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   :المقدمة 
 ،صككمسا ايمكسل لتد لككة اييكياباتاة ليككد تمتاكة ال  يككا المنطقكة شكلت  الياسيككة ايميالاكة ا  ككس  

خي  الياسيكة ايميالاككة اكج ا  ككس    ااككد الد لكة ال لاككدل مكل خككبج تمتاكة  ككخ س ل متككة حاك  ي كك
، ثا محس لكة اي ك س تتك    )) الييلياة  الياسياة  االق صسداة المسداة  المين اة نس ملسمل اي

  .  تبقس  س مع الد ج الييلاة د ج المنطقة مل خبج تمتاس   طلاع
،  هج ال    ق ا لد ي م ا  حسيا ا  مي لة زاج ذا    ثايا ال   لسنسية اهذ  اليل ألمس 

ل الاس  ا، خص ًصس ليد حيب الختاج الثسناة  ان اسي اال حسد الي اا ج ،  لي ز الصياع
 الم حدل لق ى تظمج  ياطي  س تت  النظسا اليسلمج مل خبج نظسا القطلاة ال احدل .

ميسلة االميالاة ا  س  اليز د ي  مستس  ال غط اج ال  ثاي تت  ميسي  تك الياسيس   هنس 
المسداة أ  المين اة اج ألسن  ي اء االميالاة الاس  الم حدل ال  الصياع ، لج   يخاي إملسنس  

 .دتا إيياباج
ميالاكة يثاي تتك  الياسيكة ا ال ك اكج هذا مس داينس إل  اللح  تل مسهاة  تك ال مستس   د يهكس 

 : سلة تل تدد مل ال يسؤال  أهم سيا  س  ذلك الصياع، حا   حس ج هذ  الدياية ا
 مس المقص د ل مستس  ال غط؟ 

 ؟مسهاة الت لج أ  مس المقص د لسلت لج 
  ال مستس ؟الت لج الا  دي  زء مل هذ  هج  

  ؟اج دتا الميستدا  ايميالاة ييياباج  اي ميايهس  د ي الت لج الا  دي    ثاي 
  ًلثككي أ  ككسميالاككة ل  يتيال ا ككع تتكك  الياسيككة ا ثاي ال ككل ككذ  ال مستككس   هككج حقككس

 ايياباج؟  مل قيلسً 

   ؟أها  تك ال مستس   المؤييس   المنظمس  الا  داةمس 

  زاسدل د ي  تك ال مستس ؟  يسها ا  ال جأها الي امج مس 
ال مستككس  الم  كك دل اككج ال الاككس  الم حككدل ألثككي   كك حًس مقسينككة لمثبا  ككس حكك ج   ي لكي  

  غاي . اليياج الدانج الثقساج   الم  مع ايميالج اح ي لج أل ال الطاف يل اليسلا ذلك 
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يك اء ي خدا اصطبح  مستس  المصسلع لإلشسيل إل   تكك المنظمكس  غاكي الحل ماكة  ا  
ا حككككسدا    مياككككس  ذا  ت كككك اة اخ اسياككككة  حككككس ج ال كككك ثاي تتكككك   السنكككك  اككككج شككككلج نقسلككككس  أ

مخي ككككس  اليمتاككككة الياسيككككاة تككككل طياككككا اككككيس مطسلككككب تتكككك  النظككككسا الياسيككككج   يلكككك  هككككذ  
 .(1)المطسلب ايهداف اليسمة ياياد هذ  ال مستس 

 ذلكك  ،الاكس  الم حكدل ل مستس  المصسلع أهماة اج    اه يايمج الياسية الخسي اة لت  
مل أ ج  مسل ال مستة ال ج ان م ل إلا س  هج مكل أ كج ذلكك  يك خدا م ايدهكس اللشكياة لشكلج 

اليداككد مككل لمككج  نكك تج مككل أ ككج ال كك ثاي تتكك  صككسنيج الياسيككة   ي مككد اككج   ثايهككس هككذا تتكك  
 ال يكككسبج مككككل أ ككككج إقككككياي  شككككياع حكككك ج ميككك لة ميانككككة لسلييككككسبج الم   ككككة إلكككك  اللاكككك  ايلككككاس

  ي مككد لكذلك تتكك   يكسبج ايتككبا  ، اال صكسال  الدابمكة مككع ي كسج الحل مككة  ي كسج اللك ن ي 
مكل لحمكب  شكيلاة   قك امل أ ج ليب  د اليأي اليكسا   كس  ميك لة ميانكة ال كج   كا ال مستكة   

 ييج إل  ألنسء الشكيب ايميالكج مكل أ كج شكيح     كاع الق كساس ييسبج إلل ي ناة مظسهيا    
 .(2) مستس ال ج   ا ال

ميكك ج اككج  اشككنطل لكك لج  نسشككط لحتكك ج ال يككياناس  لككسل هنككسك ألثككي مككل ثمككسنال ألككف 
 ك ثايًا يبايكاًس اكج الت لج  لنسشطج هنسك ا فسا تسا ل ل  ،ميظم ا ميلز ل تت  الق ساس المحتاة

ال شيايس  الداختاة   صك ا س  اللك ن ي  تكل طياكا اال صكسال  الشخصكاة  ال ليتكس  المسلاكة 
 لألحزاب الياسياة  الياسياال.

اقكككد لكككسل مكككل ايهماكككة ال مستكككس   لمكككس لكككسل هنكككسك ح ككك ي ا ككك دي قككك ي اكككج مثكككج هكككذ  
الككذي ال اككدخي   ككدًا اككج محس ال ككه ل شكك اه  ،هككذ  ال مستككس  اككج دتككا إيككياباجد ي لملككسل  نككس ج 

ساس المينكك ي تتكك  حيككسب الق كك  الصكك يل الييلاككة  ليككب الككدتا ايميالككج االق صككسدي  الييككليي 
 .(3)الييلاة

                                                           
ييككسلة دل كك يا ، لتاككة االق صككسد ، 1613-1691سيككة ايميالاككة   ككس  الصككياع الييلككج ك اييككياباتج، اهسلككة يككي دي : الي    (1)

 .102، ص ، غ. ا  1692 اليت ا الياسياة،  سمية القسهيل ،
لاة اليي داة، ييسلة مس يك اي، صداا مصطف  الغند ي، الياسية الخسي اة لت الاس  الم حدل ايميالاة   س  الممتلة اليي     (2)

 .33، ص 2002، ألياج 2002-1660مي د الديايس   اللح   الييلاة، 
غياكب  خخكي ل: الك طل الييلكج  ل سنا   ايي، د ي ال مستس  اج ال غط اج  شلاج ياسية ال الاس  الم حدل )اج( أدم    (3)

 .11، ص2002اج الياسية ايميالاة، لاي  ، ميلز ديايس  ال حدل الييلاة، 
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اككج دتككا الميككستدا  ايميالاككة ييككياباج   قلككج ال طككيا إلكك  د ي التكك لج الا كك دي   كك ثاي 
 ؟ا يال تتانس  حداد مسهاة الت لج أ  مس المقص د لسلت لج ، اي ميايهس

