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 ملخص البحث 
شهدْت السياسة الدولية في نهاية الستينيات من القرن العشرين اتجاهاً واضحاً نحو  

، وبكل المقاييس فإن التغيير الذي طرأ على تلك  الدوليةالتقارب والمهادنة في العالقات 
العالقات، أخذ يؤثر في المناخ العام للحرب الباردة على طول خطوطها وأتساع جبهات  

إنسالخاً من اإلطار التقليدي الذي تجمدْت فيه تلك العالقات لمدة من  المواجهة فيها، ويعد 
  وتباين الفواصل األيديولوجية والسياسة وصراعات القوى الدولية  بفعل الوقت، 

أدْت إلى تالشي  إذ اإلستراتيجيات والمصالح التي كانت تقسم الكتلتين )الغربية والشرقية(، 
 ت من األوقات تقريباً.  إمكانات الحوار المفتوح بينهما في وق

( ليظهر قدراً كبيراً من المرونة في  1975-1972جاء مؤتمر األمن والتعاون األوربي )  
، ويعزى ذلك إلى  ةحاجز األيديولوجيوجود الالتعامل واالتصال بين الكتلتين، برغم  

ة  التغييرات الواسعة التي شملْت أوضاع تلك الكتل نفسها تحت تأثير الثورة التكنولوجي
العسكرية من جانب، ونمو الروح القومية من جانب آخر، فضالً عن تنامي مكانة دول  

العالم الثالث في العالقات الدولية، وبروز أهمية األدوات االقتصادية الكفوءة في عالقات  
الدول، بدالً من وسائل الصراع التقليدية التي انحصرْت في الجانب األكبر منها في أدوات  

 العنف المسلح 
 الكلمات المفتاحية: االمن والتعاون االوربي، هلسنكي، جنيف.

 

Abstract 
At the end of the sixties of the twentieth century, international politics 

witnessed a clear trend towards rapprochement and appeasement in 

international relations, and by all accounts the change that occurred 

in those relations began affecting the general climate of the Cold War 

along its lines and the widening of the fronts of confrontation in it, 

and it is considered a break with the traditional framework that was 

frozen In him, those relations for a period of time, due to ideological 

breaks, politics, international power struggles, and contradictory 

strategies and interests that were dividing the two blocs (Western and 

Eastern), as they led to the diminution of the possibilities of open 

dialogue between them at one time or so. 
The Conference on Security and Cooperation in Europe (1972-1975) 

came to show a great deal of flexibility in handling the 

communication between the two blocs, despite the ideological barrier, 

due to the broad changes that included the conditions of those same 

blocs under the influence of the military technological revolution on 

the one hand, and the growth of the national spirit on the other hand. 

In addition to the growing status of the third world countries in 

international relations, and the emergence of the importance of 

efficient economic tools in the relations of states, instead of the 

traditional means of conflict that were largely confined to the tools of 

armed violence 
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 :المقدمة
جاء  ذا ا احث ام طةاءلاث احعناءث  م تمر ةألمنر الةم واحاألاءوي الوالس حس اح ااااااااااااااء اث  
احدوحيث، إذ ُق ا  إح  مث  ة ءوا ايي اث، قءقا الوا احنقاقا احدوحس ةم احنثء نء   

، ومطرق احن قا احنااءقس  1972احانهيااد اث ةم ةألمنر الةم الوالس احاس تادت   اءث  
، حس ةم ةألمنر الةم واحاألءوي الوالس حس ذع ااااااااااا  ساقألقءد احنر عث الوح  واحنءقيث  
،  1975احنر عاااث احناااءحناااث واح ااااءةياااث ةم احنألمنر  اااءث     يم م اااءوا احن قا احناااءحااام 

ومضاااان خ اح ءمنث تذ  اتاااااا اءجء  احاس مقاااااعخ إحيهء احثء نث،  م لر   واااااا 
إذ ةنعاخ    اءحاث احقاءاأل الوالياث ذألاد ذحات احنألمنر وح  ة هث احث ام احااتا  س احا عيعس،

 احقمءي  الةيركيث احن شقاأل احركيزأل الاءس حس كاءذث ذ ا احث م.
 

 مؤتمر األمن والتعاون األوربي:لأواًل: الموقف الدولي من المباحثات التمهيدية 
دل  احنثااااء نااااء  احانهيااااد ااااث حنألمنر الةم واحاألااااءوي الوالس حس احألااااءااااااااااااااانااااث    ُ قاااا 

، وشااااااءا   ي   1972احف ع د ث)ذع اااااا  س    حس احنءقس واحألشاااااار م ةم مشاااااار م احنءقس  
ةننعقي دتعقةءاااااااااااايقي ةم مث  ومثمقي دوحث تواليث، حضاااااااااااث   م احقت ء  احنا دأل 

 نااء   ع  كيةيااث اط ااداد حنألمنر الةم  الةيركيااث وك اادا. وم  احاركيز حس معاات احنثااء
، واحقاااااااااقا إح  امفءق ذشااااااااتي احنشاااااااا ث  احاس  1973اح ي اااااااااي ألقد حس اااااااااي   
 .  1)اياضنُ هء جدوا ال نءا

وقبل احاطرق إح  مفءاااااايل معت احنثء نء  حنم الذنيث ذن ءي احققق   ع  ام ءذء   
احاااادوا ةم ةفهقث الةم الوالس، والذاااادا  احاس  األيم  ع  احنألمنر تي   وةقاقا 

  ققهء وةء إح  ذحت ةم احقضاااء ء احريي اااث احاس   ُ تي ُم  ااال  ذطر قث ةبدييث،  ا   
ت  ا اابُ اتاااانراا ذ ااق  احفه  ذ بااقاااهء ذألرقعث ت نءا احنألمنر، والمءاأل إشاا ءت  
جد دأل ت ةأل   حهء، الةر اح ي   اهس ذإحشاااااااءح ، وذق ةء ااااااااي قي ق  اااااااث كبيرأل ح ل 

ْخ اااااااااااااءذقء  ح قل ح رأل احنألمنر ةم اح يز اح  ري، إح   يز احقاق ، إذ اح هقد احاس ُت ح
ينء حس معت احنر عث احاس   ُت يطْخ ةثء نء  ذع ااا  س احانهيد ث ت قن ةم اح ااار ث، تاااال
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تتدل تي ما   ذ  ءايء  ةألي ث، قد  ألدي م ر  هء تو مض ينهء د ءييء  تو  ا  ققعهء   
حس ة ءخ احنألمنر والمءاأل اقق ءةء  ت ضرواأل    تو مبق رذء ذطر قث ة رلحث؛ إح  احاتمير

حهاء حس وقاخ ما ن   يا  اح هقد ح ناء اث تةم احقاءاأل الوالياث، ومادتي   ثقاء  احاألاءوي  
 .  2)حيهء  ع  تاس تكنر اااقرااا  ة هء حس تي وقخ ةض 

حس غضااااااااااااااقي ذحات،  ن م ذاإ  اءه م اد اد مثماث ام اءذاء  ة قا اث حس معات احنثاء ناء   
 وااشق واح ءمق واحدوا الواليث احن ء دأل. واحناننعث ذ عفس

تي ةألمنر الةم واحاألءوي    The Warsaw Pact (3-ا اقد  دوا ) عا وااشااااااااااااق
الوالس   ااُ تي  باادت ذااإ  ااءد ق ااءث ةم اتحازاةااء  حس توالااء، ذنااء  ضاااااااااااااانم الةم  
واح اااااااثث ح ل احدوا الواليث. وةنل ذحت اح  ءث تتدل تي  شاااااااانل  ع  م د د احنثءد  
الاااااااءس احاس اااااااارم ز  عيهء  نء ث الةم الوالس واحألثقء  الواليث، ذنء حس ذحت 
ةبدت  دث احن اااااااءس ذءح دود احقءينث، وم ر   اااااااااا داث احققأل احن اااااااع ث، واحاتكيد  ع   
ةبدت احاألء ا اح اعنس، والقءةث  ثقء  ةم   ام اح قاا واحاألءوي تيم احدوا الواليث،  

احناثءدحث، حضااااااااااااث   م قزن اح ااااااااااااث  ومت يد ةثءد  اُلة   ذنء   ق  حهء ةبدت احن فألث  
احنا دأل. كنء توضاااا خ دوا  عا وااشااااق إق  ةم الحضاااال إقشااااء  جهءه داي     ااال   
جهقد كل احدوا الواليث، وااااااااااقت  إح  الذدا  اح اااااااااءذقث. تةء  ينء  األع  ذنشااااااااا عث  

ت  رى ةاءقألاء     احا ةيض احناثاءدا واحناقاهي حعققا  والاااااااااااااااع اث حس توالاء، حاإي اح عا
ذتي   قي ذحت ت دا  تاااءااايء  ةم ت قد  نل ةألمنر الةم واحاألءوي الوالس، ذشاار  تي 
ت  ا  ذ نهء  ع  تااءس وضا  كل كاعث والقنء ذطر قث مضانم تةم وةباءح  كل دوحث 

 .  4)تواليث ماألهد تا ةيض ققامهء وتاع اهء، ذغض اح  ر  م اقانء امهء تو اامثءلءمهء
 North Atlantic Treaty قاح ءم  - عا شاااااانءا اللع ااااااسة  نث  )اةء ام ءه دوا  

Organization  -  NATO (5   حقد كءقخ ت منءق  حس تي  ث م احنألمنر الوالس ،
احقاااااااااااااااءيال اح فيعاث تاادتي  الةم و ثقاء  احاألاءوي تيم احادوا الوالياث، وح  هاء مركز 

دأل حس ذشاااااااادأل، ذضاااااااارواأل احاقااااااااال  م لر   احافءو  احنشااااااااار  إح  مرميثء   ة دل
 .  6)ةقضقن احا ةيض احناثءدا واحناقاهي حس ققا   عفس وااشق واح ءمق حس توالء
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حس  يم كءقخ ام ءذء  احدوا الواليث احن ء دأل، كنء كءي واضااااااااااا  ةم احبيءقء  احاس 
تدح  تهااء ةننعقذااء تم ااء  احنألمنر احانهياادي: إقهااء واحقااْخ  ع   ضااااااااااااااقا احنثااء نااء   

كدوا ة اااااااااااقعث مقا  ع  قدث احن ااااااااااءواأل ة  احدوا احُ برى،    احانهيد ث حألةم الوالس
ومرغُ حس إقءةث إلءا توالس  ضااانم اح اااثث والةم ح ل دوا توالء وشاااألقلهء، والقهء 
مطءحُ ذإقراا ضااانءقء   ضاااألهء ةألمنر الةم واحاألءوي الوالس، ضاااد اااايطرأل احدوا 

 . 7)حس توالء  احُ برى ةم احشرق واحغرب، حس  ءحث احاقال إح  تيَّ ق ءث حألةم
حس احشااااااتي ذام ، لءحُ  دد ةم اح اااااايءاااااااييم، تق  ةم تجل احاقمي   ع  ةألمنرا   ءةء   

 قءج ء  حألةم الوالس   ُ تي  اضنم احشرو  اآلميث: 
ضااااااااااااارواأل اح باااااااااااااقا  ع  ةقاحقث احقت ء  احنا دأل اتةيركيث  م ت ث امفءقء    -1

ءا حضااااااااااانءقهء، لي ذحت   اقاااااااااااال إحيهء حألةم الوالس؛ تل والشاااااااااااراكهء  ع  ق ق حألل 
ااي قي ذننءذث د   ققي حهء دوي تدق  شات، تهد  م نيعهء ة األوحيء  واضا ث  يءا  
 فظ الةم الوالس كع ، ذءحشا ل اح ي   دث ةاطعثء  اح اع  احألءحنس، الةر اح ي ت  

 . 8) اقحر حس ظل اتاألءدذء تو  دث اضءذء  م معت احارميثء  الواليث
إي اح اءجاث مبادو ةع اث إح  مادتي  تي امفاءق إقعينس حألةم الوالس ذ هاءه حألالءا   -2

حا اااااااااااااق ث احن ءه ء  احدوحيث ااااااااااااااعنيء ، كنء   ُ تي   قي ذ ء  إجرا ا  حعاشاااااااااااااءوا  
اح نء س تيم احدوا اللرا  حس ذحت اح  ءث، ح س  ن  هء م  ااي  ااايءاااءمهء وةقاقفهء 

 . 9)ث حس احقءاأل حس ةقاجهث احاهد د اح ي  األر  حُ  اح ث
  ُ تي  شاااااانل ق ءث الةم الوالس إح  جءقُ ذحت  ع  شاااااينيم تااااااءااااااييم   -3

 آخر م:
ضااااااانءي اح دود اح ااااااايءاااااااايث ح ل احدوا اللرا  حس ذ ا احارميُ اطقعينس ةم   .ت

مرميثاااء  الةم اح ناااء س، و  ر اقاهاااءكهاااء وات اااادا   عيهاااء م اااخ تي ظر  ولي 
 ابُ.
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احاقاااااااااال إح  امفءق  قا م ةيض الااااااااااع ث واحققا ، وم ق ل ةهناهء حن رد  .ب  
احادحاءن  م تةم احقاءاأل ضااااااااااااااد الخطاءا واحاهاد ادا  احنقجهاث إحيا ، قبال تي ماطقا إح  

 .  10)تهةء  و روب  ءحنيث 
اتى ذألض اح ااااايءااااااييم احنافءيعيم تي امفءق الةم الوالس قد  اضااااانم ام ءذ قراا     

 ث  احأل اااااااااااااا ر اث حس احقاءاأل، كاإجرا   يقي ق ق مادتي  احاألاء ا  ذ ال احا اث  وال
ذءحرغ  ةنء مطرق ء تحي   قا وجقد امفءٍق  ءث   اح اااااااعنس  ع  تحضااااااال احقجقه احنن  ث.

تيم احدوا الوالياث حس شاااااااااااااارق احقاءاأل وغرلهاء  قا ضاااااااااااااارواأل  قاد ةألمنر  ءث حألةم 
هء، وتق  ق اااااااااااااثث  دو   الوالس حنء  ن م تي   قق  ةم ةزا ء م اااااااااااااافيد ة هء توالء كع

ةشاااا ث  مغير ة ااااءاه ضاااانيعث؛ إت تق  ة  ذحت ذ ء  ذألض احنشاااا ث  احاس   انل  
تي   قي حهء متمير ااااعبس  ع  اح يةيث احاس اااايألنل تهء احنألمنر ة هء: ةشااا عث احرل  

 European)اح اااااقق الواليث احنشااااااركث تيم ةباااااءح  احدوا احا ااااا  ال ضاااااء  حس
Common Market- ECM   (11   ،  وليم الوضاااااااااااااااءن احاس   اءوا ةألمنر الةم

واحاألءوي الوالس تي   ققهء حس احقءاأل. وحعققق   ع  معت احنشاااااا عث حقد تميرْ  ذألض 
احد ءوى احاس مطءحُ تاننيل اح اااااااقق الواليث ك يءي وا د حس ةألمنر الةم الوالس.  

 ء   و ع  احرغ  ةم وضق  وايطرأل اتم ءه اح ي  رحض مننيل ت ث ة  نء  تو جنء
دوحيث حس احنألمنر، والقنء قباااااار  ضااااااق ا   ع  احدوا حق ؛ حإق  ت  ن م م ءذل ةء 
ح حت احنألمنر ةم متمير واضاااا   ع  ةبااااءح  احدوا ال ضااااء  حس اح ااااقق الواليث،  
تاااااااااااااينء تي معت احدوا كءقخ ذباااااااااااادد إكنءا  نعيء  اتقدةء  اتقابااااااااااااءدي، وذق  

 . 12)ق دأل اح يءايث تي هء اتقدةء  اح ي ايناد إح  الةقا احناألعقث ذءح
ةم جءقُ آخر، حإي دوا اح ااااااقق الواليث مر د ةم دوا توالء احشاااااارميث تي مقا         

ذتق  حيس منث مألءا  تيم ةشاااااااااااءا   اطقدةء  احاس م ف ذء ذءحفألل، وليم إقءةث مألءوي  
توالس شاااااااااءةل، وذحت إقطثقء  ةم إي ذحت اتقدةء   ننل ذدحء  حاعت احدوا. تي نء اتى  
احثألض إذا كاءقاْخ احغااء اث احاس مرةس إحيهااء دوا غرب توالاء ةم واا  معاات احاد قأل إح  
مقاااااااااااااااي  إلءا احاألءوي الوالس، ذس مألطيل  نعيث اتقدةء  حس توالء احشاااااااااااااارميث تو 
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إ قءحهء، حإي ذحت اااااي ألعهء ةم حرو احقاااااقا إح  امفءقء   نعيث ةقبقحث حس ةألمنر 
 . 13)الةم الوالس؛ ا انءت  ذأليدا . 

