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أطسة الخحسيس:

الخٗغي:٠
مجلت ٖلميت صوليت مد٨مت جهضع صوع ًيا
ًٖ مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي حٗجي

أ.د شواكسو الطا س
عميد وليت الحلىق و العلىم الظياطيت –حامعت خيؼلت الجصابس

د.شزازة عىاطف
أطخاذة اللاهىن بجامعت الؼازكت-ؤلامازاث العسبيت اإلاخحدة-

باألبدار الٗلميت في مجا ٫الٗلىم

أ.د .كادزو حظين

الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت ،بةقغاٝ

أطخاذ العلىم الظياطيت و العالكاث الدوليت حامعت باجىت الجصابس

أ.د .حاجي دوزان

َيئت جدغيغ مك٩لت مً ؤؾاجظة وباخشحن

أطخاذ العلىم الاحخماعيت و ؤلادازة حامعت أديامان –جسهيا-

وَيئت ٖلميت جخإل ٠مً هسبت مً الباخشحن

د.هاجي الهخاغ

وَيئت جد٨يم جدك٩ل صوعيا في ٧ل ٖضص.

أطخاذ العلىم الظياطيت و العالكاث الدوليت –حامعت جىسيذ -العساق

الهيئت العلميت الخحىيميت للعدد:

جدىاو ٫اإلاجلت بؾهاماث مسخل ٠الباخشحن و
اإلاهخمحن بمجا ٫الٗلىم الؿياؾيت ؾىاء ما

أ .د .عادٌ شكاغ  -باجىت الجصابس-
د .زوعت الـالحي حامعت –اإلاىاز جىوع
د .شوبير خىاحا حامعت الحظً ألاوٌ اإلاغسب.
د .فيـل محبىب مً حامعت امىاز جىوع.
د .ليىدة أوهيس ي–حامعت خيؼلت -الجصابس

حٗل ٤بالغنيض الىٓغر ؤو بً٣ايا الؿاٖت
ؤو بترظمت ألاٖما ٫طاث ألاَميت الٗلميت
اإلاٗتر ٝبها.
حٗض َظٍ الضوعيت الٗلميت ج٨غيؿا لخغم
اإلاغ٦ؼ ٖلى حصجي٘ ألابدار و اإلاجهىص
الٗلمي  ،وٖلى ؤلاؾهام في بزغاء الغنيض

الخض٢ي ٤اللٛىر:
أ.د حاشم ذهىن إطماعيل حامعت اإلاىؿل –العساق-

الىٓغر إلاسخل ٠الٗلىم بيكغ الضعاؾاث
ً
ّة
الجاصة والغا٢يت ،اؾدىاصا بلى مٗايحر ٖلميت
مىيىٖيت وص٢ي٣ت.
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كىاعد اليؼس
ISSN 2410-3926

جلبل اإلاجلت ألابحار واإلالاالث التي جلتزم اإلاىضىعيت واإلاىهجيت ،وجخىافس فيها
ألاؿالت العلميت والدكت والجديت وجحترم كىاعد اليؼس الخاليت:
باليظبت للملاالث:
 جيؼس اإلاجلت اإلالاالث التي حظخىفي الؼسوط آلاجيت:
 الالتزام باإلاعايير العلميت واإلاىضىعيت اإلاعمىٌ بها دوليا في الدوزياث
اإلاحىمت ،و التي حظخجيب لؼسوط البحث العلمي.
 حعخمد يئت الخحىيم مبدأ الحياد و اإلاىضىعيت في جحىيم اإلاىاد
العلميت اإلاسشحت لليؼس مع الحسؾ على خلى ألاعماٌ مً الخطسف
اللىسو أو مظاطها بمبادا باألشخاؾ أو ألاهظمت.
 يساعى في اإلالاالث اإلالترحت لليؼس في اإلاجلت أن جدظم بالجديت وأن ال
جىىن محل وؼس طابم أو ملخطف مً مرهسة أو أعماٌ ،ملخلى.
 أن جىىن اإلاىاضيع اإلالدمت ضمً اخخـاؾ اإلاجلت.
 أن جلتزم اإلالاالث الدكت وكىاعد الظالمت اللغىيت  ،و أن ال يخعدي حجم
العمل  15ؿلحت مع احدظاب ىامؽ،مـادز و مالحم البحث.
 جسطل اإلاادة العلميت في ملف مسفم بملخف بلغت البحث و آخس بئحدي
اللغاث  :العسبيت ،اللسوظيت أو الاهجليزيت (حظب لغت البحث).
باليظبت لألعماٌ اإلاترحمت:
 جليل مً ألاعماٌ اإلاترحمت جلً التي جخـل باخخـاؾ اإلاجلت.
 جلبل ألاعماٌ اإلاترحمت مً و إلى  :العسبيت ،اللسوظيت  ,الاهجليزيت أو
ألاإلااهيت .
 جخضع اإلالاالث الطدؼازة جسحماهيين مخخـين في اللغاث الرهىزة
أعاله.
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طياطت الخحىيم:
 جدى ٫ألاٖما ٫اإلا٣ضمت اإلا٣االث بلى ؤؾاجظة مً طور الخبرة الٗلميت خؿب ازخهام
اإلا٣الت.
 يبل ٜالباخض اإلاغؾل بخل٣ي ماصجه في ًٚىن  24ؾاٖت مً حؿلمها.
 جغاعي الؿغيت في الخد٨يم.
 جلتزم َيئت الخد٨يم بةبضاء الغؤر و اجساط ال٣غاع في ًٚىن  20يىم مً جم٨يجها مً اإلااصة
اإلا٣ترخت لليكغ.
 يد ٤لهيئت الخد٨يم ؤن اعجإث يغوعة ب٢غاع حٗضيالث ٖلى اإلاىاص اإلا٣ضمت لليكغ.
 يٗلم الباخض اإلاغؾل ب٣بى ٫ماصجه لليكغ ٖلى ؤن يٗلم بخاعيش وكغَا خؿب عػهامت اإلاجلت.
ػسوط اليؼس:
 ق٩ل ال٨خابت  :باللٛت الٗغبيت ق٩ل  Traditional Arabicحجم 14.
 باليؿبت للٛاث ألاظىبيت ق٩ل  Times New Romanحجم . 12
 يغ ٤ٞالباخض الباٖض ماصجه بؿحرة طاجيت ٖلميت مٟهلت.
 تهمكً مٗلىماث البدض خؿب َغي٣ت قي٩اٚى ألامغي٨يت بترجيب حؿلؿلي يدب٘ متن البدض.
 جغجب َىامل اإلاٗلىماث في جهايت ٧ل نٟدت.
همىذج التهميؽ:
 .1الىخب باللغت العسبيت أو ألاحىبيت :ل٣ب و اؾم ا ِةإلاالٖ ،٠ىىان ال٨خاب ،صاع اليكغ ،بلض
اليكغ ،ؾىت اليكغ،ع٢م الُبٗت.
 .2الىـىؾ الدؼسيعيت  :البلض،هىٕ الىو،مًمىن الىو،ؾىت الهضوع.
 .3اإلاجالث و الدوزياثٖ :ىىان اإلاجلت ؤو الضوعيت ،ل٣ب و اؾم ال٩اجبٖ،ىىان اإلا٣التٖ،ضص
اإلاجلت،جاعيش الهضوع،نٟدت الا٢خباؽ.
 .4السطابل الجامعيت :ل٣ب و اؾم الُالبٖ،ىىان اإلاظ٦غة  ،صعظت اإلاظ٦غة،ماؾؿت حسجيل
اإلاظ٦غة٧،ليت الخسهو،الؿىت الجامٗيت،نٟدت الا٢خباؽ.
 .5الخلازيس السطميت  :ظهت بنضاع الخ٣غيغ ،مىيىٕ الخ٣غيغ،م٩ان وكغ الخ٣غيغ ،ؾىت بنضاع
الخ٣غيغ  ،نٟدت الا٢خباؽ.
 .6اإلاساحع الالىتروهيت:
يىز ٤اإلاغظ٘ اإلاى٣ى ًٖ ٫قب٨ت ”ؤلاهترهذ” بظ٦غ مٗلىماث الغابِ ؤلال٨ترووي ٧امال م٘ ط٦غ
ناخب اإلااصة اإلايكىعة ،وجاعيش ػياعة اإلاى. ٘٢

ً
جسطل اإلاظا ماث بـيغت الىتروهيت حـسا على عىىان اإلاجلت:
politic@jilrc-magazines.com
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إػيالياث العالكت بين الداخل والخازج في كضايا العالكاث الدوليت ،د .عيس ى احمد الؼلبي ،أطخاذ
مظاعد في حامعت الحظين بً طالٌ -كظم ؤلاعالم والدزاطاث الاطتراجيجيت -معان -ألازدن
الاطخعـاء الديملساطي وعىابم الخحىٌ الظياس ي في الىطً العسبي ،يىطف بعيطيؽ – حامعت الجللت-
الجصابس.
جحىالث اإلاؤطظت العظىسيت في العالم العسبي :عظىسة اإلاجخمع و وؼىء اإلاليؼياث ،د .عبد العالي حىز،
مسهص الخىحيه و الخخطيط التربىو –اإلاغسب
ز اهاث خسوج بسيطاهيا مً الاجحاد ألاوزوبي ومظخلبل الىحدة ألاوزوبيت ،جمسابط إيمان اإلادزطت الىطىيت
العليا للعلىم الظياطيت
مظخلبل العالكاث الجصابسيت-ألاوزبيت في ميدان الطاكت أهابيب الغاش اطتراجيجياث للخعاون ،أم مؼازيع
لخىسيع الخبعيت ،د .العسبي العسبي باح ــث في العـ ــالكاث الـ ـ ــدوليت-حامعت مظخغاهم.
الخىميت في الجصابس بين اإلاخطلباث الاكخـاديت والظياطيت ،أ.طليان طبىغ حام ـعـت حظيبت بً بىعلي
الؼلف.
اليمً  :كضيت الجىـىب وحساهه الظلمي ،د .فضل عبد هللا السبيعي ،اطخاذ علم الاحخماع – اإلاؼازن.
اليمً.
الحيامت الجيدة ودوز ا في جلعيل اإلاىاطىت الـالحت:هظسة معيازيت وظيليت ،د .يىطف أشزواٌ /ليلى
لعجاٌ حامعت جبظت
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جخلي أطسة جحسيس اإلاجلت مظؤوليتها عً أو اهتهان لحلىق اإلالىيت اللىسيت
ال حعبر آلازاء الىازدة في را العدد بالضسوزة عً زأو إدازة اإلاسهص
حميع الحلىق محلىظت إلاسهص حيل البحث العلمي © 2017
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ؤلافخخاحيت
بظم هللا السحمً السحيم
بدمض هللا و بٗىهه حؿخمغ مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت و الٗال٢اث الضوليت في اإلاؿاَمت في بىاء مسؼون مً
مٗاع ٝعنيىت يمً مجا ٫جسههها جدذ قٗاع الخمحز و الىىٖيت ،بط هدغم ٟ٦غيٖ ٤مل صاثما ٖلى ج٣ضيم ألاًٞل
وألاخؿً باهتهاط الض٢ت اإلاىيىٖيت و ألاماهت الٗلميت و الكٟاٞيت ختى هم ً٨ال٣اعت مً ؤظىص اإلاىاص التي ٖ ٠٨مد٨مىا
اإلاجلت ٖلى الاٖخىاء بها بٟاث ٤الخض٢ي ٤و الٗلميت.
اقخمل َظا الٗضص ٖلى ظملت مً اإلا٣االث الهامت و اإلاد٨مت اإلاسخلٟت اإلاكاعب و اإلاىاَل ال٨ٟغيت و التي جىهب ٖلى
ً٢ايا ٖاإلاىا الٗغبي الؾيما في ْل ما يكهضٍ مً جدىالث ٖمي٣ت ،هإمل ؤن حؿاَم مجلخىا ًٟ٦اء بدثي ؤ٧اصيمي في بياءة
مؿاعٍ لييخ٣ل بلى ألاًٞل ليدهل ؤمىه و اؾخ٣غاعٍ و اػصَاعٍ في ٧اٞت اإلاجاالث.
ومً اإلاىايي٘ اإلاضعظت هجض ما حٗغى لخإزحر الٗامل ألامجي الؿياسخي ٖلى الا٢خهاص في الٗغا ١و هي مًٗلت هغي ؤن
مًمىجها ييسخب ٖلى ٧ل باع الخىجغ في اإلاىُ٣ت الٗغبيت و ٦ظا ٖىاث ٤الخدى ٫الضيم٣غاَي في ٖاإلاىا الٗغبي م٘ مىايي٘
ؤزغي اَخمذ بالٗال٢اث الا٢خهاصيت الخاعظيت للجؼاثغ و مخُلباث الخىميت الا٢خهاصيت بها و آزغَا يخدضر ًٖ مىيىٕ
في ٚايت ألاَميت و َى الخ٩امت التي ؤنبدذ مً اإلاٟاَيم الغثيؿيت اإلاىظهت ل٩اٞت الؿياؾاث الخىمىيت في الضو. ٫
بٗض جمىياجىا لل٣اعت باالؾخٟاصة ال٣هىي مً َظا الٗضص هإمل ؤهىا مايىن في الاججاٍ الهىاب و ؤن مجلخىا ٖلى ٖهض
الُٗاء و الىىٖيت با٢يت.
زبيظت الخحسيس  /الدهخىزة اديت يحياوو
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إػيالياث العالكت بين الداخل والخازج في كضايا العالكاث الدوليت
د .عيس ى احمد الؼلبي ،أطخاذ مظاعد في حامعت الحظين بً طالٌ -كظم ؤلاعالم والدزاطاث الاطتراجيجيت
معان -ألازدن

اإلالخو:
ً
ُة
حٗض بق٩اليت الٗال٢ت بحن الضازل والخاعط في الٗال٢اث الضوليت ٢ضيمت ،ول ً٨اػصاصث ويىخا بٗض ؤخضار الخاصر ٖكغ
ً
ً
ً
مً ؾبخمبر ،و٢ض ظضث الش٣اٞاث ٖبر الخاعيش خ٣ال جٟاٖليا زهبا مازغ ومخباصٞ ٫يما بيجهما جدضصث ٖلى ؤؾـ ٞاٖلت
لهيمىت الضو ٫ال٨بري وزًىٕ الضو ٫الىاميت بضعظاث مخٟاوجت ،و٧ان مً ؤَم ما ؤبغػجه بق٩اليت الضعاؾت َى مضي ألازغ
اإلاترجب ٖ٣ب ؤخضار الخاصر ٖكغ مً ؾبخمبر ٖلى حٛحر الش٣اٞت الؿياؾيت للٗال٢اث الضوليت في الضازل والخاعط بحن
الضو ٫وبسانت اإلاىُ٣ت الٗغبيت ،و٧ان مً ؤَم ٞغيياث بلىعة ؤلاؾتراجيجياث الٟٗالت للخض مً الؿيُغة الٛغبيت ٖلى
الكإن الضازلي الٗغبي ،واٖخباع ؤخضار الخاصر ٖكغ مً ؾبخمبر مً ؤَم اإلاغاخل التي ق٩لذ زاعَت اإلاىُ٣ت الٗغبيت،
وؤزغ الخُاب الؿاثض في جٟا٢م ألاػمت الضوليت بحن الضازل والخاعط في الٗال٢اث الضوليت للضو ٫الٗغبيت ،ومً ؤَم ما
ً
َضٞذ بليه الضعاؾت ببغاػ ؤَم الىٓغياث في الٗال٢اث الضوليت وصوعَا في خل جل ٪ؤلاق٩اليت ،وؤيًا ببغاػ ؤَم ؤلاق٩الياث
الباعػة في الٗال٢اث الضوليت ومً بيجها الخُاب الٛغبي اإلادؿم بالٗىهغيت ،وفي اإلا٣ابل ببغاػ الخُاب الخام باألهٓمت
الٗغبيت اإلادؿم بالخ٨غاع وٖضم الخجضيض ٖ٣ب ؤخضار الخاصر ٖكغ مً ؾبخمبر م٘ ؤلاقاعة بلى خخميت الخٛيحر ججاٍ جل٪
الٗال٢اث ،و٢ض جًمىذ الضعاؾت ٖغى إلاٟهىم الضولت ومٟهىم هٓغياث بق٩اليت اإلاماعؾت الؿياؾيت في الخاعط والضازل
والخٛحراث الؿياؾيت ألامغي٨يت مً زال ٫ازخال ٝالؿياؾت الش٣اٞيت في الضازل والخاعط ل٩ل صولت٦ ،ما ٖغيذ الضعاؾت
ّة
اإلاىاظهت للؿياؾت الخاعظيت مً ٢بل الضو ٫الٗغبيت.
ال٩لماث اإلاٟخاخيت ( :الٗال٢اث الضوليت ،الضو ٫الٗغبيت  ،ؤخضار الخاصر ٖكغ مً ؾبخمبر).

Abstract:
The problematic relationship between inside and outside in an old international relations, but
grew clearer after the events of September atheist, has found cultures throughout history,
fields interactive fertile influential and mutually between them determined on the effective
basis for the dominance of the major powers and the subordination of developing countries, to
varying degrees, and it was the most important thing It highlighted the problem of the study is
the extent of the impact effect following the events of September atheist to change the
political culture of international relations at home and abroad between countries, especially
the Arab region, and it was the most important hypotheses develop effective strategies to curb
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Western control over the internal affairs of the Arab, and to consider the events of September
atheist of the most important stages that formed the map of the Arab region, and the impact of
the prevailing discourse in the worsening of the international crisis between home and abroad
in international relations for the Arab States, and the most important aims of the study
highlight the most important theories in international relations and its role in solving that
problem, and also to highlight the most important problems outstanding in relations
International, including the Western discourse characterized by racism, in contrast to highlight
your systems Arab characterized by repetitive and non-renewal letter following the events of
September atheist with reference to the inevitability of change towards those relationships, the
study included the presentation of the concept of the state and the concept of theories
problematic political practice at home and abroad and political changes America through
different cultural policy at home and abroad each State, as the confrontation study foreign
policy offered by Arab countries.
)Key words: (the events of September atheist، Arab countries relatio International

