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ً .. العربي والعالم إيران
 
 لبنان هموذجا

 ص. ؾٗىص املىلى

 

: في هقد بعض املفاهيم الخاطئة
 
 أوال

 جغي بضاية أن نىضح ما يأتي:ين

ليؿتتإ ريتتغان لتتي الضولتتة الىخلتتضم إلاتتي الٗتتالا تؾتتىمي ال تته ٢امتتإ ٖاتتى أؾتتاؽ متتظ   وأؾتتغم خا٦ تتة  -1

ٗتتتتٌ  بدتتتتاة املٗانتتتتغم  ٣ٞتتتتض ٧تتتتان التتتتضيا والٗا  تتتتة إلاتتتتي  )التكتتتتل٘ والهتتتتٟىيةي ٦ تتتتا يسلتتتتح ملتتتتا ي٣تتتتغأ ة

أؾتتتتتاؽ ٢لتتتتتان الٗضيتتتتتض متتتتتا التتتتتضو٫ الٗغتلتتتتتة ٖاتتتتتى متتتتتغ ال تتتتتاعيش  م تتتتتظ صو٫ الٛ جتتتتتة و ؾتتتتتتلى  الجى  لتتتتتتة 

ُٖ ان أو صو٫ ٖغتلة أزغي.  رلى الضولة الٗث انلة. ومن ا الضولة الؿٗىصية وصولة 
ً
 والؿلجى٢لة ونىال

ليؿتإ ريتغان لتتي الضولتة الىخلتتضم إلاتي الٗتالا ال تته رت و إلاتتي صؾت ىع ا ٖاتى صيا/متتظ   الضولتة أو ٖاتتى  -2

الملديُانلتتة  صيا/متتظ   ع تتيـ الضولتتة  ٞجتتظا مىفتتىص خ تتي إلاتتي صو٫ ٚغتلتتة ٦ملتتدي مثتتح امل  ٨تتة امل دتتضم

 )امل ٨ة وال٨ يؿةي أو الؿىيض والضن اع٥ والندوج وتلجل٩ا و٦ ضا... رلخ.

ليؿإ الُا ٟلة بضٖة فضيضم أصز جا  ؾ ٗ اع والهجلىنلة ٦ ا ن٣تغأ إلاتي ةٗتٌ ال د تلىع الٗغتلتة   -3

ين املٗانغم. لٗح الُا ٟلة املظ جلة إلاي بىصنا بضأع م ظ ؾ٣لٟة بنه ؾتاٖضم أو ختغا الج تح أو نتٟ

أو ٦تتغتى  أو ػمتتتا الجتتتى  لين  أو ٞ  تتة املٗابلتتتة والخ اب تتتة أو ؾلاؾتتة املتتتأمىن أو امل ى٧تتتح..أو..أو.. ول٨ن تتتا 

 ٦ ظ جلة ؾلاؾلة ٢ج لة ٧انإ مىفىصم م ظ الجا  لة.

و ن٣ؿتتتتان الٗغثتتتتي ال٣تتتتضيا رلتتتتى ٢يؿتتتتلة وي  لتتتتة ٧تتتتان ومتتتتا يتتتتؼا٫ إلاتتتتي أؾتتتتاؽ ال٨ثيتتتتد متتتتا الخؼتلتتتتاع ومتتتتا  -4

 لضاز لة وت٢ ل لة  ولى أنه لا يأزظ خ٣ه ما الضعاؾاع املٗانغم.الهغاٖاع الٗغتلة ا

و ختتؼاا املؿتت ام ٖ  انلتتة لتتا ر٨تتا إلاتتي خلاي تتا صي ى٢غاَلتتة أو رتتتما بال ٗضصيتتة خ تتي تؿتت ذ ل ٟؿتتجا  -5

بالختتضيع ٖتتا تؾتتىملين و٦تتأا ا ٚتتى٫ اؾتتتجضاصز عفلتتي. امل تتاػع ال٨ملتتدي إلاتتي راعيس تتا الٗغثتتي وال٣ تت٘ 

 صلى ٧انإ ن اٖة ٖ  انلة بام لاػ. ما مهُٟى ٦ ا٫ أرارىع٥ رلى مد ض عيا   قض و ؾتجضاص

قتتتتتتال الإ  تتتتتتىز رلتتتتتتى أمتتتتتتان ل زتتتتتتان  ٞٛتتتتتتاوي  ٞتتتتتتةلى ختتتتتتؼا الجٗتتتتتتع إلاتتتتتتي ؾتتتتتتىعية والٗتتتتتتغا١ ورلتتتتتتى ال  غتتتتتتتة 

تتتتتتتتتا١ املاع٦ؿتتتتتتتتتلين   رلتتتتتتتتتى ف جىعيتتتتتتتتتة التتتتتتتتتل ا الضي ى٢غاَلتتتتتتتتتة الكتتتتتتتتتٗجلة ومتتتتتتتتتظابذ الٞغ
ً
ال انتتتتتتتتتغية  ونتتتتتتتتتىال

 ٞةلى الج ا يدية ال لحلة  قادا٦لة الٗٓمي وف ىن ٣ٖلض ا. ورهٟلاي ا الضاز لة 

ال تضزح الاتاع ي إلاتتي لج تان ٢تتضيا ٢تضن  تتظا الج تض نٟؿتته. الٟتغ١ الىخلتتض اللتىن  تتى أن الكتلٗة التتظيا  -6

 و٢تتىم ال 
ً
 ٦جيتتدا

ً
لتا ي٨تتا لجتتا متتا نانتغ زتتاع ي يؿتتت ضون رللتته نتاع ٖ تتض ا صولتتة قتتلٗلة ر   ت٪ نٟتتىطا

نىويتة ولتي ر تاعؽ ؾلاؾتة ال تضزح ٖاتى أ٦ تح وفته. أمتا متا ي ٗتح رتضز جا  يؿت ان ب ا وعت تا أؾتلخة
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 ٞجتتتتتى ٚلتتتتتاا الٛتتتتتغا  الختتتتتامي ال ٣ لتتتتتضز ل  ؿتتتتتلدلين إلاتتتتتي لج تتتتتان  واا لتتتتتاع 
ً
 مأؾتتتتتاويا

ً
اللتتتتتىن يأزتتتتتظ َاةٗتتتتتا

 ال ٓان ت٢ لمه الٗغثي الخامي ال ٣ لضز ل  ؿ  ين الؿ ة والضعوػ ) ظا ٢جح الغتل٘ الٗغثيي.

ريغاوي ٦ ا يداو٫ الجٌٗ أن يهّىع ل ا الىي٘. ٢ُتغ ٧انتإ خ لٟتة  -ا نغإ ٖغثيال ي ٨ا ال٨ىن ٖ -7

ُٖ تتتتتان متتتتتا رتتتتتؼا٫ خ لٟتتتتتة ريتتتتتغان التتتتتى اللتتتتتىن. قتتتتتلٗة ال٩ىيتتتتتإ رتتتتتضٖ جا ريتتتتتغان 2011ايتتتتتغان خ تتتتتي الٗتتتتتان   .

ي دتتتتتتالٟىن متتتتتت٘  ؾتتتتتتغم الخا٦ تتتتتتة يتتتتتتض ردتتتتتتال٠ تزتتتتتتىان والؿتتتتتت ٟلين وال لملتتتتتتداللين. تمتتتتتتاعاع الٗغتلتتتتتتة 

ة تٗاصيتتتتان تزتتتتىان ةكتتتتضم ةٗتتتتض ونتتتتىلجا رلتتتتى الؿتتتت ُة إلاتتتتي مهتتتتغ ورتتتتىوـ واملٛتتتتغا امل دتتتتضم والؿتتتتٗىصي

 ورغ٦لا.

 

ووؾتتتتِ  تتتتظا الٗتتتتضا  الٗ لتتتت٠ ال مهتتتتلخة وزتتتتىان مهتتتتغ )أو رتتتتىوـ أو رغ٦لتتتتا أو املٛتتتتغاي بتتتتالخغا متتتت٘ 

ريتتتتتتتتتتتتغان  و مث تتتتتتتتتتتتة رُتتتتتتتتتتتتى٫. املجتتتتتتتتتتتتا أن و تتتتتتتتتتتتجح ر٣ تتتتتتتتتتتت  الؿلاؾتتتتتتتتتتتتاع وال دالٟتتتتتتتتتتتتاع ب ٣ تتتتتتتتتتتت  املهتتتتتتتتتتتتالح 

  زغي بين الضو٫ الٗغتلة نٟؿجا.و ؾادارل لاع والهغاٖاع 

٧انتتإ الؿتتٗىصية و٢ُتتغ ورغ٦لتتا رتتضٖا نٓتتان  2011لج تتان مثتتا٫ ٖاتتى ان٣تتىا ال دالٟتتاع  ٞد تتي الٗتتان  -8

التتغ يـ  ؾتتض وؾلاؾتت ه إلاتتي لج تتان وردمتته بتتظل٪ نتتٗىص ٢تتىم ختتؼا ل لىؾتتتلى  ٖاتتى الخ٨تتا. ةٗتتض 

ة ٖاتى ؾتىعية ونتاع مُ إ تا رؾت٣اٍ نٓتان أػمة الجدغيا وصٕع الجؼيغم ان٣ جإ رغ٦لا و٢ُغ والؿتٗىصي

 ؾتتض ٞتتاو٨ٗـ طلتت٪ ةؿتت٣ٍى خ٩ىمتتة الىختتضم الَى لتتة ال تته ٧تتان يغأؾتتجا ؾتتٗض الخغيتتغز إلاتتي بيتتدوع 

 و٢لان خ٩ىمة فضيضم مغرجُة رلى خض ما بةيغان وؾىعية م٘  امل خغ٦ة ل لاع وؾُي ٞي ا.

تصز الى انُٟاٝ متظ يه زُيتد ورلتى وٗا اللىن   ا٥ مك٩ ة ٞٗ لة إلاي الٗى٢اع الٗغتلة تيغانلة ر -9

رضزىع أف حلة أزُغ. وال ي ىػ لإلزىم تيغانلين أن ال ين إ تىا رلتى رهتاٖض  نتُٟاٝ املتظ يه متا 

خىلجا ورلى ٖؼلت ا ال٨جيدم ورلتى ٖتضا  امل   ت٘ الٗغثتي لؿلاؾتاي ا إلاتي بىصنتا  وتاٖ ٣تاصز أن املؿتتو٫ 

  ا الااَئة. و٫ ٖا  ظا الىي٘  ى ريغان نٟؿجا وؾلاؾاي
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: مقاربات ثأسيسية حول إيران والعالم العربي
 
 ثاهيا

ى٢ة طل٪ بالؿلاؾة الااعفلة -1  الضيا والضولة إلاي ريغان  ٖو

 إلاتتتي ر٩تتتىيا ع يتتتة ريتتتغان ل ٟؿتتتجا ولتتتضوع ا إلاتتتي 
ً
 متتتتثغا

ً
ثىثتتتة ٖىامتتتح لٗجتتتإ  إلاتتتي رتتتاعيش ريتتتغان  ومتتتا ػالتتتإ ر ٗتتت   صوعا

 الٗالا وإلاي مدلُجا املجاقغ: 

 الجٛغاإلاي  ؾادارلجي ل جىص. الٗامح -أ

 املتؾؿة الجيدو٢غاَلة املىعوثة ما تمملداَىعية ورغاث ا. -ا

 صٖامة ال ٓان ال٣ا ا أو أصام  ن٣ىا  -ج
ً
الضيا  ٦د ل٠ وخان ل ؿ ُة  أو ٦ ٗاعى وزها لجا  ٞجى صا  ا

 ٖ له.

لح خلىيتتة إلاتي الكتتغ١  وؾتتِ ولتا رتت س و ريتغان متتا ال ٨ٟيتد تمملداَتتىعز ٖتا نٟؿتتجا ٦ضولتة ٦ملتتدي طاع مهتا

)لي أَ إ بالنؿجة لجىاع اي. ولا ي دى٫  ظا ال ٨ٟيد ٖا أن ي٩ىن مغر٨ؼ ؾلاؾاي ا واؾتادارل لاي ا متا ػمتا 

 الكا نكا اع الى ػما والية ال٣ٟله. 

ى٢ة ريغان بالتكل٘  رط رنه ٖاتى يتى   تارين الٗى ٢ تين وما     ا   ا  ى تقاعم رلى ٖى٢ة الضولة بالضيا  ٖو

 ي ٨ا ؾملد أٚىاع ٖى٢ة ريغان ب ج ان.

"إلاتتتتي الٗجتتتتض الؿاؾتتتتاوي الؼعاصقتتتت ه ٧تتتتان ل غوختتتتانلين ال ٟتتتتى١ ال٩امتتتتح إلاتتتتي ف لتتتت٘ الكتتتتى ن  ف  اٖلتتتتة  و٧تتتتانىا  -أ

ي ٣ؿتت ىن رلتتى ثتتىة ٞتتغ١:  ولتتى املىابتتظم  وع يؿتتجا مىتتتظان مىتتتظ  أو مىتتتظ مىتتتظان  ٧تتان  تتى ال تتاو  و٫ 

 ٚيد مدضوصم.." . الغوخاوي ل ضولة وله نىخلاع

"از  ٟتتتإ ر غتتتتة الضولتتتة الهتتتٟىية إلاتتتي مغخ ت تتتا  ولتتتى ٖتتتا ال  تتتاعا الؿلاؾتتتلة الكتتتلٗلة الؿتتتاب٣ة ٧الضولتتتة  -ا

كتتتتتتلة واملكٗكتتتتتتٗلة  إلاتتتتتتي أن  تتتتتتظل ال  تتتتتتاعا ٧انتتتتتتإ صوال ؾلاؾتتتتتتلة بد تتتتتتة  أز ٚيتتتتتتد  الجى  لتتتتتتة والؿتتتتتتغتضاعية واملٖغ

لتتتتة ٣ٖا ضيتتتتة ومغرجُتتتتتة با   تتتتة  ثنتتتته ٖكتتتتتغ أيضيىلىفلتتتتة  بي  تتتتا خاولتتتتإ الضولتتتتتة الهتتتتٟىية ر٣تتتتضيا نٟؿتتتتتجا ٦ضو 

بهىعم عوخلة ٚلحلة. و٢ض َّىع الكتال رؾت اٖلح أو رُتىع ٖاتى يضيته ٨ٞتغ ؾلايت ه فضيتض ختاو٫  ل ٟتاٝ ٖاتى 

٨ٞغ ال ٣لتة و ن ٓتاع ٞتاصذى طاع يتىن أنته أزتظ رفتاػم متا نتاخ  الؼمتان  املجتضز امل  ٓغ..وأنته قتا ض تمتان 

ا )الظزي خثه ٖاى ال٣لان  ورٖىن الضولة الكلٗلة" . ٖ لًّ

  تتا٥ عواية/أؾتتُىعم و تتججا تيغانلتتىن إلاتتي الٗجتتض الهتتٟىز ورهتتضي لضخًتتجا ور٨تتظيإ ا ال٨ثيتتد متتا ٖ  تتا   -ج

اي قغيٗ ه: ر٣ى٫ الغواية رن ٖ غ با الاُاا ٖ تض ٞ دته لتجىص ٞتاعؽ  اى عأؾجا مغرض ي مُجغز ٖو الضيا ٖو

ا ثاع ٖاى  ظا  مغ و٢ان  ؾيي وؿا  الكال يؼصفغص آزغ م ى٥ الؿاؾانلين وفا  ب ا الى املضي ة. ورن تمان ٖ لًّ
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بابويج قجغتانى اب تة يؼصفتغص متا اب ته الخؿتين  ورن قتجغتانى  تظل لتي أن تمتان الغاةت٘ ٖاتي بتا الخؿتين )ػيتا 

 الٗابضياي ..

الختتتتت٤ اٖ  تتتتتض الهتتتتتٟىيىن ٖاتتتتتى ٨ٞتتتتتغم الختتتتت٤ تلالتتتتته ل   تتتتتى٥ تيتتتتتغانلين ٢جتتتتتح تؾتتتتتىن  وطلتتتتت٪ بىعاثتتتتتة  تتتتتظا  -ص

باٖ جتتتتتاع ا "ؾتتتتتاصم" وأن فتتتتتض ا الخؿتتتتتين بتتتتتا ٖاتتتتتي. ٞتتتتتاف  ٘ الخ٣تتتتتان: ختتتتت٤ أ تتتتتح الجيتتتتتإ إلاتتتتتي الاىٞتتتتتة )خؿتتتتت  

 ال ٓغية الكلٗلة تماملةي وخ٤ امل ى٥ تيغانلين ٞي ا  باوياٞة رلى نلابة تمان املجضز .

ج تتتاني والجدتتتغيا  "اؾتتتت ىع ال  غتتتتة الهتتتٟىية  إلاتتتي بتتتضايت ا  الكتتتلٗة املًتتتُجضيا إلاتتتي الٗتتتغا١ وفجتتتح ٖامح)ل -ه

 وط   الٗ  ا  بالاهىم للضٖ ىا رأؾيـ الضولة الكلٗلة الىللضم"  .

و٢تض اؾتت ٗان الهتتٟىيىن ةٗ  تتا  فجتتح ٖامتتح والجدتتغيا لتكتتيل٘ ريتتغان: و٧تتان أؾتتىأ ٖ تتح ٢تتان بتته الهتتٟىيىن  -ػ

لٟتة متا ٢جتح  ى رفجاع ال تاؽ ٖاتى ال دتى٫ بتال٣ىم رلتى املتظ    ثنته ٖكتغز   متغ التظز أصي التى عصم ٞٗتح ٖ 

الضولتتة الٗث انلتتتة وربتتاصم ال٨ثيتتتد متتا الكتتتلٗة   تتتا و  تتا٥ والتؿتتتح  إلاتتي ر ؼيتتت٤ الىختتضم تؾتتتىملة وػٕع  خ٣تتتاص 

 الُا ٟلة بين الكلٗة والؿ ة م ظ طل٪ الخين رلى اللىن"  .

 

ي رصاعم يكتتيد متتا ؾتتج٤ التتى خ٣ل٣تتة الهتت ة الث٣اٞلتتة الضينلتتة بتتين ريتتغان ولج تتان  ورلتتى صوع التتضيا وعفتتا٫ التتضيا إلاتت

الضولتة  ال بتح رلتتى نتلٛة ل ٓتان ؾلايتت ه ليؿتإ ةٗلتتضم ٖتا نتلٛة الجابىيتتة ال٣لهتغية خلتع ال٣ا تتض التضينه  تتى 

لا التتتضينه  ولجتتتظا  متتتغ أ  لتتتة ٦ملتتتدي  إلاتتتي نن نٟؿتتته ٢ا تتتض الضولتتتة  أو ال٣ا تتتض الؿلايتتت ه  تتتى إلاتتتي نن نٟؿتتته التتتٖؼ

 تيغانلة. -لٟجا الٗى٢اع ال ج انلة

 

 والية ال٣ٟله الٗامة املُ ٣ة أو املغ٦ؼية تؾىملة -2

لتتا ي٨ تت  أختتض متتا ٣ٞجتتا  الكتتلٗة ٖاتتى متتغ ال تتاعيش يتتضٖى رلتتى الىاليتتة الٗامتتة واملُ ٣تتة ل ٣ٟلتته باؾتت   ا  متتا وعص 

ه.ي التتظز أزتتظ ٖ تته تمتتان الا لنتته ال٣تتى٫ بتتأن "٧تتح متتا 1245ٖ تتض الكتتلش أخ تتض بتتا مد تتض مجتتضز الندا تتي )ع. 

 طلتت٪  رال متتا أزغفتته التتضللح متتا رف تتإ أو نتتتو أو ٧تتان ل  يتته و
ً
تمتتان ٞلتته الىاليتتة  و٧تتان لجتتا  ٞ  ٣ٟلتتته أيًتتا

ٚيد  ا".."رن ال٣ٟجا   ا الخ٩ان إلاي ػما الٛلجة وال ىاا ٖا    ة".."رن ما  ى صللح تمامة ةٗل ه صللح ٖاى 

ٟىا ب  ل٘ لؼون الخ٩ىمة ةٗض ٚلجة ولي  مغ".."ال٣ٟجا  أونلا  ل غؾى٫ ما ةٗض     
ّ
 
ُ
  ة  وإلاي خا٫ ٚلاب ا  ٧

تتتتتتتت٠    تتتتتتتتة ال٣لتتتتتتتتان بتتتتتتتته".."رن ل ٣ٟلتتتتتتتته الٗتتتتتتتتاص٫ ف لتتتتتتتت٘ متتتتتتتتا ل غؾتتتتتتتتى٫ و   تتتتتتتتة م تتتتتتتتا يغفتتتتتتتت٘ رلتتتتتتتتى الخ٩ىمتتتتتتتتة   
ّ
 
ُ
متتتتتتتتا ٧

والؿلاؾتتة".."رطا ا تتٌ بتتأمغ تكتت٨لح الخ٩ىمتتة ٣ٞلتته ٖتتالا ٖتتاص٫ ٞةنتته ياتتي متتا أمتتغ امل   تت٘ متتا ٧تتان ي لتته ال يتته 
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ايتتتة والؿلاؾتتتتة  متتتن ا ووفتتت  ٖاتتتى ال تتتاؽ أن يؿتتت ٗىا لتتته ويُلٗىا...وي  تتتت٪  تتتظا الختتتا٦ا متتتا أمتتتغ تصاعم والٖغ

 ل  اؽ ما ٧ان ي  ٨ه الغؾى٫ وأميد املتم ين ٖاى ما ي  اػ به الغؾى٫ وتمان ما ًٞا ح وم ا٢  زانة" .

و٢تتض اؾتتت ض الا لنتتته )٦ تتا الندا تتتي متتا ٢ج تتهي رلتتتى عواي تتين ال ٚيتتتد متتا املتتغوز ٖتتتا أ  تتة الكتتتلٗة:  ولتتى وتؿتتتمي  

 م٣جىلة ٖ غ با خ ٓ ة  والثانلة تؿمي مكجىعم أثي زضي ة.

 عواية ٖ غ با خ ٓ ة:

تتة إلاتتي صيتتا أو  "ؾتتألإ أبتتا ٖجتتض ل ٖ لتته الؿتتىن )تمتتان فٟٗتتغ الهتتاص١ي ٖتتا عف تتين متتا أفتتخاب ا  بلن  تتا م اٖػ

ةن ا ردا٦ا ميداة  ٞ دا٦ ا رلى الؿ ُان  ورلى ال٣ًام أيدح طل٪؟ ٢ا٫: "ما ردا٦ا رلي ا إلاي خ٤ أو باَح ٞ

 لته   نته أزتظل بد٨تا الُتاٚىع  ومتا أمتتغ 
ً
 ثاب تا

ً
  ورن ٧تان خ٣تا

ً
رلتى الُتاٚىع  ومتا يد٨تا لته ٞةن تا يأزتظ وتخ ا

تتتته   ... ٢ تتتتُغوا ب  ُٟ
ى
٨ نى ي 

 
تتتتُغوا أ م 

ُ
تتتتضى أ

 
٢ ىع  و 

ُ
تتتتاٚ

 
تتتتى الُ

 
ل ُ ىا ر 

 
تتتتا٦ د  نى ي   

 
 أ

يتتتتُضون   تتتتإ: ل أن ي٨ٟتتتتغ بتتتته  ٢تتتتا٫ ل تٗتتتتالى:  ُيغ 

تتتتٝغ  ٨ٞلتتتت٠ يهتتتت ٗان؟ ٢تتتتا٫: "ي ٓتتتتغان متتتتا ٧تتتتان متتتت ٨ا م تتتتا ٢تتتتض عوي ختتتتضي  ا  وي ٓتتتتغ إلاتتتتي خىل تتتتا وخغام تتتتا  ٖو

  ٞتتتتتةطا خ٨تتتتتا بد٨  تتتتتا ٞ تتتتتا ي٣جتتتتتح م تتتتته ٞةن تتتتتا 
ً
  ٞتتتتتةوي ٢تتتتتض فٗ  تتتتته ٖ تتتتتل٨ا خا٦ تتتتتا

ً
أخ٩ام تتتتتا  ٞ يديتتتتتىا بتتتتته خ٨ تتتتتا

اختض اؾ س٠ بد٨ا ل  ٖو ل ا عص  والغاص ٖ ل ا عاص ٖاى ل و ى ٖاى خض الكغ٥ باهلل". ٢ا٫: ٞةن ٧ان ٧تح و 

 متتتتا أفتتتتخاب ا  ٞغيتتتتلا أن ي٩ىنتتتا ال تتتتاْغيا إلاتتتتي خ٣ج تتتتا  ٞاز  ٟتتتتا ٞل تتتا خ٨ تتتتا  و٦ى  تتتتا از  ٟتتتتا إلاتتتتي 
ً
از تتتاع عفتتتتى

خضيث٨ا؟. ٣ٞا٫: " الخ٨ا ما خ٨تا بته أٖتضلج ا  وأ٣ٞجج تا  وأنتض٢ج ا إلاتي الختضيع  وأوعٖج تا  وال ي  ٟتإ رلتى 

 ما يد٨ا به نزغ".. 

