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تبغــر طســألئ افصطغــات الحــغسغئ شــغ الســسعدغئ، 
وذئغســئ أدوارعــا وسقصاتعــا بالظزــام الســسعدي 
تثاسغــات  بحــأن  تســاؤقت؛  ســثة  وبالثــارج 
الصعطــغ.  أطظعــا  وطســاصئض  الممطضــئ  اجــاصرار 
افصطغــات  طعضــعع  العرصــئ  عــثه  وتظاصــح 
الحــغسغئ شــغ حــرق وجظــعب الســسعدغئ، طــظ 
اجــاراتغةغ  تعثغــث  طــظ  تمبطــه  طــا  زاوغــئ 
جــصش  تتــئ  الممطضــئ،  قجــاصرار  طفاــرض 
المطالــإ الماخطــئ بالتصــعق، وإرجــاء الاساغــح، 
لطظزــام.  الماــثّرج  السغاجــغ  وا�خــقح 
وتفاــرض العرصــئ أن لفصطغــات الحــغسغئ شــغ 
الســسعدغئ ططاطــح جغاجــغئ وارتئاذــات خارجغــئ 
تدســش طغعلعــا لطاساغــح واقظثطــاج المةامســغ، 
تعثغــث  سظخــر  بالظاغةــئ  طظعــا  وتةســض 
اجــاراتغةغ لقجــاصرار الثاخطــغ الســسعدي تالًغــا 
وشــغ المســاصئض. وصــث تظاولــئ الثراجــئ عــثا 
المعضــعع شــغ بقبــئ طتــاور: افول عــع سقصــئ 
افصطغــات الحــغسغئ بالظزــام الســسعدي، وتادمــظ 
ــات الحــغسغئ وططالئعــا  ــثة طعجــجة ســظ افصطغ ظئ
وتتــّعقت السقصــئ بالســططئ الســسعدغئ، وتظــاول 
المتــعر الباظــغ سقصــئ افصطغــات الحــغسغئ شــغ 
الممطضــئ بإغــران، أطــا المتــعر البالــث شغساحــرف 
افصطغــات  لســطعك  المســاصئطغئ  اقتةاعــات 
ــئ  ــرات الماعصس ــغ الســسعدغئ، والاأبغ الحــغسغئ ش

سطى اقجاصرار شغ الممطضئ.

بالنظــام  ا�قليــات  عالقــة  أوًلا: 
الســـــعودي  والمـــجتمـــــــع 
ومـــؤشرات  الــــتوتر  "عوامــــل 

ضعف التعايش".
1-ظئــثة طعجــجة ســظ افصطغــات الحــغسغئ 

شغ السسعدغئ.

تأجســئ الممطضئ السربغئ السسعدغئ سام ١٩٣٢ه 
عــغ:  المســاتئ،  واجــسئ  أصالغــط  أربســئ  طــظ 
التةــاز وافتســاء وظةــث وسســغر، غصطظعــا جــضان 
ــظئ- وعــط افغطئغــئ-  طعزســعن ذائفًغــا سطــى السُّ
والحغسئ(١). وتحّضض افصطغئ الحغسغئ شغ السسعدغئ 
بتســإ إتخاءات غغر رجــمغئ ظتع ١٠ إلى ١٥ ٪ 
طــظ الســضان، تصــع الشالئغــئ طظعــط شــغ المظطصــئ 
الحرصغئ (افتساء والصطغش)(٢). وتاضعن افصطغات 
ذعائــش  بــقث  طــظ  الممطضــئ  شــغ  الحــغسغئ 
سحــرغئ،  اقبظــا  الةسفرغــئ  عــغ  شرسغــئ، 
المثعــإ  وغظاحــر  والجغثغــئ،  وا�جــماسغطغئ، 
الحــغسغ (اقبظــا سحــرغئ) شــغ المظطصــئ الحــرصغئ، 
إضاشــئ قظاحــار طتــثود شــغ المثغظــئ المظــعرة، 
ــئ  ــعب؛ خاخ ــغ الةظ ــماسغطغئ ش ــث ا�ج ــا تعج شغم
شــغ ظةــران، طــع اظاحــار طتــثود فتئــاع المثعــإ 

الجغثي عظاك.
وُغســّث الحــغسئ اقبظــا سحــرغئ الثغــظ غصطظــعن 
الحــغسغئ  الطعائــش  أضبــر  الحــرصغئ،  المظطصــئ 
غمضــظ  طــا  تحــضغض  شــغ  وشاسطغــئ  تدــعًرا 
ــغ الســسعدغئ؛  تســمغاه بـ"المســألئ الحــغسغئ" ش
ــئ  ــغ لطمظطص ــع الةشراش ــى المعص ــك إل ــعد ذل وغس
ــث تدــط طسزــط  ــا، تغ ــغ غصطظعظع الحــرصغئ الا
غصــثر  والــثي  الظفــط،  طــظ  الممطضــئ  طثــجون 
السالمــغ،  اقتاغاذــغ  طــظ   ٪٢٥ بتعالــغ 
ــجًءا  ــغسئ ج ــّضض الح ــظ دول غح ــا ط ــئ لصربع إضاش
ضئغًرا طظ جضاظعا، وعغ: الئترغظ والسراق والضعغئ(٣). 
شــغ  ظســئًغا  ترطاًظــا  الحــغسئ  طظاذــص  وساظــئ 
الساطــئ  والثثطــات  الاتاغــئ  الئظغــئ  جعاظــإ 
افجاجغئ طصارظئ بشغرعا طظ المظاذص(٤)، غغر أن 
المظطصــئ  سّمــئ  الاــغ  اقتاةاجــات  طعجــئ 
الحــرصغئ إبان البعرة ا�غراظغئ شغ السام ١٩٧٩م،  
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طســاعى  لرشــع  الســسعدغئ  الســططات  دشســئ 
طســاعى  لاطعغــر  المعّجــه  التضعطــغ  ا�ظفــاق 
الثثطــات شــغ تطــك المظاذــص، وتتســغظ الزــروف 

المسغحغئ لسضاظعا(٥). 
أوضاًســا  ظةــران  شــغ  ا�جــماسغطغعن  وواجــه 
طحــابعئ تاــى السام ٢٠٠٦م سطــى وجه الاصرغإ؛ 
تغــظ صــام المطــك الســابص سئــثا� بــظ سئثالسجغــج 
بجغــارة لظةــران، تســّث افولــى الاــغ غصــعم بعــا 
ططــك جــسعدي لطمظطصــئ، وّجــه شغعــا بإظحــاء 
جثغــث  وطساحــفى  تصظــغ،  وطسعــث  جاطســئ 
وطراضــج لطرساغــئ الختغــئ، وطحــروسات أخــرى 
رغــال  ططغــار   ٣,٣ بصغمــئ  الاتاغــئ  لطئظغــئ 

جسعدي(٦).
طــع  سحــرغئ  اقبظــا  الحــغسئ  غافــص  تارغثًغــا 
ا�جــماسغطغئ بحــأن وجــعب إطاطــئ سطــغ بــظ أبــغ 
ذالــإ وافئمــئ طــظ ظســطه، لضــظ اقخاــقف وصــع 
جسفــر  الســادس  ا�طــام  وشــاة  بســث  بغظعــط 
الخــادق، إذ باغــع ا�جــماسغطغعن ابظــه افضئــر 
ــرغئ  ــا سح ــر اقبظ ــا تخ ــارك، شغم ــماسغض المئ إج
ــر طعجــى الضاظــط(٧).  ــه افخش ــغ ابظ ــئ ش ا�طاط
"ا�طاطــئ" طســألئ تارغثغــئ بالظســئئ  وق تســّث 
ــعاء،  ــث ج ــى ت ــماسغطغئ سط ــرغئ واقج ــا سح لقبظ
بــض شضــرة سصثغــئ تغعغــئ صــادرة سطــى التدــعر 
شــغ طثاطــش المراتــض، شا�طاطــئ تئــثأ طــظ ا�طــام 
سطــغ بــظ أبــغ ذالــإ، وتســامر تاــى ظعاغــئ 
ضسصغــثة  ا�طاطــئ  شــإن  ذلــك  وطــع  الجطــان، 
سحــرغئ  اقبظــا  لــثى  وضعًتــا  أضبــر  جغاجــغئ 
الثغــظ تامطضعــط ظجســئ صعغــئ لاشغغــر العاصــع وشــص 
طزاعــر  وبمــئ  الثغظــغ.  السغاجــغ/  المساصــث 
بغــظ  السصــثي  الةاظــإ  شــغ  أخــرى  اخاــقف 
شــغ  تــرى  ق  شا�جــماسغطغئ  الطائفاغــظ، 
ــًجا  ــًق طتف ــه شس ــغظ" وطزطعطغا ــعاد التس "اجاح
سطــى البــأر واقظاصــام ضمــا تفســض اقبظــا سحــرغئ، 
غظئشــغ  خّقصــئ  تدتغــئ  شغــه  تــرى  وإظمــا 
ظطــط  شــغ  المحــارضئ  بســثم  اجــاتدارعا 
تثســع  ذلــك  شــعق  وعــغ  ا�خرغــظ، 

لطاساغح(٨). 

افصطغــات  بغــظ  السقصــئ  ٢-طراتــض 
الحغسغئ والتضعطئ السسعدغئ.

ــات الحــغسغئ والظزــام  ــظ افصطغ طــّرت السقصــئ بغ
طظعــا  لــضض  ضان  ســثة،  بمراتــض  الســسعدي 
جــماتعا وطزاعرعــا الثاخــئ، وغمضــظ تظــاول 
ــى الظتــع  ــك المراتــض بحــغء طــظ ا�غةــاز سط تط

ا�تغ:
ــغج  ــئ تأج ــى طرتط ــعد إل ــى: تس ــئ افول المرتط
ــرن  ــع الص ــغ ططط ــئ، شف ــسعدغئ البالب ــئ الس الثول
آل جــسعد  سئثالسجغــج  افطغــر  تمّضــظ  الماضــغ 
سطــى  اقجــاغقء  طــظ  الععابغــئ  والترضــئ 
طظطصاــغ الصطغــش وافتســاء (تاضرتــغ الحــغسئ 
اقبظــا سحــرغئ) دون طصاوطــئ تثضــر، وسصــإ ذلــك 
جــاد اظصســام شــغ ا�راء بغــظ سطمــاء الحــغسئ شــغ 
المظطصــئ الحــرصغئ، تــعل ظعــب الاساطــض طــع 
الةثغــثة، وعــض تةــإ طصاوطاعــا أم  الســططئ 
إذاساعــا والاســطغط لعــا بتــص التضــط، وذلــك 
صئــض أن غتســط الةــثل جــرغًسا لمخطتــئ رشــخ 
تاسطــص  حــرسغئ  قسائــارات  الســططئ  طصاوطــئ 
أن  وغئــــــــــثو  الـــــثطـــــــاء(٩)،  بتصــــــظ 
طروظــئ تساذــغ افطغــر سئثالسجغــج آل جــسعد طــع 
المســألئ الحــغسغئ آظــثاك، واجــاسثاده لضفالــئ 
ــح  ــغ ترجغ ــاسثت ش ــغسئ، ج ــئ لطح ــئ الثغظغ الترغ
ــا  ــغ أوجــاط الحــغسئ، وربم ــرأي ش ــك ال ــئ ذل ضف
تتــئ  اقظدــعاء  إلــى  بالتاجــئ  الحــغسئ  حــسر 
جظــاح جــططئ صعغــئ تمّبــض لعــط طــقًذا آطًظــا طــظ 
عــثا  وشــغ  الععابغغــظ،  الماسخئغــظ  بســخ 
١٩١٣م  أبرغــض  شــغ  ُابــرم  الســغاق، 
ــض  ــغسئ، ضَف ــاء الح ــسعد ووجع ــظ آل ج ــاٌق بغ اتف
لفعالــغ ترغــئ السئــادة الثغظغــئ، ودخعلعــط شــغ 
أطان الثولئ وسثلعا، طصابض العقء لطسططئ(١٠). 

سمطــئ الســططئ الســسعدغئ خــقل تطــك المرتطــئ 
سطــى تتســغظ خعرتعــا شــغ أوجــاط المعاذظغــظ 
الحــغسئ، وإظعــار الاجاطعــا بإصــرار ظعــب الاساغــح، 
ــا حــغسًغا شــغ  ــك، صاضًغ ــر ســظ ذل ــئ، ضاسئغ شسّغظ
المعاذظــعن  إلغــه  الحــرصغئ، غتاضــط  المظطصــئ 
رغــط  الســظئ،  أو  الحــغسئ  طــظ  ضاظــعا  جــعاء 
طثالفــئ عــثا الظعــب لطفضــر الععابــغ الــثي تائظــاه 

الثولئ بخعرة رجمغئ(١١)،
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طــع ذلــك شــإن إجــراءات الســططئ لــط تضــظ ضاشغــئ 
�ظعاء حسعر الحغسئ بالامغغج وا�صخاء.

ــث  ــغ سع ــئ الرجــمغ ش ــاز الثول ــط جع ــع تدث وط
المطــك جــسعد بــظ سئثالسجغــج (١٩٥٣- ١٩٦٤م)، 
إضاشــئ لططفــرة الظفطغــئ طــع بثاغــئ سعــث المطــك 
خالــث (١٩٧٥- ١٩٨٢م)، واخاقل طساغغر الاعزغع 
المطالــإ  بــثأت  البــروة،  لسائــثات  الماضاشــأ 
الثثطغــئ بالزعــعر شــغ أوجــاط الحــغسئ، وبــرزت 
الحــغسئ  طــع  جثغــثة  "طحــضطئ  الثولــئ  أطــام 
العظائــش،  شــغ  الطائفــغ  الامغغــج  بسظــعان 
والاعمغح المظاذصغ شغ المحارغع الثثطغئ"(١٢).

