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ـؤ. د ـ   3 ظامٗت الجؼاثغ ـــ سابذ شٍش

ىُت الٗلُا لئلٖالم ْالاجها٫ ـــ الجؼاثغ ؤ. د ـ عبذ العالم بً صاوي   اإلاضعؾت الَٓ

 3 ظامٗت الجؼاثغ ـــ خىحت مدمذؤ. د ـ 

ٓاصيظامٗت  ؤ. د ـ عمش فشخـاحي   ال

 اإلاغ٦ؼ الجامعي ــــ جمجراؾذ ا.د. شىشت عبذ الغجي

  3 ـــ الجؼاثغ ظامٗت  ظالم بشكىق  ؤ. د ـ

م خلفان ْػْ ؤ. د ـ هٍش  ظامٗت جُــــــؼي 

ٓم الؿُاؾُت  ؤ. د ـ خعحن بشاوي  ىُت الٗلُا للٗل  الجؼاثغ ـــاإلاضعؾت الَٓ

ٓبل ـــ ٞغوؿاْ غ ـظامٗت ٚ ؤ. د ـ عبذ الخمُذ بىدًا مــشا د  ه

ٓبل ـــ ٞغوؿاْ ظامٗت ٚغ  ؤ. د ـ حىن ماسهى   ه

ٓم الؿُاؾُت ـــاإلاضعؾت ال د ـ للمان مغـشاوي  ىُت الٗلُا للٗل  الجؼاثغ َٓ

ٓم الؿُاؾُت ـــ د ـ مدمذ َىاد ىُت الٗلُا للٗل  الجؼاثغ اإلاضعؾت الَٓ

ـلي ٓبــــــــــــــــت  د ـ مدمذ حٍى ٓوـ ـــظامٗت مى  جــــــــ

ٓم الؿُاؾُت  د ـ مدمذ الععُذ ميي ىُت الٗلُا للٗل  الجؼاثغ ـــاإلاضعؾت الَٓ

ٓم الؿُاؾُت ـــ الجؼاثغ د ـ بىششف هماٌ ىُت الٗلُا للٗل  اإلاضعؾت الَٓ

ٓم الؿُاؾُت ـــ د. علي لىساسي  ىُت الٗلُا للٗل  الجؼاثغ اإلاضعؾت الَٓ

مد ـ  ٓم الؿُاؾُت  خُػش مدمذ عبذ الىٍش ىُت الٗلُا للٗل  الجؼاثغ ـــاإلاضعؾت الَٓ

ٓم الؿُاؾُت  د ـ علي سبُج ىُت الٗلُا للٗل  اثغالجؼ  ـــاإلاضعؾت الَٓ

ٓم الؿُاؾُت  ؤ ـ بشخى ظهُلت  ىُت الٗلُا للٗل  الجؼاثغ ـــاإلاضعؾت الَٓ



 

 

 من ضمن شروط النشر في المجمة الجزائرية لمدراسات السياسية 

 أن يتوافق المقال مع اهداف المجمة. -
 أن يكون المقال غير منشور سابقا. -
باإلضافة إلى إمكانية إرسال مواضيع  صفحة بالمغة العربية، 23أن ال يتجاوز الموضوع  -

بالنسبة لمغة  Simplified Arabic، )يكتب الموضوع بخط وإلنجميزيةبالمغتين الفرنسية 
ون ـــن يكأ، و ةــــإلنجميزياو ة ـــة لمغتين الفرنسيـــبالنسب Times New Romanة، وـــالعربي

المغة العربية (، ويكون مرفوقا بممخص ب82، الهامش بحجم 81المضمون بحجم 
يجب أن تتوفر عمى  واإلنجميزيةوممخص بمغة أخرى )بالنسبة لممواضيع بالمغتين الفرنسية 

 ممخص بالمغة العربية(.
 والتوثيق المنهجي. ،إلتزام الدقة والعمق في المضمون و األمانة العممية -
 :مع مراعاة أسموب منهجي موحد ،تكتب الهوامش بترقيم متسمسل في نهاية كل صفحة -

  .الكتب: المؤلف، العنوان، دار النشر، مكان النشر، السنة، الصفحة 
  .المقاالت: المؤلف، العنوان، المجمة، المجمد، العدد، السنة، الصفحة 

يرفق عنوان البحث مع إسم الباحث، ورتبته العممية، وتخصصه، و الهيئة العممية التي  -
 إليها. ينتمي

 (journal@enssp.dz)لممجمة. يرسل الموضوع عبر البريد االلكتروني -
 يعرض البحث عمى لجنة عممية لمتقييم. -
 المقاالت التي ال تنشر ال تعاد ألصحابها. -
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ٖٓت مً البدـٓر  ا الؿاب٘ ـ مجم ت للضعاؾاث الؿُاؾت ـ في انضاَع ج٣ضم اإلاجلت الجؼاثٍغ

ْطاث الغئٔ ْألا٨ٞ ْاإلالتزمت،  ْالتي ًم٨ً جهيُِٟا باإلاُٗـاع ْالضعاؾاث الغاثـضة  ٖٓت،  ــاع اإلاخى

ْالضْلي،  ْاإلاٛاعبي  جي  ٓايُ٘ الٗلمُــت ْألا٧اصًمُت، اإلادؿمت بالُاب٘ الَٓ الجٛغاٞـي مً بحن اإلا

ْالؿُاؾت الخاعظُتاْباإلاُٗ ْالخ٩امل ْالاهضماط ؤلا٢لُمي،  ٓماؾُت،  سخي بالضعاؾاث الضبل  ع الخضَع

، ٦ما ًم٨ً جهيُِٟا ب باإلا٣االث طاث الاَخمام بالُاب٘  مُٗاع الخسهو ال٨ٟغي لل٣ٔٓ ال٨بٔر

ْالغقي بها،  ت يابُت للضعاؾاث الؿُاؾُت  ْؤزٔغ طاث ؤبٗاص هٍٓغ ْالضْلي،  ٓوي اإلادلي  ال٣اه

 في ٖالم جخضاٞ٘ ُّٞ خغب ال٣ٗاثض ْألا٩ٞاع . 

ت ،ْل٣ض بغػ في َظا الٗضص ٕٓ الٓؾاَت الجؼاثٍغ  في خل الجزاٖاث يمً الضًىام٨ُُت ،مٓي

ٍٓتها، ٦ما بغػ  ٓماؾُت الؿاُٖت إلصاعة الجزاٖاث، م٘ الخإ٦ُض ٖلى الخبراث الؿاب٣ت في حؿ الضبل

جي .  ا ٖلى ألامً اإلاجخمعي الجؼاثغي بلى ٖم٤ ألامً الَٓ ْجإزحَر ُت  ٕٓ الهجغة ٚحر الكٖغ  مٓي

ٓايُ٘  ْلُت، جم الخُغ١ الى اإلا ْالض ٓا٦بت اإلاجلت لئلَخمام بال٣ًاًا ؤلا٢لُمُت  ْم٘ م

غ اإلا ْمؿإلت خ٤ الكٗب الصخغاْي في ج٣ٍغ خٗل٣ت بمؿإلت بهضماط ص٫ْ اإلاٛغب الٗغبي، 

ْبالخهٓم  ْلُت،  الث الض ُّٟ في الجزاٖاث ؤلا٢لُمُت، بياٞت الى الخد ْؤبٗاص جْٓ اإلاهحر، 

ْهالض جغامب"ٖلى بزغ ْن٫ٓ الغثِـ  ٓعاجّ خ٫ٓ ؾُاؾخّ  "ص ْجه بلى بصاعة البِذ ألابٌُ، 

ْعَاهاتها زم ٣ُت  ٨ُت ججاٍ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى .الالى  ؤلاٍٞغ  ؿُاؾت ألامٍغ

ت في خ٣ل  ٕٓ هٓغي ًُمذ الى بٖاصة ٢غاءة بٌٗ اإلا٣اعباث الىٍٓغ ْجؼزغ اإلاجلت بدى

ٓم ْع اإلا٣اعبت الىٟؿُت في الجزاٖاث ألاَلُت، م٘  الؿُاؾُت، مشل الخيكئت الؿُاؾُت الٗل ْص

ٓانل  ٓا٢٘ الخ ٕٓ مغاٖاة الخُغ١ الى جشمحن البدض الٗلمي مً زال٫ م ْمٓي الاظخماعي 

ت . ٍ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ  قْغ

ت هي َبت جىمٓ باإلاكاع٦ت، ال ٕٓ ،ؾُما ْمً مىُل٤ ؤن اإلاٗٞغ  الاجها٫ْؾاثل  م٘ جى

ٓعَا ٓلتها الٗلمُت ْجُ ٢ٓٗا بل٨ترْهُا زانا بها ليكغ خم ْٞغث م غ اإلاجلت ٢ض  ، ٞةن َُئت جدٍغ

ٓن هاٞظة الؾخ٣با٫ ْلخ٩ ٍ اليكغ، ٦ما  ْألا٧اصًمُت لخٗمُم الٟاثضة،  ٧ل اإلاؿاَماث اإلالتزمت بكْغ

ٓص الخحرة  ْب٩ل الجِ ٌؿٗضَا ؤلاٞخساع ب٩ل ال٨ٟاءاث التي ؾاَمذ في بىاء نغح َظا الٗضص، 

ٓانلت ج٣ضًم الغئٔ الٗلمُت ؤلاؾدكغاُٞت اإلابيُت ٖلى عبِ الخايغ باإلاؿخ٣بل،  للمؿاٖضة في م

ْالخم٨حن مً اؾخمغاٍعت نىاٖتها، ٓٞحر اإلا٣ضعة  ٫ٓ. .ؤٖضاصَا ال٣اصمتفي  لخ ٓ صعب الٓن  َظا َ

 العُذ : مذًـش اإلاذسظت

 ضاًـج مطؿـفى .د
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ــــىع الشكم  الطفدت عىـــــىان اإلاىغـــ

٣ُت  01 ت في خل الجزاٖاث في ال٣اعة ؤلاٍٞغ  الٓؾاَت الجؼاثٍغ

غة جُٛؼة ْلُت، ظامٗت ، ؤ. الَؼ ْ الٗال٢اث الض ٓم الؿُاؾُت   3ـــ ـالجؼاثغ٧لُت الٗل

 

ُت ٖلى ألامً اإلاجخمعي الجؼاثغي  02  جإزحر ْاَغة الهجغة ٚحر الكٖغ

ْلُت، ظامٗت الجؼاثغ ْ الٗال٢اث الض ٓم الؿُاؾُت  ٫ٓ مغاص، ٧لُت الٗل  3ــــ ص. ٞ

 

المُت في الجؼاثغ مً الغ٢ابت بلى ؾلُت الًبِ 03  الؿُاؾت ؤلٖا

ٓم الؿُاؾ .ؤ ىُت الٗلُا للٗل ن، اإلاضعؾت الَٓ  ــــ الجؼاثغ ُتمل٨ُت َاْع

 

ْلُت ْؤلا٢لُمُت 04 ٍٓت الجزاٖاث الض ت في حؿ ٓماؾُت الجؼاثٍغ ْع الضبل  ص

ٓطظا -   -خالت الصخغاء الٛغبُت ؤهم

م ٓلي ٦ٍغ ٓم الؿُاؾُت، ص. ع٢ ْالٗل  2 ــــ ظامٗت ؾ٠ُُ، ٧لُت الخ١ٓ٣ 

 

ْع اإلا٣اعبت الدكاع٦ُت في ججؿُض بغامج الخىمُت اإلادلُت بالجؼاثغ. 05  ص

ٓم الؿُاؾُت، باي هجاحؤ. ًخي   .ظامٗت ظُجل، ٢ؿم الٗل

 

ٓعٍت الخانت بدىُٓم ٖمل البرإلاان 06 ٓن  الخٗضًالث الضؾخ  .(01-16)في ْل ال٣اه

ىت ٓعاٍ ، عجابي نبًر  ظامٗت جبؿت. -باخشت ص٦خ

 

ْاإلاخّٛحراث ؤلا٢لُمُت" 07 ٓابذ الّؿُاصًت  ت بحن الش ْص الجؼاثٍغ  ."الخض

ٓػٍض ٖاجكت ٓعاٍ ، ب ٓم الّؿُاؾُت، باخشت ص٦خ ىُت الٗلُا للٗل  ــــ الجؼاثغ اإلاضعؾت الَٓ

 

08  ْ ٓهُت  ْ الخٗاعى بحن الّىهٓم ال٣اه ٓا٤ٞ  ٓعي في الجؼاثغ: ظضلُت الخ ؤلانالح الضؾخ

ٓا٢٘ الؿُاسخي  .ال

ٓم الؿُاؾُت، ٞاجذ زىىٓ ىُت الٗلُا للٗل  ــــ الجؼاثغ اإلاضعؾت الَٓ

 

ٓا٢٘ الا٢خهاصي . كتر٦تجٟا٢ُاث اإلاحن الاهضماط اإلاٛاعبي بالا  09  ْال

ٓم الؿُاؾُت، ص. هبُل صَعـ ْالٗل  ١ٓ  2ظامٗت البلُضة ، ٧لُت الخ٣

 

ْلُت آلامغة 10 ٓاٖض الض ْالهُض البدغي ،  بهتها٥ ال٣ )خ٤ ج٣ٍغغ اإلاهحر في ْل بجٟا٢ُت الٟالخت 

ْبي( ْع  . بحن اإلاٛغب ْؤلاجداص ألا

ٓعاٍ، مغؾلي مدمض  باخض ص٦خ

 

ْبٞغ  11 ـاهــاث.بصاعة جـغامب  ْالَغ ٓعاث   ٣ٍُـــا: الخهـــ

ٓم الؿُاؾُت، ص . مهُٟى ناًج ىُت الٗلُا للٗل  .اإلاضعؾت الَٓ

 

ْاإلاؿخ٣بل( 12 ٓا٢٘  ٨ُت ججاٍ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى )ال  الؿُاؾت الخاعظُت الامٍغ

ٓع : ؾلُم ٧اَ٘ ٖلي ْلُت، اإلاضعؽ الض٦خ ْالض ظامٗت  -مغ٦ؼ الضعاؾاث الاؾتراجُجُت 

 الٗغا١ -بٛضاص
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٨ُت ججاٍ مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي بٗض جهاًت الخغب الباعصة 13  الاؾتراجُجُت الا٢خهاصًت الامٍغ

ْلُت ، ص.المُت ػ٦غي  ْ الٗال٢اث الض ٓم الؿُاؾُت   .3-ظامٗت الجؼاثغ، ٧لُت الٗل

 

ٓة الىاٖمت 14 ٓماؾُت الخإزحر ال٣  : ٞغوؿا مً ؤلاقٗإ الش٣افي بلى صبل

٢ٓغام ْال، ص. ع٢ُت ب  ١ٓ ٓم الؿُاؾُت٧لُت الخ٣  .ظامٗت مؿخٛاهم، ٗل

 

ْاإلاهلخُت. 15  ؤلاؾتراجُجُت ؤلاًغاهُت بحن اإلادضصاث الضًيُت 

ْلُت،  ؤ.م.ص. ٖبض الخمُض الُٗض اإلآؾاْي  ْالض ظامٗت ،  مغ٦ؼ الضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت 

 ــــ الٗغا١ بٛضاص

 

ت 16 ٓاػهاث ؤلاؾتراج -الٗال٢اث الجؼاثٍغ ْ جإزحراتها ٖلى الخ ُجُت في مى٣ُت اإلاٛغب ؤلاًغاهُت 

ْجدلُلُت-الٗغبي  ٓظُت  ٓل ه  -صعاؾت ٦ْغ

ٓصال٫ ْلُت، ؤ. بكحر ب ْ الٗال٢اث الض ٓم الؿُاؾُت    3ــــظامٗت الجؼاثغ ، ٧لُت الٗل

 

٨ُت 17 ْع مغا٦ؼ ال٨ٟغ في نى٘ الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ ٓطظا -ص  -الخغب ٖلى الٗغا١ ؤهم

ٓعاٍ باخشت، عػا٣ًُت خىان  3ــــ ثغظامٗت الجؼا، ص٦خ

 

 مضزل ؾُاسخي إلاباصعاث الخ٩امت الال٨ترْهُت في الض٫ْ الٗغبُت 18

ً ًدُاْي  ؤ. ٓعاٍ، بوؿٍغ ٓم الؿُاؾُت، باخشت ص٦خ ىُت الٗلُا للٗل  .اإلاضعؾت الَٓ

 

ْع  19 ٦ْغاهُت ٖلى ألامً ألا  ؤَلىُي  -جضاُٖاث ألاػمت ألا

ُــلـت ْ الٗال٢، ؤ. ٖـبـــاؽ ٖـــ٣ــ ٓم الؿُاؾُت  ْلُت٧لُت الٗل ـــــ ظامٗت الجؼاثغ، اث الض  .3ـ

 

ٓص ال٣ٔٓ الهاٖضة 20  في الخعجُل بةنالخاث َُئت ألامم اإلاخدضة ظِ

جبؿت. - ظامٗت الٗغبي الخبسخي، ص. بصَعـ ُُٖت

 

ْع الاججاَاث الىٟؿُت في بط٧اء الجزاٖاث ألاَلُت 21  ص

ْشخي.ص ٓعٍت ػا ْلُت، ن ْالٗال٢اث الض ٓم الؿُاؾُت   .3ــــ لجؼاثغظامٗت ا، ٧لُت الٗل

 

 البضاثل الجضًضة للخىمُت بحن البلضان الىامُت -ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي ؤلا٢لُمي  22

ػ مدمض ىُت الٗلُاء لئلخهاء ْؤلا٢خهاص الخُب٣ُي، ص/بً ْٖؼ  .اإلاضعؾت الَٓ

 

ت في اجٟا٢ُت خٓغ ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت: 23 ْالٟاٖلُت هٓام خماًت الؿٍغ  جدضًاث الش٣ت 

ْلُت، ٍضي مدمض مسخاعص. صع  ْالٗال٢اث الض ٓم الؿُاؾُت   .3ــــ ظامٗت الجؼاثغ، ٧لُت الٗل

 

ْعَا في جشمحن البدض الٗلمي 24 ْص ٓانل الاظخماعي الٗلمُت  ٓا٢٘ الخ  م

ٓػٍض هجحرة ٓم ب٩لُت بً ب  .2ـــــ ظامٗت الجؼاثغ -ؤلاوؿاهُت الٗل

 

ُت م٣اعبت الخيكئت الؿُاؾُت : 25  مٟاَُمُت مٗٞغ

ٓعاٍ ، ٖبض الخ٨ُم مغابِ  .2 -جامٗت ؾ٠ُُبباخض ص٦خ
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 ملخظ : 

ٓماؾُت  ؾٗذ  ل٣ض  ت مىظ  الضبل ؾىت  اؾخ٣اللِا  الجؼاثٍغ

 م٘  حٗاملِا ث جدضص التي   اإلاباصت  مً ظملت  بجي ج بلى  1962 

ْع   بًجاص  في  ْحؿِم  الخاعجي،  الٗالم    زانت  ْاًجابي  ٞٗا٫  ص

٣ي اإلاؿخٔٓ  ٖلى  ٓة  مً  ْطل٪  ،ؤلاٍٞغ هٓام  بلى  زال٫ الضٖ

 ْجد٤ُ٣  الخدغع،  خغ٧اث  صٖم ْؤًًا  ٖاص٫  ا٢خهاصي  

غ  مبضؤ  مً  ٧ان  ْالظي   مغة.اإلاؿخٗ  للكٗٓب  اإلاهحر  ج٣ٍغ

ٍٓاث   ْل ٓماؾُت ا ؤ ت  لضبل    .الجؼاثٍغ

٢ٓ٘   ْبد٨م  ٓجها  بؾتراجُجي لِا -الجُٓ اإلا ٓابت  ٧ْ ب

٣ُت  ال٣اعة   ٓط  ْطاث  الٗغبي   اإلاٛغب ٢ْلب  ؤلاٍٞغ   ْاضر هٟ

٣ُت،   ال٣ًاًا ْخل   صٖم في  الؿاخت   ٖلى لؼاما   ٧ان بإلٍٞغ

٣ُت ؤلا   الض٫ْ   ؤهج٘ ٦إخض   ٖلحها ٓص  بض٫  ٍٞغ مًاٖٟت  ظِ

ٓعَا ْجإ٦ُض  ٌٞ الجزاٖاث ؤلاٍٞغ٣ُت   في الٟٗا٫   خً

 .زانت

Résumé 
Après avoir lutté seule face au terrorisme 

durant la décennie noire – dans les années 1990, 
l„Algérie continue de faire de ce fléau une de ses 
priorités nationales. Ses efforts diplomatiques 
dans la lutte contre terrorisme sur le continent 
Africain se multiplient, notamment ceux qui 
concernent la médiation pour régler les crises 
malienne et libyenne. Une initiative saluée par de 
nombreux États, aussi bien à l„échelle régionale 
que mondiale. 

L„Algérie était toujours favorable à un 
règlement du conflit politico-militaire par la voie 
du dialogue pacifique en accueillant à Alger des 
pourparlers intensifs avec les principaux 
protagonistes des conflits qui secouent plusieurs 
pays voisin et ami. 

 Les fruits de tels efforts de médiations se 
récolteront dès le début de l„année 2015 selon le 
chef de la diplomatie algérienne. Au moment où 
les parties maliennes, gouvernement et groupes 
armés du nord, s„approchent d„une solution 
définitive et durable à une situation ayant mis à 
mal la paix et la stabilité, l„Algérie, dont le rôle de 

médiateur est salué par la communauté 
internationale et l„Union Africaine (UA), œuvre 
pour que sa coordination avec l„ensemble des 
parties concernées soit "complète et parfaite". 
Toujours engagée aux côtés de ses voisins au 
moment de conflits.  

L„Algérie a poursuivi, durant l'année 2014, son 
rôle de chef de file de la médiation pour la 
résolution de la crise politico-militaire qui prévaut 
dans la région nord du Mali. Sur fond de 
"satisfaction" des parties maliennes dans le cadre 
du dialogue inclusif pour le règlement de la crise 
malienne, Alger, soutenue par les pays de la sous-
région et la communauté internationale, abrite 
depuis juillet 2014, les pourparlers dans un esprit 
de "transparence", règle prônée par l„Algérie dans 
la médiation pour la résolution des conflits. Cette 
attitude est inspirée de la conviction qu„il n„y a 
absolument pas de rivalité entre les médiateurs 
mais plutôt une "complémentarité" dans les efforts 
avec, comme objectif principal, la satisfaction de 
toutes les parties au conflit.  
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 : ملذمت

ْالثرْاث الُبُُٗت،  ْلُت  ٓاص ألا ٍٓلت بمشابت زؼان للم ٓاث َ ْمىظ ؾى ٣ُت  ْلذ ال٣اعة ؤلاٍٞغ

ٓم مؿاع  ٖٓت مً الخدضًاث التي ًٟغيِا الُ ْلِا هٟؿِا بٗض ؤلاؾخ٣ال٫ ؤمام مجم ٞٓظضث مٗٓم ص

اع ٞخدذ َكاقت إلات، ْفي َظا ؤلَا ْلت  الٗ ٓجغ في ألامت اإلاجا٫ إلهٟجاع ٖضص مً باع  –٦ُان الض  الخ

ْالٗضاء، ٦ما حٗبر َظٍ ألاػماث ًٖ مكا٧ل  مىا٤َ ٖضًضة مً الٗالم، ؤصث بلى جهاٖض مٓظت الخُٝغ 

٣ُا مً بحن  ٖم٣ُت جخمشل في : ْالخإزغ الخ٣ُ٣ي ٖلى الهُٗض ؤلا٢خهاصي الظي حٗاوي مىّ بٍٞغ التهمِل 

ْلت ٣ٞحرة في الٗالم حٗض  40 ْاإلاضً 32ص ٣ُا ٌٗاوي مً ال٣ٟغ  ْصي بلضا بٍٞغ ٍْمشل الخ٣ؿُم الخض ٓهُت، 

٣ُت مىظ  ْاظّ ال٣اعة ؤلاٍٞغ ْبضْن مىإػ ؤ٫ْ جدضي ؤمجي  ٓعْر ًٖ ؤلاؾخٗماع  و٣ٗض ا، ؤًً 1963اإلا

٣ُت  .بإصٌـ ؤبابا ؤلاظخمإ الخإؾِسخي إلاىٓمت الٓخضة ؤلاٍٞغ

٫ْ ؤلا  ما ْ ٓالي زالزحن ؾىت هي التي جدضص الٗال٢اث بحن الض ْمىظ خ  ٫ْ  ٍٞغ٣ُت،ػالذ الجزاٖاث بحن الض

ْما  ب ؤَلُت صامُت ق٩لذ ص ٓاصع الدؿُٗيُاث جإزظ الُاب٘ الضازلي في ق٩ل خْغ ْالتي بضؤث م٘ ب

٣ُت ؾاب٣ا. ٓخضة ؤلاٍٞغ َْظا ما َب٘ بوكاء مىٓمت ال  تهضًضا خ٣ُ٣ُا، 

ب التي حِٗكِا ال٣اعة  ْالخْغ ْاإلاالخٓٓن الؿُاؾُٓن ؤن الجزاٖاث الخاصة  ْٖلُّ، ًا٦ض الخبراء 

٣ُت ه ْص الجٛغاُٞت اإلاهُىٗت التي عؾمذ  ،ي خخمُت ال ًم٨ً ججىبهاؤلاٍٞغ َْظا عاظ٘ بلى َبُٗت الخض

ْاإلاغجبُت  ٣ُا  خباع الخهٓنُاث التي ًخمحز بها ؾ٩ان ؤٍٞغ مً ٢بل اإلاؿخٗمغ صْن ألازظ بٗحن ؤلٖا

ْز٣اٞتهم. سِم   بخاٍع

ْجخه٠ بالخضة التي ٧ ْص ٣ِٞ،  ٣ُا جدضر بؿبب الخض اهذ ٖلحها ْلم حٗض الجزاٖاث في بٍٞغ

ْالظي هخج ًٖ )جٟصخي ألامغاى  ْبهما ؤنبذ الٓي٘ الهٗب الظي حِٗكّ قٗٓب ال٣اعة  ؾاب٣ا، 

ْبهدك ْمٓاَغ البُالت،  ْالخُحرة،  ْجٟا٢م خالت ال٣ٟغ اإلاض٢ـاإلاؼمىت  ـــاع اإلاجاٖت،  ٓ اإلادؿبب ـ َ ،)...٘

ــــ  ْ ـ َْٓ الظي ًد٫ٓ ص ٣ُا،  ط مً َظٍ بك٩ل ٦بحر ـــــ في بهدكاع الجزاٖاث في بٍٞغ ن بًجاص خل٫ٓ للخْغ

 ألاػماث اإلاؿخٗهُت.

ْؤبٗاصٍ ٓاّٖ  ؾاَمذ الجؼاثغ ــــ مً مىُل٤  ْؤمام بهدكاع مساَغ َظٍ التهضًضاث لؤلمً ب٩ل ؤه

ٓماؾُتها ْع صبل ْص ْم٩اٞىت ؾُاؾتها،  سِا  ْججغبت جاٍع ٢ِٓٗا،  الٗضًض  لــــ في ؤلاهسغاٍ في البدض ًٖ خ م

ٓاع، " في ب كخٗلتالجزاٖاث "اإلامً  ٓاء ٖبر الضٞ٘ بها بلى ؤلاخخ٩ام الضْلي، ؤْ بٓؾاَت الخ ٣با، ؾ ٍٞغ

٣ي،  ّ ال٣غن ؤلاٍٞغ ٓ جٓنلِا بلى ْي٘ خض ألنٗب هؼإ ٖٞغ ْلٗل ؤَم ما ٢امذ بّ في َظا الكإن، َ

 ْ ٍٓت،  ٓوٛٓ التي حٗخبر مً ؤ٦ثر ألاػماث ؤلاوؿاهُت صم ْاػمت ال٩ ٓبُا،  ْبزُ ا  ْلتي بعجحًر ػمت ؤبحن ٧ل مً ص

ْؤػمت مالي التي الهغا ت،  غاٝ اإلاخهاٖع ْع بحن الَا ٕ في الىُجغ التي ؾاَمذ ٞحها ٖبر اؾخمغاع الدكا

ٓا٣ٞ  م٘ اإلاخمغصًً مجهم.  يجٓنلذ ٞحها ٞهاثلِا بلى ما ٌؿمى بالؿالم الخ



لُت ت في خل الجزاعاث في اللاسة ؤلافٍش    الىظاؾت الجضاثٍش
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ا وبزُىبُا. -ؤوال  ؤصمت بسجحًر

ا إلزُىبُا حخماعيوؤلا  الجغشافي الىاكع -1 تًر  .وبٍس

 .بزُىبُا في حخماعيوؤلا  الجغشافي الىاكع -ؤ

ٓبُا حٗض ٣ُا قغ١  ب٢لُم ص٫ْ  بخضٔ ؤزُ ٓا٢ٗت ،ؤٍٞغ ٣ي، ال٣غن  مى٣ُت في ال  الض٫ْ  مً ْهي ألاٍٞغ

ْصَا حكاع٥ الخبِؿت، بط ا مً ٧ل بدض تًر ٓحي الكما٫، مً بٍع ٓما٫ ظُب ٦ُْيُا مً مً ْاله  الكغ١ 

ٓصان مً الجىٓب،  .(*)مغب٘ ٦م ملُٓن  ) 1.12 ؤعايحها ) مؿاخت ْجبلٜ ،الٛغبي ْالكما٫ الٛغب ْالؿ

ٓبُا ٧ْاهذ ٓلذ ٢ض ؤزُ ْلت بلى جد ا ٖجها بؾخ٣لذ ؤن بٗض خبِؿت ص تًر  ٣ٞضث ْبظل٪ م، 1997 ؾىت بٍع

ت مىاٞظَا ْؤمؿذ الٗالم ٖلى البدٍغ ٓاوئ مً ٖضص ٖلى حٗخمض الخاعجي،  ٫ْ  في اإلا ْعة الض ْالتي مً  اإلاجا لِا، 

ٕٓ مُىاء ؤَمِا تري  مه ٓحي ْمُىاء ؤلاٍع  .(1)ظُب

تري  -ؤلازُىبي الطشاع حزوس  -ب   :ؤلاٍس

ٓعا َُالؾالسخى ل٣ض ؤنبذ  ٓبُا في بمبراَ  في ألامم ٖهبت بلى بهًمذ التي م، 1930 ؾىت إلزُ

 بلى َُالؾالسخى((٢ض ؤصٔ بلى هُّٟ  م 1936 لبالصٍ في ؾىت الخالُت، بال ؤن ْٚؼ بًُالُا الؿىت

ُاهُا،  ا ٖضث لتي ٧اهذ ٢ضابٍغ تًر ْبٗض(2)بًُالُا مؿخٗمغاث مً ظؼءا بٍع ٓاث َؼمذ ما ،   ال٣

ُاهُت ٓبُت البًر ٓاث ْؤلازُ ٓبُا ْل٨ً م، 1941 ؾىت في ؤلاًُالُت ال٣  ختى الؿُاصة ال٩املت حؿخٗض لم بزُ

ُ٘٢ٓ ٓبي -ألاهجلٓ ؤلاجٟا١ ج  .(3)م1944 ؾىت صٌؿمبر في بزُ

م ْٖلى ٓبُا ؤن مً الٚغ ٓع ٚ م، 1952 ؾىت في بعجبُخا بةجداص ُٞضعالي ًاٍتر ْبع  بزُ  حر ؤن ؤلامبراَ

ٓبي ْؤٖلً طل٪ ؤلػى َُالؾالسخى( ٢ض( ؤلازُ ا يم ؤلاجداص،  تًر ٓبُا بلى بٍع م، مما ؤصٔ بلى 1964 ؾىت بزُ

ٓعة ٢ْض لخد٤ُ٣ مؿلخت ٢ُام ز ٓبُا شجٗذ ؤلاؾخ٣ال٫،  ا،  في الضازلُت ؤلايُغاباث خغ٦ت بزُ تًر بٍع

ٓع  ْجهمُم ٓبي ؤلامبراَ ِ ْٖضم بإي ْؾُلتٖلى يمِا بلى بالصٍ  )َُالؾالسخى(ؤلازُ ٓص بها، الخٍٟغ َْٗ 

بخّ في بلى طل٪ ٓعٍت، ؤعظاء جٓؾُ٘ ٚع  .(4)ألاخمغ البدغ لِا ٖلى مىٟظ ْبًجاص ؤلامبراَ

ا في ألاخؼاب بلٛاء َظا الًم بلى بٖالن ؤصٔ ٢ْض تًر ٖاثضاث  مً ٦بحرة خهت ٖلى ْبلى بؾدُالئها بٍع

ا، تًر ٢ٟٓذ ٦ما خهُلت الجماع٥ في بٍع ٓاَىحها ٦بحر مما ؤصٔ بلى هجغة ٖضص ُاهُتالبًر اإلاؿاٖضاث ج  مً م

ٓبُت الٗانمت بلى ْاإلاِىُحن ْاإلاش٣ٟحن الٟىُحن مً  ؾل٪ في مجهم ٦بحر ٖضص ٢ْض ؤهًم ،)ؤبابا ؤصٌـ(ؤلازُ

ت ْاإلآالث، ٦ما ْؾالح الكَغ  الؿُاؾُحن ال٣اصة الخهٓم ْظّ ْٖلى) مجهم ٦بحر ٖضص َاظغ الُحران 

ٓا الظًً ٓن  ٧اه تري  الكٗب بضؤ ْخُىظا٥، ال٣اَغة بلى مٗٓمِم ْلجإ بلى الخاعط ٫(باإلؾخ٣ال ًُالب  ؤلاٍع

ٓبُت، الؿلُاث يض اإلاؿلر ال٨ٟاح بٖالن في الخ٨ٟحر غ خغ٦ت ْحٗض ؤلازُ ا جدٍغ تًر ٫ْ  بٍع  ال٨ٟاح ؤٖلً مً ؤ

ت زالًا في هٟؿِا جىُٓم في م 1958 ؾىت مىظ بضؤث خُض اإلاؿلر، ت اإلاضن مٗٓم في ؾٍغ تًر  .(5)ؤلاٍع

ت الظي الضًم٣غاَُت الجبهت جىُٓم ٞكل ٦ما  تًر  ؤي بخغاػ في ال٣اَغة م، في 1959جإؾـ ؾىت  ؤلاٍع

٢ْض الىًاليج٣ضم، في الٗمل  ٓن  ؤؾـ الخدغعي،  تًر ا الظًً ؤلاٍع غ ظبهت مهغ بلى لجْا ت الخدٍغ تًر  ؤلاٍع
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٢ْض1960 ؾىت في ـ مدمض(ٖحن ،  ٓعَا الجبهت ؤٖلىذ زم لِا، عثِؿا )آصم بصَع  بلى حهضٝ ٧ان الظي صؾخ

ٓص جضٖمّ اإلاؿلر، الظي ال٨ٟاح بإؾلٓب ؾخ٣ال٫ؤلا  جد٤ُ٣ ْم٘ في الؿُاؾُت الجِ  وكاٍ جؼاًض الخاعط، 

ا الجبهت ٓبُت الؿلُاث بػصاصث ْؾُاؾُا ــــــ ـــــ ٖؿ٨ٍغ ٓاع ٖملُاث ٖلى الغص في ٖىٟا ؤلازُ  بؾخٗاهذ ٢ْض ،الش

الًاث الٛغبُت بالض٫ْ  اصة ْبةؾغاثُل ــــــ لخهٓما ْظّ ـــــ ٖلى اإلاخدضة ٧ال ٓاث  جىُٓم إٖل ٢

بها، ْظاء ْحؿلُدِا Commandosلىىمىهذوطا ٓبُا بؾغاثُل بَخمام م٘ مخمكُا طل٪ ْجضٍع  بةزُ

ٓاوئ الجؼع  مً لئلٞاصة ت خمالث قيذ ٦ما ألاخمغ، البدغ ٖلى اإلاُلت ْاإلا حن، بباصة بهضٝ ٖؿ٨ٍغ تًر  ؤلاٍع

ٓالي لجٓء بلى ؤصٔ مما ٓصان بلى مجهم ؤل٠ 30خ  . (6)الؿ

ٓعي الىٓام ؾ٣ٍٓ ْبٗض ٓبُا في ؤلامبراَ  ب٣ُاصة الٗؿ٨غ ْمجيء ،م 1974 ؾىت ؾبخمبر 12 في بزُ

ْم ؤمان( الججرا٫ َُٓال زم )ٖىض ٓا مىجؿخ ام، ل٣ُُم ٓعٍا هٓاما مٍغ ٓاث هجاح ْبٗض ماع٦ؿُا، ظمِ  ال٣

ٓبُت ْٚاصًً خغب بَاع في ؤلازُ ُُٓٞتي ؤلاجداص مً ٧ل بمؿاٖضة ألا ٓب الؿ ٓاث ج٣ضم ب٣ًاٝ في ،ا٧ْ  ال٣

ٓمالُت ْصَا بلى ْبٖاصتها اله ْلُت، خض ٓبُا م، بضؤث 1978 ؾىت في ْطل٪ الض  ٖلى الٗمل باججاٍ جخد٫ٓ  بزُ

ٓعة بجهاء ت الش تًر م ْٖلى ،(7)ؤلاٍع ٓاع ْاظِِا التي الخدضًاث مً الٚغ ٓن  الش تًر  الخهٓم ْظّ ْٖلى ،ؤلاٍع

ْمت، ٞهاثل صازل ؤلاه٣ؿاماث ْة مً ٚمالغ  ْٖلى اإلا٣ا ٓاث حكجها ٧اهذ التي اإلاخالخ٣ت الخمالث قضة ٢ؿا  ال٣

ٓبُت ت ؤلازُ ْمت بٗملُاث بؾخمغث يضَا، بال بجها الٗؿ٨ٍغ  ؾىت )مىجؿخٓ هٓام( بجهاع ؤن بلى اإلا٣ا

ٓمت م، بجهُاع1991 ُٖٓت اإلاىٓ ٓاع ٞهاثل جدال٠ ؾُُغ ْخُىظا٥ ٧لِا، الكُ ْثحن الش  لىٓام) اإلاىا

ْ مُلُا )ْب٣ُاصة  )مىجؿخٓ غ ظبهت ْؾُُغث ،)ؤبابا ؤصٌـ( ٖلى ي(ػها تري  الكٗب جدٍغ امت ؤلاٍع  بٖؼ

ٓعقي بؾُاؽ( ت الٗانمت ٖلى )ؤٞ تًر الًاث ٢بل مً ْبمباع٦ت بضٖم ؤؾمغا ؤلاٍع  ْجم ألامحر٦ُت، اإلاخدضة ال

ا، ْفي  بؾخ٣ال٫ خ٫ٓ  بؾخٟخاء بظغاء ٖلى ؤلاجٟا١ تًر ل 25 -23بٍع  قٗبي بؾخٟخاء ؤظغي  م 1993 ؾىت ؤبٍغ

ٓن  الىازبٓن  ُّٞ خاعؤز تًر ذ م 1993 ؾىت ماي 3 ْفي ؤلاؾخ٣ال٫، ؤلاٍع ٓبُا بٖتٞر ا بؿُاصة ؤزُ تًر  بٍع

٢ْض ا في ؤ٢ُمذ ْبؾخ٣اللِا،  تًر ٓمت ؤلاؾخ٣ال٫ بٗض بٍع ٓاث، ؤعب٘ إلاضة بهخ٣الُت خ٩ ٓعقي( ْبهخسب ؾى  )ؤٞ

ٓعٍت ٔ  مً َىا٥ ْل٨ً، (8)عثِؿا للجمِ ٓبُت الخىُٓماث مٗٓم ؤن ًغ  ٢بُلت مً ْزانت يتاإلاٗاع  ألازُ

ا بؾخ٣ال٫ بإن ألامِغ تًر ٔ  مً ْمجهم ،زُاهت البٌٗ هٓغ في ٨ًً لم بن ٌٛخٟغ ال زُإ ٧ان بٍع  ٧ان بإهّ ًغ

ٓبُا مىذ ٖلى ؤلاجٟا١ ًخم ؤن ج٣ضًغ ؤ٢ل ٖلى اإلاٟترى مً  بضال ٖهب مُىاء بمىدِا البدغ ٖلى مىٟظ ؤزُ

 .الجاهبحن بحن الهغإ ججضص بٗض الغؤي َظا جٓضر ٢ْض إلؾخسضامّ، بدؿُِالث ٣ِٞ ؤلا٦خٟاء مً

 .كلُمُت والذولُت في خل الجزاعدوس اللىي الفاعلت و اإلاىكماث ؤلا .2

تري  يا ( لخل الجزاع ؤلازُىبي ؤلاٍس   .ؤ . الىظاؾت الغشبُت )ؤمٍش

٨ُت ًٖ  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٫  اؾدُاءَمٖبر ٢اصة ال ٓعقي، بط ٌٗخبرْهّ اإلاؿْا مً ؤؾُاسخي ؤٞ

ٍْ ٓعقي مً ٖما خضر،  داتهم بإن لضحهم زُت عباُٖت للمهالخت جبضؤ بةوسخاب ؤٞ خطر طل٪ مً جهٍغ

ْجهبذ ْصًت،  ْاإلاىا٤َ الخض ٓعقي بال ؤن ،جل٪ اإلاىا٤َ مجزْٖت الؿالح مضًىت بٛاهضي  ٌ  ؤٞ ٢ْض ٞع
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٨ُت بةٖخباع ؤجها لم جد٤٣ لّ ما ًُلبّ، ٓة ألامٍغ ْبالخهٓم ُٞما ًخٗل٤ باإلجهاالث  َظٍ الخُ

اؤلا٢خهاصً تًر ٓبُا بٍع ا ؤلا٢خهاصًت ،ت بحن بزُ تًر ت. ،ْبنالخاث بٍع  ْخل مك٩لت الٗملت ؤلاعجحًر

٩ا ٚحر عايُت ًٖ بججاٍ  ٓعقي ٧اهذ ؤمٍغ ؤن  ٌٗلً ٢ْض ٧ان ًسصخى ؤن ،لُلب الٓؾاَت الٗغبُت ؤٞ

ْلت ٖغبُت ا ص تًر ٢ْذ ٌكخض ُّٞ الهغإ الٗغبي ،بٍع  ؤلاؾغاثُلي. َْظا ما ٧ان ًدغظِا في 

لي مً الجزاع ؤلا مىكف -ب  :جداد ؤلافٍش

٣ُت الٓخضة مىٓمت بضؤث حن ْصٖذ ،الهغإ خل في الٗؿ٨غي  الخُاع بؾخٗما٫ بةصاهت ألاٍٞغ  الُٞغ

ٍٓت اللجٓء بلى ٢ْض بلى الدؿ ٓص اإلاىٓمت ٢امذ الؿلمُت،  حن بحن الٓؾاَت بجِ حن في الُٞغ  اإلاخهاٖع

ٓب ْل٨ً م، 1998 ؾىت مآً في ألاْلى مً الهغإ اإلاغخلت ًذ ُابزُ  جبجى زم ْمً ،َظٍ الٓؾاَت ٞع

ا ب٢تراخا اإلاىٓمت، ص٫ْ  زاعظُت ْػعاء مجلـ ٠٢ٓ ٣ًطخي مهٍغ ما٫ ب ْلخحن الٗضاثُت بحن ألٖا ٓعا الض ٞ، 

اهضًت، ٦إؾاؽ -ألامحر٦ُت  باإلاباصعة ال٣ب٫ٓ  زم ْمً ا عخبذ ٢ْض ،للمٟاْياث الْغ تًر ٓص بخل٪ بٍع  ،الجِ

ٓبُا ل٨ً ًِا ْانلذ بزُ ا بٟٗل ٞع تًر ٓاتها خبس بٍع ْبظل٪ مً ٢  اإلاىٓمت ْؾاَت ٞكلذ ؤعايحها، 

 . (9)آهظا٥

تري ؤلازُىبي : .3 ت في الجزاع ؤلاٍس  الىظاؾت الجضاثٍش

ٓع للهغاٖاث  ٤ْْٞ مىهجِا اإلاخه ٓة بعاصتها  بن ؾعي الجؼاثغ لخل َظا الجزإ ظاء ًٖ ٢

ٓماؾُتها ْلذ ٖبر صبل ْمً زال٫ َظا اإلاىهج خا ٣ُت،  ع بهخهاع  ؤلاٍٞغ ٘ مً  الخض مً ْٚغ ْالٞغ ٓبُا  بزُ

مت بع  ٣ُا في الجهاًت هي ًٍإؽ ٍَؼ ال لم الكمل، مًُٟت ؤن بٍٞغ ْمدا ْػا  ٓعَا مخجا ا، ٞجاء جه تًر

ْجاصي  الخاؾغ ألا٦بر، ٖلى ؤؾاؽ ؤن ؤي خغب حكخٗل في مى٣ُت مً مىا٣َِا جازغ ٖلى ال٣اعة ٩٦ل، 

ٓاع ْؤلالتزام ْبن الخ ْجبُٗتها للخاعط،  ا  ٣ُت تباإلاباص بلى حٗم٤ُ جإزَغ ْلُت َما الؿبُل  ؤلاٍٞغ ْالض

٢ٓذ اإلاداٞٓت ٖلى بؾخ٣غاع ال٣اعة إلاٗالجت ألاهج٘ ٣ُت، ْفي طاث ال  .(10)مسخل٠ ال٣ًاًا ؤلاٍٞغ

ٓعَا للجزإ ْالًِٛ ،ْفي بَاع جه ٓماؾُت  ْلذ الجؼاثغ الغبِ بحن الضبل مؿخُٗىت في طل٪  ،خا

 ْ ْبي،  ْع ٩يزانت بش٣ل ؤلاجداص ألا ٓط ألامٍغ ٓع الجزإ في ٖال٢اجّمً زال٫ م ،الىٟ  بالٓؾاَت ٗاٌكت جُ

ٔ  لخٓت ٢ُٓ٘ ،بإزغ ٢ٓ٘  بلى صعظت ؤن عثِؿِا ٢ا٫ ٢بل الخ ٓبُا : " لً ؤَمئن ختى ً ْػٍغا زاعظُت بزُ

٢ُٓ٘ بجٟا١ ٍْبع  ٓماؾُت، ٢بل ْختى ج ا ٖلى ؤلاجٟا١.. " بل بن الجؼاثغ ماعؾذ الًِٛ ؤ٦ثر مً الضبل تًر

ٓا٢ب في خالت ٖضم ٠٢ْ بَال١ الىاع، ْؾُٗا مجها في َظا  ٓعَا ًدظع مً ؾٓء الٗ ٤ ٧ان جه الٍُغ

ٓصاث  باإلجٟا١ ؤلالتزام ا َاظـ الك٪ الظي ٧اهذ جٔغ ُّٞ صاثما ٣ٖبت ؤمام مجِ ٧ْان ًسامَغ

ٓصث ٖلى الخُباث ؤمام بجٟا٢ُاث  ٣ُا ٚالبا ما حٗ ْؤن بٍٞغ ٍٓت، التي حؿعى بلى جد٣ُ٣ِا الؾُما  الدؿ

ان ما جى٨غث ْعصا ٖلى لظل٪ ؾالم ؤبغمذ، ْؾٖغ ٓبي الظي ظاء مُمئىا  ْمىّ هِٟم ال٫ٓ٣ ؤلازُ  ،

٢ُٓ٘ ٖلى ؤلاجٟا١ بـإن بالصٍ ؾخدترم  ٓبُا "ؾُٓم مؿٟحن " بٗض الخ ْػٍغ زاعظُت ؤلازُ الجؼاثغ، ٣ٞض ط٦غ 
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٣ُت ٓمخّ ْقٗبّ لً ًسُبا ؤما٫ مىٓمت الٓخضة ؤلاٍٞغ ْؤن خ٩ ٣ت لخ٣ضًم  ،ؤلاجٟا١،  ْؤن ؤًٞل ٍَغ

ان ٣يْالك٨غ لغثِؿِا  الٗٞغ  .(11)هي الٗمل ٖلى ب٢غاع الؿلم بمى٣ُت ال٣غن ؤلاٍٞغ

 : مىاكف الؿشفحن مً الىظاؾت -ؤ

ْلىضؾاي" جبُان ؤن َىا٥ ؤَمُت ٍبع  خا٫ْ الُٝغ اإلاجهؼم ْػٍغ زاعظُخّ "َاًلي  ا مً زال٫  تًر

ٓاضخت ٓا٢ِٟا ال ذ بم ٢ُّٓٗ ظٔغ بالجؼاثغ التي ٖٞغ ْؤن ج ْالخ٨ُمت خُا٫  ٨ًدؿحها ؤلاجٟا١ ؾُما 

ٓبُا، ألن هٓحٍر ألاعجحري مخٟاثل ال٣ًا ْػٍغ زاعظُت بزُ ًا الكاث٨ت بال٣اعة الؿمغاء، ٖلى ال٨ٗـ مً 

٢ُٓ٘ ٖلى ؤلاجٟا١، ما٦ضا ؤن اإلاغخلت التي ْنلذ بلحها اإلاٟاْياث جمشل مغخلت الخل الؿلمي  بٗض الخ

ا جخجؿض مىظ ماي  ْهي مغخلت بضؤث ٖىانَغ  ،1998الظي ٌٗض ؤًٞل ب٨شحر مً الخل الٗؿ٨غي، 

ٓبُت َىا٥، خُض وكغث ألامم  ٓاث ؤلازُ ٓاظض ال٣ ٍ جمـ ؾُاصتها الترابُت بؿبب ج لظل٪ ٢بلذ بكْغ

ٓة صازل جغابها )مى٣ُت ؤمىُت( ٓاث  اإلاخدضة ٢ ْٞسر اإلاجا٫ لل٣ ٓجحن اإلاخداعبخحن،  للٟهل بحن ال٣

ٓبُت باإلوسخاب  .بإمان ؤلازُ

، ٧اهذ الجؼاثغ تهضٝ مً زال٫ َظٍ الٓؾاَ الظي  ت بلى ٞ٪ الخهاع الضْليْمً هاخُت ؤزٔغ

غاٝ الخاعظُت ٖلحها ٓصتها  بقاعة َْٓ ما ٌٗض في الخاعط وكاَِا ْبؾخٗاصة ماعؾخّ بٌٗ ألَا بلى ٖ

ْالؿُاؾاث ْبمىهج آزغ ًخٗاَى م٘ ٧ل الٟلؿٟاث  ْلُت مً ظضًض،  خت ٖلى (12)للؿاخت الض ، اإلاُْغ

 مؿخٔٓ مدُُِا الخاعجي.

ٓماؾُٓن ؤً ٢ُْٓ٘ل٣ض ؤ٦ض اإلاغا٢بٓن الضبل  بجٟا١ ًا ـــــ في الجؼاثغ ْزاعظِا ـــــ ٖلى ؤن الًٟل في ج

حن ت ٠٢ْ بَال١ الىاع بحن اإلاخىاٖػ ٓص بلى خ٨مت ال٣ُاصة الجؼاثٍغ ن ،ٌٗ في  َْٓ ما ؤ٦ض ٖلُّ الخايْغ

ُ٘٢ٓ  .خٟل الخ

ت وجىكُع بجفاق العالم الشامل -  : حهىد الذبلىماظُت الجضاثٍش

م ٓص التي بضلت ْٖلى الٚغ ْلُت ها ألامم اإلاخدضةمً ٧ل الجِ ٖٓت الض بال ؤن الهغإ ٖاص مً  ،ْاإلاجم

ا ٓبُا في  ظضًض بحن بعجٍغ ٢ٓذ هٟؿّ ٞةن مداصزاث الٓؾاَت بحن البلضًً ،2000ماي 12ْبزُ  ْفي ال

ذ اًت ْالتي ؤظٍغ إلاىٓمت  ؤهظا٥ عثِؿا بةٖخباٍع ْاإلابٗٓر الخام للغثِـ ْػٍغ الٗض٫ الجؼاثغي  جدذ ٖع

٣ُت ٓخضة ؤلاٍٞغ ٓ مً هٟـ الؿىت 31في الجؼاثغ في  اإلاداصزاث التي بؾخإهٟذ ْهي ال ْالتي ؤؾٟغث  ،ماً

٢ُٓ٘ بجٟا١ ٠٢ٓ ٖملُاث ال٣خا٫ ًٖ ج ٓان  18في  ل ْػٍغي زاعظُت البلضًً جدذ  2000ظ مً ٢بل 

٣ُت آهظا٥ عثِؿت بقغاٝ الجؼاثغ، بٓنِٟا ذ اإلاداصزاث بمؿاٖضة  ،إلاىٓمت الٓخضة ؤلاٍٞغ ْؤظٍغ

ْبياإلابٗٓر الخام لغثا ْع الًاث اإلاخدضة ؾت ؤلاجداص ألا  .(13)ْممشال ًٖ عثِـ ال

حن ٓعي لٗملُاث ال٣خا٫ ْ ؤلؼم ؤلاجٟا١ الُٞغ ٞ ٠٢ٓ ٓلِا  ب غاٝ مً ظضًض ؤًًا ٢ب ْؤ٦ضث ألَا

٣ُت اع إلاىٓمت الٓخضة ؤلاٍٞغ ان مً ألامم  ،ْمىهجُاث جىُٟظٍ إلجٟا١ ؤلَا ْْا٤ٞ ؤلاجٟا١ َلب الُٞغ
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ٓاث خٟٔ الؿ ؤن جيكإ اإلاخدضة ٢ُٓ٘  ،في جىُٟظ َظا ؤلاجٟا١ الم للمؿاٖضة٢ ْؤؾٟغث اإلاداصزاث ًٖ ج

ا 2000صٌؿمبر 12بجٟا١ ؾالم قامل في  ْبعجٍغ ٓبُا  ْالظي ْنّٟ ألامحن الٗام (14)في الجؼاثغ بحن بزُ  ،

ٓماؾُت ٓة الضبل ْل٣ ال ال٣اعة ٩٦ل ًم٨ً ؤن  ْلئلصعا٥ بإن ال البلضان بإهّ بهخهاع لهٓث ال٣ٗل 

ٓما آزغ مً الهغاٖاثجخدمل ٣ٖضا آزغ   بن ألامم اإلاخدضة  ٢ْا٫ ألامحن الٗام ،ؤْ ؾىت ؤزٔغ ؤْ ً

حن لًمان جىُٟظ بجٟا١  ْز٤ُ م٘ الُٞغ ٓان  18ْاإلاجخم٘ الضْلي ٖاػمان ٖلى الٗمل بك٩ل   ،2000ظ

ْؤ٦ض ؤن  ماع،  ْبضء الٗمل في بٖاصة ؤلٖا ٓم بدُض ًم٨ً جد٤ُ٣ الؿالم الضاثم  ٢ْ٘ الُ ْؤلاجٟا١ الظي 

ت مم اإلاخدضةبٗشت ألا  ٓم بها بٟٗالُت  ،ؾٝٓ جىجؼ مِامِا بؿٖغ ْبن لضًىا مِمت ًجب ال٣ُام بها ْؾى٣

 زم بٗضثظ ؾىيسخب. ،٦ْٟاءة

٢ُٓ٘ بجٟا١ الؿالم في صٌؿمبر ت  ،2000ْبخ ان بةجهاء صاثم لٗملُاث ال٣خا٫ الٗؿ٨ٍغ حِٗض الُٞغ

ٓة ْالامخىإ ًٖ التهضًض بةؾخسضام ،بُجهما َْٓ ما ًخُلب ؤًًا  ،ؤي مجهماؤْ بؾخسضامِا يض  ،ال٣

ت ؤلاجٟا١ ٖلى ب٢امت لجىت مداًضة لـ جغؾُم ْص اإلاٗاَضة ؤلاؾخٗماٍع ْجخٓدى ب٢امت لجىت  ،ْجدضًض خض

ْاإلاُالبت بخد٤ُ٣ مؿخ٣ل في  ،ًم٨ً ؤن ج٣غع مهحر الُٗٓن مً ؤي مً الجاهبحن َٗٓن مداًضة

 ؤن٫ٓ الهغإ.

 مً ألاشُاء التي جمحز َزٍ الىظاؾت هجذ : -ب

عاث اإلالخت التي ؤمالَا خغم الجؼاثغ ٖلى جإ٦ُض مباصت ؾُاؾتها  -ؤوال حٗخبر َظٍ الٓؾاَت مً الًْغ

٣ُا ،الخاعظُت ت ،ْجإ٦ُض خبها للؿلم ل٩ل بٍٞغ ْهبظ الٗى٠ ْالِٗل في ٦ى٠ الخٍغ ْفي  ،ْؤلاؾخ٣غاع، 

ٓم ببغ  ٓجٟل٣ُت : بن بجٟا١ الؿلم الظي جم الُ ؼ ب ٓبُا َظا الهضص ٢ا٫ الغثِـ ٖبض الٍٗؼ امّ بحن بزُ

ا ٓة ؤْلى في ؾبُل الىهج ٌٗض باليؿبت ،ْبعجٍغ ٣ُت  الظي لىا زُ ًيبػي ؤن حؿحر ٖلُّ ٧اٞت البلضان ؤلاٍٞغ

ٍٓت زالٞاتها ٓ ما ًبحن ؤن الِضٝ مً َظٍ ، (15) ْتهضثت ؤق٩ا٫ الهغإ ُٞما بُجها ... ،مً ؤظل حؿ َْ

ٓطط الجؼاثغي  ٓ بِْاع ألاهم ْؤن ألاَمُت ال٣هٔٓ التي ٨ًدؿبها  ،خضاء بّْالخإ٦ُض ٖلى ؤلا٢ ،الٓؾاَت َ

ٓطظا ًيبػي ؤلاخخظاء بّ ً .. ،َظا الخضر .. ج٨مً في ؤهّ ًمشل ؤهم ؤهّ مً اإلام٨ً صاثما  ألهّ " ًبَر

زانت بطا ما حٗل٤  ،بضال مً الٗى٠ ْاللجٓء بلى الخٟاَم ْؤبضا ألازظ بالخٟاْى بضال مً اإلاجابهت،

٣ُت "  .(16)ألامغ بالبلضان ؤلاٍٞغ

ْلذ -زاهُا ٓع  خا الظي  ،الجؼاثغ مً زال٫ ْؾُلت الٓؾاَت ؤن جخدضٔ الٓي٘ الؿُاسخي الضازلي اإلاخضَ

ٓاث مايُت ْالتي ؤْنلذ الجؼاثغ بلى  ،٧ان ؤهضا٥ ًىظع باإلهٟجاع، باألؾباب ال٨شحرة اإلاترا٦مت ٖبر ؾى

ٝ الهٗبت التي مغث بها ،بتهامِا ب٩ل ألاْناٝ الؿلبُت ٧اُٞت لخٗغيِا ٧ْاهذ  ،ْطل٪ بؿبب الْٓغ

ْلُت ْب٢لُمُا. ،لٗؼلت ص ا   ٢اٍع

ٓا٢٘ الظي ؤظبرث الجؼاثغ ٖلى الِٗل ُّٞ،  ،ْل٣ض ٧اهذ جل٪ الٓؾاَت ٌ ال ْلت ٞع حٗبحرا ًٖ مدا

ْٖلى  الث في الجؼاثغ  ْالخد ال، بل ؤجها ظغث في ْل ٖال٢ت باإلاُُٗاث  بل ؤجها لم ج٨ً خضزا مْٗؼ
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ْ الضْلي ٣ي  ٍٓحن ؤلاٍٞغ ٓعة الجؼاثغ ، ؤي ؤهّ ج(17)اإلاؿخ ْلت لخدؿحن ن ٓ مدا دضًا صازلُا ْزاعظُا، ؤي َ

٢ٓاث ال٨شحرة  َْظا في ْل اإلاٗ ت في خل الجزاٖاث،  ٠ُ الخبرة الجؼاثٍغ ٣ُا، زم ٖاإلاُا، مً زال٫ جْٓ بٍٞغ

ان لم ًمىدا الجؼاثغ ؤلاَخمام الالػم في  ان اإلاخىاٖػ التي ِْغث ٢بل جىُٟظ جل٪ الٓؾاَت، مجها ؤن الُٞغ

ٓص مٗاعيت صازلُت ٖلى بٖخماص الجؼاثغ لِظا الؿل٥ٓ.ْم ،البضاًت  ٘ ْظ

 :ألاصمت في الىىوغى  -زاهُا

ٓماؾُتها ْبالخهٓم  ل٣ض بؾخمغث الجؼاثغ ــــ ٖبر صبل ٓا٢ِٟا  ــــ في الخدغ٥ في ٧ل اإلاضاعاث لدسجُل م

٣ُت في ٧ل ما ًجغي في ال٣اعة تري ْالخإزحر في ؤخضاثها، ٞبٗض ْؾاَتها في الجزإ ألاز ؤلاٍٞغ ٓبي ـــ ؤلاٍع بغػ  ُ

ت بلى  غاٝ اإلاخىاٖػ ٓة ألَا ْطل٪ مً زال٫ صٖ ٓوٛٓ،  ْلت ال٩ ٢ِٟٓا في ألاػمت الضازلُت التي ٖاقتها ص م

ٓاع، بض٫ اإلاجابهت التي ال ٞاثضة جغجى مجها. ْلت الخ  َا

خُت لألصمت في الىىوغى :.  1  الخلفُت الخاٍس

ٓ الضًم٣غاَُت  ٓوٛ غاٝ، ٖلى ا) الؼاثحر ؾاب٣ا ( جٓن٠ ال٩ ْلت مترامُت ألَا إلاؿخٔٓ الجٛغافي بإجها ص

ْم٘ طل٪ ٌِٗل  ْجدتها،  % مً قٗبها جدذ زِ ال٣ٟغ، ؤي 75ْجخمحز بثرْاث َاثلت ١ٓٞ ألاعى 

ٓمُا ْاخض للٟغص ً الع   .بمٗض٫ ص

ْح ما بحن  ْالجماٖاث ؤلازيُت، ًترا ٖٓا مً ال٣باثل  ْظماٖت، 250 بلى 200ْهي جًم خكضا مخى  ٢بُلت 

ٓمُت٢ْض ؾاَمذ ا ت في زل٤ َظٍ ؤلاه٣ؿاماث ؤلازيُت، ٦ما ؤصث الؿُاؾاث الخ٩  لؿُاؾاث ؤلاؾخٗماٍع

ٓصة بلى ألازيُت ٓاجُت للهغإ ،اإلاخخابٗت بلى جٟا٢م ْاَغة الٗ زانت في قما٫  ،َْٓ ما زل٤ بِئت م

ٓوٛ ْاإلاضن ال٩ ْٚالبُت ألا٢الُم  ا ًٖ ٦ُيكاؾا  ٨ٍْٞغ ْالتي جبٗض ظٛغاُٞا  ٓبها،   ٓلُت.مضًىت )٦ُٟٓ( ْظى

ٓجٓ"ْالجضًغ بالظ٦غ ؤن الغثِـ  ٓب ٓما في ٖام " م ٢ْ٘ مغؾ ٓاَىت  ٢1972ض  ًمىذ ُّٞ اإلا

ٓ ٢بل ٖام  ٓوٛ ٓا في ال٩ ى ْاؾخَٓ ا  ٓعهضًحن، الظًً اؾخ٣ْغ ْالب اهضًحن  ٓلُت للْغ ٓوٛ ٢ْض نضع 1950ال٩  ،

ْلت،  ٓا بلى مىانب ٖلُا في الض ٓحسخي( الظًً ْنل ٓط بٌٗ ٖىانغ )الخ ٓم بًٟل هٟ ٦ْظا طل٪ اإلاغؾ

ٓلُىجي ٖلى  ٢ْض ؤزاع خه٫ٓ ٖىانغ الباهُام ٍ مً هجاخاث في مجا٫ اإلاا٫ ْؤلا٢خهاص،  بًٟل ما ؤِْْغ

، التي بؾخاءث مً ؤلاؾخصىاءاث ؤلاظخماُٖت ٓاَىت، خُٟٓت الٗضًض مً الجماٖاث ألازٔغ  خ٤ اإلا

ٓلُىجي ٓاضخت اإلامىٓخت للباهُام  .(18)ال

ٓاَىت اإلاضهُت"، جُل٘ ا ٓاَىت ؤلازيُت "، بال ْبٗض الخه٫ٓ ٖلى "اإلا ٓلُىجي للخه٫ٓ ٖلى "اإلا لباهُام

ٓمت  ٓجٓ"ؤن خ٩ ٓب ٓهُٓ  "م ٓاَىت في ً ٓلُىجي مً اإلا ٓها ًدغم الباهُام ، خُض خضص 1981ؤنضعث ٢اه

ْص  ٓوٛٓ، صازل الخض ٓص الٟغصي ؤْ الجماعي ٖلى ؤعى ال٩ ٓاَىت ٖلى ؤؾاؽ الٓظ ال٣اهٓن الجضًض اإلا

٧ْان جُب٤ُ طل٪ ال٣اهٓن ٌٗجي  ،1885التي جم جدضًضَا ظٛغاُٞا ٖام  ؤي ٣ٖب ماجمغ بغلحن مباقغة، 
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ٓاَىت ْالؿُاؾُت اإلاترجبت ٖلى اإلا ٓهُت  ٓلُىجي مً الخ١ٓ٣ ال٣اه باإلياٞت بلى خغماجهم  ،خغمان الباهُام

ا ؤعى ألاظضاص،  ْالتي بضؤث بٌٗ الجماٖاث ألازٔغ جُالب بها باٖخباَع ٓجها،  مً ألاعاضخي التي ًمل٩

ٓ الكمالُت ٖام  ى مهاصماث بزيُت٢ْض ؤٞطخى طل٪ بل يض الؿ٩ان طْي  1993ْ  1992في مى٣ُت ٦ُٟ

اهضًت  .(19)ألان٫ٓ الْغ

ٓبغ  7ْفي  ْطل٪ ٖىضما  ٧ان الخضر الظي ؤقٗل الهغإ 1996ؤ٦خ ٓوٛٓ الضًم٣غاَُت،  في ال٩

ٓلُىجي ٓبي ؤن الباهُام ٓ الجى ْمً زم ًجب  ؤٖلً هاثب خا٦م ب٢لُم ٦ُٟ ٖلحهم حهضصْن اؾخ٣غاع البالص، 

ٓمت  ٓٙ للخ٩ َْٓ ما ٌؿ م مخمغصًً،  ْبال ٞؿٝٓ ًخم الخٗامل مِٗم بةٖخباَع  ،ٕٓ مٛاصعتها زال٫ ؤؾب

ٓلُىجي ٖلى الىٓام في  َْىا جمغص الباهُام ْبباصتهم ؤًًا،  ٓبغ  10بٖخ٣الِم، بل  ٓم1996ؤ٦خ ْطل٪ بالهج  ، 

٧ٓاٞٓ ت في مى٣ُت ب ْالٗؿ٨ٍغ  .(20)ٖلى ٖضص مً ألاَضاٝ اإلاضهُت 

ٓٞمبر ت مسخُتؤِْغث صعاؾ ٓوٛٓ هي ؤ٦ثر ألاػماث 2011وكغث هخاثجِا في قِغ ه ، ؤن خغب ال٩

ْلُت التي ؤٖضث َظٍ الضعاؾت في  ْْظِذ لجىت ؤلاه٣اط الض ٍٓت في الؿخحن ٖاما ألازحرة،  ؤلاوؿاهُت صم

ا َغ ْلُت ج٣ٍغ ٖٓت الض ْحكضًض ألامً في اإلاى٣ُت،  هضاءاث ٖاظلت للمجم ض مً اإلاؿاٖضاث  لخ٣ضًم مٍؼ

ٕٓبٗض ج ٓا مً الج  ٣ضًغاث إلاسلٟاث الخغب حكحر بلى م٣خل هدٓ ؤعبٗت مالًحن شخو، مٗٓمِم ماج

ٓا في  ٓوٛٓ َٓ ختى آلان ؤ٦بر مً ٖضص الظًً ٢خل ْؤِْغ اإلاسر ؤن ٖضص ال٣خلى في خغب ال٩ ْاإلاغى، 

ٓع.. ْصاٞع  ٓ ٞٓ ٧ْٓؾ ْاهضا  ْع  . البٓؾىت 

اهضا جتهم ظاعتها ًخمشل في  ْلِظا، ٞةن ؤنل الجزإ ْبؾخسضام ؤن ْع ٓ الضًم٣غاَُت بضٖم  ٓوٛ ال٩

ٓحسخي، بِىما جتهم  ٓجٓ، الظًً قاع٥ بًِٗم في بعج٩اب خغب بباصة ظماُٖت في خ٤ الخ مخمغصي الِ

ٓاظِاث بحن  ٓحسخي في اإلا اهضي بضٖم الججرا٫)ه٩ٓ هضا( الظي ًيخمي بلى ٢بُلت الخ ٓوٛٓ الىٓام الْغ ال٩

ٓ ما صٞ٘ بها بلى َلب، صٖ َْ ت،  غاٝ اإلاخىاٖػ ْبهظا ٞةن اإلاى٣ُت ٧اهذ مغشخت ألَا ال في ألاػمت،  م ؤوٛ

ْامت ٖى٠ ظضًضة حُٗض ؤخضار ٖام  ٓاظِت. 1994للضز٫ٓ في ص  بلى ال

ٓ مىُٟا ب٩ل ؾلبُاجّ ٓج ٓب م مً طَاب م ٓعان ٧ابُال ٞةهّ لم ًخٛحر  ،ْبًجابُاجّ ْٖلى الٚغ ْم ل ٢ْض

اهضًحن مً قغ١ شخيء في ألاْيإ اإلاترصًت في البالص، ألن ٧ابُال لم ًىجر في بز ٓ الْغ ٓج غاط اإلاؿلخحن الِ

ْٚؼث اإلاى٣ُت ٖام  ْٚىضا  اهضا م٘ ؤ لل٣ًاء ٖلى  1998بالصٍ، بل جدال٠ مِٗم ٞخدالٟذ ْع

ٓاجّ،  ٢ٓٝٓ م٘ ٢ ْهامُبُا لل ْػٍمبابٓي  ال  ٓاث مً ؤوٛ ٓع بؾخٗان ٧ابُال ب٣ ْٖلى الٟ اإلاخمغصًً، 

٣ُت ال٨بٔر ختى الٗام  ن ًخم٨ً ؤي َٝغ مً خؿم اإلاٗغ٦ت صْن ؤ 2003ْبؾخمغث الخغب ألاٍٞغ

ْ جد٤ُ٣ ؤَضاّٞ ٧املت، اللِم بال ب٣اء ٧ابُال في الؿلُت ختى بٚخالّ ؤخض خغاؾّ.  لهالخّ، ؤ

ٓػ٠ٍ الخ٨م ختى جم٨ً م٘ ؤَغاٝ ب٢لُمُت  ،ْٖمل ٖلى جد٤ُ٣ الؿالم ،جٓلى هجل ٧ابُال ظ

٢ُٓ٘ اجٟا١ ؾالم ٖام  ْلُت مً ج ، ،2003ْص ْجيسخب بم٣خًاٍ الض٫ْ  ًىهي بمٓظبّ الخغب ال٨بٔر

ٓلُت ٓوٛ ٓعَت مً ألاعاضخي ال٩ ْجهب لثرْاث البالص ،اإلاخ ْصماع   .(21)بٗض زغاب 
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الث اإلاٗاع٥ التي بضؤث في قِغ ؤْث  ٖىضما ؤٖلً  ،2008ججضص الهغإ مً ظضًض م٘ ؤخضر ظ

ٓهضا بوسخابّ مً بجٟا٢ُت الؿالم ْبهما جدغ  ،الججرا٫ ه٩ ٓحسخي  ٍغ ٧ل ْؤن َضّٞ لم ٌٗض ٣ِٞ خماًت الخ

ٓػ٠ٍ ٧ابُال الظي جم اهخسابّ في ا٢ترإ مباقغ مً الكٗب ٖام  ْبؾ٣اٍ هٓام خ٨م ظ  ٓ ٓوٛ  .(*) 2006ال٩

لُت(. 2 ت إلنهاء ألاصمت في الىىوغى ) جدذ غؿاء مىكمت الىخذة ؤلافٍش  الىظاؾت الجضاثٍش

ٓص ؤ ٢ْض ٧اصث َظٍ الجِ ٓوٛٓ،  ْلُت لًمان الؿالم في قغ١ ال٩ ن ل٣ض حٗضصث الٓؾاَاث الض

" ٘٢ْ ٓصاجشمغ ٖىضما  ٓٞمبر ه٩ ٤ْٞ ال٣خا٫ م٘ مبٗٓر ألامم اإلاخدضة في ه ٓحسخي  ُم اإلاخمغصًً الخ " ٖػ

٣ُت بالٗانمت ب٢مت  َْٓ ما ؤصٔ بلى جىُٓم ،ْججضص الجزإ مً ظضًض ،، بال ؤهّ لم ًدترم2008 ٍٞغ

ٓوٛٓ الضًم٣غ  ٓعٍت ال٩ ْعثِـ ظمِ ٓلُحن  ت لبدض الجزإ بحن اإلاخمغصًً ال٨ىٛ ٓعان الجؼاثٍغ اَُت "ل

ْلخحن ٦بحرجحن في ال٣اعة الؿمغاء ّ ٧ابُال"، خُض ؾعى اإلاكاع٧ٓن في َظٍ ال٣مت التي يمذ ص ٍغ  ،صًٍؼ

٣ُا ا ْظىٓب بٍٞغ     .1998إلًجاص خل لجزإ بضؤ ًخٟا٢م مىظ قِغ ؤْث ٖام  ،هُجحًر

حن  ٠٢ٓ بَال١ الىاع، بال ؤن الُٞغ ْاجٟا٢اث مخ٨غعة ل م مً ٣ٖض ٢مم ؾاب٣ت  ْٖلى الٚغ

ٓاؾما حن لم ًخٓنال بلى ٢ عة إلاخىاٖػ ٓ ما ؤصٔ بلى يْغ َْ اصة بعؾاء الؿالم،  الىٓغ بلى  مكتر٦ت بُجهما إٖل

٣ُت  ،َظٍ ألاػمت بمىٓاع ؤلاوؿاهُت ْبٗضَا ال٣مت ؤلاؾخصىاثُت، خُض  ،35زانت بٗض ال٣مت ؤلاٍٞغ

ٓػا٧ا ْبمؿاَمت  (*)بؾخٛلذ الجؼاثغ عثاؾتها للمىٓمت مً ؤظل ٣ٖض ٢مت مهٛغة لخضُٖم بجٟا١ ل

٣ُت. ٓخضة ؤلاٍٞغ ْمكاع٦ت ألامحن الٗام لل ٣ُا  ٖٓت مً ٢اصة ؤٍٞغ  مجم

ٓوٛٓ الػمت جهالخي مسغط مً َظٍ ال٣مت اإلاهٛغة بًجاص الِضٝ ٧ْان  ْالبدض الضًم٣غاَُت، ال٩

٢ٓٗت الؿالم اجٟا٢ُت لخُب٤ُ ؾبل ًٖ ا الظًً الض٫ْ  عئؾاء ؤن خُض الجزإ، ؤَغاٝ بحن اإلا  خًْغ

ْا اإلاهٛغة ال٣مت ؤقٛا٫ ٓػا٧ا، اجٟا١ ؤَمُت ْنالخُت ظضًض ٖلى مً ؤ٦ض ٓة مىاؾبت ال٣مت ٧ْاهذ ل  لضٖ

غاٝ ت ألَا ؼ الىاع، بَال١ ٠٢ْ جضُٖم ٢هض اإلاخسظة لاللتزاماث الهاعم ؤلاخترام بلى اإلاخىاٖػ  ْحٍٗؼ

ٓوٛٓ يف الجزإ ؤَغاٝ بحن الؿالم اجٟا١ ؤبغم ٢ْض ،(22)الؿالم صًىام٨ُُت ْاؾخ٨ما٫ اإلاد٣٣ت اإلا٩اؾب  ال٩

ٓػا٧ا الؼامبُت بالٗانمت ٍٓلُت 10 ًٓم ل ٧ْان1999 ظ ى مً ،   الخىُٟظ خحز الاجٟا١ َظا ًضزل ؤن اإلاْٟغ

ل 14 ٚاًت بلى جإزغ ل٨ىّ ؾاٖت، 24 بٗض غاٝ حصجُ٘ ٖلى الجؼاثغ ٢مت قضصث ْلِظا ،2000 ؤٍٞغ  ألَا

ت ٓعٍتل الترابُت الٓخضة اخترام ؤؾاؽ ٖلى ،للؿالم ال٨لي للخُب٤ُ اإلاخىاٖػ ٓوٛٓ، جمِ  بلى للٓن٫ٓ  ال٩

ٓاث اهدكاع حؿُِل  ْؤلاوسخاب ألالٛام ػعٕ مى٘ بلى صٖذ ٦ما ٞحها، الؿالم لخٟٔ اإلاخدضة ألامم ٢

ٓعي ٓاث الٟ ت لل٣ ٓاث اهدكاع لدؿُِل الخماؽ، مىا٤َ مً اإلاخىاٖػ عة ٦ْظا ألاممُت، ال٣  اوسخاب يْغ

ٓاث ٓعٍت ؤعاضخي مً ألاظىبُت ال٣ ٓوٛٓ ظمِ  ْمىٓمت اإلاخدضة ألامم جدضصٍ بغهامج ٤ْٞ ت،الضًم٣غاَُ ال٩

ٓخضة ٣ُت ال ت ْاللجىت ؤلاٍٞغ عة ال٣مت ؤ٦ضث ٦ما اإلاكتر٦ت، الٗؿ٨ٍغ ٓاع ٖلى يْغ ٓوٛٓلي، الخ  ْي٘ في ال٩

ٓٞحر للجزإ خض ٍ ْج ٢ْض ؤقاع ٧ابُال بلى طل٪ في هُامي ٖىضما بهخ٣ض  ألخ٩ام َب٣ا هجاخّ، قْغ ٓػا٧ا،  ل

ٓ بلى الخ٨مْبتهمِا ب ،"الض٫ْ ألاظىبُت" ٓج ٓب ٓصة " الغثِـ الؼاثحري الؿاب٤ م   .(23)ضٖم "ٖ
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ُٟا ٍٓت الجزاٖاث في بٍٞغ ْ حؿ ٍٓت مٗخبرة مً ؤظل خل  ْ مٗى  ،٢ْضمذ الجؼاثغ مؿاَماث ماصًت 

ت ْالٗمل ٖلى بًجاص الخل٫ٓ اإلاىاؾبت م٘ جُب٣ُِا مُضاهُا ْفي َظا  مً زال٫ ج٣ضًم اإلا٣اعباث الجؼاثٍغ

ٍٓت بٌٗ خاالث الجزإ الخهٓم ٫ٓ٣ً الغثِـ ٖبض ٓجٟل٣ُت: " بهىا وسجل بةعجُاح حؿ ؼ ب ل٨ىىا  ،الٍٗؼ

ل٣ض خهل ج٣ضم بًجابي ب٩ٓث  ،في اإلا٣ابل هإؾ٠ إلؾخمغاع الالؤمً في بٌٗ اإلاىا٤َ مً ٢اعجىا

ٓوٛٓ الضًم٣غاَُت ٓعٍت ال٩ ٓاع، ْظمِ ٓعهضي ،صًٟ ْالب ٣ُا الٓؾُى،  ٓعٍت بٍٞغ ْظؼع ال٣مغ،  ،ْظمِ

ْ هضٖمِا في جىُٟظ زُِ بٖاصة بىائهاْلُبحًر ،ْؾحرالُٓن  ْجىمُتها  ،ا، ٞمً ألاَمُت بم٩ان ؤن هغا٣ِٞا 

ؼا ،في مغخلت ما بٗض الجزإ ْعَا، للؿلم اإلاؿخٗاص " حٍٗؼ ْص ٍٓت خاالث  مىُل٣ت مً ججغبتها  الضاثم في حؿ

ْالظي ًىم ًٖ نض١ مباصئها الغاسخت ٣ُت،  الكغ٧اء في  ٦ْظا الخٗاْن الجاص م٘ ،الجزإ في ال٣اعة ؤلاٍٞغ

٣ُت )ؾاب٣ا بَاع  ٣ي )مىٓمت الٓخضة ألاٍٞغ ( ْؤلاؾخمغاع في ؾٗحها إلًجاص مسغط خالُا( ْؤلاجداص ؤلاٍٞغ

ْالخض ٖلى جغؾُم ٓمتها اإلابيُت ٖلى الخىمُت ٦إؾاؽ لخد٤ُ٣  لِظٍ الجزاٖاث ال٣اجمت،  ْجشبُذ صًم

٣ُا.  ألامً في بٍٞغ

 ؤصمت الىُجش  -زالثا

 بمياهاث دولت الىُجش : -1

٣ُا، ْفي ٢لب الؿاخل  ْالتي ج٣٘ في ْؾِ ؤٍٞغ ٓعٍت الىُجغ مً الض٫ْ ؤلاؾالمُت  حٗخبر ظمِ

ٓالي )  ٣ي، خُض ًبلٜ ٖضص ؾ٩اجها خ م ) وؿبت اإلاؿلمحن 2003( ملُٓن وؿمت خؿب حٗضاص 11.97ؤلاٍٞغ

ْجدضَا مً الكما٫ الج98ٞحها  ْمالي ؤلاؾالمُخحن.  ٧ْاهذ في الؿاب٤ ظؼءا مً ممل٨تي ٧اهم   ؼاثغ%(، 

ْبىحن ا  ْمً الجىٓب هُجحًر ْمً الكغ١ حكاص،  ْجب ،ْلُبُا،  ْمً الٛغب مالي.  ٓع٦ُىا ٞاؾٓ،  لٜ ْب

ؤما الٓي٘ الا٢خهاصي ُٞٗمل مٗٓم الؿ٩ان في مجالي الؼعاٖت ، ٦م مغب٘ ( 1.267.000مؿاختها )

ٍْخمشل اإلاٗاصن اإلاؿخ ْٚحر اإلاؿخٛلت  ْجٓظض بٌٗ اإلاىخجاث اإلاٗضهُت اإلاؿخٛلت  ٛلت في اؾخسغاط ْالغعي، 

ٓم ٓعاهُ  .(24)ْجهضًغ الُ

ٓاع١  ْالُ ْالضًجحرما)الؼاعما(  ْهى الِٓؾا  ٍْى٣ؿم قٗب الىُجغ بلى زمـ ظماٖاث عثِؿُت، 

ٓعٔ ْال٩اه الوى  ْهي ظماٖت جتر٦ؼ في ْؾِ  .(*)( ؤ٦بر َظٍ الجماٖاث Haoussaْحٗخبر الِٓؾا ) ،ْالٟ

ٓهدصخى ) َْم مىٓمٓن في مجخمٗاث Zinder) ع( ختى الؼهضDogondoutchiظىٓب البالص مً صظ  ،)

بِىما ًتر٦ؼ الضًجحرما)الؼاعما( فى مجخمٗاث مىٟهلت ٖلى الًٟت الٛغبُت مً جهغ  ،ؾُاؾُت نٛحرة

ٓلٓ( الوى )الب ن فى  الىُجغ، ؤما الٟ ٓاع١ ُٞتر٦ْؼ ُِٞٗكٓن فى مٗٓم اإلاىا٤َ فى الىُجغ،ؤما الُ

ْلضحهم مجخمٗاث ؾُ ٍْت فى الكما٫،  ت مشل ألاًحر )اإلاىا٤َ الصخغا ْؤصاعAirاؾُت مغ٦ٍؼ  ) Adar 

ٓعٔ فى ؤ٢صخى الجىٓب الكغقي خ٫ٓ Damargu) ْصاماعظٓ (، بِىما جتر٦ؼ الٛالبُت مً ظماٖت ال٩اه

                 .(25)بدحرة حكاص
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ْا ْل٣ض  ْاثل ال٣غن اإلااضخي فى ْظّ الاؾخٗماع الٟغوسخي، بٗض ما ٣ٞض ٓاع١ فى ؤ  ِْغ جمغص الُ

ْبزماصَا لخمغصمٗٓم َُمىتهم الؿ ٓاع١ فى ٖام  ُاؾُت بٗض بخخال٫ ٞغوؿا للمى٣ُت  ، 1917الُ

ٓاع١ مىاؾبت للخٗبحر ًٖ ؤًض ٧ْاهذ ٍْت للُ ٓ البِئت الصخغا ٢ْض ؾاٖضً غ .  الازترا١  لٓظُت الخدٍغ

ٓع  ٓاع١ فى ِْ ٓجي للخغ٦ت الؿىٓؾُت مً زال٫ ججاعتها م٘ الُ اإلاكاٖغ اإلاىاًَت لالؾخٗماع  ألاًضل

ْاهخهجذ ؾُاؾت ألاعى  اهخهجذ ٞغوؿا ؾُاؾت ٢مُٗت إلزماص٢ْض ، الٟغوسخي ٓاع١،  جمغص الُ

ٓاعص ْالخضمحر اإلاجهجي للم ٢ت  ٓا الٗضًض  اإلادْغ ْبعج٨ب ٓا اإلاىاػ٫  ْؤخغ٢ ٓاخاث  ٓا بخضمحر ال ٢ْام ؤلا٢خهاصًت، 

ْع الخغ٦ت الؿىٓؾُت فى حٗبئت مً ٧ْاهذ ٞغوؿا ٢ل٣ت مً ص ٓاع١ يضَا مً  اإلاجاػع يض اإلاضهُحن،  الُ

 . (26)ال٫ الخ٣اعب الضًجي ْؤلاؾالم اإلادكضصز

ْالؿُاسخي قي ْل جؼاًض  ٢ْض  ٓاع١ بالتهمِل ؤلا٢خهاصي  ٓع ظماٖت الُ ؤصٔ اؾخمغاع قٗ

ٍٓت ؤلازيُت ٓع بالِ الء ؤلازجي لضحهم  ،ؤلا٦دكاٞاث الخٗضًيُت فى ؤعايحهم ٌؿاَم فى جىامي الكٗ ْبٖالء ال

جي، مما ٌؿاَم فى جٟا٢م ؤػم الء الَٓ جي بك٩ل ًاصٔ بلى بهخ٩اؾت ٖملُت  تٖلى ال ؤلاهضماط الَٓ

ْبغػث َظٍ ٓاع١ ؤهٟؿِم بالخغمان ؤلا٢خهاصي  الخد٫ٓ الضًم٣غاَي،  ٓع الُ اإلاك٩لت بؿبب قٗ

ٍٓتها ْالؿُاسخي، سِا الىًالى فى الضٞإ ًٖ َ ٓعَم باإلهخماء لجماٖت لِا جاٍع اإلاكتر٦ت مىظ  ْقٗ

 الاؾخٗماع الٟغوسخي .

َْظا ما ظٗل  ت هي هخاط جغا٦مْبالخالي ِٞظٍ اإلاك٩ل  ذي لؿُاؾت ؤلاؾدبٗاص الؿُاسخي ْؤلا٢خهاصٔ،  جاٍع

ٓاع١ ًُالبٓن  ٓعث ؤْياِٖم ؤلا٢خهاصًت الُ ٓاعص، بٗض ؤن جضَ  مىظ ؤلاؾخ٣ال٫ بىهِب ٖاص٫ مً اإلا

ْمٓظاث الجٟاٝ اإلاخ٨غعة، ًٞال ًٖ ٍْت  ٝ البِئت الصخغا مُالبهم بخُب٤ُ لٛت  هدُجت ْْغ

ْال٨خابت بمضاعؾِمالخامكُ٪ فى مىاهج ا ْلت مؿخ٣لت لِم حكمل ٧امل  بل ،ل٣غاءة  ًُالب بًِٗم بض

ْمً زم حك٩لذ الش٣اٞت الؿُاؾُت(27)ؤعايحهم الخ٣لُضًت ٓا٠٢ في الخُاب ،   التي مالذ بلى بجساط م

ْمت  بك٩ل ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥ ق٨ال مً ؤق٩ا٫ الاؾخمغاع "الٗاَٟي" بحن ،الؿُاسخي خغ٧اث اإلا٣ا

ْالؿاب٣ت ْمت اإلاايُت مهضع خُض ،الخضًشت   ،بلِام لخغ٧اث الخمغص الغاَىت ٧اهذ ٢هو اإلا٣ا

فى صٖم  ٦ما ؤن الخٗبئت الؿُاؾُت ؤلا٢لُمُت ٢ض ؤزغث ــــ بال ق٪ ـــــ ،٧الخضًض ًٖ اإلاداعبحن الؿاب٣حن

 .ؤلاهٟهالُت الخغ٧اث

 معاَمت الجضاثش في خل ألاصمت في حمهىسٍت الىُجش: -2

 :فُما ًخظ ؤلاهلالباث  -ؤ

ا الٗم٤ُ ججاٍ ٓعٍت  الخغ٦ت ؤلاه٣البُت ؤ٦ضث الجؼاثغ في بُان لِا ؤؾدى٩اَع الخانلت في ظمِ

ٓة ؤلاه٣الب الٗؿ٨غي في الىُجغ : الىُجغ، ظاء ُّٞ ٓصة بلى  ،" بن الجؼاثغ حؿدى٨غ ب٣ ْ جضٖٓ بلى الٗ

ٌ الخٛحراث ا ٣ي خ٫ٓ ٞع ٓعٍت ؤلاعجباٍ باإلابضؤ الغثِسخي الظي ؤ٢غجّ مىٓمت ؤلاجداص ؤلاٍٞغ لالصؾخ
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ْبلى اإلاسغط ألامً لؤلػمت  ٓعي،  ٓعي للىٓام الضؾخ ٕٓ الٟ ْبن الجؼاثغ جضٖٓ بلى الغظ ٓماث،  للخ٩

ْالتي جُغح في بَاع الىٓام الضًم٣غاَي الظي بلتزمذ بّ ٧ل الض٫ْ  بالٓؾاثل الؿُاؾُت الؿلمُت، 

٣ُت ٓانلت الد ،ْالجؼاثغ حصج٘ ٧ل ألاخؼاب الؿُاؾُت في الىُجغ ،ؤلاٍٞغ جي اإلاشمغ، مً بلى م ْع الَٓ كا

ْل٣ض ؤ٦ضث  ت للخض مً هٓغة الخٛلب ٖلى الظاث في َظٍ ألاػمت،  ٍع ٓاعص الًْغ عة ججىُض اإلا ٖلى يْغ

ا ؾ٩ان  ىُت باإلياٞت بلى الخًامً الضْلي التي ًيخَٓغ ٓاعص الَٓ َظٍ ألاػمت. ْ بٖخبر ؤن حٗبئت اإلا

 .(28)الؿاخل ؾِؿاَمان في ج٣لُو او٩ٗاؾاث ألاػمت

مت اإلاىكمت  ميافدت -ب اب و الجٍش  :ؤلاَس

ٓعٍخاهُا، لخُُٛت  ْم ْالىُجغ  ْمالُت ٖاظلت لجُٓف مالي  ٢غعث الجؼاثغ ج٣ضًم مؿاٖضاث ٖؿ٨ٍغت 

٦ْظا لُبُا  الًاث اإلاخدضة  ْال ٫ْ مشل ٞغوؿا  ْٖضث بّ ٖضة ص ٠٢ٓ الضٖم الظي  العجؼ الظي ؤخضزّ ج

٫ْ الشالر ٖ ٫ْ الؿاخل ٢بل ٖضة ؤقِغ إلاؿاٖضة الض ْالجٍغمت اإلاىٓمت، بمىدِا لض اب  لى الخهضي لئلَع

٦ْظا  ابُحن مً الؿاخل بلى لُبُا،  ْمالي إلاى٘ حؿلل بَع ٢ٓذ هٟؿّ ج٣غع مىذ مؿاٖضاث زانت للىُجغ  ْفي ال

الث  ْالخهضي إلادا ْبلى لُبُا،  ْالىُجغ  لخ٤ًُِ الخىا١ ًٖ بخخما٫ ه٣ل ؤؾلخت ز٣ُلت بلى قما٫ مالي 

ْالىُجغ.٢اٖضة اإلاٛغب زل٤ ظبهت ظضًضة في ًَب ٖٓغة بحن لُبُا  ْصًت ال ْ الخض  ت ظاص

ْٞض ٖؿ٨غي   ٓع بظخماٖاث  ْيمً َظا الؿُا١، ًإحي جى٣ل  ُ٘ بلى مالي لخً ْؤمجي ظؼاثغي ٞع

ٓا في بظخمإ مٓؾ٘ في الٗانمت اإلاالُت  مجلـ عئؾاء ؤع٧ان الجُٓف في َظٍ الض٫ْ، خُض ها٢ك

ْبهخ ب ؤؾلخت  ا ٖاظال للخهضي لتهٍغ ابُحن، مً بماعة ال٣اٖضة في باما٧ٓ، مسُُا ٖؿ٨ٍغ ٣ا٫ بَع

ٓعٍخاهُا ْم ت ٖاظلت لجُٓف مالي الىُجغ   .(29)الؿاخل بلى لُبُا، باإلياٞت بلى ج٣ضًم خاظاث ٖؿ٨ٍغ

اب،  ٓاع الشالر اإلاٗىُت بم٩اٞدت ؤلاَع ْص٫ْ الج ت بحن الجؼاثغ  ْل٣ض ؤ٦ضث لجان بعجباٍ ٖؿ٨ٍغ

لب ت مِمت ٧اهذ جهل مً لُبُا، َْ ٠٢ٓ مؿاٖضاث ٖؿ٨ٍغ ت ج ذ مالي بهٟت زانت مؿاٖضة ٖؿ٨ٍغ

ْالؿُاعاث اإلاهٟدت ،ٖاظلت ْطزاثغ  ،ْؤن ؤَم اخخُاظاث ظُٓف ص٫ْ الؿاخل جخٗل٤ ب٣ُ٘ الُٛاع 

ْلِم مً صٖم ظُٓقِا التي جًغعث ٦شحرا بؿبب جإزغ ْن٫ٓ  ْمؿاٖضاث مالُت جم٨ً ص مضُٞٗت 

ْلت ٠٢ٓ اإلاؿاٖضاث اللُبُت في ص ْج ْٚغبُت،  ٓاث ٦مالي ا مؿاٖضاث ٞغوؿُت  ٓاعص لضٖم ٢ لتي ال جمل٪ م

اب ٓعٍخاوي بهٟت  ،مؿلخت جداعب ؤلاَع ال جسخل٠ ألاْيإ ٦شحرا في الىُجغ، في خحن جًغع الجِل اإلا

ٓصًت ْؤلاماعاث.   ؤ٢ل، خُض خهل ٖلى مؿاٖضاث مً ص٫ْ زلُجُت مجها الؿٗ

ب ا ٓإ الٖغ ٓاظِت ٧ل ؤه ْع اإلابظ٫ْ مً ٢بل الجؼاثغ إلا ٓا٢٘، ٌٗض َظا الض لتي جماعؾِا ْفي ال

ٓماؾُتها  ْع صبل ٓاِٖا، بو٩ٗاؾا لشباث ص مت ب٩ل ؤه ْما ؤٞغػجّ مً مٓاَغ الجٍغ ابُت،  الجماٖاث ؤلاَع

ْالؿلم في  ٣ي، إلؾخدباب ألامً  ْبٗضَا ؤلاٍٞغ ا اإلاٛاعبي،  ٓعٍت في مضاَع ْلت مد ْعَا ٦ض ٢ْب٫ٓ ص اإلاخمحزة 

ٓما. ٣ُت ٖم ْال٣اعة ؤلاٍٞغ ٣ي      مى٣ُت الؿاخل ؤلاٍٞغ
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 ألاصمت في دولت مالي : سابعا :

 :ؾبُعت ألاصمت في دولت مالي  -1

ٓص بإجها مى٣ُت نغإ مؿلر جسٓيّ خغ٧اث جاع٢ُت مالُت مخمغصة  ٓا٫ ٣ٖ جٓن٠ قما٫ مالي َ

 ٕ ْص َغح اإلاكْغ ت في البالص، ٖلى زلُٟت مُالب ؾُاؾُت بزيُت بلٛذ خض ٓمت اإلاغ٦ٍؼ يض الخ٩

ا في ٖام  ت ُّٞ،  2012ؤلاهٟهالي، ل٨ً الهغإ جد٫ٓ ظظٍع باهسغاٍ ظماٖاث بؾالمُت مؿلخت مخُٞغ

٣ُا  ٖٓت ؤلا٢خهاصًت لض٫ْ ٚغب ؤٍٞغ ْاإلاجم ْعائها ال٣ٔٓ الٛغبُت  ْمً  ْصز٫ٓ ٢ٔٓ ؤظىبُت مجها ٞغوؿا 

ٓمت اإلاالُت م٘ بضاًت ٖام  ٓاؽ(، بلى صٖم الخ٩ في خغبها يض َظٍ الجماٖاث ؤلاؾالمُت، التي  2013)ب٧

 .(30)ؾُُغث ٖلى قما٫ البالص

٢ٓٗاث مأالث الٓي٘ بٗض ْل ْج ٓعاتها،  ٓامل التي ؤزغث في جُ ْالٗ ٟدو مؿاعاث ألاػمت في مالي 

ْال٣ٔٓ اإلاؿاهضة لِا مضن قما٫ مالي، ًخُلب ؤلاقاعة بلى ؤن ٖضم  ٓاث الٟغوؿُت  بؾترظإ ال٣

ؤلاؾخ٣غاع ْخغ٧اث الخمغص في الكما٫ ؾمت صاثمت مً ؾماث الٓي٘ اإلاالي، في خحن جمحزث ألاْيإ 

ٓعٍت، م٘ بيُغاباث الؿ ٢ْ٘ ؤلاه٣الباث ْألاهٓمت الض٨ًخاج ُاؾُت بالهغإ ٖلى الؿلُت ٖلى 

ْال٣دِ اإلامخضة مً خضجّ، بط حٗض مالي مً  بظخماُٖت ْػاصث ٞتراث الجٟاٝ  ْْي٘ ب٢خهاصي َل، 

ْلت في الٗالم ً ص  .(31)بحن ؤ٣ٞغ ٖكٍغ

ٓص ؤلاؾخ ُت ؤلا٢خهاصًت ْؤلاظخماُٖت إلاالي ٖلى مغ ٣ٖ لذ الخٍغ ٣ال٫ جغؾم زِ ٞهل ْْ

 ٓ ٦ٓخ ٓمب ً، قما٫ َٓ ألا٦ثر جًغعا مً الجٟاٝ ْألا٢ل جىمُت جمشل ج  بٞتراضخي بحن ظؼؤًً مخماًٍؼ

ْجتر٦ؼ ُّٞ ألاوكُت ؤلا٢خهاصًت ألاؾاؾُت   ٓ ٦ُْضا٫ ؤَم مضهّ، ْظىٓب ج٣٘ ُّٞ الٗانمت باما٧  ْ ْٚا

ٓ اإلااقغ ألاؾاسخي الظي صٞ٘ َْ ٓاع١ بلى ال٣ُام بدغ٧ في البالص،  ٓص الخ اث جمغص مخ٨غعة ٖلى بمخضاص ال٣ٗ

الث الخمغص،  2009ْٖام  1990الخمؿت إلؾخ٣ال٫ مالي، ْقِضث الٟترة ما بحن ٖام  ؤ٦بر ٖضص مً مدا

ْلِما الخٟاْث ؤلا٢خهاصي ْؤلاظخماعي بحن ب٢لُمي  ْلت مالي، ؤ ْٚظٔ ٖامالن عثِؿان ٖضم ؤلاؾخ٣غاع في ص

ٓع ؾ٩ا ْالجىٓب( ْقٗ ٓاع١ بمداباة ب٢لُم مالي الغثِؿحن )الكما٫  ن الكما٫ ْفي م٣ضمتهم الُ

ؤْ ٖلى ألا٢ل ٞكل ؾُاؾاث الخىمُت في الكما٫ ٖلى  ،الجىٓب ببرامج الخىمُت ٖلى خؿاب ب٢لُمِم

ْاخضة ٖلى م٣الُض  َُْمىت بزيُت  ٕٓ ؤلازجي  ٓ الخى ٓ ؤقض ْيٓخا مً الجىٓب. ؤما الٗامل الشاوي، ِٞ هد

ٓع  ٓاع١ ْألا٢لُاث ؤلازيُت ألازٔغ في الخ٨م مىظ ؤلاؾخ٣ال٫، ما ٖؼػ الكٗ بٗضم ؤلاهخماء لضٔ الخ

ْلت ٦ممشلت إلاجمٖٓت بزيُت ؤْ ٢بلُت تهُمً ٖلى باقي ؤلازيُاث  الكما٫ التي ؤنبدذ جىٓغ بلى الض

ٓمباعا " اإلاؿُُغة ٖلى ماؾؿاث الخ٨م  ْلت باليؿبت بلحهم لِؿذ ؾٔٓ بزيُت " الب ْال٣باثل، ؤي ؤن الض

ْلت مالي الخضًشت في جد٤ُ٣ الخىمُت (32)1960ٖام مىظ بؾخ٣ال٫ البالص في  َْٓ ما ؤصٔ بلى ٞكل ص  ،
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ْاخضة ؤؾاؾِا  ٍٓت ظمُٗت  ٓاَىحها في بَاع َ ٘ في صمج م ْبلى ٞكل طَع ؤلا٢خهاصًت بحن ؤ٢الُمِا 

ْال٣بلُت ْص ؤلاهخماءاث ؤلازيُت  ْػ خض ٓاَىت، جم٨جها مً ججا  .اإلا

الث الخمغص الخاع٢ُت في ال٣غن اإلا ت ألاْلى مً ال٣غن الخالي بةجٟا٢ُاث ْبهتهذ مدا اضخي ْفي الٗكٍغ

ٕٓ ٓمت اإلاالُت، ْقِضث الٟترة التي جلذ آزغ بجٟا٢ُت مً َظا الى ْالخ٩ ٓاع١  في  ؾالم بحن اإلاخمغصًً الخ

ٍْسخل٠ َظا الخمغص ٖما ؾب٣ّ في 2012ًىاًغ  بؾخ٣غاعا وؿبُا، ختى بهضإل جمغص ظضًض في 2009ٖام   ،

ٍٓ ؤَمِا  :(33)ٖضة ْظ

ت  - ٖٓاث بؾالمُت مخُٞغ ْمجم ىُت،  ٓ مدهلت جدال٠ بحن خغ٧اث جاع٢ُت َْ مً بن َظا الخمغص َ

ْبؾخُاٖذ ٓاع١  ت(، وكُذ في مىا٤َ الخ ٓعٍخاهُت، ْظؼاثٍغ ْم ت،  ْهُجحًر  ظيؿُاث مسخلٟت )مالُت، 

ٖٓاث الخاع٢ُت بلى بغهامجِا ن الؿالح الظي ْنل مً  ،بؾخمالت بٌٗ اإلاجم ْبؾخٟاصث مً مسْؼ

ْلُض ٦خاثب جا ْلم ٨ًً َظا الخدال٠   ،ّ ع٢ُت ٧اهذ جيكِ يمً ٦خاثب هٓام ال٣ظافي ٢بل ؾ٣َٓ

ْالخغ٧اث الخاع٢ُت ؤلاهٟهالُت 2012لخٓت الخمغص في  ٖٓاث ؤلاؾالمُت اإلاؿلخت  ، ٞل٣ض وسجذ اإلاجم

٢ْض ؾاَم جد٫ٓ  ٓاث ال٣لُلت اإلاايُت،  ْمىُٟٗت زال٫ الؿى ْؤمىُت  ٖال٢اث بٖخماص مخباص٫ ب٢خهاصًت 

ْٖىانٍغ في حؿُِل الخدال٠، بط ؤنبدذ ظماٖت "ؤههاع َغؤ ٖ لى بٌٗ ٢ُاصاث الخمغص الخاعقي 

ٓاع١. ٓاع٢ُت الؿلُٟت الجِاصًت بخضٔ ؤبغػ الخغ٧اث اإلاازغة في مىا٤َ الُ  الضًً" الُ

ٓاع٢ُت بلى ما ٢بل  - ْالخغ٧اث الُ ت  ٓمت اإلاغ٦ٍؼ بن ظمُ٘ بجٟا٢اث الؿالم التي ٣ٖضث بحن الخ٩

٧ْا اًتَظا الخمغص،  ْعة هذ بٖغ ا ألجها  ص٫ْ مجا ْٖلى عؤؾِا الجؼاثغ، ٢ض بؾدىٟضث بم٩اهُاث بؾخمغاَع

ْلم جى٨ٗـ بًجابُا ٖلى ؾ٩ان قما٫ مالي، ْزال٫  لم ج٨ً يمً بَاع ٖملُت ؾُاؾُت ٧املت في مالي، 

ٓاث ألاعب٘ اإلاايُت ْ بل لم ٨ًً َىال٪ جيبّ ؤ ،لم جُغح ؤي مباصعاث إلجٟا٢اث بحن َغفي ألاػمت ،الؿى

الث الٓؾاَت الؿلمُت التي  2009بَخمام مً ْؾُاء بجٟا٢ُت ؾالم  ْلظا، ٞةن مدا إلاخابٗت جُب٣ُِا، 

ٖٓت ؤلا٢خهاصًت 2012ججضصث زال٫ ٖام  تها اإلاجم ْ جل٪ التي ٖع ٓاء جل٪ التي ٢امذ بها الجؼاثغ ؤ ، ؾ

٣ُا، ظاءث مخإزغة ألن الٓي٘ ٖلى ألاعى ٢ض حٛحر لٟاثضة خغ٦ت الخم غص، بياٞت بلى ؤن لض٫ْ ٚغب ؤٍٞغ

الٗىانغ الٟاٖلت في خغ٦ت الخمغص الجضًضة ٧اهذ مسخلٟت ًٖ الٟاٖلحن في خغ٧اث الخمغص الؿاب٣ت، 

ٓاع١ )ظماٖت ؤههاع الضًً(  ٦ْظل٪ الجىاح الؿلٟي للمخمغصًً الُ ت  ٞالخغ٧اث ؤلاؾالمُت اإلاخُٞغ

ت بما ًم٨ً ؤن ج٣ضمّ َظٍ ٢ُْاصة َظا الخمغص ٚحر مٗىُت ؤْ مِخم ،ؤنبدذ ؤَغاٞا ٞاٖلت في الخمغص

ْ لؿ٩ان قما٫ مالي ٍٓت لِا ؤ  .(34)الدؿ

ٓماث اإلاالُت في ؤي٠ٗ خالتها، ٟٞي ماعؽ  - ٢ْذ ٧اهذ ُّٞ الخ٩ ظغث خغ٦ت الخمغص َظٍ في 

ٓمت قاع٥ ٞحها ٖىانغ مً الجِل، ْفي ماعؽ ؤَاح به٣الب  2012 زغظذ جٓاَغاث مىضصة بالخ٩
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ْؤنب ٓعي،  ٓماوي ج ْ ج ٓ هي ٖؿ٨غي بالغثِـ ؤماص دذ الؿمت الغثِؿت للٓي٘ في الٗانمت اإلاالُت باما٧

حن  ٓاػن ٢ٔٓ َل بحن الىسب الؿُاؾُت اإلاضهُت ْالاه٣البُحن الٗؿ٨ٍغ نغإ ٖلى الؿلُت في ْل ج

ٓا بؼمام الؿلُت ً بكإن  ،الظًً ؤمؿ٩ َٓغي بحن َظًً الخُاٍع ٍْظ٦غ في َظا الؿُا١ ؤن ال زالٝ ظ

٠٢ٓ  ،آلُت الخٗامل م٘ ألاػمت خماص ٖلُّْاإلا ض للخضزل الٟغوسخي ْؤلٖا  .(35)اإلاٍا

ت ألاصمت في مالي : -2  مجهىداث الجضاثش في خل و حعٍى

التي ٧اهذ صاثما هي الغاعي  ٢2012امذ الجؼاثغ مىظ بهضإل ألاػمت اإلاالُت ألازحرة في ظاهٟي 

ْالج ٠٢ٓ بَال١ الىاع،  ٓة َغفي الجزإ ل لٓؽ بلى الخهغي لجمُ٘ بجٟا٢ُاث الؿالم الؿاب٣ت، بضٖ

ٍٓت ؾلمُت لؤلػمت، ْؾٗذ للىإي بىٟؿِا ًٖ الجزإ ْلت اإلاٟاْياث إلًجاص حؿ ٍض  َا ٠٢ْ جْؼ الضاثغ ٖبر 

، ٦ما سخبذ زبراءَا ُٓم ال٣اٖضةْالظي ٧اهذ جبرعٍ ؾاب٣ا بمداعبت جى ،الجِل اإلاالي بالؿالح

حن مً قما٫ البالص ْ زضماث ز ،الٗؿ٨ٍغ برائها في خغب جدذ حجت ؤجها جسصخى ؤن ٌؿخسضم ؾالخِا ؤ

ًذ بؾخ٣با٫ بٌٗ الجغحى مً اإلاخمغصًً  ٓاعڤ، ل٨ً في اإلا٣ابل، ٞع الجِل اإلاالي يض اإلاخمغصًً الخ

ٓاع١ في ظىٓب  ْبن ٧ان البٗض الكٗبي للخ حن،  ْؤٖلىذ ٖضم بؾخٗضاصَا لضٖم ؤي مً الُٞغ ٓاعڤ،  الخ

ؤن اإلاغا٢بحن ٌٗخ٣ضْن ؤن الجؼاثغ ؾُمىذ اإلاخمغصًً ٞغنت ؤ٦ثر لئلؾخٟاصة مً الٗم٤ الجؼاثغي، بال 

َِا ٖلى  حن، ٢بل ؤن جخضزل ْؾُُا، لخٟغى قْغ الجؼاثغ ٢ض جيخٓغ ٞغنت بجها٥ الخغب للُٞغ

 .(36)الجمُ٘

ٓعي" في ماعؽ  ٓماوي ج ٦ما ؤصاهذ الجؼاثغ " ؤلاه٣الب الٗؿ٨غي الظي ؤَاح بالغثِـ " ؤماصْ ج

ٓع"، مٓضخت2012 ًِا للخُٛحراث " اإلاىاُٞت للضؾخ ؤن " الجؼاثغ جخاب٘ ب٣ل٤ قضًض  ، مٗغبت ًٖ ٞع

 ٌ ْهٞغ ٓة  ٣ي هضًً اللجٓء بلى ال٣ ْبد٨م مباصثىا الىابٗت مً مُشا١ ؤلاجداص ؤلاٍٞغ الٓي٘ في مالي... 

ٓع   ."(37)الخُٛحراث اإلاىاُٞت للضؾخ

ٍٓت ألاػمت اإلاالُت الغاَىت ت لدؿ ٓم ٖلى بؾتراجُجُت ٧ْاهذ اإلا٣اعبت الجؼاثٍغ تهضٝ إلًجاص خل  ج٣

ٓاؽ، بةٌٗاػ مً ؤَغاٝ ألػمت قما٫  ٖٓت ؤلا٩ً مالي، بُٗضا ًٖ الخل الٗؿ٨غي الظي ج٣ترخّ مجم

ْٖلى عؤؾِا ٞغوؿا ْلُت مُٗىت،  ت حؿعى بلى بًجاص خل  ْخؿب الخبراء ،ص ٓماؾُت الجؼاثٍغ ٞةن الضبل

ٓم ٖلى الخل الؿُاسخي ا ٤ْٞ زُت ٖمل ج٣ لؿلمي الضازلي صْن ؤي جضزل لؤلػمت اإلاالُت الغاَىت 

ْؤن ؤظىبي ْؤهّ ؤي جضزل ؤظىبي،  ْبؾخ٣غاع الجؼاثغ،  ٓ تهضًض ألمً  ، لِا ؾُمشل تهضًضا ؤمىُا مباقغا َ

ٓخضة الترابُت إلاالي ْػعاء زاعظُت ص٫ْ اإلاٛغب الٗغبي ؤٖغب  في بظخمإ ،ْهي لً ج٣بل ؤي مؿاؽ بال

ابُت هي ؤ٦بر تهضًض لض٫ْ اإلاٛغب الٗغبي، ْقضص  ٖلى ْي٘ ْػٍغ الخاعظُت الجؼاثغي ؤن اليكاَاث ؤلاَع

 ٔ ْلت صْن ؤزغ ٓاظِت ٧ل التهضًضاث التي ال جخٗل٤ بض  َْٓ ما ؤِْغ ؤن ،م٣اعبت مٛاعبُت مكتر٦ت إلا
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بد٨م ٢ضعة الخإزحر الؿُاسخي ْؤلا٢خهاصي  ،الجؼاثغ جمل٪ ٢ضعة ٖلى الخإزحر ٖلى ال٣ٔٓ الٟاٖلت في اإلاالي

ْؤن ؤلاعا ،ْختى ؤلاظخماعي / الش٣افي صة الؿُاؾُت ْخضَا هي التي الظي جغا٦م مىظ ٖكغاث الؿىحن، 

ْجٓظحهِا لخضمت مهالر ألامً  ىُت  جي الجؼاثغي ختى زاعط حؿخُُ٘ حٗبئت ال٣ضعاث الَٓ الَٓ

ْصَا ٓان  ،خض ٓاعڤ في ظ ْاإلاخمغصًً الخ ٓمت اإلاالُت  ، ٢ْ2014ض عخبذ الجؼاثغ باإلجٟا١ اإلابرم بحن الخ٩

٢ُٓ٘ ٖلى َظا الاج ْالظي حهضٝ خُض ؤٖغبذ ًٖ "بعجُاخِا الٗم٤ُ" بزغ الخ غاٝ اإلاالُت،  ٟا١ بحن ألَا

ٓاع قامل ٌؿمذ  ٓح بةججاٍ خ ْالظي ٌك٩ل " بهُال٢ت إلاؿاع مٟخ للخدًحر لئلهخساباث الغثاؾُت في مالي، 

ط ْز٣ُت  حاءمً ؤػمخّ بىاء ٖلى ما  للكٗب اإلاالي بالخْغ ْاإلاهالخت في مالي في  ٕ بجٟا١ الؿالم  في مكْغ

ْاإلاهالخ ٕ بجٟا١ الؿالم  ْالتي ؾمُذ "مكْغ ٕ بؾخ٣ال٫ إلاىا٤َ  ؾدبٗضث ُّٞبت في مالي"  ؤي مكْغ

٢ٓٗت جلتزم بالكما٫ غاٝ اإلا ْلت  ــ، خُض ًىو ٖلى ؤن ألَا ْالترابُت ْؾُاصة ص ىُت  " بخترام الٓخضة الَٓ

ْالٗلماوي ٓعي  ٦ْظا َابِٗا الجمِ ْلت اإلاالُت "مالي  ٓ بإن "ماؾؿاث الض ٓز٣ُت ؾلُاث باما٧ ْجلؼم ال  ،

ْالخىُٓمُت الالػمت لخُب٤ُ جإزظ ؤلاظغاءاث ا ُٗت  ٓعي ْؤلاظغاءاث الدكَغ لالػمت مً ؤظل حٗضًل صؾخ

 .مًمٓن ؤلاجٟا١"

ٓمت اإلاالُت ْخغ٧اث  ٓز٣ُت حك٨ُل لجىت مكتر٦ت بحن الخ٩ ْالضٞإ، ب٢ترخذ ال ْٖلى نُٗض ألامً 

ُ٢ٓ ت في اإلاى٣ُت مباقغة بٗض ج ٘ الكما٫ مً ؤظل بدض ٖملُت هٕؼ الؿالح مً الخغ٧اث الٗؿ٨ٍغ

ٓمي  ٓم الجِل الخ٩ ٢ٓذ الظي ٣ً ؤلاجٟا١ ٖلى ؤن حؿخمغ الٗملُت ؾىت ٖلى ؤ٢صخى ج٣ضًغ، في ال

 ْ ت في الكما٫ ًخم بصماظِم في نٟٝٓ الجِل ؤ باالهدكاع في اإلاى٣ُت ٦ما ؤن ٖىانغ الخغ٧اث الٗؿ٨ٍغ

بتهم ٓلٓن بلى مىانب مضهُت، خؿب ٚع ٓاظِت الجماٖاث الجِاصًت اإلاىدكغة في  ،ًد قما٫ ْفي مجا٫ م

ابُت ٓاظِت الجماٖاث ؤلاَع ت زانت إلا ْججاع اإلاسضعاث، ب٢ترح بوكاء ْخضاث ٖؿ٨ٍغ جخ٩ٓن مً  مالي 

ٓاث اإلاؿلخت ْٖىانغ الخغ٧اث اإلاؿلخت الظًً ًخم بصماظِم في ال٣  ."ٖىانغ مً الجِل اإلاالي 

ْلُت ٤ الٓؾاَت الض ٓصٍ الجؼاثغ، ٦ال مً: بٗشت ألامم اإلاخدضة في م ،٦ما ًًم ٍٞغ الي الظي ج٣

ْمىٓمت الخٗاْن  ْبي،  ْع ٣ُا، ْؤلاجداص ألا ٖٓت ؤلا٢خهاصًت لخىمُت ٚغب ؤٍٞغ ْاإلاجم ٣ي  ْؤلاجداص ؤلاٍٞغ

ْالدكاص. ا،  ْهُجحًر ْالىُجغ،  ٓعٍخاهُا،  ْم ٓع٦ُىا ٞاؾٓ،  ْب  ؤلاؾالمي، 

ٓانلذ مىظ ٍٓلُت  ظضًغ بالظ٦غ ؤن مٟاْياث الؿالم اإلاالُت بالجؼاثغ ج في ؤعب٘  2014قِغ ظ

الث بحن خ٩ اص، ظ غ ؤْػ ىُت لخدٍغ ت في الكما٫ هي: الخغ٦ت الَٓ ٓمت باما٧ٓ ْؾذ خغ٧اث ٖؿ٨ٍغ

اص )ميك٣ت ًٖ الخغ٦ت  اصًت، الخغ٦ت الٗغبُت لؤلْػ ْالخغ٦ت الٗغبُت ألاْػ اص،  لى لٓخضة ؤْػ ْاإلاجلـ ألٖا

ْمت، ْؾدؿخإه٠ ٓمُت للم٣ا ْالجبهاث ال٣ ْجيؿ٣ُُت الخغ٧اث  اص،  ْالخيؿ٣ُُت مً ؤظل قٗب ألاْػ  ألام(، 

ْجشبُخّ.  اإلاٟاْياث للؿعي بلى جىُٟظ َظا ؤلاجٟا١ للخٓنل بلى جد٤ُ٣ الؿالم اإلا٣ترح 
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 اإلالخظ:

ْاخضة مً ؤَم حٗض ْا ُت  َغة الهجغة ٚحر الكٖغ

ٓاَغ التي ؤنبدذ جدخل خحزا ٦بحرا مً اَخماماث  الٓ

ْمغا٦ؼ البدٓر، إلاا لِا مً آزاع  ألاْؾاٍ الغؾمُت 

ٓاء ٖلى الض٫ْ اإلاهضعة لِا، ؤْ الض٫ْ  ْزُمت، ؾ

ُحن ؤهٟؿِم. ً ٚحر الكٖغ ْ ٖلى اإلاِاظٍغ  اإلاؿخ٣بلت ؤ

ر جًغعا مً َظٍ ْ حٗخبر الجؼاثغ مً بحن الض٫ْ ألا٦ث

٢ِٓٗا ـــــ ٦دل٣ت ْنل ــــــ بحن  الٓاَغة الخُحرة، هٓغا إلا

ً ٚحر  ٓجها ٦ظل٪ ظاطبت للمِاظٍغ ٧ْ ْبا،  ْع ْؤ ٣ُا  بٍٞغ

ذ باإلا٣اعهت م٘  ُحن، لٓيِٗا الا٢خهاصي اإلاٍغ الكٖغ

٣ُت مجها.  الٗضًض مً ص٫ْ ٖالم الجىٓب الؾُما ؤلاٍٞغ

ً ٚحر ال ُحن في بن التزاًض ال٨بحر لٗضص اإلاِاظٍغ كٖغ

ت، ؤنبذ ٌك٩ل زُغا خ٣ُ٣ُا ٖلى ألامً  اإلاضن الجؼاثٍغ

ْج٣الُض  اإلاجخمعي الجؼاثغي، هٓغا لجلبهم لٗاصاث 

حن، ألامغ  ٓ مإلٓٝ بحن الجؼاثٍغ ٦ُٓاث جسخل٠ ٖما َ ْؾل

ٍٓت الَٓىُت مِضصة في الٗم٤، مما ًخُلب  الظي ظٗل الِ

ت لِا . ْ ظظٍع ال ٖاظلت   بًجاص خل

ُت ٖلى ألامً  ُٟٞما جخمشل تهضًضاث الهجغة ٚحر الكٖغ

ا؟ ٠ُ٦ْ ًم٨ً الخ٣لُل مً آزاَع  اإلاجخمعي الجؼاثغي؟ 

The Impact of Illegal Immigration Phenomenon  

on Algerian Societal Security 

Abstract: 

The illegal Immigration phenomenon is 
one of The most Important phenomenon That 
became at the center of attention of official circles 
and research centers. 

Algeria is one of the countries most 
severely affected by this dangerous phenomen 
because of its locations as a link and transit 
country between Africa And Europe. 

The increasing number of Illegal Immigrants 
and their Spread in many regions of Algeria, 

besides, of The difficulty to identify their real 
number And their localization considering Their 
unidentified point of entrance And moving In 
Different areas of our country which constitute a 
serious danger to Algerian societal security. 

Problematic : 

What are the treats of illegal immigration 
upon Algerian societal security? and how can 
we reduce their effects ?. 
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 ملذمت

ٓاَغ التي ؤنبدذ جدخل خحزا ٦ ْاخضة مً ؤَم الٓ ُت  بحرا مً حٗض ْاَغة الهجغة ٚحر الكٖغ

ْمغا٦ؼ البدــاَخماماث ألاْؾاٍ الغؾمُ ٓاء ٖلى الــاع ْزُمـــٓر، إلاا لِا مً آزـــت  ضعة ــض٫ْ اإلاهــت ؾ

ْ الض٫ْ  ُحن ؤهٟؿِم. ؤ ً ٚحر الكٖغ ْ ٖلى اإلاِاظٍغ  اإلاؿخ٣بلت لِا، ؤ

ٓاث ألازحرة، ظٗلِا  م مً ؤن الٓاَغة حٗخبر ٢ضًمت، بال ؤن جهاٖضَا اإلاُغص في الؿى ْٖلى الٚغ

ْلُت إلًجاص الخل٫ٓ اإلاىاؾبت لِا، مً زال٫ ج ٓص الض خد٫ٓ مً ْاَغة بلى مك٩لت، جخُلب جًاٞغ الجِ

ْبًجاص م٣اعباث ظضًضة إلاٗالجتها، بُٗضا ًٖ الُغ١ اإلاٗخمضة ْألاؾالُب اإلاماعؾت بلى خض  ِٞم ؤؾبابها 

 آلان مً ٢بل ؾُاؾاث َظٍ الض٫ْ 

٢ِٓٗا الجٛغافي ْحٗخبر الجؼاثغ مً بحن الض٫ْ ألا٦ثر جًغعا مً َ ظٍ الٓاَغة الخُحرة، هٓغا إلا

ـــــ ُحن لٓيِٗا  ـ ً ٚحر الكٖغ ٓجها ٦ظل٪ ظاطبت للمِاظٍغ ٧ْ ْبا،  ْع ْؤ ٣ُا  ٦دل٣ت ْنل ــــــ بحن بٍٞغ

ذ باإلا٣اعهت م٘ ال٨شحر، مً ص٫ْ ٖالم الجىٓب ) التي ٧اهذ حؿمى بض٫ْ الٗالم الشالض (  الا٢خهاصي اإلاٍغ

٣ُت مجها.  الؾُما ؤلاٍٞغ

الًاث ْل٣ م في ال٨شحر مً ال ْبهدكاَع ُحن،  ً ٚحر الكٖغ ض ؤنبذ التزاًض ال٨بحر لٗضص اإلاِاظٍغ

ت الظي ٌٛلب ٖلى  ٓبت جدضًض ٖضصَم الخ٣ُ٣ي، ْظيؿُاتهم هٓغا لُاب٘ الؿٍغ ْم٘ نٗ ت،  الجؼاثٍغ

ت، ْاَغة حك٩ل زُغا  ْجى٣التهم بحن اإلاضن الجؼاثٍغ م  ْؤما٦ً بؾخ٣غاَع ٓلِم بلى الجؼاثغ  ٦ُُٟت صز

، هٓغا لآلٞاث ؤلاظخماُٖت  ْبؾخ٣غاٍع ْٖلى بيُت اإلاجخم٘ الجؼاثغي  جي،  ْْا٢ُٗا ٖلى ألامً الَٓ مخٟا٢ما 

ْجٟصخي  ْ ٞؿاص ألازال١  ٓاِٖا  مت بإه ٕٓ مً الهجغة، ٞةهدكاع الجٍغ ْالالؤزال٢ُت التي جهاخب َظا الى

ُحن ْظلبهم ألؾلٓب خُا ً ٚحر الكٖغ ْالخُحرة بحن اإلاِاظٍغ ٓلت  ٓ ألامغاى اإلاى٣ ة ًسخل٠ ـــــ ٖما َ

حن ْتهضص  مإلٝٓ ـــــ بحن الجؼاثٍغ ٓا٢٘ اإلاجخمعي الجؼاثغي  مما ظٗل َظٍ اإلاكا٧ل جٟغى هٟؿِا ٖلى ال

ْبؾخ٣غاع هٓامّ الؿُاسخي ت لِا. ؤوؿا١ خُاجّ،  ْ ظظٍع ال ٖاظلت   في الٗم٤ مما ًخُلب بًجاص خل

 ؤلاشيالُت:

ٕٓ هُغح ؤلاق٩الُت الخالُت:  ْلضعاؾت َظا اإلآي

ْاعــيٞ ْمــاهي الؿــبل  ُمــا جخمشــل ص ْتهضًــضاتها ٖلــى ألامــً اإلاجخمعــي الجؼاثــغي؟  ُت  الهجــغة ٚحــر الكــٖغ

ْ الخ٣لُل مً خضتها؟  ال٨ُٟلت إلاٗالجتها 

ُت مُلبــا عثِؿــا للخــض  ْحٗخبــر ٞغيــُت الخ٨ٟــل الجمــاعي إلاٗالجــت ؤؾــباب ْــاَغة الهجــغة ٚحــر الكــٖغ

 ْ جي.مً جٟا٢م جضاُٖاتها ٖلى بيُت اإلاجخم٘ الجؼاثغي،   ٖلى ؤمىّ الَٓ
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ٕٓ جم جىا٫ْ الى٣اٍ الخالُت:  ْلخدلُل َظا اإلآي

ال : - ْؤؾبابها.  ؤ ُت  ٓم الهجغة ٚحر الكٖغ  مِٟ

ْٖال٢تها باألمً اإلاجخمعي في الجؼاثغ.  - ُت  ْا٢٘ الهجغة ٚحر الكٖغ  زاهُا : 

ُت ٖلى ألامً اإلاجخمعي ال -  جؼاثغي. زالشا : بؾتراجُجُت الخٗامل م٘ آزاع الهجغة ٚحر الكٖغ

 زاجمت -

 مفهىم الهجشة غحر الششعُت وؤظبابها. -ؤوال

 : مفهىم الهجشة -

ْالهجغ ٖىض الٗغب  ،مهُلر الهجغة في اللٛت الٗغبُت مكخ٤ مً الٟٗل "هجغ" بمٗجى جباٖض

ْ ٢ُّٗ، ،ٌٗجي يض الٓنل ْ ؤٖغى ٖىّ ٣ٍْا٫ هجغ ٞالن ٞالها بمٗجى خغمّ   . ْ هجغ الصخيء ؤي جغ٦ّ 

طالهجغة، ؤؤما  ْ الخْغ ، ؤ  ْ اإلاِاظغة مً الىاخُت الانُالخُت ٞخٗجي الاهخ٣ا٫ مً بالص الى بالص ؤزٔغ

 ٔ الن الٗالمي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان (1)مً ؤعى بلى ؤزغ ْعص في ؤلٖا ٠ُ ٣ٞض  ْالخْٓ ، ؤما مً خُض الضاللت 

  ما ًإحي: 1 - 14ْ 2 - 13ًٖ ألامم اإلاخدضة في اإلااصجحن  1948الهاصع ٖام 

ٓصة الحها. : ًد٤ ل 2 – 13 -  ٩ل ٞغص ؤن ٌٛاصع ؤًت بالص بما في طل٪ بلضٍ، ٦ما ًد٤ لّ الٗ

ْ ًدا٫ْ الالخجاء الحها َغبا مً الايُِاص . 1 – 14 - ، ؤ  : ل٩ل ٞغص الخ٤ في ؤن ًلجإ الى بالص ؤزٔغ

ْ بطا ٧اهذ الهجغة ؤْ الخى٣ل خ٤ مً خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ألاؾاؾُت ٞةن َظا الخ٤ لِـ ٖلى 

ٓابِ إلاا بَال٢ّ، ٞالبض ؤن ج ٓص، ٞال ًتر٥ الٟغص ناخب الخ٤ ؤن ًخهٝغ مً ٚحر ي ٣ُض ببٌٗ ال٣ُ

 .  ٢ض ٌؿببّ مً ؤيغاع ٖلى خ١ٓ٣ ٚحٍر

 مفهىم الهجشة غحر الششعُت: -

ْحٗاوي  ٓصة مىظ ال٣ضم،  ت ْاَغة ٖاإلاُت مٓظ ْ الؿٍغ ٓهُت، ؤ ْ ٚحر ال٣اه ُت، ؤ حٗخبر الهجغة ٚحر الكٖغ

ٓاء الض٫ْ اإلادؿببت  ٢ْض مجها ٧ل الض٫ْ ؾ ْعصث بكإجها الٗضًض مً ٞحها ؤْ الض٫ْ اإلاؿخ٣بلت، 

ٟاث  ، ؤَمِا ما ًلي:الخٍٗغ

ٖٓاث مً ٚحر اإلاىاٞظ  - ْ مجم ْلت، مً ٢بل ؤٞغاص ؤ ْبلى ب٢لُم ؤًت ص ٕ مً  جضبحر الضز٫ٓ ٚحر اإلاكْغ

ٖت التي جٟغيِا ٧ل ٍ اإلاكْغ ْالكْغ ٓابِ  ْن الخ٣ُض بالً ْلت في مجا٫ جى٣ل  اإلادضصة لظل٪، ص ص

ٓن (2)صألاٞغا ْص زاعط ما ٌؿمذ بّ ال٣اه ْهي : ٧ل خغ٦ت للٟغص ؤْ الجماٖت الٗابغة للخض ْهي حٗجي  ،(3)، 

ٓهُت الالػمت، َْىّ صْن خُاػة الترزُهاث ال٣اه ْ ٌٗمل زاعط  ْ ٣ًُم ؤ لظل٪  ؤًًا : ٧ل شخو ًضزل ؤ
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ْ في ْيُٗت ٚحر ٢اهٓن  ْزاث٤ ؤ ْن  ْ بض ْ ؾغي ؤ ْبجها جل٪(4)ٌٗخبر مِاظغا ٚحر قغعي ؤ ُت  ،  الهجغة ٚحر الكٖغ

َٓىُت ٓاهحن ال ْال٣ ْلُت  ٍ التي جدضصَا الاجٟا٢ُاث الض ن مسالٟحن للكْغ ٓظبها اإلاِاظْغ  .(5)التي ٩ًٓن بم

ْؤٞغاص ٖاثالتهم، التي ؤ٢غتها الجمُٗت  -  ً ْلُت لخماًت خ١ٓ٣ الٗما٫ اإلاِاظٍغ ؤما الاجٟا٢ُت الض

مً ال٣ؿم ألا٫ْ  2ما جىو ٖلُّ اإلااصة  ، ٞخٗٝغ اإلاِاظغ ٚحر الكغعي خؿب18/12/1990الٗامت في 

ٍ اإلاىهٓم  ٓهُت ٧ل مً ال ٌكمل الكْغ ْ في ْيُٗت ٚحر ٢اه ْزاث٤  ال٣ٟغة "ب" ٖلى ؤهّ: " ٌٗخبر بضْن 

ً بإجهم"ٖلحها في ال٣ٟغة 'ؤ' ْ  : " ، َظٍ ألازحرة حٗٝغ الٗما٫ اإلاِاظٍغ ألاشخام الظًً ٌٗملٓن ؤ

ٓع في ص ٓا في وكاٍ مإظ ْ ٢ض ٖمل ْلتهمؾُٗملٓن ؤ        .(6)"ْلت ٚحر ص

ْلت مً ٚحر اإلاىاٞظ ا ْص ص ٓع شخو خض ُت هي ٖب ُت اإلاُِإة ْ ٖلُّ، ٞالهجغة ٚحر الكٖغ لكٖغ

ْ بدغا عةلظل٪ بغا ؤ ْزاث٤ ؾٟغ مْؼ ْ مً مىٟظ قغعي باؾخسضام  ْ مً مىٟظ قغ  ،، ؤ عي زم جيخهي مضة ؤ

ُت ْ بُا٢ت ؤلا٢امت ؤلا٢امت الكٖغ ْ الضعاؾت، ُٞهبذ ، اإلاىهٓم ٖلحها في الخإقحرة ؤ ْ ٣ٖض الٗمل، ؤ ؤ

ٓاهحن الهجغة اإلاٗم٫ٓ بها.   م٣ُما ٚحر قغعي، بمٗجى مسالٟا ل٣

ٓبت بم٩ان جدضًض حجم َظٍ الهجغةْمً اله ت الظي ٨ًخى٠ َظٍ ٗ ْطل٪ هٓغا لُاب٘ الؿٍغ  ،

ٓػٕ ٖلى نىٝٓ مخٗضصة م   جها:الٓاَغة، باإلياٞت بلى َبُٗت َظٍ الٓاَغة هٟؿِا، ٧ٓن اإلاِاظغ الؿغي ًخ

ٓوي. - ال ٌؿٓي ْيّٗ ال٣اه ٓهُت،  ٣ت ٚحر ٢اه   شخو ًضزل بلضا بٍُغ

ٓهُت. - ٓهُت زم ٌؿخ٣غ ُّٞ، بٗض به٣ًاء مضة ؤلا٢امت ال٣اه ٣ت ٢اه   شخو ًضزل بلضا بٍُغ

ٓهُت - ٓعة ٚحر ٢اه ٓح بها. ،شخو ٌٗمل به   زال٫ ب٢امت مؿم

 شخو ٌٗمل في ٖمل ٚحر اإلاىهٓم ٖلُّ في ٣ٖض الٗمل.  -

ٍٓت ظضًضة،  ْٚالبا ما ًلجإ ٍٓت، ؤمال في الخه٫ٓ ٖلى َ ْعا١ الِ اإلاِاظغ الؿغي بلى خغ١ ؤ

 ، ْ ؤي ْؾُلت ؤزٔغ ْ قاخىاث البًاج٘، ؤ ْمؿخٗمال لٓؾاثل ٖضة للٓن٫ٓ بلى َضّٞ، ٢ض ج٩ٓن ٢اعبا، ؤ

ْٖلى َظا ألاؾاؽ ظاءث  ت،  ٓوي الظي ًخد٫ٓ الى هجغة ؾٍغ ْ ٖبر الؿٟغ ال٣اه عة، ؤ ٓص الٗمل اإلاْؼ ٣ٖ ْ ؤ

ْع ٞاٖل في جىمُت  الدؿمُت ٓم بض ت ج٣ ْلت في الجؼاثغ "الخغ٢ت"، ٦ما ؤن ماُٞا الهجغة الؿٍغ اإلاخضا

ْعاء  ت، هٓغا بلى اإلا٩اؾب ال٨بحرة التي ٢ض ًخدهل ٖلحها مً  ْحؿُِل ٖملُت الهجغة الؿٍغ ْحصجُ٘ 

ْلُت للهجغة ؤن َىا٥ ؤ٦ثر مً طل٪، ْ ٢ض   ملُٓن مِاظغ خ٫ٓ الٗالم، مً 200ؤقاعث اإلاىٓمت الض

ُحن 15بلى 10بحن  بُجهم ما ً ٚحر قٖغ              .باإلااثت مِاظٍغ

 : ؤظباب الهجشة غحر الششعُت -2

 ٝ ْهي مسخلٟت ازخالٝ ْْغ ْ ؤؾباب ٖضًضة،  ْاٞ٘  ُت ص ْالجضًغ بالظ٦غ، ؤن الهجغة ٚحر الكٖغ

ا في الى٣اٍ الخالُت:  ٓما ًم٨ً خهَغ ْٖم ْالض٫ْ،   البكغ 
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 ألاظباب الؿبُعُت: - ؤ

ْة ا ٓامل التي جضٞ٘ حٗض ٢ؿا ْاوٗضام ؾبل الِٗل في مىا٤َ مُٗىت مً الٗالم، مً الٗ إلاىار 

ْؤ٦ثر مالثمت ل٨ؿب الغػ١، ٦ما ؤن  ش، بدشا ًٖ ؤما٦ً ؤ٦ثر بٖخضالا،  ألاٞغاص بلى الهجغة ٖلى مغ الخاٍع

ٓاعر ) ٧الؼالػ٫  ً البا لل٩ ٘ مً ٖضص َاالء اإلاِاظٍغ ْع في الٞغ ْالجٟاٝ ( ص ْالًُٟاهاث  خشحن ْالبرا٦حن 

ْآمالِم. ْالظَاب بُٗضا في َمٓخاتهم  ٓ الخٟاّ ٖلى خُاتهم  ْصاِٞٗم في طل٪ َ     ًٖ بِئت ؤ٦ثر ؤمىا، 

 ألاظباب العُاظُت : -ب 

ْبالخهٓم اإلاخٗل٣ت مجها ب  حٗخبر َظٍ ألاؾباب،  ب )الخْغ بٗضم ؤلاؾخ٣غاع، الىاظم ًٖ الخْغ

ْبهتها٧اث خ١ٓ٣ ؤلاوؿان،  ْالجزاٖاث اإلاؿلخت،  ْ ألاَلُت(  ْ بؿبب الاهخماءاث الٗغ٢ُت ؤ بؿبب الٓلم ؤ

ٓامل الغثِؿت لخغ٧اث الهجغة، التي ججبر ألاٞغاص ٖلى ؤلاهخ٣ا٫ مً مَٓجهم ألانلي بلى  الضًيُت، ؤخض الٗ

ْمىا٤َ ؤزٔغ ؤ٦ثر ؤمىا، ْالش٣اُٞت التي  باإلياٞت بلى ص٫ْ  َبُٗت البجى الا٢خهاصًت، ْؤلاظخماُٖت، 

ْاة، خُض ْظضث  ْعزتها الض٫ْ اإلاؿخ٣لت خضًشا ْاإلاؿا ْالتي جٟخ٣ض بلى الٗضالت  ْبي،  ْع ًٖ الاؾخٗماع ألا

قٗٓب ص٫ْ ٖالم الجىٓب ) التي ٧اهذ حؿمى بض٫ْ الٗالم الشالض ؾاب٣ا ( هٟؿِا جدذ عخمت ؾلِ 

ْمهالر الٛغب ال ٚحر.  يت ٖلحها، َضِٞا زضمت مهالخِا   مْٟغ

  ألاظباب الاكخطادًت: -ج

ْالٟغ١ في اإلاؿخٔٓ اإلاِٗصخي  ٌك٩ل الخباًً الا٢خهاصي ما ْالض٫ْ الُاعصة،  بحن الض٫ْ الجاطبت 

لالهخ٣ا٫ بلى الض٫ْ  ْالا٢خهاصي بُجهما، ٖامال ؤؾاؾُا في جدٟحز ؤلاوؿان في الض٫ْ اإلاخسلٟت ال٣ٟحرة

ُضةاإلاخ٣ضمت الٛىُت، ؾُٗ ْالخُاة الٚغ اَُت  ْعاء الٞغ ٦ما ؤن جخاب٘ جٟا٢م ألاػمت الا٢خهاصًت الٗاإلاُت  ،ا 

٫ْ اإلاخ٣ضمت بلى ٞغىْج ِٖٓا ؤصث بلى ج٣لُو الُلب ٖلى الٗمالت ألاظىبُت، خُض لجإث الٗضًض مً الض  ى

ْبا الٛغ  ْع ٫ْ ؤ ٓابِ ناعمت ٖلى الهجغة بلحها، ٖلى ٚغاع ما ؤ٢ضمذ ٖلُّ ص ْ ي ٓص   بُت، زال٫ ؾبُٗيُاث٢ُ

ٓ ال٣غن اإلااضخي ُت لل  ن٫ٓ بلى َظٍ الض٫ْ .، مما ؤظبر آلاالٝ مً ألاٞغاص بلى اهتهاط ؤؾالُب ٚحر قٖغ

ُت ـــــ في ظاهب مجها ـــــ ْحكضًض  لِظا ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن الهجغة ٚحر الكٖغ ٓص لؿُاؾاث اإلاى٘،  حٗ

 الغ٢ابت ٖلحها مً ٢بل الض٫ْ ال٨بٔر .

 : ألاظباب ؤلاحخماعُت -د

اناث التي ُت في بٗضَا ؤلاظخماعي الخُغ١ بلى جل٪ ؤلاَع  ًخُلب قغح ؾبب الهجغة ٚحر الكٖغ

ْالؿ٨ً  جبضؤ جي ٖلى الكٛل  اصة ؾ٩اهُت جهل بلى خض العجؼ ًٖ جلبُت الُلب الَٓ في بلض ٌٗٝغ ٍػ

ْالصخُت، ٦ما ؤن ٖضم ْٞغم الٗمل،  ْالخضماث الخٗلُمُت  اصة اإلاُغصة في الخٗلُم  الخىاؾب بحن الٍؼ

ٓا٢٘ مىاؾ ٓا ٖلى مىانب ٖمل هي في ال حن" الظًً جدهل ٓٞحر بِئت ٖمل مىاؾبت " للمدْٓٓ بت ْٖضم ج
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ٓعة الىمُُت للمِاظغ، ؤْ ـــــ اإلا٣ُم في اإلاهجغــــــ الظي  لٗامل آزغ ًضٞ٘ هدٓ الهجغة، باإلياٞت بلى اله

ُض باصًت ٖلُّ ْآزاع الِٗل الٚغ ٓص بلى بلضٍ ألانلي  ْ ٖلُّ مٓاَغ الغاخت ْخؿً الخمِٓغ ٌٗ ، خُض جبض

ْٖاص بلحها )اللباؽ ألاه٤ُ، الؿُاعة الٟسمت، الِضاًا التي  باليؿبت للبِئت ؤلاظخماُٖت التي ؤهُل٤ مجها 

ْ بمخال٥ ال٣ٗاعاث( ٧لِا مٓاَغ  غاءاث ًدملِا مّٗ  ُت، ٦ما ؤن ؤلٚا ٣ت ٚحر قٖغ ٓ بٍُغ ْل ط للهجغة  جْغ

ْمؿخٔٓ الخضماث  ْالظي ًبرػ مٓاَغ الخ٣ضم  الم  التي ٣ًضمِا الٗالم اإلاٗانغ مً زال٫ ْؾاثل ؤلٖا

ٓاَىٓن في الض٫ْ اإلاخ٣ض بت في الهجغة لضٔ الكٗٓب ال٣ٟحرة .التي ًخل٣اَا اإلا ٓلض الٚغ  مت، ً

 ؤظباب مشجبؿت بؿبُعت الىكام الذولي : -ٌ

ٓص زلل مخٟا٢م في جغ٦ُبت الىٓام الٗالمي، ٢ضًما  ُت صلُل ٖلى ْظ حٗخبر الهجغة ٚحر الكٖغ

لُـت في طل٪  ْاإلاؿْا ْص٫ْ الجىٓب،  ْطل٪ بؿبـب جٟاْث اإلاؿخٔٓ اإلاِٗل بحن ص٫ْ الكما٫  ْخضًشا، 

ْجٟغى ج ُت  ٓجها جمى٘ الهجغة الكٖغ ٓاء، ٞاألْلى بؿبب ٧ ٣٘ ٖلى الض٫ْ اإلاخ٣ضمت ْ ال٣ٟحرة ٖلى الؿ

ْا٢خهاصَا ْ ؤمجها، ؤما الشاهُت ؤي الض٫ْ الُاعصة )الض٫ْ  ٓاهحن نـاعمت لخدمـي مهالخِا  ٢ْ ٓصا  ُ٢

ْالؿلُاث الخا لت، ألن ؤهٓمتها الؿُاؾُت ْ ؤلا٢خهاصًت  ٦مت جدؿبب اإلاخسلٟت( ٞهي ألازٔغ مؿْا

مت ٧الالٖضالت، الخمُحز باؾخمغاع  ٝ ٚحر اإلاىاؾبت للخُاة ال٨ٍغ ْال٣ٟغ. ،في تهُئت الْٓغ   الٓلم، البُالت، 

ْعا١  ُت ٦إ ٠ُ الهجغة ٚحر الكٖغ مً هاخُت ؤزٔغ ٦شحرا ما جلجإ بٌٗ ص٫ْ الجىٓب بلى جْٓ

ال  ٓم بّ اإلا٨ؿُ٪ م٘ ال ًاث اإلاخدضة يِٛ يض ص٫ْ الكما٫ لخد٤ُ٣ بٌٗ اإلا٩اؾب، مشل ما ج٣

ٓم في ِٖض الغثِـ  ْبا ٖلى الٗم ْع ْؤ ْ بًُالُا  ْ مشلما خضر بحن لُبُا  ٨ُت، اإلاٛغب م٘ بؾباهُا، ؤ ألامٍغ

 اللُبي الغاخل مٗمغ ال٣ظافي.

 الهجشة غحر الششعُت وعالكتها باألمً اإلاجخمعي في الجضاثش. -زاهُا

  : الهجشة غحر الششعُت في اإلاىازُم الذولُت -1

ً، بياٞت بلى الٗما٫ اإلادلُحن ـــــ  جٓظض الٗضًض ْلُت التي جدمي الٗما٫ اإلاِاظٍغ مً الاجٟا٢ُاث الض

ُت ْل ًىٓغ بلحها مً ٢بل اإلاجخم٘ الضْلي ٦ٓاَغة  ٓاء ــــــ ٚحر ؤن ْاَغة الهجغة ٚحر الكٖغ ٖلى خض ؾ

ْلُت اإلاٗم٫ٓ بها، في ٖملُت جىُٓم جى٣ل ألاٞغاص بحن  ْالض ٗاث اإلادلُت  ْبهظا  الض٫ْ.مسالٟت للدكَغ

ٓبجهاًٚ التي ٢امذ بإمىىت  الكإن ِْغث زالر مضاعؽ ٚغبُت ْمضعؾت ٧ ْهي :  إلاٗالجت َظٍ اإلاك٩لت، 

م  ـ التي ٢امذ بخجٍغ ْؤزحرا مضعؾت باَع ٍْلؼ التي ٢امذ بدؿُِـ الهجغة ْألامً،  الهجغة، مضعؾت 

ُحن. ً ٚحر الكٖغ  اإلاِاظٍغ

ان ما ؤٞغػ الجض٫ الضْلي خ٫ٓ ٦ُُٟت مٗالج ٓع اجٟا٢ُت ْ ؾٖغ ُت، ِْ ت ٢ًُت الهجغة ٚحر الكٖغ

ْلُت الٛاًت مجها هي مداعبت َظٍ الٓاَغة، جمشلذ في  ىُت، ص مت اإلاىٓمت ٖبر الَٓ اجٟا٢ُت م٩اٞدت الجٍغ
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 ٓ ْالج ْالبدغ  ٤ البر  ً ًٖ ٍَغ ب اإلاِاظٍغ ٫ٓ٧ٓ م٩اٞدت تهٍغ ج ال ؾُما بْغ الث اإلالخ٣ت بها،  ٧ٓ ْالبرْج

ب ا2000لٗام  ٫ٓ٧ٓ تهٍغ ج ً(، )بْغ ْمٗا٢بت الاججاع باألشخام، ، (7)إلاِاظٍغ ٢ْم٘  ٫ٓ٧ٓ مى٘  ْبغج

ٟا٫ اإلا٨ملحن لبر ْالبدغ ْبسانت اليؿاء ْألَا ً ٖبر البر  ب اإلاِاظٍغ ٫ٓ٧ٓ ألامم اإلاخدضة إلاى٘ تهٍغ ْج

 .ْالجٓ، الؿال٠ الظ٦غ

 ٫ٓ٧ٓ ٗٝغ البرْج ًٌُ ب اإلاِاظٍغ ْلُت اإلا تهٍغ مت الض ىٓمت اإلالخ٤ باجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة يض الجٍغ

ْ ٚحر مباقغ، ٖلى الٟاثضة اإلاالُت  ٖلى ؤهّ: "ال٣ُام بالخضابحر الالػمت مً ؤظل الخه٫ٓ، بك٩ل مباقغ ؤ

ْلت  ٕ ألي مً ألاشخام بلى ص ْٚحر َا مً اإلا٩اؾب اإلااصًت، ظغاء ج٣ضًم زضماث للضز٫ٓ ٚحر اإلاكْغ

ْ ٣ًُم ٖلى ؤعايحها ب ، التي ال ًيخمي بلحها مشل َاالء ألاشخام، ؤ ٓعة صاثمت."الُٝغ ٣ٍْغ َظا (8) ه  .

ْلٛغى الخه٫ٓ ـــــ اإلاباقغ ؤْ ٚحر  غج٨ب ًٖ ٢هض، 
ُ
٫ٓ٧ٓ ٖلى ؤهّ ؤٞٗا٫ ظىاثُت، ٖىضما ج البرْج

، ما ًلي:  اإلاباقغـــــ ْ ماصًت ؤزٔغ  ٖلى م٩اؾب مالُت ؤ

ً. (ؤ  ب اإلاِاظٍغ  تهٍغ

ً. (ب  ب اإلاِاظٍغ غج٨ب بهضٝ جم٨حن ٖملُت تهٍغ
ُ
 ٖىضما ج

ٍٓت  (ط  َ ْ ْز٣ُت ؾٟغ ؤ عة.بنضاع   ُمْؼ

ْزاث٤ ٦خل٪. (ص  ْ خُاػة  ٓٞحر ؤ ْ ج  جضبحر ؤ

ْلت  (ٌ  ٓعة صاثمت ٖلى الب٣اء في الض ْلت ؤْ اإلا٣ُمحن ٞحها به ٓاَجي الض جم٨حن ألاشخام مً ٚحر م

ْلت، بالُغ١  ت اإلآظبت للب٣اء ٖلى ؤعاضخي جل٪ الض ٍع طاث الٗال٢ت، صْن الالتزام باإلاخُلباث الًْغ

ْ ؤًت  ٓعة في ال٣ٟغة الؿاب٣ت)ب( ؤ .اإلاظ٧ ٖت ؤزٔغ ٣ت ٚحر مكْغ                                    ٍَغ

ُت، ٦ظل٪، مً زال٫ اعجباَِا بخجاعة البكغ، ْؤلاؾخٛال٫  ٓعة الهجغة ٚحر الكٖغ ْج٨مً زُ

ٓطة،  ْالكٗ ْؤٖما٫ السخغ  ْمٗا٢بت الاججاع باألشخام، الجيسخي  ٢ْم٘  ٫ٓ٧ٓ مى٘  ج ٍْدضص بْغ

ٟا٫، اإلا٨مل إلجٟا٢ُت ىُت،  ْبسانت اليؿاء ْألَا مت اإلاىٓمت ٖبر الَٓ ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الجٍغ

٤ التهضًض،  ْ بؾخ٣بالِم ًٖ ٍَغ ْ الدؿتر ٖلحهم ؤ ْ ه٣لِم ؤ ؤلاججاع بالبكغ، ٖلى بهّ ججىُض ألاشخام ؤ

ٓة ؤْ ؤي ق٩ل آزغ مً ؤق٩ا٫ ؤلا٦غاٍ، ؤْ ؤلازخُاٝ ؤْ الىهب ؤْ الخضإ بهضٝ  ؤْ بؾخسضام ال٣

 ٓ ٧ٓ ٍْدغم البرْج ً، ب٩ل ؤق٩الّ مً ؤلاؾخٛال٫،  ٫ الاججاع ب٩ل ألاشخام بما في طل٪ الٗما٫ اإلاِاظٍغ

ْاإلاماعؾاث الكبحهت بمماعؾاث  ت،  غاى ججاٍع ً، ْؤلاؾخٛال٫ الجيسخي ال٣ؿغي أٚل ٓصًت الَغ ٖب

ْلُت ٖام  ٓصًت، ْألاق٩ا٫ ألازٔغ إلؾخٛال٫ الٗمالت، بدؿب مىٓمت الٗمل الض  . 2006الٗب

 ْ ب الٛغباء ْٖلى زالٝ ؤلاججاع باألشخام،  ْ بحن الض٫ْ، ٞةن تهٍغ الظي ًم٨ً ؤن ًخم صازلُا ؤ

٣ت ٚحر  ْبالخالي ًخًمً صز٫ٓ شخو ـــــ بٍُغ ْص  ٓع الخض ًخم ٣ِٞ بحن الض٫ْ، طل٪ ؤهّ ًخُلب ٖب
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ٓهُت ـــــ بلى بلض ؤظىبي ْٚحر ٢اه ُت  ْص صْن  ،قٖغ ٓع الخض َْٗجي الضز٫ٓ ٚحر الكغعي في َظا الؿُا١ "ٖب

ْلت اإلاؿخ٣بلت" ؤلالتزام باإلاخُلباث ت للضز٫ٓ الكغعي بلى الض ٍع  .(9)الًْغ

ْمىٓمت ألامم اإلاخدضة، للخض مً ْاَغة  ٓصاث التي ما ٞخئذ جبضلِا الض٫ْ  م مً اإلاجِ ْٖلى الٚغ

ُت، بال ؤجها لم جإث بإي هدُجت لخض آلان، بل ؤ٦ثر مً طل٪ جًا٠ٖ ٖضص َاالء بلى  الهجغة ٚحر الكٖغ

٢ٓٗت، ٍٓاث ٢ُاؾُت لم ج٨ً مخ ً مً مى٣ُت الكغ١  مؿخ ْاإلاِاظٍغ ٓالي مٓظاث الالظئحن  الؾُما بٗض ج

ً ٚحر  اصة مٓظاث اإلاِاظٍغ ٢ٓ٘ ٍػ ْلُت بلى ج غ مىٓمت الهجغة الض ْحكحر ج٣اٍع ألاْؾِ ْ ظىٓب آؾُا، 

ٓاث اإلا٣بلت، في ْل الالبؾخ٣غاع الظي حكِضٍ الٗضًض مً ص٫ْ الجىٓب. ُحن في الؿى   الكٖغ

لجضاثش :الهجشة غحر الششعُت في ا -2   

ُت الٗالم ال٣ضًم، ٞهي ظؿغ  ٢ِٓٗا في زٍغ ٢ٓٗا اؾتراجُجُا اؾخمضجّ مً م جدخل الجؼاثغ م

ْالٛغب ْبحن الكغ١  ْالجىٓب،  ٍٓا بحن الكما٫  ْممغا خُ ٣ُا  ْبٍٞغ ْبا  ْع ٓع الخ٣اء بحن ؤ ْلِـ  ،ْمد

ْع الجؼاثغ الخىهل مً  ٢ْغببم٣ض ٣ُت،  ٢ِٓٗا قما٫ ال٣اعة ؤلاٍٞغ ْبا، خ٣ُ٣تها َظٍ، ٞبد٨م م ْع ها مً ؤ

٣ُت ٣ٞحرة، باإلياٞت بلى  خُض ال ًٟهلِا ًٖ َظٍ ألازحرة ؾٔٓ البدغ اإلاخٓؾِ، ْعتها لض٫ْ بٍٞغ ْمجا

ٓع بلى  ٍٓحن، للٗب ٚىاَا باإلا٣اعهت م٘ ؤٚلبُت ص٫ْ ٖالم الجىٓب، ظٗلِا م٣هضا آلالٝ ألاٞاع٢ت ْألاؾُ

ْ لالؾخ٣غاع ٞحها.  ْبا ؤ ْع  ؤ

 ْ ت  ْص الجؼاثٍغ ْص ألاعيُت : ْل٣ض ؤصٔ ٫َٓ الخض ؿِا، الخض ٓبت جًاَع ٕٓ  ،٦م 6.343نٗ جدى

ٓوـ  –٦م ٧982الخالي: ) لُبُا  ٓعٍخاهُا  –٦م  42الصخغاء الٛغبُت  –٦م  1.559اإلاٛغب  –٦م 965ج م

ِ الؿاخلي : 956الىُجغ  –٦م 1.376مالي  –٦م 463 خؿب مٗاًحر ال٣ُاؾاث  ٦1200م ( الكٍغ

ْٖضم ٦م ــــ خؿب مٗاًحر ال1600٣الخ٣لُضًت ) ُاؾاث الجضًضة ٦ما ًٔغ البٌٗ ــــ مغاظ٘ صخُٟت(، 

ْصَا، بلى بصزا٫ الجؼاثغ في مإػ١ ٦بحر،  ٓاع الؾُما ص٫ْ الؿاخل ظمُِٗا ٖلى مغا٢بت خض ٢ضعة ص٫ْ الج

ٓ ألامغ الظي ظٗل آلاالٝ  َْ ْصَا م٘ َظٍ الض٫ْ،  ٓباث ٦بحرة في الؿُُغة ٖلى خض خُض ْظضث نٗ

 ٓ ً ألاٞاع٢ت ًدؿلل ْص ٖاػلت، بل بجها ؤنبدذ ٢ابلت مً اإلاِاظٍغ ن بلحها، خُض لم حٗض َظٍ الخض

 لئلزترا١.

ْالجضًغ بالظ٦غ، ؤن جٟا٢م اإلاك٨الث الؿُاؾُت ْؤلا٢خهاصًت التي حٗاوي مجها ص٫ْ ظىٓب 

ب ألاَلُت، ٢ض حؿببذ في الضٞ٘ بإٖضاص ٦بحرة مً الكباب بلى  ْالخْغ الصخغاء، باإلياٞت بلى الجزاٖاث 

ت، خُض حكحر اإلاغاظ٘ ؤن ؤ٦ثر مً  زٓى ٚماع الهجغة ُت هدٓ ألاعاضخي الجؼاثٍغ ْلت  18ٚحر الكٖغ ص

ْ بؿبب الجزإ ٖلى ؤعاضخي الغعي. ٦ما  ٓاء بؿبب الٗغ١، الضًً، ؤ ٣ُت حٗاوي مً هؼاٖاث صازلُت ؾ بٍٞغ

ْالىُجغ،  ٣ُت ٖلى ٚغاع مالي،  ؤن مٓظاث الجٟاٝ التي جًغب مً خحن آلزغ ص٫ْ الؿاخل ؤلاٍٞغ

 ْ ْمٓث آلاالٝ ْالدكاص،  ا، ًيخج ٖجها بجالٝ مئاث ال٨ِخاعاث مً ألاعاضخي الؼعاُٖت  ْٚحَر  ٓ ٓع٦ُىاٞاؾ ب
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ْالٗاثالث  ٍْيخج ٖىّ حؿلل آلاالٝ مً ألاٞغاص  مً عئْؽ اإلااقُت، مما ًاصٔ بلى بوٗضام مهاصع الغػ١، 

 مً َظٍ الض٫ْ بلى التراب الجؼاثغي، بدشا ًٖ ل٣مت الِٗل. 

ٓع  ٓص بلى ؾىت  ْحكحر اإلاغاظ٘ ؤن ؤ٫ْ ِْ ُت في الجؼاثغ ٌٗ ، ٖىضما ٧اهذ 1963للهجغة ٚحر الكٖغ

ْهُجغي، َغبا مً الخهُٟاث الٗغ٢ُت التي  م٣هضا للٗضًض مً ؤٞغاص الٗىهغ الترقي مً ؤنل مالي 

لذ َظٍ الٓاَغة مؿخمغة َُلت  ْلخحن، ْْ ٓاث ألاْلى الؾخ٣ال٫ َاجحن الض َالتهم في بلضاجهم، في الؿى

ْا ٓاث الؿبُٗىاث  ْٚحر مازـلشماهِىاث، ل٨ً بك٨ؾى ْؤجهـغ زهٓنـل ٚحر ملٟذ لئلَخمام،  غ ـــــا، جىدهـا 

ْعة بؿبب الجٟاٝ الظي ًًغب  ٣ُت اإلاجا ـــــ في ؤٚلب ألاخُان ــــ في الٗىهغ الترقي مً الض٫ْ ؤلاٍٞغ

ت في بلضاجهم مً خحن آلزغــــــ مىا٣َِم ــــ ْ هدُجت لترصي ٖال٢اتهم م٘ الؿلُاث اإلاغ٦ٍؼ  . ؤ

ُت جؼاًضا ذ الهجغة ٚحر الكٖغ ْبضاًت ألالُٟت الشالشت، ٦ما  ْ ٢ض ٖٞغ ٦بحرا في جهاًت الدؿُٗىاث 

ٓع بلى بلض بؾخ٣غاع، ا مً بلض ٖب ٓلذ الجؼاثغ ٖلى بزَغ ً ًًٟلٓن  بٗض جد ؤن ؤنبذ ال٨شحر مً اإلاِاظٍغ

ٓص لؿببحن عثِؿحن، َْظا ٌٗ   :َما الب٣اء ٖلى ؤعيِا، 

٢خهاصي في الجؼاثغ م٘ بضاًت ألالُٟت الشالشت، مؿخُٟضة مً ؤلاعجٟإ اهُال١ بغهامج ؤلاوٗاف الا -1

 145خاظؼ  2008ال٨بحر الظي ْلذ حكِضٍ ؤؾٗاع البتر٫ْ في طل٪ الخحن، خُض جسُذ ؾىت 

العا للبرمُل ْالظي ٞخذ آٞا٢ا ظضًضة في ؾ١ٓ الٗمل، خُض ؤنبدذ الجؼاثغ مخم٨ىت مً  ،ص

ٓٞحر مىانب الٗمل، ْظالبت للُض ال ْالبىاء ٗاملت في مسخل٠ ال٣ُاٖاث، الؾُما مجهاج  ،الٟالخت 

ٓمُت ٓام ،ألاقٛا٫ الٗم ْاإلاجزلُت ٖىض الخ  .(10)ْختى ألاقٛا٫ الخغة 

ْبالخهٓم مىظ مىخه٠  -2 ٓاهحن ناعمت للخض مً الٓاَغة  ْبُت هدٓ ؾً ٢ ْع ٫ْ ألا بججاٍ الض

ْظّ الهج ْبُت في  ْع ْص ألا ْْيِٗا جدذ 2000غة ؾىت الدؿُٗىاث، زم جبجي بؾتراجُجُت ٚل٤ الخض  ،

ٓهان، بؾباهُا(. ِٖا ألاعبٗت )ؤإلااهُا، بًُالُا، الُ ْص الخاعظُت، بْٟغ ْبُت للخض ْع ٧ٓالت ألا      بقغاٝ ال

ْبا الٛغبُت( في ؤ٣ٖاب  -3 ْع ٩ا الكمالُت، ؤ  11/09/2001ؤخضار جبجي ٧ل ص٫ْ الٗالم اإلاخ٣ضم )ؤمٍغ

ُت، إلا٣اعبت ؤمىُت زالهت في مٗالجتها لٓاَغة الهجغة  ً ٚحر الكٖغ ْجحرة جض٤ٞ اإلاِاظٍغ مما ؤجج 

ٓاث ألازحرة.  ُحن في الؿى  ٚحر الكٖغ

ت ت زانت ؤن ٖضص  ْحكحر ألاع٢ام اإلا٣ضمت مً َٝغ ٢ُاصة الضع٥ الَٓجي الجؼاثٍغ في وكٍغ

ٓٞحن ٢ٓ ُحن اإلا ً ٚحر الكٖغ ، ٢ض 2009لضٔ مسخل٠ الٓخضاث اإلاسخهت بهظٍ الٓاَغة ؾىت  اإلاِاظٍغ

ٓاث الشالر الالخ٣ت، لُهل بلى شخها، ز 7028بلٜ  ؤل٠ مِاظغ  20م بعجٟ٘ َظا الٗضص زال٫ الؿى

٣ُت، ًإحي في م٣ضمتهم  34، ًيخمٓن بلى ؤ٦ثر مً (11)ٚحر قغعي ظيؿُت، مٗٓمِم مً ال٣اعة ؤلاٍٞغ

ا(، ٓن )هُجحًر ْالىُجحًر ْال٩امحرْهُٓن،  ٓن )الىُجغ(،  ٓن،  اإلاالُٓن، زم الىُجٍغ ٓاٍع ْالٛاهُٓن، ْؤلاًٟ

 ىٛالُٓن ...بلخ. ْالؿ
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ُحن جؼصاص جض٣ٞا ٖلى التراب الجؼاثغي، خُض سجلذ  ً ٚحر الكٖغ ْل٣ض ْلذ مٓظاث اإلاِاظٍغ

ٓٞحن ٢ٓ ا، مً  5714ؤ٦ثر مً  2014ؾىت مجها  اإلاهالر اإلاسخهت ٖضص ألاشخام اإلا مِاظغا ؾٍغ

ٓن بـ  ٍٓت، ًإحي في م٣ضمتهم الىُجٍغ ْآؾُ ٣ُت  ْاإلاال 2115ظيؿُاث مسخلٟت، بٍٞغ  1546ُٓن بـ خالت، 

ْجت ٖلى ظيؿُاث مسخلٟت 792خالت، زم اإلاٛاعبت بـ  ٓػٕ الباقي بيؿب مخٟا ٢ْض (12)خالت، ُٞما ًخ  ،

ٓٞحن في الٟترة  ٢ٓ حن اإلا ً الؿٍغ ت َظٍ ألاع٢ام، مكحرة بلى ؤن ٖضص اإلاِاظٍغ ؤ٦ضث ْؾاثل بٖالم ظؼاثٍغ

ْصٌؿمبر  ٓان  الًت جمجراؾذ 2014اإلامخضة بحن ظ ظيؿُت  12غا، ًيخمٓن لـ مِاظ 1640 ْخضَا في 

ْ ٚغصاًت ٢ض ػاصث بيؿبت  الًتي جمجراؾذ  ٓٞحن في  ٢ٓ حن اإلا ً الؿٍغ ْؤن وؿبت اإلاِاظٍغ ٣ُت مسخلٟت،  بٍٞغ

 .(13)2013، م٣اعهت م٘ الكِغ هٟؿّ مً الٗام 2014باإلااثت في قِغ صٌؿمبر  50

 : الجضاثش و مىاحهت الهجشة غحر الششعُت -

ن في ؤٚلب ٧2لم 2.382.741البالٛت قؿاٖت مؿاخت الجؼاثغ  ل٣ض ؤصث ْاهدكاع َاالء اإلاِاظْغ  ،

ض مً ٖضم الخم٨ً مً الخهضي لِظٍ الٓاَغة، مما صٞ٘ بالؿلُاث  ت بلى مٍؼ ْ ال٣ٔغ الجؼاثٍغ اإلاضن 

ْبٖخماص ٖضة م٣اعباث، ٣ٞامذ باجساط ٖضة بظغاءاث إلاغا٢بت  ت بلى الٗمل ٖلى ٖضة ظبهاث،  الجؼاثٍغ

 ً ْالتي مً ؤَمِا:ْجدب٘ وكاَاث اإلاِاظٍغ ُحن،   ٚحر الكٖغ

 : ؤلاحشاءاث اللاهىهُت -1

َٓجي  ٫ٓ شخو ؤظىبي بلى التراب ال ٓن الجؼاثغي بإجها: "صز ُت في ال٣اه حٗٝغ الهجغة ٚحر الكٖغ

عة، بيُت ؤلاؾخ٣غاع ؤْ الٗمل" ٓزاث٤ مْؼ ت ؤْ ب ، خُض ؤنبدذ حٗخبر ظٍغمت َب٣ا لل٣اهٓن (14)بٍُغ٣ت ؾٍغ

ْالظي ًجٗل اإلاِاظغ ٚحر الكغعي ٖغيت للسج25/06/2008ًاإلااعر في  08-11 ٢ْض جم الخإ٦ُض ٖلى (15)،   ،

ٓباث  ٓن ال٣ٗ ٓظب ٢اه ْاإلاخمم لؤلمغ 25/02/2009الهاصع في  01-09طل٪ بم ، اإلااعر في 156-66، اإلاٗض٫ 

ْطل٪ خؿب اإلااصة ،08/06/1966 ٓباث الجؼاثغي،  ٓن ال٣ٗ ْن  1م٨غع  175ْاإلاخًمً ٢اه التي جىو: " ص

ْبٛغامت ؤلازال ٫ٓ ٌٗا٢ب بالخبـ مً قٍِغً بلى ؾخت ؤقِغ،  ت اإلاٟٗ ٫ باألخ٩ام الدكَغُٗت ألازٔغ ؾاٍع

ٓبخحن ٧ل ظؼاثغي ؤْ ؤظىبي م٣ُم ٌٛاص 60.000صط بلى  20.000مالُت مً  ع صط، ؤْ بةخضٔ َاجحن ال٣ٗ

ُت َٓجي بهٟت ٚحر قٖغ ت ، ؤزىاء بظخُاٍػ ؤخض مغا٦ؼ الخؤلا٢لُم ال ت ؤْ البدٍغ ْص البًر ٍٓتض ْطل٪ ؤْ الج  ،

عةبةهخدال ْزاث٤ مْؼ ٍٓت ؤْ بةؾخٗمالّ  ٓزاث٤ ّ َ ، ؤْ ؤي ْؾُلت بخخُالُت ؤزٔغ للخملو مً ج٣ضًم ال

ْجُب٤ هٟـ   ،٫ٓ ت اإلاٟٗ ٓاهحن ْألاهٓمت الؿاٍع ٓظبها ال٣ ْ مً ال٣ُام باإلظغاءاث التي ج الغؾمُت الالػمت، ؤ

َٓجي، ٖبر مىاٞظ ؤ ٓبت ٖلى ٧ل شخو ٌٛاصع ؤلا٢لُم ال ْص"ال٣ٗ َْٗا٢ب هٟـ (16)ْ ؤما٦ً ٚحر مغا٦ؼ الخض  ،

ْٚغاماث مالُت ما  ٓاث  ْٖكغ ؾى ْح بحن زالر  ٓن مغج٨بي ظٍغمت اإلاخاظغة بالبكغ، بالسجً إلاضة جترا ال٣اه

ٓن صًىاع. 30بحن  ْملُ  ؤل٠ صًىاع 
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 ؤلاحشاءاث ألامىُت :  -2

ْلُت بلى ْخضاث ؤمىُت مخسههت،  ْصَا الض ٧ْلذ الجؼاثغ مِمت مغا٢بت خض ٖٓت ؤ جخمشل في، مجم

ْص. ت الخض ٓاخل ْقَغ ْص، خغاؽ الؿ  خغاؽ الخض

ً ٚحر   ْبعجٟإ وؿبت اإلاِاظٍغ جي،  ْالتزاًض ال٨بحر لؤلظاهب ٖلى التراب الَٓ ْهٓغا لخإػم الٓي٘ 

ت  ُحن، ؤوكإث اإلاضًٍغ ً ٚحر الكٖغ ْبُٛت حكضًض الغ٢ابت ٖلى اإلاِاظٍغ ٓع،  ُحن لئل٢امت ؤْ للٗب الكٖغ

جي َْكٝغ  2006ؾىت  الٗامت لؤلمً الَٓ ٓص  ُت"، الظي ٣ً ٓان اإلاغ٦ؼي إلاداعبت الهجغة ٚحر الكٖغ " الضً

ُت.  ْصًت، مِمتها الخدغي خ٫ٓ الهجغة ٚحر الكٖغ الًاث الخض ٍٓت في ال  ٖلى ٞغ١ ظِ

ٓ بلى ج٨ش٠ُ  ْجضٖ ُحن،  ً ٚحر الكٖغ ْلذ الجؼاثغ حٗبر ًٖ ٢ل٣ِا بؿبب جؼاًض ظماٖاث اإلاِاظٍغ

ْلُت للخض مجها، خُض ؤ٦ضث ٖلى جمؿ٪ الخٗاْن بحن ظمُ٘ الض٫ْ ا ْاإلاىٓماث الض إلاٗىُت بالٓاَغة، 

ْمؿاع  ْالصخغاء، في بَاع ص٫ْ اإلاُضان،  ْالؿلم في مى٣ُت الؿاخل  الجؼاثغ باإلاؿاعاث اإلا٩ُِلت لؤلمً 

٣ي، مٗخبرا ؤن ب٢امت حٗاْن ؤمجي ٞٗا٫ بحن ص٫ْ اإلاى٣ُت  اًت ؤلاجداص ؤلاٍٞغ ٓا٦كٍٓ جدذ ٖع ه

ْالكغ٧اء الظًً بةم٩اجهم ج٣ضًم الضٖم اإلاُلٓب، لً ًخإحى بال بمؿاَمت ٧ل ألَا ْلُت  ْالُِئاث الض غاٝ 

ْحسخحر الٓؾاثل اإلام٨ىت للخهضي  ٓص ال٩اُٞت،  مً زال٫ ؤلالتزام الهاعم ل٩ل الض٫ْ ببظ٫ الجِ

مت ْالجٍغ ابُت،  ْالخغ٧اث ؤلاَع ْاإلاسضعاث  ْص )اإلاخاظغة باألؾلخت،  ْالتهضًضاث الٗابغة للخض  للمساَغ 

ْجإ٦ُضا مجها ٖلى َظا الخٓظّ ٢امذ الجؼاثغ بةبغام مجمٖٓت  ا(.  ْٚحَر ُت،  ْالهجغة ٚحر الكٖغ اإلاىٓمت، 

ْبؾباهُا  ْٞغوؿا،  ْبًُالُا،  ْالىُجغ،  ْبُت، ٖلى ٚغاع مالي،  ْع ْؤ ٣ُت  مً ؤلاجٟا٢ُاث م٘ ص٫ْ بٍٞغ

ُحن بلى بلضاجهم، ْزههذ ل ً ٚحر الكٖغ م مً الض٫ْ، بهضٝ بٖاصة اإلاِاظٍغ ظل٪ محزاهُت ْٚحَر

ً بلى بلضاجهم ألانلُت . ْ جغخُل َاالء اإلاِاظٍغ    ضخمت للخ٨ٟل بخجمُ٘ 

ْمسخل٠ ؤلاظغاءاث التي جبىتها لل٣ًاء ٖلى َظٍ  ٗاث التي ؾىتها الجؼاثغ،  م مً الدكَغ ْٖلى الٚغ

ْال٣اعي، بال ؤجها لم ججض هٟٗا، ٣ٞض ْاإلاباصعاث التي ج٣ضمذ بها ٖلى اإلاؿخٔٓ ؤلا٢لُمي   الٓاَغة 

ٓبت  ْعٚم ؤلا٢غاع ٦ظل٪ بهٗ جي،  ُحن جخض٤ٞ ٖلى التراب الَٓ ً ٚحر الكٖغ بؾخمغث مٓظاث اإلاِاظٍغ

ت الظي ٌٛلب ٖلحها، بال ؤن ألاع٢ام التي ج٣ضمِا مهالر  جدضًض حجمِا الخ٣ُ٣ي، هٓغا لُاب٘ الؿٍغ

 . ُحن مً ؾىت ألزٔغ ً ٚحر الكٖغ جي جبحن التزاًض اإلاظَل للمِاظٍغ  الضع٥ الَٓ

 لهجشة غحر الششعُت على ألامً اإلاجخمعي:جذاعُاث ا

ْآزاع ْزُمت مخهلت باألمً اإلاجخمعي للبلضان  ٓجها طاث ؤبٗاص  ٓعة َظٍ الٓاَغة مً ٧ جيب٘ زُ

اإلاؿخ٣بلت لِا، الؾُما باليؿبت للبلضان التي ال جمخل٪ ؤلام٩اهاث الالػمت ال٣اصعة ٖلى نٓن ؤمجها 

ن ؤْ ٖبرْا ؤهخ ا، اإلاجخمعي، ٞإًىما خل اإلاِاظْغ ْٚحَر ٓا ؤق٩اال مسخلٟت مً آلاٞاث ؤلاظخماُٖت  ج

ْا جغ٦ُب ججمٗاث هجُىت قبحهت بمجخمٗاتهم ألانلُت في اإلاجخمٗاث اإلاؿخ٣بلت لِم.   ْؤٖاص
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ن ٖلى ألامً اإلاجخمعي الجؼاثغي مً الخغي ( 17)٢ْبل الخُغ١ بلى ألازُاع التي ٌك٩لِا َاالء اإلاِاظْغ

ْصاللت،  بىا جٓيُذ ماَُت ألامً، التي حٗجي مً ٓما،  ْمِٟ ْبنُالخا،  ْجغ٦ُبخّ لٛت،  خُض الخٍٗغ٠، 

ٓمِا  ٢ٓذ الغاًَ ـــــ ؤجها حٗجي في ٖم ذ جٓؾٗا ٦بحرا ــــ في ال ٓ ْالتي ٖٞغ َْ " الٗمل ٖلى الخدغع مً التهضًض، 

ٓٔ الخُٛحر التي  ُْٟٓى، يض ٢ ْجماؾ٨ِا ال ْاإلاجخمٗاث ٖلى الخٟاّ ٖلى ٦ُاجها اإلاؿخ٣ل  ٢ضعة الض٫ْ 

ٓ الب٣اء"حٗخبَر ْبالخالي ٞإؾاؽ ألامً َ ْؤن لِظا ألامً(21)ا مٗاصًت،  ٍٓاث ؤعبٗت ،   هي: (22)مؿخ

ْ ؤؾغجّ. -1 ْ ممخل٩اجّ ؤ  ؤمً الٟغص يض ؤًت مساَغ تهضص خُاجّ ؤ

ْلت. -2 ْ صازلُت للض جي يض ؤًت ؤزُاع زاعظُت ؤ  ألامً الَٓ

ْاخض ٖلى الخسُُ -3 َْٗجي اجٟا١ ٖضة ص٫ْ في بَاع ب٢لُم  ٓاظِت التهضًضاث ألامً ؤلا٢لُمي،  ِ إلا

ٓاظِِا صازلُا ْزاعظُا.   التي ج

الٍ مىٓمت ألامم اإلاخدضة مً زال -4 ٓ الظي جخ َْ ْ مجلـ ألامًألامً الضْلي،  ، ٫ الجمُٗت الٗامت ؤ

ْلُحن. ْالؿلم الض  للخٟاّ ٖلى ألامً 

ْبن لم جخ٤ٟ   الضعاؾاث ٖلى حٍٗغ٠ٖلى اإلاؿخٔٓ ألا٫ْ ًغجبِ ألامً الٟغصي باألمً اإلاجخمعي، 

 ال ًم٨ً جد٤ُ٣ ؤخضَما بمٗؼ٫ ًٖ الشاوي.  مخ٩امالنمدضص لِظا ألازحر، بال ؤن ؤلازىان 

ْلت  ٓم ٖلى ؤؾاؽ ؤهّ ال ًم٨ً الخمُحز بحن الض ْٖلُّ، ٞةن اإلاىُل٤ ألاؾاسخي لؤلمً اإلاجخمعي ٣ً

ٓصَما ْلت في خاظت بلى جإمحن ؾُاصتها للب٣اء ،ْاإلاجخم٘، ُٞما ًسو الِضٝ مً ْظ  ٞةطا ٧اهذ الض

ٓ آلازغ، ًٖ اإلاجخمٗاث  ٍٓخّ التي جمحٍز َ ً، ٞةن اإلاجخم٘ ًدخاط ؤن ٩ًٓن آمىا في َ مؿخ٣لت ًٖ آلازٍغ

ْالخمحز ًٖ آلازغ،  ٍٓت َٓ: الخهٓنُت  ٟاث الخانت بالِ ْما جخ٤ٟ ٖلُّ مسخل٠ الخٍٗغ  ، ألازٔغ

ٍٓت في زمؿت، ٓماث الِ ٢ْض خضص الباخشٓن م٣ ش، الضًً، الخ هي: زهٓنُت ٞغصًت ؤْ ظماُٖت،  اٍع

ٓهاجّ، ً بم٩ ْالش٣اٞت.  الَٓ  اللٛت 

ْهٓم ال٣ُم،  غاث٤ الخُاة،  ْالٗاَُٟت، َْ ت،  ْال٨ٍٟغ خُت،  ٕٓ الؿماث الْغ ٍٓت جخمشل في مجم ْالِ

ْالش٣افي التي ججم٘ بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ ْ حُٗحهم  غ١ ؤلاهخاط ؤلا٢خهاصي،  ْاإلاٗخ٣ضاث، َْ ْالخ٣الُض، 

ً ْجخ23ؾماث ججٗلِم مسخلٟحن ًٖ آلازٍغ ٍٓتها ،  َْ ٓع  ٓع، ٞاإلاجخمٗاث جخُ ٍٓت بال٣ابلُت للخُ محز الِ

ٓع، ٞخ٨دؿب هدُجت لظل٪ زهاثو ز٣اُٞت ظضًضة ْح ظضًضة.  ،هي ألازٔغ جخُ  ْع

ْهي التي جمحز اإلاجخمٗاث ًٖ بًِٗا البٌٗ،  ٍٓت،  ٓهاث ألاؾاؾُت للِ ْحٗض الش٣اٞت مً اإلا٩

ٖٓت اإلاٗاوي اإلاكتر٦ت، ال٣ُم ٓع في مجم ا،  اإلاٗخ٣ضاث ،ْجخمد ْٖغ٢ُت ًٖ ٚحَر ٓمُت  التي جمحز ظماٖت ٢

٦ِٓا ٓع بةؾخمغاع ،24ْجٓظّ ؾل ْجخُ ٓهاث التي جخٛحر  ٓامل  ،ْهي مً ؤ٦ثر اإلا٩ ٓاء جدذ جإزحراث ٖ ؾ

اث البِئت الخاعظُت.  ْ جدذ جإزحر يَٛٓ  صازلُت ؤ

ت ْهي الخٍغ ٓٞغث جد٤٣ َظا ألامً في ؤؾمى مٗاهُّ  ٓماث متى ج ، ًغجبِ باألمً اإلاجخمعي ٖضة م٣

ُْٚاب  الء للجماٖت باإلياٞت بلى الاؾخ٣غاع  ْ ال ْ ُٚاب الىضعة، الخًامً  الٗضالت، بقبإ الخاظاث 
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ٓماث. ْلت ٧ل ما مً قإهّ ؤلايغاع بهظٍ اإلا٣ ٍٓت جيكضَا الض ىُت خُ ْمهلخت َْ َْٓ خاظت ؤؾاؾُت 

ٓ ٚاًت ؾامُت حٗمل َْ ٍٓت،  ْبغامج جىم ْجغنضَا بما جً٘ مً زُِ  ْماؾؿاتها،  لخد٣ُ٣ِا  بإظِؼتها 

ت الخٗلُمُت ْالاظخماُٖت...ٞال٩ل ًخُل٘ بلى اإلاجخم٘ آلامً  مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ٧الجمُٗاث الخحًر

ْالجغاثم  ْاإلاسضعاث،  ْاإلاغى،  ْال٣ٟغ  ٦ُْاهّ باألزُاع، ٧الجِل  مً آلاٞاث التي تهضص بيُاهّ بالخهضٕ 

٧ٓي" ُت آزاع ؾلبُت ٖل ،25ْالاهدغاٝ الؿل ٓماث خُض جيخج ما ًُل٤ ْبن للهجغة ٚحر الكٖغ ى َظٍ اإلا٣

ن بالتهضًض في  ٖٓت مً ألاشخام ٌكْٗغ ٓص مجم ٍٓت الش٣اُٞت ْ التي حٗجي: "ْظ ٖلُّ بةق٩الُت الِ

ْ بالهجغة" إلات  ا بالٗ ْ الازيُت بؿبب جإزحراث زاعظُت جخٗل٤ ؤ٦ثَر ٍٓتهم الش٣اُٞت  َ(26).  

ٓاحي الخُاجُت التي ٓم ألامً اإلاجخمعي ٌكمل ٧ل الى ٓعٍ  بن مِٟ تهم الٟغص، بضء مً قٗ

ٍٓخّ التي  بالُمإهِىت ْؤلاؾخ٣غاع في مدُُّ ألاؾغي ْفي ٖال٢اجّ م٘ بُئخّ الخاعظُت، ْخٟاّْ ٖلى َ

ْلت مً الخٟاٖل ؤلاًجابي  ا، ؤنبذ ٖغيت للمؿاؽ بّ، بؿبب ٖضم جم٨ً الض جمحز ظماٖخّ ًٖ ٚحَر

ُت اإلاىٟلخت في الٗضًض مً الض٫ْ.  م٘ ْاَغة الهجغة ٚحر الكٖغ

 الخعامل مع آزاس الهجشة على الجضاثش. اظتراجُجُت -زالثا 

 جإزحر الهجشة غحر الششعُت على ألامً اإلاجخمعي الجضاثشي : -1

ُت آزاع ظض ؾلبُت ٖلى ألامً اإلاجخمعي الجؼاثغي، ٣ٞض ؤنبذ  ل٣ض جبحن ؤن للهجغة ٚحر الكٖغ

ت ؤْ ٖ ٓا باإلاضن الجؼاثٍغ ُٓن ًيخجٓن خُشما خل ن ٚحر الكٖغ برْا بها ؤق٩اال مسخلٟت مً اإلاِاظْغ

ْاإلاماعؾاث التي ال جمذ بهلت ب٣ُم اإلاجخم٘ الجؼاثغي، خُض ٚالبا ما ًجلبٓن مِٗم الؿماث  آلاٞاث 

ْج٣الُضَم ( ٍٓتهم، ) لٛتهم، صًجهم،  َْؿٗٓن ظاَضًً للخٟاّ ٖلى َ ٦ما  ،الخانت بش٣اٞتهم ألانلُت، 

ْع في جىامي ٞؿا ُحن ص ً ٚحر الكٖغ ْجٟصخي مٓاَغ ؤلاهدغاٝ ألاؾغي ٖلى ؤن لِاالء اإلاِاظٍغ ص ألازال١ 

 ٝ ْاؾ٘، باإلياٞت بلى ؤن بوٗضام ألامً الىاجج ًٖ َظٍ الٓاَغة ًغجبِ في ظاهب مىّ بالْٓغ هُا١ 

ن ٚحر  ٓامل الىٟؿُت الىاججت ًٖ ؤلاخباٍ الىٟسخي الظي ٌٗاوي مىّ اإلاِاظْغ ٦ْظا الٗ ؤلاظخماُٖت 

ُٓن في اإلاجخم٘ الجضًض، ُٞخسظْن مً  ً، الكٖغ الٗى٠ ْؾُلت إلزباث الظاث، ْؤلاوٗؼا٫ ًٖ آلازٍغ

ْاخضة بُٗضًً ًٖ اإلاجخم٘ الخايً لِم.  م في مى٣ُت   ْطل٪ مً زال٫ جمغ٦َؼ

ْز٣اُٞا، ألهّ ًيخمي بلى  ا  بن ما ًمحز اليؿُج اإلاجخمعي الجؼاثغي ؤهّ ٌك٩ل ْخضة مخجاوؿت خًاٍع

ْهي التي ناٚذ  ُٛت،  ٍٓخّالخًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت ألاماَػ َْ ٦ما ؤن حٗاٌل الؿ٩ان  ،شخهِخّ 

ْاإلاِٗكت .  ْؤزمغ حكابها ٦بحرا في ؤهماٍ الخ٨ٟحر  ٕٓ مً الخًامً،  ن مً الؼمً ؤصٔ بلى زل٤ ه  ل٣ْغ

ٓصاء  ٣ُا الؿ ُحن ٖلى التراب الجؼاثغي ال ؾُما مً بٍٞغ ٓاٞض ال٨بحر للمِاظٍغً ٚحر الكٖغ ْفي ْل الخ

ت ال ٍٓت الجؼاثٍغ ُٛت مِضصة بسُغ ؤلازترا١، ٞةطا ظىٓب الصخغاء ؤنبدذ الِ ٗغبُت ؤلاؾالمُت ألاماَػ

ٓماث ب٢خهاصًت،  م ما جمخل٨ّ مً م٣ ً، ٚع ٓباث في صمج َاالء اإلاِاظٍغ ٧اهذ الض٫ْ ال٨بٔر ججض نٗ

ت، ٞةن  ٓص بلى الخ٣بت ؤلاؾخٗماٍع ْالتي حٗ ْمً زبرة في الخٗامل م٘ َظٍ الٓاَغة  ْز٣اُٞت،  ْٖلمُت، 
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ٓباث ظمت في ْاضخت جخٗامل  الجؼاثغ ججض نٗ الخٗاَي م٘ َظٍ الٓاَغة، بؿبب اٞخ٣اصَا إلؾتراجُجُت 

لِا إلاٗالجت َظٍ  ٍٓت التي جَا ْاإلاٗى ْزاهُا بؿبب بوٗضام ؤلام٩اهاث اإلااصًت  ٣ِْٞا م٘ َظٍ الٓاَغة، 

ا اإلاضمغة . ْالخ٣لُل مً آزاَع      الٓاَغة، 

ُحن في الجؼاثغ مً خُض ً ٚحر الكٖغ ٓ ٚلبت  بن الؿمت الٛالبت للمِاظٍغ ٓٚغاُٞت َ التر٦ُبت الضًم

ٍٓت  ٓهاث الِ ٝ ًٖ ؤٚلبُت َظا الجيـ َٓ بزخالّٞ ٖلى ألا٢ل في ؤخض م٩ ْاإلاْٗغ ٣ي،  الجيـ ؤلاٍٞغ

ْمً ظيؿُاث   ً ٓص ال٨بحر لِاالء اإلاِاظٍغ ْبن الٓظ ْالخ٣الُض،  ْالٗاصاث  ْالضًً  ىُت ٧اللٛت،  الَٓ

ْػ  ت، خُض جخجا ظيؿُت ـــــ ٦ما ؾب٤ ط٦ٍغ ـــــ ؤنبذ  34ؤ٦ثر مً مسخلٟت، في الٗضًض مً اإلاضن الجؼاثٍغ

بت ٖلى ال٣ُم  ْالٍٛغ ٓاَغ الضزُلت  ىُت بؿبب بهدكاع بٌٗ الٓ ٍٓت الَٓ ًشحر تهضًضاث ٦بحرة ٖلى الِ

ٓبُت  الًاث الجى ً ألاٞاع٢ت بالؿ٩ان ألانلُحن ال ؾُما بال ْبن بزخالٍ اإلاِاظٍغ ت،  ْالش٣اٞت الجؼاثٍغ

ْؤنبدذ مّٗ ٖملُت الخإزحر بحن الُغ  ؤنبذ مّٗ الخمُحز  ْالخإزغ خ٣ُ٣ت ٢اثمت،  ٞحن نٗب للٛاًت، 

ت مً مشل مماعؾت ال٣ُٓؽ  ْالٗاصاث الجؼاثٍغ ْج٣الُض جدىافى  ً لٗاصاث  ْبن ظلب َاالء اإلاِاظٍغ

ْالبُٗض، ٖلى  حن ٖلى اإلاضٔ اإلاخٓؾِ  ٍٓت الجؼاثٍغ ْالكٗاثغ اإلاؿُدُت، مً قإجها الخإزحر في َ ٓزيُت،  ال

ٓاصي ال٣هضًغي بمضًىت جمجراؾذ الظي ًإْي آلاالٝ مً ألاٞاع٢ت ٚغاع ما ًدهل ْالظي  ،بخي ٢ُ٘ ال

ال  ٣ُت ظىٓب الصخغاء، ال جمذ بهلت بالجؼاثغ  ْلت بٍٞغ ٦ْإهّ في ص ًجٗل الضازل بلى ؤػ٢خّ ًدـ 

الًت بلحزي ؤن الٗضًض ُٛت. ٦ما جبرػ اإلاُُٗاث التي جم عنضَا في  مً  ب٣ُمِا الٗغبُت ؤلاؾالمُت ألاماَػ

ماع ًهل ٖضصَم بلى ً ؤٞاع٢ت بمسخل٠ ألٖا ٓإع ْألاخُاء م٨خٓت بمِاظٍغ ا (27)مِاظغ 200الك ، ظاْئ

ْحكاص ٓما٫،  ْاله ْالىُجغ،  ْٚاهامً ٖضة ص٫ْ ٦مالي،  ْبن ،  ا،  تًر ْبٍع ٦ُْيُا،  ْال٩امحرْن،  ٓوٛٓ،  ْال٩  ،

 ْ ْالخ٣الُض  ْاضخا مً خُض اللٛت اإلاؿخسضمت  ٧ْلِا مٓاَغ همِ خُاة َاالء ألاٞاع٢ت ؤنبذ  اللباؽ، 

ٍٓخّ. ْالخإزحر الخ٣ا في َ  مً قإجها اإلاؿاؽ باليؿُج اإلاجخمعي الجؼاثغي 

ُحن، بال  ً ٚحر الكٖغ ٓصاث الجباعة التي جبضلِا الجؼاثغ للخهضي لدؿلل اإلاِاظٍغ م مً اإلاجِ ْبالٚغ

٢ِْٟا، ٞاإلا٣اعباث ألامىُت لٓخضَا ؤزبدذ ٞكلِا مً جبجي م٣اعباث ْبالخالي ٞال بض  ،ؤجها لم جخم٨ً مً 

 ظضًضة مخ٩املت، للمداٞٓت ٖلى ألامً اإلاجخمعي الجؼاثغي . 

 ؤلاظتراجُجُت الىاحب بجباعها للخللُل مً آزاس الهجشة غحر الششعُت: -2

ٓعة َظٍ  ْهٓغا لخُ ُت في الجؼاثغ،  بن ٞكل ؤلاظغاءاث ألامىُت اإلاخبٗت إلاداعبت الهجغة ٚحر الكٖغ

ا هدُجت الٓاَغة ٖلى ألامً اإلاجخمعي الجؼا ٢ٓٗاث اإلاؿخ٣بلُت التي حكحر بلى اؾخٟدا٫ زَُغ ْالخ ثغي، 

، ٞاألمل ؾِب٣ى يُٟٗا في ال٣ًاء ٖلى  ُحن، مً ؾىت بلى ؤزٔغ ً ٚحر الكٖغ التزاًض ال٨بحر للمِاظٍغ

خباع الى٣اٍ الخالُت: َظٍ الٓاَغة ما لم ًخم جبجي م٣اعبت مخ٩املت    جإزظ بٗحن الٖا

ْع اللجىت الٗاإلاُت لل -1 ْلُتجُٟٗل ص بًجابي،  ، للمؿاٖضة ٖلى الخٗاَي م٘ الٓاَغة بك٩ل(*)هجغة الض

ْاإلاِاظغ هٟؿّ، م٘ بوكاء ٢اٖضة بُاهاث خ٫ٓ  ْالض٫ْ اإلاؿخ٣بلت  ٨ًٟل مهالر الض٫ْ اإلاهضعة 
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ْاإلاىا٤َ الجاطبت،  ْمؿاعاتهم،  ٓاظضَم،  ْؤما٦ً ج ْاإلاىا٤َ الُاعصة،  ُحن،  ً ٚحر الكٖغ اإلاِاظٍغ

بهم، ْألامغاى ٓجها مِٗم . ْقب٩اث تهٍغ ْبئت التي ًى٣ل  ْألا

اًت ألامم اإلاخدضة، إلًجاص بؾتراجُجُت  ظىٓب( –الٗمل الجاص في بَاع الخٗاْن )قما٫  -2 جدذ ٖع

ٍٓت ظاصة  ٘ جىم ْلِم، مً زال٫ ال٣ُام بمكاَع ُحن في ص ً ٚحر الكٖغ مكتر٦ت ٚاًتها جشبُذ اإلاِاظٍغ

ْاإلاٗىٓي  ِٞم اإلاِٗكُت، ٖبر الضٖم اإلااصي  ٓة بحن الض٫ْ ٢هض جدؿحن ْْغ ، بما ٣ًلل الٟج

ْالض٫ْ اإلاؿخ٣بلت.   الُاعصة 

ْالٟٗا٫ بحن ظمُ٘ الض٫ْ اإلاٗىُت بهظٍ الٓاَغة -3 ٓماث خ٫ٓ  ،الخٗاْن الجضي  ْطل٪ بدباص٫ اإلاٗل

ُحن.  ً ٚحر الكٖغ  ٧ل ما ًخٗل٤ باإلاِاظٍغ

ْلِم، بٗض -4 ُحن بلى ص ً ٚحر الكٖغ اصة اإلاِاظٍغ ٓاع م٘ الض٫ْ الُاعصة إٖل ٓاث للخ الخد٤٣ مً  ٞخذ ٢ى

ٍٓاتهم. َ 

ْم٘ مهالر  -5 ج٨ش٠ُ الخٗاْن بحن ظمُ٘ اإلاهالر ألامىُت اإلاٗىُت بم٩اٞدت الٓاَغة صازل الجؼاثغ، 

ْعة  م٘ جباص٫ الخبراث خ٫ٓ ٦ُُٟت الخٗاَي م٘ الٓاَغة. ،ألامً في الض٫ْ اإلاجا

ا بمسخل٠ الٗخا -6 ت، م٘ ججِحَز ْالخيؿ٤ُ بحن مسخل٠ ألاظِؼة ألامىُت الجؼاثٍغ ْالٓؾاثل الخٗاْن  ص 

ن ٚحر  ْاإلاىاٞظ التي ٌؿل٨ِا اإلاِاظْغ ْع  ؤلال٨ترْهُت الخضًشت، م٘ ج٨ش٠ُ اإلاغا٢بت في ظمُ٘ اإلادا

ْ ؤلاججاع بالبكغ. ب  ْج٤ًُِ الخىا١ ٖلى الكب٩اث التي حٗمل ٖلى تهٍغ ُٓن،   الكٖغ

ْاإلاغا٦ؼ البدشُت في بٖضاص الخُِ ْؤلاؾتراجُجُاث ال٨ُٟلت بمٗالجت َظٍ  -7 بقغا٥ الىسب 

ت(، مً ؤظل  ،ٓاَغةال ْ ٖؿ٨ٍغ ٓمُت) مضهُت ٧اهذ ؤ ْبحن مسخل٠ اإلاهالر الخ٩ م٘ الخيؿ٤ُ بُجها 

ْ هاظٗت.  الخٓنل بلى خل٫ٓ صاثمت 

ْصاثمت بالخيؿ٤ُ بحن مسخل٠ الٟاٖلحن  -8 ٓعة مىخٓمت،  ْجدؿِؿُت به ٢ْاثُت  ال٣ُام بةظغاءاث 

لر الصخت (، إلبغاػ اإلاساَغ ألاظِؼة ألامىُت ْ مها ،)وكُاء اإلاجخم٘ اإلاضوي، الؿلُاث اإلادلُت

ٓجها مِٗم. ُٓن، ْألامغاى التي ًى٣ل ن ٚحر الكٖغ  التي ٌك٩لِا اإلاِاظْغ

 الخاجمت:

ُت حك٩ل جدضًا ٦بحرا ٖلى ؤمً الض٫ْ ظمُِٗا، الٛىُت  مً اإلاىخج ؤن ْاَغة الهجغة ٚحر الكٖغ

ٓج ْحٗخبر الجؼاثغ مً ؤ٦ثر الض٫ْ جًغعا مً َظٍ الٓاَغة، ٧ ْ ال٣ٟحرة،  ها ججم٘ بحن ؤنىاٝ الض٫ْ مجها ؤ

ْمً الض٫ْ اإلاؿخ٣بلت، ْمً ص٫ْ  اإلاِضصة في ؤمجها مً ظغاء َظٍ الٓاَغة، ٞهي مً الض٫ْ الُاعصة، 

ْاخض.  ٓع، في آن  ٓ اٞخ٣اص ْ الٗب ما ًضٞ٘ لل٣ل٤ في جإزحراث َظٍ الٓاَغة ٖلى ألامً اإلاجخمعي الجؼاثغي َ

ْلئل  ُْٚاب للخبرة  ْاضخت،  ٍٓت التي حؿمذ بمٗالجت َظٍ ألازحرة إلؾتراجُجُت  ْاإلاٗى م٩اهاث اإلااصًت 

ْالخ٣لُل مً خضتها.  الٓاَغة 
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ْالٗمل ٖلى جدهحن اإلاجخم٘،  ؾت،  ٣ت مضْع ُت بٍُغ بن الخٗاَي م٘ ْاَغة الهجغة ٚحر الكٖغ

ْجبجي ؾُاؾت حكاع٦ُت م٘ ظمُ٘ ال٣ٔٓ الٟاٖلت في الضازل ْفي الخاعط، مً قإهّ ؤن ٣ًلل مً خضتها 

ا الخُحرة اإلاضمغةْ ًجىب اإلاجخم٘ آ  .زاَع
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ْالكما٫".  (2) ٓاعب اإلآث ٖبر البدغ اإلاخٓؾِ بحن الجىٓب  اوي، "هجغة ٢ ٓص الؿٍغ  .63، م1432نٟغ  257، الٗضص مجلت ألامً والخُاةمدمض مدم

(3) Vaisse Maurice , Dictionnaire des relations internationales au 20eme siècle , Paris, Armand Colin, 2000, p173. 
(4) Bureau International du Travail , une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée. 
Genève, conference internationale du BIT, 92 eme session , rapport n 6, 2004,p 15.  

م (5) ت فعُىلىحُا العيان ،مدمض الٍٛغب ٖبض ال٨ٍغ  .89م  ،1992 ،صاع ال٨خاب الخضًض ،. الاؾ٨ىضٍع
(6) Massimo Merlino – Joanna Parkin , rapport , la migration clandestine en Europe , les politiques de l’eu et l’écart en 
termes de droits fondamentaux. centre d„études des politiques européenne. http//www.migration.etuc.org/fr/docs_fr  

ٓز٣ُت آ/ 3، اإلالخ٤ ٢55/25غاع الجمُٗت الٗامت ألامم اإلاخدضة،  (7) ً الشاوي 15 ،55/383، ال ٓٞمبر–حكٍغ ٝ الخ٣ا  ،2000 -ه )اإلاْٗغ

.)ً ب الِاظٍغ ٫ٓ تهٍغ ٧ٓ  ببرْج
 )آ(. 3اإلاهضع هٟؿّ، اإلااصة  (8)
 )ب(. 3اإلاهضع هٟؿّ، اإلااصة  (9)

ٓاظِتها".  ،بكحر ،َكام (10) ْبا، ؤؾبابها، جضاُٖاتها ْ ؾبل م ْع ُت بلى ؤ ، 179، الٗضص مجلت العُاظت الذولُت"الهجغة الٗغبُت ٚحر الكٖغ

 . 179-170، م م 2012ظاهٟي 
جي ،ص ،ط، ط (11) ٖٓت)، ف، ٢ُاصة الضع٥ الَٓ ُت مُب ٓعة زانت بالهجغة ٚحر الكٖغ  . 2013(، ٚحر ميك
ُت(،  ،ط ط ص ف (12) ٓعة زانت بالهجغة ٚحر الكٖغ ٖٓت ٚحر ميك جي، )مُب  . ٢2014ُاصة الضع٥ الَٓ

ضة الخبر  )13(  r.com/press/articleswww.elkhaba/ 14949/100اليسخت الال٨ترْهُت 2015ماي  04ظٍغ
٣ُا بلى الٛغب".  (14)  ت مً بٍٞغ   .67، م 2012، ظاهٟي/ماعؽ 11، الٗضص كشاءاث احخماعُتؤخمض، بؾماُٖل، "٢غاءة في الهجغة ٚحر الؿٍغ
ضة الغؾمُت، الٗضص  ،ف ،ص ،ط،ط (15) 25/06/2008ٍاإلااعر في  11-08اإلاخًمً ٢اهٓن ع٢م  02/06/2008 ،36الجٍغ ٫ٓ  ، ًخٗل٤ بكْغ صز

ْ جى٣لِم ٞحها. ْ ب٢امتهم بها   ألاظاهب بلى الجؼاثغ 
ضة الغؾمُت، الٗضص  ،ف ،ص ،ط، ط (16) ْ اإلاخمم ،25/02/2009اإلااعر في  09/01اإلاخًمً ال٣اهٓن ع٢م  08/03/2009 ،15الجٍغ  اإلاٗض٫ 

ٓباث . 08/06/1966اإلااعر في 66/156ع٢م  لؤلمغ                                       ْ اإلاخًمً ٢اهٓن ال٣ٗ
ٓلض  (17) ٍْ ٢ٓذ جغازا ز٣اُٞا مكتر٧ا ًجمِٗم  ع ال ٍْدك٩ل لضحهم م٘ مْغ ْاخض  ٖٓت مً ألاٞغاص ٌِٗكٓن مٗا في ب٢لُم  ٌٗٝغ اإلاجخم٘ بإهّ مجم
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 ملخظ: 

ٓعٍ الى ٚاًت  الم الجؼاثغي مىظ ِْ آلان قِض الٖا

 ْ ٍٓاثالٗضًض مً الخٛحراث  ْ في ٧ل  ،ٖلى مسخل٠ اإلاؿخ

ال  مغخلت ٚحر  ٓهّ اْ ؤصاثّ مدا الم مً مًم ٞحها الٖا

الث الؿُاؾُت مما ًشبذ الٗال٢ت  الخ٠ُ٨ م٘ الخد

ْالؿلُت الؿُاؾُت في الجؼاثغ التي  الم  ُضة بحن الٖا الَٓ

لً، هدا٫ْ في بَاع َظا اإلا٣ا٫، الخضًض ًٖ ٖال٢ت 

 ْ الم  بًجابُت ؤْ ؾلبُت، بل الخضًض ٖلى ؤن الٖا

ٓمُت التي الماؾؿاجّ ملؼمت بإصاء الخضمت  ًجب ؤن  الٗم

ْلت، مما ظٗلىا  جدُض ًٖ ؤؾـ الؿُاؾت الٗامت للض

ٓم جغج٨ؼ  ًْٖ ؤَم مِٟ المُت  هخدضر ًٖ الؿُاؾت ؤلٖا

ٓم الغ٢ابت الظي جبجى مهُلر ؾلُت  َْٓ مِٟ ٖلُّ ؤال 

ٓن الًٗٓي لئلٖالم لؿىت   .2012الًبِ في ال٣اه

اليلماث اإلافخاخُت: العُاظت ؤلاعالمُت، الشكابت، 

 .ؿت الػبـظل

La politique médiatique en Algérie, de la censure au pouvoir de régulation 

Résumé : 

 Pendant tous son parcours historique, le champ 
médiatique en Algérie avait connu plusieurs 
changements, aussi bien sur le fonctionnement des 
entreprises des médias ; que sur le contenu, car 
influencés par les changements politiques que 
l„Algérie avait connus depuis son indépendance à ce 
jour.  

Afin d„assurer leur mission de service public, 
les médias en Algérie sont gérés par la 

règlementation de 1990. Cette dernière avait 
légitimé la censure qui a pris une autre forme dans la 
réglementation de2012, en s„érigeant en 
institution de régulation, mais avec le même 
contenu de gestion du secteur.  

Mots clefs : politique médiatique, la censure, le 
pouvoir de régulation. 

 

 اإلالذمت وؾشح ؤلاشيالُت:

ذي، ْ ٣ٞا إلاا قِضٍ الخ٣ل  ا الخاٍع المُت في الجؼاثغ مىٗغظا َاما في مؿاَع ذ الؿُاؾت ؤلٖا ٖٞغ

ْ الاظخماعي اع الخىُٓمي ؤ ٓاء مً خُض ؤلَا المي طاجّ مً حٛحراث مسخلٟت ؾ ْ هٓغا لُبُٗت الخ٣ل  ،ؤلٖا

ْ اإلاسخل٠ ف ْ اإلاًمٓن،  المي، اإلاخٗضص في الك٩ل  ي بَاٍع الخىُٓمي، ٞان مؿإلت نىاٖت الؿُاؾت ؤلٖا

ٓعَا  ْالتي مً قإجها ان ح٨ٗـ الخٓظِاث اإلاسخلٟت لجمِ المُت ؤضخذ مً ؤ٦ثر الٗملُاث ح٣ُٗضا  ؤلٖا
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المي  ِا الخ٣ل ؤلٖا الظي مً اإلاٟترى ؤن ٩ًٓن ٖلى صعاًت جامت ْ قاملت إلاسخل٠ الخٛحراث التي ٌٗٞغ

ْ مً الجاه ٓاء مً الجاهب الخىُٓمي ؤ  ب الًمجي للٓؾُلت.ؾ

اع الىٓغي إلآِٟم ٌٗض مً ؤَم اإلاٟاَُم التي جغج٨ؼ ٖلحها  ٓع٢ت جهخم بااَل ْ بن ٦ىا، في بَاع َظٍ ال

ٓم  ٓ مِٟ َ ْ المُت في الجؼاثغ  ت الؿاب٣ت  "الشكابتالؿُاؾت ؤلٖا ٓعٍ بالضؾاجحر الجؼاثٍغ ْالظي اعجبِ ِْ "

الم لؿىت  ٓم ؤز1990ْ ب٣اهٓن الٖا ٓم ، بال ؤن َظا اإلاِٟ هت لُِٓغ م٣ابال لّ مِٟ ظ خلت ؤ٦ثر مْغ

ٓوي لىو ال٣اهٓن الًٗٓي لئلٖالم لؿىت  "ظلؿت الػبـ"  . 2012في اإلاًمٓن ال٣اه

ْلىا بظغاء َظا  المُحن، خا ٓا٤ٞ بحن َظًً اإلاهُلخحن ؤلٖا ْ الخ ٓاهب الازخالٝ  ٢ْهض جدضًض ظ

ٓمح ،البدض الىٓغي الظي ًغج٨ؼ ؤؾاؾا ٖلى ِٞم ْ جٟؿحر اإلاِٟ ن اهُال٢ا مً الخدلُل اإلا٣اعن جٓيُذ 

المُت في الجؼاثغ في ٢اهٓن  للمهُلخحن اؾدىاصا بلى ؤلاق٩الُت الخالُت: ٠ُ٦ جخجؿض الؿُاؾت ؤلٖا

الم   ؟ . 2012ْ ال٣اهٓن الًٗٓي لئلٖالم لؿىت  1990الٖا

ٓم الؿُ ْ المُت، ؤعصها جٓيُذ مِٟ ْم٩اهت َظًً اإلاهُلخحن في بىاء الؿُاؾت ؤلٖا اؾُت إلبغاػ ؤَمُت 

ٓم "الؿُاؾت الخدٍغٍغت"،  ْمِٟ ٓم "الاؾتراجُجُت"  المُت في ٖال٢خّ م٘ مٟاَُم ؤزٔغ ٖلى ٚغاع مِٟ ؤلٖا

المُت في الجؼاثغ مً زال٫  المي"، ٦ما ؾيخُغ١ في َظا اإلا٣ا٫ الى الؿُاؾت ؤلٖا ٓم "الخسُُِ ؤلٖا ْمِٟ

الم الجؼاثغي، م٘ ح ِا الٖا ٓم الغ٢ابت ْؾلُت الخضًض ًٖ اَم اإلادُاث الخاٍعسُت التي ٖٞغ ٍٗغ٠ ٧ل مً مِٟ

الم لؿىت  ٓن الٖا ٤ْٞ ٢اه ْلت ج٣ضًم ٢غاءة جدلُلُت لِما  ْ مدا ٓي لـ  1990الًبِ  ٓن الًٗ  .2012ْ ال٣اه

 ؤوال: مفهىم العُاظت ؤلاعالمُت:  

٢ٓذ طاجّ،  ْمخ٩املت في ال ٓاهب مسخلٟت  المُت ٖلى زالزت ظ ٓم الؿُاؾت ؤلٖا ًىُٓي جدضًض مِٟ

الم بالؿلُت، ؤي  خُض ًخمشل ألا٫ْ  المُت مً زال٫ ٖال٢ت ْؾاثل ؤلٖا ٓم الؿُاؾت ؤلٖا في جدضًض مِٟ

المُت اإلاغآة التي و٨ٗـ مً  ْبهظا ج٩ٓن الؿُاؾت ؤلٖا ْلت ٩٦ل،  مً زال٫ ٖال٢تها بالؿُاؾت الٗامت للض

المُت في خض طاتها ؤي الخِ ٓ مغجبِ بالٓؾُلت ؤلٖا الظي  زاللِا الؿُاؾت الٗامت، ؤما الخٓظّ الشاوي ِٞ

، في خحن ؤن الخٓظّ الشالض في جدضًض اإلاهُلر  ا ًٖ الٓؾاثل ألازٔغ جيخهجّ الٓؾُلت ؤلاٖالمُت لخمحَز

الم ججؿضَا ماؾؿاث بداظت بلى  ٓم الاؾتراجُجُت، ٧ٓن ْؾُلت ؤلٖا ٩ًاص ٩ًٓن ؤ٢غب بلى مِٟ

 اؾتراجُجُت قإجها قإن اإلااؾؿاث ألازٔغ في مجاالث مٛاًغة .

 مُت مً خالٌ عالكت وظاثل ؤلاعالم بالعلؿت:مفهىم العُاظت ؤلاعال  -1

المُت الؿُاؾاث حٗٝغ ٖٓت" بإجها ْالاجهالُت ؤلٖا ٓاٖض ْاإلاٗاًحر اإلاباصت مجم  ْجٓظّ التي جد٨م ْال٣

المُت، ألاهٓمت ؾل٥ٓ ْحؿخيبِ مً ٖاصة ْالتي ؤلٖا ٍ حكخ٤  ْلٓظُا الؿُاؾُت قْغ  التي ْال٣ُم الاًض

 .(1)ما بلض في ٖلحها جغج٨ؼ
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ٖٓت" لِا ؤًًا بإجها ٦ما ٌكاع  ْلت وكاٍ جد٨م التي ْاإلاٗاًحر اإلاباصت مجم  جىُٓم ٖملُاث ججاٍ الض

ْع٢ابت ٓاءمت ْج٣ُُم ْبصاعة  الاجها٫  ْؾاثل مجها ألازو ْٖلى اإلاسخلٟت، الاجها٫ ْؤق٩ا٫ هٓم ْم

ٓطط بَاع في اإلام٨ىت الاظخماُٖت الىخاثج ؤًٞل جد٤ُ٣ ؤظل مً الجماَحري،  ماعيالؿُاسخي ْالاظخ الىم

ْلت" بّ جإزظ الظي  .(2)الض

 مفهىم العُاظت ؤلاعالمُت مً خُث الخىحه ؤلاًذًىلىجي للىظُلت ؤلاعالمُت: -2

ٓم الظي ٢ضمّ  ٓع في بَاع َظا الخٓظّ، هجض اإلاِٟ  الؿُاؾت "ؤن بلى مكحرابمام  ببشاَُم الض٦خ

المُت ٣تبُ الؿل٥ٓ ٖلى ْخملِا الجماَحر، للخإزحر في الالػمت الٗمل زُت هي ؤلٖا  .(3)مُٗىت" ٍغ

ٓم الؿُاؾت  المُت في َظا الخٓظّ مً مِٟ ٓم الؿُاؾت ؤلٖا ْٖلى يٓء َظا الخٍٗغ٠، ٣ًترب مِٟ

ت، التي حٗض ٍغ ٖٓاث  الخدٍغ ْمٓي الم إلاا جيكٍغ مً ؤزباع  ٍٓم ْؾاثل ؤلٖا ٖىهغ مِم مً ٖىانغ ج٣

غ ؾ ٓاء مً خُض مسخلٟت ٟٞي الصخاٞت، مشال، ًجب ؤن ًخ٤ٟ الخبر م٘ الؿُاؾت الٗامت للخدٍغ

ت  ٓع شخهُت اٖخباٍع المُت جمشل للجمِ ٣ت الٗغى هٓغا الن الٓؾُلت ؤلٖا ٕٓ ؤْ اللٛت ؤْ ٍَغ اإلآي

ْ ًسالِٟا ُّٞ. ا ٖلى عؤحها ؤ ٣ٍَْغ ا   ٌؿاًَغ

ْجلتزم بها في  ت هي الؿُاؾت التي حؿحر ٖلحها الصخُٟت  ٍغ ؤما في الصخاٞت ٞان الؿُاؾت الخدٍغ

ْهي الخِ الظي حٗبر  ٓاصَا،  ْجمشلّ ٣ٞض ج٩ٓن الصخُٟت ممشلت لخؼب مٗحن وكغ م ٖىّ الصخُٟت 

ْوكغ الًٟاثذ. ؤْ ْ اقترا٧ي ٦ما ج٩ٓن مً صخ٠ ؤلازاعة   حٗبر ًٖ ٨ٞغ عؤؾمالي ؤ

المُت، هي ما ٌُٗى ل٩ل ْؾُلت َابِٗا الخام الظي  ْ ؾُاؾت الٓؾُلت ؤلٖا غ ؤ بن ؾُاؾت الخدٍغ

٨َْظا ٞان الصخُٟت جهبذ عاص ٓعَا،  ٢ْض جخمحز بّ لضٔ ظمِ ْ ٖلمُت  ْ مداٞٓت ؤ ت ؤ ْ ٌؿاٍع ٩ًالُت ؤ

ْ حٗخمض ٖلى ؤلازاعة. ُٗت اإلاؿخٔٓ ؤ  ج٩ٓن ٞع

ت جخإزغ بالٗمل الؿُاسخي، خُض ج٩ٓن بٌٗ  ٍغ  ٍْالخٔ في َظا الكإن ؤًًا، ؤن الؿُاؾت الخدٍغ

ْ ٦ظل٪ هجض  ٢ٟٓا مُٗىا مً بٌٗ ال٣ًاًا  ْ جخسظ م ض ٞئت ؾُاؾُت مُٗىت ؤ ْ جٍا الجغاثض مٗاعيت ؤ

االصخ٠  ْ ٚحَر ْ الصخ٠ الخؼبُت   . (4)اإلاؿخ٣لت 

 مفهىم العُاظت ؤلاعالمُت هىنها بظتراجُجُت باليعبت للماظعت ؤلاعالمُت:  -3

 ٔ ٓع  ًغ المُت الؿُاؾاث ؤن ؤضبع ؤبى ضالح الض٦خ ْاإلاٗاًحر ألاؾـ" حٗجي ْالاجهالُت ؤلٖا  ْال٣ُم 

 اليكاٍ ٖلى َضحها َْؿحر ،ػمىُت مغاخل ٤ْٞ ؤلاؾتراجُجُت الخُت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ بلى حؿعى التي

المي ٓاثض ؤًٞل جد٤ُ٣ بهضٝ مدضص، ْاظخماعي ْا٢خهاصي ْز٣افي ؾُاسخي ؾُا١ في الاجهالي ْ ؤلٖا  الٗ

ٍٓت ْلت اإلام٨ىت الخىم   .(5)ْؾُاؾُا" ْا٢خهاصًا ْز٣اُٞا اظخماُٖا للض

 ْاَغة ٚحر تـــ٧امى ج٩ٓن  انــــألاخُ بٌٗ في ْل٨جها الاجهالُت، ؾُاؾاجّ ْ ٖلى َظا ٞان ل٩ل بلض

ٔ  ؤخُان في ج٩ٓن  ٢ْض اإلاماعؾاث، مً ؤْ يمىُت جِٟم ٗاث في ْاضخت ؤزغ ٓاز٤ُ ْالضؾاجحر الدكَغ  ْم
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ٓاٖض اإلانهي الؿل٥ٓ  ٢ًاًا ٖغ٢لت بلى لئلٖالم ْاضخت بٖالمُت ؾُاؾت ُٚاب ٦ما ًاصي ،ْؤلاظغاءاث ْال٣

٣ِا في ْْي٘ ٣ٖباث ْالخد٫ٓ  الخىمُت ٗت الخد٫ٓ  ٖملُاث ْل في زهٓنا ٍَغ  بها جمغ التي الؿَغ

 اإلاجخمٗاث.

 مفهىم العُاظت ؤلاعالمُت خعب مىكمت الُىوعىى: -4

ٓوؿ٩ٓ ٢ْامذ  1972في ؾىت  ،صٖذ الُ ىُت لالجها٫  عة ْي٘ ؾُاؾاث َْ م، ؤًٖاءَا بلى يْغ

ىُت في ص٫ْ الٗالم مىظ ٖام  ، بهضٝ 1974بيكغ ؾلؿلت مً الضعاؾاث خ٫ٓ ؾُاؾاث الاجها٫ الَٓ

ً ُٖٓت الض٫ْ ألٖا ْاإلااؾؿاجُت "ج ٓمُت  ٍٓاث الخ٩ ٓم ؾُاؾاث الاجها٫ ٖلى ٧اٞت اإلاؿخ اء بمِٟ

ًاء، زم  ٤ جدلُل الؿُاؾاث الاجهالُت ال٣اثمت ٞٗال في بٌٗ الض٫ْ ألٖا ْطل٪ ًٖ ٍَغ ْاإلاِىُت، 

ٓمُت إلاىا٢كت ؾُاؾاث الاجها٫ في  ْلُت الخ٩ ٓوؿ٩ٓ في ٣ٖض ؾلؿلت مً اإلااجمغاث الض ٢امذ الُ

ْما ظٔغ مً مىا٢كاث، مىا٤َ الٗالم الشالض اإلا ْزاث٤  ْالتي ؤؾِمذ بما ٢ضم ٞحها مً  سخلٟت، 

ٞت بلجىت "ما٦براًض"  ٓ اإلاْٗغ ٓوؿ٩ ْلُت لبدض مكا٧ل الاجها٫ الخابٗت للُ غ اللجىت الض باإلياٞت بلى ج٣ٍغ

 ٓ المُت1980ْالظي اهتهذ مىّ في ماً ٓاهب اإلاسخلٟت للؿُاؾاث ؤلٖا  .م، ؤؾِمذ في بل٣اء الًٓء ٖلى الج

المُت، َٓ الؿاثض ٌٗض ا ٓوؿ٩ٓ للؿُاؾاث الاجهالُت ْؤلٖا ٠ الظي اٖخمضجّ مىٓمت الُ لخٍٗغ

ْلت ججاٍ  ْاإلاٗاًحر التي جد٨م وكاٍ الض ٕٓ اإلاباصت  خالُا ْ ٌٗخبر ؤن الؿُاؾاث الاجهالُت هي: "مجم

ْؤق٩ا٫ الاجها٫ اإلاسخلٟت، ٖلى ألازو مجها  ٓاءمت هٓم  ْم ْج٣ُُم  ْع٢ابت  ْبصاعة  ٖملُاث جىُٓم 

ٓماث، الغثِؿُت ْألاظِؼة الجماَحري، الاجها٫ اثل ْؾ الىخاثج ؤًٞل جد٤ُ٣ ؤظل مً للمٗل

ْلت"بَاع في اإلام٨ىت، الاظخماُٖت  ْ الا٢خهاصي الظي جإزظ بّ الض ْ الاظخماعي  ٓطط الؿُاسخي                                                                                                                                   .(6)الىم

ْلت جخجؿض في الٗىانغ الخالُت:   المُت ألًت ص ٓوؿ٩ٓ، ٞان الؿُاؾت ؤلٖا  ْاؾدىاصا ٖلى حٍٗغ٠ مىٓمت الُ

المُت. - ْ الاجهالي في الؿُاؾت الٗامت ؤلٖا المي  ٓعٍت اإلاًمٓن ؤلٖا  مد

المُت ْالاج - ْاإلااؾؿاث ؤلٖا ٓماث ؤَمُت ألاهٓمت  ْماؾؿاث ه٣ل اإلاٗل ْؤهٓمت  هالُت ال٣اثمت، 

ْبصاعتها ْالازال٢ُاث  ٍٓلِا  ٦ُُْٟت جد ْاإلاىٓمت لِا،  ٗاث اإلايكئت  ْالدكَغ ْْْاثِٟا،  ْبيُاجها 

ْالخاعظُت لِا.   اإلادضصة ليكاَِا، ْالابٗاص الؿُاؾُت الضازلُت 

ْالش٣اُٞت ْالا  - ٓا٢ِٗم الجٛغاُٞت  ْم ُٖٓت اإلاؿخُٟضًً مً َظٍ ألاهٓمت   ظخماُٖت ْالا٢خهاصًت.ه

ٓلٓظُا  - ُٖٓت الخ٨ى ا ٖلى الٗىانغ ألازٔغ ه ْمضٔ جإزحَر ْص بم٩اهُتها  الاجهالُت اإلاؿخسضمت ْخض

 الضازلُت في الٗملُت الاجهالُت.

المُت ْالاجهالُت، ٖلى ألازو ما لّ ٖال٢ت  - ؤَمُت الٗملُاث اإلاخهلت بخ٣ُُم هخاثج ألاوكُت ؤلٖا

 ْ ٍٓت.باآلزاع الاظخماُٖت الش٣اُٞت   الترب
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ىُت الكاملت  المُت الَٓ المُت، ٞاألمغ مغجبِ بالؿُاؾت ؤلٖا ْٖىضما هخدضر ًٖ الؿُاؾاث ؤلٖا

الم، باإلياٞت الى ألاوكُت  ُت ل٩ل ْؾُلت مً ْؾاثل الٖا ْال٩لُت التي جخٟٕغ ٖجها ؾُاؾاث بٖالمُت ٖٞغ

 الاجهالُت اإلاسخلٟت.

 ؤلاعالمُت: والعُاظت الخخؿُـ -5

المي الٗمل بن المُت الٓؾاثل ظمُ٘ اؾدشماع َٓ ىاجرال ؤلٖا  لضٖم زضمت اإلاجخم٘ في اإلاخاخت ؤلٖا

ٍٓاث ٖلى ٢ًاًاٍ ْمؿاهضة ؾُاؾخّ ْبن ْالٗغبُت اإلادلُت اإلاؿخ ْلُت،  الم، ٞلؿٟت ْالض  حٗجي َىا، ؤلٖا

ٓمت المي، ٦ما اإلاًمٓن  آزغ بمٗجى ؤْ بظاتها اإلاٗل ت الخإزحراث ؤن ؤلٖا ٍَٓغ الم ٞلؿٟت َبُٗت في الج  ٢ض الٖا

ْع  في حٛحراث بلى ؤصث الم ص ٓعا مىّ لخجٗل ؤلٖا ٓمت في ؤؾاؾُا مد  اإلاجخم٘. مىٓ

ٓعٍت ًا٦ض ْمما الم مد  في ٢ًاًاٍ بّ جدٓى الظي الكضًض الاَخمام طل٪ اإلاٗانغة، خُاجىا في ؤلٖا

ْبظل٪ بٗض ما ؤْ خضازُا ؤم ٧ان مداٞٓا اإلاٗانغ الش٣افي ْالخىٓحر الٟلؿٟي ال٨ٟغ  المؤلٖا ؾاص الخضازت، 

ً، ختى ْْؾاثلّ  باث ؤن بٗض ٖلُّ "ٖهغ اإلاُضًا" ًُل٤ ؤن للبٌٗ ظاػ الال٨ترْهُت في ال٣ٗضًً ألازحًر

الم حها؛ ز٣اٞت ؤلٖا  جىٓحرا. ال جهيُٗا ْجٞغ

ْع  ججاَلِم في البٌٗ؛ ًغج٨بّ الظي الخُإ َْكاع َىا بلى ؤن الم لض ٓع  َظا ْل في ؤلٖا  في الِاثل الخُ

الم لخٓت ٧ل ٓم ٞاإٖل ٓعاث  ًسخٟي ؤن بةم٩اهّ ؤخض ٌٗض ْلم ألازباع بى٣ل د٨مًخ الُ بإؾغاٍع هٓغا للخُ

ْجٟهُال مما ؾِل مً ٖملُت حك٨ُل  ٓعجا  ٓلٓظُاث الاٖالم ْالاجها٫ في ه٣ل الخبر ن الِاثلت لخ٨ى

المي في ٖهغها الخالي. ٓعي ؤلٖا ْ ال  ال٣ٗل 

عة ج٣خطخي الٓاَغة َظٍ بن ْالخسُُِ ُاؾاثالؿ ْي٘ ؤظل مً ٞحها اإلاٗغفي الخإمل يْغ المُت   ؤلٖا

٠ُ مِٗا ْالخٟاٖل الؾخ٣بالِا اإلاىاؾبحن ْجماؾ٪ مهالخىا بَاع في هخاثجِا ْجْٓ ىُت   شخهِخىا الَٓ

ٍٓدىا، ٓٞغ بياٞت الى طل٪ ٧لّ، ؤن ْٖلُىا َْ  لخدضًاتها ٌؿخجُب ما الظاجُت بم٩اهاجىا مً ٦بحرا ظِضا ه

ٓاػهت بًجاص مً ٍْم٨ىىا ؽاإلا البىاء الخٗامل بحن اإلا ْلخىا زهٓنُت ْبحن مِٗا ضْع  ٢ًاًاَا لِا التي ص

ٍٓاتها ٢ُْمِا ْمك٨التها ْل  .ْؤ

 :بعالمُت ظُاظت سظم زاهُا: ششوؽ

المُت الؿُاؾت ْي٘ جخُلب ٖملُت ٓٞغ ْجىُٟظَا ؤلٖا ٍ مً ظملت ج  :الكْغ

المُت جدخاط الؿُاؾتؤلاعالمُت:  العُاظت ؤَذاف جدذًذ -1 ٓح بلى ؤلٖا  ؤَضاِٞا ْزباث ْي

ْبمٗجى ناوٗت الجِت ْجدضًض ُت،الؿُاؾ  م٘ ميسجم ْاضر بك٩ل ألاَضاٝ جدضًض ؤص١ ال٣غاع 

المُت للؿُاؾت باليؿبت الٗغبي ؤلاوؿان ْخاظاث الٗغبُت البِئت مخُلباث ً صازل ؤلٖا  الَٓ
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ْلُت ْاإلاخٛحراث الٗاإلاُت البِئت ْمخُلباث الٗغبي،  باليؿبت الٗام الغؤي ْاججاَاث الؿُاؾت في الض

المُت للؿُاؾت ً زاعط ؤلٖا  .(7)الٗغبي الَٓ

 الؿُاؾت بإن الخإ٦ُض مً البض :ألاَذاف جلً لخدلُم حعخجُب التي الاخخُاحاث مجمىع جدذًذ -2

المُت المُت ألن ُٚاب الخُت طل٪ .مخ٩املت زُت بلى جدخاط ؤلٖا  الؿُاسخي الخِ ُٚاب ٌٗجي ؤلٖا

ٓاضر اإلادضص ْعٍ ٌٗجي َْظا ْال المي الٗمل ؤن بض  حؿخجُب ال بُُئت ملُتٖ ؾُهبذ ؤلٖا

ٓا٢٘ إلاخُلباث ٓانل ٖلى ٢ْضعجّ جإزحٍر مً الٗمل َظا ٣ًٟض ْبالخالي ال  الخًاعي  الخ

ت :وبمياهُاتها الذولت للذساث والذكُم اإلاىغىعي الخلُُم -3  ال٣ضعاث جل٪ ٧اهذ بطا ما بٛغى مٗٞغ

لت الظاجُت ٓصة ْالُمٓخاث ألاَضاٝ ْجد٤ُ٣ لالؾخجابت مَا  .اإلايك

: ٖلى اٖخباع ان ْؾاثل الاحخماعُت والعُاظت ؤلاعالمُت العُاظت بحن لعالكتا بؾاس جدذًذ -4

الم جساَب اإلاجخم٘ بمسخل٠ ٞئاجّ.  الٖا

 .للعُاظت ؤلاعالمُت العام اإلاعاس جدىم التي واإلاعاًحر اللُم بخطىص واضخت سئٍت امخالن -5

 بةًجاص بما ٌؿمذمغ٦ؼي  ٚحر هٓام مغ٦ؼي، هٓام :ؾبُعخه وجىغُذ ؤلاعالمي الىكام معالم سظم -6

ُت ْجىُٓماث ٩َُل ٍٓت ٖٞغ  .ْمدلُت ظِ

ْالخإَُل :الخالُت الجىاهب مً ؤلاعالم_ خاضت سحل باالجطاٌ_ اللاثم مياهت جدذًذ -7  ًٍٓ  الخ٩

ٓاظباث الخ١ٓ٣  ْالى٣ابُت، اإلاِىُت الخىُٓماث اإلاِىت، مماعؾت ؤزال٢ُاث ألا٧اصًمي،  .ْال

 :آلاجُت الىىاحي مً اضتخ ؤلاعالمُت، الشظالت ًدىم مشحعي بؾاس وغع -8

ٓامل اإلاِىُت، اإلاٗاًحر -9  الغؾالت مًمٓن  ٖلى الغ٢ابت اإلاًمٓن، اججاَاث ٞحها، جخد٨م التي الٗ

المُت ٓاِٖا، ؤلٖا ٓع  خ٤ ْؤه الم في الجمِ   .(8)ؤلٖا

 : زالثا: ضىاعت العُاظت ؤلاعالمُت

ْلت قاجها في ط المُت للض ل٪ قان الؿُاؾت جسخل٠ الٗىانغ الٟاٖلت في نىاٖت الؿُاؾت ؤلٖا

ْالٛحر عؾمي. ٕٓ َظٍ الٗىانغ بحن الجاهبحن الغؾمي   الٗامت خُض جدى

َْما: ٓما ناوعي الؿُاؾت الغؾمُٓن بلى نىٟحن،   ٍْهى٠ ٖم

ْعؾم  -1 ٍْمشلٓن ؤصخاب اإلاغا٦ؼ الٗلُا في نىاٖت ال٣غاع  ٓا الؿُاؾت الغؾمُحن ألاؾاؾُحن:  ناوٗ

ُٗت ؤْ ال ٓن الؿُاؾت الٗامت، مشل الؿلُت الدكَغ َْم ًخمخٗ ْعظا٫ اإلادا٦م الٗلُا،  برإلاان 

ٓاؾ٘. ٓعٍت التي جمىدِم خ٤ الخهٝغ ال ْاؾٗت بدؿب الؿلُت الضؾخ  بهالخُاث 

َْم ًمشلٓن اإلاغا٦ؼ اإلاؿاٖضة في نى٘ ال٣غاع -2 ٍٓحن:  ٓا الؿُاؾت الغؾمُحن الشاه  .(9)ناوٗ

ْٚحـــــــر المال ْجِٓـــــــغ الٗىانـــــــغ الٟاٖلـــــــت الغؾـــــــمُت  ُـــــــت مٓضـــــــخت فـــــــي غؾـــــــمُت فـــــــي نـــــــىاٖت الؿُاؾـــــــت ؤلٖا

٫ْ الخالي  :(10)الجض
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 الغحر سظمُىن  الفاعلىن  الفاعلىن الشظمُىن 

 الؿبُعت الخطيُف الؿبُعت الخطيُف

ٓن   اإلاكٖغ

 ْ ُٗت ؤ ؤًٖاء اإلاجالـ الدكَغ

 البرإلااهُت الظًً جسخل٠ ٞٗالُتهم

المُت  في نىاٖت الؿُاؾت ؤلٖا

المُت  ٣ْٞا لُبُٗت اإلااؾؿت ؤلٖا

 ْ الىٓام الؿُاسخي.

التي ظماٖاث اإلاهالر اإلااصًت  - هالرظماٖاث اإلا

٫ٓ ٖلى مؼاًا  حؿعى للخه

ٓا٢٘ ظضًضة  ؤْ الخٟاّ ٖلى اإلا

 ْاإلاغا٦ؼ التي ْنلذ بلحها.

ٍٓت التي  - ظماٖاث اإلاهالر اإلاٗى

خاث الش٣اٞت  جا٦ض ٖلى ؤَْغ

٢ًْاًا الىًا٫ لهالر ٢ًاًا 

ًٖ مباصت مُٗىت ؤْ الضٞإ 

ْؤزال٢ُت خُت    ٢ُْم ْع

ٓن   الخىُٟظً
ٓن اإلاؿ ٓن اإلاٗىُ ٓن الؿُاؾُ ل  ْا

ٓمت.  بإصاء الخ٩

ت  ألاظِؼة ؤلاصاٍع
ت اإلااؾؿاث  -اإلاىٓماث ؤلاصاٍع

ٓمُت. -الٗامت  ؤلاصاعاث الخ٩

ٓهُت. اإلادا٦م ْال٣اه  اإلااؾؿاث ال٣ًاثُت 

المُت  بن ما جم ط٦ٍغ ًبرػ َبُٗت الٟاٖلحن في نىاٖت الؿُاؾت الٗامت بما في طل٪ الؿُاؾت ؤلٖا

المُت ْزُِا التي جسً٘  ْاإلاخمشلت في اؾتراجُجُت اإلااؾؿت ؤلٖا ٍ ؤزٔغ ؤزىاء ٖملُت عؾمِا  بلى قْغ

ْمؿخٔٓ ٖال٢تها بالؿلُت الؿُاؾُت.  الاٞخخاحي 

 سابعا: العُاظت الاعالمُت في الجضاثش:

ْالخىُٓمي  ٓوي  اع ال٣اه ت الصخاٞت جُلب مىا اؾخٗغاى ؤلَا ت الخٗبحر ْخٍغ بن الخضًض ًٖ خٍغ

ْ ٢غاءة الىهٓم اإلااؾؿت لظل٪، ٞالجؼاثغ التي ابخلُذ للماؾؿاث ؤلٖا ْاإلاماعؾت الصخُٟت،  المُت 

ٓاهِىــْلذ زايٗ غوسخيـــاع الٟـــباالؾخٗم ْجىُٓماجـــت ل٣ ىُـــإ الؿُــّ ختى بٗض اؾترظـــّ       ت في ـــاصة الَٓ

ٍٓلُت ؾىت  5 ٓاهحن الٟغوؿُت بل 1962ظ ان ال٣ ى ؤن ًهضع ما خُض نضع ٢اهٓن ًىو ٖلى ب٣اء ؾٍغ

ش 1979ٌٗٓى طل٪، ْْل َظا ال٣اهٓن ؾاعي اإلا٫ٟٓٗ بلى ٚاًت ؾىت   الغاب٘ اإلااجمغ او٣ٗاص جاٍع

غ ظبهت لخؼب  ؾىت لخيخهي زالشت إلاغخلت اإلاجا٫ ٞخذ بٖالمي ْ ؾُاسخي خضر َٓ ْ الَٓجي، الخدٍغ

ش َٓ ْ 1989 ش في الغابٗت اإلاغخلت ْبضاًت الؿُاسخي الىٓام في حُٛحرا ؤًًا ٖٝغ جاٍع  الصخاٞت جاٍع

ٓبت ْع  الجؼاثغ في اإلا٨خ ا التي 1990ْ لؿىت الاٖالم ٢اهٓن  بهض  الًٟاء اهخٗاف ٞترة ؤلاٖالمُحن ٌٗخبَر

 الجؼاثغ. في ؤلاٖالمي

ىُت، ْزايٗت  ٗاث ٚحر َْ ْفي ْل طل٪ ال٣اهٓن ب٣ُذ الصخاٞت في الجؼاثغ جغػح جدذ هحر حكَغ

ٓاهحن الصخاٞت الٟغوؿُت، ْزانت ٓ  29 مجها ٢اهٓن  ل٣ ٓلُ ً1881. 
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ْجسخل٠ ٖىّ جماما، بط ؤن اإلا٨خب الؿُاسخي  بُض ؤن اإلاماعؾت الصخُٟت ال جسً٘ لظل٪، بل 

ْؤنضع ٖضصا مً الخٗلُماث، ٦ما ؤؾـ ٖضة  الم  جي ٢ض ج٨ٟل بمِمت ؤلٖا غ الَٓ لخؼب ظبهت الخدٍغ

ضة  ْمجالث مً يمجها ظٍغ ٓم ” الكٗب” صخ٠   .1962صٌؿمبر  11ً

 :1968_ كاهىن الصخافي 1

ذ الجؼاثغ بٗض   ٓان  19ل٣ض ٖٞغ ٓعة بالخٗلُماث 1965ظ ٓهُا ْل ًمؤلٍ مجلـ الش ٞغاٚا ٢اه

ْامغ ل٨ً في َظٍ الٟترة الجي، ْألا اإلاجلـ  بضؤث مغخلت بىاء اإلااؾؿاث: )اإلاجلـ البلضي، اإلاجلـ ال

، ِْغ ٢اهٓن الصخافي الظي ؤقخمل ٖلى ؾبٗت ٞه٫ٓ: حٍٗغ٠  جي(. في َظا الٓٝغ الكٗبي الَٓ

ْالترزُو، ؤزال٢ُاث ال ْاإلا٩اٞإة، التر٢ُت  ٠ُ، الغاجب  ْاظباجّ، بظغاءاث الخْٓ  ، صخافي اإلادتٝر

ْالبُا٢ت اإلاِىُت  .اإلاِىت، 

ٓاهب، ٣ٞض  ٦ْظل٪ ألا٧اصًمُحن ها٢ها في ٖضة ظ ٌٗخبر َظا ال٣اهٓن مً ْظِت هٓغ الصخاُٞحن 

، بِىما حٛاضخى ًٖ الخ١ٓ٣ ْخٍغ ٓباث ؤَمُت ٢هٔٓ ْال٣ٗ ٓاظباث  ت الصخاٞت، ٦ما ْل ؤْلى ال

ْصا في خغ٦خّ ٖبر زالر َُئاث عؾمُت، ْالى٣ابت مدض ٓمت  ْالخ٩  .هي: الخؼب 

٧ْاهذ  ْمً زال٫ َظا الخىُٓم، ٧ان ًخم المُت،  ْمسغظاث اإلااؾؿاث ؤلٖا الخد٨م في مضزالث 

ْمباقغ ٖلى ٓلت بك٩ل جام  الم َظٍ الُِئاث الغؾمُت مؿئ ْمضًغي ألاظِؼة ؤلٖا لحن  ُت حُٗحن ٦باع اإلاؿْا

 .اإلاسخلٟت

  :1982_ كاهىن ؤلاعالم لعىت 2

ٓعاث  ْبٗض الخُ المي الجؼاثغي  ظاء َظا ال٣اهٓن بٗض الٟغاٙ ال٨بحر الظي قِضٍ الًٟاء ؤلٖا

ظاء َظا ال٣اهٓن ل٨ُٗـ الًٟاء  ، ٦ما1962الٗضًضة التي َغؤث ٖلى اإلاجخم٘ مىظ اؾخ٣اللّ ؾىت 

المُت الجؼ  ْالىٓام الاقترا٧ي الظي الؿُاسخي الظي حِٗل ُّٞ اإلااؾؿاث ؤلٖا ٓاخض  ت ؤي الخؼب ال اثٍغ

ٓعة  ْاظباث الصخافي في بَاع الش ْاإلاالخٔ في َظا ال٣اهٓن ؤهّ ع٦ؼ ٖلى  ٧اهذ جُب٣ّ الجؼاثغ. 

الم ْػاعة ؤلٖا الم ٖبر  ْلت لٓؾاثل ؤلٖا الم مً  الاقترا٦ُت، اخخ٩اع الض ْاٖخباع ٢ُإ ؤلٖا ْالخؼب، 

ىُت. ٦ما ؤٖخبر  ٓعة” َظا ال٣اهٓن ؤن ٢ُاٖاث الؿُاصة الَٓ الم َٓ الخٗبحر ًٖ بعاصة الش ًترظم … ؤلٖا

ىُت ْجىُٓم ٧ل ال٣ٔٓ لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ الَٓ َْٗمل ٖلى ججىُض   .(11)”مُالب الجماَحر الكٗبُت 

ْاخضة، اإلااصة ٢ْ1982ض اٖخبر الصخاُٞٓن، ٢اهٓن  ال جٓظض ُّٞ ؾٔٓ ماصة  ٓباث  ٓها لل٣ٗ ، ٢اه

ت الصخافي 45 م ؤن َظٍ اإلااصة لم حًٗ ال٨شحر  التي حكحر بلى خٍغ ٓماث، ٚع في الٓن٫ٓ بلى مهاصع اإلاٗل

ٓا٢٘  .في ؤعى ال

الم لؿىت  ٓن ؤلٖا ْلت  ٦1982ما ٦غؽ ٢اه ْخؼب  –مً ظِت ؤزٔغ َُمىت ْؾُُغة الض الم  ْػاعة ؤلٖا

ت الخابٗت لّ ْاإلاىٓماث الجماَحًر جي  غ الَٓ ٓاص  -ظبهت الخدٍغ الن )اإلا ْٖلى ؤلٖا الم   24مً ٖلى ْؾاثل ؤلٖا
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ْلِظا ؾمي مً ٢بل  43( هالخٔ ؤن ال٣اهٓن زهو 32بلى  ماصة لئلظغاءاث ال٣ٗابُت يض الصخاُٞحن 

ت  ٓمت الجؼاثٍغ ْلى التي ْيٗتها الخ٩ ٓن ٌٗض الهُاٚت ألا ٓن َظا ال٣اه ٓباث" ٧ ٓن ال٣ٗ مماعسخي اإلاِىت "ب٣اه

ٓاخض الظ ٓظّ الؿُاسخي للخؼب ال ي ا٦ض في ماجمٍغ الغاب٘ بٗض الاؾخ٣ال٫ ْ التي جترظم مً زاللّ الخ

ْلت، مما ًٟؿغ خُصُاث  1979اإلاى٣ٗض ؾىت  ْ اٖخباٍع ٢ُاٖا خؿاؾا مً ٢ُاٖاث الض الم  ٖلى ؤَمُت الٖا

المي. ٓباث صْن الاَخمام بسهٓنُاث الٗمل ؤلٖا  َظا ال٣اهٓن الظي ًغ٦ؼ باألزو ٖلى ال٣ٗ

ْلِـ ٢اهٓن ْما هالخّٓ، َىا، م٘ ألاؾ٠ الكضًض ؤن ظغاثم اليكغ ًُب٤ ٖلحها ٢اه ٓباث،  ٓن ال٣ٗ

ا ًٖ باقي الجغاثم  ْازخالِٞا ظظٍع المي ْزهٓنُت ظغاثم اليكغ  م زهٓنُت الٗمل ؤلٖا الم ٚع ؤلٖا

  .التي جغج٨ب في اإلاجخم٘

ْع عثِؿُت هي:   اقخمل ال٣اهٓن ٖلى ؾب٘ مدا

ْبنضاع الصخ٠ -1  مل٨ُت 

 خ٤ مماعؾت مِىت الصخاٞت -2

المُت -3 ْ ؤَضاٝ الغؾالت ؤلٖا  .مباصت 

الم -4 ٓاًَ في ؤلٖا  خ٤ اإلا

 خ٤ الى٣ض -5

ْالخٓظُّ -6  الغ٢ابت 

ٓباث -7 ْال٣ٗ ٓاظباث   .ال

ْجدمُّ مً  ٓاص جهٓن خ١ٓ٣ الصخافي ؤزىاء البدض ًٖ الخ٣ُ٣ت  ْؤٞخ٣غ َظا ال٣اهٓن بلى م

ْاإلاكا٧ل التي ٢ض ًخٗغى لِا ؤزىاء ٖملّ  .ألازُاع 

 :1990كاهىن ؤلاعالم لعىت  -3

بلى بٞغاػ حٗضصًت بٖالمُت ال مدالت،  1989ت التي قِضتها الجؼاثغ في ؾىت ؤصث الخٗضصًت الؿُاؾُ

ٓع ع٢م  ش  4بمجيء اإلايك الصخاُٞحن الٗاملحن في اإلااؾؿاث  لُٟخذ الباب ؤمام 19/3/1990بخاٍع

ْ بوكاء ماؾؿاث صخُٟت مؿخ٣لت ٖلى  ٓمي ؤ ٓمُت لالزخُاع بحن الب٣اء في ال٣ُإ الٗم المُت الٗم ؤلٖا

ْ الالخدا١ بصخ٠ الجمُٗاث طاث الُاب٘ الؿُاسخي )ألاخؼاب الؿُاؾُت(ق٩ل قغ٧اث مؿ  . اَمت، ؤ

اجب زالر  ْلت م٣ضما ْع اع حؿُِالث مالُت مسخلٟت، خُض مىدذ الض ٢ْض ؤُُٖذ في َظا ؤلَا

ْبنضاع ظغاثض زانت، ٦ما ٢ضمذ م٣غاث  ْا جغ٥ ال٣ُإ الٗام  ٓاث للصخاُٞحن الظًً ٢غع ؾى

ى  .ْحؿُِالث للخه٫ٓ ٖلى ٢ْغ

ٓمُت مؿخ٣لت باللٛت الٟغوؿُت ٓان 1990في ؾبخمبر  ٨َْظا ِْغث ؤ٫ْ ً  Le Soir " جدذ ٖى

d„Algérie َ٘ٓػ ٓم بخ ٓاؾٗت الاهدكاع الُ ضة الخبر" ال ٓمُت مؿخ٣لت باللٛت الٗغبُت ٞهي "ظٍغ " ؤما ؤ٫ْ ً

ٓٞمبر مً ؾىت  ١ًٟٓ500 ا٫ ضة في قِغ ه ٢ْض نضعث َظٍ الجٍغ ٓمُا،   .1990ؤل٠ وسخت ً
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الم لؿىت  قاعةججضع ؤلا  ٓن ؤلٖا ٓاب  1990َىا، ؤن اللجىت التي ؾِغث ٖلى ْي٘ ٢اه ٓن مً ه ٧اهذ جخ٩

 ٝ ْمً اإلاْٗغ ٓن،  ْ لم ٌكاع٥ ؤي خؼب في ْي٘ َظا ال٣اه ٓاخض،  َٓجي في ِٖض الخؼب ال اإلاجلـ الكٗبي ال

تراٝ ب  1989في ؾىت  ؤهّ جم   .(12)خؼبا 30جم اٖخماص  1990 خؼبا ْفي ؾىت 18ْخضَا الٖا

جمشل َظٍ الاخهاثُاث جإ٦ُض الجؼاثغ ٖلى اهتهاط الخٓظّ الضًم٣غاَي، ٦ما جا٦ض ؤٚلب ْ 

الم لؿىت  ٓع ٢اهٓن الٖا المُت الخدلُلُت، ؤن ِْ ٧ان اؾخجابت خخمُت ألخضار  1990الضعاؾاث ؤلٖا

ٓبغ  ْ ٖلى الغ  1988الخامـ ؤ٦خ المي في الجؼاثغ،  ْ ؤلٖا ٚم ْالتي حٗض مىٗغظا َاما في الخٓظّ الؿُاسخي 

ْ ؤهّ مً اإلاٟترى ان  ٓاخض،  ٓجها جيخمي الى الخؼب ال مً ٖضم مُاب٣ت لجىت نُاٚت َظا ال٣اهٓن _ ٧

المُت_ إلاباصت الخد٫ٓ الضًم٣غاَي الظي  جخ٩ٓن مً الصخاُٞحن الٗاملحن في مسخل٠ ال٣ُاٖاث ؤلٖا

الم لؿىت  ؿّ في جل٪ الٟترة، ًب٣ى ٢اهٓن الٖا ب الٓخُض الظي البا ٧1990اهذ حؿعى الجؼاثغ الى ج٨َغ

ْبًجابُاث هظ٦غ  ت الخٗبحر في الجؼاثغ زال٫ ٞترة الدؿُٗيُاث، خُض هجض ُّٞ ٖضة م٩اؾب  ٦غؽ خٍغ

لى لئلٖالم، الظي  ْبوكاء اإلاجلـ ألٖا ٖٓاث  ْاإلاُب ْالجغاثض  مجها الؿماح باإلال٨ُت الخانت للصخ٠ 

الم.   ٌٗخبٍر البٌٗ الهُٛت اإلاباقغة للغ٢ابت اإلاماعؾت في مجا٫ الٖا

ٓاًَ ْم ٓم الخ٤ في ؤلاٖالم، ْخ٤ اإلا ْمِٟ ٓم الصخافي  ً ظِت ؤزٔغ هالخٔ م٣اعبت ظضًضة إلاِٟ

ْالخ٤ في  ٓمِا الخام لئلٖالم  م َظا هالخٔ حكبض الؿلُت بمِٟ ٓعي، ل٨ً ٚع ْمٓي في بٖالم ٧امل 

الم  ا  –ؤلٖا ْاٖخباَع المُت  ْمسخلٟت في مسغظاث اإلااؾؿاث ؤلٖا ْالخضزل بُغ١ ٖضًضة  ؤي الؿُُغة 

 .ضاصا لِاامخ

ٓباث ٞةجها ظاءث ٢اؾُت ٖلى الصخافي زانت مجها التي  ٓاص التي زههذ لل٣ٗ ؤما باليؿبت للم

ٓاص  :جخٗل٤ بالسجً مشل ٓا٢٘ بال هاصعا. 86، 82، 81، 77اإلا  ْالتي لم جُب٤ في ال

  2012اللاهىن العػىي لإلعالم  -4

ٓن في المي الجؼاثغي ٢ْذ ٧ان ُّٞ  ِْغ َظا ال٣اه ٓ  ،الًٟاء ؤلٖا ْ الؿمعي البهغي زانت ًسُ

ٓاث  ٓع ٢ى ٖٓاحي ؤؾاؽ ِْ ْ بٗضما ٧ان البٗض اإلآي ٓ الخٗضص في البض الؿمعي البهغي،  ْلى هد ٓاجّ ألا زُ

ٓاث بٛغى اقبإ خاظاث الٗضًض مً الٟئاث  ٖٓاجُت جابٗت لل٣ىاة ألام، ِْغث َظٍ ال٣ى بٖالمُت مٓي

ْ ؤ ْ ؤقمل  ت التي ؤنبدذ جُالب مٗالجت ؤْؾ٘  المُت، الجماٍَغ ٓايُ٘ التي ج٣ترخِا الٓؾاثل ؤلٖا ٖم٤ للم

ْ مجها ما لّ  م،  ٓ صًجي مشل ٢ىاة ال٣غان ال٨ٍغ ٓاث طاث الاَخماماث اإلاسخلٟت، مجها ما َ ِٞٓغث َظٍ ال٣ى

ٓن،  ٓاث الظي ٧ان ٢اثما ٖلى بٗض اإلاًم ْ ٖضا َظا الخٗضص في ال٣ى ا،  ْ ٚحَر ُٛت  ٓي مشل ٢ىاة الاماَػ بٗض لٛ

ٓي لؿىتِْغث ؤَمُت حٍٗؼؼ  ٓن الًٗ المُت الخانت التي مىذ لِا ال٣اه ٓاث ؤلٖا  الخٗضص مً زال٫ ال٣ى

٤ْٞ للماصجحن  2012 ٓاث اظىبُت  ا ٢ى ٓن، مً َظ 62ْ 61خ٤ البض في الًٟاء الجؼاثغي م٘ اٖخباَع ا ال٣اه

ٓظّ الٗضًض مً جان اهٟخاح اإلاجا٫ ٦ما ْضخذ َاجان اإلااص الؿمعي البهغي في الجؼاثغ مما ؾاَم في ج
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ٓعَا،  ٓبت هدٓ الؿمعي البهغي لخد٤٣ بظل٪ ٢غبا ؤ٦بر لجمِ ًٍْ الصخُٟت في الصخاٞت اإلا٨خ الٗىا

ٖٓاجِخحن. ٓظِِا الازباعي، ما ٖضا ٢ىاجحن مٓي   مداٞٓت صاثما ٖلى ج

ٓع ال٣اهٓن الًٗٓي لئلٖالم لؿىت  ْ ا٢خهاصًت، ظٗل الجؼاثغ  2012ْ اعجبِ ِْ ْلُت  بمغظُٗت ص

المُت ْ ختى في نُاٚت الٗضًض مً مهُلخاتها  مُالبت في بٖاصة الىٓغ في ٓهُت ؤلٖا مًامُجها ال٣اه

ْلُت _  المُت الض ال بها في الؿُاؾاث ؤلٖا المُت، زانت مجها مهُلر "الغ٢ابت" الظي ايخى ٚحر مٗم ؤلٖا

ْ زانا  ٓمُا ؤ ٓجها ٢ُاٖا ٖم ْ لِؿذ ٧ المُت ؤنبدذ جخمخ٘ بالهُٛت اإلااؾؿاجُت  ٧ٓن الٓؾاثل ؤلٖا

ْج٨َغ الم لؿىت ٣ِٞ_  مً زال٫ ٞخذ ٢ُإ  2012ؿا ؤًًا للخٓظّ الضًم٣غاَي الظي ٣ًٍغ ٢اهٓن الٖا

عة اإلاداٞٓت  ْلت، َظٍ ألازحرة التي جا٦ض ٖلى يْغ الؿمعي البهغي بٗضما ٧ان مدخ٨غا مً َٝغ الض

ْعَا في حؿُحر َظا ال٣ُإ مً زال٫ اوكاءَا "لؿلُت الًبِ".  ٖلى ص

  مفهىم الشكابت: -5

ٓم ال ٓجها اإلاخٛحر الاؾاسخي في صعاؾت ٌٗض مِٟ المُت ٧ غ٢ابت مً اإلاٟاَُم الاؾاؾُت في الضعاؾاث الٖا

٠ الغ٢ابت بإجها ٖملُت  ٓم الٗام للغ٢ابت الظي ٌؿدىض ٖلى حٍٗغ المُت، ْ ان ٧ان اإلاِٟ الٓاَغة الٖا

ْجد٤ُ٣ ألاَضاٝ  Systematic Processمىخٓمت  ًخإ٦ض مً زاللِا اإلاضعاء مً مضٔ جىُٟظ الخُِ 

ْطاث ٦ٟاءة ٖالُت ْ  ٍْه٠ Effective and efficient mannerباؾخسضام َغ١ ٞٗالت  . "Robert J. 

Mockler  " ت في الٗملُت الغ٢ابُت ٍع ت هي  Control processألاظؼاء الًْغ ٫ٓ٣ُٞ ؤن الغ٢ابت ؤلاصاٍع

                   .(13)لخدضًض م٣اًِـ لؤلصاء لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاسُُت Systematic effortٖباعة ًٖ ظِض مىٓم 

ْعَا م٘ الٗالم  ذ ظظ ٖغ ٖىض جبيُّ  Frederick W. Taylorٍْم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن ٧لمت الغ٢ابت ٢ض جٖغ

ٓمت ً خُض ٧اهذ مِملت لم ج٨ً مِٟ   .(14)ل٨ٟغة ؤلاصاعة الٗلمُت في بضاًت ال٣غن الٗكٍغ

ِا البٌٗ بإجها جل٪ الٗملُت التي جدا٫ْ الخإ٦ُض ٖلى ؤن اليكاَاث الٟ ٗلُت جخالءم م٘ َْٗٞغ

ٓب ٞحها ؤْ ألاَضاٝ التي ؾب٤ جدضًضَا ٞالغ٢ابت حٗمل ٖلى ٦ك٠ الاهدغاٞاث  .(15)اليكاَاث اإلاٚغ

 ْ ْْي٘ اإلاٗاًحر ؤ ص اإلاضًغ بخٛظًت عاظٗت حؿاٖضٍ في جدضًض ألاَضاٝ اإلاؿخ٣بلُت  ْجصخُدِا ٦ما جْؼ

ٍٓت.   اإلا٣اًِـ الالػمت مغجبِ بضاللخّ اللٛ

ٓم الغ٢ابت المي، ٞاهّ خمل ٖلى ٖاج٣ّ صاللت بياُٞت  ْ العجباٍ مِٟ اعجباَا ٦بحرا بالخ٣ل الٖا

ٓم بها الؿلُت الؿُاؾُت ٖلى الٓؾُلت ؤخُض ٌٗٝغ اإلاهُلر "  ٕٓ اإلاماعؾاث التي ج٣ هّ مجم

المُت تها"* الٖا   . (16)للخض مً هُا١ خٍغ

ٓع نغاخت في ٧ل مً ٢اهٓن  ٓهُت إلاهُلر "الغ٢ابت" اإلاظ٧ الم لؿىت ْمً زال٫ ال٣غاءة ال٣اه الٖا

الم لؿىت  1982 الم ٢ْ1990اهٓن الٖا ْلت آلُت عؾمُت إلاماعؾت ؾلُتها ٖلى الٖا ، ْ الظي حٗخبٍر الض
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الم لؿىت  ٓم نغاخت في ٢اهٓن الٖا ، بل جم الخٗبحر ٖىّ 2012بمسخل٠ ٢ُاٖخّ، في خحن لم ًظ٦غ اإلاِٟ

ٓ الازغ آلُت عؾمُت في مما ٓم "ؾلُت الًبِ " الظي ٌٗض َ ٤ مِٟ ْلت لؿلُتها ٖلى ًٖ ٍَغ عؾت الض

الم.  ٢ُإ الٖا

 مفهىم ظلؿت الػبـ: -6

م مً ان مهُلر  المُت، ٖلى الٚغ ٓم مً اإلاٟاَُم الخضًشت في الضعاؾاث الٖا ٌٗض َظا اإلاِٟ

ٓهّ ال٣اٖضة ألاؾاؾُت في  الًبِ ٖٝغ اؾخسضاما لّ في اإلاجا٫ ؤلاصاعي، اؾخسضم اإلاهُلر ٧

، خُض جًمً اوكاء لؿلُت 2012م الهاصع في ؾىت الهُاٚت الجضًضة لل٣اهٓن الًٗٓي لئلٖال 

ٓبت، الؿمعي البهغي، ْ جؼامىا م٘ الاؾخسضام  الم اإلاسخلٟت : الصخاٞت اإلا٨خ الًبِ ل٣ُاٖاث الٖا

ْ الاجها٫ الم  ٓلٓظُا الٖا ٓاؾ٘ لخ٨ى ٓهُت جىٓم  ،ال ٓاص ٢اه ٓهّ م جًمً َظا ال٣اهٓن الًٗٓي في مًم

الم الال٨ترْوي بما ٞحها ؾلُ  ت الًبِ .ٖمل الٖا

الم ًٖ الًبِ ؤلاصاعي خُض ال  ٓم ؾلُت الًبِ في الٖا بججّ الباخشٓن في مجا٫ ًسخل٠ مِٟ

َْا ؤؾاؾا  ْؤجسظ ٓاهب َظا الًبِ،  حٍٗغ٠ الًبِ ؤلاصاعي اججاَاث مخباًىت جبٗا لخباًً ظ

ِٟم ًٞال ًٖ ازخالٝ  ظٍ في الخٗاٍع٠ اإلاخمازلت الاججاٍ، ْ لٗلّ ًجضع بىا اؾخٗغاى ؤبغػ َلخٗاٍع

 الخٗاٍع٠ جمُِضا لىهل في الجهاًت الى حٍٗغ٠ ظام٘ ماو٘ .