 مكجىعم أثي زضي ة

ىيتت ّه  تتظل
س
تتاص١ تتتتتتتتتتتتتتت و٢تتض اؾتت ض٫ّ ب تتتا  عوي الكتتلش الُ وايتتة ٖتتا أثتتي زضي تتة أختتتض أفتتخاا تمتتان فٟٗتتغ اله  الّغ 

ة:   الا لنه وثجاع والية ال٣ٟله الٗام 

"٢ا٫: ةٗثنه أبى ٖجض ل ٖ له الؿىن رلى أفخاب ا  ٣ٞا٫: ٢ح لجا: رّيا٦ا  رطا و٢ٗإ بي ٨ا زهىمة  أو رضاٍع 

 ٢تتض ٖتتٝغ خىل تتا إلاتتي يتت ه  متتا  زتتظ والُٗتتا   أن ردتتا٦ ىا رلتتى أختت
ً
ض متتا  تتتال  الّٟؿتتا١. افٗ تتىا بيتت ٨ا عفتتى

 رلى الؿ ُان الجا غ" .
ً
  ورّيا٦ا أن يسانا ة٨ًٗا ةًٗا

ً
ي ٢ض فٗ  ه ٖ ل٨ا ٢ايلا

ّ
 وخغام ا. ٞةو

ته 
ّ
 ما  ؾ ضال٫ ب ٣جىلة ٖ غ با خ ٓ ة   ن

ً
ة ل ٣ٟله ٢غي  فضا واية ٖاى الىالية الٗام  ٞاالؾ ضال٫ ب ظل الّغ 

فتتتتتٕى رلتتتتتى الختتتتتا٦ا ُم تتتتت٘ الغفتتتتت تتتتتة )رتتتتتضاٍعي و٦تتتتتظل٪ الغس تتتتتاع الخ٣ى٢ل  ٕى ٞي تتتتتا رلتتتتتى الّٟؿتتتتتا١ و٢ًتتتتتام الجتتتتتىع إلاتتتتتي امل اٖػ

ضع بامل٣ابح الغفٕى رلى ال٣ٟله الٗاص٫. 
ّ
 والؿ ُان  وأ٦

وايتتة   تتضاعز إلاتتي يتت ه "   التتىاعص إلاتتي الّغ  وايتتة: "املتتغاص متتا "ال   و٢تتض ٢تتا٫ تمتتان الا لنتتّه إلاتتي ر٣غيتتغ اؾتت ضالله ب تتظل الّغ 

تتة رلتتى  تتتال  الّٟؿتتا١. ثتتّا ٢تتا٫   تتى  تتة وال٣ًتتايا الجؼا ل  باٖتتاع الخ٣ى٢ل   
ّ
 زتت ىٝ الخ٣تتى ّي  أز ال رغفٗتتىا إلاتتي الن
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"  يّ  تح أّن امل٣هتىص متا "الّٟؿتا١" 
ً
ي ٢ض فٗ  ه ٖ تل٨ا ٢ايتلا

ّ
ٖ له الؿىن )فٟٗغ الهاص١ي ةٗض طل٪: "ٞةو

مغا  طل٪ الى٢إ 
ُ
لين. ثّا ٢ا٫ ٖ له الؿىن إلاتي   ا ال٣ًام املّٗل ىن ما ٢جح الؿىَين وأ ان ٚيد الكٖغ

 
والخ٩

متىع طاع الٗى٢تة 
ُ
 رلتى الؿت ُان الجتا غ"  أز ال رغفٗتىا إلاتي  

ً
وايتة: "ورّيتا٦ا أن يسانتا ةًٗت٨ا ةًٗتا طيح الّغ 

يتتد  تت ُان الجتتا غ"  تتى ٧تتّح ختتا٦ا فتتا غ ٚو ين. ولتت ن ٧تتان "الؿس ّل  تتان ٚيتتد الكتتٖغ
 
تتة رلتتى  تتتال  الخ٩ بالؿتت ُة ال  ٟلظي 

ة قتتتتتت ة والتكتتتتتتتغيٗل  تتتتتتت ُاع التتتتتتثىة ال٣ًتتتتتتتا ل  تتتتتتتان ٚيتتتتتتتد تؾتتتتتتىملين  والؿس
 
غذّي  ةكتتتتتتت٩ح ٖتتتتتتاّن  ويكتتتتتتت ح ف لتتتتتت٘ الخ٩

ته يّ  تح أّن املتغاص  فتٕى رلتى ٢ًتام الجتىع ت ٞةن  ته ٢تض نالتي ٢جتح طلت٪ ٖتا الغس
ّ
 ت وتاالل ٟاع رلتى أن

ً
ة ف لٗا وال  ٟلظي 

تتة. والج التته ٞغيتت٤ آزتتغ  و تتى الؿتت ُة ال  ٟلظي   ل ٨تتىن الؿتتاب٤  أز ب تتظا ال  
ً
  تتة  زيتتدم  بتتالُج٘  ليؿتتإ ر٨تتغاعا

٣تة بته   
ّ
متىع امل ٗ 

ُ
فتٕى رلتى ال٣ايت ه الٟاؾت٤ إلاتي    ٖا الغس

ً
ه ٢ض نالي أوال

ّ
اله ٖا الغسفٕى رلى الّٟؿا١  وطل٪  ن ال  

تتظز ّٖل تته. ثتتّا م تت٘ ةٗتتض 
ّ
جتتإ ال٣ايتت ه ال

ّ
لٟتتة ار طلتت٪ متتا متتا ال د٣لتت٤  ور٢امتتة الجّي  تتة  وأمثتتا٫ طلتت٪. وأوضتتح ْو

. "
ً
 الغسفٕى رلى الؿىَين أيًا

 رلتتتى الىاليتتتة الؿلاؾتتتلة أو 
ً
ًتتتىا واليتتتة ال٣ٟلتتته الٗامتتتة واملُ ٣تتتة ٞتتتةن الختتتضيثين ال يكتتتيدان أبتتتضا وتدؿتتت  متتتا ٞع

الخ٨تتتتا املُ تتتت٤ ل ٣ٟجتتتتا  ورن تتتتا رلتتتتى مغفٗلتتتتة ٣ٞجتتتتا  الكتتتتلٗة متتتتا أفتتتتخاا الٗ تتتتا وال ٣تتتتىي والٗضالتتتتة وال٨ٟتتتتا م 

بتتين ال تتاؽ. و  تتا ٞتتتغ١ بتتين املغفٗلتتة الضينلتتة والىاليتتتة الٗامتتة. طلتت٪ أن أ  تتتة للخ٨تتا بتتين امل سانتت ين ول ٟ لتتتا 

لة ورُجل٣جتتتا. وإلاتتتي ػمتتتا ٚلجتتتة تمتتتتان  تتتتة  خ٩تتتان الكتتتٖغ أ تتتح الجيتتتإ قتتت٩ ىا املغفٗلتتتة الضينلتتتة ل كتتتلٗة إلاتتتي مٗٞغ

 للختضيع املتغ 
ً
وز ٖتا    تة املجضز امل  ضم رلى اللىن ناع ال٣ٟجا  الٗ  ا  الٗضو٫  ٦ٟا   ا املغاف٘  رأ٦لضا

 لجىال مُلٗا  مغ مىالل ٞ  ٗىان أن ي٣ ضول"  . ولي 
ً
 لضي ه مسالٟا

ً
 ل ٟؿه خاٞٓا

ً
: "ما ٧ان ما ال٣ٟجا  نا  ا

 ل ٣غيتغ مؿتألة يتغوعم وفتىص مغفت٘ ل  ٣ لتض إلاتي أمتىع 
ً
الغواية الكجيدم ال ه ي سظ ا ف لت٘ ٖ  تا  الكتلٗة ؾت ضا

تض٫  أمتا التىلي ال٣ٟلته ٞجتى التظز بلتضل الضيا ور٣غيغ ما ينجغي أن ي٩ىن ٖ له مغف٘ ال  ٣ لض ما ٖ ا ور٣تىي ٖو

رصاعم امل   ٘ تؾىمي والضولة ويك ح طل٪  خ٩ان ال٣ًا لة والتكغيٗلة والججاص والختغا والهتلح وخٟتٔ 

ال ٓتتتتتان. والتتتتتتىلي ال٣ٟلتتتتتته  تتتتتتى مهتتتتتضع الؿتتتتتت ُاع ٧ جتتتتتتا متتتتتتا تكتتتتتتغيٗلة و٢ًتتتتتا لة ور ٟلظيتتتتتتة. ووالي تتتتتته تكتتتتتت ح ٧تتتتتتح 

لا خ تتي زتتاعج ختتضوص صول تته ال تته ي٣ل جتتا ولتته أن يٗتتين و٦تتى  ووالم ٖ تته إلاتتي ؾتتا غ الج تتضان خ تتي املؿتت  ين إلاتتي الٗتتا

 ر ٪ ال ه ال رسً٘ ل ٓان والية ال٣ٟله  و تال  ال ي ىػ مسالٟة أوامغ ا ووفجإ الُاٖة والتؿ لا لجا.

ن تمان املٗهىن )أز ر٣ىن نٓغية الىالية الٗامة ل ٣ٟله رطن ٖاى أن الضللح )ال٣ٗاي والكغذيي ٢ض ص٫ ٖاى أ

املجتتتتضزي ٢تتتتض نهتتتت  ال٣ٟلتتتته الجتتتتام٘ ل كتتتتغا ِ )أز التتتتظز ي  تتتت٘ إلاتتتتي  اهتتتته قتتتتغوٍ الٗ تتتتا ال٣ٟالتتتته والٗضالتتتتة 

وال٨ٟا م إلاي تصاعم  رلى فان  ال هضز والملدوػ ل ٣لاصمي وطل٪ إلاي ٖهغ ٚلح ه ال٨ملدي )أز ٚلجة تمان املجتضز 

 وفىعاي. و ى ال ه ال يٗٝغ م ي رن اله رال ما خلع أنه ؾيدف٘ لل 
ً
 ةٗض أن ام ألع ْ  ا

ً
ضال  ٖو

ً
أل الضنلا ٢ؿُا

  واليتتة رهتتّغٝ ٖاتتى املؿتت  ين. و٢تتض ثحتتإ ل ٣ٟلتته ب ٣ ضتت ي  تتظل 
ً
 ٖامتتا

ً
)أز املجتتضزي ٢تتض نهتت   تتظا ال٣ٟلتته وللتتا

الىاليتتتتة الٗامتتتتة )أو الؿتتتت ُة املُ ٣تتتتةي ف لتتتت٘ متتتتا ثحتتتتإ لإلمتتتتان املٗهتتتتىن ول  يتتتته نٟؿتتتته  ٞتتتتالىلي ال٣ٟلتتتته الجتتتتام٘ 

 ٖاتتتتتتى  ل كتتتتتغا ِ  تتتتتتى 
ً
"الختتتتتتا٦ا تؾتتتتتتىمي املُ تتتتتت٤" )تمتتتتتتان  ولتتتتتتي أمتتتتتغ املؿتتتتتت  يني املٗتتتتتتّين بال هتتتتتت  الٗتتتتتتان خا٦ تتتتتتا
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 ل  ٣ لض  بح  ى خا٦ا ٖان مُ ٤ الىالية له نىخلاع 
ً
 ٣ِٞ  أو مغفٗا

ً
ا  متكٖغ

ً
املؿ  ين  أز رنه ليـ ٣ٞي ا

 تمان والغؾى٫.

 

لنلة وتؾىملة املغ٦ؼية: -3  ريغان بين ال٣ىملة الكٞى

لنلة آعيتتة ال ي غتتي ٣ٞتتِ تؾتتىن أو يٟٛ تته متتا مكتتجض أعثٗتتة ٢تتّض   لإليغانلتتة ٣٦ىملتتة قتتٞى
ً
ن الكتتال الإ  تتىز رهتتّىعا

 ما ال اعيش بح ي ٗتح ال٣ىملتة تيغانلتة أيضيىلىفلتة رىؾت٘ و ل  تة وتٗهت  خلتا٫ الجتىاع الجٛغاإلاتي 
ً
ٖكغ ٢غنا

 لإلؾتتىملة ال 
ً
ي غتتي ٣ٞتتِ الاهىنتتلاع تثنلتتة وال٣ىملتتة والث٣تتاإلاي وتثنتته. وتامل٣ابتتح ٢تتضمإ الا لنلتتة رهتتىعا

ا ويملتدع ؾلاؾتاع ر٢ ل لتة ومغ٦ؼيتة  ٖو انغ ال ٗضصيتة و زت ىٝ إلاتي خلتام الج اٖتاع والكتٗىا  ورن تا يكتٖغ

 ردتإ ٖ تىان 
ً
خلا٫ الجىاع  واؾتجضا٫ ورلٛا  رعاصم نزغ وازادا١ امل   ٗاع  زغي املس  ٟتة  ٧تان طلت٪ أوال

 رلتى -املغ٦تؼ أو الضولتة-لتضٞإ ٖتا صولتة تؾتىن أو الضولتةرهضيغ الثىعم  ثا ناع باؾتا ا
ً
ال٣اٖتضم وردتى٫ متتزغا

م٣ىلة الضولة امل جضم ملجي  املجضز...وإلاي نٟـ الؿلا١ ردىلإ نلٛة والية ال٣ٟله الخا٦ ة إلاي ريغان رلى مغ٦ؼ 

جٛغاٞلتتتتة اٖ جتتتتاعاع الضولتتتتة ت٢ ل لتتتتة ومهتتتتالح ال-ٖتتتتا ٢هتتتتض-صينتتتته رساد٢تتتته ورتتتتتثغ ٞلتتتته-م تتتت ج لاُتتتتاا ؾلايتتتت ه

  ٢ هاصية و ؾادارل لة .

تتة ال٣ىملتتة الٟاعؾتتلة نعيتتة  وأيتتاٞإ الي تتا ال٣ضاؾتتة تلجلتتة )واليتتة  وختتين خاٞٓتتإ ريتتغان تؾتتىملة ٖاتتى النٖب

ال٣ٟلهي  ومؼفإ بين  يضيىلىفلة تؾىملة والٟاعؾلة  ٞةا ا وخّضع بظل٪ الخ٣ح الجلىاؾادارلجي و منه  

 الج اٖلة ل ضولة/ مة ر ال نزغ. ووخّضع ما زىله الهىعم

"رن الغوح ال ه صٞٗإ ال٣ىاع تيغانلة ل ه ىص ٧انإ ال٣ىملة أ٦ثد من ا التضيا...رن  تظل الختغا )مت٘ الٗتغا١ي 

 مث  تتتا ختتتاعا التتتغوؽ متتتا أفتتتح عو 
ً
 َو لتتتة  ر امتتتا

ً
ؾتتتلا  ن ولتتتيـ متتتا أفتتتح أنتتتجدإ بالنؿتتتجة لإليتتتغانلين خغتتتتا

لة."  الكلٖى

ع ريتتتغان تؾتتتىملة ر تت٪ ال٣ىملتتتة الٟاعؾتتلة نعيتتتة ٞةا تتتا لتتا راتتتد٥ م اؾتتجة رال و اف تتتإ ٞي تتتا وإلاتتي ختتتين اؾتت سض

ال٣ىملتتتتتة الٗغتلتتتتتة و٢التتتتتإ ٖن تتتتتا را تتتتتا نتتتتتجلىنلة وعفٗلتتتتتة ورمملدياللتتتتتة وم ؼ٢تتتتتة لألمتتتتتة  ٦ تتتتتا لتتتتتا ياتتتتتدصص املؿتتتتتى لىن 

ٞٗح ٖاى ال٣ىملتة الجٗثلتة  تيغانلىن تؾىملىن بتكحله ال٣ىملة الٗغتلة بالهجلىنلة.  و٢ض ي٩ىن إلاي  مغ عص

 ال ه صأبإ ٖاى وٗإ الكلٗة بالٟغؽ وتيغانلين بالكٗىتلين وامل ىؽ.

 

 :1979ؾلاؾاع ريغان املٗانغم ٢جح الثىعم  ؾىملة  -4
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ريتتتتتغان لتتتتتي بتتتتتى قتتتتت٪ ٢تتتتتىم ر٢ ل لتتتتتة ع يؿتتتتتلة إلاتتتتتي م ٣ُتتتتتة الكتتتتتغ١  وؾتتتتتِ  وطلتتتتت٪ بًٟتتتتتح ٢تتتتتضعاي ا  ٢ هتتتتتاصية 

رلتتى فانتت  رعث تتا الخًتتاعز وتمملداَتتىعز  و٢تتض نحختتإ  زتتى٫ مغاختتح راعيسلتتة  والٗؿتت٨غية والحكتتغية ال٨جيتتدم 

مس  ٟتة  إلاتي أن تكتاع٥ متتا مى٢ت٘ ٢تىز إلاتي نتتلاٚة الادريجتاع ت٢ ل لتة ل كتغ١  وؾتتِ. و تظا التضوع ت٢ لمتته 

  إلاي ٖجض الثىعم تؾىملة.
ً
 فضيضا

ً
ٝغ ػز ا  تيغاوي  رهاٖض إلاي أوازغ ٖجض الكال مد ض عيا ب  ىز ٖو

 لتتته وطلتتت٪ ملداولتتتة  1941إلاتتي الٗتتتان 
ً
ز تتت٘ الملديُتتتانلىن الكتتتال عيتتتا ب  تتتىز وفتتتا وا باب تتته  ٦ملتتتد مد تتتض عيتتتا ز ٟتتتا

الىالتتض ال ٣تتغا متتا  ملتتان ربتتان الختتغا الٗامللتتة الثانلتتة  عؾتتا قتتال ريتتغان الإ  تتىز مى٢تت٘ وصوع ريتتغان إلاتتي الٗتتالا 

تتتتة ؾلاؾتتتتاع ي ٨تتتتا رلا لهتتتتجا بأا تتتتا ؾلاؾتتتتة اٖ  تتتتاص وردتتتتال٠ ةٗتتتتض الختتتتغا الٗامللتتتتة الثانلتتتتة متتتتا زتتتتى٫ م  ٖى

مُ تتتت٤ متتتت٘ الٛتتتتغا إلاتتتتي مىافجتتتتة الاُتتتتغ الغويتتتت ه )الٗتتتتضوي  وردىيتتتتح ريتتتتغان التتتتى أختتتتض املغا٦تتتتؼ الغ يؿتتتتلة ل ٣ىاٖتتتتض 

 مغي٨لتتتة ولألختتتىٝ الٛغتلتتتة)خ ٠ ةٛتتتضاص ٦ ثتتتا٫ي. و٢تتتض نتتتاع ال دتتتال٠ متتت٘ أمغي٩تتتا الؿتتت ة الٛالجتتتة ٖاتتتى نٓتتتان 

ىط الملديُتتتاوي إلاتتتي الا تتتلج وخ تتتى٫ واقتتت ُا مدتتتح ل تتتضن إلاتتتي امل ٣ُتتتة. ريتتتغان إلاتتتي الؿتتت ي لاع متتت٘ بضايتتتة اا لتتتاع ال ٟتتت

ي  انًت إ ريتغان 1958ورياٞة رلى خ ٠ ةٛضاص الظز ؾ٣ِ م٘ الثىعم الٗغا٢لة والثىعاع إلاتي لج تان و عصن )

رؾتتتتتىمي إلاتتتتتي وفتتتتته  ردتتتتتاص  -التتتتتى خ تتتتت٠ الؿتتتتتن ى )با٦ؿتتتتت ان  ريتتتتتغان  رغ٦لتتتتتا  بغيُانلتتتتتا  أمغي٩تتتتتاي ٦ دتتتتتال٠ ٚغثتتتتتي

لاتي  ٦  م٘ رغ٦لا وتا٦ؿ ان.   RCD ا ٣ٖضع ريغان ارٟا٢لة ال ٗاون ت٢ لمه ل    لةالؿٞى

 خلتتتع قتتتاع٦إ إلاتتتي ٢ تتت٘ ثتتتىعم ْٟتتتاع 
ً
وإلاتتتي مغخ تتتة الخ٣تتتة  اٖ  تتتض الٛتتتغا ٖاتتتى ريتتتغان إلاتتتي م ٣ُتتتة الا تتتلج ردضيتتتضا

ي الا لج.  وردىلإ رلى قَغ

وعا مج تتتتا إلاتتتتي خ ايتتتتة ومتتتت٘ أن ريتتتتغان نتتتتاعع اب تتتتضا  متتتتا ٣ٖتتتتض الؿتتتتجٗلنلاع أختتتتض أ تتتتا خ ٟتتتتا  الٛتتتتغا  ولٗجتتتتإ ص

  وقتت٩ إ الغ٦يتتبم الٗؿتت٨غية ٞل تتا يؿتتمي "مجتتضأ نل٨ؿتتىن"  متت٘ 
ً
  و مغي٨لتتة زهىنتتا

ً
املهتتالح الٛغتلتتة ٖ ىمتتا

الغ٦يتتبم  ٢ هتتاصية ال تته مث ت تتا الؿتتتٗىصية  رال أا تتا لتتا ر ستتح ٖتتا َ ىخجتتتا ل ٩تتىن ٢تتىم ر٢ ل لتتة طاع مهتتتالح 

 وؾلاؾاع زانة ب ا إلاي م ٟاع امل ٣ُة.

تؾتتغا لاي  وطلتت٪ خ تتي -ثتتا٫ ٞةنتته لتتا ي٨تتا ويتتغان أز ؾلاؾتتة زانتتة ب تتا خلتتا٫ الهتتغإ الٗغثتتيٞٗاتتى ؾتتحلح امل

 م تتظ متتتر غ  وتلتت٪ إلاتتي 
ً
مُ تت٘ الؿتتجٗلنلاع خلتتع وكتتأ ردتتال٠ أو ٖى٢تتة زانتتة متت٘ مهتتغ الؿتتاصاع زهىنتتا

وتلت٪ إلاتي قجاٍ/ٞملدايغ الظز نضع ٖ ه ارٟا١ َجغان )ردضيض أؾٗاع الجادو٫ إلاي الؿى١ الٗالمهي  ثتا متتر غ   

التتتتظز ٢تتتتتغع بتتتتض  ال ٟتتتتتاوى لؼيتتتتاصم أؾتتتتتٗاع الجاتتتتدو٫ وويتتتتت٘ ختتتتض لتتتتتضٖا رؾتتتتغا لح. وإلاتتتتتي  1973أي ى٫/ؾتتتتح  ملد  15

تىان   ثتا و٢تتٝى قتتال ريتغان و وتلتت٪ متت٘   73-76ٖ 
ً
رُتتىعع ر تت٪ الٗى٢تاع وطلتت٪ متتا زتى٫ ختتغا أ٦ تتىتغ أوال

ػ ارٟا٢لتة التؿتىية مت٘ نتضان خؿتين ٢غاع الضو٫ الٗغتلة الجادوللة ٢ُ٘ ال ِٟ ٖا الٛغا. ثتا ةٗتض طلت٪ رن تا

 1973)أث تتا  ٢ تتة م ٓ تتة  وتلتت٪ إلاتتي الجؼا تتغي. رن صوع ريتتغان صازتتح م ٓ تتة  وتلتت٪ وإلاتتي ختتغا أ٦ تتىتغ  1975

ٖو  لتتتتة ٢ُتتتت٘ التتتت ِٟ ٖتتتتا الٛتتتتغا  ٢ّغب تتتتا متتتتا التتتتضو٫ الٗغتلتتتتة املٗ ضلتتتتة  إلاتتتتي مىافجتتتتة رهتتتتاٖض رلتتتتاعاع ال ُتتتتٝغ 

اع تيغانلة واليؿاع صازح ريغان والضو٫ الٗغتلة م٘ ره اٖض مىفة الثىعم الٟ ؿُلنلة. ٣ٞض اعرجُإ امل  ٖى
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الثىعية ما يؿاعية ورؾىملة بالثىعم الٟ ؿُلنلة ةك٩ح واضح  واعرجِ الكال بد ٠ م٘ مهغ وصو٫ الا لج 

ٖتتتتا الهتتتتين  ٓتتتتى بهتتتتضا٢ة وص فٗ تتتته يتتتتضٖ جا إلاتتتتي ختتتتغا أ٦ تتتتىتغ ٦ تتتتا إلاتتتتي ؾلاؾتتتتة التتتت ِٟ   متتتتغ التتتتظز فٗ تتتته يد

له إلاي ر ٪ املغخ ة ٢لاصم ٖاملثالثلة مؿ ٣ ة رن مه رلى نٓغيتة الهتين ٖتا الٗتىالا الثىثتة  الكٗجلة ال ه عأع ٞ

وتغأيي أن الكال بضأ م ظ مُ ٘ الؿتجٗلنلاع يؿتكتٗغ رم٩انلتة اؾت ٗاصم التضوع ال٨جيتد ويتغان إلاتي امل ٣ُتة   متغ 

 . الظز يٟؿغ اخ ٟاالره  مملداَىعية وزُىاره إلاي  وتل٪ وم٘ الٗغا املٗ ضلين

جتتا بتتين ب تتضيا ولتتي  رٟا٢لتتة تيغانلتتة 1975وإلاتتي الٗتتان   مغي٨لتتة )ب٣ل تتة -٣ٖتتض الكتتال أضتتاا ارٟا٢لتتة متتا نٖى

لاتي  15 م لتتاع صوالعي. والخ٣ل٣تتة أن أمغي٩تتا ٧انتتإ رد تتاج التتضوع تيغاوتتي إلاتتي امل ٣ُتتة متت٘ رهتتاٖض ال جتتىن الؿتتٞى

لة وتدتتغا الٗتتالمه ورد٣ل٣تته ان هتتاعاع ٦جيتتدم متتا الج تتض الهتتي لة رلتتى أٞغي  ب  جىعيتتة ٖتتضن الكتتلٖى
ً
٣لتتا متتغوعا

لج ان    لة  وي ٨تا ال٣تى٫ أن ؾلاؾتة ريتغان الااعفلتة ر تال الكتغ١  وؾتِ بتضأع رغتؿتا إلاتي الؿتجٗلنلاع 

ٖاتتى أا تتا ؾلاؾتتة ردتتال٠ متت٘ مهتتغ والا تتلج متتا فجتتة  ومتت٘ رؾتتغا لح ورغ٦لتتا وتا٦ؿتت ان متتا فجتتة ثانلتتة  ول٨تتا 

 مغخ تتتة يتتت ا ع يتتتة مؿتتت ٣ ة ٖتتتا ال جٗلتتتة ال٩ام
ً
 تتتة ل ؿلاؾتتتة  مغي٨لتتتة. ل٣تتتض ٧انتتتإ مغخ تتتة الؿتتتجٗلنلاع ٞٗتتتى

مداوالع اؾت ٣ىللة ل تضو٫ الٗغتلتة مت٘ التغ يـ الؿتاصاع وامل ت٪ ٞلهتح  ومداولتة ريتغان أن ر٩تىن صولتة ٦ملتدي 

ؿت٨غز لجتظل التضو٫ وثكتٗىع ا بال٣تضعم  إلاي امل ٣ُة  طل٪ أن رض٤ٞ أمتىا٫ الجاتدو٫ ؾت ذ بن تىى ا٢ هتاصز ٖو

 أمغي٩تا  و٢تض رتؼاما طلت٪ )ولتيـ بالهتضٞةي مت٘ انتضإل الختغا ٖاى ال ٗام
ً
ح قتجه ال تّضز مت٘ الٛتغا وزهىنتا

   لتتتة إلاتتتي لج تتتان ورى٢لتتت٘ ارٟا٢لتتتة الجؼا تتتغ متتت٘ الٗتتتغا١ وانتتتضٞإ الؿتتتاصاع إلاتتتي ار تتتال أمغي٩تتتا والٛتتتغا ةٗتتتض ختتتغا 

 الى ٧ام  صايٟلضي  وانت إ ر 
ً
٪ املغخ ة باٚ لا٫ امل ت٪ أ٦ ىتغ)ارٟا٢لاع ٞهح ال٣ىاع ثا ػياعم ال٣ضؽ ونىال

ٞلهتتتح وانتتتضإل الهتتتغاٖاع الل  لتتتة إلاتتتي الكتتت ا٫ والج تتتىا وتلن  تتتا  وت ٟتتتا٢ا الختتتغا    لتتتة ال ج انلتتتة ورتتتضزح 

 ؾىعية بضٖا أمغي٩ي إلاي لج ان... رلخ .. م ا ليـ امل ا٫   ا الؾ ٗغايه. 