إل التككك لج لمصكككطتع اينكككج م م تكككة مكككل اليمكككبء النشكككطسء الكككذال ل كككا مصكككسلع خسصكككة 
الطليكككة  امسييككك ل ال كككغ ط تتككك  المككك ظفال الييكككماال  ذلكككك لت ككك ثاي تتكككا ا أثنكككسء تمت كككا أمكككس 

ليك ي ا كذلي ال يياكف ال كسلج اأشكخسص ا كيدد ل تتك  يدهكس  الم تك  أ  االد لاة مل قكسم     
 ال احمتكك ل صككفة ييككماة أ  اشككغت ل منسصككب  ،ال شككيايج أشككخسص لايكك ا أت ككسء اككج الم تكك 

احكس ل ل ال ك ثاي تتك  المشك يلال أ  الشخصكاس  اليسمكة مكل خكبج الصكب  الخسصكة  ،حل ماة
   .(4)  ذلك ل دف  شياع ميال أ  ا خسذ قيايا  ميانة

هكك   يلاككي   التكك لج المؤاككد ييككياباج أ  التكك لج الصكك ا نج، التكك لج الا كك دي ل نككه   ايككيف
ايككككمع ل صككككف م م تككككة مككككل اياككككياد  المؤييككككس  ال ككككج  يمككككج لنشككككسط تتكككك     اككككه الياسيككككاة 
الخسي اككة ايميالاككة لمككس احقككا مصككسلع د لككة إيككياباج.  التكك لج ل ككذا المينكك  لككا  حيلككة  احككدل 
ا   م ع لمي ياة أ  قاسدل ميلزاة،  اياياد أ  المنظمس  ال ج  شلته قد اخ تف ل أحاسًنكس اامكس لاكن 

تت  تدل ميسبج ياسياة. ال ا ا الت لج المؤاد ييياباج ا  ًدا أميالاال اقكط لكج اكدخج  كمل 
إطكككككككككككككككسي نشكككككككككككككككسطس ه أاكككككككككككككككياًدا أ   مستكككككككككككككككس  ممكككككككككككككككل ايياككككككككككككككك ل لسلصككككككككككككككك سانة الميكككككككككككككككاحاال. 

)www.ar.wikipedia.org/wiki(. 
احة ال ش اي اكج أيك يالاس التك لج الا ك دي ل نكه م م تكة للاكيل   يّيف  مياة لينسي لييا  لملس

مككل اياككياد  المنظمككس  ال ككج  لككي     دهككس لككدتا اح اس ككس   مصككسلع الا كك د.  قككسج  ككج  ككج 
أل التك لج الا ك دي هك  اكج الحقاقكة  2002  لدليغ مداي  حياي ذا ا ي يد اكج خطكسب لكه تكسا 
ساحكككة ال شككك اي  الت نكككة الا  داكككة ايميالاكككة ألثكككي مكككل م كككيد تشكككيا  مكككل المنظمكككس   يالطكككة مل

 .) www.ar.wikipedia.org/wiki(. هدايس  لسلطلع أالسك
اي لي الت لج الا  دي مكل ال مستكس  ذا  ال ك ثاي الللاكي تتك  م ياكس  صكنع الياسيكة   

أل تدد الا ك د قتاكج مل  لسليغا  ،تيطانج اييياباتجالخسي اة ايميالاة   س  مي لة الصياع الف
لسلنيكككلة إلككك  تكككدد يكككلسل ال الاكككس  الم حكككدل ايميالاكككة إال أل هكككذ  ال مستكككس    صكككف الكككسل يلاز 

ايمككي الككذي املن ككس مككل ا خككسذ  ، لسلككذا  اككج المنككسطا الصككنستاة الللككيى ،الشككداد  تككدا ال شكك  
                                                           

4-   www.almawqef.com 

http://www.ar.wikipedia.org/wiki
http://www.ar.wikipedia.org/wiki
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 ، ايككككستد تتكككك   لكككك ال ال نظامككككس  الا  داككككة ،م اقككككف م حككككدل  اقتككككج مككككل أتلككككسء  نظككككاا أايادهككككس
  املن س مل ممسيية  غط مؤثي  ايسج تل  ايقتاس  ايخيى.

المسلاككة ال سبتككة ال ككج مككل خبل ككس ايكك طست  أل  شككلج  نككس   م تككك هككذ  ال مستككس  ايملس
تككددًا مككل الت ككسل ذا  ايهماككة لت كك ثاي تتكك  الياسيككة الخسي اككة ايميالاككة  لككسل ح ككا النفقككس  

يج الياسيككة ايميالاككة  الككيأي اليككسا ايميالككج نلاككي الككذي  نفقككه هككذ  ال مستككس  أثككي  تتكك  صككسالل
ل يتكككه ميكككسندًا لتق كككساس اييكككياباتاة، حاككك   قككك ا هكككذ  ال مستكككس  لكككدتا ميشكككحج اليبسيكككة يككك اء 

 ، ا  ككياء ا فسقككس  مككع زتمككسء اللكك ن ي  لككدتا الق ككساس اييككياباتاة ،المينكك ي السلشككلج المككسدي أ
 ل ككس  ،ل مستكس  ال كك ثاي تتك  صكفقس  اييككتحة  الميكستدا  المسلاكة  الييككلياة ييكياباج ل كذ  ا

 .(5)د يهس اج م سلية يصد يد الفيج الياسيج ايميالج   س  المنطقة
 تكككك  مكككلالتككك لج الا ككك دي اكككج ال الاكككس  الم حكككدل  نطتكككا لشكككلج أيسيكككج  اكككةإل قكككديل  لفس

ميالكككج الكككذي اكككي لط  ا يكككسطف مكككع الكككيل حكككا الصكككب  الثقسااكككة  ايادا ل  اكككة مكككع الشكككيب اي
الشيب الا  دي اج قاسا د لة مي قتة اكج اتيكطال  لسل كسلج اشكيي صكنسع الياسيكة اكج ال الاكس  

 ل إلك  خالم حدل ل غط هذ  المشستي لسليغا مل مات ا إل  تكدا االت كياف تبناكة لك ن ا اي ك
اًل مكككل ذلكككك  لياكككي ميكككسند  ا  كككتال لكككدف انحنككك ل أمكككسا ال كككي يا  االن خسلاكككة م ، كككغط التككك لج

 .(6)ي يا ا اةياييياباج لسلذيابع 
قد ال ل هذا مدخًب لميياة مي  ى نف ذ الت لج الا ك دي اكج ال الاكس  الم حكدل  لسل حداكد 

 لككككذلك حقاقاككككة المنظمككككس  الا  داككككة اككككج ال الاككككس  الم حككككدل  خلاككككس  تمت ككككس  ،اككككج م اقككككع القككككياي
ياباتاة لصككسلع إيككياباج اككج إطككسي المصككسلع ايميالاككة الشككيا سلة اليبقككس  ايميالاككة اييككماليكك 

