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المؤسستتتات الحيوميتتتي اةمبيييتتتي تمرتتتايا التمتتتب  وميا حتتتتر  عمتتت   حتتت ا  ستتتتتمتب اعتنتتتت 

ومتتتا ت متتتا متتتر قتتتفو التتتتبات و  اانستتتتار  وتتتتتبا الشتتتي  اةميبيتتت   ستتتتنفا  ت تتتب  

 وعسيب  واقتصا      التل ير.

ن تتتتبت ويالتتتتي الملتتتتاتبات المبيفيتتتتي اةمبيييتتتتي تحتتتت ي ا لتتتت لي  تحليتتتت   2012و تتتت  عتتتتا  

  يتتتتت  يستتتتتاع  المحللتتتتتير والملتصتتتتتير  تتتتت  تحليتتتتت  وتميتتتتتي  1980التمتتتتتب  الصتتتتتا ب عتتتتتا  

واست تتتتبا  مستتتتتمت  التمتتتتب ات التتتتت  تمتتتته رتتتتمر  واختتتتب امتمامتتتتات    ممتتتتا ييستتتتب ل تتتتو  

    تم ي  توصيات ت أر ييفيي ميا حت ا.

  تتتتالتمت وا يشتتتاف   متتت  شتلتتتت تبشمتتتتر علتتتد ب   اةولويتتتات   تتتا   ونظتتتبا لتميتتتف التتت لي 

الملتصتتتير والمتتتباب التتتتب . و توشتتتر تال تتتيب لفبيتتتت التبشمتتتي التتت   ستتتام  تش تتتو  وا تتتب  

 حتتتاف  لمبيتتتف تتت  التتتباا متتت ا التتت لي   تتت    رتتت  صتتتوب  ممينتتتي. يمتتتا  توشتتتر تال تتتيب 

  والتتت   تتنتتتد ن تتتب متتت ا ا صتتت اب الم تتت   تتتتت  ستتتاتمي ن تتتب ا ستتتتباتيشيي ال باستتتات لتبشمتتي

 ا صتتت ابات  تتتتبفرتتتمر م تتتبو  يتمتتت  علتتتد ن تتتب  (التمتتتب -لميا حتتتي-اةمبييتتت -التتت لي )

 .  التمب  ميا حيو  ستلتابييوا اةمنيي ورتال خ اللاصي المبشتيي الابتيي

 الترجمة المشرف على مشروع

  حم  مو نا

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة المترجم                    
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 تتتاب تحليلتتت  مصتتتم  للمستتتاع   امتتتر المؤ تتتبات  وتتبيفتتتات  ومشموعتتتي  :متتت ا التتت لي  يمتتت  
ال بايتتتتتتي تاللصتتتتتتاخ  السياستتتتتتيي  والمحللتتتتتتور  ووستتتتتتو  يستتتتتتتفي    تتتتتت  تميتتتتتتي  التمتتتتتتب .
ومتتت ا  تتبيفتتتاتمتتت ل ال متتتر لتمتتتب  متتتتير  (ا شتماعيتتتي-ا قتصتتتا يي)والتستتتيبيي وال ما يتتتي و

متتتتال  تميتتتتي  ا شالتتتت لي  تاتتتتبا المستتتتاع    تتتت  ال وقتتتت    عتتتت   تتتت  تحليتتتت  الصتتتتبا . ا  تتتتاب
 .1980الصا ب منتص  عا   تحلي  التمب ي  ل لومو تح ي   .مح   صباعات ل

 مواستتتتت  تتتتتاب المترتتتتتمر  تتتتت  متتتتت ا التتتتت لي  علتتتتتد التتتمتتتتت  التتبيفتتتتتات والمؤ تتتتتبات وا 

 رتتت  عتتتر و  رتتت  الممابستتتات المحتتت     تتت  التتت لي  اةصتتتل  لتحليتتت  التمتتتب     الم تتتتبيي

  يا يميتتتتيالصتتتتح  اةو  التمتتتتب  وميا حتتتي لتمتتتتب ل والح ي تتتتي )التملي يي(الي ستتتتيييياة تيتتتات 

 و باسات الحالي. اةلبى البسميي ص ابات الحيوميي اةمبييييوا 

 وصتتتفي متتت ي   ي تتت   متتت ا التتت لي  لتتالتتتتال   تتت  وتمامتتتا تمتتتب  متما لتتتتار احبيتتتتوشتتت  ت  انتتتر 

   شوانتتتمتتب  متفتتب   تت  يتت  ال يرتتا   يوشتت  قيتتب  نتتر  التمتتب . حتتا تناستت  يتت  ت  واحتت 

تمتتتب ا   والتيتييتتتات واةمتتت ا . تتتتا الت تتتاتر  تتت  توليفتتتي متتتر اللصتتتاخ ستتتنش  ت متتتا االتتتتا 

الم تتتتبيات متتت    لومتتت   قلتتت  حبيتتتات التمتتتب  تمباحتتت  نمتتتو مت تتتات ي عتتتتب  وب  حيات تتتا

ر حبيتتتات التمتتتب  المحتتت     يتتتر ينتاتتت  علتتتد المحللتتتير م حظتتتي متتت ا التتت لي   لامتمتتتا  محتتت  

لتتتر ت تتتتم  تالرتتتبوب  علتتتد يتتت  اللصتتتاخ   و ست تتتب   تتت    متتت  تصتتت    باستتتت اتتتت  ال

 ممابسي ي  اةن  ي الم يوب  تال لي .

 

 

 

 

 

 

 

 الدليل مقدمة              
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متتتت ل متظتتتت   تحتتتتتو توشتتتت  تتبيفتتتتات ع يتتتت   للمصتتتت لحات المتتتت يوب   تتتت  متتتت ا المستتتت   و
التتبيفتتتات المستتتتل مي  تتت  متتت ا  وستتتتتتم  علتتتد عناصتتتب م تتتتبيي. تفاوتتتتيالم المصتتت لحات

 .ما يتميف تر ي  عنصب علد ح   علد  م المواس  الم تبيي  وال لي  علد تلك 

 :التمرد 

الحيومتتتتتي  تتتتتت ميب  تتتتتبعيي و فاحتتتتتي عستتتتتيب ( ممتتتتتت  ي تتتتت    -صتتتتتبا  )سياستتتتت 

 و قتتتتو  ا حتتتتت    تاتتتتبا التتتتتحي  اليامتتتت   و الشفختتتت   تتتت  متتتتواب  اقلتتتتي   م َنصتتتتتيال

ومنظمتتتتات سياستتتتيي قيتتتتتب   استتتتتل ا  قتتتتوى عستتتتتيبيي قيتتتتب نظاميتتتتي عتتتتتبمتتتتتير  

الم تتتتتبك تتتتتير  قلتتتت  المشموعتتتتات المتمتتتتب   متتتتو البقتتتتتي  تتتت   الماستتتت و  تتتتبعيي.

متت ا ال تت   و . ويتتر متتر متتوابتقلتتي  متتتير تمتتا يحاعلتتد الستتيار   و  الفتتوف تالستتي ب 

 .اللالصي ا بماتييمو ما يفبت تير المشموعات المتمب   والتنظيمات 

متتتتر الم تتتت  ا  تتتتاب  التتتتد  ر ا تتتت ت وصتتتت  تمتتتتب  علتتتتد حبيتتتتي متتتتا   يتنتتتت  و

صتتت اب حيتتت  متيتتتاب  علتتتد م تتتبوعيي الحبيتتتي  و  ستتتتات ا   مصتتت ل  اتالرتتتبوب  

ا صبال يتمب  مو تتسا ي وص  ل تيتال
1
. 

 

 التمرد: ةمكافح 

 التمتتتتتب .  فيمتتتتتيمتتتتت  مشموعتتتتتي متتتتتر  ا شتتتتتبابات المتلتتتتت   تواستتتتت ي الحيومتتتتتي ل

ميا حتتتتي التمتتتتب  الفتالتتتتي متتتته مشموعتتتتي متتتتر اةن تتتت ي السياستتتتيي  وتتتتتتفامر وتتيامتتتت 

 ممابتتتتي  يشتتتا التتتت  ت تتت     ووالمانونيتتتي وا قتصتتتا يي والتنمويتتتي والنفستتتييواةمنيتتتي 

علتتتتد تتفيتتتتف  تتتتبعيي  تتتتتالتفامر متتتته التمتتتت   المتمتتتتب ير رتتتتتا   تستتتتتد ي تتتتامل

 الحيومي     عير السيار.

 

 :حرب العصابات 

صتتتايب   ات تستتتلي  ات  تتتي  متتتر   تتتيا  الحتتتب  التتتت  تحتتت   تتتتير مشموعتتت متتت  

يوظتتتت  و متحبيتتتتي  تتتت  مواش تتتتي لصتتتت   قتتتتوى من تتتتا.لفيتتتت   وتستتتتتل   تيتييتتتتات 

عتتتت وم     بمتتتتاتبشتتتتا  التصتتتتاتات ال شمتتتتات الصتتتتايب  م تتتت  اليمتتتتاخر والاتتتتابات 

 متبيي.الحاس      الفوف تنصبت   مر 

                                                           
1
 .التتبي  م ا  ص  ا تمات عر التفاصي  مر  تالمفي  ملحت انظب -     

 تعريفات                  
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 مليشيا:ال 

وتم تتتت  قالتتتتتا عبقيتتتتي متينتتتتي  و  يتتتتر  و  متتتت  ييتتتتار يتيتتتتور متتتتر ممتتتتاتلير مستتتتلحير 

قتتتت  تلتتتت   و  لتتتتبى  و  حتتتتفا  سياستتتتيي. م تتتتتبييع تتتتيب   و قتيلتتتتي  و مشموعتتتتات 

مصتتتتال  الحيومتتتتات ستتتتواب ت تتتتي  متا تتتتب  و قيتتتتب متا تتتتب  وقتتتت  تتمتتتت   الملي تتتتيات

 ان تتتتا ت تتتتاب   و   لتتتتبىميلي تتتتيات  و مشموعتتتتات تمتتتتب   يت تتتتي  مستتتتتم  لميا حتتتت

 .امتين ا و ت ع  تمب  ااشبامي

 

 :اإلرهاب 

  سياستتتيا  عنتتت  متتمتتت  متتت  و: متتتو (22يمتتتا متتتو متتتتب  تالمتتتانور اةمبييتتت  ) متتتب 

محليتتتتتي مشموعتتتتتات يويبت يتتتتت  رتتتتت   متتتتت ا  قيتتتتتب عستتتتتيبيي  وينفتتتتت  تواستتتتت 
2
 و  

ا بمتتتا  يتيتيتتتك لتحميتتتت  مشموعتتتات المتمتتتب  المتظتتت   وتستتتتل   عمتتت ب ستتتبيير.

 م   ا.

ليصتتتت  الستتتتل ي التتتتت  ن تتتت  التمتتتتب  رتتتت ما.  الحكومةةةةةمتتتت ا التتتت لي  يستتتتتل   مصتتتت ل  ار 

)تتتت   متتتر   شنت احتتتت   فتتت  تتتتتا النمتتتا ا قتتت  يواشتتتر المتمتتتب ور حيومتتتات  متتته  لتتتك و

متظتتتت  المتتتتتا   وتن تتتتتت  التلتتتت  المستتتتت   . علتتتتدالحيومتتتتي المستتتتي ب   (التتتتد تا رتتتتا ي  و

علتتتد   يرتتتا الرتتتوب التتت لي  يستتتل سالتتتواب    تتت  متتت ا التتت لي  علتتتد متتتاتير الحتتتالتير  وليتتتر 

 ا ست نابات عن ما يناس   لك .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 المشموعتتتتات ويمصتتتت  تتتتتر منتتتتا:  قوميتتتتي  ولتتتتي  التتتت  تاليامتتتت  من بشتتتتي سياستتتتيي مشموعتتتتي( يتتتتبا  تتتتتر  subnational groupsمصتتتت ل  )  - 

 . وليي تنظيمات تتم  علد  ي    الت  ا بماتيي
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وقالتتتتتا متتتتا  والمتتتتواب . لستتتتيارلستتتتي ب  علتتتتد اي تتتت   لالتمتتتتب  متتتتو يفتتتتا  سياستتتت  عنيتتتت  

متتتر  شتتت  تمتتتويا  تامتتتيمتظتتت  المشموعتتتات المتمتتتب   لتحميتتتت تتتتتا اةمتتت ا  ال نارتتت ت

 :للتال يستد المتمب ور   عن  السيار. ياللاصول ع  ميانت ا    بعيي الحيومي

التامتتتتي التتتتت   واللتتتت ماتاةمتتتتر للستتتتيار   ارتتتتتا  قتتتت ب  الحيومتتتتي علتتتتد تتتتتو يب -1

قتتتتت  تحتتتتتاو  المشموعتتتتتي المتمتتتتتب   افاحتتتتتي و ت تتتتتم  المبا تتتتتت والتتلتتتتتي  والت التتتتتي.

 و قتتتت  تيتفتتتت  تحظ تتتتاب الحيومتتتتي  ستتتتيار الحيومتتتتي عتتتتتب تمتتتت ي  لتتتت مات ت يلتتتتي لل

 تمظ ب التاشف.

 و  -لتتتي  يتتت  التتت ع  ييتتتور  .ستتتيارمتتتر الالستتتلت   و  فتتتتا التتت ع  ال الحصتتتو  علتتتد -2

 تتتاللو  والتبميتتتت    متتتتر متتتتتا فير حميميتتتتير اميتستتتت –متتتر المحتمتتت   ر ييتتتتور 

 ا عار ي يب مر النا .  يرا ق  يشلتار

 تاتشتتتتتال المحايتتتتت ير عمتتتتتا  قمتيتتتتتي تتتتتت  ه المتتتتت نيير   بتيتتتتتا الحيومتتتتتي  استتتتتتففاف -3

 تمب .المتمب ير  وتتفف و ب  اعم  ال

ومحاولتتتي الحصتتتو  ار  ميتتتر علتتتد اعتتتتبا    الحتتت  متتتر التتت ع  التتت ول  للحيومتتتي -4

  ول   و مساع   للتمب .