م٣ضمت:
بن زغيُت ً٢ايا الٗال٢اث الضوليت هي زغيُت قضيضة الدكٗب والخٗ٣يض والخضازل ،وازخياع ً٢ايا مٗيىت لضعاؾتها
صون ً٢ايا ؤزغي يٗ٨ـ والبض ؤولىياث وؤَضا ٝومغظٗياث ٨ٞغيت وهٓغيت ،واٖخباعاث ؤ٧اصيميت وٖمليت ،وٖلى الغٚم مً
ؤن َظا اإلاسُِ يؿعى لهياٚت جهىع به ٢ضع مً الاؾخمغاعيت خىَ ٫ظٍ ألاولىياث وألاَضا ٝواإلاغظٗياث والاٖخباعاث،
بال ؤهه يىُل ٤مً وعي ٧امل بإن ً٢ايا الٗال٢اث الضوليت جخٛحر وجدىىٕ وؤن طاث الً٣يت جإزظ نىعا وؤق٩اال وؤخياها
مًامحن مسخلٟت ،وؤن الخدىالث والخٛحراث في الٗال٢اث الضوليت ال جإحي صاثما بما َى مإلى ٝومخى .٘٢مً َىا ْل اإلابضؤ
الخا٦م لهظا اإلاسُِ َى مبضؤ َغح ً٢ايا وليـ َغح مك٨الث ،ختى يٓل به مً اإلاغوهت ما يم٨ىه مً اؾديٗاب
مك٨الث ظضيضة جُغؤ ٖلى وا ٘٢صولي ؾغي٘ الخٛحر واؾديٗاب مك٨الث مخىىٖت مً وا ٘٢صولي قضيض الخٗ٣يض والتر٦يب.
مك٩لت الضعاؾت:
ج٨مً مك٩لت الضعاؾت في مضي ألازغ الظر ؤخضزخه حٛحر الش٣اٞت الؿياؾيت للٗال٢اث الضوليت في الضازل والخاعط بحن
ً
ً
الضو ٫وزانت اإلاىُ٣ت الٗغبيت ،وَل ؤخضزذ الٗىإلات ج٣اعبا خ٣ي٣يا في بخضار الاهضماط بحن الضو ٫في الٗال٢اث الضوليت،
٦ما ج٨مً مك٩لت الضعاؾت في ؤهه لً ي٩ىن للمجخمٗاث الًٗيٟت ؤر صوع ؤو مؿخ٣بل ٗٞلي بال بطا ؤصع ٥خاملىَا َبيٗت
َظا الىمِ الجضيض مً الؿيُغة الش٣اٞيت الؿياؾيت وآلياتها صوع ٞاٖل ٖلى مؿخىي الٗال٢ت الضوليت ،وؤن الؿيُغة
الا٢خهاصيت والٗؿ٨غيت والؿياؾيت الضوليت هي الٗامل الخاؾم في الؿيُغة ٖلى الضو ٫الىاميت ،وجداوَ ٫ظٍ الضعاؾت
ؤلاظابت ٖلى ٖضص مً ألاؾئلت إلاا هخج ًٖ زُاباث الخهىنيت في مىاظهت الؿياؾيت الخاعظيت والضازليت في الضو٫
الٗغبيت ومضي جإزحر في خل بق٩اليت الٗال٢ت بحن الضازل والخاعط في ً٢ايا الٗال٢اث الضوليت.
ً
احؿا٢ا م٘ بق٩اليت الضعاؾت جإحي حؿائالث بدشيت ،مً ؤَمها:
َ - 1ل مً اإلام ً٨بلىعة بؾتراجيجياث ٗٞالت للخض مً الؿيُغة الش٣اٞيت ؤو الالخٟاٖ ٝلحها بُغي٣ت حؿمذ لش٣اٞت
البلضان ألايٗ ٠الاؾخمغاع واإلاكاع٦ت في ؤلابضاٖاث الخًاعيت؟
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َ - 2ل يم ً٨اٖخباع ؤخضار الخاصر ٖكغ مً ؾبخمبر مً اإلاغاخل التي حك٩ل زاعَت ظضيضة لً٣ايا الٗال٢اث الضوليت
وبسانت في الضو ٫الٗغبيت؟
َ - 3ل ؤصث ؤؾاليب الىٓم الخا٦مت في الضو ٫الٗغبيت بخٗاَحها الخُاب الؿاثض بلى جضَىع الٗال٢اث الضوليت م٘ الخاعط؟
 - 4ما مضي عصة الٟٗل ألامغي٨يت ٖلى ؤخضار الخاصر ٖكغ مً ؾبخمبر ،وَل ؤصي طل ٪بلى ٢يام جدالٟاث زاعظيت
يضَا؟
َ - 5ل مً اإلام ً٨لش٣اٞت الٗىإلات والش٣اٞت اإلادليت ؤن حٛحر في الٗال٢اث الضوليت الخاعظيت؟
ٞغوى الضعاؾت:
ً
ً
ً
ج٣ىم الٟغييت ألاؾاؾيت لهظٍ الضعاؾت ٖلى اٖخباع ؤن جإزحر الخاعط ليـ بيجابيا ٖلى الضوام٣ٞ ،ض ي٩ىن ؾلبيا ومضمغا.
اإلاهم ؤهه مىظىص ،وال يم ً٨به٩اعٍ ،ؤو الخٗامل ٖلى ؤؾاؽ ؤهه ٚحر مىظىص ،ؤما اإلاٗياع ال٣يمي الظر يدضص بيجابيت ؤو
ؾلبيت ؤر ٗٞل بكغر ،زاعجي ؤو صازلي ،وؤهه مً اإلام ً٨بلىعة بؾتراجيجياث ٗٞالت للخض مً الؿيُغة الش٣اٞيت ؤو
الالخٟاٖ ٝلحها بُغي٣ت حؿمذ لش٣اٞت البلضان ألايٗ ٠الاؾخمغاع واإلاكاع٦ت في ؤلابضاٖاث الخًاعيت٦ ،ما َى الخا٫
باليؿبت للش٣اٞاث ألاوعبيت في مىاظهت الش٣اٞت ألامغي٨يت ،وؤن مؿخىي الخدليل الخاعيخي لإلق٩اليت يخُلب ال٨شحر مً
الخٟخذ الظَجي والخدلي باإلاىيىٖيت٣ٞ ،غاءة الخاعيش جخُلب جدييض الٗىاَ ٠واإلاكاٖغ ،وجدييض ألايضيىلىظياث واإلاىا٠٢
الؿياؾيت واإلاباصت.
ويٗخمض البدض ٖلى ٞغيياث ٞغٖيت ؤزغي ،مجها:
- 1بلىعة ؤلاؾتراجيجياث الٟٗالت للخض مً الؿيُغة الٛغبيت ٖلى الكإن الضازلي الٗغبي.
- 2اٖخباع ؤخضار الخاصر ٖكغ مً ؾبخمبر مً اإلاغاخل التي ق٩لذ زاعَت الضو ٫الٗغبيت الجضيض وٖملذ ٖلى جٟا٢م
ً٢اياَا في الضازل والخاعط في الٗال٢اث الضوليت.
 - 6الخُاب الؿاثض َى ؤؾاؽ في جٟا٢م ألاػمت الضوليت بحن الضازل والخاعط في الٗال٢اث الضوليت للضو ٫الٗغبيت.
- 3الش٣اٞت اإلادليت والٗىإلات ؤصث بلى ػياصة جٟا٢م ؤلاق٩الياث في الٗال٢اث الضوليت في الخاعط والضازل بحن الضو ٫الٗغبيت
والىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت.
ؤَميت الضعاؾت:
جإحي ؤَميت الضعاؾت ٧ىجها جمشل ؤخض مىيىٖاث الهامت في حٛيحر ق٩ل الٗال٢اث الضوليت ٧ىن الضولت الٗغبيت اإلاٗانغة
جىاظه زُغيً ؤؾاؾيحن في ْل اإلاخٛحراث الضوليت ،وَما زُغ الخغوب ألاَليت وزُغ اهتزإ الؿياصة وه٣لها بلى ٦ياهاث
صوليت ،في خحن ؤن الخضيض ًٖ مؿخ٣بل الضولت الٗغبيت ال يمٞ ً٨هله ًٖ البدض في الىٓام الضولي وؤوؿا٢ه الخا٦مت
وَبيٗت اإلاهالر اإلاخهاعٖت.
ؤما ألاَميت الخُبي٣يت للضعاؾت ٞخإحي مً زال ٫بل٣اء الًىء ٖلى بٌٗ الضو ٫التي ٢امذ بخُبي ٤جل ٪الخٛيحراث ؾىاء
مً الىاخيت الٗؿ٨غيت ؤو الا٢خهاصيت في حٛيحر جل ٪الٗال٢ت ججاٍ ً٢ايا وبق٩الياث الٗال٢اث الضوليت ججاٍ الخاعط وخلها
بالضزل.
وجخلخو ؤَميت الضعاؾت في الى٣اٍ الخاليت:
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1
2
3
4
5

هضعة ألابدار والضعاؾاث التي جىاولذ َظا اإلاىيىٕ بالغٚم مً ؤَميخه.ؤن بق٩اليت الٗال٢ت بحن الضازل والخاعط ليؿذ خضيشت الٗهض بل اػصاصث بٗض ؤخضي 11ؾبخمبر.ؤهه مهما ازخلٟذ الىٓغياث ال٨بري في الٗال٢اث الضوليت ال يم٨جها الضمج بحن قئىن الضو ٫في الضازل والخاعط.ؤهه بالغٚم مً وظىص الٗىإلات لم ج ٠٣ؤلاق٩اليت في ً٢ايا الٗال٢اث الضوليت بحن الضازل والخاعط بل ؾاٖضث ٖلىجٟا٢م ألاػمت.
-ؾاٖضث زىعاث الغبي٘ الٗغبي في اإلاىُ٣ت ٖلى جٟا٢م ألاػمت في الٗال٢اث الضوليت في الضازل والخاعط.

ؤَضا ٝالضعاؾت:
تهض ٝالضعاؾت بلى جد٣يٖ ٤ضة ؤمىع جمشل الهض ٝالغثيسخي للضعاؾت مً ؤَمها:
1
2
3
4
5
6

ببغاػ الىٓغياث ال٨بري في الٗال٢اث الضوليت وصوعَا في خل بق٩اليت الٗال٢ت بحن الضازل والخاعط.مداولت الخٗغٖ ٝلى ؤلاق٩الياث الباعػة في الٗال٢اث الضوليت بٗض ؤخضار11ؾبخمبر.ببغاػ الخُاب الٛغبي بٗض11ؾبخمبر الظر احؿم بالٗىهغيت ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىياث ؾىاء الاظخماعي ؤو الش٣افي ؤوالؿياسخي.
ببغاػ الخُاب الخام باألهٓمت الٗغبيت الظر يدؿم بالخ٨غاع وٖضم الخجضيض.ؤلاقاعة بلى خخميت الخٛيحر في ق٩ل الٗال٢اث الضوليت بٗض ؤخضار11ؾبخمبر باٖخباعَا مً مغاخل حك٨يل اججاَاثالٗال٢اث الضوليت.
جٟٗيل الضوع الؿياسخي لألهٓمت الؿياؾيت في الضو ٫الٗغبيت وجسلحهم ًٖ الخُاباث الؿاثضة لخل بق٩اليت الٗال٢اثالضوليت بحن الضازل والخاعط.

الىُا ١الؼمجي للضعاؾت:
ل٣ض ازخحر الىُا ١الؼمجي للضعاؾت بىاء ٖلى الخٛحراث في ق٩ل الٗال٢اث الضوليت في الخاعط والضازل ً
بضء مً ؤخضار
ً
2001م مغوعا بشىعاث الغبي٘ الٗغبي ،2011ؤما الىُا ١اإلا٩اوي ؤو الخضوصر ٣ٞض ازخحرث الىالياث اإلاخدضة
11ؾبخمبر
ألامغي٨يت واإلاىُ٣ت الٗغبيت ٦دالت صعاؾيت.
مىهج الضعاؾت:
اٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىنٟي والخدليليٞ .اإلاىهج الىنٟي اٖخمض ٖليه الباخض لىن ٠بق٩اليت الٗال٢ت بحن
الضازل والخاعط في ً٢ايا الٗال٢اث الضوليت باإلاىُ٣ت الٗغبيت ،وألامغي٨يت بٗض ؤخضار11ؾبخمبر .ؤما اإلاىهج الخدليلي
ٞاٖخمض ٖليه الباخض لخدليل الضو ٫الٗغبيت اإلاسخاعة للضعاؾت لبلىعة ً٢ايا ؤلاق٩اليت في الٗال٢اث الضوليت للضو٫
الٗغبيت ،والىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت بٗض ؤخضار11ؾبخمبر.
الضعاؾاث الؿاب٣ت:
 :)2012صعاؾت بٗىىان " :مؿخ٣بل الضو ٫الىَىيت في يىء بق٩اليت الٗال٢ت بحن الضازل
ٖالء ٖبض الخٟئ مدمض (والخاعط" .و٢ض جًمً مىيىٕ الضعاؾت بق٩اليت الٗال٢ت بحن الضازل والخاعط ،وؾياؾت الخٛيحر التي اجسظتها الؿياؾت
ألامغي٨يت .وٖغى إلق٩اليت الٗال٢ت في الىًَ الٗغبي زال ٫ألاٖىام ألاعب٘ اإلااييت ،وبالخالي َغخذ الضعاؾت ؤزغ زىعاث
14
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الغبي٘ الٗغبي في جٟا٢م ألاػمت الؿياؾت في الضازل والخاعط في الٗال٢اث الضولية٦ ،ما جًمىذ الضعاؾت ٖغى الىٓغيت
الىاٗ٢يت ،والليبراليت واإلااع٦ؿيت ٦خدليل وعبِ للىٓغياث بالىا ٘٢الضولي والً٣ايا وؤلاق٩اليت اإلاشاعة ٖلى ؤعى الىا،٘٢
٦ما ٢امذ الضعاؾت بٗغى لخٟا٢م ؤلاق٩اليت في الٗال٢اث الضوليت في ْل اػصَاع الٗىإلات ومضي جإزحرَا ٖلى الٗال٢اث
الضوليت في الىًَ الٗغبي.
ومً ؤَم ما جىنلذ بليه الضعاؾت مً هخاثج ما يلي:
 - 1ؤن الىٓام ؤلا٢ليمي الٗغبي يمخل٧ ٪ل م٣ىماث ج٩امله اإلااصيت والش٣اٞيت التي ال جخىاٞغ لٛحرٍ مً الىٓم ؤلا٢ليميت.
 - 2بن الىًَ الٗغبي بداظت بلى آلياث ظاصة جًمً جٟٗيل الخ٩امل الٗغبي ج٩امل ٗٞلي وظاص ٖلى ؤعى الىا.٘٢
 - 3هجاح الخإزحراث الخاعظيت في الخٟاٖالث ؤلا٢ليميت ومسغظاتها ،وللخغوط مً جل ٪ألاػمت يجب بظ ٫ظهىص ٖلى اإلاؿخىي
الضازلي للُ٣غ الٗغبي.
 - 4ؤن ٧ل ما يدضر مً جٟا٢م بق٩اليت الٗال٢اث الضوليت بحن الخاعط والضازل ال ياصر بلى ج٨ٟي ٪الكغ ١ألاوؾِ ألن
َىا ٥عابُت ال٣ىميت الٗغبيت التي مهما ظغث ٖلحها الؿىىاث ٞهي ْاَغة بالٟٗل في ألامىع الخُغة للضو ٫الٗغبيت
ولظل ٪ؤمشلت ٖضة في الكإن اإلاهغر الؿٗىصر.
 :)2010صعاؾت بٗىىان " :وا ٘٢ومؿخ٣بل الضو ٫الىَىيت يمً عَاهاث وجدضياث مغخلت ما بٗض
الؿٗيض لىني( ٠الخغب الباعصة" .و٢ض جًمً مىيىٕ الضعاؾت ٖغى إلآاَغ الخٛيحر في بييت الٗال٢اث الضوليت الجيىاؾتراجيجيت ،وؤَم
الخدىالث والخدضياث الضوليت الجضيضة إلاغخلت ما بٗض الخغب الباعصة٦ ،ما ٢امذ الضعاؾت بٗغى م٣اعباث للمىٓىع
الىا٢عي والليبرالي الخٗضصر٦ ،ما ؤبغػ البدض ؤَم ما ظاء في مكهض الٗىإلات واعجباَها بةق٩اليت الٗال٢اث الضوليت ،م٘
حصخيو وا ٘٢الضو ٫الىَىيت يمً صيىامياث الىي٘ الٗالمي
ومً ؤَم ما جىنلذ بليه الضعاؾت مً هخاثج ما يلي:
1
2
3
4

بىاء ٢ىاٖاث ؤنيلت ؤ٦ثر اجهاال باألبٗاص الٗاإلايت للدكاع ٥في مسخل ٠الخٟاٖالث الخانلت يمً َي٩ل الؿياؾتالٗاإلايت ،في ؤر ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الخٗاون ؤو الخًامً ؤو الخغب ؤو الؿلم.
يغوعة جإؾيـ ظملت ٢ىاٖاث ظاصة خى ٫مؿإلت وظىص ٞىاٖل و الٖبحن ظضص في الؿياؾت الضوليت طوو هىايا ٚحرمدضصة وٚحر مٟهىمت ،في الٛالب َم ؤٖضاء َالميحن ،ييبغي اخترام جىظهاتهم وؤظىضاتهم.
يغوعة جإؾيـ ظملت اؾتراجيجياث مغهت وَىيلت ألاظل ،جخسظ ٗٞليا ٦إظىضاث ٖمل ماؾؿت ،جض ٘ٞهدى جبجيمجمىٖت جى٢يٗاث اهسغاٍ يمً ج٨خالث ٦بري ؤ٦بر مً الخ٩ىماث والضو.٫
حٗ٣ض الٗال٢اث الضوليت إلاا بٗض الخغب الباعصة ؤخض هخاثج جىامي ؤصواع ظضيضة لٟىاٖل ظضص مشل الخغ٧اث الاظخماٖيتالٗابغة ؤو اإلاخسُيت لل٣ىمياث ،والتي جىسغٍ يمً آلياث الٗىإلات الخدخيت٣ٞ ،ض حٗالذ الىضاءاث بميالص مجمىٖت
ؤهٓمت خ٨م طاث بٗض ٖالمي هٓام خ٨م ما صون الضو ٫ويمىه جغص الخغ٧اث الاظخماٖيت والخياعاث مً اإلاجخم٘ اإلاضوي،
بياٞت بلى هٓام خ٨م ٖالمي ما ٞى ١الضو ٫جمشل في ؤصواع الٟىاٖل والالٖبحن الجضص ألا٢ىي في بٌٗ ألاخيان مً
الضو ٫والخ٩ىماث ،وَى ما ق٩ل بضوعٍ مهاصع لتهضيضاث ظضيضة ٞغيذ بلى خض ما يغوعاث اؾخٗضاصيت م٣غويت
ً
ً
بٛغى بخضار الخىاػهاث صازليا وزاعظيا.