 أ يطاة.
ايكك طست  الحيلككة الصكك ا ناة االيكك فسدل مككل   كك د غسللاككة الا كك د اككج اليككسا اككج ال الاككس  
الم حدل  االي فسدل مل إنشسء ل لج ا  دي  سغط اكج ال الاكس  الم حكدل لسالت مكسد تتك  القكسن ل 

                                                           
 .103، مي ع يلا ذلي ، ص 1613-1691سية ايميالاة   س  الصياع الييلج ك اييياباتج، اهسلة يي دي : الي    (5)

(6)
Cheryl A. Rubenber. Israel and The American National Interest : A Critical Examination, 

(Chicag, IL : University of Illiriois Press, 1986) p. 258. 
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لت مستس  المخ تفكة اكج  شكلاج م م تكس   كغط ل كدف  الذي أتط  الحاا، 1692ايميالج 
 ي يا ا اس    ل الس  م يددل ليج أهم س :إ مسل مصسلح س مل خبج 

 مل اليتطة ال نفاذاة  ال شياياة. ال  ثاي الملسشي مل خبج اال صسج للج   .1

 اليمككج تتكك  إا ككسد ا  ككس  اككؤثي تتكك   ،ال كك ثاي غاككي الملسشككي مككل خككبج  يلبككة الككيأي اليككسا .2
صككككسنيج الياسيككككة يقنككككست ا لقككككياي احقككككا مصككككتحة مثتكككك  ل ككككذ  ال مستككككس    ليككككًس لتقككككسن ل 
المذل ي اي طست  ال مستس  الا  داة لدتا مكل الحيلكة الصك ا ناة مكل  شكلاج  مستكس  

  غط.

ا ك د    يي  ل نة ال  سمل الا  دي ايميالج ا  ناك ا ال كج نشك   ينقكسذ 1612تسا 
ظ ككي اللكك ن ي   1619اككج تككسا    ،ثككا  يككي  نشككسط س لاشككمج ا كك د أ ي لككس ،ي يككاس القاصككياة

 1632 ظ ككي  تككسا  ،1622ايميالككج الا كك دي الككذي يككاطي  تتاككه الحيلككة الصكك ا ناة تككسا 
 ج اتيطال  دتمك  إنشكسء ميسمكج اكج اتيكطال اكج المنكسطا أالت نة االق صسداة ايميالاة مل 

لمككككس   ييكككك   1611ال لسلككككة الا  داككككة تككككسا  دهككككذ  الت نككككة  ككككمل اق صككككسالا  داككككة  قككككد دختكككك  
 ،   كدف إلك   يماكا الثقساكة الا  داكة اكج الم  مكع ايميالكج 1636المؤيية الثقسااكة ايميالاكة 

ثككا  ح لكك  إلكك  طياككا  يلككي تتاككه ايالككسي الصكك ا ناة لككال الا كك د  الم  مككع ايميالككج ميككًس   لككع 
 .(7)ل    ماي س  ق ا لميستدل إيياباجإنشسء المنظمس  المذل يل م س

لمس أنه هنسك  متة مل الي امج ال ج يكستد  التك لج الا ك دي اكج ال غتغكج اكج الم  مكع 
 ايميالج ليج أهم س :

 العامل األول :
ل حدل نقسء الشيب الا  دي   ي قكد حيلة  نسدي حا   ي لي الحيلة الص ا ناة  ،الليد الدانج .1

ت  الصكككك ا ناة الا كككك د اككككج  ماككككع أنحككككسء اليككككسلا لتيكككك دل إلكككك  ل  كككك د ق ماككككة ا  داككككة،   ككككد
  قد لسن  الظي ف م ا اة اج ال الاس  الم حدل لطيح هذ  المق ال . ،اتيطال

                                                           
 االن خسلس  ايميالاة. اج ص   الا  دي ،مل م قع ايتبا الييلج    (7)

http://www.amin.org/views/nabil-sahil2004/feb13.htm.  

http://www.amin.org/views/nabil-sahil2004/feb13.htm
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حا  ام سز النظسا الذي اي د اج ال الاس  الم حكدل  ،طلاية النظسا الحي اج ال الاس  الم حدل .2
 هككذا مككس  ،اناكة  اال  مستاككة  االق صكسداةايميالاكة لططبقككه لتحياكس  الفلياككة  الياسيككاة  الد

 اصطتع تت   يما ه لسلنظسا الدامقياطج التاليالج الحي.

 قسطيكك  المصككسلع ايميالاككة مكككع حاكك   ، قككسطع المصككسلع ايميالاككة  الا  داككة إزاء اتيكككطال .3
 أل  ،المصكككسلع الا  داكككة اامكككس اخكككص منطقكككة الشكككيا اي يكككط تم مكككًس  اتيكككطال خص صكككسً 

ال الاككس  الم حككدل لمشككي ع قاككسا د لككة  لنككج ال قككسء المصككسلع  أل لككه اليككدد ايللككي  ايهككا اككج 
 سً ا  داككة اككج اتيككطال  قكك ا لحمساككة المصككسلع ايميالاككة اككج المنطقككة ال ككج لككدأ   ح ككج ملسنكك

 ي يا ا ج.يم مازًا اج اليسلا نظيًا ل   د ثي ل نفطاة هسبتة اا س ا ًب تل م قي س ا

ال ايكية مكل ال نظامكس  ال كج احيل كس  ال كج  طكسج الشكللة   تتكيلز ا لج الا  دي إل الت
لمكككس ايكككي  هكككذا التككك لج إلككك   لككك ال لابكككة الياكككة  ،مخ تكككف القطستكككس   أ  كككه الحاكككسل ايميالاكككة

تبماة ملثفة لختا اي  اء الم ا اة لمس اصل  إلاه مل إقنسع   م اد   لياي  اخك با   حكذاي   ا 
لككذلك اككطل لتكك لج الا كك دي اككج ال الاككس  الم حككدل ألثككي مككل ثككب  خالف ل نككة  إ ككساة ، غاككي ذلككك

 هككككج  ماي ككككس  قيالككككًس مي لطككككة لم م تككككس   ككككسغطة ذا   ،ميكككك تة لم  ككككب القككككسن ل اال حككككسدي
 .(8) مصسلع خسصة  لان س أيلع  خمي ل ل نة  يلز تت    ااد إيياباج

 اكة ظكسهيل حداثكة نيكلاًس اكج ايد دخك ج  مستكس  المصكسلع اكج تمتاكة الياسيكة الخسي  ذال 
 ككسياا الياسيككة ايميالاككة، حاكك  اككديك صككنسع الياسيككة ايسلا  ككس  لسل ككسلج ا ككا ا ليكك ل الياسيككس  

 .(9)ي سهس أ  تت  أقج  قداي حاسدهس أ  تدا ال ييس الن قسدا  سلج حظال ج  

                                                           
 .29-21، ص 1699ال الاس  الم حدل  أ ي لس، تمسل، اييدل، داي الليمج لتنشي، اساز يسي ، الت لج الص ا نج اج   (8)

 لتمزاد انظي :
 .96، ص1661يغدل  تم يل، الت لج الا  دي اج ال الاس  الم حدل ايميالاة صسمد االق صسدي،  م ز، خب، أات ج  -
، 1691خب، أات ج،  19، الينة 629ا، اليدد حمد الم تد، الت لج المزاد ييياباج اج ال الاس   الم حدل ، اييس، دمش -