ا  عتتتر لمتتتباقتير   يظ تتتب لتنتتتا   سياستتت  علتتتد ال تتتبعيي  وليتتتر  متتتو -ياخمتتتت  –التمب   تتت

  مواش تتتتيل تتتتو  الملتتتتي )ت التمتتتتب  حتتتتب تتستتتت  و . بيتتتتت الشانتتتت  التنيتتتت  متتتتر الصتتتتبا 

 ويلتتتي  ا ستتتتباتيشياتتينمتتتا ييتتتور ا عتمتتتا   ي تتتا علتتتد  ( الحمتتت ت  والمتتتتابك المتتاليتتتي و

 يرتتتا تالتيتييتتتات التستتتيبيي قيتتتب  ميتتتفوتت  التتتت  تتتت و  ةي تتتب متتتر عمتتت  متتتر الفمتتتاراةشتتت  

 ابتالفتتت يتتتوريمتتتا ي حتتتب  التصتتتاتات وا بمتتتا  والت  يتتتب التبقتتت . التملي يتتتي التتتت  ت تتتم 

لستتاخب الحشتت   فيتتا   ممتتا يتستتت  قالتتتا  تت    نتتاب التمتتب   اتتتير المتت نيير والمستتلحير رتتتاتي

 اةلبى. التملي يي ب مما يمه    النفاعات تير الم نيير  ي

 

 

 

 الخصائص المشتركة للتمرد         
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متتتر  ي تتتب متتت ل ال تتتبت  تتتيوعا متتت  ار تتتتيميتتتر تصتتتني  حبيتتتات التمتتتب  تتتتت    تتتبت  ا ن

  و عتتتتب ال بيمتتتي اةساستتتيي التتتت  تتمتتت  ت تتتا.  تصتتتني  حبيتتتات التمتتتب  تواستتت ي  متتت ا  ا

الت يتتتت  متتتتر حبيتتتتات التمتتتتب  التتتتت  تظ تتتتب  ا  توشتتتت    وليتتتتي تتتت ل التصتتتتنيفات متتتته  لتتتتك  و

  لصتتتاخ  تولتتت  تتتتير نمتتتا ا متنوعتتتي   و تت تتتوب  متتت ا  ا تتتت بيشيا عتتتتب مستتتيب  الصتتتبا 

ب ستتتوا  النفاعتتتات متتتر المميتتتر  ر تتمتتت  عتتت   حبيتتتات متمتتتب    تتت   ر واحتتت  تتت  تتتتتا و

ينحتتور شانتتتا ل  تتات   ت تتأر  تتي  الحيتت  تتتت  انت تتاب  يتتانوايتتانوا يتنا ستتور  يمتتا تيتتن    و  

 ر  الحيومي. ت مؤقتيالصبا   لييونوا تحالفا

لتتتتت  متتتت  تلتلتتتت  التتتت وا ه الفب يتتتتي للممتتتتاتلير عتتتتر  وا تتتته المشموعتتتتي ا  وعتتتت و  علتتتتد  لتتتتك
فتتت    لتتتك  وتتتتبق  ممتتتا يشتتتت  التمتتتب   ي تتتب ع تتتواخيي و قتتت  تماستتتيا ووحتتت  .  يتملتتتور مت تتتا

التصتتتتنيفات اللمستتتتي  تنحصتتتتب  متتتت ا  التمتتتتب   تتتت  واحتتتت   متتتتر ا  تتتتاب التتتتتا   قالتتتتتا متتتتا
 التاليي:

 :التمردات الثورية -1
 قالتتتتا متتتا يستتتتلف م تمامتتتا النظتتتا  السياستتت  المتتتاخ  تنظتتتا  ملتلتتت    ستتتتت ا ت تتت   

 .وا شتماعييتحو ت    التنيي ا قتصا يي 
 

 :التمردات اإلصالحية -2
وليتتتر ت تتت   تتتت   متتتر  لتتتك التتتد  متتتاخ  النظتتتا  السياستتت  ال تنيتتتي   ت تتت   لتاييتتتب

ي ياصتتت حات سياستتت ال تتتبو   تتت  اشتتتبابو  ت اااشتتتتاب الحيومتتتي علتتتد  تاييتتتب سياستتت
 .اشتماعييو اقتصا ييو
 

 :االنفصاليةالتمردات  -3
محتتت   يالمن متتت متتتت متينتتتي  و تتت  تتتتتا الحتتتا ت قتتت  ت يتمن متتت ل ستتتتم  تستتتتد 

 النفا  عتب الح و  الو نيي.
 

 التمردات المقاومة: -4
 .متينيتستد  شتاب قو  ا حت   علد ا نسحا  مر من مي  
 
 
 

التصنيفات الشائعة للمتمردين           
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 التمردات التجارية: -5
لمتتتواب  الما يتتتي  وتيتتتور احففمتتتا الستتتت   يتستتتا  ال تتتبو   وا ستتتتحوا  علتتتد  ي   

 علد ال بو  والتحي  ت ا. ل ستي بالمو  السياسيي مشب    ا  وم ل  

 عتمتتتتتا لتصتتتتتني  التمتتتتتب  تبيتتتتتف علتتتتتد ال ييتتتتت  التنظيمتتتتت   ومتتتتت ى ا الطريقةةةةةة األخةةةةةر 
قتت  يمتتو  متته ا نتتتتال التتد  نتتر السياستت  والتستتيب   تت  صتتباع  .  علتتد الشانتت المتمتتب ير 

 .الصبا  سيب التنظيم  ل   مر تتت ي  مييل   والمتمب 

 :سياسيا ةدارالم   اتالتمرد -1

قتتت   و تتتالتفامر  يتتار  لتتك المتمتتب ور متتيي  سياستتيا متمتت ا ستتواب  ال ل تت  تتوبي  

متتت ل المشموعتتتات ترتتتا  و  تتت  تنفيتتت  عمليتتتات عستتتيبيي رتتت  الحيومتتتي. التتتت بمتتته 

حيومتتتتات الظتتتت  تتتتت   متتتتر  استتتتتل ا عتتتتتب  متتتتا لتتفيتتتتف ستتتتي بت ا علتتتتد من متتتتي

متتتتر  الميتتتتور التستتتتيب   تتتت  متتتت ا الصتتتتن  وييتتتتور  المتتتتو  التستتتتيبيي. استتتتتل ا

 للميا   السياسيي. اتاتت التمب 

 

 عسكريا: ةالمدار اتالتمرد -2

تالتت   تت  متت ا الصتتن  اةعمتتا  التستتيبيي رتت  الحيومتتي علتتد الحتتباك السياستت  

والرتتتت  الحيتتتوم  النتتتات    المتمتتتب ور  ر النشتتتا  التستتتيب  متتت ب. ويبللشمتتتامي

متتت ا الصتتتن  متتتر  تتتت  . وييرتمتتتب ميب لل تتتبو  التتتد صتتت  المعنتتتر ستتتي  ه الشمتتتا

  وقالتتتتتا متتتتا ي وقيتتتتب وارتتتتحيورتتتتتيف  صتتتتايب ن تتتتا ر تتنيتتتتي سياستتتتيي التمتتتتب 

 ر.ويسي ب علير الما   التسيبي

 

 بشكل تقليدي: ةدارالم   اتالتمرد -3

والمتليتتتتي والتبقيتتتتي يتتمتتتت  متتتت ا الصتتتتن  متتتتر التمتتتتب  علتتتتد التتتتبوات  الت تتتتاخبيي 

تتتت وال ينيتتتتي  م تتتت  نظتتتتا   -اشتمتتتتاع  تتتتي  مبمتتتت  نظ  علتتتتد الموشتتتتو   مستتتتتما. وي 

 يح  مح  ال ياي  السياسيي والتسيبيي. -والفعماب الفبعير  الفعماب

 

 :الخاليا الحضرية اتتمرد -4

 ويفتمتتتب التتتد  ينمتتتو متتت ا الصتتتن  متتتر التمتتتب  ويتمبيتتتف  تتت  المنتتتا ت الحرتتتبيي

تتتنظ   تتت  ل يتتتا  الميا يتتتي ال بميتتتي ال يايتتت  السياستتتيي والتستتتيبيي  وتتتت   متتتر  لتتتك ي 

ت تتتتي  يتيتتتتب علتتتتد  صتتتتن ال ايبتيتتتتف التمتتتتب   تتتت  متتتت و مستتتتتملي.  تتتتتر صتتتتايب 

نظتتتبا للتنيتتتي التنظيميتتتي ا  انتتتر  .اتلتتتب متتتر التمتتتب  ا بمتتتا   ي تتتب متتتر    نتتتو  
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و  متتتر الماخمتتتي علتتتد الل يتتتا  وا عتمتتتا  علتتتد ا بمتتتا   ترتتتت  قتتت ب  متتت ا النتتت

 التمب     الحصو  علد ال ع  ال تت  الم لو .
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عوامتتتت  متتتتر محتتتت     يمشموعتتتت ير اآللتتتتب  حيتتتت  يت تتتتي  تواستتتت يتتتت  تمتتتتب  يلتلتتتت  عتتتت

عتتتتتب  تت تتتتوب قالتتتتتا متتتتا والتتتتتابيل. وليتتتتر التمتتتتب ات والمظتتتتال    م تتتت  ال ما تتتتيصتتتتبا   ال

يتتتت  مبحلتتتتي   تتتتتتا التمتتتتب ات تلتتتتر يمتتتتب يتتتت  تمتتتتب  و. حتتتت   موم تتتتتبيي نمتتتتو مباحتتتت  

  والتتتتتا ستتتينت   ستتتيتو  للمباحتتت  اةولتتتد اآللتتتب حتتت   والتتتتتاستتتتتل د تتتتتا المبا

متتتتر لتتتتي متينتتتتي الوقتتتتت الم لتتتتو  لتتتتتتوب مبحيمتتتتا  ر  الن اخيتتتتي.قتتتتت  الوصتتتتو  للمباحتتتت  

 .يلتل  مر تمب  الد  لبالمبش   ر 

 

تتتتتا     تتتحر وشتتتو تتتتالبق  متتتر  لتتتكمتفتتتب   وماختتتتي  ولصتتتاخ  تمتتتب  متتتا بتمتتتا تيتتتور 

وقتتت  تتتت  تتبيتتت   ستتتاع  المحللتتتير  تتت  تميتتتي  التمتتتب  عتتتتب  وب  حياتتتتر.يالتوامتتت  الم تتتتبيي س

لتتتت   ت تتتتوب و ومتبايمتتتتي. وليتتتتر متتتت ل التوامتتتت  متصتتتتلي ليتتتت  مبحلتتتتي عوامتتتت  التحليتتتت  

  اةوليتتتي و يمتتتي للمباحتتت يالتاتتتتتالتمتتتب  وانتمالتتتر تتتتير المباحتتت  ستتتتتمد تتتتتا المؤ تتتبات 

ال تتتتبت التتتتت  تتتتتؤ ب ت تتتتا التوامتتتت  المتبايمتتتتي علتتتتد تترتتتت ا  الصتتتتلي تالمورتتتتو   ويتتتت لك

 .التتا
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ر متظتتت  اةن تتت ي تيتتتور ة تتت  مبحلتتتي متتتا قتتتت  التمتتتب    صتتتبا ايت تتتا  ال صتتتت متتتر ال 

  وعتت و  علتتد  لتتك عتتر حرتتوبل عتتتب ممابستتي التنتت .لتت  يتلتتر تتتت  التمتتب   وةرستتبيي  

ر ي اتتتا عن تتا ال تتب  تتستتتا ي تاعتتابمتتا ن تتتا   ةن تت ي التتتت  تتتت   تت  التلتتتر ي ميتتر ا تتحر 

:  تتتتفا الميتتا    متت ل المبحلتتي تتتت   حبيتتي التمتتب   تت  الت تتي  سياستت  قيتتب عنيتت . و   نتتاب

ي المشموعتتتتي التتتتت  ينتمتتتتور مويتتتتالمظتتتتال  الواقتتتتتي علتتتتي    ويظ تتتتبور المتمتتتتب ور  يتتتتتبفو

 المؤر.اةسلحي و وتلفير  وت بي  اةعراب شني    ت يت بور  ول ا

التمتتتتتتتب  اةورتتتتتتتا  التابيليتتتتتتتي وا شتماعيتتتتتتتي والسياستتتتتتتيي  منظمتتتتتتتويميتتتتتتتر  ر يوظتتتتتتت  
وا قتصتتتا يي لتوليتتت  حالتتتي متتتر عتتت   البرتتتا تتتتير ق تتتا  متتتر الستتتيار  ممتتتا يشلتتت  التتت ع  
لحتتتتبيت  . متظتتتت  متتتت ل اةورتتتتا  تتفتتتتاق  ا ا يانتتتتت تمتتتت  احتتتت ى اةقليتتتتات ت تتتتي  قيتتتتب 

 مناس   ي م :

 مستتتتمب  رتتت  الحيومتتتي  و عتتت اب   تتتياوىلتتت   تتت  المارتتت  المبيتتت  للتتت  لنتتتفا   ا
 للتن  يوسيلي ممتولي لح  النفاعات السياسيي.  س تير المشموعات  و

 

  يشتتتا   شختتتير يميتتتر اتستتتت   تتت  تشتتتاوب   الم و  التتت  تتت نفاعتتتات شابيتتتي  و ح ي تتتي
لارتتتتتي للتتتتت مستتتتاحات قيتتتتب تتتتتتو يب اةستتتتلحي  و  تتتت  تستتتتام   ويتتتتت  تشنيتتتت م  ر 

 للمتمب ير. مني تل  يم  ات للسي ب  الحيوميي     و  الشواب يمير  ر ت  
 

   تتتتر نستتتتي )مشتمتتته  تتتا مبيتتتي  و آم تتت  محتتتاب  قتتتو   و  ما تتتي ت اشتماعيتتتيعوامتتت 
تالنستتتتي للستتتيار  ستتتني25التتتد15يتتتتباو  عمتتتبل متتتر التتت ى اليتتتا ه ال تتتتا  متتتر يتيتتتب 
 للمشن ير. محتم  ا( مما ق  يو ب تشمتالتالاير

 

  والمنتتتتتتتا ت الشتليتتتتتتتي   واة قتتتتتتتا   م تتتتتتت  الااتتتتتتتتات -مأمولتتتتتتتيالالمنتتتتتتتا ت قيتتتتتتتب
الحبيتتتتي وا لتتتتتتاب حبيتتتتي التتتتت  تستتتتم  للمتمتتتتب ير ت -والمستتتتتنمتات  والصتتتتحباويي

 الحيوميتتتي. اتعلتتتد المتتتو  لول تتتا والتتتت ب   وتنظتتتي  صتتتفو     تتت  منتتتا ت يصتتتت 

 مرحلة ما قبل التمرد
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المنتتتا ت الحرتتتبيي  ات الي ا تتتي الستتتيانيي التاليتتتي متتت ا   يرتتتا وت تتتي  متفايتتت  تتتتو ب
 لح و .ا اآلمني عتب ا حتياا  وي لك تفت  الم  ات

 

  و  التتتتت ير  السياستتتتتات الحيوميتتتتتي التتتتتت  ترتتتتتب ق اعتتتتتا متتتتتر الستتتتتيار علتتتتتد  ستتتتتا 
  ممتتتتا يتتتت ع  ش تتتتو  المتمتتتتب ير  تتتت  ي و ال تمتتتت ي المن متتتت و التتتتتبت   و   يب الت تتتت

 .يمشموعالتتفيف مويي 
 

  ممتتتا يولتتت   تتتتوبا تالمظلوميتتتي   يامتتت  النظتتتا  السياستتت علتتتد شماعتتتي حفتيتتتي  ستتتي ب
متتتر قتتتت  المشموعتتتات المستتتتتت    ويملتتت  متتتر احتمتتتا  حتتت و  توا تتتت علتتتد التمتتت  

حيومتتتتات تتشتتتتف عتتتتر قالتتتتتا م تتتت  متتتت ا النظتتتتا  ويللتتتتت  رتتتتمر  شنتتتت ات م تتتتتبيي.
شمتتتتا . مواش تتتتي اةفمتتتتات  ةر اةحتتتتفا  المتنا ستتتتي قيتتتتب قتتتتا ب  علتتتتد تحميتتتتت ا 

تشنيتتتت  يميتتتتر  ر تتمتتتت  يتشمتتتتتات لوعتتتت و  علتتتتد  لتتتتك   تتتتحر الملي تتتتيات الحفتيتتتتي 
  م ار اةمر. شوا مرتتسا ي  تري  المتمب ير  و

 

 و الت التتتتتي       وعشتتتتتف الحيومتتتتتي عتتتتتر تتتتتتو يب اللتتتتت مات اةساستتتتتيي م تتتتت  اةمتتتتتر 
 .للنم  التنيي التحتيي و  مبا ت ال و   التتلي  و   البعايي الصحيي

 

  المتا تتتب  او لتتتك  حتياي تتت  اةمتتتر قيتتتب اليفتتتؤ   و الفاستتت   ولاصتتتي ال تتتب يقتتتوات
 مه السيار.

