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 ةمدقم
 

 نوكت ،يطارقميد نيرحبلا ةكلمم يف مكحلا ماظن" نأ ىلع 1نيرحبلا روتسد صني

 ،ًءاسنو ًالاجر ،نينطاوملل قحيو .تاطلسلا ردصم ربتعُي ذإ بعشلل هيف ةدايسلا

 قح اهيف امب ،ةيسايسلا قوقحلاب عتمتلاو ،ةماعلا نوؤشلا يف ةكراشملا

اقفو كلذو ،حيشرتلاو باختنإلا
ً

 .2"روتسدلا اهيلع صني يتلا طورشلل 

 

 تابجاولاو قوقحلا يف نوناقلا مامأ نوواستي نينطاوملا نأ روتسدلا دكؤيو

 وأ نيدلا وأ ةغللا وأ لصألا وأ سنجلا ببسب كلذ يف مهنيب زييمت ال" ،ةماعلا

 وأ ةباتكلا وأ لوقلاب هرشنو هيأر نع ريبعتلا قح ناسنإ لكل" نأ امك .3"ةديقعلا

 .4"ىرخألا ريبعتلا قرط نم اهريغ

 

 
1pacific/Bahrain/Constitution%20Bahrain%202002.pdf-force/asia-of-http://www.icla.up.ac.za/images/un/use 
2BH-https://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=8345&language=ar 
3BH-https://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=8345&language=ar 
4BH-Default.aspx?tabid=8345&language=arhttps://www.mofa.gov.bh/ 
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نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال
ّ

 عيمج ىلع ءاضقلل ةيلودلا ةيقافتإلا يف وضع نيرحبلا 

قو يتلا )ICERD( يرصنعلا زييمتلا لاكشأ
ّ

 هذه وعدت .51990 ماع يف اهيلع تع

 ،جهتنت نأب دهعتتو يرصنعلا زييمتلا بجشت" نأ ىلإ فارطألا لودلا عيمج ةيقافتإلا

 يرصنعلا زييمتلا ىلع 6ءاضقلل ةسايس ،ريخأت يأ نود نمو ةبسانملا لئاسولا لكب

 لمع يأ نايتإ مدعب دهعتلاو ،سانجألا عيمج نيب مهافتلا زيزعتو هلاكشأ ةفاكب

 تاعامج وأ صاخشألا دض يرصنعلا زييمتلا تاسرامم وأ لامعأ نم ةسرامم وأ

 تاسسؤملاو ةماعلا تاطلسلا عيمج فرصت نامضو ،تاسسؤملا وأ صاخشألا

اقبط ،ةيلحملاو ةيموقلا ،ةماعلا
ً

 نيرحبلا ةكلمم روتسد نأ مغر 7".مازتلإلا اذهل 

 قيقحتب مازتلإلاب كسمتت نيرحبلا يف ناسنإلا قوقحل ةيلودلا تامازتلإلاو

 ريراقتلا نم ديدعلا نأ الإ ،زييمتلا ىلع ءاضقلاو اهزيزعتو اهيلع ظافحلاو ةاواسملا

 ةاواسملا زيزعتل ةلماش تايجيتارتسا ينبت يف تلشف نيرحبلا ةموكح نأ دكؤت

 ةيسايسلاو ةيداصتقإلا ةاواسماللا ىلإ يدؤي يذلا زييمتلا ىلع ءاضقلاو

  .ةيعامتجإلاو

 
5http://www.bahrainrights.org/en/node/1092/ICERDreport 
6https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx 
  2 ةداملا - يرصنعلا زییمتلا لاكشأ عیمج ىلع ءاضقلل ةیلودلا ةیقافتالا7
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 نيرحبلا يف ةاواسماللا

 

 لخدلا يف ةاواسملا مدع نعةسارد 8نيرحبلا يف ةيداصتقإلا ةيمنتلا سلجم ردصأ

 نسحلا نسح لوقي .رظنلل ةتفال تامولعم نع تفشك 2011 ماع يف  9نيرحبلا يف

ارقف رثكأ اوحبصأ نيينيرحبلا ناكسلا نم ٪40 رقفأ نأ تدكأ ةساردلا" نأ
ً

 ةيحانلا نم 

ندت ذإ ،2006 و 1995 يماع نيب ةيبسنلا
ّ

 نم يونسلا لخدلا يلامجإ نم مهتصح ت

 .ةعيشلا نينطاوملا نم مه مهتيبلغأ نأ ظَحالُيو 10."طقف ٪18.1 ىلإ 19.6٪

 

 هتردصأ يذلا ناسنإلا قوقحل ةيكريمألا ةيجراخلا ةرازو  ريرقت ّدكأ ،ىرخأ ةيحان نم

 ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا بتكم هرشن يذلاو 2014 ماع يف ةدحتملا تايالولا