 دضيتتض إلاتي الؿتتجٗلنلاع متا ال٣تتغن املجتا ٦سىنتتة   تا أن التتضوع ت٢ لمته ال٣تتىز ويتغان بتتضأ إلاتي ػمتتا الكتال وتال

قتتلٗلة صون أن  -الٗكتتغيا  وأن ريتتغان تؾتتىملة لتتا رتتغة  تتظا التتضوع ٣ٞتتِ ورن تتا أُٖ تته مكتتغوٖلة رؾتتىملة

ننستت ي   تتتا أن املٗاعيتتين ل كتتتال متتتا ٧تتح  ر ا تتتاع املاع٦ؿتتتلة والَى لتتة وتؾتتتىملة لجتتتأوا رلتتى ٢ىاٖتتتض الثتتتىعم 

ن لجتتا صوع ٦جيتتد إلاتتي رأؾتتيـ التتىذي الكتتللي ال ج تتاوي الجضيتتض التتظز و٧تتا 1970الٟ ؿتتُلنلة إلاتتي لج تتان م تتظ الٗتتان 

 بةيغان.
ً
 الخ٣ا

ً
 ناع مغرجُا

  

 الٗغتلة تيغانلة إلاي ال اعيش املٗانغ -5

تكتت٩ إ الضولتتة ال٣ىملتتة تيغانلتتة )الضولتتة الهتتٟىية مُ تت٘ ال٣تتغن الؿتتاصؽ ٖكتتغي ٖاتتى ختتضوص التتضن والٗتتضاوم 

متتت٘ فاعي تتتا الٗث انلتتتة الاد٦لتتتة. و٧تتتان الٗتتتغا١  تتتى امل ٗتتت  امل يتتتب وؾتتتاخة الختتتغوا ال تتته أ جتتتإ املكتتتاٖغ ال٣ىملتتتة 

 ة وقتتتتلٗة. ولتتتتا يتتتتتص اا لتتتتاع الضولتتتتة امل ٗاصيتتتتة و٧تتتتح تختتتتا واملكتتتتاٖغ والٗتتتتضاواع املظ جلتتتتة ال اعيسلتتتتة متتتتا بتتتتين ؾتتتت
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الٗث انلتتتتتة ور٣اؾتتتتتا امل تتتتتا٤َ ال تتتتته ٧انتتتتتإ ردتتتتتإ ؾتتتتت ُت ا متتتتتا بتتتتتين ٢تتتتتىي  ؾتتتتت ٗ اع  وعوثتتتتتي  وال رهتتتتتضز ٖ  تتتتتا  

)ختتتين ٧انتتإ ال ستتت  الٗغتلتتة رتجتتتاعي إلاتتتي  1915وم ا تتضز الٗتتتغا١ متتا الكتتتلٗة الٗتتغا ل ٣تتتىاع الملديُانلتتتة ٖتتان 

ل يتتهي وال ثتتىعم الٗكتتغي ا ال اعيسلتتة إلاتتي ال  تت٠ و٦تتغتى  والجهتتغم  وال رتتاعيش امل اوٗتتة زضمتتة لتتىعوـ و٧تتى٦ـ ٞو

جا متت٘ ف تتا٫  الكتتلٗلة الٗغا٢لتتة وتيغانلتتة وال ج انلتتة لألختتىٝ الٛغتلتتة ولؿلاؾتتاع التتضو٫  ؾتت ٗ اعية وو٢تتٞى

ٖجض ال انغ ومت٘ ثتىعم الجؼا تغ ومت٘ الثتىعم الٟ ؿتُلنلة  ومت٘ ٧تح خغ٦تة ردتغع إلاتي الٗتالا الٗغثتي  لتا يتتص طلت٪ 

 رلى أز تٛليد إلاي ال ٓغم رلى ريغان ورلى الكلٗة الٗغا.٧ ه 

إلاتتتتي الا ؿتتتتلنلاع متتتتا ال٣تتتتغن املايتتتت ه تٗاونتتتتإ  ؾتتتتغم الإ  ىيتتتتة تيغانلتتتتة متتتت٘ الضولتتتتة ال٣ىملتتتتة  رارىع٦لتتتتة ٖاتتتتى 

رهتتتٗلض ورتتتىريد املكتتتاٖغ ال٣ىملتتتة لخكتتتض ال ٗجئتتتة الج ا يديتتتة وعا  ؾتتت ُاي ا املؿتتتتجضم  ٚيتتتد أن  متتتغ الاُيتتتد أو 

لظز خضة إلاي طل٪ الى٢إ ر ثح إلاي انضعاج الج ضيا امل ٗاصيين إلاي ؾلا١ خ ٠ أ٦لض وم ين م٘ الٛغا ال دى٫ ا

 ةٗتتتتض ن٨جتتتتة ٞ ؿتتتتُين إلاتتتتي ٖتتتتان 
ً
. ولتتتتا 1948و تتتتى خ تتتت٠ و٢تتتت٠ يتتتتض أمتتتتاوي الٗتتتتغا ال٣ىملتتتتة وال دغعيتتتتة زهىنتتتتا

 ورن تتتا وؾتتتٗ ا نُتتت
ً
 وخًتتتاعيا

ً
ا١ ال دتتتال٠ ر٨ تت٠ ريتتتغان الكتتتال ورغ٦لتتتا  رارىع٦لتتتة بتتتالى٢ٝى متتت٘ الٛتتغا ؾلاؾتتتلا

وال ٗتتاون رلتتى امل تتا٫  منتته الٗؿتت٨غز م تتا ٧تتان لتته أثتتغ ب لتتٜ ٖاتتى مكتتاعي٘ الن تتىى والىختتضم الٗغتلتتة إلاتتي مغخ تتة 

 بتتالٜ الاُتتىعم إلاتتي 1967الا ؿتتلنلاع والؿتت نللاع وخ تتي ن٨ؿتتة الاتتامـ متتا خؼيتتغان 
ً
. و٢تتض لٗجتتإ ريتتغان صوعا

 ةٗتتتتتض اؾتتتتت٣اٍ خ٩ىمتتتتتة التتتتتغ يـ مد تتتتتض مهتتتتتض١ بتتتتتان
ً
تتتتتإ ٣1953ىا ٖؿتتتتت٨غز )صٖتتتتتا رؾتتتتتغا لح زهىنتتتتتا ي اٖاٞد

 بأا تتتتا ؾتتتتج  ه ومىل تتتته وقتتتتاع٦إ إلاتتتتي رن اختتتته . وأو٫ متتتتا اؾتتتت سضمه مٗاعيتتتتى 
ً
الىاليتتتتاع امل دتتتتضم  مغي٨لتتتتة متتتتتزغا

الكال ما حجج ورملديغاع لالاع ا ال٨ٟاحي املؿلح ٧ان ٢ًلة ٞ ؿتُين  ال بتح رن أو٫ ر ٓتلا َىثتي ٦ٟتاحي 

 لتتتتت
ً
ضٖا الثتتتتتىعم الٟ ؿتتتتتُلنلة ةٗتتتتتض مٗغ٦تتتتتة ال٨غامتتتتتة )آطاع مٗتتتتتاعى ل كتتتتتال لىختتتتت٤ واٖ ٣تتتتتح وختتتتتى٦ا ٧تتتتتان ر ٓل تتتتتا

تتة ٞ ؿتتُين". ولتتا ر٨تتا الٗى٢تتاع 1968 ًتتلة ٞ ؿتتُين" و"م  ٖى تتإ مدا٦ تتة أًٖتتا ه يىمجتتا باؾتتا "٢ ٞغ ي ٖو

 إلاتي وفته ةٗتٌ  -الٗغتلة
ً
ته مت٘ أمغي٩تا والٛتغا ٖ ىمتا تيغانلة لتؿى  ٣ِٞ ةؿح  صٖا الكال وؾغا لح وو٢ٞى

لاع  )مهتتتغ وؾتتتىعية والٗتتتغا١ أو متتتا ٧تتتان يؿتتتمي با نٓ تتتة ال ٣ضملتتتةي  ورن تتتا لتتتي  الٗتتتغا امل دتتتالٟين متتت٘ الؿتتتٞى

 إلاتي م ٣ُتة الا تلج  خلتع 
ً
لاتي زهىنتا ؾتا ع خ تي مت٘ التضو٫ الٗغتلتة ال ته لتا ر٨تا رن مته رلتى الخ ت٠ الؿتٞى

٧تتتان ل كتتتال وويتتتغان أَ تتتإ  ٞتتتةيغان الكتتتال لتتتا ر٨تتتا ٣ٞتتتِ مس تتت  ٢تتتِ أمغي٩تتتي إلاتتتي امل ٣ُتتتة بتتتح لتتتي ٧انتتتإ ٢تتتىم 

تتتإ ر٢ ل لتتتة ٦  و تتتظا متتتا بغ  تتتإ ٖ لتتته إلاتتتي ال هتتتضز ال٨جيتتتد ل ثتتتىعم ال تتته ٖٞغ
ً
 أؾاؾتتتلا

ً
جتتتا ملتتتدي ردتتتاو٫ أن ر٩تتتىن اٖل

ي وإلاتتتي اخ ىلجتتتا للجتتتؼع التتتثىة )َ تتت  ال٨ملتتتدي َو تتت  1973- 1970باؾتتتا ثتتتىعم ْٟتتتاع إلاتتتي ؾتتت ُ ة ٖ تتتان )أٖتتتىان 

ى تؿتتت لة الا تتتلج الهتتتٛغي وأبتتتى مىيتتت يي وال تتته متتتا ػالتتتإ رلتتتى اللتتتىن ردتتتإ  ختتت ى٫ تيغاوتتتي. ولتتتيـ الاتتتىٝ ٖاتتت

)ٖغثي أن ٞاعي هي بالاىٝ ال ٛىز أو الجٛغاإلاي ب٣تضع متا ي٨ٗتـ رعاصم الجل  تة تيغانلتة ٣٦تىم ر٢ ل لتة ٦ملتدي إلاتي 

الا تتتلج والكتتتغ١  وؾتتتِ. وثٗتتتض ان هتتتاع الثتتتىعم تؾتتتىملة اؾتتت  غع ال٣ُلٗتتتة متتت٘ الٗتتتغا وطلتتت٪ ةؿتتتح  قتتتٗاع 

املٗ لتتة بالكتتٗاع رط  تتى ام تتض ليكتت ح صو٫ املٛتتغا وم اعؾتتة رهتتضيغ الثتتىعم. ٞ تتا ر٨تتا صو٫ الا تتلج لتتي وختتض ا 

الٗغثتتتتي ومهتتتتغ وخ تتتتي الؿتتتتىصان و٢تتتتض قتتتتجضع خ٣جتتتتة الث انلنلتتتتاع متتتتا ال٣تتتتغن الٗكتتتتغيا ْتتتتا غم رهتتتتضيغ الثتتتتىعم 
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إ صو٫ الا لج وكتى  م ٓ تاع "ل ثتىعم تؾتىملة" ٧انتإ قتلٗلة  ٞغ تيغانلة ردإ ٖ اويا ومؿ لاع ق ي. ٖو

 تتتتتتتة طلتتتتتتت٪ رتتتتتتتىرغاع ونتتتتتتتغاٖاع )مؿتتتتتتتلخة خ تتتتتتتيي إلاتتتتتتتي ال٩ىيتتتتتتتإ والجدتتتتتتتغيا الجىيتتتتتتتة وريغانلتتتتتتتة الجتتتتتتتىي. وخهتتتتتتت إ نتل

اتتى الٗى٢تاع متت٘ ريتغان متتا فجتة ثانلتتة. وام تض رلتتاع   ٖاتتى ويت٘ ر تت٪ الج تضان متتا فجتة ٖو
ً
والؿتٗىصية أثتتّغع ٦ثيتدا

الثتتىعم املهتتضعم رلتتى مهتتغ وف اٖتتاع الججتتاص  ورلتتى املٛتتغا الٗغثتتي  و تتى لتتا يستتح متتا م اعؾتتاع "تكتتّل٘" ال٢تتإ 

 خ
ً
 تتي لتتضي ٦جتتاع ٖ  تتا  الكتتلٗة مثتتح املغختتتىن تمتتان الكتتلش مد تتض مجتتضز قتت ـ التتضيا التتظز أٞ تتتي اؾتت  جانا

يىمجتتتا بدغمتتتة متتتا ر٣تتتىن بتتته ةٗتتتٌ  وؾتتتاٍ تيغانلتتتة إلاتتتي ب تتتضان ٖغتلتتتة ٖضيتتتضم متتتا رحكتتتيد وتكتتتيل٘ ل  تتتاؽ ردتتتإ 

 لثىعز. ٖ ىان "از لاع مظ   أ ح الجيإ" أو تٛليد ملظا   ال اؽ ما زى٫ الؿلاؾة والٗ ح الؿلاي ه ا

ا و٢ٝى ريغان م٘ قٗ  ٞ ؿُين وم٘ امل٣اومة إلاي لج ان ٣ٞض أصع الخغا تيغانلة الٗغا٢لة وما عا٣ٞجا  -وتٚغ

 ٖاتتتتى  –متتتتا رتتتتىرغاع التتتتى املؼيتتتتض متتتتا تٗ لتتتت٤ الكتتتتغور إلاتتتتي الٗى٢تتتتاع الٗغتلتتتتة 
ً
تيغانلتتتتة و تتتتى أمتتتتغ ر ٟهتتتتح أيًتتتتا

 إلاتتتتتتي ةٗتتتتتتٌ التتتتتتضو٫ الٗغت
ً
لتتتتتتة ٧تتتتتتالٗغا١ نٟؿتتتتتته وال٩ىيتتتتتتتإ ان٣ؿتتتتتتاماع مظ جلتتتتتتة لتتتتتتا رستتتتتتح متتتتتتا زُتتتتتتىعم زهىنتتتتتتا

 والؿٗىصية والجدغيا.

بضاية ال ٛليد إلاي ر ٪  ويإ الهغاٖلة. ٣ٞتض واٞت٤ تمتان الا لنته ٖاتى و٢ت٠ رَتى١ ال تاع  1989وخ ح ٖان 

ي وفتتغي ان ٣تتا٫ صعامتتارل٩ي ل ؿتت ُة ةٗتتض اػاختتة نا تت  1988متت٘ الٗتتغا١ )ر تتىػ 
ً
 رنتته يكتتغا الؿتتا م٨غ تتا

ً
ي )٢تتا ى

ٗتت تتؼ٫ أنهتتاعل   وثٗتتض رهتتٟلة خ لٟتته مجتتضز  اقتتمه تمتتان وز لٟ تته امل ين الكتتلش خؿتتين م  ٓتتغز وي  تتيل ٖو

ورٖضامتتتته ووتتتتجا الٗكتتتتغاع متتتتا ف اٖ تتتته. وفتتتتا  التتتتى الؿتتتت ُة ردتتتتال٠ فضيتتتتض واؾتتتتُة ٣ٖتتتتضل ٧تتتتان ابتتتتا تمتتتتان 

ؿتتتت  اوي  ونتتتتٗض ٞلتتتته  غابتتتته ع تتتتيـ الج جىعيتتتتة الجضيتتتتض الكتتتتلش  اقتتتتمه ٞع الا لنتتتته نٟؿتتتته )الؿتتتتلض أخ تتتتضي ٖو

  ا ال٣ا ض واملغقض الجضيض ل ثىعم الغ يـ الؿاب٤ للج جىعية الؿلض ٖاي زام ئه.مٗج ا ثا ر اوػ 

تتتام تمتتتان الا لنتتته )رتتتىإلاي إلاتتتي  ي وفتتتغي ةٗتتتض طلتتت٪ 1989خؼيتتتغان  3و٢تتض فتتتغي تٗتتتضيح الضؾتتت ىع ةٗتتتض قتتتجغ ٖاتتتى ٞو

رهتتٟلة مٗا٢تتح متتا ٧تتان يؿتتمي بستتِ تمتتان: رؾتت٣اٍ خ٩ىمتتة الؿتتلض ميتتد خؿتتين مىؾتتىز ورلٛتتا  م هتت  ع تتيـ 

يد  ا ما الاد ح الن سابتاع م  تـ الكتىعي ٖتان  -ا  الىػع  ر٢الة الؿلض مدتكمه  وم ٗه  ى وب ؼاص نجىز ٚو

ؿتت  اوي  -اؾتت ٣الة الؿتتلض زتتارمه متتا وػاعم الث٣اٞتتة . ونتتٗض ن تتا الثىيتتي أخ تتض الا لنتته – 1992  اقتتمه ٞع

رأيلض رُجل٘ الٗى٢اع م٘ ٖاي زام ئه ٣٦ىي مٗاعية ل لاع رهضيغ الثىعم ول  غخ ة الا لنلة وخ  ىا لىا   –

أمغي٩تتتا والٛتتتتغا ومتتتت٘ الٗتتتتغا املدؿتتتتىتين ٖاتتتتى أمغي٩تتتتا.. وتتتتتضأع مٗجتتتتا ٖ  لتتتتة رهتتتتٟلة آزتتتتغ متتتتا رج٣تتتتى متتتتا الاد٦تتتتة 

ؿتتتت  اوي )ع تتتتيـ الج جىعيتتتتة بتتتتين  ي  تتتتظا  نٟ تتتتاح تنتتتتىحي 1997و 1979الا لنلتتتتة الثىعيتتتتة. و٢تتتتاص الكتتتتلش ٞع

 -ميتد خؿتين مىؾتىز  -مجتضز ٦غوثتي -اتي أ٦ملتد مدتكتمهٖ -الل لنه إلاي مىافجتة ال لتاع اليؿتاعز )خؿتين م  ٓتغز 

 -ربتتتتغا لا أنتتتتٛغ ػاصل -ٚتتتتىن خؿتتتتين ٦غتاؾ تتتت ه - تتتتاصز زتتتتام ئه -مد تتتتض مىؾتتتتىز زتتتتى لنه  تتتتا -ٖجتتتتض ل نتتتتىعز

 ب ؼاص نجىزي. -ٖجاؽ ٖابضز -ؾٗلض حجاعيان -مدؿا ميدصاماصز
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–ن تاع ةؿتح  الختغا الٗغا٢لتة زى٫ ع اؾة  اقمه عاٞؿ  اوي خاو٫ ال ٓان رٖاصم الج تا  لٗتىج  ٢ هتاص امل

تتتتة وؾلاؾتتتتة 1988-01980 يغانلتتتتة  ي والؼيتتتتاصم الؿتتتت٩انلة والٗؼلتتتتة الضوللتتتتة نتل تتتتة ل ؿلاؾتتتتة الااعفلتتتتة امل ُٞغ

ي ختضة رُتتىع 1997-1989رهتضيغ الثتىعم والٗتضا  ملتا  تى ٚيتد رؾتىمي.. إلاتي بضايتة متا ؾتمه بالج جىعيتة الثانلتة )

ل ه م تا ٧تان ٖاى مؿ ىي خغ٦ة ال ٓان الضولي باا لاع  امتة  ردتاص الؿتٞى لة بٖؼ ما ٧ان يؿمي بال٨  تة الكتلٖى

له أثغ ا٢ هاصز صازاي إلاي ريغان ال ته اٖ  تضع الثتىعم ٖ تض بتضايت ا أؾت ىا  ٢ هتاص املىفته و زتظ ب   جلتة 

 ال سُلِ ل ٟٗلح بغامج ال   لة  ٢ هاصية و ف  اٖلة إلاي الجىص.

لة اا تتاعع مٗجتت ا مضعؾتتة ال٨ٟتتغ  قتتادا٧ي إلاتتي ال   لتتة  ٢ هتتاصية و ف  اٖلتتة وتتتضا أن باا لتتاع ال٨  تتة الكتتلٖى

الختتح ل  كتت٩ ة  ٢ هتتاصية إلاتتي ريتتغان ال ي ٟتت٪ ٖتتا ختتح مًٗتت ة املكتت٩ ة الؿلاؾتتلة ٞي تتا. ٞأزتتظ رلتتاع تنتتىح 

ال لملدالتتتي يت تتتامى إلاتتتي مىافجتتتة م٣اومتتتة قتتتضيضم متتتا ٢جتتتح ال لتتتاع الثتتتىعز التتتظز قتتتٗغ ب تتتا ٧تتتان يؿتتت له بةع انتتتاع 

 ىعم املًاصم.الث

 بارجتإ ؾلاؾتة زاعفلتة أ٦ثتد 
ً
لا ي ٟ ذ ال ٓان إلاي ٖجض عاٞؿ  اوي ٖاى التضازح ٞدؿت  بتح ٖاتى الاتاعج أيًتا

بغاٚ ارلتتتة ةٗتتتض رساتتتي نٓتتتان الثتتتىعم ٖتتتا ال٣ىالتتت   يضيىلىفلتتتة الضينلتتتة الجامتتتضم ال تتته ٧انتتتإ رتتت د٨ا إلاتتتي خغ٦تتتة 

قٗاع رهضيغ الثىعم. وردؿنإ ٖى٢تاع ريتغان مت٘ الؿلاؾة الااعفلة لج جىعية ريغان تؾىملة وإلاي م٣ضمت ا 

فيداا تتتتتا زانتتتتتة صو٫ الا تتتتتلج الٗغتلتتتتتة إلاتتتتتي  تتتتتظل الٟاتتتتتدم و٦تتتتتظل٪ متتتتت٘ ال٨ثيتتتتتد متتتتتا التتتتتضو٫  وعوتلتتتتتة ال تتتتته ونتتتتت إ 

الٗى٢اع مٗجتا إلاتي بضايتة الثتىعم رلتى مغخ تة ٢ُت٘ الٗى٢تاع. رال أن الٗتضا  ل ىاليتاع امل دتضم لتا ين ته ورن ٧انتإ 

يتاع امل دتضم إلاتي ر ت٪ الٟاتدم ٢انتغم ٖاتى امل   تين ل  لتاع الثتىعز املتكتضص )أنهتاع زتِ ل جة ال ُٝغ ر ال الىال 

 متتتتاني صون أن يتتتت ٨ٗـ إلاتتتتي الاُتتتتاا الؿلايتتتت ه الغؾتتتتمه وصاعم التتتتغ يـ عاٞؿتتتت  اوي بهتتتتىعم واضتتتتخة.. رال أن 

وي.. طلت٪ لتتا يدتتح صون رُتتىع خغ٦تتة رنتتىخلة ثىعيتتة متا صازتتح عختتا ٞٗاللتتاع ال ٓتتان الضينلتتة بتتضأ ا عاٞؿتت  ا

ورُتتتىعع ةٗتتتض طلتتت٪ صازتتتح خغ٦تتتة اليؿتتتاع الا لنتتته ال تتته ٣ٞتتتضع الؿتتت ُة رط رُتتتىع  تتتظا ال لتتتاع نتتتىا  نتتتىح 

 الضي ى٢غاَي ورغوخ  ظا ال ُىع إلاي ٖجض الغ يـ مد ض زارمه...

)ةٗض ٖانٟة الا لج والخغا الٗامللة ل دغيغ ال٩ىيإ وان٣ىا  1992ؾ ذ اؾ ٣غاع الىي٘ الضازاي ةٗض ٖان 

لاتي و٦   تتتهي بةٖتتتاصم َتتتغح ٢ًتتتلة اؾتتتت ٣غاع ال دالٟتتتاع ا لٗغتلتتتة وت٢ ل لتتتة والضوللتتتة وؾتتت٣ٍى  ردتتتتاص الؿتتتٞى

وردؿتتا الٗى٢تتاع الٗغتلتتة تيغانلتتة  ٣ٞتتتض رىختتض الٗتتغا وتيغانلتتىن إلاتتي الجإ تتتة الٗامللتتة للختتغا يتتض الٗتتتغا١  

لة الٗامللتة  وؾتت٣ِ إلاتي ريتتغان قتتٗاع الثتى  عم الضا  تتة أو املؿتت  غم واا تاع الهتتغح  يتضيىلى ي والٗؿتت٨غز ل كتتلٖى

ومكاعي٘ رهضيغ الثتىعم  مت٘ ان٨ٟتا  تيتغانلين ٖاتى أويتاٖجا الضاز لتة ةٗتض ختغا متضمغم وخهتاع صولتي ٢تاؽ  

 وعٚا طل٪ ْح إلاي الجى ي ه  ما ي٨ٗغ أو يُٗح الٗى٢اع الٗغتلة تيغانلة.