وله ا احبااااااااااادد، حإي دوا شااااااااااارق توالء كءقْخ ت م فس اقز ءجهء ةم تي ماطقا  نعيث  
اتقدةء  تيم دوا اح قق الواليث إح  تي مبل حس اح هء ث إح  وض  احدوحث اح برى،  
إذا ةء ُتمي  حاعت احدوا تي مناعت تااااثءب احققأل اح ااايءاااايث واحأل ااا ر ث احاس مضااانم حهء 

قاا  كه ا، حم ُ   ر إحي  ذءاميء  ةم هاو ث الةم اح ي  ةنل ذحت احقض ، ك حت حإي مط
م رو دوا شاارق توالء  ع  تي مد ن ، ت تي مقاج  تا د ء  جد دأل حس احن اااقبل،  
إذ اغبْخ معت احدوا حس تي م د ة ءت  توااااا  حاباااار   اااااعألهء احزااتيث واحباااا ءتيث  

ح بااااااقا  ع   حس تاااااااقاق احدوا ال ضااااااء  حس اح ااااااقق الواليث احنشاااااااركث، ةقءتل ا
ة اااااااااااااااقى ةم احنألرحاث احا  قحقجياث احناطقاأل، وغيرذاء ةم احن اااااااااااااااء ادا  احف ياث احاس  

 .  14)اا ءذ  حس مطقاذء احب ء س 
اح اااااااااااااااقحااياااااس   احاازتااياا   إي  تاار اا اا ااياا    كااناااااااء  إ ااعاايااياااااا   Leonid Iliyich)حاايااققااياااااااد 

Brezhnev (15   ،ت ار  حس خطااءذاا  تةااءث ة عس اح قااءذااء  احا ااءاي اح ااااااااااااااقحياس  ،
اح ااااقق الواليث احنشاااااركث، ةألكدا  إي احطر   ق ق إقءةث  ثقء  تحضاااال تيم  ذن ءقث  

دوا توالء احشارميث ومعت احن نق ث ةم احدوا، اذم ات ارا  الخيرأل ذ قءي  احقضا   
اتشاااااااراكس احقءي  حس توالء احشاااااارميث، حضااااااث   م احألنل ذنبدت احن ااااااءواأل حس احألثقء  

 .  16)ايءاء  احانييز اتقابءدياتقابءد ث، واحققق  ضد تي ايءاث ةم 
 ع  احرغ  ةم ذحت منث اح نير ةم احنشاااااااااااااا ث  احاس  ن م تي م شاااااااااااااات حس جق  نل 
احنألمنر، واحا ي تتادل تي م قي قاءيناث حس تذذاءي احادوا الوالياث احاس ااااااااااااااااا ذاُ إحيا ، 

إن مؤتمر األمن والتعاون وذحت ةء توضااااااااااا   ت د خبرا  احشاااااااااااألوي الواليث قءيث :   
لن ينتهي إلى حل المشكككككلكت الالرع المعيقة لين الشكككككرو وال ر   ولان     األوربي

سكساكا د  يى إلالة الرواسكل العالقة  او العكفة حي ح بة ما  عد ال ر  العالمسة 
الثانسة  كما إن  فد ُيوَحَق حي وضككككا أسككككا  لعكفات التعاي  الاككككيمي لين الدو  

 . 17  )والتاتكت المختيفة حي أوربا
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   Urho Kaleva Kekkonen تواذق كاءحيفاء كي ققيماييس جنهقا اث ح ع ادا )  احاا ل    
   احنثاااء ناااء  احانهياااد اااث حنألمنر الةم  1982كاااءققي احناااءقس    27-1956آذاا    1

، طجرا  ةشاااااءواا   1972واحاألءوي الوالس حس احنءقس واحألشااااار م ةم مشااااار م احنءقس  
تيم دوا احقءاأل الواليث، إذ    ُةاألددأل اللرا   قا اط داد تجانءن  ءث ذشاااتي الةم

ضككككرورو ت وآلل ا ما  المعقولو  يى  قد االعتما  ااااااار   شاااااايث احنثء نء  إح   
األوربي الشككامل إلى مناتات وافةسة لت قيق الاكككق وحق م ككالو وتعاون  ككعو   

أن اعتمكا نكا الملكدهي  نكا يمثكل مرحيكة متقكدمكة ليتعكاون  ن ررآلق ت يير  ....أوربكا
و  المعنسكة ويياكال غكككككككككس كة عكديكدو لهكة  العكفكات ملنسكة ومعتمكدو  العكفكات لين الكد

 يى تاثسف المشاورات وتبال  الرأي لين الدو  ال  يرو والاليرو  يى فدق المااواو 
 .  18)  ل رض حل المشاكل الدولسة

   Richard Tothanتقا ُ ة اااااااااااشااااااااااءا وهااأل اح ءاجيث احف ع د ث )ا اشااااااااااءاد مقمهءي  
ذاءطجناءن ايي ااااااااااااااء  دايناء  حعنشااااااااااااااءواا  لقا وقاخ اقألقاءدذاء، واقا اُ احف ع ادي )جق ال 

  اااااااااا رمير م في ي حثجانءن، ومقرا تي م ري احنشاااااااااءواا  Joel Bekoraتي قاي  
ةغء ر ح حت. ووااااااااال ة دولق   اح نءتيث حس جع اااااااء  اااااااار ث إت حس  ءحث ام ءذ قراا

احدوا احنشاااااااااركث حس احنثء نء  احانهيد ث جع ااااااااءمه  اح اااااااار ث احاس  قدوذء حن ءقشااااااااث  
احقضاااااء ء احُناألعقث ذإجرا  احنشاااااءواا  اح نءتيث، ذءااااااان ء  تحثءقيء احاس ح  م ضااااار حس 
معت احنثء نء ، إذ ت ع خ  دث ق ء اهء ذف رأل احنألمنر ذءلااااااااااااااال، لق   ألنل ضااااااااااااااد 

دوا احبااغيرأل احاس م قبااهء احقداأل  ع  احاتمير حس ة ر ء  الةقا احألءحنيث، اغثء  اح
وذق ةاء   ق  اغثاث اتم اءد اح ااااااااااااااقحياس واحقت اء  احنا ادأل اتةيركياث، ةضاااااااااااااايفااء  إي 
م ةي   د احاقمر حس توالء قبل  ل احنشااءكل احنألقدأل تيم اتم ءد اح ااقحياس واحباايم  

 . 19)  عيفث تحثءقيء  ي  ا  اق   طع   د الوح  حس احألنل ضد احبيم
مقرا  قد اح ع ااااث احنءقيث حس   قث احنءةم واحألشاااار م ةم مشاااار م احنءقس، إذ ُقدةْخ حس  

 احنثء نء  احانهيد ث ة نق ث ةم احنقار ء  تترهذء:
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توت : احنقار  احروةءقس اح ي لءحُ ذ ر ث كل دوحث حس إتدا  ات هء اااااقا  كءقْخ ضاااانم  
 لءحُ ذن ءواأل احدوا اقا  كءقْخ كبيرأل تث اغيرأل.ال ث  تو خءاجهء، كنء 

  ذتي  ث م Count Thomassenمءقيء : لءحُ اييس وحد اح رو ث )كققخ مقةءااايم  
احنألمنر احنشاءكل احأل ا ر ث اغ  متكيد ااااء  احقحقد الخرى إق    ثغس مر  احنشاءكل 

قا  احن ااااااع ث احف يث حعنثء نء  احاس اااااااا ري ذشااااااتي احا ةيض احناثءدا واحناقاهي حعق
احأل اا ر ث حس وااا  توالء، كنء ت دَّ مقةءااايم ةققا  عا اح ءمق  قا ضاارواأل مقااال  
احنشااااااااااءاكيم حس احنثء نء  إح  داجث كء يث ةم مقاح  اآلاا  ذشااااااااااتي احقضااااااااااء ء احاس  

 ااث م قبل  قد احنألمنر، والت اي قي ةبيرذء الخفءق.
مألءوي مقءحس وم ءاي تيم احشااااألقب  مءحنء : د ء ةننل تحنءقيء احغرليث إح  تي   قي ذ ء   

الواليث واقار  ضاااارواأل مقحير احُ ر ث حعشااااألقب والحغء  ال ث  احأل اااا ر ث حس وااااا  
توالاء، وقاد ت ادل احفرق اااااااااااااايقي ذحات اتم اءه واقار قا  قاد ةألمنر الةم واحاألاءوي الوالس  

 .1973حس  ز راي 
دا احنألعقةء  والتدا   ااذألء : لءحبْخ ذقح دا وحقك اااااااااانبقاق ذ ر ث م قل الشاااااااااا ءو ومثء

 احا هيث  اطق ءقيث وذق احنشرون اح ي ُانسل  ينء ذألد ذنشرون احا ءة .
خءة ااااااء : ت دل اييس احقحد احداقنءاكس مضاااااانيم جدوا ال نءا ة ااااااءيل خءاااااااث ذءلةم  
حا  ي  احألثقء  تيم احدوا ة  دااااااث اح قاقُ احأل ااا ر ث دااااااث ة ااااةيضاااث، والمء ث  

  بيث حس داخل احقءاأل الواليث.ةقداا تكبر حعُ ر ث احش
ااااااءدااااااء : تكدْ  تااااااثءقيء وقبرو واحبرمغءا وال طءحيء  ع  ح اااااءي ةننعيهء حس احنثء نء   

  ع  تذنيث تةم احث ر احناقا . 
ااااااااااءذألء : توح  اييس احقحد اح اااااااااق دي حس احنثء نء  اح قاقُ احأل ااااااااا ر ث تذنيث كبيرأل،  

احنثاء ناء  اح اءاااااااااااااااث ذاءح فض   ولاءحاُ ذاتي   قي ةألمنر الةم  ع   ع  ذناء م رهه
احناثءدا واحناقاهي حعققا  احأل ااااااااااااا ر ث حس توالء ةم مقدث، ولءحُ ذتي  ث م احنألمنر 
احُنشاااا ث  ذا  الذنيث ذءح  ااااثث ح ل توالء  ع  تي ت   ااااا دث ذحت حس احادخل حس 

 احُ    اتجانءتيث ل ث دوحث.
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ثء نء  احاس اااااااااا ري ذشااااااااتي  مءة ء : لءحبخ تع ي ء ذألدث م ءاااااااااس احدوا اح ءةيث حس احن 
احاألءوي الوالس، وتكد  اح ءجث حا ةي  احقيقد  ع  اتمباااااااءت  اطق اااااااءقيث ومثءدا  
الح ءا واحنألعقةء  حس توالء، ووضااا  اااايغث دميقث ح دوا ال نءا وواجثء  احع ءي  

 احاس ااش ل حضنءي ق ء  ت نءا احنألمنر احاتاي س. 
احدوا احغرليث إي احنألمنر   ُ تي  ض  جدوت  مءاألء : اتى احفرق يقي وت دمه  حس ذحت  

حأل نءا منهيدا  تجانءن وهاا  خءاجيث احدوا، ذألدذء ُمأليم احع ءي احن ابااااااااث حث م 
احنقاضااااااااااااي  احناألددأل م   هيت تقألقءد ةألمنر وهاا  خءاجيث احدوا احنأل يث مءقيث طقراا  

ر عااث اح اااءةيااث  ةقار ااء  احع ااءي، م   ألقااد ذألااد ذحاات ةألمنر حراااااااااااااااااء  احاادوا حس احن
 حعنألمنر.

 ءشارا : ت د اح اقحيخ اتي احفرق اييم ة  اخاث  وا د ذق إي ت  ءجث تجانءن وهاا  
اح ءاجيث مءقيث طقراا مقااايء  احع ءي؛ تل مرح  مقااايء  احع ءي ةثءشاارأل إح  ةألمنر 

 . 20)احرااء 
إذ    حس اح ااااايءق قف ااااا ، جرى اح قءت  قا منبيخ جدوا ت نءا احنألمنر احاتااااااي اااااس،  

تاااااااااار احغرليقي  ع  ضااااااااارواأل إ داد دقي  حنألمنر وهاا  اح ءاجيث احنزة   قده حس 
، تي نء تاادْ  ةقاااا ق إقهء  احنثء نء  ذءحقدا اح ي مقااااعخ إحي  ح س 1973 ز راي  

  ألقد ةألمنر ااااااااء  احدوا حس احن ااااااقبل. كنء لءحُ احغرليقي تي  اقاااااال احنألمنر 
احنألعقةء  واحاألءةل  ع  قدث احن ااااااااءواأل إح  ضاااااااانءي  ر ث م قل الشاااااااا ءو ومثءدا 

ح ني  احدوا الواليث، وذحت ةء م فظ  عي  اح ااااااااااقحيخ واحدوا اتشاااااااااااراكيث، إذ تاادوا 
وضاااا  ضااااقاذ  ح ل معت احنقار ء  وتي ت مثق  ةفاق ث  ي اااااطي  احغرب اااااااننءاذء  
حباااااءح   ذءاااااا  احُ ر ث ومثءدا احنألعقةء  وم قل الشااااا ءو. ةم جءقُ آخر، ذد  

قارا  احروةءقس اح ي د ء إح  ُ ر ث كل دوحث حس ااا  اايءاااهء ااقا  كءقْخ ضانم  ات
ال ث  تو خءاجهء إح  ضاااااااانءي تةم اوةءقيء وااااااااايءااااااااااهء احنا راأل ةم قيقد  عا 
وااشاق، وقد ت دْ  ذحت اتقارا   قغ اث يء، وتضاءحْخ إحيهء اقارا  إقهء  احقجقد اح قوي  

ُ را س ةألءاضاث اح اقحييخ حثألض احنقار ء ،  حس احبعقءي. حس  يم كءي ةققا حرق اء
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تيدل إي جقذر ايءااهء ةاطءذقء  منءةء  ة  دوا توالء احغرليث احاس قدلةْخ ةشرو ء  ُانسل 
ذنشااااااارون احا اااااااءة  اح ي قدةا  كل ةم ذقح دا وح  ااااااانبقاق اح ي ح   اثي  ة  اح اعث 

 . 21)نثء نء  احشرميث، ح ءي ذحت احنقضقن ت د الةقا احاس  رقعْخ اقألقءد اح
مبعقا ام ءه جد د حس احنثء نء  د ء حنشرون قزن اح ث  حس وا  توالء و يءدذء  ينء 
ذألد ح س م قي حءاااااااث  تيم ققا   عا وااشااااااق واح ءمق، وواحقخ  ع  ذحت اااااااق  اااااارا 
واح ن اء وتحنءقيء احغرليث واحدقنءا ، حضاث   م مشاي قااعقحءكيء وتحنءقيء احشارميث ولقح دا، 

نشارون ح    ظل ذنقاحقث اتم ءد اح اقحياس، ذفألل م قح  ةم اقفباءا احدوا ح م ذحت اح
 .  22)اتشاراكيث  م هين ا  

، وح  1972ااااااااااااااااانر  احنثء نء  احانهيد ث  ا  اح ءةس  شاااااااااااااار ةم كءققي الوا 
مشااااااااااااا ل احع ءي اح ءااااااااااااااث حعنألمنر، حءحغرليقي  ءوحقا احننءلعث حس احنثء نء  ا ننء  
 اقضااااا  حه  ةباااااير ةألمنر اح د احناقاهي احناثءدا حعققا  احن اااااع ث حس توالء واح ي 