 11.ةعيشلا ناكسلا دض رمتسم زييمتلا نأ لمعلاو

 
 قیقحتل بسانملا خانملا قلخو اھیلع فارشإلاو نیرحبلا ةكلممل ةیداصتقالا ةیمنتلا ةیجیتارتسا ةغایصل ةلماكلا ةیلوؤسملا لمحتت ةیموكح ةلاكو وھ ةیداصتقالا ةیمنتلا سلجم 8
 رارقتسالاو يداصتقالا ومنلا

  2011 ماع نم ثلاثلا عبرلا يف9
hasan/socio-al-tariq-https://www.opendemocracy.net/hasan- نسحلا نسح - نیرحبلا يف ةیسایسلا ةمزألل ةیداصتقالا ةیعامتجالا سسألا10

economic-foundations-of-bahrain٪E2٪80٪99s-political-crisis  
  report.html-rights-http://bahrain.usembassy.gov/policy/human 2014 ماع يف نیرحبلا نع ناسنإلا قوقحل ةیكیرمألا ةیجراخلا ةرازو ریرقت11
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نأ ىلإ ريرقتلا راشأ امك
ّ

 يف ةصاخ ،فيظوتلا تايلمع يف ةيفافشلا ىلإ راقتفإلا 

 ساسأ ىلع زييمتلاب ةقلعتملا ىواكشلا نم ديدعلا ىلإ ىدأ ،ةيموكحلا بصانملا

 نوفظوي ال لمعلا ءاسؤر نأ ناسنإلا قوقح تامظنم تركذو .قرعلا وأ ةفئاطلا

انايحأ
ً

 ءامسأ وأ اهيف نوشيعي يتلا ءايحألا ببسب لمعلل نيلهؤم نيمدقتم 

  .مهتالئاع

 

 نم ريثكب ىلعأ تناك مهتاعمتجم يف ةلاطبلا نأ ةعيشلا نم ريبك ددع دافأو

 نطغض نيرحبلا ةموكح نأ ةيلود تاسسؤم ةدع تدكأو .ةيموكحلا تاريدقتلا

 .اهيف ةيدايق بصانم يلوت ىلع ةعيشلا عيجشت مدع لجأ نم تاكرشلا ىلع

ةفاضإ ،ةفلتخم ريياعم ىلإ لمعلا باحصأ مهعضخأ دقو
َ

 رثكأ اوناك مهنأ ىلإ 

 12".فئاظولا نم لصفلل ةضرع

 

 
 tml report.h-rights-http://bahrain.usembassy.gov/policy/human  2014 ماع يف نیرحبلا نع ناسنإلا قوقحل ةیكیرمألا ةیجراخلا ةرازو ریرقت12
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 لامعأ اهنأ ىلع ةيزييمتلا لامعألا كلت فينصت نع رظنلا ضغب" هنأ نسحلا فيضي

اريثأت اهل نإف ،ةدوصقم ريغ وأ ةدوصقم
ً

اريبك 
ً

 ةعيشلا نينطاوملا ةايح ىلع 

اضيأ دقتعي .13"مهنيب لمألا ةبيخ راشتنا ىلإ يدؤتو
ً

 ال ةعيشلا نأ نالباك ثيس 

ابيصن نوكلمي
ً

ابسانم 
ً

 مهنأ نم مغرلا ىلع ،14ةيسايسلا ةطلسلاو ةورثلا نم 

 ٪40-30 ةنسلا لكشي امنيب ،نيملسملا نيينيرحبلا ناكسلا نم ٪70-60 نولكشي

اقفو
ً

 .15ملاعلا يف ةينيدلا ةيرحلل ةيكريمألا ةنجللل 

 

 

 لمعلا يف زييمتلا
 

 ةنسلا نيب عارصل ةجيتن ةرورضلاب سيل لمعلا يف زييمتلا نأ نالباك ثيس دكؤي

 ةيبلغألا نامرح ىلإ يدؤت ةيموكح تاسراممل ةجيتن نوكي نأ نكمي لب ،ةعيشلاو

 دصرم يف ةينيدلا ةيرحلا ةدحو ريشتو .16ةاواسملا يف مهقوقح نم ةيعيشلا

 
hasan/socio-al-tariq-https://www.opendemocracy.net/hasan- نسحلا نسح - نیرحبلا يف ةیسایسلا ةمزألل ةیداصتقالا ةیعامتجالا سسألا13

economic-foundations-of-bahrain٪E2٪80٪99s-political-crisis  
 shiites-and-sunnis-between-inequities-nalyzinga-http://www.fragilestates.org/2012/05/16/bahrain  - نالباك ثیس 14
15https://www.uscirf.gov/countries/bahrain 
 shiites-and-sunnis-between-inequities-analyzing-http://www.fragilestates.org/2012/05/16/bahrain  - نالباك ثیس 16

  