 :)2014صعاؾت بٗىىان " :الٗال٢اث الضوليت وألاَغا ٝالٟاٖلت في اإلاجخم٘ الضولي" .و٢ض جًمً
ٖبض الٟخاح ولض حجاط (مىيىٕ الضعاؾت ٖغى ليكإة وجاعيش الٗال٢اث الضوليت في الٗهىع ال٣ضيم والخضيشت٦ ،ما ؤوضخذ الضعاؾت اإلاٟاَيم
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الٗامت واإلاباصت ألاؾاؾيت للٗال٢اث الضوليت والٗىامل اإلاازغة ٞحها٦ ،ما بييذ الضعاؾت ماَيت الٗال٢اث الضوليت والُ٣بيت،
وٖال٢اتها بالىٓام الٗالمي في ٖضم الُ٣بيت٦ ،ما ؤوضخذ الضعاؾت ماَيت ألاَغا ٝالٟاٖلت في اإلاجخم٘ الضولي وٖال٢خه
بالضولت مً خيض وكإة الضولت وؤع٧اجها ،وؤق٩الها بكغح مؿخٟيٌ مخمشلت في ؤظهؼة الضولت اإلاغ٦ؼيت والضوليت مغجبُت
باإلاىٓماث الضوليت وؤلا٢ليميت وال٣اعيت مىتهيت باإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىميت والكغ٧اث مخٗضصة الجيؿيت.
ومً ؤَم ما جىنلذ بليه الضعاؾت مً هخاثج ما يلي:
 - 1ؤن الٗال٢اث الضوليت هي ْاَغة جاعيسيت ،بط ال يم٨ىىا ؤن هى٨غ الضوع ال٨بحر الظر لٗبخه الٗال٢اث الضوليت في
الخًاعاث ال٣ضيمتٞ ،الٗال٢اث الضوليت هي اليىم هديجت لترا٦ماث جاعيسيت ؾاَمذ ٞحها ٧ل الخًاعاث البكغيت ٖبر
الخاعيش.
 - 2ؤن الٗال٢اث الضوليت ٢ض جإزغث باألخضار الخاعيسيت التي ٖغٞها الٗالم ؤبغػَا الخغبحن الٗاإلاخحن ،وْاَغة الُ٣بيت.
 - 3ؤن خ٣ل الٗال٢اث الضوليت َى خ٣ل ٦بحر وٚجي بالخٟاٖالث والخ٣لباث ٦ما ؤهه يخمحز بدغ٦يت مؿخمغة.
مٟهىم الٗال٢اث الضوليت:
ُة ً
ُة
لى٢اُ ،ة
والٗلىَ ١ى جضلي شخيء مً شخيء ؤٖال مىه ،ج٣ى:٫
حٗغ ٝالٗال٢اث بإجها ظم٘ ٖال٢ت مً الٟٗل اإلااضخي ٖل ٤يٗلٖ ٤
ً
ّة
(ٖل٣ذ الصخيء بطا ظٗلخه يخضلى مً شخيء َى ؤٖلى مىه) ،و٧ل شخيء التزم قيئا ٣ٞض ٖل ٤به ،وٖلى طلٞ ٪الٗال٢اث هي
نالث جخهل ألاقياء بها بًٗها م٘ بٌٗ .ؤما حٗغي ٠الضوليت ٞهي ماهض صولي ،والضولي وؿبت بلى الضولت ،والضولي مً
الٟٗل صو ،٫ومهضعٍ صولت بالًم ،والٟٗل صو ٫له مٗىيان :اإلاٗجى ألاو :٫الخدى ٫مً م٩ان إلا٩ان آزغ ج٣ى ( :٫ؤهضا٫
ال٣ىم) بطا جدىلىا مً م٩ان بلى م٩ان آزغ ،و(جضاو ٫ال٣ىم الصخيء) ،بطا اهخ٣ل بحن ؤيضحهم .ؤما اإلاٗجى الشاوي :الًٗ٠
بلي مً َى ٫الؼمً وقضة الاؾخٗماَ ،٫ة
ُة
والاؾترزاء ج٣ىَ ( :٫ة
الشىب) بطا َة
والضولت بٟخذ الضا ٫جُلٖ ٤لى اإلاٗغ٦ت ،ؤو
صا٫
ٖلى مً ج٩ىن له الٛلبت ٞحها ،الضولت في الخغب صولت ٞالن ،ؤر الٛلبت في الخغب له ،وٖلى طلٞ ٪الضولت في انُالح
اللٛت هي ال٣ىة والؿلُان والٛلبت ،ؤما الضولت في الانُالح ال٣اهىوي هي ما ج٩ىن مً مجمىٖت مخجاوؿت مً ألاٞغاص
جماعؽ وكاَها ٖلى ب٢ليم ظٛغافي مدضص وجسً٘ لخىٓيم مٗحنٞ ،هي ما ج٩ىن مً ٖىانغ زالزت :الكٗب وؤلا٢ليم
 ،2005م.)25
والؿلُت (الؿٗيض،
ً
ُة
٦ما حٗغ ٝالٗال٢ت انُالخا بإجها" :الغوابِ اإلاسخلٟت في اإلاجخمٗاث وبحن ألاٞغاص" ،و٢ض ْهغ اؾخسضام ٧لمت صوليت للمغة
ألاولى في الجؼء ألازحر مً ال٣غن الشامً ٖكغ اإلايالصر بىاؾُت الٗالم ؤلاهجلحزر "ظغمي بيشام" ،وَى مً ؤبغػ م٨ٟغر
ً
الٗال٢اث الضوليت للضاللت ٖلى الغوابِ بحن الضو .٫ؤما الضوليت ٣ٞض ُةٖغٞذ انُالخا بىنٟها خاظت خ٣ي٣يت لخٗغي٠
الٗال٢اث بحن اإلالى ٥في الؿاب ،٤وعبما ٧لمت "بحن الضو "٫ؤ٦ثر ص٢ت في حٗبحر الضوليت ،ألن مهُلر الضولت في الٗلىم
الؿياؾيت َى اإلاهُلر الظر يىُبٖ ٤لى مشل َظٍ الخجمٗاث ،بن الضعاؾت الٗلميت للٗال٢اث الضوليت جىُىر ٖلى
1996م ،م.)9
الٓىاَغ الضوليت بك٩ل مىيىعي وقامل وبل٣اء الًىء ٖلى ألاؾباب والٗىامل اإلادضصة لخُىعَا (خؿً،
و٢ض ٖغٞه ظىن بىعجىن ؤؾخاط الٗلىم الؿياؾيت ،وَى مً ؤ٦بر م٨ٟغر الهغإ الؿياسخي مً زال ٫الىٓغيت الٗامت في
1974م" بإههٖ " :لم حهخم باإلاالخٓت والخدليل والخىٓحر مً ؤظل الخٟؿحر والخيبا" ( خ٣ي،
٦خابه "الٗال٢اث الضوليت ٖام
2006م ،م.)12
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٦ما ٖغٞه َاهؼ مىعٚاهصيى في ٦خابه "اإلا٣ضمت في الٗال٢اث الضوليت" بإجهاٖ " :لم حهخم بضعاؾت َبيٗت وبصاعة الخإزحر ٖلى
الٗال٢اث بحن ألاٞغاص والجماٖاث الٗاملت في ميضان جىاٞسخي زام يمً بَاع مً الٟىضخى وتهخم بُبيٗت الخٟاٖالث
بيجهم و٦ظل ٪الٗىامل اإلاخٛحرة اإلاازغة في َظٍ الخٟاٖل" ،و٢ض ٖغٞه ما٦يالهض في ٦خابه "ما هي الٗال٢اث الضوليت ٖام
1971م" بإجها " :صعاؾت الخٟاٖالث بحن ؤهىإ مٗيىت مً ال٨ياهاث الاظخماٖيت بما في طل ٪صعاؾت الٓغو ٝاإلاديُت
1996م ،م.)11
بالخٟاٖالث" (خؿً،
و٢ض ٖغٞه ظىعط ٧اهان في ٦خابه "الٗال٢اث الضوليت بحن الؿلم والخغب" بإن " :صعاؾت الٗال٢اث الضوليت جًم الٗال٢اث
الؿلميت والخغبيت بحن الضو ٫وصوع اإلاىٓماث الضوليت وجإزحر ال٣ىي الىَىيت ومجمىٕ اإلاباصالث واليكاَاث التي حٗبر
ً
الخضوص الضوليت ،وَىا ٥ؤيًا الٗال٢اث ٚحر الغؾميتٞ ،الخجاعة واإلاا ٫حؿاَم في جُىيغ الغوابِ بحن الضو ٫وخغ٦ت
الؿياخت وَلب الٗلم وهجغاث الكٗىب وجُىيغ الٗال٢اث الضوليت ومٟهىمها ،وخحن الخدضر ًٖ الٗال٢اث الضوليت
ٞاإلا٣هىص في الٛالب َى الٗال٢اث بحن الضو ٫ألجها مً جهى٘ ال٣غاعاث اإلاازغة ٖلى الٗغب والؿلم وان الخ٩ىماث لها
ؾلُت جىٓيم ألاٖما ٫والخجاعة واؾخٛال ٫الثرواث واؾخسضام ألا٩ٞاع الؿياؾيت ومماعؾت ٧اٞت ألامىع التي جخٗل٤
ً
بالكئىن الضوليت٦ ،ما حٗخبر الٗال٢اث الضوليت اوٗ٩اؾا لٗضص ٦بحر مً الاجهاالث بحن ألاٞغاص ووكاَاث اإلاىٓماث
2006م ،م.)13
الضوليت" (خ٣ي،
ؤما الخٗغيٟاث الٗهغيت للٗال٢اث الضوليت ٣ٞض ُةٖغٞذ بإجها " :مجمىٖت الٗال٢اث الا٢خهاصيت والؿياؾيت وؤلايضيىلىظيت
وال٣اهىهيت والضبلىماؾيت ما بحن الضو ٫ؤو مىٓماث الضو ٫ومابحن الُب٣اث ألاؾاؾيت وال٣ىي الؿياؾيت والاظخماٖيت
والا٢خهاصيت والخغ٧اث الكٗبيت التي جازغ ومىظىصة ٖلى الؿاخت الضوليت ؤر مجمىٖت الٗال٢اث ما بحن الكٗىب باإلاٗجى
2004م ،م.)35
الٗغيٌ لهظٍ ال٩لمت (مبرو،٥
و٢ض ٖغ John Baylis ٝالٗال٢اث الضوليت بإجهاٖ ":لم حهخم باإلاالخٓت والخدليل والخىٓيم مً ؤظل الخٟؿحر والخيبا" (John
).Baylis & Steve Smith, 2005, p. 75
ويٗغٞها  Charles Boassonبإجها" :صعاؾت الخٟاٖالث بحن ؤهىإ مٗيىت بحن ال٨ياهاث الاظخماٖيت بما في طل ٪صعاؾت الٓغوٝ
اإلاالثمت اإلاديُت بالخٟاٖالث" ).(Charles Boasson, 1972, p. 33
ؤما ٞ Quincy Wrightيٗغٞها بإجهاٖ " :ال٢اث قاملت حكمل مسخل ٠الجماٖاث ؾىاء في الٗال٢اث الغؾميت ؤم ٚحر
الغؾميت" ). (Quincy Wright, 1946, p. 45
ويٗغٞها  Kenneth Waltzبإجها٧" :ل الخض٣ٞاث التي حٗبر الخضوص ؤو ختى جخُل٘ هدى ٖبىعَا هي جض٣ٞاث يم ً٨ونٟها بإجها
بحن اإلاجمىٖاث الٗامت ؤو الخانت التي جٖ ٘٣لى ظاهبي الخضوص لدكخمل ألاوكُت الخ٣ليضيت (الضبلىماؾيت ،اإلاٟاوياث،
الخغب)" ).(Kenneth Waltz, 1979, p.47
مٟهىم الىٓغيت:
ً
يغي  Stanley Hoffmannبؤجها " :مجمىٖت مً الا٢تراخاث اإلاترابُت جغابُا مىُ٣يا ـ١صمذ زهيها الزخهاع ٦م َـاثل مً
اإلاُٗياث" )(Stanley Hoffmann, 1960, p. 74
و٢ض ٖغٞها " Chris Brownخحن ه٨ٟغ بٗم ٤وبُغي٣ت مجغصة ؤزىاء الخىٓحر ٢ض هُغح بٌٗ ألاؾئلت التي ال هجض لها بظاباث
مً صون طل ٪الخ٨ٟحر و٢ض جتر٦ؼ جل ٪ألاؾئلت خى" ٫إلااطا جدضر ألاقياء" ؤو خى" ٫ما الظر وظب ؤن هٟٗله" بمٗجى
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ألاصواث التي جىنلىا بلى هديجت مٗيىت ؤو الٗمل اإلا٣بى ٫ؤزال٢يا .هخىظه هدى الىٓغيت بطن خحن ج٩ىن ؤلاظابت ٖلى ؾاا٫
مٗحن ،و٢ض ج٩ىن ؤلاظابت واضخت ل٨جها في الخ٣ي٣ت زاَئت بلى ؤن يدضر شخيء يىظه اهدباَىا بلى مىًَ الخُإ"(Chris .
)Brown, 2001, p. 78
٦ما ٖغٞها ٧ل  Pfaltzgraff & Doughertyؤن إلاهُلر الىٓغيت في الٗلىم الاظخماٖيت وزانت في الٗال٢اث الضوليت مٟهىما
ً
زانا يىدهغ في ؤهه " :هٓام اؾخ٣غاجي ياصر بلى ج٣ضيم ا٢تراخاث ،وج٣ؿيم جهييٟي يم ً٨مً جىٓيم اإلاٗلىماث،
ومجمىٖت م٣ترخاث خى ٫الؿلى ٥الؿياسخي جيب٘ مً الضعاؾاث الخاعيسيت اإلا٣اعهت ،وجُىيغ مجمىٖت مً اإلاىا ٠٢خى٫
الؿلى ٥الٗ٣الوي اإلابجي ٖلى ٖامل واخض مهيمً مشل ال٣ىة ،ومجمىٖت مً ال٣يم التي جغؾم ق٩ل الؿلى ٥الؿياسخي،
ومجمىٖت م٣ترخاث للٗمل ج٣ضم لغظا ٫الؿياؾت" ).(James Dougherty & Robert Pfalzgaraff, 1987, p. 64
و٢ض ٖغٞها  Quincy Wrightالىٓغيت الٗامت في الٗال٢اث الضوليت بإجها " :حٗجي وخضة مً اإلاٗلىماث الكاملت والىاضخت
واإلاخماؾ٨ت والظاجيت الخصخيذ ،حؿاٖض ٖلى الٟهم والخيبا والخ٣ييم ومغا٢بت ٖال٢اث الضو ٫والخٗامل م٘ البيئت الضوليت
).(Quincy Wright, 1946, p. 46
بق٩اليت اإلاماعؾت الؿياؾيت في ً٢ايا الٗال٢اث الضوليت في الضازل والخاعط
م٘ اجهياع الاجداص الؿىٞيتي بضؤث مالمذ هٓام صولي ظضيض بالخ٩ىن ،زم ظاءث ؤخضار الخاصر ٖكغ مً ؤيلى ٫لخخطر
َظٍ اإلاالمذ ؤ٦ثر ٞإ٦ثر ،ولخ٣ىم ٖلى ؾيُغة قبه ٧ليت للىالياث اإلاخدضة التي اظخمٗذ لضحها ظمي٘ ٖىانغ مغ٦ب ال٣ىة:
"ال٣ضعاث الؿياؾيت والضبلىماؾيت ،الا٢خهاص الهاثل ،الخُىع الخ٨ىىلىجي وال٣ىة الٗؿ٨غيت ،واإلاؿاخت الىاؾٗت ،والٗضص
ً
ال٨بحر وؿبيا مً البكغ ،والخماؾ ٪ؤلايضيىلىجي" ،و٢ض عاَ ٤ٞظا الخدى ٫الؿياسخي حٛحر هىعي واؾ٘ في الٗلىم
والخ٨ىىلىظيا ووؾاثل الاجها ،٫وؤصي َظان الٗامالن" :الخدى ٫الؿياسخي ،والخُىع الٗلمي" بلى اهسٟاى جضعيجي في صعظت
ؾياصة ظمي٘ الضو ٫بمؿخىياث مسخلٟت ،لضعظت ؤنبدذ مٗها الؿياؾت ألامغي٨يت خايغة صازل ٧ل صو ٫الٗالم،
وجخدضص بػاءَا اإلاٗؿ٨غاث والاؾخُ٣اباث الؿياؾيت والا٢خهاصيت و٢ض جٟغٚذ مً جل ٪الٗال٢اث في الضازل والخاعط
مؿإلت اإلاغ٦ؼيت صازل ٧ل صولت مً الضو ،٫لخد٨م بمىيىٖيت ظمي٘ ال٣ىي اإلاجخمٗيت ،الؿياؾيت والا٢خهاصيت ،ؾىاء
 ،2012م.)9
اٖترٞذ بظل ٪ؤم ال٦ .ما جدىلذ َظٍ الٗال٢ت بلى بق٩اليت ممؼ٢ت للجؿض الؿياسخي (ٖبض الخٟئ،
بق٩اليت الخٛحراث الؿياؾت ألامغي٨يت في الٗال٢اث الضوليت:
ً
بن الؿياؾت الخاعظيت ألامغي٨يت زالٞ ٫ترة ما بٗض الخغب الٗاإلايت الشاهيت ،وختى ؾ٣ىٍ الاجداص الؿىٞيتي ،ووؿبيا
٢ ،)2001ض اعج٨ؼث في اإلاىُ٣ت الٗغبيت ٖلى مدىعيً ؤؾاؾيحن ،ألاو ٫صٖم
-1991
زال ٫الٟترة الاهخ٣اليت ما بحن ٖامي (
ألاهٓمت الاؾدبضاصيت ،والشاوي حصجي٘ الخياعاث ؤلاؾالميت اإلاخُغٞت ،مً ؤظل الخٟاّ ٖلى مجمىٖت مهالخها الىاضخت،
واإلاخمشلت في مى٘ ال٣ىميت الٗغبيت مً الدك٩ل والخ٩ىن ،و ُ٘٢الُغيٖ ٤لى اإلاض الكيىعي في اإلاىُ٣ت ،وجإمحن الى،ِٟ
ُة
والخٟاّ ٖلى وظىص بؾغاثيل وؤمجها ،وحٗض َظٍ الشىابذ في الؿياؾت ألامغي٨يت ،ؾىاء ما حٗل ٤مجها باألَضا ٝؤو الىؾاثل
جخٗغى لخٛحر وؿبي بٗض ؾ٣ىٍ الاجداص الؿىٞيتي ،ل٨جها بضؤث بالخبلىع ٞيما بٗض ؤخضار الخاصر ٖكغ مً ؾبخمبر،
ٖىضما جدى ٫ؤلاعَاب بلى ٢ىة ٖاإلايت مازغة في خياة اإلاجخمٗاث والضو ،٫وٖلى الغٚم مً جدى ٫م٩اٞدت ؤلاعَاب بلى طعيٗت
 ،2003م،)67
ؤمغي٨يت جبتز مً زاللها الضو ،٫بال ؤن طل ٪ال يىٟي خ٣ي٣ت الخى ٝألامغي٩ي مً جل ٪الٓاَغة (قغي،٠
ألامغ الظر يٟؿغ وي٘ م٩اٞدخه ٦إخض مغج٨ؼاث الؿياؾت الخاعظيت ألامغي٨يت مً الاؾدبضاص الظر ؤٞغػجه الىالياث
اإلاخدضة في اإلاىُ٣ت ،والظر ٖلى بزغٍ ؤٞغػ ال٨شحر مً الًٛب وال٨غاَيت للٛغب وخًاعجه٦ .ما جدىلذ الؿياؾت
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ً
الخاعظيت ألامغي٨يت بطاٖ ،لى نٗيض الخىظه الٗام ،مً صٖم الاؾدبضاص هدى الؿحر في ج٣ىيٌ صٖاثمه ،والهض ٝفي
الخالخحن واخض َى اإلاهالر ؤلاؾتراجيجيت للىالياث اإلاخدضة وألامً ال٣ىمي ألامغي٩ي ،وفي مغخلت صٖم الاؾدبضاص ؾاهضث
الىالياث اإلاخدضة ق٩لحن مً ألاهٓمت الٗغبيت ،ؤو باألخغي ق٩لحن مً الاؾدبضاص ،الاؾدبضاص اإلاىالي ؤو اإلاخىا ٤ٞمٗها
نغاخت وٖالهيت ،والاؾدبضاص اإلاٗاعى لها ،ؤو الظر يخىَم ؤهه مٗاعى لها ؤو الظر يٗاعى في الٗلً ويىا ٤ٞفي الؿغ،
ومً البحن ؤهه ال يم ً٨ؤن ج٩ىن الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت صيم٣غاَيت ،ل ً٨يم ً٨ال٣ى ٫بجها ج ٠٣م٘ ق٩ل ما مً
الضيم٣غاَيت يخىا ٤ٞم٘ الخٗضصيت الؿياؾيت ،وَظٍ ألازحرة قغٍ للضيم٣غاَيت ،ل٨جها ال جخمازل مٗها ،وهي مد٩ىمت
بضعظت ؤو بإزغي باإلااهذ ؤو اإلاُٗي وٖغيت لالؾخٛال ٫مً ٢بله ،ل٨جها مً ظاهب آزغ ٢ابلت للخُىع والاٚخىاء ،ومد٩ىمت
 ،2003م.)67
بكغوٍ ومُٗياث مً الضازل (قغي،٠
ً
ً
بن اإلاكغوٕ ألامغي٩ي في اإلاىُ٣ت ؤ٦بر مً صٖم صم٣غَتها وجد٣ي ٤الخٗضصيت .بهه ؤ٦بر مؿاخت وحجما وامخضاصا ،ل ً٨ييبغي
الاٖترا ٝؤهه مهما ٧اهذ نض٢يت الخُاب الضيم٣غاَي ألامغي٩ي ،ومهما ٧اهذ الضوا ٘ٞألامغي٨يتٞ ،ةن لهظا الالتزام الٗلجي
ؤزغ ٦بحر في ق ٤ظضاع الاؾدبضاص ،وفي زل ٤مىازاث مىاؾبت للخدى ٫الضيم٣غاَي ،ل ً٨ليـ َىا ٥خخميت في خضور
طلٞ ،٪هى عًَ بىسب اإلاىُ٣ت وقٗىبها التي ٢ض حؿخُي٘ جدىيل الضيم٣غاَيت الٗغظاء بلى صيم٣غاَيت خ٣ي٣يت ،وؤهه مهما
ً
ً
٧اهذ ال٣ضعاث ألامغي٨يت ،ؾلبا ؤو بيجابا ٞةجها جب٣ى مد٩ىمت بكغوٍ الضازل ،بما يٗجي ؤجها ليؿذ ٧ليت ال٣ضعة ،مً َىا
ه٣ى ٫بن حٗميم الخجاعب زُإ ؾياسخي ٞاصح٣ٞ ،ض حكتر ٥الخجاعب في بٌٗ الٗىانغ ،ول٨جها بالًغوعة ال يم ً٨ؤن ج٩ىن
ً
مشال ٖلى الؿياؾت ألامغي٨يت الخغ٢اء في الٗغا ،١لَ ً٨ظٍ الؿياؾت حٗاملذ ،ؤو باألخغي
طاتها في ٧ل مغة .يًغب البٌٗ
ً
٧اهذ مغٚمت ٖلى ؤن جخٗامل ،بك٩ل مسخل ٠في لبىان ،وؾخ٩ىن مغٚمت ٖلى الخٗامل بك٩ل آزغ في مىاَ ٤ؤزغي .ؤيا
ً
 ،2005م.)84
يٗٞ ً٨ل الخاعطٞ ،ةهه ؾيب٣ى مد٩ىما باإلا٩ىهاث الىاٗ٢يت اإلاسخلٟت مً م٩ان آلزغ (ٚاهم،
ً
زاهيا :الش٣اٞت الؿياؾيت للٗال٢اث الضوليت في الضازل والخاعط:
بن ٖملياث الخٛيحر والخدضيض جمذ في اإلاىُ٣ت الٗغبيت زال ٫هه ٠ال٣غن اإلااضخي في مؿخىياث ٢كغيت وؾُديت بمٗؼ٫
ً
ًٖ الخٗغى ألهماٍ وهٓم الش٣اٞت ال٣ضيمت ؤو الخ٣ليضيت التي ؾاعث ظىبا بلى ظىب م٘ ٖىانغ الش٣اٞت الخضيشت ،وؤصي
َظا الىي٘ بلى جٟغي٧ ٜل اإلاٟاَيم الخضازيت .بط خًغ الك٩ل وٚاب الجىَغ في زًم جل ٪الٗال٢ت الخجاوعيت ،ولظل٪
ً
ليـ مً الٛغيب بٗض َظٍ اإلاؿحرة ؤن الكٗب ب٣ي ال٣بيلت ،والخؼب الؿياسخي ٢بيلت مهٛغة ،والٟغص ٖبضا ،وال٣اهىن
ً
قغيٗت الضيً ؤو الؿلُاث ،بديض يىٓغ الخياع ال٣ىمي ٖمىما لضٖايت الىالياث اإلاخدضة بسووم خ٣ى ١ؤلاوؿان
والضيم٣غاَيت ب٣ضع ٦بحر مً الخىظـ والغيبت ،بل وبؿبب جاعيش َىيل مً ال٨يل بم٨يالحن واػصواظيت الؿلى ٥وال٣غاعاث
ً
والؿياؾاث ٚالبا ما جىن ٠الضيم٣غاَيت ومىٓىمت خ٣ى ١ؤلاوؿان هٟؿها ٦إصاة للهيمىت ،و٦جؼء ال يخجؼؤ مً مؿاعي
ال٣ىي ال٨بري وٖلى عؤؾها الىالياث اإلاخدضة للؿيُغة ٖلى الكٗىب ألازغي وٞغى ؤهماَها الش٣اٞيت الخانت بىؾاثل
ً
ً