 

 تتتتوبا ويلتتتي اةشتتت   والتتتت  تولتتت   ا قتصتتتا  حتتتا ت التباشتتته   و اقتصتتتا يي ي فمتتت  
 المؤمتتتت  التا تتتت  ا تال تتتتومتتتتر التتتتتا لير  و ب قاعتتتت  الستتتتل  علتتتتد الحيومتتتتي  وتتتتتت

 للتشني     صفو  المتمب ير.
 

   اليتتتتتواب  ال تيتيتتتتتي م تتتتت  متينتتتتتي تولتتتتت ت نتيشتتتتتي  حتتتتت ا حالتتتتتي متتتتتر الرتتتتتت  
ممتتتا يتستتتت   تتت  حتتت و   ستتتالني م تتتيوك  ي تتتا  انتلاتتتتات و   السياستتتيي وا قتيتتتا ت

لفاختتت    و تت تتت  اللتتت مات التمتتت   اةمنتتت  ام تتت  سياستتت   و و  اشتمتتتاع رتتت با  ا
 .الحيوميي
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 المظلمتتتي التتتت الحتتت ي  عتتتر  وي تتتيتور ب ورمتتتالمت حتتت  لتتت   مبحلتتتي متتتا قتتتت  التمتتتب   ي 

 تتت  النتتتفا  ت ستتتتل    لستتتب  قصتتت  متتتؤ ب  ستتتتوروي .حول تتتا يح تتت وا المؤيتتت ير ر يميتتتر 

وقتتت   ايتستتتا  ال تتتبعيي والتأييتتت  تتتتير الستتتيار المتنيتتتير.متتتر  شتتت  ت    ن تتت لتتبيتتتب  المستتتل 

 المتمب ير الد تحبيك السيار حو  مظلمي ما:المح    لست   ت م  المؤ بات

   ستتتت وانات تتتتت او  المن تتتتوبات والم ويتتتتات وا  و   ظ تتتتوب مواقتتتته انتبنتتتتت ش يتتتت
 .لميحو  المظ  تت نما     تتم  علد تولي  و وساخ   عاخيي  لبى

 

   مورو  المظلمي.حو   الب   ا ع ميي ومما تالموا 
 

 المشتمتيي. تتن  المظلمي تواس ي اةحفا  السياسيي الم بوعي والمنظمات 
 

 يلتتتتت  ل ل تتتتا مورتتتتو  المظلمتتتتي  وبا تتتتتابفا  والتتتتت   المظتتتتامبات وا حتشاشتتتتات
    الح  .

 

  

عتتتتر ال ويتتتتي الو نيتتتتي  و عتتتتر فصتتتتل ا لللتتتتت مويتتتتي للمشموعتتتتي  ت اتتستتتتتد متظتتتت  التمتتتتب 
قتتت  و التتتت  تاتتت   الصتتتبا . "نحتتتر مماتتتت  اآللتتتبير" ممتتتا يوشتتت  متا لتتتي  النلتتتتي الحايمتتتي

ر   و المنا ميتتتتتي   و تمحتتتتتوب متتتتت ل ال ويتتتتتي حتتتتتو  التتتتتتبت   و ا نتمتتتتتاب المتلتتتتت    و التتتتت يت
ا نتمتتتاب السياستتت    و ال تمتتتي ا شتماعيتتتي. وقتتت  ت تتتم  المؤ تتتبات التتتت  تتتت   علتتتد ستتتت  

 المتمب ير لتوظي  مويي المشموعي ما يل :

  لستتتتتب يي المتمتتتتتب ير عتتتتتر التتتتتتابيل الفبيتتتتت  ل تتتتت ل  (حتتتتتو   و المترتتتتتمني)ال عايتتتتتي
 عر تميي اةمي. منفص  صوبما يشفب  وال   يالفبعيي المشموعي

 

 فصتتتت  البمتتتتوف التبقيتتتتي التتتتت  ت  ما تتتتي والتتتت ير واللاتتتتي  وعلتتتتد الالمتفايتتتت   ت تتتت ي ال
 تتت   تتتي  يتتتت   و  ت تتت ي قتتت  يظ تتتب متتت ا الواةمتتتي.  ميتتتيعتتتر ت الفبعيتتتي المشموعتتتي

 و عتتتتر تتتتتابيل المشموعتتتتي  الفبعيتتتتي موستتتتيمد  و   تتتت   تاللاتتتتي اللاصتتتتي تالمشموعتتتتي
 تتتت   رتتتتيه  تلتتتتك المواومتتتتر المميتتتتر  ر ت تتتتتم  علتتتتد  عتتتتوات لتتتتت بي  و  ما ت تتتتا 

 .الفبعيي اللاصي تالمشموعي اةعيا الم اب    و م التي ال ولي تمباعا  
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  اللاتتتي التتتت  تظ تتتب الحيومتتتي تمظ تتتب المحتتتت  اةشنتتتت    و ي ميتتتي  تتت  يتتت   استتتتل ا
 الش ات اللابشيي. 

المؤ تتتتبات اةوليتتتتي لتشنيتتتت  وتتتتت بي  المتمتتتتب ير لتتتت   مبحلتتتتي متتتتا قتتتتت   يميتتتتر  ر تظ تتتتب
 :  وق  ت م  التال التمب 

   التفتتتاب  عتتت ا  ملحوظتتتي متتتر عناصتتتب المشموعتتتي الفبعيتتتي  ولاصتتتي متتتر  ختتتي ال تتتتا
 صايب السر.

 

  تمتتتتابيب عتتتتر  نتتتتا  يتتتتت بتور تاةستتتتلحي  و التتتتتتب  علتتتتد مواقتتتته قيتتتتب حيوميتتتتي
 لتتتبى  اشتماعيتتتي ختتتات  تمتتتابيب عتتتر  و  للتتتت بي  التستتتيب  م تتت  اةن يتتتي البيارتتتيي

 .عسيب  ا و ت  باف  ترت ني ات بيت شب ت
 

 ستتتتا ب للتتتتت ب  تاللتتتتابا   و عتتتتر تب عتتتتر عناصتتتتب متتتتر المشموعتتتتي الفبعيتتتتي تمتتتتابي
  .التل   ال  فير  شان  يم مور الت بي  امتت

مليتتتت  متتتتر اليمتلتتتتك المتمتتتتب ور  تتتت  الاالتتتت    التنتتتت  انتتتت    قتتتتت  المتيتتتتب مبحلتتتتي ال تتتت  

تتتتتتا  بؤيتتتتي يستتتتت يه المحللتتتتوروتتتتتالبق  متتتتر  لتتتتك  بتمتتتتا اةستتتتلحي والمتتتتؤر التستتتتيبيي. 

 :  والت  ق  ت م ر للتتا يالمتمب شمه  المؤ بات ال الي علد

  عتتتتتبا  ومتتتتلشمتتتته اة  تتتت  ماتتتتامبات شناخيتتتتي ي الفبعيتتتتيالمشموعتتتت تتتتتوب  اف يتتتتا 
  (ا تتتتتتاوات  تتتتتباوالحمايتتتتتي مماتتتتتت  المتتتتتا )   والل تتتتت  مماتتتتتت    يتتتتتي  الستتتتتبقات

 .وتشاب  المل بات
 

 الشي . و ال ب ي  موح   مر قوات و فياب  ومت ات   سلحي سبقي 

 و  و متتتتتت ات عستتتتتيبيي  ومتفشتتتتتبات   ستتتتتلحي ملتتتتتات  (ايت تتتتتا   و)عتتتتتر تمتتتتتابيب  
 .موح    فياب  و  ب يي 

 

 الت    ال  الد م بتي مؤر  و ةسلحي الحيومي اعتباا. 
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  تتت  ي تتتب التوامتتت   مميتتتي متتتر المبحلتتتي ومتتتا ت متتتا  لمتتت يتتتتتتب ب  الفتتتت  الحيتتتوم   تتت  

  المباحتتتت  اةوليتتتتي متتتت ل لتتتت    تح يتتتت  متتتتا ا ا يتتتتار متتتت ا الحتتتتباك ستتتتيت وب لتمتتتتب      .

 الحيوميتتتتي للتتتتت اتيب وعبرتتتتي  منظمتتتتي وقيتتتتب  يرتتتتتيف تيتتتتور مشموعتتتتي التمتتتتب  المحتمتتتت 

ت تتتتتي  لتتتتتا   ستتتتتواب  الحيومتتتتتيتامتتتتت  تت   ر المتتتتتبش  متتتتتر اةستتتتتتا   تتتتت لول .المرتتتتتا  

. ا رتتت با  تتتتؤش  التتتت  المظتتتال   متتته التتامتتت   تتت  تالف تتت   و الم تتتيلي   عتتترتالتاارتتت  

  تتتت  ب الحيومتتتي  تمتتتاب قتتت    و صتتتفو     لتنظتتتي  مناستتتتا حيتتتفا المتمتتتب ير يت تتت  ممتتتا

 عناصتتتتب  متتتتا .للمتمتتتتب ير التتتت ع  ويولتتتت  الستتتتيار  ينفتتتتب ممتتتتا  تمتتتتو  وتتتتتت     يتتتتر امتالاتتتت

 :يل  ما  م  ت م  الفاعلي الحيوميي ا ستشاتي

  عتتتتتب. للمشموعتتتتي مويتتتتي لتأستتتتي  المتمتتتتب ير محتتتتاو ت لتمتتتتويا الباميتتتتي الش تتتتو 
التتتتتتابيل  الت تتتتت ي  علتتتتتد تواستتتتت ي الموميتتتتتي والو نيتتتتتي  لل ويتتتتتي الحيومتتتتتي تتفيتتتتتف

 المشموعتتتتتي تفتيتتتتتت الحيومتتتتتي بتمتتتتتا تحتتتتتاو   و والتتتتتتا ات  وال ما تتتتتي  الم تتتتتتبك 
 المتليتتتتتي  والتتتتتتبت  والتتتتت ير  وال اخفتتتتتي  م تتتتت  ت يلتتتتتي مويتتتتتات الفبعيتتتتتي تاستتتتتتل ا 

 .وال تمي ا شتماعيي والمن مي 
 

   وا قتصتتتتا     السياستتتت   الش تتتتو  المت ولتتتتي لتتتتت ا المظتتتتال  عتتتتتب تتنتتتت  ا صتتتت
 .والت بيت 

 

   المتت لي. المتابري ل ع  المت وليالش و 

 ت بيمتتتتي المتمتتتتب ير رتتتت  التحتتتتبك  و ا عتمتتتتا ت تتتتتتا لتنفيتتتت  اةمتتتتر قتتتتوات تحتتتتتاا قتتتت و

 اةمتت ا   ومحتت    ت قتتي محستتوتي تيتتر لتت  را النظتتا  لفتتبا الحيومتتي حملتتي وليتتر   لتتبى

 قيتتتب الحمتتت تصتتتبا   وقتتت  تستتتتتم  الييتتتف لتح المتمتتتب ير ش تتتو  تتتفيتتتف تشتتتاف  قتتت  حن تتتا 

 :النظا  لفبا الفتالي

  .الشماعيي المشافب  و المانونيي قيب التوقيفات م    الت الي ن ات لابا وساخ  -

 المشموعتتتتتي مويتتتتتي يتتتتتتفف ممتتتتتا المتمتتتتتب    اةقليتتتتتي  عرتتتتتابع تتتتتواخيا  تستتتتتت   وقتتتتت  -

 ".مؤ ب ر  نحر" عمليي ويستحرب

 نظتتتبا المتت لتتتي ال تتتبعيي المتابرتتتي مشموعتتتات  ي تتتا تمتتتا -المتابرتتتي تستتتت    يتتت وقتتت  -

 .الموشو  للحيومي الوحي  الت ي  تم اتي المتمب ير يشت  مما -است  ا  ا لس ولي
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يتتتت ل  النرتتتتا  مبحلتتتتي الصتتتتبا  اةولتتتتد عنتتتت ما يتتتتت   المتمتتتتب ور  تتتت  استتتتتل ا  التنتتتت . 
 تمتتتب . وشتتتو احتمتتتا  عتتتر للمحللتتتير  ل ال شمتتتات اةوليتتتي ا نتتت اب اةو متتتا تتتتو ب متتت  قالتتتتاو

 متتتتتب  ايامتتا متتر شتتن   تتتا  المتمتتب ير الحيومتتي المستتت   ي  تشامتت ومتته  لتتك ي يتتبا متتا ت
  ممتتتتا يفيتتتت  متتتتر ل تتتتب  ر تستتتتتل   بمتتتتاتييرا  و   مشتتتتبميروال   تتتتبتال  ق تتتتا   عمتتتتا

 .الورهلمواش ي  تالي الحيومي وساخ  قيب 

شتلتتتوا حرتتتوبم   ا   لمتمتتتب يرمبحلتتتي الصتتتبا  اةولتتتد متتت  المبحلتتتي اةي تتتب ل تتتوب  ل

 للتنظتتتي  الشيتتت .  فتمتتت يرفالتتتوا رتتتتفاب وم  ليتتتن   متتتا محسوستتتا عتتتتب  تتتن   ةولتتتد عمليتتتات  

تتتتتير الحاشتتتتي التتتتد  تتتتر مشمتتتتات اةولتتتتد  االتمتتتتب   تتتت  مباحل تتتت حبيتتتتي وافرتتتتت ويشتتتت   ر

ب   تتتت  حيتتتوم   استتتتففاف  وح تتت  المؤيتتت ير  وتتتتير ا  وال عايتتتي لمرتتتيت ا تتت  تتتتات حيويت