 9 

 يف لمعلل ةيلضفألا يوذ نولازي ال ةنسلا نينطاوملا نأ ناسنإلا قوقحل نيرحبلا

 لصاوي امك .ةيندملا تامدخلل ةيرادإلا بصانملا يفو ةساسحلا ةيموكحلا بصانملا

 ةصاخ ،فئاظو ىلع لوصحلا يف مهتردق مدع ىلع مهديكأت ةعيشلا نم ديدعلا

 .17ينيدلا مهئامتنا ببسب ،ماعلا عاطقلا يف

 

 ةيلخادلا ةرازو يف نيلماعلا ةعيشلا ددع نع ليصافت ميدقت نيرحبلا ةموكح ضفرت

 مالس ةمظنم لثم ،ناسنإلا قوقح تامظنم ريشت نكلو 18نيرحبلا عافد ةوق يفو

 ٪7 نم رثكأ ليثمت يف اولشف دق ةعيشلا نأ ىلإ ،ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلل

  .19شيجلاو ةطرشلا نم

 
 ناسنإلا قوقحل نیرحبلا دصرم - 2013 ةینیدلا ةیرحلا ریرقت 17
 )شیجلا( نیرحبلا عافد ةوق 18
 ناسنإلا قوقحو ةیطارقمیدلل مالس ةمظنم - يفئاطلا زییمتلا ریرقت 19

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/MinorityIssues/Session8/Item5/Salam%20for%20Democracy%20an
d%20Human%20Rights.doc 
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 2013 ماعل يلودلا اهريرقت يف 20ملاعلا يف ةينيدلا تايرحلل ةيكريمألا ةنجللا تنلعأ

اددع نولغشي ةعيشلا نأ نيرحبلا نع
ً

ادج ًاليلق 
ً

 ةطرشلا يف ةماهلا بصانملا نم 

 .21شيجلاو

 

 عم ةينويزفلت ةلباقم يف ةفيلخ لآ دشار خيشلا نيرحبلا يف ةيلخادلا ريزو راشأ

 وه ةطرشلا ةيفئاط فيقوتو نيينيرحبلا ريغ نييعت  نأ ىلإ ةيبرعلا ةانق

 .22"نوناقلا قيبطت نامضو عمتجملا ةيامحل ةيجيتارتسا

 

اضيأ فيضي
ً

 صقن نم نوناعي ةعيشلا نينطاوملا نأ ناسنإلا قوقحل نيرحبلا دصرم 

 ةرازوو ناكسإلا ةرازوو ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو يف ايلعلا بصانملا يف ليثمتلا

اريرقت  قافولا ترشن 2013 لوألا نيرشت/ربوتكأ 3 يفف ".ةيلاملا ةرازوو ةيجراخلا
ً

 

 
 عافدلل ةسركم ،ملاعلا يف اھعون نم ىلوألا يھو ،ةدحتملا تایالولا يف نیبزحلل ةعبات ةلقتسم ةیلاردف ةیموكح ةنجل يھ ملاعلا يف تانایدلا ةیرح لوح ةدحتملا تایالولا ةنجل 20
 متی .سرجنوكلاو ةیجراخلا ریزوو سیئرلل تایصوت مدقتو ةینیدلا ةیرحلا تاكاھتنا تاسبالمو قئاقح ةنجللا ضرعتست .جراخلا يف دقتعملا وأ نیدلا ةیرح يف يملاعلا قحلا نع
 .نییسایسلا نیبزحلا الكل سرجنوكلا ةدایقو سیئرلا لبق نم ةنجللا يضوفم نییعت

21www.uscirf.gov/sites/default/files/resources/Bahrain%202013.pdf 
 2011 لوألا نیرشت/ربوتكأ 19 يف ةیئاضفلا ةیبرعلا ةانق عم ةینویزفلت ةلباقم لالخ 22
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اماقرأ هيف تمدق ،23نيرحبلا يف يفئاطلا زييمتلا لوح
ً

 يفئاطلا زييمتلا نع ةلهذم 

  .نييعتلاو فيظوتلا يف

 