،  1973مقي ةم كاااءققي احناااءقسكاااءي ةم احنقرا  قاااده حس ج ي  حس اح اااءدي واحنث
و ع  ضاااااق  قاءي   ااااااي دد احغرب ة اااااءاذ  حس ةألمنر الةم الوالس حس ذع ااااا  س  
ااااقا   ع  ة ااااقى اح ااافرا  تو وهاا  اح ءاجيث، تي نء  ءوا ةننعق احدوا اتشااااراكيث،  
ينء اح ااقحيخ اتااااأل ءا ح س    اانقا ذألض احنقاضااي  حس ةألمنر ذع اا  س قبل  وتااال

ي احافرق حنقاجهث اح طر احبااااااااي س  اطعُ   اااااااا  احنقاضااااااااي  حس اجانءن ج ي ، ل
واااااا  توالء، حس احققخ قف ااااا   ءا  كل ةم الةر  ءي واح اااااقحيخ لر  احنقاضاااااي  

 . 23)احأل  ر ث حس ةألمنر ذع   س  ع  إقهء ةم اخابءو ةألمنر ج ي  
و ع  ق ٍق  ااءث، دخعااخ احنثااء نااء  احانهيااد ااث تنثمااث ةرا اال، احنر عااث الوح  ذس   

ةر عث ااااااايءغث جدوا ال نءا واتجانء ء ، تي كي    قي اح ضااااااقا واح ع ااااااء  
واحاباق خ وذل  ا  ذءلكنر ث تث ذءطجنءن، وتذ  ةشا عث   انْخ حس معت احنر عث ذس  
امفاءقه   ع  تي   قي احقراا ذاإجناءن اآلاا  تي ت طس ح ال دوحاث    اح قض، والذا ةاء 

 نء  اااغيرأل جدا  ةم قء يث احن ااء ث  ت   ء إي ذألض احدوا احاس شااءاكخ حس احنثء
واح اااااااااا ءي ةنل حي  اشاااااااااااء م واااااااااااءي ةءا  ق تداك ء تذنيث احن ءواا  وا انءا مألطيل  
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معااات احااادوا، وحس معااات احنر عاااث  اااءوا اح زاير قي    احنألمنر حإلحاااءدأل ةم تاااااااااااااااقا  
واحاقق ايقي اح ضاقا حس ةألمنر الةم واحاألءوي الوالس ذبافث ةراقبيم ذ    ةققأله  

  احث ر احناقااااااااااااااا ؛ تياد إي احنشاااااااااااااااركيم ح   قاحققا  ع  ذحات ذ  اث إي احنطال  ع
 . 24)احنألمنر خءو ذتةم احقءاأل الواليث 

احنر عث احنءقيث ةر عث احبيءقء  اح اااااااااايءااااااااااايث، وذس احنر عث احاس اقاهْخ ذألد تي تحق    
احنشااااركقي خطءذءمه  واقارا ءمه  ذ باااقو احنألمنر، وكءي تذ  ةء واد حس ذحت ذق  
اتقارا  احروةءقس اح ي د ء إح  )ُ ر ث احدوا احبااااااااغيرأل وة ااااااااءوامهء ذءحدوا اح بيرأل ،  

) إن وحول  ا اتشاااااراكيث  عي  حتاااااث   ع  ذ ا اح  ق:جرى مألد ع  ذألد ا ارا  احدو 
ولدت  ةم جنعث )ااقا   الدو  التي ت ضكر مؤتمر  ياكناي ت ع  يى فدق الماكاواو 

) و دق كءقْخ داخل ال ث  تو خءاجهء ، منخ اااااااااااايءغث جنعث جد دأل مضااااااااااان خ:  
س  ، تي م نيد  دد احدوحث احن  نث إح   عف االنضكككككماق إلى أي تاتل حي الماكككككتقلل 

اح ءمق ووااشااااااق   د  دذء، كنء احض احنقار  احغرلس ح ر ث احا قل ومثءدا احنألعقةء  
احُن ان ) ذنشارون احا اءة   اح ي ااب  واي مطرق ء تحي . تةء احنر عث احنءحنث حاضان خ  
) جدوا ال نءا، حس معت احنر عث لءحبخ اح ن اااااااااااااء إداا  تهةث احشااااااااااااارق الواااااااااااااا  

حس    1973سككراهييي  عد حر  ترآلن األو   اق  اإل  –المق ككول  نا ال ككرا  العربي 
جدوا ال نءا ح ل احنقضقن دوحيء ، وح م ح       ذحت احطعُ ذنقاحقث احن انأليم،  
حس احققخ قف ا   ءوحْخ ذألض احدوا احاركيز  ع  تذنيث احث ر احناقاا  ةنل تااثءقيء  

 . 25) وقبرو واحبرمغءا واحيققءي و قغ ث يء
كءققي الوا 15حانهيد ث ذ ااااااااابُ  طعث تتيءد احنيثد حعندأل ) ُتجعلخ احنثء نء  ا      

 ، ذألاادذااء اااااااااااااااااااتقا ةننعق احاادوا احنشاااااااااااااااركااث 1973كااءققي احنااءقس  15  -،  1972
احنشااااااااااءواا  وكءي ةم تتره ةء منخ ة ءقشااااااااااا  ةطعُ  قغ ااااااااااث يء ذ م احنشااااااااااءكل 
اتجانءتيث تيم احدوا الواليث، ومتكيدذء  ع  ضااااارواأل ذ م ةقاضاااااي  قزن اح اااااث  
وم ةي   ادأل احاقمر حس وااااااااااااااا  توالاء، و ع  تذنياث احاراذ  تيم الةم الوالس وتةم 
احث ر احناقاااااا . وحس ذ ا اح ااااايءق، كءي اح اااااقحيخ  ع  امفءق ة  الةر  ءي ذشاااااتي  
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 دث ذ م قضاااء ء قزن اح اااث  وم ةيض احققا  احن اااع ث حس ةألمنر ذع ااا  س، والقنء 
تي اغعُ احدوا احنشااركث اقار قا تي    ُ ذ نهء  ع  اقفراد حس ةألمنر ة فبال، تيدل 

مشااااار  ت ث دوحث تواليث حهء  ثقث ذءحققا  احاس اااااي ري م ةيضااااهء تو اح ااااث  اح ي  
اااااااي زن   هء. وحس معت احُن ءقشااااااء  ح   شااااااار  اح ااااااقحيخ حس مقد   ةقار ء  ذشاااااا ل 
جدي؛ تل قدةقذء  ذشااااا ل  ءث، إذ تقه  كءققا  داااااااقي ةقار ء  احغرب ذشاااااتي ذ م 

اتجانءتيث و ر ء  احا قل ومثءدا احنألعقةء  والةقا احنقء يث واحاس مأل دذء  احشاااااااااألوي  
 .  26)ذألض احدوا اتشاراكيث، وتاينء اوةءقيء و قغ ث يء 
، مقدث احنننل اح ااااقحياس 1973واااااال ةننعق احدوا احنثء نء  وحس احاءااااا  ةم شااااثء 

 ذءقارا  مضنم اح قء  اآلميث:
ثءد  احألثقء  تيم   قةء  توالء ذنء حس ذحت ام ءذ توت : ضاااااااااااانءي الةم الوالس وة

ذألض احاداتير حاألز ز اتاااااقراا واحنقث، و دث احن اااءس ذ دود احدوا احراااانيث وا اراث  
اايءدأل احدوا و دث احادخل حس احشاألوي احداخعيث، واتةا ءن  م اااا داث احققأل واحاهد د 

 ذءاا داةهء واحا ءحأل حس اح ققق.
قء  احا ءا ث واتقابااءد ث  ع  ُتاااس ةا ااءو ث ذنء حس ذحت احاألءوي مءقيء : مقاااي  احألث
 حس ة ءا احبينث.

ماءحناء : مقاااااااااااااااي  احاألاءوي احنقاءحس واتمباااااااااااااااءت  تيم احن  ناء  والشاااااااااااااا اءو مثاءدا 
 احنألعقةء .

 . 27)ااذألء : إقشء  ح  ث اااشءا ث حشألوي الةم واحاألءوي حس توالء
،  1973تجيل احنثء نء  حس احاءااااا  ةم شااااثء  ذءحنقءتل لءحُ احقحد الةيركس تا     

و عل ذحت  ءجث ة دولس احدوا احرجقن إح    قةءمه  طجرا  احنشااااءواا  ومعقس ةز د 
ةم احاألعينء  ذشاااااتي احنقاضاااااي  احنطرو ث حعث م، وح م اح ءقُ اح اااااقحياس  ءا  

حس احطعُ واتى  دث ضاارواأل متجيل احنألمنر لي ةم احُنن م ة ءقشااث الةقا احن ءييث  
فرا  احدوا احنننعيم احرجقن إح    قةءمه  ذشاااتي   احققخ اح ءضاااار، والي ذءااااااطء ث اااااُ
احقضااااااااااء ء الاااااااااااءااااااااااايث. و بدو تي احطعُ الةر  س مزاةم ة  اقألقءد ةألمنر اح فض 
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، لي الةر  ءي كءققا  رغبقي   28)احناقاهي حعققا  احن ع ث حس وا  توالء حس ج ي    
هء و ع  ضااااق  اح اءيث احاس اااااي ققققهء حس ذحت  حس ةألرحث لبيألث احنثء نء  وة اااايرم

احنألمنر اااااااااق    ططقي حألنعه  حس ةألمنر الةم الوالس واحاألءوي حس ذع اااااااا  س.  
ذءحرغ  ةم ةألءاضاااااث اح اااااقحيخ حعاتجيل حقد تجلعخ احنثء نء  ت نءحهء   اااااُ اتقارا   

  17الةر  س، ذألد  بااقح  حس احابااق خ  ع  ةقاحقث تغعُ احدوا احنشاااركث، حندأل)
، تهاد   قدأل احقحقد إح    قةاءمهاء  1973شااااااااااااااثاء     26شااااااااااااااثاء  وحغاء اث    9 قث ةم

وتاااااااااااااااانزا  ات هاء حس ذألض الةقا احنطرو اث وذال مادخال حس جادوا ال ناءا تث ت  
،  1972كاااءققي الوا    15. ولهااا ا   قي قاااد اققط  احنألمنر حنااادميم الوح  ةم   29)

 .1973شثء   26 شثء  وحغء ث9، واحنءقيث 1973كءققي احنءقس  15وحغء ث 
تدت  احنر عث احنءحنث ةم احن ءدمء ، إذ مقاااااال ة دولس احدوا احنشااااااركث إح          

امفءق  قا احنقاضاااااي  احاس ُ راد ُة ءقشااااااهء حس احنألمنر ة هء، ضااااانءي الةم الوالس  
وم  ي  احنثءد  احاس م    احألثقء  تيم احدوا، واتمفءق  ع  ُتاااااااااس مقضااااااااس ذألدث  

ي احاااداخعياااث حثألضااااااااااااااه  احثألض، واحألنااال  ع  مألز ز احاألاااءوي  احاااادخااال حس احشااااااااااااااألو 
اتقاباااااااءدي واحنقءحس، حضاااااااث   م إقشاااااااء  جهءه ااااااااااشاااااااءاي خءو حن اااااااءيل الةم  
واحاألءوي الوالس. كنء توضااااا  ةننعق احدوا احغرليث إي لبيألث ذ م احنقاضاااااي    ُ 

ل تي م قي ذشااا ل ةفبااال، حس  يم لءحُ ةننعق احدوا اتشااااراكيث و ع  اتااااه  ةنن
 .   30)اتم ءد اح قحياس اتكافء  ذن ءقشاهء ذبقاأل  ءةث

 ووافخ معت احنر عث ةم اتجانء ء  ذءحنر عث اح رجث حألاثءب اآلميث:
توت : كءي  ع  احُن انأليم تي  قراوا احنقاضااااااي  احاس   ُ تي مطر  ذشاااااا ل ةفباااااال  

 واحنقاضي  احاس مألر  حع قءت ذش ل  ءث.
، اااااااااااااا دد لبيألث  قد احنألمنر 1973آذاا وقي ااااااااااااءي  مءقيء : تي احنثء نء  حشااااااااااااهري 

 وة اقى ةشءاكث احدوا ولبيألث ة ءقشث احنقاضي    ُ تذنياهء.
مءحنء : إي إاااااااااراا احغرب  ع  م قل الح ءا واحنألعقةء  والشاااااااا ءو ذ ر ث مءةث تيم  
احدوا وةألءاضااااث اح ااااقحيخ احدخقا حس مفءااااايل ةقاضااااي    ااااءاااااث كه ه، تدى إح  
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ق اااااااااااااا  ةم ةققفهنااء حياقاااااااااااااااث حف رأل الةم الوالس احاس م اادث  م ااءها احطرحيم  م  
احطرحيم، حس احققخ قف اااا  تظهرْ  احنثء نء  احن ااااانرأل حس ذع اااا  س ذشاااا ل ت  قبل  
احشاااااااااات  ر ث احدوا الواليث احُن ء دأل حس لر  ةشااااااااااءا ألهء وتح ءاذء  ع  احنألمنر م،  

وااشاااااااااااااق ةم تجل وح م ذحت ت  أل س  دث تخ  اتي تاااااااااااااادقءيه  حس  عفس اح ءمق تو  
 . 31)م  ي  وجهء  ق رذ 

وةم الةقا احثاءاهأل احاس تق ز  حس احنر عاث احناءحناث ةم احنثاء ناء  مقاح  وجهاء       
ق ر دوا اح قق الواليث احُنشاركث حس احنثء نء ، و بدو إي معت احدوا األخ حا قي  

ح ااااااايءااااااااس  ك اعث مءحنث حس احألءح  حيس حس احن ءا اتقاباااااااءدي حق ؛ تل حس احن ءا ا
،  قا ضاارواأل  1973ت ضااء  مطبيقء  حقرااذء اح ي ام   حس اجانء هء تثءا س حس آذاا  

مق يد وجهء  اح  ر حس اح ايءااث اح ءاجيث. حس احققخ قف ا  تمءا ة دوب ةءحطء حغ  
إن حس توااااااء  احُنثء نء   قا ة اااااتحث اشاااااارا  احدوا احألرليث حس احنألمنر ةقضااااا ء   

الب ر المتوسكككككككككد يهمهكا عكدًا امن  كةا الب ر الكةي الكدو  العربسكة التي ت كل  يى  
 . و عي ، تدت  اااع ااعث ةم اتجانء ء  ة  احقحد  يشكلل عتاًا ال يتاتأ من امن أوربا

احنءحطس ةم تجل   اااااا  الةقا واحاقااااااال إح  ااااااايغث وااااااا  تيم اتقارا  احنءحطس 
الس احنزة  وليم الكنر ث احاس مرى إي ذحت احنقار   دخل ةألمنر الةم واحاألءوي الو 

 قده حس ااااألقلء  وةم م   ألدي إح  تخفءق ، واحبااايغث احاس إمف   عيهء تي م ااا ُ 
ةءحطث اقارا هء وتي مققث ح  ث احا  ااااااااااي  احاءذألث حعنألمنر ذءتاااااااااااانءن إح  اتي احدوا  

 .  32)احألرليث احنطعث  ع  احث ر احناقا  
ذألد اجايءه احنر عث احنءحنث احبااااااااامثث ةم احنثء نء  جرْ  ةشاااااااااءواا  جد ث تيم        

احدوا احنشااااااااااااااركث، وتااااااااااااااينء ذألد تي تقهْخ ق ااااااااااااا  ةم احع ءي ت نءحهء وذس: احع  ث 
اتقاباءد ث احن اباث تقضا  اُلااس احاس اايققث  عيهء احاألءوي اتقاباءدي تيم معت 

س احاس ااااايققث  عيهء احاألءوي احنقءحس  احدوا. واحع  ث احنقء يث احن ابااااث تقضاااا  اُلااااا
 ينء تي هء. تي نء كءقخ ت مزاا احع  ث احن اباااااث تقضااااا  اُلااااااس احاس اااااايققث  عيهء  

. ح ا،  1973الةم الوالس مقااال ة ءقشاءمهء ذشا ل ا  ءتس حس شاهري آذاا وقي اءي  
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  ، وتذ  احنقاضي 1973مقرا تي  ألقد احنألمنر  ع  ة اقى وهاا  اح ءاجيث حس منقه   
احاس ااااااااااااألخ احدوا اتشااااااااااااراكيث متكيدذء، وتااااااااااااينء تقح دا ذس منبيخ اح دود احقءينث  

