةيقرعلاطباورلانمددعيفاهعمناريإكرتشتثيح
ةصاخحلاصمقيقحتيفاهدعاسيام،ةفاقثلاوبادآلاوةغللايفكارتشالا
اهطفنريدصتفدهبةقطنملالودعمةيداصتقاتاقالعنيوكتنمضتتةدع
ىلإةفاضإ،ةيداصتقابساكمقيقحتيفاًضيأاهدعاسيام؛ناريإربع
ةلزعلانمجورخلايفاهتدعاسمو،ةقطنملايفةيجيتارتسالااهتيمهأميعدت
ببسبةيبرغىوقةنواعمبةدحتملاتايالولااهيلعاهضرفتيتلاةيلودلا
ىلإيكريمألاذوفنلادادتمانمدحلا،اذكو.يوونلااهجمانربريوطتلاهيعاسم
يفاهحلاصميفو،يناريإلايموقلانمألايفرثؤييذلانيوزقرحبةقطنم
،ةقطنملالودعماهتاقالعمعدىلإاهيعاسمراطإيفو.]267[ةقطنملا
تاقالعبنيوزقرحبلودعماهتاقالعديطوتبيسورلاجهنملاناريإتجهتنا
رداصمةيمنتيفطيشنرودبمايقلاىلعتلمعثيح؛ةيراجتوةيداصتقا
فارطألاةددعتموةيئانثوةيداحأتايقافتالالخنمنيوزقرحبيفةقاطلا
]268[.

ةقطنملايفيميلقإلانواعتلازيزعتىلإنارهطتعس،رخآبناجىلع
ايكرتوايسوراًصوصخ،نيوزقرحبيفةلعافلاةيميلقإلاىوقلااهتدعاسمب
اًردصمناريإللثمتايسورنأاميسالو،ةقطنملايفيكريمألارودلاةنزاومل
دحاوفدهدنعامهتامامتهاىقالتتو،ةيجولونكتلاوةيركسعلااهتوقمعدل
ةهجاوميفزاقوقلاوىطسولاايسآونيوزقرحبةقطنميفنمألاظفحوه
.قطانملاكلتيفيكريمألاذوفنلا

وهةقطنملالودنمبرقتلانميناريإلافدهلاسيل،رمألاةقيقحيف
طفنلاتايطايتحانمةمخضًالوقحكلتمتناريإف،بسحفةقاطلادراوم
ذخأينيوزقرحبيفةقاطلادراومباهمامتهالعجيام؛يعيبطلازاغلاو
عمنواعتلاتاقالعمعدراطإيفلوألااهمامتهايتأينكل،ًايوناثًالكش
يفاهتبغرىلإةفاضإ،يكيتولوبويجلااهفقومةيوقتيفاهدعاسيام،ةقطنملا
يأدادتمانماهيلعظافحلاوةقطنملايفنمألاميعدتلاهتصرفذخأتنأ



.]269[اهيلعةرطيسللةيبنجأىوق
لودءاوتحاةلواحملناريإهلذبتيذلاريثكلادهجلانممغرلاىلع
اهلحيتتاليتلاتاقّوعملانماًددعهجاوتثيح؛عطتستمل،ةقطنملا
ةضورفملاةيسايسلاةلزعلادجنذإ.ةقطنملايفمهميجيتارتسارودةسرامم
رفاوتمدعىلإةفاضإ.اهليلودلامعدلاريفوتمامأاًزجاحفقتناريإىلع
لودلاةدعاسمنماهنّكمُيلكشباهيدلةيداصتقالالئاسولاويداملامعدلا
.اهتاداصتقابضوهنلاو،اهيدلةيمنتلاتاعورشملمعلنيوزقرحبيفةلطملا
،ةقطنملالودنمددعنيبواهنيبتاقالعلارتوتتابقعلاكلتىلإفاضيو
ىلإيكرتلاويكريمألالخدتلاميعدتىلإىعستيتلاناجيبرذأاميسالو
]270[يناريإلارودلاباسحىلعيكرتلارودلاةيوقتىلإىعستامك،ةقطنملا
دّدُهيو،ةقطنملالوديفهتاريثأتويناريإلافقوملافعُضترومأاهلكهذهو،
ناريإرارقتساونمأىلعهرودبسكعنييذلاةقطنملايفرارقتسالاونمألا
.ةيعبتلاب

نيوزقرحبيفةينيصلاحلاصملا-د
ةيومنتلااهتروثةبكاوملةقاطلانمينيصلاكالهتسالاةدايزتدأ
ةدايزبتاعقوتلاو،مرصنملانرقلاتاينينامثذنماهدهشتيتلاةيداصتقالاو
ةسفانملارامضمنيصلالوخدىلإ؛ةلبقملادوقعلالالخطفنلانماهكالهتسا
.ةقاطلانمةديازتملااهتاجاحةيطغتل؛اهيلعةنميهلاوةقاطلارداصمىلع
اذهيفو.ةقاطلارداصمةرفوبعتمتتيتلاقطانملايفطشنتنيجيبتأدبو
يفكرتشتاهنأاًصوصخ،اهتايولوأةمدقميفنيوزقةقطنمتزربراطإلا
ىلإاهعفدام،ناتسخازاك:ةينيوزقلالودلاىدحإعماًدجةليوطدودح
يفطفنللةيموقلانيصلاةكرشتحجنو.ةقطنملاكلتيفاهدوجوديطوت
طفنلالوقحيفتارامثتساةماقإلناتسخازاكعمقافتاماربإيف1997ماع
ةينيصلاطفنلاةكرشتماقامك.رالودتارايلم9.5هتميقتغلب،اهبةثالثلا
)CBPC(لقحنمةئملايف60اهردقةصحءارشب1998ماعيف
ةكرشاهئارشنعًالضف،رالودنويلم325لباقمناتسخازاكيفكسبويتكأ
رازو.]271[رالودتارايلم4.18ـب2005ماعيفةيطفنلاناتسخازكورتب
عيقوتل2009ربمسيد/لوألانوناكيفناتسخازاكواتنيجوهينيصلاسيئرلا
نمزاغلالقنلبيبانأطخنميناثلاءزجلاليومتنأشيفمهافتةركذم
يفو.طخلااذهنملوألاءزجلانيشدتبلافتحاللو،نيصلاىلإناتسخازاك
يرجيةيقافتا2006ليربأ/ناسينيفناتسنامكرتونيصلاتّعقو،هتاذقايسلا
.]272[نيصلاىلإاًماعنيثالثةدملينامكرتلازاغلالقناهاضتقمب



نيوزقرحبيفةيكرتلاحلاصملا-ـه
نمةديفتسم،نيوزقرحبةقطنملودباهتاقالعديطوتىلإايكرتىعست
نعةلقتسملاةقطنملاتايروهمجضعبباهطبرتيتلاةيوغللاوةينثإلاطباورلا
هذهةيبلغأعميسامولبدلاليثمتلالدابتبةرقنأتردابو.يتايفوسلاداحتالا
ةيسايسلااهتاقالعمعدلةيقافتايتئمنمرثكأماربإيفتحجنامك.لودلا
.]273[لودلاهذهعمةيفاقثلاوةيداصتقالاو

يفايكرتوايجروجوناجيبرذأتاموكحتّعقو،ةيطفنلااهتاجاحديازتعم
يسيلبت-وكاببيبانأطخءانبلنطنشاويفًاقافتا2000ليربأ/ناسين29
ويام/رايأيفاًيمسرطخلاحتتفا،لعفلابو.ةدحتملاتايالولاةياعربناهيج-

دتميل-اًعقوتمناكامك-رالودتارايلم4ىلإتلصوةفلكتب2005
،ةقطنملاكلتيفدوجولاوحنيكرتلاىعسمللاًرارمتساو.ملك1600لوطب
ربع،ناتسنامكرتوناريإنميعيبطلازاغلالقنلبيبانأطخءاشنإتحرتقا
.]274[ةيبوروألايضارألاىلإ،ايكرت

نيوزقرحبةقاطرداصملالغتساتاقّوعم-3
زاغلاوطفنلا(ةقاطلارداصمنمةمخضلاتايطايتحالانممغرلاىلع
تالاكوتاريدقتنمريثكبسحب-نيوزقرحبةقطنميف)يعيبطلا
تابقعلانمٌددعهلِقرُعتاهلالغتسانإف-ةيلودلاةقاطلاتاسسؤمو
رارقتسالامدعنمةلاحدهشتةقطنملاف.ةيداصتقالاوةينوناقلاوةيسايسلا
اًضيأاهيلإفاُضييتلاةيدودحلاتافالخلانمددعىلإةفاضإ،يسايسلا
نيبهدراومونيوزقرحبتاورثميسقتمكحيحضاوينوناقماظنبايغ
.هيلعّةلُطملاسمخلالودلا

ساسألاةينبلافعضيفةلثمتملاةينقتلاتابقعلانمددعاًضيأكانه
فاشكتسالاةكرحءاطبإىلإىدأام،ةديدجرفحةزهجأةردنبلثمتتيتلا
يعيبطلازاغلاوطفنلايوحيثيح،ةيئيبلاتالكشملابناجىلإ،بيقنتلاو
ًاليومتّبلطتيام،تيربكلانمةيلاعاًبسننيوزقرحبلودنمجرختسملا
ةيفاضإةفلكتبلطتتيتلايعيبطلازاغلالقنبيبانأطوطخلاًيفاضإ
يفةبوعصلثميو،ةقطنملايفيعيبطلازاغلاةعانصددُهيام،لكآتلاةمواقمل
.]275[هيلعّةلُطملالودلانمهمادختسا

ةينوناقلاتاقّوعملا-أ
قوسلاىلإينيوزقلاطفنلالوصونودلوحتيتلاتابقعلامهأنم
ىلإلوصولانمنيوزقرحبلةئطاشملاسمخلالودلانّكمتمدعةيلودلا



طفنلانمنيوزقنوزخمةيمنتولالغتسالينوناقلاراطإلانأشيفقافتا
مدتحامثنمو،نيوزقرحبديدحتيفلودلاهذهفالتخاببسبزاغلاو
له:ةدعتالؤاستضرفييذلارمألا،ينوناقلاهعضونأشيفاهنيبفالخلا
ربتُعتمأ،هيلعّةلُطملالودلانيبههايممّسُقتلهو؟ةريحبمأاًرحبربتُعي
؟يعامجلكشباهتاورثلغتستةكرتشمةيميلقإاًهايم

ةيطفنلاتاورثلالالغتساضرتعتيتلاساسألاةيلاكشإلانإلوقلانكمي
مساقتنأشيفهيلعقفتمينوناقراطإدوجومدعيهنيوزقرحبيف
عضولاناكيتايفوسلاداحتالارايهناليبقف.ةقطنملايفةيميلقإلاهايملا
عميتايفوسلاداحتالااهّعقويتلاتايقافتاللاًعضاخنيوزقرحبلينوناقلا
يتايفوسلاداحتالارايهناعمنكل.]276[1940و1921يماعيفناريإ
،ةهجنمايسورويتايفوسلاداحتالانعةلقتسملالودلانيبتافالخلاتراث
تعدانيرشعلانرقلاتاينيعستةيادبيفو.ىرخأةهجنمناريإوايسورو
لودلانيبةكرتشمةقطنمنيوزقرحبلعجتناريإعماهتاقافتانأايسور
،ةيعامجةروصبيرجيةيعيبطلاتاورثلالالغتسانإفمثنمو،هيلعةلطملا
وكسومبناجنمةبغركلذو،سمخلالودلاىلعيواستلابدئاوعلامَسُقتو
ةلقتسملاثالثلالودلانأالإ.ةيطفنلااهتاورثيفةلقتسملالودلاةكراشميف
ةلطملالودلانيبنيوزقرحبدراومميسقتىلإتعديتايفوسلاداحتالانع
اذهو،ةلقتسمةروصبةيميلقإلااههايملالغتسابةلودلكموقتثيح،هيلع
ةلابقةديدجةيطفنتايطايتحااهفاشتكادعبوكسومدييأتبيظحام
.]277[1998ماعيفاهئطاوش
ةيسايسلااهحلاصملاًقفوةينوناقلانيوزقرحبةقطنملودفقاومفلتخت
تايقافتالابكسمتلاىلإةوعدلانميسورلافقوملالوحتثيح،ةيداصتقالاو
نيبميسقتلاةركفبلوبقلاىلإ،ناريإويتايفوسلاداحتالانيبةعقوملاةيئانثلا
ةيؤرلااهتدناسمىلإىرخأةرمتداعنإو،رحبلاىلعةلطملالودلا
ماظنلالخنمهدراومورحبلاتاورثلالغتسانوكينأتأريتلاةيناريإلا
.هيلعةلطملاسمخلالودلانيبكرتشمينوناق

لالغتسالاجميفروداهلنوكينأىلإناريإىعست،رخآلابناجلايف
دراوملالالغتسابةبلاطم،ريدصتلاولقنلاطوطخوزاغلاوطفنلادراوم
ىلعتاورثلاكلتدئاععيزوتداُعيثيح،ةيعامجةروصباهلكتاورثلاو
ةئملايف20ىلعاهنمةدحاولكلصحتو،ةيواستمبسنبسمخلالودلا
لودلاهذهيعاسملظيفنكل،]278[رحبلايفةيطفنلاتاورثلانم
اهحلاصمةمدخىلإريخألاليلحتلايففدهتةينوناقةيؤربكسمتلل