ٓعٍٓ"٣ٞض ٖٝغ ال٣ُّٟ  ٤  الًبِ ؤلاصاعي بإهّ "َ : "ؾُاصة الىٓام ْ الؿالم ْ طل٪ ًٖ ٍَغ

٢ٓاجي لل٣اهٓن" ْ جبٗا لىٓغجّ الى الًبِ ؤلاصاعي ظٗلّ ٚاًت في طاجّ، حؿعى الحها ؾلُاث  ،الخُب٤ُ ال

ْلت صْن جدضًض إلااَُت  ٓهُت التي حٗخمض ٖلحها للٓن٫ٓ الى الض َظٍ الؿلُاث، ْ ال آلالُاث ال٣اه

ٓباصًغ"ؤَضاِٞا، ؤما ال٣ُّٟ  ت جخمسٌ ٖىّ  "صًل ٓع جضزل الؿلُت ؤلاصاٍع ٓعة مً ن ّ بإهّ" ن ٞٗٞغ

ْ ما ًالخٔ في حٍٗغ٠ اث الٟغصًت بُٛت نٓن الىٓام ْ خماًخّ"،  ٓص ٖلى الخٍغ ٓباصًغ "ٞغى ٢ُ  "صًل

٤ جدضًض ظِت الازخهام، بالخٟاّ ٖلى الىٓام الٗام ممشال في الؿلُت ؤهّ ٢ض جضاع٥ طل٪  ًٖ ٍَغ

اث الٗامت ٓاظِت الخٍغ ٓها في م ٓلت لِا ٢اه ْ الهالخُاث اإلاس ٓص  ٕٓ ال٣ُ ت مً زال٫ مجم  .(17)ؤلاصاٍع

 خامعا: بحن الشكابت وظلؿت الػبـ.

يبِ زانت في اإلاجاالث  حٗض مؿالت اإلاداٞٓت ٖلى الىٓام الٗام، الغ٦حزة ألاؾاؾُت إلوكاء ؾلُت

الم بإق٩الّ  التي مً اإلاٟترى اجها جاصي الى الخإزحر في الغؤي الٗام ْ حٛحر اججاَاجّ، ْ ٧ٓن مجا٫ الٖا

المُت اإلاسخلٟت،  اإلاسخلٟت ؤ٦ثر اإلاجاالث جإزحرا في الغاي الٗام، ٖٝغ جإؾِؿا لؿلُت الًبِ لؤلق٩ا٫ ؤلٖا

ا الخلت الجضًضة للَظٍ الؿلُت التي  اٖخباعا ان مهُلر الغ٢ابت َٓ ؤًًا اؾخسضم غ٢ابت )وٗخبَر

ْلُت، َظا ما  المُت الض ال في الخُاباث ؤلٖا مداٞٓت ٖلى الىٓام الٗام( التي لم ٌٗض اؾخسضامِا مخضا
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ْلت في ألاهٓمت الضًم٣غاَُت مً زال٫ الخإؾِـ  ْع الض ٤ طاجّ مداٞٓت ٖلى ص ْ الٍُغ ظٗل الجؼاثغ جدظ

 ٓ مدضصا ٦ُُٟت  41اإلاٗبر ٖجها في ال٣اهٓن الًٗٓي لئلٖالم في ماصجّ  بتلؿلُت الًبِ الصخاٞت اإلا٨خ

ٓاص  ٣ْٞا للم ُْْْٟتها  ٓن في حٍٗغ٠  ،(18)54، 53، 52، 51جدضًض ؤًٖاءَا  ْ لم ًسخل٠ طاث ال٣اه

ّٟ لِا ًٖ الصخاٞت 63، 62، 61ؾلُت الًبِ الؿمعي البهغي ) باإلااصة  ( التي لم ًسخل٠ في حٍٗغ

ٓبت، م٘ اصعاظّ ا  اإلا٨خ ٓهّ وكاَا ؾمُٗا بهٍغ المي ٖبر ْؾُلت الاهترهذ ٧ ٢ٓذ طاجّ لليكاٍ ؤلٖا في ال

ٓجها ال جسخل٠ ًٖ جل٪ اإلاٗخمضة في  ٍٓت ٞحها ٧ ٓن، الظي لم ًدضص َبُٗت الًٗ خؿب طاث ال٣اه

ٓ اإلادضص ألا٫ْ لليكاٍ الؿمعي البهغي. ٓهّ َ ٓبت، جاع٥ اإلاجا٫ للخىُٓم الؿاعي ٧  الصخاٞت اإلا٨خ

ٓع  ٓلٓظُاث الخضًشت لئلٖالم ْ الاجها٫ْ ؾاَم ِْ ٓاؾ٘ لِا في مجا٫  ،الخ٨ى ْالاؾخسضام ال

، ألازغ البالٜ في عؾم الخد٫ٓ مً الغ٢ابت الى ؾلُت الًبِ، ٖلى  الم بما في طل٪ اإلاجاالث ألازٔغ الٖا

ٓامل الضازلُت اإلاخمشلت في اإلاؿاع الضًم٣غاَي الظي اهخهجخّ الجؼاثغ، ْ اهٟخاح  ؤؾاؽ ان مجمل الٗ

ْ الخٛحر في َبُٗت الٗال٢اث الاظخماُٖت الا  ٖالم ٖلى ال٣ُإ الخام م٘ الخد٫ٓ في الىٓام الا٢خهاصي 

المُت. ْ ٖلى الٓؾُلت ؤلٖا المي   ٢لهذ مً بم٩اهُت مماعؾت الغ٢ابت ٦إصاة للؿُُغة ٖلى اإلاًمٓن ؤلٖا

ٓامل الخاعظُت اإلاؿاَمت في الخد٫ٓ مً الغ٢ابت الى ؾلُت الًبِ ٞهي مغج بُت ؤؾاؾا اما الٗ

الم  باإلياٞت الى م٩اهخّ الى ظاهب الؿلُاث الشالر في  –بالخٓظّ الضْلي الخالي الظي ٌٗخبر الٖا

ْ ابضاُٖا ال ًم٨ً لّ ان ًسً٘ للغ٢ابت اطا ما اعصهاٍ ابضٖا مشمغا  -ألاهٓمت الضًم٣غاَُت مجاال ٞىُا 

ٓ الخ٤ في الخٗبحر، ب َ ْ اإلياٞت الى الخد٫ٓ الظي قِضٍ م٨غؾا الَم مبضا مً مباصت خ١ٓ٣ الاوؿان 

ٓهّ ٢ُاٖا بٖالمُا جابٗا للىٓام في ؤٚلب ص٫ْ الٗالم، الى ٢ُاٖا ًخمخ٘ بالُاب٘  الم مً ٧ مجا٫ الٖا

المُت ْ ٖلى  ٓهُت إلاماعؾت الغ٢ابت ٖلى الٓؾاثل ؤلٖا اإلااؾؿاحي ظٗل مً ؾلُت الًبِ آلُت ٢اه

 مًامُجها.

 خاجمت: 

المُت زُاَا بطا ٧اهذ الؿُاؾت ؤلاٖالمُت هي زا ٤ التي جسُٓ ٖلحها اإلااؾؿاث ؤلٖا ت الٍُغ َع

ْ ٩ًٓن َضّٞ  ُٖٓت  ْ اإلآي ّ، ًخمخ٘ بالكٟاُٞت  ْ هٍؼ ٢هض جد٤ُ٣ َضِٞا الىبُل، اإلاخمشل في بٖالم خغ 

ٓلّ مً ٢ًاًا مسخلٟت، ٞةن طل٪ لم ًجٗل مً  ٍٓغ الغؤي الٗام خ٫ٓ ما ًج٫ٓ مً خ ألاؾاسخي جى

الم مجا٫ ٞجي ابضاعي ٢بل ان  –ُت للخض مً مجا٫ الابضإ ؾلُت الًبِ ) الغ٢ابت ؾاب٣ا( آل ٧ٓن الٖا

٤ْٞ ما  -٩ًٓن مِىت ْصا الغئٔ  ْظٗلّ مجاال مىٓما ) خؿب ما ًُلبّ الخىٓحر( ْ لِـ مجاال مدض

ٓجها آلُت مً آلُاث الؿُاؾت الٗامت.   ًٟغيّ مى٤ُ ؾلُت الًبِ ) الغ٢ابت( ٧

المُت التي ا٢ترختها مىٓمت ْالتي ظؿضث مً زال٫  بن الؿُاؾت ؤلٖا ٓوؿ٩ٓ في الؿبُٗيُاث  الُ

ْع ال٣اهٓن ألا٫ْ  شىن ماهبراًذؤٖما٫ لجىت  في بضاًت الشماهِىاث، ٧اهذ الضاٞ٘ ألاؾاسخي في نض
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المُت  الم بؿُاؾاجّ ؤلٖا ْ جماقُا م٘ جبجي هٓام اٖالمي صْلي ظضًض، ٩ًٓن ٞحها الٖا لئلٖالم في الجؼاثغ، 

ْ لم ٨ًً الٛغى ان ج٩ٓن اإلاسخلٟت ال٣اٖضة ألاؾاؾُت للج هٓى بالض٫ْ الىامُت هدٓ عجلت الخىمُت، 

ٓم الخالي.  ْ ؾلُت الًبِ باإلاِٟ ٓوي الظي ٨ًغؽ الغ٢ابت ؤ اع ال٣اه المُت الَا  الؿُاؾت ؤلٖا
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 ملخظ :

ْع  ٓع٢ت البدشُت بلى الخٍٗغ٠ بض تهضٝ َظٍ ال

ت مىظ اؾترظإ ؾُاصتها ٖام  ٓماؾُت الجؼاثٍغ الضبل

ْمؿاَمتها الٟٗالت في بىاء الؿلم ْألامً  1962

ْالتي مً ؤَمِا  َْظا في خاالث ٦شحرة مجها  ْلُحن  الض

ت في الجزإ الٗغاقي الٓؾاَت ال ؤلاًغاوي ٖام –جؼاثٍغ

اثً  1975 ت ٞحر ٢ًُت الَغ ٦ْظا الٓؾاَت الجؼاثٍغ

٨ُحن في بًغان ؾىت  ٍٓت هؼإ  1980ألامٍغ ٦ْظا في حؿ

ْهجاخِا في خل  ْالىُجغ  ألا٢لُاث في قما٫ مالي 

ٓبي تري ٖام –الجزإ ؤلازُ ْعَا الٟٗا٫  2000الاٍع ْص

٣ْٞا في جهُٟت الاؾخٗماع في الصخغاء ا لٛغبُت 

ْلُت . ُت الض  للكٖغ

ٓماؾُتاليلماث اإلافخاخُت  ٓماؾُت  ،: الضبل الضبل

ت جهُٟت الاؾخٗماع في الصخغاء  ،خل الجزإ ،الجؼاثٍغ

 . الٛغبُت

Résumé : 

Le présent article vise a clarifier et définir 
le rôle de la diplomatie algérienne depuis son 
indépendance en 1962 et sa contribution en 
matière de paix et sécurité internationale, ainsi 
sa contribution en matière de résoudre les 
conflits internationaux (le conflit Irako-Iranien  
en 1975, les otages américains en Iran en 1980 

et son rôle efficace en matière de décolonisation 
au sahara occidentale conformément a la 
légitimité internationale.   

Mots clés : Diplomatie, Diplomatie Algérienne, 
résoudre les conflits, décolonisation au Sahara 
Occidentale. 

 ملذمت :

ْجؼصاص ؤَمُتها  ْاث الض٫ْ مِمت في جىُٟظ الؿُاؾت الخاعظُت،  ٓماؾُت بخضٔ ؤص ٖلى -حٗخبر الضبل

٤ُٞٓ  -الخهٓم ٍٓاتها، الؿعي بلى الخ ْل ْ ٣ً٘ ٖلى ؤ ٢ْاث الؿلم.  الض٫ْ ُٞما ًيكا بُجها مً بحن في ؤ

ْ الخس٠ُٟ مً خضتها ٖلى ألا٢ل ٓانل، مً ؤظ، زالٞاث، ؤ ٓع الخ جد٤ُ٣ الٛاًت  لْ طل٪ بغبِ ظؿ

ٓماؾُت هٟؿِا.  ؤلاوؿاهُت التي جٓن٠ بها الضبل

ٓخضاث  ْال٣ًاًا التي حٗاوي مجها مسخل٠ ال ٓماؾُت، ًخم خل الٗضًض مً اإلاكا٧ل  ٓاؾُت الضبل ٞب

ًْٖ ٍَغ٣ِا  ٓطَا مً ؤظل بًجاص م٩اهت لِا ٖلى  -ؤًًا -الؿُاؾُت،  ؼ هٟ ْحٍٗؼ ا  َُٓض مغ٦َؼ ٫ْ ج ًم٨ً للض
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 ٔ ْلي، بك٩ اإلاؿخٓ ْاإلا٣ضعة التي جمخل٨ِا في بَاع ٖال٢اتها م٘ الض ْال٣ضعة  ٓة  ل ًدىاؾب م٘ ماقغاث ال٣

. ٫ْ ألازٔغ  الض

ٓع  ْٖلى مسخل٠ الٗه ْلُت،  ْاع في مُضان الٗال٢اث الض ٓماؾُت مً ؤص ْبال٣ضع الظي لٗبخّ الضبل

ٓة  َٓغي ًؼصاص ٢ ت، ٧ان اَخمام مسخل٠ الض٫ْ بهظا اليكاٍ الج ْلخخإ٦ض احؿاٖا ْ التي ٢ُٗتها البكٍغ  ،

ْ ٞاٖلُتها بهٟت ٖامت ٣ٞض ججؿضث في  في جهُٟت الجزاٖاث اإلاؿلخت بحن الض٫ْ، َظٍ ألاَمُت ال٨بٔر 

ْالضماع ْ الخغاب،  ب  ٍْالث الخْغ ْعَا في ججىب ؤلاوؿاهُت  ٓلت صْن  ْؤزمغثص مؿاٖحها جل٪ بالخُل

ب، خ٣ىا للضماء، ْ ججىبا للخؿاثغ، ْ صٞىا لؤلخ ٢ْض ٧اهذ بؾخمغاع الجزاٖاث ْ الخْغ ٣اص بحن الض٫ْ. 

ٖٓت مً الٓؾاثل ْ اإلاؿاعي اإلاسخلٟت التي ًدخ٨م بلحها  ٓماؾُت حٗخمض ٖلى مجم ُٟت الضبل َظٍ الْٓ

ٓن في الجهاًت، مِما َا٫ ؤمض َظا الخالٝ.   اإلاخهاٖع

ٓا٢ِٟا بلى ما ْبالىٓغ الجؼاثغ  ْ ٦ظا م جخمخ٘ بّ مً م٩اهت مخمحزة ٖلى اإلاؿخٔٓ الضْلي ْؤلا٢لُمي، 

ْالتي ججؿضث في مؿاهضتها الش  ، لت خُا٫ مسخل٠ ال٣ًاًا التي قٛلذ الٗالم بإؾٍغ ْاإلاؿْا ابخت 

ٓعٍت التي جامً بد٤  َْظا اهُال٢ا مً اإلاباصت الش اإلابضثُت لجمُ٘ الخغ٧اث الخدغعٍت في الٗالم، 

ْجهُٟت الاؾخٗماع في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم ا  غ مهحَر ً ٢ْض ظٗلذ مً الؿلم ْألام ،الكٗٓب في ج٣ٍغ

ْعئؾاء  ْاؾٗا بحن ٢اصة ص٫ْ الٗالم،  ٓػ اختراما  ٓ ما ؤَلِا ل٩ي جد َْ ٓماؾُتها،  ْمُمدا لضبل مىُل٣ا 

   مىٓماتها اإلاخٗضصة.

ت مىظ اؾترصاص البالص اؾخ٣اللِا) ٓماؾُت الجؼاثٍغ (، ٖلى اإلاؿاَمت في بىاء 1962ْل٣ض ٖملذ الضبل

ْالتي مً َْظا في خاالث ٦شحرة،  ْلُحن،  ظ٦غ  -ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ-ؤَمِا الؿلم ْألامً الض
ُ
ج

ْبًغان ؾىت  ْلتي الٗغا١  ت في الجزإ بحن ص ٦ْظا الخٓؾِ الجؼاثغي ُٞما ًسو 1975الٓؾاَت الجؼاثٍغ  .

٨ُحن في بًغان ) اثً ألامٍغ ٍٓت هؼإ ألا٢لُاث في قما٫ ٢1980ًُت الَغ ٦ْظا في مؿاع مؿٗاَا في حؿ  ،)

ٓاع١(، ْخل الجز  ْالىُجغ ) الخ ا ) مالي  ْؤعجحًر ٓبُا   (.2000إ بحن بزُ

 الذساظُت : بشيالُت

ٓلِا ٧ان اَخمام الجؼاثغ ل٣ض ٓماسخي اَخماما بالٛا مىظ خه ْمً  باليكاٍ الضبل ٖلى الاؾخ٣ال٫، 

ْعَا الشابذ في جهُٟت  ْص ٍٓتها إلاسخل٠ الجزاٖاث،  ت في حؿ ٓماؾُت الجؼاثٍغ ْع الضبل ؤظل ؤلاإلاام بض

 ، جٓظب َغح ؤلاق٩الُت الخالُت: الاؾخٗماع في الصخغاء الٛغبُت

ت الجزاعاث اإلاعلخت،  ت هجخذ في حعٍى بلى ؤي مذي ًمىً اللٌى بإن الذبلىماظُت الجضاثٍش

 وفلا للششعُت الذولُت؟ وفي جطفُت الاظخعماس في الصخشاء الغشبُت

ُت ٖٓت مً ألاؾئلت الٟٖغ خت جم الخُغ١ بلى َغح مجم  لخالُت :ا ْمً ؤظل ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُْغ
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ْ ما هي ٖال٢تها ببٌٗ -1 ٓماؾُت ؟   اإلاهُلخاث ألازٔغ ؟. ما مٗجى الضبل

ْلُت ؟ -2 ٍٓت الجزاٖاث الض ت في حؿ ٓماؾُت الجؼاثٍغ  ما هي مسخل٠ ؤلاهجاػاث التي ٢امذ بها الضبل

ْع الظي ٢امذ بّ الجؼاثغ -3 ٓ الض ب٢ىاِٖا  ْمضٔ ،في الصخغاء الٛغبُت الاؾخٗماع في جهُٟت ما َ

 ْ ٖٓت الض ْلُت ؟ لُت في جهُٟتللمجم ُت الض ٣ْٞا للكٖغ  الاؾخٗماع 

ْع الخالُت  ٕٓ ٖبر اإلادا ُت جم الخُغ١ بلى مٗالجت اإلآي ْمً ؤظل ؤلاظابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت ْألاؾئلت الٟٖغ

 ْهي:

 ٌ ْبحن مسخل٠ اإلاهُلخاث اإلاكابهت لِا. اإلادىس ألاو ْالٟغ١ بُجها  ٓماؾُت   : ماَُت الضبل

٠ اإلادىس الثاوي :  ٓماؾُتالخٍٗغ ْاَم اهجاػاتها بالضبل ت   .الجؼاثٍغ

ت في جهُٟت اإلادىس الثالث ٓماؾُت الجؼاثٍغ ْع الضبل  الاؾخٗماع في الصخغاء الٛغبُت. : ص

 .ببعؼ اإلاطؿلخاث اإلاشابهت لها  الذبلىماظُت وعالكتها اإلادىس ألاٌو : ماَُت

 في معجى الذبلىماظُت : -1

م ْلت مً َٝغ الٗ ٖلى الٚغ ٓصاث اإلابظ ُاء حٍٗغ٠ مً اإلاجِ ْالباخشحن إٖل ضًض مً الضاعؾحن 

ْاضر باليؿبت لبٌٗ ألاخضار التي ج٣٘ في ٖالم  ٓماؾُت، بال ؤهّ ماػا٫ لخض آلان ٚحر  مٓخض للضبل

ٓم ْلُت  ،الُ ِٟا لخضمت مهالخّ الخانت. ل٨ً هدُجت لترابِ ألاخضار الض ْاخض ًْٓ لضعظت ؤن ٧ل 

ُٟت ٖلى  -ت للبدض ًٖ مِٟٓم مٓخض لِابالبدض ًٖ آلُاث مكتر٦ٖلى الخٓظّ ؤظبر الجمُ٘  ْٓ٧

 ألا٢ل.

ُٟت  ٠ التي ظاء بها مسخل٠ الباخشحن في خ٣ل الْٓ ٖٓت مً الخٗاٍع ٕٓ بلى مجم ٍْم٨ً الغظ

ٓماؾُت ْهي:  الضبل ْالتي ًم٨ً ط٦غ بٌٗ مجها  ٓاهُجها  ٢ْ 

ت : -ؤوال  مً الىاخُت اللغٍى

ٍٓت ٓماؾُت في اإلاٗاظم اللٛ ٓما " ٖلى ؤجها  ،حكحر ؤصبُاث الضبل ٓهاهُت "صبل لٟٓت مكخ٣ت مً الُ

ْالتي ٧اهذ جهضع ًٖ الصخو الظي  ٓز٣ُت ؤْ الكِاصة الغؾمُت التي جُٓي ٖلى هٟؿِا،  ْمٗىاَا ال

ْجس٫ٓ خاملِا امخُاػاث زانت ٓٞض  ،بُضٍ الؿلُت الٗلُا في البالص،  ْاإلاِمت اإلا ْجخًمً نٟت اإلابٗٓر 

 (1)بها.

ْعا١ الغؾمُت التي جخًمً ههٓم الاجٟا٢ُاث زم احؿ٘ مضل٫ٓ َظٍ ال٩لمت ُٞما بٗض لِ كمل ألا

ٓعٍاث ال٣ضًمت م٘ ٓزاث٤  اإلاجخمٗاث التي ؤبغمتها ؤلامبراَ ْال٣باثل ألاظىبُت التي ؤنبدذ حٗجي صعاؾت ال

ُٟتها بلى مؿخٔٓ ؤجها ؤنبدذ حٗجي بصاعة ْلُت، زم بٗض طل٪ ْْ ْجٓظُّ  ال٣ضًمت اإلاخٗل٣ت بالٗال٢اث الض

ْلُت. ٓزا ؤْ مٟٓيا، ؤي الصخو الظي ( 2)الٗال٢اث الض ٓم حٗجي مبٗ ٦ما هجض ؤجها بدؿب َظا اإلاِٟ
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ْلم جضزل غؾل في مِمت،  ٓماؾُت في اإلاعجم الضْلي بال ًُ في ؤْؾاٍ ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ،  لٟٓت الضبل

 ٖىضما خلذ مدل لٟٓت " مٟاْيت ".

ٓ ٌؿخٗ ْالظي ؤنبذ ٌكحر بلى مٗان مسخلٟت، ِٞ ٓماؾُت  ٓع مضل٫ٓ الضبل  (3)مل الُٓم :٢ْض جُ

 بما للضاللت ٖلى الىهج الؿُاسخي في ػمً مٗحن. -1

ْالتي ًخدلى بها شخو ما باليؿبت لٗال٢اجّ م٘  ْبما للضاللت ٖلى اللُا٢ت -2 ْالضَاء،  ْال٨ُاؾت 

 الٛحر.

ْما ًدبِٗا مً مغاؾُم . -3  ْبما للضاللت ٖلى اإلاٟاْياث 

ٓم ٖلى -4 ٓماسخي الظي ٣ً خض حٗبحر " ؤعوؿذ ؾاجٓ"  ْحؿخٗمل للضاللت ٖلى مِىت اإلامشل الضبل

ْمهالر البالص اإلاٗخمض لضحها، ْ  ٤ُٞٓ بحن مهالر بالصٍ  ْصبمِمت الخ ىّ،  الظ ًٖ قٝغ َْ

ٓعي الضْلي ".  ْالؿِغ ٖلى جىمُت ال

 مً الىاخُت الاضؿالخُت : -زاهُا

ٓماؾُت طاتها، ْؾٝٓ جدا٫ْ َظٍ الضعاؾت عنض بٌٗ  ٍٓغ الضبل ٓماؾُت بخُ ٠ الضبل ٓع حٍٗغ ل٣ض جُ

ٟاث الخالُت :الخٗ  ٍغ

ٓص ٖلى ؤؾاؽ " ؤجها ال٣ضعة ٖلى بزاعة عىذ الخػاسة الهىذًت -1 ٓماؾُت ٖىض الِى  : حٗجي الضبل

ْجإ٦ُض الؿالم بحن الض٫ْ "   (4)الخغب 

ٓ ؤن بُجي عىذ اإلاعلمحن -2 ٍْت بً ؤبي ؾُٟان ُٞما ًض٫ ٖلى مماعؾتها ٖلى ؤجها: "ل : ٣ٞض ط٦غ مٗا

 ٓ ٓ )حٍٗغ٠ بظغاجي(.ْبحن الىاؽ قٗغة ما اه٣ُٗذ، بطا ؤعز َْ َْا ؤعزُتها "  ْبن قض  َا قضصتها، 

ْال٨ُاؾت في بصاعة الٗال٢اث  ٓماؾُت بإجها "هي اؾخٗما٫ الظ٧اء  ٓ ٞل٣ض ٖٝغ الضبل ؤما بعوؿذ ؾاج

ٓماث الض٫ْ اإلاؿخ٣لت "   (.5)الغؾمُت بحن خ٩

ِا   .بإجها : " الٗمل الغؾمي لخٓظُّ الٗال٢اث بحن الض٫ْ " pani tekerْٖٞغ

ُّٟ ٣ٞض ؤُٖىؤما ألا  ٓماؾُت ٖلى ؤؾاؽ ؤجها : " هي ٖلم ؾخاط الٟغوسخي ٍع ٠ للضبل  ًْٞ حٍٗغ

ْاإلاٟاْيت "  .(6)جمشُل الض٫ْ 

ِا "َجري ٦ِؿىجغ" بإجها : ج٠ُُ٨ ؤلازخالٞاث مً زال٫ اإلاٟاْياث "   .(7)في خحن ٖٞغ

ْ هي جل٪ الٓاَغة  ٓماؾُت،  التي بغػث ٍْإحي حٍٗغ٠ "َجري ٦ِؿىجغ" جإ٦ُضا إلاا ٌٗٝغ ًٖ الضبل

ٓػَ٘ ال٣ُم ػ ْاَغة الهغإ البكغي خ٫ٓ ٖملُت ج ٓاَغ ،م٘ بْغ ْالتهاْن مً الٓ ال٣ضًمت  ٞالخٟاْى 

ش   .٢ضم الخاٍع
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بغث ٧اهتر" مِٟٓم ٓماؾُت بمِٟٓم الؿُاؾت الخاعظُت ٍْغبِ "ْع ٓماؾُت  ،الضبل ٓ ٌٗٝغ الضبل ِٞ

ْمماعؾت بصاعة ٔ  بإجها: " ًٞ   . (8)جىُٟظ الؿُاؾت الخاعظُت " في ٖملُت اإلاٟاْياث م٘ الض٫ْ ألازغ

ْالؿُاؾت الخاعظُت، ٖلى  ٓماؾُت  ٟاث التي جغبِ بحن الضبل ٠ ًىضعط يمً الخٍٗغ َْظا الخٍٗغ

ٓز٣ُت بُجهما.  اٖخباع ؤن الٗال٢ت ال

ٓماؾُت ٖلى ؤؾاؽ ؤجها : ٖٓت مً الباخشحن الٗغب الضبل  في خحن ٖٝغ مجم

ْٖلم مٗالجــٞ ِا بإجها :" ًٞ  ْلت"خامض ؾلُان "ٌٗٞغ ن الخاعظُت للض ْؤن الٗال٢اث  ت الكْا

ٓعة ٓماؾُت هي اله ْلُت " الضبل  .الخُت لالجهاالث الض

ْالتي  م٣لض" ؤما "بؾماُٖل نبري  ْالخٟاْى التي ججغي بحن الض٫ْ  ِا " بإجها ٖملُت الخمشُل  ُٞٗٞغ

ْمهالخِا ْمٗامالتها  ْا ،جدىا٫ْ ٖال٢اتها  ٓماؾُت الٟٗالت هي التي جضٖمِا ٧ل ؤص ث الؿُاؾت ْالضبل

ْلت ْاث ؾُاؾُت، ألازٔغ التي جمل٨ِا الض ٓاء ٧اهذ َظٍ ألاص ت " ؾ ْ ٖؿ٨ٍغ  . (10)صٖاثُت، ا٢خهاصًت ؤ

ْمِىت" ْماؾؿت  ش  ْجاٍع ٢ْاهٓن   ًْٞ ٓماؾُت بإجها " ٖلم   .(11)ؤما خؿً نٗب ٖٝغ الضبل

 عالكت الذبلىماظُت بمفهىم الجزاع :

 ٔ ٓماؾُت بالٗضًض مً اإلاٟاَُم ألازغ ٓم  جغجبِ الضبل ْالظي ًٓضر يبِ مِٟ ٧الجزإ، 

ٓماؾُت ٓز٤ُ بُجهما، خُض ٣ًهض بالجزإ الضْلي ٖلى ؤهّ : " الٓي٘  َْظا ،الضبل بؿبب الاعجباٍ ال

ٓا٤ٞ ْٖضم ج ْ جهاصم بحن اججاَاث مسخلٟت، ؤ ْ ؤ٦ثر،  الىاشخئ هدُجت حٗاعى ؤ حن ؤ في اإلاهالر بحن َٞغ

 ٓ غاٝ اإلاٗىُت مباقغة بلى ٖضم ال٣ب ْلت ٫ مما ًضٞ٘ باأَل ْمدا ٤ الٓؾاثل  ،حٛحٍر بالٓي٘ ال٣اثم  ًٖ ٍَغ

ٓماؾُت مً ؤظل  َظا الخالٝ ". مٗالجت الضبل

ٓماؾُت بطن حٗخبر بخضٔ آلالُاث اإلاؿخسضمت مً َٝغ مسخل٠ الٓخضاث الؿُاؾُت  ٞالضبل

ٓمُت مً ؤظل ٌٞ الجزاٖاث. ْٚحر الخ٩ ٓمُت  ٓم ؤن مهُلر ٌٞ الجزإ َىا َٓ ؤ٦ثر الخ٩  ْمٗل

ٓلُت ت للجزإ مً مه قم ٍٓخّ، طل٪ ؤهّ ًخًمً الخٗامل م٘ ألاؾباب الجظٍع ُلر بصاعة الجزإ ؤْ حؿ

ْحُٛحر بىِخّ ،ْخلِا  .(12)بمٗجى بجهاء الخالت الٗضاثُت بحن ؤَغاٝ الجزإ 

ف بالذبلىماظُت ت اإلادىس الثاوي : الخعٍش  وؤَم بهجاصاتها: الجضاثٍش

ت ) -1 ٍش  (. 1962 – 1954مشخلت الثىسة الخدٍش

الث الٗضًضة التي بظلِا  ل٣ض خ٣٣ذ م مً اإلادا غ ٖلى الٚغ ٓعة الخدٍغ ت ؤزىاء ز ٓماؾُت الجؼاثٍغ الضبل

ْلت ٖؼلِا ب٢لُمُا ْمدا ٓاء  ؤلاؾخضماع الٟغوسخي ألظل بزماصَا مىظ البضاًت،  ْلُا، اهجاػاث مِمت ؾ ْص

ْلُت، ٖ الث الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة، ؤْ في مسخل٠ اإلااجمغاث الض لى ٚغاع ٖلى مؿخٓي مضا
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ْوٜ )  ْ 1955ماجمغ باهض ْالظي ؤبضث مً زاللّ الض٫ْ ألاٞغ ٍٓت جًامىا -(،   م٘ الكٗب الجؼاثغي، ؤؾُ

جي لخمشُل ْبجاخت غ الَٓ ت ٖلى الهُٗض الضْلي الٟغنت لجبهت الخدٍغ  ..(13)ال٣ًُت الجؼاثٍغ

ت اإلاا٢خت في ماجمغ ؤ٦غا الشاوي اإلاى٣ٗض  ٓمت الجؼاثٍغ في الٗانمت ْبلى ظاهب طل٪ قاع٦ذ الخ٩

ْالظي جًمىذ الثدخّ الخخامُت اإلاُالبت1958) في صٌؿمبر  الُٛيُت بمىذ الكٗب الجؼاثغي خ٣ّ في  ( 

ْالكغعي إلعاصة الكٗب الجؼاثغي  ْبهّ اإلامشل الٓخُض  ت (14)الاؾخ٣ال٫،  ٓمت الجؼاثٍغ ، ٦ما جم٨ىذ الخ٩

٣ُت اإلاؿخ٣لت ) مجرُْٞ اإلاا٢خت مً اإلاكاع٦ت في ماجمغ ْالظي ناص١ م1959ًا( الض٫ْ ألاٍٞغ زاللّ  ، 

ن ٖلى الخدًحر للمىا٢كاث التي ؾٝٓ ججٔغ في الجمُٗت الٗامت ألمم اإلاخدضة. جم بٖالن  ٢ْض اإلااجمْغ

ٓٞمبر " ٓم ألا٫ْ مً ه ت ً ٓمت الجؼاثٍغ تراٝ بالخ٩ ٣ُت بلى الٖا ٓة الض٫ْ ألاٍٞغ ْصٖ ٓما للجؼاثغ "  ً

ْمً اإلاكاع٦ت في الٗضًض مً اإلااجم(15)اإلاا٢خت" ْلُت، ٖلى ٚغاع ماجمغ ؤصٌـ ؤبابا ،  ْالض غاث ؤلا٢لُمُت 

ْماجمغ بلٛغاص )1960) ٓٞض اإلامشل1961(،  ا ال ا مً اإلاىاؾباث التي خًَغ ْٚحَر ت  (،  ٓمت للجؼاثٍغ للخ٩

ْالتي صٖذ ْاإلاُالبت بد٤ الكٗب  بها اإلاؿخضمغ الٟغوسخي، مً زاللِا بلى الخىضًض بما ٢ام اإلاا٢خت، 

غ مهحٍر  .الجؼاثغي في ج٣ٍغ

ت اإلاا٢خت   ٓمت الجؼاثٍغ ٓاػاة م٘ َظا اليكاٍ الؿُاسخي ٢امذ الخ٩ بٟخذ م٩اجب  -آهظا٥ -ْباإلا

٣ُت مجها-جمشُلُت لِا في الٗضًض مً الض٫ْ  ْمالي...-ْبالخهٓم ؤلاٍٞغ ، (16) ٖلى ٚغاع م٨خب ٚاها، ُٚيُا، 

اصة ٓ ما ؤصٔ بلى ٍػ ت بعجابا قضًضا مً َٝغ الٗضًض مً َْ ٓعة الجؼاثٍغ ص٫ْ الٗالم، التي ٧اهذ  هُل الش

إة ٍٓا لخغ٧اث الخدغع ٞحها، خُض ٧ان ٦ٟاح الكٗب  جدذ َْ ْالتي ؤُٖذ صٞٗا ٢ الاؾخٗماع، 

٩ا ْؤمٍغ ْؤؾُا  ٣ُا  ما  ِٞظا ،الالجُيُت الجؼاثغي مدل اَخمام قٗٓب بٍٞغ ٓام ه٨ْغ الغثِـ الٛاوي ٧

ْ ؤن ؤ٦بر ( ٫ٓ٣ً " بن الاؾخٗماع ما ًؼا٫ مدكبشا بؿُُغجّ اإلاباقغة في ب1958ٗ) ٣ُا  ٌ اإلاىا٤َ بةٍٞغ

ت مشا٫ مى ًخمشل في ال٣ًُت الجؼاثٍغ خُض ٩ًاٞذ الكٗب الجؼاثغي  ،لِظا الدكبض الاؾخٗماعي ألٖا

ْ ل٣ض لٗب ٦ٟاح ش ...،  ّ الخاٍع ٓلُا ظباعا يض ؤ٢ٔٓ ظِل اؾخٗماعي ٖٞغ  الكٗب الجؼاثغي  ٦ٟاخا بُ

٣ُت بإظمِٗا...". غ ال٣اعة ؤلاٍٞغ ْعا َاما في جدٍغ  ص

ضة1958نغح اإلاىايل شخي ُٟٚاعا )  ٦ما اإلاجاَض ٢اثال :" بن ٦ٟاح الكٗب  ( إلاىضْب ظٍغ

ٓطط ممازل في الصجاٖت، ٧الظي  ْؤن ٢ضم هم ْلم ًدضر  ش الاؾخٗماع،  ّٖٓ في جاٍع ض مً ه الجؼاثغي ٍٞغ

ت لِؿذ مً ؤظل الكٗب  ٓم ٞاإلاٗغ٦ت التي جسٓيِا هي مٗغ٦ت الخٍغ ْالُ ٢ام بّ الكٗب الجؼاثغي، 

ْالخٗؿ٠ ؤًىما ٧اهذ ْفي ظمُ٘  مً ؤظل ْبهما ي ْخضٍ،الجؼاثغ  ٧ل الض٫ْ التي حٗاوي الايُِاص 

ْبن ض ٢ًُت ال٣اعاث،  ْاظبىا ؤن هٍا الكٗب الجؼاثغي ب٩ل الٓؾاثل طل٪ ؤجها ججؿض ٢ًُت  مً 

 .(17)ؤلاوؿاهُت بإ٦ملِا "
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ت ْٖلُّ، ًم٨ً ال٫ٓ٣: بن ٓعة الجؼاثٍغ ٓماؾُت الش ْبالخهٓم ٞترة  ؤزىاء الاخخال٫ الٟغوسخي صبل

ٓعة اإلاؿلخت ا ٢ض ؾاَمذ في نُاٚت (1962-1954) الش ََٓغ بّٗ ظ ْالخهاثو  َْ ببٌٗ الهٟاث 

ٍ لخغ٧اث  ْجإحي ٖلى عؤؽ جل٪ الهٟاث الضٖم الالمكْغ ْالتي ال ًم٨ً ألي ؤخض اإلاؿاؽ بها،  الشابخت، 

غ اإلاهحر الكٗٓب. ٢ًْاًا ج٣ٍغ  الخدغع 

ت ومياهتها م -2  ( :1962ىز ؤلاظخلالٌ)دوس الذبلىماظُت الجضاثٍش

ْالضْلي بإجها خضًشت الِٗض ت ٖلى اإلاؿخٔٓ ؤلا٢لُمي  ٓماؾُت الجؼاثٍغ ، -وؿبُا -ل٣ض بحؿمذ الضبل

ن  ع ٞترة ْظحزة ٖلى الاؾخ٣ال٫، ؤنبدذ حٗض مً الٟاٖلحن ألاؾاؾحن في الكْا ْبٗض مْغ بال ؤجها 

ْعَا في مٗالجت مسخل٠ ال٣ًاًا الؾُما ألا  ْطل٪ مً زال٫ ص ْلُت،  ٍٞغ٣ُت مجها مشل جهُٟت الاؾخٗماع، الض

ْعٌٞ  ْالٟغوسخي ْألاؾباوي(،  ُاوي  ْالبًر ٍٓا يض الاؾخٗماع )البرحٛالي  ْمٗى ْصٖم خغ٧اث الخدغع ماصًا 

٣ُا.  هٓام الخ٨م الٗىهغي في ظىٓب بٍٞغ

ٓماث  ٓماؾُت التي جمشلذ في الؿعي بةؾخمغاع بلى الخٟاّ ٖلى م٣ اناث َظٍ الضبل ْمً بَع

ْجشب ن في جىُٟظ ؾُاؾاتهم الخاعظُت، خُض ؤلاؾخ٣ال٫  ُذ صٖاثمّ، ل٩ُٓن ههجا ًدظٔ بّ آلازْغ

ْصي بحن ٧ل مً بٗض بجه ٣ُت وكب زالٝ خض ع ٞترة ظض ْظحزة ٖلى ٢ُام مىٓمت الٓخضة ؤلاٍٞغ مْغ

ْلُبُا ٓوـ  ْج ْبٌٗ ظحراجها مشل اإلاٛغب  ت اإلاٛغبُت ٣ٞض ؤصٔ ٞباليؿبت ،الجؼاثغ  ْص الجؼاثٍغ ٓجغ  للخض الخ

ٓاظِت مؿلخت ٢اثفي الٗال ٓبغ  بُجهما بلى اهٟجاع م ما ٌؿمى بدغب الغما٫،  ؤْ 1963في الٟاجذ مً ؤ٦خ

ت ٓماؾُت الجؼاثٍغ ْٖلى الٗضًض  مً الاججاَاث جخدغ٥ في ال٨شحر ٦ْىدُجت لِظٍ الٓيُٗت ٧اهذ الضبل

ْالٗغبُت، بياٞت بلى ت مجها  ٍٓاث ْألانٗضة ال٣اٍع ٖٓت مً ص٫ْ ٖضم الاهدُاػ. مً اإلاؿخ ، ٞٗلى ..مجم

ٓهُت اؾدىاصا إلاُشا١ مىٓمت الٓخضة  ٢ْاه الهُٗض ال٣اعي ْظضث الجؼاثغ هٟؿِا في ْيُٗت ظُضة 

ْالتي  ٓعزت ًٖ الاؾخٗماع،  ْص اإلا ْالظي ٌكحر في ماصجّ الشالشت بلى جبجي مبضؤ ٢ضؾُت الخض ٣ُت،  ؤلاٍٞغ

ْعا ٦بحرا في جشبُخّ  .(18)لٗبذ الجؼاثغ مً زاللِا ص

ٓاػاة م٘ ؤلاقدب ٓماؾُت ْباإلا ٠٢ٓ آلالت الضبل ْلخحن لم جخ ْص بحن الض ت ٖلى الخض ٩اث الٗؿ٨ٍغ

ت ٍٓت َظا الجزإ  الجؼاثٍغ ْػٍغ الخاعظُت الجؼاثغي بىٓحٍر اإلاٛغبي بٛغى حؿ ٓاء الٓي٘ خُض الخ٣ى  الخخ

ْالتي  ْ بهٟت جهاثُت،  ٓع َظا الجزإ جٓظذ بٓي٘ اجٟا٢ُت بُجهما،  ْؤمام جُ ضَا،  ِْ ثضْث في م ُْ ل٨جها 

ْطل٪َلبذ ا ْػعائها  ْعة اؾخصىاثُت إلاجلـ  ٣ُت ٣ٖض ص ٣ْٞا للماصة  لجؼاثغ مً مىٓمت الٓخضة ألاٍٞغ

ًاء، اؾخُاٖذ ٖىض وكٓء ؤي ؤػمت مٟاظئت –الشاهُت ٖكغ  مً زال٫  اإلاىٓمت بُلب مً ؤخض ألٖا

ٓع  ٓبُا ْؾاَت بمبراَ ٠٢ْ بَال١ الىاع بزُ ، 1969ظاهٟي  15ْفي  ،َُالسخي السخي ؤن جخٓنل بلى اجٟا١ 

٣ُت الشامىت في  ْاإلاٛغبي، ْفي ال٣مت ألاٍٞغ ٢ُٓ٘ بجٟا٢ُت بًٟغان بحن الُٝغ الجؼاثغي  اهخهى الجزإ بخ

ٍٓت 1972الغباٍ ٖام  ْلخحن بلى حؿ ْصي بُجهما ؤٖلً الُٝغ اإلاٛغبي ًٖ جٓنل الض  (.19)الجزإ الخض
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 ٓ اع لخشبُذ ْل٣ض ؤُٖى َظا الجزإ للجؼاثغ صعؾا مٟاصٍ ؤن الضز٫ٓ في مٟاْياث م٘ ص٫ْ الج

ٕ في  ٓ ما صٞ٘ بها بلى الكْغ َْ ٫ٓ بلى خضْر مسخل٠ اإلاكا٧ل بُجهما،  ٓ ألاظضٔ ٢بل ؤن ًخد ْص َ الخض

ٓاع ؾىت  ْخؿً الج ْن  ْالتي جٓظذ ب٣ٗض اجٟا٢ُت الخٗا ٓعٍخاهُا،  ْصَا م٘ م ،زم بٗض (20) 1966جشبُذ خض

ٓع1969ٍطل٪ ؤبغمذ مٗاَضة ؤزٔغ م٘ لُبُا ؾىت  ْالشالشت مجها م٘ ظمِ ٢ْٗذ مِٗا ،  ٓوـ التي  ت ج

ْالخٗاْن في  ٓاع  ْخؿً الج ٓة  ٓوـ ًٖ 1970ظاهٟي  06مٗاَضة ألاز ْالتي جىو" ٖلى ؤن جخسلى ج  ،

ٓخضة  ْال َٓىُت  حن إلاباصت الؿُاصة ال ْاخترام الُٞغ ْصًت اإلاخىإػ ٖلحها،  مُالبها الترابُت في اإلاىا٤َ الخض

ْزت ًٖ الاؾخٗ ٓع ْص اإلا ْبالخالي ٢ضاؾت الخض ْن ا٢خهاصي م٨ش٠ بحن البلضًً، مً  م٣ابل ماعالترابُت  حٗا

ٓصاث الجباعة التي ٢امذ  ْبًٟل َظٍ اإلاجِ ٓمُت مسخلُت لخجؿُض َظا الخٗاْن،  زال٫ حك٨ُل لجىت خ٩

ْص، الظي ٌٗخبر ٓ مك٩ل الخض َْ ٦مهضع لتهضًض  بها الجؼاثغ آهظا٥ اؾخُاٖذ ال٣ًاء ٖلى ؤ٦بر مك٩ل 

ٓلت صْن اؾخ٨ما٫  ْالخُل َٓجي  َٓجي. مؿحرةألامً ال  البىاء ال

ْبهما ٧ان اوكٛالِا مىهبا  ْصَا ٣ِٞ،  ٖلى ما جشحٍر  -بالخهٓم -ٞالجؼاثغ لم ج٨ً ميكٛلت لخض

ْالؿعي إلًجاص خل٫ٓ لِا. اث ُٞما بُجها،  ٣ُت مً هٖؼ ْص في ٧ل ألا٢ُاع الٗغبُت ْألاٍٞغ  مؿإلت الخض

ً ؤظل الخل الؿلمي ْباٖخباع ؤن الجؼاثغ ًٖٓ مً ؤًٖاء اإلاجخم٘ الضْلي، ٢ض هايلذ م

ْعا مِما في خل ٖضة هؼاٖاث مؿلخت، بما ًٖ  للجزاٖاث في مسخل٠ مىا٤َ الٗالم، خُض ٧ان لِا ص

٤ ْؾاَتها اإلاباقغة ْبما ًٖ ٍَغ ٓماؾُت،  ٤ مؿاٖحها الضبل  ْٚحر اإلاباقغة . ٍَغ

ٓماؾُت ٍٓت ٦شحرا مً الجزاٖاث اإلاؿل ٍْم٨ً ال٫ٓ٣: بن الضبل ت ٧اهذ خايغة في حؿ خت الجؼاثٍغ

ٓاء ٧ان  ٓ ما ًٟغى الخُغ١ بلى اهجاػاتها في خل َظٍ الجزاٖاث ؾ َْ ْالتي ؾٗذ بلى خلِا خال ؾلمُا، 

ب ألاَلُت(، ؤْ ٖلى اإلاؿخٔٓ الضْلي ٖبر ما  ْالخْغ اث الضازلُت  ٖلى اإلاؿخٔٓ الضازلي للض٫ْ )الجٖز

اث ب٢لُمُت.  ًدضر مً هٖؼ

ٓماؾُت ال ْ مً ٞمً بحن ؤَم ؤلاهجاػاث التي خ٣٣تها الضبل ٓاء مً زال٫ ٖال٢اتها الشىاثُت، ؤ جؼاثٍغت ؾ

ْالتي هظ٦غ  ٣ُت،  ٓخضة ؤلاٍٞغ ْالخد٨ُم الخابٗت إلاىٓمت ال اع الجماعي، يمً لجىت الٓؾاَت  زال٫ ؤلَا

 مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ ما ًلي:

ت -1 ت الجزاع اإلاالي البىسهُىابي الىظاؾت الجضاثٍش ٓ  لدعٍى ٍت : ل٣ض جضزلذ الجؼاثغ مً ؤظل حؿ

ْلُت  ْالتي ٖملذ ٖلى بخالت َظا الجزإ بلى مد٨مت الٗض٫ الض ْص بحن َظًً البلضًً،  الخض

ٓلت صْن  ْهجخذ في الخُل ٍٓخّ بالُغ١ الؿلمُت،   وكٓب الخغب بحن البلضًً. ْحؿ

ت -2 : ل٣ض بظلذ الجؼاثغ ظِضا ٦بحرا مً ؤظل بزماص  بحن العِىغاٌ ومىسٍخاهُا الىظاؾت الجضاثٍش

ْص ْٞغوؿا ؤًً جم الخٓنل بلى ْي٘ خض َظا الجزإ الخض ي، بلى ظاهب مؿاعي ٧ل مً اإلاٛغب 

 مىاؾب لّ.
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ت الىظاؾت -3 غاٝ  في حشاد الجضاثٍش ٓة ٖلى جد٤ُ٣ الهلر بحن ألَا : ل٣ض ٖملذ الجؼاثغ ب٣

ْٖملذ ٖلى الجم٘ بحن ممشلحن ًٖ  ٓاث ألاظىبُت ًٖ البالص،  ْببٗاص ال٣ ت ٖلى الؿلُت،  اإلاخىاٖػ

ْاإلاٗاعيت،  ٓمت  ٓاث ألاظىبُت الخ٩ جي لل٣ ْبٖالن الاوسخاب الخضٍع ٤ٍٓ الجزإ،  ْجم٨ىذ مً جُ

ٓػاعة زاعظُتها بإجها  َْظا ما ٖبرث ٖىّ الجؼاثغ في بُان ل مً البالص جمُِضا لبضاًت اإلاهالخت، 

ْالجؼاثغ جخاب٘  ٣ُا،  ْعص ُّٞ باٖخباٍع ٌك٩ل بضاًت عص ٖلى ؤخض اإلاخُلباث الشابخت إلٍٞغ مغجاخت بما 

٣ُت "ببالٜ الا  ٓعاث في َظٍ ألاعى ألاٍٞغ  . (21)َخمام ٧اٞت الخُ

ت لخل الخالف -4 ٓ الخىوسخي اللُبي الىظاؾت الجضاثٍش : ل٣ض جضزلذ الجؼاثغ ؤًًا في جل٠ُُ ظ

َْظا ما بٗض ٞكلذ َظٍ في جد٤ُ٣ الٓخضة  ْلُبُا  ٓوـ  ٢ْ٘ بحن ٧ل مً ج الخالٝ الظي 

 . (22)بُجهما

ت في الخالف بحن العشاق وب -5 : ل٣ض ٖملذ الجؼاثغ ٧ل ما في ْؾِٗا مً 1975 ًشانوظاؾت حضاثٍش

ت،  ٓماؾُت الجؼاثٍغ ؤظل ب٢ىإ قاٍ بًغان للخى٣ل بلى الجؼاثغ ْ ٌٗخبر َظا الخى٣ل اهخهاعا للضبل

ٍٓذ مغخلت الخالٝ بحن  ْ ؤَل٣ذ ٖلحها " بجٟا١ الجؼاثغ " َْ ٢ْٗذ اجٟا٢ُت الؿالم بُجهما،  ٢ْض 

 ْبًغان . الٗغا١

ت لىكف -6 ت عام  وظاؾت حضاثٍش ٓصاث1977الخشب اللُبُت اإلاطٍش م مً اإلاجِ ْلت  : ٖلى الٚغ اإلابظ

ْلُت مً ؤظل اؾخمغاع الخغب بحن َغفي الجزإ غاٝ الض  لم حؿخُُ٘ بال ؤجها ،مً َٝغ بٌٗ ألَا

ت التي ٧اهذ جغ٦ؼ ٓماؾُت الجؼاثٍغ َْظا بًٟل اإلاؿاعي الضبل ٢ٓذ -جد٤ُ٣ طل٪،  ٖلى  -في طل٪ ال

ٓاتها باججاٍ التراب اللُبي. بيٗاِٞا، مما ؤصٔ ْٖضم ال٣ًُت الٟلؿُُيُت ٠٢ٓ ج٣ضم ٢  بمهغ ب

ت -7 ىُحن في بًشان وظاؾت حضاثٍش اثً ألامٍش بٗض ٞكل ٧ل اإلاٟاْياث  :1980-1979 في ؤصمت الَش

اثً، ذ الَغ ٨ُت مً ؤظل حؿٍغ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْال ْبُلب  اإلاباقغة التي جمذ بحن بًغان 

٩ي ظُمي ٧اعجغ م ٓٞمبر  15ً الغثِـ الجؼاثغي الكاطلي بً ظضًض في الغثِـ ألامٍغ ٦ْظا  1979ه

ٓماؾُت وكُت ٢بلذ الجؼاثغ ؤلاًغاوي، ٤ صبل ْطل٪ ًٖ ٍَغ  .)*(بالٓؾاَت لخل َظا اإلاك٩ل، 

ْع الظي لٗبخّ الجؼاثغ بالىٓغ بلى ح٣ٗض ال٣ًُت،  ْل٣ض لٟخذ َظٍ الٓؾاَت اهدباٍ الٗالم للض

ْاظِتها في البض ٓباث التي  اًت بال ؤجها اؾخُاٖذ ؤن جىهي ألامغ بك٩ل ؤزاع بعجاب ْعٚم الهٗ

ْع الجؼاثغي ٧ان  ٓٞغ" الظي عؤٔ ؤن الض ؿخ ْعان ٦َغ ٩ي الؿاب٤ " ْمجهم اإلادامي ألامٍغ  ،ً ال٨شحًر

حن اإلاتزمذ  ممحزا، خُض هجخذ ْؾاَتها بٟٗل ٠٢ٓ الُٞغ ْػ م الا٢تراخاث التي ٢ضمتها لخجا

ْالغاٌٞ ؤخُاها . ؤخُاها،   ؤزٔغ

ب بحن الفطاثل الفلعؿُيُت :وظاؾت حضا -8 ت للخلٍش ؤظل  مً ما في ْؾِٗا ٖملذ الجؼاثغ ب٩لثٍش

ْ الؿعي بلى ج٣اعبها بحن مسخل٠ الٟهاثل الٟلؿُُيُت، ٓا٠٢  ْاإلا ْالتي ٧للذ ب٣ٗض  جٓخض الغئٔ 

ْلُت ل٣اء صْلي قاع٦ذ  مً ظمُ٘ ؤعظاء الٗالم . ُّٞ مسخل٠ ال٣ٔٓ الض
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ت في الجزاع ألازُى  -9 خحري :الىظاؾت الجضاثٍش ٓ بؾتراجُجُت بي ألاٍس التي جخمخ٘  بالىٓغ بلى اإلا٩اهت الجُ

ْالؿمٗت الُُبت التي جدٓى بها ٖلى اإلاؿخٔٓ الٗالمي ْؤلا٢لُمي اؾخُاٖذ ؤن  ْلت الجؼاثغ،  بها ص

ْلت الجؼاثغ. 2000جدل َظا الجزإ ؾىت   ب٣ُاصة مباقغة مً عثِـ ص

ت خ٣٣ذ اهجاػاث  ٓماؾُت الجؼاثٍغ ٓاء  -ْٖلُّ، ٞةن الضبل َْإة  -مِمت ؾ ٖىضما ٧اهذ جدذ 

ٓلِا ٖلى الاؾخ٣ال٫، بط ٢امذ بٗضة ْؾاَاث التي عيذ مً زاللِا ٧ل  ْ بٗض خه الاؾخٗماع الٟغوسخي ؤ

ت . غاٝ اإلاخىاٖػ  ألَا

ت في جطفُت الاظخعماس في الصخشاء الغشبُت :  اإلادىس الثالث : دوس الذبلىماظُت الجضاثٍش

ٓ مما ال ق٪ ُّٞ ؤهّ مً اإلاباصت ال ٓعة اإلاؿـلخت َـ ـت مىـظ الشـ ؿُاؾُت ألاؾاؾـُت للخاعظُـت الجؼاثٍغ

ْ حٗـض ٢ًـُت الصـخغاء الٛغبُـت مـً  ْصٖـم خغ٧ـاث الخدـغع،  ـغ مهـحر ظمُـ٘ الكـٗٓب اإلاؿـخٗمغة  خ٤ ج٣ٍغ

ْ ٖلــى  ٣ـي( ؤ ٓاء ٖلــى اإلاؿـخٔٓ ؤلا٢لُمــي )مىٓمـت الاجدــاص ؤلاٍٞغ ؤَـم ال٣ًــاًا التـي جــضاٞ٘ ٖجهـا الجؼاثــغ، ؾـ

 .(24) مت ألامم اإلاخدضة(اإلاؿخٔٓ الضْلي )مىٓ

ــت بلــى ال٣ــغاعاث التــي ؤنــضعتها لجىــت جهــُٟت الاؾــخٗماع الخابٗــت لؤلمــم  ْحؿــدىض ْظِــت الىٓــغ الجؼاثٍغ

ْان الؿـــــلُت الخا٦مـــــت  ْاإلاخمشلـــــت فـــــي يـــــمان الجمُٗـــــت الٗامـــــت خ٣ـــــ١ٓ الكـــــٗب الصـــــخغاْي،  اإلاخدـــــضة، 

ْمماعؾـــت  لت ٖـــً جٓظُـــّ قـــٗب الصـــخغاء بلـــى اإلاُالبـــت باالؾـــخ٣ال٫،  ، مـــً مؿـــْا ـــغ مهـــحٍر خ٣ـــّ فـــي ج٣ٍغ

٢ٓـذ الـظي 1975زال٫ الاؾخٟخاء الظي جىٓمّ مىٓمت ألامـم اإلاخدـضة زـال٫ الىهـ٠ الشـاوي مـً  ، ْفـي ال

ْج٣ؿُمِا ُٞما بُجهمـا، اٖتريـذ الجؼاثـغ ٖـً ؤي  ٓعٍخاهُا ًُالبان بالصخغاء الٛغبُت  ْم ٧ان ُّٞ اإلاٛغب 

 بظغاء اؾخٟخاجي زاعط َُئت ألامم.

ٓٞمبر ُْٞمــا ًســو الاجٟــا١ ا ْاؾــباهُا فــي هــ ْاإلاٛــغب  ٓعٍخاهُــا  ٢ُٓٗــّ بــحن م ، 1975لشالســي الــظي جــم ج

٦مـا  ،مً ٢بل اؾباهُا ججـاٍ قـٗب الصـخغاء عؤث الجؼاثغ ؤن َظا ألاظغاء ٌٗض به٩اعا لئللتزاماث الغؾمُت

٢ْٗــذ ٖلحهــا ٓا٣ٞتهمــا ٖلــى ٢ــغاعاث  ٌٗــض زغ٢ــا لالجٟا٢ُــاث التــي  ْالخانــت بم ٓعٍخاهُــا،  ْم ٧ــل مــً اإلاٛــغب 

ٓص قٗب الصخغاء خُض عؤث الجؼاثغ ؤجهما ،مم اإلاخدضةألا   .(25)ججاَلخا ْظ

َْـظا مـا  ٦ما اٖخبرث الجؼاثغ طل٪ الخدال٠ الشالسي، ؤهّ جدال٠ حهضص الاؾخ٣غاع ْألامً في اإلاى٣ُـت 

ال اؾخ٣غاع ًم٨ً ؤن ٩ًـٓن فـي اإلاٛـغب الٗغبـي، مـاصام لـم ٌٗتـٝر بدـ٤ الكـٗب  ٖبر ٖىّ الجؼاثغ : ال ؾلم 

 ْ ــت ..الصـخغا ٓعة الجؼاثٍغ ٓ تهضًـض للشــ ٓم بــّ اإلاٛــغب َــ ْؤن ٧ــل مــا ٣ًــ  -الخدــال٠  -، ٦مــا ٌٗــض ؤًًــا (26) ي، 

 َْظا اهُال٢ا مً اإلاُُٗاث ألاؾاؾُت الخالُت: ،اهتها٧ا ل٣غاعاث مجلـ ألامً

 ٦1965مــا خضصجـــّ الجمُٗـــت الٗامـــت مىـــظ ٖـــام  ،ان مؿــاع جهـــُٟت الاؾـــخٗماع فـــي الصـــخغاء الٛغبُـــت -1

ْلُــتؤ٦ضجــّ مد٨مــت الٗــ ْلُــت ،ض٫ الض ْمسخلــ٠ اإلااؾؿــاث الض غ ألامــم ٖــً الصــخغاء الٛغبُــت   ْج٣ــاٍع

 ْؤزبدذ صخخّ.
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ال  -2 لت ؤمــام اإلاىٓمــت ٖىــّ،  ْلــت اإلاؿــْا بمــا ؤن الصــخغاء الٛغبُــت ٚحــر مؿــخ٣لت، ٞــةن اؾــباهُا هــي الض

لُتها بلى ٚحر قٗب الصخغاء نـاخب الؿـُاصة بن ألامـم اإلاخدـضة هـي التـي  ،ًد٤ لِا ؤن جدُل مؿْا

 خٓلى الخٟاّ ٖلى َظٍ الؿُاصة.ج

ٓمــــت ٧ــــل مــــً بؾــــباهُا  -3 ــــا باَلــــت ألن خ٩ ْ حٗخبَر ــــض،  ُت اجٟــــا١ مضٍع ــــت قــــٖغ ٓمــــت الجؼاثٍغ ال ج٣ــــغ الخ٩

ٓعٍخاهُا ال ًد٤ لِا الخهٝغ بَال٢ا في التراب الصخغاْي. ْم  ْاإلاٛغب 

٢ِٟٓــا مـً َــظٍ اإلاكــ٩لت فــي اإلاكــ٩لت  ن الِــضٝ الٓخُــض مـً جدــغ٥ الجؼاثــغ ؤ :(27)ْل٣ـض ؤٖلىــذ الجؼاثــغ م

ٓ هًــا٫ بــحن  ْؤن الىًــا٫ فــي الصــخغاء الٛغبُــت َــ ًىُلــ٤ مــً ؾُاؾــتها فــي مؿــاهضة خغ٧ــاث الخدــغع، 

ْؤن ؤي مٟاْيــــاث ًجــــب ؤن ج٩ــــٓن بــــحن ظبهــــت ٓ )اإلامشلــــت الخ٣ضمُــــت ْؤلا٢ُــــإ،  ٓلِؿــــاٍع للكــــٗب  الب

ْؤن ؤي ْؾاَت فـي ٢ًـُت الصـخغاء ال ٩ًـٓن لِـا مٗجـ ٓعٍخاهُا،  ْم ٧ْل مً اإلاٛغب  ى، مـا الصخغاْي( 

ٓصٍ.  لم ٨ًً َضِٞا الخٓنل بلى به٣اط الكٗب الصخغاْي ْنُاهت ْظ

ا مباقغا في ٢ًُت الصـخغاء الٛغبُـت، ٨ٖــ مـا ٧اهـذ  ًذ ؤن ج٩ٓن َٞغ ٦ما ؤن الجؼاثغ ٞع

ٓاع الؿُاسخي اإلاباقغ ط لّ، ألهّ بطا ما ٢بلذ الجؼاثغ بالخ ْجْغ م٘ اإلاٛـغب ُٞٗجـي  جضعي بّ اإلاٛغب 

ٓاع الشىــاجي  ؤن هـؼإ الصــخغاء الٛغبُــت ٕ فــي مشـل َــظا الخــ ٓ هــؼإ ظؼاثــغي مٛغبــي، ٦مـا ؤن الكــْغ َـ

ٍْت ْبالخـالي جدُُـض ٧ـل ال٣ـغاعاث ألاممُـت  اإلاباقغ ٌٗجي سخب ال٣ًُت الصخغا مً ألامم اإلاخدـضة، 

، ْطلــ٪ بــةزغاط الجــزإ مــً صاثــغة  ــغ مهــحٍر ْبؾــ٣اٍ خــ٤ الكــٗب الصــخغاْي فــي ج٣ٍغ بهــظا الكــإن 

ْبالخالي ب ْلُت، جهُٟت الاؾخٗماع،  ُت الض ت بسهٓم الخمؿ٪ بالكٖغ ؾ٣اٍ ٧ل الدجج الجؼاثٍغ

ٓ ٢ًـُت ٓاع م٘ اإلاٛغب ٖلـى ؤؾـاؽ ؤن الجـزإ َـ ًذ الخ ٓ  بال ؤن الجؼاثغ ٞع جهـُٟت اؾـخٗماع، َْـ

ٍٓت  ْعة الؿــى ْؤ٦ــضث الجؼاثــغ ٖلــى لؿــان عثِؿــِا فــي جــضزلِا ؤمــام الــض مــً نــالخُت ألامــم اإلاخدــضة، 

ْع مـــــ٘ (28)للجمُٗـــــت الٗامـــــت بم٣ـــــغ ألامـــــم اإلاخدـــــضة ، ؤن الجؼاثـــــغ لِؿـــــذ بداظـــــت بلـــــى ْؾـــــُاء للخدـــــا

 اإلاٛغب.

ٓماؾُت مؿخٔٓ جدغ٧اتها الؿُاؾُت ؤما ٖلى في اؾـخ٣ُاب الٗضًـض مـً الـض٫ْ  ٞةجها هجخذ ،ْالضبل

ٓ ما ًخجلى َْ ْ الضْلي،  ٣ي ؤ ْ ألاٍٞغ ٓاء ٖلى اإلاؿخٔٓ اإلاٛاعبي ؤ طل٪ للُٗان مً زال٫ الل٣ـاء الجؼاثـغي  ؾ

ْالتـي ٓم  ٧اهـذ اللُبـي،  ٓص ًـ ْطلـ٪ فـي ل٣ـاء خاسـخي مؿـٗ ٍْت،  -28لـّ هخاثجـّ بًجابُـت ٖلـى اإلاؿـإلت الصـخغا

 .1975صٌؿمبر 29

ْطلــــ٪ ٖىــــضما  ٓعٍخاهُــــا،  ٓ م ٓماســــخي الجؼاثــــغي هدــــ ْفــــي هٟـــــ الؿــــُا١ صاثمــــا نــــاخب الخدــــغ٥ الضبل

ا للصخغاء الٛغبُت، ٖضلذ ٓعٍخ َظٍ ألازحرة ًٖ اؾخٗماَع اهُـا ْالتي جمذ بمٓظبها اجٟا٢ُت الؿالم بـحن م

ٓ في  ٓلِؿاٍع  .1979ؤْث  19ْظبهت الب
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٣ــــي ٣ٞــــض اؾــــخُاٖذ ؤن جخ٣ــــاعب ْمىٓمــــت  ؤمــــا ٖلــــى اإلاؿــــخٔٓ ؤلاٍٞغ ْالىُجــــغ  مــــ٘ ص٫ْ ظىــــٓب مــــالي 

٣ُـــــت ٓعٍـــــت  خُـــــض ٢امـــــذ بدملـــــت ،الٓخــــضة ألاٍٞغ ٍْت، زـــــم ُٞمـــــا بٗـــــض بالجمِ لالٖتـــــراٝ بال٣ًــــُت الصـــــخغا

ٍْت الضًم٣غاَُـــــت التـــــي ؤٖلـــــً ٖجهـــــا فـــــي  ، ٦مـــــا جـــــم ببـــــاٙل ؤًٖـــــاء َـــــظٍ (29)27/02/1976الٗغبُـــــت الصـــــخغا

ْطلــ٪ مــً زــال٫ عؾــاثل ْؤزــغ ٖلــى اؾــخ٣غاع ال٣ــاعة،  ٓعة الٓيــ٘ فــي مى٣ُــت اإلاٛــغب الٗغبــي،   اإلاىٓمــت بسُــ

٣ُت في  ٓٞمبر  13ْظِذ بلى عئؾاء الض٫ْ ألاٍٞغ الِٖم ٖلى ؤبٗاص ال٣ًُت.1977ه  ، إَل

ْجد ٓانــــلت للجؼاثــــغ،  ٓماؾــــُت اإلاخ ــــ٤ اليكــــاَاث الضبل ْٖــــً ٍَغ غ٦ِــــا فــــي مسخلــــ٠ ألانــــٗضة، ؤًًــــا 

ٓوـ بإن ظٗلتها مٗخضلت اججاٍ الهغإ في الصخغاء الٛغبُت.  خُض جم٨ىذ مً جدُُض ج

ت فـي جـضُٖم ٢ًـُت الصـخغاء ٖلـى اإلاؿـخٔٓ  ٓماؾُت الجؼاثٍغ ٓامل هجاح الضبل ٓم، ٞةن ٖ ْٖلى الٗم

ٓامـــــل ْالـــــضْلي مـــــغصٍ بلـــــى ٖـــــضة ٖ ٣ـــــي  ٣ُـــــا ؤلاٍٞغ ْاضـــــخت بٍٞغ ، ْألازُـــــاء ؤَمِـــــا :ُٚـــــاب ؾُاؾـــــت مٛغبُـــــت 

ْالتي ًم٨ً جدضًضَا في ما ًلي ٓماؾُت اإلاٛغبُت   :(30)الضبل

ٓا٢ـــــ٠ اإلاٛغبُـــــت اإلاخىا٢ًـــــت، ٞمـــــً ظِـــــت جُـــــغح ٢ًـــــُت الصـــــخغاء ٦ملـــــ٠ مٛلـــــ٤ بٗـــــض اجٟا٢ُـــــت  - اإلا

ْمـــً ظِـــت زاهُـــت جدــــخج ٖلـــى الٓيـــُٗت فـــي الصـــخغاء، ٦مــــا ؤجهـــا جِٓـــغ ؤجهـــا مىٛل٣ـــت ججــــاٍ  ـــض،  مضٍع

 كتر٥ لثرْاث الصخغاء.الجؼاثغ زم جُغح ٨ٞغة الاؾخٛال٫ اإلا

ْٚحـــر الشابخـــت ٟٞـــي ال٣مـــت  - ٓا٢ـــ٠ اإلاخٛحـــرة  ًـــذ اإلاٛـــغب ٣ٖـــض  13اإلا ٣ُـــت، ٞع إلاىٓمـــت الٓخـــضة ؤلاٍٞغ

ًــــذ  14 ٢مـــت َاعثـــت خـــ٫ٓ الصـــخغاء الٛغبُـــت، ْفـــي ال٣مــــت ٢بلـــذ اإلاكـــاع٦ت فـــي ال٣مـــت. ٦ـــظل٪ ٞع

 ل٣مــــــتاإلاكــــــاع٦ت فــــــي ؤقــــــٛا٫ اللجىــــــت اإلاا٢خــــــت الخانــــــت بضعاؾــــــت ملــــــ٠ الصــــــخغاء التــــــي قــــــ٩لتها ا

ْبٗضَا في ال٣مت ٓم،  ٨َْظا. بالخَغ  بؿحرالُٓن ٢غعث اإلاكاع٦ت 

ٓا٢ــ٠ الؿُاؾــُت اإلاٛغبُـــت التــي حٗبـــر ٖــً الخدـــال٠ الؿُاســخي مـــ٘ اإلاهــالر الٛغبُـــت ؤزــغث ؾـــلبا  - اإلا

٣ُت طاث الخٓظـّ "الخ٣ـضمي"، زهٓنـا فـي جـضزالتها  ٓماؾُت اإلاٛغبُت ججاٍ الض٫ْ ؤلاٍٞغ ٖلى الضبل

ت فـــــي الؼاثحـــــر مـــــغجح ـــــل الٗؿـــــ٨ٍغ ْ "مـــــاي 1977ن "ؤبٍغ "، مـــــً ؤظـــــل الخٟـــــاّ ٖلـــــى اإلاهـــــالر 1978" 

 الٛغبُت.

 :داخل مىكمت ألامم اإلاخدذة -

صازـل الجمُٗـت الٗامـت لؤلمـم اإلاخدـضة، خُـض اؾـخُاٖذ ؤن جـضٞ٘  وكـاٍ الجؼاثـغ مِمـا ل٣ض ٧ـان

لبُــت، ْخ٣٣ــذ  ْباأٚل خــت صازــل ألامــم اإلاخدــضة ل٩ــي جخبىاَــا الجمُٗــت الٗامــت  ؤَــضاِٞا بــال٣غاعاث اإلاُْغ

ٓ ٦ممشـــل قـــغعي للكـــٗب الصـــخغاْي، مُالبـــت اإلاٛـــغب بالـــضز٫ٓ فـــي  ٓلِؿـــاٍع تـــراٝ بالب اإلاخمشلـــت فـــي الٖا

عة  ْٖــاص٫ ل٣ًـُت الصــخغاء الٛغبُـت. ْيــْغ ٓ للٓنــ٫ٓ بلـى خــل جهـاجي  ٓلِؿـاٍع مٟاْيـاث مباقـغة مــ٘ الب

غ مهحر الكٗب الصخغاْي   .(31)بظغاء اؾخٟخاء ٖام لخ٣ٍغ
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 خاجمت :

ْمِما في مجا٫ ل٣ض جم الخٓنل بلى ْعا عثِؿا  ت لٗبذ ص ٓماؾُت الجؼاثٍغ  هدُجت مٟاصَا ؤن الضبل

ْلُت، ْمً ؤلاَتزاػاث التي حٗغيذ لِا ؤزىاء الٗال٢اث الض م مً خضازتها،   ألاػمت ْطل٪ ٖلى الٚغ

تها في حؿُٗىاث ال٣غن اإلااضخي. الضازلُت  التي ٖٞغ

٣ُت ا  ٍٓت ٢ض ج٩لل ٦ما جبحن ؤن جٓؾُِا في الٗضًض مً الجزاٖاث ؤلاٍٞغ ٨ُت ْألاؾُ لٗغبُت ألامٍغ

ٔ  ظلِا بالىجاح، ٢ٓت التي جخمحز بها ٖلى مؿخٓ  اإلاجخم٘ الضْلي. ْطل٪ هٓغا للم٩اهت اإلاغم

٣ُت لُغح مسخل٠ ال٣ًاًا ْالاوكٛاالث  ظاَضة في جمشُل ال٣اعة ٦ما ؾٗذ الجؼاثغ  ؤلاٍٞغ

ْلُت ْلُت، ًٞال ًٖ طل٪ ٢امذ بالخيؿُ الض ْلُحن ٖلى مؿخٔٓ اإلاداٞل الض ٤ م٘ مسخل٠ الكغ٧اء الض

ْالتي خ٣٣ذ مً زاللّ هخاثج بًجابُت ٣ي،  ْظض ملمٓؾت، مشل بلٛاء الضًٓن  اإلاِخمحن بالكإن ؤلاٍٞغ

ٕ مجلـ ألامً ٣ي. ْصٖم مكْغ  ْالؿلم ألاٍٞغ

ٓلِا ْزابخا مىظ خه ْاضخا  ٢ٟٓا  ٠٢ٓ الجؼاثغ ججاٍ ٢ًُت الصخغاء الٛغبُت ٣ٞض ٧ان م  ؤما م

 ٓ ْجهُٟت الاؾخٗماع في الصخغاء الٛغبُت لم ٖلى اؾخ٣اللِا، َْ ا،  غ مهحَر خ٤ الكٗٓب في ج٣ٍغ

ْؤن الخُاب الهاصع في  ٓبغ  28جخٛحر،  ٠٢ٓ  2013ؤ٦خ بـإبٓظا، ًجضص الخإ٦ُض ٖلى زباث َظا اإلا

ْاؾ٘ ْالظي ًدٓى بضٖم  ، ؤلاجداص ؤلا  مً َٝغ الجلي،  ْلُت ألازٔغ ْمسخل٠ اإلاىٓماث الض ٣ي  ٍٞغ

ْمغا٢بت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في الصخغاء ْبهظٍ اإلاىاؾبت صٖذ ال جؼاثغ بلى ْي٘ م٩ُاهحزماث إلاخابٗت 

ٓالي  ظا 40الٛغبُت اإلاىايلت مً ؤظل اؾخ٣اللِا مىظ خ ْلت الجؼاثغ  ٖاما َْ ما ؤ٦ض ٖلُّ عثِـ ص

ٓجٟل٣ُت في عؾالت لّ ٢غؤَا هُابت ٖىّ ؼ ب ْػٍغ الٗض٫ الجؼاثغي: ٦ما ؤ٦ض ؤًًا  الؿُض ٖبض الٍٗؼ

ْلت الجؼاث ٓ  غ ؤن الجؼاثغ ال جؼا٫ ٖلى ٢ىاٖت بإن جٓؾُ٘ نالخُاثعثِـ ص ٓعؾ  مِام بٗشت اإلاُى

ْع اإلاىٍٓ بها ٖلى ؤ٦مل ْظّ ُٞما ًخٗل٤ بمغا٢بت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ٌؿمذ لؤلمم اإلاخدضة بلٗب الض

 في الصخغاء الٛغبُت اإلادخلت.

ت ٓماؾُت الجؼاثٍغ ْاع التي ْمً زال٫ مسخل٠  ْالجضًغ بالظ٦غ، ان ؤَم ما جمحزث بّ الضبل ألاص

ْلُت ٢امذ بها مباصت زابخت، ْلذ جضٖٓ مً زاللِا بلى هبظ الٗى٠  ؤن لِا ،في بَاع الٗال٢اث الض

ُت  ْالكٖغ ْالؿلم الٗاإلاحن مدل الجزاٖاث، في بَاع اخترام مباصت ال٣اهٓن الضْلي  ْبخال٫ ألامً 

ْلُت، مً ؤظل بًجاص خل للهغاٖاث الٗغ٢ُت ْصًت الض ٓماؾُت مً زال٫ ا ْطل٪ ،ْالخض  ،إلاؿاعي الضبل

ْ الشىاجي ؤلا٢لُمي. اع الخىُٓمي الضْلي ؤ ٓاء في ؤلَا  ؾ

  الهىامش

ٓ ٖباصة (1) ٓاِٖا ،ؾُٗض ؤب سِا ماؾؿاتها ؤه ٓماؾُت جاٍع ٓاهُجها الضبل ٓم ،مً الباخض جم جل٣حها عؾالت ال٨ترْهُت ،٢ْ  .2014ُٟٞغي  28 ً

ض ٖبُض هللا مهباح (2) ٓماؾُت ،ٍػ  .11م. ،(1999 ،) بحرْث :صاع الجُل الضبل
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 اإلاغظ٘ هٟؿّ. (3)

 اإلاغظ٘ هٟؿّ (4)

ٓماؾُت ،خؿحن ٢اصعي   (5) ٓعاث زحر ظلِـ ،1) ٍ. ْالخٟاْى الضبل  .10(، م.2004 ،الجؼاثغ : ميك

 .10م. ،اإلاغظ٘ هٟؿّ (6)

 اإلاغظ٘ هٟؿّ (7)

 .24م.،اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،ػاًض ٖبُض هللا مهباح (8)

إلات ،مدمض الِاقمي (9) ٓماؾُت الٗ  .114م. ،(2003 ،: صاع ؤؾامت ) ٖمان ْالىٓام الٗالمي الجضًض ْالضبل

ْلُت الٗال٢اث الؿُاؾُت ،بؾماُٖل نبري م٣لض  (10) ٫ٓ  ،الض اث صعاؾت في ألان  .391م. ،(1991 ،اإلا٨خبت ألا٧اصًمُت ) ال٣اَغة: ْالىٍٓغ

ٓ ٖامغ (11) ُٟت ،ٖالء ؤب ٓاهُجها الْٓ ٢ْ ٓاٖضَا  ٓماؾُت : وكإتها ماؾؿاتها ٢ 1١/ ٍ،الضًبل  .23م. ،(201،) ٖمان : الكْغ

ْلُت ،ًٓؾ٠ ختيهان٠ُ  (12) ت في الٗال٢اث الض  .293م. ،(1985الٗغبي،  صاع ال٨خاب ،) بحرْث: لبىان 1ٍ ،الىٍٓغ
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 ملخظ:

ت بهٟت ٖامت  جخجلى ؤَمُت الدكاع٦ُت في الخىمُت اإلادُل

ٓظُت ْالا٢خهاصًت ٓل ْزلُٟاتها ؤلاًضً خاث الخ٩امت   في َْغ

، خُض ٌٗخبر ال٣ُإ الٗام مجغص ْالاظخماُٖت "اللُبرالُت"

٫ٓ ٖلحها  ٓاٖل التي ٌٗ ٖٓت مً الٟ ٞاٖل مً بحن مجم

ْالبرامج ؤلاهماثُت   ٘ ْالٟٗالُت للمكاَع لخد٤ُ٣ الىجاٖت 

ْمىٓماث  ْع ال٣ُإ الخام  اإلادلُت، ؤمام جىامي ص

"اإلاجخم٘ اإلاضوي" ؤْ اإلااؾؿاث طاث الُاب٘ الؿُاسخي 

إلاؿاَمت في خل ْؤلاظخماعي ٦إَغاٝ لِا ؤَمُتها في ا

ْالخىُٓم  مكا٧ل اإلاجخم٘ اإلادلي، مً زال٫ الخٗبئت 

ْلت  ْع الض ا، في ْل جغاظ٘ ص ْٚحَر ْالٟجي ....  ْالضٖم اإلاالي 

اثِٟا. ْلت( بٌٗ مً حجم ْْ ْ مىا  ْج٣لو )ؤ

Abstract : 

The importance of participation in local 
development, in general, is reflected in the 
gouvernance. With the, ideological, economic and 
social "liberal" ideas of the government. The public 
sector is considered to be one of a number of 
reliable factors for achieving the efficiency and 
effectiveness of local development projects and 

programs. "Or institutions of a political and social 
nature as parties that are important in contributing 
to solving the problems of the local community, 
through mobilization, organization, financial and 
technical support ... etc., in light of the decline of 
the role of the state and the reduction (or 
handling) of some of the size of its function.

  

 ملذمت :

ٖٓاث التي حؿخد٤ الاَخمام  حٗض مؿالت الٗال٢ت بحن الاصاعة ْ الخىمُت اإلادلُت مً ؤَم اإلآي

الث الغاَىت  ْبالخهٓم في ْل الخد ْالٗمل ال٣اثم بحن ا الؾُما في ظاهبها الٗالث٣ي -مدلُا  ٓاًَ  إلا

ٓاًَ في الخىمُت اإلادلُت، بىاء ٖلى مٟاَُم الدؿُحر الجضًضة، التي  -ال٣اٖضي ْع اإلا ؤي، مً خُض ص

عة حُٛحر ٍ الخىمُت الظاجُت  حؿخلؼم يْغ ْالخ٠ُ٨ م٘ مخُلباث الخ٨م الغقُض ْقْغ الغئٔ 

ُٖٓت الث الجضًضة التي ؤنبذ ٌِٗكِا الٗالم  ،ْاإلآي ْالخد ٓعاث  في ْل بٞغاػاث جماقُا م٘ الخُ

ا اإلاسخلٟت . ْازاَع إلات   ْاَغة ما ٌؿمى بالٗ

ت  ْٖاصة ما ًىٓغ بلى ْ الخ٣جي ٦إصاة مِمت في اصاعة اإلاىٓمت الاصاٍع الدؿُحر مً خُض الجاهب الٟجي ؤ

جها اإلاسخلٟت، ٓاء في مجاالث الخ لكْا ْ ٦ٟاءة ٖالُت، ؾ ْاإلاغا٢بت ؤْبمِاعة  ْالخىُٟظ  ا سُُِ  ، ؤما ٚحَر

ْجغقُض ٖملُت ٖال٢خّ بالى ْعٍ الِام ٦ٗامل في جدؿحن مؿخٔٓ الاهجاػ،  خاثج ٞدؿخمض ؤؾاؾا مً ص

ْاإلااصًت اإلاخاخت.  اجساط ال٣غاع، ت  ٓاعص البكٍغ ْعٍ في الاؾخسضام ألامشل للم  باإلياٞت بلى ص
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خباعاث ؤَمِا  ٖٓت مً الٖا ٓم بسانُت "الدكاع٥" اهُال٢ا مً مجم ْلِظا ًبرػ اعجباَّ الُ

ْعَا في جد٤ُ٣ ٢ُم "ؤلاقغا٥" اإلااقغاث الضًم ٣غاَُت ٣٦ُمت اظخماُٖت ْؾُاؾُت، بالىٓغ لض

ْاإلاؿخ٣بل.  ٍٓاجّ في الخايغ  ْل ْجدضًض ؤ ٓاًَ،  ٓٙ خاظت اإلا ْع" لبل  ْ"الاقترا٥" ْ"الدكا

ٖٓاث التي لِا نلت بدُاة  ٓم الاَخمام ٖلى اإلاؿخٔٓ اإلادلي ٖلى اإلآي ْٖلُّ، ًيبػي ؤن ٣ً

ْٖال٢خ –ؤلاوؿان  ٓاًَ،  ْ اإلا ٓح ؤ ٕٓ الٓي ّ بالبِئت التي ٌِٗل ٞحها، بضءا مً ؤَمُت ؤلاهدباٍ بلى مٓي

لُاث  ٓػَ٘ اإلاؿْا ْاهتهاء بمضٔ ٞاٖلُت ج ْالىخاثج ْآلازاع،  ْالٗلىُت، باليؿبت لؤلَضاٝ  الكٟاُٞت 

ْالخ٣ُُم، ألظل يمان  ٦ْظا ٦ُُٟت بىاء ٢ضعاث اإلاغا٢بت  ْاإلاؿخُٟضًً،  ْجدضًض الٟاٖلحن  ْاع  ْألاص

ْالخاعظُت.الخ٠ُ٨ م  ٘ مسغظاث البِئت الضازلُت 

ٖٓت مً الٗغا٢ُل مً ؤَمِا ما ًخٗل٤  ٍٓت اإلادلُت مجم ْحٗٝغ الجؼاثغ ُٞما ًخٗل٤ باإلاماعؾت الخىم

ْٖضم ؤلاٞاصة مً ججاعب ؤلانالح اإلاسخلٟت في َظا  ٓص  ْالخإَُل، باإلياٞت بلى الجم  ًٍٓ بمجاالث الخ٩

ْا ْا٢خهاصًت  ْطل٪ ألؾباب ؾُاؾُت  َْٓ ما ٌٗجي ؤن اإلا٣اعبت ؤلاَاع،  ْز٣اُٞت مخٗضصة،  ظخماُٖت 

ٓامل مشل: ؤلاٞاصة مً  ٖٓت مً الٗ خباع مجم ٍٓت اإلادلُت في الجؼاثغ ًيبػي ؤن جإزظ بٗحن الٖا الخىم

ْالٟٗالُت في ألاصاء، باإلياٞت بلى الاهدباٍ  هت  ْاإلاْغ ت في الخغ٦ت،  ٓجي الظي ًدُذ الؿٖغ ٓل ٓع الخ٨ى الخُ

ٍٓاث الخُٛحر إلاؿاخاث "الٟكل" ْ"ال ٍٓت اإلادلُت، لخ٣ضًغ مؿخ ْالبرامج الخىم  ٘ ىجاح" ٖىض ج٣ُُم اإلاكاَع

ْالشٛغاث. ْعنض الى٣اثو  ٍٓغ   ْالخُ

ٓما ْجدلُل مسخل٠ الٗىانغ اإلاغجبُت بّ، مً ،ْٖم  جخٗل٤ َظٍ الضعاؾت بةبغاػ ؤَمُت" الدكاع٥ " 

ٓ : ما مضٔ ؤَمُت اإلا٣اعبت الدكاع٦ُت في جد٤ُ٣  زال٫ َغح ؤلاق٩الُت الخالُت بهُٛت حؿائ٫ عثِـ، َ

ْلخٓيُذ ؤبٗاص َظٍ ؤلاق٩الُت ؾِخم الخُغ١ بلى بِْاع مضٔ ؾالمت  بغامج الخىمُت اإلادلُت بالجؼاثغ؟

الٟغيُت الخالُت: حؿعي الجؼاثغ ٖبر بغامج الخىمُت اإلادلُت ٞحها بلى بٖخماص ؾُاؾت اإلا٣اعباث الدكاع٦ُت 

 ٓ عة لخد٤ُ٣ ؤَضاِٞا اإلايك ا يْغ ْطل٪بةٖخباَع ْع الخالُت: صة.   ٣ْٞا للمدا

: ألاَمُت الدشاسهُت في الؿشح الخىهمي.  اإلادىس ألاٌو

ض العالكت بحن ؤلاداسة واإلاىاؾً.  اإلادىس الثاوي: حعٍض

 اإلادىس الثالث: الدشاسن هألُت إلاىاحهت العجض الخىىمي.

  الذساظت:

 ألاَمُت الدشاسهُت في الؿشح الخىهمي.اإلادىس ألاٌو : 

خاث الخ٩امت ْزلُٟاتها  جخجلى ؤَمُت الدكاع٦ُت في الخىمُت اإلادلُت بهٟت ٖامت في َْغ

ٓلٓظُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت "اللُبرالُت"، خُض ٌٗخبر ال٣ُإ الٗام مجغص ٞاٖل مً بحن  ؤلاًضً
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ْالٟٗالُت للمك ٓاٖل التي ٫ٌٓٗ ٖلحها لخد٤ُ٣ الىجاٖت  ٖٓت مً الٟ ْالبرامج ؤلاهماثُت مجم  ٘ اَع

ْمىٓماث "اإلاجخم٘ اإلاضوي" ؤْ اإلااؾؿاث طاث الُاب٘ ، ؤاإلادلُت ْع ال٣ُإ الخام  مام جىامي ص

الؿُاسخي ْؤلاظخماعي ٦إَغاٝ لِا ؤَمُتها في اإلاؿاَمت في خل مكا٧ل اإلاجخم٘ اإلادلي، مً زال٫ 

ْج٣لو ْلت  ْع الض ا، في ْل جغاظ٘ ص ْٚحَر ْالٟجي ....  ْالضٖم اإلاالي  ْالخىُٓم  ْلت( بٌٗ الخٗبئت  ْ مىا  )ؤ

اثِٟا  .مً حجم ْْ

ْمماعؾاث ٢ض ؾاَم ْ  ٢ُْم  ػ مٟاَُم  ُت في بْغ ْاإلاٗٞغ َظا الٓي٘ مً الىاخُخحن الٗملُت 

ْجىُٓماث ٦شحرة،  ٓاٖل  لُاث بحن ٞ ْا٢دؿام اإلاؿْا ْالخ٩امل،  ظضًضة، جا٦ض ٖلى ؤَمُت اإلاكاع٦ت 

ْٚحر عؾمُت، الؾُما م٘ جىامي ْهت ألازحرة خ٫ٓ ٢ًاًا الضً عؾمُت  م٣غاَُت ْخ١ٓ٣ الخضًض في آلا

ْال٣اهٓن ْألامً ؤلاوؿاوي... ْلت الخ٤  ْص ْال٨غامت    الاوؿان 

ت الخضًشت  -ْ ٣ًخطخي حؿُحر الكإن الٗام  ٓاءمت اإلاخ٩املت  -خؿب اإلا٣اعباث الدؿُحًر عة اإلا يْغ

ٓمي  ،بحن الؿُاؾت ْؤلاصاعة ٍٓغ الٟٗل الٗم ْما َٓ جىُٓمي زام، لخُ ؤي بحن ما َٓ ؾُاسخي ٖام، 

ُٗاْعٞ٘ ٢ضعاجّ  ْحكَغ ْمالُا،  ْالٗملُت )جىُٓمُا،  ُُٟت  ا..( مً زال٫ ،الْٓ ْبصاٍع ًٍُٓا،  ض مً  ْجٟ اإلاٍؼ

ْالض٣ُ٢ت، خُض ٖاصة ما جُغح الاججاَاث الخضًشت  ْالًبُُت الهاعمت  في َظا -ألالُاث الخىُٓمُت 

ْماث -اإلاجا٫  ْالىجاٖت ٢بل ؤي شخيء ؤز ٨ٞغة "اإلاؿا ٓا٣ٞاث"، ٖىض الخضًض ًٖ الٟٗالُت   غ .ْالخ

ٓعاث  ٞالخ٩امت، ٦ما ٌكحر ٓم ٖلى جه ٓجي الظي ٣ً ٓل ٓمِا الٗام، ما هي بال طل٪ البىاء ؤلاًضً مِٟ

ْالترابِ،  ْٞلؿٟت جىُٓمُت ٓص، مً زال٫ ٖملُاث الخٟاٖل  ُُْْْٟت، حؿعى الى جد٤ُ٣ الخ٩امل اإلايك

ٖٓت  ٣ْٞا إلاجم ٓاٖل، ؤي  ٖٓت مً الٟ ٓصة بحن مجم ْالخإزغ اإلآظ ْٖال٢اث الخإزحر  مً الٓؾاثل بل 

ْالخ٣ىُت اإلاسخلٟت  ْآلالُاث الًبُُت ت   . (1)الؿُاؾُت ْؤلاصاٍع

ْالخ٩امت " ْججضع ؤلاقاعة جضُٖما لِظا الخدلُل ٓم خ٫ٓ ؤَمُت " الدكاع٦ُت  ال  بلى ؤن الى٣اف الُ

الث التي ؤنبذ ٌِٗكِا الٗالم، في ْل  ًخجاَل ًيبػي ؤن ٕٓ " في مؿإلت الخد ْالخى صعظتي" الدجم 

َْٗؼػ ؤَمُت الترابِ الُغح " ْػ الخٟؿحر الخ٣لُضي للمٗجى الٗالمي للم٩ان، بل  ٓلمي" الظي ًخجا الٗ

 : (2) بحن زالزت ؤَغاٝ ؤؾاؾُت هي الضًىام٩ُي ْالخٟاٖل

 .الٟغص  -

 .اإلااؾؿت -

 اإلا٩ان .  -

ْٖملُت جىُٓم  ٖٓاث الؿُاؾت الاظخماُٖت خ٫ٓ َبُٗت اإلاجخم٘ اإلاٗجي،  ٓع مٓي ْٖاصة ما جخمد

 ٓ ْج ٓاعص  ٓصة بحن الؿُاؾت الاظخماُٖت(3)ػَِٗا بحن ٞئاث اإلاجخم٘ اإلاسخلٟتاإلا ٓظ  ، بالىٓغ ألَمُت الٗال٢ت اإلا
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ت  ْالٛاًاث ال٨ٍٟغ ٖٓت مً اإلادضصاث  ْبهُال٢ا ٦ظل٪ مً مجم ْالخهاثو اإلامحزة ل٩ل مجخم٘، 

اع. خت في َظا ؤلَا ُٖٓت اإلاُْغ ْاإلآي  ْاإلاهلخُت الظاجُت 

ٓاع  ْلِظا، بطا ٧ان الخ٨م الغقُض ٌٗؼػ  ْالخ ْالخ١ٓ٣ ْؤلانالح الا٢خهاصي  الضًم٣غاَُت 

ٝ الكإن الٗام، ٞان(4)الاظخماعي ْألامً ْغ ا ٢ًاًا طاث الٗال٢ت بدُاة ؤلاوؿان، ْْ اعجباٍ  ، باٖخباَع

ن بغئٍت ؤْ ٞلؿٟت  ٓع ؤْ جٝغ ٨ٞغي، م٣ْغ الدكاع٥ باؾتراجُجُاث ٖملُت، ٢بل ؤن ج٩ٓن مجغص جه

ٓجي مٗحن، ٣ًخطخي  ٓل ْٞٗالُخّ، ٧األَضاٝ طاث بٗض بًضً خّ  ٝ التي جًمً بؾخمغاٍع بًجاص الْٓغ

ا . ْٚحَر ت....  ْالبكٍغ ٓاعص اإلااصًت  ْاإلا ْالبرامج   ْالاؾتراجُجُاث 

ٓب ٞحها بك٩ل مخباص٫ إلاهلخت  ٓا مً بؾتراجُجُت مٚغ غاٝ ؤال ًخمله ٍْخُلب مً ألَا

ْبُٗضا(5)بؾتراجُجبت مًٟلت بك٩ل ٞغصي" ْطل٪، جد٣ُ٣ا للمهلخت الٗامت  غصًت ًٖ ألاهاهُاث الٟ ، 

اإلاىٓم  ، ماصام الدكاع٥ ًىضعط يمً ق٩ل مً ؤق٩ا٫ اليكاٍ ؤلاوؿاويْالخباصالث اإلاىُٟٗت ال٣ًُت

بت ؤْ ٢ىاٖت ظماُٖت ْجباص٫ اإلاىاٞ٘، بىاء ٖلى ٚع ٓاعي، الظي ٌؿتهضٝ جد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت   ،ْال

ٕٓ مً الخٗاْن ؤلاوؿاوي اإلاي خُض ٌٗٝغ بهٟت ٖامت باٖخباٍع ٓص."ه       ك

ٓم، جبرػ ؤَمُت الدكاع٥ ٖلى اإلاؿخٔٓ اإلادلي، في ٓامل ؤَمِا:  ْٖلى الٗم ٖٓت مً الٗ  مجم

ْاخخُاظاتهم - ٓاَىحن  ْالبُئُت، جىامي بَخماماث اإلا  جماقُا م٘ اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت 

ْال ْالخىمُت  ٓلٓظُا  ْاإلاخٗا٢بت في مجاالث الخ٨ى ٓعاث اإلاسخلٟت  خدًغ، مما التي ٞغيتها الخُ

ْ الضْلي.  ٍٓحن اإلادلي  ْالكغا٦ت ٖلى اإلاؿخ بت في جُٟٗل ٢ُم الخٗاْن  ػ الٚغ  ؤؾِم في بْغ

جي،  - ْجد٨م في جٓظُّ الؿُاؾاث ْالاؾتراجُجُاث، ٖلى اإلاؿخٔٓ الَٓ ػ الخ٩امت ٦ٗامل جإزحر  بْغ

ْجغقُض ٖملُاث اجساط ال٣غاع، خُض جخ ٓاًَ،  ْع اإلا محز الؾُما مً زال٫ ؤَمُتها في جُٟٗل ص

ٓجها ْجٓظِاتها « الخ٩امت ب٩ ْمغا٢بت بؾتراجُجُت اإلاىٓماث،  ٖملُت الخإزحر ٖلى ماؾؿاث الخ٨م 

ٍٓل َْكمل هٓام الخ٨م )مً زال٫ الؿُاؾاث التي جًِٗا( ٖلى اإلاضٔ الُ  -بٓظّ ٖام -، 

ْالؿبل التي جدُذ  ْاإلااؾؿاث ْؤلاظغاءاث التي جدضص ٦ُُٟت مماعؾت الؿلُت،  الخ٣الُض 

ٓاَىحن ا ٣ت اجساط ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت ب٣ًاًا الكإن الٗامللم ٍغ  .(6) » لخٗبحر ًٖ آعائهم، َْ

حٗخبر مً مؿلماث الٗمل الؿُاسخي، الظي ٌؿتهضٝ جد٤ُ٣  التيالكإن الٗام الاَخمام ب٣ًاًا  -

ٓم الؿُاؾت ْمٗاوي مِٟ ٣ْٞا لضالالث  طاتها، خُض البض مً ٞاٖل)ٞغص(  اإلاهلخت الٗامت، 

اع جهبذ الدكاع٦ُت مً ال٣ًاًا ْٞٗل)َضٝ(ْ ْؾُلت مشل ٫ٓ بلى الِضٝ، ْفي َظا ؤلَا ى للٓن

ا. ْٚحَر ٓػَُٗت ... ْالخ ْالخىُٓمُت  ٓاهبها ؤلاؾخسغاظُت   الٗملُت الِامت للؿُاؾت الٗامت الؾُما في ظ

غ ٖام  ت عبِ الخىمُت باإلاكاع٦ت في الٗضًض مجها، ٦خ٣ٍغ غ الخىمُت البكٍغ ٍْالخٔ ٖلى مؿخٔٓ ج٣اٍع

ٓمُت م، الظي 1990ٌ ْاإلاىٓماث ٚحر الخ٩ ْاإلاىٓماث ألاَلُت،  ٓمت  صج٘ الخىمُت الدكاع٦ُت بحن الخ٩
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غ ٖام  ْج٣ٍغ ْبصاعتها،  ُٖٓت مؿاٖضة ٖلى نُاهت الخضماث الٗامت  ْالاٞغاص، ٦ما ٌٗخبر اإلاؿاَماث الُ

ت م الظي ظٗل مكاع٦ت الىاؽ في الخىمُت1991 ْالخىمُت البكٍغ ْاإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت،  مٟخاح الىمٓ 

غ  ْاإلاٟاَُم مجها الخإ٦ُض ٖلى  -ألازٔغ  -بِىما اههب جغ٦حز بٌٗ الخ٣اٍع ٖٓت مً ال٣ًاًا  ٖلى مجم

 (7)ؾبُل اإلاشا٫ ٖلى:

غ ٖام  - ْالٟغم)ج٣ٍغ ْٚاًت في جٓؾُ٘ الخُاعاث  ا ْؾُلت   م(.1993اإلاكاع٦ت الكٗبُت باٖخباَع

غ ٖام  - ْحٗؼػَا )ج٣ٍغ  م(.1998ؤن مكاع٦ت الىاؽ جًمً الضًم٣غاَُت 

غ ٖام مغ٦ؼ  -  م( .2002ٍت اإلاكاع٦ت مً زال٫ الخا٦مُت الضًم٣غاَُت )ج٣ٍغ

ْالِٗل ب٨غامت  - ٓاعص، بما ٨ًٟي لًمان خاظاتهم ألاؾاؾُت  ٓاَىحن ٖل اإلا عة خه٫ٓ اإلا يْغ

غ ٖام   م(. 2006)ج٣ٍغ

الجُت  ٓاٖل حكاع٦ُت ْ مىا ْلت بضؤ ًتراظ٘ لهالر ٞ ْع الض ْفي اإلا٣ابل، البض مً ؤلاقاعة الى ؤن ص

٘،  ظضًضة، ْاهدؿغث في بٌٗ اإلاجاالث)الدكَغ اثِٟا الخ٣لُضًت،  بٗض ؤن ج٣لهذ مؿاخت ْْ

 ٔ ٚحر ممغ٦ؼة، بؿبب جإزحراث  ْألامً...(، خُض بغػ الُٓم ال٣ُإ الخام ٦ٟاٖل ظضًض الى ظاهب ٢ٓ

ْاإلاالُت، إلات الا٢خهاصًت  ْلت، الٗ ْع الغ٢ابي للض ٓاػي م٘ ي٠ٗ الض ٓمُت بالخ  ْالكب٩اث ٚحر الخ٩

ْالخام.ْؾُاصة   مى٤ُ الدكاب٪ اإلاؿاَماحي بحن ال٣ُاٖحن الٗام 

ْالؿُاسخي جىٓغ بلى  الث الٗملُت الجضًضة في مجاالث الخىُٓم ؤلاصاعي  ْل٣ض ؤنبدذ الخد

ْالخُٛحر  ٍٓغ  عاث الخُ ٓمت ال ًم٨ً ججاَلّ، بل ؤن يْغ ٪ ٞٗا٫ للخ٩ ٓاٖل الجضًضة ٦كٍغ ٓم  -الٟ  -الُ

ٓاهب ٓ  ج٣خطخي الاَخمام ؤ٦ثر بالج ض مً الخإزحرالؿل ٓٙ اإلاٍؼ ت لبل ْبًٟل ٖامل (8)٦ُت الخدٟحًز ، ٦ما ؤهّ 

ْْي٘ ؤلاؾتراجُجُت اإلاالثمت ٓح،  ْالُم ت،  الكغا٦ت ًم٨ً الخٗبحر ًٖ الخاظت  ٓاعص البكٍغ ل٣ٗلىت اإلا

 .(9)ْنىاٖت اإلاؿخ٣بل بك٩ل طاحي

 . ض العالكت بحن ؤلاداسة واإلاىاؾًحعٍض : اإلادىس الثاوي

ت اإلاٗانغةج٨دسخي الٗال٢ت بحن ؤلا  ٓاًَ ؤَمُت ٦بٔر في الش٣اٞت ؤلاصاٍع ْاإلا ٓاء مً خُض،صاعة  ما  ؾ

ْالخ٠ُ٨ م٘ مخُلباث ما ٌٗٝغ  ىُت،  حؿعى بلُّ مً ؤظل جسُي الُاب٘ الخهٓصخي لئلصاعاث الَٓ

ْمكا٧ل الدؿُحر اإلاسخلٟت في ْل جىامي  ٓاظِت جدضًاث  ت الٗاإلاُت"، ٦مسغط إلا ت ؤلاصاٍع بـ"ال٣ٍغ

ٓلُت خباع "اإلاباصعة" ْ"الخم٨حن" الاججاَاث الخد ْعَا في اُٖاء  ،(10)التي جإزظ بٗحن الٖا ؤْ مً خُض ص

غ ْألاوؿىت  .  (11)ألاَمُت ل٣ًاًا الكٟاُٞت الخبًر

ٓاَىت  ٓز٣ُت بحن اإلا ْاإلااؾؿت. جبرػ الٗال٢ت ال ْالخٟاٖل بحن الٟغص  ْ في اَاع ٖملُاث الاؾخجابت 

ٓاَىُت ؤن  ْالخىمُت، ل٩ٓن اإلا ْالضًم٣غاَُت في خحن جمشل ْالضًم٣غاَُت  ٓص الخىمُت  ت لٓظ ٍع حٗخبر يْغ

ْلِؿذ ؾببا مً ؤؾبابها الخىمُت  .(12)هدُجت مً هخاثج الضًم٣غاَُت، 
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ٍٓغ  ْالخُ ٓاث اإلاىاصًت لئلنالح  ٓم  -ْلِظا، جظَب الضٖ عة -الُ الخ٠ُ٨ ْالاوسجام م٘  بلى يْغ

ٝ البِئت الا٢خهاصًت الٗاإلاُت الجضًضة، مً زال٫ ْظٓب ا مخال٥ ال٣ضعة ٖلى الخٗاَي م٘ مٟاَُم ْْغ

ٓم ٖلى الخصخه ْع ال٣ُإ  ،Privatisationتالٟلؿٟت ؤلانالخُت اللُبرالُت التي ج٣ ْص ا٢خهاص الؿ١ٓ 

ض مً الاؾخجابت إلاخُلباث (13)الخام ْالٟٗالُت مً ؤظل يمان اإلاٍؼ ، خُض البض مً الاَخمام بال٨ٟاءة 

ٓاًَ.  ْخاظُاث اإلا

ٍ  ٞاإلنالح ؤلاصاعي جٟغيّ ٖٓت مً الكْغ ْالٗملُت( مجم ُت  ٓم مً الىاخُخحن اإلاٗٞغ )الُ

ٓامل ٓماحي( باإلياٞت بلى ،ْالٗ ٓع الخ٣جي ْ اإلاٗل ت ْألاجمخت )الخُ ْالضم٣َغ ٓع  ٧اإلاىاٞؿت  ؤْظّ ال٣ه

ْه٣و الٟٗالُت  اإلاسخلٟت ٓاَىحن، (14)اإلاغجبُت بؿٓء ألاصاء  ْمً زم جهبذ مؿالت جدؿحن مِٗكت اإلا  ،

َْظا لً ٩ًٓن  ْجلبُت خاظُاتهم ٓٙ الخىمُت،  ْبل ٓاظِت ال٣ٟغ  اإلاسخلٟت زُاعا ال مىام مىّ، مً ؤظل م

ض مً الخٗبئت ْ ؤلاٞاصة مً اإلاؿاخاث الضًم٣غاَُت اإلاخاخت في اإلاجخم٘. الا باإلاٍؼ  الاظخماُٖت 

ْمخُلباجّ اإلاسخلٟت ٖاصة ما ٩ًٓن مً زال٫ الاَخمام  ٓم ٞةن بقبإ خاظاث ؤلاوؿان  ْٖلى الٗم

ْحٗضص بمجاال  ٓلُت وكاَاتها  ت، خُض ج٣خطخي قم ت ؤلاصاٍع ْجدؿحن ؤؾالُب اإلاٗٞغ ث بىاء ال٣ضعة 

ٓة  ض مً ألاَضاٝ اإلاغظ ْبىاء ماؾسخي ٞٗا٫، لخد٤ُ٣ اإلاٍؼ ٓص جىُٓم  ْؤَضاِٞا الخاظت بلى ْظ اثِٟا  ْْ

ٓصة مجها. ثما ٦ما ؤن اعجباَِا بمسخل٠ اإلاجاالث التي لِا ٖال٢ت بدُاة ؤلاوؿان ًجٗلِا صا ؤْ اإلايك

ال ق٪ ؤن َظا الخُٛحر ٖاصة ما  ٓ ألاخؿً،  ا هد ٍَٓغ ْجُ حؿاَم بك٩ل ٦بحر في حُٛحر مؿاع َظٍ خُاة 

ْالىٓم  ْال٣غاعاث ْالاؾتراجُجُاث  ْاإلاماعؾاث ْألاؾالُب ْألاوكُت  ٖٓت مً ال٣ُم  ْعاءٍ مجم ج٠٣ 

ا. ْٚحَر  ْالؿُاؾاث ْالاهجاػاث...

ٓص الخُٛحر بالخىمُت صاثما بالغؤؾما ٫ البكغي الٟٗا٫، خُض ال ًم٨ً ؤلاؾخٛىاء ًٖ ٍْغجبِ ْظ

 ، ْٚاًتها ال٣هٔٓ ٍٓت، باٖخباٍع اإلادغ٥ ألاؾاسخي للخىمُت  ٘ الخىم ؤلاوؿان في ٖملُت هجاح اإلاكاَع

ٓجي ٓل ْالخًامً  ٞالخىمُت جخُلب خؿب الخدلُل الؿٓؾُ ٢ُْم الترابِ  عة الاَخمام باالبخ٩اعاث  يْغ

ْع اإلاجخم٘ اإلادلي ْؤلاصاعة  ْ  ْالش٣ت اإلاخباصلت بحن ؤٞغاص الجماٖت، ْص ٖضم ججاَل الخىُٓم الظاحي 

ْالغ٢ابت اإلااؾؿُت  . (15)اإلاكتر٦ت 

ٓٞحر  ْج ٓاعص،  َْظا، ما ًِٓغ ؤن ؤلاصاعة جمشل ْؾُلت مِمت في جد٤ُ٣ الاؾخسضام ألامشل للم

ٓانٟاث ْاإلا ْج٣ضًمِا بإخؿً الُغ١  ٓص ٦ٟاءاث مدلُت(16)الخضماث  ي ٖامال مِمت ف ، ٦ما ٌٗخبر ْظ

ٍٓت، خؿب ما جٓنلذ بلُّ ججاعب البى٪ الضْلي في مجا٫ الخىمُت  ْالبرامج الخىم  ٘ هجاح اإلاكاَع

ْ الخ٣ُمُت اإلادلُت، ْالخىُٓمُت  ٓامل اإلااؾؿُت   .  (17)بلى ظاهب الٗ

ْبغامج بصاعة ال٣ُإ الٗام"،  ٓطط "الخ٨ماهُت )الخ٩امت(  بن جدؿحن ج٣ضًم الخضماث بدؿب ؤهم

٠٢ٓ ٖلىالظي ْيّٗ مِٗض الخىم ْ ال٨ٟاًت، ُت الا٢خهاصًت الخاب٘ للبى٪ الضْلي، ًخ  صعظت الٟٗالُت ؤ

ٓامل الخ٣ُُم  ألظل يمان الاؾخضامت للخضماث ًخٓظب الاَخمام بٗ ْالىخاثج اإلاد٣٣ت)ؤلاصاعة بالىخاثج(. 

ٓاٖل، ٖلما ؤن ٢ُاؽ مؿخٔٓ  ٖٓت مً الٟ ض مً صعظت الخىاٞؿُت بحن مجم ْاإلاٍؼ ْالخٗضًل اإلاؿخمغ، بل 
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ٓم ًغج٨ؼ ٖلى ٖامل ؤْ بٗض "الغضخى" ًٖ ٣ضًم الخضمتج ْال٩لٟت،  الُ ٓصة،  ْالج ٓٞغة،  الخضمت )ال

ٍٓاث...( بك٩ل ؤؾاسخي، ٦ما جخإزغ الخضمت الٗامت  ْل بُٗت هٓام  -ؤًًا -ْالٗال٢ت باأل بالٟؿاص َْ

٧ْل ب...(  ْالخضٍع ْالخدٟحز،   ،٠ُ ْالخْٓ ْالتر٢ُت  ٓع،  ْهٓام ألاظ ٓاث٤  الخضمت اإلاضهُت)الجزاَت،  الٗ

ْاإلاالُت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت ت  ٓاهب الاصاٍع  .  (18)اإلاغجبُت بالج

ٓامل مجها: الاؾدشماع،  ْ الٗ ٍ ؤ ٖٓت مً الكْغ هت صاثما بمجم ٓا٢٘ ؤن الخضمت اإلاشلى جٓل م٣ْغ ْال

هت ْالخىُٓمُت، اإلاْغ ت  ْالخىُٟظ، مغا ،الغقاصة اإلاالُت ْؤلاصاٍع ٍٓغ ؤؾالُب الخسُُِ  ْجُ ظٗت ْؤلابضإ، 

ْاإلاكاع٦ت ا. ؤؾالُب ألاصاء،  ْٚحَر  في اجساط ال٣غاع....

 .الدشاسن هإلُت إلاىاحهت العجض الخىىمي -اإلادىس الثالث

ْالبِئت الٗامت، التي ٌِٗل  اناث ألالُٟت ب٣ًاًا لِا ٖال٢ت باإلوؿان  ل٣ض اعجبُذ ؤَضاٝ بَع

ْجم٨حن ْالخٗلُم   ٕٓ ْالج ٓاء مً الىاخُت الاظخماُٖت، ٧ال٣ٟغ  ْ مً  ٞحها، ؾ ْاتها م٘ الغظل، ؤ ْمؿا اإلاغؤة 

ْ مك٨الث ألامغاى اإلاٗضًت  ْجدؿحن صخت ألامِاث،  ٟا٫  ُْٞاث ألَا ْالبِئت ٦خسٌُٟ  خُض الصخت 

ا ْخماًت البِئت ْنُاهتها.   ْاإلاالٍع

ْاإلاجخم٘ في  ٓم، ؤن َظٍ ال٣ًاًا جمشل ؤَم جدضًاث الٟغص  ًْمٗل ْالٗكٍغ ٓاخض  ، بضاًاث ال٣غن ال

ض ْلت  مما ًخُلب اإلاٍؼ ا، لِـ ٣ِٞ ٖلى مؿخٔٓ الض ٓاظِتها ؤْ الخ٣لُل مً خضة ؤزاَع ٓص إلا مً الجِ

ْبه ٓاخضة،  ْبطا ٧اهذ الضًم٣غاَُت مِمت في جد٤ُ٣ الغقاصة ، ما ٖلى مؿخٔٓ اإلاجخم٘ الضْلي ٩٦لال

ْعَا  ٓػَُٗت حٗخبر بض ْجدؿُجها، ٞةن الٗضالت الخ ٓٞحر الخضماث الٗامت  ْاإلاكاع٦ت، في مجا٫ ج ْالخٗاْن 

ٍٓاث.م ْل ت ؤلازخُاع للٟغم ْألا ْ يمان خٍغ ٓاعص ْؤلام٩اهُاث اإلاخاخت،   ِمت ؤًًا في الخٟاّ ٖلى اإلا

ٓع  ٓاظِت ال٣ه ْاإلاضهُت اإلادلُت الٗامت في م ْل٨ً ؤَمُت الكغا٦ت بحن اإلاجاالث الخانت، 

اثِٟا، ٢ض بغعث الخاظت ب ْلت( ْْ ْ مىا ْلت هدُجت ج٣لو )ؤ ْ الٟغاٙ الظي جغ٦خّ الض لى صٖم ْالعجؼ، ؤ

ْالٟٗالُت، ختى  ْالخىاٞـ بحن ال٣ُاٖاث ْؤلاصاعاث، ؤْ الُِئاث لخد٤ُ٣ الىجاٖت  ؾُاؾاث الخٗا٢ض 

ْان ٧ان َظا الٗمل لِـ ؾِال ٖلى مؿخٔٓ الجاهب اإلاُضاوي ؤْ الخُب٣ُي، إلاا ًشحٍر مً مكا٧ل 

ْالدكاع٥ طاتهما، ٧ال٣ضعة ٖلى  ٓباث مسخلٟت، ؤَمِا ما ًغجبِ بمؿإلت الكغا٦ت  الخٟاْى ْنٗ

ْالخىاؾ٤ بحن ؾلُت اإلاؿاَمحن ْؾلُت ؤلاصاعة بل ْ مضٔ  ْججؿُض مخُلباث الكٟاُٞت،  ْمت  ْاإلاؿا

ٓ مُلٓب ْمؿخ٣لت، ٦ما َ ٓعة طاجُت   .(19)ال٣ضعة ٖلى جىُٓم ألاٞغاص به

اع ْاإلاكاع٦ت ٩ٍْٓن ال٣ُإ الٗام ْفي َظا ؤلَا ٓٞحر الخضمت  الٗامت، مً زال٫ اٖخماص  مُالب بخ

ت ْ جُٟٗلّهٓام الالمغ  ْجدؿحن الخضماث  ،٦ٍؼ ٘ مؿخٔٓ اإلاِٗكت  ٦ما ًم٨ً لل٣ُإ الخام ٞع

ْع اإلاجخم٘ اإلاضوي ٨ُٞمً  ْالخيؿ٤ُ، ؤما ص ْالخجضًض  ض مً الابخ٩اع  ْمً زم ملء الٟغاٙ باإلاٍؼ الٗامت، 

الٗمل  البٗض الاظخماعي ْ ؤلاوؿاوي، ْ الخإزحر في الؿُاؾاث الٗامت، مً زال٫ ؤؾاؾا في مغاٖاة

ؼالخٗ ْالخيكئت  بٓي ْ الخدؿِسخي، الظي ٩ًٓن في نالر حٍٗؼ ْالكٟاُٞت  ْاإلاؿاءلت  ٢ُم اإلاكاع٦ت 
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ا مً الًٟاثل الاظخماُٖت اإلاضهُت، ماصام اإلاجخم٘ اإلاضوي  ْٚحَر ْجد٤ُ٣ الغيا...،  ْالخبرة  ٍٓل  ْالخم

ٓ ًمشل ٦ما "...مجا٫ جُٟٗل ال٣اهٓن بلى ظاهب ٚحٍر مً الٗىانغ الخ ، ص ال٣اهٓن ٣لُضًت، التي ؾب٣ذ ْظ

ْالش٣اٞت ْالتربُت  ْال٣ُم  ْالضًً  ْالٗاصاث   ."(20)٧األزال١ 

ْؤن َىا٥  ْجغاظ٘،  ْلت ٢ض ج٣لو  ْع الض ْ ٖلى مؿخٔٓ الاهجاػ، الًؼا٫ َىا٥ زُاب ًٔغ بإن ص

ْلت، خُض ْع الض ْلُت ٖلى ص ال ث الض ٓمُت بمشابت ؾلُاث مدلُت  " جإزحر ٦بحر للخد ؤنبدذ الض٫ْ ال٣

ٓوي، ٞلم ْ حكُٛل  في هٓام ٧ حٗض ٢اصعة ٖلى الخإزحر بك٩ل مؿخ٣ل في مؿخٔٓ اليكاٍ الا٢خهاصي، ؤ

ُٟت  الُض الٗاملت صازل ؤعايحها، بل باث طل٪ ًسً٘ إلاا جملُّ زُاعاث عؤؽ اإلاا٫ اإلاخدغ٥ ٖاإلاُا، ْٞٓ

ُٟت البلضًاث صازل الض٫ْ مً ٢بل، جخمشل في  ٢ٓذ الخايغ ؤنبدذ ؤقبّ بْٓ ٓمُت في ال الض٫ْ ال٣

ما٫ بإ٢ل ٢ضع مم٨ً مً الخ٩ال٠ُ"ججِحز ال ْالخضماث الٗامت التي جدخاظِا ألٖا   .(21)بيُت الخدخُت 

ْالجماٖاث اإلادلُت في اإلاجاالث اإلاغجبُت  ٦ما ٌٗخبر ٖامل ٖضم ال٣ضعة ٖلى اقبإ خاظاث ألاٞغاص 

ٓ اإلاتزاًض مً ؤَم ؤؾباب الى -خؿب البٌٗ -بالخضمت ؤلا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت باليؿبت للبلضان الٗغبُت  م

ْازغ ال٣غن اإلااضخي ْلت الٗغبُت(22)للمىٓماث اإلاضهُت في ؤ ْصًت جىُٟظ  . خُض جمشل خالت ي٠ٗ الض ْمدض

ْالؿُاؾُت باإلاٗجى الاًجابي ْؾُاؾاتها ٖامال مازغا في مجاالث اهجاػاتها الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت   .(23)٢غاعاتها 

ْ ؤن مك٩لت العجؼ باليؿبت لِظٍ البلضان جغجب م ٍْبض ْلى بمؿإلت ال٣ضعة ٖلى الاهجاػ، بالٚغ ِ بضعظت ؤ

ٓم  -مً ؤن الخضمت باالهجاػ ؤنبدذ  مً ؤَم ألاؾالُب التي جضٖٓ بلحها اؾتراجُجُاث ؤلانالح  -الُ

هت باإلا٣ابل ال٨مي  ٓمي، بط ؤن الخضمت ؤنبدذ م٣ْغ ْالدؿُحر الٗم ٍٓغ الجضًضة، في مجا٫ ؤلاصاعة  ْالخُ

 ْ ٓاء في بظغاءاث  ٕٓ الٟئاث اإلاؿخُٟضة مجها. ْال٨ُٟي، ؾ ْه ْ مً خُض ٖضص   مىاهج ج٣ضًمِا، ؤ

ٓٔ ؤلاٍٞغ ْاإلاىاهجْلِظا، ًالخٔ اعجباٍ الخضمت الٗامت ٖلى اإلاؿخ ٓظِاث  ٖٓت مً الخ ، خُض ٣ي بمجم

اع ٍٓت في َظا ؤلَا ٓظِاث ؤلانالح الخىم ٔ  -في مغخلت ما بٗض الاؾخ٣ال٫ -حٛحرث ج "اإلاغ٦ؼة  مً مؿخٓ

 ٓ ْاؾتراجُجُاث ؤلانالح اإلاٗانْالؿُُغة"، بلى مؿخ غة)مغخلت بغامج الخٗضًل ٔ ظضًض ًغ٦ؼ ٖلى مٟاَُم 

٫ْ مً ؤلانالح(، ْؤلانالح الدكَغعي ال٨ُِلي( ْج٣لُل حجم الٗمالت )الجُل ألا ، ٦سصخهت ال٣ُإ الٗام 

ت)الجُل الشاوي مً ؤلانالح(، ؼ الالمغ٦ٍؼ ْحٍٗؼ  .(24) ْالخٗا٢ض )الجُل الشالض مً ؤلانالح( ْال٣ًاجي، 

ٓامل ي٠ٗ  ٓاظّ الخضمت الٗامت بهظٍ اإلاى٣ُت بٗ ل٣ض اعجبُذ اإلاكا٧ل ؤْ الخدضًاث التي ج

ْاإلاجخم٘ اإلاضوي(، ما ٌٗجي ؤن  ٓاَىٓن  ْالخٗبئت الٗامت )اإلا ٓح ْألازال١  ْالٓي ْالضًم٣غاَُت  ٓع،  ألاظ

ٖٓت مً عة الخٗاَي بٟٗالُت ْخؼم م٘ مجم ٠٢ٓ ٖلى يْغ ٍٍٓغ جخ ٓص جُ  مؿخ٣بل ؤلانالح ْظِ

ْالضٖم  ْجغقُض الؿُاؾاث،  ْال٣ضعة اإلااؾؿُت،  ْازخُاع الٗاملحن،  ٍٓل،  ْالخم ٓع،  اإلاؿاثل، ؤَمِا: ألاظ

ا ،الخاعجي لل٣ُإ الٗام...  . (25)ْٚحَر

ب ؤلاصاعة  ْج٣ٍغ ْباليؿبت للجؼاثغ التي جٓلي ؤَمُت ٦بٔر للم٣اعبت الدكاع٦ُت، في جد٤ُ٣ الخىمُت 

إة البحر٢غاَ ْجس٠ُٟ َْ ٓاًَ،  ٓزاث٤ (26)ُتمً اإلا ، ؾُما مً زال٫ الٗمل ٖلى ج٣لُو حجم ال
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ْعبِ ٖملُاث جدؿحن الخضمت بمخُلباتها اإلاسخلٟت  ْحؿُِل الخه٫ٓ ٖلحها،  ٓبت،  ت اإلاُل ؤلاصاٍع

ْالضٖم اإلاالي لى٣ٟاث الخضم ٓع  ْعٞ٘ ألاظ ، اإلاضاعؽ...( ت الٗامت )الُغ١ ٧الغ٢مىت )ألاهترهذ(، 

ْالجباًت اإلادلُت  ًٍٓ ْالخ٩  ٠ُ  .  ْالخْٓ

ٓصة في بَاع ؤلاوٗاف الا٢خهاصي لضٖم م مً اإلابالٜ اإلاالُت ال٨بحرة اإلاغن  ؤلاؾدشماع في اإلاجاالث ْبالٚغ

ٍٓاث ،ْالخٗلُم ،الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت )الصخت ا(، ما جؼا٫ جهى٠ يمً مؿخ ْٚحَر ؤ٢ل  ْالؿ٨ً ...، 

ٓٔ بٌٗ البلضان الٗغبُت في مجا٫ الخىمُت البكٍغت، هدُجت مكا٧ ٖضًضة ٧الدؿغب اإلاضعسخي،  لمً مؿخ

ْال٣ٟغ ا، ،ْي٠ٗ الضزل الٟغصي،  ْٚحَر ْالخًغ...،  ٫ْ الخالي:  ْالخٟاْث بحن الٍغ٠   ًىٓغ الجض

ت لعامي  دلُل الخىمُت جشجِب الجضاثش باإلالاسهت مع بعؼ البلذان العشبُت خعب  .2014 -2013البشٍش

 2014جشجِب  2013جشجِب  البلذ

 32 31 ٢ُغ

ٓصًت اإلامل٨ت الٗغبُت  39 34 الؿٗ

 41 40 ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة

ٍٓذ  48 46 ال٩

ً  45 44 البدٍغ

 52 56 ٖمان

 67 65 لبىان

 80 77 ألاعصن

 83 93 الجؼاثغ

 94 55 لُبُا

ٓوـ  96 90 ج

 108 110 مهغ

ْلت ٞلؿُحن  113 107 ص

 121 120 الٗغا١

 126 129 اإلاٛغب

ٓعٍت ٓعٍت الٗغبُت الؿ  134 118 الجمِ

ٓعٍخاهُا  156 161 م

 160 154 الُمً

ٓصان  167 166 الؿ

ت  -اإلاطذس:  ْجغجُبها خؿب صلُل الخىمُت البكٍغ ت لٗام 2013مٟاجُذ البلضان  غ الخىمُت البكٍغ ، اإلاطخي في الخ٣ضم : 2014: ج٣ٍغ

 .157م،UNDPبىاء اإلاىٗت لضعء اإلاساَغ، بغهامج ألامم اإلاخدضة الاهماجي 

غ الخىمُت البكٍغت لٗام 2014صلُل الخىمُت البكٍغت لٗام جغجِب البلضان خؿب  - ت  ،2015: ج٣ٍغ غ الخىمُت البكٍغ إلادت ٖامت : ج٣ٍغ

 .39م ،UNDP، الخىمُت في ٧ل ٖمل، بغهامج ألامم اإلاخدضة الاهماجي 2015
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ْجازغ ٖلى  ٓاًَ ْخاظُاجّ اإلاسخلٟت،  ْالجضًغ بالظ٦غ ؤن َظٍ ال٣ًاًا طاث ٖال٢ت بمِٗكت اإلا

م مً الاهجاػاث اإلاد٣٣ت في بٌٗ اإلاجاالث بًٟل البرامج الخماؾُت التي  ،الدكاع٥ٖملُاث  بالٚغ

ْجدؿً مؿخٔٓ اإلاضازُل اإلاالُت بؿبب اعجٟإ ؤؾٗاع البتر٫ْ في  بهُل٣ذ م٘ بضاًت َظا ال٣غن، 

ْلُت ٓا١ الض ت هدُجت بهسٟاى (27)ألاؾ ْالٛاٍػ ٢اث البترْلُت  . بال ؤهّ بمجغص جغاظ٘ ٖاثضاث اإلادْغ

ْهت ألازحرةؤ ْلُت في آلا ٓا١ الض ا في ألاؾ ٓاظِت ألاػمت  ،ؾٗاَع ت إلا جم َغح بٌٗ البضاثل الاختراٍػ

ٓاَىحن مباقغة الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت، ٓمُت (28)٧الخ٣ك٠ ،جمـ بمِٗكت اإلا ْجغقُض الى٣ٟاث الٗم  ،

عة بٖاصة الىٓغ في ؾُاؾت الضٖم الاظخماعي اإلاىخهجت، مً زال٫ بٖخماص مبضؤ الا  ْ الضٖمْيْغ  ؾخد٣ا١ ؤ

 بدؿب الخاظت .

خاث ال٣ضًمت لهىض١ْ الى٣ض الضْلي، التي حكحر بلى ؤن الظًً  ْطل٪ َبٗا، جماقُا م٘ الُْغ

ٌؿخُٟضْن بك٩ل ٦بحر مً بغامج الضٖم التي ج٣ضمِا البلضان الىامُت ألظل الخه٫ٓ ٖلى بٌٗ 

ْلِـ ال٣ٟ َْؿغ، َم مً الٟئت ال٣اصعة ؤْ الٛىُت،  ٓلت  محنالخضماث بؿِ ْمً الظًً  ،غاء اإلادْغ

ت، ُٟت ٌِٗكٓن في اإلاىا٤َ الخًٍغ  . (29)ْلِـ الٍغ

جمُحزا ؤْ جًُٟال في مجا٫ ؤلاٞاصة مً الضٖم الاظخماعي  -صْن ق٪  -ْل٣ض زل٤ َظا الٓي٘ 

ْبحن الظي  ْ بحن الظي ٌؿ٨ً في الخًغ،  ْٚحر ال٣اصع ؤ ْلت في َظا ؤلاَاع، بحن ال٣اصع  الظي ج٣ضمّ الض

ُٟتٌِٗل في اإلا ْالٍغ ْلُت  ،ىا٤َ الىاثُت  ٓهت الض ٖلما ؤن الاهخ٣اصاث اإلآظِت الى بغامج ْؾُاؾاث اإلاٗ

ْا٢خهاصًت،  للبلضان الىامُت، ٍ بنالخُت ؾُاؾُت  ٓهت بكْغ عة عبِ اإلاٗ ٖاصة ما جغ٦ؼ ٖلى يْغ

ٓ ْالاؾدشما ٓهت في م٣ابل الاهجاػ(، في مجاالث الىم ٍٓاث الاهجاػ ) ؤي اإلاٗ ٘ مؿخ ٍٓغ حؿاٖض ٖلى ٞع ْجُ ع 

ا ْٚحَر ْالخٗلُم...،  ْالى٣ل    .(30)َُا٧ل البجى الخدخُت، ٧الًغاثب 

ت  لم ٌٗض ٣ًاؽ ٣ِٞ ٦ما ظاء في  -زهٓنا -ْباإلادهلت، ٞةن الخ٣ضم في مجا٫ الخىمُت البكٍغ

ت لٗام  غ الخىمُت البكٍغ ٢ْضعتهم ٖلى جدهُل الخٗلُم) 2014ج٣ٍغ ْْيِٗم ،بخٓؾُ٘ زُاعاث ألاٞغاص 

 ْ ٓٞحر الهخي الجُض،  ْج ٓ في جدهحن الاهجاػاث،  ْاهما َ ٓع باألمان(،  ْالكٗ الِٗل في مؿخٔٓ م٣ب٫ٓ، 

ت ت الخىمُت البكٍغ ٝ اإلاااػعة الؾخمغاٍع  . (31)الْٓغ

ٓاظِت ألاػمت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت الغاَىت، َٓ طل٪ الظي ًيبػي ؤن  ْؤن الضٖم اإلاُلٓب إلا

خباع مُٗاع الاؾخد٣ا١ ؤْ الخاظت، ْلِـ الضٖم الكامل الظي ًمـ ٧ل الُب٣اث  ًإزظ بٗحن الٖا

ْاإلاىا٤َ  ،صْن اؾخصىاء، ؤي الاظخماُٖت ت ال٣اثمت بحن ألاٞغاص  ٓامل الخمُحًز ٓاظِت الٗ البض مً م

ْؤن اهدكاع  ْاة ٖلى الهُٗض الاظخماعي، زانت  ْاإلاؿا ْالٟئاث، لخد٤ُ٣ الخجؿُض ألامشل ل٣ُم الٗضالت 

ُٟت باإلا٣اعهت  ٓص للٗضًض مً َظٍ ال٣ٟغ في اإلاىا٤َ الٍغ ت في البلضان الىامُت حٗ م٘ اإلاىا٤َ الخًٍغ

 :  (32)ألاؾباب مشل
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ُٟت. -  اعجٟإ مٗض٫ البُالت باإلاىا٤َ الٍغ

ْمؿدكُٟاث...( باإلاضن. - ٓمُت )ظامٗاث،  ْالُِئاث الخ٩   جمغ٦ؼ الخضماث 

ْاعجٟإ وؿبت ٦باع الؿً  - ٓاػن الؿ٩اوي،  ا الؿلبُت ٖلى الخ ْآزاَع  باإلاىا٤َ الٍغُٟت.الهجغة بلى اإلاضن، 

ٓع الخيكئت الؿُاؾت الِاصٞت، التي حؿعى  ٓاَىُت مغجبِ بمضٔ جُ ٍْٓل مبضؤ جُٟٗل اإلاكاع٦ت اإلا

ٓٙ الش٣اٞت اإلاؿاَمت التي ٩ًٓن ٞحها  ْاإلاخمشل ؤؾاؾا في بل ٓص،  بلى الغقي بلى اإلاؿخٔٓ الش٣افي اإلايك

لّ مً لُت التي جَا اإلاكاع٦ت في عؾم الؿُاؾاث،  مكاع٦ت الٟغص ٖلى مؿخٔٓ ٖا٫ مً جدمل اإلاؿْا

ْالٗمل ٖلى جىُٟظ َظٍ ال٣غاعاث، بما ًد٤٣ ؤَضاّٞ الخانت، في بَاع جد٤ُ٣ ؤَضاٝ  ْبجساط ٢غاعاتها، 

ٓمحها. لُت لخ٣ُم الؿُاؾاث الٗامت، ْؤلالتزام بخ٣ ت مماعؾت َظٍ اإلاؿْا ْبؾخمغاٍع  اإلاجخم٘ الكاملت، 

ٓاَىُت، لخجا ٓاظِت َْظا ما ًازغ ٖلى نض١ اإلاكاع٦ت اإلا ْلئلؾخٗضاص إلا ْػ ألاػماث اإلاضع٦ت، 

ْالخ٣اعب بحن َب٣اث  ٢ٓٗت، ختي هغج٣ى بهظا ألاؾلٓب مً اإلاكاع٦ت بلى زل٤  ْاإلاخ ألاػماث الُاعثت 

ً مِما ٧ان  ْالخٟاٖل ؤلاًجابي ُٞما بحن ٧ل ؤبىاء الَٓ ٓاظض الؿا٦ىت  ٓاػن بحن مىا٤َ ج ْالخ اإلاجخم٘ 

ْػمان جٟاٖلِم، بةٖخبا ٓاظضَم،  ٢ٓ٘ ج ٍع اإلاىُل٤ ألاؾاؽ الظي جبجي ٖلُّ اإلا٣اعباث الدكاع٦ُت جم

ٓصة،  ْاإلالتزمت بسضمت اإلاهلخت الٗامت، ختي جخم٨ً مً ججؿُض بغامج الخىمُت اإلادلُت اإلايك اإلاجخمُٗت 

ْجد٤ُ٣ ألامً ؤلاوؿاوي.  جي   ٖبر جُٟٗل مكاع٦ت الجمُ٘ في بىاء ألامً الَٓ

                                                                 الخاجمت:

ٖٓت مً  ْٖال٢تها بالكإن الٗام ٢ض ؤملتها مجم ٓاَىُت  ل٣ض جبحن مً َظٍ الضعاؾت ؤن اإلاكاع٦ت اإلا

ٓامل ْالش٣اُٞت، لٗل مً ؤَمِا ماًلي :  الٗ  ْالٛاًاث الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت 

ٓاظِت - الي ْؤلاصاعي، ْآلاٞاث ْاَغة الٟؿاص اإلا الٛاًت / الٗامل الخىُٓمي :الظي حهضٝ بلى م

ْاوسخابها مً ال٨شحر مً  ْلت،  ْع الض الاظخماُٖت ال٨شحرة التي ٖؼػتها ٖملُاث الاهٟخاح ْي٠ٗ ص

ْع  ْجُٟٗل ص ٓاًَ،  ٠ُ الٗامل ؤلاصماجي: بؿبب ٖضم ال٣ضعة ٖلى بصماط اإلا ْ الؿعى بلى جْٓ اث٠،  الْٓ

ٓاء ل٠ًٗ ٢ُم الالمغ٦ؼ  ٓما اإلااؾؿاث اإلاضهُت في الخُاة الٗامت، ؾ ْاإلاؿاءلت)مِٟ ْالكٟاُٞت  ٍت 

ْ إلوٗضام ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ الاوسجام م٘ مخُلباث الخ٨ماهُت اإلاسخلٟت.  ْمماعؾت(، ؤ

ِٖٓا،  ْجى باإلياٞت بلى ٧ل مً الٗامل الخ٨ُُٟي: الظي ؤملخّ هدُجت حٛحر ؤهماٍ الخاظاث الٗامت 

ٍٓغ اإلاخبٗت ْالخُ ْٞكل اؾتراجُجُاث الانالح  ْاع  ٓاء مكا٧ل ْٖضم ج٩امل ألاص اإلاُالب  في اخخ

ْاإلاىاٞؿت... ْالخ٩ال٠ُ   ْالى٣ٟاث الٗامت ْألاػماث 

ْ طل٪ بهضٝ  ْاالخامل للٗامل ال٣ُمي  ٠ُ ؤلاًجابي  ٓاَىُت جخُلب الخْٓ ٦ما جبحن ؤن اإلاكاع٦ت اإلا

ْصٖم ٓاعص اإلاجخم٘،  ؤَضاٝ الخىمُت، باإلياٞت الى ٚغؽ الاججاَاث الاًجابُت التي  ْمؿاهضة خماًت م
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ٓٞغ الٗامل  حٗؼػ  ْعٍ ج ْالظي ٌكتٍر بض لُت...،  ْجدمل اإلاؿْا ْالخ٣ُُم اإلاكتر٥  هت ْالاختراُٞت  ٢ُم اإلاْغ

ْصٖم  ٍٓجي الظي حهضٝ مً زاللّ يمان اإلاؿاَمت في بصاعة اإلاحزاهُت ْخل٣اث الى٣اف الٗامت،  الخ٩

ٍٓاث ا ْعٞ٘ مؿخ ْا٢تراح الخل٫ٓ  ٓاهحن  ْمغا٢بت اهتها٥ ال٣ ٓاَىحن  ٍٓل الؿلُت للم ٓعي جد ْال ل٣ضعة 

 ْالالتزام.

ٓعاث  ْاإلاضازل الٗلمُت اإلااصًت بلى ْي٘ الخه ْاإلا٣انض مً ألاؾـ الشابخت،  ْحٗض َظٍ الٛاًاث 

ٓاًَ في  ْالتي ًخد٤٣ بمٓظبها مكاع٦ت اإلا ال٣ٗالهُت التي جبجي ٖلحها بغامج الخىمُت اإلادلُت في الجؼاثغ، 

ْالخماًت. ْالدكُِض   البىاء 

 الهىامش :

ٓعاث اإلاٟاَُم الؿُاؾُت  صاعة اإلاٗانغةالا  ،َكام َضٔ (1) ت جُ ت الاصاٍع ت في الخجغبت  –٢غاءة مسخاعة في الاؾـ الىٍٓغ الاصاٍع

ـ، ًىاًغ  2010،اإلاٛغبُت، الغباٍ  . 17-16، م2010َٓب بَغ

ْالش٣اُٞت، جغظمت : ؾُٗض  (2) ْالؿُاؾُت  إلات الا٢خهاصًت  إلات : ٢غاءة في جدضًاث الٗ ٓعاي، ظٛغاُٞا الٗ ٪ م ٍْْع

تمى ٍٓذ ،خا١،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ  .68-64،م2013ٞبراًغ ،ال٩

ٓص مِضلي (3) ْعَا في الخسُُِ للخىمُت، اإلاِٗض الٗالي للخضمت الاظخماُٖت ،مدمض مدم ْص  ،مماعؾت الؿُاؾت الاظخماُٖت 

ت،  .40-37،م 2001الاؾ٨ىضٍع

ْلُت  (4) ْالض ْالٟلؿُٟت  ٖٓت اإلاهُلخاث الؿُاؾُت  ٓع مٓؾ ٓاخض الجاؾ م  ،2011،صاع الجهًت الٗغبُتلبىان ،هاْم ٖبض ال

275 . 

ٓن بُلِـ ْؾد٠ُ ؾمُض  (5) إلات الؿُاؾت الٗاإلاُت ،ظ ْوكغ مغ٦ؼ الخلُج لؤلبدار1ٍ،الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،ٖ  ،، جغظمت 

 .518، م2004

ْالٗباعاث الكاجٗت ( في : ؤهٓغ / مهُلخاث  (6)  اإلاكاع٦ت اإلاضهُت )صلُل اإلاهُلخاث 

Civic Participation Terminology (A Guide to Frequently Used Terms and Phrases) ;National Democratic Institute 

for International Affairs ,Washington,2009 ,p26. website : www .ndi.org.  

ٓا (7) ْم  ًٍٓ ت اإلاؿخضامت مىاب٘ الخ٩ غ في :باؾل البؿخاوي، ظضلُت ههج الخىمُت البكٍغ ًٍٓ، اهٓغ/ ماجًمىخّ َظٍ الخ٣اٍع و٘ الخ٩

 ٓ ٓهُ  .149-145، م 2009مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، بحرْث لبىان،ً

 .22-21م ،هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،َكام َضي  (8)

ْعف ،ؤهٓغ / مهُٟى مدؿً (9) ٍٓت صازل  ٕ اإلااؾؿت الجماُٖت ْظمُٗاث  "الخ٩امت الترب ًٍٓ مً زال٫ مكْغ ْالخ٩ التربُت 

ٓانل ال ْالخ ْمِام الخضبحر الدكاع٧ي   . 81م  ،2011، 20ٖضص  ،تربٓي" مجلت ٖالم التربُتألاباء 

ت في ؾُا١  (10) غ(،الش٣اٞت الاصاٍع ٍُْٟضي)جدٍغ ٓػ٠ٍ جي.ظبرا،ؤْ.بي.ص ٓع " في : ظ ٓع مخُ ٨ُت: مىٓ ت ألامٍغ اهٓغ:" الش٣اٞت الاصاٍع

ٓصًت  .89-88، م 2011مغ٦ؼ البدٓر، ،ٖالمي،جغظمت: مكبب بً ٖاًٌ ال٣دُاوي،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

ت في ؾُا١ ٖالمي، هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤ؤهٓغ :  (11) ٓاًَ" في : الش٣اٞت الاصاٍع ْاعجباَِا باإلا ت الجضًضة  م  ،"الش٣اٞاث الاصاٍع

128. 

ٓعًٍ (12) ت ام يماهاث الا٢لُت ،الان ج  ،200صاع الؿاقي، ،جغظمت : خؿً ٢بِسخي، بحرْث،ماهي الضًم٣غاَُت؟ خ٨م الا٦ثًر

 .205م
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(13)  ْ ْلت خ٫ٓ يغ ٓم الٟلؿٟت الانالخُت للض ٣ْٞا الزخُاعاث ج٣ ْاظباث  ٓم بّ مً مسههاث ؤْ  ٠ ماج٣ عة اٖاصة حٍٗغ

ؼ  ْحٍٗؼ ُٟت اإلااؾؿاث بل  ْجدؿحن ْْ ما٫  ْهمٓ ٢ضعاث ألٖا اإلاهلخت الٗامت التي حؿخٓظب جٓظُّ اؾتراجُجُاث الخىمُت 

ت بك٩ل ؤ٦بر.  ْالالمغ٦ٍؼ ْجٓؾُ٘ ٖملُاث اإلاكاع٦ت  ٓاًَ  عاث خؿً الاؾخمإ للم  :ؤهٓغَُبتها اهُال٢ا مً يْغ

Henri Bartoli ,Repenser Le Développement En finir avec la pauvreté ,paris ,Editions unesco /Economica,1999،p78.  

ْهآَُ،الخ٨م في ٖالم   (14) ٓن ص. ص ٓػ٠ٍ ؽ.هاي،ظ ْانالح الاصاعة الٗامت" في:ظ إلات  ال ٧اماع٥،"الٗ ض اهٓغ :اًلحن ؾُ للمٍؼ

ب: مدم إلات، حٍٗغ ٓ الٗ اى، الٗب٩ُانًخجّ هد ٠ الُغح،الٍغ  ْمابٗضَا.320، م2002 ،ض قٍغ

ىا،  (15) ْالخىمُت ،» اإلاؿخضامت هٓغة ٖالم الاظخمإ الى الخىمُت« ه٣ال ًٖ :مِكُل م.ؾحًر ٍٓل    .12، م1993صٌؿمبر ،مجلت الخم

ٓ اإلاٗاَي ٖلي (16) خماُٖت م٘ هماطط اصاعة اإلااؾؿاث الاظ ،خ٫ٓ ٖال٢ت الاصاعة بالخضمت الاظخماُٖت ْزهاثهِا ؤهٓغ :ماَغ اب

غ١ الخضمت الاظخماُٖت ٓصي،ؾلؿلت مجاالث َْ الُبٗت  ،ال٨خاب الخاصي ٖكغ ،جُب٣ُُت مً اإلاجخم٘ الؿٗ

 .31-24،م2005الشاهُت،

٣ُا الٛغبُت،مجلت  (17) ُٟت في اٍٞغ ؽ مؿخمضة مً اإلاُضان: الخىمُت الٍغ ْٞغاوؿِـ ٞان ظ٨ُل،صْع َْـ ؾٗضاث  اهٓغ /ا

ْالخىمُت ٍٓل   .40م، 1981صٌؿمبر ،الخم

م  (18) حر ٖبض ال٨ٍغ ْجُب٣ُاث ،ال٩اًض َػ ت ،ال٣اَغة ،الخ٨ماهُت ٢ًاًا   ْما بٗضَا. 97م  ،اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت الاصاٍع

ْالؿ١ٓ الخىاٞؿُت بِىما ٌؿعى ٧ٓؾُلت الى جد٤ُ٣ َظا الِضٝ مً زال٫  (19) ًغجبِ الخ٨م الغاقض ٦ِضٝ بالضًم٣غاَُت 

 ْ ٓباث الىمٓ. ؤهٓغالترجِباث اإلااؾؿُت التي جم٨ً مً الانالح  ْ نٗ   :جدض مك٨الث ؤ

Jean Cartier-Bresson.Economie,politique de la corruption et de la gouvernance , paris, l„harmattan,2008,p192   

ْاليكغ  (20) ْمهاثٍغ َل ؾِخم الاخخٟاّ بّ؟،لبىان،صاع الِاصي للُباٖت  مدمض الُٛالوي، اإلاجخم٘ اإلاضوي حججّ،مٟاع٢اجّ 

 ٓ  .278، م2004ػَ٘،ْالخ

ٓن   (21) ٓمبؿ غاَام ج ٓمُت« ،ؤهٓغ : ب٫ٓ َحرؾذ ْٚ ْلت ال٣ ْمؿخ٣بل الض إلات  في:ٞالر ٖبض الجباع)اٖضاص(،مابٗض  » الٗ

ْاليكغ، ٍ ٓعٍا، صاع اإلاضٔ للش٣اٞت  ت(،ؾ ْة ابدار ٨ٍٞغ  .262-261، م 1،1998اإلااع٦ؿُت)هض

ْالخد٫ٓ الضًم٣غاَي في ال (22) ْاليكغ ؾٗض الضًً ابغاَُم، اإلاجخم٘ اإلاضوي  ً الٗغبي، ال٣اَغة، صاع٢باء للُباٖت  َٓ

ٓػَ٘،  .30، م2000ْالخ

ْاإلاجخم٘ اإلاضوي ،ؤهٓغ /ؾدًُٟ صًلٓ (23) ت الؿُاؾُت  ْالىٍٓغ بت ،الخ٨ٟحر الؿُاسخي  لى ،جغظمت : عبُ٘ َْ اإلاجلـ ألٖا

  .30، م 2003،للش٣اٞت

٣ُت« ؤهٓغ/ (24) ْالكغا٦ت الجضًضة للخىمُت الاٍٞغ ت في ؾُا١ ٖالمي، هٟـ في  » انالخاث الخضماث الٗامت  : الش٣اٞت الاصاٍع

 .281-280م ،اإلاغظ٘ الؿاب٤

 .289-288م م،اإلاغظ٘ هٟؿّ  (25)

ٓزاث٤  (26) ْْال ْحؿُِل الخه٫ٓ ٖلى بٌٗ الخضماث  ت اَخماما مشال بغ٢مىت سجالث الخالت اإلاضهُت  جٓلي اإلا٣اعبت الجؼاثٍغ

ْالٛاء قٍغ اإلاهاص ٓمتري ْقِاصة اإلاُالص  ٓاػ الؿٟغ البُ ت ٦ج ٓزاث٤ ألانلُت باالياٞت الى الضٖم اإلاالي الاصاٍع ٢ت ٖلى وسخ ال

 ْ ٍٓل الى٣ٟاث  ْالجماٖاث بلخم ْػاعة الضازلُت   ٘٢ٓ ا. ؤهٓغ/م ْٚحَر ْالبرامج الٗامت ٖلى اإلاؿخٔٓ اإلادلي ....   ٘ ٌٗ اإلاكاَع

 اإلادلُت.

ْالبيُت الخدخُت ًالخٔ (27) ٓاث ألازحرة اهجاػاث ٖلى مؿخٔٓ اإلايكإث ال٣اٖضًت  ػ في الؿى ٢ُاٖاث ٖضًضة ٧الؿ٨ً  شحرة في٦ بْغ

ْمدُاث لخهُٟت اإلاُاٍ  ُْٖاصاث مخٗضصة الخضماث ْظامٗاث  ْمؿدكٟىُاث  ْاوكاء قب٩اث للؿ٨٪ الخضًضًت  ْص  ْ الؿض

ْالُغ١  ال٣ظعة ْاإلاضاعؽ  ْ بدؿب ألاع٢ام ٣ٞض ٧لٟذ َظٍ  ْال٨ِغباء  ت ..  ْ اإلاغا٦ؼ الخجاٍع ايُت  ٦ْظا اإلاالٖب الٍغ ْاإلاُاعاث 

٘ مبال الع في ٣ٖض مً الؼمً 700الى  500مً  بلٛذ خؿب بٌٗ الخ٣ضًغاث ٜ مالُت مٗخبرةاإلاكاَع ..... ؤهٓغ  \\ملُاع ص

/Sihem Sabor « Abdelaziz Bouteflika ;Le bàtisseur » ;Arabies ;décembre 2016 ;p28-29. 
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ٓاؾ٘ مً الىاخُت الؿُاؾُت ٌٗبر ًٖ بغهامج ا٢خهاصي ٌؿعى الى ال٣ًاء ٖلى مٓاَغ  الخ٣ك٠  (28) الاؾغاٝ ْالاؾتهال٥ ال

ْلت . ؤهٓغ /ؤخمض ُُٖت هللا ٓاظِت الاْيإ الا٢خهاصًت الهٗبت للض ال٣امٓؽ  ،ْجدٟحز ٖامل الاصزاع ٧ا ظغاء ٖملي إلا

 .322، م1968 ،صاع الجهًت الٗغبُت ،، ال٣اَغة3ٍ ،الؿُاسخي

ؼ عجمُت (29) ٓمِا ،مدمض ٖبض الٍٗؼ اتهاهٓ -مدمض ٖلي اللُثي، الخىمُت الا٢خهاصًت مِٟ ت -ٍغ الضاع  ،ؾُاؾاتها،الاؾ٨ىضٍع

  . 334-333م ،2003الجامُٗت،

 . 292م ،هٟـ اإلاغظ٘  (30)

ت لٗام  (31) غ الخىمُت البكٍغ بغهامج ألامم اإلاخدضة الاهماجي  ،، اإلاطخي في الخ٣ضم: بىاء اإلاىٗت لضعء اإلاساَغ2014ؤهٓغ/ ج٣ٍغ

UNDP،  1م. 

اًت الاوؿاهُت، ج٣ (32) ْالٖغ إلات  ْلضهج، الٗ ْب٫ٓ  ٓعط  ت،اإلا٨خب ٢ُ٪ ظ جي،الاؾ٨ىضٍع ْجغظمت :َلٗذ مهُٟى الؿْغ ضًم 

 .132، م2011الجامعي الخضًض،
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 :ملخظ

ٓانلت مؿاع ؤلانالخاث الؿُاؾُت اإلاٗلً  في بَاع م

ٓن ، 2011ٖجها ؾىت  ، اإلاخًمً 01-16نضع ال٣اه

ؼ مهضا٢ُت البرإلاان  ْمً ؤظل حٍٗؼ ٓعي،  الخٗضًل الضؾخ

ؼ مبضؤ  ْػٍاصة ٞٗالُخّ ٣ٞض َضٞذ الخٗضًالث بلى حٍٗؼ

ْع البرإلاان في  الٟهل بحن الؿلُاث مً زال٫ صٖم ص

ْمًاٖٟت  خُّ،  ٓاػن ؤ٦بر بحن ٚٞغ اججاٍ جد٤ُ٣ ج

اع جم صؾترة خ٤ مجلـ  ألامت في نالخُاجّ، ْفي َظا ؤلَا

ْمً اظل صٖم نالخُاث اإلاجلـ  ٓاهحن،  اإلاباصعة بال٣

ْػٍاصة ٞٗالُخّ جم جسهُو ظلؿت  جي  الكٗبي الَٓ

ا مً الخٗضًالث  ْٚحَر ُٗت،  ْعة حكَغ ْاخضة في ٧ل ص

٦ٓمت ٞٗلُت للبرإلاان. ت التي جغمي بلى خ ٍَٓغ  الج

ُٗت، الخٗضًل اليلماث اإلافخاخُت:  الؿلُت الدكَغ

 ْ ٘ بإ ٓعي، الدكَغ  .امغ، اإلاٗاعيت البرإلااهُتالضؾخ

Résumé :  

Dans le cadre d'un cours continue des 
réformes politiques annoncées au cours de l'année 
2011, la loi 01-16 contenant l'amendement 
constitutionnel adopté, et afin de renforcer la 
crédibilité du Parlement et d'accroître l'efficacité 
des amendements visaient à renforcer le principe 
de la séparation des pouvoirs en soutenant le rôle 
du parlement dans le sens de la réalisation d'un 
meilleur équilibre entre les deux chambres, et de 
doubler ses pouvoirs, et dans ce cadre a été 

constitutionnaliser le droit de l'Assemblée nationale 
à l'initiative des lois, afin de soutenir les pouvoirs de 
l'Assemblée populaire nationale et d'accroître son 
efficacité a été alloué à une seule session dans 
chaque cycle législatif, et d'autres modifications de 
fond visant du Parlement une à la bonne 
gouvernance efficace. 

Mots clés :  Le pouvoir législatif ; amendement 
constitutionnel; commandes législation; opposition 
parlementaire. 

 

 ملذمت

٘ مىظ ؤلاؾخ٣ال٫ بلى ً ٓاَا ٦بحرة في مجا٫ الدكَغ ٓمىا َظا، خُض ٧اهذ ٢ُٗذ الجؼاثغ ؤق

ٓع ؾىت  البضاًت ٢ض جمشلذ ْالظي صام الٗمل بّ ؤ٢ل مً قِغ، ٢بل ؤن 1963بةنضاع ؤ٫ْ صؾخ  ،

ٓع  ْاؾٗت إلاّ حٗغى للخٗضًل ٢بل 1976ًجمض زم ًلػى جهاثُا، جالٍ صؾخ ، الظي خٓي بمىا٢كت 

ٓع  ت ؤلاٖالم، هدُجت ألاخضار الؿُاؾُت1989بنضاع صؾخ ت في  ، الظي ؤ٢غ الخٗضصًت ْخٍغ اإلادؿاٖع

ٓبغ ٓع 1988 جل٪ الٟترة )زانت ؤخضار ؤ٦خ الظي ؾعى لٟغى ؤلاؾخ٣غاع الؿُاسخي  1996(، زم صؾخ

ْ اإلاٗضلت ٖلى خ٤ عثِـ  ٢ْض بُيذ َظٍ الضؾاجحر في ههٓنِا ألانلُت ؤ ْلت،  ْاؾخمغاع ماؾؿاث الض
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ٕ غى مكْغ ٓ الخاظت بلى طل٪، ْٖ ٓع، ٖىضما جضٖ ٓعٍت في ب٢تراح حٗضًل الضؾخ الخٗضًل ٖلى  الجمِ

ٍٓذ ٖلُّ، بٗضَا ٌٗغى ٖلى الاؾخٟخاء الكٗبي الٗام، ؤما بطا ٧ان الخٗضًل ظؼثُا  البرإلاان للخه

٤ البرإلاان ٣ِٞ،  ٓعي ؤن ٣ًترح الخٗضًل ًٖ ٍَغ الًمـ ال٣ًاًا ألاؾاؾُت ٞبةم٩ان اإلاجلـ الضؾخ

ٓع  ْآزغ حٗضًل 2008زم ؾىت  2002للخٗضًل الجؼجي ؾىت  ٢ْ1996ض حٗغى صؾخ ٧ان ؾىت ، 

ْمً ؤظل يمان جمشُل خ٣ُ٣ي إلامشلي الكٗب جدذ ٢بت البرإلاان، ٣ٞض جُغ١ الخٗضًل 2016  ،

ٓعي لؿىت  ْالجلؿاث  2016الضؾخ ْعاث  لجملت مً الى٣اٍ ألاؾاؾُت التي جمـ ؾحر الض

ْلت، ٦ما جىٓم ٖمل اإلاٗاعيت صازل البرإلاان، خُض جم  ْجىٓم الٗال٢ت بحن ؾلُاث الض البرإلااهُت

ْحٗضًل ؾخت 04) ٘بياٞت ؤعب ُٗت،  ٓاص ظضًضة في الٟهل الشاوي اإلاخٗل٤ بالؿلُت الدكَغ ( م

ٓصها بلى َغح 16ٖكغ) لى الٗمٓم ٞةن مجمل َظٍ الخٗضًالث ج٣ ( ماصة يمً َظا الٟهل، ْٖ

  ؤلاق٩الُت الخالُت:

 ما مذي فعالُت الخعذًالث الخاضت بدىكُم عمل البرإلاان وعالكخه بعلؿاث الذولت؟

اص لئلظابت ٖلى َظٍ الاق٩الُت ٖلى الٟغيُت اإلابيُت ٖلى ؤن جىُٓم الٗال٢ت بحن ْؾِخم ؤلاٖخم

ٕٓ  ،الؿلُاث ٌؿخضعي جُٟٗل الخٗضًالث الخانت بدىُٓم ٖمل البرإلاان ْٖلُّ ٞةن مٗالجت اإلآي

 ج٣خطخي ج٣ؿُمّ بلى زالزت مباخض:

: ؤَم الخعذًالث اإلاخعللت بذوساث وظحر حلعاث البرإلاان.  اإلابدث ألاٌو

عُت لخدعحن عملها.اإلا  بدث الثاوي: بدخاٌ جشجِباث داخل العلؿت الدشَش

 إلااهُت اإلاؿبلت على عمل الخىىمت.اإلابدث الثالث: جفعُل آلُاث اإلاعاءلت البر 

 اإلاىغىع : 

 ٌ  . ؤَم الخعذًالث اإلاخعللت بذوساث وظحر حلعاث البرإلاان : اإلابدث ألاو

ُٗت بةَخمام ٦بحر يمً ا ٓعي ل٣ض خُٓذ الؿلُت الدكَغ َْظا ًض٫ ٖلى 2016لخٗضًل الضؾخ  ،

ٍِْٓغ  ْمغا٢بت ٖمل البرإلاان،  ٓاهحن  ٓعٍت في ؾً ال٣ ْع الٟٗا٫ الظي جلٗبّ َظٍ اإلااؾؿت الضؾخ الض

ٓاب  ْعاث البرإلاان ْؾحر ظلؿاجّ، مً ؤظل جدؿحن ٞٗالُت مكاع٦ت ه َظا الخُٛحر زانت ُٞما ًخٗل٤ بض

ْبجساطَا.   الكٗب في جُٟٗل نُاٚت ال٣غاعاث 

 .الخعذًالث اإلاخعللت بذوساث البرإلاان  -الؤو 

ٓع  118خؿب هو اإلااصة  ْعجحن ٖاصًخحن ٧ل ؾىت، جبضؤ ألاْلى  1996مً صؾخ ًجخم٘ البرإلاان في ص

ْعة الٗاصًت  ْم الض ْجض ْالشاهُت في زاوي ًٓم ٖمل مً قِغ ؾبخمبر،  ٓم ٖمل مً قِغ ماعؽ،  في زاوي ً

ْؤَم ما ظاء بّ ال٣اهٓن (1)ألا٦ثر( ٖلى 5ؤعبٗت ؤقِغ ٖلى ألا٢ل، ْزمؿت ؤقِغ) اإلاخًمً  ،01 -16. 



  (01-16)في قل اللاهىن الخعذًالث الذظخىسٍت الخاضت بدىكُم عمل البرإلاان 
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ْعص ٓ الخٛحر الجظعي لِظٍ اإلااصة، الظي  ٓعي، َ التي ظاء ٞحها :" ًجخم٘  135 بىو اإلااصة الخٗضًل الضؾخ

ٓم الشاوي مً ؤًام  ْجبخضت في الُ ْاخضة ٧ل ؾىت، مضتها ٖكغة ؤقِغ ٖلى ألا٢ل،  ْعة ٖاصًت  البرإلاان في ص

 مبر..." .الٗمل في قِغ ؾبخ

ْعة اإلاٗض ؾلٟا، مً َٝغ ،ْاإلاالخٔ ؤن َظٍ اإلاضة حٗخبر مضة ٧اُٞت إلاىا٢كت ظض٫ْ ؤٖما٫ الض

يت ٖلى  ٓاهحن اإلاْٗغ ٓاء ؤ٧ان طل٪ إلاىا٢كت ال٣ ٓمت، ؾ ْالخ٩ َُْئاث البرإلاان  ْاإلا٨خب  عثِـ اإلاجلـ 

ْلت، ؤم مىا٢كت بُان الؿُاؾت  ٕ اإلاحزاهُت ألاؾاؾُت للض ٓمت، اإلاجلـ، بما ٞحها مكْغ الٗامت للخ٩

ت باإلاجلـ ْالهالخُاث اإلاىَٓ ٓايُ٘ طاث الهلت باإلاِام  ا، مً اإلا ٦ما ًم٨ً لِظا ؤلانالح ؤن  ،ْٚحَر

٘ ٖمل الؿلُت الخىُٟظًت، ٦ما  َْؿاَم في حؿَغ ُٗت،  ْالدكَغ ًضٖم الٗال٢ت بحن الؿلُت الخىُٟظًت 

َْٗؼػ مبضؤ الغ٢ابت ال ْامغ،  ٘ بإ  برإلااهُت.ٌؿاَم في ججؿُض مبضؤ خهغ الدكَغ

ْعة ٚحر ٖاصًت بمباصعة مً عثِـ  ْعاث الٗاصًت ؤن ٣ٌٗض ص ٍْم٨ً للبرإلاان باإلياٞت بلى الض

ْ َلب مً زلثي ) ٓػٍغ ألا٫ْ، ؤ ْ باؾخضٖاء مىّ، بىاء ٖلى َلب مً ال ٓعٍت، ؤ ٓاب اإلاجلـ 3/2الجمِ ( ه

ْعة  ٓة البرإلاان ل٣ٗض ص ٓم الغثاسخي اإلاخًمً صٖ جي، خُض ًدضص اإلاغؾ ٚحر ٖاصًت في ظض٫ْ الكٗبي الَٓ

ما٫ الظي ؤؾخضعي مً ؤظلّ.  ْعة باؾدىٟاط البرإلاان ظض٫ْ ألٖا ْجيخهي َظٍ الض ْعة.   ؤٖما٫ الض

 الخعذًالث اإلاخعللت بعحر الجلعاث. -زاهُا

ٓعي  133مً ؤظل خ٩امت البرإلاان ْؾحر ٖملّ في بَاع قٟاٝ، ههذ اإلااصة  مً الخٗضًل الضؾخ

الجّ في مدايغ 2016 ٍ التي ًدضصَا ال٣اهٓن الًٗٓي، ختى  ، بإن جضْن مضا جيكغ َب٣ا للكْغ

ْبالخالي ال٣ُام بغ٢ابت مباقغة  ْجدب٘ ٖمل اإلاجلـ،  إل ٖلحها،  ْاإلاجخم٘ اإلاضوي مً ؤلَا ٓاًَ  ًخم٨ً اإلا

ْمهضا٢ُت.  ٖلُّ، َظا ما ًجٗل ٖمل اإلاجلـ ؤ٦ثر ٞاٖلُت 

ْمجلـ ألامت ٣ٖض ظلؿاث مٛل٣ت، بُ  َٓجي  ٓػ للمجلـ الكٗبي ال ٓػٍغ ٍْج ْ ال لب مً عثِؿِما، ؤ

ٓػٍغ  ْال ٓعٍت  ٓع ؤُٖى لغثِـ الجمِ ْمً َىا ًالخٔ ؤن الضؾخ  ،ً ٓاب الخايٍغ ألا٫ْ، ؤْ ؤٚلبُت الى

ت ال٩املت في َلب اظخمإ اإلاجلـ في ظلؿت مٛل٣ت، صْن جدضًض الخاالث التي  ألا٫ْ الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ٓ الخا٫ با َْظا ال حؿخٓظب ٣ٖض ظلؿت مٛل٣ت ٖلى ؾبُل الخهغ، ٦ما َ ليؿبت للمجالـ اإلادلُت، 

ْؤن ج٩ٓن مكاع٦ت  ًخُاب٤ م٘ مباصت الخ٩امت الجُضة التي جٟغى ؤن ٌٗمل اإلاجلـ في بَاع قٟاٝ، 

ْاإلاجخم٘ اإلاضوي.  ٓاًَ  ًاء جدذ ع٢ابت اإلا  ألٖا

ضة الغؾمُت   ْجيكغ في الجٍغ الجّ باللٛت الٗغبُت،  ْمضا ْمىا٢كاجّ  ْججٔغ ؤقٛا٫ البرإلاان 

ت، ٦ما إلاىا٢كاث الب ى الخا٫ ال٩املت للمىا٢كاث الضاثغة زال٫ ظلؿاث ٧ل ٚٞغ ْْٖغ ْاإلادايغ  رإلاان، 

خُّ اإلاجخمٗخحن مٗا، خؿب هٟـ ألاق٩ا٫ اإلا٣غعة ألقٛا٫  جيكغ مدايغ ؤقٛا٫ البرإلاان اإلاى٣ٗض بٛٞغ

خحن.   الٛٞغ
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ًاء في مٗٓم ظلؿاث اإلاج ْعاث البرإلاان َٓ ٦ثرة ُٚاب ألٖا لـ، ْاإلاالخٔ، خ٫ٓ ؾحر ؤٖما٫ ص

ٓاب لضٔ بٞخخاح  ٓع الى ْعة ؤلاٞخخاخُت خُض ٩ًٓن خً ْختى ٖلى مؿخٔٓ ٖمل اللجان، باؾخصىاء الض

ْعة ج٩ٓلي، ٞةن ب٣ُت الجلؿاث حكِض خالت مً الُٛاب  الض ْبْغ ْاضخا في ق٩ل عؾمي   ْ ٍْبض عي  يْغ

َْظا ما ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى اإلاكاع٦ت الٟٗالت للًٗٓ صازل اإلاجلـ، ٞالىٓام ال(2)اإلاؿخمغ ضازلي ، 

ٓاب ٖىض  ْالىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت، لم ًدضص الخض ألاصوى مً ٖضص الى جي،  للمجلـ الكٗبي الَٓ

ْمسخل٠  ٓاب،  ْ اإلا٣ترخت مً الى ٓمت، ؤ ٓاهحن اإلا٣ضمت مً الخ٩ ٘ ال٣ بٞخخاح الجلؿاث، إلاىا٢كت مكاَع

ْاإلابرمجت في ظض٫ْ ؤٖمالّ، ٞىاصعا ما ًجخم٘ اإلاجلـ بىهاب ٧ا ًاء. ؤقٛا٫ اإلاجلـ،  مل مً ألٖا

ٓ لم ًدًغ ؤنال ظلؿاث الٗمل؟ ٠ُ٨ٞ ًم٨ً إلامشل الكٗب َْ َْٗالج مكا٧ل ممشلُّ،    ؤن ًىا٢ل 

ٓعي مٗالجت َظٍ الٓيُٗت مً زال٫ هو اإلااصة  مً ال٣اهٓن  ،116ْل٣ض خا٫ْ اإلاكٕغ الضؾخ

ٓعي،16-01 ٓ مجلـ ألا  ،اإلاخًمً الخٗضًل الضؾخ ًٖ ْ مت ٧لُا ْالتي جىو ٖلى ْظٓب جٟٙغ الىاثب، ؤ

ْمجلـ ألامت جىُٓم ألاخ٩ام  جي  ْالتي ؤخالذ للىٓام الضازلي للمجلـ الكٗبي الَٓ إلاماعؾت ِٖضجّ، 

ًائهما في ؤقٛا٫ اللجان، ْفي الجلؿاث الٗامت، جدذ َاثلت  اإلاخٗل٣ت بٓظٓب اإلاكاع٦ت الٟٗلُت أٖل

ٓباث اإلاُب٣ت في خالت الُٛاب.   ال٣ٗ

ٓعي ٖلى ؤن :" 01-16مً ال٣اهٓن  ٦117ما ههذ اإلااصة  ًجغص اإلاىخسب  اإلاخًمً الخٗضًل الضؾخ

ٖٓا ؤلاهخماء  جي، ؤْ في مجلـ ألامت اإلاىخمي بلى خؼب ؾُاسخي، الظي ٌٛحر َ في اإلاجلـ الكٗبي الَٓ

ٓع  ٓعي قٛ َْٗلً اإلاجلـ الضؾخ ٓة ال٣اهٓن،  الظي ؤهخسب ٖلى ؤؾاؾّ، مً ِٖضجّ الاهخسابُت ب٣

ت اإلا ٍْدخٟٔ الىاثب الظي اإلا٣ٗض بٗض بزُاٍع مً عثِـ الٛٞغ ٍْدضص ال٣اهٓن ٦ُُٟاث اؾخٛاللّ.  ٗىُت 

ْ ؤبٗض مىّ بِٗضجّ بهٟت هاثب ٚحر مىخم"   اؾخ٣ا٫ مً خؼبّ ؤ

ٓة ال٣اهٓن، في خالت حٛحر اهخماثّ الؿُاسخي  ٓ مجلـ ألامت مً ِٖضجّ ب٣ ًٖ ْ ض الىاثب ؤ بن ججٍغ

ْالخغم ٖلى ؤزال٢ُاث الٗمل الؿُاسخي،  الظي ؤهخسب ٖلى ؤؾاؾّ إلظباٍع ٖلى اخترام بعاصة هازبُّ، 

ْاخترام ال٣ٗض اإلاٗىٓي  جي للِٗضة،  ًجؿض ؤؾـ اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت، مً زال٫ اخترام الُاب٘ الَٓ

  الظي ًغبِ اإلاىخسب بىازبُّ.

عُت لخدعحن عملها.  اإلابدث الثاوي : بدخاٌ جشجِباث داخل العلؿت الدشَش

ٓاَىحن في اإلاجالـ  ُحن في اإلاجالـ جخم اإلاكاع٦ت اإلاباقغة للم ٤ اإلامشلحن الكٖغ ىُت ًٖ ٍَغ الَٓ

ٓع، نغاخت ؤْ ْجسهو اإلاجالـ الىُابُت في الجؼاثغ بمِمت الدكَغ٘ اإلاىٓم بإخ٩ام الضؾخ ٓاؾُت  الىُابُت،  ب

َْكمل مجاالث ٖضة، ٚحر ؤهّ  ْاؾٗا  ا ًبضْ َظا ؤلازخهام  ٓاؾٗت ألخ٩امّ، ْاٍَغ الخٟؿحراث ال

ْحٗغ٢ ٓص جدض  ْ ُٞما ًسً٘ لجملت مً ال٣ُ ٓاء في مغخلت بٖضاص الىو، ؤ ْطل٪ ؾ ت،  ل مماعؾخّ بدٍغ

 ًسو حٗضًلّ.
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 .جدذًذ مُذان مشاسهت البرإلاان في ظً اللىاهحن -ؤوال 

ْمً ؤظل  ْجخدضص في مماعؾت الؿلُت الدكَغُٗت،  ٓعٍت ألاؾاؾُت للبرإلاان  ٓع الؿلُاث الضؾخ جخمد

ْاإلاباصعة ٓاهحن،  ٓاهحن، ْؾلُت  طل٪ ِٞٓ ًمخل٪ ؾلُت اإلاهاص٢ت ٖلى ال٣ ٘ ًٖ ٍَغ٤ ا٢تراح ٢ بالدكَغ

ْبم٩اهُت بنضاع الثدت ًٖ الؿُاؾت الخاعظُت. ْلُت،  ٓا٣ٞت الهٍغدت ٖلى اإلاٗاَضاث ْؤلاجٟا٢ُاث الض  اإلا

ُٗا ٓع، خُض جىو اإلااصة  ٍْماعؽ البرإلاان ازخهانا حكَغ مً الخٗضًل  140مىٓما بإخ٩ام الضؾخ

ٓعي  ٦ْظل٪ في اإلاجاالث ٖلى ؤهّ " ٌكٕغ البرإلاان ف 2016الضؾخ ٓع،  ي اإلاُاصًً التي ًسههِا لّ الضؾخ

ُٗت بمٓظب اإلااصة  ..." : الخالُت م جدضًض مُضان بزخهام الؿلُت الدكَغ ٓع 122ٞٚغ ، مً صؾخ

٘، طل٪ ؤن ٖباعة " التي 1996 ، ٞهي خضصث ٖلى ؾبُل خهغ اإلاُضان الظي ًخضزل ُّٞ البرإلاان للدكَغ

ٓع" حٗجي ٕٓ  ًسههِا لّ الضؾخ ٓع الؾخسالم ما ًخضعط في ؤلازخهام الغظ بلى ظمُ٘ ؤخ٩ام الضؾخ

٦ْظل٪ في اإلاجاالث  ْ يمىا، ؤما ٖباعة "  ٓاء ٧ان طل٪ الخدضًض نغاخت ؤ ٓص للبرإلاان، ؾ عي اإلا٣ٗ الدكَغ

ٓع   .(4)122ِٞىا٥ مجاالث مدضصة في اإلااصة  (3)آلاجُت" ٞمٟاصَا ؤهّ بلى ظاهب ما جخًمىّ ؤخ٩ام الضؾخ

ٓع  ٓاهحن الٗاصًت ٣ِٞ ٦1996ما ؤن صؾخ عي للبرإلاان في َاثٟت ال٣  ،لم ًدهغ ؤلازخهام الدكَغ

ٍٓت خؿب اإلااصة  ٓاهحن ًٖ ، ًم٨ً ؤن ٌكٕغ ٞحها، ل٨ً بمٓظب ٢ بل ؤياٝ لّ ٦ظل٪ مُاصًً ؤزٔغ

ٓع  ،123 ٓعي 141ْالتي ج٣ابلِا اإلااصة  ،(5)1996مً صؾخ ْهي اإلا٩اهت التي 2016، مً الخٗضًل الضؾخ  ،

ٓع   ، ْختى الضؾاجحر الؿاب٣ت. 1989 لم ًٓضخِا صؾخ

ٓ مدضص في اإلااصة  عي ٚحر مدضص خهغا بما َ ، ٞةن طل٪ ال ٌٗجي 122ْبطا ٧ان ؤلازخهام الدكَغ

ٓع  ٓاص الضؾخ ٓػ لّ ؤن ًخضزل في ٚحر ما ُخضص لّ في مسخل٠ م بإهّ مُضان مُل٤، بط ؤن اإلاكٕغ ال ًج

ٓع 125خهغا، ٞىو اإلااصة  ، مً الخٗضًل 143ْالتي ج٣ابلِا اإلااصة ، 1996، ال٣ٟغة ألاْلى مً صؾخ

ٓعي لؿىت  ٓن  ،2016الضؾخ ْمً زم ٞةن ما لم ًدضص ٦مجا٫ لل٣اه ْاضر ب٣ُض الخ٣ُُض ال الخٗمُم، 

 ًضزل في اإلاجا٫ الخىُٓمي.

ْم٣ٗضة، ٞهي جبضؤ مً اإلاباصعة التي ٢ض ج٩ٓن مً الؿلُت  ٍٓلت  ٓاهحن ٖملُت َ ْحٗخبر ٖملُت ؾً ال٣

ْ مً ال ْاإلاباصعةالخىُٟظًت، ؤ ٓا٣ٞت ٖلحها،  ْاإلاىا٢كت ٞاإلا ُٗت، زم حٗغى للضعاؾت  هي خ٤  (6)ؿلُت الدكَغ

 ،ٕ ٓصٕ مكْغ ٓظبها ً ُٗت ٣ِٞ، بم ْ للؿلُت الدكَغ ْالخىُٟظًت، ؤ ُٗت  ٓعي مس٫ٓ للؿلُخحن الدكَغ صؾخ

ٍٓذؤْ ا٢تراح ٢اهٓن، ؤْ محزاهُت، ؤْ الثدت ؤمام  ْالخه ٫ ، م٘ اخخما٫ بصزاالبرإلاان بٛغى اإلاىا٢كت 

 .(7)حٗضًالث ٖلُّ

ٓاعص في اإلااصة  ٣ْٞا للترجِب ال ٓاهحن  ٓع للبرإلاان خ٤ ا٢تراح ال٣ ٓع  ،119/2ٌٗض مىذ الضؾخ مً صؾخ

ْاإلامشل الخ٣ُ٣ي لِا،  ،ؤمغا َبُُٗا ًيسجم م٘ الؿُا١ الٗام ،96 م اإلاٗبر ًٖ بعاصة ألامت  باٖخباَع

٘ ًٞال ًٖ اٖخباع البرإلاان الؿلُت ألاؾاؾُت اإلاس٫ٓ لِا ؾلُت َْظا ما ًا٦ض مبضؤ اإلاكاع٦ت (8)الدكَغ  ،
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ْبالخالي  ُٗت،  ٓاب في ٢بت البرإلاان، ٦ما ٌٗض مجلـ ألامت ؤخض َغفي الؿلُت الدكَغ ٓص الى ٦إؾاؽ ْظ

َْظا ما جا٦ضٍ اإلااصة  ْاإلاهاص٢ت ٖلحها،  ٓاهحن  ٞةن مِمتهما ألاؾاؾُت جخمشل في اإلاكاع٦ت في بٖضاص ال٣

خحن، التي ج٣طخي بإ1996مً حٗضًل  ،98 ُٗت ًماعؾِا بغإلاان ًخ٩ٓن مً ٚٞغ َما  ،ن الؿلُت الدكَغ

ْبالخالي ٞهي  ٍٓذ ٖلحها،  ْالخه ٓاهحن  ْلّ الؿُاصة في بٖضاص ال٣ ْمجلـ ألامت،  جي  اإلاجلـ الكٗبي الَٓ

ُٗت. خحن في ال٣ُام باإلاِام الدكَغ ْاة الخامت بحن الٛٞغ  جمىذ اإلاؿا

ٕٓ للماصة  ْبالغظ ٓعي  ٢ض خهغ مجا٫ اإلاباصعة با٢تراح  1996ً حٗضًل م 119ْهجض ؤن اإلااؾـ الضؾخ

ْاؾدبٗض مجلـ ألامت في َظا  َٓجي  ن هاثبا في اإلاجلـ الكٗبي ال ْ ٖكْغ ٓمت، ؤ ٓاهحن بُض عثِـ الخ٩ ال٣

ٝ الخام ٣ًُض الٗام ٓوي اإلاْٗغ َْب٣ا للمبضؤ ال٣اه في مجا٫  ،98ج٣ُض اإلااصة  ،119ٞةن اإلااصة  ،اإلاجا٫، 

ٓاهحن  .(9)اإلاباصعة بة٢تراح ال٣

، التي جىو 136ْبياٞت ماصة ظضًضة هي  ،120ْ 119ْل٣ض جضاع٥ َظا الٓي٘ بخٗضًل اإلااصجحن 

ٓاهحن...، ٞاإلاالخٔ ؤن  ْؤًٖاء مجلـ ألامت خ٤ اإلاباصعة بال٣ ٓاب  ْالى ٓػٍغ ألا٫ْ  ٖلى ؤهّ ل٩ل مً ال

ٓعي لؿىت  ًاء مجلـ ألامت2016الخٗضًل الضؾخ ٓاهحن أٖل ْٖلُّ ٞةن ، ٢ض مىذ نالخُت اإلاباصعة بال٣  ،

ْججؿُضا للمِام  ْع مجلـ ألامت،  ًاء مجلـ ألامت ٌٗض جضُٖما لض ٓاهحن أٖل مىذ الخ٤ في اإلاباصعة بال٣

خُّ، َب٣ا إلاًمٓن اإلااصة  ٓعي للبرإلاان بٛٞغ ٓلِا اإلااؾـ الضؾخ ٓع  98التي ز  .مً الضؾخ

ذ على مششوع ؤو اكتراح اللاهىن  -زاهُا  .الخطٍى

ٍٓذ، ْختى ٌٗغى هو اإلااصة ـــــ اإلاخ٤ٟ ٖ ٓاب ٖلى الخه ْالى ٓمت  ْالخ٩ لُّ ـــ مً َٝغ اللجىت 

ٓا٢ِٟا مً الىهٓم، ٞةن اإلاىا٢كت جبضؤ باإلؾخمإ إلامشل  غاث بكإن م جخم٨ً اللجىت مً ج٣ضًم جبًر

ٓمت ْ الخٗضًل ،الخ٩ ْ مىضْب ؤصخاب ؤلا٢تراح ؤ ْبٗض ؤلاهتهاء مً ٖملُاث مىا٢كت ؤًٖاء َظا  ،(10)ؤ

ْطل٪ َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة اإلاجلـ، جخم ٖملُت الخه عي،  لبُت ٖلى الىو الدكَغ مً  ،138ٍٓذ باأٚل

ٓعي  ٓجذ ٖلُّ 2016الخٗضًل الضؾخ خحن الىو الظي ن ٓمت ٖلى بخضٔ الٛٞغ ، خُض حٗغى الخ٩

ٍٓذ  ْجهاص١ ٖلُّ، ٞالخه ت ألازٔغ  ٓجذ ٖلُّ الٛٞغ ت الىو الظي ن ْجىا٢ل ٧ل ٚٞغ  ، ت ألازٔغ الٛٞغ

َٓغي في بهجاػ  ْبمٓظبّ ٌٗبر البرإلاان ًٖ بعاصة الكٗب بظغاء ؤؾاسخي ْظ عي،   .الٗمل الدكَغ

جي  ،ْفي ٧ل الخاالث ًهاص١ مجلـ ألامت ٖلى الىو الظي نٓث ٖلُّ اإلاجلـ الكٗبي الَٓ

ٓاهحن الٗاصًت ٘ ال٣ ً، باليؿبت إلاكاَع ٘  ،بإٚلبُت ؤًٖاثّ الخايٍغ لبُت اإلاُل٣ت باليؿبت إلاكاَع ْ باأٚل ؤ

ٍٓت. ٓاهحن الًٗ  ال٣

دت لغشفتي البرإلاانبخػ -زالثا  .اع بعؼ الاجفاكُاث الثىاثُت واإلاخعذدة للمىافلت الطٍش

ٓع 131ل٣ض جم حٗضًل اإلااصة  ، اإلاخًمً 01-16، مً ال٣اهٓن 149، باإلااصة 1996، مً صؾخ

ْاإلاخٗل٣ت بمى٣ُت الخباص٫  غاٝ،  ْاإلاخٗضصة ألَا ٓعي، بهضٝ بياٞت ؤلاجٟا٢ُاث الشىاثُت  الخٗضًل الضؾخ
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ْالجمُٗ ٓا٣ٞت الخغ،  ْاإلاٗاَضاث التي ٌكتٍر ٞحها اإلا اث بالخ٩امل الا٢خهاصي يمً ؤلاجٟا٢ُاث 

ٕٓ مً  َْظا جشمُىا لِظا الى ٓعٍت ٖلحها،  تي البرإلاان، ٢بل مهاص٢ت عثِـ الجمِ دت لٛٞغ الهٍغ

ْبُٖائها مهضا٢ُت ؤ٦ثر.  ؤلاجٟا٢ُاث 

ت دوس اإلاعاسغت. -سابعا ع بإوامش وجلٍى  جلُُذ الدشَش

٘ البرإلاان ال ًمل٪ ٓعٍت ٌكاع٦ّ َظٍ اإلاِمت مً  ،ؾلُت مُل٣ت في مجا٫ الدكَغ ألن عثِـ الجمِ

ْحٗضًا ٖلى  ُٗت  َْظا ما ؤٖخبر في ٦شحر مً ألاخُان ج٣ُُضا للؿلُت الدكَغ ْامغ،  ٘ بإ زال٫ الدكَغ

ٓعي  ٍ، 2016نالخُاتها، لِظا ٣ٞض خا٫ْ الخٗضًل الضؾخ ْامغ بجملت مً الكْغ ٘ بإ ، ج٣ُُض الدكَغ

ٍٓت ْع ممشلي الكٗب مً ؤظل ج٣ ٦ْظا ج٨َغـ مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث، ٦ما ؤ٦ض الخٗضًل  ،ص

ْمهضا٢ُت ؤ٦ثر.  ْع اإلاٗاعيت صازل البرإلاان، مً ؤظل مىذ َظا ألازحر ٞٗالُت  ٍٓت ص ٓعي ٖلى ج٣  الضؾخ

ع بإوامش. -ؤ  جلُُذ الدشَش

ٓاؾُتها ؤن ٌ ٓهُت الٓخُضة التي ًم٨ً ب ْامغ الٓؾُلت ال٣اه ٘ بإ ؿاَم عثِـ ٌٗخبر الدكَغ

ْعة  ت مً البرإلاان، في ؤ٫ْ ص َْٗغى الىهٓم التي اجسظَا ٖلى ٧ل ٚٞغ ٓعٍت في نى٘ ال٣اهٓن،  الجمِ

ْامغ في مجلـ  ٍْجب ؤن جخسظ ألا ٓا٤ٞ ٖلحها البرإلاان،  ْامغ التي ال ً ُت ألا ْحٗض اٚل ٓا٤ٞ ٖلحها،  لّ لخ

ٓػعاء، خؿب هو اإلااصة  ٓع 124ال ٘  التي ههذ ٖلى ؤهّ لغثِـ ،96، مً صؾخ ٓعٍت خ٤ الدكَغ الجمِ

ٓع البرإلاان، ْفي الخاالث ؤلاؾخصىاثُت، ْفي خالت ٖضم مهاص٢ت  ْامغ في الخاالث الخالُت: في خالت قٛ بإ

ٓما، 75البرإلاان ٖلى ٢اهٓن اإلاالُت في ْٝغ  ٓعي  ً ٓص التي ؤخاَِا اإلااؾـ الضؾخ م مً ال٣ُ ْبالٚغ

ْامغ بال ؤهّ ال ًم٨ً به٩اع جمخ٘  ٘ باأل ٓاهحن، مً َىا ًخطر ؤن لؿلُت الدكَغ ٓة ال٣ ُٗت ب٣ ْامغ الدكَغ ألا

ُٗت، ممشلت في خ٤ عثِـ  ٓعٍت ؤْظضث آلُت مً آلُاث الخد٨م في الؿلُت الدكَغ الخٗضًالث الضؾخ

ْامغ. ٘ بإ ٓعٍت بالدكَغ  الجمِ

ٓع  124ْل٣ض جم حٗضًل اإلااصة  خُض جىو َظٍ  2016مً حٗضًل  142باإلااصة  1996مً صؾخ

ٓع اإلاجلـ الكٗبي ألازحرة ٖلى ؤن : "ل ْامغ في مؿاثل ٖاظلت، في خالت قٛ ٓعٍت ؤن ٌكٕغ بإ غثِـ الجمِ

ْلت ْ زال٫ الُٗل البرإلااهُت، بٗض عؤي مجلـ الض جي، ؤ  ."الَٓ

ْعة لّ  ت مً البرإلاان في ؤ٫ْ ص ٓعٍت الىهٓم التي بجسظَا ٖلى ٧ل ٚٞغ َْٗغى عثِـ الجمِ

ٓا٤ٞ ٖ ْامغ التي ال ً ُت ألا ْحٗض اٚل ٓا٤ٞ ٖلحها،  ْامغ لخ ٓعٍت ؤن ٌكٕغ بإ ٍْم٨ً لغثِـ الجمِ لحها البرإلاان 

ٓعة في اإلااصة  ٓػعاء . 107في الخالت الاؾخصىاثُت اإلاظ٧ ْامغ في مجلـ ال ْجخسظ ألا ٓع،   مً الضؾخ

ٓعٍت في اإلاؿاثل الٗاظلت، ْفي خالت   ْامغ مً َٝغ عثِـ الجمِ ٘ بإ ْٖلُّ، ٣ٞض جم خهغ الدكَغ

ْ ز جي، ؤ ٓع اإلاجلـ الكٗبي الَٓ ْلت" قٛ ٦ْظا بصعاط ٖباعة " بٗض عؤي مجلـ الض ال٫ الُٗل البرإلااهُت، 
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ٓع اإلاجلـ  ْامغ في اإلاؿاثل الٗاظلت ٣ِٞ في خالت قٛ ٘ بإ ْاٖخباعا ؤن الىو ٖلى جدضًض الدكَغ

ُٗت  َْٗؼػ اإلاِام الدكَغ ْلت،  جي، ؤْ زال٫ الُٗل البرإلااهُت ْألازظ بغؤي مجلـ الض الكٗبي الَٓ

ٓة لِظٍ الىهٓم. للبرإلاان، ٦ما ؤن الغؤ ٢ْ ْامغ ٌُٗي يماهت  ْلت في َظٍ ألا  ي اإلاؿب٤ إلاجلـ الض

لى ؤي ؤؾاؽ ًخم جهي٠ُ َظٍ اإلاؿاثل؟ ٓ مً ًدضص اإلاؿاثل الٗاظلت؟ ْٖ ح َ   ٚحر ؤن ؤلاق٩ا٫ اإلاُْغ

٘ الٗاصي.  ْامغ ٖلى خؿاب الدكَغ ٘ بإ ٓاؾ٘ ؤمام الدكَغ  َظا ما ٢ض ًٟخذ الباب ال

ت دوس اإلاعاسغت والىظ -ب  على خلىق ألاخضاب العُاظُت. جلٍى

ٓعي لؿىت  بم٩اهت ٦بحرة، ٦ٟلِا لِا  2016خُٓذ اإلاٗاعيت البرإلااهُت يمً الخٗضًل الضؾخ

ْالغ٢ابي، ٣ٞض مىدتها اإلااصة  ٓاهب طاث الهلت بمماعؾتها لليكاٍ الؿُاسخي  ٓع في الٗضًض مً الج الضؾخ

ٓعي لؿىت 114 اهاث اإلاالُت  ، خ٤ الخٗبحر ْالاظخما2016ٕ، مً الخٗضًل الضؾخ ْالاؾخٟاصة مً الٖا

ُٗت، ٦ما جخمخ٘ َظٍ  ،اإلامىٓخت للمىخسبحن في البرإلاان ٦ْظا اإلاكاع٦ت الٟٗلُت في ألاقٛا٫ الدكَغ

ٓماؾُت البرإلااهُت ٓمت،  ،اإلاٗاعيت بد٣ِا في اإلاكاع٦ت في الضبل ْاإلاكاع٦ت الٟٗلُت في مغا٢بت ٖمل الخ٩

 ْ تي البرإلاان  ٓعي بسهٓم مً زال٫ جمشُل مىاؾب في ٚٞغ ٦ظا في خ٣ِا في بزُاع اإلاجلـ الضؾخ

خُّ  ْة ٖلى َظٍ اإلا٩اؾب ًلؼم اإلاكٕغ البرإلاان بٛٞغ لبُت البرإلااهُت، ٖال ٓاهحن التي ناص٢ذ ٖلحها ألٚا ال٣

ٖٓاث بغإلااهُت مٗاعيت،  ٖٓت ؤْ مجم ت إلاىا٢كت ظض٫ْ ؤٖما٫ ج٣ضمّ مجم بخسهُو ظلؿت قٍِغ

ت. ْبخالت جُب٣ُِا بلى الىٓام الضازلي ل٩ل  ٚٞغ

ْاًجابي، ٦ما حُٗي  َْظا شخئ ظضًض  ٓعي للمٗاعيت،  ٓص الضؾخ بن َظٍ الخٗضًالث ج٨غؽ الٓظ

ٓع نغاخت  ْجضٖم الضًم٣غاَُت الخٗضصًت في الجؼاثغ، ٦ما ؤن هو الضؾخ ٍٓا للخُاة الؿُاؾُت  صٞٗا ٢

ْعَا في الخُاة الؿُاؾُت، ٍْٟٗل ص ٍٓا للمٗاعيت البرإلااهُت  ًٍْمً  ٖلى َظٍ الخ١ٓ٣ ٌُٗي صٖما ٢

ٓعي لؿىت  ٦ما اخترام آعائها. ظملت مً  ،2016اٞخ٨ذ ألاخؼاب الؿُاؾُت يمً الخٗضًل الضؾخ

ٓع لؤلخؼاب الؿُاؾُت اإلاٗخمضة  ،01-16مً ال٣اهٓن  ،53الخ١ٓ٣ ههذ ٖلحها اإلااصة  خُض مىذ الضؾخ

ْالخٗبحر ْؤلاظخمإ ت الغؤي  ال  ،الخ٤ في خٍغ ٓمُت٦ْظا الخ٤ في ؤزظ خحز ػمجي في ْؾاثل ؤلٖا بما  ،م الٗم

ْبما  ٓمي ــــــ ٖىض ؤلا٢خًاء ــــ  ٍٓل الٗم جي، ٦ما لِا الخ٤ في الخم ًدىاؾب م٘ جمشُلِا ٖلى اإلاؿخٔٓ الَٓ

جي، مً  ْالَٓ ْمماعؾت الؿلُت ٖلى الهُٗضًً اإلادلي  ًغجبِ بخمشُلِا في البرإلاان ٦ما ًدضص ال٣اهٓن، 

 زال٫ الخضا٫ْ الضًم٣غاَي. 

 آلُاث اإلاعاءلت البرإلااهُت اإلاؿبلت على عمل الخىىمت. الثالث : جفعُل اإلابدث

حٗٝغ الغ٢ابت البرإلااهُت ٖلى ؤجها ؾلُت ج٣صخي الخ٣اث٤ ًٖ ؤٖما٫ الؿلُت الخىُٟظًت، لل٨ك٠ 

ْلت ٓاٖض الٗامت في الض ٓاء ٧ان  ،ًٖ ٖضم الخىُٟظ الؿلُم لل٣ ٫ ًٖ طل٪ للمؿاءلت، ؾ ْج٣ضًم اإلاؿْا
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ٓػعاء،  ْ ؤخض ال ا ؤ ٓمت بإؾَغ هت الخ٩ ٓمت، م٣ْغ ْج٣ُُم ؤٖما٫ الخ٩ ِا ٖلى ؤجها صعاؾت  َْىا٥ مً ٌٗٞغ

ما٫ ٓمت بطا سخبذ مجها الش٣ت،  ،في ؤن جهضع ؤخ٩ام ٢ُمُت ًٖ َظٍ ألٖا ٓص بلى اؾخ٣الت الخ٩ ٢ْض ج٣

ْلت  ْاإلاؿاءلت جغجبِ اعجباَا (11)مً َٝغ البرإلاان، ٞهي بهظا تهضٝ بلى يمان خؿً ؾحر ؤظِؼة الض  .

ْبالخالي اإلاكاع٦ت الٟٗالت إلامشلي الكٗب صازل البرإلاان.ْز٣ُا بالكٟاُٞت،     ْالضًم٣غاَُت، 

 وظاثل اإلاعاءلت البرإلااهُت التي ال جشجب اإلاعاولُت العُاظُت للخىىمت. -ؤوال

ُٗت خؿب هو اإلااصة  اإلاخًمً الخٗضًل  11-16مً ال٣اهٓن  113جمخل٪ الؿلُت الدكَغ

ُٟتها  ٓعي، ْؾاثل مخٗضصة إلاماعؾت ْْ ْمؿخمغة، الضؾخ ٓمت، ع٢ابت صاثمت  الغ٢ابُت ٖلى ٖمل الخ٩

ُٗت لؿض  ٓماث التي عبما حؿمذ لِم باللجٓء بلى ا٢تراح ههٓم حكَغ ٣ِٞ للخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل

ٓبت  ٖٓحها اإلا٨خ ْؤَم ْؾاثل الغ٢ابت ْالاؾخٗالم هي ألاؾئلت البرإلااهُت بى الى٣اثو ْالاهدغاٞاث اإلاسجلت، 

ٍٓت  ٓاب.ْلجان الخد٤ُ٣ ْالاؾخج ،ْالكٟ

 .ألاظئلت البرإلااهُت -1

ٓعٍت التي ًمخل٨ِا ؤًٖاء البرإلاان إلاماعؾت ع٢ابت  حٗخبر ألاؾئلت البرإلااهُت مً ؤَم الٓؾاثل الضؾخ

 ، ا اؾخٗماال م٣اعهت بٓؾاثل الغ٢ابت البرإلااهُت ألازٔغ ْؤ٦ثَر ْمؿخمغة ٖلى الؿلُت الخىُٟظًت،  صاثمت 

ْع  ٍْغظ٘ طل٪ بلى بؿاَت بظغاءاتها، خُض ًٓظّ البرإلااهُٓن آالٝ ألاؾئلت زال٫ ص ٓاخضة  ة الاو٣ٗاص ال

ٓعي لؿىت  152خُض جىو اإلااصة  ٓا ؤي 2016مً الخٗضًل الضؾخ :" ًم٨ً ؤًٖاء البرإلاان ؤن ًٓظِ

ٓمت..." ٓ في الخ٩ ْ ٦خابي بلى ؤي ًٖ  ؾاا٫ قٟٓي ؤ

ٓة مً بٖخماصٍ ج م مً ؤن للؿاا٫ ؤَمُت ٦بحرة ٖلى بٖخباع ؤن الٛاًت اإلاغظ ٓع ْٖلى الٚغ خمد

ٓاَىحن بلى الجِاث الغؾمُت، ٦ما ؤهّ ًٟخذ اإلاجا٫  ؤؾاؾا خ٫ٓ جم٨حن الىاثب مً ه٣ل بوكٛاالث اإلا

ٓاجُت لخٓيُذ ْظِاث هٓغ  ٓ ٞغنت م َْ ت خ٣ُ٣ت ألاْيإ الخابٗت ل٣ُاّٖ،  ٓمت إلاٗٞغ ٓ الخ٩ ؤمام ًٖ

لحن بكإن ٢ًاًا مُٗىت َْٗض مً ؤْؾ٘ آلالُاث الغ٢ابُت بؾخسضاما، بال (12)اإلاؿْا ؤن ي٠ٗ ألازغ  . 

ٓمت ؤمام  ٓ الخ٩ ْصًت ؤزاٍع التي ال جخٗضٔ بم٩اهُت بخغاط ًٖ ٓوي اإلاترجب ًٖ َظا الؿاا٫، مدض ال٣اه

ٓلت مباقغة ٖلى قاقت الخلٟؼة ٌٗض خاظؼا ؤمام الكٗب في بم٩اهُت  ،الكٗب ٖىض الجلؿاث اإلاى٣

 جد٤ُ٣ ع٢ابت بغإلااهُت خاؾمت.

 .الاظخجىاب -2

ْْؾُلت ٓاب ؤصاة  ٕٓ مدضص ٖلى  ٌٗض ؤلاؾخج ٓاب، جم٨جهم مً َغح مٓي للغ٢ابت في ًض الى

ٓمت في ٢ًُت مً ٢ًاًا الؿاٖت ٢ْض هو  ،الخ٩ ٓاَىحن،  ْحؿخ٣ُب اوكٛا٫ اإلا حؿخضعي اَخمامِم 



ىت   عجابي ضبًر
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ٓع في اإلااصة  ٓ ٚحر 133ٖلُّ الضؾخ َْ ْمجلـ ألامت،  جي  ٓاب اإلاجلـ الكٗبي الَٓ ٓ خ٤ م٫ٟٓ٨ لى َْ  ،

ٓهّ مخٗل٣ا   .(13)بةخضٔ ٢ًاًا الؿاٖتمدضص ػماها ٖلى ألا٢ل ٧

ٓاب بلى بظغاء مىا٢كت ًترجب ٖجها بنضاع الثدت ٢ض جظَب بلى صعظت سخب الش٣ت  ٍْاصٔ ؤلاؾخج

خحن ًاء الٛٞغ َْظا الخ٤ مس٫ٓ أٖل ٓمت،  َْٗخبر مً ؤزُغ خ١ٓ٣ البرإلاان في ٖال٢خّ  ،مً الخ٩

ٓمت جٓيُذ ْقغح ؤؾب ٓاب مً مُالبت الخ٩ َْظا ؤلاظغاء ًم٨ً الى ٓمت،  ِا في ٢ًُت بالخ٩ اب جهٞغ

َْظا ما ؤ٦ض  ،مً ٢ًاًا الؿاٖت ٓمت في َظٍ ال٣ًُت،  ْالٛاًت مً الخهٝغ الظي ؤ٢ضمذ ٖلُّ الخ٩

ٓعي لؿىت   .151في اإلااصة  2016ٖلُّ الخٗضًل الضؾخ

ْطل٪  ٓاب  ٓوي اإلاترجب ٖلى الاؾخج ٓاب بال ؤن ي٠ٗ ألازغ ال٣اه ْعٚم الٗىاًت ب٨ٟغة الاؾخج

ٓعي لم ٌكغ مُل٣ا بلى بم٩اهُت ٖضم عيا ؤًٖاء البرإلاان )ٖلى ألا٢ل ؤصخاب  بؿبب ؤن اإلاكٕغ الضؾخ

ٓمت ٓاب( بغص الخ٩ ٓلض ظغاء  ،الاؾخج ْبالخالي لم ًدضص الاو٩ٗاؾاث التي ٢ض جخ ؤْ ٖضم ب٢خىاِٖم بّ، 

م ٦ثرة ؤلاظغاءاث التي عنضَا لّ.  ٦ْظل٪ آلُاث جُٟٗل ؤْ امخهام َظٍ الاو٩ٗاؾاث، ٚع َظا الغص 

ْؤن الخ لت ؤمام البرإلاانزانت  ٓمت مؿْا ٓاب في الىٓام (14)٩ ْٖلُّ ًم٨ً ال٫ٓ٣ بإن ؤلاؾخج  ،

ٓمت ٣ت ظماُٖت،  ،الؿُاسخي الجؼاثغي ي٠ُٗ ألازغ باليؿبت للخ٩ ٓ بمشابت ؾاا٫ قٟٓي ًماعؽ بٍُغ ِٞ

ٓمت،  ٓاب بغص الخ٩ ٓاب في خالت ٖضم ا٢خىإ الى ٫ بلحها الاؾخج ْختى لجىت الخد٤ُ٣ التي ًم٨ً ؤن ًْا

ٓاب. ًم٨ً حك ع ٖلى الاؾخج ٣ت مىٟهلت صْن اإلاْغ  ٨ُلِا بٍُغ

 .مىاكشت العُاظت الخاسحُت -3

ْهٓغا ألَمُت الؿُاؾت الخاعظُت ٞةهّ ًم٨ً للبرإلاان ؤن ًٟخذ مىا٢كت خ٫ٓ الؿُاؾت الخاعظُت 

خحن، ٦ما جىو اإلااصة  ٓعٍت ؤْ عثِـ بخضٔ الٛٞغ مً الخٗضًل  148بىاء ٖلى َلب عثِـ الجمِ

ٓعي لؿىت  ٓط َظٍ اإلاىا٢كت ٖىض الا٢خًاء بةنضاع البرإلاان اإلاى٣ٗض  2016الضؾخ ٍْم٨ً ؤن جخ ٖلى 

ٓعٍت." خُّ اإلاجخمٗخحن مٗا الثدت ًبلِٛا بلى عثِـ الجمِ  بٛٞغ

ٍْم٨جها  خحن حكاع٥ في اليكاٍ الخاعجي البرإلااوي  ن الخاعظُت في الٛٞغ بطا ٧اهذ لجىت الكْا

ٓمت، بال ؤن َظا اليكاٍ مٗ ٓعٍا ِٞٓ الظي الاؾخمإ لًٗٓ الخ٩ ٓعٍت صؾخ ٓص ؤنال لغثِـ الجمِ ٣

ْمً زمت ٞةن جم٨حن البرإلاان مً مىا٢كت جل٪ الؿُاؾت  ٍْٓظّ الؿُاؾت الخاعظُت لؤلمت،  ٣ًغع 

ٓاظِت  ْ ؤن ٩ًٓن اظخمإ مجاملت لخضُٖم ؾُاؾت الغثِـ الخاعظُت في م ْع الثدت ال ٌٗض ْاخخما٫ نض

ْبيٟاء  ٠٢ٓ ًدخاط للمؿاهضة،  ٌ م ٓاظِت الٛحر، ؤْ ٞع ْالخمشُلي في م ْالكغعي  الُاب٘ الؿُاسخي 

ْٖلُّ، ٞةن َظٍ ألاصاة ال ًم٨ً ؤن ج٩ٓن  ْ يٍٛٓ ؤظىبُت مماعؾت ٖلى الؿلُت الخىُٟظًت.  اججاَاث ؤ

ت ٖلى جبىحها، ؤْ ٩ًٓن َٓ طاجّ  ْعصث مً مٗاعيت ٞٗلُت ججبر عثِـ الٛٞغ إلاداؾبت الغثِـ، بال بطا 
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ٓعٍت ٩ٍْٓن عثِـ الجمِ ٍ لم جخد٤٣ بٗض في هٓام  ًيخمي بلحها،  ْهي قْغ ٓع،  ملتزم بإخ٩ام الضؾخ

 الخ٨م اإلاؿخمغ. 

 .مشاكبت اظخعماٌ ؤلاعخماداث اإلاالُت للعىت -4

تي البرإلاان،  ت مً ٚٞغ ٓمت، بدُض ج٣ضم َظٍ ألازحرة ل٩ل ٚٞغ ًماعؽ البرإلاان ع٢ابت مالُت ٖلى الخ٩

خماصاث اإلاالُت التي ؤ٢غتها ل٩ل ؾى ٍْهٓث البرإلاان في زخام الؿىت ٖغيا ًٖ اؾخٗما٫ ؤلٖا ت مالُت، 

ٍٓت محزاهُت الؿىت اإلاالُت اإلاٗىُت، ٚحر ؤن َظا ال٣اهٓن لم ٣ًضم بلى  اإلاالُت ٖلى ٢اهٓن ًخًمً حؿ

ٓع  ُٗت مىظ ْي٘ صؾخ  .(15)1989الُِئت الدكَغ

ٓ الب خماصاث اإلاالُت للؿىت بٗض بظغاء م٣ٗضا، ٞةهّ ال ًم٨ً لًٗ رإلاان ْهٓغا ألن بظغاء مغا٢بت ؤلٖا

ت ؤْظّ الهٝغ بض٢ت، خُض هجض ٖاصة ؤًٖاء البرإلاان  ٓبت مٗٞغ ٚحر اإلاخسهو مغا٢بخّ بض٢ت، لهٗ

ْال٨ٟاءة جى٣هِم ْاإلاؿاَمت الٟٗالت في نُاٚتها ،الخبرة  إلوٗضام الخسهو في جضبحر ال٣ًاًا اإلاالُت 

ًاء البرإلاان مً مماعؾ ت ع٢ابت ٞٗالت ْبٖضاصَا ْؤلاقغاٝ ٖلى مخابٗت جىُٟظَا، مما ال ٌؿمذ أٖل

ٓمت.   ْمازغة ٖلى الخ٩

ْع البرإلاان للمكاع٦ت في خماًت اإلاا٫ الٗام ّ،  ،ْمً ؤظل جُٟٗل ص ُت بهٟا٢ّ ْنٞغ ْنُاهت قٖغ

ٓاءمتها م٘ اإلاباصت الخضًشت للخ٩امت  ْم ٓاهحن،  ْال٣ ٓع  ْوكغ )البض مً بنالح الضؾخ ٦ٓمت( اإلاالُت،  للخ

.ّ  ز٣اٞت خماًت اإلاا٫ الٗام ْقٟاُٞت نٞغ

 .وظاثل اإلاعاءلت البرإلااهُت التي ًترجب عنها معاولُت الخىىمت -ازاهُ

لُت،  ٓمت ًم٨ً ؤن جترجب ٖجها مؿْا ٓع ع٢ابت ٖلى الخ٩ ًماعؽ البرإلاان بمٓظب ؤخ٩ام الضؾخ

ْ بُان الؿُاؾت  ٓعٍت ؤ ٓػٍغ ألا٫ْ لخىُٟظ بغهامج عثِـ الجمِ ٤ مىا٢كت مسُِ ٖمل ال ْطل٪ ًٖ ٍَغ

لُت الؿُاؾُ ْاإلاؿْا ْ ؤخض الٗامت،  ٓػٍغ ألا٫ْ ؤ لُت جًامىُت، ألن سخب الش٣ت مً ال ٓمت مؿْا ت للخ٩

ٓمت. ٓػعاء ًاصي بلى بؾخ٣الت الخ٩  ال

 مىاكشت مخؿـ عمل الخىىمت.  -1

ٓع  ٓعٍت خؿب هو صؾخ ٓمت بٗض حُِٗىّ مً َٝغ عثِـ الجمِ ٓم عثِـ الخ٩ بٓظٓب  ٣ً1996

لبُت البرإلا ٓمخّ اإلاؿخمضة مً بغهامج ألٚا جي،  ،اهُتبٖضاص بغهامج خ٩ ْٖغيّ ٖلى اإلاجلـ الكٗبي الَٓ

ٌ، ؤما بٗض  ٓا٣ٞت ؤْ الٞغ ْاإلا ٓػعاء ٖلُّ، للمىا٢كت ْؤلازغاء ٖىض الخاظت  ٓا٣ٞت مجلـ ال بٗض م

ٓعي لؿىت  ٓػٍغ ألا٫ْ  2008الخٗضًل الضؾخ ٓمت بمسُِ ٖمل ًخ٣ضم بّ ال ٣ٞض جد٫ٓ بغهامج الخ٩

ْمً زال٫ الخٗضًل ا ٓعٍت،  ٓعي لؿىت لخىُٟظ بغهامج عثِـ الجمِ ، ٣ٞض جم اؾدبضا٫ 2016لضؾخ

ٓص الٓي٘ بلى ما ٧ان ٖلُّ ٢بل الخٗضًل  ٓمت، لُٗ ٓػٍغ ألا٫ْ بمسُِ ٖمل الخ٩ مسُِ ٖمل ال
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ٓعي لؿىت  ٓمت ببُان الؿُاؾت  98باإلااصة  ،84، ٦ما جم حٗضًل اإلااصة 2008الضؾخ بٓظٓب ج٣ضًم الخ٩

جي.  ٍٓا للمجلـ الكٗبي الَٓ  الٗامت ؾى

 .فلتفي خالت اإلاىا -ؤ

ٓمت هالذ ز٣خّ،  جي ٖلى مسُِ الٗمل ٞةن َظا ٌٗجي ؤن الخ٩ ْا٤ٞ اإلاجلـ الكٗبي الَٓ بطا 

ٓعا ٓع  83َب٣ا للماصة  ،ْبىاءا ٖلى َظا جباقغ مِامِا الخىُٟظًت ٞ ، ؤما مجلـ ألامت 1996مً صؾخ

َْظا ما ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى اإلاكاع٦ت الٟٗالت إلا ْعٍ ٖلى بنضاع ٖىض الخاظت الثدت،  مشلي ٣ُٞخهغ ص

ٓمت.  الكٗب، في مغا٢بت ؤٖما٫ الخ٩

  .في خالت الشفؼ -ب

م ٢ضعجّ ٖلى  ى ٖلُّ، ٚع ٓمت اإلاْٗغ َٓجي ٖلى بغهامج الخ٩ ٓا٣ٞت اإلاجلـ الكٗبي ال في خالت ٖضم م

ْٖىضَا  ٓعٍت.  ٫ْ" بال ج٣ضًم اؾخ٣الخّ لغثِـ الجمِ ٓػٍغ ألا ٓمت " ال ٖملُت ج٨ُُّٟ، ال ًب٣ى ؤمام عثِـ الخ٩

ٓعٍتٌٗحن عثِـ الجم ٓمت ظضًضة حٗض بغهامجِا بال٨ُُٟاث ْؤلاظغاءاث هٟؿِا لخٗغيّ ٖلى اإلاجلـ  ،ِ خ٩

ٓبا ْظ َٓجي  ٓا٣ٞت مغة زاهُت ًىدل اإلاجلـ الكٗبي ال ْبطا لم جدهل اإلا َٓجي،  ْحؿخمغ (16)الكٗبي ال  ،

ن الٗاصًت لٟترة ؤ٢هاَا  ْحؿُحر الكْا ٓمت الجضًضة بخهٍغ٠  ْالجضًغ بالظ٦غ ؤن الخج 03الخ٩ غبت ؤقِغ، 

ت لم حكِض اللجٓء بلى َظا ؤلاظغاء الخُحر ؤبضا.  البرإلااهُت الخٗضصًت الجؼاثٍغ

 .بُان العُاظت العامت -2

ْبخاَاتهم ًاء البرإلاان،  ٓمت أٖل ٓي ْؾُلت مِمت لئلباٙل مً الخ٩  ٌٗخبر بُان الؿُاؾت الٗامت الؿى

٘ ٦ْظل٪ اإلاكاَع ٓع ؤلاهجاػ،  ٖلما بما جم جىُٟظٍ ؤزىاء ؾىت مً ج٣ضًم مسُِ الٗمل،  التي هي في َ

ٓباث التي حٗتريِا ْالهٗ ٓمت ال٣ُام بها،  ْجىٓي الخ٩ َْظا خؿب  ،ْالتي هي في آلاٞا١ اإلاؿخ٣بلُت، 

ٓعي، ٖلى ؤن جدب٘ طل٪ مىا٢كت للبُان  ،01-16مً ال٣اهٓن  98هو اإلااصة  اإلاخًمً الخٗضًل الضؾخ

ٓاب إل ؤ٦ثر ٖلى مًمٓن البُان ،مً ٢بل الى ٢ِٟٓم مً ؾُاؾت  ،جم٨جهم مً ؤلَا غاب ًٖ م ْؤلٖا

ْ مٗاعيت ظؼثُا  ضة ؤ ْع الثدت مٍا ْهي اإلاىا٢كت التي ًم٨ً ؤن جٟطخي بلى نض ٓمت في َظا اإلاجا٫،  الخ٩

ٓاب بملخمـ ع٢ابت ْ ًخ٣ضم الى ْ ٧لُا لخل٪ الؿُاؾت، ؤ ٍٓذ  ،ؤ ٓمت باإلاىاؾبت لُلب جه ْ جخضزل الخ٩ ؤ

٢ْض ال جٟطخي بلى ؤي مجها  .(17)بالش٣ت 

ٓص ؤٚلبُت ٚحر ؤن بم٩ اهُت بنضاع الثدت مٗاعيت لبُان الؿُاؾت الٗامت ؤمغ مؿدبٗض، هدُجت ْظ

جي مً ٢ُض الخل الغثاسخي الصخيء الظي  ْٖضم جدغع اإلاجلـ الكٗبي الَٓ ٓمت،  بغإلااهُت مؿاهضة للخ٩

ا بغضخى  ٓمت، التي ٖاصة ما ًغجبِ ب٣اَئ لُت الخ٩ ئت مً ؤظل بزاعة مؿْا ْلت ظٍغ ًازغ ؾلبا ٖلى ٧ل مدا

ٓعٍت ٖجها، ال ٚحر. عجـ   الجمِ
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 .ملخمغ الشكابت -ؤ

ٓاب بهخ٣اصاث إلاؿعى  ٢ِٓٗا ٖضص مً الى ًخًمً ملخمـ الغ٢ابت الظي َٓ ٖباعة ًٖ الثدت ً

ٗٝغ  ٓاثذ الٗاصًت التي ح٣ٗب بُان الؿُاؾت الٗامت، َُْ ْهخاثجِا ًٖ الل ْجسخل٠ بظغاءاتها  ٓمت،  الخ٩

ٓم ٓ  ،في بٌٗ الضؾاجحر بالثدت ل ٓمت ًٖ جىُٟظ َْٓ ؤصاة صؾخ لُت الخ٩ ٪ مؿْا عٍت حؿمذ بخدٍغ

ْمً زم ٞةن  ٍ اإلاُلٓب ٞحها،  ٓاٞغث الكْغ ٍْم٨ً ؤن جاصي بلى بؾ٣اَِا متى ج بغهامجِا ؤمام البرإلاان 

ٓاب، ًبحن  ْْيّٗ في مخىا٫ْ الى ٢ٓذ ـــ  ْالٟٗا٫ ــــ في هٟـ ال ٓعي الخُحر  جبجي َظا الؿالح الضؾخ

ٓ مىذ اإلاجلـ الكٗبي ال لّ بؾ٣اَِا بن خاصث ًٖ الاججاٍ هد ٓمت، جَا جي ؾلُت ع٢ابُت ٖلى الخ٩ َٓ

ٓا٤ٞ ٖلُّ  .الخٓظِاث اإلادضصة في البرهامج اإلا

ٓمت ٓعي يماها إلؾخ٣غاع الخ٩ ٓعة َظا ؤلاظغاء ٞةن اإلااؾـ الضؾخ ٓ ٖلى خؿاب  -ْهٓغا لخُ ْل

ٍ ظٗلذ مماعؾخّ قبّ مؿخدُلت، طل٪ ؤهّ ا -اإلاباصت الضًم٣غاَُت ٖخمض ؤخاٍ اؾخٗمالّ بكْغ

ٓلت، ظٗلذ مىّ ٨ٞغة  ،بظغاء ملخمـ الغ٢ابت ٍ ٚحر م٣ٗ ل٨ىّ جٟاصًا ل٨ثرة اللجٓء بلُّ ؤخاَّ بكْغ

غ بم٩اهُت ٢ُام  ٣ت ٚحر مباقغة، في ج٣ٍغ ٍ بٍُغ ْحؿببذ جل٪ الكْغ ْا٢ُٗا، بل  ٚحر ٢ابلت للخُب٤ُ 

ٓمت ؤ٢لُت مؿاهضة مً ٢بل زلض) ْمٗاعيت مً الشلشحن ها٢و3/1خ٩ ْاخض،  هاثب  ( ػاثض هاثب 

لبُت صازل (18)ْاخض خباع ل٣غاعاث ألٚا ْبٖاصة ؤلٖا ٦ٓمت البرإلاان  ْلِظا ًجب ؤلاؾغإ في خ٩امت ؤْ خ  ،

جي.  اإلاجلـ الكٗبي الَٓ

ذ بالثلت -ب  .معإلت الخطٍى

ْ ٖىضما  ٓمت، ؤ ٕ ج٣ضمّ الخ٩ ٣ت ٖىضما ٌٗترى البرإلاان ٖلى مكْغ ٖاصة ما ًخم اللجٓء لِظٍ الٍُغ

ٓمت ؤجها مًا٣ًت ٍٓذ بالش٣ت حكٗغ الخ٩ ْ زاعظّ، ٞخخ٣ضم للبرإلاان بُلب الخه ٓاء صازل البرإلاان ؤ  ،ؾ

ٓمت جب٣ى في الخ٨م، ؤما بطا ٧اهذ في ٚحر نالخِا ٞةجها جلجإ  ٍٓذ لهالر الخ٩ ٞةطا ٧اهذ هدُجت الخه

ْلت ٍٓذ بالش٣ت في (19)بلى ج٣ضًم اؾخ٣التها بلى عثِـ الض ٓع الجؼاثغي إلاؿإلت الخه ٢ْض حٗغى الضؾخ  ،

ٓع  84اإلااصة  ٓمت لِظا ؤلاظغاء 01-16مً ال٣اهٓن  98، التي ج٣ابلِا اإلااصة 1996مً صؾخ ْجلجإ الخ٩  ،

ٍِْٓغ طل٪ في اإلاىا٢كاث اإلاٟخٓخت في  ،لخماًت بغهامجِا بطا ما الخٓذ ٦ثرة اإلاٗاعيحن لبُان ؾُاؾتها، 

جي.  اإلاجلـ الكٗبي الَٓ

ٍٓذ بالش٣ت ؤخض اإلآاَغ اإلاِمت لغ٢ا  م مً ؤن الخه ٪ ْبالٚغ ٓمت، بال ؤن جدٍغ بت البرإلاان ٖلى الخ٩

ٓػٍغ ألا٫ْ، لُخم حسجُلّ في ظض٫ْ  جي، بل بىاءا ٖلى َلب ال الُلب لِـ بُض اإلاجلـ الكٗبي الَٓ

ٍٓذ بالش٣ت في الىٓم الؿُاؾُت اإلا٣اعهت ًم٨ً ؤن ٩ًٓن بما بمباصعة  ٓبا، في خحن هجض الخه ما٫ ْظ ألٖا

ٓمت، ؤْ مً اإلاجلـ الىُابي  ٓمت ؤمامّ، ل٨ً َظٍ اإلاباصعة جٟٙغ َظٍ مً عثِـ الخ٩ لت الخ٩ اإلاؿْا

َْٓ ًضع٥ ؤهّ  ٍٓذ بالش٣ت،  ٓػٍغ ألا٫ْ بُلب الخه ٓع ؤن ًباصع ال الٓؾُلت مً ٧ل ٞٗالُت، ٞال ًخه
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ٓا٣ٞت ٍٖغًت  ٓ ٖلى ٣ًحن ؤهّ ؾُدهل ٖلى م َْ ٌ، بل ٖلى ال٨ٗـ ال ًباصع بظل٪ بال  ؾ٣ُابل بالٞغ

جي   .(20)مً اإلاجلـ الكٗبي الَٓ

ٓع ْٖل ٍٓذ 1989ى ٨ٖـ صؾخ ، الظي لم ًبحن الىخاثج التي ًم٨ً ؤن جىجغ ًٖ ٖملُت الخه

ٓع  ٢ض ْضر َظا الٛمٓى، ٖىضما هو نغاخت ٖلى ؤهّ في خالت ٖضم  1996بالش٣ت، هجض صؾخ

ٓمخّ، ألامغ الظي ٢ض ًاصي بلى وكٓب ؤػمت  ٓمت اؾخ٣الت خ٩ ٓا٣ٞت ٖلى الثدت الش٣ت ٣ًضم عثِـ الخ٩ اإلا

ٓمت ظضؾُاؾُت، في ْل  ٓع بلى صعظت الخل ًضةالبدض ًٖ خ٩ ٓع ألام ٢ْض جخُ ْبغهامج ظضًض   ،

عة لِظا ؤلاظغاء. ٓعٍت يْغ ٓبي للمجلـ، بطا عؤٔ عثِـ الجمِ  الٓظ

ٓعي لؿىت  ٕٓ  2016ْٖلُّ، ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن الخٗضًل الضؾخ ْجى م مً جإ٦ُضٍ ٖلى حٗضص  بالٚغ

ٓمت، خُض هجض ألاؾ ْال٨خابُت، باإلياٞت بلى ملخمـ ْؾاثل اإلاؿاءلت البرإلااهُت ٖلى الخ٩ ٍٓت  ئلت الكٟ

ٓاب، بال ؤن البرإلاان ال ٌؿخُُ٘ آصاء مِامّ الغ٢ابُت ٧املت بؿبب  ْلجان الخد٤ُ٣، ْالاؾخج الغ٢ابت، 

ٓمت في ٖملّ، م ٓاؾ٘ للخ٩ ْالخضزل ال يت ٖلُّ،  ٓص اإلاْٟغ ، ما ًجٗلّ ٣ًلو مً آلُاث اإلاؿاءلتال٣ُ

ْا ٍٓت،م٨خُٟا بخٓظُّ ألاؾئلت ال٨خابُت  ٓهُت لِظٍ ألازحرة،  لك م مً ي٠ٗ الخإزحراث ال٣اه بالٚغ

اع ال٤ًُ الظي  ٓمت ٖلى البرإلاان، بياٞت بلى ؤلَا م مً الؿُُغة ال٨بحرة التي ٞغيتها الخ٩ ْبالٚغ

ْعا ؾلبُا في  ٓهُت إلاماعؾت الغ٢ابت البرإلااهُت، بال ؤن البرإلاان َٓ آلازغ لٗب ص ؤؾؿخّ الىهٓم ال٣اه

ٓاب، مما ؤزغ ؾلبا ٖلى ٞٗالُت اإلاؿاءلت التي مجا٫ اإلاؿاءلت البر  ٓبت في الى إلااهُت، إلوٗضام ال٨ٟاءة اإلاُل

ٓم بها البرإلاان. ٣ً 

 . الخاجـمت

ٓعي لؿىت  اٍ الخؿاؾت الخانت بٗمل الخٓى في ال٨شحر مً الى٣ 2016خا٫ْ الخٗضًل الضؾخ

ٓعاث الخالبرإلاان ، ال٣اثمت ٖلى تانلت ٖلى مؿخٔٓ ألاهٓمت الؿُاؾُ، مً ؤظل مؿاًغة الخُ

ْمً ْالخضا٫ْ ٖلى الؿلُت،  ت الخٗبحر،  ْالخٗضصًت الخؼبُت ْخٍغ اصة ٞٗالُت  الضًم٣غاَُت  ؤظل ٍػ

ٓمت، ؤ٦ض َظا ألازحر ٖلى مىذ نالخُت اإلاباصعة  ْمغا٢بت ٖمل الخ٩ ٓهُت  البرإلاان في ؾً الىهٓم ال٣اه

ت الشاهُت ُاء ٞٗالُت ؤ٦ثر للٛٞغ ًاء مجلـ ألامت، إٖل ٓاهحن أٖل ٢ْض ؤ٦ض الخٗضًل  بال٣ صازل البرإلاان، 

ٓعي لؿىت  ْامغ، مً زال٫ خهٍغ في اإلاؿاثل الٗاظلت في خالت  2016الضؾخ ٘ بإ ٖلى ج٣ُُض الدكَغ

جي ٓع اإلاجلـ الكٗبي الَٓ ْلت في َظٍ  ،قٛ ْ زال٫ الُٗل البرإلااهُت، ٦ما ؤن الغؤي اإلاؿب٤ إلاجلـ الض ؤ

ٓة لِظٍ الىهٓم، باإلياٞت  ٢ْ ْامغ ٌُٗي يماهت  ْصٖم ٖمل اإلاٗاعيت البرإلااهُتألا  ،بلى صؾترة 

ٓع اإلاجا٫  ٢ْض ٞخذ الضؾخ ـ خ١ٓ٣ جًمً اخترام آعائها،  ْج٨َغ ْعَا في الخُاة الؿُاؾُت،  ْجُٟٗل ص

ْجٓيُذ مسخل٠ الهالخُاث. ُٗت   للخىُٓم مً ؤظل يبِ ٖمل الؿلُت الدكَغ
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ٓعي ؤما ُٞما ًسو آلُاث الغ٢ابت اإلاماعؾت ٖلى الؿلُت الخىُٟظًت، ٣ٞض ؤ٦ ض الخٗضًل الضؾخ

ًاء  ْال٨خابُت أٖل ٍٓت  ٖلى ْؾاثل الغ٢ابت الؿاب٣ت، مً زال٫ الىو ٖلى جٓظُّ ألاؾئلت الكٟ

ٓمت خ٫ٓ ٢ًاًا الؿاٖت، ٦ما ؤ٦ض ٖلى حك٨ُل لجان بغإلااهُت للخد٤ُ٣ في  ٓاب الخ٩ ْبؾخج ٓمت،  الخ٩

ٓايُ٘  ْحك٨ُل بٗشاث بٖالمُت ما٢خت خ٫ٓ م ىُت،   مدضصة.ال٣ًاًا طاث ألاَمُت الَٓ

ٚحر ؤن الٗمل البرإلااوي ب٣ي مجغصا مً ٞٗالُخّ، بؿبب الُِمىت ال٨بحرة للؿلُت الخىُٟظًت ٖلى 

ْالخبرة الالػمت في ممشلي الكٗب.  ْاوٗضام ال٨ٟاءة   ٖمل البرإلاان، 

 : الهىامش

 
ُُٟت بُجهما 02-99مً ال٣اهٓن الًٗٓي  05جىو اإلااصة  (1) ٦ْظا الٗال٢ت الْٓ ْٖملِما،  ْمجلـ ألامت  جي  ، الظي ًىٓم اإلاجلـ الكٗبي الَٓ

ٓمت، اإلااعر في  ضة الغؾمُت ٖضص  1999ماعؽ  08ْبحن الخ٩ جي  1999ماعؽ 09هاصعة في ، ال15الجٍغ : " ًجخم٘ اإلاجلـ الكٗبي الَٓ

.٠ ْالخٍغ ْعحي الغبُ٘   ْمجلـ ألامت في ص

ٓم الٗمل الشاوي مً قِغ ماعؽ. ْعة الغبُ٘ في ً  جبخضت ص

ش بٞخخاخِا...". ْعة ٖاصًت زمؿت ؤقِغ ٖلى ألا٦ثر مً جاٍع ْم ٧ل ص  جض
ٓ البرإلاان، الجؼء مدمض بغ٧اث،  (2) ٓوي لًٗ ٖٓاث الجامُٗت، الجؼاثغ، الشاوي، الىٓام ال٣اه ٓان اإلاُب  .120-119، م م2012صً
ٓاهحن ٖاصًت بياٞت لخل٪ اإلاجاالث اإلادضصة في اإلااصة  (3) ٓع  122ًم٨ً للبرإلاان ؤن ٌكٕغ ب٣ ٓاص هظ٦غ مجها: 1996مً صؾخ ٓظب ٖضص مً اإلا ، بم

 .179، 49، 42، 40، 30، 20، 19، 18، 17اإلااصة 
ٓالكٗحر،  (4) ٓع الىٓؾُٗض ب ْاإلاغا٢بت،  1996ام الؿُاسخي الجؼاثغي صعاؾت جدلُلُت لُبُٗت هٓام الخ٨م في يٓء صؾخ ُٗت  الؿلُت الدكَغ

ٖٓاث الجامُٗت،الجؼاثغ الجؼء الغاب٘ ٓان اإلاُب  .113م ،2013، صً
ْعص في اإلااصة  (5) ٍٓت باإلياٞت إلاا  ٓاهحن ًٖ ٓاص ألازٔغ ه 123ًم٨ً للبرإلاان ؤن ٌكٕغ ب٣ ٓظب ٖضص مً اإلا ، 112، 108، 92 ،89/3ي: بم

ٓع 157،158، 115  .1996، مً صؾخ
اوي، اهخٟاء  (6)  ٓهاؽ مٍؼ ٘، اهٓغ: ل ْلى للدكَغ ٓة ألا ٓع بكإن جىُٓم ؤمغ حهم الجماٖت لظا حٗض اإلاباصعة الخُ اإلاباصعة ب٣اهٓن هي َغح جه

ٓع الجؼاثغي لؿىت  ُٗت للبرإلاان في ْل الضؾخ ْلت ، مظ٦غة م٣ضمت لىُل1996الؿُاصة الدكَغ الث الض ٧لُت  ،قِاصة اإلااظؿخحر، ٕٞغ جد

ْػْ، الجؼاثغ،  ٓص مٗمغي جحزي  ٓل  .135، م2011الخ١ٓ٣، ظامٗت م
ُٗت "ا٢تراح ٢اهٓن".اهٓغ: (7) ْما ٣ًضم مً َٝغ الؿلُت الدكَغ ٕ ٢اهٓن"   ٌؿمى الىو اإلا٣ضم مً َٝغ الؿلُت الخىُٟظًت "مكْغ

- BENABBOU-KIRANE Fatiha Droit parlementaire Algérien, Office des publication universitaires ALEGER, Tome 2, 2009, P16 
اوي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  (8) ٓهاؽ مٍؼ  .135ل
ٓع   (9) ْمبرعاتها، في ْل صؾخ ُٗت  ٓان الخٗضًالث اإلاخٗل٣ت بدىُٓم الؿلُت الدكَغ ٓعٍت، مضازلت بٗى ، 2016مالْي ببغاَُم، ؾٗاًضًت خ

ٓعي الجؼاثغي لؿىت بمىاؾبت اإلالخ٣ى الَٓ ٫ٓ " الخٗضًل الضؾخ ٓعٍت، ؤًام  2016جي خ ٓاهحن الجمِ ٓمت ٢ ل  13-12-11ْؤزٍغ ٖلى مىٓ ؤٍٞغ

ٓعي ٢ؿىُُىت، م2016 ٓة مىخ  .10، ٧لُت الخ١ٓ٣، ظامٗت ؤلاز
ٓالكٗحر،  (10)  .119اإلاغظ٘ الؿاب٤، مؾُٗض ب
ٓمت، في الىٓام ا( 15) ٓػَ٘، الجؼاثغ، ٖماع ٖباؽ، الغ٢ابت البرإلااهُت ٖلى ٖمل الخ٩ ْالخ ْهُت لليكغ  ٓعي الجؼاثغي، صاع الخلض ، 2006لضؾخ

  .6م
ٓعاث مجلـ ألامت، الجؼاثغ، ( 16) ٓاؾُت آلُت الؿاا٫، مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي، ميك ٓمت ب ٣ُٖلت زغباشخي، ع٢ابت مجلـ ألامت لٗمل الخ٩

ٍٓلُت، 23الٗضص   .23، م2009، ظ
 .187ٖماع ٖباؽ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م( 17)
ٓمي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م( 18) ْاإلاؿاءلت في ٖملُت الغ٢ابت البرإلااهُت ٖلى ألاصاء الخ٩ ٓاب  ْع الاؾخج اع، ص  .66ؤخمض ََغ
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ْص، عؾالت م٣ضمت لىُل قِاصة ( 20) ٫ٓ مدض ْخ ْص  اث الٗامت مجا٫ ممض ْالخٍغ ٓعي في خماًت الخ١ٓ٣  ْع اإلاجلـ الضؾخ ُٞت هبالي، ص

ٓم، ٧لُت الخ١ٓ٣، ظ ٓعاٍ في الٗل ْػْ، الجؼاثغ، الض٦خ ٓص مٗمغي، جحزي  ٓل  .66، م2010امٗت م
ٓعاث مجلـ ألامت، الٗضص  (21) ٓعي الجؼاثغي، مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي، ميك ٓػٍغ ألا٫ْ في الىٓام الضؾخ  ،28قٓقي ٌِٗل جمام، م٩اهت ال

ٓٞمبر   .147، م2011الجؼاثغ، ه
ٓعي الجؼا٣ُٖلت زغباشخي،  (22) ٓم مغ٦ؼ مجلـ ألامت في الىٓام الضؾخ ْالٗل ٓم، ٧لُت الخ١ٓ٣  ٓعاٍ ٖل ثغي، عؾالت م٣ضمت لىُل قِاصة ص٦خ

ٓهُت ظامٗت الخاط لخًغ باجىت، الجؼاثغ،  ٓم ال٣اه  .306م ،2010-2009الؿُاؾُت، ٢ؿم الٗل
ٓالكٗحر، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  (23)  .166ؾُٗض ب
ٓعٍت، صاع ا (24) ْاإلااؾؿاث الضؾخ ٓعي  ٓظحز في ال٣اهٓن الضؾخ ٦ٓغا، ال ـ ب  .208م ،2003ل٨خب الخضًشت، الجؼاثغ، بصَع
 .127عابذ قامي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م (25)
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 ملخظ:

ت مً هاخُت  ْص الجؼاثٍغ ٕٓ الخض ًىضعط مٓي

ٓابذ الؿُاصًت ْالخغ٦ت الجُٓؾُاؾُت بحن الش  البدض 

ٓعا بدشُا في  ْاإلاخٛحراث ؤلا٢لُمُت، خُض ق٩ل مد

الث ؤلا٢لُمُت  جي الجؼاثغي في ْل الخد ألامً الَٓ

ٓاظِت بق٩الُت ؤ٦بر ٖ الغاَىت ٓاجها ٠ُ٦ ًم٨ً م ى

ت في يٓء  ْص الجؼاثٍغ الخٛحراث ؤلا٢لُمُت ٖلى الخض

ٓابذ الؿُاصًت؟  الش

ْهي خغ٦ُت ًم٨ً الاهُال١ مجها لضعاؾت 

ٓايُ٘ : ألامً،  بق٩الُاث ؤزٔغ جخضازل ٞحها م

 ٤ْٞ ْآٞا١ الخٗامل  ٓابذ الؿُاصًت  ْص، الش الخض

ْلُت )الخٟاْى، الخٗاْن، الكغا٦ت( لخل ٓاٖض الض  ال٣

ٓاع ؤلا٢لُمي ْبىاء ؤعيُاث اجٟا١ في الج  .جل٪ اإلاًٗالث 

ْص الجؼاثٍغت :اليلماث اإلافخاخُت ٓابذ  - الخض الش

ٓمي- الؿاخل - الخٛحراث ؤلا٢لُمُت -الؿُاصًت   ألامً ال٣

 الجؼاثغي.

Abstract: 

This subject deals with the Algerian 
frontiers in terms of research and geopolitical 
dynamic beyond the sovereignty constants and 
territorial transformations, which constitutes a 
research axis national Algerian security in front 
of actual regional mutations and a serious 
problematic in the name of this question: 

How it could be possible to face the 
regional mutations on the Algerian frontiers on 
the light of sovereignty constants? 

This latter constitutes a start point to study 
other questions, where interferes a lot of 
topics: Security, frontiers, the sovereignty 
constants and the perspective of treating 
according to the international rules 
(negotiation, cooperation, partnership) to solve 
those dilemmas and construct consensual 
platforms in territorial space.   

Keywords: the Algerian frontiers – The 
sovereignty constants – Regional mutations- 
Sahel – National Algerian security.  

 ملذمت:

ٓم، بٟٗل الخٛحراث ؤلا٢لُمُت الغاَىت، مداَت بدؼام مً الىاع بٟٗل  ل٣ض ؤضخذ الجؼاثغ الُ

بٞغاػاث مخٛحراث ما ٌؿمى "بالخغا٥ الٗغبي" ْ"التهضًضاث ألامىُت" في الؿاخل؛ اهخ٣لذ الجؼاثغ مً 

ٓ ؤًٞل  َٓا ٖلى هد ْص" إلاد ٓمضًًٖلى خض حٗبحر الغثِـ الغاخل َ–"بؾتراجُجُت جغؾُم الخض  -ٓاعي ب
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ْلت  ْص بٗض مدا بهضٝ جد٤ُ٣ الخ٩امل ْالاهضماط ؤلا٢لُمي بلى بؾتراجُجُت الخإمحن؛ جإمحن الخض

ٓعًٍ بةلحزي  خضاءاث جُٛىخ ٓمي الجؼاثغي بٗض الخهضي اٖل  في ٖم٤ الجؼاثغ. (1)اؾتهضاٝ ألامً ال٣

ٓابذ الؿ ت بحن الش ْص الجؼاثٍغ ٕٓ الخض ْاإلاخٛحراث مً َظا اإلاىُل٤، ًخُغ١ البدض بلى مٓي ُاصًت 

ت في يٓء ؤلا٢لُمُت، لبدض بق٩الُت:  ْص الجؼاثٍغ ٓاظِت الخٛحراث ؤلا٢لُمُت ٖلى الخض ٠ُ٦ ًم٨ً م

ْع ؤؾاؾُت هي ْطل٪ مً زال٫ ؤعبٗت مدا ٓابذ الؿُاصًت؟   :الش

ت، ؤوال: ْص الجؼاثٍغ ٓابذ الؿُاصًت للخض  الش

ت، زاهُا: ْص الجؼاثٍغ  جإزحر اإلاخٛحراث ؤلا٢لُمُت ٖلى الخض

ٓاظِت اإلاخٛحراث ؤلا٢لُمُت، الثا:ز ٓابذ الؿُاصًت في م ْعَاهاث الش  ٞغم 

ٓمي الجؼاثغي  سابعا: ٓابذ الؿُاصًت يمان لخد٤ُ٣ ألامً ال٣  .الش

ت : الثىابذ العُادًت للخذود الجضاثٍش   اإلادىس ألاٌو

ٓاػ   ت في طل٪ الجم٘ بحن مبضؤي ٖضم ظ ْص الجؼاثٍغ ٓابذ الؿُاصًت" للخض ٓم "الش ًىضعط مِٟ

ن ا ْمبضؤي ٖضم الخضزل في الكْا ٓاع مً ظِت،  ْزت ٖىض الاؾخ٣ال٫ ْخؿً الج ٓع ْص اإلا إلاؿاؽ بالخض

، ٦ما ًٓضخّ الك٩ل الخالي: ا، مً ظِت ؤزٔغ غ مهحَر  الضازلُت للض٫ْ ْخ٤ الكٗٓب في ج٣ٍغ

ت01شيل سكم   : الهىذظت الخلابلُت للثىابذ العُادًت الجضاثٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اإلاطذس: واجبت اإلالاٌ

عند الحدود الموروثة عدم جواز المساس ب
 االستقالل

 
عدم التدخل في الشؤون  

 الداخمية لمدول
حق الشعوب في تقرير 

 مصيرها

 حسن الجوار



ت بحن الثىابذ العُاظُت واإلاخغحراث ؤلاكلُمُت   الخذود الجضاثٍش

 

105 

ٓابذ ْبىاء ٖل اًا ق٩ل "الِىضؾت الخ٣ابلُت للش ٍْت مً ْػ عي ؤلاقاعة بلى ٧ل ػا ُّ، ًهبذ مً الًْغ

ْعة اإلاى٣ُُت الترابُُت ٧اآلحي: ت" في الؿحر  الؿُاصًت الجؼاثٍغ

 عذم حىاص اإلاعاط بالخذود اإلاىسوزت عىذ الاظخلالٌ:  - ؤ

ْزت ٖىض الاؾخ٣ال٫، ل ٓع ْص اإلا ٓاػ اإلاؿاؽ بالخض خجىِب ص٫ْ الٗالم ل٣ض جم بعؾاء مبضؤ ٖضم ظ

ْزت ٖىض الاؾخ٣ال٫ ٓع ْص اإلا ٓ اخترام الخض ٓاعر خ٣ُ٣ُت. ْألانل ُّٞ َ ٧  (UTI POSSIDETIS JURIS)، 

ْْظٓب اإلاداٞٓت  ْهو ٖلى ٖضم الؿماح باخخال٫ ألا٢الُم،  ٩ا  ْؤمٍغ الظي ْيٗخّ ٧ل مً بؾباهُا 

ْص الترابُت ال٣اثمت ببان خه٫ٓ ألا٢الُم اإلاؿخٗمغة ٖلى اؾخ ٣اللِا، مشلما نغح بظل٪ ٖلى الخض

 ٓ ٕٓ ب٢لُمي مً ال٣اهٓن الضْلي، بل َ َٓؿغي. َظا اإلابضؤ ال ًخٗل٤ اؾخصىاثُا بى اإلاجلـ الٟضعالي الؿ

 مبضؤ ٖام ًغجبِ مى٣ُُا بٓاَغة جهُٟت الاؾخٗماع ؤًىما خلذ.

ٓعٍا بمجغص ما جِٓغ َ (UTI POSSIDETIS JURIS) ْلِظا ٧ان جُب٤ُ َظا اإلابضؤ ْٞ ظٍ جُب٣ُا آلُا 

٩ا  ٣ُت، بٗضما ٧اهذ ٢ض ِْغث في ؤمٍغ ً في ال٣اعة ؤلاٍٞغ ْص( في ال٣غن الٗكٍغ الٓاَغة )بق٩االث الخض

ٓبُت في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ْالجى  .(2)الٓؾُى 

مت ْخؿم ْخ٨مت، ٞإ٢غجّ عؾمُا في مُشا١  ٣ُا بلى الامخشا٫ لِظا اإلابضؤ بٍٗؼ ذ ص٫ْ بٍٞغ ٢ْض ؾاٖع

 ْ ْعٚم  ٣ُت"،  ْٚالبا ما "مىٓمت الٓخضة ؤلاٍٞغ ْص مً نى٘ الاؾخٗماع  عي َظٍ البلضان ؤن َظٍ الخض

ْػٍ لً ًٟطخي بال بلى  ْججا ْا٢ٗا  م طل٪ حٗض  ت ل٨جها ٚع ْالبكٍغ ْالجٛغاُٞا الُبُُٗت  ٧اهذ جدىافى 

ب اإلاضمغة ْالخْغ ٓاعر  ْال٩  .(3)الٟٓضخى 

ْزت ٖىض الاؾخ٣ال٫  ٓع ْص اإلا ٓاػ اإلاؿاؽ بالخض اإلاىبجي ؤؾاؾا ؤما الجؼاثغ ٞدؿدىض بلى مبضؤ ٖضم ظ

ْا بضمائهم ٧ل قبر مً  ْص الضم" التي ؾُغتها جطخُاث قِضاء الجؼاثغ الظًً خغع ٖلى ٣ُٖضة "خض

 ؤعى الجؼاثغ.

٣ُت في  ٓخضة ؤلاٍٞغ ٓان  28ْمً بحن ؤَضاٝ مهاص٢ت الجؼاثغ ٖلى هو مُشا١ مىٓمت ال  1963ظ

ال ؤص٫ ٖلى طل٪ مً خغب الغما٫ ال مإ الخٓؾُٗت،  ٓ بٚال١ باب ألَا ْاظِذ بها الجؼاثغ الخالٝ َ تي 

ْصي م٘ اإلاٛغب ؾىت   .1963الخض

 خعً الجىاس: - ب

ٓاع ْزت  (Bon voisinage) ًغجبِ مبضؤ خؿً الج ٓع ْص اإلا ٓاػ اإلاؿاؽ بالخض مى٣ُُا بمبضؤ ٖضم ظ

ٓاع التي  ٢ْٗذ الجؼاثغ ٖلى اجٟا٢ُاث خؿً الج ْص  ٢ُٓ٘ اجٟا٢ُاث جغؾُم الخض ٖىض الاؾخ٣ال٫، بٗض ج

ْص  ظاءث متزامىت م٘ ْص ٦ما هي مٓضخت في ظض٫ْ اجٟا٢ُاث جغؾُم الخض اجٟا٢ُاث جغؾُم الخض

ٓاع آلاحي: ت م٘ ص٫ْ الج  الجؼاثٍغ
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ت مع دٌو الجىاس 01حذٌو سكم:   ًىضح اجفاكُاث جشظُم الخذود الجضاثٍش

 البلذ
ؾٌى 

 الخذود

 اجفاكُاث جشظُم الخذود
 اجفاكُاث خعً الجىاس

ذة  الجٍش

 الشظمُت

 ٧لم950 جىوغ

ت  اجٟا٢ُت ْص الجؼاثٍغ جسُُِ الخض

ْص اللُبُت في  ْالخض ٓوؿُت مً بئر الغمان  الخ

06/01/1970. 

ْص بحن  اجٟا٢ُت زانت بٓي٘ ٖالماث الخض

ٓوـ مً البدغ ألابٌُ اإلاخٓؾِ  ْج الجؼاثغ 

مان في   .19/03/1983بلى بئر ْع

ٓة ْخؿً  مٗاَضة ألاز

ْالخٗاْن في  ٓاع  الج

06/01/1980. 

، 05الٗضص:  -

، 07الؿىت: 

15/01/1970. 

، 19الٗضص:  -

، 07 الؿىت:

21/01/1970. 

، 23الٗضص:  -

، 20 الؿىت:

04/06/1983. 

 ٧لم1000 لُبُا

ْص اإلامخضة  الاجٟا٢ُت الخانت بترؾُم الخض

مان في الجىٓب م٘ البدغ ألابٌُ  مً بئر ْع

في:  720اإلاخٓؾِ في الكما٫ 

06/01/1970. 

ْخؿً ٓة   مٗاَضة ألاز

ْالخٗاْن في:  ٓاع  الج

09/12/1969. 

، 16الٗضص: -

، 08الؿىت:

14/02/1970, 

 ٧لم960 الىُجش

 .1983ًىاًغ ؾىت 5

 

، 54الٗضص: -

، 20الؿىت: 

27/12/1983. 

 ٧لم1280 مالي

اجٟا٢ُت زانت بٓي٘ الٗالماث ٖلى 

ْمالي في:  ْص بحن الجؼاثغ  الخض

08/05/1983. 

 

، 23الٗضص:  -

، 20الؿىت: 

04/06/1983 

 ٧لم480 مىسٍؿاهُا

باهًمامِا بلى مٗاَضة  .1983مبرصٌؿ13

ٓٞا١ اإلابرمت  ْال ؤلازاء 

ٓوـ ًٓم   .1983/ 19/03بخ

، 08الٗضص:  -

، 21الؿىت: 

21/02/1984. 

الصخشاء 

 الغشبُت
 ٧لم50

غ  صٖم خ٤ الكٗب الصخغاْي في ج٣ٍغ

 اإلاهحر ْالاؾخ٣ال٫.
  

 ٧لم1420 اإلاغشب

ش  . 15/01/1969مٗاَضة بٞغان بخاٍع

ذ جلمؿان في  . 27/05/1970ْجهٍغ

ذ الغباٍ في  ٢ْض . 15/06/1972ْجهٍغ

، 1973ناص٢ذ الجؼاثغ ٖلى اإلاٗاَضة في ماي 

ٓان  22ْاإلاٛغب في   .1992ظ

ْالهضا٢ت  ٓة  مٗاَضة ألاز

 .1969ْالخٗاْن في 

، 48الٗضص: 

الٗاقغة، الؿىت

ْلى 14  ظماصٔ ألا

1393/ٌ15 

 ٓ ٓهُ ً1973. 

ٓعة ؤ٫ْ اإلاطذس ْز ىُت  ت مً : مغ٦ؼ البدض في الخغ٦ت الَٓ ٓماؾُت الجؼاثٍغ ٓٞمبر، الضبل ، 1962بلى 1830ه

 .21م
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ٓالي  َْٓ اإلابضؤ اإلا ن الضازلُت للض٫ْ،  ٓاع ؤن جخضزل في الكْا ال ًم٨ً للض٫ْ باؾم خؿً الج

ٓابذ الؿُاصًت للجؼاثغ.  اإلاك٩ل للش

ٌ   - ج  : عذم الخذخل في الشاون الذاخلُت للذو

ن الضازلُت للض٫ْ ي َْٓ اإلابضؤ الظي ًضزل مبضؤ ٖضم الخضزل في الكْا ْاظباث الض٫ْ،  مً 

. ٦ما ًًمً الالتزام بٗضم الخضزل  ن الضازلُت للض٫ْ ألازٔغ ًٓظب ٖلى الض٫ْ ٖضم الخضزل في الكْا

ٍْمى٘ مً ٞغى بعاصتها ٖلى بًِٗا البٌٗ.  ْعٚباتها،  ت اجساط ال٣غاعاث التي جيسجم  لجمُ٘ الض٫ْ خٍغ

ْبن ٖضم اخترامّ ٢ض ًاصي بلى َْٗض اخترام َظا اإلابضؤ الغ٦حزة ألاؾاؾُت في  ْلت.  ؼ مبضؤ ؾُاصة الض حٍٗؼ

ْالخغب ْلغبما ٢ض جهل بلى مغخلت الجزإ  ْلُت،  ٓع الٗال٢اث الض  .(4)جضَ

ن  ْلُت ٖلى مبضؤ ٖضم الخضزل في الكْا ٓاز٤ُ الض ْاإلا لظل٪ ٣ٞض ؤ٦ضث الٗضًض مً اإلاٗاَضاث 

الشاهُت مً اإلاُشا١ ٖلى ما ًإحي: "لِـ في  الضازلُت للض٫ْ مجها مُشا١ ألامم اإلاخدضة، خُض جىو اإلااصة

ن التي ج٩ٓن مً نمُم الازخهام الضازلي  ٓٙ لؤلمم اإلاخدضة ؤن جخضزل في الكْا َظا اإلاُشا١ ما ٌؿ

ٓا مشل َظٍ اإلاؿاثل ألن جدل بد٨م َظا اإلاُشا١  ًاء ؤن ٌٗغي ْلِـ ُّٞ ما ٣ًخطخي ألٖا ْلت ما،  لض

ٓاعصة في الٟهل الغاب٘"ٖلى ؤن َظا اإلابضؤ ال ًسل بخُب٤ُ جضابحر ا  .(5)ل٣م٘ ال

ٕٓ بدماًت اإلاضهُحن عة ٖضم الخمؿ٪ بهظا اإلابضؤ ٖىضما ًخٗل٤ اإلآي ، 6بال ؤن َىا٥ مً ًٔغ بًْغ

ْلت مً الض٫ْ  عة الخضزل في ؤًت ص لخماًت اإلاضهُحن. ْفي الخ٣ُ٣ت ٞةن َظا  ِٞظا الاججاٍ ًُالب بًْغ

ن ، خُض حؿخسضمّ (7)الضازلُت للض٫ْ الهٛحرة الاججاٍ ٌؿمذ للض٫ْ ال٨بٔر ؤن جخضزل في الكْا

ٗت اتها.  (8)٦ظَع ْجهب زْغ  لٟغى ؾُُغتها ٖلى الض٫ْ الًُٟٗت 

ن  بىاء ٖلى ما ؾب٤، ٞةن اإلابضؤ ٧ان مىُل٤ جمؿ٪ الجؼاثغ بمبضؤ ٖضم الخضزل في الكْا

 الضازلُت للض٫ْ ٢غاع لؿُاؾتها الخاعظُت مىظ الاؾخ٣ال٫.

ن الضازلُت للض٫ْ  بن الجؼاثغ مً الض٫ْ التي جامً بإن جُب٤ُ مبضؤ ٖضم الخضزل في الكْا

ٍْمى٘ الض٫ْ ألازٔغ مً  ًٍْمً بعاصتها الخغة اإلاؿخ٣لت  ْلت  بك٩ل صخُذ ٌٗؼػ مبضؤ ؾُاصة الض

 اإلاؿاؽ بؿُاصتها. 

ْالضٞ٘  م مً ٢ٔٓ الجغ  اإلآضخت ٖلى –ْبىاء ٖلُّ، ًم٨ً اٖخباع جمؿ٪ الجؼاثغ ٖلى الٚغ

ُت ن الضازلُت للض٫ْ زابذ مً اإلاماعؾت ٖلحها -الخٍغ في ًٞائها ؤلا٢لُمي بمبضؤ ٖضم الخضزل في الكْا

ٓابذ الؿُاصًت للجؼاثغ.  الش

ا - د ش مطحَر  : خم الشعىب في جلٍش

غ اإلاهحر ٓمُت  (L„autodétermination)٣ًهض بد٤ ج٣ٍغ ت ال٩املت ل٩ل ٢ ٓٞحر الخٍغ الٗمل ٖلى ج

جها الظاجُت ب ْبصاعة قْا ا الؿُاسخي  ُٗضا ًٖ الٓناًت التي ًم٨ً ؤن جماعؽ ٖلحها في ؤن ج٣غع مهحَر
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ْلُت زاعظُت ْمىذ ؛ ٞ(9)مً ٢بل ؤَغاٝ ص الِضٝ ألاؾاؽ لِظا اإلابضؤ َٓ ْي٘ جهاًت لالؾخٗماع 

ْبجهاء  ْمت الاؾخٗماع  ْمىٟغصة خ٤ م٣ا الكٗٓب اإلاؿخٗمغة اؾخ٣اللِا ال٩امل بمىذ الض٫ْ مجخمٗت 

ْالؿُُغة  .(10)الاخخال٫ 

ا  1960مت لؤلمم اإلاخدضة ٖام ٢ْض ؤنضعث الجمُٗت الٗا ال٣اضخي بـ"مىذ الاؾخ٣ال٫  ٢1514غاَع

ْلِا،  ا.  غ مهحَر ْالظي ًا٦ض ؤن "لجمُ٘ الكٗٓب الخ٤ في ج٣ٍغ ْالكٗٓب اإلاؿخٗمغة"،  للبلضان 

ت بلى جد٤ُ٣ بهمائها الا٢خهاصي  ْحؿعى بدٍغ ا الؿُاسخي.  ت مغ٦َؼ بم٣خطخى َظا الخ٤، ؤن جدضص بدٍغ

 ْ ْالش٣افي".  عة الالتزامْالاظخماعي  بهظا  مً ؤظل طل٪ َالبذ الجمُٗت الٗامت ظمُ٘ الض٫ْ بًْغ

ْ ٖغ٢لت مماعؾت َظا الخ٤ في  ْلت تهضٝ بلى حُُٗل ؤ ْؤ٦ضث ٖلى ؤن ؤًت مدا الن ب٩اٞت جٟانُلّ.  ؤلٖا

غ اإلاهحر حٗخبر مسالٟت إلاُشا١ ألامم اإلاخدضة  . (11)ج٣ٍغ

٣ُت التي هالذ اؾخ٣اللِا مٗ ت بخل٪ الالثدت ألاممُت، ْالجؼاثغ مً الض٫ْ ؤلاٍٞغ ٍغ ؼػة بدغبها الخدٍغ

ٓم،  ٓعتها اإلاؿلخت، ال ًم٨ً ؤن جخسلى، الُ ٓان ز ْهي في ٖىٟ غ اإلاهحر،  ٞالجؼاثغ التي ٢بلذ بمبضؤ ج٣ٍغ

، ألن  غ مهحٍر ألامغ ًخٗل٤ َىا بمك٩لت ًٖ َظا اإلابضؤ في صٖمِا لخ٤ الكٗب الصخغاْي في ج٣ٍغ

ْالتي ال ٨ًمً خلِا ب غ اإلاهحر. جهُٟت اؾخٗماع  ال بخم٨حن الكٗب الصخغاْي مً مماعؾت خ٣ّ في ج٣ٍغ

ْبن ٧اهذ ٚحر مٗىُت مباقغة بهظا الجزإ، ٞهي  ٓجٟل٣ُت ٞالجؼاثغ،  ؼ ب ْٖلى خض حٗبحر الغثِـ ٖبض الٍٗؼ

ْتهخم بّ، ألهّ ًسل بالؿلم ْالاؾخ٣غاع في مى٣ُخىا. بن مؿإلت الصخغاء الٛغبُت ًخ٨ٟل بها  ج٨ترر لّ 

ُت مجلـ ألامً مى ْهدً ٖلى ٣ًحن مً ؤن ٧لمت الٟهل ؾخ٩ٓن للكٖغ ظ ؤ٦ثر مً زالزحن ؾىت؛ 

ْلُت َا٫ الؼمً ؤم ٢هغ  .(12)الض

ت -اوياإلادىس الث  .اإلاخغحراث ؤلاكلُمُت على الخذود الجضاثٍش

ْالتهضًضاث  ْلُبُا  ٓوـ  ٓعاث الغبُ٘ الٗغبي" في ج ل٣ض ؤنبدذ الجؼاثغ مىظ اهضإل ما ُؾمى "بش

ْٚغبا،  ألامىُت في الؿاخل ماعؽ ٖلحها يِٛ ٢ٔٓ الجغ، قغ٢ا  ًُ ْصَا  مداَت بدؼام مً الىاع ٖلى خض

ْالضٞ٘ بها بلى مٗتر٥ نغاٖاث ؤخالذ اإلاى٣ُت بلى  ا  ت اؾخ٣غاَع ٖؼ ٓبا، مً ؤظل ٖػ ٢ْٔٓ الضٞ٘ ظى

ْلُا. ْص  "٢ىبلت" ٖلى ْق٪ ؤلاهٟجاع بخضاُٖاث ٦بحرة ظضا ب٢لُمُا 

لسخي في ًم٨ً بصعا٥ جل٪ اإلاخٛحراث مً زال٫ ٖامل ي "الغبُ٘ الٗغبي" بخضزل خل٠ الكما٫ ألَا

ْالخضزل الٗؿ٨غي الٟغوسخي في مالي، الظي ًم٨ً ؤن ًخٓؾ٘  ْامخضاصاجّ مً "الاه٣الب في مالي"  لُبُا 

 لِكمل ظؼء مً مى٣ُت الؿاخل.