 . 33) ي  ا  حس توالء 
حس غضقي ذحت اقاهخ احنر عث احنءحنث ةم احنثء نء  احانهيد ث حس اح ءةس           

، و ث ظ إي ُذ ء  ةيث  إح  اتقفاء  تيم اللرا  كءحث 1973واحألشار م ةم قي اءي  
  س، وقد تتدى اح ااقحيخ ةز دا  ةم احنروقث واح ااألس ح ل احنشااءكل حس توالء، حس ذع اا

،  1973و  هر ذحت ةم ه ءاأل تر   ي  حعدوا اتشاااااااراكيث وتحنءقيء احغرليث حس قي ااااااءي
، احاس تمر  حس احاقدث اح ءاااااال حس احنثء نء ،  1973وه ءام  حقاشااااا طم حس  ز راي

احاألااااءوي الوالس  ع  مث  ةرا اااال، إذ م  اتمفااااءق  ع  تي   ألقااااد ةألمنر الةم و 
  1973  منقه  7-3احنر عث الوح  ةر عث اجانءن وهاا  خءاجيث دوا احنألمنر حعندأل)

، وم اااااااااانر  قاحس 1973حس ذع ااااااااا  س، وةر عث احع ءي وم ألقد حس ج ي  حس ت عقا 
اااث تشاهر، واحنر عث احنءحنث ةر عث اجانءن احقنث احاس كءي ةم احنقرا حهء تي ما  حس 

 . 34) ، حس ةد  ث ذع   س وم انر حندأل تابقن1974ءي قي 
شاااا بااااخ ذألض احنث  ء   ع  اااااير احنر ل الوح  ةم احنألمنر، ة هء ذنء  األع   
ذءحبيءي اح اءةس، إذ تق  ح   باااااااااادا تيءي ةشااااااااااار  تل اكاف  ذإاااااااااااداا تيءي خاءةس  
ةقاضااااااُ، و بدو ذحت ذ اااااابُ احض ة دوب ةءحطء احاقمي   ع  احبيءي، وذحت حرحض 

قارا   ذءشاااااااارا  ة دوليم  م اح زاير ومققس وذ ء مبره ققطث ةهنث جدا ، وذس دوا ا
احدوا احباااغيرأل حس مقر ر ةباااير ةنل ذحت احنألمنر احنه  ودوا احن ءواا  اح ااايءاااايث  
احاس  ن م تي مققث تهاء احادوا اح بيرأل حس ك ااااااااااااااُ اتي معات احادوا حعألنال  م لر قهاء  

ا  ةننعيم  م اح زاير ومققس إت إي احبيءي  حا قي  تذداحهء. ولءحرغ  ةم  دث اشااااااااااااار 
اح اءةس ح    ل ةم اطشااءاأل إح  ذحت ةرا ءأل حرغثث ةءحطء. كنء ح   شاار ذباارا ث إح  
لعُ )إااااااااااااااراييل  اتشاااااااااااااارا  ذءحنألمنر والقنء ُتشاااااااااااااير ح حت ذطر  خفس إذ جء  حس 

إي   ع  احرغ  ةم ذحت ح)كةلك الدو  األخرع الم ية  يى الب ر المتوسككككد     احبيءي
إااااداا تيءي خاءةس  دا  ع  ق ء  احنر عث الوح  حضاااث   م  ذحت، إ ثي ةننعس  
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احاادوا  م  زث   قةااءمه   ع  ق ااء  احنر عااث احث قااث ت نااءا احنألمنر، وذاا ا  اادا 
  ع  ق ء ث احدوا احنشاركث حألث  حعقاقا ذءحنألمنر إح  احنر عث اح هءييث اح ءج ث.

 ء  اح اااقحيايث  ع  مطق ر احاألءوي اتقاباااءدي حس اح ااايءق قف ااا ، اكز  احنقار      
واحألعنس تيم احدوا احنشااااءاكث، وذ ا ذ د ذام   راد ة   اطحءدأل ةم احاق يث احغرليث احاس  
  ااء  حهاء اتم اءد اح ااااااااااااااقحياس، وةم ذ اء ُ ن م تي ُقث ظ ةبادت اتقفااء  احا ي ت اناد  

احااادوحس وقرااا  الة      ي ااا ا . كناااء إي منبياااخ ةبااادت م فيااا  اتحازاةاااء  وح  احقاااءققي 
احنا اااادأل ، ُ راد ة اااا  تي معازث احااادوا الواليااااث واحقت اااء  احنا اااادأل اتةيركيااااث تا فيااا   
اتمفءميء  احاس  قدمهء ة  دوا احنأل اا ر اتشاااراكس، وتي ت م ضاا  معت اتمفءميء   
إح  ققن ةم احا نياد واحبرود قاي اث حثخاثحاء  اح ااااااااااااااياءاااااااااااااااياث احاس ةم احنن م تي 

قنء   ُ تي مثق  معت اتمفءميء  ةألزوحث وت ماتمر تاعت اح اااااااااايءاااااااااااء .  م باااااااااال، وال
واحاتكيد  ع  ةقضااااقن منبيخ اتااااااقراا واح ااااثث حس توالء وذ ا ذد   طن  حا  يق   
اتم ءد اح ااااااقحياس وك حت احدوا احغرليث واحقت ء  احنا دأل ت ضااااااء  ةم تجل ققل ةراكز 

م ذحت، إي ةء واد حس احنقار ء  احاس  احبران إح  ة ءل  ُتخرى ةم احألءح . حضث   
قدةاهء احدوا اتشااااااااراكيث  قد ذكر  ضااااااان ء  حس احبيءي اح اااااااقحياس، وذحت  أل س اغثث  
اح اااااقحيخ تي  عفاقا اقاثءه احدوا ة انألث إح  إقه  ت  ألبروا  م تقف اااااه  حق ؛تل  م  

 احنأل  ر اتشاراكس ك ل ول يءدم .
 انسة لمؤتمر األمن والتعاون األوربي :ثانسًا: انعقال المرحية األولى والث    

اقألقااااد  احنر عااااث الوح  ةم ةألمنر الةم واحاألااااءوي الوالس  ع  ة اااااااااااااااقى وهاا  
،  1973اح ءاجيث حس ذع   س وض  ةننعس خنس ومثميم دوحث حس احنءحم ةم منقه  

 جرْ  حيهء ال دا  اآلميث:
 احاءحيث:توت : ذ م ةقاضي  جدوا ت نءا احنألمنر واح ي ض  اح قء  

ت: الةم احأل اا ري و اضاانم م ةيض احققا  احن ااع ث ذا  احباافث احه قةيث، حع فء  
  ع  الةم احققةس حعدوا الواليث كءحث.
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ب: احاألءوي اتقابااااااءدي واحف س واحألعنس تيم احدوا الواليث ذا  الق نث اتجانءتيث   
 احن اعفث.

ضاااااااااااااان هااء اح شاااااااااااااار واط ثث   :  ر ااث م قاال الشاااااااااااااا ااءو ومثااءدا احنألعقةااء  وةم  
واحنطبق ء ، حنققا احنأل اا ر اتشاااراكس ت حت اح بااقو ةا فظ تي نء اتى احغرب 
اتقفاء  اح عس ته ا احن ءا، وح م جرى احاقاااااااال إح   ل واااااااا  ذ يم قبعا  احدوا 
اتشاااااراكيث و قضااااس تث م ذحت احنقضاااا  ةفبااااث  ةم قبل احع  ث احن باااابااااث احاس  

ول يم  قضاااااااا  ضاااااااانم   -عث احنءقيث ةم احنألمنراحنر -ااااااااااثءشاااااااار  نعهء حس ج ي 
 ضقاذ  الةم ح ل دوحث وت  نس تة هء احداخعس.

 . 35) : مش يل ح  ث ةاءذألث م في  احب قد احنثمث آقفث اح كر
مااءقيااء : احض احفرق اااااااااااااايقي توا الةر ذ اام الةقا احأل اااااااااااااا ر ااث وخفض احققا        

  تخيرا  واحققا م خ ضغ  الةر احأل  ر ث وم د د احا ع  حس ةألمنر ذع   س، إت إقه
احقاق  اح ي ت دم  مقاح  كاعاس اح ءمق وااشااق  ع  ذ م ذحت احنقضاا  وال  ةقضااقن 

 الةم اح يءاس لوالء ذتة هء احأل  ري.
مءحنء : تم   احنألمنر قرااا  ذ باااااااااااقو ةقار   ضاااااااااااقا احدوا احألرليث احناقااااااااااااطيث     

ةننعس اح زاير ومققس تةءث ح  ث   حعنألمنر قرااا   قضاااااااااس ذءحنقاحقث  ع  اااااااااااانءن اتي
احا  اااااااااي  احن بنقث  م احنألمنر، وةء تااااااااااا د حس ذحت احشاااااااااتي ذق لعُ احاقق اااااااااييم  
واح زاير يم  ضاااااقا احنألمنر قف ااااا  و ع  ة ااااااقى وهاا  اح ءاجيث، ح م ققلل لعبه   
ذءحرحض واحنألءاضاث ةم ةأل   احدوا احنشااركث حس احنألمنر، وحق ظ ةألءاضاث ةننعس  

ياس واحدوا اتشاراكيث ح ضقا ةننعس خءاجيث اح زاير ومققس حعنألمنر، اتم ءد اح قح
و ألاقاد إي ذحات تاداح   ادث إدخاءا احنألمنر تادواةاث تهةاء  تخرى، الناء مألدي إح  مألقيد  
ةهنث إق ء  احنألمنر احاس  روث اح قحيخ احقاقا إحيهء، إت إي إاراا وه ر خءاجيث  

قمر ذ يم ذدد احنألمنر ذتهةث  ءافث.  ةءحطء  ع   ضقاذنء  قلد احنققا واأللد احا
و بدو تي احن ءواا  اح ااااااااااايءاااااااااااايث تد  دواا  ذكيء  حس إح اااااااااااءد آةءا احدوحايم احألرليايم  
وةءحطء، إذ تتد  )إاااراييل  حس احققخ قف اا  اغباهء حس احنشااءاكث حس احنألمنر ذقبااد  
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ث وه ر خءاجياهء لعثء  ح ضاااااقا احنألمنر  إذا ةء إح اااااءد احطعُ آقا اح كر، ولءحفألل قدل
 ضرم  ت ث دوحث  رليث، و ع  ضق  ذحت لعُ اييس وهاا  ةءحطء ) دوة يت ة اق   

Dominic Mintoff    ةم وه ر خااااءاجيااااا   1984كااااءققي الوا    -1971 ز راي  
ذااءتةا ااءن  م احنقاحقااث  ع  تي قراا ااااااااااااااااءدا  م احنألمنر، ذ اااااااااااااابااُ  اادث الخاا   

ح  مطعاااُ    -مققس واح زاير  - ااادا. ة  ةث  اااث إي احااادوا احألرلياااث ةاااء   36)ذنقار اااث
  ضقا احنألمنر.

ااذألء : حق ظ من ااااااات احيقغ اااااااث  واحروةءقييم ذ ل احباااااااي  احاس مألدي إح  إتراه     
اح اميث تو احشا بايث احن ااقعث ح ل دوحث ذ يم تاارْ  احدوحاءي  ع  م زيث احنقضاقن  

 إح  ققطايم ذنء:
 ع اهء اح اميث.ت: ُ ر ث كل دوحث حس ام ءذ احقرااا  احاس م     وةب

ب:  ر اث مقر ر احنبااااااااااااااير ذنألزا  م احا اث  وال ث  احادوحياث. و بادو ذحات غير  
ة ااغرب ةم  قغ اث يء واحدوحث اتشااراكيث احثأليدأل  م ال ث  وحهء   اءاايث  يءا  
احنأل اااا ر م وت ة اااااغرب ت ضااااء  ةم اوةءقيء احاس  راااااخ  ع  احان اااات ذءااااااقثحيث  

غير ذأليد  م مطعألء  احبقح د يم، إذ إي اتم ءذيم  ااااااااايءااااااااااهء، وذق ذءحققخ قف اااااااا   
احروةااءقس واحيقغ ااااااااااااااثحس  عا يااءي ة  احرغثااث احبقح ااد ااث ذا  اح ز ااء  اتااااااااااااااااقثحيااث  

 . 37)واح اميث
، وذحات   38)خاءة ااااااااااااااء : حق ظ م ناد اح ثحاء  احاركياث احيققاءقياث  قا جز رأل قبرو      

مدخع  حس ةاءذء  ةم  ذ اااااااااااابُ اغثث جني  اللرا   دث ه  احنألمنر حس ةشااااااااااااءكل  
احااتهث واحاألقياد لي احغاء اث احنقبااااااااااااااقدأل ذس إق اء  احنر عاث الوح  ةم احنألمنر. حس 
احققخ قف اااااا ، م  م نيد ةشاااااا عث جبل لءاق تيم تر طءقيء وتاااااااثءقيء ح فس الاااااااثءب،  
وحشاألقا الااثءي تي احنألمنر غير قءدا آق ا   ع  إ  ءد  عقا حننل معت احنقاضاي ،  

شاااااا عث حم م ل تاعت اح ااااااهقحث قاي ث إاااااااراا تر طءقيء  ع  احان اااااات طدااكه  إي احن
 ذت قياهء ذ بل لءاق.
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ااااااءدااااااء : حق ظ ق ء  اح اااااعطث احف ع د ث كدوحث ااااااغيرأل حس احاهينث ط داد ةألمنر       
دوحس ت حت احقادا ةم الذنياث حس كءحث احن اءت  اطداا ث والة ياث اط ثةياث احناألعقث  

 اااااااااااااا ، من م احف ع اد قي حس مغطياث احا اءحي  احناءحياث حعنألمنر ذاءحنألمنر، وحس احققاخ قف
تقضاااااا  ق ااااااُ ةألي ث  ع  كل دوحث ةشاااااااركث حس احنألمنر وكءقْخ  ع  اح  ق اآلمس:  
مشءا  احدوا احُ برى كءتم ءد اح قحياس واحقت ء  احنا دأل اتةيركيث وحرق ء ولر طءقيء  

  %5ا القل ةم الوح  ت  اااثث  ةم احا ءحي . ومشاااءا  احدو   %8وتحنءقيء احغرليث ت  اااثث  
  %2ةم احا ءحي . تي نء مشااااءا  احدوا احبااااغيرأل كف ع دأل واحدوا اتااااا  د  ء يث ت  ااااثث  

 .  39)ةم احا ءحي 
 Kurtاااااااااااءذألء : شااااااااااءا  اح اااااااااا رمير احألءث حأُلة  احنا دأل اح ن ااااااااااءوي)كقا  حءحدذء    

Waldheim     ح    حس احنر عاااث الو 1981كاااءققي الوا     -1972كاااءققي احناااءقس
إن االعتمككا  الخككاأل  ككاألمن والتعككاون حي  ةم احنثااء نااء  وتحق  كعنااث قااءا حيهااء    

أوربا عرع حي نهاية منافشكككككات ومباحثات م ولة وين  ةا االعتما  يمثل غكككككف ة  
 . كناء تحق  اييس جنهقا اث  عكديكدو وبكا ثكة ل مكا  حي تكارآلا أوربكا والعكال   ك سكككككككككر   

إن االعتما  يمثل الاهول المشككككتركة  هء   ح ع دأل كي ققيم كعنث حس احنألمنر تشااااااءا حي
لااحة الدو  ال رآل كككككككة  يى الاكككككككعي إلى حل القضكككككككايا ال يوآلة التي ته  الدو  

 . 40)  المشتركة حي المؤتمر  ل أسا  التااحؤ واالحتراق المتبال 
ةم جءقُ آخر، قدةخ حس احنر عث الوا حعنألمنر جنعث ةم اتقارا ء  ةم احدوا      

 ذء.احنشءاكث تتره 
  لي اري: –أ  افتراح لولندي 

اقار ْخ كث ةم تقح دا ولعغءا ء حس متكيدذنء حعدوا احن اااااءذنث حس ةألمنر ذع ااااا  س     
 ع  تذنيث مقاااااي  احاألءوي احنقءحس، إذ لر  وحد ذ  م احبعد م اتشاااااراكييم حعن ءقشااااث 

االتاا ات األسكككككككاسكككككككسة لت وآلر التعاون الثقاحي واالت كككككككاالت وتبال     –ة ااااااااااقدأل  
ومضااااااااانم اتقارا   ع  تي مألقد احدوا الواليث امفءميء   ع  تااااااااااءس  –  لمعيوماتا

م ءيس تو ةاألدد اح قاقُ حاقاااااي  احاألءوي تيم احنألااااا ااااء  احرااااانيث وغير اح  قةيث، 
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 قا احقضااء ء احنقء يث وةنءااااث قشااءلء  ةشاااركث تو ةاف   عيهء حاقاااي  إلثن كل 
الدب واحفم واحألنءاأل واحر ءضاااااااااث شاااااااااألُ  ع  ة  زا  احشاااااااااألقب اُلخرى حس  ققا 

وغيرذء، ومشاااااااا ي  اطقاء  احنشااااااااار  حألحثث واحن اااااااار يء  واحن ااااااااء دأل  ع  مرجنث  
ال نءا الدتيث، واحاألءوي حس ة ءا احاألعي  ومش ي  مثءدا احنداايم واحطعثث ومدا س 
حغء  احشااااااااااألقب الواليث ومثءدا اح برا ، كنء د ء اتقارا  إح  اح شاااااااااار و ع  قطءق  

  ذشا ل ُ ر حس كءحث وااءيل اط ثث، ومقااي  احرواذ  تيم احنألاا اء  اح  قةيث  وااا
 واحن  نء  والحراد.