:]279[ةيساسأثالثىلإةقطنملالودىؤرتمسقنا،ساسألايفةيداصتقالا
ةقطنملادراوملالغتسابِبلاُطتيتلاةيناريإلاةيؤرلا:ىلوألاةيؤرلا-
ىلعتاورثلاكلتدئاععيزوتداُعيثيحةيعامجةروصباهلكتاورثو
ةئملايف20ىلعاهنمةدحاولكلصحتو،ةيواستمبسنبسمخلالودلا
.رحبللةيطفنلاتاورثلانم

عضولاةركفىلعسسؤتيتلاةيناجيبرذألاةيؤرلا:ةيناثلاةيؤرلا-
لكلحاوسلوطدامتعاينعيام،»ةقلغملاةريحبلا«موهفمليلودلاينوناقلا
.تاورثلايفاهتيقحأريدقتيفاًساسأةلود

نيبلصفلاباهيفبلاطتو،ناتسخازاكاهديؤتواهحرطت:ةثلاثلاةيؤرلا-
نميحالمرممكهمادختساوءاملاحطسو،ةيحاننمهتاورثورحبلاعاق
ام،هعاقتاورثبقلعتياميفةقلغمةريحبهرابتعاىنعمب؛ىرخأةيحان
اًرممهرابتعاو،هيلعتاريحبلانأشيفيلودلانوناقلادعاوققيبطتينعي
.خلإ...ةحالملاوةئيبلااياضقيفنواعتلابحمسيلكشباًكرتشماٍّيحالم

ىلإيدؤيداكريطخيسايسباطقتساىلإىؤرلايفنيابتلااذهداق
ةّوهلامدرلاهلكيعاسملاتلشفامدعبهفارطأنيبةيركسعتاهجاوم
نمناجيبرذأو،ةيحاننمناتسنامكرتوناريإنيباًديدحتو،مهنيبةريبكلا
يفتدقعيتلانيوزقرحبىلعةلطملالودلاةمقنإلب.ىرخأةيحان
ىلإلوصولايفتلشف،2002ليربأ/ناسينيفدابآقشعةينامكرتلاةمصاعلا
.]280[لودلاهذهنيبةثداحلاباطقتسالاتايلمعيهُنتةيقيفوتلولح

ةيملاعلاقوسلاىلإةقاطلالقنلةينفلاتاقّوعملا-ب
لوددنعةيروحمةيضقزاغلاوطفنلالقنبيبانأطوطختاكبشربتُعت
الو،تاطيحملاوراحبلاىلعاهلجراخمالةسيبحًالوداهنوكل،نيوزقرحب
ام،ةيلحمئناومنمتالقانلابيعيبطلااهزاغواهطفننحشعيطتست
ربعتبيبانأطوطخبكالهتسالاقاوسأىلإةورثلاهذهلقنةرورضلابمزلتسي
.ةيملاعلاقوسلاىلإلصتىتحلودلانمددعدودح

ةاناعمو،ةقاطلاىلع،نيصلالثم،ةدعاصلالودلانمبلطلاةدايزعم
عماهتامزأببسبايسورنمزاغلاتادادمإفقوتنمةيبوروألالودلا
يتلانيوزقرحبةقطنمىلإراظنألاتهجتا؛ايناركوألثم،راوجلالود
كلذّىلجتو.ةقاطلاتادادمإىلعيلودلاسفانتلايفةديدجةيمهأتبستكا
طفنلاوزاغلالقنبيبانأطوطخدملةديدجلاتاعورشملانمةعومجميف
يف،ابوروأىلإًابرغو،نيصلاىلإًاقرشناجيبرذأوناتسنامكرتوناتسخازاكنم
يهو،ناريإلمعت،ىرخأةيحاننمو.ةيسورلاةرطيسللعضختالتاراسم



ربع،اهلالخنمطفنلاوزاغلاخضىلع،نيوزقرحبةقطنميفسيئربعال
سيئربعالوةيميلقإةوقكاهعقومميعدتلكلذو،ةيلخادلااهطوطخةكبش
.]281[ةقاطلالاجميف
تابقعهجاوتةقطنملايفبيبانألاطوطخعيراشمنأركذلابريدجلانم
هذهاهزاتجتيتلاةطيحملالودلااهضرفتيتلاروبعلاموسرف.ةددعتم
لودلاكلتكلتمتامك،ةيداصتقالااهاودجددُهيًايداصتقاًائبعلثمتطوطخلا
تافالخلاببسباهيضارأربعتادادمإلاخضفقوىلعةردقلااًضيأ
ماربإىلإعيراشملاهذهذيفنتجاتحيو.ةحلسملاتاعارصلاوأةيسايسلا
نيبقيفوتلااهيفبعصلانمنوكي،فارطألاةددعتموةيئانثتايقافتا
لثمت،ىرخأةيحاننمو.فارطأللةنيابتملاةيداصتقالاوةيسايسلاحلاصملا
.]282[ةسفانملاعيراشملاذيفنتمامأاًقئاعةقطنملاىلعةيسورلاةنميهلا
ىلإنيوزقرحبنمةقاطلالقنطوطخعيراشممزأتعجُرينمكانهو
تاراسمنمايسوروناريإةدافتساوذوفندييحتيفةدحتملاتايالولاةبغر
ةحارصةبغرلاكلتنعّربعو.ًايداصتقاواًيسايسامهيضارأىلعةموظنملاكلت
ىلإهتارايزلالخنامنيفيتسنيوزقرحبةقطنمىلإيكريمألاثوعبملا
مدعنامضىلإىعستهدالبنإ«:لاقنيح2002سرام/راذآيفناتسخازاك
،»ناريإربعملاعلاىلإنيوزقرحبنمةقاطلارداصملقنطوطخرورم
اهربعطوطخلاكلترورممتحتةيداصتقالاىودجلانأنممغرلاىلع
]283[.

اهبرعشتيتلاةقثلامدعةلاحةيداصتقالاوةينوناقلاتاقّوعملاىلإفاضي
ةيلوصألاتاكرحلااهتدناسمةجيتنناريإاهتراجةيحاننمنيوزقرحبلود
ةقطنملايفاهناريجنماًددعمهتتناريإدجنهتاذتقولايفو.ةقطنملايف
اهحلاصمقيقحتل،ةدحتملاتايالولاةصاخو،ةيجراخةيلودىوقدييفةادأ«
نم-يديلقتلايميلقإلااهسفانم-ةرقنأنماهفواخمنعًالضف،ةيلايربمإلا
.]284[ةيبرغلااهحلاصمبةقطنملاىلإذافنلا

رحبةقطنملودنيبةينوناقلاوةيداصتقالاوةيسايسلاتافالخلادّقعتعم
اميفةيركسعةهجاومبوشنتالامتحالدعتستلودلاهذهتأدب،نيوزق
دودحلاميسرتنأشيفاهتافالخلةيوستىلإلصوتلانمنكمتتملاذإاهنيب
يعسيفاًحضاوهجوتلاكلذادبو.ةقطنملايفةيعيبطلاتاورثلالالغتساو
ةيامحلةيبرحليطاسأءانبو،ةيركسعلااهتاردقزيزعتىلإسمخلالودلا
لوطسألاعيزوتايسورضرعو،يتايفوسلاداحتالارايهناعمو.ةيميلقإلااههايم
ناتسخازاكوناجيبرذأنيبواهنيبيواستلابنيوزقرحبيفيتايفوسلايرحبلا



رحبيفةيرحبلاامهتاوقلمعتنأنيتريخألانيتلودلاضفرو،ناتسنامكرتو
داحتالانعةلقتسملاثالثلالودلاتررق؛ةيسورلاةدايقلاتحتنيوزق
نيوزقرحبيفاهرشنو،ايسورنعةلقتسمةيبرحليطاسأءانبيتايفوسلا
لكبةصاخلائناوملاريوطتتايلمعنعًالضف.ةينطولااهحلاصمةيامحل
دحأيميلقإلاحلستلاقابسحبصأو.اهبةصاخةيركسعدعاوقءاشنإو،ةلود
رحبلودةمقلشفعماميسالو،نيوزقرحبةقطنملةيرهوجلاتامسلا
رحبنععافدلانأشيفقافتايأىلإلصوتلايف2008ماعيفنيوزق
لودللةعباتلاةيبرحلانفسللبسحفحيرصتلاىلعةقفاوملاءانثتساب،نيوزق
1000ىلعاهنزوديزييتلاةيبرحلانفسلاعنمو،اههايمرورمبسمخلا
.]285[نيوزقرحبيفدوجولانمنط

Xىده:يف»،رصاعملايلودلاعقاولاونيوزقرحب«،شيورديزوف
زكرم،ةرهاقلاةعماج:ةرهاقلا(ةيويسآلا-ةيويسآلاتاقالعلا،ررحم،سيكتيم
.312-311ص،)2007،ةيسايسلامولعلاوداصتقالاةيلك،ةيويسآلاتاساردلا

Xرداصمنعثيدحلادنعةيبرغلاتاليلحتلاوريراقتلاضعبتناكنإو
لودلاىلإفيضتطفنلاويعيبطلازاغلانمنيوزقرحبةقطنمتايطايتحاو
تسيلاهنأنممغرلاىلعناتسكابزوأةلودنيوزقرحبلةئطاشملاةسمخلا
نأبناجىلإ،اهيضارأنمارًيبكاًءزجنألنيوزقرحبلةئطاشمةلود
نأشلااذهيفو.ةيجولويجلانيوزقضاوحأنمضعقي،اهيفةقاطلارداصم
CountriesCaspianSeaRegion,«U.S.Energy«:ىلإعوجرلانكمي

InformationAdministration)EIA(,26/8/2013,Availableat:
>http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=CSR#note<.

XInternationalEnergyAgency,WorldEnergyOutlook2010
)Paris:OECD/IEA,2010(,p.500.

XMarlèneLaruelleandSébastienPeyrouse,»TheMilitarization
oftheCaspianSea:»GreatGames«and»SmallGames«overthe

CaspianFleets,«ChinaandEurasiaForumQuarterly,vol.7,no.
2)2009(,pp.19-20.

XGawdatBahgat,AmericanOilDiplomacyinthePersianGulf
andtheCaspianSea)Gainesville,Florida:UniversityPressof

Florida,2003(,p.143.
Xررحم،سيكتيم:يف»،رصاعملايلودلاعقاولاونيوزقرحب«،شيورد،
.316-315ص،ةيويسآلا-ةيويسآلاتاقالعلا



X»OilandNaturalGasProductionisGrowinginCaspianSea
Region«.
XInternationalEnergyAgency,WorldEnergyOutlook2010,p.
469.
X469ص،هسفنردصملا.
XInternationalEnergyAgency,WorldEnergyOutlook2010,p.
469.
X467ص،هسفنردصملا.
XInternationalEnergyAgency,WorldEnergyOutlook2010,p.
52.
Xةقطنملورتبلوحيلودلاويميلقإلاعارصلا،ميهاربإدومحمناميإ
،)2006،رشنلليدمحألاراد:ةرهاقلا(ةديدجلابتكلاةلسلس،نيوزقرحب
.211-210ص
Xىلإعوجرلانكمينأشلااذهيفتامولعملانمديزمل:»BlackSea
andCaspianSeaSymposiumII,Contanta,Romania,«National

DefenseIntelligenceCollege,21-22/5/2007,Availableat:
>http://ni-u.edu/schools/CIE/pdf/Black%20Sea%20II.pdf<.

Xداعبألاوعفاودلا:نيوزقرحبيفعارصلا،رهاظلادبعديعسدومحم
.30ص،)2002،ةعباتملاوقيسنتللدياززكرم:يبظوبأ(

Xىطسولاايسآةيسايس-ويج،زيليكيريتويليلجاضردمحم
.21ص،)2002،ةينوناقلامولعلاوةفاقثلللالقتسالارادتاروشنم:ةرهاقلا(

Xاهنمأنامضلملاعلاباكريمألعفتاذام:طفنلاىلإشطعلا،جديلترنايأ
ص،)2006،مولعللةيبرعلارادلا:توريب(يلدنجلانزامةمجرت،؟يطفنلا

164.
XLenaJonson,»TheNewGeopoliticalSituationintheCaspian

Region,«in:GennadyChufrin,ed.,TheSecurityoftheCaspian
SeaRegion)NewYork:OxfordUniversityPress,2001(,p.17.
Xص،نيوزقرحبةقطنملورتبلوحيلودلاويميلقإلاعارصلا،ميهاربإ
221.
Xررحم،سيكتيم:يف»،رصاعملايلودلاعقاولاونيوزقرحب«،شيورد،
.321ص،ةيويسآلا-ةيويسآلاتاقالعلا

Xةيسورلاتاكرشلانيبةيراجتلاتاقافتالانعتامولعملانمديزمل



عارصلليسايسلاداصتقالا«،تباثدمحأ:ىلإعوجرلانكميةقطنملالودو
45ددعلا،ةيويسأقاروأ»،ربمتبس11دعبىطسولاايسآلوح
.17ص،)2002سطسغأ/بآ(

Xص،نيوزقرحبةقطنملورتبلوحيلودلاويميلقإلاعارصلا،ميهاربإ
216.
Xتاقوعملاوصرفلا:نيوزقرحبتاورثلالغتسا«،رهاطدمحأ،«
.169ص،)2010ليربأ/ناسين(180ددعلا،ةيلودلاةسايسلا

X11دعبىطسولاايسآلوحعارصلليسايسلاداصتقالا«،تباثدمحأ
.18ص،)سطسغأ/بآ(45ددعلا،ةيويسآقاروأ»،ربمتبس

Xص،نيوزقرحبةقطنملورتبلوحيلودلاويميلقإلاعارصلا،ميهاربإ
223.
X169ص»،نيوزقرحبتاورثلالغتسا«،رهاط.
Xةسارد:ةيجراخلاةسايسلاوةقاطلانمأ«،نيمأدمحمةفرعةجيدخ
هاروتكدةحورطأ(»،ةقاطللةدروتسملاوةردصملالودلاضعبتاسايسلةيقيبطت
ص،)2012،ةيسايسلامولعلاوداصتقالاةيلك،ةرهاقلاةعماج،ةروشنمريغ

246.
X237ص»،ةيجراخلاةسايسلاوةقاطلانمأ«،نيمأ.
X39ص،نيوزقرحبيفعارصلا،رهاظلادبع.
Xايسآيفددجلانوبعاللا...ايكرتوناريإونيصلا«،بئاتهللاعيطم
:يلاتلاطبارلاىلع،12/8/2007،ةيرطقلاةريزجلاةانقعقوم»،ىطسولا
>http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6976e5ef-9f4a-4baf-ab68-

ef902a45708e<.
Xنوؤش»،زاقوقلاوىطسولاايسآيفتاورثلاىلععارصلا«،بايددمحم
.157ص،)2002ءاتش(105ددعلا،طسوألا

X170ص»،نيوزقرحبتاورثلالغتسا«،رهاط.
Xص،نيوزقرحبةقطنملورتبلوحيلودلاويميلقإلاعارصلا،ميهاربإ
223.
Xنكمي،ةيتايفوسلاةرتفلالالختايقافتالالوحتامولعملانمديزمل
.243ص،نيوزقيفةقاطلاىلعيلودلاسفانتلا،شيورد:ىلإعوجرلا

XYusinLee,»TowardaNewInternationalRegimeforthe
CaspianSea,«ProblemsofPost-Communism,vol.52,Issue3

)May-June2005(,pp.37-48.