 يكلملا ناويدلا يف نيفظوملا نم ٪1 نم رثكأ نولثمي ال ةعيشلا نأ ريرقتلا نلعأ

 ىلعألا سلجملاو ايلعلا ةيركسعلا ةمكحملاو نيرحبلا عافد ةوقو يكلملا سرحلاو

اقفوو .ةيكلملا ةيريخلا ةسسؤملاو ةأرملل
ً

 عقت تائيهلا هذه عيمج نإف ريرقتلل 

 نم زكارم 9 طقف نولغشي ةعيشلا نأ ريرقتلا ركذ امك .نيرحبلا كلم ةطلس تحت

اضيأ ريرقتلا ركذو .ءارزولا باونو تارازولاو ءارزولا سلجم يف 58 يلامجإ
ً

 ٪15 نأ 

 ةعيشلا لكشي الو .ةعيشلا اهلغشي نيرحبلا يف ةيذيفنتلا ةطلسلا نم طقف

 ةكولمملا تالاكولاو تاكرشلا يف ةساسحلاو ايلعلا بصانملا نم ٪10 ىوس

 ،27ابلاو ،26وكلتبو ،25وكبابو ،ريوطتو ،يزكرملا كنبلاو ،24جيلخلا ناريط لثم ةموكحلل

اضيأ ريرقتلا ريشيو .ةيندملا ةمدخلا ناويدو ناو الومروفو
ً

 ام ةرتفلا لالخ هنأ ىلإ 

 
 democracy?src=embed-for-base-the-citizenship-and-https://infogr.am/Equality - يفئاطلا زییمتلا لوح قافولا ریرقت 23
 ةینیرحبلا ةینطولا ةیوجلا طوطخلا ةكرش 24
  نیرحبلا طفن ةكرش25
 تالاصتالل نیرحبلا ةكرش 26
 نیرحبلا موینملأ ةكرش 27
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اموسرم 198 نيرحبلا كلم ردصأ ،2015 بآ/سطسغأ 15و 2011 طابش/رياربف 14 نيب
ً

 

ارمأو
ً

ارارقو 
ً
ابصنم 296 نّيعو ،

ً
 مهنم 42 ىوس حنمُي ملو ،ايلعلا بصانملا يف 

  .ةعيشلل

 

 ردصأ" ،2013 زومت/ويلوي 31 ىتحو 2012 بآ/سطسغأ 16 نم هنأ ريرقتلا ىعّدا امك

اموسرم 181 كلملا
ً

ارمأو 
ً

ارارقو 
ً
ابصنم 181 نّيعو ،

ً
 اهنم 29 ىوس حنمُي ملو 

ارهش 28 لالخ" ريرقتلا يف ةروشنملا ماقرألا ىلع ًءانبو ".ةعيشلل
ً
 كلملا ماق ،

افيلكت 477 لمعب
ً

افيلكت 71 نكلو ،ةيمسرلا بصانملا يف 
ً

 لداعي ام يأ ،طقف 

 28".ةعيشلل مهحنم مت ،يلامجإلا نم 14.9٪

 

 تائيهو ةيلودلا ناسنإلا قوقح تامظنم عانقإ بعصلا نم هنإف ،قبس ام ىلع اًءانب

 داجيإل ةبسانم تاوطخ ذختت نيرحبلا ةموكح نأب يلودلا عمتجملاو ةدحتملا ممألا

 .ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةاواسماللا ةهجاومل ةمادتسم لولح

 

 
 democracy?src=embed-for-base-the-citizenship-and-https://infogr.am/Equality  - يفئاطلا زییمتلا لوح قافولا ریرقت 28
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ارود ةاواسماللا بعلت له
ً

ايسيئر 
ً

 ؟نيرحبلا ةمزأ يف 
 

 ةئيبلا مكحت يتلا تاشقانملاو لدجلل ةريثملا تافالخلا نع لاؤسلا اذه فلتخي ال

 ناتريثم ناتضقانتم ناتياور كانه .ريغصلا دلبلا كلذ يف ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 ريراقتلا نأ نيرحبلا ةموكح معزت .نيرحبلا يف ةاواسملا مدعب ناقلعتت لدجلل

 نأ يعدت يتلا ةيلودلا ناسنإلا قوقح تامظنمو تائيه لبق نم ةروشنملا

 تاسايسلا ىلإ عجري ةاواسماللا يشفت نأو ،يفئاطلا زييمتلا سرامت ةموكحلا

 ةموكحلا يديؤم كسمتي .ةبذاك تامولعم ىلع ةينبملا تاسرامملاو ةيموكحلا

 ةيبلغأو ةضراعملا ةيطارقميدلا بازحألا معزت ،ىرخأ ةيحان نم .هسفن فقوملاب

 يه ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةاواسماللا نأ ةعيشلا نينطاوملا

ابلاغ .نيرحبلا يف ةرمتسملا ةمزألل يسيئرلا كرحملا
ً

 ةعيشلا نونطاوملا دمتعي ام 

 ةحص نم ققحتلل 29ةيلودلا ناسنإلا قوقح ريراقت ىلع ةيسايسلا ةضراعملاو

 
 - 2005 نیرحبلا نع بورج زسیارك ریرقت29

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Bahrain/Bahrains%20Sectarian
%20Challenge.pdf  
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 يف نيرحبلا ةمزأ يف رود اهل ةاواسماللا تناك اذإ ثحب لواحأس كلذل .مهئاعدا

 :تايرظن ثالث ءوض

 .ةيندملا تابارطضالاو تاورثلا نيب ةقالعلا لوح سينابماس سالوكين ةيرظن .1

 .ملاظملاو عشجلا لوح رلفوه هكنأو رييلوك لوب ةيرظن .2

 .ةيقفألا ةاواسماللا لوح تراويتس سيسنارف ةيرظن .3

 

