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الهيئت الػلميت الخدىيميت للػذد:

الخٗغي:٠
مجلت ٖلمحت صولحت مد٨مت جهضع صوع ًيا

ؤ.ص ػوا٢غو الُا غ ٖمحض ٧لحت الخ٣ى ١و الٗلىم الؿحاؾحت

ًٖ مغ٦ؼ ظحل البدض الٗلمي حٗجي

ظامٗت زيكلت -الجؼاثغ.

باألبدار الٗلمحت في مجا ٫الٗلىم

ؤ.ص ٢اصعو خؿحن ؤؾخاط الٗلىم الؿحاؾيىت والٗال٢اث الضولحت

الؿحاؾحت والٗال٢اث الضولحت ،بةقغاٝ

– ظامٗت باجىت -الجؼاثغ

حئت جدغيغ مك٩لت مً ؤؾاجظة وباخشحن
و حئت ٖلمحت جخإل ٠مً هسبت مً الباخشحن
و حئت جد٨حم جدك٩ل صوعيا في ٧ل ٖضص.

صٖ.اص ٫ػ٢ا ٙؤؾخاط الٗلىم الؿحاؾيىت والٗال٢اث الضولحت
ظامٗت باجىت -الجؼاثغ
ص.خمؼاوو ؾهى ؤؾخاط ٖلم الاظخمإ – ظامٗت زيكلت

جدىاو ٫اإلاجلت بؾهاماث مسخل ٠الباخشحن و
اإلاهخمحن بمجا ٫الٗلىم الؿحاؾحت ؾىاء ما
حٗل ٤بالغنحض الىٓغو ؤو بً٣ادا الؿاٖت
ؤو بترظمت ألاٖما ٫طاث ألا محت الٗلمحت
اإلاٗتر ٝبها.
حٗض ظه الضوعيت الٗلمحت ج٨غيؿا لخغم
اإلاغ٦ؼ ٖلى حصجح٘ ألابدار و اإلاجهىص

الجؼاثغ
ص.بى٦ماف مدمض ؤؾخاط الكغيٗت وال٣اهىن – ظامٗت زيكلت
الجؼاثغ
ص٢.هىعو عٞح٣ت – ؤؾخاطة ال٣اهىن الخام – ظامٗت
زيكلت -الجؼاثغ
ص .ػعاعة ٖىاَ – ٠ؤؾخاطة ال٣اهىن الخام -ظامٗت باجىت
زيكلت -الجؼاثغ

الٗلمي  ،وٖلى ؤلاؾهام في بزغاء الغنحض
الىٓغو إلاسخل ٠الٗلىم بيكغ الضعاؾاث
ً
ّ
الجاصة والغا٢حت ،اؾدىاصا بلى مٗادحر ٖلمحت

الخض٢ح ٤اللٛىو:
ؤ.ص خاػم خاػم ظامٗت اإلاىنل -الٗغا١

مىيىٖحت وص٢ح٣ت.
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جلبل اإلاجلت ألابدار واإلالاالث التي جلتزم اإلاىضىغيت واإلاىهجيت ،وجخىافش فيها
ألاضالت الػلميت والذكت والجذيت وجدترم كىاغذ اليشش الخاليت:
باليعبت للملاالث:
 جيشش اإلاجلت اإلالاالث التي حعخىفي الششوط آلاجيت:
 الالتزام باإلاػايير الػلميت واإلاىضىغيت اإلاػمىٌ بها دوليا في الذوسياث
اإلادىمت ،و التي حعخجيب لششوط البدث الػلمي.
 حػخمذ هيئت الخدىيم مبذؤ الخياد و اإلاىضىغيت في جدىيم اإلاىاد
الػلميت اإلاششخت لليشش مؼ الخشص غلى خلى ألاغماٌ مً الخعشف
اللىشر ؤو معاظها بمبادت باألشخاص ؤو ألاهظمت.
 يشاعى في اإلالاالث اإلالترخت لليشش في اإلاجلت ؤن جدعم بالجذيت وؤن ال
جىىن مدل وشش ظابم ؤو ملخعف مً مزهشة ؤو ؤغماٌ ،ملخلى.
 ؤن جىىن اإلاىاضيؼ اإلالذمت ضمً اخخطاص اإلاجلت.
 ؤن جلتزم اإلالاالث الذكت وكىاغذ العالمت اللغىيت  ،و ؤن ال يخػذي حجم
الػمل  15ضلدت مؼ اخدعاب هىامش،مطادس و مالخم البدث.
 جشظل اإلاادة الػلميت في ملف مشفم بملخظ بلغت البدث و آخش بةخذي
اللغاث  :الػشبيت ،اللشوعيت ؤو الاهجليزيت (خعب لغت البدث).
باليعبت لألغماٌ اإلاترحمت:
 جليل مً ألاغماٌ اإلاترحمت جلً التي جخطل باخخطاص اإلاجلت.
 جلبل ألاغماٌ اإلاترحمت مً و بلى  :الػشبيت ،اللشوعيت  ,الاهجليزيت ؤو
ألاإلااهيت .
 جخضؼ اإلالاالث الظدشاسة جشحماهيين مخخطين في اللغاث الزهىسة
ؤغاله.
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ظياظت الخدىيم:
 جدى ٫ألاٖما ٫اإلا٣ضمت اإلا٣االث بلى ؤؾاجظة مً طوو الخبرة الٗلمحت خؿب ازخهام
اإلا٣الت.
 دبل ٜالباخض اإلاغؾل بخل٣ي ماصجه في ًٚىن  24ؾاٖت مً حؿلمها.
 جغاعي الؿغيت في الخد٨حم.
 جلتزم حئت الخد٨حم بةبضاء الغؤو و اجساط ال٣غاع في ًٚىن  20دىم مً جم٨حنها مً اإلااصة
اإلا٣ترخت لليكغ.
 دد ٤لهحئت الخد٨حم ؤن اعجإث يغوعة ب٢غاع حٗضدالث ٖلى اإلاىاص اإلا٣ضمت لليكغ.
 يٗلم الباخض اإلاغؾل ب٣بى ٫ماصجه لليكغ ٖلى ؤن يٗلم بخاعيش وكغ ا خؿب عػهامت اإلاجلت.
ششوط اليشش:
 ق٩ل ال٨خابت  :باللٛت الٗغبحت ق٩ل  Traditional Arabicحجم 14.
 باليؿبت للٛاث ألاظىبحت ق٩ل  Times New Romanحجم . 12
 دغ ٤ٞالباخض الباٖض ماصجه بؿحرة طاجحت ٖلمحت مٟهلت.
 تهمكً مٗلىماث البدض خؿب َغي٣ت قح٩اٚى ألامغي٨حت بترجيب حؿلؿلي ددب٘ متن البدض.
 جغجب ىامل اإلاٗلىماث في جهادت ٧ل نٟدت.
همىرج التهميش:
 .1الىخب باللغت الػشبيت ؤو ألاحىبيت :ل٣ب و اؾم ا ِإلاالٖ ،٠ىىان ال٨خاب ،صاع اليكغ ،بلض
اليكغ ،ؾىت اليكغ،ع٢م الُبٗت.
 .2الىطىص الدششيػيت  :البلض،هىٕ الىو،مًمىن الىو،ؾىت الهضوع.
 .3اإلاجالث و الذوسياثٖ :ىىان اإلاجلت ؤو الضوعيت ،ل٣ب و اؾم ال٩اجبٖ،ىىان اإلا٣التٖ،ضص
اإلاجلت،جاعيش الهضوع،نٟدت الا٢خباؽ.
 .4الشظاثل الجامػيت :ل٣ب و اؾم الُالبٖ،ىىان اإلاظ٦غة  ،صعظت اإلاظ٦غة،ماؾؿت حسجحل
اإلاظ٦غة٧،لحت الخسهو،الؿىت الجامٗحت،نٟدت الا٢خباؽ.
 .5الخلاسيش الشظميت  :ظهت بنضاع الخ٣غيغ ،مىيىٕ الخ٣غيغ،م٩ان وكغ الخ٣غيغ ،ؾىت بنضاع
الخ٣غيغ  ،نٟدت الا٢خباؽ.
 .6اإلاشاحؼ الالىتروهيت:
دىز ٤اإلاغظ٘ اإلاى٣ى ًٖ ٫قب٨ت ”ؤلاهترهذ” بظ٦غ مٗلىماث الغابِ ؤلال٨ترووي ٧امال م٘ ط٦غ
ناخب اإلااصة اإلايكىعة ،وجاعيش ػياعة اإلاى. ٘٢

ً
جشظل اإلاعاهماث بطيغت الىتروهيت خطشا غلى غىىان اإلاجلت:
politic@jilrc-magazines.com
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ؤلاٞخخاخحت
بعم اله الشخمً الشخيم ،به آمىا و به وعخػين

الخمذ هلل والطالة والعالم غلى مػلم اإلاطعلى و مً جبػه و اكخلى.
جىشيعا ألهذاف مشهض حيل البدث الػلمي هإخذ سوافذ الثلافت و الخىىيً
في الٗالم الػشبي ،هبادس بلى جلذيم الػذد ألاوٌ مً مجلت :حيل الضعاؾاث
العياظيت و الػالكاث الذوليت الزر اهخمل بجهىد زلت مً خيرة الباخثين
الػشب ،اللزيً خشضىا غلى جلذيم غمل غلمي مخيامل و سضين آملين ؤن
ً
ييرر سضيذ اإلاػشفت لذي اللشاء و الذاسظين ألافاضل ،فهىيئا للمشهض و للشيم
الػمل ضذوس هزا الػذد ألاوٌ مً هزه اإلاجلت مؼ شىش خاص لللاثمين غلى
اإلاشهض سثاظت و ؤغضاءا ،شىشها مىضىٌ لعاكم الػمل باإلاجلت و للجىت
الػلميت للخبرة و الخدىيم غلى الخػاون و الالتزام .

سثيعت الخدشيش  /الذهخىسة هاديت يدياور

9

مشهض حيل البدث الػلمي  -مجلت حيل الذساظاث العياظيت والػالكاث الذوليت – الػذد  1يىايش 2015

10

مشهض حيل البدث الػلمي  -مجلت حيل الذساظاث العياظيت والػالكاث الذوليت – الػذد  1يىايش 2015

اإلاىافعت ؤلالىتروهيت في اإلاشاسهت العياظيت:
دساظت خالت الجضاثش مىز 2008
د .غبذاللعيف بىسوب ـ ـ ـ ـ ــي  /ؤظخار مداضش بيليت الػلىم العياظيت -سثيغ اإلاجلغ الػلمي لليليت -
حامػت كعىعيىت  - 3الجضاثش
ملخظ:
حٗخبر اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الٗمل الؿحاسخي اإلاخمحز في جدلحل الىٓم الؿحاؾحت اإلا٣اعهت
و الظو ٢ض جسخل ٠مً هٓام ؾحاسخي بلى ؤزغٞ ،هي وؾحلت لخٟٗحل اإلاكاع٦ت الكٗبحت في الٗمل الؿحاسخي
وجُىيغ الضدم٣غاَحت الدكاع٦حت ٞ،شمت خاظت بلى مغاظٗت مدضصاتها في ْل الشىعة الخ٨ىىلىظحا
واإلاٗلىماجحت التي حٗيكها الىخضاث الؿحاؾحت زانت ،ؾىاء مً خحض ؤؾلىب جُىع ا،ومىايحٗها
الجضدضة اإلاسخلٟت ،واإلاىاهج الٗلمحت التي جٟؿغ في ْلها بالتر٦حز ٖلى صعاؾت خالت الجؼاثغ وم٣اعهتها م٘
خاالث ؤزغي بن ؤم.ً٨
بن ؤ محت اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ٦مدغ ٥ألو بنالح صازل اإلاجخم٘ الجؼاثغو،جٓهغ في اإلاىاٞؿت
الؿحاؾحت في وي٘ الؿحاؾاث الٗامت،وال٣ضعة ٖلى الخٗبئت ،وفي جدضدض الٗال٢ت بحن الخا٦م
واإلاد٩ىم،ومضي مؿا مت اإلاىاًَ في نىاٖت ال٣غاع ججٗل مً اإلاىاٞؿت في اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت مبضؤ
ؤؾاسخي مً مباصت الضدم٣غاَحت و٦خٗبحر ًٖ عؤو اإلاىاًَ الجؼاثغو ؾىاء ٟ٦اٖل خ٩ىمي ؤو ٚحر خ٩ىمي
خحض ؤ محت اإلاجخم٘ اإلاضوي.
جبرػ ألابٗاص اإلاسخلٟت للمكاع٦ت الؿحاؾحت في مدضصاث صازلحت خحض الٗال٢ت بحن اإلاىاَىت  ،وألاهماٍ
الاهخسابحت ٦مخٛحراث م٩ىهت لهظا اإلاغ٦ب واإلاخمشل في الىٓام الؿحاسخي الجؼاثغو ،وجدضدض اإلا٣خًحاث
الضولحت التي جخٟاٖل في ْلها ظه ،خحض اإلا٣اعبت الخٟؿحردت ج٩ىن ٖلى ؤؾاؽ ما٦غو ؾىؾحىلىجي بالغبِ
بحن اإلادضصاث الضازلحت واإلا٣خًحاث الضولحت في جدلحل ظا الىٓام.
بن اإلاىاٞؿت في اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في الجؼاثغ جغجبِ بإ محت صوع ج٨ىىلىظحا ؤلاٖالم و ؤلاجها٫
واإلاكاع٦ت ؤلال٨تروهحت للجؼاثغو و صوع ال٣اهىن،و الؿلُت الخىٟحظدت ،التي في ٖال٢ت مغ٦بت جدضص ق٩ل
الاهخ٣ا ٫مً همِ ؾحاسخي وبصاعو بلى ؤزغٞ .البدض ًٖ جُىيغ ا د٩ىن بالبدض ًٖ ٦حٟحت جدضدض وجٟٗحل
اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت الكٗبحت باإلاؼاوظت لضوع الٟاٖل الخ٩ىمي و ٚحر خ٩ىمي بال اهخساب في الجؼاثغ،
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ٞإ محت الضدم٣غاَحت الجما حردت دجب ؤن جىا٦ب همِ ج٨ٟحر الجؼاثغو مً زال ٫الخىظه والتر٦حز ٖلى
ججؿحض ز٣اٞت ؾحاؾحت واٖحت ال ج٩ىن خؿب عؤدىا بال مً زال ٫ج٣غيب ؤلاصاعة مً اإلاىاًَ.
ال٩لماث اإلاٟخاخحت:اإلاكاع٦ت الكٗبحت الؿحاؾحت بإلاهخساب ،صوع ج٨ىىلىظحا ؤلاٖالم والاجها،٫خالت
الجؼاثغ،جدلحل ما٦غو ؾىؾحىلىجي.
م٣ضمت :حٗخبر الجؼاثغ بمىٗ٢ها الجٛغافي صولت طاث ؤ محت ظحىبىلحدح٨حت مدىعيت في بٞغي٣حا ،إلاا لها مً
ٖم ٤بؾتراجحجي لخٛحر مىاػيً ال٣ىي ؤلا٢لحمحت،ججٗل الخاظت بلى جٟؿحر و ٞهم الٗىامل واإلاخٛحراث
الضازلحت واإلا٣خًحاث الضولحت اإلاٟؿغة لهظه ألا محت ملخت٦،مصزالث لضعاؾت ؤلانالخاث صازل الىٓام
الؿحاسخي الجؼاثغو و ٤ٞؤؾـ هٓغيت ظضدضة م٣ترخت بالتر٦حز ٖلى الخدلحل ما٦غو -ؾىؾحىلىجي ؤدً
جخ٣اَ٘ الٓىا غ اإلاسخلٟت اإلاترابُت ؤلاظخماٖحت ،والؿحاؾحت،والا٢خهاصدت،وألامىحت اإلاك٩لت واإلاازغة ٖلى
جٟؿحر وه٣ض الٓا غة الؿحاؾحت اإلاضعوؾت.
ظٗلذ مجمىٖت مً الضوا ٘ٞالجؼاثغ جدبجى زحاع اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت اإلاٟخىخت مىظ 1989للجمح٘،
ججلذ ظه الخٛحراث في الجاهب اإلااؾؿاحي في الخدى ٫مً ألاخاصدت الخؼبحت بلى الخٗضصدت الؿحاؾحت،
٦خىظه هٓغو الهٟخاح ؤ٦ثر في اإلاماعؾت الضدم٣غاَحت ٖما ٧ان ؾاب٣ا،ؾىاء اإلاخٗل ٤بالؿحاؾحت الضازلحت ؤو
الؿحاؾت الخاعظحتٞ ،هي ؤؾباب مً هخاثجها جغاظ٘ لبٌٗ اإلاخٛحراث والٗىامل الؿحاؾحت الضازلحت .بط
هدحجت لٓهىع مكا٧ل هاظمت ًٖ العجؼ في اؾخمغاع الاٖخماص ٖلى الىهج الاقترا٧ي ال٣اثم ٖلى الخ٨ٟحر
بمىُ ٤واخض ى الضولت الخاعؾت في خل اإلاكا٧ل التي يٗيكها اإلاىاًَ الجؼاثغو ،م٘ الغٚبت اإلالخت بلى
جُىيغ الخضمت بالىٓغ للخُىع الخانل في مٗٓم صو ٫الٗالم ،وؤزغي زاعظحت ٦ما ى خانل م٘ مغخلت
الٗىإلات و الشىعة الخ٨ىىلىظحا في مجالي ؤلاٖالم والاجها،٫وجُىع قب٩اث ألاهترهذ وْهىع اإلاكاع٦ت
ؤلال٨تروهحت ْ،هغث الخاظت بلى مغاظٗت مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت با٢تراح همِ ظضدض مً الٗال٢ت بحن
اإلاىاًَ وناو٘ ال٣غاع في الىٓام الؿحاسخي الجؼاثغو .
ؤلاشياليت:
ٖغٞذ الجؼاثغ ٖملحت بنالخحت ؾحاؾحت مىظ 1989بخبىيها الخٗضصدت الؿحاؾحت ٟ٦لؿٟت جىٓحمحت
للمجخم٘ ،خحض ٖغٞذ ٞترة الدؿٗحيحاث مً ال٣غن اإلااضخي ججغبت هدى الخدى ٫الضدم٣غاَي صامحت،عٚم
2011
ؤجها جٟؿغ ٖلى ؤجها م٩ىن ؤؾاسخي م٨نها مً ججاوػ الخغا ٥الظو ٖغٞخه بٌٗ الضو ٫الٗغبحت مىظ
ٞحما بٗض ،مما ظٗل البدض ًٖ ظا الاؾدضهاء ى ظى غ صعاؾدىا وؤؾلىب ظضدض لٟهم َبحٗت الىٓام
الؿحاسخي الجؼاثغو الظو اؾخمغ ولم يٗغ ٝايُغاباث ٦ما خضر م٘ صو ٫الجىاع ،خحض ؤ محت جٟؿحر
اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت الكٗبحت ،مً زال ٫قٗبحت اإلاكاع٦ت باالٖخماص ٖلى اإلاىاٞؿت ؤلال٨تروهحت ٦مخٛحر
جٟؿحرو للىنى ٫بلى مكغوٕ اإلاىاًَ ؤلال٨ترووي.
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ج٨مً ؤ محت الغبِ بحن الٗىامل مً مى ٘٢ظٛغافي،وجغ٦حبت الؿ٩ان،واإلاىار،واإلاىاعص الُبحٗحت
،واإلاخٛحراث مً زىعة ج٨ىىلىظحت ومٗلىماجحت التي حٗغٞها الجؼاثغ مىظ ؾىت،2000في جهاٖض ؤ محت
اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ؤلال٨تروهحت واإلاىاٞؿت ٞيها وؤ محت اؾخُالٕ الغؤو والخدلحل ؤلاخهاجي،ومىظت
الخدى ٫الضدم٣غاَي  ،وخضازت الخجغبت ؤدً جبرػ ؤ محت الخدغع والخاظت بلى حٗضصدت ؾحاؾحت  ،وجغاظ٘
الىمِ الخ٣لحضو واإلاغجبِ باإلاىاٞؿت مً زال ٫الضدم٣غاَحت اإلاباقغة ؤدً التر٦حز ٖلى دىم الا٢ترإ ،بلى
جىانل مؿخمغ بحن الٟىاٖل اإلاك٩لت للؿاخت الؿحاؾحت ؾىاء مً خحض اإلاٗاعيت ؤو الؿلُت.
ؤ ضا ٝالضعاؾت :جهض ٝمً ظه الضعاؾت جدضدض وجىخحض آلحاث اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في الجؼاثغ مىظ
ؾىت 2008مً زال ٫مكغوٕ اإلاىاًَ ؤلال٨ترووي،بخ٣ضدم م٣اعبت ما٦غو-ؾىؾحىلىظحت حكمل ٧ل ظىاهب
الٓا غة في صعاؾت الىٓام الؿحاسخي الجؼاثغو،بهض ٝبلىعة جدلحل مكتر ٥د٣ىم ٖلى اهه ٖىضما هيخسب ال
هيخسب شخو وبهما ؾلُت ج٣ىم مهامها ٖلى مضي مكاع٦خىا في اهخسابها ٦إؾاؽ للمكغوٖحت ،وطل ٪و٤ٞ
جهىعاث مغظىة هي :
يٗخبر ق٩ل الضولت الجؼاثغيت الخالي وبق٩الحت مكغوٖحت الؿلُت في بَاع ُ٢غو،جهىع اٞطخى بلىمداولت ٞهم ٖضم خضور خغا ٥مً ظضدض ،ظا ٖ٨ـ ٖلى مؿخىي بٌٗ ألاهٓمت الؿحاؾحت
اإلاجاوعة(جىوـ،ومهغ،ولحبحا)،بلى نحاٚت جٟاؾحر ظضدضة ومغاظٗت ما ؾب ٤خى ٫اإلادضصاث الضازلحت
اإلاخد٨مت ٞيها ،وٞهم اإلا٣خًحاث الضولحت الخالحت ٖلى مؿخىي اإلاىايح٘ و اإلاىاهج الٗلمحت اإلاهخمت باإلاجا٫
الؿحاسخي،في ْل البدض ٖلى ال٨حٟحت الٗلمحت ألاهج٘ لٟهم الٓا غة اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت بضعاؾت خالت
الىٓام الؿحاسخي الجؼاثغو الٗغبي ٦ىٓام طو زهىنحت ،خحض الضدم٣غاَحت الجما حردت ٣٦حمت مًاٞت
لهظه الخجغبت مً زال ٫جٟٗحل اإلاىاٞؿت ؤلال٨تروهحت في الٗمل الؿحاسخي.
 2000هدى جبجي بؾتراجحجحت ٢اثمت ٖلى جُىيغ وؾاثل ؤلاٖالم والاجها٫
 جىظهذ الجؼاثغ مىظ ؾىتالخ٨ىىلىظحت واإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ؤلال٨تروهحت ،بمىا٦بت مسخل ٠الخُىعاث الخانلت في ظا اإلاجا٫
،وطل ٪مً زال ٫جغ٢حت وْاث ٠ماؾؿاتها الخ٩ىمحت الغؾمحت ،وجدؿحن الخضمت الٗمىمحت وججاوػ
الٟلؿٟت الخىٓحمحت الخ٣لحضدت ال٣اثمت ٖلى الخجهحزاث الحضويت في ج٣ضدم الخضمت الٗمىمحت .ل ً٨الغٚبت
في ججؿحض آلحت مً آلحاث الخ٨م الغاقض واإلاخمشلت في جدؿحن الخضمت الٗمىمحت ٖلى مؿخىي ألاصاء،
والخى٦مت ؤلال٨تروهحت اإلادلحت ،يٛحب ٖنها ق ٤مهم و ى بقغا ٥الٟىاٖل ٚحر خ٩ىمحت في جل ٪ألا ضاٝ
مً زال ٫ج٨غيـ مبضؤ الكٟاٞحت ،واإلاداؾبت ،والغ٢ابت مً ػاويت ٦محت ل٣حاؽ م٣اعن إلاا حت اإلاىاٞؿت في
اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت باالٖخماص ٖلى ماقغ اإلاكاع٦ت ؤلال٨تروهحت في الٗمل الؿحاسخي الجما حرو.
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 جغ٦حزها ٖلى الخدلحل ال٨لي ؤدً جخ٣اَ٘ الٓىا غ الؿحاؾحت ٦،ىدحجت إلاىظاث الخدى ٫هدىالضدم٣غاَحت وما جبٗها مً جُىع للمجخم٘ الجؼاثغو مً التر٦حبت البؿحُت بلى التر٦حبت اإلاٗ٣ضة في اإلاُالبت
باإلاؼيض مً الاهٟخاح والخغيت واإلاكاع٦ت في نىاٖت ال٣غاع ،وخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وجد٣ح ٤الخىمحت اإلاؿخضامت.
 وؿعى بلى ج٣ضدم جدلحل ؾحاسخي مغ٦ب ما٦غو-ؾىؾحىلىجي بالخُغ ١بلى اإلاجا ٫ؤلاظخماعي،وؤلا٢خهاصو ،وألامجي بم٣اعبت ؾحاؾحت مً مىُل ٤جُبح ٤بؾتراججحت م٣ابل بم٣ابل ؤدً َغفي الٗال٢ت
ٞاثؼٞ -اثؼ في الٗال٢اث البحيحت للٟىاٖل الخ٩ىمحت وٚحر خ٩ىمحت صازل الىٓام الؿحاسخي الجؼاثغو ،خحض
لضوع ٧ل مً الٟىاٖل الخ٩ىمحت وٚحر الخ٩ىمحت في جٟٗحل الخضاو ٫الضدم٣غاَي ٖلى الؿلُت واإلاكاع٦ت
الؿحاؾحت في عؾم ونىاٖت ال٣غاع الؿحاسخي الغؾمي.
ٞغيحاث الضعاؾت:دم ً٨للشىعة الخ٨ىىلىظحا واإلاٗلىماجحت وماقغ اإلاكاع٦ت ؤلال٨تروهحت التي حٗغٞها
الجؼاثغ مىظ 2008في الٗملحت الؿحاؾحت ٦ألحت لخٟٗحل الخ٨م الغاقض ،ؤن حٗمل ٦ضا٢ ٘ٞىو لخٛحر
ألاؾالحب الخىٓحمحت الخ٣لحضدت في ٖملحت اإلاىاٞؿت في بَاع ا اإلاُل ٤والتي جٓهغ بك٩ل ظلي في الغبِ بحن
الىٓام ؤلاهخسابي وٖملحت ؤلاهخساب بمؿخىياتها اإلاسخلٟت ؾىاء اإلادلحت ؤو الىَىحتٞ،الٗمل ٖلى يبِ جل٪
اإلاكاع٦ت دم ً٨ؤن جٟٗل صوع اإلاىاًَ ،وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي،والتي جم٨نهم مً الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىمت
وحٛحر مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت مً زال ٫بغوػ جهىع بدجابي للٗملحت ٢اثم ٖلى الؿغٖت ،والض٢ت ،و٢لت
الخ٩لٟت في الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىمت واإلاؿا مت في نىاٖت ال٣غاع الؿحاسخي.
جدضص باالؾخٗاهت بتر٦حبت الٟغيحت البضدلت ) hypothesis 1 (h1ج٣ىم ٖلى بزباث الٗال٢ت بحن اإلاخٛحردً
الخاب٘ واإلاؿخ٣ل ،خحض دخمشل اإلاخٛحر الخاب٘ في اإلا٣اعباث الىنٟحت الخٟؿحردت اإلاك٩لت لهظه اإلاكاع٦ت
واإلاخٗضصة الازخهاناث واإلادضصة إلاٟهىم اإلاىاٞؿت الؿحاؾحت مً زال ٫اإلاكاع٦ت ؤلال٨تروهحت بمسخل٠
ؤق٩الها،ؤما اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل واإلاخمشل في ْا غة اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في الجؼاثغ ومسخل ٠ألاق٩ا ٫التي
جدضصه والتي ظاءث ٧الخالي :
 وظىص ٖضة م٣اعباث جٟؿحردت إلاٟهىم اإلاىاٞؿت الؿحاؾحت نٗب مً ٞهم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحتبُغي٣ت ٖ٣الهحت.
 ؤلاؾتراجحجحاث الجضدضة لخٟٗحل اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت الضازلحت هي عص ٗٞل ًٖ الخدىالث الضولحت.* هدخاط بلى ب٢تراح م٣اعبت جٟؿحردت ظضدضة واإلاخمشلت في اإلاؼاوظت بحن اإلاخٛحراث الضازلحت و اإلا٣خًحاث
الضولحت لٟهم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في الجؼاثغ مً زال ٫ماقغ اإلاكاع٦ت ؤلال٨تروهحت .
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*ْهىع الخدى ٫في اإلاىٓىع في ؤن الجؼاثغ جخسظ في جد٣ح ٤مهالخها بؾتراجحجحخحن :ألاولى مغجبُت
باالٖخماص ٖلى الظاث مً زال ٫الخإ٦حض ٖلى ألامً ال٣ىمي والخىمحت ،ؤما ؤلاؾتراجحجحت الشاهحت ٞخد٣ح ٤طل٪
د٩ىن ًٖ َغي ٤اجداصاث صولحت.
* هدخاط ل٣حاؽ مضي هجاٖت ٖملحت اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت للٟاٖل الخ٩ىمي وٚحر خ٩ىمي بلى ججاوػ
٢حاؽ الخجغبت في ق٣ها الىٓغو ،بلى الخد ٤٣مً طل ٪في الىا ٘٢مً زال ٫اإلاؼاوظت بحن اإلااقغاث والخ٣اث٤
في الىا ٘٢لٟهم الٗملحت الؿحاؾحت في الجؼاثغ ،خحض الٛادت مً الخٟؿحر الىنى ٫بلى جٟٗحل آلحت ظضدضة
مهمت خؿب اٖخ٣اصها لخُىيغ الضدم٣غاَحت الخضاولحت الدكاع٦حت مً زال ٫حٗمحم الخ٨ىىلىظحا في الخىمحت
ؤلاظخماٖحت للمىاًَ الجؼاثغو.
اإلادىع ألاوٞ :٫لؿٟت الخدلحل ومىهجحت صعاؾت اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ؤلال٨تروهحت في الجؼاثغ:
،2011مً ؤهىا هاعر بخاعيش
ظٗلذ الخٛحراث الؿحاؾحت التي قهضتها الضو ٫الٗغبحت التي ٖغٞذ خغا ٥في
ظضدض لها واإلاخمشل في ما ٢بل ،وما بٗضه إلاٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت صازلحا،وبٖاصة جىػي٘ ظضدض لل٣ىة في
اإلاىُ٣ت الٗغبحت بهٗىص وهؼو ٫بٌٗ ال٣ىي الٗغبحت ؤلا٢لحمحت صولحا٦،ما ى الخا٦ ٫ظل ٪باليؿبت للضو٫
التي لم حٗغ ٝطل .٪بال ؤن ٢هغ ججغبت الخدى ٫الضدم٣غاَي في بٌٗ الضو ٫الٗغبحت التي ٖغٞذ خغا٥
ظٗلىا هبدض في ججاوػ ظه الخجاعب اإلاا٢خت بلى ججاعب َىيلت هىٖا ما واإلاخمشلت في صعاؾت خالت الجؼاثغ
 ،1989وفي اؾخمغاع جىامي الخدى ٫الضدم٣غاَي في الضو ٫الٗغبحت،والخجغبت الؿاب٣ت الجؼاثغيت بٗض
مىظ
ججاوػ اإلاغخلت الاهخ٣الحت الضامحت ،خحض هدخاط بلى :
* هدخاط بلى الخدلحل ال٨مي الىاجج ًٖ الشىعة الخ٨ىىلىظحا في مجالي ؤلاٖالم و ؤلاجها ٫في الجؼاثغ ومضي
اإلاكاع٦ت ؤلال٨تروهحت،والخهىٖ ٫لى اإلاٗلىمت ؤلال٨تروهحت محزجه بإهه مداولت ص٢ح٣ت لخ٣غيب الخ٣ح٣ت
و٢غيب مً الح٣حيحت في الىخاثج ،خحض مغج٨ؼاث الخغيت التي جبىا ا الىٓام الؿحاسخي واإلاغجبُت بدغيت
الخٗبحر والصخاٞت والتي جضٖ ٫لى ز٣ت الىٓام الؿحاسخي ال٣اثم في مىاَىحه مً ظهت،ومً ظهت ؤزغي جض٫
ٖلى قغٖحت ال٣غاع الؿحاسخي الغؾمي ومكغوٖحت وظىص الىٓام الؿحاسخي وؾحاؾاجه.
بن جبجي ظه ؤلاؾتراجحجحت له مؼادا وٖحىب ٞاؾخٗما ٫الخاؾىب والبرمجحاث دخُلب بجى جدخحت ،والتي
جم ً٨اإلاىاًَ الجؼاثغو مً اإلاؿا مت واإلاكاع٦ت في الٗملحت الؿحاؾحت والتي ج٩ىن بهظه الُغي٣ت بؿحُت
،وبن حٗظعث ظه الىؾاثل ججٗل مً بم٩اهحت خضور ألاػماث واعصة هٓغا إلاُالب اإلاجخم٘ الجؼاثغو التي هي
في جؼادض في مجاالث ٖضة٦.ما ؤن بؾخٗما ٫الخدلحل ؤلاخهاجي يؿاٖضها ٖلى الخيبا بمؿخ٣بل ؤلانالح
الؿحاسخي في الجؼاثغ وٖال٢خه باإلاكاع٦ت الؿحاؾحت وجىمحت الش٣اٞت والىعي الؿحاسخي لضده.
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 * ؤن ؤؾلىب صعاؾت الٗملحت الؿحاؾحت في الجؼاثغ في جُىع مؿخمغ،ؾىاء ٖلى مؿخىي ال٨ٟغ ،ؤواإلاىهج و ظا ما ٢ض داصو بلى نٗىبت الخد٨م في مؿخىي الخىٓحر،و في الدؿححر الٗ٣الوي له هٓغا لالزخالٝ
في ألا٩ٞاع والىٓغياث التي خضصجهُٞ .بحٗت الىٓام الؿحاسخي في الجؼاثغ ٢اثم ٖلى  -جد٣ح ٤اإلاهالح
الىَىحت بخٟٗحل اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت مً زال ٫اججا حن:
 الخهىع ألاو:٫مغجبِ باإلاخٛحراث الضازلحت للضولت مً ؤن اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت مغجبُت بٗضص مًاإلاخٛحراث الضازلحت.
 الخهىع الشاوي:مغجبِ باٖخباع ؤن اإلا٣خًحاث الضولحت ومىظت الخدى ٫هدى الضدم٣غاَحت حؿاٖضها 1989في الجؼاثغ؟
ٖلى ؤلانالح الؿحاسخي ٞ.ما اإلا٣هىص باإلاىاٞؿت في اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت بٗض
ظاءث ؤلاؾتراجحجحت هدى الخى٦مت ؤلال٨تروهحت التي ؤَل٣تها الجؼاثغ وٖ ٤ٞملحت اجهالحت جُىعيت
 2013بلى مكغوٕ اإلاىاًَ ؤلال٨ترووي
مخخالحت مغث بمغاخل بضاء مً ٖام ، 2008بلى الىنى ٫في هىٞمبر
ألو ٫مغة مً زال ٫ؤعقح ٠ل٩ل مىاًَ بغ٢م واخض ددبٗه مضي الخحاة٦ ،ما ٧اهذ لالهخساباث الغثاؾحت
) 2014ماقغ لخًىع بٌٗ اإلاترشخحن ٖبر ألاهترهذ وماقغ ًٖ هىٕ ظضدض
ألازحرة في الجؼاثغ( 17ؤٞغيل
 2013اإلاغجبت94
مً اإلاىاٞؿت في اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ٖبر اإلاكاع٦ت ؤلال٨تروهحت،عٚم طل ٪اخخلذ الجؼاثغ في
ٖاإلاحا خى ٫الجا ؼيت ؤلال٨تروهحت والتي ج٣اؽ بمجمىٖت مً اإلااقغاث مشل مضي جىٞغ اإلاٗلىمت
ؤلال٨تروهحت ،والدكاوع ؤلال٨ترووي  ،ونى٘ ال٣غاع ؤلال٨ترووي (مٟاع٢ت جىاً٢حت)ل ً٨باإلا٣ابل ظا الخىظه
يٛحب ٖىه ا٫ق ٤اإلاخٗل ٤بخٟٗحل اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت مً زال ٫وؾحلت اإلاكاع٦ت ؤلال٨تروهحت في ٖملحت
اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت بحن ناو٘ ال٣غاع واإلاىاًَ .خحض ؤ محت جٟٗحل الخدى ٫هدى الضدم٣غاَحت الكٗبحت
،الخضاولحت الدكاع٦حت مً صدم٣غاَحت قٗبحت ،بلى قٗبحت الضدم٣غاَحت في اإلاىاٞؿت الؿحاؾحت ؤلال٨تروهحت.
ؤ-جُىع مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت:ظاء جُىع مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت يمً الضعاؾاث الؿحاؾحت
للمخٛحراث الضازلحت وٞ ٤ٞتراث جاعيسحت مخخالحت ٞ،الخدى ٫مً الُاب٘ ال٣اثم ٖلى هٓام الخؼب الىاخض،
بلى الخٗضصدت الؿحاؾحت والخؼبحت في مغخلت الغا ىت مً زال ٫ؤ محت الٟىاٖل الخ٩ىمحت ،و ٚحر خ٩ىمحت
و مسخل ٠الجمٗحاث اإلاك٩لت للمجخم٘ اإلاضوي ،بلى بغوػ مٟهىم ظضدض للمكاع٦ت الؿحاؾحت يكمل الجاهب
اإلاجخمعي وؤلاوؿاوي دجٗلىا وٗخمض ٖلى زُت جاعيسحت جٟؿغ جُىع مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ٖبر مغاخل
جاعيسحت مخخالحت و في ألاهماٍ التي جدضصه ،وؤق٩اله اإلاسخلٟت(باالٖخماص ٖلى اإلاىهج الاؾخيباَي (الاؾخضاللي)
ال٣اثم ٖلى الخجغيض للىنى ٫بلى ٦حٟحت جٟٗحل اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت إلُٖاء مكغوٖحت ؤ٦بر للؿلُت
الخا٦مت.
ب -الخىظه الىٓغو الجضدض اإلا٣ترح :جبرػ الخاظت بلى جىظه هٓغو ظضدض لخىٞغ مجمىٖت مً الٓىا غ
،2011
واإلاىاهج الجضدضة وؿعى مً زاللها بلى مغاظٗت مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في الجؼاثغ بٗض خغا٥
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واٖخباع مً ؤن الخىٞغ مً ظهت والخدى ٫مً ظهت ؤزغي ٢ض يُٗحىا ٢ضعة ا٦بر ٖلى جٟؿحر ؤص ١إلاا حت
اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت و مً زال ٫ا٦دكا ٝجٟاؾحر ظضدضة ٧ان مً الهٗىبت بم٩ان عبُها في الؿاب٤
بالٓىا غ الجضدضة الخالحت مشل اإلاجخم٘ اإلاضوي ،و ْىا غ آلامً اإلاجخمعي وؤلاوؿاوي.
ط -اإلا٣اعباث الىنٟحت اإلاخٗضصة ؤلازخهاناث :دض ٫حٗضص اإلا٣اعباث في جٟؿحر ٖملحت اإلاكاع٦ت
الؿحاؾحت ٖلى ٚحاب بظمإ في جدضدض وجىخحض اإلاٟهىمُٞ،.بحٗت ازخحاعها لإلَاع الىٓغو للضعاؾت
(اإلا٣اعبت) ،و٦حٟحت ٞهمها وجٟؿحر ا وه٣ض ا للمكاع٦ت الؿحاؾحت ؤلال٨تروهحت مً زال ٫مخٛحر اإلاىاٞؿت التي
حٗخبر في ال٨ٟغ اللحبرالي حٗاون )(1جم٨ىىا مً جدضدض اإلاىُل٣اث وألا ضا ٝاإلاغظىة٣ٞ،ض ههُضم في ْل
وظىص ٖضة م٣اعباث بالخبحان وؤخحاها الخىا ٌ٢بحنها.جٓهغ في ظه الٗملحت ؤبٗاص بظخماٖحت ،وا٢خهاصدت
وزانت ؾحاؾحت ،ججٗل مً ازخحاع اإلا٣اعبت الخٟؿحردت ؤمغ مهم في جدلحل وه٣ض الخجغبت الضدم٣غاَحت في
الجؼاثغ.
ص-الخاظت بلى مىٓىع ظضدض لٟهم ٖملحت اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في الجؼاثغ :دٟهم البىاء الىٓغو لضعاؾت
مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في الجؼاثغ بٗض 2011و ٤ٞزالر م٣اعباث في جغابُها حك٩ل لىا البىاء
الًٗىو.ؤما اإلا٣اعبت ألاولى مغجبُت بالخٗغي ٠واليكإة،واإلا٣اعبت الشاهحت حٗجى بالخُىع الخاعيذي للمٟهىم
وؤؾباب ْهىعه ،ؤما اإلا٣اعبت الشالشت ٛٞاثحت مغجبُت بالٛادت اإلاغظىة مً الضعاؾت.ه٣ىم بالغبِ بحن
اإلا٣اعباث الشالر ٦خدلحل قمىلي للمكاع٦ت الؿحاؾحت،ووؿعى بلى جٟاصو الازتزا ٫ؤو حٛلحب م٣اعبت ٖلى
خؿاب ؤزغي.
-2اإلادىع الشاوي-ألاؾـ الىٓغيت الجضدضة اإلا٣ترخت إلاٟهىم اإلاىاٞؿت في اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ؤلال٨تروهحت
:2011
في الجؼاثغ بٗض
 2008امخضث
يٗخبر الخدى ٫هدى الخ٩ىمت ؤلال٨تروهحت في الجؼاثغ بؾتراجحجحت بضؤث جٓهغ مٗاإلاها مىظ
، 2013خحض ج٨مً في اإلاؼاوظت بحن الٟاٖل الخ٩ىمي وٚحر خ٩ىمي في ٖملحت اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت
بلى ٚادت
مً زال ٫جبجي صوع الىؾاثل ؤلال٨تروهحت ٦مدٟؼ لظل ٪و٦ألحت ظضدضة مً آلحاث الخ٨م الغاقض .جؼامً
الخىظه هدى اإلاكاع٦ت ؤلال٨تروهحت في نى٘ ال٣غاع في الجؼاثغ م٘ جدىالث ب٢لحمحت وخغا ٥في صو ٫الجىاع بلى
ج٨غيـ ؤلاؾتراجحجحت الجضدضة مً زال ٫الخىظه هدى اإلاؼيض مً اإلاىاٞؿت في اإلاكاع٦ت الؿحاؾحتٞ،مغاظٗت
اإلاٟهىم وؤلاؾتراجحجحاث اإلاخبٗت و ألا ضا ٝاإلاغظىة مً مىُل ٤ؤن الٓا غة في جُىع وليؿذ في جغاظ٘
بدحض جدىىٕ وجسخل ٠ألاؾالحب اإلادضصة لها مً اهخساب ،وٖؼو، ٝوم٣اَٗت .ج٨مً ؤ محت الشىعة

1

- ANDREW H.KYDD,TRUST AND MISSTRUST IN INTERNATIONAL RELATIONS,PRINCETON ;NJ ,PRINCETON
UNIVERSIRY PRESS ,2005,P 06.
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الخ٨ىىلىظحا واإلاٗلىماجحت ؤجها ؤؾهمذ في ْهىع ؤلاصاعة والخ٩ىمت ؤلال٨تروهحت)، )1باعجباَها بمجاالث ٖضة
اظخماٖحت ،وا٢خهاصدت مىظ مىخه ٠ال٣غن الٗكغيً في الىالداث اإلاخدضة ألامغي٨حت في مجا ٫بصاعة الٗمل
والخإمحىاث ،زم جُىعث في بٌٗ الضو٧ ٫الضهماع ٥مىظ مىخه ٠الشماهحيحاث ،زم م٘ ججاعب التي ٢امذ بها
 1995في مجا ٫البردض.
بٌٗ الىالداث ألامغي٨حت ٟ٦لىعيضا مىظ
ٖغ ٝالبى ٪الضولي ؤلاصاعة ؤلال٨تروهحت ٖلى ":ؤجها بؾخسضام ج٨ىىلىظحا ؤلاٖالم و ؤلاجها ٫مً ؤظل ػياصة
مكاع٦ت اإلاىاَىحن في الغ٢ابت ٖلى ؤٖما ٫الخ٩ىمت "() 2خحض الهض ٝمً ظا الاؾخسضام ج٣لحل الخ٩لٟت
،والض٢ت والؿغٖت في الخضمت اإلا٣ضمت للمىاًَ  ،ول ً٨هدخاط بلى جٟؿحر و جدلحل وه٣ض ظا الخهىع.
ؤوال-ألاؾاؽ الىٓغو ألاو ٫للم٣اعبت الجضدضة اإلا٣ترخت  :د٨مً الهض ٝمً ظا ألاؾاؽ الىٓغو ج٣ضدم
م٣اعبت مٟا حمحت مىخضة إلاٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ٞ،اؾخمغاعٚحاب حٗغي ٠جام ظٗل مً بؾخسضام
اإلاٟهىم ٚامٌ ومبهم،مما دجٗلىا ؤمام نٗىبت في جىخحض وجدضدض اإلاٟهىم .خحض د٩ىن مً زال ٫مؿخىيحن
مً الخدلحل:
الخدلحل الخجؼجي في حٗغي ٠اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت٨ٖ:ـ الخدلحل ال٨لي ال٣اثم ٖلى جهىع مجغص
لالهخساب،د٣ىم الخدلحل الخجؼجي ٖلى اٖخباع ؤهه ليـ ىا ٥جدلحل جام وص٢ح ٤للمٟهىمٞ،شمت خاظت بلى
ج٨ٟح٨ه و ازتزا ٫الٗىامل التي جدضصه ٖىى عبُها م٘ بًٗها البٌٗ( )3د٩ىن التر٦حز ٖلى ٖامل صون ؤزغ
ومً زم مكغوٖحت الؿلُت ووؿبت الاهخساب.
 حمىت اإلاىٓىع الٗ٣الوي في جدلحل اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت :يٗخبر مخٛحر جؼادض اإلاىاٞؿت في اإلاكاع٦تالؿحاؾحت هدحجت اإلاكاع٦ت ؤلال٨تروهحت في الجؼاثغ بخإزحر مخٛحراث وٖىامل صازلحت وزاعظحت ،جٟؿحرها لها
د٩ىن و٣ٖ ٤ٞالهحت ،والتي جٟهم ٖلى ؤجها جهىع للؿحاؾت الضازلحت بخجغيض ٖ٣الوي،خحض ؤن مىُ٣ها ٢اثم
ٖلى ؤن الضوٞ ٫ىاٖل مؿخ٣لت،وؤهاهحت،وماصدت حٗبر ًٖ مهلخت ؤٞغاص اٞ،هي حؿعى بلى جد٣ح ٤مجمىٖت
مً الخاظاث والغٚباث٧،األمً وال٣ىة واإلاهلخت في ْل هٓام صولي ٞىيىو(.)4
1

- CARLOS SANTISO ,GOOD GOVERNANCE AND AID EFFECTIVENESS :THE WORLD BANK AND
CONDTIONALITY,UNITED STATES JOHN HOPKINS UNIVERSITY ,2001 p 15
2
- THE WORLD BANK
GROUP ,EGOVERNEMENT,QUOTINGhttp://WEB.WORLDBANK.ORG/WEBSITE/EXTERNAL.HTML.BEEN BROWSING THE SITE
ON
24/03/2014 ON TIME 10 :00
3
- JONAS HARGMANN AND THOMAS.J BIERSTEKER ,BEYOND THE PUBLISHED DISCIPLINE :TOWARD AND CRITICAL
) PEDAGOGY OF INETRNATIONAL STUDIES EUROPEAN JOURNAL OF INATERNATIONAL RELATIONS 20(2) (june 2014
PP 291-313 P 301
4
-DOMINIQUE MICHEL ALHERITIERE ,L„EAU SOURCE DE TENSION ET DE PAIX EN MIDITERRANEE ,SECURITE GLOBALE
,AUTOMNE 2012 PP 13-43 P 15
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ؤما في ٖملحت نىاٖت ال٣غاع ٖلى مؿخىي الؿحاؾت الضازلحت ؤو الؿحاؾت الخاعظحت ،جها ٙبهحاٚت
٦محت ٢اثمت ٖملحت خؿابحت مً زال ٫جد٣ح ٤ؤ٦بر عبذ بإ٢ل ج٩لٟت ،والتي جدضص ا ق٩ل اإلا٩اؾب ؾىاء
٧اهذ وؿبحت ؤو مُل٣ت.دم ً٨ؤن وٗخبر ؤن الخإنحل اإلاٟا حمي و عبُه باإلا٣اعبت اإلاا٦غوؾىؾحىلىظحت التي
جدضص ْا غة اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في الجؼاثغ جٟهم في ػوادا ٨ٞغيت ٖضة ٞ،األؾاؽ الىٓغو للضعاؾت د٨مً
في :
* ؤن ج٩ىن ص٢ت في الخٟاؾحر التي دُغخها الباخض ٦ماقغاث في جدلحل ْا غة اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في
الجؼاثغ مً زال ٫بٖخباع ؤن ىا ٥زهىنحت للخُاب اإلاؿخٗمل مً ٢بل الؿلُاث الؿحاؾحت الخا٦مت
ٞيها  *.جىيحذ اإلااقغاث التي جم َغخها بك٩ل ظلي و ألاؾـ واإلاٗادحر الخهيحٟحت الىٓغيت واإلاىيىٖحت
التي جم الاٖخماص ٖليها ٦إؾـ لٗملحت الازخحاع في خض طاتها ،خحض ألاؾباب الخ٣ح٣حت في وكىء و جُىع
ْا غة اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت وألا ضا ٝاإلاغظىة منها،ومً زم هدخاط بلى مىيىٖحت في الخدلحل مً زال٫
الخُغ ١بلى ظىاهب ٖضة في الٓا غة مً مىُل ٤جدلحل جغ٦حبي.
* وي٘ حٗغي ٠مىخض لٓا غة اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في الجؼاثغ.خحض هدخاط بلى جدضدضه مً زال ٫بيحت
الىٓام الظو ددضص اإلاٟهىم،وال٣حم التي جغجبِ به،والهض ٝمىه مً زال - : ٫اإلاؿخىي الاو ٫مً بيحت
اإلاٟهىم اإلا٣ترح ،اهه حٗخبر بيحت الىٓام الظو ددضص جغ٦حبت اإلاٟهىم واإلاجاالث التي دغجبِ بها ل هي
ؾحاؾحت،ؤم ا٢خهاصدت ،ؤم ؤمىحت ؤم هي مغ٦بتٞ .جى غ البدض د٩ىن مً زال ٫بٖخباع مً ؤن مٟهىم
اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت يكحر بلى اعجباَه بٓا غة ؤلاهخساب واإلاكاع٦ت ؤلال٨تروهحت .وؿخيخج ؤن هٓام جغ٦حبت
مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت مغجبِ باالزخحاع،ب٣بى،٫بغ ٌٞم٣ترح ومً زم ؤلازخال ٝفي الىخاثج داطو بلى
ؤلازخال ٝفي اإلاىُل٣اث والٗ٨ـ ٖىى جدضدض بيحت اإلاٟهىم مؿخ٣ال دٟهم باالهخساب
ًٖ َغي ٤م٣اعهت ما حخه بما حت ْا غة ؤزغي و ظا دجٗلىا ههُضم بهٗىبت في جدضدض وجىخحض
ما حت مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت مؿخ٣ال وهدخاط بلى صعاؾت الؿلى ٥و ٤ٞمؿخىياث مسخلٟت ؾىاء ٖلى
مؿخىي الٟغص ؤو الجماٖت ؤو الضولت.
 ج٣ىم ال٣حم اإلادضصة لبيحت هٓام مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ؤلال٨تروهحت في الجؼاثغ ٦مؿخىي زان مًالخدلحل في التر٦حبت اإلا٣ترخت ؤهه يكمل َب٣ت مشٟ٣ت مً هىٕ زام حؿعى بلى الىنى ٫بلى الؿلُت،ؤو
مٗاعيتها،ؤو مؿاهضتها،وجخٟاٖل في ْل بدضدىلىظحاث ؤخحاها مدكابهت ،و ؤخحاها ؤزغي مخىاً٢ت ألا ضا.ٝ
 جغجبِ بق٩الحت مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت باالهخساب واإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ؤلال٨تروهحت ؾىاء ٖلىمؿخىي مدلي،ؤو وَجي ،ؤو بخدضدض مهاصع اإلاٗلىماث بالك٩ل الظو دًمً الٗلمحت،و الىاٗ٢حت
والٗ٣الهحت في الازخحاعاث ؾىاء مً زال ٫الاٖخماص ٖلى اإلاهاصع ؤلا٢لحمحت والٗاإلاحت.ومً طل ٪جغجبِ
بخدضدض الؿلى ٥ؤلاهخسابي ومً زم دجب الخُغ ١بلى مٟا حم ؤزغي مً طل ٪مكغوٖحت الؿلُت ،والىازب.
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 حٗخبر اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في الخ٨م مً الٓىا غ الاظخماٖحت اإلاهمت في خحاة ؤلاوؿان مىظ ال٣ضدم ،إلاالها مً ؤ محت في جد٣ح ٤الخىمحت و الغٞاه الاظخماعي ،و العجباَها بإ ضا ٝوٚاداث ؤلاوؿان في ج٨غاع
الخاالث الاظخماٖحت التي يٗيكها ـٞ،اال خمام ؤههب ٖلحه في ْل اججا حن عثيؿحن :
الاججاه ألاو:٫دغ٦ؼ ٖلى الغبِ بحن مىايح٘ اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ٞحما بحنها،وال دستزٖ ٫امل ٖلى ٖامل و٤ٞ
جدلحل قمىلي ٩ٞ،ان الا خمام بالضولت ،والؿلُت،والخ٨م و الغبِ ٞحما بحن ظه الٓىا غ.
الاججاه الشاوي:د٣ىم ٖلى التر٦حز ٖلى بٌٗ الٗىامل صون ؤزغي٩ٞ،ان الا خمام بالٟغص و٦حٟحت جد٣ح٤
الغٞاه،واإلاٗخ٣ضاث،والهىيت مً مىُل ٤جدلحل ظؼجي بٗضم الغبِ بحن الٗىامل و اٖخباع ؤن ىاٖ ٥ىامل
مدضصة وؤزغي مازغة ٨ٖ .ـ الخدلحل ألاو ٫د٣ىم الخدلحل ال٨لي ٖلى جهىع قمىلي مً ؤن :
الخدلحل ال٨لي في حٗغي ٠اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في الجؼاثغ :د٣ىم الهض ٝمً الخدلحل ال٨لي ٖلى ج٣ضدم
جهىع مجغص و قمىلي إلاٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت )(1في اهخساب الؿلُت الخا٦مت ،وال ازتزاله في ٖامل صون
ؤزغ،و بهما الغبِ بحن الٗىامل اإلاك٩لت إلاجاٞ ٫هم الٓا غة الاهخسابحت ؤو مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت.
جدضص حٗاعي ٠اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في الجؼاثغ مً زال ٫الغبِ بحن اإلاخٛحراث والٗىامل صون ازتزا٫
الخٗغي ٠في ٖامل مدضص،خحض ظاءث مغجبُت باالهخساب،الخ٨م ،والىٓام الؿحاسخي والخضوص ،وال٣ىمحت.
ٞمشال ؤن الؿلُت الخا٦مت ج٩ىن طاث مكغوٖحت ؤ٦بر ٖىضما حٗمل ٖلى خمادت مهالخها وعٖادا ا وال٣حم
الؿاثضة مهما ٧اهذ مؿخىياث طلٞ ٪هى مدضص ب٣حم مجغصة مً زال ٫مكاع٦ت في الاهخساباث واؾٗت،وؤن
الؿلُت الؿحاؾحت الخا٦مت مغجبُت بمسخل ٠الخهغٞاث التي يؿعى مٗها اإلاجخم٘ بلى الخٟاّ ٖلى في
خ٣ه في الب٣اء والاؾخمغاع للىخضة الؿحاؾحت واإلاخمشلت في الىٓام الؿحاسخي الجؼاثغو.
ألاؾاؽ الىٓغو الشاوي -صوع ج٨ىىلىظحا ؤلاٖالم و ؤلاجها ٫في اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في الجؼاثغ:
دم ً٨ج٣ححض جاعيش ظضدض في َبحٗت اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت وؤزغ ا في الخٟاٖالث اإلاك٩لت لغؾم الؿحاؾت
،2011
الٗامت الجؼاثغيت ،وال٣اثمت ٖلى اإلاؼاوظت بحن اإلادضصاث الضازلحت و اإلا٣خًحاث الضولحت زانت بٗض
خحض جؼامً بٖاصة حك٨حل الى٣اقاث في الؿحاؾاث الٗامت في اإلاغخلت الضولحت الغا ىت البدض ًٖ م٣ىماث
وقغوٍ بىاء م٣اعبت إلاٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في الجؼاثغ حكمل ظىاهب ٖضة ،وحكمل خلى ٫للمكا٧ل
الضازلحت اإلاُغوخت بمغاظٗت مٟهىم ؤلاهخساب ٦ألحت للىنل بلى الؿلُت و ٤ٞجدلحل بىاثحا جُىعيا ،بٗحضا
ًٖ حمىت الخدلحل ال٣اثم الظو ؾا م في الخىٓحر الٗلمي مىظ الٓهىع وج٨غيـ همُحت مٗحىت مً الخ٨ٟحر.
ؤؾهم في بغوػ ظا الخىظه الىٓغو ْهىع ٖىامل ومخٛحراث صازلحت و صولحت ظضدضة(مشال ٖضص

 -1ظحمـ ؤهضعؾىن،العياظاث الػامت ،جغظمت ٖامغ ال٨بيسخي صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػي٘ والُباٖتٖ،مان  2007،م 69
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مؿخسضمي الاهترهذ خىالي 11ملحىن مؿخٗمل في الجؼاثغ) ،) 1واإلاًٗلت ألامىحت التي حٗيكها مٗٓم صو٫
الٗالم ،وصوع الغؤو الٗام الضازلي والضولي ،وصبلىماؾحت خ٣ى ١ؤلاوؿان وخل ألاػماث في عؾم الؿحاؾاث
الٗامت،والغبِ بحن ْىا غ صازلحت وصولحت لم د ً٨في الؿاب ٤مم٨ىا الغبِ ٞحما بحنها (ألامً اإلاجخمعي
وؤلاوؿاوي)ٞ ،خُىع ظا الخىظه الىٓغو في الؿحاؾاث الٗامت ٦جؼء مً اإلاٗغٞت الٗلمحت ؤلاوؿاهحت ٢ام
ٖلى اإلاؼاوظت بحن اإلا٣اعباث الىنٟحت وألاصواث الخدلحلحت اإلاىهجحت ،خحض مغجبِ بٟهم وا٢عي ومىُ٣ي
إلاٟهىم الخ٨م التي جدضص مجاله ال٨ٟغو واإلاٗغفي .
بن ؾعي الؿلُت الؿحاؾحت الجؼاثغيت بلى جلبحت مُالب الجؼاثغيحن و ج٣ضدم زضمت ٖمىمحت ظحضة
للمىاًَ ظٗل مً الٗمل ٖلى بدجاص بيئت ٖملحت ؤ٦ثر مالثمت إلبغاػ الٟ٨اءاث واإلاهاعاث ؤمغ ملح ،في ْل
الخدى ٫هدى همِ الؿى ١ال٣اثم ٖلى اإلاىاٞؿت والخغيت الا٢خهاصدت للخهىٖ ٫لى هخاثج ظحضة في ْل
الخٛحر اإلاؿخمغ ،والغٚبت في جد٣ح ٤الض٢ت والؿغٖت و٢لت الخ٩لٟت صون ؤن هيسخى ؤ محت الؿغيت والخض مً
الاٖخماص ٖلى الىؾاثل الخ٣لحضدت في الخضمت الٗمىمحت والتي جٓهغ في اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ٦مىُل٤
عثيسخي،و مً زال ٫الٗمل ٖلى ظٗل اإلاىاًَ الجؼاثغو مضع ٥بال٣ىاهحن والتي ججٗله ؤ٢ل ٖغيت للٗ٣ىباث
،والظو د٣خطخي ٖهغهه الٗملحت الؿحاؾحت باالٖخماص ٖلى الشىعة الخ٨ىىلىظحا في مجالي ؤلاٖالم والاجها. ٫
اٖخمضث الجؼاثغ مىظ الاؾخ٣الٖ ٫لى الىمِ الاقترا٧ي ٟ٦لؿٟت جىٓحمحت للمجخم٘ م٘ الاٖخماص ٖلى
الغي٘ ٦مهضع للثروة ،والتي ؤْهغ ؤلاصاعة يٗحٟت في ؤصاء ا زانت م٘ جغاظ٘ ٖاثضاث الى ِٟمىظ
 1989صزلذ
الشماهيىاث مً ال٣غن اإلااضخي .ل ً٨م٘ بضادت الدؿٗحىاث وجبجي الخٗضصدت الؿحاؾحت مىظ
 1994في ْل عجؼ اإلاحزاهحت.
الجؼاثغ في مغخلت مً بٖاصة الخإ حل ببرهامج إلٖاصة الخٗضدل الهح٨لي مىظ
ظاء الا خمام بضعاؾت ظا اإلاٟهىم مً ظضدض في الجؼاثغ جؼامىا م٘ خضازت الخجغبت الضدم٣غاَحت
، 1989جٓهغ في
 1962بلى حٗضصدت ؾحاؾحت بٗض
والخدى ٫مً ألاخاصدت الخؼبحت و التي ٧اهذ ولحضة الاؾخ٣ال٫
عؾم ونىاٖت الؿحاؾت الٗامت للضولت و بؾتراجحجحاث بجساط ال٣غاع ،و بؼياصة مؿخمغة ومخُىعة لٗضص
الغاٚبحن للىنى ٫بلى الخ٨م و الؿلُت .ؤصي طل ٪بلى بغوػ إلاٟهىم اإلاىاٞؿت في اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت،بإهىإ
وؤهماٍ ٖضة ،و ٦ألحت مً آلحاث اإلاؿخُ٣بت للجؼاثغيحن ولخجؿحض الخ٨م الغاقض وليؿذ َاعصة في نى٘
ال٣غاع الؿحاسخي ،وق٩ل مً ؤق٩ا ٫اإلاماعؾت الؿحاؾحت اإلادضصة لليكاٍ الؿحاسخي الظو يكحر بلى مضي
مؿا مت مٟهىم اإلاىاَىت في جٟٗحلها،و مبرػة لضوع اإلاىاًَ وٖال٢خه بىٓامه الؿحاسخي.

 -1صزلذ زضمت ؤلاهترهذ ؤو ٫مغة في الجؼاثغ ٖام .1993في ٖام  1998الظو بمىظبه ؤههى اخخ٩اع زضمت ؤلاهترهذ مً الضولت وؾمذ
للكغ٧اث الخانت بخ٣ضدم ظه الخضمت ،بلٖ ٜضص مؿخسضمي ألاهترهذ  1.9ملحىن شخو ختى جهادت ٖام .2005و في الٗام  2010و نل
ٖضص اإلاؿخسضمحن خىالي  4,323,273ؤو ما د٣ضع بدىالي  12.50باإلائت مً ٖضص الؿ٩ان وفي ٖام  2013بل ٜخىالي  11ملحىن مؿخسضم
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بضؤث مٗالم ؤلاؾتراجحجحت ؤلال٨تروهحت الجضدضة مىظ 2000ؤدً جم حك٨حل اللجىت الىَىحت إلنالح
حا٧ل ومهام الضولت والي يم خىاليًٖ 70ىا مً ٦باع اإلاىْٟحن واإلاؿاولحن في الضولت في ْل وؿبت بُالت
 2003وخىالي وؿبت ؤمحت 30باإلائت منهم 40باإلائت وؿاء .
بلٛذ 30باإلائت في
ل ً٨ظه ؤلاؾتراجحجحت ٖغٞذ نٗىباث منها الؿاب٣ت الظ٦غ اإلاغجبُت بالىمى الضدمٛغافي ،و اجٟا٢حت
 1995واإلاخٗل٣ت بسل ٤مىُ٣ت للخباص ٫الخغ م٘ ؤوعوبا في ًٚىن
2020
الكغا٦ت التي ؤبغمتها الجؼاثغ مىظ
20007
-2000
الجضو )1( ٫ماقغاث بؾخسضام ألاهترهذ والىمى الؿ٩اوي في الجؼاثغ مابحن
العىىاث

غذد العيان (باإلاليىن

مجمىع معخخذمي ألاهترهذ

اليعبت اإلائىيت لالظخخذام

وعمت)

باأللف

2000

30.46

150.0

0.49

2001

30.91

200.0

0.65

2002

31.38

500.0

1.59

2003

31.87

700.0

2.20

2004

23.36

1500.0

4.64

2005

23.85

1920.0

5.844

2006

33.35

2460.0

7.38

2007

33.86

3500.0

10.34
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اإلاهضع:لجىت الكاون الا٢خهاصدت و ؤلاظخماٖحت ":اإلااقغاث ألاؾاؾحت لخ٨ىىلىظحا اإلاٗلىماث و
 ) 2012م126
( 2007هحىيىع، ٥ألامم اإلاخدضة
الاجهاالث لؿىت
النسبة المئوية لالستخدام
3
%5

4
%7

1 2
%1 %2
8
%31

5
%14

6
%18

7
%22

2013
الجضو)2( ٫وؿبت الخىنحالث لكب٨ت ألاهترهذ والهاج ٠الى٣ا ٫في الجؼاثغ لكهغ ظىان
اإلاػعياث

ظػت الخىضيل

ألاهترهذ غبر الهاجف الثابذ

غذد الخىضيالث

ظشغت الخذفم ؤلاحماليت

2790868

%66.75

2.6ميغا زاهيت

6900868

%37.88

8.2ميغا زاهيت

 2013ه٣ال ًٖ
اإلاهضع اإلاضدغيت الٗملحت لالجهاالث ب٩ل والدت ظىان
http://www.algeritelecom.dz/ar/?p=direction opérationnelle
د٣ىم ازخال ٝاإلا٣اعباث لضعاؾت اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت)( 1في الجؼاثغ زانت بةٖخباع ؤن الخدى ٫هدى
الضدم٣غاَحت ٦ىمىطط جاعيذي للضعاؾت وفي صو ٫اإلاٛغب الٗغبي ٖامت ،مً خحض اإلاىُل٣اث وألا ضاٞ ٝهي
ونٟحت مخٗضصة ؤلازخهاناثٞ، ،الخاظت بلى م٣اعبت جٟؿحردت مىخضة واإلاخمشلت في اإلا٣اعبت ال٣اثمت ٖلى
الخدلحل الكامل ل٩ل الٓىا غ ؤلاظخماٖحت وهي الخدلحل اإلاا٦غو-ؾىؾحىلىجي
٦ما ظاءث الخهىعاث اليؿىيت مازغة في جٟٗحل ما حت اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في الٗالم ،و الجؼاثغ ٖلى
الخهىم مً زال ٫بقغا ٥اإلاغؤة في الخ٨م ،مً زال ٫ج٣ضدم ٞغيحاث ؤؾاؾحت هي ٖباعة ًٖ ٢غاءة
ظضدضة لأل٩ٞاع والخهىعاث ال٣اثمت في مسخل ٠الٗلىم وزانت الاظخماٖحت وؤلاوؿاهحت ومً زم مجا٫
صعاؾدىا واإلاخمشل في الؿحاؾت الضازلحت .بضؤ جاعيسحا اهدكاع اإلا٣اعبت اليؿىيت في الخدلحل الؿحاسخي مً
 -1ظحمـ ؤهضعؾىن،العياظاث الػامت ،جغظمت ٖامغ ال٨بيسخي صاع اإلاؿحرة لليلع والخىػي٘ والُباٖتٖ،مان  2007 ،م 71
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ٞ 1985إ٩ٞاع ا هابٗت مً
الخغ٦ت اليؿىيت الكاملت التي اهدكغث في مىٓمت ألامم اإلاخدضة ما بحن-1975
مجمىٖت ٞغيحاث مً ؤن الضولت هي حٗبحر ًٖ عٚباث الغظل ٞ،هي ليؿذ ٖ٣الهحت ،ألن الضولت جماعؽ
الٗىٖ ٠لى اإلاغؤة في ْل ٖال٢ت مخٗضدت)ٞ،(1الغظل ال دم ً٨ؤن د٩ىن وؾحلت ج٨ٟحر مىُ٣حت وٖ٣الهحت ألهه
ازتزالي في ج٨ٟحره.
جهى ٠اليؿىيت يمً زاهت ال٨ٟغ الى٣ضو والظو د٣ضم ٢غاءة ظضدضة إلاٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت
بالتر٦حز ٖلى مكاع٦ت اإلاغؤة في الخ٨م.ومً زم جىؾح٘ وجٟٗحل لضوع اإلاغؤة في الخ٨م والتي هي هدحجت لخُىع
مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ٦.ما ٧ان أل٩ٞاع الاججا اث الجضدضة ما بٗض الىيٗحت والى٣اف الىٓغو بحن
الخضازت والخضازت جإزحر في مغاظٗت مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في الؿحاؾاث الٗامت للىٓام الؿحاسخي
 2011زانت مً زال ٫بٖخباع ؤن ؤلاوؿان ٚادت وليـ وؾحلت في الخ٨م٩ٞ،ل ظه اإلا٣اعباث
الجؼاثغو بٗض
الخٟؿحردت اإلاخٗضصة ؤلازخهاناث ججٗل مً مغاظٗت مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في ال٩ل آمغ ا ملخا ،ومً
زم مغاظٗت مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في الجؼاثغ ٦جؼء ٦ظل. ٪
ألاؾاؽ الىٓغو الشالض  :ب٢تراح اإلاىاٞؿت الؿحاؾحت في الضدم٣غاَحت الكٗبحت الجؼاثغيت ٦هضٝ
يٗخبر ألامً ؤلاوؿاوي في مٟهىم الىٓام الؿحاسخي الجؼاثغو ال٣اثم خالحا مغخلت ظضدضة لخُىع مٟهىم
 1945وؤلاٖالن الٗالمي
اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت في مغخلت الٗىإلاتٞ.خاعيسحا بضؤ الا خمام به مً ٢بل الضو ٫مىظ
لخ٣ى ١ؤلاوؿان،وْهىع جهىعاث وهٓغياث ظضدضة ا خمذ بالخدلحل الؿلى٧ي لألٞغاص ؤمىحا ( individual
،)securityجبٗتها ؤلاؾهاماث اإلاحضاهحت اإلاسخلٟت لخ٣اعيغ ألامم اإلاخدضة خى ٫الخىمحت مىظ نضوع الخ٣غيغ
، 1994والظو ؤؾهم بك٩ل ٗٞلي في جُىيغ مٟهىم ألامً ؤلاوؿاوي الهاصع
الخام بالخىمحت البكغيت لٗام
ًٖ بغهامج مىٓمت ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي .خحض ظاء حٗغي ٠الخ٣غيغ ألاممي لألمً ؤلاوؿاوي ٖلى ؤهه
مىٓىع بضدل إلاا ؾب ٤للخىمحت ،مً زال ٫بدجاص الىؾاثل التي جم ً٨ؤلاوؿان مً خمادت هٟؿه مً ؤلازُاع
1994
اإلاؿخٗهحت ( )chronic threatsفي ْل جىامي صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي بضؤ م٘ البرهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي
وال٣اثم ٖلى جٟٗحل صوعه في مماعؾت الؿلُت الا٢خهاصدت والؿحاؾحت(٦.)2ما ٧ان لخ٣غيغ الهاصع ًٖ ألامم
 1999واإلاىؾىم ب ٖ:ىإلات طاث وظه بوؿاوي ألازغ في جدضدض مسخل ٠الخدضداث التي جىاظه
اإلاخدضة في
ؤلاوؿان(الخدى ٫مً ؤمً الىؾاثل بلى ؤمً ألا ضا ٝاإلاغجبُت باإلوؿان)بلى جدضدض مسخل ٠التهضدضاث

1

- JACQUI TRUE :" FEMINISM "PP ( 231-275) ) in SCOTT BURCHILL, RICHARD DEVETAK , Andrew Link later, MATHEW
PATERSON , CHRISTIAN REUS –SMIT ,theories of international relations , first and second edition ( revised , expanded and
rydated ) published by pal grave , NEW York 2001p 253
 -2ؾدح ٠ؾمحذ ":م٣اعباث ظضدضة للىٓغيت الضولحت " م م  409-349في ظىن بحليـ وؾدح ٠ؾمحذ  ،غىإلات العياظت الػاإلايت
،،جغظمت مغ٦ؼ الخلحج لألبدار ،صبي ،ؤلاماعاث الٗغبحت اإلاخدضة 2004،

24

مشهض حيل البدث الػلمي  -مجلت حيل الذساظاث العياظيت والػالكاث الذوليت – الػذد  1يىايش 2015

واإلاساَغ مً ٖضم اؾخ٣غاع مالي ،وٖضم الاؾخ٣غاع لضازلي،وألامً الخي ،والش٣افي ،والبحئي ).واإلاخٗل٣ت
باألمً الٛظاجي ،والهخي ،والؿحاسخي .
ٖملذ الجؼاثغ بطن لخجؿحض بؾتراجحجحت قاملت إلقغا ٥الٟاٖل الخ٩ىمي وٚحر خ٩ىمي مً زال٫
اٖخماص ٖلى بدجاص بيحت جدخحت للىنى ٫لهظه اإلاىاٞؿت في اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت بخم٨حن اإلاىاًَ الجؼاثغو مً
خاؾىب ل٩ل ؤؾغة ،وبدجاص قب٨ت صازلحت وٖاإلاحت لألهترث بسضماث ٖضة مً ؤلاجها ًٖ ٫بٗض ،والبردض
ؤلال٨ترووي ،ووؾاثل ؤلاجها ٫الؿل٩ي والالؾل٩ي ،خحض ْهغث بىاصع مىظ 2011وعٚبت لضي الؿلُت
الؿحاؾحت لالهٟخاح وجىبي مكاعي٘ اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت مً زال ٫بغوػ ٖضص ٦بحر في الاهخساباث اإلاسخلٟت في
الجؼاثغ للغاٚبحن للىنى ٫بلى الؿلُت مً زال ٫عبِ اإلاىاٞؿت الؿحاؾحت واٖخباع ا ٦ألحت مً آلحاث
الخ٨م الغاقض في ْل ٚحاب للمىاًَ الجؼاثغو إلاٟهىم اإلاىاَىت،و٢حام الضولت ٖلى ؤؾاؽ ظهىو ،والؼياصة
في وؿبت الؿ٩ان للىمى الضدمٛغافي التي حٗغٞها الجؼاثغ خىالي 40ملحىن وؿمت مما دجٗل مً ألاٖباء ؤجها
ؾتزدض وبالخالي بدجاص الؿبل الٟ٨حلت التي جًمً الخضمت بض٢ت وؾغٖت وبخ٩لٟت ؤ٢ل ،صون ؤن هيسخى مىظت
الخدى ٫هدى الضدم٣غاَحت في صو ٫الجىاع،والتي ججٗل مً بقغا ٥الٟاٖل الخ٩ىمي وٚحر خ٩ىمي يمان
لالؾخ٣غاع الؿحاسخي وألامجي في ْل التراظ٘ اإلاؿخمغ لضوع الضولت ؾىاء ٖلى نٗحض ؾحاسخي ؤو ب٢خهاصو ؤو
بظخماعي والخىامي اإلاؿخمغ لضوع اإلاجخم٘ اإلاضوي.
اعجبُذ ظهىص الجؼاثغ بالجاهب ؤلا٢خهاصو و ؤلاظخماعي في ْل ٚحاب جىظه خ٣ح٣ي بلى اإلاكاع٦ت
الؿحاؾحت واإلاىاٞؿت ٞيهاٗٞ.ملذ ٖلى جغقحض زضماتها في ُ٢اٖاث مشل الخٗلحم الٗالي ،والخ٩ىيً
اإلانهي،والٗضالت ،والبىىٞ.٥دؿب مهضع ماقغاث ج٨ىىلىظحا ٖضص الٗاملحن في ُ٢إ ج٨ىىلىظحا ؤلاٖالم و
 %4.23مً مجمىٕ الٗما.٫
ٖ 144286امل ؤو خىالي
 2013بلٜ
ؤلاجها ٫في الجؼاثغ ؾىت
الجضو ٫ع٢م( )3اإلاؿخىي الخٗلحمي لٗماُ٢ ٫إ ج٨ىىلىظحا ؤلاٖالم و ؤلاجها:٫
اإلاعخىي الخػليمي
مخىظغ
زاهىر
منهي
حامعي

غذد الػماٌ
4255
14112
42207
74632
9080
144286

مهىذط
اإلاجمىع

اإلاهضعwww.mptic.dz /ar 11:
 2013خؿب ؤلاؾتراجحجحت اإلاٗلىت ،ل ً٨الخىٗ٢اث ٧اهذ
-2008
 6147مى ٘٢عؾمي ما بحن
زم بوكاء خىالي
 10500مى ٘٢عؾمي.ؤما ٞحما دخٗل ٤بةم٩اهحت جدمحل البحاهاث مً ظه اإلاىاٞ، ٘٢الٗضدض منها ال
الىنى ٫بلى
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دخىٞغ ٖلى ظه الخضمت ،خحض عابُت قب٨ت الىادب الٗاإلاحت مىدذ الجؼاثغ فيٖ 2013الماث ؾيئت
للمىا.٘٢
بن ألاؾاؽ الىٓغو الشالض اإلا٣ترح طو بٗض ٢اثم ٖلى اؾخ٣غاء جاعيذي بخىظه اؾدكغافي ،مً ؤن الجؼاثغ
دجب ؤن حٗمل ٖلى جُبح ٤بؾتراججحت ؤمىحت ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ :م٣ابل بم٣ابل ؤدً ؤَغا ٝالٗال٢ت
واإلاخمشلت في الٟاٖل الخ٩ىمي وٚحر خ٩ىمي حٗمل و ٤ٞؤؾاؽ ٖ٣الوي ٞ :اثؼٞ -اثؼ ٞحما بحنها في جٟٗحل
الٗال٢اث البحيحت للٟىاٖل الخ٩ىمحت وٚحر خ٩ىمحت،و في اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت،و صوع الٟىاٖل الخ٩ىمحت
وٚحر الخ٩ىمحت ٖلى مؿخىي صولي بةعظإ صوع ؤلاجداصاث الٗغبحت ؤلا٢لحمحت ،والٗمل ٖلى بٖخباع اإلا٣اعبت
الجؼاثغيت في اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ٦ضعاؾت خالت دم ً٨جُىدغ ا مً زال ٫صو ٫ؤزغي هي همىطط جاعيذي في
اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ؤلال٨تروهحت.
بن بم٩اهحت الخضزل وخ٣ى ١ؤلاوؿان مشال ؤنبدا َغح م٣بى ،٫خحض ظٗل مً ؤن الضولت مهما ٧اهذ
٢ىتها لم حٗض باإلم٩ان جد٣ح ٤ؤمً عٖادا ا لىخض ا ومً زم بم٩اهحت الخضزل ٦ك٩ل مً ؤق٩ا ٫اإلاؿاٖضة
إلُٖاء .مكغوٖحت ؤ٦بر للؿلُت الخا٦مت ومً زم جىؾح٘ مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت .
زاجمت(اإلاسغظاث)
بن ٚحاب عئيت مؿخ٣بلحت للخىظه الىٓغو و ٨ٞغه الاؾتراجحجي اإلادضوص للمكاع٦ت الؿحاؾحت في الجؼاثغ
 2011ؾببها:بن مهُلح اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ال ددمل اؾخ٣اللحت واضخت في ما حخه و م٩ىهاجه وٚحاب
٢بل
بعاصة ٗٞلحت لخجؿحض صدم٣غاَحت حكاع٦حت جضاولحت ٚحر ب٢هاثحت مً زال ٫الٗمل الجاص ٖلى ججؿحض
اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت بكتى ؤهىاٖها زانت منها ؤلال٨تروهحت .
 وؿخيخج ختى آلان ؤن ىا ٥نٗىبخحن ؤؾاؾيخحن في جدضدض مىيىٕ الضعاؾت :*الهٗىبت اإلاغجبُت بالخٗغي* .٠الهٗىبت في اإلاماعؾت للُبحٗت اإلاخٗضصة ألق٩اله.
 ظٗل اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت وْحٟت الضو ٫و ب٢هاء لضوع الٟىاٖل ٚحر الخ٩ىمحت . مدضوصدت ال٨ٟغ ؤلاؾتراجحجي مً زال ٫ج٣لحل البضاثل ٖىى حٗٓحمهاٗٞ.ىى ؤن هجٗل مًالجاهب الا٢خهاصو ،والؿحاسخي ،والاظخماعي مً البضاثل هلخٔ الٗ٨ـ ظا في مؿخىي ؤو، ٫وفي مؿخىي
زاوي مً ٚحاب البضاثل .
 التر٦حز ٖلى الجاهب الضٖاجي،ؤو ٚحاب بؾتراجحجحت واضخت اإلاٗالم في ْل ج٣ىيٌ البضاثل ،ومًزم ألاؾلىب الضٖاجي دجٗل مً الخهىع اإلاؿخ٣بلي ٚحر مىظىص.
 ا٢تراح م٣اعبت قاملت ج٩ىن ٖلى ؤؾاؽ ؾىؾحىلىجي(جىمحت اظخماٖحت وؾحاؾحت بخدضدض الخ٣ى١الاظخماٖحت زم الؿحاؾحت)
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 ؤن مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ؤنبذ يٗجى بمدضصاث ؤزغي مشل خ٣ى ١ؤلاوؿان ،واإلاؿاٖضاثؤلاوؿاهحت  ،ومً زم إلاماعؾت الؿحاصة دجب بصعا ٥ؤن ىا ٥مً البضاثل التي لم حٗض جهى ٠يمً زاهت
وْاث ٠الضولت
 زمت خاظت بلى ل٣اءاث،وه٣اقاث وماجمغاث بحن اإلاسخهحن لخصخحذ ؤو ،حٛححر الىيٗحت ،ؤوحٗضدلها خحض ظه الىع٢ت ظؼء مً ٞخذ الى٣اف٩ٞ.لما اػصاص الاهضماط بحن الٟاٖل الخ٩ىمي وٚحر خ٩ىمي
في نىاٖت ال٣غاع الؿحاسخي ٧لما ٢لذ اخخماالث الايُغاب و التي دجب ؤن جخٗضي الُغح اإلاغجبِ بالٟاٖل
الخ٩ىمي و ِ٣ٞوبهما بقغا ٥الٟىاٖل ٚحر الخ٩ىمحت مشل الجمٗحاث واإلاجخم٘ اإلاضوي الجؼاثغو.
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مشيلت الاهذماج الىظني في هيجيريا :بىهى خشام ؤهمىرحا
د.مهىذ غبذ الىاخذ الىذاور
الػشاق_ بغذاد
اإلا٣ضمت:
قهضث ال٣اعة ألاٞغي٣حت ايُغاباث وؤػماث ٖضة مىظ الٗ٣ض ألازحر مً ال٣غن الٗكغيًٖ ،لى
الٗ٨ـ مما ٧ان دًٓ البٌٗ آهظا ،٥مً ان اجهحاع هٓام زىاجي الُ٣بحت ،ؾى ٝد٣لل مً خضة الاػماث
ً
والجزاٖاث اإلاؿلخت .اط حٛحرث َبحٗت اإلاىاػٖاث في ال٣اعة ألاٞغي٣حت ،وقهضث اهخ٣اال مً الهغاٖاث
واإلاىاػٖاث الضولحت التي ٧اهذ ج٣ىم بحن الٗضدض مً الضو ٫ألاٞغي٣حت ،ألؾباب ٖضة ،الى ػياصة ٦بحرة في وؿبت
اهضالٕ اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت الضازلحت في الٗضدض مً صو ٫ال٣اعة.
وحٗض هحجحردا مً يمً الضو ٫التي قهضث ْا غة اهضالٕ الٗضدض مً اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت ٖلى
الهٗحض الضازلي ،بضوا ٘ٞمسخلٟت ،منها :ازيحت وصديحت وا٢خهاصدتٖ ،...لى الغٚم مً اججاه البالص مىظ
بضاداث ال٣غن الخالي ،الى ٚحاب ْا غة الاه٣الباث الٗؿ٨غيت ،و ب٢امت الاهخساباث الضدم٣غاَحت ،ومداولت
جُبح ٤الىٓام الٟحضعالي ٦ك٩ل للخ٨م.
وحٗض خغ٦ت بى٧ى خغام ،مً يمً الخغ٧اث "ؤلاؾالمحت" التي بغػث في هحجحردا مىظ ال٣غن الخاصو
والٗكغيًٖ ،لى الغٚم مً ان نضا ا بضؤ بالبروػ مىظ الٗ٣ض الشاوي مً ال٣غن هٟؿه .و٢ض اجسظث الخغ٦ت
َاب٘ اؾخسضام الٗى ٠اإلاؿلح في ؾبحل جد٣ح ٤ا ضاٞها في البالص ،مما اصي الى صزى ٫الجؼء الا٦بر مً
البالص في صوامت الٗى ٠اإلاؿلح.
ض ٝالضعاؾت :
تهض ٝالضعاؾت الى الخٗغي ٠بُبحٗت الىٓام الؿحاسخي ال٣اثم في هحجحردا ،ومضي جإزحر واوٗ٩اؽ طل٪
ٖلى مضي اؾخ٣غاع الاويإ الؿحاؾحت في البالص.
ٞغيحت الضعاؾت :
ان الٟغيحت التي ؾخداو ٫الضعاؾت الاظابت ٖليها  ،جخمشل في بحان ،مضي جإزحر الىٓام الٟضعالي في
هحجحردا ٖلى جؼادض ْا غة اهضالٕ اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت ٖلى الهٗحض الضازلي ،ال ؾحما م٘ ْهىع خغ٦ت بى٧ى
خغام اإلاؿلخت ،وما جإزحر طلٖ ٪لى مؿخ٣بل الٗال٢ت بحنهما.
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ح٩لحت الضعاؾت:
في يىء ٞغيحت البدض ٣ٞ ،ض جم ج٣ؿحم الضعاؾت الى ؤعبٗت مداوع ،و٦ما دلي:
ؤوال :هحجحردا :ال٣ضعاث وؤلام٩اهاث.
ً
زاهحا :جؼادض ْا غة الٗى ٠اإلاؿلح في هحجحردا :ألاؾباب والضوا.٘ٞ
ً
زالشا :جإؾيـ خغ٦ت بى٧ى خغام.
ً
عابٗا :مؿخ٣بل الٗال٢ت بحن الىٓام الؿحاسخي الىحجحرو وخغ٦ت بى٧ى خغام.
 .1هحجحردا :ال٣ضعاث وؤلام٩اهاث
حٗض هحجحردا اخضي ال٣ىي ؤلا٢لحمحت الٟاٖلت ٖلى الؿاخت ألاٞغي٣حت بهٟت ٖامت ،وفي ٚغب اٞغي٣حا
بك٩ل زام .وحؿخمض ٢ىتها مً مجمىٖت مً اإلا٣ىماث او ٖىانغ ال٣ىة التي جخمخ٘ بها٦ .ما وحٗض مً
الضو ٫التي جخمخ٘ بم٩اهت ظحىؾتراجحجحت مهمت في اٞغي٣حا ،والتي ٧ان وال دؼا ٫لها صوع مهم في جُبح ٤هٓام
الخ٨م الٟضعالي  ،عٚم الٗ٣باث والخدضداث التي ال ػالذ جىاظهها  ،وٖلحه ٞ ،ؿىٗمض الى جىاو ٫الضعاؾت
و ٤ٞالاحي :
 .1.1هبظة حٗغيٟحت :
٦)773م ،2وبؿبب حجمها ال٨بحر،
،923
ج ٘٣هحجحردا في وؾِ ٚغب اٞغي٣حا ،وجبل ٜمؿاختها ٢غابت (
ٞإجها جدىو ٖلى ال٨شحر مً الخهاثو اإلاخىىٖت ،ؾىاء في ظٛغاٞحتها الُبحٗحت ؤم البكغيت ؤو
الا٢خهاصدت(.)1
ً
 )166,6ملحىن وؿمت  ،وهي بظل ٪جمشل
وحٗض مً ا٦بر الضو ٫الاٞغي٣حت ؾ٩اها ،اط دبلٖ ٜضص ؾ٩اجها (
 )1,068,444خؿب ج٣ضدغاث ٖام
( )%55مً ؾ٩ان ٚغب اٞغي٣حا ،وؾب٘ ؾ٩ان ٢اعة اٞغي٣حا البالٖ ٜضص م (
)100
 ،)2(2012وحٗض اللٛت الاه٩لحزدت اللٛت الغؾمحت للبالص ًٞ ،ال ًٖ طل ٪دخىػٕ ؾ٩اجها ٖلى ا٦ثر مً (
لهجت مدلحت  ،ختى ان بٌٗ ّ
ال٨خاب ّ
 )100لهجت
٢ضع ٖضص لهجاث ًبت ظىؽ ( )Jusالىحجحردت با٦ثر مً (
مدلحت(.)3