X169ص»،نيوزقرحبتاورثلالغتسا«،رهاط.
Xطسويفىلودسفانت...نيوزقرحبتاورث«،دمحأدمحمزانيفاص
.179ص،)2005رياني/يناثلانوناك(159ددعلا،ةيلودلاةسايسلا»،ايسآ
يميلقإلاعضولانمنيوزقرحبلودفقاوملوحتامولعملانمديزمل
ينوناقلاماظنلا«،هدازدهتجمزوريب:ىلإعوجرلانكمينيوزقرحبةقطنمل
،41-34ص،)2003ءاتش(109ددعلا،طسوألانوؤش»،نيوزقضوحل
.257-249ص،نيوزقيفةقاطلاىلعيلودلاسفانتلا،شيوردو

X179ص»،نيوزقرحبتاورث«،دمحأ.
Xنيوزقرحبةقاطلقننأشيفتاضوافملانعتامولعملانمديزمل
،ينيوزقلازاغلاوطفنلالقنبيبانأطوطخعيراشمو،ةيلودلاقوسلاىلإ
.نيوزقرحبنمةقاطلالقنتاكبش«،رامعانيد:ىلإعوجرلانكمي
ص،)2010ليربأ/ناسين(180ددعلا،ةيلودلاةسايسلا»،ةسفانتمتاراسم

»،هلقنطوطخوطفنلابيبانأ«،رنليكيرييتويليلجاضردمحم؛172-175
سفانتلا،شيوردو،73-52ص،)2003ءاتش(109ددعلا،طسوألانوؤش
.153-147ص،نيوزقيفةقاطلاىلعيلودلا

X172ص»،نيوزقرحبنمةقاطلالقنتاكبش«،رامع.
Xلخادةناكملاعارصداعبأنيوزقرحبويبرعلاجيلخلا«،ملاسءالع
ص،)2004(19ددعلا،ةيسامولبدلاتاساردلاةلجم»،يملاعلاةقاطلاقوس
55.
X179ص»،نيوزقرحبتاورث«،دمحأ.
Xرحبىلعلطتيتلاسمخلالودلاحلستنعتامولعملانمديزمل
LaruelleandPeyrouse,»TheMilitarizationof:ىلإعوجرلانكمينيوزق

theCaspianSea,«pp.22-28.



يفيكريمألاةقاطلانمألارًيثأتكانهنأىلإيناثلالصفلايفانلصوت
ةيلخادلاةيكريمألاتالواحملاةردقمدعلظيفةيكريمألاةيجراخلاةسايسلا
،يعيبطلازاغلاوطفنلانعاًيلحمبيقنتلالالخنميتاذلاءافتكالاىلع
،ةقاطلانمةديازتملاةدحتملاتايالولاتاجاحةددجتملاةقاطلاةيطغتمدعو
ةسايسينبتىلإةيجراخلودنمةقاطلاىلعاهدامتعالظيفاهعفدام
نيدّروملاىلعظافحلاوةقاطلانمأقيقحترارمتسااهنأشنمةيجراخ
عيونتوحناهيعاسمراطإيفةديدجرداصمنعثحبلاعم،اهلنييسيئرلا
ةقطنماهرابتعابنيوزقرحبةقطنمىلإهّجوتلاناكف،اهتادادمإرداصم
سفانتللةحوتفمةقطنمتحضأاهنوكو،ةيملاعلاةقاطلاقوسيفةدعاو
.يتايفوسلاداحتالارايهنادعبيلودلا

تايالوللنكتمل،ككفتييتايفوسلاداحتالاهيفناكيذلاتقولايف
هرايهناءاجنكل،نيوزقرحبهاجتةكسامتمةيجيتارتساةيكريمألاةدحتملا
،ةيملاعلاةقاطلاقوسيفةدعاوةقطنميفاهمادقأتيبثتلاهلةصرفةلزنمب
داحتالاككفتدعبف.ةيملاعلاةقاطلاتالاكوتاريدقتنمريثكبسحب
ةلواحميفةقطنملايفاهدهجفيثكتبةدحتملاتايالولاتماقيتايفوسلا
ءاوتحاىلإتعسكلذل؛هككفتبيتايفوسلاداحتالاهكرتيذلاغارفلاءلمل
ميدقتو،ةقطنملايفيسامولبدلاويسايسلادوجولاقيرطنمةقطنملا
.يركسعلادوجولاارًيخأو،ةيداصتقالاتانوعملاوتادعاسملا

طفنلادوقععيقوتدعبالإةقطنملابيّدجلايكريمألامامتهالاأدبيمل
يماعيفناجيبرذأوناتسخازاكيتموكحوةيكريمألاطفنلاتاكرشنيبىربكلا

لالغتسايفةيكريمألاطفنلاتاكرشلةيراجتلاحلاصملاتناكو.1994و1993
ةيكريمألاةسايسلايعناصتلعجيتلايهةديدجلاةقاطلاتايطايتحا
اهدادمإعّونتلةدعاولارداصملادحأهرابتعابنيوزقرحبدراومبنومتهي
نوتنيلكليبةسائريترتفلالخو.طسوألاقرشلانعاًديعبةقاطلاب
يفةيكريمألاطفنلاتاكرشحلاصمةيامح(نافدهلاناذهحبصأ)1993-2000(
فدهعمنيكبتشم)اهتادادمإوةقاطلارداصمعيونتونيوزقرحبةقطنم
لكشتلاةثيدحىطسولاايسآونيوزقرحبلودلصف:يجيتارتسويجثلاث
.]286[ناريإوايسورذوفنيلاجمنع



نيوزقرحبيفةقاطلادراومىلعةرطيسلا-1
رحبةقطنمدراومىلعاهترطيسزيزعتىلإةدحتملاتايالولاتعس
،ةقطنملايفناكماهلنوكينألةيكريمألاةقاطلاتاكرشعيجشتب،نيوزق
ةيناريإلاو،اًمومعىرخألاةيلودلاتاكرشلاةسفانمو،اهتقاطىلعةرطيسلاو
.اهيفبيقنتلاقوقحىلعةلصاحلاو،اًصوصخةقطنملايفةدوجوملاةيسورلاو
ميدقتلنيوزقرحبةردابمنعنوتنيلكةرادإتنلعأ1998ويام/رايأيفو
نيوزقرحبةقطنميفرامثتساللةيكريمألاتانايكلاوتاكرشلاىلإيلاملامعدلا
تاكرشلااهتّعقويتلاةيطفنلاتايقافتالاكلترسُفياماذهو.]287[
ةيموكحلاطفنلاةكرشعمليبومونوسكإونورفيش]288[ةيكريمألاةيطفنلا
تاكرشللةيئانثتساقوقحبناجىلإ،رالودتارايلمةينامثةميقبةيناجيبرذألا
بونجيفلوقحلاضعبلالغتسانأشيفتاثحابمءارجإنمضتةيكريمألا
،ايسورنمةبضاغةيسايسلعفتادردوقعلاهذهتثدحأو،نيوزقرحب
رابايكلوقحرامثتسالةيناجيبرذأ-ةيسورةيقافتاءاغلإىلإاهبادحام
ةيكريمألاطفنلاتاكرشنّكميذلاوهرمألااذهو.]289[نيوزقرحبىلع
رحبيفيعيبطلازاغلاوطفنلارداصمريوطتيفةدايقلارودذخأتنأنم
مث،ةقطنملايفةدئارلاةكرشلاتناكنورفيشةكرشنأعقاولاو.نيوزق
ةرطيسلااهلحيتيعضويفوكاسكت-نورفيش:ًاثيدحةجمدنملاتاكرشلا
.]290[ةمداقةدعماوعألةقطنملاجاتنإىلع

ىلإتعسلب،ةقطنملايفاهتاكرشدوجوبةدحتملاتايالولافتكتمل
يفاهتبغرتدازو،ةقطنملايفيعيبطلازاغلاوطفنلاعبانمىلعةرطيسلا
نميعيبطلازاغلاوطفنلاريدصتقرطوبيبانألاطوطخىلعةرطيسلا
زاغلاريدصتقرطعيونتبتماقثيح،ةيملاعلاقاوسألاىلإةقطنملا
نمطفنلالقنلفارطألاةددعتمطوطخءاشنإةسايستّنبتو،يعيبطلا
تءاجو،ةقطنملايفةدعلودربعةيملاعلاقاوسألاىلإنيوزقرحبةقطنم
دراومىلعناريإوايسورةرطيسومّكحتنمدحلافدهبةسايسلاهذه
.كانهةقاطلا

تارايخةعبرأ)نبالا(شوبةرادإلالخةدحتملاتايالولاتعضو
لاحيفةيملاعلاقاوسألاىلإنيوزقرحبطفنتاقفدترارمتسالةيجيتارتسا
دراوملانأشيفيميلقإلاويلودلاعارصللةيلبقتسمتاروطتيأثودح
:]291[يتآلايفتارايخلاكلتلثمتتو،كانهةيطفنلا

تفدهيتلاةقالمعلاةيكريمألاطفنلاتاكرشهتديأيذلالوألارايخلا-
ةيملاعلاقاوسألاىلإاهخضلالخنمنيوزقرحبدراومىلعةرطيسلاىلإ



رحبلاىلإوأ،نامُعجيلخباًرورم،يدنهلاطيحملاىلإةيناريإلايضارألاربع
ةيكريمألانيناوقللاًقفواًضوفرمتابرايخلااذهنأالإ،ايكرتربعطسوتملا
ةيفلخىلعيناريإلاةقاطلاعاطقيفةيبنجألاتارامثتسالاىلعرظحضرفل
.يوونلااهجمانرب

ربعيدنهلاطيحملابناتسخازاكوناتسنامكرتطبرفدهتسييناثلارايخلا-
ءاشنإقّوعتيتلابابسألانمةلمجكانهنأالإ،ناتسناغفأوناتسكاب
اهعمتراهناو،برحلااهتكهنأيتلاناتسناغفأاهمدقميف،طخلااذهلثم
ىوقعمةددعتمحلاصمتاذفناتسكابامأ.اهلكةيتحتلاةينبلالماوع
.ةفلتخملاةيسايسلاحلاصملانمددعاهيفرثؤيو،ىرخأةيميلقإ

ربعطفنلابيبانألقنلةيسورلايضارألامادختساديؤيثلاثلارايخلا-
موكحمرايخلااذهنأالإ،ةيملاعلاقاوسألاىلإىطسولاايسآوناتسخازاك
نأىلإاًرظنايسورربعبيبانأطخءاشنإديؤتىلوألا:رظنيتهجوب
لودنماهتاريظننمرثكأودبتايسورلخاديسايسلارارقتسالاتارشؤم
يداصتقالانواعتلاهجوأمعديفمهسيسطخلااذهلثمنأو،ةقطنملا
ةيسايسةوقايسورةدوعةلاحيفهنأىرتةيناثلاو؛ايسورعميبرغلا
اًضهانمنيوزقرحبوىطسولاايسآيفًالعافاًروديدؤتلةيلودةيداصتقاو
ةليسوّدعُيساهيضارألخادطخلااذهلثمءاشنإنإف،امهيفيبرغلاذوفنلل
.ةيسورةيجيتارتسويجزازتبا

طخءاشنإلثلاثلاولوألانيرايخلانيبجزملاىلعلمعي:عبارلارايخلا-
طبتريلناتسنامكرتوناتسخازاكنمًاقالطنانيوزقرحبعاقيفبيبانأ
هنمعرفءاشنإو،ايجروجيفدوسألارحبلائطاوشىلعيهتنيوناجيبرذأب
يذلارايخلااذهو،طسوتملارحبلاىلعايكرتىتحناجيبرذأواينيمرأربع
يأيفناريإكارتشاعنميفةبغرامابوأو)نبالا(شوباترادإهمعدتتناك
،ةقطنملايفاًيسايسوًايداصتقاديازتملايسورلارودلاضيوقتو،يطفنعورشم
نيوزقةقطنمبةيكريمألاةيجراخلاةسايسلامامتهاتالدعمدايدزاسكعيام
.ةريخألاةنوآلايف
،ةماعةفصباًيملاعايسوروةدحتملاتايالولانيبعارصلانممغرلاىلع
ةلقرعىلعايسورةردقو،صوصخلاهجوىلعنيوزقرحبةقطنميفو
يفةدايقلاتلّضف؛ةقطنملايفةيكريمألاحلاصملاليطعتو،بيبانألاطوطخ
عسوتلاءاوتحاىلإتعسنيتوبةسائرلظيفايسورف.اًعملمعلانيدلبلا
ةدحتملاتايالولاعم»ةءاّنبلاةكراشملا«لالخنمةقطنملايفيكريمألا
يفباهرإلاةحفاكميفةدحتملاتايالولاعمايسورتكرتشاو،طفنلاتاكرشو