    افتراح تشسلوسيوحاكسا:
اقار ْخ مشااي قاااعقحءكيء مشاا يل ح  ث اااااشااءا ث  قا ة ااءيل الةم واحاألءوي حس توالء 

ا ادأل اتةيركياث   ع  تي م قي احع  اث ةم ةننعس احادوا الوالياث احنأل ياث واحقت اء  احن
وك دا، وم قي ةهنث معت احع  ث متةيم احا ضاير حثجانء ء  الواليث احألءةث، ومثءدا  
حآلاا  واحنألعقةاء   قا ة ااااااااااااااءيال مقلياد الةم ومطق ر احاألاءوي حس توالاء. لي معات 
احنشااءواا  احألد دأل اللرا  م نل تشاا ءا احنشااءواا  اح هءييث احاس مطب   ع  قطءق  

 واا .
ذءااا  جنهقا ث تحنءقيء احشاارميث وذ غءا ء ةقار ء   قا احاألءوي اتقابااءدي   قدلةْخ  ت 

واحألعنس، ومضنم ة قدأل احنشرون  ع  اقارا  ذتي مألقد احدوا الواليث امفءميء   ع   
تااءس م ءيس تو ةاألدد اح قاقُ حاطق ر ومقااي  احاألءوي اتقاباءدي واحألعنس، مقااي   

 . 41)احرواذ  تيم احنألا ء  ذا   احألثقث 
 ث  االفتراح الاوحيتي:

مقدث وحد اتم ءد اح ااااقحياس حس احنألمنر تبيءي  ءث  قا ُتاااااس الةم الوالس وةثءد  
  احألثقء  تيم احدوا ومضنم ةقدةث ومثمث تق ءث، جء  حس احنقدةث:

"إن الدو  المشتركة حي مؤتمر األمن والتعاون حي أوربا واضعة حي حاالها إن  حي  
ربين العكالميتين اليتين عيلتكا  يى الشكككككككككعو  وآلكت وم كككككككككاهكل ال أوربكا لكدأتا ال 

ت  كككككى  ويلراكًا ليماكككككؤولسة التارآلخسة  يى أمن الشكككككعو   ت يل توحيد الاهول 



 

 والعشرون   الرابعالعدد  | 376

 م.د. لمياء صفاء حسن

لتانل أوربا ال رو  والدمار  وضكككمان الاكككي  واألمن حي القارو األوربسة والمنارق   
سككككككككتتبا  األمن المتاخمة لها  ومنها حوض الب ر المتوسككككككككد  والت كيد  يى إن ا

األوربي غير موع  ضكككككككككد أية لولة من الدو  أو فارو من القكارات  كمكا أن االت كال  
الاككوحيتي يؤمن إيمانًا راسككخًا  ان تباين النااق االعتما ي والاككساسككي يال أن ال 
يلون   بككة حي ررآلق ت ور  كفككات التعككاون لين الككدو  حي أوربككا  لككل ياككل  

ى انقاككككككككاق القارو األوربسة إلى كتل  اككككككككلرآلة  التعاون ليت يل  ككككككككياًا حشككككككككياًا  ي
وسكساسكسة  وت ليق مبالا التعاون الاكيمي  سكواا حي العكفات لين الدو  أو لين  
المنامات والشكككككككعو   من أعل تبال  المعيومات والماكككككككا دو حي ل   الشكككككككعو   
 عضككككها  عضككككًا  المناتات حي  ككككتى مااالت  ويياال أ داق ومبالا متفق  ييها 

 . 42) ن الدو  ُترسا ُأسس األمن والتعاون والتفا   حي أوربا"ليعكفات لي
تةء تذ  ةء جء  حس احق   الوا ةم احبيءي، تي مألعم احدوا احنشاركث   القا  األو :    

حس احنألمنر إقهء ذغض اح  ر  م تق ناهء اح اااايءااااايث واتجانءتيث واتقابااااءد ث تقهء  
 م ارث ومرا س تدقث حس  ثقءمهء احناثءدحث احنثءد  احاءحيث ذا  الذنيث الوحيث:

وا احنشااااااااركث واحاس منعت اح ااااااايطرأل  احا ءحأل حس اح ااااااايءدأل اح ي ذنقجث  مب س احد  .1
 ع  تااضااايهء  ثقء  ة  ذألضاااهء احثألض  ع  تااااءس احن اااءواأل واتاااااقثا وا اراث  

 اح ققق اُلخرى احُنثهةث حع يءدأل.
ما ع  احدوا احنشااءاكث وحقء  حنينءق اُلة  احنا دأل  م ااااا داث احققأل تو احاهد د  .2

وماألهد ت حت ذءاااااااثألءد اح رب ةم  يءأل احشاااااألقب ذءااااااا داةهء حس  ثقءمهء احناثءدحث  
 الواليث كقايعث ح ل اح ثحء  احدوحيث.

ُمألد احدوا احنشاااءاكث اح دود احقءينث حس توالء ُة رةث اآلي وحس احن ااااقبل، وحم  .3
ماقدث إ داذء حأُلخرى ذت ث إد ء ا  ذءلااضاااس، ومألار  ذتي اح اااثث حس ذ ه احن طقث  

 ح   اطءوا ا د  ع  اح دود احراذ ث.ت  ن م تي ُ بءي إت إذا 
م اااااااااق ث اح ثحء  ااااااااااعنيء  ذشااااااااا ل ت  األءا  ةأل  اح اااااااااثث والةم احألءحنيءي   .4

 حع طر.
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 دث احادخل حس احشااألوي احداخعيث ةم ت ث دوا ةم احدوا احنشااءاكث حس احشااألوي   .5
احداخعيث حعدوا اُلخرى، وا اراث كل وا دأل ة هء اُلااااااااااس اح ااااااااايءاااااااااايث واتقاباااااااااءد ث  

 يث حعدوا اُلخرى.واحنقء 
 ا اراث  ققق اطق ءي واحُ ر ء  اح يءايث ذنء حيهء    احنألاقدا  احد  يث. .6
ة اءواأل احشاألقب و قهء حس مقر ر احنباير حس إقءةث ق ءة  اتجانء س واخايءا   .7

شاااااا ل اطدااأل احاس  رذء ة ءاااااااثث وتهةث حضاااااانءي قنق تثده اتقابااااااءدي واتجانء س  
 واحنقءحس.

ا احنشاءاكث ذألضاهء ة  احثألض اآلخر حغر  مدتي   ثقءمهء  احاألءوي تيم احدو  .8
حس احن اءت  اتقابااااااااااااااءد اث واتجاناءتياث واحنقاء ياث واحألعنياث واحا اءا اث  ع  تاااااااااااااااءس 

 احا ءحأل حس اح يءدأل و دث احادخل.
  ُ  ع  احدوا احنشاااءاكث م في  احازاةءمهء احدوحيث احاس مألهدْ  تهء  ع  شااا ل  .9

 حنينءق ذينث اُلة  احنا دأل م في ا  دميقء ، ح س مضاااااااااااااانم  م ءيس تو ةاألدد اللرا  وحقء  
 . 43)جني  احدوا اتةايءها  اح ءذألث ةم مطبي  ذ ه احنثءد  

 القا  الثاني:
 ألرب اتم ءد اح ااااااااقحياس  م إ نءق  ذءي مطبي  احنثءد  احن كقاأل آقفء  اااااااااينهد حاطقا 

تجل إضاااافء  حألءحيث كبيرأل  احألثقء  احقد ث احطبيميث تيم جني  احدوا احنشاااااركث، وةم  
  ع  معت احنثءد  ت عم  م اااألداده م في  اتةقا اآلميث:

 ل كل اح ثحء  احاس م هر ذءحقااااااااااااءيل اح اااااااااااعنيث   اااااااااااُ اخايءا اللرا    .1
وةقاحقاهء، ول ا كل اح هقد ح س م ل اح ثحء  احنقجقدأل وم اق اهء ذءحشا ل احن ءااُ 

 حس تقبر وقخ ُةن م.
ألققث ومت يد اايءااس و  ا ري واقاباءدي تو غيره ل ث  اتةا ءن  م مقد   ت ث ة .2

 دوحث تو دوا مققث ذت نءا مألر  اح ع  احدوحس والةم حع طر.
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مقاااااي  ومألني  اتااااااشااااءاا  اح اااايءااااايث ومثءدا احنألعقةء   ع  تاااااءس م ءيس   .3 
وةاألدد اللرا   قا احن اااااااءيل ذا  الذنيث احألءةث واحناألعقث تاقليد اح اااااااع  والةم  

 توالء.واحاألءوي حس 
مطق ر احباااااث  احن ءييث واحناألددأل اللرا   ع  تااااااءس احن فألث احناثءدحث حس  .4

ةيداي احا ءاأل واتقابااااءد، وااااااا داث احن  زا  احألعنيث حس م نيث كل احقءاأل تو ة ءل   
 ة فردأل ة هء حس ة ءا  نء ث احبينث واحن ءت  الخرى احاس منس ا ث احشألقب.

قءحس واتمبااااااااااءت  تيم احن  نء  والحراد احن ااااااااااء دأل حس مقاااااااااااي  احاألءوي احن .5
واح ااااااايء ث، وقشااااااار احنألعقةء  ح س مباااااااث  اح ي  احنقء يث واحف يث اح  ي يث ُةع ء   ءةث  
حع ني ، ح س ماراااااااا  تح ءا احاألء ا اح اااااااعنس واحاألءوي احنا ءحب حس و س احشاااااااألقب 

 وتاينء اح يل احفاس.
ءحُ اتم ءد اح ااقحياس  تهد  م قي  مقاح  تيم اح ءقبيم اح اايءاااس واحأل اا ري ل .6

 ذنء  عس.
مققث احدوا احاس مرغُ تادا ثء    اا ر ث، ذإجرا ا  ااايءااايث ة  ااقث  قا معت  .ت

احادا ثء  وحس احن ءل  احناف   عيهء، ذشااااااااااااار  تي م قي حس ااااااااااااااءح  كث احطرحيم، 
 ومضنم د قأل ةراقبيم دوحييم إحيهء.

ااا  توالء  ع   مألاند احنثء نء  اح اايءااايث  قا مقعيق احققا  والاااع ث حس و  .ب 
تااااااءس ةبدت  دث إح ءق احضااااارا ذتةم احدوا احنشااااااركث، حعاقاااااال إح  قاءيث إ  ءتيث  

 م     وةبءح  مقليد اح ع  حس توالء.
 ل ةشاءكل قزن اح اث  احشاءةل واحاءث م خ إشارا  دوحس ااءاث، وم في  مداتير   .  

 . 44)ذشتي مقييد اثءق احا ع  ذنء حس ذحت اح ث  احبءاوخس اح قوي 
 القا  الثالث: 

تكد اتم ءد اح اااااااقحياس مت يده احاءث حهينث اُلة  احُنا دأل واح اااااااألس إح  مألز ز دواذء وحقء  
حب قد ةينءقهء. وح س  ألعق دوا احن  نث وقدامهء  ع  اطااهءث ذق ا  تكنر جقذر ث حس 
د   اح اع  والةم احدوحييم وم اق ث احن اءيل احدوحيث ومثحس اح زا ء  ومطق ر احاألءوي  
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ق  ةء ةم شس  اقا  حس احبيءي احألءث تو اتحازاةء  احاس تخ مهء احدوا احدوحس. ت عم إ
احنشاااااااااءاكث حس احنألمنر  ع   ءمقهء منس ةينءق وةثءد  الة  احنا دأل. وتخيرا  لعُ 
اتم ءد اح ااااااااقحياس ةم   قةث ح ع دا إ بااااااااءا ذ ا احبيءي إح  ة عس الةم واح نميث  

جني  دوا احألااءح . وةم احطبيألس إي   احألااءةااث حهينااث اُلة  احُنا اادأل وكاا حاات   قةااء  
احنقار ء  احاس ذكرْ  آقفء  تااااث ْخ ةقضاااقن ذ م مفبااايعس حس احنر عث احنءقيث ةم  

 .   45)احنألمنر
ذألد اقاهء   نل احنر عث الوح  ةم احنألمنر ااااااااااادا تيءي خاءةس، مقرا  ي  إي م قي  

حس احنءةم  شار    احنر عث احنءقيث ةم ةألمنر الةم واحاألءوي حس توالء ااابدت حس ج ي 
، واحاس مقرا  ي  ة ءقشااااااااااااث احقضااااااااااااء ء احنداجث حس جدوا ال نءا،  1973ةم ت عقا 

وال اداد ةشااااااااااااااءا   احقماءي  اح ااءةياث حعنألمنر. وقاد تخا  وهاا  اح اءاجياث احاقاااااااااااااااياء   
واحنقار اااء  حس احنر عاااث الوح  وجااادوا ال ناااءا وةهاااءث احع اااءي احألاااءةاااث، حنألرحاااث 

احن اااااءيل احنرمثطث ذءلةم واحاألءوي حس توالء، وقد وجهء  ق ر   قةءمه  ذشاااااتي تذ   
لءحُ وهاا  خءاجيث ةءحطء واااااااثءقيء ة ءقشاااااث وجهء  ق ر احدوا غير احنشااااااركث حس 
يناء اح زاير ومققس وكا حات احادوا   احنألمنر حس جادوا ت ناءا احنر عاث احناءقياث، وتااااااااااااااال

  قةءمه     الخرى احنطعث  ع  احث ر احناقاااااااا ، وحس اح اءث ت رب احقهاا   م  زث
 . 46) ع  إق ء  احنر عث احث قث ةم ت نءا احنألمنر 

كاءي ةم احطبيألس إي احنقار اء  احاس لر اْخ حس احنر عاث الوح  ةم ةثاء ناء          
احنألمنر واحاس ااااااااااب  اطشاااااااااءاأل تحيهء، حضاااااااااث   م ةء  ن م تي  طر  ة ااااااااااقبث  ةم  

احنءقيث ةم ةثء نء   ةقار ء ، قد غدْ  ة انألث ةقضااقن ذ م مفباايعس حس احنر عث 
، و نل 1973احنألمنر احاس تدتْ  ذألنل ح  ث احا  اي  ةم احاءاا  واحألشار م ةم آب  

، حس ج ي  وكءي  نل  1973احع ءي احن ابااااااث اتادا  ةم احنءةم  شاااااار ةم ت عقا 
احع ءي احن اباااااااااااث ذق اااااااااااايءغث احقمءي  اح اءةيث حألرضاااااااااااهء  ع  ةألمنر احقنث حس 

 م احنثاء ناء  ح  م ره اح  اء  اح هاءيس اغ  اقاهاء  احنادأل احنر عاث احناءحناث واح هاءيياث. وح
واحألشاااااااااااااار م ةم منقه   اح اااااءدي  حس  حهاااااء  احنأل ياااااث  1974احن اااااددأل  ، لي اللرا  
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ذءحنثء نء  ح  ماقاااااال إح  اااااايغث ةاف   عيهء. ح م  دمخ ه ءاا  ةاألددأل وةاثءدحث   
رو  تيءقء   تيم احنأل ااااااا ر م احغرلس واحشااااااارقس تم ء   قد احنر عث احنءقيث، تد  إح  خ

ةشاااااااااركث قرلخ وجهء  اح  ر، لي كث احطرحيم كءي  دا  تي ةقاجهث احبااااااااألقلء   
 .  47)والهاحاهء  ق   ع   ءم  اح ني 

 ذءقز د ار ا غي شاااااااااااااروه ر خءاجيث تحنءقيء احغرليث)   وةم معت احعقء ا  ه ءاأل       
Hans- Dietrich Genscher   كاءققي  حس احناءةم ةم    إح  اتم اءد اح ااااااااااااااقحياس

 قا ةقضااقن ةألمنر الةم    ة  اح  قةث اح ااقحيايث  ، إذ جرى ةثء نء  1974احنءقس  
الوالس وضاارواأل ه ءدأل احاألءوي واحا ر  طق ء  احنر عث احنءقيث. ذءحنقءتل اااءحر وه ر  

 ، وجء  1974شاثء     18-15اح ءاجيث اح اقحياس إح  حرق اء وال طءحيء حس احندأل تيم )
لقد   ثنا  عض الماكككاهل حو  األمن األوربي وعرع ث    حس تيءي اح ءاجيث اح ااااقحياي

التنوآل   اككعي االت ال الاككوحيتي وحرناككا إلى أن تمضككي إلى األماق فضككسة االنفرا   
حي القككارو األوربسككة وين االعتمككا  الخككاأل  ككاألمن والتعككاون حي أوربككا يهككدق إلى  

وحيتي حضًك  ن االض ك  لدور كلير  ويننا واثقون   ن تعاون حرناا واالت ال الا
عهول األ ضكككككككككاا ا خرآلن حي المؤتمر سكككككككككسفعل الاثير إلتماق  ةا العمل الدولي  

ألن ذلك المؤتمر سككساككه   . والةي تعيق  يى نااح    سة  ككعو  أوربا امااًل كليرو
لتوريد األمن ونشككككككككر التاربة االياالسة ليعكفات لين مختيع لو  القارو األوربسة   

 ال الاكوحيتي ويي السا كل   رآلقت  حي  قد  ةا المؤتمر  حي الوفت نفاك  سكعى االت
 . 48)  وت مين نااح 

  هر ةنء مقدث إي ةثء نء  ةر عث احنءقيث ح  م ر ذش عهء احطبيألس؛ تل واجهاهء جنعث 
ااااألقلء  ح  م شااار مفبااايثمهء تل كءي  شاااءا إحيهء ذشااا ل  ءث وق اااا اث ة هء،   ز  

، لي احنشاااءكل احاس واجهاهء كءقْخ حقق احع ءي احن اباااث احاقاااال إح  اااايغث امفءق
لءقاهء، ذ يم ا اءجخ إح  ةشاااااااااااءواا  احقءدأل اح ااااااااااايءااااااااااااييم حعدوا احنشااااااااااااركث حس 
احنثء نء ، و ع  ت ع  احن ااااااااق ء  حعاقاااااااال إح  اااااااايغث مقاح  حازو د معت احع ءي  
ذءح شااااااااااااء  واح يق ث، و  هر إي احنثء نء  احقءينث تيم اتم ءد اح ااااااااااااقحياس واحقت ء  
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دأل اتةيركيث ذشاااتي الااااع ث اطااااارامي يث وم د دذء و دث مقاااال احطرحيم إح  احنا 
امفءق ذشاااااااتقهء حُ  متمير ت ضاااااااء   ع  ة نل احنثء نء  حس احنر عث احنءقيث، ذ ا إذا ةء 

  عن ء إي ةقضقن الةم اح يءاس لوالء ةقروي ذتة هء احأل  ري. 
ينء ةق         قا حرق ااء احدا س تااااقثا توالء كنء إي مطقا ال دا  حس توالء، وتااال

 م احااتمير الةر  س ووجقد م اءوب حها ا احشااااااااااااااألقا   اد ق اااااااااااااا  ةم احادوا الوالياث  
اُلخرى، وتداا  احقت اء  احنا ادأل اتةيركياث تقجقد ذحات احاقجا  قبال  قاد ةألمنر الةم  
الوالس، واح ي  أل س إي ذحت ااااااايبااااااث    يقث مءتاث والنء م ر  توالء  م لء اهء،  

حت ُقث ظ اطدااأل اتةيركيث ةار نث وغير ةاشاااااااااااا ألث ومألمر  ع   عيفءمهء حس  عا ح  
اح ءمق، وم ءوا تي مألي  احنثء نء  حس ةر عاهء احنءقيث م  ااااااااااااثء  حعن اااااااااااااقبل واقا ءاا   

 حع رو  احاس م دث إاارامي ياهء حس احقءاأل الواليث.
 :األوربيوالتعاون ثالثًا: المرحية الثالثة والختامسة من مؤتمر    

 قاااد  احنر عاااث احناااءحناااث واح ااااءةياااث ةم ةثاااء ناااء  ةألمنر الةم واحاألاااءوي الوالس حس 
احألءاانث احف ع د ث ذع ا  س، حُن ءقشاث مفءاايل احاطبي  احألنعس حنقراا  ذحت احنألمنر. 
تدت  ح ع دا احدوحث احنضااااااايفث حعنألمنر تقضااااااا  كل احارميثء  اح ءااااااااث ذ ، إذ ام    

احألءاااانث وداخل قء ث احنألمنر وحس الةءكم احاس  ن م  إجرا ا  تةم ةشاااددأل داخل
حيهء ت ضاااء  احقحقد احراااانيث،  م لر   مقحير اااايءاا  ةباااف ث وققا  تع  مألدادذء 

    اااااااااا ري، حي هر احنألمنر   اااااااااام احا  ي  ولداجث  ءحيث، حس احققخ 5000ق ق )
رأل حعباا فييم  قف اا  تقءةخ اح اا رمءا ث احا في  ث احنشاارحث  ع  احنألمنر تاهينث قء ث كبي

حس تكبر ح ءدق ذع ا  س ضانخ  شارأل تجهزأل ذءما حثمباءا اح ءاجس و شارأل تجهزأل  
مع س وخن اااااااااااااااث تجهزأل لاءذألاء  حقكاءت  القثاء )او ار وماءس واحقكاءحاث احفرق ااااااااااااااياث  
حعب ءحث واح قشيايد ترايس ، احاس كءقخ مبم تخثءا احنألمنر توا ذتوا، وقد  ضر 

 .  49)ت احنألمنرا فس وةراال وةبقا ذح 1500تكنر ةم 
- 1913منقه    Gerald Ford ةم جاءقاُ آخر، هاال احرييس الةر  س)جيراحاد حقاد  

، حعا  اااااااااااي  ةألهء  قا 1975 ، تقح دا حس  قهء ث شاااااااااااهر منقه  2006ءققي الوا ك
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 ذ ر اات جااءتعقق اااااااااااااا س  ةألمنر الةم واحاألااءوي الوالس، ووق  تيااءي ةشااااااااااااااار  ة  ) 
Henryk Jabłoński     اح  رمير الوا 2003كءققي احنءقس  -1909كءققي الوا  

حع  ااااث احنركز ااااث ح زب احألنااااءا احبقحققس احنق ااااد واييس ة عس احقهاا ، تكاااادا  ياااا  
 زةهنء  ع  احن اءذنث حس مرااي  اتقفرا  احدوحس ومقليد الةم، واق ءه كل ةء ذق  

ثقاء  ت  اءتياث تيم احادوا ةن م ح س مغاُد قااءيث احنألمنر حألاءحاث و اءحزا  قق اء  حا ق م  
احنشاءاكث  ي ، وت رب اح ءقثءي  م ق ء اهنء ذتي م في  قرااا  احنألمنر   دث ةقاااعث 

. وحس احققخ قف ااا    50)ومألز ز اح اااثث و  ق  مألءوي تواااا  وتشااانل حس احقءاأل الواليث
   ذكر  اطدااأل اتةيركياث ذاتقا  ةم احناقق  تي  ألقاد احرييس حقاد حقاء  م اءيس ة  احزتي 

 ع  ذءةا احنألمنر، حث م احقضااا  احدوحس واحألثقء  اتةيركيث    تر   ي اح اااقحياس  
 .  51)اح قحيايث وقضء ء الاع ث اطاارامي يث

ةم جءقث  د ء ة عس اح ااع  احألءحنس احند قث ةم اطدااأل اح ااقحيايث حس تيءي كل احققى 
لوالس، وواا احبيءي  اح يءايث إح  مطبي  اح اءيث احناققألث حنألمنر الةم واحاألءوي ا

ذحت احنألمنر ذتق  ققطث م قا حس  يءأل احشألقب الواليث، لق   فا  ةر عث جد دأل حس 
مءا   احقءاأل، ةألكدا  تق  ذء  واضااااا ء  تكنر ةم تي وقخ ةضااااا  تي اااااايءااااااث ضااااانءي  
اح ااااااااثث وال  ءد ق ءث ااااااااااا  حألةم احدوحس، ماف  وةبااااااااءح  جني  احشااااااااألقب واحدوا 

ولءحُ احبيءي، إقهء  ااااااااثءق احا اااااااع  وقزن اح اااااااث  احشاااااااءةل ومألطس قاءيث ا  ءتيث،  
 .        52)وضنءي اتااقثا احقل س واح يءدأل حعدوا كءحث

  س ةألمنر الةم واحاألءوي الوالس ذءذانءث اااااانس وشااااألبس كبير م، كقق  تكبر     
،  1815- 1814ة     قد ةألمنر حيي ء  ءث   ءث، تي    160م ن  حرااااء  احدوا ةم 

إذ  ضاااااااااااااار كقا     يا  إ اءدأل مقه   اح اءالاث الوالياث احاس ةزقهاء قاءتعيقي،  احا ي م 
دوحث تواليث حضااث   م    33حءحدذء   اح اا رمير احألءث حأُلة  احنا دأل احنألمنر، ة  وحقد  

 كءي مننل احقحقد  ع  اح  ق اآلمس:، و  53)ك دا واحقت ء  احنا دأل اتةيركيث
)ذعنق  شانيخ  قا  تريءااث احن ااشاءا     ضا27تحنءقيء احغرليث: متحا احقحد ةم ) .1

Helmut Schmidt.  
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   ضاقا  تريءااث اح ا رمير الوا حع زب 45تحنءقيء احشارميث: ومتحا وحدذء ةم)  .2
  .Erich Honecker  إا ا ذققي ر اتشاراكس الحنءقس احنق د احن اشءا)
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Leo Tindemans.  
   ضاقا  تريءااث اح ا رمير الوا حع زب احشايق س  17تعغءا ء: متحا وحدذء ةم ) .6

احاااااادوحااااااث ة عس  اييس  جيف ق احبعغااااااءاي  خر  اااااااااااااااق    Todor Hristov)مقدوا 
Zhivkov    . 
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Trudeau  .  

ة ءا قس احنءحم ت ضااااااااااااااء  تريءاااااااااااااااث الاااااااااااااااقا ) 6قبرو: وحدذء متحا ةم   .8
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  هر  م لر   احاألر   ع  اااااااء  احقحقد، تي منث اذانءث كبير ةم جني           

احدوا احنشاااءاكث حس احنألمنر ولره ذحت ةم احقحقد ذا  احن ااااقى احر ي ،  ثوأل  ع   
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ذحت مقاجد وهاا  خءاجيث جني  احدوا احنشاااااءاكث اح ي حُ  دتحث احا في  ة ااااااقبث   ع    
يهء  ينء ذألد، كنء إي  ضاقا اح ا رمير احألءث حأُلة  احقمءي  احاس ااي ري احاباد    ع

احنا اادأل  ألطس احنألمنر ُذألاادا  دوحيااء،  حقراااماا  ت م ق توالااء و اادذااء وحق إي احنألمنر 
  ق تةم توالء؛ تل ااااا أل س متميرامهء  ع  احألءح  وتااااينء ة طقث احث ر احناقاااا . 

  احدوا وحس ةقدةاهء  إذ ت تةم لاولء تدوي تةم احث ر احناقاااااااااااااا  وذحت مداك  جني
احُ برى ة هء. ح م حس احققخ قف ااااا  كءي احقحد احنءحطس القل مننيث  حس احنألمنر احاس  
 ضاااااااااااار قءيُ اييس احقهاا  و بد ذحت ذ اااااااااااابُ  دث قبقا ةقار هء اح ي قدة  اييس  
وهاايهء ة اق  حس احنر عث احنءقيث حعنألمنر واحقءضااااااااااااس ذضاااااااااااارواأل قبقا ذألض احدوا 

ُ وااااانءن وجهث ق رذء ذباااادد احشاااارق الوااااا  ، ة طعقء  ةم إي احألرليث ذباااافث ةراق
تةم توالء ةرمث  ذتةم احث ر احناقااااااااااااا  وقد تمر  ع  اخابااااااااااااءا وحدذء حس احنر عث 

 احنءحنث واح اءةيث و دث  ضقا اييس وهاايهء احنألمنر اح اءةس.
ااااااااااااب  تحااء  احنألمنر ااااااااااااع اااااااااااعث ةم اتجانء ء  احن ءييث، كءقْخ تذنهء تيم حقاد     
، حس ةقر اح اااااااااااااافااءاأل  1975لر   ي  احاا ي  قااد اااااااااااااااثااء   قث احنثميم ةم منقه  و 

اتةيركيث حس ذع اااااا  س واااااااااغرق اااااااء ايم وال  اح ااااااء ث، وكءقخ تذ  ة ءوا احعقء  
تجرا  ةفءوضاااء  حع د ةم الااااع ث اطااااارامي يث، واح فض احناثءدا واحاقاهي حعققا  

م ءد اح اقحياس، وقد م ءوت ت ضاء  ةشا عث حس توالء، واحألثقء  تيم احقت ء  احنا دأل وات
احشااارق الواااا  اغ  إق  ةم احنقرا تي  ألقد اجانء ء  مءقيء  حس وقخ ت     باااق  
حث م ذ ه احنشاااااااااا عث و دذء، وح م ة ءدمءمهنء اااااااااااءاْ  ذشاااااااااا ل اااااااااااعس إح   د إي 
اتجانءن اةاد ال  ااء ث تكنر ةم احققخ احنقرا ةنء اان  تا ءوا معت احنشا عث، وقد  

قاد احن اءدماء  ذاتقهاء مناخ حس جق ت اء  وواقألس جادا  وقاد تة م إ راه مقادث حيهاء  قاءا ح
والقا  وام  ةم إ راه احنز اد ةم احاقادث تم اء  اجاناء ا  ة  تر  ي ي  ت قاء . تي ناء قاءا 
تر  ي ا إي احعقاء  م  حس جق ةم احباااااااااااااارا اث واحقد، وم  احاقااااااااااااااال  يا  إح  ذألض 

اطااااااااارامي يث، والق   تةل تي  د   ةألمنر ات  ءتيء   ينء   ق اح د ةم الااااااااع ث 
 .  55)ذع   س اح ثث ت حس توالء ح  ُ والقنء حس احألءح    ذتاره 
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، ولدتْ  ةراااااااااااااا   1975ظهر  قث احنثميم ةم منقه  12احاا  احنألمنر حس اح ااااااااااااء ث  
احاا ي احاا  خطااءذاا  ذااءحققا     كي ققيماتحااااء  ذ عنااث تحقااءذااء احرييس احف ع اادي تواذق  

نسكا كة  ن حلومكة حنينكدا لي الشكككككككككرق الالير أن ُأ ين احتتكاح المرحيكة الثكالثكة من 
المؤتمر عتا من النشككككككككككاركات الكدولسكة حي  مؤتمر األمن والتعكاون األوربي    إن  