 .للمضيذ يىظش :حىدة خعىين حىدة  ،حغشافيت افشيليا الاكليمية  ،ط ( 9الاظىىذسيت :ميشإة اإلاػاسف  ،) 996 ،ص ص . 320_3 9
. AFDB and AUC and UNECA, African Statistical Yearbook 2013, Printing by Denmark, 2013, p.p. 49, 275.
www.africa.union.org
 .3يىظش :غبذالعالم ابشاهيم بغذادر  ،الىخذة الىظىيت ومشيلت الاكلياث في افشيليا  ،ط ( 2بيروث :مشهض دساظاث الىخذة الػشبيت ،
 ،)2000ص . 23
2
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ّ
يك٩ل اإلاؿلمىن هدى ( )%50مً ؾ٩ان هحجحردا  ،ويخمغ٦ؼون بهىعة اؾاؾحت في الكما ٫والىؾِ،
وجمخض الى الجىىب الٛغبي للبالص ،بيىما جهل وؿبت اإلاؿحدححن الى ٢غابت ( ، )%40ويخمغ٦ؼون في الجىىب،
بيىما اصخاب اإلاٗخ٣ضاث الازيحت الازغي يك٩لىن ( ، )%10وال حٗخمض الضولت في الضؾخىع او صدً عؾمي
للبالص (.)1
وحٗض ال٣بحلت الٗىهغ الا م في اإلاجخم٘ الىحجحرو ،و ى الاؾاؽ الظو اؾهم في جدضدض ىيت
الٗال٢اث الاظخماٖحت إلاىاَجي البالص َىا ٫ال٣غون الؿاب٣ت ،و٢ض ؤقاعث بٌٗ اإلاهاصع الى اجها جًم ا٦ثر
 )400مجمىٖت ٢بلحت وازيحت في
 )374مجمىٖت ٢بلحت ،في خحن جظ ب مهاصع ازغي ،الى وظىص ا٦ثر مً (
مً (
 )250مجمىٖت ٢بلحت جدبادً
هحجحردا( .)2وباإلا٣ابل ط٦غث مهاصع ازغي ،الى اجها _او هحجحردا_ جًم ا٦ثر مً (
في اوػاجها اليؿبحت و٢ىة جإزحر ا ٖلى الهٗحض الؿحاسخي والاظخماعي ،وجمشل ٧ل مً ٢باثل الهىؾا والٟىالوي
او ما يٗغ ٝبـ الهىؾا_ٞىالوي في الكما ، ٫والحىعوبا في الجىىب الٛغبي  ،والادبى في الجىىب الكغقي مً
ابغػ اإلاجمىٖاث ال٣بلحت الغثيؿت في البالص (.)3
 .2.1الا٢خهاص والثرواث :
جخىاٞغ هحجحردا ٖلى الٗضدض مً الخهاثو اإلاخىىٖت في ظٛغاٞحتها الُبحٗحت  ،بؿبب ؾٗت اإلاؿاخت
ومىٗ٢ها الاؾتراجحجي في ٚغب اٞغي٣حا ،واإلاخمشلت في الاعاضخي الؼعاٖحت ووٞغة اإلاحاه ،ال ؾحما في الا٢الحم
الجىىبحت منها ،وجمشل الاعاضخي الهالخت للؼعاٖت والغعي ا٦ثر مً ( )%50مً مؿاخت البالص ،وحُٛي
ً
الٛاباث ما د٣اعب الشلض مً مؿاختها ،مما ظٗلها جدخل اإلاغجبت الشامىت ٖاإلاحا في اهخاط الخكب(.)4
ؤما مً خحض اإلاىاعص اإلاٗضهحت ٞ ،حبل ٜحجم الاخخحاَي الىُٟي بدؿب ج٣ضدغاث مىٓمت اوب ٪ما بحن
ً
( )5،31_27ملحاع بغمحل  ،جهضع منها ا٦ثر مً ( )2ملحىن بغمحل دىمحا  ،مما ظٗلها جدخل اإلاغجبت الشامىت في
ً
٢اثمت ا م الضو ٫اإلاهضعة للىٖ ِٟاإلاحا [ دمشل الى ِٟالىحجحرو ٢غابت %20مً الىاجج اإلادلي الاظمالي و
 %95مً اظمالي حجم ججاعتها م٘ الٗالم الخاعجي و %65مً مضزىالث محزاهحت الضولت ] ،في خحن دبل ٜحجم
1

.See: CIA, the World Factbook, Nigeria, 5 February 2013 .
www.Cia.gov/library/publications/the-world-factbook/maps/maptemplate-ni.html.
و .فخحي مدمذ ابى غياهه  ،حغشافيت افشيليا  :دساظت اكليميت مؼ الخعبيم غلى دوٌ حىىب الصخشاء (الاظىىذسيت :داس اإلاػشفت
الجامػيت  ،ب.ث) ،ص ص . 278_277
ً
 . 2يىظش :بشير شايب ،معخلبل الذولت اللذساليت في افشيليا في ظل ضشاع الاكلياث  /هيجيريا همىرحا ،سظالت ماحعخير غير ميشىسة،
وليت الخلىق والػلىم العياظيت /حامػت كاضذر مشباح ،الجضاثش ،20 ،ص .93
/افشيليا (بيروث:بيعان لليشش
 .3للمضيذ يىظش  :مىس ى مخىٌ  ،مىظىغت الخشوب والاصماث الاكليميت في اللشن الػششيً
والخىصيؼ ،)2007،ص  . 302و .معػىد الخىهذ  ،الاكلياث اإلاعلمت في الػالم  ،ط  ، 2بيروث  ، 2006 ،ص . 36
 . 4ويىيبيذيا  ،اإلاىظىغت الخشة  ،هيجيريا .
www.ar.wikipedia.org/w/index.php?title=locationNigeria.svg&filletimestamp=20061210015459
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ً
الاخخحاَي مً الٛاػ الُبحعي ٢غابت ( )5،4جغيلحىن ٢ضم مٗ٨ب  ،وجهضع دىمحا ا٦ثر مً ( )5،7ملحاع ٢ضم
 )100ال ًَ ٠مً الٟدم
مٗ٨ب مً الٛاػ الُبحعي ٖلى حئت ٚاػ مؿاًٞ ، ٫ال ًٖ اهخاظها ٢غابت (
ً
ً
ً
ؾىىيا  ،و الخضدض ( 5ملحىن) ًَ ؾىىيا ،وال٣هضدغ ( )7آال ًَ ٝؾىىيا (.)1
 .3.1ال٣ضعاث الٗؿ٨غيت:
جمخل ٪هحجحردا ٢ضعاث ٖؿ٨غيت جٟى٢ ١ضعاث الٗضدض مً الضو ٫الاٞغي٣حت ،اط جدخل اإلاغ٦ؼ الشاوي
ٖلى اإلاؿخىي الٗؿ٨غو في اٞغي٣حا ظىىب الصخغاء ،بٗض ظىىب اٞغي٣حا ،مما ا لتها لل٣حام بضوع عثيسخي في
ً
الٗضدض مً مهام خ ٟٔالؿالم صازل ال٣اعة وزاعظها ،ختى ٖضث ا٦ثر صو ٫ال٣اعة اؾهاما في ال٨شحر مً
اإلاؿاولحاث لخ ٟٔالؿلم والاؾخ٣غاع ٖلى الهٗحضدً الا٢لحمي والضولي ،و٦ظلٖ ٪لى الهٗحض الا٢لحمي
الٟغعي٦ ،ما في مؿا متها في ا٢امت ٞغي ٤الغنض ( )ECOMOGالخابٗت للجماٖت الا٢خهاصدت لضوٚ ٫غب
اٞغي٣حا ( ،)ECOWASوالتي ٧ان لها صوع باعػ في اصاعة الهغإ في ٧ل مً ؾحرالحىن ولحبحردا وٚحيحا بيؿاو،
ختى ٖضث هحجحردا اإلادغ ٥الاؾاسخي في اصاء الـ(ٞ )ECOMOGحما دخهل بهظه الهغاٖاث(.)2
 .4.1الىٓام الؿحاسخي الىحجحرو:
،1960
خهلذ هحجحردا ٖلى الاؾخ٣ال ٫مً الاؾخٗماع البردُاوي في حكغيً الاو/٫ا٦خىبغ مً ٖام
وبمىظب الضؾخىع الاو ٫مً الٗام هٟؿه  ،جم جبجي الىٓام الٟضعالي ٦ىٓام خ٨م للبالص مىظ الاؾخ٣ال ،٫مً
زال ٫ج٣ؿحم البالص الى زالزت ا٢الحم ٦بري  -جمشل اإلاجمىٖاث ال٣بلحت الغثيؿت الشالر آهظاٖ - ٥لى الغٚم
ً
مً ان ظظوع الٟضعالحت حٗىص الى ٞتراث ؾب٣ذ الاؾخ٣ال ، ٫وطلٖ ٪ىضما ٧اهذ البالص انال م٣ؿمت
ً
ظٛغاٞحا بحن ال٣باثل الغثيؿت ،و٧ان الاؾخٗماع البردُاوي آهظا ٥دخٗامل م٘ ال٨خل الازيحت ٦مجمىٖاث
مسخلٟت ومؿخ٣لت ًٖ بًٗها البٌٗ ،مؿخٛلت الُبحٗت ال٣بلحت لخل ٪اإلاجمىٖاث (.)3
وٖلحه ٧ ،اهذ الا٢الحم الشالر التي جُ٣نها اإلاجمىٖاث ال٣بلحت الغثيؿت الاؾاؽ في حك٨حل الضولت
الٟضعالحت الىحجحردت الخضدشت ،التي اهُل٣ذ مىظ الاؾخ٣ال ٫باٖخماص الىٓام الٟضعالي مً زالزت ا٢الحم  .وان
الخ٣ؿحم الجٛغافي لم يٗخمض ٖلى اإلاٗحاع الضدجي واهما اإلاٗحاع ال٣بلي  ،وطل ٪هدحجت للٗال٢اث ال٣بلحت
وؤولىيت الىالءاث ال٣بلحت ًٖ الىالء للضولت لضي اٚلب الكٗىب الاٞغي٣حت .
 .للمضيذ خىٌ زشواث هيجيريا يىظش :اإلاطذس هلعه .وCIA, op ,cit . .
 . 2يىظش :د .مدمذ غاشىس مهذر ،حىىب افشيليا وهيجيريا  ..ادواس اكليميت حذيذة ،العياظت الذوليت ،اللاهشة ،الػذد ، 69
جمىص/يىليى  ،2007ص .66
 . 3غشفذ هيجيريا كبل الاظخلالٌ ( )4دظاجير في الػهذ الاظخػماسر خملذ اظماء الخيام البريعاهيين آهزان  ،وهي دظاجير  :هليفىس
( ،) 922سيشاسدص ( ،) 946ماهليرظىن (  ،) 95وليخلخىن (. ) 954
للمضيذ يىظش  :مىس ى مخىٌ  ،مطذس ظابم  ،ص ص  . 322_3 6 ، 3 3_3 2 ، 306_304و .بشير شايب  ،مطذس ظابم  ،ص ص
. 77_75
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و٢ض ٖغٞذ الٟضعالحت في هحجحردا مدُاث مهمت ،جبلىعث بخٗا٢ب اإلاغاخل التي قهضتها البالص لخضاو٫
الؿلُت ،ؾىاء ٧اهذ ًٖ َغي ٤الاه٣الباث الٗؿ٨غيت ام مً زال ٫الاهخساباث(.)1
وٖلى الغٚم مً ان الىٓام الىحجحرو الخالي ٖغ )5( ٝصؾاجحر مىظ الاؾخ٣ال ، ٫بحنها ٞتراث مً
 ،1999خضص ق٩ل الضولت الخضدشت،
الخ٨م الٗؿ٨غو الالصؾخىعو ،الا ان الضؾخىع الازحر الهاصع في ٖام
اط ههذ ال٣ٟغة الاولى مً اإلااصة الشاهحتٖ ،لى ان "هحجحردا صولت مىخضة طاث ؾحاصة ٚحر ٢ابلت للخل وال
للخ٣ؿحم وحٗغ ٝبإؾم ظمهىعيت هحجحردا الٟضعالحت" (.)2
وجى٣ؿم في الى٢ذ الخايغ الى ( )36والدت ٞضعالحت ًٞال ًٖ الٗانمت ابىظا(.)3
 ،1999دخ٩ىن الىٓام الؿحاسخي في البالص مً(:)4
وبمىظب صؾخىع ٖام
 -1الؿلُت الدكغيٗحت :وجخإل ٠مً:
ً
ً
 )109اًٖاء [ 3اًٖاء ل٩ل والدت وًٖىا واخضا دمشل الٗانمت ابىظا ]،
مجلـ الكحىر :ويخإل ٠مً (
ويخم اهخساب الاًٖاء باال٢ترإ الٗام اإلاباقغ إلاضة اعب٘ ؾىىاث .
ً
ًٖ )360ىا ديخسبىن إلاضة اعب٘ ؾىىاث ٢ابلت للخجضدض ًٖ َغي ٤الا٢ترإ
مجلـ الىىاب :دخإل ٠مً (
الٗام اإلاباقغ
ً
ً
مجالـ الىالداث  :جًم ٧ل والدت مً الىالداث الـ( )36مجلؿا مىخسبا يٗغ ٝببرإلاان الىالدت ،وييخسب
ؤًٖاءه مً بحن ؾ٩ان الىالدت باال٢ترإ الٗام اإلاباقغ إلاضة ( )4ؾىىاث ٢ابلت للخجضدض.
 -2الؿلُت الخىٟحظدت:
دمشلها عثيـ الجمهىعيت الظو ديخسب باال٢ترإ الٗام اإلاباقغ إلاضة ( )4ؾىىاث ٢ابلت للخجضدض مغة
واخضة  .ويجم٘ عثيـ الجمهىعيت بحن مىهبي عثيـ الضولت وعثيـ الخ٩ىمت .
وٖلى مؿخىي الىالداث ٞ :إن خا٦م الىالدت دمشل الؿلُت الخىٟحظدت ٞيها  ،ديخسب إلاضة ( )4ؾىىاث ٢ابلت
للخجضدض  ،ويخمخ٘ بهالخحاث مدلحت واؾٗت .
 .للمضيذ يىظش :ابشاهيم اخمذ هطشالذيً  ،دساظاث في الىظم العياظيت الافشيليت (مطش :داس اهدشاف  ،)20 0 ،ص ص . 339_289
 .2وهي :دظخىس غام  ، 960دظخىس غام  ، 963دظخىس غام  ، 966دظخىس غام  ، 979ودظخىس غام . 999
للمضيذ يىظش :بشير شايب  ،مطذس ظابم  ،ص ص . 82_77
 .3اضبدذ ابىحا الػاضمت اللذساليت لىيجيريا في واهىن الاوٌ /ديعمبر مً غام  ، 99بػذ ان واهذ الحىط غاضمت البالد مىز
الاظخلالٌ غام . 960
4
.CIA, op ,cit .
و .اياد غبذالىشيم مجيذ  ،العياظت الخاسحيت الامشيىيت ججاه غشب افشر كيا بػذ الخشب الباسدة ((هيجيريا)) اهمىرحا  ،اظشوخت
دهخىساه  ،وليت الػلىم العياظيت  ،حامػت النهشيً  ، 2008 ،ص . 2 3
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 -3الؿلُت الً٣اثحت:
جخمشل في اإلاد٨مت الٟضعالحت الٗلحا اإلاىظىصة في الٗانمت ابىظا ،وجخىلى الٟهل في اإلاؿاثل اإلاؿخإهٟت
ً
اليها مً ٧ل ا٢الحم الضولت  ،ويغؤؾه ٢اى يٗحىه عثيـ الجمهىعيت م٘ (٢ )21ايحا٦ ،ما جىظض مدا٦م
زانت في ٧ل الىالداث .
والىٓام ال٣اهىوي في هحجحردا يٗخمض ٖلى ال٣اهىن البردُاويًٞ ،ال ًٖ ٢اهىن الكغيٗت الاؾالمحت
اإلاُب ٤في بٌٗ الىالداث الكمالحت ٦ ،ما ان ىا٢ ٥ىاهحن ازغي زانت ب٩ل ا٢لحم .
و٢ض ٖمل صؾخىعٖ ، 1999لى جىٓحم الٗال٢ت بحن الخ٩ىمت الٟضعالحت وخ٩ىمت الىالداث  ،التي
احؿمذ بالٟخىع زال ٫جىاوب الخ٨م الٗؿ٨غو ٖلى البالص ،مً زال ٫مىذ اإلاؼيض مً الاؾخ٣ال ٫الظاحي
للىالداث في حؿححر الكاون اإلادلحت ،و٦ظل ٪جٟىيٌ الهالخحاث للخهغ ٝفي مىاعص الىالداث الا٢خهاصدت ،
عٚم طلٞ ٪ان ىا ٥الٗضدض مً الٗ٣باث التي ما ػالذ ٢اثمت وج ٠٣بالًض مً جىٓحم الٗال٢ت بحن
الخ٩ىمت الٟضعالحت وخ٩ىمت الىالداث  ،مً ابغػ ا(:)1
ً
 ان جبجي الىٓام الٟضعالي في هحجحردا لم دإحي ًٖ َغي ٤الخ ٪٨ٟو/او الخىخض  ،واهما وعزذ ق٨ال مًً
ً
ً
اق٩ا ٫الاصاعة الاؾخٗماعيت للخىىٕ الازجي في ق٩ل ا٢الحم ٚحر مخجاوؿت ز٣اٞحا ولٛىيا وصديحا .
 ٖلى الغٚم مً اٖترا ٝاهٓمت الخ٨م اإلاخٗا٢بت ٖلى هحجحردا بالىٓام الٟضعالي ٦ىٓام للخ٨م ،الا اجهاً
٦ك٩ل للضولت لم جُبٗٞ ٤لحا الا في ٞتراث مخُٗ٣ت ،هدحجت زًىٕ هحجحردا للخ٨م الٗؿ٨غو  ،وٚلبت
اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت ٖلى اإلااؾؿاث اإلاضهحت.
 ٖملذ الخ٩ىماث الىحجحردت ٖلى جُبح ٤همىطط زام بها ٦ىٓام للخ٨م  ،مً زال ٫ج٣ؿحم الىالداثالى وخضاث نٛحرةٖ ،غٞذ باؾم " مجالـ الخ٨م اإلادلي "  ،لحبلٖ ٜضص اإلاجالـ اإلادلحت في الى٢ذ
ً
 )774مجلؿا ،مً اظل الؿحُغة ٖلى اصاعة الا٢الحم ،الا ان ظه الاؾتراجحجحت لم جد٤٣
الخايغ هدى (
ً
ً
الىخاثج اإلاغظىة منها ،هٓغا الٖخماص الىٓام الاهخسابي في هحجحردا ٖلى مبضؤ الاٚلبحت الظو دٟغػ صاثما هخاثج
ً
لهالح الجماٖاث الازيحت الا٦ثر ٖضصا .
 ان مكاع٦ت اإلاىاَىحن الىحجحردحن ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الٟضعالي ام ٖلى مؿخىي الىالداث٧ ،اهذ يٗحٟتً
ظضا ،هدحجت الى ٞتراث الخ٨م الٗؿ٨غو التي اخخ٨غث ٞيها الؿلُت و مكذ الىالداث ،اط جمحزث ٞتراث
الخ٨م الٗؿ٨غو بةلٛاء صوع اإلاجالـ اإلاىخسبت  ،واللجىء الى الدكغي٘ بةنضاع اإلاغاؾحم في مٗٓم الخاالث
لًمان الهحمىت ٖلى الؿلُت.
 .للمضيذ يىظش :ابشاهيم اخمذ هطشالذيً  ،مطذس ظابم  ،ص ص  . 342_340و .معػىد الخىهذ  ،مطذس ظابم  ،ص ص  . 38_36و.
بشير شايب  ،مطذس ظابم  ،ص ص . 83_8
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 ٖلى الغٚم مً ان مً ؾماث الىٓم الٟضعالحت (الاؾخ٣اللحت)  ،الا اهه في خالت هحجحردا ،ال جخمخ٘الىالداث بادت اؾخ٣اللحت ،هدحجت جضزل الؿلُت اإلاغ٦ؼيت في عؾم خضوص الىالداث و ٤ٞجهىع ا وا ضاٞها ،
ومً صون الغظىٕ الى عؤو جل ٪الىالداث ،مما اصي الى ج٨غيـ ظماٖاث مٗحىت ٖلى ظماٖاث ازغي .
 .2جؼادض ْا غة الجزإ اإلاؿلح في هحجحردا :الاؾباب والضوا٘ٞ
ً
حٗض هحجحردا الحىم مً يمً الضو ٫الاٞغي٣حت اإلاىؾىمت بالخىظهاث الضدم٣غاَحت ،هٓغا الى اجها
 ،2011وٚحاب ْا غة الاه٣الباث
 2007و
 2003و
ا٢امذ اهخساباث عثاؾحت وبغإلااهحت في الاٖىام 1999و
الٗؿ٨غيت التي ٧اهذ جغػر بها البالص في الٟتراث الؿاب٣ت.
وباإلا٣ابل ،ال دؼا ٫الىٓام الؿحاسخي في البالص ،خاله ٦دا ٫الٗضدض مً الضو ٫الاٞغي٣حت ظىىب
الصخغاء ،دىاظه ْا غة اهضالٕ اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت الضازلحت ،ال ؾحما بحن الخ٩ىمت اإلاغ٦ؼيت وظماٖاث
ً
مخمغصة في هحجحردا .وال جؼا ٫مك٩لت الاهضماط الىَجي ٢اثمت ،وازظ ْهىع ا اق٩اال مخٗضصةٞ ،مغة جبضو في
ق٩ل نغإ ا٢لحمي  ،وازغي في ق٩ل نغإ ازجي  ،وزالشت في ق٩ل نغإ صدجي ....
و٢ض حٗضصث الاؾباب لتزادض ْا غة اهضالٕ اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت في صو ٫ال٣اعة الاٞغي٣حت ،ومً بحنها
هحجحردا ،وفي طل ،٪بحن الؿ٨غجحر الٗام الؿاب ٤لالمم اإلاخدضة (٧ىفي ٖىان) ،في الخ٣غيغ الظو ٢ضمه الى
 ،1999الى ان مً اؾباب الجزاٖاث اإلاؿلخت في اٞغي٣حا ،ال ؾحما ٖلى الهٗحض
مجلـ الامً الضولي في ٖام
الضازلي ،وٚحاب الاهضماط الىَجي بحن م٩ىهاجه(:)1
 التر٦ت الاؾخٗماعيت :التي عؾمذ الخضوص بحن الضو ٫الاٞغي٣حت مً صون مغاٖاة لالٖخباعاثالجٛغاٞحت والازيحت التي جسو اإلاجخمٗاث الاٞغي٣حت.
 الاؾباب الضازلحت :مً زال ٫ا٢ىإ الاٞاع٢ت اهٟؿهم ،ان اللجىء الى الجزإ اإلاؿلح هي الىؾحلتالىخحضة التي مً زاللها دخم الخهىٖ ٫لى الثروة والؿلُت والىٟىط الؿحاسخي في اٞغي٣حا.
 الاؾباب الا٢خهاصدت :مً زال ٫صوع ججاع الؿالح والباخشىن ٖلى اإلاىاعص اإلاٗضهحت الىٟيؿت التيجدخىحها ال٣اعة وب٨محاث ٦بحرة ،في صٖم اؾخمغاع الجزاٖاث والخغوب الا لحت في اٞغي٣حا.
 الاؾباب الخاعظحت :ال ؾحما بٗض اهتهاء الخغب الباعصة بحن اإلاٗؿ٨غيً الكغقي والٛغبي آهظا،٥خحض جًاءلذ ا محت ال٣اعة ،وانبذ مً الهٗب ٖلى الىٓم الخا٦مت جىٞحر الُٛاء الكغعي الظو ٧ان
ددمي وظىص ا ويؿاهض ا لالخخٟاّ بالؿلُت مً ٢بل ال٣ىي ال٨بري ،و ظا الىي٘ اصي الى جؼادض خاالث
 .هلال غً  :مشهض الذساظاث العياظيت والاظتراجيجيت ،الػشب والخلاغالث الذوليت ،في  :الخلشيش الاظتراجيجي الػشبي ( 2000اللاهشة:
معابؼ الاهشام الخجاسيت ،)200 ،ص ص  .47_44وكاسن مؼ :واوغار مازار ،افشيليا والخدذر ،جشحمت اششف مدمذ هيالوي ،ظلعلت
غالم اإلاػشفت ،الػذد ( 4 0الىىيذ :اإلاجلغ الىظني للثلافت واللىىن والاداب ،اراس/ماسط  ،)20 4ص ص . 7 ، 9 _90

35

مشهض حيل البدث الػلمي  -مجلت حيل الذساظاث العياظيت والػالكاث الذوليت – الػذد  1يىايش 2015

الجزإ اإلاؿلح والايُغاباث اإلاغجبُت بالهغإ ٖلى الؿلُت و/او اإلاغجبُت باالزخالٞاث الٗغ٢حت والازيحت،
والتي ؾىدذ الٟغنت لها الان لخبرػ بىيىح ا٦ثر.
٧ل ظه حٗجي ان ىا ٥الٗضدض مً الاؾباب وعاء جؼادض ْا غة اهضالٕ الجزاٖاث اإلاؿلخت ٖلى
الهٗحض الضازلي ،وجٟا٢م مك٩لت الاهضماط الىَجي في الٗضدض مً صو ٫ال٣اعة الاٞغي٣حت ،ومً بحنها هحجحردا،
وان اؾبابها الضازلحت ا٦ثر منها زاعظحت.
وحٗض هحجحردا نىعة مهٛغة الٞغي٣حا ،طل ٪ان حجم الخىاً٢اث والازخالٞاث ٞيها مخٗضصة
ومخىىٖت في الضعظت وال٨شاٞت ،مما خضا الى اججاه الخ٩ىماث اإلاخٗا٢بت الى ج٣ؿحم الا٢الحم الىحجحردت
ً
ال٨بري_ الكما ٫والكغ ١والٛغب_ ا٦ثر مً مغة ختى ونل ٖضص ا الى ( )36والدت ٞضعالحت ًٞال ًٖ
الٗانمت ابىظا  ،وطل ٪بٛحت ايٗا٢ ٝضعتها ٖلى م٣اومت الؿلُت اإلاغ٦ؼيت.
وٖلى الغٚم مً ان جٟخيذ الا٢الحم ال٨بري ،وان ٧اهذ ٢ض اصث الى جىاعي اخخماالث بؼو ٙخغ٧اث
اهٟهالحت ،الا ان مٓا غ الاػمت لم جؼ٢ ٫اثمت ،بل وألازُغ مً طل ،٪ان مؿاع ا بضؤ دخدىٖ ٫لى ق٩له
ً
الخ٣لحضو مً نغإ ا٢لحمي/ازجي الى نغإ صدجي(ٞ .)1بضال مً ان داصو جُبح ٤الىٓام الٟضعالي الى صٗٞت في
مجا ٫جد٣ح ٤الاهضماط الىَجيٞ ،إهه اصي الى الخٟاّ ٖلى الاه٣ؿاماث الخ٣لحضدت ،وجغ ٥البالص م٣ؿمت الى
ً
وخضاث نٛحرة مسخلٟت (حٗضصدت ازيحت ،صديحت ،لٛىيت ،ز٣اٞحت ،ا٢خهاصدت ،ا٢لحمحت ،)...وَاإلاا ان الٗىانغ
اإلادآٞت صازل الؿلُت الخ٣لحضدت ٢ض اؾخٟاصث مً ظا الىٓام٣ٞ ،ض انبذ لها مهلخت مباقغة في
الخٟاّ ٖلى الىي٘ ال٣اثم ،مما اؾٟغ ًٖ ٖؼ ٫الا٢الحم وػياصة الٟجىة ٞحما بحنهما ،وعا ٤ٞطلٖ ٪ىامل
صازلحت وزاعظحت ٖضة( .)2وٖلحه ،حٗاوي هحجحردا٦ ،ما ى قإن الٗضدض مً الضو ٫الاٞغي٣حت ،مً اق٩الحت
الاهضماط الىَجي بحن م٩ىهاجه ،واصاعة الخٗضصدت الازيحت ،وجىامي الىالءاث الخدخحت (الضديحت وال٣بلحت
والجهىيت)ٖ ،لى الىالء الىَجي للضولت الىحجحردت ،وما دغجبِ بها مً ؾحىلت خضوصدت ،ل٩ىن الٗضدض مً جل٪
الازيحاث ٖابغة للضو ٫مً هاخحت ،وجىاػو جل ٪الاه٣ؿاماث الازيحت والضديحت في الىا ٘٢الىحجحرو بك٩ل
ً
مغ٦ب مً هاخحت ازغيًٞ ،ال ًٖ الازٟا ١في جد٣ح ٤الخىمحت الؿحاؾحت والا٢خهاصدت ،وما دترجب ٖليها
مً اق٩الحاث ،و٢ض ججلى ظا الخإزحر في الىا ٘٢الؿحاسخي والاظخماعي والا٢خهاصو الىحجحرو(.)3
وٖلحه ،حٗض هحجحردا مً يمً الضو ٫الاٞغي٣حت التي قهضث جؼادض خضة الجزاٖاث الضازلحت ،واجسظ
الجزإ اق٩ا ٫مخٗضصة ،وهي ٢ضدمت ومؿخمغة٦ .ما خضر ازىاء اهضالٕ الجزإ اإلاؿلح بحن ٢باثل الهىؾا
والحىعوبا والادبى الظو اصي الى ٢حام خغ٦ت اهٟهالحت في مىاَ ٤الادبى والتي ديخمي اٞغاص ا الى اإلاؿحدحت في
 .د .ابشاهيم اخمذ هطشالذيً ،دساظاث في الىظم العياظيت الافشيليت (مطش :داس اهدشاف ،)20 0 ،ص .272
 . 2للمضيذ يىظش :اإلاطذس هلعه ،ص ص .280 _ 247
 . 3العيذ غلي ابىفشخت ،مجلت كشاءاث افشيليت ،الػذد الخادر غشش ،اإلاىخذي الاظالمي ،لىذن ،واهىن الثاوي /يىايش _ اراس/ماسط
 ،20 2ص .34
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ً
ٖ ، 1970لما ان ا٢لحم بحاٞغا ى مً ا٦ثر اإلاىاَ ٤زغاء في هحجحردا بالى،ِٟ
_1967
ا٢لحم بحاٞغا زال ٫ؾىىاث
وعاح ضخحت الجزإ ا٦ثر مً ( )1ملحىن شخو ،ختى اؾخُاٖذ الخ٩ىمت اإلاغ٦ؼيت مً الً٣اء ٖلحه(.)1
و٦ظل ٪الهغاٖاث في صلخا الىحجغ ،والتي ما ػالذ مؿخمغة بحن الجماٖاث اإلادلحت التي حٗاوي التهميل مً
ظاهب والخ٩ىمت الىحجحردت مً ظاهب ازغ( .)2ويمشل الهغإ م٘ ظماٖت بى٧ى خغام ازغ ٞهى ٫ظه
ً
الجزاٖاث اإلاؿلخت ،و ى ما ؾيخم جىاوله بصخيء ا٦ثر جٟهحال.
 .3جإؾيـ خغ٦ت بى٧ى خغام:
حٗض خغ٦ت "بى٧ى خغام" مً الخغ٧اث الاؾالمحت التي اهبش٣ذ مىظ بع اناث ٖهغ الٗىإلات في جهاداث
ً
ال٣غن الٗكغيً .و٢ض جىىٖذ حؿمحت الجماٖت اٖالمحا ما بحن "بى٧ى خغام" و "َالبان هحجحردا" و "ظماٖت
الخٟ٨حر والهجغة" ،في خحن ان الاؾم الغؾمي للخغ٦ت هي "ظماٖت ا ل الؿىت للضٖىة والجهاص"( .)3اما ٧لمت
"بى٧ى خغام" اإلاكاٖتٞ ،هي ٧لمت مغ٦بت مً لٛتي الهىؾا واللٛت الٗغبحت ،وحٗجي "بى٧ى" بلٛت الهىؾا "هٓام
الخٗلحم الٛغبي" ،واطا ايحٟذ لها ٧لمت "خغام" مً اللٛت الٗغبحت ،ؤنبذ مٗىا ا "هٓام الخٗلحم الٛغبي
خغام"(.)4

 .خيث حاء اغالن حشىيل حمهىسيت معخللت باظم "حمهىسيت بيافشا " غلب ظلعلت مً الخللباث العياظيت الخادة اإلاصخىبت
باضعشاباث دمىيت خعيرة  .خيث سؤي اللادة اٌغعىشيىن في الششق  ،ان الخعىساث التي حشهذها هيجيريا واهذ جذٌ غلى ظىء هيت
الخىىمت اللذساليت التي يعيعش غليها الشماٌ  ،وجشاحؼ غً العابؼ الاجدادر للذولت الىيجيريت .
للمضيذ يىظش  :اخمذ ابشاهيم مدمىد  ،الخشوب الاهليت في افشيليا (اللاهشة :مشهض الذساظاث العياظيت والا ظتراجيجيت باالهشام ،
 ،)200ص ص  . 22 _2 9و .ابشاهيم اخمذ هطشالذيً  ،دساظاث في الػالكاث الذوليت الافشيليت (اللاهشة :مىخبت مذبىلي ،)20 ،
ص ص . 293_29
 . 2للمضيذ خىٌ النزاع اإلاعلح في دلخا الىيجش يىظش  :د .هيلاء اخمذ مدمذ ،ظاهشة غذم الاظخلشاس العياس ي في هيجيريا  :دساظت في خشهت
دلخا نهش الىيجش ،مجلت دساظاث دوليت ،الػذد  ،46وليت الػلىم العياظيت/حامػت بغذاد ،20 0 ،ص ص . 3_95
 . 3وهى الاظم الزر يشددوهه وال يشضى ن ان يعمىا بإر اظم آخش  .ختى ان الػذيذ مً اغضاء الخشهت كذ شجبىا حعميت "بىهى
خشام".
،20 2_20
يىظش :د .ايمً العيذ شباهت ،حماغت بىهى خشام والػىف اإلاعلح في شماٌ هيجيريا ،الخلشيش الاظتراجيجي الافشيلي
الاضذاس الثامً ،حامػت اللاهشة/مشهض البدىر الافشيليت ،20 2 ،ص . 95
 . 4حػذدث الخلعيراث ظىاء مً الىخاب والاغالميين خىٌ "بىهى خشام " ،الا ان صغيمها الشاخل "مدمذ يىظف " ،بين اإلاػنى في
مداضشاجه التي وان يلليها غلى ظلبخه في واليت "يىبي  ، "Yobeار اشاس الى ان اإلالطىد "بخدشيم بىهى " ،هى ان الذساظت في اإلاذاسط
ً
التي اظعها خعب حؼ بيره "اإلاىطشون" خشام ،ويشمل رلً اإلاىاهج الذساظيت اإلالشسة مىز الابخذاثيت مشوسا بالثاهىيت واإلاػاهذ الى
الخذمت الىظىيت ختى الػمل.
هلال غً  :د .اخمذ مشجض ى ،حماغت بىهى خشام ..وشإتها ومبادئها واغمالها في هيجيريا ،مجلت كشاءاث افشيليت ،الػذد  ، 2اإلاىخذي
الاظالميٌ ،هذن ،هيعان /ابشيل _ خضيشان/يىهيى  ،20 2ص . 3
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٦ 2002جماٖت مدلحت ٖلى دض "مدمض دىؾ ."٠واجسظ مً والدت "بىع"
و٢ض جإؾؿذ الخغ٦ت في ٖام
ً
الىحجحردت م٣غا للخغ٦ت .و٢ض جىامى جإزحر الخغ٦ت في الٗضدض مً والداث الا٢لحم الكمالي لىحجحردا ،ال ؾحما في
بىعهى ويىبي و٧احؿيىا و٧اصوها و٧اهى(.)1
جتر٦ؼ اإلاالمذ ال٨ٟغيت للخغ٦ت ٖلى ٖضص مً الانى ،٫مً بحنها :ازباث الخا٦محت هلل حٗالى وخضه
وجُبح ٤الكغيٗت الاؾالمحت ،وجدغيم ال٣ىاهحن الىيٗحت إلاًاصتها لالؾالم ،وٖضم ظىاػ الٗمل في الاظهؼة
الامىحت والخ٩ىمحت في الضولت ،وٞغى ؾحُغتها ٖلى قما ٫هحجحردا واؾخٗاصجه ممً حٗخبر م "مؿلمحن
ً
ػاثٟحن" و ٤ٞمٗادحر اًٞ ،ال ًٖ حٛححر هٓام الخٗلحم في البالص بحجت ان الخٗلحم في البالص دخٗاعى م٘
حٗالحم الاؾالم ،بضٖىي ان اإلاؿخٗمغيً واإلاؿحدححن اإلاىهغيً م الظدً ؤؾؿىا ظه اإلاضاعؽ مىظ البضء
ً
لخسضم ٚادتهم في جىهحر الامت اإلاؿلمتًٞ ،ال ًٖ اهدكاع الخبرط والازخالٍ بحن الجيؿحن في اإلااؾؿاث
الخٗلحمحت( .)2و٢ض ا٦ضث الجماٖت ٖلى لؿان ٢اصتها ،ان جد٣ح ٤ا ضاٞها وجإ٦حض مباصئها ال دم ً٨ان ددضر
ً
الا مً زال ٫الؿالح واإلاىاظهت إلػالت الخ٩ىمت الٓاإلات _خؿب حٗبحر م_ٞ ،مشال وعص في مدايغة إلااؾـ
الخغ٦ت (مدمض دىؾ )٠بٗىىان "عؾالت مٟخىخت الى الخ٩ىمت الٟضعالحت" والتي اٖلً ٞيها بضء الجهاص يض
الخ٩ىمت الىحجحردت(.)3
و٢ض مغث الٗال٢ت بحن خغ٦ت بى٧ى خغام والخ٩ىمت الىحجحردت بمغخلخحن(:)4
الاولى :احؿمذ جل ٪اإلاغخلت باالهٟ٨اء ٖلى الظاث للبىاء والدك٩ل _ٖلى الغٚم مً ججضص اإلاىاظهاث
اإلاؿلخت م٘ الخ٩ىمت الىحجحردت بك٩ل مخ ُ٘٣في ٞتراث مسخلٟت_ ،اط ؾٗذ الخغ٦ت مىظ جإؾيؿها في ٖام
ً
 2002وختى ٖام ،2009الى الٗمل ٖلى  ٪ٞالاعجباٍ عؾمحا م٘ ماؾؿاث الضولت الىحجحردت ٖلى ٧اٞت
اإلاؿخىياث ،وجإؾيـ طعإ اٖالمي للجماٖت ،وجإؾيـ حا٧ل ماؾؿت اؾالمحت في ٧اٞت اإلاجاالث لخضمت
ً
ؤًٖائهاًٞ ،ال ًٖ اٖخماص جغجيب غمي لالصاعة ٖبر حٗححن امغاء دضدىىن بالىالء والُاٖت المحر الجماٖت
وطل ٪في الىالداث الكمالحت في هحجحردا وبٌٗ صو ٫الجىاع الجٛغافي ٦دكاص والىحجغ.
ً
 ،2009و٢ض ٖضث الا٦ثر جإزحرا في اإلاؿخىي اإلادلي والضولي ،اط احؿمذ بمغخلت
الشاهحت :بضؤث مىظ ٖام
اإلاىاظهت والهضام اإلاؿلح م٘ الخ٩ىمت الىحجحردت ،ال ؾحما بٗض م٣خل ماؾـ الخغ٦ت "مدمض دىؾ"٠
 8حششيً

 .اخمذ غمشو ،بىهى خشام ..الىاكؼ واإلااالث ،جلاسيش وجدليالث ،مجلت كشاءاث افشيليت ،اإلاىخذي الاظالمي ،لىذن،
الثاوي/هىفمبر www.qiraatafrican.com. .20 3
 . 2لىسيً وولف ،اللخياث اإلاللىداث وظاهشة اظخغالٌ اليعاء ،في  :صخيلت الطباح ،الػذد  ،3 0بغذاد ،20 4/5/ 5 ،ص  . 2و.
اخمذ غمشو ،مطذس ظابم.
 . 3هلال غً :د .ايمً العيذ شباهت ،مطذس ظابم ،ص . 96
 . 4للمضيذ يىظش :العيذ غلي ابى فشخت ،مطذس ظابم ،ص ص  .40_39و .د .ايمً العيذ شباهت ،مطذس ظابم ،ص ص  . 98_ 97ود.
اخمذ مشجض ى ،مطذس ظابم ،ص .24
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 .2009اط اٖلىذ الخغ٦ت ٖ٣ب
ٖ٣ب اٖخ٣اله في اخض مغا٦ؼ الكغَت الىحجحردت في 30جمىػ/دىلحى مً ٖام
م٣خل ػٖحمها في آب/اٚؿُـ مً الٗام هٟؿهٖ ًٖ ،ؼمها ٖلى مىانلت الٗى ٠اإلاؿلح يض الضولت ٖلى
زُى ماؾؿها ،واجها ؾى ٝجلخد ٤بدىٓحم ال٣اٖضة _،و ى ما ا٦ضه الىاَ ٤الغؾمي باؾم الخغ٦ت "مىسخى
جى٩ى" في اليكغة الهىؾاويت بةطاٖت  BBCمً اهًمام بى٧ى خغام الى جىٓحم ال٣اٖضة_ ،واجها جىىو قً
ؾلؿلت مً الهجماث يض الا ضا ٝالخ٩ىمحت واإلاهالح الٛغبحت في مسخل ٠عبىٕ هحجحردا ،و ى ما اٖاص
جإ٦حضه الؼٖحم الجضدض للجماٖت "ابى ب٨غ قح٩او" والظو انبذ دل٣ب باالمام.
ً
ً
وم٘ مُل٘ الٗام ،2012وؾٗذ "بى٧ى خغام" مً هُاٖ ١ملها ٦ما و٦حٟا ،وانضعث جدظدغاث
للمؿحدححن اإلاىظىصدً في قما ٫هحجحردا ،بإزالء الكما٧ ٫لحا ،ال ؾحما بٗض ونىٚ" ٫ىصال ٥ظىهازان" الى
٣ٞ ،2011ض ازاع اهخسابه اؾدحاء الخغ٦تٖ ،لى اؾاؽ ان ٚىصال٥
عثاؾت البالص في هيؿان/ابغيل مً ٖام
ً
مؿحخي الضداهت ،و٢ض ظاء زلٟا للغثيـ الؿاب ٤اإلاؿلم (ٖمغ داعاصوا) _خؿب حٗبحر م_ .و٢ض ٢ضع
ً
٢ )1500خحل .وو٣ٞا
 ،2009زلٟذ الهجماث التي ٢امذ بها بى٧ى خغام ،ا٦ثر مً (
اإلاغا٢بىن ،اهه مىظ الٗام
 )815شخو
لخ٣اعيغ وؾاثل الاٖالم التي عنضتها مىٓمت " حىمً عاددـ ووحل" ،الا اهه ٢خل ا٦ثر مً (
 )275هجمت اإلاكدبه في ٢حام الجماٖت بها( .)1في
 ،2012وطل ٪في هدى (
زال ٫ألاقهغ الدؿٗت الاولى مً ٖام
خحن ٢ضعث مجمىٖت الاػماث الضولحت ،الى ان ٖضص الظدً ٢خلىا ٖلى دض ظه الجماٖت انبذ دخٗضي الـ()4
 .)2(2013وفي الغاب٘ ٖكغ مً
 2009وختى الٗام
آال ٝشخو في هحجحردا مىظ ان بضؤث الخغ٦ت جمغص ا في ٖام
َ )234البت مً مضعؾت زاهىيت في بلضة
هيؿان/ابغيل مً ٖام ،2014ا٢ضمذ الخغ٦ت ٖلى ازخُا( ٝ
(قيبى )٥الىاٗ٢ت في الكما ٫الكغقي مً البالص( ،)3ونغح ػٖحم الخغ٦ت ابى ب٨غ قح٩او ،الى اهه زُ٠
الُالباث "الن التربحت الٛغبحت دجب ان جخى ،٠٢وان ٖلى الٟخحاث جغ ٥اإلاضعؾت والؼواط"( .)4و٢ض ازاعث
مىظت الازخُا ،ٝالغؤو الٗام الٗالمي ،وهضصث اٚلب صو ٫الٗالم بالخاصزت ،وفي طل ٪نغح (٧ىفي ٖىان)
ً
الامحن الٗام الؿاب ٤لالمم اإلاخدضة " :ديخاب ٪قٗىع اخحاها ان اإلاجخم٘ الضولي وال٣ىي ال٨بري دغ٦ؼون ٖلى
ً
اػمت واخضة  ِ٣ٞفي و٢ذ ما .اهخ٣لىا مً ؾىعيا الى او٦غاهحا ،...ل ً٨الاػمت الىخحضة التي هالذ ٢ضعا مً
الا خمام وهجخذ في ٦ؿغ الهحمىت الاو٦غاهحت هي ازخُا ٝظماٖت بى٧ى خغام لٟخحاث مً هحجحردا"( .)5في
خحن اقاع (اصوحي ا٧ىيي) اإلاضدغ الاصاعو للٗال٢اث الخ٩ىمحت في مىٓمت الٟٗى الضولحت :ال ق ٪ان ظه
 الا اهه باإلالابل ،فاهه يالخظ ان الخشهت واهذ جماسط هزلً الػىف الم ظلح وجشفض الاغتراف بالخىىمت الىيجيريت اإلاىخخبت في غهذ
غمش ياسادوا ،وهزا ياهذ ان هذفها الاظاط هى ظياس ي بالذسحت الاظاط ،وليغ بعبب جىلي معيحي سثاظت البالد .
 .د .ايمً العيذ شباهت ،مطذس ظابم ،ص . 98
 . 2لىسيً وولف ،اللخياث اإلاللىداث وظاهشة اظخغالٌ اليعاء ،مطذس ظابم ،ص . 2
 . 3هأسحغ ،ووالت اهباء الششق الاوظغ ،افشيلياثwww.i24news.tv/ar. .20 4/4/22 ،i24 news ،
 . 4هلال غً :العىمشيت هيىص ،بغذاد ،الثالزاء www.alsumaria.tv/news/99679.ar. .20 4/5/6
 . 5هلال غً :ظام حىهض ،الػالم يػيش مشخلت افشاط الىىاسر ،في :صخيلت الطباح ،الػذد  ،32 8بغذاد ،20 4/ 0/ ،ص . 0
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٧اهذ خغ٦ت ظغيئت مً بى٧ى خغام في زًم الهغإ الضاثغ في هحجحردا٢ ،هضث منها حٗؼيؼ هٟىط ا في بلض
دداو ٫ججا ل ظه الجماٖت اإلاؿلخت ويخمجى الخالم منها .وايا :ٝل٣ض ا٦ؿبذ ٖملحت الازخُا ٝبى٧ى
ً
ً
خغام نيخا بإجها الا٦ثر وخكحت وازاعة للغٖب ،الن ىا ٥جىاٞؿا بحن الجماٖاث اإلاؿلخت الزباث مً هي
الجماٖت الا٢ضع ٖلى جغوي٘ الىاؽ واع ابهم(.)1
 ،2009الى ػياصة اؾخسضام الٗى٠
و ٨ظا٣ٞ ،ض ٖملذ الخغ٦ت ،ال ؾحما بٗض م٣خل ػٖحمها في ٖام
ً
اإلاؿلح يض الا ضا ٝالخ٩ىمحت واإلاضهحت مٗا ،في مداولت منها الى ازاعة الغٖب في نٟى ٝالخ٩ىمت والكٗب
الىحجحرو ٖلى الؿىاء ،وازباث ٢ضعتها ٖلى ٞغى ؾحاؾت الامغ الىا.٘٢
 .4مؿخ٣بل الٗال٢ت بحن الىٓام الؿحاسخي الىحجحرو وخغ٦ت بى٧ى خغام:
جمشل الهغاٖاث الازيحت والضديحت وال٣بلحت الؿمت الٛالبت ٖلى ٦شحر مً اإلاجخمٗاث الاٞغي٣حت ،والتي
ً
دغاص لها ان حٗيل صاثما في ؤجىن نغاٖاث جمى٘ الاؾخ٣غاع ،مما يؿهل ٖلى الُامٗحن في م٣ضعاث ظه
الضو ٫مً اؾخٛال ٫وؾغ٢ت زحراتها .وما ددضر في هحجحردا ى خل٣ت مً خل٣اث ظا الهغإ ،ال ؾحما وان
هحجحردا حٗض _٦ما ؾب ٤ط٦غه_ مً ا٦بر وؤٚجى البلضان الاٞغي٣حت ،وهي حٗض مً يمً الضو ٫الٛىحت
بالبترو ،٫وم٘ طل ٪حٗض مً ا٣ٞغ بلضان الٗالم.
اط ؾا م جؼادض الٗى ٠مً ظاهب خغ٦ت بى٧ى خغام واحؿإ هُا٢ه ًٖ ،ججضص الٗى ٠الضدجي بحن
اإلاؿلمحن واإلاؿحدححن ،ومً بحنها ،اؾٟغث اخضار بى٧ى خغام٢ ًٖ ،حام ظماٖت مؿلخت مؿحدحت ب٣خل
ً
 )550شخو مؿلم ،و٣ٞا إلاىٓماث خ٣ى٢حت ،في ٢غيت "٧ىعا ٦غاهت" الخابٗت إلاضدىت ظىؽ ٖانمت
ا٦ثر مً (
ًٞ .)2(2010ال ًٖ مُالبت
والدت بالجى في وؾِ هحجحردا في الخاؾ٘ ٖكغ مً ٧اهىن الشاوي/دىادغ مً ٖام
بٌٗ الانىاث بخ٣ؿحم هحجحردا الى صولخحن في الكما ٫والجىىب ،و٧اهذ ظماٖت ادبى الازيحت في م٣ضمت
اإلاُالبحن بظل ،٪ال ؾحما م٘ الهجماث التي ازظث حكنها بٌٗ الجماٖاث اإلاؿحدحت اإلادكضصة يض
اإلاؿلمحن في الىالداث الجىىبحت(.)3
و٢ض اجسظث الخ٩ىمت الىحجحردت اؾالحب ٖضة إلاىاظهت الخغ٦ت ،مً بحنها :الخمالث الامىحت
ً
ًٞال ًٖ الاؾخٗاهت بسبراث الضو٫
والاٖخ٣ا ٫الًٖاء الخغ٦ت ،وصٖىة الجماٖت للهضهت والخىاع،
الٛغبحت ،وفي م٣ضمتها الىالداث اإلاخدضة ألامغي٨حت وبغيُاهحا في مجا ٫م٩اٞدت الاع اب ،باالياٞت الى ؾعي
 .هلال غً :لىسيً وولف ،مطذس ظابم ،ص . 2
 . 2سافذ ضالح الذيً ،ضشاع بىهى خشام والخىىمت الىيجيريت..بين الخليلت والىهم ،مطذس ظابم.
 . 3د .ايمً العيذ شباهت ،مطذس ظابم ،ص . 99
 هما خذر غىذما اللذ اللبض غلى الليادر في الخشهت وسثيغ لجىت اإلالاوضاث الشيخ ابى الذسداء  ،بػذما اغلً غً هذهت آهزان
مً كبل الشجيط الىيجيرر حىهازان .
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ً
ٖلماء الؿىت الى مىاظهت الجماٖت ٨ٞغيا مً زال ٫ؤل٣اء اإلادايغاث وانضاع ال٨خيباث وٖ٣ض اإلاىاْغاث
التي جٟىض ا٩ٞاع ومباصت الخغ٦ت ( .)1اط جهضي ٖلماء الؿىت في هحجحردا ،للمىهج الظو اجسظجه "ظماٖت ا ل
الؿىت للضٖىة والجهاص" مىظ بضادتها ،وبيىىا ان الامغ ددخاط الى اجبإ الخ٨مت واإلاىٖٓت الخؿىت وليـ
الازظ بمىهج الٗى ٠ولٛت الؿالح ،ومً ظاهب ازغ ،دغون ظه الخىاصر ٞخىت جدخاط الى وثض ا ووي٘
الخلى ٫اإلاىاؾبت لها .واما ٖامت اإلاؿلمحنٞ ،إن مىٟ٢هم لم دخٛحر ًٖ مى ٠٢الٗلماء ،ل٨نهم ال يكٗغون
ججاه ال٣ىاث الامىحت الىحجحردت بإسخى او جدؿغ إلاا دهحبها ،ويغون اهه ٢هام إلاا دال٢حه الكٗب ٖلى دض
عظا ٫الامً مً الخٗظدب والخهٟحت الجؿضدت(.)2
و٢ض ٖمض بٌٗ الاخؼاب والصخهحاث الؿحاؾحت ،ال ؾحما اإلاخىٟظة في الؿلُت ،الى اؾخٛال٫
اخضار الٗى ٠اإلاؿلح مً ٢بل بى٧ى خغام ،مً زال ٫جهٟحت زهىمها الؿحاؾححن ،مما ؾحازغ طل ٪في
اإلاؿخ٣بل ٖلى الاؾخ٣غاع الؿحاسخي لىحجحردا ،و٢ض جبحن طل ٪مً جهغيذ الغثيـ الىحجحرو ٚىصال٥
ظىهازان ،اط اقاع ٖ٣ب مكاع٦خه ب٣ضاؽ في الٗانمت الىحجحردت ابىظا ،اهه يٗخ٣ض بىظىص مخٗاَٟحن
صازل خ٩ىمخه وفي الاظهؼة الامىحت م٘ ظماٖت بى٧ى خغام .وايا " :ٝبًٗهم مىظىص صازل الظعإ
الخىٟحظدت للخ٩ىمت وبًٗهم في الظعإ الدكغيٗحت (البرإلاان) ،بيىما البٌٗ الازغ في ؾل ٪الً٣اء" .واعصٝ
ً
ب٣ىله " :البٌٗ منهم مىظىص ادًا في ال٣ىاث اإلاؿلخت وفي الكغَت والاظهؼة الامىحت"( .)3وٖلى الغٚم مً
صخت بٌٗ ا٢ىاله ،الا ان ىاٖ ٥ىامل ازغي ٦شحرة حؿختر زل ٠ظا الهغإ وجدغ٦ه ،ابغػ ا :الٗىامل
ً
الازيحت والا٢خهاصدت٨ٞ ،ما اقغها ٞحما ؾبٞ ،٤ان هحجحردا جخ٩ىن مً ٖضص ٦بحر ظضا مً اإلاجمىٖاث
ً
ال٣بلحت والازيحت ،ويؿخسضم الؿحاؾحىن ٚالبا ظه الٗهحاث ال٣بلحت والازيحت في جد٣ح ٤مأعبهم الؿحاؾحت
البراٚماجحت ،مؿخٛلحن الٟغنت لخهٟحت ماؾؿاث الضولت مً ال٣حاصاث اإلاىا ًت لؿحاؾاتهم الخانت.
ًٞال ًٖ ان ال٣ضعاث الا٢خهاصدت الهاثلت لىحجحردا جتر٦ؼ في دض ٢لت ٢لحلت مً اإلاؿئىلحن ،وال جىٗ٨ـ ٖلى
الاويإ اإلاٗيكحت لٛالبحت اإلاىاَىحن ،اط ال دؼا ٫ا٦ثر مً ( )%70مً الؿ٩ان يٗيكىن جدذ زِ ال٣ٟغ،
ويمشل الهغإ في صلخا الىحجغ زحر مشاٖ ٫لى ال٣خا ٫مً اظل الخهىٖ ٫لى الخ٣ى ١الا٢خهاصدت٦ .ما
دىدكغ الٟؿاص بهىعة ٦بحرة في ماؾؿاث الضولت وبحن اإلاؿئىلحن الخ٩ىمححن ،اط يؿعى اٚلبهم للخهى٫
ً
ً
ٖلى اإلاىانب الؿحاؾحت الجها جمشل الُغي ٤آلامً لالؾخدىاط ٖلى الثروة مما دٟجغ نغاٖا َب٣حا هدحجت
لؿىء جىػي٘ الثرواث ،ال ؾحما ٖاثضاث الى.)4(ِٟ

 .د .ايمً العيذ شباهت ،اإلاطذس هلعه ،ص . 99
 . 2د .اخمذ مشجض ى ،مطذس ظابم ،ص .24
 . 3سافذ ضالح الذيً ،ضشاع بىهى خشام  ،...مطذس ظابم.
 . 4سافذ ضالح الذيً ،اإلاطذس هلعه.
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وٖلى الغٚم مً اإلاداوالث اإلاؿخمغة للً٣اء ٖلى الىٗغاث الازيحت و/او الُاثٟحت ،الا ان ظه الازحرة
ال ػالذ جدضص ىيت الىحجحروٞ ،الهغاٖاث و٣ٞضان الش٣ت ججاوػث ال٣باثل الشالر الغثيؿت في هحجحردا،
ً
وانبدذ الايُغاباث الىاججت ًٖ الجزاٖاث الازيحت والضديحت امىعا ٖاصدت في ٧ل البالص٦ ،ما ناعث اٖما٫
الٗى ٠الازيحت مً الامىع الشابخت في البالص.
و ٨ظاٞ ،ان اؾخمغاع اٖما ٫الٗى ٠مً ٢بل خغ٦ت بى٧ى خغام في هحجحردا ،واجساط ا َاب٘ ٖى٠
قضدض وٖلى هُا ١واؾ٘ ،ال ؾحما مىظ الٗ٣ض الشاوي مً ال٣غن الخاصو والٗكغيً ،ؾحً٘ البالص امام
جدضداث زُحرة للخٟاّ ٖلى وخضة البالص( .)1وان الهغإ بحن الخ٩ىمت وبى٧ى خغام ما ل لالؾخمغاع في
ً
ً
اإلاؿخ٣بل ال٣غيب ،ؾحسٟذ اخحاها وحكخض ظظوجه اخحاها ازغي ،ما صامذ مبرعاجه ٢اثمتٞ ،ؿخٓل خالت
الهغإ مؿخمغة ،ومً اإلام ً٨ان دمخض الى الجىىب .ال ؾحما في خا ٫اؾخمغاع ؾحاؾاث الخ٩ىماث
اإلاخٗا٢بت في هحجحرداٖ ،لى اؾخسضام الٗى ٠اإلاٟغٍ ججاه الخغ٧اث الؿحاؾحت اإلاىاوثت لها ،اط ان مشل ٨ظا
ؾحاؾاث ،ؾاٖض بك٩ل عثيسخي ٖلى هجاح خغ٦ت بى٧ى خغام في ٦ؿب الٗضدض مً الاههاع في اوؾاٍ
الكباب الىحجحرو ،وان ج٨ؿب حٗاَ ٠بٌٗ اإلاؿلمحن بؿبب ٖملحاث ال٣خل البكٗت والخاعظت ٖلى
ً
ال٣اهىن ،والتي جغج٨بها الكغَت الىحجحردت في خ ٤بٌٗ مً ددؿب ٖلى بى٧ى خغام ،مما ؾحسل ٤هىٖا مً
الخٗاَ ٠ججاه الخغ٦ت وج٣ضدم الٗىن واإلاؿاهضة لها ويىٞغ لهظا الخىٓحم اعيحت زهبت للىمى والخىؾ٘
 ،2009وطل ٪ازىاء و٢ىٕ اإلاىاظهاث بحن الخغ٦ت مً ظهت والكغَت والجيل مً
ىا٦ .٥ما خضر في ٖام
ظهت ازغي ،قملذ ٖضة والداث قمالحت ،خحض ؾ ِ٣ازىاء الهضاماث اإلاؿلخت ،اإلائاث مً الطخادا مً
 )1000شخو مً اًٖاء
اإلاضهححن ،واٖلً الجيل الىحجحرو و٢تها اؾخدباب الامً بٗض ان جم اٖضام هدى (
الخغ٦ت في الكىاعٕ ومً صون مدا٦ماث ،بما في طل ٪ماؾـ الخغ٦ت (مدمض دىؾ .)٠الا ان الظو خهل
الٗ٨ـ ،اط ان الخغ٦ت ػاصث مً هجماتها اإلاؿلخت ججاه الضواثغ الخ٩ىمحت والجيل والكغَت(.)2
وٖلحهٞ ،إن الىٓام الظو يٛل ٤ابىاب الانالح الؿلمي واإلاكاع٦ت الٟٗالت والخٗبحر الادجابي ًٖ
الظاث في وظه الكباب ،ويخم اؾخسضام الٗى ٠اإلاٟغٍ بىظه الكباب اطا َالبىا بالخٛححر...الخ مً الخ٣ى١
اإلاؿلىبتٞ ،لىا ان هخى٢ ٘٢حام مشل جل ٪الخغ٧اث بل واهدكاع ا وػياصة الخٗاَ ٠مٗها ،مً ٢بل الٗضدض مً
الكباب الخاهٖ ٤لى الىٓام ،عٚم ٖضم اإلاىا٣ٞت ٖلى ههجها واؾلىبها في الخٛححر.
ومً زال ٫ما ج٣ضم ددبحن ،ان الخ٩ىمت الىحجحردت ،لً جىجح بؿهىلت في اإلاؿخ٣بل ال٣غيب في
الً٣اء ٖلى الخغ٧اث اإلاخُغٞت في البالص ،وفي م٣ضمتها بى٧ى خغام ،بؿبب ؾحاؾاث خ٩ىماتها اإلاخٗا٢بت،
التي حٛظو الٗى ٠الُاثٟي مً اظل مهالح ؾحاؾحت وا٢خهاصدت .وان لم حٗمل الخ٩ىمت الىحجحردت ٖلى
 .معػىد الخىهذ ،الاكلياث اإلاعلمت في الػالم ،مطذس ظابم ،ص ص .37_36
 . 2اخمذ غمشو ،مطذس ظابم.
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جصخحذ مؿاع ا في الخٗامل م٘ الكباب ،والاهٟخاح ٖليهم ،وجىٞحر ؾبل الٗيل ال٨غيم لهم ،وج٣غ
الصخاب الخ٣ى ١خ٣ى٢هم ،وجداو ٫ان جخجاوب م٘ اَغوخاث الٗ٣الء منهمٞ ،ان مهحر البالص مٗغى
للضماع بمؿلميها ومؿحديها(.)1
وفي طل ٪نغح (صاوص ٖمغان مالؾا) عثيـ ظمٗحت حٗاون اإلاؿلمحن في هحجحردا :الى اهه يٗخ٣ض ى وال٨شحر
ً
مً ٖلماء اإلاؿلمحن في البالص ،الى ان الهجماث اإلاؿلخت يض مغا٦ؼ الكغَت صاثما ما ج٩ىن مىٟظة مً ٢بل
محليكحاث اؾالمحت جابٗت لجماٖت بى٧ى خغام ،اما الخٟجحراث الازغي ٞبًٗها جىٟظ ا ٢ىي صازلحت
وبًٗها الازغ ٢ىي زاعظحت .وايا :ٝالى ان ظماٖت بى٧ى خغام هي ظماٖت ؾيحت وؾلٟحت مدكضصة في
بٌٗ اإلاؿاثل ال٣ٟهحت ،وهي جضٖى الى ا٢امت الضولت الاؾالمحت ٖلى جغاب هحجحردا ،...واهه ؾب( ٤او صاوص
مالؾا) و٢ا ٫للخ٩ىمت الىحجحردت الى ان مىاظهت ظماٖت بى٧ى خغام باالؾلخت لً ددل مكا٧ل الضولت،
ول ً٨ىا ٥ظهاث زاعظحت حصج٘ الخ٩ىمت وجدغيها يض ظه الجماٖت لخد٣ح ٤هىادا م الؿيئت في
البالص .وان ٧ل الخغ٧اث الاؾالمحت في هحجحردا ،الهىٞحت منها والؿلٟحت يض مىا ٠٢ظماٖت بى٧ى خغام
وٖملحاتها .و٧ل الخغ٧اث الاؾالمحت الىحجحردت يض الخٟجحراث والهجماث اإلاؿلخت يض ٚحر اإلاؿلمحن.
ً
و ظه الخٟجحراث ان لم جخى٢ ٠٢ض حؿبب خغبا ا لحت او ج٣ؿحم الضولت ،و٢ض جبحن طل ٪في جهغيداث
ال٣اصة اإلاؿحدححن وتهضدضاتهم الخُحرة ،باالياٞت الى ان مليكحاتهم اإلاخُغٞت ج٣خل اإلاؿلمحن وتهاظم
اإلاؿاظض( .)2وايا ٝمالؾا :الى ان مً بحن الخلى ٫اإلاُغوخت للخغوط مً الاػمت والهغإ الُاثٟي في
البالص ،الى اهه دجب ٖلى الخ٩ىمت ان ج٣ىم بسُىاث ظضدت لجزٕ اؾلخت ظه الجماٖاث اإلاؿلخت ،وان ال
ج٩ىن مىداػة الى ظهت صون ازغي مً اإلاىاػٖحن ،ويجب ٖليها الً٣اء ٖلى مك٩لت البُالت والخُٗل ًٖ
الٗمل٦ ،ما دجب ٖلى الخ٩ىمت ان جبخٗض ًٖ اؾغاثحل وامغي٩ا والضو ٫الٛغبحت التي حٗمل لٟغى حمىخه(.)3
ً
ومً زال ٫ما ج٣ضمٞ ،ان الخ٩ىمت الىحجحردت ؾخىاظه في اإلاؿخ٣بل ٖضصا مً الخدضداث الخ٣ح٣حت
امام مك٩لت الاهضماط الىَجي بحن م٩ىهاجه ،وٖملحت بىاء ماؾؿاث صدم٣غاَحت خ٣ح٣حتٞ ،شمت اق٩الحت
ً
ً
ً
ً
لل٣ٟغ والٗى ٠في ٖضص مً الىالداث الىحجحردت الٛىحت بالى٦ ،ِٟما ان ىا ٥اه٣ؿاما صديحا وازيحا خاصا،
يٗم٣ه زُاب صدجي مؿيـ٦ ،ما ى الخا ٫في زُاب جُبح ٤الكغيٗت الاؾالمحت في الىالداث الكمالحت مً
ً
ً
البالص .باالياٞت الى طلٞ ،٪شمت ٞؿاص ؾحاسخي ٖاعم ،اط اضخذ الىْحٟت الٗامت مجاال مهما لخد٣ح٤

 .اإلاطذس هلعه.
 . 2داود مالظا يىشف للشاءاث افشيليت ..خليلت الطشاع الىيجيرر ودوس بىهى خشام ،احشي الخىاس  :اظامت الهخيمي ،مجلت كشاءاث
افشيليت ،جطذس غً اإلاىخذي الاظالمي ،لىذن 8 ،حششيً الثاوي/هىفمبر www.qiraatafrican.com. .20 3
 . 3اإلاطذس هلعه.