لتتتت   متتتت ل ور التتتتتتبا لمتتتتوات اةمتتتتر الحيوميتتتتي. الحتتتت  متتتت علتتتتد امفتتتتب    نتتتتاب حبصتتتت 

مليتتتتتات   م تتتتت  عوابماتيتتتتتيتيتييتتتتتات قيتتتتتب متنتتتتتاظب  المبحلتتتتتي قتتتتت  يستتتتتتل   المتمتتتتتب ور 

ار   تتتتتتتت  و والبستتتتتتتتاخ  الليليتتتتتتتتي.  وا قتيتتتتتتتتا ت  والتفشيتتتتتتتتبات الصتتتتتتتتايب   ا لت تتتتتتتتا 

يستتتتاع  المحللتتتتير و  تتتتتا  يتتتت  متتتتر المتمتتتتب ير والحيومتتتتي يميتتتتر  ر   وقتتتت بات  لصتتتتاخ 

 .توستر ليصت  تمب ا  ام و   اةول  الصبا  انت ابعلد تميي  م ى احتما ت 

 

  تتتت   وا ت تتتت  ل نرتتتتما  التتتتد التمتتتتب  واللتتتتتب  و  ار متب تتتتي مويتتتتات قتتتتا   حبيتتتتي التمتتتتب 

ياستتتتيي   و الم تتتتابيي اللتتتتتب  السوولاصتتتتي الل متتتتي التستتتتيبيي   -التتتتت  يو بون تتتتا للحبيتتتتي 

 يمتتتا واةستتتلو  المتتتبش   ر تتلتتت ل المنظمتتتي يميتتتر  ر ينتتتت  عتتتر ا تشتتتال  - تتت  تمتتتب  ستتتاتت

  وتمتتت ب متتتر يابيفمتتتاالفعامتتتي المتمتتتب ير الم اليتتتي تتستتت  تار  متتت ى  تاليت تتتا.متيتتتبا يورتتت  

ا ستتتتفا   متتتر المظتتتال  و تتتتير اةي يولوشيتتتي   تتتموليي ت التتتتوافر تتتتيرالمبونتتتي ال فمتتتي لتحميتتت

 عي.والحفاظ علد وح   الشما  لو بتولي  ا علد والم ب المحليي  

 

 

 الصراع األولي مرحلة         
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 شيتتتت  علتتتتد ستتتتؤا  ييتتتت  يتتتتبى المتمتتتتب ور ن ايتتتتييتمتتتتب ير ل نتصتتتتاب   تتتت  نظبيتتتتي المار 

 و  ستتتتاحي المتبيتتتتي   تتتت بتمتتتتا يتتمتتتت  المتمتتتتب ور  ن تتتت  ستتتتي فمور الحيومتتتتي .  ؟الصتتتتبا 

 و  ن تتتت   الحيومتتتتي علتتتتد ا ستتتتتشاتي لم تتتتالت   تنتتتت له  تتتتوب   تتتتتتيي تشتتتتتب  قتتتت  يظنتتتتور  نتتتتر

  متتت ا يا يتتتاالصتتتبا    و ستتتي يلور  وليتتتا  يمتتت  تصتتتف   رتتت  الحيومتتتي  تتتت ل ستتتت يبور سي

 تتتتو ب بتمتتتاو علتتتد تستتتويي .  تتت الحيومتتتي  نتتتر متتتر اة رتتت  ل تتتا التفتتتاوا مت ت تتتتب متتتتر

لييفيتتتتي ت     مؤ تتتتبات حتتتتو  بؤيتتتتوتصتتتتبيحات   البستتتتميي و عايتتتتات    و تتتتاخت المتمتتتتب ير 

   تحميت  م ا   .

تتتتتير تنتتتتا    وا تتتته للوالمباحتتتت  التاليتتتتي  متتتتر الم تتتت  م حظتتتتي     لتتتت   متتتت ل المبحلتتتتي

الملتلفتتتتتتي  التتتتتت  اختتتتتتت   المشموعتتتتتتات      و تتتتتتتير عرتتتتتتاب مشموعتتتتتتي التمتتتتتتب  الواحتتتتتت

يميتتتر  ر يتتتؤ   التتتد ا قتتتتتا  التتت الل  تتتتير المتمتتتب ير  ويميتتتر   تتتت   ا نستتتشا  المتمتتتب ير.

 ر تستتتتتالر الحيومتتتتي لت تتتتشيه ا ن تتتتماقات  وبتمتتتتا يتتتتو ب التتصتتتتبات اليا يتتتتي لتح يتتتت     

علتتتد التتتبق  و  تتت .نفتاحتتتا لتمتتت  مفاورتتتات تستتتويي متاة تتتبا   و المشموعتتتات متتت  اةي تتتب ا

متتتو ع متتتي رتتتت  محتمتتت  للمتمتتتب ير  ا   ر الالتتتتي قتتت  تظتتت  متتتر  عتتت   ا نستتتشا متتتر  ر 

  ور حيومي رتيفي.نصيت    ولاصي عن ما يواش

  المتتتأوىو  التتت وابو  يتتمتتت  المتمتتتب ور عمومتتتا علتتتد الستتتيار المتتت نيير  تتت  تتتتو يب الاتتت اب

بال. وت تتتتم  مؤ تتتتبات  و المتلومتتتتات ا ستتتتتلتاباتيي المم متتتتي امتتتتا  وعتتتتا  و تحتتتتت ا يتتتت

 م   و المسب ( للمتمب ير ما يل :الحميال ع  ال تت )

   متلومتتتات استتتتلتاباتيي عتتتر المتمتتتب ير  ووشتتتو    لتتتي عتتتر  ر ب تتتا الستتتيار تمتتت ي

 المتمب ير يت  تح يبم  مستما مر عمليات قوات اةمر.

 ات علتتتتد توستتتتيه المتمتتتتب ير لماعتتتت    عم تتتت  التتتتد لتتتتابا ن تتتتات مشمتتتتوعت  با تتتتا 

 اةوليي. الفبعيي
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مصتتتا ب لامتتت ا ات التتتت    يستتتت يتور الحصتتتو  علي تتتا متتتر  تتتتو يبيتتتتتير علتتتد المتمتتتب ير 
متتتر والمتتتت ات التستتتيبيي اةلتتتبى. و  والتتت لاخب  الستتتيار المتتت نيير  والتتتت  ت تتتم  اةستتتلحي

 ر مصا ب لام ا ات التسيبيي ما يل :يمب المت تو يبعلد  ال  خ 

 علد ملافر قوات اةمر. )سبقي  و استي ب( المتمب يرا ا   عر 
 

   تمويتت   بتمتتا تاستتتل ا  - تتباب المتمتتب ير  متت ا ات متتر الستتوت الستتو اب  رعتت ا تتا
 متتتتر مستتتتاممات الماتتتتتبتير   و  عمتتتتا  تشابيتتتتي م تتتتبوعي   و ن تتتتا  اشبامتتتت    و

  و ن   المواب  ال تيتيي م   اةل ا   و الما .  وبيي" الرباخ  ال"مر 
 

  التتتت بيت    و السياستتت    وا ع متتت    و اللوشستتتت    -التتت ع  اللتتتابش  ا تتتا   عتتتر
 باعيتتتتتتتي ولتتتتتتتي ل المتمتتتتتتتب ير ايتستتتتتتتا  ولصوصتتتتتتتاللمتمتتتتتتتب ير   - و المتتتتتتت  ات 

. يمتتتا يميتتتر للمنظمتتتات ا بماتيتتتي ال وليتتتي  ر تتصتتتب  م تتت  التتت و  ال اعمتتتي م لتمتتتب 
وعتتت و  علتتتد  لتتتك   تتتحر ا نتبنتتتت  تمتتت ي  المستتتاع   لحبيتتتات التمتتتب  المحليتتتي. عتتتتب

 ي تتتتم " متتتتر المتتتتتتا فير  تتتت  اللتتتتابا  اا تبارتتتتي ايتتتتتي  علتتتتد نحتتتتو متفايتتتت  " عمتتتت
التشنيتتتت   ون تتتتب ال عايتتتتي  ونمتتتت  تمنيات) ستتتتالي ( المستتتتاع    تتتت  شمتتتته التتبعتتتتات  و

 المتمب ير.

ار استتتتتت ا  الحيومتتتتي ل عتتتتتبا  تتتتتالتمب  النا تتتت   واتلتتتتا  ا شتتتتبابات التصتتتتحيحيي  متتتتب 

  تتت   تيتتتتي اة تتتبا  و  الميتتتا   الفتالتتتي عنصتتتب حاستتت .  با تتتتالأل اةمميتتتي لمنتتته تفتتتاق  الصتتت

ميتتتي لتميتتتي   تاليتتتي ش تتتو  والمؤسستتتات التتتت  تمتتتو  تبنتتتام  ميا حتتتي التمتتتب   متتتب تتتتالأل اةم

ار متتتر  ورتتت  ع متتتات الميتتتا   الحيوميتتتي الفتالتتتي  امتتتت ك المتتتا   الحيتتتوميير و الحيومتتتي.

اةمنيتتتي  -للبقتتتتي والمتتت ب  علتتتد التصتتتب  تحتتتف  ومستتتخوليي  واشتتتتاب شميتتته عناصتتتب المتتتو  

متتتر  شتتت  تحميتتتت اةمتتت ا    تتت  ال ولتتتي علتتتد التمتتت  -ا يي وا شتماعيتتتي والسياستتتييو ا قتصتتت

 الم تبيي.
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ياستتتيي  تتت  الممتتتا  اةو   وليتتتر يتتت لك عناصتتتب الحتتت  الن تتتاخ  سقتتت  تيتتتور  ستتتتا  التمتتتب  و
  احتتتتواب التمتتتب  تلتتتت   وبا حاستتتما  تتت -ابات وال تتتب ي وا ستتتتلت شتتتي ال -اةمتتتر  وىقتتت

 :مؤ بات ا ستشاتي الفتالي لموات اةمر ما يل  وت م وحمايي السيار. 

  وعتتتتت   تسيستتتتت ا متتتتته احتفاظ تتتتتا تتتتتتالو بتيتييتتتتتات قتتتتتوات اةمتتتتتر   احتبا يتتتتتيمتتتت ى 
ومتتتتر اةمتتتتوب التتتتت  ل تتتتا  للحيومتتتتي  واتتتتت اب ا نرتتتتتا  وا حتتتتتبا  لحمتتتتوت ا نستتتتار.

 قتتت ب  قتتتوات اةمتتتر علتتتد التمتتت  علتتتد ميختتتي وحتتت ات صتتتايب . ميتتتي يتيتتتب  متتت ىم 
لميتتتتتا   المويتتتتتي علتتتتتد مستتتتتتوى الوحتتتتت   الصتتتتتايب   وا ستتتتتتت ا  لتفتتتتتويا وتتتتتتوا ب ا

يفيتتتت  متتتتر  التتتت   وليي والستتتتل ي ل تتتتؤ ب المتتتتا    والمستتتتتوى التتتتتال  للتتتتت بي خالمستتتت
  اعليي الوح ات الصايب .

 

 تتتتا   تتت  استتتتباتيشيي توظيتتت   ستتتالي  قستتتبيي مناستتتتي.  تتتالمو  عنصتتتب رتتتبوب  و 
ميا حتتتي التمتتتب   وليتتتر التنتتت  الت تتتواخ   و استتتتل ا  الممتتته  و المتتتو  النابيتتتي ال ميلتتتي 

 مر المبش   ر ي  ه السيار الد ص  المتمب ير.
 

  قتتتت ب   ش تتتتف  ا ستتتتتلتابات الحيوميتتتتي علتتتتد شمتتتته المتلومتتتتات  ومتتتت ى استتتتتت ا ما
 لتنسيت ش و ما وتتا   المتلومات مه تتر ا التتا.

 

  ا صتتتت حات المانونيتتتتي التتتتت  تمتتتتن  ال تتتتب ي والشتتتتي  والمرتتتتاب: الستتتتل ي واة وات
 الت  يحتاشون ا  عتما  وممارا  المتمب ير   ناب التم     ا اب المانور.

متتتر ح تتت  التتت ع    ا ا تمينتتتت حلتتتيلتتت   يتتت  مب لميا حتتتي التمتتتب  الحيومتتتي ش تتتو  تستتتتفي 

والممتتتتاتلير  و ا متتتت ا ات   وقتتتت  تتتتت  ت اةمتتتتوا لمتتتتر التتتت و  المشتتتتاوب  والمشتمتتتته التتتت ول  

المتتتا   التت ع   تمتتت ي  عتتتب تتتتفف  تتبعيي الحيومتتتييو متتتر المتتأوى  ممتتتا يحتتبم    للمتمتتب ير

 تتتي    تتت   حتتت  حلفاخ تتتا تحصتتت  الحيومتتتي  يرتتتا علتتتد  عتتت  متتتروقتتت   و ا ع متتت  ل تتتا. 

  سلحي وعتا   وت بي   ومتلومات استلتابيي  ومست ابير   و قوات مماتلي.
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يتحتتتتت ى   سياستتتتتيا تتتتتت   تتتتتك  ر الحيومتتتتتي تواشتتتتتر تمتتتتتب ا.  تتتتت  متتتتت ل المبحلتتتتتي  يترتتتتت  

  عستتتتيبياو يحتتتتاولور  تتتتبا ستتتتي بت   علتتتتد اةبا.علنتتتتا ستتتتل ي ال ولتتتتي و المتمتتتتب ور

وعنفتتتا   المحتمتتت   ر  تصتتتت   ي تتتب ع وانيتتتي  متتترو ا ي تتتر المتمتتتب ور مشمتتتات  ي تتتب تيتتتباب

التمتتتب   و تتت  الوقتتتت التتت   يصتتتت   يتتتر ابك  ي تتتا عتتت    يتتتتب متتتر الممتتتاتلير.وتتميتتت ا  وي تتت

 ي تتتتتب  -شتتتتت و   ار-صتتتتتت  التتتتت ع  اللتتتتتابش  للمتحتتتتتابتيري متتتتتر المتتتتتبش   ر ي تتتتتب ن تتتتتا ا  

 وروحا.

التتتد الستتتت  ال ولتتتي تمتتتويا ستتتل ي  محاولتتتي التمتتتب   تتت  متتت ل المبحلتتتي متتتربتمتتت  قالتتتتا متتتا ي
  ال يايتتتتت  يتتتتتومتتتتتي ظتتتتت " تتيمتتتتتو  المتمتتتتتب ور تتيتتتتتوير "حيقتتتتت  و فاحت تتتتتا واستتتتتتت ال ا. 