٣تىص متتا الهتتغاٖاع وال تتضزىع وال  -  تتاعا ال تته ولتتضع اوٗتتضان ٣ٞتض ٧تتان   تتا٥ الختتظع امل جتتاص٫ ةٗتتض ٣ٖتتىص ٖو

 الث٣ة.
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و٧ان   ا٥ ما فجة أزغي املى٠٢  مغي٩ي الظز ال يؿ ذ ل ٗغا باملهالخة ال امة م٘ ريغان بح يغيض اب٣ا   -

ة ٦أصام يِٛ ٖاى ريغان الباباػ املؼيض ما ال  اػالع.   وع٢ة الٗى٢اع امل ىرغم أو امل٣ُٖى

صولتتتي  -ن الهتتتغإ ٖاتتتى الؿتتت ُة ٖ تتتض ٧تتتح م ُٗتتت٠ ر٢ لمتتتهو٧تتتان   تتتا٥ الىيتتت٘ تيغاوتتتي التتتضازاي خلتتتع يد تتتض -

 . 1989 -1988فضيض قحله ب  ٠ُٗ 

 

 ٞان ة عتل٘ الؿلض زارمه -6

ي ل ٗلتتض رلتتى الىافجتتة ال لتتاع اليؿتتاعز ال٣تتضيا )زتتِ تمتتاني 2005 -1997فتتا ع ع اؾتتة الؿتتلض مد تتض زتتارمه ) 

 الضي ى٢غاَلة.ول٨ا بثىا فضيض يد ح ٖ ىان تنىح وال  ضيض وقٗاعاع الخغية و 

 أن يُتتتغح ال لتتتاع تنتتتىحي الجضيتتتض ٢ًتتتلة الٗى٢تتتاع متتت٘ الٗتتتغا ومتتت٘ الٛتتتغا وأمغي٩تتتا متتتا يتتت ا 
ً
و٧تتتان َجلٗلتتتا

 ل ٗى٢تتة  ٦لتضم والجضللتة بتين رُتتىعاع 
ً
مداول ته رٖتاصم ردضيتض مى٢ت٘ وصوع ريتتغان إلاتي املغخ تة الجضيتضم  ونٓتغا

ي ٢تتتض أا تتتإ طلتتت٪  نٟ تتتاح التتتظز 2011-2005ئه )زتتتام -الاتتتاعج والتتتضازح تيغاوتتتي. ول٨تتتا مغخ تتتة أخ تتتضز ن تتتاص

ؿتتت  اوي م تتتتظ الٗتتتان    والتتتتظز رُتتتىع متتتت٘ الؿتتتلض زتتتتارمه رلتتتى ؾلاؾتتتتة ٧1989تتتان ٖغابتتتته  و٫ الكتتتلش  اقتتتتمه ٞع

وا٢ٗلة وخىاعية خًاعية  و ا ندا وكجض فىلتة فضيتضم متا الهتغإ التضازاي إلاتي ريتغان مغرجُتة ب تا ي تغز إلاتي 

 فض
ً
 ل ٣تتتتتتتىي تيغانلتتتتتتة خلتتتتتتع رن ٖ تتتتتتتىان املغخ تتتتتتة  تتتتتتى الضي ى٢غاَلتتتتتتتة امل ٣ُتتتتتتة والٗتتتتتتالا ووكتتتتتتتجض انتتتتتتُٟاٞا

ً
يتتتتتتضا

 والٗى٢اع م٘ أمغي٩ا والٛغا والٗى٢ة م٘ الٗغا ةٗض الغتل٘ الثىعز. 

رن اخ تتتتتتضان الهتتتتتتغإ ٖاتتتتتتى الؿتتتتتت ُة إلاتتتتتتي ريتتتتتتغان إلاتتتتتتي ْتتتتتتح الىيتتتتتت٘ التتتتتتضولي الجضيتتتتتتض ال تتتتتتافا ٖتتتتتتا اختتتتتت ى٫ أمغي٩تتتتتتا 

تا ال دتى٫  املجتا إلاتي الجتاعم رغ٦لتا  واقت ضاص الًتٍٛى ٖاتى الخ لت٠  ٞٛاوؿ ان والٗغا١)ٖاتى ختضوص ريتغاني ٖو

ؾتتتتىعية  ومتتتتأػ١ التؿتتتتىية إلاتتتتي ٞ ؿتتتتُين  ٧تتتتح طلتتتت٪ أصي رلتتتتى ان ٣تتتتا٫ ال لتتتتاع تنتتتتىحي الل لنتتتته  نٟ تتتتاحي لخ تتتت٠ 

قتتتتا غوصز رلتتتتى نتتتت٠ املٗتتتتاعى النٟ تتتتاح ريتتتتغان ٖاتتتتى الٗتتتتغا )مهتتتتغ والا تتتتلجي "التتتتغفٗلين"   –ف  تتتته  –زتتتتام ئه 

لىالياع امل دضم  مغي٨لة. ٩ٞانإ قٗاعاع ما أنجذ يٗٝغ باؾا الج تاح املدتاٞٔ واملٗاصز  ز انٟ اح ٖاى ا

لي الٗىصم رلى الاِ الثتىعز ورلتى الٗتضا   مغي٩تا و"ٖغب تا"  إلاتي ختين خ تح الج تاح تنتىحي )اليؿتاعز الثتىعز 

.
ً
ي قٗاعاع  نٟ اح ورُجل٘ الٗى٢اع م٘ الٗالا وم٘ املدلِ الٗغثي زهىنا

ً
 ؾاب٣ا

ا م ٘ رد٣ل٤  ظا الُ تىح تنتىحي التضازاي وال ٣تاعثي مت٘ الٗتغا والختىاعز مت٘ الٗتالا أػمتة مغ٦جتة ٚيد أن م

ر  ثتح إلاتتي اوٗتتضان الغ يتتة وال تتىػان وإلاتتي َٛلتتان املهتتالح الاانتتة وال٣ىملتتة امل  ا٢ًتتة بتتين الٗتتغا وريتتغان.  تتظا 

اتتتى  يتتتد امل ٣ٟتتتة ٖاتتى ؾتتت ا أولىيتتتاع ٖو مكتتغوٕ ا ًتتتىز ٖغثتتتي يد٣تتت٤ نا لتت٪ ٖتتتا املهتتتالح الٗغتلتتة امل  ا٢ًتتتة ٚو

 ل ٗى٢تتاع الجلنلتتة. ٣ٞتتض ٧انتتإ ٧تتح صولتتة ٖغتلتتة رغيتتض ر٢امتتة خ تت٠ أو مكتتغوٕ مكتتاد٥ 
ً
 ل   ٣ُتتة ورُجلٗتتا

ً
ر٩تتامى

متت٘ رغ٦لتتا أو متت٘ ريتتغان أو خ تتي متت٘ رؾتتغا لح  ولتتا ي٨تتا   تتا٥ متتا مكتتغوٕ ل ٓتتان ر٢ لمتته ٖغثتتي واضتتح يؿتت ُل٘ 
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رغ٦لتاي وردضيتض متا يغيتضل إلاتي الٗى٢تة مت٘ رؾتغا لح والٛتغا ر٢امة أًٞح الٗى٢اع مت٘ املدتلِ )ب تا ٞلته ريتغان و 

  مغي٩ي أو  وعوثي )أو خ ي الهين وعوؾلا واللاباني. 

 واملؿألة رلاهإ زى٫ ر ٪ الٟادم  إلاي عجؼ م ٗضص املؿ ىياع: 

 واضخة للج ل٘  ويجنه ٖى٢تاع ؾتىية .1
ً
 عجؼ ٖغثي ٖا رن اج مكغوٕ نٓان ر٢ لمه ٖغثي فضيض يغؾا أصواعا

ٌ املكتتغوٕ لاُتتة الكتغ١  وؾتتِ ال٨جيتتد لتتا ر٣تتضن التتضو٫ الٗغتلتتة الغ يؿتتة أز  مت٘ الج لتت٘. ٟٞتتي م٣ابتتح التتٞغ

مكغوٕ فضز ولا تؿ ُل٘ خ ي ٣ٖض ٢ ة ٖغتلة لي أ٦ثد ما يغوعية  ولا تؿ ُ٘ إلاتي الؿتاب٤ تؿتىي٤ زُتة 

وتال تتالي ٣ٞتتض عجتتؼ الٗتتغا ٖتتا  ميتتد )امل تت٪ي ٖجتتض ل بتتا ٖجتتضالٗؼيؼ ل ؿتتىن وال اؾتت ُاٖإ م تت٘ ٧اعثتتة الٗتتغا١. 

 ل  دتتاوع متت٘ ريتتغان. وإلاتتي ٚلتتاا املى٢تت٠ الٗغثتتي املتتضاٞ٘ ٖتتا مهتتالح 
ً
ب تتىعم مى٢تت٠ مدتتضص ومىختتض يهتتلح أؾاؾتتا

ٖغتلة مكاد٦ة وأما ٖغثي مكاد٥   بغػ ؾ ى٥ ريغان ال٣ىمي الظز ي٣ىن ٖاى رد٣ل٤ مهتالخجا ةٛتٌ ال ٓتغ 

ضزح و ل  تتة لتتا رٟٗتتح ٚيتتد رتتأفلج أخ٣تتاص وط٦غيتتاع ٖتتا مهتتالح صو٫ الجتتىاع الٗغثتتي  متتا نتت ج ٖ تته ؾلاؾتتاع رتت

 املاي ه وال ىرغاع املظ جلة.

عجتتؼ ريغاوتتي ٖتتا رن تتاج مٗاصلتتة صاز لتتة فضيتتضم رستتغج متتا مكتتغوٕ الثتتىعم الضا  تتة ومتتا أػمتتة واليتتة ال٣ٟلتته  .2

ل ضزح إلاي ٖ ح مكاد٥ م٘ الٗغا ما أفح رؾىن صي ى٢غاَي تٗضصز وخًاعز. وم٘ ونى٫ ردال٠ أخ ضز 

ام ئه رلتتتتى الؿتتتت ُة رٟا٢ تتتتإ أػمتتتتاع ريتتتتغان  ٢ هتتتتاصية و ف  اٖلتتتتة ٦ تتتتا رٟا٢ تتتتإ ٖؼلت تتتتا ت٢ ل لتتتتة زتتتت-ن تتتتاص

والضوللتتتتة متتتتا أصي ب تتتتا التتتتى مؼيتتتتض متتتتا التكتتتتضص ومتتتتا ال  ؿتتتت٪ بتتتتالخ ٠ متتتت٘ ؾتتتتىعية ويتتتتغوعم اؾتتتت  غاع تمؿتتتتا٥ 

خ٩ىمتتتاع التتتغ يـ بتتتالىع٢ ين ال ج انلتتتة والٟ ؿتتتُلنلة. و تتتظا متتتا يّٟؿتتتغ ؾلاؾتتتت ا ال جىملتتتة إلاتتتي لج تتتان ورؾتتت٣اٍ 

 رلى صٖ جا الؿلاي ه والٗؿ٨غز ل  ٓان الؿىعز.
ً
 الخغيغز نا ل٪ ٖا اي امجا بااٚل لاالع..ونىال

تا نتلاٚة ٖى٢تاع م ىاػنتة مت٘ صو٫ امل ٣ُتة )وال ن٣تى٫  .3 عجؼ أمغي٩ي ٖا تٛ ل  م ٤ُ الٗض٫ والخ٣تى١ ٖو

ض اختتت ى٫ الٗتتتغا١ ومتتتا ي تتتغز إلاتتتتي ٖى٢تتتاع يتتتض رؾتتتغا لح  بتتتح ٖاتتتى  ٢تتتح م ىاػنتتتةي و٢تتتض رٟتتتا٢ا  تتتظا ال جتتتؼ ةٗتتت

ٞ ؿتُين  ووانت إ تصاعم  مغي٨لتة ؾلاؾتة الٗتتؼ٫ يتض ريتغان إلاتي ْتح زتتارمه متا ؾت ذ ب هتاٖض ٢تىم الج تتاح 

  نىلي واملداٞٔ والغاصي٩الي املٗاصز لىنٟ اح ٖاى الٗغا والٛغا.

اٖتتتح إلاتتتي الكتتتغ١  تتتظا ال جتتتؼ  مغي٩تتتي ومثل تتته ال جتتتؼ  وعوثتتتي ٖتتتا نتتتلاٚة مكتتتغوٕ أوعوثتتتي مىختتتض ٞو .4

 متا زتى٫ ال دتال٠ 
ً
 وؾِ زاعج رَاع الجل  ة  مغي٨لة  ؾ ذ لغوؾلا والهين بال ٟاط التى امل ٣ُتة م تضصا

 إلاي وفه ال٣ٗىتاع وإلاي صب ىماؾلة امل ٠ ال ىوز.
ً
 وصٖا ريغان ثانلا

ً
 م٘ ؾىعية أوال

ٖتتا ر٢امتتة رًتتاما خ٣ل٣تتتي ولتتى بالختتض  صوتتى بتتين أنٓ تتتة الٗتتالا  .5 تتا رن تتاج زُتتتة عجتتؼ رؾتتىمي  تؾتتىمي ٖو

تتتا رىخلتتتتض الججتتتتىص وت تتتىعم املكتتتتاد٧اع وردضيتتتتض  ولىيتتتتاع  مىافجتتتة )لتتتتيـ بالًتتتتغوعم زُتتتة نتتتتضان أو رهتتتتضي ٖو
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 ل تتتظاع لتتتيـ رال. وي ٟتتتإ  نتجتتتال   تتتا ال نؿتتتل٤  منتتته بتتتين أمغي٩تتتا و٧تتتح ب تتتض رؾتتتىمي أو ٖغثتتتي ٖاتتتى ختتتضم 
ً
خٟٓتتتا

 اؾ  غاع الجٌٗ إلاي ٖى٢اره م٘ رؾغا لح.و٢لان ٖى٢اع أ٦ثد ما م  اػم م٘ أمغي٩ا نا ل٪ ٖا 

 ؾح  ملد 11ريغان والكغ١  وؾِ و ما الٗالمه ةٗض  -7

متتتتا ؾتتتتح  ملد" ر ث تتتتإ إلاتتتتي: ْجتتتتىع  11ي ٨تتتتا ال٣تتتتى٫ بتتتتأن ال٣ًتتتتايا الغ يؿتتتتة ال تتتته ؾتتتتاصع "قتتتتغ١ أوؾتتتتِ متتتتا ةٗتتتتض 

 11ٖجين. ٞأختضاة م ٛيداع متثغم فضيضم   ما الؿلاي ه  وال ُىعاع الجلىتىللتل٨لة  وال دى٫ إلاي صوع الى 

  أثغع ةك٩ح ٦جيد ٖاى ال ٟاٖىع ت٢ ل لة  رط لا تٗض مىافجة ال٣اٖضم مؿألة رسو ٧ح 2001ما ؾح  ملد 

 صولة ٖاى خضم. وناعع "الخغا ٖاى تع اا" إلاي مغ٦ؼ     ان الغ يـ ل ٓان  ما الٗالمه. 

اع ٞةن ال ديب  مغي٩ي وؾتغا لح إلاتي رَتاع ٖ  لتة الؿتىن الٗغتلتة تؾتغا ل لة ٢تض رهتاٖض  نا لت٪  -وإلاي  ظا َت

متتتتي والىم  تتتتالي" لجتتتتا  وت جتتتتة "م٩اٞدتتتتة تع تتتتاا وخ ايتتتتة ٢ ٗتتتتة الضي ى٢غاَلتتتتة إلاتتتتتي  ٖتتتتا التتتتضٖا  مغي٩تتتتي "ٖ 

 الكغ١  وؾِ" .

  ي ال تتتىرغ 2011-2001و٢تتتض رهتتتاٖض زتتتى٫ ر تتت٪ الٟاتتتدم )
ً
الؿتتتنه الكتتتللي متتتا فجتتتة )متتتا الٗتتتغا١ رلتتتى لج تتتان متتتغوعا

بجا٦ؿ اني  ٦ ا رهاٖض ال ىرغ بين الٗالا تؾىمي والٗالا املؿلخي ما فجة أزغي )ما الغؾىن الضن اع٦لة 

رلى مىا٠٢ الجابا ب ض٦ ىؽ الؿاصؽ ٖكتغ  رلتى رختغا١ امل تخ٠ والٟتل ا املست ه  إلاتي أمغي٩تا...الخ...ي. وإلاتي  تظل 

 ع ريغان أا ا تؿ ُل٘ ال٣لان ب داوالع الم ى٥ الؿىح ال ىوز.املٗ ٗة وفض

٢تتض أٖتتاصع تٗغيتت٠  ولىيتتاع  ؾتتادارل لة ل ىاليتتاع امل دتتضم ٞل تتا ي ٗ تت٤ ب٩تتح  2001ؾتتح  ملد  11رن هج تتاع 

 ما: املٗغ٦ة يض تع اا  وام ى٥ ال٣اٖضم  ؾلخة صماع قامح  وؾلا١ مٗا ضم م ٘  نتكاع ال ىوز.

لتتة ورتتتأثيداع ٖ  لاي تتتا وعٚتتا أن ٢ًتتتل ة رع تتاا ال٣اٖتتتضم ٧انتتإ مىفتتتىصم زتتتى٫ التؿتتٗلنلاع  رال أن صعفتتتة ونٖى

متتا ؾتح  ملد ٢تتض ختتّى٫ الٗ  لتاع تع ابلتتة ال تته ر٣تىن ب تتا رلتتى ي ضيتض اؾتتادارلجي ٖتتالمه. ٦ تتا أن  11ةٗتض هج تتاع 

م ٢تتتض ختتتى٫ ٢ًتتتلة اخ  تتتا٫ امتتت ى٥ ال٣اٖتتتضم  ؾتتتلخة صمتتتاع قتتتامح ورم٩انلتتتة اؾتتت سضامجا يتتتض الىاليتتتاع امل دتتتض

دتتى٫ الختتغا يتتض ال٣اٖتتضم أولىيتتاع واقتت ُا ٞل تتا 
ُ
ال٣اٖتتضم رلتتى "ي ضيتتض وفتتىصز"  ولتتظا ٧تتان متتا الُجللتتي أن ر

 ي ٗ ٤ ب ٓان م ٘  نتكاع ال ىوز.

تتتتغاٝ ورد٣لتتتت٤ تف تتتتإ لتتتتي أؾتتتتـ نٓتتتتان م تتتت٘  نتكتتتتاع  ٞستتتتى٫ الختتتتغا الجتتتتاعصم ٧انتتتتإ  لابامتتتتاع م ٗتتتتضصم َ 

  أصي نتتتتتتؼوٕ الىاليتتتتتتتاع امل دتتتتتتضم ملىافجتتتتتتتة الت ضيتتتتتتض الىقتتتتتتتل٪ 2001ؾتتتتتتتح  ملد  ال تتتتتتىوز. ل٨تتتتتتتا متتتتتت٘ و٢تتتتتتتٕى هج تتتتتتاع

ا مجل ً ا صازح نٓان م ٘  نتكاع . ًٟ  ل ٣اٖضم  باؾ سضان ال٣ىم الٗؿ٨غية  رلى أن رتجني واق ُا مى٢

و٢تتض أصع الختتغا ال تته يسىيتتجا امل   تت٘ التتضولي يتتض ال٣اٖتتضم  رلتتى بتتغوػ أػمتتاع ر٢ ل لتتة فضيتتضم إلاتتي أٞٛاوؿتت ان 

ٗتت غا١  أن  تتتإ بتتضوع ا رُتتتىعاع فلىتىللتل٨لتتة فضيتتتضم إلاتتتي امل ٣ُتتة  ةكتتت٩ح ويتت٘ الكتتتغ١  وؾتتِ إلاتتتي ٢ تتت  وال
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ا   امتتتاع  متتتا الٗتتتالمه. ٞا ػمتتتاع إلاتتتي الٗتتتغا١ وأٞٛاوؿتتت ان )ومتتتا ثتتتا لج تتتاني ٢تتتض ػاصع أ  لتتتة ٢ًتتتايا الكتتتغ١ 

ين ت٢ ل لتين والتضوللين   وؾِ واعرجاَه با ما الٗالمه ما زى٫ أمغيا:  و٫ ٖا َغي٤ تٛليد صوع الٟاٖ 

 والثاوي ٖا َغي٤ تٛليد َجلٗة الت ضيضاع  م لة.

ل تتتتتتتا ي ٗ تتتتتتت٤ ب ٛيتتتتتتتد صوع الٟتتتتتتتاٖ ين ٖاتتتتتتتى املؿتتتتتتت ىي ت٢ لمتتتتتتته  ٞتتتتتتتةن  ػمتتتتتتتاع ت٢ ل لتتتتتتتة ٢تتتتتتتض أن  تتتتتتتإ تٛيتتتتتتتداع  ٞو

فلىتىللتل٨لتتتة إلاتتتي فتتتانجين أؾاؾتتتلين   و٫: رتتتغابِ ال ُتتتىعاع الؿلاؾتتتلة إلاتتتي التتتضو٫ ت٢ ل لتتتة ٞ تتتا قتتتأن أز 

رُتتىع ؾلايتت ه إلاتتي ب تتض متتا ال تتأثيد ٖاتتى الج تتضان  زتتغي  والثتتاوي: ال دتتى٫ إلاتتي التتضوع ال ٣ لتتضز وال ٟتتىط واملهتتالح 

 الاانة بالٟاٖ ين ت٢ ل لين والااعفلين.

 إلاتتي صوع الٟتتاٖ ين. ٞ  تتظ بضايتتة  ػمتتة  أصي ال ٛيتتد التتظز َتتغأ ٖاتتى 
ً
وإلاتتي  تتظا الؿتتلا١ قتت٩ إ أػمتتة الٗتتغا١ ردتتىال

لضز إلاي الٗغا١ وإلاي ؾلاؾ ه )أٞى٫ ٢ىم  ٢ لة الؿتنلة الٗغتلتةي واؾتتجضاله ب ل٩تح فضيتض  ل٩ح الؿ ُة ال ٣ 

)نٗىص ٢ىم ٚ  جلة الكلٗلة ومٗجا  ٦غاصي رلتى ال تأثيد ٖاتى ٧تح رُتىعاع  متا الؿلايت ه إلاتي امل ٣ُتة. و ٦ثتد 

رلتتتى ػيتتتاصم ال ٟتتتىط  أ  لتتتة متتتا طلتتت٪  أن رهتتتاٖض أ  لتتتة الٗامتتتح الكتتتللي وال٨تتتغصز إلاتتتي الٗتتتغا١ الجضيتتتض ٢تتتض أصي

 تيغاوي إلاي الجىص  ٦ ا أصي رلى رضزح الضو٫ امل اوعم )الؿٗىصية و عصن وؾىعية ورغ٦لاي. 

٦ تتتا أصع ال ُتتتىعاع الجضيتتتضم إلاتتتي  ل٩تتتح ال٣تتتىم إلاتتتي الؿلاؾتتتة الٗغا٢لتتتة ونتتتٗىص الكتتتلٗة رلتتتى الؿتتت ُة رلتتتى عتتتتِ 

 ٖتا صٖ ته الكتون الٗغا٢لة بال ُىعاع الؿلاؾلة إلاي لج ان  ما زى٫ خؼا ل
ً
 الظز أٖ ا نغاخة متتزغا

 لخ٩ىمة املال٩ي.

ل ا ي ٗ ٤ ب ٛيد أصواع الٟاٖ ين ٖاى املؿت ىي التضولي  ٞتةن ال ُتىعاع الجلىتىللتل٨لتة الجضيتضم ٢تض أصع رلتى  ٞو

أن ي اعؽ الٟاٖ ىن الااعفلىن مثتح  ردتاص  وعوثتي وعوؾتلا والهتين صوًعا أ٦ثتد ٞاٖ لتة إلاتي امل ٣ُتة اؾتت اًصا 

الخجا ال٣ىملتتتتة والضوللتتتة  امل  ث تتتة إلاتتتتي أمتتتا الُا٢تتتة  أؾتتتتلخة التتتضماع الكتتتامح  م تتتت٘  نتكتتتاع ال تتتتىوز  رلتتتى مهتتت

 ومىافجة رع اا ال٣اٖضم.

تا إلاتي الكتتون  م لتة الاانتتة 
ً
٣ٞتض أنتجدإ صو٫  ردتاص  وعوثتي  نتل تة لألػمتة إلاتي أٞٛاوؿت ان  أ٦ثتد انسغاَ

ٞة رلتتى طلتت٪  ٞتتةن املهتتالح  ٢ هتتاصية امل  املتتة لىردتتاص بامل ٣ُتتة )متتا زتتى٫ ٢ىاي تتا   تتا٥ ٖاتتى  ٢تتحي. ريتتا

ا إلاتي الٗتتغا١ والٗتالا الٗغثتي وإلاتي الٗى٢تاع متت٘ 
ً
 وعوثتي إلاتي الا تلج الٗغثتي ٢تض أٚع  تته ٖاتى لٗت  صوع أ٦ثتد وكتاَ

 إلاتي ال
ً
كتتون ريغان. ٦ ا أن اعرجاٍ  رداص  وعوثي الضب ىماي ه با ػمة ال ىوية تيغانلة ٢ض أُٖال صوًعا ٞٗتاال

  ؾادارل لة والؿلاؾلة إلاي الكغ١  وؾِ.