43

مشهض حيل البدث الػلمي  -مجلت حيل الذساظاث العياظيت والػالكاث الذوليت – الػذد  1يىايش 2015

الترا٦م الغؤؾمالي .وٖلحهٞ ،إن آلحاث م٩اٞدت الٟؿاص لم حٗض ج٣ىي ٖلى الىحل مىه في ْل وظىص بيئت
اظخماٖحت وؾحاؾحت مخ٣بلت له(.)1
وؤزبدذ الاخضار ،ان مً يمً الخدضداث التي ؾخىاظه الضولت الىحجحردت في اإلاؿخ٣بل ،ى جدضو
ظماٖت بى٧ى خغام .ومً اإلام ً٨ان حٗمل الخ٩ىمت الىحجحردت ٖلى الخض مً الخدضداث التي جىاظهها في
اإلاؿخ٣بل ،ومً ا مها ،جؼادض الٗى ٠اإلاؿلح مً ظاهب الخغ٧اث اإلاخُغٞت ،ال ؾحما خغ٦ت بى٧ى خغام ،في
خا ٫ؾٗيها (او الخ٩ىمت الىحجحردت) ،الٗمل ٖلى الً٣اء ٖلى الخدضداث التي جىاظه وا ٘٢الخٟاٖل بحن
ال٣ىي الاؾالمحت والضولت في هحجحردا ،ختى ال حٗمل الخغ٧اث اإلاخُغٞت ٖلى اؾخٛال ٫جل ٪الخدضداث يض
الخ٩ىمت اإلاغ٦ؼيت ،ومً ابغػ ا(:)2
ً
 اق٩الحت جىاي٘ جإزحر الاؾالم ؾحاؾحاٗٞ :لى الغٚم مما لالؾالم مً ويٗحت مهمت في الىا٘٢ً
الىحجحرو _٦ما اقحر ؾاب٣ا_ الا ان طل ٪لم ديخج ٖىه جإزحر ممازل في اإلاٗاصلت الؿحاؾحت .ومً زم ٞإن
جيؿح ٤ظهىص الخ٩ىمت الىحجحردت ٖلى اإلاؿخىي الغؾمي واإلاىٓماث والجمٗحاث والاخؼاب ٖلى اإلاؿخىي ٚحر
الغؾمي ،اهما حٗض اخض آلحاث الاعج٣اء بخل ٪الىيٗحت.
 اق٩الحت اصاعة الخٗضصدت في هحجحردا :ان بىاء الضولت وبصاعتها ،يك٩ل جدضو ٦بحر امام ٖضم ا٢هاءاو َاثٟت ؾحاؾحت او ٢بلحت او ازيحت ،و ى ما يؿعى الؿاؾت في هحجحردا الى ججاوػه ٖبر مؿاوماث
ؾحاؾحت ،الا ان جل ٪اإلاؿاوماث ما٢خت بُبحٗتها ،لٗضم ٢ضعتها ٖلى جد٣ح ٤مٗاصلت خل صاثم ومخىاػن،
جدَ ٤٣مىخاث الٛالبحت اإلاؿلمت في هحجحردا ،و ى ما دٟؿغ الازٟا ١الؿحاسخي اإلاخٗا٢ب في الضازل
الىحجحرو.
 اق٩الحت ج٣اؾم الثروة والؿلُت :اط جمشل اق٩الحت ج٣اؾم الثروة والؿلُت اخض ابغػ اإلاٗى٢اثالغثيؿت في بىاء الضولت الاٞغي٣حت بك٩ل ٖام ،والضولت الىحجحردت بك٩ل زام.
ً
و ٨ظاٞ ،مك٩لت الاهضماط الىَجي ما جؼا٢ ٫اثمت في هحجحردا ،وان ازظ ْهىع ا اق٩اال مخىىٖت،
ً
ً
ٞمغة جبضو في ق٩ل نغإ ازجي ،ومغة ازغي في ق٩ل نغإ صدجي ....و٢ض َغى ٖلى ظا الهغإ اخحاها ابٗاصا
ً
ً
ؾحاؾحت واخحاها ازغي ابٗاصا ا٢خهاصدت وازغي ز٣اٞحت.
واطا ٧اهذ هحجحردا مىظ اؾخ٣اللها٢ ،ض آزغث الازظ بالك٩ل الٟضعالي للضولت ٦إؾلىب لخل مك٩لت
ً
الاهضماط ،الا اهه ججب مالخٓت ان الٟضعالحت في طاتها ليؿذ خال إلاك٩لت الاهضماط ،واهما ى مجغص اؾلىب
عياجي ال ا٦غاهي يؿتهض ٝجد٣ح٢ ٤ضع مً الاؾخ٣غاع في الجؿض الؿحاسخي ٖلى هدى يؿمذ ل٩اٞت الٗىامل
 .يىظش في رلً  :د .خمذر غبذالشخمً خعً ،اإلاشهذ الذيملشاظي الشاهً في افشيليا ،العياظت الذوليت ،الػذد
جمىص/يىليى  ،2007ص .57
 . 2يىظش :العيذ غلي ابى فشخت ،مطذس ظابم ،ص ص .44_42
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الازغي _ا٢خهاصدت ،واظخماٖحت ،وز٣اٞحت_ ،بإن جاصو وْاثٟها في ٖملحت الخٟاٖل والاخخ٩ا ٥الؿلمي
ً
ونىال الى الاهضماط الىَجيٖ .لى ان الخجغبت الىحجحردت ٢ض ازبدذ _الى خض ما_ ان حؿحيـ الٗىامل
الا٢خهاصدت والاظخماٖحت والش٣اٞحت ،زضمت الٚغاى ب٢لحمحت او ؤزيحت٢ ،ض ابُل مٟٗى ٫ألاؾلىب الٟضعالي
في جد٣ح ٤الاؾخ٣غاع وتهحئت اإلاىار الالػم لخل مك٩لت الاهضماط(.)1

الخاجمت:
هجض مما ج٣ضم ،ان هحجحردا ،ال ػالذ جىاظه خالها ٦دا ٫الٗضدض مً الضو ٫الاٞغي٣حت ،مك٩لت
ً
الاهضماط الىَجي بحن م٩ىهاجه ،مما ازغ ؾلبا ٖلى الىا ٘٢الؿحاسخي والاظخماعي والا٢خهاصو للبالص.
وحٗض بى٧ى خغام مً يمً الخغ٧اث اإلاؿلخت التي ٖملذ ٖلى اؾخسضام الٗى ٠اإلاؿلح ،مً زال٫
جٟجحر الٗضدض مً اإلا٣غاث الخ٩ىمحت ،واٖضام ٧ل مً دشبذ حٗامله م٘ الخ٩ىمتًٞ ،ال ًٖ اؾخسضام
اؾلىب زُ ٠الاَٟا ٫وػظهم في الهغاٖاث وٚحر ا مً الاٖما ٫اإلاىاٞحت للضدً الاؾالمي و٢حمه ،والتي
انبدذ حٗض مً ظغاثم الاباصة الجماٖحت والجغاثم يض الاوؿاهحت ،ال ؾحما مىظ الٗ٣ض الشاوي مً ال٣غن
الخاصو والٗكغيً ،مً اظل جد٣ح ٤ا ضاٞها وؾحاؾاتها في البالص.
وٖلى الغٚم مً ظهىص الخ٩ىمت الىحجحردت واإلاىٓماث والجمٗحاث ٚحر الغؾمحت وعظا ٫الضدً ،الا
ان الاػمت ال ػالذ مؿخمغة ،ولم يؿخُح٘ الُغٞان الخىنل الى نحٛت م٣بىلت ،ال ؾحما وان بى٧ى خغام
ً
جغ ٌٞانال الاٖترا ٝبالخ٩ىمت الىحجحردت ٦ممشل قغعي للبالص ،وجغي اجها الاخ ٤بد٨م البالص و ٤ٞما
جضٖحه _خؿب الكغيٗت الاؾالمحت_.
وٖلحه ،ال بض ان حٗمل الخ٩ىمت الىحجحردت الى الً٣اء ٖلى جدضو بى٧ى خغام ،مً زال ٫الخٟاٖل
الادجابي م٘ ال٣ىي الاؾالمحت اإلاٗخضلت في البالص ،واجساط الٗضدض مً الخُىاث ،مً بحنها :جدؿحن الىا٘٢
الاظخماعي والا٢خهاصو في البالص ،والً٣اء ٖلى اإلادؿىبحت واإلايؿىبحت والٟؿاص اإلاؿدكغو ،والٗمل ٖلى
جدؿحن الىا ٘٢اإلاٗاشخي للٗىاثل ال٣ٟحرة ،واؾخسضام لٛت الخىاع في مىاظهت الا٩ٞاع اإلاخُغٞت ،وجدكحض
الكٗب الىحجحرو للى٢ى ٝبدؼم ججاه او ظهت جداو ٫ػٖؼٖت الاؾخ٣غاع ،واؾخسضام ٢ىة ال٣اهىن يض ٧ل
مً دداو ٫الٗبض بامً واؾخ٣غاع البالصًٞ ،ال ًٖ الخٗاون م٘ اإلاىٓماث والجمٗحاث وعظا ٫الضدً ،مً
اظل ابغاػ الاؾالم الخ٣ح٣ي ،وع ٘ٞالكبهاث ٖما خهل مً حكىيه مً ٢بل بٌٗ الاَغا ٝاإلادؿىبت ٖلى

 .د .ابشاهيم اخمذ هطشالذيً ،دساظاث في الىظم العياظيت الافشيليت (مطش :داس اهدشاف ،)20 0 ،ص ص .34 _340
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اإلاؿلمحن ،باالياٞت الى صٖىة ظمح٘ َىاث ٠اإلاجخم٘ الىحجحرو الخترام الازغ وٖضم الخٗضو ٖلى
زهىنحاتهم وٖاصاتهم وج٣الحض م.
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بظتراجيجيت الدشبيً همذخل لخلػيل دوس اإلاىظماث البيئيت غير الخىىميت
لخمايت البيئت وجدليم الخىميت اإلاعخذامت
ؤ .خمىجه فاظمت
ؤظخارة معاغذة كعم "ؤ" بلعم الػلىم العياظيت  -وليت الخلىق والػلىم العياظيت  -حامػت الػشبي بً
مهيذر-ؤم البىاقي وباخثت بالػلىم العياظيت والػالكاث دوليت بجامػت الخاج لخضش -باجىت
ملخـو
حٗالج ظه الىع٢ت ؤخض ؤ م اإلاىايح٘ اإلاهمت في الٗال٢اث الضولحت والؿحاؾت الٗاإلاحت ٖلى خض ؾىاء واإلاخمشلت
في خمادت البيئت مً التهضدضاث ألامىحت الجضدضة ومً ؤظل ؾالمت وصخت ؤلاوؿان.
٦ما جداو ٫ظه الىع٢ت الخُغ ١إلؾتراجحجحت الدكبح٦ ٪مضزل لخٟٗحل صوع اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت
لخمادت البيئت وجد٣ح ٤الخىمحت اإلاؿخضامت؛ وطل ٪اهُال٢ا مً ؤن ظه الٟىاٖل حٗخبر هىٖا ظضدضا مً اإلاجخم٘ اإلاضوي
الٗالمي في ْل الىٓام الٗالمي ال٣اثم ،الؾحما بن ٧اهذ تهض ٝبلى بقغا ٥وجىٖحت اإلاىاًَ في خمادت بحئخهٞ ،هي خل٣ت
ونل بحن اإلاىاَىحن والؿلُت.
باإلياٞت بلى طل ،٪اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت بن ٖملذ في بَاع قب٩ي مخ٩امل مبجي ٖلى الترابِ
والخيؿح ٤والخضازل ؾدخٟ٨ل بسل ٤وعي باإلاساَغ البحئحت ؤوال ،وَغخها للى٣اف والخىاع ،ومً زم بقغا٧ ٥ل
الجهاث اإلاٗىحت في اإلاؿا مت في ا٢تراح الخلى ٫وجىٟحظ ا مً زال ٫ال٣ىي الٟاٖلت في اإلاجخم٘ والؿلُت بُبحٗت
الخا.٫
Abstract :
This paper addresses one of the most important topics in international relations and world politics both of
protecting the environment from new security threats and for the safety and human health.
The present paper attempts to address the strategy of networking as an input to activate the role of
environmental organizations, non-governmental organizations for environmental protection and sustainable
development; and so out that these other actors are a new kind of global civil society in light of the existing world
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order, especially if it aims to engage and educate citizens in the protection of environment, they are a link between
citizens and power.
In addition, the environmental non-governmental organizations that worked in the context of network
integrated based on the coherence and coordination and overlap will be covered by creating awareness about
environmental risks first, and put forward for discussion and dialogue, and then the involvement of all stakeholders
in contributing to the proposal and implement solutions through the actors in the society and power of course.
م٣ضمــت:
دًم الىٓام الٗالمي مازغا وفي ْل الٗىإلات الٗضدض مً الىخضاث ؤو الٟىاٖل الضولحت ٧ل له اججا اجه
ومىاٟ٢ه بػاء بحئخه مً خحض اؾدكٗاعه إلاك٨التها واؾخٗضاصه للمؿا مت في خل ظه اإلاك٨الث ،وخمادت البيئت في
ؤو مجخم٘ مٗحن ؤو صولت مٗحىت ليؿذ مؿاولحت ألاظهؼة الخ٩ىمحت وماؾؿاتها وخض ا وبهما هي مؿاولحت الجمح٘
ؾىاء ٧ان ٞغصا ؤو ظماٖت ؤو مىٓمت ؤو صولت...الخ.
ويٗخـبر اإلاجخم٘ اإلاضهـي الٗاإلاـي ٖلى يـىء طل ٪مً بحن وخضاث الىٓام الٗالمي الضدم٣غاَي يٗمل باإلاكاع٦ت في
نى٘ الؿحاؾت والخسُحِ الؿحاسخي اإلاؿب ٤لأل ضا ٝاإلاغظىةٞ ،هى دًم الٗضدض مً اإلاىٓماث الخ٩ىمحت وٚحر
الخ٩ىمحت والاجداصاث والجمٗحاث...الخ؛ التي جدبجى ختى هي بضوع ا ؾلى٦حاث جاصو بلى ؤلا٢ال ٫مً ألازُاع البحئحت
التي دخٗغى لها الٗالم ٓ٦ا غة الخلىر البحئي والاخخباؽ الخغاعو واؾخجزا ٝاإلاىاعص الُبحٗحت...وٚحر ا ٦شحر ،زانت
بطا ٧اهذ حٗمل في ْل بؾتراجحجحت ميؿ٣ت الخسُحِ حؿدىض بلى ؤلاخؿاؽ باإلاؿاولحت اإلاكتر٦ت ٞحما بحنها حؿعى مً
زاللها بلى جد٣ح ٤عٞا حت ؤلاوؿان بالضعظت ألاولى.
وجداو ٫ظه الىع٢ت ؤن حٗالج بق٩الحت مٟاص ا:
٦ح ٠دم ً٨للمىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت يمً بؾتراجحجحت الدكبح ٪ؤن جلٗب صوعا ٗٞاال في خمادت البيئت
وجد٣ح ٤الخىمحت اإلاؿخضامت؟
وطل ٪يمً زُت البدض الخالحت:
ؤوال :هٓغة ٖامت ٖلى اإلاٟا حم الىٓغيت
زاهحا٢ :غاءة في مغج٨ؼاث اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت ٟ٦ىاٖل ٚحر صوالجحت وطاث مؿعى ٗٞا ٫إلاىٓىمت
الًبِ البحئي الٗاإلاحت
زالشا :هدى جد٣ح ٤بَاع قب٩ي مخ٩امل للمىٓماث البحئحت ٚحر خ٩ىمحت لخمادت البيئت وجد٣ح ٤الخىمحت اإلاؿخضامت
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ؤوال :هٓغة ٖامت ٖلى اإلاٟا حم الىٓغيت
 -1اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت ٦جؼء مً اإلاجخم٘ اإلاضوي الٗالمي
ددخاط اإلاجخم٘ اإلاضوي بلى بيئت مالثمت لحيكِ ويٗبر ًٖ خغ٦حخه اإلاضهحت ويكاع ٥بٟاٖلحت في اإلاجالحن الخام
والٗام ،ويكحر مهُلح اإلاجخم٘ اإلاضوي بلى"بم٩اهحت اهسغاٍ اإلاىاَىحن واإلاجمىٖاث في وكاَاث ؾحاؾحت ٖلى هدى
مؿخ٣ل ًٖ الضولت"1،ومً زم ٞهى يكمل ٦ال مً اإلاىٓىمت الٟغٖحت مً اإلاىٓماث باإلياٞت بلى ال٣حم اإلاضهحت
2
واإلاباصت ألازال٢حت وألاٖغا ٝوالؿلى٦حاث واإلاماعؾاث التي جىظه ازخحاعاتها لألوكُت.
ويٗغٞه"العو صادمىهض"  Larry Diamondبإهه "خحز لخحاة اظخماٖحت مىٓمت حٗخمض ٖلى مباصت ؤلاعاصة والضٖم
الظاحي والاؾخ٣اللحت ًٖ ظهاػ الضولت ،ويسً٘ ظا اإلاجخم٘ لىٓام ٢اهىوي ؤو مجمىٖت مً ال٣ىاهحن والالتزاماث
اإلاكتر٦ت"3وحٗخبر مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي مىٓىمت ٞغٖحت مً ٖالم ؤوؾ٘ مً اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت ،والخٗاوهحاث،
ومغا٦ؼ البدىر ٚحر الهاصٞت للغبذ ،واإلااؾؿاث ومغا٦ؼ الكباب ،و٢ض ج٩ىن ماؾؿاث عؾمحت مسجلت ؤو ججمٗاث
ٚحر عؾمحت هاقئت ،ؤو مىاَىحن مٗا في ٖمل مضوي4،ؤو ى اإلاجا ٫الىؾحِ بحن الضولت وألاؾغة الظو جمأله اإلاىٓماث
5
اإلاىٟهلت ًٖ الضولت والتي جخمخ٘ باؾخ٣الٖ ٫نها.
وجُىع مٟهىم اإلاجخم٘ اإلاضوي الٗالمي ٧ان م٘ جُىع اإلاجخمٗاث البكغيت ،وحكاب ٪الٗىامل الا٢خهاصدت
والاظخماٖحت والخ٨ىىلىظحت والؿحاؾحت في اإلاجخم٘ اإلاٗانغ ،وْهىع اؾتراجحجحاث ٖضدضة لضٖم ظا ال٨حان اإلاضوي
وزل ٤له م٩اهت مخمحزة صازل هٓام ٖالمي دخمخ٘ بالضدم٣غاَحت؛ ألن مً ؤخض ؤ٦ثر اإلااقغاث طاث الٗال٢ت
بالضدم٣غاَحت والخىمحت جىىٕ ٞىاٖل الىٓام الٗالمي زانت البحئحت منهاٞ ،هي حٗخبر ٦ألحت للمكاع٦ت في جُىيغ
الضم٣غَت الٗاإلاحت٧ ،ىجها جخٗامل م٘ ؤخض خ٣ى ١ؤلاوؿان اإلاخمشل في الٗيل في بيئت هٓحٟت وؾلحمت6،ألن ىا٥

 1ماعجً ٚغيٟحدل وجحرو ؤو٧اال ان ،اإلالاهيـم ألاظاظيـت في الػالكـاث الذوليـت  (1.ٍ ،ؤلامـاعاث الٗغبحـت اإلاخدـضة  :جغظمـت مغ٦ـؼ الخلحـج لألبدـار،)2008 ،
م.367.
ٞ 2حرو صو ٦حرقى ،ٝاإلاىاظىـت اللػالـت مً ؤحل الخىـم الششيــذ (بؾتراجحجحت لبرهامج مهغ للى٧الـت الىَىحـت ال٨ىضدت للخىمحـت الضولحــت (ؾحضا) ،هىٞمبر
 ،)2010م.10.
 3نالح ػياوي ومغاص بً ؾٗحض ،الخىهمت البيئيت الػاإلايت -كضايا وبشياالث(1.ٍ -باجىت :صاع ٢اهت لليكغ والخىػي٘ ،)2010 ،م.م.36،37.ه٣ال ًٖ:
Larry Diamond, Rethinking civil society, Journal of Democracy, Vol.5, July 1994, p.04.
 4اإلاغظ٘ هٟؿه.
 5ماعجيىا ٞيكغ ،جغظمت  :دىؾ ٠حجاػو ،اإلاجخمؼ اإلاذوي ومػالجت النزاغاث  :الخجارباث وؤلامياهياث والخدذياث (1. ٍ ،مغ٦ؼ بدىر بغٚهى ٝلإلصاعة
البىاءة للجزاٖاث ،ؤ٦خىبغ  ،)2006م.05.
6
Rabéa Naciri, “Civil Society Organizations In North Africa: Algeria, Morocco And Tunisia”, In Literature Review, 31December 2009,
p.09.
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مُالب جإحي مً البيئت اإلادحُت بالىٓام خؿب"بيؿخىن"وجىظض في ظا الىٓام ُبجى مٗحىت حٗمل ٖلى جىٓحم حجم
1
وحٗضص اإلاُالب ؤو الخاظاث اإلاسخلٟت ألٞغاص اإلاجخم٘ ومً ؤمشلت ظه ُ
البجى اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت.
مً ىا ،ج٨مً ؤ محت اإلاجخم٘ اإلاضوي الٗالمي الظو داؾـ إلاؿاخاث ؾحاؾحت مىٟهلت ًٖ ٖالم الخ٩ىماث
والضو ٫دم ً٨ؤن حؿخسضم ألٚغاى الخمادت البحئحت في ق٩ل ؾحاؾاث ٖاإلاحت مضهحت ،و ى مجخم٘ مضوي دمخض بلى
2
الٗال٢اث الٗاإلاحت و ظا عاظ٘ بلى زالزت جُىعاث ٖاإلاحت:
ؤوال :الشىعة في ج٣ىحاث الاجها ٫واإلاٗلىماث وجٟاٖالتها الشىعيت ؤدًا ،التي ؾمدذ بغبِ الكب٩اث بحن مجمىٖاث
اإلاجخم٘ اإلاضوي الىَىحت.
زاهحاً٢ :ادا اإلاهالح الٗامت التي دخبىا ا اإلاجخم٘ اإلاضوي ويضاٖ ٘ٞنها والتي ؤزظث ؤبٗاصا ومجاالث ٖاإلاحت ،خحض
ؤن الٗضدض مً اإلاكا٧ل البحئحت ،مشل اؾخجزاَ ٝب٣ت ألاوػون واعجٟإ صعظت الخغاعة ،هي ً٢ادا جخجاوػ الخضوص
الىَىحت للضو ٫وحؿخلؼم ه٣اقاث وؤٗٞا ٫ميؿ٣ت ٖاإلاحا.
زالشا :اإلا٣اعبت الاؾخُغاصدت والٗاإلاحت للٗال٢اث ٖبر الىَىحت الٗاإلاحت شجٗذ اإلاجمىٖاث اإلادلحت لليكاٍ ٖلى
اإلاؿخىي الٗالمي باؾخسضام اؾتراجحجحاث وم٣اعباث ؤزغي والخإزحر ٖلى خ٩ىماتها.
و ظه الخُىعاث جخالءم م٘ زهاثو ألاق٩ا ٫اإلاسخلٟت للمجخم٘ اإلاضوي الٗالمي اإلابيىت في الجضو ٫الخالي:
الجضو ٫ع٢م ( )01زهاثو ألاق٩ا ٫اإلاسخلٟت للمجخم٘ اإلاضوي الٗالمي

ؤهىإ اإلاجخم٘ اإلاضوي
الخهاثو
ؤهماٍ اجساط ال٣غاعُ ،
البجى

مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي

قب٩اث مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي

الخغ٧اث الاظخماٖحت

الضولحت

الضولحت(وخضويت)
مدضصةٖ /مىصدت/جضعظحت
بيحت ماؾؿاجحت واضخت

مدضصة ل ً٨في بَاع الخٟاوى،

ٚحر مدضصةًٖ ،ىيت ،دمً٨

ؤ٣ٞحت حٗاوهحت ،دم ً٨ؤن ج٩ىن

ؤن ج٩ىن مىظهت ومايضة مً َغٝ

مىٓمت ؤو ٚحر مىٓمت

٢اثض ،جخىٖ ٠٢لى َبحٗت الخغ٦ت
الٗىانغ اإلاسخلٟت للخغ٦ت
دم ً٨ؤن جخسظ ٢غاعاث مسخلٟت

 1مدمض ػاهي بكحر اإلاٛحربي ،كشاءاث في العياظت اإلالاسهت :كضايا مىاهجيت ومذاخل هظشيت (بىٛاػو :ميكىعاث ظامٗت ٢اع دىوـ) ،م.150.
2نالح ػياوي ،مغاص بً ؾٗحض ،مـذخـل بلـى ؤلاضالخاث اإلاـاظعاجيت للخىم البيئي الػاإلاي ( 1. ٍ ،باجىت  -الجؼاثغ :صاع ٢اهت لليكغ والخىػي٘ ،)2010 ،م
م.103،104.
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ؤؾلىب ال٣حاصة وممحزاتها

٢حاصة وْحٟحت واخضة في بيحت
جضعظحت

٢حاصاث مخٗضصة في مجمىٖاث
نٛحرة و ٤ٞاليكاَاث اإلاسخلٟت،

ال٣حاصة ج٩ىن ؾحاؾحت وليؿذ
بصاعيت

جٟىيٌ وًٖ ٤ٞىيت قب٨حت
مدضصة ،الكب٨ت ج٣ىم بىْحٟت
جيؿح٣حت مغ٦ؼيت
الاجهاالث ،اإلاٗلىماث

الخى٦مت
ؤ -اإلاؿاءلت

ؤ٣ٞحت ٚحر عؾمحت في ٚالب

ٖمىصدت ،ممإؾؿت و٤ٞ
زُىٍ وْحٟحت جضعظحت ،جىي٘ ٖلى

ألاخحانٟٖ ،ىيت ،زانت بً٣ادا،

ؤؾاؽ ألا ضا ٝالغثيؿحت

جباص٦ ٫شح ٠للمٗلىماث

مدضصة بىيىح ،مؿاءلت

مؿاءلت طاجحت ،الكب٨ت ج٣ؿم

ؤزال٢حت لألًٖاء واإلاؿخٟحضدً

اإلاهام بحن ألاًٖاء ،الخباص٢ ٫اثم

زانت ،الاقترا ٥في الغئي
والخدالحل إلا٨ٟغو الخغ٦ت

مؿاءلت ٚحر مدضصة ،ج٩ىن
زايٗت بلى ازخباع الؿى١

ٖلى مباصت مكتر٦ت،
الؿمٗت والش٣ت
مخٛحرة ،مً ؤظل م٣اومت

ب -الكٟاٞحت

اإلاكاع٦ت الخاعظحت للخ٣ححماث

اإلاٗلىماث مكتر٦ت بحن ألاًٖاء
 ِ٣ٞوليـ م٘ الجمهىع

ز٣اٞت ظضا ،ماصام ألاًٖاء ٚحر
عؾمححن ومىخسبحن طاجحا٧ ،ل
اإلاٗلىماث في مخىاو٧ ٫ل شخو

الى٣ضدت وجٟانحل ؤلاصاعة الخؿاؾت

الًٗىيت ،ظه اإلاىٓماث دجب
ؤن جمشل ٧ل ؤًٖائها ،و٢ض ج٩ىن
مىظهت للؼباثً واإلاؿخٟحضدً

مخٛحرة ،وحٗخمض ٖلى ؤلاظمإ ؤو
الٛالبحت

جخ٩ىن مً ألاًٖاء واإلاايضون،
و٢ض ج٩ىن ٚحر عؾمحت

ط -الخمشحل
خىاٞؼ اإلاكاع٦ت

زباث /ويىح ؤلاؾتراجحجحت

الخمحز م٘ اإلاىٓمت ،الاقترا ٥في

مؿاٖضة ؤًٖاء الكب٨ت،

ألا ضا ٝاإلاهىحت ،اإلاهلخت الظاجحت

زُاب٢ ،حم وصوا ٘ٞمكتر٦ت

اؾتراجحجحاث مدضصة بىيىح

جغ٦ؼ ٖلى ً٢حت واخضة

ق٩اوي وبصاهاث مكتر٦ت في
ؾحا ١الٟغم اإلاخاخت
اؾتراجحجحاث جٟاويحت بحن

وممإؾؿت ،ل ً٨الٗضدض مً

ال٣حاصة ،الٟئاث الضازلحت والخلٟاء

اإلاؿاءالث دم ً٨ؤن جسل ٤مكا٧ل

الخاعظححن

الخماؾ ٪الضازلي

اإلاهضع :نالح ػياوي ،مغاص بً ؾٗحض ،مـضزـل بلـى ؤلانالخاث اإلاـاؾؿاجحت للخ٨م البحئي الٗالمي( 1.ٍ ،باجىت -
.105
،104
 ،)2010م م.
الجؼاثغ :صاع ٢اهت لليكغ والخىػي٘،
وفي بَاع طل ،٪حٗخبر اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت ٦م٩ىهاث صازلحت باليؿبت للىٓام الٗالمي ومً
ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي الٗالمي والتي اخخلذ صوعا اما في ج٣ضدم زضماث مخٗضصة للمجا ٫البحئيٞ ،هي التي ج٣ىم
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بيكغ الىعي البحئي بحن ألاٞغاص ،وحٗمل ٖلى مؿاٖضة الٟئاث الاظخماٖحت باإلصعا ٥بمضي ؤ محت البيئت واإلاساَغ
اإلادض٢ت بها في اإلاجخم٘ الظو جيكِ ٞحه الؾحما ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي.
وبالخالي ،اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت هي جل ٪الٟىاٖل ٚحر اإلامشلت للضو ،٫التي حٗمل ٖلى اإلاؿخىي
الٗالمي وهي الخىٓحماث ٚحر الخ٩ىمحت التي جدبجى بغامج وبظغاءاث ٢هض الخهضو للمك٨الث البحئحت ومداولت جبححن
ألازغ الؿلبي الظو جغ٦خه الخىمحت الا٢خهاصدت ٖلى خؿاب البيئت الُبحٗحت وؤلاوؿان ،ومً بحن ظه اإلاىٓماث ما
1
دلي:
ؤ -مىٓمت الؿالم ألازًغ )(Green peace
ب -مىٓمت ؤنض٢اء ألاعى )(Friends Of Earth
ط -مىٓمت نىضو ١الخحاة البردت الٗالمي )(WWf
ص -قب٨ت الجمٗحاث ؤلاٞغي٣حت للبيئت )(A.N.E.N
ـ -الخجم٘ اإلاخىؾُي مً ؤظل البيئت والخىمحت اإلاؿخضامت )(MEDFORUM
 -2بؾتراجحجحت الدكبح٪
حٗغ ٝؤلاؾتراجحجحت ٖلى ؤجها "ازخحاع ؤًٞل الىؾاثل والبضاثل لخد٣ح ٤ؤ ضا ٝؤو ٚاداث حٗبر ًٖ خاظت ؤو
2
خاظاث ؤؾاؾحت مكخ٣ت ًٖ بيئت مٗحىت".
وؤلاؾتراجحجحت هي زُت ٖمل الٛغى منها الىنى ٫بلى هخاثج ٞاٖلت في بَاع َغ ١وؾاثل مدضصة بٛغى
جد٣ح ٤ألا ضا ٝاإلايكىصة ،آزظدً بٗحن الاٖخباع ؤلام٩اهاث اإلاخاخت والٓغو ٝاإلادحُت واإلاىاو٘ والٗىاث ٤اإلادخملت
3
وازخحاع البضاثل اإلاد٣٣ت لأل ضا.ٝ
ؤما ٖملحت الدكبحٞ ٪خٗخبر جُىعا للٗال٢اث الؿاثضة والٗمل اإلاكتر ٥بحن ماؾؿخحن ؤو ؤ٦ثر ؤو مجمىٖت مً
ألاٞغاص ومجمىٖاث ؤزغي مً زال ٫جىٞحر مٓلت ظماٖحت حٗمل مٗا ٖلى مىيىٕ مكتر ٥لخد٣ح ٤ضٖ ٝام٦4.ما
دم ً٨حٗغي ٠الدكبح ٪بإهه ٖملحت مكتر٦ت جخم بحن اإلااؾؿاث والجماٖاث وألاٞغاص الظدً جىا٣ٞىا خى ٫بَاع مٗحن

 1بدؼابا ٫بحاظحىحي وآزغون ،الػىإلات والخىميت اإلاعخذامت ،ؤر هيئاث للضبغ؟
ألاهثروبىلىظحت الاظخماٖحت والش٣اٞحت ،)1989 ،م.04.
 2وظضو مدمض بغ٧اث" ،بؾتراجحجحت الدكبح٦ ٪مضزل لخٟٗحل صوع ظمٗحاث عٖادت الُٟىلت إلاىاظهت الٗى ٠يض ألاَٟا ٫في ٖهغ الٗىإلاـت " ،مجلـت
العلىلت( 09.ٕ ،ظاهٟي  :)2008م.20.
 3اإلاغظ٘ هٟؿه.
 4زلحل جىما ،مترظما ،مششوع جىميت اإلاجخمػاث اإلادليت في ألاساض ي الللععيييت اإلادخلت ٞ( 1.ٍ ،لؿُحن :ميكىعاث مٟخاح ،)2011 ،م.58.
جغظمت :مدمض ٚاهم وآزغون (و غان :اإلاغ٦ؼ الىَجي للبدىر
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ال٢دؿام وجباص ٫الخبراث وآلاعاء وألا٩ٞاع واإلاكاع٦ت في اإلاٗلىماث والاجها ٫وبك٩ل ال دلغي الاؾخ٣اللحت الظاجحت
لألَغا.ٝ
وٖلى ظا ألاؾاؽ ،دم ً٨حٗغي ٠بؾتراجحجحت الدكبحٖ ٪لى ؤجها"ٖملحت ب٢امت ٖال٢ت حكاع٦حت بحن ٖضة
وخضاث و ظا بضوعه دخًمً مداولت عبِ جل ٪الىخضاث في بَاع حٗاووي للخىنل بلى ؾحاؾاث وبظغاءاث ٖمل مخ٤ٟ
ٖليها٦ ،ما تهض ٝبلى جباص ٫الخبراث واإلاٗلىماث والٗمل اإلاكتر ٥لخٗبئت ال٣ضعاث وصمج اإلاىاعص لخد٣ح ٤ؤ ضاٝ
مكتر٦ت ومهالح ٖامت ،بكغٍ ؤن جدخ٧ ٟٔل مىٓمت ؤو ظمٗحت باؾخ٣اللحتها ،و ظه الٗملحت ٢ض جخم ٖلى اإلاؿخىي
1
اإلادلي /ال٣ىمي/الضولي/الٗالمي".
 -3خمادت البيئت والخىمحت اإلاؿخضامت
بن خمادت البيئت حٗجي الاؾدشماع صون بؾغا ٝوال اؾخجزا ٝوٖضم بع ا ١ألاهٓمت البحئحت في صوعاتها
الُبحٗحت..خمادت البيئت حٗجي اإلاىاػهت بحن ال٣ضعة ٖلى ؤلاهخاظحت حٗجي اإلاإ٧ل واإلالبـ واإلاؿ ً٨والٗالط ومخُلباث
2
الخجزه والترويج وهي ألاؾاؾحاث التي جد ٟٔللخحاة البكغيت ٦غامتها.
ٞدمادت البيئت واإلادآٞت ٖليها هي الكٛل الكاٚل لإلوؿان الحىم ،والخىظه دجب ؤن د٩ىن هدى بدجاص
ٖال٢ت بحن ؤلاوؿان والبيئت ؤؾاؾها الٟاثضة اإلاخباصلت التي جدحذ لإلوؿان اؾخمغاع الٗيل اإلاغيذ وللبيئت اؾخمغاع
الخىاػن ،و ظا ما يٗغ ٝبـ "الخٗايل" م٘ البيئت"3ؤو خمادت البيئت وجد٣ح ٤الخىمحت اإلاؿخضامت.
والك٩ل الخالي دىضح طل:٪

 1وظضو مذ مض بغ٧اث ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.21.
 2عقحض الخمض مدمض ؾٗحض نباعيجي ،مالٟا ،البيئت ومشىالتها (ال٩ىيذٖ :الم اإلاٗغٞت ،ؾلؿلت ٦خب ز٣اٞحت قهغيت دهضع ا اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت
والٟىىن وآلاصاب ،ؤ٦خىبغ  ،)1983م م.157،158.
 3اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.159.
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الك٩ل ع٢م ( )01ؤبٗاص الاؾخضامت البحئحت
الخىمحت اإلاؿخضامت

الىمى

خمادت

الخ٣ضم

الا٢خهاصو

البيئت

الاظخماعي

http://www.vda.de/en/service/jahresbericht/au to2002/auto+umwelt/u_3.html

 1992في ماجمغ عيى صو ظاهحرو وجغاعي ٧ل
والاؾخضامت نٟت ظضدضة صزلذ ٖلى الخىمحت وجدضدضا في ٖام
ظىاهب الخىمحت ،ؤو ؤن مىٓىع الخىمحت ال دجب ؤن د٩ىن ؤهاهحا ختى ال دخم وؿحان خ ٤ألاظحا ٫ال٣اصمت بثروة ألاعى،
1
ٞالخىمحت دجب ؤن ج٩ىن مؿخضدمت مخىانلت.
" ًٖ 1987اللجىت الٗاإلاحت للبيئت
وجمذ بلىعة مٟهىم الخىمحت اإلاؿخضامت وحٗمحمه في الخ٣غيغ الهاصع ٖام
والخىمحت" الخابٗت لألمم اإلاخدضة(واإلاٗغوٞت بلجىت بغوهضجالهض) والتي اؾدىضث في ٖملها بلى الخُىٍ ال٨ٟغيت الغاسخت
التي ٧اهذ ٢ض جُىعث بهىعة ملمىؾت ٖلى مضي الؿىىاث الٗكغيً لدك٨حلها ،و٢ض شخهذ مٟهىم الخىمحت
اإلاؿخضامت ٞحما مٟاصه "جل ٪الخىمحت التي جلبي خاظاث الخايغ صون ؤن حٗغى للخُغ ٢ضعة ؤظحا ٫اإلاؿخ٣بل ٖلى
جلبحت خاظاتها الخانت" ويٗ٨ـ التر٦حز ٖلى "الخاظاث" ا خماما بالً٣اء ٖلى ال٣ٟغ وبخلبحت الخاظاث ؤلاوؿاهحت
2
بمٟهىمها الىاؾ٘.
 )1994الخىمحت اإلاؿخضامت ٖلى ؤجها "جىمحت ج٣ضم الخضماث
٦ما ٖغ ٝمجلـ ألامً الضولي إلاباصعة البيئت اإلادلحت (
الا٢خهاصدت والاظخماٖحت والبحئحت ألاؾاؾحت ل٩ل الؿ٩ان ،صون ؤلازال ٫باألهٓمت الُبحٗحت والٗ٣اعيت ،والاظخماٖحت
3
التي ّ
جمىن ظه الخضماث".
 1بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي" ،مؿخ٣بل الخىمحت البكغيت في مُل٘ ال٣غن الخاصو والٗكغيً " ،دوسيت هدً شػىب الػالم ،لحبحاَ -غابلـ :ناصعة ًٖ
اإلا٨خب ؤلا٢لحمي للبرهامج ،)1998( 5،6.ٕ ،م.09.
 2ؤويً ٚغيًً٢" ،ادا البيئت" ،في ،ظىن بحليـ وؾدح ٠ؾمحض ،مالٟحن ،غىإلات العياظـت الػاإلايت ( 1.ٍ ،ؤلاماعاث الٗغبحت اإلاخدضة :جغظمت ووكغ مغ٦ؼ
الخلحج لألبدار ،)2004 ،م.663.
3
Ewa Berzowska-Azzag, « New Elements of The Town planning Policy in Algeria », Periodic Review Energy & Mines, Algeria, N°4
(November 2005), p.164.
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ويم ً٨حٗغي ٠الخىمحت اإلاؿخضامت بإجها "الىٞاء بُلباث الخايغ مً صون اإلاؿاؽ بد٣ى ١ألاظحا ٫ال٣اصمت
1
و٢ضعتها ٖلى جىٞحر اخخحاظاتها" مما يٗجي الالتزام بكغوٍ زالزت هي:
 -1جغقحض اؾخسضام اإلاىاعص ٚحر اإلاخجضصة ،و ظا ؤمغ واضح ومبضؤ ا٢خهاصو ٖ٣الوي ال ددخاط بلى قغح ؤو جبردغ،
ٞغنحضها منها مدضوص وؤخحاها ٚحر مٗغو ،ٝوخؿً اؾخسضامه واظب.
ٖ -2ضم ججاوػ ٢ضعة اإلاىاعص اإلاخجضصة "هباجحت ؤو خحىاهحت ،ؤعيحت ؤو ماثحت" ٖلى ججضدض هٟؿها ،ختى ال جىضزغ وجٟجى
بلى ٚحر عظٗت ومً ؤمشلت طل ٪الغعي الجاثغ والهحض الجاثغ.
ٖ -3ضم ججاوػ ٢ضعة الىٓام البحئي ٖلى " ًم" اإلاسلٟاث التي ه٣ظ ٝبها ٞحه ،ختى ال دخلىر جلىزا دًغ باإلوؿان
والخحىان ٖلى خض ؾىاء.
زاهحا٢ :غاءة في مغج٨ؼاث اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت ٟ٦ىاٖل ٚحر صوالجحت وطاث مؿعى ٗٞا ٫إلاىٓىمت
الًبِ البحئي الٗاإلاحت
بن اإلاهمت الٗاإلاحت ج٨مً في جدضدض مك٨الث البيئت التي جم ٞهمها ظحضا ،وجخُلب ٖمال َاعثا ،و ظا
يؿخضعي مً الٗلىم الؿحاؾحت ٖلى وظه الخهىم الاهدباه وصٖم ألاٞغاص ،واإلاىٓماث والخغ٧اث الاظخماٖحت التي
حٗمل في مك٨الث البيئت بإؾلىب بٗحض ًٖ الٗى2.٠ألن الؿحاؾاث الخ٩ىمحت وخض ا ال جٟ٨ي لخُىيغ اإلاجخمٗاث
وبهما دجب ٞخذ مجا ٫للخىٓحماث ٚحر الخ٩ىمحت وبقغا٦ها في خل اإلاك٨الث البحئحت ٦إخض الخىٓحماث ٚحر الضوالجحت
والٟاٖلت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي.
 -1الاؾخ٣الٗ٦ ٫امل مدضص في وكإة اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت ٟ٦ىاٖل ٚحر صوالجحت
جمشل اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت نىٟا ممحزا في بَاع الٟىاٖل ٚحر الضوالجحت ،جخمخ٘ بمهام مسخلٟت في
مجا ٫خمادت البيئت ،الخىمحت اإلاؿخضامت ،جسٟح ٠ال٣ٟغ ،الٗىادت بالخحىاهاث وً٢ادا ؤزغي ،وجىىٕ اإلاجخم٘ اإلاضوي
و٢حمخه في الٗملحاث ما بحن الخ٩ىمحت الغؾمحت في مجا ٫البيئت جم الاٖترا ٝبه في ج٣غيغ ؤظىضة ال٣غن ،21زُت
٦ ،1992ما يٗتر ٝالخ٣غيغ بك٩ل واضح
الخىمحت اإلاؿخضامت الكاملت التي جم جبىيها في ٢مت ألاعى بغيى صو ظاهحرو ٖام
3
بإًٖاء اإلاجخم٘ اإلاضوي ٦مجمىٖت عثيؿحت واخضة.
بط حٗخبر مىٓمت الؿالم ألازًغ مً بحن اجه اإلاىٓماث ٞهي مىٓمت ٖاإلاحت مؿخ٣لت حٗجى بكاون البيئت،
 1971في ٞان ٧ىٞغ في ٦ىضا ،و٧ان ٖضص ؤًٖائها اإلااؾؿحن دىمها ال دخٗضيًٖ 20ىا لحهل ؾىت
وكإث في الٗام
َ 1اع ١ببغا حم الضؾىقي ُٖحت ،ألامً اٌبيئي الىظام اللاهىوي لخمايت البيئت (ألاعادُت – ؤلاؾ٨ىضعيت :صاع الجامٗت الجضدضة ،)2009 ،م م ،163.
.164
ٞ 2حهل ٖىصة الغٞىٕ ،مترظما ،غلم العياظت والالغىف الىىوي( 1.ٍ ،اإلامل٨ت ألاعصهحت الهاقمحتٖ :مان ،صيؿمبر  ،)2007م.173.
 3نالح ػياوي ،مغاص بً ؾٗحض ،مـذخـل بلـى ؤلاضالخاث اإلاـاظعاجيت للخىم البيئي الػاإلاي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.129.

55

مشهض حيل البدث الػلمي  -مجلت حيل الذساظاث العياظيت والػالكاث الذوليت – الػذد  1يىايش 2015

 1989بلى 4مالدحن مىسغٍ ولها ؤ٦ثر مً 33م٨خب في ؤ٦ثر مً 23صولت ،جىٓم الخمالث البحئحت في اإلاجاالث الخالحت:
الضٞإ ًٖ البداع واإلادحُاث ،خمادت الٛاباث ،مٗاعيت الخ٨ىىلىظحا الىىويت ،بد٣ا ٝالخٛححر اإلاىادي ،مٗاعيت
اؾخٗما ٫اإلالىزاث ،حصج٘ الخجاعة اإلاؿخضامت باإلياٞت بلى مٗاعيت ألاؾلخت الىىويت وؤؾلخت الضماع الكامل.
و٢ض ٧اهذ بضادت ٖمل ؤو هًا ٫مىٓمت الؿالم ألازًغ ٖىضما ٧اهذ الخ٩ىمت ألامغي٨حت جىىو جٟجحر ٢ىبلت
 1971في ظؼيغة آمجحدح٩ا ب٨ىضا ،خاو ٫عظا ٫مىٓمت الؿالم ألازًغ الخهضو لها بال ؤن
حضعوظحيحت في 15ؾبخمبر
1971
مداوالتهم باءث بالٟكل ،جم اٖخ٣الهم مً َغ٢ ٝىاث زٟغ الؿىاخل ألامغي٨حت وجم جٟجحر ال٣ىبلت في/11/06
ل ً٨ما لم ج ً٨جخىٗ٢ه الؿلُاث ألامغي٨حت ى جىاظض صخٟحين م٘ عظا ٫مىٓمت الؿالم ألازًغ ٢امىا بخهىيغ
1
الخاصزت ووكغ ا في الهٟداث ألاولى للجغاثض مما ؤ٦ؿبها هجاخا وبضادت قٗبحتها في ؤوؾاٍ اإلاجخم٘.
 ،1969حٗخبر
ؤما مىٓمت ؤنض٢اء ألاعى الٗاإلاحت هي قب٨ت ٖاإلاحت إلاىٓماث بحئحت في 77صولت جإؾؿذ ٖام
ؤ٦بر قب٨ت بحئحت حٗمل ٖلى خل اإلاكا٧ل البحئحت الخالحت والٗاظلتٖ ،لى زال ٝمٗٓم اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت٦ ،ما
حٗخبر ظه اإلاىٓمت طاث جغ٦حبت غمحت مً ألاؾٟل بلى ألاٖلى خحض هي ٖباعة ًٖ ججم٘ إلاىٓماث مدلحت نٛحرة
ق٩لذ الكب٨ت ال٨بحرة الٗاإلاحت ،لها م٨خب عثيسخي في ؤمؿترصام دامً الضٖم للكب٨ت وخمالتها البحئحت.
ؤو بٗباعة ؤزغيٞ ،مىٓمت ؤنض٢اء ألاعى مبيحت ٖلى جدالٞ ٠حضعالي بحن مىٓماث مؿخ٣لت اٖخماص ا ألا٦بر ٖلى
الجماٖاث اإلادلحت اإلاىظىصة في ٧ل بلض مً الاٖخماص ٖلى م٨خب مغ٦ؼو ،وهي جغي ؤجها مىٓمت حٗخمض ٖلى ال٣اٖضة
الجما حردت ووكاَها دخٟاٖل م٘ ألاخضار الحىمحت ،ويغي الىاَ ٤باؾم ظه اإلاىٓمت ؤجها ال جدىاٞـ م٘ مىٓمت
2
الؿالم ألازًغ وبهما ٧ل واخضة ج٨مل ألازغي.
ُ
ؤما ًٖ مىٓمتي نىضو ١الخحاة البردت الٗالمي وقب٨ت الجمٗحاث ؤلاٞغي٣حت للبيئت ٞةن ألاولى ح ْٗ َجى بجم٘
وحؿححر وجمىيل نىاصد ٤اإلادآٞت ٖلى البيئت الُبحٗحت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ؾىاء اإلاخٗل٣ت بالخحىاهاث ؤو
الىباجاث ،وهي مىٓمت ٚحر خ٩ىمحت جإؾؿذ ٖام ،1971وهي مؿخ٣لت جخٗاون م٘ اإلاىٓماث الضولحت اإلاخسههت
الخابٗت لهحئت ألامم اإلاخدضة ،ولها الًٟل في اجٟا٢حت واقىًُ لؿىت 1937اإلاخٗل٣ت بالخجاعة الضولحت في ألاهىإ
 1979الخانت
الىباجحت والخحىاهحت البردت اإلاخىخكت واإلاهضصة بااله٣غاى مىي٘ الخىٟحظ٦ ،ظل ٪اجٟا٢حت بىن لٗام
باألنىا ٝاإلاهاظغة اإلاىخمحت للخحىاهاث اإلاخىخكت واجٟا٢حت عام ؾاع لؿىت 1971اإلاخٗل٣ت باإلاىاَ ٤الغَبت طاث
3
ألا محت الٗاإلاحت.

ٖ 1ضهان ظغظـ ،مترظما" ،مداعبى ال٣ىؽ ٢ؼح قبىا ًٖ الُى ،"١مجلت الثلافت الػاإلايت ،ال٩ىيذ ،)2002(111.ٕ ،م.80.
 2اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.91.
ٖ 3بض الخلحم مجا ض" ،صوع ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي في وكغ الش٣اٞت البحئحت في اإلاىاَ ٤الخًغيت “الجمٗحاث الىَىحت البحئحت للمىاَ ٤قغ ،١وؾِ،
ظىىب”" (مظ٦غة م٣ضمت لىحل قهاصة اإلااظؿخحر في ٖلم اظخمإ البيئت ،ظامٗت ٢ؿىُحىت ،)2010/2009 ،م م.104،105.
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والشاهحت جمشل مىٓمت بحئحت ٚحر خ٩ىمحت جإؾؿذ ؤٖ٣اب بخحاء الظ٦غي الٗاقغة إلااجمغ ؾخى٦هىلم بىحروبي ٖام
 ،1982ؤؾؿهاًٖ 21ىا مً مسخل ٠الجمٗحاث الىَىحت في بٞغي٣حا ،بهض ٝؾض الٟغا ٙفي مجا ٫الٗمل الخىمىو
البحئي في جل ٪الجهت مً بٞغي٣حا ،ويب٣ى الكٛل الكاٚل لهظه اإلاىٓمت ى يغوعة البدض ًٖ بدجاص نحٛت حٗاون
وجًامً بحن الجمٗحاث ٚحر الخ٩ىمحت في البلضان ؤلاٞغي٣حت ،زانت جل ٪التي حٗاوي مً ه٣و في الخجغبت والخ٩ىيً،
1
وؤدًا مً الىؾاثل اإلااصدت.
في خحن يٗخبر الخجم٘ اإلاخىؾُي مً ؤظل البيئت والخىمحت اإلاؿخضامت مىٓمت بحئحت ظهىيت ٚحر خ٩ىمحت
 1995مً ٖضة ظمٗحاث وَىحت ٚحر خ٩ىمحت هاقُت في محضان البيئت ٖلى مؿخىي
مؿخ٣لت ،جإؾؿذ في هىٞمبر
2
بلضان البدغ ألابحٌ اإلاخىؾِ ،دىظض م٣غ ا الغثيسخي ببرقلىهت الاؾباهحت.
مً ؤ ضا ٝظه اإلاىٓمت ٚحر الخ٩ىمحت التي جيكِ صولحا ى البدض ًٖ بيئت جىٞغ الخىاػن بحن ؤلاوؿان
والُبحٗت ،بدحض يؿىص الخًامً بحن قٗىب الحىم وؤظحا ٫الٛض في بَاع جىمحت ؾلحمت بحئحا ٖبر خىى البدغ
ألابحٌ اإلاخىؾِٞ ،هي ج٣ىم ٦ظل ٪بخُبح ٤البرامج التربىيت البحئحت ،اإلاىظهت للكباب والجمهىع بك٩ل ٖام٦ ،ما
حصج٘ ٖلى وي٘ بغامج ومكاعي٘ الدؿححر اإلاخضعط للؿاخل م٘ جُىيغ اإلادآٞت والاؾخٗما ٫الضاثمحن للخىىٕ
3
البحىلىجي لخىى ألابحٌ اإلاخىؾِ في ْل اإلاكاع٦ت في البرامج الضولحت مً ؤظل البدغ ألابحٌ اإلاخىؾِ.
 -2خمادت الىٓام الاد٩ىلىجي ٦مبضؤ يابِ لؿلى ٥اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت
يٗخبر الىٓام الاد٩ىلىجي طل ٪الىٓام البحئي الظو جخٟاٖل ٞحه ألاخحاء اإلاسخلٟت (الىباجحت والخحىاهحت
وؤلاوؿان) م٘ بًٗها البٌٗ ،ويىُل ٤ظا الىٓام مً ٞغيحت ؤن اإلاسلى٢اث ٖاثلت ،حٗيل مٗها ،وجخٟاٖل في
4
اؾخسضام م٩ىهاث الىٓام البحئي الاد٩ىلىجي.
ُ
مما يكحر بلى ج٨شح ٠الجهىص إلا٩اٞدت جل ٪التهضدضاث واإلاساَغ اإلا ْى َج َّغة ًٖ الٓىا غ البحئحت ٧الخلىر البحئي،
اؾخجزا ٝاإلاىاعص الُبحٗحت ،الاخخباؽ الخغاعو...الخ  ،و ظا يٗجي ؤن ألاظهؼة الغؾمحت للضو ٫ال جٟ٨ي لىخض ا إلاىاظهت
جل ٪اإلاساَغ ،وبهما البض مً ٞخذ ًٞاء ومحضان لٗمل اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت الؾحما وؤجها جمشل مىٓماث
اإلاجخم٘ اإلاضوي الٗالمي ،بط دم ً٨لهظه اإلاىٓماث بغوح الخٗاون والكغا٦ت ؤن حؿعى لخ ٟٔوخمادت واؾخٗاصة صخت
وؾالمت الىٓام الاد٩ىلىجي.

 1اإلاغظ٘ هٟؿه ،م م.105،106.
 2اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.106.
3
ECOMEDITERANIA, « Le Statut Juridique de Med forum », bulletin N° 4, Barcelona, Janvier 1996, pp.1, 2.
 4مدمض ٖبض الٗاَي ،مدغعا ،البراصيل :اللىة الطاغـذة مً ؤمشييا الالجيييت (مغ٦ؼ الجؼيغة للضعاؾاث  :ؾلؿلت ملٟاث ال٣ىي الهاٖضة (،)2010 ،)3
م.87.
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بياٞت بلى طلٞ ،٪هظه ألاق٩ا ٫مً اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت ٦مىٓمت الؿالم ألازًغ وٚحر ا مً
اإلاىٓماث التي قاع٦ذ في الخمالث ا٦دؿبذ زبرة مً زال ٫جىلحض مٗاعيت ٖامت يض نحض الخحخان ،واهخ٣لذ بلى
الخُغ ١بلى الخلىر ؤلاقٗاعي والىُٟي وبلى هُا٧ ١امل مً ً٢ادا اإلاكاٖاث الٗاإلاحت ،و٦شحرا ما ٢امذ بٗمل مباقغ
بهض ٝجىلحض ا خمام ٖام ،وبن مؼيضا مً ظماٖاث اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت مشل الهىضو ١الٗالمي للخحاة
البردت د٣ضم الىصح للخ٩ىماث عوجحيحا ،وؤنبدذ ظه اإلاىٓماث جمىذ آلان خ٣ى ١مغا٢ب في ماجمغاث ألامم
اإلاخدضة 1.والك٩ل الخالي دبحن لىا ٖضص مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي اإلاسجلت عؾمحا في اإلااجمغاث البحئحت لألمم اإلاخدضة:
الك٩ل ع٢م ( :)02مكاع٦ت اإلاجخم٘ اإلاضوي في اإلااجمغاث البيئت

الدول النامية
مؤتمر ستوكهولم حول
البيئة البشرية 1972

الدول المتطورة

قمة األرض ريو دي جانيرو
1992

قمة جوهانسبورغ حول
التنمية المستديمة 2002
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اإلاهضع :نالح ػياوي ،مغاص بً ؾٗحض ،اإلاهضع الؿاب ،٤م.
وبالخالي ،حٗخبر الخغ٦ت ٚحر الخ٩ىمحت مً ؤظل الخىمحت اإلاؿخضامت بخضي الؿبل التي جخسُى اإلاساَغ
البحئحت بط ؤنبدذ طاث ؤ محت متزادضة في صواثغ عؾم الؿحاؾاث الضولحت وٖلى ألاعى٨ٞ.ما جمذ ؤلاقاعة آهٟاٟٞ ،ي
 1987لخهذ اللجىت الٗاإلاحت للبيئت والخىمحت (لجىت بغوهضجالهض) الٗضدض مً ألا٩ٞاع التي ٧اهذ جضوع بحن هاقُي
الٗام
 1ظىن ٞىٚلغ" ،البيئـت" ،في ،بغادان وادذ ،عيدكاعص لحخل وماد٩ل ؾمحض ،مدغعيً،
جغظمت ووكغ مغ٦ؼ الخلحج لألبدار ،)2004 ،م.268.
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البيئت خى٨ٞ ٫غة الخىمحت اإلاؿخضامت ،وما ؤؾمخه اللجىت بإهه "الخىمحت التي جلبي اخخحاظاث الخايغ صون اإلاؿاؽ
ب٣ضعة ألاظحا ٫اإلا٣بلت ٖلى اخخحاظاتها" وصٖم ظا الخٗغي ٠م٣اعبت قاملت للخىمحت في ٧اٞت ظىاهبها الاظخماٖحت
والا٢خهاصدت بُغي٣ت لم جًغ بالبيئت ولم حؿخجز ٝاإلاىاعص الُبحٗحت بدحض ج٩ىن مخىٞغة في اإلاؿخ٣بل1.وحك٩ل
2
خمادت البيئت ظؼءا ال دخجؼؤ مً ٖملحت الخىمحت اإلاؿخضامت وال دم ً٨الىٓغ ٞيها بمٗؼٖ ٫نها.
وبما ؤن ض ٝخمادت البيئت ؤو باألخغي خمادت الىٓام الاد٩ىلىجي ى الؿبب وعاء ههج ؾلى ٥اإلاىٓماث
البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت وبالخاليٞ ،هى بمشابت مبضؤ يابِ لؿلى٦ها؛ بط ؤن ٨ٞغة الًابِ ظه ظاء بها البىاثحىن والتي
حٗجي خؿبهم ؤن الٟاٖلحن الؿحاؾححن دإزظون نٟت الٖبي ؤصواع مٗحىت جمليها ٖليهم َبحٗت اإلاًامحن التي دًٟىجها
ٖلى الخ٣اث ٤الاظخماٖحت وٖلى الًىابِ طاتها ،وبالىدحجت د٩ىن الؿلى ٥الظو د٣ىم به الٟاٖل بةيٗاػ مً الضوع
اإلاىىٍ به مما يٗجي ؤن ظه الًىابِ جلٗب جإزحرا ج٩ىييحا مً زال ٫جدضدض ٢ىاٖض الؿلى ٥الؿحاسخي الظو دد٨م
الؿحاؾت الٗاإلاحت الؾحما الك ٤البحئي منها.
بطا ،بةم٩اهىا بؾ٣اٍ طلٖ ٪لى اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت ٟ٦ىاٖل ٚحر صوالجحت وٟ٦اٖلحن ؾحاؾححن؛
بط باث لها "صوع و٢اجي ٗٞا ٫بال ٜألا محت ٟٞي الى٢ذ الظو دم ً٨ؤن جلٗب ٞحه صوعا في جد٣ح ٤الخىمحت ،والخٟاّ
ٖلى البيئت بةقغا٦ها ماؾؿحا في ظمح٘ مغاخل وي٘ الؿحاؾاث البحئحت ،وبصاعة البيئت ،ونى٘ ال٣غاع البحئي ٖبر
بقغا ٥ممشليها في لجان ومجالـ بصاعاث البيئتٞ ،ةهه في طاث الى٢ذ مً ألا محت بم٩ان الاؾخٗاهت بهظه الٟىاٖل في
ع ٘ٞالىعي البحئي ووكغ ز٣اٞت البيئت بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ الٗالمي وقغاثده"3لخمادت الىٓام الاد٩ىلىجي ٦د٣ح٣ت
اظخماٖحت ويابِ في خض طاجه ،و ظا بُبحٗت الخا ٫ما دٟغيه ٖليها صوع ا ٚحر الخ٩ىمي طل ٪بد٨م اهخمائها
للمجا ٫البحئي وجدغ٧اتها في ْل يىابِ اإلاىٓىمت البحئحت الٗاإلاحت مما داصو بلى ج٩ىيً مٗادحر بحئحت ٖاإلاحت دخىظب
بجباٖها لخد٣ح ٤الًبِ البحئي.
 -3مً حك٩ل اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت ٟ٦ىاٖل ٚحر صوالجحت بلى جُىع ٖضص مكاع٦تها في اإلااجمغاث البحئحت
الٗاإلاحت -هدى جد٣ح ٤الًبِ البحئي
ل٣ض ؤنبذ بقغا ٥اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت ٟ٦ىاٖل ٚحر صوالجحت في نى٘ الؿحاؾت الٗاإلاحت ٖلى
 ،1992بط ٢امذ ؤماهت ماجمغ ألامم اإلاخدضة خى ٫البيئت
هدى متزادض ،و ظا ما بضؤ به ماجمغ عيى صو ظاهحرو ٖام
والخىمحت بالؿعي بلى جسٟح ٠الكغوٍ ٖلى اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت مً ؤظل ج٨شح ٠مكاع٦تها في اإلااجمغ٦ ،ما هجض
ؤظىضة ال٣غن 21جا٦ض ٖلى ؤن الالتزام بمكاع٦ت اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت ٟ٦ىاٖل ٚحر صوالجحت ماقغ مهم
1

Environment and Globalization, p.43.)Retrieved on: 25-06-2011(.
><http: //www.globalization.101.org.pdf.
2
Ibid.
 3مدمض ؾلحمان ٖبحض وٖاصٞ ٫غيض ٖبض ال٣اصع ،جىكػاث البيئت للمىعلت الػشبيت  :البيئت مً ؤحل جىميت وسفاهيت ؤلاوعان (بغهامج ألامـم اإلاخدـضة
للبيئت -قٗبت ؤلاهظاع اإلاب٨غ والخ٣ححم ،)2010 ،م.409.
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ظضا ٖلى مؿخىي جد٣ح ٤ؤ ضا ٝالخىمحت اإلاؿخضامت ،وٖلى بزغ ظا اإلاؿل ٪اجبٗذ مٗٓم اإلااجمغاث البحئحت الٗاإلاحت
اإلاخٗا٢بت ظا الىمىطط في الخٗامل م٘ الٟىاٖل ٚحر الضوالجحت ٦جؼء مً اإلاجخم٘ اإلاضوي الٗالمي ،خحض قاع٦ذ خىالي
1
 3,000مىٓمت ٚحر خ٩ىمحت في ٢مت ظى اوؿبىع ٙالٗاإلاحت خى ٫الخىمحت اإلاؿخضامت.
ٖالوة ٖلى طلٞ ،٪ةن الٗضدض مً الباخشحن دً٘ اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت البحئحت في مغ٦ؼ جدلحالتهم
للؿحاؾت البحئحت الٗاإلاحت ،وجا٦ض ظه ألاصبحاث الٗضص اإلاتزادض مً اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت اإلاكاع٦ت في الً٣ادا
البحئحت الضولحت ،ولها جإزحر خؿب الٗضدض مً الضعاؾاث في اإلاجمىٖت الضولحت اإلاهخمت باإلاكا٧ل البحئحت ،بط حٗمل ٖلى
بزاعة الىعي الٗام خى ٫الً٣ادا البحئحت ،وحٗمل ٖلى ٦ؿب ٢غاعاث مهمت مً نىإ ال٣غاع الغؾمححن مً ؤظل الخإزحر
ٖلى الؿحاؾاث اإلادلحت والخاعظحت اإلاخٗل٣ت بالبيئت ،وحٗمل ٦ظلٖ ٪لى جيؿح ٤الجهىص لخٗضدل ؾلى ٥الكغ٧اث
2
اإلاًغة بالُبحٗت ،وحكاع ٥في اإلاٟاوياث الضولحت وحؿاٖض ٖلى مغا٢بت وجُبح ٤الاجٟا٢حاث الضولحت.
ؤو ٖلى مضي الٗ٣ىص ألازحرة ،ؤزظث خغ٦ت الخىٓحماث ٚحر الخ٩ىمحت في مجا ٫البيئت جخسظ َابٗا ٖاإلاحا
متزادضا ،م٘ ْهىع جىٓحماث بحئحت ؤزغي ٢ىيت مشل ؤلاجداص الضولي لخ ٟٔالُبحٗت واإلاىاعص الُبحٗحت ،الظو دمشل
 ،1948خحض دغبِ ؤلاجداص في ًٖىيخه هدى 55صولت،
خل٣ت ونل ٞغيضة مً هىٖها في الُ٣إ الخ٩ىمي مىظ ٖام
3
 450مىٓمت ٚحر خ٩ىمحت.
 100و٧الت خ٩ىمحت ،و
و
ومً ظهت ؤزغي ،ؤُٖذ ألامم اإلاخدضة للمئاث مً ظه اإلاىٓماث م٩اهت اإلاغا٢بت في الى٣اف الضولي ،و ظا في
بَاع الاهٟخاح الخضعيجي ل٨برداث اإلاىٓماث الا٢خهاصدت الضولحت ٖلى اإلاجخم٘ اإلاضوي.ومً ؤظل جضٖحم الخىاع٢ ،ام
ٖضص مً ظه الخىٓحماث بةوكاء مىٓماث ٚحر خ٩ىمحت مشل اإلاغ٦ؼ الٗالمي للخجاعة والخىمحت اإلاؿخضامت الظو د٣ىم
بخيؿح ٤جباص ٫اإلاٗلىماث بحن اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت واإلاىٓمت الٗاإلاحت للخجاعة4.والخُىع لهظه اإلاىٓماث اإلاكاع٦ت
في بٌٗ اإلااجمغاث البحئحت دىضخها الجضو ٫الخالي:
الجضو ٫ع٢م ( :)02جُىع ٖضص اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت اإلاكاع٦ت في بٌٗ اإلااجمغاث البحئحت
الؿىت

ٖضص اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت اإلاكاع٦ت

اإلااجمغ البحئي

1972

ماجمغ ألامم اإلاخدضة خى ٫البيئت البكغيت ؾخى٦هىلم
ِ

255

1992

٢مت ألاعى عو وصو ظاهحرو

1420

 1نالح ػياوي ،مغاص بً ؾٗحض ،مـذخـل بلـى ؤلاضالخاث اإلاـاظعاجيت للخىم البيئي الػاإلاي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.127.
 2اإلاغظ٘ هٟؿه ،م م.131،132.
 3مهُٟى ٦ماَ ٫لبت ،بهلار هىهبىا الخدذياث وآلاماٌ (خالت البيئت في الػالم ( ) 992- 972بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبحت ،صيؿم بغ
 ،)1992م.256.
 4اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.257.
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1994

اجٟا٢حت الخىىٕ البحىلىجي

106

اإلااجمغ ألاو ٫لألَغاٝ
1995

177

اجٟا٢حت حٛحر اإلاىار
اإلااجمغ ألاو ٫لألَغاٝ

1996

212

اجٟا٢حت حٛحر اإلاىار
اإلااجمغ الشاوي لألَغاٝ

1996

اجٟا٢حت الخىىٕ البحىلىجي

264

اإلااجمغ الشاوي لألَغاٝ

.131
اإلاهضع :نالح ػياوي ،مغاص بً ؾٗحض ،اإلاهضع الؿاب ،٤م.
مً زال ٫الجضو ٫دم ً٨ؤن ههل بلى هدحجت مٟاص ا :ؤن"اإلاىبر الٗالمي" ؤوضح في ماجمغ عيى صو ظاهحرو
الىُا ١ال٩امل للمىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت وجىىٖها ،مما القٞ ٪حه ؤن لها جإزحرا اما ظضا في الؿحاؾت البحئحت
وْهىع مجخم٘ مضوي ٖالمي ظىبا بلى ظىب م٘ هٓام الضو ٫يؿعى بلى جد٣ح ٤ألامً البحئي.
ٞالٟىاٖل ٚحر الضوالجحت بهظا اإلاٗجى حؿعى لخٗؼيؼ مبضؤ الًبِ البحئي مً زال ٫حٗلحم اإلاىاَىحن خمادت
البيئت ،واإلادآٞت ٖليها بغ ٘ٞالىعي خى ٫خمادت البيئت مً ٧ل اإلاساَغ والتهضدضاث بكتى ؤهىاٖه مً ظهت.ومً ظهت
ؤزغي ،حٗلحمهم مٗجى الاقترا ٥اإلاضوي[ؤو الاهسغاٍ في ظه اإلاىٓماث ماصدا ومٗىىيا] ٗ٦امل اظخماعي وا٢خهاصو
1
٦ألحت للخُىيغ والضٞإ وجغ٢حت الخ٣ى ١الجماٖحت الٗامت.
وو ٤ٞهمِ يبُي مؿخضدم٣ٞ ،ض ؤ٦ض  ًٖ Douglas Hofstadterبم٩اهحت وظىص الخضعظاث اإلادكاب٨ت في
الخ٨ٟحر ؤلاوؿاوي ،خحض ؤن ٧ل ٞاٖل ددمل امكا مٗحىا مً الاؾخ٣اللحت بما ٞيها اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت
2
ختى يؿمذ لها بالىنى ٫بلى ٢ابلحت هجاخها واؾخمغاعيتها.
زالشا :هدى جد٣ح ٤بَاع قب٩ي مخ٩امل للمىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت لخمادت البيئت وجد٣ح ٤الخىمحت
اإلاؿخضامت
 -1ج٣ىيت الغوابِ الخٟاٖلحت اإلامإؾؿت بحن اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت إلاؿاع ٖمل ٖام
لالؾخضامت البحئحت
Rabéa Naciri, Op.cit.pp.09, 10. 1
 2نالح ػياوي ومغاص بً ؾٗحض ،الخىهمت البيئيت الػاإلايت -كضايا وبشياالث ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .م.82،83.
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بطا اهُل٣ىا مً م٣ىلت بحترا ٧او ٦حلي"بن اإلاك٨الث التي تهضص الخحاة ٞى ١ألاعى هجمذ ًٖ وي٘ ظماعي،
وجازغ ٞحىا ظمحٗا ،وييبغي ؤن هخهغ ٝبك٩ل ظماعي لخٛححر ا"ٞ1ةن جٟاٖل اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت
واخخ٩ا٦ها م٘ بًٗها البٌٗ في بَاع قب٩ي ميسجم ومىخض يٗمل ٖلى ن٣ل ىيت ظه اإلاىٓماث وي٨ؿبها َابٗا
ٖاإلاحا في خل اإلاك٨الث البحئحت وجد٣ح ٤الاؾخضامت البحئحت لهى٘ الؿالم م٘ ال٩ى٦ب ،ألن طل ٪يؿخضعي صواثغ ؤوؾ٘
مً الخٗاون بك٩ل ظماعي جخمحز باخترام الخحاة اإلاخباص ٫حٗمل ٖلى الخٛححر بالً٣اء ٖلى بقاعاث الازخال ٫الىْحٟي
2
اإلاىٓم في الٟكل للخجاوب م٘ خاظاث ؤلاوؿان ،الؾحما البىاء اإلااصو الظو ددؿبب في الخض ىع البحئي.
ألهه في ْل الٗىإلات ُدٟترى بىظىص خاظت ماؾت بلى الخٗاون بحن اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت وبًٗها
البٌٗ بهض ٝالخيؿحٞ ٤حما بحنها ،ويغوعة بصعا٦ها بإزُاع الخباٖض وٖضم الخٗاون ،والدكبح ٪بحن ظه اإلاىٓماث
داصو بلى الخباص ٫الى٢اجي لخمادت البيئت وجد٣ح ٤الخىمحت اإلاؿخضامت ،خحض جدباصٞ ٫حما بحنها يمً بؾتراجحجحت
الدكبح ًٖ ٪الً٣ادا البحئحت اإلاكتر٦ت وًٖ بًٗها البٌٗ ،ومٗلىماث ًٖ الؿحاؾاث والخُِ وبغامج الٗمل،
والخبراث ،وجباص ٫اؾخسضام بٌٗ اإلاىاعص والاؾخٟاصة منها.
ؤو جمخض بؾتراجحجحت الدكبح ٪ؤزىاء حٗؼيؼ ا للٗال٢اث اإلادكاب٨ت بحن اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت البحئحت بلى
بوكاء عوابِ جٟاٖلحت ممإؾؿت؛ بط ججض ظه اإلاىٓماث في بوكاء بَاع ماؾؿاحي بب٢امت قب٨ت بحئحت ٖاإلاحت وؾحلت
ٗٞالت لخ٣لحو اإلاساو ٝالىاججت ًٖ اإلاساَغ البحئحت وجإمحن اإلا٩اؾب اإلاد٣٣ت بًٟل الىهج الخٗاووي ،مما دٟطخي بلى
ظىاهب ادجابحت للمإؾؿت مً الىاخحت الٗ٣الهحت بدحض جؼوص قب٨ت اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت بًٟاء جيؿح٣ي
يؿاٖض ٖلى ز ٌٟالخ٩الح ٠والخؿاثغ اإلااصدت.
مً ظه الىاخحت ٞةن الغوابِ الخٟاٖلحت الىاجخت بحن اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت جخُلب جىٞحر بَاع
ماؾسخي ددضص ؤؾـ الخٗاون بحنها م٘ مغاظٗت ظا ؤلاَاع باؾخمغاع في يىء الخٛحراث البحئحت التي جُغؤ ٖلى
اإلاؿخىي الٗالمي ،ظا ًٞال ًٖ الالتزام باخترام اؾخ٣اللحتها وخ٣ها في مماعؾت ؤدت ؤصواع صٞاٖحت جبخٛيها في الضٞإ
ًٖ الىٓام الاد٩ىلىجي ،ألن الكب٨حت الىاجخت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الش٣ت اإلاخباصلت بحن ظه اإلاىٓماث واخترام اؾخ٣ال٫
٧ل َغ ٝوجىٞحر آلحاث الخٗاون.
بالىدحجتٞ ،ةن ٖملحت الخٟاٖل بحن اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت داصو بلى الترابِ الىمُي وج٣ىيت
الغوابِ اإلااؾؿحت بحنها مما يٗجي ؤن لها ؾلى ٥زاعجي مىخض ،وييخج ما يؿمى بخدضدض "الغئيت ال٨الهحت للمك٨الث
البحئحت ،الخحاعاث وزُِ الٗمل"3،الصخيء الظو دم٨نها مً مماعؾت يٛىَاث ٦شحرة ٖلى الضو ٫الهىاٖحت ال٨بري
اإلاازغة بضعظت ٦بحرة ٖلى البيئت ٦سِ ٖغيٌ إلاؿاع ٖمل ٖام لالؾخضامت البحئحت.
ٞ 1حهل ٖىصة الغٞىٕ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.179.
 2اإلاغظ٘ هٟؿه ،م م.174،175.
 3نالح ػياوي ومغاص بً ؾٗحض ،الخىهمت البيئيت الػاإلايت -كضايا وبشياالث ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.124.
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 -1حٗؼيؼ الدكبح ٪البحئي بحن اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت
بن ٖملحت الدكبح ٪جىحي بخإؾيـ الكب٩اث التي ٢ض حؿمذ بدباص ٫اإلاٗلىماث وجض ٤ٞاإلاٗغٞت وا٢دؿام
الخبراث ،لظا دم ً٨للمىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت الاهضماط في مجمىٖاث ؤو جدالٟاث لخد٣ح ٤الخٗاون صون ؤن
1
ج٣ٟض اؾخ٣اللحتها ،والاهًمام بلى الكب٩اث ٖلى مؿخىياتها اإلاسخلٟت.
ؤو البض مً ب٢امت قب٨ت بحئحت جًم ظه اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت حُٛي ؤ٢الحم الٗالم بإ٦ملها،
بال٨حٟحت التي حؿمذ بالخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث ال٩اٞحت ٖما دهيب البيئت مً ٧ىاعر َبحٗحت وانُىاٖحت ،ولها في
ؾبحل طل ٪الاؾخٗاهت بمغا٦ؼ البدىر والهحئاث والجهاث اإلاسخهت ،وٖلى ظه اإلاغا٦ؼ والهحئاث والجهاث جؼويض ا
2
بما جُلبه مً صعاؾاث وبحاهاث ويكغ ٝظهاػ قاون البيئت ٖلى بوكاء وحكٛحل ظه الكب٨ت البحئحت.
والك٩ل الخالي دبحن لىا ٦ح ٠دم ً٨حٗؼيؼ الدكبح ٪البحئي بحن اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت وبالخالي حٗمل
في بَاع قب٨ت بحئحت ٖاإلاحت مً ؤظل خمادت البيئت وجد٣ح ٤الخىمحت اإلاؿخضامت:

Robert Easels, Networks and Organizations (Boston-Massachusetts : Harvard Business school press, 1992), pp.1-14.
َ 2اع ١ببغا حم الضؾىقي ُٖحت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م م.337 ،336.
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الك٩ل ع٢م ( )03حٗؼيؼ الدكبح ٪بحن اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت
تعزيز التشبيك البيئي بين
المنظمات البيئية غير الحكومية

تدعيم قناعة
المنظمات
البيئية غير
الحكومية
بالتشبيك البيئي

تعزيز وعي
المنظمات
غير
الحكومية
بأهمية
التشبيك
البيئي

تقوية
فعاليات
الشبكة
البيئية
القائمة

تعزيز مشاركة
األعضاء في
فعاليات
المِؤتمرات
البيئية العالمية

إيجابية
نظرة
المنظمات
غير
الحكومية
إلى الشبكة
البيئية

قوة
متابعة
الشبكة
البيئية
لمشاركة
األعضاء

زيادة التزام
المنظمات
البيئية غير
الحكومية
بواجباتها

توفير
وجود
الئحة
داخلية
للشبكة
البيئية

وضوح
الواجبات
المتوقعة
من
المنظمات
البيئية غير
الحكومية

اإلاهضع :ق٩ل مً ا٢تراح ناخبت اإلا٣ا ٫مؿخىحى مً ؤ٩ٞاع البدض واإلاغظ٘ الخالي
زلحل جىما ،مترظما ،مكغوٕ جىمحت اإلاجخمٗاث اإلادلحت في ألاعاضخي الٟلؿُحيحت اإلادخلتٞ(1.ٍ ،لؿُحن:
 ،)2011م.60.
ميكىعاث مٟخاح،
بطا ،حٗؼيؼ الدكبح ٪البحئي بحن اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت دىحي بإهه باث لها ؤن حك٩ل وؿحجا مخماؾ٩ا
مً الاجهاالث اإلاخباصلت التي حٗمل مً زاللها مجمىٖاث ٞغٖحت مدضصة في خمالث بحئحت ،لخبجي مىا ٠٢مدضصة ججاه
الً٣ادا البحئحت وحك٨حل ظماٖاث ي ِٛمً ؤظل حٛححر الؿحاؾاث البحئحت.
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 -3اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت البحئحت ٦كب٩اث ٞى ١وَىحت حؿعى لهىضؾت هٓام الخى٦مت البحئحت الٗاإلاحت
جهبذ اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت ؤقض ٢ىة ٖىضما جخدضر بهىث واخض ،وجىٞغ الكب٩اث ٢ىة ٖضصدت
ويم٨نها مؿاٖضة البيئت في خمادتها.ومً ؤ م مهام جل ٪الكب٩اث ى جىيحذ ؤ محت اإلاؿاٖضة مً ؤظل ؤلانالح
إلاسخل ٠اإلاجمىٖاث في اإلاجخم٘1.و٢ض دخم بوكاء ظه الكب٩اث ًٖ َغي ٤الخىاع ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ،ومً زال٫
2
مكاع٦ت مجمىٖت ٦بحرة ألاَغا ٝاإلاٗىححن في ؾلؿلت مً وعف الٗمل لخمادت البيئت وجد٣ح ٤الخىمحت اإلاؿخضامت.
مما يٗجي ؤن بؾتراجحجحت الكب٩اث البحئحت جٟطخي بلى قب٩اث بحئحت ٞى ١وَىحت جمشل بخضي صٖاثم
الؿحاؾت الٗاإلاحت البحئحت اإلامإؾؿتٞ ،هي ظض ٗٞالت في مجا ٫اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت ٟ٦ىاٖل ٚحر صوالجحت،
٦ما جلٗب صوعا خاؾما في بوكاء ُبجى الخى٦مت مً زال ٫حك٨حل ألاظىضاث ،الخإزحر في مؿاعاث وٖملحاث الخٟاوى
وجدؿحن جىٟحظ الاجٟا٢حاث الضولحت3،و٢ض ْهغث الٗضدض مً ؤهىإ الكب٩اث الٗاإلاحت ،خحض هجض قب٩اث اإلاىانغة
التي حؿعى بلى عبِ اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت البحئحت الضولحت م٘ الىَىحت مشل الكب٨ت البحئحت لكٗىب آؾحا واإلادحِ
الهاصو ،مغ٦ؼ الاجها ٫البحئي ،قب٨ت الٗمل اإلاىادي ،مىخضي ؤصخاب اإلاهلخت وقب٨ت الٗالم الشالض ،و٦ظل ٪ىا٥
ؤهىإ ؤزغي مً الكب٩اث الٗاإلاحت مشل خملت اإلاضن لخمادت اإلاىار ،التي حٗخبر ٦كب٨ت ٖاإلاحت جغبِ ؤلاصاعاث اإلادلحت
الٗاملت في خى٦مت الخٛحراث اإلاىازحت ،الكب٩اث الٗاإلاحت اإلاخًمىت لٟىاٖل جابٗت مشل مجلـ ألاٖما ٫الٗالمي
4
للخىمحت اإلاؿخضامت ،جدال ٠اإلاىار الٗالمي والٛغٞت الخجاعيت الضولحت.
ؤو بٗباعة ؤزغي ،حكحر اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت البحئحت ٦كب٩اث ٞى ١وَىحت بلى ىضؾت هٓام الخى٦مت
البحئحت الٗاإلاحت الظو يكحر بضوعه بلى مجمىٖت مً اإلاىٓماث ،آلالحاث الؿحاؾحت ،آلحاث الخمىيل وال٣ىاٖض
وؤلاظغاءاث واإلاٗادحر التي جًبِ مؿاعي خمادت البيئت الٗاإلاحت ،ويمً ؾحا ١جُىع الؿحاؾت البحئحت الٗاإلاحت،
بدحض دب٣ى الهض ٝالنهاجي للخى٦مت البحئحت الٗاإلاحت ى جدؿحن خالت البيئت والىنى ٫بلى جد٣ح ٤الخىمحت
5
اإلاؿخضامت.
وٖلى ظا ألاؾاؽ ،دم ً٨ال٣ى ٫بإن ٖملحت ب٢امت ٖال٢ت حكاع٦حت بحن اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت
يٗخبر ٦مبضؤ هاْم بحنها ،ويخًمً مداولت عبِ جل ٪الىخضاث في بَاع حٗاووي بالغٚم مً الاخخٟاّ باؾخ٣اللحتها
للخىنل بلى ؾحاؾاث وبظغاءاث ٖمل مخٖ ٤ٟليها٦ ،ما تهض ٝبلى جباص ٫الخبراث واإلاٗلىماث والٗمل اإلاكتر ٥لخٗبئت
ال٣ضعاث وصمج اإلاىاعص لخد٣ح ٤ؤ ضا ٝمكتر٦ت ومهالح ٖامت ٦دمادت البيئت وجد٣ح ٤جىمحت مؿخضامت ،ألامغ الظو
 1محجان باؾدح ٪و٦غيؿخحن ٞاالؾح ،٪مدغعيً،
الضدم٣غاَحت ٖلى ال٣ىاث اإلاؿلخت ،)2008 ،م.26.
 2اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.27.
 3نالح ػياوي ،مغاص بً ؾٗحض ،مـذخـل بلـى ؤلاضالخاث اإلاـاظعاجيت للخىم البيئي الػاإلاي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.132.
 4اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.136.
 5اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.53.
سكابت اإلاجخمؼ اإلاذوي غلى اللعاع ألامني والىىع الاحخماغــي
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مىدها نٟت الكب٩اث ٞى ١الىَىحت حؿعى لهىضؾت هٓام الخى٦مت البحئحت الٗاإلاحت الظو دمشل في ألازحر"هٓام
مترابِ ومخ٩امل مً ال٣ىاٖض الغؾمحت وٚحر الغؾمحت ،ؤهٓمت وي٘ ال٣ىاهحن وال٣ىاٖض ،وقب٩اث الٟىاٖل ٖلى
اإلاؿخىياث مً اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي(مً اإلادلي بلى الٗالمي) ،ج٣ىم ب٣حاصة اإلاجخمٗاث هدى مى٘ ،حُٗحل والخ٨ح ٠م٘
1
الخٛحر البحئي الٗالمي واإلادلي ،وبك٩ل زام ،جدى ٫هٓام ألاعى ،يمً الؿحا ١اإلاٗحاعو للخىمحت اإلاؿخضدمت".
الخاجم ــت:
حٗخبر خمادت البيئت والخىمحت اإلاؿخضامت مهمت الٟىاٖل الضولحت وٚحر الضوالجحت الؾحما اإلاىٓماث البحئحت ٚحر
الخ٩ىمحت بد٨م اهخمائها للمجخم٘ اإلاضوي الٗالمي ،ووكاَاتها البحئحت يمً خغ٦حت وكُت حؿعى لخد٣ح ٤الاؾخضامت
البحئحت الٗاإلاحت مً زال ٫جغقحض اؾخسضام اإلاىاعص البحئحت جغقحضا ٖ٣الهحا دغاعي َلباث ألاظحا ٫الخايغة صون
اإلاؿاؽ بد٣ى ١ألاظحا ٫ال٣اصمت.
٦ما ؤهه بالغٚم مً صوع اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت الٟٗا ٫ؤزىاء اؾخ٣اللحتها ٗ٦امل مدضص في وكإتها بال
ؤهه بةم٩اجها مً زال ٫مبضئها الًابِ لؿلى٦ها "خمادت الىٓام الاد٩ىلىجي" وػياصة مكاع٦تها وٖضص ا في ٗٞالحاث
ً
اإلااجمغاث البحئحت الٗاإلاحت ؤن جخسظ منها مبضؤ هاْما يمً بؾتراجحجحت الدكبح٦ ٪مضزل؛ بط دم ً٨لها ؤن جلٗب صوعا
ظض ٗٞا ٫ؤزىاء جغابُها وحٗاوجها في بَاع ٦لي ممإؾـ "قب٨ت بحئحت ٖاإلاحت" جىًىو جدتها اجه اإلاىٓماث م٘
الاخخٟاّ باؾخ٣اللحتها ،والظو دم ً٨ؤن داؾـ لٗهض بحئي ظضدض مازغ في الؿحاؾاث البحئحت الٗاإلاحت ،بىي٘ زُِ
ميؿ٣ت ومباصعاث واهجاػاث ومٗادحر صولحت حؿعى لهىضؾت هٓام الخى٦مت البحئحت الٗاإلاحت ،ج٩ىن ٞحه الٟىاٖل
الغؾمحت وٚحر الغؾمحت ٧اإلاىٓماث البحئحت ٚحر الخ٩ىمحت قب٩اث ٞى ١وَىحت حٗمل لهالح الىٓام البحئي اإلاخىاػن
بمسخل ٠ؤبٗاصه.

 1نالح ػياوي ومغاص بً ؾٗحض ،الخىهمت البيئيت الػاإلايت -كضايا وبشياالث ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.73.
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اإلاىظماث غير الخىىميت ودوسها في خمايت البيئت
ؤ .وافي خاحت  /باخثت بجامػت غبذ الخميذ بً باديغ ،غضىة بمخبر اللاهىن الػلاسر و البيئت (الجزائر)
م٣ضمت:
حٗض مك٩لت البيئت مً اإلاك٨الث الضولحت الخضدشت وؿبحا في الخاعيش اإلاجخمٗاث البكغيت ،و ظا بٗض ؤن اجطح ظلحا
بإن ؤزاع اإلاؿاؽ بالبيئت ال دىدهغ في مجا ٫مٗحن بل دمخض بلى مجاالث ٖضدضة ؤزغي.
هدحجت لهظا ؤزظ البٗض الضولي إلاىيىٕ خمادت البيئت مضاه واػصاص الا خمام الضولي به بط ؤنبذ مىيىٕ البيئت
مىيىٕ الؿاٖت و مدل ا خمام صولي٨ٞ ،ثرث الضعاؾاث واوٗ٣ضث ٦شحر مً اإلااجمغاث الضولحت التي زغظذ بجملت
مً الخىنحاث وؤلاٖالهاث ٦ما ؤبغمذ الٗضدض مً الاجٟا٢حاث للخٟاّ ٖلى البيئت ؤلاوؿاهحت مً ألازُاع التي تهضص ا،
بياٞت بلى ْهىع ال٨شحر مً اإلاىٓماث الضولحت البحئحت طاث الهيذ ؤلاٖالمي ال٨بحر وناعث جلٗب صوعا اما في مجا٫
الخدؿيـ والخىٖحت خى ٫مكا٧ل البيئت  ،و٢ض جغجبذ ٖلى طل ٪الٗضدض مً ال٣غاعاث والخىظهاث التي حٗخبر الغواٞض
اإلاباقغة لل٣ىاٖض ال٣اهىهحت الضولحت اإلاخٗل٣ت بدمادت البيئت ،و مً ىا بضؤ ال٣اهىن الضولي للبيئت دجض ؤؾاؾه
ال٣اهىوي في الاجٟا٢حاث الضولحت الىاظب ببغامها للخٟاّ ٖلى البيئت  ،و مً زال٢ ٫غاعاث اإلاىٓماث الضولحت و ٦ظا
اإلااجمغاث الضولحت .
اهُال٢ا مً ٧ل ظا ؤنبدذ اإلاىٓماث الضولحت ٚحر الخ٩ىمحت جلٗب صوعا وكحُا ٖلى الهٗحض الضولي ،ب٩ىجها
تهض ٝو حؿعى في ٧ل مغخلت مً مغاخل جُىع ا بلى جد٣ح ٤اجهاٗٞ ٫ا ٫بحن ألاٞغاص و الجماٖاث ٖلى اإلاؿخىي
الضولي٦،ما ؤنبذ الىٓام الضولي يٗخمض اإلاىٓماث الضولحت ٚحر الخ٩ىمحت ُ٦غ ٝفي الخىٓحماث اإلااؾؿاجحت الضولحت
لخإ٦حض مهضا٢حتها و ألجها الىمِ الجضدغ باال خمام و به دجغي ٢حاؽ اإلاى ٠٢الكٗبي في الخجمٗاث الٗاإلاحت،و في
ظا الهضص د٣ى" ٫بغ ان ٚلحىن" " ؤن اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت في ٖهغ الٗىإلات ٢ىىاث الاجها ٫و الخىانل
1
الغثيؿحت ٖلى مؿخىي اإلاجخمٗاث و ال٣اٖضة التي جبجي ٖليها ؤلاعاصة الٗاإلاحت ؤلاوؿاهحت الجضدضة".
و ل٣ض قهضث اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت البحئحت ا خماما متزادضا ٖلى الهٗحض الضولي والىَجي مىظ ْهىع ا
مً زال ٫ما جداو ٫ال٣حام به مً ؤ ضا ٝمؿُغة بٛحت الىنى ٫بليها وجد٣ح٣ها ،بلى جبجي مىا ٠٢جم٨نها مً ٞغى و
جدضدض م٩اهتها في هُاٖ ١ملها إلخضار حٛححر في هٓغة ؤلاوؿان بلى البيئت ،خحض حٗمل ٖلى صعء مكا٧ل البيئت و جبحان

 - 1صٖ .شمان ب٣ىيل٢ ،اهىن اإلاجخم٘ الضولي اإلاٗانغ ،صدىان اإلاُبىٖاث الجامٗحت ،الجؼاثغ ،الُبٗت ألاولى ،2012،م .80
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اوٗ٩اؾاتها مً زال ٫مؿا متها في وكغ الىعي البحئي ،و ٦ظا مكاع٦تها في ٟ٦الت و يمان خ ٤ألاظحا ٫ال٣اصمت في
الخمخ٘ ببيئت مالثمت و مىاعص مخاخت.
بهظا دم ً٨ال٣ى ٫ؤن اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الضولي ؤو الىَجي ،جمشل ؤخض جىٓحماث اإلاجخم٘
اإلاضوي الخضدشت التي بغػث إلاىاظهت بٌٗ اإلاكا٧ل البحئحت التي جٟا٢مذ في ألاوهت ألازحرة مشل الخلىر البحئي و
اؾخجزا ٝاإلاىاعص الُبحٗحت ،و ظا ًٖ َغي ٤بظلها لجملت مً الجهىص لخد٣ح ٤ضٞها اإلايكىص.
و ٖلحه ٞاإلق٩الحت التي ؾىٗالجها مً زال ٫ظا البدض ج٨مً فيٞ :حما د٨مً الضوع الظو ج٣ىم به اإلاىٓماث
الضولحت ٚحر الخ٩ىمحت في مجا ٫خمادت البيئت و اإلادآٞت ٖليها ؟
و لإلظابت ٖلى ظه ؤلاق٩الحت٢ ،ؿمىا بدشىا بلى مبدشحن ازىحن:
اإلابدض ألاو :٫مؿا مت اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت في التربحت و الخىمحت البحئحت
بن ما ونلذ بلحه البيئت الحىم ص ٘ٞباإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت بلى الخدغ ٥و ص ١ها٢ىؽ الخُغ الظو حهضص ال٨غة
الاعيحت بغمتها و التي حٗض زغازا مكتر٧ا لإلوؿاهحت ،و ٖلحه ٧ان ٖلى ظه اإلاىٓماث الاٖخماص ٖلى ؤلحاث و مح٩اهحزماث
لخد٣حٚ ٤غيها اإلاخمشل في خمادت البيئت واإلادآٞت ٖليها ،زهىنا في ْل الخض ىع البحئي اإلاخىامي و ما زلٟه مً
ؤيغاع ٖلى ظمح٘ ٧اثىاث و م٩ىهاث البيئت.
اإلاُلب ألاو:٫اإلاؿا مت في التربح ــت البحئح ـ ــت
مً ؤبغػ الخىنحاث التي ؤ٢غ ا ماجمغ ؾخى٦هىلم لؿىت ،1972ؤن الخ٨ىىلىظحاث والخىٓحماث و الدكغيٗاث
ظمحٗها دم ً٨ؤن حعجؼ في ؾبحل جد٣ح ٤ؤ ضاٞها إلعؾاء ؾحاؾت بحئحت طاث ٗٞالحت ،هدحجت الٞخ٣اع ا الىعي البحئي ،و
مً ىا ٧ان البض مً البدض ًٖ ؤؾلىب ؤ٦ثر ٞاٖلحت و اؾخمغاع مً ال٣ىاهحن و الدكغيٗاث و دىجح في جىٓحم
اؾخٛال ٫ؤلاوؿان للمىاعص و نحاهت البيئت.
و ظا ما ججؿض في التربحت البحئحت التي د٣هض بها بٖضاص ألاٞغاص لح٩ىهىا مخىا٣ٞحن م٘ بيئتهم ،ؤو ظٗل ألاٞغاص
 1972بضوع التربحت البحئحت في خمادت البيئت ،بغػث
٢اصعيً ٖلى ٞهم هٓم البيئت ،و بٗض بٖترا ٝماجمغ ؾخى٦هىلم
مىظت ب خمام ٖاعمت بالتربحت البحئحت ،و جمشل طل ٪في اإلااجمغاث و الىضواث التي اوٗ٣ضث في مسخل ٠مىاَ ٤الٗالم ،و
 1975بمشابت
٧ان محشا ١بلٛغاص الظو جمسٌ ًٖ الىضوة الضولحت التي ٖ٣ضث في الٗانمت الحىٚؿالٞحت في ؤ٦خىبغ
بَاع قامل خضص ؤؾـ الٗمل في مجا ٫التربحت البحئحت ،زم جاله الىضوة الٗغبحت للتربحت البحئحت التي ٖ٣ضث بال٩ىيذ في
 1977الظو يٗض ؤزغ ل٣اء صولي ؾعى
 1976و اإلااجمغ الضولي الظو ٖ٣ض في جبليسخي الؿىٞحاجحت في ؤ٦خىبغ
هىٞمبر ٖام
1
بلى جىمحت التربحت البحئحت و وؾاثل وكغ ا.