ومتتتي من تتتا  و  يحال   لتتتممنتتتا ت "محظتتتوب " يتتتت  التتتباا م ر تتتخوي لل ولتتتي  وقتتت  ينيتتتا  اب
وت تتتتم  مؤ تتتتبات المتتتتو   ب  متتتتر قتتتتوات اةمتتتتر  ر تتمتتتت   ي تتتتا.يتتتتتي ت يير ا  لت تتتتيتتتتمي

 السياسيي للمتمب ير ما يل :

 مؤسستتتات تتت  ال  تتت تمتتتابيب عتتتر تالاتتت  واستتته الن تتتات للمتمتتتب ير  و المتتتتتا فير مت 
 الحيوميي  ولاصي علد المستوى المحل .

 

 وانحيافم  لص  المتمب ير.  ان مات المسؤولير الحيوميير 
 

  ختتت  علتتتد  ر المتمتتتب ير  قتتتاموا حيومتتتات ظتتت   و يمتتت مور لتتت مات اشتماعيتتتي  و  
  و المحاي .  البعايي الصحييو  م   التتلي   ا ابيي

 

    و نيتتتتي قتتتتوات اةمتتتتر ال حيانتتتتا  ميفمتتتتا  تحظتتتتب تشتتتتو  تتتتاب منتتتتا ت ان رعتتتتا تتتتا
    ملصمات ا تاةلوار م   اةحمب  و اةسو . المست   ي

 

  تتتتح اب  المتمتتتب ير  متتتر قتتتت  الحيومتتتات المشتتتاوب   و ال تتتبيات  التتتواقت  ا عتتتتبا
 اةشنتيي الت  تتتام  مه المتمب ير.

 

مرحلة التمرد الصريح          
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  وعتتتا   متتتا يستتتتل مور ي تتتر المتمتتتب ور مشمتتتات  ي تتتب تيتتتباباومتتتر الناحيتتتي التستتتيبيي  

 وحتتت ات الشتتتي علتتتد  اتتتاباتال  تتتر ت تتتم  التتتت وا بمتتتا  وتيتييتتتات حتتتب  التصتتتاتات  

علتتتتد  و التتتتتوات الناستتتتفي الت اخيتتتي  وال شتتت ا  استتتتلووال تتتب ي  واليمتتتاخر  وا قتيتتتتا ت  

  والمبا تتتتتت  والمست تتتتتفيات  ستتتتتل ي الحيوميتتتتتي م تتتتت  المتتتتت اب البمتتتتتوف التنيتتتتتي التحتيتتتتتي و

قتتتتوات قتتتتتا  المتمتتتتب ور   ر ينتتتتو  متتتتر المتتتتبش والشستتتتوب. و  و و تتتتتباا ال تتتتات  الللتتتت

  تشنتتت  المتتتتابك ال ويلتتتي التتتت  تستتتمليستتتتور س  وليتتتن   تيتتتبابااةمتتتر علتتتد نحتتتو  ي تتتب 

و وت تتتم  المؤ تتتبات التتتت  تتتت   علتتتد نمتتتا   متتتر ميفتتتتر  تتت  المتتتو  النابيتتتي. للشتتتي  تا ستتتتف

 قو  المتمب ير عسيبيا ما يل :

  التاييتتتبات  تتت  حشتتت  وتيتتتوير قتتتو  المتمتتتب ير  تمتتتا  تتت   لتتتك الممتتتاتلير المتفتتتبقير

قيتتتتب المتفتتتتبقير  والمؤيتتتتت ير الن تتتت ير  والمؤيتتتت ير تتتتتتا يبال  ممتتتتا ي تتتتيب التتتتتد و

 و فيتتتا   المتتت ب  علتتتد ن تتتب ممتتتاتلير لتتتابا منتتتا ت نفتتتو م . وتستتتتل   تنظتتتي   يتتتتب 

 –الو يتتتي   ومتتت   علتتتد مستتتتوى المبيتتتي  -تتتتتا حبيتتتات التمتتتب  مستتتتوى  و  ي تتتب

  يمتتتا تستتتتل   من مت تتتا اةصتتتليي تتت   شفختتت  تتتت وا  متتتر المتتتوى المحليتتتي التتتت  تتمتتت 

متحبيتتتتي متتتتر مستتتتتوى واحتتتت   و  ي تتتتب متتتتر الممتتتتاتلير المحليتتتتير المتفتتتتبقير  وقتتتتو  

الممتتتاتلير المتفتتتبقير تنتمتتت  متتتر من متتتي التتتد  لتتتبى وتتتمتتت  علتتتد المتتتوات المحليتتتي 

 حس  الحاشي.

 

 وانت تتتتابما الشابا تتتت     وبمتتتتا وت  وحشم تتتتا  فيتتتتا   متتتتت   مشمتتتتات المتمتتتتب ير

اةمتتتت ا  الملتتتتتاب . ومتتتته  لتتتتك   تتتتحر عتتتت   نوعيتتتتي التوستتتته  تتتت   تا رتتتتا ي التتتتد

ر التتت ير يخستتتوا متتتر وصتتتو  و تتتالمتمب  يميتتتر  ر ييتتتور مرتتتل . تمفتتتب ل ال شمتتتات

متتتتر  امفيتتتت   تتتنورقتتتت  ي  رتتتتتوا تحتتتت رتتتتا  عمليتتتتات ميا حتتتي التمتتتتب التتت ع   و و  

ليتتتر متتت ل ال شمتتتات تحتتت   ات تتتا   تتنتتت  وال شمتتتات  و مشمتتتات  تتت  منتتتا ت ش يتتت    

 تالربوب   ر المتمب ير ينمور ت ي   قوى.

 

 يميتتتي  تتت   فيتتتا  الح ي تتتي  و فيتتتا    تتت  نستتتتي الممتتتاتلير المستتتلحير تاةستتتلحي النابيتتتي ال

  ستتتتيما متتتا ا ا يتتتتار  -وتتتتوا ب التتتت لاخب لتلتتتك اةستتتلحي -المتمتتتتب يرتستتتلي   ونوعيتتتي

المتمتتتتتتب ور يمتليتتتتتتور  ستتتتتتلحي تحتتتتتتتاا ل تتتتتتواق  ت تتتتتتاي  م تتتتتت  متتتتتت ا ه ال تتتتتتاور  و 

 الب ا ات ال ميلي.
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 لمتتتتت ات و ستتتتتالي  مت تتتتوب  ل تصتتتتتا ت  و امتتتتت ك يميتتتتتات  استتتتتل ا  المتمتتتتتب ير

  يتب مر مت ات ا تصا ت.

 

 الملاتبات. ش ف  شي  وال ب ي وللالتبات وتلبي  المتمب ير   لي  علد 

 

    متتتر قتيتتت التاييتتتبات النوعيتتتي    تتت  يتم تتت   وقتتت  ييتتتور منتتتاك اعتتتتتاب ارتتتا   للتحليتتت 
شانتتتت  يتتتتتا ب ت تتتتر ال شمتتتتات  و  بشتتتتي انرتتتتتا  المتمتتتتب ير )م تتتت  الحفتتتتاظ علتتتتد الميتتتتا   

 (.الممتتتاتلير المتلتتتد متتتر والستتتي ب   وحفتتتظ التتت ليب   واستتتتتا   اةستتتلحي والتتت لاخب وش تتت 
ا ا استتتتتل مت يمؤ تتتتبات تستتتتي ي.  مرتتتتللي تيتتتتور قتتتت بات متتتت ل ا عتتتتتتامتتتته  لتتتتك   تتتتحر و

وحتتت ات صتتتايب   ي تتتا ت ستتتتل   ات ميا حتتتي التمتتتب  التتتت  تتتتتا تيتييتتت   تلتتتد ستتتتي  الم تتتا 
  ولين تتتتا قتتتت  تتيتتتت  تالل تتتتأ  تتتت  المتتتتبى  ي مصتتتت  ت تتتتا شتتتت   مشمتتتتات المتمتتتتب يروشتتتتو   م

و يرتتتا  تتتحر استتتتتا   المتمتتتب ير لئستتتلحي والتتت لاخب قتتت   المتمتتتب ير لتتتبو  المتتتتا ب .امتتتت ك 
 ييور مؤ با علد النم  يما ق  ييور مؤ با علد ا نرتا .

 متتي للحيومتتي تمشتتب  وصتتو  التمتتب  التتد متت ل المبحلتتي متت  اعتتا   اةمتتر. وا ا لتت  و متت  م
انتمتتتتا  المتمتتتتب ير   متتتتر قيتتتتب قتتتتوات اةمتتتتر متتتتر حمايتتتتي الستتتتيار متتتتر تبميتتتت  وتتتتتتمير 

وت تتتم  مؤ تتتبات قتتتو  قتتتوات اةمتتتر  ر يتتت ع  ال تتتت  الحيومتتتي ت تتتي  وارتتت .المتتتبش   
 :  الحيوميي ما يل 

 نفستت ا متتر عتتر متت ل ال متتي  تتتتبةمتتر ل تت . وقتت  ت بشتتي  متتي الستتيار  تت  حمايتتي قتتوات ا

لتتت   استتتتت ا  الستتتيار لتمتتت ي  متلومتتتات استتتتلتاباتيي عتتتر المتمتتتب ير  و ا بتتتتتا  

 و استتتتل ا  اللتتت مات الحيوميتتتي. وعلتتتد التيتتت  متتتر  لتتتك   تتتحر   الحيومتتتيمتتتوظف  ت

بحيتتتتت  تتتتتتتا المشموعتتتتتات التتتتتت  يستتتتتت    ا المتمتتتتتب ور متتتتتر منتتتتتا ت متينتتتتتي  و 

عتتر التتنف  سي تتيب التتد انتتت ا  ال متتي  تت  قتتوات  ا  اعتت م نيتتي الت تتيي  التلمتتاخ  لمتتوات

 اةمر.

 

  و ش تتتتف  وتتتتت بي  الشتتتتي  وال تتتتب ي   وقيتتتتا    و وب  وتيتتتتوير  ا ا متتتتا يتتتتار حشتتتت

ا ا متتتتتتتا يانتتتتتتتت و ا ستتتتتتتتلتابات يلتتتتتتتت  احتياشتتتتتتتات الحيومتتتتتتتي لميا حتتتتتتتي التمتتتتتتتب .

لصتتتاخ  ا ستتتتباتيشيي والتيتييتتتات التتتت  تستتتتل م ا الحيومتتتي مناستتتتي للتتامتتت  متتته 

 .الحال  التمب 
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  قتتت ب  قتتتوات اةمتتتر علتتتد فيتتتا    عتتت ا ما  ور تمتتتويا تماستتتك  و انرتتتتا   و  تاليتتتي

 م ل الموات.

 واعيتتتتي التتتتد شماعتتتتات التتتت  ا  التتتت ات   -اصتتتتي متتتتر اةقليتتتتاتل -ر يانرتتتتما  المتتتت ني 

 الم نيي الت  تنظم ا الحيومي.

 ييتتتتور التتتت ع  الممتتتت   متتتتر الش تتتتات  متتتتر المتتتتبش   رتلتتتتر  متتتته استتتتتمباب التمتتتتب   تتتت  ال

  يتتتار وت تتتم  مؤ تتتبات التتت ع  اللتتتابش  الفتتتتا  ستتتواب  ي تتتب ورتتتوحا. -ار وشتتت  -اةشنتيتتتي

 :للحيومي ما يل  للمتمب ير  و

 تستتتتتتام  المستتتتتتاع ات المم متتتتتتي )ت تتتتتتم  ال تلوماستتتتتتيي  والتمويتتتتتت   واةستتتتتتلحي    ر

  تتت والتتتت بي   و المست تتتابير(  والمتتتت ات قيتتتب المميتتتتي  والمتتت    وا ستتتتلتابات 

 تتفيف التمليات السياسيي  و التسيبيي للمتلم .

 

  لتتتتت ى  .تتتتتتو يب التتتتت اع  اللتتتتتابش  للمستتتتتاع    ور  تتتتتبا  تتتتتبو   و ورتتتتته قيتتتتتو 

والمتلمتتتتت  )ستتتتتواب الحيومتتتتتي  و المتمتتتتتب ير( تتتتتتتا المصتتتتتال   اللتتتتتابش التتتتت اع  

 ر مصتتتال يييتتتور لتتت   ال تتتب   قالتتتتا متتتاتحتتتالفوا لتحميم تتتا  وليتتتر  التتتت الم تتتتبيي 

يمتتو  التت اع  اللتتابش  و متتا لمصتتالحر اللاصتتي  تتح يتت  بتمتتا قتت  تتتتتابا. و وستته 

صتتتبا    و قتتت  محاولتتتي لتاييتتتب  تيتتتتي ال  تتت نتتتو  ال شمتتتات  و ن اق تتتا  و موقت تتتا   

يستتتتد التتتد منتتته حليفتتتر متتتر الفتتتوف  متمنيتتتا تتتت   متتتر  لتتتك ا التتتي  متتت  الصتتتبا  التتتد 

  ش  قيب مسمد.

