
 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمة :

فً شرك احتمال استئثار السلطة من أحد فروعها  دستور الوالٌات المتحدةلم ٌقع المشرعون األمرٌكٌون الذٌن كتبوا 
الوالٌات المتحدة السلطة القضائٌة / فالحكومة فً  –السلطة التنفٌذٌة  –الثالثة الرئٌسٌة / السلطة التشرٌعٌة 

. فالسلطة 1المؤسسات والكونجرس والمحكمة العلٌا الدستورٌة والهٌئات والوكاالتِمن  األمرٌكٌة تؤلفها مجموعة

الرئٌس -ذٌة هً مجموعة من الوزارات والمؤسسات التً تمارس وظائفها وفق توجهات السلطة المنتخبة التنفٌ
لٌست مطلقة الصالحٌات وخصوصاً فً  -أي السلطة المنتخبة–ً وعلى أساس ما ٌتٌح الدستور لها، فه -ونائبه
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 رئٌس تحرٌر . شغل7891فً جرٌدة الشرق األوسط منذإٌرانً  كاتبالكاتب: أمٌر طاهري: 

ٌّةصحٌفة كٌهان الٌومٌة  فً شؤن الشرق ، . نشر أحد عشر كتاًبا7818إلى  1778من  اإلٌران

ٌّة.   األوسط والسٌاسات الدول

ظٓرٔة، ٔغٕب غٌ األذّان خلٕلة أن كال اهلٓجٌٕ  يف اهَظامىلع ةػس اهْجًة اهغصةٕة اهجٓٔة 

ٔحتَى ةْا اهزؿًان جكحٕكاة يزحوفة هحدلٕق . جحؿارغان يف ظاخة خصب دغائٕة( اهغصةٕة هرهظٕا)

هجسغى ةاهصهظي )هجًذن رمة اهدصب اهصهظٕة اهًَٓذث اهكالظٕكي هوحقوٕن . أّسافًْا

(di si ni f or mazi ) هاهحي جى جمٓٔصّا أدَاء اهدصب اهتاردة، يٌ كتن يحزؿؿٌٕ ةاهدصب اهسغائٕة

ة اهحلوٕن يٌ يؿساكٕة اهصهأة األيصٔكٕة اهزّم سُفْعحج” KGB“جاةػٌٕ هجْاز املزاةصاة اهصهظٕة 

 . اهَظام اهعٓروزسام األظودة اهكًٕٕائٕة يٌ كتن ةؼأن اظح

ًٓغة فزًة يٌ اهؼتكاة اإلغاليٕة ٔعٕمص غوْٕا اهكصيوٌٕ، هجحًحع جَحؼص اهصهأة اهصهظٕة ىلع يج

ر ؽ هْشُ املًْة يا ٔلسَُّرؿِّ. ةَعتة يحاةػة غاهٕة دارن رهظٕا االجدادٔة هيف جًٕع أٍداء اهػاهى

يًْحْى  -ةاملفْٓم اهعوتي  ،"سٌٔاملحؿِّ" -يٌ جَٓد هظائن اهحٓاؾن االجحًاغي 06666 َدٓة

 .هغة ةاهفقاء اإلهكحصهٍي ةأكذص يٌ ادَحي غؼص جقزٕى ّشا املقًٓن يف

  :ث يٓظكٓ هػؼص رهأاة أظاظٕةهجصهِّ

هأن اهؿٓر  ،هى ٔدست( دهيا ةاهلصب يٌ ديؼق)اهْجٓم اهكًٕٕائي ىلع  نَّإ ،ةتعالة :ىاألهه

ٍحجث يٌ يػارفي األظس، هةاظحزسام يًذوٌٕ هاهفٕسٔٓ غتارة غٌ هلماة ٍؼصة ىلع اإلٍحصٍث، هُأ

ث يٓظكٓ هوصهأة هؿػٓةة جؿسٔق ّشا االدغاء جصهِّه. ذهم األلفال ملداكاة هكٓع كاردةةًا يف 
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يٌ هراء ّشا فاهعؤال  ،م هإن خؿنهعَا يحأكسٌٔ يٌ دكة خسهت ّجٓ: اهذإٍة، هاهحي يفادّا أٍَا

   ؟اهْجٓم

صاء جدلٕق ملاذا ال ٔحى إج :هغَسيا ٔحى اهحؼكٕم يف ّشا االدغاء أٔقا، ٔحى لصج اهصهأة اهذاهذة

يعحلن ىلع األرض يف دهيا؟ فتًجصد اهحشكٕص ةأن رهظٕا كس كايث ةاهفػن ةاظحزسام خق اهَلـ 