ْجىدكغ ٞحها ظماٖاث  ابُت  ًظ٦غ َىا، ؤن َظٍ اإلاى٣ُت حٗض مً مىا٤َ مالط ٞل٫ٓ الجماٖاث ؤلاَع

ْب٣ضع ٦بحر مً الخإزحر التهٍغ ٓجغ ٖالُت الخغ٦ُت  مت اإلاىٓمت ياجٗت في َظٍ الٟؿُٟؿاء باعة ج ْالجٍغ ب 

ٓاع الؿاخلي ْبهٟت قاملت مهضعة طل٪ بلى الج  اإلاٛاعبي بغمخّ.-الؿلبي قماال )الجؼاثغ( 
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ٓعان في جىامي بصعا٥ ْخغ٦ُت لضٔ الجؼاثغ حٗخمض ٖلى  مً هاخُت زالشت، ؾاَم الٗامالن اإلاظ٧

ع  ٓاع اإلاٛاعبييْغ ٓاعي )ص٫ْ الج ْٖلى مؿخٔٓ ظ ٓجغ  ٓاء طل٪ الخ الؿاخلي( ْفي بَاع -ة الخٗاْن الخخ

 (.5+5ؤْؾ٘ يمً صاثغة ب٢لُمُت )مباصعة 

ت الجؼاثغ -ؤما ٖلى اإلاؿخٔٓ الٗملي ِاع ظاٍَؼ ٓعًٍ ٞغنت إْل ْٞغث ٖملُت ج٣ُىخ الخغ٧ي، ٣ٞض 

ْػ الخٍُٓ الخمغاء لخٓؾُ٘ ع٢ٗ ٓاظِت ؤي َاعت بطا ججا ىُت.إلا ْصَا الَٓ ٓجغ ٖلى خض  ت الخ

ٓم ًم٨جها ؤن  ْص الجؼاثغ الُ ْٖلى َظا ألاؾاؽ، ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن التهضًضاث ألامىُت اإلادُُت بدض

جيخهغ باإلؾتراجُجُت اإلاكاع بلحها ؤٖالٍ بمٗاصلت )ؤلاصعا٥ + الخغ٦ُت( في مى٣ُت ؤنبدذ جٓن٠ 

ُت.  ب٣ٓؽ ؤػماث ؾاخلي، ٦ما جبرػٍ الخٍغ

ؿت الجضاثش جى   في مىاحهت خؿىؽ الىاس اإلاخلؿعتالخىجش ضح خذود خٍش

 

 اإلادىس الثالث: فشص وسَاهاث الثىابذ العُادًت في مىاحهت الخغحراث ؤلاكلُمُت 

ْص الًٟاء ؤلا٢لُمي الجؼاثغي، ًم٨ً الدؿائ٫ ًٖ ما هي ٞغم  ٓعة الٓي٘ ٖلى خض هٓغا لخُ

ٓاظِت َظٍ الخٛحراث ؤلا٢لُم ٓابذ الؿُاصًت في م  ُت؟ْعَاهاث الش

ٓا٣ٞت مِٗا  ٓابذ اإلاخ ْما هي الش ت  ْص الجؼاثٍغ البضاًت ج٩ٓن بخدضًض الخٛحراث ؤلا٢لُمُت ٖلى الخض

ٓاظِتها ٦ما هي مٓضخت في الك٩ل ع٢م   آلاحي: 02إلا

 ترالتو
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ت بحن الثىابذ العُادًت واإلاخغحراث ؤلاكلُمُت 02شيل سكم   ًىضح الخذود الجضاثٍش

 

 

 

 
  

 

اًا الغئٍت إلاجاالث ٞغم ْجُب٣ُا للِىضؾت الخ٣ابلُت، ًم٨ً ٢ غاءة اإلاسُِ ؤٖالٍ بخدضًض ْػ

ٓاظِت اإلاخٛحراث ؤلا٢لُمُت في الك٩ل ع٢م  ٓابذ الؿُاصًت في م   آلاحي: 03ْعَاهاث الش
ت في مىاحهت اإلاخغحراث ؤلاكلُمُت 03شيل سكم:   مجاالث فشص وسَاهاث الثىابذ العُادًت الجضاثٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ٓ  = مجا٫ الٟغم - ؤ ْزت ٖىض الاؾخ٣ال٫ ػاصث ٞغم ٧لما ػاصث ٢ ٓع ْص اإلا ٓاػ اإلاؿاؽ بالخض ة مبضؤ ٖضم ظ

ن الضازلُت للض٫ْ.  جُب٤ُ مبضؤ ٖضم الخضزل في الكْا

اهاث - ب ا ػاص ي٠ٗ جُب٤ُ مبضؤ خؿً  مجا٫ الَغ غ مهحَر اهاث مبضؤ خ٤ الكٗٓب في ج٣ٍغ = ٧لما ػاص َع

ٓاع.  الج

ٓطط اإلاطذس:  SWOT (13)٧اجبت اإلا٣ا٫، مؿخٓحى مً هم

 الثوابت السيادية

ْص  ٓاػ اإلاؿاؽ بالخض ٖضم ظ

ْزت ٖىض الاؾخ٣ال٫ ٓع  اإلا

عدم التدخل في 
الشؤون 

 الداخمية لمدول

 لجوارحسن ا

حق الشعوب في 
 تقرير مصيرها

 غعف

 رهانات فرص

 مجال الفرص

 مجال الرهانات

ؤمام التهضًضاث الخٓؾُٗت 

 ٫ْ  ْالاهٟهالُت لبٌٗ الض

الخذود 

الجضاثش 

 ًت

ْزت ٖىض الاؾخ٣ال٫. - ٓع ْص اإلا ٓاػ اإلاؿاؽ بالخض  ٖضم ظ

ن الضازلُت للض٫ْ. -  ٖضم الخضزل في الكْا

ا. - غ مهحَر  خ٤ الكٗٓب في ج٣ٍغ

 مىُت في الؿاخل.التهضًضاث ألا  -

 الخٛحراث ؤلا٢لُمُت في ص٫ْ "الخغا٥ الٗغبي". -

 ٢ًُت الصخغاء الٛغبُت. -

ٓابذ الؿُاصًت  الخٛحراث ؤلا٢لُمُت الش

 كاتبة المقالالمصدر: 
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 لثىابذ العُادًت في مىاحهت الخغحراث ؤلاكلُمُت:فشص ا - ؤ

ٓاػ اإلاؿاؽ  ٓاظِت الخٛحراث ؤلا٢لُمُت في مبضؤي ٖضم ظ ٓابذ الؿُاصًت في م جخمشل ٞغم الش

٫ْ في مخخالُت خؿابُت َىضؾُت.  ن الضازلُت للض ْٖضم الخضزل في الكْا ْزت ٖىض الاؾخ٣ال٫  ٓع ْص اإلا  بالخض

ٓاع ٞاإلابضؤ ألا٫ْ؛ حك٩ل ُّٞ اجٟا٢ُاث ج ٓاع ٞغنت لخؿً الج ت م٘ ص٫ْ الج ْص الجؼاثٍغ غؾُم الخض

َٓا ٖلى هدٓ ؤًٞل ٓمضًً-إلاد ٓاعي ب جد٣ُ٣ا للخ٩امل ْالاهضماط  -ٖلى خض حٗبحر الغثِـ الغاخل َ

ْبالخالي حٗض الاجٟا٢ُاث اإلابرمت في َظا اإلاجا٫ ؤ٦ثر مً  ؤلا٢لُمي، ٦ما جم جٓيُدّ في الجض٫ْ الؿاب٤. 

ْلُت مخٟغ٢ت،  ْبٚال١ الباب ؤمام الجزاٖاث التي ًم٨ً ؤن ْزاث٤ ص ْص  ٞهي تهضٝ بلى يبِ ؤْيإ الخض

 .(14)جيكإ بكإجها في اإلاى٣ُت ْخلِا بالُغ١ الؿلمُت

ٓماث  ْالخ٩ ْزت ٖىض الاؾخ٣ال٫، ٦ما ؤٖلً ٖىّ عئؾاء الض٫ْ  ٓع ْص اإلا ُٞب٣ا إلابضؤ زباث الخض

٣ُت في ؾىت  ًاء في مىٓمت الٓخضة ؤلاٍٞغ ًاء ؤن جخِٗض باخترام ٞٗلى "ظمُ 1964ألٖا ٘ الض٫ْ ألٖا

ٓلِا ٖلى الاؾخ٣ال٫، حٗخبر ؤًٞل ْؾُلت لخد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ" ْص ال٣اثمت ببان خه  .(15)الخض

ٓا ؾىت ْعي جام 1963ٞال٣اصة ألاٞاع٢ت الظًً اظخمٗ ٓا ٖلى  ت، ٧اه ٓا ؤؾـ اإلاىٓمت ال٣اٍع ، لًُٗ

ْص البلضا ٓجت التي جغ٦ِا الاؾخٗماع ٖلى خض ٢ٓ ٓبها ٖلى الاوسخاب زاؾئا باأللٛام اإلا ن التي ؤظبرجّ قٗ

ٓعا  .(16)مضخ

ٖٓت مً الخهٍغداث الؿُاؾُت ل٨باع  ْصَا بمجم ٓا٢ِٟا اإلاغجبُت بدض ْل٣ض صقيذ الجؼاثغ اإلاؿخ٣لت م

ت  ٓمت الجؼاثٍغ ْمً َظٍ الخهٍغداث بٖالن الخ٩ ٓخضة ؤلاٍٞغ٣ُت،  ٓعتها في بَاع مىٓمت ال لحها ٢بل بل مؿْا

٫ْ  1962ٖام  ْص الض ت. ؤن خض ٓٔ الاؾخٗماٍع  الجضًضة ًيبػي ؤن جٓل ٢اثمت جبٗا إلاا زُُخّ ال٣

٢ٓذ ؤن "الجؼاثغ ْخضة ال جخجؼؤ مً  ْػٍغ الخاعظُت في طل٪ ال ٓجٟل٣ُت  ؼ ب ٢ا٫ الغثِـ ٖبض الٍٗؼ

ت  ٢ْذ الؿلُت الاؾخٗماٍع ْزت مً  ٓع ْصَا هي جل٪ اإلا الكما٫ بلى الجىٓب، مً الكغ١ بلى الٛغب ْخض

الن ًٖ ا ٢ْذ ؤلٖا  ؾخ٣اللِا".في 

ٍغ ٣ُٖضة الجؼاثغ ال  ن الضازلُت للض٫ْ ٞخَا ؤما اإلابضؤ الشاوي، اإلاخمشل في ٖضم الخضزل في الكْا

ن الضازلُت للجؼاثغ،  ً في قْا ن الضازلُت للض٫ْ يمان لٗضم جضزل آلازٍغ جضزل للجؼاثغ في الكْا

حن. الكِضاء (17)َْظا خٟاْا ٖلى الؿُاصة ْالاؾخ٣ال٫ الظي يخى مً ؤظلّ مالًحن  الجؼاثٍغ

اهاث الثىابذ العُادًت في مىاحهت الخغحراث ؤلاكلُمُت: - ب  َس

اهاث مبضؤ خ٤ الكٗٓب   ٓاظِت اإلاخٛحراث ؤلا٢لُمُت في َع ٓابذ الؿُاصًت في م اهاث الش جخمشل َع

ٓابذ الؿُاصًت في  ْعَاهاث الش ْاؾدىاص ٖلى مسُِ مجاالث ٞغم  ٓاع.  ا ْخؿً الج غ مهحَر في ج٣ٍغ
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ٓاظِت اإلاخٛحراث ؤلا غ اإلاهحر م اهاث مبضؤ خ٤ الكٗٓب في ج٣ٍغ ٢لُمُت، ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤهّ ٧لما ػاصث َع

الث  ا ٣ٞض بضؤث مدا غ مهحَر ٓاع؛ ُٟٞما ًخٗل٤ بمبضؤ خ٤ الكٗٓب في ج٣ٍغ ػاص ي٠ٗ خؿً الج

ٍْغظ٘ طل٪  ْالتهضًضاث ألامىُت في الؿاخل،  خّ ؤمام مخٛحراث ما ُؾمى بالغبُ٘ الٗغبي  بٞغاّٚ مً ْع

ٍّٓ اإلابضؤ ؤؾاؾا بلى ج ٓبّ ًٖ قمالّ؛ مً َىا بضؤ حك ٓصان باهٟها٫ ظى ُب٤ُ َظا اإلابضؤ ٖلى الؿ

٢ْ٘ في مالي  ال حٛلُب الخ٨مت في َظا -آلاحي ٦04ما ًٓضخّ الك٩ل ع٢م:–ْجضاُٖاث طل٪ ٖلى ما  ، ل

ىُت بٓؾاَت  ْاإلاهالخت الَٓ ٢ُٓ٘ ٖلى اجٟا١ الؿلم  البلض الظي ًمشل ٖم٣ا اؾتراجُجُا للجؼاثغ، بالخ

ت في صٌؿمبر   .2015ظؼاثٍغ

 مخؿـ جىغخي لخدشن سماٌ الصخشاء 04شيل سكم: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ٓاع "خالت اإلاٛغب"، م اإلاطذس: ْص م٘ ص٫ْ الج ت إلق٩الُت الخض ٓماؾُت الجؼاثٍغ ٓػٍض ٖاجكت، بصاعة الضبل  .100ب

ا جد غ مهحَر ٓة بلى خ٤ الكٗٓب في ج٣ٍغ ْلُبُا مً الضٖ ٓوـ  ٢ْ٘ في ٧ل مً ج ذ قٗاع ٦ما ؤن ما 

ٓاع م٘ ظماٖاث جىاصي  ٓاع؛ بط ال ًم٨ً اجبإ مبضؤ خؿً الج "بعخل" مً تهضًض إلابضؤ خؿً الج

ٓمي الجؼاثغي. بياٞت بلى ؤن  ْالخ٨ٟ٪ ْالاه٣ؿام ألن طل٪ ؾُاصي بلى تهضًض ألامً ال٣ باالهٟها٫ 

مً ؤظل "٢ًُت الصخغاء الٛغبُت"  (18)اإلاؿتهضٝ الٓخُض مً ٧ل َظا َٓ ؤم ٢ًاًا اإلاٛغب الٗغبي

غ اإلاهحر ْالاؾخ٣ال٫. ْجمُُ٘ خ٤ الكٗب الصخغاْي في ج٣ٍغ  يغب 

 اهفطاٌ حىىب العىدان

 جدشن سماٌ الصخشاء

 شماٌ مالي
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ٓطط لهىاٖت ٖضم الاؾخ٣غاع؛ ٟٞي ْل َظا الٓي٘ ٓم "هم ؤلا٢لُمي  ْبىاء ٖلُّ، ؤنبدذ لُبُا الُ

ْالخهضي، بٗض اخخال٫ الٗغا١  ٓص  اإلاكخٗل اإلادُِ بالجؼاثغ ظاء الؾتهضاٝ آزغ ٢إل ظبهت الهم

ْجضمحر  ٓصان  ُت زى٤ ْج٣ؿُم الؿ ٓ مٓضر في زٍغ ٓعٍا ًإحي اؾخجزاٝ الجؼاثغ؛ ٦ما َ ْبخغا١ ؾ لُبُا 

َٓل ٖلى ؤلانالخاث التي  ْالدك ٓاث،  الجؼاثغ إللِائها ًٖ اهُال٢ت الخىمُت التي بضؤث ٞحها مىظ ٖضة ؾى

ٓعٍت مىظ ظاهٟي  .2011باصع بها عثِـ الجمِ

ْما بٖالن ال ًم٨ً جدلُل الٓي٘ ألامجي في الؿاخل بُٗضا ٖما ًدضر في ال ٣ُت ٩٦ل.  ٣اعة ؤلاٍٞغ

٣ُا،  اص ًٖ اهٟها٫ قما٫ مالي بال امخضاص للخغ٧اث الاهٟهالُت في بٍٞغ غ ألاْػ ىُت لخدٍغ الخغ٦ت الَٓ

٣ُت في  ْلت بٍٞغ ا اهٟها٫ ظىٓب ؤ٦بر ص ٓصان، ٟٞي ٢مت 2011ْالتي ٧اهذ ؤزَُغ ْهي الؿ ، ؤال 

ْال ٓص  ٓم ُبجي ألاؾاؽ الظي اؾدىضث ٖلُّ ظبهت الهم ْاإلاخمشل في الالءاث الشالر الخَغ خهضي 

ٓص جم  ٓم بٗض ؤ٦ثر مً زالزت ٣ٖ ْمً الخَغ ٓوي: ال للهلر، ال للخُبُ٘، ال للؿلم،  ْ الهُِ ٓاظِت الٗض إلا

ٓصان اإلاىٟهلت ٖىّ. ْلت ظىٓب الؿ ٓصان بض  اٖتراٝ الؿ

٣ُت باججاٍ  ٓصان الاهٟهالُت في ظمُ٘ الاججاَاث في ال٣اعة ؤلاٍٞغ ٞخدغ٥ عما٫ ظىٓب الؿ

٣ُتألا اص بلى بٖالن الاهٟها٫. ٢لُاث في الض٫ْ ؤلاٍٞغ غ ألاْػ ىُت لخدٍغ  ؤصٔ بلى بٖالن الخغ٦ت الَٓ

ٓصان( ٢ض جم ج٣ؿُمّ، ٞةن عما٫ الخ٣ؿُم اإلاخدغ٦ت  ٓاع الجؼاثغ )الؿ ٓاع ظ ْٖلُّ، ٞةطا ٧ان ظ

ىُت  ٓاع الجؼاثغ خالُا بضلُل بٖالن الخغ٦ت الَٓ ْص٫ْ ظ ٓصان الٛغبي ؾاب٣ا  غ ؾخمـ بالص الؿ لخدٍغ

ٓص الجؼاثغ في  ال حٛلُب نٓث الخ٨مت لضٔ اإلاالُحن بمؿاٖضة ظِ اص اهٟها٫ قما٫ مالي، ل ألاْػ

ىُت. ْاإلاهالخت الَٓ ٢ُٓ٘ اجٟا١ الؿلم  ْج ْلت اإلاٟاْياث  ْالجلٓؽ ٖلى َا  الٓؾاَت 

 اإلادىس الشابع: الثىابذ العُادًت غمان لخدلُم ألامً اللىمي الجضاثشي 

ٓم ألامً ال ٓمي الجؼاثغي بخطخُاث قِضاء الجؼاثغ في ؾبُل اؾترظإ الؿُاصة ل٣ض اعجبِ مِٟ ٣

ٓم بال مدهلت للمداٞٓت ٖلى اؾخ٣ال٫ ألامـ. ٣ٞض  ٓابذ الؿُاصًت الُ ْما الخمؿ٪ بالش ْالاؾخ٣ال٫؛ 

ْلُت م٩اهت جمحزث بؿُاؾت صازلُت ْزاعظُت ٖلى صعظت مً الاوسجام  بيذ الجؼاثغ ٖلى الؿاخت الض

ٓٞمبر  ْالشباث ح٨ٗـ الخٓظِاث ٓعة الٟاجذ مً ه ْاؾخ٣اللِا.1954ال٨بٔر لش  ، خٟاْا ٖلى ؤمجها 

ؾىت مً الاخخال٫ الٟغوسخي، ٢ضعا ٦بحرا مً الاخترام ٢ْ132ض ؤ٦ؿبها طل٪ الشباث اإلابضجي بٗض

ْالضْلي ال ؤص٫ ٖلى طل٪ مً بؾِاماتها في الٓؾاَت بحن ألاق٣اء (19)ْالخ٣ضًغ في ًٞائها ؤلا٢لُمي  ؛ 

ٓم ؤًًا في لم الٟغ٢اء اإلاالُحن الظي ج ْمؿاٖحها الخمُضة الُ ْاإلاهالخت في مالي،  ٓط باجٟا١ الؿلم 

ىُت. ْاإلاهالخت الَٓ  اللُبُحن ٖلى ٢اٖضة الؿلم 
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ٍْخدضص بمضٔ جمؿ٪ الجؼاثغ ٢ُاصة ْقٗبا  ٓمي الجؼاثغي  ٓم ألامً ال٣ ْبىاء ٖلُّ، ًغجبِ مِٟ

ٓابتها الؿُاصًت اإلاخمشلت ؤؾاؾا في اإلاباصت آلاجُت:  بش

ْزت ٖىض الاؾخ٣ال٫. - ٓع ْص اإلا ٓاػ اإلاؿاؽ بالخض  ٖضم ظ

ٓاع. -  خؿً الج

ن الضازلُت للض٫ْ. -  ٖضم الخضزل في الكْا

ا. - غ مهحَر  خ٤ الكٗٓب في ج٣ٍغ

ٞمهلخت الجؼاثغ، في ْل اإلاخٛحراث ؤلا٢لُمُت الغاَىت جخمشل في مضٔ الشباث ؤمام َظٍ اإلاخٛحراث 

ٓاظ ٓابذ الؿُاصًت في م ْالخمؿ٪ بالش ْالخهضي ؤلا٢لُمُت  ٓص  ِتها لخٓل آزغ ٢لٗت مً ٢إل ظبهت الهم

. ْلت بٖاصة بىاء ٢إل الجبهت ألازٔغ ْمدا  الكامست بٗض اجهُاع 

ٓص لٓخضَا ؤمام  ت الضماء لٓخضَا، هي آلان في ظبهت الهم ٞمشلما زغظذ الجؼاثغ مً ٖكٍغ

ْانلذ ا ٓمي َاإلاا  ٓابتها الخٛحراث ؤلا٢لُمُت الغاَىت مامىت بىجاٖت جد٤ُ٣ ؤمجها ال٣ لخمؿ٪ بش

ْعٍايُا ٖلى ؤعى  الؿُاصًت، ٞهي ْخضَا ٦ُٟلت لًمان جدلُل خؼامِا الىاعي اإلادُِ بها ٦ُمُاثُا 

َٓل ٖلحها. ْالدك ٍّٓ اإلاباصت  ٓ ب٣ُذ لٓخضَا جضاٞ٘ ًٖ مباصت ؤممُت في ػمً حك ْل ٓا٢٘؛ ختى   ال

 خاجمت:

ٓع الكاطة التي ٢ض ؤنبذ الخمؿ٪ باإلاباصت في ٖالم اًم٨ً ال٫ٓ٣ في ألازحر، بإهّ  ٓم مً ألام لُ

ْلُت،  ال ٣ًاؽ ٖلحها، في خحن ٧اهذ َظٍ اإلاباصت هي ألاؾـ التي ج٣ام ٖلحها الٗال٢اث الض جدٟٔ 

ٓابذ الؿُاصًت التي حؿدىض ٖلحها الجؼاثغ في ؾُاؾتها الخاعظُت ٢ض  ْالش با ظمُ٘ اإلاباصت ألاممُت  ٞخ٣ٍغ

ٓما٫ ؤْ في الؿ ٓاء في اله ٣ت ؤْ بإزٔغ ؾ ٓعٍا ؤْ لُبُا؛ ألامغ الظي ُمؿذ بٍُغ ٓصان ؤْ الٗغا١ ؤْ ؾ

ت خٟاْا ٖلى مباصت  ٓماؾُت الجؼاثٍغ ٓابذ الؿُاصًت للضبل عة الخ٩لم الىاجر ألمىىت الش ٌؿخضعي يْغ

ْصٞاٖا ًٖ الجؼاثغ. ٓعة   الش

لت باججاٍ ٖالم  ْالِْغ ِ في اإلاباصت  عة الخٍٟغ ٓا٢٘ ٚحر الهخي الجضًض ال ٌٗجي بالًْغ بال ؤن َظا ال

ٓم الال  ط لّ مً مِٟ مباصت ؤْ ال٣ب٫ٓ بّ ألن طل٪ ؾُاصي بلى اجهُاع مبضؤ الؿُاصة ْالاهخ٣ا٫ مما ًْغ

ْلت ْلت بلى الال ص ٓم الؿُاصة الجضًضة From State to Non-State(20)الض ٓم الؿُاصة بلى مِٟ ، مً مِٟ
(21)FromSovreignty to New-Sovreignty ْعَا بلى اوي مجها خالت الٟٓئٓ التي ٌٗ التي جاصي بض

ٓم.  الٗالم الٗغبي الُ

ٓابذ  ت َما الش ْص الجؼاثٍغ ٓاقي للخض ْالخؼام ال ْفي ألازحر، ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن ال٣لب الهلب 

ٓمي الجؼاثغي. ْالخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى الترجِب، ٞبهما ًخد٤٣ ألامً ال٣  الؿُاصًت 
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٢ٓا بٌٛ الىٓغ  ٓجّ ٖلى ؤؾاؽ ؤن َىا٥ خ٣ ىُت ٖىضما جغج٨ب ظغاثم يض الؿ٩ان اإلاضهُحن ماؾؿا صٖ بلى ٖضم الخظٕع بالؿُاصة الَٓ

ْؤقاع بلى الىخاثج ٓاث ألازحرة،  عة الخضزل الظي ِْغ في الؿى تراٝ بًْغ ْما٦ضا الاججاٍ بلى الٖا ْص  اإلاخىا٢ًت في مؿإلتي  ًٖ الخض

ٓم جُلٗاث  ٓم الخ٣لُضي الهاعم للؿُاصة لم ٌٗض ًلبي الُ ٢ْا٫ بن اإلاِٟ ْخضص خ٣ا ظضًضا للخضزل ؤلاوؿاوي،  ٓع الكغ٢ُت،  ْجُم  ٓ ٞٓ ٧ٓؾ

اث ألاؾاؾُت.  الكٗٓب لئلٞاصة مً الخٍغ
اص (7) ٕٓ )ظان بغجغاهض ؤعؾدُض( ؤنضعث الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ٢غاع ٣ًطخي باجساط ؤلاظغاءاث الالػمت إٖل ة الغثِـ الِاًتي اإلاسل

ْال٣غاع )46/7باه٣الب ٖؿ٨غي ؤَاح بّ. ًغاظ٘ ال٣غاع ع٢م )  ؤ(.47/20( 
ْالخمؿحن للجمُٗت الٗامت، صٖا ٞحها ا (8) ْعة الغابٗت  ٫ْ في ال٩لمت التي ؤل٣اَا ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة الؿُض ٧ٓفي ٖىان في اٞخخاح الض لض

٢ٓا بٌٛ الىٓغ بلى ٖضم الخ ٓجّ ٖلى ؤؾاؽ ؤن َىا٥ خ٣ ىُت ٖىضما جغج٨ب ظغاثم يض الؿ٩ان اإلاضهُحن ماؾؿا صٖ ظٕع بالؿُاصة الَٓ

ْؤقاع بلى الىخاثج اإلاخىا٢ًت في مؿإلتي  ٓاث ألازحرة،  عة الخضزل الظي ِْغ في الؿى تراٝ بًْغ ْما٦ضا الاججاٍ بلى الٖا ْص  ًٖ الخض

ْخضص خ٣ا ظض ٓع الكغ٢ُت،  ْجُم  ٓ ٞٓ ٓم جُلٗاث ٧ٓؾ ٓم الخ٣لُضي الهاعم للؿُاصة لم ٌٗض ًلبي الُ ٢ْا٫ بن اإلاِٟ ًضا للخضزل ؤلاوؿاوي، 

اث ألاؾاؾُت.  الكٗٓب لئلٞاصة مً الخٍغ
 .211اإلاهضع الؿاب٤، م (9)
 .٧1975اهٓن الشاوي 15( الهاصع في 29/ص/٢3281غاع الجمُٗت الٗامت ع٢م ) (10)
ْلجىت مً الباخشحن،  (11) ش اإلاطحرمىظىعمٟغط ؤؾٗض  ، بحرْث: ت عالم العُاظت حعٍشف شامل بالعُاظت فىشا ومماسظت،خم جلٍش

Nobilis، 2006 :170م ،13، ط. 
ٓجٟل٣ُت، ( 12) ؼ ب ْاليكغ ْؤلاقِاع، 1، ط2006حىان  -خؿب وسظاثل حاهفي ٖبض الٍٗؼ ىُت لالجها٫  ، 2007، الجؼاثغ: اإلااؾؿت الَٓ

 .24م:
ً وجىفُز ؤلاظترجُجُاث الخىافعُت(ؤلاداسة ؤلاظاإلاغسخي هبُل مدمض،  -(13) ت: الضاع الجامٗت الجضًضة، تراجُجُت )جىٍى ، 2003، ؤلاؾ٨ىضٍع

 .284م
(14) Bouguetaia Boualem, Les frontières méridionales de l„Algérie (de l„hinterland à l„utiposseditis), SNED, Alger, 1981, p. 5. 

ٓعٍت الجؼ  (15) ضة الغؾمُت للجمِ ت، الٗضص: الجٍغ ٓا٤ٞ لـ1404عبُ٘ ألا٫ْ  22، 20، الؿىت: 54اثٍغ  .37-33، م م: 1983صٌؿمبر  27َـ اإلا
ضة الكٗب، الٗضص:  (16) ٓا٤ٞ لـ1403عبُ٘ ألا٫ْ  21، 21، الؿىت: 5970ظٍغ  .1، م: 1983ظاهٟي  06َـ اإلا
ٓن  1962بلى ٚاًت الاؾخ٣ال٫  ٣ً1830ضع ٖضص قِضاء الجؼاثغ مىظ الاخخال٫ الٟغوسخي  (17) ْهه٠ اإلالُ ٓالي ٖكغة مالًحن قُِض؛ ملُٓن  خ

. ت ال٨بٔر ٍغ ٓعة الخدٍغ ْهه٠ مً الش ٓاث   مجهم زال٫ ؾب٘ ؾى
ْامخضاصا لل٣ًُت الٟلؿُُيُت.( 18) ٓة   ؤؾ
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ٓٞمبر ( 19) ٓعة ؤ٫ْ ه ْز ىُت  ْالبدض في الخغ٦ت الَٓ جي للضعاؾاث  ت مً ، 1954اإلاغ٦ؼ الَٓ ٓماؾُت الجؼاثٍغ ٓعا1962بلى  1830الضبل ث ، ميك

ٓٞمبر  ٓعة ؤ٫ْ ه ْز ىُت  ْالبدض في الخغ٦ت الَٓ جي للضعاؾاث   .17، الجؼاثغ، صٍ، صث، م: 1954اإلاغ٦ؼ الَٓ
(20) Elke Krahmann ,New Threats and New actors in International Security, United States of America: Palgrave Macmillan, 1st 

Published, 2005, p. 5. 
 .Lake David A., « The New Sovereignty in International Relations”, International Review, 2003, pp. 303-323: ًىٓغ م٣ا٫ (21)
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  :  ملخظ

ٓعي  ٓعا إلاؿإلت ؤلانالح الضؾخ ج٣ضم الضعاؾت جه

ْاإلااؾؿاحي في الجؼاثغ، ٦إخض اإلاضازل الخضازُت إلنالح 

ان اؾتراجُجي حٗمل مً  ْالظي ٌٗخبر بمشابت َع ْلت  الض

ٓعاتها إلنالح زاللّ ال ٓعة جه ىٓم الؿُاؾُت، لبل

ٓع في ؤصاء الؿُاؾت الٗامت  الازخالالث التي جيخج ًٖ ٢ه

ْلت.  للض

 اقخٛلذ الضعاؾت بم٣اعبخحن ؛ ماؾؿاجُت تهخم

٦ُٓت جغ٦ؼ ٖلى الٟاٖلحن  بالبجى الؿُاؾُت ْ ؤزٔغ ؾل

ٓع  الؿُاؾُحن، ٞمً زال٫ ٖغى مغاخل الخُ

ْاإلااؾؿاحي في الجؼاثغ ٓعي  ٓضخذ الُبُٗت ج  الضؾخ

ٍٓت للىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي  ْ مً زال٫ البدض  ،البيُ

ًٖ ؤصاء الٟاٖلحن الؿُاؾُحن جم٨ىا مً ِٞم الٗال٢اث 

٧ٓاث الؿُاؾُت اإلادضصة إلاؿاعاث الشباث ْ الخٛحر  ْالؿل

 لِظا الىٓام.

ٓعي، اإلااؾؿاثاليلماث اإلافخاخُت  : ؤلانالح الضؾخ

 الؿُاسخي . الؿُاؾُت، الٟاٖل الاظخماعي، الٟاٖل

Abstract :  

This study Provide perception of the issue 
of constitutional and institutional reform in 
Algeria as one of the entrances to the modernist 
reform of the state, which concidered as a 
strategic working through political systems to 
desine perceptions in order to repair the 
imbalances that result from deficiencies in the 
performance of public policy. 

The study depends on institutional approach 
which open the anthro- political dimension 
through the presentation of the stages of the 
constitutional and institutional development in 
Algeria and , crystallized in a structural ideas by 
searching for the performance of the political and 
social actors as basics of any process reforming 
constitutional and institutional. 

 ملذمــــــــــت:

ٍٓاث نىإ ال٣غاع ْل ْلت بخضٔ ؤَم ؤ ْلت ٦ُاها ًدخاط بلى  ،حٗخبر مؿإلت بنالح الض باٖخباع الض

ٍٓغ للخ٠ُ٨ م٘ الخٛحراث التي جُغؤ في بُئخّ الضازلُت ْ الخاعظُت، ٞٗملُت ؤلانالح  الخدضًض ْ الخُ

ْلت بداظت بلى جغقُض ْ ٣ٖلىت ماؾؿاته ت ٖىضما جهبذ الض ٍع ٦ُٓاتها جهبذ يْغ ٓاهُجها ْ ؾل ا ْ ٢

ْ للخجاْب م٘ مُالب الكٗب اإلاتزاًضة.  اصة مؿخٔٓ ال٨ٟاءة   لٍؼ

ْاإلااؾؿاث الؿُاؾُت ْاإلااؾؿاحي مضزلِا ألاؾاسخي، بط حٗخبر الضؾاجحر  ٓعي  في  َْٗض ؤلانالح الضؾخ

ٓام ؤي هٓام ؾُاسخي بخضٔ اإلاضزالث ال٣ٗالهُت الخضازُت التي ج٣خًحها اإلاخُلباث اإلاغخلُت ألي ه

ْ ز٣اُٞت . ل٨ً ٖملُت ؤلانالح  ؾُاسخي ٌِٗل في وؿ٤ ًخإزغ مً زاللّ بمخٛحراث ؾُاؾُت، ا٢خهاصًت 
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ا ألاؾاؾُت اإلاغجبُت بها، مً ٞاٖل  الؿُاسخي ؾخهبذ بضْن مٗجى، ما لم حؿخدًغ ٧امل ٖىانَغ

م مً ؤَمُت ْبالٚغ ْاإلااؾؿاجُت،  ٓعٍت  ها في ؾُاسخي ْ ٞاٖل اظخماعي جغج٨ؼ ٖلحهما. ٞالىهٓم الضؾخ

ل جل٪ الىهٓم ٖلى اعى  لِظٍ ؤلانالخاث، بال ؤن ٞاٖلُتها ال جخد٤٣ الخإؾِـ بال مً زال٫ ججًز

ٓا٢٘، لُخطر الٟغ١ بحن ٓا٢ُٗت. ال ْاإلاماعؾاث ال ٓعٍت  ْالضؾخ ٓهُت  ٓاٖض ال٣اه    ال٣

ْاإلااؾؿاحي، جهُضم في ٦شحر مً ألاخُان م٘ بق٩الُت  ٓعي  بُض ؤن صعاؾت مؿالت ؤلانالح الضؾخ

َٓغ  ٍت جخجلى في جماًؼ َغ١ اؾخسضامِا مً ٢بل الىٓم الؿُاؾُت، ِٞىال٪ هٓم حؿخسضمِا اؾخسضاما ظ

ْلت،  َىال٪ هٓم حؿخسضمِا ٦خ٨خُ٪ ٖبر بًجاص ْ ٣ٖالهُا عقُضا يمً بؾتراجُجُت بنالخُت قاملت للض

ٓاَا  ْالخُاباث ال٣ُٗمت التي جٟٙغ الٗملُت مً مدخ ْاإلاماعؾاث  اٝ مً ؤَضْ  ؤق٩ا٫ مً اإلااؾؿاث 

ٓب.  ض مٗالجت جٟهُلُت لئلق٩الُت آلاجُت:ْ ؤلانالح الؿُاسخي اإلاٚغ ٓع٢ت جٍغ   ٖلُّ ِٞظٍ ال

      "برا واهذ عملُت ؤلاضالح العُاسخي جخؿلب حذال جدلُم جىافم واضح بحن اإلااظعاث

بحن مخؿلباث البِئت العُاظُت و الاحخماعُت مً حهت ؤخشي، فةلى ؤي معخىي و  الذظاجحر مً حهت و 

 لُه َزا اإلاعاس في ججشبت ؤلاضالح الذظخىسي و اإلااظعاحي في الجضاثش ؟" و ضل ب

ْع الخالُت:   بىاء ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت جم ج٣ؿُم الضعاؾت بلى اإلادا

 م٣ضمت -

ْاإلااؾؿاحي في الجؼاثغ  - ٓعي  ٓع الضؾخ ٓع ألا٫ْ: الخُ  اإلاد

ٓع الشاوي:  - ٓهُ زاهُا :اإلاد ْالؼب ْع اإلاخٛحر الاظخماعي:الخجظع ال٣بلي   ت الؿُاؾُت. ص

ٓع الشالض: - ٍٓـــــت . اإلاد ْع الٗامل الؿُاؾــي:ؤػمت بيُ  ص

ٓعي الجضًض ) ماعؽ  - ٓع الغاب٘: ٢غاءة في الخٗضًل الضؾخ  (.2016اإلاد

   الخاجمت. -

  اإلادىس ألاٌو : الخؿىس الذظخىسي واإلااظعاحي في الجضاثش

ٓل خّ اإلااؾؿاث ْ البجى الؿُاؾُت ْ جد ٓع ال٨بحر الظي ٖٞغ ِا مً الُاب٘ الخ٣لُضي ؤصٔ الخُ

ْ ِٞمىا لِا، ٞإنبدذ حٗٝغ بمٟاَُم  البؿُِ بلى الُاب٘ الخضًض اإلا٣ٗض بلى بٖاصة الىٓغ في بصعا٦ىا 

ٓع ماؾؿت ؾُاؾُت  ْ مً َظا اإلاىُل٤ ًم٨ً اٖخباع الضؾخ ْ ٧اثىا ٣ٖلُا،  ا بوكاء ٣ٖلُا ؤ ظضًضة حٗخبَر

، ًٟترى ٞح ْاظخماعي زالهت قإجها قإن اإلااؾؿاث الؿُاؾُت ألازٔغ ْا٢٘ ؾُاسخي  ْلُضة  ها ؤن ج٩ٓن 

.  زام، ؤي ًسخل٠ مً بِئت بلى ؤزٔغ

ٓع الٟغوسخي لؿىت ٓعي في الجؼاثغ اؾخإوـ بالضؾخ    الظي جإزغث 1958 ٚحر ؤن ؤن ال٣ُّٟ الضؾخ

ْ ٖلى ْظّ الخهٓم الض٫ْ  ْ الٛغبُت،  ٓاء الٗغبُت مجها ؤ خضًشت  بّ ال٨شحر مً ألاهٓمت الؿُاؾُت، ؾ

ْؤخؿًالِٗض باالؾخ٣ ٍٓلت،  ٓص َ ٓاضر بالضؾاجحر الٟغوؿُت ٌٗخبر ْاَغة ؾاصث ل٣ٗ  ال٫، َظا الخإزغ ال
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ذ َظٍ الٓاَغة مٗخبرا Bertrand Badieبغجغاهض باصي  ال٩اجب الٟغوسخي الٗملُت بغمتها ق٨ال مً  في حكٍغ

ٓلٓظُاث الؿُاؾُتؤق٩ا ٓلٓظُت اإلادلُت٫ اؾخحراص الخ٨ى ْالبيُاث الؿٓؾُ ٓا٤ٞ   .(1). التي ال جخ

ٓع ٞغوؿا  ٓع )صؾخ ٫ْ 1958ْحٗض الؿمت الباعػة في َضا الضؾخ ْلت في اله٠ ألا ( بإهّ ٢ض ْي٘ الض

ْلت ال بهٟتها ؤصاة في ًض شخو ؤْ خؼب  للُا٢اث اإلادغ٦ت للخُاة الؿُاؾُت ِٞٓ ًضع٥ ؾلُت الض

 ْبهما هي َا٢ت ألامت في خض طاتها.

ٓلٓظُت ؤهّ ال ًم ْاث ابؿخم ٓع بإص ٓا٫ ْ جٟترى صعاؾت الضؾخ ٨ً اٖخباٍع في ؤي خا٫ مً ألاخ

ْ الخجغبت اإلاٗبر ًٖ ٢ُم مشلى ٞدؿب، ض لل٣ٗل  ٦ظل٪ ٖمل جخد٨م  بل َٓ ٖلى ؤهّ طل٪ الٗمل الٍٟغ

ٝ الؿاثضة، لُٗبر بظل٪ ًٖ ٖال٢اث ال٣ٔٓ الاظخماُٖت في ٞترة ما ألاؾخاط  َْظا ما ًغاٍ، ُّٞ الْٓغ

 ٝ ٓعٍتLavrov"الْٞغ ٓاٖض الضؾخ ْبهما مً  " خُض ٌٗخ٣ض ؤن ال٣ ًيبػي ؤن ال ًخم جدلُلِا بظاتها، 

ٓع في هٍٓغ ،زال٫ ٖال٢تها باإلاجخم٘ ٓع  ٞالضؾخ ٓلٓظُت مُٗىت، ِٞٓ ٌؿٕغ ؤْ ١ٌٓٗ جُ مٗبر ًٖ بًضً

ٖٓت  ٦ْما ؤهّ ٢ض ًىاؾب الخُٛحر، ٞةهّ ٢ض ًخًمً َُمىت مجم ٖٓاث الاظخماُٖت،  الٗال٢اث بحن اإلاجم

٠٢ٓ ٧ا ٓم بخدُُم م ٣ً ْ  .(2)ن ًخمحز بالُِمىتمُٗىت ٖلى ؤزٔغ ؤ

ٓا٢٘ ؤن َظا الخٟؿحر ٫ْ  ْال ٓع الجؼاثغ ألا ت، ٞضؾخ ٓعٍت الجؼاثٍغ ًدىاؾب م٘ الخجغبت الضؾخ

ٓع  ٓلٓظُت الؿاثضة في جل٪ اإلاغخلت،1963)صؾخ ْاضخا للخباًىاث ْ الخىا٢ًاث ؤلاًضً  ( ٧ان او٩ٗاؾا 

ْ زالٞاث صازلُت خضزذ بحن جُاٍعً مىبش٣حن ٓعث في نغاٖاث  َٓجي يض الاؾخٗماع  ْالتي جبل ًٖ الىًا٫ ال

ٓظُت ٓل ْاإلاىُل٣اث ال٨ٍٟغت ْألاًضً ٫ٓ ألاؾـ  ٣حن خ ْظِاث هٓغ الٍٟغ التي ًيبػي  الٟغوسخي، ٞل٣ض ازخلٟذ 

ٓعٍت  ْلت في الجؼاثغ، ٩ٞان الخُاع ألا٫ْ ًدا٫ْ ؤن ًبجي ٞلؿٟت صؾخ ؤن جخإؾـ ٖلحها ماؾؿاث الض

ٓم ُّٞ الضؾخ ٓع ٖلى هٓام بغإلااوي ٌٗخمض الخٗضصًت الخؼبُت. ؤما ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ لُبرالي حٗضصي، ٣ً

ٓاخض.  ت الخؼب ال ٓعٍت ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ اقترا٧ي ٨ًغؽ لىٍٓغ ض بىاء ٞلؿٟت صؾخ  الخُاع الشاوي ٩ٞان ًٍغ

ْالخٛلب  ْاث الخد٨م  ٓاظِت الخُاع الشاوي الظي امخل٪ ؤص خاث الخُاع ألا٫ْ بالٟكل في م باءث َْغ

ْ ًٟغى ٓا٢ّٟ ْ ظٗلخّ حهُمً  ٢ّٓ مً ؾُُغجّ ٖلى ألاظِؼة  ،م ْ جٟ ٓجّ  ٞل٣ض اؾخمض الُٝغ اإلاُِمً ٢

جي ْ ٢ُاصة ؤع٧ان الجِل( ْ ؾُُغجّ ْلت مً  ألامىُت ) ألامً الَٓ ٓجي للض ٓل ٦ظل٪ ٖلى الجِاػ ؤلاًضً

جي. غ الَٓ ْالهغاٖاث  زال٫ اخخ٩اٍع لخؼب ظبهت الخدٍغ ْعاث الؿُاؾُت  ْفي زًم َظٍ اإلاىا

ٓلٓظُت ِْغ ٍٓلُت ؤ٫ْ صؾ ألاًضً ٓع للجؼاثغ اإلاؿخ٣لت في ظ  .1963خ

ٓع بدىُٓم الؿلِ ذي للمجخم٘ الجؼاثغي  اَخم َظا الضؾخ  م٘ ٖضم بَما٫ ظاهب الىًا٫ الخاٍع

ٓم ٖلى ؤؾاؾِا الىٓام في الجؼاثغ ْ ألاَضاٝ التي ٣ً ٓلٓظُت  ْاهخماثّ ٦ما اهّ خضص اإلاباصت  في ْل بًضً

ٓاخض  ؤن  ( بلى اٖخباعمِشاٌ وامىمما صٞ٘ ألاؾخاط ) اقترا٦ُت ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ ٞلؿٟت الخؼب ال

ٓع  ٓهُا ْ بهما 1963صؾخ ٓعا ٢اه ٓع بغهامج ال ٌٗض صؾخ ٓع بغهامج ألهّ اٖخمض ٖلى  ،َٓ صؾخ َْٓ صؾخ

ٓع ٢اهٓن  ؤخاصًت الخؼب ؤما   .(3)بطا ما جم ببٗاص الخؼب ٞاهّ ؾ٩ُٓن صؾخ
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ٓع  ٓبغ  1963لم ًضم صؾخ ٍٓال بدُض جم بلٛاءٍ في ؤ٦خ ٢لُلت مً ٖؼ٫ ؤخمض  ي بٗض ؤقِغ، ؤ1965َ

ٓان مً ؾىت  بً بلت ت الٟخُت في الخاؾ٘ ٖكغ ظ ٓعٍت الجؼاثٍغ ٫ْ للجمِ ْحك٨ُل مجلـ  1965الغثِـ ألا

ْػٍغ الضٞإ، خُض قِضث الجؼاثغ بٗضَا  ٓمضًً الظي ٧ان ٌكٛل مىهب  ٓاعي ب ٓعي مهٛغ ب٣ُاصة َ ز

ْاؾ ُبا لم جخسلو الجؼاثغ مىّ بال في ؤ ٓعٍا َع ٓع ظضًض في ٞغاٚا صؾخ ِ الؿبُٗيُاث، خُض جم ب٢غاع صؾخ

ٓٞمبر  ْ هٓم ؾحر الٗمل الؿُاسخي ب٩ل ما جدملّ ال٩لمت مً مٗجى1976ه ٓاخض   . (4)،عسخ هٓام الخؼب ال

ٓع  ٓعٍت، ٞخمد ْاؾٗت لغثِـ الجمِ ٓع في َظٍ الٟترة م٨غؾا لؿلُاث ْ نالخُاث  ٧ان الضؾخ

ٓعٍت الظي ؤن ٓع اإلاؿُُغ ٖلى مجلـ الىٓام الؿُاسخي خ٫ٓ شخو عثِـ الجمِ ٓة الضؾخ بذ ب٣

ٓاث اإلاؿلخت .  ْ ٢ُاصة ال٣ ْْػاعة الضٞإ  ْؤماهت الخؼب  ْ الؿلُت الخىُٟظًت  ٓعة   الش

ٓع ُٟٞغي  ٓع ظؼاثغي اٖتٝر بالخٗضصًت الؿُاؾُت  1989ْظاء بٗضٍ صؾخ الظي ٌٗخبر ؤ٫ْ صؾخ

 ْ ْ ا٢خهاصي ال عظٗت ُّٞ،.  ال  ْؤٖاص الىٓغ في الاقترا٦ُت، ٦سُاع ؾُاسخي  ٓ ؤمغ لم ٨ًً لُدضر ل َ

ْ ألاؾباب: ٓامل   جًاٞغ ظملت مً الٗ

ا في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة، ْ َٓ ألامغ الظي  - ْلِا: ٞكل اإلاسُُاث الا٢خهاصًت، ْ عجَؼ ؤ

ْ التي ٧ان مً هخاثجِا اجهُاع ؤؾٗاع 1986ٞطخخّ ؤ٦ثر ٞإ٦ثر، ألاػمت الا٢خهاصًت الٗاإلاُت لؿىت   ،

ٍٓاث زُحرة، ٦كٟذ حجم جبُٗت الا٢خهاص الجؼاثغ لؿ١ٓ  الىِٟ الؿ١ٓ الٗاإلاُت بلى مؿخ

٘ الىُٟي.      ٖاإلاُت مخظبظبت، ٦ما ٦كٟذ َبُٗت الا٢خهاص ال٣اثم ٖلى الَغ

ٓبغ   - تها الجؼاثغ ُٞما ٌٗٝغ بإخضار ؤ٦خ ، التي ظاءث 1988زاهحها: ظملت مً ألاخضار التي ٖٞغ

 ٓ ِْ ْ ّ الىٓام  ْ الخ٩لـ.٦خٗبحر ًٖ الاوؿضاص الؿُاسخي الظي ٖٞغ ٓامل ال٠ًٗ   ع ٖ

ذ مً زاللِا ال٨شحر مً ألاهٓمت الؿُاؾُت - ْالتي ٖٞغ ْلي  ٓعاث التي لخ٣ذ باليؿ٤ الض ، زالثها: الخُ

ٍٓت بلى بيُاث صًم٣غاَُت حٗضصًت. الث مً بيُاتها الؿلُ ْ الٓؾُى، جد ْبا الكغ٢ُت  ْع ٫ْ ؤ  ْبسانت ص

ٓعٍت، ب ٓع ٖلى نالخُاث عثِـ الجمِ ٓعٍت ْ بن خاٞٔ َظا الضؾخ ُت الش ال ؤهّ اؾدبض٫ الكٖغ

ٓعٍت ُت الضؾخ  . (5)بالكٖغ

ٓاضر ْ الظي ًخد٤٣ خ٫ٓ  ٓع ًبحن ؤهّ لم ٨ًً اإلاسغط ال بن ؤلاؾ٣اٍ الؿُاسخي لِظا الضؾخ

حٗضصًت ٞٗلُت ب٣ضع ما ٨ٖـ نغاٖاث ٖلى مؿخٔٓ الىسب الخا٦مت في مغخلت  إل٢غاع ؤَضاٝ مُٗىت 

ػ الٟاٖل الاظخماعي ٖٓت مً الاخخجاظاث الاظخماُٖت جغجب  ؾُاؾُت خغظت هدُجت بْغ مً زال٫ مجم

ْ التي بغػث ُٞما بٗض ٦مِضص للىٓام الؿُاسخي ٓلُت بلى اإلاجالـ اإلادلُت  ٓة بؾالمُت ؤن  ٖىّ ْن٫ٓ ٢

ْلت في خض طاتها، خُض جم بلٛاء اإلاؿاع الاهخسابي الظي اٖخبٍر البٌٗ مىاُٞا  في الجؼاثغ بل الض

ْ بِىما اٖخبٍر نىإ ْبٗض  للضًم٣غاَُت  ٓعٍت،  ْ به٣اطا للجمِ ال٣غاع في جل٪ اإلاغخلت خماًت للضًم٣غاَُت 

ْصزلذ الجؼاثغ في  يٍٛٓ ْنغاٖاث ٖلى مؿخٔٓ الىسب الؿُاؾُت ج٣غع اؾخ٣الت الكاطلي بً ظضًض 

ٓعي قِضث زاللّ ؤخضار ؤمىُت زُحرة ٖهٟذ ٓاء . ٞترة ٞغاٙ صؾخ ْ اإلاجخم٘ ٖلى خض ؾ ْلت   بالض
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ٓع  ْ في زًم ألاػمت ألامىُت ٠ُ٢ٓ اإلاؿاع الاهخسابي، ظاء صؾخ تها الجؼاثغ بٗض ج ْ الؿُاؾُت التي ٖٞغ

ْلت، زانت ؤن الجؼاثغ ٢ض مغث بمغخلت  1996 ْاؾخ٨ما٫ البىاء اإلااؾؿاحي للض ٦ألُت إلنالح الازخالالث 

ٓع الخإ٦ُض ٖلى ْع التي ظاء بها َظا الضؾخ ٧ْان مً ؤَم اإلادا ٍٓت،   اهخ٣الُت قِضث ُٚاب ماؾؿاتها الخُ

ت البرإلااهُت الشاهُت التي ٌٗحن  ٓعٍت، ْ ججلى طل٪ مً زال٫ اؾخدضار الٛٞغ مغ٦ٍؼت مىهب عثاؾت الجمِ

٫ٓ اإلاٗاعيت بلى الخ٨م  ٓعٍت زلض ؤًٖاءَا ٦ةظغاء اختراػي مساٞت ْن  .(6)عثِـ الجمِ

ٓٞمبر  ٓع حٗضًال ظؼثُا في ه ، ْ لِظا عؤٔ اإلاكٕغ ؤهّ ال ٌؿخٓظب بظغاء 2008قِض َظا الضؾخ

ٍٓذ الٗلجي في اإلاجلؿحن اؾخ ٓاؾُت الخه ٍغ ب ، بل بن الؿلُت ٢امذ بخمٍغ ٟخاء قٗبي إل٢غاٍع

جي ْ مجلـ ألامت( ْ ٧اهذ مؿإلت ٞخذ الِٗضاث الغثاؾُت ؤَم  ُٗحن )اإلاجلـ الكٗبي الَٓ الدكَغ

غاث التي ٢ضمذ خ٫ٓ َظٍ الى٣ُت بالظاث ٧اهذ جىُل٤ مً  ْ لٗل ؤبغػ الخبًر ٓع.  حٗضًل َغؤ ٖلى الضؾخ

ىُت، ؤن عي الؾخ٨ما٫ بغهامج اإلاهالخت الَٓ غ ٧ان  ٞخذ الِٗضاث الغثاؾُت يْغ ل٨ً َظا الخبًر

ٓعٍت. ٓاخض ْزُُئت صؾخ ـ ؾلُت الٟغص ال غاٝ التي عؤث ُّٞ آلُت لخ٨َغ ٓيا لضٔ ٦شحر مً ألَا  مٞغ

تها الجؼاثغ مىظ الاؾخ٣ال٫ ًم٨ً الخإ٦ُض ٖلى ؤن ٧ل  ْ بٗض جدلُل مسخل٠ الضؾاجحر التي ٖٞغ

ت احؿمذ بهٟت مالػمت، ْ هي اعجباَِا بصخهُت الغثِـ ْ بخٓظِاجّ الؿُاؾُت، الضؾ اجحر الجؼاثٍغ

ٓع  بت الغثِـ بً بلت في ٞغى الاقترا٦ُت ٦سُاع ْخُض ال عظٗت ُّٞ ٦ما عصصجّ  1963ٞاعجبِ صؾخ بٚغ

ٓع  ْ الكٗاعاث الؿُاؾُت اإلاىدكغة في جل٪ الٟترة، بِىما اعجبِ صؾخ الث 1976ألاصبُاث  الغثِـ  بمدا

ٓاث ألازحرة مً خ٨مّ ٓمضًً في الؿى ْ  ب ٓعٍت  ٓصة بلى اإلااؾؿاث الضؾخ ط مً اإلاغخلت الٗ الخْغ

ٓان  19الاهخ٣الُت التي ؤٞغػث هٓام ما بٗض  ٓع 1965ظ  بصخهُت الغثِـ 1989، جماما ٦ما اعجبِ صؾخ

ط مً مغخلت ألاخا الؿُاسخي  ؤلانالحصًت ْ حصجُ٘ الخٗضصًت ْالكاطلي بً ظضًض الغاٚب في الخْغ

ٓع  ْا٫  1996ْالا٢خهاصي، في خحن ظاء صؾخ لؿض الشٛغاث التي اٖخبرتها الؿلُت ب٣ُاصة الُامحن ػع

ُٗت في صٌؿمبر  ٓاءمذ الخٗضًالث 1991ؾببا عثِؿُا في اهخهاع اإلاٗاعيت في الاهخساباث الدكَغ ، بِىما ج

ٓجٟل٣ُت بلى ( م٘ َبُٗت اإلاغخلت الجضًضة التي بضؤث م٘ ْن٫ٓ الغثِ 2008الالخ٣ت )  ؼ ب ـ ٖبض الٍٗؼ

ٓع ٦ماؾؿت 1999ؾضة الخ٨م ؾىت  . ٦ما ؤهّ ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤهّ زال٫ َظٍ اإلاغاخل جم عبِ الضؾخ

ْْي٘ هماطط  ْعة صؾترة الؿلُت  ْجٓظّ ًبرع نحر ٓع ؾُاؾت ٖامت  ٘ الؿُاؾُت ,ٞل٩ل صؾخ باإلاكاَع

ٓعصة   . (7)للىٓم اٚلبها مؿخ

ٓعٍت ٢ٓ ْفي ؾُا١ البيُت الضؾخ ُٗت في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ال ٌٗضْ م  ٘ اإلااؾؿت الدكَغ

ْلت الخضًشت ٣ِٞ، بِىما ْٞلؿٟتها ؾٔٓ ٩َُل ماؾؿاحي مىذ الُاب٘ الك٨لي للض ٓاَا    ْل مدخ

ا اإلااؾؿت الؿُاؾُت لخ٩ٓن ُّٞ ٓعاث التي ؤوكئذ ٖلى بزَغ خل٣ت  ٖباعة ًٖ بُٗضًً ًٖ جل٪ الخه

ٓم، ٩ٞل الضؾاجحر ف ْ اإلاد٩ ٘ الٓنل بحن الخا٦م  ي الجؼاثغ ؤوكإث ماؾؿت ٣ٖض لِا ازخهام الدكَغ
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ٓمت، ْا٢٘ ألامغ ٖلى اإلاهاص٢ت ٖلى جل٪ الىهٓم التي جيخجِا الخ٩ ٞلم ٌٗض لِظٍ  ل٨جها ا٢خهغث في 

َٓغ الخُاة الؿُاؾُت في الجؼاثغ. ْع ٞٗلي في ظ  ألازحرة ؤي ص

ٓاخض في الٟترة التي ؾب٣ذ ب ت الخؼب ال ْهٍٓغ ُٗت  ٢غاع الخٗضصًت اوسجمذ اإلااؾؿت الدكَغ

ٓع  جي َم ؤهٟؿِم ؤًٖاء خؼب 1989الؿُاؾُت التي ظاء بّ صؾخ ، ٩ٞان ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي الَٓ

ٓع ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ اإلاٗاعيت ْ بالخالي ٞمً ٚحر اإلام٨ً ِْ جي  غ الَٓ الخ٣ُ٣ُت باٖخباع  ظبهت الخدٍغ

لبُت جيخمي بلى هٟـ الخُاع)الؼمغة( الؿُاؾُت ْ بالخالي ي مان ٖضم خضْر ؤي زالٞاث ؤن َظٍ ألٚا

ٓع  ْ بم٣خطخى صؾخ ت بُجهم. ؤما في ٞترة الخٗضصًت  ٍَٓغ ٞل٣ض اؾخُاٖذ الؿلُت ؤن حٗالج َظٍ  1996ظ

ْ مجلـ ألامت( التي ًدٓى ٞحها الغثِـ  ت الٗلُا ؤ ت الشاهُت ) الٛٞغ اإلاساْٝ مً زال٫ اؾخدضار الٛٞغ

 ْ ٓع  ٓعٍت بخُٗحن بخإزحر مخٗاْم بٟٗل الهالخُاث التي مىدِا لّ الضؾخ ٓم عثِـ الجمِ التي بمٓظبها ٣ً

ع  ٓعي بالشلض اإلاُٗل ؤي ال٣اصع ٖلى ٖغ٢لت مْغ زلض ؤًٖاء الظي ؤَل٤ ٖلُّ زبراء ال٣اهٓن الضؾخ

ٓاهحن التي ال جدٓى بمباع٦ت الؿلُت الخىُٟظًت ممشلت في شخو الغثِـ  ٘ ال٣   .(8)مكاَع

ٓص بلى اٖخباعاث مْ  ت ٌٗ سخلٟت لٗل ؤبغػَا َٓ مى٘ ْن٫ٓ الٓاَغ ؤن اؾخدضار َظٍ الٛٞغ

ٕٓ مً اإلااؾؿاث في الضًم٣غاَُاث الٛغبُت ٖباعة  اإلاٗاعيت بلى الخ٨م. بِىما ٧ان اؾخدضار َظا الى

ْ الا٢خهاصًت، في خحن ؤن الىٓام الؿُاسخي  ًٖ اؾخصىاءاث ٖٓت مً اإلاازغاث الاظخماُٖت  حٗبر ًٖ مجم

ْ ٧اهذ ؤصاة مً ألا  ٓهُت حؿمذ للىٓام الؿُاسخي بٖاصة بهخاط في الجؼاثغ ٢ض ازظ بها ٣٦اٖضة  ْاث ال٣اه ص

ٓهُت  ُٗت جخد٫ٓ بلى ًٞاء مٛل٤ جخجظع ُّٞ ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الؼب َْٓ ما ظٗل اإلاجالـ الدكَغ طاجّ، 

ٓاب ألامت، ْ اإلا٩اهت الاظخماُٖت ٞدك٩ل لضٔ ه ٠ُ اإلاا٫  بؿبب طل٪، ؾل٥ٓ  الؿُاؾُت، مً زال٫ جْٓ

ْاإلاد ْطَىُاث ؾُاؾُت ٓاًَ ٢اثمت ٖلى الجهب  ْبَما٫ جمشُل اإلا ٓبُت   .(9)ؿ

ْالؿلُت  ْؤما ُٞما ًسو الؿلُت الخىُٟظًت ٞل٣ض ع٦ؼث الخدالُل الؿُاؾُت مؿإلت ٓة  ٓػَ٘ ال٣ ج

ْالخا٫ ؤن اإلااؾؿت الخىُٟظًت في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ال جسخل٠ بخاجا ًٖ (10)صازل َظٍ اإلااؾؿت  .

ٓعٍت، خُض ًهبذ مشُالتها في باقي ألاهٓمت الؿُاؾُت في الٗالم  ٫ٓ عثِـ الجمِ ٓع خ الٗغبي خُض جخمد

ْ الاهٟغاص  ٓ ما ٌصج٘ ٖلى بخال٫ الاؾدبضاص الؿُاسخي  َ ْ الىٓام الؿُاسخي ٢اثما ٖلى ْاَغة الصخهىت 

 بالؿلُت.

ْ َبُٗت الٗال٢اث الاظخماُٖت  ذي  ٓص بلى ؤلاعر الخاٍع ْ لِٟم َبُٗت َظٍ الصخهىت ًيبػي ؤن وٗ

ْ ل٣ض ؤظاص اإلا٨ٟغ الؿاثضة في مشل َظٍ ألاه في جٟؿحر َظٍ الٓاَغة خحن  مدمذ عابذ الجابشي ٓمت، 

ٓلذ م٣الُض الخ٨م بٗض الاؾخ٣ال٫ هي هٟـ  ؤ٦ض ٖلى ه٣ُت خؿاؾت ظضا ْ هي ٧ٓن الىسب التي ج

ْبي.  ْع ٓص خغ٦ت الخدغع مً الاؾخٗماع ألا  الىسب التي ٧اهذ ج٣

سُت التي ا٦دؿب ُٖت الخاٍع تها َظٍ الىسب بد٨م مداعبتها َْىا ًبضؤ الهضام بحن اإلاكْغ

ْ مغاجب ٖلى الؿلم الاظخماعي ُٞهبذ ؤلاق٩ا٫ لالؾخٗماع ْلت الاؾخ٣ال٫ مً مؼاًا  ٍٓٞغ ص ح  ْما ج اإلاُْغ
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جي الظي اؾخُاٖذ َظٍ الىسب جد٣ُ٣ّ  ٕ الخدغع الَٓ مخمشال في الخىا٢ٌ الخانل بحن مكْغ

ْا ٓ الاؾدبضاص  ْلت اإلاؿخ٣لت التي اججِذ هد ٕ بىاء الض ٍٓت مً زال٫ الؿُُغة ْمكْغ خخ٩اع اإلاؼاًا الؿلُ

ْ الا٢خهاص. ْالُب الؿُاؾت    ٖلى مسخل٠ ص

    اإلادىس الثاوي :دوس اإلاخغحر الاحخماعي:الخجزس اللبلي والضبىهُت العُاظُت.

ْاإلااؾؿاحي في الجؼاثغ )ًدخاط جدلُل مؿاع ؤلانالح اال  ٓعي  خباعاث لضؾخ ٫ْ( بلى الٖا ا مً الض ْ ٚحَر ؤ

ٓهُت ا ْٖلى ال٣اه ْ الخ٣لُضًت، ٞالجؼاثغ،  إلاجغصة ب٣ضع ما ًدخاط بلى ِٞمىا لُبُٗت البجى الاظخماُٖت البؿُُت 

٫ْ الىامُ ْا٢ِٗا الاظخماعي ٧ان ال ــا ْ بجى ؾُاؾُــٓعصث ؤهماَـت، اؾخـــٚغاع ال٨شحر مً الض ت ٚغبُت، بال ؤن 

ْٚحر ٢اصع ٖلى اؾدُٗابها، ٞالٗال٢اث الاظخماُٖت في  ا ْلذ مداًٞٓؼا٫ مخسلٟا  ََٓغ ا ـــت ٖلى ق٩لِـــظ

ُـــالءاث ْالاهخمـــم ؤي اؾخمغاع الـــال٣ضً قُـــت )ال٣بلُـــاءاث الٟٖغ ٍٓت ...الخ(.ـــت، الْٗغ        ت، الجِ

" ؤن الخىُٓم الؿُاسخي الخضًض ًخمٓي٘ ١ٓٞ ؤهماٍ مىسَغ دوفحرحُهٞل٣ض الخٔ ألاؾخاط "

ٓا ٧امال َٓا مد ابِ ال٣بلُت ٦ْشحرا ،ج٣لُضًت ال ًمد ٓتها ألاؾاؾُت " ٞالْغ     ما ٨ًُِٟا مؿخمضا مجها ٢

الءاث ؤلا٢ُاُٖت ْالاهخماءاث الضًيُت ٖاصة ما حك٩ل ؤؾاؾا لالهدؿاب بلى ألاخؼاب ؤْ ٖاصة ما  ْال

٦ُٓاث جإزظ ؤبٗاصا مسخلٟت في الخُاة الؿُاؾُت  .(11) جى٨ٗـ ٖلى ق٩ل ؾل

ْالُِا٧ل الاظخماُٖت ألاَلُت في اإلاجخم٘ ل٣ض ٖمل الاؾخٗماع الٟغوسخي ٖلى جدُُم البي ُاث 

ْعا في الخٟاّ ٖلى  الجؼاثغي، خُض ٧ان باإلم٩ان ؤن جلٗب َظٍ البيُاث الاظخماُٖت الخ٣لُضًت ص

ْاظخماُٖا زهٓنا في ٞترة ألاػمت، ٞاهدكاع  ْامخهام مسلٟاث ألاػمت هٟؿُا  ٓاػن الاظخماعي  الخ

ٓ ؤخض ؤق٩ا٫ ج٨ٟ٪ الُِا٧ل اب َ  .(12)الاظخماُٖت الٗى٠ ْؤلاَع

 ٓ َ ْ ت ٖلى مؿخٔٓ البيُاث الاظخماُٖت  الث ظظٍع ْلحن مً الاؾخ٣ال٫ جد ل٣ض ٖٝغ ال٣ٗضًً ألا

ْ باإلاؿإلت الؼعاُٖت ٖلى ْظّ الخدضًض  ٠ ٓلٓظُا الٍغ زم بغػث في ٞتراث  ،ما جُلب الاَخمام بؿٓؾُ

ْالٗا ْاإلاغؤة  ْالكباب  ْالىسب  ْالش٣اٞتالخ٣ت صعاؾاث مٗم٣ت للخغ٧اث الاظخماُٖت  َظا  ،(13)ثلت 

ٓعث  جي التي جمد ٓجي في اإلاغاخل ألاْلى مً ٖملُاث البىاء الَٓ ٓل ٖٓا مً الخدغع ألاًضً الخٓظّ ؤُٖى ه

ْلت في الجؼاثغ. ٓلّ الض  خ

ْلت بك٩ل ٦بحر ْالبيُاث الاظخماُٖت بدبُٗت َظٍ ألازحرة للض ْلت   ٚحر ؤن الٗال٢ت احؿمذ بحن الض

ٍٓت بك٩ل هٓغا إلاحرار اإلاغخلت ألاْلى لبى ت الٟخُت، خُض جم ٞحها جىُٓم الخغ٦ت الجمٗ ْلت الجؼاثٍغ اء الض

ْلت ٞل٣ض احؿمذ  ْهٓغا العجباَِا مالُا بالض ْؤظِؼتها،  ْلت  بحر٢ْغاَي زاي٘ للغ٢ابت اإلاباقغة للض

ٓة  ٓلِا بلى مجخم٘ مضوي ٞٗا٫ ٌؿخُُ٘ الاهخٓام ٣٦ ٓ ما ١ٌٓٗ جد َ ْ ْاوٗضام الاؾخ٣اللُت  بال٠ًٗ 

ٓا٢٘ ؤن َظا ما ًخالءم م٘ ٞٗالت ْ مًا ْال ٓاظِت الؿلُت،  ٓاػن اليؿبي في م صة حؿمذ بخد٤ُ٣ الخ

ٓ مى٤ُ الؿلُت  ْػ الخٗضصًت، بل ٧ان اإلاى٤ُ َ ٓاخض خُض ًدؿم بٗضم الؿماح ببر ت الخؼب ال هٍٓغ

 .(14)اإلاُل٣ت 
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 ْ ٍْت  ْلت الٓخض ْلت ) الض ٓع مغ٦ؼي للض ت اهُل٤ الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي مً جه  Etat اإلاغ٦ٍؼ

unitaire et centralisé( ٓبي الٟغوسخي ٓطط ال٣ُٗ ٓا٤ٞ م٘ الىم ( الظي ًىٓغ بلى Jacobinisme( ًخ

ْاإلادلُت( ٦جماٖاث ج٣لُضًت ) ٍٓت  ُت )الٗغ١، ال٣بُلت، الٗهبُاث الجِ  (Communautésاإلاجخمٗاث الٟٖغ

ٓع الخٓظّ الا  ْ ػاص مً خضة َظا الخه ت،  ْلت الٗهٍغ قترا٧ي الِؿاعي مخٗاعيت م٘ الخٓظّ الخضاسي للض

ْلت  ٓاٖل الاظخماُٖت الخ٣لُضًت ٖلى ؤجها بعر ب٢ُاعي ًجب ؤن حٗمل الض الظي ًىٓغ إلاسخل٠ الٟ

ْعٍ.  ْ اظخشازّ مً ظظ  الخضًشت ٖلى اؾدئهالّ 

ٓا٢٘  ْ مخ٠ُ٨ م٘ ال ٓ مجخم٘ مضوي مخدغع  ْع في ٖغ٢لت هم ٓلٓظُت الاقترا٦ُت ص ْ بن ٧ان لؤلًضً

ٌٗجي ؤهّ ٧ان الٗامل الغثِسخي في جبجي َظا الخٓظّ، بل بن َبُٗت الىٓام  الاظخماعي الجؼاثغي، ٞظل٪ ال 

ْ بعاصتها،  ٌ ٧ل ؤق٩ا٫ الخىُٓم الاظخماعي ٚحر الخاي٘ إلاى٤ُ الؿلُت  الاؾدبضاصي ٧اهذ مُِإة لٞغ

ْ اإلاضاعؽ  اًا  ْ الْؼ ْ الجمُٗاث ألاَلُت  ٢ُٟٓت  خّ اإلااؾؿاث ال ْل٣ض ججلى طل٪ في الخ٤ًُِ الظي ٖٞغ

 ) مضاعؽ ظمُٗت الٗلماء اإلاؿلمحن ٖلى ؾبُل اإلاشا٫(.الخانت 

ًم٨ىىا ال٫ٓ٣ ؤن الؿلُت ٢امذ بخإمُم ٧ل ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي التي ٧اهذ ٢اصعة ٖلى 

ت الخابٗت للؿلُت ٖلى  ْ ٖٓيتها بٗضًض مً اإلاىٓماث الجماَحًر ْ الش٣افي،  جُٟٗل الخغا٥ الاظخماعي 

ٍٓت ْ  ٓلٓظُا ٚغاع الاجداصاث الكبابُت ْ اليؿ ْعا ؤًضً الُالبُت ْ الٗمالُت ْ الٟالخُت التي لٗبذ ص

ْ الىسب اإلاغجبُت ) الخابٗت( بالؿلُت، ٧ٓن ظمُ٘ ؤًٖائها اعاث  ٓج٣ت الؾدُٗاب ؤلَا ْ ق٩لذ ب   مدًا 

جي(. غ الَٓ ٓاخض ) خؼب ظبهت الخدٍغ   مىايلٓن في الخؼب ال

ٓلذ البيُاث الاظخماُٖت في الجؼاثغ بٗض ٞترة الخٗضصًت م ٓع جد ْؤزظث ق٩ل  1989ً زال٫ صؾخ

ٖٓت  ،ٞاٖل اظخماعي م٩ٓن مً الٗما٫، الُلبت، ْهي حٗبر ًٖ هٟؿِا مً زال٫ مجم ؤعباب الٗمل، 

ْالجمُٗاث  .(15) ٦بحرة مً ألاخؼاب الؿُاؾُت 

ٍٓت في الجؼاثغ بلى خضْر ؤػمت ا٢خهاصًت خاصة ؤصث بلى وكٓب  ٞل٣ض ؤصٔ ٞكل الؿُاؾاث الخىم

ْاؾ٘، ْ ٧اهذ مدُخّ اإلاٟهلُت الايُغاباث ْ الاخخجاظاث خغ٧اث اخخجاظُت طاث ج جىُض قٗبي 

ٓبغ ؾىت  ٓع 1988التي احؿمذ بُاب٘ ٖى٠ُ في الخامـ مً ؤ٦خ ، ْ هي ألاخضار التي مِضث لِٓ

ٓع  ْ ؤٞغػث خغ٦ُت  1989الخٗضصًت التي قِضتها البالص بًٟل صؾخ ْاؾٗت شجٗذ  اث  الظي مىذ خٍغ

ْ ؾمدذ  ٍٓت  ٢ ْ ٓاصع مجخم٘ مضوي خ٣ُ٣ي.اظخماُٖت ٞٗالت  ٓع ب  بِٓ

ٓع ُٟٞغي  ٓع آلاالٝ مً الجمُٗاث ألاَلُت التي  1989ل٣ض قِضث الٟترة التي جلذ ب٢غاع صؾخ ِْ

ٍٓاث )مدلُت،  وكُذ في ظمُ٘ اإلاجاالث )ز٣اُٞت، ٖلمُت، صًيُت، مِىُت، ٍعايُت ...الخ( ْفي ظمُ٘ اإلاؿخ

َْىُت(. بُض ؤن َظا الخدغع الظي ٧ الثُت،  ْ ؤِْغ ٢ضعة اإلاجخم٘ بلضًت،  ٍٓاث ٖضًضة،  ان بًجابُا في مؿخ

٢ٓذ هٟؿّ َبُٗت اإلاجخم٘ الجؼاثغي الٟٗلُت، التي لم حؿخُ٘  الجؼاثغي ٖلى الاهخٓام، ٢ض ٦ك٠ في ال
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الءاث  ْ ال ٓ البجى الخ٣لُضًت ْالاهخماءاث  ٓص الؿاب٣ت مً مد ِا في ال٣ٗ ججغبت الخدضًض ال٣ؿغي التي ٖٞغ

َ ْ ٍٓت  ْ الجِ ٓة.ال٣بلُت   ٓ ما ًض٫ ٖلى ؤن الخجاعب الؿاب٣ت ٞكلذ في جد٤ُ٣ ؤَضاِٞا اإلاغظ

ٓص ؤهماٍ ْالخىا٢ًاث الخانلت في اإلاجا٫ الؿُاسخي هدُجت ْظ للخىُٓم  َْظا ما ًٟؿغ اإلاٟاع٢اث 

ْالى٣اباث  ت مً خُض الك٩ل، ٧الخىُٓماث، ألاخؼاب  ْ ٖهٍغ ْ الؿُاسخي جخسظ بيُت خضازُت  الاظخماعي 

ْ َبُٗت الٗال٢اث التي جخد٨م ٞحها هي ٖال٢اث ْمىٓماث اإلاجخم٘ اإلا ٓاَا  ْمدخ ٓجها  ضوي بال ؤن مًم

ْ الٗغ٢ُت. ٍٓت ٢اثمت ٖلى الىٗغاث ال٣بلُت   ج٣لُضًت ماي

ْ الٗغبُت التي شج٘ الاهٟخاح  ٣ُت  ْ في َظا اإلا٣ام ال جسخل٠ الجؼاثغ ًٖ ال٨شحر مً الض٫ْ ؤلاٍٞغ

ْالخؼبُت ٞحها ٖ ْ الخٗضصًت الؿُاؾُت  ٓ ما قغخّ الؿُاسخي  َ ْ الءاث الخ٣لُضًت ال٣ًُت،  ػ ال لى بْغ

ػ مغخلت ظضًضة هي مغخلت ما  ْ بْغ ٕ الخضازت  ْ اٖخبٍر حٗبحرا ًٖ مكْغ اإلا٨ٟغ ٖبض هللا الٛظامي ظُضا 

     .(16)بٗض الخضازت

ٓهُت  ٍٓا مً زال٫ ؤق٩ا٫ مً الؼب ْاإلاجخم٘ مىخٓمان بيُ ُٞهبذ بظل٪ الىٓام الؿُاسخي 

٢ْبلىت الى ْ ٓام الؿُاالؿُاؾُت  اث ال٣بلُت  ٍٓت في مسُالّ الاظخماعي سخي ؤي اؾدشاعة الجٖز الجِ

ٓة بحن البيُاث  ، ٞدك٩لذ ٖال٢ت ٢ ْالؿُاؾاث الضًيُت التي ؾب٤ ؤلاقاعة بلحها بلى آزٍغ ْالؿُاسخي 

ْجإزظ بٗض ٦بحرا ؤزىاء ٞتراث الخملت  ْجِٓغ َظٍ الٗال٢ت  ٓهُت الؿُاؾُت  الاظخماُٖت ْقب٩اث الؼب

ٓاث  الاهخسابُت ٓة َظٍ الٗال٢ت مً زال٫ قغاء ألان ٞخهبذ َظٍ ألازحرة الخ٣ل الظي جىمٓ ُّٞ ٢

ْاؾتراجُجُاث الخٗبئت ...بلخ   .(17)الاهخسابُت 

ـــــت -: دوس اإلاخغحر العُاظــي اإلادىس الثالث  . -ؤصمت بيٍُى

ٓم ؤلانالح الؿُاسخي، في ؤي هٓام ؾُاسخي، بمضٔ ٞاٖلُت الخُاة الخؼبُت، ْ  ختى ٣ًترن مِٟ

ْا٢٘ اظخماعي  ىٓغ للخؼب ٨٦ُان م٣ٗض ٌٗبر ًٖ  ًُ هخم٨ً مً بصعا٥ خ٣ُ٣ت َظٍ الخُاة، ٧ان ال بض ؤن 

ْ الاظخماُٖت التي وكإ ٞحها.  ْ ز٣افي ْ ظِاػ ؾُاسخي مىٟهل ًٖ البِئت الش٣اُٞت   ٢بل الىٓغ بلُّ ٦بيُت ؤ

ٓمت ٖبصُت ال حؿاَم بخاجا في بع  ٓمت الخؼبُت ٢ض جهبذ مىٓ ؾاء هٓام ؾُاسخي ًخمخ٘ بُض ؤن اإلاىٓ

ت، التي ابخٗضث ٞحها  ٓ ما هالخّٓ في الخجغبت الخؼبُت الجؼاثٍغ َ ْ ْ ال٣ٗالهُت،  ب٣ضع ٧اٝ مً الغقاص 

ال  ٟاث ألا٦ثر ٢ب ت ًٖ الخٍٗغ ْعَا الخ٣ُ٣ي ْ َٓ ما ًبٗض ألاخؼاب الجؼاثٍغ ألاخؼاب الؿُاؾُت ًٖ ص

 .للٓاَغة الخؼبُت

ٍ ًجب ؤن جخد٤٣  Joseph La Palombara  ْMyron Weinerٞدؿب الباخشحن  َىا٥ ؤعب٘ قْغ

ْهي:  في ؤي خؼب ٖهغي 

 الب٣اء بٗض اإلااؾؿحن. -

جي. -  الاهدكاع ٖلى اإلاؿخٔٓ الَٓ
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 البدض ًٖ الضٖم الكٗبي. -

 الؿعي للٓن٫ٓ بلى الؿلُت. -

ٓاعي ٖضي  ن ٦ِ ٓٞغ في  Lahouari Addiبِىما ٠ًًُ بلحها باخشٓن آزْغ ا ًجب ؤن ًخ قَغ

ٓصة ف ال ٧الجؼاثغ بُبُٗت الخا٫( ؤالألاخؼاب اإلآظ ْ َىا ٣ًهض ص ٓبي مً ال٨غة ألاعيُت )     ي الجؼء الجى

ْ ٢ب٫ٓ حك٨ُل ؤخؼاب مىاٞؿت ٓ ال٣ب٫ٓ بمبضؤ الخضا٫ْ ٖلى الؿلُت  َ ْ(18). 

ٍ ٞال ًم٨ىىا بال حسجُل اؾخيخاظاث بضحهُت ْ هي عجؼ مٗٓم  ْ ٖىض الخمًٗ في َظٍ الكْغ

ت اإلاٗتٝر بها  ٍ، ٞإٚلبها ٚحر ٢اصعة ٖلى الاهدكاع في ألاخؼاب الجؼاثٍغ ٓها مً جلبُت َظٍ الكْغ ٢اه

٣ت ٦جبهت ال٣ٔٓ الاقترا٦ُت  ْ بما في طل٪ بٌٗ ألاخؼاب الٍٗغ ٕٓ ال٣ُغ الجؼاثغي الكاؾ٘،  مسخل٠ عب

٢ٓ٘ في مسخل٠ ظِاث ال٣ُغ. التي لم حؿخُ٘ ٍٓلت جإؾِؿِا ؤن جخم ٓص مً َ  بٗض ٣ٖ

ْهي خؿب ٦ما ًم٨ىىا جهي٠ُ ألاخؼاب مً زال٫  اث٠ التي ًٟترى مجها ؤن جد٣٣ِا  ظملت الْٓ

Georges Lavau :اث٠ َب  زالزت ْْ

ْ الاؾخ٣غاع - ُت   .Légitimation-stabilisation. جد٤ُ٣ الكٖغ

 .Relève politique. جد٤ُ٣ البضًل الؿُاسخي -

 . Tribunicienne (19) . ال٣ضعة ٖلى بؾمإ نٓث الغاًٞحن لؿُاؾاث الؿلُت -

اث٠، ْ بالخالي ًم٨ىىا  ال٫ٓ٣ ؤن ألاخؼاب الؿُاؾُت في الجؼاثغ ٚحر ٢اصعة ٖلى جد٤ُ٣ َظٍ الْٓ

ْ في َظا اإلاجا٫ ٢ضم ٓص ؤػمت ٩َُلُت حٗاوي مجها مسخل٠ ألاخؼاب في الجؼاثغ.  ٓ ما ًجٗلىا ه٣غ بٓظ َْ 

ف ٍٓت للخؼب الؿُاسخي  ألاظخار مدمذ قٍش صعاؾت ؤنُلت في َظا اإلاجا٫ خضص مً زاللِا ألاػمت البيُ

 ا الى زالر م٣اعباث ؤؾاؾُت :ؤعظِٗ

خُت - ٦ُٓاث اإلالاسبت العىظُىجاٍس ٓمت ألا٩ٞاع ْ الؿل ٍٓت بةعظاِٖا الى مىٓ : ٞؿغث َظٍ ألاػمت البيُ

ٓهُالُت،ٞبٗض ٞترة الاؾخ٣ال٫ ٢ضم  ٓل ْ في ٞترة الىًا٫ يض ال٩ ىُت  ٓعث زال٫ الخغ٦ت الَٓ التي جبل

ْمً زم  ُٖت الىًا٫ الخؼب هٟؿّ ٦مٗبر ًٖ ٧ل الكغاثذ الاظخماُٖت  ًٍٓ ٧ل ازخالٝ بال مكْغ جس

ُٖت خؼبُت في َظا الؿُا١ .  ْمت ٧ل مكْغ  ْم٣ا

ٓاٖض اللٗبت  :اإلالاسبت العىظُىظُاظُت - ٍٓت لؤلخؼاب مً زال٫ بخالتها الى ٢ ٞؿغث ألاػمت البيُ

ٓاػهاث صازل الىٓام لًمان  الؿُاؾُت صازل الىٓام الؿُاسخي في ؾُا١ اؾتراجُجُخّ لًبِ الخ

ت ٤ْٞ ج٨خُ٪ ؾلُٓي ٌٗمل ٖمضا ٖلى الخلِ بحن الخٗضصًت  ،الاؾخمغاٍع ٣ٞض اقخٛلذ الؿلُت 

لبي  ٓم ٖلى ؤؾاؽ صٖامخحن زل٤ الخؼب الٚا َْظٍ ؤلاؾتراجُجُت ج٣ ْالخٗضصًت الؿُاؾُت  الخؼبُت 
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ْمً زم جهبذ  غ الؿُاؾاث ْ بٚغا١ الؿاخت الؿُاؾُت باألخؼاب إل٣ٞاصَا َابِٗا ال٣ٗالوي  لخمٍغ

ؿا لالخاصًت الؿُاؾُت الخٗضصًت الؿُاؾُ  ت ج٨َغ

ٓاًَ ُٞما  العىظُىزلافُت-اإلالاسبت - ٍٓت للخؼب الؿُاسخي بغبُّ مباقغة بل٥ٓ اإلا : جٟؿغ ألاػمت البيُ

ً ؤؾاؾُحن َما ال٣ٟغ ْ ألامُت ً ب٠ًٗ الالتزام  ،ًخٗل٤ بماقٍغ ْمً زم ًىٛمـ َظًً اإلااقٍغ

ٖٓت مً الازخالالث التي الخؼبي ْ الالمبالث .ٞالش٣اٞت الاهخسابُت في َظا الؿُا١  ٓم ٖلى مجم ج٣

ٓاًَ  ٓع خ٫ٓ ال٣ٗل الجمعي للم ٍٓذ في الاهخساباث ًدبل حك٩ل ٖاث٤ في ؤي مؿاع بنالحي الن الخه

ْالتي جضمٜ الؿُاؾت بمى٣ُِما ْال٣بُلت    .(20)الظي جخد٨م ُّٞ الٗكحرة 

سُ ٓ جاٍع ٓا٢٘ الخؼبي في الجؼاثغ ًخطر مً الىاخُت الؿٓؾُ ت بإن الجؼاثغ ٢ض في بَاع مىا٢كت ال

ْع الٟاٖل الؿُاسخي في  ْلت .َظٍ اإلاُُٗت ؾاَمذ في بىاء ص ذ مى٤ُ الخؼب ٢بل مى٤ُ الض ٖٞغ

ؤلانالح في ؾُا١ البيُت  الجؼاثغ. ؤما مً هاخُت اإلاماعؾت هجض ؤن ألاخؼاب الؿُاؾُت بٗض ب٢غاع

ٓعٍت لؿىت  ٓع للخ 1989الضؾخ ال جه ٓالي ؾخحن، خؼبا بضْن بغهامج  ُاة الؿُاؾُت ٢ض ؤٞغػث خ

ْا٢٘  ٤ ْلم جيكإ ًٖ ٍَغ ٓاهحن اهخساباث  ٤ْٞ ٢ م مً  ْألا٦ثر مً طل٪ ؤجها وكإث  اظخماعي مٗحن بالٚغ

ْلت  ٍٓت للض ذ خغا٧ا قٗبُا هاصٔ بمُالب اظخماُٖت هدُجت ٞكل الؿُاؾاث الخىم ؤن الجؼاثغ ٢ض ٖٞغ

ال بالخُٛحر.  ْلم ًُالب ال باإلنالح 

 ٓ ٕٓ مً زال٫ جدب٘ آلُاث اقخٛا٫ ألاخؼاب الؿُاؾُت ًإحي ج٨ش٠ُ الى٣اف خ٫ٓ َظا اإلا ي

ْجخسظ مً الاخخ٩اع َابِٗا  ْمضٔ ٞاٖلُتها ٞىجض ؤجها ٌُٛب ٖلحها مى٤ُ الخىاْب ٖلى الؿلُت  مى٣ُِا 

ٍٓت، التي ال  ْا٢ٗت في ؾُا١ الخُاباث الكٗب ألاؾاسخي الى ظاهب ُٚاب الخُاب الؿُاسخي ٩ٞلِا 

ْالبرامج ب٣ضع م ْجد٫ٓ ألاخؼاب في ؤخُان ٦شحرة الى جخهإع ٖلى ألا٩ٞاع  ا جخهإع ٖلى الصخهىت 

ْ بهما جلبي بعاصة ٓاًَ  ت ال جلبي بعاصة اإلا ٍِْٓغ طل٪ ن زال٫ اؾخدبإ بيُاث بصاٍع خغ٧اث  ٞئت مُٗىت 

ٍٓت مشلما خضر م٘ خؼب ظبهت  امت الخؼبُت مً زال٫ نغاٖاث بيُ ْالهغإ ٖلى الٖؼ الخصخُذ 

ْ ا جي ْخؼب خمـ ط غ الَٓ  .(21)لخٓظّ ؤلاؾالميالخدٍغ

ْاإلاجخم٘  ْلت  ٓهّ ْؾُِ بحن الض ٓم في ٖلم الؿُاؾت ٣ًترن بمضٔ ٧ م مً ؤن الخؼب ٦مِٟ ْبالٚغ

ْا٢ُٗت في َظا ْاإلااؾؿاجُت بال ؤجها صاللت  ٓهُت  غ ال٣اه ٤ْٞ ألَا  الؿُا١ . للخٗبحر ًٖ مُالبّ 

ْمهغ ٖام  ٓوـ  ذ خغا٧ا اظخماُٖا في ج الث اإلاى٣ُت التي ٖٞغ ٓظِذ الؿلُت الى ج 2011م٘ جد

ل  ش ٖضص ازغ مً الاخؼاب  2011اعؾاء زُاب ٖٝغ بسُاب الانالخاث في اٍٞغ جم اللجٓء الى جٍٟغ

ٓالي  ٓ ًدُذ  130الؿُاؾُت ْنل الى خ ٓع ٖلى هد ٓ حٗضًل الضؾخ خؼب ؾُاسخي م٘ ؤلا٢غاع الى الاججاٍ هد

ْالُاث اإلاماعؾت ْحُٛحر خ٣ُ٣ي في َبُٗت   ٫ٓ ما٫ جد ْم٘  الضًم٣غاَُت في الجؼاثغ. بىاء ٞغنت ظضًضة إٖل

ٓا٢٘. ِا الجؼاثغ ب٣ي الخُاب في ق٩ل ههٓم لم ًخم بهؼالِا الى اعى ال ٝ اإلاغخلُت التي حٗٞغ  الْٓغ
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الن ًٖ الخٗضًل ٧ا ٓاث ٖضًضة، بط ؤن ؤلٖا ٓعي لؿى ن في جإزغ اؾخهضاع َظا الخٗضًل الضؾخ

تها ال٨شحر مً الض٫ْ الٗغبُت ْ في زًم 2011ؾىت  الث ْ الايُغاباث التي ٖٞغ اهُال٢ا مً ، الخد

ٓوـ عا بما خضر في مهغ ج ً الٗابضًً بً ٖلي ْ مْغ بٗض ٖؼ٫ الغثِـ  التي جم ٞحها زل٘ الغثِـ ٍػ

ال بلى الاي ْالُب الخ٨م ْن ٍٓلت مً الُِمىت اإلاُل٣ت ٖلى ص ٓص َ ُغاباث التي خؿجي مباع٥ بٗض ٣ٖ

ْ لُبُا. ٓعٍا   خهلذ في ٧ل مً الُمً، ؾ

ْلىا اؾخسغاط الخهاثو اإلاكتر٦ت التي محزث َظٍ ألا  ْ  هٓمت، ؾىجض ؤن الاؾدبضاص بالخ٨مْ بطا خا

ٓخكا هي الؿماث الباعػة ْ اإلاكتر٦ت بحن ظمُ٘ َظٍ  ٫ٓ بلى هٓام ا٢خهاصي ؤ٦ثر ج اخخ٩اع الثرْة ْ الخد

ٓ ما ظٗل الىسبت َ ْ ٓعاث الٗغبُت بلى الضازل  ألاهٓمت،  ٓٙ قغاعة الش ٓٞت مً بل الخا٦مت في الجؼاثغ مخس

ٓص الا٢خهاصًت  ٖٓ ْ صعؤٍ مً زال٫ بَال١ ظملت مً ال الجؼاثغي، ٞلجإ الىٓام الؿُاسخي بلى اؾدبا١ الخُغ 

ٖٓض الخٗضًل  الن ًٖ ا٢تراب م ٓصا ؾُاؾُت جمشلذ في ؤلٖا ْٖ ٓع ْ  ٍٓاث ألاظ جمشلذ في جدؿحن مؿخ

ٓعي  ْالخٍغاث الٗامت.الضؾخ ١ٓ الٟغصًت  ْ جغ٢ُت الخ٣  الظي ؾِؿمذ بخٍٗؼؼ الاهٟخاح الؿُاسخي 

ٓاث ٧املت،  ع زمـ ؾى ٓعي الجضًض بال بٗض مْغ ْ لم ًخم ؤلاٞغاط ًٖ ههٓم الخٗضًل الضؾخ

ُبت ٖلى نىإ ال٣غاع في الجؼاثغ،  ا َع حٛحرث ٞحها ال٨شحر مً اإلاُُٗاث التي ق٩لذ في الؿاب٤ يَٛٓ

ب ؤَلُت مضمغة ٧ْان مً ؤَمِ ال بلى اهضإل خْغ ا ٞكل ججاعب الخد٫ٓ الضًم٣غاَي في َظٍ الض٫ْ ْن

ْ الُمً. ٓعٍا، لُبُا  ٢ْ٘ في ٧ل مً ؾ  ٦ما 

ٓة ط٦ُت مً ٢بل الىسبت الخا٦مت، اؾخُاٖذ بًٟلّ ْ  َظا الخإزغ ًم٨ىىا اٖخباٍع زُ

ْاإلاخإزغ بما خضر في الجم ْ الؿُاسخي الضازلي  ٓعٍاث الٗغبُت اإلاًُغبت، امخهام الخغا٥ الاظخماعي  ِ

ٓصة.  ْالظي ًم٨ىىا اٖخباٍع مماَلت م٣ه

ٓعاث الٗغبُت الخغظت ْػ مغخلت الش م مً جم٨ً الىٓام الؿُاسخي ٖلى ججا بال ؤن  ،ْ بالٚغ

ؽ ْ الٗبر مً ججاعب َظٍ الض٫ْ، ْ لِظا ٧اهذ  ٓعي الجضًض خا٫ْ اؾخسالم الضْع الخٗضًل الضؾخ

ْاضر ًٖ مؿإلت خهغ الِٗضاث الغثاؾُت ؤَم ه ٓ جغاظ٘  َ ْ ٓعي،  ٣ُت ظاء بها َظا الخٗضًل الضؾخ

ٓعي الؿاب٤ ؤي حٗضًل   . 2008ما جبىاٍ الىٓام الؿُاسخي في الخٗضًل الضؾخ

ٌ ْ مٗاعيت ألاخؼاب الؿُاؾُت  حٗخبر مؿإلت جمضًض الِٗضاث مً ؤ٦ثر اإلاؿاثل التي ؤزاعث ٞع

ٞت، بل ٞا٢مذ مً ؤػمت الش٣ت ال ىُت اإلاْٗغ ٓاًَ ْ الؿلُت، ٖلى ْالصخهُاث الَٓ خانلت بحن اإلا

ٓع  ا صؾخ ، 1996اٖخباع مؿإلت الخضا٫ْ ٖلى الؿلُت حٗض مً بحن ؤَم اإلا٩اؾب الؿُاؾُت التي ؤ٢َغ

ْا٫.  الظي جمذ يُاٚخّ في ِٖضة الغثِـ الُامحن ػع
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ىُت ) الخٗضًل  ُٗت بٗضما ٧اهذ لٛت َْ ؤما الى٣ُت اإلاِمت ألازٔغ ٞهي ب٢غاع جغؾُم اللٛت ألاماَػ

ٓعي ال ُٛت  2002ضؾخ (، ْ هي ه٣ُت خؿاؾت ال ج٣ل ؤَمُت ًٖ مؿإلت جمضًض الِٗض، ٞاللٛت ألاماَػ

ىُت، ٞدؿُحر مؿاثل اللٛت  ٍٓت الَٓ ٓاهب الِ ا جمـ ظاهُا مً ظ ٓلذ بلى ٢ًُت قاث٨ت، باٖخباَع جد

ٖٓت ٖغ٢ُا  ٓعٍت الخضًشت، ْ بسانت في الض٫ْ اإلاخى ٓم بخضٔ ؤَم اإلاضازل الضؾخ ٍٓت حٗض الُ ْالِ

ا الجضًضة مبضؤ الخٗضصًت  ٓم حٗخمض في صؾاجحَر ٍٓا، ْ لِظا هجض ال٨شحر مً الض٫ْ ؤنبدذ الُ ْلٛ

ْ جغ٢ُت لٛاتها.multiculturalismeالش٣اُٞت ) ىُت  ْ التي ًخجلى في اخترام ألا٢لُاث الَٓ  ) 

ٓعٍت الجضًضة صْن ِٞم ٖم٤ُ إلابرعاث بصعاظِا ْ َىا ًبرػ  ،ال ًم٨ىىا ج٣ُُم الىهٓم الضؾخ

ْجغؾُم ال ْ باألزو مؿإلتي ج٣لُو الِٗضاث  َْٓ: َل ٧اهذ َظٍ الخٗضًالث الجضًضة  دؿائ٫ ألا٦بر 

ْلُضة يٍٛٓ  ٓلٓظُت ؤم ؤجها  ْ ٢ىاٖاتها ألاًضً ْعي الىسبت الؿُاؾُت  ُٛت هدُجت لخد٫ٓ ٖم٤ُ في  ألاماَػ

ْ الخاعظُت للىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي.  ْلضتها البُئخحن الضازلُت 

ِض ٧اهذ مً بحن ألاؾباب التي ؤججذ الاخخجاظاث الؿُاؾُت في ص٫ْ الغبُ٘ ٞمؿإلت جمضًض الٗ

ٓاَما ألانلي، ٞلم ٌٗض  ىُت مً مدخ ْلت الَٓ ٓعٍت ْ الض ذ مٟاَُم الجمِ الٗغبي، بلى صعظت ؤٞٚغ

ْ اػصاص َظا الالخباؽ  ْ بحن اإلال٨ُاث الٗغبُت اإلاُل٣ت،  ٤ بُجها  ٓاًَ في َظٍ الض٫ْ ٢اصعا ٖلى الخٍٟغ اإلا

ٓعة  ٓعٍض الخ٨مزُ ٘ ج ٣ت حٗؿُٟت ال جدترم ٞحها ؤصوى  بٗض اهُال١ مكاَع مً آلاباء بلى ألابىاء بٍُغ

 م٣خًُاث ال٨ُاؾت الؿُاؾُت.

ٓع  ٫ْ ٖلى الؿلُت، ٟٞي الض٫ْ التي لم جدبل عة ل٣اٖضة الخضا بُض ؤن َظٍ اإلاؿإلت ال جاؾـ بالًْغ

ٍٓت ْ اإلااؾؿاث الضًم٣غاَُت ال٣ ٓاٖض ٦ما ًم٨ً ٞحها لل ،ٞحها اإلاٗاًحر  ْػ َظٍ ال٣ ْ ججا ىسب مً الخداًل 

ٓجحن ٚاصع مىهب الغثاؾت بٗض اه٣ًاء  ٓعٍت جغ٦ُا. ٞالغثِـ ب ْ ظمِ ؾُا الُٟضعالُت  خضر في ٧ل مً ْع

ٓلى الغثاؾت ٞحها ؤل٨ؿىضع مُضُٞض٠ً. ْلُحن ل٨ىّ عظ٘ للخ٨م بٗض الِٗضة التي ج  ِٖضجُّ ألا

ْع خ٫ٓ اإلاؿإلت ْ التي جض ٍٓاث مخٗضصة  ؤما اإلاؿإلت الشاهُت،  ٍٓت الكاث٨ت، ٞهي جغجبِ بمؿخ اللٛ

ٍٓت ْ اللٛت في الجؼاثغ اعجبُذ بهغاٖاث ؾُاؾُت بالٛت  ججٗلِا قضًضة الخ٣ُٗض، ٞمُالب الِ

ٓ ألاخضار التي قِضتها  ْ ؤخؿً مشا٫ َ ٓلذ في مدُاث ٦شحرة بلى مًٗلت ؤمىُت ٖىُٟت،  ٓعة، جد الخُ

ٍْالث اإلاؿب٣ت إلابرعاث ٢غاع الترؾُم ًيبػي ؤن وكحر بلى ْ بُٗضا ًٖ الخ ،2001مى٣ُت ال٣باثل في ؾىت  إ

ٍٓت اإلاغجبُت بيكغ  ٓاهحن الًٗ ْ ال٣ ٓبت جُب٤ُ َظا ال٣غاع، ألن طل٪ مىٍٓ بخُٛحر ظضعي للظَىُاث  نٗ

ْ في مسخل٠ اإلاجاالث. ٍٓاث  ُٛت في مسخل٠ اإلاؿخ  ْ حٗمُم اللٛت ألاماَػ

ٓعٍت ال جغجبِ با  ٓهُت الٗامت ْ اإلاجغصة ب٣ضع ْ ٖلُّ ٞمؿإلت الخٗضًالث الضؾخ لىهٓم ال٣اه

٧ٓل بل ٓاهحن.اعجباَِا باإلعاصة الؿُاؾُت لهاوعي ال٣غاع، الظًً ج لُت جُب٤ُ َظٍ ال٣  حهم مؿْا
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 الخاجمـــــت:

ْاإلااؾؿاحي في الجؼاثغ ٓعي  ٓع الضؾخ هجض ؤن َظا ألازحر ًسً٘  ،مً زال٫ جدب٘ مؿاع الخُ

ح حُٛب ٖ ٓ هو بال ْع ُت ِٞ ْاعلترجِباث ْٞغ ٓػَ٘ ألاص تها الجؼاثغ  ،لُّ آلُاث ج ٩ٞل الضؾاجحر التي ٖٞغ

 ْلذ ٖملُتها الؿُاؾُت جترا٦م زاعط ههٓم َظٍ الضؾاجحر .

ٓعي في الجؼاث ٓعٍت اإلاسخلٟت ؤن مبرعاث ؤلانالح الضؾخ ْ الخٗضًالث الضؾخ غ ٞل٣ض بُيذ الضؾاجحر 

 ْ ُٖٓت  ٓامل اإلآي ْ الصخهُت، ٞالضؾاجحر ال٣ٗالهُت، ب٣ضع ما اعجبُذ بالم جغجبِ بالٗ ٓامل الظاجُت  لٗ

ْ حٗضصَا ٧اهذ حٗبر صاثما ًٖ همِ حؿُحر اؾدبضاصي لهاو٘ ال٣غاع في مغخلت مً مغاخل  ٖلى ازخالِٞا 

ٓع الىٓام الؿُاسخي. ٞاعجباٍ الىٓام الؿُاسخي اعجباَا ٧لُا بمىهب الغثاؾت ؤٖا١ مؿاعاث ؤلانالح  جُ

 ْ الخد٫ٓ الضًم٣غاَي في الجؼاثغ. 
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 ملخظ : 

تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى جدب٘ جٟاٖالث الٗال٢اث 

ْجدلُل-الجؼاثٍغت  ؤلاًغاهُت ٖبر مسخل٠ مغاخلِا، م٘ ٖغى 

ٓاػهاث الاؾتراجُجُت في مى٣ُت اإلاٛغب  الخضاُٖاث ٖلى الخ

ٓا٢٘ الغاًَ لِظٍ الٗال٢اث في ْل  الٗغبي ٖلى يٓء ال

ْلُت مدؿا ْص الث ب٢لُمُت  ت .جد     ٖع

ْم٣اعباث الؿُاؾت  ٓا٠٢  ْجدُب٘ او٩ٗاؾاتها ٖلى م

 جاٍعسُت ؤبٗاصَا اإلاسخلٟت: بالتر٦حز ٖلى ،الخاعظُت للبلضًً

اهاث اؾتراجُجُت  .ْا٢خهاصًت ْؾُاؾُت بما جمشلّ مً َع

ٓاػهاث -الٗال٢اث الجؼاثٍغت اليلماث اإلافخاخُت:  ؤلاًغاهُت، الخ

ْال الث ؤلا٢لُمُت  ْلُت، مى٣ُت اإلاٛغبؤلاؾتراججُت، الخد  ض

 الٗغبي.

Abstract:

This study aims to shed the light on the 
current Iranian-Algerian relationships which are 
influenced by rapid and complex regional and 
international changes, and to analyse its impact on 
strategic balances in the Maghreb Arab region. 

And its impacts on foreign policy positions 
and approaches, focusing on its various historical, 
economical, political and strategic dimensions. 

key words : Iranian-Algerian relationships, strategic 
balances, regional and international changes, the 
Maghreb Arab region. 

 ملذمت 

ت ٖٓا الٞخا ًدٓى باَخمام الٗضًض مً -حٗخبر الٗال٢اث الجؼاثٍغ ٓعَا مٓي ْجُ ؤلاًغاهُت في ؤبٗاصَا 

٢ًْاًا الٗاإلاحن الٗغبي ْؤلاؾالمي ْالضعاؾاث ؤلا٢لُمُت  ْلُت  ْاإلاِخمحن في الٗال٢اث الض  اإلاسخهحن 

تْزانت في ْل ألاْيإ الٗغبُت ْؤلا٢لُم الث مدؿاٖع ْلُت التي جخمحز بخد ْالض  بالٛت الخ٣ُٗض.  ُت 

ٓعا ٦بحرا في مسخل٠ ٓاث ألازحرة جُ ذ في الؿى ٗبر  ٦ما ٖٞغ ٌُ مجاالث الخٗاْن ْنلذ بلى مؿخٔٓ 

ْالٗال٢اث ؤلاؾتراجُجُت، ْالكغا٦ت ؤلاؾخصىاثُت  ٍٓت  ٗت بلى الدؿلؿل  ٖىّ بالٗال٢اث ألاز ٓصة ؾَغ ْبٗ

ٓجي لخل٪ الٗال٢ا ٓل ه ٓلذ مً الٗال٢اث اإلاخِىت بلى ال٨ْغ ث هالخٔ ؤجها مغث بمىُٟٗاث ٦بحرة ْ جد



 بىدالٌبشحر . ؤ 
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ً، زم  ٓاث مُل٘ حؿُٗيُاث ال٣غن الٗكٍغ ْ َؼاث ٖىُٟت ؤصث بلى ٢ُُٗت اؾخمغث مٗٓم ؾى ٓجغاث  ج

ٓعث بك٩ل الٞذ.  ْجُ ان ماحٗؼػث   جم اؾخئىاِٞا مُل٘ ألالُٟت الخالُت ْؾٖغ

ت ٓا٢٘ الٟٗلي لِظٍ الٗال٢اث ؤلاًغاهُت الغاَى-جُغح الٗال٢اث الجؼاثٍغ ت حؿائالث خ٣ُ٣ُت خ٫ٓ ال

ٓاػهاث ؤلاؾتراجُجُت في مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي التي حكِض نغاٖا مؼمىا بحن ؤَم  زانت جإزحراتها ٖلى الخ

ْب٢لُمُت  ْلُت  ْلُا مدخضما بحن ٢ٔٓ ص ْحكِض ٦ظل٪ نغاٖا ص ْاإلاٛغب،  َْما الجؼاثغ  ْلخحن ٞحها  ص

ٓعات ْمخباًىت في جه ٖٓت  ْمهالخِا ؤلاؾتراجُجُت .مخى  ها 

ت  بلى ؤي دسحتجإؾِؿا ٖلى ما ؾب٤ هىُل٤ مً ؤلاق٩الُت الخالُت:   -جازش العالكاث الجضاثٍش

 ؟ ؤلاًشاهُت الشاَىت على الخىاصهاث ؤلاظتراجُجُت في مىؿلت اإلاغشب العشبي

 الدعائالث الفشعُت:

ُت   الخالُت:٢هض ج٨ُٟ٪ ؤلاق٩الُت لدؿُِل جدلُلِا هُغح ألاؾئلت الٟٖغ

ْبًغان؟ ما (1  هي ألاؾـ ؤلاؾتراججُت للؿُاؾت الخاعظُت ل٩ل مً الجؼاثغ 

ت  ما (2  ؤلاًغاهُت؟ -هي َبُٗت الٗال٢اث الجؼاثٍغ

ت  (3  ؤلاًغاهُت مىظ مُل٘ ألالُٟت؟ -ماطا ًٖ مًامحن الٗال٢اث الجؼاثٍغ

ت  (4 ٓاػهاث الجُٓ ؾُاؾ -ما هي جضاُٖاث جإزحر الٗال٢اث الجؼاثٍغ ُت في مى٣ُت ؤلاًغاهُت ٖلى الخ

ْالؿُاؾت الٗاإلاُت؟  اإلاٛغب الٗغبي 

ألن الٟغيُاث ؾخ٩ٓن بٗض بزباتها ؤْ هٟحها مجُبت ٢ضع ؤلام٩ان ٖلمُا ْ ؤ٧اصًمُا ٖلى ؾاا٫ 

 هىُل٤ في صعاؾدىا َظٍ مً الٟغيُاث الخالُت:  ؤلاق٩الُت

ْ بًغان مً مىُل٣اث مسخلٟت (1 ها في ه٣اٍ م٘ بلخ٣ائ جىُل٤ الؿُاؾت الخاعظُت ل٩ل مً الجؼاثغ 

 ج٣اَ٘ جٓضر بك٩ل ؤؾاسخي بلخ٣اء اإلاهالر اإلاكتر٦ت للبلضًً.

ت (2 ذي للٗال٢اث الجؼاثٍغ ْعؾم -ٌٗبر الؿُا١ الخاٍع ٓص ج٣اعب في مىُل٣اث بصعا٥  ؤلاًغاهُت ٖلى ْظ

 ؾُاؾت زاعظُت مخ٣اعبت بحن البلضًً.

ْع  (3 ٘ الض ْ بزخالٝ مكاَع ْألاصاء في الٗال٢اث حٛحر مًامحن الٗال٢اث بحن البلضًً جؼامً م٘ حٛحر 

ْٚغب اإلاخٓؾِ. ْبك٩ل زام في مى٣ُت الكغ١ ألاْؾِ  ْلُت   الض

ْمماعؾاث الؿُاؾت الخاعظُت ل٩ل مً الجؼاثغ ْ بًغان الى جضاُٖاث جازغ (4 ٖلى  جيخهي بصعا٧اث 

ْ الؿُاؾت الٗاإلاُت . ٓاػهاث الجُٓؾُاؾُت في مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي،   الخ

 اإلالاسبت اإلاىهجُت:



ت ٓاػهاث -الٗال٢اث الجؼاثٍغ ْ جإزحراتها ٖلى الخ   ؤلاؾتراجُجُت في مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي ؤلاًغاهُت 
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٤ْٞ م٣اعبت مىهجُت اؾخٗملىا ٞحها َىضؾىا م٣الى خيا َظا  ٓع الخٟاٖل  اإلاىهج الخاٍس ٖبر جدب٘ جُ

ت : ٖبر ؾغص مىهج جدلُل اإلاػمىن ؤلاًغاهُت في مغاخل مسخلٟت. بياٞت بلى  -بحن الٗال٢اث الجؼاثٍغ

ٓظّ مضع٧اث الؿُاؾت الخاعظُت ل٨ال البلضًً، ْ ا ٖلى ج ْجدلُل جإزحَر  اإلاىهج اإلالاسن بٌٗ الخهٍغداث 

ْاإلاٛغب،  خحن في مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي الجؼاثغ  ْلخحن اإلاغ٦ٍؼ ْم٣اعهت ٖال٢اث اًغان م٘ الض ٓاػهت  هما إلا

ت  ت الذوس في العُاظت الخاسحُتبط ع٦ؼها ٖلى اظخعىا بملترباث هكٍش ْع  هكٍش ٦إَم م٣ترب لخدلُل ص

 ْ ْاع  ْمخابٗت حٛحر ألاص ت ْؤلاًغاهُت  ٓع اإلاضع٧اث ل٨ال ٧ل مً الؿُاؾخحن الخاعظُخحن الجؼاثٍغ بىاء ٖلُّ جُ

ٟىا  لخدلُل مدضصاث الؿل٥ٓ الؿُاسخي الخاعجي ل٨ال  الظي اؾخٗىا بّملترب الىكم البلضًً. ٦ما ْْ

ا ٖلى البِئت الخاعظُت، بياٞت بلى  ْجإزحَر ت الىاكعُت البلضًً  مً زال٫ الاعج٩اػ ٖلى اإلاهلخت الىكٍش

ٓة ٦مدغ٦حن للخٟاٖل بحن الض٫ْ.  ْال٣

ْبلىهخُغ١ في َظ ْبًغان  ٓع٢ت لؤلؾـ ؤلاؾتراجُجُت للؿُاؾت الخاعظُت ل٩ل مً الجؼاثغ   ٍ ال

ت  ت-َبُٗت الٗال٢اث الجؼاثٍغ ؤلاًغاهُت الغاَىت مً زال٫ -ؤلاًغاهُت، زم وٗغط بلى الخٟاٖالث الجؼاثٍغ

ٓجحرة الخٟاٖل مىظ بٖاصة اؾخئىاٝ الٗال٢اث مُل٘ ألالُٟت الخالُت، لىيخ ٣ل مغاظٗت مسخُت جدلُلُت ل

ت ٓاػهاث ؤلاؾتراجُجُت في مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي، -بلى الٗال٢اث الجؼاثٍغ ا ٖلى الخ ْؤزَغ ؤلاًغاهُت الغاَىت 

٢ٓ٘ اإلاى٣ُت في اؾتراجُجُاث الض٫ْ  ْم ٓماؾُت  ٓا٠٢ الضبل ْاإلا مً خُض الٗال٢اث البُيُت ْالاجٟا٢ُاث 

ْجإزحر ٧ل طل٪ ٖلى الُبُٗت ال٩ُِلُت للىٓام الضْلي .  ،  ال٨بٔر

 ألاظغ ؤلاظتراجُجُت للعُاظت الخاسحُت ليل مً الجضاثش و بًشان: -ؤوال

ْلُت  ْم٩اهتها الض ٍٓت  ْمهالخِا الخُ ْلت بلى الخٟاّ ٖلى ؾُاصتها  تهضٝ الؿُاؾت الخاعظُت ألي ص

ْلت إلصاعة مسخل٠ ال٣ًاًا ؤلا٢لُمُت  ْجٓظِاث جخبىاَا الض ٓا٠٢  ْبما ؤن الؿُاؾت الخاعظُت هي م

يت ْلُت اإلاْٗغ ٓاٖل  ْالض ْلت م٘ باقي الٟ ٖلى نىإ ال٣غاع الخاعجي إلصاعة الٗال٢اث الخاعظُت للض

ْلت ججاٍ مدُُِا الخاعجي ٞال  ٦ُٓت الض ْالؿُاؾت الخاعظُت حٗٝغ بك٩ل ٖام ٖلى ؤجها ؾل ْلُت،  الض

ْلت ٌؿاَم في عؾم مٗالم  ٦ْظل٪ الىٓام ؤلا٢لُمي الظي ًًم الض ق٪ ؤن بيُت الىٓام الضْلي 

ْ الخ٠ُ٨ في مؿاع الؿُاؾت الخاعظُت. اججاَاث الخُٛ ُٞبُٗت الؿُاؾت الخاعظُت في (1)حر ْالاؾخمغاع ؤ

ْجخإزغ بهالبت الىٓام  ىُت،  ْالظي حٗخبر نٗبت الخ٣ضم، بط حؿاَم في مخابٗت اإلاهالر الَٓ خض طاتها 

ٍٓاحي ْبالش٣ل الِ ْبدغ٦ُت ؤلاصاعاث   . (2)الضْلي 

ٓ ْٖلُّ ٞةن الؿُاؾت الخاعظُت ل٩ل مً الجؼا ً، جىد ما بلضًً ب٢لُمُحن ٦بحًر ْبًغان باٖخباَع ثغ 

 ْ ْلُت بلى جغظُذ ٦ٟت مهالخِما الٗلُا م٘ الدكبض بمباصت  ْالض في بصاعتها إلاسخل٠ ال٣ًاًا ؤلا٢لُمُت 

ٓا٢ِٟا  ْم ٓ ما جدا٫ْ الجؼاثغ ؤن حؿحر بّ في نُاٚت مسخل٠ جٓظِاتها  َْ ؤؾـ ؾُاؾتهما الخاعظُت، 

ٍٓاث ؾُاؾتها الخاعظُت ْل ْلُت، ْزانت ججاٍ مى٣ُت اإلاٛغب  ْؤ ْالض ٓاٖل ؤلا٢لُمُت  ججاٍ مسخل٠ الٟ
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ْالٗالم ؤلاؾالمي،  ْججاٍ ص٫ْ الٗالم الٗغبي  ْاثغ ألاؾاؾُت إلاجالِا الخُٓي،  ا مً الض الٗغبي باٖخباَع

 ْالتي حٗخبر بًغان مً ؤَم الض٫ْ ؤلاؾالمُت اإلاىخمُت لِظا الًٟاء .

٢ِٓٗا في ٢لب مى٣ُت اإلاٛغب حٗخبر الجؼاثغ بلضا بالٜ ألاَمُت م ٓلُد٨ُُت ٞم ٓب ً الىاخُت الجُ

ْلِا مك٩لت ْاهخمائها للًٟاء اإلاخٓؾُي ٌٗؼػ مً  الٗغبي مخٓؾُت ص ْالٛغب  ٓع اجها٫ بحن الكغ١  مد

ٓعث ؤمام ناو٘ ال٣غاع الخاعجي  ،(3)ؤَمُتها ؤلاؾتراجُجُت ٓاث ال٨ٟاح مً ؤظل الاؾخ٣ال٫ جبل ٞمىظ ؾى

ْعائها البِئت الٗغبُت ،ُمُت مخباًىتالجؼاثغي زالر بِئاث ب٢ل ْالبِئت  ،ْهي البِئت اإلاٛاعبُت ْ مً 

ْالبِئت اإلاخٓؾُُت ٣ُت،  ٣ُا مً ،الاٍٞغ ْاإلاٛغب الٗغبي ظؼء مً خٓى اإلاخٓؾِ ْ ؤ٢غب ؤظؼاء بٍٞغ

ْبُت ْع ٣ُت  ْبالخالي ال٣اعة ألا ْبك٩ل ؤْؾ٘ ٖلى ال٣اعة ؤلاٍٞغ جغ٦ؼ الجؼاثغ ٖلى مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي، 

ْباقي الٗالملخ ْبا  ْع ْ َظٍ الاؾخ٣اللُت هي ألامغ  بُٗضا ًٖ ؤي يِٛ زاعجي .(4)ٓؾ٘ اَخمامِا بلى ؤ

٠ُ لهالر ؤظىضاث زاعظُت. ٢ْابلُت الخْٓ ْالخبُٗت   (5)الظي ًدهجها مً الاعتهان 

ْؤؾـ بؾتراجُجُت في م٣ضمتها صٖم خ٤ الكٗٓب في  ٓابذ  جغج٨ؼ ؾُاؾت الجؼاثغ الخاعظُت ٖلى ز

غ مهحر  ـ ج٣ٍغ ْج٨َغ ن الضازلُت للض٫ْ،  ْٖضم الخضزل في الكْا ْههغة ال٣ًاًا الٗاصلت في الٗالم  َا 

ٓاع، ْلُت، ْخؿً الج ْالؿُاؾُت للجزاٖاث الض ٍٓت الؿلمُت  ْاإلاهالخت،  ؾُاؾت الدؿ ٢ُْم الؿلم 

ْجغ٢ُت الخىمُت اإلاؿ ْلُا،  ْص ؼ صٖاثم ألامً ْالاؾخ٣غاع ب٢لُمُا  ْحٍٗؼ خضًمت ْؤلاؾِام بٟٗالُت في بخال٫ 

ْ الكٗٓب  .(6)ل٩اٞت الض٫ْ 

ٓطظا  ؤُٖذ بًغان مً ظِتها اَخماما مٗخبرا للؿُاؾت الخاعظُت، بالىٓغ بلى ؤجها ٖضث هٟؿِا هم

ٓعة ؤلاًغاهُت ٖام  ْصَا 1979بؾالمُا مشالُا للخ٨م ٣ٖب اهخهاع الش ْػ خض ْهي حٗمل ٖلى ؤن ًخجا م، 

اع الخاعجي ألاْؾ٘ ْزانت ىُت بلى ؤلَا ْمى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي ج٣٘ يمً َظا  (7)ؾالميالٗالم ؤلا  الَٓ

ٓاؾ٘  اإلاؿتهضٝ. الًٟاء ال

ٓة  ؼ ٢ ْحٍٗؼ ىُت ؤلاًغاهُت  جغج٨ؼ ألاؾـ ؤلاؾتراجُجُت لؿُاؾت بًغان الخاعظُت ٖلى اإلاهلخت الَٓ

ٓمُت  بًغان ٓمي ؤلاًغاوي، ْالاؾخسضام ألاصاحي ل٩ل ألابٗاص ال٣ ا ؤلا٢لُمي، ْخماًت ألامً ال٣ ْجإزحَر

ْالخإزحر في جٟاٖالث ْالضًيُ ٓط ؤلا٢لُمي  جي للىٟ ِٖا الَٓ ْالضٞ٘ ٢ضما بمكْغ ماجُت،  ْالبٚر ْاإلاظَبُت  ت 

ٓلٓظُتها َْٗؼػ بًضً ٍْدمي ٢ُمِا  ٍٓت بما ًد٤٣ مهالخِا  ْجلٗب ال٣ُٗضة (8) ٢ًْاًا مجاالتها الخُ  ،

ْاعا َامت في حك٨ُل عئٍت بًغان لٗاإلاِا الخاعجي زانت ف ٓلٓظُت ؤص ٓاث ألاْلى مً ْألابٗاص ؤلاًضً ي الؿى

ٓعٍت ؤلاؾالمُت ٖام  ٓعة ؤلاًغاهُت ٢1979ُام الجمِ ٓ ما ؤظملّ ٢اثض الش َْ ٓلّ :"  الخمُجيم،  بهىا في ٢

ْالخ٨م ؤلاؾالمي، هىاحه الذهُا مىاحهت علاثذًت ٓمي الاؾخ٣اللُت  ٓع ؤلاًغاوي مِٟ  "، ٦ما اٖخبر اإلاىٓ

ٓلٓظُحن الغثِؿُحن اللظان ؤزغا بك٩ ٓعًٍ ؤلاصً ٓع الٗال٢اث الٗغبُتاإلاد ْ بأزغ ٖلى جُ  (9)ؤلاًغاهُت.-ل ؤ
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ت  ْهي الخمحز اليؿبي للٗال٢اث الجؼاثٍغ ؤلاًغاهُت يمً -مما ؾب٤ ًيبػي بًغاص مالخٓت ؤؾاؾُت 

ؤلاًغاهُت، خُض لم جىدؼ الجؼاثغ بلى الانُٟاٝ م٘ ٚالبُت الض٫ْ الٗغبُت التي جبيذ -الٗال٢اث الٗغبُت

ٓعة ؤلاؾالمُت ٖام ؾُاؾاث مٗاصًت إلًغان بٗض  ْمً بحن ؤؾباب َظا الاؾخصىاء الجؼاثغي 1979الش م، 

ب اإلاظَبُت  َٓ اؾخ٣اللُت ال٣غاع الخاعجي الجؼاثغي، ْخغم الجؼاثغ ٖلى ٖضم اهسغاَِا في الخْغ

ْما  ٓاػهت بحن ٧ل الض٫ْ ؤلاؾالمُت،  ْ ال٣بلُت، ْؾٗحها الضاثم بلى بىاء ٖال٢اث مخ ْالٗغ٢ُت  ْالُاثُٟت 

ْبنالح للٗال٢اث  ًا٦ض َظا ٓ ؤن ٣ٖض الدؿُٗيُاث مً ال٣غن اإلااضخي جمحز بخُبُ٘  الخٟغص الجؼاثغي َ

ت-الٗغبُت ْهي هٟـ الٟترة التي قِضث ٞحها الٗال٢اث الجؼاثٍغ ؤلاًغاهُت ؤؾٓء اإلاغاخل في -ؤلاًغاهُت، 

ش الٗال٢اث بحن البلضًً.  جاٍع

ت -زاهُا  ؤلاًشاهُت. -ؾبُعت العالكاث الجضاثٍش

ٓص الٗ ت حٗ ْاإلاخمحزة بلى ِٖض الكاٍ -ال٢اث الجؼاثٍغ ْػمً مدمذ سغا بهلىي ؤلاًغاهُت اإلاخِىت   ،

ْصي بحن بًغان َىاسي بىمذًًخ٨م الغثِـ الجؼاثغي الغاخل  ، َظا ألازحر جٓؾِ لخل الجزإ الخض

٢ُٓ٘ اجٟا١ الجؼاثغ ؾىت  ْؤقٝغ شخهُا ٖلى ج ْالظي ْي٘ خضا ما٢خا للجزإ  ،م1975ْالٗغا١، 

ٓعة ؤَاخذ بالىٓام 1979في الٗام  الٗغاقي.-يؤلاًغاو ، ٞلم ٨ًً مً الشاَيشاهيم قِضث بًغان ز

ٓعة ٓعي،اإلاؿخٛغب جغخُب الجؼاثغ بهظٍ الش ْمً مىُل٤ بعر البلض الش ت   ٞال٣ُاصة الؿُاؾُت الجؼاثٍغ

ٓعة قٗبُت جدغعٍت ٓعة ؤلاًغاهُت ز مغ ٍْم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن َظا الترخُب الجؼاثغي َٓ ؤ .(10)عؤث في الش

 ْ ٓعٍت  -َبُعي، باٖخباع الجؼاثغ خُجها عاثضة الض٫ْ الٗغبُت ْؤلاؾالمُت ْألاٞغ ٍٓت بٓنِٟا ظمِ ؤؾُ

ٓع  ٓلُد٨ُُا يمً اإلاد ٓب ٢ْتها وكُُت ظُ ٓجها  ٓعي يض الاؾخٗماع، ؤي٠ بلى ٧ ْلضث مً عخم هًا٫ ز

الُت.  (11)اإلاٗاصي لئلؾخٗماع ْؤلامبًر

٧ْا ٓعة ؤلاًغاهُت  ْالكٗبُت، عخبذ الجؼاثغ خُجها بالش ٍٓت  ْالىسب ٍٓاث الغؾمُت  ن طل٪ ٖلى اإلاؿخ

ٓػٍغ الغاخل  ٍٓت بلى بًغان مجها ال ت هسب ٓعة ْنلذ شخهُاث ظؼاثٍغ ٓاء اهخهاع الش ٞمباقغة في ؤظ

لى ؤلاؾالمي في الجؼاثغ الغاخل مىلىد كاظم هاًذ بللاظم ْعثِـ اإلاجلـ ألٖا ،خُض ؤخمذ خماوي، 

ْؤقاصا باؾم الكٗب الجلخمُجيػاعا ا ْعٍ ؤقاص ،  ْبض ٓعة ؤلاًغاهُتـ  ٓعة الجؼاثغ  الخمُجيؼاثغي بالش بش

ْاإلاؿلمحن ْٖؼة ؤلاؾالم  ت ْالاؾخ٣ال٫  ْفي َظا ؤلاَاع ٞةن ال٨شحر مً  ،ْجطخُاث قٗبها في ؾبُل الخٍغ

ْمغقض  ٓعة ؤلاًغاهُت  ْػُٖم الش ٓعة ؤلاًغاهُت،  ت ملِمت للش ٓعة الجؼاثٍغ ٓػ ؤلاًغاهُت حٗخبر الش ْ الغم الىسب 

ٓعٍت ؤلاؾالمُت الج ٓصجّ الخمُجي مِ ٓعة ؤلاؾالمُت في بًغان الظي ؤل٣اٍ بٗض ٖ ؤ٦ض في زُاب اهخهاع الش

ت  ٓعة الجؼاثٍغ ـ ٖلى ؤَمُت الا٢خضاء بالش مباقغة مً مىٟاٍ ؤلاظباعي في الٗانمت الٟغوؿُت باَع

ْالتي عبُذ بحن الجِاص ألانٛغ يض الاؾخ ْبٗض الاؾخ٣ال٫،  ا ؤزىاء الاؾخٗماع  ْالجِاص ْمؿاَع ٗماع 

 (12)ألا٦بر يض الخسل٠.
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ت  ٓعة  -مما ؾب٤ ٞةن الٗال٢اث الجؼاثٍغ ْم٩اهتها بٗض اهخهاع الش ا  ؤلاًغاهُت خاٞٓذ ٖلى جمحَز

م، 1988-م1980ؤلاًغاهُت -م، بط لم حؿاهض الجؼاثغ الٗغا١ في الخغب الٗغا٢ُت1979ؤلاًغاهُت ٖام 

٢ْضمذ  جمشل في اؾدكِاص ؤخض ؤلـــم٘  زمىا بآَاْؾٗذ للٓؾاَت إل٣ًاٝ الخغب بحن البلضًً، 

غ زاعظُتها  ٍْْػ ٓعٍت  ٣ّ بلى 1982في قِغ ماي  مدمذ الطذًم بً ًدحى٢ُاصاتها الش َْٓ في ٍَغ م 

ر ْلُت ٧اهذ مجزعجت مً (13)َِغان خُض جم اؾتهضاٝ َاثغجّ بهاْع ْص ٍْبضْ ؤن ؤَغاٝ ب٢لُمُت   ،

ت إل٣ًاٝ َظٍ الخغب  ٓماؾُت الجؼاثٍغ ٓص الضبل ٝغ مً مهضا٢ُت الجِ ُٖ اإلاضمغة زهٓنا م٘ ما 

.ٕٓ ٍٓت هؼاٖاث مً َظا الى ْحؿ ت في الٓؾاَت  ٓماؾُت الجؼاثٍغ  للضبل

سُت بلى بًغان ٖام  الشارلي بً حذًذ٢ام الغثِـ الجؼاثغي الغاخل  اعة جاٍع م، ٨ٖؿذ  1982بٍؼ

ْاإلا ٓا٠٢ البلضًً في الٗضًض مً ال٣ًاًا  ْاوسجام م لٟاث ؤلا٢لُمُت مخاهت الٗال٢اث بحن البلضًً 

ْلُت ْاقىًُ بٗض ٢ُ٘ الٗال٢اث  ،ْالض م٘ ؤلاقاعة بلى ؤن الجؼاثغ ٧اهذ عاُٖت اإلاهالر ؤلاًغاهُت في 

اثً  ٨ُت بؿبب الخضاُٖاث الخُحرة ألػمت اخخجاػ الَغ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْال ٓماؾُت بحن بًغان  الضبل

٨ُت في َِغان ٨ُحن في الؿٟاعة ألامٍغ ٓماؾُحن ألامٍغ ْلُت الخُحرة التي لٗبذ  ،الضًبل ْهي ألاػمت الض

ْ بَال١ ٍٓتها ؾلمُا  ْعا مٟهلُا في حؿ ت ص ٓماؾُت الجؼاثٍغ اثً.  الضبل  (14)ؾغاح الَغ

ٓبغ  ْصزلذ ِٖضا ظضًضا جمحز بخٗضصًت 1988قِضث الجؼاثغ اهٟخاخا ؾُاؾُا ٚضاة ؤخضار ؤ٦خ م، 

ٓع ظضًض ؤصزل البالص في مغخلت ظضًضة جم ْجم جبجي صؾخ ٓع ظمُٗاث طاث َاب٘ ؾُاؾُت،  حزث بِٓ

غاى ؾُاؾُت ْخؼبُت، ْزانت الجبهت  ٠ الضًً أٚل ْمً بُجها ظمُٗاث طاث َاب٘ ؾُاسخي جْٓ ؾُاسخي 

ٓع وكاَاث خؼبُت  ْا٦بخّ الؿٟاعة ؤلاًغاهُت في الجؼاثغ بدً َْٓ ما  ٓعة.  ؤلاؾالمُت لئله٣اط اإلادٓ

ْاث ؾُاؾُت ْمؼاع لل ،ْهض ٍٓل م٣غ الؿٟاعة بلى م٩ان ل٣اء  ت ْجد ٨شحر مً ال٣ُاصاث الؿُاؾُت الجؼاثٍغ

َْٓ ما اؾخهجىخّ الجؼاثغ الخؿاؾت ظضا ججاٍ  ٓػ ؤخؼاب جُاع ؤلاؾالم الؿُاسخي،  زهٓنا مً عم

ْصٖم  ن الضازلُت للجؼاثغ  جها الضازلُت مما ظٗلِا جتهم بًغان بالخضزل في الكْا الخضزل في قْا

 (15)ىدلت.ألاخؼاب الضًيُت ْزانت الجبهت ؤلاؾالمُت لئله٣اط اإلا

ان ٖلى ألاخؼاب   ْبالٛذ في الَغ مما ؾب٤ ًخطر ؤن بًغان ؤؾاءث ج٣ضًغ ألاْيإ في جل٪ الٟترة، 

ٓجي  ٓل ٓعة، التي هٓغث بلحها مً مىُل٤ ج٣اعب بًضً الضًيُت، ْزهٓنا الجبهت ؤلاؾالمُت لئله٣اط اإلادٓ

ٓط ٢ٓي للماؾؿت ا ْام بىٟ ْالتي جخمخ٘ مخجاَلت خ٣ُ٣ت الٓي٘ الجؼاثغي اإلاخمحز ٖلى الض ت،  لٗؿ٨ٍغ

ْػن ال٨شحر  ْمً ظِت ؤزٔغ ٞةن بًغان ؤؾاءث ج٣ضًغ  َٓغي في نى٘ ال٣غاع،  ْع ظ سُت بض خباعاث جاٍع اٖل

ألؾباب مخٗضصة مجها َبُٗت الىٓام الاهخسابي الجؼاثغي اإلاٗخمض  مً الخُاعاث ْالتي  ْال٣ٔٓ الؿُاؾُت 

ٓلٓظُت ْؤلاظخماُٖت ال ْالبيُت الش٣اُٞت ْؤلاًضً ٦ْإجها يُٟٗت اهخسابُا ْؾُاؾُا، خُجها  ت ِْغث  جؼاثٍغ

ٓعص  ىُت في الجؼاثغ، ْفي ؾُا١ جىا٫ْ ؾٓء الخ٣ضًغ ؤلاًغاوي ه ٓاػهاث الَٓ ْاع َامت في الخ ٚحر ؤجها جلٗب ؤص
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ٓػٍغ الخاعظُت الجؼاثغي في جل٪ الٟترة  ذ ل "... ؤهه وان إلًشان خُض ٫ٓ٣ً ألاخػش ؤلابشاَُمي جهٍغ

خىكع ؤن جىىن لها كاعذة في الجضاثش ألغشاع لم جخدلم لها، و َى خعاباث خاضت خُث واهذ ج

 (16)ألامش الزي ؤدي بلى بزاسة غػبها "

ٓماسخي ٚحر ؤن  ْاإلاهضا٢ُت ْالاهًباٍ الضبل ْلُا باالختراُٞت  ت ص ٓماؾُت الجؼاثٍغ ٗٝغ الضبل
ُ
ح

ت ٓجغ قضًض في الٗال٢اث الجؼاثٍغ ٦ُٓاث بًغاهُت ؤصث بلى ج ُىاث ال٣غن اإلااضخي، ؤلاًغاهُت مُل٘ حؿٗ-ؾل

ٓماسخي  ْلُت اإلاىٓمت للٗمل الضبل ْالتي جدىافى م٘ الاجٟا٢ُاث الض ٦ُٓاث ؤلاًغاهُت  ْمً َظٍ الؿل

ْاثل ٖام  ٓماؾُا، ما ٢امذ بّ ٖىانغ بًغاهُت ؤ م، ٖىضما خانغث 1992ْالخ٣الُض اإلاخٗاٝع ٖلحها صبل

ْم٣غ ب٢امت الؿٟحر الجؼاثغي  ت في َِغان  ٦ما ٢امذ بًغان  (17)بذ اللادس حجاس،عم٣غ الؿٟاعة الجؼاثٍغ

ت في قما٫  ْاإلاهالر الجؼاثٍغ ْلت التي جسٓى نغإ يض ال٣ُم  ْهي الض ٓز٤ُ ٖال٢اتها م٘ اإلاٛغب  بخ

٣ُا، خُض ٞخدذ ٢ىهلُت بًغاهُت في مضًىت  ت وحذةبٍٞغ ْص الجؼاثٍغ ْهي -اإلاٛغبُت ٖلى الخض اإلاٛغبُت، 

ٓة التي اٖخبرتها الجؼاثغ ٖمال اؾخٟؼاٍػ ْتهضًض ؤمجها الخُ جها الضازلُت  ا مٓظِا للخضزل في قْا

جي. ٓجغ(18)الَٓ ت ْما ػاص في ج ذ -الٗال٢اث الجؼاثٍغ ٓعَا جهٍغ ْٖم٤ جضَ َْٓ مً  ؤخمذ حىتيؤلاًغاهُت 

ٓع ْزُُب ظمٗت َِغان، خحن ؤٖلً  ْ ٧ان خُجها عثِـ مجلـ نُاهت الضؾخ آًاث هللا ال٨باع في بًغان،

ٍع البالٜ باٚخُا٫ الغث َْٓ ما اؾخهجىخّ الجؼاثغ  (19)مدمذ بىغُاف.ِـ الجؼاثغي الغاخل ًٖ ؾْغ

ت ؤن اؾخٗملتها مشل الضهاءة  ٓماؾُت الجؼاثٍغ ْْنٟخّ بٗباعاث ٢اؾُت لم ٌؿب٤ لؤلصبُاث الضبل عؾمُا 

٫ ًخٗاعى م٘ ال٣ُم ؤلاؾالمُت ْؤلاوؿاهُت. ْالالمؿْا ذ الٟج  ْؤن َظا الخهٍغ ( 20)ْٖضم الخدًغ 

ذ ألاخضار مً  ٓماؾُحن بًغاهُحن بلى بٖالن الجؼاثغ عؾمُا ؾىت ْحؿاٖع م ٢ُ٘ الٗال٢اث 1993َغص صبل

اًت اإلاهالر ْجغاظٗذ الجؼاثغ ًٖ ٖع ٓماؾُت م٘ بًغان،  ٨ُت،  الضبل الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ؤلاًغاهُت في ال

ابُت  (21.)زم اتهام الجؼاثغ إلًغان بضٖم الجماٖاث ؤلاَع

ت  ٓماؾُت الجؼاثٍغ الث الضبل بالٟكل في ب٢ىإ ال٣ُاصة ؤلاًغاهُت بالتراظ٘ ًٖ جضزلِا في ْباءث مدا

ْالالٞذ لالهدباٍ ؤن  ْالتي ٞكلذ ظمُِٗا،  ْلُبُت  ٓعٍت  ت ٖبر ْؾاَاث ؾ ن الضازلُت الجؼاثٍغ الكْا

ن مى٣ُت  ٓصان خُجها في الخضزل في قْا ٓز٣ُت م٘ هٓام ؤلاه٣اط الضًجي في الؿ ٟذ ٖال٢اتها ال بًغان ْْ

ْالخإ ْمجها الجؼاثغ. اإلاٛغب الٗغبي  ًذ الجؼاثغ اؾخ٣با٫ مبٗٓر بًغاوي  (22)زحر ٞحها  ْمً ظِت ؤزٔغ ٞع

ٓع لخل ألاػمت الضازلُت  باٖخباع بًغان عثِؿت ل٣مت مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي بٓنّٟ مبٗٓر لٓي٘ جه

ت، ت (23)الجؼاثٍغ ن الضازلُت الجؼاثٍغ  ْبؿبب َظٍ الؿُاؾاث ؤلاًغاهُت اإلاهغة ٖلى الخضزل في الكْا

ت غاٝ ب٣ُذ الٗال٢اث الجؼاثٍغ ْلُت اإلاخٗضصة ألَا ٓا٠٢ مٗاصًت للجؼاثغ ختى في الًٟاءاث الض -ْجبجي م

ٓاث حؿُٗيُاث ال٣غن اإلااضخي.  ؤلاًغاهُت في ٢ُُٗت مٗٓم ؾى
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ْبًغان، ٟٞي بضاًت ؾىت  قِضث ٞترة جهاًت الدؿُٗيُاث بضاًت ؤلاهٟغاط في الٗال٢اث بحن الجؼاثغ 

1999 ٓ ن الخاعظُت باإلاجلـ  عبذ اللادس حجاسٞض بغإلااوي جغؤؾّ م قاع٦ذ الجؼاثغ ب عثِـ لجىت الكْا

ت الؿٟلى للبرإلاان الجؼاثغي( في ؤلاظخمإ الخإؾِسخي إلجداص البرإلااهاث ؤلاؾالمُت  جي )الٛٞغ الكٗبي الَٓ

غاٝ ل٨ىّ ٧ان بقاعة  (24)الظي او٣ٗض في الٗانمت ؤلاًغاهُت َِغان،  ْعٚم ؤن الل٣اء ٧ان مخٗضص ألَا

لخُبُ٘ الٗال٢اث م٘ بًغان. ْفي هٟـ الؿىت قِضث الجؼاثغ اهخساباث  ْاضخت ؤن الجؼاثغ ظاَؼة

ْالغثِـ الخالي للجؼاثغ  ٓماسخي اإلاسًغم  ض بىجفلُلتعثاؾُت مؿب٣ت ٞاػ بها الضبل ْالظي ٧ان  عبذ العٍض

ىُت في  ْاإلاهالخت الَٓ ْلُت  ْبوٗاف بغهامجّ الاهخسابي ًغ٦ؼ ٖلى اؾترظإ م٩اهت الجؼاثغ الض الجؼاثغ، 

الا٢خهاص الجؼاثغي ٦ما ؤن ال٣ُاصاث ؤلاًغاهُت ْزانت اإلاىخمُت للخُاع ؤلانالحي ب٣ُاصة الغثِـ الؿاب٤ 

ْالتي ؤنبدذ حكٛل مغا٦ؼ َامت في ماؾؿاث الىٓام الؿُاسخي ؤلاًغاوي مً بُجها عثاؾت  مدمذ خاجمي

ٓا ٌٗملٓن ٖلى ؤلاهٟخاح ٖلى اإلاى٣ُت الٗغبُت ٓعٍت، ٧اه الٗغبُت  -ْبنالح الٗال٢اث ؤلاًغاهُت الجمِ

ٍٓت إلًغان ،ْحٗم٣ُِا ْلت ٖغبُت ٦بٔر بذجم الجؼاثغ ٌٗخبر اهخ٩اؾت ٢ ن ؤن ْيُٗت ال٣ُُٗت م٘ ص ٍْْغ

ٓعٍت ؤلاؾالمُت ق٩لذ ؤخض ؤبغػ ؤنض٢اء ْخلٟاء بًغان في  ٧ٓن الجؼاثغ مىظ ؤًام الكاٍ بلى ِٖض الجمِ

٣ُا. ْ بٍٞغ  (25)الٗالم الٗغبي 

ٓابذ ؾُاؾت الجؼاثغ ٦ما قِضث  ْز بضاًت جٓلي الغثِـ الجؼاثغي م٣الُض الؿلُت بلتزامّ بمباصت 

ْاخترام  ن الضازلُت للض٫ْ ألازٔغ  ْٖضم الخضزل في الكْا الخاعظُت اإلاخمشلت بٗضم الخضزل في الخاعط 

ٓاع ٖ ؼ الخ ْحٍٗؼ ٓماسخي  ْاة في الؿُاصة ْخل ألاػماث باليكاٍ الضبل ْاإلاؿا ىُت  ْص الَٓ لى خغمت الخض

ْالضْلي. ٍٓاث الِٗض الجضًض في الجؼاثغ  (26)اإلاؿخٔٓ ؤلا٢لُمي  ْل ْؤ ْٖلُّ الخ٣ُذ بًغان بقاعة جٓظِاث 

ان ما ؤزمغث الاجهاالث ْظـ الىبٌ اإلاخباص٫ بدىُٓم ل٣اء ٖالي اإلاؿخٔٓ بحن الغثِـ الجؼاثغي  ْؾٖغ

ض بىجفلُلت  َامل اظخمإ ؤممي  م ٖلى2000ؾىت  مدمذ خاجميْالغثِـ ؤلاًغاوي الؿاب٤ عبذ العٍض

ت عٍش ْلُت بمشابت بٖالن ًٖ اؾخئىاٝ  (27).بجىُف العَى ٓماؾُت الض ض طل٪ الل٣اء في ألاْؾاٍ الضبل ُٖ

ت ْاج٣ٟخا ٖلى ظملت مباصت-الٗال٢اث الجؼاثٍغ جي،  ْبضاًت مؿاع جُبُ٘ جضٍع ْبٖاصة جإؾِـ لِا   ؤلاًغاهُت 

ْاخترام ن الضازلُت للبلضًً،  ٤ْٞ  ؤَمِا ٖضم الخضزل في الكْا ْالٗمل  ْاإلاهالر اإلاخباصلت  ال٣ُم 

ْجم اؾخئىاٝ الٗال٢اث  ؼ الٗال٢اث الشىاثُت،  ْلُت لخٍٗؼ ٓاز٤ُ الض ْاإلا ْؤخ٩ام ال٣اهٓن الضْلي  مباصت 

ٓبغ  ٓماؾُت بحن البلضًً في ؤ٦خ ض ، مً ظاهب ؤزغ ٢ام الغثِـ الجؼاثغي (28)م2001الضبل عبذ العٍض

ٓ  بىجفلُلت ْلت بلى بًغان في ؤ٦خ اعة ص  مدمذ خاجميم ٦ما ػاع الغثِـ ؤلاًغاوي الؿاب٤ 2003بغ بٍؼ

ٓبغ  ٓعة ؤلاًغاهُت ٖام 2004الجؼاثغ في ؤ٦خ ع الجؼاثغ مىظ الش ٓ ؤ٫ْ عثِـ بًغاوي ًْؼ َْ ْؤٖلىذ 1979م  م، 

ىُت في الجؼاثغ. بىجفلُلتبًغان صٖمِا لؿُاؾت الغثِـ  ْاإلاهالخت الَٓ جي الكامل   للخجضص الَٓ

ْجحرة الٗال٢اث ا اعاث اإلاخباصلت -لجؼاثٍغتجهاٖضث  ْؤنبدذ الٍؼ الٞذ،  ؤلاًغاهُت بك٩ل مدؿإع 

ْن الجؼاثغي  ْجم جإؾِـ ال٩ُِل اإلااؾسخي لخإَحر الخٗا ؤلاًغاوي في مسخل٠ -٦شُٟت بحن ٢ُاصاث البلضًً 
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 ٫ْ ُت مخسههت، مجها لجىت ا٢خهاصًت مكتر٦ت ٣ٖضث ؤ ْلجان ٖٞغ ْزانت لجىت مكتر٦ت ٖلُا  اإلاجاالث، 

٢ُٓ٘ مظ٦غاث جٟاَم بحن البلضًً قملذ الٗضًض مً ال٣ُاٖاث  ،م2003ي ظاهٟياظخمإ لِا ف ْجم ج

ْالهىاٖاث الهٛحرة  ت  ْالكَغ ْالبدض الٗلمي ْالاؾدشماع  ْالخٗلُم الٗالي  ْزانت في مجاالث اإلاالُت 

ْن. ا مً مجاالث الخٗا ْٚحَر ٍْت  ٦ُْما ْالهىاٖت البتر  ْن ال٣ًاجي  ْالخٗا ٓاهُت  ْالصخت الخُ  (29)ْالٟالخت 

ت ٓػ الغثِـ -ْحٗم٣ذ الٗال٢اث الجؼاثٍغ ض بىجفلُلتؤلاًغاهُت بٟ بِٗضة زاهُت في  عبذ العٍض

ِْٖضة زالشت في اهخساباث الغثاؾت لٗام 2004الاهخساباث الغثاؾُت لٗام  ِْٖضة عابٗت في 2009م،  م 

ت2014 ْالتزامّ بخٗم٤ُ الٗال٢اث الجؼاثٍغ ٢ُْاصجّ لؿُاؾت زاعظُت ظؼاثغ -م  ٓابذ ؤلاًغاهُت  ٍت ملتزمت بالش

ْزانت اؾخ٣اللُت ال٣غاع الخاعجي الجؼاثغي، بدُض ٖاعيذ الجؼاثغ الخضزل في  ت  الخ٣لُضًت الجؼاثٍغ

ْعًٞذ الاهسغاٍ في  ْزانت في ٞترة ما ٌؿمى بالغبُ٘ الٗغبي  ٫ْ الٗغبُت  ن الضازلُت في الض الكْا

ًذ الجؼاثغ الخماهي م٘ بٌٗ الؿ ْالُمجي ٦ما ٞع ٓعي  ُاؾاث الٗغبُت ْؤلا٢لُمُت الهغاٖحن الؿ

ْال٣بلُت. ْالٗغ٢ُت  ْالُاثُٟت  ٦ما ا٢تربذ الجؼاثغ في ؾُاؾتها الخاعظُت مً بًغان في بَاع ( 30)اإلاظَبُت 

ْؤنبدذ الٗال٢اث  َْٓ ما ؤصٔ بلى ج٣اعب خ٣ُ٣ي بحن البلضًً،  ت  بغاٚماحي ًغاعي اإلاهالر الجؼاثٍغ

ت ْجحرة مخهاٖضة. ؤلاًغاهُت في ٞترة ٢هحرة طاث ؤبٗاص -الجؼاثٍغ ٓماؾُت ْفي  ْصبل  ا٢خهاصًت ْؾُاؾُت 

ت  -زالثا ؤلاًشاهُت : مشاحعت مسخُت جدلُلُت لىجحرة الخفاعل مىز بعادة  -الخفاعالث الجضاثٍش

 اظخئىاف العالكاث مؿلع ألالفُت

ت الٞخا قض  ؤلاًغاهُت-قِضث الٗال٢اث الجؼاثٍغ ٓعا مِما  مىظ بٖاصة اؾخئىاِٞا مُل٘ ألالُٟت جُ

ْلُت، اهد ْالض ٍٓاث ؤلا٢لُمُت  المُت ٖلى اإلاؿخ ْالبدشُت ْؤلٖا ٓماؾُت  باٍ مسخل٠ ألاْؾاٍ الضبل

ْالخإ٦ُض ٖلى  داث مً الجاهبحن الجؼاثغي ْؤلاًغاوي جا٦ض ٖلى ٖم٤ َظٍ الٗال٢اث،  ْؤنبدذ الخهٍغ

ْالخيؿ٤ُ في ٧ل اإلاجاال  ْحٗم٤ُ الخٗاْن  ؼ  ض مً الخٍٗؼ حن إلاٍؼ ْبضْن الاؾخٗضاص الضاثم ل٨ال الُٞغ ث 

ٓص. ُ٢ْ ْص   (31)خض

٠٢ٓ ؤلاًغاوي الؿاعي بلى الٓن٫ٓ بالٗال٢اث م٘ الجؼاثغ بلى  في ج٣ُُم مٓظؼ ًٔغ الباخض ؤن اإلا

ْالكغا٦ت  ال بلى مؿخٔٓ الخدال٠  ْالخٗاْن في ٧ل اإلاجاالث، ْن ْالخيؿ٤ُ  ٍٓاث مً الٗم٤  ؤٖلى اإلاؿخ

ٓة ب٢لُمُت  ٣ُا، ؤلاؾتراجُجُت، خُض ؤن بًغان جٔغ في الجؼاثغ ٢ ْبٍٞغ ٦بٔر في مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي 

خباعاث  ٖت بالىٓغ بلى الٖا ْجبضي بًغان جِٟما لُمٓخاث الجؼاثغ ؤلا٢لُمُت التي جغاَا مكْغ

ْبم٩اهاث مٗخبرة. ٓماث  ْامخال٥ الجؼاثغ إلا٣ ْبصعا٥ بًغان للمؿخجضاث الخانلت ٖلى  (32)الجُٓؾُاؾُت 

ت في مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي لهالر الجؼاثغ التي هجخذ خؿب  مؿخٔٓ ازخال٫ محزان ال٣ٔٓ الٗؿ٨ٍغ

ٓاتها  ٢ٓت في جإَُل ٢ ْصعاؾاث ٚغبُت مغم ْلُت طاث مهضا٢ُت ْناصعة ًٖ مغا٦ؼ ؤبدار  غ ص ج٣اٍع

ت بالٛت الخ٣ضم. صة بخجِحزاث ٖؿ٨ٍغ ْمْؼ  (33)اإلاؿلخت ْظٗلِا ٞٗالت 
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ْ مباصت ؾُاؾتها ل الجؼاثغ اإلاخمؿ٨ت بإؾـ  للمؿاَمت في خل  الخاعظُت بن َظٍ اإلاُُٗاث جَا

اب  ْم٩اٞدت ؤلاَع ٓاظِت جضاُٖاث الهغإ الضْلي في مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي  ْم ْهؼاٖاث اإلاى٣ُت  ٢ًاًا 

مت اإلاىٓمت ْج٣ضًم صٖم خ٣ُ٣ي للجاعة ،ْالجٍغ ْصَا الكاؾٗت م٘ ٧ل ص٫ْ اإلاٛغب الٗغبي،  ْخماًت خض

ٓوـ هدٓ بهجاح مؿاع الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي ل٣ٔٓ اللُبُت مً ؤظل بهجاح ْصٖم ٦ظل٪ الٟغ٢اء ْ ا،ج

ْلت اللُبُت، ْبىاء ماؾؿاث الض ٓاع اللُبي  ٓاظِت ؤٖباء (34)الخ ْصٖمِا في م ٓعٍخاهُا  ٓانل م٘ م ْالخ

ْاإلاٗلىت . ٞت  سُت اإلاْٗغ مإ اإلاٛغبُت الخاٍع اب ْألَا ْم٩اٞدت ؤلاَع  الخىمُت 

خباعاث ْ ؤن ناو٘ ال٣غاع الخاعجي ؤلاًغاوي مضع٥ لِظٍ الٖا عا اؾتراجُجُا لالؾخٟاصة ْاجسظ ٢غا،ًبض

٣ُت، زهٓنا م٘  ْال٣اعة ؤلاٍٞغ ٢ٓ٘ الجُٓؾتراجُجي للجؼاثغ ٖلى مؿخٔٓ مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي  مً اإلا

ٓصاوي  ت بياٞت بلى مُٗى ٣ٞضاجها للخل٠ُ الؿ ْجىاٞـ ؾُاؾاث بًغان م٘ الخٓظِاث اإلاهٍغ جباًً 

ْجإزحر في قغ١ ْقما٫ ال ٓع اهُال١  ٣ُت.الظي ٧اهذ بًغان حٗخبٍر مد  (35)٣اعة ؤلاٍٞغ

ٓع ؤلاًغاوي في مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي  ْاضخا جد٫ٓ الجؼاثغ بلى ه٣ُت الاعج٩اػ ألاؾاؾُت للخً  ْ ًبض

ٓص مً الٗال٢اث  ٍٓاجّ مىظ ٣ٖ ْبًغان ٦ش٠ُ ْفي ؤٖلى مؿخ ْالخٗاْن بحن الجؼاثغ  خُض ناع الخيؿ٤ُ 

٢ًْاًا الا٢خهاص  بُجهما، ْالٛاػ  ٓا٠٢ ْقمل الخٗاْن مجاالث الُا٢ت  ْمجها جيؿ٤ُ اإلا ٓما  ٖم

ٕ جإؾِـ  ( O P E C)ْالؿُاؾاث ٖلى مؿخٔٓ مىٓمت الض٫ْ اإلاهضعة للىِٟ  ْالخ٨ٟحر في مكْغ

ت ْص٫ْ ؤزٔغ ٚاٍػ ْعْؾُا  ْبًغان  َْظٍ الخٓظِاث (36)مىٓمت للض٫ْ اإلاهضعة للٛاػ جًم الجؼاثغ   .

م، خُض ؤنبدذ 1988ًغاهُت ؾىت ؤلا -جخماشخى م٘ الغئٍت ؤلاًغاهُت الؿاثضة مىظ جهاًت الخغب الٗغا٢ُت

ٓعة ؤؾاؾا خ٫ٓ  ْاإلاخمد اصة بىاء ما صمغجّ الخغب جغ٦ؼ ٖلى ألابٗاص البراٚماجُت  بًغان الؿاُٖت إٖل

ْالٛاًت  ٓلُد٨ُُت ْألابٗاص الؿُاؾُت،  ٓب ٠ُ اإلاجاالث الجُ ْطل٪ بخْٓ ْاإلاالُت  اإلاهالر الا٢خهاصًت 

ىُت ؤلاًغاهُت ْخماًت ألامً  ْٞ٪ الٗؼلت جد٤ُ٣ اإلاهالر الَٓ  ، ٍؼ ْحٍٗؼ ْجدهِىّ  ٓمي ؤلاًغاوي  ال٣

ْمً بُجها مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي. ٍٓت  ٓط ؤلا٢لُمي بلى مىا٤َ خُ ْجٓؾُ٘ الىٟ  (37)ؤلا٢لُمُت، 

ت ؤلاًغاهُت ٞل٣ض ِْغث زماع -ْعٚم الٟترة الؼمىُت ال٣هحرة وؿبُا الؾخئىاٝ الٗال٢اث الجؼاثٍغ

٢ُْ٘ ؤلاًغاوي في ٢-الخٗاْن الا٢خهاصي الجؼاثغي  ْالؼعاٖت ْنىاٖت الؿُاعاث  ْالؿ٨ً  ُاٖاث البىاء 

ْال٨ِغباء. ْاثُت  ْالض ٍْت  ٦ُْما ْالهىاٖاث البتر  ْالؿ٨٪ الخضًضًت  بط جم ْي٘ بغامج  (38)الُٛاع 

ايت ؤٞا١  ْالٍغ م 2017م/2016جىُٟظًت مٟهلت بٟتراث ػمىُت مدضصة للخٗاْن في ٢ُإ الكباب 

ٓ 2018م/2016ْالش٣اٞت  ْالبدض الٗلمي في ٖام م ْألاقٛا٫ الٗم ْالخٗلُم الٗالي  ٦ما جم  م.2016مُت 

ٕ ٞٗلُا في حٗلُم ْاؾخٗضاص بًغاوي مٗلً للمؿاَمت في  الكْغ ت  اللٛت الٟاعؾُت في الجامٗاث الجؼاثٍغ

ْؤ٦بر  ْصًيُا  ا  ٘ ال٨بٔر في الجؼاثغ باٖخباٍع نغخا خًاٍع ْالظي ٌٗخبر مً اإلاكاَع ججِحز ظام٘ الجؼاثغ 

ْلٗل ؤ٦بر جمِٓغ للخيؿ٤ُ الجؼاثغي زالض مسجض في ا ٓ في مجا٫ الؿُاؾت الخاعظُت -لٗالم .  ؤلاًغاوي َ
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ْجهما ٖلى اإلاؿخٔٓ الضْلي،  ٖٓت مباصت ؤؾاؾُت جًبِ حٗا ْبًغان ٖلى مجم ٓا٣ٞذ الجؼاثغ  ٣ٞض ج

ٓا٠٢ ٖلى اإلاؿخٔٓ الٗالمي مً ؤظل ٖالم مخٗضص ألا٢ُاب ًدٟٔ مهالر ظمُ٘  ْزانت جيؿ٤ُ اإلا

 ٓ ْالكٗ غ مهحر الض٫ْ  ْصٖم مؿاعاث ج٣ٍغ ْههغة ال٣ًاًا الٗاصلت مشل ال٣ًُت الٟلؿُُيُت  ب، 

ْلُت ُت الض ٤ْٞ الكٖغ ْاؾخسضام ،ْمباصت مىٓمت ألامم اإلاخدضة،الكٗٓب  ْخ٤ الض٫ْ في ا٦دؿاب 

غاى ؾلمُت، ٍْٓت أٚل ٓلٓظُا الى بًغاوي في بَاع اإلاباصت اإلاكتر٦ت -٦ما ؤن َىا٥ جيؿ٤ُ ظؼاثغي  (39)الخ٨ى

ْب٪  ْاإلاهالر ْمىٓمت ألا ْ زانت مىٓمت الخٗاْن ؤلاؾالمي  غاٝ  ْلُت اإلاخٗضصة ألَا في اإلااؾؿاث الض

ْلُت . ا مً اإلاىٓماث الض  (40)ْٚحَر

ت ٓع الٗال٢اث الجؼاثٍغ ىُت مد ؤلاًغاهُت مىظ بٖاصة اؾخئىاِٞا مُل٘ -ؤنبدذ اإلاهلخت الَٓ

ىُ ٕٓ ال٣ُم الَٓ ٓ مجم ٓص َ ىُت اإلا٣ه ٓم اإلاهلخت الَٓ ْمِٟ ْ ألالُٟت  ت جل٪ ال٣ُم الىابٗت مً ألامت 

٢ٓذ هٟؿّ. ْلت في ال بياٞت بلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اؾتراجُجُت مخباصلت، ٞالجؼاثغ جٔغ في ٖال٢اث (41)الض

ْالخجاعي  ْالخٗاْن الا٢خهاصي  ٓماسخي  ْ جإزحر بًغان ؾاخت ظضًضة للٗمل الضبل ٍٓت م٘ بلض في حجم  ٢

٤ بالهغإ  ْجبُٗت ص٫ْ عثِؿتزاعط ب٢لُم مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي اإلاَغ ٓلّ،  ُّٞ ٧اإلامل٨ت  الضْلي خ

ْلُت . ْ ص ْع ب٢لُمُت  ْمدا غاٝ   (42)اإلاٛغبُت في ؾُاؾتها الخاعظُت أَل

ْلت ٞاعؾُت في  ٓجها ص ْمًٗلت ؤمىُت في ب٢لُمِا هدُجت ٧ ْٖؼلت  حٗاوي بًغان مً ظِتها خهاع 

ْلت قُُٗت في ب٢لُم ؤٚلبُت ؾ٩اهّ ؾىت، ْص ذي اإلاؿخٗاص  ٦ْظل٪ هدُجت مدُِ ٖغبي ٦بحر  ؤلاعر الخاٍع

ْالٗغ٢ُت ْالُاثُٟت  ٓط ؤلا٢لُمي م٘ ٢ٔٓ ب٢لُمُت  ،للهغاٖاث اإلاظَبُت  ْالخىاٞـ الكضًض ٖلى الىٟ

ٓعة ؤلاًغاهُت ٖام  ْلُت ٦بٔر مىظ الش ٓجغ ٖال٢اث بًغان م٘ ص٫ْ ب٢لُمِا ما  (43)م.1979ْص ؤي٠ بلى ج

ٓط زاعط ب٢لُمِ ْهٟ ْمؿاخت وكاٍ  ْلت ب٢لُمُت ًجٗلِا جبدض ًٖ مخىٟـ  ْْظضث في الجؼاثغ ٦ض ا، 

 ٔ ْمىاٞؿت الٛغب ْزانت ٞغوؿا  ٦بر ٢ٓ٘ مشالي ًدُذ لِا جٓؾُ٘ مجالِا الخُٓي  ْفي الًٟاء اإلاٛاعبي م

ْالٟغوسخي جدضًضا . ٓط الٛغبي   (44)في ًٞاء ظُٓؾُاسخي مدؿٓب ج٣لُضًا ٖلى الىٟ

ْبًغان بخضاَما بلى ألازٔغ ٖلى اٖخباع ؤن ٧ ل َٝغ ًمشل للُٝغ ألازغ جىٓغ ٧ل مً الجؼاثغ 

ٓا٢ُٗت مً ؤن  الث اإلاضعؾت ال َْىا وؿخظ٦غ ؤخض ؤَم م٣ ٓة بياُٞت في ب٢لُمّ اإلاباقغ،  عنُض ٢

٦ُٓاث الٟاٖلحن الؿُاؾُحن في الىٓام الؿُاسخي الضْلي جماما مشلما  ٓة ٌك٩ل ؤؾاؽ ؾل البدض ًٖ ال٣

ْلُت ً في لٗبت الؿُاؾت الض ٓة جدضص الٗال٢اث بحن اإلاازٍغ ْمى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي حٗخبر مً ؤن ال٣  ،

ٓط حكاع٥ ٞحها بًغان مما ًاصي  ْلُا ْؾُاؾاث هٟ ؤَم مىا٤َ الجظب ؤلاؾتراجُجي التي حكِض نغاٖا ص

ٓا٠٢  ْاإلا ٓاػهاث ؤلاؾتراجُجُت مً زال٫ جٟاٖالث الٗال٢اث البُيُت، ْالاجٟا٢ُاث  بلى جإزحراث ٖلى الخ

٢ٓ٘ اإلاى٣ُت في اؾتراجُجُاث  ْم ٓماؾُت  .الضبل  الض٫ْ ال٨بٔر

 ؤلاًشاهُت الشاَىت على الخىاصهاث ؤلاظتراجُجُت في مىؿلت اإلاغشب العشبي-جذاعُاث العالكاث الجضاثٍشت -سابعا



 بىدالٌبشحر . ؤ 
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ت ْالخيؿ٤ُ بل َىا٥ مً -جدؿم الٗال٢اث الجؼاثٍغ ؤلاًغاهُت الغاَىت بإٖلى صعظاث الخٗاْن 

ٓع الجؼاثغ ْمد ْاإلاخابٗحن مً ًهِٟا بدل٠ اؾتراجُجي  بُعي ؤن ٖال٢اث مً َظا -الباخشحن  َِغان، َْ

ٓاػهاث ؤلاؾتراجُجُت في مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي، خُض حٗخبر بًغان مً  ْؤزغ ٖلى الخ اإلاؿخٔٓ لِا جضاُٖاث 

ْالهلبت  ٓة الىاٖمت  ٠ُ ال٣ ْجْٓ ٢ْضعتها ٖلى اؾخٗما٫  ٓتها الظاجُت  ؤَم الض٫ْ ؤلا٢لُمُت اؾدشماعا ل٣

ٓلُد٨ُُ ٓب ْمهالخِا الجُ ٓم لخد٤ُ٣ ؤَضاِٞا  ٤ْٞ اإلاِٟ ْجٓؾُِٗا  ٍٓت  ْالخٟاّ ٖلى مجاالتها الخُ ت، 

ْاإلاخمحزة م٘ الجؼاثغ لخد٤ُ٣ ظملت ؤَضاٝ  ،(45) الخضًض للمجا٫ الخُٓي  ٠ ٖال٢اتها الخانت  ْهي جْٓ

ْاإلاكاع٦ت في الهغإ الضْلي في مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي.  ْمهالر 

ت ٓجحرتها الخالُت لِا او٩ٗ ؤلاًغاهُت-الٗال٢اث الجؼاثٍغ ٓاػهاث الاؾتراجُجُت ب اؾاث مباقغة ٖلى الخ

ْلت بذجم بًغان لِـ في اؾخُاٖتها ؤن ج٣ُم ٖال٢ت اؾتراجُجُت ٦ما  في اإلاٛغب الٗغبي، ْزانت ؤن ص

ت في مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي مً صْن ؤن جٟؿغ  ا ه٣ُت ؤلاعج٩اػ اإلاغ٦ٍؼ ْاٖخباَع َٓ الخا٫ م٘ الجؼاثغ 

ْالؿُاؾاث الجؼا ٓا٠٢  ٓا٢ِٟا لهالر اإلا جا مً م ْبًغان حكِض مٍؼ ت، ٞالٗال٢اث ببحن الجؼاثغ  ثٍغ

ْالخيؿ٤ُ ٖلى خؿاب الٗال٢اث م٘ اإلامل٨ت اإلاٛغبُت.  ؼ ْالاهٟخاح   الخٍٗؼ

ٓ اإلاخٛحر الغثِسخي  ْلت اإلاغ٦ؼ في اإلاٛغب الٗغبي َ ٢ٓ٘ الض ْاإلاٛغب ٖلى م ٌٗخبر الخىاٞـ بحن الجؼاثغ 

ْالخىإػ بحن البلض ْالهغإ  ٓجغ  ْالخىإػ هي لخٟؿحر مٓاَغ الخ ْالهغإ  ٓجغ  ٧ْل اإلآاَغ ألازٔغ للخ  ًً

ٓماث  إلا٣ ْاإلاٛغب  ْلئلقاعة ٞةن الجؼاثغ  ْعاء َظا اإلاخٛحر الغثِسخي،  حٗبحراث مسخلٟت جسخٟي ٧لِا 

ْلت  ْع الض ْوؿبُت باليؿبت للمٛغب َما البلضان اللظان ًخُلٗان لض ٢ْضعاث َاثلت باليؿبت للجؼاثغ 

ٕٓ مً الخُلٗاث ألؾباب  اإلاغ٦ؼ في ؤلا٢لُم اإلاٛاعبي، في خحن ؤن باقي الض٫ْ اإلاٛاعبُت ٚحر مٗىُت بهظا الى

ٓوـ لضحها ج٣ُُم ٣ٖالوي لدجمِا ُٖٓت، ٞخ ْبىاء اإلاجخم٘ اإلاضوي  مٓي ْع٦ؼث ٖلى جىمُت  ْعَا  ْص

امت الث الىٓام الؿاب٤ بٖؼ م ٧ل مدا ْلُبُا ٚع ٍٓت  ت ٢  العلُذ اللزافي ْؤَملذ بىاء ماؾؿت ٖؿ٨ٍغ

ْهي زاعط خؿاباث ٞةن جُلٗاته ْبىاء الُِا٧ل الخدخُت  ٓعٍخاهُا جغ٦ؼ ٖلى م٩اٞدت ال٣ٟغ  ْم ا ٚحر ظاصة، 

ٓط ؤلا٢لُمي في مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي.  (46) الىٟ

ٓع  ٍْبضْ مد ْاإلاٛغب َما مغ٦ؼا الش٣ل في مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي  جإؾِؿا ٖلى ما ؾب٤ ٞالجؼاثغ 

ْص اإلاٛل٣ت م٘  َِغان ؾًُا٠ٖ مً ٖؼلت اإلاٛغب مٛاعبُا-الجؼاثغ ْالخض ٓجغ اإلاؼمً  ْبٍٞغ٣ُا ٞةياٞت بلى الخ

ٓعٍخاهُت ْاصٖاءاتها ؤجها -الجؼاثغ، حكِض الٗال٢اث اإلا مإ اإلاٛغبُت  ٓجغاث مؼمىت ٖلى زلُٟت ألَا اإلاٛغبُت ج

ٓعٍخاهُا الضاٖمت لخ٣ٍغغ مهحر  ٓا٠٢ م ٦ْظل٪ بؿبب م يمً ألاعاضخي الخاٍعسُت لىٓام اإلاسؼن اإلاٛغبي، 

٣ُت هدُجت اوسخاب اإلاٛغب الكٗب الصخغ  َْظٍ الٗؼلت يمً الًٟاء اإلاٛاعبي جًاٝ بلى ٖؼلت بٍٞغ ْي،  ا

ٓخضة ؤلاٍٞغ٣ُت في زماهِىاث ال٣غن الٗكٍغً زم اهًمامّ بلى ؤلاجداص ؤلاٍٞغ٣ي في ظاهٟي  ،مً مىٓمت ال

2017ٍْ ٓعٍت الٗغبُت الصخغا ْظلٓؾّ ظىبا بلى ظىب م٘ الجمِ َت  ٍٓت ٚحر اإلاكْغ ٓلّ الًٗ ٢ْب ت م 
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ٓص  ْاإلاؿى ٓط الخ٣لُضي للجؼاثغ في بٍٞغ٣ُا  ٓص الىٟ ْظ ْم٘  ٓ اإلااؾـ في الاجداص ؤلاٍٞغ٣ي،  الضًم٣غاَُت الًٗ

٣ُا، ؤي٠ بلى ؤن ْظىٓب بٍٞغ ا  ٓجغ ؤلاًغاوي بدلٟائها الاؾتراجُجُحن هُجحًر ٓامل  -الخ اإلاٛغبي ال ًٟؿغ ٣ِٞ بٗ

ُِْٟٓا مً ٦ال الىٓ ْج امحن، خُض حٗخبر اإلاٛغب التي جدخٟي بما ؾُاؾُت، َىا٥ ٦ظل٪ الخلُٟت الضًيُت 

٣ُا جدضًا إلماعة اإلاامىحن  ٓعٍا في اإلاٛغب، اليكاٍ ؤلاًغاوي في ٚغب بٍٞغ ٌؿمى بماعة اإلاامىحن اإلا٨غؾت صؾخ

ْحٗؿُٟت للخاٍعش. ْؤَماِٖا الخٓؾُٗت اإلاؿدىضة بلى ٢غاءة اهخ٣اثُت  ٓمت   اإلاٛغبُت اإلاٖؼ

تبىاءا ٖلى ما ؾب٤ حٗخبر الٗال٢اث الجؼا ٍٓا ٖلى جٓؾ٘ ؾُاؾاث –ثٍغ ؤلاًغاهُت الغاَىت ماقغا ٢

ن  ْلُت ْؤلا٢لُمُت اإلاٛالُت في الخضزل في الكْا ٌ ْالاؾخ٣اللُت لبٌٗ الؿُاؾاث الض ْالٞغ اإلاماوٗت 

ٓا٢ُٗت الؿُاؾُت  ْال ْبلٛت اإلاهالر  ْتهضًض وؿُجِا الاظخماعي،  ا  الضازلُت للض٫ْ ْيغب اؾخ٣غاَع

ٓع الجؼاثغ ْلُت حكِض َِغان ًخ٨إ ٖل-ٞمد حن في ْل بيُت ص ٍْد٤٣ مهالر الُٞغ ى ٢اٖضة نلبت 

اهاث  ْالَغ ٓباث الا٢خهاصًت  ْالهٗ ٖٓت َاثلت مً التهضًضاث ألامىُت  ٓع مجم ِ ْجدضًاث ْْ الث  جد

ٓط ْ اإلاهالر ْاقخضاص الهغإ الضْلي خ٫ٓ الىٟ ْالاؾخ٣ُاب الظي حكِضٍ الؿُاؾت  ؤلاؾتراجُجُت 

ْالظي ٌكمل مسخل٠ ؤ٢ا ْٖلُّ ًم٨ًالٗاإلاُت  ٓع لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ  لُم الٗالم.  الاؾخٟاصة مً َظا اإلاد

ْمً ظِت ؤزٔغ  ْعَاهاث بؾتراجُجُت.  ٣ْٖض اجٟا٢ُاث حكمل مجاالث ا٢خهاصًت، الخىمُت  مكتر٦ت 

ْعْؾُا ْبًغان  ٓع الجؼاثغ  ٓصَا ؾلم ال٣ٔٓ الٗالمي (47)ٞةن مد ٓانل نٗ ْاإلاخدال٠ م٘ الهحن التي ج  ،

ٓب ٓعة ظُ ْالجؼاثغ  ،(48)ٓلُدُ٪ ٖالمي ظضًضْ حؿاَم في بل ٓة في مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي  الخايغة ب٣

٣ُا ْالخإزحر ٖلى  ،ْبٍٞغ ْمهالر ؤًٖاثّ،  ْالضٞإ ًٖ ٢ُم  ٓاػن  ٓع م٫ٓٗ ٖلُّ لخد٤ُ٣ الخ ِٞظا اإلاد

ْلُت. ْص  ٢ًاًا ب٢لُمُت 

 الخاجمت:

ت اهاث خ٣ُ-جدمل الٗال٢اث الجؼاثٍغ ْجحرتها َع ْجهاٖض  ٣ُت مخٗل٣ت بالخإزحر في ؤلاًغاهُت الغاَىت 

ْاإلاخٓؾِ  ٣ُا  ْبٍٞغ ْالصخغاء  ْامخضاصاتها في الؿاخل  ٓاػهاث الاؾتراجُجُت في مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي  الخ

ْلُت اإلاٗلً ٖجها، صٖم  ْبالخضاعي اإلاى٣ُي ْفي بَاع الخدالٟاث الض ْالٗالم ؤلاؾالمي،  ْاإلاى٣ُت الٗغبُت 

ْلُت الِاصٝ ب ٓاػن في الٗال٢اث الض ٓع الخ  لى ٖالم مخٗضص ألا٢ُاب.مد

 ْاهُال٢ا مما ؾب٤ هسلو بلى الى٣اٍ الخخامُت آلاجُت :

ت ؤوال : ْا٦خما٫ مؿاع الخُبُ٘ الظي بضؤ مُل٘ ألالُٟت -جإ٦ض هطج الٗال٢اث الجؼاثٍغ ؤلاًغاهُت 

 الخالُت .

ٓماؾُت الا٢خهاصًت ْالاؾتراجُجُت جب٣ى مً اإلاضازل اإلاالثمت لخٗم٤ُ الٗال٢اثزاهُا :  الضبل

ت ْاؾتراجُجُت .-الجؼاثٍغ ْلُت  ا ًىضعط يمً جٓظِاث ٦بٔر ص  ؤلاًغاهُت زهٓنا ؤن جإزحَر
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تزالثا : ٓجحرة الخالُت للٗال٢اث الجؼاثٍغ ٍٓل مً -ال ذي َ ؤلاًغاهُت التي ْنلذ بلحها بٗض حؿلؿل جاٍع

ٍٓت ٖال٢ا ٓع جدال٠ اؾتراجُجي م٫ٓٗ ٖلُّ لخ٣ ال بلى جبل ٢ُُْٗت ْ بٖاصة جإؾِـ ْن ث مىُٟٗاث 

ت ٍٓت اؾتراجُجُت حكمل مى٣ُت اإلاٛغب -بُيُت ظؼاثٍغ اهاث جىم ْ حٗاْن اؾتراجُجي بَغ ٓطظُت،  بًغاهُت هم

َْظٍ الٗال٢اث هي اإلاضزل الٗملي لبىاء  ْالٗالم ؤلاؾالمي،  ْاإلاى٣ُت الٗغبُت  ْاإلاخٓؾِ  ٣ُا  ْبٍٞغ الٗغبي 

ْاإلاهالر الٗغبُت ْؤلاًغا-ٖال٢اث ٖغبُت ٓاػهت جدٟٔ ال٣ُم  ٓاػن  ،هُتبًغاهُت مخ ْاإلاؿاَمت في بخضار ج

ْمهالر ٧ل  في ؤلا٢لُم ْفي الؿُاؾاث الٗاإلاُت مً زال٫ صٖم ٖالم مخٗضص ألا٢ُاب ًغاعي ٢ُم 

ْالض٫ْ .  الكٗٓب 

تسابعا : ٓماؾُت -الٗال٢اث الجؼاثٍغ ْصبل ْا٢خهاصًت ْؾُاؾُت  سُت  ؤلاًغاهُت هي ٖال٢اث بإبٗاص جاٍع

ْهي ؤبٗاص جخٗضص ْ جخ٩امل ىُت للبلضًً في بَاع ٖال٢اث بُيُت  ْاؾتراجُجُت  لخد٤ُ٣ اإلاهالر الَٓ

٫ٓ  ،مشمغة ٓاػهاث الاؾتراجُجُت في اإلاٛغب الٗغبي بما ٌؿمذ بكم ْهي جمشل اإلاضزل اإلاالثم للخإزحر في الخ

ْلُت الاؾتراجُجُت الؿاُٖت بلى ٖالم مخٗضص ألا٢ُاب ًدُذ للبلضًً،  َظا الخإزحر الخٓظِاث الض

ٍٓت َ ْمهالخِم .ْمجاالتهم الخُ َْؿمذ لِم بالضٞإ ًٖ ٢ُمِم  ْعة،   امل مىا
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 ملخظ:

ٕٓ الاهضماط اإلاٛاعبي مً ألاَمُت بما  ٌٗخبر مٓي

٧ان مً خُض اإلااؾؿاث التي جم اوكائها في اَاع 

ْمً زالل ِا جضٞ٘ الض٫ْ اإلاٛاعبُت الاجٟا٢ُاث اإلابرمت 

٢ضما هدٓ الاهضماط الا٢خهاصي ْالاظخماعي ٦خضبحر 

ابِ الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْجضُٖم الـْغ ْجٓؾُ٘   لخىمُت 

المُت. ْالش٣ـاُٞت ْؤلٖا  ْالٗلمُـت 

ْاإلاالُت   ٦ظلـ٪ جٓخُض الؿُاؾت الا٢خهاصًت 

ْالىٓم الجمغ٦ُت ُٞما بُجها  ْالى٣ضًت ٗاث  ْالدكَغ

د٤ُ٣ ؾُاؾاث الخجاوـ بحن الض٫ْ ْالٗمل ٖلى ج

ًاء في مجاالث مسخلٟت لهالر الاهضماط اهُال٢ا مً  ألٖا

ٓصة، ٓاث٤ التي ج٠٣ ؤمام  في ْل ألاَضاٝ اإلايك الٗ

ْؤَمِا الٗامل الؿُاسخي الظي ؤيخى الؿبب  الاهضماط 

ٍْت. ْ ٞكل ؤي ججغبت ْخض  الغثِسخي في هجاح ؤ

اث الخٗاْن، ال٩لماث اإلاٟخاخُت: الاهضماط اإلاٛاعبي، ؾُاؾ

٢ٓاث الاهضماط.  مٗ

Abstract 

It is the subject of Maghreb integration of the 
importance of which was based on the institutions 
that were created in the framework of agreements 
and through the Maghreb countries to advance 
towards economic and social integration as a 
measure to develop and broaden and strengthen 
the economic, social , scientific, cultural and media , 
as well as the unification of the economic, financial 
and monetary laws and customs systems and work 

together harmonization of policies between 
member countries in various fields for the benefit of 
the merger of the desired objectives , in the light of 
obstacles to mergers, the most important political 
factor , which has become the main reason for the 
success or failure of any single experience. 

Keywords: integration of the Maghreb, union 
agreements, cooperation policies, obstacles to 
integration 

 ملذمت

اإلاٛاعبي الِضٝ الاؾتراجُجي باليؿبت ل٣اصة ص٫ْ مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي، بةٖخباٍع  هضماطالا  مشلً

سُت إلهُال٢ عة جاٍع ت، بجمُ٘ ؤبٗاصَا الؿُاؾُت الا٢خهاصًت ٌٗض زُاعا ؾُاؾُا ٣ٖالهُا ْيْغ ت خًاٍع

ْالىاٖمت  ٓة الهلبت  ْالاظخماُٖت ْألامىُت لكٗٓب اإلاى٣ُت، في ْل هٓام صْلي ًخمحز بٗال٢اث ال٣

ْل٣ض صٞٗذ َظٍ الخدضًاث اإلاخٗضصة  ْالًُٟٗت،  ْؾُاؾت الُِمىت ٖلى الكٗٓب ْألامم اإلاجؼؤة 

ْاظِتها ص٫ْ اإلاٛغب ٖٓت التي  في ٖال٢تها البُيُت ْفي ٖال٢اتها الخاعظُـت ب٣اصتها بلى البدض الٗغبي  ْاإلاخى

ٓاظِت الخدضًاث  ْم ًٖ نُٜ ٖملُت ظضًضة جم٨جها مً امخهام ْاَغة الجزإ ُٞما بُجها، مً ظِت، 

.  الخاعظُت، مً ظِت ؤزٔغ
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ٕٓ ؤَمُت جدلُل جل٪ الاجٟا٢ُاث التي جم بوكاءَا في بَاع  ْٖلُّ ج٨دسخي صعاؾت َظا اإلآي

ابِ الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ؤلاهضم ْجضُٖم الـْغ ْالتي حٗض ٦خضبحر للخىمُت  اط بحن َظٍ الض٫ْ 

ْالٗمل ٖلى جٓخُض الؿُاؾت اإلاكتر٦ت ْالٗمل ٖلى جد٤ُ٣  ْالش٣ـاُٞت  ْالىٓم ُٞما بُجها،  ٗاث  ْالدكَغ

ٓانالث لهالر جُٟٗل مؿاعي ؤالهضماط،  ْاإلا ْالهىاٖت  ؾُاؾاث الخجاوـ في مجاالث الؼعاٖت 

ٓا٢٘ اإلاٛاعبي.اه ْلت م٣اعبت الاجٟا٢ُاث اإلابرمت م٘ ال ْمدا ٓصة،   ُال٢ا مً ألاَضاٝ اإلايك

ٕٓ َغح الاق٩الُت الخالُت، اإلاخمشلت في الؿاا٫ الخالي:   ْجخُلب مٗالجت َظا اإلآي

خاضت  ما هي الاجفاكُاث اإلااظعت الهذماج دٌو ؤإلاغشب العشبي وما فاعلُتها في الىاكع

 علباث التي جىاحه َزا الاهذماج ؟، وماهي الالاكخطادي

ٕٓ الى ْع، ًخًمً الا٫ْ  ْلالظابت جم ج٣ؿُم اإلآي ٓاث جد٤ُ٣ الاهضماط لضٔ ص٫ْ زالزت مدا زُ

٢ٓاث ًدىاٌو ْالشاوي ، اإلاٛغب الٗغبي ٓع الشالض مً الضعاؾت ٞسههىاٍ إلاٗ ؾُاؾاث الاهٓمت، ؤما اإلاد

 َظا الاهضماط .

: خؿىاث جدلُم اهذماج د  ٌو اإلاغشب العشبي اإلادىس ألاٌو

٤ْٞ بغامج  ْاإلاغخلُت  ْاؾخسضام الخضعط  ٝ اإلاىاؾبت،  ٓٞغ الْٓغ ٌؿخلؼم الاهضماط لضٔ الض٫ْ ج

ٓاث في اإلاؿاَمت في ٢ُام  ٓة مً َظٍ الخُ ْؤزغ ٧ل زُ ٓاث جد٣ُ٣ّ  ُْٞما ًلي زُ ػمىُت مدضصة، 

٤ْٞ الاجٟا٢ُاث اإلابرمت بحن ص٫ْ اإلاٛغب الٗغبي.  الخ٣اعب 

 لت الخبادٌ الخش،ؤوال: بكامت مىؿ 

٫ْ الِاصٞت بلى جد٤ُ٣ جىمُت ا٢خهاصًت مىضمجت  جُب٣ُا لؿُاؾاث  ْبؾتراجُجُت ٢اصة َظٍ الض

٫ْ الى ابغام بجٟا٢ُت في َظا الكإن، م٘ اخخٟاّ ٧ل  مخمشلت في ب٢امت مى٣ُت للخباص٫ ؤلخغ، ٖمضث َظٍ الض

٫ْ ألازغ  ْهٓامِا الجمغ٧ي، باليؿبت للض ٟتها الجمغ٦ُت  ا في ؤلاجٟا١مجها بخٍٗغ  .(1)ٔ، التي لم جضزل َٞغ

ْحٗخبر اإلاك٩لت الغثِؿت التي جىجم ًٖ بلٛاء الدؿٗحراث الجمغ٦ُت ٖلى مىخجاث اإلاى٣ُت ؤجها ٢ض 

عي ؤلاجٟا١ ٖلى  ًاء في ؤلاهضماط، لظل٪ ٩ًٓن مً الًْغ جترجب ٖلحها زؿاثغ مالُت لبٌٗ الض٫ْ ألٖا

ًاء.  جدمل الخؿاثغ اإلادخملت ألي مً الض٫ْ ألٖا

ٓص للمؿاَمت في َظا الًٟاء بدىُٟظ الاجٟا٢ُاث،  ض مً بظ٫ الجِ ٞالض٫ْ اإلاٛاعبُت ٖلحها اإلاٍؼ

ْبٖالن الض٫ْ اإلاٛاعبُت ًٖ جٓظِاث  ْصعاؾت بظغاءاث ظضًضة بهضٝ بعؾاء مى٣ُت للخباص٫ ؤلخغ 

ْبة٢خهاص الؿ١ٓ، بال ؤجها ٚحر ٧اُٞت، بل ًجب  اجساط ا٢خهاصًت ظضًضة خغة، جخمحز باإلاباصعة الخغة 

ْٖلى  ْٖلى ؤلاصاعة ؤن حؿاٖض ٖلى جُب٤ُ َظٍ الازخُاعاث،  ؤلاظغاءاث اإلاضٖمت لخل٪ ؤالزخُاعاث، 

ٓا١ الجضًضة. ْص اإلاٛاعبُت إل٦دؿاح ألاؾ ٓا زاعط الخض ً ؤن ًيكُ  اإلاؿدشمٍغ
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ْة  الث ؤلا٢خهاصًت الٗاإلاُت، ْفي هض ٓا٢٘، ؤن ٨ٞغة بٗض مى٣ُت للخباص٫ الخغ جٟغيِا الخد ْال

ٓهت  ٓٞمبر ؾىت بغقل ْازغ قِغ ه الا ، غ، جم ؤلاجٟا١ ٖلى بوكاء مى٣ُت الخباص٫ الخ(2)1995اإلاى٣ٗضة في ؤ

 ،٫ْ ٍْغظ٘ طل٪ الى الازخالٞاث البُيُت في َبُٗت الاهٓمت الا٢خهاصًت للض ٓمىا َظا،  ؤن طل٪ لم ًخم الى ً

ٓهُت ْؤلاظغاءاث الالػمت لخىُٓم الخجاعة بحن الض٫ْ،  ٓاءا مً الىاخُت ال٣اه ٓاضر ؾ اصة ٖلى الازخالٝ ال ٍػ

 ْ ٓامل جازغ بك٩ل ا ت، ٧لِا ٖ ت ال٣ٍُغ ْالظي مغصٍ صاثما الجٖز  ٫ْ بحن َبُٗت ال٣غاع الؿُاسخي لِظٍ الض

٫ْ اإلاٛاعبُت.  بأزغ ٖلى ججؿُض ال٣غاع الظي ٣ًطخي بةوكاء مى٣ُت للخباص٫ الخغ بحن الض

 بكامت الىخذة الجمشهُت زاهُا:

٦ْظل٪ في بَاع ٖملُت الاهضماط ؤإلاٛاع  ْلّ ٖلى جيؿ٤ُ ألاهٓمت الجمغ٦ُت ُٞما بُجها،  بي حٗمل ص

ْججضع ؤلاقاعة بلى   ، ٓم اإلاخٗل٣ت بها ججاٍ الض٫ْ ؤألزٔغ ا مً الغؾ ْٚحَر ٟاث الجمغ٦ُت،  جٓخُض الخٍٗغ

ٓمي ت ًٖ لجىت اإلاٛغب الٗغبي اإلاجخمٗت بمضًىت الغباٍ، ً  1988/ 15/9ْ 14ؤن اللجىت اإلاالُت اإلاخٟٖغ

في مجا٫ جيؿ٤ُ الؿُاؾاث الجمغ٦ُت، ج٣ترح ٞحها ٖلى اإلاضٔ ال٣هحر حٗمُم ألاخ٩ام ج٣ضمذ بخٓنُت 

ْالتي جخالءم ؤ٦ثر م٘ ْخضة  ٓاعصة في الاجٟا٢اث اإلابرمت ٖلى الهُٗض الشىاجي ُٞما بُجها،  الجمغ٦ُت ال

ْػا(3)ؤ٢ُاع اإلاٛغب الٗغبي ْلّ، ججا ْالبًاج٘ ْالاشخام بحن ص  ، بٛغى حؿُِل ٧ل مً جى٣ل الؿل٘ 

ْالتي جدىا٢ٌ م٘ ْاإلا٣ٗضة التي جٟغيِا َظٍ الض٫ْ ُٞما بُجها،  ما جىو  لالظغاءاث الجمغ٦ُت اإلاسخلٟت 

حن اإلاخجِحن  ٓاَىحن الجؼاثٍغ ٓوـ ٖلى اإلا ٓم التي ٞغيتها ج ْالجماُٖت، ٧الغؾ ٖلُّ الاجٟا٢ُاث الشىاثُت 

ٓاعصة في الاجٟا٢ُاث ا ت الخى٣ل ال ٓوـ الك٣ُ٣ت، ألامغ الظي ًمـ بدٍغ ْالظي ؤزاع اؾدُاءا لخ إلاٛاعبُت، 

ٓاًَ اإلاٛاعبي.   ٦بحرا لضٔ اإلا

جُت  ْطل٪ بهٟت جضٍع ٓ (4)ل٣ض اج٣ٟذ الض٫ْ اإلاٛاعبُت ٖلى ب٢امت بجداص ظمغ٧ي بُجها،  ْالِضٝ َ  ،

ْجىُٟظا ل٣غاع مجلـ  ًاء،  ٟت الجمغ٦ُت في ٧ل الض٫ْ ألٖا ب٢امت الٓخضة الجمغ٦ُت م٘ جٓخُض الخٍٗغ

ت الغثاؾت اإلاخٗل٤ بةٖخم ٓاٖض ٢ُام مشل َظٍ الٓخضة الجمغ٦ُت، جًمىذ الاجٟا٢ُت الخجاٍع ٢ْ اص مباصت 

ُٟـت ظملـت مً اإلاؿاثل، مجهـا ما ًخٗل٤ بدغ٦ـت البًاج٘، ٦ظلـ٪ ما ًخٗلـ٤ بالخيؿُـ٤ الخجـاعي،  ْالخٍٗغ

٢ٓاثُت التي ًم٨ً ؤن جخسظَا ٦ْظا الخضابحر ال ت،  ٍٓت اإلاالُت الخانت باإلاباصالث الخجاٍع ْلت  ْبالدؿ الض

 .(5)اإلاخٗا٢ضة اإلاخًغعة 

ُٟت ٖلى بٖٟاء البًاج٘ طاث اإلاهضع اإلاٛاعبي  ْالخٍٗغ ت  ههذ اإلااصة الشاهُت مً الاجٟا٢ُت الخجاٍع

يـت ٖلى  ْالًغاثب اإلاـْٟغ ٓم  ْالًغاثب، ٖـضا الغؾـ ٓم الجمغ٦ُت  ْلّ مً الغؾـ اإلاخباصلت ُٞما بحن ص

ٓماث ، ْفي مجا٫ الخيؿ٤ُ الخجاع (6)ؤلاهخـاط اإلادلي ٍج اإلاٗل غاٝ اإلاخٗا٢ضة ٖلى جْغ ي جدض الاجٟا٢ُت ألَا

ْحصجُ٘ الاجهاالث بحن اإلااؾؿاث ال٣اثمت مً ٚٝغ  ت ُٞما بُجها،  ْالخجاٍع ْاإلاُُٗاث الا٢خهاصًت 

٘ اإلاٛاعبُت  ْاإلاكاَع ٤ٍٓ اإلاىخٓظاث  ْحؿ ا، بهضٝ ؤلاهخاط  ْٚحَر ْمىٓماث الخجاعة الخاعظُت،  ت  ججاٍع
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 ٤ ْطل٪ ًٖ ٍَغ ٓاء في اَاع زىاجي اإلاكتر٦ت،  ْصًت، ؾ جىُٓم الاوكُت اإلاكتر٦ت زانت في اإلاىا٤َ الخض

ت الخانت بالهىاٖاث الخ٣لُضًت ٦هىاٖت الؼعب ْالٟساعْظماعي ٧اإلاٗاعى الخجاٍع ا  ُت  ْٚحَر ْالخلٟاء 

٦ْظل٪ م٘ اإلاٛغب، باٖخباع ان الازخالٝ بحن الض٫ْ ٌٗض عاٞضا للخٗاْن  ٓوـ  ٖلى اإلاىا٤َ الكغ٢ُت م٘ ج

ٍٓغ الهىاعي الخغفيْالخ ُ . 

ت البُيُت ٞةجها جخم خؿب  ْالخانت باإلاباصالث الخجاٍع ٍٓت اإلاٗامالث اإلاالُت  ُْٞما ًسو حؿ

ْ الشىاثُت اإلابرمت في َظا  ٓاهحن الهٝغ اإلاٗم٫ٓ بها في ٧ل ٢ُغ، ألخ٩ام اجٟا٢ُاث الهٝغ الجماُٖت ؤ ٢

اصة حجم الخباص٫ الخجاعي ؤظاػث الاجٟا٢ُت جُبُ ْلٍؼ ، ؤما الجزاٖاث التي (7)٤ هٓام اإلا٣اًًتاإلاجا٫، 

ت اإلاخسههت، ْفي خالت  ٓػاٍع ْجُب٤ُ َظٍ الاجٟا٢ُت، ٞةجها حٗغى ٖلى اللجىت ال جشاع بكإن جٟؿحر 

، الا ان َظٍ (8)ٖضم جٓنلِا بلى خل مغضخي لؤلَغاٝ اإلاخٗا٢ضة، جدا٫ ٖلى الُِئت ال٣ًاثُت اإلاٛاعبُت

ٓهُت جب٣ى خبِؿت ٓا٢٘. الىهٓم ْالاظغاءاث ال٣اه ْلم جغقى لخُب٣ُِا في ال  الاجٟا٢ُاث، 

٧ْلذ بلى لجىت اإلاخابٗت التي ًضزل ازخهانِا ٓص الاجٟا٢ُت، ٣ٞض ؤ في  ؤما مِمت ؤلاقغاٝ ٖلى جىُٟظ بى

ت اإلاخسههت  ٓػاٍع ْعِٞٗا بلى اللجىت ال غ  ْبٖضاص الخ٣اٍع ٧ل اإلاجاالث الخانت بالخضا٫ْ الخجاعي، 

ْالتي ، مً زال٫ اظخماٖاث (9)للٟهل ٞحها ْاإلاالُت الخابٗت لالجداص،  ت اإلا٩لٟت باال٢خهاص  ٓػاٍع اللجىت ال

ا، مً  ْٚحَر ٟاث الجمغ٦ُت،  ْجٓخُض الخٍٗغ ٓخُض ألاهٓمت الجمغ٦ُت  ٕٓ ج اَخمذ َظٍ ألازحرة بمٓي

ٟاث  ْٖلى مؿخٔٓ الخبراء ٢امذ بضعاؾت م٣اعهت للخٍٗغ  ، ًاء ججاٍ الض٫ْ ألازٔغ ٓم للض٫ْ ألٖا الغؾ

ٓم ْالغؾ ْطل٪ جمُِضا لخٓخُضَا  الجمغ٦ُت   . (10)ألازٔغ 

ً الٗامحن لِظا  ٢ْض جم الاجٟا١ ٖلى بوكاء مجلـ لض٫ْ اإلاى٣ُت للجماع٥، ًخإل٠ مً اإلاضًـٍغ

ٓاع (11)ال٣ُإ بهضٝ الٓن٫ٓ بلـى هٓام ظمغ٧ي مٓخض ْالخ َْظا ًدخم ٖلى الض٫ْ جٓخُض ؤهٓمتها،   ،

 اإلاؿخمغ في بَاع الاجداص. 

ٌ  :ازالث  اإلاغشب العشبي. بوشاء ظىكا لذو

ْعٍ  ْالخاعظُت مً مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي ؤلاهضماط الظي بض عاث الضازلُت  جخُلب الًْغ

ٓص ٖلى جدغ٧اث ألاشخـام  ٌؿخٓظب بخضار الٓؾاثل اإلاالثمت لخجؿُضٍ، ٟٞي ْـل الؿ١ٓ جلػى ال٣ُـ

ً ٓاٞـؼ الجمغ٦ُت بمسخلـ٠ ؤق٩الِـا بحن الـض٫ْ ألٖا ْالخ ٓم  ْالغؾـ ٓا٫،  ؽ ألامـ  ـاء.ْعْئ

َْؿخٓظب باهتهاط ؾُاؾت  ْمؿخ٣غة، ب٣ضع ؤلام٩ان،  ْاخضة  ٢ٓا  ٓا١ ؾ ْبظلـ٪ جهبذ َظٍ الاؾ

ػعاُٖت مكتر٦ت، بما جمشلّ َظٍ ألازحرة مً ؤَمُت بؾتراجُجُت في بَاع ؤلاهضماط اإلاٛاعبي، ْفي َـظا 

ت ْالخجاٍع ْالؼعاُٖت  عة جد٤ُ٣ الخىمُت الهىاُٖت  ْعص في مٗاَـضة الخإؾِـ يْغ ْؤلاظخماُٖت  اإلاجا٫ 

ًاء.  للض٫ْ ألٖا
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ْاخضة،   ٓ في ماصة  ْل ل٨ً ما ًم٨ً مالخٓخّ ؤن اإلاٗاَضة لم جخضا٫ْ الؿُاؾت الؼعاُٖت اإلاكتر٦ت، 

ْبئت  الضلُل ٖلى طل٪ ان ان الخٗاْن ال ػا٫ يُٟٗا ٢ْْذ الجغاص ْالا ٓاعر  ٢ْذ ال٩ ٣ٍْخهغ ٖلى 

ا يمً ؾغص اإلاجاالث ا لتي ؾدكملِا الخىمُت الا٢خهاصًت، ْالامغاى الٟخا٦ت، خُض ا٦خٟذ بظ٦َغ

 ؤلاجداص.َْظا ما ًٟؿغ ؤن اإلاجا٫ الؼعاعي ْألامً الٛظاجي مً بحن اَخماماث 

ت اإلاخسههت لؤلمً  لجىت ألامً الغزاجي: / 1 ٓػاٍع ٢غع مجلـ عثاؾت ؤلاجداص بوكاء اللجىت ال

٢ْض ؤؾخسضم َظا اإلاجلـ ٖباعة ألامً الٛظاجي لدؿمُت َظٍ الل(12)الٛظاجي جىت، صاللت ٖلى ضخامت ، 

ٓز٣ُت الخٓظحهُت لبٗض الؿ١ٓ الٟالخُت اإلاكتر٦ت ْعجـّ الٗاصًـت الشاهُت ؤٖخمض ال ْٖم٣ِا، ْفي ص  اإلاك٩لت 

 ، ل٨ً الخٗاْن في مُضان الامً الٛظاجي ماػا٫ بُٗض اإلاىا٫ بحن ص٫ْ اإلاى٣ُت.(13)

مجلـ عثاؾت ؤلاجداص في  بمٓظب ٢غاع  / الهُئت اإلاهىُت اإلاغاسبُت للخبىب والبلٌى الجافت: 2

ْالتي مً مِامِا  ْعة الٗاصًت الشاهُت بالجؼاثغ، ؤوكئذ َظٍ الُِئت التي جخمحز بالُاب٘ الاؾدكاعي،  الض

ٓماث خ٫ٓ الخ٣ىُاث  ْالب٫ٓ٣ الجاٞت، ٦ما جخٓلى الُِئت ؤًًا جباص٫ اإلاٗل ٘ بهخاط الخبٓب  الخضزل في ٞع

ْطل٪ بهضٝ الٓن٫ٓ بلى ؾُا  .(14) ؾت مٓخضة في َظا اإلاجا٫الٗلمُت لئلؾخحراص، 

ً الفالحي: /3 ج٨مً مِمت َظٍ الُِئت في جيؿ٤ُ ألابدار  الهُئت اإلاغاسبُت لإلسشاد والخىٍى

ْالٗمل ٖلى  ْع في اإلاُضان الٟالحي،  ْالدكا غ اإلاالثمت للخيؿ٤ُ  ْْي٘ ألَا ًٍٓ الٟالحي  ْبغامج الخ٩

ٓلـى الُِئت ؤًًـا بخضار بى٪ مُُٗاث ٌؿمذ بضعاؾـت بم٩اهُت بوكـاء مجلـت م ْجخ كتر٦ت مخسههت، 

ْالُلبت ْالٗمل ٖلى جباص٫ ألاؾاجظة  ٘ البدض اإلاكتر٦ت،  ، بهضٝ جباص٫ الخبراث (15)مِام ب٢ـامت مكاَع

ْالجامٗاث، اإلاغا٦ؼ اإلاخسههت في  ٓػاعاث  ْال٨ٟاءاث اإلاٛاعبُت بحن الض٫ْ، في بَاع اجٟا٢ُاث بحن ال

ٓهحن ٧اٞت اإلاجاالث، الصخيء الظي ؾِؿمذ بالخ ْاإلا٩ ٍٓغ ال٣ضعاث لضٔ اإلاسخهحن  ْجُ ٗاْن اإلاباقغ 

ْالبُضاٚٓظُت اإلاٗاٝع  ،ْالُلبت في الض٫ْ اإلاٛاعبُت ْالخُِ الٗلمُت  إل ٖلى البرامج  مً زال٫ الَا

ٕٓ ْالخى ْبالخالي ؤلازغاء  ْالٗلمي، مما ؾِؿاٖض ألازٔغ التي جمحز باقي ألا٢ُاع،  ٓعة  الش٣افي  خخما في بل

ْم اع.ؤهٓمت مكتر٦ت  ْاإلاِخمحن في َظا ؤلَا ْالباخشحن  ٖٓت ٌؿخُٟض مجها اإلاسخهحن   خى

٤ٍٓ الاجفاكُت الخاضت بدبادٌ اإلاىخجاث الفالخُت:  -ؤ تهضٝ َظٍ الاجٟا٢ُت بلى جىمُت حؿ

ًٍٓ ؾ١ٓ ٞالخُت  ْاإلاهضع اإلادلُحن، بحن ألا٢ُاع اإلاٛاعبُت، جمُِضا لخ٩ اإلاىخجاث الٟالخُت، طاث اإلايكإ 

م ؤن َظ ٍج الؿ١ٓ باإلاىخجاث  ٍ الاجٟا٢ُتمكتر٦ت، ٚع ْجْغ ًم٨ً ؤن جد٤٣ ٞاثضة ما٦ضة لخىمُت 

ْع،  ًاء، بال ؤجها لم ج٣م بإًت ص ٢ْ٘ ٦بحر ٖلى جىمُت ا٢خهاصًاث الض٫ْ ألٖا اإلاٛاعبُت، التي ؾ٩ُٓن لِا 

ٓامل  ٍْغظ٘ َظا الخإزغ الى ٖضة ٖ ًاء،  ٍْغظ٘ طل٪ بلى الخإزغ في الخهض٤ً ٖلحها مً َٝغ الض٫ْ ألٖا

ْجدخل مغاجب َامت ٖاإلاُا ؤَ مِا، ان مً بحن الض٫ْ اإلاٛاعبُت التي جدخل م٩اهت َامت في ؤلاهخاط الٟالحي 
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ٓطط اإلاٛغبي اع، مما ظٗل الض٫ْ اإلاىخجت ٞالخُا  ،في َظا الاَاع ٧الىم ْباإلا٣ابل ص٫ْ يُٟٗت في َظا الَا

ْبحن الض٫ْ ألازٔغ .  جٔغ هٟؿِا لِؿذ بداظت الى اجٟا٢ُت حٗاْن بُجها 

حٗخبر َظٍ الاجٟا٢ُت مً ؤَم ؤلاهجاػاث التي جد٣٣ذ في الاجفاكُت الخاضت بالدجض الضساعي:  -ب

ْحؿغب آلاٞاث الًاعة بمسخل٠  ْالٛابُت  ْالثرْاث الىباجُت  َظا اإلاجا٫ لخماًت اإلادانُل الؼعاُٖت 

ْهي بمشابت بَاع ٖام للخٗاْن في مجا٫ الدجؼ الؼعاعي بحن ألا٢ُاع اإلاٛاعبُ ت مً ؤظل بىاء ؤق٩الِا، 

 . (16)الًٟاء اإلاٛاعبي بما ًغعى زانُاث ٧ل بلض

 العُاظاث اإلاغاسبُت. لثاوي:ااإلادىس 

ت اهخلاٌ اإلاىاؾىحن اإلاغاسبت، والعلع والخذماث وسئوط ألامىاٌ.  ؤوال: خٍش

ت اهخلاٌ اإلاىاؾىحن اإلاغاسبت بحن الذٌو اإلاغاسبُت : اجفاكُت /  1 حعي قٗٓب اإلاٛغب الٗغبي خٍش

ا ٖلى الهُٗضًً بٗم٤  ْمكتر٦ت، جمحَز ٓاؾم ٦شحرة  ٍٓل، مً ٢ سِا الُ ْْعي ما ًجم٘ بُجها ٖبر جاٍع

ٓ ا٢خهاصي  ٓ الؿبُل الٓخُض لخد٤ُ٣ هم ْالبكغي، ٦ما ؤجها م٣خىٗت بإن الاهضماط الخىمٓي َ الُبُعي 

 ْاظخماعي مؿخضًم ٖلى مؿخٔٓ اإلاى٣ُت.

ٕ الاهضماط ال ٌؿحر باليؿ٤ اإلاغظ  ٓ، خُض ال ًؼا٫ ًهُضم بٗضة ٖغا٢ُل ال بُض ؤن ج٣ضم مكْغ

ْلُا  ٓاظّ هٓاما ص ٓع ٦خلت مٛاعبُت ٞاٖلت، ٩ًٓن ٞحها زالم اإلاى٣ُت التي ج بض مً جظلُلِا، لخِؿحر ِْ

ْبي، اإلاىخضٔ الا٢خهاصي الٗالمي، آؾُا للخٗاْن  ْع ًخمحز ب٣ُام الخجمٗاث ال٨بحرة، ٧االجداص ألا

والعلع بحن دٌو اجداد اإلاغشب العشبي مً الشواثض ألاظاظُت  باعخباس اهخلاٌ اإلاىاؾىحنالا٢خهاصي ... 

لخدلُم ؤي مجهىد بهماجي مشترن ولبعث فػاء اكخطادي مخيامل، جىقف فُه ول الؿاكاث 

 ً ت واإلاالُت اإلاغاسبُت، وفي َزا ؤلاؾاس جم ببشام اجفاكُت، خاضت بالىلل البري للمعافٍش البشٍش

ت جىلل ألاشخاص، وجىكُم عملُاث عبىس البػاجع  والبػاجع والعبىس بحن دوله بهذف غمان خٍش

 ووخذاث الىلل بحن دوله.

ْلِـ  ٓا٢٘، ؤن الكٗٓب اإلاٛاعبُت جخُل٘ بلى آٞا١ ؤ٦ثر، بدُض ًجب مٗاملتها مٗاملت ؤًٞل،  ْال

ٓع، ٓص اإلاغا٦ؼ الخانت بالٗب ْبهما مؿاثل ؤزٔغ جىُٓمُت ًجب ؤن حؿ ٟاءاث،      ٣ِٞ بخ٣ضًم بٌٗ ؤلٖا

ٓاػ الؿٟغ،ْجدؿِـ اإلا ٠ اإلاٛاعبُت ْظ ْطل٪ مً زال٫ بُا٢ت الخٍٗغ ٓص ْخضة مٛاعبُت،       ٓاَىحن بٓظ

٦ْظل٪ الٗمل ٖلى  ْمٗاملتهم مٗاملت زانت،  ْصًت  اًا الض٫ْ اإلاٛاعبُت في اإلاغا٦ؼ الخض خىاء بٖغ ْالٖا

ابِ الاظخماُٖت بحن ؤبىاء اإلاى٣ُت.  ٓز٤ُ الْغ  ج
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ْاإلا ٓٞغ ْؾاثل الى٣ل  ابِ الا٢خهاصًت ْلِظا، ٞةن ؤَمُت ج ؼ الْغ ٓانالث ال جِٓغ ٞدؿب في حٍٗؼ

ْلِـظٍ ألاؾبــاب  ْالؿُــاؾُـت بُجهـا،  ْالش٣اُٞت  ابِ الاظخماُٖت  بحن الض٫ْ اإلاٛاعبُت، بل ؤًًا حٗؼػ الْغ

عي بصزــا٫ الـى٣ــل يمــً بَاع الؿُاؾت الٗامت اإلاكتر٦ت لبىاء الًٟاء اإلاٛاعبي.  بــاث مً الًـْغ

غ اهخ٣ا٫  مً زال٫ ما ؾب٤ ٓاػن ؤلاهماجي اإلاٛاعبي بال بطا جم جدٍغ ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤهّ لً ًخد٤٣ الخ

ْالجماُٖت التي ؤبغمذ  م مً الاجٟا٢ُاث الشىاثُت  ْبالٚغ ٓا٫ بحن ٧اٞت الض٫ْ اإلاٛاعبُت،  ألاشخام ْألام

ْمخ٩املت، بال ؤن جى٣ل ألاشخام بحن بلضا ٖٓت  ت مخى ٓاعص البكٍغ ْاإلاخٗل٣ت باإلا اع  ن الاجداص في َظا ؤلَا

ٓا٫ صازل َظا الًٟاء لم ًهل بلى الضعظت التي  ٓصا، ٞةن اوؿُاب ألام ٓعا مكِ ماػا٫ يُٟٗا ْقِض جُ

ٓص ال٣ُم الظي جبظلّ البلضان اإلاٛاعبُت طاتها ٖلى  ْاإلاجِ الث  م مً اإلادا ْطل٪ بالٚغ ٓا بلحها الجمُ٘  ًهب

ٗاث  ْحكَغ ْمً زال٫ ما جم اجساطٍ مً بظغاءاث  ٖلى مؿخٔٓ اجداص اإلاٛغب اإلاؿخٔٓ الشىاجي، 

ْاإلاهالر (17)الٗغبي ٍْغظ٘ الؿبب في طل٪ الى الازخالٞاث البُيُت بحن ألاهٓمت اإلاٛاعبُت مً ظِت،   ،

ٓجغ بحن الض٫ْ . ألاظىبُت في اإلاى٣ُت  ْالتي حؿعى صاثما الى زل٤ باع للخ

ت اهخلاٌ الخذماث بحن الذٌو اإلاغاسبُت. 2 ت اهخ /اجفاكُت خٍش ٣ا٫ الخضماث جخجلى ؤَمُت خٍغ

ْا٢٘ ظضًض، ًغج٨ؼ ٖلى  ْالتي حٗبر ًٖ  ا َضٞا في بىاء الاهضماط اإلاٛاعبي،  بحن ألا٢ُاع اإلاٛاعبُت باٖخباَع

ْالغابٗت مً  اًا البلضان اإلاٛاعبُت، ٣ٞض ههذ اإلااصة الشاهُت مً ٣ٞغجحها ألاْلى  ٖضم الخمُحز بحن ٖع

ْلّ، ٖلى ؤ ْالترازُو ل٣ُام  ن جخِٗـضالاجٟا٢ُت ٖلى حصجُ٘ ْيمان الاؾدشماع بحن ص ٓا٣ٞاث  بةنضاع اإلا

 ٤ ٓاعص الالػمت لّ، م٘ ٖضم جدمل الاؾدشماع ؤ٦ثر مما ًخدملّ، ًٖ ٍَغ ْاإلا ْاؾخحراص اإلاٗضاث   ٕ اإلاكْغ

ْٖضم حُُٗلّ، ُٞما ًخٗل٤  ٓاًَ اإلاٛغبي ازىاء الخى٣ل بحن الى٣اٍ الجمغ٦ُت  حؿُِالث ممىٓخت للم

ْجدضًض الاظغاءاث اإلاغهت ْالُالء  بالخضماث،  ٓاًَ ٦خى٣ل الٗما٫ اإلاسخهحن في البىاء  التي جالثم اإلا

ٓمُاجّ، بحن الض٫ْ  ٓاًَ في ً ت ًدخاظِا اإلا ٍع ْالؼعٕ، ْزضماث يْغ ْالٛغؽ  ْزضماث الٗخاص الٟالحي 

غ١ ظضًضة للمًِ  ْبالخالي ه٣ل مًِ ْزبراث َْ َُْٗي ٞغنت للٗمل  اإلاٛاعبُت مما ٌك٩ل حٗاْن 

ْلت مٛ .ْالخٝغ الى ا٢لُم ص  اعبُت ؤزٔغ

ٓاٖض الخٗاْن اإلاخباص٫ في مُضان  ْبعؾاء ٢ بي  ْاط الًٍغ ٦ما ؤن الاجٟا٢ُت الخانت بخٟاصي الاػص

ٓع التي ًخ٣اياَا اإلا٣ُم بض٫ْ مخٗا٢ضة  ٓاصَا ٖلى ؤن ألاظ الًغاثب ٖلى الضزل بحن الض٫ْ في ؤخض م

بت بالبلض اإلا٣ُم ُّٞ ما لم ج٣٘ مماعؾت الٗمل بة خضٔ الض٫ْ اإلاخٗا٢ضة م٣ابل ٖملّ ًسً٘ للًٍغ

ْلت اإلاماعؽ ٞحها الٗمل ، ألجها في َظٍ الخالت جسً٘ للض  .(18) ألازٔغ

ْالتي جىدهغ في ٞغى  ٢ٓذ الخايغ ْفي ْل الؿُاؾاث الخالُت الى٣ضًت التي ؾخيخهجِا،  ْفي ال

سخلٟـت هٓـام الترازُو الهخ٣ا٫ الخضماث بإق٩الِا اإلاسخلٟت في اإلاى٣ُـت، ٧ل طلـ٪ ًجٗل الاجٟا٢ُاث اإلا
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ىُت ختى جتزامً م٘  ٗاتها الَٓ ْلِا بداظت بلى جٓخُض حكَغ ت اهخ٣ا٫ الخضماث ُٞما بحن ص ْاإلاخٗل٣ت بدٍغ

ْالؿُاؾُت. ٓعاث الا٢خهاصًت   الخُ

ت اهخلاٌ سئوط ألامىاٌ.3 ت اهخ٣ا٫  / اجفاكُت خٍش ٢ٟٓت ٖلى خٍغ ١ٓ مكتر٦ت مخ بن هجاح ؤي ؾ

ًاء، لظا مً ال ٫ْ ألٖا ٓا٫ بحن الض ٫ْ اإلاٛاعبُت في َظٍ اإلاؿإلت، عئْؽ ألام ٓخُض ؾُاؾت الض عي ج ًْغ

ت في ظمُ٘ ال٣ُاٖاث، خؿب اخخُاظاث  ٓا٫ ًضزل في بَاع الؿُاؾت الاؾدشماٍع ألن اهخ٣ا٫ عئْؽ ألام

ْبًٟل الانالخاث  ٫ْ اإلاٛاعبُت،  ٓظّ الخالي للض ْهسو بالظ٦غ ال٣ُإ الخام إلعجباَّ بالخ  ٫ْ َظٍ الض

ِا ؤهٓ  .(19)متها الا٢خهاصًت جم ببغام اجٟا٢ُت لدصجُ٘ ْيمان الاؾدشماع ٞحهاالا٢خهاصًت التي حٗٞغ

ت مكتر٦ت، اج٣ٟذ ص٫ْ الاجداص اإلاٛاعبي ٖلى ؤن حؿعى  ٢ْهض الٓن٫ٓ بلى ْي٘ ؾُاؾت اؾدشماٍع

ْالٗمل ٖلى جٓؾُ٘ هُا١ ٖمل لجىت اإلاٛغب الٗغبي للخإمحن  بلى جٓخُض ؤهٓمتها اإلاخٗل٣ت باالؾدشماع، 

اصة  ْبٖاصة الخإمحن، ْبخضار ماؾؿت مكتر٦ت إٖل ؾُٗا لخدضًض ؾُاؾت مكتر٦ت في َظا الجاهب، 

ْالٗمل ٖلى جٓؾُ٘ هُـا١ اإلااؾؿاث ال٣اثمت إلهجاح ٖملُت الاهضماط، جم بخضار (20)الخإمحن   ،

٢ْض ؤؾىضث  ْطل٪ في بَاع جيؿ٤ُ الؿُاؾاث اإلاالُت،  ْالخجاعة الخاعظُت"،  "مهٝغ مٛاعبي لالؾدشماع 

ت اإلاٛاعبُت.َظٍ اإلاِمت ب  لى مجلـ مداٞٓي البى٥ٓ اإلاغ٦ٍؼ

ع اإلاشترهت: زاهُا  .اكامه اإلاشاَس

ٓٞغ ٖلحها ألا٢ُاع اإلاٛاعبُت، مما ٌٗمل ٖلى اعجٟإ  ٓاعص التي جخ تهضٝ زُِ الخىمُت بلى اؾخٛال٫ اإلا

ٍٓت، مما ًاصي خخما بلى ْالخيؿ٤ُ في الخُِ الخىم ٤ الاهضماط  ْطل٪ ًإحي ًٖ ٍَغ  ؤلاهخاط اإلاٛاعبي 

 .(21)هخاثج بًجابُت ٖلى اإلاؿخٔٓ اإلاٛاعبي

ٓم بالخيؿ٤ُ في زُُِا الا٢خهاصًت  ْمً َظا اإلاىُل٤، ؤنبذ لؼاما ٖلى الض٫ْ اإلاٛاعبُت ؤن ج٣

ٓاعص الٗاَلت  ْاؾدشماع اإلا ْاؾخسضامِا ٖلى ؤخؿً خا٫  ٓٞغة لضحها  ٓاعص اإلاخ مً ؤظل الخد٨م في اإلا

ٓٙ ؤَضاٝ ؤلاهضماطلخد٤ُ٣ الخىمُت في ٧اٞت اإلاجاالث، بةٖخباَع  .ا مً الٓؾاثل الالػمت لبل

عة ؾٝٓ ًتر٥ آزاعا بًجابُت ٖلى  َْظا بالًْغ ت حٗخبر ؤخض مضازلّ،  ْمىّ ٞالخىمُت ال٣ٍُغ

الا٢خهاص اإلاٛاعبي مً ظِت، ْالاَخمام بالخيؿ٤ُ الخىمٓي في ال٣ُإ الؼعاعي ؤْ الهىاعي مً ظِت 

ض الىجاح لٗملُت الاهضماط. ، بطا ؤٍع  ازٔغ

ْجخجلى  جإحي ْجٓخُض الؿُاؾاث الا٢خهاصًت،  ٘ اإلاكتر٦ت في بَاع اؾتراجُجُت ج٩امل  ب٢امت اإلاكاَع

ْاإلاخضازلت بحن الض٫ْ  ْاإلاهالر اإلاخباصلت  ٘ اإلاكتر٦ت في زل٤ قب٨ت ٦بحرة مً اإلاىاٞ٘  ؤَمُت َظٍ اإلاكاَع

عي بُٖ ٢ْاث ألاػماث بحن الض٫ْ اإلاٛاعبُت، ٩ٞان مً الًْغ ا في ؤ اء يماهاث مً الهٗب بلٛاَئ

ْبهظا ًخم الخهض٤ً ٖلى اجٟا٢ُت حصجُ٘  ٖاث اإلاكتر٦ت،  ٓا٫ اإلاؿدشمغة في اإلاكْغ ْامخُاػاث لؤلم
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عي صٖم اإلاهٝغ اإلاٛاعبي لالؾدشماع  ٓصَا باث مً الًْغ ؼ ظِ ْلخٍٗؼ ْيمان الاؾدشماع بحن الض٫ْ، 

 ْالخجاعة الخاعظُت.

ْصًت ا ٘ ال٨بٔر اإلاسههت لخىمُت اإلاىا٤َ الخض ٓوؿُت، بوكاء ْمً اإلاكاَع ت الخ لكغ٢ُت الجؼاثٍغ

 ً الًت ال٣هٍغ ْاؾخٛال٫ مكتر٥ إلاٗمل" ؤلاؾمىذ" بىاخُت جالـــت  ت َـضِٞا بهجاػ  ٓوؿُت ظؼاثٍغ قغ٦ت ج

ٓوؿُت ال٣اصم مً ال٣ُغ  ٓصًت بالبالص الخ ْاصي مال١" الظي ٌٗض مً اَم ال ٕ خـٓى "  ْمكـْغ ٓوـ،  بخ

َْك٤ الكما ٓوسخي الى ان ًهب في البدغ الابٌُ اإلاخٓؾِ، الجؼاثغي، ًيب٘ بالكغ١ الجؼاثغي  ٫ الخ

ما٫ مىظ ؾىت  ٓوؿُت، 1991بضؤث بّ ألٖا ت الخـ ْهُت الجؼاثٍغ ْالـظي ًضزل في بَـاع الؿُاؾـت الخٗـا  ،

ٓٞحر اإلاُاٍ لِا ْج ْصًت  ْان لم جد٤٣ آلان ألاَضاٝ  ،(22)ْالِاصٝ بلى جىمُت اإلاى٣ُت الخض ختى 

ٓة ٩ًٓن ؤصاة ال ٕٓ ْالاؾخ٣غاع ٖلى اإلاضٔ البُٗض، مما ًٟغى اؾخٛاللّ في بٌٗ الا٢خهاصًت اإلاغظ ى الخى

ن اإلاُاٍ حصج٘  اإلاجاالث الٟالخُت اإلاكتر٦ت بحن البلضًً ٢ضع الام٩ان الؾدُٗابّ وؿبت ٦بحرة مً مسْؼ

ْالخٛحراث اإلاىازُت التي حكِضَا اإلاى٣ُت. ٓاظِت الخدضًاث البُئُت   ٖلى الاؾخٛال٫ الامشل لِا في م

ذ الخ ت مٛغبُت َضِٞا الاؾخٛال٫ اإلاكتر٥ إلاٗمل ؤلاؾمىذ ٖٞغ ْص الٛغبُت بوكاء قغ٦ت ظؼاثٍغ ض

ٓعٍخاوي  اصة ٖلى الخٗاْن الجؼاثغي اإلا بىاخُت ْظضة اإلاٛغبُت، بلى ظاهب اؾدشماع مىجم ٚاع ظبُالث، ٍػ

ت اللُبُت، الكغ٦ت اإلاك تر٦ت في مُضان الهُض البدغي، بياٞت بلى جل٪ الكغ٧اث الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

ْبهخاط الىِٟ، ْقغ٦ت  ْالكغ٦ت اإلاكتر٦ت لخٟغ آلاباع، ْقغ٦ت الاؾخ٨كاٝ  ْالدكُِض،  للبىاء 

ٍْت، ْقغ٦ت لهىاٖت  اء ْقغ٦ت لخهيُ٘ مدغ٧اث الضًؼ٫، ْقغ٦ت جهيُ٘ الؿُاعاث الصخغا ٓٞحًز الجُ

 ْ ٫ٓ٧ٓ اجٟا١ إلهجاػ ؤهبٓب ٚاػ بحن الجؼاثغ  ج ْالى٣ل الخ٠ُٟ، بلى ظاهب بْغ لُبُا ؾُاعاث الغ٧ٓب 

ٓوـ في  ٢ٓ٘ ٖلُّ بمضًىت ج ٓوـ، اإلا ٓوـ ٞغنت (23)1988ماعؽ  22ْج ، َظا الاجٟا١ الظي ًمىذ لخ

ٓم ٖلى الدؿُحر لالهبٓب الٗابغ  ٕ، باالياٞت الى الُض الٗاملت التي ؾخ٣ الاؾخٟاصة مً َظا اإلاكْغ

ٓوسخي، باٖخباع ان الاؾخٛال٫ اإلاكتر٥ ًسخل٠ ًٖ اًجاع الاعى اإلاؿخٛلت ٕ. لال٢لُم الخ ٓع اإلاكْغ  لٗب

ٓوـ مىظ  ْبًُالُا ٖبر ج ؤما ٖلى نُٗض الُا٢ت هجض ؤهبٓب الٛاػ اإلاٛاعبي الظي ًغبِ بحن الجؼاثغ 

ٓوسخي، ْفي بىاء نغح اإلاٛغب الٗغبي  1988ٖام  ْالظي ٌك٩ل صٖامت ؤؾاؾُت في الخٗاْن الجؼاثغي الخ

ْبي ْع ْبلـى ظاهب طلـ٪ ًـ(24)ْٖىهغ َام في الخٗاْن اإلاٛاعبي ألا ٕ بهجاػ ؤهبـٓب الٛاػ بحن ،  ٓظض مكـْغ

ْالـبرحٛـا٫ ٖبر اإلاٛـغب مىظ ؾىت  ْبؾباهُا  با ْ الظي ًغبِ بحن الـجؼاثـغ  ْؤْع ، (25) 1991اإلاٛغب الٗغبي 

ٓعا ؤؾاؾُا في الخٗاْن الجؼاثغي اإلاٛغبي  ْبي ٌٗض مد ْع ْالجضًغ بالظ٦غ ؤن ؤهبٓب الٛاػ اإلاٛاعبي ألا

ٓع ْصٖم الخٗاْن بحن باقي البلضان  ٓجها حٗض مى٣ُت ٖب ٓوـ ٧ اإلاٛاعبُت، الكحئ الظي ٨ٌٗـ اؾخٟاصة ج

. ألهبٓب ْالُض الٗاملت مً ظِت ؤزٔغ  الٛاػ، مً زال٫ الاؾخٛال٫ للٛاػ، مً ظِت 
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 زالثا: الخعاون في اإلاجاٌ العلمي والثلافي والاحخماعي

ْالش٣اٞت، ألاعيُت اإلا ٓم  الثمت لالهُال٢ت في ٌك٩ل الخٗاْن بحن الض٫ْ اإلاٛاعبُت في مُاصًً الٗل

مُضان الالهضماط اإلاٛاعبي، ْفي َظا الكإن ؤبغمذ الٗضًض مً الاجٟا٢ُاث لضٖم الخ٩امل الٗلمي 

 ْالش٣افي.

  :/ الاجفاكُاث العلمُت1

ْعص في  ٢ْض  ٌك٩ل الخ٩امل الٗلمي ؤخض الاَخماماث اإلاِمت التي ٌؿعى الاجداص اإلاٛاعبي بلى جد٣ُ٣ِا، 

عة ب٢امت حٗاْن بىاء ًغمي بلى جىمُت اإلااصة الشالشت مً ال٣ٟ غة الغابٗت مً مٗاَضة بوكاء الاجداص يْغ

ْبخضار ماؾؿاث  ْالُلبت  ٤ جباص٫ ألاؾاجظة  ْطل٪ ًٖ ٍَغ ٍٓاث،  ٍٓغ الخٗلُم ٖلى ٧اٞت اإلاؿخ ْجُ

٫ْ الاجداص ْز٣اُٞت بحن ص ْماؾؿاث ظامُٗت   .(26)مخسههت في البدض الٗلمي 

 / الاجفاكُاث الثلافُت: 2

الجٟا٢ُت اإلاخٗل٣ت بجاثؼة اإلاٛغب  في َظا اإلاجا٫ ؤبغمذ اجٟا٢ُت الخٗاْن الش٣افي بحن ص٫ْ الاجداص 

ْاجٟا٢ُت ؤلاهخاط  ْاجٟا٢ُت بوكاء ماؾؿت ابً زلضْن لئلهخاط الؿمعي البهغي،  الٗغبي لئلبضإ الش٣افي 

 ْ ٫ الاجداص هي ؤٞالم الؿِىماجي اإلاكتر٥، التي ؤ٦ضث ؤن ألاٞالم التي ًخم بهخاظِا بهٟت مكتر٦ت بحن ص

ىُت  ىُت في ٧ل ٢ُغ مٛاعبي مما ًجٗلِا حؿخُٟض ب٩ل الامخُاػاث التي ًم٨ً ؤن جمىذ لؤلٞالم الَٓ َْ

ٓاهحن اإلاٗم٫ٓ بها، بكٍغ ؤن جىجؼ َظٍ ألاٞالم مً َٝغ قغ٧اث لِا ججغبت في اإلاُضان  بم٣خطخى ال٣

ْمٗتٝر بها مً َٝغ الؿلُاث اإلاٗىُت    .(27)الؿِىماجي 

لت لخإ٦ُض الخٗاْن ْالاهضماط ًم٨ً ال٣ ْالش٣اٞت مً اإلاُاصًً اإلاَا ْالخٗلُم  ٫ٓ ؤن مُضان التربُت 

ْجٓخُض  ب بحن اإلاىاهج  بحن البلضان اإلاٛاعبُت زهٓنا ٖلى مؿخٔٓ الجامٗاث مما ًاصي بلى ج٣ٍغ

ْبحن الجامٗاث اإلاٛاعبُت. ْالُلبت  ْج٨ش٠ُ الخباص٫ بحن ألاؾاجظة   البرامج 

 جاٌ ؤلاعالمي.الاجفاكُاث في اإلا /3

٧ْاالث ألاهباء ٦مغخلت ؾاب٣ـت إلهجاػ  ًخد٤٣ الخٗاْن في َـظا اإلاجا٫ مً زال٫ عبـِ الهلـت بحن 

عة الخسُُِ إلًجاص  ْالخٓنُت بًْغ ٧ْالـت ؤهباء مٛاعبُت، بٓي٘ زُِ للخٗاْن في اإلاجا٫ الصخٟي 

ٓمـاث ًسضم ْال٣ُام بةٖـضاص صعاؾت جخًمً  مغ٦ؼ مٗل الٓؾاثل ال٨ُٟلت إلنضاع صخاٞت ص٫ْ الاجداص 

ْبغامج الخىمُت في ألا٢ُـاع اإلاٛاعبُت ْعٍت مٛاعبُت   .(28)ص

ىُت  ٗاث الَٓ المي اإلاٛاعبي ًخُلب جٓخُض الدكَغ ٓا٢٘ بن جد٤ُ٣ طل٪ لهالر الخ٩امل ؤلٖا ال

ْجظلل ٓط الش٣افي،  ت التي حؿِل اهخ٣ا٫ اإلاىخ  ْالٗمل ٖلى بٖضاص اجٟا٢ُت جدضص بمٓظبها التراجِب ؤلاصاٍع
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ًٍٓ مً زال٫  ٓباث التي جد٫ٓ صْن اهخ٣ا٫ ٨ٞغ ؤلاوؿان اإلاٛاعبي، باإلياٞت بلى ْي٘ بغامج للخ٩ الهٗ

المُت ال٣اثمت، ل٨ً جب٣ى  ت ْالاٞاصة مً اإلااؾؿاث ؤلٖا ض مً اإلاٗٞغ اعاث اإلاخباصلت للخه٫ٓ ٖلى مٍؼ الٍؼ

ْال٣غاع  ٓاث بُُئت الخد٤ُ٣ لُٛاب َُئت جخاب٘ جُب٤ُ َظٍ الخٓنُاث  ْمضٔ ج٣ضم َظٍ الخُ اث 

 الاجٟا٢ُاث في َظا الجاهب.

ٍٓاث التي خغم / اجفاكُت الشاون الاحخماعُت: 4 ْل ٌٗخبر الخٗاْن في اإلاجا٫ الاظخماعي مً ألا

٢ْض ؤصٔ جُب٤ُ َظا اإلاىهج الخ٩املي  ْع في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الاهضماط،  ٖلحها ؤًٖاء الاجداص، إلاالّ مً ص

ْلخد٣ُـ٤ َظٍ  العمل والشاون الاحخماعُت، اإلاجا٫، ؤَمِابلى ببغام الٗضًض مً الاجٟا٢ُاث في َظا 

ٗاث  ْالدكَغ ٗـاث في مسخل٠ اإلاًِ،  ألاَـضاٝ الاجداص حٗمـل ألا٢ُـاع اإلاٛاعبُت ٖلـى جٓخُض الدكَغ

ٓاَجي ٧ل  ت الٗمل في ال٣ُـإ الخام لـم ـت، ْيمان خٍغ ْؤخ٩ام السجالث الخجاٍع الخانـت بالكغ٦ـاث 

ْا ْاإلاؿا ْلت  ةبلـض مٛـاعبي،  ٓع للٗاملحن، بإي ص ٓاظباث، ْفي اإلاىاٞ٘ الاظخماُٖت ْألاظ ْال بحن الخ١ٓ٣ 

  .(29)مٛاعبُت 

ْطل٪ بالخٗاْن في الشعاًت الصخُت: ورلً لخىفحر  ْالٗمل ٖلى جىُٓم ٢ُإ الصخت  الٗىاًت 

ن مجا٫ الخضماث الصخُت، ٦ما ناص١ اإلاجلـ ٖلى ٖـضص مً ال٣ـغاعاث مجها بغامـج حٗـاْن في مُـضا

ْالصخت اإلاضعؾُت ْالتربُت الصخُت  ْاث الُبُت،  ٘ الهخي ْألاص ْالدكَغ ٓلت،  ْالُٟ ٓمت  اًت ألام  .(30)ٖع

خت بحن ص٫ْ ؤلاجداص  ًخطر ؤن الخٗاْن في مجا٫ الصخت َضّٞ خل اإلاكا٧ل الصخُت اإلاُْغ

اَُته ٘ مً مؿخٔٓ ال٣ُإ الهخي بلى ؤٖلى مغجبت، ْالاَخمام الهخي بالكٗٓب مً ؤظل ٞع  ا. ْالٞغ

 اإلادىس الثالث: معىكاث الاهذماج اإلاغاسبي.

ٓ في َبُٗخّ ٖملُت بعاصًت بدخت، ال ًم٨ً ؤن ًخجؿض مُضاهُا بال  ٢ٓذ الغاًَ َ ان الاهضماط في ال

ٓامل ْألاؾباب التي جضٞ٘ ل٣ُامِا،  ٓة الٗ ْطل٪ مِما حٗاْمذ ٢ غاٝ،  ْاجٟا١ بحن الض٫ْ ألَا بغضخى 

ٓاث٤ التي  ْمً َىا ال ًم٨ً ِٞم ْاَغة الاهضماط ا صْن الخُغ١ بلى الٗ ٓامل حٗثَر ت ٖ ْمٗٞغ اإلاٛاعبي 

 ٕ ٓاث َظا اإلاكْغ ٓاث٤ الؿُاؾُت إلاا لِا مً جإزحر ٦بحر في ٖغ٢لت بهجاػ زُ ٓاظِِا، جم التر٦حز ٖلى الٗ ج

ٍْت. ْع مِم في ؤًت ٖملُت ْخض  الاؾتراجُجي، بياٞت بلى ما ًلٗبّ الٗامل الؿُاسخي مً ص

 ة العُاظُت.ؤوال: غعف فعالُت ؤلاساد

ْؤن َظا  اع الؿُاسخي الظي جخم ُّٞ، زانت  ْؤن ًُغ١ ٞحها بلى ؤلَا بن ؤًت صعاؾت للٓخضة ال بض 

ٍْت ًٖ ظؼء مً  ْلت في الٗملُت الٓخض هت في الخٗامل، ٦خىاػ٫ ٧ل ص الجاهب ًخُلب ٢ضعا مً اإلاْغ

ْهٓغا ألَمُت َظٍ ٓإ مُٗىت مً ال٣غاعاث لهالر ؤلاجداص،  الخٛحراث اإلاغا٣ٞت  ؾُاصتها في بجساط ؤه
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ْلت، ٞةجها لً جخد٤٣  ٓاهب الخُاة في ٧ل ص ْهٓغا لٗم٤ او٩ٗاؾاتها ٖلى مسخل٠ ظ ٍْت،  للٗملُت الٓخض

ٓا٤ٞ ألاظِؼة التي جماعؽ الؿلُت الؿُاؾُت في ٧ل  ْج ٓٞغ َىا٥ بعاصة ؾُاؾُت، ؤي ما لم ج٣غع  ما لم جخ

ٓا٣ٞت ٖ ال ًم٨ً الا٦خٟاء بةنضاع جل٪ ال٣غاعاث للم ْلت،  ٓ ْي٘ ص لى ٢ُام ؤلاجداص، بل الصخيء اإلاِم َ

٢ٓاث التي حٗتريِا، ْالٗمل ٖلى بػالت اإلاٗ ْمخابٗت مؿحرتها   جل٪ ال٣غاعاث مٓي٘ الخىُٟظ، 

ٍْت ًيبػي ؤن جخمحز بجضًت في بنضاع  ْمً َىا ٞةن ؤلاعاصة الؿُاؾُت التي جخُلبها الٗملُت الٓخض

ت في مخا ٧ْل الضعاؾاث جخ٤ٟ ال٣غاعاث ْؤلالتزام بها، ؤي ؤلاؾخمغاٍع بٗت جىُٟظَا ْ ججؿُضَا مُضاهُا، 

ْبالخالي ٖغ٢لت الاجداص، َظا  ٖلى ؤن َىا٥ ؾبب عثِسخي مِم ٠٣ً خاظؼا ؤمام جىُٟظ جل٪ ال٣غاعاث، 

ٓ ُٚاب ؤلاعاصة الؿُاؾُت الالػمت للٗمل لالهضماط، بل ُٚاب ٞٗالُت َظٍ ؤلاعاصة.  الؿبب َ

ؤْ حٗثر مؿحرة الاهضماط ؤًًا، َٓ ي٠ٗ الٗامل ٍْم٨ً ال٫ٓ٣، ؤهّ مً بحن ؤؾباب ٞكل  

ْ ُٚاب ٞٗالُت ؤلاعاصة الؿُاؾُت الالػمت للٗمل الٓخضْي اإلاٛاعبي  ْٖلى الخهٓم ي٠ٗ ؤ الؿُاسخي، 

ْعا ؾلبُا ٖلى ؾحر الٗمل الٓخضْي اإلاٛاعبي، بال اهّ  ٓامل ؤزٔغ لٗبذ ص مىظ بضاًخّ، َظا بلى ظاهب ٖ

 ٓ ْج٣ ٓ ٧اهذ ٞٗالُت ؤلاعاصة الؿُاؾُت ٧ان مً اإلام٨ً مٗالجت ؾلبُتها  ْ ججؿُضَا، ل ْعبما بػالتها ؤ ٍمِا 

ْمسلها لِظا اإلاؿعى اإلاكتر٥ ْالتزمذ التزاما خ٣ُ٣ُا  ٓاٞغة،   .مخ

ٓامل اإلاٗغ٢لت لٗملُت الخ٩امل اإلاٛاعبي ًم٨ً بعظاّٖ بلى خض ٦بحر  ْمً َىا ٞةن اؾخمغاع جل٪ الٗ

ح لضٔ (28)اصبلى ُٚاب ؤلاعاصة الؿُاؾُت الالػمت لِظا الاجد ْلظل٪ جب٣ى اإلااؾؿاث اإلاٛاعبُت بضْن ْع  ،

 ٢اصة ص٫ْ اإلاٛغب الٗغبي.

ْالتي ح١ٓٗ ٖملُت جد٤ُ٣ الاهضماط  ْفي َظا الجاهب، مً اإلاا٦ض ؤن ال٣ٗباث في اإلاٛغب الٗغبي، 

ٓاث٤ زُحرة  ْازخالٝ ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلاٛاعبُت حك٩ل ٖ هي ؤؾاؾا طاث َاب٘ ؾُاسخي، ٞخباٖض 

ٖاث (29ماط اإلاٛاعبيؤمام الاهض ْمكْغ ْلّ بك٩ل ٖام ال جبضي ؤي خماؽ ججاٍ ٢ًاًا  ٓماث ص ، ٞد٩

الاجداص اإلاٛاعبي، ٦ما ؤجها جًٟل البرامج التي جخم ٖلى مؿخٔٓ زىاجي بحن البلضًً، ًٖ الضز٫ٓ في 

ْالجزاٖاث الؿُاؾُت بحن ص٫ْ الاجداص اإلاٛاعبي اصة ٖلى او٩ٗاؽ الخالٞاث  ٘ اهضماط ظماعي، ٍػ  مكاَع

ا في اجساط ال٣غاعاث بل في ٞٗالُتها.  ْجإزحَر

ٓ اٞتريىا ؤن ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ ماؾؿاث الاجداص اجسظث بجضًت  ْقٕغ في جُب٣ُِا، ٞةجها  ٞل

ٓماث  ٓا٢٘ الظي ٌٗٝغ ٦شحرا مً الخ٣لباث الُاعثت في الٗال٢اث الؿُاؾُت بحن خ٩ ؾٝٓ جهُضم بال

 ْخ٩ام ألا٢ُاع اإلاٛاعبُت.

  ، ٓماث َظٍ الض٫ْ ٦شحرا ما جاصي بلى ْبٗباعة ؤزٔغ ٞةن الخالٞاث الؿُاؾُت التي جيكإ بحن خ٩

٦ْشحرا ما ٩ًٓن طل٪ الخ٣لب في الخُاة (30)ججمُض الاجٟا٢ُاث الٗملُت في قإن الاهضماط ؤإلاٛاعبي  ،
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ُٖٓت ص٣ُ٢ت  الؿُاؾُت ؤؾحرة الؿلُت، ٦ما ؤن ال٣غاعاث ٦شحرا ما جازظ لِـ ٖلى ؤؾاؽ مٗاًحر مٓي

ٖٓت يِٛ بل اهُال ت ؤْ اٖخباعاث جخٗل٤ بمهلخت مجم ٓا٠َ ؾُاؾُت ٢ٍُغ ٢ا مً اٖخباعاث ْٖ

ت، نٛحرة الدجم ل٨جها ٦بحرة ألازغ.  ٢ٍُغ

ْالىخاثج  ٓا٢٘ ٨ًك٠ ًٖ مضٔ الخإزغ في ؤلاهجاػاث ٖلى مؿخٔٓ الاجٟا٢ُاث اإلابرمت  ْٖلُّ ٞإن ال

ْبن الازخالٝ في ْظِاث الىٓغ هي ٧لِا خ٣اث٤ مِٗكت في ؤي مجخم٘  في يٓء ألاَضاٝ اإلاؿُغة، 

ْػ جل٪  ْججا ْٞٗالت بال ب٣ضعتها ٖلى خل جل٪ الخىا٢ًاث  ال ج٩ٓن ؤلاعاصة الؿُاؾُت ٞٗلُت  بوؿاوي، 

ْبطا ٧اهذ ؤلاعاصة  ٍْت،  ْحؿُحر الٗملُت الٓخض غاٝ  ٓاػن بحن ظمُ٘ ألَا الازخالٞاث، مً اظل جد٤ُ٣ الخ

ٓاملّ.الؿُاؾُت اإلاٛاعبُت الالػمت لئلجداص جخمحز ب٠ًٗ ٞ ْٖ  ٗالُتها ٞةن لِظا ال٠ًٗ ؤؾبابّ 

 زاهُا : الخػاسب بحن مطالح الذٌو اإلاغاسبُت وكػُت الصخشاء الغشبُت 

مً بحن ألاؾباب التي ٖغ٢لذ الاهضماط اإلاٛاعبي هجض الخًاعب بحن مهالر الض٫ْ الىاظم ًٖ 

ٍٓت ًب٣ى ؤ ْبط حٗخبر َظٍ الٓاَغة بيُ ٓماث اإلاٛاعبُت إلاهالخِا،  ن َىا٥ ٢ًُت حك٩ل ؤخض بصعا٥ الخ٩

ْعة بىاء الاجداص اإلاٛاعبي جخمشل في ٢ًُت الصخغاء الٛغبُت، َظا باإلياٞت  الٗغا٢ُل ال٨بٔر ؤمام ؾحر

ٓا٢ُٗت لُبُٗت الخٟاٖالث اإلاٛاعبُت مىظ اؾخ٣ال٫ الض٫ْ اإلاٛاعبُت، ؾٝٓ ٌؿاٖض ٖلى  ؤن الىٓغة ال

 خهغ اإلاؿبباث الٗم٣ُت لٗغ٢لت جٓخُض اإلاٛغب الٗغبي.

ْ ٖلى ألا٢ل جٓخُض ْل٣ ٓخُض، ؤ ٓص ْألا٩ٞاع الغامُت بلى الخ ٍٓ َظا الُغح مىظ البضاًت الى الجِ ض ه

جي )باإلآِٟم  ٓع الَٓ ٨َْظا حٛلب الخه ٓص الغامُت بلى جٓخُض اله٠ اإلاٛاعبي بػاء اإلاؿخٗمغ،  الجِ

ْمُالبخّ بخُٛ ٓع اإلاٛغبي  َْك٩ل مىظ البضاًت الخه ْص ال٣ُغي( ٖلى الخٟاٖالث اإلاٛاعبُت،  حر عؾم الخض

ْل٣ض ججؿض َظا الخ١ٟٓ  ىُت ٖلى اإلاهلخت اإلاٛاعبُت،  م٘ الجؼاثغ اإلاهضع الغثِسخي لخ١ٟٓ اإلاهلخت الَٓ

ُٖٓت  ْج ْباإلياٞت بلى طل٪ حك٩ل اإلاخٛحر الؿُاسخي  ْاإلاٛغب،  ْصي بحن الجؼاثغ  مً زال٫ الخالٝ الخض

ؼ الجِض الغامي بلى  جٓخُض اإلاٛغب الٗغبي. هٓام الخ٨م ٦إخض اإلاهاصع التي خالذ صْن حٍٗؼ

ْع اإلاخٛحر الا٢خهاصي  ْع الخٗاْن الا٢خهاصي م٘ الخاعط، مً زال٫ ص اع هدىا٫ْ ص ْفي َظا ؤلَا

م مً الٗغا٢ُل  ْٖلى الٚغ ٓلت صْن جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اجداص ص٫ْ اإلاٛغب الٗغبي،  ألاظىبي في الخُل

ْا ٓصَا صْن جإزحر مخٛحراث زاعظُت ٞغوؿا  ٓع ْظ ؾباهُا، ْلذ باؾخمغاع جىٓغ )الخدضًاث( ٞال ًم٨ً جه

ْٚحر  َْٓ ما ًضٞ٘ بها الى الخضزل بُغ١ مباقغة  الى مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي، بإهّ مُضاها جابٗا لِا، 

ٓإ ٓلت صْن ؤي اه  للخ٣اعب. مباقغة للخُل

باٖخباع نُٜ الخ٣اعب تهضص مهالخِا ال ؾُما الا٢خهاصًت مجها، ٖلى اٖخباع ان اإلاٛغب الٗغبي 

با ْالظي ًخدضص ؾ٩ ٢ٓ٘  80اهّ البالٜ ٖضصَم ج٣ٍغ با خؿب ج ٢ٓا عاثجا  2016ملُٓن وؿمت ج٣ٍغ حٗض ؾ

 إلاىخٓظاث َظٍ الض٫ْ.
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الًاث اإلاخدضة  ْجُلٗاث ال ٓاث ألازحرة،  ٓاظض آلاؾُٓي في اإلاى٣ُت زانت في الؿى ٓاصع الخ ْبٗض ب

ا جدخل م٩ ٢ٓ٘ لِا في ص٫ْ اإلاٛغب الٗغبي، ال ؾُما الجؼاثغ باٖخباَع اهت ظُٓ ا٢خهاصًت بلى اًجاص م

ٓما. ٣ُا ٖم ٓاػن في َظٍ اإلاى٣ُت ْفي اٍٞغ ْالخ ٓا٤ٞ  ْع الخ لِا الى لٗب ص ٓ ؤمىُت جَا   ؾُاؾُت، ْظُ

ْلخحن الغثِؿِخحن في  ٓة اإلاٛاعبي ٢ض اجه٠ مىظ البضاًت بالخىاٞـ بحن الض ٨َْظا ٞةن محزان ال٣

ْالخٓظ ْاإلاٛغب، ْؾاٖضث الؿُاؾت اإلاخبٗت،  حهاث الؿُاؾُت الجضًضة في اإلاى٣ُت ؤي بحن الجؼاثغ 

ٓع الٗال٢اث  ْبط ال ًم٨ً ٞهل َظا الخلُحن ًٖ َبُٗت جُ ت،  الجؼاثغ ٖلى جلُحن الخٓظِاث ال٨ٍٟغ

ْحٗمُم الىهج اللُبرالي، ُٓٞاحي،  ْلُت، م٘ ج٨ٟ٪ الاجداص الؿ ٓع الٓي٘ ٢ض ؤزبذ ؤن الٗاث٤  الض ٞةن جُ

ْاإلاهل ىُت  ْطل٪ في اَاع ججاوـ ٨ٞغي الغثِسخي ًخمشل في الخىا٢ٌ بحن اإلاهلخت الَٓ خت اإلاٛاعبُت، 

.  ملخّٓ

َِْٗكِا  ٓع الظي قِضجّ الجؼاثغ في اإلاجا٫ الؿُاسخي ْالا٢خهاصي ْألاػمت التي قِضَا  م٘ الخُ

ٓعاث ٖؼػث مً م٩اهتها في اإلاى٣ُت، ذ اإلاٛغب جُ ٠ َظٍ اإلا٩اهت في  َظا الٓي٘، ٖٞغ ْل٨ً لم جْٓ

ال  ْبطا ٧ان الك٩ل الجضًض بَاع اؾتراجُجُت جسضم مهلخت اإلاى٣ُت،  ختى اجداص اإلاٛغب الٗغبي، 

ٕ الٓخضْي،  ْبالخالي مٗغ٢ال للمكْغ بت اإلاٛغب الٗغبي،  ت ًمشل ٖلى اإلاضٔ البُٗض تهضًضا لْٗغ لل٣ٍُغ

ب في ٖغ٢لت  ُت طاث الاهخماء الٗغبي ؤلاؾالمي لِؿذ ؤ٢ل ٞاٖلُت ٖلى اإلاضٔ ال٣ٍغ ت الكٖغ ٞةن ال٣ٍُغ

ٕ الٓخضْي، ت في ٍْم٨ً ال٣ اإلاكْغ ٍَٓغ ٫ٓ ؤهّ ٖلى ص٫ْ الاجداص اإلاٛاعبي ؤن ج٣دم َظٍ ال٣ًُت الج

ْبال ؾدب٣ى ٖاث٣ا ؤؾاؾُا ؤمام ماؾؿاجّ  ْٖاص٫،  ْؤن جخٓنل بلى خل مغى  ؤقٛا٫ الاجداص، 

ْبطا جهاٖضث ًم٨ً ؤن ج٩ٓن ٖامال  ٍْخد٤٣ الاهضماط،  ال٣اثمت، ٞبالٓن٫ٓ بلى خل لِا ٣ًٔٓ الاجداص 

 ضماط.ؤؾاؾُا في ي٠ٗ ٦ُان الاه

 الخاجمت

ْجخمشل  بن الاهضماط اإلاٛاعبي ٢ض اؾخُإ ؤن ًد٤٣ الٗضًض مً ألاَضاٝ التي ؤوصخئ مً ؤظلِا 

َْٓ ٌُٗي  ٓ ًمشل عاٞضا بياُٞا للٗمل اإلاٛاعبي اإلاكتر٥،  ؤؾاؾا في اإلااؾؿاث التي ؤ٢امِا، لظل٪ ِٞ

ٓاظِت اإلاك٨الث الىاقئت ًٖ حٗ ٍْدُذ الٟغنت لالقترا٥ في م ٓة بٗض ظضًضة  ثر الخىمُت الا٢خهاصًت ٢

ٓهُت، مما  ْجؼاًض ٖبء اإلاضً ٓلٓظُا  ْحٗثر اهخ٣ا٫ الخ٨ى ت  ٍ اإلاباصالث الخجاٍع ٓع قْغ ْجضَ ْالاظخماُٖت 

ٓاعص  ْآلُاث ٖملُت جاصي بلى الخيؿ٤ُ مً ؤظل الاؾخسضام ألاًٞل للم ٓعاث  ٌؿخضعي الخ٨ٟحر في جه

ت ْالا٢خهاصًت.  البكٍغ

م ؤجها لم جد٤٣ اإلاىاٞ٘ بن الخجغبت مً هاخُت الاجٟا٢ُاث ا إلااؾؿاجُت حٗخبر ججغبت مخ٣ضمت ٚع

ٓعة الخ٣ُ٣ت لئلم٩اهاث  ت ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال ح٨ٗـ اله ْاإلاهالر اإلاخباصلت، ٞاإلاباصالث الخجاٍع
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ْالخٗاْن الخجاعي ٌُٗي ؤع٢ـامـا جسال٠ الخُاب  ٓٞغة في اإلاى٣ُت اإلاٛاعبُت، ٞدؿـاب الخبـاص٫  اإلاخ

ْاٖضة باالهضماط الؿُاسخي الـظي ًخدضر ًٖ ٓ آٞا١  ْهد ْالخًامً  ٓة   .ألاز

ْمشا٫ طل٪  ْصًت  ٓاًَ مؿاٞغ بك٩ل مؿخمغ، ٖىضما ًهل بلى ه٣ُت خض ٓا٢٘ ٌِٗكّ ٧ل م ْال

ْالتي لم جىٟظ بك٩ل  ٓع اإلابرمت في بَاع الاجداص  ْالٗب الاجٟا٢ُت اإلاٛغبُت لى٣ل البًاج٘ ْألاشخام 

ْبٗض ٢ُ٘ الخ ْاإلاٛغب،  ٓعاء.٧امل زانت بحن الجؼاثغ  ٓص بظل٪ الٗال٢اث بلى ال ْص بحن البلضًً لخٗ  ض

ؤزحرا ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤهّ لِـ مً الِؿحر اؾدكغاٝ مؿخ٣بل َظا الاجداص مً زال٫ ههٓنّ 

ٓة ؤْلى جٟسر  ْبن ؤٖخبر زُ ٍْت الؿاب٣ت في اإلاٛغب الٗغبي،  ْ ب٣غاءة هخاثج الخجاعب الٓخض الخإؾِؿُت ؤ

ٓ مجغص بَاع  ٓاث ؤزٔغ ِٞ ٓ ههٓم مٗاَضة  اإلاجا٫ لخد٤ُ٣ زُ ٍْخطر طل٪ مً زال٫ زل ماؾـ، 

 الاجداص مً ؤلاقاعة بلى الٓؾاثل ْآلالُاث ال٨ُٟلت بخد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاجملت.

 الهىامش
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2.
 