 

  ر تتتتتفف المستتتتاع ات اللابشيتتتتي  تتتتبعيي المتلمتتتت  تتتتت   متتتتر التستتتتت   تتتت  تصتتتتويبل 

 ي ميي للمصال  اةشنتيي.
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  متتتتته التمتتتتتب  تتتتتتالنظب التتتتتد تبييفمتتتتتا  تتتتت  التتامتتتتت يتتتتتيممابتتتتتتي  الحيوماليميتتتتتر تصتتتتتني  

متاقتتتتتتي     ؟ايتستتتتتا  التتتتت ع  ال تتتتتتت     ؟متتتتتب يراةساستتتت   متتتتت  متتتتتو ال شتتتتتو  علتتتتتد المت

التنتتتت  والمتتتتو  التستتتتيبيي رتتتت  المتمتتتتب ير   تتتتتيمماب   وتستتتتتل    .؟المتمتتتتب ير ومؤيتتتت ي  

تلتلتتت     ولين تتتاتل   يتتت  ممابتتتتي عناصتتتب مبيفيتتتي  تتت  الممابتتتتات اةلتتتبىويميتتتر  ر تستتت

تتتم  ستتتعلتتتد اةبشتتت  ار الممابتتتتي التتتت  ستتتتلتابما الحيومتتتي  .حرتتتوبما عتتتن    تتت   بشتتتي

و تتتتتتي  الحيومتتتتتتي    وقتتتتتت بات ا التستتتتتتيبيي و ما ت تتتتتتا   ل ولتتتتتتيل يتتتتتتيتابيلال اللتتتتتتتب  علتتتتتتد

ا تمتتتبوب وتتتتت   تبييفمتتت ممابتت تتتاقتتت  تايتتتب الحيومتتتي . يمتتتا  تيتتتتي التمتتتب تا رتتتا ي التتتد 

 .موق ال اتالوقت و ما لتايب

 " علتتتد تتتت ميب الممتتتاتلير والتنيتتتي التحتيتتتي للمتمتتتب ير.  التتتت و"مواش تتتي ت تتت   ممابتتتتي

 -)اتحتتتت ا ا عمليتتتتات تا عتمتتتتا  ال تتتت ي  علتتتتد نمتتتت مابتتتتتيالم لتستتتت  متتتت توي يتتتتبا متتتتا 

ت تتتي   لمتمتتب يرا علتتد م تتاب  قتتتوات اةمتتر  وتتمتت  ل ل تتا (.اتحتت - تتوتو متتب  

 .متواص 

 علتتتتد تتتتتأمير الستتتتيار وتتفيتتتتف  عم تتتت   "ايتستتتتا  التتتت ع  ال تتتتتت " ت تتتت   ممابتتتتتي

ولينتتتر م تتت   يرتتتا.    تتتانو متتتب عمليتتتات تتتت ميب المتمتتتب ير  ل ل تتتا يتتتورللحيومتتتي  وت

نمتتتتو ا ن تتتت  ميا حتتتتي التمتتتتب  التتتت   يبيتتتتف علتتتتد الستتتتيار تاتتتتتتا   ستتتت متتتتا يت قالتتتتتاو

تمتتو  قتتوات اةمتتر ل لتتر تت  يتتب من متتي متتر المتمتتب ير  اتتتر( حيتت  -تواشتت -)  تتب

لتتتتو    وتميتتتير م تتتابيه والحفتتتاظ علتتتد وشو متتتا  تتت  المن متتتي لمنتتته المتمتتتب ير متتتر ا

الستتتيار الحفتتتاظ  تشتتتت  متتتر مصتتتلحيو الحويمتتتي والتنميتتتي التتتت  تتنتتت  التتت ع  للحيومتتتي 

توستتتيه ن تتتات الستتتي ب  الحيوميتتتي تأستتتلو   تتتتت   لتتتك علتتتد اةمتتتر. وقالتتتتا متتتا يتتتت 

 .عتب ان اب منا ت  مني وتوسيت ا "فيت"تمتي ال

 الستتتتتتيار التتتتتت ير يتتتتتت عمون  . ولمتاقتتتتتتتي المتمتتتتتتب ير  تستتتتتتتد الممابتتتتتتتي ا ستتتتتتتت ا يي

ميا حتتتتتي التمتتتتتب   م تتتتت  ل اةساستتتتتيي ممابستتتتتاتالمتتتتت ل ال بيمتتتتتي   رتتتتت   امتتتتت وتتش

 ع  تتتت الفتتتوفلحمتتتوت ا نستتتار  و  ختتتتاستتتتل ا  الحتتت  اة نتتتد متتتر المتتتو   وا حتتتتبا  ال

التتتد شتتتت  تيلفتتتي  عتتت  المتمتتتب ير    ل الممابتتتتيستتتتد متتت تتتتت   متتتر  لتتتك و .الستتتيار

  ومتتتر ممابتتتتيال لمتتتر المتتتوى ا ستتتتتمابيي تابيليتتتا متتت ت تتتات. وقتتت  استتتتل مت الت يتتت  

  تأتتتتر  مستتتتمت  التتت و  التتتت  لتتت ي ا حيومتتتات استتتتت ا يي ا ر تستتتتل م   يرتتتا المتتتبش 

 تالب   التا  ال ول .
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 تتتت  حتتتتير و الحيتتتتا    وب  مباحتتتت  لتتتت   م تتتتب ا تمتتتت ما التمتتتتب  حتتتتا ت تتتتتتا تحتتتتبف    

 مباحتتت  التتتد حيانتتتا   متتت  تتباشتتته  تنمتتتو الت يتتت  متتتر الحتتتا ت علتتتد  تتتي  نوتتتتات و فتتتبات

   .لتمو  واح   مبحلي    يتلت اآللب والتتا  متيب 

 و عمتتت    تانتصتتتاب المتمتتتب ير امتتتا  لاتمتتتتر التتتد الم تتتا  ن ايتتتيالتمتتتب   تتت   سيصتتت   نظبيتتتا

 منتتت  مستتتلحا اتمتتتب  130 عتتتر يمتتت    متتتا وقتتته وقتتت . الحيومتتتي انتصتتتابت  و تفاورتتتيي  تستتتويي

ال انيتتتي التالميتتتي الحتتتب 
3
مستتتتمبا  اتمتتتب  وع تتتبير  بتتتته عتتتر يمتتت    متتتا منتتتاك يتتتفا  و   

. عامتتتا 21 متتتر  ي تتتب ات التمتتتب متتت ل  استتتتمباب متوستتت ويتلتتتأل . 2011 عتتتا   والتتتبحتتتتد 

 :المنت يي التمب  حا ت تير ومر

  تتتتتب  صتتتتبا  تلتتتتأل استتتتتابات تتتتتت  المتمتتتتب ير تانتصتتتتاب الماختتتتي  تتتت  36 حتتتتوالد انت تتتتت -

 .سنوات 10قباتي متوس  ا

 تستتتويات التتتد توصتتتلوا المتحتتتابتير ةر متتاينتتتي  نتتتتاخ  تمبيتتتتا الماختتتي  تتت  28 لتتت ى يتتتار -

 ات  تتت  متتت ل الصتتتوب  التمتتتب وتلتتتأل متوستتت  استتتتمباب. تنتتتاف ت م متتتي الشميتتته متتتر ت لتتتتت

 .   المتوس  سنوات 8 قباتي

الحيومتتتي  تتتتت  انمرتتتاب  تتتتب   انتصتتتاب عتتترمتتتر الحتتتا ت تمبيتتتتا  الماختتتي  تتت  36  ستتتفبت -

 .عاما12صبا  تلأل متوس  ا

 راكدة أو متجمدة تمردات

 المستتتتوى متتتنلفا  منيتتتا   افعاشتتتا   تم تتت  تمتتتو ل  و ستتتنواتتميتتتت ل التمتتتب  حتتتا ت متتتر الت يتتت 

الفتتتتتبات  متتتت ل لتتتت   تت تتتوب  و التمتتتتب   متتتت ا  تتايتتتتب متتتا وقالتتتتتا .المستتتتت   ي للحيومتتتات

  لتتتبى  حيتتتار و تتت  با يياليتتتي   ي تتتب المتمتتتب ور يصتتتت  الحتتتا ت  تتتتتا فتتت  . ال ويلتتتي

  للممتتتاتلير  اتتتر حتتت   تت  قايتتي التمتتتب  يصتتت  اةحيتتتار تتتتا  تت و. اعتتتت ا     ي تتبور يصتتتح

 يتتتورت  ر ا تتتأن  متتتر ل بشتتتي ار اةورتتتا  التتتت  حيتتتات   ت متنتتتد ا  ا  تتتتوب ا  يتتتو ب ل تتت 

 ا شباميتتتي اةن تتت ي متتترتم تتت  ل تتت   متتتبا يتتتتت ب تحميمتتتر  يمتتتا  ر عاختتت ات      لتتتك لتتت  

                                                           
3
 .نفا  300 مر يمب  تما والحيومي المتمب ير تير النفاعات ع   تتر ا تم ب ا  واسه  ن ات علد التم يبات تلتل  - 

مرحلة الحل             
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 ا ا متتتا تح يتتت  الصتتتت  متتتر ييتتتور الحتتتا ت تتتتتا و تتت . التمتتتب  تتتتبتت  تاستتتتمبابم   تتت 

 متتتر يملتتت  تاييتتب ومتتتو  اشباميتتتا    صتتت     سياستتتيا   يتتتفا    للمشموعتتي اةساستتت  التتت ا ه يتتار

 .السياس  ا ص    و المفاورات ل   مر النفا  ح   بصي

  وارتتتحي المتتتتال  تيتتتور  ر المتتتبش  متتتر التتتت  الوحيتتت   النتيشتتتي متتتو متمتتتب يرال انتصتتتاب ار

 الحصتتتو   و شنتتتت  اة محتتتت ال و تتتب  الحيومتتتي  علتتتد ب يرالمتمتتت ستتتي ب  ترتتت  عتتتتبت ا 

 اتمتتتب  ي تتتت  قتتت  المتمتتتب ير انتصتتتاب  تتتحر  لتتتك  تتتتالبق  متتترو. لمن متتتت   ا ستتتتم   علتتتد

 الحيومتتي متتر مستتتتت    بعيتتي مشموعتتي قتتت  متتر  و المللتتو  النظتتا   نصتتاب قتتت  متتر  لتتب

 حتتت ا  المارتتت  نشتتت   ر ا ن يتتتاب اةليتتتب للحيومتتتي متتتر المتتتبش   ر  وتحستتتتمباب. الش يتتت  

 الصتتتتت  متتتتر ييتتتتور قتتتت  للمتمتتتتب ير الو تتتتيك ا نتصتتتتاب ع متتتتات ليتتتتريحتتتت   ستتتتبيتا  و

  ر علتتد تتت   قتت  التتت  الت متتات ا. وت تتم حتت و   عنتت ا مستتتما تورتتو  م لمتتا نبامتتا بؤيت تت

 :م     ما يل  تحميت و ك علد المتمب ير

  المحليتتتير  الستتتيار متتتر وحاستتتمي متينتتتي  ق اعتتتات قتتتت  متتتر للحيومتتتي التتت ع  ستتتح 

 .للت   النل  المبتت ي تالحيومي ماا ب  وبتما ي م   لك

 بعيي قيب  ن ا علد الحيومي الد متفاي  ت ي  نظب السيار   لي علد . 

 البخيستتتتيي المشموعتتتتات التتتتتلل  متتتتر  و  متتتت  المتمتتتتب ير متتتتر استتتتتم ا   و تميتتتتر 

 .للحيومي المتابري اةلبى

  متتتتؤ ب متتتتر والرتتتتا  اةشانتتتت  المتتتتؤ بير  حلفاخ تتتتا متتتتر للحيومتتتتي التتتت ع  ستتتتح 

  و التتتتت  تستتتتت يب المتمتتتتب ير  المظتتتتال  لمتالشتتتتي الحيومتتتتي سياستتتتي  صتتتت   الحلفتتتتاب

 .تالمتمب ير ا عتبا   و ال ول  ال ع  فيا  

 علتتتد المتمتتتب ير ستتتي ب   تتت  ال اختتت  التوستتته  و المتمتتتب ير  لمتتتوات الستتتبيه النمتتتو 

 .والسيار المنا ت

  المتتتتتت    ال تتتتبيات بحيتتتت  والتتتت   قتتتت  ي تتتتم  التتتتو ن   ل قتصتتتتا  الحتتتتا  الرتتتتت 

 .نتيشي للتمب  الشنسيات 

 حتتتا ت متتتبو  رتتتلمي   و انمتتت    ومحتتتاو ت عستتتيبيي  متتتؤامبات عتتتر تمتتتابيب

 .اةمر قوات  و استس   مر الل مي التسيبيي  وان ماقات 

 متتتتته تفاورتتتتيي تستتتتتويي الستتتتت  لتمتتتت   تتتتت  للحيومتتتتي المفاشختتتتي البقتتتتتتي ا تتتتا   عتتتتر 

 .المتمب ير



 

  

30 

  تتتت  والتتتتتأليب اللا ختتتتي  التتتتت ايات متتتتر الت يتتتت ت التفاورتتتتيي لتستتتتوييا تمتتتتب  ر المتتتتبش  متتتتر

 تشتتتت   ل تتتتب  تتتتحر  لتتتتك  علتتتتد وعتتتت و . ا تفتتتتات لتمتتتتويا المفستتتت ير ومحتتتتاو ت التنفيتتتت  

 ا ف واشيتتتتي علتتتتد من تتتتا احتشاشتتتتا اةصتتتتليي المتمتتتتب   الحبيتتتتي قتتتتت  متتتتر ستتتتواب - التنتتتت 

 - التستتتويي  تتتبو ممتنتتتتي ت قيتتتب من تتتمي متمتتتب   شماعتتتات تواستتت ي  و الملموستتتي الحيوميتتتي

 .بسم  قيب ت ي  المتا  انت اب تت  سنوات لت   يستمب  ر المحتم  مر

 اة تتتبا  ةر صتتتتتا ييتتتور قتتت  تفاورتتتيي تستتتويي التتتد للتوصتتت  الصتتتا قي الش تتتو تمييتتتف  ار

 متتتتتر للتتتتتتتا   التتتتت ف  الوقتتتتتت ل تتتتتباب مفاورتتتتتاتال  تتتتت  ت تتتتتتبك متتتتتا قالتتتتتتا المتحابتتتتتتي

اةبشتتت   لتتتدت  الصتتتبا    متتت   تتتا  وا ا. المتتتتا  متتتر التاليتتتي للشولتتتي والتحرتتتيب ا نتياستتتات

 ستتتييونور  تتت  ومتتتر  التتتد حتتت  تتيتتت  عستتتيب  انتصتتتابتحميتتتت ت المتحتتتابتير توقتتتتات ستتتتل 

 التتد المتحتتابتور يصتت   ر المحتمتت  قيتتب ومتتر. يحميميتتتستتويي  التتد للتوصتت عبرتتي   ي تتب

 المستتتل  الصتتبا  تتتتأر ي تتيب ممتتتا الوقتتت  لتتتتا ا قتتتتتا  يشتتب   ر تتتتت  ا  ا ستتتنتاا متت ا

 يتستتتند  ر قتتتت  الوقتتتت متتتر لفتتتتب  مستتتابل  تتت  يمرتتت   ر التتتد يحتتتتاا اةحيتتتار تتتتتا  تتت 

 ت تتتيب التتتد التتت   وصتتت ت المتمتتتب ير التتتت  المؤ تتتبات وت تتتم . شتتتا   مفاورتتتات اشتتتباب

 :يل  ما

 عسيبيا الفوف تحميانيي تحميت   يتتم ار ال ب ير تأر ي  تفي  الت  التمابيب. 

 تتتتت  الفتتتتتوف علتتتتتد قتتتتتا بور  ن تتتتت  يتتمتتتتت ور المتمتتتتتب ير تتتتتتأر تفيتتتتت  التتتتتت  التمتتتتتابيب  

 .المانونيي السياسيي الم ابيي عتب  لبى ت بيمي  م ا    تحميت  و ا نتلاتات

  المتمب ير  م ا  اعت ا. 