 
المرتطــئ الباظغــئ: وتســعد إلــى طا بسث البــعرة شغ 
ــرات الاــغ أتثباعــا شــغ  ــران (١٩٧٩م) والاأبغ إغ
أوجــاط الحــغسئ، وضاظــئ عــثه المرتطــئ سطــى 
خــقف جــابصاعا طحــعبئ "بالاعتــر والمعاجعــئ" 
بغــظ الظزــام وافصطغــئ الحــغسغئ، وحــعثت طــا 
ــرغظ  ــئ تح ــغسئ باظافاض ــاط الح ــغ أوج ــرف ش س
الباظــغ ظعشمئــر ١٩٧٩م شــغ المظطصــئ الحــرصغئ، 
والاــغ ُغساصــث أظعــا ظةمــئ ســظ شحــض التضعطــئ 
شــغ العشــاء بسععدعــا، وحــسعر الحــغسئ بالمجغــث 
وضسعــط  وتثظــغ  والاعمغــح،  ا�صخــاء  طــظ 
لطظثــإ  الماجاغــث  بالبــراء  طصارظــئ  اقصاخــادي 
ــئ  ــا ضاظ ــث(١٣)، ضم ــئ ظة ــغ طظطص ــسعدغئ ش الس
ــا لقظافاضــئ ضمــا  البــعرة شــغ إغــران طتــرًضا صعًغ

جغادح قتًصا.

اظططصــئ  صــث  الحــغسغئ  اقتاةاجــات  ضاظــئ 
ــّث  ــثي غس ــعم ساحــعراء، ال ــاء غ بالاجاطــظ طــع إتغ
ــئ  ــغئ عاط ــعقت جغاج ــئ ذات طثل ــئئ دغظغ طظاج
ــرس  ــع الت ــات ط ــئئ طعاجع ــغسئ، وظح ــثى الح ل
طــظ  السحــرات  طصاــض  ســظ  أجــفرت  العذظــغ 
المازاعرغــظ. وغســّث ذلــك أول خــثام واجــع 
الســسعدغئ  والســططات  الحــغسئ  بغــظ  الظطــاق 
الثولــئ، سطــى خطفغــئ ططالــإ  تأجــغج  طظــث 
اجاماسغــئ طاظعســئ، وغغــر طســاصض ســظ تأبغــر 
تــثث البــعرة شــغ إغــران. والقشــئ أن سطمــاء 
الحــرصغئ  المظطصــئ  شــغ  الاصطغثغغــظ  الحــغسئ 
ضـــــــــــث  اقظـــاــفاضــــــــئ  سارضـــــــــعا 

السططات(١٤)، 

ــام  ــثو، أط ــا غئ ــئ شغم ــغ التغط ــعا صطغط ــط ضاظ لضظع
اقجاماســغ  بالترطــان  الماراضــط  الحــسعر 
الاأبغــر  وأطــام  الحــغسئ،  لــثى  واقصاخــادي 
شــغ  ا�غراظغــئ  البــعرة  لحــسارات  التماجــغ 

العجط الحغسغ السسعدي.

المرتطــئ البالبــئ: واتســمئ بمغــض طائــادل طــظ 
ــى  ــغسغئ إل ــادات الح ــسعدغئ والصغ ــططات الس الس
الصغــادات  الاعاخــض بغــظ  الاخالــح، وصــث أدى 
رشغسغــظ  وطســآولغظ  الثــارج  شــغ  الحــغسغئ 
ــج بثاغــئ  طصربغــظ طــظ المطــك شعــث بــظ سئثالسجغ
سصــث الاســسغظغات إلــى اظثــراط الحــغسئ شــغ 
ــى  ــط إل ــط ططالئع ــع الســططئ، وتصثغ ــعارات ط ت
الســططات طئاحــرة دون الطةــعء لطمزاعــرات أو 
تأضغــث  طــع  الحــارع،  خــقل  طــظ  الدشــط 
والــعقء  العذظغــئ،  بالعتــثة  تمســضعط 
لطــــــــثولئ(١٥). وصـــــابطئ الســـــــططات عـــثا 
ــث  ــى التــعار طسعــا، باأضغ ــاح الحــغسغ" سط "اقظفا
أن المعاذظغــظ الحــغسئ شــغ الممطضــئ عــط جــجء ق 
ــث  ــك شع ــى المط ــان العذــظ. والاص ــظ ضغ ــجأ ط غاة
بــظ سئثالسجغــج خــقل الســام ١٩٩٣م بصغــادات 
المائــادل،  اقظفاــاح  عــثا  إذــار  شــغ  حــغسغئ 
ــئ  ــاط المسارض ــش ظح ــى وص ــط سط ــرى الافاع وج
فسدائعــا  والســماح  الثــارج،  شــغ  الحــغسغئ 
بالســعدة إلــى الثاخــض، وإذــقق جــراح المساصطغــظ 

السغاجغغظ الحغسئ(١٦). 

لطاشغــرات  بمــرة  تصغصاــه  شــغ  الاصــارب  ضان 
ــب  ــرب الثطغ ــظ ت ــئ س ــغ ظةم ــغئ الا الةغعجغاج
الباظغــئ، وارتفــاع طســاعى المثاذــر الثارجغــئ 
ــثد  ــث ع ــئ، شص ــا الممطض ــغ واجعاع ــئ الا والثاخطغ
ظزــام الرئغــج السراصــغ افجــئص خــثام تســغظ 
دورعــا  ظاغةــئ  الســسعدغئ  طــظ  باقظاصــام 
وأبــارت  بــقده،  سطــى  التــرب  شــغ  المتــعري 
اجــاداشئ الممطضــئ طجغــًثا طــظ الصــعات اقطرغضغــئ 
ــعر  ــع ظع ــئ ط ــثة، تجاطظ ــطفغئ طاجاغ ــئ ج طسارض
"المةاعثغــظ  أوجــاط  شــغ  دغظغــئ  "شاــاوي" 
الســرب" الســسعدغغظ شــغ أششاظســاان، تثسععــط 
أرض  تترغــر  أجــض  طــظ  الئــقد  إلــى  لطســعدة 
الـــــــعجعد  طـــــــظ  الحرغــــــفغظ  الترطغــــــظ 

افجظئغ(١٧).
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سطــى  ســقوة  الاشغــرات،  عــثه  طعاجعــئ  وشــغ 
الثطغــب  تــرب  بســث  اقصاخادغــئ  المحــضقت 
الباظغــئ، اتةــه الظزــام الســسعدي لقظفاــاح سطــى 
ططالإ ا�خقح بشرض تصعغئ وجعده شغ الثاخض(١٨)، 
طــع  طمضــظ  خــثام  اتامــال  طــظ  والاصطغــض 
الحــغسئ الســسعدغغظ ق تتامطــه ظــروف الممطضــئ 

بالشئ الترج شغ ذلك التغظ.

سطــى  ططتــعظ  تتــّعل  تــثث  ذلــك،  بمــعازاة 
تخــعرات ســثد ضئغــر طــظ الصغــادات الحــغسغئ 
المسارضــئ شــغ الثــارج بحــأن ذئغســئ طــا غةــإ 
وعــع  الظزــام،  طــع  السقصــئ  سطغــه  تضــعن  أن 
تتــّعل أظدةاــه الزــروف المسصــثة الاــغ اضاظفــئ 
طــظ  الحــغسغئ  لطمسارضــئ  السغاجــغ  السمــض 
الثارج(١٩)، وتتثغًثا الترضئ ا�خقتغئ الاغ ُتّطئ 
طــع  المخالتــئ  سصــإ  طآجســغعا  غــث  سطــى 
ــظ بةــثوى الظاائــب  الظزــام، إضاشــئ لســثم الغصغ
الاــغ غمضــظ أن تفدــغ إلغعــا المسارضــئ طــظ 
الثــارج، ووجــعد صــثر واضــح طــظ الائاســث حــاب 
السقصــئ بغــظ الصغــادات الحــغسغئ وإغــران؛ ظاغةــئ 
الحــغسئ  الصغــادات  قجــاطتاق  افخغــرة  جــسغ 
ظدالعــا  خخعخغــئ  وتةاعــض  الســسعدغئ، 
ــادات الحــغسغئ  السغاجــغ، وطــظ بــط صظاســئ الصغ
ــطح  ــش المس ــار السظ ــئ خغ ــثم ظةاس ــئ بس المسارض
سصــث  ذغطــئ  إغــران  طــظ  المثســعم 

البماظغظات(٢٠).

ــث  ــثي طع ــعل ال ــثا الات ــث لع ــال الةغ ــض المب ولس
ــئ الحــغسغئ والظزــام  ــظ افصطغ ــرة بغ لسقصــئ طشاغ
الســسعدي شــغ تطــك الفاــرة، عــع الحــغت تســظ 
ــا سمــض تتــئ  ــًثا تظزغمًغ الخفــار، الــثي ضان صائ
شــغ  ا�غراظــغ  البــعري  التــرس  إحــراف 
البماظغظغــات؛ طــظ خــقل طــا ضان غططــص سطغــه 
إلــى  ســاد  بــط  ا�جــقطغئ"،  البــعرة  "طظزمــئ 
ــه  ــظ تعج ــًرا س ــسغظغات طسّئ ــئ الاس ــئ بثاغ الممطض
تغــث  الســسعدي،  الظزــام  بــه  رتــإ  وذظــغ 
ــغ  ــا الظزــام السراص ــغ صثطع ــروض الا رشــخ الس
الثــارج  شــغ  الســسعدغئ  الحــغسغئ  لطمسارضــئ 
الســسعدي،  الظزــام  ضــث  ضفاتعــا  بثســط 

ــغسئ  ــا الح ــراق، ودس ــغ الس ــا ش ــرات لع ــح طص وشا
الســسعدغغظ "لطاسئؤــئ واقجــاسثاد لطصاــال دشاًســا 

سظ تثود العذظ"(٢١). 
ضان "الخّفــار" ضمــظ دائــرة أوجــع طــظ الصغــادات 
ــغ"  ــا الثمغظ ــظ "خطابع ــئ س ــغ تثّط ــغسغئ الا الح
ــر  ــقد وجسف ــغ المغ ــعظ وزض ــث المتف ــض طتم طب
الحــاغإ  (٢٢) ،  إضاشــئ  لاعشغــص الســغش وشــآاد 
إبراعغــط وتمــجة التســظ وغغرعــط، وصــث أخئــح 
عــآقء طــظ دســاة الاخالــح طــع الظزــام، والتــعار 
طــع الســظئ، وا�خــقح الماــثرج، لضــظ الحــغت 
ــًرا طــظ بغظعــط،  ــر تأبغ تســظ الخفــار  غســّث افضب
ضئــط  شــغ  افضئــر  الــثور  لســإ  الــثي  وعــع 
ــى  ــام سط ــسعدغئ والظز ــظ حــغسئ الس ــئ بغ السقص
ــظ  ــئ ط ــرة ذعغط ــئ لفا ــئ والمخالت ــاع الاعثئ إغص

العصئ.   

المرتطــئ الرابســئ: سصــإ اقتاــقل افطرغضــغ 
لطسراق شغ السام ٢٠٠٣م، وتســّظط حــغسئ السراق 
طصالغــث الســططئ، وظمــع تأبغرعــط السغاجــغ شــغ 
المسادلــئ السراصغــئ، اضاســإ حــغسئ الســسعدغئ 
طــعاٍت  إصطغمــغ  طظــاخ  بعجــعد  طاجاغــثة  بصــئ 
لاتصغــص بســخ المطالــإ، وتتســغظ طعصسعــط 
صغــادات  شرشســئ  الســططئ،  طــع  السقصــئ  شــغ 
حــغسغئ سرغدــئ بسظــعان " حــرضاء شــغ العذــظ"، 
الحــثخغات  طــظ   ٤٥٠ سطغعــا  وّصــع 
السعــث  لعلــغ  وُصثطــئ  الئــارزة،  الحــغسغئ 
بــظ  سئــثا�  افطغــر  تغظــه  شــغ  الســسعدي 
سئثالسجغــج، وجــاء شغعــا "إظعــط [الحــغسئ] جــجء 
ــع  ــظ، شع ــثا العذ ــان ع ــظ ضغ ــجأ ط ــض ق غاة أخغ
وذظعــط الظعائــغ، قبثغــض لعــط سظــه وق وقء 
لعط لشغره"(٢٣). ودسئ العبغصئ لاتصغص المعاذظئ 
شــغ  الحــغسئ  بتصــعق  واقساــراف  الماســاوغئ، 
وإظعــاء  العاتــث،  العذــظ  أبظــاء  طــع  المســاواة 
الاترغــخ الطائفــغ، وأحــضال السظــش والضراعغــئ 
ضثعــط(٢٤).  وسطــى ظتــع ذلــك، تصــّثم الحــغسئ 
ا�جماسغطغعن شغ طظطصئ ظةران (غعظغع ٢٠٠٣م) 
والةمغــع  لطةمغــع  "العذــظ  سظعاظعــا  بسرغدــئ 

لطعذظ" ذالئعا شغعا بتصعق طاساوغئ(٢٥).