لالخنيتوبوشوبدكأو.2001ربمتبس/لوليأ11تامجهدعبناتسناغفأ
نيبكرتشملانواعتلاةيمهأ2001ويام/رايأيفامهنيبكرتشملانالعإلا
اًصوصخ،دراومللةكرتشملاةيمنتلاوةقاطلالاجميفنواعتلاناكمإو،نيدلبلا
كلذنممغرلاىلعو،نيوزقرحبضوحىلإةراشإكلذيفو،زاغلاوطفنلا
يفةيسورلاتاسايسلانمفواخمةدحتملاتايالولاىدلناكنواعتلا
.]292[نيوزقرحبةقطنمهاجتةيادبلا

،ايسورعمنواعتلاوبراقتلايفشوبهفلستاسايسامابوأسيئرلاعبتا
نمأةحلصميفبصيهرودبيذلايملاعلاةقاطلانمألاجميفاميسالو
تضّوق2008ماعيفةيجروجلا-ةيسورلابرحلانأالإ،ةيكريمألاةقاطلا
رحبةقطنميفةدحتملاتايالولااهجهتنتيتلاةقاطلاةيمنتةيجيتارتسا
ربع]293[ناهيج-يسيلبت-وكابطفنبيبانأطخروبعةجيتننيوزق
.]294[ةيجروجلايضارألا

نيوزقرحبلودعميركسعلانواعتلاومعدلا-2
ىلعنيوزقرحبةقطنميفاهدوجوزيزعتيفةدحتملاتايالولاتدمتعا
يفيكريمألايركسعلادوجولازيزعتوةقطنملالودنيبيركسعلانواعتلا
اكريمأتماقأثيح،نيوزقرحبةقطنميفةيكريمألاحلاصملاقيقحتلةقطنملا
رحبلانيبةدتمملاةقطنملايفةيركسعدعاوقباهرإلاةحفاكمناونعتحت
.نيصلادودحىلإًالوصونيوزقرحبباًرورمدوسألا

نأ2011سرام/راذآيفردصةيكريمألاةيجراخلاةرازولريرقتركذي
رمتستو،اهتسايستايولوأةمئاقيفنيوزقرحبلِخُدتةدحتملاتايالولا«
ىلعو،اهشويجةيوقتلالخنمنيوزقرحبنيمأتيفةقطنملالودةدعاسمب
يجيتارتسالاريرقتلادكؤينيحيف.»ناتسنامكرتوناتسخازاكوناجيبرذأصخألا
ةطقنكناجيبرذأبمامتهالاةرورض«2011ماعليكريمألايموقلانمألاسلجمل
اًرظن،ةسبايلاىلعورحبلايفةيكريمألاةيركسعلاتاوقلاودعاوقللراشتنا
لامشلايفنيوزقرحبنيبريرقتلاطبريو،ناريإوايسورنيبلزاعلااهعقومل
.]295[»ناريإلراصحيتطقنكبونجلايفجيلخلاو

ةدحتملاتايالوللحامسلاىلإةيعادلاةقاطللشوبةرادإةسايسمدطصت
قطانميفرارقتسالامدعلتارشؤمب،طفنلاتايطايتحاىلإرحلالوصولاب
ةيجراخلاةسايسلاتاهجوتلةمواقموةضراعمبخندوجوو،تايطايتحالاكلت
تايالوللىلعناك،يلمعلاققحتللةلباقةقاطلاةسايسنوكتيكو.ةيكريمألا
نلو،قطانملاكلتىلإةيركسعلااهتاوقلاصيإىلعةرداقنوكتنأةدحتملا



تتاباذهلو.باهرإلاىلعبرحلابيركسعلاراشتنالاطبربالإكلذنوكي
ىلإلوصولانيمأتىلإفداهلادهجلايفمهستباهرإلاىلعةيكريمألابرحلا
يفف.]296[نيوزقرحبويبرعلاجيلخلايتقطنميفاًديدحتو،طفنلاعبانم
،يراجتلاويسايسلادوجولابةدحتملاتايالولافتكتملنيوزقرحبةقطنم
دوجولالالخنمةقطنملاىلعاهترطيسواهدوجومعدتتذخألب
،اهتارامثتساىلعظافحلاوةقطنملايفةقاطلانمأةيامحىوعدبيركسعلا
يفةدوجوملافرطتلاوباهرإلارؤبىلعءاضقلايفاهتبغرىلإةفاضإ
زيزعتلةدحتملاتايالولامامأةصرفلاربمتبس/لوليأثداوحتحاتأو.ةقطنملا
لاسرإءاجو،كانهاهحلاصمةمدخلنيوزقرحبةقطنميفيركسعلادوجولا
اذهمعديلناتسناغفأيفنابلاطةكرحىلعءاضقللةيركسعلااهتاوق
ةطقنواًسيئراًروحملثمتيتلاناتسناغفأةلودةيمهأرهظتانهو.دوجولا
ىلإةيناغفألايضارألاربعنيوزقرحبزاغوطفنروبعلةيجيتارتساقالطنا
امءايحإيفناتسناغفأيفيكريمألادوجولادعاسيو.]297[ةيملاعلاقاوسألا
ناتسكابىلإنيوزقنمزاغلاوطفنلالقنيأ،»ةيبونجلاقيرطلا«يمس
.]298[»نابلاط«ةكرحليحربعاضوألارارقتسادعبناتسناغفأباًرورم

تاقالعلاريوطتنمشوبةرادإناتسناغفأىلعةيكريمألابرحلاتنكم
نيوزقرحبضوحلودعمنوتنيلكةرادإاهتماقأيتلاةتقوملاةيركسعلا
هلقنوطفنلاجاتنإنيمأتفدهب،نيمئاديركسعدوجووتادهاعملزاقوقلاو
حيتيفوسقارعلايفيركسعلادوجولاو.جراخلاىلإةقطنملاكلتنم
،يعيبطلازاغلاوطفنلانممخضيطايتحاىلعاهديعضوةدحتملاتايالولل
مكحتلاىلعمهتردقلشو،كبوأيفنييسيئرلانيجتنملاديدهتىلإةفاضإ
تايالولانيبيركسعلانواعتلاراطإيفو.]299[ةيملاعلاةقاطلاقوسب
عافدلاريزوماقًاثيدحةلقتسملاثالثلانيوزقرحبةقطنملودوةدحتملا
ناجيبرذأىلإةرايزب2001ربمسيد/لوألانوناكيفدليفسماردلانوديكريمألا
هذهيفدكأثيح،اهعميركسعلالاجملايفنواعتلالبسثحبفدهب
نامضلجأنمةقطنملالودعميركسعلانواعتلابةمتهمهدالبنأةرايزلا
ءاغلإنعةدحتملاتايالولاتنلعأامك،اهيدلرارقتسالاونمألاةلاحرفاوت
نمناجيبرذأمَرُحتهبجومبيذلاتايرحلانوناقنم907مقرليدعتلا
تايالولاىلإةبسنلابنواعتلااذهةيمهأدكؤيام،ةيكريمألاتادعاسملايقلت
.]300[ةدحتملا

نيسمخلاغلبمنممهمءزجقفنيس،ةيكريمألاةيجراخلاةرازولاًقفو
زيزعتلجأنم2004ةيلاملاةنسلايفناجيبرذألصصخملارالودنويلم



ةيكريمألاتادعاسملامدختستناتسخازاكيفو.دالبللةيرحبلادودحلانمأ
لحاسلاىلعاوريتأيفيتايفوسلادهعلانمةميدقلاةيوجلاةدعاقلاديدجتل
عمنارتقالابو؛جاتنإلاريزغزيجنتطفنلقحبرق،نيوزقرحبليلامشلا
ءاول«ءاشنإليومتيفةدعاسملاباًضيأةدحتملاتايالولاموقت،ىعسملااذه
تاديدهتلاىلعدرللناتسخازاكةردقزيزعتلصصخملا»عيرسلالعافتلا
.]301[دودحلاوأطفنلاجاتنإتاصنملةسيئرلاةيباهرإلا

نمناجيبرذألةمدقتمةيركسعتادعمةدحتملاتايالولاتمدقامك
ةيكريمأةيقافتاراطإيف2006و2005يماعيفةبقارمقراوزةينامثاهمهأ
ةيرحبلاتاوقنمددعبيردتنعًالضف،يركسعلانواعتللةيناجيبرذأ
نييركسعءاربخلاسرإو،ةيكرتلاوةيكريمألاةيركسعلادهاعملايفةيناجيبرذألا
يفرزيلتاينقتىلعوكابيفةيرحبلاتاوقلابيردتلوتانلافلحنم
ثيدحتيفرالودنويلم30ةدحتملاتايالولاترمثتساو.ةبقارملاودصرلا
يفو.ةيبرحلانفسلاورادارلامظنلثم،ةيناجيبرذألاتاوقللةيتحتلاةينبلا
ناجيبرذأوةدحتملاتايالولانيبةيركسعلاتاقالعلايمانتنمقايسلااذه
يفبقارمةفصبيناجيبرذألاشيجلانمتادحوةكراشمنطنشاوتلبق
ىتحتاينيعستلاةيادبذنموتانلافلحاهارجأيتلاةيركسعلاتاروانملا
مساتحتةمظتنمةفصبنيتلودلانيبةكرتشمتاروانمميظنتو.2003ماع
يتلاطفنلالوقحوئطاوشلانيمأتتايلمعىلعزكرت)GOPLAT(تالبوغ
ىلإاهعفدو،نارهطفواخمراثأام،ةيبرغلاتاكرشلااهترادإيفكراشت
.]302[تاروانملاهذهداقتنا

رحبةقطنميفنطنشاوءافلحنيبةيناثلاةبترملايفناتسخازاكيتأت
ىلعاناتسأصرحلديقعتلابةيخازاكلا-ةيكريمألاتاقالعلامستتو،نيوزق
يفنطنشاوعمنواعتلاتاقالعتأدباذل؛وكسومعماهتاقالعرارمتسا
ةنايصلاتالاجميفةيمسردوقععيقوتب1996ماعيفاًيبسنةرخأتمةلحرم
.ةيرحبلاةبقارمللةيراخبقراوزةسمخىلعناتسخازاكلوصحو،بيردتلاو
،اناتسألينقتلاويلاملامعدلاميدقتبةدحتملاتايالولاتأدبنيحلاكلذذنمو
.ةيركسعتادعمءارشل2002ماعيفرالودنويلم2.7ىلاوحتقلتثيح
اهتاوقريوطتجمانرب2004ماعيفناتسخازاكلةدحتملاتايالولاتمدقو
ءاضعألالودللةعباتلاةيركسعلاتايميداكألايفاهبيردتلالخنمةيرحبلا
لوصحريسيتو.اينابسإوايلاطيإونانويلاوايكرتاًصوصخ،وتانلافلحيف
رحبحطسةبقارملةثيدحةيبرحنفسوةروطتمرادارةمظنأىلعاناتسأ
ددعىلعهلالخناتسخازاكنمتلصحيذلاجمانربلاوهو،هقامعأونيوزق



.]303[2006ماعيفةعيرسلاقراوزلانميفاضإ
ةدودحمةينامكرتلا-ةيكريمألاتاقالعلانإفناتسخازاكوناجيبرذأبةنراقم
عافدلاةرازوتمدقثيح،دابأقشعلةيلازعنالاةسايسلاىلإرظنلاب
اهاياوننعاهنالعإبقعناتسنامكرتلةيراخبلاقراوزلانماًددعةيكريمألا
فلأ700ناتسنامكرتتقلت2004ماعيفو.ةلقتسمةيرحبتاوقنيشدتل
دايحبينامكرتلاسيئرلامازتلانأالإ،نطنشاونمةيركسعتادعاسمرالود
.]304[ةدحتملاتايالولاعميركسعلانواعتلاتاقالعريوطتقاعأهتلود

ديحولالكشلايهةقطنملالودلةيركسعلاتادعاسملاةدايزنكتمل
ةرازوتماقثيح،ًاثيدحةلقتسملاثالثلالودلليكريمألايركسعلامعدلل
لمعيألاًبسحتةقطنملايفيركسعلااهدوجوزيزعتبةيكريمألاعافدلا
يفككشبيفتئشنأيتلاةيكريمألاةدعاقلاف.كانهرشابميركسع
ةكرحدضناتسناغفأيفةيكريمألاةيركسعلاتايلمعلامعدلناتسخازاك
لوصحلانوغاتنبلاسرديو.ةمئادةيركسعةأشنمىلإاهليوحتيرجينابلاط
تايلمعمعدلناجيبرذأيفتايلمعللةيمامألادعاوقلانمديزملاىلع
.]305[ةقطنملايفةيلبقتسمراشتنا

دعاوقءانبو،ةقطنملايفةيركسعلااهتاوقرشنيفةدحتملاتايالولاتذخأ
لوابنلوكيكريمألاةيجراخلاريزوقفتاثيحناتسخازاكيفاهلةيركسع
يركسعلادوجولاعيسوتىلعفييابرازانناطلسرونيخازاكلاسيئرلاو
ميدقتلباقميفباهرإللاهتبراحمراطإيفنيوزقرحبةقطنميفيكريمألا
.]306[اهليلاملامعدلا