 للمتمتتتتب ير و ليتتتتات تستتتتم  تتتتتالتفو عبرتتتتا التفاورتتتت  الحيومتتتتي موقتتتت  ترتتتتمير 

 .المانونيي السياسيي التمليي    الساتمير تالم ابيي

 تتمتتتتتر والتتتت   المتحتتتتابتير   حتتتت  قتتتتت  متتتتر المتوقتتتته وقيتتتتب التتتت باماتيي  ا نتصتتتتاب 

 متتتتر التفتتتتاوا ال تتتتب ير   يبيتتتت  متتتتر وتمتتتتا  ر  يتتتتا. للتفتتتتاوا ممتبحتتتتات ستتتتبيتا

المتحتتتتابتير لتحستتتتير حالتتتتتر المتتتتت موب   ال تتتب ير  حتتتت  يستتتتتد  متتتت  رتتتتت   موقتتت 

 . التفاور  موقفر ي َحسر بمف  انتصاب عتب تحميت

 و المتمتتتب ير علتتتد رتتتا     و للتتت ع  الحلفتتتاب  و اةشانتتت  البعتتتا  ا تتتا   عتتتر ق تتته  

 .للتفاوا الحيومي
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 ملتتتف   نتتر المتمتتب ور يتتبى قويتتا فعيمتتا الستتل ي يشلتت  التتد التت   الحيتتوم  التاييتتب 

 .اةلبى الحيوميي التناصب امت ا  رمار علد وقا ب النفا   تح   لصيا

  وتنفيتتت  النتتتاب ا تتت ت وقتتت  ومباقتتتتي  التتت   تتتب  وستتتا ي لمتتتتو  الشتتتانتير استتتتت ا 

 .الم ا  ن ايي    ا تفات

 

 متتت ل ن تتتات لتتتابا   متتتب الستتت   تفاقتتتات ال تتتام  للتحليتتت  توشي يتتتي متتتتا   تتتتو يببقتتت   ر 

. التمتتتتتب  انت تتتتتاب يرتتتتتمر   الموقتتتتته ا تفتتتتتات  ر التتتتتد تنتيتتتتترال متتتتتر الم تتتتت  ليتتتتتر  ال باستتتتتي

  لتتتبى عوامتتت   تتتحر التمتتتب    تتت  من تتتمي شماعتتتي استتتتمباب احتمتتتا  عتتتر النظتتتب وتصتتتب 

 .المتيب  رمباحل    ا تفات تموا  ر يمير

  تتتتالأل  متتتب التستتتيبيي  المتتتوى  وتتتتاةل  اةمتتتر  قتتتوات علتتتد الحيوميتتتي  الستتتي ب 

 .لرمار ع   تلبيت ا ل تفات اةمميي

  المتتتتوانير الاتتتتاب  و ش يتتتت   قتتتتوانير صتتتت وب يت لتتتت  الستتتت   اتفاقتتتتات متظتتتت  وتنفيتتتت 

 التنا ستتتتات تستتتتت  )منمستتتتمي ت تتتتبيتيي متتتته ا نتتتتتتال التتتتد  ر وشتتتتو  ميختتتتي الم يمتتتتي 

 اشتتتباب لتبقلتتتييستتتتد   ر المحتمتتت  متتتر التنفي يتتتي( الستتتل ي رتتت  متحتتت    و السياستتتيي

 .التاييبات م ل

  التتتتت    والتتتت   قتتتت  يستتتتتابت وقتتتتتا   ستتتتتوب تتتتتت ي  ا تفاقيتتتتات تتتتتتا يمتتتتا تت لتتتت

  عتتتت  يت لتتتت  وموحتتتت    وقتتتت   اعمتتتتي ت تتتتبيتيي ستتتتل ي وشتتتتو  متتتته  تتتتوي  حتتتتتد

لحتتتت   الرتتتتيمي تمصتتتتالح ا الترتتتتحيي  تتتت  تبقتتتت    قتتتت  التتتتت  المحليتتتتي الحيومتتتتات

 .التمب  م يلي

 

 تا نلفتتتتتاا تتستتتتت  م ولتتتتتي عمليتتتتتي تتتتتي   الحيتتتتتوم  ا نتصتتتتتاب يألتتتتت   ر المتتتتتبش  متتتتتر

  اللابشيتتتتي والمستتتتاع    التستتتتيبيي متتتت باتال المتمتتتتب ور يفمتتتت  حيتتتت   لتنتتتت ل التتتتت بيش 

 متبيتتتي التتتد مفتمتتتبا لستتتنوات  للتنتتت  متتتنلفاال مستتتتوىال يستتتتمب قتتت و. ال تتتتت  والتتت ع 

 .مما يبش   ر تتس  الن ايي تالاموا  حاسمي ن اخيي
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 التحتيتتتي  تنيتتتت   وتحشتتتي  المتمتتتب ير عتتت   لفتتتا  تتت  الحيومتتتي نشتتتا  ا   نتتتر متتته 

 .علي   والمراب المتمب ير علد الت وب الصت  مر يصت 

 متتتر للت يتتت  متتتر حيتتتا   بيمتتتي التمتتتب  يصتتتت   متتت   ويلتتتي  لفتتتتب  النتتتفا  استتتتمب وا ا 

  تتتت   متتتت  ة  المتمتتتتب ير تتتتتت   متتتت ار   تتتتو  لفتتتتتب  التنتتتت  يستتتتتمب وقتتتت  الممتتتتاتلير 

 المتمتتتتب ير تتتتتوب  حالتتتتي  تتتت  الصتتتتبا  يستتتتتمب  ر المتتتتبش  ومتتتتر . متتتت ا    تحميتتتتت

 ن تتتتت   و تالملتتتتت بات ا تشتتتتتاب قتيتتتتت  متتتتتر ا شباميتتتتتي اةن تتتتت ي  تتتتت  يتيتتتتتب ت تتتتي 

 .لتماب التمب  البخيس  الست  تصت   ر يمير والت  المواب  

   تتتتتر تتتتتت ول  تتتتتالاموا الو تتتتيك الحيتتتتوم  ا نتصتتتتاب ع متتتتات تتستتتت   ر المحتمتتتت  ومتتتتر

 ر متتتر التتت  خ  التتتت  تتتتبش   ا  .المحتتت    لمؤ تتتباتل من تتتا ي )الصتتتواعت(الشويتتت تتتتالظوامب

 اللتت مات وعمتت  التتد  تيتت تتا  اليوميتتي الحيتتا  مفيمتتي الحيومتتي للتمتتب  ت تتي   تتتا : عتتو  

الحيوميتتتتي  تتتت  يا تتتتي  نحتتتتاب التتتتت  .  المتتتتوىعمتتتت  و  م ام تتتتا تيامتتتت  وا  ابيتتتتي الحيوميتتتتي

 :يل  ما الحيومي انتصاب الد ت يب  ر يمير الت  المح    اةلبى الت مات ت م و

   ال تتتبيات التشابيتتتي  تتت   واستتتتمباب اةستتتوات   تتتت  واعتتتا   التشتتتاب   الن تتتا  فيتتتا

 . ت   توات ا تت  حلو  الظ  

 لي  لللبوا مر منافل   اليا   تاةمار الم نيير  توب. 

   يابم  الد  واعيي  ال  الت   النافحير  و ال شخير عو . 

  اةمر قوات عناصب  و المسخولير مه علنا الم نيير تفاع. 

 المتمب ير وشو  الد اةمر لموات السبعي وشر علد الم نيير تنتير. 

 اةمنيتتتتي متتتتر الحباستتتتي ب متتتتي الحتتتت  اة نتتتتد المستتتتؤولير الحيتتتتوميير اميانيتتتتي ستتتتفب 

 . مني قيب الساتت    يانت ت ت  الت  المنا ت    ليال  قراخ   واميانيي

  تيت  ت ي  الحيوميي وعمل ا الميات   ت . 

 نحتتتتاب شميتتتته  تتتت  التمتتتت  علتتتتد -الصتتتتايب  الوحتتتت ات حتتتتتد - اةمتتتتر قتتتت ب  قتتتتوات  

 .ساتما علي ا المتمب ور يسي بور يار الت  المنا ت     لك    تما الت   

 التتتتد التستتتتيبيير تصتتتوب  عامتتتي وعتتتو   اةمتتتر  عتتتتر استتتتب ا  ال تتتب ي المستتتخوليي 

 . قواع م 
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مباحتتت  م تتتتبيي  عتتتتبتت تتتوب  ات  وليتتتر متظتتت  التمتتتب يملتلفتتتيتتت  تمتتتب  ت بيمتتتي  ينمتتتو

لتتتر   مستتتل يتحتتت       تتتحر التمتتتب  التتت   يتتتنش   تتت  اظ تتتاب وشتتتو ل  ت تتتي  عتتتا  و. بخيستتتيي

تفتتتتب  متتتر ا ف متتتاب تتناستتت  متتته   تتت  ميتتتا ح  التمتتتب   متتتا يمتتتباةمليتتتي  قالتتتتا  بشتتتي متتتر 

 .لمواش تتتتروت تتتويب استتتتشاتي مناستتتتي  تتت  التتتتتب  علتتتد التحتتت   التتت   يم لتتتر المتمتتتب ور  

استتتتتشاتي  وحتتتتف  تتتتتؤ   ستتتتبعي يميتتتتر  ر   متتتتر تحتتتت   الت ايتتتتي المتمتتتتب يروبقتتتت  نشتتتتا  

 .  ه حبيي التمب  للت موب متيبا ل اب المتمب ير الد    ر  عرالحيومي 

متمولتتي  ي استتتشات تمتت ي  ا ا استتتمب التمتتب   تت  النمتتو  تت  حتتير يانتتت الحيومتتي قتتا ب  علتتدو

قتتت   متوستتت ستتتنوات  ت  عتتت يستتتتمب ل ي يناميييتتتال  بوتتتترميتتتر  ر يصتتت  التتتد يا  صتتتبال تتتحر 

 تتت  قرتتتور ورتتتا  يتايتتتب ميتتت  منحنتتتد اةيميتتتر  ر عامتتتا. وعتتت و  علتتتد  لتتتك    12 يتلتتتأل

  ر يتتتتت  ه ا ن تتتتتاك يميتتتتترو. مام تتتتتيا لصتتتتتال  متتتتت ا الشانتتتتت   و  اك  تتتتت ب  و ستتتتتنوات  

 يتتتار  لتتتك ستتتواب   متتتر الشتتتانتير الصتتتبا  للوصتتتو  التتتد حتتت     ش تتتي قتتتت  واةل تتتاب متتتر

التفاوا عتبعلد  با المتبيي  و 
4
 (دورة حياة التمردلصورة )  .

 
                                                           

4
 واة تا  المواب   وتو يب المحتم   والت بي  التنظيميي  التحتيي للتنيي اةول  ا ن اب للمتمب ير  قيا   ظ وب التمب  قت  ما  ن  ي ت م (  )  

 .ا حتشاشات تنظي  م   المسلحي قيب السياسيي
  و/  و اللوشستيي  والم ب  ال تت   وال ع  ا صاتات  والحات ال شمات  امتصا  علد ولم بتر حبيتر  لحش   ات  مميا  م  التمب  قو (  )

 .والحيومي المتمب   الحبيي و  تا  لمواق  و ما التمب  مساب وسيتايب. علد المنا ت السي ب 
 .النفا  ت ايي مر سنوات سته الد  بته ل   م   تتباو  مر تا نسحا  تتل  قو  ا حت   قبابا  ما عا  ( ا)
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 ومتتتر المحتمتتت   ر  منتتتا ت ملتلفتتتي لمتتتبور عتتتتب  اتتتتتيالتمتتتب   عناصتتتبظلتتتت الت يتتت  متتتر 

 اةساسيي ما يل : متتم اتمستمت . وت م  م ل الالتستمب    ت يي  التمب     

 ي واشتتتر  و التمتتتب  متتتو  و  وقتتتت  يتتت   تتت ب نرتتتا  سياستتت . ومتتتر قيتتتب المتتتبش   ر 

  ف  تالوساخ  التسيبيي وح ما.ي  

 

 الحيومتتتتيت رتتتتت  ممابنتتتتي   ومتتتت   تتتت  حالتتتتييتتتتت   المتمتتتتب ور نرتتتتال   عستتتتيبيا  

متتتتتته الشتتتتتتي .  وال ويلتتتتتتي  والمتا تتتتتتب   تشنتتتتتت  المواش تتتتتتات الواستتتتتتتيليستتتتتتتور و

وتالم تتت    تتتحن   يستتتتور شامتتت ير لشتتتت  وشتتتو م  متبو تتتا  تتت  نفتتت  الوقتتتت التتت   

 .  وقا ت    ومماتلي   التنظيم  يل  علد سبيي مي  ير يحا ظور

 

  يتتمتتت  المتمتتتب ور علتتتد الستتتيار للحصتتتو  علتتتد التتت ع   وليتتتر ليستتتت يتتت  احتياشتتتات

متتتر المتتتتتا فير.  -متتتر المحتمتتت   ر يتتتت  الحصتتتو  علي تتتا  و -يتتتت  الحصتتتو التتت ع  

  عار الي يب مر السيار.ا التلوي  يمير  ر يرمر 

 

  قتتتوات  ويحتتتاولور استتتتففافعلتتتد ا نحيتتتاف التتتد شتتتانت    المتمتتتب ور الستتتيار يشتتتتب

تبتيتتتت  انت ايتتتتتات تتتتتت  ه  ال تتتتبيحي المحايتتتتت   متتتتتر الستتتتتيار ميا حتتتتي التمتتتتتب  يتتتتت  

 .للتمب  و ب المؤي ير الد المتمب ير   ر  عر تمويي فل نحيا

 

  تتتت ميب ل  يحتتتتاا المتمتتتب ور  متتت  الما متتتي متتتر اللتتتاباميا حتتتي التمتتتب  قتتتوات ل فيمتتتي

 عسيبيا.  فيمترلياسيي للتل  المت ل   ولي  ا با   الس

 

 

 

لتمرد ومكافحة التمردالخصائص الثابتة ل     
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  وليتتتتر المتتتتتا   اةساستتتتيي الفتالتتتتي متتتتر نتتتتفا  آللتتتتب تختلةةةةف أسةةةةاليب مكافحةةةةة التمةةةةرد

 :ما يل تظ   اتتي  وت م  علد اةبش  سميا حي التمب   لممابتي

   يتتر الحيومتتتي   تتتتات  نرتتا  متتتر  شتتت  ال تتبعيي. تستتتتد عتتتاب  عتتترميا حتتي التمتتتب 

ت تتتي   نتتتا   و نتتتر يمين تتتا  تتتت   لتتتكقتتت بت ا علتتتد تتتتو يب الرتتتبوبيات اةساستتتيي لل

 مر المتمب ير.  ر  

 

 لي عتتتر حمايتتتي وخمتتت  اةمتتتر. وميا حتتتي التمتتتب  متتت  المستتت نتتتا الحاشتتتي اةساستتتيي لل

 .السيار مر المتمب ير

 

  ا  السياستتتت   م تتتت  انفتتتتتا  النظتتتت -التمتتتتب   تتتتتت   نتتتتوا  ا صتتتت حات التتتتت  يميتتتتر  ر

 تتت  تتتتتا  -يتتتت  شمتتتا  اةش تتتف  اةمنيتتتي  ومتتتن  المفيتتت  متتتر الحمتتتوت لئقليتتتات   و

  متتتر التمتتتب   اتتتتر الماترتتتي علتتتد الستتتل ي لحيومتتتيلتيتتتور  ي تتتب ت  يتتت ا قتتت  اةحيتتتار 

 .وتالتال  تستد الحيومي    تتا اةحيار  حتواب التمب    للمراب علير

 

 تتتت اتيب  اتتتتتا  متتتر لتتت   عتتتر المتمتتتب ير تستتتتد ميا حتتتي التمتتتب  التتتد  صتتت  المتتت نيير