 .99ص 

، 21-29، لاكي  ، 1661اسيي زغاب، إالسك قتب الت لج الص ا نج اج ال الاس  الم حكدل، م تكة اييكياء، اليكنة اي لك   -
 .133-130، ص 1662ل لج اندلج، مل ا يؤ تج اللبا، شيلة المطل ع لت  زاع، لاي   

 .13، لاي  ، ص1661، اات ج 9يبقة، ايميالاة اييياباتاة ، م تة اييياء، اليدد هاثا مزاحا، محس لة ال فياي ال -
(9)   B. I. Page and R. Y. Shapiro, The Rational public : Fifty Years of Trends in American's 

preferences, (Chicage, IL : University of Chicago press, 1992) and P.P. 350-353. 
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خًب إل ميا يكككة أدلاكككس  اليبقكككس  ايميالاكككة اييكككياباتاة منكككذ   يكككا  إيكككياباج  ظ كككي  كككد 
ال الاككس  الم حككدل الييلاككة   قسيلككًس مطككيدًا اككج الككي الط لككال المنطقككة لت الاككس  الم حككدل اككج  اً  زااككدم

يكككياباج، حاككك  شككك د  هكككذ  اليبقكككس   طككك يًا تماقكككًس ح ككك   ايميالاكككة إيكككياباج الحتاكككف غكككد   ا 
ايا ككككج  الخككككسص لت الاككككس  الم حككككدل إلكككك  أل أصككككلح  إيككككياباج الم تقكككك  ايللككككي لتميككككستدا  

 .(10)الخسي اة ايميالاة اج اليسلا أ مع
ال الاككككس  الم حككككدل  لمككككس ايكككك فاد التكككك لج مككككل النظككككسا االن خككككسلج ايميالككككج ا ميلككككز ا كككك د  

% 2إال نيككلة اككج م اقككع ان خسلاككة يبايككاة  مي حككة تتكك  الككيغا مككل لكك ن ا ال اشككلت ل  ايميالاككة
ميشككحج اللكك ن ي    سهت ككس، لتلثاككيال مككل ال املككل مككل اليككلسل، ا يككج أصكك ا  ا قكك ل ان خسلاككة 

 لا  مل قلاج الصداة أل أت سء الل ن ي  الذال ايمت ل لحماة    د للاكيال لكدتا إيكياباج 
 .(11)امثت ل د ابي ان خسلاة ا  د اا س نيلة للايل مل الا  د

د ي م ا اج ق ل  ك ثاي الصك   ال الاس  الم حدل ايميالاة  لسل لت  زاع ال غيااج لا  د  
% مل الا  د ايميالاال اياش ل اكج يك   الاكس  يبايكاة هكج: نا اك يك، 19لك أل ذ ،الا  دي

لسلاف يناكككككس، الانككككك ي، لنيكككككتفسناس، أ هكككككسا ، ات ياكككككدا،   لتككككك  حصكككككة هكككككذ  ال الاكككككس  مكككككل ايصككككك ا  
 210 مككس أخككذ اككج االت لككسي أل ميشككع اليبسيككة ايميالاككة اح ككس  إلكك  صكك  ًس،  191االن خسلاككة 

الف ز، ا  ح  أهماة أص ا  هذ  ال الاس  لسلمقسينة مكع يكسبي ال الاكس   ص  ًس ان خسلاًس لا مل
 .(12)ايميالاة ايخيى

  م كككككع ليكككككدد مكككككل الخصكككككسبص   يت كككككس ذا  نفككككك ذ   ككككك ثاي للاكككككيال اكككككج الياسيكككككة لمكككككس  
 ،ايخكيى ايقتاكس  ا ج   م ع ل  ع اق صسدي م ماز لسلمقسينة مع لكسقج ال مستكس   ،ايميالاة

لمككس أل حكك  ال نظككاا ملككل هككذ   ،ى ال يتامككج  الثقككساج المي فككع اككج صككف ا سإ ككساة تتكك  الميكك   
ب الم مككة اككج الشككياحة صكك مككل ال صكك ج إلكك  المنس ،ايقتاككة مككل ا خككسذ م اقككف م مسيككلة  م حككدل

اليتاس لتطلقة ال يط  اج المؤييس  الياسياة  لسل كسلج القكيب مكل اليكتطة ايمكي الكذي لكسل لكه 

                                                           
(10)  B. I. Pag and R. Y. Shapiro, Ibid., p. 353, 

(11)   Marvin Fewnergen : Congress and Israel : Foreign Aid and Decision Making in the House 

of Republic of Representatives 1969-1967, Green Wood press, 1979, Washington, p. 82. 
 –إلك  ال الاككس  الم حككدل اككج النككزاع الييلكج االيككياباتج ، لايككسل لتنشككي  ال  زاككع  ايتككبا نكداا لاطككسي، هككج املككل االح لككسا   (12)

 .20ص ،2002لاي   الطلية الثسناة ،
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غط المكككككؤثي  الفيكككككسج تتككككك  تمتاكككككة صكككككنع القكككككياي الياسيكككككج ايثكككككي ايللكككككي اكككككج ممسييكككككة ال ككككك
 .(13)ايميالج

يكككي   1610اكككج )( مؤيككك  )إالكككسك(  مكككدايهس أنكككه I.L. Kenen)خي. لانكككسل  اقككك ج 
إيياباج لتحص ج تتك  المي نكة المسلاكة ايميالاكة لم ا  كة أتلكسء ام صكسص م  كس  الم كس يال 

أل  زايل الخسي اككة ايميالاككة لسنكك  خنككذاك  ي ككيس تتكك  غاككي ، 1610-1629الا كك د اككج المككدل 
أي مي نس  اق صسداة ييياباج خشاة إثسيل يد ايج غس ب مل  سنب اليكيب،  لنكسء تتك  ذلكك 

تتك  إصكداي ال شكياع  ةحمتكلإيياباج    اكه   ك دها ملسشكيل اكج ا  كس  اللك ن ي  أصدقسء قيي 
 الككككذي ايككككم  الاكككك ا الت نككككة  ،ييككككياباج  قككككد لككككسل ذلككككك لدااككككة  لكككك ال التكككك لج المؤاككككد ،المنسيككككب

 .(14) ايميالاة اييياباتاة لتيبقس  اليسمة )إالسك(
أتكدهس لككج مكل ا ك ل مايشكامايا، أيكك سذ اليتك ا الياسيكة  ميكستد مككداي (15)  اقكس لديايكة 

 الك  أيك سذ اليبقكس  الد لاكة  لينسمج ياسية ايمل الكد لج ل سميكة شكالسغ  ايميالاكةت  يك افال
ايلثي قكديل تتك  ال ك ثاي  ام تكك قك ل نفك ذ الا  دي اطل الت لج للتاة   ل لندي ل سمية هسيايد 

،  لحيكككب الديايكككة، اكككطل التككك لج اي مكككد تتككك  تكككدد مكككل داخكككج ال الاكككس  الم حكككدل غاكككي ميكككل قة
 ايي يا ا اس  لت  ثاي  ال يسب الق ل،  من س: 