ىقالنيوزقةقطنميفيكريمألايركسعلادوجولانأنممغرلاىلع
لودنمددعويتايفوسلاداحتالانعًاثيدحةلقتسملالودلانماًبيحرت
اهنمو،ةقطنملالوديقابىلعىرخأتاساكعناهلتناكنكل،راوجلا
؛]307[ةقطنملايفيديلقتلااهذوفنواهحلاصملاًديدهتهيفىرتيتلاايسور
2002ماعيفةيسورلاةوعدلااهمهأ،ةداضمتاءارجإذاختاىلإاهعفدام
لوطسأليكشتىلعموقي،نيوزقرحبيفيعامجلانمأللماظننيشدتل
لثمةكرتشملاتاديدهتلاةهجاوملرحبلاىلعّةلطملالودلانيبكرتشميرحب
يسورلاةيجراخلاريزوهحرطداعأاماذهو،بيرهتلاتايلمعوباهرإلا
سمحتتملو.2005ماعيفناتسنامكرتىلإهترايزلالخفورفاليغريس
حرطلااذهل)ناجيبرذأوناتسخازاكوناتسنامكرت(ةثالثلانيوزقرحبلود
اذل،ةيسورلااهتريظنوةيرحبلامهتاوقنيبيركسعلانزاوتلالالتخامهكاردإل
رحبىلعةيسورلاةرطيسلاسركيفوسةكرتشمةيرحبتاوقليكشت



رحبىلعةلطملااهلكلودلانيبعمجييسسؤمراطإبايغنأامك،نيوزق
.]308[يسورلاحرتقملاقيبطتناكمإلقرعينيوزق

نيوزقرحبةقطنملودليداصتقالامعدلا-3
نعاًديعبنيوزقرحبةقاطلقنطوطخلمعدلاةدحتملاتايالولامدقت
ةيناريإلايضارألاربعينيوزقلاطفنلاريدصتضفرتو،ناريإوايسوريضارأ
ةيكرتلايضارألاقيرطنعهريدصتىلعُرصتو،فيلاكتلاةلقنممغرلاىلع
نيرايتخاةوقبةدحتملاتايالولامعدتاذهل.فيلاكتلاعافترانممغرلاىلع
ئطاشلاىلععقتيتلاناجيبرذأيفوكابنمطفنلالقنلوألا:لقنلل
يناثلاو،طسوتملارحبلاقرشناهيجيكرتلاءانيملاىلإنيوزقرحبليبرغلا
زاغلالقنبموقيفوسيذلا)Trans-Caspian(نيوزقرباعلاطخلا
هرابتعابنطنشاوهعجشتلوألاطخلاو.ايكرتىلإناتسنامكرتنميعيبطلا
ردقتةفلكتبًاليم1080وحنهلوطنوكيفوسو،ريدصتللسيئرلاطخلا
طخلااذهلقنينأردقيو،رالودتارايلم3.7ورالودرايلم2.4نيبامب
.]309[اًيمويليمربنويلموحن

ةديدجلاثالثلالودلاعمتافلاحتلاءانبىلإةدحتملاتايالولافدهت
ةبغرنمديعصلااذهىلعةديفتسم،)ناتسخازاكوناتسنامكرتوناجيبرذأ(
عماهتافالخنمو،ةهجنمةيسورلاةرطيسلانمصالخلايفلودلاهذه
اهتحلصمنمسيلهنألودلاهذهتأرو.ىرخأةهجنميناريإلاراجلا
.ةيطفنلااهدراومريدصتلةسيئرلاقيرطلانوكتنأنمناريإنيكمت
ببسبناجيبرذأوناريإنيبفالخلانماًضيأةدحتملاتايالولاتدافتساو
ميلقإنأشيفناجيبرذأعماهعازنيفاينيمرأةيروهمجلنارهطمعد
رايلمنيرشعلاتّدعتةلئاهتارامثتسابنطنشاوتعفدو،خاباراكونروغان
ىلعاهثحتىتح،نيوزقرحبيفناجيبرذأيفطفنلاعاطقيفرالود
.]310[رحبلاتاورثميسقتنأشيفناريإلداضملااهفقوميفرارمتسالا

طفنلقنلبسنألاقرطلارايتخانميكريمألافدهلااذهبناجىلإ
؛ةقطنملايفيناريإلاويسورلاذوفنلاضيوقتلةيملاعلاقاوسألاىلإنيوزقزاغو
وضع(ايكرتنيبةيسايسلاوةيداصتقالاطباورلاةيوقتىلإنطنشاوفدهت
يداصتقالاءاخرلاقيقحتعيجشتومعدوثالثلالودلاهذهو)وتانلافلح
.]311[اهلبقتسمريرقتيفاهتدعاسمولودلاهذهيفةيمنتلاو

؟يبرعلاجيلخلانمٌليدبنيوزقرحبله-4



ىلوألا:نيتقطنمنيباًسفانتنيوزقرحبةقطنمىلإيكريمألاهجوتلالكش
يفةيروحمةناكملكُشت)يبرعلاجيلخلاةقطنم(ةيديلقتضرعةقطنم
تارامثتسالاجارختساتايلمعةيحاننمءاوس،ةيملاعلاةقاطلاقوس
رحبيفةدعاوضرعةقطنمةيناثلاو،اهيفةنماكلاتايطايتحالامأاههيجوتو
ةمهمةناكمأوبتتنأيلاملاويسايسلاهيقشيفرامثتسالاربعلمُؤي،نيوزق
،ىلوألاةقطنملالقثلاًشيمهتعبتتسيام،ةيملاعلاةقاطلاقوسيفةمدقتمو
.اًيناثاًجيلخةيناثلاةقطنملانوكتثيح

اًصوصخ-ةقاطلاةكلهتسملالودلااهيفلواحتةرملوأكلتنكتمل
يبرعلاجيلخلاةقطنملليدبوأسفانمداجيإ-ةدحتملاتايالولاوةيبرغلا
اهاياضقوةيبرعلالودلاعماهتاقالعيفةقاطلاةقرودييحتلجأنم
ةيبرغلاىوقلاتددر1973ماعيفطفنلليبرعلارظحلابقعف.ةكئاشلا
نمةقاطلاتادادمإلًالمتحمًاليدبلثمُتنأنكمُيلامشلارحبةقطنمنأ
ةسفانمىلعلامشلارحبةردقمدعلققحتيملاذهنكل.يبرعلاجيلخلا
ةجيتنىلوألايفةنماكلاتايطايتحالاعجارتل؛يبرعلاجيلخلاةقاطتادادمإ
اهتاليثمنأنيحيف،ةيبوروألاةراقلابرغلودبناجنمريبكلاكالهتسالا
اهنمنيديازتملاكالهتسالاوجاتنإلانممغرلاىلعرمتسمديازتيفةيناثلايف
]312[.

ةقطنملحمنيوزقرحبةقطنملحتنأةيضرفنإ،رمألاعقاويف
ريغةيضرفةيبرغلالودلاوةدحتملاتايالولاىلإةبسنلابيبرعلاجيلخلا
نمززعتو،اهضّوقتيتلابابسألانمددعل،اهقيقحتبعصيوةحيحص
تقولانمةرتفلةناكملاكلتةيرارمتساعم،اًيملاعجيلخلاةقطنمةناكم
:يتآلاوحنلاىلعاهيلإةراشإلانكمييتلاريصقتسيل

رحبضوحةقطنمىلإاًسايقجيلخلاةقطنميفينوناقلاعضولارارقتسا-
ةينوناقلاةيحانلانمًالالقتساثدحألايهنيوزقرحبةقطنملودف.نيوزق
عم1991ماعيفلودلاهذهتلقتساذإ.ةيجيلخلااهتاريظنسكعىلع
لودمايقولالقتسايفةينمزلاةوجفلالثمتو.يتايفوسلاداحتالارايهنا
ىلوألاةقطنملايفةسايسويجلاعاضوألارارقتسايفاًماعارًيغتمنيتقطنملا
ةينوناقلاعاضوألالعجيذلارمألا.ةيناثلاىلإاًسايق)يبرعلاجيلخلاةقطنم(
ةيبرغلاتارامثتسالامامأةرطاخملثمتدُعتملو،ةرقتسمةيجيلخلالوقحلل
ةقطنميفينوناقلاعضولالازاملباقملايف.ةقاطلالاجميفةيكريمألاو
ىلعنآلاىتحهلودقافتامدعببسبملاعملاددحمريغنيوزقرحب
.هلودنمةلودلكلةيرحبلادودحلاديدحتو،هيفةورثلامساقتةلأسم



تقفخأامدعب،هفارطأنيبةيركسعتاهجاومىلإلوحتيفالخلااذهداكو
لمحييذلارمألا.ةعزانتملافارطألانيبقيفوتلايفةيملسلايعاسملاعيمج
لثمو.]313[يداصتقالاويسايسلاهيقشبةرطاخملالماعةدايزهتايطيف
،بسحفةقطنملاكلتيفةعقوتملاتارامثتسالادئاعيفرثؤتالراطخألاكلت
تاقفنةجيتن،دحاولاطفنلاليمربجارختساةفلكتةدايزيفاًضيأامنإو
اليتلاجيلخلاةقطنمىلإاًسايقاهحابرأنمللقيام،اهّدبكتتيتلانمألا
ليمربجارختسالةيقيقحلاةفلكتلاىلعلمُحتةرطاخملماوعاهيفدجوت
.ةقاطلالوقحنمطفنلا

ةيلودلاقوسلاىلإةقاطلارداصمنميجيلخلاجاتنإلالقنةلوهس-
ىلإةقاطلارداصملقنةموظنمف.ةقلغملانيوزقرحبةقطنمىلإاًسايق
ةيمهألثمةيلودلاةقاطلاتاكرشلمعيفةريبكةيمهألكُشتجراخلا
ددعتنيبةيدرطةقالعةمثو.اهجارختساوةقاطلافاشتكاقطانمددعت
كلتبرامثتسالاومامتهالاىلعةيلودلاتاكرشلاسفانتوةقاطلالقنطوطخ
دوجومدعوهاًدجمهملماعبيلجلكشبطبترمكلذنكل.ةقطنملا
،ةيحاننمةقاطلالقنتاكبشدممامأةيعيبطوأةيسايستاقّوعم
ةيحاننمةقطنملاكلتيفةنماكلاةقاطلاتانوزخملةيلاعلاتاناكمإلاو
.]314[ىرخأ

قطانمنمةقاطلارداصملقنةلوهسبيبرعلاجيلخلاةقطنمزيمتتاذهل
ةموظنمىلإةجاحلالاحيفو.فيلاكتلقأبةيملاعلاقوسلاىلإجاتنإلا
دميفةلوهسلاوةنورملانمٍلاعردقبمستتفبيبانألاطوطخربعلقنلل
ةجاحبيهيتلانيوزقرحبةقطنملودسكعب،اهتافاسمرصقواهتاكبش
ةليسولااهفصوباهنمةقاطلارداصملقنلةددعتموةليوططوطخىلإةسام
.ةيداصتقالاريغقئارطلابالإةقاطلالقُنتنلاهنودنميتلاةديحولا

اهتاليثمبةنراقمنيوزقرحبةقطنمنمةقاطلاجارختساةفلكتعافترا-
اًموديرجتنيوزقرحبنمطفنلاجارختساةيلمعف.ةيجيلخلالودلايف
نممغرلاىلع،اهيلإلوصولاةبوعصبمستتيتلارحبلاتايبوسرربع
امك.راحبلاعاقيفةقاطلانعبيقنتلاتادعميفةلئاهلاةينقتلاةرفطلا
ام؛تيربكلاتالدعمهيفديازتتنيوزقرحبةقطنميفطفنلاةيعوننأ
ةّفلغملقنبيبانأمادختسايرورضلانمذإ،ةيلاملاتاصصخملاةدايزمتُحي
.]315[لكأتلاةعنامداومباًديج
يفيجيتارتسالااهعضونيسحتلةيجيلخلالودلاهلذبتيذلادهجلاددُعي-
يفارغجلاعقوملاايازمبفتكتملةيجيلخلالودلاف،ةيملاعلاةقاطلاقاوسأ



ىلإةدهاجتعسامنإو،ةيملاعلاةقاطلاقوسيفاهتناكمميعدتلبسحف
مامأهتاعاطقضعبحتفو،ةقاطلالاجميفةيرامثتسالاءاوجألانيسحت
ىلعةظفاحمللةمزاللالاومألاوةينقتلاكلمتيتلاةيجراخلاتارامثتسالا
مادقتساوزيفحتلةيعيجشتتاردابمودهجكانه.اهريوطتوةقاطلارداصم
:ةثالثلاهتايلمعلالخةقاطلاعاطقيفةيجراخلاتارامثتسالانمديزملا
.قيوستلاوجاتنإلاوفاشكتسالا

ةقطنميفةقاطلاتايطايتحانأشيفتاريدقتلاتوافتنممغرلاىلع-
كلتنمريثكلانإف،ةردقملارداصملافالتخالارًيبكًاتوافتنيوزقرحب
ةقاطلاقوسيفنيتقطنملانيبةسفانمدوجوعقوتةبوعصحضوتماقرألا
هتروصيف(نيوزقرحبةقطنمجاتنإنإفلاثملاليبسىلعو.]316[ةيملاعلا
ةكلمملاجاتنإىلإىقريالةقاطلانم)ايسوروناريإنودنمةيلامجإلا
ةرادإتاريدقتبسحب،يلبقتسملامأيلاحلاءاوس،اهدحوةيدوعسلاةيبرعلا
يف)U.SEnergyInformationAdministration(ةيكريمألاةقاطلاتامولعم
جاتنإيفقرفلا)1-3(لكشلاحضويو.2010ماعلةيونسلااهتاريدقت
.نيتقطنملا

)4-3(لودجلا
طفنلانميبرعلاجيلخلاةقطنمجاتنإيلامجإ

اًيخيرات
عقوتم

2006
2007
2008
2015
2020
2015
2030
2035



ناريإ
4.1
4
4.2
3.9
3.7
3.6
3.6
3.7
قارعلا
2
2.1
2.4
2.6
3.1
3.9
5.1
6.1
تيوكلا

2.7
2.6
2.7
2.9
3
3.2
3.6
3.9
رطق
1.1
1.1
1.2
1.8



2.1
2.3
2.5
2.5
ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا

10.7
10.2
10.7
10.7
11.2
12.1
13.3
15.1
ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

2.9
2.9
3
3.4
3.4
3.4
3.2
3.1
يلامجإلا

23.5
22.9
24.2
25.3
26.5
28.5
31.3
34.4



.اًيمويليمربنويلملابجاتنإلا*
U.S.EnergyInformationAdministration,International:ردصملا

EnergyOutlook2007)WashingtonDC:EIA,2007(,p.254.