 

 تابارطضالاو تاورثلا نيب ةقالعلا لوح سينابماس سالوكين ةيرظن
 ةيندملا
 

 وأ ةيسايس قراوف هيف دجوت دلب يأ يف ةعئاشلا ةجحلا نإ" :زميليو زنير لاق امك

 نورعشي نيذلا  نينطاوملا نأ يه تاعومجملا نيب ةريبك ةيعامتجا وأ ةيداصتقا

 ةيسايسلا ةبخنلا نم نيطبحم اونوكي نأ لمتحملا نم زوعلاو صقنلاو نامرحلاب

 هذه لثمب يدؤي دق اذه" نأ حضويو 30)2012 زميليو زنير( ."ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو

 
inequalities-do-http://www.thebrokeronline.eu/Articles/When- - 2012 لوألا نوناك/ربمسید ،زمیلیو زنیر ؟عارصلا يف ةاواسم اللا ببستت ىتم 30

cause-conflict 
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 يف ةاواسملا قيقحت لجأ نم لضانت تاكرح يف اهسفن ميظنت ىلإ تاعامجلا

 31".يعامتجالاو يسايسلاو يداصتقالا اهعضو نيسحت ةلواحمو قوقحلا

 

 ةيلامتحاو دلبلا ةورث نيب ةيوق ةقالع كانه نأ 32سينابماس سالوكين دقتعي"

اضيأ طلسي33".ةيندملا تابارطضالل اهضرعت
ً

 زيرفمه جاتنتسا ىلع ءوضلا زميليو زنير 

 ةيلهأ برح عالدنا رطخ نإ" :هنم سبتقيو ،فينعلا عارصلاو داصتقالا نيب ةقالعلا لوح

 غلبي يتلا ةلودلا يفف ".ةينغلا نادلبلا يف هنم ةريقفلا نادلبلا يف ريثكب ىلعأ

ارالود 250 اهيف GDP 34 يلحملا جتانلا يلامجإ نم درفلا بيصن
ً

ايكيرمأ 
ً

 اهيدل 

 يف ،ةلبقملا سمخلا تاونسلا يف ام ةلحرم يف عارص يف لوخدلا نم %15 ةصرف

 1250 يلحملا جتانلا يلامجإ  نم اهيف درفلا بيصن غلبي يتلا ةلودلا يف نأ نيح

 
inequalities-do-http://www.thebrokeronline.eu/Articles/When- - 2012 لوألا نوناك/ربمسید ،زمیلیو زنیر ؟عارصلا يف ةاواسم اللا ببستت ىتم31

cause-conflict  
 ةلجمو ،ةیملاعلا ةسایسلاو ،ةیكیرمألا ةیسایسلا مولعلا ةلجم كلذ يف امب ،تالجملا نم دیدعلا يف ھتاروشنم ترھظ .لیی ةعماجب ةیسایسلا مولعلا ذاتسأ  وھ سینابماس سالوكین 32
 ةدحتملا ممألل مالسلا ءانب نع باتك وھو مالسلا ءانبو برحلا عنص  لثم بتك فیلأت يف كراشو .ةیقیرفألا تایداصتقالا ةدیرجو ةسایسلا لوح رظن تاھجوو ،تاعازنلا لح
 اھرشن يتلا ةیلھألا برحلا لوح ةلاحلا تاسارد نم نادلجم امھو ،"لیلحتلاو لیلدلا :ةیلھألا برحلا مھف" ریرحت يف كراشو .2006 ماع يف نوتسنیرب ةعماج ةعبطم ھترشن
 عازنلا لوح ةلئسأ يف سینابماس روسیفوربلا ثحبی .ةیلاصفنالا ةیلھألا برحلاو ریصملا ریرقت تاكرح بابسأ نع باتك فیلأت ىلعً ایلاح لمعی .2005 ماع يف يلودلا كنبلا
 .قاطنلا عساو يسایسلا فنعلا لح وأ عنم يف ةیلودلا تامظنملا رودو ةیلھألا برحلاو ،ةیسایسلا تاسسؤملاو ،ةیداصتقالا ةیمنتلا لعافتو ،فینعلا يندملا

33Sambanis, N. (2004) Poverty and the Organization of Political Violence. In: Globalization, Poverty, and 
Inequality. Brookings Trade Forum. Washington D.C.: Brookings Institution Press, pp. 165-211; Collier, P. 

Hoeffler, A. Rohner, D. (2008) Beyond Greed and Grievance: Feasibility of Civil War. Department of 
Economics, University of Oxford  

 يلحملا جتانلا يلامجإ 34
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ارالود
ً

ايكيرمأ 
ً
 نوك ببس ةجحلا هذه رسفت دق36 35".٪4 نم لقأ ةصرفلا نوكت ،

 نواعتلا سلجم لكشت يتلا ىرخألا ةيبرعلا لودلا نم رطخلل ةضرع رثكأ نيرحبلا

 جتانلا يلامجإ نم درفلا بيصن غلب" .تابارطضالاو تاعازنلا  يف لوخدلل 37يجيلخلا

اقفو نيرحبلا يف يلحملا
ً

 24،689.11 هتميق ام 2013 ماع يف يلودلا كنبلا تانايبل 

ارالود
ً

ايكيرمأ 
ً
 يف رطق يف يلحملا جتانلا يلامجإ نم درفلا بيصن غلب نيح يف ،

ارالود 93،714.06 لداعي ام 2013 ماع
ً

ايكيرمأ 
ً

 عازن ثودح ةيلامتحا نإف يلاتلابو38".

اقفو ريثكب ىلعأ وه رطق عم ةنراقملاب نيرحبلا يف بارطضا وأ
ً

 سالوكين لوقل 

 تاعازنلاو تابارطضالا ىلإ يدؤي نأ نكمي ةورثلا يف ةاواسملا مدع نإ .زينابماس

 39سرام ةضافتنا نإ" .ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاقبطلا نيب فنعلاو

 ىلع لاثم ريخ يه نيرحبلا يف 40ةيراسيلا تاعامجلا ةدايقب 1965 راذآ/سرام يف

 
35, M. (2002) Economics and Violent Conflict. Harvard CPI Portal on Economics and Conflict, Framework Humphreys 

Paper, p. 2. 
 2012 لوألا نوناك/ربمسید ،زمیلیو زنیر ؟عارصلا يف ةاواسم اللا ببستت ىتم 36
 ىلع ةلطملا ةیبرعلا لودلا عیمج نم نوكتی ةیموكح ةیداصتقإو ةیسایس ةیمیلقإ ةمظنم وھ يجیلخلا نواعتلا سلجم مساب فرعی امك وأ ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم 37

 ةیلاحلا ءاضعألا لودلا عیمج .ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلاو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاو رطقو نامعو تیوكلاو نیرحبلا يھ ھیف ءاضعألا لودلاو .قارعلا ءانثتساب ،يبرعلا جیلخلا
 .ةیكلم لود يھ

 يلودلا كنبلا تانایب 38
 ةكرش يف لامعلا تائم نع ءانغتسالا دض  ،نیرحبلا يف ةدیحولا ةیوناثلا ةسردملا تقولا كلذ يف تناك يتلاو ،ةمانملا يف ةیوناث ةسردم بالط جتحا امدنع ةضافتنالا تأدب 39

  .رھش ةدمل ترمتسا يتلاو دالبلا ءاحنأ عیمج يف ةضافتنا عمقلا رابخأ تقلخ .ةاشملا حالس لبق نم ھعمق مت ام ناعرس جاجتحالا نكل ،)وكباب( نیرحبلا طفن
 يراسی بزح لوأ وھو ،1955 طابش/ریاربف 15 يف سسأت .ةضافتنالا يف ایدایق ارود بعل نیرحبلا يف يرس ينینیل يسكرام بزح يھ نیرحبلا - ينطولا ریرحتلا ةھبج 40

 جیلخلا ةقطنم يف ةیبرعلا لودلا يف
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 .عساو قاطن ىلع طابحإو عازن نم ةيداصتقالا ةاواسماللا هيلإ يدؤت نأ نكمي ام

 ةكرش يف ايندلا ةقبطلا نم نيينيرحبلا لامعلا نم تائملا درط دعب ثادحألا تأدب

 نيب تامادص ىلإ لامعلا حيرست ىدأ .1965 راذآ/سرام 5 يف )وكباب( نيرحبلا طفن

 4142".نيرهاظتملا ضعب لتقم ىلإ ىدأ امم ةطرشلاو نيرهاظتملا

 

 

  رلفوه هكنأو رييلوك لوب ةيرظن
 

 يف ةاواسملا مدع نأ نامعزي 44رلفوه هكنأو 43رييلوك لوب" نأ زميليو زنير لوقي

امامت ناضفري ىتحو لب ،عازنلا عوقو ةيلامتحا ديدحت يف يوناث رمأ وه لخدلا
ً

 ةجحلا 

 
41berg.us/articles/march_intifadahttp://guten  
 ىلع رانلا قلطأ يذلا  ،ولاخلا دمحأ حلسملا ةطرشلا دئاق هدراط دقو .ةضافتنالا يف ةكراشملل ةجیتن ھلتق متی يندم لوأ وھ باصقلا لصیف ناك ،1965 ناسین/لیربأ 14 يف 42