ال٣ىة ٖلحها ،ويًاٖ ٠مً زُغ َظٍ الٓاَغة ؤجها حؿدشمغ اؾدشماعا ماَغا مً ظاهب الخ٩ىماث والىٓم الؿياؾيت
الٗغبيت وال٣ىي الكمىليت الٗاملت بيكاٍ في الؿاخت الؿياؾيت والش٣اٞيت الٗغبيت .ويؿتهضَ ٝظا الاؾدشماع الخالٖب
بالٗ٣ى ٫مً ؤظل ج٨غيـ الخًىٕ ل٣يم ؾياؾيت قمىليت ولىٓم ؾياؾيت حؿلُيت ،وطل ٪بال٣ى ٫ؤن َظٍ الىٓم وَظٍ
 ،2004م.)54
ال٣يم حك٩ل الخمايت اإلاالثمت للكٗىب الٗغبيت يض مداوالث ازترا ١ؾياصتها (الؿيض،
ً
وبالخالي ٞةن الخالٖب الاهتهاػر مً ظاهب الىالياث اإلاخدضة ب٣يم خ٣ى ١ؤلاوؿان يمشل جبريغا لىىٕ آزغ مً الخالٖب مً
ظاهب ال٣ىي اإلادليت ،ووٗجي بظل ٪الخالٖب اإلادلي ب٣يم الؿياصة وبال٣يم الىَىيت بهض ٝجمغيغ اهتها٧اث زُحرة
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للخ٣ى .١بن الضٖايت اإلا٨شٟت للؿلُاث ال ج ًٖ ٠٨بزاعة الىسىة الىَىيت والٗاَٟت ال٣ىميت يض وبهض ٝجبريغ ٧ل مً
اإلاهاصعة اإلاؿخمغة للضيم٣غاَيت وخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وبن ٖال٢ت َظا الخياع مشال بمىٓماث خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖال٢ت يد٨مها
ً
ً
الخىظـ والغيبت ،وَىا ٥خ٩ىماث ٖغبيت ٖضيضة وخغ٧اث ؾياؾيت مٗاعيت اهخدلذ زُابا وَىيا في مىاظهت خ٣ى١
ؤلاوؿان ٖلى مظبذ الىًا ٫يض اإلادخل والٗضوان الخاعجي .وبك٩ل ما يتهم اإلاضاٗٞىن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان بإجهم ٖمالء
 1997بخىوـ ٖلى
للٛغب وللىالياث اإلاخدضة ،وليـ ؤصٖ ٫لى طل ٪مً اظخمإ وػعاء الضازليت الٗغب في اظخماٖهم في يىايغ
ً
اٖخباع اإلاىٓماث الٗغبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان زُغا ٖلى ألامً ال٣ىمي.
ؤ -زُاب الخهىنيت في مىاظهت الؿياؾت الخاعظيت:
وكإ زُاب الخهىنيت م٘ بضء اخخ٩ا٦ىا بالٛغب ٖلى ق٩ل زُاب صٞاعي مدىعٍ ٦ما ٢لىا ٖ٣ضة الى٣و ججاٍ الٛغب
ً
والخى ٝمىه ،وَى ما ػا ٫خايغا ب٣ىة في ٨ٞغ وزُاب ظمي٘ ال٣ىي والخياعاث الؿياؾيت وال٨ٟغيت اإلاىظىصة في الؿاخت،
ً
ً
لظل ٪ما ػالذ الىٓغة لخ٣ى ١ؤلاوؿان والضيم٣غاَيت ٚحر ؤنيلت ،بط يىٓغ لها بىنٟها هخاظا لش٣اٞت الٛغب وحٗبحرا ًٖ
ً
َيمىخه ،وهي بالخالي ه٣يٌ لش٣اٞخىا وَىيدىا ،ويدمل زُاب الخهىنيت يمىا ؤو نغاخت اٞتراى ؤن الش٣اٞت ،ؤر
ز٣اٞت ،ؾا٦ىت وجدمل زهاثو ال يُالها الخٛيحر ،وبالُب٘ ؤن الش٣اٞاث جخمايؼٞ ،هظٍ خ٣ي٣ت مكاَضة ال ظضا ٫خىلها،
ً
ً
ول٨جها ؤيًا جخال٢ذ وجخداوعٞ ،الش٣اٞاث ؤظؿام خيت جىمى وجخُىع وجازغ وجخإزغ ،وبن زُاب الخهىنيت ليـ بغيئا ٖلى
ً
ً
الضوامٞ ،مما ال ق ٪ؤن الخ٩ىماث وُ٢اٖا واؾٗا مً الىسبت الش٣اٞيت والؿياؾيت (جياع ال٨ٟغ ال٣ىمي الخ٣ليضر وجياع
ؤلاؾالم الؿياسخي) يغٗٞىن قٗاع الخهىنيت ٦كٗاع ؤو واظهت إلزٟاء ألاويإ اإلاترصيت مً ظهت ،وإلاىاظهت ز٣اٞت الخاعط
بٛغاثؼ الخٟاّ ٖلى الهىيت والش٣اٞت ؤلاؾالميت ،وؤن طل ٪ال يمى٘ البخت مً وظىص زهىنياث ز٣اٞيت و٨ٞغيت واظخماٖيت،
ً
بما في طل ٪اإلاجخمٗاث الٛغبيتٚ ،حر ؤن َظٍ الخهىنياث ال يمٞ ً٨همها ايجابيا بال بجاهب الخُىعيت التي حٗيض حك٨يل
جل ٪الخهىنيت ،وبن ما يؿمى بالخهىنيت الؿىعيت ال يدى ٫صون جُبي ٤مباصت خ٣ى ١ؤلاوؿان والؿحر في َغي٤
ً
الخدى ٫الضيم٣غاَي ،وبهما يجب ؤزظَا بٗحن الاٖخباع ٖىض مداولت جغظمت اإلاباصت الٗامت للضيم٣غاَيت واٗ٢يا وفي لخٓت
ػمىيت مدضصة ،ولى وٟ٢ذ البكغيت ٖىض خضوص الخهىنياث إلاا جىنلذ بلى مجمىٖت مً ال٣يم واإلاباصت اإلاكتر٦ت بحن
 ،2004م.)73
ظمي٘ البكغ ،والتي ججؿضث في ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ومىازي ٤الكغٖيت الضوليت (٨ٞغر،
ب -الخُاب اإلاىاٌَ للٗىإلات والٛؼو الش٣افي:
ال يمٞ ً٨هم َظٍ اإلاغخلت مً جاعيش البكغيت بال ٖلى ؤجها اؾخمغاع وحٗمي ٤للمغخلت الؿاب٣ت بما ٞحها مً ٖال٢اث َيمىت،
ٞما ونلذ بليه البكغيت اليىم َى هديجت لهغاٖاث ؾياؾيت وا٢خهاصيت ٖلى مؿخىي الضو ٫والكغ٧اث اإلاخىاٞؿت ،وَظا
يٗجي ؤن زمت بعاصاث ومهالر مسخلٟت ٢اصث البكغيت بالترا ٤ٞم٘ الشىعة الٗلميت الخ٨ىىلىظيت بلى ْاَغة الٗىإلات ،وبن
الخُاب الؿاثض في مىُ٣خىا بػاء الٗىإلات َى زُاب الغٖ ،ٌٞلى اٖخباع ؤجها مىاػيت ؤو مٗاصلت لألمغ٦ت ،والاٖخ٣اص بإن
َظا الغ ٌٞي٣ىص بلى م٣اومتها ونض َيمىتها ،وفي الخ٣ي٣ت بن اخخىاء الٗىإلات ٖلى مكغوٕ َيمىت ؤمغي٨يت ال يلغي ٞىاثض
ً
الاهسغاٍ ٞحها والٟغم ؤلايجابيت التي جدملها٦ ،ما ؤن الب٣اء بٗيضا ًٖ الٗىإلات ال يٗجي ؤهىا ال هسً٘ ل٣ىاهيجها وجإزحراتها،
ً
ل٨ىه يٗجي ٖمليا جدمل ٖىا٢بها وهخاثجها الؿلبيت مً صون الاؾخٟاصة مً هخاثجها ؤلايجابيت ،وَظا يجٗلىا هغي ؤن زُاب
الغ ٌٞبهما ي٣ىص في الىا ٘٢بلى الدصجي٘ ٖلى الاؾخ٣الت الؿياؾيت مً الٗالم وحٗؼيؼ وحٗمي ٤الهيمىت بالًغوعة .بن عٌٞ
الٗىإلات اٖخ٣اصا ؤن َظا الغ ٌٞؾيب٣ي ٖلى خٓىّ ؤ٦بر لالخخٟاّ بمىاٗ٢ىا في اإلاجخم٘ الضولي َى اٖخ٣اص واَم ألن
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الٗ٨ـ ؾيدضر ؤر الاؾدبٗاص اإلاتزايض مً الضوعة الا٢خهاصيت الضوليت ومً الخٛيحر الٗالمي وؤلا٣ٞاع اإلاتزايض والاجهياعاث
 ،2003م.)27
الكاملت (نالر،
ط -ز٣اٞت الٗىإلات والش٣اٞاث اإلادليت:
زمت مٟاَيم ؤزغي صعظذ في ز٣اٞخىا الؿياؾيت ٖلى ٖال٢ت وزي٣ت بمؿاع الٗىإلات وبالٗال٢ت م٘ آلازغ٦ ،مؿإلت الٛؼو
الش٣افي وتهضيض الهىياث الىَىيت وال٣ىميت ،وَغح مٟهىم خىاع الخًاعاث وجٟاٖلها .في خحن ما ٦خبه
نمىثيل َىخٛخىن ًٖ نغإ الخًاعاث َى ما خضر ٖلى ؤعى الىا ٘٢وال ػا ٫يدضر ،ألهه ٦خب بضاللت الؿياؾت
والخاعيش والىا .٘٢بن ؤر تهضيض ؤو بلٛاء للهىياث الجماٖيت ال يىجم بالخإ٦يض ًٖ جىؾ٘ صاثغة الخٟاٖل
ً
والدكاع ٥والخشا ٠٢بحن الش٣اٞاث ،بهما يىجم ًٖ ٚياب اؾتراجيجياث ٞاٖلت للمجخمٗاث ألا٢ل جُىعا وللش٣اٞاث التي
جدملها مً ؤظل الاؾخٟاصة مً خالت الخٟاٖل الش٣افي التي جغؾحها الٗىإلات بك٩ل مىيىعي .وبالخالي ٞةن الُغح الظر ال يغي
في الٗىإلات بال مداولت لخٗميم الىمىطط ألامغي٩ي في الخياة بهما يٗ٨ـ مساو ٝالجماٖاث الًٗيٟت ؤو الٗاظؼة مً
،2008
اإلاؿخ٣بل ؤ٦ثر مما يؿاٖض في ال٨ك ًٖ ٠حٛيحر الكغوٍ ٚحر اإلاخ٩اٞئت التي يدهل ٞحها َظا الخٟاٖل (ؤبى ؾمغة،
م.)42
ً
زالشا :بق٩اليت الىٓم الخا٦مت في حٗاَحها م٘ الخُاب الؿاثض للٗال٢اث الضوليت بالضازل والخاعط:
ً
ؤ -اإلاىهج والخُاب الؿاثض ؾياؾيا:
بن الخُإ الؿياسخي ؤمغ قاج٘ ،ويم ً٨ججاوػٍ في اإلاماعؾت الؿياؾيت ،ؤما الىهج الؿياسخي الخاَئ ٞهى اإلاهيبت ؤو
اإلاك٩لت التي جىلض ٖلى الضوام ألازُاء الؿياؾيت .ولألؾٟٟةن َظا الىهج َى الؿاثض في الش٣اٞت الؿياؾيت إلاسخل٠
الخياعاث وال٣ىي الؿياؾيت ،وَى اإلاؿيُغ في ٧ل م٣اعبت ؤو جىاو ٫إلق٩اليت الٗال٢ت بحن الضازل والخاعط ،وؤن الؿاثض في
جىاو ٫الً٣ايا الؿياؾيت َى الخٗميم واإلاىا ٠٢الٗامت ،والكل ،٠وألاخ٩ام الٗامت والؿهلت واإلاُل٣ت ،و٢ض
جخ٨ك ٠آلياث الىهج الؿاثض في اإلاماعؾت الؿياؾيت لضي بىاء اإلاى ٠٢بػاء الخاعطٞ ،هظٍ آلالياث زابخت ال جخٛحر ،و٧ل
ً
جهغ ٝؤو ؾلى ٥يهضع ٖىه ،ال حهض ٝمىه بال بلى سخ٣ىا والً٣اء ٖليىا ،وجدىيلىا َباء مىشىعا ،وؤن َظٍ اإلاىا٠٢
وآلالياث جٟخ٣ض بلى اإلاغوهت الؿياؾيت ،وال حٗغ ٝمهُلر الخ٨خي ٪الؿياسخي ،وال ٦يٟيت زضمت ألاَضا ٝؤلاؾتراجيجيت
ً
ً
الٗغيًت ؾياؾيا ،مما يدى ٫ؤلاؾتراجيجيت وألاَضاٖ ٝمىما بلى خالت بليضة ٚحر مىخجت ؤو مشمغة ٖلى ؤعى الىا .٘٢وَظا
ً
ليـ ٚغيبا ٞاإلاىُ٣ت الٗغبيت ٣ٞحرة بالؿياؾيحن ،ؤر باإلا٨ٟغيً الؿياؾيحن ،ؤولئ ٪الظيً يدللىن ما يجغر ٖلى ؤعى
الىا ،٘٢ويبضٖىن في زل ٤الاؾتراجيجياث اإلاالثمت ،ونى ٙالخ٨خي٩اث اإلاىخجت التي جدى ٫ؤلاؾتراجيجيت بلى وا ٘٢مٗاف
 ،2006م.)34
(مهُٟى ،وآزغون،
بن الخ٣ييم الٗام وألاخ٩ام ؤلاظماليت ال يازغان في الىا ٘٢الؿياسخي ،وياصيان بلى بالصة ؾياؾيت و٣ٞضان ال٣ضعة ٖلى
الخٗامل م٘ الٟىاع ١الُٟيٟت في ؾياؾاث الضو ٫وبالخالي الخإزحر ٞحها ،وبن ؤمغي٩ا ٢اعة مليئت بإهىإ وٞئاث مسخلٟت مً
البكغ ،وبدياعاث ؾياؾيت مخٗضصة ،وب٣ىي مجخم٘ مضوي ٚايت في الخىىٕ والاَخماماث والخهىعاث اإلاسخلٟت ،وصون
الخٗامل م٘ َظٍ الخ٣اث ٤لً ي٩ىن باإلم٩ان حٛيحر ؾياؾاث آلازغيً بػاءها ،وؤهه صون حٛيحر ٞهمىا الؿياسخي ؾيب٣ى
ً ً
الخُاب الؿياسخي٦ ،ما َى قاج٘ ،زُابا طاجيا ،ال ي٣خى٘ به ،وال يؿم٘ به ،بال ؤصخابه .يٗ ٠اإلاٗاعيت الؿياؾيت في
ً
ؾىعيا ال ي٨مً  ِ٣ٞفي مدانغة الؿلُت لها ٖلى مضاع زالزت ٖ٣ىص ،بل ؤيًا في زُابها الظر ال يؿخُي٘ ؤن يجم٘ خىله
خٟىت مً البكغ في الضازل ،وال يؿخُي٘ ؤن ي٨ؿب اإلاايضيً واإلاخٗاَٟحن مٗه في الخاعط.
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ب -الىٓم الخا٦مت وحٗاَحها الؿياسخي م٘ ؤلاق٩اليت:
ؤنبدذ ؾياؾاث الىٓم الٗغبيت مٗغوٞت للٗامت والخانتٞ ،مً الشىابذ الىاضخت ؾٗحها الضاثم بلى جإظيل ونى٫
ألاػماث الضازليت بلى خضوص اهٟجاعيت ،والىؾاثل مخٗضصة في َظٍ الؿياؾت ،مجها اللٗب بإوعا ١ب٢ليميت زاعظيت ،ألامغ
الظر يؿمذ لها مً ظهت باإلاىاوعة م٘ الخاعط وبظغاء اإلا٣ايًاث الالػمت ل ٠٨يضٍ ًٖ الخضزل في الكإن الضازلي ،ومً
ظهت زاهيت  ُ٘٢الُغيٖ ٤لى الضازل الظر يُلب مىه ج٣ضيغ وي٘ الىٓام والٓغو ٝالض٢ي٣ت ؤلا٢ليميت والضوليت اإلاديُت
بالبلض ،وجإظيل الاؾخد٣ا٢اث الضازليت .ل ً٨الجضيض َى جهايت الؿياؾاث اإلابييت ٖلى اإلا٣ايًت م٘ الخاعط ،وختى لى ٢بل
َظا ألازحر في لخٓت مً اللخٓاث ببٌٗ اإلا٣ايًتٞ ،هى ٢بى ٫ما٢ذٞ ،الخاعط ؤنبدذ مكاعيٗه ؤ٦بر مً بصاعة
ً
ألاػماث ،ولترج٨ؼ ؤؾاؾا اليىم ٖلى بٖاصة حك٨يل اإلاىُ٣ت و ٤ٞمهالخه ،وَظا يٗجي في الخٟانيل جهايت الٗهض الظر ٧ان
يخم ٞيه اؾخ٣ىاء صولت بإزغي ؤو ؤلامؿا ٥بإوعا ١ب٢ليميت زاعط بَاع خضوص البلضَ .ظا الجضيض في اإلادهلت ظٗل ألاهٓمت
الخا٦مت وظها لىظه م٘ ألاػماث الضازليت التي عا٦متها وٚظتها بٟٗل ؾياؾاتها ٚحر الٗ٣الهيت ٖلى مضاع ٖ٣ىص (مهُٟى،
 ،2006م.)34
وآزغون،
ً
2004م ٧ان عص ٗٞل ألاهٓمت الٗغبيت َؼيال ،ؤما مً
ٖىضما َغخذ الىالياث اإلاخدضة مكغوٖها ؤلانالحي للمىُ٣ت في الٗام
ً
خيض َبيٗت الغص ٩ٞان عصا يخىا ٤ٞم٘ ْغو ٝؤهٓمتها ومهالخها ،وؤن َظٍ ألاهٓمت لم جخٛحر ،ل٨جها ًٞاثل ال٣ىىاث
الًٟاثيت واإلاىٓماث الضوليت ٚحر الخ٩ىميت التي ؾاَمذ في ه٣ل الهىعة والخضر للٗالم ٧له ،ولىال طل ٪ل٩اهذ ج٨غعث
اليىم ألاخضار اإلاإؾاويت التي مغث بها مىُ٣خىا في اإلااضخيٖ ،ىضما ٧ان يجغر الخٗامل بهمجيت م٘ ؤر ْاَغة مٗاعيت مً
 ،2009م.)27
ؤر هىٕ (ؤبى ػيض ،وآزغون،
بن ال٣ىي الؿياؾيت التي جماعؽ الؿياؾت مماعؾت ؤيضيىلىظيت ال جدبض ٫مىاٟ٢ها جبٗا للخٓاث الؿياؾيت اإلاسخلٟت،
وَظا زباث ؾلبي ٢اجل٣ٞ ،ض ججغها َظٍ ال٣ىي بلى مخاَاث ٖضيضة ؤو حؿحر بىا بلى َغ ١مؿضوصة .ؤما ال٣ىي الؿياؾيت التي
ً
ً
ً
جماعؽ الؿياؾت باالؾدىاص بلى اإلاُٗياث الىاٗ٢يت اإلاخٛحرةٞ ،ةن مىاٟ٢ها الؿياؾيت ج٨دسخي َابٗا بغاٚماجيا صخيا
ً
وَبيٗياٗٞ ،ىضما ه٩ىن في خالت عاخت لى٣اف ٖال٢ت الضازل بالخاعط جسخل ٠مىاٟ٢ىا ًٖ جل ٪التي ههضعَا في وي٘ ؤو
خالت يهبذ ٞحها الخاعط مىظىصا في الضازل ؤو ٖلى ؤبىابهَ .ظا يٟترى يغوعة الاجٟاٖ ١لى بَاع ٖام إلاٗالجت َظٍ
ؤلاق٩اليت ،وبما حهض ٝبلى الخ٣ليل مً جبايىاث اإلاىا ٠٢الؿياؾيت لضي مسخل ٠ال٣ىي وألاخؼاب في اللخٓاث الؿياؾيت
اإلاسخلٟت بػاء الخاعط وؾياؾاجه.
ومما ؾب ٤يخطر ؤهه للٗمل ٖلى بٖاصة جىخيض بٌٗ ال٣ىي الؿياؾيت ٖلى ؤؾـ صيم٣غاَيت يجب ٖمل آلاحي (مهُٟى،
 ،2006م:)24
 - 1ييبغي ٖلى ال٣ىي الؿياؾيت اإلاخبايىت ؤن جخىاٖ ٤ٞلى بغهامج ؾياسخي يؿخجيب للخٓت الغاَىت ،وبما يدض ؤو يس٠ٟ
مً ؤزغ الخاعط وجإزحرٍ في نياٚت مؿخ٣بل ؾياسخي ،صون الخسى ٝمً خضور ج٣اَ٘ ؤو جىا ٤ٞبحن َظا البرهامج م٘ ما
يٗلً ٖىه الخاعط ؤو م٘ ما يغيضٍ نغاخت .ؤر ال بض مً الخىنل بلى بغهامج خ٣ي٣ي للخٛيحر الضيم٣غاَي جخ٣اَ٘ ٖىضٍ
ؤوؾ٘ ال٣ىي ٖلى ازخال ٝاهخماءاتها ألايضيىلىظيت.
 - 2وي٘ اؾتراجيجياث ٖمليت جٟهيليت للؿحر في الخٛيحر الضيم٣غاَي ،ؤر جدىيل البرهامج اإلاخٖ ٤ٟليه بلى زُىاث
ؾياؾيت جضعيجيت مدؿىبت ومغجبُت بالؼمً.
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 - 3الخٗامل م٘ ً٢يت الضيم٣غاَيت وخ٣ى ١ؤلاوؿان بىنٟها الً٣يت اإلاغ٦ؼيت الىاْمت لٗمل ظمي٘ ال٣ىي والخياعاث،
ً
وجإظيل الكٗاعاث الؿياؾيت ألازغي اإلاُغوخت ٖلى اٖخباع ؤهه مً ظهت ال يم ً٨زضمت َظٍ الكٗاعاث ؾياؾيا في
َظٍ اإلاغخلت ،وؤجها مً ظهت زاهيت جهب بك٩ل ؤو بأزغ في زضمت اؾخمغاع ألاهٓمت الاؾدبضاصيت التي جضعي زضمت َظٍ
الكٗاعاث.
 - 4بىاء ٖال٢ت صخيت م٘ الخاعط زاليت مً ٖ٣ض الى٣و الخًاعر ،وبَالٖ ١مليت خىاع مؿخمغة م٘ الخاعط ب٩اٞت
 ،2006م.)24
مؿخىياجه وٖىانغٍ .ؤر الخىاع م٘ مىٓماجه وظمٗياجه وخ٩ىماجه وَيئاجه الضوليت وٚحرَا (مهُٟى،
ومما ؾب ٤يدبحن ؤهه ؾىاء حٗل٣ذ جل ٪الى٣اٍ باإلاؿخىي الضازلي ،ؤو بألياث الخٗامل م٘ الخاعط ،البض ؤن هىٓغ بلحها
ً
ً
ً
بىنٟها ٦ال واخضا مىخضا ييسجم م٘ مىُ ٤ؾياسخي خضيض ومٟيض و٢اصع ٖلى حك٨يل زُاب ؾياسخي هاضج ومىخج ،وال
ً
يم ً٨الخٗامل م٘ ؤر مً مٟغصاتها لىخضٍ ومٗؼوال ًٖ الٗىانغ ألازغي صون الى٢ىٕ في الخُإ الؿياسخي ؤو في زاهت ؾىء
الٟهم اإلا٣هىص ؤو ٚحر اإلا٣هىص.
بق٩اليت الٗال٢ت بحن الضازل والخاعط في الضو ٫الٗغبيت
بن بق٩اليت الٗال٢ت بحن الضازل والخاعط ليؿذ خضيشت الٗهض ،وال وليضة اللخٓت الؿياؾيت الغاَىتٞ ،ل٣ض حٗغيذ
بٌٗ ألاصبياث الٛغبيت لضعاؾتها في الىه ٠الشاوي مً ال٣غن الٗكغيً ) ،(James N. Rosenau, 1969, p. 24بيض ؤن َظٍ
ً
 ،1991زم ؤخضار الخاصر
ؤلاق٩اليت حٗم٣ذ واػصاصث ويىخا زال ٫الٗ٣ضيً ألازحريً بٗض اجهياع الاجداص الؿىٞيتي ٖام
 ،2001والخٛحراث الىىٖيت التي جلتها في الؿياؾت ألامغي٨يت٦ .ما ؤصث الخُىعاث والخٛحراث اإلاظَلت في
ٖكغ مً ؾبخمبر
الٗلىم والخ٨ىىلىظيا ووؾاثل الاجها ٫واإلاخٛحراث التي ناخبذ ْاَغة الٗىإلات بلى ػياصة خضة َظٍ الٗال٢ت الجضليت
و٦شاٞتها .و٢ض بغػث َظٍ ؤلاق٩اليت في الىًَ الٗغبي بك٩ل واضر زال ٫الؿىىاث ألاعب٘ اإلااييت التي قهضث زىعاث
واهخٟاياث قٗبيت ؤَاخذ بٌٗ الىٓم الؿياؾيت الٗغبيت .و٧ان مً الُبيعي ؤن جاصر جل ٪ألاخضار بلى جٟاٖالث
صازليت وزاعظيت مخٗضصة ،جىاولذ اججاَحن ؤؾاؾيحن :الاججاٍ ألاو :٫ؤن ٢ضعة الٗىامل الخاعظيت ٖلى الخد٨م في ألاويإ
ً
ً
الضازليت ؤنبدذ ؤ٢ل وؿبيا مما ٧اهذ ٖليه في ؤو٢اث ؾاب٣ت ،بلى خض ظٗل بٌٗ ألاَغا ،ٝوزهىنا ال٣ىي ال٨بري في
ً
ً
ً
ً