)5-3(لودجلا
)ايسوروناريإنودنم(طفنلانمنيوزقرحبةقطنمجاتنإيلامجإ

اًيخيرات
عقوتم

2006
2007
2008
2015
2020
2015
2030
2035

ناجيبرذأ
0.6
0.8
0.9
1
0.9
0.8
0.8
0.7

ناتسخازاك
1.4
1.4



1.4
1.7
1.7
1.8
2
2.2

ناتسنمكرت
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3

يلامجإلا
2.2
2.4
2.5
2.9
2.8
2.8
3
3.2

.اًيمويليمربنويلملابجاتنإلا*
U.S.EnergyInformationAdministration,International:ردصملا

EnergyOutlook2007,p.255.

)1-3(لكشلا
نيوزقرحبةقطنمويبرعلاجيلخلايتقطنمجاتنإ

2035و2006يماعنيبةرتفلالالخ



ةقاطلاقوسيفاًدجاًمهمًالقثجيلخلاةقطنملثمُتفوس،لوقلاةصالخ
ةيداصتقالاىرخأنايحأيفو،ةيسايسلاتالواحملانممغرلاىلعةيملاعلا
نيدّروملامهأىدحإجيلخلاةقطنملظتساذل.لقثلااذهدييحتبةبلاطملا
ريدقتلقأىلع-ةمداقلادوقعلالالخةيديلقتلاةقاطلارداصملنييسيئرلا
ىعستيذلاةقاطلانمأنأو،يملاعلايطايتحالاوجاتنإلاييوتسمىلع-
سيلو،جيلخلاةقطنمبًاطبترملظيةيلبقتسملاوةيلاحلاةيكريمألاةرادإلاهيلإ
ينعياذهو.اهجراخوةدحتملاتايالولالخاداًعقوتُمناكامكاهنعاًديعب
عيونتنيوزقرحبةقطنمىلإاههجوتنمفدهتةدحتملاتايالولانأ
ىوقلانيبيلودلاسفانتلامادتحالظيفاًيجراخةقاطلانماهتادادمإ
نأو،يبرعلاجيلخلاةقطنملليدبداجيإسيلوةقاطلارداصمىلعىربكلا
جيلخلاةقطنمباهتامازتلاءاهتناينعيالنيوزقرحبىلإيكريمألاهجوتلا
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نماهتاجاحريفوتىلإةيكريمألاةجاحلاريثأتثحبىلإباتكلاَفَده
اهّومنةبكاوملةقاطلانماهتاجاحيمانتلظيفةنمآوةيفاكةروصبةقاطلا
يترادإلالخريثأتلادودحكلذكو،ةيكريمألاةيجراخلاةسايسلاىلعيداصتقالا
ىلعةدحتملاتايالولادامتعالظيفف.امابوألىلوألاةيسائرلاةرتفلاوشوب
تالواحملاقافخإعماميسالو،ةقاطلارداصمنماهتاجاحةيبلتيفجراخلا
عم،جراخلانمةدروتسملاةقاطلاىلعدامتعالاليلقتلاهلكةيكريمألا
يفيعيبطلازاغلاوطفنلانعبيقنتلاو،ةددجتملاةقاطلايفرامثتسالا
يتلاةدعاصلاىوقلانميلودلاسفانتلاديازتي؛ةيكريمألالحاوسلاويضارألا
ةيداصتقالاةرفطلاىلعةظفاحملل؛ةينطولااهجماربىلعةقاطلانمأىحضأ
رودبمايقلانماهنّكمُيامب؛اهيفةيمنتلاتالدعمعافتراىلعو،اهققُحتيتلا
دمتعتيتلاةيديلقتلاقطانملاهيفهجاوتتقويف،يلودلاديعصلاىلع
،اهجاتنإيفرثؤتةينمأوةيسايسوةيداصتقاتامزأةدحتملاتايالولااهيلع
ةبوعصعماًصوصخ،يكريمألالخادلايفرثؤيامب،اهتادراويفةيعبتلابو
.اهتفلكتعافتراوةيكريمألالئادبلاوتارايخلا

تايالولادامتعارارمتساعمهنأنمةسيئرلاباتكلاةيضرفقلطنت
نمديزيكلذنإفةقاطلارداصمنماهتاجاحريفوتلجراخلاىلعةدحتملا
ةلودلادامتعادازاملكو.ةيكريمألاةيجراخلاةسايسلايفةقاطلانمأريثأت
اهتاسايسريخستىلإتعس؛ةقاطلانماهتاجاحةيبلتيفجراخلاىلع
اهتاسايسيفكرحتلاتالاجمعيونتو،اهلكتاودألامادختساو،ةيجراخلا
رييغترمألابلطتولىتح،اهبةقاطلانمأقيقحتنمضيامب،ةيجراخلا
اذهمدخيامباهعيوطتو،ةيجراخلااهتسايسيفةيساسألائدابملاضعب
ةيجراخلاةسايسلايفريثأتلااذهرابتخاىلإ)باتكلا(ىعسو.فدهلا
اهلنوكيسةدعاوةقطنماهرابتعاب،نيوزقرحبةقطنمهاجتةيكريمألا
تاحيرصتنمريثكبسحب،يكريمألاةقاطلانمأقيقحتيفرودولبقتسم
نعلاقيذلاينيشتكيدهبئانمهسأرىلعو،)نبالا(شوبةرادإيلوؤسم
اهلةيجيتارتساةقطنمنوكتسو،ةدعاوةقطنماهنأنيوزقرحبةقطنم
اهيفطفنلاوزاغلانأل؛ةماعةفصببرغللوةدحتملاتايالوللىربكةيمهأ
.كبوأةمظنمةرطيسلناعضخيال
ةيجراخلاةسايسلاوةقاطلانمأنيبةقالعلاهيحضوتيفباتكلازكترا



ةينمألاميهافملامهأدحأىحضأيذلا»ةقاطلانمأ«موهفمىلعةيكريمألا
اهيفثداحلاروطتلالظيف،ةيمهأةينمألاتاساردلااهتلْوأيتلاةديدجلا
رثكأةيركسعريغميهافملةيمهأاهئاليإو،مرصنملانرقلاتاينيعستلالخ
يعقاولاموهفملانعةدعتبمو،نمألليلاربيللاموهفملانمةبرتقم،اًديقعت
اًموهفمةقاطلانمأموهفمىحضأو.يركسعلاديدهتلاىلعزكرييذلا
عقوتييذلا-يلودلاعارصلاديازتعمةيلودلاتاقالعلالاجميفًايزكرم
لظيفاهتادادمإنيمأتو،ةقاطلارداصمىلع-ًايركسعاًدُعبذخأينأ
يوطنيموهفملاحبصأو.ةمداقلادوقعلالالخاهيلعبلطلاديازتو،اهتردن
.ةيجيتارتسالاوةيداصتقالاوةيسايسلاتالالدلانمددعىلع

لظيفاهتادادمإنيمأتوةقاطلارداصمىلعيلودلاعارصلاديازتعم
نمأموهفمةيمهأتزرب،ةمداقلادوقعلالالخاهيلعبلطلاديازتواهتردن
ىلعيوطنيوداعبألاددعتماًعساواًحلطصماًرخؤمىحضأيذلاةقاطلا
لالخيلودلاعارصلاف.ةيجيتارتسالاوةيداصتقالاوةيسايسلاتالالدلانمةلمج
ةيفارشتسالاتاساردلاوريراقتلانمريثكعقوتلظيفةمداقلادوقعلا
ردصمنمكيةيلودلاةحاسلاىلعةئشانىوقدوعصل؛ةقاطلاهروحمنوكيس
اذهرارمتسالةقاطلارداصمىلإجاتحييذلايداصتقالااهّومنيفاهتوق
.ةيلودلاةناكملازيزعتو،ومنلا

اٍّينعمهتاينينامثومرصنملانرقلاتاينيعبسيف»ةقاطلانمأ«موهفمناك
يتمزأدعباميسالو،بسحفطفنلانمةقاطلاتادادمإنمأنامضب

.ةقاطلاتادادمإىلعزكرتةّقيضةرظناذموهفملااذهناكو.1979و1973
تاروطتلاعمو،مرصنملانرقلانمريخألادقعلاةياهنيفىحضأهنكل
تاديدهتلاوةفلتخملاةقاطلارداصملًالومشرثكأىنعماذاًموهفم،تاديدهتلاو
ىدحإتحبصأيتلاةيباهرإلاتايلمعلا:لثم،اهتادادمإلقرعتيتلا
،ءاوسدحىلعةجتنملاوةكلهتسملالودللويملاعلاةقاطلانمألتاددهملا
ةقاطلاقوسميظنتو،اهتادادمإوةقاطلارداصمبةصاخلاةيتحتلاىنبلااذكو
.ةمئالموةلوقعمراعسأبةقاطلاريفوتو،ةيملاعلا

جاتنإنأشبفواخملايف»ةقاطلانمأ«موهفملربكألاءزجلازيكرتينعيال
ىلعةيملاعلاةقاطلاقوسيفامهنمةضورعملاةيمكلاويعيبطلازاغلاوطفنلا
طفنلاتادادمإنمأيفموهفملالازتخا؛ةقاطلاةسايسلةيجراخلاداعبألا
ةقاطلالثم-ةددجتملاىرخألاةقاطلارداصممادختسانأل؛يعيبطلازاغلاو
سجاوهريثيو،لودللةقاطلانمأزيزعتيفةيمهألقيال-ةيوونلا
زاغلاوطفنلادراومةيمهأنإف،كلذنممغرلاىلعو.اًضيأموهفملابقلعتت



سيئرلاردصملانيتعلسلانيتاهلعجتيملاعلاداصتقالاىلإةبسنلابيعيبطلا
ةقاطلابةطبترملاتاعارصلاىتحو،ةيسايسلاتامزألاوتارتوتلاوتاسفانملل
.يجراخلاويلخادلانيديعصلاىلع

تادادترالانمددعةديازتملاةقاطلانمأاياضقةيمهألنوكيس
ةدايزىلإةقاطلانمأىلعيملاعلازيكرتلايدؤيسثيح،ةيسايسويجلا
تايطايتحاب(ةقاطلابةينغلااهلكةيجيتارتسالاقطانمللةيجيتارتسالاةيمهألا
لظتنلطسوألاقرشلاةقطنمنأينعياذهو.)يعيبطلازاغلاوطفنلا
لظتساهنأو،يملاعلاةقاطلانمأةموظنميفةيجيتارتسالاةقطنملايه
ىطسولاايسآوايقيرفأيفلوداهسفانتسلب،يملاعلامامتهالاىلعرطيست
تارتوتدهشتنأنكميقطانماهفصوب،ايسآقرشبونجوةينيتاللااكريمأو
.ةمداقلادوقعلايفةلمتحمتاعارصو

ةداعإيرورضلانمتابةقاطلانمأتاديدهتيفرمتسملاريغتلاعم
ةعزنلاتاذاميسالو،ةقاطلانمألةيلودلاوةينطولاتاسايسلايفريكفتلا
تسيلاهنإف،تاعازنىلإيدؤتنأةيلامتحانعرظنلافرصبو.ةيموقلا
نكميو.يملاعلاةقاطلانمأتابلطتمعملماعتلالجأنمةديجةفصو
نأةقاطلانمأاياضقبةينعمةيلودتاسسؤملالخنميلودلانواعتلل
ةلعافلاتاهجلانيبتارتوتلاةدحليلقتىلإو،ةقثلانمديزمىلإيدؤي
نمألانيسحتهنأشنميذلارمألا،ةيملاعلاةقاطلاقوسيفةسيئرلا
تاسسؤملانمريثكاذل.مهعيمجفارطألاىلإةقاطلاتادادمإليلبقتسملا
ىرخألايه)IEA(ةقاطللةيلودلاةلاكولالثمةقاطلانمأاياضقبةينعملا
ةئشانلاىوقلامضتلاهتيوضعديدجتىلإيعسلاورظنلاةداعإىلإةجاحب
راصتقانإثيح،اهركفواهتيجيتارتسايفرييغتثادحإو،)دنهلاونيصلا(
ملةقاطلاتادادمإتلقرعتلاحيفبسحفةيلودلادودرلاىلعاهتمهم
تايدحتاهددهتيتلاةيملاعلاةقاطلاقاوسأةيلكيهعملماعتللًامئالمدعي
.ةديدجةيعامجلعفتادرىلإةجاحبيهيتلاو،ةقاطلانمألةديدج
،اهلكةيكريمألاتارادإلاىدلةصاخةيمهأ»ةقاطلانمأ«موهفملتحا
ةيداصتقالاةايحلانايرشةقاطلانوكلال،ةيطارقميدمأتناكةيروهمج
اهتّوقديدحتيفاهرودو،ةيملاعلاةيجيتارتسالااهتيمهألاًضيأنكل،ةيكريمألا
نيمأتوةقاطلانمأحبُصينأبرغتسملانمنكيملاذل،يملاعلااهعضوو
-يعيبطلازاغلاوطفنلااميسالو-ةقاطلارداصمنمةيكريمألاتاجاحلا
لب،ةبقاعتملاةيكريمألاتارادإلافلتخمةدنجأيفةيساسألاتامامتهالادحأ
نأامابوأوشوباترادإىرتف.يكريمألايموقلانمألايفاًرثؤماًرصنعهربتعت