 ملخظ

ٓن الضْلي الخضًض، ٧ان في بضاًخّ  بن حك٩ل ال٣اه

ٓاٖض ٖغ  ْب٦دؿبذ م٩اهتها ٖباعة ًٖ ٢ ُٞت، جضعظذ 

ْلُت مً ظِت،  ْبلؼامُتها، مً زال٫ اإلاماعؾت الض ٓتها  ٢ْ

ٓص مشل  ْلُت بدخمُت ْظ ٓع الجماٖت الض ْمً زال٫ قٗ

ْاخض  ٓاٖض، ؤخاَتها بُاب٘ ال٣ُُٗت، لِضٝ  ٨َظا ٢

ْلُت بحن  ْعَا في جىُٓم الٗال٢اث الض ْْخُض، َٓ ص

ْعَا  ٦ْظا ص ٤ْٞ ؤؾـ صخُدت ْؾلُمت،  في الض٫ْ، 

ْاللظان ًدخجان بلى  ْلُحن،  ْالؿلم الض خٟٔ ألامً 

ٓة  ٓهُت مً ٞئت زانت، جٟغى هٟؿِا ب٣ ٓاٖض ٢اه ٢

ػ َاثٟت  ْلُت، َظا ما ؤصٔ بلى بْغ ْؾِ الجماٖت الض

 ٓ ٓهُت التي بمخاػث بالؿم ٓاٖض ال٣اه ظضًضة مً ال٣

ضم م٨ىت مٗاعيتها ؤْ مسالٟتها، ؤَل٤ ٖلحها  ٓة، ْٖ ْال٣

ْلُت  ٓاٖض الض ٕٓ ؤزغ بؾم ال٣ ْالتي بجبش٤ ٖجها ه آلامغة، 

ْلُت ٧اٞت،  مً ؤلالتزاماث اإلالؼمت ججاٍ الجماٖت الض

ٓهُت ؾامُت، ٢ابلِا  ٢ٓذ ق٩ل مباصت ٢اه بجسظث م٘ ال

ْمً  ْ ًىته٨ِا،  ظؼاء ناعم في خ٤ ٧ل مً ٌٗخضي ٖلحها ؤ

بحن َظٍ اإلاباصت، خ٤ الكٗٓب التي ال ػالذ جدذ هحر 

ا، بة غ مهحَر ٍع خ٤ هاشخئ ًٖ اٖخبؤلاؾخٗماع في ج٣ٍغ

ْاإلاسالٟت،  ْالتي ال ججحز اإلاٗاعيت  ْلُت آلامغة  ٓاٖض الض ال٣

 ْ ْلُت للض٫ْ ًٖ ٧ل بهخ٣ام ؤ ٓم اإلاؿاْلُت الض ْج٣ بل 

 بهتها٥ لِا.

Abstract 

The formation of modern international law 
was, at its beginning, customary rules, gradually 
gained its Stature, strength and mandatory, 
through the international practice on the one 
hand, and through the sense of the international 
community to the inevitability of the existence of 
such a rules, surrounded by peremptory nature, to 
achieve only one goal, which is its role in the 
organization of international relations between 
nations, according to correct and sound 
foundations, as well as its role in maintaining 
international peace and security which need legal 
rules of a special class, compelling strongly amid of 
the international community, this is what led to the 
emergence of a new range of legal rules 

characterized by superiority and strength, and the 
inability to oppose or breach, these were called 
peremptory international rules, from which other 
type of binding commitments towards the 
international community emanated, taking within 
time high legal principles, were offset by a penalty 
strictly against anyone who attacks or violate 
them; among these principles, the right of people 
who tan under the yoke of colonialism to self-
determination, as a right arising from international 
rules of jus cogens and which do not permit 
opposition and violation, but indeed rise the 
international responsibility of States for each 
diminution or violation of them. 
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 : ملذمت

ًٍْ، في ج٨َغـ ل٣ض لٗب ُت بلى ٚاًت مغخلت الخض ٓاهحن اإلاخٗا٢بت مً بضاًتها التي ٧اهذ ٖٞغ ذ ال٣

ْاة في الخٗامل الؿلمي بحن  ْالتي ؤؾؿذ لىٓام ٖالمي مبجي ٖلى اإلاؿا اإلاباصت ؤلاوؿاهُت الؿامُت، 

ْال ٓوي الصخُذ،  ْاظِذ الخٓظّ ال٣اه ْالتي  ظي الض٫ْ، بال ؤهّ في مسالٟت طل٪، هجض بٌٗ ال٣ٗباث 

ٓهُحن بإهّ لم ًٓظض ال٣اهٓن بال لُسال٠، مً  ٦ْما ٢ا٫ ؤخض ال٣ِٟاء ال٣اه ًٟترى ؤن ٌٗمل الجمُ٘ بّ، 

ٓوي الٟغوسخي  ٦ْما ٫ٓ٣ً ال٣ُّٟ ال٣اه ٓص لل٣اهٓن الضْلي في ْل ٖضم  Alain Pelletهاخُت،  ؤهّ ال ْظ

ْلُت لُت ص ٓص مؿْا ٓ (1)ْظ ٢ْض جُ ٓص بٗضم،  ٓع ، ٞاأل٫ْ م٣ترن بالشاوي ب٢تران ْظ ع اإلاجخم٘ الضْلي بخُ

. ٓع مً هاخُت ؤزٔغ ْا٦بذ َظا الخُ ٓهُت التي  ٓمت ال٣اه  اإلاىٓ

ْؤهّ ل٩ل ؤنل بؾخصىاء، ٞةهّ بلى ٚاًت الُٓم ما جؼا٫  ْلُت مشالُت،  ٓمت ص ْبما ؤهّ ال جٓظض مىٓ

ٓاث ٖلى هو ألامم اإلاخدضة في  ع الٗضًض مً الؿى م مْغ ْالكٗٓب جدذ هحر ؤلاؾخٗماع، ٚع بٌٗ الض٫ْ 

ا.ا غ مهحَر ٦ِٓا ٖلى ْظٓب جم٨حن الكٗٓب اإلادخلت مً ج٣ٍغ ْ ن٩  لٗضًض مً ٢غاعاتها 

ْلُت ٖبر مسخل٠  ٓاز٤ُ الض ْاإلا غ اإلاهحر مبضؤ ٖاإلاُا ؾامُا، ألهّ ٦غؾخّ اله٥ٓ٩  َْٗخبر خ٤ ج٣ٍغ

ْالتي ال  ْلُت آلامغة  ٓهُت الض ٓوي الضْلي، ختى ؤهّ ب٦دؿب نٟت ال٣اٖضة ال٣اه ٓاث الخىُٓم ال٣اه ؾى

 ٓ ٓوي لٟلؿُحن،  ػ مسالٟتها.ًج َْٓ ما ًٍِٓغ بخخال٫ ال٨ُان الهُِ ٓا٢٘ ًبحن زالٝ طل٪،  بال ؤن ال

ُت  َْٓ ما ًمشل جدضًا للكٖغ ْبؾخمغاع بخخال٫ ؤعاضخي الصخغاء الٗغبُت مً ٢بل هٓام اإلاٛغبي، 

ٕٓ الظ ْجمشل َظٍ ألازحرة اإلآي ٓمت الٗاإلاُت،  ٓاٖض الؿامُت في اإلاىٓ ْبهتها٧ا لل٣ ْلُت،  ي ؾىبُىّ الض

 ٦ضلُل ٖلى َظا الخدضًمً زال٫ ؤلاق٩الُت الخالُت :

ؤلاجداد ألاوسوبي للفالخت والطُذ البدشي جمثل بهتهاوا لخم  -جفاكُت اإلاغشبُتؤلابرا واهذ 

ش مطحٍر وفم ما هطذ علُه كشاساث ألامم اإلاخدذة بةعخباٍس مبذؤ مً  الشعب الصخشاوي في جلٍش

 ما هي آلازاس اللاهىهُت اإلاترجبت عً رلً ؤلاهتهان؟مطاف اللىاعذ الذولُت آلامشة، ف

ْع الخالُت: ٕٓ، ْؤلاظابت ٖلى ما جُغخّ ؤق٩الُخّ مً حؿائالث ٖبر اإلادا  ْؾدخم مٗالجت َظا اإلآي

ش مطحر الصخشاء الغشبُت في قل اإلاششوعُت الذولُت –اإلادىس ألاٌو   خم جلٍش

ْح مً بحن ؤَم ال٣ًاًا، اإلاخٗل٣ت بخهُٟت ؤلاؾخٗماع زال ْالتي ما ػالذ جغا ٫ الخ٣بت اإلاٗانغة، 

م حٗىذ با، ٚع اإلادخل اإلاٛغبي، بلى الخه٫ٓ  م٩اجها، هجض ٢ًُت الكٗب الصخغاْي، الظي ٌؿعى صْئ

ٓا٫ مً ؤظل جد٣ُ٣ّ. ٓاث َ ْ ٩ًاٞذ َظا الكٗب اإلادخل، لؿى ْالظي ٧اٞذ  غ اإلاهحر،   ٖلى خ٣ّ في ج٣ٍغ

م مما قِضٍ الٗالم الخضًض، مً خل٫ٓ  للٗضًض مً ال٣ًاًا اإلاكابهت، ؤًً ناعث  ْٖلى الٚغ

ٍٓغ ب٢خهاصًاتها، ٞةن  ْجُ ْعا مِما في جغ٢ُتها  ْالخؿىت بحن الض٫ْ جلٗب ص ٓصًت  جلٗب الٗال٢اث ال
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ٍْت، ق٩ل ٖبئا ٦بحرا ٖلى الكٗب الصخغاْي مً ظِت، ٦بلض جدذ ؤلاخخال٫،  بؾخمغاع ألاػمت الصخغا

، خُض ٖ غ٢ل ؤي ٞغنت ًم٨ً بؾخٛاللِا في بَاع الخٗاْن ٦ْظا ٖلى اإلادخل اإلاٛغبي مً ظِت ؤزٔغ

ْاليكاٍ اإلاكتر٥ الظي ًٟترى  ْعًٍ، ٦ما ق٩ل ٖاث٣ا ٦بحرا ؤمام الخٗاْن  ؤلا٢لُمي بحن بلضًً مخجا

ٓا٢٘ ـــــ  ْا٢٘ حٗىذ اإلادخل اإلاٛغبي ٢ُ٘ ؤي بعاصة ًم٨ً ؤن جترظم ــــــ في ال ْعة، ٦ما ؤن  بحن الض٫ْ اإلاخجا

 .(2)ْألامً في اإلاى٣ُتبلى ًٞاء بىاء للؿالم 

ْلُت، ألجها  ُٖت الض ْز٤ُ باإلاكْغ ْحٗخبر ٢ًُت الصخغاء الٛغبُت، مً ؤَم ال٣ًاًا التي لِا بعجباٍ 

ْطل٪ بؿبب ما ٣ًٓم بّ  ْلُت،  ُٖت الض ٓع ؤلاهتها٥ الخضًشت للمكْغ ٣٦ًُت ؤظملذ في َُاتها ٧ل ن

ْا٢ٗت ؤلاخ ٍْت، بضاًت مً  ُت، اإلادخل اإلاٛغبي ٖلى ألاعاضخي الصخغا خال٫ التي جىته٪ مبضؤ َظٍ الكٖغ

ٓ ٌٗخبر مً ؤ٦بر ٖملُاث  َْ ْبهتها٥ لخ١ٓ٣ الكٗب الصخغاْي،  ٓم بّ مً حٗظًب  ال بلى ٧ل ما ٣ً ْن

ا. غ مهحَر  ؤلاهتها٥ الخضًشت لخ٤ الكٗٓب في ج٣ٍغ

 اللىاعذ الذولُت آلامشة في اللاهىن الذولي العام -ؤوال

ٓع الخضًض ًٖ  ْلُت في ًخمد ُت الض ْلي الٗام، التي الكٖغ ٓن الض ٓاٖض ال٣اه ٓمِا الٗام، في مجمل ٢ مِٟ

٫ْ بدىُٟظ  ٓة بلؼامُت، بمٗجى ؤجها جدمل في َحها بلؼاما ل٩ل الض ْالتي خاػث ٢ تراٝ بها بهٟت مُل٣ت،  جم ؤلٖا

٫ْ جدذ  ْبال ٧اهذ جل٪ الض ْن ؤي مسالٟت ؤْ مٗاعيت لِا،  ٓاعصة ٞحها، ص ْبخترام ألاخ٩ام ال ماظاءث بّ 

ْلُت آلامغة َاثلت ا ٓاٖض الض ٓم ال٣ ٓاٖض الؿامُت مِٟ ٢ْض ؤَل٤ ٖلى َظٍ ال٣ ْلُت،  لُت الض  Jus)إلاؿْا

Cogens) ُّٓاٖض هي اإلامشلت ٞٗلُا إلاا ًُل٤ ٖل ْجإ٦ُضٍ في َظا اإلاىخى َٓ ؤن جل٪ ال٣ ْما ًم٨ً ببغاٍػ   ،

ٓ جد٤ُ٣ اإلاهلخت ْلي، طل٪ الىٓام الظي َضّٞ ألاؾمى ْألاؾاسخي َ الٗامت اإلاكتر٦ت ل٩ل  بالىٓام الٗام الض

ٓم م ما٨ًدسخي َظا اإلاِٟ ْلُت، ٚع ٫ْ الجماٖت الض ْلي مً ٚمٓى،  ص ْن جدذ مؿمى الىٓام الٗام الض ْاإلاض

ٓح جام في زهٓم الىٓام الٗام في مجالّ الضازلي  .(3)ٖلى ٨ٖـ ما ٣ًابلّ مً ْي

سُت مخٗا ْلُت آلامغة في ال٣اهٓن الضْلي، بلى خ٣ب جاٍع ٓاٖض الض ٓص ٨ٞغة ال٣ ٓصة بلى  ،٢بتحٗ ٞبالٗ

ماوي ال٨الؾ٩ُي، هجض مهُلر  ٓح في زالنت  juge cogenteال٣اهٓن الْغ الح بٓي ٢ض ِْغ 

 ْ ْ مٗاعيتها ؤ ط ٖلحها ؤ ٓاٖض التي ال ٌؿمذ بالخْغ ٕٓ مً ال٣ ٓص ه )ظؿخيُان(، خُض هجضٍ ع٦ؼ ٖلى ْظ

ْعص في جل٪ الخالنت : "  jus publicum privatorium pactis mutari nonمسالٟت ؤخ٩امِا، ب٣غاءة إلاا 

potest  ٓص ٓ ما ٨ًغؽ ْظ َْ ٓاز٤ُ الخانت ال ًم٨ً ؤن جدُض ًٖ ال٣اهٓن الٗام"،  ٓمّ ؤن "اإلا " بما مِٟ

ٓهُت الؿامُت ٓاٖض ال٣اه ٖٓت مً ال٣ ال ٌؿمذ  ،مجم ٓا ٖلى زالِٞا،  ٓػ لؤلٞغاص ؤن ًخ٣ٟ ْالتي ال ًج

َْٓ ما ًُل٤ ٖلُّ  ْلُت آلامغة، ٦ما هجض في هٟـ بمسالٟتها ؤْ ؤلاجٟا١ ٖلى مسالٟتها،  ٓاٖض الض بال٣

ْػاثل  َظٍ ٓاهحن ؤْ الضؾاجحر ؤْ اإلاسالٟت لؤلزال١ الخمضًت باَلت  ْهت ؤن ؤلاجٟا٢اث اإلاسالٟت لل٣ اإلاض

ٓلِا  .(4)مٟٗ
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ا ظؼء  ٓهُت اإلالؼمت، بةٖخباَع ْلُت آلامغة، الهٟت ال٣اه ٓاٖض الض ْل٣ض ؤ٦دؿبذ ما ًُل٤ ٖلحها بال٣

ٓوي  ٓع باإللؼامُت لضٔ الجماٖت مؿخمضا مً ال٣اه ْالكٗ ْالتي خاػث ؾاب٣ا ال٣ب٫ٓ  الضْلي الٗغفي، 

ٓهُت، خُض الجمُ٘ ٣ًغ ما للٗٝغ  ٓة ٢اه ٢ْ ْبظل٪ ٞهي ال جدخاط ألي مهضع آزغ ًمىدِا ٢ُمت  ْلُت،  الض

ٓلِا  ْال٣ُمت ٦مهضع ملؼم بججاٍ ال٩اٞت، مً مىُل٤ خُاػة الٗٝغ لخل٪ اإلا٩اهت التي جس ٓة  مً َظٍ ال٣

ْؤْؾ٘ مهاصع ال٣اهٓن الضْلي في الٗهغ الخضًض،ال٣ ٖلى ظمُ٘  ٓة الغؾمُت ٦مهضع مً ؤَم 

ٓماؾُت ْالضبل ْال٣ًاثُت  ٍٓاث ال٣ُِٟت   .(5)اإلاؿخ

ٓص 1969زم ظاءث الخ٣ا بجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهٓن اإلاٗاَضاث لؿىت  ، التي ؤ٢غث نغاخت بٓظ

ْلُت آلامغة ُٖت ،ال٣اٖضة الض ها مً ال٣اهٓن الضْلي الٗغفي، خُض ْالتي ٧اهذ ٢بل َظا حؿخ٣ي مكْغ

ٓصة بلى هو) اإلااصة  ْلُت آلامغة ٖلى ؤجها جل٪  53بالٗ ٓم ال٣اٖضة الض مً ؤلاجٟا٢ُت ( هجضَا خضصث مِٟ

ْالتي جدمي مهالر جل٪ الجماٖت، ٦ما هجض َي اإلااصة ؤجها  ْلُت  ٓػ ٢ب٫ٓ الجماٖت الض ال٣اٖضة التي جد

ْالؿامُت لِظٍ ال٣ا ا نغاخت ببُالن ٧ل بجٟا٢ُت ؤ٢غث بالهٟت آلامغة  ْصلُل طل٪ ب٢غاَع ٖضة، 

ْْؾمتها بالبُالن اإلاُل٤، زم ؤ٦ضث اإلااصة  ْلُت آلامغة ؤْ جسالِٟا،  ٓاٖض الض مً  64جخٗاعى م٘ ال٣

ْلُت آلامغة  ْجسال٠ في ؤخ٩امِا ال٣اٖضة الض ْبه٣ًاء ؤي بجٟا٢ُت جخٗاعى  هٟـ ؤلاجٟا٢ُت بُالن 

ٓصة مسالٟت لخل٪ الالخ٣ت، ؤي جل٪ التي جدك٩ل الخ٣ ا ًٖ مٗاَضة ما، زم ًِٓغ ؤن جل٪ ؤلاجٟا٢ُت اإلا٣ٗ

ْلُت آمغة  ،ال٣اٖضة ٓع ٢اٖضة ص ٖت، بال ؤن ِْ ْمكْغ م ؤن جل٪ اإلاٗاَضة وكإث صخُدت في بضاًتها  ٞٚغ

َْظا ًِٓغ الؿمٓ ْؤلالؼامُت اإلاُل٣ت التي  ْمى٣ًُت،  الخ٣ت ج٩ٓن في حٗاعى مِٗا، ججٗلِا مىتهُت 

ٓاصَا ) ع٢م 1969ُِٞىا ل٣اهٓن اإلاٗاَضاث لؿىت مىدتها بجٟا٢ُت  ٓاٖض  64ْ  53، مً زال٫ م ( لل٣

ْلُت آلامغة  .(6)الض

ٓلّ في  ٍْخجلى ٢ب ْاؾ٘ الىُا١ في ٣ّٞ ال٣اهٓن الضْلي،  ٓاٖض آلامغة ب٣ب٫ٓ  ٢ْض خٓي مبضؤ ال٣

ت التي حٗل٣ ٓزاث٤ الخدًحًر ْالتي ؤزبدذ مً زال٫ ال ذ بمغخلت بصعاط بجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهٓن اإلاٗاَضاث، 

ٓصة بلى جل٪ 64ْ  53صة ا٧ل مً )اإلا ْلُت آلامغة، ٞبالٗ ٓاٖض الض ْاللخان جسهان ال٣ ( مً ؤلاجٟا٢ُت 

ٓاضر بحن الض٫ْ في مىا٢كاث  ْالخباًً ال م الخالت الدكاب٨ُت  ْجدلُلِا مى٣ُُا، هجض ؤهّ ٚع ٓزاث٤  ال

لبُت مً جل٪ ال ْمهغة ٖلى ؤلاصعاط ب٢غاع اإلااصجحن في نلب ؤلاجٟا٢ُت، بال ؤهّ ألٚا ضة  ض٫ْ ٧اهذ مٍا

ٓٞاث بٌٗ الض٫ْ في زال٫ اإلاىا٢كاث، خُض هجض بٌٗ الض٫ْ ؤعاصث  م جس ٓاص، ٚع الجهاجي لخل٪ اإلا

ْلُت  َْٓ ما٢ض ًمىدِا ظاهبا مٓلما بؾخٛاللُا في اإلاماعؾت الض ٓاص،  ٓاضر لخل٪ اإلا ببغاػ الُاب٘ ٚحر ال

٣ت ٨ٖؿُت إلاا ؤ٢غث ٖلُّْالخُب٤ُ الٟٗلي، ما ٢ض ًجٗل بٌٗ الض٫ْ ٌؿخٛل  .(7)ِا بٍُغ

ْلُت ٣٦اٖضة  ٓهُت الض ٓمت ال٣اه ال في اإلاىٓ ْالتي ْظضث م٩اهتها ؤ ْلُت آلامغة  ٓاٖض الض ْمىّ ٞةن ال٣

ْهذ ـــــ الخ٣ا مً  إلاهلختها، ٞةن هٟؿِا جل٪ ال٣اٖضة ص ْلُت  ُت حك٩لذ بًٟل الجماٖت الض ْلُت ٖٞغ ص



ْلُت آلامغة ٓاٖض الض   بهتها٥ ال٣
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ٓهُت التي جبرػ زال٫ بجٟا٢ُت ُِٞىا ـــــ ل٣اهٓن اإلاٗا ْجإ٦ُضٍ مً زال٫ آلازاع ال٣اه َٓا  َضاث، م٘ ب٢غاع ؾم

 في خالت مسالٟتها.

ش اإلاطحر -زاهُا  الصخشاء الغشبُت وخم جلٍش

ْلى إل٦دكاٝ ظؼع ال٨ىاعي بحن  ٓص الخضًض الٟٗلي ًٖ ٢ًُت الصخغاء الٛغبُت، بلى البضاًاث ألا ٣ً

ٓاث  ْمجها بضؤث بهُال١ ال 1335ْ  1312ؾى ٓاخل مُالصي،  خمالث ؤلاؾخ٨كاُٞت الخىاٞؿُت ٖلى ؾ

ْبضاًت مً ؾىت  مُالصي جدضًضا، ٢ام  1405الصخغاء الٛغبُت بحن ٧ل مً البرحٛالُحن ْؤلاؾباهُحن، 

ال بلى ؾىت  ْع، زم ْن ٓظاص ٓاَئ عؤؽ ب ْالجز٫ْ ٖلى ق ْباإلبداع  ٓلىضا 1421الٟغوسخي  مُالصي، ٢امذ َ

ْالظًً ٧اهذ حكترحهم مً ْطل٪ َمٗا في ظلب ؤ٦ب ،بدملت ٖلى اإلاى٣ُت ٓص لبالصَا  ر ٖضص مً الغ٤ُ٢ ألاؾ

ٓلِم  ْلم ًدض ؤلاؾبان ًٖ َظا الىهج، خُض بٓن ٦ْظا لخٓؾُ٘ ججاعتها في اإلاى٣ُت،  ٍْت،  ال٣باثل الصخغا

ْالؿُُغة ٖلحها، جدضًضا ؾىت  مُالصي، زم ٢ُامِم بةَال١ خملُت بؾباهُت ٖلى  1476بلى ظؼع ال٨ىاعي 

بتمى٣ُت الصخغاء الٛغ  ٓا ٢لٗت تهُمً ٖلى ؾاخلِا بٛغى مغا٢بت الؿًٟ الٍٛغ ْؤ٢ام َٓا  مً  بُت، ؤًً بخخل

، خُجها ؾمُذ جل٪ ال٣لٗت  ٓاخل ؤلاؾباهُت مً ظِت ؤزٔغ ْالغ٤ُ٢ بةججاٍ الؿ ظِت، ٦مىُل٤ لى٣ل الٗبُض 

ْماع ) ػ ص ٍْحن، Santa Cruz Demarبةؾم ٢لٗت ؾاهخا ٦ْغ ٓاع الصخغا ْالتي لم حؿلم مً ؤًاصي الش ؤصخاب ( 

ْمخخالُت، لٛاًت بؾخٗماع الصخغاء الٛغبُت  ٓانلذ مخٗا٢بت  ْل٨ً الخمالث ج َا،  ألاعى خُجها، ختى صمْغ

ْالظي صام بلى ٚاًت الؿبُٗىاث مً ال٣غن الخالي  .(8)مً َٝغ ؤلاؾبان 

ا مً ٢بل  جدضًضا٣ًُت بعر بؾخٗماعي، ْٖلُّ، حٗخبر الصخغاء الٛغبُت ٦ مً ٞترة بؾخٗماَع

ٓم، ٞبٗض اؾخ٣اللِا في ٖام 1884 ؾىت ٣ٖاب ماجمغ بغلحنبؾباهُا في ؤ ال بلى ٚاًت الُ ، 1956، ْن

ٍْدبّٗ، ل٨ً في ٖام  ْعـــــ لِا ؤن ب٢لُم الصخغاء الٛغبُت ًيخمي بلُّ  جم  1960ؤصعى اإلاٛغب ــــ البلض اإلاجا

غ اإلاهحر للكٗٓب اإلاؿخٗمغة تراٝ بد٤ ج٣ٍغ دضة في ال٣غاع مً ٢بل الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخ ،ؤلٖا

غ (9)1514 ، مما ًمشل ه٣ُت جد٫ٓ في ٖملُت بجهاء ؤلاؾخٗماع، خُض ؤنبذ ٌٗخبر خ٤ الكٗٓب في ج٣ٍغ

ا مً ؤخ٩ام ال٣اهٓن الضْلي الٗغفي ْة ٖلى طل٪، ٌٗخبر ؤمغ  ،مهحَر ْالظي ٌٗخبر ملؼما لجمُ٘ الض٫ْ، ٖال

ٓهُت التي ًُل ٓاٖض ال٣اه غ اإلاهحر مً ال٣ ْلُت آلامغة، بجهاء الاؾخٗماع بخ٣ٍغ ٓاٖض الض ٤ ٖلحها ْن٠ ال٣

، ؤٖلىذ اللجىت الخانت لؤلمم اإلاخدضة اإلاٗىُت بال٣ًاء ٖلى ؤلاؾخٗماع ؤن الصخغاء 1963ٟٞي ٖام 

ْبٗض طل٪، ؤنضعث الجمُٗت الٗامت ٖضصا مً  ،الٛغبُت ٧ان مً اإلا٣غع ؤن جخسلو مً ؤلاؾخٗماع

ْجىُٓم بؾخٟخاء ٣ٌٗض الخ٣ا ٖلى ألاعاضخي ال٣غاعاث التي جُلب مً بؾباهُا بضء ٖملُت بجهاء الا  ؾخٗماع 

ٍْت ٓلِا  ،الصخغا ٓعٍخاهُا ال٣غاع مخذججت ب٣ ْم ًذ ٧ل مً اإلاٛغب  ْبِىما ٢بلذ بؾباهُا الٗملُت، ٞع

عة بلى ؾُاصة ب٢لُمُت ٖلى جل٪  سُت مخٗل٣ت بالصخغاء الٛغبُت، مما ًاصي بالًْغ ؤن لضحها ٖال٢اث جاٍع

٢ٓذ ،ألا٢الُم  .(10)الظي ؾب٤ الاؾخٗماع ؤلاؾباوي لِظٍ ألا٢الُم ْجدضًضا مً ال
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ْلُض الؼمً اإلاٗانغ، بل ٧اهذ ٧ل  مإ في ؤ٢لُم الصخغاء الٛغبُت لم ٨ًً  ْاإلاالخٔ ؤن ألَا

الث الؿاب٣ت بضاًت مً ال٣غن  ْازغ ؾبُٗىاث ال٣غن  13اإلادا ْاضخا ٖلى  19ٖكغ بلى ٚاًت ؤ صلُال 

ْع ال٣غاع ألاممي ؾىت ؤَمُت جل٪ اإلاى٣ُت في ؤَمإ اإلاؿخٗمغ ألا  ْبي، ختى نض ْالظي ؤ٢غ 1975ْع  ،

ٓم. غ اإلاهحر، بال ؤن مغخلت بخخال٫ اإلاٛغب ألعايحها ما ػا٫ مؿخمغا بلى الُ  خ٣ِا في ج٣ٍغ

ش اإلاطحر و اإلاششوعُت الذولُت -زالثا  خم جلٍش

غ  ٕٓ خ٤ الكٗٓب في ج٣ٍغ ْلُت ًٖ عؤحها نغاخت ُٞما ًسو مٓي ل٣ض ٖبرث مد٨مت الٗض٫ الض

ٕٓ هامُبُام ْع خ٫ٓ مٓي حن، خُض هجض ألا٫ْ ٧ان ًض ْطل٪ ًبرػ في الغؤًحن ؤلاؾدكاٍع ا،  ، (11)هحَر

ٓع الكغ٢ُت(12)ْالشاوي بسهٓم خالت الصخغاء الٛغبُت  :(13)، ٦ما ظاء ال٣غاع اإلاخٗل٤ ب٣ًُت جُم

''خُض بٖخبرث اإلاد٨مت ؤهّ ال ًٓظض ما ًم٨ً الخ٣ُٗب ٖلُّ بسهٓم جإ٦ُض البرحٛا٫ بسهٓم خ٤ 

ٓاء ٦ما جم نُاٚخّ مً زال٫ ٧ل مً اإلاُشا١ ؤْ ختى مً زال٫  ا، ؾ غ مهحَر الكٗٓب في ج٣ٍغ

ٓاظِت ال٩اٞت ) الخضًض ًٖ مِٟٓم  مماعؾاث مىٓمت ألامم اإلاخدضة، بةٖخباٍع ًمشل بلتزاماث في م

ٓاظِت ال٩اٞت بدؿب الخٍٗغ٠ الظي ْيّٗ مِٗض ال٣اهٓن الضْلي : "ؤلالتزام بمٓظب  ؤلالتزاماث في م

ْلت في ٢ًُت مُٗىت ججاٍ اإلاجخم٘ الضْلي، بالىٓغ بلى  ْاظبا ٖلى ص ٓاٖض الٗامت لل٣اهٓن الضْلي ٩ًٓن  ال٣

ْخغنّ ٖلى ؤلامخشا٫، بدُض بن زغ١ طل٪ ؤلالتزام ًم٨ً ظمُ٘ الض٫ْ مً بجساط  ٢ُمّ اإلاكتر٦ت

تراٝ بّ(14)بظغاءاث عاصٖذ( ا جم ب٢غاٍع ْؤلٖا غ مهحَر مً زال٫ ٧ل  . ألن مبضؤ خ٤ الكٗٓب في ج٣ٍغ

ْلُت''، التي ؤ٢غث في عؤحها ؤلاؾدكاعي  ،مً مُشا١ ألامم اإلاخدضة ٦ْظا في بظتهاصاث مد٨مت الٗض٫ الض

ش  ٓبغ  16بخاٍع غ (15)اإلاخٗل٤ بالصخغاء الٛغبُت 1975ؤ٦خ ، ٢اٖضة ٣ُِٞت م٨غؾت بسهٓم خ٤ ج٣ٍغ

ٓلِا '' ؤهّ ًد٤٣ مخُلباث بخترام خ٤ الكٗٓب في الخٗبحر ًٖ بع  اصتها الخغة '' بٌٛ الىٓغ اإلاهحر ب٣

غ ال٣غاع ع٢م  ٣ت مماعؾت َظٍ ؤلاعاصة، م٘ جإ٦ُضَا ٖلى جمٍغ ْل٣ض ؾاَم  2625ًٖ ٍَغ  ، ْالظي جم ط٦ٍغ

ْملؼم ٖاإلاُا في ؤخ٩ام ال٣اهٓن الضْلي. ٓوي بةُٖاثّ ٢ُمت ؾامُت ٦مبضؤ م٣ب٫ٓ  ٓع ال٣اه  َظا الخُ

ٓاٖض ال٣اهٓن  ٍْا٦ض ظاهب ٦بحر مً ال٣ّٟ ٖلى ؤن َظا الخ٤ ًمشل ٢اٖضة ْلُت آمغة مً ٢ ص

م طل٪ لم ٌؿمذ لخ٤ (16)(JUS COGENSالضْلي الٗام ) . َظا الخ٨َغـ الجماعي اإلامحز لِظا اإلابضؤ، ٚع

ْالظي ٧ان مً  ال ختى باليؿبت ل٩ل الكٗٓب،  غ اإلاهحر بإن ًُب٤ بسهٓم ٧ل الٓيُٗاث،  ج٣ٍغ

ى لٓ َب٤ ؤن ٌؿمذ خ٣ُ٣ت ْ  اإلاْٟغ َٓ ما ظٗل َظا الخ٤ ًخإعجر بحن لّ بخإ٦ُض َابّٗ الٗالمي، 

ْجبحن مً زال٫ طل٪ ؤهّ زاعط خاالث بجهاء ؤلاؾخٗماع ٞةن خ٤ الكٗٓب "ًخم  ْالٟٗالُت،  ُت  الكٖغ

ْ ٞكلّ ؤزىاء مماعؾخّ.   الخ٨م ٖلُّ مً زاللّ هجاخّ ؤ

غ  ْب٣ضع متزاًض ٌُٗٓن بٗضا صازلُا لخ٤ ج٣ٍغ م مً ٧ل طل٪ ٞةن ال٨شحر مً ٣ِٞاء ال٣اهٓن  ْبالٚغ

ٓها، َظا اإلا ؿِا ٢اه م ج٨َغ ٓ ههج مِم للٛاًت، ل٨ً ًجب الخظ٦حر، ؤجها جب٣ى ْيُٗت ؤؾاؾا، ٚع َْ هحر، 
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ٓاظِِا  ٢ٓاث التي ً ٓم ٢ُض الى٣اف، ختى ؤهّ ًِٓغ ؤخُاها ٚحر ٞٗا٫ بؿبب اإلاٗ اإلابضؤ ال ًؼا٫ لٛاًت الُ

ٍٓاث. ْٖلى ٧ل اإلاؿخ  صاثما 

 ألاوسوبُت اإلاغشبُت مششوعُت بجفاكُت الضساعت والطُذ –اإلادىس الثاوي 

ُٖت ؤلاجٟا٢ُت اإلاٛغبُت ْالهُض البدغي، ًجب  -للخضًض ًٖ مضٔ مكْغ ْبُت خ٫ٓ الؼعاٖت  ْع ألا

ُٖتها  غ التي جخٗل٤ بها، زم ؤلاهخ٣ا٫ بلى ببغاػ م٩امً مكْغ ْؤَم ألَا ال جٓيُذ م٨ىٓن َظٍ ؤلاجٟا٢ُت  ؤ

ٓه ٓاٖض ال٣اه ْطل٪ بةؾ٣اٍ مًامىحها ٖلى ال٣ ُٖتها  ت في َظا اإلاجا٫.مً ٖضم مكْغ  ُت الؿاٍع

 بجفاكُت الضساعت و الطُذ ألاوسوبُت اإلاغشبُت -ؤوال

ش  ٓلِا خحز الىٟاط بخاٍع جُا بضز ٓاث، 2007ُٟٞغي  28بضؤث ؤلاجٟا٢ُت جضٍع إلاضة مدضصة بإعبٗت ؾى  ،

ْبي  12خؿب ما ههذ ٖلُّ اإلااصة  ْع ْالتي ؾمُذ بةجٟا٢ُت الهُض بحن ؤلاجداص ألا مً ؤلاجٟا٢ُت، 

ْبي مً مماعؾت  138ٛغب، خُض ٌؿمذ لـ ْاإلا ْع ؾُٟىت نُض ٦إ٢صخى خض مً ؾًٟ ؤلاجداص ألا

ْوكاَاث الهُض اإلادضصة بمٓظب اإلااصة  ٓإ  ٢ْض جم مً زال٫ َظٍ  2مسخل٠ ؤه مً ؤلاجٟا٢ُت، 

ْاليؿب مً ؤظل الهُض البدغي الهىاعي ٓػَ٘ الغزو  ْبُت هي  11ْطل٪ بحن  ،ؤلاجٟا٢ُت ج ْع ْلت ؤ ص

ٓجُيُا، ألاعاضخي اإلاىسًٟت، بًغلىضا،  ٧ل مً بؾباهُا، ٓاهُا، ل البرحٛا٫، بًُالُا، ٞغوؿا، ؤإلااهُا، لُخ

ٓم ص٫ْ  ْبم٣ابل طل٪ ج٣  ، ْاإلامل٨ت اإلاٛغبُت مً ظِت ؤزٔغ ُاهُا، َظا مً ظِت،  ٓهُا ْ ؤزحرا بٍغ ٓل ب

ْاليؿب اإلادهل ٖلحها ْبي اإلاٗىُت بخ٣ضًم م٣ابل مالي للمٛغب بسهٓم الترازُو  ْع ٢ْضع  ؤلاجداص ألا

ٓاث، ٦ما ههذ ٖلُّ اإلااصة  144,4طل٪ اإلابلٜ بـ  َْظا م٣ابل مضة ألاعبٗت ؾى  ْ ْع مً  ٣ٞ2غة  7ملُٓن ؤ

ٍٓا بـ  ْعْ 36,1البرج٫ٓ٩ اإلالخ٤ باإلجٟا٢ُت، بدُض اإلابلٜ ؤلاظمالي ٣ًضع ؾى  .(17)ملُٓن ؤ

ٌ اإلاهاص٢ت ٖلى جل٪ ؤلاجٟا٢ُت ؾىت  ْبي الخ٣ا بٞغ ْع بد٨م مؿاؾِا  ،2011ْل٣ض ٢ام البرإلاان ألا

ٓها في خ٣ّ ٖلى ؤعايُّ اإلادخلت  ْالظي ٌٗض مؿاؾا بد٤ م٨غؽ ٢اه بإ٢لُم الصخغاء الٛغبُت اإلادخل، 

ْاتها ْبي الخٟاْى م٘ اإلاٛغب الخ٣ا، ل٨ً م٘ بؾخصىاثّ (18)ْزغا ْع َْٓ ما ؤصٔ بلى بٖاصة ؤلاجداص ألا  ،

ٓلذ الخ٣ا َظٍ ؤلاجٟا٢ُت بلى  ٍْت اإلادخلت، خُض جد بجٟا١ ػعاٖت ْنُض قاملت بحن للمىا٤َ الصخغا

ْالهُض  ٢ْٗا ٖلى بجٟا٢ُت الٟالخت  ، خُض  ْاإلامل٨ت اإلاٛغبُت مً ظِت ؤزٔغ ْبي، مً ظِت،  ْع ؤلاجداص ألا

ْبي ؤزحرا ؾىت  ْع ْالتي ناص١ ٖلحها البرإلاان ألا ْهي (19)2012البدغي،   ٓ ٓلحزاٍع َْظا ما صٞ٘ بجبهت الب  ،

ْالكغعي للكٗب الصخغاْي بال ٓخُض  ْبي الخ٣ا مً ؤظل اإلاُالبت بةلٛاء اإلامشل ال ْع لجٓء بلى ال٣ًاء ألا

ُٖت ،جل٪ ؤلاجٟا٢ُت الجاثغة ٓبت بُٗب ٖضم اإلاكْغ غاٝ  ،ْالتي ٧اهذ مك ٓاز٤ُ ْألٖا إلجها زالٟذ ٧ل اإلا

 .(20)التي ؤ٢غث نغاخت بد٤ الكٗب الصخغاْي ٖلى ؤعايُّ اإلادخلت مً َٝغ ؤلاخخال٫ اإلاٛغبي

ُٖت ؤلاجٟا ْبي في ٌٗض م٨مً ٖضم مكْغ ْع ْ ص٫ْ ؤلاجداص ألا ٢ُت اإلابرمت بحن ٧ل مً اإلادخل اإلاٛغبي 

ْبُت  ْع ْالتي صزلذ ٦دحز جُب٣ُي لئلجٟا٢ُت، ؤًً ؾمذ للض٫ْ ألا ؤن اإلاىا٤َ اإلادضصة بإعبٗت ٢ُاٖاث 
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ْجبحن جدضًضا جل٪ الخايٗت ٞٗال لؿُاصة اإلاٛغب مً جل٪ التي ج٣٘ جدذ  بمماعؾت الهُض، لم جٓضر 

ْلُتْالتي  ،بخخاللّ ُت الض ٍْت مدخلت جسً٘ ل٣غاعاث الكٖغ ْجدضًضا ل٣غاعاث (21)حٗخبر ؤعاضخي صخغا  ،

غ اإلاهحر ٦د٤ للكٗب الصخغاْي اإلادخل ٖلى ؤعايُّ، ٦ما ؤهّ  ،ألامم اإلاخدضة ْالتي ؤ٢غث خ٤ ج٣ٍغ

ْبي ؤن جدضص اإلا٩ان ألانلي الظي ظاءث مىّ  ْع ٓبت بم٩ان ؤن حؿخُُ٘ ص٫ْ ؤلاجداص ألا مً الهٗ

ْبي في بَاع هٟـ ؤلاجٟا٢ُت، ما ًجٗل  ،الٟالخُت اإلاىخٓظاث ْع التي ًبُِٗا اإلاٛغب لض٫ْ ؤلاجداص ألا

ٖا، ٧ل  ٍْت اإلادخلت ٩ًٓن ق٩ا مكْغ ت اإلاىخجاث مىبِٗا ألانلي ألاعاضخي الصخغا الك٥ٓ٩ خ٫ٓ ؤن ؤ٦ثًر

ًاء الظًً ٧ا ْبي ْزهٓنا مً ٢بل ألٖا ْع ٓا ٚحر َظا ؤزاع الٗضًض مً الجض٫ ْؾِ ؤًٖاء البرإلاان ألا ه

دا لخ١ٓ٣ الكٗب  ،عايحن ًٖ ببغام ؤلاجٟا٢ُت ْا ٖلى ؤلاجٟا٢ُت ؤجها جمشل بهتها٧ا نٍغ ْالظًً ؤزظ

غ مهحٍر   .(22)الصخغاْي في ج٣ٍغ

 كشاساث اإلادىمت ألاوسوبُت لخلىق ؤلاوعان بخطىص ؤلاجفاكُت -زاهُا

ْبُت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان في ٢ًُ ْع ٓصة بلى اإلاىخى الظي ؤزظجّ اإلاد٨مت ألا ت بجٟا٢ُت الهُض بالٗ

ْبي، هجض ؤجها ٢ض جُغ٢ذ بلى ال٣ًُت في ٞغنخحن، ْفي خ٨محن  ْع ْالؼعاٖت بحن اإلاٛغب ْؤلاجداص ألا

ْلِما ؾىت  ْالشاوي ؾىت (23)2015مىٟهلحن، ٧ان ؤ ْاضخا في ٦ال (24)2016،  ٢ْض ٧ان َىا٥ جباًىا   ،

َْٓ ما ظٗل ال٨شحر مً ً، خُض نضعا مخىا٢ًحن في مى١ُٓ الخ٨م،  ٓهُحن ٌُٗٓن  ال٣غاٍع ال٣اه

ْبُت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ْع ْمخًاعبت خ٫ٓ َظا اإلاىخى الظي جٓظِذ بلُّ اإلاد٨مت ألا جٟؿحراث مسخلٟت 

.ً ا لِظًً ال٣غاٍع  في ب٢غاَع

خ  -ؤ  2015دٌعمبر  10اللشاس الطادس بخاٍس

ٓاَجي الصخغاء الٛغبُت ْالكغعي إلا ٓ اإلامشل الٓخُض  ٓلحزاٍع ٘ ظبهت الب ٦ة٢لُم ْالتي حٗخبر  ،ٞبٗض ٞع

مدخل جدذ ؤلاخخال٫ اإلاٛغبي، ل٣ًِخّ بسهٓم بُالن ؤلاجٟا٢ُت اإلابرمت بحن ٧ل مً اإلاٛغب ْؤلاجداص 

ألعايُّ، نضع ؤ٫ْ ٢غاع مً َٝغ اإلاد٨مت  َْظا إلهتها٦ِا لخ٤ الكٗب الصخغاْي  ْبي،  ْع ألا

ش  ْبُت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان في َظٍ ال٣ًُت بخاٍع ْع ظبهت ، خُض جبيذ ال٣ًُت 2015صٌؿمبر  10ألا

ٓ، مً ظِت ٓلحزاٍع ٦مدامُان ًمشالن الُٝغ  (Devers)ْالؿُض  (Hafiz)ممشلت ب٩ل مً الؿُض  ،الب

ْبي  ْع ٓاظِت الؿاصة اإلادامحن اإلامشلحن لئلجداص ألا  ،(Kyriakopoulou-Westerhof)الصخغاْي، في م

ْبي  ْع ْبلٛاء ٢غاع مجلـ ؤلاجداص ألا -497)ع٢م ٧ْاهذ مُالباث الُٝغ الصخغاْي َٓ َلب ببُا٫ 

ش  2012 ْالٟالخت2012ماعؽ  08بخاٍع ْبٗض هٓغ اإلاد٨مت (25)(، اإلاخٗل٤ بةبغام بجٟا٢ُت الهُض   ،

ٓهُت التي ط٦غتها في خُصُاث  ْبؾدىاصا بلى الخُصُاث ال٣اه ْبُت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان في َظٍ ال٣ًُت،  ْع ألا

ش  ال٣غاع، بضاًت مً بٖخماص ، للغؤي ؤلاؾدكاعي 1960ر صٌؿمب 14الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة بخاٍع

ْلُت، زم حسجُل مىٓمت ألامم اإلاخدضة ؾىت  1514ع٢م   1963الهاصع ًٖ مد٨مت الٗض٫ الض
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٣ْٞا للماصة  مً مُشا٢ِا في ٢اثمت الض٫ْ التي ماػالذ ال جخمخ٘ بةؾخ٣اللِا، زم ٢غاع  73للصخغاء الٛغبُت 

ش  2229الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ع٢م  ْالظي ٣ًغ بد٤ الكٗب  1966صٌؿمبر  20بخاٍع

ْالتي جشبذ ؤن الصخغاء الٛغبُت هي  ، باإلياٞت بلى ٧ل ال٣غاعاث ألازٔغ  غ مهحٍر الصخغاْي في ج٣ٍغ

ت.  غ مهحٍر ب٩ل خٍغ ٓ ج٣ٍغ ْؤن خ٣ّ الكغعي َ ب٢لُم مدخل، ال ًؼا٫ ٌٗاوي قٗبّ مً بخخال٫ اإلاٛغب، 

 ٓ ْبُت لخ٣ ْع غاٝ، ٢غعث اإلاد٨مت ألا ْعص بحن ألَا ١ ؤلاوؿان بلٛاء ؤلاجٟا٢ُت بحن اإلاٛغب ْبٗض ؤزظ 

ْبؾخصىاء الصخغاء  ْالهُض، إلاؿاؾِا بد٤ الكٗب الصخغاْي،  ْبي اإلاخٗل٣ت بالٟالخت  ْع ْؤلاجداص ألا

 .(26)الٛغبُت مً ؤي بجٟا٢ُاث مؿخ٣بلُت

ْعصتها ٢بل  ٓح مً زال٫ اإلاىا٢كاث التي ؤ ْبٓي ْبُت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان،  ْع ْل٣ض بُيذ اإلاد٨مت ألا

غ الى٤ُ بال ٣غاع ْضخذ ؤن ؤلاجٟا٢ُت، ق٩لذ بٖخضاءا ناعزا ٖلى خ٤ الكٗب الصخغاْي في ج٣ٍغ

ْبٖخضاء ٖلى خ١ٓ٣ قٗب ال ًؼا٫ جدذ هحر ؤلاؾخٗماع، ٦ما هٟذ ؤي ؾُاصة ٞٗلُت للمٛغب   ، مهحٍر

 ٖلى ب٢لُم الصخغاء الٛغبُت، مما صٞ٘ بها ؤزحرا بلى ب٢غاع بُالن ؤلاجٟا٢ُت.

ٍٓا للجبهت ٢غاع بلٛاء ؤلاجٟا٢ ْؤٖخبر ْبُت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان، بهخهاعا ٢ ْع ُت الهاصع ًٖ اإلاد٨مت ألا

ٓ(، لِـ مً هاخُت ق٩ل الخ٨م ٣ِٞ،  ٓلِؿاٍع ْْاصي الظَب)الب غ الؿا٢ُت الخمغاء  الكٗبُت لخدٍغ

ْعصث ؤن مً بحن  ٓوي الظي بؾدىضث بلُّ اإلاد٨مت، خُض ؤجها ؤ غ ال٣اه ْالخبًر بل مً هاخُت الخإؾِـ 

ْلُتؤؾباب ببُالِا لئل التي ال حٗتٝر بؿُاصة اإلاٛغب ٖلى  ،جٟا٢ُت َٓ حٗاعيِا م٘ ؤلاجٟا٢ُاث الض

ٓص  ا بلى يمان ٖضم جىُٟظ بى الصخغاء الٛغبُت، َظا مً ظِت، صٖذ اإلاد٨مت نغاخت في ٢غاَع

ذ بٗضم ؾُاصة  ٓ ما ًا٦ض ٖلى ب٢غاع نٍغ َْ  ، ٍْت مً ظِت ؤزٔغ ؤلاجٟا٢ُت ٖلى ب٢لُم ألاعاضخي الصخغا

ْؤن الكٗب الصخغاْي اإلاٛغب ٖلى َ ٓ الؿُض ٖلى ؤعايُّ، ٦ما ؤن مى١ُٓ ال٣غاع في  ظٍ ألاعاضخي،  َ

ْبُت ًخدمالن الخ٩ال٠ُ الخانت باإلجٟا٢ُت ْع ْاإلآٟيُت ألا ْبي  ْع  ،جهاًخّ ؤ٢غ بإن مجلـ ؤلاجداص ألا

َْٓ ما بٖخبر ٦ة٢غاع يمجي ًم٨ً جٟؿحٍر بإهّ ٦جبر ؤزالقي للًغع الظي خا١  ْجل٪ التي ج٨بضتها، 

ْبا ٖلى خ١ٓ٣ الكٗب  ،بالكٗب الصخغاْي  ْع ْػ ْؤلاهتها٥ الظي ؤ٢غث بّ ؤ ٌٍٓ ٖلى الخجا ٦ْظا ٦خٗ

ٌٍٓ يمجي للكٗب الصخغاْي ًٖ جل٪  ٓ ما جغظمّ ما ظاء في ؤزغ مى١ُٓ ال٣غاع ٦خٗ َْ الصخغاْي، 

ا إلاى١ُٓ ال٣غاع ؤن جظ٦غ  َغ ٢ّٓ، ٦ما لم جٟٓث اإلاد٨مت الٟغنت في جبًر بالغؤي ؤلاهتها٧اث في خ٣ّ ْخ٣

ٓعٍل( ٓوي ألاؾب٤ لؤلمحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة )َاوـ ٧ ٓوي للمؿدكاع ال٣اه ْالظي جٓنل بلى ؤن  ،ال٣اه

ْلي ٓن الض ٫ْ ألازٔغ ٌٗض بهتها٧ا ناعزا لل٣اه ْالض اث الصخغاء الٛغبُت مً َٝغ اإلاٛغب   .(27)بؾخٛال٫ زْغ

خ  -ب  2016دٌعمبر  21اللشاس الطادس بخاٍس

ْع  ش بٗض ٢غاع اإلاد٨مت ألا ْالهاصع بخاٍع ْالظي بٖخبر 2015صٌؿمبر  10ْبُت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان   ،

ٍْت ْالتي  ،ههغا ٦بحرا لل٣ًُت الصخغا ْلُت،  ُٖت الض ْاإلاكْغ ُت  ٢ْبل َظا بهخهاعا ؾاخ٣ا للكٖغ
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غ  ٓهُت التي ج٨غؽ خ٤ الكٗٓب اإلاؿخٗمغة في ج٣ٍغ ٧ْل ألاؾاهُض ال٣اه ٓص  ْالِٗ ٓاز٤ُ  ؤؾاؾِا اإلا

ا، ْخ٤ الض٫ْ التي ْلم  مهحَر ال ػالذ جدذ هحر ؤلاؾخٗماع في الخه٫ٓ ٖلى بؾخ٣اللِا، لم ٨ًً اإلاٛغب 

ْلُت، ٣ٞام بالًُٗ اإلاكتر٥ م٘ بٌٗ بلضان  ُت الض ْالكٖغ ُٖت  ًغضخى بهظ ال٣غاع، مخدضًا اإلاكْغ

ْبُت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ْع ْبي في ال٣غاع ؤمام اإلاد٨مت ألا ْع ْبي، جدذ ُٚاء اإلاجلـ ألا ْع ؤلاجداص ألا

ْبُت في الخ٣ا، ٦ما  ْع جؼامً َظا الًُٗ م٘ ٢ُام اإلادامي الٗام )اإلاضعي الٗام اإلاضوي( لضٔ اإلاد٨مت ألا

ٓاء مً خُض اإلابرعاث اإلاؿىضة ٓبّ ال٨شحر مً الٛمٓى، ؾ غ ٌك ٢ُٓذ اإلاتزامً م٘  ،ج٣ٍغ ْ مً هاخُت الخ ؤ

 ْ ْع ْالظي الًُٗ اإلاٛغبي، ؤًً َالب َظا اإلادامي الٗام ببُالن الخ٨م الهاصع ًٖ اإلاد٨مت ألا بُت، 

ٍغ في زالزت  ٢ْض ؤؾىض ج٣ٍغ ْبي،  ْع ْالهُض بحن اإلاٛغب ْؤلاجداص ألا ؤلػى ؤلاجٟا٢ُت اإلاخٗل٣ت بالٟالخت 

٢ِٓا ٖلى  غاث جهب في نالر الُٝغ اإلاٛغبي بالضعظت ألاْلى، وؿ ْع عثِؿُت ظاءث ٖلى ق٩ل جبًر مدا

ٓالي :  الخ

ُت ا  ٤ْٞ الخٍغ ٢ُٓ٘ ظاء  ٍغ ألا٫ْ ؤن الخ َْٓ ما ٌٗجي ٖضم مباقغتها خُض ظاء في جبًر إلاٛغبُت، 

ْبي ٖلى خ١ٓ٣ الكٗب  ْع َْٓ ما ًىٟي ؤي بهتها٥ لض٫ْ ؤلاجداص ألا ٖلى ب٢لُم الصخغاء الٛغبُت، 

ْ ؤعايُّ.  الصخغاْي 

ْبي بؿُاصة اإلاٛغب ٖلى ألاعاضخي   ْع غ ٞؿغص ُّٞ ؤن ٖضم بٖتراٝ ص٫ْ ؤلاجداص ألا ْؤما زاوي جبًر

ٍْت ًجٗل خخمُت بُالن ٢غا ع اإلاد٨مت ألا٫ْ، ألن جُب٣ُِا ؾِكمل ألاعاضخي اإلاٛغبُت ٣ِٞ، الصخغا

 ٍْلػي ٞغيُت ؾُاصتها ٖلى ٚحر ؤعايحها.

ٓ ٦ممشل ؾُاسخي   ٓلحزاٍع ْع ظبهت الب غ ٣ٞض خا٫ْ ُّٞ اإلادامي الٗام ؤن ًدهغ ص ْؤما زالض جبًر

ْبما ؤن ؤلاجٟا١ ٧ان ججا َْظا ًلػي ٖىّ نٟت اإلامشل الخجاعي،  ا ِٞظا ال ٣ِٞ للكٗب الصخغاْي،  ٍع

 ًمىذ الخ٤ لّ ؤن ًمشل الكٗب الصخغاْي.

غاث ٌؿدك٠ مجها ؾٓء هُت اإلادامي الٗام، ْزلُٟخّ اإلابُىت في مُالبخّ بةلٛاء   ٧ل َظٍ الخبًر

ٓح للُغح  ٍْبرػ صٖمّ الخٟي اإلاًٟ ْبُت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان بسهٓم ؤلاجٟا٢ُت،  ْع خ٨م اإلاد٨مت ألا

 . (28)اإلاٛغبي في َظا اإلاجا٫

ش ْبدؿب ال٣غ  ْجدذ (C-104/16P)، جدذ ال٣ًُت ع٢م 2106صٌؿمبر  21اع الهاصع بخاٍع  ،

ش  ْالظي ٢طخى بةلٛاء بجٟا٢ُت  ،2015صٌؿمبر  10مُلب بلٛاء ال٣غاع الهاصع ًٖ هٟـ اإلادمت بخاٍع

ْبٗض ؾغص اإلاد٨مت للٗضًض مً الخُصُاث زال٫ اإلاىا٢كاث التي  ْبُت،  ْع ْالهُض اإلاٛغبُت ألا الٟالخت 

ْاإلا٣ضم مً َٝغ اإلادامي الٗام اإلاضوي صاعث بسهٓم َ غ اإلاٗض  ْبٗض ج٣ضًمِا للخ٣ٍغ ظٍ ال٣ًُت، 

ْالظي ٢طخى بةلٛاء ال٣غاع الهاصع  بسهٓم َظٍ ال٣ًُت، نضع ؤزحرا مى١ُٓ ال٣غاع في َظٍ ال٣ًُت، 

ش  ٓ  2105صٌؿمبر  10بخاٍع ٓلحزاٍع ْبي ْ ظبهت الب ْع ٦ْظا (T-512/12,EU :2015 :953)بحن اإلاجلـ ألا  ،
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ٓ، م٘ جدمُل ٦ال الخهمحن ما ؤه٣ٟخّ في ال٣ًُت بٞغ ٓلحزاٍع ٌ الًُٗ اإلا٣ضم مً َٝغ ظبهت الب

ْبُت ْع ْالض٫ْ ألا ْ اإلاٛغب  ٓ ؤ ٓلحزاٍع ٓاء ظبهت الب  .(29)ؾ

ْطل٪ ْجٟهُال لل٣غاع الظي  ،َْٗخبر َظا ال٣غاع به٣البا قامال  ٢ّٓ ظملت  مً مىُل٤ مسالٟت مىُ

ا لل٣غاع لم ؾب٣ّ بسهٓم َظٍ ال٣ًُت، خُض ؤن ألاؾاه َغ ُض التي جإؾؿذ ٖلحها اإلاد٨مت في جبًر

ٓهُحن  ٓهُت، ٦ما ٧ان الكإن في اإلاغة الؿاب٣ت، مما ظٗل ال٨شحر مً ال٣اه حؿدىض بلى ؤي ؤؾـ ٢اه

ْبُت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان، خُض نُٜ في  ْع ًُل٣ٓن ٖلى ال٣غاع، بال٣غاع الؿُاسخي اإلادٌ للمد٨مت ألا

ا للُغح ٢الب ؾُاسخي بةمخُاػ، ْختى الخلُٟت ٧ا ٞت بةهدُاَػ ْبُت مْٗغ ْع هذ مُالباث ؾُاؾُت لض٫ْ ؤ

ْالتي ٢اصث  ْمً بحن جل٪ الض٫ْ ٞغوؿا،  ٍْت اإلادخلت،  ا لؤلعاضخي الصخغا اإلاٛغبي باإلب٣اء ٖلى بؾخٗماَع

ْبُت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان. ْع ْبُت ألازٔغ للٓن٫ٓ بلى ال٣غاع الشاوي ؤمام اإلاد٨مت ألا ْع  بةمخُاػ الض٫ْ ألا

م مً  التهلُل الظي ناخب َظا ال٣غاع مً َٝغ اإلاٛغب، بةٖخباع ؤهّ بهخهاعا لئلعاصة ْٖلى الٚغ

اإلاٛغبُت، بال ؤن جدلُلّ الالخ٤ لل٣غاع، ظٗلّ ًهاب بسُبت ألامل، مً مىُل٤ ؤن ال٣غاع هٟؿّ، ٦غؽ 

ْؤن ؤلاجٟا٢ُت ال جُب٤ بال ٖلى ألاعاضخي  ٍْت،  مبضؤ ؤن اإلاٛغب لِؿذ لّ ؤي ؾُاصة ٖلى ألاعاضخي الصخغا

ْبي مٛغبي الخ٤ ًجب ؤن الٌكمل مىا٤َ الصخغاء الٛغبُت،  ْع ْؤن ؤي بجٟا١ ؤ اإلاٛغبُت ٣ِٞ، 

ٓا٣ٞت الكٗب اإلاٛغبي ٖلى ؤي بجٟا٢ُت  ذ م ْبقتَر ا مىا٤َ مخىإػ ٖلحها جيخٓغ الخل،  بةٖخباَع

ٍْت اإلاؿخ٣لت  . (30)مؿخ٣بلت جمـ ألاعاضخي الصخغا

 ىاعذ الذولُت آلامشةألازاس اللاهىهُت إلهتهان ؤلاجفاكُت للل -زالثا

ْالتي ًم٨ً ؤن جمـ  ْلُت آلامغة، مً بحن ؤقض ؤلاهتها٧اث الجؿُمت  ٓاٖض الض ٌٗخبر بهتها٥ ال٣

٢ْب٫ٓ ٧ل الض٫ْ اإلاك٩لت للجماٖت  ْالتي ؤ٢غث بمٓظب عيا  ٓاٖض ال٣اهٓن الضْلي اإلاخٗاٝع ٖلحها،  ٢

لُت ظمُ٘ الض٫ْ، بةٖخباَع ٓاٖض حٗخبر مؿْا ْلُت، ْخماًت َظٍ ال٣ ٓاٖض جدمي اإلاهالر الٗلُا الض ا ٢

ْلُت  ْلُحن للخُغ، ما ٢ض ًضٞ٘ بالٗال٢اث الض ْالؿلم الض ْاإلاؿاؽ بها ٌٗغى ألامً  ْلُت،  للجماٖت الض

ٓم ٖلى بخترام ال٣اهٓن، ؤن جخد٫ٓ مً ٖال٢اث حؿغي في بَاع الخٗاٌل الؿلمي  ْاإلاخٗاٝع ٖلى ؤجها ج٣

ْاهُ ْٖض ْمخىاخغة   ت.ْاإلاكتر٥، بلى ٖال٢اث مخىاٞغة 

 بؿالن بجفاكُت الضساعت والطُذ ألاوسوبُت اإلاغشبُت -ؤ

ٓا٢٘ ٓصة بلى مُالباث في ال ٓ بسهٓم ؤلاجٟا٢ُت اإلابرمت بحن ؤلاجداص ، بالٗ ٓلِؿاٍع ظبهت الب

ٓاٖض ؾامُت مً  ْبلٛائها بةٖخباع ؤجها جمـ ب٣ ْاإلاٛغب، هجضَا بإجها ظاصلذ بٓظٓب ببُالِا  ْبي  ْع ألا

ْمبض ٓاٖض ال٣اهٓن الضْلي،  ْلُت ٢ ٦ْظا اإلاماعؾت الض ؤ ٖاما مخٗاٝع ٖلُّ ٦غؾّ الٗٝغ الضْلي اإلالؼم، 

غ اإلاهحر، ٦د٤ ٌٗخبر مً  في َظا اإلاجا٫، باٖخباع ؤن ؤلاجٟا٢ُت بٖخبرث بهتها٧ا ناعزا للخ٤ في ج٣ٍغ

ٓاٖض آلامغة، بؾدىضث اإلاد٨مت بلى  ًِا لدجت ال٣ ٓاٖض آلامغة في ؤخ٩ام ال٣اهٓن الضْلي، ْفي ٞع ال٣
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ْؤهّ ٌؿدشجي ؤلا٢لُم اإلاخىإػ  الُبُٗت ْاإلاٛغب  ْبي  ْع ْالظي ًُب٤ ٣ِٞ بحن الاجداص ألا اإلاا٢خت لالجٟا١ 

ْبُت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان عبِ ال٣ًُت بد٤ قٗٓب  ْع ٖلُّ، ْفي َظا الهضص، جداقذ اإلاد٨مت ألا

ٓاعصَا الُبُٗ ا ْؾُاصتها الضاثمت ٖلى م غ مهحَر ْبغعث ألا٢الُم ٚحر اإلاخمخٗت بالخ٨م الظاحي في ج٣ٍغ ُت، 

طل٪ بةقاعتها للُبُٗت اإلاا٢خت لئلخخال٫ م٘ ج٨غاع جإ٦ُضَا، ؤهّ لِـ للمدخل بَال٢ا ؾُاصة ٖلى 

ْبظل٪ ٣ٞض ججىبذ اإلاد٨مت ؤًت اقدبا٥ ٞٗلي م٘ ٢ًُت  ٓاعص الُبُُٗت لئل٢لُم،  ألاعاضخي ؤْ اإلا

ٓػ مسالٟتها، ْفي َظا الهضص هجضَا ٢ض بؾخاصث ٖلى خ ٓاٖض آلامغة التي ال ًج ٨م مسُب لآلما٫ ال٣

ْبُت في ٢ًُت " ْع ٓع ٢اهٓن "KADI(31)ؤنضعجّ مد٨مت الٗض٫ ألا ٓاٖض آلامغة في مىٓ ، مما ًجٗل ال٣

ح، ْ ما ًً٘ ٖالمت بؾخِٟام خ٫ٓ مماعؾاث ببُا٫ اإلاٗاَضة  ٖٓاء ٞاٙع بضْن ْع ْبي ٧ ْع الاجداص ألا

ٓاٖض آلامغة مً خُض اإلاماعؾاث ؤلا٢لُمُت، ٞةطا ٧ان الؿب ْع َظا إلهتها٦ِا ال٣ ب الظي ؤصٔ بلى نض

٠٢ٓ ٠٢ٓ، ٞةن ال٣اهٓن هٟؿّ ًجب ؤن ًخ  .(32)ال٣اهٓن ٢ض ج

ْلُت بحن الض٫ْ هٟؿِا، ؤْظضث مً زال٫  ٦ْظا اإلاماعؾت الض ْل٣ض ؤ٦ضث ؤخ٩ام ال٣اهٓن الضْلي 

ْؤخ٩ام ال٣ًاء الضْلي، الٗضًض مً الخاالث  ْلُت،  ٓاعصة في ؤخ٩ام مد٨مت الٗض٫ الض الخُب٣ُاث ال

 ٓ ٓاٖض ْالتي بم ْاإلاخٗاعيت م٘ ال٣ ْاإلاٗاَضاث اإلاسالٟت  ٓهُت  اث ال٣اه ُٖت الخهٞغ ظبها، ٖضم مكْغ

ْ اإلاٗاَضاث ٚحر  ٓعة في َظا اإلاجا٫ ٧ل مً ؤلاجٟا٢ُاث ؤ ْلُت آلامغة، ٞىجض مً بحن اإلاٗاَضاث اإلاظ٧ الض

، ٦مشل مٗاَضاث (33)اإلاخ٩اٞئت ٓاظِت ص٫ْ ؤَغاٝ ؤزٔغ  ْالتي جيخ٣و مً ؾُاصة ص٫ْ ؤَغاٝ في م

ْاإلادخل الٟغوسخي،  ْالبلض جدذ ؤلاخخال٫، ٦ةجٟا٢ُاث بًُٟان بحن الجؼاثغ  الؿالم التي جخم بحن اإلادخل 

ٓاٖض  ٓاٖض آمغة مً ٢ ٓبت بُٗب البُالن، ألجها حٗاعيذ م٘ ٢ ْالتي ًٔغ ظاهبا مً ال٣ّٟ ؤجها مك

ٓاَا هجضَا ٢ض جًمىذ الٗضًض مً الىهٓم ٚح ر اإلاخ٩اٞئت ال٣اهٓن الضْلي الٗام، خُض في مجمل ٞد

 .(34)ْالتي ؤيغث بالُٝغ الجؼاثغي جدضًضا

ْلُت  خاالثٖلى ؤًت خا٫، َىا٥  في ال٣اهٓن الضْلي ج٩ٓن ٞحها اإلاٗاَضة باَلت إلهتها٦ِا ٢اٖضة ص

ْبىاء ٖلى طل٪ ظاءث اإلااصة  ْالتي ههذ 1969مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهٓن اإلاٗاَضاث لؿىت  53آمغة،   ،

ٓجها ٖلى : " ج٩ ٢ْذ ٣ٖضَا، جخٗاعى م٘ ٢اٖضة آمغة نغاخت في مًم ٓن اإلاٗاَضة باَلت، بطا ٧اهذ في 

ٓاٖض ال٣اهٓن الضْلي الٗام"، ْاإلاىٓماث  مً ٢ ٍْخ٨غع َظا الخ٨م ؤًًا في اجٟا٢ُت ُِٞىا بحن الض٫ْ 

ْلُت لؿىت  ٦ْظل٪ بحن اإلاىٓماث الض ْلُت  ْبي 1986الض ْع ْبطا ٧ان مجمل الاجٟا١ بحن الاجداص ألا  ،

ٓاعص الؼعاُٖت ْنُض ْاإلاٛغب ال ًم ٨ً بؾ٣اَّ، ٞبالخإ٦ُض ؤن ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت باإلؾخالء ٖلى اإلا

غ اإلاهحر  ْبهتها٥ خ٣ِم في ج٣ٍغ ألاؾما٥ لؤلشخام ٚحر اإلاخمخٗحن بالخ٨م الظاحي في الصخغاء الٛغبُت 

ْباَلت ُت   .(35)ج٩ٓن بالخإ٦ُض اٚل

ْ  ْبسهٓم ْع ْالهُض بحن اإلاٛغب ْؤلاجداص ألا ُٖتبجٟا٢ُت الؼعاٖت   بي، هجض ؤن ُٖب ٖضم اإلاكْغ

ْبهتها٦ِا ل٣اٖضة  غ مهحر الكٗب الصخغاْي،  ال ًمـ باإلجٟا٢ُت ْخضَا، بؿبب مؿاؾِا بد٤ ج٣ٍغ
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ْبُت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان،  ْع ُٖت ًهل بلى خض اإلاؿاؽ ب٣غاع اإلاد٨مت ألا ْلُت آمغة، بل ؤن ٖضم اإلاكْغ ص

ا، هجضَا ج٣غ ؾغ 2016ْالهاصع قِغ صٌؿمبر  َغ ٍان ؤلاجٟا٢ُت، مٗخمضة ٖلى بؾدبٗاص ، خُض في جبًر

ٓاٖض  ْمخٗاعيت م٘ ؤخ٩ام ال٣اهٓن الضْلي، ْيمىُا مسالٟت لل٣ ْالتي عؤث ؤجها مسالٟت  الجؼثُت، 

ْلُت آلامغة، ماظٗلِا جُالب بةؾدبٗاص ؤي مماعؾت ٖلى ب٢لُم الصخغا الٛغبُت مؿخ٣بال، صْن  الض

ُحن، ل٨ً بهظا ْممشلُّ الكٖغ ٓا٣ٞت الكٗب الصخغاْي  مً  53هجضَا ٢ض زالٟذ ؤخ٩ام اإلااصة  م

ْلِـ ظؼءا  بجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهٓن اإلاٗاَضاث، خُض ؤن ؤلاجٟا٢ُت اإلاسالٟت جبُل ٧لِا بُالها مُل٣ا 

 .(36)مجها ٣ِٞ

مً بجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهٓن اإلاٗاَضاث ٖلى ؾلؿت مً ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بخجؼثت  44جخًمً اإلااصة 

ٓاص ؤخ٩ام اإلاٗاَضة، ٣ٞض ظاء في ال٣ٟ ، 51غة الخامؿت مً َظٍ اإلااصة ماًلي : في الخاالث الخايٗت للم

ْلُت ؤمغة 53، 52ْْ ٓػ الٟهل بحن ههٓم في اإلا٣ابل، ٞةن اإلاٗاَضة التي جخٗاعى م٘ ٢اٖضة ص  ال ًج

ْل٨ً ؤًًا  ab initioال ج٩ٓن ٣ِٞ باَلت  ْجٟهُال، بن مبضؤ  in totoؤي مً ؤؾاؾِا،  بمٗجى ظملت 

ٓاػ الٟهل ب غ ٖضم ظ ٓلّ في الخ٣ٍغ ْلُت ؤمغة جم ؤنال ٢ب حن ههٓم اإلاٗاَضة اإلاخٗاعيت م٘ ٢اٖضة ص

ْْلض٥ْ ) (، ٞالخل اإلاخٓنل بلُّ في Sir Humphrey Waldockالشالض للم٣غع الخام الؿُض َمٟغي 

ٍغ مً هاخُت، ؤهّ ؤزىاء ببغام بجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهٓن اإلاٗاَضاث  44ال٣ٟغة الخامؿت مً اإلااصة  ًم٨ً جبًر

ٓعي،  1969ىت لؿ ٓاٖض آلامغة في ال٣اهٓن الضْلي ٧اهذ حٗخبر ٦ةبخ٩اع ز ٓم ال٣ ٞةن ٖملُت بصماط مِٟ

ْلُت آلامغة 44ْج٨َغـ اإلااصة  ْبلؼامُت ال٣اٖضة الض ٓة   .(37)ظاء لخٓيُذ ٢

ْبي، ٩ًٓن  ْع ْالهُض بحن اإلاٛغب ْؤلاجداص ألا ْٖلُّ، ٞةن بُالن اإلاٗاَضة ؤْ بجٟا٢ُت الؼعاٖت 

ْببُا٫ ظؼء مجها ٣ِٞ، ؤْ بؾدبٗاصٍ، ٦ما ظاء في بُالها مُل٣ا  ال ًم٨ً ججؼثت  ْل٩ل ؤلاجٟا٢ُت، 

ْبُت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان في َظا الكإن.  ْع  مًمٓن الخ٨م اإلا٣غع مً َٝغ اإلاد٨مت ألا

 كُام اإلاعاولُت الذولُت للذٌو ؤؾشاف ؤلاجفاكُت  -ب

ْ جهغ  ْلُت ما ؤ ٓا٢٘، ًم٨ً ألي مخًغع مً ؤخ٩ام بجٟا٢ُت ص ٓ لم ٨ًً في ال ٓوي ما، ختى ل ٝ ٢اه

ا  غاٝ الظًً ؤيْغ ْلُت بسهٓم ألَا لُت الض ٓوي، ؤن ًشحر اإلاؿْا ْ الخهٝغ ال٣اه َٝغ في ؤلاجٟا٢ُت ؤ

ٓوي  ْلُت هي : "هٓام ٢اه لُت الض ٢ّٓ بسهٓم َظا ألامغ، ألن اإلاؿْا ٓا خ٣ ْالظًً بهته٩ بمهالخّ، 

ج٩اب شخو ما مً ؤشخام ال٣اهٓن ًٟغى مً زاللّ ال٣اهٓن الضْلي بنالح الًغع الىاشخئ ًٖ بع 

ًٍِٓم" ً، ْظب حٗ ْلُت، ما ًغجب يغعا ٖلى ؤشخام آزٍغ ا مسالٟا لئللتزاماث الض  . (38)الضْلي، جهٞغ

ٓهُا، وكإ ٖلى ٖاج٤  ْلُا ٢اه ْلُت بلتزاما ص َْٗخبر بنالح الًغع الىاجج ًٖ زغ١ ؤلالتزاماث الض

َْٓ ما ؤ٦ضٍ ال٣ًاء الضْلي مً زال٫  ْلُت في ٢ًُت الض٫ْ اإلاىته٨ت،  خ٨م مد٨مت الٗض٫ الض

(CHerozow)(39)  خُض نغخذ في ٢غاعاَا ما ًلي : ''مً مباصت ال٣اهٓن الضْلي في ٢ًُت 1928ؾىت ،
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ً في َِغان ؾىت  ٨ُحن اإلادخجٍؼ ٓماؾُحن ألامٍغ ْلت ؤلاًغاهُت ؤلالتزام  1980الضًبل ٓلِا : ''بن ٖلى الض ب٣

الًاث اإلاخدضة ٨ُت'' بةنالح الًغع الظي ؾببخّ لل ْبهتها٦ِا لخ١ٓ٣ (40)ألامٍغ ْطل٪ ظؼاء ٖلى زغ٢ِا   .

٨ُحن ٖلى ؤعايحها. ٓماؾُحن ألامٍغ  الضًبل

ْ بهتها٥  ْلُت آلامغة ؤ ٓاٖض الض ٓاء بسهٓم بهتها٥ ال٣ ْلُت ؾ لُت الض بن الخضًض ًٖ ٢ُام اإلاؿْا

ْا ٓاثذ  ْالظي ؤ٢غجّ الل ، طل٪ الخ٤ اإلا٫ٟٓ٨  غ مهحٍر ٗاث خ٤ مهحر الكٗب الصخغاْي في ج٣ٍغ لدكَغ

ْلُت  ٓهُت الض ٓاٖض ال٣اه ْمىُل٤ ال٣ ْالظي ٌٗخبر ؤؾاؽ  ٦ْظا ال٣اهٓن الضْلي الٗغفي اإلالؼم  ْلُت،  الض

ٓاص  ٓصها َظا الخضًض جدضًضا بلى ؾغص ؤخ٩ام اإلا ْاإلالؼمت خالُا في ؤخ٩ام ال٣اهٓن الضْلي، ٣ً الؿامُت 

ْلُت للض٫ْ ًٖ ؤٞٗالِا ٚحر  41ْ  40 لُت الض ٕ اإلاؿْا ٓاص مكْغ ٖت لؿىت  مً م ، خُض 2001اإلاكْغ

ْلُت آمغة، ْ ؤصعظتها جدذ  40هجض اإلااصة  ْلت اإلاىته٨ت ل٣اٖضة ص ْلُت للض لُت الض ٢ض ٦غؾذ اإلاؿْا

ْهي جل٪ ؤلالتزاماث  ٓاٖض آلامغة مً ال٣اهٓن الضْلي الٗام،  مؿمى ؤلازالالث الخُحرة بةلتزاماث ال٣

ٓاظِت اإلاجخم٘ الضْلي ٩٦ل  .(41)ال٣اثمت في م

ْ زهٓنا ؤلالتزاماث ْالجضًغ ب ْلُت آلامغة  ٓاٖض الض ْلُت ًٖ بهتها٥ ال٣ لُت الض الظ٦غ، بن اإلاؿْا

ْلُت الخ٣لُضًت، بل  لُت الض ا، ال جضزل يمً ؤَغ اإلاؿْا غ مهحَر اإلاىبش٣ت ٖجها ٦د٤ الكٗٓب في ج٣ٍغ

م ؤن مىبِٗا ٓع خضًشا، ٚع ْ َبُٗت زانت، بضؤث بالِٓ ْلُت، ط لُت الض ٕٓ ؤزغ ظضًض مً اإلاؿْا  هي ه

ٓع  ْؤَغ، ب٢خطخى َظا الخُ ٤ْٞ ؤخ٩ام  ْجضعظذ  ٓعث  ْلُت الخ٣لُضًت، بال ؤجها جد لُت الض ٧ان اإلاؿْا

ٕ ألا٫ْ لخ٣ىحن  ٕٓ أل٫ْ مغة في اإلاكْغ لُت، ٣ٞض ِْغ َظا الى الُاب٘ الخام الظي ؤخاٍ بهظٍ اإلاؿْا

ْلُت للض٫ْ ؾىت  لُت الض ٓاص اإلاؿْا ٫ْ مغة بصعاط لٟٔ مىّ، ؤًً جم أل  (42)19ْ جدضًضا في اإلااصة  1996م

ْلُت، ج٠ُ٨ ٖلى  ْجمـ بمهالر الجماٖت الض ْلت  ٓم ؤن اإلاسالٟت التي جغج٨بها الض ْلت، بمِٟ مت الض ظٍغ

ْلت اإلاجغمت،  ٓم الض ذ بمِٟ لُتها، ْ َىا أل٫ْ مغة ًخم الخهٍغ ْلت مؿْا ْلُت، جخدمل الض مت ص ؤجها ظٍغ

ْالتي زاٞذ خُجه ًا ٦بحرا مً الٗضًض مً الض٫ْ  ٍٓ لِظا اللٟٔ َْٓ ما ل٣ي ٞع ا ؤلاؾخٗما٫ اإلاكب

ْلت  لُت الجىاثُت للض ن اإلاؿْا ْالظًً ًى٨ْغ ًا مً ٖضًض ٣ِٞاء ال٣اهٓن الضْلي  الخضًض، ٦ما ال٢ذ ٞع

ٍٓا، ال ًم٨ً بهؼا٫ الجؼاء بها ٦ٟغص ٖاصي ا شخها مٗى  .(43)بةٖخباَع

ٕٓ مكضص ؤزغ مً اإلاؿ ْلت بلى ه مت الض لُت الخضًشت مً ظٍغ ْلُت، زم بهخ٣لذ َظٍ اإلاؿْا لُت الض ْا

ٓاء، زهٓنا بٗض بلٛاء  ْلضٔ الض٫ْ ٖلى خض ؾ ْمباع٦ت لضٔ ال٣ّٟ الضْلي  ال  َظٍ اإلاغة ال٢ذ ٢ب

ْػ  19اإلااصة  ٓهُحن، ٞببر ْ ال٣ِٟاء ال٣اه ٓع مٗاعيت ال٨شحر مً الض٫ْ  ْالتي ٧اهذ مد ٕ ألا٫ْ  مً اإلاكْغ

ٕ الظي جم بٖضاصٍ ٖلى مؿخٔٓ لجىت ال٣ ، 19اهٓن الضْلي، ؤلُٛذ اإلااصة ال٣غاءة الشاهُت مً اإلاكْغ

ٓاص  ِغث اإلا ْلُت للض٫ْ، هي ما ًُل٤ ٖلُّ  41ْ  40ْْ لُت الض ٖٓا ظضًضا مً اإلاؿْا ْالتي ؤ٢غث ه

لُت اإلاكضصة ْ اإلاؿْا لُت ال٣ُُٗت ؤ  .(44)باإلاؿْا
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غ مهحر الصخغاء الٛغبُت مً  ٓعتها اإلاجؿضة بد٤ ج٣ٍغ ْلُت آلامغة في ن ٓاٖض الض بن بهتها٥ ال٣

ْبيَٝغ ٧ل مً  ْع ٦ْظا ص٫ْ ؤلاجداص ألا ْلُت ،اإلاٛغب، مً ظِت،  ، ٖبر ببغام بجٟا٢ُت ص مً ظِت ؤزٔغ

ْالهُض البدغي، ٌٗخبر بهتها٧ا زُحرا ْظؿُما لخ٤ قٗب ال ًؼا٫  في مجا٫ الخباص٫ الخجاعي الٟالحي 

لُت اإلاكضصة ٍْالث ؤلاؾخٗماع، ما ًجٗل خخمُت ٢ُام اإلاؿْا ٓاظِت ٧اٞت ؤَغاٝ  (45)ٌٗاوي مً  في م

ْلت  ٓم ؤي ص ٓ ما ًغجب بم٩اهُت ؤن ج٣ َْ ْبي،  ْع ال بلى ص٫ْ ؤلاجداص ألا ؤلاجٟا٢ُت، بضاًت مً اإلاٛغب ْن

ْلِـ ٣ِٞ الكٗب الصخغاْي ٦كٗب  لُت الخ٣ا،  ْلُت بةزاعة َظٍ اإلاؿْا ٖٓت الض مً ص٫ْ اإلاجم

ْلِـ ب ْلُت ٢اَبت،  ٓاعص في ؤلاجٟا٢ُت ًمـ بمهالر الجماٖت الض ع، ألن ؤلاهتها٥ ال ٢لُم مًْغ

ْلُت ٩٦ل لُت الجماٖت الض  . (46)الصخغاء ْخضٍ، ما ًجٗل خماًت َظٍ اإلاهلخت جضزل في بَاع مؿْا

 خاجمت

ْلُت  ٓمت الض ْلُت آلامغة، ًمشل بهتها٧ا لئلعاصة اإلاكتر٦ت للمىٓ ٓاٖض الض ل٣ض ججلى بن ؤي بهتها٥ لل٣

ْلُت بإ ْبٖخضاءا ناعزا ٖلى ؤلالتزاماث ال٣اثمت ججاٍ الجماٖت الض ْمً مىُل٤ ؤن ٩٦ل،  ا،  ؾَغ

ْم٘  ْلُت بحن الض٫ْ ببًِٗا البٌٗ، مً ظِت،  ْجىُٓم الٗال٢اث الض ْلُت ظاءث لًبِ  ٓاهحن الض ال٣

ا مً اشخام ال٣اهٓن الضْلي مً ٚحر الض٫ْ  ْلُت ج٣خطخي  ،ٚحَر ُٖت الض ، ٞةن اإلاكْغ مً ظِت ؤزٔغ

ْطل٪ ٓاٖض  ْلُت لِظٍ ال٣ بلى الخٟاّ ٖلى ألامً بد٨م ؤجها تهضٝ  بههُإ ٧ل ؤًٖاء الجماٖت الض

ٓا٢٘ ًِٓغ لىا الٗضًض مً ؤلاؾخصىاءاث ؤًً هجض بٌٗ الض٫ْ، ال جؼا٫  ْلُحن، بال ؤن ال ْالؿلم الض

ْلُت التي ًٟترى ؤن  ٓاز٤ُ الض ْاإلا غ  ْمى٤ُ بؾخٗماعي بخخاللي، مً زاللّ جىته٪ ٧ل ألَا جخهٝغ ب٨ٟغ 

 جدترمِا.

ْبي جدذ مؿمى اجٟا٢ُت ٦ما جبحن ؤن اإلاٛغب بةبغامّ لئلجٟا٢ُت التي عبُخ ْع ّ م٘ ؤلاجداص ألا

ٓمِا اإلاخٗاٝع  ت الٗاصًت بحن الض٫ْ، بمِٟ ْالهُض البدغي، ٢ض زغط ًٖ بَاع اإلاماعؾت الخجاٍع الٟالخت 

ْلُت آلامغة ٓاٖض الض ْبهّ بهته٪ ال٣  ، غ مهحٍر  ،ٖلُّ، بلى بَاع بهتها٥ خ١ٓ٣ الكٗب الصخغاْي في ج٣ٍغ

ْبن َظا ؤلاهتها٥ ًجٗلْالتي ههذ ٖلحها بجٟا٢ُت ُِٞىا ل ٓعة باَلت  ،٣اهٓن اإلاٗاَضاث  ؤلاجٟا٢ُت اإلاظ٧

ٓاص  ٕ م ٤ْٞ مكْغ ْلُت آلامغة  ٓاٖض الض ْلُت ًٖ بهتها٥ ال٣ لُت الض بُالها مُل٣ا، بل ًغجب ٢ُام اإلاؿْا

ْبي  ْع ْص٫ْ ؤلاجداص ألا َْظا ًجٗل اإلاٛغب  ٖت،  ْلُت للض٫ْ، بؿبب ؤٞٗالِا ٚحر اإلاكْغ لُت الض اإلاؿْا

ْالظي حٗغى إلهتها٥ بلتزاماتهّ، بةٖخباع ؤن بهتها٥ ٖلى ٢ضم  ٓاظِت اإلاجخم٘ الضْلي ٩٦ل،  ٓاء في م ؾ

َْٓ ما ًجٗل بجٟا٢ُت الؼعاٖت  ْلُت،  ْلُت آلامغة َٓ بهتها٥ ل٩ل بلتزاماث الجماٖت الض ٓاٖض الض ال٣

ْلُت، ٦ما ؤن َظا الغبِ ًج ُٖت الض ْم٣ترهت بٗضم اإلاكْغ ٓعة باَلت،  ٗل ٧ل ْالهُض البدغي اإلاظ٧

ٓاظِت  ْلُت في م لُت الض ْلُت ًم٨ً لِا ؤن جشحر اإلاؿْا ُت الض ْلُت، في بَاع الكٖغ ْلت مً الجماٖت الض ص

 ؤَغاٝ جل٪ ؤلاجٟا٢ُت.
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 ملخظ :

ْاإلاسخهحن في  لِـ َىا٥ ازخالٝ بحن الخبراء 

٩ي  ٨ُت بإن الغثِـ ألامٍغ الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

٣ُت  ْهالض جغامب، ٢ض َمل ٧لُت ال٣اعة ؤلاٍٞغ الجضًض، ص

ْؤ٦ثر مً طل٪  ْبغهامجّ الؿُاسخي،  في خملخّ الغثاؾُت 

٣ُا في ب٧لِكِاث همُُت ؾلبُت،  ٞةهّ ازتز٫ م٩اهت بٍٞغ

مت ْألامغاى باٖخباع ال٣اعة ؤلا  ٣ُت مهضعا للجٍغ ٍٞغ

ْالٟؿاص، ٦ما نغح بظل٪، ؾإسخ٤ ال٣غانىت 

ْلً ؤجغ٥ لِم مجاال للِٗل،  ٓمالُحن مً ألاعى  اله

٦ْغ ٦بحر  ٣ُا  ٓن ماهضًال، ل٨ً ظىٓب بٍٞغ ؤخب ٦شحرا هُلؿ

َْؿلم بٌٗ اإلاسخهحن في  للجغاثم ال٣ابلت لالهٟجاع 

ْهالض جغامب ًجِل ال٣اع  ٣ي، بإن ص ة الكإن ألاٍٞغ

ٍٓاجّ، ألن  ْل ْهي بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ ؤ ٣ُت جماما  ؤلاٍٞغ

٣ُا جغاظ٘ بك٩ل  ٩ي م٘ بٍٞغ الش٣ل الخجاعي ألامٍغ

الع في ؾىت  37مدؿٓؽ ظضا خُض ْنل بلى  ملُاع ص

ٓ 2014باإلااثت م٣اعهت بؿىت  30، ؤي بتراظ٘ 2015 َْ  ،

ت بحن الهحن  ؤ٢ل زمؿت مغاث مً الخباصالث الخجاٍع

٣ُا، التي ا٢ت الع في هٟـ الٟترة. 180ربذ مً ْبٍٞغ  ملُاع ص

ْبصعا٧اث  ٓعاث  ْٖلُّ، ٞةهىا وُٗض ٢غاءة جه

٣ُت مً زال٫  ْهالض جغامب لل٣اعة ؤلاٍٞغ الغثِـ ص

٢ٓذ طاجّ  المُت، ْفي ال داث ؤلٖا ْالخهٍغ الخُاباث 

٣ُت في  هدؿاء٫ اهاث اإلاؿخ٣بلُت لل٣اعة ؤلاٍٞغ ًٖ الَغ

ٓاث ألاعبٗت ال٣اصمت.  الؿى

Abstract:  

There is no difference between experts and 
scholars interested in the US foreign policy that the 
new president Donald Trump has merginalized 
completely Africa in his election campaign and 
political program. He even portrayed Africa in 
negative stereotyped clichés, considering it as the 
source of crime, diseases and corruption. 
Moreover, some experts in the African issue 
believe that Donald Trump does not know Africa at 
all and it is far from being a priority, because the 

American business weight in Africa has dropped in 
a delicate way to reach 37 billion $ in 2015, that is 
to say 30% when compared to 2014, which is to be 
five times less than that between Africa and China 
which reached 180 billion $ in the same year. All 
these facts lead to A new reading through the 
concepts of Donald Trump for Africa through his 
speeches and press conferences. Of couses it is not 
easy to escape wondering about the future challenges 
for the African continent in the four years to come. 

 ملذمت: 

ْالهغإ بحن ؾُاؾاث الض٫ْ مً ؤظل الخه٫ٓ ٖلى بم٩اهاث اإلا٣ضعة   ؤِْغث مؿاعاث الخٗاْن 

ْ البُٗضة مجها، ؤهّ ال  بت  ٓلُد٨ُُت ال٣ٍغ ٓب ٓ لئلٞاصة مً م٩اؾب مجاالتها الجُ ؾت ج ظض ْاَغة ٚحر مضْع

ٓاعص التي جؼزغ بها بٌٗ مىا٤َ الٗ ْبالخهٓم في خاالث الدؿاب٤ هدٓ اإلا ْالتي ًمشل ألابٗاص  الم، 
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٨ُت الؿاُٖت بلى حؿُض الٗالم الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْبالخهٓم لضٔ ال ٓماث بىاء الٟٓغ بها  ، مً م٣

 .بؾتراجُجُتها الكاملت

ٓع، ْلذ ْبخإزحر مً ماؾؿاتها ألامىُت ُال٣ُاصاث الؿُاؾ هٓغة ْفي بَاع َظا الخُ ٨ُت،  ت ألامٍغ

٣ُت ْؤلا٢خهاصًت ْطل٪ بىاء ٖلى بإجها جم بلى ال٣اعة ؤلاٍٞغ شل اإلاجا٫ الخُٓي الظي ال ًم٨ً الخسلي ٖىّ، 

ْلُت بال٣اعة ال٣ضًمت،  ٓماث بٖخباع ؤجها ال٣اعة التي ماجؼا٫ جٓن٠ في ؤلاؾتراجُجُاث الض بؿبب م٣

ْالجُٓ ٓلُدُ٪  ٓب ٓاص ب٢خهاصًت، ٌكاع بلحها بإجها حكِض ـــ الجُ ْبالًٟاء الجضًض، بما جمخل٨ّ مً م ؤمجي، 

ٓا مًُغ  ض مً اإلاٗاصن الشمُىت، ْزام الىِٟ في زِ ا، صهم ْبالخهٓم ٖلى بزغ ا٦دكاٝ مٍؼ

ً ِ ٣ي اإلامخض ٖلى ق٩ل قٍغ ٓالي ؼم ال٣اعة مً قغ٢ِا بلى ٚغبهادالؿاخل ؤلاٍٞغ  ،٧لم( 5000)ب٫ُٓ خ

ْٞاقلت ٓة  ْعز  )مٟكلت( . ْالظي ًٓن٠ بإهّ ًدخٓي ٖلى مىا٤َ َكت 

ْع  ْهالض جغامب  ٓعاث ص ٣ُت، التي الًم٨ىّ َْٓ ماؾِخد٨م في عؾم جه َاهاجّ ججاٍ ال٣اعة ؤلاٍٞغ

 الخسلي ٖجها.

ْهالض جغامب بلى َغح ؤلاق٩الُت الخالُت: ٓعاث عئٔ ص  ْجضٞ٘ مخُلباث ؤلاخاَت بخه

اهاتها  ىُت وعلى َس ت لذوهالذ جشامب ظخازش على الخطىساث العُاظُت ألامٍش َل الزاجُت الفىٍش

لُا؟  ججاٍ بفٍش

بت الخُٛحر في ؤؾالُبها، ًم٨ً مٗالجت َظٍ  ْٖبر ٞغيُت الشباث في جٓظِاث ْبحن ٚع َظٍ الؿُاؾت 

 ؤلاق٩الُت ٖبر اإلاٟغصاث الخالُت:

ْهالض جغامب. -1 ٣ُا في بصعا٥ ؾُاؾت ص  بٍٞغ

٣ُا. -2 ٨ُت ججاٍ بٍٞغ ت الؿُاؾت ألامٍغ  مدضصاث بؾخمغاٍع

ْعَاهاتها. -3 ٣ُا  ْهالض جغامب ججاٍ بٍٞغ ٓعاث ؾُاؾت ص    جه

لُا في بدس  -1  ان ظُاظت دوهالذ جشامب.بفٍش

٨ُت ججاٍ مض ْلُت اجدؿم مؿاعاث الؿُاؾت ألامٍغ ْالبُٗضة-عاتها الض بت مجها  ي جبةؾخمغاع جب -ال٣ٍغ

ٍٓت" اإلاٟخٓخت، التي قمل  ٓع مبضؤ " اإلاجاالث الخُ جل٪ الغئٔ ؤلاؾتراجُجُت ال٩لُت، ال٣اثمت ٖلى جه

ٓمِا  ٢ٓذ الغاًَ-مِٟ ْ  -في ال ٓعاث الىاٖمت  ٓة ألازظ بالخه ْالخ٣اهتاإلابيُت ٖلى ؤؾـ ال٣  ؤلا٢خهاصًت 

ت اإلاغجبُت بخد٤ُ٣ مهالخِا  ْص الىُُٟت اإلاغ٦ٍؼ ْالتي جلخ٣ي ؤبٗاصَا بدض ْص الض٫ْ،  اإلاخٗضًت لخض

ْالثرْاث التي جٔغ ؤن  ٓاعص  ْبالخهٓم ما حٗل٤ مجها باإلا اإلاٗبرة ًٖ بؾتراجُجُتها الكاملت في الٗالم، 

ا ؤؾاؾُا   إلؾخمغاع حؿُضَا في الٗالم.الخم٨ً مجها ٌٗخبر قَغ
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٨ُت التي جهل  ْػا ل٩ل عئٔ ال٣ُاصاث الؿُاؾت ألامٍغ ٓع ْل مخجا ْالجضًغ بالظ٦غ، ؤن َظا الخه

ٓهُت جخد٨م في جٓظحهِا ما  ؾؿاث ْظماٖاث ب٢خهاصًت ْؾُاؾت بلى الؿلُت، ألهّ مغجبِ بؿُاؾاث ٧

 ٓ ٢ْضعجّنج ٓاظض الٗؿ٨غي  ْالتي ؤزظث مً الخ ْالخد٨م،  ٓانل  ؤصاة ٞٗالت لخماًت مهالخِا،  ٠ بالخ

ٔ  ْبلى ٖضم جغ٥ اإلاجا٫ مٟخٓخا ٍٓت في  -ْبالظاث الهاٖضة مجها -ؤمام ال٣ٔٓ ألازغ ٓا٢٘ خُ إلخال٫ م

٣ُت.    ال٣اعة ؤلاٍٞغ

ال"، بلى  ٩ا ؤ ْهالض جغامب لخملخّ ؤلاهخسالبُت بكٗاع " ؤمٍغ ٩ي ص ْل٣ض ؤصث ٢ُاصة الغثِـ ألامٍغ

ٓصة بلى ؤلاوٗؼالُت ظٗل البٌٗ ًه٠ ؾُاؾخّ الخاعظُت ٢ٓذ طاجّ ٧اهذ ؤ٦ثر (1)بالٗ ، ل٨ً في ال

ْؤن ٌُٗض الىٓغ في  ٨ُت،  ْؤٖباء الخماًت ألامٍغ ٓا ج٩ال٠ُ  ض مً الخلٟاء ؤن ًضٞٗ بغاٚماجُت، ِٞٓ ًٍغ

٨ُت،  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓص بالٟاثضة ٖلى ال ْالخ٨خالث الا٢خهاصًت، التي ال حٗ ت  الاجٟا٢ُاث الخجاٍع

٩ي إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة، ْؾُدىهل مً  ْؤ٦ثر مً طل٪ ٍٓل ألامٍغ ْالخم اهاث"  ٠٢ٓ "ؤلٖا حهضص ب

ـ للبِئت.  بلتزاماث بالصٍ مً بجٟا٢ُاث باَع

٤ خملخّ  ْلُت، ٞةن ٍٞغ ْهالض جغامب لُبُُٗت الٗال٢اث الض ٓعاث ص اع الٗام لخه ْيمً َظا ؤلَا

٣ُت في لي الؿُاؾت ؤلاٍٞغ ٓحي في  ؤلاهخسابُت َغح ؤؾئلت مدضصة ٖلى مؿْا ٨ُت، ج ْلت ألامٍغ ٦خابت الض

ا ب ََٓغ ٨ُتجضْٔ ظ ٣ُت ال٣اثمت-الدك٨ُ٪ في الٗال٢اث ؤلامٍغ خت (2)ؤلاٍٞغ ْؤَم َظٍ ألاؾئلت اإلاُْغ  ،

ٓاَىٓن ٌٗاهٓن في  ٣ُا، بِىما اإلا ٓا٫ ٖلى بٖاهت الخىمُت في بٍٞغ هي: إلااطا هب٣ى ههٝغ ال٨شحر مً ألام

٨ُت؟، ما الٟاثض الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٢ٓذ الظي ب٣ُىا ال ٓ خغام في ال ٧ٓ ابي لب ة مً مداعبت الخىُٓم ؤلاَع

ْما الجضْٔ مً مالخ٣ت  ٓمالي بضْن ال٣ًاء ٖلُّ؟ ٓاث هداعب جىُٓم الكباب اله ؤ٦ثر مً ٖكغة ؾى

ْٚىضا، بِىما ال حهضص مهالخىا الصخهُت؟. ٓاث في ؤ ُم ظِل الغب( إلاضة ؾى ٓوي )ٖػ ٓػ٠ٍ ٧          ظ

ٓا٢٘ حٗبر َبُٗت  ْهالض جغامب،  ْفي ال خت ًٖ الٟلؿٟت البراٚماجُت للغثِـ ص َظٍ ألاؾئلت اإلاُْغ

ْبلٛت الظعاجُٗت الٗمالهُت ْالخ٩ال٠ُ،  ٞةهّ م٣خى٘ بإن بصاعجّ ال ًجب ؤن جضٞ٘  ،ال٣اثمت ٖلى ألاعباح 

الًاث اإلاخدضة  ْالصخهُت لل ٓص بالٟاثضة اإلاباقغة  باء ٖلى الؿُاؾاث التي ال حٗ الخ٩ال٠ُ ْألٖا

٨  ُت.ألامٍغ

ْهالض جغامب، ٞةن الاو٩ٗاؾاث ؾخ٩ٓن ؾلبُت ٖلى  ٓعاث التي ًخبىاَا ص ْاهُال٢ا مً َظٍ الخه

ْلت  ا الض ٣ُت، بدُض ًم٨ً إلصاعجّ ؤن حُٗض الىٓغ في اإلاؿاٖضاث اإلاالُت الخاعظُت، باٖخباَع ال٣اعة ؤلاٍٞغ

الع ؾىت  31اإلااهدت ألاْلى في الٗالم ب ٓ ما ظٗل ألاٞا(*) 2015ملُاع ص َْ ٓٞا، مً ،  ع٢ت ًخٓظؿٓن ز

٨ُت  ت التي ؤبغمتها ؤلاصاعاث ؤلامٍغ عة بٖاصة الىٓغ في الاجٟا٢ُاث الخجاٍع ٢ىاٖاجّ ُٞما ًسو يْغ

ْالظي ًُغح في َظا الهضص ٢اهٓن  ت الٗابغة اللِاصي،  الؿاب٣ت، ٖلى ٚغاع الىاٞخا، ْالاجٟا٢ُت الخجاٍع

٣ُا ْالٟغم في بٍٞغ  ٓ الًاث الظي  ،Act Opportunities Growth African (AGOA)الىم جم ببغامّ بحن ال
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٨ُت ْ ٣ُت ؾىت  39اإلاخدضة ألامٍغ ْلت بٍٞغ ٟاء الجمغ٧ي لهاصعاث اإلاىخجاث 2000ص ، بدُض ٌؿمذ باإٖل

٣ُت التي ال  ٓع٢ت يِٛ ٖلى الض٫ْ ؤلاٍٞغ ْباما جم اؾخسضام َظا ال٣اهٓن ٧ ٣ُت، ْفي ٞترة بصاعة ؤ ؤلاٍٞغ

الهضا التي جم ببٗاصَا مً ال٣اهٓن ؾىت جغاعي خ١ٓ٣ ؤلاوؿان، ٦ما خضر م٘ ؾ ، بذجت 2015ٓاٍػ

 .(3)اإلاماعؾاث ال٣مُٗت للىٓام اإلال٩ي

ت  ٍٓغ الخباصالث الخجاٍع ٓهُت ألاؾاؾُت لخُ ٣ُا ال٣اٖضة ال٣اه ْالٟغم في بٍٞغ  ٓ َْك٩ل ٢اهٓن الىم

ْلذ بصا ٍؼ بدغ٦ُت ا٢خهاصًت خا ٨ُت، بدُض جم حٍٗؼ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْبحن ال ْباما بٗثها بُجها  عة ؤ

٨ُت ـ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٣ُا ــــمً زال٫ ال٣مم ْ الل٣اءاث الا٢خهاصًت، مشل ٢مت ال ْ مىخضٔ  ،ــــ بٍٞغ

٩ي ما٫ ألامٍغ ت جغاظ٘ بك٩ل مدؿٓؽ بلى  -ألٖا ْعٚم طل٪ ٞةن حجم الخباصالث الخجاٍع ٣ي،   38ؤلاٍٞغ

الع ؾىت  ة في ؾىت 2015ملُاع ص الع،  100ذجم جباصالث ْنل بلى ب 2008، بٗضما ٖٝغ الظْع ملُاع ص

٣ُت ألاهجلٓ ـ ٣ُا،  ُٚذ َظٍ الخباصالث مً الىاخُت الجٛغاُٞت البلضان ؤلاٍٞغ ٓهُت في قغ١ بٍٞغ ٞ

ٓاث، ؤي بلى ٚاًت  ْجم جمضًض َظا ال٣اهٓن إلاضة ٖكغة ؾى ال،  ْؤوٛ ا  ْالبلضان الىُُٟت مشل هُجحًر

ْباما 2025  . (4)في ٞترة بصاعة ؤ

٩ي بالبٌٗ بلى الدك٨ُ٪ في ٢ضعة الغثِـ ْل٣ض ؤصٔ َ ٓوٛغؽ ألامٍغ ظا الخمضًض مً ٢بل ال٩

ْالٟغم ْهالض جغامب ٖلى بٖاصة الىٓغ في ٢اهٓن الىمٓ  ٣ُا ص َٓحن، في بٍٞغ ، ٦ما ؤ٦ض طل٪ َغمان ٧

ْهالض جغامب ؤن ًتراظ٘ ٖلى  ٣ُت :" مً الهٗب ٖلى ص ن ؤلاٍٞغ ْلت للكْا اإلاؿاٖض الؿاب٤ ل٩اجب الض

ْالظي جم جمضًضٍ بلى ٚاًت ٢اهٓن الىم ٣ُا،  ْالٟغم في بٍٞغ لبُت  2025ٓ  ٓوٛغؽ طي ألٚا مً ٢بل ال٩

ٓعٍت" ٨ُت ال تهضص الؿُاؾت (5)الجمِ ٣ُت اإلاهضعة بلى الؿ١ٓ ألامٍغ ، ٦ما ؤن َبُٗت اإلاىخجاث ؤلاٍٞغ

ن ؤلا  ْػٍغ الكْا ْهالض جغامب اهخهجِا، ٦ما نغح بظل٪  ٓع٦ُىا الخماثُت التي ٌٗتزم ص ٣ُت لب ٞاؾٓ، ٍٞغ

ْالٟغم، هي ب ؤلٟا باعي   ٓ ٨ُت في بَاع ٢اهٓن الىم ٣ُت التي جضزل الؿ١ٓ ألامٍغ ٓلّ:" اإلاىخجاث ؤلاٍٞغ ٣

 .(6)مىخجاث ج٣لُضًت بياٞت بلى اإلاىخجاث الٟالخُت"

لُا. -2 ىُت ججاٍ بفٍش ت العُاظت ألامٍش  بظخمشاٍس

٨ُت ٣ُت في ال٣ٗضًً-َىا٥ اججاٍ ٖام في جدلُل الٗال٢اث ألامٍغ ت  ألاٍٞغ ً، ٌكحر باالؾخمغاٍع ألازحًر

ٓوٛغؽ بحن  لبُت في ال٩ ْجد٫ٓ ألٚا ٓعٍحن،  ْالجمِ ٨ُت بحن الضًم٣غاَُحن  م جد٫ٓ ؤلاصاعاث ألامٍغ ٚع

٣ُت جًبُِا زالزت جدضًاث ٖلى  ٨ُت ججاٍ ال٣اعة ؤلاٍٞغ الخؼبحن، ٖلى ؤؾاؽ ؤن عؾم الؿُاؾت ألامٍغ

ْجلؼم نا ٓة الٗاإلاُت ألاْلى ًجب ؤن جخ٠ُ٨ مِٗا،   وعي ال٣غاع ٖلى بًالء ألاَمُت ال٣هٔٓ لِا، مِماال٣

ْجخمشل َظٍ الخدضًاث الشالر في: ْالخماع،   ٧ان اللٓن الخؼبي اإلاُِمً بحن الُٟل 

٣ُت. -الخىاٞـ الهُجي - ٩ي في ال٣اعة ألاٍٞغ  ألامٍغ

٨ُت الٗاإلاُت.  -  م٩اهت الُا٢ت في الاؾتراجُجُت ألامٍغ
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ْص. الخدضي ألامجي الظي حك٩لّ الجماٖاث - ابُت الٗابغة للخض  ؤلاَع

ٓعٍحن، ْالجمِ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ٨ُت ال جسخل٠ بحن الضًم٣غاَُحن   ْبالخالي، ٞةن الؿُاؾت ؤلاٍٞغ٣ُت لل

ٓن الضًم٣غاَي، َْظا ما اجطر في ؤلاصاعاث اإلاخٗا٢بت مىظ بصاعة بُل ٧لُيخ َٓىُت،   بل جدغ٦ِا اإلاهلخت ال

ٓعي اإلادا ٓعط بٓف ؤلابً الجمِ ْباما الضًم٣غاَي، بدُض ْيٗذ ْزلّٟ ظ ٓصة بلى باعا٥ ؤ ْالٗ  ،ٔٞ

ٓاعت إلاداعبت ؤلاًضػ  2003بصاعة بٓف الابً في ؾىت  الظي حهضٝ بلى اإلاؿاٖضة  ،(PEPFAR)مسُِ الُ

ْمؿاٖضة ٖالظُت  ٢ٓاجي لؿبٗت مالًحن،  ْج٣ضًم الضٖم ال ٓهحن شخو مهاب باإلاغى،  الُبُت إلالُ

ٓاث  18.8زهو لِظا البرهامج لٗكغة مالًحن مهاب بٟحرْؽ ؤلاًضػ،  الع لٟترة زمؿت ؾى ملُاع ص

٘ اإلاحزاهُت اإلاسههت لّ بلى  ْجم الترزُو بٞغ الع في ؾىت  48ألاْلى مً البرهامج،  ، بُلب 2008ملُاع ص

ْباما ٖلى  ْما جبِٗا مً ؤػمت مالُت ؤظبرث بصاعة ؤ ً ال٣ٗاعي  مً بصاعة بٓف ؤلابً، ل٨ً ؤػمت الَغ

ْص التراظ٘ ًٖ ألاَضاٝ  ْاؾخ٣غث الى٣ٟاث ٖلى البرهامج في خض الع ٣ِٞ 7ْ  6اإلاؿُغة،  . ؤي (7)ملُاع ص

الًاث اإلاخدضة  ْالبرامج ؤلاهماثُت بحن ال ىُت هي التي جدضص حؿُحر اإلاؿاٖضاث  ؤن اإلاهلخت الَٓ

٣ُت ْباما مً ؤن٫ٓ بٍٞغ ٩ي ؤ م مً ؤن اإلا٫ُٓ الظاجُت للخدلُل جٟترى ؤن الغثِـ ألامٍغ ٣ُا، بالٚغ  ْبٍٞغ

٣ُت. لباث ال٣اعة ؤلاٍٞغ باث َْ ٓ الظي ٩ًٓن ؤ٢غب للخٗا٠َ م٘ ٚع َ 

ْهٓم ؤ٫ْ  ٣ُت ؤعبٗت مغاث في ِٖضجُّ الغثاؾِخحن،  ْباما ػاع ال٣اعة ؤلاٍٞغ ٓا٢٘، ٞةن الغثِـ ؤ ْفي ال

٨ُت ٣ُت في ن٠ُ -٢مت ؤمٍغ ٝ ب 2014بٍٞغ ٓح اإلاْٗغ ٕ َم غح مكْغ َْ ،» Power Africa «  60إلمضاص 

ٓ لم ملُٓن بِذ بال٨ِغ  ٣ُت، ِٞ ٣ُت، ل٨ً َىا٥ ال٨شحر مً اإلاأزظ ٖلى ؾُاؾخّ ؤلاٍٞغ باء في ال٣اعة ؤلاٍٞغ

ت،  ٓة الٗؿ٨ٍغ ٨ُت ال٣اثمت ٖلى ال٣ ىُت ألامٍغ ت في جد٤ُ٣ اإلاهلخت الَٓ ًسغط ًٖ ٢اٖضة الاؾخمغاٍع

ٓالي  ٣ُا، بد ٩ي في بٍٞغ ٓص الٗؿ٨غي ألامٍغ ْمغج٨ؼاث صٞاُٖت 60بدُض ج٩از٠ الٓظ ت  ، (*)٢اٖضة ٖؿ٨ٍغ

٩ي  ٓوٛغؽ ألامٍغ الع بمٓظب محزاهُت  50خُض زهو ال٩ لبىاء َظٍ ال٣اٖضة، الظي  2016ملُٓن ص

ت في الخاعط لِظٍ الؿىت ٓاٖض الٗؿ٨ٍغ  .(8)ٌٗخبر ؤ٦بر محزاهُت لبىاء ال٣

٣ُا   ٩ي في بٍٞغ ٓم، ٩ًل٠ الاهدكاع ألامٍغ ت  23ْٖلى الٗم باإلااثت مً بظمالي اإلاحزاهُت الٗؿ٨ٍغ

ال  ٨ُت،  ٓن الاؾخصىاء ًٖ ؾاب٣ُّ في َظٍ ال٣اٖضة،"ؾُيخهي  ألامٍغ ْهالض جغامب ؾ٩ُ ٌٗخ٣ض بإن الغثِـ ص

٣ُا"، ٦ما نغح  ٓاظض الٗؿ٨غي في بٍٞغ ٓن بة٢ىإ الغثِـ باإلاهلخت في بب٣اء الخ الٟاٖلٓن في البيخاٚ

َٓان ٓاظض الٗؿ٨غي (9)بظل٪ َغمان ٧ َْٓ ما ؾُٟغى ٖلى ؤلاصاعة ألامٍغ٨ُت ؤلاؾخمغاع في الخ في ، 

ب  ْاهتهاط الخْغ ٓعٍت  ٫ْ اإلاد اب الٗالمي باالعج٩اػ ٖلى الض ٣ُا، يمً اؾتراجُجُت م٩اٞدت ؤلاَع بٍٞغ

٧ٓالت ْؤلاب٣اء ٖلى اإلا٣اعبت ألامىُت اإلاؿماة " البهمت الخُٟٟت"  التي  ،» footprint Light «الالجمازلُت بال

ت مً زال٫ الكغ٧اث ألامىُت الخانت، ٓاث الخانت، ْالاؾدىاص ٖلى  حٗخمض ٖلى الخضزالث الٗؿ٨ٍغ ْال٣

ْن َُاع بك٩ل م٨ش٠ ْاؾخسضام الُاثغاث بض ْؤهٓمت الاؾخٗالماث  ٓظِؿد٩ُي،    .(10)الضٖم الل
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ض الغثِـ اهتهاظِا ٢ض  ْاإلاالُت، ٞةن ؾُاؾت م٩اٞدت الهجغة التي ًٍغ مً الىاخُت الاظخماُٖت 

٣ُت، ٞدؿب ج٣ضًغاث البى٪ الٗالمي، ٞةهّ في ً  2013ؾىت  جمـ بالجالُت ؤلاٍٞغ ْنل ٖضص اإلاِاظٍغ

٣ُت بلى  ُحن مً ؤن٫ٓ ؤٍٞغ الًاث اإلاخدضة 1.830.000ٚحر الكٖغ ٓاظضًً مجهم في ال ْؤن َغص اإلاخ  ،

٣ُت، م٘ الٗلم ؤن بظمالي  ٨ُت ؾخ٩ٓن هخاثجّ ظض ؾلبُت ٖلى بٌٗ الا٢خهاصًاث ؤلاٍٞغ ألامٍغ

الًا ٣ُحن اإلا٣ُمحن في ال ً ألاٍٞغ ٍٓالث اإلاالُت للمِاظٍغ ٓالي الخد ٨ُت ٢ض بلٛذ خ  35.2ث اإلاخدضة ألامٍغ

الع في ؾىت   .(11)2015ملُاع ص

٣ُت، ٞةن َىا٥  ْاإلاالُت الؿلبُت ٖلى بٌٗ الض٫ْ ؤلاٍٞغ بياٞت بلى َظٍ الاو٩ٗاؾاث الاظخماُٖت 

ْاإلاالُت التي ٦بضث  ْبٖاصة الىٓغ في الخٗضصًت الا٢خهاصًت  ٢ل٤ مالي آزغ بؿبب الؿُاؾت الخماثُت 

ْؤن بالصٍ زؿاثغ مالُت  ْػَا، الؾُما  ض الغثِـ ججا ْهي الٗملُت التي ًٍغ ٨ُت،  ىت ألامٍغ مٗخبرة للخٍؼ

ٓط ٖلى  ٓ في  15حؿخد باإلااثت مً الخهو في نىض١ْ الى٣ض الضْلي، مما ًمىدِا خ٤ اؾخسضام الُٟخ

٣ُا ْلخحن في بٍٞغ ٓ ما ٢ض ًازغ ٖلى ؤ٦بر ص َْ ْْصػ،  تن  ، مهغ الٗملُاث اإلاالُت التي حٗخمضَا ماؾؿت بٍغ

ى نىض١ْ الى٣ض  ا، اللخحن جٓظضان في ْيُٗت مالُت نٗبت، ججٗلِما بإمـ الخاظت ل٣ْغ ْهُجحًر

  .(12) (*)الضْلي

ٓص بالخؿاثغ ٖلى  بن هٓغة الغثِـ َظٍ الؿُاؾت الغاًٞت للؿُاؾت الٗاإلاُت لخماًت البِئت، ؾخٗ

 ْ ٣ُت التي حٗٝغ ٧ل ؤق٩ا٫ التهضًضاث البُئُت، ٧الخصخغ،  ْالجٟاٝ، بدُض ال٣اعة ؤلاٍٞغ الًُٟاهاث، 

٢ٓ٘ في صٌؿمبر  ـ اإلا ْالهىض١ْ 2015ؤٖغب الغثِـ الجضًض ًٖ امخىاّٖ مً اإلاكاع٦ت في اجٟا١ باَع  ،

٘ الاجٟا١، خُض ٌٗخبر ث :" ؤن الخُٛحر  100ألازًغ الظي زهو لّ  ٍٓل مكاَع ٍٓا لخم الع ؾى ملُاع ص

٨ُت"  . (13)الخغاعي ازترإ نُجي إليٗاٝ الهىاٖت ألامٍغ

٣ُت، اإلابيُت ٖلى البراٚماجُت ب ٓا٠٢ الؿلبُت ججاٍ ال٣اعة ؤلاٍٞغ ْاإلا ٓعاث  ال ؤن َظٍ الخه

٣ُت مً  ٨ُت في ال٣اعة ؤلاٍٞغ ٓا٢ُٗت الؿُاؾُت، ال ججٗلّ ًخسلى ًٖ الِضٝ ألاؾاسخي للمهلخت ألامٍغ ْال

٨ُت، ٣ٞغ ،زال٫ الاَخمام بالُا٢ت، التي حك٩ل ؤخض ؤٖمضة ؾُاؾت الًاث اإلاخدضة ألامٍغ اع حُٗحن، لل

ٓبُل ) ٨ـ جلحرؾٓن، عثِـ الكغ٦ت الىُُٟت الٗاإلاُت ب٦ؿٓن م (، في مىهب ٧اجب 2016-2006ٍع

ْلِا ؤن الكغ٦ت الىُُٟت ٧ان لِا ال٨شحر مً الاؾدشماعاث  ْلت للخاعظُت، ًدمل ال٨شحر مً الضالالث، ؤ الض

٣ُت مىظ ما ٣ًاعب ال٣غن، ما ظٗل ع.جلحرؾٓن ًغب ٍٓت في ال٣اعة ؤلاٍٞغ ِ قب٨ت الٗال٢اث م٘ الُا٢

ال، الدكاص  ا، لُبُا، ؤوٛ ٣ُت طاث الش٣ل الُا٢ٓي مشل، هُجحًر عئؾاء الٗضًض مً الض٫ْ ؤلاٍٞغ

ٓ ج٣لُض  ْلت ِٞ ٓبُل في مىهب ٦خابت الض ٓػمب٤ُ. ؤما الضاللت الشاهُت، لخُٗحن عثِـ قغ٦ت ب٦ؿٓن م ْم

ْلحزا عا ٓهض ٓعٍحن، خُض ؾب٤ للغثِـ بٓف الابً ؤن ٖحن ٧ ْهي لضٔ الجمِ ٌـ في اإلاىهب طاجّ 

ن الىُُٟت. ٓبت ٖلى قغ٦ت قُْٟغ  مدؿ
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لُا: -3 اهاث اإلاخؿىسة لعُاظت جشامب ججاٍ بفٍش  الَش

ٓص  جخه٠ شخهُت ع. جلحرؾٓن  ْاثل التي حٗ بالبراٚماجُت، خُض ٧اهذ قغ٦خّ مً بحن ألا

٘ الخهاع ٖلحها في ؾىت  ْػاع مٗمغ ال٣ظافي2005لالؾدشماع الىُٟي في لُبُا، بٗض ٞع ، 2007في ُٟٞغي  ، 

٣ُا اإلا٣ضعة بــ :  إ ـــــــا اؾخُــــ. ٦م(14) ملُاع بغمُل 41التي ٧ان ًٓلي الاَخمام أل٫ْ اخخُاَي هُٟي في بٍٞغ

ْعثِـ الكغ٦ت  ا،  ْػٍغ الىِٟ في هُجحًر ْٓ، في مىهب  ٍٓل بب ٧اق٩ُ ع. جلحرؾٓن ؤن ًٟغى، بًماه

ت للىِٟ، بٗضما قٛل َظا ألازحر م ىُت الىُجحًر ٣ُت الَٓ ىهب ًٖٓ مجلـ ؤلاصاعة للضاثغة ؤلاٍٞغ

٨ُت خُض جيخج  ٍٓت ألامٍغ ا م٩اهت اؾتراجُجُت باليؿبت للؿُاؾت الُا٢ ْجمشل هُجحًر ٓبُل،  إل٨ًؿٓن م

ٓمُا 300بلى  200الكغ٦ت ما بحن  ٓبُل ما ٣ًاعب (15)ؤل٠ بغمُل ً ؤل٠  500، ٦ما جيخج قغ٦ت ب٦ؿٓن م

ْتهخم ظُٓؾُاؾُا ال،  ٓمُا في ؤوٛ ن  بغمُل ً بجىٓب الدكاص خُض ؾاَمذ بلى ظاهب ق٣ُ٣تها قْٟغ

ت في بوكاء ؤهبٓب الىِٟ أل٦ثر مً ؤل٠ ٧لم ًمغ ٖبر ال٩امحرْن لُهل بلى مُىاء  ْبترْهاؽ اإلاالحًز

بي ٩ي الُا٢ٓي باإلاى٣ُت  ،(16)الخهضًغ ب٨ٍغ ٓاظض ألامٍغ َْٓ ما ًِٓغ ؤن ألاَمُت الجُٓؾُاؾُت للخ

٨ُت في مغجبِ بمغا٢بت التهضًض اإلاخهاٖض  ت، التي تهضص اإلاهالر ألامٍغ ٧ٓٓ خغام الىُجحًر لجماٖت ب

٣ُا.  ْْؾِ بٍٞغ  مى٣ُت ٚغب 

٨ُت   ٣ُت لئلصاعاث ألامٍغ ْبطا ٧ان ٖامل الُا٢ت مدضصا اؾتراجُجُا في جدضًض الؿُاؾت ؤلاٍٞغ

ْالىِٟ الصخغي ؾِك٩ل تهضًضا  ٓلٓظُت في مُضان الٛاػ الصخغي  ٓعاث الخ٨ى اإلاخٗا٢بت، ٞةن الخُ

ض لؤل  ْؤن َظا الغثِـ ًٓلي ؤَمُت ٢هٔٓ للمٍؼ ٣ُت اإلاىخجت للىِٟ، زهٓنا  مً الُا٢ٓي للض٫ْ ؤلاٍٞغ

ٍٓت. ٠٢ٓ الخبُٗت الُا٢ ٩ي ل  مً الاهخاط ألامٍغ

٣ُا ؾِب٣ى مدضص عثِـ في جدضًض  ٓص الهُجي في بٍٞغ ٩ي مً الهٗ ْباإلا٣ابل، ٞةن ال٣ل٤ ألامٍغ

ْعص ف َْظا ما  ٣ُا،  ٩ي ججاٍ بٍٞغ ٤ الاهخسابيالؿل٥ٓ ألامٍغ ْهالض جغامب  ي ألاؾئلت التي َغخِا الٍٟغ لض

٨ُت ؤن جضزل في  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْالتي مً ؤَمِا: ٠ُ٦ ًم٨ً لل ْلت،  لحن في ٦خابت الض ٖلى اإلاؿْا

ٓاظِت الهحن؟ ن في م َْل هدً زاؾْغ ٣ُا؟.  ، بما ٌٗجي: ما هي (17)اإلاىاٞؿت م٘ ب٣ُت ألامم في بٍٞغ

٣ُا؟، ْخخما  الاؾتراجُجُاث التي ًجب ٠٢ٓ الؼخ٠ الهُجي ٖلى بٍٞغ ٖلى بصاعة جغامب اهتهاظِا ل

ْلت  ت التي ؾحر٦ؼ ٖلحها ٧اجب الض ٓلت " ًجب  ع. جلحرؾٓن، جسخهغؾخ٩ٓن بخضٔ الخُاعاث اإلاغ٦ٍؼ في م٣

ا بما ٣ًٓى اإلاهالر الهِىُت، التي هي بإمـ  َؼ ْحٍٗؼ ٨ُت  ؤلاب٣اء ٖلى مهالر الكغ٧اث الىُُٟت ألامٍغ

٣ُت".الخاظت لل  ُا٢ت ؤلاٍٞغ

ٓعة لِظٍ الؿُاؾت ؤن  اهاث اإلاىٓ ٤ الاهخسابي َل هدً ْمً الَغ ؤلاظابت ٖلى ؾاا٫ الٍٟغ

ٕٓ اإلااقغاث  ٗت في مجم ٣ُا؟ خخما ؾخجض ؤلاظابت الؿَغ ٓاظِت الهحن في بٍٞغ ن في م زاؾْغ

ْلِا ؤن الهحن ؤضخذ مىظ  ت، ؤ ْالخجاٍع ٣ُا، 2009الا٢خهاصًت  ٪ الخجاعي ألا٫ْ إلٍٞغ خُض  الكٍغ
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٣ُا  الع ؾىت  103ْنلذ الهاصعاث الهِىُت إلٍٞغ الًاث  27م٣ابل  2015ملُاعاث ص الع لل ملُاع ص

٣ُت مً  العاث للض٫ْ ؤلاٍٞغ يا بملُاعاث الض ٨ُت، ٦ما ؤن البى٥ٓ الهِىُت مىدذ ٢ْغ اإلاخدضة ألامٍغ

ا با٦غ ما٧اهؼي  ٞةن  Baker and McKenzie ؤظل بىاء اإلايكئاث الخدخُت، ٞدؿب اإلاُُٗاث التي وكَغ

ٓص الهِىُت ٢ض ْنلذ بلى  الع ما بحن  398ال٣ٗ الع  54، ؤي بمٗض٫ 2014 -2009ملُاع ص ملُاع ص

ٍٓا، م٣اعهت بمخٓؾِ  ٓاث  8ؾى ٣ُا في الٗكغ ؾى ٨ُت إلٍٞغ ٍٓا ٢ُمت اإلاؿاٖضاث ألامٍغ الع ؾى ملُاعاث ص

 . (18)ألازحرة

٨ُت ْؤن الهِىُت جخها-َظٍ اإلااقغاث ؾخجٗل الهغاٖاث ألامٍغ ٖض خضتها ؤ٦ثر، زهٓنا 

٨ُحن  ْهالض جغامب ٢ض ع٦ؼث ٖلى اتهام الهحن بالٗضْ الظي ٣ًخل ألامٍغ الخملت الاهخسابُت للغثِـ ص

ْؤًٞل حٗبحر ًٖ طل٪ لجٓء، صان صًم٩ُٓ، اإلاؿدكاع الخجاعي للغثِـ ا،  ْججاٍع باؾخسضام  ،ا٢خهاصًا 

ِاع ال Death by China " ُٞلم" اإلآث بؿبب الهحن خىاٞـ الخجاعي ٚحر ألازالقي للهحن م٘ "، إْل

٨ُحن ٖلى البُالت، بؿبب الخالٖب  ْبخالت اإلاالًحن مً ألامٍغ ْالظي حؿبب في ٚل٤ اإلاهاو٘،  بالصٍ، 

ٓاعصاث  بت ٖلى ال َْٓ ما ظٗل الغثِـ ٣ًترح ٞغى يٍغ ٓان(،  بال٣ُمت ٚحر الخ٣ُ٣ُت لٗملتها )الُ

٠٢ٓ َظا التهضًض ا 45الهِىُت بيؿبت  ٨ُحن، م٘ بٖاصة الىٓغ في مٟاْياث باإلااثت، ل ل٣اجل لؤلمٍغ

ْ الاوسخاب مجها  . (19)اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة، ؤ

ْطل٪ مً خُض اجساط ٧ل الخضابحر لخماًت  بر ْحٗ ٓا٢ُٗت الؿُاؾُت،  َظٍ الا٢تراخاث ٖلى مبضؤ ال

 ْ ٩ي  ٨ُت، التي جتراظ٘ ؤمام الؼخ٠ الهُجي في الضازل ألامٍغ ٓة الا٢خهاصًت ألامٍغ زاعظِا خُض ال٣

٨ُت ت ألامٍغ ٓطظا لظل٪، ٣ٞغاءة البُاهاث ْألاع٢ام الا٢خهاصًت للخباصالث الخجاٍع ٣ُت هم -ال٣اعة ألاٍٞغ

ٓعٍت،  ٓماتها ؤلامبراَ ٨ُت في ؤخض م٣ ٓة ألامٍغ ٓحي بمإػ١ ألامً الا٢خهاصي الظي ًهِب ال٣ الهِىُت ج

الًاث اإلاخدضة ألا  ٨ُت ججاٍ الهحن مً زال٫ زمؿت ٖكغ ؾىت، اهخ٣ل العجؼ الخجاعي لل ملُاع  50مٍغ

الع بلى ؤ٦ثر مً  الع في ؾىت  365ص ملُٓن  25ؤل٠ ماؾؿت م٘ ٣ٞضان  57، خُض ازخٟذ 2015ملُاع ص

٨ُت ُٟت بؿبب الخىاٞـ الهُجي ٖلى الؿ١ٓ ألامٍغ ْْ(20) . 

ْ اإلاهضا٢ُت الٗلمُت، ٨ُت ط غ إلاِٗض الؿُاؾاث الا٢خهاصًت، ؤخض مغا٦ؼ الخ٨ٟحر ألامٍغ  ْخؿب ج٣ٍغ

٨ُت ما بحن  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓاعصاث الهِىُت بلى ال ؤصث بلى ه٣ل ما  2011ْ 2001ٞةن جؼاًض ال

٨ُت، زلثها في نىاٖت اإلاخٓظاث ؤلال٨ترْهُت ٣ً3.3اعب  ُٟت ؤمٍغ  .(21)ملُٓن ْْ

، جتزاًض  ٩ي، بُتر هٟاْع ٩ي مً اإلآث بؿبب الهحن ٖلى خض حٗبحر اإلاسغط ألامٍغ بن الخٝٓ ألامٍغ

ٓاظض الهُجي في خضجّ ؤ ٣ُت زهٓنا بطا اٖخمضها ٖلى اإلااقغاث الغ٢مُت للخ ٦ثر في ال٣اعة ألاٍٞغ

ٓعٙ للمىخضٔ  َٓاوؿب ْاوٜ َي، بإن بالصٍ مىظ ٢مت ظ ْػٍغ الخاعظُت الهُجي،  ٣ُا، خُض ًٟخسغ  بٍٞغ

٣ي الؿاصؽ اإلاى٣ٗض في جهاًت  -الهُجي   60اؾخُاٖذ ؤن جسهو ٚالٞا مالُا ٢ُمخّ  ،2015ؤلاٍٞغ
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ْهه٠ اإلابلٜ جم صّٞٗ بٗض ملُ ٣ُت،  ْبلٛاء ظؼء مً الضًٓن لبٌٗ الض٫ْ ؤلاٍٞغ الع لضٖم الخىمُت  اع ص

ٓاث" ٣ُا (22)ؾىت مً الالتزام اإلاالي اإلاسهو لشالر ؾى ْالخٟائ٫ اإلاٍٟغ باإلاؿخ٣بل الهُجي في بٍٞغ  .

ٓػٍغ ألا٫ْ الهُجي، لي ٦ُُٛاوٜ، ًا٦ض بإن ب٨حن ؾخهل ؾىت  ص٫ ججاعي م٘ بلى حجم جبا 2020ظٗل ال

٣ُا بلى  الع، بما ٌٗجي ؤ٦ثر مً ي٠ٗ حجم الخباص٫ الخجاعي ال٣اثم في ؾىت  400بٍٞغ  . (23) 2016ملُاع ص

 : الخاجمت

ٓهت بالخُاعاث  ٣ُا جب٣ى مَغ ْهالض جغامب ججاٍ بٍٞغ ٓاظِِا بصاعة ص ْالخدضًاث التي ؾخ اهاث  بن الَغ

ٓاظِت َظا الخٟائ٫ الهُجي اإلاٍٟغ في ٓ  ؤلاؾتراجُجُت إلا ٤ْٞ الؿِىاٍع ٣ُا، مما ًجٗل زُاعاجّ جخجّ  بٍٞغ

ٍٓت  ٓاعص الُا٢ ٍٓت اإلاغجبُت باإلا ٓاظض الٗؿ٨غي في اإلاىا٤َ الخُ ؼ الخ الاججاهي، بدُض ٌؿخمغ في حٍٗؼ

ٓم الغمؼ  ٩ ت ألٍٞغ ٓاعص، ٦ما حك٩ل ال٣ُاصة اإلاغ٦ٍؼ ٓح الهُجي الظي ًدخاط بلى َظٍ اإلا ٌٍٓ الُم لخ٣

٣ُا خُض  الٗؿ٨غي الظي ًبدض ًٖ جدالٟاث اب، الظي ًمخض مً قغ١ بٍٞغ ُِٟا في مداعبت ؤلاَع لخْٓ

ْاإلامخضة  لسخي  ٣ُا، اإلاُلت ٖلى ألَا ْٚغب بٍٞغ ْبَاللخّ ٖلى البدغ ألاخمغ ْزلُج ٖضن  ٣ي،  ال٣غن ؤلاٍٞغ

 بلى الٗم٤ الؿاخل الصخغاْي. 

ْالظي ْل خامال ؤزىاء ٓانل خضًشا بلى البِذ ألابٌُ،  خملخّ  ٍْبضْ ؤن الغثِـ ألامٍغ٩ي ال

ال -ؤلاهخسابُت قٗاع ٩ا ؤ ْلخّ ججاٍ مدُُِا  -ؤمٍغ اهاث لضٔ ص ْالَغ ٓعاث  ٠ْْ لٛت مخىاؾ٣ت م٘ الخه ٢ض 

ٕٓ مً اإلاؼط بحن قٗاعاث الخملت  ٓظِاجّ ٖلى ه ْبالخهٓم ججاٍ بٍٞغ٣ُا ٢ض ٌؿخض٫ مً ج ْلي،  الض

ٓعاجّ إلصاعة ؾُاؾت مبيُت ٖلى قٗاعاث ج٣لُضًت مؿخمضة ْطاجُت جه مً ٖؼلت بالصٍ الخاٍعسُت،  الاهخسابُت، 

ْلي اإلاِٗل الظي جخد٨م ُّٞ هسبت :  ٓا٢٘ الض ٢ْض جهُضم بال ْهي جُلٗاث ٢ض ججض ٍَغ٣ِا للخىُٟظ، 

ْن جد٣ُ٣ِا. ٫ٓ ص ٓ ما ًد َْ ْالكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُت،   اإلاغ٦ب الهىاعي الٗؿ٨غي، 

اهاث ؾُاؾُت مبيُت ٖلى بعبا٥ م ٓم، ٢ض ًض٫ َظا الخٓظّ ٖلى َع ٓص للمكِض الؿُاسخي، ْٖلى الٗم ٣ه

٠ُْٓ الاؾدشماعاث، ٣ُا، بلى ج  ختى ًخم الخم٨ً مً بٖاصة جغجِبّ، ٧االهخ٣ا٫ مً ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث إلٍٞغ

ْبهما هي ؤؾلٓب ؤ٦ثر ٞٗالُت للؿُُغة  ْ حُٛحرا،  ا البٌٗ جغاظٗا ؤ ض مً ْهي ٖملُت ال ٌٗخبَر ْجشبُخا إلاٍؼ

٣ُا،  ٓم. -اع الضْليالاؾخ٨ب مً ؤَم َباجْ٘هي -الخد٨م في بٍٞغ  ْؾُّٗ الضاثم للدؿُض في ٖالم الُ
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 : ملخظ

متزاًضة في بظىضة بخخلذ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى ؤَمُت 

ْلٗل جل٪ الاَمُت مخإجُت  ٨ُت،  الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

الًاث اإلاخدضة  ٢ِٓٗا الجُٓؾُاسخي الظي ٌؿمذ لل مً م

الخد٨م في الضًىامُاث الا٢لُمُت لل٣ٔٓ الهاٖضة في 

الؾُما الىِٟ  ْعآؾُا، ًٞال ًٖ ام٩اهاتها الا٢خهاصًت  ا

اٞـ ٞحها ْالٛاػ. ٞمى٣ُت اؾُا الٓؾُى هي مى٣ُت جدى

٦شحر مً ال٣ٔٓ الٗاإلاُت ْالا٢لُمُت، بط ال ٣ًخهغ 

ْاهما َىا٥ ٦شحر مً  الخىاٞـ ٞحها ٖلى ال٣ٔٓ الٗاإلاُت 

ال٣ٔٓ الا٢لُمُت التي لِا مهالر في َظٍ اإلاى٣ُت اًًا. 

ْلُت ؤصٔ الى  ٓص َظٍ اإلاى٣ُت في البِئت الض ْٖلُّ ٞهٗ

ْص الجٛغاُٞت  ٓلُد٨ُُت مِمت جسُذ الخض ٓب حٛحراث ظُ

ٓعٍاث الاؾالمُت الى مجمل اإلاى٣ُت اإلامخضة مً  للجمِ

٢ٓاػ، ألامغ الظي  البل٣ان الى الهحن بما ٞحها مى٣ُت ال٣

الًاث اإلاخدضة الى ؾٗحها لجٗل مى٣ُت آؾُا  اصٔ بال

ٓعٍت في الخإزحر ٖلى الخٟاٖالث  الٓؾُى ه٣ُت اعج٩اػ مد

.  الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالامىُت لل٣ٔٓ الازٔغ

The American Foreign Policy towards the states of Central Asia ( reality and future ) 

Abstract:

Central Asian States occupied increasingly 

important in u.s. foreign policy agenda, perhaps 

the importance derived from the geopolitical 

location allowing the United States territorial 

dynamics control for rising powers in Eurasia, as 

well as economic potential, especially oil and gas. 

Central Asia, a region where many competing 

global and regional forces not only compete on 

world powers but there are many regional powers 

with interests in this area too. Thus, the rise of this 

region in the international environment has led to 

an important geopolitical changes transcended 

geographical boundaries of Islamic republics to the 

entire region extending from the Balkans to China 

including the Caucasus, which led the United 

States to seek to make Central Asia a central 

fulcrum to influence political, economic and 

security reactions to other powers. 

  : اإلالذمت

٨ُت في ال الًاث اإلاخدضة ألامٍغ الغاًَ بةَخمام ٦بحر، ال بؿبب ٢ضعاتها  ٢ٓذخُٓذ ؾُاؾت ال

ْلُت  ت ْؤلا٢خهاصًت ٞدؿب، بل لُبُٗت حٗاملِا ؤًًا م٘ ألاخضار في الؿاخت الض ٓاء  -الٗؿ٨ٍغ ؾ

ْ ٚحر مباقغ ْلُت بٗض "بهتهاء" الخغب -بك٩ل مباقغ ؤ ت، الباعص اط قِضث الٗال٢اث الض الث ظظٍع ة جد

ٓ ٚحر  ْلُت، ٖلى هد ن الض َُْمىتها ٖلى الكْا ٨ُت  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ اصة ال ٧اهذ جهب بمجملِا في ٍع

. ٓاػهاث ال٣ٔٓ  مؿب١ٓ في ٖالم ج
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ٓعٍاث  ْبؾخ٣ال٫ جل٪ الجمِ ُٓٞتي  ٢ْض خُٓذ مى٣ُت آؾُا الٓؾُى بٗض ج٨ٟ٪ ؤلاجداص الؿ

الًاث اإلاخدضة ألام ٨ُت، اط ؤزبدذ ألاخضار ألاَمُت ال٨بحرة التي جخمخ٘ بها بةَخمام زام مً ٢بل ال ٍغ

ٓاء بٟٗل  ْالضْلي، ؾ ٍٓحن ؤلا٢لُمي  ْطل٪ بؿبب اإلا٩اهت التي جخمخ٘ بها ٖلى اإلاؿخ َظٍ اإلاى٣ُت بغمتها، 

ٓم، مما ظٗل مجها  ْالٛاػ في ٖالم الُ ٓاعص الُا٢ت مً الىِٟ  ْ إلمخال٦ِا ألَم م ٢ِٓٗا الجٛغافي اإلاِم، ؤ م

ٓعا مِ ْلُت. مد ْالض ْالخىاٞـ بحن ال٣ٔٓ ؤلا٢لُمُت  ْع الهغإ   ما مً مدا

ُض ٖال٢اتها م٘ ص٫ْ آؾُا  ٨ُت هدٓ جَٓ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْهٓغا لخل٪ ألاَمُت ٣ٞض بججِذ ال

ُٓٞتي  ت بٗض ج٨ٟ٪ ؤلاجداص الؿ ْالٗؿ٨ٍغ ٓاهبها الؿُاؾُت ْؤلا٢خهاصًت  الٓؾُى اإلاؿخ٣لت ب٩اٞت ظ

ْعٍ في الؿُاؾت  ٓ ما ؤصٔ ْي٘ َظٍ الض٫ْ في نلب اَخماماث مجا٫ اإلاهالر ْجغاظ٘ ص َْ ْلُت،  الض

ْالخد٨م في الجٛغاُٞا الؿُاؾُت للُا٢ت التي جؼزغ  ٍٓت، مً ؤظل ٞغى الؿُُغة الجُٓؾُاؾُت  الخُ

إلاٗالجت  ْلُت ألازٔغ ٖلى َظا الًٟاء الاؾتراجُجي،  ٓلت صْن ؾُُغة ال٣ٔٓ الض بها َظٍ اإلاى٣ُت، للخُل

ٓع  ْاإلاخمشلت في الدؿائ٫ الخالي: َظا اإلاىٓ  ًم٨ً َغح ؤلاق٩الُت الخالُت 

٨ُت ؾُم٨جها مً ٞغى  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ َل صز٫ٓ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى في نلب اَخماماث ال

ْمؿخ٣بال؟-الؿُُغة الجُٓ  ؾُاؾُت ٖلحها، بهضٝ الخد٨م في بم٩اهاث الُا٢ت التي جؼزغ بها خايغا 

ُاء خل ؤْل فشغُت الذساظت: ْا٢٘ إْٖل ي لِظٍ الاق٩الُت، جم جبجي ٞغيُت للبدض ماصاَا: بن 

ٓع م٣ٗض ؤٞغػجّ ؤْيإ  ٨ُت ججاٍ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى َٓ مدهلت لخُ الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

ٓاثمت ْؤلاوٛماؽ في آؾُا الٓؾُى، بؾخجابت  ج مً اإلا ْلُت، بؾخضٖذ اٖخماص مٍؼ ْص ْجٟاٖالث ب٢لُمُت 

ْلُت التي قِضَا الٗ الث الض بهضٝ ٞغى الُِمىت الم في مُل٘ الدؿُٗيُاث مً ال٣غن اإلااضخي للخد

٨ُت ٖلحها.   الامٍغ

ْبِْاع ؤَمُت مى٣ُت آؾُا الٓؾُى مً الىاخُت الجُٓؾتراجُجُت     ٕٓ ْمً اظل مٗالجت اإلآي

بُٗت الؿُاؾاث ْؤلاؾتراجُجُاث التي بجبٗتها  ٨ُت، َْ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْؤلا٢خهاصًت باليؿبت لل

خماص ٖلى اإلاباخض الشالزت الخالُت:ججاٍ اإلا ٢ٓذ الخايغ، ٣ٞض جم الٖا  ى٣ُت في ال

 اإلابدض الا٫ْ: ألاَمُت الجُٓؾتراجُجُت لض٫ْ آؾُا الٓؾُى. -

٨ُت ججاٍ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى.  -  اإلابدض الشاوي: ؤبٗاص الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

٨ُت ججاٍ ص٫ْ آؾُا  -  الٓؾُى.اإلابدض الشالض: مؿخ٣بل الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

 اإلابدث الاٌو : ألاَمُت الجُىظتراجُجُت لذٌو آظُا الىظؿى

ْلُت  ٓعاث التي قِضتها الؿُاؾت الض ٢ٓذ الخايغ  –ل٣ض ؤصث الخُ الى صٞ٘  -ْبالخهٓم في ال

ْلت مجها لؿض الٟغاٙ ؤلاؾتراجُجي الظي  الٗضًض مً الض٫ْ لئلَخمام بمى٣ُت آؾُا الٓؾُى، في مدا
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ٓٞزلّٟ ج٨ٟ٪ ؤلاجداص  ْالتي ٧اهذالؿ ٢ْض ظاء َظا  ُتي،  ٨ُت،  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ في م٣ضمتها ال

ٖٓت مً الٗىانغ الجُٓ ٓلُخ٨ُت ْؤلا٢خهاصًت التي جخمخ٘ بها ص٫ْ آؾُا الٓؾُى، -ؤلاهضٞإ بٟٗل مجم ب

: ا مً اإلاىا٤َ ؤلازٔغ  ٦ْما ًلي:  التي مً ؤبغػَا ؤبغػ جل٪ الٗىانغ التي محزث اإلاى٣ُت ًٖ ٚحَر

 بىلُخىُت-ت الجُى. اإلاياه1

ْبا  ْع ٓجها حك٩ل خل٣ت الٓنل بحن ٢اعحي ؤ جخمخ٘ مى٣ُت آؾُا الٓؾُى بإَمُت ٦بحرة، هٓغا ل٩

ْالكغ١ بالٛغب. ٗض بمشابت الجؿغ الظي ًغبِ الكما٫ بالجىٓب 
ُ
 ْآؾُا، ٦ما ح

ْهي جغظمت  ٦ْؿاهُا(،  ً بةؾم) جغاوؿا  ذ مى٣ُت آؾُا الٓؾُى ختى بضاًت ال٣غن الٗكٍغ ٞغ ُٖ

َْٓ" بالص الجُيُ ٓا جل٪ اإلاى٣ُت في ال٣غن الهجغي ألا٫ْ،  ت لئلؾم الظي ؤَل٣ّ الٗغب ٖلحها ٖىضما ٞخد

ْعاء الجهغ"  . (1)ما 

ُاهُت الى جدضًض مى٣ُت آؾُا الٓؾُى بإجها ألاعى التي جدضَا مً  ٖٓت البًر ٢ْض طَبذ اإلآؾ

ُٓٞخــــــي  ؾُا )ؤلاجدـــــــاص الؿ ا ٞــــــــي ْع ْبىٛالصف  -الكما٫ ؾِبحًر ْبا٦ؿخان  ْمــــً الجىٓب بًغان  ؾاب٣ـــــــا(، 

ْهي  ٓعٍاث  ْجخٟـ٤ ؤٚلـب اإلاهاصع ٖلى ؤن مؿاخت َظٍ اإلاى٣ُت جخدضص بسمـ ظمِ ْالِىــــــــض، 

اظ٨ؿخان(، باإلياٞت ب٢لُم ب٢لُم ؾِىُٛاوٜ  حزؾخان، َْ ْػب٨ؿخان، ٢حٚر )٧اػازؿخان، جغ٦ماوؿخان، ؤ

ْجبلٜ اإلاؿاخت ؤلاظم ٓعٍاتها الخمـالهُجي.  ْٖضص ؾ٩اجها ٣ًاعب ٦2م 3995800الُت لجمِ  65ــ 55، 

 (.1ملُٓن وؿمت. ٦ما ًٓضر طل٪ الجض٫ْ ع٢م )

 ( 2014ــ 2010عذد العيان في دٌو آظُا الىظؿى للمذة ) :  (1حذٌو سكم )

  2014 2013 2012 2011 2010 الذولت / العىت

 17,736,896 17,522,010 17,304,513 15,753,460 15,399,437 ٧اػازؿخان

ْػب٨ؿخان   28,661,637 28,394,180 28,128,600 27,794,296 27,606,007 ا

 5,113,040 5,054,828 4,997,503 5,176,502 4,884,887 جغ٦ميؿخان

 7,910,041 7,768,385 7,627,200 7,074,845 7,349,145 َاظ٨ُؿخان

حزؾخان  5,548,042 5,496,737 5,587,443 5,550,239 5,431,747 ٢حٚر

ٕٓ  64,969,656 64,236,140 63,645,259 61,349,342 60,671,223 اإلاجم

خماص ٖلى مهاصع  ٔ الجض٫ْ مً اٖضاص الباخض بااٖل  :(*)ؤزغ

ٍْٓضر الجض٫ْ ع٢م ) ْعة،  ( بٌٗ 2ْجمشل ص٫ْ آؾُا الٓؾُى الخمـ ٦خلت ب٢لُمُت مخجا

ٓماث ًٖ َظٍ الض٫ْ.  اإلاٗل
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 اث عً دٌو آظُا الىظؿىمعلىم: (2حذٌو سكم )

 

 الذًاهت العملت اللغت اإلاعاخت العاضمت بظم الذولت
معذٌ الذخل 

 العىىي 

ْػب٨ؿخان ْػب٨ُت ٦2م447,400 َك٣ىض ؤ ٓم الا ٦ْـ قغ٢ُحن بؾالم+ ؾ ٓط  $ 4,705 آعز

ؾُت + الُاظ٨ُُت ٦2م143,100 صْقاهبّ َاظ٨ؿخان ٓوي الْغ ٓم ؽ بؾالم+ ؾ ٦ْـ ْع ٓط  $ 2,320 آعز

ؾُت + التر٦ماهُت ٦2م488,100 ٖك٤ آباص نجغ٦ماوؿخا ٦ْـ بؾالم+ ماهاث الْغ ٓط  $12,460 قغ٢ُحن آعز

ؾُت + ال٩اػازُت ٦2م717,300 بؾخاهّ ٧اػازؿخان ٦ْـ بؾالم+ جىج الْغ ٓط ؽ آعز  $ 21,506 ْع

حزؾخان ت ٦2م198,500 بك٨ُ٪ ٢حٚر حًز ؾُت + ال٣حٚر ٓم الْغ ٦ْـ بؾالم+ ؾ ٓط ؽ آعز  $ 2,847 ْع

خماص ٖلىالجض٫ْ مً ا  .(*)مهاصع ؤزٔغ  ٖضاص الباخض بااٖل

ْػ  ْالتي ال جخجا ٓػٖت  65ال بض مً الاقاعة الى ان الاخهاثُاث اإلاخٗل٣ت بالؿ٩ان  ملُٓن وؿمت، م

ٓعٍاث آؾُا الٓؾُى ٓعٍاث،  ،(*)بحن ظمِ جغجب ٖلُّ بالىدُجت ي٠ٗ وؿبت الؿ٩ان في َظٍ الجمِ

ْعة في الا٢لُم، ًٞال ٖ ٓعٍاث م٣اعهت بالض٫ْ اإلاجا ً ان َبُٗت الخهاثو الضًمٛغاُٞت في َظٍ الجمِ

ْجخضازل بك٩ل  ٓمُاث ْؤلازيُاث  ْالتر٦ُب جسخلِ ٞحها ال٣ ججٗلِا ٦ٟؿُٟؿاء ٖغ٢ُت بالٛت الخ٣ُٗض 

ْجت، ٦ما ًٓضر طل٪ الجض٫ْ ع٢م ) ْبيؿب مخٟا  (.٦3بحر 

 الترهُبت العشكُت في دٌو آظُا الىظؿى:  (3ظض٫ْ ع٢م )

ْلت  غ٢ُتالتر٦ُبت الٗ الض

ؽ ٧51اػار  ٧اػازؿخان ٦ْغان 32%، ْع ْػب٪ 2%، جخاع 2%، اإلاان 5%، ا  %2%، ا

حزؾخان حز  ٢حٚر ؽ ٢56حٚر ْػب٪ 17%, ْع ٦ْغان 13%، ا  %3%, ا

ْػب٪ 67َاظُ٪  َاظ٨ُؿخان ؽ 25%، ا  %2%، جخاع 2%، ْع

ْػب٪ 77جغ٦مان  جغ٦ميؿخان ؽ 9%، ا  %2%، ٧اػار 7%، ْع

ْػب٨ؿخان ْػب٪  ؤ ؽ 73ا ٓعي2%، جخاع 2%, ٧اعا٧البا٥ 4%, ٧اػار 5، َاظُ٪ %6%, ْع ٧ ،%1 ،%

٦ْغان  %.1ا

 :(*)الجذٌو مً اعذاد الباخث باالعخماد على

ٓا٢٘ مازغة  ْٖلُّ، ٣ٞض ؤضخذ َظٍ الض٫ْ جخمخ٘ بم٩اهت بؾتراجُجُت مِمت، بؿبب ٢غبها مً م

ْلُت ٦إٞٛاوؿخان، بلى ظاه ْالض ب ب٢ترابها مً مى٣ُت الخلُج في آؾُا، بط جخهإع ٞحها ال٣ٔٓ ؤلا٢لُمُت 

ْالهحن،  ْعْؾُا  ٨ُت  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ الٗغبي، ًٞال ًٖ الخىاٞـ الخ٣لُضي ال٣ضًم بحن ٧ل مً ال

 ٖلى بؿِ َُمىت ٧ل مجهم ٖلى مى٣ُت آؾُا الٓؾُى.
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ٓجها جد٤٣  ٨ُت ؤَمُت َظٍ اإلاى٣ُت، ٧ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْفي يٓء جل٪ ألاَمُت، ٣ٞض ؤصع٦ذ ال

ْجغ٦ِا، -م٩اؾب ظُٓلِا  ٓ ؤجسظث مبضؤ ٖضم ألاوٛماؽ في َظٍ اإلاى٣ُت  ٓلُد٨ُُت، لم ج٨ً جخد٤٣ ل ب

٩ي  ٢ٓ٘  -٨َْظا ؤصع٥ ناو٘ ال٣غاع الؿُاسخي الخاعجي ألامٍغ مىظ مضة لِؿذ بال٣هحرة ؤَمُت طل٪ اإلا

ٓلت صْن ٞغى  ٍٓت ٞحها، بهضٝ الخُل ْمهالخِا الخُ ؤًت الظي ًٟغى ٖلحها ؤن جدضص بؾتراجُجُاتها 

ْاًغان التي ج٣٘ بال٣غب مىّ.  ْالهحن  ؾُا  ٓلخ٩ُي، ٦ْغ ٓب ٓة مىٟغصة ؾُُغتها ٖلى َظا اإلاجا٫ الجُ ٢ 

 . ألاَمُت ؤلاكخطادًت2

ٓاعص  ٖٓت مً اإلا ٗض مى٣ُت آؾُا الٓؾُى طاث ؤَمُت مخمحزة بؿبب بمخال٦ِا إلاهاصع مخى
ُ
ح

ْال ٓم  ٓعاهُ ْالُ ْالٟدم  ْالٛاػ  ظَب ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، خُض حكحر ؤلا٢خهاصًت ؤلاؾتراجُجُت ٧الىِٟ 

ْػب٨ؿخان حٗخبر الض٫ْ الٛىُت باإلاهاصع الُبُُٗت، بط جمخل٪  غ بلى ؤن ؤ % مً الىِٟ 30،8الخ٣اٍع

 % مً الٟدم في مى٣ُت آؾُا الٓؾُى.55% مً الٛاػ الُبُعي 40ْْ

الؾُما ال٣ًُ ْػب٨ؿخان زامـ ؤ٦بر مىخج للمدانُل الاؾتراجُجُت في الٗالم،  ٗض ؤ
ُ
 ٦ما ح

الًاث اإلاخدضة، ؤما جغ٦ماوؿخان ٞخ٣ضع ؤلاخخُاَُاث  ْزاوي مهضع لّ في الٗالم بٗض ال ْالخبٓب، 

 ٓ ْ ما ٌٗاص٫  1,4الىُُٟت اإلاا٦ضة ٞحها بىد ُٓٞتي الؿاب٤(.  2,1ملُاع بغمُل )ؤ  مً بخخُاَي ؤلاجداص الؿ

ْح بحن  ٍْبلٜ مل 30ـ10ؤما ٧اػازؿخان ٞخمخل٪ ؤ٦بر بخخُاَي ما٦ض للىِٟ ب٨مُت جترا ُاع بغمُل، 

ٓالي  1,2بهخاظِا  حزؾخان ٣ٞض ْنل بهخاظِا مً الىِٟ خ ٓمُا، ؤما ٢حٚر ؤل٠ بغمُل  200ملُٓن بغمُل ً

ٓمُا.  ً 

ٓم، خُض جم  ٓعاهُ ؤما َاظ٨ؿخان ٞةياٞت الى بهخاظِا مً الىِٟ، ٞةجها جمخل٪ ؤ٦بر مىاظم الُ

ْالتي جم حكُِض  ُٓٞتي إلؾخسالم ب٦دكاِٞا في الشالزُيُاث مً ال٣غن اإلااضخي،  ؤ٫ْ مٗمل ؾ

ـت . ٓم ال٣ىبلت الظٍع ٓهُ ٓج ْلُت في جهيُ٘ بل ؾخسضم ٦ماصة ؤ
ُ
ٓم، الظي ا ٓعاهُ  الُ

اجّ التي  ْزْغ ًٍ)الخؼع(  ٦ما جإحي ألاَمُت ؤلا٢خهاصًت إلاى٣ُت آؾُا الٓؾُى مً ؤَمُت بدغ ٢ْؼ

ْالٛا ٓص في مى٣ُت بدغ ؤزاعث الخىاٞـ الضْلي ٖلى َظٍ اإلاى٣ُت، اط ٣ًضع الخبراء ٦مُاث الىِٟ  ػ اإلآظ

ًٍ بحن  ْح ٦مُخّ بحن  110ملُاع بغمُل الى  ٢50ْؼ ملُاع متر م٨ٗب الى  170ملُاع بغمُل، ؤما الٛاػ ٞخترا

 .(2)(*)ملُاع متر م٨ٗب 463

٨ُت ؤَمُت آؾُا الٓؾُى مً  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓا ال٣غاع في ال ْٖلُّ، ٣ٞض ؤصع٥ ناوٗ

ٓلُخ٨ُت ْؤلا-الىاخُخحن الجُٓ ٢خهاصًت، في بَاع صٖم بؾتراجُجُتها الٗاإلاُت للؿُُغة ٖلى ٢ُإ ب

ْلتها إلالء الٟغاٙ في اإلاى٣ُت الظي هخج،  ٓ ما جغظمخّ الخ٣ا في مدا َْ ْالٛاػ الُبُعي في الٗالم،  الىِٟ 

ُٓٞتي الؿاب٤.  ًٖ ج٨ٟ٪ ؤلاجداص الؿ
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ىُت ججاٍ دٌو آظُا الى :  اإلابدث الثاوي  ظؿىؤبعاد العُاظت الخاسحُت ألامٍش

ُٓٞتي مُل٘ حؿُٗىاث ال٣غن اإلااضخي ٞغنت  ٓاجُت  ـــل٣ض ق٩ل ج٨ٟ٪ ؤلاجداص الؿ الًاث  -ظض م لل

ُٓٞتي هضا لِا في الهغإ، لالهضٞإ  ٨ُت لم حؿىذ لِا مً ٢بل خُىما ٧ان ؤلاجداص الؿ اإلاخدضة ألامٍغ

٩ي صاثم لِا  ٓص ؤمٍغ ٓة ججاٍ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى اإلاؿخ٣لت خضًشا، مً ؤظل زل٤ ْظ في َظٍ اإلاى٣ُت ب٣

٢ٓ٘ بؾتراجُجي مخمحز.  ْم اث  ْزْغ ٓاعص  ٓاٞغ ٖلُّ مً م ٍٓت هٓغا إلاا جخ  الخُ

ْاِٞٗا بما ًلي: ْص  ٍْم٨ً جدضًض ألابٗاص الغثِؿت لِظٍ الؿُاؾت 

 ألابعاد العُاظُت .1

٩ي بمى٣ُت آؾُا الٓؾُى ظؼءا مً بؾتراجُجُت ملء الٟغاٙ الظي زلّٟ  ل٣ض ٧ان ؤلاَخمام ألامٍغ

ُٓٞتي مُل٘ حؿُٗيُاث ال٣غن اإلااضخي، ًٞال ًٖ ؾٗحها الى جإ٦ُض َُمىتها الٗاإلاُت ج٨ٟ٪ ؤلاجدا ص الؿ

. ٓاٞغ ٖلُّ الض٫ْ الازٔغ ٓماث ْؤلام٩اهُاث مالم جخ ا جمل٪ مً اإلا٣  بةٖخباَع

٢ٓذ الخايغ  ـــْالجضًغ بالظ٦غ ؤن الاَخمام  ٓعٍاث آؾُا الٓؾُى، ٢ض ؾب٣ّ اإلا -في ال ٗلً خُا٫ ظمِ

ٓٞا١ بحن بٌٗ ألاوكُت ؤلا  ٓعٍاث، زانت في مغخلت ال الًاث اإلاخدضة ججاٍ َظٍ الجمِ ؾخسباعاجُت لل

الًاث اإلاخدضة لؤلْيإ الضازلُت  حن في ٞترة الؿبُٗيُاث مً ال٣غن اإلااضخي، ًٞال ًٖ بؾخٛال٫ ال الُٞغ

ٓ ما هجخذ في جد٣ُ٣ّ ُٞما بٗض. َْ ٓجها ه٣اٍ ي٠ٗ للخإزحر ٖلُّ،  ُٓٞتي آهظا٥ ب٩  لئلجداص الؿ

٨ُت بةعؾا٫ ٖضة  ؤما الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓعٍاث آؾُا الٓؾُى ٣ٞض ٢امذ ال بٗض بؾ٣ال٫ ظمِ

ْمً ؤَم َظٍ البٗشاث  ٓماث ًٖ ص٫ْ اإلاى٣ُت لٛغى جدضًض مهالخِا َىا٥،  بٗشاث لجم٘ اإلاٗل

ٓط  ْالٗمل ٖلى جذجُم الىٟ )بٗشت عاهض( التي شجٗذ ٖلى ب٢امت ٖال٢اث حٗاْن م٘ ص٫ْ اإلاى٣ُت، 

سخي ٞحه الًاث الْغ غ بٗشت مِٗض ال ْٓي في اإلاى٣ُت، زم ظاء بٗض طل٪ ج٣ٍغ ا، بياٞت الى مى٘ ؤلاهدكاع الى

ٍٓغ ٢ُإ الُا٢ت في مى٣ُت بدغ 1992اإلاخدضة للؿالم، التي ػاعتها في ٖام  عة جُ ، لخا٦ض ٖلى يْغ

ٍْٓت في ٧اػازؿخان ْالٗمل ٖلى ٞغى ع٢ابت ناعمت ٖلى ألاؾلخت الى  ،ًٍ  .(3)٢ْؼ

ٓاػاة م٘ طل٪ ــ ــْل٣ض ٢امذ  ذ  -باإلا ٓماؾُت م٘ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى، اط بٖتٞر ٍٓغ ٖال٢اتها الضبل بخُ

ذ  ٧1991اهٓن ألا٫ْ ٖام  25في  ْػب٨ؿخان، بِىما بٖتٞر ْؤ حزؾخان،  ٢ْحٚر ب٩ل مً ٧اػازؿخان، 

ام  ْاؾِ آطاٖع ٓعٍت جغ٦ماوؿخان في ؤ ٢ْامذ بٟخذ ؾٟاعاث لِا في ظمُ٘ ص٫ْ مى٣ُت 1992بجمِ  ،

ْعاؾُا، ا ْٖلى بهجاػ ؤلانالخاث الضازلُت ٞحها ٦ضٖم ا ط ؤ٦ضث ٖلى بؾخ٣ال٫ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى، 

ٓة إلوكاء هٓم صًم٣غاَُت ٢اصعة ٖلى خماًت ألا٢لُاث، ٦بضًل للىٓام ؤلاؾدبضاصي  ْالضٖ الضًم٣غاَُت 

الًاث اإلاخدضة  ٓطط ؾُاسخي مالثم لل ْالكمٓلي الظي جسلهذ مىّ َظٍ الكٗٓب، مً ؤظل زل٤ ؤهم

 .(4)٨ُتألامٍغ
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ْلذ بٓؾاَت ؾُاؾتها ؤن جد٤٣ َظا الِضٝ ًٖ ٍَغ٤ ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث ؤلا٢خهاصًت،  ٢ْض خا

٩ي  1633،77مشال خهلذ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى ٖلى  1999ـ1992ٟٞي اإلاضة مً ٖام  الع ؤمٍغ ٓن ص ملُ

الع، خُض  ٣ٞ106،1ض خهلذ ٖلى ما ٣ًاعب  2000جخٗل٤ بضٖم الضًم٣غاَُت، ؤما في ٖام  ٧ان ملُٓن ص

١ٓ ؤلاوؿان ْخماًت خ٣ ٓ صٖم الضًم٣غاَُت ْؤلانالخاث الضازلُت   .(5)الِضٝ مً َظٍ اإلاؿاٖضاث َ

ٗض في ٦شحر مً ألاخُان ُٚاء إلهجاػ ؤَضاٝ ٚحر مٗلىت، 
ُ
٨ُت َظٍ ح الق٪ ٞةن الؿُاؾت ألامٍغ

ْحؿاهض ص٫ْ آؾُا الٓؾُى في ؾبُل جُب٤ُ مباصٔء الضًم٣غاَُت ْخ ماًت ٞمً ظِت، هجض ؤجها جضٖم 

ٗض 
ُ
ْالتي ح ٓماث َظٍ الض٫ْ  ، هجضَا حٌٛ الىٓغ ًٖ مماعؾت خ٩ ْمً ظِت ازٔغ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان، 

ْبالخالي ٞةن ْاَغ  ٓماث بؾدبضاصًت، ال جغاعي مباصٔء الضًم٣غاَُت ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان،  ال٨شحر مجها خ٩

ْباَجه ْاخت "صًم٣غاَُت"،  ا بلى  ٍٓل اإلاى٣ُت في ْاََغ ٨ُت َٓ جد ا ٧ان ٌؿعى َظٍ الؿُاؾاث ألامٍغ

ْالؿُُغة ٖلى ٢ضعاتها.  للُِمىت 

اب الٟغنت الؿاهدت 2001ؤًل٫ٓ ٖام  11ْل٣ض ق٩لذ ؤخضار  ٨ُت ٖلى ؤلاَع ْالخغب ألامٍغ  ،

٨ُت للىٟاط الى مى٣ُت آؾُا الٓؾُى، اط بزخاعث ؤٞٛاوؿخان لخ٩ٓن ه٣ُت  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ لل

ت في ؤ ٨ُت لٗملُاتها الٗؿ٨ٍغ ٢ْاٖضة ؤمٍغ ٓاء الض٫ْ الٟاٖلت في ؤلاعج٩اػ،  ْلت مجها إلخخ ْعاؾُا، في مدا

ٓعط  ٩ي ظ ْبالخهٓم ٖىضما ؤٖلً الغثِـ ألامٍغ ْعْؾُا ؤلاجداصًت،  ٓاع ٧الهحن  اإلاى٣ُت ٦ض٫ْ الج

ٓ بٓف في ٖام  ٓمي  2002صبلُ ْالظي ؤنبذ يمً بؾتراجُجُت ألامً ال٣ ٝغ بـ "مبضؤ بٓف"  ُٖ ًٖ مبضؤ 

ْالظي ؤ٦ض ُّٞ ٖلى بؾخسضا ٩ي،  ْالخٟاّ ٖلى ألامٍغ ٨ُت لخماًت مهالخِا  ٓة ألامٍغ ْال٣ م الؿلُت 

٨ُت في الٗالم ْوكغ اإلاباصٔء ألامٍغ  .(6)َُمىتها، 

ٓوي ْزانت مىٓمت بًبا٥ ) ٓبي الهُِ ٓهُت ٧ان ٦بحرا Aipacْججضع ؤلاقاعة الى ؤن جإزحر الل ( الهُِ

الًاث اإلاخدضة للىٟاط  الًاث، اط صٞٗذ جل٪ اإلاىٓمت بال الى مى٣ُت آؾُا الٓؾُى ٖلى ؾُاؾتها ال

ٓاؾٗت التي جغبِ  ْثت إلؾغاثُل في اإلاى٣ُت، ًٞال ًٖ الٗال٢اث ال لل٣ًاء ٖلى الخغ٧اث ؤلاؾالمُت اإلاىا

٨ُت  ٓمت ألامٍغ ٓوي ٖلى الخ٩ ْػب٨ؿخان، مما ػاص مً الًِٛ الهُِ ٓمت ؤ جل٪ اإلاىٓمت م٘ خ٩

ْػب٨ؿخان، مً ؤظل بًجاص  اصة اإلاؿاٖضاث اإلا٣ضمت أل ٓوٛغؽ لٍؼ خلٟاء مِمحن إلؾغاثُل في ْال٩

 .(7)اإلاى٣ُت

 ألابعاد ؤلاكخطادًت .2

ْالثرْاث الُبُُٗت في م٣ضمت ؤؾباب الهغإ ٖلى اإلاى٣ُت، بط حك٩ل  جإحي مهاصع الُا٢ت 

الًاث  الؾُما ال اث مِمت لل٣ٔٓ اإلاخىاٞؿت،  ْالٛاػ الُبُعي مٍٛغ ؤلاخخُاَُاث ال٨بحرة مً الىِٟ 

٨ُت التي جٔغ ؤن َُ ٓمت َُمىتها اإلاخدضة ألامٍغ ا لضًم ٍع مىتها ٖلى مهاصع الُا٢ت في الٗالم حٗض ؤمغا يْغ

ْال٣ٔٓ اإلاىاٞؿت لِا. ن الٗالم  ْلُت ْقْا ْالتي ؾخجٗلِا جخد٨م في مؿاعاث الهغاٖاث الض  الٗاإلاُت، 
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٨ُت للُا٢ت    الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓما-ل٣ض ٢امذ بؾتراجُجُت ال ْالٛاػ -ٖم  -زهٓنا-ْللبتر٫ْ 

 صٔء عثِؿت هي:ٖلى ؤعبٗت مبا

ٓما، ٞبضال مً ؤلاٖخماص بهٟت ؤؾاؾُت ٖلى بتر٫ْ الخلُج  -1 ْالُا٢ت ٖم حٗضص مهاصع الىِٟ 

ًٍ الظي  ٓالي زلثي ؤلاخخُاَي الٗالمي مً الىِٟ، ؤنبذ بتر٫ْ بدغ ٢ْؼ الٗغبي الظي ٌك٩ل خ

ٓالي  هّ بد ٣ضع مسْؼ  .(8)ملُاع بغمُل 200ًُ

ضص اإلاهاصع بل ًجب حٗضص اإلاؿاعاث، لخ٣لُل حٗضص َغ١ الى٣ل ْزٍُٓ ؤلامضاص، ٞال ٨ًٟي حٗ -2

 بخخما٫ حٗغيِا للمساَغ.

ْحٗضص الُغ١ آلامىت. -3 ٍٓٞغ حٗضص اإلاهاصع  ٓ ما ً َْ ٫ٓ ٖلى الىِٟ بإؾٗاع مىاؾبت )عزُهت(،   الخه

ٓوٛغؽ  -4 ٓلٓظُا الىِٟ، خُض ؤياٝ ال٩ ٨ُت مً ج٨ى الًاث اإلاخدضة ألامٍغ خغمان ؤٖضاء ال

٩ي ٖام  ٓ خغمان الض٫ْ اإلاخمغصة ٖلى مبضؤ عابٗا ل 1997ألامٍغ َْ ٨ُت للىِٟ،  ئلؾتراجُجُت ألامٍغ

ْ ؤلاؾخٟاصة مً ٖملُاث ه٣ل الُا٢ت  ٍٓغ نىاٖتها الىُُٟت، ؤ ْٖلى عؤؾِا بًغان مً جُ ؾُاؾتها 

 ٌ ٓاقىًُ الى ٞع َْٓألامغ الظي صٞ٘ ب ى٣ل ٖبر ؤعايحها، 
ُ
ٓم ٖلى ال٨مُاث التي ج ٖبر جدهُل عؾ

ع زِ ه٣ل الىِٟ مً بد ًٍ ٖبر بًغان٨ٞغة مْغ  .(9)غ ٢ْؼ

٩ي  ٓما-ْالٛغبي  -زهٓنا-ْمً َىا ظاء ؤلاَخمام ألامٍغ ْالؿعي  -ٖم ٓم ) ؤمً الُا٢ت(،  بمِٟ

ْازغ الدؿُٗيُاث مً ال٣غن  ْالظي بضؤ في ؤ ٓع ٖلى مىا٤َ بضًلت للخلُج الٗغبي إلهخاط الُا٢ت،  للٗش

٨ُت الى ؤن  غ ألامٍغ ًٍ، الظي حكحر الخ٣اٍع ً بدٓى بدغ ٢ْؼ بخخُاَّ مً الُا٢ت ٨ًٟي لٗكغاث الٗكٍغ

ٓام ال٣اصمت.  ألٖا

غ ٢ضمّ الى الغثِـ  َٓحن( في ج٣ٍغ ْلُم ٧ ٩ي الؿاب٤ ) ْػٍغ الضٞإ ألامٍغ اع، ٣ٞض نغح  ْفي َظا ؤلَا

ٓوٛغؽ ٖام  ض بمخال٥ بم٩اهاث جًمً لىا  1997ْال٩ ض الهغإ هضا لىض، بل هٍغ ٓلّ: " هدً ال هٍغ ب٣

ْبضْن َظا الخ١ٟٓ ؾخ٩ٓن ٢ضعجىا ٖلى الخ١ٟٓ الخاؾم، بهىا وِٗل ٖهغ ؤلا  م٩اهاث ؤلاؾتراجُجُت، 

 .(10)جد٤ُ٣ الؿُاصة الٗاإلاُت مٓي٘ ق٪"

ْمً  ْاإلاجخمٗاث الٛغبُت للىِٟ جؼصاص ٖاما بٗض آزغ.  ٩ي، بن خاظتها  ْمما ػاص مً ؤلاَخمام ألامٍغ

٩ي ٖلى الىِٟ الى هدٓ  ٢ٓ٘ ؤن ًغجٟ٘ حجم الُلب ألامٍغ ٓ  29،17اإلاخ  ،2025مُا ٖام ملُٓن بغمُل ً

ٍٓت جبلٜ  اصة ؾى ْلظا ٞةجها ؾخًُغ الى جإمحن ؤ٦ثر مً زلثي بخخُاظاتها، 1،7بٍؼ % في اإلاخٓؾِ، 

 .(11)2025% مجها بدل٫ٓ ٖام 68ْجدضًضا 

٨ُت، بؿبب ما  ٍٓت باليؿبت لئلؾتراجُجُت ألامٍغ ْٖلُّ، حٗض مى٣ُت آؾُا الٓؾُى مى٣ُت خُ

 ٓ ٓجها مهضعا للًِٛ ٖلى الض٫ْ جمل٨ّ مً مهاصع َا٢ت مِمت باليؿبت لؤلؾ ا١ الٗاإلاُت، ًٞال ًٖ ٧

ًْٖ الُِمىت ٖلى ال٣ضعاث ألاٞٛاهُت مً الىِٟ  ْب٪،  الؾُما ص٫ْ مىٓمت ؤ الازٔغ اإلاىخجت للىِٟ، 
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ْالى بخخ٩امِا ٖلى 6ْالٛاػ، التي بلٜ بخخُاَحها مً الىِٟ  % مً 40% مً ؤلاخخُاَي الٗالمي، 

 .(12)ؤلاخخُاَي الٗالمي للٛاػ

ب٣ضع ما  ،2001ؤًل٫ٓ  11٪ ٞةن ْٚؼ ؤٞٛاوؿخان لم ٨ًً مجغص عص ٞٗل جل٣اجي ٖلى هجماث ْلظل

ْالٛاػ. ا مٗضا لّ ؾلٟا، بةهخٓاع ما ًبرعٍ هٓغا ألَمُت اإلاى٣ُت في الجٛغاُٞت الؿُاؾُت للىِٟ   ٧ان ْٚؼ

الًاث اإلاخدضة بن بزخُاع زٍُٓ ألاهابِب حٗض طاث ؤَمُت ؾتراجُجُت ٦بحرة، ألن مً  ْجضع٥ ال

ٓط، لِـ في  ْؤن مً ًدمِا ؾٝٓ ًدهل ٖلى هٟ ٌؿُُغ ٖلى َظٍ الخٍُٓ ؾٝٓ ٌؿُُغ ٖلى اإلاىخج، 

٢ٓاػ، بل في البِئت الؿُاؾُت الٗاإلاُت ْال٣  .(13)مى٣ُت آؾُا الٓؾُى 

بتها في الؿُُغة  ْبهما ػاصث ٚع ٓاظض قغ٧اتها الىُُٟت في اإلاى٣ُت،  الًاث اإلاخدضة بخ ْلم ج٨خٟي ال

َٓ٘ ٖلى زٍُٓ ألاهابِ ٓا١ الٗاإلاُت، اط ٢امذ بدى غ١ جهضًغ الٛاػ الُبُعي مً اإلاى٣ُت الى ألاؾ ب َْ

ٓاص البترْلُت مً مى٣ُت  غاٝ، لى٣ل اإلا ، ٞخبيذ ؾُاؾت بوكاء َغ١ زٍُٓ مخٗضصة ألَا َغ١ جهضًٍغ

٢ْض ظاءث َظٍ الؿُاؾت   ،ًٍ بر ٖضة ص٫ْ خ٫ٓ مى٣ُت بدغ ٢ْؼ ِٖ ٓا١ الٗاإلاُت،  ًٍ الى ألاؾ بدغ ٢ْؼ

ٓاعص الُا٢ت في اإلاى٣ُتبهضٝ الخ ْبًغان ٖلى م ؾُا   .(14)د٨م في ؾُُغة ٧ل مً ْع

ؼ م٩اهت  ٨ُت ؤَمُت اإلاؿاٖضاث اإلا٣ضمت للٗالم الخاعجي في حٍٗؼ الًاث اإلاخدضة الامٍغ ٦ما ؤصع٦ذ ال

ْباما إلاًاٖٟتها، بدُض ْنلذ الى هدٓ  ٩ا ٖاإلاُا، مما صٞ٘ بصاعة الغثِـ باعا٥ ؤ الع  50ؤمٍغ ملُاع ص

ٍٓا مى ٓماؾُت مؿاٖضاتها الخاعظُت 2012ظ ٖام ؾى اصة جُٟٗل صبل ٓح إٖل ٢ْام بخُٟٗل بغهامج َم  ،

ْاث الؿُاؾت الخاعظُت  ْٞاٖلت مً ؤص ْمالُا، بما ٌؿاٖض ٖلى ظٗلِا ؤصاة مِمت  ْمِىُا  ا ٞىُا  ٍَٓغ ْجُ

٨ُت "الظ٦ُت" َْٓ ما ظٗلِا حؿعى الى صٖم مؿإلت ؤلانالخاث ؤلا٢خهاصًت في ص٫ْ آؾُ(15)ألامٍغ ا ، 

ْالتي جم جُٟٗلِا م٘ ٦ْظل٪ في آطاع  ٣ٖ2001ض بجٟا٢ُت في ٖام  الٓؾُى،  م٘ نىض١ْ الى٣ض الضْلي، 

ٓجها مً  2002 ـ للض٫ْ الضاثىت بخ٣لُل صً حزؾخان بًٟل صٖم لِا في بظخمإ هاصي باَع خهلذ ٢حٚر

الع الى  151 حزؾخان مؿاٖضاث ا٢خهاصًت،  5,6ملُٓن ص الع، ٦ما ٢ضمذ الى ٢حٚر ٓ ملُٓن ص ٢ضعث بىد

الع في ٖام  48,2 الع في ٖام  46,53م٣اعهت بىدٓ  2010ملُٓن ص ،في خحن خهلذ (16) 2014ملُٓن ص

الع في هٟـ الٗام ؤًًا 0،9جغ٦ماوؿخان ٖلى مؿاٖضاث ْنلذ الى  . ٦ما خهلذ (17)ملُٓن ص

الع في ٖا 9،4َاظ٨ؿخان ٖلى مؿاٖضاث في مجا٫ ؤلانالخاث ؤلا٢خهاصًت ْنلذ الى  م ملُٓن ص

2002 ٓ الع في ٖام  51,5، زم اعجٟٗذ الى هد ٓ 2010ملُٓن ص الع في ٖام  35,96، م٣اعهت بىد ملُٓن ص

ٓعٍاث (18)2014 ؼؾخان، م٣اعهت بجمِ ْهي اٖلى وؿبت مً اإلاؿاٖضاث جدهل ٖلحها، ًٞال ًٖ ٢حٚر  ،

 .  آؾُا الٓؾُى ألازٔغ

ٓاعص اإلاى٣ُت ْلم ج٠٣ ْبهما جٓظِذ بلى  َظٍ الؿُاؾت ٖىض خض الؿعي للؿُُغة ٖلى م ٞدؿب، 

ٓلُخ٩ي للمى٣ُت، ًٞال ًٖ الهحن التي حؿعى  ٓب ؾُا مً ؤلاهٟغاص بالؿُُغة ٖلى اإلاجا٫ الجُ بمى٘ ْع
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اتها، بهضٝ جد٤ُ٣ مهلختها  ْطل٪ مً زال٫ الُِمىت ٖلى زْغ للٓن٫ٓ الى مهاصع الُا٢ت في اإلاى٣ُت 

ْصة ا  لى َظٍ اإلاى٣ُت. ؤلا٢خهاصًت اإلاخىامُت في الخه٫ٓ ٖلى "هٟاطًت" ٚحر مدض

 . ألابعاد ألامىُت3

٨ُت في ظمُ٘  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ جدخل مؿإلت ألامً ْؤلاؾخ٣غاع ؤَمُت متزاًضة في ؾُاؾت ال

ٓاحي الؿُاؾُت ْؤلا٢خهاصًت  ٍٓت، ْزانت في مى٣ُت آؾُا الٓؾُى، هٓغا ألَمُتها مً الى اإلاىا٤َ الخُ

ٓة مىٟغصة مً الؿُُغة ٖلى َظا اإلاجا٫ ْألامىُت، ألن مهلختها جتر٦ؼ خ٫ٓ يمان ٖضم جم ٨حن ؤًت ٢

ٓٞحر "الىٟاطًت" اإلاالُت ْؤلا٢خهاصًت ٚحر اإلا٣ُضة الى َظٍ اإلاى٣ُت ؤمام اإلاجخم٘  ٓلُخ٩ي، ْفي ج ٓب الجُ

 .(19)الٗالمي

الًاث اإلاخدضة ٞغنت ٦بحرة للخٗٝغ ٖلى ؤلام٩اهاث  ُٓٞتي لل ٣ٞض ؤجاح ج٨ٟ٪ ؤلاجداص الؿ

ْٚ ُٓٞتي، اط ٖملذ مىظ ٖام الدؿلُدُت الخ٣لُضًت،  ٖلى جدُُضَا،  1991حر الخ٣لُضًت، لئلجداص الؿ

ؾُت،  ؾُا مً بم٩اهُت بؾخٗاصة مجالِا الخُٓي الخ٣لُضي زاعط ألاعاضخي الْغ ض ْع ٦ما ٖملذ ٖلى ججٍغ

ٓصة الض٫ْ  ْلِا: يمان ٖضم ٖ لظل٪ ٞةن مى٣ُت آؾُا الٓؾُى ب٦دؿبذ ؤَمُت مؼصْظت باليؿبت لِا، ؤ

ؾُت.اإلاؿخ٣لت الى م اث َظٍ اإلاى٣ُت للُِمىت الْغ ْزاهحهما: ٖضم بعتهان زْغ سخي،  ٓط الْغ  جا٫ الىٟ

ْعزذ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى ٦مُاث ٦بحرة مً ألاؾلخت الخ٣لُضًت  ٢ْض ٧ان مً هخاثج َظا الٓي٘ ؤن 

الؾُما الض٫ْ الٛغبُت ْفي م٣ضمتها  ْالتي ٧اهذ ٧اُٞت إلزاعة ال٣ل٤ لضٔ ص٫ْ الٗالم،  ْٚحر الخ٣لُضًت، 

ْالى ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث ا ٓاء جل٪ الض٫ْ  ْلت مجها إلخخ ٨ُت، التي ؾٗذ في مدا الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ل

ت لِا ٍْٓت، ْفي  الٗؿ٨ٍغ ْ في مجا٫ ج٨ُٟ٪ ؤؾلختها الى ت لِا ؤ ٓاء في مجا٫ صٖم ال٣ضعاث الٗؿ٨ٍغ ؾ

٨ُت ت ؤمٍغ بُت ٖؿ٨ٍغ غ١ جضٍع ب  َظا اإلاجا٫ ٣ٞض خهلذ ٧اػازؿخان ٖلى مؿاٖضاث مالُـت، َْ لخضٍع

ت الى باث الٗؿ٨ٍغ ت، خُض ْنل حجم اإلاؿاٖضاث في بغامج الخضٍع ٓاتها الٗؿ٨ٍغ الع  ٢6,46 ملُٓن ص

ت ألازٔغ ٣ٞض خهلذ ٖلى 1993ْ2004بحن ٖامي  الع بحن 19،69، ؤما في اإلاجاالث الٗؿ٨ٍغ ،ملُٓن ص

ت ٣ٞض ْنل ح .1997ْ2004ٖامي  باث الٗؿ٨ٍغ حزؾخان ٟٞي مجا٫ بغامج الخضٍع جم ؤما ٢حٚر

٨ُت بلى ٩ي للمضة مً ٖام 4, 955 اإلاؿاٖضاث ألامٍغ الع ؤمٍغ ْػب٨ؿخان 1997ْ2004 ملُٓن ص . ٦ما بن ؤ

ٓلِا ٖلى مؿاٖضاث  6،378خهلذ ْفي هٟـ اإلاجا٫ ٖلى  ْللمضة هٟؿِا، ًٞال ًٖ خه الع  ملُٓن ص

ْالتي ْنلذ الى  ت الضٞاُٖت ْألامىُت،  ٓاتها الٗؿ٨ٍغ ال  62،607مالُت لخضُٖم ٢ ع في اإلاضة ملُٓن ص

ٓعة بحن ٖامي   .(20) 1997ْ2004اإلاده

٨ُت بٗض بؾخ٣ال٫  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٍْٓت ٣ٞض ؾٗذ ال ؤما ُٞما ًخٗل٤ بمؿإلت ألاؾلخت الى

الًاث  ض ال ، ال جٍغ ا الى ص٫ْ ؤزٔغ ب بٌٗ ؤؾغاَع ْ حؿٍغ َظٍ الض٫ْ الى ٖضم حؿغب جل٪ ألاؾلخت، ؤ

ٓلِا الحها، ٣ٞض جضٞ٘ الخاظت  اإلااصًت، ؤْ ي٠ٗ الغ٢ابت ٖلى جل٪ ألاؾلخت الض٫ْ التي اإلاخدضة ْن
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٨ُت الغامُت الى  َْٓ ما ًغب٪ الخُِ ألامٍغ ٍْٓت،  ا الى ْلت بُ٘ بٌٗ مجها، ؤْ ؤؾغاَع جمخل٨ِا الى مدا

. ْالخض مً بهدكاٍع  يبِ الدؿلر 

٨ُت ٖلى ٧اػازؿخان للضز٫ٓ في مٟاْياث مباقغة  اع ٣ٞض ٧اهذ الًٍٛٓ ألامٍغ ْفي َظا ؤلَا

٢ُٓ٘ ٖلى بجٟا١ ؾغي لى٣ل ماصة مِٗ ٓلت صْن حؿغب ؤؾلختها الى زاعط اإلاى٣ُت، خُض جم الخ ا للخُل

ذ جل٪ الٗملُت بةؾم  ٞغ ُٖ ٢ْض  ٨ُت،  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓم اإلاسهب مً ٧اػازؿخان الى ال ٓعاهُ الُ

الًاث اإلاخدضة ٖلى ما م٣ضاٍع  ْالتي خهلذ بمٓظبها ال مً َظٍ  ٦ٛم 600"ٖملُت الُا٢ٓث ألاػع١"، 

 .(21)اإلااصة

٨ُت في الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓصة في  ْج٨مً الٟاثضة ألامىُت ال٨بٔر لل الؿُُغة ٖلى ألاؾلخت اإلآظ

َْظا هاب٘ مً زكُتها  ت،  ْلُت للُا٢ت الظٍع ٧ٓالت الض ٤ ال ْ ًٖ ٍَغ ٓاء بةعؾا٫ زبرائها ؤ ٧اػازؿخان، ؾ

ت( لِظٍ ْلظل٪ ٖملذ ٖلى بػالت  مً ْن٫ٓ ؤهٓمت بؾالمُت ؤْ ظماٖاث بؾالمُت )مخُٞغ ألاؾلخت، 

٢ْض هجخذ في َظا  ٗض مً ْؾاثل ؤلاًها٫ اإلاِمت. 
ُ
ش الٗابغة لل٣اعاث، التي ح ٓاٍع ْاله ٓاٖض  ظمُ٘ ال٣

٢ْٗذ في ٧اهٓن الشاوي ٖام  م٘ ٧اػازؿخان ٖلى بجٟا٢ُت لؤلمً جم بمٓظبها ج٨ُٟ٪  1993الجاهب، اط 

104  ٕٓ ر ه ٕٓ  1040الت جم بػ  1995، ْفي هِؿان ٖام SS-18ناْع زا ه ْجم ه٣لِا  SS-18ناْع ؤًًا، 

ؾُا، ؤما في ٖام  ْز٣ُت جم بمٓظبها جضمحر آزغ ؾخت  2002الى ْع ٢ْٗذ م٘ ٧اػازؿخان ٖلى  ٣ٞض ٣ٞض 

ش مً َظٍ ألاؾلخت ٓاٍع  .(22)ن

ْمىظ ٖام  ٨ُت  ت ألامٍغ لت ًٖ ٧ل ألاوكُت  ٢ْ1999ض ؤنبدذ ال٣ُاصة اإلاغ٦ٍؼ هي اإلاؿْا

ْالٗملُاث ال ْؤٖلىذ بن بؾتراجُجُتها في اإلاى٣ُت هي التر٦حز ْالخسُُُاث  ت في آؾُا الٓؾُى،  ٗؿ٨ٍغ

ٓص ظِل مدتٝر ٢اصع ٖلى الخجاْب  ب بهضٝ جىمُت ْظ ْبغامج الخضٍع ٖلى الخباص٫ الٗؿ٨غي الضْلي، 

 .(23)م٘ بخخُاظاث خٟٔ الؿالم ْؤلاخخُاظاث ؤلاوؿاهُت في اإلاى٣ُت

الًاث  2001ؤًل٫ٓ ٖام  11ْالجضًغ بالظ٦غ، ؤن ؤخضار  ٢ض ٧ان لِا جإزحرا ٦بحرا لِـ ٣ِٞ ٖلى ال

ْلُت التي  ٧ْاهذ مى٣ُت آؾُا الٓؾُى اْلى الؿاخاث الض  ، ْبهما ٖلى ص٫ْ الٗالم ألازٔغ اإلاخدضة، 

ْاثل الض٫ْ التي ٢ضمذ اإلاؿاٖضة  ٓص الٗؿ٨غي اإلاباقغ، اط ٧اهذ مً ؤ ْالٓظ ْالُِمىت  ٖاهذ الهغإ 

الًاث اإلاخدضة ْطل٪ في خغبها يض "ؤلاع  لل ت لِا،  ٓاٖض الٗؿ٨ٍغ ُت ال٣ َاب"، مما ظٗلِا ظؼءا مً زٍغ

ْ صاثمت في جل٪ الض٫ْ. ت ما٢خت، ؤ ٓاٖض ٖؿ٨ٍغ  مً زال٫ بوكاء ٢

ا ٖلى  ٓماتها إلظباَع ْالًِٛ ٖلى خ٩ ٩ي ججاٍ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى،  ْاإلاالخٔ، بن الخدغ٥ ألامٍغ

حن ال ًغجبِ ؤؾاؾا بالٗم ت في ؤٞٛاوؿخان، ب٣ضع الخٗاْن ألامجي مِٗا لًمان ؤمً الُٞغ لُاث الٗؿ٨ٍغ

ٓعَا  ٓطَا ْخً ْجضُٖم هٟ ٨ُت للخٛلٛل في اإلاى٣ُت،  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ الث ال ِّ بمدا بعجباَ

ال ق٪ ْلت بيٗاٝ الض٫ْ ؤلا٢لُمُت في  ؤلاؾتراجُجي،  الث تهضٝ في ظاهب مجها الى مدا ٞةن َظٍ اإلادا
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ٓلت صْن ٞغى ؾُُغ  ْالخُل ْعَا،  ْجذجُم ص ٓاع اإلاى٣ُت  تها ٖلى ص٫ْ آؾُا الٓؾُى، اط بن ص٫ْ الج

ؾُا بٖخمضث ٖلى ع٦حزجحن ؤؾاؾِخحن في حٗاملِا م٘  ْعاء جد٣ُ٣ِا. ْٞغ لِا مهالر هي ألازٔغ حؿعى 

ْؤما الشاهُت  ؾُا مً ؤلاؾخ٣ال٫ ؤلا٢خهاصي،  ض الض٫ْ اإلاؿخ٣لت ًٖ ْع َظٍ ص٫ْ جخمشل ألاْلى في ججٍغ

ًٍٓ ظِل ، (24)زام بها، مؿخ٣بال ًٖ الجِل اإلاغ٦ؼي في مٓؾ٩ٓ ٞخٗمل ٖلى ٖضم الؿماح لِا بخ٩

ٓهّ مهلخت  ُٓٞتي ب٩ ؾُت للىٓغ الى ٧امل مجا٫ ؤلاجداص الؿ ٦ما طَبذ الؿُاؾت الخاعظُت الْغ

ْختى ؤلا٢خهاصي ٓط الخاعجي الؿُاسخي  ٓلُخ٨ُت زانت بال٨غملحن، ًيبػي ؤن ٌؿدبٗض ٖجها الىٟ ٓب ، (25)ظُ

سخي ) ٓػٍغ الخاعظُت الْغ ٓ ما صٞ٘ ب ابُت، َْ ٝ( الى ال٫ٓ٣ " ؤهّ م٘ جغاظ٘ التهضًضاث ؤلاَع ؾحرجي الْٞغ

ٓصة الى ما ٧ان ٖلُّ الٓي٘ ٢بل ٖام  ت 2001ٞةهّ مً الٗضالت الٗ ٓاٖض ٖؿ٨ٍغ ٩ا ٢ ، اط لم ٨ًً ألمٍغ

 .(26)في آؾُا الٓؾُى"

ٓا ْب٢خهاصًت بالضعظت الشاهُت، ٦ما بن الخ ال  ظض ؤما الهحن ٞةن مهالخِا في اإلاى٣ُت هي ؤمىُت ؤ

ْٖلى ُبٗض  ٩ي  ٓ ما  90الٗؿ٨غي ألامٍغ َْ مُل مً ألاعاضخي الهِىُت ؤياٝ لِا مساْٝ ؤمىُت ظضًضة، 

محن( " بن ؾُاؾت ب٨حن هي بالًض مً  ًخّ ب٨حن ٖلى خض ٫ٓ٢ الغثِـ الهُجي الؿاب٤ )ظُاوـٜ ٍػ ٞع

ٓص الٗؿ٨غي في آؾُا الٓؾُى " ْالٓظ ٓة  مهلختها  ، ًٞال ًٖ بصعا٦ِا بن(27)ؾتراجُجُت بؾخسضام ال٣

، مما  ٓاص ؤزٔغ ْم ْٚاػ  ؤلا٢خهاصًت هي باإلٞاصة مً َظٍ الض٫ْ ٦مهاصع للُا٢ت، بما جمخل٨ّ مً هِٟ 

ٓا١ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى. ْالىٟاط الى ؤؾ  ٢ض ًهيء مجاال لئلؾدشماعاث الهِىُت 

ط مً  ٓعٍاث آؾُا الٓؾُى ٞغنت لِا للخْغ ُْٞما ًخٗل٤ باًغان ٣ٞض ْظضث في بؾخ٣ال٫ ظمِ

ْالش٣اُٞت التي ١َٓ الخها سُت  ٓامل الخاٍع ى ٖلحها، ٦ما ؾٗذ مً ظاهبها لئلٞاصة مً الٗ ع اإلاْٟغ

٨ُت الؿاُٖت  ى ٖلحها في ْل الؿُاؾت ألامٍغ ْلِا، ؾٗذ الى ٦ؿغ ١َٓ الخهاع اإلاْٟغ جغبُِا بض

٨ُت  ْع في آؾُا الٓؾُى، في ْل الًٍٛٓ ألامٍغ ْعَا في الخلُج الٗغبي بض ٌٍٓ ص ْالؿعي لخٗ لٗؼلِا، 

ْؤن ؤخضار (28)ا في مى٣ُت الخلُجٖلحه ٩ي في اإلاى٣ُت،  2001ؤًل٫ٓ  11.الؾُما  ٓص ؤمٍغ ْما جبِٗا مً ْظ

اب" في  ٨ُـت جدـذ مؿمى "م٩اٞدت ؤلاَع ت ؤمٍغ ٓاث ٖؿ٨ـٍغ ِْٞا الىاججت ًٖ جمغ٦ـؼ ٢ ؤصٔ الى جؼاًض مسا

ٓمي ؤلاًغاوي في زُغ خ٣ُ٣ي، زهٓناٖىضما جؼا مً َظا ص٫ْ آؾُا الٓؾُى، مما ظٗل ألامً ال٣

٨ُت. الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓع الكغ مً ٢بل ال ٓص الٗؿ٨غي م٘ ْي٘ بًغان ٖلى الثدت ص٫ْ مد  الٓظ

ْالٛاػ في آؾُا الٓؾُى، ًٞال ًٖ ؤلاؾدشماعاث  ٦ما ؾٗذ جغ٦ُا مً ظاهبها للٓن٫ٓ الى الىِٟ 

ْالٗغ٢ُت م٘ ا ٍٓت  ابِ اللٛ لكٗٓب في اإلاى٣ُت، اط بٖخمضث في ؾبُل الٓن٫ٓ الى طل٪ ٖلى الْغ

ٓطط الٗلماوي التر٧ي ٦إؾاؽ  التر٦ُت في اإلاى٣ُت، ٦ما صٖذ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى الى ؤلا٢خضاء باألهم

ٓع الؿُاسخي ْؤلا٢خهاصي في مى٣ُت آؾُا الٓؾُى الًاث اإلاخدضة (29)للخُ ٢ْض خُٓذ جغ٦ُا بضٖم ال  ،

ٓطط ؤلاًغاوي بالخٓظّ هد ْمت ألاهم بت مجها في م٣ا ٨ُت في َظا اإلاجا٫، ٚع ٓطط الٗلماوي ألامٍغ ٓ ألاهم
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م  ْٖلى الٚغ ٕ ؤلاؾالمي اإلاخىامي الظي جدملّ الخغ٧اث ؤلاؾالمُت في اإلاى٣ُت،  ٓاظِت اإلاكْغ إلا لتر٦ُا، 

ٍٓاث  ْل ْاٞ٘ ألامىُت ٢ض ؤنبدذ في م٣ضمت ؤ ْاٞ٘ ب٢خهاصًت، بال ؤن الض مً ؤن ؾُاتها ٧اهذ طاث ص

ٓط ال٣ٔٓ ؤلا٢لُمُت  ْطل٪ بهضٝ الخض مً هٟ ْعَا في اإلاى٣ُت، بؾتراجُجُاتها،  ْجذجُم ص  ، ألازٔغ

الًاث  ِا، بياٞت الى ٖضم جم٨حن اإلاىٓماث التي جهِٟا ال ٕٓ َظٍ الض٫ْ لًَٛٓ ٓلت صْن زً ْالخُل

ٓاظض ٞحها ابُت مً الخ ٨ُت باإلَع ٓعة، ًم٨ً  ،اإلاخدضة ألامٍغ ٓلِا ٖلى ؤؾلخت مخُ ْالٗمل ٖلى ٖضم خه

٨ُت مؿخ٣بال.  بؾخٗمالِا يض اإلاهالر ألامٍغ

ىُت ججاٍ دٌو آظُا الىظؿى:  ث الثالثاإلابد  معخلبل العُاظت الخاسحُت ألامٍش

٨ُت ججاٍ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى ًضٞ٘ الى  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْع اإلاؿخ٣بلي لؿُاؾت ال بن جدضًض الض

ً ؤؾاؾحن ٨ُت ٖلى  جغظُذ زُاٍع ْلِما: ًخمشل بسُاع الُِمىت ألامٍغ في ٦ُُٟت حٗاملِا م٘ ص٫ْ اإلاى٣ُت ؤ

.اإلاى٣ُت ْلُت ألازٔغ ْالض ْالخٗاْن م٘ ال٣ٔٓ ؤلا٢لُمُت   ، ؤما الخُاع الشاوي: ُٞخمشل باإلاكاع٦ت 

٨ُت للخٟاّ ٖلى الٓي٘ الغاًَ )ال٣ُبُت ؤلاخاصًت( الظي  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ بن ؾعي ال

ٓلت صْن جد٫ٓ َظا الىٓام الى هٓام الخٗضصًت ال٣ُبُت، ًضٞ٘ بها الى بؾخمغاع ؾُاؾت ْالخُل  ،  جخهضٍع

٩ي ججاٍ  ْ ًإحي الخدغ٥ ألامٍغ ْمجها مى٣ُت آؾُا الٓؾُى،  ٍٓت،  الُِمىت ٖلى ٧اٞت مىا٤َ الٗالم الخُ

ؾُا  ٓاء ٧ل مً ْع ٓة مؿُُغة مً زال٫ بخخ َظٍ اإلاى٣ُت ٦جؼء مً بؾتراجُجُتها الغامُت الى ب٣ائها ٢

ْالتي حٗض م ْالٛاػ(،  ٓمت ْالهحن، ًٞال ًٖ الخه٫ٓ ٖلى الٟاثضة ؤلا٢خهاصًت )الىِٟ  ٓامل صًم ٖ ً

 ْهجاح َُمىتها ٖلى الٗالم. 

ٓ بٓف في ٖام  ٓعط صبلُ ٩ي ظ خحن ٧ان عثِؿا  ٢ْ1998ض ْن٠ صً٪ حكُجي هاثب الغثِـ ألامٍغ

ًٍ مى٣ُت بترْلُت  ٓلّ " بن مى٣ُت بدغ ٢ْؼ ًٍ ب٣ لكغ٦ت َالُبرجٓن البترْلُت ؤَمُت مى٣ُت بدغ ٢ْؼ

ت ٦بحرة للخد٫ٓ إلاى٣ُت بؾتراج ْجىمٓ بؿٖغ ْللٛغب، ْاٖضة،  الًاث اإلاخدضة  ُجُت لِا ؤَمُت ٦بٔر لل

ْب٪ " ْالبتر٫ْ ٞحها ال ًسًٗان لؿُُغة ٧اعجل ؤ  .(30)بهٟت ٖامت، ألن الٛاػ 

الًاث اإلاخدضة ألامٍغ٨ُت ٖلى مى٣ُت آؾُا الٓؾُى ؾخٓل مغجبُت  ٓع ؤن َُمىت ال ْمً اإلاىٓ

ٓة ٢ِٓا ٖلى الهُٗض الٗالمي، بؾدىاصا الى مُُٗاث ال٣ ت ْؤلا٢خهاصًت التي جمخل٨ِا،  بةؾخمغاع جٟ الٗؿ٨ٍغ

١ٓ لم جًاَُّ ختى  الًاث اإلاخدضة في ألالُٟت الجضًضة بخٟ ٓلت " جخمخ٘ ال ٓ ما ًا٦ضٍ َجري ٦ِؿىجغ ب٣ َْ

ٓظُا،  ٓل ٓم الى الخ٨ى ْمً الٗل ٓعٍاث في اإلااضخي، ٞمً نىاٖت ألاؾلخت الى جىُٓم الٗمل،  ؤٖٓم ألامبراَ

ْهي جماعؽ ؾُُغة ال مشُل لِا في ٧ل ؤهداء الٗالم "ْمً الخٗلُم الٗالي الى الش٣اٞت ا  .(31)لكٗبُت، 

ٓص  ْلِا جىٓغ الى الٓظ ٓ ؤن ظمُ٘ ص ٨ُت ٖلى مى٣ُت آؾُا الٓؾُى َ ْمما ٌٗؼػ مً الُِمىت ألامٍغ

٩ي ١ٓٞ ؤعايحها مالطا  ٓص الٗؿ٨غي ألامٍغ ا لب٣ائها، ٞمً ظِت ْظضث في الٓظ ٍع ٓهّ يْغ ٩ي ب٩ ألامٍغ

ْببخٗاصا ًٖ الِ ْجد٨مِا في َظٍ الض٫ْ ختى آمىا  ْعَا  ْلذ مخابٗت ص ْالتي خا ؾُت الخ٣لُضًت،  ُمىت الْغ
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٩ي ٞغنت لخل٪  ٓاظض ألامٍغ ْمً ظِت زاهُت ٣ٞض ق٩ل الخ  ، ْبؾخ٣اللِا ٖىّ بإق٩ا٫ ؤزٔغ بٗض 

ْلُا( في ٢م٘  ٨ُا )ص ُٓٞتي في ؤن جإزظ ُٚاءا ؤمٍغ َٓا مً ٖباءة ؤلاجداص الؿ ْالخاعظت لخ ٓماث  الخ٩

 ْ ْػب٨ؿخان، التي ٧اهذ مً ؤْلى َظٍ مٗاعيحها،  ال ؾُما طْي الُاب٘ الضًجي ؤلاؾالمي، زهٓنا في ؤ

ذ ٣ٖب ؤخضار ؤًل٫ٓ  ٨ُت 2001ص٫ْ التي ؾاٖع ٓائها للم٣اجالث ألامٍغ ت بلى ؤن ـــ، باإلياٞ(32)الى ٞخذ ؤظ

ٓاٖــضة التي ججىحها ب٣ُت الــالٟاث ٓاظض ال٣ ْج٨ٟي ؤلاقاعة ٨ُت ١ٓٞ ؤعات ألامٍغـــض الٗؿ٨ٍغــض٫ْ مً ج يحها، 

ٓمُا  -ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ـــ  ٨ُت ج٠ًُ ً ٓاٖض ألامٍغ ٓ  156الى ؤن ال٣ َْ حزؾخان،  الع إل٢خهاص ٢حٚر ؤل٠ ص

ٓالي  ٓمي5ما ٌك٩ل خ  .(33)% مً بظمالي صزلِا ال٣

حن ٢ض ؾاَمذ  ت ٚحر اإلاخ٩اٞئت بحن الُٞغ ْالٗؿ٨ٍغ ٍْبضْ، ؤن الٗال٢اث الؿُاؾُت ْؤلا٢خهاصًت 

َْٓ ما ؾٓٝ جداٞٔ ٖلُّ، م٘  هي ألازٔغ في الًاث اإلاخدضة ٖلى َظٍ الض٫ْ،  بؾخمغاع َُمىت ال

ٓلً با٫ْ( في ٧اهٓن الشاوي ٖام  ْػٍغ الؿاب٤ )٧ ْالظي ٖبر ٖىّ  ٓاظضَا الٗؿ٨غي اإلاتزاًض،  ، 2002ج

 ٓ ٓص في آؾُا ال ْْظ ٩ا مهالر مخمحزة  ٓلّ: "ؾٝٓ ٩ًٓن ألمٍغ  .(34)"ؾُى... هدً لم هدلم بّ في الؿاب٤ب٣

ٍٓغ الضًم٣غاَُت ْخماًت ْ  ٨ُت للىٟاط الى مى٣ُت ٖبر مؿإلت جُ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ َٗض ؾعي ال

٩ي، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان، ْزل٤ ب٢خهاص الؿ١ٓ الخغة ٓطط ألامٍغ ْلت مِمت لهبٜ اإلاى٣ُت باألهم ، مدا

ْبالخالي الاو غ الؿُاؾُت ْؤلا٢خهاصًت،  ْصمجِا بال٩امل يمً ألَا ْؤمىُا،  ْب٢خهاصًا   ؿالبؾُاؾُا 

٨ُت. ْْيِٗا في ٢اَغة الخبُٗت للُِمىت ألامٍغ ٓ ما ًمِض ل٣ُاصتها  َْ ٩ا،   ال٨ٟغي ألمٍغ

٨ُت ٖلى آؾُا الٓؾُى لِـ ؤمغا مُل٣ا بؿبب  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ بال بن بؾخمغاع َُمىت ال

ْلُت التي جد٫ٓ صْن بؾخمغاع جل٪ الُِمىت ٞمً ظِت، هجض ؤن  ،اإلادضصاث الضازلُت، ًٞال ًٖ الض

٩ي ؤزظ ٌٗاوي في الٟترة ألازحرة مً مكا٧ل متزاًضة، ًإحي في م٣ضمتها ؤلاعجٟإ الِاثل ؤلا ٢خهاص ألامٍغ

الع في جهاًت ٖام  500للضًً الٗام )ؤ٦ثر مً  الًاث 2004ملُاع ص ْجؼاًض العجؼ الخجاعي لٛحر نالر ال  ،)

الع في ٖام  617،7اإلاخدضة، خُض بلٜ َظا العجؼ  َْٓ ع2004٢ملُاع ص ض مً ماقغاجّ ،  م ٢ُاسخي ًٍؼ

ْاخضة هي الهحن، خُض بلٜ العجؼ في الخباص٫ الخجاعي مِٗا في  ْلت  ٓ م٘ ص الخُغة بن ؤ٦ثر مً عبّٗ َ

ٓالي  2004ٖام  ش  162خ ْاخضة في مجمل جاٍع ْلت  ٩ي م٘ ص ٓ ؤًًا ع٢م ٢ُاسخي لعجؼ ؤمٍغ َْ الع،  ملُاع ص

٩ا َْظا ال ٌٗجي ؤجها مِضصة باإلجهُاع ؤلا٢خها35ؤمٍغ ٓتها ؤلا٢خهاصًت مغشخت ،  ْبهما ٌكحر الى بن ٢ صي، 

ْجدضًض مٗالم  ْعَا في عؾم  ْص ٦ْخل ب٢خهاصًت ؤزٔغ في ؤهداء الٗالم،  للتراظ٘، م٘ جىامي ٢ٔٓ 

ا ال٣ٔٓ الٗٓمى  ْعَا بةٖخباَع َْٓ ما ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى ؤصاء ص ٓاٖض الىٓام ؤلا٢خهاصي الٗالمي،  ٢ْ

 الٗضًض مً مىا٤َ الٗالم.ًٞال ًٖ بؾخمغاع َُمىتها ٖلى  ،الٓخُضة

٩ي في ص٫ْ آؾُا الٓؾُى لً ًب٣ى مٓي٘  ٓاظض الٗؿ٨غي ألامٍغ ْ مً هاخُت ؤزٔغ ٞةن الخ

، ٣ٞض ؤٖلىذ مىٓمت قىِٛاي للخٗاْن في  ْلِا ؤْ الض٫ْ ؤلا٢لُمُت ألازٔغ ٓاء مً ٢بل ص جغخُب، ؾ

غان ٖام  ٣ض في الخامـ مً خٍؼ ُٖ الًاث اإلاخدضة في ٧اػازؿخان مُالب 2005ماجمغ ال٣مت الظي  تها ال
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ْبغعث َظٍ الض٫ْ َلبها بةٖالن بجها  ت في آؾُا الٓؾُى،  ٓاٖضَا الٗؿ٨ٍغ ال١ ٢ بٓي٘ ظض٫ْ ػمجي إٚل

٨ُت ما ًبرعَا ت ألامٍغ ٓاٖض الٗؿ٨ٍغ ْلم ٌٗض لل٣ اب في ؤٞٛاوؿخان ٢ض بهتهذ،  ، (36)حٗض الخغب يض ؤلاَع

٨ُت حؿع الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْػب٨ؿخان بن ال ٓاٖضَا في آؾُا ٦ما ؤٖلىذ ؤ ٓاتها في ٢ ى الى ب٣اء صاثم ل٣

ٓصَا في  البتها بةجهاء ْظ ٓلُخ٨ُت في بؿِ الُِمىت ٖلى اإلاى٣ُت، َْ ٓب الٓؾُى، لخضمت ؤَضاِٞا الجُ

ْبهتها٥ خ١ٓ٣  ْػب٨ؿخان بالٟؿاص  ٓمت ؤ الًاث اإلاخدضة الى بتهام خ٩ َْٓ ما صٞ٘ ال ْػب٨ؿخان،  ؤ

ْالتهضًض ب٣ُ٘ اإلاؿاٖضاث ؤلا٢ ٓاتها ؾدب٣ى، ما صامذ لِا خاظت إلا٩اٞدت ؤلاوؿان،  ْبن ٢ خهاصًت ٖجها، 

ٓٞحر ؤلاؾخ٣غاع في ؤٞٛاوؿخان ْج اب،   .(37)ؤلاَع

٨ُت ججاٍ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى ؾٓٝ حؿخمغ بةججاٍ الُِمىت ٖلى  ْباإلادهلت، ٞةن الؿُاؾت ألامٍغ

ؼ  ْلُت ألازٔغ مً اإلاكاع٦ت في حٍٗؼ ْالض ؤلاؾخ٣غاع في اإلاى٣ُت اإلاى٣ُت م٘ ٖضم ببٗاص ال٣ٔٓ ؤلا٢لُمُت 

ْالهحن. ٩٦ل ؾُا   الؾُما ْع

٨ُت لِـ في مى٣ُت آؾُا الٓؾُى، بل  ٪ مِم في مؿخ٣بل الؿُاؾت ألامٍغ ٗض عْؾُا قٍغ
ُ
ْح

٨ُت، التي جلذ هجماث  ت ألامٍغ ْبدظع ال٣ٟؼة الٗؿ٨ٍغ م مً ؤجها جل٣ذ   11في الٗالم، ٖلى الٚغ

ْػب٨ 2001ؤًل٫ٓ ٖام  ٓعٍاث آؾُا الٓؾُى )ؤ حزؾخان(، ْهي هدٓ ظمِ ٢ْحٚر ٧ْاػازؿخان  ؿخان 

ْع،  ذ بهظا الض ؾُا، بل بجها بٖتٞر ٍٓت لْغ ٩ي في اإلاىا٤َ الخُ ْع ؤمجي ؤمٍغ بهظا لم جظًٖ ٣ِٞ لض

مً زال٫ ؤلاٖالن اإلاكتر٥ بكإن الٗال٢ت ؤلاؾتراجُجُت الجضًضة، التي ؤٖلً ٖجها الغثِؿان 

ٓجحن( في  ٓ بٓف ْٞالصًمحر ب ٓعط صبلُ ط ظاء ُّٞ " بهىا ه٣غ بمهلخخىا اإلاكتر٦ت ، ا2002آًاع  24)ظ

ْالؿالمت ؤلا٢لُمُت، ل٩اٞت ص٫ْ  ْالؿُاصة  ؼ ؤلاؾخ٣غاع  في آؾُا الٓؾُى ْظىٓب ال٢ٓ٣اػ، في حٍٗؼ

 .(38)َظٍ اإلاى٣ُت "

م بن البٌٗ ٣ًللٓن مً طل٪، بال بن لِا  ٨ُت، ٚع ؤما الهحن ٞلِا جإزحر ٖلى ؤلاؾتراجُجُت ألامٍغ

ْع ٦بحر في بؾخ٣غاع ألا  ْمى٣ُت آؾُا الباؾُٟ٪، ٦ما ال ص ْيإ مً ٖضمِا في مى٣ُت آؾُا الٓؾُى 

ْالظي ًبلٜ حجم  ت ْؤلا٢خهاصًت،  ٓة الهحن الٗؿ٨ٍغ ًم٨ً لِا زال٫ اإلاؿخ٣بل اإلاخٓؾِ ؤن جخجاَل ٢

ْٖضص ؾ٩اجها حؿٗت ؤيٗاٝ ٖضص ؾ٩ان  سخي،  ب٢خهاصَا زمؿت ؤيٗاٝ حجم ؤلا٢خهاص الْغ

ؾُا  .(39)ْع

ْلُت ْؤلا٢لُمُت وؿخيخج مما ج٣ضم بن ٢ب ٨ُت مكاع٦ت ال٣ٔٓ الض الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٫ٓ ال

 ٤ ْلت اإلاُِمىت، ًٖ ٍَغ ْع الض ألازٔغ في اإلاى٣ُت ؾٓٝ ٣ًلل مً ألاٖباء اإلاترجبت ٖلى ال٣ُام بض

ٓا٣ُٞت بحن اإلاخُلباث ؤلاؾتراجُجُت  ٓ ما ًضٞ٘ بها هدٓ بجبإ ؾُاؾت ج َْ ،ً مكاع٦ت آلازٍغ

ْمبضؤ الكغا٦ ٨ُت،  ٓ الخُاع اإلاغجر مؿخ٣بال.ألامٍغ ْالهحن، َْ ؾُا  ً ْزهٓنا ْع  ت م٘ آلازٍغ
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 : الخاجمت

الًاث اإلاخدضة  ْالهغإ بحن ال لم جدٓى مى٣ُت آؾُا الٓؾُى زال٫ خ٣بت الخغب الباعصة 

ْلم ٨ًً َىا٥ ؤي  ٨ُحن،  ُٓٞتي )ؾاب٣ا( بةَخمام ٦بحر مً ٢بل ال٣اصة ألامٍغ ٨ُت ْؤلاجداص الؿ ألامٍغ

ٓجها ٧اهذ حك٩ل ظؼءا مِما مً ؤعاضخي جٓظّ مٗلً لِم ج ٓعٍاث آؾُا الٓؾُى، هٓغا ل٩ جاٍ ظمِ

ا  ٓعٍاث ألجها ٧اهذ حٗخبَر ْاضخت ججاٍ َظٍ الجمِ ْبالخالي لم ج٨ً ٖىضَم ؾُاؾت  ُٓٞتي،  ؤلاجداص الؿ

ْا لِا في طل٪ الهغإ.  ٖض

ْبهتهاء الخغب الباعصة ٣ٞض خُٓذ ص٫ْ آؾُا ُٓٞتي  ٓؾُى اإلاؿخ٣لت ال ؤما بٗض بجهُاع ؤلاجداص الؿ

٨ُت، بؿبب اإلا٩اهت اإلاخمحزة التي جخمخ٘ بها ٖلى  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ خضًشا بةَخمام متزاًض مً ٢بل ال

ْالٛاػ  ْبمخال٦ِا ٦مُاث ضخمت مً الىِٟ  ٢ِٓٗا الجٛغافي  ْالضْلي، هٓغا إلا ٍٓحن ؤلا٢لُمي  اإلاؿخ

ْالخىاٞـ بحن ْع الهغإ  ٓعا مِما مً مدا ْلُت. الُبُعي، مما ظٗلِا مد ْالض  ال٣ٔٓ ؤلا٢لُمُت 

الًاث  2001ؤًل٫ٓ ٖام  ٢ْ11ض ق٩لذ ؤخضار الٟغنت الؿاهدت للمداٞٓحن الجضص في ال

ْما جبِٗا مً بهدكاع  ْالتي بضؤث بإٞٛاوؿخان  اب،  ٓا الخغب ٖلى ؤلاَع ٨ُت، خُض ؤٖلى اإلاخدضة ألامٍغ

ْما٢خت في ص٫ْ آؾُا الٓؾُى، ألامغ الظي ؤجاح ل ت صاثمت  ٓاٖض ٖؿ٨ٍغ الًاث اإلاخدضة الٟغنت لٓي٘ ٢ ل

ْالهحن، ًٞال ًٖ ٢غبها مً مهاصع  -أل٫ْ مغة-٢ضمِا  ؾُا  حن َما ْع ْلخحن ٦بًر في اإلاجا٫ الخُٓي لض

ْالٛاػ(.  الُا٢ت اإلاِمت )الىِٟ 

ْؤبٗاص  ْاٞ٘  ٨ُت في َُمىتها ٖلى ص٫ْ آؾُا الٓؾُى، بؿبب ص الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٢ْض اهضٞٗذ ال

ْبخضار جد٫ٓ في ب٢خهاصًاث َظٍ ؾُاؾُت، جخمشل بيكغ ا لضًم٣غاَُت ْخماًت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان 

ْالتي جخمشل بالُِمىت  ْاٞ٘ ؤلا٢خهاصًت،  ْجٓظِِا هدٓ ب٢خهاص الؿ١ٓ الخغة، بياٞت بلى الض الض٫ْ، 

ٓاء مً خُض الىِٟ ؤْ الٛاػ الُبُعي،  ٖلى ؤلاخخُاَي الِاثل الظي جخمخ٘ بّ َظٍ اإلاى٣ُت، ؾ

ٓلت صْن جد٨م الض ٓصة في ْالخُل ْالهحن، بمهاصع الُا٢ت اإلاِمت اإلآظ ؾُا  ٫ْ ألازٔغ ْزهٓنا ْع

ٓاظض الٗؿ٨غي  ٨ُت للخ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْاٞ٘ ألامىُت ٣ٞض ق٩لذ صاٞٗا ٦بحرا لل اإلاى٣ُت، ؤما الض

ْالٗمل ٖلى ٖضم  ٕٓ جل٪ الض٫ْ لُِمىت بخضٔ الض٫ْ ؤلا٢لُمُت،  ٓلت صْن زً اإلاباقغ في اإلاى٣ُت للخُل

ابُت.حؿٍغب ألا  الًاث اإلاخدضة باإلَع ْ مىٓماث جهِٟا ال ْ بُِٗا الى ص٫ْ ؤ  ؾلخت التي ؤنبدذ جمل٨ِا ؤ

الًاث اإلاخدضة ٖلى ص٫ْ آؾُا الٓؾُى ؾِخُلب مجها ال٨شحر  ْ ؤن بؾخمغاع الُِمىت اإلاُل٣ت لل ٍْبض

ا بمٟغصَا، بؿبب اإلاكا٧ل التي ٌٗا َٓٞغ ْاإلاؿخلؼماث التي ال حؿخُُ٘ ؤن ج وي مجها مً ؤلام٩اهُاث 

ؾُا  ْلُت ألازٔغ ْزانت ْع ْالض ْع ؤ٦بر لل٣ٔٓ ؤلا٢لُمُت  ب٢خهاصَا، مما ًضٞ٘ بها الى بُٖاء ص

ٓم  ْبالخالي ٞةن جبىحها إلابضؤ ٣ً ٓم اإلاى٣ُت،  ْعَما في خٟٔ ألامً ْؤلاؾخ٣غاع في ٖم ْالهحن، هٓغا لض

٨ُت في مى٣ُت آؾُا الٓؾُى،  ٓا٤ٞ بحن مخُلباث ؤلاؾتراجُجُت ألامٍغ ْالٗمل ٖلى بقغا٥ ٖلى الخ

ٓ الخُاع اإلاغجر مؿخ٣بال. ن اإلاى٣ُت، ٌٗض َ ٓاع ؤلا٢لُمي في قْا  الض٫ْ ألازٔغ طاث الج
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٢ٓ٘:اهٓغ: قٗبان ٖبض الغخمً، آؾُا الٓؾُى . 1 ن!، ٖلى اإلا ا زمؿت ٢ْغ   .. ؤَمإ ٖمَغ
http://www.islamonline.net/arabic/economics/2001/09/article14.shtm1                

خماص ٖلى : (*)  الجض٫ْ مً اٖضاص الباخض بااٖل
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3.The Military Balance 2012, The International Institute for Strategic Studies , 07 Mar 2012, p255. 
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ْلى، ال٣اَغة، الضاع الش٣اُٞت لليكغ،  -  .335ـــ330ـــ289ــ211ــ 17، م م 2002مدمض ٖتٌرـ، معجم بلضان الٗالم، الُبٗت الا

- The United Nations Development programme, Human development Report, New York, 2014, pp.195-196.                                                                 
ْص آؾُا الٓؾُى، جدضَا مً الكما٫  * ٓبي مجها ٣ُٞ٘ يمً خض ٓعٍت ٧اػازؿخان في جغ٦ؿخان الٛغبُت ؤما ال٣ؿم الجى خُض ج٣٘ ظمِ

ْػب٨ؿخان  ْؤ ْمً الجىٓب جدضَا جغ٦ماوؿخان  ؾُا ؤلاجداصًت،  ٓعٍت ْع ْالكما٫ الكغقي ظمِ ْمً الكغ١ ْالكما٫ الٛغبي  حزؾخان،  ٢ْحٚر
ْجبلٜ مؿاختها ال٩لُت  ٓعٍت الهحن الكٗبُت،  ْصَا ٦2م 2,717,300ظمِ ٫ٓ خض ٍْبلٜ َ ٓلِا 12012،  ْص َ ٦م، ٞم٘ الهحن حكتر٥ بدض

حزؾخان بـ 1533 ْم٘ ٢حٚر ؾُا بـ ٦1051م  ْم٘ ْع ْم٘ جغ٦ماوؿخان بـ٦6846م،  ْػب٨ؿخان بـ ٦379م،  ْم٘ ؤ ْجُل ٖلى بدغ٦2203م،   ٦م، 

ا )الخ ًٍ بمؿاٞت ٢ضَع  ٦م. 1894ؼع( ٢ْؼ
٨ُت ججاٍ مى٣ُت آؾُا الٓؾُى ٞترة ما بٗض الخغب الباعصة، عؾالت ماظؿخحر،  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ؤهٓغ : مدمض ًاؽ زًحر، ؾُاؾت ال

ٓم الؿُاؾُت،  ً، ٧لُت الٗل  .6، م2005ظامٗت الجهٍغ
ْمً الكما٫ ٓعٍت جغ٦ماوؿخان جدضَا مً الكما٫ ٧اػازؿخان،  ْمً الجىٓب  ٞجمِ ْمً الجىٓب الكغقي ؤٞٛاوؿخان،  ْػب٨ؿخان  الكغقي ؤ

ْجبلٜ مؿاختها ؤلاظمالُت   ،ًٍ ْمً الٛغب بدغ ٢ْؼ ْصَا ٦2م4،88,100بًغان،  ٫ٓ خض ْػب٨ؿخان ٞخ٣٘ ٖلى  ٦م.3736، َْ ٓعٍت ؤ ؤما ظمِ
ْا ْجدضَا مً الكما٫  اهت،  ْاصي ٞٚغ ٓا٢٘ في ؤَغاٝ  ٓح ظبا٫ "جُان قان" ال٣ؿم الجبلي ال ْمً الجىٓب ؾٟ لكما٫ الكغقي ٧اػازؿخان، 

ْجبلٜ مؿاختها  اظ٨ؿخان،  حزؾخان َْ ْمً الكغ١ ٢حٚر ْصَا ٦2م447,400جغ٦ماوؿخان،  ٫ٓ خض ٍْبلٜ َ ٓعٍت 6221،  ٦م. في خحن ج٣٘ ظمِ
ْمً الكغ  ْمً الجىٓب الٛغبي َاظ٨ؿخان،  ْجدضَا مً الكما٫ ٧اػازؿخان،  حزؾخان في الجؼء الكغقي مً آؾُا الٓؾُى،  ْالجىٓب ٢حٚر  ١

ْجبلٜ مؿاختها ال٩لُت  ْصَا ٞخبلٜ ٦2م198,500الكغقي الهحن،  ٫ٓ خض ٓعٍت َاظ٨ؿخان ٞخ٣٘ في الُٝغ 3878، ؤما َ ٦م. ؤما ظمِ

ْمً  ْػب٨ؿخان  ْؤ حزؾخان  ْمً الكما٫ ٢حٚر ٍْدضَا مً الكغ١ ب٢لُم جغ٦ؿخان الكغ٢ُت  ألا٢صخى مً ظىٓب ْقغ١ آؾُا الٓؾُى، 

ْجبلٜ مؿا ْصَا ًبلٜ ٦2م143,100ختها ال٩لُت الجىٓب ؤٞٛاوؿخان،  ٫ٓ خض  ٦م.3651، َْ
ْلى، ال٣اَغة، الضاع الش٣اُٞت لليكغ، ًىٓغ ٧ل مً :   . 289ْ  211ْ 17، م م 2002مدمض ٖتٌرـ، معجم بلضان الٗالم، الُبٗت الا

،١ ٢ٓ٘ الخالي: ٖالء ٞاْع ٓعٍاث آؾُا الٓؾُى، ٖلى اإلا ٓانم ظمِ ٖ www.asiaalwsta.com/cityDetails.asp?cityId=12484     
خماص ٖلى (*)  : الجض٫ْ مً اٖضاص الباخض بااٖل

The Military Balance 2010, The International Institute for Strategic Studies , 03 Feb 2010, p364, p365, p371, p372, p373. 
ْح ما بحن  * ًٍ ًترا غ ازٔغ الى ؤن ؤلاخخُاَي اإلاا٦ض مً الىِٟ في ص٫ْ خٓى بدغ ٢ْؼ ْان بهخاط َظٍ  33ــــ  ٦17ما حكحر ج٣اٍع ملُٓن بغمُل، 

ٓمُا، في خحن ْنل الاهخاط ٖام  1،6الى ما ٣ًاعب  2002اإلاى٣ُت ْنل في ٖام  ٓ  2010ملُٓن بغمُل ً ٓمُا 4،793الى هد ملُٓن بغمُل ً  
، م مدمض  2  .41ًاؽ زًحر، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ
٢ٓ٘ الخالي في ؤلاهترهذ: 3 ًٍ، ٖلى اإلا ٩ا جدخًً الٛاػ الُبُعي في بدغ ٢ْؼ ٓص ببغاَُم، ًض ؤمٍغ  ص. بًمان مدم

  www.annabaa.org/nabanews/50/119/htm 
، م مدمض ًاؽ زًحر، مهضع ؾب٤ ط 4  .٦134ٍغ
 .135ه٣ال ًٖ: اإلاهضع الؿاب٤، م  5
٩ا في اإلاى٣ُت بٗض  6 ْالكغ١ ألاْؾِ: اإلاهالر ؤلاؾتراجُجُت ال٨بٔر ألمٍغ ٩ي  ٫ٓ، جغظمت: ص. ٖماص  11اهٓغ: بغاصلي ؤ. جاًغ، الؿالم ألامٍغ ؤًل

ٓم،  ْلى، بحرْث، الضاع الٗغبُت للٗل ٓػي قُٗبي، الُبٗت ألا  .33ـ32، م م 2004ٞ
، م م مدمض  7  .173ـ172ًاؽ زًحر، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ
٩ي ٖلى  8 ٢ٓ٘ الخالي في ؤلاهترهذ: 200ًىٓغ: ٖحن اليؿغ ألامٍغ  ملُاع بغمُل هِٟ، ٖلى اإلا

                   www.islamonline.net/arabic/economics/2001/09/article14.shtm1 
٢ٓ٘ ال 9 ٨ُت في آؾُا الٓؾُى، ٖلى اإلا  www.islammemo.cc/xfile/one_asp?IDnews=96 خالي في ؤلاهترهذ:ًىٓغ: اإلاهالر ألامٍغ

http://www.islamonline.net/arabic/economics/2001/09/article14.shtm1
http://www.asiaalwsta.com/cityDetails.asp?cityId=12484
http://www.annabaa.org/nabanews/50/119/htm
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ٓن،  10 ْلى، صمك٤، م٨خبت مِؿل ْلُت، جغظمت: ٖضهان ظامٓؽ،الُبٗت الا ْالٗال٢اث الض إلات  ، الٗ  .48ـ47، م م2002ه٣ال ًٖ: ُٚىاصي َػٛاهٝٓ
ْآلُاث الخازحر، مجلت الؿُا 11 ٓط  ٩ي: الىٟ ٓبي الىُٟي ألامٍغ ْلُت، الٗضصزلُل الٗىاوي، الل ل 164ؾت الض  .46، م2006، ؤبٍغ
ْلُت، الٗضص  12 ٨ُت، مجلت الؿُاؾت الض ٓصٍ، الىِٟ في الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ ل 164ٖمْغ ٦ما٫ خم   . 50، م2006، ؤبٍغ
، م 13  .45مدمض ًاؽ زًحر، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ
14 . ٓص ببغاَُم، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ  ص. بًمان مدم
ْخت، بكحر ٖبض الٟخاح، ججضًض الُِمى 15 غة للضعاؾاث، بحرْث ـ الض ن ــ مغ٦ؼ الجٍؼ ٓم هاقْغ ْلى، الضاع الٗغبُت للٗل ٨ُت، الُبٗت الا ت الامٍغ

 .69، م2010
16 Foreign Assistance By Country Office V1.1, Filter Information by fiscal year 2015. Available from: 
www.foreignassistance.gov/web/countryintro.aspx  
17 33 U.S.dpartment of state, U.S.Assistance to Kyrgyzstan_ fiscal year, office of spokesman 2002, Washington, DC: December 

6, 2002, Available from: http://www.state.gov                  
18 Foreign Assistance By Country Office,op.cit,  

ْلى، ٖمان،  19 ْمخُلباتها الجُٓؾتراجُجُت، جغظمت: ؤمل الكغقي، الُبٗت ألا ٨ُت  ْلُت ألامٍغ : ألا جيؿ٩ي، ع٢ٗت الكُغهج ال٨بٔر ػبٛىُٓ بٍغ
ٓػَ٘،  ْالخ  .186ـ185، م م1999ألاَلُت لليكغ 

20 Central For Defense Information, Arms Trad, Uzbakistan, December 11, 2003, Available from:  

www.cdi.org/program/indexcfm?programid=23                                        
ْلُت، بؾالم آباص، الٗضصًىٓغ: مجلت ٢ً 21   .23، م1995، ٧اهٓن الشاوي 262اًا ص
، م  22  . 32مدمض ًاؽ زًحر، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ

٢ٓ٘ الخالي في  23  ٩ي في آؾُا الٓؾُى ٖلى بًغان الؿُاؾُت ْؤلاؾتراجُجُت، ٖلى اإلا ٓص ألامٍغ ٓظ ٖبحر ًاؾحن، بو٩ٗاؾاث ال
    http://www.albainan.net/index.aspx?function=Itemfid=1524&langؤلاهترهذ:

24 Zbigniew Brezinski, the premature partnership America and Russia, Foreign Affairs, vol.73, no.2, March/April 1994, p.73.  
، م م  25 جيؿ٩ي، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ ٓ بٍغ  .172ـ171ػبٛىُ
٨ُت في آؾُا الٓؾُ 26 ٓاٖض ألامٍغ ال١ ال٣ ٓ إٚل ٓ جضٖ ٢ٓ٘ الخالي في ؤلاهترهِذ: ه٣ال ًٖ: مٓؾ٩  ى، ٖلى اإلا

http://www.islam today.net/albasheer/show.news-content.cfm?id=47736                                  
، م   27  .120ه٣ال ًٖ: مدمض ًاؽ زًحر، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ
 .76اإلاهضع هٟؿّ، م  28
، م   29 جيؿ٩ي، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ ٓ بٍغ  .172ػبٛىُ
، م مه٣ال  30 ٓصٍ، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ  .52ــــ 51ًٖ: ٖمْغ ٦ما٫ خم
ٓبي، بحرْث، صاع  31 ً، جغظمت: ٖمغ ألاً ْالٗكٍغ ٓماؾُت لل٣غن الخاصي  ٓ صبل ٩ا الى ؾُاؾت زاعظُت ؟ : هد َجري ٦ِؿىجغ، َل جدخاط ؤمٍغ

 .7، م2002ال٨خاب الٗغبي، 
32  ٘٢ٓ ْبو٩ٗاؾاتها ٖلى آؾُا الٓؾُى، ٖلى اإلا http://www.qudsway.com/links/majallah-الخالي في ؤلاهترهذ: الخغب في ؤٞٛاوؿخان 

8.htm-83183-islam/number                      
33  ٓ ٨ُت ْنغإ اإلاهالر في آؾُا الٓؾُى، ٖلى اإلا ٓاٖض ألامٍغ  ?٢http://www.alasr.ws/index.cfm٘ الخالي في ؤلاهترهذ: ٖبض هللا نالر، ال٣

Method=hom.com&Content ID=6889               
ٓبي، بحرْث، صاع ال٨خاب الٗغبي،  34 ٓ بٍغجيؿ٩ي، ؤلازخُاع: الؿُُغة ٖلى الٗالم ؤم ٢ُاصة الٗالم، جغظمت: ٖمغ ألاً  .87، م2004ه٣ال ًٖ: ػبٛىُ
٢ٓ٘ الخالي في الاهترهذ: ًىٓغ: ماقغاث الخباص٫ الخ 35 ْالهحن: ٖلى اإلا الًاث اإلاخدضة        www.almassar.com/news/news40.htm1جاعي بحن ال

ت ألا  36 ٓاٖض الٗؿ٨ٍغ ْالهحن ًُالبان بُغص ال٣ ؾُا  ٩ي في الٗغا١ .. ْع ٨ُت مً ْؾِ آؾُا، ٖلى زالض الِٟكاْي، بٗض الٟكل ألامٍغ مٍغ
٢ٓ٘ الخالي في ؤلاهترهذ:                            feesh.htm www.kefaya.org/05znet/050808اإلا

اب بحن ص٫ْ اإلاىُ غان ٖام جإؾؿذ مىٓمت قىِٛاي لترؾُش الخٗاْن ألامجي في مجا٫ م٩اٞدت ؤلاَع ْجًم ٧ل مً ) ٣2001ت في خٍؼ  ،

ْػب٨ؿخان ( ْؤ حزؾخان، َاظ٨ؿخان،  ؾُا، ٧اػازؿخان، ٢حٚر  الهحن، ْع
، م 37 ٍٓلم، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ   .85خؿام ؾ
، م 38 جيؿ٩ي، ؤلازخُاع: الؿُُغة ٖلى الٗالم ؤم ٢ُاصة الٗالم، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ ٓ بٍغ  .117ه٣ال ًٖ: ػبٛىُ
 .118ــ. 117اإلاهضع هٟؿّ، م م 39
 

http://www.foreignassistance.gov/web/countryintro.aspx
http://www.state.gov/
http://www.cdi.org/program/indexcfm?programid=23
http://www.qudsway.com/links/majallah-islam/number-83183-8.htm
http://www.qudsway.com/links/majallah-islam/number-83183-8.htm
http://www.qudsway.com/links/majallah-islam/number-83183-8.htm
http://www.almassar.com/news/news40.htm1
http://www.kefaya.org/05znet/050808%20feesh.htm
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 ملخظ: 

تهضٝ َظٍ الضعاؾت الى حؿلُِ الًٓء ٖلى اَم 

الث  ، قِضتها ٞترة ما بٗض جهاًت الخغب الباعصة التيالخد

جمل ص٫ْ الٗالم بما ٞحها إلاباجذ حك٩ل جدضًا  ْالتي

الًاث اإلاخدضة ألا  ٨ُت ال اٖاصث جغجِب اظىضة  التيمٍغ

ؾُاؾتها الخاعظُت بدُض انبدذ تهخم بالؿُُغة ٖلى 

ٓط  ٓط ٧اهذ لٟترة لِؿذ ببُٗضة زايٗت لىٟ مىا٤َ هٟ

ْه٣هض َىا بالخدضًض مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي ، خلٟائها

-َْظا عاظ٘ لؤلَمُت الجُٓ، جدا٫ْ الؿُُغة ٖلحها التي

ٓاعص ، ؾتراجُجُت لِظٍ اإلاى٣ُت مً ظِت ْما جؼزغ بّ مً م

ٍٓت مً ظِت زاهُت.   َا٢

تراجُجُت الاؾ، اإلاٛغب الٗغبياليلماث اإلافخاخُت: 

٨ُت ٓة، الضْليالىٓام  ،الامٍغ  اإلاباصعاث، الخبُٗت، ال٣

٨ُت  الخبُٗت.. ،ألامٍغ

Abstract:  

The objective of this study is to highlight the 
most important post-Cold War transformations 
that have become a challenge to the entire world, 
including the United States of America, which has 
rearranged its foreign policy agenda to take control 
of areas of influence which for a very long time 

were subject to influence. Its allies, and we mean 
specifically the Maghreb region that is trying to 
control it, and this is due to the geo-strategic 
importance of this region on the one hand, and the 
abundance of energy resources on the other hand. 

 :ملذمت

ْلُت في بضاًت الدؿُٗىاث مً َظا ال٣غن ظملت مً الخٛحراث  الث الؿُاؾُت ْ الض ؤٞغػث الخد

ْلُت ٓاء في الٗال٢اث الض ٓلٓظُت ختى بضا ؤن الٗالم ٢ض صزل  ؤْ، الىٓم الؿُاؾُت، ؾ اإلاباصت ؤلاًضً

ٓع الدك٩ل سُت ظضًضة ماػالذ مالمدِا في َ ٓع  خ٣بت جاٍع ٓ . ْالخبل تخضر َظا في ْل ؾ٣ ٓة ٨ٍٞغ ٢ ٍ ،

ت ج٣لُضًت، ؾُاؾُت ٓة ٖٓمى ٧اهذ ،ْمٛاصعة مُضان الخىاٞـ الضْلي، ْٖؿ٨ٍغ ٓاط ٢ ال ، ْجغ٦ّ الؾخد

ٓة الٓخُضة اإلاُِمىت ٖلى ال٣غاع الضْلي الث باجذ حك٩ل جدضًا إلاجمل ص٫ْ . ػالذ ال٣ ٦ما ؤن َظٍ الخد

٩ا  بدُض انبدذ تهخم بالؿُُغة ، تاٖاصث جغجِب اظىضة ؾُاؾتها الخاعظُ التيالٗالم بما ٞحها امٍغ

ٓط خلٟائها ٓط ٧اهذ لٟترة لِؿذ ببُٗضة زايٗت لىٟ ْحٗض مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي ، ٖلى مىا٤َ هٟ

 ْمىّ هدؿاثل:، بخضٔ َظٍ اإلاىا٤َ

لى ؤي مذي باجذ مىؿلت اإلاغشب العشبي جدكي بإَمُت في ظلم الاظتراجُجُت الاكخطادًت ب

ىُت بعذ نهاًت الخشب الباسدة؟  الامٍش
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 ْ ؾِخم الاظابت ًٖ الاق٩الُت مً زال٫ َغح الٟغيُاث الخالُت:

ُت - ْ جغجُبها في ؾلم اؾتراجُجُاث ال٣ٔٓ ، َىا٥ جغابِ بحن ٢ضعاث اإلاىا٤َ الا٢لُمُت الٟٖغ

 ٔ  . ال٨بر

ٓا٤ٞ اؾتراجُجُاث ال٣ٔٓ ال٨بٔر الخاعظُت م٘ الخٛحراث  - ْجغجِب ، الضْليٌكِضَا الىٓام  التيجخ

ٓة ٖلى مؿ ٓاٍٖىانغ ال٣  .خ

-  ٔ ض ، ٧لما ػاصث اَمُت مى٣ُت ما في ؾلم اؾتراجُجُاث ال٣ٔٓ ال٨بر ٧لما اصٔ طل٪ الى َغح مٍؼ

٘ الا٢خهاصي الؾخ٣ُابها  . بهضٝ الُِمىت ٖلحها ،زترا٢ِااْ  مً اإلاكاَع

ْ ازباث صخت الٟغيُاث ؾيخُغ١ الى الى٣اٍ الخالُت  : لئلظابت ًٖ الاق٩الُت 

 .إلاى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي ؾُاؾُت-جدضًض الاَمُت الجُٓ/والؤ

الث زاهُا ْ الخد ْلُت بٗض جهاًت الخغب الباعصة التي/اَم الخٛحراث   .قِضتها الؿاخت الض

 .مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي في ؾلم الاؾتراجُجُت الا٢خهاصًت الامٍغ٨ُت بٗض جهاًت الخغب الباعصة زالثا/

 ظُاظُت إلاىؿلت اإلاغشب العشبي: -جدذًذ الاَمُت الجُى  -والؤ

 اإلاىكع الجغشافي إلاىؿلت اإلاغشب العشبي: -

ٖٓت جظ٦غ  اإلامخضة ؤلاؾالمُت البالص ٧ل ٖلى ًُل٤ مهُلر َٓ اإلاٛغب بالص لٟٔ ؤن الٗغبي اإلاٛغب مٓؾ

ْج٠ًُ الى اإلادُِ مهغ مً لسخي،  ٫ْ  اإلاٛغب اؾم ؤن ألَا ٣ي.  الكما٫ مً الٗغبُت ألا٢الُم ٧ل ًدىا ؤلاٍٞغ

ٖٓت ْط٦غث ٓوـ، ٖلى باقخمالِا ألاخُان بٌٗ في خضصث ٢ض اإلاٛغب لٟٓت ٧اهذ ْبن ؤهّ اإلآؾ  الجؼاثغ ج

ٓلِا ٞةن ال٨بحر الٗغبي اإلاٛغب باؾم ٌٗٝغ ما ؤْ ْاإلاٛغب ذي مضل  ٧ان اإلاُالصي الؿاب٘ ال٣غن  مىظ الخاٍع

ٓا٢ٗت ألا٢الُم ٧ل ًدىا٫ْ  لسخي ْاإلادُِ الكغ١  مً مهغ بحن ال ْج٣٘(1)الٛغب في ألَا  اإلاٛاعبُت اإلاى٣ُت . 

٣ُا، جخ٩ٓن  قما٫ ا فيجدضًض ْلُبُا، ٖلى مً اٍٞغ ٓوـ،  ٓعٍخاهُا، اإلاٛغب، الجؼاثغ، ج ا مؿاخت م . 6 ٢ضَع

َْٓ البدغ قماال ، ًدضَا٧2لم 141. 048 ْبي، ؤما الجىٓب ْبحن بُجها الُبُعي الٟانل اإلاخٓؾِ،  ْع  ألا

ٓبا ْعة ٞهي ظى ٣ي، الؿاخل لض٫ْ  مجا لسخي ٖلى ْجُل ؤلاٍٞغ ٓابت ٢ا، ٞهيقغ  مهغ ٚغبا، جدضَا ألَا  ٖلى ب

 مخمحزا، بط ظٛغاُٞا مٓيٗا ًدخل الٗغبي اإلاٛغب ؤن هجض َظا بلى الخلُج. بالىٓغ ْص٫ْ  ألاْؾِ الكغ١ 

ٓع  ٌٗخبر ْبا بلى ْامخضاصٍ اإلاخٓؾُي بالبٗض مترابُت، بضاًت اؾترجُجُت-ظُٓ ؤبٗاص ؤعبٗت جالقي مد ْع قماال،  ؤ

ْؤزحرا مً الخلُج بلى ْامخضاصٍ ُيالكغ١ ؤْؾ البٗض الجىٓب، زم مً ؤلاٍٞغ٣ي ٞالبٗض  البٗض الكغ١، 

لسخي ٣ُ ٢اعاث: لشالر جماؽ اإلاى٣ُت ًجٗل مً الٛغب، مما ألَا ْبا، آؾُا.  ا،بٍٞغ ْع  ؤ

 َظا مً ًجٗل ما، ٧لم آالٝ 4 ٢ضٍع ؾاخلي بكٍغِ اإلاخٓؾِ ٖلى جُل قماال اإلاى٣ُت ؤن ٦ما

ت للمالخت مغا٢بت ه٣ُت البدغي  الخماؽ  ٞاإلاٛغب ،قغ٢ا ؾحرث ْزلُج ٚغبا َاع١  بلظ م٤ًُ بحن البدٍغ



ىُت ججاٍ  ؤلاظتراجُجُت الاكخطادًت   مىؿلت اإلاغشب العشبي بعذ نهاًت الخشب الباسدةالامٍش
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لسخي اإلامغ خاعؽ َٓ ْجخد٨م هدٓ ألَا ٓاخل اإلاخٓؾِ،  ت الؿ  اإلااصًت اإلامغاث ٧ل في ٧لم1200 الجؼاثٍغ

ٓوـ حؿِغ ، الظي(2)ن٣لُت م٤ًُ بلى ْع  ٖلى ج  الىٓغ مجا٫ لُبُا حُٛي اإلاالخُت، ٦ما لخغ٦ُخّ اإلاغا٢ب ص

 بالىٓغ اَمُت، للمخٓؾِ للمى٣ُت. ْ الكغقي الؿاخلي الكٍغِ مً ٧لم 1900 ٢ضٍع الاؾتراجُجي ب٫ُٓ 

ْبُت الض٫ْ  زهٓنا ا٢خهاصي، ٌٗجي اؾتراجُجي بٗض الشالر، ٞلّ ال٣اعاث جٓؾُّ بلى ْع ٨ُت ألا  ْألامٍغ

ٓعصة ٓاعصاث مً% 65ؤن  للىِٟ، خُض اإلاؿخ ْبُت ال ْع  مىّ مىّ، ٦ما حٗبر حٗبر ْالٛاػ الىِٟ مً ألا

اث م15%ً ٍٓت ٨ٍُتألامغ  اإلاكتًر ٓاء الُا٢ ٣ُا الكمالُت. ًًاٝ ؾ  بَاللت ؤن طل٪ بلى الخلُج ْ اٍٞغ

ٓعٍخاهُااإلاٛغب ْم لسخي ٖلى ،  ِ ألَا ٓلّ ؾاخلي بكٍغ  مىٟظا الاؾتراجُجُت الىاخُت مً ٧لم، ًامً 2000َ

ا ٓاء ٚحر بدٍغ ْبا باججاٍ اإلاخٓؾِ، ؾ ْع ٩ا. َظا ؤْ ؤ  ًًاٝ اإلاٛاعبي، الظي البدغي  للبٗض باليؿبت ؤمٍغ

٣ي الاؾتراجُجي الٗم٤ لُّب ْاإلاٛغب باؾخصىاء اإلاٛاعبُت الض٫ْ  حٗخبر للمى٣ُت، بط ؤلاٍٞغ ٓوـ،  ٓابت ج  الب

٣ُت، خُض الصخغاء ظىٓب هدٓ الغثِؿُت ض ؤلاٍٞغ  اهُال٢ا ٧لم 4000ًٖ اإلاى٣ُت في الصخاعي  امخضاص ًٍؼ

ٓعٍخاهُا ٚغب مً ْٖلُّ اللُبي الكغ١  ؤ٢صخى بلى م  .٘٢ٓ  ْجىاٞـ مدل اؾخ٣ُاب مجها ًجٗل اإلاى٣ُت ٞم

ْما مٗغيت صْلي، ٞهي ْلٗل لًٍٛٓ ص ُت في مخٟدهت هٓغة زاعظُت،   لىا جدضص الؿُاؾُت الٗالم زٍغ

ٓانٟاث ٢ٓ٘ م ٓٚل ٞهي اإلاٛغب بالص م ٣ُا في جخ ْجخٟخذ ْؤلام٩اهاث اإلاؿخ٣بل ٢اعة بٍٞغ ْبا ٖلى الخام،  ْع  ؤ

ْجخهل الش٣ل مغ٦ؼ خُض َْظا ْألا٢ُاع الٗغبي باإلاكغ١  الهىاعي،  ؤَمُت،  ج٨دسخي ظٗلِا ما ؤلاؾالمُت، 

ْلُا ْبٗضا ٓاػهاث مجا٫ في ص ْلُت ؤلا٢لُمُت الخ ت ظٗل . (3)ْالض ْبكٍغ ٓاعص ماصًت  باإلياٞت الى جغبِٗا ٖلى م

ٓع مِم في اؾتراجُجُاث ال٣ٔٓ الخاعظُت.   مجها مد

  الامياهُاث و اإلاىاسد اإلاخاخت في بلذان اإلاغشب العشبي: -

ت بن إلبغاػ صعظت م٩اهتها في اؾتراجُجُاث  ألاَمُت ٚاًت الض٫ْ مى٣ُت في اهُاثام٩ حجم مٗٞغ

 ٔ ٨ُت زانت، ٖامت الض٫ْ ال٨بر  : ْ ُٞما ًلي ؾغص ألَم َظٍ الام٩اهُاث. ْألامٍغ

ٕٓ اإلاى٣ُت جخمحز - ٕٓ في مدانُلِا الُبُُٗت بِئتها بدى الؼعاُٖت)خبٓب،  ما ًمىدِا زانُت الخى

ٓث، زًغ ٓا٦ّ(، ٦م ٫ٓ٢، ٍػ ٕٓ اْٞ ٓاهُت الثرْة جدى ْلِا  الخُ ْجخٟاْث مؿاخت ص ْالؿم٨ُت. 

ٓعٍخاهُا م176 ٨َخاع، لُبُا م283,2 بدُض جإحي الجؼاثغ في م٣ضمتها م ٨َخاع، ٨َ102,5خاع، م

ٓوـ م44,6اإلاٛغب ْج ْعٚم قؿاٖت اإلاؿاخت بال ان اإلاؿخٛلت ػعاُٖا ال  م٨َ15,5خاع،  ٨َخاع. 

ْػ  ؾخحراص لخلبُت مخُلباث ؾ٩اجها ما ًٟخذ اإلاجا٫ ٖلى ، مما ًجٗلِا حٗخمض ٖلى الا %4 ًخجا

ٓػ بها ٦ؿ١ٓ لخهٍغ٠ البًاج٘  . (4)مهغاُّٖ للٟ

اصة ٦بحرة بم٩اهُت جدخٓي اإلاى٣ُت ٖلى - ٓاهُت الثرْة ْػن لٍؼ  الٗغبي الٗالم في اإلاغاعي ٞمؿاخت الخُ

ٓمتراث آالٝ ٖلى باإلاى٣ُت، ٦ما جمخض جٓظض40% ٨َخاع، وؿبت م250ج٣ضع تال ال٨ُل  مً بدٍغ
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لسخي ٓعٍخاهُا، اإلاٛغب( ألَا ْلُبُا( اإلاخٓؾِ بلى )م ٓوـ،   ما ًمىدِا بم٩اهُاث )اإلاٛغب، الجؼاثغ، ج

ٍٓغ َامت ٓا١ في ألاؾما٥ ْججاعة بهخاط في ا٢خهاصًاتها لخُ  ْال٣ُغي.  ؤلا٢لُمُت ألاؾ

ٓاعص الا٢خهاصًت  - ُٖٓت اإلا ْه حك٩ل  تيالجخمخ٘ اإلاى٣ُت بإَمُت بؿبب ما جترب٘ ٖلُّ مً حجم 

 ٓ ْلِا، ٖلى هد ٓػٖت بحن ص ٖٓت م ْاإلاخى ٓاعص ال٨بحرة  ْمهاصع الُا٢ت، َظٍ اإلا اؾاؽ الهىاٖت، 

ْاٞغا مً الىِٟ  ًجٗل مجها ٩٦ل ٦شلت طاث ز٣ل اؾتراجُجي َا٢ٓي، ٞاإلاى٣ُت جمل٪ ٦ما 

ْالٛاػ ملُاع 5 باخخُاَي ٍٓت اإلاخجضصة ٧الُا٢تاإلاياٞت الى ب، 3م ملُاع 61000 ًَ،   هاصع الُا٢

ْبهٟت  ٦ْظا الٟٓؾٟاث، الخضًض، الىداؽ، الظَب.  ٓٞغ ٖلى بالكمؿُت،  الاخخُاَي ظمالُت جخ

، مً الٟدم %16مً الٟٓؾٟاث،  %34مً الٛاػ،  %4مً الىِٟ،  %4.5 :(5)ــــالٗالمي ٣ًضع ب

ٓبالذ 10% ْهجض ان لُبُا(6)مً الؼه٪ %2، مً ال٩ ٣ُا(ب٦بر مىخج لّ في ؤ)زاوي  ،   ْالجؼاثغ ٍٞغ

ٓطان ٖلى ا٦بر خهت مً اخخُاَي الىِٟ في اإلاى٣ُت ٖاإلاُا( 6 جبت)اإلاغ  ٖلى  %22 ْ % 77 حؿخد

ٓالي ٓٞغ لُبُا ما ؤلا ؤ. الخ ٓوـ%44 ، جلحها الجؼاثغ%54هخاط ٞخ ْمىض %4. 2، ٞخ نبدذ ؤ 2006، 

ٓعٍخاهُا مىخجا لّ ب ٓمُا.  75م ٓاظض في:ؤال٠ بغمُل ً خخُاَي بٗض ب٦بر ؤ 5-الجؼاثغ ما الٛاػ ُٞخ

ؾ ٩ا، ٢ُغؤًغان، بُا، ْع ْع  ٦بر مهضع لّ للٗالم، ْؤْزاوي  -مٍغ لُٓن م 4.1 باْ أل ْلُبُا  3جٍغ

ٓٞغ ٖاإلاُا اإلا٣ضعب. ٦ما جترب٘ اإلاى٣ُت ٖلى زلض (7)3م ملُاع 1491 باخخُاَي  خخُاَي الٟٓؾٟاث اإلاخ

ٓٞغ زمـ ؤلا 130 ٍْ ٓاليهخاط الٗالمي م ًَ،  ٍْإحي اإلاٛغب في اإلا٣ضمت ب 31 بد  م ًَ، 40 ــــم ًَ، 

ٓ ًدخل اإلاغجبت  ٓوـ اإلاغجبت  3ِٞ ٖاإلاُا، اما الجؼاثغ  4مً خُض الاخخُاَي ْؤلاهخاط، بِىما جدخل ج

ٓعٍخاهُا،  740 بةهخاط ٢ضع 19ٟٞي اإلاغجبت  ال٠ ًَ. باإلياٞت الى الخضًض الظٔ ًخمغ٦ؼ في م

٢ْض ٢ضع اهخاط اإلاى٣ُت مىّ ٓػٖت 14 الجؼاثغ،  ٓعٍخاهُا :٧الخاليم ًَ م  19 ًَ )اإلاغجبتم 11 م

ٓوـ 1.5 م ًَ، لُبُا1.5 ٖاإلاُا(، الجؼاثغ  م ًَ.  0.006م ًَ، اإلاٛغب  0.18 م ًَ، ج

ْالغزُهت، ٞيؿبت ؾً بهٛغ اإلاى٣ُت جدؿم - ٓاَىحها ما ًجٗلِا مسؼها للُض الٗاملت الٟخُت   م

ْجهل عب٘ جمشل ؾىت 15 مً ؤ٢ل الكباب ٓعٍخاهُا، في في41% بلى ٖضصَم،   بحن ْحجترا ؤجها خحن م

ْبُت. ٦ما الض٫ْ  ؤٚلبُت في1 .%15 10ْ ْع ٢ٓا حٗض اإلاى٣ُت ؤن ألا ْاؾتهال٦ُا ؾ ا،  ٢ٓ٘ ججاٍع ٍْخ  مِما، 

ْص في وؿمت ملُٓن  120 بلى الؿ٩ان ٖضص ًهل ؤن  . (8)2025 خض

ٓجهاجخمحز اإلاى٣ُت  - ٓن  84 مً ؤ٦ثر صًىام٨ُُت ؾ١ٓ  ب٩ مؿتهل٪ ًم٨ً اؾخٛاللِم، ٦ما هجض ان  ملُ

ْعبُت الكغ٧اث الامغ  ٓابت اإلاٛاعبُت ا٢خدام الؿ١ٓ الا ض ٖبر الب ملُٓن مؿتهل٪ مً  ٨ٍ400ُت جٍغ

ْحُٛي ص٫ْ الاجداص  ْلُت مٟخٓخت.  ٣ُت مً الجىٓب في اَاع ؾ١ٓ ص الكما٫، ْ الؿ١ٓ الاٍٞغ

ْعبي ا٦ثر مً  ت للمى٣ُت % 60الا  مً اإلاباصالث الخجاٍع
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اإلاى٣ُت، م٘ َظا  ص٫ْ  ل٩ل الاهخاظُت ألاظِؼة في باعػ  عثِسخي ٢ُإ جدضًض ًم٨ً ال الخالىالٓي٘  في -

ٓوـ، ًمشل ًم٨ً الاقاعة الى اَمُت بٌٗ ال٣ُاٖاث ٟٞي  ألاوكُت ؤَم الخضماث ٢ُإ ج

 الهىاٖت ٞةن الجؼاثغ في . ؤما%3. 18ٞالٟالخت %9. 31 الهىاٖت ، جم8. 49بدهت الا٢خهاصًت

 جلحها ،%6. 44جدخل الٟالخت . اما اإلاٛغب، ٞةن %8ٞالٟالخت  ،%1. 29الخضماث زم% 62ًمشل

 ٣ِٞ.  %8. 19 الهىاٖت زم %5. 35الخضماث

ٕٓ لِاجّ الا٢خهاصي ال٠ًٗ ان مما ج٣ضم وكحر بلى   ْجى ْٚىائها الض٫ْ،   بثرْاث الُبُعي مىازِا، 

ِ بلى ياٞتاباَىُت،  ت مى٣ُت الهُض ًجٗلِا مجا٫ في اإلاؿخٛل ٚحر الؿاخلي الكٍغ  مصجٗت اؾدشماٍع

مإ الض٫ْ ا ٨ُت زانت. أَل الًاث اإلاخدضة الامٍغ ْ لل  لٛغبُت ٖامت، 

 زاهُا/اَم الخغحراث و الخدىالث التى شهذتها العاخت الذولُت بعذ نهاًت الخشب الباسدة:

ْلُت   الث في الٗال٢اث الض َظٍ  ،(9)قِضث ٞترة الدؿُٗىاث مً َظا ال٣غن ظملت مً الخد

الث التى باجذ حك٩ل جدضًا إلاجمل ص٫ْ الٗال ْمً ؤَم الخد م، بما ٞحها ص٫ْ مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي، 

الث هجض:  َظٍ الخد

بن اهتهاء الخغب الباعصة ؤٞغػث ظملت مً الخضاُٖاث الخغُحر في ظلم جشجِب عىاضش اللىة: -ؤ

ٓة التي عؾمذ ٩َُل الىٓام حر فيجغجب ٖجها حٛ ٓهاث ألاؾاؾُت لٗىانغ ال٣ ما ؤصٔ بلى اٖاصة ، الضْلي اإلا٩

ْلُتالىٓغ في َبُٗ ٓمتها ال٣ُمُت، ْجدضًض مٗاإلاِا، ت الخٟاٖالث الض ْل٣ض جمشل الخُٛحر في . ْيبِ مىٓ

تؾلم  ٓة الٗؿ٨ٍغ ْع ال٣ ٓة في جغاظ٘ ص ٓلٓظُت، جغجِب ٖىانغ ال٣ ٓة ، ؤلاًضً ْع ال٣ ْحٗاْم ص

ٓلٓظُت، الا٢خهاصًت  . ْالخ٣ىُت ، الخ٨ى

ً خضرالثىسة الخىىىلىحُت والعلمُت: - ٓلٓظُت م٘ جهاًت ال٣غن الٗكٍغ ٓعة ج٨ى ْٖلمُت ، ز

ٓلت الًٟ  ْاإلاًامحن الش٣اُٞت ما٦ضة م٣ المُت  اؾخٟاصث مجها ْؾاثل الاجها٫ في ه٣ل الغؾاثل ؤلٖا

ت الشالشت ٓعة الجظٍع ٓٞلغ خحن ؤؾماَا بالش ٓة، ج ٦ما ، ٢ْض ٧ان لِا او٩ٗاؾاث ٖلى جغجِب ٖىانغ ال٣

٢ٓ٘ الظي جدخلّ آلالت في اإلاجخم٘ ٓماث جدخل اإلا ا في الؿُُغة . (10)الهىاعي باجذ اإلاٗل ََٓغ ٍْخمشل ظ

ٓماث .()ٖلى اإلاجاالث الشالر ٓعة َٓ الاهٟجاع في اإلاٗل ٓما ٞالٓاَغة الباعػة لِظٍ الش ٓلت ، ْٖم ْؾِ

ت ه٣لِا، مٗالجتها ٓماث، ْؾٖغ ٓلٓظُت اإلاٗل ْع الظي جاطًّ ج٨ى ، بدُض باث مً الهٗب الٟهل بحن الض

ٓلٓظُت الاجها٫ ألجهما ًخًاٞغان ل ٓماثْج٨ى ٓلٓظُت اإلاٗل ْظضًضا َٓ ج٨ى ٓما قامال  ٓهان مِٟ ٩ُ(11) .