٨  
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وشــغ اتةــاه آخــر طــعاٍز، لضظــه أصــرب إلــى الاخسغــث، 
ترضــئ  تحــضغض  سطــى  حــغسئ  ظاحــطعن  أصــثم 
ــثف  ــقص"، بع ــط "خ ــا اج ــعا سطغع ــئ، أذطص طسارض
تسئؤئ الةغض الةثغث طظ الحغسئ ضث ظزام التضط(٢٦)، 
شــغ خدــط  الترضــئ  تحــضغض  ســظ  أسطــظ  وصــث 
اتاةاجــات طتــثودة حــعثتعا المثغظــئ المظــعرة شــغ 
الســام ٢٠٠٣م. طــع ذلــك، اجــامر أجــطعب المطالئئ 
بالتصــعق طــظ خــقل السرائــخ المرشعســئ طئاحــرة 
الحــغسئ  سقصــئ  شــغ  أجاجــًغا  ظعًةــا  لطســططئ، 
بالظزــام تاــى ذلــك العصــئ. وسصــإ تعلــغ المطــك 
ــإ ســثد  ــام ٢٠٠٥م، ذال ــثا� التضــط شــغ الس سئ
طــظ المفضرغــظ والجساطــات الحــغسغئ بالمخالتــئ 
العذظغــئ سطــى أجــاس اتاــرام جمغــع الطعائــش، 
ودســعا التضعطــئ لاحــةغع الثســاة سطــى الارضغــج 
سطــى العتــثة العذظغــئ شــغ خطئعــط طــظ أجــض 

تسجغج الروابط بغظ أبظاء العذظ العاتث(٢٧).  

لصــث أبــثى الظزــام الســسعدي اظفااًتــا ططتعًظــا 
ــئ  ــرض تعثئ ــئ بش ــك العص ــغ ذل ــغسئ ش ــى الح سط
اقظصســاطات الطائفغــئ، شــغ ظــض طاشغــرات إصطغمغــئ 
ــاح  ــراق، وظة ــغ لطس ــقل افطرغض ــظ اقتا ــئ س ظاجم
إغــران شــغ تتصغــص ظفــعذ واجــع شــغ الســراق، غغــر 
ــئ  ــغ المظطص ــغسغئ ش ــئ الح ــظ افصطغ ــئ بغ أن السقص
طتضعطــئ  ظطــئ  الســسعدغئ  والســططئ  الحــرصغئ 
بالاعتــر التــثر، وطحــعبئ بسعاطــض ضبغــرة صابطــئ 

لقظفةار.
وسطــى خسغــث طاخــض، ضاظــئ طظاذــص الحــغسئ 
ــات  ــعثت اتاةاج ــث ح ــران ص ــغ ظة ــماسغطغئ ش ا�ج
شغ السام ٢٠٠٠م، بط شغ السام ٢٠٠٦م ظاغةئ طا 
اسائــره اتئــاع الطائفــئ طتــاوقت جــططعغئ لاشغغــر 
الئظغــئ الثغمعغراشغــئ والثغظغــئ لمظطصــئ ظةــران، 
جــظغئ،  غمظغــئ  صئائــض  وتةظغــج  تســضغظ  سئــر 
واسائــر  الســقح،  بتمــض  لعــا  والســماح 
ــع  ــك ع ــظ ذل ــططئ ط ــثف الس ــماسغطغعن أن ع اقج
تثوغئعــط شــغ افغطئغــئ الســظغئ(٢٨). وطــع تخاســث 
ــرذئ  ــجة الح ــماسغطغغظ وأجع ــظ ا�ج ــات بغ المعاجع
ــعاء  ــث جغاجــئ اتا وافطــظ، اتةعــئ الســططئ لاظفغ
الاثابغــر،  طــظ  ســثد  سئــر  الاعتــرات،  طــظ  لطتــث 
ــئ،  ــئ الاتاغ ــث بســخ طحــروسات الئظغ حــمطئ تظفغ

وإذقق السةظاء(٢٩). 

شــغ المتخطــئ، ظةتــئ إجــراءات الســططئ شــغ 
اتاــعاء الاعتــر طــع ا�جــماسغطغئ شــغ ظةــران، 
ولضــظ دون تطئغــئ المطالــإ الماسطصــئ بإظعــاء 
الامغغــج الثغظــغ ضــث ا�جــماسغطغئ، أو تصثغــط 
طسالةــات ظاجســئ لةــثور المحــضطئ، أطــا بالظســئئ 
ــاح  ــب اقظفا ــا سحــرغئ شةــاءت ظاائ لطحــغسئ اقبظ
المائــادل بغظعــط وبغــظ الســططات طثغئــئ لفطــال 
٢٠٠٩ الســام  شــغ  لاظثلــع  ضئغــرة،  بخــعرة 
م اتاةاجــات حــغسغئ واجــسئ الظطــاق، وذلــك إبــر 
اتاــضاك ســارض بغــظ الــجوار الحــغسئ لمصئــرة 
الئصغــع شــغ المثغظــئ المظــعرة وبغــظ الحــرذئ، 
وتخــاسثت طعاجــــعات سظغــــفئ خّطفئ سحرات

الدتاغــــــا (٣٠). ضــــــان رد السطـــــطات سطــى 
ــقت  ــرذئ تم ــئ الح ــا، وظزم ــات سظغًف اقتاةاج
اساصــال واجــسئ لمــظ غحــائه طحــارضاعط شغعــا، 
ــظ  ــش ب ــر ظاغ ــظ افطغ ــات س ــثرت تخرغت ــا خ ضم
تسصغــث  شــغ  أجــعمئ  جــسعد  آل  سئثالسجغــج 
السربغــئ  الممطضــئ  "إن  شغعــا  جــاء  إذ  العضــع، 
ــاك  ــع طثعــإ أعــض الســظئ، وعظ الســسعدغئ تائ
طعاذظــعن غساظصــعن طثاعــإ أخــرى، غةــإ سطــى 
سصقئعــط أن غتارطــعا عــثا المثعــإ". أبــارت 
ــا  ــغسئ، ضم ــئ الح ــش تفغز ــر ظاغ ــات افطغ تخرغت
سضســئ العــّعة العاجــسئ بغــظ الســططئ وافصطغــئ 
المةامــع  شــغ  اقظصســام  وسمــص  الحــغسغئ، 

السسعدي(٣١). 

حــّضطئ اتاةاجــات الئصغــع طظسطًفــا تــاًدا شــغ 
الســسعدي،  والظزــام  الحــغسئ  بغــظ  السقصــئ 
ولطمــرة افولــى غطفــع سطــى الســطح، "خطــاب 
اقظفخــال" أو المطالئــئ باصرغــر المخغــر، سطــى 
غــث أتــث رطــعز الحــغسئ، الحــغت ظمــر الظمــر، شــغ 
ــر ٢٠٠٩ ــه الحــعغرة غــعم الةمســئ ٢ شئراغ خطئا
م، بمثغظــئ السعاطغــئ، سصــإ أتــثاث الئصغــع(٣٢). 
تزــغ الحــغت الظمــر بظفــعذ شــاق ظفــعذ الصغــادات 
الحــغسغئ الاصطغثغــئ الاــغ تاماــع باتاــرام واجــع 
شغ المةامع الحغسغ(٣٣)، بما شغعا تغار الحغت تسظ 
ــه طةمعســئ طــظ الحــئاب  ــار، واظدمــئ إلغ الخف
الحغسغ الماتمج، لائثأ شغ السام ٢٠١١م، وسطى 
وصــع بــعرات "الربغــع السربــغ"، اتاةاجــات حــغسغئ 
السســـــــعدي، الظزـــــــام  ضـــــــث  طســالــــمئ 
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ــئ أن حــعثت اقتاةاجــات الحــغسغئ  ــا لئب ــط ط ب
شغ طظاخش السام ٢٠١٢م بسخ المزاعر المسطتئ، 
واتةعــئ تثرغةًغــا ظتــع السظــش، لاصــعم الســططات 
الســسعدغئ باساصــال الحــغت الظمــر طــع طةمعســئ 
طــظ الظاحــطغظ المعالغــظ لــه، باعمــئ الاترغــخ 
ــظش، والثســعة لقظفخــال باعجغعــات  ــى الســــ سط

إغراظغئ(٣٤). 

وشــغ طظاخــش الســام ٢٠١٤م ضربــئ طعجــئ 
تفةغــرات واجــسئ طســاجث حــغسغئ شــغ المظطصــئ 
الحــرصغئ، دون طسرشــئ الةعــئ المظفــثة لعــا، وإبــر 
ذلــك، جــمتئ الســططات الســسعدغئ لطحــغسئ 
ووخــش  المادــررة،  المســاجث  إسمــار  بإســادة 
ا�سقم الرجمغ ضتاغا اقظفةارات بالحعثاء(٣٥). 
سطــى  اقرعابغــئ  العةمــات  أبــار تخاســث  لصــث 
طســاجث الحــغسئ شــغ المظطصــئ الحــرصغئ طثــاوف 
الةعادغــئ  الةماســات  تشطشــض  طــظ  الســططات 
ــغ  ــئ ش ــسعدي، خاخ ــع الس ــغ المةام ــطفغئ ش الس
ظةتــئ  بسغــث  تــث  وإلــى  الحــغسئ،  طظاذــص 
الســططات شــغ طظــع تشطشــض "الةعادغغــظ" شــغ 
ــغ اتاــعاء  ــئ ش ــرت جثغ ــغسئ، وأظع ــص الح طظاذ
العضــع، لضــظ أجــئاب الاعتــر طــع الحــغسئ ظطــئ 

آخثة شغ الظمع. 

أســاد إســثام الحــغت الظمــر طع ٤٦ طــظ أتئاسه شغ 
غظاغر ٢٠١٦م، اقتاةاجات الحغسغئ إلى العاجعئ، 
ــئ طظاذــص الحــغسئ طحــاسر غدــإ سارطــئ  شسّم
لــط غضاــرث لعــا الظزــام الســسعدي. لصــث أراد 
ــر  ــرة تصرغ ــر وأد شض ــغت الظم ــثام الح ــام بإس الظز
الظاظمــئ  الفضــرة  لــه  بــثت  الاــغ  المخغــر، 
لقتاةاجــات الحــغسغئ، والاسئغــر التصغصــغ سظعــا، 
ــئ  ــإ تصعصغ ــا بمطال ــظ تشطغفع ــر س ــرف الظز بخ
الاغــار  سطــى  الصدــاء  أراد  ضمــا  واجاماسغــئ، 
الحــغسغ الماحــثد الــثي سّئــر سظــه الحــغت الظمــر 
بخــعرة خاخئــئ، وإرجــال رجــالئ صعغــئ لفصطغــئ 
ــص  ــا غاسط ــاون شغم ــثم الاع ــجم وس ــغسغئ بالت الح
بالمطالــإ الاــغ غســاثثم شغعــا ضشــط الحــارع. 
شــإن  الحــئاب،  الحــغسغئ، خاخــئ  افصطغــئ  أطــا 
بصاعــا  تماًطــا  صــّعض  رطعزعــا  أتــث  إســثام 

بالثولئ، ودشع بالسقصئ طسعا ظتع المةععل.

شــغ  الحــغسغئ  افصطغــات  ٣-ططالــإ 
السسعدغئ وطثى اجاةابئ الظزام لعا.

ــإ  ــثى ططال ــئ الظزــر الحــغسغئ، ق تاس طــظ وجع
المعاذظغــظ الحــغسئ تــثود تطئغــص إخقتــات 
الطائفــئ  أبظــاء  تمظــح  واجاماسغــئ  جغاجــغئ 
ــاء ــا أبظ ــغ غاماــع بع ــك الا ــاوغئ لاط ــا طس تصعًص

الســظئ(٣٦). وتارضــج أعــط المطالــإ شــغ الصدــاء 
وإجــراء  الطائفــغ،  والاترغــخ  الامغغــج  سطــى 
إخقتــات إدارغــئ وجغاجــغئ، وإظعــاء الفســاد، 

والاتّعل لتضط ططضغ دجاعري(٣٧). 
الممطضــئ  شــغ  الحــغسغئ  افصطغــات  أن  والعاصــع 
تساظــغ ظعًســا طــظ اقجــائساد السغاجــغ وا�داري 
طــظ أجعــجة الثولــئ، شسطــى جــئغض المبــال، ق 
ــر،  ــر أو ظائــإ وزغ ــئ وزغ غعجــث حــغسغ شــغ طرتئ
وطــظ المتزــعر سطغعــط طــظ الظاتغــئ الفسطغــئ 
تعلــغ طعاصــع شــغ افجعــجة التضعطغــئ التساجــئ 
والتــرس  والثشــاع،  الثاخطغــئ  وزارات  شــغ 
والســطك  المطضــغ،  والثغــعان  والعذظــغ، 
شــغ  المعظفغــظ  أغطئغــئ  وتســّث  الثبطعطاجــغ. 
الطائفــئ  أبظــاء  غغــر  طــظ  الحــرصغئ  المظطصــئ 
الحــغسغئ، وبسدعــط غســاصثطعن طــظ طظاذــص 
وقًء  أضبــر  لضعظعــط  الممطضــئ؛  طــظ  أخــرى 
بةمغــع  الســظئ  وغســاأبر  لطظزــام(٣٨). 
ــغ  ــئ شــغ طتاشزــئ افتســاء، الا ــع ا�دارغ المعاص
تئطــس ظســئئ الحــغسئ شغعــا ظتــع ٦٠٪ طــظ إجمالغ 
جــئغض  سطــى   – بعــا  وتعجــث  الســضان،  ســثد 
المبال- ظتع ٤٠٠ طثرجئ، جمغع طثرائعا طظ غغر 
ــى  ــظ سط الحــغسئ(٣٩). ورغــط أن الحــغسئ طمبطغ
المساعى المتطغ بسائ طصاسث طظ أخض ١١طصسًثا 
شــغ المةالــج الئطثغــئ، إق أن الســططئ التصغصغــئ 
لغســئ شــغ غــث تطــك المةالــج، وإظمــا تارضــج شــغ 
طساعى المتاشزئ الثاضسئ لعزارة الثاخطغئ(٤٠).
غســاطغع  شــق  الثغظــغ  المســاعى  سطــى  أطــا 
تســغظغات  أو  جثغــثة  طســاجث  بظــاء  الحــغسئ 
لممارجــئ الحــسائر الثغظغــئ، وغمظســعن طــظ إتغــاء 
اتافاقتعــط الثغظغــئ ضغــعم ساحــعراء وغــعم سغــث 
الشثغــر، وبالرغــط طــظ ســثم وجــعد صاظــعن غتزــر 

سطغعط بظاء المساجث،
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إق أن سمطغــئ التخــعل سطــى ترخغــص تضعطــغ 
لشــرض بظــاء طســةث حــغسغ طسصــثة لطشاغــئ، 
طصارظــئ بالاســعغقت الممظعتــئ فتئــاع المثاعــإ 
ــاسثات  ــط طس ــث طظتع ــض ت ــغ تخ ــظغئ، والا الس
طالغــئ طــظ الســططات لئظــاء المســاجث. وإذا تخــض 
أبظــاء الحــغسئ سطــى ترخغــص طــظ التضعطــئ لئظــاء 
طســاجث، شغةــإ سطغعــط اقلاــجام بةمطــئ طــظ 
الحــروط، طظعــا رشــع افذان بالخغشــئ المسامــثة 
لــثى أعــض الســظئ، شــغ تــال تــط بظــاء المســةث 
الحــغسئ  غصطظــه  جــضظغ  تــغ  شــغ 

والسظئ(٤١). 