لككك نغي : مكككل خكككبج الميكككاحاال الصككك سانة داخكككج اللككك نغي ، ممكككل ال ككك ثاي تتككك  ال -1
اي لككي ل اي ل اككة المطتقككة اككج الياسيككة الخسي اككة ايميالاككة احمساككة إيككياباجات  أا ككس تلككي دتككا 
اآلخككككيال لمككككس اح س  نككككه مككككل مككككسج اككككج حمب  ككككا االن خسلاككككة أ  لشخصكككك ا،  االق صككككسص مككككل 

 الميسدال لطيا مخ تفة. 
ال الاكس  طة ال نفاذاة:  غسللكس مكس اك ا ذلكك تلكي النكسخلال الا ك د اكج ال  ثاي تت  اليت -2
% مكككل تكككدد اليكككلسلت إال أن كككا 3ت ايتككك  الكككيغا مكككل أل تكككدد هكككؤالء محكككد د،  ال ا يكككدى الم حكككدل

 قسديال تت   نظاا حمب   ليع  ان خسلس  للايل  منظمة. 

                                                           
 .112هسلة يي دي ، مي ع يلا ذلي ، ص     (13)

(14)    The New York times, September 10, 1985, p. A 20. 

(15)  www.alasr.ws/articles/view/7635  
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ة اكككج أميالكككس ال بتكككب لكككسيتبا: تلكككي اليكككاطيل تتككك  الصكككحف  الم كككب  اليبايكككا -3
 تتكك  الل ككسب  المحتتككال،  مككل هككذ  الصككحف االكك  ج يكك يا    ينككسجات االشككالسغ  صككل  ككسامزا 

  اال اشنطل  سامزات  مل الم ب  ال مان سييات اذا نا  يالسلتاكات  اال التج ي سندايدا. 
اليككاطيل تتكك  ميالككز الديايككس : لقككد ذهككب  كك ثاي التكك لج إلكك  أليككد مككل إنشككسء ميلككز  -2

ينة المس اة،  من كس  21  خسص لهت لاصج إل  تدد للاي مل ميالز الديايس  خبج الكديايس
 حدادا: مي د اأمايالسل ان يلياازات مي د الي لان زات ميلز ايكالا يا ج ل لايكجات مي كد ااك يال 
ل لايكككج يايكككاي اات اهسي كككد  اس ندااشكككلات مي كككد اهسديككك لات مي كككدا اككك يال ل لايكككج انسلايكككازات 

نيكك ا ا   اكك ي نسشككانسج يككالا ي ج أااككيزا. لككج هككذ  الميالككز داتمككة ييككياباج  قتمككس  ا كك  اا ا
 .  ييياباجلتدتا ايميالج  ن د اا س ان قسداً 

مياقلة ايلسداماال: قسم  ااالسكا لم ستفة إنفسقس  س لحد د ثكب  مكيا  اامكس ا يتكا  -1
ل كس داخكج  يكياباج لال نك ا يكنداً لليامج مياقلة النشسطس  ال سمياكة   كدياب الشكلسب المختصكال ي

الم ميكس  ايلسداماكةت  قككسا التك لج أا ككس لمياقلكة لككج مكس اق لكه  ال لككه اييكس ذل. افككج أاتك ج مككل 
تتك  يككلاج المثكسجت قكسا مككسي ل ليامكي  دانااككج لكسال ،  همكس مككل الكداتمال يقصكك   2002اليكسا 

لشكككللة الد لاككككة لتميت مككككس  احكككد  مستككككة المحكككساظال ال ككككدد اييككككياباتاالت ل  يكككا  م قككككع تتكككك  
مياقلكة الم ّميككس  ايلسداماكة،    كي ا ااككه دتك ل لحك  الطككبب تتك   قكداا  قككسياي يي  سم م  ك

 مل ال صياس  أ  الل سلس  ال ج قد اق ا ل س أي أي سذ اي ل اا س ميسدال ييياباج. 
مكل  كج إخكيا  لكج أإيلس  الميسي ال: تلي اي خداا يبح اميسدال اليسماةا مل  -9

 احس ج  نس ج ياسيس  إيياباج ل ي نقد، أ  ح   م يد تيس ال قسبع الم يتقة ل س.
ا لكك ل مككل  ،أصككلع اككج ال الاككس  الم حككدل  نظككاا ا كك دي  صكك ا نج غساككة اككج ال يقاككدلقككد 

شككككللة مككككل اي  ككككزل  الت ككككسل  المنظمككككس  الياسيككككاة  اال  مستاككككة  االق صككككسداة  الثقسااككككة الداناككككة 
 لسليغا مل هذا ال يدد ال نظامج إال أنه هنكسك  حكدل القاكسدل  ال خطكاط  ال نيكاا مكل خكبج تكدل 

 المي  ى الق مج ايميالج ليج أهم س :تت  مؤييس  
 ية األمريكية :مؤتمر رؤساء المنظمات اليهود .1
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 ا دف هذا المؤ مي إل  اال فسا تت  م قف م حكد ايلكي تكل المطسلكب الحسلاكة الا  داكة 
اامككس اخكك ص لسلياسيككة ايميالاككة الشككيا أ يككطاة،   قككداا هككذ  المطسلككب إلكك  اليككتطة ال نفاذاككة، 

 ة اككج إطككسي اككلمككس أل هككذا المككؤ مي هكك  الميككؤ ج تككل  نيككاا أنشككطة المنظمككس  الا  داككة المنظ  
لمكككس اقككك ا ل ي اكككب التقكككسءا  الم لكككييل مكككع صكككسنيج الياسيكككة  ،حككك ج ميكككسبج الياسيكككة الخسي اكككة

 طكيح    كة النظكي  ،يسبج الشيا أ يكطاةمايميالاة تت  مخ تف المي  اس  لمنسقشة ق ساس   
 .(16) اليمج تت  داع هؤالء ل لنج الم اقف المؤادل ييياباج ،المؤ مي ح ل س

ة اككأصككلع هككذا المككؤ مي امثككج  ماككع المنظمككس  الا  داككة المنظ   1699 مككع حتكك ج تككسا  
 .(17)لمس ا يع نطسا المؤ مي لاشمج نح  أيليال منظمة اج ال ق  الياهل ،اج إطسي 

إذ  ،القكياي الياسيكج ايميالكجإلك   بكهمل خبج نقكج خيا احظ  هذا المؤ مي ل زل استج 
 لكككذلك لكككدى  ،الا  داكككة الدلت مسيكككج لكككدى الحل مكككة ايميالاكككة أنكككه امثكككج ن تكككًس مكككل ذايع ال سلاكككة

س لتمككس دتكك  ال ككي يل ل تطاككف ال نسق ككس  مكك ا ككطتع لككد ي ال يككاط لان  ،الحل مككة اييككياباتاة
 .(18)مس لال الحال  اآلخيمي لة لال إيياباج ال الاس  الم حدل ح ج   ال ج قد  نش