ال ٓع ًا٦ض ، ْبضاًت ِٖض ظضًض ٌٗٝغ باؾم اجها٫ ؤلاٖالم آلالي، َْكِض ال٣غن الخالي جد َظا الخُ

اهاث ظضًضة ْٖلُّ بن َظا الاهٟجاع ٢ض ، 12ٞغيُت اػصًاص جغابِ الض٫ْ ُٞما بُجها مما ؤصٔ بلى زل٤ َع

ٓهُا ٖلى  ٓماجُتؤياٝ َابٗا ٧ عا بالبى٥ٓ اإلاٗل ٓن مْغ ٓلٓظُت بضءا بالخلٍٟؼ ، ٧اٞت ْؾاثل الاجها٫ الخ٨ى

ال بلى الاجها٫ اإلاخٗضص الٓؾاثِ ْالاهترهِذ إلات الاجها٫ تهضٝ ل٣ُاصجّ ، ْن ٧ْلِا آلُاث خضًشت لٗ
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ْالؿلُت ٓة  ض مً ال٣ ٢ٓ٘ اإلاى٣ُتُْٞما ًسو . للخه٫ٓ ٖلى مٍؼ ٓعة م ٞةجها حٗاوي مً ، مً َظٍ الش

ٓص ؤؾبابّ بلى:جسل ٓجي حٗ ٓل  ٠ ج٨ى

ت التي بظِ- ٍٓت اإلاٛاعبُت في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ذًالٟترة الاؾخٗماٍع ْالىه٠ ، الخجغبت الخىم

ً  . ألا٫ْ مً ال٣غن الٗكٍغ

ٖٓت نٛحرة - ٓجي إلاجم ٓل َبُٗت الىٓام الا٢خهاصي الٗالمي الظي ٦غؽ ٖملُت الاخخ٩اع الخ٨ى

ْٖملذ ٖلى جٓؾُ٘ اإلا ْبحن الض٫ْ الىامُت بما ٞحها خاٞٓذ ٖلى م٩اهتها  ض٫ْ اإلاٛاعبُت الؿاٞت بُجهما 

ْ ٖلى َظٍ الض٫ْ   . باؾخمغاع بهضٝ بب٣اء ؾُُغتها ٖلى الؿ١ٓ الٗاإلاُت 

ٓلٓظُت ٞٗالت- ٍٓتؤُٖذ  خُض، ُٚاب عئٍت لؿُاؾت مٛاعبُت ج٨ى ْل اؾخسضام  لى٣ل ْ ألا

ٍٓغ ٢ضعاتها ٓلٓظُا صْن الاَخمام بخُ  . الخ٨ى

ْالٗملُت ؤلاهخاظُتَىا٥ ٞهل ٦بحر ب- بةياٞت بلى اهسٟاى اليؿبت ، حن البدض الٗلمي 

ٓمي   .اإلاسههت للبدض الٗلمي مً الضزل ال٣

ْ جغاظــــــ٘ الٗامــــــل الٗؿــــــ٨غي ٦ــــــإصاة للؿُاؾــــــت الخاعظُــــــت فــــــي مجــــــا٫  - ػ الٗامــــــل الا٢خهــــــاصي  بــــــْغ

ْلُـــت  ُٓٞتي فـــي ؾـــلم جـــضعط ال٣ـــٔٓ الض ْلُـــت: ؤصٔ جغاظـــ٘ م٩اهـــت الاجدـــاص الؿـــ ـــم جغؾـــاهخّ الخٟـــاٖالث الض ٚع

ٓة ٍْٓـت للدكــ٨ُ٪ فــي مــضٔ ٞاٖلُــت ال٣ــ ْ ٦ــإصاة ٞٗالــت  الى ْلــت،  ٓمُــت للض ٓة ال٣ ت ٦غ٦حــزة لــضٖم ال٣ــ الؿــ٨ٍغ

ُٓٞدُت م٣اعهــــت باإلاٗؿــــ٨غ  ْلُــــا، لــــظل٪ ٣ٞــــض جبــــحن ؤن يــــ٠ٗ ال٣ــــضعاث الا٢خهــــاصًت الؿــــ لٟــــغى ؤلاعاصة ص

ْالــظي ٖــٝغ ؤٖلــى خــض ٛــً. الٛغبــي ٧ــان الؿــبب الغثِســخي فــي ٞكــلّ فــي ؾــبا١ الدؿــلر،  ٍ فــي ٞتــرة خ٨ــم َع

ؤن ألاصاة الا٢خهــاصًت ؾــخ٩ٓن ألاصاة ألا٦ثــر جــإزحرا فــي  ى٣ُــت اإلاٛاعبُــتاإلا٢ْــض ؤصع٦ــذ الــض٫ْ بمــا ٞحهــا ص٫ْ 

ًٍٓ الخ٨ـــــخالث الا٢خهـــــاصًت ٦بـــــضًل  ذ فـــــي ج٩ـــــ ْمـــــً جـــــم حؿـــــاٖع ْلُـــــت زـــــال٫ ال٣ـــــغن اإلا٣بـــــل،  الٗال٢ـــــاث الض

ت الخ٣لُضًــــت. ٦مــــا ؤن اجهُــــا ٓعة الخدالٟــــاث الٗؿــــ٨ٍغ ع الاجدــــاص ٢ــــض ؤصٔ بلــــى حٛحــــر ظــــظعي فــــي ٖهــــغي لهــــ

ٓة  ش الىٓـام الـضْلي بدبـٓء ٖىهـغ ال٣ـ ٓة ٖلى مؿخٔٓ اليؿ٤ الٗالمي، ٞـؤل٫ْ مـغة فـي جـاٍع ٓػَ٘ ال٣ ٓعة ج ن

ٓاٖـــض  الا٢خهــاصًت بم٩اهـــت ممحـــزة فـــي ٢ُـــاؽ ٢ـــضعاث الـــض٫ْ، ألامـــغ الـــظي ِْـــغث مٗـــّ الخاظـــت بلـــى بعؾـــاء ٢

ْمــً َىــا ظضًــضة للخٗامــل الــضْلي جخماشــخى مــ٘ اإلاهــالر الٛ ٨ُــت زانــت.  ْمــ٘ ألاَــضاٝ ألامٍغ غبُــت ٖامــت، 

٩ا بلى ما ٌؿمى بالىٓام الٗالمي الجضًض في  ٓة امٍغ ٓة ٧1990اهذ صٖ م مً جغاظ٘ـ م٩اهـت ال٣ـ ْبالٚغ . ل٨ً 

ٓص ألامـــً ببٗـــضٍ الا٢خهـــاصي ٖلـــى ٢مـــت  ْمـــا جغجـــب ٖىـــّ مــً نـــٗ ٓة الا٢خهـــاصًت،  ت لخؿـــاب ال٣ـــ الٗؿــ٨ٍغ

ٓمــــ ٓمي بمِٟ ٍٓــــاث صٖــــم ألامــــً ال٣ــــ ْل ٓة ؤ عة ال٣ــــ ّ الكــــامل، بال ؤهــــّ مــــً ٚحــــر اإلام٨ــــً ال٣ــــ٫ٓ بٗــــضم يــــْغ

ٓجحن فــي  ْع ال٣ــ ٓاػن بــحن ص ٓ بال بٖــاصة الخــ ٓا٢ــ٘ مــا َــ ْمــا خهــل فــي ال ٓة الا٢خهــاصًت،  ت ؤمــام ال٣ــ الٗؿــ٨ٍغ

 . (13)الؿُاؾت الٗاإلاُت
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ت  ٓمــا ًم٨ــً ال٣ــ٫ٓ ؤن او٩ٗــاؽ ْــاَغة حٗــاْم ألاصاة الا٢خهــاصًت ٖلــى خؿــاب ألاصاة الٗؿــ٨ٍغ ْٖم

ْعَا ٖلـــى َبُٗـــت فـــي  ْمخ٩ـــاملخحن ؤزـــغث بـــض ٞتـــرة مـــا بٗـــض الخـــغب البـــاعصة ٢ـــض ٞىـــضتها ْـــاَغجحن مخـــضازلخحن 

ْلُت في َظٍ الٟترة جخمشالن في:   ْؤهماٍ الخٟاٖالث الض

 :الاججاٍ هدى الخىخالث الاكخطادًت -

ان في ْل الهغإ ٖلى الثرْة ؤؾاؽ الخًاعة اإلااصًت جد٫ٓ الهغإ بحن ال٣ٔٓ ال٨بٔر في اإلاُض

ا بهظا ، الا٢خهاصي بغػث الخ٨خالث لخ٩ٓن ْاَغة الٗهغ َػ ْاٞ٘ بوكائها ٞةن مجغص بْغ ْمِما جباًيذ ص

ٓصَا ٓامل التي صٞٗذ بلى ْظ ٓة الٗ بت الض٫ْ الهىاُٖت للضز٫ٓ في ، الؼزم ًا٦ض ٢ ْوكحر ؤن ٚع

مغ الظي ًجٗل ألا ، الخ٨خالث الا٢خهاصًت جد٨مِا اإلاهلخت الِاصٞت بلى حٗم٤ُ الُِمىت التي جماعؾِا

ْاِٞٗا إلوكاء َظٍ الخ٨خالث َٓغ ص ٓمُا"(()14)ظ ْجِٓغ ؤَمُتها في ْل الىٓام . (15)لخُٗٓم مىاِٞٗا "هج

ْالضْلي ٍٓحن ؤلا٢لُمي  ٓاٖض مدضصة ، الجضًض في جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع ٖلى اإلاؿخ بط جاطي بلى بعؾاء ٢

ٓاهب ؤمغا جٟا٢ُت صبَْٓ ما ؾُجٗل الٓن٫ٓ بلى ، لخىُٓم الٗال٢اث ُٞما بُجها ْلُت في مسخل٠ الج

ْصًت ؤَغاّٞ ٓا١ ؤْ ٢ُإ ٖلى اإلاؿخٔٓ الٗالمي، ؾِال إلادض ْعٚم ، ٦ما تهضٝ بلى الؿُُغة ٖلى ؤؾ

ٓجها  ٓم الخ٣لُضي ٧ ٢ٓ٘ ٢ُام نغاٖاث باإلاِٟ الهغإ ُٞما بُجها لخٗاعى مهالخِا بال ؤهّ مً ٚحر اإلاخ

ٓمت ال٣ُم اإلآخ ألن ، ْاإلاخمشلت في ال٣ُم الغؤؾمالُت، ضةجخمخ٘ بٗىانغ جغابُُت حؿخمضَا مً مىٓ

ْاإلاالي  ٢ُْام قب٨ت م٣ٗضة مً ٖال٢اث الخباص٫ الخجاعي  مهُلر الهغإ اؾدبض٫ بمهُلر الخىاٞـ 

ْج٨شِٟا خماص اإلاخباص٫  ٓ ْاَغة الٖا عبُت ٖلى ٚغاع ٛاْاإلاالخٔ ؤن الض٫ْ اإلا. (16)التي جغبِ بُجها في ْل هم

ْلذ ؤن جد٤٣ ج ، ٨خال ًًمً لِا م٩اهت في َظا الٗالم اإلاؿحر مً َٝغ الخ٨خالثالض٫ْ الىامُت ٢ض خا

ٓ ما بٗٝغ   . باجداص اإلاٛغب الٗغبيَْ

ل الاكخطاد -   :جضاًذ قاَشة الاعخماد اإلاخبادٌ و جذٍو

ٍْل  الخُاة الا٢خهاصًت هدُجت مباقغة ٖملُت ج٣ؿُم  Internationalizationحٗخبر ْاَغة جض

ْالخسهو ٓع ٖملُاث ج، الٗمل  ٍْل ؤلاهخاط جيكإ في خ٣ل ٖال٢اث ؤلاهخاط ٖىانغ ظضًضة ْبخُ ض

ْلُت ؤ٦ثر ٖم٣ا بحن مسخل٠ ، ح٨ٗـ جغؾُش الُاب٘ الضْلي لل٣ٔٓ اإلاىخجت ابِ ا٢خهاصًت ص ٓع ْع ِ ْْ

ٍْل اإلاُغص لل٣ٔٓ ، ْالتي جضٞ٘ في مغخلت ؤعقى بلى الخ٩امل، (17)البلضان ٧اؾخجابت مباقغة لٓاَغة الخض

ٓعة ٓلٓظُت ؤلاهخاظُت في ٖهغ الش ْ او٩ٗاؾِا ٖلى اإلاى٣ُت ، الخ٨ى ٍْل  ٍْم٨ً بظما٫ ؤَم ؾماث الخض

 :(18)في

َْٓ الا٢خهاص الٗالمي- ٍْيخج في ، ؤن الٗملُت جخم في ؤ٦ثر خ٫ٓ٣ الخُاة الاظخماُٖت صًىام٨ُُت 

ٓمُت ْصًت الؿ١ٓ ال٣ ْبحن مدض ٢ْضعتها ، ؾُا٢ّ جىا٢ٌ بحن جىامي ؤلاهخاط ٖلى ؤؾاؽ الدجم ال٨بحر 

ٓ ، هام طل٪ ال٨م الِاثل مً الؿلٖ٘لى امخ ْالخٓظّ هد ٓمُت  ْخل ٨ًمً في جسُي الؿ١ٓ ال٣
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َْظا ما ًاطٔ الى اقخضاص الخىاٞـ بحن ال٣ٔٓ الا٢خهاصًت ْ حٗض الؿ١ٓ اإلاٛاعبُت اخضٔ ، الخاعط

 . مُاصًجها

ٍْل- ٓة الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث ٞساللِا ججغي ٖملُت جض الث جٓخُض الؿ١ٓ ، اػصًاص ٢ ْمدا

ْاؾخٛال٫ الض٫ْ الىامُت بما ٞحها (19)ْحٗض َظٍ الكغ٧اث، لٗاإلاُتا ض٫ْ اإلاٛاعبُت، الؤَم آلالُاث بزًإ 

 . (20)ْبٖاصة بهخاط ٖال٢اث ٖضم الخ٩اٞا بما ًسضم اؾخمغاع ٖال٢اث الخبُٗت

ْج٣ؿُم الٗمل، ل٨ً َظٍ  - ٓع ال٣ٔٓ اإلاىخجت  ُٖٓت لخُ ٍْل ٌٗض ْاَغة مٓي م مً ؤن الخض بالٚغ

ْاظخماُٖت مُٗىت، ما ؤصٔ بلى او٩ٗاؾاث ال جدكابّ في الٗملُت ا ٝ ا٢خهاصًت  ٓهُت جيكِ في ْْغ ل٩

ٓع الا٢خهاصي ٚحر اإلاخ٩افئ ٞةن ٖملُت  ظمُ٘ البلضان ٞض٫ْ اإلاى٣ُت اإلاٛاعبُت، ْفي ْل ٢اهٓن الخُ

ْاهضماظِا الغؤسخي اإلاخٗاْم باإلاغا٦ؼ  جدؿم بؿماث هاججت ًٖ الخبُٗت اإلاتزاًضة لِظٍ البلضان، 

الُت،  سُت م٘ اإلاغا٦ؼ ؤلامبًر ْجدؿم ٖملُت بإجها بٖاصة إلهخاط الٗال٢اث الا٢خهاصًت الخاٍع الُت،  ؤلامبًر

ٍْل بك٩ل مخ٩افئ ٖلى اإلاؿخٔٓ  الضْلي ْباٖخباع ؤن الض٫ْ اإلاٛاعبُت ال حؿخُُ٘ الاهسغاٍ في ٖملُت الخض

ٍْل، لخسلِٟا ْبؿبب ٖضم امخال٦ِا للمهاصع ، ٞةجها حؿعى بلى جسُي َظا الخسل٠ باالؾخحراص زماع الخض

ْلُت ٓا١ اإلاالُت الض لظل٪ ٞةن ٖملُت َظٍ ج٣ترن بٓاَغة . اإلاالُت الالػمت ٞةجها جًُغ لال٢تراى مً ألاؾ

ػ همِ ظضًض مً الٗال٢اث الا٢خهاصًت الخاعظُت ًم٨ً حؿمُتها مجاػا بٗال٢اث  ْبْغ ٓهُت  اإلاضً

ٓصًت الا٢خهاصًت عة ا٢تراجها ْوؿخيخج ؤهّ بطا ٧اهذ بخضٔ ، الٗب ٍْل جخمشل في يْغ مِماث ٖملُت جض

ٓع اإلاخٟاْث لل٣ٔٓ اإلاىخجت ٓانلت للخُ ْبٖاصة بهخاط ٖال٢ت الخباص٫ ٚحر اإلاخ٩افئ ٖلى ، بةٖاصة بهخاط مخ

 )اإلاغا٦ؼ( مما ًاطي في الجهاًت الى بٖاصة بهخاط ٖال٢اث ؤلاهخاط الغؤؾمالُت في، اإلاؿخٔٓ الٗالمي

غاٝ(  . ٢ض جد٣٣ذ بىجاحٞةن َظٍ اإلاِمت  ْ)ألَا

ٍْت في  جىامي دوس العامل الثلافي: - ٓبا ُٖٓت ٖلى ؤجها جهاًت لٟترة َ ٓلٓظُت الكُ ًىٓغ الجهُاع ؤلاًضً

ْل٣ض  ٓلٓظُت ٢ض اهخهى لُٟسر اإلاجا٫ للش٣اٞت،  ْبالخالي ٞٗهغ ؤلاًضً ش الؿُاسخي الخضًض،  الخاٍع

ٓع َغخان ًٟؿغان ما خضر ٖل َْظا في ق٩ل جؼامىذ جهاًت الخغب الباعصة م٘ ِْ ْلُت  ى الؿاخت الض

َْما:هٍٓغ ش ْ خحن  خت جهاًت الخاٍع خت نضام ؤَْغ ْؤَْغ ٍٓاما،  ٧ٓ ؤلاوؿان ألازحر لٟغاوؿِـ ٞ

 الخًاعاث لِاهدىٛخٓن. 

ٖٓت  اإلاخغحراث التي ؤخذزذ الخغُحر: -ب ْاهما هدُجت إلاجم ْلُض نضٞت،  ُٓٞتي  لم ٨ًً اجهُاع الؿ

ْالظ ُٖٓت الٗامت،  ٓمت مً اإلاخٛحراث اإلآي ْاجهُاع اإلاىٓ ٩ا،  ْالتي ؤصث الهخهاع ؤمٍغ اجُت الخانت ببيُخّ، 

ًٍٓ هٓام ٖالمي ظضًض، باإلاخٛحراث الخالُت: ٓ ما ْن٠ بإهّ اإلاضزل لخ٩ َْ  الاقترا٦ُت، 

ْل٣ض  الخغُحر في الىكام العاإلاي: - ٩ي،  ُٓٞتي بالخ١ٟٓ ألامٍغ اؾخ٣غ الىٓام الٗالمي بٗض الاجهُاع الؿ

ٓاخض ْاهُت لخل٤اؾخسضم بٓف ؾُاؾت ٖض ْٞغيّ ٖلى الٗالم بةخ٩ام ؾُُغجّ ٖلى ، ٖالم ال٣ُب ال



ىُت ججاٍ  ؤلاظتراجُجُت الاكخطادًت   مىؿلت اإلاغشب العشبي بعذ نهاًت الخشب الباسدةالامٍش
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ْاقىًُ ب. الىِٟ اما في مى٣ُت الخلُج . في ؾُا١ َظٍ الاؾتراجُجُت اإلاٛاعبُت ى٣ُتاإلاٍْهب اَخمام 

ْان ٖلى الٗغا١ ْالٗض ْالؿُُغة اإلاُل٣ت ٖلى ، ٩ٞان الٗغا١ ٌك٩ل ال٣ٗبت لِا ٩ٞاهذ خغب الخلُج 

عاث الىٓام الٗالمي الجضًض الظي زُِ لّ بٓف الىِٟ باٖخباع  عة خخمُت مً يْغ طل٪ . طل٪ يْغ

ْع الٗمال٣ت ْالُابان، الىٓام الظي ًٟغى ٖلى ٧ل اإلاخُلٗحن لض ْبا  ْع ٓع الا٢خهاصي زانت في ؤ ، باإلاىٓ

ٍٓا ْعا زاه ٓا مّٗ ص ٓػَ٘ الىِٟ، ؤن ًلٗب ْجىضعط مؿإلت . ْجدضًض ؤؾٗاٍع، خُض َٓ اإلاخد٨م في ج

ٍٓت  الؿُُغة ٓاعص الُا٢ ٨ُت الٗاإلاُت للؿُُغة ٖلى اإلا  . ٖلى اإلاى٣ُت اإلاٛاعبُت في اَاع الاؾتراجُجُت الامٍغ

ُٓٞتي : (21)جفخذ العالم الثالث - ًض٫ ٖلى ، ٧ان حٗبحر الٗالم الشالض، ٢بل اجهُاع الاجداص الؿ

ً بلى البدض ًٖ حؿمُت بضًلت لّ  بٌٗ الخ٣ُ٣ت بال ؤن ازخٟاء الٗالم الشاوي)الاقترا٧ي(صٞ٘ بال٨شحًر

ٓلٓظُت اػصاصث ؤَمُت . جخماشخى م٘ م٣خًُاث الىٓام الٗالمي الجضًض ٓعة الٗلمُت الخ٨ى ػ الش ْم٘ بْغ

ٓاص، الىِٟ لِـ ٦مهضع للُا٢ت ٣ِٞ بل ٓع ٦ُمُاء اإلا ْهخج ًٖ طل٪ ؤن ؤنبدذ ، ْمهضعا َاما لخُ

ْ ، الض٫ْ اإلاىخجت لّ زانت ال٣لُلت الؿ٩ان ْاإلاسؼ ، ٦ض٫ْ الخلُج ٖاإلاا زانا بظاجّ، نْال٨شحرة ؤلاهخاط 

 . ()٨َظا اه٣ؿم الٗالم الشالض بلى زالزت ؤ٢ؿام

ٍٓاجّ الؿاب٣ت هدُجت الخٛحراث :(22)حغُحر ؤولىٍاث ألامً العاإلاي - ْل بما ، ٞةن الٗالم اٖاص جغجِب ؤ

ٓم بلى الضز٫ٓ في الخغب الا٢خهاصًت. ًد٤٣ ألامً الجماعي ألامً  ٣ٞض ْي٘ ظاهبا، ٍْخجّ الٗالم الُ

ٍٓت لؤلمً الا٢خهاصي ْل ٍٓاث ألامً الٗالمي بخدب٘ . الٗؿ٨غي لخهبذ ألا ْل ٍْم٨ً مالخٓت ظض٫ْ ؤ

٨ُت ْالٗالم، الخمالث الاهخسابُت الامٍغ ٩ا  ٞةلى ظاهب . التي جغ٦ؼث ٖلى مجمٖٓت ؤزُاع تهضص ؤمٍغ

ْػْن ْما ًدضزّ الخ٣ضم الهىاعي مً جإزحراث ٖلى ، الٓي٘ الا٢خهاصي ع٦ؼث ٖلى بالبِئت ، َب٣ت ألا

ٓص ال٩اثً البكغي ، ْاإلاىار، ْاإلاؿاخاث الخًغاء ْهي في . ْالخلٓر الظي حهضص ْظ ٩ا  ْبطا ٧اهذ ؤمٍغ

ؾ٩ُٓن ، ٞماطا ًٖ ص٫ْ اإلاٛغب الٗغبي؟، مغ٦ؼ نىاٖت ٢غاع ألامً الضْلي حٗاوي مً مساَغ ؤمىُت

ْٚحر مباقغة ٖلى ألامً غاٝ لخٛحراث ٖال٢اث ألامً صازل اإلاغ٦ؼ آزاع مباقغة  ْؾ٩ُٓن ٖلى َظٍ . في ألَا

ٍٓاتها باليؿبت ألمجها ال٣ُغي  ْل غاٝ ؤن جدضص ؤ ٓمي، ؤلا٢لُمي، ألَا ٓػان اإلاخٛحراث في ، ال٣ ٢ْض خضص ب

غاٝ في ٧ل مً ٢ُاٖاث ألامً ٓاهب الٗال٢اث بحن اإلاغ٦ؼ ْألَا ألامً ، ألامً العُاسخي : ظ

 . بُئيألامً ال، ألامً الاحخماعي، ألامً الاكخطادي، (23)الععىشي 

ٓامِـ الؿُاؾاث الخاعظُت  الٗالمي الجضًض" "الىٓام صزل قٗاع الىكام العاإلاي الجذًذ: -ج ٢

ٓهجغؽ ؤن َظا الىٓام ؾِبضؤ  1990إلاٗٓم ص٫ْ الٗالم مىظ ؤْث  بٗض ؤن ؤٖلً بٓف ؤمام ال٩

ًٍٓ مباقغة بٗض الاهتهاء مً ؤػمت الخلُج ْ . بالخ٩ الخدٟٓاث ٢ْض ؤزاع َظا الكٗاع الٗضًض مً الى٣اقاث 

ْاقىًُ هٟؿِا ٦ما في الٗالم بإؾٍغ ٓهّ، في  ْاقىًُ ُّٞ، جغ٦ُبّ، ْحؿاء٫ الجمُ٘ ًٖ مًم ْع  . ْص

ٓمُاث، ٢ْض خا٫ْ بٓف في مىاؾباث مخٗضصة بُٖاء بٌٗ الخٟؿحراث ْػ الٗم ٦ما ، بال اهّ لم ًخجا
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ٓاقىًُ بٓؾذ  ٝ في ال صْع ال . (24)1991/ 5/ ٫ٓ٣ً26 صان اًْغ ن ًٖ الِضٝ ْل٨ً َظا الٟكل في ؤلٖا

ضٍ ؤمام  ٨ُت للٟصر ًٖ بٌٗ ما جٍغ ضٍ بٓف ٣ٞض ايُغث ؤلاصاعة ألامٍغ ت ما ًٍغ ال ًيب٘ مً ٖضم مٗٞغ

ٓهجغؽ ٕ، ال٩ حن ؤٖضَما البيخاظٓن ًدضصان ، لخإمحن اإلاحزاهُت الالػمت للمكْغ ً ؾٍغ ٍغ مً زال٫ الخ٣ٍغ

٨ُت إلاغخلت ما بٗض الخغب الباعصة الاؾتراجُجُت ٓوٛغؽ ٖلى ْطل. الٗاإلاُت ألامٍغ ٓا٣ٞت ال٩ ٪ الهتزإ م

ْػاعة الضٞإ للٗام  غ. 1993 -1992محزاهُت  ٪ جُلغ م٣خُٟاث مً الخ٣ٍغ ٓان، ٢ْض وكغ باجٍغ  َْٓ بٗى

َٓاث ٓصجّ ألامحرا٫. 18/2/1992في  ال٣اجلت" الؿب٘ "الؿِىاٍع غ الظي اٖض مؿ ظحرامُا  ؤقاع ؤن الخ٣ٍغ

ٓلً ت مٟهلت إلاا بٗض . ٟدت٣ً٘ في ؾبٗحن ن، با٫ْ  مؿاٖض عثِـ ألاع٧ان ٧ ٟٞي ؤ٫ْ زُت ٖؿ٨ٍغ

ٓاظِاث ألاظىبُت اإلادخملت َٓاث في اإلا التي جٟغى ٖلى ، الخغب الباعصة خضص البيخاظٓن ؾب٘ ؾِىاٍع

ٓاث الٗكغ ال٣اصمت  ْجم٨ً البضاثل اإلا٣ترخت لك٩ل الىٓام الجضًض في:، ْاقىًُ زٓيِا زال٫ الؿى

يا فىق الجمُع: - ٓ ما ٖبر ٖىّ مك هكام ؤمٍش ٕ بٓفَ ْاخض ٖلى ، ْغ ٍْىُل٤ مً َُمىت ٢ُب 

٩ا( ا، الٗالم)ؤمٍغ خباعاث ا٢خهاصًت ٞةن ظىاحي َظا الىٓام ال بض ؤن ٌؿخمضان ، ألا٢ٔٓ ٖؿ٨ٍغ اْٖل

ا ٓتهما الا٢خهاصًت مً هٓامحن ٢ؼمحن ٖؿ٨ٍغ ٓعة، ٢ بهّ ؤقبّ ، ٍْخمخٗان ب٣ضعاث ا٢خهاصًت مخُ

ْلُت، ١ٓ ؤلاوؿانْخ٣، بىٓام البلُجت جدذ قٗاع خماًت الضًم٣غاَُت ُت الض ْحٗض مؿإلت . ْالكٖغ

ا في الٗالم في نمُم َظا الىٓام  ْاهدكاَع ؤن ألامل  هشوماجشٍْا٦ض ، الجضًض الضْليالضًم٣غاَُت 

ْعٚبتها في اؾخٗما٫ ، الٓخُض في َظا الٗالم اإلاصخٓن باإلاكا٧ل ٢ِٓا  ٩ا ٖلى جٟ َٓ ؤن جدخٟٔ ؤمٍغ

ْبصاعجّ ٓتها مً اظل ٢ُاصة الٗالم  ٕ الظي ٢ضمّ بٓف  ٢ْض. ٢ ماجغ في حٗل٣ُّ ٖلى مكْغ ؤ٦ض ٦ْغ

ت ٖلى الٗالم ٩ا في الخٟاّ ٖلى ؾُُغتها الٗؿ٨ٍغ ٍٓا ٖلى م٣ضعة ؤمٍغ . للبيخاظٓن بإهّ ًغاٍ ماقغا ٢

ْؤإلااهُا ْاإلاىاٞؿت مؿخ٣بال ْزانت الُابان  ْػ  ٓة مً البر  . ْبالخالي مى٘ ؤي ٢

يا ؤوال: - لى الاَخمام بالٓي٘ ب الضاعيَظا الاججاٍ  ٌٗض بُل ٧لُيخٓن ؤخض ممشلي هكام ؤمٍش

٩ي الاظخماُٖت، الضازلي ٍٓاث، الا٢خهاصًت، ْبمهلخت الكٗب ألامٍغ ْل ْبجبإ  (25)ْظٗلِا في ؾلم ألا

ٍٓت الؿُاؾُت، بؾتراجُجُت مؿخ٣لت ٩ا ؤن جداٞٔ ٖلى ٖال٢اتها ال٣ ْالا٢خهاصًت ، الش٣اُٞت، ْٖلى امٍغ

ٓة ٖؿ. م٘ ص٫ْ الٗالم تم٘ الاخخٟاّ ب٣ ت الىاجٓ، ٨ٍغ ، ٍُْالبٓن بةٖاصة الىٓغ في ألاخالٝ الٗؿ٨ٍغ

ي الٗالمي ْع الكَغ ٩ا ص ًٓن ؤن جماعؽ امٍغ اصة الىٓغ في الؿُاؾت  ٍْٔغ هاي، ٍْٞغ ً إٖل ؤخض اإلاىٍٓغ

٨ُت ٖلى اتهام بٓف لّ باالوٗؼالُت ْلت لخجىب البدض في ، الخاعظُت ألامٍغ بإن َظا لِـ ؾٔٓ مدا

٩ي في ْع ألامٍغ ٍْضع٥ صٖاة َظا الىٓام ؤن ٖلى ؤلاصاعة . مغخلت ما بٗض الخغب الباعصة خ٣ُ٣ت الض

ٓع ٢ٔٓ مخىاٞؿت ، ٧لُيخٓن ؤن حٗمض بلى زل٤ هٓام بضْن َُمىت ٩ا ؤن ال جخدؿـ مً ِْ ْٖلى ؤمٍغ

ْلُا ٍْجحز الخىاٞـ في اإلاجاالث الا٢خهاصًت، حك٩ل مِٗا جدالٟا ص الؿاخت ، ًمى٘ الهغإ الؿازً 

ْؾخجض الخغب الا٢خهاصًت الباعصة مجاال ْ ؤعيا زهبت في ، اعصة الجضًضةالغثِؿت للخغب الب

ت. اإلاؿخ٣بل ٓلِا بلى ٖؿ٨ٍغ ا ؤن ًد لظل٪ ال بض مً ؤن ًٓي٘ ؤؾـ للىٓام الٗالمي ، ٍْم٨ً الهٟجاَع
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ٔ ، الجضًض ْاقىًُ بٓنِٟا ٢ُبا ا٢خهاصًا مً ؤ٢ُاب ازغ بُٗضا ًٖ اؾخسضام ، الظي حكاع٥ ُّٞ 

ت أٚل ٓة الٗؿ٨ٍغ ت ظضًضةال٣ ْاؾخٗماٍع ت   . غاى ججاٍع

ا٫ ألا٢ُاب  ان خالت ًىُل٤ َظا الاججاٍ مً ٞغيُت :(26)الالهكام العاإلاي الجذًذ هكام - ْػ

ٕٓ الٗالم في خالت ٞٓضخى ؾُاؾُت جاطي بلى اجهُاع الىٓام الٗالمي بغمخّ ٢ْ ْعجؼ ، ًهبذ اخخما٫ 

ٓمُتْهدُجت لخإظ، الض٫ْ ال٨بٔر ًٖ خل مكا٧ل قٗٓب الٗالم الشالض ، الٗغ٢ُت، ُج اإلاكاٖغ ال٣

اث، ْالضًيُت، الازيُت ٢ْٝٓ ال٣ٔٓ ال٨بٔر ٖاظؼة ًٖ خل َظٍ ، ْجد٫ٓ َظٍ اإلاكاٖغ بلى هٖؼ  ْ

٣ت، اإلاكا٧ل ْاإلاكا٧ل ُٞما بُجها، هدُجت ٖضم اجٟا٢ِا ٖلى الٍُغ ٓامل ، ْحٛلُب الخىا٢ًاث  ٖلى ٖ

ْاإلاهلخت اإلاكتر٦ت ْالخجاوـ  ؤن الٗالم ما بٗض الخغب الباعصة ، ()قلِؿىجغ َْٗخ٣ض ظُمـ. الٓخضة 

ٓم ٓمُخحن ألٖا َْٓ ٌؿدبٗض ؤن . ًخجّ الن ٩ًٓن ا٢ل اؾخ٣غاعا مما ٧ان ٖلُّ َُلت ٞترة جىاٞـ ال٣

بل بن الٗالم ؾٝٓ ٌكِض ٞترة ؤقبّ ما ج٩ٓن بدالت ألاْيإ ، ًاطي الىٓام الجضًض بلى خالت اؾخ٣غاع

ٓمُاث اإلاسخلٟت، اصث خاالث الخىاٞـخُض ؾ، الٗاإلاُت ٢بل الخغب الٗاإلاُت الشاهُت  . ْالخىاخغ بحن ال٣

ٍٓاث ألامً  : والجمُع للىاخذ الىاخذ للجمُع هكام- ْل اهُال٢ا مً الخُٛحر الظي َغؤ ٖلى ؤ

ٓاػهاتها ْج ت  ٓم ٖلى ٖال٢اث ال٣ٔٓ الٗؿ٨ٍغ ًهبذ الخُل٘ ، الٗالمي بدُض ؤنبذ ألامً الجماعي ال ٣ً

ٓاٖض الٗض ْالؿالم ؤمغا ملخا باليؿبت لبجي البكغهدٓ هٓام ٖالمي جد٨مّ ٢ ٠٢ٓ بم٩اهُت ، الت  ْجخ

ْعا ٦بحرا في  ْماؾؿاتها الٗاإلاُت ص الٓن٫ٓ بلى مشل َظا الىٓام ٖلى بم٩اهُت ؤن جإزظ ألامم اإلاخدضة 

ٓيا، خل اإلاكا٧ل ؤلا٢لُمُت ٓة ؤمغا مٞغ ْجضع٥ ص٫ْ الٗالم ؤن . بدُض ًهبذ خل اإلاكا٧ل بال٣

ْمباصت ال٣اهٓن الضْلي َٓ الًماهت الٓخُضة للخٟاّ ٖلى ألامً الخمؿ٪ بمُشا١ ألامم اإلا خدضة 

ٓاخض للجمُ٘، الٗالمي ٌكاع٥ ُّٞ الجمُ٘ ٓ ال ٓاخض، ْقٗاٍع ؤلاوؿاوي َ  . ْالجمُ٘ لل

ىُت بعذ نهاًت الخشب الباسدة:–زالثا ذ م٩اهت اإلاى٣ُت  اإلاىؿلت في ظلم الاظتراجُجُت الامٍش ٖٞغ

ال ٖلى مؿخٓي الاؾتراجُجُت ٨ُت جد َْظا عاظ٘ الو٩ٗاؾاث الخٛحراث التى قِضتها ، الخاعظُت الامٍغ

ْلُت بٗض الخغب الباعصة ٖامت  ؾبخمبر زانت 11ْبٗض اخضار ، الؿاخت الض

ت الاكخطادًت /اإلاياهت1 ٌ  والخجاٍس يا بعذ نهاًت الخشب الباسدة: باليعبت اإلاىؿلت لذو   ألمٍش

ٓاعصَا ضعاؾت مًخؿب الجؼء الا٫ْ مً ال ؤَمُتها اإلاى٣ُت حؿخمض  ؤلاؾتراجُجُت، ْفي الُبُُٗت م

ْالىِٟ م٣ضمتها ْالٟغوؿُت الاَخماماث جٓظُّ في الغثِسخي اإلادغ٥ ٌك٨الن الظًً الٛاػ،  ٨ُت،   ألامٍغ

َٓا ٢ٓا اإلاى٣ُت حك٨ُل بلى باإلياٞت هد  ًبلٜ وؿمت، ٦ما ملُٓن  80ــــــب 2007 ؾىت اؾتهال٦ُت، ٢ضع ؾ

ت مباصالث حجم بظمالي ْاعصاث ملُاع 8104 الخجاٍع الع،  الع ناصعاث ملُاع 18 .39 ب٣ُمت ص  .42 ب٣ُمت ص

َْك٩ل ملُاع 68 الع.  ت اإلاباصالث مً الدجم َظا ص ا ع٢ما الخجاٍع  بلى اإلاجا٫ للمىاٞؿت ًٟخذ َاما اؾدشماٍع

ٓا اإلاٛاعبُت ٦ؿ١ٓ  الؿ١ٓ  بها جخمخ٘ التي اإلاالي، ْالا٢خهاصي الاؾدشماع ٞغم ظاهب ٦ْب  بتاؾتهال٦ُت، 
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ٓعٍت ْبُت الؿ١ٓ  لضز٫ٓ  اإلاجا٫ جٟخذ مد ْع ْالؿ١ٓ  قماال باليؿبت ألا ٨ُحن،  ٣ُت لؤلمٍغ ٓبا  ؤلاٍٞغ ظى

٨ُحن باليؿبت ْعبُحن لؤلمٍغ ٓاء. بن ْألا ٩ا اإلاباصالث حجم ٖلى الؿ  % وؿبت ًخٗضٔ ال اإلاى٣ُت ص٫ْ  م٘ ألمٍغ

ٕٓ م28ً .0 ت اإلاباصالث مجم َٓا هاناصعات لم حُٛي خُض الٗالم في لِا الخجاٍع ٔ  2000 ٖام هد  وؿبت ؾٓ

ٕٓ مً 25 .%0 ٓاعصاث وؿبت ج٣ضع ال الٗالم، ُٞما في الهاصعاث مجم ٨ُت ال ٔ  2000ص٫ْ في مً ألامٍغ  ؾٓ

ْح٨ٗـ30 .%0 ٓػن ألاع٢ام َظٍ ،  ت اإلاباصالث في اإلاى٣ُت لض٫ْ  ال٠ًُٗ ال ٨ُت الخجاٍع  م٣اعهت ألامٍغ

ٔ  بمىا٤َ ٓاعصاث الهاصعاث مً 8 .18 ْ 7 .22ْخضَا ٦ىضا حُٛي خُض الٗالم مً ؤزغ ٨ُت ْال  ٖلى ألامٍغ

ٓالي ٖٓت 3 .19 ْ 0 .22 ْ ؤؾُا لض٫ْ  7 .40 ْ 1 .28 م٣ابل الخ ْبي الاجداص إلاجم ْع  . (27)ألا

٪ الجؼاثغ حٗض   ٓاقىًُ ألا٫ْ  الخجاعي  الكٍغ ٕٓ بلٜ خُض مى٣ُت في ل  مِٗا اإلاباصالث مجم

ْاعصاث( الع، ًلحها ملُاع042 .38 ٌٗاص٫ما (2004-٢1995ترة) زال٫ )ناصعاث،   ملُاع 589 .8 اإلاٛغب ص

ٓوـ الع، ٞخ ٓعٍخاهُا ملُاع287 .3ص الع، ٞم ٍْٟؿغ ملُٓن  4 .334 ص الع،   للجؼاثغ اإلاخ٣ضم اإلاغ٦ؼ َظا ص

ٓػن ت الىِٟ ناصعاث جمشلّ الظي ال٨بحر بال ٩ا الجؼاثٍغ  الٟٓؾٟاث لهاصعاث باليؿبت الكإن َٓ ٦ما ألمٍغ

الًاث مٛاعبي ػبٓن  ؤ٫ْ  الجؼاثغ حٗخبرما ٦البلض.  لِظا اإلاٛغبُت الع ملُاع 3 .8 الٟترة هٟـ زال٫ لل  ص

الع ملُاع9 .4 م٣ابل الع ملُاع3 .2ْ للمٛغب ص ْؤزحرا ص ٓوـ،  ٓعٍخاهُا لخ ال، ُٞما ملُٓن  312ب م  جب٣ى ص

ت اإلاباصالث ْبلٜ لُبُا م٘ الخجاٍع ت الهاصعاث بظمالي مىٗضمت.  ٩ا الجؼاثٍغ  7 .29الٟترة َظٍ زال٫ ألمٍغ

الع، م٣ابل ملُاع الع ملُٓن   967للمٛغب ْ ملُاع 6 .3 ص ٓوـ، ُٞما ص ٓعٍخاهُت الهاصعاث جخٗضٔ ال لخ  اإلا

ْحٗض الجؼاثغ ملُٓن  22 الع،   ٌسجل الظي )الىِٟ، الٛاػ( ناصعاجّ حجم بًٟل الٓخُض اإلاٛاعبي البلض ص

٩ا م٘ الخجاعي  محزاهّ في ٞاثًا ٩ي الخجاعي  اإلاحزان عجؼ بلٜ خُض امٍغ -1995الجؼاثغ زال٫ ) م٘ ألامٍغ

الع(، ُٞما ملُاع 3. 21 -)ٌٗاص٫ ( ما2004 الًاث خ٣٣ذ ص ا ٞاثًا الٟترة هٟـ زال٫ ال  ٧ل م٘ ججاٍع

ٓوـ2. 1اإلاٛغب)+ ْج ٓعٍخاهُا 3. 1 ملُاع(،  الع، م الع، ْسجلذ ملُٓن  291 ملُاع ص ت اإلاباصالث ص  الخجاٍع

٨ُت ت – ألامٍغ  ملُاع 4 .7 ال٣ُاسخي ع٢مِا الجؼاثغ مً ْاعصاتها بلٛذ بط2004 ٖام لِا حجم ا٦بر الجؼاثٍغ

الع ٓاث الٗكغ زال٫ ص ان ًا٦ض ، مما1995ٖام جلذ التي ؾى ٩ي الَغ ٢اث ٖلى ألامٍغ ت اإلادْغ  في الجؼاثٍغ

ٓاث مىظ اإلاى٣ُت ت الصخغاء سجلتها التي الجضًضة الا٦دكاٞاث يٓء ٖلى ؾُما ال ألازحرة الؿى  الجؼاثٍغ

ٓاث زال٫ظا اإلاجا٫ َ في  ألازحرة.  الٗكغ الؿى

٩ي في مى٣ُت هجض ان   ٢ٓٗا جدخل الجؼاثغ ُٞما ًسو مجاالث الاؾدشماع الامٍغ ٓعٍا م  في مد

ُت اهاث بؾتراجُجُت-ظُٓ الخٍغ ٓاعص للَغ ٨ُت ُٞما ًخٗل٤ باإلا ٣ُا، ٣ٞض ألامٍغ ٍٓت في اٍٞغ  ٧ان الُا٢

٨ُت الاؾتراجُجُت الغئٍت ازغ مباقغ ٖلى 1995-1994 ؾىتي زال٫ ٞحها الِامت البترْلُت لال٦دكاٞاث  ألامٍغ

م الٟترة جل٪ في بضؤث التي للجؼاثغ  اإلاالُت اإلااؾؿاث اَخمام حؿخ٣ُب الؿُاؾُت، ْألامىُت ألاػمت ازغ ٚع

ْالكغ٧اث ْلُت،  ْؤ٦ض بها جدٓى التي اإلاالُت الش٣ت الٗاإلاُت، بد٨م الىُُٟت الض  الخٓظّ َظا الجؼاثغ. 

٩ي دكاعص الجؼاثغ هدٓ الجضًض راٚمتيالب ألامٍغ ٓاقىًُ هٓم ملخ٣ى زال٫( )ظا٦ؿٓن  ٍع ماي  في ب

داث َظا في . ٦ما بغػ (28)"1996 ن لجىت ؤمام()بُلُترو سوبشث جهٍغ ٓر إلاجلـ الخاعظُت الكْا  الكُ
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٩ي ٓصجّ لضٔ ألامٍغ ل في الجؼاثغ مً ٖ ٨ُت ججاٍ الؿُاؾت مٗالم عاؾما 1996 اٍٞغ  اثشالجض " الجؼاثغ: ألامٍغ

لُا، و في بلذ اهبر زاوي حعخبر ادًا دوسا جلعب هي بفٍش لُا، والششق  شماٌ في ٍس ْةألاوظـ بفٍش ْٖال  ." 

٩ي ؾُاسخي-الجُٓ الاَخمام ٖلى  ؤًًا جخًمً مهالخِا اإلاى٣ُت، ٞةن يمان في بالجؼاثغ ألامٍغ

ْالخانت الاؾدشماعاث ٓمُت،  ٔ  بالجؼاثغ. ْ الُا٢ت مجا٫ في الٗم ٩ا جغ ٓاع  ؤن امٍغ  التي الِامت الُا٢ت صم

ٓع  البلض َظا مً ججٗل الجؼاثغ جمل٨ِا ٕ ؤي مد  الغثِسخي اإلامٓن  مى٣ُت، ٦ظا في ؤلا٢لُمُت للخىمُت مكْغ

ْبا ْع ْع  للٗب ًغشخِا ْالىِٟ، مما الٛاػ مً أل ٓعي ص ٢ْض اإلاخٓؾُُت اإلاى٣ُت في مد  ْن٠ الٛغبُت. 

٨ُٓن  الخبراء  . ()ْاٖضا" َا٢ٓي  ٢ُب بإجها" الجؼاثغ ألامٍغ

يا في مىؿلت اإلاغشب العشبي بعذ نهاًت الخشب لباسدة:2 اهاث الاظتراجُجُت ألمٍش   /الَش

 ،٘٢ٓ ْاقىًُ لٓي٘ ا٢ضامِا في اإلاى٣ُت التى ٧اهذ خ٨غا ٖلى خلُٟتها ٞغوؿا بد٨م اإلا حؿعي 

لسخي ٚغبا ا َْظا يمً اؾتراجُجُتها الكغ١ اْؾُُت اإلآؾٗت التى جمخض مً الَا ابِ الخاٍعسُت،  لى ْالْغ

:٫ٓ ٓع خ اهاث الاؾتراجُجُت التى جخمد  الخلُج قغ٢ا بٗض جهاًت الخغب الباعصة. لخد٤ُ٣ ظملت مً الَغ

اهاث الجُىؤ/   :اظتراجُجُت -الَش

ْاقىًُ ٖلى اإلاى٣ُت اإلاٛاعبُت حؿعى الى جد٤ُ٣ الاَضاٝ الخالُت:  مً زال٫ ؾُُغة 

ْ باٖخباع ان مى :غمان البِئت الامىُت الاوسبُت واإلاخىظؿُت -  ؤي٣ُت حك٩ل امخضاص َبُعي لِا، 

ْع  ٓجغ في ظىٓب اإلاخٓؾِ ًمشل تهضًضا مباقغا ل٩ل اإلاى٣ُت اإلاخٓؾُُت بما ٞحها ا با، خُض اإلاهالر ْ ج

٨ُت اإلاباقغة. باإلياٞت الى ٧ٓن  ٩ا ْ ْع ؤالامٍغ ت الاْلى ألمٍغ ْالخًاٍع ٓاظِت الاؾتراجُجُت،  با حٗض ال

مً الجىٓب هدٓ الكما٫  hard soft Securityْالخُٟٟت مجي بإبٗاصٍ الش٣ُلت، ؤتهضًض  ٞإيقغ٢ا، 

٨ُتٌك٩ل تهضًضا للمهالر ألا  ْوكحر َىا اجها ٢ض مٍغ ان الامجي اإلاخٓؾُي في الغػهامت ؤ.  صعظذ الَغ

ٓاع اإلاخٓؾُيبَلسخي في الاؾتراجُجُت للخل٠ ألا   . (29)َاع الخ

راجُجي مترابِ للمهالر ْ خؼام اؾت الترهحز على مىؿلت هىلؿت اجطاٌ اظتراجُجُت ؾبُعُت: -

٨ُت ٖبر زالر ٢اعاث عثِؿُت ) ٣ُا، ْ ْع ؤالامٍغ ، ٦ما ٌك٩ل ؾاخلِا اَمُت اؾتراجُجُت (30) ؾُا(آبا، اٍٞغ

ت  ْالٗخاص الٗؿ٨غي ٞهي اخض اإلاىاٞظ البدٍغ ٢اث،  ٦بحرة في جإمحن مٗبر البدغ اإلاخٓؾِ لى٣ل اإلادْغ

ٓم بّ  ٩اؤالِامت ألٔ جدغ٥ لٓظؿد٩ُي اؾتراجُجي ج٣  . ()(31)مٍغ

ٓعَا الجُٓ غمان اظخلشاس اإلاىؿلت اإلاغاسبي: - ْاقىًُ عؾم مىٓ اؾتراجُجي اػاء -ل٣ض اٖاصث 

غ الاؾتراجُجي لٗام  َْظا ما ٦ضٍ الخ٣ٍغ ْ الجؼاثغ زانت بٗض جهاًت الخغب الباعصة   2000اإلاى٣ُت ٖامت 

ٓوٛغؽ خ٫ٓ "اؾتراجُجُت الامً  ٩ي ابُل ٧لُيخٓن لل٩ ٩ي لل٣غن ْالظي ٢ضمّ الغثِـ الامٍغ  "21الامٍغ

٣ُا  اَُت قما٫ اٍٞغ ْ ٞع ٓاقىًُ مهالر في اؾخ٣غاع  ٔ  التيخُض ا٦ض ان ل الث ٦بر  . (32)حكِض خالُا جد
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الث لِظٍ  ظبخمبر: 11جىفُز الشصهامت الاظتراجُجُت الجذًذة إلاشخلت ما بعذ  - ؾاَمذ الخد

 ْ ْع الاؾتراجُجي للمى٣ُت في مجا٫ الكغا٦ت الض اب خُض حٗخبر اإلاغخلت في جغ٢ُت الض لُت إلا٩اٞدت الاَع

٩ا َظٍ اإلاى٣ُت بمشابت خؼام ال١ُٓ الاؾتراجُجي اإلاخ٣ضم إلادانغة وكاٍ جىُٓم ال٣اٖضة،  امٍغ

٩ا ْ ْالجماٖاث اإلاؿلخت في مى٣ُت الؿاخل.  اٖخبرث الجؼاثغ بد٨م ججغبتها مً الكغ٧اء الغثِؿُحن ألمٍغ

َْظا ما ا٦ضٍ بٓف الابً اب،  ْع  جؼاًض جٟؿحر ٍْم٨ً. (33)في مجا٫ م٩اٞدت الاَع  للجؼاثغ ؤلاؾتراجُجي الض

ٓع  في ٩ي اإلاىٓ ْلُت َظٍ الكغا٦ت مخُلباث بلى بالىٓغ ألامٍغ اب إلا٩اٞدت الض ان  ؤلاَع ْاإلا٣ترن بالَغ

٩ي  الُا٢ت.  مجا٫ في الجؼاثغ، الؾُما ٖلى الا٢خهاص ألامٍغ

اهاث الجُى ْزحرة الا٦دكاٞاث الىُُٟت  :(34)اكخطادًت-ب/الَش في  في مى٣ُت زانتبخًا٠ٖ 

٩ي بها ت ل٩ل مً الجؼاثغ. الجؼاثغ اػصاص الاَخمام الامٍغ ْ الٛاٍػ ٓاعص الىُُٟت  ، ْهجض اجها جغاًَ ٖلى اإلا

٩ي اللُبي في ُٟٞغي ، ْلُبُا الث الاهٟغاط الامٍغ ٍْىضعط َظا الاَخمام يمً اؾتراجُجُتها . 2004بٗض جد

٨ُتحٗخبر ظؼءا م ْالتي، لؤلمً الُا٢ٓي في اإلاخٓؾِ بما في طل٪ ، ً الاؾتراجُجُت الٗاإلاُت للُِمىت الامٍغ

ْاإلاٛغب ، ْٞغوؿا في مى٣ُتي البدغ اإلاخٓؾِ، باْ ْع ؤزانت  ٔ ة الخىاٞـ م٘ ال٣ٔٓ ال٨بر ؤصاة إلصاع 

ىا٫: الهضص َظا ْفي، الٗغبي ىُت ؤلاظتراجُجُت اللػُت" ٫ٓ٣ً بغهاعص ٞع اهاث  يه ألامٍش الخدىم في الَش

ت  بشيل ظحزداد الاعخماد َزا، البتروٌ على ٌعخمذ اكخطادَا خخُاحاثا مً % 50، الؿاكٍى

 دساظت َزٍ الخبعُت راث الؿبُعت الاظتراجُجُت حعخذعي منها. وبشيل خاص البتروٌ، ؤظاسخي

اهاث في للخدىم شاملت حُىاظتراجُجُت ت َزٍ الَش  حهىد جىشظها ؤلاظتراجُجُت َزٍ. الؿاكٍى

ىُت، اللشوع، سبماظعاث الاظدثما اإلاشجبؿت ماظعاث  يَزٍ الاخحرة الت. وجذعمها الخىىمت الامٍش

ذ بطفت اظاظُت و ملخت  با و الُابان الذًً ًفخلذون بذوسَم إلاىاسد و وس ؤفى مىاحهت مىافعيها –جٍش

مشاكبت اإلاىسد الؿاكىي الاظتراجُجي للىكام الطىاعي و اإلاىؿلت اإلاعىُت هي مىؿلت حىىب -الؿاكت

الى الخلُج همجمىع واخذة جػم اإلاغشب و اإلاششق الى اللىكاص و بطفت  ء مً اإلاغشبابخذباإلاخىظـ 

َْٓ ما ًٟؿغ . (35)اوظع اإلاخىظـ" ٩ا  اهاث الاؾتراجُجُت ألمٍغ ٦ما حك٩ل الؿ١ٓ اإلاٛاعبُت اخض الَغ

ٓائها. . . . الكغ١ الاْؾِ ، اَال٢ِا لٗضة مباصعاث ا٢خهاصًت)اػوؿخاعث  . (الخخ

ع الاكخطادًت الامٍش -3 اٖخمضث  ىُت ججاٍ مىؿلت هإداة اظتراجُجُت للعُؿشة عليها:اإلاشاَس

ْالؿُُغة ٖلى اإلاى٣ُت الت ٓاء،  ٘ الا٢خهاصًت مً اظل اخخ ٖٓت مً اإلاكاَع  ٦ما يْاقىًُ ٖلى مجم

ْاقغها انبدذ طاث اَمُت في ؾلم اؾتراجُجُتها  هلخو اَمِا في: يْالت، ؾب٤ 

ىُت الششاهت بًضوعخاث مبادسة - غ الت اإلاباصعة حٗض اإلاغاسبُت(:–ألامٍش بغػث في ؾُا١  ياخض الَا

٨ُت في الىٓام اإلاٛاعبي   ٞٗل ٦ما اجها عص، (36)بٗض الخغب الباعصة 1990اٖاصة اهدكاع الاؾتراجُجُت الامٍغ

ٕ ٖلى مباقغ امت مكْغ ٓهت بٖؼ ْبي الاجداص بغقل ْع ألازحرة  َاجّ ٞباصعث، اؾدبٗاصَا مىّ جم الظٔ، ألا



ىُت ججاٍ  ؤلاظتراجُجُت الاكخطادًت   مىؿلت اإلاغشب العشبي بعذ نهاًت الخشب الباسدةالامٍش
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ٕ بهظا ٍٓل اإلاضٔ ٖلى الا٢خهاصًت الكغا٦ت ىمُتج بلى الِاصٝ بمكْغ  بَاع في، اإلاٛاعبُت الض٫ْ  م٘ الُ

٩ي للخضزل قاملت اؾتراجُجُت ٓاط الخاعط في ألامٍغ ٓا١ ٖلى لالؾخد ٓاعص، ألاؾ ْلُت ْاإلا  زانت ألا

ٍٓت ا٫ مىظ ْاقىًُ ٦ةؾتراجُجُت اهخهجتها، الُا٢ ٓعي الخُغ ْػ  مىا٤َ ٖلى مٗا٦ؿت هجماث في، الكُ

ٓط  وسجذ خُض، ْالبتر٫ْ الٛاػ مىاب٘ ٖلى ْؾُُغة، ؤ٦بر َُمىت خلٟائها لًمان مىا٤َ ىخت مؿذ هٟ

٨ُت الؿُُغة ظاء جضعط ٨َْظا، لُبُا ٖلى ٢بًتها ْؤخ٨مذ، الجؼاثغ م٘ مخمحزة ٖال٢اث ٓاعص ٖلى ألامٍغ  اإلا

ٍٓت ًٍ بدغ بلى الخلُج مً الٗالم في الُا٢ ٕاإلاك حهضْٝ . ٚغبا للمدُِ الخلُج ْمً، قماال ٢ْؼ  لضٖم ْغ

، مىضمج مٛاعبي مٓخض ا٢خهاصي ًٞاء ب٢امت بلى الض٫ْ للٓن٫ٓ  َظٍ في ْالٟجي، اإلاالي الا٢خهاص

٩ا اإلاكتر٦ت الؿ١ٓ  م٘ اإلاباصالث حصجُ٘ ٖلى ْمخ٩امل ٌٗمل ْجغ٢ُت ألمٍغ  ْل٣ض. بُجهما الكغا٦ت الكمالُت 

٨ُت الاؾدشماعاث مشلذ  ؤٚلبُتها ؤن خُض، % 40ؿبت و 2008 بلى 2003 مً اإلاى٣ُت في اإلاباقغة ألامٍغ

٘ جخهل ٕ مً ال٨ٗـ ْٖلى. الىِٟ باؾخصىاء نىاُٖت بمكاَع ْبي اإلاكْغ ْع ٩ا ٞةن، ألا  مؿخٗضة بضث ؤمٍغ

ٓعٍخاهُا طل٪ في بما، ااإلاى٣ُت ص٫ْ  ٧ل إلصماط  الض٫ْ  َاجّ بحن خغ جباص٫ مى٣ُت ب٢امت ؤن ْحٗخبر. ْلُبُا م

عي  ؤمغ ٩ا اإلاكتر٦ت الؿ١ٓ  ْبحن بُجها الخباص٫ إل٢امت يْغ ٩ا ْبضؤث. الكمالُت ألمٍغ  َظا ججؿُض في امٍغ

الع في  ملُاع 50 إلابلٜ بخسهُهِا، الُغح ٍٓل 2000ص ٘ لخم ٣ُا قما٫ ص٫ْ  م٘ الكغا٦ت مكاَع  زم، بٍٞغ

اعة بغث ٍػ ٓانم بلى ()مالُذ ْع ٓعث، 2000 ؾىت بضاًت في اإلاى٣ُت ابخضاء ٖ  ل٣اءاث نُٛت ْجبل

ت ٓعٍخاهُا ( بةياٞت4+1ْجٓؾٗذ في هٟـ الؿىت الى )، 2001ل ٍٞغؤ( ابخضاء مً 3+1(ْػاٍع  ٖبر ٢ْض، م

ْاعص ٩ي ؤمل َٓ مكتر٦ت مٛاعبُت ؾ١ٓ  بوكاء ؤن ٖلى ()ٚابغؾُل بص ما٫ عظا٫ الَخمام، ؤمٍغ  بؿ١ٓ  ألٖا

ٓامِا ْ  10بضال مً ، وؿمت ملُٓن  90 بلى 80 مً ٢ ٓوـ ا ْ اإلاٛغب 30ملُٓن بخ ٢ْض . ملُٓن بالجؼاثغ ا

 : اصعة بجملت مً الخهاثو هلخهِا فيجمحز اإلاب

خماص - ٓاع الٖا لحن بحن الضاثم ؾُاسخي الخ ٨ُحن اإلاؿْا ٓوـ، في)الجؼاثغ ْهٓغائهم ألامٍغ ، ْاإلاٛغب(، ج

ٓٞحر ٍ ْج ْػ  هجاخِا قْغ ٍٓت، الخالٞاث ٦خجا  ب٢لُمُت ؾ١ٓ  بوكاء ْ الٛغبُت الصخغاء ٢ًُت ْحؿ

 . (37)مكتر٦ت مٛاعبُت

ٓوـ يالٗغب اإلاٛغبي بَاع خضصث - ْج ، لُبُا حؿدشجي بدُض في البضاًت اإلاٗجي بمباصعة بالجؼاثغ، اإلاٛغب، 

ٓعٍخاهُا ْلى، ْالا٢خهاصًت باليؿبت ؾُاؾُت ألؾباب ْم ْْل باليؿبت لؤل ْاعصا في اهًمام للشاهُت.   اإلاغخلت لُبُا 

٩ا بحن الاهٟغاط بٗض حكِض ج٨ً لم التي ْؤمٍغ ْبُت اإلاىاٞؿت يِٛ بد٨م لُبُا،  ْع ْاإلاهالر ظاَ في ألا  الاججاٍ، 

١ٓ  ؤ٢ُاب اخض ٌٗخبر الظي البلض َظا في ألامٍغ٨ُت الكغ٧اث ْؤما(38)اإلاى٣ُت في الىُُٟت الؿ ٓعٍخاهُا .   ٞةن بم

ٓن  ْل الخدا٢ِا باإلاباصعة ٍْبرػ ألامٍغ٨ُحن اإلاؿدشمٍغً اَخمام بمضٔ مَغ ان بها.   مً ألامٍغ٨ُت ؤلاؾتراجُجُت َع

ْلى ٦مغخلت اإلاى٣ُت ٓع  ٖلى ؤ ٓوـ( الٗغبي للمٛغب الخ٣لُضي اإلاد  بلى تهضٝ اإلاباصعة ٧ْاهذ )الجؼاثغ، اإلاٛغب، ج

ا التي الخ٣ا مهغ حكمل ؤن ٓعَا الاؾتراجُجي في ْاقىًُ حٗخبَر ٓي  اإلاجا٫ مً ظؼءا مىٓ  قما٫ إلاى٣ُت الخُ

٣ُا  . الدؿُٗىاث جهاًت في الٗغبي اإلاٛغب الجداص اهًمامِا صٖمِا ًٟؿغ مما بٍٞغ
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ٓع  للخىمُت ٦مدغ٥ (39)الخام ال٣ُإ ٖلى ةاإلاباصع  جغج٨ؼ - ٓم بدُض الا٢خهاصي ْالخُ  ؤلاصاعة ج٣

٨ُت الا٢خهاصًت  ازخُاعاتهم جدضًض في الخضزل صْن  اإلاٛاعبُت الؿ١ٓ  لضز٫ٓ  اإلاؿدشمٍغً بدصجُ٘ ألامٍغ

ت خماص. (40)الكغا٦ت جُٟٗل في ج٨خٟي بدُض، ْالاؾدشماٍع ٨ُت الخجاعة ٚٝغ ٖلى ْالٖا  التي اإلاٛاعبُت ألامٍغ

ٓٞحر ما٫ عظا٫ بحن ْالاجهاالث الٗال٢اث قب٨ت ج حن بحن ألٖا ان، الُٞغ  مكتر٦ت مٛاعبُت ؾ١ٓ  ٖلى ْالَغ

٨ُت اإلاالُت الاؾدشماعاث اؾخ٣ُاب ٖلى ٢اصعة ٓلّ َظا اًؼوؿخاث ٍْٓضر، ألامٍغ  جخعلم لً مبادسة بن" : ب٣

ت يا فيها جىىن  بدعٍى  مهما خذي على العشبي اإلاغشب مً بلذ مً ول مع الثىاثُت العالكاث مدىس  في امٍش

 في الاكخطادًت للشوابـ مخىاضل جذعُم على دًىامُىُت كاثمت بششاهت ًخعلم فاألمش، ؤَمُت واهذ

 .(41)العشبي" اإلاغشب مىؿلت

٘ ٖلى اإلاٗىُت اإلاٛاعبُت الض٫ْ  حصجُ٘ - ٓاظؼ ٞع ، الا٢خهاصًت ال٩ُِلُت ْؤلانالخاث، الجمغ٦ُت الخ

ٓمت ُٗت ْاإلاىٓ ؽ الاؾدشماعاث اؾخ٣ُاب اظل مً دشماع الخاعظُتلالؾ الدكَغ ٓا٫ ْعْئ ، ألاظىبُت ألام

ُت ؤلانالخاث صٖم باإلياٞت الى  اإلاهٞغ

ان -  َظا َْٗخبر ًخد٤٣ مالم َْٓ 2005 في اظا٫ مى٣ُت في الخغ للخباص٫ مى٣ُت بوكاء ٖلى الَغ

ٓع  اهاث مد ٢ٓذ يض الؿبا١ ل٨ؿب ؾٗذ التي اإلاباصعة َع ْ  الاجداص م٘ ال ْع  ب٢امت ٖلى ًغاًَ الظي بيألا

 . 2010 في مى٣ُت ص٫ْ  م٘ الخغ للخباص٫ مكتر٦ت مى٣ُت

٨ُت اإلااؾؿاث ؤَم مً   ٧ٓالت، ْالاؾخحراص الخهضًغ بى٪ هظ٦غ: مباصعة في اإلاؿاَمت ألامٍغ  ال

٨ُت ْلُت للخىمُت ألامٍغ ٧ٓالت، الض ٨ُت الاؾدشماعاث لخإمحن الُٟضعالُت ال  ضاثاإلاؿاٖ ْج٣ضًم الخاعط في ألامٍغ

٧ٓالت، إلهجاخِا ٨ُت ال ٧ٓالت َظٍ ٢امذ ٢ْض. ْالخىمُت للخجاعة ألامٍغ  في اؾخ٨كاُٞت صعاؾاث بةظغاء ال

ٔ  طاث ال٣ُاٖاث اإلاى٣ُت لغنض ٩ي للكغ٧اث ظضْ ٓعَا ٤ْٞ اإلاٛاعبُت الض٫ْ  باصعث ٢ْض (42)ألامٍغ  مىٓ

ٍٓاث ْل ٩ا م٘ الكغا٦ت أل ٖٓت امٍغ  :ؤبغػَا هظ٦غ الا٢تراخاث مً بمجم

ٓوي َاعؤلا  حُٗحن - ت للمباصالث ال٣اه  الكغا٦ت اجٟا٢ُاث ٚغاع ٖلى ْمٟخٓخت صاثمت بمٗاَضة الخجاٍع

ْعْ   مخٓؾُُت. الا

ٍٓل - الًاث بػاء اإلاٛاعبُت الض٫ْ  صًٓن  مً ظؼء جد ٍٓل نىض١ْ  بوكاء بلى ال ٨ُت الاؾدشماعاث لخم  ألامٍغ

 اإلاى٣ُت.  في

ٓػَ٘ - ٨ُت الاؾدشماعاث ج ُت ٣ْٞا ألامٍغ ٓة مغا٦ؼ لخٍغ  ص٫ْ  مً بلض ٧ل في الا٢خهاصًت ْاإلامحزاث ال٣

ُت َظٍ ؤؾاؽ ْٖلى مى٣ُت ٨ُحن ًم٨ً الخٍغ  الؼعاٖت في اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى الاؾدشماع لؤلمٍغ

ْمجالي باليؿبت للمٛغب، الُا٢ت باليؿبت الٛظاثُت ٓوـ. بال في ْالهىاٖت اإلاالُت للجؼاثغ،   َظا ؤن ج

ت ٖلى اإلادؿٓب الا٢تراح ٓوؿُت الخجاعة ٚٞغ ٨ُت– الخ  الظي الجؼاثغي  الُٝغ جدٟٔ ٢ابلّ ألامٍغ

٨ُحن ًضٖٓ َٓ٘ بلى ألامٍغ م جى ْالجؼاثغ اإلاى٣ُت في اؾدشماَع ْٖضم ٖامت،   ٢ُإ ٖلى التر٦حز زانت، 

٨ُت الاؾدشماعاث صاثغة ْجٓؾُ٘ لِا باليؿبت الكإن َٓ ٦ما الُا٢ت  ٢ُاٖاث بلى زانت ٞحها ألامٍغ
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اعة زال٫ ٖلى جإ٦ُضٍ الجؼاثغ خغنذ ما َْٓ الٛظاثُت ْالهىاٖت الاجهاالث الؿ٨ً  الغؾمُت الٍؼ

ٓجٟل٣ُت للغثِـ ٓاقىًُ ب ٍٓلُت  14-12 ل  .  2001ظ

ىُت الششاهت مبادسة -  ؤه٣اى ٖلى 2002 صٌؿمبر في اإلاباصعة َل٣ذؤ ألاوظـ: الششق  مع ألامٍش

٩ي الاؾتراجُجي لالهدكاع اؾخجابت اإلاباصعة الؿاب٣ت َظٍ  ْحكمل، خمبرؾب 11 بخضار بٗض الجضًض ألامٍغ

ْلت 14 اإلاباصعة ٓػٖت ص ٍٓت م٩اجب ٖلى زالر م ٓوـ ظِ  ؤبٓ، ألاْؾِ( مهغ)الكغ١ ، الٗغبي( اإلاٛغب)ج

ٓوـ: م٨خب ٌُٛي. الخلُج( ْبي)مى٣ُت ٓوـ، الجؼاثغ ج  بلُىا ْخؿب، باإلياٞت الى لبىان، ْاإلاٛغب، ج

ٓٞؿ٩ي ماه ٓم اإلاباصعة ٞةن ْع ٍٓت ،ؾُاؾُت، ا٢خهاصي ع٧اثؼ: ؤعب٘ ٖلى ج٣  تهضٝ ْ اإلاغؤة ْيُٗت، جغب

ٍٓت، الؿُاؾُت، الا٢خهاصًت ؤلانالخاث لضٖم  َظٍ في ْ ْيُٗت اإلاغؤة الكٛل ْا٢٘ ْجغ٢ُت، ْالترب

ٕ مً خل٣ت اإلاباصعة ْحٗخبر، (43)الض٫ْ   ما ٌؿمى في نُاٚخّ ؤُٖضث ْالظي 2004 لٗام الكغ١  مكْغ

٣ُا ْقما٫ اإلآؾ٘ ألاْؾِ لكغ١ ا مى٣ُت م٘ مكتر٥ مؿخ٣بل اظل مً بالكغا٦ت ال٨بحر ألاْؾِ . بٍٞغ

ٓجها في اإلاباصعة خاٞٓت َظٍ ٢ْض ح ٖلى مًم  بالخىمُت جخٗل٤ ظضًضة ج٨ُُٟاث م٘ اًؼؾخاث مباصعة ْع

ت ٍٓت الضًم٣غاَُت ؤلانالخاث الؾُما ؤلاوؿاوي ْالبٗض البكٍغ ٓاع َظا ٍْىهب. اإلاغؤة ْْيُٗت ْالترب  الخ

٨ُت ؤلاؾتراجُجُت نلب في الجضًضة ْلُت ؤلاؾتراجُجُت ْل في ؤؾباب الخُٝغ إلا٩اٞدت الجضًضة ألامٍغ  الض

اب إلا٩اٞدت الكاملت ٨ُت ؤلاصاعة زههذ ٢ْض. ؤلاَع ٓالي البرهامج لِظا ألامٍغ الع ملُٓن  293 خ  حؿخُٟض ص

ت ص٫ْ  اع َظا ْفي، الشالر مجها اإلاٛاٍع الع ملُٓن  5 .18 بغهامج ب٣ُمت 2004ٖام ؤَل٤ ؤلَا ٍٓل ص  لخم

٘ ٧ٓالت اإلاالي الضٖم بلٜ ٦ما. الٗضالت ٢ُْإ الخٗلُم ٫مجا في مكاَع ٨ُت مً ال ْلُت  للخىمُت ألامٍغ الض

الع ملُٓن  9 .11 للمٛغب ٧ٓالت بغهامجا للمٛغب ًمخض مً  2003في  ص  2008الى  2004ُٞما زههذ ال

الع ملُٓن  4 .99 ٢ضعث مسههاجّ  . (44)البلض َظا في ؤلاؾتراجُجُت ال٣ُاٖاث صٖم بهضٝ ص

ضة (45)ع الششق الاوظـ الىبحرمششو -  ظُمـ ٖبر 2005 ؾىت Le monde:في خضًض لّ م٘ ظٍغ

ْلسخي ٩ا جسٓى ؤن ٖلى()ص اب يض خغبا امٍغ  الٗغبي الٗاإلاحن بلى الضًم٣غاَُت ع٢ٗت لخٓؾُ٘ ؤلاَع

 َظا ْٖلى، الٗغبي الٗالم في صًم٣غاَُت ُٚاب هي اإلاك٩لت ْؤن، اللُبرالُت الخًاعة تهضص التي ْؤلاؾالمي

ٓجي الىٓغي  ألاؾاؽ ٓل ٕ ؤَل٤ ؤلاًضً  ؤهٓمت ب٢امت بلى صٖا ْالظي، ال٨بحر ألاْؾِ الكغ١  مكْغ

ٓهاتها ب٩ل صًم٣غاَُت  لؤلعاضخي ؤلاؾغاثُلي ْالاخخال٫ الٟلؿُُيُت ال٣ًُت مخجاَال، اإلاى٣ُت في م٩

ٕ َظا ْن٠ ٢ْض، الٗغبُت ٩ي ٖالط بإهّ اإلاكْغ ، ٢انغ مى٣ُت ؤمغ لخٓلي ؤبٓي  ْجضزل، بالهضمت ؤمٍغ

ٕ  ال٣مت َامل ٖلى، الابً بٓف الغثِـ ٍٞغ٤ ٢بل مً بٖضاصٍ جم ْل٣ض، قٍغ٪ بضْن  قغا٦ت ْمكْغ

ٍٓلُت 10-8مً الٗالم في جهيُٗا ألا٦ثر الشماهُت الض٫ْ  ، اإلاؿخ٣بل ؤظل مً قغا٦ت قٗاع جدذ ،2004 ظ

غ ٖلى بىاء اٖخماصٍ جم ٢ْض ت الخىمُت خ٫ٓ  اإلاخدضة ألامم َُئت ج٣ٍغ  بلى ؤقاع الظي، لم الٗغبيبالٗا البكٍغ

ت:زالزت ؤنٗضة ٖلى ه٣اثو ت، الخٍغ ٓماث ْهي، اليؿاء ْجم٨حن، اإلاٗٞغ ٓصة ج٨ً لم مٗل غ في مٓظ  الخ٣ٍغ
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٩ي غ نُاٚت ٌُٗض بٓف الغثِـ ظٗل مما، ألامٍغ ٕ"ٖلُّ ٍُْل٤، الخ٣ٍغ  ألاْؾِ الكغ١  مكْغ

ٕ ؤَضاٝ ْلِظا.() (GMO)"ال٨بحر ٔ  مٗلىت اإلاكْغ  مداعبت اإلاٗلىت؛ ألاَضاٝ ْمً، زُٟت ْؤزغ

اب  الٗغبي الٗالم في ؤلاوؿان ْخ١ٓ٣  الضًم٣غاَُت ْوكغ، ؤؾٗاٍع ْاؾخ٣غاع الىِٟ جض٤ٞ ْيمان، ؤلاَع

ٍٓت َمـ ٞهي، لّ الخُٟت ألاَضاٝ ؤما. بؾغاثُل ؤمً يمان َٓ ألاؾاسخي الِضٝ ؤما ،. .ْؤلاؾالمي  الِ

 الثرْة مً ظؼء ؤ٦بر ٖلى ًدخٓي  ؾالمي الظيْؤلا  الٗغبي الٗالم ٖلى ْالُِمىت، ؤلاؾالمُت الٗغبُت

٩ا بؿِ جًمً ٦ما، الٗاإلاُت الىُُٟت  الا٢خهاصًت الض٫ْ  ججغ ٞهي، الٛغبُت الض٫ْ  ٖلى ختى َُمىتها امٍغ

ٔ  الؿب٘ ٕ َظا بلى ألازغ ٨ُت الخُت صازل الجهاًت في الجمُ٘ ٌٗمل بدُض، مىٟغصة اإلاكْغ  ْب٣ُاصتها ألامٍغ

 . ال٨بحر ألاْؾِ الكغ١  في بؾغاثُل صمج ألازحر ْفي

ٔ  مً َْىا٥    ًسضم ؤن ًم٨ً الظي الخُٛحر ؤن ؤ٣ًىذ، الٗغا١ ججغبت زال٫ مً ْاقىًُ بإن ًغ

ْلِـ صٞٗت الٗغبُت للض٫ْ  الجماعي الخُٛحر َٓ، مهلختها ْلت ٧ل ْاخضة   خا٫ْ  ما َْظا خضٔ ٖلى ص

ٕ َظا ججؿُضٍ  مً ْختى، ْؤلاؾالمُت ٗغبُتال الض٫ْ  مً الٗضًض ٢ب٫ٓ  ٖضم بؿبب ٞكل ؤهّ بال، اإلاكْغ

ْبُحن الكغ٧اء ْع  جىُل٤ التي ،ألاْؾِ الكغ١  إلنالح ألاإلااهُت-الٟغوؿُت اإلاباصعة صز٫ٓ  ٖىض، ؤهٟؿِم ألا

ٔ  هي ٓلُت َاظـ مً ألازغ ا بخهضًغ ْجىظع، ألان ٓما الٗالم بلى ؤزُاَع  الكمالُت ْالًٟت، ٖم

ت الىاخُت مً لألا٢ ٖلى اإلا٣اعبت َظٍ ْجظَب، الخهٓم ْظّ ٖلى للمخٓؾِ  ٖلى ال٣ًاء ؤن بلى الىٍٓغ

ابُت التهضًضاث ن في الؿاٞغ ْالخضزل الٗؿ٨غي  الٗمل زال٫ مً ٩ًٓن  ال لِا ْالخهضي ؤلاَع ، الض٫ْ  قْا

ٓاع ٖبر )ا٢خهاصي، ؾُاسخي ؤمجي( مخ٩امل بغهامج ٖبر ٩ًٓن  بهما ، اإلاى٣ُت ص٫ْ  ٧ل م٘ ظاص خًاعي  خ

ٔ  ةاإلاباصع  ؤن ٦ما، الخُٝغ ؤؾباب ًٖ لل٨ك٠ عة جغ ٍٓت يْغ  َظا ؤن بط ؤلاؾغاثُلي الٗغبي الهغإ حؿ

ٍٓت ٌٗخبر اإلال٠ ْل ْبُحن اؾتراجُجُت ؤ ْع ْاقىًُ ْهجض. لؤل ًذ ان  ٦ما ان اليسخت ، الُغح َظا ٞع

ٕ تهضٝ ْع  ج٣لُو بلى ؤؾاؾا اإلاٗضلت للمكْغ  الخُٝغ مىب٘ ألهّ باإلاى٣ُت الٗامت الخُاة في الضًً ص

ٕ هجاح ًٖ ْللخٗبحر ٓاجّ في ألا٢ل ٖلى، ال٨بحر ألاْؾِ غ١ الك مكْغ  َجري  ٫ٓ٣ً ، ألاْلى زُ

ٓعاث ْبٗض ٢بل ألاخضار مً بالٗضًض الٟغيُت َظٍ صخت ٖلى ٍْضلل(46)٦ؿِىجغ  ؾبخمبر في. الٗغبُت الش

ٌ  َىا ظبع "بن:2012  التي ألاخذار وول، للىالًاث واكخطادًت اظتراجُجُت ؤَمُت جمثل عشبُت دو

ٌ  َزٍ في ججشي   ٌعمى ما بن، كبل مً لها مشظىمت لعُاظاث وؾبلا، لها مشضخي شيلب حعحر الذو

ت والثىسة، الُاظمحن زىسة بعذ العشبي بالشبُع ا واللُبُت اإلاطٍش  في الثاهُت الخؿىة بال َى ما وغحَر

 . الىبحر" ألاوظـ الششق  معاس مششوع

لُا شماٌ ألامٍشىُت مششوع اإلابادسة -  /10/ 7:في2010 اكخطادًت فشص ؤحل مً للششاهت بفٍش

ٓاقىًُ بحن الٗالمي البى٪ جيؿ٣ُي بم٣غجم ٣ٖض اظخمإ  2010 بغث ب ٓعماحـ ْع َ( )ْ ل٨ؿاسخي خمض( )

ٓص حٍٗؼؼ لبدض اإلاٛغب في اإلاالُت ْْػعاء اإلاغ٦ٍؼت البى٥ٓ ْمداٞٓي ٓظ  قما٫ مى٣ُت في ألامٍغ٩ي الا٢خهاصي ال
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٣ُا ما٫ اإلا٣بل اإلااجمغ جدًحر ْ بٍٞغ  مً بمباصعة ال٣اصم صٌؿمبر 2 ْ 1 ؤًام الٗانمت ثغالجؼا في لغظا٫ ألٖا

ما٫ مجلـ ٢ْالذ الجؼاثغي  ألٖا ْلت ٦خابت ألامٍغ٩ي.  ْلت ٧اجبت مؿاٖض ؤن الض ٓػي ألامٍغ٩ي الض  ٞغهاهضًغ ز

ٓٞض ؾحرؤؽ ما٫ ٢مت في ألامٍغ٩ي ال  ظضًضة ؤمٍغ٨ُت مباصعة ًٖ ٞحها ٌٗلً ؤن اإلاٛاعبُت، اإلا٣غع  ألامٍغ٨ُت ألٖا

٣ُا قما٫ لخىمُت ٓعٍخاهُا لُبُا جًم بٍٞغ  ْاإلاٛغب الجؼاثغ ٖلى الؿاب٣ت اإلاباصعاث في ألامغ ا٢خهغ بٗضما ْم

ٓوـ ٓن ٞغنت َظا اإلااجمغ ؤن . ٦ما ا٦ضث(47)ْج ما٫ عظا٫ لجم٘ ؾ٩ُ  هٓغائهم م٘ الخمـ البلضان في ألٖا

ْن  ٞغم لبدض ألامٍغ٨ُحن ْؤٖلىذ الخٗا ٣ت ؤجها ؤًًا ْالكغا٦ت،   ؾخضٖم ؤمٍغ٨ُت االث٧ْْ الخجاعة ٦خابت ٞع

اًت زال٫ مً اإلااجمغ ٓا ؤن اإلا٣غع  اإلاكاع٦حن ٖع ٓع  للجؼاثغ ًيخ٣ل ٫ْ  اإلااجمغ لخً ّٖٓ مً ألا . (48)ألاَمُت بهظٍ ه

ٓن  بؾماُٖل ؤقاعْ  ما٫ مجلـ عثِـ قُس في  ؾخضعط التي الِامت الى٣اٍ بحن مً ؤن ألامٍغ٩ي الجؼاثغي  ألٖا

 ؤظل مً للكغا٦ت بٍٞغ٣ي الكما٫ ألامٍغ٨ُت اإلاباصعة''حؿمُت جدمل ظضًضة مباصعة بَال١ ال٣مت، بٖالن َظٍ

ًٍْم ٞغم  الاؾدشماعاث لدصجُ٘ الِاصٞت اإلاباصعة لخضُٖم ؤمٍغ٨ُت محزاهُت بٖالن اإلااجمغ الاؾدشماع"، 

الا٢خهاصًت،  الٟغم ؤظل مً للكغا٦ت مِٗض إلوكاء الخدًحر ٖلى اإلاى٣ُت. ًٞال بلضان في ألامٍغ٨ُت

ٓط ؤن ٍْيخٓغ ْلحن ظمُٗت بدك٨ُل ل٣متا جخ ٣ُا،  قما٫ مى٣ُت في بهم زانت ْقب٨ت الكباب للم٣ا بٍٞغ

٘ ْجضُٖم ْحصجُ٘ اإلاكاَع ٘ م٘ بوكاء اإلابخ٨غة،  الع آالٝ 10 بحن ما مؿاٖضاث جسهُو اإلاكاَع ٓن  ص  ْملُ

ْالتر٦حز الع،  ٍْخًمً في للماؾؿاث اإلايكئت ْجل٪ الابخ٩اع نىاٖاث ٖلى ص ٕ َظا مى٣ُت،   ُ٘ججم اإلاكْغ

ٓظُت الخ٣ىُت ال٣ضعاث ٧اٞت ٓل ٩ا ال٣اَىحن اإلاٛاعبت ْالخبراء ْالخ٨ى ْبا بإمٍغ ْع اهاث ()ْؤ ٍْم٨ً خهغ اَم الَغ  .

٩ا ٖبري الت ٓاظِِا امٍغ  في: الكغا٦ت مباصعاث ج

ان - ٩ا ٖلى َع ٕٓ مً الؿبا١:الٗغبي اإلاٛغب في الخغ للخباص٫ مى٣ُت بوكاء امٍغ ٕ م٘ ٦ى  مكْغ

ْعْ ٨ُحن خغم ان، مخٓؾُي الا  اإلاىاٞؿحن ٖلى ْع٢ت يِٛ ٌك٩ل اإلاٛاعبُت الؿ١ٓ  ا٦دؿاح ٖلى ألامٍغ

ْبُحن ْع ان باؾخصىاء طاجّ خض في َضٝ َٓ مما ؤ٦ثر ألا  الا٢خهاصًت زُاعاتها اإلاى٣ُت بد٨م في الىِٟ َع

ٖٓت ْلُت: في الؿ١ٓ  اإلاخى ٓبُت الض  في ْاقىًُ هجخذ ْبطا. ؤؾُا مى٣ُت، الخلُج مى٣ُت، ال٨غاًِب ٦جى

ان ٦ؿب ٕ ًخد٤٣ ؤن ٢بل اإلاٛاعبُت الض٫ْ  م٘ الخغ للخباص٫ مجا٫ ب٢امت َع  الخغ الخباص٫ مى٣ُت مكْغ

ْعْ ْبُحن إلاٟاْيت ألاؾب٣ُت ْع٢ت حؿخٛل ؤن ْاقىًُ بةم٩ان ؾُهبذ ٞاهّ مخٓؾُُت الا ْع  خ٫ٓ  ألا

ًٍٓاث ٓا١ مىا٤َ في مدخملت حٗ ْلُت ْؤؾ ٔ  ْب٢لُمُت ص   .(49)الٗالم في ؤزغ

ان - ٨ُت الكغ٧اث بط ان إلاٛاعبُت:ا الؿ١ٓ  ٖلى َع ض ألامٍغ ٓابت ٖبر جٍغ  الؿ١ٓ  ا٢خدام اإلاٛاعبُت الب

ْبُت ْع ٣ُت ْالؿ١ٓ  قماال ألا ٓبا ؤلاٍٞغ ْلُت ؾ١ٓ  بَاع في ظى ان َظا َْك٩ل ،مٟخٓخت ص  انُضاما الَغ

ْبُت اإلاهالر م٘ مباقغا ْع ا مىا٤َ في ألا سُا حٗخبَر ٍٓت مجاالتها مً جاٍع ٣ُا مشل الخُ ، الٗغبي ْاإلاٛغب بٍٞغ

ْاعص "ألا٢صخى اإلاٛغب في ْاقىًُ ؾٟحر َْظا ما ا٦ضٍ ا٫ اص  . (50)الدؿٗىُاث جهاًت في "ٚابٍغ

ان جضاع٥ ٞاع١  - ْبُت الا٢خهاصًت اإلاىاٞؿت َع ْع  الٗغبي اإلاٛغب مى٣ُت بلى ؾبا٢ت ٧اهذ التي ألا

ٓامل ) بد٨م سُتالٗضًض مً الٗ ت  اصالثاإلاب حجم في ججؿض مما ْالش٣اُٞت( الجٛغاُٞت، الخاٍع الخجاٍع
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ْبي الاجداص ص٫ْ  حُٛي التي ْع بً ٢ْض اقاع الى َظا. مجها 60 مً ؤ٦ثر ألا  نب" ٖىضما ٢ا٫:()بغاْن  ْع

ىُت اإلاخدذة الىالًاث ٌ  لً ألامٍش لُت ظىق  بي عً جدىاص ٌ  افٍش  الخللذًحن الششواء ألاوسوبُت للذو

لُا ٓاعث طَب ُٞما. "إلفٍش اإلاخٓؾِ بًٟخُّ  ضٍ ٖلى اَمُت البدغفي جإ٦ُ الاججاٍ هٟـ في اًؼؾخاث ؾدُ

يي للىمىرج اإلاغشب ًبذًه الزي الخُىي  لالَخمام حعخجُب بظتراججُدىا ؤن اعخلذخحن ٢ا٫:"   ألامٍش

 اؾخٗما٫ ْاقىًُ ْجدا٫ْ . (51)"ؤوسوبا على فلـ ولِغ ألاؾلسخي غشب على هافزة فخذ في ولشغبخه

ت الخلُٟت ٖامل سُت الاؾخٗماٍع ٩ي الؿٟحر نغاخت ّٖى ا ٖبرم َْٓ، الخاٍع ْاعص اإلاٛغب في ألامٍغ ا٫  اص ٚابٍغ

ض 1998في ٓلّ بمضٍع  العشب اإلاغشب – اإلاىؿلت َزٍ في هششواء مخىاحذون  هدً جىاغع بيل لىللها :"ب٣

يا ألهىا–  ؤًػا وألهىا وحزاب هاجح وزلافي، اكخطادي، ظُاسخي همىرج مً رلً ًمثله ما بيل ؤمٍش

خي باإلسر لعىا ؤوسوبُحن لُا في وسوباأل  الخاٍس  . (52)الشمالُت" بفٍش

ْػ  - ان ججا ٠ُْٓ اإلاٛاعبُت: الؿُاؾُت الخالٞاث َع ْاقىًُ ٖلى ج  مً قب٨ت جد٤ُ٣ ٖامل حٗمل 

٫ْ  بحن الا٢خهاصًت اإلاهالر ْػ  مى٣ُت ص  ؤن ْلٓ الٛغبُت الصخغاء اإلاٛاعبُت ٦جزإ الؿُاؾُت الخالٞاث لخجا

ْاقىًُ بخإزحر اهضماط ةمباصع  ؤي لىجاح الغثِؿُت هي ال٣ٗبت ال٣ًُت َظٍ ْحٗتٝر  ٓامل َظٍ ب٢لُمُت.   الٗ

 الجؼاثغ مً ٧ل ٖلى يُِٛا ًٟؿغ مما آلان خض بلى ؤلا٢لُمُت الكغا٦ت مباصعاث هجاح حُُٗل في الؿُاؾُت

ٓ مىظ البٓ ْظبهت ْاإلاٛغب ٓن  مباصعة لحزاٍع ٍٓت مً نُٛت إلًجاص 1998 ٖام َٓؾخ  الجزإ.  لِظا الدؿ

ان اصزا٫ البٗض الا - ٩ي وؿاوي في الكغا٦ت:َع  الكغا٦ت وؿىتؤ هدٓ الجضًض ٌٗض الخٓظّ الامٍغ

ْهي 11 بٗض اإلا الكاملت بؾتراجُجُت يمً الا٢خهاصًت  مً اًؼوؿخاث مباصعة بٗض ما اؾخضعا٧اث ؾبخمبر 

ٍٓت ؤلانالخاث بغامج زال٫ ْع  ْجغ٢ُت الترب ٓع  َظا ٍْإحي، اإلاى٣ُت مجخمٗاث اإلاغؤة ص ٩ي اإلاىٓ  الجضًض ألامٍغ

 . الٛغبُت الصخغاء مل٠ بؿبب ْاإلاٛغب الجؼاثغ بحن الؿُاسخي الاهٟغاط مؿاعي حٗثر ْل في

ت الاظتراجُجت -4 يي اإلاخدذة للىالًاث الؿاكٍى ٩ا حٗخبر: ألامٍش ، الٗالم في للُا٢ت مؿتهل٪ ؤ٫ْ  امٍغ

ٓال ْلُت ْ الؿُاؾُت الضعاؾاث مغ٦ؼ بُاهاث ْخؿب، (53)الٗالمي ؤلاظمالي مً 23% يبد ْاقىًُ  في الض

الًاث ٞةن ٓعصث 2000 في ٖام ال ٓالي اؾخ  ختى اليؿبت َظٍ لترجٟ٘ ،الُا٢ت مً خاظاتها مً 57 %خ

ٍٓت الخبُٗت ٌٗم٤ مما2003 ٖام 60% هدٓ بلٛذ ٍٓىاث هدٓ لِا الُا٢  ٍْظَب، الخاعظُت الىِٟ جم

 ختى ْ 2000 ٖام ًم الٟترة في ؾخ٩ٓن  الا٢خهاصي الىمٓ خا٫ في الٗالمي الاؾتهال٥ حجم ؤن في الخبراء

ش في مشُالتها ٧ل مً ؤٖلى 2025 ٖام . الٗالم في ألاَم الؿلٗت ٩ًٓن  ؤن بلى الىِٟ ًضٞ٘ ما َٓ ْ، الخاٍع

٘٢ٓ ٓعص ٍْخ خِل قغ٦ت في الخىُٟظًحن اإلاضًٍغً ٦بحر بغاْن  ل  الٛاػ ْ الىِٟ ٌؿخمغ ؤن بترْلُٓم بٍغ

ٓاث للُا٢ت ؤ٫ْ  ٦مهضع  ابغػ  مً ''الُا٢ٓي  ألامً'' بؾتراجُجُت ْحٗخبر. ٢لألا ٖلى اإلا٣بلت 35 ــــال في الؿى

اع ؤَضاٝ ٓاؾتراجُجي، ظُٓؾُاسخي ؤلَا ٩ا ْيٗخّ الظي ْظُ . 1991 الخلُج خغب مسلٟاث يٓء ٖلى امٍغ

 مباقغة جخٗل٤ خاؾمت لى٣ُت الاؾخجابت ٖلى، الجضًض الاؾتراجُجي ؤلاَاع َظا في ْاقىًُ خغنذ ٢ْض



ىُت ججاٍ  ؤلاظتراجُجُت الاكخطادًت   مىؿلت اإلاغشب العشبي بعذ نهاًت الخشب الباسدةالامٍش
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. الٗالم ه٣اٍ مسخل٠ في ه٣لِا مٗابغ ْ الُا٢ت مهاصع جامحن في لجخمش ْ، الا٢خهاصي هٓامِا بمؿخ٣بل

لذ ٨ُت ؤلاؾتراجُجُت ال٣ًُت ْْ ٓاخض ال٣غن  إلاغخلت الغثِؿُت ألامٍغ  يمان في جخمشل الٗكٍغً ْ ال

اهاث الخد٨م ٍٓت في الَغ ٩ي الا٢خهاص اخخُاظاث مً % 50مً ؤ٦ثر ؤن باٖخباع، الُا٢  الُا٢ت مً ألامٍغ

ا ٢ٓٗاث بلى اإلياٞتب (54)الخاعط مهضَع ض بلى جظَب التي الخ ٩ي لال٢خهاص الخبُٗت مً مٍؼ  إلااصة ألامٍغ

مذ ٢ْض .الىِٟ الًاث الاؾتراجُجي البٗض طاث الخبُٗت َظٍ ؤٚع  قامل اؾتراجُجي-ظُٓ بَاع جدضًض ٖلى ال

اهاث في للخد٨م ٍٓت الَغ  الُا٢ت ٢ُإ لكغ٧اث اإلاكتر٥ اليكُت ؤلاؾتراجُجُت َظٍ حكمل ،الُا٢

ى ْ الاؾدشماع قغ٧اثْ  ٓمُت ألاظِؼة َٝغ مً اإلاضٖم ال٣ْغ ٨ُت الخ٩  . ألامٍغ

٩ي لال٢خهاص باليؿبت الُا٢ت مهاصع حك٩لّ الظي الخُٓي  البٗض بلى ْباإلياٞت    ٞان، ألامٍغ

ان ْاث في مخ٣ضما مغ٦ؼا ًدخل الُا٢ٓي  الَغ ْلُت للؿُاؾت ؤلاؾتراجُجُت ألاص ٨ُت الض ؼ في ألامٍغ  حٍٗؼ

ْبا مشل الغثِؿُحن اإلاىاٞؿحن ؤمام جدضًضا ْ الا٢خهاصي اإلاجا٫ في ؾُما ال اإلاُتالٗ َُمىتها ْع . الُابان ْ ؤ

٩ي الاؾتراجُجي ٞاالهدكاع ٠ُ ْ، الٗالم في الغثِؿُت الُا٢ت مهاصع في الخد٨م بلى ًغمي الجضًض ألامٍغ  جْٓ

ٔ  م٘ الخىاٞسخي نغاِٖا بصاعة في ؤلاؾتراجُجُت ألاصاة َظٍ ْلُت ال٣ٓ ٍٓتال الض ٓاعص جٟخ٣ض التي شاه  َا٢ت إلا

ْبا( ْ للُابان ) طاجُت ْع ٔ  ؤ ٨ُٓن  ٍْغ ٍٓت اإلاهاصع في الخد٨م ؤن ألامٍغ ، الهىاعي للىٓام ؤلاؾتراجُجُت الُا٢

اجها في ٌٗؼػ  ؤن قاهّ مً ٨ُٓن  ٌؿعى التي الا٢خهاصًت ْ ؤلاؾتراجُجُت الخبُٗت ج٨َغـ َع  لٟغيِا ألامٍغ

ْلُحن مىاٞؿحهم ٖلى ٓلتا زم ْمً ،الض ْبا مً ٧ل اهٟغاص صْن  لخُل ْع  في باالؾخ٣اللُت الُابان ْ ؤ

٩ي الًِٛ ٞغم مً َامل ٖلى ؤلاب٣اء ْ، الىُُٟت بؾتراجُجُتها  اإلاىاٞؿحن َظًً ٖلى ألامٍغ

ٍْمخض الغثِؿُحن الا٢خهاصًحن ان اإلاٗجي اؾتراجُجي ظُٓ اإلاجا٫ َظا لِا  ٩ي بالَغ  البدغ مى٣ُت في ألامٍغ

ُّ ٫ٓ َ ٖلى اإلاخٓؾِ ألابٌُ ٓبي قٍغ ًٍ بدغ ْ الخلُج بلى ٚغبا اإلاٛغب مً الجى  ًجٗل خُض، قغ٢ا ٢ْؼ

٨ُحن، قامل اؾتراجُجي – ظُٓ الُغح َظا ن ٞاألمٍغ ٢ٓاػ بلى الٗغبي اإلاكغ١  ْ اإلاٛغب مى٣ُت بلى ًىْٓغ  ال٣

ٓع  ًٟؿغ مما مخ٩امل اؾتراجُجي ٦ًٟاء لسخي للخل٠ اإلآؾ٘ الاؾتراجُجي اإلاىٓ  البدغ مى٣ُت في ألَا

 . اإلاخٓؾِ بٌُألا 

 اظخيخاحاث و جىضُاث :

 في الازحر ههل الى ظملت الاؾخيخاظاث الخالُت:  

٩ي بمى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي -1 مً ، ان جهاًت الخغب الباعصة قِضث بضاًت اَخمام اؾتراجُجي امٍغ

ٓاؾتراجُجُت ب٘ ْما جتر ، اظل ٦ؿب اإلاىاٞ٘ الا٢خهاصًت لِظٍ اإلاى٣ُت بؿبب ما جخمحز بّ مً اَمُت ظُ

ٓاعص َبُُٗت ٍٓت )الىِٟ، ٖلُّ مً م ا٢ ْاٖضة، الٛاػ(، َْ ٓجها ؾ١ٓ اؾتهال٦ُت  ٦ْظا ، باإلياٞت الى ٧

ْعبا، اؾدبا١ اإلاساَغ ْ التهضًضاث الامىُت التى ٢ض حٗغ٢ل مهالخِا ْخلُٟتها ، اْ تهضص اؾخ٣غاع ا

ٓ الكغ١ الاْؾِ ا٦ض الٟغيُت الاْلي مما ً، ْ الخلُج، اؾغاثُل مً زال٫ اإلاجا٫ اإلاخٓؾُي اإلآؾ٘ هد
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ْعا َاما في جغجُبها في ؾلم  ُت جلٗب ص لِظٍ الضعاؾت ان ال٣ضعاث التى جخمخ٘ بها اإلاىا٤َ الٟٖغ

 ٔ  . اؾتراجُجُاث ال٣ٔٓ ال٨بر

٩ي بمى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي زانت -2 ػ الخٓظّ ْالاَخمام الاؾتراجُجي الامٍغ ٓامل بْغ ٢ض ػاصث ٖ

ٓا٤ٞ م٘ ، بخمبر في اقخضاص الخىاٞـؾ 11ْ اخضار ، بٗض جهاًت الخغب الباعصة ْاهدؿاع َامل الخ

ْبا خُض ْع سُت ا ُٓٞاحي، خلُٟتها الخاٍع ٕ الكغا٦ت ، ْبٗض اجهُاع الاجداص الؿ ْاؾدبٗاصَا مً مكْغ

ْع  ٨ُت صْن -ْالا ْاث امٍغ ْاقىًُ مُالت لخٓلى جىُٟظ اؾتراجُجُتها في اإلاى٣ُت بإص مخٓؾُُت انبدذ 

ْاعالخام ًٖ َ يان ٌٗجي طل٪ الخسل ْاإلاهالر اإلاكتر٦ت ، امل الخيؿ٤ُ م٘ ٞغوؿا لًمان ج٣اؾم الاص

اؾتراجُجُاث ال٣ٓٔ ْالشالشت لِظٍ الضعاؾت ان ، َْظا ما ًٟىض اًًا الٟغيُت الشاهُت، في ص٫ْ مى٣ُت

ٓا٤ٞ م٘ الخٛحراث الت ٓاٍ ، يٌكِضَا الىٓام الضْل يال٨بٔر الخاعظُت جخ ٓة ٖلى مؿخ ْجغجِب ٖىانغ ال٣

ْان ٦ خت مً ٢بل ال٣ٓي ال٨بر مً ظِت  ٘ طاث الُبُٗت الا٢خهاصًت اإلاُْغ صلُل ٖلى  ٔ ثرة اإلاكاَع

 . ْالُِمىت ٖلحها، ْ ْؾُلت الزترا٢ِا، اَمُتها

في ْل َظا ججض ص٫ْ اإلاى٣ُت اإلاٛاعبُت هٟؿِا مًُغة الى عؾم ؾُاؾت مؿخ٣بلُت ُٞما بُجها 3-

ٓاظِت َظٍ الخدضً، مً اظل الاؾخٟاصة مً َظٍ اإلاُُٗاث ْلتها زل٤ خحز ، اثْ م َْظا مً زال٫ مدا

٨ُت ٘ الامٍغ ْعة ْالاؾخٟاصة مً الخىاٞـ الظٔ ٢ض ًدهل ُٞما بحن اإلاكاَع ٕ الكغا٦ت ، مىا ْمكْغ

ْمً زال٫ عبِ ٖال٢اث هابٗت مً الضاثغجحن، مخٓؾُُت-ْْع ألا   :ا

لُت الذاثشة- ٓ الٗ:ؤلافٍش ٣ي مً زال٫ الخٓظّ هد ٣يبالتر٦حز ٖلى الجىاح اإلاٛاعبي الاٍٞغ ، م٤ الاٍٞغ

ٍٓت اجٟا٢ُت الىِباص ٖلى ؾبُل اإلاشا٫  . ْ جُٟٗل ٖال٢اث الجىٓب ظىٓب ٦خ٣
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ٓع  جهٓى ٣ي زالسي ٖالم مد ٓع  ٖغبي آؾُٓي  بٍٞغ  .ظا٦غجا-َاهجا مد
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غ( 8) ٓاث،  لٗضة الٗغبي الا٢خهاصي لخ٣ٍغ  ، مغظ٘ ؾاب12/11/2011.٤ؾى



ىُت ججاٍ  ؤلاظتراجُجُت الاكخطادًت   مىؿلت اإلاغشب العشبي بعذ نهاًت الخشب الباسدةالامٍش

 

231 

                                                                                                                                                                        
ً الٗغبي"،  (9) ْ او٩ٗاؾاتها ٖلى الَٓ  .4، م 1990، ؾبخمبر 139، ٕ اإلاعخلبل العشبيمدمض ٖبض الٛجي ظاؾم:" اإلاخٛحراث الٗاإلاُت 
َـ . ٦ُذ، ( 10) ض  ٓص قِاب، ٍ الخطىضُت في عطش اإلاعلىماثٍٞغ  .18(، م  1999، ) ال٣اَغة: ماؾؿت ألاَغام، 1، ث: مدمض مدم
( )ْالجامضة،  ؤوال ْاإلاجغاث(،  زاهُاالالمخىاهي في الهٛغ ٖلى مؿخٔٓ الُبُٗت الخُت،  مخىاهي في الال  زالثاالالمخىاهي في ال٨بر)الًٟاء 

ْ الؿُُغة ٖلى جٟاٖالث  ْالخاؾٓب  ٓماجُ٪  ْج ٤ ألا ْ زٍُٓ ؤلاهخاط ًٖ ٍَغ ْ ٣ًهض بظل٪ الؿُُغة الظاجُت ال٩املت ٖلى آلاالث  الخ٣ُٗض 

ْ الاجهاالث ٓماث  ٤ قب٨ت اإلاٗل  اليؿ٤ الاظخماعي ًٖ ٍَغ
ٓم،  (11) ْالٗل ْ الش٣اٞت  ْ الش٣اٞت الاجطاٌ العشبُت الثىسة الخىىىلىحُت و وظاثلاإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت  ٓوـ: اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت  ، ) ج

ٓم،   .372(، م 1990ْالٗل
(12) Dahou Darbal:” Avant propos”, Naqd: Revue d’ etudes et critiques et sociales, 1991, P 8. 

ٓوي (13) ٓ م ٣ُا بٗض الخغب الباع ٖلُل ٨ُت في مى٣ُت قما٫ اٍٞغ ٓم سظالت ماحعخحرصة، ، الؿُاؾت الخاعظُت الامٍغ ، )ظامٗت الجؼاثغ: ٧لُت الٗل

الم(،  ْ الٖا  .6م الؿُاؾُت 
()  التي جِٓغ في ق٩ل زالزُت ٢ُبُت ْ ٓم حجما ْألا٦ثر جإزحرا  حكمل زالر ؤ٢ُاب  La Triadisationمً هماطط الخ٨خالث الا٢خهاصًت ألٖا

ْعبي ٨ُت مً ز، مُِمىت هي الاجداص ألا الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓن NAFTAال٫ اجٟا٢ُت هاٞخا )ال ٓان، َ (، الُابان في قغ١ آؾُا بهُمىتها ٖلى )جاً

ٓبُت(. ٓعٍا الجى ٓعة، ٧ ٓوٜ، ؾىٛاٞ ٧ 
ٓخضة الٗغبُت، 1، ٍ اإلاغشب العشبي في مفترق الؿشق في قل الخدىالث العاإلاُتٖبض الخمُض ببغاَُم،  (14) ، ) بحرْث: مغ٦ؼ صعاؾاث ال

 382(، م  1996
 .161، م مشحع ظابماص، مجضاب بضع ٖى (15)
ٓوي،  (16) ٓ م  .7-8، م م مشحع ظابمٖلُل
ٍْل الخُاة الا٢خهاصًت في الٗالم اإلاٗانغ"،  (17) ل 6، ٕ مجلت دساظاث عشبُتنالر ًاؾغ:" جض  .46، م 1996، ؤٍٞغ
 .199-200، م م مشحع ظابممجضاب بضع ٖىاص، (18)
ٓم ٖلى 1994ؤل٠ في ؾىت  40ي جهاًت الؿخِىاث بلى آالٝ ف 7ل٣ض اعجٟ٘ ٖضص الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث مً  (19) مً  1/3، ْهي حؿُُغ الُ

ْجخد٨م في  ,La Mondialisation de L„économie  Addajaquesه٣ال ًٖ:مً مىخجاث الخجاعة الٗاإلاُت،  2/3ؤلاهخاط الٗاإلاُت 

,Alger:Casbah Edition,1998),P 86.Génese  
(20) Hamid lyadi:"La Revolution Energétique",Afrique Asil,No 128,Mars 2001,P 65. 

ْ جٟخِذ الٗالم الشالض"،  (21)   .www.moqatel.com/openshare/Behoth.Siasia21/tawazon/kim/ses.or.doc  في:ص.٧اجب:" الخ٨خالث الا٢خهاصًت 
() ٖٓت الض٫ْ الهىاُٖت، الشاوي ؤٚلبُت الض٫ْ ال٣ٟحرة، الشالض ص٫ْ الخلُج ٍْم٨ً ؤن  ألا٫ْ ًًم مجم ْاإلاخسلٟت،  الٛىُت بما٫ الىِٟ 

 ٔ ٨ُت ٦بر ٫ٓ بلى مؿخٗمغة ؤمٍغ ٓصٍ بٗض خٟغ الباًَ، خُض جد ْظ  ً  وؿمُّ مجاػا الٗالم الغاب٘، الظي َع
ْلي".  (22) ٍٓاث ألامً الض ْل ٢ٓ٘ :ص. ٧اجب:"حُٛحر ؤ  .www.moqatel.com/openshare/Behoth/siasia21/tawazonkim/src122htm   في م
 .غ اإلاشحعهف  (23)
(24)  ٫ٓ ٨ُت، ؤًل الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْلُت لل ٫ٓ ؤلاؾتراجُجُت ألامىُت الض ٢ٓ٘ .2002مل٠ ٧امل خ  :في م

www.al wifak.com/arcfef/531/feve5.htlm1 
ً بُىواهان" ٌٗض (25) ضًً لىٓام باجٍش ٓ ؤخض اإلاٍا َ ْ ٓعي ٖلى الترقُذ للغثاؾت. ال ." اإلاغشر الظي هاٞـ بٓف صازل الخؼب الجمِ ٩ا ؤ  ؤمٍغ
 . اإلاشحع العابم (26)
() ْػٍغ الُا٢ت ألاؾب٤ في بصاعة ٧اعجغ 

(27) International trade statistics year book.IMF, direction of trade,(2001). 
()  دكاع ظا٦ؿٓن ن مضًغ Richard Jacksonٍع ٣ُا قما٫ قْا ٨ُت الض٫ْ  ب٨خابت بٍٞغ ن ألامٍغ  الخاعظُت للكْا

(28) Bernard Ravenel,"L'Algérie entre la France et les Etats Unis", NAQD, N°12, (Printemps-été 1999).,p.164. 
 () ْلت ٧اجب هاثب ن الض  ألاْؾِ الكغ١  لكْا
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 ملخظ : 

ٓم باألَمُت ال ذ الُ  هي الض٫ْ التي اٖتٞر
ٌ
٨بحرة ٦شحرة

ْجإ٦ُض  للؿُاؾاث الش٣اُٞت في الخىمُت الا٢خهاصًت 

٦ْظل٪ مؿاَمتها في ؤلاقٗإ  ىُت إلاجخمٗاتها،  ٍٓت الَٓ الِ

لِظٍ الض٫ْ ٖلى اإلاؿخٔٓ الٗالمي. خُض  الخًاعي 

ٓاث ألازحرة بلى ظاهب  جٟغى الش٣اٞت هٟؿِا في الؿى

ْالضًمٓٚغاُٞا ْالا٢خهاص ٦إخض ألابٗاص ألاؾاؾُت  البِئت 

ٓعة الغ٢مىت، للىٓام ٓع م٘ ز ْلي، اإلاخُ الظي البض ؤن  الض

اهاث اإلاخجضصة جدذ يٍٛٓ  ْالَغ ٌؿخجُب لالخخُاظاث 

ْلُت. إلات اإلاباصالث الض ٖ 

ٓا٢٘ ٓلٓظُت  - ل٣ض صٞ٘ َظا ال الظي جمحٍز الخٛحراث الخ٨ى

ٓػَ٘ ال٣ٔٓ الخايغة  ْج ْالتي ؤٖاصث جىُٓم  ت  اإلادؿاٖع

ْلُت  البِئت في ٓماث بلى الا  -الض ٓاٖل الخ٩ َخمام بٟ

ٓماؾُت  ْمخٛحراث ظضًضة. ْفي َظا الؿُا١ جإحي الضبل

ٓماؾُت الخإزحر  الش٣اُٞت ٓم ٖلى هجاح  ْصبل ٓة هاٖمت ج٣ ٣٦

ْٖلى جغ٢ُت اإلاٗاٝع التي حٗمل ٖلى  الهىاٖاث الش٣اُٞت 

ٓاع  ْلت في الخاعط ٦إصاة للخ ٓعة اًجابُت ًٖ الض وكغ ن

ْحك٩ل ْؾُلت مٗبرة ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿ ان بحن ألامم 

 ظىٓب. –ا٫ ْللٗال٢اث قم

Le « Soft power » : La France Du Rayonnement Culturel a la Diplomatie l’Influence  

Abstract :  

Il ya beaucoup de pays qui ont reconnu la grande 
importance des politiques culturelles d'aujourd'hui 
dans le développement économique et l'identité 
nationale de leurs communautés, ainsi que sa 
contribution au rayonnement culturel de ces pays 
au niveau mondial. Où la culture elle-même 
s„impose au cours des dernières années ainsi que 
l'environnement et de la démographie et de 
l'économie comme l'une des dimensions clés du 
système international, développé avec la révolution 

de la numérisation, qui doit répondre aux besoins et 
aux enjeux renouvelables dans le cadre de la 
mondialisation. Ce fait a conduit les gouvernements a 
prendre en charge de nouvelles variables. Et réagir 
avec de nouvelles moyens Comme la diplomatie 
culturelle et le "soft power", basée sur les industries 
culturelles et la connaissance , qui promouvoir une 
image positive du pays à l'étranger , et offre un 
outil de dialogue entre les nations. 

 ملذمت : 

ٍٓت اإلادضصة لٟلؿٟت ؤْ ْالًٗ ٍٓت  ٓابذ البيُ ْاإلاٗاًحر الش٣اُٞت الٟغوؿُت مً الش بىاء  حٗض ال٣ُم 

ٓجها ٍٓتهاجمشل  الؿُاؾت الخاعظُت الٟغوؿُت، ٧ ٓان َ ْٖى ح ألامت  ٓماث  ،ْع الظي ٖملذ مسخل٠ الخ٩

ا ْاإلاٗاًحر، بط ؾٗذ بلى جإ٦ُض ٖىانَغ ت َظٍ ال٣ُم  ٓماتها ْزهاثهِا،  اإلاخٗا٢بت ٖلى اؾخمغاٍع ْم٣

ْالٟىٓن  ْال٣ٗاثض  ْالٗاصاث؛ ٞهي لِؿذ  ْألازال١ ْطل٪ في ٧ل مغ٦ب ًخًمً اإلاٗاٝع  ٓاهحن  ْال٣
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ت في الؿل٥ٓ ْل٨جها هٍٓغ ٖٓت مً ألا٩ٞاع ـــــــ ٞدؿب ـــــــ  ُت الؿُاؾُت بظماال ،مجم  ،بما ًغؾم الخٍغ

ٓهُت. ٞٓ ٓطط الٟغه٩  ٖملذ ٖلى ججؿُضَا مً زال٫ ؤهم

ت  ل٣ض ؤصٔ ٓماث، ْخٍغ ٓاٖل ظضًضة، م٘ بم٩اهُت الٓن٫ٓ اإلاباقغ بلى اإلاٗل ْٞ ْلُحن  بحن ص ٓع اٖل ِْ

ٓماؾُت  ْاث الضبل عة ج٠ُُ٨ ألاص ٓلٓظُا الغ٢مُت، الى يْغ الخٗبحر في اإلاجخم٘ صْلي، مً زال٫ الخ٨ى

ٓا٦بت َظٍ الخٛحراث ٍٓغ "  ٩ٞاهذ ٞغوؿا مً يمً ،الالػمت مً ؤظل م ٓتها الض٫ْ ألا٦ثر اَخماما بخُ ٢

ٓط ممىهجت في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم ٖٓت مً  ،الىاٖمت "، بمٗجى بىاء ؾُاؾت هٟ ْطل٪ باإلعج٩اػ ٖلى مجم

ٓعث م٘ مغ الؼمً ْالٗامت التي جُ ٧ْامل ٌٗخمض  ،اإلاباصعاث الخانت  ٕ ٢ٓي  ْجمذ ٩َُلتها خ٫ٓ مكْغ

ت مخىامُت ت بكٍغ ْبصاٍع ٓاعص مالُت   .مسههت للؿُاؾت الش٣اُٞت الخاعظُت  ،ٖلى م

ٓماؾُت الش٣اُٞت مً ٖىانغ الؿُاؾت الخاعظُت الٟغوؿُت ْالضبل ٓماؾُت الخإزحر  التي  ،ْحٗخبر صبل

ت ْألا٩ٞاع ْؤلابضإ ٖلى الىمِ الٟغوسخي، ًٖ  ْوكغ اإلاٗٞغ ْلت،  ؼ ظاطبُت الض جغمي مً زاللِا بلى حٍٗؼ

ٓع الٟغوسخي في الٗالم الظي ًمح ْمبخ٨غة ْزال٢ت ًٖ الخً ٓعة هاجخت  ٤ جهضًغ ن ٕٓ ٍَغ ٍز الخى

ضٍ لخد٤ُ٣ ؤَضاِٞا ْخماًت مهالخِا  ْطل٪ مً ؤظل مماعؾت الخإزحر الظي جٍغ َْصج٘ الازخالٝ، 

ْلت بك٩ل مىٓم ٍٓاث الض ْل ط ٖلى ٞىٓن  ،يمً ؤ ِٓ ْاإلاؿخد ب ٧اهذ ٞغوؿا اإلاباصع الٓخُض  ٢ٓذ ٢ٍغ ْل

ٓم. ٓ خا٫ الُ ٓاضر ؤن َظا الٓي٘ لِـ َ ْمً ال ٓماؾُت الش٣اُٞت،  ْالضبل  الخإزحر 

ْهي حؿعى لخٓؾُ٘ َظٍ ْل ٓتها،  ٣ض ٧ان الخإزحر الش٣افي الٟغوسخي في الٗالم ــــ صاثما ــــ مهضع ٢

ٓع الٟغوسخي، مً  ٤ْٞ اإلاىٓ إلات  ٓة الىاٖمت الخ٣ُ٣ُت ال٣اصعة ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ الٗ ٍٓغ ال٣ ْجُ الٟٗالُت 

ؼ الخبرة الٟغوؿُت، ٘ ْقغا٧اث لخٍٗؼ خباع  زال٫ ب٢امت مكاَع ماقغاث ألاصاء ال٨مي التي جإزظ بٗحن الٖا

ٓعي ٓا٢٘ الضْلي. ،ْالى   ْاإلاُُٗاث اإلاُضاهُت لخ٣لباث ال

ٓم، ٕٓ الش٣افي ًمشل ٖلى الٗم ٍٓا للؿُاؾت الخاعظُت الٟغوؿُت ًب٣ى الخى ٍْترظم في  ،جٓظِا ٢

ٕٓ الٟغوسخي ْل٨ً ؤًًا حؿلُِ الًٓء ٖلى الخى ْاللٛاث خ٫ٓ الٗالم،  ؼ ظمُ٘ الش٣اٞاث  ْحٍٗؼ  ،خماًت 

ٓة الىاٖمت الٟغوؿُت ٖلى اإلاؿخٔٓ الضْلي، ْٚجي ًٖ ا ْجإؾِـ ال٣ ٕٓ مً ؤظل ْي٘  ْع الخى لخٟهُل ص

ْالخإزحر  ض مً ؤلابضإ  ٓط الا٢خهاصي ْالاهٟخاح ٖلى الخاعط، مً ؤظل اإلاٍؼ ْعٍ في جد٤ُ٣ الىٟ ْص

 الاؾتراجُجي.

الث التي ٌكِضَ ا اإلادُِ ٍْخُلب البدض في ؤلاؾتراجُجُت الش٣اُٞت الٟغوؿُت ِٞما ؤ٦بر للخد

ت الخانلت في اإلاجخم٘ الضْلي، مً مىُل٤  ٓاظِت الخ٣لباث اإلادؿاٖع ْلت الٟغوؿُت، إلا الجُٓؾُاسخي للض

ال  ْلِؿذ مجغص مؿإلت صالالث،  ٓط  ْهٟ ٓماؾُت جإزحر  ا صبل ٓماؾُت الش٣اُٞت بةٖخباَع ٓع الضبل ؤن جُ

ْالٗلمي، ألج ُت تهضٝ بلى ؤلاقٗإ الش٣افي  ها جىُٓي ٖلى بؾتراجُجُت ًم٨ً ازتزالِا في بغامج ْٞغ

.  ْؤَضاٝ طاث ؤبٗاص ظُٓؾُاؾُت، ٢اصعة ٖلى مً ؤهماطط ؤزٔغ
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 شيالُت:ؤلا 

 ٕٓ ٌٍٓ ًٖ ؤْظّ  ْلضعاؾت َظا اإلآي ٓة الىاٖمت الش٣اُٞت ٦ؿالح للخٗ ٢ْذ ًىٓغ بلى ال٣ ْفي 

ٍٓغ قب٨ت  ْجُ ٓلٓظُت،  اث جدمل عؾاثل ؤًضً ت، مً زال٫ ٖغى مٍٛغ ْالٗؿ٨ٍغ ٓع الؿُاؾُت  ال٣ه

ْل  ُت للخإزحر ٖلى جًُٟالث الىسب الٗاإلاُت، جُغح ؤلاق٩الُت الخالُت:ص

ادة الىفىر والهُمىت على  هُف جلجإ فشوعا لخدلُم مىدعباث جىقُف كىتها الىاعمت لٍض

 اإلاعخىي الذولي ؟

٠ُ الٟغيُت اإلاسخاعة خماص ٖلى جْٓ الؿُاؾت الخاعظُت الٟغوؿُت  ْالتي مٟاصَا ؤن ،ْطل٪ باإٖل

ٍٓ ْعَاحٗخمض ٖلى جُ ْبٖاصة ص ْلُت  ٓاظِت الخدضًاث الض ٓتها الىاٖمت مً ؤظل م ٓاػن  غ ٢ في بَاع الخ

ٓماؾُت الخإزحر" . ٓع الٟغوسخي مً زال٫ "صبل ٤ْٞ اإلاىٓ  الضْلي 

 مً ؤظل ؤلاظابت ًٖ ؤلاق٩الُت جمذ ٩َُلت الضعاؾت ٦ما ًلي :و 

-  : ٓطط الٟغوسخي.اإلادىس ألاٌو ٤ْٞ ألاهم ٓة الىاٖمت   ال٣

ٓماؾُت الخإزحر الٟغوؿُت.: اإلادىس الثاوي - ٓة ؤلاؾتراجُجُت ؤؾاؽ صبل   مخٛحراث ال٣

ٓماؾُت الٟغوؿُت : مً ؤلاقٗإ الش٣افي بلى اإلادىس الثالث:  - ٍٓاث الضبل ْل بٖاصة جغجِب ؤ

ٓماؾُت الخإزحر .  صبل

 اللىة الىاعمت وفم ألاهمىرج الفشوسخي : -اإلادىس ألاٌو 

ْبؾخ٣اللُتها في الخهٝغ٨ًمً الِضٝ ألاؾاسخي لل٨ٟغ ؤلاؾتراجُجي الٟغو تها   ،سخي في خماًت خٍغ

ٞةن مهُلر "بؾخ٣ال٫" باليؿبت للٟغوؿُحن ًدمل مٗجى  Pierre Maillardْٖلى خض حٗبحر بُحر ماًاع 

ْٞلؿٟي ْؤزالقي  ْلت مخٟاٖلت م٘ ألاخضار  ،هٟسخي  ْلِـ مجغص ص ٓة ٞاٖلت  ٓص" ٣٦ ألهّ ٌٗبر ًٖ "الٓظ

ْلُت بت لضٔ ال٣ُا(1) الض ٓص ٚع ْم٘ ْظ صاث اإلاخٗا٢بت ٞةجها تهضٝ بلى جم٨حن ٞغوؿا مً ههج ؾل٥ٓ ، 

ْهُت ْؤلاهضماظُت ٢ِٟٓا الظاحي م٘ اإلاكاع٦ت في مسخل٠ ألاوكُت الخٗا  ،ًدؿم بالٗاإلاُت، ٦ما ٌٗبر ًٖ م

ٓط " اإلاكاع بلحها  ْالىٟ ٓة الخإزحر  ْاجساط ال٣غاع مً اظل اإلاداٞٓت ٖلى" ٢ ت الازخُاع  ْخٟٔ خ٣ِا في خٍغ

َؼ ْحٍٗؼ  ا، بدُض جخ٩ٓن مً زالر مغ٦باث هي : آهٟا 

ْجدخل اإلاغجبت  الىصن الاكخطادي: (1 ت الخامؿت في الٗالم  ْالخجاٍع ٓة الا٢خهاصًت  حٗخبر ٞغوؿا ال٣

 الغابٗت بحن البلضان في الاؾدشماعاث بالخاعط .

ًىٓغ بلى ٞغوؿا بإجها ًٖٓ في الخل٣اث "ال٣ًُت" الىصن الذبلىماسخي والعُاسخي والععىشي:  (2

ْاخضة مً الض٫ْ الخمؿت الضاثمت في مجلـ ألامً ،ال٣غاع في الٗالمالجساط  ٖٓت  ،ٞهي  ْمجم

ٖٓت الض٫ْ الــ ،الشماوي ْبي 20ْمجم ْع لسخي ،ْؤلاجداص ألا ْمىٓمت الخٗاْن  ،ْخل٠ الكما٫ ألَا
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ت؛ ٦ما جخمخ٘  ْلُت للُا٢ت الظٍع ٧ٓالت الض ْمجلـ خ٩ام ال ْالخىمُت في اإلاُضان الا٢خهاصي، 

ٓماؾ  ُت هي الشاهُت في الٗالم .بكب٨ت صبل

ْمٗتٝر بها الىصن الثلافي والعلمي :  (3 سِا ٖلى ماؾؿاث ز٣اُٞت مِمت  ٓٞغ ٞغوؿا بد٨م جاٍع جخ

ْمٗاَض ٦بٔر ٦شحرة ٓع"  ٓعبٓن" ْ"مِٗض باؾخ ٓٞغ" ْ"ظامٗت الؿ ْلُا، مشل "مخد٠ الل ٦ما ؤجها  ،ص

ٍٓت ٦بحرة في ؤلابضإ اإلاٗانغ ْلُحن بةٖخباع "  جظبْهي البلض ألا٫ْ الظي ً ،جخمخ٘ بدُ ٓاح الض الؿ

ـ" اإلاضًىت ألا٦ثر اعجُاصا في الٗالم؛ بياٞت بلى اللٛت الٟغوؿُت التي حٗض لٛت عؾمُت في ألامم  باَع

ض مً  ،اإلاخدضة ْبي . 29ْفي ؤٍػ ْع ْلٛت ٖمل في الاجداص ألا ْلت،   ص

ٓا٤ٞ م٘ مهالخ ٓعة، ٖلى ههج ؾل٥ٓ ًخ ٓة اإلاظ٧ ِا الخانت حٗمل ٞغوؿا بىاء ٖلى مُُٗاث ال٣

ْب٢امت مجخم٘ ؤ٦ثر جىُٓما ٖلى  ،ْهٓغتها للٗالم، بما ًد٤٣ ؤَضاِٞا ال٨بٔر اإلاخمشلت في الؿالم ْألامً

ْالبُئي بلى ظاهب الٗمل ٖلى بوٗاف  ،اإلاؿخٔٓ الضْلي ٖلى الهُٗض الؿُاسخي ْالا٢خهاصي ْالاظخماعي 

ٓح الٟغو ٓا٦بت الُم ْبٖاصة جٓظحهِا ختى ج٩ٓن ٢اصعة ٖلى م ْبا  ْع سخي، بٗض جد٤ُ٣ الاهخٗاف ؤ

ْلُت. ،ؤلا٢خهاصي الٟغوسخي  ختى ج٩ٓن ٢اصعة ٖلى اإلاىاٞؿت الض

٨ُت، ْالجضًغ بالظ٦غ ؤن مِٟٓم " ٓعٍ بالؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ ٓة الىاٖمت" ٢ض بعجبِ مىظ ِْ ال٣

٨ُٓن مشل ب٫ٓ ٦ُىضي  ن ألامٍغ ٓع بٌٗ ال٣ضعاث  Paul Kennedyخُض عؤٔ اإلا٨ْٟغ بضاًت يم

٨ُت،  ت لهالر ٢ٔٓ باعػة ظضًضة ٧الهحن ألامٍغ ْالٗؿ٨ٍغ هت الا٢خهاصًت  التي ججلذ في ٣ٞضان اإلاْغ

ل ْالِىض ْلُا، ْفي ْالبراٍػ ٨ُت ألاْلى ص الًاث اإلاخدضة ألامٍغ م ؤن الخغب الباعصة آصث بلى جىهِب ال ، ٚع

ٓػ٠ٍ هايَظا اإلاجا٫  ٓاؾُت ق٩ل ظضًض بغػث ؤ٩ٞاع ظ ْلُت ب مً  مً ؤظل الخٟاّ ٖلى الؿُُغة الض

ٓة ٓة التي جإزظ ز٣لِا مً الش٣اٞت ،ؤق٩ا٫ ال٣ ٓة الىاٖمت "، َظٍ ال٣ ْال٣ُم  ،ْمّٗ ْظضث " ال٣

الًاث اإلاخدضة مً جغ٥  الؿُاؾُت ْبًٟلِا جم٨ىذ ال ْلت،  ٍٓت للؿُاؾت الخاعظُت للض ْالؿلُت اإلاٗى

ْالخ٨ٟحر مً ؤظل الخد ٓص  ٓاؾ٘ ألؾالُب الٓظ ٓػَ٘ ال ٨م في الض٫ْ بهمتها في الٗالم، مً زال٫ الخ

٤ْٞ ما ًسضم مهالخِا. ، ختى جخهٝغ   ألازٔغ

، بجٗل  ْلت ٖلى ؤزٔغ ٓة ٖباعة ًٖ "ال٣ضعة ٖلى جإزحر ٚحر مباقغ ًُب٤ مً ص ْبهظا، جهبذ ال٣

ْلت ألاْلى" ضٍ الض ْمً َىا ًبرػ ؤن الجظب ْؤلا٢ىإ َما اإلاغ٦بان ألاؾاؾُان  ،(2)ألازحرة ج٣ٓم بما جٍغ

ٕٓ الجضًض مً الُِم ٓعٍجىت، الظي لِظا الى ت جُ ٓجّ في اؾخمغاٍع ْمُُٗاث  ٨مً ٢ ْج٨ُّٟ م٘ مخُلباث 

ٓماث  ،اليؿ٤ الضْلي ٓة، بهما حؿخٗحن بم٣ ٕٓ مً ال٣ ٓعص الٓخُض لِظا الى ْال٣ُم اإلا ٦ما ال حٗض الش٣اٞت 

ٓة الىاٖمت، ٞمشال ٌكتٍر ٖلى ص٫ْ  ؤزٔغ مشل ال٣ضعاث ؤلا٢خهاصًت التي حك٩ل جإزحرا مٗبرا ٖلى ؤزغ ال٣

ْع  ْبي،  ْبا الكغ٢ُتؤ ْع ُٓٞاحي ختى جخم٨ً مً ؤلاهًمام بلى الاجداص ألا ْثها الؿ ٓع الخسلو مً م

ْال٩ُِلت  ْال٣ُم مترابُان،  ٨َْظا ٞةن الا٢خهاص  ْبُت،  ْع ٓاهُجها ختى جخإ٢لم م٘ ال٣ُم ألا ْمغاظٗت ٢
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ٓم  ٓة ٩َُلُت ج٣ ْهماطط الخ٨ٟحر مً زال٫ هٓامِا ؤلاهخاجي، ٞهي ٢ ٓػٕ ؤؾالُب  ٖلى ؤق٩ا٫ الٗلُا ج

ت اإلاسخلٟت  ْؤ٢ُاب اإلاٗٞغ الم  ًْٞاءاث مسخلٟت للخٟاٖل، زانت ْؾاثل ؤلٖا مسخلٟت مً ال٣ٔٓ 

ٓة  ذ بًٟاءاث ال٣ ٞغ ُٖ«Cyber Power». 

ٓا٢ُٗت الجضًضة الظي  ْ جُٟض اإلاًامحن الخضًشت للؿُاؾت الخاعظُت الٟغوؿُت ؤجها حٗخمض بججاٍ ال

ْلت في الىٓام الض ٓة الض ْبهما حكمل ــــ ؤًامً بإن مهاصع ٢ ٓة اإلااصًت،  ـــــ ًاًْلي الخالي ال ج٣خهغ ٖلى ال٣

ٓماؾُت الخإزحر،  ٓاؾُت صبل ْالخإزحر الش٣افي ٚحر اإلااصي خ٫ٓ الٗالم ب ٓة  ْؾاثل ٖلى ال٣ خُض ؤٖلىذ ًٖ 

ْالتي مً ؤَمِا الجؼاثغ ٫ْ اإلاٛاعبُت  ْالض ْبالخهٓم اإلاخٓؾُُت  ٓاع  ٫ْ الج ْن م٘ ص ْاث ظضًضة للخٗا  .(3)ْؤص

َْٓ ما ًِٓغ ؤن الؿُاؾت الخاعظُت الٟغوؿُت حٗخمض الخإزحر ٦مٟخاح لؿُاؾتها الا٢خهاصًت 

ْلظا البض ؤن جإزظ الجُٓؾُاؾت َظا الٗامل في الخؿبان ت،  ٓة  ،ْالٗؿ٨ٍغ ْمّٗ مسخل٠ ؤق٩ا٫ ال٣

َْظا ْٚحر اإلاباقغة  ْمخٓؾُت  في بَاع جد٤ُ٣ اإلاهالر ؤلاؾتراجُجُت ) ٢هحرة ،الٟٗالت اإلاخاخت اإلاباقغة 

ْالضْلي. ،ْبُٗضة اإلاضٔ(  ْٖلى اإلاؿخٔٓ اإلادلي ْؤلا٢لُمي 

ْمجا٫  حؿعى ٞغوؿا بظل٪ ؤلاقٗإ الش٣افي، اهتهاط مباصت ال٣ٔٓ الىاٖمت بإَضاٝ مخجضصة 

إلات ختى ج٩ٓن ؾُاؾت مبخ٨غة ٍٓاث  ، (4)وكاٍ ؤْؾ٘ في بَاع اإلآِغ الضْلي للٗ ْل بةٖاصة جغجِب ألا

ال مً زال٫ عئٍت قاملت ال حٟٛل اإلاىُل٣اث ألاؾاؾُت ؤلاؾتراجُجُتْالخد٨م في اإلاىار الضاز  ،لي ؤ

ٌُٗض عؾم الخغاثِ الجُٓؾُاؾُت  ،صْلي مخٗضص ألا٢ُاب ْجدضًض اليكاٍ الخاعجي في مجخم٘

ٓة هاٖمت اهاث الش٣اُٞت ٣٦ ت مضٔ جُاب٣ّ  ،للَغ ًم٨ً جدبّٗ مً زال٫ جدلُل الخُاب الؿُاسخي إلاٗٞغ

ْالجؼاثغ،  ،م٘ اإلاماعؾت الؿُاؾُت ٣ُا  ْٚحر اإلاٗلىت في مماعؾتها اججاٍ بٍٞغ ِْٞم ألاَضاٝ الًمىُت 

ْال٣ُِمُت. ْاإلا٩اهُت   زانت بخٓيُذ زهٓنُاتها يمً ؤبٗاصَا الؼمىُت 

ْلُت الكاملت حٗبئت ٧اٞت  ٓط الٟغوؿُت في ْل اإلاىاٞؿت الض ْالىٟ ٓة الخإزحر  ؼ ٢ ٍْخُلب حٍٗؼ

ٓع  ٓعة ٞغوؿا ْخً ْبما ًسضم ن ٓم ٖلى الخدغ٥ ٖلى بم٩اهاتها،  َا في الٗالم، في بَاع بؾتراجُجُت ج٣

 ْ ت مهالخِا،  ٖٓت مً ؤظل يمان اؾخمغاٍع ٓماؾُت الٟغوؿُت، مً ؤظل ؤنٗضة مخى حٗخمض الضبل

 جد٤ُ٣ طل٪، مىهجا ماؾؿا ٖلى:

ت، - ْلت طاث ؾُاصة ٧املت اجخار اللشاس بيل خٍش ا ص ْلِا ؤلاؾخ٣اللُت الخامت في الخ٨ٟحر  ،باٖخباَع

ٓة ٦ًامىت لئلؾخ٣غاع في  ٝغْالخه لىٟؿِا، ٦ما ؤجها جمل٪ الخ٤ الكغعي في اؾخٗما٫ ال٣

 اإلاجخم٘ الضْلي، مً زال٫ اإلاغاظٗت ؤلاؾتراجُجُت للماضخي الظي ٌُٗحها البٗض ال٩امل.

ْؤٖباء ظضًضة،  اجخار اللشاس الصخُذ؛ - ْال٣ٗالهُت، ٩ٞل ٢غاع ظضًض ٌٗجي ج٩ال٠ُ  بخدغي الض٢ت 

ْ ج٣اٖ غاٝ ْؤي مماَلت ؤ ْ ظِت مخٗضصة ألَا ْلت ؤ ـ جمـ باإلاهالر الٟغوؿُت، ٞلم حٗض َىا٥ ص

ْمً الخاعط ٖلى ٞغى ؤلانالخاث، لظا البض مً الخٗاْن م٘ الجِاث  جمخل٪ ال٣ضعة لٓخضَا 
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ُت،  ٓعة قٖغ ٓا٦بتها به ْم الٟاٖلت في الضازل بدؿب ٧ل خالت ٖلى خضٍ، بدصجُ٘ ؤْظّ الخ٣ضم 

ت  شل الخٍغ
ُ
ا مهضعا إلا ْاإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿانباٖخباَع ْاة  ، حكٗغ  ،ْاإلاؿا ْمً ظِت ؤزٔغ

ْبي اإلاكتر٥، ما صِٞٗا بلى  ٞغوؿا صاثما باإليُإل ْع ْع ال٣ُاصي في بىاء الضٞإ ألا بظل٪ الض

ت مً زال٫ خل٠ الكما٫  امت ال٣اٍع ْاؾخٗاصة الٖؼ ٓة ألاإلااهُت الجضًضة  ؤلاهًمام بلى ال٣

لسخي.  ألَا

غاٝ، مً  اجخار اللشاس حماعُا، - زال٫ الٗمل ٖبر الكب٩اث، لخد٤ُ٣ الىٓام الضْلي اإلاخٗضص ألَا

ْاع،  َٓ٘ ألاص ْجى ٓط  َٓ٘ قب٩اث الىٟ ٓاظض الٟغوسخي، مً زال٫ جى الظي ًًمً ؤ٦بر مهالر للخ

ْؤعايحها في الخاعط. ا  ْاثَغ  ْهٓغا إلهدكاع ص

ْالٗؿ٨ٍغبجخار اللشاس الخاصم - ْاث ؤلاؾخسباعاجُت  اؾـ ٖلى اؾخسضام ألاص
ُ
ْٖبر ، اإلا ْاإلاالُت  ت 

ْ بخٗبحر  ،في بَاع بؾتراجُجُت مؿخضامت ميؿ٣ت ْناعمت ،الٗمل الؿُاسخي ْؤلاظخماعي ْؤلا٢لُمي ؤ

 (5)الججرا٫ ص٫ٌٓٛ "قاملت".

ْ الخجضًض، ْالخُٛحر ؤ ت  ٕٓ مؼاًا ألاصاء الاؾتراجُجي الٟغوسخي بحن مٓاَغ الاؾخمغاٍع اع، جدى  ْفي َظا ؤلَا

ِٖا مً زال٫ الب ْلت ْجخٓؾ٘ مّٗ ْٞغ اصًت، مدا ٓعاث مً ؤظل الخٟاّ ٖلى مغجبتها الٍغ دض ًٖ الخه

ا لض٫ْ الجىٓب ٖبر  ،ج٨ُُِٟا م٘ مدُُِا ٚحر اإلاباقغ، مً ؤظل زل٤ ز٣اٞت بؾتراجُجُت جهضَع

ْالخاعظُت لخد٤ُ٣ ؤَضاِٞا بإ٢ل  ٓة؛ مً زال٫ تهُئت بِئتها الضازلُت  ٓم ال٣ ٠ُ مخجضص إلاِٟ جْٓ

هت َْٓ ما ٨ًؿبها مْغ ُٟي ْؤلاظغاجي لِظٍ  الخ٩ال٠ُ،  ْال٣ضعة ٖلى اؾدكٟاٝ البٗض الْٓ في ألاصاء 

 ؤلاؾتراجُجُت.

ٓة التي جٟؿغ بضاللتها ؤلاؾتراجُجُت الٟغوؿُت ٖلى ؤبٗاص ؤ٦ثر ؾٗت، ٦ما جىُٓي ٖلى  ْجىُٓي ال٣

ْجٓظُّ ٧ل  ْبالخالي ٞةن الؿُاؾت الخاعظُت الٟغوؿُت حٗمل ٖلى جيؿ٤ُ  ْؤقمل،  ْٚاًاث ؤٖم  ْؾاثل 

ٓاعص  ْبم٩اهاتها مً ؤظل الٓن٫ٓ بلى الٛغى الؿُاسخي ألاؾمىم ْلت  الظي ًا٦ض َمٓخِا بلى  ،الض

٤ الاؾخٛال٫ ال٩امل لل٣ٔٓ الؿُاؾُت ْؤلا٢خهاصًت ْلُت؛ ًٖ ٍَغ اصة الض ْؤلاظخماُٖت )الىٟؿُت (  الٍغ

ْؤمجها . ت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ التي جًمً ؾالمتها   ْالٗؿ٨ٍغ

ْالٓؾاثل،٦ما ؤن ججؿُض َظا البىاء الاؾتراجُ ٓع مً جٟاٖل ظملت ألاَضاٝ  ٦مدضصاث  جي ًدبل

ْمُٗاعا ل٨ُُٟت الخهٝغ الضْلي  ٓصا  غ مؿال٪ الؿُاؾت الخاعظُت الٟغوؿُت، ٞهي حك٩ل ٢ُ جَا

ْعَا ،ْٚاًاجّ ْص ْلت الٟغوؿُت إلا٩اهتها  ا زالزت ٖىانغ ؤؾاؾُت هي بصعا٥ الض َغ ْللخدضًاث  ،جَا

ْلُت ْالخ ،مً ظِت ،الض ى٨ت التي جخمخ٘ بها في بَاع بصاعة الٗمل الخاعجي زانت في بلى ظاهب الخبرة 

ٓماسخي  مً ظِت زاهُت. ،ظاهب اليكاٍ الضبل
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عة ٍٓغ بؾتراجُجُت ز٣اُٞت يْغ ْلت ال ـــــ ال ٚجى ٖجها ــــــ ٌٗض جُ ٓة الض ٓامل ٢ ٩امىت التي ْٖامال مً ٖ

 ٤ْٞ ْجُٟٗلّ  ٍٓغ َظا اإلاخٛحر  ْمً الضٖم الظي ٣ًضمّ اإلاجخم٘ الضْلي لخُ البض مً ؤلاٞاصة مجها، 

٢ٓت التي جدخلِا الش٣اٞت  مىهجُت ٖلمُت جغاعي ازخُاع ألاؾالُب اإلاىاؾبت، التي ح٨ٗـ اإلا٩اهت اإلاغم

ىُت بحن الش٣اٞاث الٗاإلاُت ْا ،الَٓ الم  ْاث )ؤلٖا ٠ُ ؤص ْالضٞإ ٦ما ًخٗحن جْٓ ٓماث( ليكغ ز٣اٞتها  إلاٗل

ٓا٢ِٟا ٖلى الهُٗض الخاعجي.  ًٖ ؾُاؾتها ْخكض الغؤي الٗام الٗالمي بلى ظاهب م

ْامخال٥ ٓم ؤلاؾتراجُجُت الش٣اُٞت ٖلى جد٤ُ٣ ألامً الش٣افي  ٓم مِٟ ْيمً  ،ال٣ضعة الش٣اُٞت ٣ٍْ

غاث٤ الخ٨ٟحر،  ٍٓغ مىاهج َْ ْلت الٟغوؿُت بلى جُ اع حؿعى الض ٓ ما ٌؿخضعي جإؾِـ ز٣اٞت َظا ؤلَا َْ

ْاإلاٗاوي التي حٗبر ًٖ مًمٓن الغؾالت الٟغوؿُت، يمً  ٓمت زابخت مً ال٣ُم  نىاٖت ال٣غاع ٖلى مىٓ

ٓص في  ،ؾل٥ٓ ظماعي مخٟاٖل، مبجي ٖلى الخٗاٌل ٓع ؤن ؤي خًاعة لً حؿخُُ٘ الهم ْطل٪ مً مىٓ

ٓص جسُُِ ٓاظِت الخدضًاث الش٣اُٞت صْن ْظ ٓم ٖلى م حٗمل  ،مغ٦ؼ بعؾا٫ ٢ٓي  بؾتراجُجي ٣ً

ْالهخي ْؤلا٢خهاصي الؿُاؾت الٟغوؿُت ٖلى حك٨ُل ز٣اٞت ٖاإلاُت ماؾؿت ٖلى جىمُت ٓعي البُئي   ،ال

ْلُت ْز٣اٞت الخٗاٌل الؿلمي ٓم ٖلى ؤؾـ ألامً ؤلاوؿاوي ،ْز٣اٞت الكغا٧اث الض ْمهالر  التي ج٣

ْمهالر ألاظُا٫ ال٣اصمت. الض٫ْ ال٨بحرة  ْالهٛحرة مٗا 

ْ ب٢خهاصًتْجدخل ال مما  ،خىمُت الش٣اُٞت باليؿبت لٟغوؿا ع٦ىا ؤؾاؾُا في ؤي جىمُت اظخماُٖت ؤ

ٓاظِت ؤزُاع ال٣ٔٓ الخاعظُت ٍٓغ ْؾاثلِا مً ؤظل م ْالخالئم بخُ  ،ًجٗلِا في خاظت صاثمت بلى الخ٠ُ٨ 

ْالخ٣ىُت ْالاجهالُ ُت  ْاث اإلاٗٞغ ٍٓغ ألاص ْجدهِىّ مً زال٫ جُ ت ْطل٪ بضٖم اؾخ٣اللِا ال٨ٟغي 

ٓعَا ختى ج٩ٓن ٞاٖلت . ،اإلاٗانغة ٍُْ ٓطط مخ٣ضم ًجلب الش٣اٞاث اإلادلُت   ْوكغ ؤهم

ْحصجُ٘ الٓيُٗت الا٢خهاصًت  ،ْٖلُّ ؼ  تهضٝ ؤلاؾتراجُجُت الش٣اُٞت الٟغوؿُت بلى حٍٗؼ

ْالهاٖضة )  ٍٓغ ٖال٢اتها م٘ الض٫ْ ال٨بٔر  ْهي جغمي باألؾاؽ بلى جُ ْلت،  ْالش٣اُٞت للض ْالؿُاؾُت 

ْا ٣ُا ٧الهحن  ْؤًًا م٘ الض٫ْ الٟاٖلت الجضًضة ) بٍٞغ ْم٘ الض٫ْ اإلاخٓؾُُت،  ل(  ْالبراٍػ ْعْؾُا  لِىض 

َْظا مً زال٫ جٓظِحن ؤؾاؾُحن ْجغ٦ُا(،  ْاإلا٨ؿُ٪  ٓمبُا  ٓل ٧ْ ُُْٞدىام  ْهِؿُا  ْاهض ٓبُت   :(6)الجى

-  ٔ ُٗت اإلاؿخٓ ؼ ظاطبُت ؤلا٢لُم الٟغوسخي. ،البدض ًٖ قغا٦ت ٞع  ْحٍٗؼ

ٍج الخبرة  - ْجْغ  ْألا٩ٞاع ْؤلابخ٩اع الٟغوسخي لضٔ الكغ٧اء. le savoir-faireجغ٢ُت 

ٓ الخدغ٥ الخ٣لُضي مً ؤظل جُٟٗل ألاَضاٝ ؤلاؾتراجُجُت ٓماسخي َ ٓم ؤن الٗمل الضبل  ،ْمً مِٟ

ٓماؾُت الٟغوؿُت ٍٓت في وكاَِا، بدُض جتراءٔ  ٞةن الضبل ْل ٓة ؤلاؾتراجُجُت ؤ ججٗل مً مخٛحراث ال٣

 ٦ما ًلي: 
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ْالخإزحر  ْا٢٘ الاعجباٍ الضاثم بحن ال٣ضعة الا٢خهاصًت  ٓمت الٟغوؿُت بهُال٢ا مً  ٖملذ الخ٩

ْعٍ ٖلى  ْمً بضحهُت ؤن ؤلاقٗإ الؿُاسخي باث م٣ترها باإلهخٗاف الا٢خهاصي، الظي ٌٗخمض بض ٓط،  ْالىٟ

ٓا٦ب ٓاء، ٖلى م ٓع قغ٧اتها ٖلى خغ٦ُت الٗمل الٟغوسخي في الخاعط ْظاطبُت ؤلا٢لُم ٖلى خض ؾ ت جُ

ْجىمُت الاؾدشماعاث ألاظىبُت في  ٓا١  ْطل٪ مً زال٫ مؿاٖضتها ٖلى ا٢خدام ألاؾ اإلاؿخٔٓ الضْلي، 

اث٠ صازل ٞغوؿا ْحصجُ٘ زل٤ الْٓ ا الخجاعي  ٓ ما  ،ٞغوؿا بك٩ل مخىاؾ٤؛ بهضٝ الخض مً عجَؼ َْ

٦ْظل٪ ال ْػاعة الخاعظُت    ؿُاخت.ؤًٞلى بلى ظٗل الخجاعة الخاعظُت مً نالخُاث 

٢ٓذ الظي حٗمل ُّٞ  ٓماؾُحها، في ال ٩ًٓن َظا مً زال٫ جىمُت " الخـ ؤلا٢خهاصي " لضٔ صبل

ٓماسخي" لضٔ قغ٧اتها، زانت طاث الدجم اإلاخٓؾِ مجها بالخٗاْن م٘  ،ٖلى جىمُت "الخـ الضبل

ت للكغ٧اث ْالا٢خهاص ال ْججلى طل٪ مً زال٫ بوكاء مضًٍغ ْلت،  ضْلي مسخل٠ الُِئاث اإلاسخهت في الض

ْه٣ل  ْلُت  ْال٣ًاًا الا٢خهاصًت، لدؿاٖض الكغ٧اث في بؾتراجُجُاتها الض مسههت للكغ٧اث 

ْلُت ٦ٓمت ؤلا٢خهاصًت  بوكٛاالتها بلى اإلاداٞل الض غاٝ. ،اإلاٗىُت بالخ  ْفي بَاع اإلاٟاْياث مخٗضصة ألَا

ْع " عئؾاء ْبك٩ل مباقغ بض ٤  ٣ْْٞا لِظا ؤلاظغاء، ؤنبذ الؿٟغاء الٟغوؿُٓن ًًُلٗٓن  ٍٞغ

ٓمٓن باجها٫ مجهجي م٘ الكغ٧اث في البلضان اإلاٗىُت، ٦ما ؤجهم  ٣ٍْ ٞغوؿا للخهضًغ" في بلضان ب٢امتهم، 

ٓاٚلِا ٓاظـ الكغ٧اث ْق ْمً ؤظل َظا  ،مٗىُٓن بةوكاء "مجلـ ب٢خهاصي" مً ؤظل ؤلانٛاء بلى َ

ٓماؾُت الىاٖمت  ْاتها الضبل ٍٓغ الهالث بحن ؤص ٦خٗلُم الُالب حٗمل الخاعظُت الٟغوؿُت ٖلى جُ

ؼ الجاهب ؤلا٢خهاصي في  ،الجاهب  ٍج مهالخِا في الخاعط، بلى ظاهب حٍٗؼ ْبغامج اإلاىذ مً ؤظل جْغ

الث الا٢خهاصًت . ٠ُ ألاشخام طْي اإلاَا ٓماسخي، بدصجُ٘ جْٓ  بغامج حٗلُم ؤًٖاء ؾل٨ِا الضبل
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ْا٢٘ ٌؿاَم ؤلاقٗإ الش٣ا ْلت، ٦ما ؤهّ ٌكاع٥ في بىاء  ٓػن الؿُاسخي ألي ص اصة ال ْال٨ٟغي في ٍػ في 

ٍٓغ ؤٖمالِا ٓعة اًجابُت، باإلعج٩اػ ٖلى صٖاثم ٖضًضة مً ؤظل جُ ٖملذ ٞغوؿا ٖلى  ،ْلِظا ،ْحك٨ُل ن

ْع٦ؼث ٖلى ؤن ج٩ٓن ممً ًسل٣ٓن  ْالٗضًض مً اإلاٗاَض الش٣اُٞت،  ْاؾٗت اإلاضٔ،  وكغ قب٨ت ز٣اُٞت 

ٓاثذ الخىُٓمُتاإلاٗاًح ًٍْٗٓن الل ٓعْن ألا٩ٞاع  ٍُْ م ،الىسب ْجيكئت ر   مً ؤظل جإ٦ُض ْظِت هَٓغ

ٓم" في ظمُ٘ اإلاُاصًً ختى  ْػٍغ الخاعظُت الٟغوسخي "بـؿُاؾت الٗل ْالضٞإ ٖجها، في بَاع ما ؤؾماٍ 

ٓم ؤلاوؿاهُت ْلُت الغاَىت لٟغوؿا، مً ؤظل ال٣ ،الٗل ضعة ٖلى ؤي بجٗل الٗلماء في ٢لب الخدضًاث الض

اث٠  ْٖملذ ٖلى زل٤ ْْ ا ؤمغا خاؾما في جدضًض اإلاسغظاث،  جٓظُّ الى٣اقاث الٗلمُت باٖخباَع

ٓا ؾٟغاء لٟغوؿا في بالصَم  ٓه ْالُالباث ألاظاهب اإلاخإَلحن في ٞغوؿا ختى ٩ً ٓة  ،للُلبت  ٓ ما ٌٗض ٢ َْ

ٓط ْفي َظا اإلاجا٫ ْالىٟ َْؿِم في بؾتراجُجُت الخإزحر  الم (7)لِا  الٟغوسخي الخاعجي الؿمعي  ًلٗب ؤلٖا
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ْعا في جُٟٗل َظٍ ألابٗاص الٗلمُت اإلااؾؿت ٖلى الغئٍت الخضًشت للٗالم مً مىٓاع  ،عاسخا البهغي ص

 ٞغوسخي. 

 دبلىماظُت الفشهىىفىهُت : -3

ٓهُت ٞٓ م مً ؤن ٞغوؿا ٢ض ؤَملتها  ،ْع٢ت عابدت ٤ْٞ الخاعظُت الٟغوؿُت  حك٩ل الٟغه٩ ٖلى الٚغ

ْ جم الخٗام ْػتها ألاخضار بٌٗ الصخيءؤخُاها ؤ ٣ت ججا ػ ؤلاَخمام باللٛت  بال ،ل مِٗا بٍُغ ٓصة بْغ ؤن ٖ

ان ًدمل الٗضًض مً ال٣ُم  ٓهُت.  ،الٟغوؿُت ٦َغ ٞٓ َْك٩ل ٞاٖل ٌؿِل الخباص٫ بحن البلضان الٟغه٩

ْبهما هي الٗضًض مً الض٫ْ  ٓهُت لِؿذ ٞغوؿا ٣ِٞ،  ٞٓ  ْٖلُّ ْيٗذ زُت ،ٖلى ؤؾاؽ ؤن الٟغه٩

ٍٓاته ْل  ا : مً ؤ

ْالبلضان الٗغبُت . - ٣ُا  ٓهُت، زهٓنا في بٍٞغ ٞٓ ٖٓت البلضان الٟغه٩ ؼ مجم  حٍٗؼ

ـ اللٛت الٟغوؿُت في البلضان ٚحر الىا٣َت بالٟغوؿُت . -  ْجغ٢ُت جضَع

ٓماؾُت ْفي ٖالم  - ٓاء في الخُاة الضبل حصجُ٘ اؾخسضام اللٛت الٟغوؿُت في اإلاجخم٘ الضْلي، ؾ

ما٫ ْ ُٞما ًخٗل٤ باإلادخٔٓ ا ،ألٖا  لهاصع بالٟغوؿُت زهٓنا ٖلى ألاهترهذ.ؤ

 دبلىماظُت الخىمُت : -4

ٓماؾُت الخىمُت" ٣ٖب اهتهاء الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ٓم "صبل ْالتي جغ٦ؼ ٖلى  ،ل٣ض ٖٝغ الٗالم مِٟ

٠ُ الٗال٢اث الخاعظُت للمؿاٖضة في جد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت بالضازل  ،جْٓ

ْبا ْع ٓلِا ْبالخهٓم في بلضان ؤ ان ما بهخ٣لذ مجها بلى بلضان ) الٗالم الشالض ( بٗض خه ْالتي ؾٖغ  ،

ٝ اإلاالثمت مً ؤظل ؤلاؾخ٣غاع ؤلا٢خهاصي بهضٝ ،ٖلى ؤلاؾخ٣ال٫ ظظب  ْهي جخإؾـ ٖلى تهُئت الْٓغ

اصة  ْجض٤ٞ الؿُاخت، مً اظل ٍػ ْػٍاصة خغ٦ت جض٤ٞ عؤؽ اإلاا٫  ؤلاؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة، 

ْج  ٓ ْالٟٗالُاث ْالاظخماٖاث مٗضالث الىم ض مً ٞغم الٗمل، مً زال٫ ظملت مً الل٣اءاث  ٓٞحر اإلاٍؼ

ْع الؿُاسخي، الث الدكا ْالخجاعة  ،ْطل٪ لخُٟٗل الخٗاْن الشىاجي ْظ ال ؾُما في مجا٫ الا٢خهاص 

٣ض ٞحها )اإلااجمغ  ُٖ ٣ُا، التي  ٓماؾُت في الخاعط، زانت في بٍٞغ ٤ البٗشاث الضبل ْالاؾدشماع، ًٖ ٍَغ

اهضًتالا ٣ي الؿىٓي الؿاب٘( في الٗانمت الْغ ٓ اإلاؿخضًم ٢خهاصي ؤلاٍٞغ  )٦ُجالي( إلاىا٢كت ؤٞا١ الىم

ماء ْألا٧اصمُحن مً ظمُ٘ ؤهداء  ،ْمؿخ٣بلِا الا٢خهاصي ْالكامل في ال٣اعة بمكاع٦ت الٗضًض مً الٖؼ

ْاإلاؿخضًمت في ٖهغ مً الك٥ٓ٩ الا٢خهاصًت ( ،الٗالم ٞهي جدغم  ،جدذ قٗاع ) الخىمُت الكاملت 

ً في الٗالم ٓانل م٘ اإلاؿدشمٍغ ْلُت  ،ٖلى الترٍْج لٟغم الاؾدشماع ٖبر الخ ْم٘ الجِاث اإلااهدت الض

ْالخىمُت .  ْبى٥ٓ الاؾدشماع 

٤ْٞ ؤبٗاص الخًامً في الؿُاؾت الخاعظُت الٟغوؿُت بلى الخض مً  ٓماؾُت الخىمُت  ْجغمي صبل

ٍٓغ آلُاث الخىُٓم الا  ،الازخالالث ؤلا٢خهاصًت ٤ الكغا٦ت م٘ ص٫ْ ْجُ َْظا ًٖ ٍَغ ْالبُئُت،  ظخماُٖت 
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٣ُا ،الجىٓب  ْجدضًاث الخايغ، بياٞت بلى مؿاٖضاث ج٣ضم للمىٓماث  ،زانت في بٍٞغ ْبما ًخالءم 

ٓمُت ْؤظِؼة الاجداص  ،ٚحر الخ٩ ْلُت،  ْالخبرة الٟغوؿُت الض ٧ٓالت الٟغوؿُت للخىمُت  خُض حٗخمض ٖلى ال

ْبي مً زال٫ الهىض١ْ ألا  ْع ْبي للخىمُت مً ؤظل جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت .ألا  ْع

٢ٓذ ا، لظا  في ال ْجإزحَر ٓطَا  ْجإ٦ُض هٟ ٓخاتها  ْبا مً ؤظل جد٤ُ٣ َم ْع هٟؿّ حعي ٞغوؿا خاظتها بلى ؤ

ْبُت إلا٩اهتها ْع ْجدضًض الغئٍت ألا ٓظحهِا  زانت في الجاهب الؿُاسخي ْؤلا٢خهاصي  ،حٗمل ٖلى بٖاصة ج

ْبا ٖلى الهُٗض  ،ي ْالٗؿ٨غ  ْالبُئي ْالاظخماعي ْع ٫ٓ ؤ ٓاػن في بَاع م٣اعبت ٞغوؿُت خ مً ؤظل زل٤ الخ

ْ ٖلى نُٗض ال٣ُم ٓي ؤ ْبالخهٓم ،الخىم ٓاؾُت ؾلؿلت ٧املت مً الكب٩اث   اإلاضهُت مجها. ْطل٪ ب

ٓط الضْلي مً زال٫ الخإزحر،  بن ججؿُض ؤلاؾتراجُجُت الش٣اُٞت الٟغوؿُت الغامُت بلى اؾخٗاصة الىٟ

ْاث التي مً قاجها جدٟحز خغ٦ُتًخم بالتر٦حز ٖ ْع اإلاٗاَض الٟغوؿُت في الخاعط، ًٖ  لى ألاص ٍٓغ ص ْجُ

ٓص ٓاؾُت ظِ ٍٓل اإلاباقغ ؤْ اإلاكتر٥، ب ٤ الخم الكب٩اث الش٣اُٞت في الخاعط، مً ؤظل  "٣ٖلىت " ٍَغ

ْالىاظٗت مً الخهُلت التي ج٣ضمِا مسخل٠ البرامج ٖلى ظمُ٘ ألانٗضة.  الاؾخٟاصة ال٩املت 

ٔ ْمً ظِ ْبالخيؿ٤ُ م٘ مسخل٠ الكغ٧اء حٗمل ٖلى حسخحر  ،ت ؤزغ ْػاعة الخاعظُت الٟغوؿُت  ٞةن 

ْاإلاغا٦ؼ  ْاليكاٍ الش٣افي لضٔ الؿٟاعاث الٟغوؿُت  ْالٓؾاثل لٟاثضة مهالر الخٗاْن  ٓاٖل  ظمُ٘ الٟ

ْْيٓخا  ،الش٣اُٞت الٟغوؿُت في الخاعط بهضٝ الٓن٫ٓ بلى ؤظِؼة مدلُت طاث نلت ؤ٦ثر قٟاُٞت 

ٓعاث التي حكِضَا ْجضٖ ت لخخماشخى م٘ الخُ ٍع هت، م٘ بصزا٫ الخٗضًالث الًْغ م بدؿُحر ؤ٦ثر مْغ

َْظا ْال٣ىهلُت،  ٓماؾُت  ْال٣ُاعي للخبراء الخ٣ىُحن الكب٨ت الضبل ٓػَ٘ الجٛغافي   في ْل بٖاصة الخ

ْلُحن، للخٓنل بلى ٚاًت ْعٞ٘ ٦ٟاءتها . الض ْجدؿحن بصاعتها   الخد٨م في مسغظاث َاجّ الُِا٧ل 

ْ الخٟاّ ٖلى  ألامغ بةٖخباٍع ٍِْٓغ حٗل٤ ٞغوؿا بهظا ٓظحهاث مً ؤظل " ؤلاقٗإ الش٣افي"، ؤ مجغص ج

ٓماؾُت خ٣ُ٣ُت جسضم  اؾـ لضبل
ُ
ْبهما َٓ بٖخماص ؤؾـ مخِىت بٍُغ٣ت هُٟٗت ج "اإلا٨دؿباث" اإلاد٣٣ت، 

ْالش٣اٞت الٟغوؿُت بلى ظاهب البٗض الا٢خهاصي للخىمُت ٖلى اإلاؿخ ٓ ما اللٛت الٟغوؿُت  َْ ْلي،  ًبرػ ٓٔ الض

ْٞغوؿا زانت م٩اهت  ،ؤهّ اؾخجابت لٛاًاث مخٗضصة ؤزظث الؿُاؾاث الش٣اُٞت في اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة 

ْؤن الؿلُاث الٟغوؿُت ٖمضث بلى  ،في الى٣اقاث مِمت ٓع باؾخمغاع،  ْلي مخُ ْص ْب٢لُمي  يمً بَاع مدلي 

َْظا ب ٓٔ ج٨َغـ طل٪ بإؾالُبها الخانت بما ًسضم ٚاًاتها،  ةصعاط حُٛحراث في ؾُاؾاتها الش٣اُٞت ٖلى اإلاؿخ

ْلي ْلُت ،الض ْالبهمت التي جغ٦تها ٖلى الؿاخت الض ا حك٩ل  ،ٍْبرػ مً زال٫ الىخاثج التي خ٣٣تها  بةٖخباَع

ٓاٖلِا ل َْىُت بخٗضص ٞ ْلُتزهٓنُت  اهاث الش٣اُٞت الض ْػ الَغ ْما ًخُلبّ  ،خجا  ١ٓ بحن ما ًٟغيّ الؿ

ٓح الٟغوسخي ٓة َْٓ م ،الُم ٓع ؤن : "جإزحر ؤي بلض في الٗالم ال ٣ًاؽ ب٣ ٓلت ٦ؼاُُّٞ صا٧ ا جلخهّ م٣

ْبهما ٌٗخمض ٖلى  ْلُت ٣ِٞ؛  ْم٩اهتها يمً اإلااؾؿاث الض ْالؿلُت الؿُاؾُت ْؤلاؾتراجُجُت  ا٢خهاصَا 

ٓة بزغاء ٢ْ ٓة" ٢ضعة  ٓامل ؤزٔغ لل٣ ا م٘ ٖ ْحٗبحَر ْز٣اٞتها  تها  ْمٗٞغ ا   .(8)ؤ٩ٞاَع
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ٓطالخدضًاث ال ل٣ضصٞٗذ ْػ ٨ٞغة ؤلاقٗإ الش٣افي لهالر الٗمل ٖلى بؿِ الىٟ ْلُت بلى ججا  ،ض

ْجإ٦ُض الخإزحر مً ؤظل الخُٛحر ْزل٤ مىاٞظ ظضًضة لالهدكاع، خُض ؤنبذ مً الهٗب ٖلى ٞغوؿا ؤن 

ٓماؾُت  جماعؽ جإزحر ٞاٖل ٖلى مجخم٘ صْلي آزظ في الخ٣ٗض، ٞٗملذ ٖلى بعؾاء ؤؾـ ظضًضة لضبل

ْبؾخ٣ال ٘  ،لُتؤ٦ثر جًامىا  ٢ِٓٗا مً زال٫ مباصعاث زانت جضٖم اإلاكاَع ٢ٓذ الظي جا٦ض م في ال

٦ْظا جدضًض ْؾاثل   ، ْمالُا في ال٨شحر مً الض٫ْ ألا٦ثر ٣ٞغا في ظىٓب الصخغاء ال٨بٔر ٍٓت ج٣ىُا  الخىم

 الٗمل الش٣اُٞت في الخاعط ٦جؼء ال ًىٟهل ًٖ ؾُاؾتها الخاعظُت .

ٓص ؤؾباب الٗمل الٟغوسخي الخشِض ٖل ٍٓغ ؾُاؾتها الش٣اُٞت، في ْل الخاظت بلى ْؾُلت ْحٗ ى جُ

ٓماؾُت ٚحر ج٣لُضًت ٓامل، جخضازل ُٞما  ،صبل ْاؾدبا٢ِا، بلى ظملت مً الٗ لخِٟم الخدضًاث الجضًضة 

٨ُت،  ٣ت ألامٍغ ٓماؾُت الٗامت" ٖلى الٍُغ ٓة الظ٦ُت" ْ"الضبل ٓماؾُت الش٣اُٞت" ْ"ال٣ بُجها في بَاع "الضبل

 ٓ ٓا٣ٞت ؤ٦ثر م٘ ٖالم مخد٫ٓ، ًغاًَ ُّٞ ٖلى بخُاء ْالتي اؾدبضلذ "صبل ٓة " بمٟاَُم مخ ماؾُت ال٣

ٓماؾُت الٟغوؿُت ٖبر الش٣اٞت، ًخمحز بما ًلي :  الضبل

ٓط  ،جىظع دواثش هفىر اللىي الباسصة والىاشئت - ٍٓا للىٟ في مىا٤َ ٧اهذ في ألانل مجاال خُ

ظضًض ًخمحز بخٟاْث ال٣ضعاث  لظا البض ؤن جخإ٢لم م٘ مدُِ ،الخ٣لُضي الٟغوسخي في الٗالم

ٍج لش٣اٞت في مخىا٫ْ الجمُ٘. ٓ ما ًٟغى جبجي ؾُاؾت جْغ َْ ٍٓت،  ْالخىم  الا٢خهاصًت 

ٓماؾُت الخإزحر، في جدضي  ،مىافعت شاملت مً ؤحل الىفىر - بؿبب صز٫ٓ ٢ٔٓ ظضًضة مجا٫ صبل

ٓط مً َٝغ ٢ٔٓ الخ٣لُضًت ٓماؾُت الىٟ ٔ  ،الؾدشماع هُا١ صبل ٧الهحن  ٦ْظل٪ ٢ٔٓ هاقئت ٦بر

ْالِىض ل  ٓا٢٘ .  ،ْالبراٍػ ْلت اججاٍ َظا ال ؼ ال٣ضعة الخىاٞؿُت للض ٓ ما ٞغى حٍٗؼ َْ 

ىُتالاهدشاس  - ْلُت،  ،الثلافي للىالًاث اإلاخدذة ألامٍش با مُِمىا ٖلى الؿاخت الش٣اُٞت الض التي حٗض اٖل

ٓط الٗاإلاُت، خُض حؿخُٟض مً بهدكاع ٚحر ٖاصي للٛت  ٓماؾُت الىٟ ْالش٣اٞت ْٖلى مُضان صبل ت  ألاهجلحًز

بلى ظاهب بغهامج "الًٟ في الؿٟاعاث"  ،في بَاع بغهامج ؾذي مً اإلاىذ الضعاؾُت الجامُٗت ،ألامٍغ٨ُت

الًاث اإلاخدضة في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم .  الظي ًبرمج مٗاعى للٟىاهحن ألامٍغ٨ُحن صازل ؾٟاعاث ال

ْاإلامل٨ت اإلاخدضة، التي زان ،مىافعت الشبياث الثلافُت لللىي ألاوسوبُت الخللُذًت - ت مجها ؤإلااهُا 

ْلُت.  حٗمل مً زال٫ قب٩اث ز٣اُٞت ص

٩ا  ،مىافعت اظباهُت مخجذدة - ْالش٣اُٞت م٘ ؤمٍغ ٞهي حٗمل ٖلى حٗم٤ُ الٗال٢اث الا٢خهاصًت 

ْص٫ْ اإلاٛغب الٗغبي .  الالجُيُت 

ٓح  ،بؿبب ألاػمت اإلاالُت ،جشاحع في مخططاث اإلاحزاهُت لطالح الثلافت - الغئٍت ْٖضم ْي

ٌٍٓ ؤلاهسٟاى مً  ،الكاملت خ٫ٓ مؿخ٣بل اليكاٍ الش٣افي في الٗالم ْفي َظا الهضص جم حٗ

ْال٣اعة ،زال٫ قغا٧اث ظضًضة ْلت  َْٓ ما ًٟغى  ،ْبٖخماص ؾُاؾاث مخباًىت خؿب َبُٗت الض

ْمىخٓمت.  بنالخاث لخدؿحن قب٨ت الٗمل في الخاعط، مً زال٫ بٖاصة ٩َُلت قاملت 
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اث دبلىماظُت الخإزحر الفشوعُت في قل الخدذًاث الذولُت الشاَىت :ب -اإلادىس الثالث   عادة جشجِب ؤولٍى

ٍٓاتها ْل ْحُٗض الىٓغ في ؤ ٓماؾُت الٟغوؿُت،  بما ًخماشخى م٘  ،جدضًاث مِمت جُغح ؤمام الضبل

ٓص ْقلل  ٓ ما ؤصٕةلى ظم َْ ْمىٓمت خ٣ا،  ٓم، في ْل بوٗضام ٢ُبُت مُِمىت  التراجبُت الجضًضة لٗالم الُ

ٓابِ ال٣اهٓن، م٘ ٦ثرة  ٍٓت، خؿب اإلاى٤ُ الٟغوسخي الظي ًامً باالهخٓام ْي في مىا٢كت اإلاؿاثل الخُ

ْالكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُت ٓمُت  ٔ  اإلاخضزلٓن الجضص مً اإلاىٓماث ٚحر الخ٩  ،ْالجِاث اإلادلُت ال٨بر

 ٔ ابُت ،ْمً ظِت ؤزغ ٖٓاث ؤلاَع ْلت ،اإلاجم ب عئٍتها جٓظُّ الٗالم خؿ َْٓ ما ًضٞ٘ بها بلى مدا

 للخدضًاث اإلاؿخ٣بلُت، التي ًم٨ً بظمالِا في ؾخت ٖىانغ هي :

ْعٞ٘ الىمٓ ؤلا٢خهاصي الخدذي الاكخطادي:  - مً زال٫  ،ًخٗل٤ بخجضًض ال٣ضعة الخىاٞؿُت 

ْبا ْع ْٖلى هُا١ ؤْؾ٘ في ؤ إلات باليؿبت لٟغوؿا،  مً ؤظل بٖاصة  ،امخهام الخلل الىاظم ًٖ الٗ

ٓاػن في الٗالم، ؤي ٦ُٟ ٘ َظا الخدضي.الخ ٓماؾُت بلى ٞع  ُت الخٓنل مً زال٫ الضبل

ٓاعص زانت اإلااء، الخدذي البُئي :  - ْهًٓب ٖضص مً اإلا ٓجي ْشر  ٓل ٕٓ البُ ًخٗل٤ بةجهُاع الخى

ْجٟا٢م الايُغاباث اإلاىازُت َْٓ ما ٣ًخطخي بصزا٫ ؾلؿلت مً  ،ْمًاٖٟت اؾتهال٥ الُا٢ت 

ْالخضزل بك٩ل ٞاٖل.  الخُٛحراث، 

ٓاث ألازحرة مىاٞؿت خاصة، زانت مً الهحن التي ي وزلافي: الخدذي التربى  - ٓاظّ ٞغوؿا في الؿى ج

ٓالي  6جيخج  ٍٓا، ٢ض ًهل ٖضصَم بلى خ ملُٓن خاثؼ ٖلى  200ؾخت مالًحن مخسغط ظامعي ؾى

ْالبدض مً ؤظل  ،2035ؾىت  قِاصة ظامُٗت بًٛٓن  لظا حٗمض ٞغوؿا بلى الاؾدشماع في التربُت 

ْص الٗ ٓلٓظُت الب٣اء ٖلى الخض ْالخ٨ى ْالخًاعي.  ،لمُت   ْيمان ؤلاقٗإ ال٨ٟغي 

٦ٓب ؾُهل بلىالخدذي الذًمىغشافي:  - ٢ٓٗاث بلى ؤن ٖضص ؾ٩ان ال٩ ملُاعاث وؿمت  8 حكحر الخ

ْهه٠ ؾىت  9م 2030ْؾىت  ٍْخُلب َظا الٗضص اؾخد٣ا٢اث ٚظاثُت ٦شحرة  ،م 2050ملُاعاث 

اصة ؤلاهخاط عة لٍؼ ٖٓت ْيْغ ٓاؾٗت التي جدؿبب في بزخالالث ػص ٖلى طل٪ خغ٦ ،ْمخى ت الهجغة ال

ٓة الٗاملت. ،٦بحرة ٓػَ٘ ال٣  جخٗل٤ ؤؾاؾا بخ

ْتهضًضاث طاث َبُٗت الخدذي ألامجي:  - ٓص الٗضًض مً الجزاٖاث اإلادلُت،  جخٗل٤ اإلاؿإلت ألامىُت بٓظ

ٞت جماما  ٓايُ٘ لم ج٨ً مْٗغ ٓ ما ًخُلب مٗالجت م َْ ْ  ،ظضًضة ٚحرث م٣اعبت جدضًاث ألامً،  ؤ

ٓاثؤ ٗالج بىٟـ ألاَمُت ٢بل بً٘ ؾى
ُ
ٖٓاث الٗى٠  ،جها لم ح ْمجم اب  ٍٓل ؤلاَع ْبصاعة  ،٦خم

ْال٣ًاجي ْالا٢خهاصي  ،اإلاىا٤َ في مغخلت ما بٗض الجزإ ْمؿاثل بٖاصة البىاء الؿُاسخي 

ٕٓ الخىمُت، ٧ٓن الٗال٢ت بحن ألامً  ،ْالاظخماعي للمجخمٗاث ْٖلى هُا١ ؤْؾ٘ مٗالجت مٓي

ْالبُٗض.ْالخىمُت هي ٖال  ٢ت بضحهُت في ٦ال الاججاَحن ٖلى اإلاضٔ اإلاخٓؾِ 

خُض ًخٗحن ٖلى ٧ل  ،ببؿاَت ْؾالؾت ٖملُاث " الخد٫ٓ الضًم٣غاَي "الخدذي الذًملشاؾي:  -

ٓص الخ٣لباث الغاَىت ٓبت م٘ ْظ ٓطظّ الضًم٣غاَي، ُٞخم طل٪ بهٗ اع  ،بلض بىاء ؤهم ْفي َظا ؤلَا



  راللىة الىاعمت: فشوعا مً ؤلاشعاع الثلافي بلى دًبلىماظُت الخإزح

 

245 

ٓطظا اع الظي ًدمل  ،اَُاثل٩ل الضًم٣غ  حٗض ٞغوؿا هٟؿِا ؤهم ٓماسخي في ؤلَا ْؤًٞل ج٣لُض صبل

لُت ه٣ل َظا الخ٣لُض للض٫ْ التي حؿعى بلُّ.  ٖلى ٖاج٣ّ مؿْا

ٓمت ؤممُت ْمىٓ ٓاظّ َظٍ الخدضًاث مؿاثل ظضًضة جخٗل٤ ب٣ًُت الخىُٓم الضْلي  ٚالبا ما  ،ج

وكئذ لٗالم ألا 
ُ
ْلُت ال٨بٔر ٚالبا ما ؤ مـ، ٚحر مخ٨ُٟت م٘ ج٩ٓن مجمضة، هٓغا ألن اإلااؾؿاث الض

ْم٣ابل  ٓم مً الىٓام الؿاب٤،  ْالٛض، ألجها جخُلب مؿاٖضة ممً ٌؿخُٟضْن الُ ٓم  جىُٓم ٖالم الُ

ٓط" ،َظٍ الخدضًاث ْهٟ ٓة جإزحر  ْع طي مٛٔؼ ٦ــ "٢ ٓاؾُت " حٗمل ٞغوؿا ٖلى لٗب ص ٓة الىاٖمت" ب ال٣

ٓة الظ٦ُت" ٓجحن "الىاٖمت" ،ْ"ال٣ ٓػ ال٣ ْعم ُت  التي ججم٘ بحن قٗاعاث  ْ"الهلبت" لخشبُذ ؤًٞل لكٖغ

ْالكغا٧اث ْالخإزحر مً زال٫ لٗبت الخدالٟاث  ٓط   .(9)الىٟ

ْع ال٨بٔر لؿُاؾتها الخاعظُت خ٫ٓ الى٣اٍ الخالُت :  حٗمل ٞغوؿا ٖلى جإؾِـ ،ْٖلُّ  اإلادا

  :ٓويألاولى ٞٓ ْ بٗباعة ؤص١، الخدضي الٟغه٩ ٞهي حٗض ؤخض ؤَم مدضصاث  ،جخٗل٤ باإلاجا٫ اللٛٓي، ؤ

ت ٞغوؿا للٗالم ،ؿُاؾت الخاعظُت الٟغوؿُتال ُْعٍئ ْال٣ُم  ْلِـ اللؿان  ،ْبالخدضًض الش٣اٞت 

 الىا٤َ بالٟغوؿُت ٣ِٞ. 

  :ْالخ١ٓ٣ في  ،جخٗل٤ بالجاهب ال٣ُميالىلؿت الثاهُت اث  ٓاؾُت الخإ٦ُض ٖلى مدضص الخٍغ ب

ٓماث التي ؤٞغػَا ما ٌؿمى " الغبُ٘ الٗغبي " ١ٓ ؤلاوؿان بالخهٓم خ٣ ،الخٗاَي م٘ الخ٩

ت اإلاغؤة ٓم زام  ،ْخٍغ ٓع خ٫ٓ مِٟ ضا مً الضٖم لبرامج الخغا٥ الخ٣ٓقي اإلاخمد ٓ ما ٌٗجي مٍؼ َْ

اث الٟغصًت.  للخٍغ

  :ٍٓاتها في الخٗاَي الىلؿت الثالثت ْل ْؤ ٓع ٞغوؿا للٗال٢ت م٘ ص٫ْ اإلاٛغب الٗغبي،  جخٗل٤ بمىٓ

 ،ل٪ ألامً صازل ص٫ْ الٗالم الٗغبيمِٗا، بالتر٦حز ٖلى مؿالت ألامً في ظمُ٘ ؤبٗاصٍ، بما في ط

ْاإلاسضعاث  ٓاظِت جدضي الهجغة  ٍٓاث ؾُاؾتها الخاعظُت م ْل ًلحها مؿاثل  ،ْجً٘ ٞغوؿا في ؤ

ْالخجاعي.  الخباص٫ اإلانهي ْألا٧اصًمي، لُإحي في اإلاغجبت ألازحرة الخٗاْن ؤلا٢خهاصي 

  : ٓاظِت الخدضًاث ألامىُت في ص٫ْ الؿاخلالىلؿت الشابعت ظىٓب الصخغاء، بالتر٦حز  جغجبِ بم

ْعة لِظٍ اإلاى٣ُت مً ؤظل ب٢امت حٗاْن ب٢لُمي عة الًِٛ ٖلى الض٫ْ اإلاجا ًد٫ٓ صْن  ،ٖلى يْغ

ابي في اإلاى٣ُت.  بم٩اهُت جٓؾ٘ الخُغ ؤلاَع

  : الىلؿت الخامعت ٓ ٣ُا، بالخٓظّ هد حكحر بلى جد٫ٓ مٟهلي في الؿُاؾت الٟغوؿُت في بٍٞغ

ٓهاث الُُ ٓهاث اإلاجخم٘ اإلاضوي،اهٟخاح ؤ٦بر ٖلى م٩ ْم٩ ٓ ما  ٠ الؿُاسخي بما في طل٪ اإلاٗاعيت  َْ

٣ُا ٓط الٟغوسخي في بٍٞغ ٓص بعاصة لخٓؾُ٘ الىٟ ْع ظضًضة جابٗت للضاثغة  ،ٌٗجي ْظ ْزل٤ مدا

 الٟغوؿُت في َظٍ ال٣اعة.

ْع، ؤزظ الاَخمام بش٣اٞت آلازغ مىخى ظضًضا في الؿُاؾت الٟغوؿُت، بٗضما  ْفي زًم َظٍ اإلادا

ٓة٧ان ب ْاللٛاث ًخم ٖى ْاخض مً اإلاؿخٗمغ بلى اإلاؿخٗمغ،  ،لخ٣اء الش٣اٞاث  ٓة ْفي اججاٍ  ٍْٟغى بال٣
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ْالظي ٖؼػٍ  مـ ز٣اٞخّ.  ٍٓت آلازغ َْ ٓهُت إللٛاء َ ْالىهٓم ال٣اه ْمً زال٫ الاؾخٗاهت بالخىُٓم  ؤ

ٓلٓظُت الؿُاؾُت للخغب الباعصة، بدُض ؤنبدذ الخباصالث الش٣اُٞت في ْص ؤلاًضً ْػ خض ْل  ججا

ت ٦بحرة  هت، بؿٖغ ْمْغ ْؤنبذ الخٛلٛل الش٣افي ًخم ب٩ل بؿاَت  إلات الخالُت جخم في ٖضة اججاَاث،  الٗ

ٓمُت ألوكُت اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ ْلُت  ْاإلاباصالث الض ْلٓؾاثل  ،ْمًمٓن ٚجي، بؿبب اهدكاع الؿُاخت 

الم  ْالؿِىما ْزانت ألاهترهذ. ْالخلٟؼة ؤلٖا

إلات الش٣اُٞت  هٓغا لئلعجباٍ الٗم٤ُ  ،ال ج٣خهغ ٖلى ٦شاٞت اإلاباصالث الش٣اُٞت ٣ِٞٚحر ؤن َظٍ الٗ

ْاللٛت ،بحن الش٣اٞت ْؤلا٢خهاص ٍٓت ،ْالش٣اٞت  ْالِ ٓة الىاٖمت  ،ْالش٣اٞت  ْ ال٣ غاء ؤ ٢ْضعاث ؤلٚا ْالش٣اٞت 

ٓم ًهبذ مٗغ٦ت مٟخٓخت، " خغٌب " خ٣ُ٣ُت  ْلٛخّ في ٖالم الُ ٍج ز٣اٞت بلض ما  الظي ظٗل مً جْغ

٪ ماعجا٫ مشلما ٌ ضًٍغ ٖلىذ، ؤجها   Frédiric Martel*ٗبر ٖجها ٍٞغ
ُ
ؤن " الخغب الٗاإلاُت للمًامحن ٢ض ا

ٓماث؛ في الخلٟؼة مً اظل الؿُُغة اإلايؿ٣ت ٖلى  مٗغ٦ت جخم ٖبر ؤلاٖالم مً ؤظل الخد٨م في اإلاٗل

ت  ٓاٍع ْالبرامج الخ ت، مً ؛ في الش٣اTalk-showsٞمسخل٠ ؤق٩ا٫ الؿمعي البهغي، ٖلى اإلاؿلؿالث 

ْؤزحرا ؤجها مٗغ٦ت ٖاإلاُت إلاباصالث  ْال٨خاب؛  ٓا١ ظضًضة مً زال٫ الؿِىما، اإلآؾ٣ُى  ؤظل ٞخذ ؤؾ

ْاإلادخٔٓ ٖبر الاهترهذ.  اإلاًمٓن 

ٓا٢٘ بحن الض٫ْ  ال خغب اإلا ٍْت، هي ؤ ٓة الىاٖمت ججم٘ بحن ٢ٔٓ ٚحر مدؿا َظٍ الخغب مً ؤظل ال٣

ْالتي جخد٨م في ؤٚلب اإلاباص ْلُت، بالخالي هي خغب ؤلازًإ بحن الض٫ْ اإلاُِمىت ال٣لُلت  ت الض الث الخجاٍع

ؿُُغ ٖلحها
ُ
ٓعة ْفي ؤخالم ؾ٩ان الٗضًض مً اإلا ْالض٫ْ اإلاُِمىت، مً ؤظل الخد٨م في اله التي  الباعػة 

ٓػ بخإزحر  ٢لما جيخج ْؤزحرا، هي مٗاع٥ ب٢لُمُت مً ؤظل الٟ ال جيخج جماما ( ؾلٗا ْزضماث ز٣اُٞت،  )ؤ

ٓمت"ظضًض مً زال٫  ْاإلاٗل ٓاػن بحن ٖال٢اث ، الش٣اٞت  ٓماؾُت الخإزحر ال٨ُٟلت بسل٤ ج ٩ٞان اٖخماص صبل

ٓة لِؿذ مخمازلت، في َظٍ الخغب التي ال حؿخٗمل ٞحها ألاؾلخت اإلااصًت. ٢ 

ٓاث ألازحرة قِضث ٓعث بٌٗ الض٫ْ  الؿى ْلُت، ٣ٞض َ ػ الٗضًض مً اإلاىاٞؿحن في الؿاخت الض  بْغ

ٓصَا مً ؤظل الاهًمام ب ٓوٜ  ،لى الهٟٝٓ ألاْلى ظِ ْمجها الُابان عاثضة اإلاىاٞؿحن، الهحن ْزانت َ

ٓبُت، بال ؤن  ٣ُا الجى ْبٍٞغ ْالِىض  ل  ْؤؾترالُا بياٞت بلى ٧ل مً البراٍػ ؾُا  ٓبُت، ْع ٓعٍا الجى ٓوٜ، ٧ ٧

ٓع مً جهمُماتها ؤلابضاُٖت. م مً ؤجها جُ ْالض٫ْ الٗغبُت ال جبرػ بك٩ل ٦بحر بالٚغ  ص٫ْ الخلُج 

ْال٣ٟحرةفي ألا  ٤ الىمٓ  حك٩ل ؤٚلبُت في اإلاىٓماث  زحر هجض ؤن ؤٚلب الض٫ْ الؿاثغة في ٍَغ

ْلُت ًَٓ  ،الض ٓهُت، بدُض ًا٦ض صاهُا٫ ٧ ٞٓ ْلُت للٟغه٩ إلات  Daniel Cohenمشل اإلاىٓمت الض ؤن الٗ

ٍْىُب٤ َظا ،(9)ْمً الؿِل ان ج٩ٓن مكاَضا " acteurالخالُت : " ججٗل مً الهٗب ؤن ج٩ٓن ممشال 

ْتهملِا مً خغ٦ُت اإلاباصالث الش٣اُٞت ٖ ْالش٣اُٞت التي حؿدبٗض ص٫ْ الجىٓب  إلات الا٢خهاصًت  لى الٗ

ْ مؿتهل٨حن باإلاهُلر الا٢خهاصي. ٓا مكاَضًً خ٣ُ٣ُحن ؤ ْلُت، بدُض ؤنبد  الض
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إلات ٖلى اإلاؿخٔٓ اللٛٓي   ت التي ؤنبدذ لٛت  ،ْحٗخبر الٗ ٓاجُت بلى خض ٦بحر م٘ ألاهجلحًز م

ٓماإلاباصالث ال ْالٗل ت  ٢ٓذ الظي ًخم الخإ٦ُض ٖلى اإلاىاٞؿت الش٣اُٞت بحن  ،ْؤلاجهاالث خجاٍع ٟٞي ال

ت ال ٣ًخهغ ألامغ ٖلى الٟغوؿُت ْالاهجلحًز ْبهما  الض٫ْ، البض مً الخضًض ًٖ "خغب اللٛاث "،   ِ٣ٞ

ْص٫ْ ؤزٔغ ٦شحرة صزلذ بكضة في َظٍ اإلاىاٞؿت. ل  ْالبراٍػ  مِٗا لٛاث آجُت مً الهحن 

ْلُت، مٗخمضة ٖلى ح ،ْٖلُّ ْػ في الؿاخت الض ٗض ٞغوؿا مً بحن ال٣ٔٓ التي لُاإلاا ؾٗذ بلى البر

ْعَا في  ٫ْ الٗٓمى ْيبِ ص اصي بحن الض ؾُاؾت زاعظُت ٢اثمت ٖلى ؤؾـ مخِىت، حؿعى بلى بىاء مغ٦ؼ ٍع

ْاإلاٛغب الٗغبي ٣ُا  ٓطَا في بٍٞغ ْلُت، بالٗمل ٖلى الخٟاّ ٖلى مىا٤َ هٟ ٓماؾُت ٧ْاهذ صبل ،الؿاخت الض

ْالتي  ٓم ٖلى ظملت مً الغ٧اثؼ حؿعى مً زاللِا بلى الٗاإلاُت ْالاؾخ٣اللُت،  الخإزحر ؤصاتها في طل٪. التي ج٣

. ْؾخٗمل في  ٖملذ مً زاللِا خؿب ظا٥ قحرا٥ ٖلى: ٦ؿب ٖال٢اث نضا٢ت م٘ الٗالم بإؾٍغ

ا، زانت جل٪ التي جغبُِا م٘ بلض ْانَغ َُٓض ؤ ْج ْالتي اإلاؿخ٣بل ٖلى الخٟاّ ٖلحها،  ٣ُا  ان قما٫ بٍٞغ

ْاخض . ٓاػاة م٘ ٞغوؿا في ظىٓب الخٓى اإلاخٓؾِ، الظي ًجٗل مهحرها  ْباإلا  ج٣٘ مباقغة 

 الخاجمت :

ٓط الضْلي جدخل م٩اهت زانت في ج٨ٟحر  ْالىٟ ٓع  ٓة الخً ٢ْ ٓماؾُت  ل٣ض جبحن ؤن الٗال٢اث الضبل

ٓما بٗ ْجؼصاص ال٣ىاٖت ً سُا،  ْهسبت الؿُاؾت الٟغوؿُت جاٍع ٓع الضْلي ال٣اصة  ٓم بإَمُت جشبُذ الخً ض ً

ْعٚم ؤػماتها الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت  الٟغوسخي في ٖالم ًخد٫ٓ ؤ٦ثر ٞإ٦ثر بلى حٗضص ألا٢ُاب. 

ٓتها  ْ ٖبر ٢ ٦ٓب بن ٖبر الخغب ؤ ْالش٣اُٞت، جدا٫ْ ٞغوؿا الاؾخمغاع بمماعؾت الؿُاؾت ٖلى نُٗض ال٩

ٓاؾٗت  .الىاٖمت ْقب٨ت ٖال٢اتها الٗاإلاُت ال

ْجدل بظل٪ في اإلاغجبت  89ؾٟاعة ْ خؿب البٌٗ 163ل٪ ٞغوؿا ْجمخ ٢ىهلُت في بلضان الٗالم، 

ٓماسخي ٓعَا الضبل ٓة خً الًاث اإلاخدضة ،الشالشت ٖاإلاُا مً خُض ٢ ْال ١  ،بٗض الهحن  م الْٟغ ٚع

ت ال٨بحرة ٓتها الٗؿ٨ٍغ ٢ْ ْمؿاختها الجٛغاُٞت  ْحؿب٤ في  ،م٣اعهت بهظًً البلضًً ،في حجم ا٢خهاصَا 

ُاهُا ) 153ا ٦ال مً ؤإلااهُا )َظ ْمىاٞؿتها الخ٣لُضًت بٍغ  .ؾٟاعة( 150ؾٟاعة( 

ْز٣اُٞت ٦بحرة م٘ بلضان  ٓعٍا الكمالُت بٗال٢اث ا٢خهاصًت  ٧ْ ٓجان  ْبةؾخصىاء ب ْجغجبِ ٞغوؿا 

ٓط" لِا ـ "مىا٤َ هٟ ا باَع ٣ُا  ،الٗالم ألازٔغ ٧اٞت ْزانت في اإلاىا٤َ التي حٗخبَر ٦ما في بٍٞغ

ٓهُت ْبُت الٟغاه٨ٟ ْع ْ الكغ١ ألاْؾِ، ٖضا ًٖ مُضاجها الغثِـ ؤي ال٣اعة ألا ْ قبّ ال٣اعة الِىضًت ؤ  ،ؤ

ٓص ؤ٢الُم ٞغوؿُت ْظؼع مىدذ ٞغوؿا  ،٦ْظل٪ ٞةن الؿُاصة الٟغوؿُت جمخض بلى مىا٤َ الٗالم لٓظ

ْحؿمذ لِا ٞٗال بإن جمىذ هٟؿِا الل٣ب ال٣ضًم  ،نٟت "ؤ٦بر مى٣ُت ا٢خهاصًت زالهت" في الٗالم

ٓعٍت التي حُٛب ٖجها الكمـ.ل  لممل٨ت اإلاخدضة ؤي "ؤلامبراَ
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ْه٣ل  ْاؾٗت مً اإلاىٓماث التي حٗجى بخٗلُم اللٛت  ْجمخل٪ ٞغوؿا ٖلى الهُٗض الش٣افي قب٨ت 

ْالخبراث الٟغوؿُت خ٫ٓ الٗالم ٓهُت" ،اإلاٗاٝع  ٞٓ  ،َْٗخبر مً ؤَم َظٍ اإلااؾؿاث "مىٓمت الٟغاه٩

ٓص في ؾُاؾت بلضا )بحن  84ٍْبلٜ ٖضص ؤًٖائها  ْمكاع٦حن(، ٦ما حكٕغ ٞغوؿا مىظ ٣ٖ ْمغا٢بحن  ؤًٖاء 

ْجدضًض مضاعؾِا الٟغوؿُت ْجٓؾُ٘  ٓم بلى التي ْنل ٖضصَ ،بىاء  ٍْضعؽ ، مضعؾت 459ا في الٗالم الُ

ىُت ج الىسبت الَٓ ا م٣ٗال لخسٍغ  .ٞحها ٖضص متزاًض مً الُالب ٦ما جخمخ٘ بؿمٗت ممخاػة باٖخباَع

م  خمخ٘ بؿبب ما جيخجّ مً ٦مالُاث طاث ٖالماث ٞازغة بكِغة ٦بحرةْل٣ض جبحن ؤن ٞغوؿا ج ٚع

ْؤزحرا ْالخ٣لُض زانت مً َٝغ الهحن  الث اإلاىاٞؿت  ٞةجها جمخل٪ ؤَم اإلاغا٦ؼ في مُاصًً  ،مدا

ٓم ٧اٞت ْمجاالث الٗل ْالضعاؾاث في الٟلؿٟت  ِٖا زانت ٖلى مىا٤َ قغ١ آؾُا  ،البدٓر  ٓػٕ ْٞغ ْجخ

٨خحنْالٗاإلاحن الٗغبي ْؤلا  ٣ُا الٛغبُت ْألامٍغ ْبٍٞغ  .ؾالمي 

ْعٚم اإلاحزاث التي جخمخ٘ بها، ٓباث الا٢خهاصًت ْألاػمت اإلاالُت التي حٗاوي مجها  ل٨ً،  ْفي ْل الهٗ

ْلت الٟغوؿُت، ججض الؿُاؾت الخاعظُت هٟؿِا مجبرة ٖلى الخسلي ًٖ َمٓخاتها في الخإزحر ْؤلاقٗإ  الض

ت في الش٣افي، لهالر قب٩اث ظضًضة مً الى ٓماؾُت الخإزحر، التي ججىض الُِا٧ل ْألاظِؼة ؤلاصاٍع ْصبل ٓط  ٟ

ٓػاعاث، مً ؤظل ٖمل ميؿ٤، ًجٗل مً جغ٢ُت الش٣اٞت مِمت قبّ ؾُاصًت . مً زال٫ ههج  ظمُ٘ ال

ً ٖلى صٖم َظا اإلاؿاع. ٧ْل اإلاِىُحن ْألاٞغاص، ال٣اصٍع ْمبخ٨غ ًجم٘ اإلااؾؿاث الٗامت    مخ٩امل 
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  ملخظ:

اخخلذ الؿُاؾت ؤلاًغاهُت مؿاخت ٦بحرة مً 

ْلٗل َبُٗت الىٓام الؿُاسخي ؤلاًغاوي الظي ِْغ  الى٣اف 

ٓعة ؤلاؾ ْعا ٦بحرا في َغح الٗضًض بٗض الش المُت ًلٗب ص

٫ٓ الؿُاؾت ؤلاًغاهُت.ْفي البضء ًم٨ً  مً الدؿائالث خ

ٓاعصة في  ٓص ألاعبٗت ال ٓحها البى ٫ٓ ؤن اإلاباصت التي جدخ ال٣

ٓعٍت ؤلاؾالمُت مً ؤَم  ٓع الجمِ الٟهل الٗاقغ مً صؾخ

ٓاظّ اإلاخاب٘ مدضصاث الؿُاؾت ؤلاًغاهُت،  ْبال ق٪ ً

ْبقاعاث مخٛاًغة، للكإن ؤلاًغاوي جه داث مخًاعبت،  ٍغ

ٓلحن بًغاهُحن.  ْؾُاؾاث مخىا٢ًت ؤخُاها جهضع ًٖ مؿئ

لخٔ ؤن َىال٪ جسبُا في جٟؿحر َظٍ الٓاَغة. ٞمغة  ٍُْ

لى  ضاع مً شخو اإلاغقض ألٖا
ُ
ٓص الخدلُل ؤن بًغان ج ٌؿ

ْم اء٫ ـــٔغ جخٟــغة ؤزــللشٓعة ؤلاؾالمُت/الٓلي ال٣ُّٟ، 

ْم عثِـ  جدكاءم الُىسب ْنىإ ؤْ ال٣غاع في الٗالم ب٣ض

ٓن مً ظضًض  ٓعٍت ظضًض ؤْ طَاب آزغ، زم ال ًلبش ظمِ

ا في ٢غاءة َظا اإلاكِض اإلا٣ٗض.        ؤن ًدخاْع

ٓعة ؤلاؾالمُت  ٫ٓ في البضء ؤن الش ٍْم٨ً ال٣

م، مخاٖب ٦شحرة 1979ؤلاًغاهُت ؤخضزذ مىظ الٗام 

ٓعٍت ب٩ل  ٢ْض َؼث الخمى الش حٗم٣ذ في الكغ١ ألاْؾِ. 

ٓع  ْٖضث بًغان: ٦خمُِض لِٓ ْلُت،  قضة الٗال٢اث الض

ع) ْبٗض مْغ ٓم  ْالُ ( 37ؤلاؾالم الؿُاسخي في اإلاى٣ُت، 

ٓص بًغان مً  ٓعٍت ؤلاؾالمُت، حٗ الصة الجمِ ٖاما ٖلى 

ْاظِت اإلاكِض الؿُاسخي في ؾُا١ بَاع ٖام  ظضًض بلى 

٫ٓ مً الٗام  م.2001احؿم بإخضار الخاصي ٖكغ مً ؤًل

Abstract: 

Iranian politics occupied a large area of 
debate and perhaps the nature of the Iranian 
political system that emerged after the Islamic 
Revolution plays a big role in asking many 
questions about politics Alaaranih.ovi start could 
be argued that the principles contained in the four 
items listed in Chapter X of the Constitution of the 
Islamic Republic of the most important determinants 
Iranian policy, and undoubtedly faces a supervisor 
of the Iranian affair conflicting statements and 
signals heterogeneous, and sometimes contradictory 
policies issued by Iranian officials. And noticed that 
there is confusion in the interpretation of this 
phenomenon. Again and analysis prevails that Iran 
managed from someone Supreme Leader of the 
Islamic Revolution / Wali al-Faqih, and once again 

optimistic about or Ti_am elites and decision 
makers in the world the arrival of a new president 
or go another, and then they simply reaffirmed 
that Ihtaroa reading this scene complex. 

It can be said in the beginning that the Iranian 
Islamic revolution brought about since 1979, and 
many troubles deepened in the Middle East. 
Revolutionary fever has been rocked with all the 
intensity of international relations, and promised 
Iran: a prelude to the emergence of political Islam 
in the region, and today, after the passage of 37 
years since the birth of the Islamic Republic, Iran is 
back again to the forefront of the political scene in 
the context of a general framework marked by the 
events of atheist tenth of September 2001 m. 
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ْبالخهٓم ُٞما ًخٗل٤ خخلذ َبُٗت الىٓام اب ٓعة ؤلاؾالمُت  لؿُاسخي ؤلاًغاوي الظي ِْغ بٗض الش

َْٓ ما َغح الٗضًض مً الدؿائالث خ٫ٓ  ٍٓاث،   بؿُاؾخّ مؿاخت ٦بحرة مً الى٣اف ٖلى ٧ل اإلاؿخ

ٓاعصة في  ٓص ألاعبٗت ال ٓحها البى ْبجساط ٢غاعاتها ْفي البضء، ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن اإلاباصت التي جدخ ٦ُُٟت عؾمِا 

َْٓ ما ؤصٔ الٟهل ا ٓعٍت ؤلاؾالمُت ٌٗض مً ؤَم مدضصاث َظٍ الؿُاؾت  ٓع الجمِ لٗاقغ مً صؾخ

ْبقاعاث مخٛاًغة، ْؾُاؾاث ب داث مخًاعبت،  ٓاظِت جهٍغ ٓما ــــــــ بلى م اإلاخاب٘ للكإن ؤلاًغاوي ــــــ ٖم

ْبلى مالخٓت ؤن َىال٪ جسبُا في جٟؿحر َظٍ  ٓلحن بًغاهُحن،  الٓاَغة، مخىا٢ًت ؤخُاها جهضع ًٖ مؿئ

ٓعة ؤلاؾالمُت/الٓلي  لى للش ضاع مً ٢بل شخو اإلاغقض ألٖا
ُ
التي ججىذ مغة بالخدلُل بلى ؤن بًغان ج

ْطل٪  ْمغة ؤزٔغ بلى ٖضم ال٣ُحن لضٔ الُىسب ْنىإ ال٣غاع في الٗالم لًبِ مؿاعاتها،  ال٣ُّٟ، 

ْا ؤهٟ ْ طَاب آزغ، زم ال ًلبض َاالء ؤن ًجض ٓعٍت ظضًض ؤ ْم عثِـ ظمِ  ؿِم ــــــــ مً ظضًض ـــــــبؿبب ٢ض

       في خحرة ؤمام ٢غاءة َظا اإلاكِض اإلا٣ٗض.

ٓعة ؤلاؾالمُت ؤلاًغاهُت ؤخضزذ مىظ الٗام  ٫ٓ في البضء ؤن الش م، مخاٖب ٦شحرة 1979ٍْم٨ً ال٣

ٓعٍت التي َؼث ب٩ل قضة مؿاعاث  ْالتي مشلتها جل٪ الخمى الش حٗم٣ذ جإزحراتها في مى٣ُت الكغ١ ألاْؾِ. 

ْبٗض الٗ ٓم  ْالُ ٓع ؤلاؾالم الؿُاسخي في َظٍ اإلاى٣ُت،  ْلُت، خُض ٖضث بًغان ٞحها ٦مىُل٤ لِٓ ال٢اث الض

ع) ٓص بًغان 37مْغ ٓعٍت ؤلاؾالمُت، حٗ الصة الجمِ ٔ -( ٖاما ٖلى  ْاظِت اإلاكِض الؿُاسخي،  -مغة ؤزغ بلى 

٫ٓ مً الٗام  ْطل٪  م.2001في ؾُا١ بَاع ٖام ؤحؿم بخإزحراث ؤخضار الخاصي ٖكغ مً ؤًل

ٓص ؤخمضي هجاص(،  ٓا٠٢ الخضًت )ٚحر اإلاىًبُت( للغثِـ )مدم ٓص الٗضًض مً اإلا ْج٣

ٓهُت اإلاٗبرة ًٖ َظٍ الؿُاؾت بلى الدؿائ٫  ْمٗاصاجّ للهُِ ْاؾدكِاصاجّ الضًيُت اإلاخ٨غعة باإلاغاظ٘، 

ٓعة الخمُيُت؟  بسهٓم ٖال٢ت الٓي٘ الخالي إلًغان م٣اعهت م٘ اإلاكاَض ألاْلى للش

ٓا٠٢ مخضازلت بزخلُذ ٞحها ْاإلاالخٔ،  ؤن َظا اإلاؿاع الظي صٞ٘ بلى َظا الدؿائ٫ ٢ض ؤٖترجّ م

ْص ؤٞٗا٫  ،ؤلاتهاماث الٛغبُت لُِغان ْما ؤزاعجّ مً عص ت،  ٍْٓت ٖؿ٨ٍغ بتها في امخال٥ جغؾاهت ه بؿبب ٚع

ْمماعؾ ٓع قُعي في اإلاى٣ُت، للخد٨م في ٢ُاصتها  بت في ٢ُاصة مد ْلُت، ًٞال ٖلى الٚغ ْص تها ب٢لُمُت 

ٓعٍت التي لٗبذ  خّ(، ٢ض ؤِْغ ؤن بًغان الش ٖؼ للؿُاؾت التي حؿببذ في ٣ٞضان الاؾخ٣غاع بالٗغا١ )ؤي ٖػ

ٓع٢ت البراٚماجُت )اإلاهلخُت ْاخضة ال ٓلٓظُتها(، –في ؤ٦ثر مً مغة  ٓا٢ُٗت( ٖلى خؿاب ٣ُٖضتها )ؤًضً ال

ى ْؤن مؿاهضتها للخغ٧اث ؤلاؾالمُت في تهضٝ ـــــــ بالضعظت ألاْلى ــــــ بلى اإلاداٞٓت ٖلى اإلاهلخت الَٓ ُت، 

ٍْخماشخى م٘ جل٪ ؤلاؾتراجُجُت التي جم٨جها مً جىُٟظ  ٠ُ ًجب ؤن ًخ٤ٟ  اإلاى٣ُت هي مجغص جْٓ

ماجُت.  ؾُاؾتها اإلاخهٟت بالبٚر

الؾُما في يٓء الهغإ ٖلى  ت الٓؾُلت التي ازخاعتها بًغان،  ٓا٢٘ ؤن مخُلباث مٗٞغ ْال

ْما ؤٞغػجّ مً الؿلُت اإلامخض بحن مسخل٠ ال خُاعاث الؿُاؾُت اإلاسخلٟت للىٓام الؿُاسخي في بًغان، 
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ْالخاعجي، ًُغح بق٩الُت مٟاصَا : َل  جــــــهخاث ٍٓحن الضازلي  ْ مسغظاث مازغة في ؾُاؾتها ٖلى اإلاؿخ ؤ

ٓعٍت  ٓا٢٘ اإلاماعؽ الظي ًِٓغ الٓظّ الجضًض للجمِ ٓاظِت هي التي ًم٨ً ؤن ج٨ك٠ ال جل٪ اإلا

 ًغان؟ؤلاؾالمُت في ب

ْلت ْججلي بٌٗ الٛمٓى الظي ٨ًخىّٟ  ْحٗض َظٍ الضعاؾت مدا ٓا٢٘،  لخ٨ُٟ٪ مخٛحراث َظا ال

خماص ٖلى اإلاٟغصاث آلاجُت:للخم٨ً مً  ٓاؾُت ؤلٖا ْطل٪ ب خت،   ؤلاظابت ٖلى ألاؾئلت اإلاُْغ

: العُاظت ؤلاًشاهُت مً مكاَش اإلاثالُت بلى الىاكعُت ة : ل٣ض ؤًٞذ الخ٣لباث ال٨بحر اإلادىس ألاٌو

ٓلُخ٨ُت في الؿبُٗىاث بلى  ٓب التي مغ بها هٓام ال٨خلخحن الظي ٧ان ًخد٨م بمجمل ع٢ٗت الكُغهج الجُ

 ًٖ ، ٓعة الضًيُت التي جمحزث ًٖ الخغ٧اث ؤلا٢لُمُت ألازٔغ بضاًت ال٣ُُٗت مً ٢بل ما ٌؿمى بالش

ْلت ججغبت  ٓعة بؾالمُت"، في مدا ال ٚغبُت ز ذ: "ال قغ٢ُت  ا الهٍغ ٘ قٗاَع ٤ ٞع مجها بلى بوكاء ٍَغ

ٓعٍت ؤلاؾالمُت(،ؤي الخ٨م الضًجي طْ الؿُاؾت الضازلُت،  ٓجي ظضًض جمشل بـ:)الجمِ ٓل ٓم ؤًضً مِٟ

ُْٞةَاع َظا الؿُا١  ٓاهحن ؤلاؾالمُت،  ٤ جُب٤ُ ال٣ ْختى الؿُاؾت الخاعظُت اإلاُِمً ٖلحها ًٖ ٍَغ

لٗالم بلى ٢ؿمحن: صاع الؿالم، ْظِت الىٓغ ؤلاؾالمُت اإلاخبىاة جم ج٣ؿُم ا َْظٍ الغئٍت التي جُغخِا

 ٍٓ ٢ْض جغ٥ هٟي )مدمض عيا قاٍ( آزغ ْظ ْهي: مجا٫ ال٨ٟاع.  ْصاع الخغب،  ْهي: مجا٫ ؤلاؾالم، 

 ً ح هللا )الخمُجي( الظي عخب بّ مً ٢بل اإلاخٓاٍَغ "الكاَيكاَُت "ؤلاًغاهُت م٩اهت بلى آًت هللا ْع

ْبًها٫ مُٗ ٓ الظي ؤٖلً ًٖ جبجي  َْ ْمّ،  ْلُت.اإلابخهجحن ب٣ض  ى ؾُاسخي ظضًض في ال٣ًاًا الض

ٓلّ في الٗام  -الخمُجي -ْل٣ض ؤٞصر  ٓمت ظضًضة مً ؤظل 1979ْمىظ ْن ْٖلى بزغ حٗحن خ٩ م، 

ٓمت الخالُت، ْؾٝٓ ؤصٞ٘ ب٩ل عظالِا بلى  مدا٦مت ؾاللت الكاٍ، بال٫ٓ٣: "بهجي ؾإيغب بٗى٠ الخ٩

م م(1)الٗضالت ٢بالت اإلادا٦م التي ؾٓٝ ؤق٩لِا" ْٖلى الٚغ ٓمت ،  ً جغؤؽ )مِضي باػعٚان( الخ٩

ٍٓت، اللُبرالُت ؤْ الٗلماهُت(، ٞان  ْالٟٓي ٓعٍت: )اإلااع٦ؿُت  ٓهت مً ٖضة ظماٖاث ز الجضًضة، اإلا٩

ا  ٓعٍت، التي جم بوكاَئ ْٞغى ٢بًخّ ٖلى البالص بمؿاٖضة اللجان الش ْعٍ  الخؼب الضًجي بضؤ بخٓؾُ٘ ص

ْٚحر  ْالتي جًم: مىايلحن بؾالمُحن،  ٢ْض ؤٖخمض مبضؤ  في اإلاؿاظض،   . بؾالمُحن، مً الِؿاع اإلاخُٝغ

٤ الاؾخٟخاء الكٗبي ٓعٍت ؤلاؾالمُت ًٖ ٍَغ م، ج٨ٟل الجىاح 1979ْفي قِغ هِؿان/ مً الٗام  ،الجمِ

ٓعي)الباؾضعان( ٓ  الش َْ ٓعة ؤلاؾالمُت،  ـــــــــ الجىاح قبّ الٗؿ٨غي ـــــــــ بمِمت الخٟاّ ٖلى م٨دؿباث الش

ْعَم في بصاعة ؾُاؾت البالص.(2)جضزل عظا٫ الضًًما ٖؼػ مً بم٩اهاث  ْجُٟٗل ص  ، 

ْالجضًغ بالظ٦غ ؤن َظا الىمِ مً الخ٨م ٢ض جم اؾخ٣بالّ اؾخ٣باال ؾِئا مً ٢بل الض٫ْ الٛغبُت 

٢ٓذ ْبالخهٓم مً ٢بل الغثِـ )ظُمي ٧اعجغ(، الظي ظٗل مً خ١ٓ٣ ؤلاوؿان قٗاعا  ،(3)في طل٪ ال

ٞٓ ْلخحن ٢ض ْحجت ؾُاؾُت يض الاجداص الؿ ْهإٔ بىٟؿّ ًٖ الخ٨م اإلاُل٤ للكاٍ، ٚحر ؤن الض ُتي، 

ٓػعاء ؤلاًغاوي )مِضي باػعٚان(  الظي ٧ان ٌٗض  –جٓنلخا بلى ؤعيُت جٟاَم مكتر٥، هٓغا ألن عثِـ ال
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جيؿ٩ي( ٢ض بلخ٣ُا في الجؼاثغ  -ٍْٓن٠: بإهّ عظل مٗخض٫ ٓ بٍغ ٩ي )ػبُٛىُ ٓمي ألامٍغ ْمؿدكاع ألامً ال٣

ٓم  ً الشاوي مً الٗام هٟؿّ 1الٗانمت ً ٢ْض ٧ان طل٪ ؤلاظخمإ بمشابت حجت للُالب مً (4)حكٍغ  .

ٓع  ،(5)ؤههاع الخمُجي ٓعة الشاهُت( الظي جبل ٍٓ بـ)الش ٓا ما ؤؾم الُت، ؤن ًُل٣ ْؤههاع الخِ اإلاٗاصي لالمبًر

اثً ) ٨ُت في َِغان62ٖجها اخخجاػ الَغ ٟحن في الؿٟاعة ألامٍغ ٨ُحن اإلآْ ٗمل الظي ، طل٪ ال6( ألامٍغ

ْلت جدذ ْناًت عظا٫  ٢ْغعٍ الُالب ؤهٟؿِم، مىذ آًت هللا )الخمُجي( ٞغنت لٓي٘ الض ؤ٢ضم ٖلُّ 

ْتهمِل اإلاٗاعيت التي ٧اهذ جىاصي بة٢امت ٖال٢اث ؾلمُت م٘ الٛغب، ٚحر ؤن َظا الخضر ٢ض  الضًً، 

ْْاقىًُ.  مشل ؤ٫ْ ٢ُُٗت ٦بٔر ) خؿب بٌٗ الغئٔ ( بحن َِغان 

ٓلٓظُت، ٞةجها ٦ظل٪ جمشل جإ٦ُضا ٖلى ل٨ً بطا ٧اهذ الش ٓعة ؤلاؾالمُت ٢ض سجلذ ٢ُُٗت ؤًضً

ٓا لِا في ٖام  ٓا الهضمت الجماُٖت التي حٗغي ىُت، ال ؾُما ؤن ؤلاًغاهُحن لم ًيؿ الاؾخ٣اللُت الَٓ

جي مً الخ٨م1953 ٓػعاء )مهض١ مدمض(، عمؼ الٟسغ الَٓ ْاإلاخمشلت في بؾ٣اٍ عثِـ ال ْما عا٣ّٞ  ،م، 

ٓعة ق ْهي الٗملُت التي ٧اهذ مً ز ٗبُت يض الخضزالث ألاظىبُت التي ٢اصث بلى الاه٣الب، ْؤلاَاخت بّ 

ُاهُت ْالبًر ٨ُت  ٧ْالت الاؾخسباعاث ألامٍغ ٓلّ 7ْعائها  ٓع )مدمض مهض١( بمجغص ْن ْالؿبب ؤن الض٦خ  ،

ْالظي جم م، ْفي 1951 اٖخماصٍ في الٗام بلى الؿلُت ٧ان ٢ض ا٢ترح ٖلى البرإلاان ٢اهٓن جإمُم الىِٟ، 

ْلي ختى الٗام  م، ختى 1953ؤ٣ٖاب طل٪ ٢ُٗذ َِغان ٖال٢اتها م٘ لىضن، ْزًٗذ بًغان بلى خهاع ص

ٓة ٓي( الظي ؤنبذ قاٍ بًغان جم حُٛحرالىٓام بال٣ ٓع )مدمض عيا بهل  .(8)ْالاؾخٗايت ٖىّ باإلمبراَ

جي، لظل٪ ٞةن مٗاعيت َ غ الَٓ ٓا٢٘، ؤن بًغان لم حٗٝغ ؤبضا خغب الخدٍغ الًاث ْال ُمىت ال

ْال٣ب٫ٓ( التي  ْاخضة مً ؤَم اإلاباصت الخإؾِؿُت لخغ٦ت )ٖضم الغيا  ٨ُت ؤنبدذ  اإلاخدضة ألامٍغ

ٓع )مدمض مهض١( ٢ض  ْان الخُاب الؿُاسخي الٗلماوي ٦ما صاٞ٘ ٖىّ الض٦خ ٓعة،  ٓلذ الخ٣ا بلى ز جد

١ ٧ان ؤلاؾالم ْؾُلت جبحن: اهّ زُاب ٚحر ٞٗا٫، ٦ما ِْغ طل٪ في الاه٣الب ألازحر، ْفي طل٪ الؿُا

ٓمُت ؤلاًغاهُت ْهجاٖت ٦بحرجحن باليؿبت لل٣  .(9)ظضًضة للخٗبحر طاث ٞٗالُت 

ْصًىام٨ُُاث مسخلٟت ظضا  ٓعة ٣ٞض يمذ اًًا خؿاؾُاث  ؤما الؿلُت ؤلاًغاهُت ال٣اثمت بٗض الش

ْوكُا ْالىاقُحن اللُبرالُحن في مجا٫ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان،  ْاإلاش٣ٟحن  ْ ْمخىا٢ًت مجهم : ال٨خاب  ء الِؿاع 

ْججاع الباػاع الُت  ْمىاًَحن لئلمبًر ْم٘ طل٪ ٞان اخخجاػ  ،ؤ٢صخى الِؿاع  ْبالُب٘ عظا٫ الضًً، 

ٓػعاء )مِضي  ْاه٣الب ؤصٔ بلى: ب٢الت عثِـ ال ٨ُت ق٩ل يغبت خ٣ُ٣ُت  اثً في الؿٟاعة ألامٍغ الَغ

٢ْض ْلذ  حن،  ْطل٪ إلاهلخت ؤلاؾالمُحن اإلاخُٞغ ْببٗاص اللُبرالُحن  ألاخؼاب الٗلماهُت ٚحر باػع٧ان(، 

ح هللا الخمُجي  .(10)وكُت، بؿبب الكٗبُت الٗالُت لْغ

٢ْض اؾخٟاص طل٪ ألازحر، بؿبب الكٗبُت التي ًخمخ٘ بها ٖىض ظؼء ٦بحر مً اإلاجخم٘ ؤلاًغاوي، 

ٓا٣ٞت  ٦ْظل٪ مىٓماث ؤ٢صخى الِؿاع، ًٞال ٖلى اإلا ْمجاَضي الكٗب )زل٤(،  ٓصة،  ْبمؿاهضة خؼب ج
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ٓعٍت ؤلاؾالمُت في اؾخٟخاء ًٓم التي جمذ ٖلى صؾخ ً الشاوي/ مً ؾىت  12ٓع الجمِ م، ُٞما 1979حكٍغ

ٓعة ز٣اُٞت في الٗام  م، طل٪ ال٣غاع الظي حؿبب في ٚل٤ الجامٗاث إلاضة ٖامحن، 1980ج٣غع ال٣ُام بش

٠٢ٓ ٢ٓي في ال ٢ٓذ ـــــــ جخمخ٘ بم خغم َْٓ ما ؤي٠ٗ ال٣ٔٓ ٚحر الضًيُت التي ماػالذ ـــــــ في طل٪ ال

غان /  ْبن ب٢الت الغثِـ )ابٓ الخؿً بجي نضع( في خٍؼ ٓاظِاث 1981الجامعي،  م، ؤصٔ بلى ٢ُام م

ْعٍ ْاقدبا٧اث م٘ الىٓام الظي ٢ام بض  .(11)بدملت ٢م٘ قغؾت ٖلى خغ٧اث ؤ٢صخى الِؿاع مؿلخت 

ٓا٤ٞ م٘  ْل٣ض ٧ان الِضٝ مً بؾخسضام الٗى٠ ٨ًمً في ْبما ًخ ْي٘ خض للمٗاعيت الؿُاؾُت، 

ْالضٞ٘ بهم بلى جى٣ خ٣ا٫ ْؤلاصاهت  ٤ خمالث ؤلٖا ٗت لب٣اًا الىٓام الؿاب٤، ًٖ ٍَغ ْجُِحر ؾَغ ُت 

َْٓ ما ؤصٔ، ْفي الٗام  ْبلى اإلاىٟى  ٓصٍ( الظي اؾخمغ في 1983الهجغة  م، بلى ال٣ًاء ٖلى خؼب )ج

ح هللا الخمُجي.  مؿاهضة لْغ

ٍٓغ ؾُاؾت  ٤ جُ ٦ْما ٨َْظا بطن ًٞلذ َِغان ٣ُٖضتها الضًيُت ًٖ ٍَغ ٓعة،  خ٣ُ٣ُت لخهضًغ الش

ُٓٞل(: "ؤن الِضٝ ْخغ٧اث الخدغع في الٗالم  ؤْضر )جحري ٧ ٧ان ًخمشل بمؿاهضة الخغ٧اث ؤلاؾالمُت، 

ْبو٨ٗؿذ  ٓماث ؤلاؾالمُت الٟاؾضة".  ٓٔ الٛغبُت ؤْ الخ٩ ْمالُا، جل٪ الخغ٧اث التي جداعب ال٣ ا  ٨ٍٞغ

ْلت مجها  ً في مدا ٓمت مً ٢بل بًغان ْفي البدٍغ ٖٓاث قٗبُت مضٖ َظٍ الؿُاؾت في جم جىُٓم مجم

ٓصًت ٧اهذ مىاؾباث الدج بلى م٨ت اإلا٨غمت 1981الٗام  لل٣ُام باهخٟايت في م، ْفي اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

لى  ٓصًت، ْفي الٗغا١ هٓم اإلاجلـ ألٖا ت الؿٗ ٓاث الكَغ ٢ْ ٓلحن( ؤلاًغاهُحن  ٓاظِاث بحن )اإلاؿئ ٞغنت للم

ْبمؿاٖضة ألاخؼاب الكُُٗت ٖضة هجماث يض هٓ ٓعة ؤلاؾالمُت الظي ًخسظ مً بًغان م٣غا لّ،  ام للش

ُٓٞتي في ؤٞٛاوؿخان،  ْمت لالجداص الؿ ٢ْض ؾاٖضث بًغان ٦ظل٪ ألاخؼاب الكُُٗت اإلا٣ا نضام خؿحن. 

ْمً زم بلى خغ٦ت خماؽ غ الٟلؿُُيُت،   .(12)ُٞما جم ج٣ضًم الضٖم اإلاالي إلاىٓمت الخدٍغ

ْط الخغب ألاَلُت اللبىاهُت، ؤلٖا ٓح في ؤ ْبٓي الن ؤما في لبىان ٣ٞض ٧ان الخضزل ؤلاًغاوي خايغا 

بخّ في مؿاٖضة  ٖٓحن مً ٖبر ًٖ ٚع ٓعٍت ؤلاؾالمُت في بًغان، ٧ان َىال٪ مً اإلاخُ ًٖ الجمِ

ٓاظض الخجمٗاث الٟلؿُُيُحن ت في ج باث الٗؿ٨ٍغ ٓعٍا لخل٣ي الخضٍع ْالظًً جم بعؾالِم بلى ؾ  بلبىان، 

ْالظ ٓعة،  ٓلٗحن بالش ْا ؤًًا  ًًالٟلؿُُيُت، ًٞال ًٖ ؤن َىال٪ الٗضًض مً الكُٗت اللبىاهُحن اإلا ؤعاص

ْمً زم الاهًمام بلى ،ج٣ضًم الضٖم للٟلؿُُيُحن ت،  ْلت الٗبًر ْع في اإلاٗغ٦ت يض الض ٤ لٗب ص ًٖ ٍَغ

ْبٗم٤  ٓعٍا التي ٧اهذ مخضازلت  غ الٟلؿُُيُت، ؤما ؾ ٓهت مً اإلاؿلمحن في مىٓمت الخدٍغ ٓاث اإلا٩ ال٣

ْب ن اللبىاهُت، ٣ٞض ٧اهذ الخل٠ُ ؤلا٢لُمي الٓخُض لُِغان،  ٗض مضة ْظحزة مً اظخُاح بالكْا

ٓعي الظي ٧ان ٌؿُُغ ٖلى مى٣ُت الب٣إ، 1982بؾغاثُل لجىٓب لبىان في الٗام  م، ٢ام الجِل الؿ

٢ْض (13)ْالظي ؤُٖى ؤلاطن بلى ؤلاؾالمُحن الكُٗت اإلاىُٟحن في بًغان بيكغ آالٝ الىاقُحن في اإلاى٣ُت  ،

ٓلّ مً طل٪ الخضر ْالظي يم14اجسظ خؼب هللا اللبىاوي ؤن ْبك٩ل  ،  ّٓٞ، ٦خىُٓم ظضًض  بلى نٟ
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٦ْظل٪ مُلِكُا خغ٦ت ؤمل الكُٗت،  ٖٓت قُُٗت ٖغا٢ُت،  ْمجم ٓة،  ْاؾ٘ الٟٕغ اللبىاوي لخؼب الضٖ

، خُض ٧ان آًت  ٧ْان ؤًٖاء ال٣ُاصة ٓا في الىج٠ ألاقٝغ ْحٗلم ٓا  لِظا الخؼب ) خؼب هللا ( ٢ض جضعب

ٓام في اإلاىٟى  .(15)هللا الخمُجي ٢ض ٢طخى َىا٥ ٖضة ؤٖ

ْ جمظَب ( ٧اهذ ألا٩ٞاع ألاْلىْ  ٓلٓظُت " ) ؤ ح هللا )الخمُجي( جخمشل " ألًضً بٓي٘ خض لاله٣ؿام  ْع

ٓصة بلى  ٤ ب٢امت جدالٟاث م٘ الخغ٧اث طاث ؤلاًمان هٟؿّ، مً ؤظل الٗ بحن الض٫ْ ؤلاؾالمُت ًٖ ٍَغ

بت مجخم٘ صْلي مً اإلاامىحن ٧ْاهذ َىال٪ في البضاًت ٚع ٓ  )ألامت(،  م الٗالم ؤلاؾالمي بالخًامً بحن ٖم

ْالؿىت. ٓمي، ْزهٓنا بحن الكُٗت  ٌ الخمُحز ال٣ ٤ ٞع  ًٖ ٍَغ

ان ما جم زغ٢ِا، بؿبب الشمً الظي جُلب صّٞٗ بٗض  ٓعٍت ؾٖغ ٓبُا الش ٓج ْم٘ طل٪ ٞةن، الاً

ٓعٍت ؤلاؾالمُت حٗغيذ بلى ؤػمت خ٣ُ٣ُت ب٢خهاصًت، بؿبب ٖؼلتها  ٨ُحن، ٞالجمِ اثً ألامٍغ اخخجاػ الَغ

ْلُت، ل٨ ٓاضر بن نضام خؿحن الغثِـ الٓخُض الظي ٧ان ًخجغؤ ٖلى مِاظمت َِغان الض ً ٧ان مً ال

٨ُت الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓا٣ٞت يمىُت مً ال ٓ 1980، ْفي ؤزىاء الٗام (16)مً صْن م م، ؤ٦ض )ػبُُٛيُ

ْالخٓؾ٘  ٓعة ؤلاؾالمُت  جيؿ٩ي( بهغاخت: بإن نضام خؿحن ًم٨ً ؤن ٩ًٓن: " الىاع اإلاًاصة للش بٍغ

ٍٓت (17)ُٓٞتي" الؿ ت ْظ ذ الظي ٧ان بمشابت الًٓء ألازًغ لبٛضاص التي قيذ خغبا بٍغ َْٓ الخهٍغ  ،

 م، مً ؤظل اخخال٫ الٗضًض مً مضن ظىٓب بًغان.1980ٖام 

ٍٓت( إلاهالخِا  ْل ٓبت جل٪ الخغب هي الؿبب الظي ٢اص بًغان بلى جًُٟل )ؤْ بُٖاء ألا ْحٗخبر نٗ

َٓىُت ٖلى خؿاب الجماٖت ؤلاؾالمُت ٓهترا( ٦ظل٪ ٢ضعة َِغان ٖلى ال ٢ْض ٦كٟذ ٢ًُت )بًغان ٧  ،

ْصَا ٓظُتها مً ؤظل الخٟاّ ٖلى ؾُاصة خض ٓل م مً الهضٔ الٗالمي، ٞةن (18)مٗاعيت ؤًضً ْٖلى الٚغ  ،

ْالتي ؤزظث ٖلى ٖاج٣ِا جد٤ُ٣ آما٫ للدكُ٘  ٓصًت،  ٓعة ؤلاًغاهُت ٢ض جىاٞؿذ م٘ اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ الش

ْجدٟحز ب٣ُت ألا  ٓعة،  ٓصًت ( 19)مت ؤلاؾالمُتللش ْلت الؿٗ ٓظِاتها، باإلياٞت بلى ؤن َُبت الض للؿحر في ج

ُٓٞدُت  ٓاث الؿ ٓص ال٣ ْظ اًت ألاما٦ً اإلا٣ضؾت، ًٞال ٖلى  ٓجها مغجبُت بٖغ )الؿاللت( ٧اهذ ٦بحرة ظضا، ل٩

ٓعا1979بإٞٛاوؿخان في الٗام  ع  م، زل٤ قٗ ٢ٓذ ــــــــ خ٣ُ٣ُا في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي، ٢ض صٞ٘ ـــــــ م٘ مْغ  ال

ت البا٦ؿخاهُت،  ْاإلاضعبحن مً ٢بل ألاظِؼة الؿٍغ اى،  ٓلحن مً الٍغ باآلالٝ مً اإلاجاَضًً اإلام

٢ْذ  ْمت ألاٞٛاهُت، ْفي  ٨ُت بلى ؤلالخدا١ ْؤلاهًمام بلى اإلا٣ا ٧ْالت اإلاسابغاث ألامٍغ ْجدذ بقغاٝ 

ْلت مً الض٫ْ اإلاه ُٖٓت بلى ب٦دؿابها ٦ض ا٫ ال٨خلت الكُ الًاث  ضعة للىِٟالخ٤ ؤصٔ ْػ ٦ْدلُٟت لل

ٓة بياُٞت ٨ُت ٢  .(20)اإلاخدضة ألامٍغ

ِٖا الؿُاسخي ٓعاث صْن جىُٟظ إلاكْغ ٓم، ٣ٞض ؤخالذ َظٍ الخُ ـــــــ الضًجي الخامل  ْٖلى الٗم

ا ــ ٗذ قٗاَع ْالضٞ٘ بها بلى الخد٫ٓ لخبجي مخُلباث الؿُاؾت ــإلآاَغ اإلاشالُت التي ٞع ـ مىظ البضء ــــــ 

ٓا٢ُٗت ال  تي ٞغيتها ألاخضار اإلاخخالُت في اإلاى٣ُت.ال
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 فشل الثىسة والعىدة بلى البراغماجُت: اإلادىس الثاوي :

ٓجي ـحكحر بٌٗ الضعاؾاث ـ ٓل ْلُٟي عاْي ـــــ ؤن الخىا٢ٌ بحن الجاهب ألاًضً ْبالخهٓم ٖىض ؤ ـــ 

ىُت ٢ض ؤؾِم في جهاًت اإلاُاٝ في "بٞال  ْاإلاهلخت الَٓ ؽ ال٣ُٗضة" للؿُاؾت الخاعظُت ؤلاًغاهُت 

٨ُحن مً ؤظل 1980. ٟٞي زٍغ٠ الٗام (21)ؤلاًغاهُت ٓزحن ؤلاًغاهُحن ْألامٍغ م، ْزال٫ الاظخمإ بحن اإلابٗ

ْاخضا مً اإلاُالب ؤلاًغاهُت ٧ان ًخمشل في ٨ُت، ٞةن  اثً الؿٟاعة ألامٍغ ٍٓت ٢ًُت َع ْحؿ الخه٫ٓ  خل 

٨ُت بُٛت اؾخسضامِا ت ؤمٍغ ْججِحزاث إلاٗضاث ٖؿ٨ٍغ ْهي الخجِحزاث التي ٢ضمتها ٖلى ٢ُ٘ ُٚاع   ،

٨ُت للىٓام الؿاب٤ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ  ،(22)ال

الًاث اإلاخدضة  ح هللا )الخمُجي( ٌٗلً ٖىّ في زُبّ ٦مىاًَت ال ْطل٪ زالٞا إلاا بؾخمغ ْع

٨ُت".  ٖٓضا "بخضمحر ٧ل اإلاهالر ألامٍغ ٓاػ مخ ْبك٩ل م ٨ُت،   ألامٍغ

ْمِمتها في خماًت ألا  م مً عؾالتها  جغ٦ذ  م، ٞان بًغان1982مت ؤلاؾالمُت، ْفي ٖام ْٖلى الٚغ

ٓان اإلاؿلمحن في مضًىت )خماة(،  ٓعة ؤلاز ٓاَىحها اإلاؿلمحن في ؤزىاء ز ٓمت صمك٤ ج٣خل ألاالٝ مً م خ٩

٦ْظل٪ ٖىضما ٖبرث َِغان ًٖ زهٓنُتها (23)لخجىب زُغ ٣ٞضان خل٠ُ اؾتراجُجي لِا في اإلاى٣ُت  ،

ْازخاعث ٖضم ال ىُت ٖىضما ًٞلذ  ٓعة الكُٗت الٗغا٢ُحن يض هٓام نضام الَٓ ْالغص في ؤزىاء ز خٟاٖل 

ٓ ما ْي٘  ،( 24)م1991خؿحن في ٖام  َْ 

ٓعة ؤلاؾالمُت في ؤهداء  ْوكغ الش ىُت،  ٓاظِت ؤلازخُاع بحن اإلاهلخت الَٓ ٓعٍت ؤلاؾالمُت في م الجمِ

ح هللا )الخمُجي(.  ْٞاة ْع  الٗالم الؾُما بٗض 

ما٫ ْفي طل٪ الؿُا١، ٞةن الغثِـ الج ؿىجاوي(، ال٣اصم مً بِئت عظا٫ ألٖا ضًض )َاقمي ٞع

ب مً ججاع الباػاع ْال٣ٍغ ٦ٓغاٍ ؤلاًغاهُحن،  ض مً ٢بل اإلاخضًىحن الكُٗت ٧ان ٢بالت (25)ْالخ٨ى ْاإلاٍا  ،

٤ُٞٓ بحن البراٚماجُت  ْالخ ْلُت مً ظضًض،  ْالش٣ُلت بٓي٘ بًغان في مؿاعاث اللٗبت الض اإلاِمت الهٗبت 

ٓلٓظُت ًْٖ ْال٣ُم ألاًضً ْالض٫ْ الٗغبُت،  ْبُحن  ْع ٍٓخّ جخمشل بخُبُ٘ ٖال٢اث بالصٍ م٘ ألا ْل ٧ْاهذ ؤ  ،

٤ بٖالهّ الخُاص الخام زال٫ خغب الخلُج ألاْلى في ٖام  َْٓ ما م٨ىّ مً ججىب ٖضاء 1991ٍَغ م، 

ً الٗغبي ْ  ، ُٞما خ٤٣(26)بيافي مً ٢بل الَٓ ٢ٓذ هٟؿّ ــــــ ٖلى بٌٗ الش٣ت مً ظاهب الض ٫ ــــــ في ال

ؿىجاوي( ٨َْظا جم٨ىذ بًغان في ِٖض )َاقمي ٞع ْبلى الؿُاؾت  الٛغبُت،  ٤ الخُبُ٘  ٓصة الى ٍَغ مً الٗ

ْبا. ْع ٦ْظل٪ با٢امت جباص٫ ا٢خهاصي ٞٗلي م٘ ا  البراٚماجُت، 

ٓا٢٘ : ان اًغان التي جمخل٪ اخخُاَاث هُُٟت ٦بحرة، ْالاخخُاٍ الشاوي مً الٛاػ في الٗالم  ،ٟٞي ال

ْالبالٜ ) ٧اهذ ال جسلٓ مً ًْٞال ًٖ طل٪ ٞةن ٖضص ؾ٩ان اًغان  ْبُحن،  ْع ( ملُٓن 76ٞاثضة لؤل

ْبي، الظي (27)وؿمت ْع ٓا١ الا٢لُمُت ألازٔغ باليؿبت لئل٢خهاص ألا ٢ٓا ٦بحرة م٘ الاؾ ْالظًً ًمشلٓن ؾ  ،

٨ُت الغؾمُت ٖلى بًغان ْؤلاخال٫ مدلِا. ٓباث ألامٍغ  ًم٨ً ؤن ٌؿخُٟض مً ال٣ٗ
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ٓاع الى٣ضي" في ٖام  في َْٓ ما صٞ٘ بلى الضز٫ٓ  ٓم اإلاؿمى: بـ"الخ م، الظي ْيٗخّ 1992اإلاِٟ

ْالتي جمشلذ بـ: ٖملُت  ْبُت، الظي بعج٨ؼ ٖلى ه٣اٍ زمـ عثِؿت )٢ًاًا(،  ْع ْج٣ضمذ بّ التر٩ٍْا ألا

ْج٣ضًم الضٖم للجماٖاث التي حٗض  -الؿالم الاؾغاثُلُت ْالٟخٔٓ يض ؾلمان عقضي،  الٟلؿُُيُت، 

ابُت،   .(28)ْمؿإلت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان، ْألاؾلخت اإلاؿماة بـ)ؤؾلخت الضماع الكامل(ظماٖاث بَع

ْاظِذ ألاؾـ  ْا٢ُٗت، ٣ٞض  ْاؾخٗضاصَا لخُب٤ُ ؾُاؾت  بت بًغان  ْم٘ طل٪، ٞةن ٚع

ْبُت،  ْع ْالتي ٧اهذ ٚحر ٢اصعة ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ اإلاٗاًحر الؿُاؾُت ألا ٓلٓظُت لىٓام الخ٨م هٟؿّ،  الاًضً

ٓص الؿالح م٘ َْٓ ما ؤصٔ بلى ْاَغة بؾ ٢ُٓ٘ ٖلى الٗضًض مً ٣ٖ ، التي جغا٣ٞذ م٘ الخ خمغاع الٟخٔٓ

ابُت"، جٟا٢م بهتها٥ خ١ٓ٣  ْبؾخمغاع الضٖم اإلا٣ضم للخغ٧اث التي حؿمى "اَع ؾُا الاجداصًت،  ْع

ْمً بُجهم: عثِـ  ْؤإلااهُا،  ؤلاوؿان الى ؤبٗض خض، بؿبب ٢خل اإلاٗاعيحن الؿُاؾُحن اإلاىُٟحن في ٞغوؿا 

ٓػعاء ألا  ٓع بسخُاع(ال  .(29)ؾب٤ )قاب

ْان ٧ان  ٓلٓظُت الاًغاهُت ال٣ٗبت الٓخُضة ؤمام مباصت الانالح الؿُاسخي، ختى  ْلم ج٨ً ألاصً

ٓعٍت  ٓعة ًمخل٪ ال٨شحر مً الؿلُاث، ٞاهّ ال ًمل٪ الؿلُت اإلاُل٣ت مشل عثِـ الجمِ لى للش اإلاغقض الٖا

ٓبت ٖلى الىٓام جب ْاٖخماص جٓظِاث ؾُاؾُت اإلاىخسب مً الكٗب، ْ َٓ ما ظٗل مً الهٗ جي 

ٓ ما ؤْظب ًجب ألازظ بىٓغ  َْ ْبالخهٓم بؿبب ؤلاوك٣ا١ بحن اإلاداٞٓحن ْؤلانالخُحن،  ْاضخت، 

ْماؾؿت  ٓع،  ْمجلـ نُاهت الضؾخ ْلت،  ٓن الض ْجلٍٟؼ ْبطاٖت  ْالجِل،  ٓة الباؾضعان،  خباع ب٣ ؤلٖا

ْ ٦ظل٪ مسخل٠ الٟهاثل التي حك٩ل اإلاكِض الؿُاسخي ْؤلاظخما  عي ؤلاًغاوي.ال٣ًاء ؤ

با مً يمجهم : ) ٓمت عظا٫ الضًً، ٞان ٖضص ؾ٩ان اًغان ٢ض جًا٠ٖ ج٣ٍغ %( 60ْمىظ اٖالن خ٩

م مً حٗلُمِم الاؾالمي، ِٞم ْٖلى الٚغ ْلئ٪ الكباب،  ْؤن ؤٚلبُت ؤ ٓعة،  ٓالُض ما بٗض الش  مً م

ْاَخ ٍْبضْن نغاخت مُال  ٓعٍت الاؾالمُت،  ًٓن ٧لُا ال٣ُم التي جىاصي بها الجمِ ماما لىمِ الخُاة ًٞغ

ْؤن لجٓء الىٓام بلى  ٓ الخىا٢ٌ الظي ْل ًشحر الٗضًض مً اإلاساْٝ بحن ال٣اصة الاًغاهُحن،  َْ الخضًشت، 

الء بٌٗ الجماٖاث  ٓبُت اإلاغجبِ بٗاثضاث الىِٟ لكغاء  ْاإلادؿ ْال٣م٘  ُب  بؾخسضام ؤؾلٓب التَر

ٍٓذ ٖىض ْع الكباب الظًً ًد٤ لِم الخه ؾً الخامؿت ٖكغ مً الٗمغ،  ٚحر ٞٗا٫، ًٞال ٖلى ؤن ص

ٓا٢٘  ْبلى خض ٦بحر في ال ْعا وكُا للٛاًت ٖبر الٗضًض مً الجمُٗاث ؾٝٓ ًازغ  ْاليؿاء الالحي ًلٗبن ص

ٓعة ٓع في اإلاجخم٘ الاًغاوي ٢ض (30)الؿُاسخي للمجخم٘ ؤلاؾالمي ؤلاًغاوي ما بٗض الش ْم٘ طل٪ ٞان الخُ  ،

ٓػ اإلاغشر الانالحي )مدمض زاجمي(م، 1997ؤصٔ الى حُٛحر خ٣ُ٣ي في بهخساباث ٖام  ٓ ما (31) م٘ ٞ َْ  ،

ٓعة، بالخُاب الغؾمي أل٫ْ مغة مىظ ٢ُام الش بلى بضؤ الخضًض ًٖ اإلاجخم٘ اإلاضوي، ْؾُاصة  صٞ٘ 

٢ٓغاَُت الاؾالمُت. ْلِـ الشُ ت الغؤي،   ال٣اهٓن، ْخٍغ

الم،  ْاإلاالخٔ، ؤن الٟؿاص اإلاؿدكغي اإلاخإنل لضٔ ٦باع مؿئٓلي بًغان الظي حؿدى٨ٍغ ْؾاثل ؤلٖا

بك٩ل مىخٓم، بؿبب الثرْاث الصخهُت، هاصعا ما ٧ان ًاصي الى اإلادا٦ماث ال٣ًاثُت في البرإلاان، 
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ح هللا )الخمُجي( ٢ض ٣ٞضث ٢ُمتها، بط ٌٗخ٣ض الكباب: ؤن  ْاة التي ٧ان ًىاصي بها ْع ْبن ؤ٩ٞاع اإلاؿا

ض مً اإلاخاٖب مً ؤظل اإلاداٞٓت ٓلحن ًخٗآَن اإلاٍؼ ْاإلاؿئ ْجلبُت  ال٣اصة  اتهم، ؤ٦ثر مً بخترام  ٖلى زْغ

ٓاػي  ٓعؾاص( بلى "ؤن ج٣ضم ؤلاؾتهال٦ُت ًمصخي بالخ ٦ْما ؤقاع )بغهاعص َ ْ الؿُاؾُت،  مٗخ٣ضاتهم الضًيُت ؤ

 م٘ ٞكل ؤلاؾالم الؿُاسخي".

٢ْض ٖٝغ الؿُض زاجمي هجاخاث ٦بحرة ٖلى الهُٗض الضْلي، ًٞال ٖلى ؤن زُابّ بسهٓم 

ٓاع الخًاعاث" اإلاخٗاع  ٓثُل َىخ٨خٓن(، ؤزاعث الٗضًض مً الٟغم الجضًضة لضٔ "خ ى م٘ زُاب )ؾام

ٓة الى: ٖضم جضزل بالصٍ ُٞما ًخٗل٤ بالهغإ الاؾغاثُلي ٢ْض طَب الغثِـ زاجمي للضٖ -الٛغبُحن. 

لب ؤزىاءَا بتر٥  اعة الى ظىٓب لبىان ٢بل اًام ٢لُلت مً بهخسابّ، َْ الٟلؿُُجي، في خحن ؤهّ ٢ام بٍؼ

َٓا...الكٗاعاث اإلا ْمد ٓمت في اًغان (32)ىاًَت إلؾغاثُل،  م مً ٧ل طل٪، ْلذ الخ٩ ْٖلى الٚغ  ،

َْٓ الؿبب الظي ظٗل الخُبت ؤ٦بر ب٨شحر مً  ْْانلذ عؾمُا بغهامجا بالؿدُا،  مٗاصًت الؾغاثُل، 

ْالٗضًض  ٩ي  ٓاع الخًاعاث"، باإلياٞت بلى ؤن الخُاب اإلآظّ الى الكٗب الامٍغ ٓص ٖلى "خ ألامل اإلا٣ٗ

ً مً ا ٓاع، لم جىجر في ب٢ىإ ألازٍغ ٓة بلى ب٢امت ٖال٢اث خؿً الج ٦ْظل٪ الضٖ لغخالث الى الخاعط، 

 .(33)بيُاتها

الث  ْٖلى اإلاؿخٔٓ الضازلي، ٞةن الخٗاٌل الخىاٞسخي م٘ اإلاداٞٓحن ٢ض ٖمل ٖلى قل ٧ل مدا

ْالك الم  ْال٣ًاء ْؤلٖا ت  ٓاث الكَغ ن الضًيُت، ؤلانالح للمجخم٘ اإلاضوي ؤلاًغاوي، ًٞال ًٖ ؤن ٢ ْا

ٓعة ؤلاؾالمُت ٢ض مىٗذ ْنضث ٧ل  لى للش ْالتي ٌؿُُغ ٖلحها ـــــــــ ْفي ظؼء ٦بحر مجها ــــــــ اإلاغقض ألٖا

م  ْالظًً ًداٞٓٓن ٖلى مغا٦َؼ ٟحن اإلاداٞٓحن،  م٣ترخاث البرإلاان الظي ٧ان ال ٌؿاًغ جٓظّ ٦باع اإلآْ

ٓعة.   ْمؿخٔٓ مٗاقِم ْخُاتهم بًٟل الش

ٓص الؿُض ٢ْض بػصَغث ال ت الخٗبحر التي شج٘ ٖلحها نٗ صخاٞت الخغة الىاٞظة في مىار خٍغ

ْالتي ٧اهذ مدغمت  ٦ْظل٪ الى٣اقاث بسهٓم ؤؾـ الىٓام الضًيُت،  )مدمض زاجمي( الى الؿلُت، 

ْل٨ً بٗضما جم ٢خل الٗضًض مً  ٓعة ٖلى عظا٫ الضًً، ٢ض اهدكغث ْؾِ اإلاُاصًً الٗامت.  ْمدٓ

ٓالُت لئلنالخُحن، ُٞما جم ظؼ الٗضًض مً  -اًًا -ْجمم، 1998اإلاش٣ٟحن في ٖام  بٚال١ الصخ٠ اإلا

 .(34)اإلايك٣حن في السجٓن 

٤ بلتزام االخُاص باإلاكاع٦ت في  ٓص الاًغاهُحن ًٖ ٍَغ ْعي ْظم ٢ْض بو٨ٗـ ٞكل ؤلانالخُحن ؤمام 

ٓصة  ْاإلاغا٢بحن ألاظاهب ألامل ٦شحرا ٖلى ٖ ٢ْض ٖل٤ ال٨شحر مجهم  )َاقمي ؤلاهخساباث الغثاؾُت، 

ْْا٢عي" ًم٨ً ؤن ًلبي  ْمغ٦ٍؼ "٦غظل صًً مداٞٔ  ْبن م٩اهخّ  ؿىجاوي( بلى الؿاخت الؿُاؾُت،  ٞع

ٓاع م٘ الُِئاث  ٢ٓذ هٟؿّ ٞخذ خ ٓعة )ٖلي زامىئي(، ْفي ال لى للش ٓاء مخُلباث اإلاغقض ألٖا ٖلى الؿ

ْلت.  الض
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ؿىجاوي( ٧ل الٓؾاثل الخضًشت لئلجها٫ في ٖم لُخّ ؤلاهخسابُت، بال ْبؾخسضم اإلاغشر للغثاؾت )ٞع

ٓ شخهُت ٚحر ممشلت لغظا٫ 2005ؤن بهخساباث ٖام  َْ ٓػ إلاغشر لم ًغاًَ ٖلُّ ؤخض،  م، ؤُٖذ الٟ

ٓعة الخمُيُت،  ٓلٓظُخّ بلى الؿاٖاث ألاْلى للش ْالظي حؿدىض بًضً الضًً. ل٨ىّ بؾالمي ختى الىسإ، 

ْالدكضص ٓص ؤخمضي هجاص( الظي ٌٗض عمؼا لل٣ُُٗت  الًخّ جبكغ بِٗض َْٓ الؿُض: )مدم ، بط ٧اهذ 

 الؿُاؾت ؤلاًغاهُت. ظضًض في

 اإلادىس الثالث : الطشاع على العلؿت في قل ؤصمت البرهامج الىىوي.