الؿلاؾلة  ال ه قجض ا الكغ١  وؾِ  ٢ض أُٖتإ لغوؾتلا والهتين -وإلاي الى٢إ طاره ٞةن ال ُىعاع  م لة

ٞغنتتة لتكتت٨لح صوع أ٦ثتتد رتتأثيًدا إلاتتي قتتتون الكتتغ١  وؾتتِ. ٞتتال ُىعاع الجلىتىللتل٨لتتة الجضيتتضم  ريتتاٞة رلتتى 

ة مثتتتح الملدنتتتامج ال تتتىوز تيغاوتتتي وأمتتتا الُا٢تتتة و ػمتتتاع إلاتتتي لج تتتان ٞو ؿتتتُين  ثتتتا ةٗتتتٌ ال٣ًتتتايا  ؾتتتادارل ل
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 رُتىعاع الىيت٘ إلاتي ؾتىعية  مجتضع الُغيت٤ ةكت٩ح متا أمتان 
ً
 ػمة ال لحلة )ال ضزح الٗؿ٨غز املجاقتغي وأزيتدا

 ل لتتتة ومتتت٘ ٖتتتىصم عوؾتتتلا ل كتتتغ١  وؾتتتِ. ولٗتتتح  خاصيتتتة ال تتته تٗام تتتإ ب تتتا الىاليتتتاع امل دتتتضم متتت٘  ػمتتتاع ت٢

غع الٟغنة ملىؾ٩ى ل ٗ  صوع ٦جيد إلاي ال٣ًايا ت٢ ل لة.   ػمة ال ىوية تيغانلة ٢ض ٞو

٣ًا لجاعفيباع  أن الملدنامج ال ىوز تيغاوي وال٣ٗىتاع ال ه ٞغيجا م  ـ  ما الضولي ٢ض  و  ا ما طل٪  ٞو

ضاع املابايتضم متا ٢جتح الىاليتاع امل دتضم يتض أُٖإ ب٨ين رأثيًدا أ٦ملتد إلاتي ٢ًتلة امل ت٠ ال تىوز تيغاوتي. ٞالت ضيت

 ريغان ما زى٫ ال٣ٗىتاع ال ه ٞغيجا م  ـ  ما ٢ض صٞٗإ  زيدم رلى تٗؼيؼ ٖى٢اي ا م٘ الهين وعوؾلا .
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: العالقات اللبناهية إلايراهية )
 
(  2011-2005ثالثا

 تيغانلة-٢غا اع مس  ٟة خى٫ الٗى٢اع ال ج انلة -1

ي ثتتتتا ام تتتتضاص ا التتتتى 2011ع الغتلتتتت٘ الٗغثتتتتي وان هتتتتاع ا إلاتتتتي رتتتتىوـ ومهتتتتغ )٧تتتتانىن الثاوي/ي تتتتايغ٢جتتتتح انتتتتضإل ثتتتتىعا

ال ج انلتتتة رن متتته رلتتتى  -خ ٟتتتا  ريغان)للحلتتتا وؾتتتىعيةي  ٧تتتان   تتتا٥ م٣اعتتتتاع مس  ٟتتتة إلاتتتي ٢تتتغا م الٗى٢تتتاع تيغانلتتتة

ع ٧انتتتإ رنجتتت٘ بتتتالُج٘ متتتا ػوايتتتا نٓتتتغ مس  ٟتتتة التتتى ريتتتغان وؾلاؾتتتاي ا ومى٢ٗجتتتا وصوع تتتا إلاتتتي الٗتتتالا  و تتتظل امل٣اعتتتتا

اؾادارل لاع ومهالح مس  ٟة ال بح وم  ا٢ًة خلا٫ ريغان والكتغ١  وؾتِ  ورٖتاصم ال تظ٦يد ب تا   تا ي تضٝ 

ىلة ٖاى مأػ٢جا وأػمت ا اللتىن    وَت
ً
رلى اؾ سىم ثىابإ الؿلاؾة تيغانلة إلاي امل ٣ُة وخلا٫ لج ان ردضيضا

 الجظعية ال ه خه إ إلاي ما يؿمي فإ ة امل اوٗة الٗغتلة. إلاي ْح رهاٖض الثىعم الؿىعية وال دىالع

امل٣اعتتتتتة  ولتتتتى انُ ٣تتتتإ متتتتا ع يتتتتة ريتتتتغان ٦ٗ تتتتىص ملدتتتتىع الكتتتتغ إلاتتتتي الٗتتتتالا  و٦ت ضيتتتتض اؾتتتتادارلجي  متتتتا الكتتتتغ١ -أ

ي ٞلته. وال رسٟتتي تصاعم  مغي٨لتتة وكتغ ا وتٗ ل جتتا لجتتظل 
ً
 وؾتِ واؾتت ٣غاعل  وملهتتالح الٛتغا )أمغي٩تتا ردضيتتضا

تة ال ه ي ح ا ا خ ٟا  ا  ٢غتىن. وت ا  ٖ له ٧انإ رغي  ظل امل٣اعتة رلى متا ختضة ويدتضة إلاتي لج تان م تظ امل٣اع 

  متتا ػاويتتة صوع ريتتغان امل هتتاٖض إلاتتي الكتتغ١  وؾتتِ بال دتتال٠ متت٘ ؾتتىعية وتاالعر٩تتاػ التتى م ٓ  تته 2005الٗتتان 

ورتتتغي  تتتظل امل٣اعتتتتة إلاتتتي ٧تتتح متتتا ر٣تتتىن بتتته ختتتؼا ل وخ تتتاؽ  لت ضيتتتض الجل  تتتة تؾتتتغا ل لة والؿتتتلُغم  مغي٨لتتتة. 

 و ى الؿلي رلى أن ر٩ىن ٢ىم ر٢ ل لة ٦ملدي طاع وػن اؾادارلجي ورم٩انلاع نىوية  
ً
 وخلضا

ً
 واخضا

ً
ريغان ٖ ىانا

 لألما والؿىن إلاي الٗالا. وتدؿ   ظل ال٣غا م ٞةن لج ان  ى ؾاخة املىافجة والنبا٫ 
ً
 زُيدا

ً
ما يك٩ح ي ضيضا

ع ا وأَ اٖجا والؾ  ىا ال هضز الٗغثي لجا..و ظا ما أبغػره الؿلاؾة  مغي٨لة زى٫ م٘ ريغان ل  جلا صو 

رط تٗام تتتإ مٗجتتتا ٦ ٗغ٦تتتة از جتتاع متتت٘ ريتتتغان ولتتتيـ ٦ٗتتتضوان ٖاتتى قتتتٗ  وصولتتتة لج تتتان  و٢تتتض  2006ختتغا ر تتتىػ 

 اللتتتتتىن بتتتتتضللح املى٢تتتتت٠  مغي٩تتتتتي
ً
املت تتتتتاون إلاتتتتتي  ٧تتتتتان   تتتتتا٥ رلتتتتتاع ٢تتتتتىز إلاتتتتتي تصاعم  مغي٨لتتتتتة )ولٗ تتتتته متتتتتا يتتتتتؼا٫ ٢ىيتتتتتا

املىيٕى الؿىعزي ي دال٠ م٘ ال ىثي تؾغا لاي  ويضٖى رلى تٛليد إلاتي  تظل الؿلاؾتة بدلتع يت ا اخ تىا  ريتغان 

بض٫ الهضان مٗجا  وي ا رٖاصم رٟتىيٌ ؾتىعية إلاتي لج تان م٣ابتح َتغص خ تاؽ والججتاص وختؼا ل ورغويًتجا. 

تؾتتتغا لاي ور  تتتا٫ املؿتتتاع الٟ ؿتتتُلنه  طلتتت٪ أن ويغ٦تتتؼ  تتتظا ال لتتتاع ٖاتتتى رن تتتاح ال ٟتتتاوى ٖاتتتى املؿتتتاع الؿتتتىعز 

ٌ خ تتتتتتي نن ال  تتتتتتاػ٫ ٖاتتتتتتى الجإ تتتتتتة الٟ ؿتتتتتتُلنلة )ال٣تتتتتتضؽ   رؾتتتتتتغا لح رغرتتتتتتاح أ٦ثتتتتتتد ل   تتتتتتاػ٫ إلاتتتتتتي الجتتتتتتىالن ورتتتتتتٞغ

 مٗ ىمتاع ر دتضة ٖتا 
ً
املؿ َى اع  خ٤ الٗىصم   ؾغي واملٗ ٣ ين  الخضوصي. و٢ض ؾّغا تؾغا ل لىن متغاعا

  لة.رؾغا ل-مٟاوياع ؾغية ؾىعية

 ةٗض رهاٖض ال٨ىن ٖا امل ٠ ال ىوز و٢غا 
ً
 ظل امل٣اعتة  مغي٨لة اػصاصع ٢ىم ةٗض الغتل٘ الٗغثي وزهىنا

رن اػ ريغان لؿىخجا إلاي ْح رهٗلض الاٝى الا لجي ما الٗضوانلة ال ىؾٗلة تيغانلة..و٢ض اؾتتث غع أمغي٩تا 

 طل٪ إلاي مؿألة الجدغيا ورضزح ٢ىاع صٕع الا لج   ا٥.
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 ٞغوؿتتتا وأملانلتتتا  وقتتتاع٦ت ا ٞي تتتا صو٫ أوعوتلتتتة رنجتتت -ا
ً
٘ امل٣اعتتتتة الثانلتتتة متتتا وفجتتتة نٓتتتغ أوعوتلتتتة   مث ت تتتا أؾاؾتتتا

أزتتغي  ولتتي ٧ جتتا لجتتا مهتتالح ا٢ هتتاصية ٦ملتتدي إلاتتي ريتتغان ومٗجتتا. رتتغي  تتظل التتضو٫ أن ريتتغان صولتتة ٦جيتتدم ومج تتة  

اتتتداٝ لجتتتا طاع مهتتتالح مكتتتغوٖة ونٟتتتىط ر٢ لمتتته أ٦لتتتض  وأنتتته ي ىفتتت  ال ٗامتتتح مٗجتتتا الخ  ىائ تتتا ٖاتتتى ٢اٖتتتضم ٖ 

ب جتتتا مٗتتتين ملهتتتالخجا خ تتتي ال ر دتتتى٫ التتتى أَ تتتإ  وت تتتضي مدتتتضص ل ٟىط تتتا ال ي ٗتتتاعى متتت٘  رىؾتتتل٘ مؿتتتاخة 

ال تتتتأثيد  وعوثتتتتي وال متتتت٘  ؾتتتتادارل لاع وال دالٟتتتتاع ال تتتته رًتتتت ا خ ايتتتتة مهتتتتالح أوعوتتتتتا وخ ٟائ تتتتا إلاتتتتي الكتتتتغ١ 

  وؾِ.

ا وفىص ر ا٢ًاع واز ىٞاع بين م ٩ىناع  ظل الغ ية  وعوتلتة رال أا تا ٧انتإ م ٣ٟتة ٖاتى الجتى غ الٗتان وتٚغ

٦ ا ٖمّلد ٖ ه إلاي خل ه املى٠٢  وعوثي ما امل ت٠ ال تىوز تيغاوتي ومتا الٗى٢تاع مت٘ ؾتىعية ومتا التؿتىية إلاتي 

لج تتتتتان )ارٟتتتتتا١ الضوختتتتتة  ػيتتتتتاعم التتتتتغ يـ  ؾتتتتتض رلتتتتتى بتتتتتاعيـ  وػيتتتتتاعم التتتتتغ يـ ؾتتتتتاع٧ىػز رلتتتتتى صمكتتتتت٤  والادخلتتتتت  

وعوثتتي املٗ تتا ب٩تتح  تتظل الٗى٢تتاع ال تته ٧انتتإ رًتتٗجا ٞغوؿتتا إلاتتي زانتتة از جتتاع نىايتتا ريتتغان وؾتتىعية إلاتتي ٢ًتتلة   

 لج٨تتتتظا از جتتتاعي. و٢تتتض خاولتتتتإ 
ً
ردؿتتتين ؾتتت ى٦ج ا متتتت٘ امل   تتت٘ التتتضولي. ويجتتتتضو أن لج تتتان ٧تتتان  تتتتى الؿتتتاخة أيًتتتا

ري ابلتتتة ٖى٢اي تتتا ب تتتا الخ تتتىا   ال٣تتتىي  وعوتلتتتة  ؾتتت ٟاصم متتتا خافتتتة ريتتتغان وؾتتتىعية رلتتتى انٟ تتتاح ٖتتتالمه ومتتتا

ؾلاؾتتة ختتؼا ل إلاتتي لج تتان خلتتع لجتتظل التتضو٫ ٢تتىاع إلاتتي الج تتىا  ٦ تتا لجتتا مهتتالح وعوابتتِ راعيسلتتة   وت تتا ال 

 رؾغا لحي.
ً
 ي ٗاعى م٘ نٟىط ومهالح وخ ٟا  ر ٪ الضو٫ إلاي الكغ١  وؾِ )وزهىنا

تضن الادافت٘ ٚيد أن رهاٖض الت ضيض تيغاوي إلاي لج ان ٦ ا إلاي الا لج ورؼاي ض ال  ؿ٪ تيغاوي بتامل ٠ ال تىوز ٖو

 متتا الؿلاؾتتة  مغي٨لتتة خلتتا٫ ريتتغان  متتغ التتظز أ٣ٞتتض 
ً
ٖ تته ٢تتض صٞتت٘ بالتتضو٫  وعوتلتتة رلتتى م٣اعتتتة أ٦ثتتد ا٢ادابتتا

 أؾاؾلة إلاي ؾلاؾت ا الااعفلة..
ً
 َجغان أوعا٢ا

م٘ امل٣اعتة  وعوتلة رال أا ا ر  ايؼ ٖن ا  امل٣اعتة الثالثة مث ت ا عوؾلا ال ه ورن ٧انإ ر ٤ٟ إلاي الجى غ الٗان -ج

 لتتتإلعة  ال تتتاعيتي ل ٗى٢تتتاع تيغانلتتتة
ً
لتتته ختتتظع وقتتت٩ى٥ متتتا الجتتتانجين -نٓتتتغا  ٞو

ً
الغوؾتتتلة و تتتى رعة ؾتتت يه ٖ ىمتتتا

تٗاْ تتتإ إلاتتتي نونتتتة  زيتتتدم  رط رس تتت ي عوؾتتتتلا متتتا ر تتتامي ٢تتتضعم ريتتتغان ال ىويتتتتة ومتتتا رهتتتاٖض صوع تتتا ووػا تتتا إلاتتتتي 

 ؾتىعية.. رال وؾِ آؾلا وما رأثيد رها
ً
ٖض صوع ا إلاي الكغ١  وؾتِ ٖاتى خ ٟتا  عوؾتلا ال تاعيسلين وزهىنتا

   والتضللح ال دتال٠ الغويت ه-أن رهاٖض الهغإ تيغاوي
ً
 عمنته مت٘ ريتغان إلاتي وفته - مغي٩ي يٟلض عوؾتلا ٦ثيتدا

ي امل دتتال٠ آطعتاي تان إلاتتي مىيتتٕى نتتاٚىعوي ٧اعابتتار )و  تتا ي٨ تتا ؾتتح  مى٢تت٠ ختتؼا الُاقتت ا١  عمنتته ال ج تتاو

 اؾت ٛى٫ الهتتغإ  مغي٩تتي
ً
تيغاوتتي لهتالح ال  تتضص وال تتضزح إلاتي فىعفلتتا وإلاتتي اؾتت ٣ى٫ -مت٘ ختتؼا لي  وأيًتتا

ا  وال  تتىيذ بال٣جًتتة الخضيضيتتة إلاتتي  تتٌ اؾتت ٣ى٫ ٧ىؾتتٞى أبساػيتتا وأوؾتتلتلا )و  تتا مؿتت   ان بامل اؾتتجةي  وإلاتتي ٞع

 ب ى 
ً
 افجة الضٕع الهاعوزلةي.وفه ؾلاؾة أمغي٩ا  وال ارى إلاي قغ١ أوعوتا ) زهىنا

و٧ان يت إػ ال٣غاع  ؾادارلجي إلاي ريغان ار ا ان: يضٖى  و٫ الى  ؾ ٟاصم ما الٟغنتة ال اعيسلتة ال ته ر ث جتا 

ٖىصم الغوح رلى عوؾلا  وال دال٠ بال الي م٘ مىؾ٩ى يض أمغي٩ا  ويضٖى الثاوي رلى ٖضن الث٣ة بالغوؽ الظيا 
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رلى الخظع ما انجٗاة الٗؿ٨غية ال ىؾٗلة الغوؾلة  و ى يضٖى بال الي رلى ٣ٖتض لجا أَ إ راعيسلة إلاي ريغان و 

نتتت٣ٟة متتت٘ أمغي٩تتتا ال تتته ؾتتت د اج ريتتتغان إلاتتتي املغخ تتتة امل٣ج تتتة مل تتت٘ التتتضا الغويتتت ه متتتا ابتتت ٕى وؾتتتِ آؾتتتلا وقتتتغ١ 

ان ٟايتتة أوعوتتتا  و٧تتان  تتظا الٟغيتت٤ يتتضٖى رلتتى أن ر ٗتت  ريتتغان لٗجتتة رغ٦لتتا متت٘ أوعوتتتا والٛتتغا  ويجتتضو اللتتىن أن 

 ٢تض ز ُتإ  وعا١  طلت٪ أن الؿلاؾتة الغوؾتلة نتاعع رتغا ا اللتىن 
ً
الغتل٘ الٗغثي والثتىعم الؿتىعية ردضيتضا

 ٖاى ٖىصي ا ال٣ىية رلى الؿاخة الضوللة ما زى٫ امل ٠ الؿىعز الظز يٟادى ر  ين ردالٟجا م٘ ريغان.

 ومٗج تا ٢ُتغ امل٣اعتة الغاةٗة ٧انإ ر ث جا الضو٫ الٗغتلة املؿ ام بضو٫    -ص
ً
ٖ تضا٫ )مهتغ والؿتٗىصية أؾاؾتا

  مغي٩ا رال أا ا رغؾا ؾلاؾاي ا إلاي املدلِ 
ً
 أؾاؾلا

ً
و عصن واملٛغا وت٣لة صو٫ الا لجي وال ه ورن ٧انإ خ لٟا

الٗغثتتتتي وتؾتتتتىمي ٖاتتتتى ٢اٖتتتتضم ب تتتتا  نٓتتتتان ر٢ لمتتتته ٖغثتتتتي فضيتتتتض ورد٣لتتتت٤  متتتتا ال٣تتتتىمي الٗغثتتتتي وال ٗتتتتاون بتتتتين 

تؾتتتتتىملة متتتتتا زتتتتتى٫ مجتتتتتاصعم الؿتتتتتىن الٗغتلتتتتتة  وامل ٓ تتتتتاع ت٢ ل لتتتتتة ٧الجامٗتتتتتة الٗغتلتتتتتة –الج تتتتتضان الٗغتلتتتتتة 

تتاع تٗتتيل  تظل التتضو٫ خالتتة عجلجتة متتا الاتتٝى امل جتاص٫: الاتتٝى متتا قتتٗىب ا  واملتتر غ تؾتتىمي  وإلاتتي  تظا َت

ع تاا وف ا يد ا  زٝى ةًٗجا ما ةٌٗ الاٝى ما أمغي٩ا الاٝى ما ريغان. ورىافه  تظل التضو٫ زُتغ ت 

اع الااعفلتتة ال تته ر٣ىص تتا أمغي٩تتا تُٛلتتة ل ٗضوانلتتة ال ىؾتتٗلة تؾتتغا ل لة  ٞاتتدي  إلاتتي التتضازح وزُتتغ الًتتَٛى

 ي ىفتتت  خٟٓتتتته وال ٗتتتاون مٗتتته ل د٣لتتت٤ أمتتتا واؾتتت ٣غاع وؾتتتىن الكتتتتغ١ 
ً
 مؿتتت  ا

ً
التتتضو٫ الٗغتلتتتة إلاتتتي ريتتتغان فتتتاعا

ٌ الٗضوانلتتتتتة  مغي٨لتتتتتة خلتتتتتا٫ ريتتتتتغان متتتتتا فجتتتتتة ٦ ٌ الٗضوانلتتتتتة ال ىؾتتتتتٗلة  وؾتتتتتِ  متتتتتا ي ٗ جتتتتتا رتتتتتٞغ  ا رتتتتتٞغ

تتتتتغى ال ٟتتتتتىط ٦ تتتتتا  ٌ متتتتتا فجتتتتتة أزتتتتتغي ؾلاؾتتتتتاع ريتتتتتغان إلاتتتتتي ال  تتتتتضص ومدتتتتتاوالع الجل  تتتتتة ٞو تؾتتتتتغا ل لة  ورتتتتتٞغ

اؾ ٛى٫ ريغان ل٣ًايا امل ٣ُة لتؿىية نؼاٖجا م٘ أمغي٩ا  ور٠٣  تظل التضو٫ إلاتي وفته ؾلاؾتة ريتغان إلاتي لج تان 

 
ً
 ل ىيتت٘ الٗغثتتي وتؿتتٗيدا

ً
ل هتتغاٖاع الضاز لتتة إلاتتي و٢تتإ رد تتاج ٞلتته التتجىص الٗغتلتتة  ٞو ؿتتُين رط ر تتض ٞي تتا قتت٣ا

تتتاع مٗاعيتتتة ٖغتلتتتة  التتتى الىختتتضم الضاز لتتتة وال ًتتتاما ال٣تتتىمي ملىافجتتتة املغخ تتتة  ٦ تتتا يثيتتتد صٖتتتا ريتتتغان مل  ٖى

ورؾتتىملة ٢ تت٤ وعٞتتٌ التتضو٫ الٗغتلتتة ال تته رس تت ي متتا ام تتضاص الهتتغاٖاع الي تتا..وأبغػ ر  لتتاع املى٢تت٠ الٗغثتتي 

ي ثتتتا إلاتتتي اف  اٖتتتاع م  تتتـ ال ٗتتتتاون 2007ى٢تتت٠ متتتتا  ن٣تتتىا الخ ؿتتتاوز إلاتتتي ٚتتتؼم )خؼيتتتتغان  تتتظا ٧انتتتإ إلاتتتي امل

الا لجي ةٗض ال هغيداع تيغانلة املجتضصم لؿتلاصم الجدتغيا   تظل  ف  اٖتاع واملىا٢ت٠ ال ته ر ت تا رهتاٖضع 

 خ ي ب ٛإ خ  ة صٕع الا لج إلاي الجدغيا.

 

 ي2011-2005 ان )ثىابإ الؿلاؾة تيغانلة إلاي الكغ١  وؾِ ولج -2

تتتتىان ال تتتته ر تتتتإ ونتتتتى٫ أخ تتتتضز ن تتتتاص رلتتتتى الؿتتتت ُة ) ي و٢جتتتتح 2005ي ٨تتتتا ال٣تتتتى٫ بتتتتأن ؾلاؾتتتتة ريتتتتغان زتتتتى٫ ٖ 

ٞتتتتتتغي٣ين: املدتتتتتتاٞٓين ال ٣ لتتتتتتضيين 2011انتتتتتتضإل الثتتتتتتىعم الؿتتتتتتىعية )آطاع/متتتتتتاعؽ  ي ر يتتتتتتبع ب دتتتتتتال٠ صازاتتتتتتي بتتتتتتين 

يتتة وأفجتتؼم الضولتتة.. ور تتث جا متؾؿتتة واليتتة ال٣ٟلتته  واملدتتاٞٓين تؾتتىملين ور تتث جا متؾؿتتة ع اؾتتة الج جىع 

ان ٖاى ثىابإ ؾلاؾتة ريتغان الااعفلتة وال ته ي ٨تا رلالهتجا ٦ تا ياتي: أن ر٩تىن ريتغان صولتة  و٢ض رىا٤ٞ الُٞغ



 

22 

 

ر٢ ل لتة ٦ملتدي طاع نٟتىط أ٦لتض إلاتي الكتغ١  وؾتِ  وإلاتي وؾتِ آؾتلا  وطاع وػن إلاتي الٗتاملين الٗغثتي وتؾتتىمي 

٘ التتتتضولي  و تتتتظا يٗنتتتته أن ر   تتتت٪ ال ٨ ىلىفلتتتتا ال ىويتتتتة ي ٨ن تتتتا متتتتا اختتتت ى٫ املى٢تتتت٘ التتتتظز تؿتتتت د٣ه إلاتتتتي امل   تتتت

اتتتتى أن ر تتتتىاػن متتتت٘ ال٣تتتتىي  وال٣تتتتضعم الٗؿتتتت٨غية والهتتتت اٖلة و ؾتتتتادارل لة ٖاتتتتى خ ايتتتتة  تتتتظا التتتتضوع واملى٢تتتت٘  ٖو

 ال٨ملدي وم٘ امل   ٘ الضولي.