اصتتتت اب و اشتتتباب احصتتتتاب بستتتتم  للستتتتيار  والتتتتت  ت تتتتم الستتتتيار   الستتتي ب  علتتتتد

 حظب التشو . با ما  تفتي   واقامي نتح ي  ال ويي  وت اقات 

 

  السيار. عرالمتمب ير و صل    للت وب علدا ستلتابات  مب تالأل اةمميي 

 

    لتحميتتتت  متتت ا  ا متتته  لم لوتتتتياة نتتتد متتتر المتتتو  االتمليتتتات التستتتيبيي الحتتت  تستتتتل

 ال ما يي. ومتاييبماتموانير التل   التمي 

 

 تتتتتتت  تستتتتتتفي  قتتتتتوات ميا حتتتتتي التمتتتتتب  متتتتتر انت تتتتتابما وتمبيفمتتتتتا  تتتتتتير الستتتتتيار  و

 حبيي المتمب ير. موايتيح ات الصايب  م  اة ر  مر  ش  عمليات الو

 

   لويتتتتتا ت الحيوميتتتتتي  التتتتت  تتتتتتير ا ستتتتتواب ميا حتتتتتي التمتتتتتب  وحتتتتت   الش تتتتت  تت لتتتتت

 .التاملي رمر اخت   مناما للتمب تير ال و   و   الحيومي
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   المتتتتتتوات المحليتتتتتتي اللارتتتتتتتي  استتتتتتتل ا  متتتتتتر  ر تستتتتتتتفي يميتتتتتتر لميا حتتتتتتي التمتتتتتتب

للشمتتته  وتتتتاةل المتتتوات الحيوميتتتي   تتفيتتتف  تتتبا  ا  م تتت  الميلي تتتيات  متتتر  شتتت  

  اتت.ال ستلتابات وتو يب ال  ا  اتير 

 

  تت  ن ايتتتي الم تتا  التتتد  مستتتخوليات ا ميا حتتتي التمتتب  اةشنتيتتي لميتتتا   ال تستتل  ر  يشتت 

 .الو نييموات ال
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 المتمردين خصائص السابقة الظروف

 

  التابيليي الظبو  م  ما

   و السياسيي  وا شتماعييو

  ت ي    تسام  الت (ا قتصا يي

 الصبا ؟

 

 .الصبا  تابيل -

 .الشواب   و     الصباعات -

 .ا شتماعيي التوام  -

 .ترابي ال -

 .السياس  ا ستم ا  -

 .الحيوم  التمييف -

 .قتصا ييا  اةفمي -

 .الرت  يمرم -

 

 

 

 

 المتمب ير؟ عر لمتب تر  حتاا ال   ما

 

 .النو / اةم ا  -

 نظبيي/ ا ستباتيشيي/ التنظي    مت -

 .النصب

 وقاع   المشموعي  مويي المظلوميي  -

 .ال ع 

 .ال يي / الميا   -

 .المشموعات تير  و  ال  الوح   -

 .الحيا   وب  مبحلي -

 .المو  وميور حش  -

 .والت بي  التشني  -

 .والمؤر وا تصا ت  اةسلحي  -

 .التموي  -

 .اللابش  ال ع  -

 .اآلمر الم   -

 

أ )إطار لتحليل التمرد( الملحق            
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 الحكومة خصائص

 الحيومي؟ عر لمتب تر  حتاا ال   ما

 .الميا   -

 .الوح   -

 .اةساسيي الل مات تو يب علد الحيومي ق ب  -

 .ا ص   عتب المظال  لمتالشي الحيومي استت ا  -

 .اةمر قوات وتشني  ت بي  و   واب و تيوير و حش   -

 .وتماسي ا و تاليت ا  اةمر  قوات انرتا  -

 .اللابش  ال ع  -

 

 النهائي التقييم المتمردين أفعال

 

 ر؟المتمب و يفت  ما ا

 

 .التيتييات -

 استل ا  السيار     التحي   بيمي -

 .ا يبال/ التبمي 

 .ال عايي -

 والميا  الحيوم  ال يي  افاحي -

 .تم امر

 .اةمر وقوات الحيومي التبات -

 

 مر الفاخف؟

 

 من مي.الالتاييبات    السي ب  علد  -

المتتتوات  علتتتد محظتتتوب وشتتتو  منتتتا ت  -

 الحيوميي.

 النفو   و التو  . -تحبيات السيار  -

تفاعتتتتت   المتتتتت نيير متتتتته قتتتتتوات   تيتتتتتتي -

 .اةمر

 .التحو ت    و بات السيار -
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  وبوت ونو   حش و  مت   -

 .الشابا   وانت ابما  ال شمات

 يفبرتتتت ا التتتتت  الميتتتتو   و ال تتتتبو  -

 . اللابشيور ال اعمور

 

 

 و  التتت ول  المشتمتتته عتتت   التحتتتو ت  تتت  -

   ا عتبا .

متتتر المتحتتتابتير  البستتتم  ستتتح  التتت ع  -

. 

الوحتتتت    رتتتتت ظ تتتتوب ا ن تتتتماقات  و  -

    ي  الشانتير.

علتتتتد ممابستتتتي الحيتتتتا   قتتتت ب  المتتتت نيير -

 اليوميي التا يي.

 . ت ي   تيت الحيوم   التم  سيب -

 

 الحكومة أفعال

 ؟ الحيومي تفت  ما ا

 .المانونيي المتابري مه التسام  ومستوى/ المتاملي -

 .ا ص   عتب المظال  لت ا المحاو ت -

 .الم نيي ال ات  ال  ا  قوات وتيوير ان اب -

 .والفتاليي ا نرتا  علدتنظيم ا   اعا    و اةمر قو  تأ يب فيا   -

 .اةشان  الحلفاب يفبر ا الت  الميو   و ال بو  -
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  تتتبعيي الحيومتتتي افاحتتتي و  لتتتت ميب ي تتت    ويتتت  (عستتتيب  –سياستتت )التمتتتب  متتتو يفتتتا  

استتتتتل ا  من متتتتي عتتتتتب والستتتتي ب  يليتتتتا  و شفخيتتتتا علتتتتد متتتتواب   قتتتتو  ا حتتتتت    و  الماخمتتتتي

 الموات التسيبيي قيب النظاميي والمنظمات السياسي قيب المانونيي.

نا فرتتتت و قمنتتتتا تتتتتتت ي  تتبيتتتت  التمتتتتب  التتتتواب   تتتت  النستتتتلي اةصتتتتليي.عنتتتت  تنمتتتتي  التتتت لي   

حيومتتتتتي الو يتتتتتات ل تتتتت  من تتتتتوبير  لتتتتتبير  استتتتتت ل مت  لتتتتتبى تتبيفتتتتتاتعناصتتتتتب متتتتتر 

ةر التتبيتتت  و اعتتبنامتتتا قيتتتب رتتتبوبيي. النستتتلي اةصتتتليي شتتتفاب متتتر  وحتتت  نا  المتحتتت  

 لتتتتباب التمتتتب  و ميا حتتتيعلتتتد يتتت  ن تتتات واستتته علتتتد انت تتتب  تتت  التتت لي  اةصتتتل   التتتواب 

نألتتتت ما تتتتتتير  التتتتت  ال   تتتتي بيفتتتتاتتتوالالتاييتتتتب  تتتت  التتبيتتتت  مبتتتتتتا.  التمتتتتب    تتتتبحنا

 :ا عتتاب م 

موشتتتر  ويتتت   "صتتتبا  سياستتت  مستتتل     التتت لي  اةصتتتل  للتمتتتب  علتتتد  نتتتر تتبيتتت -1

استتتتتل ا  المتتتتوات  ال ولتتتتي عتتتتتبعلتتتتد متتتتواب   نحتتتتو الستتتتي ب  الياملتتتتي  و الشفخيتتتتي

ي تتتتتم  ن تتتتا  والتستتتتيبيي قيتتتتب النظاميتتتتي والمنظمتتتتات السياستتتتيي قيتتتتب المانونيتتتتي. 

د ستتتتتي  عل والتتتختتتتي السياستتتتيي.و  ا بمتتتتا و  علتتتتد حتتتتب  التصتتتتاتات -المتمتتتتب ير

  ر واللفتتتت لتتتتالتنظتتتتي  الحفتتتتت  المتو  التشنيتتتت و  الم تتتتا  ت تتتت   يتتتت  متتتتر ال عايتتتتي

متتتته فيتتتتا   ستتتتي ب   لتتتتد ارتتتتتا  ستتتتي ب  الحيومتتتتي و تتتتبعيت اا -التتتت ول  والن تتتتا 

 و بعيي المتمب ير.

 

 المن تتتتتوب  عتتتتتا تمليتتتتتات ميا حتتتتتي التمتتتتتب   ل (3-24) يالم تتتتتتبي  الن تتتتتب ت تتتتتتب   -2

 و  مشموعتتتتي تواستتت ي"ا ستتتتل ا  المتتتتنظ  للتلبيتتت  والتنتتت   :  التمتتتب  تأنتتتر2009

 متتتتت ا  يحتتتتت وحبيتتتتتي تستتتتتتد التتتتتد ا  احتتتتتي  و تاييتتتتتب الستتتتتل ي الحايمتتتتتي تتتتتتالمو  ". 

عتتتر  صتتتا بميا حتتتي التمتتتب  الل الميتتت ان   لي التتتالتتتواب   تتت  التتبيتتت   محتتت  تتبيتتت ال

 .2006عتتتتا   والمن تتتتوب ( FM3-24التحبيتتتتي)قتتتتوات م تتتتا   لشتتتتي  اةمبييتتتت  وا

 الماخمتتتي تالحيومتتتي تتتتب  التمتتتب  تأنتتتر "حبيتتتي منظمتتتي ت تتت   التتتد ا  احتتتيي   والتتت  

. ونتتتت   يرتتتتا علتتتتد  ر التمتتتتب  متتتتو "استتتتتل ا  التلبيتتتت  والصتتتتبا  المستتتتل  عتتتتتب

ي تتتت   التتتتد ارتتتتتا  ستتتتي ب  و تتتتبعيي  ممتتتتت  ومتتتتنظ  سياستتتت  عستتتتيب  صتتتتبا 

(تعريف التمرد) بالملحق              
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متتتته فيتتتتا    ستتتتل ي سياستتتتيي  لتتتتبى    حتتتتت     وا ستتتتل ي   و ماخمتتتتي الالحيومتتتتي 

 المتمب ير. سي ب 

 

الو يتتتتتات   صتتتتت بتر حيومتتتتتي التتتتت  ميا حتتتتتي التمتتتتتب  ل ليتتتتت  الحيومتتتتتي اةمبيييتتتتتي   -3

عتتتتب  التمتتتتب  تأنتتتتر "ا ستتتتتل ا   2009عتتتتا   تالتنستتتتيت متتتته عتتتت   ويتتتتا ت المتحتتتت  

 و تحتتتتت   الستتتتتي ب     و تمتتتتتويا المتتتتتنظ  للتلبيتتتتت  والتنتتتتت  ل ستتتتتتي ب علتتتتت  

 ".ما من ميعلد السياسيي 

ومتتته  لتتتك   تتتحر التتبيتتت   تتت   ى لتتتباعتمتتتا   حتتت  التتبيفتتتات اة  تتت  تم تتت  التتتت ي  اةتستتت 

  يستتتتتتت     تمتتتتب    يستتتتتد التتتتد التمتتتتب  ميا حتتتتي لتمليتتتتات( 3-24) الم تتتتتبيي الن تتتتب 

شتتتتتاب    تتتت  ا صتتتت حيي التتتتت   ت اتم تتتت  التمتتتتب  -ا  احتتتتي  و تاييتتتتب الستتتتل ي الحايمتتتتي 

 تت   التتد  صتت  شتتفب التتت  ت يا نفصتتالي اتتمتتب لابتمتتا   و اسياستتاتالحيومتتي علتتد تاييتتب 

 تتت   ليتتت  الحيومتتتي  تتبيتتت  التمتتتب  متتتا التتت و  الماخمتتتي. ا عتتتر ال ولتتتي   و تتيتتت  المن متتتيمتتتر 

  تتتباب   ولينتتتر يفتمتتتب التتتد تتتتتاورتتتوحا و تتتموليي تتتو اةي تتتب اةمبيييتتتي لميا حتتتي التمتتتب   

تتبيتتت  التتتواب   تتت   ال   رتتت  عتتتر التتتتتبيفير متتتر التتبيفتتات اةلتتتبى. ومتتته  لتتتك   تتتحر يتتت 

تتبيتتتت  العلتتتتد عناصتتتتب يميتتتتر استتتتتل ام ا لتتفيتتتتف  يحتتتتتو  (FM3-24)الميتتتت ان  لي التتتت 

 :اشتي تتبيفناد تلك التناصب    مباستن نا ال الواب     ال لي  اةصل   

 للتمتتتتب  تأنتتتتر "نرتتتتا " يتتتتتب  (FM3-24)الميتتتت ان   التتتت لي  التتبيتتتت  التتتتواب   تتتت  -1

  رتتت  متتتر ت تتتي    تتت  التمتتتب   يعنصتتتبا متتتر عناصتتتب الصتتتبا  المتأصتتتل يفستتتب ممتتتا

ا وعتت و  علتتتد  لتتتك   تتحر التمتتتب  لتتتي  ن تتا ا واحتتت ا وانمتتت "الن تتتا ".يلمتتتي تتبيفتتر ت

 .مشموعي مر ا ن  ي  ويلي اةم 

 

ل تتتتتبعيي  افاحتتتتتيمتتتتتر التتبيفتتتتتات التمتتتتتب  تأنتتتتتر تلبيتتتتت   و  تتبيتتتتت  صتتتتت  يتتتتت ي -2

  متتت ا التنصتتتب التتتد اةمتتتا  للت تتت ي  علتتتد  مميتتتتر وقتتت  حبينتتتاالحيومتتتي  و ستتتي بت ا. 

ارتتتتا  التتتد  تستتتتد  تتت  مباحل تتتا اةولتتتد اتالتمتتتب  الت يتتت  متتترلتأييتتت  علتتتد  ر ول

 ر تفتتتتبا ستتتتي بت ا علتتتتد  ر تحتتتت  محل تتتتا  و   تتتتا   تستتتتت يه تتتتتت ولين  الحيومتتتتي

 .المن مي
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تتبيفا     ند مبتتي مر يون ا الشملي ال انيي مر التتبي     ال لي  اةصل  م   قل   -3

وستيور الماخمي ي المتتا   المصاحتي للتمب .   د تر  قاخمي مر تتا   ي  اةن  

ي  و    سؤا  تلصو لماخمي الشفخيي وت ب  ا   ويلي ت ي  قيب متمو  الياملي

 ؟.اةن  ي يش   ر تتحمت لتصني  الصبا  علد  نر تمب 

 

 

 