ٓص ؤخمضي  ٓػ )مدم ٓاظِت لي الظعإ بحن آًت هللا )ٖلى زامىئي( ْؤلانالخُحن، ٣ٞض ؾمذ ٞ في م

ْب٦ما٫  ٓعة ؤلاؾالمُت ٖلى الخإ٦ُض  لى للش ؾُُغجّ ٖلى الؿلُت، ٞالغثِـ الجضًض هجاص( للمغقض ألٖا

ٓلُت،  ْمداٍ مً ٢بل شخهُاث صًيُت ؤن ٓة للىٓام،  ٢ْ ب مً الخغ٧اث الؿُاؾُت ألا٦ثر نالبت  ٢ٍغ

ْالظي ٌكدبّ(35)مشل: آًت هللا )مدمض ج٣ي مهباحي ًؼصي( بخأمٍغ في الٓل ٖىض زالٞت آًت هللا )ٖلي  ، 

ٓعة ؤلاؾالمُت، ْخغ٦ت ، طل٪ الٟهُل الؿُاسخي اإلا٩ٓن مً: ؤًٖ(36)زامىئي( اء لؤلمً، مشل خغؽ الش

ٖٓت اإلاداٞٓت، التي  ْهي اإلاجم ْؤظِؼة اإلاسابغاث ْؤلاؾخسباعاث،  ت )الباؾُج(،  الكباب قبّ الٗؿ٨ٍغ

ٓاط ؤْ الخه٫ٓ ٖلى مىانب ؾُاؾُت ٢ضع  ٤ ؤلاؾخد ٓمت ؤلاًغاهُت ًٖ ٍَغ جدا٫ْ ٖؿ٨غة الخ٩

 .(37)ؤلام٩ان

ْالخٛحراث ا الث  ٍْٓت التي بهضلٗذ ٢بل ٢ْض ظاءث جل٪ الخد ْط ألاػمت الى لؿُاؾُت الضازلُت في ؤ

ٓص ؤخمضي هجاص( الى الؿلُت الظي ْي٘ خضا  الاهخساباث ألازحرة، ؤي٠ الى طل٪ ْن٫ٓ الؿُض )مدم

ْم٩اهخّ ٦غظل "مخهلب" لِؿذ هي اإلاك٩لت  ْؤن مغ٦ٍؼ  لؿُاؾت ؤلاهٟخاح التي اهخهجِا الؿُض زاجمي، 

ٓاع م٘ مداٞٔ آزغ مً الُمحن اإلاؿمىالغثِؿت، هٓغا ألن ؤٚلب اإلا ت الخ  غا٢بحن ًغاَىٓن ٖلى اؾخمغاٍع

ؿىجاوي( ٓ الؿُض )َاقمي ٞع َْ الؾُما (38) ْا٢عي )بغاٚماحي(،  ْالظي ًدخٟٔ بخإزحر ٦بحر في الىٓام،   ،

ٓعٍت  ٢ّٓٗ الجضًض ٦غثِـ إلاجلـ حصخُو مهلخت الىٓام )مهلخت الجمِ ٤ م ٓم ًٖ ٍَغ ؤهّ مضٖ

 .(39)ؤلاؾالمُت(

ٓص ْاإلا ٓص ؤخمضي هجاص( الظي حٗ داث الؿُض )مدم الخٔ، ؤن مهضع ال٣ل٤ ال٨بحر ٨ًمً في جهٍغ

ٓعة ؤلاؾالمُت )الاؾالم  ْالتي حصج٘ ٖلى جهضًغ الش ٓعة ؤلامام الخمُجي،  بلى الؿاٖاث ألاْلى لش

ٓع ؤلامام الٛاثب ْبصاهت الىُاث الامبر (40)الؿُاسخي(، ْالاؾخٗضاص لِٓ ًالُت ، ًٞال ٖلى مداعبت الٟؿاص، 

ٍٓت. محن، في زىاًا ما ًهضع ًٖ لٛخّ الكٗب ْاإلادْغ ض ؤن ٩ًٓن ممشل اإلاؿخًٟٗحن   للٛغب، بط ٧ان ًٍغ

الي،  ٓص ؤخمضي هجاص( الٛغب الامبًر ْٖلى اإلاؿخٔٓ الضْلي ٣ٞض ٖاعيذ الؿلُت الغثاؾُت لـ)مدم

ٓهُت، "٦ما ٢الِ ٤ زُاب عظعي مٗاص للهُِ ٕٓ اإلاؿلمحن ًٖ ٍَغ ٓاء ظم ض بٚ ح بط ٧ان ًٍغ ا ؤلامام ْع

ْؤياٝ ٢اثال: بن ؤًت شخو ٌٗتٝر بةؾغاثُل  ُت"،  هللا الخمُجي: بؾغاثُل ًجب ؤن جمخى مً الخٍغ



ْاإلاهلخُت.   ؤلاؾتراجُجُت ؤلاًغاهُت بحن اإلادضصاث الضًيُت 
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٧اهٓن ألا٫ْ مً الٗام هٟؿّ ٖبر الغثِـ ًٖ  8، ْفي (41)ؾٝٓ ًدغ١ بىاع ًٚب ألامت ؤلاؾالمُت"

ْب ْع ْا٢ترح: ه٣ل بؾغاثُل بلى ؤ ٓص،  ٦ّٓ بسهٓم خ٣ُ٣ت الاباصة الجماُٖت للحه  .(42)اق٩

ٓمت ؤلاًغاهُت الخالُت ـــــــ ما جؼا٫ ــــــ جظ٦غ ٦شحرا الٛغبُحن بإٞٗالِم " الكُُاهُت " في  ْٖلُّ ٞةن الخ٩

ٓص ؤخمضي هجاص( 1979ٖام  داث الؿُض )مدم ْؤن جهٍغ ْلُا،  ْالتي ؤؾِمذ في ٖؼلت اإلااللي ص م، 

٢ّٟٓ اإلاخٗىذ بسهٓم اإلال٠ ؤلاًغ  ت، ًٞال ٖلى م ْلت الٗبًر اوي ٢اصث الٗضًض مً بسهٓم الض

ٓعة ؤلاؾالمُت.  اإلاغا٢بحن بلى الدؿائ٫ بطا ما ٧اهذ بًغان ٢ض ٖاصث بلى ؾُاؾت جهضًغ الش

ت.  اإلادىس الشابع : بظشاثُل وكػُت الىىوي: اللؿُعت وؤلاظخمشاٍس

ٓعٍت ؤلاؾالمُت في بًغان، ٞةن  ْاإلاك٨الث التي بضؤتها الجمِ م مً الٗضًض مً ؤلايُغاباث  ٖلى الٚغ

ْٓي ؤلاًغاوي بلى ٖام الؿُا ٓص البرهامج الى ٓخاث الكاٍ، خُض ٌٗ ْظّ الدكابّ م٘ َم ٍْٓت لضحها ؤ ؾت الى

ٍْٓت للخدًحر 1960 ٍٓغ الهىاٖت الى ٓاجُت لخُ ٓعة، ٣ٞض ٧اهذ ال٨ٟغة م ٍٓل مً الش ٢ْذ َ م، ٢بل 

ٓامل ؤزٔغ ؤًًا ْٓي ًسضم ٖ ٫ٓ ٖلى الى ٓح في الخه ْؤن الُم ٦ـ:  ْالتهُئت إلاغخلت ما بٗض الىِٟ، 

ٓة ب٢لُمُت،  ا ٣٦ ْمغ٦َؼ ْجإ٦ُضَا ٖلى م٩اهتها  ٓاظِت التهضًضاث الخاعظُت، ْيمان ؤمً بًغان،  م

ٓعة ؤلاؾالمُت  ْلى للش ْللمٟاع٢ت ٞةن بخضٔ ؤلاظغاءاث ألا ْم٘ طل٪،  ْالؿُُغة ٖلى الخلُج الٗغبي، 

ىٓغ الى الُا٢ت لئلؾدُالء ٖلى الؿلُت مً ٢بل الخمُجي ٧اهذ في ْي٘ خض لظل٪ البرهامج، اط ٧ان ً

ٓم الٗغاقي في ٖام  ٍْٓت ٦ؿالح للكغ، بال ؤن الهج  م، ٢ض ؤصٔ الى بٖاصة الىٓغ في طل٪ ال٣غاع.1982الى

ٍْٓت.  َْىا٥ ؤؾباب ٖضة ْظحهت لضٔ ال٣اصة ؤلاًغاهُحن في خؿاؾُتهم للخه٫ٓ ٖلى ألاؾلخت الى

ْاضر  (،ْفي ْلبؾخسضام ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت مً ٢بل الغثِـ )نضام خؿحن ٢ض جمشلذ في بهتها٥ 

ْالتي ما جؼا٫  ال ٞغوؿا،  ٨ُت،  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْالتي لم جضجها ال ال ْلُت،  ٓص الض ْالِٗ ٓاز٤ُ  ل٩ل اإلا

ْلت مشل:  ٢ْض عؤث بًغان: ؤهّ مً ٚحر الٗض٫ ؤن جدهل ص ْؤطَان الجمُ٘ في بًغان.  عاسخت في ٫ٓ٣ٖ 

ْاقىُ خباع مً  ٓعٍا الكمالُت ٖلى ؤلاَخمام ْؤلٖا ٍْٓت، ٣ٞض ؤظغث ٧ل  ٧ً بٗض ٢ُامِا بةظغاء ججغبت ه

ت ٖلى مضٔ ٖضة  ٍْٓت ؾٍغ ٨ُت ججاعب ه الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْمهغ خلُٟتي ال ٓبُت،  ٓعٍا الجى مً: ٧

ت ) ْلُت للُا٢ت الظٍع ٧ٓالت الض ْل٨ً ال ٓام  ٓبُش بؿُِ بلحهماIAEAؤٖ  .(43)(، ب٦خٟذ بخٓظُّ ج

ْل٨ىّ لم ًسً٘ للمٗاملت هٟؿِا.٦ما ؤن با٦ؿخان حٗض ؤ٫ْ بلض مؿلم بمخل٪ ألا  ٍْٓت   ؾلخت الى

ٓا٤ٞ ؾُاسخي بًغاوي،  ٓص ؤخمضي هجاص( لم ًٟٗل ؾٔٓ اللٗب ٖلى ج ٨َْظا ٞةن الغثِـ )مدم

ْالخ٤ في  ٍْٓت اإلاضهُت،  ْعة الُا٢ت الى ْاإلاخمشل بـ: الخ٤ ٚحر ال٣ابل للخهٝغ في الؿُُغة الخامت ٖلى ص

ْالخه٫ٓ ٖلى ؤخضر  ٢ْض ٧ان الؿُض )مدمض زاجمي( ٢بلّ بداظت الٓن٫ٓ الى الخضازت،  الخ٣ىُاث. 

ٍٓت اإلاك٨الث الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت لبلضٍ، بط عؤٔ في ؤلاؾتراجُجُت الصخُدت  الى حؿ

ٍْٓت اإلاضهُت، بطن البضء بةؾتراجُجُت لئلجهاالث م٘ الٗالم الخاعجي  ٓلٓظُا الى ْاإلاالثمت م٘ جدضي الخ٨ى
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ُت ٖلى الىٓام الظي ججمض مً التي بضؤَا الؿُض )مدم ض زاجمي( ْؤلانالخُحن مً ؤظل بيٟاء الكٖغ

ْالتي ؤٖا٢ذ ٧ل الابخ٩اعاث الاظخماُٖت الخ٣ُ٣ُت ْالٟهاثل اإلاخداعبت صازل الىٓام،  ، (44)٢بل الٟئاث 

ٓص  ْل٣ض ؤُٖض ألازظ بهظٍ الؿُاؾت مً ظاهب الؿلُت الجضًضة للمداٞٓحن في بًغان بغثاؾت )مدم

ْجىُٟظ  ْالظي ؤخمضي هجاص(، ْلِـ الالٖب ألاَم في جدضًض   ،ً بحن آزٍغ با مً بحن اٖل ٧ان اٖل

 الؿُاؾت الخاعظُت.

لى  ٓع الاًغاوي ًىو ٖلى: ان الغثِـ ًٓل زل٠ اإلاغقض ألٖا ّ، ٞان الضؾخ ْمً الىاخُت الىٍٓغ

ْؤن حٗضص مغا٦ؼ ال٣غاع صاز ْحٍٗغ٠ الخٓظِاث الٍٗغًت للىٓام،  ٓعة ؤلاؾالمُت في جدضًض  ل الىٓام للش

ْل٨ً َبُٗت الؿلُت جمىّٗ ،٣ًلل مً ٢ضعة جإزحٍر  ْطل٪ ال ًمىّٗ مً الخإزحر في الؿُاؾت الخاعظُت، 

 مً ؤن ج٩ٓن لّ الُِمىت في بصاعتها.

ٓصًت، ٞهي ْلت الحه ٓص ؤخمضي هجاص( الخاع٢ت للض بالجهاًت  ؤما ُٞما ًخٗل٤ بسُاباث الؿُض )مدم

ٓ الكٗاع اإلا٨خٓب ٖلى لِؿذ ؾٔٓ ج٨غاعا لكٗاع ؾم٘ مً ٢بل اإلا َْ ْلٗضة مغاث،  الًحن مً ؤلاًغاهُحن، 

ْه٣كِا ٖلى ؾالح  ْالتي ًم٨ً ٦خابتها  ْؤصبُاتهم الضٖاثُت،  ٓعاتهم  ْٖلى ٧ل ميك الٞخاث الباؾُج، 

ٓعٍت ؤلاؾالمُت. ل٣ض ٧ان آًت  ٓة "لخضمحر بؾغاثُل" ٧ان الكٗاع ألا٫ْ للجمِ ْؤن الضٖ ٓعي،  الخغؽ الش

ح هللا )الخم ْاإلاؿخًٟٗحن، هللا ْع ُجي( ًدلم بإزظ اإلاباصعة لل٣ُام بةهخٟايت اإلاؿلمحن اإلاًُِضًً 

ْل٨ىّ ض بؾخسضام ال٣ًُت الٟلؿُُيُت لخل٪ الٛاًت ؤْ لل٣ُام بظل٪.  لم ٌٗمل ٦ما ًيبػي:  ٧ْان ًٍغ

ْاإلاٗاعيت  ْل٨ً الخغ٧اث الؿيُت ألا٦ثر عاص٩ًالُت  لِـ ألهّ لم ٌؿخُ٘ جٓخُض اإلاؿلمحن ٣ِٞ، 

٣تها الخانت الخمؿ٪ لخهضًغ ؤلا  ْبٍُغ ْٖلى خؿابها الخام،  ؾالم الكُعي ٢ض ؤؾخإهٟذ بالٗمل 

ْالى ظاهب طل٪ ٞةن الغخمت ٖىض ٧ل مؿلم قُعي ظُض ججاٍ  ٓخضة اإلاؿلمحن،  لى الؿامي ل باإلاشل ألٖا

ْال٣ًُت الٟلؿُُيُت جب٣ى في ؤٖحن ظؼء ٦بحر مً الكٗب ٢ًُت ٖغبُت،  ضخاًا اإلاؿلمحن مً الٓلم، 

 لِؿذ ٢ًُتهم.ْمٗىاَا 

ٓصا ٚحر  ت ْظ ْلت الٗبًر ٓص الض ٓعة جخ٤ٟ ٖلى ٖض ْظ ْمىظ ٢ُام الش ْاإلاالخٔ، ؤن ٧ل ٞهاثل الىٓام 

ْم٘ طل٪  ْم٩اجها، ْلت بؾالمُت ٞلؿُُيُت جدل مدلِا  ْٖلى ؤن الخل الجهاجي ًخمشل بة٢امت ص قغعي، 

ؾُاؾتها بسهٓم طل٪  ٞةجهم ما ًؼالٓن مى٣ؿمحن ًٖ ال٨ُُٟت التي ًيبػي ٖلى بًغان ؤن جُغح بها

 الكإن الٟلؿُُجي.

٤ ج٣ضًم  الؾُما ًٖ ٍَغ ْلت بؾغاثُل بطن تهضًضا خ٣ُ٣ُا لخل ابِب،  تراٝ بض ٍْمشل ٖضم الٖا

ْم٘ طل٪ ٞةن ٚمٓى ؾُاؾت  ٓصًت،  ْلت الحه ْاللٓظؿتي الى مسخل٠ الخغ٧اث اإلاٗاصًت للض الضٖم اإلاالي 

ٓص ؤخمضي هجاص( ٖلى مجمل م٣الُض ال٣ُاصة ؤلاًغاهُت، ًمىّٗ  الىٓام الظي ًدغم ؾُُغة الؿُض )مدم

ٓم ٖؿ٨غي مباقغ ٖلى بؾغاثُل. ْ مً زم ال٣ُام بهج  مً مماعؾت ؾلُخّ، 
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ٓبت بزتزا٫ ْجِٓغ جل٪ الٗىانغ ْبؾتراجُجُتها في  بلى ؤي مضٔ ج٨مً نٗ الؿُاؾُت ؤلاًغاهُت 

٠٢ٓ ممازل  ْجترظم طل٪ ؤلاعر لخبجي م ْالتي ح٨ٗـ  ْٖباعاث الغثِـ،  ٓا٠٢ بضاًاث زُاباث  م٘ م

ت،  ٓمُت اإلاخُٞغ ج مً ال٣ ْاإلاٍؼ ٓاضخت م٘ الٛغب،  ٓاظِت ال ْاإلاخمشل بـ: اإلا ٓعٍت ؤلاؾالمُت،  الجمِ

ْ مً ٚحر  ْة، ْزانت بؾغاثُل، بط ًبض ٦ْظل٪ ؤلاؾخٟؼاػ الٗى٠ُ ججاٍ الض٫ْ الٗض الُت،  ْمٗاصاة ؤلامبًر

ت ظضًضة، ألن طل٪ ًخُلب صٞٗا ًٖ ألا  ٓعة ٨ٍٞغ  مت بإ٦ملِا.اإلادخمل ؤن وكِض ز

ٓة التي جٟهل بحن َمٓخاث الكٗب ؤلاًغاوي ْؾُاؾت آًاث هللا هي ٦بحرة ظضا  ْخالُا ٞةن الٟج

ٓص ؤخمضي  َْام الكُُٗت التي َغخِا الؿُض )مدم ٓعٍت جمكُا م٘ ألا ٧ي وكاَض خغ٦ت ظماُٖت ز

ٓعة الٗام  ْباليؿبت لؤلٚلبُت الٗٓمى مً الكٗب، ٞةن ز ْم٘ طل٪  ُت م، جدخ1979ٟهجاص(،  ٔ بالكٖغ

ضْن  ْلئ٪ الظًً ًٍغ ْؤن ٢لُلحن َم ؤ جي،  ْعَا الظي ٢امذ بّ لخد٤ُ٣ الاؾخ٣ال٫ الَٓ ال٨بحرة في ص

ٓعاء ٓصة الى ال ٓعٍت ؤلاؾالمُت  ،45الٗ ٓاٖض ْألاؾـ ال٩ُِلُت للجمِ ْؤن ؤلانالخاث اإلاخٗل٣ت بال٣ الؾُما 

ْؤن ؤي جضزل ؤظىبي ًم٨ً ان ٌٗؼػ ل ضٔ ؤلاًغاهُحن مؿاهضتهم للخُاع ال ًم٨ً ؤن جخم الا مً الضازل، 

ْالكب٩اث التي حك٩ل الىٓام الخالي حؿخٗض ٧لِا للخ٣بت  ،اإلادكضص ٖٓاث  ًٞال ٖلى ؤن مسخل٠ اإلاجم

ٓجغاث مِمت ج٨ك٠  ٓلّ ج ْج٣ام ٞحها، ُٞما ًٔغ الؿُض )ٖلى زامىئي( خ الجضًضة التي ؾخيكإ في البالص 

ٓاظِّ البالص.  ًٖ ْي٘ الخٛحر الظي ج

 الخاجمت :

ٓع مؿاع الؿُاؾت ؤلاًغاهُت مىظ ْن٫ٓ الخُاع الخمُجي بلى الؿلُت، ؤن  ل٣ض جبحن مً زال٫ جُ

ٓاًا ما خملخّ الخُب الؿُاؾُت  ٓماث اإلاخٗا٢بت ٢ض جإعجخذ بحن ه ؤلاؾتراجُجُت التي ؤهخهجتها الخ٩

 ٓ ْبحن ما ٞغيّ ال ٖٓت ٦كٗاعاث ـــــــ  ا٢٘ مً ؤخضار ؤخالذ الضاُٖت بلى جُٟٗل اإلادضصاث الضًيُت ــــــــ اإلاٞغ

ْطل٪ بؿبب نغإ  في مًٗمِا صْن جُاب٤ مىُل٣اث َظٍ ؤلاؾتراجُجُت م٘ ؤٞٗا٫ ال٣اصة ؤلاًغاهُحن، 

ٓانلِا إلصاعة زُُِا التي ٚلبذ ٖلحها  ْالتي بحؿمذ بٗضم ؤلاوسجام في ج ألاظىدت ٖلى الؿلُت، 

ٓا٢ُٗت. ماجُت /ال  اإلاماعؾاث البٚر

ْما حؿعى ٓٞغ ٞغنا ظضًضة  ٍْم٨ً لؿُاؾاث الخدال٠،  بلى جىُٟظٍ بٓؾاَت بؾتراجُجُتها ؤن ً

ْمً اإلاغجر ؤن ٩ًٓن لّ آزاع  ْؤن اإلاؿإلت ٖلى اإلاد٪ في طل٪ الهغإ ٖلى الؿلُت،  للكٗب ؤلاًغاوي، 

ٓاػن  ٓعٍت ؤلاؾالمُت هي ٞاٖل به٩اع ُٞما ًخٗل٤  ٦بحرة في الخ ْؤن الجمِ ْلُت إلًغان،  بالٗال٢اث الض

ْج٣ضًم  بملٟاث ٦بٔر بؾتراجُجُت ْجد٤ُ٣ ؤلاؾخ٣غاع في الٗغا١،  ْٓي،  مٗانغة، ٦ةهدكاع الؿالح الى

الضٖم للجماٖاث اإلاىاًَت إلؾغاثُل، ؤي٠ الى ما ج٣ضم ؤن اإلاغخلت الؿُاؾُت الجضًضة اإلاغج٣بت 

ٓط التي حٗبر ًٖ مسخل٠ ؤظِؼة الؿلُت.  ًجب ؤن حٗمل ٖلى حٗضًل ال٨شحر مً ٣ٖض الىٟ
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غاٝ الؿُاؾُت اإلاسخلٟت، بط ًىٓغ الى ْم٘ طل٪، ٞةهّ مً الهٗب الخ ٓا٠٢ ؤلَا إ٦ض مً م

م مً  اإلاداٞٓحن اإلادكضصًً بإجهم ألا٦ثر جغصصا في الخٟاْى ُٞما ًخٗل٤ بمؿخجضاث بغامجِم ٖلى الٚغ

٦ْظل٪ ٞةن جُلٗاث  ٓعة،  ْا بالخٟاْى م٘ البِذ ألابٌُ مىظ بضاًت الش ؤجهم ٌٗضْن ؤ٫ْ مً بضؤ

ٓ ال ًمى٘  جإزحرا الكٗب ؤلاًغاوي ناع لِا َْ وؿبُا، ٦ما ص٫ اهخساب الؿُض )مدمض زاجمي ( ٖلى طل٪، 

ٍٓت مً ٢بل الىٓام، بال ؤن اإلاجخم٘  اث ٢ مً ال٫ٓ٣ ؤن الاًغاهُحن ما ًؼالٓن ًسًٗٓن الى يَٛٓ

ٍْم٨ً ؤن ًلٗب في اإلاؿخ٣بل ْا٢ٗا مِما،  ٓػن ؤلاهخسابي ًب٣ى ًمشل  ْ ال ْٞٗاال  الاًغاوي ط ْعا خ٣ُ٣ُا  ص

ْؤٞا ٓع  ٓا٢٘ اإلاِٗل.في جُ ٓا٤ٞ ؤ٦بر م٘ ال ٓ ج  ١ جٓظِاث ؤلاؾتراجُجُت ؤلاًغاهُت هد
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ْصة للغث (7) ٓم الؿُاؾُت، الٗضص)ٖبض الخمُض الُٗض اإلآؾاْي،"اؾترجُجُت الُض اإلامض ْباما ججاٍ اًغان"، مجلت الٗل ٓم 49ِـ ا (، ٧لُت الٗل

 .105م، م2015الؿُاؾُت ظامٗت بٛضاص،٧اهٓن الشاوي 
 (8) Claire Tréan, Le paradoxe iranien, Paris, Robert Laffont, 2006, p.182. 
(9) Bernard Hourcade, op.cit, p 121. 

ٓة ال( 10) ت ألامغ الظي ظٗلِم ْم٘ طل٪ ٣ٞض جىامذ ٢ م ال٨ٍٟغ ْاحؿٗذ مهاصَع ت  ِغث لِم اظتهاصاث ٨ٍٞغ ٢ْذ الخ٤ ْْ لُبرالُحن في 
الًت ِغث زالزت اججاَاث: جمشل الاججاٍ ألا٫ْ في ؤلاب٣اء ٖلى  ٘ قٗاع ؤلانالح ْْ ْحك٨ُل ظبهت ٞع الًت ال٣ُّٟ   ًخم٨ىٓن مً ازترا١ هٓام 

ْبُٖا ْجمشل الاججاٍ الشاوي في ه٣ل بٌٗ نالخُاث ال٣ُّٟ م٘ َغح ال٣ُاصة الكٗبُت الضًيُت  ض مً اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للجماَحر،  ء مٍؼ

ض  ْللمٍؼ الًت ال٣ُّٟ،  ت  ْجىُٟظًت ُٞما ٧ان الاججاٍ الشالض ًمُل بلى الخمغص ٖلى هٍٓغ ْع٢ابُت  ُم بلى ؤظِؼة ؤزٔغ صًم٣غاَُت  الٖؼ

الث بؾت هت الصجاٖت"، جد ْلُت الٗضص)ًىٓغ:مدمض الؿُٗض ٖبض اإلاامً،"اإلاْغ (، ٖضص ًىاًغ 199راجُجُت، ملخ٤ مجلت الؿُاؾت الض
 .8م،م2015

(11) Thierry Coville, Ibid, p 39. 
-188م،م م:2013، صاع ال٨خب الٗلمُت، بٛضاص،1ٖبض الخمُض الُٗض اإلآؾاْي، الخدالٟاث ؤلاؾتراجُجُت في ظىٓب ٚغب آؾُا، ٍ( 12)
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 : ملخظ

ْالغؤي في  ْع مغا٦ؼ ال٨ٟغ  حٗالج َظٍ الضعاؾت ص

٨ُت، ْ التي ؤنبدذ مً  نى٘ الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

٩ي ْؤخض ؤَم ؤبغػ ؾماث اإلاجخم٘ الؿُاسخي ألامٍغ  ،

 اإلادضصاث الغثِؿُت في نىاٖت ؾُاؾخّ الخاعظُت.

ْع َام في نى٘  جًُل٘ ْالغؤي بض مغا٦ؼ ال٨ٟغ 

٨ُت، مً زال٫ جدضًض  ْجٓظُّ الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

الًاث  ٓاظّ ال ٍٓاث ال٣ًاًا ؤلاؾتراجُجُت التي ج ْل ؤ

ْع  ْج٣ضًم زُاعاث بؾتراجُجُت مىاؾبت للض اإلاخدضة، 

٩ي في الك ْلُت، مٗخمضة في طل٪ ٖلى ألامٍغ اْن الض

ٖٓت مً آلالُاث ْألاؾالُب التي جم٨جها مً الخإزحر في  مجم

 ٖملُت نى٘ الؿُاؾت الخاعظُت.

ْع باعػا ججاٍ ال٣ًاًا ْالغؤي ص  ٢ْض لٗبذ مغا٦ؼ ال٨ٟغ 

اإلاخٗل٣ت بمى٣ُت الكغ١ ألاْؾِ، خُض ؾاٖضث في 

٢ْاث  ٩ي ججاٍ َظٍ اإلاى٣ُت في ؤ نُاٚت الخٓظّ ألامٍغ

ْالخغب، ٩ٞاهذ الخغب الٗغا٢ُت ا مشاال  2003لؿلم 

ْاضخا للخإزحر ال٣ٓي الظي جماعؾّ َظٍ اإلاغا٦ؼ في نى٘ 

ْبظل٪ ؾِخم التر٦حز في َظٍ  الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ٨ُت، 

٨ُت  ْع مغا٦ؼ ال٨ٟغ في الخغب ألامٍغ ٓع٢ت البدشُت ٖلى ص ال

ْؤن ٨ٞغة َظٍ الخغب جم 2003 ٖلى الٗغا١ ، زانت 

ْالغؤي، ختى باليؿبت الخسُُِ  لِا يمً مغا٦ؼ ال٨ٟغ 

ْعا باعػا ٞحها.  إلاؿإلت الاوسخاب مً الٗغا١ ٧ان لِا ص

ْالغؤي، الؿُاؾت  اليلماث اإلافخاخُت: مغا٦ؼ ال٨ٟغ 

٨ُت، الخغب ٖلى الٗغا١.  الخاعظُت ألامٍغ

Abstract : 

This study deals with the role of the think 
tanks in making the American foreign policy. These 
centers that have become one of the most 
prominent features of the American political 
community and among the main determinants in 
the production of its foreign policy Think tanks has 
an important role in making and directing the 
American foreign policy through determining the 
priorities of the strategic issues which faces the us 
and gives the adequate strategic choices for the 
American role in the international affairs 
dependent on a range of methods that enable it to 
effect the making process of the foreign policy  

Think tanks have a prominent role in the 
issues related to the middle east that helped in the 
formation of us approach toward this region in the 
war and peace moments Iraq war 2003 was a clear 
example in the great influences that these centers 
had played in making the American foreign policy 
so, this research paper will focus on the prominent 
role of think tanks in the planning of the American 
war against Iraq and even the withdrawal from it 

Key Words: Think tanks, American foreign 
policy, war Iraq.  
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  ملذمت:

ْلُت  ن الض ٨ُت باَخمام ٦بحر مً ٢بل الباخشحن اإلاِخمحن بالكْا جدٓى الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

ْلُت ْلت في الٗالم م٘  ،ٖلى اٖخباع ؤجها تهُمً ٖلى مٗٓم الخٟاٖالث الض ٞهي حٗبر ًٖ جٟاٖل ؤ٢ٔٓ ص

ٓصة في الى ْالٗىانغ اإلاج ٓام الضْلي، ٦ما ؤجها جمشل مغ٦ؼ الش٣ل ألاؾاسخي ٖل الؿاخت مسخل٠ الض٫ْ 

ْجغ٦حز الباخشحن  ْؤ٦ثر ما ٌكض اهدباٍ  ْلُت هٓغا بلى جإزحر ؾُاؾاتها في ؾُاؾاث باقي الض٫ْ،  الض

ْلت الٗٓمى ججاٍ مى٣ُت الكغ١ ألاْؾِ باٖخباع  ٓ ؾُاؾت َظٍ الض ْألا٧اصًمُحن في ٧ل ؤهداء الٗالم َ

ظُت مغ٦ؼة ٖلى َظٍ اإلاى٣ُت طاث ال٣ُمت ؤلاؾتراجُجُت ال٨بحرة باليؿبت لِا، ؤن ٧ل جٓظِاتها الخاع 

زانت مىظ جهاًت الخغب الباعصة، خُض ِْغ طل٪ ظلُا مً زال٫ خغب الخلُج الشاهُت التي جم ٞحها 

ٗت لبضاًت لخىُٟظ مسخل٠  ْلم ج٨ً َظٍ الخغب ؾٔٓ طَع ٓة الٗغا٢ُت بك٩ل ٧امل،  جضمحر ال٣

ْهدُجت طل٪ ٧اهذ خغبها ألازحرة ٖلى الٗغا١ مسُُاتها في اإلاى٣ُ  .2003ت، 

٨ُت ٖلى الٗغا١  جم الخسُُِ لِا مىظ جهاًت ٖانٟت الصخغاء التي ٦بضث  2003بن الخغب ألامٍغ

غ الٗغا١"،  ٕ جدٍغ ٕ ؤَل٤ ٖلُّ "مكْغ ٓعث ٨ٞغة الخغب في ق٩ل مكْغ ٢ْض جبل الٗغا١ زؿاثغ ٦بحرة، 

ٓعجّ مسخل ٩ي، بال ؤن ٨ٞغة َظا ألازحر الظي ؾاَم في بل ٓاٖل اإلاٗىُت بهى٘ ال٣غاع الخاعجي ألامٍغ ٠ الٟ

٨ُت. ْالغؤي التي ًخم ٞحها نى٘ مسخل٠ الاؾتراجُجُاث ألامٍغ ٓص إلاغا٦ؼ ال٨ٟغ  ٕ ألاؾاؾُت حٗ  َظا اإلاكْغ

ْجٓظُّ  ٨ُت حٗمل بك٩ل مؿخمغ ٖلى بهخاط اؾتراجُجُاث  ْالغؤي ألامٍغ بن ماؾؿاث ال٨ٟغ 

٨ُت بما ً َْظا ما ؾِخم ببغاٍػ في َظا الؿُاؾت ألامٍغ ْمخُلباتها الخٓؾُٗت،  ٓمُت  سضم مهالخِا ال٣

 اإلا٣ا٫ الٗلمي.

ت لِظٍ الضعاؾت خ٫ٓ:  بىاءا ٖلى ما ج٣ضم ؾختر٦ؼ ؤلاق٩الُت اإلاغ٦ٍؼ

ىُت ججاٍ العشاق؟  بلى ؤي مذي ؤزشث مشاهض الفىش في ضىع العُاظت الخاسحُت ألامٍش

ُت الخال  ُت: ْؤلاظابت ٖلى الدؿائالث الٟٖغ

ْالغؤي؟  -  ما هي مغا٦ؼ ال٨ٟغ 

٨ُت؟ - الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓعث في ال ْجُ  ٠ُ٦ وكإث مغا٦ؼ ال٨ٟغ 

٨ُت؟ - ْالغؤي ألامٍغ  ما هي ممحزاث مغا٦ؼ ال٨ٟغ 

٨ُت؟ - ْع الظي جًُل٘ بّ مغا٦ؼ ال٨ٟغ في نى٘ الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ ٓ الض  ما َ

ْالغؤي في نى٘ الؿُاؾت الخاع  - ٨ُت في الٗغا١؟٠ُ٦ ؾاَمذ مغا٦ؼ ال٨ٟغ   ظُت ألامٍغ



ىُت   -الخشب على العشاق ؤهمىرحا -دوس مشاهض الفىش في ضىع العُاظت الخاسحُت ألامٍش
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 فشغُاث الذساظت: 

ٖٓت مً الٟغيُاث الخالُت: ٓم َظٍ الضعاؾت ٖلى مجم  ج٣

ت  - ، مكاع٦ت ماؾؿاث ٨ٍٞغ ا ْ في نىِٗا، في الض٫ْ ال٨بٔر حٗٝغ الؿُاؾت الخاعظُت في ٨َٞغ

ْ جً٘ ألاؾـ لخغ٦ُت جل٪ الؿُاؾت في الٗالم.  جهى٘ ال٣ُٗضة ؤلاؾتراجُجُت 

الًاث اإلا - ذ ال ْ خغ٦ُت ٖٞغ ْ مىدتها م٩اهت في نُاٚت ٨ٞــــــــــــــــــــــغ  ٨ُت ْاَغة مغا٦ؼ ال٨ٟغ  خدضة ألامٍغ

ٓع الهىاعي ْاظِت اإلاد ٨ُت في الٗالم اعج٩اػا ٖلى ؤن جل٪ اإلاغا٦ؼ هي  -الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

٩ي ٖلى ؤ٦ثر مً نُٗض ٞضعالُا )الغثاؾ ْاثغ نى٘ ال٣غاع ألامٍغ ٓوٛغؽ( الٗؿ٨غي اإلاخىٟظ في ص ت، ال٩

.)  ْ اإلادلي )ظماٖاث يِٛ ٦بٔر

ت في الخمُِض  - ٓطط ألامشل لخٗايض ٖمل جل٪ اإلاغا٦ؼ ال٨ٍٟغ اع، ألاهم مشل الٗغا١، في َظا ؤلَا

ٓعاث ٖلى الؿاخت الٗغا٢ُت. ، زم في الخٗامل م٘ خغ٦ُت الخُ  للْٛؼ

  ؤَمُت الذساظت:

ْع اإلاى ت الض ٓجها تهضٝ إلاٗٞغ ٓاٖل ٚحر جيب٘ ؤَمُت َظٍ الضعاؾت مً ٧ ٓاخضة مً ؤَم الٟ ٍٓ ب

ْالغؤي، َظٍ ألازحرة التي حٗمل بك٩ل  ٨ُت اإلاخمشلت في مغا٦ؼ ال٨ٟغ  الغؾمُت في نى٘ الؿُاؾت ألامٍغ

٨ُت بما ًسضم مهالخِا  ْجٓظُّ الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ مؿخمغ ٖلى بهخاط اؾتراجُجُاث مسخلٟت 

ْع َظٍ اإلااؾ ىُت، ٦ما ؤن َظا البدض ؾحر٦ؼ ٖلى ص ٨ُت الَٓ ؿاث في نى٘ الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

ٓا٠٢  ْم ْبٗضَا، خُض ازخلٟذ ؤعاء  ْؤزىاء الخغب  ججاٍ الٗغا١ مىظ بضاًت الخسُُِ لِظٍ الخغب 

٨ُت اإلاخبٗت في  ٓ ما او٨ٗـ بظل٪ ٖلى الؿُاؾاث ألامٍغ َْ َظٍ اإلاغا٦ؼ في مسخل٠ مغاخل َظٍ الخغب 

 مسخل٠ مغاخل الخغب ٖلى الٗغا١.

 : ىُت.اإلادىس ألاٌو  ماَُت مشاهض الفىش والشؤي ألامٍش

٢ْبل ٧ل شخيء بلى : (* )(Think-Tanksؤوال: حعٍشف مشاهض الفىش والشؤي ) البض مً ؤلاقاعة َىا 

الضاللت اإلاٟاَُمُت لِظٍ اإلااؾؿاث التي حٗخبر ؤ٦ثر مً ْاَغة بؿُُت عاثجت، خُض ًىٓغ بلحها ظُمـ 

، ٦ما تها إلاعاثل اإلاطلخت العامت وجدلُلها"" َُئاث معخللت للبدث جىشط وكما٦ٛان ٖلى ؤجها

ِا ُٞلُبا قحروٛخٓن) " جىكُماث معخللت وعبُا ومىخشؾت بالبدث في ( ٖلى ؤجهاp.Sherringtonfحٗٞغ

ؤوظع هؿاق مً اإلاطالح.َذفه ألاٌو َى اهدشاس َزا البدث ؤوظع ما ًمىً بيُت الخإزحر على 

ٟحن ٖلى اٖخباع مغا٦ؼ ل٣ض ج. 1)(ظحروسة جدػحر العُاظُحن للشإن العام" م التر٦حز في َظًً الخٍٗغ

ال٨ٟغ ماؾؿاث مؿخ٣لت تهضٝ لخضمت اإلاهلخت الٗامت، في خحن جم بٟٚا٫ ظؼثُاث مِمت في حٍٗغ٠ 

ت ْألابدار الٗلمُت التي  َظٍ اإلاغا٦ؼ، زانت ُٞما ًخٗل٤ ب٩ٓن ماؾؿاث ٚحر عبدُت َضِٞا وكغ اإلاٗٞغ
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ْحٍٗغ٠ اإلاجخم٘ بمسخل٠  حؿاٖض الجِاث الغؾمُت في نى٘ الؿُاؾاث ُٖٓت  ْحؿاَم في ج مً ظِت، 

ْبالخالي ٞهي بمشابت ْؾُلت عبِ بحن نىإ ال٣غاع الظي جمضٍ  ال٣ًاًا الِامت في مسخل٠ اإلاجاالث، 

ٓماث  ْاإلاجخم٘ الظي جمضٍ بمٗل بمسخل٠ الخُاعاث اإلاىاؾبت لهى٘ ؾُاؾاث جسضم الهالر الٗام، 

  خ٫ٓ َظٍ الؿُاؾاث.

ٓاعص ٍْاعصا  ٢ْض ٖغاِٞا َ ٓعظُا،  Howard J Wiardaط  ْلُت في ظامٗت ظ )ؤؾخاط الٗال٢اث الض

ال حكبّ  ْالخٗلُم،  ْاقىًُ( بإجها ٖباعة " ًٖ مغا٦ؼ للبدض  ٍْلؿٓن"في   ْ ْع ْص ْؤؾخاط باخض في مغ٦ؼ "

ْبن ٧اهذ  الجامٗاث ؤْ ال٩لُاث، ٦ما ؤجها ال ج٣ضم مؿا٢اث صعاؾُت؛ بل هي ماؾؿاث ٚحر عبدُت، 

ْلِا جإزحر ٞٗا٫ في جمل٪ "مىخج ْلت،  ٓ ألابدار. َضِٞا الغثِسخي البدض في الؿُاؾاث الٗامت للض َْ ا" 

ْالؿُاؾت  مىا٢كت جل٪ الؿُاؾاث. ٦ما ؤجها جغ٦ؼ اَخمامِا ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت، 

ت ؾُدُت لخل٪ اإلاؿاثل؛ ب٣ضع م ْالخاعظُت. ٦ما ال جدا٫ْ ج٣ضًم مٗٞغ ْالضٞإ ْألامً  ىا٢كتها الٗامت، 

ٓع لِا" ْلٟذ اهدباٍ الجمِ ٨ُت حٍٗغ٠ لِا  ،(2)ْالبدض ٞحها بك٩ل ٖم٤ُ  ْج٣ضم ماؾؿت عاهض ألامٍغ

ٓلِا  ٨ُت ب٣ ا بخضٔ ؤَم مغا٦ؼ ال٨ٟغ ألامٍغ "هي ماظعت غحر سبدُت حعاعذ على جدعحن باٖخباَع

 .(3)العُاظاث وضىع اللشاس مً خالٌ البدث والخدلُل"

ْ ٢ْض ٧ان ٌكاع لِظٍ اإلاغا٦ؼ ف ت ؤ ا ٚٞغ الًاث اإلاخدضة زال٫ الخغب الٗاإلاُت الشاهُت باٖخباَع ي ال

ٓع  ٓن الاظخمإ ٞحها إلاىا٢كت ألام ْاإلاسُُٓن الٗؿ٨ٍغ بِئت آمىت ٌؿخُُ٘ ٖلماء الضٞإ 

 .(4)ؤلاؾتراجُجُت

ٍٓغ اإلاجخم٘ اإلاضوي  ْجى ٓم بإوكُت بدشُت ؾُاؾُت جدذ مٓلت جش٠ُ٣  ٞهي حٗخبر مىٓماث ج٣

ْج٣ضًم ش َظٍ  بك٩ل ٖام،  ْمً اإلاِم ٖىض صعاؾت جاٍع الىهُدت لهىإ ال٣غاع بك٩ل زام، 

٩ي  ٕٓ الِاثل للمجخم٘ ألامٍغ ٨ُت ؤلاقاعة بلى الخى ْعَا في نُاٚت الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ ْص اإلااؾؿاث 

ت ْبلى الالمغ٦ٍؼ ا،  الظي ًدٓي َظٍ اإلااؾؿاث،  ٩ي التي ؾاَمذ في اهدكاَع في الىٓام الؿُاسخي ألامٍغ

ٓلذ بلى مغا٦ؼ ج٨ٟحر ُٞما بٗض باإلياٞت ت التي جد ٓا٫ للماؾؿاث الخحًر ٦ما  ،(5)بلى الطخ ال٨بحر لؤلم

ؤهّ َىا٥ اجٟا١ بحن الباخشحن ٖلى اٖخباع مغا٦ؼ ال٨ٟغ بإجها ٦ُاهاث طاث جٓظّ بدثي ال تهضٝ لخد٤ُ٣ 

ْالؿُاؾاث الٗامت  .(6)الغبذ، َضِٞا ألا٫ْ مماعؾت الخإزحر ٖلى الغؤي الٗام 

ْالغؤي بإجها ٖباعة ًٖ ماؾؿاث مً زال ٟاث الؿاب٣ت ًم٨ً اٖخباع مغا٦ؼ ال٨ٟغ  ٫ مسخل٠ الخٍٗغ

ْصعاؾاث في مجاالث مسخلٟت تهضٝ لخدؿحن الؿُاؾاث  ٓم بخ٣ضًم ؤبدار  ْٚحر خؼبُت، ج٣ مؿخ٣لت 

ْطل٪ مً  ْالخإزحر في ٖملُت نى٘ الؿُاؾت الخاعظُت،  ت الٗامت،  ْاإلاٗٞغ ْوكغ الش٣اٞت  ْلت،  الٗامت للض

ٖٓت ز ْهي ماؾؿاث ٚحر عبدُت حٗخمض ٖلى مجم ال٫ التر٦حز ٖلى مىا٢كت مسخل٠ ال٣ًاًا الؿازىت، 

 مً آلالُاث ْالاؾتراجُجُاث للخإزحر ٖلى ناو٘ ال٣غاع.
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 زاهُا: وشإة مشاهض الفىش في الىالًاث اإلاخدذة

ال  ت زانت اإلاخٗل٣ت بالؿُاؾت الخاعظُت في ال ْاهدكاع َظٍ اإلااؾؿاث ال٨ٍٟغ ٓع  ًاث بضؤ ِْ

ْاإلاش٣ٟحن في زل٤ ماؾؿاث  ْالؿُاؾُحن  ٓلحن  بت ٦باع اإلام اإلاخدضة في بضاًت ال٣غن اإلااضخي، بؿبب ٚع

ْالخضا٫ْ بكإجها  ْالخام، إلاىا٢كت ال٣ًاًا الٗاإلاُت  ْال٣اصة مً ال٣ُاٖحن الٗام  ًجخم٘ ٞحها الباخشٓن 

ْالخدلُالث  ٓماث  ْصة بلى اإلاٗل اإلاىخٓمت اإلاخهلت مً ظِت، ْخاظت ناوعي الؿُاؾت ٚحر اإلادض

ٓص ألاْلى مً  الًاث اإلاخدضة زال٫ ال٣ٗ بالؿُاؾت، خُض ِْغث زالر ماؾؿاث بك٩ل زام في ال

ً ) ماؾؿت ٧اعهُجي للؿالم الٗالمي ؾىت  ٓٞغ)وؿبت بلى ماؾؿّ 1910ال٣غن الٗكٍغ ْماؾؿت "َ  ،

ْالؿالم ؾىت  ٓعة  ْالش ٓٞغ(" خ٫ٓ الخغب  ْمجلـ الٗال1919الغثِـ الغاخل َغبٓث َ ٢اث ، 

ٕٓ بلى ٖام  ،(1921الخاعظُت ؾىت  ٓمُت" الظي اهضمج ُٞما  1916ْ بالغظ ِْغ"مِٗض ألابدار الخ٩

٦ُىٛغ" ؾىت  ٩ي ألبدار الؿُاؾت الٗامت" 1927بٗض م٘ ماؾؿت "بْغ ٕ ألامٍغ ، زم م٘ "مِٗض اإلاكْغ

ْعؤي مداٞٓت جدٓى بإَمُت ٦بحرة، ع٦ؼث ٖلى ال٣ًاًا1943ؾىت  َْٓ ٖباعة ًٖ ماؾؿت ٨ٞغ   ، 

ش وكإة َظٍ اإلااؾؿاث َٓ بٗض ٖام (7)الخاعظُت في ٖملِا ؤي بٗض  1945، ؤما اإلآظت الشاهُت في جاٍع

ٓة الٗٓمى )م٘ اهضإل  ٨ُت ػمام ال٣ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓلذ ال جهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ٖىضما ج

ٓم ٨ُت، التي الخغب الباعصة(، بدُض جل٣ذ الٗضًض مً َظٍ اإلااؾؿاث الضٖم مً ٢بل الخ٩ ت ألامٍغ

ْالباخشحن في مجا٫ الضٞإ ٓاعص ضخمت للٗلماء  ش وكٓء ماؾؿت  ،(8)٦غؾذ م َْىا ًبرػ جاٍع

٨ُت في ٖام RANDعاهض) ْٚالؽ 1946( ألامٍغ ، َظٍ اإلااؾؿت التي بضؤث ٖملِا في زضمت قغ٦ت ص

م٘  لغبِ الخسُُِ الٗؿ٨غي  1948للُاثغاث زم ؤنبدذ ماؾؿت مؿخ٣لت ٚحر َاصٞت للغبذ ٖام 

ت  ْال٣ًاًا ؤلاؾتراجُجُت الٗؿ٨ٍغ ٓايُ٘  ْاؾٗت مً اإلا ٖٓت  ٍٓغ، اَخمذ بمجم ْالخُ البدض 

ْؤَل٣ذ صعاؾاث مخٗل٣ت  ٓاٖضَا  ٢ْ ْالبدض في ؤؾؿِا  ٓماؾُت بالٛت الخؿاؾُت  ْالضبل ْالؿُاؾُت 

ْم٘ بضاًت ٖام  ت اللٗبت،  ٦ْظا هٍٓغ الًاث اإلاخدضة ٖكغاث اإلاغا٦ 1970بخدلُل الىٓم،  ؼ ٧اهذ في ال

٢ْض ع٦ؼث ٖملِا ٖلى  ْحؿتهل٪ محزاهُت ٦بحرة،  ٟحن  ْاإلااؾؿاث البدشُت التي جًم ٖضص ٦بحر مً اإلآْ

ْل٨ً م٘ جهاًت ٖام  ت،  ْالٗؿ٨ٍغ ٓعة الؿُاؾُت  ْاإلاك جؼاًض ٖضص َظٍ اإلااؾؿاث  1970ج٣ضًم الىصر 

٣ت ٖمل مسخلٟت ٖما ؾب٤، خُض ؤنبدذ ًُب ٍغ ْل٨جها َظٍ اإلاغة بذجم ؤنٛغ َْ ِٗا بك٩ل مظَل 

ٓلٓظُت ت ْألاًضً ْع ال٨ٍٟغ ْالجظ ٓا٠٢ طاث ألاؾـ  ْاإلا َْظٍ اإلاغخلت هي اإلآظت (9)الُاب٘ الخؼبي   ،

ٓع َظٍ اإلااؾؿاث.  الشالشت لخُ

 ،ً ٓص ألاْلى مً ال٣غن الٗكٍغ ْالغؤي التي ؤوكئذ زال٫ ال٣ٗ ل٣ض التزمذ ماؾؿاث ال٨ٟغ 

ٖٓت مً ال٣ًاًا الؿُاؾُت،  ٍْٟغ"بخُب٤ُ زبراتها الٗلمُت ٖلى مجم باخض في -٦ْما ٌكحر "٦ىذ 

٦ٛجز ٦ُىٛؼ، حٗمل-ماؾؿت بْغ ْبْغ ت  " هما لى ، بلى ؤن َظٍ اإلااؾؿاث ؤمشا٫ ماؾؿت ٧اعهُجي الخحًر

ُٖٓت ٖالُت، ٞهي جهضع  حامعاث بال ؾلبت" واهذ ٍٓت إلهخاط ؤبدار ؤ٧اصًمُت مً ه ْل ْحُٗي ألا
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ٓاٖا مسخل ٓاص ألازٔغ التي حؿتهضٝ ؤه ْاإلا ْاإلاجالث،  م مً ؤن َظٍ ال٨خب،  ْبالٚغ ٟت مً ال٣غاء، 

ْالخٓظُّ لهاوعي الؿُاؾت، بال ؤهّ ًب٣ى َضِٞا ألا٫ْ مؿاٖضة  ٓعة  اإلااؾؿاث ٢ضمذ مىظ وكإتها اإلاك

ٖٓت مً الخُاعاث في  ٓا٢ب اإلادخملت إلجبإ مجم ٓع بسهٓم الٗ ْالجمِ ْبٖالم ناوعي الؿُاؾت 

ْبالخالي ٞهي ال حؿعى للخإزحر اإلابا ْم٘ بضاًت ال٣غن  ،(10)قغ في ال٣غاعاث الؿُاؾُتالؿُاؾت الخاعظُت، 

ً ؤنبذ َىا٥ ؤ٦ثر مً  ْتهُمً  1200الٗكٍغ ٨ُت  ْالغؤي تهخم ب٣ًاًا الؿُاؾت ألامٍغ ماؾؿت لل٨ٟغ 

ٍٓل  غ١ الخم ْمهاصع َْ ٓايُ٘  ٖٓت ٚحر مخجاوؿت مً خُض احؿإ هُا١ اإلا ٢ْض ق٩لذ مجم ٖلحها، 

٢ْض ٧اهذ َظٍ اإلاغا٦ؼ  ٓا٢٘ التي حكٛلِا،  طاث اهخماءاث مسخلٟت ٞمجها اإلاىخمُت للجامٗاث مشل ْاإلا

ْمجها الخابٗت ألخض الخؼبحن الغثِؿُحن في  ٓمبُا،  ٓل ماؾؿت بدٓر الكغ١ الٓؾِ الخابٗت لجامٗت ٧

٦ىجؼ) ٨ُت مشل مِٗض بْغ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ( الظي ًمُل بلى الخؼب Brookings Institutionال

ْماؾؿت َحرجُج  ٓ  ) (Heritage foundationالضًم٣غاَي  ْمجها ما َ ٓعي،  التي جمُل بلى الخؼب الجمِ

جي ) ٓمُت مشل ظامٗت الضٞإ الَٓ ْمغ٦ؼ بدٓر Nation Defense Universityجاب٘ لُِئاث خ٩  )

ٓوٛغؽ) (، ٦ظل٪ َىا٥ ماؾؿاث بدشُت جابٗت إلااؾؿاث زانت Congressional Reseach Serviceال٩

 ْ ىجي للؿالم الض (، Carnegie Endowment For International Peaceلي)٦بٔر مشل ماؾؿت ٧اٍع

 Council of) َْىا٥ اإلااؾؿاث الخ٣لُضًت للؿُاؾت الخاعظُت مشل مجلـ الٗال٢اث الخاعظُت

Foreign Relation( ىُت للٗلٓم الؿُاؾُت ْماؾؿاث مخسههت مشل الجمُٗت الَٓ  ) American 

Political Science Association َْىا٥ اإلااؾؿاث ٓوي(،  ٓبي الهُِ ىُت  الخابٗت لل )اللجىت الَٓ

ٓصًت(...بلخ  .(11) الحه

بٗض جهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت بلى خاظت ناوعي  ٍْغظ٘ ؾبب اهدكاع َظٍ اإلااؾؿاث ب٨ثرة

ْلت ٖٓمى ا ص ٨ُت باٖخباَع ٨ُت للىهاثذ اإلاؿخ٣لت خ٫ٓ الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ مما  ،الؿُاؾت ألامٍغ

لُاث ناوعي ٩ا الؿلُت اإلاُِمىت في ٖالم زىاجي ال٣ُبُت، ٩ٞان  ػاص مً مؿْا ال٣غاع في ؤن جهبذ ؤمٍغ

ْٞغجّ  َْٓ ما  ٓمي،  ٍٓغ ؾُاؾت ألامً ال٣ اللجٓء لخبرة َظٍ اإلااؾؿاث مً ؤظل مؿاٖضتهم في جُ

الًاث 1948" التي جم جإؾِؿِا ؾىت RANDبالٟٗل ماؾؿت "عاهض ؼ ْخماًت اإلاهالر ألامىُت لل م لخٍٗؼ

ْٓي، باإلياٞت بلى ملء الٟغاٙ في الؿُاؾت الخاعظُت لضٔ مجخم٘ ألابدار، اإلاخدضة زال٫  الٗهغ الى

ٓلت مً ٢بلِا ْاإلام ٓمت  ْالغؤي اإلاخٗا٢ضة م٘ الخ٩  .(12)٧ْاهذ َظٍ بضاًت ظُل ظضًض مً ماؾؿاث ال٨ٟغ 

ىُت  زالثا: ممحزاث مشاهض الفىش والشؤي في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 ْ ٓ ٖضصَا الِاثل بن ما ًمحز ماؾؿاث ال٨ٟغ  َ ، ا في ؤهداء الٗالم ألازٔغ ٨ُت ًٖ ٚحَر الغؤي ألامٍغ

ْٚحر اإلاباقغ في نى٘  ٢ْضعتها ٖلى الخإزحر اإلاباقغ  ٦ْظا اهسغاَِا بك٩ل ٦بحر في اليكاٍ الؿُاسخي، 

ْمً اإلاِم ؤلاقاعة بلى  ٓعة اإلا٣ضمت مً ٢بلِم،  ٣ْٞا للمك ٍٓلِا  ْاؾخٗضاص نىإ ال٣غاع لخد الؿُاؾاث 
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٦ْظا مً خُض ال٣ًُت مدل ؤن َظٍ ا إلااؾؿاث جسخل٠ ًٖ بًِٗا مً خُض الخإزحر ٖلى الؿُاؾت 

ْع ٞٗا٫ في اإلاؿاٖضة ٖلى جإَحر  ْماؾؿت الترار لِا ص الاَخمام، ٞىجض مشال مِٗض ؤمحر٧ان بهتربغاًؼ 

دي(، في خحن ؤن َىا٥  ٕ الضٞإ الهاْع اإلاىا٢كاث الؿُاؾُت ) مشل الجض٫ الضاثغ خ٫ٓ مكْغ

ْز٤ُ م٘ ماؾؿاث ؤزغ  ٔ هي ؤ٦ثر جإزحر ٖلى نىإ الؿُاؾاث مشل ماؾؿت عاهض التي حٗمل بك٩ل 

ْمىاٞ٘ ت ظضًضة نىإ ال٣غاع مً ؤظل ج٣ُُم ج٩ال٠ُ  ٍٓغ ج٣ىُاث ٖؿ٨ٍغ  .(13)جُ

ىُت  اإلادىس الثاوي: دوس مشاهض الفىش في ضىع العُاظت الخاسحُت ألامٍش

ْعا باعػا في نُاٚت الؿُا ْالغؤي ص ن جلٗب ماؾؿاث ال٨ٟغ  ٨ُت في ٧ل الكْا ؾت الخاعظُت ألامٍغ

ْججاٍ مى٣ُت الكغ١ ألاْؾِ ٖلى ْظّ الخهٓم، خُض ؾاٖضث في نُاٚت  ْلُت بهٟت ٖامت،  الض

ْع الِام إلاغا٦ؼ ال٨ٟغ في نى٘ الؿُاؾت  ٓص الض َْٗ ٩ي الخاعجي لٟترة ج٣اعب ال٣غن،  الخٓظّ ألامٍغ

٨ُت بلى ٖاملحن ؤؾاؾُحن َما  :(14)الخاعظُت ألامٍغ

ٓاث َاب٘ ال - ْال٣ى ٩ي )الىٓام الٟضعالي( الظي ًدُذ الٟغنت  ت في الىٓام الؿُاسخي ألامٍغ المغ٦ٍؼ

ْبما ال  ْٚحر مباقغة،  ْجُب٤ُ الؿُاؾت الخاعظُت بُغ١ مباقغة  ُت للمكاع٦ت في نى٘  الكٖغ

.  ًجٗل مً الؿُاؾت الخاعظُت خ٨غا ٖلى ماؾؿت صْن ألازٔغ

الًاث اإلاخدضة ٦ٟاٖل عثِسخي في الٗال - ٓع اهسغاٍ ال ْجُ  ،ً ْلُت مىظ بضاًت ال٣غن الٗكٍغ ٢اث الض

ٓع اإلاغا٦ؼ البدشُت  ٓع مىظ بضاًخّ ِْ ْع ٖبر مغاخل مسخلٟت، ٣ٞض ناخب َظا الخُ َظا الض

ْمجلـ  ْالؿالم  ٓعة  ْالش ٓٞغ للخغب  ْماؾؿت َ ٨ُت مشل )مغ٦ؼ ٧اعهُجي للؿالم الضْلي  ألامٍغ

ْلُت(.  الٗال٢اث الض

ْمجاالث حكاع٥ ؤْ جازغ مً زاللِا ٖلى ناوعي  ٍْم٨ً ال٫ٓ٣ بإن َظٍ اإلاغا٦ؼ لِا ٖضة َغ١ 

ْاإلاخمشلت ُٞما ًلي  :(15)الؿُاؾت الخاعظُت 

  ٓلُض ؤ٩ٞاع ْزُاعاث مبخ٨غة في الؿُاؾت الخاعظُت: ٞهي جدمل َاب٘ الابخ٩اع ْؤلابضإ ْالابخٗاص ج

ٓع م٘ اؾدكغاٝ  ٓا٢ُٗت لؤلم ؤٞا١ ًٖ الىمُُت، ٦ما ؤجها جلتزم باإلاداٞٓت ٖلى الىٓغة ال

ٓعة إلاغقخي الغثاؾت خ٫ٓ ٖضص مً ال٣ًاًا الضازلُت  ْهي ج٣ضم اإلاك مؿخ٣بلُت بُٗضة، 

 ٌٍٓ ٓان "جٟ ٖٓت إلااؾؿت َحرجُج بٗى جان مُب هالض ٍع ٓمت ْع ْمشا٫ طل٪ جبجي خ٩ ْالخاعظُت 

 م.1980للخُٛحر" ٦برهامج ٖمل للخ٨م بٗض اهخساباث 

 ٓم ٖٓت ظاَؼة مً الازخهانُحن للٗمل في الخ٩ ُٟت مِمت ٞٗلى ؾبُل جإمحن مجم ْهي ْْ ت، 

جان زال٫ ِٖضجُّ بماثت ْزمؿحن شخها مً ماؾؿت َحرجج  هالض ٍع اإلاشا٫ اؾخٗان الغثِـ ْع

٩ي . ْمِٗض اهتربغاًؼ ألامٍغ ٓٞغ   ْماؾؿت َ
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  ْعا في الخٓنل بلى جٟاَم ْالغؤي ص ُ٘: جلٗب ماؾؿاث ال٨ٟغ  ٓٞحر م٩اها للى٣اف ٖلى مؿخٔٓ ٞع ج

ٓم بكغح الؿُاؾاث مكتر٥ بن لم ٨ًً َىا٥ بظما ْج٣ ٕ خ٫ٓ زُاعاث الؿُاؾت الخاعظُت، 

 الجضًضة.

  ًٖ ٨ُت الًاث اإلاخدضة ًٖ الٗالم: ٞهي حؿاٖض في بزغاء الش٣اٞت اإلاضهُت ألامٍغ ٓاَجي ال جش٠ُ٣ م

٩ي بُبُٗت الٗالم الظي ٌِٗل ُّٞ . ٓاًَ ألامٍغ ٤ حٍٗغ٠ اإلا  ٍَغ

 َ ٓص الغؾمُت في خل الجزاٖاث: جلٗب ْع وكُِ في الؿُاؾت ْؾُلت م٨ملت للجِ ظٍ اإلاغا٦ؼ ص

٤ زالض بحن ؤَغاٝ الجزإ. ْجإمحن ْؾاَت ٍٞغ ٓاعاث الخؿاؾت  اًتها للخ  الخاعظُت ٖبر ٖع

ْػاعة الخاعظُت( ًا٦ض ْفي َظا الهضص هجض دكاعص َاؽ ) مضًغ صاثغة الخسُُِ الؿُاسخي في  :  ٍع

ًاث اإلاخدذة جلذم الُىم الفىش والشؤي مً وحهت هكش ضاوعي العُاظت في الىال  على ؤن ماظعاث

ىُت، جىفش خبراء  ،خمغ فىاثذ سثِعُت فُلٌى ؤنها جىلذ "الخفىحر الجُذ" لطاوعي العُاظت ألامٍش

للعمل في ؤلاداسة والىىوغشط، وحعؿي لطاوعي العُاظت خحزا لبىاء فهم مشترن خٌى الخُاساث 

ؾشف زالث ألؾشاف العُاظُت، وجثلف مىاؾجي الىالًاث اإلاخدذة عً العالم، وجىفش وظاؾت 

 .(16()*)الجزاع

ٍْا٦ض)ظُمـ ما٥ ظحن( ؤخض زبراء مِٗض بدٓر الؿُاؾاث ٖلى ؤن اإلاغا٦ؼ البدشُت لِؿذ 

ْجؼصاص ؤَمُت  ْؤظىضة الؿُاؾاث،  غ  ْل٨ً ٌؿخٗان بها مً ؤظل ْي٘ ج٣ٍغ ٓماث  ٣ِٞ للتزٍْض باإلاٗل

ت ؤزغ  ْمٗٞغ ْلُت  ْبٖضاص اإلاغا٦ؼ مً زال٫ ٢ُامِا بضعاؾت ٧اٞت اإلاؿخجضاث الض ٨ُت  َا ٖلى اإلاهالر ألامٍغ

ْازخُاع ؤًٞل ْؾاثل الخُب٤ُ، ٦ما جؼصاص ؤَمُتها بك٩ل زام ٖىضما  الؿبل لخد٤ُ٣ َظٍ اإلاهالر 

ٓعط بٓف الابً زال٫ بصاعجّ  ٓ ما خضر للغثِـ ظ َْ ْْاضخت  ٓلٓظُت زابخت  ج٩ٓن للغثِـ عئٍت ؤًضً

ْعا باعػا في  ٩ان اهتربغاًؼ" ص ْع ماؾؿت "ؤمٍغ مجمل اإلالٟاث بما في طل٪ الخغب ٖلى خُض ٧ان ص

 .(17)الٗغا١

ْعا َاما في بىاء الضٖم لهىإ الؿُاؾاث الٗامت بسهٓم الخٓظِاث الغثِؿُت  ٦ما ؤجها جلٗب ص

ْعا باعػا في مجا٫  ْالغؤي لٗبذ ص ٓ ؤن مغا٦ؼ ال٨ٟغ  اع َ ٓلّ في َظا ؤلَا ْما ًم٨ً ٢ ْلت في الخاعط،  للض

جي،  ٨ُت الؿُاؾت الخاعظُت ْألامً الَٓ ْع الظي ٧ان عص َبُعي ٖلى حٗم٤ُ اإلاكاع٦ت ألامٍغ َظا الض

ٓة ٖٓمى ا ٢ ٍْخمشل ؤخض ؤَم ؤؾباب هجاح (18)في اإلاجا٫ الضْلي زال٫ هه٠ ال٣غن اإلااضخي باٖخباَع  ،

ْبالخالي ٞهي  ٓمُت،  ٍٓل طاحي مؿخ٣ل ٚحر مغجبِ باإلااؾؿاث الخ٩ ٓم ٖلى جم اإلاغا٦ؼ البدشُت في ؤجها ج٣

مً الاؾخ٣اللُت، ٞهي باألؾاؽ ماؾؿاث ٚحر َاصٞت للغبذ، مٟٗاة مً  خاٞٓذ ٖلى ٢ضع ٦بحر 

ٍٓل الظاحي ًٖ  ْالخم ْالجماُٖت مً الكغ٧اث ال٨بٔر  اث الٟغصًت  ْج٣ٓم ٖلى الخبٖر ٨ُت  الًغاثب ألامٍغ

ْعٍاث اإلاخسههت، ٦ما ؤن بٌٗ َظٍ اإلاغا٦ؼ ال ج٣بل ؤي  ْالض ٤ بُ٘ ال٨خب ْؤلانضاعاث البدشُت  ٍَغ
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ٓمُت، ٓهاث خ٩ ٨ُت مً ؤظل ال٣ُام بإبدار  مٗ ٓمت ألامٍغ ٓص م٘ الخ٩ ٓم بٗمل ٣ٖ ْالبٌٗ ألازغ ٣ً

ٍٓل ؤبدازّ ًٖ  ٩ي اإلاخٗا٢ض م٘ ماؾؿت عاهض ٖلى جم ْصعاؾاث لبٌٗ ؤظِؼتها مشل الؿالح الجٓي ألامٍغ

٩ي ا ٖلى الؿالح الجٓي ألامٍغ ْآزاَع ٓم بها الهحن ٖلى ؾُاؾتها الضٞاُٖت،   .(19)الخدضًشاث التي ج٣

ٖٓت مً الاؾتراجُجُاث لى٣ل آعائهم بلى ناوعي الؿُاؾت ْحٗخم ْالغؤي ٖلى مجم ض ماؾؿاث ال٨ٟغ 

ْخل٣اث صعاؾُت إلاىا٢كت مسخل٠ ٢ًاًا الؿُاؾت  ْجخمشل في : ٣ٖض اإلااجمغاث الٗامت  ٓع،  ْالجمِ

ْٚحَر جاعي  ٓاصي الْغ ْه ْحصج٘ الٗلماء اإلا٣ُمحن لضحها ٖلى بل٣اء مدايغاث في الجامٗاث،  ا، الخاعظُت، 

ْوكغ  ٕٓ ْؤلال٨ترْهُت،  الم اإلاُب ٓع في ْؾاثِ ؤلٖا ؼ الِٓ ْحٍٗؼ ْؤلاصالء بكِاصاث ؤمام اللجان الدكَغُٗت، 

٢ْض ٌؿعى الخبراء اإلاىخمحن لِظٍ اإلااؾؿاث  ٓا٢٘ ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ،  ْاإلا ْبوكاء الهٟداث  البدٓر، 

ٓػعا ٓمت ٧ ٫ٓ مىانب في الخ٩ ا للمكاع٦ت في الؿُاؾت الخاعظُت ًٖ ٍَغ٤ ٢ب ْ ٚحَر ْػعاء، ؤ ٓاب  ْ ٦ى ء، ؤ

ٓمت  ْن بٗض اهتهاء ٖملِم في الخ٩ ٓص ْالٗضًض مً ناوعي الؿُاؾت ٌٗ ٓمت الاجداصًت )  مً اإلاىانب في الخ٩

ٓن ٦مؿدكاٍعً زال٫ الاهخساباث  ْن ب٢امت لِم ٞحها(، ٦ما ٌٗمل ْالغؤي ؤْ ًخسظ بلى ماؾؿاث ال٨ٟغ 

ٓن في ٍٞغ٤ ٖمل الهخ٣ا٫ اإلاِام ْ ٌٗمل ت الغثاؾُت ؤْ جل٪  الغثاؾُت، ؤ الغثاؾُت، ؤْ في اإلاجالـ الاؾدكاٍع

غ  ٓمت بالخ٣اٍع ٓوٛغؽ ؤْ في الخ٩ ٓا في ال٩ ٓاء ٧اه ٓم بتزٍْض ناوعي الؿُاؾت ؾ ٓوٛغؽ، ٦ما ج٣ الخابٗت لل٩

ْبالضعاؾاث اإلاخٗل٣ت ب٣ًاًا الؿُاؾت الخاعظُت ٓظؼة   .(20)الؿُاؾُت اإلا

ْالغؤي هي مً  ٓلّ َٓ ؤن مغا٦ؼ ال٨ٟغ  ْال٨ٟغ ما ًم٨ً ٢ ْالخدلُالث  ٓماث  ؤَم مهاصع اإلاٗل

ْالتي جازغ ٖلى اإلاجخم٘  الًاث اإلاخدضة،  ا في ال ٓم بيكَغ ْالضعاؾاث التي ج٣ ت ٖبر ألابدار  ْاإلاٗٞغ

اث٠  ٢ْض ؾاٖضَا في ال٣ُام بهظٍ الْٓ ْٚحر مباقغة،  ٓع مسخلٟت مباقغة  ْبه ْلت بك٩ل ٖام  ْالض

الم اإلا ٓاؾ٘ لٓؾاثل الاجها٫ ْؤلٖا ٓلت الاهدكاع ال ٓ ما ؤصٔ بلى ؾِ َْ ت الخٗبحر ًٖ الغؤي،  ٖٓت، ْخٍغ خى

ْاث إلًها٫ ألا٩ٞاع ْآلاعاء  الم ؤنبدذ ؤص ٓماث، ٞٓؾاثل ؤلٖا ْاإلاٗل ْجباص٫ آلاعاء ْألا٩ٞاع  اهدكاع 

ص ْؾاثل  ْالغؤي جْؼ ٢ٓذ مغا٦ؼ ال٨ٟغ  ً، ْفي هٟـ ال ْاإلاسخهحن آلازٍغ للمؿخُٟضًً مً الؿُاؾُحن 

الم باأل٩ٞاع ْآلاعاء ْمىّ ؤنبذ َىا٥ جٟاٖل ٦بحر بحن  ؤلٖا ْالخدلُالث ْؤلاخهاءاث،  ْاإلابخ٨غة  الجضًضة 

ُضة  ت جغبُِم ٖال٢اث َْ اص َظٍ اإلااؾؿاث ال٨ٍٟغ الم، ٦ما ؤن ْع ْْؾاثل ؤلٖا ماؾؿاث ال٨ٟغ 

ٓعة ٖامت، ِٞم بما ؤهٟؿِم نىإ الؿُاؾت  ٨ُحن ؤْ باألخٔغ بالؿُاؾت به بالؿُاؾُحن ألامٍغ

ْ ؾُهبدٓن  ٨ُت حٗمل الؿاب٣حن ؤ نىإ الؿُاؾت في اإلاؿخ٣بل، ٞمسخل٠ اإلااؾؿاث الغؾمُت ألامٍغ

ن  ٠ُ زبراء مغا٦ؼ الخ٨ٟحر في مىانب َامت ٞمشال هجض ماعجً بهُ٪ مضًغ مغ٦ؼ ؾابان لكْا ٖلى جْٓ

ٓػٍغ الخاعظُت ْؾٟحرا في بؾغاثُل ٦ُىٛؼ ٖمل مؿاٖضا ل  .(21) الكغ١ ألاْؾِ بمِٗض بْغ

ٟي َظٍ اإلاغا٦ؼ حٗخبر مغا٦ؼ ال٨ٟغ مً ؤَم ال جِاث اإلاازغة في ٖملُت نى٘ ال٣غاع ٨ٞشحرا مً مْٓ

٨ُت، ٦ما ؤن َىا٥ ؤًًا مً ًسغط مً ؤلاصاعة ًظَب بلى َظٍ اإلاغا٦ؼ، خُض  ًهل للٗمل باإلصاعة ألامٍغ



 خىان سصاًلُت 

 

274 

ٓاؾُت مغا٦ؼ  ٓامل يِٟٗا ب ْٖ ٨ُت جم ٦ك٠ ؤٚالَِا  ؤن جٓظِاث الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

٨ُت بما ؤص ْمً زم ال٣ُام بهى٘ ٢غاعاث جخهضٔ الضعاؾاث ألامٍغ ٔ بلى الخٗٝغ ٖلى ؤؾباب الٟكل 

 .(22)للٟكل ْؤلازٟا١

م مً ؤن َظٍ اإلااؾؿاث مً ؤَم مباصئها ؤجها ال تهضٝ للغبذ ٦ما ؾب٤ الظ٦غ ٞةن طل٪  ٖلى الٚغ

ٓا٢٘ هجض ؤن ؤٚلب َظٍ اإلااؾؿاث ٧اهذ حؿعى لخد٤ُ٣  ٕٓ بلى ؤعى ال ْل٨ً بالغظ ا ٣ِٞ،  ٌٗخبر هٍٓغ

ْاإلاجم٘ ؤعبا ُضة م٘ البيخاٚٓن  ْعاء ؤٖمالِا ٞىجض مشال ماؾؿت عاهض لِا ٖال٢ت َْ ح شخهُت مً 

ْاإلاجم٘، َظا باإلياٞت بلى  ٓاعصَا اإلاالُت مً ٢بل البيخاٚٓن  الٗؿ٨غي الهىاعي، خُض جدهل ٖلى م

ْمسخل٠ الجِاث ألازٔغ التي ج٣ضم لِا زضماث . ْصٖمِا مً ٢بل ظماٖاث الًِٛ   حٗا٢ضتها 

ىُت على العشاق  اإلادىس   2003الثالث: دوس مشاهض الفىش في الخشب ألامٍش

ع الذاعُت للخشب على العشاق:  ؤوال: ؤَم اإلاشاَس

٨ُت  ٨ُت مىظ البضاًت لخٓظُّ الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ ل٣ض ؾٗذ ال٨شحر مً مغا٦ؼ ال٨ٟغ ألامٍغ

ْلت ب٢ىا ٢ْض ِْغ طل٪ في مدا غ الٗغا١،  ٕ الغثِـ بل ٧لىخٓن لخسٓى الخغب اإلاؿماة بدغب جدٍغ

ٓمت الٗغا٢ُت خُجها بلى ٓاء اإلاخبٗت م٘ الخ٩ ؾُاؾت حُٛحر الىٓام خُض ٢ضم  باؾدبضا٫ ؾُاؾت الاخخ

٩ي الجضًض )  ٖٓت مً زبراء مغ٦ؼ بدٓر ال٣غن ألامٍغ ش PNACمجم ( عؾالت بلى الغثِـ بُل ٧لىخٓن بخاٍع

ٓعي في ال 26/1/1998 ٓ ٞحها بلى بظغاء حُٛحر ٞ ٓاعصة بهظا الكإن ًضٖ ْجُب٤ُ الخٓنُاث ال ىٓام الٗغاقي 

٩ي الجضًض في ٖام -في صعاؾت "ازترا١ ه٠ُٓ" ٕ ال٣غن ألامٍغ ا مِٗض مكْغ  1997صعاؾت ؤنضَع

٢ٓٗحن ٖلى َظٍ  ٢ْض ٧ان مً بحن اإلا ٓان: "ازترا١ ه٠ُٓ: بؾتراجُجُت ظضًضة لخٟٔ ؤمً اإلامل٨ت"،  بٗى

دكا دكاعص بحر٫، ٍع ٓلخٓن، ػإلااي زلُل ػاص، بُتر الغؾالت ٧ل مً )بلُٓث ؤبغامؼ، ٍع عص ؤعمُخاط، ظٓن ب

ْل٨ً  ٓا ظمُٗا ؤًٖاء في بصاعة بٓف الابً،  ٧ْل َاالء ؤنبد لُ٪(  بغث ْػ ٍٓتز، ْع ْلٟ صمان، ب٫ٓ  ْع

ْب٣ُذ َظٍ الخٓنُاث صْن جإزحر ختى ٖام  ًذ جُب٤ُ َظٍ الخٓنُاث،  م، 2003بصاعة ٧لُيخٓن ٞع

الخاعظُت، ْؾبب الخإزغ في جىُٟظ َظٍ الخٓنُاث جم ْيِٗا مٓي٘ جىُٟظ ٞٗلي في الؿُاؾت  خُض

ٓامل جخمشل ُٞما ًلي  :(23)عاظ٘ بلى ٖضة ٖ

غاث ٧اُٞت لٓي٘ جٓنُت الخغب يض الٗغا١ مٓي٘ الخىُٟظ الٟٗلي، صٞ٘  - ٓص جبًر ٖضم ْظ

ٓاعصة يمً َظٍ الضعاؾت. ٌ الخٓنُاث ال  بصاعة ٧لُيخٓن بلى ٞع

٨ُت  - ٨ُت 2001م٘ بضاًت ٖام بن الخٛحراث التي خهلذ في ؤلاصاعة ألامٍغ ْجٓلي بصاعة ؤمٍغ  ،

ْاٖخماص َظٍ ؤلاصاعة ٖلى ٖضص ٦بحر مً "اإلاداٞٓحن الجضص"  ظضًضة للمِام في البِذ ألابٌُ، 

 ْبك٩ل زام في مجا٫ الؿُاؾت الخاعظُت، ؤُٖى َظٍ الضعاؾت ؤَمُت في اإلاغاخل الالخ٣ت.
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ْالخُٛحراث ال٨بٔر التي َغؤ - ث ٖلى ج٨ٟحر بصاعة بٓف، صٞ٘ ؤخضار الخاصي ٖكغ مً ؾبخمبر، 

اب ٦إؾاؽ ظضًض في الؿُاؾت الخاعظُت، مما  باججاٍ اٖخماص مبضؤ "الًغباث الاؾدبا٢ُت" إلاداعبت ؤلاَع

ٓة اؾدبا٢ُت يض  ؤصٔ بلى ْي٘ جٓنُت الخغب يض الٗغا١ مٓي٘ الخىُٟظ الٟٗلي، باٖخباع ؤجها زُ

اب الظي ًماعؾّ الىٓام الٗغاقي.  ؤلاَع

ْجدلُالث مً  2001برؾبخم 11بن ؤخضار  ٨ُت للتر٦حز ؤ٦ثر إلهخاط ؤ٩ٞاع  صٞٗذ بمغا٦ؼ ال٨ٟغ ألامٍغ

٦ُُْٟت ْالٗالم ؤلاؾالمي  ْمغاظ٘ الٗال٢اث بحن الٛغب  ٍٓغ  ٞم٘ بضاًت ؤخضار ، قإجها ؤن جاصي لخُ

٨ُت  11/09 الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْالصخُٟٓن في قب٩اث الخلٟؼة في ال جخضاٞ٘ اإلاضعاء الخىُٟظًٓن 

ٓة  إلًجاص ٓػ ال٣ ٓاب ًٖ ؾاالحن خغظحن َما: إلااطا َٓظم ازىان مً ؤ٦بر عم زبراء ًم٨جهم الج

٫ ألا٫ْ ًٖ جضبحر  ْمً اإلاؿْا ْالبيخاٚٓن(؟  ٨ُت)مغ٦ؼ الخجاعة الٗالمي  ت ألامٍغ ْالٗؿ٨ٍغ الا٢خهاصًت 

ما٫؟ ْ  11ٞإخضار  ،(24)ْجيؿ٤ُ َظٍ ألٖا عَا ؾبخمبر ٧اهذ ٞغنت باليؿبت لِظٍ اإلاغا٦ؼ للخإ٦ُض ٖلى ص

٨ُت، خُض ْظض الغثِـ بٓف هٟؿّ مًُغا لالٖخماص  ألاؾاسخي في نىاٖت الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

ٓا في مجلـ ألامً  ٓع ػإلااي زلُل ػاص ًٖ بك٩ل متزاًض ٖلى ألا٧اصًمُحن، ٞجٔغ حُٗحن البرِْٞؿ

ْؤنبذ ٌؿخٗحن ب٩ل مً بغه ن ؤٞٛاوؿخان، زم ؾٟحرا في الٗغا١،  ْمؿدكاعا للغثِـ لكْا ٓمي  اعص ال٣

ٓع اظخماٖاث  ٓب٨جز( لخً ْٞااص عجمي )ؤؾخاط الكغ١ ألاْؾِ في ظامٗت َ يؿخٓن(  َٓـ )ؤؾخاط بٍغ ل

٢ْض قِض مجلـ الٗال٢اث  ٓة هدٓ الُمحن،  ْؤزظث َظٍ اإلاغا٦ؼ جخجّ ب٣ ٓمي،  مجلـ ألامً ال٣

ٓػ الخاعظُت الظي ٌٗض ؤبغػ مغا٦ؼ البدض اللُبرالُت اوُٗاٞت قضًضة بهظا الاججاٍ، بلٜ خض جٓلي  ؤخض عم

ْػاعة الخاعظُت-بصاعة بٓف دكاصع َاؽ عثاؾخّ، َظا ألازحر الظي ٖٝغ -عثِـ ٢ؿم الخسُُِ في  ٍع

ٓ ؤًًا مً ؤههاع مبضؤ الًغبت  َْ الًاث اإلاخدضة  ٓاؾ٘ في ْي٘ ال٣ُٗضة ألامىُت الجضًضة لل بةؾِامّ ال

٢ٓاثُت ٓعة لهىإ ال٣غاع ُٞما ًخٗل(25)ال ْبالخالي ٢ضمذ َظٍ اإلاغا٦ؼ اإلاك ْما جبِٗا مً ،  ٤ بهظٍ ألاخضار 

اب. ْالترٍْج للخغب الٗاإلاُت يض ؤلاَع ْالٗغا١   ٢غاعاث اخخال٫ ؤٞٛاوؿخان 

ٓعط بٓف ٖام  ٩ي ظ ٓمي التي ؤٖلجها الغثِـ ألامٍغ ْالتي ٧اهذ 2002لخإحي بؾتراجُجُت ألامً ال٣  ،

 ْ ٓعة ًٖ  ْالتي هي لِؿذ ؾٔٓ وسخت مُ ع٢ت ؤٖضَا ألاؾاؽ الؿُاسخي ل٣غاع الخغب ٖلى الٗغا١، 

تز، ٞاًض( في جهاًت ِٖض بٓف ألاب ٖام  ْْلٍٟغ دكاعص بحر٫،  ٤ اإلاداٞٓحن الجضص )عامؿُٟلض، ٍع ٍٞغ

ٓع٢ت في مغا٦ؼ ألابدار التي ٌؿُُغ ٖلحها اإلاداٞٓٓن الجضص، زم ظغث 1992 ٢ْض ؤهجؼث َظٍ ال  ،

ٓع٢ت ٖام  ٓان:  2002بٖاصة نُاٚت َظٍ ال ٩ي جدذ ٖى ٕ ال٣غن ألامٍغ ْز٣ُت ألامً في ماؾؿت مكْغ "

ْلت، بٗضما ٢ٟؼ  ٓاث بلى بؾتراجُجُت عؾمُت للض ٓلذ بٗض ٖكغ ؾى ْبظل٪ جد ٩ي"،  ٓمي ألامٍغ ال٣

الًاث اإلاخدضة، ٞٗبر مغا٦ؼ ألابدار  ٓعط بٓف الابً عثِؿا لل ْلت، م٘ اهخساب ظ َٓا بلى ٢ُاصة الض ناوٗ

٨ُت  الًاث اإلاخدضة في جهى٘ الكغ٧اث ال٨بٔر عئٍت ؾُاؾُت لض think-tanksْالضعاؾاث ألامٍغ ْع ال
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 ٤ٍٓ ٍْخم بٗض طل٪ حؿ ٣ْٞا إلاهالر ال٣ُإ الخام،  ٓا٢ِٟا مً ٢ًاًا الؿُاؾت الخاعظُت،  ْم الٗالم، 

ْاثغ هٟؿِا،  ْعَا لؿُُغة َظٍ الض الم الطخمت، التي جسً٘ بض َظٍ الؿُاؾاث مً زال٫ ْؾاثل ؤلٖا

خت جيخ٣ل الٗ ْبٗض نى٘ عؤي ٖام مؿاهض للؿُاؾاث اإلاُْغ ملُت بلى الخىُٟظ، ٖلى ؤًضي ْؤزحرا، 

ْهٓن مِٗا ٓا ًخٗا ْماػال ٓا ٌٗملٓن في َظٍ اإلاغا٦ؼ  لحن الظًً ٧اه  .(26)اإلاؿْا

يي مً العشاق  زاهُا:  :2011دوس مشاهض الفىش في الاوسخاب ألامٍش

الًاث   ٓا ألن جغسخي ال ٓ ماؾؿت عاهض مشال صٖ ؤما ُٞما ًخٗل٤ بمؿإلت الاوسخاب ٞىجض ؤن مدلل

٨ُت مً اإلاخدضة همُا  ٓاث ألامٍغ مدضصا مً اإلاٗاًحر ْؤلاظغاءاث التي ؾخاصي في الجهاًت بلى اوسخاب ال٣

ْجدؿحن ٞغم صٖم الىجاح يض الخمغص، بما ًًمً الخٟاّ  جي  ْحصجُ٘ خل٫ٓ ألامً الَٓ الٗغا١ 

٦ُىٛؼ  ْمؿخ٣بال، في خحن ؤن مِٗض بْغ ٨ُت ْنُاهتها خايغا  خاث ٖلى اإلاهالر ألامٍغ ٢ضم بٌٗ الُْغ

ْج٣ضًم الضٖم لخل ا ٍٓت الخالٝ،  غاٝ اإلاخداعبت لدؿ ٓة لجم٘ ألَا إلاك٩لت الٗغا٢ُت، مً زال٫ الضٖ

هّ، ٦ما صٖا للٗمل ٖلى ْي٘ "الخٍُٓ الخمغاء" ؤمام  ْمى٘ جضزلِا في قْا ْعة للٗغا١،  للض٫ْ اإلاجا

َْٓ هٟـ الصخيء الظي صٖا بلُّ مغ٦ؼ ٧اعهُجي الظي ٧ان  ٓاضر في الٗغا١،  ٓ الخضزل ؤلاًغاوي ال ًضٖ

ٓط ؤلاًغاوي ْبب٣اءٍ زاعط الىٟ جي مً الٗغا١،  ٨ُت بك٩ل جضٍع ٓاث ألامٍغ عة سخب ال٣ َظا  ،(27)لًْغ

٣ت  ٨ُت ألازٔغ التي صٖذ للخل ألاػمت الٗغا٢ُت بٍُغ باإلياٞت بلى الٗضًض مً مغا٦ؼ ال٨ٟغ ألامٍغ

٨ُت مً َظا اإلاؿدى٣٘ مً  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ط ال ٓماؾُت جًمً زْغ ْصبل ْجداٞٔ ؾُاؾُت  ظِت، 

.  ٖلى مهالخِا في اإلاى٣ُت مً ظِت ؤزٔغ

ْع مِم ُّٞ،  ٨ُت مً الٗغا١ ٧ان لِظٍ اإلاغا٦ؼ ص ٓاث ألامٍغ ْبالخالي ٞدتى باليؿبت الوسخاب ال٣

ٓاٖل الغثِؿُت في نى٘ ال٣غاع  ٓعؾذ مً ٢بل مسخل٠ الٟ ٖٓت الًٍٛٓ التي م ٞباإلياٞت بلى مجم

 ٓ ٩ي زانت الغؤي الٗام ٖلى بصاعة ب ط مً اإلاإػ١ ألامٍغ ْباما مً ؤظل الخْغ ٦ْظا بصاعة ؤ ف الابً، 

ْالخُِ خ٫ٓ الاوسخاب ألاًٞل  ٓعاث  الٗغاقي، ٖملذ َظٍ اإلااؾؿاث ٖلى ْي٘ ؤوؿب الخه

٨ُت في اإلاى٣ُت. ْالظي ًًمً ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً اإلاهالر ألامٍغ ٨ُت،  ٓاث ألامٍغ  لل٣

 خاجمت:

ْالغؤي لٗبذ    ْمِما في ًخطر مً َظٍ الضعاؾت ؤن مغا٦ؼ ال٨ٟغ  ْعا باعػا  ْماػالذ جلٗب ص

ٖٓت مً الىهاثذ  ْطل٪ مً زال٫ بمضاصَا بمجم ٨ُت،  ْجٓظُّ الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ نى٘ 

ْؤلاعقاصاث، ْالاؾتراجُجُاث التي ًخم اٖخماصَا مً ٢بل نىإ ال٣غاع في نى٘ الؿُاؾت الخاعظُت 

ٖٓت مً ْطل٪ اهُال٢ا مً اٖخماصَا ٖلى مجم الٓؾاثل ْآلالُاث التي حؿاٖضَا  ججاٍ مى٣ُت مُٗىت، 

في الخإزحر ٖلى ناوعي الؿُاؾت الخاعظُت مً ؤظل بجبإ اؾتراجُجُاث مُٗىت ْالامخىإ ًٖ 

، ٨ُت ٖلى الٗغا١، َظٍ الخغب  ،اؾتراججُاث ؤزٔغ ٓح في الخغب ألامٍغ ْع َظٍ اإلاغا٦ؼ بٓي ٢ْض ِْغ ص
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ْالغؤي، زان ْالضعاؾاث التي التي ٧ان بضاًت الخسُُِ لِا يمً مغا٦ؼ ال٨ٟغ  ٖٓت البدٓر  ت م٘ مجم

ٓا لخُٛحر هٓام الخ٨م في الٗغا١ بما ًسضم  ْالتي ٧اهذ جضٖ ٩ي الجضًض،  ٕ ال٣غن ألامٍغ ا مكْغ ؤنضَع

ْمً ظِت ؤزٔغ ٣ٞض ٖملذ َظٍ اإلاغا٦ؼ ٖلى مخابٗت الؿُاؾت  ٨ُت َظا مً ظِت،  اإلاهالر ألامٍغ

٢ْض جم ا٢تراح ب ٨ُت في الٗغا١ ختى بٗض الْٛؼ  ؾتراجُجُت الاوسخاب مً الٗغا١ مً ؤظل ألامٍغ

٨ُت التي جًغعث بؿبب َظٍ الخغب.  الخٟاّ ٖلى اإلاهالر ألامٍغ

٨ُت  ٓح في ٖملُت نى٘ الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ ْع َظٍ اإلااؾؿاث ًِٓغ بٓي ْبالخالي ٞةن ص

ْالخ٨ٟحر في قتى ْاؾٗت مً مغا٦ؼ البدض  ٨ُت جمخل٪ قب٨ت  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْؤن ال  زانت 

٨ ْالتي حؿاٖض في بهخاط بؾتراجُجُاث مىاؾبت جسضم اإلاهالر ألامٍغ ت،  ْاإلاٗٞغ ُت في ؤي مجاالث الٗلم 

 مى٣ُت في الٗالم .
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ْعَا في الؿُ - 17 ْص ٨ُت  ٓان خؿحن، "ماؾؿت عاهض ألامٍغ ٨ُت"، عهضٍ ٖل ْلُتاؾت الخاعظُت ألامٍغ ْالض ٓم الؿُاؾُت  ، 25، الٗضص مجلت الٗل
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 ملخظ

ٓماث  ٓمت ؤلال٨ترْهُت اجها اؾخسضام الخ٩ حٗٝغ الخ٩

ٓماث ْالاجهاالث ٧االهترهِذ لخدؿحن  ٓلٓظُا اإلاٗل لخ٨ى

ٓمُت، بجاخت  ٫ٓ ٖلى زضماث خ٩ ْجِؿحر الخه ٖملُاتها 

ٓمت  ْتهضٝ الى ظٗل الخ٩ ٓماث،  ٓع للمٗل ٫ٓ الجمِ ْن

ُت، بياٞت بلى  ٧ْْاالتها ؤ٦ثر اؾخجابت، قٟاُٞت ْقٖغ

ْالكغ٧اثجدؿحن ٖال ٓاَىحن   .٢اتها م٘ اإلا

ٓمت ج ٘ الخ٩ ٓع٢ت بم٩اهُت جىُٟظ مكاَع ٫ْ َظٍ ال دىا

ْحؿلِ الًٓء ٖلى  ؤلال٨ترْهُت في الٗالم الٗغبي، 

ٓم  ؼ مِٟ ٓاظِِا في حٍٗؼ ٓباث الؿُاؾُت التي ج الهٗ

ٓمت ؤلال٨ترْهُت في َظٍ البلضان  .الخ٩

ٓماث الٗغبُتاليلماث اإلافخاخُت ٓمت  –: الخ٩ الخ٩

 ْهُت، الضًم٣غاَُت الدكاع٦ُت، الخ٨م الغاقض.الال٨تر

Abstract 

E-Government refers to the use of information and 
communication technologies (such as Internet and 
mobile computing) by governments to improve its 
processes, facilitate more accessible government 
services, allow greater public access to information, it 
promises to make government and its agencies more 
efficient, responsive, transparent and legitimate, that 
have the ability to transform relations with citizens 
and businesses. 

This article focuses on the potential of implementing 
an e-Government projects within and possibly 
throughout the Arab world, it analyzes the political 
difficulties encountered in promoting the concept of e-
Government in these countries. 
Keywords : Arab Governments - E-government, 
Participatory Democracy, Good Governance.

 : ملذمت

ْجؼاًضا ٦بحرا الؾخسضام مهُلر "ب ْاضخا  مسخل٠ ألاوكُت ٞى هُت" ل٨خعٌْٗٝغ الٗالم اججاَا 

٢ْض صزلذ الخ٣لُص٫ الٗمْمجاالث  ْ ال٨ترْهُت ة ع٢مُت اٖباعال٨الؾ٨ُُت المهٍلداث ظىب بلى ًت، 

ٓلٓظُا اؿخسصام التي جض٫ ٖلى ْ ٫ اإلاسخلٟت ٧الخجاعة الٗموكُت ؤاصاء الث ٞى جهاث ْاإلماالمٗلْج٨ى

وي، اإلاجالث اإلل٨خعْوي، الضٞ٘ الخٗلُم اإلل٨خعْهُت، اإلل٨خعْهُت، البى٥ٓ الال٨ترْهُت، ؤلاصاعة اإلل٨خعْ

ْؤًًا ما ٌٗٝغ ب"  هُت" .اإلل٨خعْمت الد٨ْؤلال٨ترْهُت....

ٓمت الال٨ترْهُت بخضٔ اإلاؿاثل الِامت فيؤنبدذ  ْالىامُت، ْفي الخ٩ ٫ْ  ؤظىضة البلضان اإلاخ٣ضمت  ظض

ْلُت بما في ْالخىمُت في ؤٖما٫ مٗٓم اإلاىٓماث الض ْن  ْمىٓمت الخٗا الا٢خهاصي  اإلاُضان طل٪ ألامم اإلاخدضة 

http://www.cdt.org/egov/handbook/
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ْاإلاهاٝع ؤلا٢لُمُت ْؤلاهماثُت، ال ْالبى٪ الضْلي  تي تهخم بمؿالت الخٗامل ْالاجداص الضْلي لالجهاالث 

ْاث الخ٨م الغاقض ْحٗخبٍر ؤصاة مً ؤص ٓمي   .(1)الال٨ترْوي الخ٩

ْظّ ٓمت التي لِا  ٓمت بهُٛتها الال٨ترْهُت هي الخ٩  ٌكحر الباخض "مهُٟى ًٓؾ٠ ٧افي" بلى ان الخ٩

ٓاًَ ٓاًَ(One face to Citizenْاخض م٘ اإلا ْاخضة مٓظِت للم ْهٓغة   ،)  (One View to Citizen)(2) 

ٓمت  ْاخض لُلب هٟـ اإلاٗل  ٘٢ٓ ْ َْظا بالىٓغ بظغاء حٗامالتها مً زال٫ م ل٩ل َالبحها ٖلى  الخضمت ؤ

ْٖضالت ْقٟاُٞت ْاة ْفي ْل بِئت ؤ٦ثر هٓاٞت   .٢ضم اإلاؿا

ٓع  ٓمت الال٨ترْهُت في الض٫ْ الٗغبُت مً مىٓ ٓع٢ت البدشُت الًٓء ٖلى مباصعاث الخ٩ حؿلِ ال

َٓغي آلاحي:ؾُاسخي ؤ٦ثر مىّ ج٣جي هٓغا ل   خهٓنُت الٓي٘ في اإلاى٣ُت مً زال٫ َغح الؿاا٫ الج

ع الخىىمت الالىتروهُت في قل الىغع العُاسخي العاثذ في  ما هي خطىضُت بكامت مشاَس

 معكم الذٌو العشبُت؟

 الفشغُاث:

ٓمت الال٨ترْهُت -  الٓي٘ الؿُاسخي الؿاثض في مٗٓم الض٫ْ الٗغبُت ٌٗغ٢ل مباصعاث الخ٩

ٓمت الال٨ت - ٓطط ٚغبي ٚحر نالر الخ٩  .الٗغبُت للض٫ْ رْهُت هم

ٓعًٍ: ٓع٢ت البدشُت الى مد  لئلظابت ًٖ َظا الؿاا٫ جم ج٣ؿُم ال

ٓمت الال٨ترْهُت - اع اإلاٟاَُمي للخ٩ ٓع ألا٫ْ: ؤلَا  .اإلاد

ْؤػمت الخ٨م في الض٫ْ الٗغبُت - ٓمت الال٨ترْهُت  ٓع الشاوي: الخ٩  .اإلاد

: ؤلاؾاس اإلافاَُمي للخىىمت الا  لىتروهُتاإلادىس ألاٌو

ْالُلب في  ٓن الٗغى  ٓم ٖلى ٢اه ٓم الُ ١ٓ التي ج٣ ٓاٖض الؿ جسً٘ اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت بلى ٢

ت، لظل٪ جدغم  ْالب٣اء ْالاؾخمغاٍع ْالبدض ًٖ حُٗٓم ألاعباح  ٓصة  ْالج اإلااؾؿاث  َظٍبَاع اإلاىاٞؿت 

ٓظّ ٓاءا اإلا ُْْٟت الاجها٫ ؾ ْهي  ٍٓت لِا  ْٓاث٠ الخُ ٓع  ٖلى التر٦حز ٖلى بخضٔ ال هدٓ الجمِ

ٓمُت(  ْالؿلُاث الٗم ٓعصًً  ْاإلا ٓع الخاعجي )الؼباثً  ْ الجمِ ْٟٓحن، الى٣اباث، مال٩ي ألاؾِم( ا الضازلي)اإلا

١ٓ الخىاٞؿُت. ْبُٖائها م٩اهت في الؿ ٓعة اًجابُت ٖجها  ْعؾم ن  ٢هض الخٍٗغ٠ بها 

ٓمُت ال٨الؾ٨ُُت صاُٖا ل ت الخ٩ لتر٦حز ٖلى الجاهب في اإلا٣ابل ٞلُاإلاا لم ججض ألاظِؼة ؤلاصاٍع

ٓاثذ  ْالل ْامغ  ٓاخض لالجها٫ بةنضاع ألا خماص ٚالب ألاخُان ٖلى الاججاٍ ال ْ الضٖاجي لِا بااٖل الاجهالي ا

ْاإلاىا٢كت ٓٞغ مجاال إلبضاء الغؤي  ال ً  :(3)زانت ؤجها ْال٣غاعاث 
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ت زانت ٦مجلـ ؤلاصاعة - ْلِـ بهُئاث حؿُحًر ٓماث   .مغجبُت بالخ٩

ٓمُت مجاهُت صْن م٣ابل مباقغ ج٣ضم اٚلب ألاخُان زضم -  .اث ٖم

ْلت  - ْمحزاهُتها مغجبُت باإلًغاصاث الٗامت للض  .ال حؿعى لخد٤ُ٣ ألاعباح 

 .ج٣ضم زضماث في بَاع الهالر الٗام -

ٓمُت  -  .جدخ٨غ لل٨شحر مً الخضماث الٗم

ٓاظِت الخدضًاث الضازلُت  ٓماث لم حٗض ٢اصعة ٖلى م مً الجلي ان الىماطط ال٨الؾ٨ُُت للخ٩

تْالا  بضْن صز٫ٓ ًٞاء اإلاجخم٘  هضماط في مدُُاتها الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت الخاعظُت اإلادؿاٖع

ْاإلاٗغفي، ٓماحي  ْجٟاصي ٣ٞضان ال٨شحر مً  اإلاٗل ٓصَا  لظل٪ ٣ٞض ؤنبذ لؼاما ٖلحها الضٞإ ًٖ ْظ

ٓماث زانت الٗغبُت مجها زُاع  ْلم ٌٗض للخ٩ ٞٗالُتها يمً هُا١ خ٨مِا ْيمً اإلاجخم٘ الضْلي، 

ْالخ٠ُ٨  جبجي اؾخسضام الٓؾاثِ ؤلال٨ترْهُت ؾٔٓ الاججاٍ الجضي هدٓ ٓعَا  م٘ في حٗامالتها م٘ ظمِ

ٓماث لغ٢مُت عة الشٓث الباٍمخ ؿخٛل مً َٝغ الكٗٓب الٗغبُت في ٚحر نالر الخ٩
ُ
التي ًم٨ً ؤن ح

ٍٓغ ؤؾالُب ٖملِا  ُلباث مخم٘ ؾب بما ًخىاالتي ْظضث هٟؿِا مجبرة ال مسحرة ٖلى الاَخمام بخُ

ن٠ زانت ٞى ْمم٨ىت ٦ٟاءة بإٖلى ؤصاء مِامِا بما ٨ًٟل ْلٗهغ ا ُْ ٓمي الظي لُاإلاا  ال٣ُإ الخ٩

ْحٗضص الخ٣ُٗضاث ْؤلاظغاءاث ال٣ُٗمت.بالبُغ  ٢ْغاَُت 

 ؤَمُت الخىىمت ؤلالىتروهُت  .1

ْم٣ٗضا، ٞلم ًخم بظمإ  ٓمت الال٨ترْهُت مخ٤ٟ ٖلُّ ؤمغا نٗبا  ٓم ظام٘ للخ٩ ٌٗخبر جدضًض مِٟ

ْالباخشحن ٖلى بًجاص حٍٗغ٠ مٓخض هٓغا لؤلبٗاص الؿُاؾُت، الا٢خهاصًت، الاظخماُٖت ا لخبراء 

ٓم ا ْٚالبا ما ًخم خهغ مِٟ ٓم.  ت التي ٌكملِا اإلاِٟ في هُت ْالل٨خغالد٨ٓمت ْالش٣اُٞت، الخ٣ىُت ْؤلاصاٍع

صة باالهترهِذ لٗالُت الخ٣ىُت ث طاث الداؾباص اؾخٗما٫ امجغ ٓمُت لد٨ة األظُؼاٞى ْاإلاْؼ

لُاث المُاؤصاء امُا ٞى ؾخسضاال ْاإلاؿْا ٓع ٢هض علُٓمُت م  ٦ٟاءة ٞ٘ ْفي ج٣ضًم الخضماث للجمِ

ٍٓغ ؤلجُاازل صاء صاألا ْجُ ٓمي   ُّٞ.لٗمل ب اؾلٓػ الخ٩

ْؤٖم٤ مً ان ًستز٫ في الجاهب الخ٣جي ٣ِٞ، لظل٪ ٞان   ٓم ؤْؾ٘  ٓمت الال٨ترْهُت مِٟ الخ٩

ٓمت الال٨ترْهُت ًجب ؤ ؼ الىٓغ الى الخ٩ ٓلٓظُت في حٍٗؼ ْع الٓؾاثِ الخ٨ى خباع ص  ثلعالكاان ًإزظ بااٖل

ما٫ َْىًُ المْٓالد٨ٓمت الت بًُ صلمخباا ٓمُت طالُُئاابًُ ْ ٢ُإ ألٖا ٍٓغ جُا ث الخ٩ جذبحر ٢هض جُ

٧ٓلت بلحها ال٨ترْهُا ٞال ًم٨ً ألي (4)الشاون العامت ٓمت بجمُ٘ اإلاِام اإلا َْظا ال ٌٗجي ٢ُام الخ٩  ،
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ٓمت بصاعة  ْبهما ًخم جضُٖم خ٩ ْالٗملُاث الال٨ترْهُت  ٍٓل ال٩امل للمٗامالث  ْالخد ْلت  ٓاعص الض م

 .(5)٢ضعاتها باؾخسضام الخ٣ىُت الخضًشت بضْن الاؾخٛىاء ًٖ الجِض ْؤلابضإ البكغي 

ْلِؿذ ٚاًت في خض طاتها، ْؾُلت  ٓمي ؤصاة  ٓلٓظُت في الٗمل الخ٩ ٌٗخبر اؾخسضام الٓؾاثِ الخ٨ى

٦ْؿبا لش٣تهم، في ًض ؤصخاب ال٣غ  ٓاَىحن ْؤلاههاث الوكٛاالتهم ْخٟٓا ل٨غامتهم  اع للخ٣غب مً اإلا

ْهي زضمت الهالر الٗام. ْؤظِؼتها  ٓمت     جد٣ُ٣ا للٛاًت التي ْيٗذ مً اظلِا الخ٩

ٓمُت، مً ؤبغػَا هظ٦غ  ٓمت الال٨ترْهُت بخٗضص الخضماث الٗم  :(6)جخٗضص جُب٣ُاث الخ٩

ْزاث٤ الخالت اإلاضهُت  -  .بنضاع 

ٓم، اإلاسالٟاث، حسجُل ال٣ٗاعاث ...الخب - ٓاجحر، الًغاثب، الغؾ ْمٗامالث صٞ٘ الٟ  .ظغاءاث 

ْالضٞ٘ الال٨ترْوي - اث   .جىُٟظ اإلاكتًر

ما٫  - ٢ُْإ ألٖا ٓاَىحن  ٓاهحن التي تهم اإلا ْال٣ ٓاثذ  ْالل ْالبُاهاث  ٓماث ْؤلاخهاءاث  بجاخت اإلاٗل

ٓمي ٠ُ الٗم  .ْالٗاملحن في الْٓ

٠ُ، الخٗلُم، الصخ -  .ت، الؿُاخت الال٨ترْهُت الخْٓ

ٖٓت - ُت اإلاخى  .الخضماث اإلاهٞغ

ٓمت،  ت، الكٟاُٞت، آلاهُت، اإلاٗل ٓمت الال٨ترْهُت جدُذ الؿٖغ ًم٨ً ال٫ٓ٣ ان جُب٣ُاث الخ٩

ْاة ا، جد٣ُ٣ا للمهلخت الٗامت اإلاؿاءلت، اإلاؿا ْٚحَر ٓع الظي  ... ْزًٟا للخ٩لٟت ْخٟٓا ل٨غامت الجمِ

ٍٓلت الى ٓابحر الُ  الٗالم الاٞتراضخي الظي ًد٤٣ لّ الخضمت ب٨بؿت ػع. ًيخ٣ل مً الُ
 

In line                  On line 

ٓع ٢هض ع ٓمت الال٨ترْهُت اؾخسضام ؤؾلٓب خضًض لخ٣ضًم الخضماث للجمِ ٦ٟاءة ٞ٘ جمشل الخ٩

ٓمي ْزٌٟ األْٞٗالُت ا ٦ْظا لما ًٗاهى مىُاالتي جُىُت ْلغاءاث االظغصاء الخ٩ جُٓٞغ حٗاملٓن مِٗا، 

ْامٗلٓمالا ٣ت لبُاهاث  ٗت ؾُلت ث بٍُغ ْججضع لغ٢مُتعة الشٓاإلاؼاًا التي جدُدِا امً صة لالؾخٟاْؾَغ  ،

ْلُت إلاغخلت الىطج الال٨ترْ ٓمي التي  -ؤلاقاعة بلى ؤن الخُب٣ُاث الؿالٟت الظ٦غ حك٩ل مغاخل ؤ خ٩

ْؤَضاٝ حٗؼػ الضًم٣غاَُت ْؾُاصة ال٣اهٓن، خُض ًخم مكاع٦ت ظمُ٘ الٟاٖلحن  جد٤٣ ٚاًاث ؤؾمى 

الًاث  ٓ ما جٓنلذ لخد٣ُ٣ّ الٗضًض مً الض٫ْ اإلاخ٣ضمت ٧ال َْ ْلت  في نُاٚت الؿُاؾاث الٗامت للض

٨ُت مشال.   اإلاخدضة ألامٍغ
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فاث الخىىمت الالىتروهُت  حذٌو ًبحن مخخلف حعٍش

فاث مخخلفت الهُئاث الذولُت  حعٍش

ْالخىمُت في- ٓمت  مىٓمت الخٗاْن  اإلاُضان الا٢خهاصي: الخ٩

ٓماث ْالاجهاالث ؤلا ٓلٓظُاث اإلاٗل ل٨ترْهُت هي اؾخسضام ج٨ى

ٓلٓظُا ؤلاهترهذ ٦إصاة لخد٤ُ٣  ، خىىمت ؤفػلالؾُما ج٨ى

ٓمت ؤلال٨ترْهُت جسو   "الخىىمت"ْاٖخبرث اإلاىٓمت الخ٩

 "الىظاثل ؤلالىتروهُت".ؤ٦ثر مجها 

٣ت ألاصاء  - ٓم ظضًض لٍُغ ٓمت الال٨ترْهُت "مِٟ الخ٩

ٓمي ٌٗخمض ٖلى ج٨ى ٓماث ْالاجهاالثالخ٩  ٓلٓظُا اإلاٗل

ٓٞحر  ْج ٓمُت  ٓاعص الخ٩ ٫ٓ بلى الاؾخسضام ألامشل للم للٓن

 ً ْاإلاؿدشمٍغ ٓاَىحن، الكغ٧اث  ٓمُت ممحزة للم زضمت خ٩

ٓمت ؤلال٨ترْهُت ٖلى  ٓم الخ٩ ْج٣ اإلادلُحن ْألاظاهب، 

ْص٢ت ٖالُخحن  ت  ْج٣ضًم الخضماث بؿٖغ ٓماث  جباص٫ اإلاٗل

ْص ال ْاإلا٩ان ْيمان ْبإ٢ل ج٩لٟت م٘ جالشخي خض ؼمان 

ٓماث اإلاخىا٢لت". ْامً اإلاٗل ت   ؾٍغ

ٓمت جُب٤ - ٓمت الال٨ترْهُت هي خ٩ ألامم اإلاخدضة: الخ٩

ٍٓل الٗال٢اث الضازلُت  ٓماث ْالاجهاالث لخد ٓلٓظُا اإلاٗل ج٨ى

ٓمت ؤلال٨ترْهُت َٓ  ْالِضٝ الجهاجي للخ٩ بكامت ْالخاعظُت. 

ٓمت في "الخىم الشاشذ" ٓا ؤي ْي٘ الخ٩ ي٘ ٦ٟاءة ؤ٦ثر اإلا

ْجخمشل عئٍتها في ٓع.  حك٨ُل بَاع  ْٞٗالُت مً ْظِت هٓغ الجمِ

ٓن ٖامال عثِؿُا  ٓماث ْالاجهاالث ل٩ي ج٩ ٓلٓظُا اإلاٗل ج٨ى

    . خىىمت واضخت وشفافت وفعالتهجاح الاهخ٣ا٫ بلى  في

ٓمت  -  اًًا " المخدصة هي مم األبُاث ؤص٤ٞ ْهُت اإلل٨خعْالخ٩

ٓماث ْ ٓلٓظُا اإلاٗل ْ اؾخسضام ج٨ى اصة ال٣ُمت ا الاجهاالث لٍؼ

ٓم بّ "المىٟٗت الٗامت" لما  ْهي ْؤٖمامً مِام الد٨ْمت ج٣  ،٫

٫ٓ ٖملُت اًًا  ٓاء صْٖال٢اث الٗمؾالُب ٞي ؤجد زل ا٫ ؾ

ؤْ حٗامالتها م٘ بًِٗا البٌٗ، ؤْ ٞي مت، الد٨ْماؾؿاث 

زاعظِا مً زال٫ ؤْ ٞعص ماؾؿت ؤي مت م٘ الد٨ْحٗامالث ٞي 

ٓماث ٓلٓظُا اإلاٗل  ْالاجهاالث.  ج٨ى

ٓمت ؤلال٨ترْهُت هي اليسخت ؤلاٞترايُت ًٖ  - "الخ٩

ْلى حِٗل  ٓمت الخ٣ُ٣ُت ال٨الؾ٨ُُت م٘ ٞاع١ ؤن ألا الخ٩

ْجدا٧ي  ٓلٓظُا  ْالخ٨ى ٓماجُت  ْؤهٓمت اإلاٗل في الكب٩اث 

ٓاظض بك٩ل ماصي في ؤظِؼة  اث٠ الشاهُت التي جخ ْْ

ٓمُت ٖلى  ْلت، ٞهي تهضٝ بلى ج٣ضًم الخضماث الخ٩ الض

ٓلٓظُا".ب ْاث الخ٨ى ْؤص  زخالِٞا ٖبر الٓؾاثِ ؤلال٨ترْهُت 

 

ٓلٓظُا  - ٓمت الال٨ترْهُت هي اؾخسضام ج٨ى ْلي: الخ٩ البى٪ الض

اصة ٦ٟاءة،  ٓلٓظُا الاجهاالث مً اظل ٍػ ْج٨ى ٓماث  اإلاٗل

ٓمت في ما ج٣ضمّ مً زضماث  ْمؿاءلت الخ٩ ٞٗالُت، قٟاُٞت 

ْطل٪ مً زال٫ جم٨ُ ما٫،  ْمجخم٘ ألٖا ٓاًَ  ْمً للم جهم 

ٓمُت  ٓماث بما ًضٖم ٧اٞت الىٓم ؤلاظغاثُت الخ٩ زال٫ اإلاٗل

 ٣ٍْطخي ٖلى الٟؿاص.

ٓمت"  - ٓمت الال٨ترْهُت جمشل "بٖاصة َىضؾت الخ٩ الخ٩

ؼ  ْحٍٗؼ لُاتها  ْمؿْا ٓن ٢اصعة ٖلى ال٣ُام بمِامِا  لخ٩

ْال٣غاعاث بحن  ٓماث  ْاإلاكاع٦ت باإلاٗل ْالكٟاُٞت  ٓح  الٓي

ٓعَا ٓمُت ْظمِ ٓاَىحن بلى  ألاظِؼة الخ٩ مما ًضٞ٘ باإلا

اإلاؿاَمت الاًجابُت في الٗملُت الؿُاؾُت مً زال٫ آلُت 

 ". الضًم٣غاَُت الال٨ترْهُت

 اإلاطذس: مً اعذاد الباخثت بىاءا على :

إل  - ش الَا ٓعاث الاجداص الضْلي الاجهاالث، مغظ٘ ؾاب٤، جاٍع  .26/02/2017ميك

 .28ابغاَُم ٢ىضًلجي، مغظ٘ ؾاب٤، م -
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ت: صاع الجامٗت الجضًضة ٖهام ٖبض ا - ْالخُب٤ُ، ؤلاؾ٨ىضٍع ت  ٓمت ؤلال٨ترْهُت بحن الىٍٓغ لٟخاح مُغ، الخ٩

 .34، م2013لليكغ، 

-  :٘٢ٓ ٓمت الال٨ترْهُت، مخاح ٖلى اإلا : http://www.egovconcepts.comمغ٦ؼ صعاؾاث الخ٩ إل ش الَا ، جاٍع

26/02/2017. 

ت، الٗضصعؤٞ - ٓمت ؤلال٨ترْهُت: مٟاَُم ألاؾـ الٗلمُت للمٗٞغ ٓان، الخ٩ ْلي للضعاؾاث  05ذ عي )اإلاغ٦ؼ الض

 .08(، م2005اإلاؿخ٣بلُت ْؤلاؾتراجُجُت، 

ٓمت الال٨ترْهُت ًجم٘ بحن ٧لمخحن مسخلٟخحن جماما  ٓم الخ٩ هالخٔ مً الجض٫ْ الؿاب٤ ان مِٟ

َْلت اجهما م ٓمحن ًدباصع الى الظًَ ال٫ْ  ٢ضًم ْقاج٘  مطؿلح ظُاسخيخباٖضان، ألا٫ْ ْمِٟ

ْالشاوي  ش،  َْكحر الاجداص الضْلي لالجهاالث ؤن مطؿلح جلجي الاؾخٗما٫ ٖبر الخاٍع بلى خض ٦بحر، 

ٓلت في ٣بل بؿِ ًُ ان ما ؤنبذ مً ألاَضاٝ طاث  اإلاهُلر الجضًض لم  بضاًت اؾخٗمالّ، ل٨ً ؾٖغ

ٍٓل الخ ٍٓت إلاٗٓم البلضان التي حؿعى بلى جد ْل ْمبخ٨غةألا ٓمت بلى بيُت خضًشت  ٩(7). 

ٍْت  ٓمت الال٨ترْهُت بالتر٦حز ٖلى ػا ٠ الخ٩ ْمسخل٠ ألاصبُاث بلى حٍٗغ ْلُت  جُغ٢ذ الُِئاث الض

ٓماث  ٓلٓظُا اإلاٗل ٟا اظغاثُا بٓنِٟا حسخحر ج٨ى ٓمت الال٨ترْهُت حٍٗغ ٍْم٨ً ان وٗٝغ الخ٩ مُٗىت، 

ٓمُت الضاز ْاصاءْالاجها٫ لتر٢ُت ؾحر  ما٫ الخ٩ ٓمتألٖا ْالخٗامالث الخاعظُت م٘ -لُت )خ٩ ٓمت(  خ٩

ٓمت ٓاَىحن )خ٩ ٓمت-اإلا ما٫)خ٩ ْ ٢ُإ ألٖا ٓاًَ( ا ٓمت ٖلى ال٣ُام باإلاِام -م ؼا ل٣ضعة الخ٩ ؤٖما٫(، حٍٗؼ

ن الٗامت بمكاع٦ت مسخل٠  ْٞٗالُتها في جضبحر الكْا ْػٍاصة ٦ٟاءتها  ظضث ؤؾاؾا مً اظلِا،  ُْ التي 

ْالٛحر عؾمُحن، ؾُٗا للغقاصة في الخ٨م في بَاع اإلاهلخت الٗلُا ْؾُاصة ال٣اهٓن  الٟاٖلحن الغؾمُحن 

ُت ؤ٦ثر. ٓماحي، ما ًًٟي ٖلى ٢غاعاتها ْؾُاؾاتها قٟاُٞت ْقٖغ  ْفي ْل ألامً اإلاٗل

ٓمت الال٨ترْهُت زالر ؤبٗاص ؤؾاؾُت   :(8)للخ٩

ألا٫ْ  ان الِضٝ ؤلاؾتراجُجي: G to C (Government to Citizens)  الخىىمت بلى اإلاىاؾىحن -

ٓلٓظُا  ْطل٪ بةؾخسضام ج٨ى ٓ بلحها  ٓاًَ بضال مً ؤن ًيخ٣ل َ ٓمت جٓنُل الخضمت بلى اإلا حؿخُُ٘ الخ٩

ٍٓذ ؤلال٨ترْوي  ٓمت ؤلال٨ترْهُت في مجا٫ الخه ؤلاهترهذ ْؤلاجهاالث، بِىما حؿاٖض ؤهٓمت الخ٩

٢ٓغاَُت ٦مغخلت ْؤلاهخساباث ؤلال٨ترْهُت ٖلى جٓؾُ٘ صاثغة اإلاكاع٦ت الكٗبُت في الٗملُت الضًم

 الشعبي(. -)اإلاجاٌ الخىىمي مخ٣ضمت

ٓمت : G to B (Government to Business)  الخىىمت بلى كؿاع ألاعماٌ - تهضٝ الخ٩

ْجدؿحن البِئت  ت ٖبر حؿُِل  ؤلال٨ترْهُت في َظا اإلاجا٫ بلى جيكُِ الخغ٦ُت ؤلا٢خهاصًت ْالاؾدشماٍع

ت   كخطادي(.الا –)اإلاجاٌ الخىىمي الا٢خهاصًت ْالاؾدشماٍع

http://www.egovconcepts.com/
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ٓمت ؤلال٨ترْهُت : G to G (Government to Government) الخىىمت للخىىمت - تهضٝ الخ٩

ٓمُت الضازلُت مً  ْالٟٗالُت ْألاصاء في ؤلاظغاءاث ْألاهٓمت الخ٩ ٍٓاث ال٨ٟاءة  ٘ مؿخ صازلُا بلى ٞع

ٓمي ٓمي(.-زال٫ ؤجمخت ؤلاصاعاث الٗامت)اإلاجا٫ الخ٩  الخ٩

ٓمت ؤلا اَُخّ زم جتر٦ؼ مٗٓم ؤَضاٝ الخ٩ ْػٍاصة ٞع ٓاًَ  ل٨ترْهُت في زاهت خٟٔ ٦غامت اإلا

ض مً ظاطبُت  ْجٍؼ مكاع٦خّ في الخ٨م ٦مغخلت جالُت، بِىما حؿاَم ا٢خهاصًا في جدؿحن مىار الاؾدشماع 

ٓمت الال٨ترْهُت حؿاَم في حؿُِل  ىُت، ٖلى نُٗض ازغ ٞان جُب٣ُاث الخ٩ ت الَٓ البِئت الاؾدشماٍع

ج ْجدؿحن ؾمٗخّ.اهضماط الا٢خهاص الَٓ  ي في الخغ٦ُت الٗاإلاُت 

ٓاء   ٓاَىحن ؾ ٓظِت الى الخٗامل م٘ اإلا ٓمت الال٨ترْهُت بإبٗاصَا الشالر م ْبظل٪ هجض ان الخ٩

ٓانل مِٗم في اإلاغاخل ألا٦ثر  ْالخ ْ مً زال٫ الخٟاٖل  ْلى للمباصعاث ا ْاخض في اإلاغاخل ألا باججاٍ اجهالي 

ما٫  ْالى الخٗامل م٘ ٢ُإ الٖا ت ْ الخ٩لٟت اإلاىسًٟت ج٣ضما،  ً الظًً ًيكضْن الؿٖغ ْاإلاؿدشمٍغ

ْاثغ  ْؤًًا الخٗامل بحن الض ْاة باإلياٞت الى ؾُاصة ال٣اهٓن،  ٓماث ٖلى ٢ضم اإلاؿا ْبجاخت اإلاٗل ْالكٟاُٞت 

ٓمُت  ْ ما ٌؿمى ؤلاصاعة الال٨ترْهُت التي حؿاَم في الخيؿ٤ُ بحن مسخل٠ ؤلاصاعاث الٗم ٓمُت هٟؿِا ا الخ٩

ض مً ٦ٟ ْٞٗالُتها في ؤصاء مٗامالتها. ْجٍؼ  اءتها 

ْ اإلاخمشلت في ٍٓاث ؤؾاؾُت  ٓمت الال٨ترْهُت زالر مدخ  : (9)للخ٩

ما٫(.  - ٓمت، ماؾؿاث ألٖا ٓع، الخ٩ ٓماحي: ٌُٛي ٧اٞت الاؾخٗالماث )الجمِ  اإلادخٔٓ اإلاٗل

ما٫. - ْ زضماث ألٖا  اإلادخٔٓ الخضمي: ًدُذ الخضماث الخُاجُت 

٢ْاث اإلادخٔٓ الاجهالي: ًدُ - ٓانلِما في ظمُ٘ ألا ْج ٓمت  ْالخ٩ ذ عبِ ؤصخاب اإلاهلخت 

 ْمكاع٦تهم في الكإن الٗام. 

ٓمت بلى بجاخت جدباًً  ْمً خ٩ ٕ الى آزغ  ٓمت الال٨ترْهُت مً مكْغ ٍٓاث ألاؾاؾُت للخ٩ اإلادخ

ٓمت هٟؿِا  ض الخ٩ ٓمت الال٨ترْهُت ْزهٓنا خؿب ما جٍغ ٕ الخ٩ ؤزٔغ خؿب الخ٣ضم في مكْغ

 ُا زم ال٨ترْهُا .بجاخخّ ٦الؾ٨ُ

 .مبادت وظماث الخىىمت الالىتروهُت .2

٢ٓذ حٗبر ًٖ مٗاًحر  ٖٓت مً اإلاباصت جمشل في هٟـ ال ٓمت الال٨ترْهُت مجم ٘ الخ٩ جد٨م مكاَع

ْجت ٘ التي ًخم جد٣ُ٣ِا بيؿب مخٟا  .لخ٣ُُم اإلاىجؼاث اإلاد٣٣ت في جُب٤ُ َظٍ اإلاكاَع

ٓمت الال٨ترْهُت مً ؤَم   :(10)هظ٦غمباصت الخ٩

ٓع الترهحز على الجمهىس:   - ٓع الخضمت التي ج٣ضم للجمِ ٓمت الال٨ترْهُت الاَخمام بمىٓ جخٓلى الخ٩

ٓماث الى جهمُم هٓم  ٓمُت هٟؿِا، لظل٪ حؿعى الخ٩ ْاثغ الخ٩ ُٖٓتها بياٞت بلى مخُلباث الض ْه
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ت خُض ًخم التر٦حز ٖلى اخخُاظاث اإلاؿخُٟ ُٟت ؤلاصاٍع ْجخ٩امل م٘ الْٓ ضًً جلبي جل٪ الاخخُاظاث 

 الاؾخٗالماجُت، الخضمُت ْالاجهالُت .

ْؤَضاٝ الشئٍت ؤلاظتراجُجُت:  -  ٓص عئٍت بؾتراجُجُت  ٓمت الال٨ترْهُت ْظ ٘ الخ٩ جخُلب مكاَع

٨ُت مشال في  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ مدضصة ٢ابلت للخد٤ُ٣ في مضٔ ػمجي مدضص، ٣ٞض ْيٗذ ال

ٓمت ال٨ترْهُت عئٍت بؾتراج ِٖا الغامي إل٢امت خ٩ ٘ مكْغ ٤ الؿَغ ُجُت جخًمً الٓن٫ٓ بلى الٍُغ

ْجم٨ىذ لخد٤ُ٣ طل٪. ٓماث   للمٗل

ٓمت بعادة َىذظت العملُاث الخىىمُت والثلافت اإلاجخمعُت:  - ال ًجب ان ًىٓغ بلى الخ٩

ْ ٖلى ؤجها ٚاًت بدض طاتها،  جحن البحر٢ْغاَي ا الال٨ترْهُت ٖلى ؤجها مجغص ْؾُلت للخسلو مً الْغ

ٓعة  ْبهما ًجب ان ج٩ٓن ظؼءا ْبٖاصة الخ٨ٟحر به ٓمُت  ٕ بٖاصة َىضؾت الٗملُاث الخ٩ مً مكْغ

٢ْغاعاتها، بياٞت بلى طل٪ ٞان  ٓمُت  ُت ألاظِؼة الخ٩ ْماؾؿاث ْقٖغ ْْْاث٠  ْاع  ت باص ظظٍع

ْالخىُٓمُت الؿلبُت  ٓم ٖلى اٖاصة َىضؾت الش٣اٞت اإلاجخمُٗت  ٓمت الال٨ترْهُت ج٣ ٘ الخ٩ مكاَع

 التي ح١ٓٗ ج٣ضم مؿاع الٗهغهت.

ٓمت الال٨ترْهُت مسههاث مالُت جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجطاالث:   - ٘ الخ٩ جخُلب مكاَع

ٓماث ْالاجهاالث، البيُت الخدخُت للكب٩اث، البرامج، الٗخاص  ٓلٓظُا اإلاٗل مٗخبرة لئلهٟا١ ٖلى ج٨ى

ٕ. ًجب ان ًىٓغ لخل٪ الى٣ٟاث ٖلى ؤجها  ْمسخل٠ الخجِحزاث الخ٣ىُت للمكْغ ٓاؾِب،  ْالخ

ٓعة في مغخلت ػمىُت الخ٣ت.اؾدشم ْالٛحر مىٓ ٓعة  ٓاثض الاًجابُت اإلاىٓ ٓص بالٗ  اع)ه٣ٟاث ججِحز( ؾخٗ

ٓمُت اللُمت اإلاػافت والخيلفت اإلاىخفػت:  - ٓم ٖلحها مباصعاث ؤلاصاعة الخ٩ مً ؤَم اإلاباصت التي ج٣

ْالخه٫ٓ ٖلى ا ًٖ ؤلاصاعة ال٨الؾ٨ُُت َٓ جد٤ُ٣ ٢ُمت مًاٞت  ْالتي جمحَز  الال٨ترْهُت 

ْ ألصخاب اإلاهلخت. ٓمُت ؤ ْاثغ الخ٩ ٓاءا للض ْجسٌُٟ الخ٩لٟت الا٢خهاصًت ؾ ٓعاث  ْٞ 

ت الخىاصن بحن الشفافُت والخطىضُت:  - ٓمت الال٨ترْهُت ٖلى اخترام زهٓنُت ْؾٍغ ٓم الخ٩ ج٣

٣ْٞا إلاا ًدضصٍ ال٣اهٓن. ٓماث  ْجباص٫ اإلاٗل ٓصَا الكٟاُٞت  ٓماث الصخهُت في بِئت حؿ  اإلاٗل

الٗملُاث الال٨ترْهُت لِؿذ بضًال جهاثُا ىتروهُت لِعذ بذًال للىظاثل الخللُذًت: الخىىمت الال -

ٍٓغ  ٓز٤ُ البُاهاث زانت في اإلاغاخل ألاْلى مً جُ ْج  ً ْجسٍؼ ًٖ الُغ١ الخ٣لُضًت في مٗالجت 

ٓمت الال٨ترْهُت ٘ الخ٩  .مكاَع

ٓم ٖلىالعمل الخعاووي  - ٓمت ال٨ترْهُت َٓ ان ج٣ ْن  : مً ؤَم مباصت ٢ُام خ٩ ؤؾاؽ مً الخٗا

حن،  ٓاًَ، الؿُاؾُحن، ؤلاصاٍع غاٝ الٟاٖلت ٧اإلا ْمكاع٦ت الٗضًض مً ألَا ْبا٢خىإ  ٓا٤ٞ  ْالخ

ٕٓ ْالاؾخٟاصة  عة الغظ ًٍٓ اإلانهي، ال٣ُإ الخام...الخ م٘ يْغ الجامٗاث، مغا٦ؼ البدض، مغا٦ؼ الخ٩

. ٫ْ ألازٔغ  مً ججاعب الض
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ٓمت الال٨ترْهُت ٦ما عؤًىا ٘ الخ٩ ٓم مكاَع ْػٍاصة  ج٣ ٖلى ٖضة مباصت تهضٝ الى جسٌُٟ الخ٩لٟت 

ْمً بحن َظٍ ألاؾـ جدضًض عئٍت بؾتراجُجُت  ٓمُت،  ْٞٗالُت ٖملُاث ؤلاصاعة الٗم ٦ْٟاءة  قٟاُٞت 

ٍٓاث  ٓع مً زال٫ ج٣ضًم مدخ ْاضخت اإلاٗالم ْألاَضاٝ ًخم مً زاللِا التر٦حز ٖلى اخخُاظاث الجمِ

ْاجهالُت ٖبر ْؾاث ْزضمُت  ٓلٓظُت خضًشت صْن ؤلالٛاء ال٩امل ْالاؾخٛىاء الخام اؾخٗالماجُت  ِ ج٨ى

ٓ ما ًخُلب مكاع٦ت ظمُ٘ ؤصخاب اإلاهلخت في بهجاح اإلاباصعاث التي جخُلب  َْ ٓعقي،  للٗمل الُضْي ال

ْحُٛحر في الش٣اٞت اإلاجخمُٗت  ْاإلاماعؾت  ٓعة في الخ٨ٟحر  مسههاث مالُت مٗخبرة باإلياٞت الى بخضار ز

ٓماث ال٨ترْهُت. التي ح٤ُٗ مؿاع الاه ٓ خ٩  خ٣ا٫ الىاجر هد

 : (11)ولعل مً اَم ظماث وخطاثظ جؿبُلاث الخىىمت ؤلالىتروهُت هزهش

ْال٨ٟاءة في ج٣ضًم الخضماث بلى اإلاخٗاملحن بياٞت الى زٌٟ الخ٩ال٠ُ - ت   الؿٖغ

ت. -  الخد٨م في مٗضالث الٟؿاص ْؾٓء اإلاماعؾاث ؤلاصاٍع

ً اإلادلُحن ْألا  - ٓٞحر مىار مصج٘ للمؿدشمٍغ  ظاهب.ج

ٓ الخ٨م الغاقض - ْ الؿعي هد ٢ٓذ اإلاىاؾب  ٓبت بض٢ت ٖالُت في ال ٓماث اإلاُل ٓٞحر اإلاٗل  .ج

ٓمت  - ٤ ؤجمخّ هٓم الٗمل في الخ٩ ٓمي ًٖ ٍَغ ٘ ٦ٟاءة الجِاػ الخ٩  .ٞع

ٓاًَ. -  ج٣ٍغب ؤلاصاعة مً اإلا

ما٫  - ٢ُْإ ألٖا ٓاًَ  ْاإلادضزت ًم٨ً للم ٓمُت الض٣ُ٢ت  ٓماث الخ٩ ْاخض للمٗل بجاخت مهضع 

 ٗامل مّٗ.الخ
ٓاَىحن. - ْاإلا ٓعة مخ٩اٞئت ل٩اٞت اإلااؾؿاث  ٓماث به  جد٤ُ٣ الكٟاُٞت مً زال٫ بجاخت اإلاٗل

ٓمُت  ٣ت ج٣ضًم الخضماث الٗم ُٖٓت في ٍَغ ٓمت الال٨ترْهُت ان جدضر ه٣لت ه ًم٨ً إلاباصعاث الخ٩

ٓمت جالم ْؤَمِا ؤلاهترهذ، خ٩ ٓلٓظُت  ْالخ٨ى ـ خاظاث التي ؤنبدذ مخاخت ٖبر الٓؾاثِ ؤلال٨ترْهُت 

ٓمت ال٨الؾ٨ُُت في الًٟاء ؤلال٨ترْوي جضٖمِا  الىاؽ مً زال٫ ما جدُدّ مً مؼاًا، ٞهي ْظّ الخ٩

ْجد٤ُ٣ قٟاُٞت  ؼ مكاع٦تهم في نى٘ ال٣غاع  ْحٍٗؼ ٓع  مً خُض ج٣ضًم الخضماث بك٩ل ال٨ترْوي للجمِ

باء اإلاا ٓمت حهضٝ بلى جس٠ُٟ ألٖا لُت لئلصاعاث ْمؿاءلت ؤ٦ثر في ٖملُت الخ٨م، ق٩ل ظضًض للخ٩

ٓصة الخضماث مما  ٍٓاث ٖالُت مً ظ ْاإلاداٞٓت ٖلى مؿخ ٓاء  ْؤصخاب اإلاهلخت ٖلى الؿ ٓمُت  الٗم

ما٫. ٢ُْإ ألٖا ٓاًَ  ْؤظِؼتها باإلا ٓمت   ًى٨ٗـ بًجابا ٖلى ٖال٢ت الخ٩

 الخىىمت الالىتروهُت  عىامل هجاح .3

ٓا٢٘ ج ْججؿُضَا ٖلى اعى ال ٓمت ؤلال٨ترْهُت  ٓاٞغ الٗضًض مً ًخُلب هجاح مباصعاث الخ٩

ٕ، زانت ان ؤلاصاعة  ٢ٓاث جاصي الى ٞكل اإلاكْغ ْمٗ اإلاخُلباث التي جد٫ٓ صْن الانُضام بٗغا٢ُل 

ا الؿُاؾُت، الا٢خهاصًت، الاظخماُٖت،  ْٖىانَغ ٍْخإزغ بالبِئت اإلادُُت بها  ٓح ًازغ  الٗامت هٓام مٟخ



ً ًدُاوي    وعٍش
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ُت.  ٓاٞغ الٗضًض مً جخُلب ٖملُت الاهخ٣ا٫ الىاجر هدٓ الش٣اُٞت، الخ٣ىُت، اإلاٗٞغ ٓمت ال٨ترْهُت ج خ٩

ْاإلاخُلباث ؤَمِا:  الٗىانغ 

 الشغبت العُاظُت والخىحه الجاد هدى خىىمت الىتروهُت -

بت لضٔ ال٣ُاصة الؿُاؾُت  ٓمت الخ٣لُضًت، ٞان الٚغ ٓص ؤلانالح في الخ٩ ٦ما َٓ الخا٫ باليؿبت لجِ

ٓمت الال٨ترْهُت مً ؤَم اإلاخُلباث لخىُٟظٍ، ٕ الخ٩ ٫ٓ  ْصٖمِم إلاكْغ ٓ يمان للخ٣ضم في مغاخل الخد ِٞ

ٓاعص اإلاالُت  ْاإلا ٓٞحر البِئت اإلاىاؾبت  ْالخ٣ضم مً زال٫ ج ٍٓاث الىطج  ْالخسُُِ بلى ؤٖلى مؿخ مً الغئٍت 

ٓظُّ،  ٓماث، الخيؿ٤ُ، الخ ْالخ٣ىُت، البجى ْالاؾتراجُجُاث ال٨ُٟلت ببىاء مجخم٘ ٢اثم ٖلى اإلاٗل ت  ْالبكٍغ

ٓا ٤ٍٓ، مغاٖاة ج ٓمت ؤلال٨ترْهُتالغ٢ابت، الدؿ ْالُلب ٖلى زضماث الخ٩ ا ...(12)ػن الٗغى   .ْٚحَر

ٓماث ال٨ترْهُت جدا٧ي  بت الؿُاؾُت اَم مدضصاث هجاح الاهخ٣ا٫ هدٓ خ٩ ْالٚغ جمشل ؤلاعاصة 

ٓعَا، ْاؾخجابتها لجمِ ْٞٗالُتها  ت جٍؼض مً ٦ٟاءتها  ٓماث ال٨الؾ٨ُُت بٓؾاثل ٖهٍغ ْْْاث٠ الخ٩  مِام 

ٓمت ال٨ترْ ْعٚبت ؾُاؾُت في جبجي اإلاباصعة ْالا ؾ٩ُٓن مألِا ْلً جخد٤٣ خ٩ هُت هاجخت الا بمؿاهضة 

.ٕ ْ الا٦خٟاء باإلاغاخل الاْلى للمكْغ  الٟكل ا

ت  -  البيُت الخدخُت البشٍش

ْالتي جًمً   ٕ ت الالػمت لخُب٤ُ اإلاكْغ ْالبكٍغ ٓهاث اإلااصًت  ٕٓ اإلا٩ ٣ًهض بالبيُت الخدخُت مجم

ْالخضماث في الىٓ ٓماث  َْٗخبر الٗىهغ البكغي مً بحن اَم اإلاخُلباث (13)م الال٨ترْهُتاوؿُاب اإلاٗل  ،

ىُت  ٓمت ال٨ترْهُت، لظل٪ ٞبىاء ال٣ضعاث الَٓ ْاإلادغ٥ الغثِسخي لٗملُت الخد٫ٓ هدٓ خ٩ ت  ٍع الًْغ

 ًٍٓ ٢ْضعاجّ مً زال٫ مغا٦ؼ ج٩  ّ ْجدُحن مٗاٞع ْعؾ٩لخّ  ْجإَُلّ  بّ  ْجضٍع ْالاَخمام بالٗىهغ البكغي 

ٕ ْمغا٦ؼ ؤبدار مخسهه حن، جدضص هجاح مكْغ ب اإلاؿخمغ لئلصاٍع ْالخضٍع ٓلٓظُا  ت في مُاصًً الخ٨ى

ٓمت الال٨ترْهُت مً ٖضمّ .  الخ٩

عي  الجضًغ بالظ٦غ ان الٗىهغ البكغي ًخإزغ بالش٣اٞت اإلاجخمُٗت الؿاثضة، لظل٪ ٞاهّ مً الًْغ

ْبصزا٫ الٓؾاثِ الال٨ت ٓماجُت ال٨ترْهُت  رْهُت يمً اإلاىاهج الؿعي بلى ب٢امت مجخم٘ طْ ز٣اٞت مٗل

ٓظُت ٓل ٓمت ال٨ترْهُت ان حٗؼػ بيُتها الخ٨ى ٓ ب٢امت خ٩ ٓظِت هد ٓماث اإلاخ  الضعاؾُت. ٦ما ًخدخم ٖلى الخ٩

ْبجاختها ٖبر ٧ل ؤلا٢لُم ٓط لالهترهِذ  ٓل ٕ زانت ُٞما ًخٗل٤ بال ْمخُلباث اإلاكْغ ْبهظا (14)بما ًخماشخى   .

ٓعة في ا ٓمت الال٨ترْهُت حٗخبر ز ٓع ٞان الخ٩ ْؤؾلٓب الخُاة.اإلاىٓ  لش٣اٞت اإلاجخمُٗت 

 مخؿلباث مالُت  -

لٟت اإلاالُت اإلاسههت  ٓمت ال٨ترْهُت بضْن الخضًض ًٖ حجم ألٚا ال ًم٨ً الخضًض ًٖ ب٢امت خ٩

ْالتي  ٓمت الال٨ترْهُت  ٕ الخ٩ ٍٓل َُلت مغاخل جىُٟظ مكْغ ٓاٞغ مؿخٔٓ مىاؾب مً الخم ْج  ٕ للمكْغ

ت لىجاخّ. ٍَٓغ  حٗخبر مً الٗىانغ الج
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ٓٞحر البيُت  جخُلب ْمبالٜ مالُت ضخمت لخ ٓمت الال٨ترْهُت اؾدشماعاث ٦بحرة  مباصعاث الخ٩

ْالتي جخٛحر  ٓلٓظُا  ٓعاث التي جدهل في مجا٫ الخ٨ى ٓا٦بت الخُ ْم ْالٟىُت  ت  ْالبكٍغ الخدخُت اإلااصًت 

ت ٞاث٣ت  .(15) بؿٖغ

 مخؿلباث كاهىهُت  -

ْلي لالجهاالث  ٓمُحن اهّ لً جخٛحر ٍَغ٣ت 2014ؤقاع الاجداص الض ْٟٓحن الٗم ْالخ٨ٟحر لضٔ اإلا  الٗمل 

ٓمت ؤلال٨ترْهُت مً ؤظلِم ٓاثذ الالػمت لدكُٛل ؤهٓمت الخ٩ ْالل ٓاهحن  ٓاَىحن ما لم جٓي٘ ال٣  .(16)ْاإلا

ٓمت الال٨ترْهُت مً ؤَم اإلاخُلباث التي جدضص هجاح  عي ْألامجي للخ٩ ْالدكَغ ٓوي  ًمشل البىاء ال٣اه

 ٓ ٓل ٘، ٞاؾخٗما٫ ج٨ى ْ ٞكل اإلاكاَع ٗاث ا ٓمي ًخُلب حكَغ ٓماث ْالاجهاالث في الٗمل الخ٩ ظُا اإلاٗل

ٓمُت الال٨ترْهُت . ْجامً اإلاٗامالث الخ٩ ْج٣جن  ٓابِ زانت جىٓم   ْي

ٓاهحن اإلاخٗل٣ت ٓهُت، ٧ال٣ ٓابِ ال٣اه ْالً ٓاٖض  ٓمت الال٨ترْهُت الٗضًض مً ال٣ ٕ الخ٩  ًخُلب مكْغ

ْالخهض٤ً الال٨ترْهُحن   ُ٘٢ٓ ٓص الاؤبالخ ٓهُت ْ حجُت ال٣ٗ ٓٞحر الخماًت ال٣اه ل٨ترْهُت، ٦ما ًجب ج

ت الال٨ترْهُت  ْاإلاغاؾالث ؤلاصاٍع ٓماث الصخهُت  ت اإلاٗل ْالٗالظُت ْيمان زهٓنُت ْؾٍغ ٢ٓاثُت  ال

ٓهُت لل٣ًاًا الال٨ترْهُت مً اظل حُٗٓم الاؾخٟاصة مً  ٓاٖض اإلاؿاءلت ال٣اه ْؤًًا ْي٘ ٢

ْجٟاصي بٌٗ ما ًم٨ً ؤن حؿببّ مً ؤي ٓلٓظُا  مت الال٨ترْهُتالخ٨ى  . (17)غاع زانت م٘ اهدكاع الجٍغ

 حشىُل هكام وؾجي آمً للمعلىماث   -

ٓمت الال٨ترْهُت ٩ًٓن  اؾتراجُجُتْي٘  ٕ الاهخ٣ا٫ هدٓ الخ٩ ٫ ًٖ مكْغ َْىُت ْظِاػ مؿْا

ٕ م٘ الاؾخٗاهت بغؤي مسخل٠ الٟاٖلحن الٛحر  ْجىُٟظ اإلاكْغ ْمخابٗت  ْجٓظُّ  ال ًٖ الخسُُِ  مؿْا

َْجي  عؾمُحن، اياٞت ْحك٨ُل هٓام  جي مغخلي  ْبدشُت إلهجاح اإلاباصعة بك٩ل جضٍع ت  الى َُئاث اؾدكاٍع

ٓماث ت في الخٗامل الال٨ترْوي م٘ ؤلاصاعاث (18)للمٗل ًدٓى بمؿخٔٓ ٖا٫ مً ألامً، بما ًًمً الؿٍغ

ْخماًت  ٓمُت  ْ ٖبض لؤلعق٠ُالٗم َٓىُت مً اي ازترا١ ا ْال ٓماث الصخهُت  ْاإلاٗل  .(19)الال٨ترْوي 

ْالىاجر ْالاعج٣اء ٌٗخ ٓماحي مً بحن اَم الخدضًاث التي ج٠٣ ؤمام الاهخ٣ا٫ الؿلُم  بر ألامً اإلاٗل

ٓمت ؤلال٨ترْهُت ٖلى  ٓمت ال٨ترْهُت طاث مؿخٔٓ م٣ب٫ٓ مً الىطج، خُض حكخمل ؤهٓمت الخ٩ الى خ٩

ٓمت ْخض ْمجها ما َٓ زام بالخ٩ ٓع  ْمخاح للجمِ ٓماث مجها ما َٓ ٖام  ْ ٦مُاث َاثلت مً اإلاٗل َا ا

ٕ بجساط الخضابحر  ٓاخض، لظل٪ ًيبػي لل٣اثمحن ٖلى اإلاكْغ ٓاخض ؤْ اإلاخٗامل الا٢خهاصي ال ٓاًَ ال باإلا

ٓع اإلاؿخُٟض. ْجإًُض الجمِ ٕ ز٣ت  ٓماث الخانت مً الازترا١ ْالا ٣ٞض اإلاكْغ ت لخماًت اإلاٗل  الاختراٍػ

 مشوهت الخىكُم وكابلُخه للخىُف مع مخؿلباث العمل الالىترووي -

ٓمي بلى حُٛحراث في ٩َُلِا ًدخاط  ٓمُت هدٓ ؤجمخت الٗمل الخ٩ ت الخ٩ اججاٍ ألاظِؼة ؤلاصاٍع

ٓا٤ٞ م٘ هٓام الٗمل الجضًض، خُض ًخم بظغاء  ْبٖاصة جهمُم الٗملُاث ألاؾاؾُت بما ًخ الخىُٓمي 
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ْهٓام  ٓا٤ٞ  ُُٟت ظضًضة ال جخ ْْ ًٍْ ْٖىا اث٠  ْبلٛاء ْْ اث٠ ظضًضة  حُٛحراث جىُٓمُت باؾخدضار ْْ

ُِٟم م٘ الٗم ٍ جْٓ ٓمُحن ْقْغ ٟحن الٗم ْؤؾالُب ازخُاع اإلآْ ل الجضًض، بياٞت بلى ج٠ُُ٨ َغ١ 

ٓمي الال٨ترْوي  .(20)مخُلباث الٗمل الخ٩

ًسخل٠ ؤؾلٓب ؤصاء الٗمل ؤلاصاعي ال٨الؾ٩ُي ًٖ الال٨ترْوي ٦شحرا، لظل٪ ًخُلب َظا الازحر 

ْاؾخد ت في همِ الٗمل الخ٣لُضي  ْالخسلي ًٖ ؤزٔغ بخضار حُٛحراث ٦بحرة ْظظٍع ُُٟت  ضار عجب ْْ

ْهمِ الٗمل الجضًض.   بما ًدىاؾب 

 مشاخل الخىىمت الالىتروهُت .4

ٓطط  ٓلِا مً الىم ٓمت ال٨الؾ٨ُُت ؤن جدب٘ مىهجا اعج٣اثُا زال٫ مغاخل جد ًيبػي ٖلى الخ٩

ٓ ما ؤَل٤ ٖلُّ حؿمُت  َْ ن ْطل٪ مً ؤظل جم٨ح خىىمي"-"الىطج ؤلالىتروال٨الؾ٩ُي بلى ؤلال٨ترْوي 

ٓمُت الجضًضة  خُاص ٖلى ألاؾالُب الخ٩ ٓمي مً الٖا ٠ الخ٩ ْاإلآْ ٓاًَ مً اؾدُٗاب الخٛحراث  اإلا

ْمت الخُٛحر  .ْالخ٣لُل مً م٣ا

ٓمت الال٨ترْهُت ما ًلي  :(21)حكمل مغاخل الخ٩

ْوكغ وؤلاعالن:  اإلاشخلت ألاولى: مشخلت اليشش - ٓص بٖالمُا  ًخم في َظٍ اإلاغخلت ؤلاٖالن ًٖ الٓظ

ٓما ْطل٪ ٖبر تهُئت اإلاٗل ٓمُت  ما٫ صْن الخاظت للخى٣ل الى اإلااؾؿاث الخ٩ ٓاَىحن ْألٖا ث التي جُٟض اإلا

ْبٖاصة الىٓغ في  ت لىٓم ْقب٩اث الاجهاالث  ٍٓغ البيُت الخدخُت الاعج٩اٍػ ْجُ ٓمُت  ٓا٢٘ ال٨ترْهُت خ٩ م

ْازخُاع اللٛت، باإلياٞ ْالهلبت(  ٓط الى الٓؾاثِ الال٨ترْهُت )اللُىت  ٓل ت بلى حصجُ٘ اإلاىاٞؿت ؤؾٗاع ال

ْحصجُ٘ ال٣ُإ الخام في َظا اإلاجا٫ ٓماث ْالاجهاالث  ٓلٓظُا اإلاٗل  . (22)ْالاؾدشماع في ٢ُإ ج٨ى

ْهطجا ؾِخم الخُغ١ بلحها جباٖا. ت إلاغاخل ؤ٦ثر ج٣ضما  ٍع  جمشل اإلاغخلت ألاْلى مغخلت جمُِضًت يْغ

َظٍ اإلاغخلت بالخإ٦ض مً ان  جخمحز اإلاشخلت الثاهُت: مشخلت الخفاعل وجبادٌ اإلاعلىماث:  -

ْجٟاٖال لُالبي  ْاؾخجابت  ال  ٕ جل٣ى ٢ب كغث في اإلاغخلت ألاْلى للمكْغ
ُ
ْالىماطط التي و ٓماث  اإلاٗل

ٍْخم عنض طل٪ ٖبر الخٛظًت الغاظٗت ) ٓمُت،  ْالخضماث الٗم ٓماث  مً زال٫ هماطط  (Feedbackاإلاٗل

ْالغؾاثل التي ًتر٦ِا ا ْالتي مً اإلاٟترى ان جازظ نممذ لِظا الٛغى اْ الخٗل٣ُاث  إلاؿخسضمٓن 

ؿترقض بها في اإلاغاخل الالخ٣ت خباع َُْ . ججضع ؤلاقاعة بلى ان ال٨شحر مً ؤلاظغاءاث اإلا٨ملت (23)بٗحن الٖا

ٓماجُت في هٓم الخٗلُم  ًم٨ً اجساطَا اْ الاؾخمغاع ٞحها لخُٟٗل َظٍ اإلاغخلت ٦ضمج الخُب٣ُاث اإلاٗل

ًٍٓ إلاسخل٠ قغاثذ اإلاجخم٘،  ٓمُت، ْالخ٩ ْالخ٣جي للٗاملحن في ؤلاصاعاث الٗم ب الٟجي  ٓٞحر الخضٍع ج

ٍٓل ال٩افي للبرامج...الخ ْاإلاٗامالث، يمان الخم ْجبؿُِ ؤلاظغاءاث  ٓانلت الؿعي الى جدؿحن   .(24)م
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ٓمت  ْجضُٖما إلاؿاع الخد٫ٓ هدٓ خ٩ ْبظل٪ جمشل اإلاغخلت الشاهُت امخضاصا للمغخلت الؿاب٣ت 

ْالتر٦حز ٖلى ال ٓع ٞحها زم جصخُدِا.ال٨ترْهُت  ْاْظّ ال٣ه  ى٣اثو 

ًخم في َظٍ اإلاغخلت الخد٫ٓ مً اإلاشخلت الثالثت: مشخلت العملُاث او الخعامل الالىترووي:  -

ٓماث  ٓ الخٗامل الال٨ترْوي يمً خغ٦ت حُٛحر قاملت، خُض ًخم الاؾخٟاصة مً اإلاٗل الخٗامل الُضْي هد

 ْ  َ٘ٓ ٓمُت الال٨ترْهُت خؿب مخُلباث اإلاؿترظٗت في اإلاغخلخحن الؿاب٣خحن في جُ ج٠ُُ٨ الخضماث الٗم

عة  ٓمت( م٘ يْغ ٓٞغة لضٔ م٣ضم الخضمت )الخ٩ ْال٣ضعاث اإلاخ الجماَحر مً ظِت ْخؿب ؤلام٩اهاث 

ْاإلاهغفي  ٍٓغ الىٓام اإلاالي  ْاًًا جُ ْاإلاٗامالث الال٨ترْهُت  ٓماث  ت اإلاٗل يمان زهٓنُت ْؾٍغ

ْمخُلباث ؤلاظغاءاث الال٨ترْهُت  .(25)لُخماشخى 

ٓاهبّ بك٩ل  ٓمي في ظمُ٘ ظ جمشل َظٍ اإلاغخلت بضاًت خ٣ُ٣ت لالهخ٣ا٫ الى ع٢مىت الٗمل الخ٩

َْظا الخٓظّ .  ت بما ًخماشخى  ٍٓغ الٗملُاث الاصاٍع ْجُ  مخىاؾ٤ 

-  : ٓطط اإلاشخلت الشابعت: مشخلت الخيامل او الخدٌى ٓع هم حٗض اإلاغخلت الغابٗت مغخلت ٖالُت في جُ

ٓمي  -الىطج الال٨ترْ ٓاٖض البُاهاث إلاسخل٠ خ٩ ٢ْ ْهي اإلاغخلت التي جخُلب اؾخ٨ما٫ بىاء هٓم 

ْال٣ُاٖاث اإلاخٗضصة ٓمُت  ْاثغ الخ٩  . (26)الض

 

 اإلاطذس: مً اعذاد الباخثت

ٓمت  ٓماحي ًخم الخد٫ٓ الال٨ترْوي الظي ًمشل ؤٖلى مغاخل الخ٩ بٗض جد٤ُ٣ الخ٩امل اإلاٗل

ٓم ٖلى جد٤ُ٣ الضًم٣غاَُت  ْالظي ٣ً الال٨ترْهُت باإلياٞت الى الخجاعة الال٨ترْهُت، الال٨ترْهُت 

ْالخضماث الال٨ترْهُت.  ؤلاصاعة الال٨ترْهُت 

 النشر

 التفاعل

 تنفيذ المعامالت

 تكامل المعلومات 

 التحول االلكتروني

 منحنى نضج الحكومة االلكترونية 

 منحنى نضج الحكومة االلكترونية 
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ْمخٗا٢بت  ٓاث مخ٩املت  ٓمت الال٨ترْهُت مً زال٫ مغاخل ْزُ ٕ الخ٩ ٓع مكْغ ٍْخُ ًىمٓ 

ٓع الُبُعي بالخٗاْن ْالاؾخٗاهت  ٧ْلما جغا٦مذ الخبرة  بإَغاْٝميسجمت م٘ مى٤ُ الخُ ٖضًضة، 

ْاػصاصث ْالخجغب ٕ هُا١ ؤلاظغاءاث طاث الٗال٢ت  ت اإلا٨دؿبت ٖبر جل٪ اإلاغاخل ٧لما اػصاص هطج اإلاكْغ

ْج٣ضًم الخل٫ٓ لِم.  ٓمُت ٖلى الخ٣غب مً اإلاخٗاملحن  ت الٗم  ٢ضعة ألاظِؼة ؤلاصاٍع

 الخىىمت الالىتروهُت وؤصمت الخىم في الذٌو العشبُت اإلادىس الثاوي:

ٓمت ٕٓ الخ٩ الال٨ترْهُت في الض٫ْ الٗغبُت ججٗل الباخض ًضع٥ مضٔ  ان ٖملُت البدض في مٓي

ٓجي ٣ِٞ بل  ٓل ْحكٗبّ، ِٞٓ ال ًمـ ٣ِٞ الجاهب الخ٣جي الخ٨ى ٓعجّ  ْمضٔ زُ  ٕٓ اَمُت اإلآي

ْمجخمُٗت، ؾُاؾُت، ا٢خهاصًت، بُئُت، ما ًجٗل الخٓى في َظا  ْبجى ز٣اُٞت  ٓاهب  ًخٗضاٍ الى ظ

٢ٓٝٓ ٖلى ال ٕٓ امغا قاث٩ا ٌؿخضعي ال .اإلآي  ٗضًض مً ال٣ًاًا الٗم٣ُت ٢هض ج٨ُٟ٪ ٖىانٍغ

ْمداٞٓت،  Daniel Lernerاإلاجخمٗاث الكغ٢ُت خؿب "صاهُا٫ لُجر"  جخمحز ٓص بصاعة مىٛل٣ت  بٓظ

ْالخهاثو اإلامحزة لِظٍ اإلاجخمٗاث، لظل٪  جدا٫ْ ب٩ل الؿبل ؤلاب٣اء ٖلى اٚلب ال٣ُم الخ٣لُضًت 

اجساط بظغاءاث في بَاع الخٗبئت الاظخماُٖت التي هي ٞالٗهغهت في مشل َظٍ اإلاجخمٗاث ج٩ٓن مً زال٫ 

ح الاًجابُت  ْالْغ ٓع باالهخماء  ٍْخجؿض َظا مً زال٫ بزاعة الكٗ ؤؾاؽ مؿاع الخىمُت في ؤي مجخم٘، 

ْالٟغ١  ْلِـ للجماٖاث   ً الء للَٓ ْال ْاإلاهلخت الٗامت  ْالىٓام  ، (27)ْال٣ٗالهُت جامً بال٣اهٓن 

ٓع التي لظل٪ ٞمغاٖاة الخهٓنُت الش٣اُٞ ْال٣ُم اإلاجخمُٗت الؿاثضة في الض٫ْ الٗغبُت مً ؤَم ألام ت 

ٓمت الال٨ترْهُت.  جدضص الخ٣ضم في اهجاػ الخ٩

ْز٣ُت  ْمٗخ٣ضاث  ْؤ٩ٞاع  اع الش٣افي اإلاجخمعي مً ٢ُم  ت ْؤلَا بن ٖال٢ت اإلااؾؿاث ْألاظِؼة ؤلاصاٍع

ت للض٫ْ الٗغبُ ت ٧اهذ مً مسلٟاث الخ٣بت للٛاًت، ٞمٗٓم ال٣ُم الش٣اُٞت في ألاظِؼة ؤلاصاٍع

ٍٓت ال صاٞٗا لِا، خُض  ٢ٓا للٗملُت الخىم ىُت مدخٔٓ ز٣اُٞا مٗ ْعزذ ألاهٓمت الَٓ ت التي ؤ الاؾخٗماٍع

ْب٣ُذ هٟـ ال٣ُم  ْلت اإلاؿخٗمغة  ت ؤصاة للؿُُغة ٖلى الض ق٩لذ ؤلاصاعة الٗامت في الخ٣بت الاؾخٗماٍع

ٓص ٢اَ م ٧ل ؾاثضة ٖلى الجِاػ ؤلاصاعي الظي ًٟترى ان ٣ً غة الخىمُت في الض٫ْ خضًشت الاؾخ٣ال٫ ٚع

ْبهظا ب٣ُذ مٗٓم الض٫ْ الٗغبُت مداٞٓت  ت بّ،  ْاع الجضًضة اإلاىَٓ ْلت لخ٨ُُّٟ م٘ ألاص ٓص اإلابظ الجِ

ْالخٛحراث التي  ٓا٦ب اإلاِام الجضًضة  ْلم ج ٓمُت ازىاء الاخخال٫،  ْع الظي خضص لالصاعاث الٗم ٖلى الض

ٟحها. ٧ان مً اإلاٟترى ان ج٣ٓم بها َ ْبمْٓ ٓعَا الظي ٣ٞض ز٣خّ بها  ا٢ِا لجمِ  ظٍ الاظِؼة ٖٓى اَع

 : (28)جخمحز ؤلاصاعة في مٗٓم الض٫ْ الٗغبُت بالٗضًض مً اإلآاَغ هظ٦غ بًِٗا

ْاجساط ال٣غاعاث التي ج٩ٓن ٖاصة ٚحر ٢ابلت للى٣اف م٘ الخُِٛب  - اؾخئشاع البحر٢ْغاَُحن بالؿلُت 

ٓاًَ في الًُٗ في ال ٣غاع)لِـ في ال٣اهٓن بل في الخُب٤ُ( ٧ي ال ه٫ٓ٣ اإلاكاع٦ت اإلاخٗمض لخ٤ اإلا

 .()في اجساطٍ
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ْاإلاخٗاملحن ؤْ ٦ما ٌؿمى" - ٟحن  ٓاع الظي ٩ًٓن م٘ اإلآْ ْالخ "، اوعذاد اجطاليي٠ٗ الاجها٫ 

ْال٣ٗاب ْالغ٢ابت  ٓمُت في ْل ُٚاب اإلاؿاءلت   ْٖضم اإلاباالة بسضمت مؿتهل٩ي الخضماث الٗم

ْمٓاٍَغالٗمل باالؾخصىاءاث بض٫  - ْاؾدكغاء الٟؿاص   .ؾُاصة ال٣اهٓن 

ما٫ ًٖ  - ْ عظل ألٖا ٓاًَ ا للخه٫ٓ ٖلى زضمت هي ؤؾاؾا  "وظُـ"البدض الضاثم مً َٝغ اإلا

ْ ؤ٢اعبّ مما ٌٗؼػ همِ  ْ ٧ان مً مٗاٝع َالب الخضمت ا ٓاءا َلب الٓؾُِ م٣ابال ا خ٣ا لّ، ؾ

ْاًًا  ت  ْالٗكاثٍغ  "الىكام الضبىوي".الٗال٢اث الٗاثلُت 

ْال٨خمان" مً زال٫ مى٘ ًما - عؽ البحر٢ْغآَُن في ؤلاصاعاث الٗغبُت ما ًُل٤ ٖلُّ "ز٣اٞت الؿغ 

ْجخجلى َظٍ اإلاماعؾاث في  ْ ؤَمُتها ألصخاب الخ٤ ٞحها،  ٓماث مِما ٧اهذ بؿاَتها ؤ حؿغب اإلاٗل

ْؤًًا اهسٟ ت  ْاإلاغ٦ٍؼ ٓمُت اإلادلُت  ت الٗم الم ْالاجها٫ في ألاظِؼة ؤلاصاٍع اى بَما٫ زالًا ؤلٖا

ْالخ٤ في  َْٓ ما ًدىافى م٘ مباصت الكٟاُٞت  ٓمت ؤلال٨ترْهُت  ْجحرة جد٤ُ٣ مباصعاث الخ٩

ٓمت.  الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل

َْكحر اإلا٨ٟغ َكام قغابي بلى ؤن اإلاجخمٗاث الٗغبُت ْؤلاؾالمُت بٗض اؾخ٣اللِا ٞكلذ في  

ت ٣ِٞ في َ ٓاظِت جدضًاث الخضازت التي ج٩ٓن ْاٍَغ ٍْغظ٘ بخضار ؤي حُٛحر ظظعي إلا ظٍ اإلاجخمٗاث، 

ت الجذًذة"طل٪ بلى ما ٌؿمُّ  ابِ الٗاثلُت  "ألابٍى ْالْغ ٍٓت  التي ٌٗجي بها هٓام الٗال٢اث الضم

الء ْال ٓٞاء  ْال٣بلُت التي جب٣ى الخ٣ل الجهاجي لل ت  ْمً َىا ًم٨ً ال٫ٓ٣ ان مٓاَغ (29)ْالٗكاثٍغ  ،

ٓعة في البجى ال ْالؿُاؾُت ؾخيخج الخضازت في الض٫ْ الٗغبُت اطا لم جهاخبها ز ْاإلاجخمُٗت  ش٣اُٞت 

ْاٖاصة اهخاظّ بك٩ل ظضًض. ْجىمُت للخسل٠  ٍٓغا   جُ

ْؤًًا في ٍَغ٣ت  ْالش٣اٞت الؿاثضة  ٓعة في ٍَغ٣ت الخ٨ٟحر  ٫ْ الٗغبُت بخضار ز لظل٪ ٞمً اإلاِم للض

ٓمي بك٩لُّ ال٨ال  ؾ٩ُي مماعؾت الؿلُت اطا ؤعاصث َبٗا ان جىجر في اإلاطخي ٢ضما ْالاعج٣اء بالٗمل الخ٩

ٓص جىا٢ٌ بحن ماؾؿاث  ْظ زم بٗض طل٪ الال٨ترْوي الٗهغي، خُض لً جىٟ٘ مٓاَغ الٗهغهت في ْل 

ْٞاؾضة. ْالش٣اٞت الخىُٓمُت مخسلٟت  ٦ُٓاث  ْالؿل ْبحن اإلاماعؾاث   َُْا٧ل خضًشت طاث مغظُٗت ٚغبُت 

 الخخلف العُاسخي في الذٌو العشبُت .1

ْماؾؿاجّ ًٓن٠ الخسل٠ الؿُاسخي باهّ ي٠ٗ ٢ضعاث الىٓام ال ؿُاسخي في حٗبئت اإلاجخم٘ 

ٓامل ج٣ُض ٢ضعة َظا الىٓام للٓن٫ٓ بلى ؤَضاّٞ ٦ٗضم  لخد٤ُ٣ ؤٚغايّ ؤلاؾتراجُجُت بؿبب ٖضة ٖ

ْمً ؤَم  ٓٞغ الاجها٫ بحن الٗىانغ الضازلت في بيُت الىٓام، ي٠ٗ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي، ....  ج

 :(30)ؾماث اإلاجخم٘ اإلاخسل٠ ؾُاؾُا هظ٦غ

ٓمُتالاه٣ؿام الض - ْالؿُاؾاث ْألاَضاٝ ال٣ جي ٖلى الاؾتراجُجُاث  ٓا٤ٞ َْ ٓص ج ْٖضم ْظ  .ازلي 

جي لجمُ٘ ٞئاث اإلاجخم٘ -  .ي٠ٗ الخ٩امل ْالاهضماط الَٓ
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ا للؿلُت  - ْاخخ٩اَع ْاوٛال١ الىسبت الؿُاؾُت  ٓص   .ظم

ت في الكإن الٗام -  .ي٠ٗ اإلاكاع٦ت الجماَحًر

 .اٖخماص الخل٫ٓ اإلاا٢خت ْي٠ٗ الاؾخ٣غاع الؿُاسخي -

ُب مً ٢بل الؿلُاثا - ْالتَر ْاث ال٣م٘   .ٖخماص ؤص

ا - ْاهجاَػ ْجىُٟظَا  اًت اإلاُالب اإلاسخلٟت  ْٞٗالُت الىٓام الؿُاسخي ٖلى ٖع  .اهسٟاى ٢ضعة 

ن ؾماث ْزهاثو اإلاجخم٘ اإلاخسل٠ ؾُاؾُا جىُب٤ ٖلى مٗٓم اإلاجخمٗاث ؤْمً الجلي 

٘ قٗاع الضًم٣غاَُت، ْفي َظا الهضص الٗغبُت التي حٗاوي مً اخخ٩اع للؿلُت ْالاؾخئشاع بها في ْل ٞع

ٓمضًً َاقمت ؤن ماؾؿاث اإلاضزالث )اإلاكاع٦ت( اي٠ٗ مً ماؾؿاث اإلاسغظاث  ٌكحر الباخض ب

َْظا ما  ٍٓل اإلاُالب الى ٢غاعاث ْؾُاؾاث  ٓة لخد )الخىُٟظ( في الض٫ْ الٗغبُت مما ظٗلِا جٟخ٣غ ال٣

٠ٗ ماؾؿاث اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت في َظٍ الض٫ْ بؿبب ي جذوي معخىي الخىمُت العُاظُتًٓضر 

 ، ٓمي مً ظِت ؤزٔغ ْي٠ٗ ماؾؿاث الىٓام الؿُاسخي إلاماعؾت الغ٢ابت ٖلى الجِاػ ؤلاصاعي الخ٩

اصة  جإزغ ٠ًٍُْ هٟـ الباخض ان  همٓ ماؾؿاث الىٓام الؿُاسخي للض٫ْ اإلاؿخ٣لت ؤصٔ الى ٍػ

ْجطخم  ٓمت الامغ الظي ؾبب همٓ  خماص ٖلى الجِاػ البحر٢ْغاَي للخ٩ ْػاص مً ز٣لّ الٖا َظا الازحر 

٢ٓاث الخىمُت في َظٍ الض٫ْ. ٓطٍ الى خض ؤنبذ مً مٗ  ْهٟ

 :(31)ْلٗل اَم مٓاَغ الخسل٠ الؿُاسخي ما ؾُلي ط٦ٍغ

  :ْلت الا اهّ ال ٌٗبر الا ٖلى اصمت الىغع الذظخىسي ٓع ال٣اهٓن ألاؾمى للض ٌٗخبر الضؾخ

ْؤخ٩ام مؿخيسخت مً صؾاجحر ٚغبُت مما ًجٗلِا بُٗضة  ْمك٨الجّ، بياٞت ههٓم  ْا٢٘ اإلاجخم٘   ًٖ

٣ت ججٗلِا ٢ابلت للخ٠ُ٨ م٘  ٓا ًخم نُاٚتها بٍُغ بلى طل٪ ٞان ال٨شحر مً صؾاجحر الض٫ْ ألا٢ل هم

ْالخالٖب. ْعة   ألاْيإ اإلادخملت ٖىض الخاظت بما ًدٟٔ للمكٕغ َامكا مً اإلاىا

  :اعذم فعالُت جىكُماث اإلاجخمع العُاسخي ٕٓ ل٣ٔٓ اإلاىٟهلت ٌٗخبر اإلاجخم٘ اإلاضوي مجم

ْلت بمكاع٦ت  ْالغ٢ابت ٖلى ماؾؿاث الض ُٟت اإلاكاع٦ت الكاملت  ْالتي جماعؽ ْْ ْاإلاؿخ٣لت ًٖ الؿلُت 

ٓا جٟخ٣ض  ظمُ٘ الٟاٖلحن، بال ؤهىا هجض مٗٓم مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في اإلاجخمٗاث الٗغبُت ْألا٢ل هم

 ْ ْاإلاجخم٘ اإلاضوي ألامغ الظي الاؾخ٣اللُت ًٖ الؿلُت بؿبب ٖضم الش٣ت الؿاثضة في ٖال٢ت الض لت 

ْالؿُُغة ٖلى  ُت ٚالبا( جدغم ٖلى ج٨َغـ جبُٗت َظا ألازحر لِا  ٓماث)الٛحر قٖغ ًجٗل َظٍ الخ٩

ْصا في مجا٫ خغ٦خّ، مدانغا  ٓاظض ق٨لي، جاب٘ للؿلُت، مدض ْبيٗاِٞا لخهبذ طاث ج مىٓماجّ 

٠ًٍْٗ ؤلا ٍٓلُت مما ًدض مً ٞٗالُتها  ْجم ت  ْبصاٍع ٓهُت  ٓص ٢اه  ٢با٫ ٖلى اإلاكاع٦ت ْالاهًمام بلحها.ب٣ُ

  : م مً اَمُت الجِاػ البحر٢ْغاَي الٟٗا٫ في عذم فعالُت الجهاص ؤلاداسي للخىىمت ٖلى الٚغ

ل  ْالىامُت لخهِا "ٞحًر ْمٓاَغ مكتر٦ت في الض٫ْ الٗغبُت  ٖملُت الخىمُت، الا اهّ ٌٗٝغ مكا٧ل 

 :(32)َُضي" ُٞما ًلي
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 .اعة م٣لضة ؤ٦ثر مجها ؤنلُتؤلاصاعة الٗامت في َظٍ الض٫ْ بص -

ظضث مً اظلِا - ُْ ت لخد٤ُ٣ اَضاٝ ؤزٔغ ٚحر الاَضاٝ التي   .جٓظّ الاظِؼة الاصاٍع

ْجىُٟظ بغامج الخىمُت -  .اٞخ٣اع جل٪ ألاظِؼة الى بَاعاث ٦ٟاة ٢اصعة ٖلى جسُُِ 

ٓا٢٘ - ْالٓي٘ ٖلى ال ٓ عؾمي   .الخىا٢ٌ بحن ماَ

ٓ ٖلُّ ما صام ًسضم ٞئت بصاعة مىٛل٣ت ال ج٣بل الخُٛحر، حؿعى الى اب٣ - ٓعْر ٖلى ما َ اء الٓي٘ اإلا

َُْٗحها امخُاػاث   .مُٗىت 

ان اإلاالخٓت البؿُُت إلاماعؾاث ال٨شحر مً ؤهٓمت الخ٨م الٗغبُت ججٗل الخٟائ٫ بمؿخ٣بل 

ٓمُت ْؤلاصاعاث  ٓماث الٗغبُت ؤمغا نٗبا، زانت م٘ اهدكاع اإلاماعؾاث الٟاؾضة في ألاظِؼة الخ٩ الخ٩

ْجج ٓمُت  م ٖضم الٗم ٓبُت ٚع ْاإلادؿ حن مٗٓمِم بالٓؾاَت  ُٖ حن الظًً  ْاهدغاٝ ؾل٥ٓ ؤلاصاٍع ا،  ظَع

اثِٟم مً  ٓا مً ؤصائهم لْٓ ْاهخ٣ل ٧ٓلت بلحهم،  اث٠ اإلا "خذمت اإلاىاؾً" الى "خذمت ؤَلُتهم لخإصًت الْٓ

ْاإلاؿاءلت ْؾُاصة ال٣اهٓن، لظل٪ ٞان ا ؤشخاص" ُْٚاب اإلاغا٢بت  ي في ْل اؾخٟدا٫ الٟؿاص ؤلاصاعي 

ْلِـ مجغص  ٍٓغ لً ججض هٟٗا بطا لم ًخم بخضار بٖاصة َىضؾت للبجى ال٣اثمت  ْ الخُ ْلت لئلنالح ا مدا

ْ ق٩لُت.  ومً َىا هؿشح الدعاٌئ خٌى مذي ششعُت الخىىماث العشبُت التي بنالخاث ؾُدُت ا

ع خىىماث الىتروهُت في قل العىإلات.   جخىحه هدى جبجي مشاَس

(33)The issue for these nations is not 'if e-Government' but 'how e-Government'. 

ٓم ؤنبذ  ٓمت الال٨ترْهُت بل ٠ُ٦ ًخم جد٣ُ٣ِا ٞاألمغ الُ عة الخ٩ ْاإلاؿالت آلان لِـ خ٫ٓ يْغ

ْلِـ زُاعا.   خخمُا 

ُت خؿب  ٓمت قٖغ ٣بل بها  Herbert Kelman ”َغبغث ٦ُلمان“ج٩ٓن الخ٩ ًُ ٓمت ٖىضما "  الخ٩

٨َْظا ٞلما جخ٣ضم بصاعة الىٓام الؿُاسخي الكغعي بمُالب ٣ًبل ٦هاخبت الخ٤ في مماعؾ ت ؾلُاتها 

٢ْض ٩ًٓن مخدمؿا  ْ ال ٣ًخى٘ ب٣ُمت ما ًُلب مىّ ال٣ُام بّ،  ٓاًَ ٞغص ا ٢ْض ٣ًخى٘ م ٓاَىٓن .... بها اإلا

َْٗخبر  ْم٘ طل٪ ٌؿخجُب بغضخى م٘ اإلاُلب صْن ان ٌكٗغ اهّ ا٦ٍغ ٖلى طل٪،  ْ ٚحر مخدمـ لخىُٟظٍ  ا

ٓم بظل٪"ْاظبّ  ٓماث الٗغبُت التي ؤياٖذ (34)ان ٣ً ْالش٣ت َٓ ما جدخاظّ الخ٩ ٓع  ، ان َظا الكٗ

ٍْخجىب ما اؾخُإ بظغاء مٗامالث ج٣غبّ مً الاظِؼة  ٓعَا الظي انبذ ًىٟغ مجها  بمماعؾاتها ز٣ت ظمِ

ْهي طاث َاب٘ حؿلُي ٞئٓي ال جسضمّ ب ٓمُت التي جغسخ في طَىّ اجهاسجُىت مى٣ُِا الخام،  ل الخ٩

ٓ ال ًيخمي الحها.  جسضم ٞئت مُٗىت َ

ٓماث الدؿلُُت بسهاثو ٖضًضة هظ٦غ ؤَمِا  :(35)ْجخمحز الخ٩

ْلت -  .الؿُُغة ٖلى مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ْظٗلِا امخضاصا ألظِؼة الض

ٓة  - ْال٣  .حٗخمض ٖلى الٗى٠ 
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ٓاَا -  .بٞغاٙ الاهخساباث مً مدخ

ْمهالخِا - ٓماث ل٩ل قغاثذ اإلاجخم٘   .ٖضم جمشُل الخ٩

 .هٟا١ ال٨بحر ٖلى ألاظِؼة ألامىُت ٧الجِلؤلا  -

ْ اإلاٗضلت - ْ اإلاا٢خت ا  .الضؾاجحر اإلالٛاة ا

ٓماث الٗغبُت الدؿلُُت جدمل في زُابها الغؾمي قٗاع  ان ٚلُٓن" ؤن ال٨شحر مً الخ٩ َْكحر "بَغ

ْانٟا الض٫ْ  ٓم،  ٓاث الخد٫ٓ الضًم٣غاَي في ُٚاب مًمٓن خ٣ُ٣ي للمِٟ الخُٛحر جماقُا م٘ صٖ

ْجخٛلٛل في اإلاجخم٘ مً اظل جد٤ُ٣ مهلخت الٗغبُ ٠ ؾُُغتها اإلاُل٣ت  ت بماؾؿاث زانت جْٓ

ْٚل٤ اإلاجا٫ الؿُاسخي ؤمام ال٣ٔٓ  ْؤظِؼتها ال٣مُٗت  ْاتها  ٓعَا ٖلى ؤص الىسبت الخا٦مت، مً زال٫ جمد

ُخّ  . (36)الؿُاؾُت، ألامغ الظي ٣ًٟض هٓام الخ٨م قٖغ

ٓاعص لم حؿخُ٘ ال٨شحر مً ألاهٓمت الٗغبُت ان حٗب م ما جؼزغ بّ مً م ٓبها ٚع ر ًٖ جُلٗاث قٗ

ت بك٩ل مخٟاْث، ٦ما ٣ٞضث ْبكٍغ بُُٗت  َابِٗا ٦ممشل خ٣ُ٣ي إلاسخل٠ ال٣ٔٓ الاظخماُٖت  ماصًت َْ

ت جٓخض الجماٖاث، ْبصاٍع ت ْؾُاؾُت  َظا الٟكل ٧ان هدُجت للٟلؿٟت التي  ْعجؼث ًٖ بىاء اَغ ٨ٍٞغ

ْال٣ايُت بخد٤ُ٣  ٓم ٖلحها َظٍ ألاهٓمت  ْبَما٫ ج٣ ْٖهبُاث مدضصة  اإلاهلخت الخانت لٟئاث 

ٓبُت ْؾُاصة ٢اهٓن  ْاإلادؿ ٣خّ مٓاَغ الٟؿاص  اإلاهلخت الٗامت ل٩ل ٞئاث ْقغاثذ اإلاجخم٘ الظي ؤَع

ْاإلاداؾبت.    الٛلبت لؤل٢ٔٓ ْناخب الؿلُت في ْل ُٚاب اإلاؿاءلت 

 ؤلاخفاق العُاسخي ألهكمت الخىم العشبُت .2

ٓان" بلى ٓع "خؿحن ٖل ْالظي  ٌكحر الض٦خ ٓم "ؤلازٟا١ الؿُاسخي ألهٓمت الخ٨م الٗغبُت"  مِٟ

ْماػالذ حُٗض بهخاظّ مً زال٫ ز٣اٞت ؾُاؾُت مخسلٟت ج٨غؽ  ؤهخجخّ الىسب الٗغبُت الخا٦مت 

الث  الدعلـ العُاسخي ٓلض  اإلاشاسهت العُاظُتْجدبِ ٧ل مدا ٍْ مما ٌٗغ٢ل الخد٫ٓ الضًم٣غاَي 

ْمً الجلي ان الش٣اٞت الؿُ(37)ؤصمت خىم ٕٓ للىٓام ،  اؾُت في الض٫ْ الٗغبُت هي ز٣اٞت الخً

ٓاَىحن بلى  ْجضٞ٘ اإلا اًا جابٗحن ال مكاع٦حن ٞاٖلحن،  ٓاَىحن ٖع ْالتي ج٣ٓم ٖلى اٖخباع اإلا الؿُاسخي، 

ْٖضم اإلاكاع٦ت الاًجابُت ُّٞ.  الالمباالة ْالابخٗاص ًٖ الكإن الؿُاسخي 

ْاضر في الخباًً الٗم٤ُ بحن الخُ ٓجي ًِٓغ َظا الكغر بك٩ل  اب الؿُاسخي الغؾمي الضًماٚ

ْاإلاجخم٘ ٖلى اجهما ٦خلت مخجاوؿت،  مـ مٗاإلاِا بخ٣ضًم الؿلُت  ٓة َْ الظي ٌٗمض ٖلى حُُٛت الٟج

ا ًٖ مهالر ٢ٔٓ الؿلُت  ْحٗبحَر ْالخُاب الكٗبي الظي ٌك٨٪ في مهضا٢ُت الجِاث الغؾمُت 

 .(38)ْالٟئاث اإلاخدالٟت مِٗا

ٓان ْلت الاؾخ٣ال٫ بغؤي مدمض ٖل ْلم  ان ص ْبصاعي  ْماؾسخي  ظاءث ٦ؿض ٞغاٙ ؾُاسخي ْؾلُٓي 

ْلت الاؾخ٣ال٫" ال٨شحر مً  ْعزذ "ص ٓع َبُعي، ٞمً الىاخُت اإلااؾؿُت  جإث زالهت هدُجت جُ
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ٓاة  ْالؿُاؾُت، ٞدتى الجِاػ ؤلاصاعي الظي ًمشل الى ٓهُت  ْجىُٓماجّ ال٣اه ماؾؿاث الاؾخٗماع 

ىُت جم الاخخٟاّ بّ ْلت الَٓ ْلت في الجؼاثغ مشلّ مشل ال٨شحر اإلااؾؿُت لبىاء الض ، لظل٪ ٞان بىاء الض

ٍْال٠ بحن الجماٖاث اإلاخٗضصة بُجها   ٤ٞٓ ٍْ جي  مً الض٫ْ الٗغبُت ماػا٫ لم ٨ًخمل لُد٤٣ الاظمإ الَٓ

جي ال الٟئٓي الٗهبٓي  جي ٖلى ؤؾاؽ الاهخماء الَٓ  .(39)يمً ٦ُان َْ

ٓم ت ال٨ترْهُت طاث مؿخٔٓ مخ٣ضم مً ال جؼا٫ الاهٓمت الٗغبُت مخسلٟت ؾُاؾُا للخضًض ًٖ خ٩

ٓ ٖلى الجمُ٘  الىطج، خُض لم جهل َظٍ الاهٓمت ختى الى جد٤ُ٣ ؾُاصة ال٣اهٓن الظي ًجب ان ٌٗل

ْهي  ٘ قٗاع الضًم٣غاَُت ق٩لُا  ْالٟؿاص، جٞغ ْاإلااؾؿاث ال ص٫ْ الاشخام  في ْل ص٫ْ ال٣اهٓن 

ْلم جىجر في جد٤ُ٣ اهخساباث ه ٝ اإلاخىامي جدخ٨غ الؿلُت اخخ٩اعا مُل٣ا  ُتها م٘ الْٗؼ ؼحهت حٗؼػ قٖغ

ْاإلاكاع٦ت في الاهخساباث.   ًٖ الا٢ترإ 

ٓصَا  ٓاًَ بؿلُخّ في الض٫ْ الٗغبُت ٌؿ ْالي بلى ؤن ٖال٢ت اإلا ٓع زمِـ خؼام  الخىف ٌكحر الض٦خ

ْالخ٣ضم الٗلمي، والشً و عذم زلت ول ؾشف في آلاخش  ت  في ػمً جدؿاب٤ ُّٞ الض٫ْ هدٓ اإلاٗٞغ

ٓاظّ ٞاألهٓمت ال ْال٣ِغ خٟاْا  ششعُت *ؤصمتؿُاؾُت الٗغبُت ج ٓ مماعؾت الٗى٠  مما ًجٗلِا جخجّ هد

٢ْغاعاتها  ٓمت  ٓعي بالخ٩ ٓاَىحن الُ ُت َٓ ٢ب٫ٓ اإلا َٓغ الكٖغ ٖلى ب٣ائها في الخ٨م في خحن ان ظ

٦ْما ًٔغ ما٦ـ ُٞبر ان الىٓام ٩ًٓن  ْ ٦ما ٫ٓ٣ً ابً زلضْن هي "الِٗض ٖلى الُاٖت"  ْؾُاؾاتها ا

ْالُاٖتقغ  ٓاَىٓن اهّ نالر ٌؿخد٤ الخإًُض   .(40) ُٖا ٖىض الخض الظي ٌكٗغ ُّٞ اإلا

ٓاَىحن بضْن  ْالخإًُض مً ٢بل ؤٚلبُت اإلا ٢ْغاعاجّ بال٣ب٫ٓ  ُت هي ان ًدٓى الىٓام الخا٦م  الكٖغ

ض  ُت ألاهٓمت الٗغبُت الخا٦مت مً اإلاؿاثل التي ًجب ٖلى الض٫ْ التي جٍغ ْمؿالت قٖغ ٢ِغ اْ ب٦غاٍ، 

ْحؿعى ظضًا  ٞٗال  ٓاظِت الخدضًاث اإلاتزاًضة ان ج٠٣ ٖىضَا  ْم ت ؤهٓمتها  الخٟاّ ٖلى اؾخمغاٍع

ٓم في  إلًجاص الخل٫ٓ لِا زم الخضًض ًٖ مؿاثل حك٩ل امخضاصا لٓي٘ َبُعي لٗال٢ت الخا٦م باإلاد٩

ُت  ٓع الكٖغ ٓمخّ بمىٓ ٓاًَ الٗغبي ًٔغ خ٩ َْىا هدؿاء٫: َل اإلا ْل الضًم٣غاَُت ْؾُاصة ال٣اهٓن، 

ٓماث ال٨ترْهُت ؟  ْالخإًُض لُىجر الاهخ٣ا٫ الى خ٩

 اإلاىاؾً العشبي وزلافت الخػىع والخبعُت  .3

ْمً زمت ًم٨ً  ٓعٍ  ْمضٔ جُ ُت الىٓام الؿُاسخي  حٗخبر الش٣اٞت الؿُاؾُت مُٗاعا ٢ُمُا لكٖغ

ٓع اْ مخسل٠ ٖٓت مً (41)جهيُّٟ الى هٓام ؾُاسخي مخُ ا مجم ْجمشل الش٣اٞت الؿُاؾُت باٖخباَع  .

ٖٓاث الؿُاؾُت ٖىهغا بالٜ ألاَمُت في جدضًض الؿل٥ٓ الاج ْاإلآي ْاإلاٗخ٣ضاث هدٓ اإلاؿاثل  جاَاث 

ْمٗاعيت   ٌ ٓا٤ٞ اْ ٞع ْج ٓاَىحن اججاٍ الؿلُت الؿُاؾُت زانت ُٞما ًخٗل٤ ب٣ب٫ٓ  الؿُاسخي للم

ٝ ًٖ الٗمل الؿُاسخي. ْ الْٗؼ ْاإلاكاع٦ت ا ْلت   مسغظاث الىٓام الؿُاسخي للض

ٓاًَ بهضاإلاكاع٦ت الؿُاؾُت هي  ٓعي مً ٢بل اإلا مت ث الٗاؾاالؿُاجهمُم ٖلى الخإزحر ٝ ٖمل جُ

ٍٓاثع ال٣اصة ازخُاؤْ مت ْبصاعة الكئْن الٗا ْحٗض اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت (42) الؿُاؾُحن ٖلى ٧ل اإلاؿخ  ،
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ْجٟخذ مّٗ  ٍ ٖملُت الخد٫ٓ الضًم٣غاَي ؤًً ًٟخذ اإلاجا٫ الؿُاسخي ؤمام ظمُ٘ الٟاٖلحن  مً قْغ

هٓمت األ٦ت الؿُاؾُت بازخالٝ المكاعٍدباًً مؿخٔٓ ْ خضا٫ْ الؿلمي ٖلحها، الؿلُت ؤمام ال

ْ الؿُاؿُت ٦بر مً الٗضالت ؤجدُذ مؿاخاث الصُم٣عاٍُت الخي هٓمت األ٫ ٞي ٦ّثر ْيٓخا ؤ، ل٨جها جبض

ْاخترام خ١ٓ٣ الدعْ ْجخًاء٫ في الض٫ْ الٗغبُت طاث اإلًت  ْهؼاَت ْقٟاُٞت في الاهخساباث،  وؿان، 

 لُي البُٗض ٖملُا ًٖ الضًم٣غاَُت.الُاب٘ الدؿ

ٓم  ٓم اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت بمِٟ التي جضٞ٘ ألاٞغاص بلى اإلاكاع٦ت الاًجابُت في  اإلاىاؾىتًغجبِ مِٟ

ُٖٓت في الخُاة الؿُاؾُت بالىٓغ بلى ٢ضعتهم ٖلى الخإزحر ٞحها ْاإلاؿاَمت الُ ، (43)الٗملُت الؿُاؾُت 

ْا ٓاَىت باإلاماعؾت الضًم٣غاَُت  ٓاًَ مكاع٥ ْجغجبِ اإلا لتي جى٣ل الٟغص مً مجغص جاب٘ للؿلُت بلى م

ٓاَىحن في  ْاة بحن ظمُ٘ اإلا ْمٓظّ للؿلُت الؿُاؾُت مما ًيصخىء عابُت ظضًضة بُجهما ٢اثمت ٖلى اإلاؿا

ُتها  ْالتي حؿخمض قٖغ الء الؿُاسخي للؿلُت اإلاىبش٣ت مً بعاصة الكٗب هٟؿّ  ْال ٓاظباث  ْال الخ١ٓ٣ 

ٓ (44)ؤًًا مىّ ْجخٗل٤ اإلا ٓان ب " جإمُم الؿلُت الؿُاؾُت" بمٗجى ه٣ل ،  اَىت خؿب خؿحن ٖل

الؿلُت الؿُاؾُت مً اخخ٩اع الخا٦محن بلى ؾلُت طاث مل٨ُت ظماُٖت حٗمل بهُٛت ماؾؿاث 

ٓاَىت  اع الظي ًم٨ً ؤٞغاص اإلاجخم٘ مً مماعؾت خ١ٓ٣ اإلا ْبمٓظب ال٣اهٓن، ٞالضًم٣غاَُت جمشل ؤلَا

ْؤصاة لخم٨حن الخ٩ام مً  ٔ مً ظِت،  ُت التي جبرع ؾلُتهم مً ظِت ؤزغ  .(45)الكٖغ

ٓمت الال٨ترْهُت بال بطا  ٘ الخ٩ ٓماث الٗغبُت ان جخضعط بىجاح ٖبر مغاخل مكاَع ال حؿخُُ٘ الخ٩

عة الاهٟخاح صًم٣غاَُا  ُت الا لٓ ا٢خىٗذ بًْغ ْلً ج٨دؿب َاب٘ الكٖغ ٓصة،  ُتها اإلا٣ٟ ا٦دؿبذ قٖغ

ٍْم٨ً الا  ٪ في الخ٨م،  ٓلّ ٦كٍغ ٢ْب ؾخٗاهت بالخ٣ىُاث الخضًشت لالجها٫ في بَاع ٖلى الكٗب 

ٓاًَ ًٖ  ْججؿُض ٨ٞغة عيا اإلا ٓماث  ؼ الُاب٘ الكغعي للخ٩ ٓمت ؤلال٨ترْهُت التي حؿاَم في حٍٗؼ الخ٩

ٓإػ الضازلي للٗمل  ٓاًَ الٗغبي ٣ٞض ال ْان اإلا ٓمخّ ْخ٣ّ في اإلاماعؾت الؿُاؾُت الٟٗلُت زانت  خ٩

ْاظباجّ باججاٍ صٖم ألاَضاٝ الٗامت التي جُ ْؤصاء   ّ٢ٓ ّٞ ًٖ مماعؾت خ٣ ْؼ ٓمخّ ْٖ غخِا خ٩

ْٖضم  ُت الٗضًض مً ألاهٓمت الؿُاؾُت الٗغبُت  ىّ، مما ًٓضر حجم جأ٧ل قٖغ الؿُاؾُت اججاٍ َْ

ْالؿُاؾُت في البالص بياٞت بلى  بخّ في اؾدُٗاب ؤعاء ال٣ٔٓ الاظخماُٖت  الء الكٗب لّ بؿبب ٖضم ٚع

ْالخٟغص بها مٗٓم ألاخُان.ٖضم الخىاْب الضًم٣غاَي ٖلى الؿ  لُت 

ْمدضص  ٓمت ال٨ترْهُت ؤمغ خُٓي  ٌٗخبر حك٨ُل مٗالم الخٓظّ الؿُاسخي الجاص هدٓ جد٤ُ٣ خ٩

ٓمت  َٓغ الخ٩ ٓاضر لج ٩ٍْٓن َظا مً زال٫ الِٟم ال  ،ٕ ْ ٞكل اإلاكْغ ؤؾاسخي مً مدضصاث هجاح ا

٢هض بٖاصة نُاٚت الٗال٢اث " "الخىىمت" ؤهثر منها "الىظاثل ؤلالىتروهُتؤلال٨ترْهُت بإجها جسو 

ٕ )اإلاكاع٦ت  َٓغ اإلاكْغ ٓماث َبٗا في خالت جىاؾب ظ ٓلٓظُا اإلاٗل ْالخاعظُت بمؿاٖضة ج٨ى الضازلُت 

ْالخ٣ُ٣ُت في حُٛحر  بتها الهاص٢ت  ْمضٔ ٚع ْالكٟاُٞت ْؾُاصة ال٣اهٓن( م٘ ٞلؿٟت الؿلُت ال٣اثمت 

 الٓي٘ ال٣اثم.
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 الخاجمت

٣ِٟاء ْ اإلاسخهحن ؤمشا٫ )بُتر صاع٦غ( ان ؤلاصاعة الٗامت هي في ألازحر هضٖم ٫ٓ٢ الٗضًض مً ال

ْلت هاجخت ؤما ؤلاصاعة الؿِئت  ْ جسلِٟا ٞاإلصاعة الىاجخت هي التي جسل٤ ص الؿبب في ج٣ضم اإلاجخمٗاث ؤ

ْبصاعة  ْبهما جٓظض بصاعة هاجخت  ْلت مخسلٟت  ْص ْلت مخ٣ضمت  ْاهّ ال جٓظض ص ْلت،  ٞخ٨غؽ الخسل٠ في الض

الث الا٢خهاصًت، ٚحر هاجخت، لظ ٓا٦ب الخد ٓمي ًجب ان ً ل٪ ًيبػي ألصاء الجِاػ ؤلاصاعي الخ٩

ْالخاعظُت. ْ الش٣اُٞت للبِئت الضازلُت   الاظخماُٖت، الؿُاؾُت 

ْلِؿذ ٚاًت،  ٓلٓظُت، ٞهي ْؾُلت  ٓمت ؤ٦ثر مً الٓؾاثل الخ٨ى ٓمت الال٨ترْهُت جسو الخ٩ الخ٩

ٓمت ال جىام، ؾا ٓمت ؤًٞل، خ٩ َغة ٖلى ال٣ُام باإلاِام التي ٧لٟذ بها، لظل٪ ْؾُلت لخد٤ُ٣ خ٩

ْالخسلو مً الخسل٠ الؿُاسخي في الض٫ْ الٗغبُت التي  ا ْؾُلت للخىمُت الؿُاؾُت  ُٞم٨ً اٖخباَع

ْالتي  ْاإلااؾؿاث الؿُاؾُت  ْاإلاماعؾاث  ٍٓت ٖلى نُٗض ال٨ٟغ  حٗاوي ؤهٓمتها الؿُاؾُت مً ؤػمت بيُ

ْالخضعط في م ٓمت الال٨ترْهُت، زانت م٘ جد٫ٓ ؾدك٩ل ٖاث٣ا في ْظّ الخد٫ٓ  ٕ الخ٩ غاخل مكْغ

ىُت" لم ٨ًخمل  ْلت الَٓ الخ٨م بلى باعة نغإ بحن مسخل٠ ال٣ٔٓ التي حؿعى للٓن٫ٓ بلُّ، ٞبىاء "الض

ٓع اظخماعي َبُعي بل هدُجت ججؼثت  ْجُ سُت  ْعة جاٍع في الض٫ْ الٗغبُت زانت اهّ لم ًيكا هدُجت ؾحر

ت، مً َىا ًجب التر٦حز  ُت الؿلُت مً اؾخٗماٍع ٖلى الخىمُت الؿُاؾُت مً زال٫ بٖاصة نُاٚت قٖغ

٣ْٞا للمباصت الضًم٣غاَُت  ُت اإلاؿخمضة مً بعاصة الكٗب  ٓعٍت الى الكٖغ ٍٓت اْ الش ُت الٟئ الكٖغ

الخ٨م الغقُض" التي ال ن " ْصْلت هٓصْلت ال٣اججٗل اإلاجا٫ الؿُاسخي ًٞاءا حكاع٦ُا مٟخٓخا يمً " 

ٍْاٍْ ًامغؤحك٩ل  ًم٨ً خلّ، ٞالخإؾِـ لــــ ال لٛؼا ْ لُؿث ًم٨ً جد٣ُ٣ّ في الؿُا١ الٗغبي  ال ًبا

ْلت  اًت في الض٫ْ األْلى اإلاُلب هْ لغاقض" َٓ ما ًجب الىٓغ الُّ ْ ا"الخ٨م ْ هٓن" ال٣ا"ص بالٖغ

ٓلِا الى مغخلت الىطج  ْام٩اهُت ْن ٓمت الال٨ترْهُت  ٘ الخ٩ الٗغبُت لُم٨ىىا الخٟائ٫ بمؿخ٣بل مكاَع

ْاإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاع.التي جد ٓانل م٘ خ٩امِم  ٓمحن الخ  ُذ الٟغنت للمد٩

ٓماث الٗغبُت ؤػمت خ٨م ٖم٣ُت، ٞهي ال جؼا٫ بُٗضة ًٖ ز٣اٞت اإلاكاع٦ت في ْل  حٗٝغ الخ٩

ْتهمِل  ْالغئؾاء الظًً ًٟغيٓن َُمىتهم ٖلى نى٘ ال٣غاع  ْع ألابٓي لل٣اصة  ْالض امت الٟغصًت  الٖؼ

ْبيٗاٝ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي، لظل٪ ْب٢هاء ال٣ٔٓ الؿُاؾُت  ْالٛحر عؾمُت  ْالكٗبُت الغؾمُت 

ْبقغا٥ الٟاٖلحن ال٨ترْهُا في نُاٚت الؿُاؾاث  ٓماث  ٞان الخضًض ًٖ اعج٣اء مماعؾاث َظٍ الخ٩

ْم٘ ز٣اٞت  ْٞؿاص  ْحٗخُم  الٗامت ال ًؼا٫ مب٨غا م٘ ٧ل ما جماعؾّ مٗٓم الؿلُاث الٗغبُت مً ٢م٘ 

ٕٓ التي ججظعث ٓاٖض  الخً ٓمت الال٨ترْهُت بال بخٓاٞغ ؾ ْلً جىجر مباصعاث الخ٩ ٓاًَ الٗغبي،  في اإلا

ٓعة في الخ٨ٟحر  اجهم ال جىمُت الخسل٠ مً زال٫ اخضار ز اء الغاٚبحن في جىمُت ؤَْ ٓاَىحن الجَز اإلا

ْماؾؿاث. ْلت ٢اهٓن  ىُت، ص ْلت َْ  ْاإلاماعؾت بُٗضا ًٖ شخهىت الؿلُت ْالاهخ٣ا٫ الت بىاء ص
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 فشغُاثاخخباس ال

الفشغُت ألاولى: الىغع العُاسخي العاثذ في معكم الذٌو العشبُت ٌعشكل مبادساث الخىىمت  -

 الالىتروهُت

ْلى، خُض جٓنلىا بلى ان ألاهٓمت الؿُاؾُت  جبحن مً زال٫ البدض الخد٤٣ مً نض١ الٟغيُت ألا

ٓاَىحن مً خ٣ ْاؾٗت مً اإلا ٢ِٓم ألاؾاؾُت مما الٗغبُت حٗٝغ ؤػمت خ٨م ٖم٣ُت ؤصث الى خغمان ٞئت 

َْاجهم ؤْ الاَخمام بالكإن الٗام  ْاظباتهم هدٓ ؤ ؤصٔ بلى اؾخ٣الت ظماُٖت للكٗٓب الٗغبُت مً ؤصاء 

ٓهُت،  ْالؼب ْاإلادؿل٣حن الظًً ٨ًغؾٓن اإلاماعؾاث الٟاؾضة  ٓلُحن  ال٢خىاِٖم ان الؿلُت مداَت بالٓن

ْبخضار ز ٓمي  ٦ُٓت، ز٣اُٞت، ؾُاؾُت، ٞالٍُغ٤ لِـ مٗبضا ْؾِال لالعج٣اء بالٗمل الخ٩ ٓعة ؾل

ْمت  ٍْخدؿب ال٣اثمحن ٖلى مشل َظٍ اإلاباصعاث م٣ا  ٘٢ٓ ا٢خهاصًت...الخ، لظل٪ ٞمً اإلاٟترى ان ًخ

ٓماث ال٨ترْهُت. ْالخد٨م ٞحها إلهجاح ب٢امت خ٩ ٓائها   قضًضة للخُٛحر ًجب بصاعتها، اخخ

 ذٌو العشبُتالفشغُت الثاهُت: الخىىمت الالىتروهُت همىرج غشبي غحر ضالح لل -

ٓطط ٚغبي ٚحر نالر في البِئت الٗغبُت لِـ لّ ؤؾاؽ مً  ٓمت الال٨ترْهُت هم ان ال٫ٓ٣ بان الخ٩

-الصخت، ٞدؿب ما جم الخٓنل بلُّ ٞان البِئت الٗغبُت ٚحر ظاَؼة خالُا لخد٤ُ٣ هطج ال٨ترْ

ْجد٣ ْهي حٗاوي مً جسل٠ في الٗضًض مً البجى زانت مجها البيُت الؿُاؾُت،  ٓمي،  ٤ُ هخاثج خ٩

ٓمُت بمغاخل مخ٣ضمت ؤمغ نٗب ظضا ل٨ىّ ٚحر مؿخدُل اطا  ما٫ الخ٩ اًجابُت في مباصعاث ع٢مىت ألٖا

بت ْؤلاعاصة الؿُاؾُت ألصخاب ال٣غاع الظًً ًم٨جهم  ٓامل في م٣ضمتها الٚغ ٓٞغث الٗضًض مً الٗ ج

ت ف ْبخضار حُٛحراث ظظٍع ت(  ت م٘ مخُلباث الٗهغ)الجاٍَؼ ي الٗضًض مً ج٠ُُ٨ الخهٓنُت ال٣ٍُغ

ٍٓل  ْالُ ٘ مً زال٫ اؾتراجُجُاث ٖلى اإلاضٔ اإلاخٓؾِ  ٓع التي ح٤ُٗ جد٤ُ٣ جل٪ اإلاكاَع ؤْظّ ال٣ه

ٓماث ال٨ترْهُت ٖغبُت.   مما ٌؿخضعى ٞترة ػمىُت ؤ٫َٓ لخد٤ُ٣ خ٩

ٓاُٖت الاؾخٗاهت بالٓؾاثِ الال٨ترْهُت  ٓماث الٗغبُت ال في الازحر هسلو الى اهّ ًم٨ً للخ٩

ٓطط ؾ َْظا حُٛحر ز٣افي ًجٗل  ُاسخي ٌؿدىض بلىإل٢امت هم ْالخٗاْن،  ْاإلاكاع٦ت  مباصت الكٟاُٞت 

ً مً ْؤصخاب اإلاهلخت آلازٍغ ٓاَىحن  ْاإلا ٓمت  َْظا ما ًجب ٖلى  الخ٩ اإلاجخم٘ بمشابت قغ٧اء، 

ٓماتها ألصخاب اإلاهلخت ٧اؾخجابت إلاباصت  اصة ٞخذ مٗل ْججؿُضٍ ٖبر ٍػ ٓماث الٗغبُت الا٢خىإ بّ  الخ٩

ْلُت. اقض الظي جىاصي بّ الكٗٓبالخ٨م الغ  ٦ْظا اإلاىٓماث الض  الٗغبُت 

 الهىامش :
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1

 :ملخظ

٦ْغاهُت خغبا باعصة ظضًضة ب حن زل٣ذ ألاػمت ألا

الًاث الٗمال٢حن اإلاخىاٞؿحن ْال ؾُا  اإلاخدضة  ْع

٨ُت خلُٟت الاجداص  ْبيألامٍغ ْع ٦ْكٟذألا  َظٍ ألاػمت ، 

ْبي في  ْع ْالضٞإ ًٖ الؿالمت الًٖ العجؼ ألا خماًت 

ً ْألامً ْبي ْٖ ْع ْبُت  الا٢لُمي ألا ْع الخبُٗت ألامىُت ألا

ٓوي ٓص ال٣اه ٓظ م ال لسخي ٚع ْاإلااؾؿاحي  لخل٠ الكما٫ ألَا

ْالضٞاُٖتللؿ اإلاكتر٦ت في الىهٓم  ُاؾت ألامىُت 

ْبي. ْع  الخإؾِؿُت إلاٗاَضة الاجداص ألا

٦ْغاهُتاليلماث الذالت ْبي–: ألاػمت ألا ْع  -ألمً ألا

ْبي ْع لسخي–الاجداص ألا  -مىٓمت خل٠ الكما٫ ألَا

 ْ ْع  ؤَلىُُت. -الٗال٢اث ألامىُت ألا

Abstract  

La crise Ukrainienne a créé une nouvelle 

guerre froide entre les deux grands concurrents ; la 

Russie et les États-Unis d'Amérique et son allié 

l'Union Européenne. Cette crise a révélé d„un côté 

le déficit Européen en matière de sécurité et de 

défense et la dépendance de cette derrière à 

l'OTAN et ce, malgré l„existence du cadre juridique 

et institutionnelle de la Politique de Sécurité et de 

Défense Commune (PSDC) dans le traité fondateur 

de l'Union Européenne.  

Mots clés : La crise Ukrainienne, la sécurité 

Européenne, l„Union Européenne, Organisation du 

traité de l'Atlantique nord, les relations euro- 

atlantique. 

 ملذمت:

َٓل  سخي اإلاخمشل في الدك ْبا تهضًضا ؤمىُا ز٣ُال ًخمشل في ٢ضعتها ٖلى عصٕ الخدضي الْغ ْع ٓاظّ ؤ ج

ْبا لالجداص ألا  ْع ؾُا ؾُما في ْل ٖلى اهًمام ص٫ْ قغ١ ؤ ٓة اإلاخىامُت لْغ ْبي بياٞت بلى ال٣ ْع

سخي ٖلى الجِل ؾىت  ٓة 2008ؤلانالخاث التي اصزلِا الىٓام الْغ ض مً ٖم٤ الٟج ، ألامغ الظي ًٍؼ

ْبا. ْع ْبحن الض٫ْ الكغ٢ُت أل  بُجها 

غة ال٣غم في ماعؽ  ْ يم قبّ ظٍؼ ٦ْغاهُت  ٓاث ٖلى جٟا٢م ألاػمت ألا ع زالر ؾى ، ال 2014بٗض مْغ

ْ حٗبر ألاخضار   جؼا٫ ْبي،  ْع ٓمي ألا ال١ لؤلمً ال٣ ْ ؤزُغ التهضًضاث ٖلى ؤلَا َظٍ الازحرة حك٩ل ؤ٦بر 

ْبُت مىظ جهاًت الخغب  ْع ٦ْغاهُا جدضًا ظُٓؾُا، ؤمىُا ْ ؾُاؾُا لم حكِضٍ ال٣اعة ألا التي قِضتها ؤ

لحن الٛغبُحن في ؤ٦ثر مً مىاؾبت، ٣ٞض نغح ألامحن الٗام  الباعصة، ألامغ الظي نغح بّ ٦باع اإلاؿْا

ْبا مىظ جهاًت  ْع ٓاظِِا ؤ ٦ْغاهُت هي ؤزُغ ؤػمت ج ٓط عاؾمٓؾً" بإن " ألاػمت ألا ٓ "ؤهضعؽ ٞ لخل٠ الىاج

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIj43K9Y3TAhXKVRoKHSUkDCoQFggZMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FOrganisation_du_trait%25C3%25A9_de_l%2527Atlantique_nord&usg=AFQjCNEuPY3r_6ZJqMDfmKX16v4qD-lbGw&sig2=KdqksU_kCOOuV-8UTL4ODg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIj43K9Y3TAhXKVRoKHSUkDCoQFggZMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FOrganisation_du_trait%25C3%25A9_de_l%2527Atlantique_nord&usg=AFQjCNEuPY3r_6ZJqMDfmKX16v4qD-lbGw&sig2=KdqksU_kCOOuV-8UTL4ODg
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ؾُا  الخغب الباعصة "، ٨ُت الؿاب٣ت "َُالعي ٧لُيخٓن" بإن " ْع ْػٍغة الخاعظُت ألامٍغ ٦ما نغخذ 

ْص في الٗالم "، ألامغ الظي ٌؿخ ضعي بٖاصة الخ٨ٟحر في الىٓام ألامجي في مغخلت جدا٫ْ بٖاصة حك٨ُل الخض

 ْ ْع ٦ْغاهُا ؤن جٟخذ ٞهال ظضًضا في مجا٫ ألامً ألا ٢ْض اؾخُاٖذ ألاػمت في ؤ -ما بٗض الخغب الباعصة. 

 ؤَلىُي.

ْعظا٫ الؿُاؾت الٛغبُحن الظًً  لحن  ْٖضًض مً اإلاؿْا ٧ْاهذ مٟاظإة ٦بي أل٦ثر مً مالخٔ، 

ٓا ٖلىا ًٖ حُٛحر في اإلاكِ ْ حكحر الخ٣ضًغاث بلى ؤن َظٍ ألاػمت اؾخُاٖذ زل٤ جدضز ْبي،  ْع ض ألامجي ألا

لسخي ْجخُلب عص ٞٗل ٢ٓي مً خل٠ قما٫ ألَا  ،ً ْالٗكٍغ   .(1)مخٛحراث ؤمىُت ظضًضة لل٣غن الخاصي 

٨ُت،  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْال ْبي  ْع ٦ْغاهُا في هٓغ ٧ل مً الاجداص ألا حٗخبر ألاػمت التي حٗه٠ بإ

ْبي، حهضص ؤمجها لِـ مجغص نغا ْع ْعْؾُا ْخؿب، بل هي نغإ صازل الًٟاء ألا ٦ْغاهُا  ٕ بحن ؤ

لسخي؟  ْبي ْألَا ْع ٦ْغاهُت ٖلى ألامً ألا ٣ْْٞا لِظا، ما هي جضاُٖاث ألاػمت ألا ا،   ْاؾخ٣غاَع

 خلفُاث ألاصمت ألاوهشاهُت:

٦ْغاوي اإلاخٗضص الٗغ٢ُاث، بط جى٣ؿم  ًجب ٖغى في البضاًت، ٦ْغاهُا بلى حك٨ُلت اإلاجخم٘ ألا ؤ

ؾُا هي بلضَم  ْ َم م٣خىٗٓن بإن ْع ؾُت  ْجخدضر ٖىانٍغ اللٛت الْغ سخي  ظؼثحن، ظؼء مً ؤنل ْع

غة ال٣غم , ؤما  ألام، ْ ًتر٦ؼ َظا الجؼء في قغ١ ْظىٓب البالص باإلياٞت بلي ؤٚلبُت ؾ٩ان قبّ ظٍؼ

ٍْٔغ ؤهّ ظؼء ال ًخجؼؤ مً ال٣اع  ٦ْغاهُت  ٓ ًخ٩لم اللٛت ألا ٓ بلى الاهًمام الجؼء ألازغ ِٞ ٍْضٖ ْعبُت  ة ألا

ْ بٗض طل٪ ظؼءا  ؾُت  ٓعٍت الْغ غة ال٣غم ٣ٞض ٧اهذ ظؼءا مً ؤلامبراَ ْبي , ؤما قبّ ظٍؼ ْع لئلجداص ألا

ؾُا عؾمُا بلحها في ٖام  ُٓٞتي، ٣ٞض يمتها ْع   . م 1783مً ؤلاجداص الؿ

٦ْغاهُا، مُام٘  ٢ٓ٘ الاؾتراجُجي أل ٦ْغاوي ْ اإلا ْبا جٟؿغ حك٨ُلت اإلاجخم٘ ألا ْع ؾُا ْ ؤ ٧ل مً ْع

ؾُا  ٦ْغاهُا، خُض ج٣٘ في اإلاى٣ُت الٗاػلت بحن ْع ٨ُت، باإلياٞت بلى أل الًاث اإلاخدضة ألامٍغ خلُٟت ال

 ْ ْبا، ظٗلِا ج٣٘ ضخُت للخؿاباث الجُٓؾُاؾُت لل٣ٔٓ الٗاإلاُت ْؤلا٢لُمُت، خُض ؤجها ؾالح ط ْع ْؤ

ٓة ْهي ال٣ ٓجحن ُٖٓمخحن  ؾُا ” الكغ٢ُت  خضًً، خُض ؤجها خل٣ت ْنل بحن ٢ ؤلاجداص ” ْالٛغبُت ” ْع

ْبي  ْع الًاث اإلاخدضة. ” ألا  خل٠ُ ال

ؾُا، ْ لظل٪  ٦ْغاهُا ٧اهذ ظؼءا مً ْع سُت للبلض ؤن ؤ ْالخلُٟت الخاٍع ٢ٓ٘ الجٛغافي  ًٓضر اإلا

ٓجغ الٗال٢اث  غة ال٣غم بلي ج ؾُا لكبّ ظٍؼ ْ ٢ض ؤصٔ يم ْع ٓتها الؾخٗاصتها،  حؿعي َظٍ ألازحرة ب٩ل ٢

غة ال٣غم بلى بحن ال ٨ُت بإن يم قبّ ظٍغ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٩ي، خُض جٔغ ال ْ ألامٍغ سخي  ٗمال٢حن الْغ

ؾُا في بٖاصة مجضَا مما ق٩ل لضحها خالت مً الخٝٓ ٖلى م٩اهتها  ؾُا َٓ بضاًت ظضًضة لْغ ْع

 ٔ ٦ْغاهُا مً ظِت ؤزغ ْ مهالخِا في ؤ سخي بض٫ْ قغ١ (2)الؿُاصًت مً ظِت،  ٍْإحي الاَخمام الْغ ْبا  . ْع ؤ
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مً البٗض الاؾتراجُجي لِظٍ الض٫ْ في الؿُاؾت الخاعظُت ألامحر٦ُت، اط تهضٝ َظٍ ألازحرة بلى يم َظٍ 

ْبي ؤْ ٖبر بصزالِا في خل٠ قما٫  ْع ٓلِا في الاجداص ألا الض٫ْ بلى خًً الؿُاؾت الٛغبُت ٖبر صز

لسخي ٓع ؤي  .(3) ألَا ِٓٞم مً ِْ ٓص ز ْا مىظ ٣ٖ ٨ُحن ؤبض ْ ؤن ألامٍغ ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخ٨خل بحن زانت 

جُيؿ٩ي" ْ في َظا الهضص ٫ٓ٣ً "بٍغ ْبا الكغ٢ُت،  ْع ْ ص٫ْ ؤ ؾُا  ُٓٞاحي  ()ْع بٗض ؾ٣ٍٓ الاجداص الؿ

ْػبا٦ؿخان  ٦ْغاهُا ؤ ت هي "ؤ ْاثغ مغ٦ٍؼ ؾُا مً زالر ص ْعاسخي، ْخغمان ْع " ًجب ج٨ُٟ٪ ؤي ج٨خل ؤ

ذ "َالعي ٧لُيخٓن" في "صبلً" ٖلى َ ٍِْٓغ جهٍغ ْالخٗاْن ْؤطعبُجان''،  امل اظخمإ مىٓمت ألامً 

ْبي في صٌؿمبر  ْع ٩ا خُض  2011ألا ْعاسخي مىاٌَ ألمٍغ ْلت بخُاء ج٨خل ؤ ٨ُت مً مدا اإلاساْٝ ألامٍغ

ْؤزٔغ  ، ٞهي جاعة اجداص ظمغ٧ي  ُِٓٞذ في اإلاى٣ُت بإؾماء ؤزٔغ ْلت بخُاء الؿ ٢الذ " بهىا وكِض مدا

ْهدا٫ْ ؤ ْ هدً وٗٝغ الِضٝ مً َظا  ْعاسخي،  ْزّ"اجداص ؤ   .(4)ن هجض َغ٢ا إلاى٘ خض

الًاث اإلاخدضة  ْال ؾُا  ٦ْغاهُت الخالُت جغظمت ٖملُت للهغإ الباعص بحن ْع جؿض ألاػمت ألا
ُ
ج

ٓجحن ؾضة الغثاؾت في الٗام  ٓع م٘ جبٓء ٞالصًمحر ب ٢ْض صّٞٗ ٨ٍٞغ 2000ألامحر٦ُت الظي بضؤ بالِٓ  ،

ؿمى  ٌُ ٓطط ال٣ُهغي بلى ْي٘ اؾتراجُجُت تهضٝ بلى بٖاصة ما  ْهي ٖباعة ًٖ هم ٓصًت،  بـالؿلُت الٗام

ٓعباحكٝٓ ؾاب٣ا ٠٢ْ اللُبرالُت الؿُاؾُت التي بضؤَا مُساثُل ٚ  . (5)ُؾلُٓي للخ٨م مما ؤصٔ بلى 

ْلت عظُٗت، خُض جخ٨غؽ ٢ىاٖاث َظا ألازحر في ٧ٓن الىٓام  ٓجحن" ص ؾُا "ب ٣ٞض ؤنبدذ ْع

ْبي الظي ِْغ في جهاًت الخغب الباعصة ال  ْع ٓ ٌؿعى ظاَضا مً  ألامجي ألا ؾُا، لظا ِٞ ٨ٌٗـ مهالر ْع

َْٓ ٌؿعى الؾخٗاصة ما ٌٗخبٍر  ؾُت،  ٓا٣ٞا م٘ اإلاهالر الْغ ْبي ؤ٦ثر ج ْع اظل ظٗل الىٓام ألامجي ألا

ٓعْر ًٖ مغخلت ما بٗض الاجداص  ْبا، ٦ما ؤهّ ٌؿعي لخماًت الًٟاء اإلا ْع ؾُا في ؤ اإلا٩ان الُبُعي لْغ

ُٓٞاحي مً زال٫ مى٘ حٛلٛل ال٣ُ لسخي الؿ ْاإلااؾؿاث الٛغبُت اإلاخمشلت في خل٠ الكما٫ ألَا م 

ْبي ْع  . (6)ْالاجداص ألا

ٓجحن" ٟٞي ؾُت في  زُاب للغثِـ "ٞالصًمحر ب ، صٖا 2014ماعؽ  18ؤمام الجمُٗت الُٟضعالُت الْغ

ٝ ؾحرغي" ؤزىاء خضًشّ في  ْػٍغ الخاعظُت "الْٞغ ْصَا، ٦ما ؤٖلً  سُت" ْخض ؾُا الخاٍع الؾخٗاصة "ْع

ٓبغ  23الضاي" في هاصي "ٞ ٦ْغاهُا بٗحن  20144ؤ٦خ ْص٫ْ البل٤ُُ ؤزظ ألاخضار في ؤ ٓلضاُٞا  ؤهّ "ٖلى م

غة ال٣غم لِـ مجغص  ٦ْغاهُا ْيمّ لجٍؼ سخي في ؤ ْاؾخسغاط الٗبر"، لِظا ٞان الخضزل الْغ خباع  الٖا

ْبا ْع ت إلاؿخ٣بل الاؾخ٣غاع في ٧ل ؤهداء ؤ ٖؼ ٓ ٖػ ٦ْغاهُا ٞدؿب، بل َ  .(7) زُاهت أل

لسخي ْ جؼاًض  ظا الهضص، جهضعثْ في َ ٓاظِت ال٣ًاًا اإلاغجبُت بدل٠ الكما٫ ألَا مؿإلت م

ؾُت اإلاغجبت ألاْلى في ٢اثمت ؤَم اإلاساَغ  ْص الْغ ٍٓخّ ل٩ُٓن ٖلى الخض ْعٍ ٖاإلاُا، ْ جٓؾُ٘ ًٖ ص

ؾُا  ْ هي حٗخبر بظل٪ مً بحن ؤَم مدضصاث اؾتراجُجُت ْع سخي  ٓمي الْغ الخاعظُت التي تهضص ألامً ال٣

ؾُت الخ ت الْغ ا، ْ ٢ض جم جإ٦ُض طل٪ في ال٣ُٗضة الٗؿ٨ٍغ اعظُت بلى ظاهب الخُٝغ الضًجي ْ ٚحَر



 ؤ. عباط علُلت 
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ْ اإلاىا2014٤َصٌؿمبر  26الجضًضة التي ؤ٢غث في  ْ في َظا الؿُا١ حكحر ال٣ُٗضة بلى ٢ل٣لت الض٫ْ   ،، 

٦ْغاهُا بُبُٗت ا ْ لُبُا بجاهب ؤ ٓعٍا   .(8)لخا٫في بقاعة يمىُت بلى ْاَغة ٖضم الاؾخ٣غاع في ؾ

  حزوس ألاصمت ألاوهشاهُت:

ْعظا٫ الؿلُت لُغفي  ْ ال ًؼا٫ اإلادللٓن  ٕٓ هؼإ قضًض،  ٦ْغاهُت مٓي ال جؼا٫ ؤؾباب ألاػمت ألا

ُٖٓت، بال ؤن َىا٥  ٣ت ٚحر مٓي الهغإ ًضاٞٗٓن بكضة ًٖ جٟؿحراتهم الصخهُت لؤلخضار بٍُغ

ْ َظا ما ٌ ْ بَمالِا باؾخمغاع،  ْ بلى بؾاءة ِٞمّ مً ه٣ُت ؤؾاؾُت ًخم ججاَلِا  ٓص بما بلى وؿُاهّ ؤ ٗ

ٍٓل  ٢ْذ َ ٦ْغاوي جيب٘ مً ال٣غاعاث التي اجسظث ٢بل  ْع الهغإ ألا ً في الٛغب، بط ؤن ظظ ٢بل ال٨شحًر

٦ْغاهُت( في  ْاخضة مً ؤزُغ ألاػماث الجُٓؾُاؾُت )ألاػمت ألا ْلٗل ؤبغػ ما ؤزاع  مً اهضإل ؤي ٢خا٫، 

، ْ َما ماجمغ ًالُا اإلاى٣ٗض في 20بٖاصة عؾم مؿاع ال٣غن  ٖهغها َٓ او٩ٗاؽ خضزحن ؾاٖضا في

ت لالظخماٖحن جل٣ي بٓاللِا ٖلى  ،1989ْ ٢مت مالُت ٖام  1945ُٟٞغي  خُض ال جؼا٫ ال٣غاعاث اإلاهحًر

ذي، بال ؤن ٦الَما ٢ض  ْالؿُا١ الخاٍع م مً ازخالِٞما مً خُض اإلاًمٓن  ْٖلى الٚغ ْلُت،  الؿاخت الض

ْٞكل في جهاًت ا ٦ْغاهُت لِؿذ ؾعى ) ْ لٗل ألاػمت ألا ْبي ؤ٦ثر اؾخ٣غاعا  ْع إلاُاٝ( إلهخاط هٓام ؤمجي ؤ

ْبُت ْع ٤ُٞٓ بحن اإلاهالر اإلاسخلٟت في ال٣اعة ألا  .(9)ؾٔٓ آزغ ؤٖغاى الٟكل في الخ

٦ْغاهُت، ْ طل٪ بحن ٢ض  ْ  ٓاء الخ٣بت التي ؾب٣ذ ألاػمت ألا زُمذ اإلاىاٞؿت الكغؾت ٖلى ؤظ

ؾُا ْبي ْ ْع ْع ٓص  الاجداص ألا ْحٗ ٦ْغاهُا،  مً ؤظل الخٓظُّ الجٛغافي ْ الا٢خهاصي للمؿخ٣بل في ؤ

ٓعظُا التي وكبذ ٖام  ؾُا ْظ ْع ألاػمت في َظٍ ألازحرة بلى الخغب بحن ْع ْالتي ؤجهذ  ،2008ظظ

لسخي ٦ْغاهُا إلاىٓمت خل٠ الكما٫ ألَا ٓعظُا ْ ؤ .خُض جم جدُُم (10)اخخما٫ اهًمام ٧ل مً ظ

٦ْ ْ ؤ  ٓ ْ التي الٗال٢اث بحن الىاج ٦ْغاهُا في عب٘ ال٣غن اإلااضخي  ٓص بلى ألاًام ألاْلى الؾخ٣ال٫ ؤ غاهُا التي حٗ

ٍٓلت ٓاث َ ا ٖلى مضٔ ؾى ٍَٓغ ْ جُ ا  َؼ  .(11)جد٨مِا قغا٦ت زانت جم حٍٗؼ

ٓة  ْلُضة ٞج ْهي  ٓٔ الٛغبُت  ؾُا ْ ال٣ ٦ْغاهُت هي هدُجت ؾٓء جٟاَم بحن ْع ٍْبضْ ؤن ألاػمت ألا

ْالٛغب زا  ٓ ٓانل بحن مٓؾ٩ ٓعجي ٖام الخ ْبي، ْ َظا مىظ اهضإل الهغإ الج ْع ، 2008نت الاجداص ألا

 ْ ْعي  ٓاٖل ًخُلب  ٓاع بحن َظٍ الٟ ْالش٣اُٞت ل٩ل بْاؾخئىاٝ الخ صعا٥ مخباص٫ للخهٓنُاث الخاٍعسُت 

 .(12)مجهما

ؾُا للؿلُت ؾىت ٓالي لْغ ٦ْغاهُت 2010 ْ ٢ض ؾاٖض جٓلي خؼب ألا٢الُم اإلا  ،الى اهضإل ألاػمت ألا

ٓعة البرج٣الُت التي اهضلٗذ ؾىت  ؤن جم٨ىذ بٗض ٕ الش ، جل٪ 2004َظٍ ألازحرة مً بؾ٣اٍ مكْغ

٦ْغاوي بالخسلو مً الٟؿاص، ْزانت مً البحر٢ْغاَُت  ٓعة التي خملذ ؤما٫ الكٗب ألا الش

ٓع  ْجضَ ٓع،  ْجضوي ألاظ ْبجهاء مٗاهاة الكٗب مً جإزحراث ؤػمت البُالت،  اَُت،  ْجد٤ُ٣ الٞغ ُٖٓت،  الكُ

٦ْغاهُا، ألامغ الظي حؿبب في ال٣ ؾُا في اؾخٗما٫ ؾالح الُا٢ت يض ؤ ضعة الكغاثُت، خُض هجخذ ْع



ْع  ٦ْغاهُت ٖلى ألامً ألا   ؤَلىُي-جضاُٖاث ألاػمت ألا

 

307 

٦ْغاوي، الظي ٌٗخمض ٖلى  ٓع الا٢خهاص ألا سخي في بوٗاف ا٢خهاصٍ، زانت  82جضَ باإلائت مً الٛاػ الْغ

 ْ ْبا الكغ٢ُت بٗض ع ْع ْمؿاخخّ ٦بحرة باٖخباٍع زاوي ؤ٦بر بلض في ؤ ٦ْغاهُا بلض باعص  ؾُا، لظل٪ ًدخاط ؤن ؤ

ْٖلى عؤؾِا الٛاػ، ٍٓت  ٓاعص الُا٢  .(13)الظي ًمشل ٖهب الخُاة في البالص بلى اإلا

٦ْغاهُا ْاهٟجاع ألاػمت في ؤ ْالؿُاؾُت بلى جإػم الٓي٘  ٓٞمبر  ؤصث الايُغاباث الاظخماُٖت  في ه

ت ْ 2013 ٦ْغاهُا، ٖىضما بضؤث الاخخجاظاث الجماَحًر ٓل٩ُي في ؤ ض الغثِـ ي اٖتراى ال٣ؿم ال٩از

ٓع  ب  "٨ُٞخ ْبي الظي مً قإهّ ج٣ٍغ ْع ٢ْغاٍع بالخسلي ًٖ الاجٟا١ م٘ الاجداص ألا ُٓٞدل"،  ٧ٓ ًاه

٢ْض ل٣ُذ الاخخجاظاث نضٔ  ؾُا،  ْجدالّٟ بضال مً طل٪ م٘ ْع ت،  ْالخجاٍع الٗال٢اث الؿُاؾُت 

٦ْغاهُت لكً ٚاعاث ٖلى ت ألا ْلُت ٖىضما ؤعؾلذ الكَغ الم الض ً،  ْاؾٗا مً ٢بل ْؾاثل ؤلٖا اإلاخٓاٍَغ

 مما ؤصٔ بلى بنابت الٗضًض مجهم.

ٓعث الخالت في ٠ُُ٦؛ ْفي مىخه2014٠ْبدل٫ٓ ظاهٟي  ٦ْغاوي  ، جضَ الكِغ، اهخ٣ض البرإلاان ألا

ٓاهحن يض الاخخجاظاث، ألامغ الظي ؤصٔ الى زل٤ اخخجاظاث ؤ٦ثر ٖىٟا ًٞال ًٖ ؤلاصاهت  بكضة ال٣

الًاث اإلا ْبي، ال ْع ْلُت مً الاجداص ألا ْبٗض الض ٦ْغاهُت في جهاًت اإلاُاٝ  ت ألا ٢ْض لجإث الكَغ خدضة، 

 ً ً مما ؤصٔ بلى م٣خل ازىحن مً اإلاخٓاٍَغ ؤًام ٢لُلت مً ب٢غاع ال٣اهٓن بلى بَال١ الىاع ل٣م٘ اإلاخٓاٍَغ

ٖٓحن مً  في ؤ٫ْ بناباث عؾمُت هاظمت ًٖ الايُغاباث ْبٗض ؤ٢ل مً ؤؾب ٓٞمبر،  مىظ الشاوي مً ه

ْع ٢اهٓن م٩اٞدت الا  ْ ٢امذ نض ٓاظِت عص الٟٗل الٗى٠ُ  ٦ْغاهُت في م ٓمت ألا خخجاط، جغاظٗذ الخ٩

  ال٣اهٓن اإلاشحر للجض٫. بةلٛاء

٦ْغاهُت، خُض ٢ضم ؤٖلً عثِـ  ْاؾ٘ لل٣ُاصة ألا ْ ٢ض ٧ان َظا ؤلالٛاء بمشابت بضاًت جغاظ٘ 

ٝ" اؾخ٣الخّ في  الي ؤػاْع ٓػعاء ه٩ُ ْمّٗ ال٨شحر مً ؤًٖاء الخ2014٩ظاهٟي  28ال ٓمت ٦ما ؤٖلً ، 

ٓمُت.  ْجغ٥ اخخال٫ اإلاباوي الخ٩ ٓاظؼ  ٓا ٖلى بػالت الخ ْا٣ٞ ً بطا  ٓا للمخٓاٍَغ البرإلاان ؤهّ ؾ٣ُضم ٖٟ

٤ ج٣ضًم  ُٓٞدل" جسلُو الٓي٘ ًٖ ٍَغ ٧ٓ ٓع ًاه ٦ْغاوي "٨ُٞخ ٢ٓذ هٟؿّ، خا٫ْ الغثِـ ألا ْفى ال

مخٓاَغا  234ُٟٞغي ًٖ  16ْ 14جىاػالث ل٨باع ٢اصة اإلاٗاعيت ٦ما ؤٞغط في الٟترة اإلامخضة ما بحن 

ٍٓال خُض اهضلٗذ في ًٚٓن  ْل٨ً الؿالم لم ًضم َ ٓا مىظ صٌؿمبر،  ؾاٖت اقدبا٧اث بحن  48اٖخ٣ل

ً ْاإلاخٓاٍَغ ٦ْغاهُت  ت ألا  شخها في ٠ُُ٦. 88م٣خل ما ال ٣ًل ًٖ ، حؿببذ في الكَغ

ْا 21ْفي  ماء اإلاٗاعيت،  ٣ُُٞٓا م٘ ٖػ ُٓٞدل" خال ج ٧ٓ ٢ْ٘ الغثِـ "ًاه زخٟى في الُٓم ُٟٞغي، 

حن، (14)الخالي مً ٠ُُ٦ الب َظٍ الازحرة بدماًخّ مً اإلاخُٞغ ؾُا، َْ ٓ ْع ْمً زمت هد ، بلى قغ١ البالص 

ٓعي،  ْبخضار ٞغاٙ صؾخ ٓة التي ٧ان الِضٝ مجها وكغ الٟٓضخى  ْعاء َظٍ الخُ ؾُا  ٢ْض ٧اهذ ْع

٧ْان ؤَمِا بٖاصة ٓاث،  ٓجحن مىظ ؾى ا ب ؾُت، اهخَٓغ َٓاث ْع غة  جمُِضا لؿِىاٍع الؿُُغة ٖلى ظٍؼ

ؽ  .(15)ال٣غم الاؾتراجُجُت، جد٣ُ٣ا لخلمّ ال٨بحر في اؾخٗاصة مجض ال٣ُانغة الْغ
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ٖٓض إلظغاء اهخساباث عثاؾُت ظضًضة في  ٦ْغاوي م ٢ْام بٗضَا  ٢ْ25ض خضص البرإلاان ألا ماي، 

" عثِؿا ما٢خا، ٓعقِىٝٓ ْل٨ؿاهضع ج غة ال٣غم  بخصبِذ "ؤ في مُل٘ ْٖىضما بضؤ الايُغاب في قبّ ظٍؼ

سخي2014ماعؽ  ْا٤ٞ البرإلاان الْغ م  ،  ؾُت َىا٥ ٚع ٓة لخماًت اإلاهالر الْغ ٓجحن باؾخسضام ال٣ َلب ب

ٓعة ٚحر عؾمُت ؾُا قيذ خغبا يضَا به ٦ْغاهُت اإلاا٢خت بإن ْع ٓمت ألا م الخ٩ ٢ْض جضزلذ  .(16)ٖػ

غة بؿبب ؾُا في قبّ الجٍؼ ت  ْع صْن ؤي زؿاثغ  ٢ْض ؾُُغث ٖلحها مً ؤلاؾتراجُجُتألاَمُت الٗؿ٨ٍغ

ؾُت ت الْغ ا في ٢بًت اإلاا٦ىت الٗؿ٨ٍغ ْا٢ٗت ٖؿ٨ٍغ ٦ْغاهُا  ؾُا  .(17)ٍْض٫ َظا ألامغ ؤن ؤ ٢ْض يمذ ْع

غة ال٣غم عؾمُا في   . 2014ماعؽ  18قبّ ظٍؼ

شة اللشم: سدود الفعل الىخلت الغشبُت مً غم  شبه حٍض

غة ال٣غ  اإلاجخم٘ الضْلي ال ق٪ في اؾخهٛاع  ؾُا لكبّ ظٍؼ ا مؿإلت ل٣ًُت يم ْع ْاٖخباَع م 

ٍٓت ٍّٓ بإمغ زُحر للٛاًت، م٣اعهت بدالت  زاه ْل٨ً، ًجب الخى ٦ْغاوي،  الخغب التي ٌكِضَا الكغ١ ألا

ْبا ما بٗض الخغب  ْع ْبا الخضًشت، ؤ ْع ْان خضر في ؤ ٢ْذ  - post-guerre –خُض اهّ لم ٌؿب٤  ْفي 

ِٖٓا،  ضة مً ه ْبهظا حك٩ل ٢ًُت ال٣غم خالت ٍٞغ ؾُت الؿلم ؤمغ ممازل،  ْلت الْغ خُض ٢امذ الض

ْلُت ال٣اثمت  ٓمُت الض ْاإلاٗاَضاث الخ٩ ْلُت  غاٝ ْالاجٟا٢ُاث الض ْلُت ْظمُ٘ ألٖا ُت الض بخجاَل الكٖغ

ْلت ؤزٔغ ْيم ظؼء مً ب٢لُمِا بلحها.  18باخخال٫ ص

لسخيٓم خل٠ قما٫ ْ ٢ض ه ٦ْغاهُت،  ألاػمتٖضة اظخماٖاث في ؤق٩ا٫ مسخلٟت بسهٓم  ألَا ألا

ْػعاء زاعظُت ص٫ْ الخدال٠ ببر٦ْؿل في ٖلى ٚغاع اظخما ل  1ٕ  الظي ؤؾٟغ ًٖ بُان  2014ؤبٍغ

ٍٓغ ْجُ ٦ْغاهُا ٖلى يمان ؤمجها،  ؼ ٢ضعة ؤ ْ اجساط جضابحر ملمٓؾت لخٍٗؼ ؾُا  اث ْع  مكتر٥ ًضًً جهٞغ

ٓاتها اإلاؿلخت لسخي  .(19)٢ ْبُان خ٫ٓ الغابِ ألَا ٍْلؼ"  لسخي بـ " باإلياٞت الى بٖالن مجلـ قما٫ ألَا

 ٓ ٓب ٓعث 2014ؾبخمبر  5ْ  4عث، في بيُ ٓب ٦ْغاهُا )في ٧ل مً: هُ ْؤ  ٓ  4، البُان اإلاكتر٥ بحن لجىت الىاج

٦ؿل 2014ؾبخمبر  ٓػعاء صٞإ ص٫ْ خل٠ 2015مآً  16ؤهُالُا  2014،صٌؿمبر 2، بْغ (، بُان ل

ٓهُٓ  25قما٫ الاَلسخي )ببر٦ْؿل  ٍٓلُت 2015ً ْاعؾٓ في ظ ٢ْمت  ، هاَُ٪ ًٖ ال٣مت 2016(، 

ٓٞمبر  4ة للخلٟاء الكغ٢ُحن الجضص ببٓزاعؾذ في اإلاهٛغ  ٠٢ٓ مكتر٥ ٢بل ال٣مت  2015ه إلًجاص م

٦ْغاهُا ٖام (20)اإلا٣بلت لخل٠ قما٫ الاَلسخي الًاث اإلاخدضة ٖلى ؤػمت ؤ ْص ٞٗل ال  ٦.2014ما ٧اهذ عص

ْبُا ملخ ْع ْل٣ي َظا ألامغ جغخُبا ؤ ْباما" ػمام اإلاباصعة،  ٢ْض جهضع الغثِـ "ؤ ٍٓت،  ٢ْ ٗت  ا، ؾَغ ْٓ

ْاإلادُِ الِاصت، بِىما جم بَما٫  ٍٓلت ٖلى آؾُا  ٨ُت مىظ ٞترة َ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ بؿبب جغ٦حز ال

ْبُت، بال ؤن  ْع ٌ الخضزل في الكئٓن ألامىُت ألا ٨ُت جٞغ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْبا، خُض ٧اهذ ال ْع ؤ

ُ٨ ٦ْغاهُت التي ؤجهذ اؾخسضام ؤلاصاعة ألامٍغ ت للمٟغصاث التي َاإلاا اؾخٗملتها ألامغ حٛحر م٘ ألاػمت ألا

، ٦ـ "ال٣ُاصة مً الخل٠"، ؤْ "ؤزظ اإلا٣ٗض الخلٟي" 2011ؤزىاء الٗملُت التي ٢اصتها في لُبُا في ٖام 

ا، بل ؤ٦ثر مً طل٪، الع بياُٞت،  ْٚحَر ْبا ْنلذ الى ملُاع ص ْع الًاث اإلاخدضة ؤمٓالا في ؤ ؤه٣ٟذ ال
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٩ي، ٦ما ػ  ٓص الٗؿ٨غي ألامٍغ ؼ الٓظ غ لخٍٗؼ ٍْْػ ْهاثب الغثِـ "ظٓ باًضن"،  ْباما"،  اع الغثِـ "باعا٥ ؤ

ًاء في خل٠ الىاجٓ، مشل ص٫ْ  ْبُت ألٖا ْع ْبا ٖضة مغاث، ْزانت الض٫ْ ألا ْع ْلت "ظٓن ٦حري" ؤ الض

٨ُت ْ ؤزٔغ جابٗت لخل٠ قما٫  ٓاث ؤمٍغ ْماهُا، باإلياٞت الى اعؾا٫ الٓ.م.ؤ ٢ ْع ٓلىضا  ْب البل٤ُُ 

لسخي لُمإهتهم بمهضا ْاخض مً ألَا لسخي " ْ جُٟٗل اإلااصة الخامؿت مً مٗاَضة خل٠ قما٫ ألَا ٢ُت 

ت  لسخي للكَغ ْاخض"، هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، بٗشت خل٠ قما٫ ألَا ْ الجمُ٘ مً ؤظل  ؤظل الجمُ٘ 

ٞت  ْ ؤلاهظاع اإلاب٨غ اإلاْٗغ ٓلٓظُا الغ٢ابت  ْ الخد٨م طاث ج٨ى ْ وكغ َاثغاث ال٨ك٠  ٍٓت في البل٤ُُ،  الج

ْبدغ البل٤ُُ."  AWACSبـ "  ْماهُا  ْع ٓلىضا   في ٧ل مً ب

ٍْلؼ"  ٓعث" بـ " ٓب لسخي التي ٣ٖضث في "هُ ْ ٖلى َامل ٢مت خل٠ الكما٫ ألَا ْة ٖلى طل٪،  ٖال

ْالخامـ مً ؾبخمبر  ُاهُا، في الغاب٘  ْجإ٦ُض الضٞإ  2014ٚغب بٍغ ٦ْغاهُا  جُغ١ الخل٠ الى ؤػمت ؤ

ا الدجغ ألاؾاؽ للخل٠ 5 الجماعي ْيمان اإلاؿاٖضة اإلاخباصلت بمٓظب اإلااصة خُض َمإن  .(21)باٖخباَع

ٓاظضٍ الٗؿ٨غي ٚحر الضاثم في ٧ل مً  اصة ج لسخي خلٟاثّ ألا٦ثر حٗغيا للخُغ بٍؼ خل٠ الكما٫ ألَا

ْ ٢ض  ْصَا،  ٓاعت ٖلى ٫َٓ خض ٓاظِت خاالث الُ ٓاث إلا ْعٞ٘ ٢ضعاجّ ٖلى وكغ ٢ ْص٫ْ البل٤ُُ  ٓلىضا  ب

ض ْ مسال٠، خُض  عة ازخلٟذ آلاعاء بحن مٍا ً في ال٣مت ٖلى يْغ ا٢ترح ؤخض الججرالاث الخايٍغ

ٓاث  ن الى ؤن الاهدكاع الٗؿ٨غي ل٣ الخ٨ٟحر في ْي٘ جضابحر مًاصة للخغب الهجُىت، في خحن طَب آزْغ

ؾُا ٢ض ًٟخذ مجاال إلاكا٧ل صازل الخل٠، خُض ان بٌٗ الض٫ْ  ْص ْع الىاجٓ ٖلى م٣غبت مً خض

 ْ ْ ال٣ضعة ؤ بت ؤ ًاء لِؿذ لِا الٚغ   .(22)٦الَما مٗا ٖلى صٖم ٖملُاث الاهدكاع الطخمتألٖا

لسخي بؿبب جغ٦حٍز ٖلى  ٓجغ صازل خل٠ ألَا الكغ١ م٣ابل –٦ما ؤِْغث ال٣مت ؤهّ ال ًؼا٫ َىا٥ ج

ْعٍ  -الجىٓب ٓجغاث، -ؤلا٢لُمي م٣ابل الٗالمي-ُْٞما ًخٗل٤ بض ٦ْغاهُا لم جىهي َظٍ الخ ْعٚم ان ؤػمت ؤ  ،

ٓاػن الخل٠ بح ْ الجىٓبْل٨جها ق٨٨ذ في ج ٍٓت ألامً ؤلا٢لُمي ،ن الكغ١  ْل  .(23)ْ الٗالمي ْبحن ؤ

ُت في ماعؽ  ٓعة ٚحر قٖغ غة ال٣غم به ؾُا ٖلى قبّ ظٍؼ ججضع الاقاعة الى اهّ ٖىض اؾدُالء ْع

ٓباث ا٢خهاصًت. في  2014 ٦ْغاهُا الكغ٢ُت، عص الٛغب ٖلى َظا ؤلاظغاء بٟغى ٣ٖ ْبضء الخضزل في ؤ

ٍٓلُت  ْ ٢ض جم جُٟٗل2014ظ الًاث اإلاخدضة  ،  ْال ْبي  ْع ٓاؾُت الاجداص ألا ٓباث بإؾلٓب ميؿ٤ ب ال٣ٗ

ً ٦ْىضا ْخلٟاء ْقغ٧اء آزٍغ ٨ُت   .ألامٍغ

ٓباث بضعظت ؤ٦بر في ؾبخمبر  ٓباث 2014جم صٖم َظٍ ال٣ٗ ، ٦ما جم ا٢غاع جمضًض ٞترة ال٣ٗ

ٍٓلُت  ْبي، التي ٧ان مً اإلا٣غع ؤن جيخهي في ظ ْع يت مً الاجداص ألا لى ٚاًت ظاهٟي ، ب2015اإلاْٟغ

ْال٨ىضًت ٞهي ٚحر مدضصة ألاظل2016 ٨ُت  ٓباث ألامٍغ  .، ؤما ال٣ٗ

ٕٓ ألا٫ْ  ٓإ، ٣ًُض الى ؾُا في مجملِا الى زالزت ؤه يت ٖلى ْع ٓباث الا٢خهاصًت اإلاْٟغ جى٣ؿم ال٣ٗ

ٓمُت مدضصة في  ؾُت خ٩ ْالخضماث اإلاالُت الٛغبُت باليؿبت إلااؾؿاث ْع ٓا١  الٓن٫ٓ بلى ألاؾ

ؾُا مً ال٣ُاٖاث اإلا ٕٓ الشاوي خٓغا ٖلى الهاصعاث بلى ْع ٍْٟغى الى ْالضٞإ،  ْالُا٢ت  ُت  هٞغ
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ٕٓ الشالض ُٟٞغى خٓغا ٖلى  ْبهخاظّ، ؤما الى ؤظِؼة مُٗىت ٖالُت الخ٣ىُت للخى٣ُب ًٖ الىِٟ 

ْبًاج٘ زىاثُت الاؾخسضام ت  ؾُا مً بًاج٘ ٖؿ٨ٍغ  .(24)الهاصعاث بلى ْع

ا، التي نض ْ ٚحَر ٓباث  ٨ُت بد٤ الا ان َظٍ ال٣ٗ الًاث اإلاخدضة الامٍغ ْال ْعبي  عث مً الاجداص الا

الًاث  ٢ْٗذ ُّٞ ال لت حٗبر ًٖ الاخغاط الضْلي الظي  ٓباث ق٩لُت ْ ٍَؼ ؾُا الاجداصًت هي ٣ٖ ْع

٨ُت،  ؽ بمىِٗم مً الضز٫ٓ الى اإلاخدضة ألامٍغ ٓاَىحن الْغ ٓباث التي اجسظث بد٤ ٖضص مً اإلا ٞال٣ٗ

ْججمُض  ْبي  ْع ٓاَىحن لم ص٫ْ الاجداص ألا ٓ اهتها٥ ٌٞ لخ١ٓ٣ الاوؿان، ألن َاالء اإلا ٓالِم َ خغ٦ت ؤم

٨ُت،  ٦ْغاهُت التي زل٣تها اإلاسابغاث ألامٍغ لحن ًٖ الاػمت ألا َْم ٚحر مؿْا ؾُت  ْا الؿُاؾت الْغ ٣ًغع

ٖٓت الض٫ْ الشماوي ٚحر مجض، ؾُا مً مجم ٞالض٫ْ الشماوي ال ج٣غع مهحر الا٢خهاص  ٦ما ان َغص ْع

ْع  ْص ْلُت.الٗالمي  الث الض ٧ٓ  َا ال ًخٗضٔ البرْج

ٓ في مجلـ  ٍْٓت ٖٓمى، ٦ما ؤن لِا خ٤ الُٟخ ْلت ه ٓباث، ٞهي ص ؾُا بال٣ٗ مً الهٗب تهضًض ْع

ٓباث التي ًٟغيِا الٛغب ٖلحها ْ بةم٩اجها الغص ٖلحها  ْحؿخُُ٘ اؾدُٗاب ٧اٞت ال٣ٗ ألامً الضْلي 

ٓباث ا٢خهاصًت ْؾُاؾُت ؤ٦ثر بًالما ْيغعا، ٞهي جخم ْ بٓي٘ ا٢خهاصي ب٣ٗ خ٘ باالؾخ٣غاع الؿُاسخي 

ْجدخل وؿبت  ْمٓخضة  ٍٓت  ْب٣ُاصة ؾُاؾُت ٢ ْحكتر٥ بٗال٢اث  3مخحن،  باإلائت مً ؤلاهخاط الٗالمي، 

ل طاث الا٢خهاصاث الٟاٖلت في الا٢خهاص الٗالمي ٦ما ان  ْالبراٍػ ْالهحن  ْاؾٗت م٘ الِىض  ا٢خهاصًت 

ْز٣ُت م٘ ؤ٦ث ر البلضان الٗغبُت ْزهٓنا الض٫ْ الٛىُت بالبتر٫ْ لِا ٖال٢اث ا٢خهاصًت ْؾُاؾُت 

ٓمُا ا٦ثر مً  ْلضحها ٞاثٌ مً الٗمالث الهٗبت بما ٣ًاعب  12خُض جهضع ً ملُٓن بغمُل مً الىِٟ 

ؾُا في جإمحن اخخُاظاتها مً  ْعبي ٌٗخمض ٖلى ْع الع )ؤل٠ ملُاع( ٦ما ان ص٫ْ الاجداص الا الترلُٓن ص

 .(25)باإلااثت 30الٛاػ بيؿبت 

ؾُت بداظت بلى بي ٍْٓت ْع ْبُت جمخل٪ مٟاٖالث ه ْع اٞت بلى ٧ل طل٪ ٞان الٗضًض مً الض٫ْ ألا

ؾُا  ٓباث ٖلى ْع سخي، ما ٌٗجي ؤهّ في خا٫ ٞغى ٣ٖ ٓم الْغ ٓعاهُ ْبلى الُ ؾُت لهُاهتها  الخ٣ىُاث الْغ

اصة ؤؾٗاع الىِٟ الٗا ْبالخالي ٍػ ت  ٓعة الخغاٍع ْػٍاصة الٟاج ٠٢ٓ َظٍ اإلايكأث ًٖ الٗمل،   .إلاُتؾدخ

ك٩ل ج٣اَٗا
ُ
ؾُا، خُض ح ْبي ألا٦ثر حٗل٣ا ا٢خهاصًا بْغ ْع ٗخبر ؤإلااهُا البلض ألا

ُ
للمىخٓظاث الىُُٟت  ْح

سخي. ْالىِٟ الْغ ْبُت اؾخحراصا للٛاػ  ْع ْبا، ٦ما اجها ؤْلى الض٫ْ ألا ْع ؾُت في ؤ ْبا  الْغ ْع الى ظاهب ص٫ْ ؤ

ؾُا مىظ ٞ ٓم بها ْع ْبُت ج٣ ْع ٘ ؤ ْ َىا٥ ٖضة مكاَع ٓبا.الكغ٢ُت،   ترة إلاض ؤهابِب الٛاػ قماال ْظى

ؾُا م ٓباث ٖلى ْع ْبا بلى اإلاطخي في ٣ٖ ْع ً َظا اإلاىُل٤، هٔغ ؤهّ مً الهٗب ظضا ؤن حٗمض ؤ

ٓص بلى ٖهغ الخُب ْبا ؤن حٗ ْع ٖٓض ٞحها ؤ ْالتي ج ٓجحن" ألازحرة  داث "ب  .زهٓنا م٘ جهٍغ

ْبا ا٢خهاصًا،  ْع ْلُت )اإلاٗاصن ٦ما ؤن الٛاػ لِـ الٓؾُلت الٓخُضة للًِٛ ٖلى ؤ ٓاص ألا ِٞىا٥ اإلا

ٓم،  (Airbus) ألاعيُت الىاصعة( خُض حٗخمض بًغبام ؾُا لتزٍْضَا بالخِخاهُ بك٩ل خهغي ٖلى ْع

ْبي ْع ؾُا الؿ١ٓ ألا ص بّ ْع ْؼ
ُ
ٓاص الٛظاثُت ٧ال٣مذ الظي ج  .باإلياٞت الى اإلا
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ْبُت اإلاى٣ؿمت ب ْع لى زالزت ؤ٢ؿام مً ٧ل ما ج٣ضم هٔغ ؤهّ مً الهٗب ظضا ؤن حٗمض الض٫ْ ألا

ْٖلى عؤؾِا ٞغوؿا( بلى  ْٖلى عؤؾِا ؤإلااهُا ْقبّ اإلاداًضة  ؾُا  ُاهُا، م٘ ْع ْٖلى عؤؾِا بٍغ ؾُا  )يض ْع

ْبا  ْع ٓباث ؾخ٩ٓن لّ جضاُٖاث ؾُاؾُت ٦بحرة ٖلى ؤ ؾُا، بط بن ٞغى َظٍ ال٣ٗ ٓباث ٖلى ْع ٞغى ٣ٖ

ٓع ؤػمت الضًٓن  ْ الخدال٠ لٗب ْبا بلى الخًامً  ْع ٢ْذ جدخاط ؤ   .(26)الؿُاصًتفي 

 :جذاعُاث ألاصمت ألاوهشاهُت على ألامً ألاوسوبي ألاؾلعحي

لسخي    ْمىٓمت خل٠ قما٫ ألَا ْبي  ْع ٦ْغاوي بإػمت ز٣ت بحن الاجداص ألا  (27)حؿبب الهغإ ألا

٦ْغاهُت التي اهضلٗذ في ُٟٞغي  ٟذزلْ  الًاث اإلاخدضة  2014ألاػمت ألا ْ ال ؾُا  ٓجغة بحن ْع ٖال٢اث مخ

 ْ ٨ُت  ٓما اهجغث ٖجها جضاُٖاث ؾلبُت ٖلألامٍغ ْ  ىالٛغب ٖم الٗال٢اث بحن الجاهبحن، ْفي َظا الؿُا١، 

ؾُا اؾخسضاما  اب في الكغ١ ألاْؾِ، َظٍ ال٣ًُت التي حؿخسضمِا ْع بذجت ٢ًُت م٩اٞدت ؤلاَع

٦ْغاهُت، قاع٦ذ َظٍ ألازحرة في ماجم ْ بحن الٛغب بؿبب ألاػمت ألا ٓجغ الٗال٢اث بُجها  غ ؾُاؾُا مىظ ج

ٓهُش بإإلااهُا في الٟترة اإلامخضة مً  ْ ٢ض 2015ُٟٞغي  8بلى  6ؾُاؾاث ألامً الظي ٣ٖض في مضًىت مُ  ،

٨ُت  ْبُت خ٫ٓ ما بطا  -ظغث مىا٢كاث خامُت ٖلى َامل َظا اإلااجمغ ٦كٟذ ًٖ زالٞاث ؤمٍغ ْع ؤ

ض مً الاؾدُالء ٖلى ؤعاضخي ٠٢ٓ اإلاٍؼ ٓمُت ل ٦ْغاهُا بإؾلخت هج ٍض ؤ ْلت  ٧ان مً اإلاىاؾب جْؼ جل٪ الض

ْاقىًُ، مٟاصٍ ؤن  ٓصٍ  ٦ْغاوي مً ٖضمّ، ْ بغػ عؤي ٢ٓي ج٣ مً ٢بل الاهٟهالُحن في الكغ١ ألا

ْعْ ٦ْغاهُا، بل -الٓخضة ألا ؾُا في ؤ ؤَلىُُت باجذ ؤ٦ثر ؤَمُت مً طي ٢بل، لِـ ٣ِٞ بؿبب جضزل ْع

ْبا  ْع ْلت الاؾالمُت "صاٖل" الظي ؤنبذ ًمشل تهضًضا أل ْ الضلُل ٖلى طل٪ ْؤًًا بؿبب جىُٓم الض

ـ في ْ في باَع ابُت التي اؾتهضٞذ مجلت قاعلي ببض َْىا، ًشحر بٌٗ ال٨خاب 2015ظاهٟي  الٗملُت ؤلاَع  .