 رانلا قالطإ يطرشلا لصاو .ناكملا يفً اریبكً اعمج ّزفح امم نیجرفتملا هابتنا تفلً ایودمً اخارص باصقلا خارص يف ببست امم ،ھتماقإ رقم ىلإ ھتدوع قیرط يف وھو باصقلا
 دبع لیلخ مساجو ،مناغلا دیعس هللا دبع مھنم ،تاجاجتحالا يف ةكراشملا ببسب نیرخآ صاخشأ ةسمخ لُتق .ھلزنم ناردج ىلع ھمد رثانت ىلإ ىدأ امم ،ھتافو ىتح باصقلا ىلع
 .نوھرم هللا دبعو ناحرس يبنلا دبعو ،ةدونوب نیسح هللادبعو ،هللا
 زكرم ریدمً اضیأ وھو .دروفسكأ ةعماج يف ةیموكحلا ةرادإلل كینتافالب ةیلك يف ةماعلا ةسایسلاو داصتقالا ذاتسأ وھ )1949 ناسین/لیربأ 23 يف دلو( رییلوك لوب ریسلا 43

 .دروفسكأ يف ينوتنأ تناس ةیلك يف لیمزو ةیقیرفألا تاداصتقالا تاسارد زكرم ریدمو يلودلا ومنلا
 ،ایناملأب غروبستروف ةعماج نم داصتقالا يف ةداھش ىلع ةلصاح .ةیقیرفألا تاداصتقالا تاسارد زكرم يف ثاحبأ ةفظوم يھ رلفوھ ھكنأ ةروتكدلا44
 يداصتقالا ومنلا تالاجم يف ةیثحبلا اھتامامتھا زكرت .دروفسكأ ةعماج نم داصتقالا يف هاروتكدو ،ندنل ةعماج ،كیبكریب ةیلك نم داصتقالا يف ریتسجامو
 نیب ةقالعلل تاصصختلا ةددعتم ةسارد يف كراشت ثیح ولسوأ يف مالسلا ثاحبأل يلودلا دھعملل نیبستنملا ءاضعألا رابك نمً اضیأ يھو .عارصلا تایداصتقاو
  .ةیلھألا برحلاو ةیئامنإلا ةنوعملا
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 رثكأ رمألا بلطتي هنأ نادكؤيو" زنير فيضي "4546.تاعارصلا ببست ملاظملا نأب ةلئاقلا

 تابارطضا وأ درمت ميظنتل ةاواسماللا نع ةجتانلا لمألا ةبيخب روعشلا نم

 يف ةاواسملا مدع نيب ةقالع دجوت ال هنأ لوقلا بعصلا نم ،كلذ عمو47".ةيندم

ايصخش تظحال دقل .نيرحبلا يف ةيندملا تابارطضالاو لخدلا
ً

 عم يثيداحأ لالخ 

 عارصلا يف ةفلتخم تايوتسم ىلع ةكراشم ةفلتخم ةيعامتجاو ةيسايس لئاصف

 يف ةاواسملا مدع يه مهلاعفأ ةيعرش تابثإل ةيسيئرلا مهججح ىدحإ نأ

اضيأ بعصلا نم .لخدلا
ً

 لخدلا يف ةاواسملا مدع نأب نيرحبلا يف نيبقارملا عانقإ 

ايداصتقا نامرحلاب روعشلا نإ  .عراوشلا يف لمألا ةبيخ ىوتسمب قلعتت ال
ً

 نم 

 يدؤي دقو طابحإلا ىلإ يدؤيس نيرخآلا نينطاوملا عم ةيواستملا قوقحلا

 نيلوؤسملا عم ةفينع ةهجاوم امبرو درمت ثودح ىلإ عفترملا طابحإلا ىوتسم

 .ةمورحملا ةقبطلا رظن يف ةاواسملا مدع نع

 

 
  2012 لوألا نوناك/ربمسید ،زمیلیو زنیر ؟عارصلا يف ةاواسم اللا ببستت ىتم 45
46595, p. -Collier, P. and Hoeffler, A. (2004) “Greed and Grievance in Civil War.” in: Oxford Economic Papers. 56(4): 563 

577 
  2012 لوألا نوناك/ربمسید ،زمیلیو زنیر ؟عارصلا يف ةاواسم اللا ببستت ىتم 47
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 تراويتس سيسنارف ةيرظن
 

 ةيقرعلا تاعومجملا فلتخم نيب ثدحت ةيقفألا ةاواسماللا" نأ زميليو زنير حرشي

 لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا يف تاموكحلا لشفت امدنع ةيميلقإلاو ةينيدلاو

 ةيفلخلا نع رظنلا ضغب دارفألا عيمجل ةنطاوملا يف ةاواسملا قيقحت يفو زييمتلا

 اهداقتعا تراويتس سيسنارف نم سبتقيو48".ةيعامتجالا وأ ةيقرعلا وأ ةينيدلا

 نيب ةيسايسلاو ةيداصتقالا تافالتخالا عم ةيفاقثلا تافالتخالا نمازتت امدنع هنأب

اديدش اًءايتسا ببسي نأ نكمي اذه نإف ،تاعامجلا
ً

 49".ةفينع تاعارص ىلإ يدؤي دق 

 