 - 1ص .عاجب الؿٗىص ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤م .134
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ىا دبرػ صوع اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت البحئحت ،التي حٗمل ٖلى جدؿيـ الجما حر وؤصخاب ال٣غاع باإلاكا٧ل
البحئحت٦ ،ما ج٣ىم ظه اإلاىٓماث بةدها ٫اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالبيئت وخ٣ح٣ت مكا٧لها للجمهىع ٦ما هي صون جدغي٠
ؤو حكىيه٦ ،ما ج٣ىم بخدظدغ الغؤو الٗام و٢ىي الكٗب ب٩ل ما ٢ض ددؿبب في جضمحر البيئت.
ؤوال :اإلاؿا مت في وكغ الىعي البحئي
د٣هض بالىعي البحئي جدؿيـ ألاٞغاص بإ محت الخٟاّ ٖلى البيئت ،و الخٗامل مٗها بٗ٣الهحت مً زال ٫جضٖحم صوع
اإلااؾؿاث التربىيت و ؤلاٖالمحت ،و ٦ظا الجمٗحاث البحئحت التي حٗمل ٖلى ع ٘ٞاإلاؿخىي الش٣افي و جىمحت الىعي لضحهم
1
للمكاع٦ت بٟاٖلحت في جدؿحن البيئت و خمادتها مً الخلىر.
لٗل ؾعي اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت في خمادت البيئت مً الخلىر ووكغ الىعي البحئي مً ؤ م الجهىص التي جبظلها
٢ ،1972امذ اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت بضوع ال ٚجى ٖىه
ظه اإلاىٓماث في ظا الكإنٞ ،مىظ ماجمغ اؾخى٦هىلم ٖام
في جدضدض اإلاساَغ وج٣ححم آلازاع البحئحت ،واجساط ؤلاظغاءاث إلاٗالجتها٦ ،ما ٢امذ بغنض الا خمام الٗام والؿحاسخي
بالً٣ادا البحئحت وؤلاهماثحتٗٞ ،لى ؾبحل اإلاشا ،٫د٣ىم ٖضص مً اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت في مسخل ٠ؤعظاء الٗالم
(قحلي٧ ،ىلىمبحا ،الهىض ،مالحزدا ،جغ٦حا ،والىالداث اإلاخدضة) ،بيكغ ج٣اعيغ وَىحت ًٖ الخالت البحئحت ،وؤنضعث
مىٓماث ٚحر خ٩ىمحت صولحت ٖضدضة بما ٞيها اإلاٗهض الٗالمي للمغا٢بت ،واإلاٗهض الٗالمي للمىاعص ،والاجداص الضولي
لخ ٟٔالُبحٗت واإلاىاعص الُبحٗحت ج٣اعيغ امت ًٖ البيئت الٗاإلاحت ،وبٌٗ الجىاهب اإلاخٗل٣ت بالبيئت والخىمحت ،مشل:
2
حٗلحم الجما حر ،والتربحت البحئحت ،وجدىيل المق٩لت البحئحت مً ٖلمحت بلى مك٩لت ؾحاؾحت.
٦ما ج٣ىم اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت في ؾبحل جدؿيـ اإلاىاًَ و وكغ وعي بحئي و٦ظا حٗغي ٠ألاشخام بد٣هم في
الٗيل في بيئت ؾلحمت ،بةجبإ ظملت مً ألاؾالحب و الُغ٧ ١اإلاكاع٦ت في مسخل ٠البرامج ؤلاٖالمحت ٖبر مسخل٠
وؾاثل ؤلاٖالم اإلا٣غوءة و اإلا٨خىبت التي جدىاو ٫مىايح٘ بحئحت٦ ،ما جباصع بخ٣ضدم مدايغاث و هضواث و جىٓحم
مٗاعى باٖخباع م مً ألاصواث الهامت مً ؤظل وكغ ز٣اٞت بحئحت في ؤوؾاٍ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ،بمؿا متهم في الخبلحٜ
ًٖ اإلاكا٧ل البحئحت و جؼويض م باإلاٗلىماث و اإلاُٗحاث الالػمت إلاىا٢كتها و جخ٣ضدم الا٢تراخاث التي دغوجها الػمت
للمدآٞت ٖلى البيئت.
٦ما ؤوكإث اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت مٗا ض مخسههت في مجاٖ ٫لىم البيئت وؤنبدذ جدض الضوٖ ٫لى بصعاط
ماصة التربحت البحئحت بهٟت مؿخ٣لت في بغامجها الخٗلحمحت الغؾمحت.
ججضع ؤلاقاعة ىا بلى ؤن اإلاجلـ الىَجي للخحاة الجمٗىيت الٟغوسخي ٢ض ٖضص زماهحت ؤنىا ٝمً اليكاَاث
3
الغثيؿحت التي ج٣ىم بها اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت مً بحنها:
 - 1مجا ض ٖبض الخلحم ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .21
 - 2ؤ.ص مدمض داؾغ زىاظت ،صوع اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت في وكغ الىٕ و البحئي ،اإلاغ٦ؼ الضولي لألبدار و الضعاؾاث ،2009،م .34
3
- JEROME FROMAGEAU, PHILIPPE GUTTINGER, droit de l„environnement , éditions Eyrolles,Paris, 1993,p p 124-125 .
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 بٖالم و جغبحت الجمهىع. ج٩ىيً ؤشخام مسخهحن مشل اإلايكُحن و الاصاعيحن و اإلاىخسبحن. وكغ اإلاٗلىماث لىؾاثل ؤلاٖالم. بنضاع وكغيت ؤو مجلت.و خؿب ج٣ضدغ ألازهاثححن٣ٞ ،ض ناعث اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت جلٗب صوعا مدضصا في حك٨حل وعي بحئي في
الهحئاث الضولحت للخىمحت اإلاؿخضامتٞ ،البٌٗ مً ظه اإلاىٓماث و بن ٧ان ٚحر مٗغو ٝبٖالمحاٞ ،ةهه ؤهجؼ ٖمال في
مجا ٫الخدؿيـ و الخىٖحت خى ٫مكا٧ل البيئت و ؾا م مؿا مت ٗٞالت في بٖضاص و مخابٗت ٦برداث الىضواث
1
الضولحت.
دم ً٨ال٣ى ٫ؤن اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت اؾخُاٖذ و بجضاعة مً بلىعة الىعي البحئي ،و زحر صلحل ٖلى طل٪
مكا ض اإلآا غاث الٗاعمت في مضدىت ؾحاجل ألامغي٨حت اإلاىاوثت للٗىإلات ،و التي حٗض ؤزغ اإلآا غ ال٨بري التي سجلها
ال٣غن الٗكغيً و التي ؤقاعث بلى ٢ىة الخـ و الىعي البحئي و بلى جبلىع خغ٦ت مٗاعيت ٢ىامها خ٣ى ١ؤلاوؿان و
البيئت والضدم٣غاَحت ٦مٗادحر ؤزال٢حت ظضدضة مشل ٞيها اإلاُلب البحئي ؤخض ألابٗاص الغثيؿحت الغامحت بلى بزًإ
ؤهٓمت اإلاىٓمت الٗاإلاحت للخجاعة لل٣ىاهحن و اإلاٗا ضاث البحئحت الضولحت التي جىٓم الجهىص وال٣ىاهحن البحئحت في الٗالم.
ؤزحرا ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ال٣اهىن ع٢م 06-12اإلاخٗل ٤بالجمٗحاث ٢ض ؤ٦ض ٖلى صوع الجمٗحاث ٖلى ازخالٝ
وكاَاتها و مجاٖ ٫ملها ،في وكغ الىعي البحئي مً زال ٫جىٓحم ؤدام صعاؾحت و ملخ٣حاث و هضواث ،و بنضاع اإلاجالث
2
و وزاث ٤بٖالمحت لها ٖال٢ت بهضٞها اإلايكىص واإلاخمشل في يمان خمادت البيئت و ٖضم اإلاؿاؽ بها.
ي ٠بلى ٧ل ظا ٞةن بٌٗ اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت و الجمٗحاث البحئحت و بٛحت مؿا متها في وكغ الىعي البحئي،
٢ض ٖمضث بلى بوكاء ؤخؼاب ؾحاؾحت قٗاع ا خمادت البيئت والخىٖحت بإ محتها ،و مً ؤمشلت طل ٪الخؼب ألازًغ في
ؤإلااهحا الظو جإؾـ ٖام1980وخهل ٖلى وؿبت  % 1,5مً مجمىٕ ؤنىاث الىازبحن ،و خهل في ؾىت1983
ٖلى % 5,6مً مجمىٕ ألانىاث و ؤنبذ لهم و٢تها 27مٗ٣ض في البرإلاان٦ ،ما ؤن الخ٩ىمت ؤلاثخالٞحت في ٞغوؿا بخضي
حك٨حالتها "خغ٦ت ؤلاد٩ىلىظححن" التي جم٨ىذ مً الٟىػ بٗضة خ٣اثب وػاعيت في ؤلاهخساباث منها وػاعة البيئت٦ ،ما ؤن
بخضي وكحُاتها خهلذ ٖلى مٗ٣ض في البرإلاان ألاوعوبي ؤ لها بلى ه٣ل اوكٛا ٫الضٞإ ًٖ البيئت مً ٞغوؿا بلى ؾاثغ
الضو ٫ألاوعوبحت.

 - 1ؤ .نباح الٗكاوو ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م م .140-139
 - 2جىو اإلااصة  24مً ال٣اهىن ع٢م  06-12اإلاخٗل ٤بالجمٗحاث ٖلى ؤهه" دم ً٨للجمٗحت في بَاع الدكغي٘ اإلاٗمى ٫به ال٣حام بما دإحي:
 جىٓحم ؤدام صعاؾحت و ملخ٣حاث و هضواث و ٧ل الل٣اءاث اإلاغجبُت بيكاَها. بنضاع و وكغ وكغياث و مجالث و وزاث ٤بٖالمحت و مُىياث لها ٖال٢ت بهضٞها في ْل اخترام الضؾخىع و ال٣حمو الشىابذ الىَىحت و ال٣ىاهحن اإلاٗمى ٫بها".
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مشل ظه الخغ٧اث الخًغاء لم ج٢ ً٨هغا ٖلى الضو ٫اإلاخ٣ضمت ٞدؿب ،بل ْهغث ٦ظل ٪في صو ٫الٗالم الشالض
و منها " خؼب الُبحٗت و الىمى" في الجؼاثغ و خؼب الخًغاإلاهغو ،و بن ٧اهذ مشل ظه ألاخؼاب ما ػالذ بٗحضة ًٖ
جد٣ح ٤ؤ ضاٞها بؿبب ه٣و ؤلام٩اهحاث اإلااصدت و البكغيت مً ظهت و الٗغا٢حل الؿحاؾحت و البحرو٢غاَحت مً ظهت
1
ؤزغي.
زاهحا :صوع اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت في الٗمل البحئي
بن اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت البحئحت و ؾٗحا منها للخمادت البيئت ،ج٣ىم باجساط مجمىٖت مً الخضابحر الى٢اثحت
و ٦ظا الٗمل ٖلى بنالح الًغع البحئي الخانل.
بهُال٢ا مً ظاٞ ،ةن الٗمل الخُىعي للمىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت يك٩ل هىاة ألاٖما ٫اإلااصدت للمىٓماث و
الجمٗحاث البحئحت بمسخل ٠مجاالجه ؾىاء جم لٛغى بػالت الىٟاداث ؤو ال٣حام بٗملحاث الدصجحر ؤو الخٟاّ ٖلى
اإلاؿاخاث الخًغاء ؤو جى٣حت اإلاؿُداث اإلااثحت ؤو ٧اهذ جل ٪اليكاَاث جخٗل ٤باإلادآٞت ٖلى التربت ؤو م٩ىهاتها ؤو
دغاص منها خمادت الهىاء ؤو بهٟت ٖامت اإلاؿاٖضة في الخسٟح ٠مً ٧ل مك٩لت بحئحت.
و بسهىم الٗمل الخُىعي هجض ؤن حئت ألامم اإلاخدضة ٢ض جُغ٢ذ بلى حٗغيٟه بمىاؾبت الحىم الٗالمي للخُىٕ
 2008في بغامجها بإن "الٗمل الخُىعي ى ٖمل ٚحر عبخي ال د٣ضم هٓحر
اإلاىا ٤ٞللخامـ مً صيؿمبر و طل ٪لؿىت
ألظغ مٗلىم و ى ٖمل ٚحر منهي د٣ىم باألٞغاص مً ؤظل مؿاٖضة و جىمحت مؿخىي مٗيكت ألازغيً و اإلاجخمٗاث
2
البكغيت بهٟت مُل٣ت".
ؤما اإلاكغٕ الجؼاثغو ٞةهه لم يٗغ ٝالٗمل الخُىعي و طل ٪هٓغا إلوٗضام حكغي٘ زام بالٗمل الخُىعي مً
ظهت ،و مً ظهت ؤزغي ٧ىن الخٗغيٟاث مً ازخهام و مهام ال٣ٟه ؤ٦ثر مً الدكغي٘ ،و باإلا٣ابل هجض ؤن اإلاكغٕ
 2010اإلاخٗل٤
 2010اإلااعر في/05/21
الخىوسخي ٢ض ٖغ ٝالٗمل الخُىعي بمىظب الٟهل الشاوي مً ٢اهىن ع٢م 26لؿىت
بالٗمل الخُىعي الخىوسخي بإهه " ٧ل ٖمل ظماعي حهض ٝبلى جد٣ح ٤مىٟٗت ٖامت دىٟظ في بَاع مىٓم و٣ٖ ٤ٞض جُىٕ
دلتزم بم٣خًاه اإلاخُىٕ بهىعة شخهحت و جل٣اثحت بةهجاػ ما دى٧ل بلحه مً وكاٍ صون ؤظغ و ب٩امل ألاماهت و
3
ؤلاهًباٍ و في هُا ١اخترام ال٣اهىن و خ٣ى ١ألاٞغاص و ٦غامتهم".
و ججضع ؤلاقاعة ىا بلى ؤن الٗضدض مً اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت البحئحت ٢ض ؤزظث ٖلى ٖاج٣ها مؿإلت الخسٟح٠
مً خضة اإلاك٩لت البحئحت اإلاغاص مٗالجتها و بن ؤم ً٨الى٢ادت ؤو بنالح الًغع البحئي ،و بهظا الكإن ٣ٞض قهضث ٢مت
ألاعى " عيى "+20بَالٖ ١ضص مً الكغا٧اث و الخٗهضاث ٖلى مؿخىي واؾ٘ مً ؤظل الخىنل بلى خلى ٫ببضاٖحت
 - 1ص .ماظض عاٚب الخلى ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م م .16-15
 - 2ص .مهضو بسضة ،صوع الجمٗحاث في الىعي و الٗمل البحئي ،اإلالخ٣ى الىَجي ألاو ٫خى ٫جإزحر هٓام الغزو الٗمغاهحت ٖلى البيئت ،مسبر ال٣اهىن الٗ٣اعو
و البيئت ،ظامٗت ٖبض الخمحض ابً باصيـ ،مؿخٛاهم ،دىمي  15و  16ماو .2013
 - 3ص .مهضو بسضة ،صوع الجمٗحاث في الىعي و الٗمل البحئي ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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إلاك٩لت الخٛحر اإلاىادي و ظا ًٖ َغي ٤ج٨شح ٠الٗمل البحئي الخُىعي ،خحض حٗهضث اإلاىٓمت الخُىٖحت " البيئت
مباقغ  "Environment Onlineاإلاٗىحت بدصجح٘ ألاَٟاٖ ٫لى ػعاٖت ألاشجاع والىباجاث ،و ظه اإلاىٓمت هاقُت في
 )150صولت٦ ،ما حٗهضث ظه اإلاىٓمت زال ٫ماجمغ
 )7000مضعؾت جخىػٕ ٖلى ماثت وزمؿىن (
خىالي ؾبٗت ؤال( ٝ
 )100ملحىن شجغة زال ٫الؿىىاث الخمـ اإلا٣بلت.
ألامم اإلاخدضة للخىمحت اإلاؿخضامت" عيى "+20بؼعاٖت ماثت(
 2002بال٣حام بخجغبت بإخض ؤخحاء
ؤما ٖلى اإلاؿخىي الٗغبي٣ٞ ،ض ٢امذ ظمٗحت البيئت ب٣لحبحت بخىوـ في ؾىت
اإلاضدىت( حي الغياى) جخمشل قي ٖملحت ٞغػ الىٟاداث اإلاجزلحت مً اإلاهضع ،و ٢ض ال٢ذ ظه الٗملحت اؾخدؿان ٧ل
ؾ٩ان الخي و ألاخحاء اإلاجاوعة و ٦ظل ٪البلضدت و وػاعة البيئت و الخىمحت اإلاؿخضدمت ،الصخيء الظو ظٗل الجمٗحت
جدصج٘ لخىانل جُبح ٤بغهامج الٟغػ ٖلى مضاع الؿىت بمؿاٖضة الى٧الت الىَىحت لخمادت اإلادحِ و بلضدت ال٣لحبحت
و في ؾىت 2004جم ازخحاع و جبجي ظه الٗملحت مً ٢بل بصاعة الخىمحت و الخٗاون الؿىيؿغيت و ٦ظل ٪الهىضو١
1
الٗالمي للبيئت و نىضو ١ألامم اإلاخدضة للخىمحت.
هدحجت لهظا٣ٞ ،ض ظٗلذ ظه الخجغبت ُ٢إ الىٟاداث مجاال واٖضا لإلؾدشماع خحض ؤنبذ مىٓىمت بهخاط
ٖىيا ًٖ مىٓىمت اؾتهال٦ ،٥ما جم بًٟله م٣اومت الخلىر الىاظم ًٖ الىٟاداث و مداولت الخض مً ؤزاع ا
الؿلبحت ٖلى البيئت.
و ٖلحه دم ً٨الخإ٦حض ٖلى ؤن اإلاىٓماث الضولحت ٚحر الخ٩ىمحت و الجمٗحاث ألا لحت البحئحت ،حؿعى ظا ضة
إلاٗالجت اإلاكا٧ل البحئحت مدلحا و ظهىيا و و َىحا و ٖاإلاحا ،و طل ٪مً زال ٫ال٣حام ببرامج و خمالث جُىٖحت د٩ىن
الهض ٝمً وعائها اإلادآٞت ٖلى اإلاىاعص الُبحٗحت و ٖلى ؾالمت اإلادحِ و اؾخضامت الخىمحت ،و ظا مً ؤظل النهىى
بم٣ىماث الٗيل ويمان خ٧ ٤ل مىاًَ في بيئت ؾلحمت .اإلاُلب الشاوي :الخإزحر في ؾحاؾاث الخىمحت
جلٗب اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت صوعا مهما في الخإزحر في ؾحاؾاث الخىمحت ،ال ؾحما باإلاخابٗت اإلاحضاهحت لها ،و ٦مشا٫
ٖلى طل ٪ما ج٣ىم به قب٨ت ٖمل اإلاىار ( )RAKالتي جخاب٘ ًٖ ٢غب جىٟحظ بظغاءاث بغوجى٧ىَ ٫ى٦حى خى ٫الخٛحر
2
اإلاىادي و ج٣ضم جدالحل مً ؤظل بجساط الاظغاءاث اإلام٨ىت إلاىاظهت الاخخباؽ الخغاعو.
مً زال ٫ظا جبرػ اختراٞحت اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت في الخٟاٖل م٘ الً٣ادا الٗاإلاحت (زانت الً٣ادا البحئحت) و
طل ٪بالخ٨ٟحر و الخدلحل و ختى ا٢تراح ؾحاؾاث جىمىيت جخماشخى ومخُلباث الخىمحت اإلاؿخضامتٞ ،هي جُىعث مً
مجغص الخٟاّ ٖلى البيئت ،بلى الاؾدشماع ختى في ٦برداث اإلاؿاثل الؿحاؾحت و الا٢خهاصدت للخىمحت اإلاؿخضامت ،و
ىا ٥الٗضدض مً اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت ٖلى حئت قب٩اث ؤ٣ٞحت في محضان الخبرة مشل " اإلاغ٦ؼ الٗالمي ل٣اهىن

 - 1ؤ .وخحض الجىداوي ،اإلاغ٦ؼ الىمىصجي لخجمح٘ الىٟاداث ب٣لحبحت  :ؤٞا ١واٖضة إلاؼيض مً جىمحت اإلاىاعص البكغيت ،بدض م٣ضم في بَاع اإلااجمغ الٗغبي
الؿاصؽ لإلصاعة البحئحت بٗىىان " الخىمحت البكغيت و ؤزغ ا ٖلى الخىمحت اإلاؿخضامت " ،قغم الكحش  ،مهغ  ،ماو، 2007م م .372 -371
 - 2ؤ .نباح الٗكاوو ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .140
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البيئت والخىمحت  " CIELو اإلااؾؿت مً ؤظل الخىمحت للضولت و ال٣اهىن  "FIELDاإلاسخهت في محضان ال٣اهىن الضولي
1
للبيئت ،و التي ج٣ضم زبرة طاث مؿخىي ٖا ٫مشل بصعاط ٢ىاٖض البيئت في اإلاىٓمت الٗاإلاحت للخجاعة.
ججضع ؤلاقاعة في ظا الؿحا ،١بلى ؤن ظل ا خماماث ظه اإلاىٓماث جخمدىع خى ٫يغوعة جد٣ح ٤ؤلاؾخضامت
البحئحت ،و صمج الؿحاؾاث البحئحت في الاٖخباعاث الخىمىيت٦ ،ما اجسظث مىا ٠٢ؤ٦ثر قضة م٘ الىٓام الغؤؾمالي الظو
حهض ِ٣ٞ ٝبلى الغبذ الؿغي٘ و لى ٧ان طلٖ ٪لى خؿاب البيئت الُبحٗحت ،باإلا٣ابل ٢امذ الٗضدض مً اإلاىٓماث
الا٢خهاصدت الضولحت  ،بةوكاء مىٓماث ٚحر خ٩ىمحت ،مشل اإلاغ٦ؼ الٗالمي للخجاعة و الخىمحت اإلاؿخضامت ،الظو د٣ىم
2
بخيؿح ٤جباص ٫اإلاٗلىماث بحن اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت و اإلاىٓمت الٗاإلاحت للخجاعة.
و في الضو ٫الؿاثغة في َغي ٤الىمىٞ،ةن اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت الٗاملت في اإلاجا ٫البحئي ،ؤنبدذ هي ألازغي
جٟغيها مخُلباث الخىمحت اإلاتزادضة ،ال ؾحما و ؤن الضولت ال حؿخُح٘ بمٟغص ا مىاظهت مك٨الث الخسل ٠و ٦ظا
الىي٘ البحئي اإلاخض ىع الظو حكهضه الٗضدض مً ظه الضو ،٫و في ظا ؤلاَاع ٣ٞض ْهغث الضٖىة اإلالخت بلى حٗاون
اإلاىٓماث الخ٩ىمحت وٚحر الخ٩ىمحت في مىاظهت مخُلباث الخىمحت ،و ٖلى طلٞ ٪ةن ظاهب مً اإلاؿاولحت دٖ ٘٣لى
3
ٖاج ٤الجمٗحاث و الخىٓحماث ٚحر الخ٩ىمحت ،في ٧ل بلضان الٗالم الىامي ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىياث اإلادلحت و ال٣ىمحت.
ججضع ؤلاقاعة ىا بلى ؤن ٧ل ظه الجهىص ؤصث بالجمٗحت الٗامت لألمم اإلاخدضة بلى بنضاع ٖضة ٢غاعاث منها ال٣غاع
 ،1974اإلاخًمً محشا ١خ٣ى ١الضو ٫و و اظباتها الا٢خهاصدت ،و الظو ظاء ٞحه يغوعة الغبِ
(2481ص )29-لؿىت
ع٢م
4
بحن الؿحاؾت البحئحت وؤلاهماثحت.
٢ 1994ض ؤ٦ض ٖلى الجهىص التي جبظلها اإلاىٓماث
مً ظهت ؤزغي هجض ؤن ماجمغ ال٣ا غة للؿ٩ان و الخىمحت لؿىت
ٚحر الخ٩ىمحت في مجا ٫الخإزحر في ؾحاؾاث الخىمحتٖ ،لى ؤؾاؽ اٖخباع ا قغي ٪قغعي و ٗٞلي للخ٩ىماث في ٖملحت
ُ
الخىمحت ،و بمىظب ظا زهو الٟهل الخامـ ٖكغ لخىنحاث اإلااجمغ لهظه اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت ،و مً بحن
ماظاء ٞحه" هٓغا إلاا ج٣ضمه اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت مً مؿا ماث ٗٞلحت و مدخملت د٨دؿب اٖتراٞا ؤوضح ٞ ...مً
الًغوعو ب٢امت مكاع٦ت واؾٗت الىُا ١و ٗٞالت بحن الخ٩ىماث و اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت للمؿاٖضة في وي٘ و
جىٟحظ و عنض ألا ضا ٝاإلاخٗل٣ت بالؿ٩ان و الخىمحت".

 - 1مجا ض ٖبض الخلحم ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .102
 - 2ؤ .نباح الٗكاوو ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .141
 - 3ص.مغيم ؤخمض مهُٟى،ص .بخؿان خٟٓيً٢ ،ادا الخىمحت في الضو ٫الىامحت ،صاع اإلاٗغٞت الجامٗحت ،ؤلاؾ٨ىضعيت ،2001 ،م م .225 -224
 - 4جىو اإلااصة  30مً محشا ١خ٣ى ١الضو ٫و واظباتها الا٢خهاصدت ٖلى ؤهه " خمادت البيئت و خٟٓها و الاع ج٣اء بها مً ؤظل ألاظحا ٫الخايغة و اإلا٣بلت
واٗ٢ت ٖلى ظمح٘ الضو ،٫و ٖلى ظمح٘ الضو ٫الٗمل ٖلى وي٘ ؾحاؾاتها البحئحت و ؤلاهماثحت التي جخماشخى م٘ ظه اإلاؿاولحت ،و ديبغي ؤن د٪ون مً قإن
الؿحاؾاث البحئحت لجمح٘ الضو ٫النهىى بةم٩اهحاث ؤلاهماء الخالحت و اإلاؿخ٣بلحت للبلصان الىامحت و ٖضم الخإزحر جإزحرا ٖ٨ؿحا ٖليها  :ًٖ "...محشا ١خ٣ى١
الضو ٫و واظباتها الا٢خهاصدت – ٢غاع الجمٗحت الٗامت لألمم اإلاخدضة ع٢م  ( 2381ص )29 -اإلااعر في .1974/12/12
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الجضدغ بالظ٦غ ؤن الٗالم الٗغبي يكهض ٦ظل ٪خغ٦ت صدىامح٨حت للمىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت في جٟاٖلها م٘ الً٣ادا
البحئحت ،و في ظا الهضص هٓمذ " ظمٗحت الاعج٣اء بالبيئت الٗمغاهحت " 1في مهغ الٗغبحت و " مغ٦ؼ ألامم اإلاخدضة
للمؿخىَىاث البكغيت" و " البرهامج ؤلاٚاسي لألمم اإلاخدضة" ملخ٣ا ٖغبحا خى " ٫صوع اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت في صٖم
.1995
الخىمحت اإلاخىانلت للمجخمٗاث ال٣ٟحرة" في ال٣ا غة زال ٫الٟترة بحن 18-16ؤ٦خىبغ
٦ما هىه ماجمغ " الضوع الخ٩املي للمىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت و الخ٩ىمحت الضولحت في الخىمحت اإلاؿخضامت" الظو ٖ٣ض
ٖ ،2002لى صوع اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت في الخدؿيـ و الخىٖحت و اإلاماعؾاث
في صولت ُ٢غ مً 04بلى 06ماعؽ
2
جماقحا م٘ ؤ ضا ٝالخىمحت اإلاؿخضامت.
اإلابدض الشاوي :مؿا مت اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت في بعؾاء و جُىيغ ال٣اهىن الضولي البحئي
هجض ؤن بٌٗ اإلاىٓماث الضولحت ٚحر الخ٩ىمحت ٢ض خاولذ مازغا حٗضدل ٢ىاٖض الٗمل الضولحت الجاعو الخٗامل
بها مً ٢بل الضو ٫و الهحئاث الضولحت في مجا ٫البيئت ،و هي جغج٨ؼ في طلٖ ٪لى ٢ىتها الخجىحضدت ٖلى الهٗحض الضولي،
و ٢ضعتها ٖلى الخدلحل و الخ٨ٟحر و ؤلا٢تراح ،وبهظا اؾخُاٖذ باالٖخماص ٖلى ظملت مً الؿبل اإلاؿا مت في بٖضاص
3
٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي للبيئت.
اإلاُلب ألاو :٫جُىيغ ال٣اهىن الضولي البحئي و٢ذ الؿلم
مما ال قٞ ٪حه ؤن اهدكاع اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت و حٗاْم صوع ا ٢ض ؤزغ بك٩ل ملخىّ ٖلى ال٨شحر مً
اإلاٟا حم ألاؾاؾحت الؿاثضة في محضان ال٣اهىن الضولي ،و ٢ض بضؤ هُا ١ظه اإلاىٓماث ددؿ٘ باَغاص زال٫
الؿبٗحىاث و الشماهيىاث مً ال٣غن اإلااضخي لخد٣ح ٤ؤٚغاى مخٗضصة منها جىٞحر الخمادت الضولحت للبيئت ،و ٢ض جمً٨
ألاٞغاص مازغا مً زال ٫ظه اإلاىٓماث مً الخإزحر في الؿحاؾاث ؤلا٢لحمحت و الضولحت بػاء البيئت.
و في هُا ١ال٣اهىن الضولي البحئي ٞةن اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت ج٣ىم بيكاَاث صولحت مخىىٖت جازغ بلى خض ٦بحر في
اجساط ال٣غاع الؿحاسخي في الضو ،٫بلى الخض الظو دم ً٨ظه اإلاىٓماث مً مغا٢بت جىٟحظ الضو ٫اللتزاماتها الضولحت
و٣ٞا لالجٟا٢حاث الضولحت ،و ج٣ضدم الخ٣اعيغ بلى الهحئاث الضولحت طاث الٗال٢ت.

 - 1حٗخبر ظمٗحت ؤلاعج٣اء بالبيئت الٗمغاهحت مىٓمت ؤ لحت ( مىٓمت ٚحر خ٩ىمحت ) جًم الٗضدض مً الخبراء الضولححن في قاون البيئت ،في م٣ضمتهم ألاؾخاط
الض٦خىع مهُٟى ٦ماَ ٫لبت ،و ألاؾخاط الض٦خىع مدمض الخٟىاوو ،و ؤ م ما حؿعى بلحه الجمٗحت ٦خىمحت مخىانلت ى جدؿحن ألاخىا ٫اإلاٗيكحت
بدصجح٘ اإلاكغوٖاث الهٛحرة و جُىيغ الخضماث و جضعيب ال٩ىاصع و صٖم بوكاء مجخم٘ جُى عي دغا٢ب و دىٟظ و دخدمل اإلاؿاولحت ،و مً مهامها ؤدًا
الٛغج٣اء بالٗمغان،و الى٢ادت مً الخلىر البهغو :ًٖ .صُٖ .حت خؿحن ؤٞىضو ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .246
 - 2مجا ض ٖبض الخلحم ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .114
 - 3صٖ .مغ ؾٗض هللا ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .117
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بالخالي دم ً٨للمىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت مً اإلاؿا مت في جُىيغ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي البحئي مً زال ٫الاٖتراٝ
1
له بجملت مً الخ٣ى ١جخمشل ٞحما دلي:
 اإلاكاع٦ت بك٩ل ٗٞا ٫في اإلاٟاوياث الضولحت اإلاخٗل٣ت باالجٟا٢حاث البحئحت الضولحت ؾىاء بمىذ اإلاىٓمت ٚحرالخ٩ىمحت نٟت اإلاغا٢ب ،ؤو باالؾخٗاهت بها لخمشل الضولت يمً الىٞض الغؾمي اإلا٩ل ٠بالخٟاوى و بهظا جمخل ٪الخ٤
في اإلاكاع٦ت باجساط ال٣غاع ،و جىٞغ مكاع٦ت اإلاىٓمت ٚحر الخ٩ىمحت للضولت الاؾخٟاصة مً الخبرة الٗلمحت و ال٣اهىهحت
و الا٢خهاصدت التي جمخل٨ها ظه اإلاىٓماث ،و في هٟـ الى٢ذ ج٣ىم اإلاىٓمت بٗغى وظهت هٓغ ا و ج٣ضدم الخلى٫
اإلاىاؾبت للمكا٧ل البحئحت.
 ج٣ىم الهحئاث الغؾمحت في بٌٗ الاجٟا٢حاث البحئحت ٧الؿ٨غجاعيت في اجٟا٢حت حٛحر اإلاىار واجٟا٢حت الخىىٕالبحىلىجي ،بالخٗاون م٘ اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت لتزويض ا بالبدىر والضعاؾاث الٗلمحت و ال٣اهىهحت و الا٢خهاصدت
التي حؿاٖض في جىٟحظ ظه الاجٟا٢حاث.
 ج٣ىم ظه اإلاىٓماث بمغا٢بت امخشا ٫الضو ٫و جىٟحظ ا اللتزاماتها و٣ٞا لل٣اهىن البحئي الضولي و الاجٟا٢حاثالبحئحت ،و ٦ظل ٪دم ً٨ؤن ج٣ىم بمغا٢بت جىٟحظ الضو ٫اللتزاماتها البحئحت و٣ٞا لل٣اهىن الىَجيٟٞ ،ي اجٟا٢حت "ؤمغي٩ا
الكمالحت للخٗاون البحئي" دم ً٨ألو مىٓمت ٚحر خ٩ىمحت ؤو ؤو شخو ؤن يؿلم ؾ٨غجاعيت الاجٟا٢حت ما دا٦ض بإن
ؤخض الضو ٫ألاَغا٢ ٝض ٞكلذ في جىٟحظ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي للبيئت بٟاٖلحت لحخم اجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت مً ٢بل
الهحئت اإلاؿاولت في الاجٟا٢حت.
٦ما بن للمىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت صوع مهم في الدصجح٘ ٖلى بدجاص نح٢ ٜاهىهحت مىاؾبت إلاداؾبت الضو ٫و
 1993بخ٣ضدم الضٖم
الهحئاث الضولحت ًٖ ألايغاع التي جلخ٣ها بالبيئت ،و ٢ض هجخذ مىٓماث ٚحر خ٩ىمحت في ؾىت
للبى ٪الضولي إلوكاء ٞغي ٤جٟخيل يٗجي بخ٣ححم ألايغاع التي جهيب ألاٞغاص و التي حؿببها اإلاكاعي٘ التي د٣ىم البى٪
بضٖمها ؤو جمىيلها ،لحخم اجساط ال٣غاع اإلاىاؾب في خالت و٢ىٕ الًغع بض ٘ٞالخٗىيٌ للمخًغعيً ؤو  ُ٘٢ؤو سخب
2
الضٖم اإلاالي للمكغوٕ.
٦ما حؿمذ اجٟا٢حت "اإلاؿاولحت اإلاضهحت ًٖ ألايغاع الىاظمت ًٖ اليكاَاث الخُحرة ٖلى البيئت" التي جبىا ا
اإلاجلـ ألاوعوبي ،لألٞغاص و الجمٗحاث اإلاخًغعيً مً ؤٗٞا ٫ؤو وكاَاث م٣امت في صولت ؤزغي بغ ٘ٞصٖىي ؤمام
3
ألاظهؼة الً٣اثحت للضولت اإلادؿببت في الخلىر الٗابغ للخضوص.
بياٞت بلى ظا هى ذ ألامم اإلاخدضة بةؾهاماث اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت في جُىيغ ال٣اهىن البحئي في مٗٓم
 8115بط هو ٖلى ؤهه " بهظه الىؾاثل ؤ٦ضث اإلاىٓماث الضولحت ٚحر الخ٩ىمحت صازل و
ج٣اعيغ ا ،و ال ؾحما ال٣غاع
 - 1ص  .ؾالٞت َاعٖ ١بض ال٨غيم الكٗالن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م م .93-92
 - 2ص  .ؾالٞت َاعٖ ١بض ال٨غيم الكٗالن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .93
 - 3ؤ .وهاؽ دخي ،اإلاجخم٘ اإلاضوي و خمادت البيئت -صوع الجمٗحاث و اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت و الى٣اباث ، -اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .160
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زاعط بَاع بغهامج ألامم اإلاخدضة ٖلى ؤ محت ال٣اهىن الضولي البحئي للخض مً ألازاع الًاعة ٖلى البيئت البكغيت و
حؿهحل مهمت الضو ٫ألاًٖاء في اإلاىٓماث إلٖضاص حكغيٗاث و جضابحر وَىحت ؤو ب٢لحمحت لخمادت البيئت البكغيت" ،ومً
1
ىا ٞةن للمىٓماث الضولحت الخ٩ىمحت و ٚحر الخ٩ىمحت صوع ؤؾاسخي في حٗؼيؼ ظا ال٣اهىن و النهىى به.
هدحجت ل٩ل ظا جٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت البحئحت مؿاولحت وي٘ الاجٟا٢حاث الخانت بدمادت
البيئت ،و يٗخبر ؤلاجداص الضولي للمدآٞت ٖلى الُبحٗت  2UICNمً اإلاىٓغيً ألاؾاؾححن في بٖضاص ؤلاؾتراجحجحت
 ،1980و خؿب حٗبحر
الٗاإلاحت للمدآٞت ( )Stratégie Mondiale de Conservationالتي اٖخمضث بخاعيش 06-05ماعؽ
الغثيـ الٟغوسخي " ظا ٥قحراٞ "٥ةن ؤلاجداص الضولي للمدآٞت ٖلى الُبحٗت دخمحز بم٩اهت مغمى٢ت ووخحضة بحن
اإلاىٓماث الضولحت ،دجم٘ الضو ،٫الجمٗحاث و عظا ٫ألاٖما ،٫ايُل٘ بمؿاولحت وي٘ اجٟا٢حاث امت و ى د٣ىم
3
بمهام اإلاُالبت التي هي للمىٓماث الضولحت ٚحر الخ٩ىمحت.
و خؿب وػيغة البيئت و التهحئت الٗمغاهحت الٟغوؿحت الؿحضة " صومحيحٞ ٪ىاوي " ٞةن ؤلاجداص ٦غؽ اإلابضؤ الظو
ٖبره حؿخُح٘ اإلاضاعؽ البحئحت جإؾيـ ؾحاؾت الضو ٫و جىظحه اليكاٍ الا٢خهاصو ٦ ،ما ؤهه عقى مبضؤ الخحُت ( la
ٞ ،4 )principe de précautionالضوع الهام الظو د٣ىم به ظا ؤلاجداص يٗض وكاَا صاثما مؿخمغا و ماقغا في الؿحاؾت
5
الضولحت ٖامت والؿحاؾت الىَىحت في بٌٗ الضو ٫بهٟت زانت.
لهظا ٣ٞض ٖملذ اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت زال ٫الٗكغيت اإلاايحت ٖلى حٗؼيؼ جىاظض ا مً زال ٫جُىيغ
٢ىاٖض خمادت البيئت و الخإزحر بهىعة مباقغة في بهخاط ال٣ىاٖض الضولحت لخمادت البيئت  ،و ٢ض َغح ظا اإلاىيىٕ
زال ٫اللجىت الخدًحردت الشالشت لىضوة ألامم اإلاخدضة للبيئت في ؾبخمبر مً ٖام 1991بجىح٦ ،٠ما اظخمٗذ
 1991و زغظذ ببحان "داوهاوصخي YAWANANCHI
مجمىٖت ؤزغي مً اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت في ٞغوؿا في صيؿمبر
6
" و جم الاجٟاٖ ١لى 41اجٟا٢حت و ؤعبٗت بٖالهاث ٖامت.
و بما ؤن التهضدض الظو جخٗغى له البيئت في ػمً الخغب ؤ٦بر مىه في ػمً الؿلمٞ ،ةهه وظغاء جٟا٢م الخُىعة التي
جخٗغى لها البيئت ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت ،ؤزظث اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت ٖلى ٖاج٣ها مؿإلت جُىيغ ٢ىاٖض و
مباصت جدمي البيئت.
و الٗىضخي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م م .77-76
 - 1ص .بضع ة
 - 2ؤلاجداص الضولي للمدآٞت ٖلى الُبحٗت ى مىٓمت ٚحر خ٩ىمحت وكإث ٖام  1948م٣غ ا  GLANDبؿىيؿغا 70 ،صولت ًٖىٖ ،ضص مً الى٧الت
الخ٩ىمحت 650 ،مىٓمت ٚحر خ٩ىمحت:ًٖ.
Jean-Marc Lavieille, droit international de l„environnement, ellipses édition marketing , 1998,p28 .
 - 3ؤ .ههغ الضدً ىىوي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .169
 - 4مبضؤ الخحُت ؤو ؤلاخخحاٍ د٣طخي بإهه" ال ديبغي ؤن د٩ىن ٖضم جىٞغ الخ٣ىحاث ،هٓغا للمٗاع ٝالٗلمحت و الخ٣ىحت الخالحت ،ؾببا في جإزحر اجساط الخضابحر
الٟٗلحت و اإلاخىاؾبت للى٢اوة مً زُغ ألايغاع الجؿحمت و اإلاًغة بالبيئت ،و د٩ىن طل ٪بخ٩لٟت ا٢خهاصدت م٣بىلت " :ًٖ.اإلااصة  03ال٣ٟغة  6مً ٢اهىن
 10-03اإلاخٗل ٤بدمادت البيئت في بَاع الخىمحت اإلاؿخضامت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 - 5ؤ .ههغ الضدً ىىوي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .170
 - 6وهاؽ دخي ،اإلاجخم٘ اإلاضوي و خمادت البيئت -صوع الجمٗحاث و اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت و الى٣اباث ، -اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م م .161 -160
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اإلاُلب الشاوي :جُىيغ ال٣اهىن الضولي البحئي و٢ذ الخغب
ل٣ض قهضث ال٣ىاٖض الخانت بدمادت البيئت و٢ذ الجزإ اإلاؿلح جُىعا ؾغيٗا في الؿىىاث ألازحرة ،و ٧ان لخغب
 1991و ما جغ٦خه مً ؤزاع بحئحت مضمغة في مسخل ٠الُ٣اٖاث و ما جغجب مً ؤزاع ياعة بالٛت و مباقغة
الخلحج ؾىت
بصخت ؤلاوؿان ،مما ؤ٦ض في الى٢ذ طاجه ٖضم مالثمت ال٣ىاٖض الاجٟا٢حت و الٗغٞحت الخالحت و اإلا٨غؾت في اجٟا٢حتي
ال او
 )1977اإلاٗىحت
 )1949و البرجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو( ٫
 )1907و الىهىم الىاعصة في اجٟا٢حت ظىح ٠الغابٗت (
-1899
(
بدمادت البيئت ،1لهظه ألاؾباب ٧ان مً الًغوعو بدجاص ؤصواث ٢اهىهحت ظضدضة لًمان خمادت البيئت و٢ذ الجزإ
اإلاؿلح.
٢ ،1992ض هو في الٟهل 36مً
و ٖلحه هجض ؤن ظضو ٫ؤٖما ٫ال٣غن 21الهاصع ًٖ ماجمغ عيى صدجاهحرو لؿىت
اإلااصةٖ 6لى ؤهه ديبغي الىٓغ في اجساط بظغاءاث جخماشخى م٘ ال٣اهىن الضولي ألظل الخ٣لحل مً ألايغاع الهاثلت ؤزىاء
الجزإ اإلاؿلح و الظو دهيب البيئت ،و الظو ليـ له مؿى ٙمً وظهت هٓغ ال٣اهىن الضولي ،و بن الجمٗحت الٗامت و
اللجىت الؿاصؾت ما الجهاػان اإلاىاؾبان إلاٗالجت ظه اإلاؿإلت ،و مً اإلاىاؾب ألازظ بٗحن ؤلاٖخباع ٟ٦اءة اللجىت
2
الضولحت للهلحب ألاخمغ و صوع ا الىىعي.
 1992و
و في يىء ظا الخٟىيٌ هٓمذ اللجىت الضولحت للهلحب ألاخمغ 3في ظىح ٠زالزت بظخماٖاث بحن ؤٞغيل
 1993م٨غؾت إلاىيىٕ خمادت البيئت في ػمً الجزإ اإلاؿلح ،و ٧ان الٗمل الظو ؤهجؼجه اللجىت ى الخٗبحر
ظىان
الىاضح و اإلالمىؽ ًٖ الخٟىيٌ الظو ؤو٧له اإلاجخم٘ الضولي بليها مً زال ٫الجمٗحت الٗامت.
و ٖلحه باصعث اللجىت الضولحت للهلحب ألاخمغ بلى جىٓحم اظخمإ للخبراء لضعاؾت ً٢حت خمادت البيئت في ػمً
4
 ،1992و ٧ان الهض ٝمً الاظخمإ صعاؾت مىيىٖاث ؤعب٘ و هي:
الخغب و طل ٪في ؾىت
 جدضدض ٞدىي ال٣اهىن اإلاُب.٤ جدضدض اإلاكا٧ل الغثيؿحت لخُبح ٤ظا ال٣اهىن. - 1ؤوعص البرجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو ٫الجٟا٢حت ظىح ٠لٗام  1977و الظو دسخو بدمادت ضخادا اإلاىاػٖاث الضولحت اإلاؿلخت ،ماصجحن جىُب٣ان ٖلى جدغيم
الًغع البحئي ،بط ههذ اإلااصة  35ال٣ٟغجحن ٖ 3لى ؤهه " ددٓغ اؾخسضام وؾاثل ؤو ؤؾالحب لل٣خا ،٫د٣هض بها ؤو دخى ٘٢منها ؤن جلخ ٤بالبيئت الُبحٗحت
ؤيغاعا بالٛت واؾٗت ؤلاهدكاع و َىيلت ألامض".
٦ما ههذ اإلااصة  55مً هٟـ البرجى٧ىٖ ٫لى ؤهه " جدٓغ هجماث الغصٕ التي حكً يض البيئت الُبحٗحت".
 - 2ص .نالح ٖبض الغخمان ٖبض الخضدثي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .202
 - 3اللجىت الضولحت للهلحب ألاخمغ هي مىٓمت ٚحر خ٩ىمحت جإؾؿذ ؾىت  ،1863و هي مىٓمت ٞاٖلت في مجا ٫ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،بط ج٣ىم بمهام
الخمادت ؤلاوؿاهحت و ج٣ضدم اإلاؿاٖضة لطخادا الخغ ب و الجزاٖاث اإلاؿلخت و حؿعى بلى الخٟاّ ٖلى ٢ضع مً ؤلاوؿاهحت في زًم الخغوب  :ًٖ .صٖ .مغ
ؾٗض هللا ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .91
 - 4ص .نالح ٖبض الغخمان ٖبض الخضدثي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م م .204-203
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 جدضدض سٛغاث ظا ال٣اهىن. جدضدض ؤلاظغاء الىاظب بجساطه ٦دل ما٢ذ. ،1992ؤ٦ضث
وبىاء ٖلى الخ٣غيغ الهاصع ًٖ ظا ؤلاظخمإ جبيذ الجمٗحت الٗامت ٢غاع ع٢م 37-47بخاعيش/11/25
بمىظبه ٖلى ؤ محت ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي الؿاعيت ٖلى خمادت البيئت في ؤو٢اث الجزإ اإلاؿلح ،و ؤٖغبذ ًٖ ٢ل٣ها بػاء
الًغع الظو لخ ٤بالبيئت ازىاء هؼاٖاث خضزذ مازغا٦ ،ما ؤ٦ضث ٖلى ؤن جضمحر البيئت الظو ال جبرعه الًغوعة
1
الٗؿ٨غيت واإلاىٟظ ٖمضا يٗض ؤمغا دخٗاعى م٘ ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي.
َب٣ا إلاا وعص في ظا ال٣غاع ٖ٣ضث اللجىت الضولحت للهلحب ألاخمغ اظخماٖحن للخبراء زال ٫الىه ٠ألاو ٫مً
2
 ،1993و ٢ض لخهذ ؤٖما ٫ؤلاظخماٖحن في ج٣غيغ اللجىت الضولحت ،و دم ً٨خهغ ؤ م ما وعص بهظا الخ٣غيغ في :
ٖام
 الخإ٦حض ٖلى الىهىم الغثيؿحت في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي اإلاُب٣ت مباقغة ؤو بهٟت ٚحر مباقغة في محضانخمادت البيئت.
 يكحر الخ٣غيغ بلى بٌٗ مٗا ضاث هؼٕ الؿالح التي دم ً٨ؤن يؿا م جُبح٣ها ؤدًا في خمادت البيئت. ؤلاقاعة بلى ال٣هىع في محضان خمادت البيئت ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولحت. ،1993الظو ؤ٦ضث بم٣خًاه
اهُال٢ا مً ظا ؤنضعث الجمٗحت الٗامت لألمم اإلاخدضة ٢غاع ا 30-48بخاعيش/10/09
ٖلى ؤ محت الٗامل الظو ٢امذ به اللجىت الضولحت للهلحب ألاخمغ بىنٟها مىٓمت ٚحر خ٩ىمحت٦ ،ما صٖذ الضو٫
بلى اؾخٗغاى هو مكغوٕ ؤلاعقاصاث اإلاخٗل٣ت باألصلت الٗؿ٨غيت التي جىي٘ لخمادت البيئت في ؤو٢اث الجزإ اإلاؿلح.
و في مباصعة جخهل بالجهىص الضولحت لخضويً ٢ىاٖض جخٗل ٤بدمادت البيئت في ؤو٢اث الجزإ اإلاؿلح ،ؤٖضث اللجىت
 1994مباصت جىظيهحت بكإن ألاصلت الٗؿ٨غيت الخانت بدمادت البيئت في ؤو٢اث
-1993
الضولحت للهلحب ألاخمغ في ٖام
الجزإ اإلاؿلح ،و ٢ض صٖذ الجمٗحت الٗامت في ٢غاع ا 50-49ظمح٘ الضو ٫ألاًٖاء بلى وكغ ظه اإلاباصت الخىظيهحت ٖلى
هُا ١واؾ٘ ،و ؤن جىلي الٗىادت الىاظبت إلم٩اهحت صمجها في ؤصلتها الٗؿ٨غيت و الخٗلحماث ألازغي اإلاىظهت بلى ؤٞغاص ا
3
الٗؿ٨غيحن.
٦ما ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن مٗالجت ألازاع اإلاترجبت ٖلى البيئت في ػمً الجزإ اإلاؿلح ووي٘ ٢ىاٖض خمادت لها ،لم
ج٣خهغ ٖلى الجهىص اإلاظ٧ىعة ؤهٟا ٞدؿب ،بط ٖ٣ضث ٖضة اظخماٖاث إلاخسههحن في مجالي اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت و
خمادت البيئت و ظا بدًىع الٗضدض مً اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت ،و مً بحن ظه ؤلاظخماٖاث بظخمإ لىضن لؿىت
 1991بٗىىان
٢ - 1غاع الجمٗحت الٗامت  ، 37-47ااإلاخٗل ٤بدمادت البيئت في ؤو٢اث الجزإ المؾلح.
 - 2ص .نالح ٖبض الغخمان ٖبض الخضدثي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .206
 - 3ص .نالح ٖبض الغخمان ٖبض الخضدثي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .209
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" مؿىصة اجٟا٢حت ظىح ٠الخامؿت خى ٫خمادت البيئت في ؤو٢اث الجزإ اإلاؿلح" ،ل ً٨ظا اإلااجمغ لم دهل بلى
وي٘ خال للخلل الظو ؤناب ال٣اهىن البحئي الضولي في ظا اإلاجا.٫
 1992في ؤوجاوا ،خحض قضص ٖلى التزام الضو ٫و
٦ظل٣ٖ ٪ض ماجمغ بغٖادت وػاعة الخاعظحت ال٨ىضدت في ظىيلحت
ظمح٘ ألاَغا ٝفي الجزإ اإلاؿلح باإلمخشا ٫لكغوٍ ال٣اهىن اإلاٗجي بدمادت البيئت٦ ،ما ؤ٦ض ٖلى ؤن ٢ىاٖض ال٣اهىن
الضولي البحئي اإلاُب٣ت و٢ذ الؿلم جب٣ى مُب٣ت و٢ذ الجزإ اإلاؿلح ،و ظا ماظاء به ؤدًا اإلااجمغ اإلاىٗ٣ض في ؤ٦خىبغ
1
 1992مً َغ ٝمجمىٖت مً الخبراء و بدًىع مىٓماث ٚحر خ٩ىمحت و ٦ظا اإلاجلـ الضولي لل٣اهىن البحئي.
ٖلى الغٚم مً ظه الجهىص و ٚحر ا اإلابظولت مً َغ ٝاإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت في مجا ٫خمادت البيئت و
اإلادآٞت ٖليها  ،بال ؤهه في ؤخحان ٦شحرة ججض ظه اإلاىٓماث هٟؿها ٖاظؼة ًٖ جد٣ح ٤ؤ ضاٞها التي اوكإث مً ؤظلها
و ظا هدحجت لٗ٣باث و نٗىباث و جدضداث جدى ٫صون مماعؾتها لىْحٟتها اإلاخمشلت ؤؾاؾا في الخض و ؤلانالح بن
ام ً٨مً الخض ىعالبحئي الظو ؤناب البيئت ؤلاوؿاهحت في مجمل ٖىانغ ا اإلا٩ىهت لها.
الخ ـ ــاجم ــت
بن الا خمام الضولي و الىَجي بمىيىٕ خمادت البيئت هاب٘ ؤؾاؾا مً ألازُاع واإلاكا٧ل التي ؤنبذ الجمح٘
ٖغيت لهاٚ ،حر ؤن ظه الخمادت ال ج٨خمل بال بطا جًاٞغث الجهىص مجخمٗت ؾىاء مً الؿلُاث الٗاإلاحت ؤو اإلادلحت
ؤو اإلاىٓماث و الجمٗحاث اإلاهخمت بدمادت البيئت ،خحض ٢امذ ظه ألازحرة بضوع ال ٚجى ٖىه في جدضدض اإلاساَغ
وج٣ححم ألازاع البحئحت ،و اجساط ؤلاظغاءاث إلاٗالجتها٦ ،ما ؾا مذ بغنض الا خمام الٗام و الؿحاسخي بالً٣ادا البحئحت
و ؤلاهماثحت،و ا٦دؿبذ اإلاىٓماث الضولحت ٚحر الخ٩ىمحت ،مً زال ٫ظهىص ا و بهجاػاتها ووكاَاتها اإلاحضاهحت في
النهىى بدمادت البيئت و اإلادآٞت ٖليها ،قهغة و هٟىط ٦بحردً ٖلى الؿاخت الضولحت ،بط ؤنبدذ جدٓى با خمام
٦بحر مً ظاهب الضو ٫و اإلاىٓماث الضولحت ٚحر الخ٩ىمحت ،بل ختى مً ٢بل ألاٞغاص ،و ظا مً ؤظل الاؾخٟاصة مً
زبراتها اإلامحزة في مجا ٫خمادت البيئتٞ ،هظه اإلاىٓماث خلذ مدل الضو ٫في الٗضدض مً اإلاجاالث و الؾحما اإلاجا٫
البحئي ،و طل ٪بًٟل اؾتراجحجحاتها اإلاسخلٟت ،و ألاظهؼة اإلا٩ىهت لها و الخبرة الٗلمحت واإلاحضاهحت التي ددؿم بها
ؤًٖائ ا و اإلاىدؿبحن بليها.
٦ما جؼصاص ؤ محت ظه اإلاىٓماث البحئحت بك٩ل باعػ بد٨م صوع ا و بد٨م ٧ىجها حك٩ل ؤخض اإلاهاصع الغثيؿحت و
ألاؾاؾحت التي حؿا م في وكغ الىعي البحئي ألًٖاء اإلاجخم٘ الضولي ،ظا الىعي الظو يٗض بمشابت زُىة امت لخمادت
البيئت و الخٟاّ ٖليها مً زال ٫ج٩ىيً اإلاجخم٘ الضولي و ب٦ؿابه ؾلى٦حاث بدجابحت اججاه البيئت.

 - 1ص .نالح ٖبض الغخمان ٖبض الخضدثي ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .210
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٧ل ظا يٗىص بلى الاٖترا ٝالضولي اإلاؿخمغ بهظه اإلاىٓماث ،بدحض ؤنبدذ قغي٩ا ٗٞاال ددؿب له ؤل ٠خؿاب
في ٦برداث اإلااجمغاث و ؤلاٖالهاث و ما دىجم ٖنها مً اجٟا٢حاث و مٗا ضاث صولحت جىٓم و جدخىو مجمل اإلاك٨الث
البحئحت التي ؤضخذ جاع ١الٗالم بإؾغه ،و ىا هجض ؤن اإلاىٓماث الضولحت ٚحر الخ٩ىمحت ٢ض خغنذ ٖلى جىٟحظ ظه
الاجٟا٢حاث مً ٢بل الضو ٫اإلاهاص٢ت ٖليها ،و ظا ما ؤؾهم في جُىيغ ال٣اهىن الضولي البحئي و جغ٢حخه ،بل ألا٦ثر مً
طل ٪ؤزظث بٗحن الاٖخباع يغوعة الالتزام باخترام ظا ال٣اهىن في ْل الخغوب والجزاٖاث الضولحت.
و بىاء ٖلى ما ج٣ضم دم ً٨ج٣ضدم مجمىٖت مً الىخاثج التي جم الخىنل بليها مً زال ٫الى٢ىٖ ٝلى م٩اهت
اإلاىٓماث الضولحت ٚحر الخ٩ىمحت البحئحت في اإلاجخم٘ الضولي ،و ٦ظا مً زال ٫الجهىص اإلابظولت مً ٢بل ظه اإلاىٓماث
بٛحت مىاظهت جض ىع البيئت ٖلى اإلاؿخىيحن اإلادلي و الٗالمي و الٗمل ٖلى صعء مكا٧ل البيئت و جبحان اوٗ٩اؾاتها.
هخاثج الضعاؾت:
ؤوال :بن مىاظهت اإلاكا٧ل البحئحت و مٗالجتها و الٗمل ٖلى الخض منها ،ال دخم صون جًاٞغ الجهىص و ج٩املها ٞهظه
اإلاىاظهت ال ج٨مً في ٖمل ٞغص واخض ؤو َغ ٝواخض ؤو صولت واخضة ؤو مىٓمت واخضة ،بل ج٨مً في وي٘ زاعَت
َغي ٤يؿا م ٞيها الجمح٘ ،ؾىاء ٧ان طلٖ ٪لى مؿخىي وَجي ؤو ب٢لحمي ؤو ٖلى مؿخىي ٖالمي.
زاهحا :ل٣ض ؤصع٦ذ الضو ٫ؤ محت الٗمل و الخٗاون الضولي اإلاكتر ٥لهىن البيئت واإلادآٞت ٖليها٩ٞ ،ان الػما ٖليها
جد٣ح ٤ظا الخٗاون م٘ مشحالتها و ٦ظا م٘ اإلاىٓماث الخ٩ىمحت و ٚحر الخ٩ىمحت ،لهظا ٖ٣ضث اإلااجمغاث الضولحت
وؤلا٢لحمحت التي ٧ان ظضو ٫ؤٖمالها دضوع خىً٢ ٫حت البيئت ،و بمىظب طل ٪ؤَل٣ذ البرامج و اإلا٣غعاث و الخىنحاث
في مجا ٫خمادت البيئت ،و اإلالٟذ لالهدباه جإ٦حض ظل اإلااجمغاث ٖلى ؤ محت الضوع الظو ج٣ىم به اإلاىٓماث ٚحر
الخ٩ىمحت البحئحت ٖلى ازخالٞها ،في ؾبحل الغقي بالبيئت و هٓمها.
زالشا :بن ظهىص اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت في مجا ٫خمادت البيئت ،ؾىاء مً زال ٫وكغ التربحت البحئحت ؤو
اإلاؿا مت في ٖملحت الخىمحت ،ؤو ًٖ َغي ٤جُىيغ ال٣اهىن الضولي البحئي في مسخل ٠ألاػمىت ،ظا ٧له دترظم ؤن
مىيىٕ البيئت في عب٘ ال٣غن ألازحر ٢ض ؤنبذ ليـ قٛل و ا خمام اإلااؾؿاث الغؾمحت في الضازل ؤو الخاعط
ٞدؿب ،ؤهما ؤنبذ ٦ظل ٪مغ٦ؼ ا خمام اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت صازلحا و زاعظحا ،و ظا بٟٗل جىامي الىعي الٗام
لضي االء ظمحٗا بىظىب اإلادآٞت ٖلى الخىاػن بحن ؤلاوؿان و بحئخه التي دخي ٞيها.
و بٗض ٖغيىا لهظه الىخاثج ،زغظىا ببٌٗ الخىنحاث التي يٗخ٣ض ؤجها بن هٟظث بالك٩ل الصخحذ و الؿلحم
ؾح٩ىن طل ٪مضٖاة بلى خل ال٨شحر مً اإلاكا٧ل البحئحت و يمان خغيت اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت البحئحت ،مما دجٗلها
في مىإي ًٖ الًٛىٍ التي دم ً٨لها ؤن جازغ ٖلى مغص وصدتها في مجا ٫خمادت البيئت.
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الخىضياث:
ؤوال :جىٞحر آلحاث الخيؿح ٤بحن اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت و الٟىاٖل الضولحت ألازغي ،و ظا ًٖ َغي٣ٖ ٤ض
اظخماٖاث صوعيت مكتر٦ت لخيؿح ٤ظهىص اإلاخسظة في مجا ٫خمادت البيئت ،و ٦ظل ٪جيؿح ٤الٗمل بحن ظهىص
اإلاىٓماث الضولحت ٚحر الخ٩ىمحت منها ،و ؤلا٢لحمحت و٦ظا اإلاىٓماث اإلادلحت ،و ظا مً زال٫
ٖ٣ض اإلااجمغاث و الل٣اءاث و الدكاوع خى ٫مسخل ٠اإلاساَغ البحئحت التي تهضص ال٩ى٦ب الخي.
زاهحا :ج٣ضدم الضٖم و الا خمام بمحزاهحت اإلاىٓماث الضولحت ٚحر الخ٩ىمحت البحئحت ختى جخم ً٨مً مباقغة
ؤٖمالها الهامت في مجا ٫خمادت البيئت
زالشا :وظىب ج٣غيغ مبضؤ بٖٟاء الكغ٧اث و اإلايكأث التي جداٖ ٔٞلى البيئت مً بٌٗ الًغاثب لخدٟحز ا
ٖلى بصعاط بٌٗ ألا ضا ٝالبحئحت في ظمح٘ مسُُاتها الاؾدشماعيت اإلاؿخ٣بلحت ،باإلا٣ابل يغوعة ب٢غاع مبضؤ الًغاثب
الخهاٖضدت ٖلى الكغ٧اث و اإلايكأث طاث الؿلى٧اث اإلااؾت بالبيئت.
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الليغ بىن في الىظً الػشبي :دساظت غلميت لظاهشة اإلاىظماث الافتراضيت
ؤ .دسكاور غبذ اللادس ششيف – وليت الػلىم العياظيت و الػالكاث الذوليت ،حامػت وهشان العاهيا

ملخ ــظ الذساظـت:
قب٩اث الخىانل الاظخماعي هي جغ٦حبت اظخماٖحت بل٨تروهحت جخم نىاٖتها مً ؤٞغاص ؤو ظماٖاث ؤو
ً
ماؾؿاث ،وجخم مً زاللها ٖملحت حٗؼيؼ الاهخماء  ،و٢ض جهل ظه الٗال٢اث لضعظاث ؤ٦ثر ٖم٣ا ٦ما جدخىو ٖلى
اإلاجخم٘ اإلاضوي الاٞتراضخي و الظو ى ؤخض ألاوكُت الخُىٖحت التي جىٓمها الجماٖت ٖلى نٟداث الاهترهيذ جدىاو٫
مهالح و ٢حم و ؤ ضا ٝمكتر٦ت ،و حكمل ظه ألاوكُت اإلاخىىٖت ج٣ضدم الخضماث ،ؤو صٖم الخٗلحم اإلاؿخ٣ل ،ؤو
الخإزحر ٖلى الؿحاؾاث الٗامت.
ً
ٞالىا ٘٢الاٞتراضخي حٛلب ٖلى الىا ٘٢الخ٣ح٣ي في ٖضة مجاالث بضلحل ؤن ٖضة صخ ٠جىٟ٢ذ جهاثحا ًٖ الهضوع
وا٦خٟذ بةنضاع وسخت بل٨تروهحت! وفي مجا ٫الخٗلحم  ،ؤزظث اإلاضاعؽ والجامٗاث الاٞترايحت جدل مدل اإلاضاعؽ
والجامٗاث الخ٣ح٣حت ٗٞلى ؤلاهترهذ دىظض ملحاعاث اإلاىا ،٘٢بًٗها لضحها ٖضص مدضوص مً اإلاؿخسضمحن ،و٢ض ؤنضع
2011م ٢اثمت بإ٦بر100مى ٘٢مً خحض ٖضص مؿخسضمحه (ػياعاجه) ٖلى مؿخىي الٗالم.
"ظىظل" ٖام
ٞاؾخسضام ٞيـ بى ٥في الىًَ الٗغبي دىمى بك٩ل مدؿاعٕ  ،وطل ٪بؿبب اعجٟإ قغيدت الكباب التي جبضو
ً
ً
ا خماما ٦بحرا بالخٗامل م٘ ظه الكب٨ت وجمشل خالحا قغيدت الكباب ( 29-15ؾىت) خىالي%75مً مؿخسضمي
ٞيؿبى ٥في الٗالم الٗغبي.
٦ما جبحن الضعاؾاث اعجٟإ اؾخسضام ٞيـ بى ٥في اإلاىُ٣ت الٗغبحت بمٗض ٫ؤؾغٕ في الكهىع الشالشت ألاولى
مً ٖام  2011م٣اعهت بٗام ، 2010وبلٛذ وؿبت الؼياصة  % 29في الكهىع الشالشت ألاولى مً ٖام  2011م٣ابل % 18
 ، 2010و٢ض قهضث البلضان التي اهُل٣ذ ٞيها الخغ٧اث ألا لحت نٗىص ا ؾغيٗا زال ٫وبٗض
زال ٫هٟـ الٟترة في ٖام
اهضالٕ جل ٪الخغ٧اث الكبابحت ،و ظا عاظ٘ بلى ؤؾباب ٖضدضة ؤ مها اإلاُالبت بالخٛححر ؤما ألاؾباب ألازغي ؾىٝ
هخُغ ١بليها بالخٟهحل في البدض.
ٞاؾخسضام ٞيـ بى ٥د٩ىن ٖبر ٖضة ؤؾالحب مما ظٗل البٌٗ يؿمىجها "الؿلُت الخامؿت" والتي ٚحرث
ال٨شحر مً اإلاٟا حم ؤلاٖالمحت.
و ججضع بالظ٦غ ؤن وؿب الاهسغاٍ الكبابي في قب٩اث الخىانل ؤزغ ٖلى نى٘ ال٣غاع في الٗالم الٗغبي مما ظٗل
الخ٩ام دبدشىن ًٖ الٗضدض مً ألا٩ٞاع و الاؾتراجحجحاث الخ٣ح٣حت للخٗامل م٘ الكٗىب الٗغبحت ٦إخض اإلاضزالث
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اإلاازغة في الىٓم الؿحاؾحت الجضدضة في الٗالم الٗغبيٞ ،إنبدذ الكٗىب هي الهاو٘ الخ٣ح٣ي للؿحاؾاث واإلاخسظ
الٟٗلي لل٣غاعاث و ٢اثض ٖملحت الخٛححر .
ٗٞىض الخضدض ًٖ الخإزحراث الؿحاؾحت لكب٩اث الخىانل الاظخماٖحت ددباصع بلى الظ ً الضوع الظو لٗبخه
جل ٪الكب٩اث في الشىعاث الٗغبحت والتي صاع خىلها وال دؼا ٫ظض٦ ٫بحر مً ٢بل اإلاخسههحنٞ .مىظ مُل٘ الٗام
2011م وكغث ال٨شحر مً اإلا٣االث والضعاؾاث ؤ محت قب٩اث الخىانل الاظخماعي.
ً
و لٗىا ؽوؿخٟحض صعوؾا مً ؤخضار الؿاخت الٗغبحت  ,خحن سخب البؿاٍ مً ٧ل اإلاىا ٘٢التي جضدغ ا الىسبت
مً اإلا٨ٟغيً و الٗلماء ،و ٚحر ا مً ألامىع ألازغي ال٨شحرة التي حٗ٨ـ جإزحر مكاع٦ت الجما حر و ٢ىاٖاتهم ٖلى الىا٘٢
اإلاٗاف و الخُاب الش٣افي ؛ ٞللغؤو الٗام اإلادك٩ل ؤزغا وْحٟحا ملمىؾا.
ٞالىجاح ال د٩ىن باأل٩ٞاع الٟٗالت  ِ٣ٞو بهما ؤدًا بٟهم قغوٍ اللٗبت ،و ٦ظا مٗغٞت اؾخٛال ٫ظه
الىؾاثل.
اليلماث اإلالخاخيت
قب٩اث الخىانل الاظخماعي  :نٟداث ٖلى ؤلاهترهيذ دىسغٍ ٞيها ألاًٖاء
ٖلى اإلاجخم٘ اإلاضوي الاٞتراضخي :مىٓماث الاهترهيذ
نٟداث الاهترهيذ٧:ل ما دم ً٨جهٟده في قب٨ت الاهترهيذ
الؿحاؾاث الٗامت٢:غاعاث الىٓام و مسغظاجه
ٞالىا ٘٢الاٞتراضخي :وا ٘٢ؤلاهترهيذ
الخغ٧اث ألا لحت :جدغ٧اث الكٗب
الاهسغاٍ الكبابي :الاهًمام ٞئت الكباب
"ل٩ي هٟهم َبحٗت ؤلاٖالم الجضدضٞ ،إهىا هدخاط لخجاوػ الٟهم الؿاثض" (لح ٠ماهىٞحدل)
ُ
ّ ُ
َ
ّ
َّ
َّ
و
والخحىيت ،بط ل َضحهم الُا٢ت
يك٩ل ٖىهغ الخغ٦ت
الظو
ال٣ٟغ
الٗمىص
م
مم
ألا
مً
ت
م
ؤ
ؤو
ِ
"الكباب في ِ
َ
ً َّ
َ
ّ
ٚالبا بال ٖلى ؤ٦خا ٝقبابها الىاعي وخماؾخه اإلاخجضصة" .الكحش
اإلاخجضص ،ولم جنهٌ َّؤمت مً ألامم
اإلاىخجت ،والُٗاء
ِ
ٖبض الٗؼيؼ بً باػ  -عخمه هللا -
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م٣ـضم ــت البدــض:
ػعٕ هللا ظل زىائه في ُٞغة ؤلاوؿان اإلاحل بلى مٗايكت ؤٞغاص ظيؿه و ألاوـ بهم ،و ب٢امت الٗال٢اث الخباصلحت
والخ٩املحت مٗهم ووظىص اإلاٗايكت الاظخماٖحت قغٍ ؤؾاسخي في جمضدً ؤلاوؿان و ع٢حه و همىه اإلاخ٩املٞ ،هى ال
دخٗلم اللٛت و ال د٨دؿب الٗاصاث و الخ٨ٟحر الغاقي و ال دغقى ؾلى٦ه و مىخجاجه اإلااصدت بال مً زال ٫حٗاوهه م٘ ؤزحه
ؤلاوؿان ،و ىا ج٨مً ؤ محت اإلاجخم٘ باليؿبت لإلوؿان  ،و ٖلماء الاظخمإ دظ٦غون حٗغيٟاث ٖضدضة للمجخم٘ ،
ً
هسخاع منها حٗغي ٠الض٦خىع ٖبض ال٨غيم ب٩اع " :بهه ؤوؾ٘ ججم٘ للىاؽ الظدً ددكاَغون ٖ٣اثض و هٓما مكتر٦ت مً
الاججا اث و الٗاصاث و اإلاشل  ،و دخُلٗىن بلى ؤ ضاٖ ٝامت مكتر٦ت ،م٘ ؾ٨ىا م في ؤعى مدضصة ،واٖخباع م
ؤهٟؿهم وخضة اظخماٖحت واخضة ".
و مً زال ٫ظا الخٗغي ٠للمجخم٘ الخ٣لحضو  ،هجض ؤن اإلاٗادحر اإلاظ٧ىعة في جدضدضه حٗ٨ـ هىٖحن مً
الاهخماءاث لألٞغاص  ،و مٗٓمها دإزظ ق٩ل الاهخماءاث ال٣هغيت ٧االهخماء بلى ألاؾغة و ال٣بحلت  ،و بًٗها دإزظ ق٩ل
الاهخماءاث الُىٖحت ٦ما في خالت اهخمائهم بلى خؼب ؤو هاص ؤو عابُت ز٣اٞحت  ،و ال جغوط الاهخماءاث ال٣هغيت لىٟؿها
٦ما ج٣ىم بظل ٪الاهخماءاث الُىٖحت  ،ألن ألاولى حٗخمض ٖلى ٢ىي اؾخاجح٨حت زابخت و ٚغيؼيت  ،بيىما ج٣ىم الشاهحت ٖلى
مغج٨ؼ ٨ٞغو  .وبك٩ل ٖام دم ً٨ؤن ه٣ى : ٫ؤن ٦ثرة زحاعاث الاهخماء  ،ووٞغة اإلاجمىٖاث و الىخضاث الُىٖحت صلحل
آزغ ٖلى مضي ج٣ضم اإلاجخم٘ و خحىيخه و بم٩اهاجه في اؾدحٗاب جُلٗاث ؤٞغاصه .
ظا الخٗغي ٠الخ٣لحضو للمجخم٘ َغؤ ٖلحه بٌٗ الخٛححراث م٘ زىعة الاجهاالث ألازحرة  ،و وكإة ما يؿمى
ً
باإلاجخم٘ اإلاضوي الاٞتراضخي  ،و لٗل ظا اإلاجخم٘ يٗض اوٗ٩اؾا إلاؿحرة الخُىع في مٟهىم اإلاجخم٘  ،ختى ناع ٖلى ظه
الهىعة الخالحت  ،وٚضا دغج٨ؼ ٖلى الاهخماءاث الُىٖحت في م٣ابل اليؿحر ظضا مً الاهخماءاث ال٣هغيت التي هي مً
اوٗ٩اؾاث اإلاجخم٘ الىا٢عي ٖلحه ٞ ،لم يٗض لغابُت ال٣بحلت ؤو الٗاثلت ؤو ٢ىة في ْل اهدكاع ألاؾماء الى محت و
الغمؼيت ٦ ،ما ؤن الٗىهغ الجٛغافي لم يٗض يغوعيا في الاهخماء لجماٖت مدضصة ٞ ،الخ٣اعب في اإلا٩ان حٛجي ٖىه ؾغٖت
الاجها ٫و مغوهخه.
ؤنبذ الاهخماء لجماٖت ال٨تروهحت مدضصة يٗخمض ؤ٦ثر مً ؤو و٢ذ مطخى ٖلى اإلاداوع ال٨ٟغيت  ،و الىٓم التي
حؿاٖض ٖلى جد٣ح ٤مهالح ألاٞغاص  ،و جلبحت عٚباتهم و خاظاتهم و َمىخاتهم ٖ ،لى ضو مً اإلاباصت الٗامت التي
جمشل الٗمىص ال٣ٟغو للٗ٣حضة الاظخماٖحت  ،و ى ما دجٗل الدؿىي ٤أل٩ٞاع الجماٖت ؤمغ مهم للٛادت  ،و ظىصة
ألا٩ٞاع مً مداوع ظظب الا خمام.
ٗٞلماء الاظخمإ ،يٗخبرون ّؤن ُّ
الخٛحر في اإلاجخمٗاث دسً٘ لٗىامل ٖضدضة ،دسخل ٠جإزحر ا بحن مجخم٘ وآزغ،
ؤبغػ ا الٗامل الضدمىٚغافي ،خحض ال٨شاٞت الؿ٩اهحت ُجدضر ٦شاٞت مٗىىيتّ ،
زم الٗامل الش٣افي ،اإلاخمشل
ً
باإلدضدىلىظحاث ؤو الضدً بياٞت بلى ُّ
الخٛحر في البيحت الخدخحت الا٢خهاصدت التي جٟغى حٛححرا في بيحت الٗال٢اث
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الاظخماٖحت،و جغجبِ ٗٞالحت ٖال٢ت الخإزحر و الخإزغ ٗٞالت بٟٗالحت الٗامل الاجهالي و الظو بغػ ٦إخض ؤ م وؾاثل
الخٛحر في اإلاجخم٘.
و مىظ ألادام ألاولى مً ال٣غن الخالي بضؤث جخجلى ٖلى الؿُذ مداوالث بنالح للىا ٘٢اإلاٗاف  ،و وكإ الىعي
ً
جضعيجحا بإ محت الخٛححر ،ولم د ً٨ظا ليؿ ً٨ال٣لىب صون ؤن د٩ىن مدٟؼا لجملت مً الىْاث ٠الاظخماٖحت بل
ججلى ؤ٦ثر ما ججلى في ظملت مً اإلاباصعاث ؤلانالخحت التي حٗلً ًٖ عؾاثل مدضصة حؿعى لخٟٗحلها ٖلى ؤعى الىا٘٢
٧اهذ بٌٗ ظه اإلاباصعاث جدمل الهم الؿحاسخي  ،ختى ؤنبدذ ىال٢ ٪ىاٖت بإن ألامت الٗغبحت ججخاح بلى مكغوٕ
خًاعو قمىلي حهض ٝبلى جإؾيـ َغح ٨ٞغو و مىهج خغ٧ي إلنالح الُٗب الؿاثض في ٧اٞت اإلاجاالث.
ً
لم ج ً٨مك٩لت اإلاباصعاث ؤلانالخحت في نض ١عؾالتها ؤلاٖالمحت ٚالبا  ،و ل ً٨في مداولت بدجاص مجخم٘ بضدل
ددحذ لها الخغ٦ت  ،و في الؿاب ٤ججلذ ؤق٩ا ٫اإلاجخمٗاث البضدلت و التي مً بحنها هظ٦غ الاٞترايحت.
ً
ؤٞغػث زىعة الاجهاالث ألازحرة - ،وزهىنا م٘ قب٨ت ؤلاهترهذ وماجدخىيه مً مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي-
ؾاخاث زهبت للٗمل و ؤلانالحٗٞ ،ملحاث الٗىإلات ٧لها ٢ض اٖخمضث ٖلى ؤلابضاٖاث الخ٨ىىلىظحت ،و الكب٩اث
ً
ؤلال٨تروهحت في حؿهحل الخض٣ٞاث الش٣اٞحت و اإلاالحت٦ ،ما ؤزغث ٖلى ال٨ٟغ ؤلاصاعو والخىٓحمي جإزحرا ٖمح٣ا ،بل و
ؤهخجذ مٟا حم ظضدضة خى ٫ؤؾـ الخىٓحماث مً هاخحت البيحت  ،و ال٣حاصة  ،والؿحُغة  ،و الاجها ،٫و الخ٨ح ،٠و
الاؾخٟاصة مً مىا ب الجمح٘  ،وهي نٟت ٚحرث مً ؤؾاؽ ال٨ٟغة التي اهبجى ٖليها مبضؤ " الهغمحت " في الخىٓحم
ً
ً
ؤلاصاعو الخ٣لحضو  ،و اٖخمضث ٖلى الك٩ل الاوؿحابي في الخىٓحماث  ،و ظا ما ؤُٖا ا ج٣ضما ٦بحرا ٖلى ألاظهؼة
الهغمحت الخ٣لحضدت  ،و لم حٗض اإلاباصعاث ؤلانالخحت بداظت ألن حؿخإنل قغٖحتها ًٖ َغي ٤الؿلُاث الش٣اٞحت
الخا٦مت ٣ٞ ،ض ججاوػث خضوص الؼمان و اإلا٩ان  ،وبيذ مكاعي٘ و جىٓحماث ٗٞالت جضدغ ؤٖمالها بؿغٖت و ٗٞالحت م٘
وظىص ألاًٖاء و ال٣اصة في ؤما ً٦مخبادىت و بلضان قتى  ،و ظا ٧ان في نالح الخىٓحماث الاٞترايحت بٗض ؤن حك٩ل
ما يٗغ ٝباإلاجخم٘ اإلاضوي الاٞتراضخي ٞ ،الكب٨ت الٗى٨بىجحت ٧اهذ هي اإلاجخم٘ البضدل اإلاىخٓغ التي ؾا مذ في ب٣اء
مباصعاث الخٛححر وجٟٗحلها.
ٞخىٓحم الخغا ٥ؤلاظخماعي واإلاضوي والؿحاسخي في الٗالم الٗغبي في اإلاضي اإلاىٓىع ،مخٗل ٤بلى خض ٦بحر بكب٩اث
الخىانل الاظخماعي و ما جدخىيت مً مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي الاٞتراضخي زهىنا بٗض ؤلا٢با ٫الكبابي ال٨بحر
لإلهسغاٍ في ٖىاإلاها اإلاسخلٟت اهُال٢ا مً ٨ٞغة ؤن مكاع٦ت الكباب في ً٢ادا اإلاجخم٘ مً ؤ ِ ّم الىؾاثل اإلاؿخسضمت
للمؿا مت في النهىى بم٩اهت اإلاجخمٗاث في ٖهغها الخالي ،زهىنا بٗض عجؼ بٌٗ الخ٩ىماث ٖلى َؾ ِّض
اخخحاظاث ؤٞغاص ا ومجخمٗاتها ،زهىنا بٗض ُّ
َّ
الخحاجحت ،و اػصداص الاخخحاظاث الاظخماٖحت ،والضٖىة
حٗ٣ض الٓغوٝ
بلى ُّ
الخٛحر  ،ولظل٧ ٪ان ال َّبض مً وظىص ظهت ؤزغي مىاػيت للجهاث الخ٩ىمحت ،ج٣ىم بملء اإلاجا ٫الٗامُ ،وج٨مل الضوع
َّ
الخ٩ىمحت في جلبحت الاخخحاظاث الاظخماٖحت ،و ظا ما ٖاقه الىًَ الٗغبي في آلاوهت ألازحرة
الظو ج٣ىم به الجهاث
مً اهخٟاياث و زىعاث مىا ًت للىي٘ الؿاثض مما ؤصي بلى زل ٤حٛحر ٖلى مؿخىي آلحاث عؾم الؿحاؾت و نى٘
ال٣غاع الٗغبي.
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ٞاألويإ الخالحت ظٗلذ مً الخ٨ىىلىظحا الخضدشت اإلاؿاو ٫ألاؾاسخي ًٖ نحاٚت ٖ٣ى ٫الكباب ،زانت
مجمىٖاث «ٞيـ بى »٥التي حٗخبر ؾاخت للخٗبحر ًٖ الخىاَغ واإلاكا٧ل وؤلاخباَاث وألاخالم اإلاؿخ٣بلحت مً زال٫
ؤ٩ٞاع مخىىٖت ججخم٘ ٖلى ً٢حت واخضة و ؤنبدذ اليكاَاث م٨شٟت في الٗالم الاٞتراضخي .
٦ما ؤن ظه الخ٩ىيىاث اإلااؾؿاجحت الجضدضة في مغخلت ؤولى مً ْهىع ا جب٣ى مغجبُت بٗضة قغوٍ و ٖىامل
مؿاٖضة ٖلى هجاخها.
مىضىع البد ــث:
بن جإزحر قب٩اث الخىانل الاظخماعي ٖلى الكباب الٗغبي مً زال ٫اإلاىٓماث الاٞترايحت ،ى مىيىٕ البدض في
ظه الضعاؾت وزهىنا مى ( :٘٢قب٨ت ٞيـ بى ، ) ٥و ى الىمىطط التي دخم جىاوله بالبدض والخدلحلٞ ،هظه
الٓا غة حؿخد ٤الضعاؾت والبدض ،هٓغا الٞخ٣اع اإلا٨خباث الجامٗحت مً مشل ظه الضعاؾاث ألا٧اصدمحت هٓغا
لخضازت مىيىٕ البدض.
مشيلت البد ــث:
مك٩لت البدض جخمدىع خى٢ ٫ىة جإزحر قب٩اث الخىانل الاظخماعي ٖلى ألاخضار الٗغبحت  ،وجىاو ٫مىٞ " ٘٢يـ
بى ٥همىطظا " الؾخسالم الىخاثج.
ؤ محـت البد ــض:
هإمل ؤن ظه الضعاؾت ؾدؿهم في بزغاء اإلا٨خباث الٗغبحت بمىيىٖها ،وحؿخٟحض منها بالخدضدض الجهاث البدشحت
الٗلمحت في الضعاؾاث ألا٧اصدمحت ،وَلبت ٢ؿم ؤلاٖالم والاجها ،٫و٧لحت الٗلىم الؿحاؾحت ،واإلاهخمىن بضعاؾت
قب٩اث الخىانل ؤلاظخماعي.
خـذود البد ــث:
ً
جىدهغ ظه الضعاؾت م٩اهحا :في بَاع الخضوص اإلا٩اهحت الخ٣ح٣حت في الىًَ الٗغبي ،ؤما في الخضوص الاٞترايحت
ٞدكمل ٧ل مىسغَي اإلاجخم٘ اإلاضوي الاٞتراضخي الٗغبي .
وػمىحا :في الخضوص الؼمىحت زال ٫الٟترة ألازحرة و التي ٖغٞذ ؤخضازا و حٛحراث ٖضدضة ،زهىنا م٘ مُل٘ ؾىت
.2011
٦ما ددىاو ٫البدض بالخهىم ٞئت الكباب الٗغبي التي جتراوح ؤٖماع م مابحن 16الى 30ؾىت .
ضػىباث البد ــث:
عٚم اهه جم ججىػ ا مً زال ٫اإلاشابغة بال ؤهىا ؾى ٝه٨خٟي بظ٦غ ؤ مها ختى وُٗي لل٣اعت هٓغة ؤص:١
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* ه٣و اإلاغاظ٘ .
* ٖضم صخت ٧ل ؤلاخهاثحاث اإلايكىعة .
* ٢لت البدىر و الضعاؾاث في ظا اإلاجا.٫
مىهج البدـ ــض:
ً
ً
ً
هٓغا أل محت الضعاؾت وألا ضا ٝاإلاغظىة منها ،يؿخسضم الباخض مىهجا ٖلمحا واخضا واؾخماعاث اؾخجىابحه:
مىهج اإلاسح الىنٟي :مً اظل ون ٠اإلاُٗحاث اإلاخدهل ٖليها و ٧ل اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بمىيىٕ البدض و٦ظا
صعاؾت ؾلى٦حاث ؤٞغاص الٗحىت اإلاضعوؾت ،مما يؿمذ بخٗمحم هدحجت اإلاسح ٖلى اإلاجخم٘ الظو سخبذ مىه الٗحىت،
ً
ً
٦ما ؤهه دم ً٨ؤن دلٗب صوعا جٟؿحردا بكغح ألاخضار ؤو الٓىا غ اإلاضعوؾت .
و جم ازخحاع مىهج اإلاسح الىنٟي ،ال٢تراب ظا اإلاىهج مً صعاؾت البدض الخالحت.
ؤلاشىـالـيت البدثيت:
 ل ج٣ىم الكب٩اث الاظخماٖحت و مسخل ٠مىٓماتها الاٞترايحت بضوع اإلاجخم٘ اإلاضوي البضدل؟و بلى ؤو مضي ؾا م اهسغاٍ قباب الىًَ الٗغبي ٞيها في ع ٘ٞمٗضالث اإلاكاع٦ت و اإلاؿا مت في الخٛححر ؟
وللىنى ٫بلى ؤلاظابت ؾى ٝهُغح بٌٗ ؤلاق٩الحاث الٟغٖحت:
ّ
ّ
* ل مً دخد٨م بالٗالم الاٞتراضخي دخد٨م بالٗالم الىا٢عي ؟
* ل وظىص مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ى الظو نى٘ الشىعة؟ ،ؤم ؤهه ؾا م في هجاخها ،وخىلها مً
اخخجاظاث ٞغصدت ويح٣ت ،بلى جىٓحم ٢ىو؟
* ل دم ً٨الخضدض ًٖ مؿخ٣بل ٗٞا ٫للمجخم٘ اإلاضوي الاٞتراضخي الٗغبي ؟
ٞغيحاث الضعاؾت:
هٓغا لؿٗحىا مً اظل الىنى ٫بلى هخاثج ٖلمحت ؾى ٝهىُل ٤مً ظملت ٞغيحاث و التي ؾىداو ٫بزباتها في
بدشىا:
*ؤنبذ الىا ٘٢الاٞتراضخي مىاٞـ خ٣ح٣ي للىا ٘٢الخ٣ح٣ي إلاا دخمحز به مً زهاثو.
*حٗخبر الشىعاث الٗغبحت اخض زماع جٓا غاث مىسغَي مىٞ ٘٢يـ بى.٥
*ؾا مذ اإلاىٓماث الاٞترايحت بلى خض ٦بحر في حٛححر البىاء الاظخماعي الٗغبي و بلىعة ال٨ٟغ الخدغعو.
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اللطل  : Iواكؼ اإلاجخمؼ اإلاذوي الافتراض ي في الىظً الػشبي
 2012بلى 43ملحىن مؿخسضم م٘ همى
ونل ٖضص مؿخسضمي مىٞ ٘٢يـ بى ٥في الٗالم الٗغبي ختى قهغ ببغيل
ً
واضح في اؾخسضام اللٛت الٗغبحت يمً وؾاثل الخىانل الاظخماعي وطل ٪و٣ٞا ألخضر هخاثج "ج٣غيغ ؤلاٖالم
الاظخماعي الٗغبي" في بنضاع زام ؤَل٣ه دىم 6مادى بغهامج الخى٦مت والابخ٩اع في ٧لحت صبي لإلصاعة الخ٩ىمحت يمً
الؿلؿلت التي دهضع ا بك٩ل صوعو.
٦ما اعجٟٗذ وؿبت مؿخسضمي ٞيـ بى ٥مً ؾ٩ان الٗالم الٗغبي ؤظم٘ مً 4في اإلااثت مىظ ٖامحن بلى خىالي 12في
اإلااثت الحىم منهم 70في اإلااثت مً قغيدت الكباب ألامغ الظو يكحر بلى جبجي ُ٢اٖاث مخىامحت مً اإلاجخم٘ الٗغبي
لىؾاثل ؤلاٖالم الاظخماعي بهض ٝبخضار حٛححر في مجخمٗاتهم.
و في ْل جؼادض الا خمام بمىا ٘٢الخىانل الاظخماعي و الاهسغاٍ ٞيها دم ً٨الخهغيذ بان طل ٪ال د٩ىن بال مً وعاء
ٖىامل مخٗضصة ؾاٖضث بلى خض ٦بحر في ع ٘ٞوؿب الاهسغاٍ في ظه اإلاىا.٘٢
اإلابدث ألاوٌ  :شبياث الخىاضل الاحخماعي:
اإلاعلب  1:مذخل ملاهيمي:
هٓغا للضوع اإلاهم الظو جلٗبه قب٩اث الخىانل الاظخماعي ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ٖمىما و الىًَ الٗغبي زهىنا
،ؾيخُغ ١بالكغح الىافي أل م اإلاهُلخاث اإلاخٗل٣ت بهظا اإلاجا.٫
 -1ملهمىم الخىاضل الاحخماعي:
حٗغي ٠الخىانل الاظخماعي
يٗغٞها مدمض ٖىاص بإجها " :جغ٦حبت اظخماٖحت بل٨تروهحت جخم نىاٖتها مً ؤٞغاص ؤو ظماٖاث ؤو ماؾؿاث ،وجخم
حؿمحت الجؼء الخ٩ىيجي ألاؾاسخي (مشل الٟغص الىاخض) باؾم (الٗ٣ضة –  ، )Nodeبدحض دخم بدها ٫ظه الٗ٣ض بإهىإ
مسخلٟت مً الٗال٢اث ٦دصجح٘ ٞغي ٤مٗحن ؤو الاهخماء لكغ٦ت ما ؤو خمل ظيؿحت لبلض ما في ظا الٗالم .و٢ض جهل
ً
ظه الٗال٢اث لضعظاث ؤ٦ثر ٖم٣ا ُ٦بحٗت الىي٘ ؤلاظخماعي ؤو اإلاٗخ٣ضاث ؤو الُب٣ت التي ديخمي بليها الصخو"()1
و حٗغ ٝبظغاثحا بإجها " :قب٩اث اظخماٖحت جٟاٖلحت جدحذ الخىانل إلاؿخسضميها في ؤو و٢ذ يكاءون وفي ؤو م٩ان
مً الٗالمْ ،هغث ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ مىظ ؾىىاث ٢لحلت وٚحرث في مٟهىم الخىانل والخ٣اعب بحن الكٗىب،
وا٦دؿبذ ؤؾمها الاظخماعي ٧ىجها حٗؼػ الٗال٢اث بحن بجي البكغ ،وحٗضث في آلاوهت ألازحرة وْحٟتها الاظخماٖحت لخهبذ
وؾحلت حٗبحردت واخخجاظحت ،وؤبغػ قب٩اث الخىانل الاظخماعي هي (ٞيـ بى ،٥جىيتر ،ويىجحىب) وؤ مها هي قب٨ت (
 )800ملحىن شخو مً ٧اٞت
ٞيـ بى ، )٥التي لم دخجاوػ ٖمغ ا الؿذ ؾىىاث وبلٖ ٜضص اإلاكتر٦حن ٞيها ؤ٦ثر مً (
ؤهداء الٗالم".
89