ٓاظِت الخُٝغ  ً "الىٓام اللُبرالي" في م الٛغبُحن مؿإلت خخمُت الضٞإ ًٖ "ال٣ُم الٛغبُت"، ْٖ

ٓعٍت التي حؿعي بلي  ٦ْظل٪ الىٓم الض٨ًخاج ٓمخّ،  ْمىٓ َضم هٓام ما بٗض اهتهاء الخغب ؤلاؾالمي 

ْعْ ؾُا، التي ًغي الخدال٠ ألا ْاضخت بلى ْع ْطل٪ في بقاعة  ؤَلىُي ؤجها ٢امذ ب٨ؿغ هٓام -الباعصة، 

٨ُت الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْجدضث ٖلىا الىٓام الضْلي ب٣ُاصة ال  . (28)ما بٗض الخغب الباعصة، 

ْلِـ    ٓ هدُجت  ٓاضر ؤن َظا الهغإ َ ٓاع ألامجي مىظ ؾببا الهد مً ال  1991ُاٍ مؿخٔٓ الخ

ْعْ ٖٓت ألا ْعْؾُا.-بحن اإلاجم  ؤَلؿُُت 

ْ ٖلى     ً ٖلى جًامً ؤَلسخي ٢ٓي  ْبا مىظ الىه٠ الشاوي مً ال٣غن الٗكٍغ ْع ٌؿدىض ألامً في ؤ

ً، خُض  ٖٓت مً اإلا٩ُاهحزماث ْ اإلاٗاَضاث التي ؤنبذ مك٥ٓ٩ ٞحها زال٫ ال٣ٗضًً ألازحًر مجم

ٓز٣ُت الخخ ْبا اٖخمضث ال ْع ْالخٗاْن في ؤ  1975الظي ٣ٖض في َلؿى٩ي ٖام  (CSCE)امُت إلااجمغ ألامً 

ْعْ ْص للمى٣ُت ألا غاٝ،  ،ؤَلؿُت-مبضؤ خغمت الخض ْص بال باجٟا١ ألَا ْ ال ًم٨ً بخضار حٗضًل في الخض

ان ما جم اهتها٥ َظا اإلابضؤ في حؿُٗيُاث ال٣غن اإلااضخي في البل٣ان، زهٓنا زال٫ الخملت  ْل٨ً ؾٖغ
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لسخي في نغبُا ٖام ال ٓ 1999تي ٢امذ بها مىٓمت خل٠ قما٫ ألَا ٞٓ ْالتي ؤؾٟغث ًٖ بوكاء ٧ٓؾ  ،

ٓم  ْلت ظضًضة، التي حٗتٝر بها الُ ْبا  57مً ؤنل  ٦36ض ْع ْالخٗاْن في ؤ ٓ في مىٓمت ألامً  ْلت ًٖ ص

(OSCE غة ال٣غم في ماعؽ ؾُا لكبّ ظٍؼ ٓز٣ُت الخخامُ 2014(، ْيم ْع ت ما هي بال يغبت ظضًضة لل

ٓبُت في ٖام  ْؤْؾُدُا الجى ا  ٓ باؾخ٣ال٫ ؤبساٍػ     .(29) 2008لِلؿى٩ي بٗض اٖتراٝ مٓؾ٩

ْػٍغ الضٞإ الٟغوسخي الًٓء في ٢اهٓن الخسُُِ الٗؿ٨غي     ، ٖلى 2019-2014لِظا، ؾلِ 

ٓصة ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت باؾخسضام  ٦ْغاهُت "الظي ًٓضر ٖ ٓص بٌٗ التهضًضاث مً زال٫ ألاػمت ألا نٗ

ْت ٓة  ٓاػن م٘ مى٣ُت ال٣ ْبُت. " ْ لِظا ًيبػي مغاظٗت بٖاصة الخ ْع ٓة في ال٣اعة ألا هضًض اؾخسضام ال٣

ْبا ْع ٨ُت بإمً ؤ الًاث اإلاخدضة الامٍغ ْاإلادُِ الِاصي بٗض التزام ال ٦ما ؤ٦ضث اإلامشلت  .(30)آؾُا 

ذ جي" في جهٍغ ٍٓٚغ ٩ا م ْبي "ُٞضًٍغ ْع ن الخاعظُت لالجداص ألا ْبي، جم باؾم الاجدا الؿامُت للكْا ْع ص ألا

ْبي بمىاؾبت الظ٦ٔغ الشالشت ) ْع ٢ٓ٘ الغؾمي للمجلـ ألا ( للًم ٚحر 2017ماعؽ  18وكٍغ ٖلى اإلا

سخي، بإن " غة ال٣غم مً َٝغ الاجداص الْغ ْبي ملتزم بالخىُٟظ ال٩امل الكغعي لكبّ ظٍؼ ْع الاجداص ألا

ٓ مغة ؤزٔغ الض ٓ ًضٖ َ ْ تراٝ بهظا الًم الٛحر قغعي،  ًاء في ألامم اإلاخدضة لؿُاؾت ٖضم الٖا ٫ْ ألٖا

٣ْٞا لل٣غاع  ْبي ال  68/262بلى الىٓغ في اجساط جضابحر ممازلت  ْع للجمُٗت الٗامت، ٦ما ان الاجداص ألا

سخي في ىُحن  ٌٗتٝر باالهخساباث التي هٓمِا الاجداص الْغ ْ الَٓ ال باإلامشلحن اإلادلُحن ؤ غة ال٣غم  قبّ ظٍؼ

 .(31)اإلاىخسبحن بهظٍ اإلاىاؾبت"

ْصٞاُٖت مكتر٦ت )بن     ٓاث PSDCالِضٝ مً بىاء ؾُاؾت ؤمىُت  ْبي في حك٨ُل ٢ ْع ( لالجداص ألا

٨ُت، ألامغ الظي  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ لسخي الظي تهُمً ٖلُّ ال ؤمىُت مىٟهلت ًٖ خل٠ قما٫ ألَا

خماص ٖ ٍٓت ٢ضعاتها بضال مً الٖا ْ ج٣ ْ مؿخ٣لت،  ٍٓغ عئٍت اؾتراجُجُت مٓخضة  ْبُحن بخُ ْع لى ٌؿمذ لؤل

ْبي ْع لُت ألامً ؤلا٢لُمي ألا ْجدمل مؿْا  ،ً ، بإهّ: 42لؿابٗت مً اإلااصة جىو ال٣ٟغة ا.خُض (32)آلازٍغ

ًاء  ْان مؿلر ٖلى ؤعايحها، ًجب ٖلى الض٫ْ ألٖا ْبي لٗض ْع ٓ في الاجداص ألا ْلت ًٖ "في خا٫ حٗغى ص

٣ْٞا للماصة  ْاإلاؿاٖضة ب٩ل الٓؾاثل التي بٓؾِٗا،  مُشا١ ألامم اإلاخدضة،  مً 51ألازٔغ ج٣ضًم الٗٓن 

 ْ ًاء، ٦ما ان الخٗاْن  ْ َظا ال ًسل بالُاب٘ الخام لؿُاؾت ألامً ْ الضٞإ لبٌٗ الض٫ْ ألٖا

في َظا اإلاجا٫ ًجب ؤن ٩ًٓن مُاب٣ا لاللتزاماث اإلاىهٓم ٖلحها في مىٓمت خل٠ قما٫  الالتزام

ًاء في اإلاىٓمت  لسخي التي جب٣ى ؤؾاؽ الضٞإ اإلاكتر٥ للض٫ْ ألٖا جُٟٗال . ْ (33)ْ خ٣ل جىُٟظٍ"ألَا

ٓم ابي لِظٍ اإلااصة، ط٦غث ٞغوؿا ؤزىاء الهج ـ في  ؤلاَع ٓٞمبر  13الظي حٗغيذ لّ باَع بإن  2015ه

الهض،  ٓا َ ْبي، خُض ٢ا٫ الغثِـ الٟغوسخي، ٞغوؿ ْع خضاء ٖلحها ٌٗض اٖخضاءا ْ مؿاؾا باألمً ألا الٖا

ْبا" ْع ْ أل ٓ ٖض ْ ٞغوؿا بل َ ْ لِـ ٖض ْػٍغ الضٞإ مغاؾلت هٓغاثّ ْ  (34)بإن: "الٗض ٢ض َلب ؤهضا٥ مً 

ْبُحن  ْع ْبي٣ٞ7غة  - 42باإلااصة  ْ جظ٦غحهمألا ْع  . (35)، مً مٗاَضة الاجداص ألا
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ْبُت اإلاكتر٦ت ا٢خهغث مىظ وكإتها في ٖام  ْع ْالضٞاُٖت ألا ختى  2003بال ان الؿُاؾت ألامىُت 

ْ الُٓم ٖلى وكغ بٗشاث مضهُت َامكُت طاث جإزحر اؾتراجُجي ظ ْ لٗل ُٚاب ؾُاؾت ؤمىُت  ْص،  ض مدض

٦ْغاهُا، أل٦بر صلُل ٖلى  ْبُت مكتر٦ت خ٣ُ٣ُت في ْل الغبُ٘ الٗغبي ْألاخضار ألازحرة في ؤ ْع صٞاُٖت ؤ

ٓعة ؤٖالٍ، بل ؤ٦ثر مً طل٪ جبُٗتها  ْبُحن لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ الشالزت اإلاظ٧ ْع ٓاظّ ألا ٓباث التي ج الهٗ

لسخي  .(36)ألامىُت لخل٠ الكما٫ ألَا

 مت:خاج

اب الضْلي الخهت ألا٦بر مً اَخماماث اإلاجخم٘ الضْلي، الا  م مً اخخال٫ صاٖل ْؤلاَع ٖلى الٚغ

غة ال٣غم في ماعؽ  ؾُا لكبّ ظٍؼ ْالخؿاباث  2014ؤن يم ْع ْعا١ الجُٓؾُاؾُت  زلِ ٧ل ألا

 ْ ُت ألامىُت  ٦ْغاهُا ْخؿب، بل للخٍغ ٓهّ تهضًض زُحر لِـ ٣ِٞ أل الؿُاؾُت ْألامىُت، هٓغا ل٩

ٖٓت ا ٢ْذ لم ًسُغ ٖلى با٫ اإلاجم ْ ضخاَا في  ْ الٗاإلاُت التي حٛحرث بحن لُلت  لجُٓؾُاؾُت الا٢لُمُت 

٨ُت، ألامغ  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ اصة ال ْلُت، ؾُما ْ ؤن ألامغ ٢ض جم في ٞترة ألاخاصًت ال٣ُبُت بٍغ الض

٦ْغاهُت مىظ ا ا في الظي زلِ خؿاباث الخلٟاء الٛغبُحن، ْ ٢ض ٦كٟذ ألاػمت ألا ًٖ  2010هٟجاَع

ْبُت اإلاكتر٦ت التي ج٨مً في  ْع ْ الضٞاُٖت ألا ْ ه٣اٍ ال٠ًٗ التي جد٨م الؿُاؾت ألامىُت  الخلل ال٨بحر 

 ْ لسخي مً ظِت،  ْبُت لخل٠ الكما٫ ألَا ْع مجملِا في مضٔ الخبُٗت ألامىُت الالمخىاَُت للض٫ْ ألا

ٓمُت ٖلى اإلاهلخت الجماُٖت لالجداص ألا  ٔ َُٛان اإلاهلخت ال٣ ْبي مً ظِت ؤزغ  .ْع

 الهىامش :
 

1 La crise ukrainienne et les relations OTAN-Russie, in : http://www.nato.int/docu/review/2014/Russia-Ukraine-Nato-

crisis/Ukraine-crisis-NATO-Russia-relations/FR/index.htm. 
ٓعظُىا 2 ث ظ ؼ، خلمي زْغ ؾُت  ٍٖؼ ٨ُت_الْغ ٦ْغاهُت ٖلى الٗال٢اث ألامٍغ ٢ٓغاَي الٗغبي، 2015_ 2013“جضاُٖاث ألاػمت ألا ، اإلاغ٦ؼ الضًم

 http://democraticac.de/?p=34817 ؤهٓغ:
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 ملخظ:

ٓع٢ـــــــــت الخٗــــــــغى لضعاؾـــــــــت  حؿــــــــتهضٝ َــــــــظٍ ال

ْاع التــي ًم٨ــً  ْلُــت فــي ْــل ألاص مؿــخ٣بل الٗال٢ــاث الض

الؿــاُٖت هــاٖضة، بهــا ال٣ــٔٓ ؤلا٢لُمُــت ال جًــُل٘ؤن 

ت،إلًجاص  ْلُت اإلادؿاٖع  م٩اهت ٞاٖلت في اإلاماعؾاث الض

ْاع ؤ٦بـــر زـــاعط مدُُِـــا  بدُـــض جخُلـــ٘ َـــظٍ ال٣ـــٔٓ ألص

ـــ٘  ــ ــ ــ ــــى َبـ ــ ــ ــــ٪ بلــ ــ ــ ــــي طلــ ــ ــ ـــــضة فــ ــ ــ ـــــت، ظاَـ ــ ــ ْصَا ؤلا٢لُمُـ ـــــض ــ ــ ْخـ

ْلُـــــت،  ٓعاتها اإلاؿـــــخ٣بلُت فـــــي الٗال٢ـــــاث الض ْجغج٨ـــــؼ جهـــــ

َـــــــظٍ الــــــــض٫ْ فـــــــي َغخِــــــــا ال٣ـــــــاثم ٖلــــــــى بنـــــــالح ألامــــــــم 

ـــــظي  ُٟي الـ ــــْٓ ـــل الــ ــ ــــى الخلــ ـــــاء ٖلــ ــــضة، بىـ ـــ٨ًخاإلاخدــ ــ ٠ ىــ

ٖــــضم الخاظـــــت  م٩ُاهحزمــــاث ْالُــــب اإلاىٓمـــــت، ْ حؿـــــُحر ص

، ٦مجلـــــ الٓنـــاًت، َــــظا  بلـــى بٗـــٌ الُِئــــاث ألازـــٔغ

ْمكـــا٧ل ألامـــم اإلاخدـــضة،  بيـــاٞت بلـــى بظمالِـــا ٣ٖبـــاث 

٢ْـــامٓؽ ٖـــالمي  ًٍٓ ظـــِل ؤممـــي،  ـــا فـــي ج٩ـــ مشـــل عجَؼ

ٓم  ٓم، مِٟــ ْالتـي ٖلــى عؤؾـِا الُـ ـ٠ اإلاهـُلخاث  لخٍٗغ

ْالخـــــضزل.. ْان،  ْالٗـــــض ـــــاب،  ـــا، بلـــــى ظاهـــــب ؤلاَع ــ ْٚحَر  .

العجــؼ ألا٣ٞــي الــظي ؤنــاب َُئــت ألامــم فــي خــل ال٨شحــر 

ْبصاعة ألاػماث ؤلاوؿاهُت.  مً الجزاٖاث، 

ال٣ــــٔٓ الهــــاٖضة، ألامــــم اإلاخدــــضة،  اليلمــــاث الذالــــت:

ــــت،  ــــ٨الث الٗاإلاُـ ْلي، اإلاكـ ــــب الـــــض ـــً، الترجِـ مجلــــــ ألامــ

 اإلاؿخ٣بل اإلاكتر٥.

Abstract: 

This paper aimed exposure to study the 
future of international relations in the light of the 
roles that can be undertaken by regional powers 
emerging, seeking to find an effective position in 
the accelerating international practices, so that 
these forces are looking more outside the 
perimeter and territorial boundaries of the roles, 
hard at it to reprint future perceptions in 
international relations  . These countries are based 
to ask based on United Nations reform, based on 
the dysfunction surrounding the mechanics of 
running Motors organization, and need not to 

some other bodies, such as the Council 
guardianship, add this to the summarized 
obstacles and problems of the United Nations, 
such as the inability to form a UN army, global 
Dictionary to define terms which are headed 
today, the concept of terrorism, aggression, 
interference ... and others, as well as horizontal 
deficit, which hit a UN body to resolve a lot of 
conflicts and humanitarian crises management. 
Key words; rising powers, the United Nations, the 
Security Council, the international rankings, global 
problems, common future 

 ملذمت:

ْا ؤن الشابــــذ  ْاع ؤ٦بــــر ٖلــــى اإلاؿــــغح الٗــــالمي، بط ًبــــض جخُلــــ٘ ال٣ــــٔٓ الهــــاٖضة الجضًــــضة بلــــى ؤصاء ؤص

ٓ ٖىهــغ الخـــإزحر، الــظي ًُـــغح بةؾــخمغاع فـــي ْـــل " " البـــاسدة بعــذ الخـــشب ـــــ ٌعــمى ـخلبــت مـــا ــــــــــــالٓخُــض، َـــ



غ عؿُت   د. بدَس

 

316 

ُٓٞاحي، ٢ـض قـِضث لخٓـتبةٖخباع ؤن مغخلت ما ب ْبجهُـاع ؤلاجدـاص الؿـ جغاظـ٘ ٦بحـر  ٗض ؾـ٣ٍٓ ظـضاع بـغلحن 

ْ لخٓــت ٓاػن الٗــالمي، ؤ ْالتــي بــضؤث  فــي ْــاَغة الخــ ٨ُــت، التــي خــاصة فــي بــضاًتها،  مــا ٌٗــٝغ باألخاصًــت ألامٍغ

ْبالخهـٓم بٗـض الٟـغاٙ الـظي ؤخضزـّ ػلـؼ  ٓاػن  ٓص ـــــ ُٞمـا بٗـض ـــــ بلـى خالـت مـً الخـ ٓع ٞحهـا حٗـ ا٫ ج٨ٟـ٪ ألام

ْبعجضاصاث طل٪ الؼلؼا٫ ٖلى ٩َُل ال٣ٔٓ الٗالمي. ُٓٞاحي،   ؤلاجداص الؿ

ش-ٓػَ٘ ال٣ٔٓ في الىٓام الٗالمي ْل٣ض قِض ٩َُل ج ْالؿُا١  -ٖبر الخاٍع حٛحراث عاص٩ًالُت جدىاؾب 

ذي الظي خضزذ ُّٞ.  الخاٍع

ٓػَ٘ ال٣ٔٓ ُّٞ، خُض ْج ٓعة ق٩ل الىٓام الٗالمي  بحؿم ال٣غن  ْالتي ؾاَمذ في حك٨ُل ْ بل

ٓة في الٗالم،  ْاإلامل٨ت اإلاخدضة( ٖلى م٣الُض ال٣ ٓعٍاث الخ٣لُضًت )ٞغوؿا  الخاؾ٘ ٖكغ بؿُُغة ؤلامبراَ

الًاث اإلاخدضة ْؤلاجداص  ٓعٍاث ٣٦ٔٓ ٖٓمى، لهالر ال ً ؤ٫ٓٞ َظٍ ؤلامبراَ بِىما ال٣غن الٗكٍغ

ْببان الخغب ا ُٓٞاحي، زانت بٗض جهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت،  ُت الؿ لباعصة التي ؤٖاصث عؾم زٍغ

ْلُت بالشىاثُت ال٣ُبُت ْالتي ؾمُذ خؿب الٗضًض مً الباخشحن في خ٣ل الٗال٢اث الض  ٔٓ ٓػَ٘ َظٍ ال٣  .ج

ــــــ بال ؤن اؾـــــخ٣غاع  ا٫ هٓــــام ًالُـــــا ــ ــــــ بٗـــــض ْػ م مـــــً ألاخاصًــــت التـــــي محـــــزث الٓيـــــ٘ الــــضْلي ـــ ْٖلــــى الـــــٚغ

ٓ الؿــمت الٓخُــ ٨ُــت لــِـ َــ الًــاث اإلاخدــضة ألامٍغ ضة اإلامحــزة للمىــخٓم الٗــالمي الــغاًَ، ٞباإليــاٞت بلــى ال

٦ْـــظل٪ بٗـــٌ مـــً ال٣ـــٔٓ ؤلا٢لُمُـــت  ْبـــي،  ْع ْص٫ْ ؤلاجدـــاص ألا ْػ ال٨بحـــر ل٩ـــل مـــً الُابـــان  طلـــ٪ هجـــض البـــر

ٖٓـــــت  ْع ؾُاســـــخي ٖلـــــى الؿـــــاخت الٗاإلاُـــــت، ٦دـــــا٫ ص٫ْ مجم  "ًىغر البـــــ"ألازـــــٔغ التـــــي جخُلـــــ٘ بلـــــى ؤصاء بـــــض

"BRICS " ،ؾـــُا، الِىـــض ـــل، ْع ٓة بلـــى ٦ؿـــب مؿـــاخت  الهـــحن، )البراٍػ ٣ُـــا(، التـــي جـــضٞ٘ ب٣ـــ ْظىـــٓب بٍٞغ

ْاع ؤ٦بـــر فـــي اليؿـــ٤ الٗـــالمي الـــظي -ْاؾـــٗت فـــي الًٟـــاء الجُـــٓ اؾـــتراجُجي الٗـــالمي، للخُلـــ٘ بلـــى ال٣ُـــام بـــإص

ْ باألخٔغ اليؿ٤ آلازظ في الدك٩ل. ٍٓت البيُت الجضًضة ؤ  صزل مغخلت البدض ًٖ َ

ْلُـــــت الغاَىـــــت، حٗـــــِ ٓانـــــل بـــــحن ْفـــــي ْـــــل اإلاخٛحـــــراث الض ل َُئـــــت ألامـــــم اإلاخدـــــضة ٖـــــضم بوســـــجام مخ

الًـــــاث  ْاإلاخمشلـــــت فـــــي هٓـــــام تهمـــــحن ٖلُـــــّ ال ْلُـــــت،  ٝ الجضًـــــضة فـــــي الٗال٢ـــــاث الض ؤًٖـــــائها بؿـــــبب الٓـــــْغ

ٖٓـــــت الشماهُـــــت ال٨بـــــاع ٓصٍ ا٢خهـــــاصًا مجم ْج٣ـــــ ٨ُـــــت ؾُاؾـــــُا،  ٓ G8اإلاخدـــــضة ألامٍغ ْصٞاُٖـــــا خلـــــ٠ الىـــــاج  ،

لسخي   (.NATO)مىٓمت خل٠ قما٫ ألَا

ٖٓـت مـً الـض٫ْ الهـاٖضة بلـى بٖـاصة الىٓـغ فـي مُشـا١ الُِئـت ألاممُـت، مكـ٩لت فـي ْلظل٪ حؿـ عى مجم

٣ُــا،  ــل بلــى ظاهــب ظىــٓب بٍٞغ ْالبراٍػ ْؤإلااهُــا،  ْالِىــض،  ْمدؿــاهضة جخ٩ــٓن مــً الُابــان،  طلــ٪ ظبهــت مٓخــضة 

٦ْــــظا  ؾــــاُٖا مجهــــا فــــي طلــــ٪ بلــــى ججؿــــُض بنــــالخاث ٞٗلُــــت جمـــــ الُِا٧ــــل ألاؾاؾــــُت للمىٓمــــت ألاممُــــت، 

إلاـــت مـــً ججلُـــاث جخجــــّ ص ْمـــا جٟغيــــّ الٗ ْمُُٗـــاث ػمــــً مـــا بٗـــض الخضازـــت،  ْْْاثِٟـــا للخجـــاْب  َْـــا  ْع

ْص  ْالٗـــــابغ للخـــــض ْاإلاأســـــخي ؤلاوؿـــــاهُت، طاث الُـــــاب٘ الجمـــــاعي  ٓاعر  ـــــض مـــــً ال٩ـــــ بـــــاإلاجخم٘ الـــــضْلي بلـــــى اإلاٍؼ

ْ طاث َاب٘ مدلي. ت ؤ عة مك٨الث ٢ٍُغ ْلِـ بالًْغ  ْاإلاخسُي لل٣اعاث، 
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هُــــــف جخدــــــذد ؤدواس اللــــــىي م٨ــــــً ؤن هُــــــغح اقــــــ٩الُت الضعاؾــــــت الخالُــــــت : ْبىــــــاء ٖلــــــى مــــــا ؾــــــب٤ ً

 الطاعذة في بضالح َُئت ألامم اإلاخدذة في قل الخغحراث الذولُت والعاإلاُت الجذًذة ؟

٠ُ الٟغيُت اإلاسخاعة الخالُت :  ْمً ؤظل الاظابت ٖلى اق٩الُت َظٍ الضعاؾت ؛ جم جْٓ

الطــاعذة ولمــا وــان لهــا دوس بــاسص فــي الخــإزحر علــى  ولمــا وــان َىــان جيعــُم بــحن اللــىي الاكلُمُــت

 ؤحىذة َُئت ألامم اإلاخدذة بما فيها الععي إلضالخها.

ـــ ٖبــر ؤعبٗــت ٍْدــا٫ْ  ْع  َــظا البدــض ـ ـــ ال٨كــ٠ مدــا ٓجحرة  ٖــً ـ جُلٗــاث ال٣ــٔٓ الهــاٖضة فــي الــضٞ٘ بــ

ت انــالح ألامــم اإلاخدــضة ْلــت ،مدؿــاٖع ٓصاث مسخلــ٠ اؾــخٗغاى ْمدا  ،ُئــت ألاممُــتإلنــالح َــظٍ الِ اإلاجِــ

اث٠ مجلـ ألامً الضْلي.  الؾُما جل٪ ؤلانالخاث اإلاخٗل٣ت بْٓ

 ٌ  الطاعذة اإلافهمت واإلاعاًحر اللىي : اإلادىس ألاو

م ٓباث مً ٖلى الٚغ ٓاظِِا جؼا٫ ما التي ال٨بحرة الهٗ ط ؤظل مً الجىٓب ص٫ْ  ج خالت  مً الخْغ

ْالؿعي لخد٤ُ٣ ٓص الظي حٗاوي مىّ،  ْالغ٧ ٞةن  الخىمُت، ؤبٗاص مسخل٠ ٓص فياإلايك الخ٣ضم الخسل٠ 

ٓٙ في هجخذ البٌٗ مجها ٢ض ٍٓاث بل ٗت مؿخ ٓصا مً  بمخضث ؤلا٢خهاصي الىمٓ مً مٗخبرة ْؾَغ ل٣ٗ

َْٓ ْلُت اإلااؾؿاث بَخمام مدل ظٗلِا الظي ألامغ الؼمً،  ٔ  الض  ال٣اثمت، الٛغبُت ؤلا٢خهاصًت ْال٣ٓ

ا نىٟتها ْالتي َغ / ؤلا٢خهاصًاث" ٖلُّ ؤَل٤ ما يمً ُتْؤلاؾدكغاٞ الغنضًت ْصعاؾاتها ج٣اٍع

ٓا١ ٓاثم بحن ْمً ،"الهاٖضة الض٫ْ / ألاؾ  ْاإلاسخلٟت اإلاخٗضصة الهاٖضة ْالض٫ْ  ؤلا٢خهاصاث ٢

ٓص لخدضًض َظا ْيٗذ التي اإلاٗاًحر بةزخالٝ ّٟ، الهٗ ذ بخجاعبها ْحٍٗغ ٍٓت جل٪ التي ٖٞغ  الخىم

ٓاَا اإلاخمحزة، ٔ " حؿمُت حؿخد٤ ظٗلِا ما ال٩امىت، ٢ْضعاتها ال٨بحرة ْب٣ ْؤبغػ "الهاٖضة ال٣ٓ  جل٪ ، 

 ٔ ٨ـ"ـــــ بزخهاعا حؿمُت ـــــ  ٖلحها ؤَل٤ التي هي ال٣ٓ  .(1)"البًر

ٔ  مً َْىا٥ ٓص ال٫ٓ٣  ًم٨ً ال ؤهّ ًغ " الطاعذة اللىي " الهاٖضة لِا، ؤي الض٫ْ  حٍٗغ٠ بٓظ

ت باللٛت Pays émergentsالٟغوؿُت باللٛت" الطاعذة ؤلاكخطادًاث" ؤْ" اإلاىبثلت اللىي " ؤْ  ؤلاهجلحًز

Rising Powers  ٠ ب٢خهاصي مدضص، ؤْ باألخٔغ َٓ مهُلر َْىا٥ مً ٫ٓ٣ً ؤهّ لِـ لِا حٍٗغ

ٓعنت في الض٫ْ  ٓا١ الب ٓع في ؤؾ ً م٘ الخُ ٓع ِْغ في زماهُاث ال٣غن الٗكٍغ َْظا الخه ٚامٌ، 

٨ُت ًٖ ؤ(2)الىامُت ٓا١ لخُٗٓم م٩اؾبها، ، ؤْ ص٫ْ الجىٓب، جؼامىا م٘ بدض بى٥ٓ ؤلاؾدشماع ألامٍغ ؾ

ٓا١ اإلاالُت ٓة في ألاؾ  .(3)ْخماًت م٩اهتها ٣٦

ٓلىضي  َْٓ مهُلر ؤؾخدضر مً َٝغ الا٢خهاصي الِ ٍْم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن الض٫ْ الهاٖضة ــ 

Antoine Van Agtmael  ٧ْان ؤ٫ْ بؾخٗما٫ للٗباعة ؾىت م ــ هي التي 1981في الخجم٘ اإلاالي الضْلي، 

٧ًاهذ ج٣ضم ٞغنا مىاؾبت للمؿ ْل٨جها ما جؼا٫ ألا٢ل ج٣ضما، ؤْ التي لم جهل بلى مؿخٔٓ (4)دشمٍغ  .
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ْ مُٗاع جهي٠ُ َظٍ  ْمً َىا ًم٨ً الدؿائ٫ ًٖ ٢اٖضة ؤ ال جهى٠ في َظٍ الٟئت،  الض٫ْ اإلاخ٣ضمت، 

 . (5)الض٫ْ؟

ٓم، ٞةن لِظٍ الض٫ْ زهٓنُت مُٗىت جِٓغ ـــــ بالضعظت ألاْلى ـــــ في اإلاجا٫ ؤلا٢خهاصي  ْٖلى الٗم

ْمؿخٔٓ مِٗصخي لؤلٞغاص ًخجّ هدٓ مؿخٔٓ الض٫ْ اإلاخ٣ضمت،  ْالتي جمخاػ بـــــــــ :  ،٘ حسجُل همٓ ؾَغ

ْبيُت ٓص الكغ٧اث الجضًضة  ٓاَىحن ؤًٞل ْبٓظ ُٖٓت خُاة إلا ْبى  . (6)جدخُت للخىمُت 

ٓها  ْؤي٠ٗ صً ٓا  ٓجها ؤقض هم ْلُحن ٧ ً الض ٓٞحر ؤعيُت مىاؾبت، للمؿدشمٍغ َْٓ ما م٨جها مً ج

ْههِب مغجٟ٘  ،(7)ر بؾخ٣ُابا لغؤؽ اإلاا٫ الخاعجيْؤ٦ث ْالٗمل،  ٓ ملخّٓ في صزل الٟغص  ْؤجها جمخاػ بىم

ٗا في ؤلا٢خهاص الٗالمي ٖلى نُٗضًً ْمً اإلاالخٔ ؤجها بهضمجذ ؾَغ  .في الضزل الٗالمي"، 

 : جىمي ٢ُإ الخهضًغ.الطعُذ الخجاسي  -

ٓا١ اإلاالُت لغؤؽ اإلاا٫ الخالطعُذ اإلاالي -  . (8)اعجي: جٟخذ ألاؾ

َْظٍ ال٣ٔٓ  ٖٓت ال٣ٔٓ الهاٖضة الجضًضة، آؾُا الكغ٢ُت بالخدضًض،  ْمً ؤَم مغا٦ؼ مجم

ٍٓت لِا ؤ٦ثر مً نى٠، ِٞىا٥ ما ٌؿمى مجها بالجُل ألا٫ْ لبالص خضًشت الخهيُ٘ مىظ الؿبُٗىاث  آلاؾُ

ٓان ْؾى ْجاً ٓبُت  ٓعٍا الجى ٍٓت" ٧ ً، مشل "الخىاهحن ألاعبٗت آلاؾُ ٓوٜ، مً ال٣غن الٗكٍغ ٓوٜ ٧ َْ ٓعة  ٛاٞ

ٓصَا  ْاؾخمغ نٗ ْاخضة نٗضث  ْلت  ْالدؿُٗىاث، ص َْىا٥ ؤًًا ما ٌؿمى بالجُل الشاوي للشماهُيُاث 

ْالٟلبحن، زم َىا٥  ْجُالهض  ْهِؿُا  ْهي اهض ٓص ٢هحر،  ن مً بٗض نٗ ا، بِىما َبِ آزْغ هي مالحًز

ْالِىض ْلخان ٢اعجان: الهحن  ٩ا الالجيُت، البر (9)ص ْلخان مً ؤمٍغ ْص ل ْألاعظىخحن،   .(10)اٍػ

َْٓ ما ٢امذ بّ الِىض ــــ  ْجلجإ ؤخُاها َظٍ الض٫ْ هٟؿِا ًجاهب ٦شاٞت ؤلاؾدشماع بلى الخهضًغ، 

 ْ ٤ الكغاء ؤ ٓػَ٘ إلاىخجاتها ٖبر ؤهداء الٗالم، ًٖ ٍَغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ــــ ٖىضما ؤوكإث مغا٦ؼ ج

ب مىخجاتها مً اإلاؿتهل٪ ْلت، لخ٣ٍغ  .(11)الاؾدشماع في جل٪ الض

ٓص َظٍ ال٣ٔٓ ماًلي:  ْلٗل ؤبغػ ألاؾباب التي ؤصث بلى نٗ

ٓص باألؾاؽ لال٢خهاصًحن  جلعُم العمل: - ؾحر الٗهغهت ؤلا٢خهاصًت في الض٫ْ الهاٖضة حٗ

ٓطط الخىمُت اإلاىبؿِ ًٍٓ بــــىم  .اإلاضٖ

الضازلي الىمٓ ؤلا٢خهاصي لِظٍ الض٫ْ َٓ مٗؼػ ـــــ ؤخُاها ـــــ في بضاًاجّ بالٗغى  همى الطادساث: -

جي" ٦بضًل لئلؾخحراص.  "الَٓ

ٍٓل الٗهغهت مهضٍع ٢ُمت الاصزاع التي جغجٟ٘ باعجٟإ الؿ٩ان، الؾُما كُمت الاظدثماس - : جم

ْالُابان ٨ُت  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ  .(12)الاؾدشماعاث اإلاد٣٣ت مً َٝغ البى٥ٓ ألاظىبُت في ال
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ٓصة في ؤعبٗت ٞئاث   للضزل في البى٪ الٗالمي:ْالجضًغ بالظ٦غ ؤن الض٫ْ الهاٖضة مٓظ

ْالُٟدىام. -  ي٠ُٗ: الِىض، 

ل، الهحن. -  ْؾُِ ؾٟلي: البراٍػ

٣ُا. - ْعْؾُا، ْظىٓب بٍٞغ ٢ٓاوي: اإلا٨ؿُ٪،   ْؾُِ ٞ

 اإلاعاًحر اإلادذدة للطعىد:

ٓلت  ًم٨ً خهغ ؤَم َظٍ اإلاٗاًحر في الىمٓ في الضزل الٟغصي، ْصعظت الؿُ ْعؾملت اإلاؿخٟي 

ْلُت " ، ٦ما ؤن مغ٦ؼ (*)ؤلا٢خهاصًت... ٓماث الض ْاإلاٗل  Centre d'étudesالضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت 

prospectives et d'informations internationales" :ٓص بٗاملحن  ٢ض خضص مٗاًحر الهٗ

 ؤلاهٟخاح ؤلا٢خهاصي. -

ٓ الهاصعاث - ْهم  ٕٓ  .(13)الخى

ْالتي مً بُجها: بخدضًض حؿمذ اإلاٗاًحر التي مً ٦شحر َْىا٥  ب٢خهاص ناٖض 

ت.ج٣ضم في  - ْػٍاصة اإلاباصالث الخجاٍع  ؾحر الخجاعة الخاعظُت 

ٓص مىخٓم خؿب  -  ْفي صزل ألاٞغاص. PIBنٗ

ٍٓل. - ٓا٫ الخاعظُت ٖلى اإلاضٔ الُ ٓع لغئْؽ ألام  خً

 ميكأث بم٣اًِـ ٖاإلاُت. -

ْلُت. - ٓاص ألا ٕٓ الظي ال ٌؿخ٣غ ٣ِٞ ٖلى جهضًغ اإلا  الا٢خهاص اإلاخى

ْعٖا - ب اإلاخِٗضًً  ى لخ٣ٍغ ْػٍاصة ٖضص ب٢خهاص ناٖض ٣ًضم ْٖغ ًت الضًىام٨ُُت الضًمٛغاُٞت 

 اإلاؿتهل٨حن.

ٓلت مً َٝغ قبابها باإلياٞت بلى ؤجهم مش٣ٟحن  - اؾخدؿان بسهٓم اإلاؿخ٣بل ْخماؾت مدم

 .(14)بمجخمِٗم

  ٓ ْبك٩ل ٖام، ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن الض٫ْ الهاٖضة هي في مؿخٔٓ صزل مخٓؾِ لؤلٞغاص، ٢ُمت الىم

ْجخدمل حُٛحر ماؾؿاحي ؤ٦برؤ٦ثر بعجٟاٖا باليؿبت لئل٢خها PIBفي  َْظا ما (15)صًاث ألا٦ثر ج٣ضما،   ،

ٓ في  َْٗخمض ٖلى ؤعب٘ PIBًجٗلىا هدؿاء٫ ماَُت الىم ٫ٓ ؤمض،  ٓ أَل ٓ ٢ُاؽ ْخؿم الىم ْالظي ٌٗجي َ  ،

٦ْظا الخ٣ضم  ٓامل: الىمٓ الضًمٛغافي، ْظم٘ عؤؽ اإلاا٫ اإلااصي اإلاخٗل٤ بغؤؽ اإلاا٫ البكغي،  ٖ

ٓجي، بطا في بَا ٓل ٫ٓ ؤمض لال٢خهاص اإلاُٗى )بُاهاث الخ٨ى ٓ أَل ٓم بدؿاب ٢ُمت الىم ع َظٍ الضعاؾت ه٣

ٓ مبحن في اإلاسُِ ع٢م   .01مخٗل٣ت بؿىت ٧املت(، ٦ما َ
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 اليعبت العاإلاُت بالذوالس 2016الىاجج اإلادلي لعىت  الذٌو /اإلاجمىعاث

ؿاهُا / 18.5 الاجداد ألاوسبي لىن بما فُه بٍش  %24 دولت 28جٍش

لىن  17.4 الىالًاث اإلاخدذة  %23 جٍش

لىن  10.4 الطحن   جٍش

ىغ  مجمىعت البًر

22% 

لُىن  02.3 البرصاًل  جٍش

لُىن  02.1 الهىذ  جٍش

لُىن  01.5 ظُاسو   جٍش

لُا  ملُاس 350 حىىب افٍش

 -01-مً بعذاد الباخث اظدىاد على معؿُاث الشيل 

٨ـ لٓخضَا حك٩ل   ٖٓت البًر ٕٓ الىاجج اإلادلي الٗالمي  %22ْاإلاالخٔ ؤن ص٫ْ مجم مً مجم

ْبي ٦ما َٓ مٓضر ف2016لؿىت  ْع ٨ُت ْ ؤلاجداص ألا الًاث اإلاخدضة ألامٍغ با ال ْبما ٌٗاص٫ ج٣ٍغ ي ، 

 .02الك٩ل ع٢م:

ٓم، ًم٨ً مالخٓت ؤن الهحن بىاجج مدلي بظمالي ٣ًضع ب  الع جدخل  10.4ْٖلى الٗم لُٓن ص جٍغ

٨ـ مما ًًِٗا ٖلى ٢مت ال٣ٔٓ الهاٖضة بدؿب َظا اإلاُٗاع.   ؤ٦بر وؿبت في الىاجج اإلادلي لض٫ْ البًر
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 اإلادىس الثاوي: اللىي ؤلاكلُمُت الطاعذة؛ الذوافع واإلالىماث:

٫ْ الـــ جلجـــإ ت إلهتهـــاط ض ْلُـــت الؿـــاخت ٖلـــى مٗـــحن ؾـــل٥ٓ ؤْ ؾُاؾــُـ  ؤْ ؾـــل٥ٓ ٖلـــى ٞٗـــل عص ؤْ ٦ـــضاٞ٘ الض

ٔ  ؾُاؾت ٖٓت ؤن ٦ما ؾب٣تها، ؤزغ ٓماث مً َىا٥ مجم ٫ٓ  ْحؿاٖضَا التي جضٖمِا اإلا٣  ألَضاِٞا، للٓن

  ٓ ْع مدـــضص ًٟتـــرى ؤن جاصًـــّ ٖلـــى هدـــ ٓع لـــض ْ جهـــ ٞمـــً اإلاِـــم باليؿـــبت لِـــا ؤن ٩ًـــٓن لـــضحها بصعا٥ ؤ

ْ ًٟؿغ  ٢ٓـ٘ فـي اليؿـ٤ ؤلا٢لُمـي ؤ ٧ٓاتها في الؿُاؾـت الخاعظُـت، ٦مـا ًيبػـي ؤن ج٣ـضع حجـم الخُُٛــغ اإلاخ ؾل

ْاع  ٓع ألص عي ؤًًــــا ؤن ٩ًــــٓن لــــضٔ َــــظٍ الــــض٫ْ جهــــ ْمــــً الًــــْغ ْع،  الــــضْلي، هدُجــــت إلاماعؾــــتها لِــــظا الــــض

ْعَـــا ٦ْـــظا للمجـــا٫ الخُـــٓي الـــظي جمـــاعؽ ص ْ الـــضْلي،  ـــغاٝ ألازـــٔغ فـــي اليؿـــ٤ ؤلا٢لُمـــي ؤ ،  ألَا فـــي بَـــاٍع

ْػ طلـــــ٪ بلـــــى الىُـــــا١ الـــــضْلي ٩٦ـــــل، ؤم ٌكـــــمل  ٣ٍْخهـــــغ َـــــظا اإلاجـــــا٫ ٖلـــــى مدُُِـــــا ؤلا٢لُمـــــي، ؤم ًخجـــــا

ْالضْلي مٗا ً، ؤلا٢لُمي  اٍع  .(16)ؤلَا

ْبهمـــا  ـــا،  إلاجالِـــا الخُـــٓي هٍٓغ ْعَـــا  ْلـــت لُبُٗـــت ص ٓع الض ْع ٖلـــى مجـــغص جهـــ ٓم الـــض ال ٣ًخهـــغ مِٟـــ

ْعَا ـــ ٦ُُٟــت مماعؾــتها لــض ْا٢ُٗــت، بمــا ٌؿــِم فــي جد٣ُــ٤ ؤَــضاِٞا  ٌكــمل ــــــ ؤًًــا ـــ ْجغظمخــّ بلــى ؾُاؾــاث 

ٓصة ٦ْــظا ًم٨ــً ؤن (17)اإلايكــ ْلُــت،  ْعَا فــي الٗال٢ــاث الض ٓع لــض ٓاخــضة ؤ٦ثــر مــً جهــ ْلــت ال ٢ْــض ٩ًــٓن للض ،

ْلُـــت مـــً مغخلـــت بلـــى مغخلـــت، زانـــت مـــ٘ خـــضْر  ٓم بـــّ فـــي الٗال٢ـــاث الض ْع الـــظي ج٣ـــ ٓع الـــض ْ ًخُـــ ًخٛحـــر ؤ

ْاع التـي حُٛحر في هٓامِا الؿُاسخي،  َْىـا٥ الٗضًـض مـً ألاص ْ ؤلاججاَـاث،  ٓاء ٖلى مؿخٔٓ ألاشـخام ؤ ؾ

ْاإلاخمحـــز ٖـــً  ْاإلادـــب للؿــالم،  ْع: خــامي اإلاى٣ُـــت،  ْمـــً ؤبغػَـــا ص ْلُــت،  ٓم بهـــا الــض٫ْ فـــي الٗال٢ـــاث الض ج٣ــ

ٓعة،  ْ ٢لٗــت الشــ ٓطط ؤ ْػٖــُم بججــاٍ صْلــي مٗــحن، ْألاهمــ ْاإلاؿــخ٣ل اليكــُِ،  ٓزــ١ٓ،  ْالخلُــ٠ اإلا خلٟاثــّ، 

ْل ْال٣اثض ؤلا٢لُميْالض ٓطة،   .(18)ت اإلاىب

 :الطاعذة اللىي  دوافع :1

ٓا٢ُٗـــت اإلاضعؾـــت حٗـــض اٚت بـــضؤث ْالتـــي ال التهـــا نــُـ  ؤَـــم مــًـ الشاهُـــت، الٗاإلاُـــت الخـــغب بهـــضإل ٢ـــغب م٣

ـــاث ْلُـــت، الٗال٢ـــاث صعاؾـــت فـــي ْايـــعي الىٍٓغ ٓة ٖلـــى جإ٦ُـــضَا َــٓـ بــّـ ظـــاءث مــــا ْؤَـــم الض  ْاإلاهــــلخت ال٣ـــ

ـــا ٫ْ  اإلادـــغ٥ بةٖخباَع ٧ٓاث ألا ٫ْ  لؿـــل ا بػاء الـــض ٓة الـــبٌٗ، بًٗــِـ ٫ْ  اإلا٣ـــام فـــي ج٣ـــاؽ َىـــا ْال٣ـــ  بذجـــم ألا

ٓاعص ْلـت ل٩ـل اإلاخاخـت اإلااصًـت اإلا ٓط بم٣ـضاع ٦ْـظا ص لّـ الـظي الؿُاسـخي الىٟـ ٔ  لِـا، الدجـم َـظا ًَا  ؤههـاع ٍْـغ

ٓة ػاصث ٧لما ؤهّ اإلاضعؾت َظٍ ْلت ٢ ا الض ٓن  ؤن في َمدذ ْزغاَئ ْلي ب٢لُمي جإزحر لِا ٩ً  .(19)ؤ٦بر ْص

ٓة ٓماث ال٣ ْلت ما إلا٣ ْبؿـِ َُمىتهـا ْؾـُُغتها ، (*)ْبمجغص بمخال٥ ص ٞةهّ ٌٗـض ؾـببا مباقـغا لـضٞ٘ 

ً، ٞمِمــا ؤزخلٟــذ َبُٗــت الؿُاؾــاث اإلاىخهجــت مــً َــٝغ الــض٫ْ ٞةجهــا جهــب ٧لِــا فــي ٢الــب  ٖلــى آلازــٍغ

ٓة ٓٙ الٛاًاث اإلاغظ ْؤصاة لبل ٓة، التي حٗخبر ٧ٓؾُلت،   .(20)ال٣

ٓا٢ُٗــــــٓن م  ً ل٣ـــــض ٧ـــــان ال ْزماهُيُــــــاث ال٣ـــــغن الٗكــــــٍغ شـــــل اإلااؾؿــــــُحن اللُبـــــرالُحن فــــــي ؾـــــبُٗيُاث 

ٓا  ْل٨ـجهم لـم ٌؿـخيخج ْحؿـائ٫،  الًاث اإلاخدضة نـاعث مٓيـ٘ قـ٪  ٓعي بإن اإلا٩اهت اإلاُِمىت لل قضًضي ال
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ا بــضال مــً طلــ٪ ٖلــى  ْع٦ــْؼ ْالخىٓـُم،  ٓع ٢ــض ًــاصٔ بلـى ٖــالم ًى٣هــّ ؤلاؾــخ٣غاع ؤلاظخمــاعي  بـإن َــظا الخُــ

ــــؼ ألاهٓمــــت اإلاغجبُــــت باإل٢خهــــاص مُالــــب ٖــــالم ال ــــغاٝ لخٍٗؼ ٖٓــــت ظضًــــضة مــــً اإلابــــاصت ْألٖا جىــــٓب بمجم

ٓبي، ٞخٗغيـِا  ٓصة هي ؤجها حٗمل يض مهالر ص٫ْ الٗالم الجىـ ٧ْاهذ الىٓغة بلى ألاهٓمت اإلآظ الٗالمي، 

ٓا٢ُٗـــٓن الخالـــت التـــي ٢ـــضمِا الٗـــالم الشالـــض  ٢ْـــض ؤزـــظ ال ٢ْـــٔٓ ب٢خهـــاصًت زبِشـــت.  إلاىاٞؿـــت ٚحـــر ٖاصلـــت، 

ــغاٝ التــي ًُالــب بهـــا الٗــالم الشالــض ـــــــ ؤهــظا٥ ــــــ لـــً  ٓا بــإن اإلابـــاصت ْألٖا ْل٨ـــجهم ظــاصل ٖلــى مدمــل الجــض، 

 .(21)جبضؤ في الٗمل بال بطا جؼخؼح محزان ال٣ٔٓ يض الٛغب

ْبكــ٩ل م٣ىـ٘ـ ؤن اإلاكــاع٦ت فــي ؤلا٢خهــاص الٗــالمي نــاعث هــي  ت  ٓص ألاعبٗــت اإلاايـُـ ْجٓضــر ألاصلــت فــي ال٣ٗــ

ُغ  ْلي صاثمـــا الٗامـــل اإلاؿــُـ ٫ْ باإل٢خهـــاص الـــض ٧ْاهـــذ ٖال٢ـــاث الـــض ٫ْ اإلاخ٣ضمـــت،  فـــي ؤصاء ؤلا٢خهـــاص اإلادلـــي للـــض

ٖٓا  ٓع مٓيــــ ٫ْ ٞةهـــّـ ًهـــبذ ٖلــــى الٟــــ ة الــــض ْلي ح٨ٗؿـــّـ زـــْغ ْمـــًـ َىـــا ٞــــةطا ٧ــــان ؤلا٢خهـــاص الــــض مشـــاع بقــــ٩ا٫، 

ا مدلُــا مِمــا ٓٔ الهــاٖضة  ،(22)ؾُاؾـُـ الث ِٞــم الٗال٢ــت بــحن ال٣ــ فــي الىٓــام ًِٓــغ ُٞـّـ الخــضازل ظلُــا فــي مدــا

، زانـــت مـــا  ٓطط حؿـــعى إلاد٩اجــّـ ْؤهمـــ ٢ٓـــذ قـــٍغ٪،  ْلي، مـــشال الِىـــض جـــٔغ الهـــحن ٦تهضًـــض ل٨ــًـ فـــي هٟــــ ال الـــض

ْلي.(23)ًخٗل٤ بالك٤ ؤلا٢خهاصي ١ٓ في اإلادُِ الض ْٚحر مؿب  ، ٓ مدؿإع ْما مشلّ مً هم  ، 

 :الطاعذة اللىي  . ملىماث2

ْعَـــا ٖلـــى مـــا جمل٨ـــّ مـــً ىُـــت، خُـــض بن بحؿـــإ  حٗخمـــض ال٣ـــٔٓ ؤلا٢لُمُـــت فـــي مماعؾـــت ص م٣ـــضعاث َْ

ٓة  ْٚحــر طلــ٪ مــً ٖىانــغ ال٣ـــ ت،  ٓة الٗؿــ٨ٍغ ْال٣ـــ ْالثــرْاث الُبُُٗــت  ٓاعص ؤلاوؿــاهُت  ٓاٞغ اإلاــ ْجــ اإلاؿــاخت 

ْػهّ ؤلا٢لُمي ْع لّ  ْلت، ٚالبا ما ًدُذ لِا الٟغنت إلاماعؾت ص  :(24)الكاملت للض

ٖٓــت الهــاٖضة الــض٫ْ  جمخــاػ ٓمــاث مــً بمجم  فــي ْمغ٦ــؼا ألاَمُــت، لٛــتبا م٩اهــت لِــا خ٣٣ــذ التــي اإلا٣

ٓمــــاث  الــــضْلي، الؿــــلم ــــل( م٣ ْالبراٍػ ٣ُــــا،  ْالِىــــض، ْظىــــٓب بٍٞغ ْالُابــــان،  ْجمخلــــ٪ َــــظٍ الــــض٫ْ )ؤإلااهُــــا، 

ْة ٖلـى قـب٨ت ٖال٢ـاث  ت، ٖـال ْٖؿـ٨ٍغ ْب٢خهـاصًت  ٓاٞغ لِـا بم٩اهـاث ؾُاؾـُت  ال٣ٔٓ ؤلا٢لُمُت، خُـض جخـ

ْلُت ممحزة. ْص  ب٢لُمُت 

ٓماث َظٍ ؤبغػ  ْمً ٓجها تؤلا٢خهاصً اإلا٣  :هي الض٫ْ  َظٍ بىاء في ؾاَمذ ْالتي ْألاؾاؽ ـــــ ال٣اٖضة ــــ ٧

ت: . ؤ   اإلالىماث الععىٍش

ت لُاإلاا ؤعجبُذ الؿلُت ٓة الٗؿ٨ٍغ سُا ــــــ بال٣ ْعْؾُا  ،(25)ــــ جاٍع ٓ ؤزظها ٦مشا٫ ٧ل مً الهحن  ْل

ت بؿبب ٢ٓذ الظي ٧اهذ ص٫ْ بجداص الىاجٓ ج٣لو مً ه٣ٟاتها الٗؿ٨ٍغ ألاػمت اإلاالُت، مً  ٞةجها في ال

ن باإلائت في 2006بخضٔ ٖكغة باإلائت في  ْٖكْغ ٓاتها  ،2011، لخهل بلى زمـ  بةهسٟاى حٗضاص ٢

ٓ 2012ملُٓن في ٖام  1.86، بلى 2000ملُٓن ٖؿ٨غي في ٖام  2.51اإلاؿلخت مً ، لخ٣ٟض ص٫ْ الىاج

ْعَا بالخٟاّ ٖلى يماجها لؤلمً الٗالمي، ٧اهذ الهحن جخإَب بةؾخٗضاصاث  ت طاث ج٣ىُت ص ٖؿ٨ٍغ
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ْاإلادُِ  ٓطَا الٗؿ٨غي في مى٣ُت آؾُا  ؼ هٟ ٨ُت التي تهضصَا، بخٍٗؼ ٓاظِت الخدضًاث ألامٍغ ٖالُت إلا

٩ا ؤلاؾتراجُجُت زُت  ،الِىضي، لخٛحر في زُت ؤمٍغ ٓمتها الهاْع بة٣ًاٝ ؤْ جإظُل ب٦ما٫ وكغ مىٓ

ْبا بدل٫ٓ ٖام ْع  .(26)2020الضٞاُٖت إلاغخلتها الغابٗت، اإلا٣غعة في ؤ

ْالِاصي  ْاإلادُِ الِىضي  ٣ي،  ٪ ؾُٟىت خغبُت في مى٣ُت ال٣غن ألاٍٞغ ؾُا بخدٍغ ٦ما ٢امذ ْع

َْٓ ما ًاقغ إلؾخٗضاصَا2015 ُاهُت ،  ٓاظِت جدضًاث بٍغ ْؤَلؿُت في الكغ١ ألاْؾِ -إلا ٨ُت  ؤمٍغ

٨ُت في ٖغى خٓى اإلاخٓؾِ،  زُت ٖلى ؾًٟ ؤمٍغ ٓمت ناْع ِٓٞا مً وكغ مىٓ ْالٗالم آلاؾُٓي، لخس

ت مباقغة.جُا٫  ٓاٖضَا الٗؿ٨ٍغ ٢ 

ٓػَ٘ ال٣ٔٓ الجُـٓ ْالالٞذ في بٖاصة ج  ٘ ت للـض٫ْ ال٨بـٔر -ْل٣ض ؤِْغ بضء َظا الخدغ٥ الؿَغ ٖؿـ٨ٍغ

ْالتــــي ٢ــــض  ٢ٓٗــــت،  ٩ــــا(، ممــــا ًىبــــئ بماقــــغ الٗــــض الخىــــاػلي للخــــغب ؤلاؾــــدبا٢ُت اإلاخ ْؤمٍغ ْعْؾــــُا،  )الهــــحن، 

ٓعٍا الكمالُت مً قغ١ آؾُا    .(27)جبضؤَا ٧

ــا ْٖلُــّ ٞــةن َــظٍ  ْؤ٦ثَر ْالتــي حٗــض مــً ؤ٢ــٔٓ الجُــٓف فــي الٗــالم  ٍٓــت  الــض٫ْ التــي جمخلــ٪ ظُٓقــا ٢

م  ْٞغيــّ ٖىــض اللـــْؼ ْلُــت ٞاٖلـــت، فــي مِــام خٟــٔ الؿـــلم،  ْ ص ْاع ب٢لُمُــت ؤ ْحؿــلُدا، لل٣ُــام بـــإص جىُٓمــا 

ٓ ما حكـِضٍ زبـرة ْاخـضة مجهـا، خُـض جخـضزل ؤإلااهُـا ب٨ثـرة فـي ٖملُـاث خٟـٔ الؿـالم، زانـت  ٖلى هد ٧ـل 

٣ُــا فــي بصاعة ألاػمــاث اإلادُُــت بهــا فــي ظىــٓب ُٞمــا ًخ ٦ْــظل٪ جــضزل ظىــٓب بٍٞغ ْعبــا،  ٗلــ٤ بإػمــاث قــغ١ ؤ

ٍٓت  ْحؿـ ـل فـي ال٨شحـر مـً مِـام خٟـٔ الؿـالم  ْالبراٍػ ٣ُت، ٦ما ؾاَمذ ٦ظل٪ ٧ـل مـً الِىـض  ال٣اعة ؤلاٍٞغ

ٓعَا  ٦2006مـــــا ٢امـــــذ الُابـــــان ؾـــــىت  ،(28)الجزاٖـــــاث ٤ٍٓ جهـــــ ْػاعة الـــــضٞإ، مـــــً ؤظـــــل حؿـــــ بةؾـــــخدضار 

 ؤلاؾتراجُجي الٗؿ٨غي الجضًض.

 اإلالىماث العُاظُت والذبلىماظُت:  . ب

ْ الـــــــض٫ْ اإلاخ٣ضمـــــــت، زانـــــــت ُٞمـــــــا ًخٗلـــــــ٤ بـــــــةمخال٥ ؤلاعاصة  ْ خـــــــظ ؤزـــــــظث الـــــــض٫ْ الهـــــــاٖضة جدـــــــظ

ْماؾؿـــــاث (29)الؿُاؾــــُت إلاخابٗــــت اإلاهــــالر ٓمــــت  ٓز٣ُــــت اإلاخًـــــامىت بــــحن الخ٩ ، خُـــــض حٗخبــــر الٗال٢ــــاث ال

ٓمــــاث الــــض٫ْ الهــــا مــــا٫ مــــً ؤبــــغػ م٣  (30) ٖضة، بط حٗــــض اإلاغا٢بــــت الهــــاعمت ٖلــــى ؤلاجدــــاصاث الٗمالُــــتألٖا

 ٢اٖضة ماؾؿت لئل٢خهاص في َظٍ الض٫ْ.

ــــــ ٦مـا ًـٔغ الـبٌٗ ـــــ مـً ؤ٦ثـر  ، حٗخبر ٧ل ألاهٓمـت الؿُاؾـُت لِـظٍ الـض٫ْ الطعُذ العُاسخيٞٗلى  

 ٓ ْاللُبرالُــت فــي الٗــالم، ألجهــا حٗمــل فــي ْــل صؾــاجحر جدطــخى بخ اٞــ٤ ال٣ــٔٓ الؿُاؾــُت الــىٓم الضًم٣غاَُــت 

ـــــاث ْالخٍغ ْجدٟـــــٔ الخ٣ـــــ١ٓ  ٣ُـــــا، (31) ْؤلاظخماُٖـــــت ٞحهـــــا،  ، خُـــــض ٢امـــــذ ٧ـــــل مـــــً الِىـــــض، ْظىـــــٓب بٍٞغ

ٓاث ألازحرة، مـً ؤظـل ٦ٟالـت خ٣ـ١ٓ ؤلاوؿـان،  ل، ْختى الُابان بٗضة بنالخاث ؾُاؾُت في الؿى ْالبراٍػ

ْالغياء ؤلاظخماعي الضازلي. اث الٗامت،   ْججؿُض الخٍغ

ٓماؾُت الض٫ْ  لظل٪ ٣ٞض جمحزث ْالضْلي بضبل ؾُاؾاث َظٍ الض٫ْ ٖلى اإلاؿخٔٓ ؤلا٢لُمي 

غاٝ، مً زال٫  ْ مخٗضصة ألَا ٓاء ٖلى مؿخٔٓ ؤلاجٟا٢اث الشىاثُت ؤ الهاٖضة اإلادؿمت ب٨ثرة وكاَِا، ؾ
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ا ْٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٞةن الهحن (32)الٟاٖلُت في بَاَع ْلُا، مؿب١ٓ  ْٚحر ْاؾ٘ بك٩ل جماعؽ،   ص

ٓماؾُت ٓا" صبل ٍٓت مهالخِا بهدكاع بلى ؤصٔ مما ؛(cash Diplomacy" )الؿاثلت ٫ألام  ْجمضصَا بلى الخُ

 .(33)الٗالم ؤهداء مسخل٠

ْاؾــٗت مــ٘ ص٫ْ الٗــالم ضــعُذ الذبلىماســخي والــذوليْٖلــى  ، جدــخٟٔ َــظٍ ال٣ــٔٓ بكــب٨ت ٖال٢ــاث 

ْلِا ؤَمُت الٗال٢اث ال٣اثمت بُجها مً ؤظل جٓخُض جٓظِِا الخـاعجي ٣٦ـٔٓ  ب٢لُمُـت نـاٖضة، اإلاسخلٟت، ؤ

ْاإلآٟيـــــــُاث الٗلُـــــــا،  طاث جٓظـــــــّ مكـــــــتر٥، ٦مـــــــا لـــــــضٔ َـــــــظٍ الـــــــض٫ْ بالخـــــــاعط الٗضًـــــــض مـــــــً الؿـــــــٟاعاث 

ٓػٖــت  ْم ْبكــ٩ل مخٟــاْث،  ْالبٗشــاث ٚحــر م٣ُمــت،  ْم٩اجــب ؤلاجهــا٫،  ُت  ْال٣ىانــل الكــٞغ ْال٣ىهــلُاث، 

ْالٗا ،ٖبر ؤٚلب ص٫ْ الٗالم ٍٓت َظٍ البلضان فـي الًٟـاءاث ؤلا٢لُمُـت  إلاُـت، مـً مىٓمـاث بلى ظاهب ًٖ

ٓمُــــت ْهجُىــــت، ٦مــــا ؤن َــــظٍ البلــــضان حؿخًــــ٠ُ ٖلــــى  ْٚحــــر خ٩ ٓمُــــت  ْجيؿــــ٣ُُاث خ٩ ٓاصي،  ْهــــ ْلُــــت،  ص

ٓماؾُت ْالخمشُلُاث الضبل  .(34)ؤعيحها الٗضًض ؤًًا، مً الؿٟاعاث 

ــــــ ٖال٢ـــــاث ممحـــــزة مـــــ٘ الٗـــــالم الٛغبـــــي، بهـــــٟت ٖامـــــت ــــــ بظمـــــاال ـــ الًاث ،ْلِـــــظٍ ال٣ـــــٔٓ ؤلا٢لُمُـــــت ـــ ْال

٨ُـت، بهـٟت زانـت بٟٗـل اإلاهـالر اإلاكـتر٦تاإلاخدـضة  ْٖلـى الهـُٗض طاجـّ ْؾـُٗا لخٗٓـُم ٢ـضعاتها  ،ألامٍغ

ٓع حٗـاْن ٢ُبحـي  ْلـظل٪ ٖمـضث َـظٍ الـض٫ْ بلـى ب٢امـت مدـ ْلـِـ ب٢لُمُـت ٣ٞـِ،  ْلُت  ٓاٖل ص ْعَا ٦ٟ ْص

٩ـــا الالجُي ـــل فـــي ؤمٍغ ْالبراٍػ ٓ مـــا بهخهجخـــّ ٧ـــل مـــً الِىـــض فـــي آؾـــُا،  َْـــ ُـــت، ْب٢لُمحـــي مـــ٘ بًٗـــِا الـــبٌٗ، 

ٓ الخٗــاْن الــظي قــمل مــً  َْــ ْالُابــان فــي ؤ٢صــخى الكــغ١،  ٣ُــا،  ٣ُــا فــي بٍٞغ ْعبــا، ْظىــٓب بٍٞغ ْؤإلااهُــا فــي ؤ

٦ُُْٟت جُٟٗـل  ٓص بنالح مِام ألامم اإلاخدضة  ْحٗاْن الض٫ْ الخمـ ُٞما ًخهل بجِ ْع  بحن ؤَضاّٞ حكا

ْعَا اإلاىٍٓ بها.   ص

 اإلالىماث الاكخطادًت:  . ط

َٓىُت ًضعؽ ٖلماء ؤلا٢خهاص جل٪ الؿُ ٓماث ال اؾاث ؤلا٢خهاصًت التي جلجإ بلحها الخ٩

ٞت بالخهيُ٘ الظي ًغمي بلى  ْلى اإلاْٗغ ْلذ ألا ٓما بهدكغث بؾتراجُجُخان خا ْٖم لئل٢خهاصًاث الهاٖضة، 

ْالكغ٧اث الخابٗت للكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُت  ٓاعصاث، ٖبر ب٢ىإ الهىاٖاث اإلادلُت،  ؤلاؾخٗايت ًٖ ال

ٓاٖضَا ٟاث الٗالُت لخماًت  ،ْطل٪ بةعؾاء ٢ ٢ْض ْيٗذ الخٍٗغ ٕ بالخهيُ٘ لئلؾتهال٥ اإلادلي،  ْالكْغ

٢ْض  ٓع اإلآظّ هدٓ الخهضًغ،  ْحٗجى اإلا٣اعبت الشاهُت بالخُ ْلى،  ٓاتها ألا َظٍ الهىاٖاث زال٫ ؾى

ٓماث في ٢ضعتها ٖلى اإلاىاٞؿت بىجاح في  بؾتهضٞذ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت َاثٟت مً الهىاٖاث التي جش٤ الخ٩

ْاإلاٗاملت اإلاخمحزة الؿ١ٓ  ٓماث َظٍ الهىاٖاث الضٖم  ٢ْض مىدذ الخ٩  .(35)الٗاإلاُت، 

ٓة ؤلا٢لُمُــت الٟاٖلــت،  ْع ال٣ــ ٢ْــضعتها ٖلــى ال٣ُــام بــض ْلــت  ٓة الض ٍْــت فــي ٢ــ َْٗخبــر ؤلا٢خهــاص حجــغ الؼا

ْؤإلااهُـــا هـــي  ٓ مـــا ًِٓـــغ ؤن الـــض٫ْ جمخلـــ٪ ؤ٦بـــر ب٢خهـــاصًاث الٗـــالم، ٞالُابـــان ٌٗـــض ٖمال٢ـــا ب٢خهـــاصًا،  َْـــ

٦ْـــــظل٪ ؤلا٢خهـــــاصال ْبــــا،  ْع ٓة ؤلا٢خهـــــاصًت ألاْلـــــى فـــــي ؤ لـــــي ٣ــــ ٓة البراٍػ ٩ـــــا فـــــي ألاْلـــــى ؤلا٢خهـــــاصًت ال٣ــــ  ؤمٍغ
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ٓة جاؾ٘ حٗض ْهي الالجُيُت، ٖاإلاُـا، ٦مـا حٗـض الِىـض ؤخـض  الخامؿت اإلاغجبت ْجدخل الٗالم، في ب٢خهاصًت ٢

ٍٓت الهاٖضة، بل هي في خالت جىاٞـ  م الهُجي.صاثم م٘ الٍٛغ ؤ٢ٔٓ ؤلا٢خهاصًاث آلاؾُ

ٓ  ًًٓ ب٢خهاصًٓن : واإلاجخمعُت د.اإلالىماث ؤلاحخماعُت ْمهممٓن بظخمآُٖن ٦ثر ؤن الىم

ْالهحن خُض  ل  َْظا ٞٗال ما خضر م٘ ٧ل مً البراٍػ ٓ الؿ٩ان،  ؤلا٢خهاصي ًمشل مٟخاح الخض مً هم

ٓم ــ ٌٗخبرــ طاجّ خض ـــــ في الؿ٩اوي الىمٓ ؤن ال٣ٟغ، بُض يض هًالِما في مِمت هجاخاث ؤخغػجا مِم  م٣

ْبما الُض ْٞغة زال٫ مً الض٫ْ، َظٍ ب٢خهاصًاث همٓ في ْمؿاَم ٓاػي  الٗاملت،   َظٍ بؾخ٣ُاب ً

اصة ظِت، مً َظا ،"الخاعجي اإلاا٫ لغؤؽ" لئلؾدشماعاث الض٫ْ  ٘ في ٌؿاَم الؿ٩ان ٖضص في الٍؼ  ٞع

. ظِت ْمً ؤلاصزاع، مٗض٫  ؤزٔغ

٣ْٖاثـــضي  ْحكــتر٥ ٧ــل مـــً َــظٍ الــض٫ْ ٖلـــى نــُٗض البيُــت ْؤزجــي،  اإلاجخمُٗـــت مــً حٗــضص مجخمعـــي، 

بضعظــــت ال ًم٨ــــً ؤن ج٩ــــٓن فــــي بلــــضان ؤزــــٔغ مــــً الٗــــالم، خُــــض حٗــــضص الجماٖــــاث ألازيُــــت ٦دــــا٫  ،٦بحــــر

ٍٓٓن  ٓهـٓن ْختـى آلاؾـُ ْاإلال ْالبـٌُ،  ٓص،  ٣ُـا، التـي جدـٓي الؿـ ٕٓ هجـضٍ (36)ظىٓب بٍٞغ ٦ْـظل٪ َـظا الخىـ  ،

ْبلــــى خــــض مــــا فــــي الب ٓة فــــي الِىــــض،  ٓاظــــضا ب٣ــــ ْبضعظــــت ؤ٦بــــر ب٨شحــــر فــــي مخ ــــل، بِىمــــا ٣ًــــل ؤ٦ثــــر فــــي ؤإلااهُــــا،  براٍػ

َْىـا٥ مـً هىدكـض ٞحهـا  ـا،  ْحكـٗبا، مـً ٚحَر ٖٓـا  ْٖلى الهُٗض الضًجي ٞةن الِىض حٗخبر ألا٦ثـر جى الُابان، 

ــل ْالبراٍػ ٦ْىاجؿــِا ٦دــا٫ ؤإلااهُــا  ْؤَمُــت َــظا البٗــض ؤهــّ ًًــٟى ٖلــى َــظٍ (37)اإلاؿــُدُت ب٩اٞــت مــظاَبها   ،

ْالخٗضص .الض٫ْ َاب٘ ا  ٕٓ  لخى

ٍٓل اإلالىماث الثلافُت:  .ٌ  بػصاصث ؤَمُت الٗامل الش٣افي في الؿُاؾت الٗاإلاُت بٗض وكغ "نام

ْبٗض زالزت  1993" )في مجلت الؿُاؾت الخاعظُت في الٗام ضذام الخػاساثَىخٛخٓن" م٣الخّ "  ،)

ٓع قامل  ْلت مىّ لبىاء جه ٓان طاجّ، في مدا ٓام ِْغ ال٨خاب الظي ًدمل الٗى ٌكغح اإلاالمذ ؤٖ

ْلُت، ًخمحز بتر٦حٍز ٖلى الخًاعاث بٓنِٟا ْخضة الخدلُل ألاؾاؾُت ، 38الغثِؿُت لىٓام الؿُاؾت الض

جا مخمحزا مً خًاعاث  ْبما ؤن الض٫ْ الهاٖضة ال جيخمي بلى صاثغة الخًاعة الٛغبُت، بل حك٩ل مٍؼ

ْالب ٣ت: الِىضْؾُت في الِىض  ْالخًاعة مسخلٟت، خُض ٢مت الخًاعة الكغ٢ُت الٍٗغ ٓطًت في الهحن، 

ْالخًاعة الٛغبُت الالجُيُت في  ؾُا،  ْالٛغب م٘ في ْع ٓط٦ؿُت اإلاخمحزة ًٖ الكغ١  الؿالُٞت ألاعز

٣ُت  ْالخًاعة ؤلاٍٞغ ْٞىٓن مخمحزة ٦شحرة ختى ًٖ الض٫ْ اإلادُُت بها،  ل التي ًخمحز قٗبها بش٣اٞت  البراٍػ

٣ُا ض ؤن ، ٞةن َبُٗت َظٍ الش٣اٞاث اإلا(39)في ظىٓب بٍٞغ ٖٓت ٢ض ؤخبُذ جل٪ الغئٔ ال٨بٔر التي جٍغ خى

إلات ش جسخهغ البٗض الش٣افي الٗلمي، في ٖ ْاخض "جهاًت الخاٍع ٓطط  ٓع الظي حؿعى (40)ؤهم َْٓ الخه  ،

حن ما ُّٞ  ْحٗمل بلى جَٓ ٓلت صْن ٞغيّ ٖلحها مً الخاعط،  ؤهماطط ز٣اٞاث الض٫ْ الهاٖضة بلى الخُل

ٍٓ  ت.مً بًجابُاث زضمت إلاهالخِا الخُ
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ٓص ؤلاصعا٥ بهدكاع جل٣اثُا حٗجي باإلنالح، اإلاخ٨غعة بن اإلاُالبت ْلُـت، اإلاىٓمـت ْا٢ـ٘ فـي زلـل بٓظ  الض

ٔ  بلـــى اإلاُالبـــت َـــظٍ جهـــل ْٖىـــضما ٢ِٓٗـــا بؿـــبب حٗخبـــر التـــي الـــض٫ْ  مؿـــخٓ  هـــي اإلاىٓمـــت ْصازـــل ٖاإلاُـــا م

 بلـى جهـاٖضث اإلاخًـغعة الـض٫ْ  ظاهـب مـً الًٍٛٓ ؤن طل٪ ُٞٗجي آلان، ٖلُّ هي ما ٖلى جهابإ اإلاىخٟٗت

عة، لِـا ؤلاؾـخجابت ٌٗجـي ْؤن طلـ٪ ال مِٗا، الخٟاٖل جٟغى صعظت ٓعي الخسلـي ال بالًـْغ  محـزاث ٖـً الُـ

ا ًم٨ً  .للخلل الغثِؿُت ألاؾباب ؤخض بٖخباَع

ٓاٖــض ْاإلابــاصت ألاؾـــ مــً ظملــت بخُٛحــر ظــاصا ًُالــب مــً ًٓظــض ال ٔ  ْال٣  مُشــا١ فــي اإلاشبخــت ال٨بــر

ٓم فــي خملــذ ْالتــي م،1945 الٗــام مىــظ اإلاخدــضة ألامــم ُت ْنــ٠ الــضْلي ْال٣ــاهٓن  الؿُاؾــُت الٗلــ  الكــٖغ

ْلُت  الـضْلي ال٣ـاهٓن  ْنـ٠ ؤْ ،(الكـاجٗت فـي اللٛـاث اإلاسخلٟـت ؤلاؾـخسضاماث فـي خـضًشا جمُُٗـّ ٢بـل) الض

ٓ ما بالخُٛحر اإلاُالبت ْٖضم ،(41)الٗام  ال٣بـ٫ٓ  ججـض جـؼا٫ ـــــ ْمـا ــــ ٧اهـذ اإلاٗىُـت الىهـٓم ؤن بلى ٌكحر َْ

ْاة" مبــاصت مــ٘ الخــا٫ َــٓ ٦مــا ٖــام، بكــ٩ل ــغ خــ٤"ْ" الــض٫ْ  بــحن اإلاؿــا ُٖت ٖــضم"ْ" اإلاهــحر ج٣ٍغ  مكــْغ

ٓة ألاعاضخي بٚخهاب ٓاٖض مً ٖجها ًىبش٤ ما م٘ ،"بال٣ ت" ٢  الضْلي. للخٗامل" هٍٓغ

ٖٓــت حؿــعى التــي" الذولــت ةظــُاد" اإلابــاصت َــظٍ مــً َْؿــدشجى  ْا٢ــ٘ مــً -ٚالبُتهــا ؤْ- اإلاىخٟٗــت اإلاجم

، بلـــــى اإلاخدـــــضة ألامـــــم ٌ حُٛحـــــٍر ٖٓـــــت طلـــــ٪ ْجـــــٞغ  مًـــــاٖٟت مـــــً جسصـــــخى التـــــي ؤْ اإلاخًـــــغعة، الـــــض٫ْ  مجم

ح، الخُٛحر جد٤٣ بطا جًغعَا، ط ؤن اإلاا٦ض ْمً اإلاُْغ ٓاء اإلابـضؤ، َـظا ٖلـى الخْغ  بهتها٦ـّ ٞـغى ٖبـر ؾـ

ٓة، ٓاٞـــ٤ ٖبـــر ؤْ بــال٣  صْن  جد٣ـــ٤ بطا ْألا٢لُـــاث، ؤلاوؿــان خ٣ـــ١ٓ  بذجـــت لــّ، ظضًـــضة نـــُاٚاث ٖلــى الخ

ٓص، ؤلانــالح زاهــت فــي ًهــب ٞلــً هٟؿــِا، اإلاخدــضة ألامــم لٗمــل ظــظعي  بنــالح  ٞــغى جغؾــُش فــي بــل اإلايكــ

ٔ  بعاصة  .(42)اإلاخدضة ألامم مُشا١ م٘ ،جىا٢ًذ مِما ،ألا٢ٓ

 ال اإلاخدـــضة، ألامــم ٖـًـ الهـــاصعة لٗملُــتا الخُب٣ُــاث فـــي ٧ــامً ألاؾاســخي ْالجــضًغ بالــظ٦غ، ؤن الخلـــل

ٓص ، البــاعصة الخــغب ٌؿــمى بٗــض مــا ٞتــرة بلــى طلــ٪ ٌٗــ ش ٌُٛــي ٩ًــاص بــل ٣ٞـِـ وكــإتها،  مىــظ اإلاخدــضة ألامــم جــاٍع

ـــــا الخىُٟظًـــــت، البـــــرامج ْفـــــي ْال٣ـــــغاعاث ؤلاظـــــغاءاث فـــــي ال٣ـــــاثم الخلـــــل َْـــــظا  الٗملُـــــت الخُب٣ُـــــاث مــــًـ ْٚحَر

ت الؿــــــخت لؤلظِــــــؼة ْلي، ْمجلـــــــ الٗامــــــت، لجمُٗــــــتا) للمىٓمــــــت الغثِؿـــــُـ  ؤلا٢خهــــــاصي ْاإلاجلـــــــ ألامـــــًـ الــــــض

ْلُــــت الٗــــض٫ ْمد٨مــــت الٗامـــت، ْألاماهــــت الٓنــــاًت، ْمجلـــــ ْالاظخمـــاعي، الُِئــــاث  فــــي جل٣اثُــــا ، حٛلٛـــل(الض

ْاإلاخسههــــــت ُــــــت  ٓم ْالش٣اٞــــــت للتربُــــــت اإلاخدــــــضة ألامــــــم مىٓمــــــت مشــــــل ،اإلاخدــــــضة لؤلمــــــم الخابٗــــــت الٟٖغ  ْالٗلــــــ

ٓهِؿ٩ٓ) ٧ٓالت ،(الُ ْلُت ْال ت، للُا٢ت الض ا ،الٗاإلاُت الخجاعة ْمىٓمت الظٍع ْٚحَر ١ٓ ؤلاوؿان،   .ْلجىت خ٣

ٔ  ماؾؿـــاث فـــي ال٣ـــاثم ال٨بحـــر الخلـــل ٖـــً َـــظا ًٞـــال ْلُـــت، للمىٓمـــت جابٗـــت ؤزـــغ  مىـــظ ٢ْاثمـــت الض

ْعا جلٗــب وكـإتها، ْلُــت، للؿُاؾــاث الخُب٣ُــي الهــُٗض ٖلــى ؤ٦بــر ص ٓ  الى٣ــض نــىض١ْ  مشــل الض َْــ الــضْلي، 

ٓاًَما ًا٦ض ج ٓاؾٗت الخلل ٟصخي م ٓاهحن ْالتي ًم٨ً جشبُتها جدذ الىُا١ ال ً ٖى  :(43)٦بحًر
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1- ًٍٓ ُــت، ْاإلاىٓمــاث لؤلظِــؼة ْالخىُٓمــي ؤلاصاعي  الخ٩ــ / الــى٣ٌ" هٓــام لــظل٪ مشــا٫ ْؤْضــر الٟٖغ

ْاة" مبـضؤ ٖلـى اإلاُشـا١ هـو البضاًت مً بهته٪ الظي ألامً، مجلـ في" الُٟخٓ  ٦ْـظل٪ ،"الـض٫ْ  بـحن اإلاؿـا

ٍٓذال هٓــام" ٓلــت ٦ْــظل٪ هٟؿــّ، اإلابــضؤ بهتهــ٪ الــظي الــضْلي، الى٣ــض نــىض١ْ  فــي" خهــ  خهــ٫ٓ  صْن  الخُل

ْلُــــت الٗــــض٫ مد٨مــــت" ظِــــاػ  ألامــــم ؤظِــــؼة ْلجمُــــ٘ الــــض٫ْ، لجمُــــ٘ اإلالؼمــــت ال٣ــــغاعاث نــــالخُت ٖلــــى" الض

ُت ؤصٔ بلــى بهتهــا٥ مـا َْــٓ هٟؿــِا، اإلاخدـضة ْلُـت الكــٖغ عة خُــض مــً ؤي ألاؾـاؽ، خُــض مــً الض  ؤن يــْغ

ٓامــل ٞــ١ٓ  مباصئهــا ج٩ــٓن  ٓة ٖ ْتهــا ال٣ــ ٍْت" الــض٫ْ  بــحن ْجٟا  الــضْلي ال٣ــاهٓن  ههــٓم ْٞــ٤ قــ٩لُا، "اإلادؿــا

  .اإلاخدضة ألامم مُشا١ في اإلاشبخت

ٓا٢ُٗــت، بالؿُاؾـت ٌؿــمى مـا -2 ْام ــــــ ٖلـى ٢اثمــت ٧اهـذ ٢ْــض ال  مــا مٟٗــ٫ٓ  حٛلُـب ؤؾــاؽ ـــــ ٖلــى الــض

ٓة جهـــىّٗ ٓاٍ، مــــا ٖلـــى ال٣ــــ ٓلـــذ ٢ْــــض ؾـــ  َْــــظا- ٣ٞــــِ هخاثجِـــا ْبخــــإزحر الشاهُـــت إلاُــــتالٗا الخـــغب مىــــظ جد

َٓغ ًٍٓ في الخلل ظ ـا مـً -هٟؿـِا اإلاخدـضة ألامم ج٩ ت" بٓنـ٠ ظـضًغة نـُٛت بٖخباَع  ٦مـا)،"الٛـاب قـٖغ

ٓة جٟـــ١ٓ  نـــىٗخّ مـــا طلـــ٪ ٖلـــى ٌكـــِض ـــت ال٣ـــ ْلُـــت، الٗال٢ـــاث فـــي الـــؼمً مـــً عصخـــا الىاٍػ  نـــىّٗ مـــا ؤْ الض

ٓة جٟـــ١ٓ  ٍْهـــىّٗ ٨ُـــت ال٣ـــ ـــ بلـــى(..  ألامٍغ ت" ابٖخباَع ُٖت نـــبٛت بُٖـــاء ؤي ،"اإلاخدـــضة ألامـــم قـــٖغ  اإلاكـــْغ

ً ٤ْٞ جهضع التي لل٣غاعاث ٓاٍػ ٔ  م  مـا بدىُٟـظ ألامـً، مجلــ ٖبـر اإلاخدـضة ألامـم ٖمـل فـي اإلاخد٨مت ال٣ٓ

ا، جغاٍ ٍع ٓا٣ٞا م٘ مهالخِا، ال ما حُُٗل ؤْ يْغ ٓعَا ٤ْٞ جغاٍ مخ  .  مىٓ

ْلُــت اإلاىٓمــت بنــالح ْلِــظا، ٞــةن ــل ؤن صْن  ًخد٣ــ٤ ؤن ًم٨ــً ال الض ش" ًٍؼ  فــي اإلاخمشــل" الخلــل حــَى

ح بن ال٣ــــ٫ٓ  ٍْم٨ــــً ٖجهمــــا، ًخٟــــٕغ ْمــــا اإلاجــــالحن َــــظًً ٓان جدــــذ اإلاُــــْغ  ْٞــــ٤ آلان، ختــــى ؤلانــــالح ٖىــــ

ٍَٓغ خُض مً بنالخا لِـ اإلاخدضة، ألامم ْا٢٘ مً ْاإلاىخٟٗت اإلاخىٟظة الض٫ْ  ٓهّ ظ  .ْمًم

اهاث اللىي ؤلاكلُمُت ا  اث ألامم اإلاخدذة:وبضالخ لطاعذةاإلادىس الشابع: َس

اصة الخٓظِاث ؤبغػ  مً  الـضْلي، ألامـً مجلــ حك٨ُل بٖاصة بلى الؿعي َٓ اإلاخدضة ألامم ٩َُلت إٖل

ٍٓت جخمخــ٘ الــض٫ْ ْظٗلِــا مــً ظضًــضا ٖــضصا ًًــم بدُــض ٓة ألامــً مجلـــ فــي صاثمــت بًٗــ  بالخمؿـــت ؤؾــ

ُاهُا ْٞغوؿا ْعْؾُا ؤمحر٧ا: َْم الُٟخٓ بد٤ ًخمخٗٓن  الظًً ال٨باع  .  ْالهحن ْبٍغ

ٔ  بط ع بٗـض خالـّ، ٖلـى ألامـً إلاجلــ الـغاًَ الدكـ٨ُل ًب٣ـى ؤن ؤلاجخـاٝ مً ؤهّ ال٨شحرْن ًغ  مـْغ

 ألامـــً مجلــــ حكـــ٨ُل ًخًـــمً ؤن بـــض ال ْؤهـــّ اإلاخدـــضة، ألامـــم بوكـــاء ٖلـــى ؾـــبٗت ْؾـــخحن ٖامـــا مـــً ؤ٦ثـــر

ٔ  جغظمـــــت ْالؿـــــالم، ْألامـــــً الخـــــغب مؿـــــاثل فـــــي الـــــضْلي ال٣ـــــغاع ٢مـــــت ًمشـــــل الـــــظي ْل لل٣ـــــٓ  اإلاـــــازغة ُـــــتالض

ٓعث التي ْالهاٖضة  فـي اإلاؿـاَمت هُـا١ جٓؾـُ٘ ٖـً ًٞـال اإلااضـخي، ال٣ـغن  مـً الشـاوي الىهـ٠ زال٫ جبل

ْ ال٣اعاث الجىٓب، ص٫ْ  لدكمل الضْلي ال٣غاع ٣ُا: مشل التي جيخمي بلحها ؤ  .  (44)ْآؾُا الالجُيُت ْؤمحر٧ا ؤٍٞغ

ــاع، َــظا ْفــي ْع  ؤلَا عة خــ٫ٓ  ؤلا٢تراخــاث جــض ــل ْالِىــض ْؤإلااهُــا ُابــانال مــً ٧ــل بُٖــاء يــْغ ـــــ  ْالبراٍػ

ــــــ نـــــٟت ٍٓت ٖلـــــى ؾـــــبُل اإلاشـــــا٫ ــــ  لل٣ـــــاعة ممشـــــل بلـــــى باإليـــــاٞت الـــــضْلي، ألامـــــً مجلــــــ فـــــي الضاثمـــــت الًٗـــــ
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٢ْــض ٣ُــت،  ٫ْ  قــ٩لذ ؤلاٍٞغ  بكــ٩ل الٗمــل ؤظــل مـًـ (ألاسبعــت لجىــت) ٖلُـّـ ؤَل٣ــذ مكــتر٧ا جدالٟــا َــظٍ الــض

ٍٓت هُـل بهـضٝ مكـتر٥ ْلي، ألامًـ بمجلــ الضاثمـت الًٗـ ٣ُـا ْجـغ٥ الــض  ْل٨ـًـ ًمشلِـا، مًـ بزخُـاع ؤمـغ إلٍٞغ

ٓاظّ ٦بحرة ْجدضًاث مك٨الث َىا٥ ٕ ج ٘ مكْغ ٍٓت جٓؾُـ ، مجلــ ًٖـ  خُـض ـــــ مًـ حٗتـرى ٞإمحر٧ـا ألامًـ

٫ْ  مـــىذ ـــــــ ٖلـــى اإلابـــضؤ ٔ  ص  ٖلـــى ال٣ـــضعة ًٍْـــ٠ٗ ٌٗغ٢ـــل ؾـــٝٓ طلـــ٪ ْحٗخبـــر ؤن ،(الُٟخــٓـ) الـــى٣ٌ خـــ٤ ؤزـــغ

، مجلــــ صازـــل ال٣ـــغاع بجســـاط ٫ْ  بٗـــٌ مـــىذ بلـــى جـــضٖٓ هـــي ْلِـــظا ألامــًـ ٍٓت الـــض  مجلــــ فـــي الضاثمـــت الًٗـــ

، ، فـــي بؾـــخسضام خـــ٤ مىدِـــا ٚحـــر مــًـ ْل٨ــًـ ألامــًـ ٫ْ  ؤن خـــحن الُٟخــٓـ ٫ٓ  اإلاغشـــخت الـــض  ألامــًـ مجلــــ لـــضز

ْلُت م٩اهتها لخإ٦ُض الخ٤، َظا بؾخسضام بلى جخُل٘  .  (45)الٗالمي ال٣غاع نى٘ في ْظضاعتها الض

ْع   ؤْ الــى٣ٌ، خــ٤ بؾــخسضام بمخُــاػ ٖلــى الخهــ٫ٓ  فــي الخــ٤ لــّ ؾــ٩ُٓن  مــً خــ٫ٓ  ٦بحــر ظــض٫ ٍْـض

ْلــت مــىذ ٖلــى جدٟٓــاث َىــا ْجشــاع ،(46)الُٟخــٓ ٣ُــت ؤْ هامُــت ص ْاثــغ ْحٗخبــر َــظا الخــ٤، بمــخال٥ خــ٤ بٍٞغ  ص

ْلـــت بمـــخال٥ بخخمـــا٫ ْٚغبُـــت ؤمحر٦ُـــت ٣ُـــت ص ٕٓ بمشابـــت ألامـــً، مجلــــ فـــي الُٟخـــٓ لخـــ٤ بٍٞغ  الٗبـــض مـــً هـــ

ٓلــ ًم٨ــً مــا ْؤ٢صــخى الؿُاســخي، ٣ُــا مــىذ َــٓ -عؤحهــم فــي - ٢ّب ْلخحن م٣ٗــضًً ؤْ م٣ٗــضا بٍٞغ ٓجحن لــض  ًٖــ

، بؾـــخسضام بةمخُـــاػ الخمخـــ٘ ٚحـــر مـــً ْل٨ـــً ألامـــً مجلــــ فـــي صاثمخـــحن ٣ُـــت ال٣ـــاعة ْفـــي الُٟخــٓـ  طاتهـــا ؤلاٍٞغ

ْع  ٣ُـا لخمشُـل الهـالخُت ًمخل٪ مً خ٫ٓ  ٦بحر ظض٫ ًض  ٧ـل بـحن اإلاىاٞؿـت ْجىدهـغ فـي َـظا اإلاجلــ بٍٞغ

٣ُا ظىٓب مً ا بٍٞغ  .  ْمهغ ْهُجحًر

 ٫ْ ْ ؤن ص ب ٍْبــــــض ٣ُــــــا ظىـــــٓـ ــــــي بظمــــــإ جدٓــــــى بكــــــبّ بٍٞغ ْل ٣ُــــــا لخمشُــــــل ؤَلُتهــــــا ٖلــــــى ص  مجلـــــــ فــــــي بٍٞغ

ْؤهـّـ(47)ألامًـ ما  ْبـا فــي بلحهــا ًىٓـغ ال ؾـُـ ْع ــ بكــ٩ل بمخــضاصا جمشــل ؤجهـا ٖلــى ْؤمحر٧ــا ؤ ــ ؤْ ــ  الٛغبُــت للخًــاعة بــأزغ ــــ

ٓص بد٨ـــــم ٌ الؿـــــ٩ان ْظـــــ ْي  البــــُـ ٫ٓ  ط ْبُـــــت ألانـــــ ْع  ْؤلا٢خهـــــاصي، الهـــــىاعي ج٣ـــــضمِا ٖــــًـ ًٞـــــال ا،ٞحهـــــ ألا

ٓص بت ْْظ ا ٖلى إلا٩اٞإتها ٚع ٓعي ٢غاَع ٍْٓت ؤؾلختها مً بالخسلو الُ  .  الدؿُٗىاث مُل٘ في الى

الث ٖلـــى طلـــ٪ ًـــى٨ٗـ ْؾـــٝٓ  ؤن ٦مـــا ألامـــً، ْمجلــــ اإلاخدـــضة ألامـــم ٩َُلـــت بٖـــاصة بكـــإن اإلاـــضا

ٕ ٍٓت ظي ٖــــغى لخٓؾــــُ٘( الــــ 2005ؾــــىت  ؤهــــان" )الؿــــاب٤ "٧ــــٓفي الٗــــام ألامــــحن مكــــْغ  مجلـــــ فــــي الًٗــــ

ٍٓت جٓؾـُ٘ َـظٍ ألن للٗضًض مً ؤلاهخ٣ـاصاث، ًخٗغى ألامً ـض بلـى ًـاصي الًٗـ  ال٣ـغاع بجسـاط بـِء مـً مٍؼ

 مــــً ًٓؾــــ٘ ؾــــٝٓ الُٟخــــٓ خــــ٤ ظــــضص ؤًٖــــاء مــــىذ ؤن ٦مــــا ال٣ــــغاع، نــــى٘ ٖملُــــت ْح٣ُٗــــض اإلاجلـــــ، فــــي

 .  َظا ال٣غاع بجساط ٖغ٢لت بخخماالث

ـــض ٩ـــا ْجٍا ٍٓت نالُابــــا مـــىذ ؤمٍغ ــــا الضاثمـــت، الًٗـــ ٢ٓـــا، خلُٟـــا بةٖخباَع ٓز  بـــــ مؿـــاَمتها ٖـــً ًٞــــال م

 يـــــض الخـــــغب بكـــــً ألامحر٧ـــــي لل٣ـــــغاع ألاإلااهُـــــت اإلاٗاعيـــــت بٗـــــض ْل٨ـــــً اإلاخدـــــضة، ألامـــــم محزاهُـــــت مـــــً% 20

ٍٓت ؤإلااهُا إلاىذ مخدمؿت ؤمحر٧ا حٗض لم،الٗغا١ ـاصة زكـُت الضاثمـت، الًٗ ٔ  ٍػ  لؿُاؾـاتها اإلاىاًَـت ال٣ـٓ

 . مًألا  مجلـ صازل

ٔ  مــــغة ٢ْــــض ظــــضصث ْالؿــــخحن للجمُٗــــت الٗامــــت ألمــــم اإلاخدــــضة فــــي الشــــاوي  ؤزــــغ فــــي ؤلاظخمــــإ الؿــــاب٘ 

ً مــً قــِغ ؾـــبخمبر  ـــل مــً ،٧ــل2014ْالٗكــٍغ التهم ْالُابـــان ْالِىــض ْؤإلااهُــا البراٍػ  مجلــــ إلنــالح مدــا
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ًـاء الـض٫ْ  ْجٓؾُ٘ الضْلي، ألامً  ؤ٦بـر ٖـضص غا٥بقـ بلـى حؿـعى قـاملت مؿـاعي يـمً بلُـّ، اإلاىخمُـت ألٖا

 اإلاــغة لِؿــذ ل٨جهــا مخهــاٖض، بخــإزحر جدٓــى باجــذ التــي جلــ٪ ؾــُما ال الــضْلي، ال٣ــغاع نــى٘ فــي البلــضان مــً

ٕٓ ألاعبٗــت البلــضان ٞحهــا جشحــر التــي ألاْلــى بتهــا ٖــً ْحٗبــر ألامــً، مجلـــ جٓؾــُ٘ مٓيــ  بلُــّ ؤلاهًــمام فــي ٚع

ٍٓت صاثمت الخمـ الض٫ْ  م٘ ظىب بلى ظىبا ْالجلٓؽ  .(48)الًٗ

الث ٢ـــاصث ْبن لِـــا، ؾـــب٤ الـــض٫ْ  لجـــضًغ بالـــظ٦غ، ٞـــةن جلـــ٪ْا  ألامـــم َُا٧ـــل إلنـــالح مخ٨ـــغعة مدـــا

ٔ  ُٞـّ حكـ٩لذ الـظي اإلاٗانـغ، الٗـالم خ٣ُ٣ـت مـ٘ بحؿـا٢ا ؤ٦ثـر جهـبذ ختـى اإلاخدضة،  جدخـاط ظضًـضة، ٢ـٓ

 يالــظ الخــالي ألامــً مجلـــ ؤن مٟاصَــا ؤؾاؾــُت ٨ٞــغة مــً باإلنــالح اإلاُالبــت ْجىُلــ٤ ٖجهــا، ٌٗبــر مــً بلــى

دهــغ ٞــت، الخمـــ الــض٫ْ  فــي ؤًٖــاٍئ ًُ ٔ  ال اإلاؿــخجض، الــضْلي الٓيــ٘ ٨ٌٗـــ ال اإلاْٗغ  الهــاٖضة ال٣ــٓ

ٓط طاث ٔ  جمشــل ال بلُــّ ؤلاهخمــاء جدخ٨ــغ التــي الخالُــت الــض٫ْ  ؤن ٦مــا اإلاخىــامي، الىٟــ  ؾــ٩ان مــً ظــؼء ؾــٓ

 .ألامً مجلـ في بها الجضًغ الخمشُل ًٖ بُٗضة ٧اٞت ال٣اعاث في ْاؾٗت ؤظؼاء جب٣ى ُٞما ،الٗالم

ٖٓت لضٔ الغاسخت ال٣ىاٖت ْجضٞ٘ َظٍ ٓاتهـا ججضًض ــــ بلى مغة ٧ل ـــــ في ألاعب٘ الض٫ْ  مجم  بةنـالح صٖ

، َــــا٫ الــــظي ألامــــً مجلـــــ ٓانــــلت مؿــــخمغا الــــؼزم إلب٣ــــاء بهخٓــــاٍع  الــــضْلي، اإلاجخمــــ٘ ٖلــــى الًــــِٛ ْم

ٓع  اإلاخدـــضة ألامـــم م٣ـــغ فـــي ألاعبٗـــت البلـــضان زاعظُـــت ْػعاء ْبظخمـــ٘ ٍٓـــ  لخكـــض ؾـــبخمبر اإلااضـــخي زـــال٫ ٥بيُ

م إلاُالبهم، الخإًُض ًاء 193 الض٫ْ  بحن صْلي بظمإ ُٚاب ٚع  .ألاممُت اإلاىٓمت في ألٖا

ٕٓ بزــــاعة بلــــى ؤلانــــالح فــــي الغاٚبــــت الــــض٫ْ  ؾــــٗذ ْعة للجمُٗــــت ْمىا٢كــــخّ اإلآيــــ  ْهــــي الٗامــــت، فــــي ص

ٔ  ْجــــغصص الــــضْلي، ؤلاظمــــإ ُٚــــاب بلــــى بــــالىٓغ ظــــضا َمٓخــــت مؿــــاعي ٔ  ال٣ــــٓ  ؤلانــــالح مباقــــغة فــــي ال٨بــــر

ٍٓخّ في ل٣ُبل ألامً، مجلـ ْجٓؾُ٘ ْلُت الؿاخت ٖلى ْػن طاث ظضًضة بلضان ًٖ  .الض

ًاء ؤٚلب مً ْاضخا صٖما الِىض جل٣ذ ؤلاَاع، َظا ْفي الًـاث ؾـُما ال ،الضاثمحن ألٖا  اإلاخدـضة ال

ْبامـــا" عثِؿـــِا لؿـــان ٖلـــى جتـــرصص لـــم التـــي ـــاعة ٟٞـــي ،"بـــاعا٥ ؤ ٓصل بلـــى بهـــا ٢ـــام ٍػ ٓٞمبر قـــِغ زـــال٫ هيهُـــ  هـــ

ٓص بضٖم ؤزىاءَا ، حِٗض2011 ٔ  بـاقي مـ٘ للجلٓؽ الِىض ظِ ْلـت بلـى ال٣ـٓ  م٣ٗـض ْجـإمحن ألامـً، مجلــ َا

ٓتهـــا ٨ٌٗـــ لِـــا صاثــم ْلـــم الؿــاخت ٖلـــى اإلاخىامُــت ٢ ْلُـــت،   الـــضٖم ظـــاء بــل ؤمحر٧ـــا، ٖلــى ألامـــغ ٣ًخهــغ الض

 بكــإن ْجُلٗاتهــا الِىضًــت للمُالــب ضَمجإًُــ ٖــً ظمُٗــا ٖبــرْا الــظًً ْعْؾــُا، ْؤإلااهُــا ٞغوؿــا مــً ؤًًــا

ٍٓت صاثمت بالض٫ْ  ؤلالخدا١  .(49)الًٗ

ٓا٢٘، بن ٔ  ظمُ٘ ْال ْلُت ال٣ٓ ٓاظضة الض ٔ  التـي الهـحن ٖـضا الِىـض، ؾـاهضث ألامً مجلـ في اإلاخ  جـغ

ٓة هٟؿــِا ٍٓت ال٣ــ ٔ  ٢بــل مــً إلاؼاخمتهــا مجــا٫ ال الٓخُــضة، آلاؾــُ ٔ  ٢ــٓ  ؤن اإلاــغجر مــً لــظا نــاٖضة، ؤزــغ

ُٗل
ُ
ْلتمد ؤي ح ٓص ا  .ألامً مجلـ بلى الِىض لهٗ

ًــــذ ٢ــــض الهــــحن ٧ْاهــــذ  اإلاُالبــــت ألاعبــــ٘ الــــض٫ْ  مبــــاصعة ٖلــــى ؤًًــــا جدٟٓــــذ ٦مــــا الِىــــض جغقــــُذ ٞع

ٍٓت فـــي  ألامـــم مىٓمــت ؾخًـــ٠ٗ الخالُــت ؤلانــالح مُالـــب ؤن مــً مدـــظعة ألامــً، مجلـــ بخٓؾــُ٘ الًٗــ
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ــــغ بصزالِــــا، فــــي ؤلاؾــــغإ جــــم بن اإلاخدــــضة، ــــا ْظِــــت ْلخبًر  ْٖــــضم الدكــــغطم خالــــت بلــــى لهــــحنا ؤقــــاعث هَٓغ

عي  مً ْؤهّ ؤلانالح، مؿإلت بكإن اإلاىٓمت حِٗكّ الظي ؤلاظمإ ٓاٞـ٤ بلـى الٓنـ٫ٓ  الًْغ ال صْلـي ـــــ ج  ؤ

ـــــ ٢بــــل ٓاٞــــ٤ الــــضْلي اإلاجخمــــ٘ ؤن ْمــــ٘ اإلاجلـــــ، جٓؾــــُ٘ ٖــــً الخــــضًض ــ عة ٖلــــى اإلابــــضؤ خُــــض مــــً مخ  يــــْغ

ٍٓت فــــي  ْجٓؾــــُ٘ َُا٧لِــــا، ججضًـــض زــــال٫ مــــً ؤلانـــالح  ماػالــــذ ؤلانــــالح جٟانـــُل ؤن بال ،مجلؿــــِاالًٗـــ

ٓا٤ٞ، ًٖ بُٗضة ُغح لم بل الخ
ُ
 .(50)اإلاىخٓغ ؤلانالح إلظغاء اإلاٗالم مدضصة زُت آلان لخض ج

ـب ؤلانـالح ؤظـل مـً جًـِٛ التـي ألاعبـ٘ الض٫ْ  ظاهب ْجبرػ ؤًًا بلى  مجلــ بلـى ؤلاهًـمام فـي ْجٚغ

ٖٓت ألامً ٣ُت الض٫ْ  مجم ٔ  التي ألاٍٞغ ٢ٓذ في َظا ،صاثمحن م٣ٗضًً حؿخد٤ بإجها جغ  ُٞـّ جهـغ الظي ال

 .اإلاجلـ في َظا جمشُلِا ٖلى الالجُيُت ْؤمحر٧ا الٗغبُت الض٫ْ 

ٓاء َظٍ ْل ْفي  ٖلـى الخهـ٫ٓ ٖلـى َـظا ْاإلاىـا٤َ الـض٫ْ  ٞحهـا ْجدؿاب٤ اإلاُالب ٞحها ج٨ثر التي ألاظ

بـت ختـى ؤْ ؾـِلت، ؤلانـالح ٖملُـت ج٩ـٓن  ؤن اإلاـغجر ٚحـر مً ٞةهّ الخمشُل  ال ْؤهـّ ؾـُما ال الـؼمً، فـي ٢ٍغ

ٓٞغ مً بض ًـاء الـض٫ْ  لشلثي بظمإ ج الث ٞكـل ًٟؿـغ مـا َْـٓ الٗامـت، الجمٗـت فـي ألٖا ٓم التـي اإلادـا  ج٣ـ

 .ؤلانالح لٟغى ألاعب٘ الض٫ْ  بها

٫ْ  ٖلـى الجمُ٘ـ بجٟـا١ ٖـضم َٓـ الٓي٘ـ ٣ٌٗـض مـا ْلٗـل ا، ألاعب٘ـ الـض الًـاث هٟؿِـ  ٧اهـذ ْبْن  اإلاخدـضة، ٞال

٫ْ  ٌبٗــ بهًــمام حؿــاهض ، مجلـــ بلــى الــض ، مُالــب ٖلــى جــخدٟٔ ؤجهــا بال ألامـًـ  الِىــض ْلــذ طلــ٪ ْمـ٘ـ ؤزــٔغ

٫ْ  ظاهب بلى مؿاٖحها في مؿخمُخت ٔ  ص ٢ِٟٓا الخإًُض خكض بلى الٟغنت ٞحها حؿىذ مغة ٧ل في ؤزغ ْلي إلا  .الض

ٓص الِىـــــض حؿخًـــــ٠ُ الؿـــــُا١، َـــــظا ْفـــــي ٓع٥، فـــــي الىامُـــــت الـــــض٫ْ  ْٞـــــ ٍٓـــــ  باإلاؿـــــاٖضاث ْحٛـــــغحهم هُ

ٍٓـــــت الث لـــــضٖم الخىم ٓصلهي ٢ـــــضمذ بـــــل ألامـــــً، مجلــــــ بلـــــى بهًـــــمامِا مدـــــا ٔ  ص٫ْ  بلـــــى جىـــــاػالث هُـــــ  ؤزـــــغ

ِٓٞــا لًــمان كــٕغ ٖىــضما ظاهبهــا، بلــى ٢ْ ْهــي حٗلــ٤ ألامــم َُا٧ــل بنــالح فــي ٌُ  ٖلــى بالٛــت ؤَمُــت اإلاخدــضة، 

ْعَاْ  الـبالص ْنلذ بلحها التي باإلا٩اهت صْلي بٖتراٝ مً ًمشلّ إلاا ألامً مجلـ في صاثم م٣ٗض جإمحن  فـي بـض

ــغ ْلُحن، ْألامــً الؿــلم ج٣ٍغ  للمُُٗــاث ٞٗلُــت جغظمــت اإلاُلــٓب مــً ؤلانــالح ٌكــ٩لّ مــا بلــى باإليــاٞت الــض

ْلُت الث اإلاؿخجضة، الض ً في ْالخد ٓاٍػ ٔ  م ت ال٣ٓ  .الٗالم في خالُا الجاٍع

ت بمِمخحن ؤؾاؾِخحن: 2015ْاإلاالخٔ ؤن ال٣مت الٗاإلاُت ؾىت   ، ٧اهذ مىَٓ

ٍٓمْ  مغاظٗـــت هـــي :ألاولـــى  بهتهـــاء ؾـــىت فـــي ألالُٟـــت ٢مـــت ٢ـــغاعاث جىُٟـــظ فـــي ْؤلالتـــزام الخ٣ـــضم مـــضٔ ج٣ـــ

 2030-2016، بدُض جـم َـغح الجُـل الشـاوي مـً َـظا البرهـامج فـي بَـاع ؤظىـضة 2015 ؾىت الؼمجي مجالِا

 جدذ مؿمى " جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت الٗاإلاُت".

ٕ جُبُــ٤ ٦ُُٟــت بدــض: والثاهُــت  صٖمخــّ ٢ــض ألالُٟــت، ٢مــت ٧اهــذ الــظي خدــضةاإلا ألامــم بنــالح مكــْغ

ا ٢ضم بدُض ٖلُّ، ْشجٗذ َغ ٘ الظي الٗام ألامحن بلى ج٣ٍغ ـغ َـظا يٓء في عئٍخّ مّٗ ٞع  ل٨ُُٟـت الخ٣ٍغ
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ٓلِا بخخضم التي ال٣ًُت ْهي اإلاخدضة، ألامم بنالح  اإلااضـخي ال٣ـغن  مـً الدؿـُٗيُاث ٞجغ مىظ الجض٫ خ

ُٓٞتي ؤلاجداص ج٨ٟ٪ بزغ الُمٓخـاث الخانـت بـال٣ٔٓ ؤلا٢لُمُـت الجضًـضة  ْجـإجج ُلٗـاثالخ ْجؼاًـض ،الؿ

ٓاظِــــت اإلاخدــــضة بــــاألمم بنــــالخاث بخــــضار هدــــٓ بلــــى ظاهــــب عئٍــــت ص٫ْ الجىــــٓب الُمٓخــــت التهضًــــضاث  إلا

ٓم. ْٚحر اإلاغثُت في ٖالم الُ  الىاٖمت 

ٓم، لــم ال ٌٗــض ْٖلــى الٗمــ ٓم م٣بــ ٖٓــت ٢بــل مــً" الُٟخــٓ" خــ٤ بخخ٩ــاع الُــ  الــض٫ْ، مــً نــٛحرة مجم

ٓا٣ٞـــاث ٖـــً ٗبـــرح ٓا٢ـــ٘ ُٞمـــا الشاهُـــت، الٗاإلاُـــت الخـــغب بٗـــض مـــا ٌؿـــمى ج ٓص بلـــى ٌكـــحر الـــضْلي ال ٔ  نـــٗ  ٢ـــٓ

ْلُت  الٗاإلاُـت، الؿُاؾـُاث جدضًـض فـي َْكـغ٦ِا مهالخِا، لِا ًًمً نٓث ًٖ لىٟؿِا جبدض ،مازغة ص

عة ؤلاصعا٥ َــــظا ؤن ٚحــــر ْهــــّ الٗــــالم، مــــا جــــؼا٫ فــــي صاثغجــــّ جدؿــــ٘ بــــضؤث ْالــــظي ؤلانــــالح، بًــــْغ  ٣ٖبــــاث ص

ٓا٤ٞ ُٚاب ؤَمِا ،خ٣ُ٣ُت ٔ  بحن الهغاٖاث ْبؾخمغاع الخ  .اإلاخىاٞؿت ال٣ٓ

 الخاجمت: 

ْعة فـــي اإلاخدــــضة ألامـــم بخخٟلـــذ ٍٓت ؾــــبخمبر ص ع 2015 الٗـــام الؿـــى  وكــــإتها ٖلـــى ٖامــــا ؾـــبٗحن بمــــْغ

مـاء اإلاخدـضة ألامـم في ٖاإلاُت ٢مت بو٣ٗضث اإلاىاؾبت ْبهظٍ ،(م2015 - 1945) ٓمـاث ْعئؾـاء لٖؼ  هدـٓ خ٩

ْلـــت 193 ٓا ص ــــ ؤْ ًٖـــ ـــض ـــ ــــ فـــي ؤٍػ ْلُـــت اإلاىٓمـــت ــــ ٢ْـــض2015 ؾـــبخمبر فـــي الض  ؤَمُـــت ال٣مـــت َـــظٍ ب٦دؿـــذ ، 

ع بمىاؾــبت ؤًًــا ٣ٖــضث ألجهــا زانــت  اإلاخدــضة بــاألمم ألالُٟــت ٢مــت بو٣ٗــاص ٖلــى ؾــىت زمؿــت ٖكــغ مــْغ

 الىٓــام ْعَا فــيلــض صٞٗــت بُٖــاء بلــى ًغمــي ٧ــان الــظي الكــِحر، ألالُٟــت بٖــالن ؤنــضعث التــي ،2000 الٗــام

اناث في الضْلي، ً الخاصي ال٣غن  جدضًاث يٓء بَع  . ْالٗكٍغ

م مــً ٢ٓــ٘ الــضْلي ْالخكــض ْالُمٓخــاث، ْالخُلٗــاث آلامــا٫ َــظٍ ٧ــل ْل٣ــض جبــحن بهــّ ٖلــى الــٚغ  اإلاخ

ٕ إلاىا٢كـــت ٓاث فـــي اإلاخدـــضة ألامـــم بنـــالح مكـــْغ ٢ٓٗـــاث ؤن بال ال٣اصمـــت الؿـــى ٓا٢ُٗـــت فـــي خـــض طاتهـــا  الخ ال

ٓمـت ألاممُـت، جدمل ظملت مً  ْال٨شحر مً ٖالماث الاؾخِٟام خ٫ٓ مؿخ٣بل اإلاىٓ َٓاث ألازٔغ  الؿِىاٍع

ٓلِا.  ْخ٫ٓ َبُٗت ؤلانالخاث التي ؾِخ٤ٟ اإلاجخم٘ الضْلي خ

٢ٓـــــ٠ ٓ ؤن م الًـــــاث ْعبمـــــا ٌٗـــــؼػ َـــــظا الُـــــغح ؤ٦ثـــــر َـــــ ٓع٥) اإلا٣ـــــغ بلـــــض ألامحر٦ُـــــت اإلاخدـــــضة ال ٍٓـــــ ( هُ

ػا فـي ْال٣ُب % 22بيؿبت اإلاخدضة  ألامم محزاهُت في ألا٦بر ْاإلاؿاَم الٗـالمي الـغاًَ،  الىٓـام ألا٦ثـر بـْغ

٢ِٟٓا الؿـاب٤ فـي   ل٨ـً ًب٣ـى مؿـخ٣بل اإلاخدـضة، ألامـم الـغاٌٞ إلنـالح 2005ؾٝٓ ٩ًٓن مسخلٟا ًٖ م

ٓهــــا بةنــــالخِا اإلاخدــــضة ألامــــم ْحؿــــعى الــــض٫ْ الهــــاٖضة بلــــى  ،مَغ الــــظي جُالــــب بــــّ ص٫ْ ٖــــالم الجىــــٓب، 

ٓئها م٣ٗضا صاثما.ؤلاٞاصة مىّ للخه٫ٓ ٖلى م٩اه  ت لِا ٖبر جب

 ال ًـؼا٫ الٗــالم ٌٗلـ٤ ال٨شحــر مـً آلامــا٫ ٖلـى ألامــحن الٗـام الجضًــض للُِئـت ألاممُــت البرحٛـالي الؿــُض "

ش لى مِمخــّ مــ٘ بضاًــت ؤهؿىهُــى غــىجحٌر زلٟــا لـــ "بــان ٦ُمــٓن " الــظي ؤمطــخى ٣ٖــضا مــً  2017"، الــظي جـٓـ
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ٍٓغ خ٣ُ٣ـــــي لُِئـــــت ألامـــــم اإلاخدـــــضة لخ ٓع اإلاجخمٗـــــاث ؤلاوؿـــــاهُت الـــــؼمً صْن جُـــــ ٓامِـ جُـــــ ٨ُُِٟـــــا مـــــ٘ هـــــ

.ً ْالٗكٍغ اناث ال٣غن الخاصي  ْبَع ْم٘ مؿخجضاث جدضًاث  ْلُت   ْالٗال٢اث الض

 : الهىامش

 
ض: عئٍت في يٓء الخدًحراث ألظىضة الخىمُت ما بٗض مىحر مباع٦ُت،" - 1 ْالٗالم الظي هٍغ  09،ٕ.سئي اظتراجُجُت"، 2015ال٣ٔٓ الهاٖضة 
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ىُت الهُمىت لخؿىس  دساظت: الهُمىت ؤكىاط خاػم، ؤبٓ ببغاَُم - 43 ً اللشن  مؿلع مً ألامٍش  ال٨خاب صاع: بحرْث) آلان ختى العشٍش

 .51، م.(2005 اإلاخدضة،
لُت الشعىب جىمُت في اإلاخدذة ألامم دوس  زلُٟت، اخمض ببغاَُم - 44  الؿبُعت في دساظت: اإلاعاضشة لُتالذو  الخؿىساث قل في ؤلافٍش

ت) للخىمُت الذولُت لللاعذة اللاهىهُت  .123، م.(2007 الجضًضة، الجامٗت صاع: ؤلاؾ٨ىضٍع
ت،  1945ألامم اإلاخدذة في هطف كشن: دساظت في جؿىس الخىكُم الذولي مىز خؿً هاٞٗت،  - 45 ٍٓذ: ٖالم اإلاٗٞغ  .411(، م.2006)ال٩

ٖٓاث مً - 46 ختاإلا اإلاشحرة اإلآي ْلت اإلاخدضة ألامم ٢مت ؤٖما٫ ظض٫ْ  ٖلى ُْغ ٠ بلى الخٓنل مدا ْلي حٍٗغ اب ص ْلي ظض٫ ْؾِ لئلَع  ص

 ٫ٓ ٓا٤ٞ بلى الخٓنل ًٖ ٦بحر ْعجؼ طل٪ خ ٠ عئٍتها ٞغى ٖلى ؤمحر٧ا بنغاع بؿبب الكإن َظا في ج اب لخٍٗغ  مُشا١ ًىاٌَ بما ؤلاَع

ْان جهابلضا جخٗغى التي الكٗٓب ٌُٗي الظي طاجّ اإلاخدضة ألامم ْ  ؤْ لٗض ْمت في الخ٤ زاعجي اخخال٫ ؤْ ٚؼ  في اإلاؿخٗمغ ؤْ اإلادخل م٣ا

ْمت بلى ؤمحر٧ا جىٓغ خحن ٓوي الاخخال٫ يض الٟلؿُُيُت اإلا٣ا ْمت ؤْ الهُِ ما ألامحر٧ي الاخخال٫ يض الٗغا٢ُت اإلا٣ا ما٫ مً باٖخباَع  ألٖا

ابُت ْلي اجٟا١ ؤْ جٟاَم بلى الخٓنل في الٟكل ؾحرجر يالظ ألامغ الجىٓب، بلضان مً ال٨شحر ج٣بلّ ال ما َْٓ. ؤلاَع اب حٍٗغ٠ ٖلى ص  ؤلاَع
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ض ال ؾ٩اها ٍٓت ؤَلُتها ًٖ الخىاػ٫  جٍغ ٣ُت الخالٞاث ؤن ْألاعجر الضاثمت، للًٗ  َظا في مكتر٦ت عئٍت ٖلى الاجٟا١ ًخم ْلً ؾدؿخمغ ألاٍٞغ
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ٓة احؿإ" الض١، ٖاص٫ 49- ضي بحن الِ  : الخالي الغابِ ٖلى اهٓغ" ،ألامً مجلـ جٓؾُ٘ ْمٗاعضخي مٍا

http://ww.magrharebia.com/cocoon/awi/xhtlml1/ar/features/awi/feature-01)2016/10/16(  
50 - U. N., The United Nations TODAY (New York: Department of Public Information, 2008), pp.41-44. 

http://www.dr-abumatar.com/boeken/boek-11september/14.htm%20%20(03/10/2016)
http://www.dw.de/dw/article/0,,1660945,00.html
http://ww.magrharebia.com/cocoon/awi/xhtlml1/ar/features/awi/feature-01


 

335 

 

3 

 اإلالخظ:

   ْ ع ؤلاججاَاث الىٟؿُت في ٣ًطخي الخضًض ًٖ ص

بط٧اء الجزاٖاث ألاَلُت، بٞتراى البِئت الىٟؿُت لؤلٞغاص 

ْالجماٖاث ٦مؿخٔٓ ؤْلي للخدلُل، بالُب٘ في ٖال٢تها 

بؿٓؾُٓظُا البِئت الَٓىُت للمجخمٗاث، ٖلى بٖخباع ؤن 

هى٘ ببخضاء مً اإلاجا٫ الىٟسخي للٟغص 
ُ
الجزاٖاث ألاَلُت ج

ْاهُت ٖبر جهاٖض اإلاكاٖغ اإلاًاصة،  ْالٗض ْال٨غاَُت 

ا ْٚحَر  ؤلاهٟٗاالث الؿلبُت، اإلاىخجت لٗال٢اث مً ْالخ٣ض، 

جخمُٗت، التي جسل٤ في هٟـ الٟغص 
ُ
ٓجغ ْؤلايُغاباث اإلا الخ

ْاإلاُل هدٓ ؤلاهضٞاٖاث الىٟؿُت ٓجغاث  ، التي ظملت مً الخ

٢ض جبلٜ صعظت الٗى٠ ْؤلاهخ٣ام، ؤْ ؤلا٢خهام 

عة عص اإلاجخمعي، مما ًهى٘ في طًَ ألاٞغا ٓع يْغ ص جه

بٖخباعاجّ، ؤْ ألازظ بشإٍع ب٩ل الٓؾاثل اإلاخاخت، ْزانت 

 ٫ٓ مجها الخاصة التي حٗخبر ألابؿِ ْألاؾٕغ في الخه

    ٖلحها.

ٓن ؤلاججاَاث الىٟؿُت الؿلبُت  ْلِظا جخ٩

ٓلٓظُت ؤلاهخ٣ام، ْطًَ ألاٞغاص،  ْؾ٩ُ ٓع في هٟـ  ْجخُ

م لضعظت ؤن جهبذ هٟـ الٟغص الٗحن جمشل بخضٔ ؤَ

التهضًضاث ألامىُت للمجخم٘، التي جيخ٣ل مً اإلاؿخٔٓ 

ْلي مجها. جي لخهل بلى ٚاًت الض ْمً َظا اإلاىُل٤  الَٓ

ْع ؤلاججاَاث الىٟؿُت في  ٓاؾُتها ًم٨ً جبُان ص ْالتي ب

ْع الخالُت:  بهخاط مسغظاث ٖضم ألامً مً زال٫ اإلادا

ت لإلججاَاث الىفعُت : اإلافهمت الىكٍش  .اإلادىس ألاٌو

 . مىىهاث ؤلاججاَاث الىفعُت الثاوي:اإلادىس 

ٓع الشالض:  جىىًٍ ؤلاججاَاث العلبُت لألمً اإلاد

 .والجزاعاث ألاَلُت

 

The psychological attitudes role to drive civil conflicts 

Abstract:  

 The role of psychology attitudes to create 
and escalate the civil wars, requires that the 
psychological environment of individuals as 
primary analysis level, of course in relation with 
national environment sociology for societies. At 
consideration that the civil wars were made 
primary in individual psychological domain, 
through escalate the anti-emotion, social hate, 

aggression and other negative deliriums, which 
produce tension relations and societal turbulences. 

We can treat the role of psychological 
attitudes to produce the un-security outputs: first, 
Theoretical conception psychological attitude, 
psychological attitudes components in the second, 
and finely, The compose of negative psychological 
attitudes and civil conflicts. 

 ملذمت:

ٓع الجزاٖاث     ْاٞ٘ الخلُٟت الٗم٣ُت لِٓ ِْٞم الض جِٓغ ؤَمُت ؤلاججاَاث الىٟؿُت في جدلُل 

ٓاء اإلاخٗل ْ جل٪ الجزاٖاث اإلاضمغة، ؾ ٣ت بالهضاماث الخ٣لُضًت بحن ظُٓف الض٫ْ ٖلى ؤعى اإلاٗغ٦ت، ؤ

ٓلٓظُت للمجخمٗاث؛ ٖىضما حٛظي بججاَاث ال٨غاَُت،  ْاإلامؼ٢ت للبيُت الؿٓؾُ ٍٓلت  ألاَلُت الُ
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ْاإلادٟؼة لؿل٥ٓ  ْاث  ا مً اإلاهاصع اإلاىخجت للٗضا ْٚحَر ْالخغمان،  ْمكاٖغ ؤلايُِاص،  ْالخ٣ض، 

َ ٕٓ ٍٓاث البِئت ؤلاظخماُٖت الخغب في جى ـ ٖبر مسخل٠ مؿخ ْالخًاَع ٓا٢٘ الجٛغاُٞت للض٫ْ  بُٗت اإلا

ْص، بك٩ل ٌؿتهضٝ ؤمً  ْجخمضص ٖبر الخض ٓمُت، لخهل بلى صعظت الٗاإلاُت،  ٓمُت، بلى ما ١ٓٞ ال٣ مً ال٣

ال بالدكب٘، خُض جهبذ في طًَ الٟغص  ٓلٓظُت ؤلاهخ٣ام ال جدؿم بالشباث  ْبؾخ٣غاع الكٗٓب، ٞؿ٩ُ

ْٞغى يغ  ٓصٍ في زلُت اإلاجخم٘، مً ظِت،  ْبزباث ْظ ْعة البض مجها مً ؤظل يمان بؾخمغاع ب٣اثّ 

 . ْبيُِاصٍ، مً ظِت ؤزٔغ  ؾُُغجّ 

إلاا ناعث لِظٍ     ٣خل ؤهذ ٞحها، 
ُ
ْمً مىُل٤ ؤن الخُاة ؤعى للمٗغ٦ت بما ؤن ج٣ُخل ؤْ ؤن ج

ْوكٓب ْبؾخ٣غاع الض٫ْ،  ْعا في تهضًض ؤمً  ْالُاثُٟت، هدا٫ْ  ؤلاججاَاث الىٟؿُت ص الجزاٖاث ألاَلُت 

ْطل٪ ٖبر َغح الدؿائ٫ الخالي جازش  : هُفمً زال٫ َظٍ الضعاؾت البدض في خُصُاث َظٍ ؤلاق٩الُت. 

٦ْةظابت ؤلاججاَاث الىفعُت في وشىب وبرواء الجزاعاث ألاَلُت وتهذًذ اليعُج العىظُىلىجي؟ 

٠ُ الٟغيُت ال جدذر الجزاعاث الذولُت بعبب جطاعذ  خالُت:ما٢خت ًٖ َظا الدؿائ٫ الٗام ًخم جْٓ

 اإلاشاعش العلبُت للبِئت الىفعُت لألفشاد. 

ت لإلججاَاث الىفعُت : اإلافهمت الىكٍش  اإلادىس ألاٌو

ٓم "ؤلاججاٍ     ً، ٦ىدُجت  Attitudeظظب مِٟ " بهدباٍ الباخشحن في ؤعبُٗيُاث ال٣غن الٗكٍغ

ٍٓتها لؤلمً ال ْج٣ ْعبُت،  ٓمُاث ألا ٗالمي بك٩ل مإؾاْي في الخغب الٗاإلاُت الشاهُت، لخهاٖض ال٣

ٓاء بحن ال٣ٔٓ الٗٓمى ؤْ الًُٟٗت  ٪ م٫ُٓ الٗضاء زال٫ ٞترة الخغب الباعصة، ؾ ْبؾخمغث في جدٍغ

اَغة وكٓب الجزاٖاث ألامىُت  مجها، الجاهب اإلاِم في الخدلُل ألامجي للٗال٢ت بحن ؤلاججاَاث الىٟؿُت ْْ

ٓمُت زال٫ ً ٢ض جهاٖضث مً اإلاؿخٔٓ  َٓ ؤن ؤلاججاَاث ال٣ ٞترة زالزُيُاث ال٣غن الٗكٍغ

جي/اإلادلي بلى هٓحٍر ؤلا٢لُمي، ٓمُت في اإلاجاالث الىٟؿُت  الَٓ بك٩ل ؤ٦ثر جدضًضا حك٩لذ اإلاكاٖغ ال٣

ْحٛظث مً الىٟؿُت ْعبُت،  ْال٣اثمت ٖلى مٗجى ج١ٟٓ الجيـ  لٗضص مً الكٗٓب ألا ٓبها  الٗم٣ُت لكٗ

ْالٗغ١ آلاعي، الظي ْطل٪ بؿبب اإلاخُلباث  ألابٌُ  ًجب ؤن جسً٘ لّ الكٗٓب ألازٔغ ٖبر الٗالم، 

ْعائها مىا٤َ الٗالم ْمً  ْبُت  ْع ْص ؤلا٢لُمُت، لدكمل ٧ل اإلاى٣ُت ألا  .ألامىُت الٗابغة للخض

ْالجزاٖاث ألاَلُت، الخُغ١ بلى جدضًض    ٓز٣ُت بحن ؤلاججاَاث الىٟؿُت  ًخُلب جدلُل الغابُت ال

ً في خ٣ل ٖلم اإلاًامحن اإلاٟاَُمُت  ْاإلاىٍٓغ إلاهُلر ؤلاججاَاث الىٟؿُت اإلا٣ترخت مً ٢بل الباخشحن 

ٕٓ. الىٟـ الاظخماعي، ُِٟا لضعاؾت اإلآي  ٦ُُْٟت جْٓ

٠ طاث الهلت باإلججاٍ الىٟسخي بإهّ طل٪ الغؤي الظي ًٔغ بإهّ:" جىُٓم    ْمً يمً الخٗاٍع

ٍْدضص وكاٍ ال ٟغص بهٟت مؿخمغة خُا٫ اإلاشحراث التي هٟسخي ٨ًدؿبّ الٟغص مً الخبراث التي ًمغ بها 

ٕٓ الاججاٍ"  .(1) جغجبِ بمٓي
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ْا٦دؿاب ؤلاججاٍ الىٟسخي، الظي     ٓز٣ُت بحن الخبرة الؿاب٣ت  َْٓ حٍٗغ٠ ًا٦ض ٖلى الٗال٢ت ال

ٖٓاث البِئت ؤلاظخماُٖت التي ًخٟاٖل مِٗا، ْفي الٗال٢ت  ٧ٓي للٟغص بػاء مٓي ٠٢ٓ الؿل ؾٝٓ ًٓظّ اإلا

ٕٓ الخدلُل اإلا  غ٦ؼي.بمٓي

ًٍٓ الاججاَاث الىٟؿُت الؿلبُت،    لت ًٖ ج٩ التي  ًِٓغ ؤن الخبراث اإلااإلات ٖاصة ج٩ٓن مؿْا

ْال٨ٗـ  ٣ُت،  ٓاٖل البِئت الٟحًز ْٞ ٓهاث  ْعَا مهضعا عثِسخي إلهخاط ٖال٢اث الٗى٠ م٘ م٩ حك٩ل بض

ْص ؤٞٗا٫ ٖىُٟت، صخُذ، ضة، ْؤن الاججاَاث الؿلبُت جى٨ٗـ في عص ْبلى ٖضص  ؤْ ٖلى ألا٢ل ٚحر مٍا

٦ُٓاث اإلاًاصة للمجخم٘، ْفي خالت ما بطا جم حؿُِـ َظٍ الاججاَاث، جخد٫ٓ بلى  مً ؤق٩ا٫ الؿل

اب. ْ بَع ْ م٫ُٓ بهٟهالُت ؤ   ؤٖما٫ جمغص، ؤ

ْ ؾلبي،   ٕٓ ماصي، ٦ما جم حٍٗغ٠)ؤلاججاٍ الىٟسخي( بإهّ: "عص ٞٗل ْظضاوي بًجابي ؤ ٓ مٓي ْ  هد ؤ

ٓ ٢ًُت مشحرة للجض٫ مجغص ؤْ  ."(2)هد

   ْ ْص الٟٗل الؿلبُت ؤ ٓز٣ُت بال٣ًاًا ألامىُت، اإلاؿخٔٓ اإلاخهاٖض لغص ْ الٗال٢ت ال ٍْمشل الجاهب ط

ٌٍٓ ؤلاؾخ٣غاع ألامجي  ؤلاًجابُت، بدُض ؤهّ ٖىضما جهل بلى الخالت اإلاؼمىت جخد٫ٓ بلى مهضع ٦بحر لخ٣

ْالىدُجت اإلاِمت هي ج ٍؼ في الخالت ؤلاًجابُت،  ْ حٍٗؼ د٫ٓ ؤلاججاَاث الىٟؿُت ٦غص في الخالت الؿلبُت، ؤ

ٓالي، بال ؤجها جضٞ٘ ٖىضما  ْج٩ٓن طاث ٖال٢ت باألمً ؤْ ٖضم ألامً ٖلى الخ ٞٗل بًجابي ؤْ ؾلبي، 

ٓ الخهٝغ بةججاٍ البِئت ألامىُت  ْ الجماٖت هد ْ الخاالث اإلاؼمىت بالٟغص ؤ جخهاٖض بلى مؿخٔٓ الترا٦م ؤ

َْظا ما ظاء في الخٍٗغ٠ الظي ْ الخماًت،  ًٍٓ ٞغضخي، ٌكحر بلى  بالُٗب ؤ ًىٓغ لئلججاٍ الىٟسخي بإهّ ج٩

ْبؾخٗضاصٍ لل٣ُام بإٖما٫ مُٗىت،   ،ّ ْمٗاٞع ْبلى خض ما، إلاكاٖغ الٟغص  ْ جىُٓم مؿخ٣غ،  جٓظّ زابذ ؤ

ٍْخمشل في صعظاث مً ال٣ب٫ٓ  ٖٓاث الخ٨ٟحر، ُٖيُت ٧اهذ ؤْ مجغصة،  ٕٓ مً مٓي هدٓ ؤي مٓي

ٍْم٨ً الخٗبحر ٖجه  ،ٕٓ ٌ لِظا اإلآي ْ ؤصاجُاْالٞغ  .(3)ا لُٟٓا ؤ

ْالخٗاٍع٠ الالخ٣ت في ؤن     ْاإلاكتر٦ت اإلاًمىت في الخٍٗغ٠ الؿاب٤  ت  ٍَٓغ ٓع الى٣ُت الج ْجخمد

ْاإلآظِت للؿل٥ٓ الٟٗلي في  ؤلاججاَاث الىٟؿُت جمشل الخلُٟت اإلاشبخت في البيُت ؤلاهٟٗالُت للٟغص، 

ُٟت بهٟٗالُت ؾلبُت بػاء البِئت، ؾٝٓ البِئت ؤلاظخماُٖت، ْفي بٖاصة الىاؽ ٖىضما ج٩ٓن لضحهم زل

٣ت  بي ٦ٍُغ جضٞ٘ بهم بلى الخهٝغ ٖلى هدٓ ٚحر مىاؾب، ْفي بٌٗ ألاخُان ًخبىٓن الؿل٥ٓ الخسٍغ

ْ ٖلى ألا٢ل ٓهاث البِئت ؤلاظخماُٖت،  للخٗبحر ًٖ ؤلاججاَاث الؿلبُت، ؤ ْم٩ ٖٓاث  ًخٗآَٟن م٘ مٓي

 ْال٨ٗـ صخُذ. 

ٓا٠٢ ججاٍ ْحكمل ؤلاججاَاث الىٟؿُت ٦ٓاَغة  ْاإلا بظخماُٖت ــــــ ؾُاؾُت ظمُ٘ مٓاَغ الخُاة 

ْ الخُاص  ٌ ؤ ْ الٞغ ٢ِٟٓم مجها بالخإًُض، ؤ ً، ْألا٩ٞاع التي ًجض الىاؽ ؤهٟؿِم بداظت لخدضًض م آلازٍغ

 بػاءَا.
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ْالتي جٔغ بإجها  ض مً جٓيُذ ؤلاججاَاث الىٟؿُت، ًم٨ً ط٦غ بٌٗ الخٗاٍع٠ طاث الٗال٢ت  إلاٍؼ

ٖٓت ؤؾالُب ْ ظضلي مٗحن" "مجم ْ هٟسخي ؤ ٕٓ بظخماعي ؤ ٌ بػاء مٓي ْ الٞغ اث  (4)ال٣ب٫ٓ ؤ ْبإجها " هٖؼ

ْ ؤقُاء  ْ ؤْيإ ؤ ٓاصر ؤ ْ خ ْ ؤ٩ٞاع ؤ ٓ ؤشخام ؤ ٦ُٓت مدضصة هد ل الٟغص لئلؾخجابت ألهماٍ ؾل جَا

ٖٓت" ٖٓت ٦بحرة مً اإلاخٛحراث اإلاخى ْهي "بؾخٗضاص (5)مُٗىت، جال٠ هٓاما م٣ٗضا جخٟاٖل ُّٞ مجم  ،

ْ هٟسخي  ٓاء ٧ان بظخماُٖا ؤ ٖٓاث، ؾ ٕٓ مً اإلآي جِٓغ مدهلخّ في ْظِت هٓغ الصخو خ٫ٓ مٓي

ت ؤْالاظخماُٖت  ا٢خهاصًا ؤْ ؾُاؾُا، ؤْ خ٫ٓ ٢ُمت مً ال٣ُم ٧ال٣ُمت الضًيُت ْالىٍٓغ ؤْ الجمالي، ؤ

َْٗبر ًٖ َظا ؤلاججاٍ حٗبحرا  ْاإلاهى٘،  ْاإلاضعؾت ؤ ؤْخ٫ٓ ظماٖت مً الجماٖاث، ٦جماٖت الىاصي ؤ

ٓا٣ٞت لٟ ٍْم٨ً ٢ُاؽ الخجاٍ بةُٖاء صعظت للم ٓا٣ٞت، ؤْ اإلاداًضة،  ٓا٣ٞت ٖلُّ، ؤْ ٖضم اإلا ُٓا باإلا

ْاإلاداًضة"  .(6)ْاإلاٗاعيت 

ٓا٠٢ بلى الخاالث     ٍْٓل الجاهب طْ الٗال٢ت ب٣ًُت ألامً مدضص في جهاٖض مشل َظٍ اإلا

٦ُٓت هدٓ الخُاعا ٓة صٞ٘ ؾل ث الخُحرة، التي ج٣ٓى ؤمً اإلاؼمىت، التي جسل٤ ػزما هٟؿُا، ٌك٩ل ٢

ْبؾخ٣غاع البِئت ؤلاظخماُٖت طاث الٗال٢ت.  ً  آلازٍغ

ْل٣ض ؤٞغػث َظٍ الخٗاٍع٠ اإلاخٗل٣ت بمهُلر "ؤلاججاٍ الىٟسخي"، الٗضًض مً الخانُاث الىٟؿُت.   

ْطل٪ ٖلى بٞتراى ؤن  َْجي،  ْن  ٓاٍ اإلادلي، ؤْ ص ْعبما ٧لِا طاث ٖال٢ت مُٗىت ب٣ًُت ألامً في مؿخ

غاع ؤْ ٖضم ؤلاؾخ٣غاع في اإلاجا٫ الىٟسخي ما ؤن ًلبض ختى ًخض٤ٞ بلى اإلادُِ ؤلاظخماعي اإلالمٓؽ ؤلاؾخ٣

ٍٓاث اإلاؼمىت  ْالتي ٖىضما جترا٦م ؤْ جخهاٖض بلى اإلاؿخ ْ ؾلبُت،  ْص ؤٞٗا٫ بًجابُت، ؤ ْعص للٟغص، ٦خٗبحراث 

ْبخخال٫ جيخج آلازاع ألامىُت، طاث ؤلامخضاصاث الٗامت للمجخم٘ في ق٩ل بؾخ٣غاع ؤْ ب يُغاباث 

ٓإع ؤْ ْالٛايبحن، ج٨مً ؤَمُت "ؤلاججاٍ الىٟسخي" في زانُت جإزحٍر  الك ٓاث ألامً  نضاماث بحن ٢

ْ بًجابا ٖلى البيُت ؤلاصعا٦ُت لئلوؿان، ٫ٓ البِئت الخاعظُت ؾلبا ؤ ٖٓا مً الخ٨ٟحر خ  ،بدُض ًٟغى ٖلُّ ه

ْالتر٦حز ٖلى ؤزٔغ طاث ال ٓاهب، ٗال٢ت اإلاباقغة باالججاٍ ال٣اثم في ْطل٪ مً زال٫ بَما٫ بٌٗ الج

ٓمت ٖاصة ما ًضٞ٘ ألاٞغاص بلى جغ٦حز ؤلاهدباٍ ٣ِٞ  ض للخ٩ ٠٢ٓ اإلاٍا الظاث الٟغصًت،ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫، اإلا

ٓاهب ؤلاًجابُت ْألاوكُت ْؤلاهجاػاث اإلاد٣٣ت، في م٣ابل بَما٫  ٓاهب ؤلازٟا١ ٖلى الج متزاًض لج

ٓ ٧اهذ  ْل ُْٖٓب الؿُاؾت، ختى  ٓع  ْ قاجٗت،ْال٣ه ٓز٣ُت ْ ْال٨ٗـ صخُذ.  باعػة ؤ بؿبب الٗال٢ت ال

( 7)بحن الاججاٍ الىٟسخي ْؤلاصعا٥ الاظخماعي للبِئت الخاعظُت، نى٠ الباخشٓن في ٖلم الىٟـ الاظخماعي

ًٍٓ مًمٓن الاججاَاث الىٟؿُت  .اإلا٩ٓن اإلاٗغفي ٦جؼء مً ج٩

ث الىٟؿُت هي خالت م٨دؿبت ْمً خالت الخانُت ألازٔغ التي ًم٨ً اقخ٣ا٢ِا َٓ ؤن ؤلاججاَا

ْمً زال٫ الاؾخ٣با٫ اإلاؿخمغ  جدك٩ل يمً البِئت الاهٟٗالُت للٟغص،ٖبر ؾُا١ مجخمعي_مٗغفي، 

ٓاؾُت ؤلاجها٫ الاظخماعي  ْ ب ٓاء مً مهاصع عؾمُت مدضصة، ؤ ْالضٖاًت؛ ؾ ٓماث، ْؤلاقاٖاث،  للمٗل
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٣ت م٨دؿب َْظا ٌٗجي ؤجها ٦ما جدك٩ل بٍُغ ٓمي للٟغص الخل٣اجي،  ٦ْما هي الُ ا،  ت ًم٨ً ؤًًا حُٛحَر

ْاإلادُِ الاظخماعي،  ْآلُت ٦ىدُجت لالجها٫ الاظخماعي بحن الٟغص  ٍٓت  ًٍٓ جل٣اثُت ؤْ ٖٟ ٖملُت ج٩

ٓصة ؤْ مٛغيت، مً ؤظل جد٤ُ٣ خالت ج٨ُٟ٪ للغؤي الٗام، ْبخضار  ٍْم٨ً ؤن ج٩ٓن ٖملُت م٣ه

ٓماتهم، زل٤ اإلا ٓاَىحن ًٖ خ٩ ْٖؼ٫ اإلا ٓماث، قُُىت الاه٣ؿاماث اإلاجخمُٗت،  كاٖغ اإلاىاًَت للخ٩

ٓبها، ْزل٤  ت في ال٣خا٫ ًٖ قٗ ٓاث اإلاؿلخت اإلاىسَغ ْٖؼ٫ ال٣ ٓاَىحها،  ٓماث في هٓغ م الخ٩

ْما بلى طل٪. ٓماث،   الايُغاباث اإلاجخمُٗت مً ؤظل بؾ٣اٍ الخ٩

ْحٛظًت   ٪ ْع الاججاَاث الىٟؿُت في جدٍغ ٍْخمحز الجاهب الظي ًًٟي خالت الخ٣ُٗض ٖلى ص

ِٖٓا لالؾخضال٫ اإلاى٣ُي، ٖلى بٖخباع ؤجها الجزاٖاث  ْٖضم زً ْالايُغاباث ألاَلُت بسانُت الظاجُت، 

ْالخدلُل ال٣ٗلي،  ُت ال٣اثمت ٖلى اإلاى٤ُ  ْلِـ البِئت اإلاٗٞغ ٓتها مً اإلاجا٫ الىٟؿُت لؤلٞغاص  حكخ٤ ٢

ٓماث، ْاإلاٗل ٓماث ٚحر بمٗجى آزغ، ؤهّ ًم٨ً ؤن جبجى الاججاَاث بىاء ٖلى مٗل لل٣ًاًا ْألا٩ٞاع 

بطا ٧اهذ ميسجمت م٘ اإلا٫ُٓ الىٟؿُت لؤلٞغاص،ؤْ ٧اهذ جلبي  ؤْ مخًاعبت ؤْ ختى بقاٖاث، مى٣ُُت،

ْاٞ٘ هٟؿُت مُٗىت، ٓصة، ص ْ خاظاث م٣ٟ ْ ألي بٖخباع هٟسخي آزغ، ؤ  ؤ

ْحكٛل الاججاَاث الىٟؿُت بك٩ل مإؾاْي  ٣ت،  ْبهظٍ الٍُغ  ٝ ٌٍٓ  باججاٍفي مشل َظٍ الْٓغ ج٣

ْحٗخبر َظٍ الٓيُٗت  ،الاؾخ٣غاع ألامجي ؤْ زل٤ الهضاماث اإلاؿلخت بحن الجماٖاث اإلاسخلٟت؛ 

الاؾتراجُجُت الِكت التي جخهاٖض ٞحها خضة الجزاٖاث،ٖىضما ٩ًٓن َىا٥ اجهُاع قبّ ٧امل للبِئت 

ٓة الضٞ٘ الخاصة للؿل٥ٓ  الىٟؿُت لؤلٞغاص، ٓٞغ ٢ هي التي جبجى ٖلحها الاججاَاث الؿلبُت الخاصة التي ج

ٓاؾُت ألاق٩ا٫ اإلاسخلٟت في اؾخسضام الٗى٠، صْن  ٠،الٗىُ ْب بةججاٍ ُٖب البِئت الاظخماُٖت، 

ْاإلابالٛت الظاجُت اإلاؼمىت ٚحر اإلاى٣ُُت التي حٛظي بك٩ل  ٓص ؾبب مى٣ُي ًبرع الدؿبب في الُٗب،  ْظ

 ْاٞغ الاججاَاث الؿلبُت الخاصة.

، جخٛظٔ الاججاَاث الىٟؿُت الؿلبُت بك٩    ل متزاًض مً ال٣ًاًا اإلاشحرة ْمً هاخُت ؤزٔغ

ْجإًُض لِظٍ الاججاَاث الىٟؿُت، ت، ألجها حك٩ل مهضع صٞ٘  ٓاؾُت ه٣ُت  للجض٫ ْألا٩ٞاع اإلاخُٞغ ب

ْؤبٌُ، بدُض ؤن ألاٞغاص ٣ًٟٓن  ٓص  ْهي ؤجها جاصي بلى ج٣ؿُم ٖلم الاظخمإ بلى ؤؾ الخ٣اَ٘ بُجهما، 

ْجبج ٓ ٖلى َغفي ه٣ٌُ في َغح ألا٩ٞاع، مٗا٦ؿت الجماٖت  ي الؿل٥ٓ اإلاىاٌَ للمجخم٘ الٗام، ِٞ

خباع مخُلباث  ْاٞ٘ الخانت، صْن ألازظ في الٖا ْالض ٤ْٞ اإلاٗاًحر الظاجُت للصخهُت  الؿل٥ٓ اإلاىمِ 

ٓلِا بلى مهضع مىخج لٗضم الاؾخ٣غاع ألامجي،  الؿل٥ٓ ؤلاظخماعي اإلا٣ب٫ٓ مً ٢بل اإلاجخم٘ الٗام، مما ًد

ْ ٖلى ألا٢ل زل٤ خالت الخٝٓ صازل اإلا   .(8)جخم٘ؤ

ْلُت،ٖبر جبجي     ٓاَغ الض ً الٓ ٦ُٓت زال٫ الخمؿُيُاث مً ال٣غن الٗكٍغ ٢ْض جبيذ اإلاضعؾت الؿل

ْالالؤمً ْالجماٖاث في جٟؿحر ٢ًاًا ألامً  ٧ٓي لؤلٞغاص  بُت في  ،اإلاىهج الؿل خُض مشلذ اإلا٣اعبت الخجٍغ
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٣ُت التي جمشل اللبىاث ألاْلى لئلَخمام بالٗال٢اث ْالخٟاٖالث الؿُاؾُت،  م٣ابل اإلاُخاٞحًز ٦ُٓت  الؿل

٦ُٓت  ْاإلااؾؿاث، بلى ؤن بضؤث جدل الىٓغة الؿل ْالىٓم  ْالضؾاجحر  ٓزاث٤  ٖلى خؿاب التر٦حز ٖلى ال

ٓطط مٗغفي في ٖلم الىٟـ، ٧ٓي جٟؿغ  مدل ألاهماطط الؿاب٣ت، ٦إهم ْؤنبدذ مباصت اإلاىهج الؿل

ت لالججاَاث الىٟؿُت، ْعَا في  مسخل٠ الخلُٟاث الىٍٓغ  وكٓب الجزاٖاث ألاَلُت.ْ ص

 اإلادىس الثاوي: مىىهاث الاججاَاث الىفعُت وؤلادساواث ألامىُت.

ٓهاث الاججاَاث الىٟؿُت ٖلى ؤَمُت ٦بحرة، بؿبب ٖال٢تها اإلاباقغة    جىُٓي مىا٢كت م٩

ٕٓ الجزاٖاث ألاَلُت، ت بمٓي ٍَٓغ ْطل٪ بىاء ٖلى الاٞتراى ألاؾاسخي الظي ٣ًطخي بإن الاججاَاث  ْالج

ٓٞغ اإلاىار الاظخماعيالىٟ -ؿُت هي اإلاجا٫ الخُٓي الظي جخٟاٖل يمىّ اإلا٫ُٓ الجزاُٖت، ٖىضما ًخ

ْاإلايسجم م٘ م٫ُٓ اإلاجا٫ الىٟسخي، ْجىدكغ هدٓ صاثغة  الؿُاسخي اإلاصج٘  ْجخهاٖض الجزاٖاث ألاَلُت 

ٓوـ جُا في اإلاجخم٘، ٞاألػمت ألامىُت في ج ٓعٍا 2011، لُبُا 2010جخٓؾ٘ جضٍع ذ مً ، اهُل2011٣ْؾ

ٓا٢٘  ، ل٨ً لم جخٟاٖل مشل َظٍ ألاػماث في ال جُا هدٓ اإلاضن ألازٔغ مضًىت مُٗىت، زم بهخ٣لذ جضٍع

ذ ٞحها الاججاَاث الؿلبُت الخاصة  ٖغ ْبهما ٧اهذ َىا٥ بِئت زلُٟت جٖغ اإلاجخمعي الٟٗلي مً ٞغاٙ،

ٓماث َظٍ الض٫ْ، ٓاؾٗت، يض خ٩ ٓا٢٘ ٌكحر بلى الخمًٗ في آلازاع ألامىُت ل ْال ئلججاَاث الىٟؿُت ْال

ْالجماٖاث،  ٣ت ٖملِا، في جٓظُّ الؿل٥ٓ الٟٗلي لؤلٞغاص  ٍغ ٓجها َْ الخاصة، بلى خالت التر٦ُب في مًم

ْجٟاٖلِا في بٖخماص  ٓهاث الاججاَاث  ٓز٣ُت بحن م٩ ٓ ما ٌٗبر ٖاصة ًٖ خالت التر٦ُب في الٗال٢اث ال َْ

َْٗؼػ مسغظاث باقي اإلا . مخباص٫، بدُض ؤن ٧ل م٩ٓن مجها ٌٛظي  ٓهاث ألازٔغ ٩ 

ْمٟاَُمّ خ٫ٓ ؤلاججاَاث الىٟؿُت، ٞةن َىا٥  ٓع مؿاعاث ٖلم الىٟـ الاظخماعي  ْبىاء ٖلى جُ

ْهي: ٓهاث عثِؿت لّ   زالزت م٩

ٓ .اإلاىىن العاؾفي: 1 ٖٓت مً اإلاكاٖغ ْالاهٟٗاالث التي ًدملِا الٟغص هد الظي ًخًمً مجم

ْالخ٣ض/الدؿامذ، ْألا  ٕٓ مٗحن، مشل الخب/ال٨غاَُت،  ْجخد٫ٓ مشل َظٍ اإلاكاٖغ بلى مٓي  ، مً/الخٝٓ

٣ُت، لِـ  ؼ جماؾ٪ )ؤلاًجابُت( البِئت الٟحًز ٓاجي )الخالت الؿلبُت( ؤْ حٍٗؼ ٓع مً الخدُُم الٗك ن

ْبهما جخد٫ٓ ؤًًا البِئت الىٟؿُت بلى مهاصع مٛظًت للمكاٖغ اإلاٗاصًت  َظا ٞدؿب،

ٖٓاث ْألا٩ٞاع ْالٗضاثُت،٦ىدُجت الؾخمغاع الخ٣ضًغاث الؿلبُت الخاصة خ ْاإلآي ٓا٠٢  ٫ٓ اإلا

ْ اإلاكاٖغ اإلادغ٦ت لالججاَاث الىٟؿُت الؿلبُت ٖاصة  ٓا٠َ ؤ ْألاشخام في البِئت الاظخماُٖت، ٞالٗ

ٓة صٞ٘ متزاًضة لخهُٗضَا بلى مؿخٔٓ ال٣ضعة ٖلى الخضمحر ؤْ جىُٟظ الاٖخضاء، لئليغاع  ما حُٗي ٢

ٓاٖل مُٗىت. بلخا١ الُٗب بميكأث مُٗىت، ؤْ بإقُاء مُٗىت، ؤْ  الدؿبب بةلخا١ ألاطٔ بٟ

ْجِٓغ الٗضًض مً ألامشلت التي ًم٨ً الاؾدكِاص بها خ٫ٓ اإلا٩ٓن الٗاَٟي في الاججاَاث    

ْ الخٝٓ  ْ الخ٣ض ؤ ٌ ٖاَٟت ال٨غاَُت ؤ الؿلبُت ٖلى ْظّ الخدضًض، مشال ٖاصة ما ًغا٤ٞ اججاٍ الٞغ
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، الظي ٖا ً مً ظيؿُاث ؤزٔغ ٌ الصخو اإلاِاظٍغ صة ما ٩ًٓن مترا٣ٞا م٘ ٖاَٟت مشال، ٦ٞغ

ْاهُت، الخٝٓ ٖلى ٣ٞضان مىهب الكٛل، ؤْ ال٨غاَُت، ؤْ ً بإٖما٫ ٖض ْعاء طل٪  ٢ُام اإلاِاظٍغ ْمً 

ً في الاهخساباث، ت اإلاىاًَت للمِاظٍغ ْصٖم الخغ٧اث ْألاخؼاب اإلاخُٞغ ٓهُت،  جإًُض  ْ ؤي بظغاءاث ٢اه ؤ

ً؛ ٦ما َٓ الخا٫ باليؿبت لؤلخؼاب ؤْؾُاؾُت، جيسجم م٘ الاججاَاث الؿلبُت اإلاىاًَت  لآلزٍغ

ً، ؤْ ْعبا اإلاىاًَت للمِاظٍغ ت في بؾغاثُل اإلاىاًَت  الُمُيُت في ؤ صٖم ألاخؼاب الضًيُت اإلاخُٞغ

 للٟلؿُُيُحن. 

ٓا٠َ الضاٞئت ٚالبا ما  ْفي خالت ٖاَٟت الخب ؤْ ال٣ب٫ٓ، ٞةن الاججاَاث الخاملت إلاشل َظٍ الٗ

ٓانل في ٖال٢اث الٗمل، ْالاؾخمغاع في ٌؿخٗحن بها الىاؽ لخد٤ُ٣ الخ ْالخ ٠ُ٨ م٘ البِئت الاظخماُٖت، 

ٓمُت؛ باإلياٞت بلى جد٤ُ٣ ن٠ مً  ْجسُي اإلاخاٖب الُ الٓيُٗاث ال٣اؾُت، ْخل اإلاكا٧ل، 

ْلٟذ  ْالىجاح في الخُاة،  ْجإ٦ُض الظاث،  ْالغيا الىٟسخي،  الخاظاث الىٟؿُت، مشل ال٣ب٫ٓ الاظخماعي، 

ا، م ْٚحَر ٓطط ببغاَام ماؾلٓالاهدباٍ،  ٓعة في ؤهم  .(9)ً الخاظاث اإلاظ٧

٦ُٓت الخانت باإلا٩ٓن الٗاَٟي في الاججاَاث ؤلاًجابُت هي  ْاإلاشحر لالَخمام ؤن َظٍ اإلآاَغ الؿل

ْالدؿامذ،  ألازٔغ لِا ٖال٢ت ب٣ًاًا ألامً، مً خُض ؤجها حؿاٖض ٖلى زل٤ مىار ٢ب٫ٓ آلازغ 

ْاإلاُل هدٓ جًُٟل ألا  تراٝ باآلزغ،  ْمٗالجت ْالٖا  ،ً ْالؿلمُت في الخٗامل م٘ آلازٍغ ؾالُب الِاصثت 

ت الجماٖت ألامىُت ْاإلاشحرة للخالٝ، ٦ما هي الٓنٟت اإلا٣ضمت مً ٢بل ؤههاع هٍٓغ  .10ال٣ًاًا اإلا٣ٗضة ؤ

ٓجغاث اإلاجخمُٗت اقخ٣ا٢ا اإلاىىن اإلاعشفي: .2 ْالخ ٍْت ٖلى بط٧اء الجزاٖاث  ٓ آلازغ لِا آزاٍع اإلاإؾا َ

ُتمً الاٞتراى ا ب  11لٗام للم٣اعباث اإلاٗٞغ ْالخْغ ْال٣اضخي بإن الجزاٖاث  في جدلُل ٢ًاًا ألامً، 

ْاإلا٫ُٓ الٗىُٟت جخٟاٖل في اإلاجاالث ؤلاصعا٦ُت للىاؽ، ٢بل ؤن جخجؿض ٖلى البِئت الاؾتراجُجُت الٟٗلُت 

 للجزإ.

ْاإلاٗاٝع ْألا٩ٞ ْالش٣اٞت  ٍٓت  ْاإلاًمٓن ْٖاصة ٌكخ٤ َظا اإلا٩ٓن مً اإلاًمٓن ٚحر اإلااصي للِ اع 

ْجخمِٓغ  الغمؼي بهٟت ٖامت، ٖلى اٖخباع ؤن الاججاَاث الىٟؿُت جهى٘ في ؾُا١ ز٣افي مٗغفي مٗحن، 

ٓز٣ُت  ْمً ؤ٦ثر ججلُاث الٗال٢ت ال بسانُاث ْزهٓنُاث الش٣اٞت الاظخماُٖت الكاجٗت في اإلاجخم٘، 

ٓالخُٝغ اإلا ْالجزاٖاث ألاَلُت َ خٗضص ألاق٩ا٫)صًجي، ظِٓي، بحن اإلا٩ٓن اإلاٗغفي لالججاَاث الىٟؿُت 

خ٣اصاث  ٓمت الٖا ٓجي( ٖلى اٞتراى ؤن َظا الٗىهغ في الاججاَاث، ًخًمً مىٓ ٓل ْختى بًضً َاثٟي، مظَبي 

ُت للٟغص.  ًٍٓ البيُت اإلاٗٞغ ٧ْل ما ًضزل في ج٩ ْجغا٦م الخبرة الظاجُت،  ٓماث  ْاإلاٗل  ْؤلاصعا٧اث 

ٓٞغ لضح ٤ْٞ ما ًخ ٢ٓذ الخالي ًبجي ال٨شحر مً ألاٞغاص اججاَاتهم  ٓماث، زانت في ال هم مً مٗل

ٓ ما ظٗل بالُب٘  َْ ْمؤلث الخُاة الاظخماُٖت لؤلٞغاص.  الم بك٩ل ٦بحر،  الظي اهدكغث ُّٞ ْؾاثل ؤلٖا

ْالجزاٖاث في َظا اإلاؿخٔٓ مً الخدلُل جاصي بلى الاججاَاث الؿلبُت الخاصة  الٗال٢ت بحن الاججاَاث 
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ْخض ٓا٠٢  ُت  ة الؿل٥ٓ الاظخماعي،التي ٖاصة حؿاٖض ٖلى جهلب اإلا غاث اإلاٗٞغ اإلاكخ٣ت مً الخبًر

ْ باليؿبت  ٦ُٓاث مُٗىت جبض ْالخبرة التي ًدملِا ألاٞغاص، مما ًجٗلِم ًماعؾٓن ؾل ْاإلاًمٓن الغمؼي، 

ْميسجمت م٘ ما ٌٗخ٣ضْن، ْ ما زبرْا مً ٢بل. بلحهم مى٣ُُت  ْ ًضع٧ٓن، ؤ  ؤ

ٓعٍتٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫، ؤن الاججاَاث الؿلبُت الخاصة ل ٓعَا البٌٗ بػاء  لمٗاعيت الؿ ٦ما ًه

ٓمت في صمك٤ مكخ٣ت ظؼثُا مً الخبرة ٓمت  الخ٩ سُت ال٣اؾُت لِظٍ اإلاٗاعيت م٘ الخ٩ الخاٍع

ْالخٗظًب صازل  ً، ٖبر ال٣خل الجماعي في مضًىت خماة،  ْبالخهٓم مىظ زماهِىاث ال٣غن الٗكٍغ

ٓ باإلياٞت بلى الٗضاء الٓاَغ بحن ألاخؼاب ؤلاؾال  السجٓن، ت اإلااع٦ؿُت في الخايغ، َ ْالِؿاٍع مُت 

حن، مىظ ؾخِىاث ال٣غن  غة بحن الُٞغ مكخ٤ ظؼثُا مً جل٪ الخبرة ال٣اؾُت خ٫ٓ الهغاٖاث اإلاٍغ

م مً حٛحر اإلاىار الؿُاسخي  ْالتي ماػالذ جازغ في الٗال٢اث بُجهما، بالٚغ ً في اإلاى٣ُت الٗغبُت،  الٗكٍغ

٢ٓذ  ْال  الغاًَ. ْالؿُا١ الىٓمي بحن جل٪ اإلاغخلت 

ْلِظٍ  ٦ُٓا،  ٓع مٗغفي في طًَ الٟغص، ٢بل الخٗبحر ٖىّ ؾل ْالىدُجت، ؤن لئلججاٍ الىٟسخي جه

ُت  ْالجزاٖاث ألاَلُت، ٖىض الغبِ بحن البِئت اإلاٗٞغ ا اإلاجهجي في جدلُل ٢ًاًا ألامً  الىدُجت ؤزَغ

ٕٓ الخدلُل. ٓاٖل اإلاجخمُٗت، طاث الٗال٢ت بمٓي  ْالىٟؿُت للٟ

ٕٓ الاججاٍ، بما بالضٖم  ي:. اإلاىىن العلىو3 ًغجبِ َظا اإلا٩ٓن بالخهٝغ الٟٗلي بػاء مٓي

ْبالُب٘  ْالخدُُم في خالت الاججاَاث الؿلبُت،   ٌ ْالخإًُض في خاالث الاججاَاث الاًجابُت، ؤْ الٞغ

ْاإلاِم ؤن الاججاَاث الىٟؿُت في َظا اإلاؿخٔٓ  ٨ٞالَما لّ ٖال٢ت ب٣ًُت الجزاٖاث ْالاؾخ٣غاع ألامجي، 

ْلم جب٤ الخٟ ٣ُت، بؿبب آلازاع اإلااصًت ٖلى البِئت الاظخماُٖت،  اٖلي ج٩ٓن ظض مٗىُت بالبِئت الٟحًز

ً الؿاب٣حن بك٩ل ًخد٫ٓ  ٧ٓي ًٖ الٗىهٍغ َْٗبر اإلا٩ٓن الؿل ْاإلاٗغفي لؤلٞغاص،  خبِؿت اإلاجا٫ الىٟسخي 

ْؤ٦ ْبالخالي، ٩ًٓن ٢ابال لل٣ُاؽ  َْكٗغ بّ الٟغص،   ثر مهضا٢ُت.بلى ماقغ ملمٓؽ، ًٖ ما ٌٗخ٣ضٍ 

ْما ًٟٗلّ، ٢ٓذ هٟؿّ، ٌكحر بلى خالت الخماؾ٪ في شخهُت الٟغص بحن ما ًضع٦ّ  ٖلى  ْفي ال

ٓجها، ل٨ً َظا لِـ  ٤ْٞ جٓظُّ الاججاَاث التي ًدمل ٓن  اٞتراى ؤن الىاؽ في الخالت الٗاصًت ًخهٞغ

ٍْٞغ ٝ، َىا٥ الخاالث التي ًمُل ٞحها ألاٞغاص بلى بزٟاء اججاَاتهم  ٓح بها، بما في ٧ل الْٓغ ًٓن الب

ٓٞا ؤْ الن ٖىّ في  ز ْٖضم ؤلٖا ْٚالبا ما ًىدكغ ؾل٥ٓ بزٟاء الاججاٍ  بخإزغ مً زبرة ؾاب٣ت ماإلات، 

٢ْاث الاهخساباث الٗامت، بط ؤن ال٨شحر مً الىاؽ ال ًهغخٓن بالجِت التي  اإلاجا٫ الؿُاسخي، زانت في ؤ

ٓا ٖلحها بطا ٧اهذ مً ؤخؼاب اإلاٗاعيت، جٟاصًا ألي مكا ٓج ٧ل في اإلاؿخ٣بل جخٗل٤ بمؿخ٣بلِم اإلانهي، ن

اخخما٫ خغماجهم مً ؤلاٞاصة مً امخُاػاث مُٗىت، ل٨ً في خالت الاججاَاث الؿلبُت اإلاؼمىت ال  ؤْ

ْ في  ْاضر، ؤ ْاوي  جهمض اهٟٗاالث الٟغص ؤمام ؤلاهضٞإ الٗاَٟي ْالاهٟجاع الىٟسخي في ق٩ل ؾل٥ٓ ٖض

 مذ الٟغح الؼاثضة.خالت ؤلاججاَاث ؤلاًجابُت التي جِٓغ مال 
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 اإلادىس الثالث: ؤلاججاَاث العلبُت لألمً والجزاعاث ألاَلُت.

ٓع الجزاٖاث ألاَلُت  ِ ٓع الخدلُل في الٗال٢ت بحن الاججاَاث الىٟؿُت ْْ ٓا٢٘، ًخدضص مد ْفي ال

ْالؿاعة، زال٫ اإلاؿاع الاظخما ْجغا٦م الخجاعب اإلااإلات  ٣ت التي جدك٩ل بها الاججاَاث،  عي مدضص في الٍُغ

ٓمُت،  ِٟا في الخُاة الاظخماُٖت الُ ْؤًًا ٠ُ٦ ًْٓ ْبصعا٦ّ لخ٣اث٣ِا،  ٣ت حٗاملّ مِٗا  ٍغ للٟغص َْ

ْاإلااإلات للٟغص، م٘  ٓاؾُت الخٟاٖالث الؿاعة  ْالاٞتراى الٗام َٓ ؤن الاججاَاث هي م٫ُٓ م٨دؿبت ب

ٖٓاجّ ْزُاعاجّ، ْمٓي ٓاٖل مدُُّ ؤلاظخماعي  ْاٞ٘  ٞ ٦ُٓت باإلججاٍ ْهي حك٩ل في جهاًت اإلاُاٝ ص ؾل

ٓلُت  الؿلبي الخدُُمي ؤْ ؤلاًجابي البىاء، مً الىاخُت اإلاىهجُت، ًمُل الخدلُلي بلى الضعاؾاث الُ

ْالغثِؿُت  ْالخمُحز بحن اإلاِمت ؤ ْجدضًض مهاصع حٛظًتها  الخدبُٗت لٓاَغة الدك٩ل البىاجي لالججاَاث، 

ْبطا اٖخبرها ؤن للٟغص في الٛالب مهاصع  ْالِامكُت،  ْؤزٔغ مخجضصة مجها  مخٗضصة ٢ضًمت ْظضًضة، 

ْجازغ  ٍٓاث مُٗىت مً الترا٦م،  ْحٛظحها باؾخمغاع، بهما جخهاٖض بلى مؿخ جيصخئ الاججاَاث الىٟؿُت 

 بك٩ل ملخّٓ في الؿل٥ٓ الاظخماعي للٟغص. 

ًٍٓ الاججاَاث الىٟؿُت ٖلى ٨ٞغة ؤن ؤلاوؿان  ٓم الاٞتراى الٗام الظي ًاؾـ لٗملُت ج٩ ٣ٍْ

ٓلض باؾخٗضا ْاإلادُِ الاظخماعي، ً ْهٓغجّ للٗالم ٨ًدؿبها ٖبر الخُاة  ٣ت خُاجّ  صاث مُٗىت، ل٨ً ٍَغ

ٓمُا  ْالخبراث الىٟؿُت التي ًمغ بها ً ْٖملُت الخٗلم الاظخماعي  مً زال٫ ٖملُت الخيكئت الاظخماُٖت، 

ْاإلآيٖٓاث ْختى ألاقُاء اإلاضع٦ت لضًّ.   ً  في ٖال٢خّ باألزٍغ

ٓلضْن  مخٗهبٓن، مداٞٓٓن ؤْ ً ًٓنٟٓن ؤجهم لُبرالُٓن، ؤْْلئلقاعة ٞةن ألاٞغاص الظً ال ً

ْل٨ً ٨ًدؿبٓن َظٍ الاججاَاث مً مهاصع  ْفي بٌٗ ألاخُان، ٦ظل٪، ٓا ٦ظل٪،  ٓه ن ؤن ٩ً ال ًسخاْع

ٓاؾُت َغ١ ٖالُت الخ٣ُٗض، مجخمُٗت مسخلٟت،ٖبر ٖملُت الخٗلم ؤلاظخماعي، خُض ٩ًٓن في بٌٗ  ْب

ْل٣ض ألاخُان الٟغص في اججاَاث ص  . ْلِؿذ لضًّ ال٣ضعة ٖلى الخسلو مً اججاَاث ؤزٔغ ْن بعاصجّ 

بلى جدضًض ٖملُخحن ؤؾاؾِخحن ًخم  (12)زلهذ الٗضًض مً الضعاؾاث في خ٣ل ٖلم الىٟـ الاظخماعي

ْالخبرة اإلاباقغة. َْما: ٖملُت الخٗلم الاظخماعي  ًٍٓ الاججاَاث الىٟؿُت،  ما ج٩   ٖبَر

٣ت جل٣اثُت ٖبر اإلاالخٓت، جدض عملُت الخعلم الاحخماعي: -1 ْبٍُغ ر َظٍ الٗملُت بك٩ل مخٗمض ؤ

ٓاٖل الاظخماُٖت  ْالٟ ٓص اإلاؿخمغ يمً مدُِ اظخماعي مليء باألق٩ا٫ اإلاسخلٟت للؿل٥ٓ  ْبؿبب الٓظ

٦ُٓت ٦شحرة، ْمً ظماٖت  التي حٗغى ؤمامىا ؤهماطط ؾل ْمً زم جيخ٣ل الاججاَاث مً ٞغص آلزغ،ؤ

٤ اإلاالخٓت، ٖلى ، ًٖ ٍَغ اٞتراى ؤن ؤخض اإلاهاصع ال٨بٔر لالججاَاث الىٟؿُت َٓ الىاؽ  ألزٔغ

ٓإ اإلاسخلٟت مً الاججاَاث  ْمً زم، ٨ًدؿب ألاه ٦خًُٟالجىا، بًٛىا، –الظًً ٌِٗل الٟغص مِٗم، 

٦ُٓت ٓلىا الؿل ْمُ ٓمُا، ٖبر  -خبىا، اٖخ٣اصاجىا  ْهخٟاٖل مِٗم ً مً ألاشخام الظًً ًدُُٓن بىا، 

الصة في ألاؾغة، ٖملُاث مسخلٟت ًإحي ٖلى ع  ؤؾِا ٖملُت الخيكئت الاظخماُٖت، التي هسً٘ لِا مىظ ال

 .  ْمً بٗض طل٪ في اإلااؾؿاث ألازٔغ
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المي الظي ٌٗغيّ  كاَضٍ في اإلادخٔٓ ؤلٖا ٌُ  ْ ْاإلاالخٔ ؤن ٧ل ما ًدضر ؤمام في اإلاجخم٘ اإلاباقغ، ؤ

ْب٨شاٞت، ؤْ ًخٟاٖل مّٗ في الٗالم الاٞتراضخي، ٌؿاَم بمؿخ ٓمُا  ٍٓاث مسخلٟت في حك٨ُل ٖلُّ ً

َٓا. بجها الٗملُت  ٦ٓىا هد ٓا٠٢ ْؾل ْعاء طل٪ نُاٚت م ْمً  ٓ ال٣ًاًا اإلاسخلٟت  اججاَاجىا الىٟؿُت هد

ْػمُلّ مهُلر "باإلقغاٍ ألاصاحي ن  بغث باْع  Instrumental Conditioning(13) التي ؤَل٤ ٖلحها ْع

ٓا٠٢ التي جيخج ٓم ٖلى مبضؤ ؤن ألاٞغاص ًخٗلمٓن اإلا ٓا٠٢ التي  الظي ٣ً ْاإلا اإلاسغظاث ؤلاًجابُت 

حؿاٖضَم ٖلى ججىب ؤْ التهغب مً الىخاثج الؿلبُت، ٞاإلاسغظاث ؤْ الىخاثج ؤلاًجابُت ج٨دؿب مً 

ْ ختى الخٗبحر ًٖ الاججاَاث اإلاكابهت لخل٪ التي ًدملِا ألاشخام، الظًً ًخد٨مٓن  زال٫ الالتزام ؤ

ً ٖلى جىُٟظ الٗ ْ ال٣اصٍع ٓباث ال٣اؾُت،في اإلا٩اٞأث اإلاِمت ؤ ٨ًدؿب ألاٞغاص  ْفي ٧ل َظٍ الخاالث، ٣

ْ بقبإ خاظت مُٗىت، ْ جاصي بلى بهخاط اإلاسغظاث بججاَاث مُٗىت ٦إصاة لل٣ُام بُْٟٓت مُٗىت ؤ  ؤ

ٓبت ْؤلاًجابُت. ؤْ  الىخاثج اإلاٚغ

ت    ْالتي ؤنُلر ٖلحها ؤههاع هٍٓغ ٓاؾُتها الاججاَاث  ٨دؿب ب
ُ
٣ت ألازٔغ التي ج ْحٗض الٍُغ

، التي ج٣طخي بإن ألاٞغاص ًخٗلمٓن ؤق٩اال مسخلٟت مً Modeling "(14)لم الاظخماعي "بالىمظظتالخٗ

ً، الؿل٥ٓ الاظخماعي، ْ ؾل٥ٓ آلازٍغ ٧ٓي الجظاب  ٖبر مالخٓت ٧لماث ؤ ٓطط الؿل الظًً ًمشلٓن ألاهم

 بّ، ختى في ُٚاب ٦لي للم٩اٞأث اإلااصًت اإلاباقغة لل٣ُام بظل٪.  ٢خضاءلئل

 ٓ ْالخغ٧اث،ْختى ٍِْٓغ طل٪ بٓي ٟا٫ الظًً ًخ٣مهٓن اإلاكاَض  ت في ؾل٥ٓ ألَا ح ْؾٖغ

ٓاٖل اإلاكاَض بلى  ٍْخد٫ٓ ٞ ٓهُت،  ْجها في ؤٞالم ال٨غجٓن ؤْ اإلاؿلؿالث الخلٍٟؼ ال٩لماث التي ٌكاَض

ٓا٠٢، ْؤهماطط باليؿبت لِم،في مشل َظٍ اإلا ت ؤلاججاَاث مً ؤمِاتهم  ؤبُا٫  ٍْدمل الهٛاع بؿٖغ

ْ مً ؤبُا٫ ٓجها في خُاتهم، ْآبائهم ؤ ٍْخبى ٓن،  ٓطط لخبجي  الخلٍٟؼ ٓص ٢هض في ألاهم ْبٌٛ الىٓغ ًٖ ْظ

ٍٓت جماما، ْ ال، ٞةن جإزحراث ألاهمظظت هي ٢ ٍٓل اإلاضٔ ٖلى  َظا الؿل٥ٓ ؤ ٍْم٨ً ؤن جماعؽ جإزحرا َ

 ألاهمظظت. ٖبر (15)الاججاَاث الىٟؿُت لؤلٞغاص

ٓمُا،ًخٟاٖل ألاٞغاص م٘ اإلاجإزحر الخبرة اإلاباششة:  -2  ٓاٖل اإلاجخمُٗت ً ْالٟ ْال٣ًاًا  ٖٓاث   ٓي

ْ ماإلات، ْ ؾلبُا  بدُض جخد٫ٓ مشل َظٍ الخٟاٖالث بلى زبرة ؾاعة ؤ ْعَا جسل٤ اججاَا مٓظبا ؤ التي بض

ْ الُٝغ اإلاٗجي، ٓ ال٣ًُت ؤ ت  ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، هد ْألاٞغاص الظًً ٧اهذ لضحهم زبرة ماإلات م٘ الكَغ

ٓهٓن اججاَاث ؾلبُت هدٓ  ،ٖاصة ٩ً ٓإع ً في الك ٓة يض اإلاخٓاٍَغ ت لل٣ ؤْ ٖىض  اؾخسضام الكَغ

ٓا٠٢  بت ججاٍ ٧ل م ال٣بٌ ٖلى اإلاجغمحن، ْألا٦ثر مً طل٪ جاصي بهم مشل َظٍ الخبرة بلى جهاٖض الٍغ

ت، ٦ُٓاث الكَغ ت، ْؾل ضْن ؤن ٩ًٓن ؤخض مً ٖاثالتهم ٌٗمل يمً نٟٓٝ الكَغ ٦ظل٪  ال ًٍا

ٓاء عاقضًً ؤْ م ْالضحهم،باليؿبت لؤلشخام )ؾ  غا٣َحن( الظًً ٧اهذ لضحهم زبرة ماإلات م٘ ؤخض 

،ٍٓ ْ ٖلى ألا٢ل ؾلبُت هد ْجسخٟي، ٞٗاصة ًخبىٓن اججاَاث مٗاصًت ؤ  ٓ مً خحن  ْجب٣ى مالػمت لِم جُٟ
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ْالضًّ اإلاٗجي، ْؤخض  ْلِظا ٞةهّ ًٟترى ؤن ال٨شحر مً الىاؽ  آلزغ ٖىضما ًدضر بخخ٩ا٥ خاص بحن الابً 

ً بال بٗض الاجها٫ بهم مباقغة،ال ًبىٓن اججاَاتهم هد ْازخباع  ٓ آلازٍغ ٤ ْؾاثِ مسخلٟت  ْ ًٖ ٍَغ ؤ

٦ُٓاتهم، ٓاَِٟم ْؾل جيب٘ ؤلاججاَاث مً الخبرة اإلاباقغة م٘ ألاشخام  مً الخاالث، ْفي الٗضًض ٖ

ٖٓاث، ْالجماٖاث ؤْ اإلآي ْهدخ٪ بها مباقغة، ْألا٩ٞاع  ا  ن  التي هسخبَر بغث باْع َْظا ما ظٗل ْع

ْاإلآيٖٓاث ٖاصة ما  (16)ْػمُلّ ٓع ٖبر الخبرة اإلاباقغة. بحن ألاٞغاص  ًا٦ضان ٖلى ؤن الاججاَاث التي جخُ

٤ ٚحر مباقغ. ْؤؾِل ٖلى الخظ٦غ مً هٓحرتها التي ج٨دؿب ًٖ الٍُغ ْ ؤ٢ٔٓ   جبض

ٓم، ٓامل اإلاؿاٖضة ٖلى بىاء الاججاَاث الىٟؿُت طاث  ٞةن ْٖلى الٗم ٓع الٗ ًىا٢ل َظا اإلاد

ْالخ٣ُُماث الؿلبُت للظاث  مً ْالاؾخ٣غاع ألاَلي،الٗال٢ت ب٣ًاًا ألا  ْالتي جخٗل٤ باإلاًامحن الؿلبُت 

ٝ اظخماُٖت ٢اؾُت، ْالبِئت الاظخماُٖت اإلادُُت، ْ ججاعب ماإلات، جخ٩ٓن لضٔ ألاٞغاص ٦ىدُجت لْٓغ  ؤ

ت، ْ ألا٩ٞاع اإلاخُٞغ ٓ الخُاعاث ال٣اؾُت ؤ ْ ؾٓء بصعا٧اث ْؾٓء ِٞم، جضِٞم هد ٣غاع التي جىاٌَ اؾخ ؤ

ٖٓت الى٣اٍ الخالُت: ْؤمً اإلاجخم٘، ٓامل في مجم  ٍْم٨ً جدضًض َظٍ الٗ

٦ْظل٪ مً اإلادخمل ؤن  .1 ٓلض بقبإ الخاظاث بك٩ل مغضخي الاججاَاث ؤلاًجابُت،  ًم٨ً ؤن ً

ًاصي العجؼ في بقبإ مشل َظٍ الخاظاث التي حك٩ل الاججاَاث الؿلبُت هدٓ اإلاهاصع التي ٌٗخ٣ض 

لت ًٖ ْحؿخمغ بلى ؤن جخد٫ٓ  طل٪، ْؾٝٓ جخهاٖض الاججاَاث الؿلبُت في الخضة، الٟغص ؤجها اإلاؿْا

 .(17)بلى تهضًضاث ؤمىُت ٞٗلُت

اججاَاث مًاصة للمجخم٘، مبرعة  -ٖاصة–جدمل الخإزحر اإلاتزاًض لجماٖاث الاهدغاٝ ْؤلاظغام  .2

ْاٖخ٣اصاث زانت بها، ٓاؾُت ٞلؿٟت  م٘، مشل حك٩ل مًمٓن ؤلاججاٍ اإلآظّ للؿل٥ٓ اإلاًاص للمجخ ب

الث ْزُاباث حُٗي جٟؿحرا مخماؾ٩ا ألٞغاص الجماٖت خ٫ٓ ؤٖمالِا، مشال هدً ضخاًا  ٓعة م٣ بل

ٓم  ٓلخىا، هي مجغص ٖمل ه٣ ٣خىا، ل٣ض حٗغيىا بلى مٗاملت ؾِئت في َٟ ض ؤن وِٗل بٍُغ ْهٍغ اإلاجخم٘ 

ا مً اإلاًامحن ا ْٚحَر ٓة الخُاة جبرع ٖملىا، ه٣ضم للىاؽ ما ًدخاظٓن بلُّ؛  ْٖاء بّ، ٢ؿ لتي جمؤل 

ْحٗلمِا بلى ال٣اصمحن الجضص. الاججاَاث اإلاًاصة للمجخم٘،  التي جدملِا الجماٖاث 

ٓاء اإلاغا٣َحن  ٓٞحر اإلاىار اإلاىاؾب الخخ ما٫ ٚحر آلامىت مدضصة في ج ْع الجماٖاث في بٖاصة ألٖا بن ص

ْاإلاكغص ْالٟاٍعً مً البُٓث،اإلادؿغبحن مً اإلاضاعؽ،  صًً بمِاعاث مُٗىت،َم ٚحر م -ٖاصة- ْالظًً ًً   ْؼ

ْي زبرة مخضهُت باإلاجخم٘،  ْالظًً جى٣ل بلحهم ظماٖاث الاهدغاٝ ألاق٩ا٫ اإلاسخلٟت مً ؤلاظغام، ْط

ٓن ٞحها.  ْحٗلمِم ٞىُاث اؾخسضام ألاؾلخت البًُاء، ت في جىُٟظ الٗملُاث ؤلاظغامُت اإلاخسهه  ْختى الىاٍع

ًٍٓ الاججاَاث ا  .3 ْطل٪ مً زال٫  إلاًاصة للمجخم٘،ًم٨ً ؤن ًخضزل ٖامل الصخهُت في ج٩

ٓع الخاص بالى٣و، ْي٠ٗ الصخهُت،  ْالكٗ ْال٣ٗض الىٟؿُت،  جل٪ الايُغاباث الىٟؿُت، 

٣ت ؾلبُت  ،(18)مشل الخسل٠ ال٣ٗلي ْالٗاَاث ال٣ٗلُت، ٓامل جضٞ٘ هدٓ بىاء ؤلاججاَاث بٍُغ ٧ْلِا ٖ

َْظٍ ؤلاج ٢ْضعاجّ،  ٓ طاجّ  ٓاٖلّ، ْختى هد ْٞ ٓهاجّ  ْم٩ ٓ اإلاجخم٘  جاَاث لِؿذ مكخ٣ت مً خ٣اث٤ هد
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ٓعي، ٍْم٨ً ؤن  ب٣ضع الٗالم اإلآي ْال٣ٗلي للٟغص،  ْاإلاٗغفي  ٓاث الىمٓ الاظخماعي  ما جخٛظٔ مً ٞج

ت، ٓص ٖالم بٌُٛ ٌؿخد٤ ؤن ًضمغ، ًضعط جدذ َظا الٗامل جل٪ ؤلاججاَاث اإلاخُٞغ مً  خ٫ٓ ْظ

ٓع ؤن الىاؽ ٧لِم لهٓم البض ؤن ال ؤ٧ٓن مؿدشجى مً طل٪.  جه

ًٍٓ الاججاَاث الؿلبُت في الخيكئت الؿُاؾُت ًخدضص .4 ْاإلآللت، (19)الٗامل الغاب٘ في ج٩  اإلاٛل٣ت 

ؤْ بقبإ  التي جضٞ٘ الىاؽ بلى الخُاعاث الخاَئت مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤْ خماًت مهالر َٝغ مٗحن،

ْبا في زال ْع ٓلُت في ؤ ٓهُت مُٗىت، مشل جل٪ الخيكئت التي جبىتها ألاهٓمت الدؿلُُت الكم اث ظى زِىاث هْؼ

،ً ْصٞٗذ بمالًحن البكغ لئل٢خخا٫ في الخغب الٗاإلاُت الشاهُت، ؤْ جل٪ الخيكئت التي  ال٣غن الٗكٍغ

ْثت  ًٍٓ الاججاَاث اإلاىا ْج٩ ْاإلاظَبُت ْختى الضًيُت لخٗبئت ؤًٖائها  جسً٘ لِا الجماٖاث الازيُت 

٣ُا، ْبٍٞغ ٓ ظاعي في الكغ١ ألاْؾِ  ْعاء ب٣اء ظماٖاث ْهي التي حٗض ؾبب لبًِٗا البٌٗ؛ ٦ما َ ا 

ٓماتها، ْ يض بًِٗا البٌٗ، مُٗىت جماعؽ الٗى٠ اإلاؿلر لٗكغاث الؿىحن يض خ٩ ٖلى اٞتراى ؤن  ؤ

ْالضًيُت.  ْال٣بلُت  ْاإلاظَبُت،  ْالهضامي لئلهخماءاث ؤلازيُت،   الخيكئت الؿُاؾُت جًٟي اإلاٗجى الٗى٠ُ 

ٓاؾُت  جخضزل ألاؾغة في نىاٖت الاججاَاث الىٟؿُت الؿلبُت، .5 ٓالضًت ال٣اؾُت،ب  اإلاٗاملت ال

ٓاؾُت الٓٝغ ال٣اسخي الظي جمغ بها ألاؾغة، الص، مشل خالت الدكغص،  ؤْ ب ْلُحن ألا ٩ٍْٓن ضخاًا ألا

ْال٣ٟغ اإلاض٢٘، ًٖ ٢اثمت مً  (20)ْل٣ض جدضر الباخشٓن في ٖلم الىٟـ الاظخماعي ْالخ٨ٟ٪ ألاؾغي، 

ْاإلآظِ ت للؿل٥ٓ هدٓ زُاعاث الاهدغاٝ، مشل ألاؾالُب ال٣اؾُت اإلاىخجت لئلججاَاث الؿلبُت 

ٌ الاظخماعي، ْالٞغ ْالخ٣ُُض، ْؤلاَما٫،  ا.  الخشبُِ،   ْٚحَر

6. ، ْحٗغيّ  ٦ظل٪ ًخضزل الاجها٫ الصخصخي للٟغص باإلادُِ الاظخماعي الٗى٠ُ ؤْ اإلاىدٝغ

ْاؾخسضام ألاؾلخت، المي الظي ًدض ٖلى ؾل٥ٓ الٗى٠  ٓامل اجهالُت  اإلا٨غع للمدخٔٓ ؤلٖا ٧لِا ٖ

ا، حؿاَم ْٚحَر ٓإع  ْٖى٠ الك مت  ًٍٓ الاججاَاث الىٟؿُت الؿلبُت التي جسل٤ الجٍغ ْعر  في ج٩ ٢ْض 

ٟا٫  (21)ال٨شحر مً البدٓر مت لضٔ ألَا ْالجٍغ ٓإع  الم ًٖ زل٤ ٖى٠ الك ْع ْؾاثل ؤلٖا ًٖ ص

ْهخٟاٖل مِٗا  ْاإلاغا٣َحن، ٓاؾُت ؤهماطط هالخِٓا  ٓع ؤن الاججاَاث هي م٫ُٓ مخٗلمت ب بىاء ٖلى جه

ْ  ؤْ ٚحر مباقغ، في ق٩ل مباقغ، الُا،اجه ٦ْظل٪ جل٪ اإلاهاصع التي ال جماعؽ ٖلحها ع٢ابت عؾمُت ؤ

لُّ، مشل ؤلاهترهذ. اظخماُٖت، ٞةن الٟغص ًخٗلم الش٣اٞت "الؿٟلُت" التي جمؤل مدخٔٓ الاججاَاث  ْٖ

، الىٟؿُت، ٞهي  ،ْجمجض الٟٗل الخضمحري في الصخهُت ْالتي ٖاصة ما جدض ٖلى الؿل٥ٓ اإلاىدٝغ

ٓتها، ا للؿل٥ٓ ٚحر الاظخماعي اإلاًاص للىٓام  اإلاهضع الظي حكخ٤ مىّ الاججاَاث الؿلبُت ٢ َغ ْجبًر

 الٗام في اإلاجخم٘.

 هخاثج البدث :

٧ٓي مٗحن خُا٫ البِئت  ٠٢ٓ ؾل ل٣ض جبحن ؤن الاججاٍ َٓ الىٟسخي الظي ًٓظّ الٟغص هدٓ م

ْالشإع خُض ؤن َظا الٟغص  الاظخماُٖت التي جدؿم بالخٟاٖلُت، ْالٗى٠  ًلجإ الٟغص بلى ْؾاثل الخغاب 
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ْص ألاٞٗا٫  ْالا٢خهام مً اإلاجخم٘، ْالخلُٟاث اإلاجخمُٗت الؿلبُت، جهل عص ْهدُجت الخبرة اإلا٨دؿبت 

ٓع ألاٞغاص، ْجخد٫ٓ بلى مهضع ٦بحر  َظٍ بلى صعظت جمغص ظمِ ٓجي ٞحها،  ٓل ْتهضًض اليؿُج الؿٓؾُ

ٌٍٓ ؤلاؾخ٣غاع ألامجي ؾلبُا، ْجمضص خالت ألاػمت ألامىُت َظٍ بلى زاعط  الجزاٖاث ألاَلُت،ْوكٓب  لخ٣

ٍٓاث ألامً. ىُت، لخمـ مسخل٠ مؿخ ْص الَٓ ْع و الخض ٖٓت مً الىخاثج خ٫ٓ ص ًم٨ً اؾخسالم مجم

ْجهُٗضَا، ْاإلاجخمٗاث، في  الاججاَاث الىٟؿُت في بخضار الجزاٖاث  ىُت للض٫ْ  ْص الَٓ ٖبر الخض

ٖٓت الى٣اٍ الخالُت:  مجم

ٓا٠َ لؤلٞغاص،جىضعط الا .1 ْالٗ ْاإلاكاٖغ  التي  ججاَاث الىٟؿُت يمً مؿخٔٓ بِئت ؤلاهٟٗاالث 

٦ُٓت ؾلبُت، ٓل ٓا٠٢ ؾ ْبالخالي  جإزظ وؿ٣ا مجخمُٗا ًسل٤ م ْالض٫ْ؛  جازغ ٖلى اؾخ٣غاع اإلاجخمٗاث 

ْجدلُل الجزاٖاث ألاَلُت، الؾُما جل٪ زانت التي ججغي ٖبر  ٍٓا لِٟم  جهبذ البِئت الىٟؿُت مجاال خُ

 لُمي في الكغ١ ألاْؾِ اإلاٗانغ.ب٢

ْخضة جإزحر ٖلى ؾل٥ٓ الٟغص، مما ًً٘  .2 ٓبت متزاًضة في الخد٨م في مؿاع ؤلاججاٍ  َىا٥ نٗ

َْظا ٌٗجي مً ظِت ؤزٔغ زل٤  ْمؿخٔٓ خضتها؛  ٦ُٓت  ٓبت متزاًضة خ٫ٓ الخيبا باإلاسغظاث الؿل نٗ

ٓبت متزاًضة في الخد٨م في آلازاع ألامىُت اإلاترجبت ًٖ الاججاَا ث الىٟؿُت، مشال اججاٍ ٦غاَُت آلازغ، نٗ

ٓع بااليُِاص، ْهبظ ؤ٩ٞاع آلازغ، ْؤلاخخ٣ان الُاثٟي، ا، ْالكٗ مً الاججاَاث الىٟؿُت اإلا٣ٓيت  ْٚحَر

 للؿلم ألاَلي.

ْؤًًا  .3 ٦ما ًم٨ً ؤن حٗمل ؤلاججاَاث الىٟؿُت في ؤلاججاٍ الؿلبي اإلا٣ٓى للؿلم ألاَلي، 

 ٖبر اهدكاع الاججاَاث ؤلاًجابُت الخانت بالدؿامذ، ألاَلي، ًم٨ً ؤن حؿاٖض ٖلى جشبُذ ؤلاؾخ٣غاع 

تراٝ باآلزغ، ً، ْج٣بل آلازغ، ْالٖا ا، ٢ْابلُت الاجها٫ الاظخماعي م٘ آلازٍغ مً الاججاَاث التي  ْٚحَر

ٓم الخٗاٝع م٘ بًِٗا البٌٗ. ٓ مِٟ غاٝ هد  جضٞ٘ ألَا

م مً ظاهب الخ٣ُٗض في ِٞم الاججاَاث الىٟؿُت التي ًدمل .4 ْالجماٖاث خ٫ٓ بالٚغ ِا ألاٞغاص 

ٖٓاث اإلاسخلٟت، ٓمِا–بال ؤجها حك٩ل  اإلآي ْلُت،ألاَلُت  -في ٖم ِْٞم الجزاٖاث الض ظؼء مِما في جدلُل 

ُت ؤلاصعا٦ُت، ْبالخالي حك٩ل مؿخٔٓ للخدلُل ألامجي بلى ظاهب البيُت اإلاٗٞغ ٓاء؛   ْالخ٣لُضًت ٖلى خض ؾ

ٓلٓظُت مشل الخيكئت ؤلاظخماُٖت.ْالٗملُاث الؿ الاظخماعي،-ْالؿُا١ الا٢خهاصي  ٓؾُ

 الهىامش : 
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 :ملخو

ؤلاهماجي  َظٍ الضعاؾت بلى ج٣ضًم الا٢خهاص تهذف 

ؤلا٢لُمي ال٣اثم ٖلى الخىمُت ٦إخض البضاثل مً ؤظل 

جد٤ُ٣ الىمٓ اإلاؿخضام، زالٞا للىماصط ؤلا٢لُمُت التي 

ت، بط  ْاإلاباصالث الخجاٍع جٟغى همِ مٗحن مً ؤلاهخاط 

جدىا٫ْ الضعاؾت آلالُاث التي جم٨ً الض٫ْ الىامُت مً 

ْالتي حؿم ذ زل٤ الخىمُت ٖبر اإلاهاصع اإلاجمٗت للىمٓ، 

ٓاعص اإلاخاخت ت(، التي  باؾخٛال٫ اإلا ْالبكٍغ ) الُبُُٗت 

جم٨جها مً ب٢امت ججم٘ ب٢خهاصي ب٢لُمي ٢اثم ٖلى 

ٍٓاث ٦ٟاءة ؤلاهخاط  الخىمُت ٌؿمذ بخُٗٓم مؿخ

ٍْم٨ً الض٫ْ الىامُت مً ب٢امت ب٢خهاصًاث  ْالدكُٛل، 

ٕٓ ٚحر ب٢خهاصًاث الخسهو، حٗمل ٖلى جد٤ُ٣  الخى

ٓا ْع اإلا ْجُٟٗل ص  ٓ ٫ٓ الا٢خهاصًت الىم ت في الخ٣ عص البكٍغ

ٖٓت.   اإلاخى

الا٢خهاص ؤلاهماجي ؤلا٢لُمي، زل٤ اليلماث الذالت: 

ْالدكُٛل،  ٍٓل الخىمُت، ٦ٟاءة ؤلاهخاط  ْجد الخىمُت 

مهاصع الىمٓ، مًا٠ٖ الضزل ؤلا٢لُمي، ؤزغ معجل 

 ؤلاؾدشماع.

Abstract: 

The study aims to present the provincial 
Economic development as an alternative to 
sustainable growth, in contrast to regional 
approaches that impose a certain type of 
production and trade. The study examines 
mechanisms that enable developing countries to 
create development through the pooled sources of 
growth, that allow a good exploitation of available 

resources (natural and human), enabling them to 
establish a regional economic grouping based on 
the development of production and allows to 
maximize operating efficiency levels, and enable 
developing countries to establish economies of 
diversity through Economies of Specialization, 
working to achieve growth and activate the role of 
the Human resources in various economic fields. 

        ملذمت :

ْلخّ ؤصبُاث بحن البلضان الىامُت م ؤلاهذماج ؤلاكخطادي ؤلاهماجي ؤلاكلُميًمشل  ْمُمدا جىا ُلبا 

ت، ٖٓت مً  الخىمُت مً الىاخُت الىٍٓغ ٓا٢٘ الخُب٣ُي ٖبر َغح مجم ْجدا٫ْ ؤن جضٞ٘ بّ اججاٍ ال

٦ٓالؾ٨ُُت  الىماطط اإلاضٖمت للىمٓ ؤلا٢خهاصي، ت الا٢خهاصًت الىُ لِـ بالك٩ل الظي َغخخّ الىٍٓغ

ًٍٓ ْبهما ٖبر اإلاضزل الخىمٓي  بجداص ظمغ٧ي، ٖبر اإلاضزل الخجاعي الظي ؤْنل البلضان اإلاخ٣ضمت بلى ج٩

ٓاعص الُبُُٗت  ْ جم٨ً َظٍ البلضان اؾخٛال٫ اإلا الظي ٌٗخمض ٖلى آلالُاث التي جاصي بلى زل٤ الخىمُت 

ت اإلاخاخت لضحها، ًٍٓ ججم٘  لِـ بك٩ل بهٟغاصي، ْالبكٍغ لِا بلى ج٩ ْالٓؾاثل التي جَا ْبهما بالُغ١ 
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ْآلُ ٓاٖض  ْحٗمل ٖلى اهخ٣الّ بحن ا٢خهاصي ٌٗمل ٖلى بعؾاء ٢ ٓ ؤلا٢خهاصي الخ٣ُ٣ي  اث جد٤٣ الىم

ْالدكُٛل في مسخل٠ ٢ُاٖاث  بلضان َظا الخجم٘، ٍٓاث ٦ٟاءة ؤلاهخاط  ٘ مؿخ ٦ما حؿاَم في ٞع

ٍ الخىاٞؿُت.   اليكاٍ ؤلا٢خهاصي بالك٩ل الظي ًاصي بلى جد٤ُ٣ قْغ

 ؤوال : الجاهب اإلانهجي :

 ؤلاشيالُت : -1

ٓة البلضان الىامُت ٓص ألؾباب ٦شحرة هظ٦غ مجها :  بن صٖ  لالهضماط ؤلا٢خهاصي ٖبر مضزل الخىمُت حٗ

ٓص ألاعبٗت اإلاايُت (ؤ  ْالؿُاؾاث اإلاترظمت لِا في ال٣ٗ )  الٟكل الظي مىِذ بّ بؾتراجُجُاث الخىمُت 

ٓا٢ُٗت، 2000 -1960 ْالبُٗض ًٖ ال ٍْىُب٤ َظا ٖلى البلضان الىامُت التي  ( بك٩ل مىٟغص 

 ضٝ بؾتراجُجي إلاٗالجت الازخالالث الخاعظُت التي حٗاوي مجها. اٖخمضث الخهيُ٘ ٦ِ

ْطل٪ في ؾبُل جد٤ُ٣ ما ًم٨ً  (ب  ت لئلهضماط في الىٓام ؤلا٢خهاصي الٗالمي  ٓة اإلاَٟغ الضٖ

ْ الًُإ زاعط َظا الىٓام.   جد٣ُ٣ّ بضال مً الًُإ في مخاَاث جُٟٗل ال٣ضعاث الظاجُت ؤ

ٓهاث ؤلا  ٞةن البدض مً َزا اإلاىؿلم ًم٨ىىا الخٗٝغ  هضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي ؤلا٢لُمي،في م٩

ْمٗاإلاّ، ْٖلُّ ٞةن ؤلاق٩الُت  ٖلى ؤؾؿّ  التي حؿاَم ٞٗلُا في جد٤ُ٣ الخىمُت ؤلا٢خهاصًت ؤلا٢لُمُت، 

ْلِا بدشىا َظا جدىا٫ْ الؿاا٫ الخالي :  َل ًمىً بىاء همىرج لإلهماء الاكخطادي بحن البلذان التي ًدىا

  الىامُت ؟

ُت الخالُت : ْمً   ؤظل ؤلاظلبت ٖلى َظا الؿاا٫ ًم٨ىىا ؤلاؾخٗاهت باألؾئلت الٟٖغ

ٓ ؤلا٢خهاصي ؤلا٢لُمي ؟  (ؤ  ت للىم  َل َىا٥ هٍٓغ

ت ظضًضة لئلهضماط ؤلا٢خهاصي طاث بٗض جىمٓي ؟ ما هي اججاَاتها  (ب  َل َىا٥ ا٢تراح لىٍٓغ

 ْمٗاإلاِا؟

 مي بحن البلضان الىامُت ؟َل َىا٥ هماطط جترظم ق٩ل َظا ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلا٢لُ (ط 

 فشغُاث الذساظت : -2

اصة حجم  (ؤ  ٤ْٞ بؾتراجُجُت الخىمُت اإلاؼصْظت في ٍػ ٌؿاَم ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي ؤلا٢لُمي 

ْالخاعظُت مً زال٫  ٓعاث الضازلُت  ٞٓ َْٗؼػ ؤًًا بم٩اهُت بؾخٛال٫ ال ؤلا٢خهاص ؤلا٢لُمي، 

ٓا١ َظٍ البلضان،  بهضماط ؤؾ

ْالدكُٛل التي ًٟغيِا ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي ؤلا٢لُمي ٌؿاٖض الخٓؾ٘ في مج (ب  الي ؤلاهخاط 

 بحن البلضان الىامُت ٖلى بعؾاء بؾتراجُجُت الخهيُ٘ طاث الخٓظّ ؤلا٢لُمي،
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اصة  (ج  ٓاضر ٖلى ٍػ ٓص مهاصع الىمٓ مجخمٗت في مىا٤َ ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ٩ًٓن لّ ألازغ ال ْظ

 الىمٓ:

 ؤَذاف البدث : -3

ٓ التي حؿاٖض ٖلى الخٗٝغ ٖلى ه (ؤ  ت الىم  ٍٓغ

 الخٗٝغ ٖلى الٟٗل ؤلاهماجي في مىا٤َ ؤلاهضماط الا٢خهاصي، (ب 

ٍٓل الخىمُت. (ط  ت ٣ِٞ، التي حٗمل ٖلى زل٤ الخىمُت بض٫ جد  الخم٨حن مً زل٤ بضاثل ٖٓى الخجاٍع
 

 مىهج الذساظت : -4

ٓطط  مً ؤظل ل٣ض جم بٖخماص اإلاىهج الٓنٟي الخدلُلي ٓهاث ألاؾاؾُت للىم ؤلاهماجي ٦ك٠ اإلا٩

ْطل٪ مً زال٫  ؤلا٢لُمي، الظي ٌؿاٖض ٖلى بىاء ؤؾـ الخىمُت الا٢خهاصًت بحن الض٫ْ الىامُت 

٦ْمُت  ُٖٓت  ْلُت، مً ٖىانغ ه ٓعاث في بيُت الٗال٢اث الض ْلُت، الخُ غ مً الُِئاث الض مُُٗاث ) ج٣اٍع

ُِٟا مً ؤظل عنض مٗالم الخىمُت اإلاجمٗت في ؤلا٢لُم، ماص ت.بخهاثُت(، ًم٨ً جْٓ  ًت ٧اهذ ؤن بكٍغ

 : زاهُا : ؤلاؾاس اإلافاَُهي للذساظت

ت الىمى ؤلاكخطادي ؤلاكلُمي  :(1)الفشع ألاٌو : هكٍش

ْاإلاؿخٔٓ الظي ْنلذ   ٓ ؤلا٢خهاصي ؤلا٢لُمي بىٟـ ال٣ضع  ت ٖامت للىم ٓا٢٘ ؤهّ ال جٓظض هٍٓغ في ال

ت الخجاعة الخاعظُت ا ْهٍٓغ ْال٩لُت  ت ؤلا٢خهاصًت الجؼثُت  ْلِا ال٨ٟغ ؤلا٢خهاصي، بط ؤن بلُّ الىٍٓغ لتي جىا

ٓ ؤلا٢خهاصي ؤلا٢لُمي في بلضان  ْبغامج الىم ْالىمٓ  الىماطط ؤلا٢خهاصًت اإلاؿخسضمت في ججاعب الخىمُت 

ٓاَغ الىمٓ ؤلا٢خهاصي  ٢ْاصعة ٖلى جٟؿحر ْ ت ٧اُٞت  ٍٓاث جىٓحًر الٗالم اإلاسخلٟت لم جغ١ بلى مؿخ

٦ُُْٟت عؾم الؿُاؾاث ؤلا٢لُمُت اإلاالثمت، ٧ل ما ًم٨ً ؤلاقاعة بلُّ َٓ ؤن َىا٥ هماطط  ؤلا٢لُمي، 

هاجخت لىمٓ ؤلا٢لُم ؤلا٢خهاصي ؾمدذ ب٣ضع مً الخىٓحر، ؤجاح لل٨ٟغ ؤلا٢خهاصي اإلاغجبِ بٓاَغة 

ٓماث  ْم٣ ت التي ًم٨ً الاؾخٗاهت بها في ِٞم ؤؾـ  الث الىٍٓغ الىمٓ ؤلا٢لُمي نُاٚت بٌٗ اإلادا

ٓ ؤلا٢لُمي، ألا٢الُم ؤلا٢خهاصًت اإلاسخلٟت. ْ في َظا الؿُا١ ًم٨ىىا ؤزظ بٌٗ الىماطط ؤلا٢خهاصًت للىم

٦ْظا الؿُاؾاث اإلاغجبُت بها.  ٓ ؤلا٢خهاصي ؤلا٢لُمي،   هٔغ ٞحها ال٣ضعة ٖلى جٟؿحر ْاَغة الىم

 همىرج الخطذًش همدشن للىمى ؤلاكلُمي :  -1

ٓطط ٖلى اليكاٍ الخهضًغي،  ٍع مً ْ ٌٗخمض ٖلى آلُت بهخ٣ا٫ ا حهخم َظا الىم ٦ُُْٟت مْغ  ٓ لىم

ٓم الخجاعة بحن  ب٢لُم بلى آزغ، ٓص بلى الخجاعة ؤلا٢لُمُت خُض ج٣ ٓ ؾببها ٌٗ طل٪ ؤن ٖملُت بهخ٣ا٫ الىم

ت الى٣ٟاث  ألا٢الُم بىٟـ ال٨ُُٟت التي جدضر بحن الض٫ْ ؤَغاٝ الخباص٫ الضْلي، ْطل٪ جغظمت لىٍٓغ

 ٩ٍاعصْ". اليؿبُت التي ناٙ مٗاإلاِا اإلا٨ٟغ ؤلا٢خهاصي" صاُٞض ع 
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ض بذجم الى٣ٟاث الى٣ضًت ٞدؿب،  بل  في ؾُا١ َظا الخدلُل ًالخٔ ؤن صزل ؤلا٢لُم لً ًٍؼ

ْػَا بلى ٞٗل ما ًُل٤ ٖلُّ   خحن ؤلاؾدشماع معجلباإلياٞت بلى ؤزغ  الضزل ؤلا٢لُمي،بمػاعف ًخجا

اصة في الُلب الٟٗا٫ بؾدشماعا بهخاظُا بياُٞا، ٢لُم ٖلى جىمُت ْٖلُّ بطا ما ٢امذ ص٫ْ ؤلا جد٤٣ الٍؼ

ْالخسهو،  ٕٓ ْػٍاصة صعظت الخى ٓاٖضَا الهىاُٖت  الىمٓ ؤلا٢خهاصي ؤلا٢لُمي ؾٓٝ ٌؿخمغ  ٞةن ٢

 ٓ ٓطط الخهضًغ ٦مدغ٥ للىم ْٖلُّ ٞةن هم ْاإلاعجل.  ٖلى هدٓ جغا٦مي بٟٗل ؤزغ ٧ل مً اإلاًا٠ٖ 

ٓ ؤلا٢لُم ؤلا٢خ ْهي بمشابت  هاصي،ؤلا٢لُمي، ًا٦ض ٖلى ؤن نىاٖت الخهضًغ حك٩ل ع٦حزة ؤؾاؾُت لىم

ٓة الضاٞٗت لّ، ْاإلاىاٞؿت الٛحر ٧املت ؾٝٓ حؿمذ لبلضان ؤلا٢لُم بخُٟٗل  ال٣ ٖلما ؤن جماًؼ اإلاىخجاث 

ٓاٞغ ٖىانغ ؤلاهخاط. م جباًً صعظت ج    ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ٚع

 همىرج اإلاشاخل :  -2

ٓطط الخهضًغ ٦مدغ٥ للىمٓ ؤلا٢خهاصي ؤلا٢لُمي الهىاٖاث الخهضًٍغ ٓع ؤزخاع هم ت لخ٩ٓن مد

ت  ْاضخت بحن ٢ضعة الهىاٖاث الخهضًٍغ ٓطط ؤ٢ام ٖال٢ت  ؤلاعج٩اػ للىمٓ ؤلا٢لُمي، طل٪ ؤن َظا الىم

. ٚحر ؤن َظا  ْهمٓ ؤلا٢لُم ؤلا٢خهاصي مً هاخُت ؤزٔغ اصة الضز٫ٓ الى٣ضًت مً هاخُت،  ٖلى ٍػ

ٓطط جبٗا لِظٍ الٗال٢ت ٧ان ٢انغا ٣ِٞ ٖلى حُُٛت اإلاغاخل ألاْلى للىمٓ ٓ الىم ْٖلُّ ظٗل هم  ،

ْاإلاعجل  ْاظخماعي ٌؿمذ آلزاع اإلاًا٠ٖ  ٩َُْل ؾُاسخي  ْٞحرة،  ٓاعص َبُُٗت  ٓص م ٓها بٓظ ؤلا٢لُم مَغ

ٓاٞغ َظٍ  ٓا٢٘ الٗملي ٌكحر بلى ٖضم ج ْبخضار الخىمُت الترا٦مُت في صزل ؤلا٢لُم، ٖلما ؤن ال بالٗمل 

الىمٓ ( في ؤٚلب ألا٢الُم ؤلام٩اهاث ) زهٓنا ال٩ُِل الؿُاسخي ْؤلاظخماعي الظي ًًمً طل٪ 

ْٞحرة ،ؤلا٢خهاصًت ٓاعص َبُُٗت  ْلِا م ٖٓت  مجها ٖلى ْظّ الخهٓم جل٪ التي جًم بلضان هامُت  ) مجم

ٓطط اإلاغاخل " ًٔغ ؤن ؤلا٢خهاص ؤلا٢لُمي ًمغ بٗضص مً  ٓمِؿا مشال(. في َظا الؿُا١ " هم ص٫ْ ال٩

ٓ الخالي :   اإلاغاخل م٣ضمت ٖلى الىد

 ب٢خهاص ٖىض ال٨ٟاٝ. -

ْلُت ٖلى ؤؾاؽ مل٨ُت الخهضًغ اإلاهُدبت بخدؿحن  - صعظت مً الخسهو في ٖضص مً الؿل٘ ألا

ٓاٞغ قب٨ت مً الُغ١ الجُضة. ْج ٓانالث  ْاإلا  ْؾاثل الى٣ل 

ٓعاث زاعظُت. - ْٞ ٓم ٖلى ؤؾاؽ ؾلؿلت ٖملُاث جضٖمِا  ٍٓت التي ج٣  ؤلاهخ٣ا٫ بلى ألاوكُت الشاه

 .اإلاضزل بلى زضماث ٖلى صعظت ٖالُت مً الخسهو -

 همىرج كؿب الىمى : - 3

٠٢ٓ ٖلى زل٤ مغا٦ؼ همٓ، لِا ٢ضعة مُٗىت ٖلى  ٓطط ؤن جىمُت اإلاىا٤َ اإلاسخلٟت جخ ًٔغ َظا الىم

ْجغ٦حز ٖضة ؤوكُت في ق٩ل ٢ُب مً بحن ألاوكُت  بقٗإ الىمٓ، بمٗجى ؤهّ ًجب الٗمل ٖلى بًجاص 

ْهي ٖباعة ًٖ ألاوألاوشؿت الذافعتالتي ًُل٤ ٖلحها بنُالح "  كُت ألاؾاؾُت طاث اإلاًا٠ٖ "، 
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ْالتي ًم٨ً لِا ؤن حؿخ٣ُب بٌٗ اإلاىا٤َ  ٓ بٌٗ اإلاغا٦ؼ ال٣اثمت  ٘ مٗض٫ هم ْبٞغ ؤلا٢لُمي ال٨بحر، 

َٓا.  ألازٔغ ِٞؿاٖض ٖلى هم

ٓلضة  ت اإلا ٓصة َىا، هي جل٪ التي حكخمل ٖلى ٖضص مً الهىاٖاث الخهضًٍغ بن ألاوكُت اإلا٣ه

ٖٓت مً للخض٣ٞاث الى٣ضًت مً الهٝغ ألاظىبي ال ْاعصاث اإلاضزالث إلاجم الػمت لخإمحن بهخٓام ْن٫ٓ 

الب ؤلاهخاط بهظٍ ألازحرة، َظٍ  ْعان ص ٓ ما ٌؿمذ باهخٓام ص َْ ألاوكُت اإلا٣امت صازل مىا٤َ ؤلا٢لُم 

َٓغ ؾُاؾاث ؤلاؾدشماع  .(*)ألاوكُت حك٩ل ظ

ٍٓت لـ " ت ألا٢ُاب الخىم ٓاع Friedman هٍٓغ ْلذ هي ألازٔغ بزاعة ج٤ًُِ الٟ ١ بحن اإلاغ٦ؼ " خا

ت مغا٦ؼ الىمٓ التي ظاء بها " ٢ْض ٧اهذ هخاثج هٍٓغ " مىُل٣ا لٓي٘ بٌٗ ألاؾـ F.Pirouxْاإلادُِ، 

ٍٓت  لخىمُت اإلاىا٤َ الِامكُت، خُض ؤهُل٤ مً ٞغيُت حُٛحر الٗال٢اث اإلا٩اهُت بحن اإلاغا٦ؼ الخىم

ْمىا٣َِا الِامكُت، بدُض حٗمل ألاْلى ٖلى جهضًغ الخىمُت للش ٍٓت الٗال٢اث اإلاخ٣ضمت  ْطل٪ بخ٣ اهُت، 

 .(2)ْؤلاظخماُٖت بُجهما الا٢خهاصًت

ت ؤلاهذماج ؤلاكخطادي ؤلاهماجي  اإلاعالم واإلاىىهاث اإلالترخت -الفشع الثاوي : هكٍش

بن مضزل الخىمُت الظي ؤٖخمضهاٍ في َظا الجؼء مً البدض ًمشل ٢اٖضة بعج٩اػ جم٨ىىا مً جدضًض 

ْاججاَاث البىاء الظي جُغخّ ت ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي ؤلا٢لُمي بحن البلضان  مٗالم  هٍٓغ

ا لىجاح  ٍع ا يْغ ْالتي جٔغ ؤن ب٢امت ج٨خالث ب٢خهاصًت ب٢لُمُت بحن البلضان الىامُت ٌٗض قَغ الىامُت، 

ؤلاظتراجُجُاث اإلاضدوحت للخىمُت  بؾتراجُجُاث الخىمُت اإلآظِت بلى الؿ١ٓ الخاعجي، ؤنُلر ٖلحها بـ "

 . (3)" ؤلاكخطادًت

ُاوي " ت S.B.Linder (4)َظا ؤلاججاٍ ًترظمّ ؤلا٢خهاصي البًر ْالؿُاؾت الخجاٍع " في مالّٟ "الخجاعة 

ْالظي ٌٗغى ُّٞ ٨ٞغة ؤلاؾتراجُجُاث  للخىمُت" مً زال٫ مىهجّ الخام لئلهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي، 

ٓاثض إل ْالٟ ٢خهاصًاث البلضان الىامُت في اإلاؼصْظت للخىمُت، مً مىُل٤ ؤجها جد٤٣ الٗضًض مً اإلاؼاًا 

ْلذ  (5)اإلاؿخ٣بل، ٦ما جغظمخّ ألابدار الخُب٣ُُت ْالتي جىا للباخض ؤلا٢خهاصي "ؾامي ُٖٟٟي خاجم"، 

ت مخ٩املت للخ٩امل ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي بحن البلضان الىامُت، ٖلما ؤن مؼاًا َظٍ  ج٣ضًم هٍٓغ

 : (6)ؤلاؾتراجُجُت ًم٨ً جلخُهِا في الى٣اٍ الخالُت

ٓاعصَا ؤلا٢خهاصًت التي جخه٠ بالىضعة اليؿبُت ب - ٚخىام مؼاًا الخسهو ألا٦ثر ٦ٟاءة إلا

ْ الجىٓب .  ٓة بحن الكما٫  ٓاعص لخ٤ًُِ الٟج  إلخخُاظاث الخىمُت ؤلا٢خهاصًت الطخمت مً اإلا

ْهي ال٣ُاٖاث التي  - ٓاعصاث  ٍٓاث ال٨ٟاءة ل٣ُاٖاث ؤلاهخاط ال٣اثمت ٖلى ؤلاخال٫ مدل ال ٘ مؿخ ٞع

ا زال٫ الٟترة جم بهجا ٍٓاث ال٨ٟاءة ؤلا٢خهاصًت 2002 -1960َػ ْبجهٟذ ختى آلان بخضوي مؿخ  ،
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صازل َظٍ ال٣ُاٖاث، طل٪ ؤن البٗض ؤلا٢لُمي لِظٍ ؤلاؾتراجُجُاث اإلاؼصْظت ٢اصع ٖلى ٞخذ 

جي ٢بل  ٍْمضَا بالخالي باالخخ٩ا٥ الخضٍع ًاء في اإلاى٣ُت التي جم ٞحها ؤلاهضماط،  ٓا١ الض٫ْ ألٖا ؤؾ

ٓلِ ٞت بكضة اإلاىاٞؿت بحن الٓخضاث ؤلاهخاظُت اإلاىخمُت بلى صز ْلُت اإلاْٗغ ٓا١ الض ا ؾاخت ألاؾ

 مسخل٠ ص٫ْ الٗالم التي ًخإل٠ مجها لئل٢خهاص الٗالمي. 

ت مً زال٫ بحؿإ صاثغة  - ٓٞحر الخض ألاصوى مً ال٨ٟاءة ؤلا٢خهاصًت في ٢ُاٖاث ؤلاهخاط الخهضًٍغ ج

ْج٣ؿُم الٗمل بحن البلضان الى  امُت في مى٣ُت ؤلاهضماط.الخسهو 

  العىاثم، ؤلاججاَاث، اإلاعالم واإلاىىهاث :  - 1

 : عىاثم ؤلاهذماج ؤلاكخطادي واججاَاجه بحن البلذان الىامُت  (ؤ

ٓامل ْألاؾباب التي خالذ صْن جد٤ُ٣ بهضماط ب٢خهاصي ٢اثم ٖلى الخىمُت بحن البلضان  بن الٗ

ا ظ ٓامل الخالُت : الىامُت ٖضًضة، ال ًدؿ٘ اإلاجا٫ بلى ط٦َغ ا في الٗ ْل٨ً اعجإًً خهَغ  مُٗا، 

- : ٕ لئلهضماط  ألاٌو ْبُت ٦مكْغ ْع ٝ التي ؤْظضث مى٣ُت الخجاعة الخغة ألا ٍْخٗل٤ بالْٓغ

ْبي"  ْع ٓع مىٓمت الخٗاْن ؤلا٢خهاصي ألا ْاجٟا٢ُت الـ OCDEؤلا٢خهاصي ؤلا٢لُمي جؼامىا م٘ ِْ  ،"

"GATTالت ( ً ٓلذ ُٞما بٗض بلى مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت ؾىت " في الخمؿُيُاث مً ال٣غن الٗكٍغ ي جد

1994 ٕ ٝ َُإث اإلاىار اإلاىاؾب لخىُٟظ ظملت مً ؤلازخُاعاث طاث الهلت بمكْغ (، َظٍ الْٓغ

ًاء في  غ ٧اٞت جض٣ٞاث الؿل٘ الهىاُٖت بحن الض٫ْ ألٖا ْبي، مجها جدٍغ ْع ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ألا

 مى٣ُت ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي.

خٔ ؤن ق٩ل ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ٖبر الؿ١ٓ، َٓ الك٩ل ألا٦ثر مالثمت للبلضان اإلاال  الثاوي: -

ْ َُا٧ل الُلب ُٞما بُجها، مً مىُل٤ ؤجها  ْطل٪ هٓغا لدكابّ َُا٧ل الضزل ؤ ْبُت(،  ْع اإلاخ٣ضمت ) ألا

ْٖلُّ ٞةن ٦شاٞت َظٍ ألازحرة حٗخبر صالت َغصًت في صعظ ت جخمحز ب٨شاٞت ججاعتها الخاعظُت ؤلا٢لُمُت، 

ْصالت ٨ٖؿُت في صعظت جباًً  ًاء في ؤلا٢لُم ؤلا٢خهاصي اإلاكاع بلُّ،  حكابّ َُا٧ل الضز٫ٓ للض٫ْ ألٖا

ْجهض١ ؤًًا الٗال٢ت ال٨ٗؿُت بحن ٦شاٞت الخجاعة الخاعظُت البُيُت  َُا٧ل الضزل للبلضان الىامُت، 

 ْصعظت جباًً َُا٧ل الضزل ٖلى خالت الخباص٫ الخجاعي بحن البلضان الىامُت. 

ٓص خغ٦ت الخىمُت، ْناخب  ٓ آلازغ ٖلى ع٧ ٓاعص ؤلا٢خهاصًت في خالت قبّ عا٦ضة ؾاٖض َ ب٣اء اإلا

ت التي لم جخم٨ً الؿُاؾت الخٗلُمُت مً الجهٓى بها ٓاعص البكٍغ ٓص في اإلا ٓص ع٧  . (7)طل٪ الغ٧

الث ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي بحن البلضان الىامُت، باٖخ ٓامل جٟؿغ حٗثر مدا باع ْبطا ٧اهذ َظٍ الٗ

ٓا١(، ٞةن  ٓ ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي الؿٓقي ) ؤي ؤلاهضماط ٖبر ألاؾ ْلذ بجباّٖ َ ٓطط الظي خا ؤن الىم

ٓاٞغ ٞحها الخهاثو الخالُت:   َظا الك٩ل ٩ًٓن مالثما ٣ِٞ لئل٢خهاصًاث البلضان التي جخ
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ًاء التي ًدك٩ل مجها الخ٨خل ؤلا٢خهاصي الظي جم ؤلا - جٟا١ حكابّ الُِا٧ل ؤلا٢خهاصًت للض٫ْ ألٖا

ْالظي ٌٗخمض في ألاؾاؽ ٖلى اإلاضزل الخجاعي.  ٖلُّ، 

ًجب ؤن جخمخ٘ ب٢خهاصًاث البلضان اإلاٗىُت باإلهضماط ؤلا٢خهاصي بمٗضالث همٓ مخ٣اعبت  -

 ْمؿخٔٓ ج٣ضم ب٢خهاصي.

ًاء بضعظت ٖالُت مً ؤلاخال٫. -  جمخ٘ الخجاعة الخاعظُت للض٫ْ ألٖا

ت ؤلاهذماج ؤلاكخطادي ؤلاهم (ب   اجي :اججاَاث هكٍش

ت ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي بلى التر٦حز ٖلى البٗض الخىمٓي ؤلا٢لُمي      جخجّ ؤبٗاص هٍٓغ

بالضعظت ألاْلى صْن بؾخصىاء البٗض الخجاعي، مً ؤظل الٓن٫ٓ بلى جىمُت ال٣ضعاث ؤلا٢خهاصًت 

ْٖلُّ ٞةن عة بج ؤلا٢لُمُت للبلضان الىامُت،  ٓتها بلى يْغ ٓ صٖ ت َ  بإ الض٫ْ الىامُتؤؾاؽ َظٍ الىٍٓغ

ن، " (8)"بظتراجُجُت مضدوحت للخىمُت ؤلاكخطادًت ْالٗكْغ ٓص ألاْلى مً ال٣غن الخاصي  زال٫ ال٣ٗ

ٖلما ؤن َظٍ ؤلاؾتراجُجُت جخ٩ٓن مً ق٣حن)بٗضًً( ؤؾاؾُحن ال ًم٨ً ٞهل ألا٫ْ ًٖ الشاوي، بدُض 

 ًخ٩ٓن : 

 ٌ َْٓ ا مً الشم ألاو عة بٖاصة البٗض الخاعجي إلؾتراجُجُت الخىمُت،  لبٗض ال٣اثم ٖلى يْغ

خباعاث  ٣ْٞا إٖل ٓا١ الٗاإلاُت  ٓ ألاؾ حك٨ُل بؾتراجُجُت الخىمُت في َظٍ الض٫ْ ل٩ي جخٓظّ بهاصعاتها هد

ْالى٣ٟت الخىاٞؿُت التي جم جإنُلِا في ال٨ٟغ ال٨الؾ٩ُي في الخجاعة  ْاإلاحزة  ْالى٣ٟت اليؿبُت  اإلاحزة 

َْٓ الظي الخاعظُت، بدُض حؿاَم َظٍ اإلاحزاث بةهخ٣ا ٓة ؤْلى،  ٫ الىمٓ بحن مىا٤َ ؤلا٢لُم في زُ

 . آلاظُان خضر في مى٣ُت آؾُا ْؾاَم بلى خض بُٗض في جغجِباث ججم٘

البٗض ألا٫ْ بترجِباث ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلا٢لُمي بحن َظٍ  ُٞلخم )ُٞهل( الشم الثاوي ؤما

 ْ ْالخٟاٖل بحن البٗض الض ْط  ٕٓ مً التزا ْالبٗض ؤلا٢لُمي إلؾتراجُجُت الخىمُت البلضان، بمٗجى بًجاص ه لي 

 الخانت بالبلضان الىامُت.

ت ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي (9)َظا الخإنُل الىٓغي ٌكحر " خؿً ٖبض ال٣اصع نالر وفم " ؤن هٍٓغ

َْما زل٤  ٍٓل الخجاعة،  ْجد ؤلاهماجي، اٖخمضث ٖلى بخال٫ ٨ٞغجحن ظضًضجحن مدل ٨ٞغحي زل٤ الخجاعة 

ْ بوكاء الخىمُت " ٍٓل الخىمُت " Développement de Créationؤ ْجد  "Diversion de Développement". 

ٓة التي ًماعؾِا ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي Développement Création deخلم الخىمُت  - ْهي ال٣  :

ْالدكُٛل إل٢خهاصًاث البلضان التي  ٍٓاث ٦ٟاءة ؤلاهخاط  ْعٞ٘ مؿخ اصة  ْالتي جخمشل في ٍػ ؤلا٢لُمي، 

ْاضخا ًخ٩ٓن مجها ب ال  ْالدكُٛل جد ٨َْٗـ َظا الخٓؾ٘ في مجالي ؤلاهخاط  ٢لُم ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي، 

في بؾتراجُجُاث الخهيُ٘ طاث الخٓظّ ال٣ُغي) اإلادلي(، بدُض جدل بؾتراجُجُاث الخهيُ٘ طاث 

 الخٓظّ ؤلا٢لُمي مدل بؾتراجُجُاث الخهيُ٘ طاث الخٓظّ اإلادلي ) ال٣ُغي(.
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ل الخىمُت  - ٍٓاث ؤلاهخاط  Diversion de Développementجدٍى ْحٗجي خالت ؤلاه٨ماف في مؿخ  :

ٖٓت مً البلضان الىامُت،  ٕ ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي بحن مجم ًٍٓ مكْغ ْالدكُٛل الىاججت ًٖ ج٩

ْحٗٔؼ خالت ؤلاه٨ماف ؾالٟت الظ٦غ بلى بزخٟاجي ؤْ بهضزاع بٌٗ الٓخضاث ؤلاهخاظُت بزغ بهُال١ 

ًاء صازل ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي اإلاىاٞؿت بحن ال٣ُ اٖاث ؤْ الهىاٖاث اإلادكابهت في الض٫ْ ألٖا

ًاء اإلاىضمجت  غ الخجاع البُيُت بحن بلضان ألٖا ٓص بلى جدٍغ اصة خضة اإلاىاٞؿت ٌٗ ٓم ؤن ٍػ ْاإلاٗل ؤلا٢لُمي، 

ْجما ٓص بلى اإلاىاٞؿت ٚحر ال٩املت،  ْبا حٗ ْع ًؼ ب٢لُما، ٖلما ؤن هجاح ججغبت ؤلاهضماط ؤلا٢لُمي في ؤ

ْلِـ ٣ِٞ بلى جباًً ٖىانغ ؤلاهخاط.(10)اإلاىخجاث  ، 

٢ْذ جمحز بةجبإ مٗٓم الض٫ْ  ٓعث في  ْبطا ٧اهذ الخٟؿحراث الخضًشت لئلهضماط ؤلا٢لُمي ٢ض جُ

ْع ٢اثض في اليكاٍ ؤلا٢خهاصي،  ْبايُإل ال٣ُإ الخام بض بؾتراجُجُاث طاث الخٓظّ زاعجي، 

ْاٞ٘ ٓعاث ؤن جغ٦ؼث ص ؤلاهضماط ؤلا٢لُمي ٖلى جد٤ُ٣ اإلا٩اؾب الضًىام٨ُُت  خُض هخج ًٖ َظٍ الخُ

ْجدؿحن مؿخٔٓ ؤلاهخاظُت، ٞةن هخاثج َظٍ  ْالخىاٞؿُت،  اصة ؤلاؾدشماعاث،  ْالتي ج٣ترن بٍؼ لئلهضماط، 

إلظتراجُجُت الخىمُت اإلا٩اؾب حٗخبر مىُل٤ لهُاٚت ٢اهٓن ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي جبٗا 

ْالتي حكؤلاكخطادًت اإلاضدوحت ً بخذي دسحاث ظلم ؤلاهذماج ؤلاكخطادي ؤلاهماجي حر بلى ؤن ،  جىٍى

طبذ غاسا مً وحهت هكش  ؤلاكلُمي بحن البلذان الىامُت مفُذا مً وحهت هكش فىشة خلم الخىمُت، ٍو

ً مششوع ؤلاهذماج ؤلاكخطادي ؤلاهماجي على ما برا  خىكف ألازش الطافي لخىٍى ل الخىمُت، ٍو جدٍى

عخبر َزا ألازش الطافي مىحبا برا واهذ كىة خلم وان خلم الخىمُت ؤهبر م ل الخىمُت، َو ً جدٍى

ل الخىمُت، هما ؤن َزا ألازش ٌعخبر ظالبا برا واهذ كىة خلم الخىمُت ؤكل  الخىمُت ؤهبر مً كىة جدٍى

ل الخىمُت    .11مً كىة جدٍى

ت ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي ؤلا٢لُمي بحن البلضان الىامُت، ْالتي اٖخمضث  اإلاالخٔ ؤن هٍٓغ

ت ؤلاجداص الجمغ٧ي( ٍٓل الخىمُت ؤهخجذ هي ألازٔغ ) بياٞت إلاا آزاعجّ هٍٓغ ْجد  ٖلى ٨ٞغحي زل٤ الخىمُت 

ْ ه٣و ٦ٟاءة َظًً  اصة ؤ ْؤزغ ٦ٟاءة الدكُٛل، ٖلما ؤن ٍػ َْما ؤزغ ٦ٟاءة ؤلاهخاط  ً ؤؾاؾُحن، ؤال  ؤزٍغ

 ًٍٓ ً َما اللظان ٌؿمدان بخ٣ضًغ ألازغ الهافي لخ٩ ٕ ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي بحن ألازٍغ مكْغ

ٍٓل الخىمُت.  ْ جد ْ ؾلبُت بؾتراجُجُت الخهيُ٘ ٖلى زل٤ الخىمُت ؤ ٦ْظا بًجابُت ؤ  البلضان الىامُت، 

٦ْٟاءة  ٓصة في ؤلا٢لُم،  ت ( اإلآظ ْالبكٍغ ٓامل ؤلاهخاط ) اإلااصًت  في َظا الؿُا١ ًهبذ ججمُ٘ ٖ

ٓاعص ْؤلاهخاظُت مً ؤظل جد٤ُ٣ " ؤمغا في ٚاًت (12)الىمٓ ٦ما ًا٦ضٍ " ؤخمض ظال٫ جسهُو اإلا

ٓص مهاصع الىمٓ مجخمٗت ) في ب٢لُم مى٣ُت ؤلاهضماط  ألاَمُت، خُض جؼصاص َظٍ ألاَمُت في ؤن ْظ

ٓاضر في الىمٓ، م٘ الٗلم ؤن جغا٦م ؤلاؾدشماعاث في آلاالث  ؤلا٢خهاصي (، َٓ الظي ٩ًٓن لّ ألازغ ال

ٓاعص ؤْ ؤلاهخاظُت ال ٨ًُٟان ْعؤؾما٫ البكغي ال ًٟي ْخضٍ بالٛ غى، ٦ما ؤن ٦ٟاءة جسهُو اإلا
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ٓ  ْخضَما لخد٤ُ٣ َظا ال٣ضع مً الىمٓ، ٓص ٧ل َظٍ اإلاهاصع مجخمٗت هي التي جد٤٣ الىم ْبهما ْظ

ٍْم٨ً جٓيُذ َظٍ الى٣ُت مً زال٫ ألامشلت الخالُت ٓب ُّٞ،   :(13)اإلاٚغ

ْبا م٨ىذ - ْع ْص٫ْ قغ١ ؤ ُٓٞتي الؿاب٤  ٘،  ججغبت ؤلاجداص الؿ ْهمٓ ؾَغ جد٤ُ٣ بؾدشماعاث 

ٓص ٢ضع  ٍْغظ٘ طل٪ بلى ْظ  ،ً بال ؤن الىٓام في جهاًت ألامغ ٢ض ؤجهاع في الشماهُيُاث مً ال٣غن الٗكٍغ

ٓعة ؤ٢ل ٦شحرا ٖلى ٦ٟاءة  ْالبكغي، م٘ التر٦حز به ٦بحر مً التر٦حز ٖلى جغا٦م عؤؾما٫ اإلااصي 

ٓاعص ْؤلاهخاظُت، خُض ؤصٔ طل٪ الىٓام بلى بخضار حكَٓاث في ألاؾٗاع بلى ظاهب  جسهُو اإلا

ْالٗمالت ٖلى جدؿحن ؤلاهخاظُت، ٖلما ؤن َظٍ ؤلازٟا٢اث خضزذ في  ؤلازٟا١ في حصجُ٘ ؤلاصاعة 

(، خُض خ٤٣ ٧ل مً 1984 -1975بٌٗ البلضان الٗغبُت ) مجها الجؼاثغ، مهغ زال٫ الٟترة 

ٗا ؤهٓغ الك٩ل، ْؾا ٓا ؾَغ ْبظمالي الىاجج اإلادلي هم ٖض ٖلى طل٪ بعجٟإ ؤؾٗاع البتر٫ْ ؤلاؾدشماع 

ْعٚم َظٍ الىخاثج خضزذ  ى ؤظىبُت،  ٍٓالث الٗاملحن بالخاعط، بلى ظاهب الخه٫ٓ ٖلى ٢ْغ ْجد

حكَٓاث في ألاؾٗاع، باإلياٞت بلى ؾُُغة ال٣ُإ الٗام ٖلى ؤلاهخاط، مما ٌٗجي ؤن ال٣ٔٓ 

اصة ؤلاهخاظُت.  ٓاٞؼ ٧اُٞت لٍؼ  ؤلا٢خهاصًت لم ٨ًً لضحها خ

م ألاػمت التي  -ثل ه٣ًُت لِظا الخٓظّ جا٦ضَا ججغبت ص٫ْ قغ١ ؤؾُا، خُض جم٨ىذصال  - ٚع

ْلٟترة ممخضة مً الؼمً، ألجها ٢امذ بخجمُ٘ ٢ضع ٦بحر مً  -حٗغى لِا ؤلا٢لُم ت  ؤن جىمٓ بؿٖغ

ْججضع ؤلاقاعة َىا ؤن  ٓع باألصاء،  ْعبُذ ألاظ ْْٞغث ألاؾٗاع اإلاىاؾبت  ْالبكغي،  عؤؾما٫ اإلااصي 

مً الٟغ١ في مٗض٫ ههِب الٟغص مً الىمٓ بحن مجمٖٓت بلضان قغ١ آؾُا )  %50 ؤ٦ثر مً

ْحكمل، اإلاٛغب، الجؼاثغ،  ٣ُا )  ْبحن ُٖىت مً بلضان الكغ١ ألاْؾِ ْقما٫ ؤٍٞغ آلاؾُان ( 

٦ْٟاءة  ٓص بلى ؤلازخالٝ في ٦ٟاءة ؤلاهخاط  ٓعٍا، مهغ، الٗغا١، بًغان(، بهما ٌٗ ٓوـ، ألاعصن، ؾ ج

 الدكُٛل. 

ْالدكُٛل التي ًٟغيِا ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي  ٌؿاٖض الخٓؾ٘ في مجالي ؤلاهخاط 

ؤلا٢لُمي بحن البلضان الىامُت ٖلى بعؾاء بؾتراجُجُت الخهيُ٘ طاث الخٓظّ ؤلا٢لُمي، بدُض ًجب 

اصة ؤلاؾدشماع في عؤؾما٫ البكغي، طل٪ ؤن ال٣ٓٔ الٗاملت  ألاهثر ؤن ًترظم َظا الخٓؾ٘ مً زال٫ ٍػ

ٓ ما جخُلبّ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت، ٦ما ٌؿاَم  احعلم ٓلٓظُا ب٨ٟاءة ؤ٦بر َْ ًم٨جها بؾخسضام الخ٨ى

اصة حجم ؤلا٢خهاص  ٤ْٞ بؾتراجُجُت الخىمُت اإلاؼصْظت في ٍػ ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي ؤلا٢لُمي 

ْالخاعظُت مً زال٫ بهضماط ؤؾ ٓعاث الضازلُت  ٞٓ َْٗؼػ ؤًًا بم٩اهُت بؾخٛال٫ ال ٓا١ ؤلا٢لُمي، 

ْجؼصاص ؤَمُت َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ٖىضما جد٤٣ صعظت ٖالُت مً ؤلاهٟخاح، ْٖلُّ  َظٍ البلضان، 

ْػ  ْالدكُٛل.جهبذ ب٢خهاصًاث الدجم ٖامل مؿاَم، باججاٍ الخٓؾ٘   ٍاصة في ٦ٟاءة ؤلاهخاط 
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 فٍشلُامطادس ؤلاخخالف في معذٌ همى الفشد بحن دٌو ششق  آظُا ودٌو الششق ألاوظـ وشماٌ بالك٩ل ًبحن 
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ٓطط " لُىضع ٓا١ ْالازتراٖاث، ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ 14َظا الاججاٍ ًترظمّ هم ْالخام باألؾ  ،"

٘ مؿخٔٓ ٦ٟاءة ؤلاهخاط مغجبِ ؤؾاؾا بالؿل٘ الهىاُٖت، التي ًخم ب ْٖلُّ ٞةن ٞع ْلِا،  ْجضا هخاظِا 

ْالدكُٛل مغجبُان بضعظت ٖالُت  ُٖٓت الؿل٘ اإلاىخجت، ٖلما ؤن جد٤ُ٣ ٦ٟاءة ؤلاهخاط  ْه بذجم الؿ١ٓ 

ْبضعظت ٖالُت مً ؤلاهضماط ْع ؤؾاسخي لل٣ُإ الخام،  ْبض جُا في  15مً ؤلاهٟخاح،  الظي ٌؿاَم جضٍع

 إجمالي الناتج 

المحمي لمفرد   

1521 

1456 

8000 

3363 

3342 

1991 
1960 

5179 

 نمو شرق أسيا

 دول الشرق األوسط وشرق إفريقيا

 دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا + فرق اإلستثمار

 دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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ٓمٓن جيؿ٤ُ الؿُاؾاث،  ًاء ٣ً بت لخد٤ُ٣ ؤلاهضماط بالك٩ل الظي ًجٗل البلضان ألٖا ٓاٞغ الٚغ م٘ ج

ٓاٞغث  ْع ال٣اثض ؤلا٢لُمي، بطا ما ج ْلت التي جاصي ص ٓاُٖت بازخُاع الض ْهي  ؤلاسادة العُاظُتَ لظل٪، 

 . ٓم في ٖالم الخ٨خالث ؤلا٢خهاصًت ال٨بٔر  الىٓغة الؿاثضة الُ

 اإلاعالم واإلاىىهاث : - 2

ٍٓل الخىمُت،  بطا ٧اهذ ْجد بججاَاث ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي جغج٨ؼ ٖلى ٨ٞغحي زل٤ الخىمُت 

ٓهاث اإلاىهج الظي جم اٖخماصٍ ْم٩ لخإؾِـ ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي ؤلا٢لُمي بحن  ٞةن ببغاػ مٗالم 

ا في ماًلي  :(16)البلضان الىامُت ًم٨ً خهَغ

ٓطط ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي م -أ ٍٓل بؾتراجُجُاث الخىمُت مً الىُا١ ٌك٩ل هم جهاظا لخد

 ٤ ٓطط الٍُغ ال٣ُغي )اإلادلي( ال٤ًُ بلى الىُا١ ؤلا٢لُمي ألا٦ثر احؿاٖا، بدُض ًمِض َظا الىم

ٓلّ مً الىُا١  لئلؾخٟاصة مً مؼاًا الخسهو، ْج٣ؿُم الٗمل، ٦إخض آزاع جٓؾُ٘ هُا١ الؿ١ٓ لخد

ْاإلاخبٗت مً ٢بل َظٍ اإلادلي بلى الىُا١ ؤلا٢لُمي، ٖلما ؤن َظٍ ال هٟت الجضًضة اإلا٨دؿبت 

ًاء صازل مى٣ُت ؤلاهضماط  ؤلاؾتراجُجُت ؾٝٓ حؿاٖض ٖلى جٓظُّ صٞت الخىمُت ؤلا٢لُمُت للض٫ْ ألٖا

ؤلا٢خهاصي جٟاصًا لآلزاع الؿلبُت التي ناخبذ اؾتراجُجُاث الخهيُ٘ طاث الخٓظّ الضازلي التي جم 

ا زال٫ الىه٠ الشاوي مً ال٣غن  ْبك٩ل بزخُاَع ً مً ٢بل الٗضًض مً البلضان الىامُت  الٗكٍغ

 بهٟغاصي.

ٓاعص ؤلا٢خهاصًت صازل ؤلا٢لُم  -ب ٓػَ٘ اإلا ٌك٩ل بوكاء الخىمُت ْاَغة مُٟضة حٗمل ٖلى ج

ٍٓت ؤلاوكاثُت لئلهضماط ؤلا٢خهاصي  ٓة الخىم ٍْغظ٘ َظا ألازغ ؤلاًجابي لل٣ ٓعة ؤًٞل،  الاهضماجي به

ؾاث جهيُُٗت ؤ٦ثر ٦ٟاءة مً جل٪ التي ٧ان ًخم بجباِٖا في ْل مٗاًحر ؤلا٢لُمي التي ؤصث بلى بجبإ ؾُا

ٍٓل الخىمُت ٞةهّ ٌك٩ل ْاَغة ياعة جاصي بلى بزخٟاء ٦شحر مً  ت )اإلادلُت(، ؤما جد الخىمُت ال٣ٍُغ

ًاء في  غ الخجاعة ؤلا٢لُمُت بحن البلضان الىامُت ألٖا ألاوكُت ؤلاهخاظُت ألا٢ل ٦ٟاءة ٖلى ؤزغ جدٍغ

اصة خضة اإلاىاٞؿت بحن مى٣ُت ؤلا  غ الخجاعة ؤلا٢لُمُت ًاصي بلى ٍػ هضماط ؤلا٢خهاصي، ٖلما ؤن جدٍغ

٢ٓذ هٟؿّ ٖلى  ًاء في ال الٓخضاث ؤلاهخاظُت اإلادكابهت في ؤوكُتها ؤلاهخاظُت، ٦ما ؤهّ ًلؼم الض٫ْ ألٖا

ٕ ؤلا  ًٍٓ مكْغ ْجغجِباث الهٝغ ألاظىبي التي ٧اهذ جدبِٗا ٢بل ج٩ اهاث  هضماط مغاظٗت ؾُاؾاث ؤلٖا

 ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي ؤلا٢لُمي بحن َظٍ البلضان.

ٓاث ؤزٔغ  -ت ْٖلى زُ غ الخجاعة البُيُت بحن الض٫ْ،  ٓاث لخدٍغ ٓطط ؤلاهماجي زُ ٌكمل هم

ْجٓخُض الؿُاؾاث ؤلا٢خهاصًت، ْؾُاؾاث الخىمُت ؤلا٢خهاصًت ؤلاهماثُت  ت مِٗا، مشل جيؿ٤ُ  ٓاٍػ مخ

ٓاػ  ،ؤلا٢لُمُت ٓاث اإلاخ ٓ ما ٌٗٝغ باإلاضزل خُض جخم َظٍ الخُ َْ ٍت مً ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي الؿالب )

ْاخض، بدُض جضٖم  ْٖىانغ مً ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي اإلآظب )اإلاضزل الخىمٓي( في آن  الخجاعي( 
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ْطل٪ لضٖم ؤلاؾتراجُجُت  ٕٓ ألا٫ْ،  ٓلضة ًٖ الى ٕٓ الشاوي ٢ٔٓ ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي اإلاخ ٖىانغ الى

ْج٣ؿُم الٗمل ؤلا٢لُمي بحن اإلاؼصْظت للخىمُت ؤلا٢خهاصًت،  بدُض ٌؿمذ بخُب٤ُ مباصت الخسهو 

ٓطط في اإلاغاخل ألاْلى بازخُاع الك٩ل اإلا٣ب٫ٓ لئلهضماط  ٓم الىم ٣ٍْ ًاء في ؤلا٢لُم الاهضماجي.  بلضان ألٖا

حن الخالُحن :  ؤلاهماجي بدُض ٌكخمل ٖلى الٗىهٍغ

 ٌ ْعَا مً مى٣ُت جج ألاو ٍْخٗل٤ بة٢امت مى٣ُت خغة جخ٩ٓن بض غ الخجاعة البُيُت :  اعة جخ٨ٟل بخدٍغ

٤ ؤمام  ْمى٣ُت بؾدشماع خغة جٟسر الٍُغ يت ٖلحها مً هاخُت،  ٓص اإلاْٟغ ًاء مً ال٣ُ بحن الض٫ْ ألٖا

ٓا٫ ًاء في مى٣ُت ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي.    عئْؽ ألام  ْجدغ٦ِا بحن الض٫ْ ألٖا

ٍْىهٝغ بلى مغخلت الخيؿ٤ُ بحن الؿُاؾاث ؤلا٢خهاصًت ْزُِ  الثاوي ْبغامج الخىمُت : 

ًاء في ؤلا٢لُم الاهضماجي.   ؤلا٢خهاصًت للض٫ْ ألٖا

ٓطط ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي في ْل َظٍ الخ٣ُ٣ت، ا  ال ًهلر هم ألن ٩ًٓن بَاع هٍٓغ

ًٍٓ صعظاث ؾلم ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ٖلى ؤهماٍ الخجاعة الخاعظُت  ْجدلُل ؤزغ ج٩ مىاؾبا لضعاؾت 

ًاء في مى٣ُت ؤلا٢لُمُت ال٣اثمت بالٟٗل  اَُت ؤلا٢خهاصًت للض٫ْ ألٖا ْاو٩ٗاؾاث طل٪ ٖلى الٞغ

ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي، َظٍ الخ٣ُ٣ت ًٓضخِا الدجم الهٛحر للخجاعة البُيُت بحن الض٫ْ الىامُت، طل٪ 

ْال٣اثم بحن البلضان اإلاخ٣ضمت ٢اصعا ٖلى جٓؾُ٘ هُا١ الخجاعة  ٓا١،  ؤن ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ٖبر ألاؾ

ٓص لخمخ٘ َظٍ الض٫ْ بإظِؼة بهخاظُت مغهت البُيُت في  مى٣ُت ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ألؾباب حٗ

ْٖلُّ  ٓعة،  ْمخُ ٖٓت  ٓ ما جٟخ٣غ بلُّ البلضان الىامُت، لٗضم جمخِٗا بهُا٧ل بهخاظُت مخى َْ ْمخ٣ضمت، 

ت في ْالخجاٍع ت في َُا٧لِا ؤلاهخاظُت  ٍَٓغ  حؿعى َظٍ ألازحرة في اإلا٣ام ألا٫ْ بلى بخضار حٛحراث ظ

ٓاث ألاْلى مً حك٨ُل ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي، ٖبر آلُاث جضٞ٘ بهظا الك٩ل هدٔٓ همِ بهضماجي  الؿى

ٓاظب الخد٤ُ٣ زال٫ ال٣ٗض ألا٫ْ مً  خباع م٣خًُاث الخسهو ؤلا٢لُمي ال جىمٓي، ًإزظ بٗحن ؤلٖا

ْل٨ً بىٓغة بُٗضة اإلاضٔ.  ،ً ْالٗكٍغ  ال٣غن الخاصي 

 ح لإلهذماج ؤلاكخطادي ؤلاكلُمي ؤلاهماجي :الفشع الثالث: الىمىرج ألاظاسخي اإلالتر 

ٓص ا٢تراخّ في َظا الجؼء مً الضعاؾت ٌٗخمض ٖلى ؤلاججاَاث ألاؾاؾُت  ٓطط الظي ه بن الىم

ْالخام باإلهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي، َظا اإلاىهج ًٔغ في بهضماط  للمىهج الظي ؤؾؿّ "لُىضع" 

ٓعاث )  ٞٓ ٓا١ البلضان الىامُت ٞغنت إلؾخٛال٫ ال ْالخاعظُت (، التي جم٨ً ؤلاؾخٟاصة مً ؤؾ الضازلُت 

ْمً زال٫ ٖملُت اإلاؼط بحن مسخل٠  ْج٣ؿُم الٗمل، طل٪ ؤن َظا الك٩ل مً ؤلاهضماط  الخسهو 

٘ مؿخٔٓ ٦ٟاءاث  ْهُت، ؾٝٓ ٌؿاَم في ٞع ْالخٗا التي ًغ٦ؼ  ؤلاهخاج والدشغُلٖىانٍغ الخىاٞؿُت 

ٓطط، الظي ًٔغ في زل٤ الخىمُت ب ٍٓل الخىمُت ألاؾلٓب ألاًٞل للبلضان الىامُت، ٖلحها َظا الىم ض٫ جد

ْٖلُّ ٞةن اإلاؿاَماث التي ٢ضمِا البٌٗ " مجهم ؾامي ُٖٟٟي خاجم " في َظا ؤلاججاٍ حٗض بؾخ٨ماال 
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ٖٓت مً  ت ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي، خُض م٨ىذ َظا ألازحر مً ب٢تراح مجم للبىاء الىٓغي لىٍٓغ

ت جضٞ٘ البلضان الىامُت باججاٍ جد٤ُ٣ بؾتراجُجُت الخىمُت اإلاؼصْظت في ألاؾاؾُ اإلاالخكاث واإلاىىهاث

ٓ الخالي : (*)بٗضَا ألا٫ْ ْفي بٗضَا الشاوي ٦ْظا في بٗضَا الشالض، خُض ًم٨ً ٖغى ؤَمِا ٖلى الىد  ، 

ت ؤلاهضماط  البعذ ألاٌو : ٓطط اإلا٣ترح بالؿلم الخهاٖضي اإلاٗخمض في هٍٓغ جخٗل٤ بٗضم بلتزام الىم

ْالتي ظاء بها "ؤلا٢خ " خُض جبضؤ باجٟا٢ُاث الخًُٟل الجؼجي، زم Balssaهاصي بحن البلضان اإلاخ٣ضمت 

ال بلى  ًٍٓ ؤلاجداص الجمغ٧ي، زم مغخلت الؿ١ٓ اإلاكتر٦ت، ْن ْ بٗضَا مغخلت ج٩ مى٣ُت الخجاعة الخغة، 

ٓطط اإلا ْ ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي الخام، َظا ٌٗجي ؤن الىم ٓخضة ؤلا٢خهاصًت ؤ ٣ترح ًسخاع بخضٔ مغخلت ال

ْبطا ٧ان  ٓا٢ٗت في ؤٖلى َظا الؿلم،  ٓا٢ٗت في ؤصوى الؿلم م٘ بخضٔ الضعظاث ألازٔغ ال الضعظاث ال

ْالتي جٟغى بجبإ الؿلم الخهاٖضي، ٞان  َظا اإلا٣ترح ال ًخالءم م٘ خالت الض٫ْ الهىاُٖت اإلاخ٣ضمت 

ْْيٗ ٣ت مخإهُت جخالءم  ٓ الِضٝ البدض ًٖ اإلاغاخل التي ًم٨ً جىُٟظَا بٍُغ ُاث البلضان الىامُت َ

ٓطط.  ألاؾاسخي لِظا الىم

ا ْ ًخٗل٤ َظا  البعذ الثاوي :  جخمحز َظٍ اإلاغخلت بسانُت اهخ٣اء بٌٗ الٗىانغ صْن ٚحَر

باإلاغاخل ألاْلى مً بوكاء ال٨ُاهاث ؤلا٢خهاصًت ؤلا٢لُمُت خُض جبضؤ ب٢خهاصًاث الض٫ْ الىامُت في 

ًاء ؤلاهخ٣ا٫ بلى مغخلت الخىمُت اإلاؿخ ٓٙ َظٍ اإلاغخلت ًخم بٖضاص ب٢خهاصًاث الض٫ْ ألٖا ْٖىض بل ضامت، 

ت.  في اإلاى٣ُت ؤلاهضماظُت للخ٠ُ٨ م٘ اإلاخٛحراث ْؤلاؾتراجُجُاث ال٣ٍُغ

ٓٞحر  البعذ الثالث : ْهُت، جخٗل٤ ألاْلى بخ ْٖىانغ حٗا عة الجم٘ بحن ٖىانغ جىاٞؿُت  ْجخمحز بًْغ

غ الخجاعة البُي ًاء في مى٣ُت ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي، في خحن الخض ألاصوى الالػم لخدٍغ ُت بحن الض٫ْ ألٖا

جخد٤٣ الٗىانغ الشاهُت مً زال٫ ؤلاجٟا١ ٖلى الخض ألاصوى لخيؿ٤ُ الؿُاؾاث ؤلا٢خهاصًت بمسخل٠ 

ٓعة ؤلاؾتراجُجُت ؤلا٢لُمُت للخىمُت ؤلا٢خهاصًت جخٓلى جٓظُّ  ٓاِٖا بحن الض٫ْ، ًٞال ًٖ بل ؤه

 بلى ؤلا٢لُم. ب٢خهاصًاث الض٫ْ مً ال٣ُغ 

ت اإلاالثمت لإلهذماج الاكخطادي ؤلاهماجي ت وؤلاظدثماٍس  الفشع الشابع : الجىاهب الخجاٍس

ْا٢خهاصًاث  اإلاىؿلت الخشةحٗض   ٝ بك٣حها الخجاعي ْؤلاؾدشماعي الضعظت ألا٦ثر مالثمت لْٓغ

ا الغؤي بلى ؤن البلضان الىامُت في اإلاغاخل ألاْلى مً ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي، خُض ًسلو َظ

ا ُٞما ًلي: ٓامل جا٦ض صخت َظا ؤلاججاٍ ًم٨ً خهَغ ٖٓت مً الٗ  َىا٥ مجم

 فُما ًخعلم بالجاهب الخجاسي:  -1

ْاإلاؿخمض مً  - ت اإلاُب٣ت في مٗٓم البلضان الىامُت جدخٓي ٖلى الصخيء ألا٦بر  الؿُاؾاث الخجاٍع

ْح خماًت الخجاعة الخاعظُت ْع ْٖلى الصخيء ال٣لُل مً(*)مٟاَُم  ت الخجاعة  ،  ْح خٍغ ْع مٟاَُم 
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ٓم الجمغ٦ُت  ا الغؾ ت اإلاخبٗت في البلضان الىامُت جمحَز الخاعظُت، طل٪ ؤن الؿُاؾاث الخجاٍع

ْالهغامت في ؾُاؾت الهٝغ ألاظىبي،  ٓص ال٨مُت،  ْاإلابالٛت في ال٣ُ  اإلاغجٟٗت، 

ْاعصاث الض٫ْ اإلاغ  - ٟت الجمغ٦ُت اإلاُب٣ت ٖلى  ٍٓاث الخٍٗغ ٍٓت الخٟاْث ال٨بحر في مؿخ شخت لًٗ

ْلتها لخٓخُض  ًاء في مدا ٓباث ؤمام الض٫ْ ألٖا اإلاى٣ُت اإلاىضمجت، ٢ض ًسل٤ الٗضًض مً الهٗ

ْاعصاتها مً الض٫ْ التي ؾٝٓ جب٣ى زاعط اإلاى٣ُت ؤلاهضماظُت، زهٓنا  ٟت الجمغ٦ُت ٖلى  الخٍٗغ

ًاء ٖلى بزخُاع صعظت مً صعظاث ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي اإلاُب٣ت في البلض ان بطا اج٤ٟ ألٖا

 اإلاخ٣ضمت ) ؤلاجداص الجمغ٧ي،الؿ١ٓ اإلاكتر٦ت(. 

ت اججاٍ الض٫ْ  - هت بػاء حك٨ُل ؾُاؾتها الخجاٍع ٓاٞغ لضٔ البلضان الىامُت ٢ضعا مً اإلاْغ ًجب ؤن جخ

ٖٓاث لضٔ  ً اإلاضٞ ٓاٍػ الٛحر ؤًٖاء في مى٣ُت ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي، طل٪ ؤن العجؼ اإلاؼمً في م

 ٓ ١ ؾٗغ الهٝغ ألاظىبي إلصاعة الُلب ٖلى الهٝغ َظٍ الض٫ْ ًٟغى ٖلحها الخضزل في ؾ

ْٖلُّ ٞةن مى٣ُت الخجاعة الخغة  ْاعصاتها الخاعظُت ٖلى ؾل٘ الخىمُت،  ٖٓت  ألاظىبي ٖلى مجم

ٍٓت في مى٣ُت  ت صازل البلضان اإلاغشخت للًٗ ٓبت في بصاعة الؿُاؾاث الخجاٍع هت اإلاُل ٓٞغ اإلاْغ ج

 ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي، 

ؤن بجساط مى٣ُت الخجاعة الخغة ٦ضعظت مالثمت للبلضان الىامُت في بَاع بىاء ججضع ؤلاقاعة َىا بلى 

ٓبها ه٣ُتي ي٠ٗ ًجب  ٓاٖض ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي، بهما حك ٓطط الىٓغي اإلا٣ترح للبضء في بعؾاء ٢ الىم

خباع،  ْالظًً  جخعلم ألاولىؤزظَما بٗحن ؤلٖا ًاء في مى٣ُت ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي،  بالبلضان ألٖا

ًٍٓ ؤلاهضماط ًُب٣ٓن  ْٚحر الجمغ٦ُت ٢بل البضء في ج٩ ٟت الجمغ٦ُت  ٍٓاث مىسًٟت للخٍٗغ مؿخ

ْٖلُّ ٞةن ب٢امت مى٣ُت ججاعة خغة لً ٌؿاَم في بحؿإ الؿ١ٓ ؤمام  ؤلا٢خهاصي ؤلاهماجي اإلا٣ترح، 

ًاء.  الهىاٖاث ال٣اثمت صازل ب٢خهاصًاث جخٗل٤ بالبلضان  ؤما هلؿت الػعف الثاهُتالض٫ْ ألٖا

ٟت ظمغ٦ُت مىسٌٟ ٢بل ب٢امت مى٣ُت الخجاعة  اإلاغشخت ْالتي ٧اهذ جُب٤ مٗض٫ حٍٗغ ٍٓت  للًٗ

بت في جسٌُٟ ه٣ٟاث اإلاىخج الجهاجي اإلاؿخسضم  ْاعصاتها مً اإلاىخجاث الىه٠ اإلاهىٗت ٚع الخغة ٖلى 

ٓص  ا بػالت ال٣ُ ْجم ٖلى بزَغ ْٖىض ب٢امت مى٣ُت للخجاعة الخغة  ُّٞ الؿلٗت الىه٠ اإلاهىٗت، 

يت  ٖلى الخجاعة البُيُت، ٞةن َظٍ الؿلٗت ؾٝٓ ًٓل بؾخحراصَا مً زاعط الخجم٘ ؤعزو مً اإلاْٟغ

ًاء في اإلاى٣ُت الخغة، ألن ٧لٟتها زاعط مى٣ُت ؤلاهضماط)طاث ٦ٟاءة  بؾخحراصَا مً بخضٔ الض٫ْ ألٖا

ْٖلُّ ٞةن َظا الك٩ل مً  ٖالُت( ؤ٢ل مجها صازل مى٣ُت ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي)طاث ٦ٟاءة ؤ٢ل(، 

ْٚحٍر مً اإلاىخجاث اإلامازلت لّ، ْزالٞا ؤلا  هضماط لً ٌؿاَم في جىمُت الخجاعة البُيُت في َظا اإلاىخج 

ت " ٨َُكغ ٣ْٞا لىٍٓغ ْلحن" لم ًخد٤٣ ٞدؿب في بٌٗ -لِظٍ الغئٍت ٞةن همٓ الخجاعة البُيُت  ؤ

 ٓ ْعٍ ًٖ جباًً صعظت ج ْالىاظم بض ًاء  اٞغ ٖىانغ ألا٢الُم هدُجت إلعجٟإ مؿخٔٓ ؤلاهضماط بحن ألٖا

ْعا مِما في هجاح بٌٗ الخجاعب، مجها  ٓامل عثِؿُت ؤزٔغ ؾاَمذ في لٗب ص ؤلاهخاط، بل ؤن َىا٥ ٖ
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ْجماًؼ اإلاىخجاث ْجؼصاص َظٍ ألاَمُت بطا ما ٖملذ البلضان الىامُت ٖلى جىمُت (17)اإلاىاٞؿت ٚحر ال٩املت   ،

ْالخسهو.  ٕٓ ْػٍاصة صعظت الخى ٓاٖضَا الهىاُٖت  ٢ 

  لجاهب ؤلاظدثماسي:فُما ًخعلم با -2

ٓاػي م٘ ب٢امت مى٣ُت خغة للخجاعة عة  ،بالخ ٞةن ب٢امت مى٣ُت خغة لئلؾدشماع حٗض ؤ٦ثر مً يْغ

ٓا٫ مً قإهّ ؤن ٌؿاَم في ب٢امت  ت بهخ٣ا٫ عئْؽ ألام للبلضان الىامُت في الٓٝغ الخالي، طل٪ ؤن خٍغ

ٍْم٨ً اإلاى٣ُت  ٘ مكتر٦ت في مى٣ُت ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي،  ؤلاؾخٟاصة مً الخبراث ٖضة مكاَع

ْالجماُٖت . ٓلٓظُا مً زال٫ ٖال٢تها الشىاثُت  ْه٣ل الخ٨ى ٓصة مدلُا،   اإلآظ

٢ُْمت ؤلاؾدشماع  ًازشفي َظا الخهٓم ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلا٢لُمي ًم٨ً ؤن  في حجم 

ْٚحر الج -مً زال٫ اإلاؿاَمت في ؤلا٢ال٫ مً الخ٩لٟت -ألاظىبي ٓص الجمغ٦ُت  ٤ بػالت ال٣ُ مغ٦ُت، ًٖ ٍَغ

ْالتي مً زاللِا  ت ظاطبت،  ًٍٓ بِئت اؾدشماٍع ْعَا ج٩ ًاء بظل٪ ؾ٩ُٓن بم٣ض ْٖىض ٢ُام بلضان ألٖا

جم٨ً البلضان الىامُت ؤلاؾخٟاصة مً ه٣ل  -ٖبر بؾتراجُجُت -ًم٨ً ظظب الكغ٧اث ألاظىبُت للمى٣ُت 

ْبهما ب ٓلٓظُت ال٨بحرة، لِـ ٣ِٞ بةهخاظِا  ٓة الخ٨ى ْج٤ًُِ الٟج ٓلٓظُا  ْاإلاماعؾت الخ٨ى اإلصاعة الٟىُت 

ب ْبغامج الخضٍع  .(18)الٗملُت 

بحن الؿُاؾاث ؤلا٢خهاصًت مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤلاهضماط الا٢خهاصي  الخيعُمفي َظا ؤلاججاٍ، 

ٓاٞغ  ًاء في جد٤ُ٣ طل٪، ْ ٢ضعة  الششوؽ الثالزت٣ًترن ج ٓماث ألٖا بت لضٔ خ٩ ْهي الٚغ الخالُت، 

غ اإلا ٓماث ٖلى بوكاء ألَا ْاخضة ؤْ ؤ٦ثر مً َظٍ ٢اصة َظٍ الخ٩ ٢ْب٫ٓ  اؾؿُت ؤلا٢لُمُت ال٨ٟاة، 

ٓم في الخجمٗاث ؤلا٢خهاصًت ال٣اثمت، ٞان  ْع ال٣اثض ؤلا٢لُمي ٦ما َٓ ظاعي الُ ًاء بض الض٫ْ ألٖا

ٓطط ؤلا٢خهاصي اإلا٣ترح لئلهضماط ؤلا٢خهاصي  بًِٗم )مجهم ؾامي ُٖٟٟي خاجم( ٌكحر بلى ؤن الىم

ٓاهب الى٣ضًتؤلاهماجي ُٞما ًخٗل٤ بخيؿ٤ُ الؿ ٓاهب   ُاؾاث ًجب ؤن ًمـ الج ْ اإلاالُت، ْ ٦ظا الج

ْالتي ًم٨ً ؤن حُٛي اإلاجاالث الخالُت ا،  ْٚحَر   :(19)اإلاخٗل٣ت بالخىمُت ؤلاهخاظُت 

ت التي جدبِٗا  جىفحر - ْالخجاوـ بحن الؿُاؾاث الى٣ضًت ْؤلاثخماهُت ال٣ٍُغ الخض ألاصوى مً الخيؿ٤ُ 

ًاء في مى٣ُت ؤلاهضماط ٫ْ ألٖا ْاخض،  ص ٢ٓ٘ ظٛغافي  ا م ْ زهٓنا جل٪ التي ًمحَز  ؤلا٢خهاصي 

ًاء ؤن جبظ٫ ٢هاع ظِضَا  ٌعذ الخيعُم - اإلاالي مجاال طا ؤَمُت بالٛت ًجب ٖلى البلضان ألٖا

ٓاهب اإلاخٗل٣ت باو٩ٗاؽ بلٛاء  لخد٣ُ٣ّ صازل مى٣ُت ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي، زهٓنا الج

ْما ًترجب ٖجها مً ؤٖباء ٟاث الجمغ٦ُت،  ٦ْظا الخٍٗغ بي، الٗعجؼ اإلاحزاوي،  ، مك٩ل الٗبء الًٍغ

ٓاعص اإلاالُت. ٓص التي جٟغى ٖلى الض٫ْ ظغاء اؾخسضامِا للم  ال٣ُ

٘ مً قإهّ ؤن ًاصي بلى خضْر صعظت مً الدكاب٪ الًٗٓي ؤلاهخاجي،  ؤلاهضماط ٖبر اإلاكاَع

ٓم ا(20)ْالخباصلي بحن ب٢خهاصًاث َظٍ الض٫ْ  ْعٚم ما ٌكٓب مِٟ لٗمل اإلاكتر٥ مً . ْفي َظا الؿُا١ 

٤ ؤلاهضماط مما ًخمسٌ ٖىّ مً  ٓاث مِمت ٖلى ٍَغ حٗمُم، بال ؤهّ ال ًسلٓ مً جإؾِـ لخُ
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ْلُت، باإلياٞت بلى  ٖاث مكتر٦ت مدضصة، حؿاَم في جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ، جضُٖم الخىاٞؿُت الض مكْغ

ٓعاث اإلاظَلت في مجا٫ مؿخٔٓ ال٨ٟاءة ْألاصاء ؤلا٢خهاصي    .(21)الخُ

 خالضت :

ٓطط ؤلاهضماط الا٢خهاصي ؤلاهماجي، َٓ ؤن اإلاىاهج مً زال ٫ جدلُل الٗىانغ التي ظاء بها هم

البضًلت لالهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلا٢لُمي بحن البلضان الىامُت، اٖخمضث ٖلى ظملت مً اإلاالخٓاث ًجب 

ا ُٞما ًلي : خباع مً ؤظل بىاء هٓغي ظضًض ٢اثم ٖلى الخىمُت ًم٨ً خهَغ  ؤزظَا بٗحن ؤلٖا

ت  (ؤ  ْبن هٍٓغ ا ٧اُٞا،  ت ٞهي ال جمشل قَغ ٍع ْبن ٧اهذ يْغ يِا،  إلات ْٞغ ٓ في ْل مخٛحراث الٗ الىم

  خاث في بٌٗ ؤلا٢خهاصًاث، بال ؤهّ ال ًم٨ً جد٣ُ٣ِا في البلضان ألا٢لا٧اهذ ٢ض خ٣٣ذ هج

ٝ ٚحر مدكابهت، ت وكإث في ْْغ ٓجها هٍٓغ إلات، طل٪ ٧  همٓ في الٓٝغ الخالي مً ػمً الٗ

ْالخىُٓم صازل البلضان الىامُت.باإلياٞت ؤجها جٟ  ٝ  غى هٟـ الْٓغ

ْهي  (ب  حؿخجُب ب٢خهاصًاث البلضان الىامُت للىمٓ الظي ًضٞ٘ بٗىانٍغ بلى جد٤ُ٣ الخىمُت، 

    زانُت حٗبر ٖجها البلضان الىامُت التي جمحز هٓامِا ؤلا٢خهاصي بٗال٢اث بهخاط ٚحر عؤؾمالُت.