الٗالم ،جبضو ؤخياها ٦ما لى ٧اهذ صوال ٚحر مازغة ،ؤو ؤَغاٞا ٞا٢ضة للىٟىط والخإزحر ،وَى ما بضا واضخا في عصوص ألاٗٞا٫
ً
 ،)108وو٣ٞا لهظا الاججاٍٞ ،ةن
 ،2012م
وَغي٣ت حٗامل بٌٗ الضو ٫ال٨بري م٘ جُىعاث صازليت وب٢ليميت مهمت (عاقض،
مً ؾيدضص َظا الؿيىاعيى َى جٟاٖالث ال٣ىي الضازليت في ٧ل ُ٢غ ٖغبي ،وليـ جإزحر الٗىامل الخاعظيت الضوليت
ً
وؤلا٢ليميت ،ؤيا ٧ان ق٩ل الؿيىاعيى اإلادخمل ؤن ياو ٫بليه مؿخ٣بل الضولت الىَىيت الٗغبيت ،وبسانت في ألاُ٢اع التي
حكهض جدىالث ؾياؾيت .ؤما الاججاٍ الشاوي :ؤن الخضوص الٟانلت بحن ما َى صازلي وما َى زاعجي جخ٣لو إلاهلخت جؼايض
جإزحر ما َى زاعجي ٖلى ما َى صازلي ،وؤن الخإزحراث الخاعظيت ؤنبدذ ال ج٣خهغ ٖلى الضو ،ِ٣ٞ ٫بل جمخض بلى ٞاٖلحن
ٚحر صوليحن .وبالخالي ٞةن الخضيض ًٖ مؿخ٣بل الضولت الٗغبيت ال يمٞ ً٨هله ًٖ البدض في مأالث الىٓام الضولي
وؤوؿا٢ه الخا٦مت وَبيٗت اإلاهالر اإلاخهاعٖت في بَاعٍ ،وزغيُت الخدالٟاث الضوليت وؤلا٢ليميت في اإلاىُ٣ت ،ومضي ٢ضعة
الضولت الىَىيت الٗغبيت ٖلى جىىي٘ جدالٟاتها ،واؾخٛال ٫مؿاخت الخىاً٢اث بحن ألاَغا ٝالضوليت الٟاٖلت في اإلاىُ٣ت مً
 ،2014م.)13
ؤظل ٞغى مٗاصلت ظضيضة (ٖبض عبه،
 ،2012ؤر
 ،2011وبضايت الٗام
وبطا ٧ان الىٓام الضولي ٢ض بضؤ مغخلت مً الؿيىلت ٖ٣ب زىعاث الغبي٘ الٗغبي بجهايت الٗام
ً
بٗض ويىح عئيت خ٣ي٣يت للشىعاث الٗغبيت اإلاخخاليت وهٓغا لخٗضص ال٣ىي آلازظة في الهٗىص اإلاخمشل في الهحن ،وعوؾيا ،م٘
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ُّ
حٗضص ؤهماٍ ال٣ىة التي جخإؾـ ٖلحها ؤوػان ال٣ىي الضوليت ،وجغ ُة
اظ٘ الهيمىت ألامغي٨يت ٖلى الٗال٢اث الضوليت ،وَى الىمِ
ً
الظر ٧ان ؾاثضا مىظ اهتهاء ٖهغ الُ٣بيت الشىاثيتٞ ،ةن الىٓام ؤلا٢ليمي الٗغبي يكهض خالت مً الؿيىلت ،بالخىاػر م٘
خالت ؾيىلت اإلاخٛحراث في الىٓام الضولي ،بؿبب اؾخمغاع ٖضص مً ألاػماث الضازليت التي لها ؤبٗاص ب٢ليميت وصوليت وؤبغػَا
ألاػماث في ٧ل مً ؾىعيا والٗغا ١وليبيا.
الىٓغياث ال٨بري خى ٫بق٩اليت الٗال٢ت بحن الضازل والخاعط:
ازخلٟذ الىٓغياث ال٨بري في الٗال٢اث الضوليت في ما يخٗل ٤بالٟهل ؤو الضمج بحن الكئىن الضازليت والخاعظيت ،وَى ما
ؾيخم جىييده في ما يلي:
ؤ -الىٓغيت الىاٗ٢يت:
حكضص الىٓغيت الىاٗ٢يت ٖلى الٟهل بحن الكاون الضازليت والخاعظيت ،وؤن الؿياؾت الخاعظيت جبضؤ خيىما جيخهي
الؿياؾت الضازليت٦ .ما جا٦ض الىٓغيت الىاٗ٢يت ؤن الٗال٢اث الضوليت جدك٩ل  ِ٣ٞمً الخٟاٖالث بحن الضو ،٫وال٣ىة هي
ظىَغ جل ٪الخٟاٖالث ،ولظلٞ ٪ةن الهغإ مً ؤظل الاؾخدىاط ٖلحها٦ ،هض ٝؤو ٧ىؾيلتَ ،ى الٗالمت اإلامحزة لل٘ال٢اث
ً
ً
بحن الضوّ ،٫ة
وج٣غ الىٓغيت مبضؤ ٖضم الخضزل في الكاون الضازليت للضو ٫ألازغي ،مىٗا للٟىضخى الضوليت ،وخٟاْا ٖلى
الؿياصة الىَىيت للضو ،٫و٢ض خاولذ الىاٗ٢يت الجضيضة جسٟي ٠خضة الٟهل بحن البيئخحن الضازليت والخاعظيتَّ ،
وؤ٢غث
.)192
 ،1985م
بخإزحر البيئت الضازليت وبصعا٧اث ناو٘ ال٣غاع ٖلى جىظهاث الؿياؾت الخاعظيت للضولت وؤَضاٞها (ختي،
ب -الىٓغيت الليبراليت:
ّة
مشلذ الٗال٢ت بحن الضازلي والخاعجي هُ٣ت اهُال ١للمضعؾت الليبراليت التي اهخ٣ضث ما ٢امذ به اإلاضعؾت الىاٗ٢يت مً
ً
ٞهل ظامض بحن اإلاجالحن الضازلي والخاعجي ،وَى ٞهل لم يٗض ٢اثما بٟٗل الخُىعاث الهاثلت التي َغؤث ٖلى اإلاؿخىي
ً
الضولي ،وزهىنا بٟٗل ألازغ الظر ؤخضزخه الخ٨ىىلىظيا مً خيض ج٣ليو اإلاؿاٞاث ،وػياصة الاٖخماص اإلاخباص ٫في الٗالم.
و٢ض اهبش٣ذ مً الىٓغيت الليبراليت هٓغيت الاٖخماص اإلاخباص ٫التي اَخمذ بخإزحر الخاعجي في الضازلي واحؿإ هُا ١الٟاٖلحن
مً ٚحر الضو ٫وجىامي الاٖخماص اإلاخباص ٫بحن الضولت ال٣ىميت وٚحرَا مً الٟاٖلحن ٖلى اإلاؿغح الضولي & (Joseph Nye
ً
صعظت
) ،Helmut Anheier, 2001, p. 26وهٓغيت اإلاجخم٘ اإلاضوي التي ٧اهذ ؤ٦ثر بصعا٧ا لبروػ صوع الٟىاٖل الٗابغة لل٣ىميت بلى ٍة
.)129
 ،1989م
جخُلب الخدى ٫مً مٟهىم الخ٩ىمت مٟهىم الخ٨م ٦ىديجت الهدكاع ال٣ىة في الىٓام الضولي (الؿيض،
ط -الىٓغيت اإلااع٦ؿيت:
تهخم الىٓغيت اإلااع٦ؿيت بم٣اومت الخإزحراث الؿلبيت للخاعط في الضازل ،خيض جُالب بالخهضر ِةإلاا يدضر مً اؾخٛال٫
للضو ٫الهٛغي ٖلى ؤيضر اإلاهالر الغؤؾماليت التي حؿيُغ ٖلحها ال٣ىي ال٨بري .ولظا ؤ٢غث اإلااع٦ؿيت الخضزل الخاعجي،
خيض عؤث ؤن الُب٣ت الٗاملت (البروليخاعيا) في الٗالم جدخاط بلى صٖم صولي ،وؤنبذ الخضزل لخمايت الشىعة الكيىٖيت مً
ؤَم مدضصاث الؿياؾت الخاعظيت لالجداص الؿىٞيتي ٞيما بٗض .و٢ض اهبش٣ذ مً الىٓغيت اإلااع٦ؿيت هٓغيت الىٓام الٗالمي
التي جٟؿغ الخضزل الخاعجي بىظىص بيئت ا٢خهاصيت عؤؾماليت ،جمشلها قغ٧اث ٖابغة للجيؿيت حؿعى بلى الؿيُغة ٖلى
مىاعص ال٣ٟغاء ،وهٓغيت الخبٗيت التي جغي ؤن الخضزل الخاعجي يٗجي اهخهاع ال٣ىر ٖلى الًٗي.٠
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جٟا٢م بق٩اليت الٗال٢ت بحن الضازل والخاعط في ْل الٗىإلات:
ّة
ً
مىٓغو الٗىإلات بلى ال٣ى ٫بإهه لم يٗض مم٨ىا الىٓغ بلى مجا ٫الؿياؾت اإلادليت ومجا ٫الؿياؾت الضوليت ٖلى ؤجهما
يظَب ِة
مجاالن مىٟهالن ،بل َما مجا ٫واخض مترابِٞ ،الٗملياث الؿياؾيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت اإلاٗ٣ضة جخضازل
بًٗها م٘ بٌٗ ،وحك٩ل خضوص ما يًٟل البٌٗ وبدؿب لٛت الٗال٢اث الضوليت يخم الىٓغ بلى الاٖخماص اإلاخباصٖ ٫لى
"الؿياؾت الٗاإلايت" حؿميخه ؤهه يٗجي الاٖخماص الؿياسخي والا٢خهاصر اإلاخباص ٫للضو ،٫وبما يٗىيه طل ٪مً خؿاؾيت َظٍ
ً
الضو ٫و٢ابليتها للخإزغ بما يجغر صازل بًٗها بًٗا ).(Helin Milner & Andrew Moravesk, 2009, p. 57
و٢ض جىاولذ صعاؾاث ٖضيضة جإزحر ٢ىي الٗىإلات في ألاويإ الضازليت للضو ،٫مً ػوايا مخٗضصة ،خيض ع٦ؼ بٌٗ جل٪
الضعاؾاث ٖلى مؿإلت الخدى ٫الضيم٣غاَي .وفي َظا الهضص ُةوظضث وظهخا هٓغ مخٗاعيخان ،جظَب ألاولى بلى ؤن ْاَغة
ً
ً
الٗىإلات جًٗ ٠قغٖيت الضولت ،وال ج٣يم بالًغوعة هٓما صيم٣غاَيت ،وبهما ج٣يم هٓما مهتزة طاث قغٖيت مدضوصة
 ،)107بيىما جغبِ وظهت الىٓغ ألازغي بحن الخدى ٫الضيم٣غاَي والٗىإلات ،بمٗجى ؤهه بطا خاولىا وي٘
 ،2010م
(الٗخيبي،
حٗغي ٠بظغاجي إلاا َى مٗجى الخدى ٫الضيم٣غاَي و٦ظل ٪الٗىإلاتٞ ،ؿىجض ؤن ججلياث ٧ل مجهما واخضة (ميدي٨يـ،
.)111
 ،2000م
وآزغون،
جىاولذ صعاؾاث ؤزغي مؿإلت جإزحر الٗىإلات في ٧ل مً الهىياث الىَىيت والش٣اٞاث اإلادليت ،وطَبذ بخضاَا بلى ؤن ؤخضار
11ؾبخمبر بمجزلت همىطط يجؿض الٗال٢ت الجضليت بحن ٢ىي الٗىإلات و٢ىي الش٣اٞاث اإلادليتٞ ،هما ٖاإلاان مترابُان يٗخمض
٦الَما ٖلى آلازغ م٘ ؤجهما مخٗاعيان في ؤَضاٞهما .ل٣ض اؾخٗمل مىٟظو ٖملياث ؤخضار11ؾبخمبر الىؾاثل
.)346
 ،2006م
الخ٨ىىلىظيت بغٚم عًٞهم للٗىإلات وآزاعَا (ؾٗضر،
وجىاولذ صعاؾاث ؤزغي جإزحر الٗىإلات في ألاويإ الا٢خهاصيت للبالص ،وطَبذ بخضاَا بلى ؤن ؾلؿلت ألاػماث التي وٗ٢ذ في
ٌة
ٌة
ٌة
الدؿٗييياث في صو ٫بأؾيا وؤمغي٩ا الالجيييت ٢اصث البٌٗ بلى الاٖخ٣اص بإن ألاػماث اإلااليت هديجت مباقغة وخخميت للٗىإلات
 ،2005م ،)7وحٗغيذ صعاؾاث ؤزغي لخإزحر الٗىإلات
التي ججٗل ؤلاصاعة الا٢خهاصيت ؤ٦ثر نٗىبت (عوبحن ،باعر ،وآزغون،
في الؿياؾاث الٗامت ،والؾيما في الضو ٫الىاميت ،ومً َىا بغػث مهُلخاث مشل ٢ىي الٗىإلات ٞغى ؾياؾاث ٖامت
مىخضة ٖلى الضو ٫الىاميت ).(David Dolowitz & David Marsh, 2000, p. 24
٦ما جىاولذ صعاؾاث ؤزغي جإزحر الٗىإلات في مبضؤ الؿياصة الىَىيت ،وطَب مٗٓمها بلى ؤن الٗىإلات ٢لهذ هُا ١جُبي٤
َظا اإلابضؤ ،وبسانت باليؿبت بلى الضو ٫الهٛغي ٖلى ٖ٨ـ الضو ٫ال٨بري ،خيض اؾخُاٖذ ألازحرة حٗٓيم م٩اؾبها
وٖىاثضَا اإلااصيت ،مً زال ٫اؾدشماع اإلاؼايا الخىاٞؿيت اإلاخاخت لها ،بيىما ٖاهذ الضو ٫الهٛغي ْهىع ٦ياهاث ظضرصة
.)105
 ،2006م
جخدضي الضولت مشل الكغ٧اث الضوليت ،واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىميت (الغقيضر ،وآزغون،
و٢ض ٧ان َىا ٥هىٖان عثيؿيان مً مدضصاث الخضزل الخاعجي في الكاون الضازليت للضو ،٫والظر ػاصث وجحرجه في ْل
الٗىإلات ،وَما :اإلادضصاث الىاٖمت ال٣يميت ،والتي يخم التر٦حز ٞحها ٖلى جدليل ٖملياث الخضزل الخاعجي في بَاع ما ييبغي
ؤن ي٩ىن ،ويٓهغ طل ٪في ظهىص بٌٗ الجهاث لخُىيغ اإلااؾؿاث واإلاىٓماث الضوليت ،وجٟٗيل ؤصواعَا في جىٞحر ألامً
الجماعي ،وخمايت خ٣ى ١ؤلاوؿان .ؤما الىىٕ الشاوي ٞهى اإلادضصاث الهلبت الا٢خهاصيت وألامىيت التي جغ٦ؼ ٖلى مىٓىع
مهالر الضو ٫اإلاخضزلت ؤو اإلاغشخت للخضزل ،ومً زم ٞةهه حهخم بإبٗاص ؤزغي ،مشل صعظت الخإييض الؿياسخي الضازلي
للخضزل ،واهسٟاى ج٩اليٟه وزؿاثغٍ اإلاخىٗ٢ت ،وويىح اإلاضي الؼمجي للخضزل ،وجدضيض ؤَضاٞه وجإزحراجه ،ووظىص
بؾتراجيجيت واضخت للخغوط ،وبجهاء الخضزل (مٗىى ،2014،م.)14
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بق٩اليت الٗال٢ت بحن الضازل والخاعط في الضو ٫الٗغبيت:
ؤ -زلٟيت جاعيسيت للخٗامل الٗغبي م٘ ؤلاق٩اليت:
ُة
ُة
وٗض بق٩اليت الٗال٢ت بحن الضازل والخاعط في الضو ٫الٗغبيت بق٩اليت ٖمي٣ت الجظوع قبحهت بخل ٪ؤلاق٩الياث التي َغخذ
ٖلى الٗغب في ٖهغ الجهًت ببان جهاصمهم بالٛغب ،مشل :بق٩الياث "الٗلم وؤلايمان"" ،الى٣ل والٗ٣ل"" ،ألانالت
واإلاٗانغة" ،و٢ض ُةَغخذ ٖضة َغ ١للخٗامل م٘ طل ٪آلازغ مىظ طل ٪الى٢ذ ،ولم جؼّ ٫ة
حٗبر ًٖ هٟؿها في جياعاث ٨ٞغيت
ِة
 ،2007م:)72
ؾياؾيت ،وفي ٢ىي وؤخؼاب ؾياؾيت ،و٢ض جدضصث جل ٪الُغٖ ١بر زالزت مؿاعاث (جهاع،
- 1اإلاؿاع ألاو :٫الخٗامل م٘ آلازغ مً زال ٫مٗغٞت صٞاٖيت جىخى باججاٍ الخمدىع ٖلى الظاث والٗىصة بلى الترار وعٌٞ
ً
ً
آلازغ ٧ليا ،و٢ض ؤصي َظا الاججاٍ جضعيجيا بلى وكىء جياعاث وؤخؼاب ؾياؾيت بؾالميت ؤنىليت.
ً
- 2اإلاؿاع الشاوي :اججاٍ الخماهي م٘ آلازغ وال٣بى ٫به ظملت وجٟهيال مً صون اٖخباع للمُٗياث الىاٗ٢يت اإلادليت ،و٢ض
َّ
ٖبر ًٖ هٟؿه في نيٛت ؤخؼاب و٢ىي ؾياؾيت ليبراليت.
ً
- 3اإلاؿاع الشالض :اججاٍ جىٞي٣ي َّ
ٖبر ًٖ هٟؿه في نيٛت ؤخؼاب ٢ىميت ،ؤو في نيٛت َغي ٤زالض يجم٘ اهخ٣اثيا بحن
الاججاَحن الؿاب٣حن.
وفي ما يخٗل ٤بخإزحراث الٗىإلات في جٟا٢م َظٍ ؤلاق٩اليت في الىًَ الٗغبي ،هجض ؤن جل ٪الخإزحراث ٧اهذ واضخت في الجاهبحن
الؿياسخي والا٢خهاصر ،خيض جسلذ الضولت الٗغبيت بلى خض بٗيض ًٖ بخضي وْاثٟها الغثيؿيت التي محزتها ٖ٣ب
الاؾخ٣ال ،٫واإلاخمشلت بخدضيض وؿ ٤اإلاهالر الُ٣غيت وال٣ىميت وؾبل جد٣ي٣ها ،إلاهلخت ؤوؿا ١واعصة بك٩ل عثيسخي مً
اإلاغ٦ؼ اإلاٗىلم .ؤما ٖلى الجاهب الش٣افيٗٞ ،لى الغٚم مً وظىص ؤؾباب لغ ٌٞجإزحراث الٗىإلات في الىًَ الٗغبي م٣اعهت بما
َى مىظىص في مىاَ ٤ؤزغي مً الٗالم ،مً بيجها ٖضم حٗغيه في الؿاب ٤لخٛلٛل ز٣افي مً الش٣اٞت وألا٩ٞاع والٗاصاث
 ،2005م ،)8بال ؤن الجماٖاث الش٣اٞيت والٗغ٢يت والضيييت في الىًَ الٗغبي ؤنبدذ جلىط
الٛغبيت (عوبحن ،وآزغون،
ً
بسهىنياتها َغبا مً َىٞان الٗىإلات اإلاٛغ .١وياصر اهٟغاٍ ٖ٣ض الضولت بلى مغخلت الخٗىيم الخاعيخي للمجخم٘ (ٚليىن،
 ،1995م.)19
و٢ض هٓغ ٦شحر مً اإلاشٟ٣حن الٗغب بلى الٗىإلات ،ليـ ٧اهخ٣ا ٫مً خ٣بت الش٣اٞاث الىَىيت وال٣ىميت بلى ز٣اٞت ٖليا ظضيضة
هي الش٣اٞت الٗاإلايت ؤو الش٣اٞت ال٩ىهيت ،بل ٟٗ٦ل اٚخهاب ز٣افي وٖضوان عمؼر ٖلى ؾاثغ الش٣اٞاث يض ٘ٞاإلاٗخضي ٖليه
بلى خالت مً الاهٟ٨اء الش٣افي بلى مىٓىماجه اإلاغظٗيت الخ٣ليضيتٖ ،غ٢يت ؤو صيييت ؤو َاثٟيت٦ ،ما يسلَ ٤ظا الٗضوان
ه٣يًه بؿبب ما يىُىر ٖليه ٖىٟه الغمؼر مً اؾخٟؼاػ لصخهيت اإلاٛلىب وحكبشه بهىيخه وز٣اٞخه ،وٖلى الغٚم مً ؤجها
مداولت لالخخماء مً ٖمليت ا٢خالٕ ٧اسخت وق٩ل مً اإلاماوٗت الش٣اٞيت يض الاؾدؿالم ،بال ؤجها صٞإ ؾلبي ًٖ الش٣اٞت
 ،1998م.)99
وألاها الجمعي (بل٣ؼيؼ،
بن الضولت الٗغبيت اإلاٗانغة جىاظه ،في ْل اإلاخٛحراث التي ناخبذ الٗىإلات ،زُغيً ؤؾاؾيحن َما :زُغ الخغوب ألاَليت
التي تهضص بخٟخيذ الؿياصة وجمؼي ٤الىخضة الىَىيت ل٩ل ُ٢غ ٖغبي ،وزُغ اهتزإ الؿياصة وه٣لها بلى ٦ياهاث صوليت
وب٢ليميت ؤ٦بر ٧الىٓام الكغ ١ؤوؾُي الجضيض ؤو جغجيباث الكغا٦ت ألاوعوبيت اإلاخىؾُيت ،وجخُلب مىاظهت الخُغ ألاو٫
حٗضيل الٗال٢ت الغاَىت بحن الضولت واإلاجخم٘ مً ٖال٢ت ج٣ىم ٖلى الدؿلِ والٗى ٠بلى ٖال٢ت ج٣ىم ٖلى ال٣اهىن ،وجغج٨ؼ
ٖلى ٖال٢اث اإلاىاَىت ،بما حٗىيه مً خ٣ى ١مدؿاويت ؤمام ال٣اهىن ،وؤن حٗمل ٖلى نهغ جل ٪الخ٩ىيىاث في بييت
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ً
اظخماٖيت ظضيضة حٗلى ٖلى ٧ل الخٗضصياث الهٛغي ،ونىال بلى بصماط َظٍ الخ٩ىيىاث اإلاسخلٟت في ز٣اٞت وَىيت ظامٗت
مً زال ٫مكغوٕ وَجي يدٓى ب٣بى ٫ؾياسخي ٖام.
٦ما ؤهه إلاىاظهت الخُغ الشاوي اإلاخمشل بى٣ل الؿياصة بلى ٦ياهاث صوليت وب٢ليميت ؤ٦برٞ ،ةن الضولت الٗغبيت التي يُب٘
ا٢خهاصَا يٗ ٠قضيض و٢هىع بييىر يخدخم ٖلحها الاهسغاٍ في ؾيا ١ججم٘ ب٢ليمي ٖغبي يصخظ ٢ضعاتها مىٟغصة
ومجخمٗت ٖلى ٦ؿب عَاهاث اإلاىاٞؿت التي ؤَل٣تها الٗىإلات ،وياصر بلى حٗٓيم مهالخها الا٢خهاصيت .وبطا ٧ان ال َّبض مً
جىاػ ًٖ ٫بٌٗ خ٣ى ١الؿياصة الىَىيتٞ ،لي ً٨طل ٪لىٓام ب٢ليمي ٖغبي ٢اصع ٖلى حٗٓيم اإلاهالر الٗغبيت ونياهت
الهىيت ال٣ىميت والخًاعيت ،ال لهالر جغجيباث ا٢خهاصيت قغ ١ؤوؾُيت ،جاو ٫مىاٗٞها بلى ألا٢ىي في الجىاهب
 ،2007م.)15
الخ٨ىىلىظيت والا٢خهاصيت والٗؿ٨غيت (مىهىع،
ؤما في ما يخٗل ٤بالخضزل الضولي في اإلاىُ٣ت الٗغبيت مىظ مىخه ٠ال٣غن الٗكغيًٞ ،ىجض ؤهه وا٦ب ٖضة ؤخضار مهمت
ؤبغػَا :الهغإ الٗغبي ؤلاؾغاثيلي ،وخغ٦ت الخدغع الىَجي في بٌٗ البلضان الٗغبيت٦ .ما ٞخدذ الشىعاث والاهخٟاياث
ً
الكٗبيت التي قهضتها بٌٗ ألاُ٢اع الٗغبيت في ألاٖىام ألاعبٗت ألازحرة ٞيما ؤَلٖ ٤ليه بالغبي٘ الٗغبي ؤبىابا واؾٗت
لخضزالث ال٣ىي ال٨بري ،وطل ٪لخإزحر جل ٪الشىعاث والاهخٟاياث في مهالر جل ٪الضو.٫
ب -بق٩اليت الٗال٢ت بحن الضازل والخاعط وزىعاث الغبي٘ الٗغبي:
ً
ً
جمشل الشىعاث الكٗبيت في بٌٗ البلضان الٗغبيت ظؼءا ؤؾاؾيا يىٗ٨ـ ٖلى خالت الىٓام الضولي الظر قهض حٗضص ؤهماٍ
ال٣ىي الضوليت وصوعَاٞ ،إنبذ الىٓام الضولي يٟخ٣غ بلى وظىص ٢ياصة مؿيُغة٦ ،ما يٟخ٣غ بلى وظىص ٢ىاٖض ٖامت
ومؿخ٣غة إلصاعة جٟاٖالجه ،وَى ما ؤيٗ ٠مً جإزحر ال٣ىي الخاعظيت ال٨بري في مؿاع جل ٪الشىعاث .وفي ما يخٗل ٤باألبٗاص
ً
الاظخماٖيت الا٢خهاصيت ،جبضو جل ٪الشىعاث عًٞا لٗضم ٖضالت ججلياث الىٓام الا٢خهاصر الٗالمي في البلضان الٗغبيت