مشهض حيل البدث الػلمي  -مجلت حيل الذساظاث العياظيت والػالكاث الذوليت – الػذد  1يىايش 2015

بك٩ل مبؿِ هي ٖملحت الخىانل م٘ ٖضص مً الىاؽ (ؤ٢اعب ،ػمالء ،ؤنض٢اء ،ؤو ٧ل ما ؾبَ ًٖ )٤غي ٤مىا٘٢
وزضماث بل٨تروهحت جىٞغ ؾغٖت جىنحل اإلاٗلىماث ٖلى هُا ١واؾ٘ٞ ،هي مىا ٘٢ال حُٗح ٪مٗلىماث  ،ِ٣ٞبل
ُ
جتزامً وجخٟاٖل مٗ ٪ؤزىاء بمضاص ٥بخل ٪اإلاٗلىماث ًٖ مً في هُا ١قب٨خ ،٪وبظل ٪ج٩ىن ؤؾلىب لخباص٫
اإلاٗلىماث بك٩ل ٞىعو ًٖ َغي ٤قب٨ت ؤلاهترهذ.
٢ض هدؿاء ًٖ ٫الٟاثضة مً طل ،٪وؤلاظابت بؿحُت ظضاٞ ،مً ٢ضدم ألاػمان جغابِ الىاؽ م٘ بًٗهم ًٖ َغي٤
جىا٢ل ألازباع واإلاٗلىماث ًٖ قٗىب ؤو ٢باثل ؤزغي ،ومىا ٘٢الخىانل الاظخماعي جاصو هٟـ الٛغى بك٩لها
اإلابؿِ.
ب -ؤهىإ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي:
دىظض الٗضدض مً ؤهىإ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،وفي ٧ل دىم دٓهغ اإلاؼيض منها ول ً٨لدؿهحل ٖملحت الاؾدحٗاب
ؾى ٝه٣ىم بخهيحٟها خؿب ألاؾخاط مدمض اإلاىهىع : 1
وباالٖخماص ٖلى مٗحاع الاؾخٗما ٫و ألا محت اعجإدىا الخُغ ٝبلى قغح اخض ؤ م مهُلخاث قب٨ت الخىانل
الاظخماعي:
 - 2فيغ بىن:
 2004و ى ددب٘ هٟـ قغ٦ت ٞيـ بى ٥الخانت و يؿمذ ظا اإلاى٘٢
ى مى ٘٢اظخماعي ؤَل ٤في الغاب٘ مً ٞبرادغ
للمؿخسضمحن باالهًمام بلى ٖضة قب٩اث ٞغٖحت مً هٟـ اإلاى ٘٢جهب في ٞئت مٗحىت مشل مىُ٣ت ظٛغاٞحت مٗحىت
ؤو مضعؾت مٗحىت و ٚحر ا مً ألاما ً٦التي حؿاٖض ٖلى ا٦دكا ٝاإلاؼيض مً ألاشخام و الظدً دخىاظضون في هٟـ
ٞئت الكب٨ت.
ماؾـ اإلاى ٘٢ماع ٥ػ٦غبحرط  Mark Zuckerbergؤؾـ اإلاىٖ ٘٢ىضما ٧ان َالبا في ظامٗت اعٞاعص و ٧ان اإلاى ٘٢في
البضادت مسهها  ِ٣ٞللُلبت في ظامٗت اعٞاعص  ِ٣ٞل ً٨جم جىؾحٗه الخ٣ا ليؿمذ لُلبت الجامٗاث بك٩ل ٖام
باالقترا ٥في اإلاى ٘٢مً زم جم جىؾحٗه الخ٣ا ليكمل َلبت اإلاضاعؽ الشاهىيت و ؤو شخو دخٗضي ٖمغه 13ؾىت .
 – 3اإلاجخمؼ اإلاذوي الافتراض ي:
يكحر مهُلح اإلاجخم٘ اإلاضوي الاٞتراضخي بلى ٧ل ؤهىإ ألاوكُت الخُىٖحت التي جىٓمها الجماٖت ٖلى نٟداث
الاهترهيذ خى ٫مهالح و ٢حم و ؤ ضا ٝمكتر٦ت .و حكمل ظه ألاوكُت اإلاخىىٖت الٛادت التي دىسغٍ ٞيها ؤٞغاص
اإلاجخم٘ اإلاضوي الاٞتراضخي مً ج٣ضدم الخضماث ،ؤو صٖم الخٗلحم اإلاؿخ٣ل ،ؤو الخإزحر ٖلى الؿحاؾاث الٗامتٟٞ .ي
بَاع ظا اليكاٍ ألازحر مشال ،دجىػ ؤن
 1ألاؾخاط :مدمض اإلاىهىع جإزحر قب٩اث الخىانل الاظخماعي ٖلى ظمهىع اإلاخل٣حن عؾالت ماظؿخحر في ؤلاٖالم والاجها ٫ألا٧اصدمحت الٗغبحت في الضاهماع ٥م
.25
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دجخم٘ مىاَىىن زاعط صاثغة الٗمل الخ٩ىمي ليكغ اإلاٗلىماث خى ٫الؿحاؾاث ،ؤو مماعؾت الًٛىٍ بكإجها ،ؤو
حٗؼيؼ ا (مٗا٢بت ناوعي الؿحاؾاث ؤو م٩اٞإتهم (.
ٌد
وظىص في الخحاة
دًم اإلاجخم٘ اإلاضوي الاٞتراضخي مجمىٖت واؾٗت الىُا ١مً الخىٓحماث الاٞترايحت التي لها
ً
الٗامت وجنهٌ بٗبء الخٗبحر ًٖ ا خماماث و٢حم اإلاىسغَحن ٞيها  ،اؾدىاصا بلى اٖخباعاث ؤزال٢حت ؤو ز٣اٞحت ؤو
ؾحاؾحت ؤو ٖلمحت ؤو صديحت ؤو زحردت .و دُلٖ ٤لى ظه اإلاىٓماث مهُلح مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي الاٞتراضخي .
اإلاُلب : 2الضعاؾاث الؿاب٣ت اإلاخٗل٣ت بمىا ٘٢الخىانل الاظخماعي :
ىاٖ ٥ضة صعاؾاث جُغ٢ذ ألزغ اؾخسضام مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٖلى شخهحت الكباب ،وزغظذ
بيخاثج مهمت جٟحض ؤٚغاى الضعاؾت الخالحت  ،وٞحما دلي ٖغى مىظؼ لبٌٗ الضعاؾاث التي جىاولذ مىيىٕ الضعاؾت:
ؤوال ٖلى اإلاؿخىي الٛغبي:
 1صعاؾت ؤعيً ٧اعبيؿ٩ي ):2010 (Aren karbnsky
جىاولذ بالضعاؾت ازغ مىٞ "٘٢يـ بىٖ " ٥لى الخدهحل الضعاسخي لضي َلبت الجامٗاث ،و٢ض َب٣ذ الضعاؾت
ً
َالبا ظامٗحا ،خحض ؤْهغث الىخاثج ؤن الضعظاث التي ددهل ٖليها َالب الجامٗاث اإلاضمىىن ٖلى
ٖلى ) ( 219
قب٨ت الاهترهذ وجهٟذ مىٞ "٘٢يـ بى" ٥ؤ٦بر الكب٩اث الاظخماٖحت ٖلى ؤلاهترهذ ؤصوى ب٨شحر مً جل ٪التي ددهل
ٖليها هٓغائ م الظدً ال يؿخسضمىن ظا اإلاى٦ ،٘٢ما ؤْهغث الىخاثج ؤهه ٧لما اػصاص الى٢ذ الظو دمًحه الُالب
الجامعي في جهٟذ ظا اإلاى٧ ٘٢لما جضهذ صعظاجه في الامخداهاث.
و٢خا ؤَىٖ ٫لى الاهترهذ دسههىن ً
٦ما بحيذ الىخاثج ؤن ألاشخام الظدً دً٣ىن ً
و٢خا ؤ٢هغ للضعاؾت مكحرا
بلى ؤن ل٩ل ظحل ا خماماث ججظبه  ،وؤن ظا اإلاى ٘٢ددحذ للمؿخسضم "الضعصقت" ،وخل الٟىاػيغ ،وببضاء عؤده في ٦شحر
مً ألامىع والبدض ًٖ ؤنض٢اء ظضص ؤو ٢ضامى  ،وبحيذ الىخاثج بن) ( 79 %مً الُالب الجامٗححن الظدً قملتهم
ؤزغ ً
الضعاؾت اٖترٞىا بإن بصماجهم ٖلى مىٞ "٘٢يـ بىّ " ٥
ؾلبحا ٖلى جدهحلهم الضعاسخي.
-2صعاؾت ميكحل ٞاوؿىن : 2010 (Meshel Fansone ):
ضٞذ بلى الخٗغٖ ٝلى ؤزغ اؾخسضام قب٩اث الخىانل الاظخماعي ٖلى الٗال٢اث الاظخماٖحت ،و٢ض َب٣ذ
الضعاؾت ٖلى ٖحىت بل٢ ٜىامها )  (1600قاب مً مؿخسضمي قب٩اث الخىنل الاظخماعي في بغيُاهحا  ،و٢ض ؤْهغث
الىخاثج َّؤن ؤ٦ثر مً هه ٠ألاشخام البالٛحن الظدً يؿخسضمىن مىا ٘٢مً بحنها( ٞيـ بى ٥و دىجحىب) ٢ض
اٖترٞىا بإجهم دً٣ىن و٢خا ؤَىٖ ٫لى قب٨ت ؤلاهترهذ مً طل ٪الى٢ذ الظو ْدُ ٣
ًىهه م٘ ؤنض٢ائهم الخ٣ح٣ححن ؤو م٘
ؤٞغاص ؤؾغ م.
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وؤْهغث الضعاؾت ؤدًا ؤجهم دخدضزىن بهىعة ؤ٢ل ٖبر الهاج ،٠وال يكا ضون الخلٟاػ ً
٦شحرا ،ويلٗبىن ٖضص ًًا
ؤ٢ل مً ؤلٗاب ال٨مبحىجغ ،ويغؾلىن ٦محت مً الغؾاثل الىهحت و٦ظل ٪البردضدت،و٢ض بحيذ الضعاؾت ؤهه هدى )( 53 %
مً الظدً قاع٧ىا في الضعاؾت اإلاسخحت ،بإن قب٩اث الخىانل الاظخماعي ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ حؿببذ بالٟٗل في حٛححر
ؤهماٍ خحاتهم ،و٦كٟذ الضعاؾت ًٖ َّؤن هه ٠مؿخسضمي ؤلاهترهذ في بغيُاهحا م ؤًٖاء في ؤخض مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي ،م٣اعهت ب ) ِ٣ٞ( 27 %في ٞغوؿا ،و) ( 33 %في الحابان ،و ) ( 40 %في الىالداث اإلاخدضة.
ٞ" :)2011يـ بى ٥يؿاٖض في ج٩ىيً نضا٢اث ؤًٞل"
صعاؾت مغ٦ؼ (بحى) ألامغي٩ي لألبدار (
ؤْهغث هخاثج صعاؾت مسخحت ؤظغا ا مغ٦ؼ (بحى) لألبدار ،بن مؿخسضمي ٞيـ بى ٥ؤ٦ثر ز٣ت ولضحهم ٢ضع
ؤ٦بر مً ألانض٢اء اإلا٣غبحن وصعظت اهسغاَهم في الؿحاؾت ؤٖلى،و٢ا٦( ٫حض املخىن) الظو ٢اص الضعاؾت "ؾيخد٤٣
مً ال٨م ال٨بحر مً الخ٨هىاث بكإن ؤزغ اؾخسضام مىا ٘٢للخىانل الاظخماعي ٖلى الخحاة الاظخماٖحت للصخو،
1
وجغ٦ؼث مٗٓمها خى ٫اخخما ٫ؤن ج٩ىن ظه اإلاىا ٘٢مًغة بٗال٢اث مؿخسضميها وجبٗض م ًٖ اإلاكاع٦ت في الٗالم".
ؤما ٖلى نٗحض الىًَ الٗغبي:
 )1.9ملحىن مؿخسضم ظضدض لإلهترهذ في مهغ بٗض الشىعة"
 :)2011جدذ ٖىىان "(
 صعاؾت لكغ٦ت (ج٨ىى وادغلـ) (٦ك ٠ج٣غيغ خضدض ًٖ ػياصة ٦بحرة في اؾخسضام ؤلاهترهذ في مهغ في ؤٖ٣اب زىعة ( )25دىادغ ،التي ؤَاخذ
ً
بالغثيـ الؿاب( ٤خؿجي مباع )٥بٗض (ٖ )30اما في الؿلُت ،وبكإن آلالحت التي اٖخمضث ٖليها الكغ٦ت في ظم٘
ؤلاخهاءاث ٢ا( ٫مهُٟى ؤبى ظمغة) عثيـ مجلـ بصاعة
(ج٨ىى وادغلـ) " :وٗخمض ٖلى ج٣ىحاث ٖالحت الض٢ت في مغا٢بت وبخهاء مؿخجضاث وحٛحراث ألاؾىا ١الغ٢محت
بمهغ ،ومً ؤ م ظه الخ٣ىحاث اؾخسضام ٢ىاٖض بحاهاث ضخمت٦ ،ما دخم عنض ؾلى٦حاث اؾخسضام ؤلاهترهذ
واإلاخٛحراث التي جُغؤ ٖليها بهٟت دىمحت مما دم٨ىىا مً ج٣ضدم ؤص ١ؤلاخهاءاث والخ٣ضدغاث التي جخٗل ٤بهظا اإلاجا،٫
وعبما جٟخذ ظه الؼياصة ال٨بحرة في ؤٖضاص مؿخسضمي الكب٨ت اإلاجا ٫ؤمام جىؾ٘ ؾى ١ؤلاهترهذ في مهغ
وجىاو ٫ج٣غيغ (ج٨ىى وادغلـ) بالخٟهحل 2حجم الؼياصة في اؾخسضام زالزت مىا٧ ٘٢ان لها ؤزغ ٦بحر في الاهخٟايت
الكٗبحت وهيٞ ( :يـ بى ٥وجىيتر) ،باإلياٞت بلى مى( ٘٢دىجحىب) لخباص ٫ملٟاث الٟحضدى ،وط٦غ "بن ٖضص مؿخسضمي
 )5.2ملحىن ،ؤما (جىيتر)
 )%23.8بٗض الشىعة بلى (
 )4.2ملحىن شخو ل٨ىه اعج( ٟ٘
(ٞيـ بى٢ )٥بل ( )25دىادغ ٧ان (
 ، ")44200وبسهىم (دىجحىب) ٢ا ٫الخ٣غيغ:
 )26800مؿخسضم ػاص بٗض ا بلى (
٩ٞان ٖضص مؿخسضمحه ٢بل الشىعة (
 )8.7ملحىن نٟدت ٖلى اإلاى ٘٢مً ٢بل مؿخسضمحن مهغيحن،
"بهه زال ٫ألاؾبىٕ ألاو ٫مً الشىعة جمذ مكا ضة (

1
2

ص خؿجي ٖىى ازغ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في جىمحت اإلاؿاولحت اإلاجخمٗحت لضي الكباب ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت م12-11
اإلاغظ٘ هٟؿه
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ظاء ظا الٗضص عٚم  ُ٘٢الؿلُاث اإلاهغيت زضماث ؤلاهترهذ في ظمح٘ عبىٕ البالص مً ( )28دىادغ ختى ألاو ٫مً
ٞبرادغ".
ً
وعنض الخ٣غيغ الظو نضع في ( )20نٟدت ازخالٞا في ؾلى٦حاث اإلاؿخسضمحن اإلاهغيحن ٖلى ؤلاهترهذ بٗض ()25
ً
دىادغ ،بط ٧اهىا ٢بل ظا الخاعيش "ؤ٦ثر ا خماما بالترٞحه" ،ؤما بٗض الشىعة ٣ٞض ؤنبذ اإلاؿخسضمىن" ،ؤ٦ثر صعادت
ب٨حٟحت اؾخسضام ؤصواث ؤلاهترهذ ،وألو ٫مغة حٗلمىا اؾخسضام اإلاىا ٘٢الىؾحُت والخٛلب ٖلى حُٗحل الكب٩اث
الاظخماٖحت ,والبدض ًٖ ألازباع طاث اإلاهضا٢حت والتر٦حز ٖلى بدجاص مهاصع للمخابٗت الخحت". .
ً
وؤيا" ٝوظضها الٗ٨ـ جماما وبن مً يؿخسضمىن مىا ٘٢مشل (ٞيـ بى )٥لضحهم ٖضص ؤ٦بر مً الٗال٢اث
الىزح٣ت ،واخخما ٫اهسغاَهم في ألاوكُت اإلاضهحت ؤو الؿحاؾحت ؤٖلى ،وحكحر الضعاؾت بلى حٛحر ٦بحر في الٗال٢اث
 )2008خحن ؤظغيذ
الاظخماٖحت ،ويؿخسضم ( )%47مً البالٛحن مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في اعجٟإ ًٖ (ٖ )% 26ام (
ً
صعاؾت ممازلت ،و٦كٟذ الضعاؾت ؤن مؿخسضمي (ٞيـ بى )٥الظدً دضزلىن اإلاىٖ ٘٢ضة مغاث في الحىم ؤ٦ثر محال
ً
بيؿبت ( )% 43مً مؿخسضمي ؤلاهترهذ آلازغيً ،وؤ٦ثر محال بشالزت ؤمشاِ ٫مً َمً ال يؿخسضمىن ؤلاهترهذ بلى الكٗىع
بإهه دم ً٨الىزى ١في مٗٓم الؼاثغيً.
: )2008
صعاؾت الٗخحبي(
التي ضٞذ للخٗغٖ ٝلى جإزحر ٞيـ بىٖ ٥لى َلبت الجامٗاث الؿٗىصدت،خحض ؤن وؿبت اهدكاع اؾخسضام ٞيـ
بى ٥بحن َالب الجامٗاث الؿٗىصدت وَالباتها بلٛذ (  ) 77 %وؤن صوع ألا ل وألانض٢اء وجإزحر م في الخٗغٖ ٝلحه
بضا ٘ٞجمًحت الى٢ذٗ٦ ،امل عثيـ الؾخسضامه ،خحض ظاء ظا الٗامل في اإلاغجبت ألاولى في ؤلاقاٖاث اإلاخد٣٣ت مً
اؾخسضامه ،وزلهذ الٗحىت بلى ؤن" ٞيـ بى ٥خ ٤٣ما لم جد٣٣ه الىؾاثل ؤلاٖالمحت ألازغي،وؤن اؾخسضامه ٧ان
له جإزحره ٖلى الصخهحت ؤ٦ثر مً الىؾاثل ؤلاٖالمحت
ً
زالشا :الخٗلحٖ ٤لى الضعاؾاث والبدىر الؿاب٣ت:
ال ق ٪ؤن للضعاؾاث الؿاب٣ت ؤ محت ٦بحرة لضي ٧اٞت الباخشحن ألا٧اصدمححن ،ؤو اإلاٗا ض والجامٗاث ومغا٦ؼ
ألابدار ،ؤو الكغ٧اث واإلااؾؿاث البدشحت ٖىض ال٣حام بإو بدض ٖلمي مٗخمض وعنحن ،و٢ض يؿخٟحض مً ظه
الضعاؾاث الباخشىن ؤو الجهاث البدشحت ألازغي ،بطا ٧اهذ جخٗل ٤بمىايح٘ بدىثهم ؤو ج٣ترب منها في ؤلاظابت ٖلى
حؿائالث الضعاؾت ونحاٚت ٞغويها وجد٣ح ٤ؤ ضاٞها ،ومً زاللها دخىنل الباخشىن بلى هخاثج واؾخيخاظاث
وم٣ترخاث ٢ض حؿهم في بزغاء مىايحٗهم البدشحت ،والتي مً قإجها ؤن حٗىى الى٣و الخانل في الضعاؾاث التي
ؾب٣تها ،ويالخٔ ؤن مٗٓم الضعاؾاث الؿاب٣ت التي ؤٖخمض ا الباخض في ظه الضعاؾت وبالغٚم مً ٢لتها٢ ,ض جىاولذ
بلى خض ما بٌٗ الجىاهب ألاؾاؾحت مً ظه الضعاؾت ،وؤقاعث بلى ؤ محت ؤلاٖالم الجضدض وصوعه في بخضار ه٣لت
هىٖحت في مٟهىم وؾاثل ؤلاٖالم ٧اٞت.
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وجىاولذ قب٩اث الخىانل الاظخماعي ،التي ؤنبدذ في مخىاو ٫ؤو مخهٟذ لكب٨ت ؤلاهترهذ ،بالغٚم مً الخٗامل
الخظع مٗها الظو ؤ٦ضث ٖلحه بٌٗ الضعاؾاث ،وجإزحراتها الؿلبحت اإلاىٓىعة وٚحر اإلاىٓىعة ٖلى ظحل الكباب
واإلاغا ٣حن ،بال ؤن مٗٓم الضعاؾاث ؤ٦ضث ٖلى الضوع ؤلادجابي الظو جلٗبه قب٩اث الخىانل الاظخماعي ,في الخ٣اعب
بحن الكٗىب مً زال ٫ج٣ضدم ألازباع واإلاٗلىماث وجباص ٫الش٣اٞاث ،والخغوط ٖلى ؾلُت الغ٢حب وبجاخت اإلاجا٫
إلبضاء الغؤو وخغيت الازخحاع ،والضوع اإلاخمحز الظو لٗبخه قب٩اث الخىانل الاظخماعي (ٞيـ بى ,٥جىيتر ,والحىجحىب) ،
في ؤخضار (زىعاث الغبح٘ الٗغبي).
و٢ض ا٢تربذ بٌٗ الضعاؾاث مً ظه الضعاؾت في جإ٦حض وبزباث ( :جإزحر قب٩اث الخىانل الاظخماعي في الكباب
الٗغبي)  ،و ى الهض ٝالظو يؿعى الباخض في الىنل بلحه في ظه الضعاؾت٦ ،ما دم ً٨مالخٓت ؤن اٚلب الضعاؾاث
جىاولذ الضو ٫الٛغبحت م٘ ه٣و ملخىّ ٖلى مؿخىي الىًَ الٗغبي .
اإلابدض الشاوي  :اهضماط الكباب الٗغبي في الىا ٘٢الاٞتراضخي:
اإلاُلب  : 1الٗيل في الىا ٘٢الاٞتراضخي:
الىا ٘٢الاٞتراضخي ى "وا ٘٢ال٨ترووي مكابه للىا ٘٢الخ٣ح٣ي "وجُبح٣اجه ٦شحرة منها البردض الال٨ترووي  ،آلت البح٘
الال٨ترووي ألالٗاب الال٨تروهحت ،اإلا٨خباث الال٨تروهحت وٚغ ٝالضعصقت الال٨تروهحت  ،ويبضو ؤن الىا ٘٢الاٞتراضخي ٢ض
ً
حٛلب ٖلى الىا ٘٢الخ٣ح٣ي في بٌٗ اإلاجاالث بضلحل ؤن بٌٗ الصخ ٠الٛغبحت الكهحرة ٢ض جىٟ٢ذ جهاثحا ًٖ
الهضوع وا٦خٟذ بةنضاع وسخت بل٨تروهحت! وفي مجا ٫الخٗلحم  ،ؤزظث اإلاضاعؽ والجامٗاث الاٞترايحت جدل مدل
اإلاضاعؽ والجامٗاث الخ٣ح٣حت في بٌٗ الضو ٫بل ؤن خحاة ؤلاوؿان اإلاٗانغ ناعث مد٩ىمت بالىا ٘٢الاٞتراضخي
ٞاألظهؼة الال٨تروهحت ناعث حسجل جٟانحل اؾتهال ٥الخضماث الٗامت  ،اإلاٗامالث البى٨حت  ،مٗامالث الاؾخحراص
والخهضدغ وجٟانحل ظىاػاث الؿٟغ وخاالث الىنى ٫واإلاٛاصعة بدحض ؤنبذ الٟهل بحن الىا ٘٢الخ٣ح٣ي والىا٘٢
ً
الاٞتراضخي مؿخدحال بل ؤن ؤو حُٗل في هٓام زضماث الىا ٘٢الاٞتراضخي ناع داصو بلى بنابت الخحاة الخ٣ح٣حت
بالكلل الخام.
ؤما في اإلاىُ٣ت الٗغبحت ٞال مجا ٫للى٣اف خىلهٚ ،حر ؤن الٟغ ١بحن ظه اإلاجخمٗاث وجل ٪د٨مً في اإلا٩اهت التي
بلٛتها ظه الىؾاثِ في اإلاجخم٘ٞ ،بحن مً يؿخٗملها ٧ىؾحلت ؤؾاؾحت وبحن مً دلجإ بليها مًُغا ٧ىؾحلت ج٩املحت
د٨مً الٟغ ١وجبرػ ألا محتٞ ،ىالخٔ ؤن َٟى اإلاكا٧ل التي حٗاهيها ز٣اٞخىا وخًاعجىا الٗغبحت ؤصي بلى مداولت ؤدجاص
خلى" ٫مدلحت" لها ،و الظو جؼامً م٘ الخُىع الهاثل ٖلى مؿخىي ج٣ىحاث الخىانل ؤصي بلى وظىص ب٢با٦ ٫بحر ٖلى
مىا ٘٢الاهترهذ التي جغبِ بٞغاصا اٚلبهم مً ٞئت الكباب ججمٗهم ىادت مكتر٦ت آو وكاٍ مكتر ٥و الٛىم في ما
يؿمى بالىا ٘٢الاٞتراضخي و جبحن ؤن ٖضصا متزادضا مً قباب الىًَ الٗغبي ؤنبدىا في الى٢ذ الغا ً ،دخهٟدىن
ظه اإلاىا ٘٢الاجها ٫التي اهدكغث ٦شحرا ٖبر الاهترهذ،و اؾخٗما ٫ظه الكب٩اث الاظخماٖحت بك٩ل ٚحر ٖاصو

94

مشهض حيل البدث الػلمي  -مجلت حيل الذساظاث العياظيت والػالكاث الذوليت – الػذد  1يىايش 2015

َغ ٝالكبابٖ ،لى ٚغاع وكغ الهىع واإلالٟاث و٦حٟحت الخٗامل م٘ نٟداتها ،زانت في ما حٗل ٤بـالً٣ادا الغا ىت
ووكغ مسخل ٠ألازباع .
اإلاُلب : 2حك٨حل مىٓماث ٖلى نٟداث الىيب:
وفي هٟـ الى٢ذ ٞان ىا ٥ب٢باال ٦بحرا ٖلى اإلاىا ٘٢التي جدحذ خحاة اٞترايحت ،ومً ؤقهغ نىع ا مىا" ٘٢الخحاة
الشاهحت" ،التي حؿخُح٘ مً زاللها ؤن جسخاع شخهحت اٞترايحت وجسخاع ٖمال اٞترايحا وجغبذ ؤمىالا اٞترايحت وججض
ؤنض٢اء اٞترايححن ..الخ .
وم٘ ؤلا٢با ٫ال٨بحر ٖلى مىا ٘٢الخحاة الاٞترايحت جُىعث بدحض ؤنبدذ ؤدًا مىا ٘٢دلخ٣ي ٞيها مً ججمٗهم
ا خماماث مكتر ٥بال ؤن الخُىع لم دٖ ٠٣لى اإلاىا ٘٢الاٞترايحت٣ٞ ،ض اه٣لبذ آلادت وؤنبدذ هىاصو خ٣ح٣حت ج٣ضم
ٞغنت لغواص ا الن يٗيكىا خحاة مسخلٟت صازلها ،دم٨نهم زال ٫ظه الخحاة ؤن دغجضوا مالبـ الصخهحت التي
دغيضوجها ،ويلٗبىا الضوع الظو ددبىهه .وم٘ ػياصة ؤلا٢باٖ ٫لى حك٨حل الىىاصو و اإلاىٓماث الاٞترايحت في الىًَ
الٗغبي ؤُٖى طل ٪صٗٞا ٢ىيا الخضٖحم ع٧اثؼ اإلاجخم٘ اإلاضوي الاٞتراضخي الٗغبي و زحر صلحل ٖلى طل ٪ؤن ٖكغاث
اإلاالدحن مً الكباب الٗغبي دًٟلىن بٖالن اهخماء م للىًَ مً زال ٫مىخضداث الاهترهـ ــذ ومىا ٘٢الخىانل
الاظخمــاعي وفى م٣ضمتها مى٢ــ٘ ٞيـ بى ،٥وٖبر اإلاضوهاث واإلاىا ٘٢الصخهحت للمكا حر مً الضٖاة والؿحاؾححن
والغيايححن ،الضٖاة مشل ٖمغو زالض ؤو الض٦خىع مدمض الٗغيٟي ؤو الض٦خىع َاع ١الؿىيضان وٚحر م وظضوا في
قب٨ت اإلاٗلىماث ٞغنت ط بحت لإلٖالن ًٖ مكغوٖاتهم التي ج٨ش ٠الاهخماء للىًَ الٗغبي وؤلاؾالمي .
واججه الكباب ؤدًا إلاماعؾت الاهخماء ٖلى الكب٨ت بُغي٣خه الخانتٞ ،منهم مً يٗبر ًٖ خب الىًَ مً زال٫
مىا ٘٢زانت ومكتر٦ت مشل مىا ٘٢ظمٗحاث نىإ الخحاة اإلاىدكغة في مسخل ٠الضو ٫الٗغبحت والتي وظضث في
الاهترهذ محضان مٗغ٦ت ع٢مي إلٖالن الاهخماء ألوَاجهم والضٞإ ًٖ جاعيسها ،وٖلى مىٞ ٘٢يـ بى٢ ٥ض جضوع مٗاع٥
اٞترايحت مً ؤظل ً٢ادا الىًَ ٞهىاٖ ٥لى ؾبحل اإلاشا ٫مجمىٖاث مً صولت ٖغبحت ٦بحرة جُالب بةجاخت الٟغنت
ؤمام ٧ل اإلاىاَىحن للترشح إلاىهب عثيـ الضولت صون ٢حىص ٢اهىهحت ،و ىا ٥مجمىٖاث ؤزغي جُغح خلىال ٖملحت
إله٣اط الىًَ مً الخ٣ؿحم ،ومجمىٖت زالشت جضٖى لل٣حام بمباصعاث للخ٣غيب بحن الؿىت والكحٗت للخىخض يض ٚحر
اإلاؿلمحن.
ويغي ٖبض هللا بً مهلح ( قاب زلحجي ) ؤن الاهخماء دجب ؤن د٩ىن لألمت الٗغبحت وؤلاؾالمحت وليـ لضولت ؤو
ُ٢غ  ،وي٣ى ٫ؤهه دضزل ٖلى مىخضداث الضو ٫الٗغبحت ويخٟاٖل م٘ ٧اٞت ً٢ادا الٗغب ألهه مً وظهت هٓغه ى
الاهخماء ألاقمل  ،مُالبا الكباب بإن دخدىلىا باهخمائهم ألقحاء ٖملحت ٧اإلاؿاٖضة في اإلادً وألاػماث التي جىاظه
بٌٗ الضو ٫الٗغبحت .ومدمىص َالب دضعؽ ؤلاٖالم بةخضي الجامٗاث الٗغبحت دا٦ض ؤن مىخضداث الاهترهذ ومى٘٢
ٞيـ بى ٥ؤنبدذ بضدال إلاماعؾت الىَىحت والاهخماء ًٖ ألاخؼاب الؿحاؾحت التي عجؼث ًٖ ظظب الكباب بليها
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ومً زم ؤنبذ الاهترهذ بضدال لضي الكباب للخٗبحر ًٖ الىَىحت و ال٣حام باألٖما ٫الخحردت والؿحاؾحت والاظخماٖحت
والتي هي مً مخُلباث وم٣خًحاث الىَىحت الخ٣ت و الاهخماء الاٞتراضخي.
اإلابدض الشالض  :صعاؾت اعجٟإ وؿب الاهسغاٍ الكبابي في قب٩اث الخىانل الاظخماعي:
اإلاُلبٖ: 1غى بخهاوي:
وكغ مى )Internet World Stats( ٘٢بخهاءا دخٗل ٤باللٛاث الٗكغ ألاولى ألا٦ثر اؾخسضاما ٖلى قب٨ت
%27.3
2010م و٧اهذ اإلاغجبت ألاولى مً ههيب اللٛت ؤلاهجلحزدت بٗضص مؿخسضمحن ٞا 536١ملحىن جمشل
ؤلاهترهذ لٗام
مً بظمالي مؿخسضمي ؤلاهترهذ ،جلتها في اإلاغجبت الشاهحت اللٛت الهيىحت والتي ججاوػ ٖضص مؿخسضمها 444ملحىن ؤو
 %22.6مً مجمىٕ اإلاؿخسضمحن .ؤما اإلاغجبت الشالشت ٩ٞاهذ للٛت ألاؾباهحت خحض ونل ٖضص مؿخسضميها بلى خىالي153
ملحىن مؿخسضم بيؿبت %7.8مً بظمالي ٖضص اإلاؿخسضمحن .في خحن جغاظٗذ اللٛت الٟغوؿحت مً اإلاغ٦ؼ الخامـ بلى
اإلاغ٦ؼ الشامً.
ً
ً
2010م سجلذ ج٣ضما ٦بحرا خحض
2004م في اإلاغجبت الشالشت ٖكغ ،ول٨نها في ٖام
و٢ض ٧اهذ اللٛت الٗغبحت في ٖام
اخخلذ اإلاغ٦ؼ الؿاب٘ بخٗضاص ٞا 65١ملحىن مؿخسضم جمشل %3.3مً مجمىٕ مؿخسضمي ؤلاهترهذ في الٗالم ،وبيؿبت
2010م ،مما دٟؿغ اهٟخاح
همى مدؿاعٖت هي ألاٖلى بط ٢ضعث بإ٦ثر مً %2500زال ٫الٟترة بحن ٖامي2000م و
اإلاؿخسضم الٗغبي ٖلى ؤلاهترهذ ويبحن بىاصع ظهىص بزغاء اإلادخىي الٗغبي واهدكاعه.
دىظض ٖلى ؤلاهترهذ ملحاعاث اإلاىا ،٘٢بًٗها لضحها ٖضص مدضوص مً اإلاؿخسضمحن ،بيىما البٌٗ آلازغ لضده ؤٖضاص
2011م ٢اثمت بإ٦بر100مى ٘٢مً خحض ٖضص مؿخسضمحه (ػياعاجه)
٦بحرة مً اإلاؿخسضمحن .و٢ض ؤنضع "ظىظل" ٖام
 880,000,000مؿخسضم ،جاله مى ٘٢دىجحىب في اإلاغجبت
ٖلى مؿخىي الٗالم .وخل ٞيـ بى ٥في اإلاغجبت ألاولى بدىالي
 660,000,000ػاثغ و٦ما ى مىضح في (ظضو)1 ٫
 800,000,000ػاثغ ،زم دا ى في اإلاغجبت الشالشت بدىالي
الشاهحت بدىالي
الظو ددصخي اؾخسضام الاهترهيذ في الٗالم.
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وبما ؤن ؤ م وؤقهغ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ى ٞيـ بى ٥و هٓغا للضوع الباعػ الظو دلٗبه خالحا ٞؿىٝ
هخُغ ١بلى ٖغى بخهاجي الؾخسضامه ٖلى اإلاؿخىيحن الٗالمي و الٗغبي :
-1اعجٟإ وؿب مؿخسضمي ٞيـ بى: Facebook ٥
ٞيـ بى ٥ى ؤخض قب٩اث الخىانل الاظخماعي التي عٚم ؤن ٖمغ ا ال دؼيض ًٖ ٖكغ ؾىىاث بال ؤن مىاٗ٢ها
ً
ً
ؤنبدذ ألاقهغ وألا٦ثر اؾخسضاما وجإزحرا ٖلى مؿخىي الٗالم.
ً
ً
وآلان دمل ٪اإلاى ٘٢خىالي 880ملحىن مؿخسضم ،بمٗجي آزغ ٞةن شخها واخضا مً بحن ٧ل 13شخو ٖلى ألاعى
ً
لضده خؿاب في مىٞ ٘٢يؿبى ،٥بدىالي 75لٛت  ،وي٣طخي االء اإلاؿخسضمحن ظمحٗا ؤ٦ثر مً 700بلحىن ص٢ح٣ت ٖلى
ً
اإلاى ٘٢قهغيا.
 2011ما دلي:
ومً ؤلاخهاءاث ألازغي إلاىٞ ٘٢يـ بى ٥والتي وكغتها مضوهت  digitalbuzzblogفي دىادغ
دبل ٜمخىؾِ ٖضص ألانض٢اء ل٩ل مؿخسضم 130نضد.٤
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 %48مً مؿخسضمي اإلاى ٘٢ممً جتراوح ؤٖماع م بحن 34-18ؾىت د٣ىمىن باالَالٕ ٖلحه بٗض اؾدح٣اْهم مً
الىىم ،منهم %28دٟٗلىن طل٢ ٪بل ختى ٢حامهم مً ٖلى الؿغيغ.
ً
وؿبت اإلاؿخسضمحن مً الظدً جؼيض ؤٖماع م ًٖ 35ؾىت جؼيض باَغاص وهي جمشل خالحا ؤ٦ثر مً %30مً بظمالي
اإلاؿخسضمحن.
ً
ً
اإلاؿخسضمحن الظدً جتراوح ؤٖماع م بحن 24-18ؾىت هي ألاؾغٕ همىا بيؿبت%74ؾىىيا.
ؤ٦ثر مً 200ملحىن شخو دضزلىن ٖلى اإلاى ٘٢بىاؾُت ىاجٟهم الجىالت.
 %48مً الكباب ط٦غوا بإن ٞيـ بى ٥ؤنبذ مهضع م الؾخ٣اء ألازباع.
في ٧ل 20ص٢ح٣ت ٖلى ٞيـ بى ٥جخم مكاع٦ت ملحىن عابِ ،وجخم ٢بى ٫نضا٢ت 2ملحىن شخو٦ ،ما دخم بعؾا٫
خىالي 3مالدحن عؾالت.
ً
ً
٦ما ؤوضح مى ٘٢النهاع -ؤون الجؼاثغو الدً ؤهه لى ٧ان " ٞيـ بى " ٥بلضا الخخل اإلاغجبت الشالشت ٖاإلاحا بٗض
الهحن والهىض مً خحض ٖضص الؿ٩ان .ويًم "ٞيؿبى "٥ؤ٦ثر مً 900ملحىن مؿخسضم هاقِ دخهل ؤ٦ثر مً
ههٟهم باإلاى ٘٢مغة في الحىم ٖلى ألا٢ل ،وؤ٦ثر مً هه ٠مؿخسضمي الاهترهذ في الٗالم يؿخسضمىن " ٞيـ بى" ٥
ويسههىن ص٢ح٣ت مً ؤنل  7ص٢اث ٤دمًىجها ٖلى ؤلاهترهذ ،لخهٟذ ظا اإلاى ٘٢بالظاث ،و ٤ٞبخهاثحت قغ٦ت
ً
 169ملحىها في ٖام) بدؿب
"٧ىمؿ٩ىع" .وجًم الىالداث اإلاخدضة ؤ٦بر ٖضص مً مؿخسضمي " ٞيـ بى " ٥في الٗالم (
ً
ً
قب٨ت الخىانل الاظخماعي التي جٟحض بإن الهىض ( 51ملحىها) ،والبراػيل ( 45ملحىها) ما مغ٦ؼا همى عثيؿحان للمى.٘٢
ً
ً
ويًم ٞيـ بى ٥ؤدًا 20ملحىن مؿخسضم في اإلا٨ؿح ٪و 11ملحىها في بهضوهيؿحا و٧" ٤ٞىمؿ٩ىع" .ويدخل " ٞيـ
ً
بى " ٥اإلاغجبت ألاولى ٖلى الثدت مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في البلضان ٧لها ج٣غيبا ٦ما ى مبحن في الك٩ل الخالي:

ٞيؿبى ٥زالض ؤ٦بر صولت في الٗالم
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الٗالم الٗغبي وقب٩اث الخىانل الاظخماعي :
حكحر الضعاؾاث ان اإلاكاع٦ت الكبابحت الٗغبحت في الكإن الٗام ٖغٞذ ٛ٦حر ا في ؤٚلب صو ٫الٗالم يٟٗا
وؿبحا ٟٞ ،ي جىوـ بلٛذ اليؿبت % 16.7خؿب ؤلاخهاثحاث الغؾمحت لؿىت 2005في خحن ؤن ظه اليؿبت ال جخجاوػ
بهٟت ٖامت وؿبت 20 %في الضو ٫الٛغبحت بال ؤن اؾدكاعة الكباب لؿىت  2010في جىوـ بحيذ في ؤع٢امها ٚحر اإلاٗلىت
ؤن وؿبت اإلاكاع٦ت الخىوؿحت جغاظٗذ بلى خىالي.% 8
و في اإلا٣ابل ٧ان جىظه الكباب الخىوسخي بلى الكب٩اث الاظخماٖحت ملخىْا خحض سجل خًىعه ٖلى قب٨ت
ٞيـ بى ٥في هٟـ الؿىت ؤو  2010بٗضص ها ؼ  1.6ملحىن قاب مً ؤنل  3ملحىن قابا مما ظٗل اإلادللحن دخدضزىن
ًٖ اإلاكاع٦ت ؤلال٨تروهحت للكباب مٟؿغيً طلٖ ٪لى ؤهه اهسغاٍ في مجخم٘ اإلاٗغٞتو اإلاٗلىماث.
ً
ً
 20,163,000مؿخسضم ،جلحه اإلاٛغب
وجإحي مهغ في اإلاغجبت الٗكغيً ٖاإلاحا وألاوٖ ٫غبحا بٗضص مؿخسضمحن دبلٜ
 9,774,000مؿخسضم.
ٞ ،13,213,000اإلامل٨ت الٗغبحت الؿٗىصدت بدىالي
بٗضص مؿخسضمحن خىالي
٦ما ؤنضعث ٧لحت صبي لإلصاعة الخ٩ىمحت في الٗضصدً ألاو ٫والشاوي مً ؾلؿلت ج٣اعيغ ا عب٘ الؿىىيت والتي
حؿلِ الًىء وجدلل بؾخسضاماث وقب٩اث الخىانل الاظخماعي في اإلاىُ٣ت الٗغبحت زضمت ؤلاهترهذ بلى الٗالم الٗغبي
في مغخلت مخإزغة ًٖ ٦شحر مً صو ٫الٗالم ألازغي وبك٩ل زام الضو ٫الٗغبحت.
1992م جلتها مهغ وؤلاماعاث الٗغبحت
و٢ض ٧اهذ ال٩ىيذ مً ؤواثل الضو ٫التي ؤصزلذ ؤلاهترهذ وطلٖ ٪ام
1994م  .ؤما اإلامل٨ت الٗغبحت الؿٗىصدت ٞلم جضزلها ؤلاهترهذ بال ٖام
1993م ٞالجؼاثغ واإلاٛغب ٖام
اإلاخدضة في ٖام
ً
ً
1988م ،ظا الٗام والظو ؾب٣ه قهضا ؤدًا همىا متزادضا في ؤٖضاص مؿخسضمي ؤلاهترهذ في الٗالم الٗغبي خحض اعجٟ٘
1997م بلى ؤ٦ثر مً 356ؤل ٠مؿخسضم في جهادت ظا الٗام،
ٖضص اإلاؿخسضمحن مً 150ؤل ٠مؿخسضم في بضادت ٖام
1998م ججاوػ ٖضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ في الضو ٫الٗغبحت 700ؤل ٠مؿخسضم ؤو
ؤو بىمى ٢ضعة .%237وفي جهادت ٖام
بؼياصة ٢ضع ا ًٖ %197الٗام الؿاب.٤
2009م ؤقاع ج٣غيغ للكب٨ت الٗغبحت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بلى ؤن ٖضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ في الٗالم
وفي ٖام
ً
الٗغبي ونل بلى 58ملحىن مؿخسضم مٗٓمهم مً الكباب ،وؤن ٖضص الهىاج ٠الجىالت بل ٜخىالي 176ملحىها ،وٖضص
زُىٍ الهاج ٠ألاعضخي خىالي 34ملحىن زِ ٦ما ى مبحن في(ظضو.)2٫
وط٦غ الخ٣غيغ ؤن مهغ هي البلض الٗغبي ألا٦بر مً خحض ٖضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ بدىالي 15ملحىن مؿخسضم،
ً
وؤن ٖضص اإلاضوهاث الٗغبحت بل ٜخىالي 600ؤل ٠مضوهت منها 150ؤل ٠مضوهت وكُت .وو٣ٞا للخ٣غيغ ٞةن الكغيدت
ً
ً
ألا٦ثر اؾخسضاما للمضوهاث هي الٟئت الٗمغيت بحنٖ 35-25اما بيؿبت%45ويمشل اإلاضوهىن الٗغب ٞىٖ 35١اما وؿبت
.%9
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ً
الخ٣غيغ ؤقاع ؤدًا بلى ؤن ؤلاهار دمشلً %34مً اإلاضوهحن الٗغب .وجىظض ؤ٦بر وؿبت لإلهار م٣اعهت بالظ٧ىع
ً
اإلاضوهحن في مهغ والؿٗىصدت مً الٟئت الٗمغيت بحنٖ-24-18اما ،خحض جمشل الاهار في مهغ %47جليها الؿٗىصدت
بيؿبت %46مً اإلاضوهاث ؤلاهار.
27,711,503
وبلٖ ٜضص مؿخسضمي ٞيـ بى ٥في الٗام الٗغبي دبل ٜخىالي 12ملحىن مؿخسضم .ظا الغ٢م ؤعج ٟ٘بلى
2011م .
مؿخسضم بنهادت عبح٘

100

مشهض حيل البدث الػلمي  -مجلت حيل الذساظاث العياظيت والػالكاث الذوليت – الػذد  1يىايش 2015

ؤما باليؿبت الؾخسضام ٞيـ بى:٥
ً
ً
ٞاهه دىمى بك٩ل مدؿاعٕ في اإلاىُ٣ت الٗغبحت وطل ٪بؿبب اعجٟإ قغيدت الكباب التي جبضو ا خماما ٦بحرا
بالخٗامل م٘ ظه الكب٨ت وجمشل خالحا قغيدت الكباب ( 29-15ؾىت) خىالي%75مً مؿخسضمي ٞيـ بى ٥في الٗالم
الٗغبي.
وخؿب ما ظاء ؤدًا في ج٣غيغ ؤلاٖالم الاظخماعي الٗغبي للؿضاسخي ألاو ٫مً ؾىت 2011ػاص اهدكاع اؾخسضام ٞيـ
بى ٥في اإلاىُ٣ت الٗغبحت بمٗض ٫ؤؾغٕ في الكهىع الشالشت ألاولى مً ٖام  2011م٣اعهت بٗام  ، 2010وبلٛذ وؿبت الؼياصة
% 29في الكهىع الشالشت ألاولى .مً ٖام  2011م٣ابل  % 18زال ٫هٟـ الٟترة في ٖام 2010و٢ض قهضث البلضان التي
اهُل٣ذ ٞيها الخغ٧اث ألا لحت نٗىص ا ؾغي٘ ا زال ٫وبٗض اهضالٕ جل ٪الخغ٧اث،باؾخصىاء لحبحا التي قهضث اهسٟايا
قضدض ا في ٖضص مؿخسضمي ٞيـ بى ٥و ى ما ٢ض د٩ىن هدحجت لغخحل ٖضص ٦بحر مً اإلا٣حمحن مً ٚحر اللحبححن ىا٥
زال ٫الكهىع ألاولى مً الشىعة،و٢ض حٛحر جغجيب البلضان بك٩ل َٟح ،٠والظو يكحر بلى جىػي٘ الىمى في ٖضص
اإلاؿخسضمحن ٖبر اإلاىُ٣ت الٗغبحت د٣ىص الكباب الىمى الظو يكهضه اؾخسضام ٞيـ بى ٥في اإلاىُ٣ت ،لخهل وؿبتهم
بلى % 70مً بظمالي مؿخسضمي ٞيـ بى، ٥ونل ٖضص مؿخسضمي ٞيؿبى ٥ؤلاظمالي في الٗالم الٗغبي بلى 27,711,503
مؿخسضم في 5ؤبغيل  2011بٗض ؤن ٧ان  21,377,282مؿخسضم في  5دىادغ 2011ما يٗجي ؤهه ٢ض جًاٖ ٠ج٣غيبا م٣اعهت
بىٟـ الٟترة الٗام اإلااضخي  14,791,972في ؤبغيل ، 2010وبل ٜآلان ٖضص اإلاؿخسضمحن ؤو خؿب بخهاثحاث قهغ
ؤ٦خىبغ  2011خضوص  32.273.580وؿمت مً ؤنل 273.540.000في بضادت ؤبغيل  ، 2011ججاوػ مخىؾِ اهدكاع مؿخسضمي
ٞيـ بى ٥ل٩ل صولت في اإلاىُ٣ت الٗغبحت  ، % 7.5بٗض ؤن ٧ان ؤ٢ل مً  % 6في جهادت 2010وفي ما دلي ظضو ٫جىيحخي
لليؿب اإلاخٗل٣ت بالٟئاث الٗمغيت اإلاسخلٟت إلاؿخٗملي ٞيـ بى ٥بالبلضان الٗغبحت خؿب مىا ٘٢ؤلاخهاء ٞ ٫يـ
بى ٥في قهغ ؤ٦خىبغ  2011اهٓغ (ظضو.)3٫
٦ما هالخٔ ؤن اإلاكاع٦ت الكبابحت الٗغبحت في ظه الكب٨ت الاظخماٖحت ال جمشل ْا غة زانت بل بن وؿ ٤اهدكاع
مؿخسضمي ٞيـ بى ٥في ؤٚلب اإلاىاَ ٤و الضو ٫دٟى ١وؿ ٤الاهدكاع في اإلاىُ٣تٟٞ ،ي  2008دىظض  65ملحىن
مؿخٗمل ٞيـ بى ٥في الٗالم و في  2009ؤنبذ الٗضص  250ملحىن  2010بل ٜالٗضص  500ملحىن  57باإلااثت منهم قباب
بحن  18و  34ؾىت في  2011ونل بلى ؤ٦ثر مً  750ملحىن ؤما في الىالداث اإلاخدضة بلٖ ٜضص مؿخسضمي ٞيؿبى ٥ظه
الؿىت بلى خىالي  155ملحىن مكتر ٥بٗض ؤن ٧ان  126ملحىن في  2010و  24ملحىن في 2008في جغ٦حا ججاوػ ٖضص
اإلاؿخسضمحن  26ملحىن في  2011بٗض ؤن ٧ان  22.5ملحىن في. 2010
ؤما في الضو ٫الٗغبحت جخهضع مهغ الضو ٫الٗغبحت بإ٦ثر مً  8ملحىن مؿخٗمل باليؿبت لؿىت 2011و بالخالي ٞيـ
بى ٥في اإلاىُ٣ت الٗغبحت لٗب باألؾاؽ صوع ا بٖالمحا مهما م ن َغٞ ٝئت مكاع٦ت ٢لحلت لٟاثضة ٞئت مكاع٦ت ٦بحرة
في ٞيـ بى٥
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٢اصة الغؤو في الخغا ٥الاظخماعي الٗغبي مشلما ؤزبخه الخ٣غيغ الٗغبي لإلٖالم الاظخماٖحت و٦ما ى مىضح في
(ظضو)4٫

(ظضو )3٫ظضو ٫جىيحخي لليؿب اإلاخٗل٣ت بالٟئاث الٗمغيت اإلاسخلٟت إلاؿخٗملي ٞيـ بى ٥بالبلضان الٗغبحت.

(ظضو )4٫ظضو ٫جىيحخي ليؿب مؿخٗملي ٞيـ بى ٥بالبلضان الٗغبحت

1

 1الؿحض ؾح ٠هللا لُٟي اإلاكاٍ صوع الكب٩اث الاظخماٖحت في صٖم اإلاكاع٦ت الكبابحت الاظخمإ الشالض ٖكغ لغئؾاء اإلاجالـ و اللجان الىَىحت للؿ٩ان
 2011الضوخت – اللجىت الضاثمت لإلؾ٩ان –ظامٗت الضو ٫الٗغبحت.
في البلضان الٗغبحت 16-14هىٞمبر
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اإلاُلب 2جدلحل ألاؾباب و الضوا:٘ٞ
الدم ً٨للكب٩اث الاظخماٖحت ؤن جد ٤٣مكاع٦ت قبابحت ٞاٖلت في الكإن الٗام بال بطا جبيىذ ؤؾباب مٗحىت
دم ً٨ؤن ههىٟها ٧األحي :
ج ٣ــىح ــت :
مجهىصاث الضو ٫الٗغبحت في جُىيغ قب٩اث الاجها. ٫
اعجٟإ وؿبت الخُىع في مجا ٫ؾغٖت الاهترهيذ.
ا خمام ؤصخاب الُ٣إ الخام بمجا ٫الاجهاالث
ؾهىلت الدسجحل في ٞيـ بى ٥ددضر ؤن جستر ١بغيض ٥ؤلال٨ترووي عؾالت جدمل صٖىة مً نضد ٤لؼياعة
مجمىٖخه ٖلى مى ، facebook.com٘٢و الظو ى طو واظهت بؿحُت جضاٖب ًٞى ٫الؼواع مما ظٗله الحىم مً ؤ٦ثر
اإلاىا ٘٢ػياعة في الٗالم.
هٟـؿ ـحــت :
ؤزغث مسخل ٠ألاخضار التي مغث بها الضو ٫الٗغبحت ٖلى هٟؿحت الجحل الهاٖض مما ظٗله دبدض ًٖ ٖالط في
مسخل ٠مىا ٘٢قب٩اث الخىانل الاظخماعي ومً بحن ألاؾباب الىٟؿحت هظ٦غ:
اإلاغى الجرظسخي  :ال٩ل مىا يٗغ ٝؤن مؿخسضمي الاهترهيذ الٗغب م قبان و نٛاع ٞظل ٪ى ٖمغ الجرظؿحت
و التي حٗجي خب الظاث و مداولت ٞغى ألا٩ٞاع البضدلت ًٖ جل ٪التي وظض ا الكبان ٖىض آباء م و ؤظضاص م
مداولحن ججاوػ الترار ال٨ٟغو.
جى م الٗضو الخحالي  :ؤو بضال مً البدض ًٖ اإلاهاصع وألاؾباب الغثيؿحت لهظه اإلاكا٧ل التي حٗاهيها ز٣اٞخىا
وخًاعجىا الٗغبحت ومداولت ؤدجاص خلى" ٫مدلحت" لها ،دبضؤ ال٨شحر مً ألاشخام "بةخالت" ما و ٘٢مً مهاثب ؤو
مكا٧ل ٖلي "الٛغب" وما قابهه مً ألاٖضاء الظدً دسترٖهم ال٨شحر ؤن لم دىظضواٞ .البض مً وظىص "ٖضو" دتربو "
وال بض مً وظىص "شخيء" ما دجٗل خحاجىا في الىًَ الٗغبي نٗبت بٌٗ الصخئ .حؿخمغ ظه "ؤلاخالت" الىٟؿحت لهظه
اإلاكا٧ل بلي البدض ًٖ ٢ىىاث الخساَب خحض دبضؤ اإلاىا٢ل بالٟطح و دهل ختى صعظت قخاثم وٚحر ا مً
الىؾاثل التي يؿخسضمها الًٟٗاء ٖاصة للىحل "اإلاخسحل" مً الٗضو "الخحالي
ؾىؾحىؾحاؾحت :
مً اإلاا٦ض ّؤن الكباب الٗغبي اؾخٟاص مً الخُىع الظو َا ٫ج٨ىىلىظحا الاجهاالث وؤؾخسضم الٗالم الاٞتراضخي
ً
ً
لهؼ بٌٗ ألاهٓمت الٗغبحت وتهضدض ٚحر اٖ ،بر جدغ٧اث قٗبحت ٞغيذ واٗ٢ا ظضدضا ٚحر واضح اإلاٗالم.
يكهض الٗالم الٗغبي مىظ بضادت الٗام اإلااضخي جدغ٧اث قٗبحت ب٣حاصة مجمىٖاث قابت ؤو ما دُلٖ ٤لحه مضٞىٖت
103

مشهض حيل البدث الػلمي  -مجلت حيل الذساظاث العياظيت والػالكاث الذوليت – الػذد  1يىايش 2015

ّ
والخغيت التي ؾا م الاهٟخاح
ب٣ىاٖت وعٚبت ٢ىيت في الخٛححر ،ؤصخابها مخإزغون بش٣اٞت الٗهغ ،و٢حم الضدم٣غاَحت
ِ
ٖلى الش٣اٞاث الٗاإلاحت بدك٨حلها لضحهم و ٢ض وظضث ظه الٟئاث نضي لها في مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي.
ويا٦ض مىهىعو ّؤن ٞيـ بى ٥هجح في جدغي ٪ظه الخدغ٧اث الكٗبحت التي يكهض ا الٗالم الٗغبي ألؾباب ٖضة،
ؤ مها ال٣ضعة ٖلى جإمحن الاجها ٫الؿغي٘ بإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت وه٣ل ألا٩ٞاع وألازباع بؿغٖت جسخهغ الؼمان ،وؾهىلت
ً
اؾخسضامه مً َِ ٢بل الٟئت الٗمغيت الكابت ٖلى ألازو خحض ُسجل اؾخسضامه في مهغ مشال مً ٢بل %90مً
الكباب.
و هٟؿغ ؤدًا اعجٟإ وؿبت اإلاكاع ٥في مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي لألؾباب آلاجحت:
* مداولت مكاع٦ت الكباب في ً٢ادا اإلاجخم٘ ؤو اقترا ٥الكباب بٟٗالحت وجإزحر في ً٢ادا اإلاجخم٘ الؿحاؾحت
َ
والاظخماٖحت ،والا٢خهاصدت والش٣اٞحت؛ بهض ٝجد٣ح ٤الهالح الٗام ،وحكمل اإلاكاع٦ت الٟاٖلت للكباب الاٖتراٝ
َّ َ
ُ
ال٣ىة ل َضحهم ،وا خماماتهم و٢ضعاتهم ،والٗمل ٖلى اؾدشماع ا في جد٣ح ٤الهالح الٗام.
بم٩امً
* ؾعي بدض الكباب ًٖ الٟغنت للخٗبحر ًٖ آعائهم وؤ٩ٞاع م في الً٣ادا الٗامت التي ُّ
تهم اإلاجخم٘ ومً زمت
ّ
َّ
ألاولىياث التي ددخاظها اإلاجخم٘ ،واإلاكاع٦ت في ِاجساط ال٣غاعاث.
مىذ للكباب ٞغنت اإلاكاع٦ت في جدضدض
َ
* ؤلاؾهام في جغؾحش الخًاعة والترار الكٗبي والىَجي مً زال ٫جىنحل وه ْ٣ل ِزبراث وٖلىم ومٗاع ٝوز٣اٞاث
الكٗىب ألازغي ،واهخ٣اء ألاًٞل والهالح لخضمت اإلاجخم٘ و طل ٪مً زال ٫ج٩ىيً نضا٢اث ومجمىٖاث مً
ألاٞغاص لها هٟـ الا خماماث.
ؾا م الخُىع الخ٣جي لالجهاالث بك٩ل ٦بحر في جؼادض ٢ىىاث الخىانل الاظخماعي و اخخاللها م٩اهت امت
صازل اإلاجخم٘ الضولي ٖمىما و الٗغبي زهىنا و طل ٪هٓغا إلاا جدخىيه مً ممحزاث مهضث لتزادض مىانغحها بٗض جغا٦م
الٗضدض مً الٟىاٖل اإلاؿاٖضة ٖلى اللجىء بلى اجت ال٣ىىاث ٦بضدل ًٖ الخٗبحر و الخٛححر في الىا ٘٢اإلاٗاف.
الخــاجمــت:
ظا في الى٢ذ الظو ال ػالذ حؿخمغ ٞحه زىعاث في الىًَ الٗغبي لخهغر ظما حر ا بهىث واخض ٖلى ألاعى وفي
الًٟاء اإلاٗلىماحي ٢اثلت" :الكٗب دغيض بؾ٣اٍ الىٓام" .
بن مً ٚحر الٗضالت ال٣ى ٫بإن ٞيـ بى ٥ؤو جىيتر ما مً ؤؾ ِ٣جل ٪ألاهٓمت الٗغبحت ألن في طل ٪بجخاٝ
ً
للشىاع الظدً ضخىا بإعواخهم ؾٗحا وعاء الخغيتٞ ،الخ٣ىحت هي مجغص ؤصواث ووؾاثل لض ٘ٞعجلت الخغ٧اث الكٗبحت
ً
وليؿذ ؾببا في الخغا ٥الكٗبي هٟؿه الظو هخج في خ٣ح٣ت ألامغ بؿبب ٖىامل وْغو ٝاظخماٖحت وؾحاؾحت
وا٢خهاصدت ٖضدضة ٖملذ مجخمٗت بلى بزاعة سخِ اإلاىاَىحن في جل ٪الضو ٫وظٗلذ ألاعى جدذ ؤ٢ضامهم ظا ؼة
لالهٟجاع .
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قغاعة جل٪
بن ما ٗٞله ٞيـ بى ٥وجىيتر لم د ً٨نىاٖت جل ٪الشىعاث ؤو بدجاص ا ول٨نها ٖملذ ٖلى اد٣اص
ّ
الشىعاث في الىًَ الٗغبي وٚحر ا مً صو ٫خى ٫الٗالم .ل٣ض مٞ ً٨يـ بى ٥وجىيتر الكٗىب في جل ٪الضو ٫مً
جىخحض ؤنىاتهم والخٗاون خحا ٫الً٣ادا ألاؾاؾحت التي تهمهم وطل ٪مً زال ٫ويٗهم بك٩ل لم د ً٨جد٣ح٣ه مً
٢بل ممٖ ً٨لى ؤعيحت واخضة مكتر٦ت.
ًّ
ًّ
ّ
ّ
ّ
الٗمغيت ألازغي .بال
ٖضصدا م٣ابلت باإلاجمىٖاث
همىا
الٗمغيت ألاوؾ٘ وألا٦ثر
دمشل الكباب في الٗالم الٗغبي الٟئت
ًّ
ًّ
ً
ّ
ّ
ومخٛحراث ا٢خهاصدت
ؾحاؾحت
بدجابحا بدض طاجه .بل دمشل جٟاٖله م٘ ٖىامل
ؾلبحا ؤو
ؤن طل ٪ليـ ماقغا
ً
ً
بياٞح ًا ٖلى ٖاج ٤صوّ ٫
ّ
ّ
ٖغبحت حٗاوي مً الًٗ ٠و٢هىع في الخىمحت ،ؤو ٢ض يك٩ل مىعصا
واظخماٖحت مخٗضصة ز٣ال
ً
زمحىا يؿا م في ّ
ٖملحت الخىمحت اإلاؿخضامت ٖلى ظمح٘ اإلاؿخىياث.
وجب٣ى مكاع٦ت الكباب في الخحاة الؿحاؾحت بإهماَها وؤوظهها اإلاخٗضصة الٗامل ألا م في جدضدض مؿخىي اهخماء
واهضماط الكباب في مجخمٗهم مً ظهت ،واإلااقغ ألا٦ثر صاللت ٖلىالىًىط الؿحاسخي وصدم٣غاَحت ألاهٓمت اإلاٗىحت مً
ظهت ؤزغي .ويب٣ى جدضدض ؾبلخٟٗحل اإلاكاع٦ت الكبابحت ،ؤ٧ان ٖلى اإلاؿخىي اإلاضوي ؤو في هُا ١اإلاجا ٫الٗام ؤخض
ّ
ألاؾاؾحت لضعاؾت الىا ٘٢الٗغبي ومى ٘٢الكباب ٞحه.
ألا ضاٝ
و في الخخام دم ً٨جإ٦حض صخت الٟغيحاث اإلاُغوخت للضعاؾت مً زال ٫اؾخيخاط ؤن مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي
الاٞتراضخي وظضث في ألاوؾاٍ الكبابحت الٗغبحت ؤعيحت نلبت اؾخُاٖذ مً زاللها الخإزحر ٖلى مجغي ؤلاخضار
بغؾم مٗالم مؿخ٣بلحت ظضدضة.
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هظشة في واكؼ الخىظيم اللاهىوي لذمج اإلايليشياث :الػشاق هىمىرج للذساظت
د .مدمذ العاغذر ؤظخار اللاهىن الػام اإلاعاغذ (الػشاق)
ملذمت
ُ
لجمح٘ الضو ٫طاث الؿحاصة ،ؾلُت جامت في حك٨حل ال٣ىاث اإلاؿلخت و٣ٞا ل٣ىاهحنها الضازلحت ،1خحض جل٣ى
ً
مؿاولحت ألامً الضازلي ٖلى ٖاج ٤ظهاػ الكغَت ؤو حئاث جُبح ٤ال٣اهىن ؤو ٢ىاث الكغَت ألا٦ثر حؿلحدا
(اإلاٗغوٞت باؾم ٢ىاث الضع )٥و٢ض جىظض بٌٗ الهحئاث ألا٦ثر جسهها في ألامً الضازلي لخٗؼيؼ جل ٪ال٣ىاث
ألاؾاؾحت مشل خغؽ الخضوص ووخضاث الكغَت الخانت ؤو ُ٢اٖاث مً حئاث اإلاسابغاث في الضولت،وفي بٌٗ
الضو ،٫د٩ىن ألامً الضازلي ى اإلاؿاولحت ألاؾاؾحت لـ ٢ىة البىليـ الؿغو ،ظا مً ظاهب ٢ىي ألامً الضازلي ،ؤما
الامً او الضٞإ الخاعجي ٞخ٣ىم ال٣ىاث اإلاؿلخت (البردت ،البدغيت والجىيت ) بضوع ؤؾاسخي خحض جًُل٘ بمؿاولحت
الضٞإ ًٖ البالص يض اإلاساَغ الخاعظحت ،باؾخصىاء ؤو٢اث الايُغاباث الكضدضة ؤو ٚحر ا مً خاالث الُىاعت،
ً
خحض ددٓغ خٓغا نغيدا ؤن حكتر ٥ال٣ىاث الٗؿ٨غيت في خ ٟٔألامً الضازلي ،ؤو د٩ىن طل٢ ٪انغا ٖلى جغزحو
اإلاؿاٖضة الٗؿ٨غيت لل٣ىاث اإلاضهحت ٦جؼء مً اإلابضؤ اإلاٗانغ الظو د٣طخي بإن الؿلُت اإلاضهحت هي التي دجب ؤن
جد٨م اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت ،2ويم ً٨وي٘ وخضاث ال٣ىاث الخانت في بٌٗ الخاالث جدذ ٢حاصة ال٣ىي اإلاضهحت
بهىعة ما٢خت مً ؤظل بٌٗ مىا ٠٢ألامً الضازلي الخانت مشل ٖملحاث م٩اٞدت ؤلاع اب.
وفي خالت وكىب خغب ،ظمح٘ الدك٨حالث الٗؿ٨غيت الغؾمحت ،لها الخ ٤باإلاكاع٦ت في ألاٖما ٫الٗضاثحت يض
الُغ ٝآلازغ ،ويخمخ٘ ظمح٘ ؤًٖائها ،بجمح٘ الامخحاػاث والًماهاث التي دمىدها ٢اهىن الخغب للم٣اجلحن في ؾاخت
الخغبٖ ، 3لى اٖخباع ؤن وْحٟت ظه الدك٨حالث الٗؿ٨غيت هي نمحم واظباتها الغؾمحت اإلادضصة ؾىاء في زضمت
ال٣ىاث اإلاؿلخت ،ؤلالؼامحت ؤو الُىٖحت او الاخخحاَحت ،ظا مً ظاهب ال٣ىاث اإلاؿلخت الىٓامحت  ،ؤما اإلاٟهىم
 2003ؤججهذ
اإلا٣ابل لهظه ال٣ىاث ،ؤو ال٣ىاث اإلاؿلخت ٚحر الىٓامحت ٞ،مً اظل حٗىيٌ ٚحاب الؿلُت بٗض ٖام
ؤٚلب م٩ىهاث الكٗب الٗغاقي ٖلى هدى متزادض بةوكاء اإلاحليكحاث ؤو الجماٖاث اإلاؿلخت ؤالزغي مً ؤظل الخمادت،4
1