الصدــاء تاعشــر لطحــغسئ شــغ  وسطــى طســاعى 
طظطصاــغ  شــغ  خاخــئ  الحــرصغئ،  المظطصــئ 
طثظغــئ،  أتــعال  طتاضــط  وافتســاء،  الصطغــش 
ــاضظغظ  ــغسئ الس ــر أن الح ــث، غغ ــاف وطعارغ وأوص
شغعــا  بمــا  بالممطضــئ،  افخــرى  المظاذــص  شــغ 
ق  الحــرصغئ،  المظطصــئ  شــغ  المــثن  بســخ 
المتاضــط.  عــثه  إلــى  العخــعل  غســاطغسعن 
الحــغسغئ  المتاضــط  جــططئ  أن  سطــى  ســقوة 
طصغــثة، وغتــص لطمتاضــط افخــرى ظصــخ أتضاطعــا 
شــغ طططــص افتــعال، شالمثســغ الــثي ق غرضــى 
ــث الظزــر  ــه أن غسغ ــاٍض حــغسغ، بإطضاظ بتضــط ص
طتضمــــــــــئ  أطــــــــام  صـــــــدغاه  شــــــغ 

جظغئ(٤٢).

ــماسغطغئ،  ــغسئ ا�ج ــئئ لطح ــه بالظس ــال ظفس والت
الثغــظ غساظــعن طــظ الترطــان ظفســه شــغ التصــعق 
الثغظغــئ وشــغ الاعظغــش، لضــظ طــع شــارق أن 
ــر  ــًرا شــغ الاسئغ خــعت ا�جــماسغطغئ اخفــخ ضبغ
اقبظــا  الحــغسئ  أصراظعــط  طــظ  الترطــان  ســظ 
سحــرغئ شــغ المظطصــئ الحــرصغئ؛ وذلــك ظزــًرا 
لصطــئ سثدعــط، واشاصارعــط لطمسارضــئ المظزمــئ، 
لمظطصــئ  الةشراشغــئ  لطسجلــئ  إضاشــئ 

ظةران(٤٣). 

ــغ  ــسعدي ش ــام الس ــح الظز ــض، غاأرج ــغ المةم ش
ــظ اقجــاةابئ  ــإ الحــغسئ بغ ــه طــع المطال تساذغ
ــا  ــإ وتفرغشع ــعاء المطال ــئ اتا ــضطغئ، وطتاول الح

طظ طدمعظعا، 

ــإ  ــًق غســاةغإ بثرجــئ ططتعظــئ لمطال شعــع طب
والثثطــات  المسغحــغ  المســاعى  تتســغظ 
إجــراءات  طــظ دون  ولضــظ  الساطــئ،  افجاجــغئ 
والسغاجــغ  الثغظــغ  الامغغــج  �ظعــاء  جثرغــئ 
وا�داري، أو تئّظــغ جغاجــات واضتــئ لاتصغــص 
الاساغــح، وتثفغــش تــثة المســألئ الطائفغــئ. 
طــع  الاساذــغ  شــغ  الظعــب  عــثا  أن  وغئــثو 
المطالــإ الحــغسغئ أجــعط شــغ إساصــئ اظثطــاج 
افصطغــئ الحــغسغئ شــغ المةامــع، وزاد شــغ تعتغــر 
سقصاعــا بالســططات، خاخــئ وأن العــثف طــظ 
بســخ  واتاــعاء  الحــضطغئ  اقجــاةابئ  وراء 
إجــضات  عــع  لطحــغسئ،  غئــثو  ضمــا  المطالــإ، 
بســخ وجــائض ا�ســقم شــغ الثــارج، واجــامالئ 
ظحــطاء المسارضــئ الحــغسغئ، ووضسعــط تتــئ 
لمتاولــئ  إضاشــئ  افطظغــئ،  افجعــجة  طراصئــئ 
طــظ  وتفاغاعــا،  الحــغسغئ  المسارضــئ  تصســغط 
الظزــام  طــظ  صادتعــا  بســخ  تصرغــإ  خــقل 

وطظتعط اطاغازات حثخغئ (    ) . 
وغطةــأ الظزــام شــغ تــاقت ضبغــرة قجــاثثام 
ورصــئ الطائفغــئ بشــرض إبــارة وتألغــإ الــرأي 
ــار  ــرف أظز ــغسغئ، وخ ــإ الح ــث المطال ــام ض الس
وإتئــاط  الظزــام،  إخفاصــات  ســظ  المعاذظغــظ 
بغــظ  لططعائــش  سابــر  تســاون  أي  إطضاظغــئ 
الظاحــطغظ داخــض الممطضــئ، وخاخــئ الظاحــطغظ 
الســظئ(٤٥)، شغسمــض طبــًق سطــى ظحــر الثطــإ 
غــث  وإذــقق  لطحــغسئ،  المظاعدــئ  والضاابــات 
المآجســئ الثغظغــئ الســطفغئ شــغ طمارجــئ الظصــث 
وظساعــط  الحــغسئ،  سصائــث  ضــث  عــعادة  دون 
اجــاثثام  سطــى  ســقوة  تمغغجغــئ.  بظســعت 
الســططات الســسعدغئ جغاجــئ الصمــع المفــرط 
ضــث المزاعــرات الحــغسغئ، وتسصــإ الظاحــطغظ، 

وطمارجئ اقساصال خارج إذار الصاظعن.
الظزــام  إدراك  غضــعن  أن  المرجــح  وطــظ 
الســسعدي لطمطالــإ الحــغسغئ بعخفعــا جــااًرا 
ــا لعــثف جغاجــغ ضاطــظ، صــث سّطــض تطئغاــه  زائًف
الضبغــر طــظ تطــك المطالــإ، ودشســه لطاظفغــج 
إضاشــئ  ضغصــئ،  تــثود  شــغ  المطالــإ  ســظ 
الاــغ  الســطفغئ،  الثغظغــئ  المآجســئ  لدشــعط 
سطــى  لطظزــام  تصغصــغ  اظفاــاح  أي  تســارض 

الحغسئ، وتتعل دون الاصارب الةثي بغظعما. 

٤٤



ثانًيــا: عالقــة ا�قليــات الشــيعية 
في السعودية بإيران.

1-ظئــثة طعجــجة ســظ السقصــئ الســسعدغئ 
ا�غراظغئ.

شــغ  الحــغسغئ  افصطغــات  بغــظ  السقصــئ  تاأبــر 
 - الســسعدغئ  بالسقصــات  وإغــران  الممطضــئ 
ــظ  ــر ط ــغ الضبغ ــا ش ــا لع ــّث اظسضاًج ــئ، وتس ا�غراظغ
افتــعال، وصــث حــعثت السقصــات الســسعدغئ – 
ا�غراظغئ تصارًبا طتثوًدا خقل الفارة (١٩٢٩-١٩٧٩م)، 
حــمض إصاطــئ سقصــات دبطعطاجــغئ وتةارغــئ بغــظ 
الئطثغــظ(٤٦)، غغــر أن الاعتــر ظــض الســمئ الئارزة 
لطسقصــئ بغظعمــا سصــإ بــعرة الثمغظــغ شــغ إغــران 
(١٩٧٩م)، وتئظغه ظعب تخثغر البعرة إلى الثارج. 
وبرزت شغ الفارة (١٩٧٩- ١٩٨٩م) جطســطئ طظ 
افتــثاث والمعاصــش أشدــئ إلــى صطــع السقصــات 
ــات  ــا المعاجع ــظ، أعمع ــظ الئطثغ ــغئ بغ الثبطعطاج
بغــظ التةــاج ا�غراظغغــظ والحــرذئ الســسعدغئ 
شــغ الســام ١٩٨١م، ودســط إغــران المسارضــئ 
وطعصــش  الحــرصغئ،  المظطصــئ  شــغ  الحــغسغئ 
الســسعدغئ المآغــث لطســراق شــغ التــرب السراصغــئ 

ا�غراظغئ. 

وسصإ وشاة الثمغظغ شغ غعظغع ١٩٨٩م، واساماد 
الرئغــج آغــئ ا� أضئــر عاحــمغ رشســظةاظغ ظعًةــا 
طشاغــًرا لسغاجــئ تخثغر البــعرة(٤٧)، ساد الاصارب 
تــثود  شــغ  والرغــاض  ذعــران  بغــظ  لطسقصــئ 
ضغصئ، غغر أن أتثاث ١١جئامئر ٢٠٠١م وضسئ 
تتثغــات جثغــثة أطــام تطــك السقصــات؛ تغــث 
شــغ  جــسعدغغظ  طحــارضئ  إغــران  اجــاشطئ 
اجــاعثاف برجــغ الاةــارة السالمغــئ �بئــات وجــعد 
"إرعــاب جــّظغ" طظئســه الســسعدغئ؛ بعــثف خــرف 
افظزــار ســظ تمــثد ظفعذعــا شــغ الســراق، وظةــط 
ســظ ذلــك زغــادة سعاطــض الاعتــر شــغ السقصــئ 

بغظ الئطثغظ.
الئسبــئ  سطــى  العةــعم  تــادث  جــاء  بــط 
الثبطعطاجغئ السسعدغئ شغ ذعران (غظاغر ٢٠١٦م) 
الخفــر،  ظصطــئ  إلــى  بغظعمــا  السقصــئ  لغسغــث 
خاخــئ وأن الســسعدغئ ضاظــئ صــث بــثأت تمطاعــا 
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السســضرغئ (ساخفــئ التــجم) ضــث جماســئ التعبــغ 
الاــغ تســّث ذراًســا إغراظًغــا سطــى التــثود الةظعبغــئ 

لطسسعدغئ. 

وباجــامرار سمطغــات تتالــش دســط الحــرسغئ شــغ 
ــئ  ــظ سثائغ ــظ الئطثغ ــئ بغ ــئ السقص ــظ أخئت الغم
اجــاعثاف  بســث  خاخــئ  واضتــئ،  بخــعرة 
التعبغغظ حرضئ أراطضع السسعدغئ (جئامئر ٢٠١٩
م). وسطــى عاطــح اجامــاع الةطســئ ٧٤ لطةمسغــئ 
شــغ افطــط الماتــثة شــغ الحــعر ظفســه، اتعمــئ 
طــع  تســاباتعا  باخفغــئ  إغــران  الســسعدغئ 
الرغــاض طــظ خــقل التعبغغــظ، رًدا سطــى طعاصــش 
الرغــاض بحــأن الئرظاطــب الظــعوي ا�غراظــغ؛ لاصــرر 
الرغــاض شــغ ظفــج الســام شــرض سصعبــات سطــى 

ضغاظات تابسئ لطترس البعري ا�غراظغ(٤٨).

إغــران  بغــظ  السقصــئ  ٢-ذئغســئ 
وافصطغات الحغسغئ شغ السسعدغئ.

لفاــرة ذعغطــئ طــظ الجطــظ اظتخــرت السقصــات 
ــئ  ــغ تــثود المظطص ــئ ش ــئ لحــغسئ الممطض السصثغ
السربغــئ (الئترغــظ، الســراق، الضعغــئ)، ولــط تضــظ 
إغــران تمبــض أعمغــئ لعــط تاــى صغــام البــعرة 
ا�غراظغــئ؛ إذ ضان الســراق غمّبــض طرضــًجا سطمًغــا 
ــاء الحــغسئ طــظ  ــه أبظ ــا لطاحــّغع، اتةــه إلغ ودغظًغ
الســسعدغئ لططــإ السطــط والجغــارة الثغظغــئ، وبســث 
شئــثأ  ظســئًغا،  العضــع  تشّغــر  ا�غراظغــئ  البــعرة 
ــئ الحــغسغئ الســسعدغئ  ــظ افصطغ ــط ط ذــقب السط
بالاعّجــه إلــى إغــران، ضمــا وجــث طئــثأ وقغــئ 
الفصغــه الــثي ظــادى بــه الثمغظــغ رواًجــا شــغ 
أوجــاط حــغسئ المظطصــئ الحــرصغئ، سطــى غــث 
الحــغرازغغظ، وعــط أتئــاع الســغث طتمــث التســظغ 
"طزطعطغــئ"  باعظغــش  الحــغرازي(٤٩)،طصروًظا 
أوضــاع  سطــى  وإجــصاذعا  التســغظ،  طصاــض 
الحــغسئ شــغ الممطضــئ؛ باسائارعــط طزطعطغــظ 
وطدطعثغــظ غعاجعــعن ســثاوة الظزــام الصائــط، 
وســثاوة طعاذظغــه الســظئ، وشــغ عــثا الســغاق 
تارغــت  صــراءة  بإســادة  الممطضــئ  حــغسئ  صــام 

التسغظ وضربقء بحضض بعري(٥٠).
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لصــث ظــض الثطــاب الحــغسغ شــغ الســسعدغئ طظــث 
تأجغج الثولئ وتاى السام ١٩٧٩م، سام البعرة 
ا�غراظغــئ، خالًغــا طــظ ططالــإ جغاجــغئ خاخــئ 
بالحــغسئ، وبسغــًثا ســظ شضــرة تصثغــط الحــغسئ 
البعرغــئ  لططئغســئ  وظزــًرا  جغاجــغئ.  ضةماســئ 
لطظزــام ا�غراظــغ وذمعتاتــه شــغ المظطصــئ، شــإن 
المئــثأ التاضــط لسقصاتــه الثارجغــئ، عــع طئــثأ 
ــثي غســامث الظزــام ا�غراظــغ  ــعرة، ال ــر الب تخثغ
الثاخطغــئ  الحــآون  شــغ  الاثخــض  تــص  طظــه 
لظئــث  الاروغــب  خــقل  وطــظ  لطــثول(٥١). 
"اقجــاضئار" (أي الظزــط المسادغــئ)، و"طــعاقة 
المســادسفغظ" ودسمعــط سطــى طســاعى السالــط، 
غســّعل المحــروع ا�غراظــغ سطــى افصطغــات شــغ 
ــر  ــغ تخثغ ــط ش ــض تاج ــاورة ضساط ــثان المة الئط
ــك المةامســات.  ــإ افوضــاع شــغ تط ــعرة، وصط الب
الصــعة  أدوات  أعــط  أتــث  افصطغــات  تســّث  ضمــا 
السغاجــئ  طــظ خقلعــا  الاــغ تســسى  الظاسمــئ 
ا�غراظغــئ �غةــاد بغؤــئ تاضظــئ لعــا، والاعغؤــئ 

لطعغمظئ سطى الثول المةاورة(٥٢).  