التي قهضث زىعاث ختى آلان ،خيض ٞكل َظا الىٓام في جىٞحر الضٖم الالػم ألهٓمت جل ٪البلضان لخداٖ ٔٞلى ٢ضع مً
الكغٖيت يًمً ب٣اءَا .وهٓغ البٌٗ بلى الشىعاث الٗغبيت ٦شىعة الضازل ٖلى همِ الخىميت بالخبٗيت اإلاغجبِ بالىٓام
 ،2012م.)4
الا٢خهاصر الٗالمي (ٖىوي،
و٢ض بغػث مداوالث اخخىاء ٢ىيت مً ٢بل الٗضيض مً ال٣ىي الضوليت وؤلا٢ليميت إلاا يم ً٨ؤن جاو ٫بليه زىعاث الغبي٘
ً
بهض ٝالخٟاّ ٖلى ؤبييت الىٓام اإلاٗىلم وَيا٧له بٗيضا مً ؤر مُالب بمغاظٗت ظىَغيت ٧ان يم ً٨ؤن جٟغيها مخُلباث
حٛيحر صيم٣غاَي في الىًَ الٗغبيٖ ،لى ٚغاع ججاعب صو ٫ؤمغي٩ا الالجيييت .و٧اهذ مٗٓم البلضان الٗغبيت ال٨بري ٦مهغ
والؿٗىصيت ٢ض خآٞذ مىظ خغب الخليج الشاهيت ٖلى ٖال٢اث ممحزة وجدالٟاث بؾتراجيجيت م٘ الىالياث اإلاخدضة .وؤصث
ً
الشىعاث الٗغبيت بلى صزى ٫عوؾيا والهحن َغٞا في اإلاٗاصلت بلى ظاهب الىالياث اإلاخدضة مً زال ٫الً٣يت الؿىعيت،
بياٞت بلى صزى ٫الٖبحن ب٢ليميحن ظضص ٦تر٦يا وبيغان ،وَى ما ؾيخطر في ما يلي:
 -1الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت:
ال حكحر اإلاخٛحراث الضوليت بلى جغاظ٘ ٦بحر إلا٩اهت الىالياث اإلاخدضة ،ب٣ضع ما حكحر بلى نٗىص ؤُ٢اب ؤزغي مىاٞؿت،
ٞالٗالم يخجه هدى الخٗضصيت الُ٣بيت .وعٚم ؤن الىالياث اإلاخدضة ال جؼا ٫مهيمىت مً خيض ال٣ىة الٗؿ٨غيت٦ ،ما ؤجها جٓل
ؤ٦بر الٖب زاعجي في اإلايضان الؿياسخيٞ ،ةن الٗالم ؤنبذ مخٗضص ألاُ٢اب بالٟٗل في اإلاجا ٫الا٢خهاصر ،بل بهه بةياٞت
ألاَغا ٝالٟاٖلت مً ٚحر الضو ،٫هجض ؤن الٗالم ججاوػ الُ٣بيت اإلاخٗضصة٩ٞ ،اهذ الىديجت ؤن ناعث ال٣ىة مبٗثرة ٖلى
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هدى واؾ٘ ) ،(Joseph Nye, 2011, p. 21وحؿعى بصاعة ؤوباما بلى وظىص ؤز ٠وَإة خى ٫الٗالم ،والاٖخماص ٖلى الاثخالٞاث
للخٗامل م٘ اإلاك٨الث الٗاإلايت التي ال تهضص ألامً ألامغي٩ي بك٩ل مباقغ .وٖلى الغٚم مً ؤن بصاعة ؤوباما ال جؼا ٫حٗخبر
ً
ً
مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ مهمت وخيىيت للمهالر ألامغي٨يت ،وؤَمها الخٟاّ ٖلى جض٣ٞاث الى ِٟويمان ؤمً بؾغاثيل
والخيلىلت صون جم٨حن ؤر صولت ؤزغي مً الهيمىت ٖلى اإلاىُ٣ت ،بال ؤجها جغيض جسٟي ٠التزاماتها والخسلو مً ؤٖبائها في
ً
اإلاىُ٣ت ،وبسانت م٘ ج٣ليل الىالياث اإلاخدضة الاٖخماص ٖلى الُا٢ت اإلاؿخىعصةٞ ،خدى ٫الاَخمام ألامغي٩ي قغ٢ا بضعظت
ً
ً
ؤ٦بر ،بالتر٦حز ٖلى ال٣اعة آلاؾيىيت ا٢خهاصيا وٖؿ٨غيا ).(David Sanger, 2012, p. 421
 -2عوؾيا:
ً
ً
ً
ؤْهغث اإلاىا ٠٢الغوؾيت خيا ٫الشىعاث الٗغبيت مماوٗت ،بل وٖضاء مبُىا ؤخياها ،وؾاٞغا في ؤخيان ؤزغي ،وَى ما
يٟؿغٍ وؿ ٤اإلاهالر وخضوص الضوع الظر جغيض ؤن جماعؾه عوؾيا في مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ ،وَبيٗت حٗاملها م٘ اإلاخٛحراث
التي خملتها الشىعاث والاهخٟاياث الٗغبيت ،خيض بن لغوؾيا مهالر ا٢خهاصيت في اإلاىُ٣ت الٗغبيت ،والؾيما في مجالي
ً
ُة
الُا٢ت والخٗاون الٗؿ٨غر ،وجمشل اإلاىُ٣ت الٗغبيت ؾى٢ا مهمت طاث ٢ىة اؾديٗابيت ٦بحرة للهاصعاث الغوؾيت ،وجىلي
عوؾيا ؤَميت زانت لٗال٢اتها الٗؿ٨غيت والا٢خهاصيت ال٣ىيت بؿىعيت ،وجخدضر ًٖ ٖضم ؾماخها بخ٨غاع الىمىطط
الليبي ،خيض جغي عوؾيا ؤن ػٖؼٖت الاؾخ٣غاع في ؾىعيت ؾخ٩ىن له ٖىا٢ب وزيمت في الكغ ١ألاوؾِ و٦ظل ٪في مىاَ٤
ً
بٗيضة ظضا مً ؾىعيت هٟؿهاٞ .هىا ٥جسى ٝعوسخي ٚحر مٗلً مً جإزغ ؤهٓمت صو ٫آؾيا الىؾُى الخليٟت لها بإخضار
ُة
قٗىبها بمؼيض مً الضيم٣غاَيت ،وَظا الخإزغ عبما يهيب عوؾيا طاتها .وبطا ٧ان الضوع
البلضان الٗغبيت ،بإن جُالب
الغوسخي ٢ض بغػ في ملٟاث ً٢ايا مهمت ٧األػمت الؿىعيتٞ ،ةن عوؾيا ال جبضو ختى آلان عاٚبت في الضزى ٫في نغإ م٘
الىالياث اإلاخدضة والضو ٫الٛغبيت بؿبب ً٢ايا الكغ ١ألاوؾِ.
 -3الهحن:
ً
ً
ً
ُة
ؤزظث الهحن في بضايت الخُىعاث الؿياؾيت في اإلاىُ٣ت الٗغبيت مىٟ٢ا مخدٟٓا نامخا ،وَى ما ٞؿغ في البضايت بإهه
زكيت مً اهخ٣اٖ ٫ضوي َظٍ ألاخضار بلحها ،بال ؤجها ؾٗذ في ما بٗض بلى نى ٙصبلىماؾيت ظضيضة في حٗاملها م٘ الٟاٖلحن
الجضص في اإلاىُ٣ت لخإمحن اإلاهالر اإلاكتر٦ت والبدض ًٖ آلياث ؤزغي للخٗاون م٘ البلضان التي جمغ بمغاخل اهخ٣اليت.
ً
ً
ً
وحؿعى الهحن بلى ػياصة هٟىطَا ،وحٗميٖ ٤ال٢اتها في اإلاىُ٣ت الٗغبيت ل٩ىجها مهضعا عثيؿيا للُا٢ت ،وؾى٢ا ججاعيت مهمت.
و٢ض اؾخسضمذ الهحن بالخيؿي ٤م٘ عوؾيا خ ٤الٟيخى في مجلـ ألامً في ألاػمت الؿىعيت وطل ٪بؿبب اإلاٗاعيت
الهيىيت بالخيؿي ٤م٘ عوؾيا لالهٟغاص ألامغي٩ي ألاوعوبي بخ٣غيغ مهحر بٌٗ ألاهٓمت في مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ (مدمض،
 ،2013م.)17
ٖالء ٖبض الخٟئ،
 -4الاجداص ألاوعوبي:
ً
ً
ظاء عص ٗٞل الاجداص ألاوعوبي ججاٍ الشىعاث الٗغبيت يٗيٟا ،وْهغ طل ٪بضايت في الهياٚت الؿغيٗت لؿياؾت ظىاع
 ،2011ولم يدضص الاجداص ألاوعوبي اإلاٗايحر التي ؾى ٝي٣يم ٖلى
ؤوعوبيت ظضيضة ؤنضعتها اإلاٟىييت ألاوعوبيت في مايى
ؤؾاؾها ؤلانالخاث الؿياؾيت والخُىع هدى الضيم٣غاَيت في صو ٫ظىىب اإلاخىؾِ .و٢ض اجطخذ ٖضم ٢ضعة الاجداص ٖلى
جىٞحر الخمىيل اإلاىاؾب إلاؿاهضة الٗملياث الاهخ٣اليت في البلضان الٗغبيت ،م٣اعهت بٟاٖلحن آزغيً مً صازل اإلاىُ٣ت
الٗغبيت ومً زاعظها٦ .ما اجطخذ مدضوصيت ٢ضعة ؤوعوبا ٖلى الخإزحر في ؾلىَ ٥االء الٟاٖلحن الخاعظيحن ،ويكمل طل٪
ألاصواع التي جًُل٘ بها ٢ىي ب٢ليميت وصوليت .وبطا ٧اهذ الشىعاث الٗغبيت ٢ض ٦كٟذ ًٖ جإػم ٖىانغ ال٣ىة ألاوعوبيت
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وجغاظ٘ ٢ضعتها اليؿبيت ٖلى الخإزحر م٣ابل ٢ىي ٦بري ؤزغي ،بال ؤهه ال يم ً٨الىنى ٫بلى اؾخيخاط ؤن َظٍ الشىعاث ٧اهذ
لها جضاٖياث ؾلبيت ممازلت ٖلى وي٘ ؤوعوبا ٣٦ىة ٦بري ٖلى مؿخىي الىٓام الضولي ،خيض بن ما يدضص ويٗها َظا بك٩ل
عثيسخي يخمشل بإؾباب ؤزغي ٦شحرة ،بسال ٝمضي بم٩ان جإزحرَا في اإلاىُ٣ت الٗغبيت.
 -5ال٣ىي ؤلا٢ليميت:
جىظض صولخا ظىاع َما جغ٦يا وبيغان لهما ؤَمإ ب٢ليميت .وبغٚم ما يىظض بحن الضولخحن مً مىاٞؿت ب٢ليميتٞ ،ةجهما جخ٣ٟان
في مؿاٖحهما الخخىاء آلازاع ؤلا٢ليميت والٗاإلايت للمخٛحراث الؿياؾيت في بٌٗ ألاُ٢اع الٗغبيت وجُىي٣ها .و٢ض واظهذ
ً
ً
جغ٦يا جدضيا ٦بحرا في مىاظهت ؤخضار اإلاىُ٣ت الٗغبيت ،ولم حؿخُ٘ الخٟاّ ٖلى اإلاباصت ؤلاؾتراجيجيت الخا٦مت
ً
لضبلىماؾيتها الجضيضة ،واإلاخمشلت بالخىظه قغ٢ا مً زال ٫خؿً الجىاع وجهٟحر الخالٞاث ومبضؤ الىؾيِ الجزيه ٚحر
اإلاخدحزٞ ،لم حؿخُ٘ الخٟاّ ٖلى خياصَا ،وبسانت في الخالخحن الؿىعيت واإلاهغيت .وحؿعى جغ٦يا بؿبب حٗثر مؿاٖحها
بإَغ وصيىامياث وؤبٗاص ظضيضة جغجبِ بهىعة زانت
لالهًمام بلى الاجداص ألاوعوبي بلى بٖاصة بخياء الخالٞت الٗشماهيت ٍة
بخىؾي٘ مهالخها الا٢خهاصيت م٘ ألاُ٢اع الٗغبيت ،في الى٢ذ الظر جدخٞ ٟٔيه بٗال٢اث بؾتراجيجيت وزي٣ت للٛايت م٘
بؾغاثيل .ؤما بيغانٞ ،ةجها حؿخسضم الضيً ٦إصاة ٢ىيت في الؿياؾت الخاعظيت بػاء ألاُ٢اع الٗغبيت٦ ،ما بجها حؿعى بلى بٖاصة
بوكاء ؤلامبراَىعيت الٟاعؾيت ،ب٩ل ما جًمىه لها مً صوع ب٢ليمي متزايض ،وجىؾ٘ اؾتراجيجي صازل الىًَ الٗغبي .وؾي٩ىن
لخُىعاث ألاويإ في ؾىعيت جإزحر في وي٘ بيغان في ؾيا ١اإلاىاٞؿت ؤلا٢ليميت م٘ جغ٦يا.
ط -الغئيت اإلاؿخ٣بليت للضو ٫الٗغبيت بٗض الشىعاث الٗغبيت:
ً
ً
جمشل زىعاث الغبي٘ الٗغبي َىعا ظضيضا في جُىع الضولت الىَىيت الٗغبيت ،ول٨ىه َىع مجهى ٫اإلاالمذ ختى آلان بؿبب
خالت الاعجبا ٥في ألاويإ الضازليت لضو ٫اإلاىُ٣ت ،بما ٞحها جل ٪التي لم يهلها الغبي٘ الٗغبي ،واوٗ٩اؽ جل ٪الخالت ٖلى
الٗال٢اث بحن صو ٫اإلاىُ٣ت ،خيض ٦ؿغث بٌٗ الضو ٫ال٣ىالب الجامضة لؿياؾاتها ؤلا٢ليميت ،وعاخذ جبدض لها ًٖ
ؾياؾاث ظضيضة و ٤ٞاٖخباعاث مسخلٟت جخٗل ٤بمداوالث حٛيحر ألاويإ ؤو جشبيتها .ولم جىجر الشىعاث في مٗٓم ألاخىا،٫
بؿبب صوعاث الهٗىص والهبىٍ في صيىامياتها ،في بؾ٣اٍ ألاهٓمت الؿياؾيت التي زاعث يضَا ،خيض ب٣يذ ألاهٓمت
َّ
الؿياؾيت ٢اثمت ،ؤو ٞكلذ التي خلذ مدلهاٞ ،يما تهضصث ؤع٧ان ؾياصة الضولت ،وحٗغيذ الؿيُغة ٖلى الخضوص للتهضيض
في ظمي٘ بلضان الشىعاث بال اؾخصىاء.
ٟٞي ليبيا ونلذ صٖىاث اؾخ٣ال ٫ألا٢اليم بلى طعوتها في ْل ٞكل الىٓام الؿياسخي الجضيض في ٞغى ألامً ،ؤو ختى
ال٣اهىنٖ ،لى ٧ل الٟاٖلحن الؿياؾيحن .ومً زم ٞةن اؾخ٣غاع ألاويإ في ليبيا يخُلب الخسلو مً الجزٖاث الخ٨ٟي٨يت،
ونياٚت صؾخىع جىا٣ٞي ّة
يغسخ ؾياصة ال٣اهىن ٖبر اهتهاط ؾياؾاث خاؾمت ججاٍ ملٟاث اإلايليكياث اإلاؿلخت والجماٖاث
ِة
الضيييت اإلادكضصة.
ؤما في ؾىعيا٣ٞ ،ض جُٗ٣ذ ؤونا ٫الضولت ،بديض اهتهذ الشىعة َىا ٥بلى خغب ؤَليت بحن هٓام بكاع ألاؾض وألاَغاٝ
ً
اإلاىاوثت ،زم اػصاص ألامغ ؾىءا بى٢ىٕ اه٣ؿاماث وا٢خخا ٫بحن ظبهاث اإلاٗاعيت في ْل جضَىع ألاويإ ؤلاوؿاهيت .وبما ؤن
الجزإ الؿىعر هاصع باٖخباعٍ ؤو ٫نغإ صولي مخٗضص ألاُ٢اب في ال٣غن الخاصر والٗكغيًٞ ،ةن الخىنل بلى حؿىيت لهظا
الهغإ يدخاط بلى بعاصة صوليت ،وتهضثت ب٢ليميت ،ويم ً٨ؤن حؿاٖض اإلاساو ٝمً اؾخٟدا ٫الخُغ ٝفي الخىنل بلى حؿىيت
ً
ّة
مضمغة.
جمى٘ الخ ٪٨ٟوجماصيه ،ألن الخغب الؿييت الكيٗيت بن اؾخٟدلذ ٞؿخضوم َىيال ،وؾخ٩ىن ِة
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٦ما ؤن الٗى ٠الؿياسخي الظر حكهضٍ مهغ ،و٦ظلٖ ٪ضم الاؾخ٣غاع والضٖىاث الاهٟهاليت في اليمً ،باإلياٞت بلى ما
يم ً٨حؿميخه باالوؿضاص الؿياسخي ،وجٟا٢م اإلاك٨الث الاظخماٖيت في جىوـ جخُلب ؤن حؿعى ألاُ٢اع الشالزت بجضيت بلى
ً
ً
ً
ً
ً
بجهاء خالت الاؾخُ٣اب الخاليت ،والٗمل ٖلى ؤن ج٣ضم همىطظا صيم٣غاَيا اهضماظيا بنالخيا خ٣ي٣يا.
ومما ؾب ،٤يم ً٨ال٣ى ٫بن َىا ٥زالزت ؾيىاعيىَاث عثيؿيت مدخملت إلاؿخ٣بل الضولت الٗغبيت:
- 1الٗىصة بلى همىطط قبيه بضولت الاؾخ٣ال ٫الىَجي حٗىص ٞيه الضولت بلى مغ٦ؼيتها الا٢خهاصيت والؿياؾيت ،وبجبإ خض
ؤصوى مً ؤلانالخاث الؿياؾيت والا٢خهاصيت الؾديٗاب قٗىبها ،صون جدى ٫خ٣ي٣ي ُةيظ٦غ هدى الضيم٣غاَيت ،ؤو
 ،2013م.)31
مٗايحر الخ٨م الغقيض .ويغجر البٌٗ خضور َظا الؿيىاعيى في ألاُ٢اع اإلال٨يت الٗغبيت (ٖبض عبه،
- 2الخدى ٫بلى الهيٛت الٟضعاليت مً زال ٫الخىنل بلى ن٣ٟت بحن اإلاغ٦ؼ والهامل مً ؤظل ؤلاب٣اء ٖلى الضولت مىخضة،
م٘ جٟىيٌ ؾلُاث ونالخياث مدىعيت لأل٢اليم اإلااجلٟت .ويبضو ؤن َظا الؿيىاعيى َى ألاعجر خضوزه في ٧ل مً
الٗغا ١وؾىعيا وليبيا الؾديٗاب الاه٣ؿاماث اإلاىظىصة ،والخيلىلت صون ج ٪٨ٟالضولت ،وفي خالت ع ٌٞجل ٪الضو٫
للهيٛت الٟضعاليت٣ٞ ،ض جخدى ٫بلى صولت مغ٦ؼيت َكت ال يملٞ ٪حها اإلاغ٦ؼ ؾلُاث خ٣ي٣يت ٖلى ؤَغاٞه بؿبب
يٟٗه٦ .ما ٢ض جًُغ بٌٗ ألاُ٢اع اإلاغ٦ؼيت ٦مهغ والؿىصان والجؼاثغ بلى الخدى ٫بلى الالمغ٦ؼيت الؿياؾيت التي
يدخٞ ٟٔحها اإلاغ٦ؼ بهيبخه الك٩ليت ويُٗي مغا٦ؼ ألاَغا ٝؾلُاث خ٣ي٣يت مً ؤظل بخ٩ام ٢بًتها ٖلى جل٪
ألاَغا ،ٝوطل ٪بطا عجؼث ًٖ بجمام بنالح خ٣ي٣ي للمغ٦ؼ.
- 3الخدى ٫بلى صولت وَىيت صيم٣غاَيت ،ؾىاء اجسظث الك٩ل الىخضور ؤو الك٩ل الٟضعالي .ويجب ؤن ي٩ىن َظا
ً
الؿيىاعيى اؾتهضاٞيا ،بديض حؿعى الضولت الىَىيت الٗغبيت بلى الىنى ٫بليه مً زال ٫ؤلانالخاث ٖلى اإلاؿخىياث
الؿياؾيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيتٞ ،ال جىظض صيم٣غاَيت خ٣ي٣يت بال في صولت مخماؾ٨ت و٢ىيت .بن ال٣يام بخل٪
ؤلانالخاث ؤنبذ يغوعة ٢هىي مً ؤظل اؾديٗاب اإلاخٛحراث الضازليت وؤلا٢ليميت والضوليت ،والخهضر للمسُُاث
الخاعظيت.
هخاثج الضعاؾت
جىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج ،مً ؤَمها:
 - 1بن هجاح الضولت الٗغبيت في م٣اومت الخإزحراث الخاعظيت الؿلبيت التي ٢ض جدؿبب ٞحها ؾياؾاث ال٣ىي طاث الخإزحر في
ً
الخٟاٖالث ؤلا٢ليميت ومسغظاتها ،وهي الؿياؾاث التي ٢ض جخٛحر مً و٢ذ آلزغ و٣ٞا إلاهالر جل ٪ال٣ىي ،يخُلب
ً
ظهىصا ٖلى اإلاؿخىي الضازلي ل٩ل صولت ُ٢غيت ٖغبيت.
ُة
 - 2بن ٧ل ما َغح ويُغح مً ؤ٩ٞاع ؤو اجٟا٢اث٧ ،الكغ ١ألاوؾِ ال٨بحر ،والكغ ١ألاوؾِ الجضيض ،واجٟا٢يت ال٩ىيؼ في
 ،2004وجىو اجٟا٢يت ال٩ىيؼ ٖلى ٞخذ ألاؾىا ١ألامغي٨يت مً صون جدضيض خهو ؤو ٞغى عؾىم ظمغ٦يت ؤمام
الٗام
اإلاىخجاث اإلاهىٗت في "اإلاىاَ ٤الهىاٖيت اإلااَلت" في ظمهىعيت مهغ الٗغبيتٖ ،لى ؤن ال ج٩ىن وؿبت اإلا٩ىهاث اإلاهىٗت
ً
ُة
 )%11.7مً اإلا٩ىهاث ؤلاؾغاثيليت ،وحٗض اجٟا٢يت ال٩ىيؼ ؤو ٫قغا٦ت
مدليا ا٢ل مً ( ،)%35وؤن جدخىي ٖلى (
1979م٧ .ل طل ٪ال يمً٨
بؾتراجيجيت ججاعيت ونىاٖيت بحن مهغ وبؾغاثيل مىظ ببغام مٗاَضة الؿالم بيجهما في الٗام
ً
ؤن ي٩ىن بضيال للىٓام ؤلا٢ليمي الٗغبي ،ألجها حؿدبض ٫عابُت ظٛغاٞيت ا٢خهاصيت بغابُت ٢ىميت خًاعيت.
ٖ - 3لى الغٚم مً ؤن الىٓام ؤلا٢ليمي الٗغبي يمخل٧ ٪ل م٣ىماث ج٩امله اإلااصيت والش٣اٞيت التي ال جخىاٞغ لٛحرٍ مً الىٓم
ؤلا٢ليميت ،بال ؤهه لم يىجر ختى آلان في جُىيغ ٖمل ظامٗت الضو ٫الٗغبيت مً زال ٫بوكاء مىٓماث وؤق٩ا٫
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ماؾؿيت ٞضعاليت ٖليا ٞىُ٢ ١غيت طاث ؾياصة في مجاالث الخ٩امل الٗغبي ،جدمي الٗمل الٗغبي اإلاكتر ٥مً ج٣لباث
اإلاؼاط الؿياسخي الٗغبي ،وج٣اوم مداوالث الٗىإلات إل٦غاٍ الضو ٫الُ٣غيت ٖلى جىاػالث في الؿياصة لهالر الٗىإلات
ومىٓماتها.
ً
ً
ٖاصال إلاىا ٘ٞالخ٩امل الٗغبي وج٩اليٟه ،وججٗل الخىاػ ًٖ ٫خ٣ى١
 - 4بن الىًَ الٗغبي بداظت بلى آلياث جًمً جىػيٗا
ً
ً
الؿياصة الُ٣غيت إلاهلخت جغجيباث ٖغبيت مكتر٦ت له ظضوي جبرعٍ ا٢خهاصيا وؾياؾيا.
ٗٞ - 5لى مؿخىي الىٓام ؤلا٢ليمي الٗغبي ،جىظض خاظت ماؾت بلى الخٟاّ ٖلى قغٖيت ظامٗت الضو ٫الٗغبيت وجٟٗيل
ً
صوعَا وج٣ىيت آلياث الٗمل الٗغبي اإلاكتر ٥في بَاعَا ،وظهىصا مكتر٦ت ٖلى مؿخىي الىٓام ؤلا٢ليمي الٗغبيٗٞ .لى
اإلاؿخىي الضازلي ،ييبغي الٗمل ٖلى جد٣ي ٤اإلاؼيض مً جماؾ ٪الضازل ومىٗخه ،ويخُلب طل ٪حٗؼيؼ الهىيت الىَىيت
ً
و٣ٞا إلابضؤ اإلاىاَىت وهبظ الُاثٟيت والٗى ،٠وٖضم الاعتهان بلى الخاعط ،والخسلو مً الخىٓيماث اإلاخُغٞت ،والٗمل
ٖلى وكغ ز٣اٞت ؾياؾيت ج٣ىم ٖلى الٗ٣الهيت والضيم٣غاَيت والى٣ض والازخال ٝوالخىىٕ.
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الاطخعـاء الديملساطي وعىابم الخحىٌ الظياس ي في الىطً العسبي
The Democratic Read Lock and The political transformation barriers Arabic World.
. الجصابس، حامعت الجللت،يىطف بعيطيؽ