- Paul Guggenheim, Traité de droit international public, Librairie de l'Université, Georg & Cie., 1953, p.318.
- Kees Homan,Civilian Control of the Military, Promoting Good Governance in the Security Sector: Principles and Challenges, Editors Mert Kayhan and
Merijn Hartog
The Centre of European Security Studies, February 2013, p.83.
3
-Lassa Francis Oppenheim, international law, London, 1957, P.256.
4
- Human Rights Report, UN Assistance Mission for Iraq, 1 November - 31 December 2006.
2
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خحض حٗىص "اؾتراجحجحت اإلاحليكحا " في الٗغا ١بلى ٖهض ما ٢بل هٓام الغثيـ اإلاسلىٕ نضام خؿحن وؾحُغة خؼب
 ، 1968ل٣ض وْٟها هٓام الخ٨م الجمهىعو ؤو ٫مغة في ْل صؾخىع 27جمىػ
 1958بك٩ل
البٗض ٖلى الؿلُت ٖام
ممىهج،و٦جؼء مً الؿلُت الؿحاؾحت ٖلى ق٩ل ٢ىاث مؿلخت ٚحر هٓامحت في ْل صؾاجحر الخ٨م الجمهىعو ٦،ما
ٖغٞذ ظه الٓا غة لضي نٟى ٝاإلاٗاعيت الٗغا٢حت (الجىاح الٗؿ٨غو) التي ٧اهذ ج٣اجل يض الىٓام البٗثي ٦ما
ؾجري طل ٪الخ٣ا.
خل اإلاحليكحاث ؤو صمجها في ال٣ىاث اإلاؿلخت الٗغا٢حت يك٩ل جدضدا ٦بحرا جىاظهه الخ٩ىمت الٗغا٢حت ٞ،ال٣اهىن
الضؾخىعو الٗغاقي دىو ٖلى ؤن حك٨حل محليكحاث ٖؿ٨غيت زاعط اَاع ال٣ىاث اإلاؿلخت مدٓىع ،وٖلى الغٚم مً
ظا الخٓغ ،ال جؼاٗٞ ٫الحت اإلاحليكحاث بالٗمل في ظمح٘ ؤهداء الٗغا.١
ال٣ىي والٟاٖلحن صازل الٗغاٞ ،١بيحت اإلاجخم٘
دمشل اإلاكهض الٗغاقي مجمىٖت مً اإلاؿاثل الٗهحت إلاسخلِ ٠
ً
الٗغاقي وما ددؿم به مً حٗضصدت في ألاهخماء ؾخازغ بالخإ٦حض في مؿخ٣بل الٗغا ، ١زهىنا في ْل حٗضص اإلاغظٗحاث
ً
اإلاجخمٗحت اإلاىبش٣ت ًٖ جل ٪الخٗضصدت ألاهخماثحت ،هٓغا لهكاقت اإلاغظٗحاث الؿحاؾحت اإلاخىلضة ًٖ الخٛحب ال٣ؿغو
لل٣ىي الؿحاؾحت اإلاٗاعيت واإلاى٘ الخام ل٣حام ؤو جٟاٖالث ؾحاؾحت ٖلى الؿاخت الٗغا٢حت الضازلحت وٖلى مضي ٖ٣ىص
ِ
ُ
1
ٖضة ،مما ؤصي باإلادهلت بلى يٗ ٠الىسب الؿحاؾحت البضدلت ،ومً زم يٗ ٠جإزحر ا .
ً
وفي ْل ظه الخىنحٟاث جدىىٕ وجخٗضص مضازل الهغإ يمً بَاع الضولت الىاخضة ،بط بجها ٢ض جإزظ ق٨ال
ً
ً ً
ً
ً
ً
َاثٟحا،ؤظخماٖحا ؤو ؾحاؾحا ،ؤو ق٨ال صديحا ٖ٣اثضدا٦ ،ما وي٩ىن مً اإلام ً٨ؤن دجم٘ الهغإ بحن ؤزىحن ؤوؤ٦ثر مً
ً
ظه اإلاضازل ؤو الخىنحٟاث ،ألامغ الظو دًٟي ٖلى الهغإ حٗ٣حضاث ليؿذ مً الؿهىلت بم٩ان ،زهىنا بطا ما
ً
خاو ٫ؤَغاٞه الخمؿ" ٪بد٣ى ١جاعيسحت" مداولحن ؤيٟاء نٟت الجزإ ال٣اهىوي بضال ًٖ الهغإ اإلاهلخي،وم٘ ٢حام
خاالث الخمغص دٓل الهاظـ ألامجي ألا٦ثر ؤ محت باليؿبت للبلضان الىامحت في ال٣غن الخاصو والٗكغيً ،ول ً٨في ٦شحر
مً البلضان ،قغٖذ لدك٨حل محليكحاث ٗ٦ملحت "بعياء ٖ٨ؿحت" اؾدبضالذ بهحمىت ؾلُت الضولت ٖلى بزغ ا .2
ُ
جُغح حؿائالث إلاٗغٞت ؤ محت ظه الضعاؾت والى٢ىٖ ٝلى َبحٗت بيحت اإلاحليكحاث اإلاؿلخت وٖال٢تها بالضولت
و٦حٟحت الخٗامل مٗها ،مضي بيُغاص ظه الٓا غة وبهدكاع ا بما دم ً٨ؤن جاصده مً صوع في ج ٪٨ٟمٟهىم
الضولت،يغوعة الخٟغي ٤بحن ؤلاع اب واإلا٣اومت،ومً ىا ٧ان زمت ؾماث مخ٣اَٗت بحن نىع الٗى ٠الظو ُ
جدضزه
اإلاحليكحاث بهىع الٗى ٠الظو دهضع ًٖ ؤلاع اب،بل ان طل ٪ظٗل زمت ؤزخالٍ بحن مٟهىم ؤلاع اب ومٟهىم
اإلاحليكحاث ٓ٦ا غجحن لهما صوع مخبادً ومخىامي في الهغإ الؿحاسخي الضولي وألا٢لحمي ٧،اإلاحليكحاث اإلاكغوٖت وٚحر
 - 1ص.ادىاؽ ٖبض الؿاصة ٖلى الٗجزو،الاؾتراجحجحت الامغي٨حت واصاعة نغإ الاعاصاث الؿحاؾحت ٖلى الؿاخت الٗغا٢حت،مجلت الضعاؾاث الضولحت ٧،لحت الٗلىم
 ، 2009م.69
الؿحاؾحت ،ظامٗت بٛضاص ،الٗضص الخاصو وألاعبٗىن،
2
- Jago Salmon, Militia politics the formation and organisation of irregular armed forces in Sudan (1985 - 2001) and Lebanon (1975 - 1991) Berlin,
Humboldt-Univ. Diss, 2006,p.34.
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اإلاكغوٖت ؤو اإلا٣اومت اإلاكغوٖت وٚحر اإلاكغوٖت ٦ ،ما تهض ٝالضعاؾت الى جدضدض مٟهىم اإلاحليكحاث ومبرعاث
2
وؤؾباب وظىص ا والخىنل الى م٣ترخاث حؿاٖض الضو ٫في ج٨ٟح ٪بيحت ظه اإلاحليكحاث وخلها وهؼٕ ؾالخها 1وصمجها
في اإلاجخم٘ اإلاضوي مً زال ٫بدجاص بَاع صؾخىعو و٢اهىوي لها ،د٣ىم ٖلى الخمححز بحن اإلاحليكحا الىٓامحت واإلاحليكحا
ٚحر الىٓامحت.
خحض جىُلٞ ٤غيحت الضعاؾت مً وظىص ٖال٢ت بعجباَحت بحن ْهىع اإلاحليكحاث اإلاؿلخت في الضو ٫الٗغبحت وبحن
َبحٗت ألاهٓمت الؿحاؾحت الخا٦متٞ،الىٓم الؿحاؾحت التي جدؿم باإلؾدبضاص وٚحاب الضدم٣غاَحت وٖضم الخضاو٫
الؿلمي للؿلُت داصو الى زل ٤مىار مالثم لخ٩ىيً مليكحاث مؿلخت مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغي زمت ٖال٢ت َغصدت
بحن ٚحاب الؿلُت وبحن همى خغ٦ت اإلاحليكحاث اإلاؿلخت ٦،ما جىظض زمت الٗضدض مً الهٗىباث اإلاٟا حمحت التي
جدحِ بمٟهىم اإلاحليكحاث،والتي ججٗل مً الهٗب الىنى ٫الى جدضدض مجغص لل٩لمت ،صون بصزاٖ ٫ىانغ زاعظحت
،جخمشل في مجمىٖت آلاعاء اإلاخبادىت خى ٫مضي قغٖحت الخىٓحماث التي جماعؽ همُحت ال٣ىة في الهغإ ،وبُبحٗت
الخاٞ ٫ةن ظه الهٗىبت في الخٗغي ٠للمهُلح ؾخيخج ٖىه نٗىبت ؤزغي مالػمت له وهي جىا ٤ٞالضو ٫في اليؿ٤
الٗام لخخىنل الى مهاصد ٤واخضة مخٖ ٤ٟلحه لهظه الٓا غة .
ؤنبدذ اإلاحليكحاث ؤخض ؤ م الٗىانغ اإلاازغة في الٗضدض مً اإلااؾؿاث الؿحاؾحت الٗغبحت،بٗضما ؤنبذ لها
صوع ٦بحر في جدضدض مٟاٖالث الؿحاؾت الضازلحت للضولت ،ألامغ الظو ؤؾخىظب بدض ظه الٓا غة بك٩ل مهجي
ؤ٧اصدمي و ىا ج٨مً ؤ محت ظه الضعاؾت  ،وما ه٣هضه مً م٣اعبدىا لهظا اإلاىيىٕ ظاهبه ال٣اهىوي مبخٗضدً ٢ضع
ؤلام٩ان ًٖ ظىاهبه الؿحاؾحت ما ؤؾخُٗىا الى طل ٪ؾبحال ،والتي ال وؿخُح٘ ان ه٩ىن
بمىجاة منها ألن اإلاىيىٕ
ٍة
بُبحٗخه ٢اهىوي وؾحاسخي ،خحض ؾى٣ؿم بدشىا ظا الى زالزت مباخض ،هىا٢ل خ ٤خمل الؿالح وألاخخٟاّ به في
اإلابدض ألاو ، ٫الخٗغي ٠بمٟهىم اإلاحليكحا والخإنحل الخاعيذي لخ٩ىينها في الٗغا ١في اإلابدض الشاوي ،وخل اإلاحليكحاث
وصمجها في الضؾخىع الٗغاقي باإلابدض الشالض ،هسخمه بةؾخيخاظاث وجىنحاث
اإلابدض الاو :٫خ ٤خمل الؿالح وألاخخٟاّ به
٦خب ظميـ ماصيؿىن في ألاوعا ١الٟحضعالحت (ان ج٩ىن مؿلح  ..دمخل ٪ظه اإلاحزة الامغي٨حىن  ِ٣ٞمً صون
ب٣حت الامم الازغي ٖ،لى الغٚم مً ان اإلااؾؿاث الٗؿ٨غيت في ٖضص مً ممال ٪ؤوعوبا ،جًُل٘ بةصاعة اإلاىاعص الٗامت،
ٞةن الخ٩ىماث جسصخى اثخمان الكٗب ٖلى الاؾلخت ).3
 - 1د٣هض بجزٕ الؿالح ٖملحت ظم٘ ألاؾلخت الهٛحر وألاؾلخت الخٟحٟت والش٣حلت والخسلو منها .
 - 2بٖاصة الضمج حٗجي جضابحر اإلاؿاٖضة التي جخاح إلا٣اجلحن ال٣ىاث اإلاؿلخت ٚحر الىٓامحت تهض ٝالى ػياصة بم٩اهحت اؾدحٗابهم في اإلاجخم٘ اإلاضويٖ،لى الهٗحضدً
ألا٢خهاصو وألاظخماعي.
 - 3ال٨ؿىضع املخىن ،ظميـ ماصيؿىن ،وظىن ظاو ؛ألاوعا ١الٟحضالحت،الىع٢ت ع٢م ،46جغظمت ٖمغان ؤبى حجلت ،مغاظٗت ؤخمض ْا غٖ ،مان ،صاع
 ،1996م.343
الٟاعؽ لليكغ والخىػي٘،الاعصن،
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خ ٤امخال ٥وخمل ألاؾلخت ى اإلاهُلح الظو دىضح بإهه للىاؽ خ٣ى ١شخهحت في امخال ٥ألاؾلخت
لالؾخسضام الصخصخي ،ؤو خ ٤خمل ألاؾلخت في الجيل ؤو ٦ال الخ٣حن ،خحض دسخل ٠خ ٤امخال ٥وخمل ألاؾلخت
بك٩ل ٦بحر خؿب ال٣ىاهحن في ٧ل صولت ويٗض مً ؤخض ؤ٦ثر مىايح٘ خ٣ى ١ؤلاوؿان ظضال في الؿحاؾت اإلادلحت
والضولحت.
ٖباعة "خ ٤الخٟاّ وخمل الؿالح" اؾخسضمذ ألو ٫مغة في هو الخٗضدل الشاوي لضؾخىع الىالداث اإلاخدضة،
واإلاٟهىم الٗام لهظا الخ ٤دسخلٖ ٠لى هُا ١واؾ٘ مً بلض الى ؤزغ ،لظا ؾى٣ىم بالخدلحل بصخئ مً الادجاػ لهظا في
صؾخىع الىالداث اإلاخدضة ،وب٣حت صؾاجحر الضو ٫اإلا٣اعهت.
1787
اإلاُلب ألاو :٫مٟهىم الخ ٤في خمل ألاؾلخت والاخخٟاّ بها في صؾخىع الىالداث اإلاخدضة
دغظ٘ هٓام اإلاحليكحاث الى الخاعيش الٗؿ٨غو للىالداث اإلاخدضة الامغي٨حت مً ٨ٞغة الضٞإ ًٖ الىًَ وخمادت
البالص مً حٗؿ ٠مدخمل للخ٩ىمت ؤو لجيل مدتر ،1 ٝخحض دىو الخٗضدل الشاوي لضؾخىع الىالداث اإلاخدضة ٖلى
ان " اإلاحليكحا اإلاىٓمت جىٓحما ظحضا يغوعيت ألمً صولت خغة ٦ما ال دجب اهتها ٥خ ٤الىاؽ في امخال ٥ألاؾلخت
،و ظه ٣ٞغة دضوع خىلها ه٣اف ؾازً بحن مً يٗاعيىن خغيت امخال ٥ألاؾلخت ومً دضٖىن بليها ،ول٣ض ٖىيذ
 ، 1916ل ً٨بغػ في حؿٗحيحاث ال٣غن اإلاىهغم مغة زاهحت ا خمام بمحليكحاث
محليكحاث الضولت بدغؽ وَجي ؾىت
اإلاىاَىحن وق٩لذ الٗضدض مً الىالداث جىٓحما مً ظه الخىٓحماث  ،ويؿحُغ ٖلى بٌٗ ظه الخىٓحماث وَىحىن
مً الحمحن ومامىىن بىٓغياث اإلااامغة خحض دغون ؤن الخ٩ىمت ؤنبدذ مؿدبضة ولظا وظب اجساط بظغاءاث لخمادت
ؤهٟؿهم ٢بل ٞىاث ألاوان .
ً
ٞمٟهىم اإلاحليكحا دا٦ض بعجباٍ اؾخسضام ظه الٓا غة ؤبان وظىص اإلاؿخٗمغاث البردُاهحت ؾاب٣ا ،مً خحض
٧ىجها ظحىف جخمحز بالهبٛت ؤو الهٟت الكٗبحت التي جخل٣ى الخضعيباث الٗؿ٨غيت ألاولحت وحؿخنهٌ لألٚغاى
الضٞاٖحت .2
دظ ب دىظحن ٞىلى ٥الى اهه ٦ما حك٩ل الجحىف في ػمً الؿلم زُغا ٖلى الخغيتٞ ،ةجها ال دجب ؤن حؿخمغ
ختى ،ويجب ؤن جب٣ى اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت جدذ جبٗحت ناعمت جد٨مها الؿلُت اإلاضهحت ،ال شخيء واعص في ظه الىزح٣ت
دجب جبردغه إلاماعؾت بزٟاء خمل الؿالح ،ؤو مى٘ الهحئت الدكغيٗحت مً ؾً ٢ىاهحن ظؼاثحت يض اإلاماعؾت اإلاظ٧ىعة .1
 1776وؤؾغ الجيل البردُاوي في
 - 1لٗبذ اإلاحليكحا صوعا عثيؿحا في ال٣خا ٫مً ؤظل زىعة ألاؾخ٣ال ٫الامغي٨حت  ،زانت في َغص البردُاهححن مً بىؾًُ ٖام
 ،1777ول ً٨مٗٓم اإلاٗاع ٥زايها الجيل ال٣اعو الظو يم الجىىص الىٓامححن.
ؾاعاجىظا ٖام
John Shy, A People Numerous and Armed, Reflections on the Military Struggle for American Independence Revised Edition, 2004, university of Michigan,
p.159.
 - 2هىا ٫مىسخى ببغا حم آ ٫دىؾ،٠الُبحٗت الؿحاؾحت والاظخماٖحت للمحليكحاث في الٗالم الٗغبي،الجىجىيض والبيكمغ٦ت ٦دالخحن للضعاؾت،عؾالت
 ،2009م.21
ماظؿخحر٧،لحت ال٣اهىن والؿحاؾت،الا٧اصدمحت الٗغبحت اإلاٟخىخت في الضاهماع،٥ؤدلى،٫
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اإلاىا ٠٢البردُاهحت ججاه الخ ٤في الاخخٟاّ وخمل الؿالح ؤزغ ٖلى وايعي ٢اهىن الخ٣ى )Bill of Rights(١خحض
حكحر اإلااعزت (ظىيـ لي مال٩ىلم) الى ْهىع خ ٤ألاٞغاص في الؿالح في طل ٪الى٢ذ ،خحض ؤن الثدت الخ٣ى١
ؤلاهجلحزدت ؤقاعث الى طل ٪الخ ٤ؾابٖ ٤لى الالثدت وال ؾبحل الى الكٞ ٪حه ٧ ،ان ظا الترار الظو ؤزظه الاهجلحز
مٗهم بلى اإلاؿخٗمغاث ألامغي٨حت و ظا الترار الظو خاعب مً ؤظله الامغي٨ححن لخمادخه في خغب ألاؾخ٣الٖ ٫ام
.21775
 778بىض٢حت 973،مً الخغاب 634،
جم مىا٢كت الجهىص البردُاهحت لجزٕ ؾالح ؾ٩ان بىؾًُ خحض جم يبِ (،1
 ،1775وظغي البدض في ؤؾباب ويغوعة خمل الؿالح مً ٢بل ال٩ىوٛغؽ ال٣اعو،مشل
مؿضؽ) في ؤٖالن  6دىلحى
ظه الخجاعب ٚحر اإلاغيحت لجهىص الخ٩ىمت في هؼٕ ؾالح الكٗب بمشابت ٢ىة صاٗٞت ٖلى يغوعة جًمحن خ ٤خمل
الؿالح في صؾاجحر الىالداث و٦ظل ٪في وزح٣ت الخ٣ى.3١
 1787دىو ٖلى ( خحض ؤن وظىص مليكحا خؿىت الخىٓحم
الخٗضدل الشاوي مً صؾخىع الىالداث اإلاخدضة ألامغي٨حت
يغوعو ألمً ؤدت والدت خغة ،ال دجىػ الخٗغى لخ ٤الىاؽ في ا٢خىاء ؤؾلخت وخملها).4
ٖىانغ يماهاث الخغيت الٟغصدت في بَاع الضولت الٟحضعالحت هي :الضؾخىع ؤلاجداصو وصؾاجحر الىالداث  ،صؾاجحر
حؿٗت وزالزحن ( )39والدت جًمً الخ ٤في الدؿلح،بيىما والدت ٧الحٟىعهحا وصدالويغ وؤدىا ،محردالهض ،محىيؿىجا ،هبراؾ٩ا،
هحى ظحرسخي ،هحىيىع ،٥صا٧ىجا الكمالحتٞ ،حرظحيحا الٛغبحت ،ويؿ٩ىوؿً ال جىظض لضحها يماهاث مدضصة ججحز خمل
الؿالح في صؾاجحر ا،وم٘ طل،٪جًمىذ صؾاجحر ؾخت والداث الخ ٤الُبحعي لجمح٘ ألاشخام في الضٞإ ًٖ
الىٟـ ،5بيىما حٗخبر والدخحن ؤزغيحن 6الخ ٤في الخحاة خ ٤مخإنل وَبحعي ،والضٞإ ًٖ خحاة اإلاغء ٖاصة ال دماعؽ
بك٩ل ٗٞا ٫م٘ دضدً ٖاعيخحن.7
الخٗضدل الشاوي في نحٛخه النهاثحت دًمً ؤن وظىص مليكحا خؿىت الخىٓحم يغوعو ألمً ؤدت والدت خغة ،وبد٤
الكٗب بدمل وا٢خىاء الؿالح ال دجىػ ؤهتها٦ه ،و ظا الخ ٤الظو ددمحه الخٗضدل الشاوي " خ ٤ظماعي " مً الىالداث
للخٟاّ ٖلى اإلاحليكحا الخابٗت لها ؤ٦ثر مما ى خٞ ٤غصو .
1

- Eugene volokh, State constitutional rights to keep and bear arms, Texas Review of Law & Politics, The University of Texas at Austin, Vol. 11, No.
1,2006,P.212.
2
- Joyce lee Malcolm, to keep and bear arms: The Origins of an Anglo-American Right, 1994,p. 134.
3
- Robert dowlut, the right to keep and bear arms: a right to Self-Defense against Criminals and Despots, Stanford Law & Policy Review, 1997, p.25-40.
4
- The constitution of the United States of America with Explanatory, the world book encyclopedia, 2004 World Book, Inc, U. S. department of state
Bureau of International Information Programs 2004, p.33.
5
- California; Delaware; Iowa; New Jersey; North Dakota & West Virginia constitution.
6
- Nebraska & Wisconsin Constitution.
7
- Robert Dowlut and Janet A. Knoop, State Constitutions and the Right to keep and Bear Arms, Oklahoma City University Law Review, 1982, p.178.
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بل دظ ب عاهضو باعهيذ 1الى ؤن ٢غاءة الخٗضدل الشاوي للضؾخىع مً زال ٫اصٖاء ؤعجباَه بالىالداث ٞدؿب بضال
مً ألاشخام الُبحٗححن٢،غاءة مًللت ،ؤن وظهت الىٓغ الصخحدت ؤن َاب٘ الخ ٤بدمل الؿالح ٞغصو ،ويؿخض٫
ٖلى ظا الغؤو بٗضم وظىص باخض دٟؿغ الخٗضدل الشاوي للضؾخىع ألامغي٩ي مهما ٧اهذ مىٟ٢ه اإلادكضص مً خ٤
امخال ٥الؿالح ،لحُالب بجٗل ظا الخ" ٤ظماعي" ٞدؿبٞ ،الخٗضدل الشاوي يكحر ؤنال بلى خٞ ٤غصو.
و٧ان الهض ٝمً الخٗضدل الشاوي جد٣ح ٤ضٞحن مخمحزدً  ،دىٓغ اليهما ٗ٦ىهغان في الخٟاّ ٖلى الخغيت ،ؤوال،
٧ان مً اإلاٟترى ؤن دًمً خ ٤الٟغص في ؤن د٩ىن له ؾالح للضٞإ ًٖ الىٟـ ،والهض ٝالشاوي اإلاخٗل ٤باإلاحليكحا،
ً
ً
و ظا ى بػصواط الهضٞحن الظو حؿببا في مٗٓم الاعبا،٥خحض ؤؾخلؼمذ اإلاحليكحا الامغي٨حت ظمهىعا مؿلخاٞ،البىض
اإلاخٗل ٤باإلاحليكحاث ال د٣هض مىه الخض مً مل٨حت ألاؾلخت ألٞغاص اإلاحليكحا ،ؤو إلٖاصة ؾحُغة اإلاحليكحاث ٖلى
الىالداث ،بل للخٗبحر ًٖ جًٟحله للمحليكحا ؤ٦ثر مً الجيل الىٓامي.2
و ٨ظا ٞةن الؿلُاث اإلامىىخت لل٩ىوٛغؽ و ٤ٞاإلااصة ( / 1ال٣ٟغة الشامىت) مً صؾخىع الىالد ــاث اإلاخدـضة
ألامغي٨ـحت (بٖالن الخغب ،والخٟىيٌ بغص الاٖخضاء،بوكاء الجحىف وجإمحن ه٣ٟاتها ،وي٘ ؤخ٩ام لضٖىة اإلاليكحا بلى
جىٟحظ ٢ىاهحن الاجداص ،و٢م٘ الخمغص ونض الٛؼو،وي٘ ؤخ٩ام لخىٓحم وحؿلحذ وجضعيب اإلاليكحا ،وبصاعة ؤ٢ؿامها التي
ً
٢ض ج٩ىن ٖاملت في زضمت الىالداث اإلاخدضة ،مدخٟٓا للىالداث٧ ،ل ٖلى خضة ،بد ٤حٗححن الًباٍ ،وؾلُت جضعيب
ً
اإلاليكحا و٣ٞا للىٓام الظو دًٗه ال٩ىوٛغؽ).3
وم٘ طلٞ ٪ةن صؾخىع الىالداث اإلاخدضة ألامغي٨حت ال يؿمذ ألدت والدت ،صون مىا٣ٞت ال٩ىوٛغؽ ،ؤن جدخٟٔ
ً
ب٣ىاث ٖؿ٨غيت ؤو ؾ ًٟخغبحت في و٢ذ الؿلم ،ؤو حكدب ٪في خغب بال بطا ٚؼيذ ٗٞال ،ؤو بطا ٧ان ىا ٥زُغ صا م
ً
ال يؿمذ بالخإزحر،4وي٩ىن عثيـ الىالداث اإلاخدضة ألامغي٨حت ٢اثضا ؤٖلى لجيل وبدغيت الىالداث اإلاخدضة ،وإلاليكحاث
مسخل ٠الىالداث ٖىضما جضعى بلى الخضمت الٟٗلحت لضي الىالداث اإلاخدضة.5
٧ان الٛغى مً الخٗضدل الشاوي ببؿاَت ٖلى خض حٗبحر (صون ٦حدـ ظىهحىع) مً ؤظل وي٘ ال٣ىاث الٗؿ٨غيت
اإلاىٓمت واإلاغجبُت بالىالداث ج٩ىن زاعط ؾلُت الخ٩ىمت ؤلاجداصدت لجزٕ ؾالخها ،ويمان ؤن الىالداث ؾح٩ىن لها
صاثما ٢ىة ٧اٞحت جدذ ٢حاصتها للخض مً بمالءاث الؿلُاث الاجداصدت ٖلى خ٣ى٢هم وم٣اومتها بالؿالح بطا لؼم ألامغ.6
1

- Randy E. Barnett Was the Right to keep and Bear Arms Conditioned on Service in an Organized Militia, Book Review Essay, Texas Law Review,
volume 83, March 2005, p. 238.
2
- Joyce lee Malcolm, op.cit.at 162-63.
3
- Constitution of united state of America on Article (1) section 8, 12, 15, and 16.
4
- Constitution of united state of America on Article (1) section 10, 3.
5
- Constitution of united state of America on Article (2) section 2.
6
- Don B.Kates, Jr., Handgun Prohibition and the Original Meaning of the Second
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ً
و٧اهذ ً٢حت م٣اَٗت ٧ىلىمبحا وآزغون يض حلغ مٗلما باعػا لً٣اء اإلاد٨مت الٗلحا في الىالداث اإلاخدضة في26
 2008والتي ظاء في خحصحاتها ؤن الخٗضدل الشاوي لضؾخىع الىالداث اإلاخدضة ددمي خ ٤الٟغص في امخال ٥ؾالح
دىهحى
هاعو ألٚغاى مكغوٖت ج٣لحضدا ،مشل الضٞإ ًٖ الىٟـ،1وفي ً٢حت ما٦ضوهالضػ يض قح٩اٚى ٢غعث اإلاد٨مت الٗلحا
في الىالداث اإلاخدضة بإن الخٗضدل الشاوي دىُبٖ ٤لى الىالداث بهىعة ٞغصدت ،وعؤث اإلاد٨مت ؤن خ ٤الٟغص في
"الاخخٟاّ وخمل الؿالح" الظو ددمحه الخٗضدل الشاوي جم جًمحىه في الخٗضدل الغاب٘ ٖكغ دىُبٖ ٤لى الىالداث. 2
اإلاُلب الشاوي :مٟهىم خ ٤الاخخٟاّ باألؾلخت وخملها في الضؾاجحر اإلا٣اعهت
الخ ٤في اإلا٣اومت ؾمت مكتر٦ت لضؾاجحر صو ٫الٗالم في ؤواثل ال٣غن الشامً ٖكغ ،خحض ؤخخىي ما ال د٣ل ًٖ
زمؿت وٖكغون باإلااثت مً ظه الضؾاجحر ٖلى خ ٤اإلا٣اومت والاَاخت بالخ٩ىماث الٓاإلات بال٣ىة ،وٖلى مضي
اإلائخان ؾىت اإلاايحت ،هغي ٖضصا متزادضا مً الضو ٫جسى ٫الكٗب صؾخىعيا بةؾ٣اٍ خ٩ىماتها في خالت بجساط
الخ٩ىمت إلظغاءاث ٚحر قغٖحت.3
 1917جىو ٖلى (دد ٤لؿ٩ان الىالداث اإلا٨ؿح٨حت
اإلااصة ( )10مً صؾخىع اإلا٨ؿح ٪الهاصع في٧ 31اهىن الشاوي
اإلاخدضة خحاػة الاؾلخت مً ؤو هىٕ لخمادتهم والضٞإ الكغعي ،باؾخصىاء جل ٪ممىىٖت نغاخت بمىظب ال٣اهىن ،ؤو
التي ٢ض جدىػ ا الضولت لالؾخسضام الخهغو مً ٢بل الجيل وال٣ىاث البدغيت ،ؤو الخغؽ الىَجي،م٘ ٖضم خمل
الؿالح صازل ألاما ً٦اإلاإ ىلت بالؿ٩ان صون الامخشا ٫للىاثذ الكغَت). 4
٦ما جًمىذ اإلااصة 10مً صؾخىع اإلا٨ؿح ٪لٗام 1857هو ممازل للخٗضدل الشاوي لضؾخىع الىالداث
اإلاخدضة،مً خ ٤ظمح٘ الىاؽ بدحاػة وخمل ألاؾلخت ألمنها والضٞإ ًٖ هٟؿها"٦ ،5ما خٓغ بدىاء الجىىص في مىاػ٫
ً
زانت في ؤو٢اث الؿلم (بىٟـ اإلاٗجى الىاعص ج٣غيبا في الخٗضدل الشالض لضؾخىع الىالداث اإلاخدضة ألامغي٨حت). 6
Amendment, Michigan Law Review, 1983,p. 204-273.
1
; - Supreme Court of the united state ,District of Columbia et al. v. Heller ,No. 07–290,Decided June 26, 2008, available at
http://www.law.cornell.edu/supct/html/07-290.ZS.html
2
; - Supreme Court of the united state , McDonald ET AL. v. city of Chicago, Illinois ,ET AL.No. 08–1521,Decided June 28, 2010, available at
http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-1521.pdf
3
- Tom Ginsburg, Daniel Lansberg-Rodriguez & Mila Versteeg,When to Overthrow your Government: The Right to Resist in the World’s
Constitutions,UCLA Law Review, Vol. 60, No. 5, 2013 ,p.1228.
4
- look Original texts (Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y
legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia
Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas).
5
- Wilfrid Hardy Calllcott, Church and State in Mexico: 1822-1857, (Duke University Press: 1926), reprinted (New York, Octagon Books: 1971), p.287.
6
- Clayton E. Cramer, The 1824 Constitution of Mexico: Roots Both Foreign & Domestic, History 433,April 24, 1993,p.4 ,available at:
http/www.claytoncramer.comunpublishedMexconst.pdf
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جىو ال٣ٟغة الؿاصؾت والٗكغيً مً اإلااصة الخاؾٗت وألاعبٗىن بٗض اإلااثت مً صؾخىع ممل٨ت ؤؾباهحا الهاصع في
٧ 29اهىن الاو" 1978٫للضولت نالخحاث مً ؤزخهانها  ِ٣ٞفي اإلاجاالث الخالي ،ؤهٓمت ؤلاهخاط والخجاعة
وؤلاؾخمال ٥وؤؾخسضام ألاؾلخت واإلاخٟجغاث".
 1992بإن " ؾحاصة ظمهىعيت ٧ىبا ج٨مً في الكٗب  ،ومً
وج٣غ اإلااصة الشالشت مً صؾخىع ظمهىعيت ٧ىبا لٗام
الكٗب جيب٘ ٧ل الؿلُاث في الضولت ،وجماعؽ ظه الؿلُت مباقغة ؤو ًٖ َغي ٤اإلاجالـ الكٗبحت وؤظهؼة الضولت
ً
ألازغي و٣ٞا لل٣ىاٖض اإلاىهىم ٖليها في الضؾخىع وال٣اهىن ،وٖىضما ال دىظض ؾبحل آزغ مم ،ً٨للمىاَىحن الخ ٤في
الىًا ٫مً زال ٫ظمح٘ الىؾاثل بما في طل ٪الٟ٨اح اإلاؿلح ،يض ٧ل مً دداو٢ ٫لب الىٓام الؿحاسخي والاظخماعي
والا٢خهاصو ال٣اثم و ٤ٞظا الضؾخىع".
 2009ؤن (الضولت جىٟحظ زُت الضٞإ مً
٦ما جىو اإلااصة ( )60مً صؾخىع ٧ىعيا الكمالحت الهاصع في هيؿان
زال ٫الاٖخماص ٖلى الىٟـ ،وجدضدض الجيل ،وحؿلحذ ٧ل الكٗب وجدهحن البالص ٖلى ؤؾاؽ ججهحز الجيل
والكٗب ؾحاؾحا وؤدضدىلىظحا) ٦،ما جىو اإلااصة الخاصدت والخمؿىن بٗض اإلااثت مً صؾخىع الجمهىعيت ألاؾالمحت في
ادغان الهاصع في 24حكغيً الاو٫
" 1979بد٨م آلادت ال٨غيمت"وؤٖضوا لهم ما اؾخُٗخم مً ٢ىة ومً عباٍ الخحل
جغ بىن به ٖضو هللا وٖضو٦م وآزغيً مً صوجهم ال حٗلمىجهم هللا ٖلمهم" ٞةن الخ٩ىمت مؿئىلت ًٖ بٖضاص البرامج،
وؤلام٩اهحاث الال مت للخض يب الٗؿ٨غو لجمح٘ ؤٞغاص الكٗب ،وطلً ٪
و٣ٞا للمىاػيً ؤلاؾالمحت ،بدحض ج٩ىن لجمح٘
ع
ػ
ؤٞغاصه ال٣ضعة ٖلى الضٞإ اإلاؿلح ًٖ البالص ،وًٖ هٓام ظمهىعيت بدغان ؤلاؾالمحت ،بال ؤن خحاػة ألاؾلخت دجب ؤن
ج٩ىن بةطن الؿلُاث اإلاؿئىلت "،خحض دجحز ظا الىو الضؾخىعو جُىٕ اإلاضهححن إلاىاظهت ألازُاع اإلادخملت التي ٢ض
جىاظه جل ٪الضولت.
 ( 1996هدً قٗب الدكاصو ،وٗلً عؾمحا خ٣ىا
٦ما ٢غعث صدباظت صؾخىع ظمهىعيت الدكاص الهاصع في 31آطاع
وواظبىا بم٣اومت وٖهحان ؤو ٞغص ؤو مجمىٖت ،في الضولت جخىلى الؿلُت بال٣ىة ؤو ؤن جماعؾها مسالٟت للضؾخىع
الخالي؛٦ما ها٦ض مٗاعيدىا ال٩لحت ألو هٓام ٢اثم ٖلى ؾحاؾت الخٗؿ ٠والض٦خاجىعيت والٓلم والٟؿاص والابتزاػ
واإلادؿىبحت والٗكاثغيت وال٣بلحت والُاثٟحت ،ؤو مهاصعة الؿلُت؛ ظه الضدباظت هي ظؼء ال دخجؼؤ مً الضؾخىع).
 )8/416مً صؾخىع ألا٧ىاصوع الهاصع في 20حكغيً الاو٫
( 2008صولت بال٧ىاصوع جضدً ٧ل
٦ما جًمً اإلااصة (
ؤق٩ا ٫الاؾخٗماعوالخمححز الٗىهغو ؤو الخٟغ٢ت٦ ،ما حٗتر ٝبد ٤الكٗىب في جدغيغ ؤهٟؿها مً ظه ألاهٓمت
ال٣مٗحت).
مما ؾب ٤ط٦غه،مىدذ بٌٗ الضؾاجحر اإلا٣اعهت خ ٤خمل الؿالح وؤيٟذ ٖلحه َاب٘ ظماعي إلاماعؾخه مً ؤظل
م٣اومت الٓلم والُٛحان،والبٌٗ آلازغ مً الىزاث ٤الضؾخىعيت اإلا٣اعهت ؾمذ بدمل ألاؾلخت وؤؾخسضامها بطا ما
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واظه الكٗب تهضدض للىٓام الؿحاسخي ال٣اثم مً صون الاقاعة الى َبحٗت مماعؾت ظا الخ ٤بهىعة ظماٖحت ؤو
ٞغصدت .
في الٗغا ١لم حٗغ ٝالىزاث ٤الضؾخىعيت مٟهىم الخ ٤في الاخخٟاّ وخمل ألاؾلخت ،و٧ل ما جًمىخه مدخىياتها
ً
 1958ؤن للٗغا٢ححن خ ٤الاظخمإ في ضوء ٚحر خاملحن ؾالخا
في الٗهض الجمهىعو بٗض ؾ٣ىٍ الىٓام اإلال٩ي ٖام
وصون خاظت بلى بزباع ؾاب ٤والاظخماٖاث الٗامت واإلاىا٦ب والخجمٗاث مباخت في خضوص ال٣اهىن.1
٦ما جًمً صؾخىع الٗغا ١اإلاا٢ذ الهاصع في 16جمىػ
 1970بإن "جخىلى الضولت وخض ا بوكاء ال٣ىاث اإلاؿلخت،
وال دجىػ ألدت حئت ؤو ظماٖت بوكاء حك٨حالث ٖؿ٨غيت ؤو قبه ٖؿ٨غيت".2
اإلابدث الثاوي :الخػشيف بملهىم اإلايليشيا والخإضيل الخاسيخي إلوشائها في الػشاق
٢ " )1843بل ٞغى ؾحُغة الجيل الىٓامي  ،ال بض مً هؼٕ
–1758
د٣ى ٫الٗالم اللٛىو ألامغي٩ي هىح وبؿتر(
ؾالح الكٗب٦ ،ما هي الخا ٫في ؤٚلب اإلامال ٪ألاوعبحت ،الؿلُت الٗلحا في الىالداث اإلاخدضة ألامغي٨حت ال دم٨نها ؤن
جٟغى ال٣ىاهحن الجاثغة بدض الؿح، ٠ألن الىاؽ مؿلخحن ،خحض حك٩ل ألازحرة ٢ىة مخٟى٢ت ٖلى ؤو ٞغ٢ت مً
ال٣ىاث الىٓامحت".3
مً ؤظل الى٢ىٖ ٝلى مٟغصاث ظا اإلابدض بك٩ل مٟهل  ،البض مً جىدى ؤوال الخٗغي ٠ال٣اهىوي إلاٟهىم
اإلاحليكحا ،والخُغ ١لألؾاؽ الخاعيذي إلوكائها في الٗغا.١
اإلاعلب ألاوٌ :ملهىم اإلايليشياث
٦خب هح٩ىلى م٨حاٞحلي في ٦خابه  ًٞالخغب "٦ما ٧ان الجؼء ألا٦بر مً الغومان وٚحر م ممً ٢اصوا الجحىف،
لم ج ً٨لهم ؤو مك٩لت ؾىي بب٣اء ظه الجحىف بهىعة ظحضة ألا خمام بخىظيهها بك٩ل آمً،ؤما آلازغون الظدً ال
ّ
دلتزمىن بالخٛلب ٖلى الٗضو  ،ِ٣ٞل٢ ،ً٨بل ؤن دهلىن بلى الىهغ ،يؿخىظب ٖليهم ،جغجيب ظحىقهم وجىٓحمها ،
ّ
يؿخد٣ىن الشىاء ".4
ىالء بضون ق٪
ُ
ؤٖخمض ٖلى هٓام اإلاحليكحا في بضادت وكإث اإلاؿخٗمغاث ألامحر٦حت التي ٧اهذ جىاظه تهضدض مؿخمغا ومٟاجئ مً
٢بل الهىىص ؤو مً اإلاىاٞؿت الاؾخٗماعيت ،البردُاهحت ،الٟغوؿحت والاؾباهحت،5وختى لى ٢غعث اإلاؿخٗمغاث الامغي٨حت
ؤوكاء ظيل هٓامي صاثمٞ،ةجها جىاظه نٗىباث ٦خدمل الخ٩الح ٠ؤو جدغيغ ال٣ىي الٗاملت في اإلاؿخىَىاث ،جدى٫
 1964اإلاا٢ذ.
 - 1دىٓغ اإلااصة 32مً الضؾخىع الٗغاقي الهاصع في 29هيؿان
 - 2ال٣ٟغة (ط) مً اإلااصة ( )31مً الضؾخىع الٗغاقي اإلاا٢ذ الهاصع في 16جمىػ
. 1970
3
- Noah Webster, an Examination into the Leading Principles of the Federal Constitution, The Federalist Papers Project, p.17.
4
- Niccolò Machiavelli, the Art of War, rans. Christopher Lynch, Chicago 2003, P.161.
5
- Robert Dowlut, the Right to Arms: Does the Constitution or the Predilection of Judges Reign? Oklahoma Law Review. 36, 1983, p.69.
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ً
صون طل ،٪بضال مً طل ،٪جم ألاٖخماص ٖلى ألاؾلىب ال٣ضدم الظو ٧ان الدؼا ٫قاجٗا في اه٩لترا ،ألا و ى هٓام
اإلاحليكحاث.1
و٧اهذ "اإلاحليكحا" جخ٩ىن مً اإلاىاَىحن الظ٧ىع البالٛحن ،الظدً لم يؿمذ لهم باإلخخٟاّ باؾلختهم الخانت
بهم ،ول ً٨جدخاط الى ال٣حام بظل ٪بك٩ل بدجابي،في الخ٣الحض ؤلاهجلحزدت وفي خ٣بت ما ٢بل الاؾخٗماع لم ج ً٨ىال٪
٢ىة للكغَت وال ظيل صاثم في و٢ذ الؿلم،بل ٖىضما جخٗغى الضولت لتهضدضا ٖلى هُا ١واؾ٘ ٛ٦ؼو،جخم حٗبئت
اإلاحليكحا اإلاضهحت للخضمت الٗؿ٨غيتٞ،مىظ ال٣ضم ٧ان ٧ل عظل بهجلحزو خغ مؿمىح له ويُلب مىه ان ددخٟٔ
بإؾلخت شخو مً َب٣خه ،يؿخُح٘ جُبح ٤ال٣اهىن والخضمت الٗؿ٨غيت.2
بن مهُلح اإلاحليكحا مً مٟغصاث اللٛت الٟغوؿحت ( )maliceؤو الالجحيحت ( )militiaو ى مىٚل في ال٣ضم٦،ما ؤن
ؤنل ٧لمت اإلاحليكحاث ُمكخ٣ت مً مهُلح ( )militiaالالجحجي  milesؤو  militesبمٗجى "ظىضو ،عظل مؿلح،ؤو عظل
مداعب ل٣اء زمً ٞ ،3هظا اإلاٟهىم د٣هض مىه ٧ل مضوي ظىضو في ػمً الخغب ؤو خالت َىاعت  ،دخسلى ًٖ نٟخه
اإلاضهحت ويلخد ٤بالىاظب الٗؿ٨غو اإلاا٢ذ.4
الخهىعاث ألاولى إلاٟهىم اإلاحليكحا اإلاضهحت التي جدؿ ٤م٘ وظهاث هٓغ اإلاغ٦ؼيت الغؾمحت،دم ً٨بعظاٖها بلى
الضاللت الالجحيحت – و ى ما يٗاص ٫مهُلح اإلاحليكحا اإلاضهحت م٘ "الخغب ،والخضمت الٗؿ٨غيت ،وظىضو.5
وظهاث الىٓغ ألازحرة جهىع مهُلح وخضاث بياٞحت ؤو مؿاٖضة لل٣ىاث اإلاؿلخت الغؾمحت ،وٞحما دلي ؤمشلت
ٖلى اإلاٟا حم اإلاغ٦ؼيت الغؾمحت للمحليكحاث اإلاضهحت ،مىٓمت ٖؿ٨غيت جخإل ٠مً اإلاىاَىحن اإلالخد٣حن واإلاخضعبحن
للخضمت في ؤو٢اث الُىاعت الىَىحت،ويم ً٨حك٨حل ظه اإلاحليكحا بما ًٖ َغي ٤الخُىٕ ؤو الخجىحض ؤلالؼامي ،6
ٞالجيل اإلاضوي مخ٩ىن مً الغظا ٫ألاخغاع الظدً جتراوح ؤٖماع م بحن ؾخت ٖكغ وؾخحن ؾىت الظدً ؤصوا الخضمت
الٗؿ٨غيت الالؼامحت في بٌٗ ألاخحان لخمادت بالص م ،ؤو اإلاؿخٗمغة ،ؤو الضولت،والمؾلخىن والٟغ ١اإلاخضعبت مً
الؿ٩ان اإلادلححن الظدً دجب حؿلحدهم في و٢ذ ٢هحر للضٞإ ًٖ ؤهٟؿهم. 7

1

- Don B. Kates, Jr. op. cit., p.2012.
- Colin Greenwood, Firearms Control a Study of Armed Crime and Firearms Control in England and Wales, London, 1972, p.7.
 - 3هىا ٫مىسخى ببغا حم آ ٫دىؾ،٠مهضع ؾاب، ٤م.16
4
- Robert Dowlut and Janet A. Knoop, State, op. cit., p.190.
5
- Answers.com ‚Militias‛ available ; http://www.answers.com/topic/militia
6
; - Answers.com ‚Militias‛ available
http://www.answers.com/topic/militia accessed 29th June 2005.
7
- http://www.pbs.org/williamsburg/calltoarms/glossary.html
2
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الخٗغيٟاث الؿاب٣ت حكحر يمىا ًً الى ٖضم بؾخ٣غاع مٓا غ الؿحاصة وٖضم زباث الىْاث ٠التي جٖ ٘٣لى الضولت
الخضدشت بهىعة خهغيت في حٗاملها م٘ اإلاىايح٘ اإلاؿلم بها ٦ ،دمادت الضولت ،والخضمت الٗؿ٨غيت ؤلالؼامحت،
والضٖىة في و٢ذ ٢هحر الى الضٞإ ًٖ الىٟـ الجماعي ،وما بلى طل ،1 ٪مما دبرع وكىء ظه الٓا غة.
ُ
َغخذ ٖضة هٓغياث ومضازالث لخٟؿحر مؿبباث وكإة وج٩ىيً اإلاحليكحاث،اإلاضزل الؿحاسخي دخجه الى ان
ال٣هىع في الاهٓمت الؿحاؾحت وبؾاءة اؾخسضامها للؿلُت وحٗؿٟها ،ى الضا ٘ٞألاؾاسخي لدك٨حل اإلاحليكحاث التي
جلجإ اليها ٢ىي اإلاٗاعيت للىٓام الؿحاسخي ال٣اثم في او صولت ٦،ما ى الخا ٫م٘ ال٣ىاث اإلاؿلخت ٚحر الىٓامحت
ُ
ال٩ىعصدت اوالكحٗحت التي ق٩لذ إلا٣اعٖت الىٓام الٗغاقي الؿاب،٤ومحليكحاث همىع الخإمحل ومحليكحاث الجيل
ؤلادغلىضو الجمهىعو .2
ؤما اإلاضزل ال٣اهىوي دٟؿغ مٗخى٣ىه ظه الٓا غة ٦غصة ٗٞل خخمحت إليمدال٢ ٫ىة ال٣اهىن ،بط ؤن بوٗضام
ألاؾـ ال٣اهىهحت في الخٗامل م٘ اإلاىاَىحن صازل البلض دىلض بك٩ل َبحعي همى اإلاحليكحاث ٦ ،ما دخىاٞغ الضا٘ٞ
ال٣اهىوي لىظىص محليكحا مؿلخت في الضولت الىاٗ٢ت جدذ الاخخال، ٫بهض ٝهحل الخدغع ومىا ًت ؤلاخخال ٫و٤ٞ
مباصت الامم اإلاخدضة وال٣اهىن الضولي .
ؤما اإلاضزل الىٟسخي لخٟؿحر ظه الٓا غة ،ؤن الكٗىع باإليُهاص ى الضا ٘ٞألاؾاسخي وعاء ج٩ىينها ،وبالخالي
اٖخباع ا هدحجت وليؿذ ؾببا ،بمٗجى ان وكىء ْا غة اإلاحليكحاث هدحجت خاالث الا ما ٫والا٢هاء وال٣ٟغ والبُالت
ُ
،التي حؿلِ ٖلى ظماٖت مٗحىت ؤو ؤ٢لحت صديحت ؤو ؾحاؾحت .
الخٔ ألاؾخاط مىعيـ صدٟغظحه وظىص نلت وزح٣ت بحن اإلاحليكحاث اإلاضهحت والجيل الىٓامي في الضولت،3
والاٞتراياث ألاؾاؾحت التي ج٨مً وعاء اإلاٟهىم اإلاغ٦ؼو الغؾمي للمحليكحا اإلاضهحت ؤجها جدؿم بؿماث هي:
 -1الخىٓحم الُىعي ؤو ًٖ َغي ٤الخجىحض ؤلالؼامي .
 -2اإلادآٞت ،والغٖادت مً ٢بل الضولت .
 -3الهح٩لحت الخىٓحمحت و ٤ٞج٣الحض و٢حم الىٓام الٗؿ٨غو الىٓامي. 1
1

- Usman A. Tar , The perverse manifestations of civil militias in Africa Evidence from Western Sudan, Peace, Conflict and Development: An
Interdisciplinary Journal, Vol. 7, July 2005,p. 140. Available at ; http://www.peacestudiesjournal.org.uk
 - 2هىا ٫مىسخى ببغا حم آ ٫دىؾ،٠مهضع ؾاب ٤م.31
 - 3دغي مىعيـ صدٟغظحه ان اإلاحليكحا اإلاضهحت ٣٦ىة ٖؿ٨غيت ٚحر هٓامحت جىٓغ و ٤ٞهٓغة ظيل الىٓامي،مً زال ٫ألايُالٕ بمهام مٗحىت وٞغى عوح
الخًامً ،والخٗبئت ،والاهًباٍ والخضعيب والاؾخٗضاص ال٣خاليٖ ،لى الغٚم مً ؤن الخٗغي ٠الظو دُغخه صدٟغظحت ال يكحر الى صوع "الضولت"ومغ٦ؼيتها في
ً
جىٓحم ال٣ىاث اإلاؿلخت الىٓامحت وٚحر الىٓامحت التي ج٩ىن يمىا جدذ جهغٞها .
Maurice Duverger, Political Parties, London; Methuen & Co., 1967, pp. 36-7.
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وجخٗؼػ الاٞتراياث الخالحت التي حٗخبر مً ٢بل جىنح ٠للمحليكحاث الٛحر هٓامحت :
 -1ظيل دخإل ٠مً اإلاىاَىحن اإلاضهححن بضال مً الجىىص اإلادترٞحن.
٢ -2ىة ٖؿ٨غيت ليؿذ ظؼءا مً الجيل الىٓامي وجسً٘ للخضمت في ؤو٢اث خاالث الُىاعت.
 -3الدك٨حل الٗؿغو قبه الىٓامي دخ٩ىن مً اإلاضهححن الالث٣حن بضهحا وما لحن للخضمت الٗؿ٨غيت بمىظب ٢اهىن
الخضمت الٗؿ٨غو.2
وظضث ؤلاقاعة إلاٟهىم اإلاحليكحاث في مٗا ضة ظىح ٠الشالشت اإلاخٗل٣ت بمٗاملت ؤؾغي الخغب اإلااعزت في 12آب
 1949ول ً٨بإؾلىب جلمحخي م٣خًب "ؤٞغاص اإلاليكحاث ألازغي والىخضاث اإلاخُىٖت ألازغي ،بمً ٞيهم ؤًٖاء
خغ٧اث اإلا٣اومت اإلاىٓمت ،الظدً ديخمىن بلي ؤخض ؤَغا ٝالجزإ ويٗملىن صازل ؤو زاعط ب٢لحمهم ،ختى لى ٧ان ظا
ؤلا٢لحم مدخالٖ ،لي ؤن جخىٞغ الكغوٍ الخالحت في ظه اإلاليكحاث ؤو الىخضاث اإلاخُىٖت ،بما ٞيها خغ٧اث اإلا٣اومت
اإلاىٓمت اإلاظ٧ىعة:
(ؤ) ؤن د٣ىص ا شخو مؿاو ًٖ ٫مغئوؾحه،
(ب) ؤن ج٩ىن لها قاعة ممحزة مدضصة دم ً٨جمححز ا مً بٗض،
(ط) ؤن جدمل ألاؾلخت ظهغا،
(ص) ؤن جلتزم في ٖملحاتها ب٣ىاهحن الخغب وٖاصاتها".3
٦ما دخم الخمححز ؤدًا بحن هىٖحن مً اإلاحليكحاث ٖلى وظه الض٢ت  "،محليكحاث خ٩ىمحت مجاػة مً ٢بل الضولت ،
ً
ومحليكحاث مضهحت زانت زايٗت للخ٩ىمت ؤدًا ،ولٛادت ظا ؤلاَاع دخٗؼػ صوع ؾلُت الضولت في ظا اإلاجا.4 ٫
دظ ب الض٦خىع ٖبض الى اب ال٨حالي بلى ؤن اإلاحليكحا حك٨حالث مً الٟغ ١جخإل ٠مً مخُىٖحن مضهححن،دخل٣ىن
ً
جضعيبا ٖلى ألاؾلخت٦،ما د٣ىمىن بمؿاٖضة الجيل الىٓامي ؤزىاء الخغب بٗض ؤؾخضٖائهم مً ؤٖمالهم ووْاثٟهم

 - 1في ٦شحر مً الضو ، ٫ج٣ىم الضولت بدك٨حل اإلاحليكحاث مً اإلاخُىٖحنٖ ،لى الغٚم مً ؤن طل٢ ٪ض دبضو مىاً٢ا للىاخحت الىاٗ٢حت ٟٞ،ي الىالداث اإلاخدضة
ألامغي٨حت دٟىى الضؾخىع الضولت بخجىحض ال٣ىاث قبه الٗؿ٨غيت في ؤو٢اث الُىاعت الىَىحت.
See ‚Militia history and Law FAQ‛ available ; http://www.adl.org/mwd/faq2.asp
2
- Answers.com ‚Militias‛ available ; http://www.answers.com/topic/militia?method=5
.1949
 - 3اإلااصة (/4ؤ )2/مً اجٟا٢حت ظىح ٠الشالشت لٗام
4
- see ,Contemporary militias, political ideology and terrorism‛ available at :
http://www.asu.edu/cronkite/thesis/freemenstudy/Section2.htm
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،خحض وظضث ظه الٟغ٢ت ٖىض الغومان والحىهان ال٣ضامى،و٢ض ٧اهذ ٖىض م ٖلى ظاهب ٦بحر مً خؿً الخضعيب
وظىصجه.1
وٖىض ظه الجؼثحت ل جخُاب ٤ظه الاٞتراياث طاث الهلت ٖاإلاحا ؟ م٘ ما دم ً٨ؤن د٣ا ٫م٘ الؿحا ١الٗغاقي
ً
بظاث الؿحا ١؟ ظا ما ؾىداو ٫ؤلاظابت ٖلحه الخ٣ا.
اإلاعلب الثاوي :الخإضيل الخاسيخي إلوشاء اإلايليشياث في الػشاق
هؼٖت ٚاثغة في ٚحا ب الخاعيش هي (ٖؿ٨غة اإلاجخم٘) ،جل ٪التي ٧ان (خمىعابي) ؾاصؽ اإلالى ٥البابلححن ،ؤو ٫مً
٢ضح قٗلتها خحىما ٞغى الخجىحض ؤلاظباعو ٖلى الىاؽ وخاو ٫ؤن دلبـ اإلاجخم٘ لباؾا ٖؿ٨غيا ،والحىم وبٗض جل٪
الخ٣ب ٧لها ،لم جؼ ٫بٌٗ قٗىب الٗالم حٗيل اظـ ما يؿمى بـ(ٖؿ٨غة اإلاجخم٘) في ز٣اٞتها وؾلى٦حاتها وختى
ؤؾالحب ؾلى٦ها وؤهماٍ خ٨مها وخ٩امها،والٗؿ٨غة مً خحض الخٗغي ٠والخىنح ،٠هي "بقاٖت الغوح الٗؿ٨غيت
٦أدضدىلىظحت وحٗاْم جإزحر الجيل ٦ماؾؿت اظخماٖحت في الىٓام الؿحاسخي ،وفي ؤوؿا ١الضولت وؤهماٍ الخحاة
الٗاصدت".
ٞمً اإلاٟترى اطن ان الجسغط الٗؿ٨غة ًٖ مضي ونٟها ٖلى اجها بؾتراجحجحت حٗبىيت وجضابحر اختراػيت جض ٘ٞاليها
الًغوعة والٓغو ٝالاؾخصىاثحت وجخلخو في ْا غ ا باالؾخٗضاص إلاىاظهت زُغ ٖضوان زاعجي حهضص البلض او زُغ
صازلي ديكا ًٖ الازخال ٫في الىي٘ ألامجي ،وفي باَنها اخ٩ام الؿحُغة ٖلى اٞغاص اإلاجخم٘ وجىٓحمهم بهظه الُغي٣ت
بٛحت جد٣ح ٤زًىٖهم ال٩امل وؾهىلت اه٣حاص م للُٛمت الخا٦مت في البلضان.2
في ظا اإلاُلب اإلاخٗل ٤بالخإنحل الخاعيذي لدك٨حل ؤو بوكاء اإلاحليكحاث في الٗغا ،١بٗض زىعة 14جمىػ
1958
،بوكئذ مىٓمت ٖؿ٨غيت مً الخُىٖحن حٗغ ٝباؾم (اإلا٣اومت الكٗبحت) ،اؾدىاصا بلى ؤخ٩ام اإلااصة الشامىت ٖكغة مً
صؾخىع 27جمىػ
 ،1958التي جىو ٖلى ؤن الضولت وخض ا هي التي جيصخئ ال٣ىاث اإلاؿلخت وال دجىػ ألدت حئت ؤو ظماٖت
بوكاء حك٨حالث ٖؿ٨غيت ؤو قبه ٖؿ٨غيت.
ُ
، 1958الظو ٢غع في اإلااصة الاولى مىه ٖلى حك٨حل
وبمىظب الىو الضؾخىعو اٖاله قغٕ ال٣اهىن ع٢م  3لؿىت
مىٓماث ٖؿ٨غيت قٗبحت جضعى ٢ىاث اإلا٣اومت الكٗبحت وجغجبِ بىػاعة الضٞإ .

 ،1991م.520
 - 1صٖ.بض الى اب ال٨حالي،مىؾىٖت الؿحاؾت،الجؼء الؿاصؽ ،اإلااؾؿت الٗغبحت للضعاؾاث واليكغ،بحروث لبىان،الُبٗت الشاهحت ،
 - 2ص .ؾامغ مايض ٖبض اللُحٖ،٠ؿ٨غة اإلاجخم٘ ومجؼعة الضدم٣غاَحت،مغ٦ؼ الٟغاث للخىمحت والضعاؾاث ؤلاؾتراجحجحتٖ،لى اإلاى ٘٢الال٨ترووي:
http://www.fcdrs.com/articles/p7.html
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وج٩ىن واظباث ال٣ىاث الكٗبحت جضعيب اإلاىاَىحن ٖؿ٨غيا لالؾخٟاصة منهم في مٗاوهت الُٗ٣اث الٗؿ٨غيت
الىٓامحت للضٞإ اإلاضوي واإلاؿا مت في خ ٟٔالامً الضازلي والضٞإ ًٖ البالص و٣ٞا للخٗلحماث التي جهضع ا ٢حاصة
ال٣ىاث اإلاؿلخت .1
و٢غعث اإلااصة الشالشت مً طاث ال٣اهىن بإن جخال٢ ٠ىاث اإلا٣اومت الكٗبحت مً :
ؤ  -اإلاخُىٖاث واإلاخُىٖحن الٗغا٢ححن .
ب  -ظىىص ويباٍ اله ٠وهىاب الًباٍ والًباٍ الاخخحاٍ ٚحر اإلاؿخسضمحن في الجيل.
ظـ  -اإلاخُىٖحن مً البالص الٗغبحت وٚحر ا بىاء ٖلى مىا٣ٞت ٢حاصة ال٣ىاث اإلاؿلخت .
٦ما جمىذ اإلااصة الؿابٗت مً طاث ال٣اهىن ل٣اثض ال٣ىاث اإلاؿلخت ٞسخ ٖ٣ىص الخُىٕ متى قاء،وحٗحض ال٣ٟغة (ؤ)
مً اإلااصة الخاؾٗت مً طاث ال٣اهىن اإلاىْٟىن واإلاؿخسضمىن لضي الخ٩ىمت واإلااؾؿاث قبه الغؾمحت
واإلاؿخسضمىن في اإلاهاع ٝوالكغ٧اث واإلااؾؿاث الازغي طاث الصخهحت الخ٨محت واإلاٗامل الخ٩ىمحت والا لحت الى
اٖمالهم الانلحت بٗض حؿغيدهم مً الخضمت ٦ ،ما وازًٗذ اإلااصة ( )11مً طاث ال٣اهىن اإلاخُىٖىن في ٢ىاث
اإلا٣اومت الكٗبحت الى ظمح٘ ال٣ىاهحن الٗ٣ابحت الٗؿ٨غيت.
 )1963وبىاء ٖلى ما ٖغيه
واؾدىاصا الى ال٣اهىن الضؾخىعو(٢اهىن اإلاجلـ الىَجي ل٣حاصة الشىعة ع٢م 25لؿىت
عثيـ الىػعاء وؤ٢غه مجلـ الىػعاء وناصٖ ١لحه اإلاجلـ الىَجي ل٣حاصة الشىعة نضع ٢اهىن الخغؽ ال٣ىمي ع٢م ()35
لؿىت ،1963اإلاخًمً حك٨حل مىٓماث قٗبحت مؿلخت جضعى ٢ىاث الخغؽ ال٣ىمي وج٩ىن لها ٢حاصة مؿخ٣لت
مغجبُت بغثاؾت ؤع٧ان الجيل ؤو بإدت ظهت د٣غع ا اإلاجلـ الىَجي ل٣حاصة الشىعة .2
واظباث الخغؽ ال٣ىمي الظو ى ٢ىاث قٗبحت مىٓمت ومضعبت ٖلى اؾخٗما ٫الؿالح ٢ىامها اإلاخُىٖحن مً
 (1963خمادت الاهُال٢ت الٗغبحت في الٗغا ١وجشبحذ
الكٗب و ٤ٞؤخ٩ام اإلااصة الشاهحت مً ال٣اهىن ع٢م ( )35لؿىت
َغي٣ها الشىعو الخ٣ضمي ،مٗاوهت ال٣ىاث اإلاؿلخت في الضٞإ اإلاضوي والضٞإ ًٖ البالص في خالت الخغب ؤو و٢ىٕ
اٖخضاء زاعجي ،اإلاؿا مت في خ ٟٔالامً الضازلي ،اإلاؿا مت في مهماث الخضمت الٗامت وخمالث الاٖماع والبىاء
الا٢خهاصو والاظخماعي ،ال٣حام باإلاهام التي دى٧لها الحه اإلاغظ٘ اإلاسخو ؤو مً دسىله) .

. 1958
 - 1اإلااصة الشاهحت مً ٢اهىن اإلا٣اومت الكٗبحت ع٢م 3لؿىت
.1963
 - 2اإلااصة ألاولى مً ال٣اهىن ع٢م ( )35لؿىت
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ه٣غؤ في اإلااصجحن( 73و )74مً صؾخىع الٗغا ١اإلاا٢ذ الهاصع في 21ؤدلى٫
( 1968الضولت وخض ا هي التي جيصخئ
ال٣ىاث اإلاؿلخت ،وال دجىػ ألدت حئت ؤو ظماٖت بوكاء حك٨حالث ٖؿ٨غيت ؤو قبه ٖؿ٨غيت) ،1ويم ً٨ال٣ى ٫بةن
 1958ؤ٢غث بدك٨حل محليكحاث هٓامحت جغجبِ بالضولت.
صؾاجحر ألاهٓمت الجمهىعيت في الٗغا ١بٗض ٖام
" 1968جسىى امخىا الٗغبحت الحىم
ظاء في الاؾباب اإلاىظبت مً ٢اهىن الٟخىة و٦خاثب الكباب ع٢م ( )76لؿىت
مٗغ٦ت مهحردت جخُلب جدكحض ال٣ىي واؾدىٟاع ٧ل الُا٢اث والام٩اهحاث وٖلى عاؾها جضعيب الكباب ٖلى خمل
الؿالح واؾخٗماله ٧ي د٩ىهىا ظيكا اخخحاَا يؿاهض ال٣ىاث اإلاؿلخت في مهماتها الضٞاٖحت اإلا٣ضؾت ويؿا م في
جضٖحم الجبهت الضازلحت ولخامحن ظا الٛغى قغٕ ظا ال٣اهىن ".
وخضصث اإلااصجحن الاولى مً ال٣اهىن ع٢م 76لؿىتٚ 1968ادت الٟخىة و٦خاثب الكباب اٖضاص ٢ىي الكباب
إلاؿاهضة ال٣ىاث اإلاؿلخت في الضٞإ ًٖ الىًَ وجدهحن الجبهت الضازلحت والاؾهام في الخضماث الٗامت خحشما صٖذ
الخاظت الى طل. ٪
 ،1976نالخحت ٢حاصة الجيل الكٗبي لل٣اثض الٗام
 1363لؿىت
ومىذ ٢غاع مجلـ ٢حاصة الشىعة (اإلاىدل) اإلاغ٢م
لل٣ىاث اإلاؿلخت.
جب٘ طل ٪الخ٣ا مً خحض الخإَحر ال٣اهىوي لدك٨حل محليكحا هٓامحت ظضدضة خملذ ؤؾم الجيل الكٗبي ،و ظا
 " 1984ى ال٣ىة ال٣خالحت
الدك٨حل و ٤ٞؤخ٩ام اإلااصة الخامؿت مً ٢اهىن ٖ٣ىباث الجيل الكٗبي ع٢م 32لؿىت
اإلاالٟت بمىظب ال٣اهىن التي حك٩ل ْهحر الجيل الىٓامي  ،والخىنح ٠ال٣اهىوي للم٣اجل بمىظب ؤخ٩ام ظا
ال٣اهىن ى اإلاىاًَ الٗغاقي او الٗغبي الظو د٣بل جُىٖه في نٟى ٝالجيل الكٗبي.
ً
 1996ؤؾؿذ ٢ىة مخُىٖحن ؾمحذ بـ(ٞضاثحي نضام) 2جغجبِ باإلاغا ٤ٞالا٢ضم
وؤؾدىاصا لل٣اهىن ع٢م 12لؿىت
لغثيـ الجمهىعيت ،وي٩ىن الاهخماء الى ظه ال٣ىة ًٖ َغي ٤الخُىٕ اإلاا٢ذ وبكغوٍ جدضص ا حٗلحماث دهضع ا
اإلاغا ٤ٞالا٢ضم بٗض مىا٣ٞت عثيـ الجمهىعيت.
 1996مهام ظه ال٣ىة بما دلي:
وخضصث اإلااصة الخامؿت مً ال٣اهىن ع٢م 12لؿىت
اوال – الٗمل ٓ٦هحر لل٣ىاث اإلاؿلخت والخغؽ الجمهىعو والخغؽ الجمهىعو الخام في جىٟحظ اإلاهام ال٣خالحت
يض او ٖضو مدخمل.

 - 1بىٟـ اإلاٗجى ال٣ٟغة (ط) مً اإلااصة ( )31مً صؾخىع 16جمىػ
.1970
ً
(2008ألاظهؼة ألامىحت (ال٣مٗحت) هي ؤظهؼة ألامً الٗام
٢ - 2غع البىض (زامىا) مً اإلااصة الاولى مً ٢اهىن الهحئت الىَىحت الٗلحا للمؿاثلت والٗضالت ع٢م 10لؿىت
واإلاسابغاث وألامً الخام والخماداث الخانت وألامً ال٣ىمي وألامً الٗؿ٨غو والاؾخسباعاث الٗؿ٨غيت وٞضاثحي نضام في ْل الىٓام الباثض).
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زاهحا – ال٣حام بمهام ٢خالحت مىٟغصة يض الٗضو او باؾىاص ال٣ىاث اإلاؿلخت والخغؽ الجمهىعو والخغؽ
الجمهىعو الخام ٖلى ان ال ج٩ل ٠بالىاظباث التي هي مً ازخهام الاظهؼة الامىحت الازغي الا في الخاالث
الاؾخصىاثحت وبامغ مً عثيـ الجمهىعيت.
زالشا – ظم٘ ما دُلب اليها مً اإلاٗلىماث في و٢ذ الؿلم والخغب وال٣حام باو واظباث ٖغا٢حت جىاٍ بها مىٟغصة او
بالخيؿح ٤م٘ الاظهؼة اإلاسخهت.
عابٗا – او واظباث اياٞحت د٩لٟها بها عثيـ الجمهىعيت.
ومً ؤظل خكض اإلاخُىٖحن لحىم ال٣ضؽ بهىعة حك٨حالث م٣اجلت لخدغيغ ٞلؿُحن(بدؿب ما ٧ان دضٖحه
، 2000اإلاخًمً حك٨حل ٞغ ١مً
الىٓام الؿاب )٤ؤنضع مجلـ ٢حاصة الشىعة (اإلاىدل) ٢غاعه اإلاغ٢م 219في/12/17
اإلاخُىٖحن اإلاكاة د٩ىن ٖضص ا مؿاويا لٗضص ٞغ ١مً الجيل والخغؽ الجمهىعو.
٧ 2003اهذ ظمح٘ الخىٓحماث الكبه ٖؿ٨غيت هي محليكحاث هٓامحت مغجبُت بالضولت
لظل ٪هغي ؤهه ٢بل ٖام
 2003جدؿم
بةٖخباع ا ظؼء مً ال٣ىاث اإلاؿلخت ؤو مىٓىمت ٢ىي الامً الضازلي ،بيىما اإلاحليكحاث اإلاك٩لت بٗض ٖام
ً
بإجها جىٓحماث قبه ٖؿ٨غيت ليؿذ ظؼءا مً ال٣ىاث اإلاؿلخت ؤو ٢ىي ألامً الضازلي جخ٩ىن مً ٖىانغ ٚحر
ً
ً
مخجاوؿت وٖحا وٖمغا ،وجإزظ ق٩ل ظماٖاث مؿلخت ٚحر هٓامحت ٢ض جدؿم بؼو مىخض،1وال جدتر ٝؤو جمتهً ال٣خا٫
ً
٧لحا ،2ل٨نها عٚم طلٞ ٪هي ليؿذ مضهحت ،وهي ٖباعة ًٖ مجامح٘ مهحإة بهىعة ما ،دخم بٖضاص ا وجضعيبها ٖلى
بؾخسضام ألاؾلخت الخ٣لحضدت ،جإزظ نىعة الخىٓحماث الكٗبحت ،ويم ً٨ؤن جيبٗض ٦مكغوٕ للخدغيغ الىَجي 3ؤو في
مغخلت م٣اومت هٓام بؾدبضاصو،ؤو مىاظهت جُهحر ٖغقي ؤو صدجي مً خحض ألاؾباب اإلاىظبت للخإؾيـ.
اإلابدث الثالث :دمج ؤو خل اإلايليشياث في الذظخىس الػشاقي
د٣ى ٫جىيىجىمي حضدىشخي " دمى٘ ٖلى الىاؽ في مسخل ٠اإلا٣اَٗاث مىٗا باجا ؤن د٩ىن في خىػتهم الؿحى،ٝ
وألا٢ىاؽ والغماح وألاؾلخت الىاعيت ،ؤو ؤو ؤهىإ ؤزغي مً ألاؾلختٞ ،امخال ٥ألاصواث ٚحر الًغوعيت دجٗل مً
الهٗب جدهحل الًغاثب والغؾىم ويمحل الىاؽ بلى بزاعة الٟىضخى والشىعاث" .4
 - 1وبالخالي ٞةن وظىص الؿالح في ؤدضو ؤشخام مً صون نبٛت قبه جىٓحمحت ؤو ح٩لحت زانت بها ال دم ً٨ونٟها باإلاحليكحا .
 - 2ظىىص ظه الخىٓحماث ديخٓمىن في نٟى ٝالخضعيب الٗؿ٨غو و٢ ٤ٞىاٖض ما٢خت دمتهىىن مً زاللها الجىضدت .
٦ - 3ما في ججغبت الخكض الكٗبي في الٗغا ١بٗض ؾ٣ىٍ مضدىت اإلاىنل وهجماث جىٓحم صاٖل ؤلاع ابي ،لجإث الخ٩ىمت الٗغا٢حت الى ظه الخجغبت مً
زال ٫ججحيل الكٗب وٖؿ٨غجهٗٞ،ىضما جخٗغى الاوَان الى ٚؼو زاعجي دخدى ٫الكٗب الى جىٓحماث مؿلخت هٓامحت حؿاٖض الجيل الىٓامي ٖلى نض
الٗضوان ،وباإلم٩ان حٗغي ٠الخكض الكٗبي بإهه جىٓحم ٖؿ٨غو دخ٩ىن مً اإلاىاَىحن اإلاخُىٖحن مىيىٕ جدذ ؤمغة الخ٩ىمت .
 )1598مً ؤ٦بر ال٣اصة الٗؿ٨غيحن في جاعيش الحابان ٖلى ؤلاَال،١ومً الظدً ؾا مىا في جىخحض بالص الحابان بٗض ٞترة
-1536
 - 4جىيىجىمي حضه -دىشخي (
الاه٣ؿاماث.
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في ظا اإلابدض ؾىدىاو ٫بالضعاؾت خٓغ ؤو صمج اإلاحليكحاث في ٢اهىن بصاعة الضولت الٗغا٢حت للمغخلت ؤلاهخ٣الحت
 ،2005مً
 2004في اإلاُلب ألاو،٫وفي اإلاُلب الشاوي مى ٠٢اإلاكغٕ الضؾخىعو في الىزح٣ت الضؾخىعيت لؿىت
لؿىت
صمج او خل اإلاحليكاث.
2004
اإلاعلب ألاوٌ :دمج اإلايليشياث في كاهىن بداسة الذولت الػشاكيت للمشخلت الاهخلاليت لػام
جًمىذ ال٣ٟغة (ب) مً ّ
اإلااصة الؿابٗت والٗكغون مً ٢اهىن بصاعة الضولت الٗغا٢حت للمغخلت الاهخ٣الحت " ال
دجىػ حك٨حل ّ
٢ىاث مؿلخت ومحليكحاث ليؿذ زايٗت مباقغة إلمغة ال٣حاصة للخ٩ىمت الٗغا٢حت الاهخ٣الحت ،بال
بمىظب ٢اهىن اجداصو".
ً
،1 2003اإلاخًمً نالخحاث مضدغ ؾلُت
وو٣ٞا ألمغ ؾلُت الاثخال ٝاإلاا٢خت خل ال٨حاهاث الٗغا٢حت ع٢م 2لؿىت
 2003وبىاءا ٖلى ٢ىاهحن
 1483لؿىت
الاثخال ٝاإلاا٢خت  ,اوسجاما م٘ ٢غاعاث مجلـ ألامً الضولي بما ٞيها ال٣غاع ع٢م
وؤٖغا ٝالخغب،جم خل بٌٗ ال٨حاهاث الٗغا٢حت بمىظب ظا ألامغ اٖتراٞا باؾخسضام الىٓام الٗغاقي الؿاب ٤لهظه
ال٨حاهاث الخ٩ىمحت ٦إصواث اليُهاص الكٗب الٗغاقي وحٗظدب بٞغاصه و٢مٗهم ووكغ الٟـاص في نٟىٞهم ،وبىظب
ال٣ؿم ع٢م ( )1مً ظا ألامغ خلذ ال٨حاهاث الىاعصة ط٦غ ا في اإلالخ ٤اإلاغ( ٤ٞال٨حاهاث اإلاىدلت) و٢ض جًا ٝلها
ؤؾماء ٦حاهاث ؤزغي في اإلاؿخ٣بل بدؿب حٗبحر ظا ال٣ؿم.
وبمىظب ملخ ٤ؤمغ ؾلُت الاثخال ٝاإلاا٢خت ع٢م (ٞ )2ةن اإلااؾؿاث اإلاىدلت بمىظب ألامغ اإلاكاع بلحه
(ال٨حاهاث اإلاىدلت) منها (الخىٓحماث الٗؿ٨غيت الىٓامحت ألازغي،ظيل ال٣ضؽ،ال٣ىاث قبه الٗؿ٨غيت الخالحت :
– ٞضاثحي نضام
– محليكحاث خؼب البٗض
– ؤنض٢اء نضام
– ؤقبا ٫نضام
– جىٓحم الٟخىة
جدل ٦ظل ٪ظمح٘ اإلاىٓماث الخابٗت لل٨حاهاث اإلاىدلت ،و٢ض جًا ٝلهظه الالثدت في اإلاؿخ٣بل ؤؾماء جىٓحماث
بياٞحت ؤزغي.