ٓاو٘  (ط  ْلت هامُت في الؿُاؾاث ؤلا٢خهاصًت اإلاُب٣ت جد٨مِا م ْٖلُّ ال ًم٨ً ألي ص ٓاظؼ ٦شحرة،  ْخ

ْبك٩ل مىٟغص، باٖخباع ؤن َظٍ البلضان  إلات ؤن جخدمل جُب٣ُِا ٖلى اإلاؿخٔٓ ال٣ُغي  ػمً الٗ

ٖٓت مً الخُاعاث )ؤلاهًمام بلى اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة، الخجمٗاث  ى ٖلحها مجم مْٟغ

 ة،...( ال ًم٨ً الخىهل مجها.ؤلا٢خهاصًت ال٨بٔر التي جٟغيِا ؤلا٢لُمُت الجضًض

هخاثج بؾتراجُجُت الخىمُت في البلضان الىامُت لم جد٤٣ ؤَضاِٞا، زهٓنا جل٪ الدك٨ُالث مً  (ص 

ٓاعصاث.  ؾُاؾاث الخهيُ٘ اإلآظِت بلى الؿ١ٓ الضازلُت في بَاع بخال٫ مدل ال

ؤلا٢لُمي في ؾُا١ اإلاالخٓاث الؿاب٣ت ًهبذ البدض ًٖ بىاء هٓغي ظضًض لئلهضماط ؤلا٢خهاصي 

ٓبُت  عة في بَاع ؤلاجٟا٢ُاث الجى ٓع ًا٦ض ؤن  –٢اثم ٖلى الخىمُت ٌٗض ؤ٦ثر مً يْغ ٓبُت، َظا الخه الجى

ْجضٞ٘  الٓن٫ٓ  ٓ ؤلا٢لُمي  ت جاؾـ للىم بلى جد٤ُ٣ ب٢خهاص ب٢لُمي ٢اثم ٖلى الخىمُت ًدخاط بلى هٍٓغ

ت ٓظض هٍٓغ ٖامت للىمٓ ؤلا٢خهاصي ؤلا٢لُمي  بهظا ألازحر بلى بخضار الخىمُت ؤلا٢لُمُت، ٖلما ؤهّ ال ج

ت الخجاعة  ْهٍٓغ ْال٩لُت،  ت ؤلا٢خهاصًت الجؼثُت ؤ ْاإلاؿخٔٓ الظي ْنلذ بلُّ الىٍٓغ بىٟـ ال٣ضع 

ْبهما هماطط ب٢خهاصًت جم اؾخسضامِا في ججاعب الىمٓ، ؤجاخذ لل٨ٟغ ؤلا٢خهاصي اإلاغجبِ  الخاعظُت، 

الث الىٍٓغ ت جاؾـ لئل٢خهاص ؤلا٢لُمي ؤلاهماجي بحن بٓاَغة الىمٓ ؤلا٢لُمي نُاٚت بٌٗ اإلادا

الث ما  ًلي :  البلضان الىامُت، خُض اؾخسلهذ َظٍ اإلادا

ٍٓل الخجاعة التي ظاء بها "ٞاًجر" في البلضان  - ْجد اؾخدالت جُب٤ُ اإلاٟاَُم الخانت بسل٤ الخجاعة 

 الىامُت.
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َْما بوك - ٍٓل الخجاعة،  ْجد ٍٓل بخال٫ ٨ٞغجحن ظضًضجحن مدل ٨ٞغة زل٤ الخجاعة  ْجد اء الخىمُت 

  الخىمُت.

ْمىا٤َ بؾدشماع خغة بحن البلضان الىامُت، في  - ٓطط بلى ب٢امت مىا٤َ ججاعة خغة  ٌؿخجُب الىم

ْالبٗض  ْالبٗض الضْلي  ْالتي حٗخمض ٖلى البٗض ؤلا٢لُمي  ْل ؤلاؾتراجُجُت اإلاؼصْظت للخىمُت 

 ؤلاؾتراجُجي..

 الهىامش :

 
٤ للخىمُت ؤلا٢خهاصًت -ؾامي ُٖٟٟي خاجم، اإلاجخمٗاث الجضًضة (1) ت اللبىاهُت، ٍ  -ٍَغ  2000، 2الضاع اإلاهٍغ

 .197 -194م  
ٟاءاث ٣ًهض بها جل٪ ا( *) ٖٓت مً ؤلامخُاػاث ْؤلٖا ْاإلامشلت في مجم ت الجضًضة في ؤلا٢لُم،  ٖاث ؤلاؾدشماٍع لؿُاؾاث التي جمىذ ٞغم للمكْغ

ْبؾتراجُجُت بهدكاع ألاوك بُت لخٗٓيِا بظل٪ مً الخ٩ال٠ُ ؤلاياُٞت التي جخدملِا،باإلياٞت بلى ب٢امت الُِا٧ل ألاؾاؾُت لئلهخاط،  ُت، الًٍغ

ْظظب ؤلاؾدشماعاث ألاظىبُت بلى ؤلا٢لُم، ٖلما ؤهّ ٧لما َالذ ٞترة َظٍ ؤلامخُاػاث ٧لما ؤصٔ طل٪ بلى َظٍ ؤلامخُاػاث حؿاَ م في حصجُ٘ 

ٓ بلى مىا٤َ ؤزٔغ مً ؤلا٢لُم، ٦ما حكمل ؤًًا َظٍ الؿُاؾاث بغامج لئلنالخاث  ْمً زم بهخ٣ا٫ الىم بحؿإ حجم ألاوكُت الضاٞٗت، 

ْالتي ًجب ٖلى بلضان ال ْالجؼء ألازغ ؤلا٢خهاصًت  خجم٘ ؤلا٢لُمي مماعؾتها بك٩ل ٌؿمذ بخصخُذ بٌٗ الؿُاؾاث ؤلا٢خهاصًت اإلا٩لٟت، 

ٗاث خا٦مت لليكاٍ ؤلا٢خهاصي،  ْحكَغ ٓاهحن  ْطل٪ في بَاع ٢ ت  مً َظٍ الؿُاؾاث ٌكمل الجاهب الخىُٓمي ْؤلاصاعي للٗملُت ؤلاؾدشماٍع

ٍ حؿاَم في جىمُت اإلاىا٤َ اإلاسخلٟت لئل٢لُم  ٓماث ؤهٓغ: َظٍ الكْغ ض مً اإلاٗل ٤  ظاميإلاٍؼ ُٖٟٟي خاجم، اإلاجخمٗاث الجضًضة، ٍَغ

ت اللبىاهُت، ال٣اَغة  قاٞعي، الخىمُت ؤلا٢خهاصًت، مِٗض البدٓر ْ الضعاؾاث  وصوي، 198، م 2000للخىمُت ؤلا٢خهاصًت، الضاع اإلاهٍغ

 .107-106، م، م 1966الٗغبُت، ظامٗت الض٫ْ الٗغبُت، 
ً الٗغبي، ٖمان خؿً ٖبض ال٣اصع ( 2) ىُت ْؤلا٢لُمُت، صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى الَٓ ٓظُّ الجٛغافي للخىمُت الَٓ   .40، م 2002نالر، الخ
ٓالُت مً َظا الجؼء. -(3) ِٟا الخ٣ا في الى٣ُت اإلا  ؾٝٓ ًخم حٍٗغ

(4) S. B. Linder, Trade and Trade Policy for Development, London, 1967, pp. 123-125.  
ت مخ٩املت للخ٩امل مجها  (5) ْلت ج٣ضًم هٍٓغ ٓان" مدا ْلُت جدذ ٖى ْالخجاعة الض ٓعاٍ الٟلؿٟت في ؤلا٢خهاص  خت ص٦خ ْظّ الخهٓم، ؤَْغ ٖلى 

ْطل٪ ؾىت   .1980ؤلا٢خهاصي بحن البلضان الىامُت " مً ظامٗت ٦ُل ألاإلااهُت )ؤلاجداصًت ؾاب٣ا(، 
  .151 -150 .، م م2003، ال٣اَغة 4ْالخُب٤٣ُ، ٍؾامي ُٖٟٟي خاجم، الخ٨خالث ؤلا٢خهاصًت بحن الخىٓحر ( 6)
ْلُت لئلؾدشماعاث ( 7) ٓا٢٘ الؿُاسخي ْؤلا٢خهاصي لبلضان الٗالم الشالض، الضاع الض نبخي مدمض ٢ىٓم، ؤػمت الخىمُت، صعاؾت جدلُلُت لل

  . 173، م 2، ٍ 1999الش٣اُٞت، ال٣اَغة 
ْالخُب٤ُ ٍؾامي ُٖٟٟي خاجم، الخ٨خالث ؤلا٢خهاصًت، بحن الخىٓ - 8  .150، م 2003، ال٣اَغة ؾىت 4حر 
 .45-44خؿً ٖبض ال٣اصع نالر، مغظ٘ ؾاب٤، م م - 9

(10) SHAFIK, NEMAT, " Lerning From Doers : Lessons on Régional Intégration for the Middle East", a paper prepared for a 

Conference on Economic Cooperation in the Middle East : Prospects and Challenges, held at Cairo University, 1994,pp 14-16. 
 .164ؾامي ُٖٟٟي خاجم، الخ٨خالث ؤلا٢خهاصًت، مغظ٘ ؾاب٤، م  (11)
ْلي (12)  ْمضًغ البدٓر باإلاغ٦ؼ اإلاهغي للضعاؾاث ؤلا٢خهاصًت بال٣اَغة. -مؿدكاع بصاعة جىمُت ال٣ُإ الخام، البى٪ الض  مضًغ جىُٟظي 

ْٖاص٫"، اإلاغ٦ؼ اإلاهغي  (13)   ٘ ٓ ؾَغ ٍٓاث لخد٤ُ٣ هم ْل ٓان" ما هي ألا ْع٢ت للى٣اف جدذ ٖى ؤخمض ظال٫، آعاء في الؿُاؾت ؤلا٢خهاصًت، 

 .1، م 1998للضعاؾاث، ظاهٟي 
ْالىماطط اإلاسخلٟت، في ال٣ؿم ألا٫ْ مً َظا البدض، م  (14)  .90ؤهٓغ الجؼء الخام با٢خهاصًاث الدجم 

ٓػي،  (15)  ْع٢ت م٣ضمت في ماجمغ " ؤلاهضماط ؾمُدت ٞ ْعاء جباَا مؿحرة ؤلاهضماط الا٢خهاصي الٗغبي،  ألاؾباب الؿُاؾُت ْؤلا٢خهاصًت 

ٓا٢٘، هٓمّ اإلاغ٦ؼ اإلاهغي للضعاؾاث الا٢خهاصًت، ال٣اَغة  ْال ٓح   .26، م 2002الا٢خهاصي الٗغبي بحن الُم
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ن، ؾاإلاان ٖمغ، (16)  ْالخىم ْآزْغ ت اللبىاهُت، ُت،٢ًاًا مٗانغة في الخجاعة   .187-147م م  1994ال٣اَغة  الضاع اإلاهٍغ

 (*)  ٌ ْوٗجي بّ البٗض الخاعجي إلؾتراجُجُت الخىمُت، بمٗجى بٖاصة حك٨ُل بؾتراجُجُت الخىمُت في البلضان الىامُت التي جم٨جها مً  البعذ ألاو

ْالٗاإلاُت، ؤما  ٓا١ ؤلا٢لُمُت  ٓظُّ ناصعاتها هدٔٓ ألاؾ ٓ  البعذ الثاويج ْوٗجي بّ ب٢امت جغجِباث  َْ ال ًم٨ً ؤن ًىٟهل ٖىّ،  مغجبِ باأل٫ْ 

ْهُت، جل٨م هي بؾتراجُجُت  البعذ الثالثؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي ؤلا٢لُمي بحن َظٍ البلضان، ؤما  ْٖىانغ حٗا ٓ ًجم٘ بحن ٖىانغ جىاٞؿُت،  ِٞ

.ً ٓاخض الٗكٍغ  الخىمُت الخانت بالبلضان الىامُت في ال٣غن ال

ا (*)  ٓمُت في مٗٓم البلضان الىامُت، بط جمشل في مٗٓم البلضان الٗغبُت وؿبت  باٖخباَع بخضٔ الٓؾاثل الغثِؿُت للخٟاّ ٖلى ؤلاًغاصاث الخ٩

ٓعص 1998 -1995في اإلاخٓؾِ زال٫ الٟترة  %20ٌٗخضٔ بها، خُض جبلٜ  ٓماث جغصصَا بكإن الخىاػ٫ ًٖ َظا اإلا ٢ْض ؤبضث الٗضًض مً الخ٩  ،

ٓاٞؼ ؤلاهضماط ؤلا٢خهاصي، مغظ٘ ؾاب٤اإلاالي في ْل ؤلاهٟخا ض ؤهٓغ ؤخمض ظال٫، خ إلات. إلاٍؼ  .ح الخجاعي الظي جٟغيّ الٗ
ْعاء جباَا مؿحرة ؤلاهضماط، مغظ٘ ؾاب٤ م  (17) ٓػي، ألاؾباب الؿُاؾُت ْؤلا٢خهاصًت   .22ؾمُدت ٞ
ٓسخي ابغاَُم، ؤلاججاَاث الخضًشت هدٔٓ الخ٨خالث ؤلا٢لُمُت في ْل الٗ (18) ا ٖلى الىٓام الخجاعي الٗالمي مخٗضص ٖاص٫ ؤخمض م ْؤزَغ إلات 

ٓان، ال٣اَغة  ما٫، ظامٗت خل ْبصاعة ألٖا ٓعاٍ، ٧لُت الخجاعة  خت ص٦خ غاٝ،ؤَْغ  .48-47، م م 2006ألَا
 .184 -177ؾامي ُٖٟٟي خاجم، الخ٨خالث ؤلا٢خهاصًت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م م  (19)
ن، الخ٩امل ؤلا٢خهاصي الٗغ  (20) ْآزْغ اشخي  ٓا٢٘ ْألاٞا١ -بيؾلُمان الٍغ ٓخضة 12ؾلؿلت ٦خب اإلاؿخ٣بل الٗغبي، الٗضص  -ال مغ٦ؼ صعاؾاث ال

 .285، م 1998الٗغبُت، بحرْث 
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1

 :ملخظ

ت في  هٓامالضعاؾت َظٍ  حٗالج ٓماث الؿٍغ خماًت اإلاٗل

ٖلى اٖخباع  1993بَاع اجٟا٢ُت ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت لٗام 

ْاخضة ؤن ت هي  ٓاهب التي  خماًت الؿٍغ مً ؤَم الج

ْ الاجٟا٢ُت جًمىتها لِا ؤَمُت خاؾمت للخد٤٣ الٟٗا٫ ، 

 .ِامً الامخشا٫ ألخ٩ام

غاٝ في بَاع جىُٟظ التزاماتها الخه٫ٓ  جدخاط الض٫ْ ألَا

ٍٓت ٓماث  ٖلى يماهاث ٢ ٢ٓاًت مً بٞكاء اإلاٗل التي لل

ٓماث  ٓن مٗل ْالتي ًم٨ً ؤن ج٩ ج٣ضمِا بلى اإلاىٓمت 

ٓميْمُُٗاث خؿاؾت جخٗ ؤْ ب٣ُإ  ل٤ بإمجها ال٣

ما٫  ٓماث ؾٓٝ ج٩ٓن ْالخجاعة ٞحهاألٖا ْبإن َظٍ اإلاٗل  ،

مدمُت بك٩ل صخُذ مً ٢بل مىٓمت خٓغ ألاؾلخت 

 ال٨ُمُاثُت. 

ت، ؤوكإث اإلاىٓمت  مً ؤظل يمان خماًت الؿٍغ

ت مً  ٓماث الؿٍغ هٓاما ناعما لخىُٓم الخٗامل م٘ اإلاٗل

ٓاٖض لخه ٓماث ٢بل ألاماهت الٟىُت، ٞٓيٗذ ٢ ي٠ُ اإلاٗل

غاٝ بلى اإلاىٓمت ٦ما خضصث  التي ج٣ضمِا الض٫ْ ألَا

ٓإ الاهتها٧اث ٓاٖض ْآلالُاث إلاٗالجت مسخل٠ ؤه   .ال٣

 -مىٓمت خٓغ ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت : اليلماث اإلافخاخُت

ٓماث - 1993اجٟا٢ُت ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت لٗام   خماًت اإلاٗل

ت   .هٓام الخد٤٣ –الؿٍغ

Abstract: 

This study deals with the system of the 
protection of confidential information under the 
1993 Chemical Weapons Convention, given the 
fact that the protection of confidentiality is one of 
the most important aspects addressed by the 
Convention, and is critically important for effective 
verification of compliance with its provisions.  

States Parties need to get strong safeguards to 
prevent the disclosure of sensitive information 
relating to national security, or to the business 
sector, and that this information will be properly 
protected by the Organization for Prohibition of 
Chemical Weapons (OPCW).  

In order to ensure the protection of 
confidential information, the Organization has 
established a stringent system to govern the 
handling of classified information by the Technical 
Secretariat, as well as a set of rules and mechanisms 
to deal with different types of violations. 

Key words : The Organization for the Prohibition 
of Chemical Weapons(OPCW) - 1993 Chemical 
Weapons Convention - Protection of Confidential 
Information – Verification System on Compliance 
with the Convention. 

 : ملذمت

غاٝ ج٣طخي  ،(1)1993حٗخبر اجٟا٢ُت ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت لٗام  ْلُت مخٗضصة ألَا ؤ٫ْ مٗاَضة ص

ٓوي  اع ال٣اه ْهي جمشل بظل٪ ٖىهغا َاما مً ٖىانغ ؤلَا بدٓغ ٞئت ٧املت مً ؤؾلخت الضماع الكامل، 

ْ هٕؼ الؿالح في الٗالم. الخالي للخض   مً ألاؾلخت 
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ا الؿالح ال٨ُمُاجي خٓغا ٧امال،  جخمحز اجٟا٢ُت خٓغ ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت بإجها، بياٞت بلى خَٓغ

غاٝ  َْكمل َظا الىٓام، الخد٤٣ مً ؤن الض٫ْ ألَا ْالهغامت.  ؤْظضث هٓام جد٤٣ بالٜ ؤلاخ٩ام 

جها مً ألاؾ ٓلت صْن بهخاظِاجدترم التزاماتها في مجا٫ جضمحر مسْؼ ْالخُل ا،  لخت ال٨ُمُاثُت  ْاهدكاَع

ت  ٓاص ال٨ُمُاثُت الؿامت اإلاؿخٗملت في الهىاٖت الخجاٍع ًٞال ًٖ بظغاءاث الغ٢ابت التي جٟغيِا ٖلى اإلا

غاى بهخاط الؿالح ال٨ُمُاجي. ٍٓلِا أٚل  لًمان ٖضم جد

ت اإلاخٗل٣ت بةظغاءاث الخد٤٣ التي جدؿم بُابٗ ٓاؾ٘، ع٦ؼ لضٔ اإلاىا٢كاث الخدًحًر ِا الخضزلي ال

ت  ْاإلاُُٗاث الٗؿ٨ٍغ ٓماث  ت اإلاٗل اإلاخٟاْيٓن اَخمامِم مً ؤظل ْي٘ آلُاث زانت لخماًت ؾٍغ

ْالهىاٖت الخايٗت  ْالهىاُٖت. بغػث بك٩ل زام ؤَمُت اإلاداٞٓت ٖلى ز٣ت الض٫ْ  ت  ْالخجاٍع

ٓماث مً قإهّ  ْطل٪ بخ٣لُو مساَغ حؿغب مٗل ؤلايغاع بمهالر الض٫ْ للغ٢ابت في بَاع الىٓام اإلايكإ 

ْ الخجاعي الخىاٞسخي. ٓلٓجي ؤ ْ الخ٨ى  ْقغ٧اث الهىاٖت ال٨ُمُاثُت في اإلاجا٫ ألامجي ؤ

ٓاعصة في اجٟا٢ُت ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت بما في طل٪ ج٣ضًم البُاهاث  زال٫ ال٣ُام بإوكُت الخد٤٣ ال

ْلظل٪ جًمىذ ؤلا ٓماث للخُغ.  ت اإلاٗل جٟا٢ُت بظغاءاث ْٖملُاث الخٟخِل ًم٨ً ؤن جخٗغى ؾٍغ

غاٝ ٖلى اجساط ؤلاظغاءاث الخماثُت الالػمت، بما ٌٗؼػ  ْلدصجُ٘ الض٫ْ ألَا ٓماث  لًمان ؤمً اإلاٗل

ؼ الالتزام باالجٟا٢ُت.  مؿعى حٍٗؼ

ٓماث الخؿاؾت ْخماًتها،  ْمٗالجت اإلاٗل جًمىذ ؤلاجٟا٢ُت ههٓنا ٖضًضة جخٗل٤ بدىُٓم جضا٫ْ 

ت ٢غع  ت ٞةلى ظاهب اإلالخ٤ اإلاخٗل٤ بالؿٍغ اإلاخٟاْيٓن بخالت مؿإلت البض في الخٟانُل اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ

ْعجّ ألاْلى ٢غاعا ًخًمً هها ؤؾاؾُا جدذ  غاٝ، الظي ؤنضع بالٟٗل في ص ٖلى ماجمغ الض٫ْ ألَا

ت" ٓان "ؾُاؾت اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ  .(2)ٖى

ْالخٓظحهاث اإلالؼمت ألظِؼة اإلاىٓم ٖٓت مً اإلاباصت  ْمجها ألاماهت ًدخٓي َظا ال٣غاع ٖلى مجم ت 

ت"( الغ٧اثؼ  ٓز٣ُت )اإلاكاع بلحها ُٞما ًلي باؾم "الؿُاؾت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ الٟىُت. جدضص َظٍ ال

ْالخٓظحهاث الؿُاؾُت التي ًخٓظب ٖلى اإلاىٓمت اجباِٖا ُٞما ًخٗل٤ بدماًت الُاب٘ الؿغي لليكاَاث 

 ْ تها  ٓماث خؿب صعظت ؾٍغ ْجهي٠ُ اإلاٗل ٦ْظا ؤلاظغاءاث اإلاخهلت بخُب٤ُ الاجٟا٢ُت،  مٗالجتها، 

ْ الاصٖاء باهتها٦ِا. ت ؤ ٓاظب اجساطَا في خالت اهتها٥ الؿٍغ  ال

ت مؿإلت ؤؾاؾُت  ٓماث الؿٍغ ٓص ؾُاؾت ُٞما ًخٗل٤ باإلاٗل ًاء بإن ْظ ل٣ض ؤصع٦ذ الض٫ْ ألٖا

ؼ الش٣ت في الالتزام باالج ٟا٢ُت، باليؿبت لٗمل اإلاىٓمت هٓغا لخضابحر الخد٤٣ الخضزلُت التي حؿتهضٝ حٍٗؼ

ٓماث الخؿاؾت.  غاٝ ُٞما ًخٗل٤ باخخما٫ بٞكاء اإلاٗل ٖت للض٫ْ ألَا م٘ اخترام الاوكٛاالث اإلاكْغ

ْمؿخٔٓ مً الخضزل  غاٝ  مئىان بلُّ ًخُلب الخ٣بل مً ظاهب الض٫ْ ألَا ٞالخد٤٣ الظي ًم٨ً الَا

ٓماث اإلاىاؾبت  عة ال٨ك٠ ًٖ اإلاٗل ٍْيبػي ؤن ج٣ابل يْغ إلزباث التزام ٖىض ال٣ُام بإوكُت الخد٤٣. 
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غاٝ بإهّ ٢ض اجسظث الخضابحر اإلاىاؾبت  عة ج٣ضًم جإ٦ُضاث مُمئىت بلى الض٫ْ ألَا الض٫ْ باالجٟا٢ُت يْغ

ت ٨ًك٠ ٖجها ؾدخم  ٓماث ؾٍغ ْبإن ؤي مٗل ٓماث التي ال جخهل باالجٟا٢ُت  إلاى٘ ال٨ك٠ ًٖ اإلاٗل

ٓ اإلاىاؾب.  خماًتها ٖلى الىد

ٓاػن بحن َظا ال٨ك٠ بن ؤلاجٟا٢ُت في جدضًضَا لخ١ٓ٣ الض٫ْ ألا  ْلذ ب٢امت ج ْالتزاماتها خا َغاٝ 

ٓماث التي ال جخهل باالجٟا٢ُت مً  ْمى٘ ال٨ك٠ ًٖ اإلاٗل ؼ الش٣ت في الالتزام باالجٟا٢ُت  عي لخٍٗؼ الًْغ

ْطل٪ م٘ ٓمي ْخ١ٓ٣ اإلال٨ُت،  ٓعٍت. ؤظل خماًت ألامً ال٣  مغاٖاة الالتزاماث الضؾخ

ت  : مبادت اإلاىكمت في خماًت العٍش

ت حؿا ت الخانت مساْٝ بكإن حٗغى ؾٍغ ْالهىاٖت ال٨ُمُاثُت الخجاٍع غاٝ  ْع الض٫ْ ألَا

ْالغنض  ْالخٟخِل  ٓٞاء بالتزاماث ؤلاجٟا٢ُت الخانت بالبُاهاث  ٓماتها، لئلٞكاء هدُجت إلاخُلباث ال مٗل

ت  ٓماث اإلال٨ُت، اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ت لؤلٖما٫ ؤؾغاع الخجاعة، مٗل ٓماث الؿٍغ ْحكمل اإلاٗل  .٘٢ٓ باإلا

ت ْاإلاٗٞغ ٓاص  .(3)الهىاُٖت،  ت مً آزاع ٖلى اإلاىاٞؿت في مجا٫ بهخاط اإلا ْجبرع َظٍ اإلاساْٝ بما للؿٍغ

ت جخًمً اإلاٗاَضة بظغاءاث لًمان ؤمً  ْمً ؤظل خماًت جل٪ الؿٍغ ْالخجاعة ٞحها.  ال٨ُمُاثُت 

غاٝ ٖلى اجساط بظغاءاث خماثُت مىاؾبت. ْلدصجُ٘ الض٫ْ ألَا ٓماث   اإلاٗل

ْاؾخ٣ب ت ٌٗض ؤمغا بالٜ ألاَمُت مً ؤظل بهجاػ ٖملُت الخد٤٣، بن ظم٘  ٓماث الؿٍغ ا٫ بٌٗ اإلاٗل

ا لئلب٣اء ٖلى مؿخٔٓ  ٍَٓغ ٓماث ؤمغا ظ ْلظل٪ جهبذ ٞٗالُت الًماهاث اإلادُُت بمٗالجت َظٍ اإلاٗل

غاٝ اإلاٗىُت لًمان خؿً ؾحر الٗمل بهظا الىٓام.  ٧اٝ مً الش٣ت بحن ألَا

ت،  ٓماث الؿٍغ ؤعؾذ ؤلاجٟا٢ُت مبضؤ ؤؾاؾُا ٣ًطخي بإن جُلب مىٓمت خٓغ لًمان خماًت اإلاٗل

لُاتها بٟٗالُت ْالبُاهاث الالػمت لل٣ُام بمؿْا ٓماث   .(4)ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت ؤ٢ل ٢ضع مم٨ً مً اإلاٗل

٦ْظا الُبُٗت الخضزلُت إلظغاءاث الخٟخِل بٗىاًت  ت  ٦ما ًخٗحن مٗالجت اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ

ٓلت،  زانت، بدُض حؿمذ بظغاءاث ٣ت م٣ٗ ٟحن بٍُغ ٧ٓلت للمْٓ الخٟخِل بخد٤ُ٣ َضٝ اإلاغا٢بت اإلا

عي. عة ؤن ججٔغ ؤوكُت الخد٤٣ باؾدبٗاص ؤي جضزل ٚحر يْغ  ؤي يْغ

ت، جم جىا٫ْ اإلاؿإلت  ٖت للض٫ْ اإلاخٟاْيت ُٞما ًخٗل٤ بدماًت الؿٍغ اؾخجابت لالوكٛاالث اإلاكْغ

ٖٓت مً ؤلا  ٓاي٘ مسخلٟت مً ؤلاجٟا٢ُت مً زال٫ مجم ْالخضابحر الهاعمت. ٞبمٓظب في م ظغاءاث 

ٓع ٖملُت الخد٤٣ ؤزىاء  ت ًد٤ للبلض الخاي٘ للخد٤٣ حُٗحن ممشلحن ٖىّ لخً ٤ اإلاخٗل٤ بالؿٍغ اإلاٞغ

ت  ٓماث الؿٍغ عة اخترام قٍغ خماًت اإلاٗل مسخل٠ مغاخل الخٟخِل. ٦ما ٩ًٓن اإلاٟدكٓن ملؼمٓن بًْغ

٦ْظل٪ باليؿبت الجٟا٢اث ؤزىاء اإلاٟاْياث خ٫ٓ هُا١ اليكاٍ الخٟخِصخي في اإلا ىا٤َ اإلاخ٤ٟ ٖلحها، 

ٍْجب ٖلى َاالء اإلاٟدكحن  ٓا٢٘.  اع ٖملُاث جٟخِل بٌٗ اإلا اإلاغا٤ٞ التي حؿتهضٝ الخدضًض اإلاؿب٤ إَل
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٦ْظا ج٣ُضَم ال٩امل  عي ٞٗال بإ٢ل ٢ضع مم٨ً مً الخضزل،  خهغ جد٣ُ٣اتهم ٖلى ما َٓ يْغ

 ْ ٖٓت لخماًت اإلايكأث الخؿاؾت  تباإلظغاءاث اإلآي ٓماث الؿٍغ  .(5)إلاى٘ بٞكاء اإلاٗل

 : جدذًذ الؿابع العشي للمعلىماث

ٓماث ٓم مهُلر "اإلاٗل ْلذ الاجٟا٢ُت مِٟ ْاؾ٘ ْقامل، بدُض ٌكمل مً بحن ؤقُـاء جىا " بمٗجى 

ٓاص  ْم ت  ٓاص الؿمُٗت البهٍغ ْاإلا ٓٚغاُٞت،  ٓج ٓع الٟ ْاله ْالُٗىاث،  ٓبت،  ٓزاث٤ اإلا٨خ ، ال ؤزٔغ

٦ْظا ؤًت مٗاٝع  ٓاؾِب،  ْ ؤًت ْؾُلـت خؿُتالخ ْ مبلٛت بإًت ْؾُلت اجها٫ ؤ . ٦ما ًىُب٤ (6)م٨دؿبت ؤ

َٓا  ٟ ٓماث ؤْ بُاهاث ًم٨ً ألي ٞغص ؤْ للمىٓمت، بما في طل٪ مْٓ ٓماث ٖلى ؤي مٗل مهُلر اإلاٗل

ْ الاخخٟاّ بها لضٔ جىُٟظ ؤلاجٟا٢ُت. ًِٓغ مهُلر "البُاهاث"  ْ اقخ٣ا٢ِا ؤ ْمٗضاتها الخه٫ٓ ٖلحها ؤ

ٓماث اإلا٣ضمت في ؾُا٢اث مس ْبٓظّ زام ٞةن مهُلر البُاهاث ًىُٓي ٖل اإلاٗل خلٟت في ؤلاجٟا٢ُت. 

جي. ٖلى ؤهّ ال ًٓظض، ٖىض جٟؿحر الىو  ٓماث التي ًخًمجها بٖالن َْ ْ ق٩ل مٗحن، مشل اإلاٗل في ٩َُل ؤ

ٓماث" ْ"البُاهاث" مً ت، جمُحز ٦بحر بحن "اإلاٗل  .ْظِت هٓغ الؿٍغ

ت، بمٓظب ؤلا ٓمت ؾٍغ ْلت التي جهضع ٖجها. حٗخبر اإلاٗل جٟا٢ُت، بطا ْنٟذ ٦ظل٪ مً ٢بل الض

ْلت ؤزٔغ حكتٍر ْنٟا زىاثُا  ْلت ما خ٫ٓ وكاَاث ص ٓمت جغص بلى اإلاىٓمت مً ص ْٖلُّ، ٞةن ؤي مٗل

ت بطا اعجإٔ  ٓمت ما ؾٍغ ٓمت اإلاٗىُت َظٍ الهٟت. ْزاعط َظا الىُا١، ًم٨ً اٖخباع مٗل ختى جدمل اإلاٗل

ا بٛحر جغزُو في ؤلاياإلاضًغ الٗام للمىٓمت ؤن  ٢ٓ٘ ؤن ًدؿبب بٞكاَئ ْلــمً اإلا٫ٓ٣ٗ ج ت ــــغاع بالض

ْ باإلااؾؿت ْ في ؤلازال٫ بألُاث جىُٟظ َظٍ الاجٟا٢ُت. ؤ ٓماث بلحها، ؤ ت التي حكحر َظٍ اإلاٗل  الخجاٍع

ٓامل مجها صعظت الًغع الًمجي الظي  ٓماث مً زال٫ مغاٖاة ٖ ًخم جدضًض خؿاؾُت ٖىهغ مً اإلاٗل

ْٖلى َظا ألاؾاؽ ٢ض ٌؿببّ  ْ للمىٓمت.  ْ لالجٟا٢ُت ؤ ْ ؤي َُئت جابٗت لِا، ؤ ْلت َٝغ ؤ ال٨ك٠ ٖجها لض

ٓهت، ؤْ التي جدهل ٖلحها، بدؿب زالر ٞئاث  ا اإلا٩ ْٖىانَغ ٓماث التي جيخجِا اإلاىٓمت  جهى٠ ٧ل اإلاٗل

ا خؿ ت اإلاخضعظت مً ؤ٢لِا خؿاؾُت بلى ؤ٦ثَر ٓماث الؿٍغ  اؾُت.مدضصة مُاب٣ت لضعظت خؿاؾُت اإلاٗل

 :OPCW RESTRICTED)) "فئت الخطيُف "ملُذة ؾبلا لخطيُف اإلاىكمت -ؤ

ْ بمهالر ْمهضا٢ُتها، ؤ ُـت الاجٟا٢ُت  ْن جغزُو بٟٗال ٓماث التي ًًغ ؤلاٞكاء ٖجها بض  حكمل اإلاٗل

ٓماث التي جيخمي بلى  ْمشا٫ اإلاٗل  . ْلت َٝغ اًا ص ٓاًَ مً ٖع ْ م ٓمُت ؤ ْ خ٩ ت ؤ ْ َُئت ججاٍع ْلت َٝغ ؤ ص

٣ْٞا ألخ٩ام الؿُاؾت َظٍ ال غاٝ  الهاث التي ج٣ضمِا الض٫ْ ألَا ٍٓت ْؤلٖا ْالؿى ْلُت  غ ألا ٟئت الخ٣اٍع

ٓماث ؤجها ج٨دسخي  ـغاٝ مهضع َظٍ اإلاٗل ت، خُشما حٗخبر الض٫ْ ألَا ٤ الؿٍغ ٣ْْٞا إلاٞغ ت  اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ

ْاإلا غ الٗامت خ٫ٓ هخاثج ؤوكُت الخد٤٣،  ٦ْظل٪ الخ٣اٍع ٓماث اإلا٣ضمت َظا اإلاؿخٔٓ مً الخؿاؾُت؛  ٗل

. ٣ْٞا ألخ٩ام ؤلاجٟا٢ُت ألازٔغ غاٝ   ل٩ل الض٫ْ ألَا



  ؤلاهذماج الاكخطادي ؤلاهماجي ؤلاكلُمي ـــــ البذاثل الجذًذة للخىمُت بحن البلذان الىامُت ــــــ

 

371 

 (: OPCW PROTECTEDفئت الخطيُف "مدمُت ؾبلا لخطيُف اإلاىكمت") -ب

ْجاصي بلى بلخا١ "يغع َام"  ٓماث التي ٢ض ًاصي ال٨ك٠ ٖجها بضْن جغزُو  حكمل اإلاٗل

ْ َُئت ْلت َٝغ ؤ ْبمهالر ؤي ص ْمهضا٢ُتها  ٍٓت  بٟٗالُت ؤلاجٟا٢ُت  ْالؿى ْلُت  غ ألا ت، مشل الخ٣اٍع ججاٍع

ٓعة خ٫ٓ ٖملُاث ؤلاهخاط  ٓلٓظُت ٚحر اإلايك ٓماث الخ٨ى ْاإلاٗل غاٝ،  الهاث التي حٗضَا الض٫ْ ألَا ْؤلٖا

ٓماث ٖامت ؤْ ؤ٢ل خؿاؾُت مخهلت  غ ألاْلي الخٟهُلي خ٫ٓ ٖملُت الخد٤٣ مٗل ْمغا٣ّٞ؛ الخ٣ٍغ

ٓامل ج٩لٟت الٗملُاث ا ت، ْٖ ٓماث اإلاخٗل٣ت باله٣ٟاث الخجاٍع ْاإلاٗل لهىاُٖت ْؤلاهخاط؛ البُاهاث 

ْما بلى طل٪. ٤ مٗحن  ْؤَضاٝ جٟخِل مٞغ  بجض٫ْ جٟخِكاث ألاماهت 

 : (OPCW HIGHLY PROTECTED)" فئت الخطيُف "شذًذ الخماًت -ط

ٓمي  ْظِت هٓغ ألامً ال٣ ْن جغزُو "يغعا ٞاصخا" الؾُما مً  هي الٟئت التي ًلخ٤ ال٨ك٠ ٖجها بض

ْ الؿٍغت . ؤ ْلت َٝغ اًا ص ٓاًَ مً ٖع ْ م ت ؤ ْ ججاٍع ٓمُت ؤ ْ َُئت خ٩ ْلت َٝغ ؤ ت بمهالر ص  الخجاٍع

ت الكضًضة الخؿاؾُت  ٓماث الؿٍغ ٓماث اإلاهىٟت جدذ ٞئت قضًض الخماًت اإلاٗل مً ؤق٩ا٫ اإلاٗل

غاٝ خُشما  الهاث التي ج٣ضمِا الض٫ْ ألَا ٍٓت ْؤلٖا ْالؿى ْلُت  غ ألا ؛ الخ٣اٍع ْلت َٝغ اإلا٣ضمت مً ٢بل ص

ٓا٢٘ ح ٓطة مً م ٓماث ؤجها ج٨دسخي َظا اإلاؿخٔٓ مً الخؿاؾُت؛ الُٗىاث اإلاإز ٗخبر مهضع َظٍ اإلاٗل

ْهخاثج جدلُل الُٗىاث بلى ٚحر طل٪ مً مشل  ْالُٗىاث اإلاغظٗت مً اإلاسخبراث اإلاُٗىت للٛغى،  الخٟخِل 

ٓماث  .(7)َظٍ اإلاٗل

ٓماث الؿغ  لُت ألاْلى في خماًت اإلاٗل ٍت، خُض ًخٓظب ٖلُّ ْي٘ هٓام ًخدمل اإلاضًغ الٗام اإلاؿْا

 ٤ ٓاعصة في الاجٟا٢ُت بما في طل٪ اإلاٞغ ٣ْٞا للمباصت الخٓظحهُت ال ت صازل ألاماهت  ٓماث الؿٍغ لخضا٫ْ اإلاٗل

ال ًٖ ؤلاقغاٝ ٖلى مضٔ الالتزام بىٓام  ٩ٍْٓن اإلاضًغ الٗام مؿئ ت.  ت ْؾُاؾت الؿٍغ اإلاخٗل٤ بالؿٍغ

ْٖلُّ ؤن ٣ًضم ج٣غ  ت صازل ألاماهت،  ٍٓا ًٖ جىُٟظ َظا الىٓام.الؿٍغ  ٍغا ؾى

ْ في اججاٍ  ت مً ألاماهت الٟىُت في اججاٍ ألاظِؼة الؿُاؾُت للمىٓمت ؤ ٓماث الؿٍغ ًخم بنضاع اإلاٗل

ت مً  ٓماث الؿٍغ ت ٖلى ؤن بنضاع اإلاٗل ٢ْض ؤ٦ض ٢غاع اإلااجمغ اإلاخٗل٤ بؿُاؾت الؿٍغ ًاء.  الض٫ْ ألٖا

٣ْٞا لـ" اإلاباصت الٗامت" التي جد٨م بنضاع ألاماهت الٟىُت بلى اإلااجمغ ؤْ بلى اإلاجلـ ال خىُٟظي ًخم 

ْهٔغ بإن  ٓم ٖباعة "اإلاباصت الٗامت".  ٓع لم ًٓضر بك٩ل ٧اٝ مِٟ ت. بال ؤن ال٣غاع اإلاظ٧ ٓماث الؿٍغ اإلاٗل

إل اإلا٣غعة في ؾُاؾت  ٍ ؤلَا َظٍ الٗباعة جخًمً ٖلى ألا٢ل اإلابضؤًً ألاؾاؾُحن اللظًً ًىٓمان قْغ

َْما، مً ظ ت  ْمً ظِت زاهُت الؿٍغ ٣ْٞا لخهيُِٟا،  ت  ٓماث الؿٍغ إل ٖلى اإلاٗل عة جىُٓم ؤلَا ِت يْغ

ٓعة ناعمت ٖلى "مً ًلؼمِم الٗلم بها". ٓعا به ٓماث صازل اإلاىٓمت م٣ه ٓػَ٘ َظٍ اإلاٗل  ؤن ٩ًٓن ج

ٓ الظي ًد٨م  ت َ ٓماث الؿٍغ ال ؤن مؿخٔٓ خؿاؾُت اإلاٗل ًترجب ٖلى َظٍ اإلاباصت ألاؾاؾُت، ؤ

ٍْترجب ٖلحها زاهُا ؤلاظغاءاث الت ْالٓؾاثل اإلاؿخسضمت لخماًتها.  ٓجها  ٓماث إلاً ًخل٣ ي جخاح بها اإلاٗل
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٣ْٞا إلاا ًشبذ مً خاظتهم بلحها جخهل  ت  ٓماث الؿٍغ عة ؤن ًخم جدضًض مً ًغزو لِم بخل٣ي اإلاٗل يْغ

 بإٚغاى الاجٟا٢ُت.

ت  : معاولُت ألاماهت الفىُت في خماًت اإلاعلىماث العٍش

ْع ألاؾ لُت اإلاضًغ ٌؿخمض الض ْمؿْا لُت اإلاىٓمت  ت مً مؿْا اسخي لؤلماهت الٟىُت ُٞما ًخٗل٤ بالؿٍغ

ت  ٟي ألاماهت في الخٟاّ ٖلى الؿٍغ لُاث مْٓ الٗام. ٞٗىض الخىُٟظ الٗملي لالجٟا٢ُت ٩ًٓن جدضًض مؿْا

ٓعا بالٛت ألاَمُت. جخُلب اإلاىٓمت الخض ألاصوى مً  ْعنض الجهٓى بها ؤم لُاث  ْالجهٓى بهظٍ اإلاؿْا

َْٗخبر اإلاضًغ الٗام للمىٓمت اإلاؿئ٫ٓ ألا٫ْ ًٖ خماًت ا لُاتها.  ٓماث الالػمت لل٣ُام بمؿْا إلاٗل

ٟٓ ألاماهت التزاماث زانت زال٫  ْبعؾاء هٓام ناعم لخل٪ الخماًت. ًخدمل مْٓ ت  ٓماث الؿٍغ اإلاٗل

ٓماث الؿٍغ إل ٖلى اإلاٗل ٓاء اقترا٦ِم في ؤوكُت الخد٤٣ إلاا ًدُدّ لِم طل٪ مً بم٩اهُت الَا ت، ؾ

ْلت الُٝغ ٖمال بالتزاماتها  ٓماث التي ج٨ك٠ ٖجها الض ت، بما في طل٪ اإلاٗل ٧اهذ مضهُت ؤْ ٖؿ٨ٍغ

ْالخٗاْن  ْع  ٓماث الخؿاؾت التي ال جخهل (8)بمٓظب ؤلاجٟا٢ُت، ُٞما ًخٗل٤ بالدكا ٦ْظل٪ اإلاٗل ،

ٓماث الخؿاؾت.  بإٚغاى ؤلاجٟا٢ُت في خالت ال٨ك٠ ًٖ َظٍ اإلاٗل

ٓماث الؿ ٓماث جهب اإلاٗل ٍْم٨ً ؤن ٩ًٓن مهضع اإلاٗل ت ٖلى الخهٓم لضٔ ألاماهت الٟىُت.  ٍغ

غاٝ بمٓظب مخُلباث الخد٤٣ في الاجٟا٢ُت. ًم٨ً ؤن ج٩ٓن َظٍ  الهاث التي ج٣ضمِا الض٫ْ ألَا ؤلٖا

غ الخانت بٗملُت الخٟخِل. ؤزحرا  ٢ٓعي الؾُما ما جخًمىّ الخ٣اٍع ٓماث هدُجت لٗملُت جٟخِل م اإلاٗل

٘ ل ْلت ًٖٓ في بَاع بظغاء جٓيُخي ؤْ بمىاؾبت اهُال١ ٖملُت ًم٨ً ؤن جٞغ ٗلم ألاماهت مً ٢بل ص

 جٟخِل بالخدضي.

ْاهُال٢ا مجها ج٣ٓم اإلاهالر  ت.  ٓماث الؿٍغ ٓعة ؤَم اإلاهاصع الخاعظُت للمٗل حٗخبر اإلاهاصع اإلاظ٧

ت الؾُما في بَاع وكاَاتها في ا ٓماث ؾٍغ ٓلُض مٗل ْعَا بخ ْالخ٣ُُم الضازلُت لؤلماهت الٟىُت بض لخدلُل 

ْالبُاهاث اإلادهل ٖلحها في بَاع بظغاءاث الغ٢ابت.  الخ٣جي للمُُٗاث 

ٓماث مً هاخُت  ٦ْظا ٧ل مٗاًحر الخماًت اإلاخٗل٣ت بهظٍ اإلاٗل  ً ْالخسٍؼ ٍ الترجِب  جسخل٠ قْغ

٣ت الٓن٫ٓ بلحها صازل  ٍْىُب٤ ألامغ هٟؿّ ٖلى ٍَغ صعظت الخؿاؾُت جبٗا للٟئت التي جيخمي بلحها. 

ماهت. جًاٝ اإلاخُلباث الخانت ب٩ل ٞئت بلى الالتزاماث الٗامت اإلاؿب٣ت التي جىُب٤ ٖلى ٧ل ألا 

ٟحن.  اإلآْ

٩ٍْٓن  ىا آمىا.  ٓماث طاث الهلت باالجٟا٢ُت جسٍؼ ً اإلاٗل حؿِغ ألاماهت الٟىُت للمىٓمت ٖلى جسٍؼ

ٟي مىٓمت خٓغ ألاؾ ْمٗالجتها مً ٢بل مْٓ ٓماث  لخت َىا٥ جد٨ما ناعما في الٓن٫ٓ للمٗل

ٓػَ٘ ْخٟٔ السجالث ٢هض  .(9)ال٨ُمُاثُت ْالخ ٓم ألاماهت الٟىُت بٓي٘ بظغاءاث الخٟٔ باإلالٟاث  ْج٣
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 ٠ ت ٣ِٞ جدذ بقغاٝ مْٓ ٓماث الؿٍغ ٓع مً اإلاٗل ٍْم٨ً وسخ ن ٓماث.  عنض خغ٦ت الٓن٫ٓ للمٗل

 ٓ ٍْجب ؤن ًخم مٗالجت ْالاخخٟاّ باإلاٗل ٟحن.  ٓ مؿئ٫ٓ بهُئت اإلآْ ٍْجب ؤن ًغزو بّ ًٖ ماث آزغ 

٢ٓ٘ في ألاماهت الٟىُت ًدضص  ْباليؿبت ل٩ل م ٓماث.  ٣ت جمى٘ جدضًض اإلايكإة التي جخٗل٤ بها اإلاٗل بٍُغ

ت. ٓماث الؿٍغ عي للمٗل ت الٓن٫ٓ الًْغ  ْن٠ عؾمي خٍغ

ت ملؼمٓن بال٨خمان الخام، ٞال ًد٤ لِم بنضاع ؤي  ٓماث الؿٍغ ٟٓن اإلاُلٗٓن ٖلى اإلاٗل ٩ًٓن اإلآْ

ت ألي شخو ٚحر  ٓماث ؾٍغ ْبهظا الهضص ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ٧ل  مٗل مس٫ٓ ختى بٗض اهتهاء مِامِم. 

ُّٟ ْزال٫  ت زال٫ ٧ل ٞترة جْٓ ٠ ملؼم بالضز٫ٓ م٘ ألاماهت الٟىُت في اجٟا١ ٞغصي لخماًت الؿٍغ مْٓ

ٓاث الخالُت بٗض اهتهاء ٖملّ  .(10)الخمـ ؾى

 : مبذؤ الخاحت بلى اإلاعشفت - ؤ

ت في م ٓماث الؿٍغ ْجإمحن اإلاٗل غاٝ ًخم خٟٔ  ْ لضٔ الض٫ْ ألَا ىٓمت خٓغ ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت ؤ

ٓماث ٣ت جمى٘ الخٗٝغ ٖلى اإلايكإة التي جخٗل٤ بها اإلاٗل ت  ْ .(11)بٍُغ ج٩ٓن َىا٥ ع٢ابت مكضصة ٖلى خٍغ

إل ٖلى  ْلظل٪ ال ًغزو الَا ٟي اإلاىٓمت.  ْمٗالجتها مً َٝغ مْٓ ٓماث  الٓن٫ٓ بلى جل٪ اإلاٗل

٠ في ألاما ت إلآْ ٓماث الؿٍغ ب٣ا اإلاٗل إل إلهجاػ وكاَاجّ الٗملُت َْ عة َظا الَا هت بال بطا ؤزبذ يْغ

ٓجها.  ْجدضًض مً ًخل٣ ٓماث  إل ٖلى اإلاٗل ت". ًد٨م َظا اإلابضؤ جدضًض هُا١ ؤلَا إلابضؤ "الخاظت بلى اإلاٗٞغ

ْ ؤي  ٠ في ألاماهت ؤ ت. بط لِـ مً خ٤ ؤي مْٓ ٓماث الؿٍغ ٞلِـ في اإلاىٓمت خ٤ مُل٤ في جل٣ي اإلاٗل

ٓ في ؤ إل ٖلى ؤي بىض مً ًٖ ْ عجبخّ ْخضَما في الَا ي ظِاػ مً ؤظِؼة اإلاىٓمت خ٤ بم٣خطخى مغ٦ٍؼ ؤ

ت باإلاىٓمت. ٓماث الؿٍغ ٓص اإلاٗل  بى

ٝ ٧ل خالت ٖلى خضة  ت َب٣ا لْٓغ ٓماث الؿٍغ إل ٖلى اإلاٗل ٓا٫ الٗاصًت ًمىذ خ٤ الَا في ألاخ

عة ٚح ت. زمت يْغ ُُٟت بلى اإلاٗٞغ ٓص خاظت ْْ غاٝ ٣ْٞا إلاا ًخ٣غع مً ْظ إل الض٫ْ ألَا َت اَل ر مكْغ

غاٝ ما جُلبّ مً  جُيُت للض٫ْ ألَا ٓعة ْع ٓٞغ ألاماهت الٟىُت به ٓماث اإلاُٗىت ٦إن ج ٖلى بٌٗ اإلاٗل

غاٝ ٍٓت اإلا٣ضمت مً الض٫ْ ألَا ْالؿى ْلُت  الهاث ألا ْما  .(12)بُاهاث جخٗل٤ باإٖل عة  ًىٓغ بلى َظٍ الًْغ

ْلت مً الض٫ْ ًخهل بها مً ؤخ٩ام ٖلى ؤجها جيصخئ خاظت ال ق ت باليؿبت ل٩ل ص للخإ٦ض  ٪ ٞحها بلى اإلاٗٞغ

غاٝ ألازٔغ لالجٟا٢ُت.  مً اؾخمغاع امخشا٫ الض٫ْ ألَا

ت جخٗل٤  ٓماث ؾٍغ إل ٖلى مٗل ٟي مىٓمت خٓغ ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت بااَل ال ًغزو إلآْ

الًتها ؤْ ؾلُتها بال بٗض ٕٓ جدذ  ْلت َٝغ ؤْ ؤي م٩ان مٓي بعؾا٫  بيكاَاث جخم صازل ؤعاضخي ص

٠ ٓما ٖلى ألا٢ل ٢بل مىذ الترزُو للمْٓ ْلت اإلاٗىُت زالزحن ً ٩ٍْٓن (13)بقٗاع بظل٪ الترزُو بلى الض .

ٓماث  ت ملؼمٓن بال٨خمان الخام، ٞال ًد٤ لِم بنضاع ؤي مٗل ٓماث الؿٍغ ٟٓن اإلاُلٗٓن ٖلى اإلاٗل اإلآْ

ْبهظا الهضص بجضع الخظ ت ألي شخو ٚحر مس٫ٓ ختى بٗض اهتهاء مِامِم.  ٠ ملؼم ؾٍغ ٦حر بإن ٧ل مْٓ
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٩ٍْٓن ملؼما ٦ظل٪   ،ُّٟ ت زال٫ ٧ل ٞترة جْٓ بالضز٫ٓ م٘ ألاماهت الٟىُت في اجٟا١ ٞغصي لخماًت الؿٍغ

ٓاث الخالُت بٗض اهتهاء ٖملّ ٓماث زال٫ الخمـ ؾى  .(14)بٗضم بٞكاء ؤي مٗل

ً للمىٓ ً آلازٍغ ت مً ألاماهت الٟىُت بلى الجِاٍػ ٓماث الؿٍغ مت، هالخٔ ؤن باليؿبت إلجاخت اإلاٗل

لحن  ا الٗام مؿْا ْمضًَغ زمت جىا٢ًا في ؤخ٩ام َظا الجؼء. ٞهي ج٣طخي مً ظِت بإن ألاماهت الٟىُت 

ْٖلى  ت، في خحن هجض ؤن البيُت ال٩ُِلُت للمىٓمت ْيٗذ ألاماهت الٟىُت،  ٓماث الؿٍغ ًٖ خماًت اإلاٗل

ْاإلاجلـ الخىٟ ٓها بالخه٫ٓ عؤؾِا اإلاضًغ الٗام، في ْيُٗت الجِاػ الخاي٘ للماجمغ  ٓلحن ٢اه ُظي اإلاس

ت لٗملِا. ٍع ت الًْغ ٓماث الؿٍغ  ٖلى اإلاٗل

ٓماث بهظا الك٩ل ًم٨ً ؤن ًازغ ٖلى ٞٗالُت وكاٍ اإلاجلـ  بن ج٣ُُض الخه٫ٓ ٖلى بٌٗ اإلاٗل

ت إلاٗالجت ْيُٗاث مُٗىت. ْفي خالت  ٍع ٓماث يْغ ٓلِما ٖلى مٗل ْاإلااجمغ ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ مشال بده

 ٓ ٓماؾُت في حٗاملِا م٘ الجِاػ اإلاٗجي الخىإػ بهظا الخه ْصبل هت  م، ٖلى ألاماهت الٟىُت ؤن جخهٝغ بمْغ

 إلًجاص خل ْؾِ.

ٓماث  ٓماث ًهبذ ؤمغا وؿبُا بلى خض ما، بالىٓغ بلى ؤن اإلاٗل هدُجت لظل٪ ٞةن الُاب٘ الؿغي للمٗ

إل ٖلح ت بةجاخت الَا ْ اإلاجلـ ج٣ٟض نٟتها الؿٍغ ص بها ألاماهت اإلااجمغ ؤ ْ بلىالتي جْؼ غاٝ ؤ ٫ْ ألَا  ها بلى الض

 ؤًٖاء اإلاجلـ الخىُٟظي.

 ٫ْ م مً ؤن الؿُاؾت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغت ال حٗالج َظا الٓي٘ بال ؤهّ ٖملُا ًٟترى بإن الض ٖلى الٚغ

ٓاث الغؾمُت ٞةجها  ٓاؾُت ال٣ى ٓماث التي جخل٣اَا ب ت اإلاٗل غاٝ ب٣ضع ما هي ملؼمت باإلاداٞٓت ٖلى ؾٍغ ألَا

ٓن ملؼمت ٦ظل٪ باإلا ْ اإلاجلـ الخىُٟظي. ج٩ ٓماث التي جُل٘ ٖلحها في بَاع اإلااجمغ ؤ ت اإلاٗل داٞٓت ٖلى ؾٍغ

، ٖىض الُلب، ْلت الُٝغ صَا بها اإلاىٓمت ج٣ضم الض ٓماث التي جْؼ ٫ْ اإلاٗل ْمً زم ٞةن  .(15)جٟانُل ًٖ جضا

صَا بها اإلاىٓمت. ت جْؼ ٓماث ؾٍغ لت ًٖ ؤي بٞكاء ألي مٗل غاٝ مؿْا ٫ْ ألَا  الض

ت، ًم٨ً ال٫ٓ٣ بإهّ اهُال٢ا مً بىاء ٖلى ما ؾ ب٤، ْفي ج٣ُُم مضٔ ٞٗالُت هٓام خماًت الؿٍغ

ت جخهٝغ بدؿً هُت في جىُٟظ التزاماتها، ٞةن آلُت  ٓماث ؾٍغ ًاء اإلاخل٣ُت إلاٗل ٞغيُت ؤن الض٫ْ ألٖا

ْ الخىاٞسخي، بال ؤن ألامغ  ت طاث الُبإ الخجاعي ؤ ٓماث الؿٍغ ْ ٧اُٞت باليؿبت للمٗل ت جبض خماًت الؿٍغ

ٓمي للض٫ْ، ٟٞي  ْ طاث ٖال٢ت باألمً ال٣ ٓماث ج٨دسخي َابٗا ؾُاؾُا ؤ لِـ ٦ظل٪ بطا ٧اهذ َظٍ اإلاٗل

ٓماث جل٣اثُا في مخىا٫ْ ظمُ٘ ممشلي الض٫ْ في اإلااجمغ ؤْ اإلاجلـ  َظٍ الخالت جهبذ جل٪ اإلاٗل

ْلِـ زمت مً خل لِظٍ ؤلاق٩الُت.  الخىُٟظي، 

ت خاسج اإلاىكمت والذ  : ٌو ألاعػاءجذاٌو اإلاعلىماث العٍش

ٓ ال ًمشل بنضاعا ٖاما ٧امال.  ٓماث زاعط اإلاىٓمت ٖلى هد ٢ض جٓظض خاالث ًخٗحن ٞحها بنضاع اإلاٗل

ْ ؤٞغاص مُٗىحن مغزو لِم ًٓظضْن زاعط  ت للمىٓمت ٖلى ٦ُاهاث ؤ ٓماث الؿٍغ ٓػَ٘ اإلاٗل ٣ٞض ًلؼم ج

ْْاث٠ مُٗىت مدضصة في الاجٟا٢ُت. ٓن لِا في جىُٟظ  ْل٨جهم م٨مل ْ ألاٞغاص ألاماهت   ُٞم٨ً لبٌٗ الُِئاث ؤ
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ْل٨جها مغجبُت بيكاَاتها  ، -مشال مسابغ الخدلُل ؤْ م٩اجب الضعاؾاث-الٗاملت زاعط ألاماهت الٟىُت، 

ٟي ألاماهت الٟىُت. ًم٨ً ؤن  ت. في َظٍ الخالت ًُب٤ الىٓام الخام بمْٓ ٓماث ؾٍغ إل ٖلى مٗل ؤلَا

َ ْ ْلُت ؤ ٓماث إلاىٓمت ص ْم٘ مغاٖاة ًخًمً طل٪ بنضاع اإلاٗل ٓمُت لالؾخسضام الغؾمي ٣ِٞ  ُئت خ٩

، ٦ما ؤن ٖلُّ ؤن  إل ْلظل٪ ٖلى اإلاضًغ الٗام ؤن ًً٘ هٓاما ناعما لخىُٓم َظا ؤلَا ٍ مُٗىت.  قْغ

ال ًخم طل٪ بال بٗض ؤن  ٣ْٞا لِظا الىٓام.  ٓا٤ٞ ٖلُّ  لُت ألاْلى باليؿبت ألي بَإل ً ًخدمل اإلاؿْا

ٓح ؤن لضٔ اإلاخل٣ي اإلا٣ت ت.ًشبذ بٓي ُُٟت بلى اإلاٗٞغ  رح خاظت ْْ

ت التي جدمل جهيُٟا مً جهيُٟاث  ٓماث الؿٍغ ْص ٖلى اإلاٗل ًم٨ً ؤن ًىُب٤ َظا ؤلانضاع اإلادض

ال  ت.  ٓماث ؾٍغ ٓماث التي لم جهى٠ ٦مٗل ْ اإلاٗل ت، ؤ ٗذ ٖجها نٟت الؿٍغ ٓماث التي ٞع ْ اإلاٗل اإلاىٓمت ؤ

ت التي جدمل جهيُٟا مً جهيُ ٓماث الؿٍغ ٓػ بنضاع اإلاٗل ٟاث اإلاىٓمت بال بطا جإ٦ض اإلاضًغ الٗام مً ًج

ٓماث ْ الُِئت التي جخل٣ى َظٍ اإلاٗل ْالغ٢ابت ال٩اُٞخحن في اإلاىٓمت ؤ ٓٞحر الخماًت  .٣ٞض ًبرم (16)بم٩اهُت ج

ْ جغجِباث مخ٤ٟ ٖلحها بكإن  ٓماث اجٟا٢ا ؤ ْالُِئاث التي ًدخمل جل٣حها للمٗل اإلاضًغ الٗام م٘ اإلاىٓماث 

ٓم ت زاعط اإلاىٓمت م٘ مغاٖاة مبضؤ جضا٫ْ ْخماًت اإلاٗل ٓماث الؿٍغ ٍْخم بنضاع اإلاٗل ت،  اث الؿٍغ

ْ مً اإلاجلـ الخىُٟظي ْبىاء ٖلى ٢غاع مً اإلااجمغ ؤ ت   .(17)الخاظت بلى اإلاٗٞغ

ت"، ؤي ؤن ج٩ٓن  ٣ْٞا إلابضؤ "الخاظت بلى اإلاٗٞغ ت زاعط اإلاىٓمت بال  ٓماث الؿٍغ ال ًخم بنضاع اإلاٗل

ٓصة لضح ْع َظٍ الجِت في الجِت اإلاخل٣ُت اإلا٣ه ٣ْٞا لض ت  ٓمت الؿٍغ ت اإلاٗل ْاضخت بلى مٗٞغ ها خاظت 

ٓم اإلاضًغ الٗام بةٖضاص  ت، ٣ً ٓماث ؾٍغ ْاضخت بلى بنضاع مٗل ْٖىضما جِٓغ خاظت  جىُٟظ ؤلاجٟا٢ُت. 

ٍْخٗحن لضٔ  غاٝ اإلاٗىُت.  ْاؾخٗغايّ مً ظاهب ألَا ْع بكإهّ  ٕ ا٢تراح باإلنضاع جم الدكا مكْغ

ٓماث. نُاٚت ٢غاع ؤلانضاع  ْجهي٠ُ َظٍ اإلاٗل ت  غ الؿٍغ ٓامل ج٣ٍغ اإلا٣ترح ؤن جبدض بدشا ٧امال ٖ

ا في ؤق٩ا٫ ؤ٢ل خؿاؾُت بدُض ًخجىب بٞكاء  ٓماث اإلا٣خـغح بنضاَع عة ججُِـؼ اإلاٗل ٍْخٗحن ٖىض الًْغ

ت ال جخهل بالٛغى مً ؤلانضاع. ٓماث ؾٍغ  ؤي مٗل

ٓصا مُٗىت ٖلى هُا١ ًم٨ً للمضًغ الٗام، لضٖم بٖضاص ا٢تراح ؤلانضاع، ؤن ٣ًترح  ُ٢ ْ َا ؤ قْغ

َظا ؤلانضاع لًمان جغ٦حز ؤلانضاع ٖلى ٚغيّ اإلادضص اإلاخهل بدىُٟظ الاجٟا٢ُت، ٦إن ٩ًٓن ؤلانضاع 

ٓابِ  ْ ؤن ًسً٘ ؤلانضاع بلى ي ْع، ؤ ْ ٞترة حكا ٖلى ؤؾاؽ ما٢ذ ٣ِٞ لالؾخٗما٫ زال٫ اظخمإ ؤ

ت ٦إ ٓماث الؿٍغ ن ًُلب بٖضامِا ؤْ بٖاصتها بٗض ٞترة مدضصة ٖلى بٌٗ ألاظؼاء الخؿاؾت مً اإلاٗل

غاٝ ؤْ جخٗل٤  ْلت مً الض٫ْ ألَا ت ٢ض جم الخه٫ٓ ٖلحها مً ص ٓماث الؿٍغ ْبطا ٧اهذ اإلاٗل مُٗىت. 

ْلت الُٝغ  ٓا٣ٞت ٦خابُت مً جل٪ الض بةخضٔ َظٍ الض٫ْ، ًخٗحن ٖلى اإلاضًغ الٗام ؤن ًدهل ٖلى م

غاٝ ؤن حؿخسضم حجب َظٍ ٖلى ؤلانضاع اإلا٣ترح. ْفي ظمُ٘ الخاالث ال ًم٨ً أل  ْلت مً الض٫ْ أَل ي ص

ٓٞـاء بالتزاماتها بم٣خطخى الاجٟا٢ُـت. ٓا٣ٞـت لخجىب ال  اإلا

ًالخٔ بإن َظٍ الهُاٚت الٛامًت تهضٝ بلى حُُٛت ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً الخاالث اإلادخملت م٘ 

اإلاا ؤن ٢اهٓن اإلاىٓمت ًس٫ٓ ؤخض ؤظِ هت لِظا الٛغى. َْ ٓٞحر ال٣ضع الالػم مً اإلاْغ ٘ ج ؼتها الؿُاؾُت ٞع
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ت  ٓماث الؿٍغ ٌ ج٣ضًم اإلاٗل ْلت ٞع ، ٞةهّ ال ًم٨ً ألي ص ْلُت ؤزٔغ ْ مؿاثل ؤمام مىٓماث ص ٢ًاًا ؤ

ٓاَا. بن الض٫ْ بمهاص٢تها ٖلى  ٖٓت مً مدخ اإلاخٗل٣ت بها ألن طل٪ ًاصي بلى بٞغاٙ ال٣ًُت اإلاٞغ

ْلت ال ًاصي خ٤ الض ْمِام اإلاىٓمت.  ٌ ؤلانضاع مً  الاجٟا٢ُت جلتزم باخترام ؾلُاث  اإلاٗىُت في ٞع

الىاخُت الٗملُت ؾٔٓ بلى بجاخت الٟغنت للمضًغ الٗام لخٗضًل ا٢تراح طل٪ ؤلانضاع بما ًخماشخي م٘ 

ٌ بهٟت حٗىدُت ٞةن اإلاضًغ الٗام ٌٗغى م٘ طل٪  ْلت ٖلى الٞغ ْبطا ؤنغث الض ْلت.  مهالر جل٪ الض

ْ اإلاجلـ الخىُٟظي.  اإلا٣ترح ٖلى اإلااجمغ ؤ

ت ظاء ًخطر بإن الىٓ ْالؿُاؾت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ ت  ٤ اإلاخٗل٤ بالؿٍغ ام الظي ْيّٗ ٧ل مً اإلاٞغ

ا.  ْالخٗامل م٘ بنضاَع ت  ٓماث الؿٍغ ْص٣ُ٢ت بكإن الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل مخًمىا مخُلباث ناعمت 

ٟي اإلاىٓمت الظًً ًاصي بزاللِم  ْحكمل َظٍ اإلاخُلباث التزاماث ٞغصًت ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ ٧اٞت مْٓ

ْمً جم جبرػ بالتزاماتهم في َ ْحٍٗغًّ للخُغ.  ت  ٓماث الؿٍغ ظا الؿُا١ بلى ؤلايغاع بىٓام خماًت اإلاٗل

ْ الاصٖاء باإلزال٫ بها. ٓاظباث ؤ ٣ت التي جخم بها مٗالجت ؤلازال٫ بهظٍ ال ت للٍُغ ٍَٓغ  ألاَمُت الج

ت وؤلادعاء باهتهاهها  : اهتهان العٍش

ْا٢ٗا في خالت ٖضم ًم٨ً ؤن ٩ًٓن ؤلازال٫ بااللتزاماث اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلا ت  ٓماث الؿٍغ ٗل

ٓػَِٗا بما ًاصي بلى زُغ  ْج ا  ْبنضاَع ت ْخماًتها  ٓماث الؿٍغ الامخشا٫ لئلظغاءاث اإلادضصة لخضا٫ْ اإلاٗل

ْزّ ْ ٖضم خض ٓاء م٘ خضْر ؤلاٞكاء ٞٗال ؤ  .(18)ْاضر لخضْر ؤلاٞكاء ٚحر اإلاغزو بّ، ؾ

ٓإ الاهتها٧ا ث. ٞمً ظِت ًمل٪ اإلاضًغ الٗام ؾلُت خضصث الاجٟا٢ُت آلُخحن إلاٗالجت مسخل٠ ؤه

ٓٞغث في عؤًّ "ؤصلت ٧اُٞت" ٖلى ؤن الالتزاماث  ٓص ق٪ باالهتها٥ ؤي بطا ج بظغاء جد٤ُ٣ في خالت ْظ

ٓعا في بظغاء جد٤ُ٣ ؤًًا بطا  َْكٕغ اإلاضًغ الٗام ٞ ت ٢ض اهته٨ذ.  ٓماث الؿٍغ اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلاٗل

ٕٓ اهتها٥ الؿٍغ ٢ٓ ْلت َٝغ باصٖاء ب ت ٞهي ج٣ضمذ ص ٓلت مٗالجت اهتها٥ الؿٍغ ت. ؤما آلالُت الشاهُت اإلاس

ت اث اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ ٍٓت اإلاىاٖػ  .لجىت حؿ

ت  : ظلؿاث اإلاذًش العام في الخدلُم بشإن العٍش

ت. ِٞكٕغ صْن ببُاء  ٣ْٞا لؿُاؾت اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ ًخمخ٘ اإلاضًغ الٗام بؿلُاث مدضصة 

ٓاء ُٞما ًخٗل٤ ب ْ ٦ُان آزغ مغزو في بظغاء جد٤ُ٣ ؾ ْ شخو ؤ ٟي ألاماهت ؤ االهتها٥ مً ظاهب مْٓ

غاٝ. ٦ما ًم٨ً للمضًغ الٗام ؤن ًجغي  ْلت مً الض٫ْ ألَا ٫ مً ص ْ ممشل ؤْ مؿْا لّ زاعط ألاماهت ؤ

ت ٕٓ اهتها٥ للؿٍغ ٢ٓ غاٝ ب ْلت مً الض٫ْ ألَا ٩ٍْٓن الٛغى  .(19)جد٣ُ٣ا في ؤي اصٖاء مً ظاهب ؤي ص

ٓماث مً الخد٤ُ٣ َٓ بزباث ما ب ت ؤْ بزال٫ بةظغاءاث جضا٫ْ اإلاٗل طا ٧ان ٢ض خضر اهتها٥ للؿٍغ

بُٗت ؤي  ٓعة ؤي اهتها٥ بما في طل٪ صعظت َْ ْمضٔ زُ ا،  ٓػَِٗا ؤْ بنضاَع ت ؤْ خماًتها ؤْ ج الؿٍغ

ت إلاى٘ ؤي ج٨غاع الهتها٥  ؼ هٓام الؿٍغ ٍْيبػي ؤن جبدض في الخد٤ُ٣ ؤًًا ؾبل حٍٗؼ يغع جغجب ٖلُّ. 

ْ ؤلا   زال٫ بها.ؤلاظغاءاث ؤ
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٠٢ٓ َظا الخد٤ُ٣  ٓػ لّ ؤن ً م مً ؤهّ ملؼم بمباقغة الخد٤ُ٣ بال ؤهّ ًج ْبالٚغ بن اإلاضًغ الٗام، 

ْلّ خؿب ج٣ضًٍغ في َظٍ الخالت ؤن  ٕٓ اهتها٥،  ٢ْ في مغاخلّ ألاْلى بطا اعجإٔ ؤن لم ًدبحن مً ألاصلت 

٣ٍْض ْلت الُٝغ التي ج٣ضمذ باالصٖاء ؤْ ًىهي الخد٤ُ٣  ْع م٘ الض غا بما جٓنل بلُّ مً ًدكا م ج٣ٍغ

ازغ ٖلى مهالر  ًِ ٓص صلُل ٖلى خضْر الاهتها٥. ؤما في خالت زبٓث ما ٌكحر بلى خضْر اهتها٥  ٖضم ْظ

ْا٢تراح ما ًم٨ً ْع مّٗ  ْالدكا ٓم اإلاضًغ الٗام بةزُاع اإلاجلـ الخىُٟظي  غاٝ، ٣ُٞ ٫ْ ألَا ْلت مً الض  ص

ٓعٍت لخماًت ظمُ٘ اإلاهالر اإلا ْ الاهتها٥ اجساطٍ مً بظغاءاث ٞ ٖت التي ًم٨ً ؤن جخإزغ باالهتها٥ ؤ كْغ

ْ مهالر اإلاىٓمت غاٝ ؤ ْلت مً الض٫ْ ألَا ت، بما في طل٪ مهالر ؤي ص  .(20)اإلاضعى بّ للؿٍغ

 :هؿاق الخدلُم 

ْ ؤظِؼتها  ٓما صازل اإلاىٓمت ؤ ْٞدو ألاصلت ٖلى ؤؾاؽ اؾدكاعي ٖم ٣ًهض بالخد٤ُ٣ َىا ظم٘ 

ٓاص بياُٞت ج٣ضم غاٝ ٦ضلُل، ؤْ لضٔ ممشلي الهىاٖت ؤْ ال٨ُاهاث ؤْ باليؿبت ألي م ِا الض٫ْ ألَا

ٍْيبػي بظغاء الخد٤ُ٣ ٖلى  ٟي ألاماهت،  ت م٘ مْٓ ت الخانت. ٦ما ًم٨ً بظغاء م٣ابالث ؾٍغ الخجاٍع

ْؤال ًلجإ ٓهُت الؿلُمت،  ُٖٓت ْؤلاظغاءاث ال٣اه ٕٓ مً ؤلا٦غاٍ للخه٫ٓ ٖلى  ؤؾاؽ مً اإلآي بلى ؤي ه

ٓماث مً ؤي ٞغص   ًخٗل٤ بّ ألامغ.اإلاٗل

ٓا٫ مضة الخد٤ُ٣ مشل بٖٟاء  زال٫ الخد٤ُ٣ ًم٨ً للمضًغ الٗام ؤن ًخسظ جضابحر م٣ُضة ما٢خت َ

ٓماث مُٗىت.  إل ٖلى مٗل لُاث مُٗىت ؤْ خغماهّ مً ؤلَا ٠ الظي لّ نلت بال٣ًُت مً مؿْا اإلآْ

ْع م٘ اإلاجلـ الخىُٟظي لخماًت  ٓعٍت بالدكا ظمُ٘ اإلاهالر ٍْم٨ً ؤن ٣ًترح اجساط بظغاءاث ٞ

ت. ْ الاهتها٥ اإلاضعى بّ للؿٍغ ٖت التي ًم٨ً ؤن جخإزغ باالهتها٥ ؤ  اإلاكْغ

غ مً  ٍْخم بٖضاص الخ٣ٍغ ت  ت ْزايٗت لخُب٤ُ مبضؤ الخاظت بلى اإلاٗٞغ جٓل بظغاءاث الخد٤ُ٣ ؾٍغ

ٓطط مٗض٫ جدظٝ  ٢ٓاج٘ التي زبدذ بالخٟهُل، ْآلازغ هم ٓطط ٧امل ٌٗغى ال ٓطظحن، ؤخضَما هم هم

ْػ  مىّ بٌٗ ت اإلاخهلت باالهتها٥ ُٞما ًخجا ٓماث الؿٍغ ت اإلاٗىُت لًمان ٖضم بٞكاء اإلاٗل ٓاص الؿٍغ اإلا

ٍْجب ؤن  ٟحن التي ال جخهل بال٣ًُت.  ْاخترام زهٓنُاث اإلآْ الىُا١ اإلاغزو بّ لئلَإل ٖلحها 

ٍْيبػي ؤ ْلّ َب٣ا إلاضٔ خؿاؾِخّ،  ْجىا ْؤن ٩ًٓن جهيُّٟ  غ ال٩امل ٖلى ؤهّ ؾغي  ال ًخاح ٌٗامل الخ٣ٍغ

غ في نُٛخّ اإلاٗضلت ألي  ٍْم٨ً بجاخت الخ٣ٍغ غ بال إلاً ًخهلٓن بالخد٤ُ٣ اجهاال مباقغا.  َظا الخ٣ٍغ

ْ بزال٫،  غ، ًيخهي بلى زبٓث خضْر اهتها٥ ؤ ْ ج٣ٍغ ْلت َٝغ بىاء ٖلى َلبها. جترجب ٖلى ؤي جد٤ُ٣ ؤ ص

 ؤعب٘ ٞئاث ٖامت مً ؤلاظغاءاث خؿب الخالت:

 : ذ مىقف ٌعمل باألماهتؤ( بحشاءاث جإدًبُت جخخز غ

ت،  ْ بزالال بإخ٩ام الؿٍغ ْٟٓا ٌٗمل باألماهت ٢ض اعج٨ب اهتها٧ا ؤ بطا ج٣غع، ٖىض اهتهاء الخد٤ُ٣، ؤن م

ْٟٓي اإلاىٓمت،  ْالىٓام ؤلاصاعي إلا ٣ْٞا للىٓام ألاؾاسخي  ًخسظ اإلاضًغ الٗام ؤلاظغاءاث الخإصًبُت اإلاىاؾبت 

 ْ ٘ الخهاهت ٖجهم.  ْٖىض م٘ بم٩اهُت الىٓغ في ٞع ٕٓ اهتها٥ زُحر  ٢ْ ٘ الخهاهت بال في خالت  ال ًىٓغ في ٞع
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٘ الخهاهت بٗض بظغاء  ٍْيبػي ؤن ًخم ٞع ْزبٓث ما جغجب ٖلى الاهتها٥ مً يغع.  لُت الٟغصًت  زبٓث اإلاؿْا

َٓىُت طاث الهلت. ٦ظل٪ ًيبػي  الًت ال٣ًاثُت ال ت ُٞما ًخٗل٤ بةم٩اهُت بٖما٫ ال ْعاث ؾٍغ مكا

ٔ اؾخٗغاى اجٟا١ الؿٍغ ٠ْٓ لبدض بم٩اهُت اؾخسضامّ في الضٖٓ ٢ّْٗ اإلا  .(21)ت الٟغصي الظي 

 : بحشاءاث جخخز غذ مىقف ظابم باألماهتب( 

ٓػ للمضًغ الٗام ؤن ٣ًغع  ٠ْٓ ؾاب٤ باألماهت، ًج ْ بزالال اعج٨بّ م بطا جٓنل الخ٣ٍغغ بلى ؤن زمت اهتها٧ا ؤ

٣ْٞا ألخ ٓن ما ػا٫ مً اإلام٨ً اجساطَا  ْٟٓي اجساط ؤي بظغاءاث ٩ً ْالىٓام ؤلاصاعي إلا ٩ام الىٓام ألاؾاسخي 

 ٠ْٓ ٍْم٨ً ؤن حكمل َظٍ ؤلاظغاءاث الخغمان مً اؾخد٣ا٢اث اإلاٗاف الخ٣اٖضي التي ا٦دؿبها اإلا اإلاىٓمت. 

. ْ اؾخد٣ا٢اث ؤزٔغ ْ بلٛاء ما جب٣ى لّ مً اؾخد٣ا٢اث مالُت ؤ  زال٫ مضة زضمخّ باإلاىٓمت ؤ

 : ت اللػاثُت الىؾىُتبحشاءاث كاهىهُت جخخز في هؿاق الىالًط( 

ٍٓا )بما في طل٪ ٦ُان  ْ مٗى ّ اإلاضًغ الٗام بلى ؤن شخها َبُُٗا ؤ بطا اهخهى الخد٤ُ٣ الظي ًجٍغ

ْ خهل  ت، ؤ ال ًٖ اهتها٥ للؿٍغ ْ مؿإ غاٝ ًبض ْلت مً الض٫ْ ألَا ىُت لض الًت الَٓ ججاعي( زايٗا لل

ٓ آزغ في ٓعٍ ٖلى ؤي هد ْ ج ت، ؤ ت، ظاػ ؤن ًُلب بلى  ٖلى مىٟٗت زانت مً اهتها٥ للؿٍغ اهتها٥ للؿٍغ

ت. ٓهُت اإلاىاؾبت اإلادضصة في ؾُاؾت الؿٍغ ْلت الُٝغ اجساط ؤلاظغاءاث ال٣اه  جل٪ الض

ٓصا بإي نٟت  ْ مٓظ ت م٣ُما ؤ لُخّ ًٖ اهتها٥ للؿٍغ ْ مٗىٓي جشبذ مؿْا ْبطا ٧ان شخو َبُعي ؤ

ا في ؤلاجٟا٢ُت، ًج ْلت لِؿذ َٞغ الًت ال٣ًاثُت لض ٓػ للمضًغ الٗام ؤن ًُلب بطن ؤزٔغ صازل هُا١ ال

 ْ ْلت ٖلى ؤن حكٕغ في اجساط، ؤ ْعاث حؿتهضٝ حصجُ٘ جل٪ الض ْ اإلااجمغ في بظغاء مكا اإلاجلـ الخىُٟظي ؤ

ٓهُت اإلاترجبت ٖلى الاهتها٥.  جِؿغ اجساط، ؤلاظغاءاث اإلاىاؾبت التي حؿاٖض ٖلى اجساط ؤلاظغاءاث ال٣اه

 : ُت دولت مً الذٌو ألاؾشافد( بحشاءاث كاهىهُت جخخز عىذما جلىم معاول

ٟا مً  لت، ؤْ ؤن مْٓ غاٝ جبضْ مؿْا ْلت مً الض٫ْ ألَا بطا اهخهى جد٤ُ٣ اإلاضًغ الٗام بلى ؤن ص

ْلت الُٝغ بلى الخض اإلام٨ً  ٓم جل٪ الض ت، ُٞخٗحن ؤن ج٣ ال، ًٖ اهتها٥ الؿٍغ ٟحها ًبضْ مؿْا مْٓ

ْلِا بمؿاٖضة اإلاضًغ الٗام في خؿم اإلاؿإلت بما في طل٪ ج٣ضًم الخ ٟانُل ال٩املت ًٖ ٦ُُٟت جض

ْلت  صَا بها اإلاىٓمت. ٦ما ًخٗحن مً ظِت ؤزٔغ ٖلى جل٪ الض ت التي جْؼ ٓماث الؿٍغ ْخماًتها للمٗل

٣ْٞا لؤلخ٩ام طاث الهلت مً الؿُاؾت اإلاخٗل٣ت  ٓهُت اإلاىاؾبت،  الُٝغ ؤن جخسظ ؤلاظغاءاث ال٣اه

ت، في بَاع مً الخٗاْن ال٩امل م٘ اإلاىٓمت الخٔ بهظا الهضص ؤن "الؿُاؾت اإلاخٗل٣ت ً .(22)بالؿٍغ

ْلت الُٝغ باليؿبت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ  ت" ال جدضص ؤًت جضابحر صازلُت مُٗىت ًم٨ً ؤن جخسظَا الض بالؿٍغ

لُاث الض٫ْ في َظا  لُاث مدضصة مً مؿْا ت، ؤْ باليؿبت لخىُٟظ مؿْا ؤلاجٟا٢ُت ُٞما ًخٗل٤ بالؿٍغ

ىُت. الًت الَٓ  الهضص مشل بٖما٫ ال

ٕٓ يغع في خالت  ٢ْ ْحؿبب طل٪ في  ٟي ألاماهت الٟىُت  ت مً َٝغ ؤخض مْٓ زبٓث اهتها٥ للؿٍغ

ْلت  اًاَا، ٞةهّ ال ًد٤ لِظٍ الض ت ؤْ ألخض ٖع غاٝ ؤْ إلخضٔ قغ٧اتها الخجاٍع ْلت مً الض٫ْ ألَا لض
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ت نغاخت ٖلى ؤهّ "ال جخدمل  ٤ اإلاخٗل٤ بالؿٍغ ًٍٓاث مالُت، خُض هو اإلاٞغ مُالبت اإلاىٓمت بخٗ

ٓ ألاماهت الٟىُت"اإلاىٓمت  ٟ ت ًغج٨بّ مْٓ  .(23)جبٗت ؤي اهتها٥ للؿٍغ

لُت بإهّ ٧ان حهضٝ لدصجُ٘ الض٫ْ ٖلى  ًم٨ً جٟؿحر ؾبب ٖضم جدمُل اإلاىٓمت بهظٍ اإلاؿْا

غاٝ في  ؤلا٢با٫ بالخهض٤ً ٖلى الاجٟا٢ُت م٣ابل الخس٠ُٟ مً ؤٖباء اإلاؿاَماث اإلاالُت للض٫ْ ألَا

ْمً زم ٞةن بم٩اهُت ٍٓل اإلاىٓمت.  ْلت مُٗىت مً ظغاء  جم ٌٍٓ ًٖ ألايغاع التي ًم٨ً ؤن جلخ٤ بض الخٗ

ْطل٪ بٗض بصاهخّ  ٫ ًٖ ؤلاٞكاء مً مالّ الخام،  ٠ اإلاؿْا ت ًخدملِا اإلآْ ٓماتها الؿٍغ بٞكاء مٗل

ْ ؤن َظا الٓي٘، ٖلى  ٍْبض ٘ الخهاهت ٖىّ.  ال ًخإحى طل٪ بال بٗض ٞع ىُت،  مً ٢بل ظِت ٢ًاثُت َْ

 الٓؾُُت التى جٓنل بلحها اإلاخٟاْيٓن بكإن ببغام الاجٟا٢ُت. ٖالجّ، ٧ان ؤًٞل الخل٫ٓ 

غ الظي ًهضٍع اإلاضًغ  ْلت الُٝغ التي َلبذ بظغاء الخد٤ُ٣ ٚحر عايُت ًٖ الخ٣ٍغ بطا لم ج٨ً الض

ْعاث،  ٤ اإلاكا ٓلت لخؿم اإلاؿالت ًٖ ٍَغ الث اإلا٣ٗ ْبٗض بظ٫ ٧ل اإلادا الٗام بٗض بظغاء الخد٤ُ٣، 

ْلت ا ت٩ًٓن مً خ٤ جل٪ الض ٍٓت الجزاٖاث اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ  .(24)لُٝغ ؤن جُلب ٣ٖض اظخمإ للجىت حؿ

ت ت اإلاىاصعاث اإلاخعللت بالعٍش  : لجىت اإلاىكمت الخاضت بدعٍى

اث اإلاخٗل٣ت  ٍٓت اإلاىاٖػ جًمىذ اجٟا٢ُت ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت الىو ٖلى بوكاء "لجىت لدؿ

ت" ٦جِاػ ٞغ  ت" اإلاكاع بلحها ُٞما ًلي ب"لجىت الؿٍغ عي مً ؤظِؼة اإلاىٓمت جاب٘ إلااجمغ الض٫ْ بالؿٍغ

غاٝ. ت التي  25ألَا ْج٩ٓن مِمتها ألاؾاؾُت الىٓغ في خاالث اهتها٥ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ

ْاإلاىٓمت مٗا. ٦ما جخٓلى اللجىت الىٓغ في ال٣ًاًا التي ٌِٗض بها بلحها اإلااجمغ في هؼإ  ْلت َٝغ  حكمل ص

ْؤزحرا ًم٨ً ؤن ت،  غاٝ ًيكإ ًخهل بالؿٍغ ْلخان مً الض٫ْ ألَا ا ص بُجهما هؼإ بكإن مؿإلت  جسخاَع

ت ٧ٓؾُلت لخؿم هؼاِٖما  .(26)جخٗل٤ بالؿٍغ

غ لخد٤ُ٣  ت ٖىض وكٓء زالٝ بكإن ج٣ٍغ ٘ ال٣ًاًا ؤمام لجىت الؿٍغ مً الىاخُت اإلابضثُت جٞغ

ت مً َٝغ ؤ غاٝ ًخٗل٤ باهتها٥ للؿٍغ ٟي ؤظغي بىاء ٖلى َلب ج٣ضمذ بّ بخضٔ الض٫ْ ألَا خض مْٓ

ت ًىو ٖلى ؤن "اللجىت جىٓغ في خاالث الاهتها٥ التي حكمل  ٤ الخٗل٤ بالؿٍغ ألاماهت الٟىُت. بال ؤن اإلاٞغ

ْاإلاىٓمت مٗا" ْلت َٝغ  ت (27)ص ٘ ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ غاٝ ؤن جٞغ ٓػ للض٫ْ ألَا ْمً زم ٞةهّ ًج  .

لخا الخالخحن ه٩ٓن ؤمام هؼإ بحن مباقغة ؤمام َظٍ اللجىت صْن الخاظت ٖلى َلب جد٤ُ٣ مؿب٤. ْفي ٧

ٟي اإلاىٓمت. ْمْٓ ْلِـ بحن َظٍ ألازحرة  غاٝ  ْبخضٔ الض٫ْ ألَا  اإلاىٓمت 

 : حشىُل اللجىت

ت مً ؤشخام ٌُٗىٓن بهٟتهم الصخهُت مً ٢اثمت باإلاغشخحن الظًً  جدك٩ل لجىت الؿٍغ

 ٓ ٓاَىحها ٩ً ْاخضا مً م ْلت َٝغ ؤن جغشر  ٓػ ل٩ل ص ٍْج غاٝ.  ال للٗمل في ج٣ضمِم الض٫ْ ألَا ن مَا

ْج٣ضم ٢اثمت اإلاغشخحن َظٍ بلى اإلااجمغ الظي ٌٗحن  شخها مجها للٗمل في لجىت  20َظٍ اللجىت. 

ْع ججغي م٘  ٓا مً زال٫ ٖملُت حكا ًٖ ً ٍْخم ازخُاع الٗكٍغ ْلُت مضتها ؾيخان. ت لٟترة ؤ الؿٍغ
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ٍْيبػي ؤن جغاعي َظٍ اإلاكا ٖٓاث ؤلا٢لُمُت جدذ بقغاٝ عثِـ اإلااجمغ.  ْعاث مبضؤ الخىاْب اإلاجم

ٖٓت مخ٩املت مً مجاالث الخبرة طاث الهلت، لُخم الخٓنل بلى حُٗحن ؤعبٗت مغشخحن  ْالخاظت بلى مجم

ٖٓاث اإلاٗىُت.  ًاء اإلاىخمُت بلى اإلاجم ٖٓاث ؤلا٢لُمُت، مً ٢بل الض٫ْ ألٖا ٖٓت مً اإلاجم مً ٧ل مجم

ُٖٓت. ًاء ٣٦غاع بكإن مؿإلت مٓي  ٍْخٓلى اإلااجمغ حُٗحن ألٖا

ْالجزاَت ج٣ت ْال٣ضعة  ًاء اإلاغشخحن ٖلى ؤؾاؽ نٟاتهم الٟغصًت مً خُض ال٨ٟاءة  رح الض٫ْ ألٖا

ٍٓت  ت مشل ألاق٩ا٫ اإلاسخلٟت لدؿ ْ ؤ٦ثر مً اإلاجاالث اإلاخهلت بٗمل لجىت الؿٍغ ٓاٞغ الخبرة في مجا٫ ؤ ْج

ْالهىاٖت ال٨ُمُاثُت؛ ْألام ْالخد٤٣؛  ت  ْؤخ٩ام ؤلاجٟا٢ُت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ ً الٗؿ٨غي؛ الجزاٖاث؛ 

ْال٣اهٓن الضْلي. ٖلى ٧ل ًٖٓ جٓظُّ مً بلضٍ  في اللجىت مباقغة الٗمل صْن جضزل ؤْ ْؤمً البُاهاث 

ْٖلُّ، خُض ٩ًٓن َىا٥ جىإػ في اإلاهالر بسهٓم هؼإ مٗحن، الامخىإ ًٖ  ا.  ْ ٚحَر ْ مً ألاماهت ؤ ؤ

ا ؤي مىهب آزغ صازل الخٗامل م٘ طل٪ الجزإ. ْخٟاْا ٖلى اؾخ٣اللُت اللجىت لً ًدخل ؤًٖا َئ

ْ مهلخت م٘ اإلاىٓمت.„ اإلاىٓمت ْ مالُت ؤ ٓهُت ؤ  ْلً ج٩ٓن لِم ؤًت ٖال٢ت ٢اه

 : هُفُت عمل اللجىت

غاٝ.  ٍْهاص١ ٖلحها ماجمغ الض٫ْ ألَا ا  ٣ْٞا إلظغاءاث الٗمل التي ج٣َغ ت ٖملِا  جباقغ لجىت الؿٍغ

ٓا٤ٞ آلاعاء. ْفي خالت حٗظع الخٓنل ٓا٤ٞ في آلاعاء ًدؿم ألامغ بإٚلبُت  ْجخسظ اللجىت ٢غاعاتها بخ بلى ج

، ٖىض  ٓاُٖض ؤزٔغ ٍٓت ٦ما ججخم٘ في م الشلشحن مً ظمُ٘ ؤًٖائها. ح٣ٗض اللجىت اظخماٖاث ؾى

اث.  الا٢خًاء، للىٓغ ُٞما ٌٗغى ٖلحها مً مىاٖػ

ٍٓت الجزاٖاث،  ت اإلاباصتء التي جخٗامل بها اللجىت في حؿ خضصث ؾُاؾت اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ

اث مىاؾبت للخالت،  خُض ٍٓت اإلاىاٖػ ْاظب اللجىت ؤن حٗخمض ْؾُلت مً ْؾاثل حؿ ههذ ٖلى ؤن مً 

ٍٓت ا الجزإ ٖلى جًُٟلّ مً ْؾاثل الدؿ  . (28)م٘ مغاٖاة ما ٢ض ًخ٤ٟ َٞغ

ٖٓت مً الخُاعاث التي ًم٨ً ؤن جلجإ  ْعصث مجم ًالخٔ مً زال٫ َظا الىو بإن ؤلاجٟا٢ُت ؤ

ت في ٖملُت ح يت ؤمامِا، مكحرة بلى بم٩اهُت اٖخماص ٖملُت بلحها لجىت الؿٍغ ٍٓت الجزاٖاث اإلاْٗغ ؿ

ٍْٓضر هو "ؾُاؾت  ٤ اإلاٟاْياث.  ٍٓت مخ٤ٟ ٖلحها ًٖ ٍَغ الٓؾاَت ٧ٓؾُلت مدبظة مً ؤظل حؿ

ت جخإل٠ مً زمؿت مً  ت ؤن جيكإ لجىت اؾدكاٍع ٓػ للجىت الؿٍغ ت" في َظا الؿُا١ بإهّ ًج الؿٍغ

ْاخض ًٖ ٧ل ب ت  ا الجزإ ٖلى َلب بيُت مٛاًغة. ؤًٖاء لجىت الؿٍغ ٢لُم ظٛغافي، ما لم ًخ٤ٟ َٞغ

ْالىدُجت اإلادغػًٍ في ؤًت  ت بكإن الخ٣ضم  غا بلى لجىت الؿٍغ ُت ؤن ج٣ضم ج٣ٍغ ْٖلى اللجىت الٟٖغ

ٍٓت مخ٤ٟ ٖلحها مؿخمضة مً َظٍ الٗملُت ت ؤن حٗخمض ؤي حؿ ٍْجب ٖلى لجىت الؿٍغ ْعاث   .(29)مكا

ْحٗظع ال ت ؤن حٗض في خا٫ ٞكل الٓؾاَت  ٓن ٖلى لجىت الؿٍغ ٫ٓ بلى خل مخٟاْى بكإن الجزإ ٩ً ٓن

ٍْٓصخي بما ًم٨ً اجساطٍ مً بظغاءاث ؤزٔغ مً ظاهب َغفي الجزإ  ٢ٓاج٘ ألاؾاؾُت للجزإ  غا ًدضص ال ج٣ٍغ

الًت زانت  ٣ْٞا ل ْ مً ظاهب ؤي ظِاػ آزغ في اإلاىٓمت  ْ مً ظاهب اإلااجمغ ؤ ت ؤ ْ مً ظاهب لجىت الؿٍغ ؤ
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٢ْاجعي ًٖ الىدُجت مً اإلااجمغ غ  ص َغفي الجزإ بخ٣ٍغ ٍْجب ٖلى اللجىت ؤن جْؼ ٍٓت َظا الجزإ.  ، لدؿ

غ  ٓن َظا الخ٣ٍغ ْل٨ً ًم٨ً ؤن ٩ً ْ جٓنُاتها ملؼمت لُغفي الجزإ،  غ اللجىت ؤ ٓن ج٣ٍغ ال ٩ً اإلاخٓنل بلحها. 

ْ مً ظ ْ مبرعا إلاٍؼض مً ؤلاظغاءاث مً ظاهب َغفي الجزإ ؤ اهب ألاظِؼة اإلاسخهت َْظٍ الخٓنُاث ؤؾاؾا ؤ

٣ْٞا  ْ بلى ظِاػ آزغ في اإلاىٓمت  ْظّ الخهٓم ؤن جدُل ألامغ بلى اإلااجمغ، ؤ ٓػ للجىت ٖلى  ٍْج في اإلاىٓمت. 

عة طل٪ بؿبب اؾخعجا٫ الخالت. ا الجزإ ٖلى يْغ الًت زانت مً اإلااجمغ بطا اج٤ٟ َٞغ  ل

ٍٓت الجزاٖاث اإلاخهلت بالؿٍغ ، جشحر نالخُاث اللجىت في ٖملِا لدؿ ٓ الظي ؾب٤ ط٦ٍغ ت، ٖلى الىد

ؤجها  بٌٗ الدؿائالث بسهٓم مجا٫ ٖملِا. ٞٗلى مؿخٔٓ الىهٓم اإلاىٓمت لٗمل اللجىت، هالخٔ

ٍٓت الجزاٖاث، مً  ْاؾٗا للخدغ٥، خُض ًم٨جها ؤن جلجإ بلى ٧ل الٓؾاثل اإلاىاؾبت لدؿ يمىذ مجاال 

ٓح جًُٟلِا اإلاهالخت بلى الٓؾاَت بلى الخد٨ُم. بال ؤن ؾُاؾت اإلاىٓمت اإلا ت جبرػ بٓي خٗل٣ت بالؿٍغ

ا. بياٞت بلى طل٪  ْتهمل جماما آلالُاث ألازٔغ في الجزاٖاث التي ج٩ٓن ٞحها اإلاىٓمت َٞغ للٓؾاَت 

ٓص بٌٗ ؤْظّ اللبـ ُٞما ًخٗل٤ ببدثها ًٖ الٓؾُلت اإلاىاؾبت لخل الجزاٖاث.   هالخٔ ْظ

ٓع الدؿائ٫ َىا خ٫ٓ مٗجى ٖباعة "جإزظ اللجىت بٗحن الٖا ا الجزإ ٖلى ًش خباع ما ٢ض ًخ٤ٟ َٞغ

غاٝ هؼإ مٗحن بسهٓم  جًُٟلّ". ِٞل حٗجي ؤن اللجىت لِؿذ ملؼمت باخترام الخًُٟل اإلاكتر٥ أَل

ٕٓ بلى ؤخ٩ام الىهٓم طاث الهلت هجض  ٍٓت َظا الجزإ، ؤم قِئا آزغ؟ بالغظ ٣ت اإلاٗخمضة لدؿ الٍُغ

٢ٓذ هجض بإن ٖب ْاعص، ل٨ً في هٟـ ال ْعصث في ؾُا١ بإن َظا الاخخما٫  خباع" ٦ما  اعة "جإزظ بٗحن الٖا

 ال٣ٟغة جُٟض بةم٩اهُت ٖضم ألازظ بهظا الاخخما٫.

ٍٓت الجزإ  ٣ْٞا لىهٓم ؤلاجٟا٢ُت طاث الهلت، َٓ حؿ ، ٩ًٓن َضٝ اللجىت،  مً ظِت ؤزٔغ

ْ مً الىاخُت الٗملُت ؤن مً الهٗب الخٓنل بلى  ٓلت مً ؤَغاٝ الجزإ"، ل٨ىّ ًبض ٣ت ج٩ٓن م٣ب "بٍُغ

ٓع ؤن  ْمً زم ال ًم٨ً جه ٓجها،  ً غاٝ بطا ما ٞغيذ ٖلحهم بظغاءاث ًٞغ ٓلت مً ألَا ٍٓت م٣ب حؿ

ٍٓت الجزاٖاث. غاٝ اإلاكتر٥ لٓؾُلت حؿ ٌ بم٩اهُت ازخُاع ألَا  اللجىت جٞغ

 خاجمت

ت في اجٟا٢ُت ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت ظاء مخ٩امال ْناعما ٞةن  م مً ؤن هٓام خماًت الؿٍغ ٖلى الٚغ

ٍٓت الدؿائ٫ ًب٣ى م ْع اللجىت اإلا٩لٟت بدؿ ْما بطا ٧ان ص خا بكإن مضٔ ٞاٖلُخّ ؤزىاء الخىُٟظ  ُْغ

ت ٌؿخجُب ٞٗال ْ َامل الخدغ٥ اإلاخاح للجىت  الجزاٖاث اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ غاٝ. ًبض الوكٛاالث الض٫ْ ألَا

ْهي بلى ظاهب طل٪ ملؼمت، في خا٫ ٞكلِا في م ت ي٣ُا.  ٍٓت الجزاٖاث اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ ؿاٖحها، اإلا٩لٟت بدؿ

 ٫ْ ْ بلى ألاظِؼة ألازٔغ للمىٓمت. بن ؤخ٩ام الىهٓم طاث الهلت ال جدىا بةخالت مل٠ الجزإ بلى اإلااجمغ ؤ

ٓا٫. ًًاٝ بلى طل٪ ت م٘ اإلال٠ اإلاٗجي في َظٍ ألاخ ْال٨ُُٟت التي ًم٨ً ؤن جخٗامل بها لجىت الؿٍغ ْع   الض

ْٟٓحها  لُت مالُت ًٖ ؤٖما٫ م ٓن اإلاىٓمت ال جخدمل ؤي مؿْا ت.٧  باهتها٥ الؿٍغ
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 (1) 

٢ُٓ٘ ٖلى اجٟا٢ُت "خٓغ ْ  ٞخذ باب الخ ْجضمحر جل٪ ألاؾلخت" في اؾخدضار  ْاؾخٗما٫ ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت   ً ْجسٍؼ ْ  1993ظاهٟي  13بهخاط  ـ،  بباَع

ل   .1997صزلذ الاجٟا٢ُت خحز الخىُٟظ في ؤٍٞغ
(2)

غاٝ الهاصع في ماي   ت") C-1/DEC.13ع٢م:  ٢1997غاع ماجمغ الض٫ْ ألَا  (OPCW Policy on Confidenialityاإلاخًمً "ؾُاؾت اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ
(3)

ْم  ْعا َاما في ماجمغ هٕؼ الؿالح زال٫ اإلاٟاْياث خ٫ٓ اجٟا٢ُت ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت ألهّ صْن حٗاْن  ْلُت ص ٓا٣ٞت لٗبذ الهىاٖت ال٨ُمُاثُت الض

ْع الهىاٖت ال٨ُمُاثُت في اإلاٟاْياث مً زال٫ ماج ٢ْض جضٖم ص مغ زام بالهىاٖت الهىاٖت التي ًخم جىُٓمِا ٩ًٓن مً الهٗب جىُٟظ اإلاٗاَضة. 

ٓاص ال٨ُمُاثُت التي حك٩ل 1989ال٨ُمُاثُت)الهىاٖت يض ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت( ٣ٖض في ٧اهبحرا بإؾترالُا في  ٓ الخجاعة في اإلا مً  % 95، خُض اظخم٘ ممشل

ْبي  ٓماث لخٓغ ألاؾلخت  60ال٣ضعة ؤلاهخاظُت في الٗالم م٘ مىض ٓا ٖلى ؤن الهىاٖت ؾدخٗاْن م٘ الخ٩ ْاج٣ٟ ْلت   ال٨ُمُاثُت.ص

 The Markland Group, Selected Issues for Consideration by the Preparatory Commission to the Confidentiality Regime under theاهٓغ: 

Chemical Weapons Convention, september 1993, 
(4)

ت، ال٣ٟغة )ؤل٠(/  1الاجٟا٢ُت، اإلالخ٤ اإلاخٗل٤ بالؿٍغ
(5)

 16، 15، 14ال٣ٟغاث هٟـ اإلاغظ٘،  
(6) 

ْ ٚحر مباقغة ٣ت مباقغة ؤ ٓٞغ بٍُغ ْ اإلادخملت ٖلى ؤن ج ٓماث حٗٝغ ب٣ضعتها الٟٗلُت ؤ ت ٖلى ؤن:"اإلاٗل ْ ؤًت  ههذ ؾُاؾت اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ بُاهاث ؤ

ْ ٚحر ملمٓؾت"، ٢غاع ماجمغ الض٫ْ ألاَغاٝ ع٢م:  ٓجها ماصًـت ؤ ٧ ْ  ، )اإلاغظ٘ الؿاب٤(C-1/DEC.13مٗاٝع بٌٛ الىٓغ ًٖ َابِٗا ؤ
(7)

غاٝ الهاصع في ماي   ت"،  ٢1997غاع ماجمغ الض٫ْ ألَا  اإلاخًمً "ؾُاؾت اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ

 20-16الجؼء الخامـ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م.
(8 )

ْلت َٝغ ؤن جُلب بلى اإلاجلـ الخىُٟظي اإلاؿاٖض 3ههذ اإلااصة الخاؾٗت، ال٣ٟغة  ة في جٓيُذ ؤي خالت ٢ض حٗخبر مً الاجٟا٢ُت ٖلى: " ًد٤ ألي ص

ٓماث مالثمت طاث نلت بم ٣ٍْضم اإلاجلـ الخىُٟظي ما لضًّ مً مٗل ْلت َٝغ ؤزٔغ لالجٟا٢ُت.  ْ جشحر ٢ل٣ا بكإن اخخما٫ ٖضم امخشا٫ ص شل َظا ٚامًت ؤ

 ال٣ل٤ "
(9) 

ت، ال٣ٟغجحن) باء(/  12ْ 5الاجٟا٢ُت، اإلالخ٤ اإلاخٗل٤ بالؿٍغ
(10) 

 .7، ال٣ٟغة هٟـ اإلاغظ٘
(11)

 2هٟـ اإلاغظ٘، ال٣ٟغة  
(12)

ُت )ؤل٠(/   ت، ال٣ٟغة الٟٖغ ٤ اإلاخٗل٤ بالؿٍغ  ب 2الاجٟا٢ُت، اإلاٞغ
(13) 

 11هٟـ اإلاغظ٘، ال٣ٟغة)باء(/
(14 )

 9هٟـ اإلاغظ٘، ال٣ٟغة)باء(/
 (15)

ت، ٣ٞغة )ؤل٠(   ٤ اإلاخٗل٤ بالؿٍغ  .4الاجٟا٢ُت، اإلاٞغ
(16)

غاٝ ع٢م:   ت"، الجؼء الؿاصؽ،)اإلاغظ٘ الؿاب٤( ال٣ٟغة اإلاخًمً  ٢C-1/DEC.13غاع ماجمغ الض٫ْ ألَا  .3"ؾُاؾت اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ
(17)

 3.2هٟـ اإلاغظ٘، الجؼء الؿاب٘ ٣ٞغة  
(18) 

ٓم ْ خ٩ ٓماث باإلاىٓمت بلى ؤي ٞغص ؤ ت" بإهّ ٌكمل ؤي بٞكاء ٚحر مغزو بّ إلاٗل ٓم "اهتها٥ الؿٍغ ت مِٟ ْ خضصث ؾُاؾت اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ ت ؤ

ْ ٦ُان زام، ب ٓماث لخد٤ُ٣ ٞاثضة شخهُت ؤ ٓم ٦ظل٪ بؾاءة اؾخٗما٫ اإلاٗل َُْٛي اإلاِٟ ْ آلازاع التي جترجب ٖلى َظا ؤلاٞكاء.  هٝغ الىٓغ ًٖ الىُت ؤ

ت، الجؼء الخاؾ٘ ْ ؤلايغاع بهظٍ اإلاهالر"،) ؾُاؾت اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ  ( 2، ٣ٞغة1-لخد٤ُ٣ مهالر َٝغ زالض ؤ
(19)

ت، الجؼء الخاؾ٘ؾُاؾت اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ههذ   ٓبا "  ٖلى: 3.3، ال٣ٟغة 1-ت بالؿٍغ ْؤن ٩ًٓن مصخ ًيبػي ج٣ضًم َظا ؤلاصٖاء ٦خابت بلى اإلاضًغ الٗام، 

ْاإلا٩ان الظي ًضعي بدضْر الاهتها٥ ٞحهما ْالؼمان  ْلِا  ٓماث التى ًدىا ْؤن ًبحن الاصٖاء َبُٗت اإلاٗل ضة،  ٓماث اإلاٍا ْالًغع الظي ٌٗخ٣ض ٢ضع ؤلام٩ان باإلاٗل  ،

ْزّ مؿخ٣بال باليؿبت للمهالر التي ًخٗل٤ بها ألامغ."بد ْ اخخما٫ خض ْزّ ؤ  ض
(20)

ت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، الجؼء الخاؾ٘   1-4ْ ال٣ٟغة  6-3، ال٣ٟغة 1-ؾُاؾت اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ
(21) 

ت)اإلاغظ٘ الؿاب٤(، ال٣ٟغة   .3-9ؾُاؾت اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ
(22) 

ت  2-1، ٣ٞغة 3-الجؼء الخاؾ٘ )اإلاغظ٘ الؿاب٤(،ؾُاؾت اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ
(23)

ت، ال٣ٟغة   ٤ اإلاخٗل٤ بالؿٍغ  .22الاجٟا٢ُت، اإلاٞغ
(24)

ت، )اإلاغظ٘ الؿاب٤ الجؼء الخاؾ٘ ـ    4 -5، ال٣ٟغة 1ؾُاؾت اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ
(25)

ت، ال٣ٟغة   ٤ اإلاخٗل٤ بالؿٍغ  23الاجٟا٢ُت، اإلاٞغ
(26)

 .  2، لل٣ٟغة اإلااصة الغابٗت ٖكغة ؤلاجٟا٢ُت، 
(27)

ت، ال٣ٟغة   ٤ اإلاخٗل٤ بالؿٍغ  .23الاجٟا٢ُت، اإلاٞغ
(28)

ت )اإلاغظ٘ الؿاب٤(، الجؼء الخاؾ٘ ـ   .2-3، ال٣ٟغة 2ؾُاؾت اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ
(29)

ت )اإلاغظ٘ الؿاب٤(، الجؼء الخاؾ٘    .4-3، ال٣ٟغة 2 –ؾُاؾت اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ
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 خظ:لم

ٓلٓظُاث الخضًشت لالجها٫ الٗلمي،  حؿاَم الخ٨ى

ٓاِٖا، في جشمحن مسغظاث البدض الٗلمي،  ْبمسخل٠ ؤه

ٓاث  ْعا ٞٗاال في َظا ٦ما جلٗب ال٣ى ٚحر الغؾمُت ص

ْلخجغصَا مً  ٓلت البض ْالاؾخسضام  ا بؿِ اإلاجا٫ لخمحَز

ٓا٢٘  ت. مً هاخُت ؤزٔغ حٗض م ْالًٍٛٓ الخجاٍع ٓص  ال٣ُ

ٓانل الاظخماعي ًٞاء صًىام٨ُُا ْظظابا ٌؿخ٣ُب  الخ

ال٨شحر مً الباخشحن الؾخسضامِا ٣٦اٖضة ليكغ ألا٩ٞاع 

لى قا٧لتها ِْغث م ٓماث ْٖ ٓانل ْاإلاٗل ٓا٢٘ الخ

اإلاخسههت في اإلاجا٫ الٗلمي التي ؤزبدذ ٞٗالُتها في 

إل الاٞتراضخي  ال ؾُما مجالي الَا جشمحن البدض الٗلمي، 

ٍْت جشمحن البدض  ْاليكغ. جدىا٫ْ َظٍ الضعاؾت بالبدض ػا

الٗلمي مً زال٫ مىهاث الاهترهذ، ٦ما حؿاَم مً 

ٓانل الاظخماعي في جشمحن البدض ا ٓا٢٘ الخ لٗلمي زال٫ م

 ٖلى ٧اٞت ألانٗضة.

ٓانل الاظخماعي  اليلماث اإلافخاخُت: ٓا٢٘ الخ م

ٓانل الاظخماعي ألا٧اصًمُت؛ مىخجاث  ٓا٢٘ الخ الٗلمُت؛ م

 البدض الٗلمي؛ الخشمحن؛ البدض الٗلمي.

Abstract : 

New technologies of communications in 
which scientific domain, contribute efficiently for 
the valorization of research publications. Many 
ways are available, but the most revolutionary is 
the informal method such as the social media. This 
tool gives different advantages by the facility of 
their usage. The social media become a new 
dynamic platform of many researchers to diffuse 
ideas and information among this type way of 

communication we can define a specific one 
intended to research domain, which call them 
scientific social media. We tried through this 
contribution, to clarify and define scientific social 
media as an instrument of valorizing scientific 
research and scientific publication. 

Key words: Scientific social media, Academic social 
media, scientific production, valorization, scientific 
research. 

 ملذمت:

الم الاظخماعي الخضًض مً بحن الٓؾاثل التي ؤجاخذ ْؾِلذ جٟاٖل ألاٞغاص ُٞما بُجهم،  ٌٗخبر ؤلٖا

ْالتي ؤخضزذ  الم الجضًضة  ٓانل الاظخماعي مً الخُب٣ُاث التي جخًمجها ْؾاثِ ؤلٖا ْحٗض قب٩اث الخ

 ْ ٓع ٓماث. جم٨ً مُ ْجباص٫ اإلاٗل ْاإلاجخمٗاث  ْالخٟاٖل بحن ألاشخام  حٛحرا ٦بحرا في ٦ُُٟت الاجها٫ 

ٓجُت  ٢ْض جم طل٪ في الكب٨ت الٗى٨ب ْاؾخ٣با٫ البُاهاث،  مً اؾخسضام مخهٟداث الاهترهذ إلعؾا٫ 

ال لخُب٣ُاث بل٨ترْهُت ؤ٦ثر  ٓاع، ْن ض ؤلال٨ترْوي، الضعصقت، مىخضًاث الخ البضاًت، بخُب٣ُاث البًر

٣ت الخٗامل م٘ مخهٟداث  ْالٟاٌؿب٥ٓ. ؤصث َظٍ ال٣ٟؼة بلى حُٛحر ٍَغ ٓجُٓب  خضازت مشل قب٩اث الُ

ٍٓب الاهترهذ  ْبظل٪ ناعث مً ؤَم ْؾاثل 2.0لدك٩ل البضاًت الخ٣ُ٣ُت إلاا ٌٗٝغ بخُب٣ُاث ال  ،



 بً بىصٍذ هجحرة 

 

384 

ٓ ؾمت  ٓماث ْالاجها٫ َ ٓلٓظُا اإلاٗل ْب٢باال في الٗالم، ٞإنبذ الخ٣ضم الِاثل في ج٨ى ٖٓا  الاجها٫ قُ

 َظا الٗهغ، مما ظٗلىا هُل٤ ٖلُّ "الٗهغ الغ٢مي".

ـ في ؤخضزذ َظٍ الٓؾاثل حُٛحرا ٖلى الهُٗض ألا٧ا صًمي، بدُض ًلجإ ال٨شحر مً ؤًٖاء الخضَع

ٓانل م٘ الُالب، زه ْالٗغبُت بلى اؾخسضام َظٍ الكب٩اث للخ ٕٓ الجامٗاث الٗاإلاُت  ٓع ه ٓنا بِٓ

ٓانل الاظخماعي الٗلمُت" التي حٗض ْؾُلت  ظضًض ٓانل الاظخماعي اإلاؿماة "قب٩اث الخ مً قب٩اث الخ

ٓماث، لخشمحن ؤلاهخاط ال٨ٟغي ْألا٧اصًمي. بن ج ٕٓ ؤؾالُب الاجها٫ هخج ٖىّ حٗضص في مهاصع اإلاٗل ى

ْبهما ؤنبدذ جخاح في بَاع بل٨ترْوي ٖلى ق٩ل "بى٥ٓ   ،ٕٓ خُض لم ج٨خ٠ اإلاٗاٝع بإزظ الك٩ل اإلاُب

ٓح (Base de données) للبُاهاث" ، ٦ما ؤجها لم جإزظ الك٩ل (Archive ouvert) ْألاعق٠ُ اإلاٟخ

ْبهما وؿبت ٦بحرة ٓع صاثما  ٣ت ٚحر عؾمُت في  اإلايك ْجدىا٢ل بٍُغ ٓع  مً ألاصبُاث جإزظ الك٩ل ٚحر اإلايك

ٍٓٞغ مً  ٦ْشاٞت في خ٣ل ؤلاهخاط إلاا ً بَاع مىخجاث "ألاصب الغماصي"؛ خُض ٌٗٝغ َظا ألازحر ٚؼاعة 

ٓثهم  ٓايُ٘ بد ن لِظٍ الكب٩اث لبض م ٓع ٢ُإ البدض. َظا ما ظٗل الباخشحن ًلجْا مٗاٝع ٢ُمت جُ

ٓعا ٠ بميك ْاإلاكاع٦ت في اإلاىا٢كاث م٘ ؤ٢غاجهم طْي هٟـ الازخهام، مما ٌؿمذ بجلب ْالخٍٗغ تهم 

ٍْدُذ ٞغم الاؾدكِاص بّ ٦ما ٌؿمذ  تراٝ بّ  ض مً الٖا ٓ ؤلاهخاط الٗلمي للباخض مما ؾحًز الاَخمام هد

ً في مسخل٠ ؤ٢ُاع الٗالم.  لّ بخد٤ُ٣ الكغا٦ت م٘ باخشحن آزٍغ

I.  ٌالبدث العلمي:الخـــثــــمُــــــً ومفهىمه في مجا 

م  (Valorisation)ٌٗض مهُلر الخشمحن ْبالٚغ ْلت ب٨ثرة في اإلاجا٫ الٗلمي،  مً اإلاهُلخاث اإلاخضا

 ْ ْوؿبي، بال ؤهّ مً الهٗب بًجاص حٍٗغ٠ مدضص لخشمحن هخاثج البدض ؤ مً اؾخسضامّ بك٩ل مخ٨غع 

ْطل٪ بؿبب ألابٗاص اإلاخٗضصة التي حكحر بلحها. ت،   جشمحن اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ْزمً ٧ل شخيء ٢ُمخّمه ْمٗىاٍ ما حؿخد٤ بّ الصخيء،   .(1)ُلر "الخشمحن" لٛت مكخ٣ت مً الشمً، 

ىُت للخ٣ُُم الٟغوؿُت  خّ الجمُٗت الَٓ  CNE " "(Comité nationalؤما جشمحن هخاثج البدض، ٞٗٞغ

d„évaluation)  ٣ٍِٓا" ٖلى ْحؿ ْمِاعاث البدض   .(*) (2)ؤهّ "اؾخٗما٫ اإلاٗاٝع 

ْ زضماث ٦ما ٌٗٝغ جشمحن  ٍٓل اإلاٗاٝع ألاؾاؾُت بلى مىخجاث ؤ ْعة جد هخاثج البدض ٖلى ؤهّ نحر

ْبحن اإلااؾؿاث.  ْلت  ٤ الكغا٦ت بحن البدض اإلام٫ٓ مً َٝغ الض ٍْخد٤٣ ًٖ ٍَغ طاث ؤَضاٝ عبدُت، 

ؤما في ؾُا١ البدض، ٞةن مهُلر "جشمحن" ٌؿخسضم في بَاع مىذ ٢ُمت للمٗاٝع اإلاىخجت مً ٢بل 

ْطل٪ بجٗلّ ٖملُا )٢ُمت الباخشحن، ٢هض بج ٓع مؿتهضٝ َٓ "اإلاجخم٘ ألا٧اصًمي"،  اختها لجمِ

٤ٍٓ )٢ُمت جباصلُت( ْهخاثج البدض ال٣ابلت للدؿ ، اإلاِاعاث  ْ ظٗل اإلاٗاٝع   .(*( )3) الاؾخٗما٫( ؤ

 مما ؾب٤، ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن جشمحن البدٓر َٓ:
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 ا٢خهاصي.-عبِ ٖالم البدض بالٗالم الؿٓؾُٓ -

 لبدٓر.بُٖاء ٢ُمت لىخاثج ا -

ٍٓل َظٍ البدٓر. - ٓٞحر هخاثج البدض للماؾؿت التي ؾاَمذ في جم  ج

ْبُٖائها ٢ُمت، بضءا بدك٨ُل  ٍٓغ هخاثج البدض  ٌكمل الخشمحن ٧ل ألاوكُت التي جاصي بلى جُ

ت. ْ مٗٞغ ٓلٓظُا ؤ ْالٓن٫ٓ بلى ج٨ى ٤ بدض بلى ٚاًت الخد٫ٓ   ٍٞغ

ط الباخشحن بإٖمالِم )الي ٓ زْغ كغ( ْخثهم ٖلى الخٟاٖل م٘ ب٣ُت ؤٞغاص بن جشمحن هخاثج البدض َ

ٓٝ اإلا٨خباث ؤْ ؤصعاط اإلا٩اجب ؤْ ٖلى  َْظا للخإ٦ض مً ؤن هخاثج البدض ال جب٣ى خبِؿت ٞع اإلاجخم٘، 

 .(*()4)ألا٢غام الهلبت للخاؾٓب

ٌٗخبر الباخض ؤؾاؽ ٖملُت الخشمحن، بط ؤن وكغ َظٍ الىخاثج ٌؿاَم في الخىمُت الاظخماُٖت، 

ْالش ْبًجاص ٞغم ٖمل...ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ هخاثج الا٢خهاصًت  ٣اُٞت للمجخم٘، الىمٓ الا٢خهاصي 

ْاث  ٓع اإلاساَغ في الٗمل(، ؤْ ظٗل ؤص البدض ًم٨ً ؤن ٩ًٓن لِا جإزحر ٖلى اإلاماعؾاث اإلاِىُت )٦خه

ْالٗمل الاظخماعي  .(5)٢غاع للمؿاٖضة في الؿُاؾت الٗامت ٧الصخت الٗامت 

ْهي: ٖلى َظا، ًم٨ً خهغ هخاثج البد ٖٓاث عثِؿُت   ض في زالر مجم

1. ، ٓع اإلاٗاٝع  جُ

 ؤلاظابت ًٖ الاوكٛاالث الاظخماُٖت، .2

٤ الابخ٩اع. .3 ٓع الا٢خهاصي ًٖ ٍَغ  ْالخُ

 َْظا ما ًمشلّ الك٩ل الخالي:
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 الىخاثج الشثِعُت للبدث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 6: مسُِ مِٟٓم جشمحن البدض01ق٩ل ع٢م 

 

 ُماًلي:ؤما ؤَضاٝ جشمحن هخاثج البدٓر ٞخخمشل ٞ

ْهي  (1 الخٗٝغ ٖلى الباخض مً َٝغ ؤ٢غاهّ، ْالاؾخجابت ألَم اإلاِماث التي حؿعى بلحها الجامٗاث 

 جشمحن هخاثج ألابدار،

ت، (2 ْمغا٢بت خماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ  يمان 

 ،(7)حصجُ٘ ألابدار ْالابخ٩اع في مسخل٠ اإلاُاصًً الٗلمُت (3

ْبوكاء قغ٧اث ابخ٩اع، (4  صٖم الخىمُت الا٢خهاصًت 

ٍٓغ ا (5 ٓام،جُ ْالخ ٓمُحن  ْالكغ٧اء الٗم  لخٗاْن بحن مسابغ البدض 

ٍٓغ اإلادُِ الؿٓؾُٓ (6 ْجُ ٍٓل   ،(8)ا٢خهاصي-اإلاكاع٦ت في جد

ٓع اإلاٗاٝع ؤلاظابت ٖلى  جُ

 الاَخماماث الاظخماُٖت

ٓع الا٢خهاصي  الخُ

٤ الابخ٩اع  ًٖ ٍَغ

 جشهُب مششوع بدثي

ٕ ْعة خُاة اإلاكْغ  ص

 بخىشةالىخاثج اإلا

ٓم جشمحن البض  مِٟ

ٓعاث، مضازالث...  ميك

ٍٓغ ْالخُ ٘ ظضًضة للبدض   مضزالث إلاكاَع
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ؼ  (7 ْمِمت الجامٗت م٘ الخٍٗؼ : ٌؿمذ الخشمحن باالؾخجابت لخُلٗاث اإلاجخم٘  ْالخٗاٝع الخٍٗغ٠ 

تراٝ باألبدار اإلاىجؼة،  ْالٖا

ٓاعص مالُت بياُٞت (8  .(9)٦ؿب م

ٓاث ألازحرة اَخماما متزاًضا مً َىا، وؿدىج ؤ ب ؤن ًبضي ألا٧اصًمُٓن في الؿى هّ لِـ مً الٍٛغ

م في ألاْؾاٍ الٗلمُت بط جد٫ٓ اَخمام اإلاجخم٘  ْج٣ُُم جإزحَر ٓثهم  بالُغ١ ٚحر الخ٣لُضًت لخشمحن بد

ا مً مىهاث الاهترهذ، خُض ًضمج الٗلماء  ْٚحَر ٓاث الٓؾاثِ الاظخماُٖت  ألا٧اصًمي بلى اؾخسضام ٢ى

ٓمي، ما ًمشل بم٩اهاث َاثلت لدسجُل آلازاع الغ٢مُت ألبداثهم بك ْاث في ٖملِم الُ ٩ل متزاًض َظٍ ألاص

 التي ًم٨ً اؾخٛاللِا: ألادواث والاظتراجُجُاثْمً ؤَم َظٍ 

٤ْْٞ على الباخث ؤن ًجعل ؤبدازه ظهلت الاهدشاف - ْطل٪ بجٗلِا مخاخت ٖلى ؤْؾ٘ هُا١،   :

 ْ ٓح ٢ضع ؤلام٩ان،   (10) :ـــطل٪ بالٓن٫ٓ اإلاٟخ

 اليشش في مجالث الىضىٌ اإلافخىح(Open Access) ٓع : خُض ج٩ٓن ألابدار مخاخت ٖلى الٟ

ٓاظؼ اإلاالُت، ل الخ ٍٍْؼ  ألي شخو لضًّ اجها٫ باألهترهذ، 

 :ْطل٪ بٓي٘ ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً اإلا٣االث في  ؤن ٌسجل الباخث ؤسشُف عمله بىفعه

ٖٓاث ا ْ طاث اإلآي ٓصٖاث اإلااؾؿاجُت ؤ ٓح، ختى اإلاؿخ إلادضصة، ِٞظا ًًمً بجاخت ٖملّ بك٩ل مٟخ

ً ًدُدٓن ألاعقٟت الظاجُت بك٩ل  ٓما هٓحر الٓن٫ٓ، طل٪ ؤن مٗٓم الىاقٍغ لٓ ج٣ايذ اإلاجلت عؾ

 لؿُاؾاث اإلاجالث(.SHERPA/RoMEOاٞتراضخي )مشل ٢اٖضة البُاهاث

 :ٖلى الباخض ؤن ًً٘ ظمُ٘ هخاثج ؤبدازّ في ؤما٦ً مشل وشش حمُع الىخاثج Slideshare 

ْهاث  TheWinnowerلكٟغة البرامج،  GitHubللبُاهاث، DataDryad  لكغاثذ الٗغى، للمض

غاى مشل ْ في زضماث مخٗضصة ألٚا ٖٓت مً الىخاثج.Figshare-Zenodo ْاإلا٣ترخاث، ؤ  ، لدسجُل مجم

 :ٓماث ٖىض ج٣ضًم  اهخلاء البُاهاث الىضفُت ٖلى الباخض ؤن ًمؤل ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً اإلاٗل

ٓع اإلاؿتهضٝ. بُاه ٧ْلماث مٟخاخُت تهم الجمِ ٓاها جٓنُُٟا، ْزالنت،  اجّ ؤْ جدمُلِا، مخًمىا ٖى

ٓاؾُت مدغ٧اث البدض.  ِٞظا ًجٗل مً الؿِل ا٦دكاٝ ٖملّ ب

ْؤما٦ً مكاع٦ت الٗمل  على الباخث جدبع مذي وضىله: - ْطل٪ بالخٗٝغ ٖلى مً ًهلّ ٖملّ، 

ٓعة ؤ٦ث ٩ٍْٓن َظا بْمىا٢كخّ ْالاؾدكِاص بّ. ِٞظا ًغؾم ن ٓعٍ.   (11) :ـــر ْيٓخا لجمِ

 )اظخغالٌ اإلاعشفاث)الثابخت (make use of identifiers):  ْاخض ٖلى ًخم حُٗحن مٗٝغ ع٢مي 

ٕٓ مً البُاهاث الٓنُٟت لّ  ٓلت. َظا الى ٢ّٓٗ بؿِ ٓٔ ٖلى الاهترهذ، مما ًدُذ جدضًض م ألا٢ل ل٩ل مدخ

 ْ اث الغ٢مُت ؤَمُت زانت، مً ؤظل جدب٘ ؤصاء ؤلاهخاط الٗلمي  ٓلّ. حكمل ألامشلت الباعػة لِظٍ اإلاٗٞغ ْن
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ٓز٣ُت الغ٢مُت اث ال اثDoiمٗٞغ اث PubMed، مٗٞغ اث الشابخت، مشل مٗٞغ ٓا٢٘. حٗض اإلاٗٞغ ًٍْ اإلا ْٖىا  ،

ْز٣ُت  ٓز٣ُت الغ٢مُت، مُٟضة بك٩ل زام ل٣ُاؽ اليكاٍ ٖلى الاهترهذ، ألجها مهممت ٧ي حكحر بلى  ال

ٓ ه٣لذ بلى م٩ان ْ حٛحر عابِ الاهترهذ(. البدض ختى ل  ؤزغ ٖلى قب٨ت الاهترهذ )مشال بطا حٛحر هاقغ اإلاجلت ؤ

 :ٓص  الاخخفاف بسجل ول بهخاحه اث ألاما٦ً التي ًدخمل ْظ ٖلى الباخض جدب٘ ظمُ٘ مٗٞغ

ٓا٢٘  ٖملّ بها. لِـ ٧ل ما ًيكٍغ الباخض ؾ٩ُٓن لّ مٗٝغ زابذ، ٣ٞض ًيخهي اإلاُاٝ بٗملّ في م

ا ؾُٟٓث ٖلُّ بٌٗ اإلا٣اًِـ. ٖلى الباخض مخٗضصة، لِظا ٞةن جدب اث الضاثمت صْن ٚحَر ٘ اإلاٗٞغ

ٕٓ بلُّ في اإلاؿخ٣بل. اث )في ظض٫ْ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫( ًم٨ىّ الغظ  الاخخٟاّ بسجل زام بخل٪ اإلاٗٞغ

 ْمخابٗت ٖملّ. ٌٗض ٧ل مً بوشاء خعاباث شخطُت ٍٓت الباخض ٖلى الاهترهذ  ؼ َ : لخٍٗؼ

ImpactStory مً ظٓظل ْالباخض الٗلمي(Google scholar)  ٓع مالثما، ْؾِؿاٖضٍ َظا ألازحر في الٗش

ٍّٓ بٗملّ ImpactStoryٖلى ؤلاؾدكِاصاث بٗملّ ٖلى قب٨ت الاهترهذ الٗلمُت، ٦ما ؾ٨ُك٠  ًٖ الخى

 ٖلى الكب٨ت الاظخماُٖت.

 ٓا٢٘، بعادة الىكش في العمل باهخكام ًٍْ اإلا ْٖىا ْطل٪ باؾخسضام الخؿاباث الصخهُت   :

 ٓ ً آلان اإلا٣اًِـ للم٣االث )ًخًمً طل٪ للغظ ْعي. ٌٗغى الٗضًض مً الىاقٍغ ٕ بلى الٗمل بك٩ل ص

ْبطا لم ج٨ً  ٓعة.  ْاإلا٣اًِـ البضًلت( ٖلى نٟدت اإلا٣الت اإلايك ٖضص مغاث الخدمُل، ؤلاؾدكِاصاث 

ٓصة ًم٨ً ٚالبا اؾخسضام ؤصاة الٗالمت اإلاغظُٗت ت اإلا٣اًِـ. ٞٗلى الباخض ؤ Altmetricمٓظ ن إلاٗٞغ

 ًغاظ٘ باهخٓام ؤ٢ؿام الخٗل٣ُاث للمداصزاث خ٫ٓ ٖملّ.

  ض بل٨ترْوي بوكاء هٓام جيبحهاث إلزباع الباخض خحن ًظ٦غ ٖملّ خُض ًخل٣ى الباخض عؾالت بٍغ

 ٧لما ط٦غث اإلا٣االث التي تهمّ في ألاما٦ً التي ًدبِٗا. 

جخم٘ ألا٧اصًمي بمجغص ؤن ًبضؤ الباخض بمىا٢كاث مً صازل اإلا جىاضل الباخث مع حمهىسٍ:  -

ٓعٍ ؾحزصاص ٖضصا بك٩ل َبُعي،  ىُت ْزاعظِا ؤًًا، ٞةن ظمِ ْص الَٓ ْصازل الخض ْزاعظّ، 

ٓانل ًجب:  (12) ْختى ًىجر َظا الخ

  ،ّٓانل الاظخماعي، ٞبضال مً مجغص الترٍْج لىٟؿ ٖلى الباخض ؤن ٩ًٓن وكُا ٖبر ْؾاثل الخ

ْٖ ٓا في مجخم٘ لضًّ اَخماماث مكتر٦ت،  لُّ الخٗٝغ ٖلى اخخُاظاث َظا ألازحر ًجب ؤن ٩ًٓن ًٖ

 ْ ٍٓتر"، ؤ ْمماعؾخّ. ًم٨ً الٓن٫ٓ بلى جد٤ُ٣ َظا الِضٝ مً زال٫ بوكاء خؿاب ٖلى "الخ ْمٟغصاجّ 

ٓا٢٘ الكب٩اث  ْهت، ؤْ اإلاؿاَمت في م الاهًمام بلى ظماٖاث الٟاٌؿب٥ٓ، ؤْ الخٗل٤ُ ٖلى مض

 ،Mendeley-Academia.edu-ResearchGateالاظخماُٖت ألا٧اصًمُت مشل: 

 :ٓا  الخىاضل مع اللشاء ٖلى الباخض ببضاء ه٣اقا م٘ ال٣غاء، ٞةطا ٧ان اإلاِخمٓن بٗملّ لِؿ

 ْ ض بل٨ترْوي، ؤ خماص في الى٣اف ٖلى مداصزت بٍغ ٓانل الاظخماعي، ًم٨ىّ الٖا وكُاء ٖلى ْؾاثل الخ

ْ ج٩ٓن م٩اإلات  ٓ ظماُٖت في ظٓظل، ؤ  بضًال لظل٪، Skypeصعصقت ُٞضً
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  ٓلحن لِا، حمهىس حذًذ:الخىاضل مع ْاإلام ٓم  ْاإلاِخمحن بالٗل ْاإلاماعؾحن   الخٗٝغ ٖلى ألا٧اصًمُحن 

 :ٓع ظضًض مً زال٫ الخدضر ٖلىا. جدُذ  اإلاشاسهت في اإلااجمشاث والىذواث البدض ًٖ ظمِ

ٓاث الاهترهذ ٞغنت اإلاىا٢كاث م٘ ؤشخام بُٗضًً في خحن ؤن  ٢ْى ٓانل الاظخماعي  ْؾاثل الخ

ْالٗام حٗغى ٖملّ بك٩ل شخصخي.مىاؾباث الخضًض ألا  ٧اصًمي 

ض وحىدٍ على الاهترهذ: - ادة حعٍض  (13) :ـــ ْطل٪ ب ٍص

  بوشاء خعابORCID:Open Researcher and Contributor ID  

ٝ ازخهاعا باؾم   ٓع )اإلاْٗغ ْاإلاكاع٦حن اإلاخاح للجمِ ٍٓت الباخشحن  ًم٨ً للباخض َلب ع٢م َ

ORCID ٓاظِت جدضي الخمُحز ْالخد٨م في خؿاب  (. بهّ مهمم إلا  ORCIDبحن ؤؾماء اإلاالٟحن، 

ْاهخماءاجّ،  الصخصخي ٢ض ٩ًٓن بمشابت ؾحرة طاجُت ٖلى الاهترهذ جخًمً ظمُ٘ هخاثج ؤبدار الباخض 

 ٢ْض ٩ًٓن بمجزلت الغباٍ الظي ًجم٘ زضماث ؤبدازّ.

 غ باإلااظعت ملش عمل الباخث : ألن َظٍ جِٓغ ٖاصة في اظخخذام ضفدت ؤعػاء الخذَس

ٍْب شخهُت ؤًًا. م٣ضمت  هخاثج البدض، م٘ بم٩اهُت بوكاء نٟدت 

 ْجباص٫ آلاعاء خ٫ٓ مجا٫ الىخابت في اإلاذوهاث ألاوادًمُت : التي حٗخبر م٩ان اؾخُإل ألا٩ٞاع 

ًٍْ هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ْمً مىهاث الخض ْالترٍْج لّ،   Wordpresse.com ٖمل الباخض 

 ْهت بوكاء اؾم هُا١ شخصخي: ًم٨ً للباخض ٖىض بو ٢ٓ٘ شخصخي زام بّ ؤْ مض كاءٍ إلا

ْحسجُلّ )ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ اؾم الباخض.  (comشخهُت، ؤن ٌكتري اؾم هُا١ ًخًمً اؾمّ 

II. :شبياث الخىاضل الاحخماعي العلمُت فػاء مً فػاءاث الخثمحن 

ٓما ٢ضًما في ٖلم الاظخمإ، بال ؤهّ اؾخٗحر للضاللت ٖلى  ٓم الكب٩اث الاظخماُٖت، مِٟ ٌٗض مِٟ

ْمً َىا ًظَب بٌٗ الباخشحن بلى بياٞت بٌٗ ال٩لماث لئلقاعة بلى َظا ْاَغ  ة اجهالُت ظضًضة، 

ٓا٢٘ الكب٩اث  ْ م ٓا٢٘، بدُض ؤنبدذ ٖباعاث مشل الكب٩اث الاظخماُٖت ٖلى الاهترهذ ؤ ٕٓ مً اإلا الى

 الاظخماُٖت، حؿخسضم للضاللت ٖلى الٓاَغة الجضًضة.

ٓان ْلم ْمما ال ق٪ ُّٞ ؤن اؾخسضام قب٩اث الخ ٓاث اإلاايُت،  ل الاظخماعي ٢ض جؼاًض ٖلى مضاع الؿى

ْالؿُاؾُت ٞدؿب، ٞمً  ْجباص٫ الى٣اقاث الاظخماُٖت  ٓانل م٘ ألانض٢اء  ْعَا ٢انغا ٖلى الخ ٌٗض ص

ْلى اَخماما ٦بحرا لِاجّ الكب٩اث. ْعَا ب٨شحر لخهل ٖضة مجاالث مجها اإلاجا٫ ألا٧اصًمي الظي ؤ ْػ ص  ظِت ججا

ْج٣اؾم  ْمً ظِت ؤزٔغ اؾخٗمل ْالخٟاٖل ُٞما بُجهم،  ٓانل  مً ٢بل الباخشحن مً ؤظل الخ

ْجشمحن بهخاظِم الٗلمي.  ججاعبهم 
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 مفهىم شبياث الخىاضل الاحخماعي: .1

ٓانل الاظخماعي، ٚحر ؤن الخٍٗغ٠ الظي ٢ضمّ ٧ل  ٓا٢٘ قب٩اث الخ ٠ إلا ًٓظض الٗضًض مً الخٗاٍع

ٍٓض" ْ"ؤًلؿٓن" َْظا ٖٝغ اهدكاع  (D.Boyd. N.Ellison) مً "ب  ،ٕٓ ا ٦بحرا في الضعاؾاث اإلاِخمت باإلآي

ٓانل الاظخماعي بإجها "  ان قب٩اث الخ ْاثل الضاعؾحن لِظا اإلاُضان، خُض ٌٗٞغ ألجهما ٌٗخبران مً ؤ

ْ قبّ ٖامت زال٫ هٓام  ٍٓب، جدُذ لؤلٞغاص بىاء بُاهاث شخهُت، ٖامت ؤ ٓظض ٖلى قب٨ت ال زضماث ج

بٓن  ْص، ًم٨جهم مً ْي٘ ٢اثمت إلاً ًٚغ ٓاثمِم ؤًًا" مدض ت ٢ ْعٍئ  .(*()14)في مكاع٦تهم الاجها٫ 

كماع" ٓوي ٦َغ ِا "بَغـ"ْ"مال ٖلى ؤجها " اإلا٩ان الظي ًلخ٣ي  (Preece. MaloneyKrichmar)َْٗٞغ

ْاإلاٗاًحر التي  ٓاٖض  ْهي مٓظِت مً َٝغ ؾُاؾاث جخًمً ٖضصا مً ال٣ ُّٞ الىاؽ ألَضاٝ مدضصة 

 .(15)٣ًترخِا البرهامج"

ذ ٖلى ؤجه ٖٓت مً الخضماث ٦ما ٖٞغ ْج٣ضم مجم ٓا٢٘ حك٩ل مجخمٗاث ال٨ترْهُت ضخمت  ا" م

ْالخٟاٖل بحن ؤًٖاء الكب٨ت الاظخماُٖت مً زال٫ الخضماث  ٓانل  التي مً قإجها جضُٖم الخ

ٖٓاث اَخمام  ٓعٍت، بوكاء مجم ْاإلاداصزت الٟ ْاإلاغاؾلت  ْالهضا٢ت  ْالٓؾاثل اإلا٣ضمت مشل الخٗاٝع 

ْاإلااؾؿاث،  ً ْنٟداث لؤلٞغاص  ْاإلاىاؾباث، مكاع٦ت الٓؾاثِ م٘ آلازٍغ اإلاكاع٦ت في ألاخضار 

ْالبرمجُاث"  ٓ ْالُٟضً ٓع   .(16)٧اله

٠ الخالي: ٠ الؿاب٣ت ًم٨ً اؾخسالم الخٍٗغ  ْمً ظملت الخٗاٍع

ْبغمجُاث  ٓا٢٘  ٓانل الاظخماعي هي م ٖٓت  قب٩اث الخ طاث بيُت صًىام٨ُُت، جخ٩ٓن مً مجم

ٖٓت، مىٓمت...(،  ٤ الخٟاٖالث الاظخماُٖت٦ُاهاث )ٞغص، مجم )جباص٫ ألا٩ٞاع  مغجبُت ُٞما بُجها ًٖ ٍَغ

ٓع  ْاله ْمكاع٦ت اإلالٟاث  ْاإلاىاؾباث  ْالٗامت ْألاخضار  ٓماث الصخهُت  ْاإلاٗل ْالخبراث  ْآلاعاء 

 . ْالٓؾاثِ اإلاخٗضصة(

 شبياث الخىاضل الاحخماعي العلمُت مفهىمها، ؤَذافها واظخخذاماتها: .2

 بدُض ؤنبذ„ The open science„ إلاُضان الٗلمي هدٓ ؤلاجاخت الٗلمُتٌؿعى الخٓظّ الخالي في ا

ا مً مىهاث  ْٚحَر ٍٓب الاظخماعي  ٓاث ال اَخمام اإلاجخم٘ الٗلمي الخالي مىهبا ٖلى اؾخسضام ٢ى

ْزبٓث ٞٗالُتها، بدُض ًؼصاص جبجى  ؤلاهترهذ هٓغا لخىامي اؾخسضام َظٍ الٓؾاثِ في قتى اإلاجاالث 

ْاث ٞٗالت لدسجُل لالباخشحن بك٩ل ٦بحر  ٓمي، لخهبذ َظٍ الٓؾاثِ ؤص ْاث في ٖملِم الُ ِظٍ ألاص

ٓاؾٗت.  ْاهٟخاح اإلاجا٫ الٗلمي بلى الجماَحر ال  آلازاع الغ٢مُت ألبداثهم 

ٓانل  ٓا٢٘ الخ ٓص م ٍٓب الاظخماعي، بغػث بلى الٓظ ْم٘ جىامي اؾخسضام ال ٓاث ألازحرة  في الؿى

ْالٗلمي للباخشحن ؤ٦ثر بجاخت مً زال٫ اليكغ الاظخماعي الٗلمُت التي تهضٝ بلى ظٗل ؤلا  هخاط ال٨ٟغي 
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ٓا٢٘ ٖلى آلُت الخٟاٖل بحن ألاٞغاص مما ٌٗؼػ مً  (L„Auto publication) الصخصخي بط جدخٓي َظٍ اإلا

ْالدكاع٥. ٓص زانُت الخباص٫  ٕٓ مً الكب٩اث ْخؿب عؤًىا ٢ض ٌٗ ٟا ص٣ُ٢ا لِظا الى لظل٪ لم هجض حٍٗغ

ْمً زال٫ ال٣غاءاث التي ٢مىا بها الؿبب بلى ؤجها لم جدٓ ى بال٨شحر مً الضعاؾاث بؿبب خضازتها 

 اؾخسلهىا ٖضة مهُلخاث لٓن٠ َظٍ الكب٩اث هظ٦غ مجها:

ٓانل الاظخماعي ألا٧اصًمُت  -  Réseaux sociaux académiques(.R.S.A)قب٩اث الخ

ٓانل الاظخماعي للبدض -    Réseaux sociaux de recherche (R.S.D.R.)قب٩اث الخ

ٓانل الاظخماعي الغ٢مُت للبدض -  Réseaux sociaux numériques de rechercheقب٩اث الخ

(R.S.N.R.) 

ٓابت الال٨ترْهُت  ْاث حؿمذ In Foclioحٗٝغ الب ٓانل الاظخماعي الٗلمُت ٖلى ؤجها "ؤص قب٩اث الخ

ْا ٓا٢٘ ًٖ الٟاٌؿب٥ٓ  ْجسخل٠ َظٍ اإلا ْاإلاهاصع  ٓماث  ٓانل لخباص٫ اإلاٗل ٓا٢٘ ج ٓجها بةوكاء م ٍٓتر ٧ لخ

 .(*( )17)ْظضث زهُها لدؿخسضم مً َٝغ الباخشحن"

ِا قب٨ت ٦ما  ْج٣اؾم Couperinحٗٞغ ْبض  بإجها "اإلادُِ الاظخماعي الظي ًخم ُّٞ جباص٫ ألابدار 

ح الخٗاْن بحن  اَغ ًدخٓي ٖلى ْع ض ْْ ٓ ًٞاء ٍٞغ َْ ٖٓاث  ْاإلاجم ٦ْظا الخٗاْن بحن ألاٞغاص  ٓماث  اإلاٗل

  .(**()18)الباخشحن"

ٟحن ًم٨ً الٓن٫ٓ بلى الىخاثج الخالُت: مً  زال٫ َظًً الخٍٗغ

ْاث ؤوكئذ زهُها للباخشحن، .1  هي ؤص

ْاإلاهاصع، .2 ٓماث  ٓانل لخباص٫ اإلاٗل ٓا٢٘ ج  هي م

ٓا٢ٗ .3 ٓماث،هي م ْج٣اؾم اإلاٗل ْبض   لخباص٫ ألابدار 

ح الخٗاْن في مجخم٘ الباخشحن. .4 ٓا٢٘ بلى بًجاص ْع  تهضٝ َظٍ اإلا

ْبال ٟاث  ِٖٓا ه٣ترح الخٍٗغ٠ ؤلاظغاجي الخالي:مً زال٫ جل٪ الخٍٗغ  ىٓغ بلى جى

ْج٣اؾم ؤلاهخاط ال٨ٟغي  ٓانل الاظخماعي الٗلمُت هي قب٩اث مخسههت لخباص٫  ٓا٢٘ الخ "م

ْجشمحن البدض الٗلمي". ْالدكاع٥ ُٞما بُجهم   ْالٗلمي للباخشحن ْألا٧اصًمُحن، بهضٝ بًجاص الخٗاْن 

ٓانل الاظخماعي ال ٓا٢٘ الخ ٓع إلا ْازغ ٧ان ؤ٫ْ ِْ ٢ٓ٘  2007ٗلمُت في ؤ م٘ البض ألاْلي إلا

Mendeley ٓع الٟٗلي ٧ان بضاًت ؾىت ٢ٓ٘  2008، بال ؤن الِٓ ٢ٓ٘ Zoteroم٘ م ْالُبٗت الغؾمُت إلا

Mendeley(version beta) ْي٘ ْ ٢ض ْ ٓا٢٘ هي ْي٘ بقاعاث مغظُٗت  ٧اهذ ال٨ٟغة اإلابضثُت لِظٍ اإلا

 الباخشحن صازل الكب٨ت.

٧ْاهذ  ٧اهذ َظٍ الكب٩اث في ٓانل ٞاٌؿب٥ٓ  ٢ٓ٘ الخ ٓاثم البضاًت ٖلى ق٩ل م ٓم بؿغص ال٣ ج٣

ٓٚغاُٞت للباخشحن مشل  ْحُٛحراث ؤْظضث لِا  Mendeley ْZoteroالببلُ ٓعاث ٖضًضة  زم قِضث جُ
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ٓا٢٘، لخهبذ ُٞما بٗض ًٞاءا للباخشحن للخٍٗغ٠ بإهٟؿِم  ا ًٖ ب٣ُت اإلا زهٓنُاث ظضًضة جمحَز

ٓانل م٘ باخش ْالخ ً مشلْبإبداثهم  ٦ما جضزل َظٍ الكب٩اث  .AcademiaْResearchGateحن آزٍغ

ا(Ranking)٦ماقغ في جغجِب الجامٗاث َٓٞغ  .(19)بًٟل زضمت ؤلاخهاثُاث التي ج

ٖٓت مً  ٓٙ مجم ٓا٢٘ لبل ٓاثض ًمـــــــــ٨ً  ألاَذافظاءث ٨ٞغة َظٍ اإلا ٓٞغ ٖلى الٗضًض مً الٟ ْهي جخ

 : (20)جلخُهِا في

تراٝ  (1 ٓع ْالٖا ن اؾخســـضامِا لــــٛغى  70%بالباخشحن بط ؤن جد٤ُ٣ الخً مً الباخـــشحن ٣ًـــْغ

ٓثهم،  الخٍٗغ٠ ببد

ٓا٢٘  (2 اث٠ بط ؤن ؤٚلبُت اإلااؾؿاث حؿخسضم م ٘ مً ٞغم الباخض في الخه٫ٓ ٖلى الْٓ الٞغ

ٓانل للخه٫ٓ ٖلى الؿحر الظاجُت،  الخ

 جىمُت ؤلاهخاط الٗلمي، (3

 ٞخذ باب اإلاىاٞؿت، (4

ْالدكاع٥، (5  الخٗاْن 

 ء ٖال٢اث بحن الباخشحن.بوكا (6

ٓاؾ٘ للبدٓر، (7  البض ال

ٓماث ًٖ ازغ ؤٖمالِم، (8 ْالخه٫ٓ ٖلى مٗل  جدب٘ الباخشحن 

ٕٓ اَخمام الباخض، (9  ا٢تراح اجهاالث ظضًضة التي حكابّ مٓي

 الخٍٗغ٠ بمُُٗاث البدض، (10

ٓعاث اإلاخدهل ٖلحها مً اإلاهاصع اإلاٟخٓخت، (11 ٓاٖض اإلايك  الٓن٫ٓ بلى ٢

٦ْظل٪  الخه٫ٓ ٖلى بخهاثُاث ج٣ُُم (12 ٕٓ بدشّ، الا٢خباؽ مً ؤٖمالّ  الباخض إلآي

ْجٟاٖالجّ.  مؿاَماجّ 

ٓانل الاظخماعي الٗلمُت ال٨شحر مً الاؾخسضاماث هظ٦غ مجها  :(21)لكب٩اث الخ

ْاإلاسخهحن، (1  بًجاص الباخشحن 

 البدض ًٖ اإلا٣االث، (2

 جشمحن البدض الٗلمي، (3

ٓٚغاُٞت، (4 ْج٣اؾم اإلاُُٗاث الببلُ  حؿُحر 

ٖٓا (5 ٓانل صازل مجم  ث،الخ

ما٫ مً زال٫ ٣ٖض ٖال٢اث م٘ باخشحن ؤظاهب ًيخمٓن لىٟـ اإلاُضان، (6  الدكاع٥ في ألٖا

ٓماث الٗلمُت، (7  ج٣اؾم اإلاٗل

ْهُت (8 ما٫ الخٗا ْاإلاكاع٦ت في ألٖا  .ا٢تراح الكغا٧اث 



ْعَا في جشمحن البدض الٗلمي ْص ٓانل الاظخماعي الٗلمُت  ٓا٢٘ الخ   م

 

393 

 همارج إلاىاكع الخىاضل الاحخماعي العلمُت -3

غت الخخطظ الشابـ اإلاىكع
ٌ
 عذد اإلاشاسهحن الل

 
Mendeley 

 

https://www.mendeley.com 

 

مخٗضص 

 الخسههاث

ت ملُٓن مسجل 13 الاهجلحًز

 2016ؾىت 

 
Scientix 

 

http://www.scientix.eu/web/guest 

 

مخٗضص  الخٗلُم

 اللٛاث

مسجل ؾىت 820

2011 

 
Hypothèse 

 

http://hypotheses.org/ 

 

ٓم  ٖل

بوؿاهُت 

 ْاظخماُٖت

مسجل ؾىت 210 الٟغوؿُت

2011 

 
Researchgate 

 

https://www.researchgate.net 

 

مخٗضص 

 الخسههاث

ت ملُٓن ؾىت  9ؤ٦ثرمً  اهجلحًز

2016 

 
Myexperiment 

 

http://www.myexperiment.org/hom 

 

ٓماجُت ت اإلاٗل مسجل ؾىت 10273 ؤلاهجلحًز

2011 

 
Social Science Research 

Network 

 

http://www.ssrn.com 

 

ٓم  الٗل

 الاظخماُٖت

ت ؤل٠ مسجل 400 الاهجلحًز

 2011ؾىت 

 
Nature 

 

http://network.nature.com/ 

الُبُٗت 

 ْالخُاة

ت مسجل 25000ؤ٦ثرمً الاهجلحًز

 2011ؾىت

 

Academia.edu 

 

https://www.academia.edu/ 

 

مخٗضص 

 الخسههاث

تالا  ملُٓن مسجل 21 هجلحًز

 2016ؾىت 

 
My Science Work 

 

https://www.mysciencework.com/ 

 

مخٗضص 

 الخسهو

ت  ٚحر مدضص الاهجلحًز

 
Piirus 

https://www.piirus.com 

 

مخٗضص 

 الخسههاث

تالاه  ٚحر مدضص جلحًز

 

ٓانل الاظخماعي الٗلمُت، مً خُض الخسهو  ٓا٢٘ الخ ٖٓت مً م ًبحن الجض٫ْ ؤٖالٍ مجم

٢ٓ٘ الظي ًخًمً ؤَمُت  ْالغابِ الخام ب٩ل م  ،٘٢ٓ ْاللٛاث اإلاؿخسضمت، م٘ ٖضص اإلاكاع٦حن في ٧ل م

ٓا٢٘ مً خُض الاؾخسضاماث الٗلمُت اإلاخٗضصة الخسههاث.  َظٍ اإلا

 

https://www.mendeley.com/
http://www.scientix.eu/web/guest
http://hypotheses.org/
https://www.researchgate.net/
http://www.myexperiment.org/hom
http://www.ssrn.com/
http://network.nature.com/
https://www.academia.edu/
https://www.mysciencework.com/
https://www.piirus.com/
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III. بياث الخىاضل الاحخماعي العلمُت:الباخثىن وش 

٢ْض  ٓماث  ٓانل الاظخماعي الٗلمُت للبدض ًٖ اإلاٗل ًخٓظّ الٗضًض مً الباخشحن بلى قب٩اث الخ

Emmanuel Nnadi ججغبت الباخض  2014م٣ا٫ وكغ في ؾبخمبر  في » Nature «ه٣لذ مجلت 

Nnaemeka الظي ٢ام بُلب مؿاٖضة ٖبر قب٨ت2011ٖام  في ، ResearchGate  بٛغى جدضًض

ٓعاٍ ًضعؽ ٖلم ألاخُاء  ٦ُْالب ص٦خ ٍْت  ِْمت لؤلص الدؿلؿل الجُجي لبٌٗ الٍُٟغاث اإلاؿببت لؤلمغاى اإلا٣ا

 ٫ٓ ٓة مً الخه ْ اإلاٗضاث التي ًدخاظِا. ؾمدذ لّ َظٍ الخُ ٓٞغ لضًّ الخبرة ؤ ا، لم جخ الض٣ُ٢ت في هُجحًر

ٓعازت ؤلاًُالي  ْلي بحن الباخشحنٞيكOrazio Romeoٖلى الغص مً ٢بل ٖاِلم ال ْن ص ا حٗا  . (22)إ ٖلى بزَغ

ْعٍت  ٌك٩ل ح في م٣ا٫ ص ْن الظي جدُدّ َظٍ Natureاإلاشا٫ اإلاُْغ ْا٢ُٗت لك٩ل الخٗا ٓعة   ن

ٓعاٍ هخج ٖىّ جدٍغ٪ ؾلؿلت مً اإلاؿاَماث،  الكب٩اث، بطا مً زال٫ َغح بؿُِ إلاك٩ل لُالب في الض٦خ

ْلي في  ْن الض ْلُت.ؤصث بلى ٣ٖض ٖال٢اث ظضًت في الخٗا ْبًجاص مجا٫ للكغا٦ت الض  مجا٫ البدض الٗلمي 

ْالبدض  ٓٞحر الٟغم  بن َظٍ الخجغبت خٟؼث الٗضًض مً الباخشحن اؾخٛال٫ َظٍ الكب٩اث في ج

ًٖ الاقترا٧اث مما ًا٦ض ٞاٖلُت َظٍ الكب٩اث ٖلى بوكاء ؤعيُت للخغ٦ُت الٗلمُت ؾُٗا لخد٤ُ٣ 

مٓخاث ظضًضة.   ؤَضاٝ َْ

، ٦ما Researchegateملُٓن باخض ٢ام بالدسجُل في قب٨ت  4.5ؤ٦ثر مً جا٦ض هٟـ الضعاؾت ؤن 

ٓمُا  ٢ٓ٘  10,000ٌسجل ً . ٢ض جبضْ َظٍ IjadMadischٖالم ظضًض، خؿب ٫ٓ٢ ؤخض ماؾسخي اإلا

ٓالي  ملُاع مؿخسضم وِكِ ٖلى الِٟؿب٥ٓ، ل٨ً ججضع الاقاعة َىا ؤجها  1.3ألاع٢ام يُٟٗت م٣اعهت بد

 لباخشحن ٣ِٞ.وؿبت مضَكت لكب٨ت مسههت ل

مٓخاث ضخمت خُض جإمل ؤن ًهبذ  IjadMadischحؿعى  بلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ َْ

Researchegate  ْعا١ التي ْهُت، ْألا ملخ٣ى عثِؿا للٗلماء الغاٚبحن في الاهسغاٍ في ه٣اقاث حٗا

ٖٓاث  ْ ٦ظل٪ جدمُل مجم ْجباص٫ الىخاثج الؿلبُت التي ٢ض ال جخاح لِا ٞغنت  ٌؿخٗغيِا الباخشٓن، 

ٓػ بجاثؼة  IjadMadischاث ًم٨ً اؾخسضامِا الخ٣ا بٗض جهيُِٟا. ٫ٓ٣ً بُاه ٓ الٟ َ ٘٢ٓ بإن َضّٞ للم

ٓبل:  ٢ٓٗت جماما Researchegateم٘»ه ٣ت ٚحر مخ  . » (23)هدً بهضص حُٛحر الٗلم بٍُغ

ْاإلاخمشلت في الضٖم  ل٣ض اؾخسلهىا ٦ظل٪ مً زال٫ ٢غاءة اإلا٣ا٫ ؤَضاٞا ؤزٔغ لِظٍ الكب٩اث 

ً مً بُجهم اإلاالي الظي  َْظا ما ًجٗلىا هدؿاء٫ ًٖ مضٔ Bill Gatesجخل٣اٍ مً ٦باع اإلاؿدشمٍغ  ،

َْل جُمذ في الخه٫ٓ ٖلى م٩اؾب ا٢خهاصًت مً زال٫ حٗاملِا  ْع اليكغ  مىاٞؿت َظٍ الكب٩اث لض

ٓاث، ٧اهذ ٨ٞغة ب٢با٫ مالًحن  ٓلٓظُاث الخضًشت. ٣ٞبل بً٘ ؾى م٘ الكغ٧اث الباعػة في الخ٨ى

الث الباخشحن ٖلى  ٓالذ اإلادا ْ ٢ض ج ٢ٓ٘ لِا ؤي ٞغنت للىجاح  خ ًُ قب٨ت اظخماُٖت ؤ٧اصًمُت ٖمال٢ت ال 

ْ عبما ٧اهذ  Scientistes، Solution ،Skylinkالٟاقلت مشل  ْاجها، ؤ الث ؾاب٣ت أل ...بلخ. ٧اهذ جل٪ اإلادا

٣ت زاَئت.  ببؿاَت جخم بٍُغ



ْعَا في جشمحن البدض الٗلمي ْص ٓانل الاظخماعي الٗلمُت  ٓا٢٘ الخ   م

 

395 

ُاهُا: ٢بل ، الظي صعؽ الٟلؿٟت ٫ٓ٣ًRichard Price الغثِـ الخىُٟظي  ٓعص ببًر في ظامٗت ؤ٦ؿٟ

ٍْجم٘ بالٟٗل 2008في ٖام Academiaؤن ًاؾـ  ما٫:  17.7،  اص ألٖا ٩ي مً ْع الع ؤمٍغ ٧ان »ملُٓن ص

ٓ الؿعي بلى بٖاصة بىاء اليكغ الٗلمي مً ألال٠ بلى الُاء  .(24)«َضٝ الكغ٦ت َ

ٓانل الاظخما ْْعي الباخشحن بكب٩اث الخ ذ صعاؾاث خ٫ٓ اَخمام  عي الٗلمُت م٣اعهت ل٣ض ؤظٍغ

ْاث لضٔ  ٕٓ مً ألاص ٓانل ألازٔغ ًٓضر لىا الك٩ل الخالي مضٔ جىامي اؾخسضام َظا الى بكب٩اث الخ

  الباخشحن ٦ما ًخطر في الك٩ل الخالي:

 (25)مىاكع الخىاضل الاحخماعي العلمُت غمً مىاكع الخىاضل الاحخماعي العامت : جشجِب02شيل سكم 
 

 

ال٨شحر مً الاقُاء، بدُض الِضٝ الغثِسخي إلااؾسخي َظٍ  Natureها جٟؿغ الضعاؾت التي ظاءث ب

 Open scienceالكب٩اث َٓ بًجاص ؾُاؾت ظضًضة في مجا٫ البدض الٗلمي اإلاؿماة بالٗلم اإلاخاح 

ْاخخ٩اع اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن في مجا٫ اليكغ الٗلمي.  غ َظا الازحر مً ؾُُغة   ْجدٍغ

 خاجمت:

ٓجُت  ْٖالم ؤنبدذ الكب٨ت الٗى٨ب ٓماث في الٗالم ألا٧اصًمي  حك٩ل بخضٔ ؤَم مهاصع اإلاٗل

ْع  ٓاٖض البُاهاث الخانت بض ٓصَا ٦مىاٞـ ل٣ ٓانل الاظخماعي الٗلمُت ؤزبذ ْظ البدض؛ ٞكب٩اث الخ

ٓاتها ألاْلى. بط ؤنبدذ جٟغى َظٍ الكب٩اث  م ؤلا٢با٫ ال٠ًُٗ في اؾخسضامِا في ؾى اليكغ ٚع

ٓصَا ٦إصاة ٞٗالت في مجا٫ جشم ٓ جُلٗاث ظضًضة ْظ ٤ ؤمام الباخشحن هد ْٞخذ الٍُغ حن البدض الٗلمي 

ٓصَم.  ْالاهٟخاح ٖلى الٗالم مً زال٫ بزباث ْظ

http://arabicedition.nature.com/figures/2780.jpg
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ْعبما َظا ما ظٗل الؿلُاث ألا٧اصًمُت  ج٨دؿب َظٍ الكب٩اث الٗضًض مً اإلاؼاًا الاًجابُت 

ٓص ٓاث ألازحرة بقاعاث جبحن ْظ ىُت جبضي اَخمامِا بها، خُض إلاؿىا في الؿى ْعي بمؿإلت الخشمحن  الَٓ

ْعاٙ ٓع ٖبض الخُٟٔ ؤ ؤزىاء  26لضٔ الؿلُاث اإلا٩لٟت بالبدض الٗلمي. ٟٞي مضازلت لّ ؤبضٔ الض٦خ

٢ْام بدض الباخشحن ٖلى  2015مدايغة ؤل٣اَا بجامٗت جلمؿان ؾىت  اَخمامّ بهظٍ الكب٩اث 

ٓانل الاظخماعي الٗلمُت ٓثهم ResearchGateاؾخسضام قب٨ت الخ  ا.ْجشمُجه ليكغ بد

ٓػاعة مً زال٫ َظٍ الىٓغة بلى بًجاص  ٓة َٓ ؤهّ عبما حؿعى ال بن ما وؿخيخجّ مً َظٍ الخُ

جي مؿخٛلت في طل٪ ؤعيُاث مسخلٟت  .اؾتراجُجُت قاملت لخشمحن ؤلاهخاط ال٨ٟغي ألا٧اصًمي الَٓ

 الهىامش :

 
إل ماعؽ  . ألاعق2013٠ُ.لُهتزغفي، ز (1) ت للجؼاثغ ]ٖلى اإلاباقغ[. ]جم الَا ذي للٟترة الاؾخٗماٍع ْعٍ في جشمحن ألاعق٠ُ الخاٍع  [2016ْص

 www.journal cybrarian.infoمخاح ٖلى
(2) Université de Toulouse. La Valorisation c„est quoi ?[en ligne]. [Consulté en Mars 2016]. Disponible à l„adresse 

http://www.univ-tlse2-fr./accueil/recherche/valorisation 
(*) « Valoriser, c'est rendre utilisable ou commercialisable les connaissances et les compétences de la recherche » 
 (3) Université de Montréal. La Valorisation. 2014 [en ligne]. [Consulté en Avril 2016].Disponible à 

l„adressehttp://www.recherche.umontreal.ca/valorisation-de-la-recherche/la-/valorisation 
 (*) « valorisation » se rapporte à tout ce qui donne de la valeur, selon une perspective plus large que la simple valeur 

pécuniaire. Dans un contexte de recherche, l„utilisation du concept de valorisation renvoie donc au fait de donner de la 

valeur aux connaissances produites par les chercheurs dans le but de les rendre accessibles à un public cible. D„ailleurs, d„un 

point de vue pragmatique, certains définissent la valorisation comme l„ensemble des actions et des activités ayant pour but 

d„augmenter la valeur de la recherche et, plus généralement, de mettre en valeur les connaissances. De façon plus pratique, la 

valorisation consiste à rendre opérationnels (valeur d„usage) ou commercialisables (valeur d„échange) les connaissances, les 
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 ملخظ:

ٖٓا مٟهلُا في  جدىا٫ْ الضعاؾت بالبدض مٓي

ْاإلاٟاَُمُت  ُت  ٓم الؿُاؾُت مً الىاخُت اإلاٗٞغ الٗل

 ْ خُض حٗض "الخيكئت الؿُاؾُت" بابا ال عؾاء ٢ُم جغبُت 

ٓاع خُاجّ.  ٧ٓي" ٌِٗل بّ الاوؿان في ٧امل ؤَ "ؾُا١ ؾل

ٕٓ مً هاخُت بدشُت ا٢غاعا  ج٣ترب الضعاؾت مً اإلآي

٨ّ ال هجاػ بدٓر  ل٨ُُٟاث اؾخسضام اإلاهُلر ْ جدٍغ

مخهلت بؿُا١ البدض في جسهو َٓ، في خاظت 

ماؾت، إلاشل َظٍ الضعاؾاث جد٣ُ٣ا لِضٞحن َما جإنُل 

َْٓ اإلا٣هض  ال،  ا ْن اإلاهُلر مٟاَُمُا ْ جىٓحًر

الشاوي، الى جد٣ُ٣ي الاؾِام البدثي، مً هاخُت، 

.ْججؿُض الاؾ ُت، مً هاخُت ؤزٔغ  خ٣اللُت اإلاٗٞغ

Abstract : 

The study deals with the research of a 
detailed topic in political sciences from the 
cognitive and conceptual point of view where 
"political formation" is a door that deals the values 
of education and behavioral context in which man 

lives throughout his life. The study approaches this 
topic in terms of research and the modalities of the 
use of the term and move it into the context of 
research in the specialization. 

  : جمهُذ

ٓم الخيكئت الؿُاؾُت اخض ؤَم اإلا ْالؿُاؾُت ٌٗض مِٟ ٓعٍت في ال٨خاباث الاظخماُٖت  ٟاَُم اإلاد

ٓم الؿُاؾُت،، اإلاٗانغة ْالٗل ْاإلاؿخجضة في ٖلمي الاظخمإ الؿُاسخي  ٓايُ٘ الٗلمُت اإلاِمت   َْٓ مً اإلا

ٕٓ ْالباخض في اإلآي ْالضاعؾحن،  ٢ّٟٓ ظملت مً  ْخٓي باالَخمام مً َٝغ الٗضًض مً اإلاِخمحن  حؿخ

ال َٓ محزة ألاهٓمت الؿُاالخ٣اث٤ اإلاخمشلت في ؤن الا  ْلُض ال٨ٟغ الخضًض،  ؾُت َخمام بّ لِـ 

ٓ ألامغ الظي ٨ٌٗـ ألاَمُت التي ٨ًدؿحها اإلاٗانغة َْ ٓعٍ،  ٓع بخُ ْجُ ٓص َظا ال٨ٟغ،  ْ بهما ْظض بٓظ  ،

ْؤَمُت البدض ُّٞ مً ظاهب ؤزغ، خُض  ٕٓ مً ظاهب،  ْلخّ َظا اإلآي ؤظمٗذ الضعاؾاث التي جىا

ْالخدلُل ٖلى ُْْْٟت ق٩لذ بةمخُاػ ؤخض  بالبدض  ٓم  ْمِٟ ؤن"الخيكئت الؿُاؾُت " ٦ٓاَغة 

ْالبدض ألا٧اصًمي .  ؤلاَخماماث الباعػة في ألاصبُاث الؿُاؾُت 

ٓم ْبال٨ٟغ  ْل٣ض الػم مِٟ ٓع ؤق٩الِا،  ٓع بخُ ْجُ ْلت ٦خىُٓم ؾُاسخي  الخيكئت الؿُاؾُت الض

ْما  ْلت،  ْمٟاَُمِا الؿُاسخي الخضًض اإلاخهل بالخٓى في مؿاثل ؤنل الض حٗل٤ مجها بالؿلُت 

َْٓ ما ًضٞ٘ بةؾخمغاع بلى الخٓى في مؿإلت مِمت  ا مً اإلاٟاَُم  ْٚحَر ٦ُُْٟاث ممـاعؾتها  اإلاسخلٟت 

ٓا٦بت البدض الٗلمي  ْم٩اها ــــــمً ؤظل م ْالؿعي بلى جدُِىّ ـــــــ ػماها  مً اإلاؿاثل اإلاخهلت بهظا الخىُٓم 

ْجم٨ُجها ْاإلاجخم٘،  لخُٟٗل الخيكئت الؿُاؾُت،  ت اإلاغجبُت بش٣اٞت الٟغص  ٖبر اإلاٟاَُم اإلابيُت ٖلى اإلاٗٞغ

 ْبخترام زهٓنُاجّ في بٗضَا الٗالمي.
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ْاإلاخمشلت في : ت َظٍ الٗال٢ت، ًم٨ً َغح ؤلاق٩الُت الخالُت،   إلاٗٞغ

ٓع الىٓام ٓم ـــــــــ حك٩ل م٩اهت مخمحزة لخُ ْمِٟ ُت  الؿُاسخي  َل الخيكئت الؿُاؾُت ـــــــــ ٦ٓاَغة مٗٞغ

ىّ ؟   ْبعجباٍ الٟغص بَٓ

ْاإلاٟاَُم طاث الٗال٢ت  ٠ُ الٟغيُت الخالُت التي حكحر بلى : ؤن جدضًض اإلاٗاٝع  ٍْم٨ً جْٓ

ىّ. ٓاًَ في بىاء ألامً اإلاجخمعي في َْ ْع اإلا ٓا٢عي لخُٟٗل ص  بالخيكئت الؿُاؾُت ًمشل البٗض ال

ْع الخالُت:  خماص ٖلى اإلادا ٕٓ جم ؤلٖا ٕٓ، لخبُان ْلخدلُل َظا اإلآي ْالتي حٗض طاث ٖال٢ت باإلآي

ٓم  ٓانل إلاِٟ ُِٟا بما ٌؿاَم في الخُٟٗل اإلاخ ْمً زم ٦ُُٟت جْٓ ْجدضًض هخاثجِا،  ؤَمُت جغابُِا 

ْع هي : َْظٍ اإلادا ْهٓامِا الؿُاسخي،  ْلت،  ٠ُ الِاصٝ لخد٤ُ٣ ؤمً الض ْالخْٓ  الخيكئت الؿُاؾُت، 

 ٓ ْج اناث الخيكئت الؿُاؾُت  ٓع ألا٫ْ : بَع  ظِاتها.اإلاد

ْحٗضص ؤبٗاصَا. ٓم الخيكئت الؿُاؾُت  ٓع الشاوي : مِٟ  اإلاد

ْؤَضاِٞا. ْا٢٘ الخيكئت الؿُاؾُت  ٓع الشالض :   اإلاد

اضاث الخيشئت العُاظُت وجىحهاتها.  اإلادىس ألاٌو : بَس

 بؾخٗما٫ مهُلر )الخيكئت( ًغظ٘ بلىججم٘ الضعاؾاث في مجا٫ الخيكئت الؿُاؾُت ٖلى ؤن 

ً جهاًت الشالزِىاث ، لُخضا٫ْ في بدٓر بظخماُٖت ْؾُاؾُت (*)ْبضاًت ألاعبُٗىاث مً ال٣غن الٗكٍغ

ٕٓ اؾخٗمالّ في ا ٓع َظا اإلاهُلر ْقُ ٧ْان لِٓ ٖٓت،  ْمخى لضعاؾاث الاظخماُٖت ٦بضًل ٖضًضة 

ٓعاث الٗلمُت التي عا٣ٞذ  إلاهُلر ٓا٦بت الخُ ُٖٓت م٨ىخّ مً م )الخٗلُم( خُض ٖبر ًٖ ه٣لت ه

ٓع، ٦ما حٗبر ًٖالخٛحراث ؤلاظخماُٖ في َظا اإلاجا٫  ؤلاؾِاماث التي ٢ضمِا ٖلماء ؤلاظخمإ ت ٖبر الٗه

ْا مً ْؤعاص ٍٓت، طل٪ ؤهّ بطا ٧ان مهُلر ) مً اإلاجاالث الٗلمُت،  ( الخٗلُمزاللِا جُٟٗل الٗملُت الترب

ْالٓؾاثل" في اإلاجا٫ التربٓي، ٞةن مهُلر ) الخيكئت ( ٌٗجي ٖىض َا  الء ٌٗجي " ال٣ُمت ْألاَضاٝ 

 .(1)اإلاٟاَُم ٞٗالت " الٗلماء " البدض ًٖ ال٨ُُٟت التي ًم٨ً ؤن ج٩ٓن بها َظٍ

الضعاؾاث اإلاخٗل٣ت بالخيكئت في ؤلاهدكاع، بلى ؤن  ْم٘ َظا الخٓؾ٘ في اؾخسضام اإلاهُلر بضؤث

َْٓ ما  ْبٗضَما ٖلم الؿُاؾت،  ْالىٟـ،  ؤنبدذ مُضاها مً مُاصًً البدض في ٖلمي الاظخمإ 

ٕٓ مً الضعاؾاث ْؤلاججاَاث اإلاسخلٟت التي محزتها،٨ٌٗـ الخلٟ سُت لِظا الى ْالتي ًم٨ً  ُت الخاٍع

ا ُٞما ًلي:   خهَغ

 الاججاٍ الفلعفي: -ؤ

 ٍْجض، َظا ؤلاججاٍ ـــــــ طْ البٗض الخإؾِسخي ـــــــ َظا ؤلاججاٍ ـــــــــ طْ البٗض الخإؾِسخي ــــــــ ؾىضٍ في

ْاإلاُالب الث  ْالؿُاؾُت، زال٫ الخ٣ب الٟلؿُٟت اإلا اإلادا سخلٟت الغامُت إلنالح ألاْيإ الاظخماُٖت 



ُت مٟاَُمُت .   الخيكئت الؿُاؾُت : م٣اعبت مٗٞغ
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ْلت باألٞغاص ْنلت  ْٖال٢ت الض ْجىُٓم اإلاجخم٘،  الخاٍعسُت اإلاسخلٟت، الؾُما جل٪ اإلاخهلت بىٓم الخ٨م 

ْب٢غاٍع بإَمُت  ٓهٟٓقُٓؽ الهحن "  الث ما طَب بلُّ " ٧ ْجإحي في م٣ضمت َظٍ اإلادا الؿُاؾت باإلاجخم٘، 

ٓة هٟؿِا الخيك ْهي الضٖ ٓاَىت الهالخت،  ْبًجاص اإلا ْوكغ ال٣ُم الؿُاؾُت  ٓاٖض الخ٨م،  ئت في بعؾاء ٢

ٓن  ٓ ""  ْ "التي ججضصث لضٔ ٧ل مً " ؤٞالَ ٟا٫،  آعؾُ عة بًجاص هٓام لخيكئت ألَا اللظًً قضصا ٖلى يْغ

ْباإلا٣ضاع  ًٍْمً جماؾ٨ّ.  ْبما ًدٟٔ اؾخ٣غاع اإلاجخم٘  ْلت،  ٓظِاث الض ْج ؾٓ"  بما ًخماشخى  هٟؿّ ؤ٦ض "ْع

ْع التربُت في صٖم ال٣ُم ٓصان" بلى ؤن َاٖت الؿلُت جبضؤ مً زكُت هللا، ْقضص ٖلى ؤن  ،(2)ٖلى ص ْطَب "ب

ٓا الؿلُت الخا٦مت" ٓن ًٖ آبائهم زكُت هللا، ًهٗب ٖلحهم ؤن ًُُٗ ٟا٫ الظًً ال ًخٗلم  .(3)" ألَا

 الاججاٍ العىظُىلىجي: -ب

ٓع الضعاؾاث  لماء ؤلاظخمإ ب٣ًاًا الخش٠ُ٣َظا ؤلاججاٍ بةَخمام ٖ جمحز ل٣ض ْجُ الؿُاسخي، 

ٓمي.  ؤلاظخماُٖت ْال٣ جي  ْالؿل٥ٓ الؿُاسخي الَٓ ْالؿُاؾت   في َظا اإلاجا٫ لخدىا٫ْ ٢ًاًا الصخهُت 

 ؤلاججاٍ العُىىلىجي : -ج

ٓجي للؿُاؾت ٓل ٓع الؿ٩ُ ٓعاث الىامُت في  ،٨َْٗـ َظا الاججاٍ اإلاىٓ ْاخضا مً اإلاىٓ ْالظي ٌٗض 

ٓصا الؿُاؾت في اإلاسخهٓن  بظ٫ ٢ْض ،اإلاجا٫َظا   ْجمحز ،(4)ال٣غن  َظا بضاًت مىظ إلخُاثّ ٦بحرة ظِ

الًاث في الىٟـ ٖلماء بخضزل ٨ُت اإلاخدضة ال ٟا٫ نٛاع ِٞم ل٣ُاؽ ألامٍغ  (5)الؿُاسخي للٗالم ألَا

ٓع  ٣ُت البدٓر زال٫ مً ؤ٦ثر الاججاٍ َظا ْجُ ذ، التي ألامبًر  َاًمان َغبغث " صعاؾت ْؤَمِا ؤظٍغ

H.HYMAN " ًٖ جغسخي الؿُاؾُت الخيكئت ٖباعة بضؤث بالظاث الاججاٍ َظا ْم٘ ،الؿُاؾُت الخيكئت 

ٓاٖضَا ٓلِا البدٓر ْجيكِ ٢  خ
(6).  

 :الاججاٍ الىقُفي -د

ُٟي الخدلُل ٧ان إلاا ا ألاقُاء بإنل حهخم ال الْٓ بُٗتها ْٖىانَغ  ٍْبدض حهخم ما ب٣ضع ْؤؾالُبها، َْ

ٓصَا،ْ  مً الٟاثضة في  ًٖ ًبدض ال ــــــــــ بالؿلُت مىّ حٗل٤ ما زانت ـــــــــ الؿُاسخي البدض مجا٫ في ٞةهّ ظ

ً َبُٗتها ُتها اْٖل اث٠ في ًبدض ما ب٣ضع قٖغ  الاججاٍ ٌؿعى اإلاىُل٤ َظا ْمً جاصحها، التي الْٓ

ُٟي ا ،الؿُاؾُت الخيكئت لضعاؾت الْٓ ُٟت باٖخباَع اث٠ مً ْْ  آلُاث مً ُتْآل الؿُاسخي، الىٓام ْْ

ٓمخّ اؾخ٣غاٍع  ٖلُّ. ْاإلاداٞٓت ْصًم

ا٫ ًدضص اإلاىُل٤، َظا ْمً ٓهض "ٚابٍغ اث٠ (7)"( G.ALMOND) آإلا  زالر في الؿُاسخي الىٓام ْْ

 : ْهي ٞئاث

ٖٓت جخًمً :الٟئت ألاْلى - اث٠ مجم ا٢ت ب٣ضعة الهلت طاث الْٓ  ألازحر َظا َْؿعى الىٓام، َْ

 لخإمُجها.
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ٖٓتمج جخًمً :الٟئت الشاهُت  - اث٠ م ا، ؤن ًم٨ً التي الْٓ  ؾحر ؤن٫ٓ  ٖلى ؤَلٗىا لٓ ُٞما همحَز

 صازلُا. الؿُاسخي الىٓام

اث٠ ْجخًمً :الٟئت الشالشت ت الْٓ ٍع ٓصٍ ٖلى اإلاداٞٓت ؤظل مً ؾُاسخي هٓام ل٩ل الًْغ  ْظ

ٓمخّ، ٓػٕ ْصًم ُٟخحن ق٩ل في الٟئت َظٍ ْجخ  ٧لْ  جّ، ٦ُُْٟا للخ٨م اإلااصًت الُغ١  ٖلى ألاْلى ْجا٦ض ْْ

ٓاٖض بلى ًٟخ٣غ ؾُاسخي هٓام ا٫، مٗغى ٖلُّ ْالخىاْب الخ٨م اهخ٣ا٫ ٢  الخٗل٤ ٖلى الشاهُت ْجا٦ض للْؼ

ٓاٖض الُغ١  جل٪ في الاٖخ٣اص ببض  في َظا ًخم ال الُاٖت، حؿخٓظب ٢ُم ق٩ل في اإلاجخم٘، ؤٞغاص في ْال٣

الم ْؾاثل ْمسخل٠ اؾُتالؿُ ألاخؼاب : ٢ىاجحن ٤ْٞ جخم التي الؿُاؾُت الخيكئت ٍَغ٤ ًٖ بال عؤي  ؤلٖا

 لؤلَٟا٫. باليؿبت ْاإلاضعؾت ْالٗاثلت، لل٨باع باليؿبت

اع َظا في ٍْا٦ض ٓهض " ؤلَا  ٧ان ٧لما م٣ىٗا ال٣ُم َظٍ بض ٧ان ٧لما بإهّ " (G.ALMOND) آإلا

ال الؿُاسخي الىٓام ٓامل مً ٖامال طل٪ ق٩ل ٧ْلما ،ألاٞغاص لضٔ م٣ب  ٖبر ْاؾخمغاٍع الىٓام َظا ب٣اء ٖ

ٓهّ في الؿُاسخي للىٓام ِٞمّ في جٟؿحٍر الخٓظّ َظا ٍْجض ،لؼمًا ٖٓت ؤهّ ًٖ ًٞال - ٧  ألاٞغاص مً مجم

ٖٓت -ؤًًا ِٞٓ ْاإلااؾؿاث، ْالبجى  مً التي ألازحرة َظٍ الؿُاؾُت، الش٣اٞت ْمً الترا٦ُب مً مجم

ت ٖلى ْحؿاٖضٍ الؿُاسخي الىٓام جضٖم ؤن قاجها  اجهُاٍع ٖلى حٗمل ؤْ  الاؾخمغاٍع
(8). 

ٓع  محزث التي اإلاسخلٟت الاججاَاث َظٍ ْجبرػ ٓع  ِْ ٓم ْجُ  الجاهب َظا ؤن ،الؿُاؾُت الخيكئت مِٟ

ٓاهب مً ت ظ   ٧ان ْبن ْختى ْمسخلٟت، مخٗضصة جسههاث خهُلت َٓ الؿُاؾُت اإلاٗٞغ

ٓع  ِْغ ٢ض  ْٖلماء ْاإلاغبحن الٟالؾٟت بَخمام ب٣ضع ال٣اصة، اَخمام مدل ٧ْان الؿُاسخي، ال٨ٟغ بِٓ

 الٓي٘ محزث التي ْاإلاؿخجضاث اإلاُُٗاث ْل في الخضًض، الٗهغ في ؤَمُت بػصاص ٞةهّ ،ظخمإالا 

ٓم ْمُضان الٗام، الؿُاسخي  ُٞما جدضًضَا ًم٨ً التي اإلاؿخجضاث ْهي ـــــ زانت بهٟت ـــــ الؿُاؾُت الٗل

 : ًلي

تها. - ب التي ٖٞغ ْالخْغ ْبٗض ألاخضار  ْبا  ْع ٓمُت في ؤ ت ال٣ ٓع الجٖز ِْ 

ػ الهغإ  اجهُاع  - ْبْغ ٓة ؤؾاؾا لِا،  ٓعٍاث الخ٣لُضًت التي اجسظث مً مى٤ُ ال٣ ؤلامبراَ

ٓجي  ٓل ْلُتؤلاًضً  .٦مخٛحر ٞاٖل في الٗال٢اث الض

ىُت. ،اهدكاع مٓظاث الخدغع في الٗالم الشالض -  بهضٝ ب٢امت الض٫ْ الَٓ

ٓمي - ْالخ٩امل ال٣ الجضًضة  ْالظي ناخب ْاَغة الض٫ْ  ،ؤػماث ما ٌٗٝغ باالهضماط الاظخماعي 

ْز٣اُٞا  ٍٓا  ْلٛ )ص٫ْ ما بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت(، التي جٓم ظماٖاث مخباًىت ٖغ٢ُا 

ٓ ألامغ الظي ًجٗل مً  ،ْاظخماُٖا َْ ا،  ا اظخماُٖا بُٛت اؾخ٣غاَع ألامغ الظي ٌؿخضعي اههِاَع

ال ٓمُت، ْالالتزام بال ْال٣ ىُت  ٍٓت الَٓ ء الخيكئت الؿُاؾُت ؾبُال لخل٤ بخؿاؽ ٖام بالِ

ْلم ًِٓغ بال بٗض الخغب  ،(9)ْالامخشا٫ للؿلُت ال٣اثمت ٓمِا ٌٗض خضًشا وؿبُا  ٍِْٓغ ؤن مِٟ
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ْلت  ،الٗاإلاُت الشاهُت ٖلى بزغ بهدؿاع الاؾخٗماع ْخه٫ٓ مٗٓم الض٫ْ ٖلى خُض بضؤث ٧ل ص

ْالٛغبُت، حٗمل ظاَضة ٖلى اؾخ٣غاع هٓامِا الؿُاسخي،  ٓع ال٨خلخحن الكغ٢ُت  ِ اؾخ٣اللِا، ْْ

ٓا الؿُاؾت ًٓظِٓن  ْٚغؽ ْمً زم بضؤ صاعؾ ْمباصت في هٟٓؽ ؤبىائها،  ما جامً بّ مً ؤ٩ٞاع 

ا" ْؤؾباب حٛحَر ا  ٓامل اؾخ٣غاَع ْٖ  . (10)ؤَخماما ؤ٦بر بلى ِٞم ألاهٓمت الؿُاؾُت 

َظا الٓي٘ الؿُاسخي الٗام ؤن ٌُٗي هٟؿا ظضًضا لٗملُت الخيكئت الؿُاؾُت، ؤما  ْل٣ض بؾخُإ

ْالتي ٧ان لِا صٞٗا في ٖملُت باليؿبت للمخٛحراث ا ٓم الؿُاؾُت  ٓعث في مُضان الٗل ْجبل لتي بغػث 

ا ُٞما ًلي :  الخيكئت ُٞم٨ً بًجاَػ

ْاإلاخمشلت في الاهخ٣ا٫ بالضعاؾاث الؿُاؾُت  -1 ٦ُٓت،  ْالؿل ٓم الاظخماُٖت  الخإزحراث التي ؤخضزتها الٗل

ْاإلاجخم٘  ْالىٓامي، الظي ًىٓغ بلى ؤلاوؿان  ٓوي  ٓاٖض مً ظاهبها ال٣اه ٖٓت مً ال٣ ٓ ؤهّ مجم ٦ما ل

ْمهاصٍع ٓعٍت، بلى الخإ٦ُض ٖلى صعاؾت الؿل٥ٓ   .(11)الضؾخ

ْالظي ًخسظ مً الش٣اٞت الؿُاؾُت بٗضا -2 ٓم الؿُاؾُت،  ٓع ما ٌٗٝغ باالججاٍ الش٣افي في الٗل ِْ  

ٓهض ؤلاججاٍ ؾىضٍ ٍْجض َظا لّ ا٫ آإلا  "(G.ALMOND) في ؤٖما٫ ٧ل مً الٗاإلاحن: " ٚابٍغ

 " في صعاؾاتهما ًٖ ألاهٓمت الؿُاؾُت.(DAVID-EASTON)ٌؿخٓن ْ"صاُٞض ا

ٓاهبها اإلاسخلٟت  -3 ٓم التي ؾاَمذ في بزغاء الضعاؾاث الؿُاؾُت في ظ ٓع بٌٗ الٗل ٓع ْ جُ ِْ

ٓلٓظُـا، باإلياٞت بلى مؿاَماث ٖلماء  ْٖلم ألاهترْب ْْالتي مً يمجها : ٖلم الىٟـ الاظخماعي، 

ْبو٩ٗاؾاتهاؤلاظمإ، بضعاؾاتهم ؤلاظخماُٖت ط  ؤلاظخماُٖت. اث الهلت الٗم٣ُت بالىٓم الؿُاؾُت 

ْالٟلؿُٟت في َظا اإلاُضان ٣ٞض ْلذ مٗالجت  ت  ٢ْضم اإلاؿاَماث ال٨ٍٟغ  ،ٕٓ م مً ٢ضم اإلآي ْبالٚغ

ٓزاث٤ ؤ٦ثر مً اٖخماصَـا ٖلى الؿل٥ٓ، ؤي  ٓهُت حٗخمض ٖلى ال ٕٓ الخيكئت الؿُاؾُت مٗالجت ٢اه مٓي

ٓهُت للٓاَغةصعاؾاث طاث َاب٘ هٓغي نغ  ْٖلى اإلاٗالجت ال٣اه ت  ٦ْغص ٞٗل ٖلى َظٍ الجٖز الؿُاؾُت  ٝ، 

٦ُٓت ٖلى الضعاؾاث الؿُاؾُت ؤخضزخّ الىٍٓغاث الظي الخإزحر ْ ،مً هاخُت ٓعاث في ؤؾالُب  الؿل ْالخُ

، ناعث صعاؾاث الخيكئت الؿُاؾُت  بُا ـــــ حك٩ل بخضٔ ـــ البدض الاظخماعي مً هاخُت ؤزٔغ ْججٍغ ا  هٍٓغ

ٓظِاث  1950ْابخضاء مً ؾىت  اع اَخمام اإلاكخٛلحن بٗلم الؿُاؾت،ب ٣ُت للخ ؤنبدذ الضعاؾاث ألامبًر

ٓم الؿُاؾُت ٓاَىحن جمشل مُضاها مِما مً مُاصًً البدض في الٗل  .(12) الؿُاؾُت للم

٩ي  (H.HYMAN)" َاًمان  بٗض َظٍ اإلاؿاَماث التي ؾاَم بها " ظاء ٖالم الؿُاؾت ألامٍغ

 ٓ ٕٓ(DAVID EASTON)ن "صاُٞض اٌؿخ ْانل الضعاؾت خ٫ٓ َظا اإلآي مؿخمغا في طل٪ في  " الظي 

 -"(HESS)الٗالم" َِـ  بالخيؿ٤ُ م٘ –، ْ ؤؾخُإ " (H. HYMAN)الىهج الظي عؾمّ "َاًمان 

ٓطط هٓغي ًٖ الخيكئت الؿُاؾُت اؾخسالم  ًم٨ً جلخُهّ ُٞما ًلي : ؤهم

ًخجّ ُّٞ الُٟل مً  -٣ْٞا لىٓام ٣ٖالوي -ملتؤن الخيكئت الؿُاؾُت، جمغ بإعبٗت مغاخل مخ٩ا

 البؿُِ بلى اإلاغ٦ب .
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ْلى، خُض ًبضؤ الُٟل مً زاللِا باإلخؿاؽ (:LA POLITISATION)الدؿُِـ  -1  ْاٖخبٍر اإلاغخلت ألا

 باإلاُضان الؿُاسخي صْن بصعا٦ّ لخ٣ُ٣خّ .

ا اإلاغخلت الشاهُت، ْ ٞحها ًخٗامل(LA PERSONALISATION)الصخهاهُت  -2 ْاٖخبَر الُٟل م٘  : 

ْلُت ج٩ٓن بممشلي  ٝ ؤن اعجباَاث الُٟل ألا الٗالم الؿُاسخي مً زال٫ ؤشخانّ، بط اإلاْٗغ

ٓم الؿلُت زال٫ َظٍ اإلاغخلت ٩ًٓن مً زال٫ ؤٞغاص مُٗىحن مشل  ْبصعا٥ الُٟل إلاِٟ الؿلُت، 

ٓػ ًخٗامل مِٗا الُٟل ْهي عم م...،  ْٚحَر ي،  ْالكَغ ْاإلال٪،  ْلت  ْعثِـ الض ْاإلاضعؽ  ٓالضًً   ال

ْٚحر مباقغة . ٣ت مباقغة  ٓمُا بٍُغ ً 

ٓػ الؿلُت (L’EDIALISATION)اإلاشالُت  -3 ْجخمحز بىٓغة الُٟل بلى عم ْهي اإلاغخلت الشالشت،   :

ْبُٗضة ًٖ ٧ل خ٨م مؿب٤ .  ْالصخهُاث الؿُاؾُت هٓغة ٖاَُٟت مشالُت مجغصة 

الُٟل مً ْٞحها ًيخ٣ل  ،ْهي اإلاغخلت ألازحرة (:L’INSTITUTIONALISATION)اإلااؾؿاجُت  -4

ْحٗاملّ الؿُاسخي م٘ ألاشخام ٓا٢٘، هٓغجّ  الؿُاسخي في َُئاجّ ْ ماؾؿاجّ،  بلى بصعا٥ ال

ٓعة الؿلُت لضًّ مجؿضة في َُئاتها ال في ؤشخانِا، ؤي ؤن الُٟل في َظٍ اإلاغخلت  ْجهبذ ن

ٓع بصعا٦ّ الؿُاسخي هدٓ الخمُحز بحن اإلااؾؿاث الؿُاؾُت ْألاشخام الظًً ًماعؾٓن  ًخُ

طل٪ ؤهّ بخ٣ضم الؿً ًؼصاص بصعا٥ الُٟل للغثِـ ٦جؼء مً  ،ً زال٫ َظٍ اإلااؾؿاثؤوكُت م

ٓعة اإلاشالُت التي ًدملِا الُٟل للغثِـ ٨َْظا جخد٫ٓ جل٪ اله ْالؿُاسخي،  ٓمي  مً  ،الىٓام الخ٩

 .(13)شخهّ بلى اإلااؾؿت الؿُاؾُت التي ًد٨مِا ؤي )الغثاؾت( 

ٕٓ ًإزظ م٩اه ّ باعػا في ؤصبُاث ٖلم الاظخمإ الؿُاسخي، زانت في ٨َْظا بضا الاَخمام بهظا اإلآي

ٓاهبّ  ْل الخ٣اث٤ التي حكحر بلى ؤن الاَخمام بالخيكئت الؿُاؾُت َٓ ٓاًَ الخ٤ في ظ بَخمام بهى٘ اإلا

ْعٖاًت ْلت ْ جشبُذ ؤؾؿِا،  ْببىاء الض ٓلٓظُت ْ جٓظِاجّ الؿُاؾُت،  ُت ْؤلاًضً اإلاجخم٘ في  اإلاٗٞغ

ْالضًيُت  ٓاهبّ الترازُت  ْالش٣اٞت الؿُاؾُت لضًّ.ظ ْجغ٢ُت الؿل٥ٓ الؿُاسخي   ْالؿُاؾُت، 

ٓعاث التي قِضَا َظا الجاهب مً خ٫ٓ٣ البدضْ "ظاهب  في ْل َظٍ الخ٣اث٤، ْفي ْل الخُ

ٓم الؿُاؾُت، ًم٨ً ْلُذ لّ، مً َٝغ  الخيكئت الؿُاؾُت" في مُضان الٗل الدؿائ٫ ًٖ ألاَمُت التي ؤ

ٓهّ.اإلاضاعؽ اإلاسخلٟت في مجا٫ الخٍٗغ ْبمًم  ٠ بّ 

 مفهىم الخيشئت العُاظُت وحعذد ؤبعادَا. اإلادىس الثاوي:

٤ْٞ اإلاضاعؽ ْالاججاَاث  ْالضعاؾاث ألا٧اصًمُت ٖلى ج٣ضًم الخٗاٍع٠  ل٣ض صؤبذ ألابدار 

ْالخدلُل ٕٓ بالبدض  ْالٟلؿُٟت اإلاسخلٟت، التي جدىا٫ْ اإلآي ت  ٕٓ الخيكئت  ،ال٨ٍٟغ بال ؤن الضاعؽ إلآي

٨ُحن بالخدضًض "، الؿُاؾُت ال ًج ض مً اإلاضاعؽ ْالاججاَاث ؾٔٓ اإلاضعؾت ْالاججاٍ الٛغبُحن " ألامٍغ

ٓع  ْؤ٢اما بكإهّ الضعاؾاث ْألابدار التي م٨ىذ مً ب٢غاع جه ْاضخا،  ٕٓ بَخماما  ْلُا اإلآي اللخحن ؤ

ْالظي ؤنبذ ٌك٩ل ْالضعاؾاث في َظا اإلاجا -ُٞما بٗض -هٓغي لّ،  ت ل٩ل ألابدار   ٫ .الخلُٟت الىٍٓغ
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ٓم حٗض مً هخاثج اظتهاصاث ٖلماء َظٍ  اع الىٓغي للمِٟ م مً ؤن الخلُٟت ْؤلَا ْٖلى الٚغ

ٓم ؤهي خ٨غا ٖلحها، ؤم َىا٥ بؾِاماث  ٠ التي ؤُٖتها للمِٟ اإلاضعؾت، بال ؤن الدؿائ٫ خ٫ٓ َظٍ الخٗاٍع

ٟاث اإلاضعؾت الٛغبُت، َْٓ ما ًضٖٓ بلى بؾخٗغاى ؤَم حٍٗغ ؟  ؾِاماث م٘ ؤلاقاعة بلى بٌٗ ؤلا  ؤزٔغ

 الٗغبُت في َظا اإلاجا٫.

ف الغشبُت : -ؤ  الخعاٍس

ٓا٢٘ الظي جٓنل بلُّ ٓم، وكحر بلى ال  ٢بل ٖغى ؤَم مسخل٠ الخٗاٍع٠ التي ؤُُٖذ لِظا اإلاِٟ

ٓم ٦ٛحٍر مً اإلاٟاَُم الؿُاؾُت،  ْالظي مٟاصٍ ؤن لِـ لِظا اإلاِٟ  ٕٓ ٓا بهظا اإلآي بٌٗ الظًً ؤَخم

ٟا مدضصا، بل ج٩اص جخٗضص ح ٍٓ بالضعاؾت، ٖلى ؤن الضعاؾاث ججم٘ حٍٗغ ْل ّٟ ب٣ضع حٗضص مً جىا ضٔ لـــ ٗاٍع

ٓص بججاَحن عثِؿحن بهظا الهضص، ألا٫ْ مجهما -البٌٗ مجهم  ًىٓغ بلى الخيكئت الؿُاؾُت  ٖلى ْظ

ْاإلاٗاًحر الؿُاؾُت اإلاؿخ٣غة في يمحر اإلاجخم٘ بما  ٖٓت ال٣ُم  ٦ٗملُت ًخم بم٣خًاَا جل٣حن اإلاغء مجم

ْالشاويًًمً ب٣اء ا ٖبر الؼمً،  ْاؾخمغاَع هي ٖملُت ٨ًدؿب مً  ٫ٓ٣ً بإن الخيكئت الؿُاؾُت َا 

ٍٓخّ الصخهُت، التي جُا ـــــــ َ ٣ت  ،لّ بالخٗبحر ٖـً طاجّ حؿمذ زاللِا اإلاغء ــــــ جضٍع ٢ًْاء مُالبّ بالٍُغ

ٓػَِٗا في اإلاج ْٖلُّ ٞةن الخٗاٍع٠ اإلا٣ضمت في َظا الكإن ًم٨ً ج ٕٓ بحن زالزت التي جدلٓ لّ،  م

  بججاَاث ؤؾاؾُت، هي : 

ُُٟت  َْٗبر ًٖ ْظِت الاججاٍ ألاٌو : ال -الىٓغ الْٓ ْ جضا ٖٓا  ٓ ألا٦ثر قُ ٍْىٓغ بلى الخيكئت  -َْ

ٖٓت ال٣ُم  ا جل٣حن ألاٞغاص مجم اث٠ الىٓام الؿُاسخي، ًخم ٖبَر ُٟت مً ْْ ٓ ؤجها ْْ الؿُاؾُت ٦ما ل

.٢هض الخٟاّ ٖ ،ْاإلاٗخ٣ضاث التي ًامً بها ْاؾخمغاٍع ٓمخّ   لى صًم

ٓهض  ا٫ اإلا " ْ"با٫ْ (G.ALMOND)ْفي َظا الهضص ٌٗٝغ الٗاإلاان الؿُاؾُان: " ٢ابٍغ

(B.POWELL)  الاججاَاث ْ " الخيكئت الؿُاؾُت بإجها " جل٪ الٗملُت التي ًخم مً زاللِا ٚغؽ ال٣ُم 

ٓلت ختى الىطج لِم ،الؿُاؾُت مىظ الُٟ ٠٢ٓ ًَا م " ْبلى ؤن ًهبذ الىاضجٓن في م ْاَع  ،ألصاء ؤص

ْلُام مُدكا٫  ب  "بلى ؤن الخيكئت الؿُاؾُت(WILIAM-MITCHEL)٦ما طَب"  ْلت لخضٍع هي " مدا

ٓا ما ًخُلبّ الىٓام " ؤن الخيكئت  (H.HYMAN) ْفي هٟـ الاججاٍ ًا٦ض ،(14)الىاؽ ٖلى ؤن ًٟٗل

٤ مسخل٠ ماؾؿاث اإلاجخم٘ حؿ اٖضٍ ٖلى الؿُاؾُت هي" حٗلم الٟغص ألهماٍ اظخماُٖت ًٖ ٍَغ

٦ُٓا م٘ َظا اإلاجخم٘"  . (15)الخٗاٌل ؾل

ب، ٚغؽ...،  ٠ التر٦حز ٖلى مهُلخاث مُٗىت مشل : الخٗلُم، الخضٍع ْ ًِٓغ مً زال٫ َظٍ الخٗاٍع

ْبطابخّ في عئٍت  ٧ْلِا مهُلخاث حكحر ٓج٣ت الش٣اٞت الجمُٗت للمجخم٘  بلى ٨ٞغة نِغ الٟغص في ب

 الؿلُت للمجخم٘ .

ْاإلاٗخ٣ض ٤ْْٞ َاجحن الٓظِخحن ه ٩ٓن بهضص خالخحن مسخلٟخحن بخضاَما: حكحر بلى ْخضة الش٣اٞت 

ْالٓؾاثل التي  ْالىٓغ في بًجاص الؿبل  َْؿعى الىٓام مً زاللِا بلى الخسُُِ  ٓلٓظُاث،  ْؤلاًضً
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ٓخضة اإلاجخمُٗت ٓلٓظـي، زاهحهما : ًم٨ً مِٗا الخٟاّ ٖلى َظٍ ال حكحر بلى  في بٗضحها الش٣افي ْؤلاًضً

ْمباصئها حٗضصًت الش ْحؿعى ؤخؼاب الؿلُت بلى ججؿُض ز٣اٞتها  ٓلٓظُاث،  ْاإلاٗخ٣ض ْؤلاًضً ٣اٞت 

ْمً َىا ظاء  الم، اإلادُِ الٗام(،  ٓاث عؾمُت ) اإلاضعؾت، ؤلٖا ٢ْى ٓلٓظُت في اإلاجخم٘، ٖبر ْؾاثل  ؤلاًضً

ْلُام مُدكا٫  ْلت (  WILIAM-MITCHEL)حٍٗغ٠ "  " الؿال٠ الظ٦غ بإن الخيكئت الؿُاؾُت هي مدا

ٓا ما ًخُلبّ الىٓام.  ب الىاؽ ٖلى ؤن ًٟٗل  لخضٍع

ْبظخماُٖت،  ْلُت بلى ٧اثىاث ؾُاؾُت  ٍٓل ماصة بوؿاهُت ؤ ْفي ٧ل َظٍ الخاالث ه٩ٓن بهضص جد

٧ٓي، ٓمت َْظا بُٛت الٓن٫ٓ بلى خض ؤصوى مً ؤلاظمإ الؿل ْالضًم ت  ْطل٪ مً  (16)يماها لئلؾخمغاٍع

ْالجماٖاث ؤلاوؿاهُت حؿعى بلُّ  ،هّ ؾل٥ٓ م٨دؿبؤن ؤَم ما ًمحز الؿل٥ٓ الؿُاسخي َٓ ا عئٍت

ْالخماؾ٪، الظي ال ًخإحى ٖٓت مً  للٓن٫ٓ بلى خض ؤصوى مً الخًامً  ٤ الاجٟا١ ٖلى مجم بال ًٖ ٍَغ

ٓػ  ْالغم ْاإلاٗخ٣ضاث الضًيُت التي جيخ٣ل مً ظُل بلى ؤزغ. ال٣ُم الؿُاؾُت،  سُت،   الخاٍع

ٓهض ْ (DAVID EASTON) "صاُٞض اٌؿخٓن "مً َىا جظَب صعاؾاث ٧ل مً  ا٫ اإلا  ""٢ابٍغ

(G.ALMOND ) في ْ ْصٖم الىٓم الؿُاؾُت،  ٍٓغ  بلى الىٓغ بلى الخيكئت الؿُاؾُت ٖلى ؤجها ؤصاة لخُ

ٓهض ُٟت الخيكئت الؿُاؾُت، بهىا وٗجي ؤن ٧اٞت  (ALMOND)َظا الهضص ٫ٓ٣ً اإلا " ماطا وٗجي بْٓ

ت ز٣اُٞت  ،الؿُاؾُت ألاهٓمت ْؤن طل٪ ًخد٤٣ ؤؾاؾا حؿعى بلى جد٤ُ٣ اؾخمغاٍع ْبىاثُت زال٫ الؼمً، 

ٓاؾُت ٖملُت الخيكئت الؿُاؾُت التي جماعؾِا َُئاث مسخلٟت في اإلاجخم٘ ْبسانت الكباب زال٫  ،ب

ٓعَم"  .(17)مغاخل جُ

ُٟت  ٦ما جظَب الٗضًض مً الضعاؾاث الٛغبُت في َظا اإلاجا٫ بلى ؤن الخيكئت الؿُاؾُت جاصي ْْ

ْالخٟ ْمً َظا اإلاىُل٤ جلجـإ ألاهٓمت بلى صٖم ألاهٓمت الؿُاؾُت  اّ ٖلى ألاْيإ الؿُاؾُت ال٣اثمت. 

ْالخٟاّ ٖلى الٓي٘ ال٣اثم خٟاْا ٖلى  ٓب،  َظٍ الٗملُت بُٛت زل٤ الخٓظّ الؿُاسخي اإلاٚغ

ت.  ؤلاؾخمغاٍع

اث  ْحكحر بٌٗ الخٗاٍع٠ خ٫ٓ َظا ؤلاججاٍ " بإن الٛاًت ألاؾاؾُت التي حؿعى بلحها َظٍ الىٍٓغ

٢ٓٗاث هي صٖم الى ْالخ ْال٣ُم ْالاججاَاث  ٓماث  ٓام الؿُاسخي ال٣اثم، بط هي جٟترى ؤن ؤهماٍ اإلاٗل

ٓاَىٓن خ٫ٓ الؿُاؾت ٓعَا اإلا ٨َْظا ٞةن اليؿ٤ الؿُاسخي  ،التي ًُ ا في اليؿ٤ الؿُاسخي،  لِا جإزحَر

٢ْب٫ٓ الىٓام الٗام ٓاَىحن لخد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع  لش٣ت ْا ،ًلجإ بلى الخيكئت الؿُاؾُت مً ؤظل جغبُت اإلا

٢ٓ٘ ؾُاؾاث مُٗىت مً ٢بل َظٍ ال٣ُاصة ،بال٣ُاصة الؿُاؾُت ٓ ج  .(18)ْجٓظحهِم هد

ٓ ٖباعة ًٖ ظملت هٓم  ،ْاإلاالخٔ ْلِـ الىٓام، ألن اليؿ٤ َ ؤن َظا الخٗل٤ُ ٌكحر بلى اليؿ٤ 

ٓاٖض التي جىٓم  َٓغ ال٣ ٓم الىٓام بج ظؼثُت حكتر٥ في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاجخم٘، بِىما ًخٗل٤ مِٟ

ْلت (الخُاة ال ْالخٗاٝع ....ؤي ٧ل ما ًىٓم خُاة الض ْاإلاُشا١،  ٓع،   .ٗامت للمجخم٘ ) الضؾخ
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ل٨ٟغ الؿُاسخي في مغاخلّ َظا الخٓظّ ظاء لُجُب ًٖ حؿائالث ٖضًضة َغخذ في ؤ٤ٞ ا

ْحؿاء٫ البٌٗ اإلاسخلٟت ٓصَا،  ْاإلاجخمٗاث بٓظ ، ٣ٞض حؿاء٫ البٌٗ ًٖ ٦ُُٟت بخخٟاّ ألاهٓمت 

اجهمألازغ ًٖ ٦ُُٟت بلخٟاٝ ألا  ٓلٓظُت مُٗىت لضٔ البٌٗ  ،ٞغاص خ٫ٓ ؤَْ إلااطا جٓظض جٓظِاث بًضً

 ْبلتزام ؾُاسخي ببٌٗ اإلاباصت ٖىض البٌٗ آلازغ.

ْبلتزام  ،٧ل الخاالث ْفي ٓمتها،  جِٓغ الخيكئت الؿُاؾُت ٦مخٛحر ٞاٖل في بخخٟاّ ألاهٓمت بضًم

جهم ْحٗل٣ِم بَٓ ْجمؿ٪ ألاٞغاص  ؤلاججاٍ ًىٓغ بلى الخيكئت  ْبهظا ،البٌٗ بمظَب ؾُاسخي مٗحن، 

٤ْٞ  (MECANISME)٦ْألُت  ،الؿُاؾُت ٦إصاة لترؾُش الش٣اٞت الؿُاؾُت الؿاثضة لخٗضًل الش٣اٞت 

٣ا لخإَُل الٟغص ؾُاؾُا صازل اليؿ٤ الؿُاسخي الٗام. ْ جهبذ بم٣خًاٍ الخيكئت ٍَغ  عئٍت الىٓام، 

كئت الؿُاؾُت، بمٗجى ؤن الٟغص ًغ٦ؼ َظا ؤلاججاٍ ٖلى الٟغص في ٖملُت الخي الاججاٍ الثاوي:

ْ الخ٣لُض ألٞغاصٍ. ٤ ؤلاخخ٩ا٥ باإلاجخم٘  جُا ًٖ ٍَغ  ٨ًدؿب شخهِخّ جضٍع

ا ال٣ىاة  َْٗخبَر ٤ْٞ اإلااؾؿاث الغؾمُت  ْ ٨َظا، ٟٞي خحن ًغ٦ؼ الاججاٍ ألا٫ْ ٖلى الخيكئت 

ْبٌٗاػ مً الىٓام هٟؿّ، الٓخُضة الٟاٖلت في حك٨ُل جٓظِاث ألاٞغاص الؿُاؾُت َظا  ًغ٦ؼ بضاٞ٘ 

ا هي ألازٔغ ٞاٖلت في حك٨ُل الظَىُاث ،الاججاٍ ٖلى اإلااؾؿاث ٚحر الغؾمُت ْزل٤  ْالتي ٌٗخبَر

ْ في َظا اإلاجا٫ ٫ٓ٣ً  ٦ُٓاث،  ٦ْكٓث الؿل التربُت الؿُاؾُت " (MICHAEAL-OKESHOTT) ""م٩ُا٫ ا

ْج٣لُض ؾل٥ٓ ال٨با ْجبضؤ م٘ مالخٓت  ْلِـ زمت شخيء في جبضؤ مىظ اللخٓت التي جضع٥ ٞحها الخ٣الُض،  ع، 

ْاإلاؿخ٣بل مشلما وعي الخايغ" .،الٗالم ًإحي بُٗضا ًٖ َظٍ اإلاالخٓت ...  ؤهىا وعي اإلااضخي 

ؤصاجّ  ٌٗخبر الٟغص ْالظي ٌٗبر َظا ؤلاججاٍ ًٖ بَاع الخيكئت الؿُاؾُت ٚحر الغؾمي، ،ْٖلُّ

ْاإلادا٧اة ألاؾاؾُت، ألهّ ٓاء في بَاع ْال ٨ًدؿب جٓظِاجّ الؿُاؾُت مً زال٫ اإلاالخٓت  خ٣لُض، ؾ

ْ في بَاع اإلاجخم٘ ألاؾغة مً زال٫ ٖال٢خّ بإٞغاصَا، زانت ألاب  ،مً زال٫ ٖال٢خّ بإٞغاصٍ ،ْألام، ؤ

ً مٗا ٌٗمالن ٖلى بُٖاء ،ْبماؾؿاجّ اإلاسخلٟت اٍع الٟغص  البٗض الؿُاسخي للؿل٥ٓ الظي ٌؿل٨ّ ْؤلَا

ْعة خُاجّ، " بإن الخيكئت الؿُاؾُت" EASTON ٓن " ْ" اؾخDENIS  ْ َظا ما ٖبر ٖىّ "صهِـ زال٫ ص

 ،(19)ْ ؤهماٍ الؿل٥ٓ "   هي جل٪ الٗملُاث الىامُت الخـي ٨ًدؿب مً زاللِا الٟغص الخٓظِاث الؿُاؾُت

ْاإلادا٧اة مُضاها لّ َْٓ ما ْاإلاالخٓت  ٖلى ؤؾاؽ ؤن الخ٣لُض َٓ ؤ٦ثر ؤؾالُب  ،ًجٗل مً الخ٣لُض 

ال ٦ْظا الاججاَاث. ْؤهّ ٨ًؿب ألاٞغاص ،الخٗلم الاظخماعي قم ْاإلاِاعاث  ٦ُٓاث  ْالؿل  ٦شحرا مً ال٣ُم 

ْاإلاالخٓت ا مً ؤؾالُب الخٗلم  ْبطا ٧ان َظا ؤلاججاٍ ًغ٦ؼ ٖلى الخ٣لُض  ْاإلادا٧اة بةٖخباَع

ٓاؾُت اإلادا٧اة، ؤلاظخماعي ٦ُٓاث ج٨دؿب ب ْالؿل اع ؤن ال٨شحر مً ال٣ُم   ٞةهّ ،ال ًسٟي في َظا ؤلَا

ْؤجها ججغي في  زانت ،َْٓ ال٨ُُٟت التي جخم بها ،الؿُاؾُت لخيكئتٌٟٛل ظاهبا مِما مً ٖملُت ا

م مً ؤن الضاللت ْٚحر اإلاىٓم، بالٚغ اع ٚحر الغؾمي  ٓ في  التي ًدملِا مهُلر ؤلَا " الخيكئت" الظي َ
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٨َْٗـ جٓظِا مدضصا، ًجب ججؿُضَما في بَاع مٗحن ْ بٓؾاثل  ،خض طاجّ حٗبحر ًٖ عئٍت مُٗىت، 

ْالخ٣لُض بلى َضٝ مغظٓ، ًٞال ًٖ ؤن بُٛت الٓن٫ٓ  مدضصة، ٓاهب ؤال ًمشالن ؾٔٓ  اإلادا٧اة  خض ظ

 .(20)ؤؾالُب الخيكئت الؿُاؾُت 

ت َْٗبر ًٖ ْظِت الىٓغ الاظخماُٖت التي جخم مً زاللِا ٖملُت الخيكئ الاججاٍ الثالث:

ُٖٓت شخهُت الٟالؿُاؾُت ٓب ، ٞةطا ٧ان الاججاٍ ألا٫ْ ٌٗخمض ٖلى جٓظّ الىٓام في جدضًض ه غص اإلاٚغ

ْج٣لُض صازل اإلاجخم٘،  ،ُّٞ ٓ صٖامت ؤلاججاٍ الشاوي بما ًغؾمّ لىٟؿّ مً بخخ٩ا٥  ْبطا ٧ان الٟغص َ

ّٟ بلى الجم٘ بحن  ٓعة التي ًم٨ً ؤن ٩ًٓن ٖلحها، ٞةن َظا ؤلاججاٍ ًظَب في حٍٗغ ْبالخالي جدضًض اله

ْمٗجى َظا ْاجّ ؤن َظا ؤلاججاٍ ًدضص اإلاجخم٘ ؤلاججاَحن الؿالٟي الظ٦غ،  ْٚحر  بإص ْؤؾالُبّ الغؾمُت، 

ْاإلاٗاًحر الؿُاؾُت ٓػ  ْالغم ْبؾدُٗاب ال٣ُم  ٠ ،الغؾمُت ٦ةَاع لخل٣ي الش٣اٞت   ْمً َىا ظاء حٍٗغ

يكخاًً ض ٢ٍغ ْٚحر الغؾمي، (FRED GREENSTEIN) "الٍٟغ " للخيكئت الؿُاؾُت بإجها "الخل٣حن الغؾمي 

٦ُٓاث  اإلاسُِ ْالؿل ْال٣ُم  الؿُاؾُت ْزهاثو الصخهُت طاث الضاللت ْٚحر اإلاسُِ، للمٗاٝع 

٤ اإلااؾؿاث اإلاسخلٟت ْطل٪ في ٧ل مغخلت مً مغاخل الخُاة ًٖ ٍَغ َْٓ بهظا ال  ،(21)الؿُاؾُت، 

ا ٦ظل٪ في ٢ضعة الٟغص الاؾدُٗابُت ال ًدهَغ ا الغؾمي ٣ِٞ،  ا في بَاَع ْل٨ً ًا٦ض ٖلى  ،ًدهَغ

ً مٗا اٍع ٓ به، ؤجها" ؤي الخيكئت" ججغي في ْل ؤلَا ال ٌٟٛل الخيكئت زاعط َْ ظا ًا٦ض الخٓظّ الغؾمي، 

ْع ٞٗا٫ صازل اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُّٞ الٟغص، طل٪ ؤن الخيكئت  ا ٚحر الغؾمي، إلاا لِا مً ص بَاَع

ت . ْمخباًىت الؿُاؾُت هي ٖملُت جٟاٖلُت حٛظحها ؤَغاٝ مخٗضصة، ٢ض ج٩ٓن ختى مخٗاعيت  ْمخهاٖع

 ؤلاظهاماث العشبُت : -ب

ٓما–الضعاؾاث الٛغبُت بٔغ البٌٗ ؤن  ت،  -ٖم للخيكئت الؿُاؾُت لم جغ١ بلى صعظت الىٍٓغ

الث ظاصة " ت ؤنُلت لخدلُلِا جتزاًض ؤْ بلى " ؤهماطط (22)ْب٣ُذ مجغص "مدا في مُاصًً البدٓر  ٨ٍٞغ

ْؤجها باإلا٣ابل، لم جىل ؤلاَخمام الالػم مً َٝغ الضعاؾاث (23)اإلاخمحزة في الضعاؾاث الؿُاؾُت "  ،

ل ال٣ّٟ الؿُاسخي الٗغبي في َظا اإلاجا٫ مً مجاالث ألا٧اصً مُت ْألاصبُاث الؿُاؾُت الٗغبُت، ْْ

ٓعاث الٛغبُت البدض الؿُاسخي ؤؾحر ال البدض  ،الخه ال ألاصب الؿُاسخي  ْلم ًغ١ ؤلاهخاط ال٨ٟغي 

ت ،ألا٧اصًمي بلى ج٣ضًم حٗاع ٠ً مُٗىت ٓطط هٓغي لِظٍ الىٍٓغ ْبىاء ؤهم ؤجها  بلى خض ،ًٞال ًٖ بًجاص 

ْحٗمُم هخاثجِا ْجغظمت الضعاؾاث الٛغبُت  ْا٦خٟذ بى٣ل  َْٓ ما ًم٨ً  ،لم جغ١ بلى صعظت الاظتهاص، 

 اؾخسالنّ مً الخٗاٍع٠ اإلا٣ضمت في بَاع َظٍ اإلاؿاَماث .

ْاث الخيكئت الؿُاؾُت، ٧األؾغة ٓاؾُت ؤص  ْمً يمً َظٍ الخٗاٍع٠ ؤجها " حٗلم ال٣ُم الؿُاؾُت ب

ا"ْاإلاضعؾت ْألانض٢اء،  ْٚحَر ْجلٟاػ  الم اإلاسخلٟت مً صخاٞت  َْىا٥(24)ْْؾاثل ؤلٖا مً طَب بلى  ، 

٤ بحن مٗىُحن للخيكئت الؿُاؾُت، ؤخضَما ي٤ُ ْاؾ٘،  الخٍٟغ ب ْ الترجِب ( ْآلازغ  ) ؤي الخضٍع
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ْال٣ُم  ٓماث الؿُاؾُت  ٓص للمٗل ٣ٍْهض باإلآِٟم ال٤ًُ " جل٪ الٗملُت التي جاصي بلى الخٓنُل اإلا٣ه

لت ًٖ طل ْطل٪ ،الٟٗلُت ْاإلاماعؾاث ٤ الُِئاث الخٗلُمُت اإلاؿْا ٓعة عؾمُت "ًٖ ٍَغ في  (25)٪ به

ٓاضر ذ ال ْ ٚحر عؾمي ... الهٍغ ٓاؾ٘ " ٧ل حٗلم ؾُاسخي عؾمي ؤ ٓم ال ْالخٗلم ٚحر  ،خحن ٣ًهض باإلاِٟ

 .(26)الؿُاسخي الظي ًم٨ً ؤن ًازغ ٖلى الؿل٥ٓ الؿُاسخي "

ٓع  ٠ لِظا ْلم ٣ًضم َظا الخه ْعٍ ؤي حٍٗغ ْب٦خٟى بض ٓم  ْججمُِٗا  اإلاِٟ بى٣ل الخٗاٍع٠ الٛغبُت 

ٓا ،٤ْٞ ؤلاججاَاث اإلاسخلٟت ْلئ٪ الظًً بَخم ْجدلُل  ْلم ٌكض ًٖ َظٍ ال٣اٖضة ختى ؤ بضعاؾت 

 ْٖال٢تها بدُاة الُٟل الٗغبي. ،(27)مًمٓن ال٨خب اإلاضعؾُت " 

َْظا ؤلازخالٝ             اماث لِاالءفي الخٗاٍع٠ اإلا٣ضمت ٦ةؾِ ًْٞال ًٖ َظا ؤلاظتراع الٗلمي، 

ٕٓ ْاإلاِخمحن بهظا اإلآي ٓ آلازغ بإي بَخمام ،الضاعؾحن  ٓ  ٞلم ًدٔ الخٍٗغ٠ ؤلا نُالحي َ َْ ًظ٦غ، 

ٕٓ بالبدض، ْلذ اإلآي    زانت مً زال٫ ما ح٨ٗؿّ مًامحن الضعاؾاث ْألاصبُاث الؿُاؾُت التي جىا

ْالضعاؾاث ْألابدار الٛغب ما٫  ْالتي جبحن مضٔ الازخالٝ الانُالحي ـــــــ جغظمت ـــــــــ ألٖا ُت في َظا اإلاجا٫، 

 ْ َْىا٥ مً وٗتها جدذ  (*)لِا جدذ مهُلر "الخٗلُم الؿُاسخي"في حؿمُت الٓاَغة، ِٞىا٥ مً جىا

َْىا٥  ،(***) " الؿُاؾُت بـ " الجمٗىت مً ؤؾماَا بنُالخا َْىا٥  (**)مهُلر "الخإَُل الؿُاسخي"

ْلِا جدذ مهُالح " الخ٨ُ ْلِا جدذ مهُالح ،(****)٠ُ الؿُاسخي"مً جىا " الخُبُ٘   َْىا٥ مً جىا

 الؿُاسخي".

ْختى البدٓر ألا٧اصًمُت، لم حؿلم هي ألازٔغ مً َظا اإلاىخى، ٟٞي حٍٗغ٠ م٣ضم مً اخض 

الباخشحن إلآِٟم الخيكئت الؿُاؾُت طَب بلى ؤجها " جل٪ الٗملُت التي تهخم بةٖضاص ألاٞغاص اظخماُٖا 

ٓاَىت، إلاماعؾت الٗمل ا ْبُٖاء الخض ألاصوى مً اإلا ْجِٟم اإلاجخم٘ الظي ٌِٗكٓن ُّٞ،  لؿُاسخي 

ٓاًَ الهالر ٓماث اإلا لُت ٢ُاصة اإلاجخم٘ في ظمُ٘  ،ْالخٗٝغ ٖلى م٣ ً ٖلى جدمل مؿْا ْبٖضاص ال٣اصٍع

 .(28)مجاالجّ "

ْمٓخض، ٞلم  ،٨َْظا ٤ْٞ انُالح مدضص  ٓم  ٓع في البدض في الخٍٗغ٠ باإلاِٟ ًْٞال ًٖ ال٣ه

ْالترظمتجخٗ ْص الى٣ل  ْلم  ،ض ؤلاؾِاماث الٗغبُت في َظا اإلاجا٫ مً مجاالث الضعاؾاث الؿُاؾُت خض

ْاإلاجخمُٗت  ْالخهٓنُت الش٣اُٞت  ت  ٕٓ ٨ٌٗـ الخلُٟت ال٨ٍٟغ ٓع بَاع هٓغي للمٓي جهل بلى ب٢غاع جه

 الٗغبُت.

ْمً زال٫ الخٗاٍع٠ اإلاسخلٟت، ًم٨ً ؤن هسلو بلى هدُجت مٟاصَا ؤ ٓم،  ن مِٟٓم ْٖلى الٗم

 :(29)الخيكئت الؿُاؾُت ًىُٓي ٖلى ٖىانغ زالزت هي

ْبججاَاث بظخماُٖت  -1 ْل٣ُم  ْاججاَاث ؾُاؾُت،  ؤن الخيكئت الؿُاؾُت هي ٖملُت جل٣حن ل٣ُم 

 طاث صالالث ؾُاؾُت.
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الخيكئت الؿُاؾُت هي ٖملُت مؿخمغة، بمٗجى ؤن ؤلاوؿان ًخٗغى لِا َُلت خُاجّ مىظ  ؤن -2

ٓلت ْختى الكُسٓزت.  الُٟ

ْاع عثِؿت جخمشل في : ه -3 -3 ٣ل الش٣اٞت الؿُاؾُت ٖبر ؤن الخيكئت الؿُاؾُت جلٗب زالزت ؤص

 زم حُٛحر الش٣اٞت الؿُاؾُت . ،، ْزل٤ الش٣اٞت الؿُاؾُتألاظُا٫

 :اإلادىس الثالث : واكع الخيشئت العُاظُت واَذافه 

ٓم ،جغمي ٖملُت الخيكئت الؿُاؾُت مً زال٫ الخُغ١ بلى وكإتها  ْمجاالتها بلى ْٖغى مِٟ ِا 

ْح ،بؾخسالم ألاَضاٝ التي جغمي بلحها ْجترا ْالٓؾاثل،  اعجباَاتها  ْالتي جسخل٠ بازخالٝ الاججاَاث 

 ُٞما ًلي: ؤَمِا ْ التي ًم٨ً خهغ، ْالبِئت الؿُاؾُت ،بحن الىٓام الؿُاسخي ْؤلاوؿان / الٟغص

 ألاَذاف اإلاشجبؿت بالىكام العُاسخي : -ؤ

ٍٓاث َظٍ ألاَضاٝ ْل ٖلى  ْاإلاداٞٓت ،في اججاٍ جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الؿُاسخي جل٪ التي جهب مً ؤ

ُُٟت ْح٨ٗـ َظٍ الىٓغة اإلاضعؾت الْٓ ٓمخّ،  ْصًم التي جظَب بلى ؤن  ،الىٓام ْيمان اؾخ٣غاٍع 

ٓص الىٓام الؿُاسخي ٖبر ألاظُا٫ ، (30)ألاهٓمت الؿُاؾُت ال٣اثمت جٔغ في الخيكئت الؿُاؾُت آلُت لخل

ْهي بهظا جيكض ؤلاؾخ٣غاع، ْفي ؾبُل ْجٓل بظل٪ زابخت في  ٓاظِت الخٛحراث الخانلت مً ظُل آلزغ  م

الِضٝ حؿعى ألاهٓمت بلى جبجي ؤؾلٓب الخٗلُم الغؾمي الظي ًخم مً زاللّ بض ؤلاٖخ٣اص  جد٤ُ٣ َظا

٣ت جخم ٖملُت ه٣ل ال٣ُم  ْبىٟـ الٍُغ ْلت،  عة ٢ب٫ٓ الُِئاث ال٣اثمت في الض ٓاَىحن بًْغ لضٔ اإلا

ٓلت لضٔ الىٓام مً ظُل آلزغ ْؤلاججاَاث ْبُٗضا ًٖ مؿعى الاؾخ٣غاع الظي ًيكضٍ  ،الؿُاؾُت اإلا٣ب

ْهي زانُت جمخاػ بها ظمُ٘ ألاهٓمت الؿُاؾُت جخٓؾل َظٍ ألازحرة بالخيكئت  ،الىٓام لىٟؿّ 

جي، ًٍٓ عؤٔ ٖام َْ  صازلُا ْزاعظُا. (31)ًخٓلى الضٞإ ٖجها الؿُاؾُت لخ٩

ٓمتها بٗضان ؤؾاؾُان: بٗض ؤ٣ٞي ًًمً ْللخيكئت الؿُاؾُت في ٖال٢ته ْصًم ا باؾخمغاع ألاهٓمت 

٧ٓاث بحن ؤبىاء  ْالؿل ْالخٓظِاث  ْبٗض عؤسخي ًدؿم باوسجام ال٣ُم  بهخ٣ا٫ الش٣اٞت مً ظُل آلزغ بٗضٍ، 

ْجغابِ الجؿض الؿُاسخي ْبما ًًمً ٢ضعا مً جالخم  ٓاخض،  ًْٞال ًٖ َظا، ٣ٞض حؿعى (32)الجُل ال  ،

ٓاًَ م كئت الؿُاؾُت بلى عبِ الٗال٢تألاهٓمت مً زال٫ الخي ، ً زال٫ التر٦حز ٖلى مٟاَُم مُٗىتباإلا

ْٖال٢ت الخا٦م الء  ْال ُت  ٓم  ٧الكٖغ غ١ اهخ٣ا٫ ا ،(33)باإلاد٩ ْؤؾالُب الخىاْب ٖلى الخ٨مَْ  .لؿلُت 

ت ألاْيإ ال٣اثمت التي  ْٖلُّ، ًِٓغ ؤن الخيكئت الؿُاؾُت جاصي في بٗضَا الخٗلُمي بلى بؾخمغاٍع

ت هٓام الخ٨م ال٣اثم ،ض ؤلاؾخ٣غاع، بمٗجى الغيا ًٖ الىٓام الؿُاسخيجا٦ َْٓ ـــــــ في (34)ْبؾخمغاٍع  ،

ّٟ الؿلُاث الؿُاؾُت، مً ؤظل ال ٓم ــــــــ الِضٝ الغثِـ الظي جْٓ ، خد٨م في بصاعة مجخمٗاتهاْا٢٘ الُ

ْلِا.  ْجد٤ُ٣ ؤمً ص
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 ألاَذاف اإلاشجبؿت بالفشد)اإلاىاؾً(: -ب

ْاع حؿتهضٝ الخيكئ ضاص لؤلص ىُت، ْؤلٖا ٍٓت الَٓ ت الؿُاؾُت ـــــــ في َظا اإلاجا٫ ـــــــ الخم٨حن مً الِ

ْالخٓظِاث  ْجل٣ُىّ ال٣ُم الؿُاؾُت،  ْب٦ؿاب الٟغص زهاثهّ اإلاجخمُٗت  ْالؿُاؾُت،  ؤلاظخماُٖت 

ٓبت ىُت اإلاٚغ ْعَا ٨ًمً في ٧ل الٗملُاث التي مً قإجها جدضًض بهخماء ألا  ،الَٓ ْؤن ص ٞغاص ًٖ الؾُما 

ْحٗمل َظٍ  ْالضًيُت،  ىُت  ْالَٓ ٓمُت  ْجبُان اعجباَاجّ ال٣ ٤ ب٦ؿاب الٟغص زهاثو مجخمّٗ،  ٍَغ

ؼ الخماؾ٪ الاظخماعي ْحٍٗؼ ىُت،  ٓامل مجخمٗت ٖلى صٖم اججاَاث الٓخضة الَٓ ٓمي،  (*)الٗ ْال٣

ٓع باإلهخماء الء لّ. ْالكٗ ْال  ً  للَٓ

ْاع الاظخماُٖت  ضاص لؤلص ْالؿُاؾُت، ٞى٣هض بها جل٪ الٗملُت التي ًخم ًٖ ؤما ُٞما ًخٗل٤ باإٖل

ْلت اليكاَاث الؿُاؾُت ٣ِا تهُئت ألاٞغاص إلاؼا ْممشلحهم ،ٍَغ ْاإلاؿاَمت في نى٘  ،٦ةزخُاع الخ٩ام 

ْبجساط ال٣غاعاث بكإجها، ْؤلاعج٣اء بلى مؿخٔٓ جىُٟظَا ْؤلاٞاصة مجها. ْلت   الؿُاؾاث الٗامت للض

ْال٣ّٟ الؿُاسخي الخضًضَْٗبر ًٖ َظا، في ألاصبُاث الؿُا بما ٌؿمى باإلاكاع٦ت الؿُاؾُت  ،ؾُت 

ٍٓاث مسخلٟت في الىٓام الؿُاسخي " ٦ما ٌٗجي " (35)ْالخجىُض الؿُاسخي الظي ٌٗجي " بهضماط الٟغص بمؿخ

ٓا بلحها ب ٓاء ؾٗ ن"ج٣لض ألاٞغاص للمىانب الؿُاؾُت، ؾ ْحٗجي  ،(36)ضاٞ٘ طاحي ؤْ ْظِِم بلحها آزْغ

لؿُاؾُت التي ٌكاع٥ بم٣خًاَا ؤٞغاص مجخم٘ ما في بزخُاع خ٩امّ، ْفي نُاٚت ؤًًا " جل٪ ألاوكُت ا

ٍٓاث  ،(37)بك٩ل مباقغ ؤْ ٚحر مباقغ " الؿُاؾت الٗامت ؤي ؤجها حٗجي بقغا٥ الٟغص في مسخل٠ مؿخ

ت  الىٓام الؿُاسخي، طل٪ ْحكُِض الُِا٧ل ؤلاصاٍع ؤن الٗبرة في الخُاة الؿُاؾُت لِؿذ في ب٢امت البجي 

ٓهُت ٣ِٞ ،ؾُتْالؿُا ْال٣اه ْالؿُاؾُت  ٓعٍت  هي  ْل٨جها ــــــــــ ْألاَم مً طل٪ ـــــــــ ،ال بة٢غاع اإلاباصت الضؾخ

ْلً ًخإحي طل٪ بال بةٖضاص  ْججؿُض جل٪ اإلاباصت مُضاهُا،  ْاإلااؾؿاث  ٠ُ جل٪ البجى  ال٣ضعة ٖلى جْٓ

ْاإلااؾؿا ٓ اإلادخٔٓ البكغي للٗملُت الؿُاؾُت، في بَاع جل٪ اإلاباصت  ث صٞٗا للٗمل الؿُاسخي هد

ت. ْالٟاٖلُت ْؤلاؾخمغاٍع  ؤلاًجابُت 

ٞالؿل٥ٓ الاهخسابي ٦ٓاَغة ؾُاؾُت لِؿذ لّ ٢ُمت في مجخم٘ جد٨مّ ألامُت الؿُاؾُت، ٦ما ؤن 

ٓعي الؿُاسخي، ًٞال ًٖ  ْاإلاجالـ الىُابُت ج٣خطخي خضا ؤصوى مً ال ْالُِئاث الؿُاؾُت  ٍٓت ألاخؼاب  ًٖ

ٍٓاث مسخلٟت مً َغم الؿلُت، ؤن ٞخذ اإلاجا٫ للخىاٞـ  لُاث في مؿخ ْاإلاؿْا الخغ في مجا٫ ج٣لض اإلاىانب 

ًٍٓ الؿُاسخي، ْفي ٧ل َظا ال ْ ٖملُت  جٟترى خضا مُٗىا مً الخ٩ مىام مً الخيكئت الؿُاؾُت، التي حٛض

ْاإلاِاعاث التي جم٨جهم مً اإلاكاع٦ت الٟٗالت في الٗملُت الؿُاؾُت، ٦ما ؤن  ؤؾاؾُت لتزٍْض ألاٞغاص باإلاٗاٝع 

٣ِا ًخجضص ؤصاءٍ،  ًْٖ ٍَغ ُٖٓت الخيكئت الؿُاؾُت التي ًخل٣اَا الٟغص  ٠٢ٓ ٖلى ه ؤصاء الىٓام الؿُاسخي ًخ

ْم٣ُٗت ألصاثّ ٓن ؾلبُت  ْهي الٗملُت  ،٣ٞض ج٩ ْجيكئخّ اإلاخٗضصة،  ْمضٖمت إلاماعؾاجّ،  ٓن بًجابُت  ٢ْض ج٩

ْبهما جخمحز باإلؾخمغاع  ٠٢ٓ ؤبٗاصَا ٖىض خض مٗحن،  ْاإلا٩اوي التي ال جخ ْالخإ٢لم م٘ بٗضحها الؼماوي  ٍت 

ٓص. ٓٔ اإلايك  للمداٞٓت ٖلى زهٓنُتها ْؤلاعج٣اء بها بلى اإلاؿخ
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ْاؾخيخاظاث:  زالنت 

ٓم الخيكئت الؿُاؾُت ًم٨ىىا ؤن هيخهي بلى ظملت مً الاؾخيخاظاث  بٗض َظا الٗغى إلاِٟ

ْالخٍٗغ٠ بُٗخّ  ْهي الخ٣اث٤ التي ًم٨ً  ْالخ٣اث٤ التي جم الخٓنل بلحها، بكإن ؤنل اإلآِٟم َْ بّ، 

 بظمالِا ُٞما ًلي:

ٓة ٞلؿُٟت، ٢بل ؤن حكٛل با٫ ال٣اصة  -1 ؤن الخيكئت الؿُاؾُت ٢ض ِْغث ٦مماعؾت، زم ٦ضٖ

٢ْبل ؤن جِٓغ في ق٩لِا الٗلمي التربٓي اإلاىٓم .  ،ً  ْاإلا٨ٍٟغ

ْمُضان بدض خ -2 ٓم الخيكئت الؿُاؾُت ٢ضًم ٢ضم اإلاجخمٗاث، ٚحر ؤهّ ٦د٣ل صعاؾت  ضًض ؤن مِٟ

ٍٓت، ؾُاؾُت، هٟؿُت  ْجسههاث مسخلٟت )اظخماُٖت، جغب َْٓ خهُلت بدٓر  اليكإة 

ٓلٓظُت(.  ْؤهترْب

م مً ألاَمُت التي ج٨دؿحها ٖملُت الخيكئت الؿُاؾُت ْألابٗاص التي جىُٓي ٖلحها في مجا٫  -3 بالٚغ

ْلت ٓاهب اإلا ،بىاء الض ٖٓت بهظا الجاهب مً ظ ْاإلاخى م مً ؤلاَخماماث اإلاسخلٟت  ت ْبالٚغ ٗٞغ

٣ُت، ت ْالامبًر ْالضعاؾاث الىٍٓغ ت  ٓص لم  ٞةن الؿُاؾُت مً خُض ؤلاؾِاماث ال٨ٍٟغ َظٍ الجِ

ٓم .  جهل بٗض بلى ْي٘ بَاع هٓغي مخ٩امل لِظا اإلاِٟ

ٓز٤ُ بالىٓام الؿُاسخي،  -4 ٍٓخّ إلجهالّ ال م مً ؤَمُخّ ْخؿاؾِخّ ْخُ ٓم بالٚغ بن َظا اإلاِٟ

اثّٟ، ٞةهّ لم ًدٔ با ْالضعاؾت مً َٝغ ٖلماء الؿُاؾت، بال في ْاٖخباٍع ؤخض ؤَم ْْ إلَخمام 

. ً  الخ٣بت ألازحرة مً ال٣غن الٗكٍغ

اث٠ الىٓام الؿُاسخي، بال  -5 ُٟت ؤؾاؾُت مً ْْ َْٗجى بْٓ ٓم ًبدض  م مً ؤن َظا اإلاِٟ ؤهّ بالٚغ

ْؤؾالُب صٖم ألاهٓمت الؿُاؾُت ا  ،ؤن ؤلاَخمام بّ لم ًخٗض البدض في ْؾاثل  ْيمان اؾخ٣غاَع

ْبٖخباٍع بظل٪ بَاعا لخجؿُض مضل٫ٓ الاؾخ٣غاع الؿُاسخي.بما ًًمً  ا ٖبر الؼمً،   اؾخمغاَع

ْالىٓام  -6 ٓعة في ٖلم الؿُاؾت، لبدشّ مؿإلت الٗال٢ت بحن الخٗلُم  ٓم ٌٗض ز ؤن َظا اإلاِٟ

ُٟي للىٓام الؿُاسخي. ٦ُُْٟت جإزحر الخٗلُم في ألاصاء الْٓ  الؿُاسخي، 

ٓهّ ــــــــ -7 ٓم ًغجبِ في مًم ْمباقغا ــــــ بالخٛحراث الخانلت في اإلاجخم٘ في  ؤن َظا اإلاِٟ ْز٣ُا  بعجباَا 

ْالخاٍعسُت، مما ًجٗل  ْالش٣اُٞت الضًيُت  ْالؿُاؾُت ْؤلاظخماُٖت  اإلاجاالث اإلاسخلٟت، ؤلا٢خهاصًت 

٢ْذ آلزغ جبٗا الزخالٝ البِئت  الخيكئت الؿُاؾُت طاث َبُٗت مخٛحرة، بمٗجى ؤجها " جسخل٠ مً 

ٝ اإلاازغة ف ْؤؾالُب جىُٓم بصاعتها مً ٢بل الىٓام الخا٦م.ْالْٓغ  ي َبُٗت الخٛحراث اإلاجخمُٗت 

ٍٓذ  -8 ٓم الخه ٓم ًغجبِ اعجباَا مباقغا باإلاٟاَُم الؿُاؾُت الؿاثضة ٦مِٟ بن َظا اإلاِٟ

ٓح الاَخمام الظي  ْاعجباَّ بهظٍ اإلاٟاَُم ًٟؿغ بٓي ا،  ْالضًم٣غاَُت ْ الىٓم الىُابُت ْ ٚحَر

ْلخّ بًاٍ الضعاؾاث ْاَخماماث ممازلت لضٔ اإلاجخمٗاث الٗغبُت  ْؤ ُْٚاب صعاؾاث  الٛغبُت 

ٓم. ت في ٖال٢ت الخا٦م باإلاد٩  ْؤلاؾالمُت التي لِا عئاَا ال٨ٍٟغ
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ٍٓت  -9 ٓهّ جب٣ى ٢ًاًا الِ ُْٚاب ؤلاظمإ خ٫ٓ مًم ٓم  م مً حٗضص الخٗاٍع٠ بكإن َظا اإلاِٟ بالٚغ

 ٓ ْاإلاٟاَُم اإلاغجبُت بالٓظ ْال٣ُم الؿُاؾُت  ْاإلاٗاٝع ْالاهخماء  ْاإلاماعؾت الؿُاؾُت  ص الؿُاسخي 

ْاإلاُلب ألاؾاؽ لبىاء ؤمً  ،طاث الهلت بالخُاة الؿُاؾُت اإلاًمٓن الخ٣ُ٣ي لِظٍ الٗملُت

ْاإلاجخم٘. ٓاًَ   اإلا

 الهىامش :

 
(* )  " ْ "هُم٩ٝٓ ْظبٓن"  َظا اإلاهُلر في ٦خابهما "ٖلم الاظخمإ"، لُخضا٫ْ بٗضَا َظا اإلاهُلر في  1940ؾىت خُض اؾخسضم ٧ل مً "ؤ

ٍٓت خضًشت. ْجغب ْبدٓر اظخماُٖت ْؾُاؾُت   بَاع مالٟاث 

ْالؿُاؾت بؾماُٖل ٖلي ؾٗض،  (1) ْالىٓماإلاجخم٘  ْاإلاظاَب  اث  ت الجامُٗت، :صعاؾت في الىٍٓغ ، م م 1999. مهغ:صاع اإلاٗٞغ

ــــ  289 ـــ  .  290ـ
ْاإلاجخم٘ في الٗالم الشالضمدمض ٖلي مدمض :  (2) ت الجامُٗت، 3ط. ان٫ٓ الاظخمإ الؿُاسخي :الؿُاؾت  ت :صاع اإلاٗٞغ ، الاؾ٨ىضٍع

 .   237، م 1986

ْالؿُاؾُت في الٗالم الٗغبي م٘ صعاؾت مُضاهُت إلاى٣ُت قما٫ الاعصنالخيكئت الاظؤخمض ظما٫ ْاَغ : (3) بحرْث:  . خماُٖت 

 .   36، م 1985م٨خبت اإلاىاع،
 
 .   217، م مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغمدمض ٖلي مدمض،  (4)
ٓهُِّ )ظان( :  (5) ْ بُحر م ٓع .) ٖىانغ مً ؤظل ٖلم بظمإ ؾُاسخيبُحر ٧ٓث )ظان(  ٓان خمو (. صمك٤ : ميك اث جغظمت ؤهُ

  .  401، م 1994ْػاعة الش٣اٞت، 
 ..37، ممغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغاخمض ظما٫ ْاَغ : (6)
ْالجغاثض، الخدلُل الاظخماعي للؿلُتخؿً، ملخم،  (7) ت للمجالث   . 57،58،59، 56، م م 1993. الجؼاثغ: اإلاُبٗت الجؼاثٍغ
ْاإلاىهجُت. الجؼاثغ: (8)   .  339، م 1993 مُبٗت صخلب، خؿً، ملخم، الخ٨ٟحر الٗلمي 
ٓن الشاوي 355، الٗضص 65، الؿىت مهغ اإلاٗانغةاإلاىٓفي ٦ما٫، الخيكئت الؿُاؾُت في ال٣ّٟ الؿُاسخي اإلاٗانغ . مجلت  (9) ، ٧اه

 . 196-175، م 1974)ًىاًغ( 

ْص :  (10) ْالخىمُت، الخيكئت الؿُاؾُت للُٟلٖبض الباعي مدمض صا ت : اإلالخ٣ى اإلاهغي لئلبضإ  .  36-35، م 2005، ؤلاؾ٨ىضٍع

ٓاًَ اإلاهغي ه٣ال ًٖ اخمض،  ٓن، جامالث في الخيكئت الؿُاؾُت للُٟل اإلا ْالخاوٗ ٓن  ْة  .الكامس ٢ٓل بىض ٓع، ه بدض ميك

 . 14الخيكئت الؿُاؾُت لؤلَٟا٫ في مهغ،مآً، م

 .   215، م مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغمدمض ٖلى مدمض :  (11)

 .  223ْ  07م م  مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ مدمض ٖلى مدمض :، (12)
 (13) MAURICE DUVERGER, « SOCIOLOGIE DE LA POLITIQUE « , 2EME ED , PARIS, P.U.F , 1984, PP : 139 -140 

 . ٦14ما٫ اإلاىٓفي : الخيكئت الؿُاؾُت في الاصب الؿُاسخي اإلاٗانغ، اإلا٣ا٫ ؾاب٤ الظ٦غ، م  (14)

ـــ  240مدمض ٖلي مدمض : اإلاغظ٘ الؿاب٤ الظ٦غ، م م  (15)  216ـــ
(16) Hyman, Herbert, Political Socialisation A Study in The Psychology Of Political Behaviour. Glencoe , 195 9, P : 25. 

 . 31، م مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغٖبض ال٣اصع ٖبض الباؾِ :  (17)
 . 227، م مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغمدمض ٖلي مدمض :  (18)
(19)  

 .240نفسه، ص 
ـــــــ140، ، م م هٟؿّ (20)  . 241ـ
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 . 268، م ٟؿّه (21)

 .09م  هٟؿّ، (22)

ْع الغؤي الٗام في الؿُاؾت الٗامت (23) ٖٓاث  .ؤخمض بضع، نٓث الكٗب : ص ٧ْالت اإلاُب ٍٓذ   . 189، م 1973ال٩
 . 189م  هٟـ اإلاغظ٘، (37)
 . 35ؤخمض ظما٫ ْاَغ، اإلاغظ٘ الؿاب٤ الظ٦غ، م  (24)

 . 186م  ؤخمض بضع، اإلاغظ٘ الؿاب٤ الظ٦غ، (25)
 .186ؿّ، م اإلاغظ٘ هٟ (26)

ٓن ال٨خب الخضعؾُت (27)  مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي. هاصًت خؿً ؾالم،الخيكئت الؿُاؾُت للُٟل الٗغبي صعاؾت لخدلُل مًم

 . 1983، ماي،51، الٗضص 5الهاصعة ببحرْث، الؿىت 
ٓم الؿُاؾُت ٦إص (*) ٍٓغ الخٗلُم في خ٣ل الٗل ٓص عبُ٘ "مً زال٫ م٣الّ " جُ اة للخىمُت " مجلت ٦ما طَب بلى طل٪ "مدمض مدم

ٓم الاظخماُٖت ٓع ؤخمض بضع مً زال٫ مالّٟ " 1985، لؿىت 13، اإلاجلض 2الٗضص ،الٗل ٦ْما طَب بلى طل٪ ؤًًا الض٦خ نٓث . 

ٓ ؤن َظا ألازحر اؾخٗمل مهُلخي الخ الكٗب ْل ْالخيكئت الؿُاؾُت."   ٗلُم الؿُاسخي 
ٓن بـ ٦ما طَب بلى طل٪ "َكام ٖبض الخمُض "مً زال٫ جغظمخّ  (**)  ْحي بىجحهام با٫ْ الابً " اإلاٗى ٓهض  ُل اًّ آإلا إلاال٠ " ظابٍغ

٢ْخىا الخايغ " .   "الؿُاؾاث اإلا٣اعهت في 

ٓن بـ (***)  ٓهُِّ " اإلاٗى ٓان خمصخي "مً زال٫ جغظمخّ إلاال٠ " ظان بُحر ٧ٓث ْظان بُحر م " ٖىانغ مً ٦ما طَب بلى طل٪ "ؤهُ

 اظل ٖلم الاظخمإ " .
ٓن بـ " ٖلم الؿُاؾت " ٦ما طَب بلى  (****) ٓن ماعي عاٞالن " اإلاٗى طل٪ " مدمض ٖغب نانُال " مً زال٫ جغظمخّ إلاال٠ " ظ

ٓن بـ" ٖلم الاظخمإ الؿُاسخي " اإلاٗى  " . ٦ْظا جغظمخّ إلاال٠ " ُٞلُب بْغ
ٓعٍت مهغ الٗغبُت  (28) ٓعة عؾالت ماظؿخحر  .اخمض ؤمحن ُٖاهلل، التربُت الؿُاؾُت للُالج٘ في ظمِ ٓعة: ٚحر ميك ،ظامٗت اإلاىه

 . 92م  ٧1994لُت التربُت،
 . 54هاصًت خؿً ؾالم، اإلا٣ا٫ الؿاب٤ الظ٦غ، م  (29)

(30)Jean Pierre Cot Et Jean Pierre Mounier, OP.CIT , p.70. 
، م  (31) ض مً الخٟانُل ًىٓغ ٧ل مً : هاصًت خؿً ؾالم : مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ، 58إلاٍؼ ْمدمض ههغ مِىا: مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  ،

 .65-58 م م

 . 12م  ٦ما٫ اإلاىٓفي، الخيكئت الؿُاؾُت في ألاصب الؿُاسخي اإلاٗانغ. اإلا٣ا٫ االؿاب٤ الظ٦غ،  (32)
 . 35ؤخمض ظما٫ ْاَغ، اإلاغظ٘ الؿاب٤ الظ٦غ، م   (33)
 . 58هاصًت خؿً ؾالم، اإلا٣ا٫ الؿاب٤ الظ٦غ، م   (34)

ْالخماؾ٪  (*) م مً جباًً مٓاَغ جغ٦ُبها اؾخُاٖذ ص٫ْ ٦شحرة، خضًشت اليكإة جد٤ُ٣ الخجاوـ  الاظخماعي بلى خض ٦بحر بالٚغ

٨ُت . الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْال ْاؾترالُا  ْمً َظٍ الض٫ْ : ٦ىضا،  ا  ْؤ٩ٞاَع ْٖاصاتها  ْمٗخ٣ضاتها الضًيُت   الضًمٛغافي 

 . 235مدمض ٖلي مدمض، اإلاغظ٘ الؿاب٤ الظ٦غ، م  (35)

 . 11الؿُاسخي اإلاٗانغ، اإلا٣ا٫ االؿاب٤ الظ٦غ، م ٦ما٫ اإلاىٓفي ، الخيكئت الؿُاؾُت في ألاصب   (36)

٢ًْاًاٍ . اإلاغظ٘ الؿاب٤ الظ٦غ م  (37) ٍٓضي،ٖلم الاظخمإ الؿُاسخي : مُضاهّ   .159مدمض الؿ
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