ال الاكس  الم حكدل ايميالاكة لصكسلع ال مستكس  الا  داكة  يمكج اكج أا ًس تكدد مكل  هنسك 
  مل أها هذ  ال مستس  : ،إيياباج

 اللجنة األمريكية اليهودية : .2

  يمككج مككل أ ككج حمساككة حقكك ا الا كك د اككج  ،هككذ  الت نككة م خصصككة اككج الشككب ل المدناككة
 كد تداد الديايس  ح ج الا  د  خسصة م   ع ال مااز إال الاس  الم حدل ايميالاة مل خبج 

يياباج ،الا  د  .(19) ا  ياء اي ف سءا  ل حداد مدى   ااد اليأي اليسا ايميالج لتا  د  ا 

 المنظمة الصهيونية األمريكية : .3

                                                           
(16)    Edward tivnan, the Lobby : Jewish political power and American foreign policy, (New 

York : Simon and Schuster, 1987), pp. 40-41. 
(17)    Leeo' Brien, American Jewish organizations and Israels (Washington, DC. Institute for 

Palestine studies, 1986)), p. 191. 
(18)     LeeO' Brien Ibid, pp. 192-193. 

نظاككيل محمككد خطككسب، :  مستككس  ال ككغط الصكك ا نج  صككنع القككياي الياسيككج ايميالككج اككج منطقككة الشككيا اي يككط ليككد    (19)
 .11، ص 1699، ييسلة مس ي اي، لغداد، مي د اللح    الديايس  الييلاة 1691
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 يمج هذ  المنظمة تت  مياقلة نشكسطس  اللك ن ي    كس  الق كساس  الميكسبج ال كج   يتكا 
 هككككج ملتفككككة لسال صككككسج لسلشخصككككاس  ايميالاككككة اللككككسيزل يكككك اء لسنكككك  تتكككك  الصككككياد  ،لطيككككياباج

 .(20)الييمج أ  غاي الييمج
 المجلس اليهودي األمريكي :.  4

 ا لككه نشككسطس  تداككدل يكك اء لسنكك  اق صككسداة أ ،هكك   ككزء مككل المككؤ مي الا كك دي اليككسلمج
 . ايمج هذا الم ت   د مس ايم  لسلبيسماة ،ا  مستاة اياسياة أ

 :(21)لجنة الشئون العامة األمريكية ـ اإلسرائيلية )إيباك(.  5

 هكككج مي مكككدل  يككك ت  ييكككماًس ل كككذ  الصكككفة لكككدى  ،ييكككياباج ل هكككج  مستكككة  كككغط مؤاكككد
الحقك ا  ال ا لكس  ال كج  كنص تتا كس أحلكسا القك انال ايميالاكة   ماعم ت  الن اب  الشا خ مع 

  ااكككككا مكككككع القكككككسن ل  حاككككك   1612ييكككككماًس تكككككسا  سالم يتقكككككة لسل مستكككككة ال كككككسغطة   كككككا   يايككككك 
 American – Israeli Public Affairs  حككك  ايكككاال قاكككد لكككه   ياتكككج  ،ايميالكككج

committee. 
يس ال ككك ثاي تتكك   شككيايس ه لخدمكككة لغككأمككس م ككسج تمت كككس ا كك  ال ككغط تتككك  اللكك ن ي  

 .  (22)ييياباج المحساظة تت  اي مياي الدتا  ال  ااد ايميالج  ،المصسلع اييياباتاة
   ككا م تكك  اشككيف تتكك  نشككسط س ملكك ل مككل قككسدل المنظمككس  الا  داككة اشككسيل ل ااككه 
لصف  ا الشخصاة،  اخ كسي هكؤالء القكسدل المكداي ال نفاذاكة لكك )إالكسك( تتك  أيك  الخلكيل  اللفكسءل 

 الم ناة.
 صج تدد أت سء إالسك إل  خميال ألكف ت ك  اشكسيل ل اكج  1692 مع حت ج تسا 

 ن ا ة لت   د ال ج لذل  س إالسك أصكلح   ح كج  ،ط  س  اداي ل اش يالس  الي  اةمخ تف أنش
 .(23)القاسدل الفيتاة لت سلاة الا  داة ايميالاة

                                                           
 .12-11مصدي اليسلا، ص ال   (20)
 مككاا هككسنج خككبف :  فككستب  التكك لج الا كك دي  التكك لج الييلككج لسل الاككس  الم حككدل ايميالاككة، خياء   طكك يا  تمتاككة اليككبا   (21)

 .132، ص 1666، أل  لي 129االياسية الد لاة، تدد 
(22)   Lee O'Brien, op. cit., pp. 161-162, and David Howard Goldberg, Foreign policy and Ethnic 

interest Groups : American and Canadian Jwes Lobby for Israel (Estport, C.t. Green Wood 

press, 1990), pp. 16-19. 
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اليبقكككة الخسصكككة لكككال  1699 اكككج هكككذا الصكككدد  صكككف   مكككس  دااكككل مكككداي )ايالكككسك( 
يياباج ل ن س شيالة تماقة  ايكية القستكدل ال الاس  الم حدل ايميالاة   طك ي ا مكًس ليكد اك ا اكج   ا 

 .(24)ا  س  ال حسلف الدلت مسيج  الييليي
إل  يككسظا نفكك ذ إالككسك داخككج ال سلاككة الا  داككة  تتكك  ميكك  ى اليككسحة الياسيككاة ايميالاككة 

ن تكًس مكل ال سلككة  الم سلكة تتك  قاسد  ككس  خص صكس مكدايهس ال نفاكذي الككذي أصكلع مكل أهككا  جأ كف
 .(25)يسب اج المحاط الياسيج ايميالجالشخصاس  الميم قة  احيب له لج الح

  صج ايمي إل  قاسا الت لج الا  دي )إالسك( لت كغط تتك  ليكس اليؤيكسء ايمكيالاال 
يبككا  ياغككسل لمنككع  ز اككد ليككس الككد ج الييلاككة لصككفقس  أيككتحة تتكك  غككياي مككس حصككج اككج ت ككد 

الممتلة الييلاكة لطلغسء صفقة طسبيا  إل  ياغسل تندمس  غط  الت لج الص ا نج لمنع اليبا  
 .(26)لت الاس  الم حدل اج المنطقة سلصداق  سلس د ل ماليي داة  اييدل لسليغا ممس ا صف ل ن 

  كخسم  س داخكج مك ايد  اي ج قك ل  ،اج مظ يال يبايكاال ج    ت  ق ل الت لج ايييابات
ال كككج أصكككلح   شكككلج ألكككيز ميالكككز ال  لاكككد اكككج اليمتاكككة  ،ال الاكككس  الم حكككدل ايميالاكككة  خسي  كككس

 الياسياة.
تبماكككككة للاككككيل اكككككج م كككككسج الصككككنستة ايتبماكككككة  اين كككككس  اليكككككميج اي  : مككككك ايد الثككككسنج

اللصككككيي  اليككككانمسبج،  لككككسل ل ككككذا ال كككك ثاي اللككككسل  تتكككك  القنكككك ا   ال ابككككس  الياسيككككاة لككككسيحزاب 
حاككك  ام كككد نفككك ذ  ال كككسغط إلككك  قمكككة اليكككتطة  ، ال مياكككس  الميناكككة  ميالكككز اللحككك   االي شكككسيل

ال نفاذاككككككة )اللاكككككك  ايلككككككاس(  مخ تككككككف أ  ككككككزل صككككككنع القككككككياي الياسيككككككج اككككككج ايدايل ايميالاككككككة 
  الل ن ي .