:ملخو
 جىظه اَخمام الٗالم هدى،ايت اليىمٚ  وبلى٤ض الؿاب٣ٖٗلى يىء الخدىالث الخاعيسيت التي قهضَا الٗالم مىظ بضايت ال
ًٖ  الٗالم ختى ججاوػ الخضيض٫غَت ألاهٓمت خى٣ثر الخضيض ًٖ يغوعة صم٦ و،ٕل مدؿاع٩غاَيت بك٣ًيت الضيم٢
. بلى خضيض الكاعٕ الٗام٫اإلاىيىٕ الىسب ليخدى
٘ البيئت٢ هي ال جىمى بال في وا، الؿياسخي٫يحر والخدىٛهىم جاعيخي يغجبِ اعجباَا مباقغا بٗمليت الخٟغاَيت هي م٣الضيمٞ
ل البكغر ٖبر بعَاناث جاعيسيت واظخماٖيت٣ٗهى هٓام ابخضٖه الٞ ، غ اإلاجخم٘ بداظخه بلحها٣ل ي٩الاظخماٖيت بك
.حها والتي ابخضٖخه وملبيا إلاُامدهاٞ ان مٗبرا ًٖ ألامت التي وكإ٩ٞ ،تٟوؾياؾيت مسخل
خاب يٗخبرون٨ لضعظت ؤنبذ بٌٗ ال،م اؾدبضاصر٨ةهه يالخٔ ؤجها جخمحز بىمىطط خٞ ،ت الٗغبيت٣ُؤما ًٖ اإلاى
ُة
. الؿياسخي٫اث الخدى٢ا٣اومت اؾخد٣يما جٓهغ َظٍ ألاهٓمت بؿالت في مٞ ،الاؾدبضاص زهىنيت ٖغبيت
. اإلاجخم٘ اإلاضوي، الٗامل الخاعجي،الىًَ الٗغبي،غاَي٣الاؾخٗهاء الضيم،غاَي٣ الضيم٫ الخدى:خاخيتٟلماث اإلا٩ال
Abstract:
In the light of the historic transformation witnessed the world since the beginning of the last
decade till now , directed the world to the democracy case , rapidly and we talk too much
about the importance of system democratization around the world since it excided the talk to
subject it is transformed to the public.
The democracy is a historical concept which has a strong relation to the change operation
and the political transformation.
It does grow just in the social environment in case it belongs to the society , it's a system the
human brown created among different , social political harbinger,and it expressed the nation
which he was in boom in and created.
As for the Arabic zone , it's deviously that it model is characterized by an authoritarian rule
to some degree writer have considered the tyranny.
An Arabic privacy, these systems show in resistance political transformation maturity.
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م٣ضمت:
هٓغيا ،وٖلى الهٗيض الٗامٞ ،ةن اإلاُالبت بالضيم٣غاَيت احؿٗذ بك٩ل ملخىّ في بلضان الٗالم الشالض ،واخخلذ
اإلاغجبت ألاولى في وعي الُب٣اث الىؾُى ،ختى ؤن بٌٗ اإلاغا٢بحن جىنلىا بلى ؤن اإلاُالبت بالخٛيحر خلذ مدل الضٖىة
للخدغع الىَجي والاقترا٦يت اللخحن زبخا بزٟا٢هما ٖلى الهٗيض الٗغبيٞ ،الُب٣ت الؿياؾيت التي ٧اهذ جد٨م باؾم الشىعة
ُٛ٦اء لكغٖيتها ،ؤصع٦ذ ؤجها ٣ٞضث عنيضَا بال٩امل ،ولم يٗض لها ؤر ؤمل في الب٣اء ولى ٖلى خؿاب الضماء واللجىء بلى
ؤ٢صخى صعظاث الٗى( ٠جىوـ ،ليبيا ،مهغ، ،اليمً.)....،
وجدؿم ٖمليت الخدى ٫الؿياسخي في ٧اٞت بلضان الٗالم بضعظت ٦بحرة مً الخٗ٣يض  ،مً هاخيت،وبخٗضص مؿاعاتها والازخالٝ
البحن في هخاثجها ،ويٗخمض طلٖ ٪لى الٓغو ٝؤلا٢ليميت والٗاإلايت الؿاثضة في اللخٓت الخاعيسيت التي يدضر ٞحها َظا
الخدى ،٫وٖلى الغٚم مً طل ٪ج٨ك ٠ؤصبياث الٗلىم الاظخماٖيت ٖلى ازخال ٝمكاعبهاٖ ًٖ ،ضص مً الؿماث والضعوؽ
اإلاؿخٟاصة مً َظٍ الٗمليت والتي يم ً٨ؤن حٗحن ٖلى ٞهم ٖمليت الخدى.٫
 2011الظر يٗخبر ٖاما مٟهليا في الخاعيش الؿياسخي
بال ؤهه في الخالت الٗغبيت وفي الى٢ذ الغاًَ ؤر مىظ بضايت الٗام
َة
الٗغبي اإلاٗانغ،بط مشل َظا الٗام جهايت الاؾخصىاثيت الضيم٣غاَيت التي َاإلاا ٧اهذ اإلاىُ٣ت الٗغبيت ٖهيت ٖليه وًٖ
الخدى ٫الؿياسخي.
ؤلاق٩اليت :ؾىداو ٫مً زالَ ٫ظٍ الىع٢ت الؿغيٗت واإلاسخهغة ؤلاظابت ًٖ ؤلاق٩اليت الخاليت:
ما هي ؤؾباب َظا الاؾخٗهاء؟ وما هي مٗى٢اث الخدى ٫الضيم٣غاَي في اإلاىُ٣ت ؟
وو٣ٞا لظل ٪ج٩ىن الضعاؾت و ٤ٞالخُت الخاليت:
اإلابدض ألاو :٫مى ٘٢الىًَ الٗغبي مً الخدى ٫الؿياسخي.
اإلاُلب ألاو:٫ج٣اليض الٗمليت الؿياؾيت في الىًَ الٗغبي.
اإلاُلب الشاوي:خا ٫الىًَ الٗغبي ٚضاة الخدىالث الؿياؾيت.
اإلاُلب الشالض:بحن الخدى ٫الؿياسخي والاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي.
اإلابدض الشاوي:مٗى٢اث الخدى ٫الؿياسخي في الىًَ الٗغبي.
اإلاُلب ألاو :٫مٗى٢اث مغجبُت ببيئت الضو ٫وَبيٗت اإلاٗاعيت.
اإلاُلب الشاويٚ:ياب ؤو حٛييب صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي.
اإلاُلب الشاوي:صوع الٗامل الخاعجي في ٖغ٢لت مؿاع الخدى ٫الؿياسخي.