Stephen Turnbull, The Samurai: A Military History, Rutledge, London & New York, 2007, p.180.
. 2003
 )3977اإلااعزت في 23آداع
 - 1ملخ ٤ؤمغ ؾلُت ؤلاجال ٝاإلاا٢خت ع٢م ( )2اإلايكىع في ظغيضة الى٢اج٘ الٗغا٢حت،اإلاجلض (، )44الٗضص (
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اإلااصة الاولى مً حٗلحماث حؿهحل جىٟحظ اخ٩ام ٢اهىن اصاعة الامىا ٫الٗاثضة لل٨حاهاث اإلاىدلت ع٢م ( )21لؿىت
 ، 2005ج٣غع ( د٣هض بال٨حاهاث اإلاىدلت اإلاىهىم ٖليها في ٢اهىن بصاعة ألامىا ٫الٗاثضة لل٨حاهاث اإلاىدلت ع٢م ()21
لؿىت 2005ما دإحي ..الخىٓحماث الٗؿ٨غيت الىٓامحت ألازغي ،ظيل ال٣ضؽ ،وال٣ىاث قبه الٗؿ٨غيت ٞ،ضاثحي
نضام ،محليكحاث خؼب البٗض ،ؤنض٢اء نضام ،ؤقبا ٫نضام ).
ً
وبصعا٧ا بان الظدً ٢اجلىا يض الىٓام البٗثي في ٢ىاث اإلا٣اومت يؿخد٣ىن الامخحاػ والٟىاثض ٦مداعبحن ٖؿ٨غيحن
ج٣ضدغا لخضمتهم ججاه ابىاء قٗبهم ,وٖاػما ٖلى اُٖاء االء الاٞغاص الٟغنت لخٗؼيؼ م٩اهتهم وصٖم ٖىاثلهم وزضمت
قٗىبهم ًٖ َغي ٤مىانلت الخحاة والاٖما ٫اإلاضهحت ,ازظدً في الاٖخباع ان ال٣ىاث اإلاؿلخت الٗغا٢حت وال٣ىي الامىحت
الٗغا٢حت الازغي بداظت الى مدترٞحن ٖلى صعظت ٖالحت مً الخبرة والخضعيب وجهمحما ٖلي جاؾيـ الحت جًمً ان
ال٣ىاث اإلاؿلخت واإلاحليكحاث جسً٘ ل٣اهىن اصاعة الضولت الٗغا٢حت للٟترة الاهخ٣الحت, 1ؤٖلىذ ؾلُت ؤلاثخال ٝاإلاا٢خت
( 2004جىٓحم ال٣ىاث اإلاؿلخت واإلاحليكحاث في الٗغا. 2)١
ألامغ ع٢م 91لؿىت
 2004ال٣ىة اإلاؿلخت” وحٗجي مجمىٖت مىٓمت مً الاٞغاص جدمل اؾلخت هاعيت او اؾلخت
ٖغ ٝألامغ ع٢م 91لؿىت
 ,ومهُلح “ ال٣ىة اإلاؿلخت” يكمل ال٣ىاث الخ٩ىمحت واإلاحليكحاث. 3
 2004بإجها ٢ىة ٖؿ٨غيت او قبه ٖؿ٨غيت ليؿذ ظؼء مً
ؤما اإلاحليكحا” ٞخٗجي و ٤ٞحٗغي ٠ألامغ ع٢م 91لؿىت
ال٣ىاث اإلاؿلخت الٗغا٢حت او ال٣ىاث الامىحت الٗغا٢حت اإلا٩ىهت بمىظب اوامغ ؾلُت الاثخال ٝاإلاا٢خت و٢ىاهحنها
ومظ٦غاتها او بمىظب ال٣اهىن الٟحضعالي الٗغاقي و ٢اهىن اصاعة الضولت الٗغا٢حت للمغخلت الاهخ٣الحت .4
ؤما اإلاحليكحا ٚحر ال٣اهىهحت” ٞخٗجي ٢ىة مؿلخت او محليكحا مىظىصة بك٩ل دسال ٠الخٓغ اإلاخًمً في ال٣ؿم
الشاوي مً ظا الامغ. 5
وجغج٨ؼ الٗملحت ال٣اهىهحت لخُت الخدى ٫واٖاصة صمج اإلاحليكحاث 6و ٤ٞؤخ٩ام ظا ألامغ مً ٖىهغيً مهمحن
ما:

 - 1اإلااصة( /27ب) مً ٢اهىن اصاعة الضولت الٗغا٢حت للمغخلت الاهخ٣الحت جىو ٖلى ان “ ال دجىػ حك٨حل ٢ىاث مؿلخت ومحليكحاث ليؿذ زايٗت مباقغة
المغة ٢حاصة الخ٩ىمت الٗغا٢حت الاهخ٣الحت الا بمىظب ٢اهىن اجداصو” .
، 2004الجؼء ألاو،٫م. 69
 ، 3984في/06/01
 - 2الى٢اج٘ الٗغا٢حت ،الٗضص
.2004
 - 3ال٣ٟغة ( )1مً اإلااصة الاولى مً ألامغ ع٢م 91لؿىت
.2004
 - 4ال٣ٟغة ( )2مً اإلااصة الاولى مً ألامغ ع٢م 91لؿىت
.2004
 - 5ال٣ٟغة ( )5مً اإلااصة الاولى مً ألامغ ع٢م 91لؿىت
 - 6وحٗجي زُت مىز٣ت ومسجلت جىضح الً٣ادا اإلاهمت وٖملحاث للخدى ٫واٖاصة الضمج الخام باليؿبت للٗىهغ اإلاخب٣حت في ٢ىة مؿلخت او محليكحا .
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ألاو ، ٫ى الٗىهغ اإلاخب٣ي” ُويٗجى به اظؼاء مً ٢ىة مؿلخت او محليكحا ؾاب٣ت زايٗت الى زُت الخدى ٫واٖاصة
الهح٩لت اإلاهاصٖ ١ليها والتي ال جؼا ٫با٢حت وفي َىع الاهدؿاع زال ٫مغخلت الخدى ٫واٖاصة الضمج وجضاع مً ٢بل
الؿلُاث الخ٩ىمحت اإلاسخهت و٣ٞا لهظا الامغ وبمىظب زُت الخدى ٫واٖاصة الضمج لخل ٪ال٣ىة اإلاؿلخت او
اإلاحليكحا .
الشاوي  ،الًٗى اإلاا ل” ُويٗجى به ًٖى مً الٗىانغ اإلاخب٣حت والظو يكترٍ ٞحه جىاٞغ ما دإحي-:
ؤ – مٗغ ٝبهىعة واضخت ومدضصة مً ٢بل ٢ىة مؿلخت و محليكحا  ,في الى٢ذ الظو دخ٩ىن ٞحه ٢حاصة الشىعة
اإلاؿلخت او اإلاحليكحا زايٗت الى زُت الخدى ٫واٖاصة الضمج  ,بىنٟه ًٖىا في ال٣ىي اإلاؿلخت او محليكحا في او
. 2003
٢بل الاوان مً اداع
ب – ٚحر مخىعٍ في وكاَاث اع ابحت او مسال ٠ل٣ىاهحن الخغب او اإلاباصت الٗغا٢حت اإلاخبٗت واإلاخٗل٣ت بد٣ى١
الاوؿان .
. 2003
ط – ٚحر مضان بجغيمت و ظىادت بمىظب ال٣ىاهحن الجىاثحت الٗغا٢حت بٗض الاو ٫مً اداع
ص – ال يكخٛل ٗ٦محل لخ٩ىمت اظىبحت ,
ـ  -يٗمل وبك٩ل مؿخمغ في ٧اٞت الاو٢اث و٣ٞا للًىابِ اإلاخٗل٣ت باإلاا الث اإلاىهىم ٖليها في ظا الامغ .
 2004جمى٘ ال٣ىاث اإلاؿلخت واإلاحليكحاث  ,واإلاجمىٖاث اإلاؿلخت مً الٗمل
اإلااصة ( )2مً ألامغ ع٢م 91لؿىت
صازل الٗغا ١باؾخصىاء ما هو ٖليهم في ظا الامغ .
 2004جىٓم ٖملحت الخدى ٫واٖاصة الضمج للٗىانغ اإلاخب٣حت مً ٢ىاث مؿلخت او
اإلااصة( )4مً ألامغ ع٢م 91لؿىت
محليكحاث ،والاًٖاء اإلاا لحن مً الٗىانغ اإلاخب٣حت ٢ض دخم جدىيلهم واٖاصة صمجهم الى اإلاجخم٘ الٗغاقي باؾخسضام
الىؾاثل ،هي صمج الٗىانغ في ال٣ىاث اإلاؿلخت الٗغا٢حت او او ٢ىي امىحت ٖغا٢حت ازغي ،الاخالت ٖلى
ً
الخ٣اٖض،وؤزحرا اٖاصة الضمج.
بن ادغاص الامغ ع٢م 91بالخىهحو ٖلى ٖضص ال٣ىاث اإلاؿلخت او اإلاحليكحا ُ
ؤمغ مٗحب ،خحض ؤن طلٚ ٪حر ممً٨
مً الىاخحت ال٣اهىهحتٗٞ ،ضص ال٣ىاث اإلاؿلخت ؤو اإلاحليكحاث ٢ابل للؼياصة والى٣هان والدم ً٨خهغ ا بالك٩ل
٦ ،2004ما دترشح لىا ْهىع مكا٧ل ٦بحرة م٘ جُبح ٤ظه الخُت وهي :
الىاعص في الامغ 91لؿىت
 -1نحاٚت الامغ وجىظيهه جمذ مً ٢بل الخبراء ال٣اهىهححن الامغي٩ان إلاغخلت بهخ٣الحت ما٢خت ٞ،الخٓغ اإلاٟغوى
ً
ً
باالمغ ٧ان ملؼما ومُل٣ا باٖخباعه ٢اهىن ٖغاقي ٖلى الغٚم مً ؤن ؤٚلب اإلاحليكحاث وا٣ٞذ ٖلى ظا الخٓغ.1
1

- David Gompert, Stability in Iraq Won’t Come without Disbanding Militias, The Christian Science Monitor, 2 May 2006.
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 -2لم جىٟظ ٖملحت الخدى ٫واٖاصة الضمج بك٩ل صخحذ ٖلى الغٚم مً عنض جسهحهاث مالحت ضخمت لٗملحت
الخدى ٫وبٖاصة الضمج خحض اؾخسضمذ ظه الخسهحهاث إلاىاظهت التهضدضاث ألامىحت ٚحر اإلاسُِ لها ٦،ما ان
اإلاىٓىع الؿحاسخي لهظه الخُت لٗب صوعا في ٖملحت الضمج .
 -3ظه ؤلاق٩الحت مغجبُت بالىُ٣ت الشاهحت اٖاله  ،خحض عؤي الٗضدض مً ال٣اصة الٗغا٢ححن الخاظت للمحليكحاث
لؿض الشٛغاث ألامىحت هدحجت ٧ىن ظهاػ الكغَت والجيل الٗغاقي خضدض الىاقئت، 1خحض يٗخ٣ض الٗضدض مً اإلاكغٖحن
الٗغا٢ححن ؤن وظىص اإلاحليكحا يغوعو ،ألن ألازحرة ٢اصعة ٖلى ؤؾخسضام ؤؾالحب وجمخلَ ٪غ ١للخهىٖ ٫لى الخ٣ح٣ت
مً الجماٖاث اإلاؿلخت ،جسخلَ ًٖ ٠غ ١وؤؾالحب ٢ىاث ألامً الٗغا٢حت بما (ألجها جٟخ٣غ بلى ؤلاعاصة) ؤو (بؿبب
ُ
ال٣ىاهحن الٗغا٢حت التي قغٖذ خضدشا واإلاخٗل٣ت بالخ٣ى ١اإلاضهحت).2
، 2004ال٣ىاث اإلاؿلخت الخابٗت لالخؼاب الخالحت الى اخ٩ام ظا
وؤزً٘ اإلالخ ٤ع٢م ( )1مً ألامغ ع٢م 91لؿىت
الامغ وهي الخؼب الضدم٣غَي ال٨غصؾخاوي والاجداص الىَجي ال٨غصؾخاوي.
والؼم اإلالخ( ٤ب) مً ألامغ ؤٖاله اإلاحليكحاث الخابٗت لالخؼاب الخالحت باألمخشا ٫الى اخ٩ام ظا الامغ ،مىٓمت
بضع،خؼب الضٖىة،الخؼب الكحىعي الٗغاقي،خؼب هللا ٞغٕ الٗغا،١خؼب الاؾالمي الٗغاقي ،الىٞا ١الىَجي الٗغاقي
واإلااجمغ الىَجي الٗغاقي .3
 2005الىافز
اإلاعلب الثاوي :دمج ؤو خل اإلايليشياث بمىحب دظخىس 28واهىن الثاوي
٦خب ال٨ؿىضع املخىن في الىع٢ت 29مً ألاوعا ١الٟحضعالحت بخاعيش ٧ 9اهىن الشاوي ٖام" 1787بطا ٧اهذ
محليكحا خؿىت الخىٓحم هي الضٞإ الُبحعي ألاًٞل لبلض خغٞ ،ال بض ٖلى الخإ٦حض ؤن دىي٘ جىٓحمها وؤلاقغاٝ
ٖليها في دض جل ٪الهحئت التي حٗخبر خاعؾت لألمً الىَجي ٞيها ،وبطا ٧اهذ الجحىف الضاثمت زُغة ٖلى الخغيت في البالص،
ٞةن وي٘ ؾلُت ٗٞالت ٖلى اإلاحليكحا في دض جل ٪الهحئت ،مً قإهه ٢ضع ؤلام٩ان ،ؤن دؼيل الضوا ٘ٞوالظعيٗت إلاشل جل٪
اإلااؾؿاث ٚحر ّ
الىصدت،وبطا اؾخُاٖذ الخ٩ىمت الٟضعالحت ؤن جخد٨م في مؿاٖضة اإلاحليكحا في ؤزىاء الُىاعت التي
ً
حؿخلؼم ؤن ددؿاهض ال٣ىة الٗؿ٨غيت ؤلاصاعيت اإلاضهحتٞ ،ؿح٩ىن يؿحرا ٖليها اؾخسضام هىٕ مسخل ٠مً ال٣ىة بلى
ظاهبها ،ؤو اإلااؾؿاث الٗؿ٨غيت ،ؤما بطا عجؼث ًٖ الاؾخٟاصة مً اإلاحليكحا ٞةجها ؾخ٩ىن مًُغة بلى اللجىء بلى

1

- Anthony J.Schwarz, Iraq’s Militias: The True Threat to Coalition Success in Iraq, 2007, p.63.
- Lionel Beehner, Iraq, Militia Groups, Council on Foreign Relations Backgrounder, 9 June 2005.
 2004مً بهخ٣اص ،جمححزه في اإلالخ٣حن ( )1و (ب) لبٌٗ اإلا٩ىهاث الؿحاؾحت(التي جمخل ٪ؤظىدت ٖؿ٨غيت) بىٗتها بال٣ىاث
 - 3الظو دغص ٖلى الامغ 91لؿىت
اإلاؿلخت وون ٠البٌٗ ألازغ باإلاحليكحاث ال يؿدىض الى ؤؾاؽ ٢اهىوي صخحذ ٞجمح٘ الاَغا ٝوالٟهاثل الىاعصة في اإلالخ٣حن جخًمً ٢ىاث مؿلخت ٚحر
هٓامحت د٣خطخي ألامغ جىٓحم ٖملحت جدىلها واٖاصة صمجها و ٤ٞاخ٩ام ظا الامغ ،مً صون جمححز ونٟي بحن الجهاث الىاعصة في اإلالخ٣حن.
2
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ألازغي ،بن ظٗل اؾخسضام الجيل ؤمغ ال يغوعة له لهى َغي٣ت ؤ٦حضة ؤًٞل ؤل ٠مغة لخداقحه مً وي٘ الىىاهي
ٖلى اؾخسضامه ٖلى الىع.1"١
جىو اإلااصة ( )9مً الضؾخىع ( 2ؤ -جخ٩ىن ال٣ىاث اإلاؿلخت الٗغا٢حت والاظهؼة الامىحت مً م٩ىهاث الكٗب الٗغاقي،
ً
جمححز او ا٢هاء ،وجسً٘ ل٣حاصة الؿلُت اإلاضهحت ،وجضا ًٖ ٘ٞالٗغا ،١وال ج٩ىن اصاة
بما دغاعي جىاػجها وجمازلها صون ٍة
ل٣م٘ الكٗب الٗغاقي ،وال جخضزل في الكاون الؿحاؾحت ،وال صوع لها في جضاو ٫الؿلُت.
ب ـ ددٓغ ج٩ىيً محليكحاث ٖؿ٨غيت زاعط اَاع ال٣ىاث اإلاؿلخت).
ٖىض ٢غاءة ؤخ٩ام الضؾخىع هجضه حٛاضخى ًٖ اؾخمغاع وظىص اإلاحليكحاث ،في خحن ؤهه ددٓغ حك٨حلها زاعط
اَاع ال٣ىاث اإلاؿلخت٦،3ما ؤ٢غ بةزخهام ؾلُاث الا٢لحم مً بوكاء وجىٓحم ٢ىي الامً الضازلي لال٢لحم،
٧الكغَت والامً وخغؽ الا٢لحم.4
خحض ظغث ظمح٘ ألاهٓمت الٟحضعالحت ٖلى ان جسو الخ٩ىمت الاجداصدت صون ٚحر ا بمؿاولحت الضٞإ ًٖ
الاجداص،بط ان جسىيل الضو ٫الاًٖاء مؿاولحت الضٞإ مً قإهه ان د٣ىى ؾالمت الاجداص ووخضجه ،بخٗغيًه
قاون الضٞإ ًٖ الاجداص الى ه٣مت الضولت الًٗى او ٖضم جبهغ ا وعجؼ ا،زم ان الخالٞاث بحن الضو ٫الاًٖاء ال
بض ان جيكب خى ٫اٖباء الضٞإ والؿحاؾاث الخاعظحت والا٢خهاصدت وٚحر ا مً الامىع اإلاغجبُت بهٞ،ىظىص ٢ىاث
مؿلخت مىٟهلت بًٗها ًٖ بٌٗ مً قإهه ؤن داصو الى الخىاٞـ في الدؿلح بحن الضو ٫الاًٖاء ٦،ما دم ً٨الضو٫
الا٢ىي مً ان حؿحُغ ٖلى الاجداص ؤو جيسخب مىه بضون ان دىالها ٖ٣اب. 5
" 1901ال
 ،1900وصزل خحز الىٟاط في٧ 1اهىن الشاوي
وبدؿب اإلااصة 114مً الضؾخىع الاؾترالي الظو اٖخمض ٖام
دجىػ ألو ُ٢غ الا بمىا٣ٞت البرإلاان الاجداصو ان ددكض ال٣ىاث البدغيت او الٗؿ٨غيت او ددخ ٟٔبها".

.208
 - 1ال٨ؿىضع املخىن ،ظميـ ماصيؿىن ،وظىن ظاو؛ ألاوعا ١الٟحضالحت،مهضع ؾاب ،٤م-202
. 2005
 )4012في-12-28
 2005في الجغيضة الغؾمحت بالٗضص (
 - 2وكغ الضؾخىع الٗغاقي لؿىت
3
& - David Ucko,Militias, tribes and insurgents, The challenge of political reintegration in Iraq,Routledge Taylor &Francis Group, Conflict, Security
;Development 8:3 October 2008,p.353.research available at
http/www.david-ucko.comimagesUcko-IraqReintegration.pdf
 )121مً الضؾخىع .
 - 4البىض(زامؿا) مً اإلااصة (
 - 5ال٣اضخي هبيٖ ٫بض الغخمً خحاوو،الضو ٫الاجداصدت الٟحضعالحت،اإلاجلض الشاوي،الجؼء الشامًً٢،ادا الجيل والضٞإ،الُبٗت الشاهحت،اإلا٨خبت
،2009م.17
ال٣اهىهحت،بٛضاص،
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والؿبب الظو د ٠٣وعاء مىذ الؿلُت الاجداصدت الازخهام في ظمح٘ الكاون اإلاخٗل٣ت باألمً والضٞإ ،ى
يمان خ٣ى ١الا٢الحم جخدض إلاىاظهت الخُغ الخاعجيٞ ،مً اإلاؿلم به ؤن مً بحن ؤ م ؤؾباب بوكاء الاجداص
الٟحضعالي ى مىاظهت الخُغ الخاعجي.1
و٢ض مىدذ الىخضاث اإلا٩ىهت لإلجداص الٟحضعالي في بٌٗ الخاالث الخ ٤الضؾخىعو إلؾخٗما ٫ال٣ىاث اإلاؿلخت
لخمادت ألامً الضازلي،خحض ججحز بٌٗ الضو ٫الاجداصدت إل٢الحمها ج٩ىيً ٢ىاث مدلحتٟٞ،ي الىالداث اإلاخدضة
الامغي٨حت دد ٤للىالداث الاخخٟاّ بالخغؽ الىَجي ،و٦ظل ٪ؾىيؿغا دد ٤ل٩ل ٧اهخىن الاخخٟاّ بٗضص مٗحن مً
الجىىص للمدآٞت ٖلى ألامً والىٓام صازله،ألن الضؾخىع الؿىيؿغو دسى ٫ال٩اهخىهاث خ ٤صٖىة الجىىص
للمدآٞت ٖلى الىٓام الضؾخىعو وطل ٪بمىظب اإلااصة (/60زاهحا) مىه .
و٦ظل ٪الخا ٫في الىالداث اإلاخدضة الامغي٨حت باليؿبت لىخضاث الخغؽ الىَجي ،خحض دى٣ؿم الجيل في
الىالداث اإلاخدضة الى ٢ؿمحن ،الاو ٫الجيل الٗامل ويدب٘ الخ٩ىمت الاجداصدت،وعثيـ الجمهىعيت ى ال٣اثض الاٖلى
له،والشاوي ،محليكحا الخغؽ الىَجي،ويدب٘ الىالداث ويٗخبر خا٦م الىالدت ٢اثضا لها،2ألن ٧ل والدت في الىالداث اإلاخدضة
جدب٘ هٓام اإلاحليكحاث ،و ى ددك٩ل مً مضهححن مضعبحن يؿخضٖىن الى الخضمت الٗؿ٨غيت و٢ذ الخاظت وفي الاخىا٫
الُاعثت ويٗغ ٝادًا بالخغؽ الىَجي الخاب٘ لىالدخه ،ومً اإلام ً٨اؾخضٖاء ظه ال٣ىاث لٛغى زضمت الخ٩ىمت
الٟحضعالحت ٖىض الًغوعة ،وباالياٞت الى ظه ال٣ىاث ٞةن إلاٗٓم الىالداث ٢ىة قغَت مدلحت جابٗت للىالدت ج٣ىم
بضوعياث لٛغى خمادت ال٣اهىن وألٚغاى الؿالمت الٗامت للىالدت.3
في مٗٓم ألاهٓمت الٟحضعالحت جمى٘ الىخضاث مً ب٢امت محليكحاث زانت بها ٦مبضؤ ٖام ،وبن ٧اهذ ٧ل مً
ؾىيؿغا والىالداث اإلاخدضة الامغي٨حت مدآٞخحن بٗض ٖلى ب٣ادا الدك٨حالث الا٢لحمحت في الىخضاث اإلاىدؿبت
لل٩اهخىهاث وفي وخضاث الخغؽ الىَجي،4ؤلا ؤن ظه الىخضاث جسً٘ إلقغا ٝبجداصو في ٚادت الكمى ٫وال دمً٨
اٖخباع ا قىاط لل٣اٖضة اإلاخبٗت. 5
خحض دمى٘ صؾخىع الىالداث اإلاخدضة الامغي٨حت مً بوكاء الجحىف بضون اإلاىا٣ٞت ؤلاجداصدت ؤلا ؤزىاء الخغب
،وختى في ظه الخالت ٞةن الخضابحر التي جخسظ ا الىالداث جسً٘ إلقغا ٝؾلُت الضٞإ الاجداصدت الٗامت ٦ما جسً٘
،2009م
 - 1ص.قىعف خؿً ٖمغ،زهاثو الىٓام الٟحضعالي في الٗغا – ١صعاؾت جدلحلحت م٣اعهت – مغ٦ؼ ٦غصؾخان للضعاؾاث الاؾتراجحجحت،الؿلحماهحت،
.295
 ،19700م.161
 - 2ص.قاٞعي مدمض البكحر،ال٣اهىن الضؾخىعو والىٓم الؿحاؾحت الؿىصاهحت،ط ،1ميكإة اإلاٗاع، ٝالاؾ٨ىضعيت،
3
- See, Jim Dan Hill, the Minute Man in Peace and War: A History of the National Guard, Harrisburg, Pennsylvania, 1964, p. 1-31.
4
- Article (13) from Switzerland Constitution Adopted on 29 May 1874 states (First; The Confederation may not maintain a standing army, second; without
the consent of the federal authorities, no Canton or Half Canton may maintain a standing armed force of more than 300 men, not including Police forces).
 - 5ال٣اضخي هبحل ٖبض الغخمً خحاوو،الضو ٫الاجداصدت الٟحضعالحت،،اإلاهضع الؿاب ،٤م.26
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للؿلُت الاجداصدت الخانت ٖلى محليكحاث الىالداثٚ،حر اهه للىالداث الامغي٨حت يمً ظا الىُا ١ؤن ججىض وخضاث
مً (الخغؽ الىَجي) في خاالث الُىاعت ٦،ما ٗٞلذ ؤبان الخغبحن الٗاإلاحخحن.1
وفي الضؾخىع الٗغاقي ؤ٢غ يمً نالخحاث الا٢الحم ب٩ل ما جخُلبه بصاعة الا٢لحم ،وبىظه زام اوكاء وجىٓحم
٢ىي الامً الضازلي لال٢لحم ٧الكغَت والامً وخغؽ الا٢لحم في البىض (زامؿا) مً اإلااصة 121مً الضؾخىع .
ً
ٞ 2004ةن البيكمغ٦ت ٢ىاث مؿلخت هٓامحت وليؿذ محليكحاٖ ،لى الغٚم مً ؤن
وؤؾدىاصا لألمغ ع٢م 91لؿىت
مهُلح (ال٣ىة اإلاؿلخت) يكمل ال٣ىاث الخ٩ىمحت واإلاحليكحا ٞ ،األمغ ع٢م 91دمحز بك٩ل واضح في الخًىٕ
ألخ٩امه و ٤ٞظا ألامغ ما بحن ٢ىاث البيكمغ٦ت ،التي هي ظؼء مً ال٣ىاث اإلاؿلخت،واإلاحليكحاث التي ليؿذ
٦ظل،٪خحض قغٕ اإلاجلـ الىَجي إل٢لحم ٧ىعصؾخان ٢اهىن الخضمت والخ٣اٖض ل٣ىاث البيكمغ٦ت (خغؽ ب٢لحم
.2007
٧ىعصؾخان) ع٢م 38لؿىت
ويغي "ؾدحٟان وول "٠بن الىي٘ ال٣اهىوي ل٣ىاث البيكمغ٦ت جىٓمه ماصجحن في الضؾخىع ول ً٨بُغي٣ت
/121
مخىاً٢ت بلى خض ما،2اإلااصة (/9اوال/ب) ددٓغ ج٩ىيً محليكحاث ٖؿ٨غيت زاعط اَاع ال٣ىاث اإلاؿلخت ،واإلااصة (
ً
زامؿا) جسخو خ٩ىمت الا٢لحم ب٩ل ما جخُلبه بصاعة الا٢لحم ،وبىظه زام اوكاء وجىٓحم ٢ىي الامً الضازلي
لال٢لحم ٧الكغَت والامً وخغؽ الا٢لحم .3
وؤزحرا ،و ٤ٞما عؤدىا مً خلى ٫صؾخىعيت و٢اهىهحت مسخلٟت ومٗالجاث حكغيٗحت م٣اعهت في مؿإلت صمج وخل ظه
اإلاحليكحاث  ،خحض يؿخلؼم ؤن ج٩ىن ظه اإلاٗالجاث مغجبُت بالٓغو ٝالؿحاؾحت والاظخماٖحت والا٢خهاصدت التي
جمغ بها ظه الضوٖ ،٫لى ؾبحل اإلاشا ،٫الخىٓحم ال٣اهىوي الظو ويٗه اإلاكغٕ ألامغي٩ي في الىالداث اإلاخدضة الضو٫

 - 1د٣ؿم ال٣اهىن الٟحضعالي في الىالداث اإلاخدضة ألامغي٨حت اإلاحليكحا بلى ٢ؿمحن ،ألاو"٫محليكحا مىٓمت "،التي جخ٩ىن مً الخغؽ الىَجي ومحليكحا البدغيت،
ؤما الشاوي ٞهي "اإلاحليكحاث ٚحر اإلاىٓمت" ،والتي جخ٩ىن مً ظمح٘ اإلاىاَىحن الظ٧ىع ألاصخاء الظدً جتراوح ؤٖماع م بحن الؿابٗت ٖكغة والخامؿت وؤالعبٗىن
ً
،و م ال دغجبُىن بالخغؽ الىَجي ؤو محليكحا البدغيت ،في خحن ٢ض ؤزاع البٌٗ ححجا مً ؤظل جىؾح٘ حٗغي ٠اإلاحليكحا ٚحر اإلاىٓمت ،ألن طل ٪الخٟؿحر ى
الىعيض الىخحض لٟئت مً ألاٞغاص تهض ٝفي اإلا٣ام ألاو ٫لخمادت الخ٣ى ١اإلامىىخت بمىظب الخٗضدل الشاوي مً الضؾخىع.
John-Peter Lund, Do Federal Firearms Laws Violate the Second Amendment by Disarming the Militia? Texas Review of Law & Politics, Vol. 10, No. 2,
spring 2006, p.479.
2
;-Stefan Wolff, The relationships between states and non-state peoples: A comparative view of the Kurds in Iraq ,available at
http//www.stefanwolff.com...A%20comparative%20view%20of%20the%20Kurds%20in%20Iraq.pdf
 - 3بخهىعها بن الىي٘ ال٣اهىوي ل٣ىاث البيكمغ٦ت ال دخجاوػ الخ٨ححٖ ٠لى ؤجها ٢ىاث مؿلخت طاث نبٛت قبه هٓامحت ،ل٨نها ليؿذ ظؼء مً ال٣ىاث
اإلاؿلخت الخ٩ىمحت،ألجها ٚحر مغجبُت بال٣اثض الٗام لل٣ىاث اإلاؿلخت ٞ ،الىي٘ الضؾخىعو وال٣اهىوي في الٗغاٞ ١حما دخٗل ٤باالمً الىَجي ،ى مً
 / 110زاهحا) مً الضؾخىع “ خحض وضخذ اإلااصة( )78مً الضؾخىع ؤن عثيـ الىػعاء ال٣اثض الٗام
الازخهام الخهغو للخ٩ىمت الاجداصدت بمىظب اإلااصة(
 /121زامؿا) مً الضؾخىع بدضوص الا٢لحم  ، ِ٣ٞوليـ زاعظه  ،ؾىاء ٧اهذ ؾلُتها
لل٣ىاث اإلاؿلخت  ،وان ؾلُت خ٩ىمت الا٢لحم م٣حضة بمىظب اإلااصة(
جلٖ ٪لى الكغَت او خغؽ الا٢لحم ٞ ،االؾاؽ ان جل ٪الدك٨حالث م٣حضة بما دخٗل ٤باال٢لحم  ِ٣ٞوليـ زاعط خضوصه “.

129

مشهض حيل البدث الػلمي  -مجلت حيل الذساظاث العياظيت والػالكاث الذوليت – الػذد  1يىايش 2014

بكإن مؿإلت اإلاحليكحا في صؾخىع الىالداث اإلاخدضة  ،جسخل ًٖ ٠عئياه التي ويٗها في الٗغا ١بمىظب امغ ؾلُت
 ، 2004بكان طاث اإلاىيىٕ .
الاثخال ٝاإلاا٢خت ع٢م 91لٗام
٦ما ؤن ألاػصواظحت في اإلاٗادحر وؤلاهخ٣اثحت جىُبٖ ٤لى مىيىٕ الخ ٤في خمل الؿالح في ٞلؿُحن ،والاػصواظحت في
اإلاٗادحر اإلاُب٣ت في خمل الؿالح مً ٢بل اإلاؿخىَىحن اليهىص يٛادغ اإلاى ٠٢ججاه مؿإلت خ ٤الٟلؿُحيححن في خمل
الؿالح صٞاٖا ًٖ الىٟـ وألاعى ،والامغ طاجه ديسخب ٖلى اإلاحليكحاث التي اوكئذ لٛغى الضٞإ ًٖ البالص او
خمادتها مً الٛؼو والاع اب مً ظهت وبحن اإلاحليكحاث التي جماعؽ ال٣خل والٗى ٠الُاثٟي .
الاظخيخاحاث والخىضياث:
بٗض ؤن ونلىا في بدشىا ظا الى زاجمخه  ،خٖ ٤لحىا ؤن ههل بلى ج٣غيغ هدحجت هي ؤن الىجاح في ؤلاَاخت بُاٚحت،
ً
٦ما خهل في الٗغا ،١ال يُٗي يماها بالىجاح في ؤ٢امت خ٩ىمت مؿخ٣غة وم٣بىلتٞ ،الىجاح َىيل ألامض في الٗغا١
ددخاط بلى جُىيغ بؾتراجحجحت ميسجمت لبىاء صدم٣غاَحت ٖلى و  ٤ٞمغاخل مً جىمحت الضولت الٗغا٢حت ،وطل ٪بالتر٦حز
ٖلى ٖىانغ الخٟاوى واإلاهالخت ألاؾاؾحت بخدضدض اإلاهالح والبضاثل والخحاعاث بىي٘ زاعَت لٗال٢اث ال٣ىة
وؤؾخٗضاص ؤَغا ٝالهغإ للمكاع٦ت في الخل الؿلمي للهغإ وهؼٕ ؾالح محليكحاتها ٕواٖاصة جإ حلهم وصمجهم ،ألامغ
الظو يؿهم في ػياصة خٓىّ بىاء ٢ىاث ؤمً ٖغا٢حت بٗحضة مً ألاهدحاػ والُاثٟحت وػياصة ٖضدض ا وجدؿحن
ججهحز ا،وٖلى الخ٩ىمت الٗغا٢حت ؤن حؿعى بلى اخخىاء ظه الٓا غة  ،وجٟٗحل الٗملحت ال٣اهىهحت لخُت الخدى٫
واٖاصة الضمج .
هؼٕ الؿالح وجٟٗحل زُت الخدى ٫واٖاصة الضمج جخم مً زال ٫بد٣ا ٝالٗىامل اإلادٟؼة لىمى اإلاحليكحاث
اإلاضهحت ،و ظه الٗىامل هي ،الجزاٖاث الضازلحت  ،والاؾتراجحجحت الٗؿ٨غيت للخ٩ىمت في ٢خالها يض اإلاخمغصدً
،واإلا٩اؾب اإلااصدت اإلاغجبُت بإوكُت ظه اإلاجامح٘ مً زال ٫مماعؾتها ألوكُتها ،ويغجبِ الٗامل الغاب٘ باإلاهالح
والخُلٗاث الؿحاؾحت للىسب الؿحاؾحت الخا٦مت .
بن مً ؤؾباب ْهىع ظه الٓا غة اجهحاع ؾحاصة ال٣اهىن ،و ظا يٗجي اجهحاع صوع الضولت في جُبح ٤ال٣اهىن في
ؤظؼاء ٦بحرة مً الٗغا ،١ألامغ الظو اوٗ٨ـ ؾلبا ٖلى وخضة وجماؾ ٪اإلاجخم٘ الٗغاقي .
الاججاه الدكغيعي اإلا٣اعن للضو ٫بكإن مؿإلت الخ ٤في خمل الؿالح دسخل ٠هدحجت الؾخ٣غاع الىي٘ الؿحاسخي
ؤو حٗغى الضولت لالخخال ٫ألاظىبي ؤو الٗضوان الخاعجي٦ ،ما ى الخا ٫في الخاعيش الٗؿ٨غو للمؿخٗمغة ألامغي٨حت ،
خحض جم جإؾيـ هٓام اإلاحليكحا وظم٘ ألاؾلخت والخضعيب اإلا٨ش،٠خحض لٗبذ اإلاحليكحا صوعا عثيؿحا في ال٣خا ٫مً
ؤظل زىعة ألاؾخ٣ال ٫الامغي٨حت ٦ما ؾب ٤ط٦غه .
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٦ما جم الخظعٕ بحجت ٞغى ؾحاصة الضولت ٖلى ؤعاييها ،ؤو الخمادت مً الٗضوان الخاعجي لخإؾيـ محليكحا
 ،2003خحض قغٖذ الٗضدض مً ال٣ىاهحن وال٣غاعاث التي جيصخئ إلاا
هٓامحت في الاهٓمت الجمهىعيت بالٗغا ١ختى ٖام
يٗغ ٝباؾم صولت اإلاحليكحاث ،وان ٧ان خ٣ح٣ت الامغ اؾخٗما ٫ظه اإلاحليكحاث في الٗهض الجمهىعو ٦إصاة لٗؿ٨غة
 2014بٗض ؾ٣ىٍ مدآٞت اإلاىنل ٧اهذ
اإلاجخم٘ وبخ٩ام ٢بًت اإلااؾ٨حن ٖلى الؿلُت ٦،ما ججغبت الخكض الكٗبي
مؿبباتها ؾحاصة الضولت ٖلى ؤعاييها ،و الخمادت مً جىٓحم صاٖل الاع ابي  ،وبن ٧اهذ ظه الخجغبت جدمل بحن
َحاتها وا ٘٢ادجابي مً ظهت وجُبح ٤ؾلبي مً ظهت ازغي ؟
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الجمػياث اإلاذهيت هإظاط لخلػيل الخىميت العياظيت بالجضاثش
ؤ .مىصار بالٌ  /حامػت الشيخ الػشبي الخبس ي_ وليت الخلىق والػلىم العياظيت
ملخو للضعاؾت:
بن الضوعان والبُئ الظو حكهض مسايه ٖملحت الخىمحت الؿحاؾحت بالجؼاثغ دجٗل مً البدض في
٦نهها و ؤؾباب صٗٞها بلى ألامام ؤولىيت لضي ٧ل الٟىاٖل الغؾمحت منها وٚحر الغؾمحت ،زانت بٗض ؤن ؤنبذ
اإلاىاًَ يك٩ل مدىع ظه الٗملحت وما يؿخدًغه طل ٪مً خخمحت ٢ضعجه ٖلى اإلاكاع٦ت بٟٗالحت واؾخمغاعيت،
ولٗل ظا الضوع ؤنبذ لهح٣ا ؤ٦ثر بالجمٗحاث اإلاضهحت في الؿىىاث ألازحرةٖ ،لى اٖخباع ؤجها جدمل في صازلها
مجمىٖت مً ال٣حم جيسخب حكغيٗا وٗٞال ٖلى ظمح٘ ؤًٖائها وٖلى الٟئاث التي حؿتهضٞها في اإلاجخم٘ ٩٦ل،
مً مشل٢ :حم الكغا٦ت ،الخًامً ،اخترام الغؤو ألازغ،زضمت الهالح الٗام ،الدؿامذ و٦ظا الخضاو....٫الخ،
ظه ال٣حم التي حك٩ل في مجمىٖها ٢اٖضة نلبت ألدت ٖملحت اهخ٣ا٢ ٫حمي ٖلى مؿخىي اإلاجخمٗاث ،والتي يٗخبر
اإلاجخم٘ الجؼاثغو ؤخض ا ،حٗمل الجمٗحاث ٖلى ؾغٖت ججظدغ ا ٖلى مؿخىي الىعي الٟغصو بما دٟ٨ل اهخ٣اال
صخحا وخ٣ح٣حا دخمٓهغ ٖلى ٖضة ظبهاث ،لٗل ؤبغػ ا " ٢ىة اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ،جىٞحر بيئت صدم٣غاَحت،
واؾخ٣غاع ؾحاسخي زابذ٦ ،شالزحت جالػمحت حؿخضٖيها ٖملحت الخىمحت الؿحاؾحت في ٧ل ألاُ٢اع ،وفي الجؼاثغ
بالخهىم خالت الضعاؾت.
ال٩لماث اإلاٟخاخحت:
الجمٗحاث اإلاضهحتٖ ،ملحت الخٟٗحل ،الخىمحت الؿحاؾحت بالجؼاثغ
م٣ضمت:
ل٣ض ٖاص بلى الىاظهت مٟهىم اإلاجخم٘ اإلاضوي ب٩ل خمىلخه التي ؾا مذ في حك٨حل بىيخه ٖلى مغ الخاعيش،
ٞإنبذ بظل ٪ماقغا ٢ىيا في جهيح ٠اإلاجخمٗاث الجحضة  ، The good Societyوفي ص ٘ٞعجلت الخىمحت ٖلى
ؤهىاٖها بلى ألامام ،والتي حك٩ل الخىمحت الؿحاؾحت ؤخض ع٧اثؼ ا وم٣ىماتها ،بالخهىم إلاا جإ٦ض الٗالم بٟكل
ما يٗغ " ٝبالخىمحت الٟى٢حت" ،التي جإحي ٖلى ق٩ل بغامج نماء مٛتربت ًٖ اإلاجخم٘ الظو حؿتهضٞه ،و ظا ما
دٟؿغ ٖىصة اإلاجخم٘ اإلاضوي لاليُالٕ بإصواعه الخاعيسحت ،مً جيكئت للمىاًَ ومكاع٦ت دىمحت للماؾؿاث
الغؾمحت و٦ظا مغا٢بت وج٣ححم الؿحاؾاث الٗمىمحت ال٢تراح بضاثل مً قـإجها ج٣ىيمها وجٟٗحلها في ألازحرٞ ،لم
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حٗض الحىم ٦ما ى مٗغو ٝمؿإلت الخىمحت مؿاولحت الجهاث الغؾمحت  ،ِ٣ٞزانت بٗض ْهىع مٟهىم
الخىمحت باإلاكاع٦ت ،ؤدً د٩ىن للمىاًَ صوعا ؤؾاؾحا في نى٘ الؿحاؾاث الٗامت ٖلى بزخالٞها ،و ىا دبرػ ظلحا
صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي الظو ُيٗبر في نمحمه ًٖ الجمٗحاث اإلاؿخ٣لت والُىٖحت والهاصٞت لخد٣ح ٤الهالح الٗام"
ٖلى بٖخباع ؤجها ليؿذ مىٓماث عبدحت" ،والتي ج٣ىم بضوع تهحئت وجضعيب ظا اإلاىاًَ مً ؤظل ؤن د٩ىن مىاَىا
ٗٞاال ،يؿا م في ه٣ل ٖال٢خه بالؿلُت ٖلى ؤؾاؽ اإلاىاَىت ،مما مً قإهه ؤن ُدجظع مسخل ٠ال٣حم التي
جُغخها ٖملحت الخىمحت الؿحاؾحت مً " مكاع٦ت ؾحاؾحت ٢ىيت ،وز٣اٞت جدمل في وٖيها الهالح الٗام ،و٦ظا
جىمحت لغوح الخًامً والكغا٦ت ،والظو بضوعه يؿا م في زل ٤بؾخ٣غاع ؾحاسخي زابذ للضولت يؿا م في جهًتها
وهمى ا ،ظه النهًت التي حؿعى وعائها مسخل ٠صو ٫الٗالم بيؿب مخٟاوجت بحن الٗالم اإلاخ٣ضم وبلضان الٗالم
الشالض التي هي بإمـ الخاظت بليها ،والتي جيخمي بلى هُا٢ها الضولت الجؼاثغيت خالت الضعاؾت.
و ٖلحه جإحي ظه الىع٢ت ٦مداولت للى٢ى ٝؤمام مسخل ٠اإلادُاث التي ٖغٞها جُىع الٗمل الجمٗىو
بالجؼاثغ ،م٘ التر٦حز ٖلى الجمٗحاث التي ٞهلها اإلاكغٕ الجؼاثغو ًٖ ألاخؼاب الؿحاؾحت حؿمحت وٖمال و ضٞا
م٘ ال٣اهىن الجضدض(ع٢م  06-12اإلااعر في  12ظاهٟي  ،) 2012لىيخ٣ل بلى البدض في اإلا٩اهت ال٣اهىهحت التي ؤُٖا ا
اإلاكغٕ الجؼاثغو لهاجه الجمٗحاث زانت م٘ ال٣اهىن الجضدض ،و ل ؾا م في حٛحر َبحٗت الٗال٢ت التي جغبُها
بالؿلُت في آلاوهت ألازحرة  ،وفي ألازحر ؾىداو ٫الا٢تراب مً مؿخىي مؿا مت ظه الجمٗحاث في الخىمحت
الؿحاؾحت بالجؼاثغ مً زال ٫عنض بٌٗ اإلااقغاث" ٧الضدم٣غاَحت ،الاؾخ٣غاع الؿحاسخي ،اإلاكاع٦ت
الؿحاؾحت" .وطل ٪و ٤ٞاإلاسُِ الخالي :
ؤوال  :إلادت ًٖ جُىع الٗمل الجمٗىو بالجؼاثغ.
زاهحا  :اإلا٩اهت ال٣اهىهحت للجمٗحاث اإلاضهحت بالجؼاثغ في ْل ال٣اهىن الجضدض(ع٢م . (06-12
زالشا ٖ:ال٢ت الجمٗحاث اإلاضهحت بالؿلُت في الجؼاثغ.
عابٗا :الجمٗحاث اإلاضهحت وماقغاث جد٣ح ٤الخىمحت الؿحاؾحت بالجؼاثغ.
ؤوال :جُىع الٗمل الجمٗىو بالجؼاثغ
ل٣ض ٖغ ٝاإلاجخم٘ الجؼاثغو ٢بل مغخلت الٛؼو الٟغوسخي خًىع ألاجغا ٥الٗشماهحىن ،والظو ٧ان
لخىاظض م جإزحر ٦بحر في َبحٗت الٟىاٖل التي جخدغٖ ٥لى مؿخىي اإلاجخم٘ الجؼاثغو ،زانت بطا ٖلمىا ؤن
خًىع م بحؿم بهحمىت قبه مُل٣ت ٖلى ؤمىع ؤلاصاعة والجيل والا٢خهاص ،...مٗخمضدً في طلٖ ٪لى ال٣ىي
اإلادلحت مً قحىر ال٣باثل وعظا ٫الضدً٩ٞ ،ان خًىع ال٣بحلت ،الؼوادا ،اإلاؿاظض ،ألاو٢ا ٝقبه ٦لي في خحاة
اإلاىاًَ الجؼاثغو ولى بهٟت ٚحر ماَغة ،ظه ال٣ىىاث التي لُاإلاا ٧اهذ بمشابت الىؾحِ بحن الخا٦م وعٖحخه
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مً زال ٫ألاصواع التي ٧اهذ ج٣ىم بها والتي الػالذ خايغة في ط ىحت الجؼاثغو الحىم عٚم بغوػ الجمٗحاث
230
٧ىؾاثِ للضولت الجؼاثغيت الخضدشت ،ولٗل ؤبغػ وْاثٟها:
_ عٖادت قاون ال٣ٟغاء واإلادخاظحن.
_ جم٨حن اإلاؿخًٟٗحن مً خ٣ى٢هم وعٖادت قاون ال٣هغ والعجؼة.
_ جمىيل نحاهت اإلاغا ٤ٞالٗامت.
_ عٖادت الٗاثلت الجؼاثغيت وحٗؼيؼ جماؾ٨ها.
و٢ض بؾخمغ ظا الىي٘ بلى ٚادت بوكاء ؤو ٫ظمٗحت عيايحت في ٖهض الٛؼو الٟغوسخي مً َغ ٝؾ٩ان
ألا الي بمضدىت مٗؿ٨غ وبالًبِ ؾىت  1912لخٗغ ٝجؼادضا مٗخبرا مىظ مىخه ٠الشالزيىاث بلى ٚادت ما بٗض
الخغب الٗاإلاحت الشاهحت ،لخليها بٗض ا مغخلت بهضالٕ الخغب الخدغيغيت ؤدً ٖغ ٝالٗمل الجمٗىو صاللت ؤزغي
قٗاع ا ألاو ٫جد٣ح ٤الاؾخ٣ال ٫جدذ عادت ظبهت الخدغيغ الىَجي ما ؾا م في بوكاء ظمٗحت الُلبت اإلاؿلمحن،
وظمٗحت الخجاع والخغفي .231ظه الاهٟغاظت التي قهض ا الٗمل الجمٗىو في ظه الٟترة جم ج٣ىحنها بٗض
الاؾخ٣ال ٫م٘ ؤو ٫صؾخىع ويٗه اإلاكغٕ الجؼاثغو" صؾخىع ؾىت  " 1963خحض هو في ماصجه ع٢م ٖ 19لى
يمان الضولت لخغيت ج٩ىيً الجمٗحاث .232ل ً٨ما دجب ؤلاقاعة بلحه ىا في ظه اإلاغخلت بالظاث مىانلت
اإلاكغٕ الجؼاثغو الٗمل بال٣اهىن الٟغوسخي  1901٭ بلى ٚادت ؾىت  ،1971ؤدً جم اؾخهضاع ؤو ٫حكغي٘ ظؼاثغو
دبحن ويىٓم الٗمل الجمٗىو و ى ألامغ  79/71اإلااعر في  3صيؿمبر  1971والظو ددخىو ٖلى زغيُت ٧املت خى٫
ٖملحت جإؾيـ الجمٗحاث واقخٛالها في اإلاحضان ،233ولٗل ما قض الاهدباه يمً مدخىياث ظا ألامغ هي اإلااصة
ع٢م  23والتي ههذ نغاخت بٗضم بم٩اهحت جإؾيـ ؤو جىٓحم ؾحاسخي ؤو ظمٗحت زاعط بَاع خؼب ظبهت
الخدغيغ الىَجي 234 .مما َغح الٗضدض مً الالخباؾاث خى ٫مبضؤ ؤلاؾخ٣اللحت والُىٖحت اللظان ُيٗخبران ٖماص
ؤو هًا ٫ظمٗىو ٗٞا.٫
ظا الخىظه والخًيح ٤مً َغ ٝالؿلُت ٖلى الٟاٖلحن الجمٗىيحن ٖغ ٝاؾخمغاعيت في الىهج ،ختى
بٗض بلٛاء ألامغ الؿاب ٤و اإلاٗض ٫في  7ظىان  1972والظو ؾمذ بخإؾيـ الجمٗحاثٖ ،لى "ؤن ج٩ىيً ؤو
230ـ لُاص لحىضة" ،اإلاجخم٘ اإلاضوي :اإلاٟهىم وألابٗاص" ،وع٢ت م٣ضمت بلى اإلالخ٣ى الىَجي الشالض خى :٫اإلاجخمؼ اإلاذوي والخعىس العياس ي باإلاىعلت
الػشبيت(الجؼاثغ:ظامٗت الجؼاثغ 8-7،صيؿمبر  ،)2011م .38
231ـ بحاضخي مخي الضدً ،اإلاجخم٘ اإلاضوي في صو ٫اإلاٛغب الٗغبي وصوع ا في الخىمحت الؿحاؾحت( ،مزهشة ماحعخير في الػلىم العياظيت٢،ؿم الٗلىم
الؿحاؾحت والٗال٢اث الضولحت،ظامٗت بؿ٨غة .)2012-2011،م . 84
232ـ الجمهىعيت الجؼاثغيت الضدم٣غاَحت الكٗبحت ،دظخىس  ،1963اإلااصة. 19.
233ـ الجمهىعيت الجؼاثغيت الضدم٣غاَحت الكٗبحت ،ألامش سكم  79-71اإلاخٗل ٤بالجمٗحاث ،اإلااعر في صيؿمبر . 1971
234ـ هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب. .٤
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ظمٗحت ٢بل ؤن ددهل ٢اهىها ال بض مً ؤن ددهل ٖلى مىا٣ٞت زالزت ظهاث عؾمحت مً الىػاعة الىنحت ٖلى
اليكاٍ ( الىالي ،اإلامشل اإلادلي لىػيغ الضازلحت ،ووػيغ الضازلحت) 235 .بطن في م٣ابل ظا الخ ٤في الخإؾيـ جم
مىذ ؤلاصاعة ٖلى ازخال ٝمؿخىياتها امل واؾ٘ للمىاوعة ،ؾىاء مً زال ٫ع ٌٞحؿلحم الخهغيذ ؤو مغا٢بت
ظهاث جمىيلها ،مما ؾا م في ٖضم اؾخ٣اللحت ظه الجمٗحاث ،والخٟاّ ٖلى مىُ ٤الخؼب الىاخض ٟ٦اٖل
ؤؾاسخي في اإلاجخم٘.
ظه الؿحاؾت اججاه الجمٗحاث ٖغٞذ حٛحرا ولى َٟحٟا بٟٗل الخغا ٥الظو ٖغٞخه الجؼاثغ في ؤ٦خىبغ
 ،1988والظو جمسًذ ٖىه بنالخاث ؾحاؾحت جغظمذ ٞحما بٗض في صؾخىع ٞ 23حٟغو  1989الظو ؤ٢غ ههجا
وبدضدىلىظحت مٛادغة جماما لإلدضدىلىظحت الؿاب٣ت ٖ٣ب الاؾخ٣ال ،٫ؤدً جم جبجي الخٗضصدت ٦سحاع ؤؾاسخي ،و
مىذ بٌٗ الًماهاث لدك٩ل مجخم٘ مضوي ٢ىو وٗٞا ،٫مً زال ٫هو اإلااصة  ( 40خ ٤بوكاء الجمٗحاث طاث
الُاب٘ الؿحاسخي مٗتر ٝبه ،وال دم ً٨الخظعٕ بهظا الخ ٤لًغب الخغياث ألاؾاؾحت والىخضة الىَىحت
والؿالمت الترابحت واؾخ٣ال ٫وؾحاصة الكٗب)  .236لحلحه بٗضه نضوع ٢اهىن  31-90اإلااعر في  4صيؿمبر 1990
والظو ددضص ويبحن ٦حٟحت بوكاء وحؿححر الجمٗحاث بالجؼاثغ ،والظو ظاء لخخىيج الخىظه الجضدض للضولت
الجؼاثغيت هدى الخٗضصدت ،ظا ال٣اهىن الظو ؾا م بك٩ل ٦بحر في بغوػ جغؾاهت مً الجمٗحاث  ،و ظا إلاا ٧ان
ددمله مً يماهاث،لٗل ؤبغػ ا:
_ ٦غؽ الخ ٤في بوكاء الجمٗحاث في مسخل ٠اإلاحاصدً الخحاجحت.
_ جبؿحِ بظغاءاث الخإؾيـ .
_ وخضة اإلاضة ال٣اهىهحت لخمادت مبضؤ بوكاء الجمٗحاث.

237

بال ؤن ما دمحز ججؿحض ظه الًماهاث ى الُاب٘ البحرو٢غاَي للٗال٢ت التي ججم٘ ظه الجمٗحاث ٦جؼء
مً اإلاجخم٘ اإلاضوي م٘ الؿلُت الىنحتٞ ،هىا ٥بحرو٢غاَحت ٦شحرة في م٣ابل ٞاٖلحت ٢لحلت وطل ٪يؿدكٟى مً
زال ٫الٗملحاث ؤلاصاعيت ال٨شحرة واإلاُىلت٧ ،االلتزام بمؿ ٪الضٞاجغ التي جدضص ا الجهت ؤلاصاعيت ويغوعة
جدضدض مهاصع الخمىيل  ،و ى ما جخًمىه اإلااصة  18مً ال٣اهىن الؿاب٦ ،٤ما ؤن ؤلاخهاثحاث جشبذ خ٣ح٣ت
واخضة و ى ؤن الهاظـ الظو دد٨م الجمٗحاث الجؼاثغيت مخٗل ٤باألؾاؽ ب٨حٟحت الخهىٖ ٫لى اإلا٣غ
والخمىيل ،ها ح ًٖ ٪جل ٪الغ٢ابت الكضدضة للؿلُت ٖليها  ،والتي هجض جمشلها ٖلى مؿخىي اإلااصة ع٢م  17التي
235ـ نالح ػياوي "،حك٩ل اإلاجخم٘ اإلاضوي وؤٞا ١الخغ٦ت الجمٗىيت في الجؼاثغ ،مجلت الػلىم الاحخماغيت وؤلاوعاهيت ،صيؿمبر.2007 ،م . .36
236ـ ؤٖغاط ؾلحمان" ،مى ٘٢اإلاجخم٘ اإلاضوي يمً مؿاع الخدى ٫الضدم٣غاَي في الجؼاثغ" ،وع٢ت م٣ضمت بلى اإلالخ٣ى الىَجي الشالض خى :٫اإلاجخمؼ
اإلاذوي والخعىس العياس ي باإلاىعلت الػشبيت(الجؼاثغ:ظامٗت الجؼاثغ 8-7،صيؿمبر .)2011م . 116
237ـ ظما ٫بهحرو ،وا ٘٢جىٓحماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ومضي مؿا متها في مؿاع الخدى ٫الضدم٣غاَي_ صعاؾت محضاهحت للخىٓحماث الُالبحت (،مزهشة
ماحعخير في الػلىم ؤلاوعاهيت والاحخماغيت٢ ،ؿم ٖلم الاظخمإ ،ظامٗت الجؼاثغ.)2007-2006 ،م م. 111-110 .
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جىوٖ ":لى ؤهه دجب ٖلى الجمٗحاث ؤن حٗلم الؿلُاث الٗمىمحت اإلاسخهت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  10مً
ظا ال٣اهىن ب٩ل الخٗضدالث التي جضزل ٖلى ٢اهىجها ألاؾاسخي وظمح٘ الخٛححراث التي جُغؤ ٖلى حئاتها ال٣حاصدت
زال30 ٫دىما اإلاىالحت لل٣غاعاث التي جخسظ في ظا الكإن" ،ي ٠بلى ظا ٧له ؤهه ٖلى الغٚم مً ؤن ال٣اهىن
ددمل اٖتراٞا للجمٗحاث بةم٩اهحت بؾخٟاصتها مً ويٗحت طاث هٖ ٟ٘ام والتي جدحذ لها الخهىٖ ٫لى
مؿاٖضاث و باث زانت ،بال ؤن الىا ٘٢ؤن ظا الامخحاػ لم حؿخٟض مىه ؾىي ظمٗحخان وَىيخان ٦بحرجان وهي
الهال ٫ألاخمغ الجؼاثغو وال٨كاٞت ؤلاؾالمحت الجؼاثغيت 238 .ظا اليؿ ٤في الخٗامل بؾخمغ عٚم مجيء صؾخىع
ؾىت  ،1996والخٛححر الظو بؾخٗمله اإلاكغٕ في زُابه للجمٗحاث ،مً زال ٫الخٗامل مٗها ٦دغ٦ت ظمٗىيت
مخ٨خلت ،و٣ٞا إلااصجه " "43بٗض ؤن ٧ان دخٗامل مٗها ؾاب٣ا ٦جمٗحاث مىٟغصة .
ظه الٗغا٢حل ٧لها ظٗلذ اإلاكغٕ الجؼاثغو في بَاع اؾخ٨ماله لإلنالخاث الؿحاؾحت التي صعى بليها الغثيـ
في زُابه ماعؽ ُ ، 2011د٣غ بمجمىٖت مً ؤلانالخاث  ،مؿذ الٗضدض مً اإلاجاالث٧ ،اإلٖالم ،وألاخؼاب
الؿحاؾحت ،و٦ظا الجمٗحاث ،ظه ألازحرة التي جم بؾخدضار ٢اهىن ظضدض لهاٖ ،غ ٝب٣اهىن  06-12اإلااعر في
ُ
 12ظاهٟي  ،2012و ى الظو ؾيبدض ًٖ زهىنيخه ،والجضدض الظو بؾخدضزه م٣اعهت بال٣ىاهحن الؿاب٣ت ،في
الٗىهغ ال٣اصم مً صعاؾدىا اجه.
زاهحا_ اإلا٩اهت ال٣اهىهحت للجمٗحاث اإلاضهحت بالجؼاثغ في ْل ال٣اهىن ع٢م .06-12
ل٣ض ٖغ ٝظا ال٣اهىن َغي٣ه بلى الىىع ٖبر هًا ٫ظمٗىو مىظ ما دغبى ًٖ ٖكغيً ؾىت ،ؤو مىظ بنضاع
اإلاكغٕ الجؼاثغو لل٣اهىن ال٣ضدم  31-90اإلاخٗل ٤بالجمٗحاث ،خحض جم بٖخباعه ٧امخضاص له ،ل ً٨الجضدض د٨مً
في الؿحا ١الظو ؤٞغػه بلى الؿاخت ،و ى ؾحا ١ب٢لحمي_ مدليٞ ،الخغا ٥الظو ٖغٞخه بٌٗ البلضان الٗغبحت
وما يؿمحه البٌٗ بالغبح٘ الٗغبي ،ه٣ل مؿإلت ؤلانالخاث الؿحاؾحت في الجؼاثغ بلى الىاظهت ،زانت بطا
ٖلمىا ؤهه مُلب ليـ بالجضدضٖ ،لى بٖخباع ؤن الجؼاثغ ٛ٦حر ا مً الٗضدض مً البلضان الٗغبحت باقغث
مجمىٖت مً ؤلانالخاث مىظ بضادت الدؿٗحيحاث ،ل ً٨اإلاؿخجض يمً خحصحاتها ظه اإلاغة زُاب الغثيـ ٖبض
ُ
الٗؼيؼ بىجٟلح٣ت في ماعؽ  ،2011الظو خمل مٗه بهٟخاخا وجٟهما ٦بحراٞ ،هم مىه ؤهه الخى٢حذ اإلاىاؾب مً
ؤظل ص ٘ٞعجلت الخىمحت بالجؼاثغ ،بهُال٢ا مً بٗض صدىامح٨حت صازل مسخل ٠الٟىاٖل اليكُت ٖلى الؿاخت،
زانت ألاخؼاب الؿحاؾحت ،والجمٗحاث اإلاضهحت.
ظه ألازحرة جم ج٣ىحن ٖملها ٖبر بنضاع ال٣اهىن  ، 06-12والظو َٖغ ٝالجمٗحت في ماصجه الشاهحت ب٣ىله":
حٗخبر الجمٗحت في مٟهىم ظا ال٣اهىن ججم٘ ؤشخام َبحٗححن ؤو مٗىىيحن ٖلى ؤؾاؽ حٗا٢ضو إلاضة ػمىحت
مدضصة ؤو ٚحر مدضصة  ،يكتر ٥االء ألاشخام في حسخحر مٗاعٞهم و وؾاثلهم جُىٖا ولٛغى ٚحر مغبذ
مً اظل جغ٢حت ألاوكُت الؾحما في اإلاجا ٫اإلانهي والاظخماعي والٗلمي والضدجي والتربىو والش٣افي والغياضخي
238ـ ؤٖغاط ؾلحمان ،مغظ٘ ؾاب .٤م .118
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والبحئي والخحرو وؤلاوؿاوي" 239.ومً زال ٫ظملت الخٗغيٟاث التي ؤوعص ا اإلاكغٕ في مسخل٢ ٠ىاهحن الجمٗحاث
الؿاب٣ت منها ،هالخٔ ؤن اإلاكغٕ ٢ض ؾعى صوما بلى ج٣ضدم حٗغي ٠للجمٗحت لخمححز ا ًٖ باقي الٟىاٖل
الاظخماٖحت ألازغي ،ل ً٨الظو محز حٗغي ٠الجمٗحت اإلاؿخدضر في ظا ال٣اهىن ى جىؾحٗه لضاثغة ألاوكُت،
و ى ما ُدىحي بالهامل الٗملي الظو ُدهاخب ظا الخىؾ٘ في الخٗغي ٠باإلا٣ابل الظو مً اإلاٟترى ؤن د٩ىن،
ولٗل الظو دشبذ هحت اإلاكغٕ وجىظهه جل ٪الُٟغة الادجابحت التي خ٣٣ها في بٌٗ مىاص ال٣اهىن الجضدض م٣اعهت
بؿاب٣حه ،و ىا ؤ٢هض بظل٢ ٪اهىن ٞ ، 79-71اإلاكغٕ في ؾحا ١ويٗه للكغوٍ التي دجب جىٞغ ا لضي ألاًٖاء
اإلااؾؿحن خاٖ ٔٞلى اإلااصة التي هو ٖليها ال٣اهىن  31-90و التي جسو قغٍ الخمخ٘ بالجيؿحت الجؼاثغيت مً
صون ؤن ددضص بن ٧اهذ ؤنلحت ؤو م٨دؿبت ،ل٨ىه باإلا٣ابل خغم ٧ل مً ال دخمخ٘ بد٣ى٢ه الؿحاؾحت مً
اإلاكاع٦ت في الٗمل الجمٗىو ،م٘ الٗلم ؤهه في هٟـ ال٣اهىن اإلااصة ٞ 13هل جماما ومحز بحن الجمٗحاث اإلاضهحت
وألاخؼاب الؿحاؾحت ،بل وط ب ؤبٗض مً طل ٪بخى٢حٗه لٗ٣ىبت حٗلحٖ ٤مل الجمٗحت في خالت زبىث وظىص ؤدت
ٖال٢ت جغبُهما ؾىاء مً زال ٫الخمىيل ؤو ؤلاٖاهاث والهباث ،240وألن الخمىيل يٗخبر ؤؾاؽ بؾخ٣اللحت
ُ
الجمٗحت و اإلاك٩ل إلاحخىصولىظحت ٖملها٣ٞ ،ض ٖمل اإلاكغٕ الجؼاثغو ٖلى جًيح ٤الخىا ١في ظا الجاهب ٖلى
الجمٗحاثٝ ،بسال ٝال٣اهىن الؿاب 31-90 ٤الظو دىو ٖلى ؤن الجمٗحاث دم٨نها ؤن جخل٣ى مىدا و باث مً
ظمٗحاث ؤظىبحت بٗض الخهىٖ ٫لى بطن مؿب ٤مً الؿلُاث ،ظاء ال٣اهىن ع٢م 12-06لحىو ٖلى ؤهه “زاعط
بَاع ٖال٢اث الخٗاون ،ؾيخم خٓغ جل٣ي مىذ و باث ومؿا ماث مً ؤو “مٟىيحت ؤو مىٓمت ؤظىبحت ٚحر
خ٩ىمحت”٦ .ما ؤن ظه اإلاىذ دجب ؤن جدهل ٖلى بطن مؿب ٤مً الؿلُاث اإلاسخهت (اإلااصة .241 )30مما
ؾحدغم ظا الدكغي٘ الجضدض الجمٗحاث مً مهاصع الخمىيل الخحىيت إلؾخمغاع ا في الٗملًٞ .ال ًٖ ؤهه
بٟغى بَاع الاجٟا٢اث ؤو ما يؿمى “بالكغا٧اث” مما ُيُٗي الؿلُاث وؾحلت ظضدضة لٟغى ع٢ابت بياٞحت
ٖلى مىاعص الجمٗحاث وٖلى ؤوكُتها وقغ٧ائها وبالخالي الخضزل في قاوجها الضازلحت وجىظحه ٖملها.
٦ما جم ؤدًا حٗضدل ؤخ٩ام اإلااصة 21مً ٢اهىن
 1990التي جىو ٖلى ؤن الجمٗحاث طاث الُاب٘ الىَجي
ّ
جىًم لجمٗحاث صولحت وال دم ً٨لهظا الاهًمام ؤن دخم بال بمىا٣ٞت مً وػاعة
 ِ٣ٞهي التي دم٨نها ؤن
ّ
الضازلحت .ويم ً٨ال٣اهىن الجضدض ظمح٘ الجمٗحاث “اإلاٗخمضة” مً الاهًمام بلى ظمٗحاث زاعظحت .لً٨
ديبغي بٖالم وػاعة الضازلحت مؿب٣ا بهظا الاهًمام وبقٗاع وػاعة الكاون الخاعظحت٦ .ما هو ٖلى ؤهه دمً٨
لىػيغ الضازلحت ؤن يٗاعى مكغوٕ الاهًمام في ًٚىن 60دىما .وٖالوة ٖلى طل ،٪يؿخلؼم الخٗاون في بَاع
239ـ الجمهىعيت الجؼاثغيت الضدم٣غاَحت الكٗبحت ،كاهىن  ،06-12الجغيضة الغؾمحت ،الٗضص  15 ،02ظاهٟي  ،2012اإلاخٗل ٤بالجمٗحاث.م. 34
. 2013
240ـ بً هانغ بىَحب ،الىظام اللاهىوي للجمػياث في الجضاثش_ ٢غاءة ه٣ضدت في يىء ال٣اهىن(  )06-12ميكىعة بخاعيش :الشالزاء-12-24
.http://www.bouhania.com/news.php?action=view&id=285
241ـ الكب٨ت ألاوعوبحت اإلاخىؾُحت لخ٣ى ١ؤلاوؿان " ،مظ٦غة جدلحل ٢اهىن  06-12اإلاخٗل ٤بالجمٗحاث.
.http://www.euromedrights.org/ara/archives/11157
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الكغا٦ت م٘ الجمٗحاث ألاظىبحت واإلاىٓماث الضولحت ٚحر الخ٩ىمحت مىا٣ٞت مؿب٣ت مً الؿلُاث اإلاٗىحت
(اإلااصة ،)23في خحن ؤن ال٣اهىن 90-31لم دخًمً ؤو قغٍ بسهىم ظا اإلاىيىٕ.242
وٖالوة ٖلى ما ؾبٞ ،٤اإلااصة 45اإلاشحرة للجض ٫مً ال٣اهىن 90-31والتي جىو ٖلى ٖ٣ىبت السجً “ل٩ل مً
دغؤؽ ظمٗحت ٚحر مغزو لها” ،جمشل تهضدضا ٖلى الىاقُحن في الجمٗحاث التي لم جخم ً٨مً الخهىٖ ٫لى
ؤلادها ٫ال٣اهىوي مً الؿلُاث٦ .ما ؤهه في اإلااصة 46مً ال٣اهىن الجضدض ،ال جىُب ٤الٗ٣ىباث ٖ ِ٣ٞلى
ممشلي الجمٗحاث “ٚحر ال٣اهىهحت” ول ً٨ؤدًا ٖلى الجمٗحاث “التي لم حسجل بٗض ؤو التي جم حٗلح ٤ؤوكُتها
ؤو جل ٪التي جم خلها” .وفي ظا الهضص ،بطا ٧اهذ اإلااصة  45مً مكغوٕ ال٣اهىن الجضدض دجم٘ بحن الٗ٣ىبت
وص٢ ٘ٞحمت الٛغامتٞ ،مً اإلااؾ ٠ؤن دخم بلٛاء ؤخ٩ام ال٣اهىن 90-31في ماصجه ( )45التي حُٗي ال٣اضخي خ٤
الازخحاع بحن الٗ٣ىبخحن 243 .ظه اإلااصة بالخهىم زل٣ذ هىٖا مً ؤلاؾدىٟاع لضي الٟاٖلحن الجمٗىيحن ،زانت
وؤجها جدىافى و الاجٟا٢حاث التي ناص٢ذ ٖليها الجؼاثغ في ظا الجاهب ،ويمً ظا الؿحاٖ ١بر عثيـ الغابُت
الجؼاثغيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان هىعالضدً بً يؿٗض ٖلى امل بخخجاط مجمىٖت مً الجمٗحاث والتي ٢ضعث
بدىالي  40ظمٗحت ؤمام م٣غ البرإلاان دىما بٗض اإلاهاص٢ت ٖلى ال٣اهىن الجضدض " ،ؤهه مً الًغوعو نحاٚت
٢اهىن ظضدض مخُاب ٤م٘ ؤخ٩ام الضؾخىع والاجٟا٢حاث الضولحت لخ٣ى ١ؤلاوؿان التي ناص٢ذ الجؼاثغ ٖليها
مً ؤظل جغ٢حت مجخم٘ مضوي مؿخ٣ل ،وؤيا ٝؤن ال٣اهىن دمشل جغاظٗا ٦بحرا م٣اعهت بال٣اهىن الؿاب ٤وي٨غؽ
ز٣اٞت الخؼب الىاخض" 244.ظا ويإحي ظا الخغا٦ ٥خٗبحر ًٖ ٧ل ال٣حىص التي ظاء بها اإلاكغٕ الجؼاثغو يمً
ظا اإلاكغوٕ الجضدض ،والظو ؤصي خؿب اإلاخدبٗحن للٗمل الجمٗىو بلى جى ٠٢وظمىص خىالي  50ؤل ٠ظمٗحت
وَىحت ومدلحت ،هدحجت ٖضم ٢ضعتها ٖلى مُاب٣ت ٢ىاهحنها ألاؾاؾحت ال٣ضدمت م٘ الدكغي٘ الجضدض ،زانت وؤن
اإلاكغٕ ٢ض خضص مضة لظل "٪ؾيخحن" ،مما دجٗلها حكخٛل زاعط بَاع ال٣اهىن خؿب اإلااصة  70مً ال٣اهىن
الجضدض وبالخالي جغسخي ٖليها جل ٪الٗ٣ىباث التي خضص ا اإلاكغٕ ؾلٟا ،زالٞا لخىنحاث م٣غعة مً ألامم
اإلاخدضة الخانت باإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان التي جا٦ض ٖلى ؤهه “في خا ٫اٖخماص ٢اهىن ظضدض ،ديبغي ؤن
جىانل ظمح٘ اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمحت اإلاسجلت ؾاب٣ا ٖملها بك٩ل ٢اهىوي وؤن دخم اجساط بظغاءاث ٖاظلت
لخدضدض حسجحلها‛ .
وبطا ٧ان ظا ى الخا ٫باليؿبت للجمٗحاث اإلادلحت والىَىحت الىاقُت صازل التراب الىَجيٞ ،الخا ٫ال
دسخل٦ ٠شحرا م٘ الجمٗحاث ألاظىبحتٞ ،بٗض جمضدض اإلاكغٕ الجؼاثغو إلاضة الٟهل في اٖخماص الجمٗحت ؤو
عًٞها بدحض ؤنبذ لالصعاة مهلت  90دىما بٗض ؤن ٧اهذ  60دىما َ ِ٣ٞب٣ا لل٣اهىن ال٣ضدم ،و ظا خؿب هو
242ـ الجمهىعيت الجؼاثغيت الضدم٣غاَحت الكٗبحت ،كاهىن  ،90-31الجغيضة الغؾمحت ،الٗضص  ،04صيؿمبر  ،1990اإلاخٗل ٤بالجمٗحاث.
 _243الكب٨ت ألاوعوبحت اإلاخىؾُحت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،مغظ٘ ؾاب.٤
 _244ح .ؾلحمان٢ ،اهىن الجمٗحاث حهضص بمىث الجمٗحاث بالجؼاثغ ،حشيذة الخبر ،دىم  10ظاهٟي ،2014
http://www.elkhabar.com/ar/politique/378919.html
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ُ
اإلااصة  61مً ال٣اهىن الجضدض ،هجض ؤن اإلاكغٕ خاو ٫وي٘ ماصة ججحز له الخد٨م في ٖمل ظه الجمٗحت
ألاظىبحت مً زال ٫هو اإلااصة  65والتي جىو ٖلى ؤهه دم ً٨حٗلح ٤الاٖخماص ؤو سخبه “بطا ما ٧ان ىا ٥ؤو
جضزل مؿٟغ للجمٗحت في قاون البلض اإلاًح ٠ؤو ٢امذ بإوكُت جمـ بالؿحاصة الىَىحت ؤو الىٓام
اإلااؾؿاحي ال٣اثم ؤو الىخضة الىَىحت وؾالمت البالص ؤو الىٓام الٗام وآلاصاب الٗامت ؤو ال٣حم الخًاعيت
للكٗب الجؼاثغو”.245 .
ظا الٛمىى الظو دُب٘ ظه ألاخ٩ام دضٖ ٫لى عٚبت نغيدت في َمـ اهخ٣اصاث الجمٗحاث ألاظىبحت،
وجإويل ؤو ُؾلى ٥لها خؿب مؼاط اإلاكغٕ وجىظهه ،الظو حهض ٝفي ألازحر بلى ج٣ححض خغيت الجمٗحاث ،و ظا
ٖ٨ـ ما جىو ٖلحه ألاٖغا ٝوالٗهىص الضولحتٞ ،اإلااصة 22مً الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١الؿحاؾحت
واإلاضهحت جىو ٖلى ؤهه ال دجىػ وي٘ ٢حىص ٖلى خ ٤خغيت ج٩ىيً الجمٗحاث بال جل ٪التي دىو ٖليها ال٣اهىن
“وحك٩ل جضابحر يغوعيت ،في مجخم٘ صدم٣غاَي ،لهحاهت ألامً ال٣ىمي ؤو الؿالمت الٗامت ؤو الىٓام الٗام ؤو
خمادت الصخت الٗامت ؤو آلاصاب الٗامت ؤو خمادت خ٣ى ١آلازغيً وخغياتهم ‛.مما ُيك٩ل جًاعبا ناعزا بحن
اإلاىازح ٤الضولحت التي ناص٢ذ ٖليها الجؼاثغ ،وال٣ىاهحن الًٗىيت التي حكغٖها صازلحا في هٟـ اإلاجا ،٫ؤال و ى
الخ٣ل الجمٗىو.
مما ؾب ٤دخطح ؤهه وٖلى الغٚم مً ؤن ظا ال٣اهىن ولض في ؾحا٧ ١ان ؾ ٠٣اإلاُالب ٞحه مغجٟٗا ،و ى ما
خٟؼ الٟاٖلحن الجمٗىيحن وظٗلهم دخإملىن زحرا بما ؾيخم اؾخدضازه م٣اعهت بال٣اهىن الجضدض  ، 31-90بال ؤن
ظا ال٣اهىن ٖغ ٝاهخ٩انا خؿب اإلاخدبٗحن للكإن الجمٗىو ،وخمل مٗه زحباث ؤزغي لهظا الخ٣ل ،بضلحل
ؤن جًيح ٤الؿلُاث بػصاص ٖلى الجمٗحاث ،اهُال٢ا مً مغخلت الخإؾيـ بدكضدض ؤلاظغاءاث ،التي ع ٘ٞاإلاكغٕ
ٞيها ٖضص ألاًٖاء اإلاىسغَحن ،بلى اإلاغا٢بت اإلاالحت" الخمىيل" خؿب ما جىو ٖلحه اإلااصة  ، 30ونىال في ألازحر
ٖملحت حٗلح ٤ؤوكُت الجمٗحاث،ؤدً دخسلى ال٣اهىن الجضدض ًٖ م٨ؿب ٢اهىوي في ٚادت ألا محتٞ .بيىما ٧ان
 1990يغوعيا لخٗلح ٤ؤوكُت الجمٗحاث ،جسلى ال٣اهىن ًٖ12-06ظا اإلا٨ؿب خحض
جضزل ال٣اضخي مىظ ؾىت
باث ٢غاع بصاعو ٧اٞحا لخٗلح ٤ؤوكُت الجمٗحاث التي ٢ض ج٩ىن ال جمخشل لل٣ىاهحن ،صون ؤن دخم جدضدض ظه
ال٣ىاهحن اإلااصة.41
زالشاٖ -ال٢ت الجمٗحاث اإلاضهحت بالؿلُت في الجؼاثغ
بن ؤ محت وٞاٖلحت صوع الجمٗحاث اإلاضهحت هي ؤ محت طاث صاللت ٖالحت باليؿبت للمجخمٗاث التي اهسغَذ
في مؿاع الخدى ٫الضدم٣غاَي والبدض ًٖ ؾبل الخىمحت ،لظلٞ ٪لم حك٩ل الجؼاثغ الاؾخصىاء ٖلى اٖخباع ؤجها
ليؿذ بمجئ ًٖ جإزحراث البيئت الخاعظحت وما دضوع خىلها ،وؤن ما دضوع في اإلاىُ٣ت مً خغا ٥له جضاٖحاجه
الخخمحت ٖليها٣ٞ ،ض جبيذ الخدى ٫بلى الضدم٣غاَحت ابخضاءا مً صؾخىع  1989والظو ق٩ل ُ٢حٗت م٘
 _245الكب٨ت ألاوعوبحت اإلاخىؾُحت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،مغظ٘ ؾاب.٤

140

مشهض حيل البدث الػلمي  -مجلت حيل الذساظاث العياظيت والػالكاث الذوليت – الػذد  1يىايش 2015

بدضدىلىظحت اإلااضخي التي ٧اهذ مبيحت ٖلى الىهج الاقترا٧ي والغئيت ألاخاصدت التي زحمذ ٖلى ٧ل الاججا اث
الؿحاؾحت والخىمىيت ،لهظا لم دبرػ زالٞ ٫ترة الخؼب الىاخض ما دم ً٨ال٣ىٖ ٫ىه ٢ىي مجخم٘ مضوي "
مدك٩ل في ظمٗحاث ٞاٖلت" بالجؼاثغٖ ،لى بٖخباع ؤن الؿحُغة ٧اهذ قبه جامت ٖلى ظمح٘ ألانٗضة ،وختى
اإلاداوالث التي هجخذ في جإؾيـ ظمٗحاث جم بخخىائها مً َغ ٝالخؼب الىخحض" ظبهت الخدغيغ الىَجي"
اإلاٗغو ٝبدؼب الؿلُت.246
ٖبر بصزالها في مىٓىمتها ؤلادضدىلىظحت جاعة ؤو اؾخٗما ٫ال٣م٘ جاعة ؤزغي ،ومً ؤمشلت ظا الخىظه خغمان
ظمٗحت الٗلماء اإلاؿلمحن مً مؼاولت وكاَها بٗض الاؾخ٣ال ٫وجم وي٘ قحسها البكحر ؤلابغا حمي ٢حض ؤلا٢امت
الجبردت بلى ؤن واٞخه اإلاىحت ؾىت  ،1965ؤما باقي الخىٓحماث التي ٧اهذ ٢اثمت ،واإلاؿماة باإلاىٓماث الجما حردت
٧االجداص الىَجي للٗما ٫الجؼاثغيحن ،واجداص الُلبت الجؼاثغيحن...الخ والتي ْهغث في الىا ٘٢بٟٗل ٖملحت
الخٗبئت الىاؾٗت التي ٢امذ بها الخغ٦ت الىَىحت في هًالها يض الاؾخٗماع٣ٞ ،ض جم اخخىائ ا مً َغ ٝخؼب
الؿلُت ،بدحض ههذ اإلااصة  119مً الىٓام الضازلي للخؼب ٖلى مادلي" جسً٘ اإلاىٓماث الجما حردت مً
خحض ؾحر ا الضازلي ل٣ىاهحنها ألاؾاؾحت وؤهٓمتها التي دجب ؤن جخ ٤ٟم٘ بدضدىلىظحت خؼب ظبهت الخدغيغ
الىَجي وجىظيهاجه وههىنه ألاؾاؾحت.247ولٗل ما دم٢ ً٨ىله جلخحها إلاجمل مغاخل ظه الٟترة طاث الىٓام
ألاخاصو ،ؤن الٗال٢ت بحن الجمٗحاث اإلاضهحت والؿلُت ٧اهذ ٢اثمت ٖلى الخٗبئت صون بقغا ٥خ٣ح٣ي لها ٟ٦اٖل
وؾحِ في الؿاخت بحن الٟغص والؿلُت.
لخٗغ ٝالجؼاثغ مغخلت ؤزغي مخمادؼة ًٖ ؾاب٣تها ٖلى ألا٢ل مً خحض جىظه الضولت واهٟخاخها ٖلى باقي
الٟىاٖل ،ولٗل البضادت الخ٣ح٣حت ظاءث ٖبر الخغا ٥الكٗبي في  5ؤ٦خىبغ  ،1988والظو ٧ان ؾببه ٞكل
الىمىطط الاقترا٧ي في جد٣ح ٤الخىمحت التي ٧ان دىاقض ا اإلاىاًَ الجؼاثغو ،ما زل ٤ويٗا يبابحا للمكهض
الؿحاسخي في الجؼاثغ ،ظا ما ظٗل الجمهىعيت حٗحض الىٓغ في همىطط حؿححر اإلاجخم٘ ،زانت و ؤن ؤ م
جُلٗاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ٧اهذ باألؾاؽ جسو الٗمل الجمٗىو الخغ للمكاع٦ت في حؿححر قاوهه الاظخماٖحت
والا٢خهاصدت والؿحاؾحت ،وطل ٪مً ؤظل جغ٢حت ؤمىه وججىحض َا٢اجه للمؿا مت في الخىمحت الىَىحت صون
الخًىٕ بلى ونادت ؤو مغا٢بت ٞى٢حت 248 .و ى الكحئ الظو ؤصي بلى بغوػ ٢اهىن ٦ 90-31ما عؤدىا طل ٪في الٗىهغ
الؿاب ،٤والظو بضوعه ؾمذ ببروػ جغؾاهت مً الجمٗحاث في ظه الٟترة٦ ،ما ى مىضح في الجضو ٫ع٢م 1
الخالي:

 _246نالح ػياوي ،مغظ٘ ؾاب.٤م37
 _247ؤمحىت ٩ى ،الٓا غة الى٣ابحت و الجمٗىيت في بلضان اإلاٛغب الٗغبي ،مجلت اإلاعخلبل الػشبي ،الٗضص  ،2008 ، 353م 79
 _248مدمىص بىؾىت ،الخغ٦ت الجمٗىيت في الجؼاثغ :وكإتها وَبحٗت جُىع ا ومضي مؿا متها في جد٣ح ٤ألامً والخىمحت ،مجلت الػلىم ؤلاوعاهيت،
الٗضص ( 17ظامٗت مىخىعو ٢ؿىُحىت :ظىان  ،)2002م م 135-134
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اللترة

الػذد

هىغيت اليشاط

ديعمبر 1990

 14ؤلف

ؤغلبتها زلافيت ،ديييت

ماسط 1998

 45ؤلف

ؤغلبتها زلافيت ،احخماغيت

اإلاهضع :ػوبحرو ٖبض هللا ،صوع الىسبت الؿحاؾحت واإلاجخم٘ اإلاضوي في ٖملحت الخىمحت" ،اإلالخ٣ى الىَجي خى:٫
الخىمحت ؤلاوؿاهحت والخدى ٫الضدم٣غاَي في الىًَ الٗغبي٢ ،ؿم الٗلىم الؿحاؾحت ،ظامٗت و غان 18_17:ماو
 ،2005م . 9
ظا الخىامي في جإؾيـ الجمٗحاث جىانل بٗض اٞ ،دؿب بخهاثحاث  2002ونل ٖضص ا بلى 66231
ظمٗحت منها  890ظمٗحت وَىحت ،لحخٗضي الحىم ٖضص ا  100ؤل ٠ظمٗحت خؿب آزغ بخهاثحت ٢ضمتها وػاعة
الضازلحت ؾىت  .249 2012بال ؤن ظا الخهاٖض ال٨مي خؿب بٌٗ الباخشحن لم دُ ً٨مغجبُا بىىٖحت و٢ضعة ظه
الجمٗحاث ٖلى اإلاكاع٦ت في الٟٗل الحىمي اإلاخٗل ٤بخضبحر الكإن الٗام ،ولٗل الؿبب الغثيسخي ى ٚحاب
اؾخ٣اللحت جد ٟٔلهظه الجمٗحاث م٩اهتها و جضزلها ،هٓغا الؾخمغاعيت هٟـ الىهج الظو ٧ان د٣ىم ٖلحه
الىٓام الؿحاسخي الجؼاثغو اإلابجي ؤؾاؾا ٖلى مغ٦ؼة وخضة ال٣غاع ،واخخىاء الٟىاٖل الجضدضة التي جبرػ ٖلى
الؿاخت ،وٖلى عؤؾها الجمٗحاث اإلاضهحت ،و ظا ما دم ً٨جلمؿه مً زالٖ ٫ىض ٖغى ؤ م مالمذ الىي٘
الؿحاسخي بالجؼاثغ ،خحض جدغم الؿلُت ٖلى الهحمىت وٞغى ٢حىص ٖلى بؾخ٣اللحت اإلاجخم٘ اإلاضوي،
250
وبالخدضدض الجمٗحاث اإلاضهحت ،وجخجؿض ظه اإلاالمذ ٞحمادلي:
_ ؤُٖذ ال٣ىاهحن نالخحاث ٧املت للخ٩ىمت مً زال ٫الىػاعاث اإلاسخهت ٧الضازلحت والؿلُاث اإلادلحت
ألازغي ،في ؤلاقغاٖ ٝلى الجمٗحاث و اإلاىٓماث ألازغي  ،و٢ض جدىلذ ظه الهالخحاث في الخُبح ٤الٟٗلي بلى
هىٕ مً ؤلاقغا ٝوالغ٢ابت البحرو٢غاَحت التي اهخ٣هذ مً اؾخ٣اللحت ظه الجمٗحاث.
_ حٗضص مؿخىياث ؤلاقغاٖ ٝلى ظه الجمٗحاث مً ٢بل الخ٩ىماث ،مما يٗح ٤ظه الجمٗحاث في جىٟحظ
مكاعيٗها.
_ الؿلُاث والهالخحاث التي مىدها ال٣اهىن للخ٩ىماث ٞحما دسو خل ظه الجمٗحاث ؤو حٗلحٖ ٤ملها
ؤو ج٣غيغ ٖملحت جمىيلهاٚ ،ظث اوٗضام الش٣ت بحن الُغٞحنٞ ،إنبدذ حؿدىض الؿلُت بليها وحؿخٗملها ٦بٗب٘
لخسىي ٠الجمٗحاث التي جسغط ًٖ بَاع ا وبغهامجها.
ٖ _249بض الغػا ١م٣غو ،الخدىٌ الذيملشاظي في الجضاثش ،سئيت ميذاهيت( صون بلض اليكغ ،صون صاع اليكغ) ،م 34
 _250لحلى قغ ،ٝمىا٢كت ٖلى بدض :مهُٟى ٧امل الؿحض "،ماظعاث اإلاجخمؼ اإلاذوي غلى اإلاعخىي اللىمي ،بدض م٣ضم بلى " اإلاجخم٘ اإلاضوي في
الىًَ الٗغبي وصوعه في جد٣ح ٤الضدم٣غاَحت ،1ٍ ،بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبحت ،1992 ،م 679
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و٢ض اؾخسضمذ الؿلُاث ؤ٦ثر مً آلحت مً ؤظل لًمان ؾحُغتها ٖلى اؾخ٣اللحت اجه الجمٗحاث ،لٗل
ؤبغػ ا:
ؤ_ آلحت الدكغي٘:
وجخجلى نىعة اؾخٗمالها مً َغ ٝالؿلُت ٖبر( الدسجحل وؤلاقهاع،ؤدً ُدُلب مً الجمٗحت الخهى٫
ٖلى مىا٣ٞت الؿلُت اإلاسخهت خؿب هىٕ الجمٗحت ،وطل ٪جً٘ الؿلُت قغوَا مبهمت ٧ي حؿل ٪لها الاٖخماص
مً ٢بحل ٖضم مسالٟت الىٓام الٗام وبزاعة الٟخىت ،وهي قغوٍ ػثب٣حت جدمل في َحاتها ؤ٦ثر مً جٟؿحر واخض،
حؿخٗملها الؿلُت ٖاصة لغ ٌٞاٖخماص ظمٗحت مٗحىت .باإلياٞت بلى ؾلُت خل الجمٗحاث ب٣غاع بصاعو و ظا
خؿب ال٣اهىن الًٗىو الجضدض  12-06ألؾباب مخىىٖت ،وؤزحرا قغٍ يغوعة الالتزام بمؿ ٪الضٞاجغ التي
جدضص ا الجهت ؤلاصاعيت وٖضم الخهىٖ ٫لى جبرٖاث بال بٗض مىا٣ٞت الجهت ؤلاصاعيت ويغوعة جدضدض مهاصع
251
الخمىيل.
ب_ الخض مً الخغياث والخ٣ى ١ألاؾاؾحت :دلٗب الخًيحٖ ٤لى الخغياث والخ٣ى ١ألاؾاؾحت صوعا مدبُا
باليؿبت إلم٩اهحاث جُىع الٟٗل الجمٗىو ،وحك٩ل ال٣حىص اإلاٟغويت ٖلى خغيت الخىٓحم بما في طل ٪خ٤
حك٨حل الجمٗحاث ٖامال ؾلبحا ددى ٫صون مكاع٦ت اإلاىاًَ في الٗمل الٗام٦ ،ما دلٗب صوعا ممازال باليؿبت
252
لل٣حىص اإلاٟغويت ٖلى خغيت الغؤو والخٗبحر وما دخٗغى له اإلاىاًَ مً اهتها ٥لخ٣ى٢ه اإلاضهحت.
مما ؾب ٤دخطح ؤن بهخ٣ا ٫الؿلُت بٗض ؾىت  1989مً بؾخسضام ؤؾلىب الٗى ٠وال٣م٘ اججاه الجمٗحاث
اإلاضهحت بلى ؤؾلىب ؤ٦ثر ؾلمحت لم دضم َىيالٖ ،لى بٖخباع ؤن الجؼاثغ ٖغٞذ بٗض ا بؿيخحن " جى٢ح ٠اإلاؿاع
الاهخسابي" وما جغجب ٖلحه مً ؤػمت ؤمىحت ،جم التراظ٘ ٞيها ٖلى الٗضدض مً الخغياثٞ ،مً الىاخحت ال٣اهىهحت
جم بنضاع بلى ظاهب ٢اهىن الُىاعت ٖضة مغاؾحم ج٨بل مماعؾت خغيت الغؤو والخٗبحر ،ؤ مها " مغؾىم
م٩اٞدت ؤلاع اب والخسغيب" الهاصع في ؾبخمبر  ،1992والظو يٗا٢ب بالخبـ ٞترة جهل بلى ٖكغة ؾىىاث
ل٩ل ما مً قإهه ؤن دسل بالىٓام الٗام ،ويمٖ ً٨لى الٗمىم ظغص ؤ م مٓا غ إلوٗ٩اؽ ظه ألاػمت ٖلى
الجمٗحاث اإلاضهحت٧ ،األحي:
_ خل ٧ل الجمٗحاث والى٣اباث اإلاغجبُت بجبهت ؤلاه٣اط ( )FiSؤو الخابٗت لها ،بٗض خل الجبهت هٟؿها في
ماعؽ  ، 1992هظ٦غ ٖلى ؾبحل اإلاشا ( ٫الى٣ابت ؤلاؾالمحت للٗمل ،وظمٗحاث اإلاؿاظض والضٖىة....الخ
_ جإزغ ظه الجمٗحاث بالهغإ الضاثغ بحن مسخل ٠الخحاعاث الؿحاؾحتٞ ،الجمٗحاث اليؿىيت قهضث
اه٣ؿاما بحن جىٓحماث بؾالمحت و ؤزغي ٖلماهحت ،وؤنبذ التراق ٤ؾمت الٗال٢اث بحنهما.
 _251ؤخمض ق٨غ الهبحخي  ،معخلبل اإلاجخمؼ اإلاذوي في الىظً الػشبي(بحروث:مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبحت ،)2008 ،2ٍ،م 138
 _252هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 138
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_ ؤصث ؾحاؾاث الضولت ألاخاصدت الجاهب في جل ٪اإلاغخلت بلى ص ٘ٞالجمٗحاث اإلاضهحت لالخخجاط ٦ ،ما ؤٖلً
م٘ بٖالن الغثيـ ػعواٖ ٫لى جُبح٢ ٤اهىن الخٗغيب ،مازلٞ ٤ىضخى وجضمحر إلااؾؿاث الضولت في مىُ٣ت
253
ال٣باثل ٢اصتها الخغ٦ت الش٣اٞحت البربغيت التي جدىلذ مُالبها مً مُالب ز٣اٞحت بلى اوكٛاالث ؾحاؾحت.
ظا اليؿ ٤مً الخًيح ٤مً َغ ٝالؿلُت ببان ألاػمت (٧ ،)1999-1991ان له ٦بحر الخإزحر ٖلى ٗٞالحت
الجمٗحاث اإلاضهحت ،بؿبب ال٣م٘ الظو ٧اهذ جخٗغى له ،بال ؤن ظا لم دمىٗها مً مداولت بدها ٫عؤحها ٖبر
الاخخجاظاث جاعة وٖبر الخىاع جاعة ؤزغي ،مً زال ٫مكاع٦تها في الخىاع الىَجي الظو بضؤث صوعجه ألاولى في
ؾبخمبر  ،1992والشاهحت في ماعؽ مً هٟـ الؿىت جم الخُغٞ ١حه بلى ؤعب٘ مداوع:
_ مهمت ونالخحاث اإلاجلـ الاؾدكاعو.
_ اإلاغخلت الاهخ٣الحت وماؾؿاتها اإلاا٢خت وؤًٞل الؿبل لدؿححر ا.
_ اإلااؾؿت الغثاؾحت.
_ حٗضدل الضؾخىع.