طئــثأ  صابطــئ  الســسعدغئ  أن  المسطــعم  وطــظ 
تخثغــر البــعرة ا�غراظــغ بالرشــخ، وظزــرت إلغــه 
ضمئــثأ خطغــر وغغــر طسعــعد شــغ السقصــات بغــظ 
دول المظطصــئ، طــا دشــع إغــران لطاساطــض طــع 
السصئــات  طــظ  ضعاتــثة  الســسعدغئ  السغاجــئ 
ــخ  ــئ تترغ ــغ جغاج ــروسعا، وتئّظ ــئ لمح المسغص
الحــرصغئ  المظاذــص  شــغ  الحــغسغئ  افصطغــات 
المســادسفغظ"  تترغــر   " طئــثأ  باجــاثثام 
ضاجاراتغةغئ جاذبئ طظ أجض اقجــــاصطاب(٥٣).
ــظ شــغ  ــى إغةــاد طاطرشغ ــران سط ــئ إغ  ضمــا سمط
أوجــاط افصطغــئ الحــغسغئ، وتسجغــج تدــعر سصغــثة 
العلــغ الفصغــه بغظعــط، إضاشــئ لاسطغــط أســثاد طــظ 
أبظــاء افصطغــئ شــغ طــثارس المرجسغــات الضئــرى، 
وتســعغض الجغــارات لطمراصــث الحــغسغئ شــغ الســراق 
(الســغاتئ الثغظغــئ)، وصــث اجــاثثطئ بســخ تطــك 
الجغــارات ضشطــاء �لتــاق حــئاب طــظ افصطغــئ 
الحــغسغئ الســسعدغئ بمسســضرات تثرغــإ وتةظغــث 

تابسئ �غران شغ جعرغا والسراق(٥٤). 

إغــران  بسطمــاء  الســسعدغئ  حــغسئ  ارتئــاط  إن 
الثخــعص  وجــه  سطــى  وغاةســث  واضــح، 
غســّث  الــثي  بالثمغظــغ،  العجثاظغــئ  بالسقصــئ 
ــى  ــا غظّحــأ حــغسئ الممطضــئ أبظاءعــط سط ظمعذًج
وأذروتاتــه  بأصعالــه  والاســطغط  بــه،  اقصاــثاء 
إضاشــئ  ظصــاش،  دون  والسصثغــئ  الفضرغــئ 
طظازلعــط  تغطــان  تجغغــظ  سطــى  لترخعــط 
ــط بخـــــــعره، ورشسعــــــــا شــــــغ طزاعراتعـــــ
غطاــجم  باظغــئ،  جعــئ  طــظ  واتاةاجاتعــط(٥٥). 
حــغسئ الســسعدغئ بإخــراج "ُخمــج" أطعالعــط، 
لخالــح سطمــاء الحــغسئ شــغ الثاخــض والثــارج، 
وعظــاك أطــعال ضبغــرة طــظ الائرســات والــجضاة 
الاــغ غةمسعــا حــغسئ الممطضــئ، تخــّإ شــغ جغــعب 

رجال الثغظ شغ إغران(٥٦).

تظزغمــات  طافاوتــئ  شاــرات  خــقل  وظعــرت 
حــغسغئ شــغ الممطضــئ طاسخئــئ بحــثة فشــضار 
الثمغظــغ، طبــض "تــجب ا� التةــاز" الــثي ضان 
طرتئًطــا بالتــرس البــعري ا�غراظــغ، وظحــط شــغ 
الاسسغظغــــات(٥٧).  البماظغظــات وأوائــض  ظعاغــئ 
الحــغسئ  الســسعدغعن  أجــج  ذلــك  وصئــض 
جغاجــًغا  تظزغًمــا  جــعرغا،  شــغ  المعجــعدون 
طسارًضــا لظزــام التضــط شــغ الســسعدغئ ســرف 
ــام  ــغ الس ــع الرجــالغغظ" ش ــئ " الطقئ باجــط ترض
١٩٦٨م، صئــض أن غخئــح اجــمه قتًصــا "طظزمــئ 
البعرة ا�جقطغئ شغ حئه الةجغرة السربغئ"(٥٨). 

شــغ  لطاشطشــض  إغــران  طســاسغ  تاعصــش  ولــط 
بســخ  وتحــةغع  الممطضــئ،  حــغسئ  أوجــاط 
رطعزعــط الثغظغــئ سطــى الامــرد ضــث الظزــام 
الســسعدي تاــى وصئ صرغإ، شفــغ ظعشمئر ١٩٧٩
ــار اظافاضــئ حــغسغئ  ــاد الحــغت تســظ الخف م ص
التضــط  ظزــام  ضــث  الحــرصغئ  المظطصــئ  شــغ 
الســسعدي بثســط طــظ إغــران، لضظــه اضطــر بســث 
عــع  سطغــه  والادغغــص  "اقظافاضــئ"  شحــض 
وأظخــاره لطعــرب إلــى إغــران، وظــض غســارض 
ــثه  ــرض ض ــاك وغت ــظ عظ ــسعدي ط ــام الس الظز

تاى السام ١٩٨٦م (٥٩). 



الــثي تأجــج شــغ  وغســّث تــجب ا�- التةــاز 
الســام ١٩٨٧م، سطــى غــث ضابط طثابــرات إغراظغ 
ــغسئ  ــظ الح ــثد ط ــظ س ــرغفغ، ط ــث ح ــى أتم غثس
الســسعدغغظ الثغــظ درجــعا شــغ طثغظــئ (ُصــط) 
البــعرة  لمظزمــئ  السســضري  الةظــاح  ا�غراظغــئ، 
ا�جــقطغئ شــغ حــئه الةجغــرة السربغــئ، وصــث جــاء 
حــظ  بعــثف  سســضري؛  ضاظزغــط  تأجغســه 
سمطغــات اظاصاطغــئ ضــث الظزــام الســسعدي(٦٠).
 وصــث ظّفــث أول سمطغاتــه شــغ الســسعدغئ شــغ 
أغسطج ١٩٨٧م، واجامرت عةماته تاى أواخر 
الســططات  تمضظــئ  أن  بســث  الاســسغظات، 
الســسعدغئ، سئــر تمــقت أطظغــئ طحــثدة، طــظ 
والادغغــص  صثراتــه  وضــرب  خقغــاه  تفضغــك 
سطغــه؛ طــا أدى لاعصــش أظحــطاه السســضرغئ شــغ 
الســام ٢٠٠٠م، لضــظ أظحــطاه تعاخطــئ طــظ 
خــقل إخــثار الظحــرات الاترغدغــئ والثســعات 
لطسظش وطصاوطئ التضعطئ(٦١). وغرى تظزغط تجب 
ــًق با�طــام الثمغظــغ  ا� شــغ العلــغ الفصغــه طمب
ــًثا حــرسًغا لسمــعم المســطمغظ، غةــإ سطغعــط  صائ
ذاساــه شــغ جمغــع حــآوظعط الثغظغــئ والثظغعغــئ، 
وغربــط ذلــك بعجــعب اتاــرام إغــران، وســثم 

الاطاول سطى طضاظاعا شغ السالط ا�جقطغ.

ا�سقطــغ  المســاعغغظ  سطــى  وتائظــى ذعــران 
شــغ  الحــغسغئ  المسارضــئ  طعاصــش  والسغاجــغ 
ــئ،  ــثاث الثاخطغ ــب افت ــرض تعغغ ــسعدغئ، بش الس
ضــث  الحــغسغ  التــراك  تثاسغــات  وتعظغــش 
الممطضــئ شــغ الثــارج، وغصــعم ا�ســقم ا�غراظــغ 
اقضطرابــات  أخئــار  وظحــر  باشطغــئ  الرجــمغ 
الســسعدغئ،  شــغ  تتــثث  الاــغ  والمزاعــرات 
ــئ،  ــظ الممطض ــئ فط ــش طسادغ ــظ طعاص ــر س والاسئغ
وطحةسئ سطى اجامرار اقضطرابات(٦٢). وسادة طا 
تصــعم التــعزات الثغظغــئ شــغ صــط ولئظــان، سصــإ 
ــثار  ــئ، بإخ ــض الممطض ــغسغئ داخ ــرة ح ضض طزاع
بغاظــات طظــثدة بالتضعطــئ الســسعدغئ، وططالئــئ 

بتماغئ أبظاء الحغسئ(٦٣).

الحــغت  الســسعدغئ  الســططات  إســثام  وسصــإ 
الظمــر خــثرت ســظ جماســات طعالغــئ �غــران شــغ 
ــش  ــارة السظ ــع �ب ــثة تثس ــات س ــئ، خطاب المظطص
اظاصــــــــام،  ضعجغـــــــطئ  الســسعدغئ  داخـــــــض 
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وتترغــك الحــارع الحــغسغ شــغ الئترغــظ(٦٤). أطا 
سطــى المســاعى الرجــمغ، شصــث ظــثد التــرس 
البــعري ا�غراظــغ بإســثام الحــغت الظمــر، ووخــش 
لقرعــاب  بالراسغــئ  الســسعدغئ  الســططئ 

والمسادغئ لقجقم(٦٥). 
ــغسغئ  ــئ الح ــص لطتال ــظ الافت ــث ط ــعد المجغ وغص
ظاغةــئ  إلــى  بإغــران  وسقصاتعــا  الســسعدغئ 
طفادعــا أن المتــّثد السصــثي، رغــط تأبغــره، لغــج 
الحــغسئ  سقصــئ  شــغ  التاجــط  الساطــض  عــع 
ــئ طــا  ــئ السصثغ ــران، شمــظ الظاتغ الســسعدغغظ بإغ
غــجال غالئغــئ الحــغسئ شــغ المظطصــئ الحــرصغئ 
ــا بمرجسغــئ  ــا وشصعًغ بالســسعدغئ طرتئطغــظ سصثًغ
الظةــش شــغ الســراق، وعــغ المرجسغــئ الاــغ ق 
تتئــث الثــعض شــغ غمــار السغاجــئ إق لطدــرورة، 
سطــى  الثســعي  السمــض  حــأن  طــظ  وُتسطــغ 
السغاجــغ ضمئــثأ ســام، إضاشــئ لســثد ضئغــر طــظ 
ا�  آغــئ  الحــغسغئ  لطمرجسغــئ  المصطثغــظ 
ــص آراؤه  ــثي ق تاف ــراق، وال ــغ الس السغســااظغ ش
ــط  ــظ ب ــه، وط ــغ الفصغ ــئ العل ــع ظزرغ ــئ ط الفصعغ
غظزــرون  الســسعدغغظ ق  الحــغسئ  أغطــإ  شــإن 
�غــران ضمرجسغــئ دغظغــئ (     ).وإظمــا غسائروظعــا 
تالــئ جغاجــغئ طشاغــرة لعاصــع الظزــط السغاجــغئ 
ــا  ــث، وباقجــافادة أغًد ــرة بالاأغغ ــظغئ"، جثغ "الس
شــغ  جغاجــاتعا  تتثبــه  الــثي  الاأبغــر  طــظ 
السقصــئ شــغ إذــار  تظــثرج  المظطصــئ. وسطغــه 
ــغ تاثــث طــظ  ــئ الاعجــسغئ، الا السغاجــئ ا�غراظغ
افصطغــات ططغــئ لاظفغــث طحــروسعا شــغ المظطصــئ، 
أضبــر طمــا تاتــثد بالساطــض السصــثي، وصــث وضــع 
بســخ حــغسئ الســسعدغئ أظفســعط شــغ عــثا 
الــثي  والصمــع  الامغغــج  "لاسعغــخ  ا�ذــار؛ 
غــرى ضمــا  وذظعــط"  شــغ  لــــــه  غاسرضــعن 

 الئسخ(٦٧). 
شــإن  ا�جــماسغطغئ،  بالحــغسئ  غاسطــص  شغمــا 
الخــقت بغظعــط وبغــظ إغــران تئــثو ضسغفــئ، 
جــعاء أضاظــئ سصثغــئ أم جغاجــغئ، شــق غعجــث 
ظحــاط إغراظــغ ططتــعظ شــغ أوجــاذعط، شعــط ق 
طةامسعــط  ســظ  غربــاء  بأظعــط  غحــسرون 
الســسعدي، وغساصــثون أن إغــران ترغــث طــظ خــقل 
جغاجــاعا، جــّر المظطصــئ إلــى خــراع، ق ظاصــئ 

لعط شغه وق جمض(٦٨). 