34

مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  -مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -الٗضص  8يىايغ ٧ -اهىن (2017 )2

اإلابدض ألاو :٫مى ٘٢الىًَ الٗغبي مً الخدى ٫الؿياسخي.
اإلاُلب ألاو :٫ج٣اليض الٗمليت الؿياؾيت في الىًَ الٗغبي.
قهض الىه ٠ألاو ٫مً ال٣غن الٗكغيً اهخٗاقا للخياة الؿياؾيت والبرإلااهيت في الٗضيض مً الضو ٫الٗغبيت ،ما لبصذ ؤن
اه٣لبذ عؤؾا ٖلى ٖ٣ب في الىه ٠الشاوي مً ال٣غن طاجه ،بالخدضيض في ٖ٣ضر الخمؿيىاث والؿخيىاث ،في بٖ٣اب ْهىع
ؤهٓمت زىعيت خالذ زىعيتها صون ٢ضعتها ٖلى اخخما ٫مسلٟاث الٗهض الباثض بما في طل ٪الخجغبت البرإلااهيت ،وؤُٖذ َظٍ
ألاهٓمت لىٟؿها خ ٤اخخ٩اع الكٗاعاث الىَىيت والشىعيت ،والخدضيض والخىميت ،قغيُت ؤن يخم ٧ل طل ٪ب٣ياصتها .
وٖلى الغٚم مً ؤن خالت الخىاػن بحن الؿلُاث مىهىم ٖلحها صؾخىعيا بحن الؿلُت الخىٟيظيت والؿلُت
الدكغيٗيت،بال ؤن ألاولى ممشلت في ؾلُت الخا٦م ؤو عثيـ الضولت ْلذ مهيمىت ٖلى الؿلُت الدكغيٗيت ،وبغوػ ٢ياصاث
خٓيذ بخإييض ظماَحرر واؾ٘ ،مما ؤؾهم في حٛييب اإلاُلب الضيم٣غاَي،وحٗم٣ذ شخهىت َظٍ ألاهٓمت بك٩ل ٦غؽ
جغازا ٢مٗيا٦ ،ما اؾدبٗضث َظٍ ألاهٓمت مبضؤ الخٗضصيت جدذ طعيٗت خمايت الىخضة الىَىيت.
 1970م٘ مجيء ؤهىع الؿاصاث بلى الخ٨م ،ال
ٟٞي مهغ التي ٖغٞذ بضايت الخٗضصيت في ٞترة ما بٗض الاؾخ٣ال ٫مىظ ٖام
ً
جؼا ٫الؿلُت الؿياؾيت خ٨غا ٖلى خؼب الغثيـ مىظ زىعة الخمؿييياث في ٖهض الغثيـ ظماٖ ٫بض الىانغ ،وهجر في
ً
الاؾخمغاع في الخ٨م م٘ حٛيحر ظمي٘ ٖ٣اثضٍ وؾياؾاجه ،وعٚم مغوع زالزحن ٖاما ٖلى الاهٟخاح الؿياسخي في َظٍ البالص لم
ً
يخُىع ؤر ق٩ل مً ؤق٩ا ٫اإلاكاع٦ت الؿياؾيت للىسب اإلاٗاعيت ؤو للمىاَىحن ٖمىما في ال٣غاعاث اإلاهحريت ،وال جؼا٫
الخٗضصيت جغاوح م٩اجها م٘ َامل ال يخٛحر مً خغيت الخٗبحر والخىٓيم،هٓغا لؿيُغة الضولت الٗمي٣ت ٚلى م٣اليض الؿلُت،
والاه٣الب ٖلى الكغٖيت مازغا .
 1988بزغ ألاػمت التي ٖغٞها هٓام الخؼب الىاخض٣ٞ ،ض هجر
ؤما في الجؼاثغ التي َمذ باالهخ٣ا ٫هدى الخٗضصيت مىظ
ً
الٟغي ٤الٗؿ٨غر الظر يؿيُغ ٖمليا ٖلى م٣اليض ألامىع في مى٘ ؤر جدى ٫ؾياسخي خ٣ي٣ي في اججاٍ اإلاكاع٦ت الؿياؾيت،
بل والخ٨غيـ اإلاباقغ والضاثم ألػمت الخدى ٫الضيم٣غاَي.خيض ؤصث اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت صوعا ً ؾلبيا ً في ٖمليت
الخدى ٫الضيم٣غاَي في الجؼاثغ ،مً زال ٫الضوع الظر ؤصجه في اي٣ا ٝاإلاؿاع الاهخسابي في بىا٦حر الكغوٕ بٗمليت الخدى٫
ً
 1989والظر ّة
هو ٖلى بجهاء الضوع الؿياسخي
 ،1991وزغ٢ذ صؾخىع ٖام
وجدضيضا ٖ٣ب الاهخساباث الدكغيٗيت في ؤوازغ
للجيل.
ٖ1981ىض ٖضم اٖترايه ٖلى جإؾيـ
ؤما في جىوـ ٞيٗىص بضؤ ججغبت الخدى ٫الؿياسخي بلى ٖهض بىع٢يبت في ؤٞغيل
ؤخؼاب ؾياؾيت مٗاعيت ،قغٍ جسلحها ًٖ الٗى ٠والخٗهب الضيىحن وبؿبب ألاويإ الاظخماٖيت والا٢خهاصيت
،1987و٢ضم هٟؿه ٖلى ؤهه ػٖيم
 ،1984اؾخٛل بً ٖلي الىي٘ و٢ام باه٣الب ؾلمي في هىٞمبر
و"اهخٟايت الخبز" في ظاهٟي
ؤلانالح واؾخٗان في طل ٪بال٣بًت ألامىيت.

حليم بركات،اجملتمع العريب يف القرف العشرين ػ حبث يف تغري األحواؿ كالعالقات ػ مركز دراسات الوحدة العربية،
بريكت ،2000،ص9
 2ناجي عبد النور،احلركات االحتجاجية يف تونس كميالد ادلوجة الثانية من التحرير السياسي ،يف عبد االلو بلقزيز ،الربيع
العريب إىل أين؟أفق جديد للتغيري الدميقراطي،مركز دراسات الوحدة العربية،بريكت،أفريل ،20 2ص. 46
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ؤما في ليبيا التي ؤعاص لها مٗمغ ال٣ظافي ؤن ج٩ىن ظمهىعيت ؤ٦ثر مً ٧ل ما ؾب٣ها مً ظمهىعياث ٞإَلٖ ٤لحها اؾم
الجماَغيت ال٨بري ،ج٩اص الؿياؾت ج٣خهغ ٖلى اؾخٗغاى طاحي إلاىاَب شخو واخضٞ ،ال جٟخ٣غ البالص بلى الخٗضصيت
ٞدؿب ول ً٨بلى الخ٨م الؿياسخي ٖمىما.
وعبما ٧ان الاؾخصىاء الىخيض في مؿاع الخُىع الؿلبي َظا في الٗالم الٗغبي َى اإلاٛغب ألا٢صخى الظر قهض ؤو ٫ججغبت
خ٩ىمت جىاوب وَجي بًٟل الخىاع الظر بضؤ مىظ بضاياث الدؿٗييياث بحن اإلال ٪واإلاٗاعيت ب٣هض ججىيب البالص مساَغ
اهخ٣ا ٫الؿلُت في مىار مً الخىجغ واوٗضام الش٣ت بحن الخ٨م واإلاٗاعيت .
 1963جدذ خمايت
ؤما في ؾىعيا ٣ٞض هجر الخؼب الىاخض ؤر خؼب البٗض الظر وي٘ يضٍ ٖلى م٣اليض ألامىع مىظ ٖام
٢اهىن الُىاعت في ق ٤ظمي٘ ألاخؼاب وجمؼي٣ها وجدىيل ال٣ؿم ألا٦بر مجها بلى واظهت لخٗضصيت ق٩ليت ال وْيٟت لها ؾىي
ً
جمجيض الخؼب الىاخض الظر يمً لها ٖىيا ًٖ اإلاكاع٦ت في الؿلُت مكاع٦ت في اإلاىا ٘ٞوالامخياػاث .
وليـ الخا٦ ٫ظل ٪بالخإ٦يض في اإلامل٨ت الٗغبيت الؿٗىصيت وبلضان مىُ٣ت الخليج التي ال جؼا ٫حٗخبر اإلاماعؾت الؿياؾيت
ً
ً
طاتها ؤمغا ٚغيبا ٖلى ز٣اٞت البالص وج٣اليضَا وجًٟل الازخباء وعاء الضيً وبزٟاء الٗغ ٝالٗاثلي الخا٦م وعاء الخٗاليم
ال٣غآهيت ،وبدمايت زاعظيت لىٓام الخ٨م ٞحها.
بمٗجى ؤن ج٣اليض الٗمليت الؿياؾيت ٖلى امخضاص جاعيسها في اإلاماعؾت الؿياؾيت الٗغبيت٢ ،ض ؤؾؿذ لخٗؼيؼ ٢ىاٖت في
الىظضان الٗغبي ،بإن الخٛيحر يخم  ِ٣ٞباإلاىُ ٤الاه٣البي ،لضعظت ؤن البٌٗ باث ال يترصص في الترخيب بالخٛيحر ال٣اصم مً
الخاعط،ولى ًٖ َغي ٤الخضزل الٗؿ٨غر.
وبيىما ؤ٢ضمذ الٗضيض مً الضو ٫الٗغبيت ٖلى زُىاث مٓهغيت  ،مً زال ٫بجاخت الٟغنت لدك٨يل ؤخؼاب ؾياؾيت
و٣ٞا ل٣ىاٖض صؾخىعيت ،وفي بَاع ق٩ل اهخسابي ال يؿمذ للمٗاعيت بدك٨يل خ٩ىمت ،وال يؿمذ لها بإن ج٩ىن طاث ؤٚلبيت
بغإلااهيت ،في ق٩ل ؤ٢غب ما ي٩ىن بلى الضي٩ىع مجها بلى آلياث الخدى ٫الضيم٣غاَي .
بمٗجى ؤن ألاخؼاب الؿياؾيت لم ي ً٨حك٨يلها ٢ض ظاء ٖلى ؤعييت يٛىٍ ماعؾتها الجماَحر لىيل خ٣ها في الٗمليت
الؿياؾيت ،ب٣ضع ما ٧اهذ زياعا لألهٓمت في ؾياٞ ١لؿٟتها لخٗؼيؼ مىاٗ٢ها وقغٖيتها ،ويترا ٤ٞطل ٪م٘ بجاخت الٟغنت
لٗضص مً اإلاىابغ الصخٟيت التي جىحي بدغيت الخٗبحر ًٖ الغؤر،بمٗجى بعؾاء ظى ٖام و٢ىاٖت بإن الخٛيحر يخم ًٖ ِ٣ٞ
َغي ٤اإلااؾؿاث الكغٖيت ،وٖليه ٣ٞض ْلذ الضيم٣غاَيت ،في الىًَ الٗغبي جضوع في بَاع مٓهغر اؾخٗغاضخي ي٣خهغ
ٖلى حك٨يل ألاخؼاب وجىٓيم الخمالث الاهخسابيت.
ل٣ض ؤجاح ٚياب الخضاو ٫الؿلمي ٖلى الؿلُت مجاال لىخاثج اهخسابيت زياليت في الخياة الؿياؾيت الٗغبيت ػاصث ًٖ وؿبت
 %99مً ؤنىاث الىازبحن ،لهالر اإلاغشر الىخيض ،ألامغ الظر يب٣ي الخا٦م مدكبشا بالخ٨م بلى اإلاىث ،ألامغ الظر ؾب٤

نفس ادلرجع السابق،ص .26
 2إبراىيم أبراش،الدميقراطية بني عادلية الفكرة كخصوصية التطبيق،رللة ادلستقبل العريب،مركز دراسات الوحدة
العربية.بريكت ،عدد  56،2009ص . 2
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البً زلضون ؤن اٖخبرٍ ٧ىاخض مً الُبإ الٗغبيت الخغيهت ٖلى الخمؿ ٪بالخ٨مٞ،الخجغبت الؿياؾيت في الٗالم الٗغبي
بطن،ال جسغط ًٖ ؤلاَاعاث الشالر :
ججغبت ؾياؾيت ٖخي٣ت :حؿدشمغ في الضيً مً زال ٫قغٖىت ؾلُتها صيييا ،في م٣ابل الكغٖيت الكٗبيت،والتي جدىلذ ٞيه
الؿلُت بلى مل ٪وزالٞت،الظر ظٗل مً الضيً َاٖت عظل خؿب جىنيٖ ٠ابض الجابغر ،وظٗل مً الُاٖت ًٞيلت
الًٟاثل ،التي جدىلذ لهالر الاؾدبضاص.
ججغبت ؾياؾيت ليبراليتٖ :غٞها الٗالم الٗغبي بٗض خهىله ٖلى الاؾخ٣ال٣ٞ ،٫ض خًغث الليبراليت ليـ بهٟتها حٗضصيت
خؼبيت واهخساباث هؼحهت ،ول٨جها خًغث ٖلى الٗ٨ـ جماما٦ ،ألياث لخم٨حن الخا٦م الٗغبي مً جغؾيش ؾلُخهٖ،بر ٞسر
اإلاجا ٫الهخساباث ق٩ليت ،وؤخؼاب ٧اع٧اجىعيت ،ؤما الