
يذيفنت ّصخلم
امك ءابرهكلل ماتلا عاطقنالا لامتحا لخدلا ةطسوتم ةلود هجاوت نأ ردانلا نم
تاحالصإلا نع ليدب ال ،ملؤملا قايسلا اذهل ةجيتنو ،اذل .نانبل يفً ايلاح لصحي
،ءابرهكلا عاطق ميظنت ةئيه ءاشنإ تاحالصإلا هذه زربأ نمو .ءابرهكلا عاطق يف
فارشإلا ربعً اصوصخ ،عاطقلا ميظنتب ةّفلكم ةّلقتسم ةسسؤم نع ةيانك يهو
صّخلملا اذه يف .ةصاخلا تاكرشلا عم ةمربملا ءابرهكلا عيزوتو جاتنإ دوقع ىلع
ءابرهكلا عاطق ميظنت ةئيه ءاشنإب ةِقدحُملا رطاخملا ىلإ قرطتن ،يتاسايسلا

عاقيإب دّدهت يتلا ةيلاحلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيلاملا تامزألا لظ يف
فدهب ،لجع ىلع ةئيهلا هذه لثم ءاشنإف .’يسايسلا داصتقالاّ خف‘ يف ةئيهلا
بخنلا اهب موقت ةغوارم دّرجم نوكي دق ،الإ سيل يلودلا عمتجملا ءاضرإ
ةهجك اهتميق نم ّدحيو ةئيهلا ةيلالقتسا حجرألا ىلع ضّوقيس امم ،ةيسايسلا

عيزوتلاو عيرلا تايلآ ةريسأ ةسسؤملا نوكتس ،لاحلا هذه يف.ةّلقتسم ةمظنم
ىرخألا ةيميظنتلا تائيهلا نم ريثكلا ةيلاعف نم تّدح يتلا اهسفن ةيوبخنلا
ءابرهكلا عاطق ميظنت ةئيه نم فدهلا نوكي ،ةقيرطلا هذهبو ً.ايلاح ةمئاقلا
قفو نكلو ،نهارلا عضولا ةمادإّ خف يف يلودلا عمتجملاو نينطاوملا’عاقيإ‘
تاسايسلا وعناص طغضيّ نأب يصون ،هيلعو .ةغاستسإ رثكأ ةيسسؤم تابيترت
ةمكوحل ةيؤر راطإ نمض ءابرهكلا عاطقل ةّلقتسم ميظنت ةئيه ءاشنإ هاجّتاب
.لكك عاطقلا

باتكلا نع
يف صصختم ثحاب دمحأ يلع
داصتقالاو ةقاطلا تاسايس لاجم
ةيموكحلا ةرادإلل يدينيك ةيلك يف
لّوأ ليمزو ،درافراه ةعماج يف
تاسايسلل سراف ماصع دهعم يف
يف ةيلودلا نوؤشلاو ةماعلا
.توريب يف ةيكريمألا ةعماجلا
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داصتقالا لوحو ةقاطلا لاجم يف
ةقاطلا لاجم يف لّوحتلل يسايسلا

زئاح وهو ،ةئشانلا قاوسألا يف
نم ءايزيفلا يف ةداهش ىلع
يف هاروتكد ىلعو ةينانبللا ةعماجلا
.جديربماك ةعماج نم ةسدنهلا

زكرملا يف يراشتسإ تالمهم رينم
لوح هثاحبأ زّكرتت ،تاساردلل ينانبللا
،تاحالصإلل يسايسلا داصتقالا
فورظلا فاشكتسابّ متهم وهو
نواعتلا قيعت وأ لّهست يتلا
ةداهش ىلع زئاح وهو .يسايسلا
يسايسلا داصتقالا يف هاروتكد
.نلبد ةنيدم ةعماج نم

يف يعماج ذاتسأ ريغص لامج
يف ةيلودلا ةيمنتلا تاسارد دهعم
تالاجم يف ريبخو ،ليغكم ةعماج
ىنبلاو لقنلاو هايملاو ةقاطلا
ةيمنتلاو يلودلا ليومتلاو ةيتحتلا
ًاماع52 هتبعج يف .ةيداصتقالا
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 ةـمّدقملا
لصحي امك ءابرهكلل ماتلا عاطقنالا لامتحا لخدلا ةطسوتم ةلود هجاوت نأ ردانلا نم
دحأ وهو ،ةنس03 لاوط ءابرهكلا عاطق يف ةرادإلا ءوس ىّدأ دقل .نانبل يفً ايلاح
داصتقالا ديعص ىلع ةميخو بقاوع ىلإ ،يفئاطلا مكحلا ماظن يف للخلا ضراوع
ةفلك تبّلطت دقف .ةيلاحلا ةيلاملا نانبل ةمزأ يف اهرودب تمهاس ،يّلكلا ليومتلاو
تاليوحتلا قفدت ،ديعب ّدح ىلإ ةموعدملا ةفرعتلاب ةنورقملا ،ةعفترملا ليغشتلا

ةكولمملا نانبل ءابرهك ةسسؤم ليغشت يف رارمتسالل ةديازتم ةروصب ةنيزخلا نم
نويلم051 برقي ام ةيونسلا نانبل ءابرهك رئاسخ تغلب نيح يفو .ةلودلا نم
ماعلا يف رالود رايلم4.1 ىلإ رئاسخلا هذه تلصو ،69911 ماعلا يف يكريمأ رالود
6102.2 ماعلا يف نانبل يف ماعلا نيدلا يلامجإ نم%04 ىلاوح تلّكشو ,8102

ةينب ءانبل ةيفاك نم رثكأ تناك هذه ةعفترملا قافنإلا تايوتسمّ نأ نم مغرلابو
ملاعلا يف أوسألا نيب نم نانبل يف ةمدخلا لازت ال ،ةقاطلا عاطقل ةثيدح ةيتحت
3.نميلاو ايريجينو يتياه يف ةمّدقملا كلت ىوسً اءوس اهنع ديزت الو ،عمجأ

ءاكرشلاو تاسايسلا لاجم يف ءاربخلا بلاط ،ريرملا عقاولا اذهّ لظ يفو
نمو .ةقاطلا عاطق يف تاحالصإب مايقلاً اراركتوً ارارم ةيمنتلا تالاكوو نويلودلا
ةسسؤم نع ةيانك يهو ،ءابرهكلا عاطق ميظنت ةئيه ءاشنإ ،تاحالصإلا هذه زربأ

عيزوتو جاتنإ دوقع ىلع فارشإلا ربعً اصوصخ ،عاطقلا ميظنتب ةّفلكم ةّلقتسم
ميظنت ةئيه ءاشنإ ةلأسم ىغطت لب ال .ةصاخلا تاكرشلا عم ةمربملا ءابرهكلا

.ةليوط ةرتف ذنم ءابرهكلا عاطق حالصإب ةقلعتملا تاشاقنلا ىلع ءابرهكلا عاطق
راطإ عضو يذلا ،264 مقر نوناقلا ينانبللا باونلا سلجم ّرقأ ,2002 ماعلا يفف
ءاشنإ لازي ال ذإو .ءابرهكلاعاطق ميظنت ءاشنإل يسسؤملاو ينوناقلا لمعلا

ريخأتلاّ نأ ىلإ ءاربخلاو نيثحابلا نم ليلق ريغ ٌرفن ريشي ،لانملا ديعب ةئيهلا هذه
.نانبل يف ءابرهكلا عاطق بيصي يذلا ءارتهالا يف مهاسم لماع وه اهئاشنإ يف
ةيلودلا ةلاكولاو يلودلا كنبلا لثم ،ىربك ةيومنت تالاكو ربتعت ،كلذ نع ًالضف
لشفلا ةجلاعمل يرورض ءابرهكلا عاطق ميظنت ةئيه ءاشنإّ نأ ،ةددجتملا ةقاطلل

5.ةصاخلا تارامثتسالا زيفحتلو عاطقلا اذه ةرادإ يف

نانبل ىلع يغبني يروحمٌ فده وه ءابرهكلا عاطق ميظنت ةئيه ءاشنإّ نإ
ةئيهلا فده لثمتيو .ءابرهكلا لاجم يف ّرحو لاّعفو مادتسم قوس ريفوتل هقيقحت
عاطقلا رامثتسا عّجشت ةيسفانت قوس ةئيب ريفوت ةيلمع ليهست يف يساسألا
ّدحلا يف ةئيهلا مهاست فوس .راعسألا ميظنت ربع نيكلهتسملا يمحتو صاخلا

ةيرحب ةئيهلا عّتمت ىدم حيضوت )1 :لالخ نم نيرمثتسملا ىدل نيقيلا مادعنا نم
ديدحت )3 ؛ةئيهلا ليكشت يف ةيفافشلا نامض )2 ؛ةيميظنتلا تارارقلا ذاختا
نأ ةقوثوملا ةمظنألا هذه نأش نمو .تارارقلا ذاختا دنع اهعبتتس يتلا تاءارجإلا
هتادئاعو عورشملا حابرأ فارشتسا يلاتلابو ،تافرعتلا عّقوت نيرمثتسملل حيتت
ءابرهكلا عاطقل ميظنت ةئيه ءاشنإ لّكشيو .اهقاطنو ةمدخلا ةدوج ديدحتلً اقفو
ةيعون ةلقنو ،ةقاطلا عاطق حالصإ نمً ايساسأً ابناج ،ةيسايسلا بخنلا نع ةّلقتسم
.ةقاطلا لاجم يف نمألا قيقحت وحن قيرطلا يف

ةيداصتقالاو ةيلاملا تامزألاّ نأب ججاحُن ،اذه ةماعلا ةسايسلا صّخلم يف
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داصتقالاّ خف‘ يف ءابرهكلا عاطق ميظنت ةئيه عاقيإب دّدهت ةيلاحلا ةيعامتجالاو
يلودلا عمتجملا ءاضرإ فدهب ،لجع ىلع ةئيهلا هذه لثم ءاشنإف .’يسايسلا
ىلع ضّوقيس امم ،ةيسايسلا بخنلا اهب موقت ةغوارم دّرجم نوكي دق ،الإ سيل
،لاحلا هذه يفو.ةّلقتسم ةمظان ةهجك اهتميق نم ّدحيو ةئيهلا ةيلالقتسا حجرألا

نم تّدح يتلا اهسفن ةيوبخنلا عيزوتلاو عيرلاتايلآ ةريسأ ةسسؤملا نوكتس
نوكي ،ةقيرطلا هذهبو ً.ايلاح ةمئاقلا ىرخألا ةيميظنتلا تائيهلا نم ريثكلا ةيلاّعف
يف يلودلا عمتجملاو نينطاوملا’عاقيإ‘ ءابرهكلا عاطق ميظنت ةئيه نم فدهلا

،هيلعو .ةغاستسإ رثكأ ةيسسؤم تابيترت قفو نكلو ،نهارلا عضولا ةمادإّ خف
عاطقل ةّلقتسم ميظنت ةئيه ءاشنإ هاجتإب تاسايسلا وعناص طغضي نأب يصون
 .لكك عاطقلا ةمكوحل ةيؤر راطإ نمض ءابرهكلا

ةئيهل ةيساسألا فئاظولا ًالوأ صّخلملا اذه يف شقانن ،معازملا هذهلً امعدو
،فئاظولا هذه ىلع يلاحلا نانبل قايس ريثأت ةيفيك نياعن مث ،ءابرهكلا عاطق ميظنت
ميظن ةئيه ءاشنإ قيعت يتلا يسايسلا داصتقالا دويق يف قّمعتن نأ لبق
ةيلودلا براجتلا ضعب ضرعتسنس ،قايسلا اذه يفو .ءابرهكلا عاطقل ةّلقتسم
كلتك ةبعص ةيسايسو ةيداصتقا فورظّ لظ يف ءابرهكلا عاطق حالصإ لاجم يف
لوح ةيهيجوتلا ئدابملا ضعب حارتقا ىلاً اريخأ لصنل ،نانبل اهنم يناعي يتلا
 .هل ةّلقتسمميظنت ةئيه ءاشنإ نيح ىلإ ءابرهكلا عاطق يف مّدقت زارحإ ةيفيك

 ؟ءابرهكلا عاطق ميظنت ةئيه رود وه ام
فلأتت ،هايملاو ةقاطلا ةرازول ةعبات ةماع ةئيه يه ءابرهكلا عاطق ميظنت ةئيه نإ

ةحونمملا تازايتمالاو دوقعلا ىلع فارشإلاب ةّفلكم يهو ،نيّلقتسم ءاربخ نم
ميظنتل ةئيه ءاشنإل لوألا فدهلا .اهعيزوتو ءابرهكلا جاتنإل صاخلا عاطقلا ىلإ

ريفوتب دمألا ليوطلا تاموكحلا مازتلا راهظإب لثمتي ،ماع لكشب ،ءابرهكلا عاطق
ةيسيئرلا ةفيظولا لثمتت ،يلاتلابو6.ءابرهكلا عاطق نمض مادتسمو يسفانت قوس

ةيامح ةداع لمشت يهو ،ةّينعملا تاهجلا حلاصم نيب ةنزاوملا يف ميظنتلا ةئيهل
يعس نم ةيامحلاب نوكلهتسملا ىظحيف ،نيرمثتسملاو نيكلهتسملا نمّ لك
ةيامحلاب نورمثتسملا ىظحي اميف ،راعسألا ةدايز ىلإ قوسلا يف ةّيوقلا تاكرشلا

 .ةيفسعتلا ةيموكحلا تاءارجإلا نم

ةقاطلا عاطق يف تاحالصإلل يرايعملا جذومنلا
تاسسؤم اهتدمتعا يتلا تاسايسلا نمً اءزج ءابرهكلا عاطقل ةمظنملا تائيهلا تلّكش

تاينيعست يف قوسلا لوح ةروحمتملا ةقاطلا عاطق تاحالصإل ةيلودلا ةيمنتلا
عاطق تامدخ ريرحتو ةصخصخلاو ةسفانملا زيفحت لجأ نم كلذو ،يضاملا نرقلا
ةيرودلا ةعجارملاو ميمصتلا ،ةيساسألا تائيهلا هذه فئاظو لمشتو7.ءابرهكلا
ةيجاتنإلا ةردقلاو بلطلا عقوتو ريدقت ربع( يجيتارتسالا طيطختلاو ،ءابرهكلا ةفرعتل
ةغلابملا نم نيكلهتسملا ةيامحو ،صاخلا عاطقلا تارامثتسا ليهستو ،)ةمزاللا

رودّ نإ ذإ ،اهسفن ةيمهألاب اهلك فادهألا هذه ىظحت الو .)1 مسرلا( راعسألا يف
دلبلا تايولوأ لثم ،ةزراب ةّيقايس لماوع ىلع ديعب ّدح ىلإ دمتعي ميظنتلا ةئيه

3 ’يسايسلا داصتقالاّ خف‘ يدافت :نانبل يف ةّلقتسملا ءابرهكلا عاطق ميظنت ةئيه
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ةردقلاو ،ةيلالقتسالاو ،ةموكحلا مازتلاو ،قوسلا ريرحت ىدمو ،ةقاطلا لاجم يف
.ةيسسؤملا

ةقاطلا عاطق يف تاحالصإلل يرايعملا جذومنلا نمض فئاظولا هذه جردنتو
ءابرهكلا عاطق ميظنت ةئيه تايحالصف .تاينيعستلا ذنم لود ةّدع يف ةذّفنملا
امك ،راكفألاو ميهافملا رّوطت عمو يجولونكتلا مّدقتلا عم ّريغتت لب ،ةتباث تسيل

يف لودلا ىدحإ حجنت نإ امو .ةمادتسملا ةقاطلا جاتنإ وحن لاقتنالا ةلاح يف
ةيلاعفب ةيساسألا اهفئاظوب عالطضالا ىلع ةرداق ءابرهكلا عاطقل ميظنت ةئيه ءاشنإ
بيلاسأو ءاربخلاو تانايبلا رفوت لثم لماوع لمشي - نيتم يسسؤم راطإ نمضو
.نمزلا رورم عم ىرُخأ راودأ ةسرامم ةئيهلا هذهل نكمي - ةدّقعملا بلطلا ريدقت
جاتنإ زيزعت يف ماه رودب عالطضالا ىلإ ةأشنُملا ةمظانلا تائيهلا ليمت ،مويلا
رداصم نم ةددجتملا ةقاطلا ةّصح ةدايزل تاسايس ةغايصو ةمادتسملا ةقاطلا
ليهست يف زراب رود ءادأ ةمظانلا تائيهلل نكمي ،كلذك.دلبلا يف ةيلامجإلا ةقاطلا
ً،الثم( ءابرهكلا ةكبش ةيذغت يف ةيدرفلا تامهاسملاو نينطاوملا كارشإ ةيلمع
 .ةّعزوملا ةقاطلا ُمظُن يف )ةيسمشلا حاولألا قيرط نع

1 مسرلا
ءابرهكلا عاطق ميظنت تائيهل ةئشانلاو ةيساسألا فادهألا

ديلوت تاسايسو تايلمع زيزعت
ةمادتسملا ةقاطلا
ىلإ ةددجتملا ةقاطلا ةصح ةدايز
نكمم دح ىصقأ
ةمخضلا تانايبلا نم ةدافتسالا

عاطقلل  قيقد  ليلحت ءارجإل
معد ربع ،نينطاوملا كارشإ زيزعت
 ةّعزوملا ةقاطلا جذامن
هيجوتو ةقاطلا ةءافك ىلع عيجشتلا
بلطلا ةهج نم ةرادإلا

ىلعً ءانب ءابرهكلا ةفرعت ديدحت
ةفافش تايجهنم

ديدحت ربع ةفلكتلا ةيلاعف نامض
ىندألا ةفلكلا تاذ ةيجاتنإلا ةردقلا

ريدقت ربع ماظنلا ةيقوثوم نامض
ةيجاتنإلا ةردقلاو بلطلا ومن
ةصاخلا تارامثتسالا ليهست

ًاصوصخو ،نيكلهتسملا ةيامح
ةفيعضلا تائفلا

ةئشانلا فادهألا ةيساسألا فادهألا



5 ’يسايسلا داصتقالاّ خف‘ يدافت :نانبل يف ةّلقتسملا ءابرهكلا عاطق ميظنت ةئيه

؟ءابرهكلا عاطق ميظنت ةئيه ةيلالقتسا نامض نكمي فيك
طبرت الأ بجي ،ًالوأ .ميظنتلا ةئيه ةيلالقتسا نامضل طورش ةثالثب ءافولا يغبني
لاكشألا نم لكش يأب رثأتت دق يتلا تاكرشلاو ةئيهلا ءاضعأ نيب ةقالع ّيأ
بجي ً،ايناث .حلاصملا يف براضت ىلإ يدؤي دق امم ،ةئيهلا اهذختت يتلا تارارقلاب
تاطلسلا ةيباسنتسال عضخت الأو ةيسايسلا تاهجلا نع ةلقتسم ةئيهلا نوكت نأ
ليومتلاك ،اهتيلالقتسا ةيامحل تانامضب ةئيهلا عّتمتت نأ بجي ً،اثلاث  .ةيسايسلا
نم مهئافعإو ،مهتيالو لاوط مهبصانمل اهئاضعأ لغش نامضو ،اهل صّصخملا
.نيماعلا نيفظوملا روجأ مكحت يتلا دعاوقلا

ةئيهلا ةلءاسُم نامض ريبادتو ةيلالقتسالا نامض ريبادت نيب قيفوتلا يغبنيو
يف اهطارخنا وأ اهيلإ ةلكوملا تايحالصلل اهزواجت مدع نم دكأتلل اهلمع نع
ميظنتلا ةئيه لمع راطإ ميقي نأ بجيو .اهتيلاعف نادقف وأ ةدساف تاسرامم
ةيميظنتلا تارارقلا ةّحص نم دكأتلا ةرورضو تارارقلا ذاختا يف اهتيرح نيبً انزاوت
:ميظنتلا ةئيه ةلءاسُم نامضل ةمّمصملا ةيسسؤملا ريبادتلا نيب نمو .اهتابثو

ةماعل ةحاتُم ةقيرطب تارارقلا عنص كلذ يف امب ،ةقلطملا ةيفافشلا ضرف
؛تارارقلا رشنو سانلا
؛ةئيهلا تارارق يف ةلاّعف نعط ةيلآ عضو
؛يجراخلا قيقدتلل اهتيلاّعفو ةئيهلا كولس عاضخإ
ببسب وأ كولسلا ءوس تابثإ لاح يف مهبصانم نم ءاضعألا لزعب حامسلا
.مهب ةطونملا ماهملا ءادأ نع مهزجع

ةتوافتم حاجن تايوتسم :ةيلمعلا ةيحانلا نم ءابرهكلاعاطق ميظنت تائيه
لاح يف ،تاحالصإلل يرايعملا تاينيعستلا جذومنّ نأ ىلإ ةرفوتملا ةّلدألا ريشت
ةلدأً اضيأ زربت نكلو .حالصإللً انيتمً اساسأ لكشي دق ،حيحصلا لكشلاب هذيفنت
امب ،ئيس وأ صوقنم لكشب جذومنلا اذه ذيفنتل ةلمتحملا ةفلكلا لوح ةغماد
يف8.)فيعض يميظنت لمع راطإ وأ( ةفيعض ميظنت ةئيه ءاشنإ كلذ يف
gniknihteR(’ةقاطلا عاطق تاحالصإ يف رظنلا ةداعإ‘ ناونعب رثألا غلابلا امهريرقت

smrofeR rotceS rewoP(، مل ،نادلبلا نم ريثكلا يفو ،هنأ لوشنأو رتسوف بتكي
تهجاو اهنأ وأ/و ةقبسملا ةيداصتقالا طورشلا يرايعملا تاينيعستلا جذومن ِّبلي
ًارقف دشألا نادلبلاّ نأ ريرقتلا يّدعمل ّنيبت دقو9.هذيفنت دنع ةيسايس تايدحت
يف حجنت ال ،ةقاطلا عيزوت يف ةعفترم رئاسخو لقأ ةيطغت نم يناعت يتلاو
01.ىرخألا نادلبلا ردقب تاحالصإلا ذيفنت

ةئيه ةيلالقتساّ نأ ىلإ ةيمنتلا لوح ةلصلا تاذ تايبدألا ريشت نيح يفو
ةيلالقتسالا قيقحتّ نأ ديازتم لكشب ّنيبتي ،ىلضُفلا تاسرامملا نم يه ميظنتلا
لماوع ببسب تاقايسلا نم ريثكلا يف لانملا بعص يتاسايس فده وه ةلماكلا
ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةينوناقلا ريياعملا عم فدهلا اذه مؤالت مدع اهنم ،ةّدع
ءابرهكلا عاطقل ةمظنملا تائيهلا تيظح ،يلمعلا ديعصلا ىلع ،اذل11.ةمئاقلا
ءاشنإ لوح ةيومنتلا تايبدألا يف ةريثك ةلثمأ رفوتتو21.ةتوافتم حاجن بسنب

،دّقعم يسايس داصتقاب ّزيمتت تاقايس يف ءابرهكلا عاطقل ةفيعض ميظنت تائيه

8
سوردلا‘ ،وكسوج .ل لوب
قوس ريرحت نم ةدافتسملا
denraeL snosseL(’ءابرهكلا
tekraM yticirtcelE morf
noitazilarebiL(، ةقاطلا ةّلجم،
 رظنا ،8002 ربمتبس/لوليأ1
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n
http://www.iaee.org/en/publi-
cations/ejarticle.aspx?id=2287,

9
،لوشنأ انرو رتسوف نايفيف
عاطق حالصإ يف رظنلا ةداعإ‘
’ةيمانلا لودلا يف ةقاطلا
)mrofeR rotceS rewoP gniknihteR
dlroW gnipoleveD eht ni(،كنبلا
رظنا ،0202 ،يلودلا

01
.02 .ص ،هسفن عجرملا

11
،نريتس نوجو ،.ك يلشآ ،نوارب
مييقتل بّيتك‘ ،موبينيت درانربو
’ةيتحتلا ىنبلا ميظنت تايلكيه
)gnitaulavE rof koobdnaH
yrotalugeR erutcurtsarfnI
smetsyS(.
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تاحالصإ‘ ،سديسيك .ن سناوي
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’هنيسحت ىرخأ لودل نكمي امو
)tahW :smrofeR yticirtcelE
dna thgiR diD seirtnuoC emoS
retteB oD naC srehtO(،كنبلا
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ضعب نأ دجن ،لاثملا ليبس ىلع .اهنم وجرملا يباجيإلا فدهلا قيقحت نود نم
تامدخلا يف فعض نم يناعت لزت اّمل ءارحصلا بونج ةعقاولا ايقيرفأ لود
ةئيه اهئاشنإ نم مغرلا ىلع كلذو ،تاكبشلا ةيافك مدع نمو ،ةيتحتلا ىنبلاو
يفً اتفالً امدقت تزرحأ لود نع ةلثمأ زربت ،لباقملا يف31.ءابرهكلا عاطقل ميظنت
برغملا ّقبط دقف .ةديج ةمكوحب ّزيمتي اهيف ءابرهكلا عاطقّ نأ الإ ،ميظنت ةئيه بايغ
نيتم قفرم ىلع يوطني جودزم جذومن ىلع ظافحلا عم ،ةيرايتخا تاحالصإً الثم
تازايتما/راجيإ دوقع لكش ىلع صاخلا عاطقلل ةكراشمو ،ةهج نم ،ةلودلا هكلمت

برغملا زرحأ ،ةرتفلا كلت لالخ41.ىرخأ ةهج نم ،دوقع اهمظنتو دمألا ةليوط
عورشم ربع ةددجتملا ةقاطلل ةجِتنُملا لودلا ةعيلط يف حبصأ ذإ ،ةّدع ةزراب تاوطخ
ملو .ملاعلا يف ةيرارحلا ةيسمشلا ةقاطلل ديلوت ةطحم ربكأ يهو ,1 رون ةطحم
هعورش نم تاونس دعب ،6102 ماعلا يف ىوس ميظنتلا ةئيه برغملا ئشنُي
.ةقاطلا عاطق يف تاحالصإلا ذيفنت يف

 ؟اهتايحالص نم ةقاطلا ةرازو ءابرهكلا عاطق ميظنت ةئيه دّرجُت له
ميظنت ةئيه ىلإ يطارقونكتلا لمعلا اذه نم ربكألا مسقلا دانسإ لاح يف ىتح
نمو .اهتعيبطب’ةيسايس‘ ةيساسأ ماهمب عالطضالا ةرازولا ىلع ىقبي ،ةّلقتسم
يفو .لكك عاطقلا ىلع يرست ةسايسو ينوناق راطإ ةغايص ،ماهملا هذه نيب
ةينقتلا ةمظنألا ذافنإو ةغايص اهدحو ىلوتت نأ ميظنتلا ةئيهل يغبني هنأ نيح
رامثتسالاب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا ،ماع لكشب ،ةرازولا ىلع ىقبي ،ةلّصفملا
ماعلا ْنيَعاطقلا نيب ةكارشلاب ةقلعتملا ةسايسلا ةغايصو ،ةيتحتلا ىنبلا يف ماعلا
 .عاطقلا ةلكيه ةداعإو ،صاخلاو

قايسلا يف ّةلقتسملا ءابرهكلا عاطق ميظنت ةئيه رود ةنياعم
نانبل يف يلاحلا
فيفخت نم نانبل نّكمتي يكل ركذلا ةفلاسلا فادهألا قيقحت ةيمهألا غلاب نم
الإ .مادتسمو ثيدح ةقاط جذومن وحن لاقتنالاو ةقاطلا عاطق يف ةيلاملا رئاسخلا
.اهتيقوتو اهلسلست ىلع دمتعي فادهألا كلت قيقحتل ةمزاللا تاحالصإلا حاجنّ نأ

ةلصلا تاذ ةيميظنتلا فادهألا راصتخا نكمي ،نانبل يف يلاحلا قايسلا ءوض يف
)3( ؛ةقاطلا تادادمإ عيسوت )2( ؛ةفرعتلا حيحصت )1( :ةيساسأ لئاسم ثالث يف
 .صاخلا عاطقلا ةكراشم

,ةقاطلا تادادمإ عيسوتو ةفرعتلا حيحصت يأ ,ةيناثلاو ىلوألا نيتلأسملا نإ
ةدايزو ةفرعتلا ليدعت نيب طبرت يتلا ،9102 ماعلل ةموكحلا ةطخ يف ناتطبارتم
يف ْنيَفده قيقحت ىلإ ةطخلا يمرتو .نانبل ءابرهك ةسسؤم نم ةقاطلا تادادمإ
اهزجع ةيطغتل نانبل ءابرهك ةسسؤم ىلإ تاليوحتلا نم ّدحلا امه ،هسفن تقولا
ةيبلسلا راثآلا نم ّدحلل ةلوبقم دودح نمض ةفرعتلا ةدايز ءاقبإ بناج ىلإ ،لئاهلا
ةفرعتلاّ نأ ىلإ ريشن ،ةّمهملا هذه مجح راهظإلو51.نينطاوملا ىلع راعسألا ةدايزل
ةريل531 ىلاوح تغلب1202 ويام/رايأ يف نوينانبللا اهددس يتلا ةطسوتملا
ًارظن نكلو .)دحاو يكريمأ تنس ىلاوح لداعي ام يأ( ةعاس تاووليك لكل ةينانبل

31
،بساماج جاروتو ،مامإ .إ دومحم
داصتقالا‘ ،اكروي ليونامو
ميظنتلاو حالصإلل يسايسلا

لود يف ءابرهكلا عاطق يف
’ءارحصلا بونج ةعقاولا ايقيرفأ
)mrofeR fo ymonocE lacitiloP
yticirtcelE eht ni noitalugeR dna
acirfA narahaS-buS fo rotceS(،
تاسايس يف ثحبلا ةعومجم
،9102،جديربماك ةعماج ،ةقاطلا
 رظنا
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https://www.jstor.org/sta-
ble/resrep30382,

41
،دورجمأ بيطو نامثع بنيز
نم ةدافتسملا سوردلا‘
ةلاح :ةقاطلا عاطق تاحالصإ
rewoP morf snosseL(’برغملا
fo esaC ehT :smrofeR rotceS
occoroM(،يلودلا كنبلا،
 رظنا ،9102

51
ةقاطلا ةرازول يمسرلا عقوملا‘
عاطق ةسايس ةقرو | هايملاو
،’9102 راذآ- ةمّويملا ءابرهكلا
سرام/راذآ ،هايملاو ةقاطلا ةرازو
طبارلا ىلإ لوخدلاّ مت ،9102
.1202 ويام/رايأ81خيراتب
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,تاتنس81و11 نيب حوارتت نانبل ءابرهك يف دحاولا تاووليكلا جاتنإ ةفلكّ نأ ىلإ
  .ةمدخلا ةفلك يلامجإ نم%01ـلا زواجتت ال ةيلاحلا ةفرعتلاّ نإف

ّميقت نأ ةيسايس طوغضل ةعضاخ ريغ ةلقتسم ميظنت ةئيهل الإ نكمي ال ً،ايلمع
يدحتلاّ نكل .ةلداعو ةيدعاصت ةقيرطب ةفرعتلا ىلع مجحلا اذهب ليدعت ذيفنت ةيفيك
بلطلا عقوتل تانايب بلطتي ةفرعتلا ديدحتل ةلثامم ةيجهنم ريوطتّ نأ يف نمكي
لوح ةينطو تاءاصحإو ،تادئاعلا لوح ةقيقد تاريدقتو ،اهتادادمإو ءابرهكلا ىلع
هذه رفوتت ال ،ظحلا ءوسل .ةقاطلا كالهتسا طامنأو رقفلا تالدعمو لخدلا
يف ىتح ،هنأ ىلع .بيرق اّمع ةرفوتم حبصت نأ ّحجرملا ريغ نمو ،ًايلاح تانايبلا
نمضي ال ةينانبللا ةماعلا ةرادإلا يف مويلا لصاحلا باطقتسالاّ نإف ،اهرفوت لاح
61.ةديدجلا ميظنتلا ةئيه عم ىرخألا تارادإلا نواعت

ةماعلا تارادإلا ىلع طغضلا ربع ةيعون ةلقن ثدحُت نأ ةيوق ميظنت ةئيهل نكمُي
ةميق نم لئاسملا هذه ّدحت ،بيرقلا ىدملا يف نكلو .تانايبلا ميدقتو نواعتلل

تايجهنم ىلعً ءانب اهؤارجإ يغبني يتلا ةفرعتلا ليدعت لاجم يف ميظنتلا ةئيه
لوح ةارجملا تاساردلا ىلعو امك ،عساو قاطن ىلع ةلوبقملا ىندألا ةفلكلا
،نانبلل ىندألا ةفلكلا لوح ناتسارد ،لقألا ىلع كانه71.تامدخلل ةيقيقحلا ةفلكلا
ىلع ءوضلا طيلست ربع ةددجتملا ةقاطلل ةيولوألا ءاطعإ ىلإ امهنمّ لك وعدت
هذه نم ققحتلل ةيعجرم تانراقم ءارجإ نكميو81.اهمادختسال ةيسفانتلا تارايخلا
.عاطقلا ميظنت يف تقولا نم ريثكلا ريفوت يلاتلابو ،ةلوهسب تاساردلا

ةيداصتقالا ةمزألا تايعادت ىدحإّ نإف ،صاخلا عاطقلا ةكراشم ىلإ ةبسنلاب امأ
ةكراشملل صاخلا عاطقلا نم نيرمثتسملا ىدل ةسامحلا بايغ يف لثمتت ةيلاحلا

ّمتي ذإ ،ءابرهكلا عاطق ىلع صاخ لكشب كلذ رثؤيو .ةماعلا تامدخلا ميدقت يف
ّيأ زربت نأ ّحجرملا ريغ نمو .ةموعدم راعسأ قفو ةينانبللا ةريللاب ريتاوفلا ليصحت
ةريصقلا نانبل تاجايتحا ةيبلتل بيرقلا لبقتسملا يف صاخلا عاطقلل ىربك ةكراشم
بيرقلا ىدملا ىلع عاطقلا نم يفكي ام ىقبتي نل هنأ نم مغرلاب ،نكلو .دمألا
ّنأب صاخلا عاطقلا ىلإ ةيباجيإ تاراشإب ميظنت ةئيه ءاشنإ ثعبيس ،هميظنتل

  .لبقتسملا يف ًايسفانت حبصيس نانبل يف ءابرهكلا قوس
زربت نأ نكمي ،ءابرهكلل ديازتملا نينقتلا ىلإ نانبل أجلي اميفو ،كلذ ىلع ةوالع

،نميلا دمتعا املاطلف91.نميلا ةلاح يف امك ،ةددجتملا ةقاطلا ديلوتل ةديدج جذامن
رارقتسالا مدع ةجيتن صاخ لكشب دفن يذلا ،يروفحألا دوقولا ىلع ،نانبلكً امامت
ةيسمشلا حاولألا داريتساب ةريغص تاكرش تأدب ،عقاولا اذهل ةباجتسا .يسايسلا
تحبصأ ،تقولا رورم عمو .ةيساسألا تاجايتحالا ةيبلت لجأ نم صاخلا مادختسالل
اهداريتساب ىربكلا تاكرشلا تأدبو ،ةقاطلا ديلوتلً اماهً اردصم ةيسمشلا حاولألا
يف ةقاطلا تادادمإ نيسحت يف ديعب ّدح ىلإ مهاس ام ،ةيسفانت رثكأ طورشب
 .نميلا

61
،بيغز يماسو تالمهم رينم
ةيافك مدع ببس ؟بلاقلا رسك‘
نع ضيوعتلل ةيرازولا ةروادملا
’ةّلقتسم ةموكح بايغ
)yhW ?dloM eht gnikaerB
tonnaC snoitatoR lairetsiniM
tnednepednI na rof pU ekaM
tnemnrevoG(،ينانبللا زكرملا
 .)1202 ،توريب( تاساردلل

71
اترامو ،يلمارب دراشتير

،نوتغنويل لوبو ،اكسونجوش
ميمصتو ةمدخلا ةفلك لوح ةسارد‘
’يئاهنلا ريرقتلا :نانبل يف ةفرعتلا
)dna ecivreS-fo-tsoC nonabeL
laniF :ydutS ngiseD ffiraT
tropeR(،يلودلا كنبلا،
 رظنا ،0202 ويام/رايأ

1 خيراتب طبارلا ىلإ لوخدلاّ مت
.0202 وينوي/ناريزح

https://lcps-lebanon.org/
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91
،عوكألا ليعامسإ دلاخ ناسغ
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نكميو ،دادعإلا ديق ىلوألا
ربع ةيناثلا ىلع عالطالا
.ريرقتلا يّدعم عم لصاوتلا



ةماع ةسايس صخلم8

’يسايسلا داصتقالاّ خف’و ءابرهكلا عاطق ميظنت
قيعت يتلا يسايسلا داصتقالاب ةقلعتملا تايدحتلا نم ةدّقعم ةعومجم كانه
نانبل ءابرهك ةسسؤم رود يف تايدحتلا هذه دحأ نمكيو .ءابرهكلا عاطق حالصإ
تاعيفنتلاو لمعلا صرفو ةدّدعتملا دوقعلا لالخ نمف .هعيزوتو عيرلا جاتنإل ةيلآك
تابيترت يفً اماهً ارود نانبل ءابرهك تّدأ ،ذوفنلا يوذ دارفألاو تاكرشلل ةيسايسلا
فارشإل ةعضاخلا ةصخصخلا يدؤت دق ،اذل02.ةيسايسلا بخنلا نيب ةصصاحملا

.عاطقلا نمض هعيزوتو عيرلا جاتنإ ةيلمع ةلقرع ىلإ ميظنت ةئيه
دقعلا لئاوأ يف ةصخصخلاب ةقلعتملا تاحالصإلا ينانبللا عّرشملا ّرقأ امدنع

ليومتلا طورش ةيبلت يف فادهألا دحأ لثمت ،نيرشعلاو يداحلا نرقلا نم لوألا
,264/2002 نوناقلا تاحالصإلا هذه نيب نمو12.نانبلل معدلا تارمتؤمب ةصاخلا
يفو .اهعيزوتو ءابرهكلا جاتنإ عاطق ةصخصخ ,ىرخأ رومأ نيب نم ,مظني يذلا

ّنأ ىلع نوناقلا اذه ّصن عاطقلا نمض سفانتلاو فاصنإلا نامضل ةلواحم
ميظنت ةئيه اهددحت يتلا طورشلا يبلت يتلا تاكرشلل َحنمُت تانوذألاو صيخارتلا

ةئيه دعب أشنُت ملو ،لماك لكشب ذَّفنُي مل264/2002 نوناقلاّ نكلو .ءابرهكلا عاطق
 .ءابرهكلا عاطق ميظنت

،ةيمسر ريغ ةروصبو( هايملاو ةقاطلا ريزو ىلوتي ،ةئيهلا هذه بايغ يفو
هسفن تقولا يف لمعيف ،عاطقلا ةرادإً ايلمع )ريزولا اذه هيلإ يمتني يذلا بزحلا
صيخارتلا رادصإ ربع( مظانلاو ،ذيفنتلا ىلع فِرشُملاو ،يساسألا تاسايسلا عناصك
ريزولا نّكمي يذلا ينوناقلا ساسألا رفوتيو .)يساسأ لكشب عاطقلا طيطختو
ةئيهلا ءاشنإ نيح ىلإ’ةتقؤملا ريبادتلا‘ ةعيرذ تحت اهلك راودألا هذه ءادأ نم
حنمي يذلا882/4102 نوناقلا باونلا سلجم ّرقأ ,4102 ماعلا يفف .ةمظنملا
ةقاطلا لماعم ءاشنإ صيخارت حنم ةيحالص ةيلاملا ةرازوو هايملاو ةقاطلا ةرازو
ةئيهلل ّرمتسملا بايغلاّ لظ يفو .ْنيَتنس ةّدمل نانبل ءابرهك ةسسؤم ريغ تاهجل
ةرتف دّدمي يذلا ,5102 ماعلا يف45 نوناقلاً اضيأ باونلا سلجم ّرقأ ,ةمظنملا

نم ،هسفن لاونملا ىلعو .8102 ليربأ/ناسين ىتح882/4102 نوناقلا نايرس
رادصإ يرورضلا نم حبصي امدنع ،لبقتسملا يف ةلثامم تاديدمت ءارجإ حجرملا
.ةديدج دوقع وأ صيخارت

ةيباسنتسالا ريزولا تايحالص نم ّدحت نأ ةّلقتسملا ميظنتلا ةئيه نأش نم
عيرلا عيزوت كلذ ديعي دقو .كلذ نع ةمجانلا ةيعيرلا تابيترتلاو دوقعلا حنم يف
يذلا بزحلا باسح ىلع ،بخنلا نم عسوأ ةعومجم ىلع ءابرهكلا عاطق هجتنُي يذلا
،لاحلا ةعيبطب تارييغتلا هذه لثم تايعادت عّقوت بعصلا نم .ةرازولا ىلع رطيسي
.ةيراجتلاو ةيسايسلا بخنلا نيب ةمئاقلا ةينئابزلا تاقالعلا دّدهت يهف ،يلاتلابو
هذهّ نأب ،ةصخصخلا فقو ىلإ رخآلاو نيحلا نيب ردصت يتلا تاوعدلا يحوتو
22.بخنلل ايقيقحً اديدهت لكشت تارييغتلا