٦٦
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٣-الامضغــظ الحــغسغ والئســث افطظــغ شــغ 
طســئعصئ  غغــر  تعثغــثات  المظطصــئ: 

لطممطضئ.

ــغسئ  ــسعدغئ وح ــغسئ الس ــظ ح ــات بغ ــّث السقص ُتس
لطظزــام  سمغــص  صطــص  طخــثر  افخــرى  الــثول 
الســسعدي، خاخــئ طــع اساصــاده أن بمصــثوره 
ــغسغئ،  ــات الح ــغ لفصطغ ــعاء الثاخط ــئ اقتا طمارج
ــغ الثاخــض بحــاى  ــى أظحــطاعا ش والســغطرة سط
ــا  ــى سقصاتع ــظ أن الســغطرة سط الســئض، شــغ تغ
طــع الثــارج طســألئ خسئــئ وطسصــثة، جــغما وأن 
تطــك السقصــات غاطدــئ، وطاســثدة المســاعغات، 
غغــر  اتةاعــات  شــغ  شائصــئ  بســرسئ  وتاطــعر 
طرغعبــئ. وسطــى وجــه الاتثغــث تــرى الســسعدغئ 
شــغ حــغسئ الئترغــظ خطــًرا غظئشــغ الاساطــض طســه 
سئــر  المماــثة  الصعغــئ  لطروابــط  ظزــًرا  بتــجم؛ 
الاارغــت بغظعــط وبغــظ حــغسئ المظطصــئ الحــرصغئ 
ــظ،  ــعة الحــغسئ شــغ الئترغ ــث ص الســسعدغئ، شاجاغ
ــغ  ــئ الحــغسغئ ش ــئ الطائف ــّعي بخــعرة تطصائغ غص
ــظ  ــغسئ الئترغ ــاء ح ــإن إبص ــغ ش ــئ، وبالاال الممطض
سظخــًرا  غســّث  ا�غراظــغ،  الظفــعذ  دائــرة  خــارج 
ــظ الســغطرة  ــظ الســسعدغئ ط ــغ تمضغ ــا ش جععرًغ
وإضســاف  الحــغسغئ،  افصطغــئ  سطــى  الثاخطغــئ 
ا�غــــــــــراظغ  بالـــــــمحروع  سقصاتعــــــــا 
شــغ المظطصــئ(٦٩). شــغ ا�ذــار ظفســه، تثحــى 
الســسعدغئ طــظ تأبغــر ظفــعذ الحــغسئ شــغ الســراق 
وافطــظ  ساطــئ،  الثطغــب  طظطصــئ  أطــظ  سطــى 
الســسعدي خاخــئ، وتصــش عــثه الثحــغئ وراء 
تأغغثعا بصاء الصعات اقطرغضغئ شغ المظطصئ( ٧٠)؛ 
ــظ  ــئ ط ــعات اقطرغضغ ــتاب الص ــظ قظس ــث غمض تغ
الســراق، أن غمعــث لمحــارضئ إغراظغــئ شاسطــئ شــغ 
الارتغئــات المســاصئطغئ فطــظ المظطصــئ، وعــثا طــا 

تسارضه الممطضئ.

ا�  تــجب  وجــعد  غمّبــض  أخــرى،  جعــئ  طــظ 
ــارج  ــه خ ــئ الفصغ ــام وقغ ــعذج لظز ــغ ضظم الطئظاظ
إغــران، ظةاًتــا لطمحــروع ا�غراظــغ، غشــري افصطغــئ 
ــئ الاتــّعل  الحــغسغئ شــغ الممطضــئ بثــعض تةرب
لظمــعذج حــئغه، وتصثغــط ظفســعا ضعرصــئ ضشــط 
السســـــــــعدغــــئ(٧١).  الـــــــتضعطئ  سطــــــــى 

وصــث تخاســث الصطــص الســسعدي طــظ الامضغــظ 
جماســئ  دخــعل  بســث  وتتالفاتــه،  الحــغسغ 
التعبــغ خظســاء واجــاغقئعا سطــى الســططئ شــغ 
ســام ٢٠١٤م، لاخئــح واتــثة طــظ المحــاضض 
ذراع  وبمبابــئ  لطســسعدغئ،  الضئغــرة  افطظغــئ 
�غــران تســاسمطه شــغ خثطــئ أجظثتعــا الاعّجــسغئ، 

وتعظفه شغ طساوطاعا ا�صطغمغئ والثولغئ(٧٢).
ــئ  ــظ جماس ــسعدغئ ط ــص الس ــث صط ــا غجغ ــض ط  ولس
التعبــغ، عــع عةماتعــا الماضــررة بالخعارغــت 

والطائرات المسّغرة سطى السمص السسعدي(٧٣).

الظجســئ  وخــعل  طــظ  الســسعدغئ  وتثحــى 
أصخاعــا،  إلــى  �غــران  الاعجــسغئ  السســضرغئ 
غــرار  سطــى  بالســقح  الممطضــئ  حــغسئ  بثســط 
جماســئ التعبــغ. وشــغ جــئامئر٢٠١٩م خــّرح 
الظاذــص السســضري الرجــمغ لةماســئ التعبــغ، 
ــغ  ــئ ش ــظ التساج ــخ افطاض ــاعثاف بس ــأن اج ب
ــاون  ــص وتس ــث دصغ ــث رخ ــض "بس ــسعدغئ تخ الس
إحــارة  شــغ  الســسعدغئ"،  داخــض  حــرشاء  طــع 
ــه التعبغــعن طــظ حــغسئ  لاســاون طــا تخــض سطغ
الممطضــئ شــغ المظطصــئ الحــرصغئ سطــى طــا غئــثو، 
غغــر أظــه ق غمضــظ الةــجم بعجــعد طبــض عــثا 
الاســاون لســثم تعشــر حــعاعث ططمعجــئ، إضاشــئ 
إلــى أن الحــغسئ شــغ المظطصــئ الحــرصغئ لــط 
غخــثر سظعــط تاــى ا�ن طــا غحــغر لاأغغثعــط 
سظعــــــــا  دشاسعـــــــط  أو  التعبــــــغ  جماســــئ 
(٧٤)، وعــثا ق غظفــغ بالطئــع، تساذــش حــغسئ 
تــثوث  وإطضاظغــئ  التعبغغــظ  طــع  الســسعدغئ 
تتــعقت طســاصئطغئ شــغ السقصــئ طسعــط باتةــاه 

الاساون. 

السغاجــئ  أن  غئــثو  جــئص،  طــا  إذــار  شــغ 
الحــغسغئ  افصطغــئ  طــع  تاساذــى  الســسعدغئ 
ــا غفســر تدــعر  ضمســألئ أطــظ صعطــغ، وعــثا ط
ظعــب الاساطــض افطظــغ شــغ طعاجعــئ أي تــراك 
حــغسغ؛ تغــث تفّدــض الســططات الســسعدغئ خغــار 
"الصمــع افطظــغ" سطــى الاأصطط طــع المطالإ (٧٥)، 



وغســعد ذلــك بثرجــئ أجاجــغئ إلــى تســارض 
الئســخ  غخفــه  طــا  طــع  الحــغسغئ  المطالــإ 
"بحروط تحّضض الثولئ السسعدغئ"(٧٦)، وتتثغًثا 
ذئسعــا المثعئــغ، وسقصاعــا السدعغــئ بالععابغــئ 
ضأغثغعلعجغــا راجــثئ تحــّضض طخــثر حــرسغئ 
الةماسغــئ  الطئغســئ  إلــى  غســعد  ضمــا  التضــط، 
الثغظــغ  طدمعظعــا  وإلــى  المطالــإ،  لاطــك 
والبصاشــغ الــثي غظزــر إلغــه ضاصعغــخ لطتالــئ 

الثغظغئ المساصرة شغ المةامع السسعدي.

ولســض أعــط الاعثغــثات الاــغ غطرتعــا جــطعك 
افصطغــئ الحــغسغئ لطظزــام الســسعدي تامبــض شــغ 
تسمغــص اقظصســام الطائفــغ، وطــا صــث غةــّره ذلــك 
طــظ ســثم اجــاصرار داخطــغ لطممطضــئ، ورغــط أن 
شرضغــئ الخــراع الطائفــغ افعطــغ بغــظ جــظئ 
الســسعدي،  المةامــع  شــغ  طســائسثة  وحــغسئ 
سطــى  الســسعدغئ  الثولــئ  صــثرة  إلــى  بالظزــر 
ضئــط التالــئ الطائفغــئ تاــى ا�ن؛ ضاتثاذعــا 
طعاصــش تاجــمئ تةــاه بــعادر سظــش جعــادي ضــث 
ــرح  ــغسغئ غط ــئ الح ــطعك افصطغ ــإن ج ــغسئ، ش الح
المســألئ  طعاجعــئ  الســسعدي  الظزــام  سطــى 
ــع،  ــغ المةام ــرة ش ــئ غائ ــئ بظغعغ ــئ ضأزط الطائفغ
طســاصئطغئ  باسئغــرات  الزعــعر  سطــى  وصــادرة 
سطــى  التالغــئ  الظزــام  صــثرة  تاةــاوز  خطــرة 
الدئــط واقتاــعاء. طــظ جعــئ أخــرى، غفدــغ 
اقظصســام الطائفــغ إلــى طجغــث طــظ الاثخــقت 
ــط  ــغ العج ــغ ش ــر ا�غراظ ــّث الاأبغ ــئ، وغس الثارجغ
الحــغسغ الســسعدي، رغــط المــث والةــجر الــثي 
غحــعثه، دلغــًق سطــى إطضاظغــئ الاعظغــش الثارجــغ 

لفصطغات شغ ضرب اجاصرار الممطضئ.

المســتقبلية  االتجاهــات  ثالًثــا: 
الشــيعية  ا�قليــات  لســلوك 

في السعودية.

والظزــام  الحــغسغئ  افصطغــئ  سقصــئ  تحــّضطئ 
افخغــرة سطــى ضــعء  شــغ طراتطعــا  الســسعدي 
ساططغــظ: افول عــع ططالــإ الحــغسئ المختعبــئ 
بفســض اتاةاجــغ ظحــط، غصابطــه الظزــام شــغ 
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صمــع  وأجــالغإ  ضسغفــئ  باجــاةابئ  الســادة 
طافاوتــئ الحــثة، طــا غثشــع بالسقصــئ إلــى تــثود 
عــع  الباظــغ  والساطــض  الاعتــر،  طــظ  صخــعى 
ــغ  ــا ش ــثم لع ــأ ص ــئ طعذ ــئ تصص ــئ إغراظغ جغاج
أوجــاط افصطغــئ الحــغسغئ، واجــابمرت بســخ 
الروابــط السصثغــئ والفضرغــئ، والاشغــرات التاخطــئ 
شــغ المظطصــئ، لطسمــض بــضض جعــث سطــى تتعغــض 
ــغ"، وأداة  ــروع جغاج ــى "طح ــئ إل ــغسئ الممطض ح
ذّغســئ لاتصغــص افعــثاف ا�غراظغــئ الاعجــسغئ. 
شــغ  لطحــغسئ  المســاصئطغ  الســطعك  وغاعصــش 
ــظ،  ــظ الساططغ ــظ عثغ ــض بغ ــى الافاس ــئ سط الممطض
المتامــض أن تاةــه  وسطــى ضــعء ذلــك، طــظ 
سقصــئ افصطغــئ الحــغسغئ بالظزــام ظتــع خغــار 
السظــش والسمــض المســطح، وعــثا اقتةــاه غســائطظ 
الظزــام  طــع  الســغؤئ  بالسقصــئ  افصطغــئ  خئــرة 
الســسعدي، وتضــرار تةاعطــه لمطالئعــا واقلافــاف 
ــغ  ــه ش ــئ ل ــثي تسرض ــع ال ــك الصم ــا، وضثل سطغع
ــغ"،  ــع السرب ــث "الربغ ــئ بس ــئ، خاخ ــاقت طثاطف ت
وصغــام الســططات بإســثام الحــغت الظمــر وبســخ 
ــظ  ــمع ط ــرأى وطس ــى ط ــغسئ، سط ــطغظ الح الظاح
أصاربعــط؛ شــغ طتاولــئ لــعأد التــراك الحــغسغ 

إلى افبث. 
ولســض طــا غرّجــح تطــعر جــطعك افصطغــئ الحــغسغئ 
باتةــاه السظــش، طــع طــا غمبطــه ذلــك طــظ تعثغــث 
اجــاراتغةغ لطممطضــئ، عــع تجاغــث ســثد المصاتطغــظ 
ــعرغا  ــظ ج ــغ ضض ط ــران ش ــظ �غ ــغسئ المعالغ الح
اتامــاقت  ووجــعد  والغمــظ،  ولئظــان  والســراق 
ــثدة-  ــات طت ــر طسطعط ــثم تعش ــط س ــئ – رغ صعغ
الحــغسئ  طــظ  طصاتطــعن  بغظعــط  غضــعن  بــأن 
الثغــار  إلــى  لطســعدة  طاأعئــعن  الســسعدغغظ، 
ــا. إضاشــئ قظاحــار الســقح شــغ  ــثور ط ــام ب لطصغ
تــعادث  وتظاطــغ  الحــغسغئ،  افصطغــئ  أوجــاط 
ــى  ــغسئ سط ــطتغظ ح ــض طس ــظ ِصئ ــار ط ــقق الظ إذ
عــثا  وشـــــغ  السســـــــعدغئ(٧٧).  الحـــــرذئ 
طساثلــئ  حــغسغئ  صغــادات  تــّثرت  الســغاق، 
وططاجطــئ بالتــعار طــع التضعطــئ الســسعدغئ، طــظ 
جغاجــات  طــظ  المتئــط  الحــغسغ  الحــئاب  أن 
التضعطــئ، والمخــاب بثغئــئ أطــض طــظ التــعارات 
ــران  ــر ظتــع إغ السصغمــئ طــع التضعطــئ، غاةــه أضب
تــعل  تعجغعــات  سطــى  لطتخــعل  ا�  وتــجب 