المرحية ال اضككككككرو ووعول  مه  عدًا  ألننا لخينا ال رآلق الةي يؤلي  لر األنفرا   
إلى االسكككككككتقرار والاككككككككق وأن كاحة األسكككككككس ليثقة   يو   هد عديد حي  كفتنا  
المتبكاللكة  كاتكت متوحرو لكدينكا عمسعكا  وحي اعتمكا نكا  كةا ياكل أن ال نناكككككككككى   سكة  

  الكةي ال يتا  يوعكد هسك  غكككككككككرا كات حكالو وبؤ  كلير وآلاكل أن يلون  كةا العكال
 .   56) من يقًا لت قيق الاكق حي العال  كي 

" إن  ةا ولألد ذحت تحق  اح اااااااا رمير احألءث حأُلة  احنا دأل كقا  حءحدذء   كعنث قءا حيهء  
ا  التاما حرآلد حي لماننا  ةا إن ل  يلن حي التارآلا أيضكككًا  الن غرضككك  لسس وضككك

حد ل ر  أو تعرآلف لايمات الاككككككق  لل  و تقوآلة ُأسكككككس الاككككككق الموعولو  إن 
لو  أوربكا وأولاكك الكةين ترتبد م كككككككككاهر   لهكا ياكل أن يتوحكدوا   ض النار  ن 
إيديولوعيته  و كككككككككلل حلوماته   وذلك من أعل  دق كلير  و ت مين اسكككككككككتمرار  

لاكككككق ال يملن أن يؤمن  الاكككككق  وين االتفاو النهاهي يعلس  ككككياين أولهما إن ا
لدون عهول ماكككككككتمرو من فلل كل الدو   وثانسًا إن  ال يملن ت قيق الاككككككككق  ن 

من   %80ألن الدو  الممثية حي المؤتمر تنفق أكثر من   ررآلق التوالن الماككككككككيو 
مامو  تاالسف اإلنتا  العاكككككككلري العالمي  و ةا يلرر إن نااح المؤتمر لن يلون  

ل لداية  إذ اللّد من التخفسض ليتاكيو الملني  يى أسكا  نهاية الم اق وينما مار 
كمككا إن حككا يسككة اأُلم  المت ككدو فككد نمككتا  ن ررآلق الت ليق العميي   تبككال  الثقككة 

ولسس حي أوربكا حقد لينمكا ياري التك كيكد  نكا حي المؤتمر  يى أوربكا ياكل  يينكا أن 
اااااااااي  اتحااء  حس  قاحس ، ولءقاهء  خطءب حءحدذء   اقاهخ ةر  57) نتةكر   سة العال   

 ذألد اح هر. 2,30اح ء ث 
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وحس قفس احيقث تادت  جع ااااااااااااااث احألنال الوح  احاس م ع  حيهاء ة ادولق تر طاءقياء واحيققاءي   
وا  ااااع دا وك دا ولعغءا ء وتحنءقيء احشاااارميث وال طءحيء واااااق  اااارا وتحنءقيء احغرليث، وقد تحق  

إن اعتما نا ي تي  عد ثكثين  ذءاوحد وح اااااااااااااام اييس وهاا  تر طءقيء كعنث قءا حيهء   
 امًا من توقسا ميثاو اأُلم  المت دو و و ماككككتيه  من أ داق ومبالا ميثاو  ة  
المنامة  إننا نيتقي  نا لروح سككككككساسككككككة االنفرا  لت قيق ت و  ح سقي حي اتاا  
تعكاون روآلكل ومثمر ومتبكال  لين الكدو  ذات األنامكة االعتمكامسكة المختيفكة و يى 

و التامة واالحتراق المتبال       إن تارآلا أوربا ارتبد   كثر من فرن  ُأسككس الماككاوا
لتارآلا ألمانسا ومنة ال ر  حإن فدر لرلين وماككتقليها سككيبقى حار األسككا  ل الة 
العكفات لين أوربا وألمانسا الشكرقسة وتشكسلوسكيوحاكسا وبولندا  والدو  األربا الالرع 

حيها  ويني امل أن ما ن قق  اليوق حي أوربا  حي ألمانسا سكا متا حي ل   االسكتقرار 
يفيد الشكككعو  األوربسة والةين يرغلون حي أن يلدأوا حساو عديدو خار  أوربا سكككواا 

 .  58)حي الشرو األوسد أو أي ملان اخر" 
، احاا ي كااءقااخ اح قطااث احريي اااااااااااااااث حس كراة عيس  ذألااد ذحاات م ع  اييس وهاا  احيققااءي    

لقد أغكيلتا اليونان  خيبة أمل فلل حوالي  اق خطءذ  ذس ة اتحث قبرو، إذ قءا:   
 نككدمككا تمككت  ميسككة غتو فلرأل وفككامككتا عيوي لولككة  ضكككككككككو حي مؤتمر األمن 

  تو أراضكككككككي لولة ُأخرع  ضكككككككو حي    -المق كككككككول  نا تركسا  -والتعاون األوربي
 ةا العمل اليونان والمؤتمر أماق مشككككلية خ رو  ي  المؤتمر   مضككككسفًا لقد وضككككا  

كسف يملن لييونان أن تاككككتمر حي المشككككاركة  المؤتمر لينما تاككككتعمل القوو ضككككد 
فلرأل  ون ن ا ن  يى ألوا  المرحيكة النهكاهسكة وناكككككككككتعكد الختتكاق المؤتمر وين 
الوضكككككككككا حي فلرأل ل  يت ير حك يتا   نكال انتهكال ليمبكالا التي ن ن حي ررآلقنكا 

 . 59)  إلفرار ا
تي تثده ااءقد  ة   احبدا ث اح هقد   ذعنق  شانيخ،  تي نء ذكر ة ااشاءا تحنءقيء احغرليث

احراةيث طقراا اح اااثث، والي  نء ث اح اااثث ومقعيق احاقمر ذنء تذدا  ايي اااث ح ااايءاااث  
  قةا ، حقد قءةخ تحنءقيء احغرليث حس اااااااابيل اتااااااااانراا ذ ااااااايءااااااااث اتقفرا  و نء ث  



 

 389   | مجلة مداد اآلداب 

 "وثائقية"دراسة  ( 1975-1972مؤتمر األمن والتعاون األوربي )

 

،  1970 اااعث ةم اتمفءميء ، وة هء اتمفءميء  ة  اتم ءد اح اااقحياس  ءث  اح اااثث ذ اااع
، واتمفاءمياث حس 1972وة  تقح ادا حس قفس احألاءث واتمفاءمياث ة  تحناءقياء احشاااااااااااااارمياث  ءث  

، ةبي ء  تي مطقا وقنق اااايءااااث اتقفرا  مألاند  ع  ةدى 1973مشاااي قااااعقحءكيء  ءث  
شألقل ء، والي ةم احنن م تي ق    ذ ا  ق ء  ء حس ام ءذ خطقا   نعيث حا قي  آةءا

احنألمنر ذ ااااااااار ث إذا ح  قألنل ذققأل حا قي  معت اآلةءا وم في ذء تدقث، و م ةقضاااااااااقن  
مغيير اح ادود م اد  ةقضاااااااااااااا اء  إي حع ادود ُ رةاث ت  ن م اقاهاءكهاء وح م   اُ  ع   

  و ثق  ذدح ء ذق  اطق ااااااااءي تي   قي قءداا   ع  مغييرذء ذءحقاااااااااءيل اح ااااااااعنيث واتمفءق،
احألنال ةم تجال  اءحاث ةم اح ااااااااااااااع  حس توالاء واحاس  ن م حس ظعهاء حأُلةاث الحناءقياث تي 
م اااااااااارد و دمهء، والي إة ءقيث مغيير اح دود ذباااااااااقاأل ااااااااااعنيث  م لر   امفءق  ألاند  
وماضاااااااااااااان اا  ومااءي  ذاا ا احنألمنر. و م ةثااء نااء  اح فض احناثااءدا حعققا  حس توالااء 

ةم الاع ث حس وا  توالء م قي  ةز د   احنألققدأل حس حي ء تيم تي ةثء نء  احا ةيض 
ةم احاقدث، وخا  خطءذ  ذءحققا   اااااطي  جيراي تحنءقيء احغرليث حس احشاااارق واحغرب تي 
 اتكدوا ذتق ء اااااا  قي شاااااركء   ن م ات انءد  عيه  واااااا ققث ذءق ءه احازاةءم ء الواليث  

(60 . 
ع  حيهااء ة اادولق  ، وم 1975تاادت  اح ع اااااااااااااااث احنااءقيااث حس اح ااءدي واحنثمقي ةم منقه  

اتم ءد اح اااااقحياس وحرق اااااء وقبرو ومشاااااي قااااااعقحءكيء ولقح دا ااااااثء ء ، وحس اح ع اااااث 
احن ااااءييث م ع  ة دوب كل ةم ذ غءا ء و قغ ااااث يء وا رح دا ومركيء واحداقنءا  ولع ي ء  

 .  61)واح ق د واح ن ء وح ع دا
وااا حيهء اايءااث  كعنث   حءحيري جي ا ءا د  ااءي  وله ا احبادد، تحق  احرييس احفرق اس

اتقفرا  احدوحس ذتقهء قاي ث حع هقد اطق ااااااءقيث احاس ت حاهء كل احدوا احنشااااااءاكث، وة  
إي اتقفرا  اااااايءااااااث قءج ث، ح م مقا  قاي  ت يءقء  حس لر    لل ذألض احنشاااااءكل 

حقد  عن ء    وة هء ةشاااا عث ترحيم، ذ اااابُ ذألدذء اح اااايءاااااس  ع  احقءاأل الواليث، ةضاااايفء  
فء   ع  احاقاهي  ألد شاااااااااارلء  تهةء  حعاقدث ق ق اتقفرا ، لق    ااااااااااء د  احاتا   إي اح 

 ع  م قي  جق ةم الةم ت غ      ، ح حت حإي حرق اااء مألازث ةقاااااعث اح هقد ةم  
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تجل ضاااانءي دحء هء احن اااااقل، ةشاااايرا  إح  م ف    ع  ةفءوضااااء  اح فض احناقاهي  
ثء  إقعينيث قد مقحد قق ء   حعققا ، وقءا إي ذ ا اح فض ةم شااااااااااااتق  تي  ألدي إح  مرمي

ةم اتخاثا حس احاقاهي، م  خا  كعناا  ةبي اء  تي ةألمنر الةم واحاألاءوي الوالس ذق  
منرأل  نل تكنر ةم  شااااااااارأل ت قاث ةم ة ءوت  احاقءاب واحاألءوي تيم جني  اللرا   

(62 . 
نراح   تم ء   قد اح ع ااث احبااثء يث اق اا ُ اااعينءي د نيرا اييس وهاا  مركيء واحقحد اح

ح  ةم قء ث احنألمنر  ي نء د ء احرييس احيقغقاااااااااثحس مياق ذباااااااافا  اييس اح ع ااااااااث 
ُةبااااااار ء  ذتي   الااااااااقا ة ءا قس اييس احدوحث احقبراااااااايث إح  احا د  حس احنألمنر،

تداي   مركياااء ت مألار  ذاا  ايي ااااااااااااااااء  حقبرو ومرحض وجقده حس احنألمنر. ةم جااءقثااا 
أن ذلك حس احشااااألوي احقبرااااايث ةألكدا    ة ءا قس حس تيءق  احادخل احأل اااا ري احاركس 

العدوان مشكككككككلية تهدل األمن األوربي يال حيها  ألن لو تركت فاهمة ح ن تشكككككككلل  
خ ر  يى الاككككق حي الب ر المتوسكككد  والسكككسما أن أمن  ةا الب ر مرتبد ارتبارًا 

وفد ركت لسان   يى ماكك لة اسككتخداق الاكككح ضككد وثسقًا  الاكككق واألمن حي أوربا   
سكسالو لولة ثانسة مشكيرًا إلى الفقرات النهاهسة لمقررات المؤتمر التي تنع  يى نلة  
سكساسكة اسكتخداق القوو  و يس  ح ن العدوان الماكتمر ضكد لكلي يتنافض ما مبالا 
 ةا المؤتمر  إذ غتتا تركسا فلرأل فلل  اق من  ةا التارآلا ت ت غ اا كونها فوو  

كل البعد  ما أل ت    نها عاات إل الو ال ساو ضامنة وين كل ما  ميت  ا ن  عيد  
الدسكككتورآلة حي فلرأل  إن تركسا سكككتوفا  يى الميثاو النهاهي ليمؤتمر الةي ينع  
 يى احتراق الاسالو اإلفيسمسة ونلة التدخل العالري  ولانها حي الوفت نفا  تنتهك  

 .   63)    ة  المبالا
ير احألءث حع  ث احنركز ث حع زب  وحس خاءث اح ع اااااااااااث احباااااااااااثء يث تحق  اح ااااااااااا رم       

 احشيق س اح قحياس، حيققيد تر   ي ، خطءذء  ةهنء جء   ي :
إننا نشككعر عمسعًا  ون ن نشككارل حي المرحية الختامسة لمؤتمر األمن والتعاون حي    

أوربا   ال ا ا غير اال تسالي لهةا ال دث  ون اف  الاككككككساسككككككي الواسككككككا  وآلملن  
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ر تتا ع  مكيين من النا  حي عمسا الليدان المشكككاركة القو  لثقة  إن ذلك المؤتم
حي المؤتمر  لل حي غير ا من الليدان أيضككًا  ما ياري حي العاغككمة الفنيندية  ة  
األيكاق  حمكا يكد ونكا التخكاذ  كةا الموقف من المؤتمر  الكةي ي ضكككككككككر  كبكار رعكا  

ي إن  يرتبد  الاكككساسكككة والدولة حي  ة  القاهمة  يلدو إن الاوا   يى ذلك يلمن ح
لنتكاه  المؤتمر والتوفعكات وا مكا  التي ل  يولكد كا أي  مكل عمكا ي اخر حي المكدو 
التي أ قلكتا فرارات ال يفكاا المكدو مكا  عكد ال ر  العكالمسكة الثكانسكة  إن ألنكاا األعسكا   
التي  ككانككتا من أ وا  تيككك ال ر  يرون  اكا خككاأل  الم تع التككارآلخي لهككةا 

فرآلبكة إلى  قو  ذلكك الايكل من ألنكاا أوربكا  الكةي  كككككككككل  المؤتمر  كمكا إن أ كداحك 
وآلةس  حي ظكل الاككككككككككق و و يرع وب ق إنك  ال يملن لنمور أن تاون  يى غير  

لقككد أرآلقككت لمككاا غتآلرو  يى أرض أوربككا حي أ واق ال ربين العككالميتين  ....  ذلككك
واليات  وأعتما كبار رعاالت الاكككككساسكككككة والدولة  من ثكث وثكثون لولة أوربسة وال

المت دو وكندا حي  ياكككناي لاي يعميوا  اهول   المشكككتركة  يى ت وآلل أوربا إلى 
فكارو لن تعرق  تات ال رو   عكد اليوق  وآلاكل أن يضكككككككككمن حق الاككككككككككق عمسا  
 كككككككعوبها  إن أوربا  لونها مركت حضكككككككارات فومسة كثيرو ويحدع غكككككككروح المدنسة  

امة  كفات لين الدو   يى ُأسكس العالمسة  فالرو  يى أن تضكر  مثااًل ريبًا حي إف
الاككككككككككق الوريكدو  وال ا تقكد لوعول من ينفي إن نتكاه  المؤتمر  ي موالنكة لقسقكة  
لم ككالو عمسا الدو  المشككتركة هس   لقد ف عنا ررآلقًا  ككافًا  التداا من ررح حارو 
المؤتمر األوربي حتى اختتام   يى أ يى ماككتوع  إن االت ال الاككوحيتي إذ يقدر   

  وافتنكا   إن المرونكة الاليرو لكنفرا  الكدولي والتعكاون المتاكاحت  التي لتب كككككككككر
غارتا حي األ واق األخيرو ت دل   كلر فدر  اتاا  سير الاساسة األوربسة والعالمسة  
سكتاتاكل فوو عديدو ون افًا أكلر  فضكل المؤتمر ونتاها  إن الوثسقة التي سكنوفعها  