 .اهفٕحٓ فس اهحدلٕق

أن اهْجٓم ىلع كٓاة األظس ًٔكٌ أن ٔؤدو إهى خصب : فإن رمة اهكصيوٌٕ جحدٓل إهى اهمصج اهصاةع

اهشو جٓجِْ ّٓ ةٌٕ غسم اهلٕام ةأو هةػتارة أرصى فإن اهزٕار . أهظع هرةًا خحى خصب غاملٕة داهذة

ن اهػسٔس يٌ اهزٕاراة اهػعكصٔة إدلٕلة اههيف . وى هاأليٌ اهػامليػيء أه املزالصة ةاهعِّ

 . هاهعٕاظٕة هاالكحؿادٔة، ال جضال كائًة ةٌٕ اهمصفٌٕ هٔحى جعٓٔحْا جدث اهماههة

ا إهى جسرن اهسًٔلصالٕاة اهغصةٕة، هٌ ٔؤدو إهَّ ٔحػوق ةاملٓفٓع اهعاةق خٕخ أنَّ :اهمصج اهزايط

غسم جسرن اهغصب يف ظٓرٔة هى  أّندلٕلة ِهـ ججاّني هّشا. كاردة كًا خست يف أفغاٍعحان هاهػصاق

دهن كحن أكذص يٌ ٍؿف يوٕٓن ػزؽ، أو أكذص يٌ فػف غسد اهشٌٔ ياجٓا يف اهحسرالة  ْنُٔد

  .اهغصةٕة يف أفغاٍعحان هاهػصاق

إهى يداهالة ججًٕن ٍظام األظس، : هث رمة اهسغأة اهصهظٕة يف لصخْا اهعادسهيٌ دى جدٓ 

ُٕ ٕىف اى، ةاهصغى يٌ أن اهسظحٓر اهعٓرو لال أن ةؼار ّٓ زغٕى غوًاٍي ٔؼكن غائق أيام املحػؿتٌٕ دَٔ
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اهَظام اظحزسم اهمائفٕة كعالج فس  ّنأدٌٔ اهسههة هاهشو كحتِ هاهسُ خافن ٔػحصف ةاإلظالم 

 .يػارفِٕ رالل اهعَٓاة اهعتع املافٕة ىلع األكن

ّٓ أن االرحٕار يف ظٓرٔة كان ةٌٕ األظس هداغغ، هأن األظس ٔعحدق اهسغى ألٍِ : اهمصج اهعاةع

ةأكذص يٌ أرةػة اػحتاكاة كتٕصة  ْىكٓاة األظس هى جُلخلٕلة أن  ىلع غكط. املضٔفةٔلاجن اهزالفة 

فلس غاش األظس هداغغ هعَٓاة . ص هاملَالق املدٕمة ةْاأكتصّا يف جسُي داغغ، كان جَظٕىع ي

ههى . جَتاى إهى جَب، هكان جن اّحًام كٓاة األظس يدارةة يػارفِٕ، ههٕط غَاؾص جَظٕى اهسههة

جوػب رهظٕا هاهػَاؾص اإلٔصإٍة اهصدٔفة أو دهر يف اهلقاء ىلع داغغ، اهشو ديصجِ اهلٓاة اهكصدٔة 

ص غوْٕا يٌ األرافي اهحي ظٕم% 06ظٕمصة جَظٕى اهسههة ىلع  يَْٕحىاهاهغصةٕة اهعٓرٔة هاهػصاكٕة 

 .يٌ ظٓرٔة اهػصاق يف كنٍّ اهحَظٕى

األّساف املٓاهٕة هألظس ًٔكٌ أن ٔقص ةاهلٓاة هاملؿاهح ّٓ أن اهْجٓم اهغصةي ىلع : اهمصج اهذايٌ 

هْشا اهعتب هسى اهٓالٔاة املحدسة األيصٔكٕة . اهصهظٕة يف ظٓرٔة، يًا ٔجتص يٓظكٓ ىلع االٍحلام

حَعٕق ألو اه، هاهحي ًٔكٌ يٌ رالهْا (ECC" )كَاة االجؿاالة يف خاالة اهمٓارئ"هرهظٕا آهٕة جعًى 

ا غَسيا يًَْا يف ظٓرٔة، هاظحزسيث ّشُ اٖهٕة يَش غام جلصٔتى وٍّإجصاء ًٔكٌ أن ٔؤدص ىلع أ

ا إلرصاث جَٓدّا ّاجًث اهٓالٔاة املحدسة األيصٔكٕة كاغسة األظس اهجٓٔة ةػس أن أغمث رهظٕا جدشٔصى