تايلآ ةسيرف عوقولا رطخ هجاوت يهف ،ميظنت ةئيه ءاشنإ لاح يف ،اذل
32.ىرخألا ةماعلا تاسسؤملا يف دوست يتلا ةماعلا دراوملا ىلع بخنلا ءاليتسا

ىلع ءوضلا ّطلست يتلا ،ةيمنتلا لاجم يف تايبدألا مظعم عم كلذ ىشامتيو
عاطقلا نوكي ثيح لودلا يف’يميظنتلا راثئتسالا’ـب ةلثمتملا ةيلاعلا رطاخملا

02
عاطق نم‘ ،نورخآو دمحأ يلع
:حجان داسف ىلإ لشاف

عاطق يف حالصإلا تاسايس
morF(’نانبل يف ءابرهكلا
lanoitcnuf ot lanoitcnufsyd
fo scitilop ehT :noitpurroc
yticirtcele s’nonabeL ni mrofer
rotces(،تاساردلا ةسردم
،ندنل يف ةيقيرفإلاو ةيقرشلا
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رديس جمانرب‘ ،بيغز يماسو
ةدافتسملا سوردلا :يحالصإلا
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نوناق ليدعت حارتق‘ ،رابخألا
دوعي ةصخصخلا’ملح‘ :ءابرهكلا
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https://al-akhbar.com/Poli-
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.2102 ،لينروك ةعماج



9 ’يسايسلا داصتقالاّ خف‘ يدافت :نانبل يف ةّلقتسملا ءابرهكلا عاطق ميظنت ةئيه

نيلوؤسملا دحأ ،يفرصملا عاطقلا نمف42.نانبل يف لاحلا يه امك ً،افيعض ماعلا
ةمدخلا نيب ةوجفلا َربتعُت ثيح ،تالاصتالا عاطق ىلإ ،ةيلاحلا ةيلاملا ةمزألا نع
ةمظانلا تائيهلا تلشف ،ملاعلا يف مخضألا نم ةلَّصحُملا تافرعتلاو ةمّدقملا

 .ةماعلا ةحلصملا ةيامح يف لثمتملا يساسألا اهرود ءادأ يف نانبل يف
اهتاذ ّدحب ةلثامم تائيه ءاضعأ نييعت ةيلمع تذختا ،تالاحلا نم ريثكلا يف

ءامنإلا سلجم لّكشيو .اهنم نيبّرقم نيحشرم بخنلا تّمس ثيح ً،ايسايس اًعباط
ةيتحتلا ىنبلا عيراشم ذيفنتو طيطختب ةّفلكم’ةّلقتسم‘ ةسسؤم وهو ،رامعإلاو
ءاضعأ حمسي ،ةثيدحلا ةّلدألا رهظُت امكف .راطإلا اذه يف اًزراب ًالاثم ،ةماعلا
بخنلا عم تاقالع كلتمت يتلا تاكرشلل ،ةيسايسلا تاءامتنالا يوذ ،سلجملا
ةطبترملا ريغ تاكرشلا نوعنمي اميف ،اهريغ نم ريثكب ربكأ دوقع ىلع لوصحلاب
52.تاصقانملا يف ةكراشملا دنع ةيواستم صرف ىلع لوصحلا نم نييسايسلاب

نييعتب ةينانبللا بخنلا حمست نأ ّحجرملا ريغ نم هّنأ ىلإ ةلدألا هذه ريشتو
تاربخلا اوكلتما ولو ىتح( ءابرهكلا عاطق ميظنت ةئيه يف اهل نوعبتي ال ءاضعأ
.دراوملا صيصختب ةقلعتملا لكاشملاّ لحل أشنُت تاسسؤملا هذهف .)ةمزاللا ةينقتلا
ةيلاملا ةمزألا ةجيتن صاخلاو ماعلا ْنيَعاطقلا يف َجتنُملا عيرلا يندت ىلإً ارظنو
ىلإ بخنلا عفدت يتلا طوغضلا دادزت نأ حجرملا نم62،نانبل يف ةيداصتقالاو
نود نم اهئاشنإ لاح يف ،ةئيهلا هذه هجاوتو .ميظنتلا ةئيه ةيلالقتسا ضيوقت
ربع ،’يسايسلا داصتقالاّ خف‘ يف عوقولا رطخ ،اهلمع ةبقارمل ةبسانم ُمظُن عضو
.عيرلا عيزوتل ةديدج ةيلآ ىلإ اهلّوحت

 ةيتاسايسلا راثآلاو ةمتاخلا
الف .نكمم تقو عرسأ يف ءابرهكلا عاطقل ةّلقتسم ميظنت ةئيه ءاشنإ نيعتي
ميظنتلا ةئيه ءاشنإ لالخ نم الإ ءابرهكلا عاطقل ةماعلا فادهألا قيقحت نكمي
ةيسايسلا طوغضلل ةباجتسا عاطقلا يف اهذوفن لالغتسا نع ةموكحلا عانتماو
عمتجملاو ةيلحملا ةلعافلا تاهجلل ةيمهألا غلاب نم ودبي ،اذل .ىدملا ةريصقلا
نكمم ردق ىصقأ ةسراممل ةيلاحلا تامزألا اهحيتت يتلا ةصرفلا لالغتسا يلودلا

يّبلت تاعيرشت ىلعً ءانب اهذافنإو ميظنتلا ةئيه ءاشنإل بخنلا ىلع طوغضلا نم
 .ةيلودلا ريياعملا

ةريسم يف مّدقت زارحإ ىلإ يعسلا نع انينثيبخنلا ءاليتسا رطخّ نأ الإ
ميظنتلا ةئيهف .عاطقلل ميظنت ةئيه ءاشنإ ربع اًرصح ةقاطلا عاطق يف حالصإلا
ةمجانلا ةيبلسلا راثآلا نم ّدحلل ةمزاللا ءابرهكلا جاتنإ ىلع ةرداق نوكت نل اهدرفمب
فيك ،اذل .هداصتقاو نانبل ناكس عيمج لاطت يتلاو يئابرهكلا رايتلا عاطقنا نع
ةباجإلاّ متت امً ابلاغ ؟بيرقلا ىدملا ىلع ةقاطلا عاطق يف تاحالصإ ذيفنت نكمي
يفً ايبسن ذيفنتلا ةلهس يهو ،ةينقتلا لولحلا ىلع زيكرتلا ربع لاؤسلا اذه ىلع
ةجلاعم بلطتي ،بيرقلا ىدملا ىلع ،ةمدخلا نيسحتّ نأب ججاحُن اننكلو .نانبل ةلاح
ْنيَّيهيجوت نيأدبم اندّدح دقو .ةركتبم قُُرطب ركذلا ةفلاسلا يسايسلا داصتقالا دويق
 .كلذ قيقحت يف نادعاسي دق