يكريمألاةقاطلانمأقيقحتلةفلتخموةددعتمتارايخينبتىلإراقتفالا
جاتنإيفلقثلاتاذلودلاتاموكحتاءالمإوطورشلةعضاخاهلعجيس
.ةيكريمألاحلاصملاضراعتيتلاةقاطلايطايتحاو

يتلاتاهجوتلاوتاسايسلامثنمو،ةقاطلانمأليكريمألاموهفملايفرثُؤي
ىرخأوةيجراخلاتاددحملانمددع؛ةيكريمألاةدحتملاتايالولااهانبتت
تاروصتلاوةيؤرلاليكشتيفرثألاريبكاهلتاددحملاكلت.ةيكريمأةيلخاد
نميملاعلاكالهتسالاديازتاهمدقميف،يكريمألاةقاطلانمألةيكريمألا
ةريتوبعفترياهعاونأواهرداصمفالتخابةقاطلاىلعيملاعلابلطلاف؛ةقاطلا
ةيلودتاعقوتعم،نيرشعلاويداحلانرقلانميضاملادقعلالاوطةديازتم
ةيداصتقالاةرفطلاعمرمتسمديازتيفةقاطلاىلعيملاعلابلطلانأب
عافترابناجىلإ،يلودلاحرسملاىلعةوقبةدعاصلالودلايفةيومنتلاو
يفدوقولاراعسأيفويكريمألاداصتقالايفرثؤيام،اًيملاعةقاطلاراعسأ
ةمزألاةيفلخىلعةيلاموةيداصتقاةمزأبةدحتملاتايالولاهيفرمتتقو
،2008ماعفصتنميفيكريمألاداصتقالاتبرضيتلاةيملاعلاةيداصتقالا
ةقاطلاتادادمإوةيطفنلاتآشنملاىلعةيباهرإلاتامجهلاديازتىلإًةفاضإ
جاتنإلاقطانمفادهتسانأاميسالو،ةدحتملاتايالولااهيلعدمتعتيتلا
ديدهتلاىلإةفاضإ،ةيباهرإلاتاعامجلافادهأدحأتراصلقنلاطوطخو
ةقطنمنمةيلودلاوةيكريمألاتادادمإلاددهيام،زمرهقيضمقلغبيناريإلا
.يبرعلاجيلخلا

؛ةقاطلانمأليكريمألاروصتلايفرثُؤتيتلاةيجراخلاتاددحملابناجىلإ
ةروصب-اًضيأ-رثؤتيتلاةيكريمألاةيلخادلاتاددحملانمددعكانه
ءزجلاطبترييتلاو،ةقاطلانمألةيكريمألاتاهجوتلاوتاسايسلايفةريبك
ةيبلتل،نيرمتسمعافتراوومنيفوهيذلايكريمألاكالهتسالاباهنمربكألا
ينطاوملديازتملايكالهتسالاطمنلاو،يداصتقالااهّومنو،ةيعانصلااهتروث
امكلهتستثيح؛ملاعلايفطفنللكلهتسمربكأدُعتيتلاةدحتملاتايالولا
.يملاعلاجاتنإلانمةئملايف25ةبسنبردقي

ةكبشبمهطابتراىدمومهتايفلخوشوبةرادإءاضعأتاهجوتلناك
يكريمألاروصتلايفريثأت؛ةدحتملاتايالولايفةقاطلاةعانصةقلامعبتاقالع
ةرادإلانيبحلاصملايفًالخادتيكريمألاخيراتلادهشيملو.ةقاطلانمأل
،)نبالا(شوباترادإهتدهشيذلالثميطفنلايبوللاعمجموةيكريمألا
يطفنلايبوللابتاقالعبنيطبترملانمددعّىلوتثيح،اهنمىلوألااًصوصخ
نميكريمألارارقلاعاّنصيفيكريمألايطفنلايبوللارثؤيو.اهيفايلعبصانم



اماذهو،سرغنوكلامأةسائرلاتاباختنالءاوس،نيحشرمللمهتاعربتلالخ
.2000ماعيفةيكريمألاةيسائرلاتاباختنالانابإاٍّيلجادب

ريرقتلادعبشوبةرادإةسايسيفةقاطلانمأموهفمةناكمتززعت
بئانمهسأرىلعوةرادإلاهذهلخاديطفنلالمعلاقيرفهّدعأيذلا
،ةقاطلانمةضورعملاتايمكلاةدايزةرورض«ىلإراشأيذلاينيشتسيئرلا
.»يموقلااهنمألًايدجاًديدهتةدحتملاتايالولاهجاوتدقكلذنودنمف

ةقاطلانمأقيقحتفدهامابوأوشوبنييكريمألانيسيئرلااترادإتنبت
ةقاطلايفرامثتسالاىلعزكرييلخادلوألا:نيقشىلعاًدامتعاةيكريمألا
يجراخيناثلاو.اًيكريمأيعيبطلازاغلاوطفنلانعبيقنتلاو،ةددجتملاةليدبلا
ةقطنمواًمومعاًيجراخةدروتسملاةقاطلاىلعدامتعالاليلقتىلعزكري
نيمأتو،ةيكريمألاةقاطلارداصمعيونتو،صوصخلاهجوىلعطسوألاقرشلا
.اهتادادمإقرطوةدحتملاتايالولااهيلعدمتعتيتلاةيجراخلاةقاطلارداصم

دمتعتيتلاةيطفنلاةرفولاتاذةيديلقتلاةقاطلاقطانمنمريثكهجاوت
نم،ةقاطلانمةديازتملااهتاجاحةيبلتيفةيكريمألاةدحتملاتايالولااهيلع
اهيلإرظنييتلانيوزقرحبضوحةقطنمباًرورم،يبرعلاجيلخلاةقطنم
ىلإًالوصو،ديدجيبرعجيلخوةدعاوةقطنماهنأىلعنويكريمألانولوؤسملا
ايقيرفأيفلبقتسمللاًدادعتسارثكألانيردصملاناّدُعتنيتللاالوغنأوايريجين
ةيعبتلابو،ةيملاعلاقوسلاىلإةقاطلانماهتادادمإيفرثؤتةمجتايدحت
ةيسايستايدحتنيبتايدحتلاكلتعونتتو.ةيكريمألاةدحتملاتايالولاىلإ
ىلعةدحتملاتايالولاضواُفتةيطارقميدريغمكحةمظنأدوجوبلثمتت
ئدابملاوميقللحضاوٍّدحتيفةيوطلسلااهتمظنأىلعظافحلالباقمطفنلا
تايالولاعفدييذلارمألا،ةيطارقميدلاوناسنإلاقوقحوتايرحلايفةيكريمألا
ىلإاهّرجيام،اهحلاصملجأنمةمظنألاكلتعمنواعتلاىلإةدحتملا
لودلاكلتبوعشلعجيو،لودلاكلتاهدهشتيتلاةيسايسلاتاعارصلا
ءاولةلماحال،ةيروتاتكدللاًعشجاًدنساهرابتعابةدحتملاتايالولاىلإرظنت
عارصلايفلثمتتةينمأتايدحتكانهو.اًيملاعناسنإلاقوقحوةيطارقميدلا
لودنيبواهنيبةيطفنلاةرفولاتاذلودلانمريثكف،دودحلانأشيف
،ةموسرملادودحلاىلعقافتاكانهسيلف.دودحلانأشيفتاعارصراوجلا
.ةينثإلاتاعارصلاوةيلاصفنالاتاكرحلابناجىلإ

ةيكريمألاةقاطلاتاكرشىربكبةيوقتالصيوذنيلوؤسميلوتعفد
نمأيفيجراخلادعبللةيمهأءاطعإىلإةرادإلا)نبالا(شوبسيئرلاةرادإب
ةيجراخلاةسايسلايفةقاطلانمأريثأترهظييذلارمألا.يكريمألاةقاطلا



ةوقلانيبهترادإلةقاطلاتاسايستجزمذإ؛شوبْيَترتفلالخةيكريمألا
ةقاطلارداصمنيمأتبةقاطلانمأوباهرإلاىلعبرحلايفةيركسعلا
ةوقلاةدحتملاتايالولاتمدختسايموقلانمألامسابو.اهتادادمإوةيجراخلا
طفنلاو،اًمومعةيجراخلاةقاطلارداصمىلإلوصولاةيرحنيمأتلةيركسعلا
مأةيلخادتاروثنمءاوسنييسيئرلانيدروملاةيامحلو،صوصخلاهجوىلع
ةدايزىلعةوقبةدحتملاتايالولاتلمعكلذةجيتنو.يجراخموجهنم
ةقطنميفاميسالو،ةقاطلايجتنماهئاقدصأىلإةيركسعلااهتادعاسم
ىلإلاتقتاوقتلسرأو،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملااًصوصخ،يبرعلاجيلخلا
اهتاجاحةيبلتيفاهيلعدمتعتيتلاةقاطلارداصميفةرفولاتاذقطانملا
ةيركسعلااهتادعاسمةدايزىلعةوقبتلمعو،ةقاطلانمةيلبقتسملاوةينآلا
.ةجتنملالودلل

ةقاطلارداصميفةرفولاتاذقطانملايفةيكريمألاتاوقلارشنفلكي
دراوميفارًيبكًافازنتساببسيام،تارالودلاتارايلموةيكريمألاحاورألافالآ
يفانعضواذإاميسالو،ةيسايسلاوةيركسعلاوةيداصتقالاةدحتملاتايالولا
قافنإلاحامجحبكىلإةّحُلملاةجاحلاو،ةيلاردفلاةينازيملايفزجعلارابتعالا
يذلايركسعلاقافنإلاوعافدلاةينازيمضفخنعثيدحلاو،يموكحلا
يركسعلاقافنإلاةدايزنأنعامابوأةرادإلخادثيدحلادعاصتهبكاوي
ةحصلاىلعيكريمألاقافنإلايفرثؤتاًيجراخةيكريمألاتاكرحتلاويكريمألا
ةيكريمألاةوقللساسألاوسيئرلاردصملايهيتلاميلعتلاوةيتحتلاىَنِبلاو
.اًيجراخ
تاودأىدحإاهرابتعابةيركسعلاةوقلاشوبةرادإمادختسابناجىلإ
تآشنملااذكو،ةقاطللةجتنملالودلانمأنامضلةيكريمألاةيجراخلاةسايسلا
؛اًصوصخةيكريمألاقاوسألاو،اًمومعةيملاعلاقوسلاىلإةقاطلاتادادمإو
وحنهجوتلاىلإةسيئرةروصبتفدهةطشانةيجراخةسايستنبتاهنإف
ةيديلقتلاقطانملانمليدبكةقاطلارداصميفةرفوتاذةديدجقطانم
ةرثكل،ةدحتملاتايالولااهيلعدمتعتتناكيتلايبرعلاجيلخلاةقطنملثم
ىلعيكريمألادامتعالاةفلكتعافتراو،ةقطنملاكلتهجاوتيتلالكاشملا
ةيقيرفألالودلاىلإةدحتملاتايالولاتهّجوتاذل.اهنمةجرختسملاةقاطلا
تماقو.اًضيأنيوزقرحبةقطنمىلإو،ةيطفنلاتايطايتحالانمةرفولاتاذ
طاشنعم،ةقاطلاةجتنملالودلاىلإةيداصتقالاتانوعملاوتادعاسملاميدقتب
ديدهتاهنأشنميتلالودلاهذهيفتاعارصلاوتاعازنلالحليسامولبد
ةكلهتسملالودلاوةدحتملاتايالولااهيلعدمتعتيتلاةقاطلانماهجاتنإ



.ةسيئرةروصبةقاطلا
ىلعدامتعالاليلقتو،اهتلاحتساوةيكريمألاةقاطلاةيلالقتساةبوعصلظيف
رمتستنأنوريثكحرتقا؛ةقاطلانمةديازتملااهتاجاحةيبلتيفجراخلا
ضفرتةيكريمأطورشبنكل،جراخلانمةقاطلاداريتسايفةدحتملاتايالولا
نوكتنأو.ةينمأمأتناكةيسامولبدتامازتلالكشيفىرخأطورشيأ
حلاصملاءوضيفةيكريمألائدابملاوميقلابةّديقمةيكريمألاةقاطلاتاسايس
قوقحوةيطارقميدلابةيحضتلاضفرىلعموقتيتلادمألاةليوطةيكريمألا
.ةيدادبتسالاةمظنألاعملماعتلاوناسنإلا