 :)إيباك(ستراتيجيات ووسائل عمل اللوبي إ
 ي يا ا اس    يسبج أهم س:إل حقاا أهدااه إل   متة مل  )إالسك(ات   الت لج 

                                                                                                                                                                                         
(23)    Tivnan, op. cit., pp. 202-204. 

(24)   Ceorge W. Ball and Douglas B. Ball. The passionate attachment.  

(25)   Tivnan, op. cit., p. 194. 

(26)    Michael Jansen, Cited in : The Dividel Loyalties of U.S Zionists, Middle East international 

(April 3, 1987) p. 17. 
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 الي الط  اال صسال  لسليتطة ال نفاذاة  ال شياياة :المحساظة تت  ( 1

 .(27)مل خبج اال  مستس  الد ياة مع -
 يككس ل  ثاككا لككال ممثتككج إالككسك  شككللة  ايككية مككل المكك ظفال المؤاككدال ييككياباج المن شككيل  -

 .(28)اج مخ تف الد ابي الحل ماة

ة اككج م تكك  نككة اليبقككس  الخسي اكك لاككج إييككسج منككد لال لح كك ي اال  مستككس  المف  حككة  -
 الن اب  الشا خ.

ل  الم ا كاع ؤ  االه مسا الخسص يت سء  م ظفج ل كسل م تك  الشكا خ المنكسط ل كس الشك -
  م   ع   زاع المي نس  الخسي اة. ،الياسياة ال ج   ا إيياباج

 قككككداا الميت مككككس   ككككسهزل    مككككع الميت مككككس     زاي ككككس لمككككس اخككككدا المصككككسلع اييككككياباتاة ( 2
 اككج  ،إلكك  المصككسلع اييككياباتاة ةيل  لكك ل ذا  اسبككدل للاككيل لسلنيككل ميي  ككة لينساككة  ميككدل

هذا الصدد اق ج الينسن ي )ايانك  شي ا( لسل مل د اتج اطمبنسنج أننج لتمس اح    إلك  
 سً م ث قكككلكككج ميت مكككة ميت مكككس  لشككك ل الشكككيا اي يكككط ايككك طاع االت مكككسد تتككك  إالكككسك ل قكككدا 

 .(29)اا س

ب  لت مفاتكككد( مكككل المككك ل ف أل ات ككك  أت كككسء غككك)د   لمكككس ألكككد هكككذ  أحكككد ميكككؤ لج إالكككسك
اللكك ن ي   اليككسمت ل مي ككا إلكك  إالككسك تنككدمس اح ككس  ل إلكك  ميت مككس  قلككج ل كك ب ا إلكك  مل لككة 

يل ايلحكككس  ااكككه إلككك  اليكككسمتال اكككج الت كككسل إلككك  خلكككياء ايدايل الاكككيًا مكككس بكككداإلككك  أ   ،اللككك ن ي 
أ  يتطككسء  ،نككص  شككيايج حياككي يمككج تتكك  لخطككسب أ  لتالطليككة اي لكك  ات كك  ل إلانككس ل حياككي 

 .(30)المش يل  النصع

                                                           
(27)    Lee O' Brian, Op. cit p. 156. 

(28)  George W. Ball op. cit P. 216. The Washington Report on Middle East. Affairs, (February 

1989), pp. 15-16> 
(29)   Lee O' Brian, op. cit, p. 170. 

(30)   Douglas Bloomefiled, op. cit., 18-19. 
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المؤييكككككس   اياكككككياد   ماكككككعأصكككككدي نشكككككيل  يكككككم   قياكككككي الشكككككيا اي يكككككط   ككككك زع تتككككك   (3
ينككج هككذ  النشككيل لككسل ط يا   ايحككدا  اككج الشككيا اي يككط      ،لككدتا إيككياباج الالميكك  دا

 مل خبج منظ ي  يؤاة إيياباتاة.
القاماككككة تتكككك  الشخصككككاس  اليسمككككة حيككككب م قف ككككس مككككل  لكككك    ككككي اج ايلقككككسب  ايحلككككسا (2

 إيياباج.

ة تتككك  اياكككياد  الم م تكككس  ايميالاكككة حيكككب اكككاقككك ا التككك لج لكككططبا أحلكككسا قامحاككك  
 إيياباج.  أ  تد ،صداا إيياباج هل نم قي س مل إيياباج مل حا  

 شكككلج أا كككًس  سنلكككًس تتككك  دي كككة تسلاكككة مكككل  كككد الشخصكككاس  ال كككج  ال كككغ ط المنظمكككة  (1
إذ لم كككيد أل اصكك   ت كك  اككج م تكك  الشكككا خ أ   ،الا كك دياككج أداء التكك لج  ايهماككة

مصكسلع إيكياباج أ  م كيد أل ميسداكًس لاي ليهس الت لج إيياباج م ت  الن اب  د مصسلع 
نكسخلال المكل  الليقاكس تتاه يكاج مكل  سجاظ ي ليس ال يدد اج دتمه لتد لة اليلياة ان 

   ثاي الفيسج تتاه. ممل ل ا  
 اككككج يككككاسا  قياككككي استتاككككة التكككك لج الا كككك دي لشككككلج  اقيككككج  ق  ككككه اككككج  شككككلاج الخطكككك ط 

اييككككياباتج اقككككد ألككككد )أيثككككي لكككك يي(  -اليبايككككاة لتياسيككككة ايميالاككككة ا  ككككس  الصككككياع الفتيككككطانج
ج الياسيكككج اكككج  زايل الخسي اكككة ايميالاكككة، أل ياسيكككة لتان ككك ل لبح ككك اء المكككزد    كككد ؤ  الميككك

اكككيال قكككد  ككك ثي  لدي كككة للاكككيل ل ل الكككس  التككك لج الصككك ا نج  ال كككغ ط الياسيكككاة مكككل  اليكككياا  ا 
 ع ل ل اليبقة اليللاة لال شياية الحمتة الميسداكة لإليكبا  ا يكسع أ  أصدقسء إيياباج، لذلك 

 نطسق س اج ال الاس  الم حدل،  الحمتة المنظمة ال ج  ق ا ل س إيياباج  الت لج المؤاد 
تتكككك  ح كككك ي  ا  زياب ككككاككككس  الم حككككدل ايميالاككككة لككككج يؤيككككسء ال ال احككككيص اككككج اليككككسدل 

 ي يل االل كزاا ال كسياخج حا   ت زا اج اليسدل لج ايدايا  ايميالاة تت   ،ا  مستس  )إالسك(
 الحفكسظ لشكلج تكسا تتك   ف ق كس  ، س  زاسدل ق   كسن ايخبقج  الياسيج لحمساة إيياباج  دتا أم
 .تت   ايان س الييب اج الحيب لمس اج اليبا