 .يَْا

هاهجسٔص ةاهشكص، أن رهظٕا هى جصد غَسيا أظلمث لائصجْا امللاجوة يٌ كتن جصكٕا، هكًا هى جْصع  

اهػعكصٌٕٔ اهصهس يف املصجضكة هى اهدصب غَسيا أهدى ّجٓم أيصٔكي ةدٕاة اهػؼصاة يٌ يٓظكٓ إ
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ا أٍِ الغب ٔكصُ املزالص هٔحٓكف غَس يٓاجْة ةَحَتجُّدِ، إّهة، ةاهصغى يٌ ػغف اهصئٕط اهصهظي ظٓرٔ

 . املؿاغب

 لٓر ُ، ىلع أن هسى ةٓجٌٕ رمة هحدلٕق االظحلصار يف ظٓرٔة، هّي يفؤجى ةَا: اهمصج اهحاظع

هةاهحاهي . ن يٓظكٓ ظحسفع األظس ةْسهء ٍدٓ اهحزوي غٌ اهدكى يع يصهر اهٓكث: إاهحَفٕش، يفادّا

ملاذا ٔحى اهحعزٌٕ ملْاجًة يؿاهح األظس؟ هّشا ٔػَي اهعًاج هألين ةأن : ٔحى لصج اهحعاؤل اهحاهي

ىلع  خاهة يٌ اهْجًاة اهكًٕٕائٕة 41ٔمًط خلٕلة ظتع ظَٓاة يٌ اهفظائع ةًا يف ذهم 

 . املسٌٍٕٕ يٌ كٓاة األظس

خٕخ ٔسغي أن رهظٕا ظٓف جكتح األظس هججَتِ يٌ اظحزسام : ٔحػوق املٓفٓع اهػاػص ةاهحاظع  

، 3642ههكٌ ّشا ّٓ ةاهقتك ٍفط اهٓغس اهشو كسيحِ يٓظكٓ يف غام . األظودة اهكًٕٕائٕة يصة أرصى

يف . ةَصِيكس ُد" اإلٍحاث يف ظٓرٔة افقجًٕع يزضهٍاة األظودة اهكًٕٕائٕة هيص"ةػس اهحأكٕس ىلع أن 

ع ؼجُِّجـ ث رهظٕااهٓكث اهشو كان فِٕ اهصئٕط ةاراك أهةايا ٔؿسق ّشا االدغاء أه ٔحظاّص ةشهم، كاٍ

 .يصاراى هجكصاراى" دًصاهزمٓط اه"األظس ىلع ججاهز جًٕع 

زيٌ ّحوص أن اظحصاجٕجٕة اهحقوٕن اهجٕسة، جْسف إهى جسيٕص  ٔػحلس جٓزٔف غٓةوض هزٔص اهسغأة

ظححدٓل إهى  أو خلٕلةأّن  هٔلٓل. حػسدة اهٓجُٓ يٌ أو خستاهدلائق يٌ رالل جلسٔى ٍعذ ي

خٕخ ْٔسف اهكصيوٌٕ خاهٕاى ". ٔمفٓا ذاجٕاى ىلع اهعمح ةػس إهلائِ يف املاء" hendi"كصص اهفٓار

 ."hendi"أو ٍعزة اهْجٓم اهكًٕٕائي األرٕص ىلع دهيا إهى " اهحقوٕن"إهى جدٓٔن 
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رئٕط خضب )ٌٕ ةػـ اهَجاج كًا ٔحقح يٌ يػارفة جٕصًٔي كٓرة" اهحقوٕن" يدٓالة هكس خللث

" ٍدٌ ةتعالة ال ًٍوم كن اهدلائق: "اجزاذ أو إجصاء فس األظس، فٕلٓل ( يفاهػًال يف ةصٔمإٍا

هٔدشر ٍظٕص . يجوط األيٌ اهحاةع هأليى املحدسة ٔفٓض أو إجصاءهكصاراى يٌ " جدلٕلىا يعحلالى"هٔصٔس 

رةًا خحى خصب غاملٕة داهذة أو أن " خصب أهظع"كٓرةٓن اهفصٍعي جان هٓك يٕالٍؼٓن يٌ يزالص 

كالًّا ٔػَي أٍِ يٌ األفقن غسم اهلٕام ةأو ػيء، هاملؼكوة ّي أن يذن ّشا املٓكف ًَٔح األظس 

  .ٔفػوِ يَش ظتع ظَٓاة اهقٓء األرقص هولٕام ةًا كان
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