عيطتستالثيح،دحدعبأىلإةيلاثمبلاطملاهذه،رمألاةقيقحيف
نميجراخلاطفنلاداريتسايفةلثمتملااهحلاصمبةيحضتلاةدحتملاتايالولا
طغضتساهنأوأ،ناسنإلاقوقحكهتنتةيوطلساهتمظنأنألاهنيعبلود
ميقلايّنبتوناسنإلاقوقحمارتحالةقاطلااهنمدروتستيتلاةمظنألاىلع
ةدحتملاتايالولالخادةرثؤمتاعامجوىوقلخدتىلإاًرظن،ةيطارقميدلا
اًصوصخ-هغوصدنعكباشتملاودّقعملا-يكريمألارارقلاعنصةيلمعيف
يفامهحلاصمىقالتتنيذللايركسعلايعانصلابكرملاويطفنلايبوللا
ىلعيكريمألادامتعالارارمتساو،لودلاكلتعميكريمألانواعتلاةيرارمتسا
ميقةدحتملاتايالولاءالعإةيلاثمنعًالضف.اًيجراخدروتسملاطفنلا
يفرثؤيسيذلاينطولاةقاطلانمأبةيحضتلاوناسنإلاقوقحوةيطارقميدلا
نيبيلودلاسفانتلالظيفاًصوصخ،ةيداصتقالااكريمأةّوقويكريمألالخادلا
ةقاطلارداصمىلعةرطيسلل-نيصلااهمدقميفو-ةدعاصلاةيلودلاىوقلا
رودبمايقلانماهنّكمُتيتلاةيومنتلاوةيداصتقالااهتروثلجأنماًيجراخ
رودلاوةناكملاىلعةدحتملاتايالولاةسفانمو،يلودلاحرسملايفرثؤمولعاف
.اٍّيملاع
يرخصلاطفنلانمةمخضتايطايتحارفاوتنعيكريمألاثيدحلانإ
قوسلايفركُذياًرثأكرتينليكريمألاطفنلاجارختساو،يرخصلازاغلاو
يلامجإنمةئملايف3زواجتياليكريمألاطفنلايطايتحانأل،ةيملاعلا
طفنلانمةئملايف25وحننويكريمألاكلهتسينيحيف،يملاعلايطايتحالا
طفنلانمةقاطلانمةئملايف65نمرثكأىلعنودمتعيو،يملاعلا
ريفوتيفاهسفنىلعةدحتملاتايالولادمتعتنأةبوعصلانماذل.يجراخلا
ةرمهجتتسةدحتملاتايالولانإفيكريمألاطفنلابوضنلاحيفو.طفنلا
لثميالةقاطلانعبيقنتلاف.ةقاطلانماهتاجاحةيبلتلجراخلاىلإىرخأ
ًالحنوكيدقهنكل،ليوطلاىدملاىلعةيكريمألاةقاطلاةمزألحلاًرايخ



ةيطفنلاتاجاحلاضيوعتةبوعصلظيفو.ريصقلاىدملاىلعاًحجان
ىلعدامتعالاليلقتيفةبغرلايمانتو،ةيكريمأةيلخادرداصمنمةيكريمألا
ضفخيفلثمتيلحلانإف؛اًيكريمأاهتفلكتعافترالةيجراخلاةقاطلا
ةيجيتارتساحرُطتانهو،جراخلانمدروتسملاطفنلانميكريمألاكالهتسالا
يفةرفاوتملاتابكرملادوقوةيافكنيسحت:يفلثمتتةسيئررصانعةعبرأنم
تاكّرحملل)لوناثيإلااًصوصخ(يطفنريغدوقولاخدإو،ةيكريمألاقاوسألا
اًصوصخ،تارايسلارييستلةنّسحموةديدجلاكشألاخدإو،ةدوجوملا
مادختسالاارًيخأو،نيجورديهلاةردقبلمعتيتلاايالخلاوةنيجهلاتاكرحملا
.يعامجلالقنللعساولا

وهةقاطلانمةدحتملاتايالولاتادادمإعّونتبيكريمألامامتهالانكيمل
تفدهثيح،نيوزقرحبةقطنمىلإيكريمألاهجوتللديحولافدهلا
ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاثداوحدعبكانهاهدوجونمنطنشاو

اهدجنف،ةقطنملايفيميلقإلاذوفنلاتاذىوقلاءاوتحاليعسلاىلإ2001
عمةكرتشمحلاصمونواعتتاقالعداجيإىلإفدهتةدعتالواحمبتماق
معدنمدحلاوةريخألاهذهرودميجحتىلإاهئارونمفدهتايسور
نعًاثيدحةلقتسملاونيوزقرحبىلعّةلُطملالودلايقابعماهتاقالع
زاغلاوطفنلالقنلبيبانأطخءاشنإةركفيتأتثيح،يتايفوسلاداحتالا
ةدعجئاتنبايسورنعاًديعبايكرتربعنيوزقرحبةقطنمنميعيبطلا
تناكيتلاةقطنملاهذهىلعاهترطيسوايسورةنميهفاعضإةلواحماهمهأ
ديعفرهنعبترتيام،ةيطفنلااهدراومبةينغلاو،ةليوطةدملاهنماًءزج
تايالوللةقاطلانمأزيزعتفدهىلإةفاضإ.طفنلاتاراكتحانعايسور
قفدتلانامضبنيوزقرحبلودةقاطلالقتساواهئافلحوةيكريمألاةدحتملا
ةدحتملاتايالولاتفده؛ةيملاعلاقاوسألاىلإينيوزقلازاغلاوطفنللرحلا
نيوزقرحبلودراهدزاوةيلالقتساميعدتىلإنيوزقرحبيفاهدوجونم
حالصإلاعيجشتويتايفوسلاداحتالارايهنادعبتلقتسايتلاةديدجلا
تاعارصلاةدحنمفيفختلاو.ةلقتسملالودلايفيداصتقالاويسايسلا
ةقطنميفةديدجلالودلانيبةيداصتقالاطباورلاءانبلالخنمةيميلقإلا
ةيطفنلاتاكرشلاوةدحتملاتايالوللةيراجتلاصرفلازيزعتو،نيوزقرحب
.نيوزقرحبةقطنميفةيكريمألا

اذل،نيوزقرحبةقطنميفيكريمألارودللاًعجارتةريخألاماوعألاتدهش
رحبيفيكريمألاذوفنلاةداعإامابوأةسائربةديدجلاةيكريمألاةرادإلاىلع
حلاصملاويسورلادوجولابفرتعتةقطنملايفةديدجتاسايسينبتبنيوزق



ليوطلانييدملايفزيكرتلاو،ةقطنملايفةيجيتارتسالاوةيخيراتلاةينيصلا
نواعتلالالخنمةقطنملالوداهبرمتيتلاتالكشملالحىلعطسوتملاو
ىدملايفزيكرتلاعم،ةقطنملايفةلعافلاىوقلانيبفارطألاددعتمويئانثلا
لوديفيداصتقالاويسايسلالاقتنالاولوحتلادهجزيزعتىلعليوطلا
نيوزقرحبةقطنميفريثكلاقيقحتنمنكمتتةدحتملاتايالولاف.ةقطنملا
ةيركسعلاتاردقلاءانبويركسعلاحالصإلاىلعدامتعالاوزيكرتلالالخنم
تافلاحتلانيوكتوليكشتىلعدامتعالانمرثكأنيوزقرحبلودل
.ةيركسعلا

رحبيفيطفنلانوزخملابةقلعتملاتاريدقتلاتوافتنممغرلاىلع
ليصوتةيلمعاًيلعفقّوعتةمجةيسايستالكشميناعتةقطنملانإف،نيوزق
قافتامدعبتالكشملاكلتأدبت،ةيملاعلاقاوسألاىلإنيوزقزاغوطفن
لعجيام،رحبلاتاورثماستقالينوناقلاموهفملاديدحتىلعسمخلاهلود
ةيطفنقطانمنعةعجارتم-يطفنلااهانِغنممغرلاىلع-ةقطنملا
يهتنتو.لامشلارحبواليوزنفلثماهعملماعتللاًيملاعًالوبقىقلتىرخأ
نمهيلعةلطملابوعشلانيبةيسايسلاوةيقرعلاتاعازنلابتالكشملاهذه
ةهجنمةيطفنلاةيجيتارتسالاحلاصملاتاذةيلودلاتالخدتلابكلذكو،ةهج
اهنعثّدحتيتلا-نيوزقرحبةقطنملحتنأةيضرفنإف،اذل.ىرخأ
-ٍناثٌجيلخاهنأىلع)نبالا(شوبةرتفلالخنييكريمألانيلوؤسملانمددع
ريغةيضرفةدحتملاتايالولاىلإةبسنلابيبرعلاجيلخلاةقطنملحم
رارقتسا:اهمدقميفيتأييتلابابسألانمددعلاهقيقحتبعصيو،ةحيحص
،نيوزقرحبضوحةقطنمىلإاًسايقجيلخلاةقطنميفينوناقلاعضولا
ةيلودلاقوسلاىلإ)جاتنإلا(ةقاطلارداصمنميجيلخلاجاتنإلالقنةلوهسو
نمطفنلاجارختساةفلكتعافتراو،ةقلغملانيوزقرحبةقطنمىلإاًسايق
،يبرعلاجيلخلاةقطنمنمهجارختساةفلكتبةنراقمنيوزقرحبةقطنم
يفيجيتارتسالااهعضونيسحتلةيجيلخلالودلاهلذبتيذلادهجلاددعتو
ةيرامثتسالاءاوجألانيسحتىلإةدهاجىعستثيح؛ةيملاعلاةقاطلاقاوسأ
.ةيجراخلاتارامثتسالامامأهتاعاطقضعبحتفو،ةقاطلالاجمب

ةقطنميفةقاطلاتايطايتحانأشيفتاريدقتلاتوافتنممغرلاىلع
كلتنمريثكلانإف؛ةرّدقملارداصملافالتخالارًيبكًاتوافتنيوزقرحب
ةقاطلاقوسيفنيتقطنملانيبةسفانمدوجوعقوتةبوعصحضوتماقرألا
ةدايزبيفاكلامامتهالامتهتالةدحتملاتايالولانأينعياذهو.ةيملاعلا
ينمألااهدوجوليلقتلةليسواهرابتعابنيوزقرحبةقطنمنمجاتنإلا



نيوزقرحبةقطنميفةينمأتامازتلايأنأو،جيلخلاةقطنميففلكملا
جيلخلالودهاجتاهتامازتلانمًاليدبالةفاضإةلزنمبطفنلاىلعلوصحلل
نممغرلاىلع،ةيملاعلاةقاطلاقوسيفاًدجاًمهمًالقثلثمُتيتلايبرعلا
لقثلااذهدييحتبةبلاطملاةيداصتقالاىرخأنايحأيفوةيسايسلاتالواحملا
ىلإطفنللسيئرلادروملانوكتسيبرعلاجيلخلاةقطنمنأينعييذلا
ييوتسمىلعيلاحلانرقلادوقعلاوطةيملاعلاقوسلاوةدحتملاتايالولا
ةقطنمبًاطابترارثكأتابيكريمألاةقاطلانمأنأو،يملاعلايطايتحالاوجاتنإلا
.اهجراخوةدحتملاتايالولالخادعَّقوُتيناكامكاهنعاًديعبسيلوجيلخلا
الإسيلنيوزقرحبةقطنميفرخآيبرعجيلخنعثيدحلانإفاذل
.ةحيحصريغةيضرف

رثكأةيكريمألاةيجراخلاةسايسلايفةقاطلانمأريثأتناك،لوقلاةصالخ
باغثيح،امابوأسيئرللىلوألاةرادإلانماهنمشوبيترادإيفاًحوضو
:بابسأةعبرألةيكريمألاةيجراخلاةسايسلايفةقاطلانمأريثأت

تالخدتلاوةيجراخلاشوبتاسايسامابوأةضراعم:لوألاببسلا-
ًابرح«اهربتعايتلاقارعلاىلعةيكريمألابرحلااًصوصخ،اًيجراخةيركسعلا
يداصتقالاعضولايفريبكريثأتاهلناكو،»ةرورضبرح«ال»ةيرايتخا
قارعلانمةيكريمألاتاوقلابحسىلإامابوأاعداذل؛يكريمألايلاملاو
.ضيبألاتيبلايفهللوألامويلاذنمناتسناغفأو

نأثدحيمل)2012-2008(ىلوألاامابوأةرتفلالخ:يناثلاببسلا-
ىلعضرفيديدهتيألةيجراخلاةيكريمألاةقاطلاتادادمإورداصمتضرعت
.اهتيامحللخدتلاةيكريمألاةرادإلا

ةقاطلانمأليلخادلاقشلاىلعامابوأةرادإزيكرت:ثلاثلاببسلا-
زاغلاوطفنلانعبيقنتلاوةددجتملاةقاطلايفتارامثتسالاةدايزب،يكريمألا
تققح؛رمألاةقيقحيفو.ةيكريمألالحاوسلاويضارألالخاديفيعيبطلا
ةسايسلايفةقاطلانمأريثأتعجارتيل،نأشلااذهيفتاحاجنهترادإ
اًيجراخةدروتسملاةقاطلاىلعيكريمألادامتعالاليلقتعم،ةيكريمألاةيجراخلا
يرخصلاطفنلاويرخصلازاغلانماهتاطايتحاوةدحتملاتايالولاجاتنإديازتل
.2030ماعىتحةقاطلاقافآريرقتتاعقوتبسحب،ةلبقملادوقعلالالخ
ةيكريمألاةقاطلانمأقيقحتيفامابوأةرادإدامتعا:عبارلاببسلا-
نكل،اهتدايزىلإامابوأَعَْسيملثيح،شوبهفلستاكرحتىلعاًيجراخ
نمأقيقحتلاهيترتفلالخةيجراخلاشوبةرادإتاكرحتنمتدافتساهترادإ
.يكريمألاةقاطلا
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