254

لخإحي مغخلت اؾخدباب ألامً وؿبحا في الجؼاثغ بٗض ؾىت  1999مً زال ٫اؾخ٨ما ٫الغثيـ الخالي ٖبض
الٗؼيؼ بىجٟلح٣ت إلاكغوٕ الىثام اإلاضوي الظو ظاء به الغثيـ ػعوا٢ ٫بلهٖ ،بر َغخه إلاكغوٕ اإلاهالخت
الىَىحت ،ظا الخٛحر ؾمذ بسل ٤امل للخدغ ٥الجمٗىو ،ل٨ىه لألؾ ٠لم دغقى بلى ؤلام٩اهحاث التي جم
حسخحر ا لض ٘ٞالخغ٦ت الجمٗىيت التي زاَبها اإلاكغٕ في صؾخىعه ؾىت  ، 1996ولٗل ؤبغػ صلحل ٖلى طل٪
الخهغيذ ألازحر لىػيغ الكباب والغيايت مدمض تهمي  ،الظو ٢اٞ ٫حه ؤن الضولت جى ٤ٟؤ٦ثر مً  15ملحاع ٖلى
الجمٗحاث ،255 .والتي ال وؿم٘ ألٚلبها خؿا وال مىٟ٢ا بال مىاؾباجحا" ٧االهخساباث" ،بدحض ازخهغث الٟٗل
الجمٗىو في الخٗبئت واإلاؿاهضة ،ولٗل ما ػاص في حٛححبها ؤ٦ثر ال٣ىاهحن الًٗىيت التي دُغخها اإلاكغٕ في ٧ل مغة،
ُ
والتي ٧ان مً اإلاٟترى ؤن جدمل مٗها جىؾحٗا لهامل الخغياث و٦ظا مداعبت البحرو٢غاَحت ؤلاصاعيت التي
حؿا م في مىث الٗضدض مً الجمٗحاث ،مشل ٢اهىن  12-06اإلاخٗل ٤بخإؾيـ الجمٗحاث واقخٛالها ،و الظو ٧ان
مً اإلاٟترى ؤن د٩ىن ؤ٦ثر اهٟخاخا زانت ؤن نضوعه ناخب بىب عياح الخغا ٥الٗغبي واهدكاع مىظاث
اإلاض الضدم٣غاَي ال٣اضخي بةعؾاء مٗالم الضدم٣غاَحت الدكاع٦حتٞ ،ال٣اهىن ؾعى بلى حكضدض ؤلاظغاءاث في
جإؾيـ الجمٗحاث وٞغى ع٢ابت مكضصة ٖلى وكاَها ومىاعص ا اإلاالحت  ،وٖال٢اتها باألخؼاب الؿحاؾحت
 _253ؤدمً ابغا حم الضؾىقي ،اإلاجخم٘ اإلاضوي في الجؼاثغ ،مجلت اإلاعخلبل الػشبي ،الٗضص ،2000 ،259م .68
 _254هىعالضدً ػمام "،الؿلُت والخحاعاث الخىمىيت باإلاجخم٘ الجؼاثغو( ،1ٍ ،")1998-1962الجؼاثغ :صاثغ ال٨خاب الٗغبي للُباٖت واليكغ ،2002 ،م
.209
 ،___ _255ا إلاجخم٘ اإلاضوي مً مضاعؽ للىسبت الى البىضدغ الؿحاسخي ،ظغيضة الٟجغ،
ٖضص دىم http://www.al-fadjr.com/ar/realite/267105.html 2014-02-10

144

مشهض حيل البدث الػلمي  -مجلت حيل الذساظاث العياظيت والػالكاث الذوليت – الػذد  1يىايش 2015

ومسخل ٠الجمٗحاث الضولحت ،و ظا ما اوٗ٨ـ ؾلبا ٖلى ؤصاء الجمٗحاث وصوع ا في جٟٗحل الخىمحت الؿحاؾحت
بالجؼاثغ بالغٚم مً حٗضاص ا الظو ججاوػ  100ؤل ٠ظمٗحت.
سابػا -الجمػياث اإلاذهيت وماششاث جدليم الخىميت العياظيت بالجضاثش:
دخم ون ٠الخىمحت الؿحاؾحت ٖلى ؤجها جىٞغ صعظت ٖالحت مً الخمادؼ بحن الىْاث ،٠وجد٣ح ٤الخ٩امل في
ألابيحت وألاصواع ،وطاث هٓام ٖ٣الوي وعقحض دخمخ٘ بىالء قٗبي م٘ احؿإ اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت وجىاٞغ ؤمً
واؾخ٣غاع الىٓام ،وهي مغجبُت بىظه زام باإلاجخمٗاث الىامحت( التي جيخمي بليها الجؼاثغ خالت الضعاؾت)ٖ ،لى
اٖخباع ؤجها حؿعى للبدض في بم٩اهاث ومخُلباث الخٛححر الؿحاسخيٞ ،هي حٗاوي جسلٟا ملخىْا في مٗٓم
اإلاجاالث الؿحاؾحت ،وجغاظٗا ٦بحرا في ٦شحر مً الىىاحي بلى مؿخىياث ؤصوى مً اإلاماعؾت وألاصاء والٟٗالحتٞ ،ال
جؼا ٫هٓمها الؿحاؾحت حؿلُحت ؤو ٖؿ٨غيت ؤو وعازحت ،ال حٗمل في مٗٓمها ٖلى جد٣ح ٤الضدم٣غاَحت ؤو
اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت الٟٗلحت ،وال جغعى خ٣ى ١اإلاىاَىحن وخغياتهم ،لحٗغ ٝظا اإلاٟهىم جُىعا في الؿىىاث
ألازحرة ؤدً ؤنبذ ماقغا مً ماقغاث الخىمحت ؤلاوؿاهحت ،256مً ىا لم حٗض الخىمحت الؿحاؾحت مً مؿاولحت
الخ٩ىمت لىخض ا ،بل ؤضخذ مؿاولحت اإلاجخم٘ بإؾغه ،ج٣ىص ا الخ٩ىمت وجىٟظ الؿحاؾاث اإلااصدت بلى
جد٣ح٣ها بمكاع٦ت خ٣ح٣حت وٞاٖلت إلااؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،هٓغا أل محت الضوع الظو ؤنبدذ جلٗبه
ظمٗحاجه اليكُت ،زانت ٖىضما دخٗل ٤ألامغ بالضدم٣غاَحت وخ٣ى ١ؤلاوؿان وجىٟحظ الؿحاؾاث الٗامت،
ولهظا ؾحهبذ لؼاما ٖلحىا الغبِ بحن ؤصواع ظه الجمٗحاث اإلاضهحت في الجؼاثغ ،بمجمىٖت مً اإلااقغاث التي
جمشل مٗادحر ٢حاؽ ؤو جىمحت ؾحاؾحت في ؤدت صولت ،وهي ( الضدم٣غاَحت،الاؾخ٣غاع الؿحاسخي ،اإلاكاع٦ت
الؿحاؾحت).
ؤ_ الجمٗحاث اإلاضهحت واإلاؿإلت الضدم٣غاَحت بالجؼاثغ
اهُال٢ا مً ؤن الضدم٣غاَحت اإلاٗانغة لم حٗض مجغص آلحت اهخسابحت صوعيت ،ؤو مجغص بَاع للخىاٞـ الخؼبي
و٢اهىن ألاٚلبحت ،وبهما ؤنبدذ جغمؼ في اخض ؤوؾ٘ مٗاهيها الدكاع٦حت بلى اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاع ومغا٢بت
جىٟحظه واإلاداؾبت ٖلى هخاثجهٞ ،هي ٦هض ٝمترو٦ت لىطج الٟٗل الاظخماعي ،وٖلى الغٚم مً حٗضص آلحاتها بال
ؤجها ج٣ىم في ظى غ ا ٖلى ؤؾاؽ الخٗضص الؿحاسخي ،واخترام مبضؤ الخضاوٖ ٫لى الؿلُت ؾلمحا والغ٢ابت
الؿحاؾحت ،و٦ظا جىٞحر بٌٗ الًماهاث الخترام خ٣ى ١اإلاىاَىحن وخغياتهم ،ومتى ٢ىيذ ٢ىي اإلاجخم٘ اإلاضوي
وماؾؿاجه ٞةجها حؿا م في جشبحذ الضدم٣غاَحتٞ ،مىُ ٤اقخٛا ٫ظمٗحاجه ومىٓماجه دجٗلها بمشابت البيحت
الخدخحت لخٗؼيؼ الضدم٣غاَحت ب٣حمها وماؾؿاتها وٖال٢اث .ا  257وطل ٪مً زال ٫وْاث ٠الخضعيب والخيكئت
 _256ؾاخلي مبرو"،٥صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي في جىمحت الىعي الؿحاسخي وجد٣ح ٤الخ٨م الغاقض في الجؼاثغ" ،وع٢ت م٣ضمت بلى اإلالخ٣ى الىَجي الشالض
خى :٫اإلاجخمؼ اإلاذوي والخعىس العياس ي باإلاىعلت الػشبيت(الجؼاثغ:ظامٗت الجؼاثغ 8-7،صيؿمبر  ،)2011م 83
ٖ _257بض الجلحل مٟخاح ،صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي في جىمحت الخدى ٫الضدم٣غاَي في بلضان اإلاٛغب الٗغبي ،مجلت اللىش :الٗضص  ،5ماعؽ  ،2010م 11
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والخىٖحت التي دىالها الٟاٖل الجمٗىو صازل الجمٗحت ،مما دجٗل منها مغ٦ؼا ليكغ ال٣حم ألاؾاؾحت التي
حؿخضٖيها الٗملحت الضدم٣غاَحت٣٦ ،حم الدؿامذ والخىاع ،وج٣بل الازخال ٝمهما ٧ان...الخ.
ظه ألاصواع ٖلى ازخالٞها ،خاولذ الجمٗحاث اإلاضهحت الايُالٕ بها في الجؼاثغ بك٩ل ؤ٦بر م٘ ٞخذ
الخٗضصدت الظو ظاء بها صؾخىع ، 1989و بنضاع ال٣اهىن الًٗىو الخام بٗملحت جإؾيؿها واقخٛالها ، 31-90
وبالخهىم م٘ ظمٗحاث خ٣ى ١ؤلاوؿان والتي لٗبذ صوعا ٦بحرا في الًٖ ِٛلى الؿلُت مً ؤظل ججؿحض
ُ
وجبجي بٌٗ اإلاُالب اإلاخٗل٣ت بدمادت خ٣ى ١ؤلاوؿان وبعؾاء مباصت الضدم٣غاَحت ،ل٨نها ٢ىبلذ بخٗؿ٠
الؿلُاث ،زانت بٗض بنضاع ٢اهىن الُىاعت ،وما ناخبه مً مغاؾحم .ويمً ظا ؤلاَاع ؤوضخذ صعاؾت
٧اهذ ٖحىتها عئؾاء الجمٗحاث ،ل٣حاؽ صعظت جإزحر الجمٗحاث في الخىمحت وألامً والضدم٣غاَحت يٟٗا ٦بحرا
ٖلى مؿخىي الا خمام بماقغ الضدم٣غاَحت٦ ،ما ى مىضح في الجضو ٫الخالي :ع٢م " "2دىضح جهىع عئؾاء
الجمٗحاث في ما دسو مضي مؿا مت مسخل ٠الجمٗحاث الجؼاثغيت.
دسح ـ ـ ـ ـ ــت اإلاعاهم ـ ـ ـ ـ ــت
كىيت

مخىظعت

كليلت ؤو مػذومت

16

6

8

جغ٢حت
الاظخماٖحت

الخىمحت

14

6

8

ججؿحض
الىَجي

الخًامً

19

4

5

جغ٢حت امً ألاٞغاص

09

6

6

جغ٢حت الضدم٣غاَحت

08

09

6

جغ٢حت الش٣اٞت

اإلاهضع :مدمض بىؾىت "،الخغ٦ت الجمٗىيت في الجؼاثغ :وكإتها وَبحٗت جُىع ا ومضي مؿا متها في جد٣ح٤
ألامً والخىمحت" ،مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهحت ،الٗضص ( 17ظىان  ،)2002م 144
مً زال٢ ٫غاءة جدلحلحت للجضو ٫دخطح لىا ،ؤن ٢ىة الضوع الخضماحي للجمٗحاث اإلاضهحت بالجؼاثغ بم٣ابل
يٟٗها في مجا ٫الخىمحت الضدم٣غاَحت ،ى اوٗ٩اؽ  ِ٣ٞلغٚبت الؿلُت والدكغيٗاث التي ؤ٢غ ا اإلاكغٕ
الجؼاثغوٞ ،ال٣اهىن الجضدض للجمٗحاث  06-12دٟهلها ًٖ الخحاة الؿحاؾحت  ،ويدهغ صوع ا  ِ٣ٞفي
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الجاهب الخىمىو والخضماحي ،مما ددحلىا ٖلى مجخم٘ مضوي لُ ،يؿخٗمل ٦إصاة في دض الؿلُت إلاىاظهت
مسخل ٠ألاػماث التي ج٣ابلها( ؤػمت الخىمحت ،البُالت ،ال٣ٟغ.....الخ).
ب_ الجمػياث اإلاذهيت والاظخلشاس العياس ي بالجضاثش
يك٩ل الاؾخ٣غاع الؿحاسخي ٢اٖضة ؤدت جىمحت جيكض ا الضولت ،وجلٗب الجمٗحاث اإلاضهحت صوعا ؤؾاؾحا في
مىاظهت ؤػماث الاؾخ٣غاع التي حٗيكها ألاهٓمت الؿحاؾحت في بٌٗ الٟتراث مً خحاتها ،إلاا جىٞغه مً آلحاث
حؿمذ بٟخذ ال٣ىىاث بحن الٟغص والىٓام ،وبالخالي اخخىاء خاالث الًٛب والاخخ٣ان الاظخماعي والؿحاسخي،
و ظا مً قإهه ؤن ُيٗم ٤الٗمل اإلااؾسخي صازل ط ىحاث ألاٞغاص بٗحضا ًٖ الاعججالحت والصخهاهحت ،التي ال
ُدًمً ٖىا٢بها ،ما مً قإهه ؤن دؼيذ ًٖ الىٓام ال٨شحر مً الٗ٣باث ُويلملم الهىة التي جىظض بيىه وبحن
ألاٞغاصٞ ،األمً ٦ما ى مٗغو ٝؤنبذ في آلاوهت ألازحرة ؤنبذ ؤمً بالكغا٦ت ،مً زال ٫بط٧اء عوح اإلاؿاولحت
لضي ٧ل مىاًَ.
ولٗل صوع ظه الجمٗحاث ٞحما دسو الخٟاّ ٖلى ؤلاؾخ٣غاع الؿحاسخي بغػ ظلحا ؾىىاث الدؿٗحيحاث،
ؤدً خاولذ اخخىاء ٖىانغ ألاػمت الؿحاؾحت ،مً زال ٫جغؾحش ال٣ىاٖاث واإلاماعؾاث بإ محت الازخال ٝوب٢غاع
مبضؤ الخٗضصدت ،و٦ظا الً٣اء ٖلى جغؾباث الخٟغ٢ت اإلاىاَ٣حت والُاثٟحت و الٟئىيت ،والظو ْهغ مً زال٫
حٛححر الٗضدض مً الخغ٧اث الاظخماٖحت ألؾالحبها في الخٗبحر ًٖ اإلاُالب ،واإلاكاع٦ت في الخىاع وحٛلحب َغ١
الخٟاوى والً ِٛالؿلمي .258باإلياٞت بلى مكاع٦تها في الخىاع م٘ ألاظهؼة الغؾمحت مً ؤظل الخغوط بدلى٫
ج٣ي الضولت مً الايُغاباث وال٣ال٢ل ،و ىا ؤ٢هض خىاع  1992بضوعجحه.
بال ؤن ظه الغٚبت الجمٗىيت في جٟٗحل الخىاع بحن اإلاخىاػٖحن ،انُضمذ في ال٨شحر مً ألاخحان بمىُ٤
ُ
الؿلُت اإلاخٗؿ ،٠ما جغظم في ألازحر ٖلى مؿخىي ال٣ىاهحن الًٗىيت اإلاخٗل٣ت بةوكاء وحؿححر الجمٗحاث،
الظو ال يؿمذ لها بلٗب ظا الضوع ٖلى ؤ٦مل وظه ممٞ ،ً٨الؿلُت بداظت بلى ظمٗحاث جباع ٥ال٣غاعاث
وجبرع الؿحاؾاث ال ظمٗحاث ٞاٖلت ومكاع٦ت وَمىخت ،و ظا ما دظ ب بلحه الباخض اوـ بحتر ماجيـ ( H-
 ) peter Mathysفي ٢ىله  " :ؤن الجؼاثغ ال جمخل ٪ؤو بؾتراجحجحت للخٟاٖل والخٗاون بحن اإلاجخم٘ اإلاضوي
والؿلُت ٞحما دخٗل ٤بمٗالجت ً٢حت الاؾخ٣غاع الؿحاسخي" ،ولٗل ظا ما دٟؿغ اؾخمغاع الجؼاثغ بدكغي٘
٢ىاهحن جًح ٤الخىاٖ ١لى الٗمل الجمٗىو ،بمبرع واخض ؤال و ى الخٟاّ ٖلى الىٓام الٗام ،بٗض ؤن ٧ان
اإلابرع في الؿاب " ٤خالت الُىاعت" ،وال٣ىاهحن الاؾخصىاثحت التي حؿخضٖيها جل ٪اإلاغخلت.
ط_ الجمٗحاث اإلاضهحت واإلاكاع٦ت الؿحاؾحت بالجؼاثغ

الؿحاؾحت
للضعاؾاث
ألا غام
مغ٦ؼ
_258
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/R2RB13.HTM

وؤلاؾتراجحجحت"،
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حٗبر اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ٖىض البٌٗ ًٖ بعاصة قٗبحت ادجابحت صدم٣غاَحت ،ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ حٗبئت ٢ىي
الجما حر إلاىاظهت اإلاكا٧ل واإلاٗى٢اث وجخمحز بالضدىامح٨حت والخدغ ،٥ويٗغ ٝنامىيل ىدىجخىن وظىعط
صومحىجاػ_ S Huntington and J Domingezفي صعاؾتهما ًٖ الخىمحت الؿحاؾحت_ اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت بإجها" هىٕ
مً اليكاٍ د٣ىم به اإلاىاَىىن الٗاصدىن ،بهض ٝالخإزحر في ٖملحت نى٘ ال٣غاع الخ٩ىمي" .259.ظه اإلاكاع٦ت
التي حؿخضٖيها الخىمحت الؿحاؾحت بداظت بلى ٢ىىاث لخٟٗحلها ،ظه ال٣ىىاث ليؿذ ؾىي الجمٗحاث اإلاضهحت،
مً زال ٫الاٖخماص ٖلى ٢ضعتها في الخٗبئت والخىٖحت ،زانت في الضو ٫الىامحت ،والجؼاثغ ٦إخض ظه البلضان
التي حٗاوي مً بق٩الحت ٖمح٣ت جخمشل في الٗؼو ٝالؿحاسخي وه٣و اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت ،مما يُٗل الخىمحت
الؿحاؾحت ويبُئ مً خغ٦تها.
ويمً هٟـ الؿحا ١دغبِ ىؾحلتز بحرث  Hoselitz Bertبحن جد٣ح ٤عٚباث اإلاجخم٘ وؤ ضاٞه بخىٞحر
الخبراث واإلاهاعاث مً ٢بل اإلاكاع٦حن ،مما ُدبرػ ظلحا صوع الجمٗحاث اإلاضهحت في جيكئت وجىٞحر مشل ظه
الخبراث واإلاهاعاث٨ٟٞ 260 .غة اإلاجخم٘ اإلاضوي ج٣ىم ٖلى ؤن اإلاكاع٦ت الؿحاؾحت للكٗب ال دجىػ ؤن ُدبدض ٖنها
في مجغص ػياصة آلاعاء ،بل بن الُاب٘ الضدم٣غاَي ألو هٓام دٓهغ مً زال ٫الٟٗالحت الؼاثضة للٟئاث الاظخماٖحت
اإلاسخلٟت وجهاعٖها الجضو في محضان اإلاىاٞؿت الؿحاؾحت ،وٖلى ؤؾاؽ ظا الخدلحل و٧لما ٧اهذ آلاعاء
الؿحاؾحت في مجخم٘ ما ؤ٦ثر جىىٖا٧ ،لما ٧ان ظا اإلاجخم٘ ؤ٦ثر صدم٣غاَحت ،ظا الخٟؿحر دغجبِ اعجباَا
261
وزح٣ا بالخٗضصدت الؿحاؾحت وبةبغاػ ال٣ضع اإلام ً٨مً الخٗضص والخىىٕ ٖلى مسخل ٠ألانٗضة.
ويم ً٨جبردغ طل ٪في الىا ٘٢الجؼاثغو ،بةؾ٣اٍ هخاثج الاهخساباث البلضدت والدكغيٗحت ؾىىاث (1991-
 ،)1990ؤدً ٞاػث اإلاٗاعيت اإلاخمشلت آهظا ٥في الجبهت ؤلاؾالمحت لإله٣اط FISؾىت  1990بؿبب ٞاٖلحت جىٓحماتها
وظمٗحاتها الخحردت اليكُت في اإلاحضان ،والتي مؿذ جدغ٧اتها ٖم ٤اإلاجخم٘ الجؼاثغو ،مما ظٗل ٞىػ ا
مٟاظئت للغؤو الٗام والؿلُت ٖلى الؿىاء ،لحخم بٗض ا خل الجبهت و٧ل الجمٗحاث والخىٓحماث اإلاغجبُت بها
بٗض جى٢ح ٠اإلاؿاع الاهخسابي ،لخٗغ ٝالجؼاثغ بٗض ا الاهخساباث الغثاؾحت ؾىت  1995زم ؾىت ٧ 1999ان الٟىػ
ٞيها إلاغشح الؿلُت،بؿبب حٛحيب الجمٗحاث وألاخؼاب الؿحاؾحت اإلاٗاعيت ،وج٨خل الجمٗحاث ألازغي
إلاؿاهضة شخهحت الؿلُت 262 .لخليها مغخلت ما بٗض  1999بلى دىمىا ظا ،ؤدً ٖملذ الؿلُت ٖلى ازترا ١ؤٚلب
الجمٗحاث واخخىائها ،ما ؤٞغػ لىا مجخمٗا مضهحا د٣ىم بغصوص ؤٗٞا ٫و٦إجها ٧اثىاث جغصص الهضي ،بض ٫ؤزظ
ػمام اإلاباصعة ٦إؾاؽ للٟٗل الجمٗىو ،و ى ما اجطح ظلحا م٘ بنضاع اإلاكغٕ الجؼاثغو لل٣اهىن الجضدض 06-
 _259اوؿبحتر ماجيـ ،ؤهٓمت ٖغبحت جسصخى م٩اٞدت ؤلاع اب( ،جغظمت :قحردً خامض ٞهمي) http://archive.is/www.islamonline.net
 _260مىػاو بال ،٫صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي في ٖملحت الخدى ٫الضدم٣غاَي باإلاٛغب ( ،)2012-1996مزهشة ماحعخير في الػلىم العياظيت والػالكاث
الذوليت٢ ،ؿم الخىٓحماث ؤلاصاعيت ،ظامٗت الجؼاثغ ،)2014-2013 ،3م 155
 _261ؾاخلي مبرو ،٥مغظ٘ ؾاب ،٤م .86
 _262ؤخمض وآٖي" ،اإلاجخم٘ الضدجي واإلاضوي ،جغظمت :خحضع خب هللا)" ،1ٍ ،بحروث :صاع الهاصو للُباٖت واليكغ ،2001 ،م 154
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 12الظو ُيٗخبرا بالٟٗل جغاظٗا ًٖ الٗضدض مً اإلا٨دؿباث التي خ٣٣تها الخغ٦ت الجمٗىيت في ؾىىاث ألاػمت
ألامىحت ،ولٗل جغاظ٘ وؿبت اهًمام اإلاىاًَ للجمٗحاث اإلاضهحت ؤبغػ صلحل ٖلى ظا التراظ٘ الظو يٗبر في ٖم٣ه
ًٖ ٣ٞضان الش٣ت في الٗمل الجمٗىو بٗض ٣ٞضاجها ٖلى مؿخىي الٗمل الؿحاسخي" الاهًمام لألخؼاب
الؿحاؾحت"ٟٞ ،ي صعاؾت مٛاعبحت خى ٫هٓام ال٣حم ؤْهغث ؤن وؿبت اإلاكاع٦ت الجمٗىيت في الجؼاثغ بلٛذ% 5
 ،ِ٣ٞبيىما ونلذ % 11في اإلاٛغب ،وجغاوح ما بحن % 38و % 42في ٞغوؿا ٖلى ؾبحل اإلا٣اعهت ،بط جيكإ ؾىىيا
263
 80.000ظمٗحت ظضدضة في ٞغوؿا.
خاجم ـ ـ ــت
اهُال٢ا مما ؾب ٤وؿخسلو هدحجت ؤؾاؾحت مٟاص ا ؤن خ٣ح٣ت الاهٟخاح الظو ٖغٞخه الضولت
الجؼاثغيت"الخدى ٫الؿحاسخي" بضادت الدؿٗحيحاث و الىلىط بلى الخٗضصدت اإلا٣حضة ؾمذ بٓهىع ٞىاٖل ظضدضة
ُ
ٖلى الؿاخت ،جغظم ٖلى الىا ٘٢بخهاٖض ع حب في ٖضص الجمٗحاث وألاخؼاب الؿحاؾحت ،ول٨ىه في اإلا٣ابل لم
ددمل مٗه طل ٪الخٛحر الجى غو في ٞخذ الًٟاء الٗام وبقغا ٥ظه الٟىاٖل الجضدضة ظضدا في نىاٖت
الؿحاؾاث الٗامت وجىٟحظ ا ،ما ُددحلىا ويٟؿغ لىا مباقغة كاقت صوع ظه الجمٗحاث اإلاضهحت ختى بٗض
ؤلانالخاث الؿحاؾحت اإلاسخلٟت التي ٢ام بها اإلاكغٕ الجؼاثغو مىظ جل ٪الٟترة بلى دىمىا ظا ،جٟؿحر ال ديبغي ؤن
د٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى ٚحاب الًٟاء الٗام بؿبب جل ٪آلالحاث التي ٖضصجها ؾاب٣ا ،ول ً٨ال٣هىع في بٌٗ
ظىاهبه يٗىص بلى َبحٗت البيحت الهح٩لحت التي جدؿم بها ظه الجمٗحاث هٟؿها ،مما دجٗلها ٚحر ٢اصعة ٖلى
مىا٦بت الخٛحراث التي حٗغٞها الؿاختٞ ،خجض ؤٚلبها به٣غيذ بٗض والصتها بإقهغ ،والبٌٗ ألازغ منها د٣خاث
مً اإلاؿاهضة مىاؾباجحا.
وا٦ ٘٢غؾه جد٨م الضولت واخخ٩اع ا للمىاعص والخضماث ٖبر ج٨غيـ اإلاىُ ٤الغيعي ،لظلٞ ٪ان ؤو مداولت
لبىاء مجخم٘ مضوي في الجؼاثغ دب٣ى ع حن بٖاصة الىٓغ في بدمان الضولت بهظا الضوع مً ٧ىهه الىؾحلت ؤو الٛادت،
وال دم ً٨جد٣ح ٤طل ٪مً صون جىٞغ بعاصة ؾحاؾحت ؤوال في الضزى ٫في حٗا٢ض مجخمعي قامل ،دبضؤ في الخسلي
الخضعيجي للضولت الدؿلُحت في الجؼاثغ ًٖ ظؼء مً نىع الًبِ التي جماعؾها٧ ،ي جدل مدلها اإلاكاع٦ت
اإلاجخمٗحت اإلااؾؿحت ٖبر مسخل ٠الجمٗحاث اإلاضهحت ،مما دجٗل ع ان الضولت واإلاجخم٘ واخض ال دخجؼؤ ،ؤال
و ى جد٣ح ٤الخىمحت الؿحاؾحت والغقاصة بىاثحا ،ؤو مً ال٣اٖضة بٗض ٞكل ؤؾالحب الدكغيٗاث ألاخاصدت،
جىمحت ال دم ً٨ؤن ج٣ىم في ْل حكغي٘ دٟهل الخغ٦ت الجمٗىيت ًٖ الؿحاؾتٞ ،ةطا ؤزظها ب٨ٟغة جمادؼ ا ًٖ
ألاخؼاب الؿحاؾحتٖ ،لى اٖخباع ؤجها ال حؿعى للىنى ٫بلى الؿلُتٞ ،ان ظى غ ا الظو عا٦مخه في الخاعيش
ٖ _263مغ صعاؽ" ،الٓا غة الجمٗىيت في ْل ؤلانالخاث" ،مجلت اوؿاهحاث الال٨تروهحت ،الٗضص http://insaniyat.revues.org/5275.5275
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الٛغبي والٗغبي ٖلى الؿىاء ،دجٗلها في ٢لب الؿحاؾتٞ ،هي بمشابت الٗحن الٟاخهت ٦ما د٣ى ٫مح٨حاٞحليٖ ،بر
مماعؾتها للغ٢ابت والًٖ ِٛلى الؿلُت بك٩ل مؿخ٣ل ًٖ ؤو اهخماء ؾحاسخي ألو ظهت ؾىاء ؤ٧اهذ خؼبا
ؾحاؾحا ؤو ظهت عؾمحت" الؿلُت".
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L’Algérie face au dilemme de la sécurité régionale au
Sahel/Maghreb : « Nœud gordien » et « dilemme cornélien ».
Dr. Tewfik Hamel Chercheur en Histoire, Spécialité Histoire militaire-études de défense
nationale, CRISES -Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences humaines et
Sociale de Université Paul Valéry (Montpelier III).
Dans chaque continent, il y a eu des Etats, des régimes et les idéologies qui ont cherché la
domination à l'échelle régionale. Il n‟est pas surprenant donc que l‟Afrique du Nord ne fasse pas
exception. L'histoire de la région a été beaucoup plus caractérisée - et de plus en plus avec le
temps- par des régimes et des États qui cherchent leur propre intérêt, quel que soit l‟écran de
fumée utilisé afin de dissimuler ou de rationaliser ce fait. Et chaque Etat a son propre modèle de
comportement et d‟alignements. Au sein du Maghreb, la relation complexe des deux plus grand
pays -Algérie et Maroc- caractérisée par une lutte latente pour la suprématie régionale et
l‟imposition de leur l'hégémonie bienveillante sur les Etats les plus faibles du Sahel est le centre
de gravité de la géopolitique régionale. Les deux pays avaient des expériences coloniales
différentes et ont émergé comme des rivaux avec des formes très différentes de gouvernement.
Toutefois, la fin de la guerre froide et la globalisation imposent une convergence de facto au
niveau politique et économique.
Les efforts visant à promouvoir des relations plus coopératives ont été plus ou moins figées au
statu qua. Nombreux obstacles ont été éliminés mais leurs rivalités régionales que cristallise le
conflit de Sahara occidental restent très vives. Dans ce contexte, l'Algérie joue un rôle crucial et
particulier. Ses efforts antiterroristes ont réussi à contrer et affaiblir les groupes terroristes. Le
pays a essayé de saisir le moment pour renforcer son statut régional en jouant la carte de
leadership dans la lutte contre la menace terroriste. L'objectif final de cette stratégie est de
gagner du prestige et de pouvoir dans le but de mieux servir son agenda plus large de la politique
étrangère.
La centralité de l‟Algérie dans la géopolitique régionale :
Dans les années 1990, l‟objectif prioritaire de la diplomatie algérienne est d‟éviter l‟isolement
définitif du pays ; faire accepter par les grandes capitales l‟arrêt du processus électoral du 26
décembre 1991. Après une décennie de bouleversements extraordinaires, et en dépit de la
poursuite de la violence, l'Algérie montre des signes de reprise et d‟affirmation de soi sur la
scène internationale. La redécouverte de l‟activisme classique du pays en matière de politique
étrangère est susceptible d'avoir des implications importantes pour l'Afrique du Nord et la région
méditerranéenne. La réémergence de l'Algérie va maintenant présenter une série de défis pour les
décideurs politiques des deux côtés de l'Atlantique.264Démographiquement, avec 40 millions
d‟habitant, l‟Algérie est le plus grand pays maghrébin en termes de population. Très actifs
diplomatiquement, le pays était un modèle et un acteur clé dans le tiers-monde (au moins ce que
l‟on croyait) et était au cœur des rapports Nord-Sud. Après l'indépendance, l‟Algérie était au
premier plan de la politique du Tiers Monde et très active dans les pays arabes et en Afrique.
Géographiquement, le pays occupe une position centrale avec des frontières maritimes de 1200
264

Ian O. Lesser, ‚Policy toward Algeria after a Decade of Isolation‛, Mediterranean Quarterly, 12.2 (2001) 8-21
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km et terrestres (de 6343 km) communes qu‟il partage avec sept Etat voisins. Avec 2.381.741
km2, le pays est classé à la 11e place au niveau mondial et le 1e en Afrique en termes de
superficie265 (Trois fois plus grand que le Maroc (en incluant le Sahara occidental) et près de 15
fois plus grand que la Tunisie. La richesse de son sol en matière première et l‟ouverture sur la
mer font de l‟Algérie de l‟« noyau » du Maghreb.
Le vide du pouvoir dans la périphérie du Sahel et de la répartition inégale de la puissance
entre les principales forces constituent également un élément majeur dans la dynamique
régionale en faveur de l‟Algérie. En effet, au niveau maghrébin, la géographie et la démographie
de la plupart des Etats d'Afrique du Nord ont limité la pénétration du pouvoir
d'Etat dans l'arrière-pays, en particulier l'écart entre bande côtière du nord du Maghreb et
les régions Sud arides du Sahel. Etant à bien des égards l‟Etat le plus important et influent
dans la région et le seul pays à partager des frontières communes avec les cinq pays maghrébins,
l‟Algérie est en bonne position pour réaliser ses potentialités économiques, tenir un rôle
stratégique et contribuer à l'intégration économique entre l'Afrique du Nord, l'Europe et l'Afrique
subsaharienne.
Cette centralité pourrait cependant être parfois un handicape ou une source de vulnérabilité266
surtout dans le contexte d‟instabilité régionale actuel. Cela exige un effort considérable pour
surveiller et contrôler ses longues frontières, mais le pays a tout à gagner de son positionnement
central. En tout cas, le pays se montre très actif sur le plan diplomatique, militaire et sécuritaire
pour asseoir son leadership. Il est devenu partenaire incontournable mais difficile. Le Pentagone
a manifesté un « intérêt » pour la construction de bases militaires en Afrique du Nord où les
Etats-Unis disposent de plusieurs facilités. Le Major Gordon Hilbun a considéré l‟exercice
« Africa Lion 2010 » avec les forces marocaines comme traduisant « une relation stratégique
avec l‟un des anciens alliés des Etats-Unis » alors que « les forces des marines africaines
deviennent un centre des efforts du Corps des Marines. Cet exercice nous fournit un accès
continu à l‟un de nos principaux partenaires stratégiques en Afrique comme les Etats-Unis
continuent à maintenir une concentration nationale sur l‟expansion de notre engagement sur le
continent africain ».267 Pour 2011, l‟AFRICOM a prévu 13 exercices bien que l‟ « Africa Lion
est le seul plus grand engagement militaire des Etats-Unis en Afrique cette année ».268 C‟est pour

265

Hocine LABDELAOUI, « La gestion des frontières en Algérie », Rapports de recherche CARIM, n°. 2, Robert Schuman Centre for Advanced
Studies, San Domenico di Fiesole, Institut universitaire européen, 2008.
266
Sur le sujet voir Christopher J. Fettweis, ‚Sir Halford Mackinder, Geopolitics, and Policymaking in the 21st Century‛, Parameters, vol. XXX,
n°. 2, été 2000, pp. 58-71. http://www.carlisle.army.mil/usawc/parameters/Articles/00summer/fettweis.htm
267
Paul Greenberg, ‚U.S. and Moroccan troops wrap up exercise African Lion 2010‛, The Official U.S. Marine Corps Web Site, 15 juin 2010.
http://www.marines.mil
268
Cullen J. Tiernan, ‚Exercise African Lion 2011 features extensive upgrades, highlights strength of U.S.-Moroccan relationship‛, The Official
U.S. Marine Corps Web Site, 11 juin 2011. AFRICAN LION (Morocco), AFRICA ENDEAVOR (The Gambia), ATLAS DROP (Uganda),
CUTLASS EXPRESS (Indian Ocean), FLINTLOCK (Senegal), MEDFLAG (Ghana), MEDLITE (DRC), MEDREACH (Malawi), NATURAL
FIRE(Tanzania), OBANGAME EXPRESS (Gulf of Guinea), PHOENIX EXPRESS (Mediterranean region), SHARED ACCORD (South Africa),
SOUTHERN WARRIOR (South Africa). « U.S. Africa Command 2011 Exercises Fact Sheet‛, United States Africa Command Public Affairs,
Stuttgart, Germany, 25 avril 2011.
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un déploiement plus efficace sur le continent que certains suggèrent la création de bases
militaires en Tunisie et au Maroc.269
Washington cherche à étendre sa présence militaire en Afrique particulièrement au Sud de
l‟Algérie.270 Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte dans l‟établissement d‟une base
militaire. Le choix de l‟endroit est crucial. A propos de la volonté de transfert du siège
d‟Africom dans un pays africain, le général W. Ward a souligné que « l'emplacement d'un siège
sert à plusieurs fins. Dans chaque cas, l'emplacement doit être déterminé sur la base d'une
combinaison de facteurs ».271Le Defense and Foreign Affairs Strategic Policy a décrit le Maroc
comme « le seul endroit géographiquement et politiquement viable » pour un tel siège.272
En termes de cet objectif, l‟Algérie présente plus d‟avantages que tous ses voisins –
géographiques et capacitaires. En effet, c‟est en vertu de sa situation centrale et stratégique dans
le Maghreb/Sahel que l'Algérie a commencé à émerger comme un noyau aux yeux des
américains dans plusieurs initiatives de coopération multiple et régionale à l‟instar du Partenariat
Transsaharien Contre le Terrorisme (Trans-Sahara Counter Terrorism Partnership - TSCTP). Ce
dernier est une extension à la fructueuse Initiative Pan-Sahélienne (PSI) établie au début 2004.
Bien que PSI fût initialement axée sur le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, l‟Algérie y
participait comme observateur. D‟ailleurs, « bien que techniquement TSCTP englobe neuf pays,
les participants de fond dans les exercices et la coopération sont l'Algérie, le Tchad, le Mali et le
Niger ».273 En somme, l‟Algérie est considéré comme « l‟Etat clé de la sécurité régionale », alors
que la Tunisie, le Maroc, entre autres, ne participant pas à tous les aspects du partenariat, sont
des « Etats périphériques dans TSCTP ».274
Une puissance militaire de premier plan :
Au moment de l'indépendance, l'Armée de libération nationale, par sa nature même, est la
mieux organisée et, par conséquent, le principal instrument pour commencer à construire le
nouvel Etat.275Alger a consacré des efforts considérables pour moderniser ses forces armées.
Avec des dépenses militaires élevées, l‟Algérie occupe selon les données 2009 la troisième place
269

‚Special Reports: Report: U.S. mulls African base‛, United Press International, 14 décembre 2010.
http://www.upi.com/Top_News/Special/2010/12/14/Report-US-mulls-African-base/UPI-68131292354032/
270
Sandra T. Barnes, Global Flows: Terror, Oil, and Strategic Philanthropy », African Studies Review, vol. 48, n°. 1, avril 2005, pp. 1-23 (7)
271
Press Conference by General William E. Ward, African Union Building, Addis Ababa, Ethiopia, 8 novembre 2007.
http://www.usau.usmission.gov/general_ward_transcript.html
272
Valerie Reed, ‚A Big Image Problem Down There‛: Prospects for an African Headquarters for AFRICOM, Center for Defense Information, 13
décembre 2007, p. 4. http://www.cdi.org/pdfs/reedafricom.pdf
273
Emily Hunt, ‚Islamist Terrorism in Northwest Africa: A „Thorn in the Neck‟ of the United States,‛ Policy Focus, n°. 65, Washington Institute
for Near East Policy, Washington DC, 2007, p. 15.
274
Toby Archer & Tihomir Popovic, ‚The Trans-Saharan Counter-Terrorism Initiative: The US War on Terrorism in North Africa‛, FIIA Report,
n). 16, The Finnish Institute of International Affairs (FIIA), Otamedia Oy, Espoo, Finland, 2007, p. 24-41.
275
Carlos Echeverría Jesús, ‚The Algerian Armed Forces: National and International Challenges‛, WP 8/2004, Elcano Royal Institute, Madrid,
Espagne, 1avril 2004.
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parmi les pays arabes place derrière l‟Arabie Saoudite suivie par les Emirat arabes unies. Ses
militaires sont expérimentés et souhaiteraient avoir une meilleure relation avec les États-Unis.
Pour être considérée comme la force avec laquelle il faut compter en Afrique du Nord, les
Algériens modernisent leurs forces armées. Selon American Defense Center, l‟armée algérienne
passe de la cinquante-quatrième, en 1994, à la vingtième place dans le monde, deuxième en
Afrique et huitième parmi les armées des pays musulman. Désormais, elle fait partie des 20
armées les plus puissantes dans le monde. Pendant sept ans seulement, entre 2001 et 2008, elle a
pu accroitre ses capacités de combat et de maitrise des nouvelles technologies avancées et son
stock d‟armements. Deuxième en Afrique après l‟Egypte et devant le Maroc, l‟Algérie compte
325 000 soldats, 2000 chars, 300 avions de combat, 160 avions de transport en majorité de
fabrication soviétique, et 180 hélicoptères multifonctions.
Cette étude qui classe les 50 armées la plus puissantes du monde, souligne que l'armée
algérienne est parmi « la plus organisée dans la région de l‟Afrique du Nord ». Elle a
considérablement augmenté ses capacités de contrôle et de maitrise des technologies
d‟armements modernes ; elle est classée à la 25e place quant aux capacités de maitrises des
technologies de défenses modernes et l‟utilisation des systèmes électroniques complexes.276 En
2014, Global Fire Power classe l‟armée algérienne à la 31ème place.277
Selon SIPRI, la région de l‟Afrique du Nord, avec des dépenses militaires s‟élevant à 7,8
milliards de dollars, à connu une augmentation de 94% par rapport à 1999. Les données SIPRI
montre que l'écrasante majorité des transferts d'armes vers l'Afrique du Nord pour la période
2005-2009 étaient destinées à l‟Algérie. Les dépenses militaires de l‟Algérie ont augmenté de
18% en données réelles pour s‟élever à 5,2 milliards de dollars (le budget le plus élevé
d‟Afrique) qu‟expliquent une les recettes pétrolières et une insurrection grandissante.278
Entre 2004 et 2008, les dépenses militaires algériennes ont augmenté de 10% par ans alors
que le budget de défense à fait un saut spectaculaire de 33% de 2008 à 2009. 279 Pour la première
fois, l‟Algérie est classée est lassée au neuvième rang des plus grands pays importateurs d‟armes
par l‟Institut international de recherche sur la paix. SIPRI souligne d‟entre 2005 et 2009 les
achats d‟armes dans le monde ont augmenté de 22% tandis qu‟entre 2000 et 2004, selon le
rapport, « les avions d‟attaques représentent 27% de la totalité des ventes d‟armements » dans le
monde. Et c‟est bien le cas de l‟Algérie en vertu des avions qu‟elle a acheté de la Russie. Rien
qu‟en 2007, l‟Algérie avait obtenu 28 avions de chasse de type « Sukhoi » de son fournisseur
russe, 36 chasseurs de type « Mig », 16 avions d‟entraînements de type « Yak 130 », plus de 300
276

ALGERIA REPORT 27 APR – 01 MAY 2006, United States Marine Corps, U.S. Defense Attaché Office, American Embassy, Cairo, Egypt, 25
mai 2006, p. 2. (APO AE 09839) http://www.nps.edu/services/usmc/Docs/LogueAlgeriaMay2006.pdf « Les capacités d’Algérie ont doublé en 7
ans, selon le Centre pour la Recherche Stratégique à Bruxelles : L'armée algérienne à la 2e place en Afrique et 20e dans le monde », El-Khabar, 12
novembre 2009 ; ‚Algeria spat shows challenge to Russian arms sales‛, Reuters, 1er avril 2008 ; Central Intelligence Agency, The World
Factbook, The Worl of Nation, The Center of Intelligence, visité le 16 septembre 2010. https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ag.html
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Global Fire Power, « Algeria Military Strength », 27 mars 2014 http://www.globalfirepower.com/country-military-strengthdetail.asp?country_id=Algeria
278
SIPRI 2009 Yearbook ; Armaments, Disarmament and International Security, Résumé en Français, p. 11.
http://www.sipri.org/yearbook/2009/files/SIPRIYB09summaryFR.pdf
279
Shaun McDougall, ‚Africa Defense Market Churning Despite Economic Woes‛, Forecast Intertional, Press Release,
http://www.forecastinternational.com/press/release.cfm?article=196 consulté le 27 décembre 2014
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chars de guerre de type « T90 S », et 8 systèmes de défense terrestre en forme de missiles sol-sol
de type « Tongoskei ».280
Ainsi, pour soutenir sa stratégie régionale, le gouvernement algérien continue à chercher à
élargir le champ de sa coopération avec les puissances extérieures notamment les États-Unis
dans ses efforts de lutte anti-terrorisme et maintien de la stabilité régionale.
Ces dernières années, Alger est devenue un partenaire clé dans les efforts américains pour
faire face aux activités terroristes en Afrique du Nord et la Méditerranée et en tant que telle a
connu une hausse substantielle du niveau de la coopération bilatérale. Pour poursuivre cette
relation naissante, le domaine le plus important de la formation du personnel militaire algérien
est considéré comme essentiel pour construire un cadre de personnel qui peut fonctionner
efficacement avec les États-Unis et leurs homologues régionaux.281
En plus des partenariats régionaux et programmes multilatéraux, les États-Unis et l'Algérie
ont lancé en 2005 un Joint Military Dialogue pour favoriser les échanges, la formation et les
exercices conjoints. Alger préfère les activités bilatérales avec les États-Unis qui reconnaissent
son importance régionale.282 La création du groupe de contact bilatéral de coopération algéroaméricain de lutte anti-terrorisme et questions de sécurité connexes fut considérée comme « un
moment historique » pour l'évolution de la coopération sécuritaire bilatérale.283 « Le
gouvernement algérien est un allié clé des Etats-Unis dans cette région sensible et le
gouvernement américain a récemment décrit comme un „leader régional proactif offensif
dans la Coalition mondiale contre le terrorisme‟. L'Algérie est également une source
d'information importante sur les cellules du GSPC situées en Europe et en Amérique
du Nord ».284
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En novembre 2009, le Commandant de l‟Africom le général William E. Ward a publiquement
reconnu la puissance et l‟ambition régionales de l'Algérie285 pour faire face aux « activités
terroristes et criminelles dans le Maghreb et la région du Sahel [qui] continuent d‟être une
menace pour toute la région et au-delà de celle-ci ». Son successeur le général Ham apporte son
soutien au « rôle de l‟Algérie et nous apprécions le leadership de l‟Algérie dans le traitement des
questions régionales relatives à la sécurité et à la lutte antiterroriste ». Dans ce contexte, les
Etats-Unis « demeurent déterminés à travailler avec ces gouvernements et à les assister dans la
lutte contre le terrorisme pour assurer la stabilité en Algérie et dans la région »286 alors que « nos
intérêts commerciaux sont en pleine expansion au-delà du secteur des hydrocarbures », révèle un
câble diplomatique de 6 janvier 2010. Dans ce câble révélé par WikiLeaks, l'ambassadeur
américain à Alger, David D. Pearce, a reconnu « qu'aucun pays n'est plus important que l'Algérie
dans la lutte contre Al-Qaïda dans le Sahel et le Maghreb ».287Le terrorisme dans le Sahel « est
un problème régional, où les forces terrestres algériennes ont pris un rôle de leadership, et c'est
très impressionnant les progrès qui ont été faits », confirme le général-major David R. Hogg lors
d‟une visite à Alger en décembre suivant.288
Dans un rapport de 2011, le Pentagone a appelé à renforcer la capacité des forces armées et de
sécurité algériennes. Il révèle qu‟Alger assume à elle seule 60% des efforts de la lutte
antiterroriste dans la région du Maghreb et Sahel, tandis que le Maroc, Mali et Mauritanie et
Niger assument 40%.289 Le chef de l‟Africom, le général David Rodriguez, l‟a confirmé lors de
son audition par la commission des Forces armées du Sénat américain en février 2013. Pour lui,
l‟armée algérienne est suffisamment outillée pour jouer le rôle de leader régional. « L‟armée
algérienne est la plus capable de celles de tous les pays d'Afrique du Nord d‟organiser la lutte
contre le terrorisme, la contrebande, le trafic de drogue et le crime organisé», disait-il. 290
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Source: Jean-Pierre Filiu, “Could Al-Qaeda Turn African in the Sahel?”, Carnegie PAPERS,
Middle East Program, n°. 112, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, DC,
juin 2010, p. 8.
Le leadership au cœur de tout système de sécurité efficace :
Ces chiffres montrent que l‟Algérie reste une puissance importante. Mais cela est-il suffisant ?
La question la plus critique face à des systèmes de sécurité régionale efficaces est la question du
leadership. Initier et encourager de tels systèmes de sécurité est extrêmement difficile, sauf si un
Etat est prêt à prendre l'initiative d'engager les ressources nécessaires, accepter les coûts
inévitables, et mettre sur pied une coalition avec d'autres Etats dans la sous-région qui sont
prêts à consacrer une partie de leurs propres ressources. Le leadership est au cœur de tout
système de sécurité efficace et la répartition très inégale des capacités entre les Etats dans une
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région particulière prédispose souvent certains Etats à prendre un rôle de premier plan. Dans le
même temps, il est essentiel que ce rôle soit accepté par les autres Etats dans la région et
institutionnalisé à travers des conventions empêchant de dégénérer en simple imposition de la
domination par les hégémons régionaux sur leurs voisins plus faibles. Ainsi, en tandem avec les
partenaires régionaux, l'armée algérienne travaille actuellement à sécuriser ses frontières longues
et poreuses, ainsi qu'à établir l‟architecture régionale adéquate pour resserrer la coopération
militaire et de renseignement avec les pays partenaires.
Sans une approche systémique et claire ayant pour objectif l‟amélioration de l'intégration
régionale, les menaces à la sécurité et la stabilité augmenteront. Depuis Octobre 2004, le pays
accueillit le Centre africain d‟études et recherche sur le terrorisme de l‟Union africaine. Le
Centre vise à fournir une recherche régionale coordonnée et un lieu de formation pour les efforts
de lutte contre le terrorisme dans les pays africain. Particulièrement depuis 2009, plusieurs
réunions de haut niveau des dirigeants de la région se sont succédé sous l‟impulsion de l‟Algérie
afin de renforcer davantage la coopération régionale au Sahel. En avril 2010, un sommet
militaire a eu lieu à Tamanrasset.
Les pays présents à cette réunion étaient l'Algérie, le Mali, le Niger et la Mauritanie. Les
fonctionnaires en provenance de la Libye, le Tchad et le Burkina Faso ont également rejoint le
sommet en tant qu‟observateurs. Le résultat a été l‟installation d‟un Comité d‟état-major
opérationnelle
conjoint, basée dans la même ville et appelé d‟ailleurs le « Plan
Tamanrasset ». En Septembre suivant, les chefs de renseignement de ces quatre pays ont
convenu à créer un Centre de Renseignement sur le Sahel, basée à Alger mais la direction du
centre est tournante. L'objectif principal de cette initiative est d'augmenter le niveau de
coopération des services secrets entre les quatre pays, rendre plus cohérentes et efficaces leurs
actions contre AQMI.291
La forte vocation africaine de la diplomatie algérienne et de ses forces armées et de sécurité
indiquent un avenir prometteur pour ces forces dans une région où les besoins se multiplient de
façon exponentielle. Elle a déjà contribué à plusieurs opérations de maintien de paix de l'ONU.
Bien qu‟en termes quantitatifs, cette participation n'a pas été très grande, elle a en effet été
qualitativement importante.292L'armée algérienne a considérablement changé en raison de ses
activités récentes contre le terrorisme. L‟Algérie cherche à se redéfinir le rôle de ses
forces armées. Elle veut jouer un plus grand rôle dans le maintien de la paix en Afrique.293 En
outre, si Alger a tendance à privilégier les solutions politiques, elle n‟est en aucune façon un
adepte de « tout politique ».
La position algérienne a beaucoup évolué depuis l‟attaque terroriste du site gazier d‟In
Aménas, qui constitue un tournant dans la stratégie anti-terroriste du pays. Elle a mis fin à
l‟approche sécuritaire du terrorisme à laquelle s‟est substitué un traitement militaire basée sur
l‟éradication pure et simple des terroristes. Par ailleurs, de nombreux officiers ont affirmé les
291
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forces militaires algériennes sont déjà prêtes à exécuter des missions au-delà des frontières
nationales dans le cas d‟une menace imminente. L‟intérêt qu‟accorde Alger à l‟achat d‟une
vingtaine de gros avions de transport militaire en est révélateur. Mais comme le pays ne possède
pas d‟expérience en matière des opérations extérieures, elle ne pourrait développer ce rôle qu'en
s‟appuyant sur une coopération multilatérale et en faisant appel à des partenaires stratégiques
comme les Etats-Unis.
L‟influence est évaluée en fonction de qui paye qui et quoi (coopération, aide, etc.) et c‟est là
où se situe la faille de la stratégie d‟Alger qui cherche à sortir l‟Afrique des sentiers battus mais
n‟accepte pas d‟assumer tout ce que cela implique au niveau opérationnel en termes financier,
politique ou militaire. C‟est plus constructif pour elle d‟opter pour un engagement « positif »
négocié dans des termes gagnant-gagnant. C‟est la meilleure façon de pouvoir façonner la
stratégie occidentale vis-à-vis de son environnement immédiat.
Quoi quel en soit après tout, l‟Algérie n‟a pas les moyens de répondre toute seule aux
problèmes de Sahel. En avril 2008, l'USAID a publié un rapport dans lequel il classe plus de 160
pays en fonction d‟indicateurs clés de fragilité susceptibles de prédire les Etats pouvant connaitre
un conflit violent. La plus grande concentration des Etats confrontés à un risque le plus élevé
d‟instabilité se trouve en Afrique.294Des constats similaires ont été avancés par d‟autres travaux.
En termes de risque d‟instabilité estimé, « sans aucun doute, l'Afrique demeure la préoccupation
la plus grave. Plus de la moitié des pays sur le continent sont qualifiés parmi les catégories les
plus risqués. De tous les pays du monde entier faisant partie de ces catégories les plus risqués, les
pays africains représentent plus de 75% des Etats (28 du total 36).295Sur les 48 pays fragile
distingué par l‟OCDE, 29 sont sub-saharien.296Pour le NIC, l'Afrique subsaharienne restera en
2025 la région la plus vulnérable de la planète en termes de défis économiques, stress
démographiques, guerres civiles et l'instabilité politique.297
Tous les vingt-deux pays jugé ayant un « faible développement » ont été les Etats africains.298
Selon le rapport de l‟ONU de 2004, « l'Afrique subsaharienne est la seule région du monde où,
depuis 20 ans, la pauvreté extrême n'a pas cessé de gagner du terrain ». D‟après la Banque
mondiale, « contrairement à d'autres régions en développement, la production de l'Afrique par
habitant en prix constants a été plus faible à la fin des années 1990 que 30 ans auparavant -et
dans certains pays, elle avait chuté de 50% ».
Il ya plus de 600 millions de personnes en Afrique, et la Banque mondiale estime que 46% de
la population africaine vit avec moins d'un dollar par jour. La part du continent dans commerce
mondial a diminué d'environ 3% dans les années 1960 et 1970 à 2% dans les années 1990. Non
pas sans lien, un rapport montre que la tendance à la baisse dans les conflits armés est différente
d'une région à une autre et que la plupart des conflits armés post-seconde mondiale à travers le
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monde ont eu lieu dans les régions les moins développées du monde.299Bien que
« l'établissement d'une liste des États fragiles est politiquement et analytiquement controversée »,
force est reconnaitre que l‟Afrique sub-saharienne est toujours mal placée.300Le souci c‟est qu‟il
existe des preuves que les stratèges d‟Al-Qaïda ciblent délibérément les Etats pauvres et faibles
comme le montre The Management of Savagery: The Most Critical Stage through Which the
Umma Will Pass. Ce document ( أخطر مرحلة ستمر بها األمة.  ) إدارة التوحشest considéré comme l‟un
des textes stratégiques des djihadistes par le Combating Terrorism Center de l‟U.S. Military
Academy.301
Dans ce document, Abou Bakr Naji décrit les étapes successives de la création d'un califat
islamique. « La gestion des Sauvagerie » fait valoir qu'une fois que les djihadistes détiennent un
territoire, ils doivent ériger un appareil administratif pour faire respecter la loi islamique et
assurer la sécurité, la nourriture et les soins médicaux. En tant qu‟étape clé, « la gestion de la
sauvagerie » vise à mettre de l'ordre, la sécurité, et la loi de la charia islamique dans des Etats
autrefois chaotiques, comme en Afghanistan pré-talibans, de sorte qu'ils puissent former la base
d'un califat éventuel. Selon lui, « parmi les rebondissements heureux […] est que la plupart des
pays prioritaires sont dans des régions éloignées, ce qui rend difficile à tous les pouvoirs de l'Etat
de contrôler l'échelle de la région au cœur du monde islamique ».
« Les Etats initialement désignés pour être inclus dans le groupe des régions prioritaires sont
les régions des Etats suivants: la Jordanie, les pays du Maghreb, le Nigeria, le Pakistan et les
pays de la Haramayn et le Yémen ». Les « liens communs entre les Etats des régions dans
lesquels la sauvagerie peut naître » comprennent « la faiblesse du pouvoir du régime et la
faiblesse de la centralisation de son pouvoir dans les périphéries des frontières de son Etat et
parfois dans les régions intérieures, en particulier celles qui sont surpeuplés » et « la présence de
djihadistes, l'expansion islamique se propageant dans ces régions ».302 En somme, il existe
généralement trois facteurs susceptibles de contribuer à la ramification des organisations
terroristes islamistes : 1) idéologique (la présence du salafisme djihadiste) ; 2) institutionnel (la
fragilité de l‟Etats303) et ; 3) organisationnel (en pariant sur les activités des organisations
existantes). Bien que le phénomène de radicalisation au Sahel soit récent, avec la conjugaison de
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ces facteurs associés à la pauvreté, la mauvaise gouvernance, l'héritage de l'ingérence
extérieure, etc. le Sahel « fournit un menu de dégustation pour des terroristes potentiels ».304
Eviter toute intervention extérieure :
Aucun document officiel des Etats-Unis et des pays européens ne mentionne une part de leur
responsabilité dans la situation actuelle de l‟Afrique à qui ils ont imposé une série de
programmes de conception américaine. Le lien entre sécurité et développement est tellement
évident que nul besoin n‟y ait de spéculer sur le pouvoir transformateur du développement. Mais
quel type de développement est approprié pour la paix ?, cette question fondamentale est au cœur
du débat sur le lien entre le sous-développement et les conflits armés en Afrique. Alors le
développement économique est la priorité, la dimension sécuritaire prime dans l‟approche
occidentale. D‟un point de vue occidental, les deux régions se trouvent sur des continents
différents à l‟exception du domaine et terrorisme et résolution des conflits l‟interaction entre est
privilégiée.305Même la zone de responsabilité d‟Africom découle d‟une « division basée sur des
facteurs militaires »306 ignorant les questions de développement.
Les analyses de développement ont tendance à isoler l'Afrique subsaharienne en raison de la
prévalence de la pauvreté et certains facteurs écologique, politique et économique communs. Ce
sont les impératifs sécuritaires qui ont conduit les Etats-Unis à associer les pays de l‟Afrique du
Nord et Sub-saharienne dans le TSCTP. Parmi ses objectifs, « renforcer les capacités des
gouvernements locaux dans le pan-Sahel (Mauritanie, Mali, Tchad et au Niger, ainsi que le
Nigeria et le Sénégal) pour faire face au défi posé par les organisations terroristes dans la région
et faciliter la coopération entre ces pays et nos partenaires du Maghreb (Maroc, Algérie
et Tunisie) dans la lutte contre le terrorisme ».307
L‟Algérie a souvent fait preuve d'un manque de réactivité pour tirer parti des opportunités
économiques et institutionnelles offerts par l'UE et des différentes crises régionales. En
septembre 2011, l'UE a lancé sa stratégie pour la sécurité et le développement dans la région du
Sahel. Mais elle n'a pas reconnu le rôle central de l'Algérie dans le Sahel et ne l‟a pas intégrée de
façon appropriée dans la réponse régionale. L‟attitude d‟Alger y pour quelque chose. La volonté
d‟Alger d'exclure les acteurs extérieurs du Sahel a mené les Européens à l‟exclure à leur tour.
S‟il est vrai que toute architecture de sécurité régionale marginalisant Alger ne peut être
qu‟inefficace, il est aussi vrai que la stratégie consistant à exclure les acteurs extérieurs n‟est pas
payante. Les enjeux sont énormes pour que Paris et Washington se plient à la volonté d‟Alger
qui en a déjà fait les frais en Libye et au Mali. Non seulement son intransigeance n‟a pas évité
les interventions occidentales, elle a été court-circuitée en faisant appel au pays du Golf et
la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) alors que les forces
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armées algériennes sont mieux équipées. Cela risque de se reproduire encore en Libye et ailleurs.
Les puissances occidentales n‟hésiteront pas à appuyer d‟autres alliés régionaux pour exécuter
leur stratégie au détriment d‟Alger. Le récent appel des cinq pays de Sahel à une intervention
militaire en Libye en est que le dernier exemple.308
Le recours d‟Alger à la coopération régionale vise à éviter toute intervention étrangère dans
les questions du Sahel. Une préoccupation fortement prise au sérieux en Algérie parce que
l‟ingérence occidentale est utilisée comme une arme de propagande majeure par AQMI contre
les régimes en place. En outre, cela permet à Alger de marginaliser les ambitions du Maroc dans
la région. Probablement à causes de ses relations bilatérales difficiles et parce que Alger fait
valoir que la sécurité du Sahel ne concerne pas le Maroc, ce dernier n‟a pas été invité à participer
aux efforts régionaux anti-terroristes. « Cette question a été tranchée avant même la création de
notre structure » a fait savoir Abdelkader Messahel, le ministre algérien chargé des Affaires
africaines et maghrébines, à la délégation malienne qui avait formulé le souhait d‟élargir la
coalition antiterroriste à d‟autres États en particulier au royaume chérifien. « J‟ai consulté les
livres d‟histoire et de géographie, et je n‟ai trouvé nulle trace de l‟appartenance du Maroc à la
région sahélienne », ajoute-t-il. En effet, le Maroc « dès son indépendance, sa politique africaine
resta liée à des concepts nationalistes et à des prérogatives en relations avec sa politique
extérieure à tendance pro-occidentale, ce qui gêna pour longtemps sa présence africaine, ainsi
qu'une incompréhension de la part de ses voisins ».309
En effet, l‟absence du Maroc de cet arrangement régional est un signal clair de l'importance
que l'Algérie accorde à la coopération régionale dans le Sahel, qui va au-delà des frontières des
Etats sahéliens locaux, acquérir une plus grande importance maghrébine au détriment des
ambitions marocaines d‟hégémonie régionale. Cela montre comment l'Algérie veut jouer
concrètement son rôle de leader, acquis grâce à sa lutte contre le terrorisme, et qu'il a les
ressources pour le faire.
Si le leadership de l‟Algérie est plus au moins accepté au Sahel, il est contesté dans son
voisinage maghrébin. En effet, l‟action internationale de l‟Algérie fut et est « motivée par la
volonté » de s‟imposer comme « un interlocuteur incontournable des grandes puissances » pour
tout ce concerne « les affaires maghrébines mais aussi africaines ».310
Dans ce contexte marqué par la fragilité des Etats sahélien, l‟anarchie en Libye et la lente
reprise de la Tunisie, le Maroc pourrait servir la stratégie algérienne au Sahel. Ce qui est peu
probable évidemment même si la poursuite d‟un processus d‟intégration maghrébin
« modifieraient les données stratégiques et économiques dans le sud-ouest de la
Méditerranée »311 et le Sahel. Car le climat de tensions sans cesse ravivées entre Alger et Rabat
n‟est pas seulement conjoncturel.
La question de Sahara occidental empoisonne toujours les relations entre les deux capitales
dans contexte de rivalités régionales, de méfiance mutuelle, de frontières fermées depuis 1994.
N‟oubliant pas que les deux capitales espéraient pouvoir utiliser le processus de l‟UMA à l'appui
308
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de leurs programmes politiques en ce qui concerne le Sahara occidental. Le rêve du « Grand
Maroc » persiste toujours. Traduisant une vision révisionniste, la dernière Constitution
marocaine évoque la défense « des frontières authentiques » sans les préciser. Si une telle
ambigüité n‟est pas anodine, le premier et principal objectif de l'Algérie est d‟accroitre son
prestige et statut dans le Maghreb. La confrontation avec le Maroc représente toujours la
préoccupation centrale de la politique étrangère algérienne et la plupart de l'activisme régional et
international algérien doit être considéré à travers ce prisme.
Suspicion : Le rôle de l‟Algérie dans la stratégie américaine :
Mais suite au refus d‟Alger d‟accueillir le siège de l‟Africom, des diplomates américains ont
exprimé leur déception à cette profonde opposition alors que les Etats-Unis ont renforcé leurs
liens avec elle en matière de sécurité ces dernières années.312Sous cet angle, le rôle de l‟Algérie
dans la région Maghreb-Sahel reste incertain. Les puissances occidentales notamment la France
et les Etats-Unis ne sont pas disposées à laisser Alger seule sur le ring Maghrébo-sahélien. Leur
soutien dépend dans quelle mesure l‟agenda de l‟Algérie est aligné sur les intérêts occidentaux.
Les récentes mises en garde émises par les grandes capitales occidentales à leurs ressortissants
résidant en Algérie ou envisageant de s'y rendre est un signal clair de l‟insatisfaction de ces
capitales du rôle de l‟Algérie. L‟incertitude sur la situation intérieure du pays est un autre
élément dont dépend le soutien que lui accoreront les acteurs extérieurs comme une puissance
régionale. En outre, face aux hésitations de l‟Algérie à mener une politique active au-delà de ses
frontières, il est fort possible que les grandes puissances remplissent le vide de pouvoir ou
encourager d‟autres puissances de la région à accomplir ce rôle. C‟est une erreur de supposer
qu‟il possible de lutter contre toute intervention extérieure et refuser, en même temps, de prendre
ses responsabilité dans le Maghreb/Sahel.
Au niveau stratégique, une grande puissance a trois façons de sécuriser ses intérêts à
l'étranger ; forces positionnées vers l‟avant ; déploiement stratégique depuis la maison ; ou
s‟appuyer sur des alliés fiables. La préférence des Etats-Unis consiste à trouver un équilibre entre
les trois en fonction de l‟environnement opérationnel et la valeur stratégiques des régions en
question. Vu le cout insoutenable de la stratégie de « défense vers l‟avant », un rééquilibrage a
eu lieu en particulier depuis 11 Septembre 2001 pour se focaliser sur la construction d‟alliances
nouvelles, fortes et alignées. Cette stratégie implique politiquement la cooptation des élites et la
subversion politique et militairement accès et positionnement des moyens de combat. 313
De cette façon, l‟Amérique est venue à maintenir et étendre un réseau d'alliances avec des
petits et moyens Etats situés près des carrefours stratégiques et goulots d'étranglement le long
des marges de l'Europe, l‟Asie et Moyen-Orient. L‟approche des Etats-Unis de la région sahélomaghrébine est subordonnée à leur stratégie mondiale. Ici, les intérêts américains s‟appellent ;
approvisionnement énergétique, sécurité maritime, lutte contre le terrorisme, accès aux marchés,
immigration clandestine et containment de la Chine.
Si l‟état final recherché est l‟intégration géoéconomique et géopolitique de la région dans le
système politico-économico-sécuritaire américain, chacun de ces intérêts exige une politique de
312
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fins-moyens distincte mais cordonnées par une stratégie régionale envisageant le Maghreb
comme une zone à la fois « tampon » et « pivot ». La création d‟une zone de libre échange avec
un Maghreb intégré économiquement et politiquement est un objectif de longue date. Au sein de
ce bloc régional, un rôle central est attribué à Alger bien qu‟elle un partenaire difficile.
A l‟instar de ses voisins, être un « Etat tampon » c‟est être en mesure de gérer l‟immigration,
constituer une ceinture sanitaire contre les pandémies, et s‟élever en une barrière sécuritaire
contre l‟infiltration d‟éventuelles terroristes ou trafiquants. Quant à l‟ « Etat pivot », c‟est jouer
le rôle de gendarme régional à travers la lutte contre les groupes terroristes et d‟autres menaces
transnationales. Il s‟agit aussi de contribuer à la consolidation des Etats faibles de la région en
fournissant assistance à la sécurité, formation militaire, aide logistique, soutiens financiers, etc.
Dans cette stratégie, Alger (et les alliés même européens) se voit cantonnée dans un rôle
fonctionnel. Militairement, un tel rôle implique une transformation profonde des forces militaires
algériennes pour être en mesure de mener et soutenir des opérations irrégulières (asymétriques)
au-delà des frontières nationales.
L‟intérêt de s‟appuyer sur des piliers régionaux tient à la légitimité de l‟opération et à
terminer le travail puisque le rôle des Américains consiste à « accompagner les enfants à
l‟école ». De leur point de vue, les Etats-Unis devraient simplement se « concentrer sur leur
priorité qui est de faire la guerre et de gagner ». En effet, comme les forces américaines se
sentent mal à l‟aise avec les opérations irrégulières, l‟Amérique cherche à les externaliser. Cette
conception est au cœur des efforts américains de créer une coalition internationale contre l‟Etat
islamique qui consiste à éviter tout déploiement terrestre. Le rôle des Américains se limitera au
renseignement, soutien logistiques, assistance à la sécurité, frappes aériennes des drones. Au lieu
des frappes de « choc et effroi », ce type de guerre requiert d‟« utiliser un scalpel au lieu d‟un
marteau » (John O. Brennan). Le rééquilibrage des Etats-Unis vers l‟Asie et la montée des
tensions avec la Russie impliquent un tournant dans les préparatifs militaires américains : la
subordination de la guerre irrégulière à la guerre régulière. Cela ne fera qu‟accroitre les pressions
américaines sur les alliés régionaux y compris l‟Algérie pour jouer leur rôle de sous-traitant de
sécurité. Mais Alger n‟est pas un allié inconditionnel et les deux capitales ont des approches
nettement différentes sur les questions régionales.
Les défis associés aux Etats fragiles ou faillis ont suscité une attention accrue de la
communauté politique bien que de grandes différences sur la façon d'évaluer le niveau de risque
dans un cas donné demeurent.314 Mais « comment nous concevons les conditions de la fragilité
de l'État est crucial pour notre capacité à façonner des stratégies efficaces en terme de
réponse ».315
Sous cet angle, l‟approche militarisée des Etats-Unis pose de vraies inquiétudes car la bonne
compréhension des problèmes de l‟Afrique et leurs solutions potentielles fait souvent défaut chez
les militaires. Le FM 3-24 reconnait que la « planification du développement économique
requière une compréhension de la société, la culture et l'environnement opérationnel ». Le
document donne l‟exemple d‟une société rurale, d‟une urbaines ou d‟une économie entièrement
socialistes dont les besoins ne sont pas les mêmes.316 Dans l'armée, comme l‟explique Michael
Siegl, « trop souvent, la première question porte sur ce qui devrait être fait plutôt que sur la
nature du problème ».
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Cela viole la première étape de diagnostic des conflits, qui vise à décrire les enjeux clés de
l'environnement opérationnel. Ce manque de connaissances essentielles sur les questions de
développement n‟est pas propre aux forces américaines et a été noté par l'ONU comme un défaut
qui entrave l'utilisation des forces militaires dans le développement socio-économique.317Dans le
cas des Etats-Unis, il y a au niveau de Pentagone une pénurie de spécialistes sur l‟Afrique
susceptibles d‟aider les décideurs à comprendre les perspectives des Etats africains et formuler
ensuite des politiques efficaces.318Consciente ou non de cette réalité, l‟Algérie n‟est pas en
mesure de défier Washington.
Les limites d‟une puissance régionale :
La doctrine stratégique de l‟Algérie interdit à l'Armée d‟intervenir militairement en dehors du
territoire national même lorsqu‟elle est vivement sollicitée par ses voisins ou partenaires
internationaux. Non seulement ce principe n‟a pas empêché ses forces militaires de fournir aide
logistique et formation aux forces armées et de sécurité des pays voisins notamment le Mali, la
Libye, etc., le pays reste très actif en matière de la coopération régionale et internationale et est
engagée dans de nombreuses architectures de sécurité. Le recours à la diplomatie multilatérale
est une façon de concilier ses principes de non-intervention et l‟impératif de faire face aux
menaces à sa sécurité. Les contradictions de l‟Algérie quant à son engagement extérieur sont un
aveu de ses faiblesses structurelles intérieures. Le positionnement de « ni-ni » permet à l‟Algérie
d‟occulter les luttes internes au sommet du pouvoir qui paralysent sa capacité d'action et
affaiblissent son leadership régional. L‟absence d'engagement fort pourrait bien être le résultat de
positions contradictoires et d'intérêts divergents au cœur même du système, symptomatiques de
la multiplicité des lieux de pouvoirs, du dysfonctionnement du centre décisionnel et de l'opacité
des processus de décision. L‟ambigüité de son activisme reflète aussi les divisions intérieures
traversant la société algérienne qui se traduisent dans le rééquilibrage des cercles de la sécurité
nationale.
Dans son âme, l‟Algérie cherche à être un électron libre. « L‟Algérie n‟empreinte que le
chemin qu‟elle a choisi pour elle-même », disait Abelkader Ben Saleh, le président du Sénat.319
Théoriquement, elle a les moyens de sa politique. Mais elle lui manque une grande stratégie ; la
grande idée de la politique étrangère et de la sécurité nationale qui offre la clarté directionnelle.
C‟une vision unificatrice, un cadre pour une meilleure compréhension de la grande image du
rôle du pays dans le monde. Son noyau est l‟harmonisation des fins et des moyens avec une
méthodologie pour atteindre l‟état final recherché. Elle est sur la façon dont le leadership peut
utiliser la puissance disponible à l‟Etat pour exercer le contrôle sur les gens, les lieux, les choses
et les événements pour atteindre des objectifs en conformité avec les intérêts nationaux.
Comme une discipline de compromis, la grande stratégie nécessite l‟emploi de toute la
puissance nationale et implique la protection et le développement des sources de puissance.
Parce que la survie et la croissance sont les super-objectifs intégraux de chaque système, sa
mission est la préservation du système (l‟Etat en l‟occurrence) et, le cas échéant, garantir sa
suprématie sur d‟autres systèmes. Henry Minztberg assimile la stratégie aux « objectifs du
système » qui se répartissent en quatre catégories « survie, efficacité, contrôle et croissance ».
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Dit autrement, la solidarité nationale et la cohésion intérieure constituent une fonction de la
grande stratégie.
En plus de soutenir les objectifs nationaux, elle consiste à améliorer la condition physique de
la nation comme un tout organique et à façonner (et à faire face à) un environnement en
constante évolution. En effet, pour réussir sur le long terme dans un monde complexe, le pays a
besoin d‟une vision unificatrice si convaincante qu'elle agit comme un catalyseur ou une balise
autour de laquelle évoluent les qualités essentielles qui permettent à une entité collective ou un
ensemble organique d‟améliorer sa stature dans l'ordre des choses. Propre aux sociétés
démocratiques, de telles visions ne peuvent émerger que de manière consensuelle suite un long
débat national souvent virulent.
Face aux forces de la fragmentation, « ce n'est pas le plus fort des espèces qui survit, ni le plus
intelligent, mais le plus réceptif au changement ». Cette remarque de Charles Darwin prend toute
sa pertinence dans contexte actuel. Le changement social, en soi, a toujours été associé à des
niveaux croissants de conflits. Ces périodes de changement sont, par essence, transitoires, et sont
caractérisées par des conflits de valeurs et d'intérêts qui deviennent une monnaie courante et
violents. La cohésion d'une société est strictement liée à sa capacité à faire face à une multitude
de risques découlant de son environnement et de sa propre organisation.
Construire et maintenir la sécurité et la paix sociale dépend fondamentalement des
caractéristiques des systèmes politiques car le caractère des institutions politiques d'un pays
exercent un puissant effet sur le risque de défaillance de l'Etat. Sans une véritable démocratie, il
n'y a pas de légitimité. En termes de stabilité, la démocratie est comme une pyramide alors que la
dictature est une pyramide inversée, qui peut basculer à tout moment. Les forces centrifuges de
la mondialisation peuvent être contrées seulement par les forces centripètes de la légitimité
démocratique.
Les gouvernements démocratiques ont tendance à gérer les conflits sociaux principalement en
les canalisant politiquement au lieu de la coercition. Lorsque les questions de divisions ethniques
et politiques dans les démocraties font surface, elles sont généralement exprimés en signe de
protestation plutôt que de rébellion et aboutissent souvent à des politiques réformistes. Sous cet
angle, l‟Algérie a l‟aire d‟une puissance régionale. Elle est plutôt un Etat fort (c‟est-à-dire
soutenu par un empire bureaucratique et un appareil sécuritaire coercitifs) et non pas puissant.
L‟Algérie dans sa version actuelle s‟apparente à une pyramide inversée. Dans une étude
examinant l‟apparition de l‟instabilité politique dans de nombreux pays à travers le monde entre
1955 et 2003, un groupe de chercheurs a conclu sans ambigüité sur les vraies causes ; « les
institutions politiques, correctement définies, et non des conditions économiques, la démographie
ou la géographie, sont les plus importants „predictor‟ de l'apparition de l'instabilité politique ».320
En conclusion, si Alger aspire à un être un acteur respecté et un modèle, elle a tout à gagner
de réussir sa transition démocratique, le seul garant de sa sécurité, stabilité et légitimité. En effet,
la sécurité et la stabilité sont reconnues comme précurseurs pour résoudre d'autres problèmes
parce qu‟ils constituent une base solide nécessaire et exigent des règles de droit, de l‟ordre et la
320
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justice pour former un environnement sûr, sécurisé et sein. Traditionnellement, la sécurité dans
le Sud était principalement basée sur la sécurité intérieure. Les gouvernements étaient (et sont)
confrontés à des menaces continues à leur légitimité et stabilité. Globalement, les principales
menaces dans les pays en développement proviennent des menaces internes au régime en place
ou à la stabilité de l'État lui-même. La peur de l'élite politique d'être assiégée par le peuple
marque profondément sa façon de conceptualiser l'Etat, qui est considéré comme la propriété du
régime -l'élite politique et économique. De cette fusion Etat/régime résulte un système de régime
autoritaire donc l‟insécurité car la bonne gouvernance, la paix et la stabilité sociale sont
interdépendantes et indivisibles. La paix et la stabilité sociale ne peuvent en aucune façon être
durables sans une bonne gouvernance. Inversement, la bonne gouvernance n‟a aucune chance
d‟être sécurisée ou institutionnalisée sans la paix et la stabilité sociale. Concernant la région du
Sahel, de plus en plus émerge un consensus selon lequel paix, bonne gouvernance et stabilité
sociale sont les principaux pré-requis pour la reprise économique et un développement humain
durable. En final, l‟Algérie a le potentiel nécessaire de se hisser en une puissance régionale,
mais, malgré tous ses atouts, sans légitimité démocratique son leadership sera toujours considéré
(en dépit de ses intentions) avec suspicion.
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