ٞالكتتتتلٗة و  تتتتا بالًتتتتجِ رتتتتأتي أ  لتتتتة الٗامتتتتح الكتتتتللي إلاتتتتي ؾلاؾتتتتة ريتتتتغان )وتال تتتتالي أ  لتتتتة ختتتتؼا ل ولج تتتتاني  

 إلاي الؿلاؾاع الضوللة )أٞٛاوؿ ان  الٗغا١  لج اني ووع٢ة مج تة إلاتي 
ً
 أؾاؾلا

ً
امى  ٖو

ً
 ع يؿلا

ً
جا ناعوا اللىن اٖل

جٗتتتا تمتتتاعاع ومٗجتتتا ٢ًتتتلة الجتتتؼع التتتثىةي   نا لتتت٪ ٖتتتا  اؾتتت ٣غاع الا تتتلج )الجدتتتغيا  ال٩ىيتتتإ  الؿتتتٗىصية  َو

 از لة إلاي مهغ.   لة املابايضم زى٫ ر ٪ الؿ ىاع إلاي الؿلاؾاع الض

ٞ ا زى٫ خؼا ل وؾلاؾاع ريغان إلاي لج ان  وما زى٫ ال دال٠ م٘ ؾتىعية  وصٖتا خغ٦تة خ اؽ رهتح 

٣تتتتتتضم  -َجتتتتتغان رلتتتتتى ختتتتتضوص رؾتتتتتغا لح ٞ  ؿتتتتتت٪ ب٣ًتتتتتلة امل٣اومتتتتتة و ختتتتت ى٫ )لتتتتتت  النتتتتتبإ الٗغثتتتتتي تؾتتتتتغا لاي  ٖو

. و٢تض الؿلاؾاع الضوللة إلاي الكغ١  وؾِي   متغ التظز يؿت ذ ويتغان أن ر 
ً
 وصوللتا

ً
ٗت  التضوع الغ يست ه ٖغتلتا

ي 
ً
ٖملتتتتد ٖتتتتا  تتتتظا املى٢تتتت٠ ٦تتتتىن نتتتتضع ٖتتتتا نتتتتىاا التتتتغ يـ أخ تتتتضز ن تتتتاص )الؿتتتتلضان مكتتتتا ي وآٚتتتتا ػاصم زهىنتتتتا

ٞدىال أن مؿاٖضم ريغان وال ٟاوى مٗجا ٖاى امل ٠ ال ىوز ٢ض يؿاٖض إلاي خح املكا٧ح إلاي الٗغا١ ٞو ؿُين 

 ولج ان وخ ي بالنؿجة  ؾٗاع ال ِٟ .

ؾ ٟاصم ما الٗى٢اع الث٣اٞلة ال اعيسلتة مت٘ الكتلٗة إلاتي لج تان   ومتا ٖامتح الخغمتان ال تاعيتي والت  تيل وتاال 

 ٢ هتتتاصز و ف  تتتاذي والؿلايتتت ه التتتظز ٖتتتاوى م تتته الكتتتلٗة إلاتتتي لج تتتان صون وفتتتىص صولتتتة خاملتتتة أو عاٖلتتتة لجتتتا 

٫ تؾتتغا لاي خلتتع نتتاع ختتؼا ل أؾتتىم بالؿتت ة أو املىاعنتتة أو  عثتتىطو٦ـ. ومتتا خ٣ل٣تتة امل٣اومتتة يتتض  ختت ى

  ى مغفٗجا الىخلض.

يُغح تيغانلىن ٢لاصي ا لكلٗة لج ان ورضز جا بال الي إلاتي أويتإ لج تان  وطلت٪ متا زتى٫ صوع تا ٦ غفٗلتة  

ًتتاحي. ل٣تتض ٚابتتإ  صينلتتة )٢تتا واملغفتت٘ امل ت تتضي وؾلاؾتتلة) واليتتة ال٣ٟلتته ولتتي ب ٗنتتي واليتتة  متتغ ٦ تتا ؾتتج٤  ي

ينلتتة مغفٗلتتتة لكتتلٗة لج تتتان ةؿتتتح  اؾتتتجضاص ال ٓتتتان الٗغا تتي الجا تتتض وؾلاؾتتاره إلاتتتي ال٣ تتتح ال  تت٠ ٦ تؾؿتتتة ص

وال  جيد وال  ٨لح ل ٗ  ا  وأؾغ ا. وي٨ٟي   ا ط٦غ مأؾام آ٫ الخ٨لا ما أب ا  وأخٟاص وأوؿجا  املغف٘ ال٨جيد 

ز التتتظز أصي التتتى ي خ تتي نتتتضع٥ حجتتا الٟتتتغاٙ الٗ متته والتتتضينه واملٗ تتى 1970الؿتتلض مدؿتتتا الخ٨لا)رتتىإلاي الٗتتتان 

قتتت ح املتؾؿتتتة ورلتتتى اؾتتتت دالة ٖ تتتح نللتتتة ال٣ضي تتتة ال ٣ لضيتتتتة إلاتتتي بتتتغوػ املغافتتت٘ ال٨جتتتتاع إلاتتتي الختتتىػاع وان ٓتتتتان 

ام املغف٘ الاى ي) ي  ٢لان ريغان ب ٗلين املغاف٘ ما ٖ ض ا 1994الادارحلة الٗ  لة ٞي ا  مغ الظز ؾّجح ةٗض ٞو

٘ بتتتين الىاليتتتة الؿلاؾتتتلة والضينلتتتة  أو بتتتا خغي لجٗتتتح مغ٦تتتؼ ومتتتا بلتتتن ا الؿتتتلض ٖاتتتي زتتتام ئه إلاتتتي مداولتتتة للج تتت

املغفٗلتتة إلاتتي ٢تتا ومتتا ثتتا لتتضم جا ب  هتت  واليتتة ال٣ٟلتته  و متتغ املجتتا   تتا مىخٓ تته لتتيـ ٣ٞتتِ تٗلتتين ريتتغان 

ملغاف٘ ما ريغان وإلاي ريغان بح ال٨ىن الظز نضع ٖا الؿلض زام ئه ةٗتض رغقتلذ "أ تح الاملتدم" لته مت٘ ز ؿتة 
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:"ال خافة وال يغوعم أ اام آزغيا مل
ً
لا ام املغاف٘ آعا٧ي والاى ي و٧ جاي٩اوي  رط ٢ا٫ خٞغ غ٦ؼ املغفٗلة رثغ ٞو

يد ٢ا  ال ٣تىن لتظل٪  ٞتأز لتؼون  أن أ٢جح  ظا الخ ح إلاي ريغان   نه والخ ض هلل يىفض م ت ضون ٦ثد إلاي ٢ا ٚو

  واليتة ال٣ٟلته التظز نتاع أن أي٘  ظا الخ ح ٞى١ طلت٪ الخ تح الث٣لتح التظز خ  نته ل ريتال )ي٣هتض م هت

 لاتاعج ريتغان خ٨تا آزغ.أنتا أ٢جتح متا يد  تىننه ريتال   ن طلت٪ الخ تح لتى لتا أخ  ته 1989له م تظ الٗتان 
ً
ي َجٗتا

 ؾلًل٘" .

رن الجتتضٝ التتغ يـ ل ؿلاؾتتة تيغانلتتة إلاتتي لج تتان ي  ثتتح اللتتىن إلاتتي اخ ٟتتاّ ختتؼا ل ب٣ىرتته ونٟتتىطل متتا زتتى٫ 

٩ىمة )ال دتال٠ مت٘ ميكتا٫ ٖتىن ومت٘  عمتا ومت٘ ف اٖتة ؾتىعية  ال٣تضعم ٖاتى وػنه وصوعل إلاي الملدملان وإلاي الخ

تكتتتت٨لح الخ٩ىمتتتتة وال٣تتتتضعم ٖاتتتتى تُٗل جتتتتا  ب٣تتتتا  الؿتتتتىح بلتتتتض الختتتتؼا   التتتت د٨ا إلاتتتتي تٗلي تتتتاع الجتتتتيل وال٣تتتتىي 

 التتتتى تكتتتت٨لح أٚ جلتتتتة بغملانلتتتتة إلاتتتتي  ن سابتتتتاع امل٣ج تتتتةي. و تتتتظا يُٗتتتتي ريتتتتغان ٢تتتتضعم ٖاتتتتى 
ً
 م لتتتتة وال٣ًتتتتا   ونتتتتىال

ل ىاػن م٘ رؾغا لح )إلاي خا٫ ال ٨ٟيد بًغتة رؾغا ل لة أو أمغي٨لة ويغان ٞةن فإ ة ف ىا لج ان لي املغ خة ا

لىقتت ٗا٫ والتتغص الٗ لتت٠ رلتتى ٢ تت  رؾتتغا لحي  ومتتا زتتى٫ ختتؼا ل ونتت إ ريتتغان التتى خ تتاؽ والججتتاص أز رلتتى 

 رلتتتتى ختتتتض متتتتا بالؿلاؾتتتتاع الٗغتلتتتتة وت 
ً
-ؾتتتتىملة خلتتتتا٫ الهتتتتغإ الٗغثتتتتي٢ تتتت  ٞ ؿتتتتُين متتتتا فٗ جتتتتا رتتتت د٨ا أيًتتتتا

ي يهتتتح ب تتتا التتتى قتتتاَ  ال تتتىاػن متتت٘ 
ً
 متتت٘ الٗتتتغا )مهتتتغ والؿتتتٗىصية ردضيتتتضا

ً
تؾتتتغا لاي... ٞ ٟتتتغى بال تتتالي رىاػنتتتا

 امل   ٘ الضولي )امل ٠ ال ىوزي.

والاىنة  ٦لضم ال ه يهح رلي تا امل تاة٘ وال٣تاعس لؿلاؾتة ريتغان إلاتي لج تان أن  تظا الج تض  تى ؾتاخة لتيـ رال  

 ت تتا رصامتتة الهتتغإ متت٘ الٗتتضو تؾتتغا لاي ٖاتتى أعى الج تتىا خلتتع باوم٩تتان التت د٨ا ال٩امتتح ب٩تتح م غيتتاع مج

 تتظا الهتتغإ  متتا يٗنتته رب٣تتا  الضولتتتة ال ج انلتتة م٨٨ٟتتة رن لتتا ي٨تتا ٚيتتتد مىفتتىصم  أو فٗ جتتا يتتٗلٟة أمتتان ٢تتتىم 

 خؼا ل  وتب٣ا  ما أم٨ا ٖاى ال دال٠ م٘ ؾىعية زضمة لجظا الجضٝ.

 

 ؼا ل ووالية ال٣ٟلهخ -3

ح ختتؼا ل إلاتتي لج تتان ٖاتتى أؾتتاؽ 
ّ
ايتتة تيغانلتتة. ٞ ٣تتض تكتت٩ متتا ٧تتان لختتؼا ل أن يىلتتض وي  تتى ويؿتت  غ لتتىال الٖغ

أنتته "ختتؼا الثتتىعم تؾتتىملة إلاتتي لج تتان" أز ٦ٟتتٕغ متتا "ختتغؽ الثتتىعم تؾتتىملة" تيغاوتتي  ولتتا ي٨تتا طلتت٪ ٣ٞتتِ 

وأ٢امتإ ٢اٖتضم ٖؿت٨غية لجتا  1982ى لج تان رثتغ اف لتاح نتل٠ ما خلع رن ٢ىاع خغؽ الثىعم ال ه فا ع رل

 
ً
تتتاع ال تتته نتتتاعع الخ٣تتتا  ب ىخلتتتض ورتتتضعي  ورتتتأَيد ور ٓتتتلا امل  ٖى

ً
إلاتتتي ةٗ جتتت٪  )ٖكتتتا١ الكتتتجاصمي  ٢امتتتإ ٞٗ لتتتا

 متتا خلتتع رن  ؾتتاؽ ال٣ٗا تتضز تتتتتتتتتت ال٨ٟتتغز تتتتتتتتتت ال  ٓلمتته ي٣تتىن 1985 -1982ختتؼا ل )
ً
 وأؾاؾتتا

ً
ي  ورن تتا أيًتتا

والية ال٣ٟله  أز ٖاى تي ان املُ ٤ ب ا و نًجاٍ ال ان لجا والُاٖة ملؿت  ؼماي ا  وإلاتي  ٖاى نٓغية وم اعؾة

طلتتت٪ ي٣تتتى٫ الؿتتتلض ربتتتغا لا أمتتتين الؿتتتلض  ختتتين ٧تتتان ال تتتا٤َ الغؾتتتمه أو  متتتين الٗتتتان  و٫ للختتتؼا: "ندتتتا ال 

غاٞلتتتا بتتتح يّٗغٞتتته الكتتتٕغ وؿتتت  ض ٖ  لتتتة نتتت ٘ ال٣تتتغاع الؿلايتتت ه لتتتضي ا رال متتتا ال٣ٟلتتته .. وال٣ٟلتتته ال تّٗغٞتتته الجٛ
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تؾىمي.. ٞ دا إلاتي لج تان ال وٗ ملتد أنٟؿت ا م ٟهت ين ٖتا الثتىعم إلاتي ريتغان.. ندتا وٗ ملتد أنٟؿت ا ت ونتضٖى ل أن 

 ما الجيل الظز يٚغ  إلاي تك٨ل ه تمان ما أفح ردغيغ ال٣ضؽ الكغي٠. وندا نُلت٘ أوامتغل 
ً
نهجذ ت فؼ ا

 . وال نتما بالجٛغاٞلا  بح نتما بال ٛليد"

 متا أمتة تؾتىن إلاتي الٗتالا.. رن تا 
ً
وإلاي بلان رأؾيـ الخؼا  ن٣غأ: "رن ا أب ا  أمة ختؼا ل  وٗ ملتد أنٟؿت ا فتؼ ا

أب ا  أمة خؼا ل ال ه نهتغ ل َ لٗت تا إلاتي ريتغان وأؾؿتإ متا فضيتض نتىام صولتة تؾتىن املغ٦ؼيتة إلاتي الٗتالا  

لي ال٣ٟله الجام٘ ل كغا ِ... ٧ح واختض م تا ي تىلى مج  ته إلاتي ن ابن أوامغ ٢لاصم واخضم خ٨ل ة ٖاصلة ر  ثح بالى 

 ل ٩ لٟه الكغذي إلاي رَتاع الٗ تح بىاليتة ال٣ٟلته ال٣ا تض". . وإلاتي قتغح أص١ لجتظا املٗنتي ي٣تى٫ الؿتلض 
ً
٣ا املٗغ٦ة ٞو

خؿتتا نهتتغ ل: "ال٣ٟلتته  تتى ولتتي  متتغ ػمتتا الٛلجتتة  وختتضوص مؿتتتولل ه أ٦ملتتد وأزُتتغ متتا ٧تتح ال تتاؽ  ويٟاتتدى 

ريتتتتتاٞة رلتتتتتى ال٣ٟا تتتتتة والٗضالتتتتتة وال٨ٟتتتتتا م  الخًتتتتتىع إلاتتتتتي الؿتتتتتاخة وال هتتتتتضز ل٩تتتتتح أمىع تتتتتا  خ تتتتتي يُٗتتتتتي ٞلتتتتته  

رىفي ارتتته لألمتتتة ال تتته ر اتتتبن ب ىفي ارتتته. ندتتتا م ؼمتتتىن بةرجتتتإ التتتىلي ال٣ٟلتتته  وال ي تتتىػ مسالٟ تتته. ٞىاليتتتة ال٣ٟلتتته 

ٞتةن واليتة ال٣ٟلته وافجتة. والتظز ٧ىالية ال يه وتمان املٗهىن  ووالية ال يه وتمان املٗهتىن وافجتة  ولتظل٪ 

اتتتتى أ تتتتح الجيتتتتإ... ٞ تتتتا أمتتتتغ التتتتىلي ال٣ٟلتتتته ب تتتتؼون َتتتتاٖت ا  يتتتتغّص ٖاتتتتى التتتتىلي ال٣ٟلتتتته خ٨ تتتته ٞةنتتتته يتتتتغّص ٖاتتتتى ل ٖو

 ُٞاٖت ا وافجة" .

ا املغف٘ ب غفٗل ته... ٞاومتان الا لنته  ٧تىلي ٖاتى املؿت  ين   وإلاي قغوخاع أزغي أخضة ن٣غأ: "ال ٖى٢ة ملَى

 لتتت٠ الؿلايتتت ه لٗامتتتة املؿتتت  ين إلاتتتي الج تتتضان املس  ٟتتتة..  تتتظا و عرجتتتاٍ بالىاليتتتة ر٩ لتتت٠ والاتتتبان ٧تتتان يدتتتضص ال ٩

يك ح ف ل٘ امل٩ ٟين... خ ي ٖ ضما يٗىصون رلى مغف٘ آزغ إلاي ال ٣ لض   ن تمغم إلاتي املؿتيدم تؾتىملة الٗامتة 

لة ل ىلي الٟ ٣لته ٦س لٟتة ل  يته و متة  و تى )التىليي لي ل ىلي ال٣ٟله امل هضز)....ي الخؼا ي ابن ال٣لاصم الكٖغ

 الظز يغؾا الاٍُى الٗغيًة ل ٗ ح إلاي  مة  وأمغل وا له ناٞظان" .

  و طعاٖجا الًاعا إلاي الكغ١  وؾِنس و ما طل٪ الى رأ٦لض خ٣ل٣ة ٧ىن خؼا ل خؼا ريغان إلاي لج ان أ

لج ان ٧ان لجا م ظ ال٣غن الؿاة٘ ٖكغ صون أن ي ٟي طل٪ ٖ ه نٟ ه ال ج انلة  ول٨ا ال ننس ي أن ٧ح َىا ٠ 

والتتتى اللتتتىن صولتتتة أف حلتتتة زاعفلتتتة رتتتضٖ جا. الؿتتت ة ٧تتتانىا َا ٟتتتة الضولتتتة الٗث انلتتتة ثتتتا ٧تتتان لجتتتا الٗتتتغا ٦ هتتتغ 

وم ٓ تتتتة ال دغيتتتتغ والؿتتتتٗىصية واملىاعنة صٖ تتتتت ا ٞغوؿتتتتا والٟارل٩ان و٦تتتتظل٪ التتتتغون ال٩اثىللتتتت٪ و٧اٞتتتتة  ٢ لتتتتاع 

وال  ؿتتتا وال٨ث ٨تتتة الٗامللتتتةي  والتتتغون  عثتتتىطو٦ـ ٧تتتان لجتتتا عوؾتتتلا ٞاالردتتتاص  ال٩اثىلل٨لتتتة )ريتتتاٞة التتتى ريُاللتتتا

لاتي  والتتتضعوػ والملدوتؿتتت انإ ٧تتتان لجتتتا بغيُانلتتتا  باؾتتت   ا  الكتتتلٗة التتتظيا زغفتتتىا متتتا ٢ ٣تتتا الخغمتتتان  الؿتتتٞى

٢تتتىم والت  تتتيل  تتتظا..وما   تتتا قتتتضم ال دتتتامجا  بتتتةيغان  رط  تتتظل لتتتي املتتتغم  ولتتتى ال تتته يهتتتيد ٞي تتتا لجتتتا خًتتتىع و 

 و٦لان وطل٪ بًٟح الضٖا تيغاوي .
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رن انُتتتى١ ختتتؼا ل بتتتضٖا ريغاوتتتي ٦جيتتتد  متتت٘ صزتتتى٫ خغ٦تتتة أمتتتح صا تتتغم تمؿتتتا٥ بتتتاملى٢٘ الكتتتللي إلاتتتي الؿتتت ُة 

ي تؿتتتلُغ ال تتته فٗ تتإ أمتتتح والىختتضاع الكتتتلٗلة إلاتتتي الجتتيل ال ج تتتاو 1984قتتتجاٍ  6الؿلاؾتتلة )م تتتظ ان ٟايتتة 

( لاتي ةٗتتض نتتٗىص ٚىعتاتكتتٝى ي وأثتتغ طلتت٪ 1985ٖاتتى الٗانتت ة بيتتدوعي  ثتتا ال دتتّى٫ ال٨جيتتد إلاتتي  ردتتاص الؿتتٞى

  متتا ؾتتت ذ بدتتتضوة 
ً
  والتتتجىص الٗغتلتتة زهىنتتتا

ً
ٖاتتى رهتتتٟلة مىا٢تت٘ ال تتتضزح الغويتتت ه إلاتتي الٗتتتالا الثالتتع ٖ ىمتتتا

لٗتتتغا١  وخ تتتي ؾتتتىعية..ي  رن ٧تتتح ا-الؿتتتىصان -الجؼا تتتغ -ردتتتىالع ؾلاؾتتتلة ٖ ل٣تتتة إلاتتتي الٗضيتتتض متتتا التتتضو٫ )ٖتتتضن

ة ؾتتىعية لإلمؿتتا٥  88-85طلت٪ عّجتتح بدهتتى٫ رُتتىعاع لتي أقتتجه بان٣ىبتتاع فظعيتتة  ٞكتجضع أٖتتىان  مؿتتاٖع

بالىع٢ة ال ج انلة ٖملتد ؾ ؿت ة متا ال ج تاع ٧تان  رٟتا١ الثىيتي أبغػ تا .  تظا تمؿتا٥ ٧تان يؿت ضذي رهتٟلة 

  ٩ٞانتتتتإ ختتتتغا املسل تتتتاع )
ً
 لختتتتغا َتتتتغاب ـ بتتتتين أنهتتتتاع 88-85ال ٟتتتىط الٟ ؿتتتتُلنه ر امتتتتا

ً
ي ال تتتته ٧انتتتتإ ام تتتتضاصا

غاب ـ   اع وأنهاع ؾىعية  و٧انإ ؾ ؿ ة ٚ  لاالع ال ه َالإ ال٩ىاصع الج ا يدية الؿنلة إلاي بيدوع َو ٖٞغ

ور تتت٪ ال تتته يتتتغتإ ال٣لتتتاصاع الؿتتتنلة الغؾتتت لة مثتتتح الكتتتلش التتتض٦ ىع نتتتجخي الهتتتالح واملؿتكتتتاع مد تتتض قتتت٣يد 

 رلتتتتتى املٟ تتتتته خؿتتتتتا زالتتتتتض  ورغاٞتتتتت٤ مٗجتتتتتا تمؿتتتتتا٥ وال تتتتتخاإلاي ؾتتتتت لا ال تتتتتىػز و 
ً
ال ا تتتتت  نتتتتتاْا ال٣تتتتتاصعز ونتتتتتىال

لتتتت٤ الهتتتتٟضز وم٣ تتتتح 1988-1987الؿتتتتىعز بتتتتالخؼا ال٣تتتتىمي ) ي ةٗتتتتض اٚ لتتتتا٫ مد تتتتض ؾتتتت لا واياتتتتي الج٣تتتتح ورٞى

 رلتتتتتى خ  تتتتتة اٚ لتتتتتا٫ ٧تتتتتىاصع الختتتتتؼا الكتتتتتلىذي )
ً
ي  إلاتتتتتي بيتتتتتتدوع 1987-1986الٗكتتتتتغاع إلاتتتتتي ختتتتتغا ال٩تتتتتىعم  ونتتتتتىال

وا٦ض  خؿين مغوم  خؿا خ ضان  ز لح وٗتىؽ  ؾتجلح َىي تة  لجيت  ٖجتض الهت ض  نتىع  والج ىا )ميكا٫

 ختتتتتغا بيتتتتتدوع إلاتتتتتي قتتتتتجاٍ 
ً
وال تتتتته أٖتتتتتاصع ال٣تتتتتىاع الؿتتتتتىعية رلتتتتتى الٗانتتتتت ة  ورس  ت تتتتتا  1987َى٢تتتتتان....ي  وأزيتتتتتدا

مظبدتتتتتتة قتتتتتتإع ٞتتتتتت ذ ل الكتتتتتتجيدم يتتتتتتض ختتتتتتؼا ل ال تتتتتته ٞؿتتتتتتّغع يىمجتتتتتتا ٖاتتتتتتى أا تتتتتتا عؾتتتتتتالة أو رقتتتتتتاعم لألمتتتتتتغي٨لين 

اتى ردغيتغ الغ تا ا الٛتغتلين   وتؾغا ل لين بأن الضزى٫ الؿىعز وخضل ٢تاصع ٖاتى لجتا الختؼا وتؾتىملين ٖو

وطل٪ ختين اؾتكتٗغع بتىاصع وتتضاياع الهت٣ٟة  1987و٧انإ ؾىعية ٢ض ٣ٖضع ن٣ٟت ا م٘ أمغي٩ا م ظ الٗان 

لاتي وت٣غا انت ا  الخغا تي الٗغا٢لة  وت٣تغا ٖتىصم مهتغ -غانلةبين أمغي٩ا وعوؾلا وتضنى أفح  رداص الؿٞى

٢ىية رلى اله٠ الٗغثي  أصع  ظل ال ُىعاع م   ٗة رلى تك٩ح وي٘ فضيض بضأ ب ى٢ل٘ ارٟتا١ و٢ت٠ رَتى١ 

لاتي )1988ال تاع بتتين ريتتغان والٗتتغا١ )ر تىػ  ي  أو ختتغا الا تتلج  ولتتى 1990ي ولتتا ين تته متت٘ اا لتتاع  ردتاص الؿتتٞى

ي.  تظل  ويتإ و فتىا  لتي ٢1991ىاع ال دال٠ الٛغثي ب٣لاصم أمغي٩ا )ال ه اقاد٦إ ٞي ا ؾىعية رلى فان  

الؿتىعز إلاتي وفته الٗ تاص ٖتىن -ال ه مّجضع وعؾت إ َغيت٤ ارٟتا١ الُتا ٠. و٧تان عا٣ٞته ْجتىع الخ ت٠  مغي٩تي

ايتتتتة أمغي٨لتتتتة تتتتاع متتتا فجتتتتة أزتتتتغي..وال بتتتتض   تتتتا متتتتا ال تتتظ٦يد بتتتتأن الُتتتتا ٠ ٧تتتتان بٖغ -متتتا فجتتتتة ٦ تتتتا إلاتتتتي وفتتتته ٖٞغ

 بين ؾىعية وريغان.ؾ -ؾٗىصية
ً
 ىعية  و٢ض ن ج ٖ ه رغؾلا فضيض ل ٣ىي ول  دالٟاع ول  ىا٢٘ زهىنا

ال تته ؾتتج٣إ ومجتتضع الرٟتتا١ الُتتا ٠  ول٨تتا أبتتغػ متتا ٞي تتا  تتى  1991-1987ولتتيـ امل تتا٫   تتا ل د لتتح أختتضاة 

 بتتين ي والتتظز ي ٨تتا اٖ جتتاعل نتتغا1991ٖ-1988الكتتللي املؿتتلح بتتين خغ٦تتة أمتتح وختتؼا ل)-الهتتغإ الكتتللي
ً
ا

ؾتتتىعية وريتتتغان لىمؿتتتا٥ بالىع٢تتتة الكتتتلٗلة إلاتتتي لج تتتان ومتتتا زىلجتتتا تمؿتتتا٥ بىع٢تتتة امل٣اومتتتة أز وع٢تتتة الختتتغا 

تتتٌ ختتتؼا ل ل ٣تتتغاع   425والؿتتت ا ٖاتتتى الختتتضوص متتت٘ رؾتتتغا لح. ٧تتتان الؿتتتح  املٗ تتتا ل  تتت٪ الختتتغا الضاز لتتتة ٞع



 

26 

 

تؾتتتتغا لاي متتتتا ف تتتتىا لج تتتتان  والتتتتظز يتتتتضٖى رلتتتتى او تتتتخاا  ختتتت ى٫ 1978الهتتتتاصع ٖتتتتا م  تتتتـ  متتتتا إلاتتتتي آطاع 

ا وفتتىص ال٣تتىاع الضوللتتة ال اةٗتتة لىمتتا امل دتتضم  و٢تتض نتت ج ٖتتا  تتظل الختتغا  ين  2500ويكتتٖغ ٢ لتتح متتا الُتتٞغ

ومتتتا املتتتضنلين الكتتتلٗة إلاتتتي الًتتتاخلة الج ىتلتتتة والج تتتىا والج٣تتتإ  وأصي ٞل تتتا أصي رللتتته رلتتتى ؾتتتلُغم ختتتؼا ل 

ت ا ؾى   ةٗض ٖضم ارٟا٢لاع ٖع
ً
خ تي ٧تان الختؼا  تى  1992عية إلاي صمك٤  وما أن فا  الٗتان ٖاى الج ىا ر اما

 الججة الىخلضم املؿ ىح لجا بالٗ ح إلاي ف ىا لج ان.