لاع أيتحة قاسم س ل ايميالاة مل ا ايداي مع ا  مست س اليسدل اج  حذي  إالسك اج لمس 
أميالاة م ط يل لتلتدال الييلاة ح   الصداقة ايميالاة خ اًس مل اح مسج   دادهس ل ف ا 

 ، تت   ي يل اليمج تت  لقسء القد  تسصمة م حدل ييياباج  حدهس د ل غايهس ،إيياباج
  .قج اليفسيل ايميالاة إل  القد  اييياع لن
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ال ككزاا إداي ككه إزاء أمككسا )االككسك(  (31) الككيبا  ايميالككج الككسياك أ لسمككساألككد  2012 اككج تككسا  -
 قكككد اخ ككك ا أ لسمكككس  إيكككياباج، قكككف إلككك   سنكككب  ال الاكككس  الم حكككدل أمكككل إيكككياباج، مؤلكككدًا أل 

خطسله لسلطتب مل زتمسء لليى  مستس  ال غط الا  داة تدا  صكداا الدتساكة االن خسلاكة 
ال ج  شلك اج دتمه الم طتا ييياباج، م ي ش دًا لسلمق لة الش ايل اا حلا تت  اينيكسل مكل 

تتكككك  أي اييككككياباتاة   فكككك ا  – اقككككع أايسلككككه  لككككا  أق الككككها، مؤلككككدًا أل اليبقككككس  ايميالاككككة 
 خباس  حزلاة.

 :الخاتمة 
ميالاة  أن ات س  ح  م س  م سال  ان شسيهس خسصة  تك يال مستس  ا غط شلسج أ   يدد

حال ح ا ليس  تك  اجيياباتاة ، يميالاة اي دتا اليبقس  ا ال جالدتمة اليياباج أ  
 مل المشسيلال. الف آللانمس ا يع ا   مستس  أخيى لاشمج ا ،ال مستس  ا  س ز المبس 

 ،ميالاةيال الاس  الم حدل ا اجلمس  ز اج هذ  ال مستس  أنشط  س ا  ظج الق انال اليسبدل 
 ماز هذ  ال مستس  قدي  س تت  النشسط ا  ال سما الذى  يمع له  تك  ال ج الخصسبص مل 

 ميالاة.يالق انال ا  أمسلل  أ قس  ميناة داخج ال الاس  الم حدل ا
 نش  ميالاة ي يمج داخج ال الاس  الم حدل ا ال جمستس  الا  داة ال سغطة   ج ال  

ى منس بة يياباج، اج حال لا  ليز مقسلج هذ  ال مستس   مستس  أخي يلغيس  حقاا الدتا 
 إل     اع الحق ا ال طناة لتشيب الفتيطانج.   يي

لمس  يسظا د ي  مستس  ال غط الا  داة خسصة منظمة االسك ا  اليق د االخايل  ا يع د يهس 
 امنة الحد  زااد إل  يياباج لج   صج االمي إا  ال غط تت  الحل مة االميالاة لصسلع 
ل  نف ذهس إ، إ ساة ةالم حدل ايميالاال الاس   اجال    مسيي س  تك ال مستس  تت  اليسية 

 تبا المخ تفة.ي يسبج ا اج
 

 .(32) :ال ج املل  تخاص مصسديهس اامس اتجالا  دي  ال اي طاع أي داي  أل انلي ق ل الت لج 
 
 النسخلال مل أت سء ال مستة الا  داة. ق ل  مسيك ك اي ند الت لج الا  دي إل   1

                                                           
(31)   www.siyassa.org.eg/NewsContent/ 

(32)     www.dorar.net/enc/adyan/ 
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ك    د لال هؤالء النسخلال نيلة تسلاة مل ايثياسء، ا قدَّي أن ا ا ليت ل ل لثي مل نصف  2
م م ع ال لس  اللليى لتحمتة االن خسلاة لتحزب الدامقياطج، إ ساة إل  ملسل   خمة لحمب  

 الحزب ال م  يي. 
 الن خسلاة. ك ازداد  أهماة هؤالء النسخلال ليد الزاسدل ال سبتة اج لتفة الحمب  ا 3
ك مل أيلسب ق ل الت لج الا  دي  الص ا نج اي فسع المي  ى ال يتامج يت سء ال مستس   2

 الا  داة. 
ك ا  د تدد للاي مل المثقفال ايميالاال الا  د الذال أصلح ا  زءًا ت  اًّس مل النخلة  1

نمس  الحسلمة، ا ا ألنسء حقاقا ل لتم  مع ايميالج ال اياش ل تت  هسمشه أ  )اج ميسمه(  ا 
 اج صتله،  ه  مس ا يت ا قسديال تت  ممسيية ال غط  ال  ثاي لشلج ملسشي. 

ك ال مستة الا  داة  مستة منظمة لدي ة للايل،  هذا ا يت س قسديل تت  م ستفكة ق  ك س،  9
  زاسدل نف ذهس لدي ة ال   نسيب مع أتداد أت سب س. 

الم حدل تت  أل اتيب الا  د د يًا متح ظًس اج  ك يستد نظسا االن خسلس  اج ال الاس  1
مثج:  االن خسلس  ليلب  يلُّزها اج ليس أها ال الاس  ال ج  قيي مصاي االن خسلس  ايميالاة

 ات يادا.  ،لسلاف يناس ،نا ا يك
ك ال ا  ا النسخب ايميالج لثايًا لق ساس الياسية الخسي اة  ال اف م س لثايًا،  لذا اطل أقتاة  9
ثج ال مستة الا  داة تندهس هذا االه مسا لطيياباج  ياسية ال الاس  الم حدل   سه س املن س م

 أل  مسي  نف ذًا ق اًّس اج  حداد الياسية الخسي اة ايميالاة.
اص ل ل  الا  داة  س  ال غطالقسدل الييب  المثقف ل الييب اليسحة اسيغة ل مست  يكلقد  

ال انلغج أل نني  الد ي اليتلج الذي اتيله انقيسا  لمس  ل. اشسؤ ل  اش  اا س  ا  ل ل لمس
ال الاس  ا  س  ياسي  ا  اشجخسصة اثنسء االزمس  ممس أ الييب أ  ليه ا للي  ا ليً س
لسن ا منقيمال تت   انقيم ا إل   اسيال،  ح   قلت سالثسناة الم حدل. ا ثنسء حيب الختاج 
 ا،  اج مؤ مي مدياد لتيبا انقيم  الي ااا ج   اسي  سلع يمايلسأنفي ا إل   اسي  سلع لب حسد 

ذا مس   يك أمي هذ  ال مستس  د ل    د   هلذا ه  حسج الد ج الييلاة. ،لال مؤاد  ميسيس  ا 
يبماة  سغطة   يمج اج ال الاس  الم حدل يازداد ا ياي هذ  ال مستس  إ – مستس  تيلاة 

 ميالاة.يا – مخسطيهس تت  اليبقس  الييلاة 
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