42
مايلو ،شاتسيإ وينوطنأ
ةيرظن وحن‘ ،سيول-نير
ريسلا :ةيمانلا لودلل ةيميظنت
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ةماع ةسايس صخلم10

ةيلبقتسملا ةيلكيهلا لوح ةحضاو ةيؤر ةغايص ةيسايسلا فارطألا ىلع نيعتي ،ًالوأ
عسوأو ةديدج ةيسايس ةيوست نمً اءزج ةيؤرلا هذه فلؤت نأ ىلع ،ءابرهكلا عاطقل
بخنلا مهفت - ىرخأ تاعاطقو تاسسؤم حالصإً اضيأ رابتعالا يف ذخأت -ً اقاطن
ميظنتلا ةئيه ءاشنإ ىلع ةبترتملا دئاوفلاو فيلاكتلا عيزوتّ متيس فيك اهبجومب
ةذّفنم تناك ولو ىتح ،ةينقتلا تالخدتلا رقتفت دق ،هذهك ةيؤر نود نمو .ةلقتسملا
دق يسايسلا ماظنلا يف ةبوغرملا ريغ تارييغتلاّ نإ ذإ ،ةيلاّعفلا ىلإ ،ديج لكشب
 .اهتميق اهدِقفُت

ةينطولا ةينعملا تاهجلا ىلع بجي ،بخنلا ةقفاوم نامض لجأ نمو ً،ايناث
مكحلا ماظنّ لظ يفف .يلحملا ىوتسملا نمً اءدب ،تافلاحتلا ءانب ليهست ةيلودلاو
ّمضت تافلاحت ءاشنإ ةقاطلا عاطق يف مدقتلا زارحإ بجوتسي ،يلاحلا يفئاطلا
ةسسؤمو ةلحز ءابرهك ةكرش لكشتو .تايدلبلا كلذ يف امب ،ةينعملا تاهجلا عيمج
ةدّقعملا تائيبلا يف تافلاحتلا ليهست ةيفيك لوح نْيَزراب ْنيَلاثم ليبج ءابرهك
نّسحت اهنكلو ،ةمادتسالاو ةيلاعفلا ثيح نم ةيلاثم نوكت ال دق يتلا لولحلل
ةسسؤمو ةلحز ءابرهك ةكرش اجذومن يناعي دق72.ديعب ّدح ىلإ ةيداصتقالا جئاتنلا
نم ىرخأ ءازجأ يف امهقيبطت ىلع ةردقلا نم ّدحت ةّدع روصق هجوأ نم ليبج ءابرهك
ريفوتل زايتمالا بحاصل زفاوحلا نيسحت نم انّكمت ْنيَفلاحتلا نيذهّ نأ الإ .دلبلا
يف ةينقتلا ريغو ةينقتلا رئاسخلا فيفخت نم يلاتلابو ،اهريعستو ءابرهكلا ةمدخ
يتلا ةينطولا ةطسوتملا ةبسنلاب ةنراقم ،%5 ىلاوح ىلإ ءابرهكلا عيزوت لاجم
82.%04ـب رَّدقُت

ريفوتل ءابرهكلا عاطقل ةّلقتسم ميظنت ةئيه ىلإ جاتحي نانبلّ نأ يفّ كش ال
صّخلملا اذه يف هنم رّذحن ام نكلو .ةيسفانت راعسأبو ةمادتسم ةقيرطب ءابرهكلا
عاطق حالصإل قبسُم طرشك ميظنت ةئيه ءاشنإ ىلع زيكرتلاّ نأ وه ،يتاسايسلا
يف’يسايس داصتقا خف‘ لّكشي دق ،ةيلودلا ةدعاسملا ىلع لوصحلاو ءابرهكلا

ةيفيفختلا ريبادتلا ذيفنت يف مهاسي ال خفلا اذه يف عوقولاو .يلاحلا عقاولاّ لظ
يف .ديعبلا ىدملا ىلع عاطقلا ةمادتسا نامض يف الو ،دمألا ةريصقلاو ةمزاللا
ضوافت ةقروك’طيسقتلاب’و ةيئزج تاحالصإ قيبطت نم بخنلا تنّكمت ،قباسلا
ةلاطإ يف فاطملا ةياهن يف مهاس ام92،يلودلا يلاملا معدلا ىلع لوصحلل
خف يف عوقولا يدافت بجي ،اذل .عيرلا جارختسا ءارو يعسلاو ةينئابزلا ماظن دمأ
معد مدع لالخ نم ،ءابرهكلا عاطق ميظنت ةئيه ءاشنإ دنع اذه يسايسلا داصتقالا
.عيرلا جارختسال اهماظن ةمادإل ةبوؤدلا اهدوهج يف ةنّطبم ةقيرطب بخنلا

ةماعلا ةسايسلا صخلم لوح
وه ةماعلا ةسايسلا صخلم
لكشب ردصت ةريصق ةروشنم
ينانبللا زكرملا نع مظتنم
عيضاوم للحت تاساردلل

ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس
يف تايصوت مدقتو ةيساسأ
ةحيرشل ةماعلا تاسايسلا
رارقلا عانص نم ةعساو
.ماع هجوب روهمجلاو

تاساردلل ينانبللا زكرملا لوح
ينانبللا زكرملا سسأت
وه .9891 ماع يف تاساردلل

،توريب يف هرقم ثاحبألل زكرم
ةدياحمو ةلقتسم هترادإ

ةرصانمو جاتنإ هتمهم ً،ايسايس
ىلإ ىعست يتلا تاسايسلا
يف ديشرلا مكحلا نيسحت
،ةيزكرماللا لثم تالاجم
ةيلاملاو ،ةيداصتقالا ةيمنتلاو
.زاغلاو طفنلاو ةماعلا

انب لاصتإلل
تاساردلل ينانبللا زكرملا
رشاعلا قباطلا ،تاداسلا جرب

نويل عراش ،55-512 .ب.ص
نانبل ،توريب سأر

+ 1039971169 :ت
+ 2039971169 :ف

info@lcps-lebanon.org
www.lcps-lebanon.org

LCPS

72
لشاف عاطق نم ،نورخآو دمحأ
.حجان داسف ىلإ

82
.هسفن عجرملا

92
،تالمهم رينمو ،هللاطع يماس
رديس جمانرب‘ ،بيغز يماسو
ةدافتسملا سوردلا :يحالصإلا

hallatA imaS,(’3 سيراب نم
imaS dna talamhaM rinuoM

mrofeR ERDEC‘ ,biahguoZ
siraP morf gninraeL :margorP
III(،تاساردلل ينانبللا زكرملا،
رينمو ،هللاطع يماس ؛8102
،بيغز يماسو ،تالمهم
ةيلآ ىلإ ةجاحلا :رديس رمتؤم‘
ecnerefnoC ERDEC:(’ةنيتم غالبإ
gnortS a rof deeN ehT
msinahceM gnitropeR(،زكرملا
.8102 ،تاساردلل ينانبللا