  و٢تتتتض نتتتتاعع وختتتتض ا املسىلتتتتة بالٗ تتتتح الٗؿتتتت٨غز ٧1992انتتتتإ  نُى٢تتتتة الجضيتتتتضم ل  ٣اومتتتتة تؾتتتتىملة ةٗتتتتض 

غي٨لتتتتاي خهتتتتغ ال  ثلتتتتح الكتتتتللي ؾتتتتىعز )مجتتتتاع٥ ٖغتلتتتتا وأم-و منتتتته إلاتتتتي الج تتتتىا  ث تتتتغم خ٣ل٣لتتتتة ل ىاٞتتتت٤ ريغاوتتتتي

ام تمان الا لنه وانت ا  الخغا م٘ الٗغا١ ) ي 1988بدغ٦ة أمح وخؼا ل ٖاى خؿاا نزغيا  و٢ض أصع ٞو

مهتتغي رلتتى انًتتت ان -الا تتلج-الؿتتتٗىصية-)أمغي٩تتا 1990ٖغثتتي فضيتتض إلاتتتي وفتته نتتضان خؿتتين-ووالصم مدتتىع ٚغثتتي

َتتتىا٫ ر تتت٪ املغخ تتتتة  -ظ٦يد بتتتتأن الُٛتتتا  املهتتتغز ؾتتتىعية رلتتتى  تتتظا املدتتتتىع. وال بتتتض   تتتا متتتتا رٖتتتاصم ال تتت الؿتتتتٗىصز 

 وعوثتتي   تتى التتظز أّمتتا التتضٖا لؿتىعية ول  ٣اومتتة ٖاتتى الؿتتىا   ريتتاٞة رلتتى ال٣جتتى٫ تيغاوتتي -والغيتا  مغي٩تتي

ؿتت  اوي ي التتظز ر ٨تتا متتا تمؿتتا٥ ال٩امتتح بالؿتت ُة زتتى٫ 1989زتتام ئه تنتتىحي )-ةٗتتض ان هتتاع ردتتال٠ ٞع

تتتتضأ ؾلاؾتتتة  نٟ تتتاح ٖاتتتى الٛتتتغا وأمغي٩تتتا وو٢تتت٠ ؾلاؾتتتة رهتتتضيغ الثتتتىعم واملٛامغاع..٧تتتح   و 92 -91الٗتتتامين 

ي وال ٗتتتتتتتتتتتضيىع 1989طلتتتتتتتتتتت٪ ؾتتتتتتتتتتت ذ بالتتتتتتتتتتتضٖىم رلتتتتتتتتتتتى را تتتتتتتتتتتا  الختتتتتتتتتتتغا إلاتتتتتتتتتتتي لج تتتتتتتتتتتان وتال تتتتتتتتتتتالي ٞتتتتتتتتتتتةلى ارٟتتتتتتتتتتتا١ الُتتتتتتتتتتتا ٠)

 1992  وتٗلتتين نتتىاا فتتضص  ٞاالن سابتتاع ال لابلتتة1991  ٞةا تتا  ويتت٘ الجنتتدا٫ ميكتتا٫ ٖتتىن 1990الضؾتت ىعية

ىصم الجل  ة والىناية الؿىعية...وإلاي ٧ح  ظل املدُاع ٧انإ ريغان خايغم  ال ه قجضع م٣اَٗة مؿلدلة ٖو

 لججة ٢جى٫ خؼا ل بال دى٫ الى الٗ ح الؿلاي ه والملدملاوي وال دال٠ م٘ الؿٗىصية وؾىعية.
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) و تتتتخاا تؾتتتغا لاي متتتتا ف تتتتىا لج تتتتاني قتتتتغا٦ة ريغانلتتتتة ؾتتتتىعية  2000الٗتتتتان التتتتى  1992خ٨تتتا املغخ تتتتة متتتتا 

صولتتتتتي  وال ي ٨تتتتتا ٞجتتتتتا ال دتتتتتى٫ إلاتتتتتي ؾلاؾتتتتتة ختتتتتؼا ل ال ج انلتتتتتة )متتتتتا ال حكتتتتتيد بتتتتتالثىعم  -مد لتتتتتة ةُٛتتتتتا  ٖغثتتتتتي

ٓتتتتان ال ج تتتتتاويي رال متتتتتا زتتتتتى٫ ٞجتتتتا  ؾتتتتتادارل لة تيغانلتتتتتة الجضيتتتتتضم  طلتتتتت٪ أن  تؾتتتتىملة التتتتتى  نستتتتتغاٍ إلاتتتتتي ال 

لاتي ور٨ٟ٪ خ ٠ واعؾى  واا لتاع ال ٓتان الكتلىذي إلاتي أٞٛاوؿت ان  وانتضإل الهتغاٖاع  ؾ٣ٍى  رداص الؿٞى

الجا٦ؿ اوي م٘ نٗىص ال ُٝغ الج ضوي ه وتؾىمي رلى -بين ٞها ح الججاص  ٞٛاوي  ورهاٖض ال ىرغ الج ضز

لٗؿ٨غية الضوللة ٖاى الٗغا١ وما رى ا تيغانلة و٢لان الخ  ة ا-الؿ ُة إلاي الج ضيا  ورى٠٢ الخغا الٗغا٢لة

ما ٣ٖىتاع وخهاع  ٧ح طل٪ خغع ريغان ما يتٍٛى وأزُتاع وردتضياع وؾت ذ لجتا بانت تاج ؾلاؾتة هجىملتة 

فضيتتتضم ةٗتتتض تٗتتتضيح إلاتتتي نٓتتتان الخ٨تتتا أَتتتاح بتتتالا لنلين اليؿتتتاعيين والثتتتىعيين لهتتتالح الملداٚ تتتارلين. وإلاتتتي لج تتتان 

تتضن ث٣تتتة  قتتجضع املغخ تتة ان٨ٟتتتا  الُتتٝغ املؿتتتلخي ٖتتا املكتتتاع٦ة الؿلاؾتتلة وتكتت٨ل ه خالتتتة رخجتتاٍ ورغافتتت٘ ٖو
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الؿتىعز ٖاتى تؿت لا ؾتتىعية -الؿتتٗىصز-بالىيت٘ التظز نتاع يؿتمي بالىنتتاية الؿتىعية وؿتجة لىرٟتا١  مغي٩تي

 لجتتتا ٖاتتى  نستتتغاٍ إلاتتتي ٖ  تتضا٫ الٗغثتتتي الخ لتتت٠ 
ً
قتتتون لج تتتان م٩اٞتتأم لجتتتا ٖاتتتى املى٢تت٠ متتتا الٗتتتغا١ وت تتجلٗا

ٟاصع ريغان ما ر ٪ الخ٣جة ل ٗؼيؼ ويٗجا إلاي لج ان ٞ  إ رػاخة الكلش نجخي الُٟلاي ما  مغي٩ا. و٢ض اؾ 

 متتتت٘ خغ٦تتتتة أمتتتتح  ٢1991لتتتتاصم ختتتتؼا ل )
ً
-1996-1992ي وثٗتتتتض ا صزتتتتح الختتتتؼا رلتتتتى الملدملتتتتان ال ج تتتتاوي م دالٟتتتتا

 وناع ٢ىم ؾلاؾلة ع يؿلة إلاي الجىص. 2000

صولتي إلاتي رٟتا ا نيؿتان التظز أبتغن رثتغ -ة املد لتة ةُٛتا  ٖغثتيالؿتىعي-ر ث إ ٢ىم خؼا ل والكتغا٦ة تيغانلتة

غوؿتتتتا  1996الٗتتتضوان تؾتتتغا لاي الىاؾتتتت٘ ٖاتتتى لج تتتان إلاتتتتي نيؿتتتان/ابغيح  والتتتتظز لٗتتت  ٞلتتته التتتتغ يـ الخغيتتتغز )ٞو

 ٧تتتان زيتتتد ُٚتتا  ل تتتضوع الؿتتتىعز
ً
 أؾاؾتتتلا

ً
تيغاوتتتي إلاتتتي الى٢تتإ نٟؿتتته  متتتا ؾتتت ذ بتتتانابإ -والؿتتٗىصية بال تتتاليي صوعا

 صولي لهالح امل٣اومة.. -مى٠٢ ٖغثي

الٛغثتتتتي  تتتتظا اؾتتتت  غ َتتتتىا٫ ٖجتتتتض التتتتغ يـ ٧ لن تتتتىن  و٢تتتتض تٗتتتتؼػع ٞلتتتته ورُتتتتىعع -الٗغثتتتتي-قتتتتجغ الٗؿتتتتح تيغاوتتتتي

٢ضعاع خؼا ل ال٣ اللة ٦ ا الؿلاؾلة والج ا يدية إلاي لج ان  وارجٗإ ريغان ؾلاؾة الج تا  الجُتي  وال٣تىز 

ع التتى املتتتضاعؽ والجامٗتتاع التتتى ال تتىاصز والخؿتتتلنلاع صازتتح لج تتتان: متتا الختتتىػاع واملؿتكتتٟلاع واملؿ ىنتتتٟا

واملؿتتتافض وما ال تتتضعي  والتؿتتت لذ التتتى الٗ  لتتتاع الٗؿتتت٨غية الججاصيتتتة إلاتتتي الج تتتىا التتتى الٗ  لتتتاع  م لتتتة يتتتض 

اف  اذي إلاي -ٖؿ٨غز -اؾ سجاعاع الٗضو  و٢ض أث غ  ظا الٗ ح ردى٫ خؼا ل الى أ٦ملد وأ٢ىي ر ٓلا ؾلاي ه

 الٗغثي.لج ان ال بح والٗالا 

 

  2005-2000مغخ ة  -6

تتتام تمتتتان الا لنتتته    ةٗتتتض ٞو
ً
 وزاعفلتتتا

ً
"بٟٗتتح ٖىامتتتح ٖضيتتتضم  مثتتتح رغافتتت٘ أ  لتتتة الاُتتتاا  يتتضيىلى ي صاز لتتتا

ل ه  ورضقين ما يؿمه بت"مغخ ة ال دتى٫ متا  وانت ا  ٖهغ  ؾ ٣ُاا الضولي ٖاى ز ٟلة اا لاع  رداص الؿٞى

جٗضع ريتتتغان ؾلاؾتتتة "رهتتتضيغ الثتتتىعم" إلاتتتي تٗام جتتتا متتت٘ رُتتتىعاع ت٢ تتتلا  خالتتتة الثتتتىعم رلتتتى خالتتتة الضولتتتة"  اؾتتتت

واؾ ٗايإ ٖن ا بأصواع أزغي  مثح رأؾيـ ٖى٢اع وثل٣تة مت٘ ٢تىي ٖغتلتة ع يؿتلة ٖاتى ٚتغاع ؾتىعية ب تضٝ 

تتت ذ ٢ تتتىاع رىانتتتح متتت٘ الٗضيتتتض متتتا امل ٓ تتتاع  مثتتتح "ختتتؼا ل"    ٞو
ً
ر٦ؿتتتاا ر تتتضص ا إلاتتتي ت٢ تتتلا ُٚتتتا  ٖغتلتتتا

 ٖا اؾتث اع  زُا   ؾتادارل لة ال ته ال ج اوي  وخ
ً
غ٦ ه "خ اؽ" و"الججاص تؾىمي" الٟ ؿُل ي ين  ًٞى

اعر٨جت تا الٗضيتتض متتا ال٣تتىي ت٢ ل لتتة والضوللتتة  ال ؾتتل ا ةٗتض بتتض  متتا يؿتتمي بتتت"الخغا  مغي٨لتتة ٖاتتى تع تتاا" 

 إلاتتي مٗٓتتا ال تته انت تتإ بتتاخ ى٫ ٧تتح متتا أٞٛاوؿتت ان والٗتتغا١  وطلتت٪ لتتضٖا َ ىخاي تتا إلاتتي أ
ً
 مج تتا

ً
ن رهتتجذ ع٢ تتا

 امل ٟاع ت٢ ل لة  رن لا ي٨ا م   جا" .
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 متتتتا زغيتتتت٠ الٗتتتتان 
ً
اتتتتى عأؾتتتتتجا  2000تٛيتتتتدع  متتتتىع إلاتتتتي لج تتتتان بتتتتتض ا خلتتتتع رن املٗاعيتتتتتة املؿتتتتلدلة ال ج انلتتتتة ٖو

 بُغيغ٥ املىاعنة ٢غعع أن  و خاا تؾتغا لاي ينتٕب حجتة ال٣جتى٫ بتالىفىص الؿتىعز إلاتي لج تان ويُتغح بال تالي

٢ًلة الؿلاصم الَى لة وال٣غاع الخغ. و٢ض عأع املٗاعية املؿلدلة إلاي ان ساا الغ يـ بىف  با  وإلاي وفىص 

الغ يـ فا٥ قيدا٥ إلاي الخ٨ا ٞغنة راعيسلة ل  ُالجة بسغوج ال٣ىاع الؿىعية ما لج ان  وفا ع أختضاة 

ل  ٣اومتتة إلاتتي لج تتان ٞو ؿتتتُين   الٛغثتتي التتظز ٧تتان مٓ تتة-ل ُتتلذ بال دتتال٠ الٗغثتتي 2001أي ى٫/ؾتتح  ملد الٗتتان 

)رتتتتتاعيش  2000 متتتتغ التتتتتظز يٟؿتتتتغ ازتتتتت ىٝ املىا٢تتتت٠ الٗغتلتتتتتة والٛغتلتتتتتة متتتتا ان ٟايتتتتتة  ٢ تتتت ي متتتتتا بتتتتين ؾتتتتتح  ملد 

جاي وؾح  ملد  انُٟاٝ ٖغثي فضيض ٢اصره الؿتٗىصية  2001انضاٖل
ً
)هجىن ال٣اٖضم ٖاى أمغي٩اي. رى طل٪ َجٗا

 
ً
ويتتتتغان وختتتتؼا ل  ٞاؾتتتت  غ قتتتتجغ الٗؿتتتتح ال ج تتتتاوي التتتتضازاي متتتتا يتتتتض ال ٓتتتتان الٗغا تتتتي   متتتتغ التتتتظز ٧تتتتان مغيدتتتتا

 مغي٩تتي رط لتتا ر ستتح ريتتغان ٖتتا ؾلاؾتتة املجاصنتتة متت٘ أمغي٩تتا والٛتتغا   بتتح لتتي ردالٟتتإ -اؾتت  غ الٛتتؼ٫ تيغاوتتي

مٗجتتا إلاتتتي أٞٛاوؿتتت ان وؾتتت٣اٍ خ٩ىمتتة َالجتتتان  ونتتتا٫ قتتتلٗة أٞٛاوؿتتت ان وردتتال٠ الكتتت ا٫ املتتتضٖىن متتتا ريتتتغان 

إلاي ال ٓتان الجضيتض إلاتي ٧تابى٫  ثتا ردالٟتإ ريتغان مت٘ أمغي٩تا أو ؾتج إ لجتا ٖ  لتة ٚتؼو الٗتغا١  خهة ال بأؽ ب ا

الؿتىعز   متغ -الؿتىعز ي ٟتا٢ا ومٗته  ٞاتدا١ الٟغوست ه-ورؾ٣اٍ نضان. زى٫ طل٪ ٧ان  ٞاتدا١ الؿتٗىصز

ٗاعية املؿلدلة  الٟغوس ه  وا٢ادابه ما امل-الظز ؾجح ٖ  لة انً ان الغ يـ الخغيغز الى املدىع الؿٗىصز

الؿتتىعز: -  ل جتتضأ مغخ تتة فضيتتضم ٖ ىاا تتا الهتتغإ الٗغثتتي2005قتتجاٍ/ٞملدايغ  14وخهتتح اٚ لتتا٫ الخغيتتغز إلاتتي 

آطاع  إلاتتتتي ختتتين و٢تتتت٠  14مهتتتغ والؿتتتتٗىصية ومٗجتتتا ٞغوؿتتتتا قتتتيدا٥ وتصاعم  مغي٨لتتتتة صٖ تتتإ ثتتتتىعم  عػ و٢تتتىي 

ي بالؿتتلض أخ تتضز 2005ريتتغان )خؼيغان/يىنلتتى آطاعي  وفتتا ع  ن سابتتاع الغ اؾتتلة إلاتتي 8ختتؼا ل متت٘ ؾتتىعية )

ن تتتتاص  للجتتتتضأ مغخ تتتتة فضيتتتتضم ٢ُٗتتتتإ متتتت٘ الؿتتتتلا١ تنتتتتىحي ل تتتتغ يـ زتتتتارمه ومتتتت٘ مغخ تتتتة املجاصنتتتتة متتتت٘ الٛتتتتغا 

ؿتتتتت  اوي م تتتتتظ  ي  وصز تتتتتإ الؿلاؾتتتتتة تيغانلتتتتتة إلاتتتتتي لج تتتتتان 1992وأمغي٩تتتتا )ال تتتتته اٞ  دجتتتتتا إلاتتتتتي الخ٣ل٣تتتتتة التتتتتغ يـ ٞع

 متت٘ أخ تتضز ن تتاص آي تته ختت
ً
 فضيتتضا

ً
 بتتين أمغي٩تتا وريتتغان إلاتتي  2006غا ر تتىػ م ُٟٗتتا

ً
ال تته قتت٩ إ مىافجتتة واز جتتاعا

 لج ان وما زىله.

 

 2006خؼا ل وال ٓان الؿلاي ه ال ج اوي ةٗض  -7

 يدضص خؼا ل ٞج ه ل ؿلاؾة ٦ ا ياي:  2007إلاي وثل٣ة صاز لة نضعع إلاي أياع  

"رن ب تتا  مٟجتتىن ل ؿلاؾتتة ي٣تتىن ٖاتتى عتتتِ التتضازح بالاتتاعج وأزتتظ طلتت٪ إلاتتي ٖ  جتتاع إلاتتي عؾتتا املىا٢تت٠ والملتتدامج 

الؿلاؾتتلة  تتى مؿتتألة ٖ  لتتة ٢جتتح أن ر٩تتىن ؾلاؾتتلة. و تتظا متتا لخٓتته ختتؼا ل بهتتىعم أؾاؾتتلة إلاتتي م٣اعت تته 

ه  بي  تتا تكتت٩ح الٗى٢تتاع إلاتتي ل ؿلاؾتتة إلاتتي لج ان.ٞالاتتاعج  تتى التتظز يؿتتت  ٪ َا٢تتة الهتتغإ وصي املارتته ورىرغارتت

 رال ختتين اعرجاَتته بالاتتاعج وال ي تتاعؽ ٖ تتض ا رال 
ً
 ٖاتتى أؾتتاؽ ال ٩امتتح..وال يدًتتغ الهتتغإ صاز لتتا

ً
التتضازح صومتتا

٤ الخض  صوى الظز رٟغيه الًغوعاع الُجلٗلة ل ؿلاؾة" .  ٞو
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 لج تان؟ ورطا  ؾأ٫ املغخىن الكلش مد ض مجضز ق ـ الضيا ٢اصم ختؼا ل: تح رغيتضون  1993إلاي الٗان 
ً
ٞٗتى

 رغيضون ف جىعية صي ى٢غاَلة بغملانلة لج انلة ؟
ً
 ٧ان وٗا ٞجح خ٣ا

 املكتتاع٦ة الؿلاؾتتتلة أن أنتته يٗ تتتح ٖاتتى ب تتتا  
ً
واللتتىن ٞتتةن الؿتتتتا٫ التتظز نُغختتته  تتى:  تتتح يغيتتض ختتؼا ل ٞٗتتتى

؟
ً
 صول ه الاانة الجضي ة أو صولة صازح الضولة أن أنه يٗ ح ل  ه  آزغ ر اما

ختتتؼا ل ال يد تتتاج التتتى رٖتتتىن بغنتتتامج لخ٩ىمتتتة رؾتتتىملة أو ل ُجلتتت٤ الكتتتغيٗة ٦ تتتا رهتتتّىع التتتجٌٗ  أنتتتا أعي أن

م٣تتاعنين بي تته وتتتين ٚيتتدل متتا  ختتؼاا تؾتتىملة الٗغتلتتة ال تته خ  تتإ  ٨تتظا مكتتغوٕ.. ٞدتتؼا ل ختتؼا قتتللي 

   وخؼا مىفىص إلاي لج ان ب ض الُىا ٠ وال ىاػناع الُا ٟلة الخؿاؾة .
ً
 وأزيدا

ً
خؼا ل ناع م ظ الٗان  أوال

 ى امل ثح الؿلاي ه و يضيىلى ي والٗؿ٨غز و ف  اذي الكغذي والىخلض  ل ُا ٟة الكلٗلة ال ج انلة  2005

ي  وإلاي طل٪ ي٣ى٫ الؿلض نىاٝ املىؾتىز:"ي   أن يٗ تح ختؼا ل بدلتع يكتٗغ قتلٗة 
ً
)الُا ٟة  ٦ملد ٖضصيا

 إلاتتتتي لج تتتتان أا تتتتا بدافتتتتة رللتتتته  وندتتتتا ي تتتت  أن وؿتتتت سض
ً
ن ٧امتتتتح ٢تتتتضعار ا ورم٩انار تتتتا ل هتتتتجذ أ٢تتتتىي وأ٦ثتتتتد ر تتتتظعا

ٞتتتتةن يتتتتتٟٗ ا ؾتتتتي ٨ٗـ ٖ تتتتي ا  لتتتتتظل٪ ؾتتتتلضٖ ىن ا   ي تتتتت  أن  َا ٟ  تتتتا  وختتتتين ر تتتتت دا مهتتتتالح الكتتتتلٗة ب تتتتتا 

 يؿ ٣غ خؼا ل إلاي رَاع الُا ٟة الكلٗلة    ن وفىصل إلاي زاعفجا ؾيؿجح يغته" .

غع إلاتتي متتا و٢تض أم٨تتا رد٣لتت٤ ال  تتالي بتين الختتؼا وف جتتىع الُ  لتا يؿتتج٤ أن رتتٞى
ً
ا ٟتتة إلاتي ْتتغوٝ فضيتتضم ر امتتا

 ؾج٤:

= وفتتىص مغ٦تتؼ قتتللي ٢تتىز إلاتتي ريتتغان الكتتلٗلة يد تتح اؾتتادارل لة هجىملتتة ل أ٦لتتض مهتتالخه ولٟتتغى وفتتىصل 1

 )وريغان صولة ٦جيدم ٚو لة وعت ا نىويةي. 

ومد تتتتض مجتتتتضز = ٚلتتتتاا ٢لتتتتاصاع رنتتتتىخلة راعيسلتتتتة )مدؿتتتتا الخ٨تتتتلا والاتتتتى ي إلاتتتتي الٗتتتتغا١  مىيتتتت ي الهتتتتضع 2

 ق ـ الضيا إلاي لج ان  م  ٓغز وزارمه و٦غوثي ومىؾىز إلاي ريغاني.

ام الؿتلض الخ٨تلا الٗتان 3  ةٗتض خ  تة ال٣ تح إلاتي  1970= تٛلي  ال  ٠ م ظ ٞو
ً
وال ته  1980-1979ثتا ردضيتضا

ظ انت إ باٚ لا٫ مد ض بتا٢غ الهتضع وتكتغيض نالٝ متا الٗ  تا   ووكتى  مى٢ت٘ ٢تا التضينه ٦جتضيح ل ضعاؾتة م ت

لة الضينلة الكلٗلة. 1980الٗان   ثا ٦ غ٦ؼ وخلض ل كٖغ

= زتتغوج م ٓ تتة ال دغيتتغ الٟ ؿتتُلنلة خاملتتة الؿتت ة إلاتتي لج تتان ةٗتتض ختتغوا َاخ تتة متتا ٖتتضوان اؾتتغا لاي رلتتى 4

 ي.. 1988-1982مٗاع٥ ٦جيدم م٘ ال ٓان الؿىعز وخ لٟه خغ٦ة أمح إلاي لج ان ) 

ى٫ أخ ضز ن تاص ومٗته الختغؽ الثتىعز وال لتاع املجتضوز رلتى = الهٗىص املالي والٗؿ٨غز ويغان وللخؼا وون5

 الؿ ُة إلاي ريغان.