ضغفغئ جسض خعتعط طسمعًسا(٧٨). 
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ــث ا�صطغمــغ  ــى الخسغ ــح طآحــرات ســثة سط وترّج
ــغسغئ  ــئ الح ــسعدغئ بافصطغ ــئ الس ــامرار السقص اج
ــاد  ــرة قسام ــاقت ضئغ ــغ، واتام ــر تصغص دون تشّغ
طــع  الاساذــغ  شــغ  سظغفــئ  خغــارات  افخغــرة 
الظزــام، سطــى غــرار طــا تــثث شــغ الســابص، وطــظ 
شــغ  وجعدعــا  إغــران  تسجغــج  المآحــرات  تطــك 
ــران  ــظ إغ ــات بغ ــعدة المفاوض ــث س ــئ، بس المظطص
ــعص  ــظ، بثخ ــر افوربغغ ــئ، سئ وا�دارة افطرغضغ
برظاطةعــا الظــعوي، وتجاغــث شــرص رشــع السصعبــات 
اقصاخادغــئ ســظ إغــران، وطــظ بــط زغــادة إظفاصعــا 
شــغ  والسســضرغئ  الاعجــسغئ  طحــارغسعا  سطــى 
شــغ  لظفعذعــا  إضاشــئ  المظطصــئ(٧٩). 
ــغ ترجــغثه،  ــى جماســئ التعب ــثي تاعل ــظ ال الغم
وبصــاء بحــار افجــث رئغًســا لســعرغا. شدــًق ســظ 
إطضاظغــئ  تساــرض  الاــغ  الضئغــرة  الخسعبــات 
إظةــاز تفاعمــات جــسعدغئ – إغراظغــئ طــظ خــقل 
التــعار المئاحــر، تــعل المطفــات الحــائضئ شــغ 
المظطصــئ، وخسعبــئ غــّض غــث إغــران ســظ الاثخــض 
شــغ حــآون افصطغــئ الحــغسغئ شــغ الممطضــئ ســظ 

ذرغص الافاوض. 

شــغ المصابــض، بّمــئ طآحــرات سطــى تعجعــات 
ــا الظزــام الســسعدي شــغ إذــار الظعــب  غصــعم بع
ا�خقتــغ لعلــغ السعــث طتمــث بــظ جــطمان، طــظ 
ــع  ــغسئ ظت ــع الح ــئ ط ــجقق السقص ــإ اظ ــض تةظ أج
خغــار السظــش؛ تغــث وخــش ولــغ السعــث الســسعدي 
طتمــث بــظ جــطمان الممطضــئ بأظعــا دولــئ لطســظئ 
والحــغسئ، وصــام طرضــج المطــك سئثالسجغــج لطتــعار 
الاساغــح  لاسجغــج  براطــب  باظزغــط  العذظــغ 
المسادغــئ  الطشــئ  خّفــئ  ضمــا  المةامســغ(٨٠). 
لطحــغسئ شــغ الثطــإ والــثروس الثغظغــئ، وجــرى 
داخــض  المحــثدة  افطظغــئ  الصئدــئ  تصطغــص 
وتــّثت  بالســابص،  طصارظــئ  الحــغسئ  طظاذــص 
الســططات طــظ أظحــطئ رجــال الثغــظ الســطفغغظ 
"عغؤــئ افطــر بالمســروف والظعــغ ســظ المظضــر" 
ضثعــط(٨١). طعّجعــئ  الحــغسئ  غراعــا  الاــغ 

ــئ  ــّإ سمطغ ــث أن تخ ــر المآض ــظ غغ ــك، ط ــع ذل ط
طخطتــئ  شــغ  الســطفغظ  الماحــثدغظ  إضســاف 
اساــراف ضاطــض بتصــعق الحــغسئ. إضاشــئ لثحــغئ 
الظزــام الســسعدي طــظ أن غــآدي طجغــث طــظ 
جــصش  ارتفــاع  إلــى  الحــغسئ  سطــى  اقظفاــاح 
ــص  ــغ واصاخــادي دصغ ططالئعــط، شــغ ظــرف أطظ
لطشاغــئ تمــّر بــه الممطضــئ؛ بســئإ التــرب شــغ 

الغمظ واظثفاض أجسار الظفط (٨٢).

ــثي  ــر ال ــاه افب ــض الحــغسئ تة ــئ ردود شس وتئاغظ
ــى  ــه سط ــث أن تارض ــغ السع ــات ول ــظ �خقت غمض
بالظزــام،  السقصــئ  ذئغســئ  وسطــى  ططالئعــط، 
شغــرى أتــث المفضرغــظ الحــغسئ الئارزغــظ (تعشغــص 
الســغش) أن ظعــب ولــغ السعــث عــع اساــراف بــأن" 
الععغــئ العذظغــئ الســسعدغئ عــغ طزطــئ لةمغــع 
الســسعدغغظ، وأن اخاقشاتعــط السصائثغــئ تصــع 
الئــقد  بصاشــئ  غبــري  الــثي  الاظــّعع  ضمــظ 
ــظ  ــاق بغ ــا". وبخفــئ ساطــئ، ق غعجــث اتف وتغاتع
الاغــارات الحــغسغئ الســسعدغئ بحــأن إطضاظغــئ 
لاتّســظ  تفدــغ  أجاجــغئ  تشغغــرات  تــثوث 
وتتصغــص  والسغاجــغئ،  اقصاخادغــئ  افوضــاع 
إلــى  إضاشــئ  الحــغسئ(٨٣).  لمطالــإ 
أن الاشغــرات طــظ عــثا الظــعع تتاــاج إلــى وصــئ 
سطــى  الظزــام  صــثرة  سطــى  وتسامــث  ذعغــض، 
لفصطغــئ  افجاجــغئ  لطمطالــإ  اقجــاةابئ 
الحــغسغئ، وعــغ المطالــإ الثاخــئ بثطةعــط شــغ 
طآجســات الثولــئ، طــع ســثم إغفــال ارتئــاط 
تطــك اقجــاةابئ بطئغســئ السقصــات الســسعدغئ 

ا�غراظغئ(٨٤).



أطــام تخسغــث طســطح طتامــض تصــعم بــه افصطغــئ 
الحــغسغئ بخــرف الظزــر ســظ دغظاطغاتــه وظاائةــه، 
ــإ  ــعل المطال ــا صئ ــسعدغئ إط ــى الس ــغضعن سط ج
الحــغسغئ، بمــا شغعــا المطالــإ الثاخــئ بالترغــات 
وتسرغــخ  السغاجــغئ،  والمحــارضئ  الثغظغــئ 
ــغ  ــط، اجاماس ــغسغ ظاس ــثد ح ــر تم ــا لثط ظزاطع
ــعة  ــران ص ــاء إغ ــغ ظــض بص ــغ وجغاجــغ، ش وبصاش
إصطغمغــئ تشــثي طحــارغع افصطغــات الحــغسغئ شــغ 
الحــغسغئ،  المطالــإ  رشــخ  أو  المظطصــئ. 
واقضافــاء باجــاةابئ جــطتغئ ضمــا شســض الظزــام 
الســسعدي شــغ الســابص؛ وبالاالــغ دشــع الحــغسئ 
لطمطالئــئ بمــا غحــئه التضــط الثاتــغ ضتــث أدظــى 
لــظ غصئطــعا بأصــض طظــه (     )،وطــظ العاضــــح أن 
صطــإ  شــغ  الممطضــئ  جــغدع  ضعــثا  خغــاًرا 
وغسخــش  خطغــرة،  داخطغــئ  اضطرابــات 
باجــاصرارعا؛ فن الطرغــص العتغــث لطعخــعل إلغــه 

عع السظش.  
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وغســعد ذلــك بثرجــئ أجاجــغئ إلــى تســارض 
الئســخ  غخفــه  طــا  طــع  الحــغسغئ  المطالــإ 
"بحروط تحّضض الثولئ السسعدغئ"(٧٦)، وتتثغًثا 
ذئسعــا المثعئــغ، وسقصاعــا السدعغــئ بالععابغــئ 
ضأغثغعلعجغــا راجــثئ تحــّضض طخــثر حــرسغئ 
الةماسغــئ  الطئغســئ  إلــى  غســعد  ضمــا  التضــط، 
الثغظــغ  طدمعظعــا  وإلــى  المطالــإ،  لاطــك 
والبصاشــغ الــثي غظزــر إلغــه ضاصعغــخ لطتالــئ 

الثغظغئ المساصرة شغ المةامع السسعدي.

ولســض أعــط الاعثغــثات الاــغ غطرتعــا جــطعك 
افصطغــئ الحــغسغئ لطظزــام الســسعدي تامبــض شــغ 
تسمغــص اقظصســام الطائفــغ، وطــا صــث غةــّره ذلــك 
طــظ ســثم اجــاصرار داخطــغ لطممطضــئ، ورغــط أن 
شرضغــئ الخــراع الطائفــغ افعطــغ بغــظ جــظئ 
الســسعدي،  المةامــع  شــغ  طســائسثة  وحــغسئ 
سطــى  الســسعدغئ  الثولــئ  صــثرة  إلــى  بالظزــر 
ضئــط التالــئ الطائفغــئ تاــى ا�ن؛ ضاتثاذعــا 
طعاصــش تاجــمئ تةــاه بــعادر سظــش جعــادي ضــث 
ــرح  ــغسغئ غط ــئ الح ــطعك افصطغ ــإن ج ــغسئ، ش الح
المســألئ  طعاجعــئ  الســسعدي  الظزــام  سطــى 
ــع،  ــغ المةام ــرة ش ــئ غائ ــئ بظغعغ ــئ ضأزط الطائفغ
طســاصئطغئ  باسئغــرات  الزعــعر  سطــى  وصــادرة 
سطــى  التالغــئ  الظزــام  صــثرة  تاةــاوز  خطــرة 
الدئــط واقتاــعاء. طــظ جعــئ أخــرى، غفدــغ 
اقظصســام الطائفــغ إلــى طجغــث طــظ الاثخــقت 
ــط  ــغ العج ــغ ش ــر ا�غراظ ــّث الاأبغ ــئ، وغس الثارجغ
الحــغسغ الســسعدي، رغــط المــث والةــجر الــثي 
غحــعثه، دلغــًق سطــى إطضاظغــئ الاعظغــش الثارجــغ 

لفصطغات شغ ضرب اجاصرار الممطضئ.

المســتقبلية  االتجاهــات  ثالًثــا: 
الشــيعية  ا�قليــات  لســلوك 

في السعودية.

والظزــام  الحــغسغئ  افصطغــئ  سقصــئ  تحــّضطئ 
افخغــرة سطــى ضــعء  شــغ طراتطعــا  الســسعدي 
ساططغــظ: افول عــع ططالــإ الحــغسئ المختعبــئ 
بفســض اتاةاجــغ ظحــط، غصابطــه الظزــام شــغ 

٨٥
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٤- طخطفــى التئــاب وآخــرون، الســسعدغعن الحــغسئ. الفضــرة وا�حــضالغات، طرضــج الفضــر اقجــاراتغةغ 
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٥- المرجع السابص ظفسه.

٦-  اظزــر شــغ ذلــك: ا�جــماسغطغعن شــغ ظةــران طعاذظــعن جــسعدغعن طــظ الثرجــئ الباظغــئ، طظزمــئ 
عغعطظ راغاج ووتح، ٢٢ جئامئر/أغطعل ٢٠٠٨م، سطى الرابط:  

     

٧-  إبراعغــط الةئغــظ، ا�جــماسغطغعن اطاطضــعا جــرأة الاتــعقت طــظ بــأر المزطعطغــئ إلــى الفضــر 
www.alarab.co.uk :والاساغح، حععث شغ ١٨ أبرغض ٢٠٢١م سطى الرابط

٨- المرجع السابص.

٩-  السقصــئ بغــظ حــغسئ الســسعدغئ وتضاطعــط، حــععث شــغ ١ أبرغــض ٢٠٢١م سطــى الرابــط:  
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١١- السقصئ بغظ حغسئ السسعدغئ وتضاطعط، طرجع جابص.

١٢- بــثر ا�براعغــط وطتمــث الخــادق، التــراك الحــغسغ شــغ الســسعدغئ تســغغج المثعــإ وطثعئــئ 
السغاجئ (بغروت: الحئضئ السربغئ لفبتاث والظحر، ٢٠١٣م)، ص٧١.

١٣- اقظافاضــئ المظســغئ شــغ حــرق الممطضــئ السربغــئ الســسعدغئ، حــععث شــغ ١ أبرغــض ٢٠٢١م سطــى 
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١٥- السقصئ بغظ حغسئ السسعدغئ وتضاطعط، طرجع جابص.
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١٧- آغرغــج غطعزطاغــر، الدعابــط والاعازظــات والاتــعل شــغ الظزــام السغاجــغ الســسعدي (شــغ) بــعل 
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والمةامع والحآون الثارجغئ، طرجع جابص، ص٦٨.

ــش واقخــقح،  ــظ المتاشزــئ والاضغ ــئ الســسعدغئ بغ ــعل آرتــج، الممطضــئ السربغ ــض و ب ٢٣- رول طاغ
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٢٧-  رول طاغض ، بعل آرتج، طرجع جابص، ص٣٠ . 