 داعبألا يف ةاواسماللا" نأ دقتعت 50تراويتس سيسنارف نأ كلذك زنير حضويو

 لثم ريبك ريثأت هل فورظلا نم ديدعلا يف ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا

 
  2012 لوألا نوناك/ربمسید ،زمیلیو زنیر ؟عارصلا يف ةاواسم اللا ببستت ىتم 48
49Stewart and Brown, cited in Stewart, F. (2010) Horizontal Inequalities as a Cause of Conflict: A Review of  

CRISE Findings. World Development Report 2011 Background Paper, p. 3.  
 ءامتنالاو يرشبلا نمألاو ةاواسملا مدع ثوحب زكرم ةریدمو يئامنإلا داصتقالا ةذاتسأ يھ )1940 بآ/سطسغأ 4 يف تدلو( تراویتس ایلوج سیسنارف50
 لبق نم 2003 ماعل ةزراب ةیجولونكت ةیصخش نیسمخ نم ةدحاوك اھرایتخا مت دقو ،ةیمنتلا لاجم يف ةزراب ةیداصتقا يھو .دروفسكأ ةعماجب يقرعلا

Scientific American. 2010-2008 نم تاردقلاو ةیرشبلا ةیمنتلا ةیعمج ةسیئر تناك.  
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 يدؤت دق يتلا ةاواسماللا هجوأ لمشت دق .تاعازنلا يف ةيداصتقالا ةاواسماللا

  :يلي ام فنعلاو عازنلاو درمتلاو تابارطضالا ىلإ

 

 ةيرشبلاو ةيلاملا لوصألا ىلإ لوصولا ةيداصتقالا ةاواسماللا لمشت" ●

 مدع لمشت اهنأ امك .اهتيكلمو ةيعامتجالاو ةيعيبطلا دراوملاو

 .لمعلا صرفو لخدلا تايوتسم يف ةاواسملا

 

 ةياعرلاو ميلعتلا لثم تامدخ ىلإ لوصولا ةيعامتجالا ةاواسماللا لمشت ●

 .خلإ ،ناكسإلاو ةيحصلا

 

 نيب ةوقلاو ةيسايسلا صرفلا عيزوت ةيسايسلا ةاواسماللا لمشت ●

 ةيميلقإلاو ةيلحملا مكحلا تاسسؤم ىلع ةرطيسلا لثم ،تاعامجلا

اضيأ لمشتو .ةطرشلاو شيجلاو ةينطولاو
ً

 سانلا ةردق ةاواسم مدع 

 .مهتاجايتحا نع ريبعتلاو ةيسايسلا ةكراشملا ىلع
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 تاداعلاو نيدلاو ةغللا ةبترم يف نيابتلا ةيفاقثلا ةاواسماللا لمشت ●

 51".ةفلتخملا تاعومجملاب ةصاخلا تاسرامملاو فارعألاو

 

 يه ةاواسماللاو نيرحبلا يف ةمزألا نيب ةقالعلا حرش ىلإ برقألا ةيرظنلا نأ دقتعأ

 هجو ىلع ،ةاواسماللا تايوتسم عيمج بعلت ذإ ،تراويتس سيسنارف ةيرظن

ارود ،ةيعامتجإلاو ةيسايسلا ةاواسماللا صوصخلا
ً

ايسيئر 
ً

 .نيرحبلا يف ةمزألا يف 

 حيحصلا ريغ نم هنكل ،عارصلا يف رود اهل ةيداصتقإلا ةاواسماللا نأ نم مغرلا ىلع

 دقتعي .نينطاوملا نم ريبك ددع نيب طابحإلاو تابارطضإلل ديحولا كرحملا اهرابتعا

 ةيسايسلا ةطلسلا نم ةئفاكتم ريغ ةصح لمحت ةينسلا ةيلقألا نأ 52نالباك ثيس

 كرحملا يه ةاواسماللا كلت نأ ربتعيو ةيعيشلا ةيبلغألا نم رثكأ ديفتستو

 53.ةيندملا تابارطضإلل يسيئرلا

 

 
51, F. (2010) December 2012/ Stewart and Brown, cited in Stewart -When do inequalities cause conflict? Rens Willems

Horizontal Inequalities as a Cause of Conflict: A Review of CRISE Findings. World Development Report 2011 Background 
Paper, p. 3.  

 راشتسمو ةجمدنملا تالوحتلا  دھعمل  اراشتسم لمعیو .زنكبوھ زنوج ةعماجب ةمدقتملا ةیلودلا تاساردلل يزتین لوب ةیلك يف روسیفوربو رضاحم وھ نالباك .د ثیس 52
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