 .1991-1990= اا لاع ال ٓان ت٢ لمه الٗغثي م ظ خغا ال٩ىيإ 6
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لاتي 7 أي تتتتى٫  11ثتتتتا ةٗتتتتض طلتتتت٪  1991=  اا لتتتتاع ال ىاػنتتتتاع  ؾتتتتادارل لة الضوللتتتتة م تتتتظ ؾتتتت٣ٍى  ردتتتتاص الؿتتتتٞى

اى ريغان . ٞالخغا  مغي٨لة ٖاى تؾىن  2001  ٖو

 .2003= نٗىص الكلٗة و ٦غاص إلاي الٗغا١ ةٗض ؾ٣ٍى نٓان نضان 8

ؾتت ة متتا الختتغا    لتتة  وأػمتتة الىفتتىص املؿتتلخي إلاتتي ٧تتح الكتتغ١  25=  اا لتتاع الىيتت٘ املؿتتلخي إلاتتي لج تتان ةٗتتض 9

  وؾِ م٘ ؾ٣ٍى رم٩انلة ال ضزح  ف يه لخ ايت ا.

 م10
ً
 ي.2005قجاٍ  14ا اٚ لا٫ الغ يـ الخغيغز )= اا لاع الىي٘ الؿنه ال ج اوي بض ا

= أػمتتتتة ال ٓتتتتان املهتتتتغز متتتتا فجتتتتة   وأػمتتتتة الىيتتتت٘ الؿتتتتٗىصز والجا٦ؿتتتت اوي متتتتا فجتتتتة أزتتتتغي  متتتت٘ ؾتتتت٣ٍى 11

لة الؿنلة .  ال ٓامين الٗغا ي و ٞٛاوي  ونٗىص ال٣اٖضم  ٧ح طل٪ َغح أػمة الكٖغ

 لة الضاز لة.= زغوج الجيل الؿىعز ما لج ان واا لاع املٗاصلة ال ج ان12

ما   ا ن٣تى٫ رن اؾتادارل لة ختؼا ل الٟٗ لتة ليؿتإ اللتىن ر٢امتة صولتة رؾتىملة  ٞجتظل الضولتة مىفتىصم إلاتي 

ريغان   وال املكاع٦ة الؿلاؾلة الضي ى٢غاَلة إلاي الخ٨ا  رط رن املكاع٦ة الٟٗ لة تٗنه املؿتوللة ال٩ام ة ٖا 

 .participationوليـ الت  partageال ٣اؾا ال٩ح  ٞل ا املكاع٦ة ةٗٝغ الكلٗلة الؿلاؾلة لي 

متتا تٗ تتح ٖ لتته الكتتلٗلة الؿلاؾتتلة  تتتى اؾتتادارل لة ل جل  تتة تؿتت ذ لجتتا بتتتأن ر٩تتىن الىٖتت   وختتض إلاتتي التتتجىص .  

 و٢ض مغ الخؼا ٖاى نٗلض رُجل٤ اؾادارل لة الجل  ة ب غخ  ين:

املى٢ت٠ الؿتت يه -: الغؾتالة املٟ ىختتة 1992-1980= مغخ تة ال  جلتض والتتضٖىم للج جىعيتة تؾتىملة إلاتتي لج تان 1

املى٢تتتت٠ الؿتتتت يه متتتتا  -متتتتا امللثتتتتا١ وال٨لتتتتان ال ج تتتتاوي ومتتتتا الضؾتتتت ىع ومتتتتا الج جىعيتتتتة الضي ى٢غاَلتتتتة الملدملانلتتتتة

الهتتغإ املؿتتلح متت٘ خغ٦تتة  –املى٢تت٠ الؿتت يه متتا ٧تتح أقتت٩ا٫ املكتتاع٦ة إلاتتي الخ٨تتا  -الختتىاع تؾتتىمي املؿتتلخي 

 ة زاعج امل   ٘ والضولة.ال أؾيـ ال٩امح مل   ٘ وصول -أمح

ال تته لتتي إلاتتي الىا٢تت٘  2005-1992= مغخ تتة التتضزى٫ ال تتضعيجي إلاتتي الخ٨تتا ٖملتتد اؾتتادارل لة املكتتاع٦ة الؿلاؾتتلة 2

اؾادارل لة رد٣ل٤ الجل  ة  الُا ٟلتة أو متا أؾت ل ال الكتلٗلة الؿلاؾتلة املغر٨تؼم ٖاتى ٧تح الٗىامتح املتظ٧ىعم 

 ما ٖاماي الٗض
ً
 ص وال٣ىم املؿلخة.أٖىل  واملؿ ٟلضم زهىنا

رال أن  تتتتتظل الكتتتتتلٗلة الؿلاؾتتتتتلة الجضيتتتتتضم رد تتتتتح ؾتتتتت اع زانتتتتتة ر ٗ جتتتتتا رس  تتتتت٠ ٖتتتتتا املاعونلتتتتتة الؿلاؾتتتتتلة 

 ال٣ضي ة  وطل٪ لٗضم أؾجاا:

 املاعونلة الؿلاؾلة وعثإ صولة خضيثة ٧انإ ردًن ا ٞغوؿا وتك٩ح لجا رصاعم قجه ٦ٟى م. -    
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اتى ن تى اف  تاذي أٞتغػ َج٣تة وؾتُى م ٗ  تة الٓٝغ ت٢ لمته والتضولي ؾتاٖض ٖاتى بد -     جىختة ا٢ هتاصية ٖو

 وصي امل٨لة ما ٧ح الُىا ٠. 

لة لضوع لج ان إلاي مدلُه.  -      ال ٓان الٗغثي الغؾمه أُٖى قٖغ

 الث٣اٞة الخضاثىية ٧انإ ال٣اؾا املكاد٥ بين نس  الُىا ٠ ٧اٞة.  -    

الضي ى٢غاَلتتتتتتتتتتتة ال لملداللتتتتتتتتتتتة ؾتتتتتتتتتتت دإ بًٟتتتتتتتتتتتح ال ٗتتتتتتتتتتتضص الُتتتتتتتتتتتا ٟي ب دتتتتتتتتتتتى٫ لج تتتتتتتتتتتان التتتتتتتتتتتى م ٣ُتتتتتتتتتتتة خغيتتتتتتتتتتتاع                  -    

 رٖىملة وؾلاؾلة لا رىفض إلاي ٚيدل..

ُتتتتٝغ  -     ٖتتتتا نتتتتٗىص ال  ٖتتتتا ٨ٞتتتتغ املجضويتتتتة تيغانلتتتتة و الكتتتتلٗلة الؿلاؾتتتتلة )و تتتتاة ختتتتؼا لي ال  ر ٟهتتتتح 

 ي  ولظل٪ ٞةا ا مد٩ىمة با نىللة. نىلي إلاي الجانجين الؿنه والكلل
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 خاثمة

 رضاٖلاع الغتل٘ الٗغثي: ريغان والثىعاع الٗغتلة

  

إلاي بضاية الثىعاع الٗغتلة تٗام إ ريغان م٘ الىي٘ بغاختة ٦جيتدم ال بتح أا تا انتضعع رهتغيداع ومىا٢ت٠ لتيـ 

 أصعفت ا إلاي ؾلا١ "ال خىم  ؾى 
ً
 ملة املجاع٦ة" .٣ِٞ مغخجة وخاي ة لجظل الثىعاع ورن ا أيًا

ٞثتىعم رتتىوـ ثتتا مهتتغ أَاختإ بد لٟتتين ٦جيتتديا متتا خ ٟتتا  أمغي٩تا والٛتتغا ب تتا بتتضا و٧انته متقتتغ رلتتى ٞتت٪ ٖؼلتتة 

تتىن تيغاوتتي ورٖتتىن 2006ريتتغان الضوللتتة ال تته فجتتضع التتضو٫ الٛغتلتتة ال٨ملتتدي إلاتتي ٞغيتتجا م تتظ الٗتتان  . وزتتغج ٖت

"مدتىع امل اوٗتة وامل٣اومتة" ٖاتى مدتىع "ٖ  تضا٫ الٗغثتي"  خؼا ل إلاي لج ان ب ٣ىالع تٗمّلد ٖا الٟغح بان هاع 

أو "ال جٗلتتتة ل ٛتتتغا" ولٗتتتح امل٨ؿتتت   ؾايتتت ه نوتتتي واملجاقتتتغ ويتتتغان ر ثتتتح إلاتتتي اوكتتتٛا٫ امل   تتت٘ التتتضولي والٛتتتغا 

 مت٘ انتضإل الثتىعم إلاتي للحلتا ومت٘ رهتاٖض  خ  افتاع إلاتي الجدتغيا  
ً
 ب ضاٖلاع الغتلت٘ الٗغثتي  زهىنتا

ً
ردضيضا

الظز ؾ ذ لُجغان ب٨ؿ  مؼيض ما الى٢إ إلاي امل اَ ة املؿ  غم م ظ ؾ ىاع وتاوٞىع ما ٧ىا ا ردإ  مغ 

 متتا ال ٣تتضن ولتتى الحؿتتلِ إلاتتي ػيتتاصم 
ً
تتا  نٖى

ً
املغا٢جتتة والًتتِٛ التتضوللين إلاتتي امل تت٠ ال تتىوز  ٦ تتا أا تتا خ٣٣تتإ أيًتتا

 مسؼوا ا ما اللىعانلىن املسه  .

اتتتى  تتتظا املُٗتتى نوتتتي ل ٣لتتتان بتتازادا١ ٦جيتتتد ٖاتتتى أ٦ثتتد متتتا ؾتتتاخة.. ول٨تتا زُتتتأ ريتتتغان ر ثتتح إلاتتتي الج تتتا  الؿتتغي٘ ٖ

  ثتتا 
ً
٩ٞتان الًتِٛ ٖاتتى صو٫ الا تلج متتا زتى٫ ردىيتتح  خ  افتاع الكتتٗجلة إلاتي الجدتتغيا رلتى أػمتتة خ٨تا أوال

..ثا ٧تتان ةٗتتض طلتت٪ ال ٣تتضن لإلمؿتتا٥ بالؿتت ُة إلاتتي بيتتدوع 
ً
متتا زتتى٫ انٟ تتاع الىيتت٘ الؿلايتت ه إلاتتي ال٩ىيتتإ ثانلتتا

ي  2008خ٩ىمتتتتة الىختتتتضم الَى لتتتتة ال تتتته أن  جتتتتا ارٟتتتتا١ الضوختتتتة الكتتتتجيد )ةٗتتتتض أختتتتضاة أياع/متتتتايى ٖملتتتتد رؾتتتت٣اٍ 

لا  ا وفتتتىص ٢تتتىي زتتتاعج ؾتتتلُغي ا ٖاتتتى عأؾتتتجا التتتٖؼ وتكتتت٨لح خ٩ىمتتتة رسًتتت٘ لؿتتتلُغم ختتتؼا ل وؾتتتىعية )بتتتٚغ

 الضعػز وللض ف جىٍي..

ان متا وفتض نٟؿته إلاتي متأػ١ ٦جيتد. ٟٞتي الجدتغيا أصي ال تضزح تيغاوتي وال تتىرغ  ول٨تا  تظا املى٢ت٠ املتؿتٕغ ؾتٖغ

الُتا ٟي رلتى رهتٗلض زُيتد مت٘ صو٫ م  تـ ال ٗتاون الا لجتي ال ته اردتضع إلاتي ؾتاب٣ة رس تإ ٞي تا ةٗتٌ التتضو٫ 

الهضي٣ة ويغان ٖا ؾلاؾت ا الؿاب٣ة ال ه ٧انإ ر٣ىن ٖاى  خ ىا  والكغا٦ة  ٢ هاصية والؿلاؾلة وخ ي 

ُٖ اني  و٧ انإ خ  ة صٕع الجؼيغم املىخضم الضللح الؿاَ٘ ٖاى صزى٫ ٖى٢ة الٗؿ٨غية و م لة )مثا٫ ٢ُغ و

 ريغان بضو٫ الا لج مغخ ة فضيضم ر  يب بالٗضا  واملىافجة رلى خض الت ضيض بالخغا . 

٦ ا ار٣ٟإ ٧ح صو٫ الا لج ٖاى ال ىفه رلى  ما امل دضم ل ك٩ىي ما ال ضزح تيغاوي إلاي قتوا ا الضاز لة  

نه الا لجي  زى٫  ف  إ  ؾ   ا ي لىػعا  زاعفلة صو٫ امل  ـ ورىفله اي اماع ويغا ن بت ضيض  ما الَى

 . 2011أبغيح  3الظز ٣ٖض بالغياى إلاي 
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ومتت٘ أن ريتتغان ن جتتإ إلاتتي اؾتت ٛى٫  وكتتٛا٫ التتضولي إلاتتي ٢تتغا م رتتضاٖلاع الثتتىعاع الٗغتلتتة لؼيتتاصم مسؼوا تتا متتا 

 وأن الملدنامج ال ىوز اللىعانلىن املسه   ٞةن  ظا ال  اح ال يٗؼػ مى 
ً
 إلاي  ػمة ال ىوية  زهىنا

ً
٢ٟجا ٦ثيدا

 أ٦ملتتتد ل   تتتاوعم  
ً
تيغاوتتتي بتتتاع يىافتتته مكتتت٨ىع ونتتتٗىتاع ٦جيتتتدم  متتتا ي تتت ذ الٛتتتغا مؼيتتتضا متتتا الى٢تتتإ  و امكتتتا

غى أ٦ملد ٢ضع ما الًٍٛى وال٣ٗىتاع الضوللة ٖاي ريغان ةك٩ح ي ٨ا أن يضٞٗجا إلاي الن اية رلى  ؾت  ابة  ٞو

 امل   ٘ الضولي  زانة و٠٢ ٖ  لاع رسهي  اللىعانلىن. ملُال  

اتتتتى مؿتتتت ىي آزتتتتغ ال ي٣تتتتح أ  لتتتتة  أصي املى٢تتتت٠ تيغاوتتتتي الغؾتتتتمه التتتتضاٖا ل  ٓتتتتان الؿتتتتىعز   رلتتتتى مؼيتتتتض متتتتا  ٖو

 إلاي الكإع الٟ ؿُلنه تؾىمي )خ اؽ والججاصي  ورلى اٖ جاع املى٠٢ 
ً
 خ ٣ان الٗغثي يض ايغان  وزهىنا

 
ً
 متتا فجتتة أزتتغي  ٞٓجتتغع الؿلاؾتتة تيغانلتتة أمتتان الكتتإع الٗغثتتي   تيغاوتتي َا ٟلتتا

ً
 أنانلتتا

ً
متتا فجتتة  ومهتتلخلا

  ول٨تتتا ي٣تتتىن ٖاتتتى املهتتتالح الًتتتل٣ة 
ً
و٦أا تتا ر٣تتتضن الخ تتت٠ الُتتتا ٟي  أو الجتتتى٫ الكتتتللي  ٦ دتتتىع م تتاو٘ ْتتتا غا

ٞو ؿتتتتتُين  وَ  تتتتتإ والخؿتتتتتاباع الُا ٟلتتتتتة إلاتتتتتي الخ٣ل٣تتتتتة والىا٢تتتتت٘  ٖاتتتتتى خؿتتتتتاا قتتتتتٗاعاع الٗضالتتتتتة والخغيتتتتتة

 والىخضم  ؾىملة.

خ تتتاؽي -ختتؼا ل-ؾتتىعية-وتتتظل٪ ر٩تتىن  ن ٟايتتة الؿتتىعية  ٢تتتض ؾتتا  إ إلاتتي ٦كتت٠ مدتتىع امل اوٗتتتة )ريتتغان

 ةٗض زغوج ٢اصم خ اؽ والججاص ما ؾىعية وارساط ا ملىا٠٢ م ضصم باملى٠٢ تيغاوتي متا ال٣ ت٘ 
ً
وزهىنا

 إلاي ؾىعية.

٘ ٖاصم قٗاعاع الىخضم وال ًاما م٘  و٢ض ٢امإ ال لاعاع تؾىملة ال ه قاع٦إ إلاي الثىعاع وال ه ٧انإ رٞغ

تٌ اصٖتا اع ان  تا  الثتىعاع رلتى ال  تىطج   متا ٞع
ً
 بض ا

ً
تٌ املىا٢ت٠ تيغانلتة ف  تة ورٟهتلى ريغان  بتةٖىن ٞع

جا لي وخؼا ل رلى فان  ال ٓان الؿىعز.  تيغاوي   وانت ا  بةٖىن ال٣ُلٗة مٗجا ةؿح  و٢ٞى

ي ٦ل٠ أن الغتل٘ الٗغثي بهلاٚ ه لضوع ر٢ لمه 2012نٞى ملد  21-٫13 الٗضوان  زيد ٖاى ٚؼم )و٢ض ْجغ زى

فضيض لضو٫ ٧انإ مدؿىتة ٖاى ٖ  ضا٫ والٗى٢ة م٘ أمغي٩ا والٛغا )مهغ ورىوـ ورغ٦لا... وخ ي ٢ُتغي ٢تض 

 بح لىؾ ئثاع ب ا.أزغج ريغان ما مٗاصلة الهغإ الٗغثي تؾغا لاي ولي ال ه فا ضع ؾ ىاع لضزىلجا 

ال ىوست ه الؿتغي٘ رلتى ٚتؼم  ثتا املى٢ت٠ الٗغثتتي -ٞ تا أب تٜ متا خهتح زتى٫ الٗتضوان الهتجلىوي ال دتتغ٥ املهتغز 

املىختتض امل ًتتاما ال٣تتىز يتتض الٗتتضوان ورلتتى فانتت  خ تتاؽ وامل٣اومتتة إلاتتي متتتر غ وػعا  الااعفلتتة الٗتتغا والتتظز 

ض الىػاعز الٗغثي الظز صزح ٚؼم ٨ٞؿغ الخه  اع وأعت٪ يغتاع الٗضور ؿض إلاي الٞى

 ر تتتتتتتت٪ الىختتتتتتتتضم الَى لتتتتتتتة الٟ ؿتتتتتتتتُلنلة الغا ٗتتتتتتتتة ال تتتتتتته ر  تتتتتتتتإ ٖملتتتتتتتتد مكتتتتتتتاع٦ة ٞتتتتتتتت ذ والجإ  تتتتتتتتين الكتتتتتتتتٗجلة 
ً
وأيًتتتتتتتا

ملتتتد مىا٢تتت٠ التتتغ يـ الٟ ؿتتتُلنه مد تتتىص  والضي ى٢غاَلتتتة رلتتتى فانتتت  خ تتتاؽ والججتتتاص إلاتتتي التتتغص ٖاتتتى الٗتتتضوان  ٖو

رلتتتتى مؿتتتت ىي م ٣تتتتضن عتُجتتتتا ب ٗغ٦تتتتة  ٖجتتتتاؽ التتتتظز أُٖتتتتى الُٛتتتتا  الكتتتتغذي ل  ٣اومتتتتة وخًتتتتن ا ون٣تتتتح ال٣ًتتتتلة

ان ت ا ال٣ضؽ. اداٝ بالضولة الٟ ؿُلنلة املؿ ٣ ة ٖو  ٖ 



 

34 

 

ٚتتتتؼم و  تتتتتا  ٗتتتتضوان و٦ؿتتتتغ الخهتتتتاع ٖاتتتتى  الىختتتتضم الٟ ؿتتتتُلنلة وال ًتتتتاما الٗغثتتتتي   تتتتا وختتتتض  ا متتتتا أو٢تتتت٠ ال

 ب ُىيغ الىي٘ رلى ن٣ُة اوُٗتاٝ راعيسلتة إلاتي مؿتاع الهتغإ مت٘ رؾتغا لح. 
ً
ومسُت  وخض  ا ما ؾيؿ ذ الخ٣ا

متتتتا ال يتتتتغي أن ميتتتتبان ال٣تتتتىي الؿلايتتتت ه ةٗتتتتض الغتلتتتت٘ الٗغثتتتتي ٧تتتتان ملهتتتتلخة خ تتتتاؽ وامل٣اومتتتتة الٟ ؿتتتتُلنلة وأن 

 املٗغ٦ة امل٣ج ة لي خى٫ ره ل   ظا امليبان الجضيض وردىي ه رلى وا٢٘ راعيتي صا ا وم ُىع. 

ة زلتتتتاعاع الكتتتتٗ  رن ٦ؿتتتتغ الخهتتتتاع املٟتتتتغوى ٖاتتتتى ٚتتتتؼم يٟتتتت ذ الُغيتتتت٤ أمتتتتان مكتتتتاع٦ة ٖغتلتتتتة أ٢تتتتىي إلاتتتتي خ ايتتتت

 
ً
الٟ ؿتتتُلنه وإلاتتتي خ ايتتتة  متتتا الٗغثتتتي ت٢ لمتتته وإلاتتتي اؾتتت ٗاصم املجتتتاصعم الٗغتلتتتة ٖاتتتى الهتتتٗلض التتتضولي زهىنتتتا

تتتا أنتتت٠ تصاعم  ميد٦لتتتةي   ثتتتا إلاتتتي رفتتتغا   اتتتداٝ التتتضولي بضولتتتة ٞ ؿتتتُين إلاتتتي  متتتا امل دتتتضم )ٚع لججتتتة اناتتتبإ ٖ 

غتلتتتتة و٢ُتتتتإ ٚتتتتؼم  ورن تتتتاج رصاعم ؾلاؾتتتتلة ٞ ؿتتتتُلنلة ان سابتتتتاع تكتتتتغيٗلة وع اؾتتتتلة تٗلتتتتض رىخلتتتتض الًتتتتٟة الٛ

 فضيضم رٟ ذ قجابل٪  مح لكٗ  ٞ ؿُين وصول ه الٗ لضم.

وثٛتتٌ ال ٓتتغ ٖتتا املى٢تت٠ متتا أنٓ تتة متتا يؿتتمي بااٖل تتضا٫ الٗغثتتي ٞتتةن ٚتتؼم ٢تتض ٞغيتتإ أف تتضم أنٓ تتة الغتلتت٘ 

 أن الٗغثتي ٖاتى الجامٗتة الٗغتلتتة  و تظا متا ختضا بتتجٌٗ التضو٫ رلتى الٛلتاا ٖتتا  ف
ً
  تإ نٟؿته  و٧تان واضتتخا

تتتتتاصم ب تتتتتا    ثتتتتتا ل تتتتتىوـ واملٛتتتتتغا وللحلتتتتتا ورم٩انلتتتتتة أ٢تتتتتىي ٖو
ً
 أ٦ملتتتتتد ملهتتتتتغ زهىنتتتتتا

ً
مٗغ٦تتتتتة ٚتتتتتؼم ٢تتتتتض أبتتتتتغػع صوعا

ال ًاما الٗغثي ٖاى أؾـ فضيضم ر٩ىن ملهتلخة ال٣ًتايا الٗغتلتة الٗاصلتة وملهتلخة الضي ى٢غاَلتة والخغيتة 

 وال٨غامة.

٦ة ٖاى أا ا بين مدىع امل اوٗة ما فجة ٖو ى  أميد٧ا)صو٫ ٖ  ضا٫ي ولا رٟلح مداوالع الجٌٗ رهىيغ املٗغ 

تتتتة ال تتتته انت تتتتإ متتتتضي ا  متتتتا فجتتتتة أزتتتتغي  طلتتتت٪ أن ثتتتتىعاع الغتلتتتت٘ الٗغثتتتتي لتتتتا تٗتتتتض تؿتتتت ذ ب تتتتظل الإ  ىانتتتتاع الٟاٚع

ومٟاٖل جتتا  و ن٣ؿتتاماع الؿتتتاب٣ة ٖاتتى الغتلتتت٘ الٗغثتتي ٢تتض نتتتاعع إلاتتي زملتتتد ٧تتان  وال ٓتتان الٗغثتتتي الجضيتتض يٗتتتاص 

 ٨ل ه بأيضز ٢ىي قٗجلة فضيضم  ظل املغم.تك

 ٞتتةن زُابتتاع ٢تتاصم خ تتاؽ والججتتاص أ٦تتضع ٖاتتى أن قتتٗ  ٞ ؿتتُين التتظز لتتا يتتنـ صوع ريتتغان وؾتتىعية 
ً
أزيتتدا

وختتؼا ل إلاتتتي صٖتتا خ تتتاؽ أيتتان الخهتتتاع  لتتا ي٣تتتايٌ  تتظا ال تتتاعيش بدايتتغ التتتضٖا الٓتتالا ل  ٓتتتان امل تتغن إلاتتتي 

اؽ م تتظ أقتتجغ متتا يٗنتته أن أولىيتتة ٢ًتتلة ٞ ؿتتُين بالنؿتتجة صمكتت٤  ٣ٞتتض أو٢ٟتتإ ريتتغان وؾتتىعية التتضٖا لخ تت

 لج ا لا ر٨ا ؾىي أولىية خؿاباع زانة وليـ أولىية ٢ًلة ٖاصلة.

رن رُتتىعاع الغتلتت٘ الٗغثتتي وونتتى٫ الخغ٦تتة تؾتتىملة التتى الؿتت ُة إلاتتي مهتتغ ورتتىوـ واملٛتتغا وؾتت٣ٍى ال ٓتتان 

الُغيتتت٤ أمتتتان مٗاصلتتتة فضيتتتضم إلاتتتي الٗى٢تتتاع ؾتتتىعيةي وان هتتتاع ٚتتتؼم  ؾتتتلٟ ذ  -ال ليتتته )أختتتض صٖتتتا ا خ تتت٠ ايتتتغان

ين ال ٗامتتح بىا٢ٗلتة وت  ٓتتاع مهتتالح قتٗىا امل ٣ُتتة لج تتا  نٓتان ر٢ لمتته فضيتتض -الٗغتلتة اتى الُتتٞغ تيغانلتتة ٖو

 ٢ا ا ٖاى ال ٗاون املكاد٥ وال ضية و خادان امل جاص٫ ٢جح أن ر ٞغ ا الٗهحلاع املظ جلة.