٢٨ - ا�جــماسغطغئ واقبظــا سحــرغئ شــغ الســسعدغئ حــععث شــغ ١ أبرغــض ٢٠٢١م سطــى الرابــط:  
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٣١- اقظافاضــئ المظســغئ شــغ حــرق الممطضــئ السربغــئ الســسعدغئ، حــععث شــغ ١ أبرغــض ٢٠٢١م سطــى 
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٣٣- ضان الحــغت الخفــار صــث ظةــح طظــث سعدتــه إلــى الممطضــئ وتخالتــه طــع الظزــام شــغ تحــضغض 
ــث  ــط طصاس ــعز بمسز ــظ الف ــظ ط ــغسئ، وتمض ــاط الح ــغ أوج ــر ش ــعذ افضئ ــه الظف ــح ل ــعاٍل أخئ ــار ط تغ
الاغــار  عــثا  لضــظ  ٢٠٠٥م،  الســام  شــغ  الحــرصغئ  بالمظطصــئ  الئطثغــئ  اقظاثابــات  شــغ  الحــغسئ 
وجــث خخعطــئ جغاجــغئ وسصثغــئ ضارغــئ طــظ تغــار حــغسغ آخــر، ظــض وشًغــا لطفضــر الحــغرازي البــعري 
ــار،  ــاوئ لطخف ــار المظ ــى رأس عــثا الاغ ــران، وضان سط ــعرة ا�جــقطغئ شــغ إغ ــر الب ــئ بفض ــص الخط وبغ
والــثي أخــث شــغ الامــثد سطــى تســاب المساثلغــظ طــظ الصغــادات الحــغسغئ، الحــغت ظمــر الظمــر والحــغت 
ــغ  ــغسغ ش ــراك الح ــادق، الت ــث الخ ــط وطتم ــثر ا�براعغ ــك: ب ــغ ذل ــر ش ــإ. اظز ــظ التئغ ــث تس طتم
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٣٥- طظخــعر الظصغــثان، ظمــر الظمــر السظــش السغاجــغ وطســاصئض الحــغسئ شــغ الســسعدغئ، حــععث شــغ 
  .www.almesbar.net :٢٢ أبرغض ٢٠٢١م سطى الرابط

٣٦-طــروان خــادق، الســسعدغئ تصــعق طســطعبئ أم ادســاءات طئالــس شغعا؟ ظحــر شــغ ٢١ ظعشمئر ٢٠١٢
   .www.alhurra.com :م، وحععث شغ ١٨ أبرغض ٢٠٢١م سطى الرابط

٣٧- شرغثرغك وغري، طرجع جابص.

٣٨-  اقظافاضئ المظسغئ شغ حرق الممطضئ السربغئ السسعدغئ، طرجع جابص.
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٣٩- رول طاغض ، بعل آرتج، طرجع جابص، ص٧٠. 

٤٠-  المرجع السابص ظفسه.

 .www.fanack.com:٤١-  الحغسئ شغ السسعدغئ، حععث شغ ١٨ أبرغض ٢٠٢١م سطى الرابط

٤٢- اقظافاضئ المظسغئ شغ حرق الممطضئ السربغئ السسعدغئ، طرجع جابص.

٤٣- ا�جماسغطغعن شغ ظةران طعاذظعن جسعدغعن طظ الثرجئ الباظغئ، طرجع جابص.

٤٤- الحغسئ شغ السسعدغئ، طرجع جابص.

٤٥- اقظافاضئ المظسغئ شغ حرق الممطضئ السربغئ السسعدغئ، طرجع جابص.

٤٦- شــثاء غعجــش أبــع جــجر، السقصــات ا�غراظغــئ الســسعدغئ واظسضاجــاتعا سطــى دول الةــعار السربــغ 
(١٩٩٧-٢٠٠٥م)، رجالئ طاجساغر، غجة، ضطغئ ا�داب والسطعم ا�ظساظغئ، جاطسئ افزعر، ٢٠١٤م، ص١٥.

٤٧- إغــران والســسعدغئ سقصــات ق تصاخــر سطــى الظــجاع المثعئغ شصط حــععث شــغ ٢٢ أبرغض ٢٠٢١م 
    .www.amp.dw.com:سطى الرابط

٤٨- طرشــئ زضرغــا، تعثغــثات الممطضــئ السربغئ الســسعدغئ وجــطعك إغران ا�صطغمغ، حــععث شغ ٦أبرغض 
 .www.acrcg.org ٢٠٢١م. سطى الرابط

٤٩- طتمــث التســظغ الحــغرازي (١٩٢٨-٢٠٠١م) طرجــع حــغسغ بــارز، وأتــث طآجســغ تــجب الثســعة 
السراصــغ الــثي غمبــض تغــاًرا حــغسًغا ضئغــًرا غاســط بالاطــرف والشطــع، وغظحــط شــغ الســراق وإغــران ودول 

الثطغب السربغ، وصث ضان الحغرازي سطى سقصئ صعغئ بالثمغظغ.

٥٠-  أذرع تجب ا� شغ السسعدغئ والثطغب المثعئغئ شغ خثطئ المطاطع ا�غراظغئ، ١٠-١٢-٢٠١٧م، 
.www.hafryat.com :حععث شغ ٢٥ أبرغض ٢٠٢١م سطى الرابط

٥١- شآاد ساذش السئادي، السغاجئ الثارجغئ ا�غراظغئ وأبرعا سطى أطظ الثطغب السربغ (١٩٩١-٢٠١٢
م)، رجالئ طاجساغر، صسط السطعم السغاجغئ، جاطسئ الحرق افوجط، ٢٠١٢م، ص٣٤.

٥٢- شراس إلغاس، طساصئض طضاظئ إغران ا�صطغمغئ شغ الحرق افوجط: 

٥٣- إغران والسسعدغئ سقصات ق تصاخر سطى الظجاع المثعئغ شصط، طرجع جابص.

الفضــر  الاخسغــث، تصثغــر طعصــش، طرضــج  الثطغــب وظغــران  المســطتئ شــغ  الحــغسغئ  السظاخــر   -٥٤
 www.fikercenter.com:اقجاراتغةغ لطثراجات، حععث شغ ٢١ أبرغض ٢٠٢١م سطى الرابط
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٥٦- المرجع السابص.
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٥٨- طــظ الماســاون طــع التعبغغــظ داخــض الســسعدغئ؟ جــآال غئتــث ســظ إجابــئ، حــععث شــغ ٢٥ أبرغض 
 www.alkhaeejonline.net :٢٠٢١م سطى الرابط

٥٩- شثاء أبع ججر، طرجع جابص، ص ٢٦.

٦٠- أذرع تجب ا� شغ السسعدغئ والثطغب المثعئغئ شغ خثطئ المطاطع ا�غراظغئ، طرجع جابص.

٦١- طــظ الماســاون طــع التعبغغــظ داخــض الســسعدغئ؟ جــآال غئتــث ســظ إجابــئ، حــععث شــغ ٢٥ أبرغض 
 .www.alkhaeejonline.net :٢٠٢١م سطى الرابط

٦٢- شثاء أبع ججر، طرجع جابص، ص ٢٢.

٦٣- شآاد ساذش السئادي، طرجع جابص، ص٤٣.

ا�غراظغــئ"  الســسعدغئ-  "افزطــئ  اقتــثاث  عغضطــئ  شــغ  المعاصــش  تخــاد  الغاجــغظ،  طتمــث   -٦٤
وطاططئــات الــرد السربــغ، ظحــر باارغــت ٥ غظاغــر ٢٠١٦م وحــععث شــغ ٢٣ أبرغض ٢٠٢١م سطــى الرابط: 

 .www.rudaw.net

٦٥- طــع اتاــثام التــرب الئاردة طع الســسعدغئ الترس البــعري غعّجه تتثغًرا، حــععث باارغت ٢٢ أبرغض 
  .www.mobile.reuters.com:٢٠٢١م سطى الرابط

  
٦٦- بــثر ا�براعغــط وطتمــث الخــادق، التــراك الحــغسغ شــغ الســسعدغئ تســغغج المثعــإ وطثعئــئ 
ــه "خــط  ــص سطغ ــا ُغطط ــال، ط ــئ الت ــظ عــآقء بطئغس السغاجــئ، طرجــع جــابص، ص٢٨٥. وُغســابظى ط
ــقطغئ/  ــعرة ا�ج ــئ الب ــثدة (طظزم ــئ الماس ــئ والاظزغمغ ــط الاارغثغ ــغرازغعن باسئغراتع ــام" أو الح ا�ط
تــجب ا� – التةــاز/ الطقئــع الرجــالغعن/ المثرجــغعن وأتئــاع الحــغت الظمــر)، والثغــظ ظحــطعا شــغ 
أوجــاط افصطغــئ الحــغسغئ الســسعدغئ شــغ المظطصــئ الحــرصغئ طظــث البــعرة ا�غراظغــئ شــغ الســام 

١٩٧٩م، ودشسعا بالسقصئ طع الظزام السسعدي إلى الخثام شغ طراتض طثاطفئ. 

٦٧- طغ غماظغ، طرجع جابص.

المراجع



ــى الفضــر  ــرأة الاتــعقت طــظ بــأر المزطعطغــئ إل ــماسغطغعن اطاطضــعا ج ــط الةئغــظ، اقج ٦٨ - إبراعغ
www.alarab.co.uk :والاساغح، حععث شغ ١٨ أبرغض ٢٠٢١م سطى الرابط

٦٩- المرجع السابص، ص٦٤.

٧٠- شثاء أبع ججر، طرجع جابص، ص ٧٠.

٧١- أذرع تجب ا� شغ السسعدغئ والثطغب المثعئغئ شغ خثطئ المطاطع ا�غراظغئ، طرجع جابص.

٧٢-  شآاد ساذش، طرجع جابص، ص.١.

٧٣- الســسعدغئ تطالإ بمعصش دولغ تةاه تعثغثات إغران، ظحــر شغ ١٠ شئراغر ٢٠٢١م سطى الرابط:  
www.o-al-ain.com

٧٤- طظ الماساون طع التعبغغظ داخض السسعدغئ؟ طرجع جابص.

٧٥- روغــض طغةــر، دورة الظــجاع وتــثود ا�رعــاب شــغ الممطضــئ السربغــئ الســسعدغئ (شــغ) بــعل ارتــج 
وغغــرد ظعظمــان (طتــرران)، الممطضــئ السربغــئ الســسعدغئ شــغ المغــجان اقصاخــاد السغاجــغ والمةامــع 

والحآون الثارجغئ، طرجع جابص، ص٣٢٢.

ــئ  ــئ السربغ ــظ والممطض ــب الئترغ ــئ الثطغ ــغ طظطص ــئ ش ــات الطائفغ ــئ والععغ ــر، الثول ــج لعغ ٧٦- لعرظ
الســسعدغئ والضعغــئ شــغ طظزــعر طصــارن (شــغ) السغاجــئ الطائفغــئ شــغ طظطصــئ الثطغــب، تصرغــر طعجــج 
لمةمعســئ السمــض، طرضــج الثراجــات الثولغــئ وا�صطغمغــئ وضطغــئ الحــآون الثولغــئ بةاطســئ جعرجاــاون 

شغ صطر، ٢٠١٥، ص٩.

ــى  ــض ٢٠٢١م سط ــغ ٢٧ أبرغ ــععث ش ــغسئ؟ ح ــظ الح ــع طســاصئض المصاتطغ ــا ع ــث، ط ــارق التمغ ٧٧- ذ
   .www.aawssat.com:الرابط

٧٨- جماظــئ شرتــان، حــغسئ الســسعدغئ بسغــعن أطرغــضا: حــضعى طــظ الامغغــج وطثــاوف طــظ تثاسغــات 
   .www.al.akhbar.com:ا�تئاط، حععث شغ ٢٧ أبرغض ٢٠٢١م سطى الرابط

٧٩-  طســاصئض العجــعد ا�غراظــغ شــغ المظطصــئ السربغــئ شــغ ظــض تضــط باغــثن، طرضــج الفضــر 
  www.fikercenter.com :اقجاراتغةغ لطسغاجغات، ظحر شغ ٥ دغسمئر ٢٠٢٠م سطى الرابط

المراجع



٨٠- ضرغســاغظ جــمغث دغــعان، تجاغــث آطــال الصعطغــئ الســسعدغئ شــغ اتاــعاء أوجــع لطحــغسئ، طسعــث 
 .https:\\aqsiw.org:دول الثطغب السربغئ شغ واحظطظ، ظحر باارغت ٣طاغع ٢٠١٨م، سطى الرابط

٨١- حــغسئ المظطصــئ الحــرصغئ.. عضــثا تســسى الســسعدغئ إلــى إغــقق الطرغــص سطــى إغــران، ظحــر شــغ 
www.alhurra.com :٢٢ ظعشمئر ٢٠١٩م سطى الرابط

سطــى  ٢٠٢١م  ٢٧أبرغــض  شــغ  حــععث  الحــغسئ،  إلــى  رجــالئ  تعجغــه  الثوجــري،  عالــئ   -٨٢
.carnegieendowment.org.   www:الرابط

٨٣- ضرغساغظ جمغث دغعان، طرجع جابص.

٨٤- صطــص دول الثطغــب طــظ روابــط الحــغسئ شــغ بقدعــط طــع حــغسئ الســراق وإغــران، حــععث شــغ ١٢ 
www.al--monitor.com  :أبرغض ٢٠٢١م سطى الرابط

٨٥- طتمــث سطــغ جــعاد تصــغ، عــض جــاء دور الحــغسئ شــغ الســسعدغئ؟ حــععث شــغ ١٢ أبرغــض ٢٠١٢م 
www.amp.annabaa.org  :سطى الرابط

المراجع