  من مضكككككككككمون  كمكا إن االتفكافكات التي ت  إنمكا توعك  إلى الماكككككككككتقلكل  مكا ت توآلك
التوغككككل إليها تشككككمل لاهرو واسككككعة من مختيع القضككككايا ال يوآلة كالاكككككق واألمن  

   64)والتعاون حي مختيع المااالت" 
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وحس اح ع ااث احن ااءييث ، كءي توا احنا عنيم احرييس احيقغقاااثحس مياق وقد م ءوا        
ذتقهء مننل وا دأل ةم احطرق احاس  ث م   خطءذ  اااايءااااث  دث اتق يءه، احاس واااافهء

ةم حيهاء اح يال اح اد اد تجقلاث واقمياث ود نقرالياث جاد ادأل حعنشاااااااااااااااءكال احقاءيناث حس ذا ا 
احألءح ، اح ي  ا ل ذألضاااااااا   ع  احثألض. إي اح ااااااااثث والةم حيس غير قءتل حعا زيث  

ل ح  ااُ، وح م تاااث   انيث مءا  يث حنز د ةم احاقدث حعثشاار ث ولءحنء ذقيْخ احنشااءك
واحباااااارا ء  قءينث وة اشاااااارأل حعم  شااااااألر تي ة ءي ةم تاضاااااا ء ذتق  آةم، وةنءا ذحت 
ةشاااااااا عث احشاااااااارق الوااااااااا  تو احاطقاا  حس قبرو. إي واجُ احدوا احنشااااااااءاكث حس 
احنألمنر لجل ةباع اهء احألءةث حع اثث والةم حس احألءح  تي مفألل تقبا  ةء م ااطي   

د قءدْ   قغقاااث يء داينء  ذتي م ااا د  ت   ءد  ل  ءدا وداي  حننل ذ ه احنشااءكل، وحق
 ثقء  احدوا الواليث ة  القطءا اُلخرى  ع  قفس اُلاس احاس مرغُ ذ ه احدوا 
حس مطبيقهاااء حس ة اااءا مطق ر  ثقاااءمهاااء احناثاااءدحاااث  يناااء تي هاااء وحس مااات يااادقاااء احناااءتااخ  

دوحيث تاااانراا اتقفرا    ُ تي ت قغض اح  ر  م   يقث إي كنيرا  ةم احنشااءكل اح
اح طرأل واحنألقدأل ت مزاا قءينث، كنء تي تألا احاقمر م د   ع  تااضااااااااس دوا ة ء دأل  
وذ ا  دا  ع  إي ذ ء  ضااااغطء   نءاس  ع  معت احدوا ذ اااابُ ااااايءااااااهء احن اااااقعث 

(65 . 
، م ااد  جيراحااد حقاد اييس احقت ااء  1975وحس اااااااااااااااثااء   قث الوا ةم تب         

إن لقاا  ياناي يلر ن  يى  حم ةم احنألمنر قءيث :    احنا دأل اتةيركيث حس احيقث احنء
إن  كعوبنا   سكر ا تلدي اال تماق  ماكتقلل أوربا وبناا ماكتقلل أحضكل وسكيمي حي  
العال   لةا خ ونا إلى األماق   ةر لهدق الوغو  إلى تقدق ح سقي حإن لدينا حالسًا 

ثيكة  نكا إملكانسكة  إملكانسكات ت و  امكا  الشكككككككككعو  إلى وافا  لقكد   ثكتا الوحول المم
تهدهة ال كرا ات الهاهية ولان يبقى  يينا الاثير لعمي  فلل أن نهنت أنفاكنا  يال 
الاكس رو  يى التناحس العاكلري وآلال ت يير التناحس الاكساسكي  وآلال  يينا  دق 
اسكككت ك  المشكككاكل لي  كككو   يى مناحا من ررق واحد والتي يملن أن تايل لنا 

همكًا إن االنفرا  ياكل أن يلون ررآلقكًا ذا ممرآلن حك ال ر  من عكديكد  لقكد فيكت لا
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المق كككككككككول  نكا االت كال -يملن تهكدهكة التوتر من فلكل عكانكل واحكد و يى الاكانلين
،  أن يعمك حي سككليل االنفرا  وآلال أن يلونا راغلين   ن ياككتفيدا من    -الاككوحيتي

فس ملدأ  ون ن ماكتعدون  إلنهاا المواعهة العاكلرآلة إذا ألدتا لو  حيع وار كو ن
   إن لكلي سكككككتبقى  كككككرآللًا وثسقًا ألوربا وين مشكككككاركتنا  ي أ عد من  االسكككككتعدال

كونها اتفاقسات  كليسة حقد  إنها انعلا  ليمعتقدات وليتقاليد وليروا د ذات المعنى 
العميق  الناككبة ليشككعل األمرآللي  أما فضككسة لرلين حإن لها ملانة مهمة  إذ كانت 

و ي يملن أن تاون مثااًل لي ل الاكيمي حي الماكتقلل     نق ة ا كتعا  حي الماالهة
والواليات المت دو تعد ا اختبارًا لاكككككككككساسكككككككككة االنفرا  ولمبالا  ةا المؤتمر ون ن  

 . 66)   نرحل    سقة إن نتاه   ةا المؤتمر تن لق  يى لرلين
وق  حس ذع اااااا  س  و قُ معت احبيءقء  احاس  بر   م مطءت  اتذدا  ذشاااااا ل كبير،  

حقميقث احاءا  يث حنألمنر الةم واحاألءوي الوالس، ذ ضااااقا اااااااء  وحقد خنس  ع  ا
تحا كعناث، ةطبق اث ذاءحعغاء    30. مق  احقميقاث حس  1975ومثميم دوحاث حس توا آب  

. مضاااااان خ وميقث   67)اتق عيز ث واحروااااااايث واحفرق اااااايث واتاااااااثءقيث وات طءحيث والحنءقيث
 ةقاد ايي ث وذس:الةم واحاألءوي الوالس  ع   شرأل 

تي احدوا احنشااااركث ااااا ارث  الماككاواو حي الاككسالو واحتراق ال قوو النا عة منها:  -1
احن ااااااءواأل حس اح اااااايءاااااااث وخبااااااءيق ذألضااااااهء احثألض، و   كل دوحث حس احن ااااااءواأل 
اح ققميث وااثةث تااضايهء واح ر ث واتاااقثا اح ايءااس، وم ارث    ذألضاهء احثألض 

اهء اح ااايءاااايث اتجانءتيث واتقاباااءد ث واحنقء يث و قهء  حس  ر ث اخايءا ومطق ر تق ن
 حس ام ققاقي هء والقءةث ققا دذء اطداا ث.

منا   احدوا احنشااااركث  م تي  نل   طقي   دق اسككتخداق القوو أو التهديد لها:   -2
 ع  احاهد د ذءحققأل تو اتااااااااااا داث احنثءشااااااااار وغير احنثءشااااااااار حهء ةم دوحث تخرى ةم  

حم م ااااااااا دث احققأل تو احاهد د تهء كقااااااااايعث حا ااااااااق ث اح ثحء  تو احدوا احنشاااااااااركث، و 
 احن ءيل احاس قد م د  خثحء   قحهء.
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م فاا  احاادوا احنشاااااااااااااااركااث احازاةااءمهاء  تنفيكة االلتتامكات النكا عكة من القكانون الكدولي:  -3 
اح اءذألاث ةم احقاءققي احادوحس اااااااااااااااقا  كاءقاخ احازاةاء  قاءذألاث ةم ةثاءد  وققا اد احقاءققي  

 ألار  تهاء اح ني ، تو ةم احنألاءذادا  واتمفاءمياء  الخرى احاس ما اءوب  احادوحس احاس 
 ة  احقءققي احدوحس.

مألد احدوا جني   دودذء  دودا  ت م ارق شااتقهء، وح حت منا    م   حرمة ال دول:-4
تي ا ادا  حس اح ءضاار واحن اااقبل  ع  ذ ه اح دود، واااانا   ك حت  م ت ث ةطءحثث  

    ع  جز  ةم تااضس ت ث دوحث ةشاركث.تو  نل   اهدحءي اتاايث
م ارث احدوا احنشااركث و دأل تااضاس كل وا دأل ة هء، وح حت  وحدو أراضكي الدو :   -5

ااااانا    م ت ث ت نءا ت ماطءت  ة  تذدا  وةثءد  ةينءق الة  احنا دأل تو ةقجهث 
ل ضد و دأل تااضس ت ث دوحث ةشاركث واااقثحهء اح يءاس وو دمهء، واانا    م جأل

 تااضس ذألضهء  رضث حث اثا احأل  ري.
م ل احدوا احنشااركث خثحءمهء تقااءيل ااعنيث ذباقاأل ت تاكوآلة سكيمسة ليخكحات:    -6

مألر  اح اااثث والةم واحألداحث حع طر حس احألءح ، وااااانا   احدوا احاس م قي تلراحهء 
  حس خث    شااااُ تي هء  م ت ث ت نءا قد مز د احقضاااا  اااااق ا حداجث مألر  ااااايءقث

 اح ثث والةم احألءةييم حع طر.
منا   احدوا احنشاااركث  م تي مدخل ةثءشاار  دق التدخل حي الشككؤون الداخيسة:    -7

تو غير ةثءشاااار، اقفرادي تو جنء س حس احشااااألوي احداخعيث احاس مألد ةم احبااااث يء   
احااداخعيااث لي دوحااث ةشاااااااااااااااركااث ذغض اح  ر  م احألثقااء  احقااءينااث تي هنااء، وةم م   

حادخل احن ااااع  تو احاهد د ذننل ذ ا احادخل، ومقد   ة ااااء دا  ةثءشاااارأل  اااااانا    م ا
 حألنل م ر بس   هد  إح  إاقء  اح  ءث حس ت ث دوحث ةشاركث ذءحققأل.

م ارث احدوا احنشااركث  ققق اطق اءي واح ر ء  الااءاايث احتراق حقوو اإلناكان: -8
يهء تقعيء  ققةيث    ح  ةنل  ر ث احف ر واحد م، كنء م ارث احدوا احاس مقطم تااضاااااااا

 تت ء  ذ ه القعيء  حس احن ءواأل تةءث احقءققي.
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م ارث احدوا احنشاااركث الماككاواو حي ال قوو وحق الشككعو  حي تقرآلر م ككير ا:   -9
  ة ءواأل احشألقب و قهء حس مقر ر ةبيرذء وح  ةثءد  وةينءق الة  احنا دأل

مألنال احادوا احنشاااااااااااااااركاث  ع  مطق ر احاألاءوي تي هاء وليم    التعكاون لين الكدو : -10
جني  احادوا حس احن اءت  كاءحاث وحقاء لذادا  وةثاءد  ةيناءق الة  احنا ادأل، وماتخا   
ذأليم ات اثءا ةبااءح  اح ني  حس مقعيق احافءو  حس ة اااق ء  احاطقا اتقابااءدي 

ت احنثءد  احقاادأل وتااااينء ةباااءح  احدوا اح ءةيث. ومألكد احدوا احنشااااركث إي جني  مع
حس ت ثه تذنيث قباااقى والقهء اااااطب  ذباااقاأل ةا اااءو ث ول فس احدقث   د احألنل ذ ل 

 .  68)وا دأل ة هء
 الخاتمة:

ت شااات إي ةثء نء   قد ةألمنر الةم واحاألءوي الوالس،  ننل مطقاا  إااااارامي يء  ذءاها  
تيم اح اعايم احغرليث  ق ق مرااااااااااي  الةم واح اااااااااع  احدوحييم؛ حن ءوحا  م  ي  احشااااااااارخ  

دل تخطر ةراكز احنقل، والنء تكنرذء   ااااءااااايث حس  واحشاااارميث حس احقءاأل الواليث احاس ُمألل
ق ءث الةم احألءحنس، كنء إي ذحت احنألمنر كءي ذننءذث اااااانراا لبيألس وة طقس ق ق  
ث  اتقفرا  احدوحس، واح ي ُ ألد ةم تذ  ة ءذره اقفاء  اح قاا تيم شاااااطري احقءاأل الوالي 

 ع  ق ق ح    اااااب  حُ  ةنيل، ومدتي  ُتااااااس احألثقث تيم اتم ءد اح اااااقحياس واحقت ء  
احنا ادأل اتةيركياث إح  اح اد احا ي جألال ةم احنن م تي قطع   ع  معات احنر عاث ةم  

 مطقا احألثقء  احدوحيث تا) بر احقحءق .
نقار اء  وح  معات احُنألطياء ، ظهرْ  ذألض احنث  اء   ع  احنثاء ناء  احانهياد اث واح

احُنقدةث حألقد ةألمنر الةم واحاألءوي اتوالس، ة هء إي احاقء  احدوا الواليث احبااااااغيرأل  
واح بيرأل تدوي منييز حا د د ةباااااااير توالء ُ دل ةم ال دا  اح ااااااايءاااااااايث احاءا  يث حس 
احقري احألشاااااااار م، وةم الذنيث ذن ءي ُةث  ث إي احدوا احبااااااااغيرأل  ءوحخ تي   قي  

احدوا اح بيرأل حس ةثء نء   فظ الةم ومطق ر احاألءوي حس توالء، اااقمهء ةا ءحنء  ة  
وقد ظهر ذحت ةم ةقار ء  احدوا احن قه   هء ت ثه، وحس معت احنثء نء  وضااااااااااألخ 
احارميثء  اح هءييث حانبيخ ة ءي وهةءي وجدوا ت نءا احنألمنر. وحس ذ ا احباااااااادد حإي  
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تجانء ء  احدتعقةءااااايث ذألد اجانءن ة دولس خنس ومثميم دوحث  دل وا د ةم تكبر ا 
اح رب احألءحنيث احنءقيث، إذ ت ط  احضاااق  الخضااار تجانءن ااااااء  احدوا احنشاااءاكث 
ذنء   نع  ةم تذنيث متا  يث، لق  وجد ةققا ةق د حا ةي   دأل احاقمر والااء  ُتس 
ااااعثث حع اااثث الوالس، واح اااألس إح  تي   قي احاألء ا اح اااعنس حيس ة رد تةر واق  

ل تااااءس حع يءأل حس احقءاأل الواليث، تااااينء ذألد م اااق ث احنشااا ث  اح برى  ح  اااُ؛ ت
 اح ءاث.

اكز  وميقث ةألمنر الةم واحاألءوي الوالس  ع  ققء  ايي ث كءي حس لعيألاهء: احاألهد  
ذءحألنل  ع  إقهء  اح روب والجرا  اتمباءت  اطق اءقيث تيم   قةء  وشاألقب احقءاأل  

لس حس ة ااااااااااااااقبل  ققث  ع  ات اراث احناثءدا ح ااااااااااااايءدأل الواليث، وم قي  الةم الوا 
احدوا، ومضااااااان خ إ ثقء  ذءحنثءد  الااااااااءاااااااايث م قي  الةم حس توالء، وحس ةقدةاهء  
ا اراث ااااايءدأل احدوا وو دأل تااضاااايهء واااااااقثحهء، وم ااااق ث اح ثحء  ذءحطرق اح ااااعنيث  

ق نهء اح ااايءاااايث    و دث احادخل حس احشاااألوي احداخعيث وا اراث    كل دوحث حس اخايءا
و ادث احاهاد اد ذاءاااااااااااااااا اداث احققأل. وقاد تذقاْخ احقميقاث اح ادود حس توالاء كناء  اددْ  ذألاد 
اح رب احألااءحنيااث احنااءقيااث، والي كااءقااْخ قااد ذكر   ع  إقاا   ن م مألااد اال معاات اح اادود 
ذءتمفءق ولءحطرق اح اااااااااااعنيث ولنقاضااااااااااا  احقءققي احدوحس . كنء قباااااااااااْخ احقميقث  ع   

احن ءت  اتقابااااااااءد ث واحا  قحقجيث واطق ااااااااءقيث، وحس م  اااااااايم  احاألءوي احناثءدا حس 
 احبينث وحس مثءدا احنألعقةء  وم نيث اح ر ء  احندقيث.
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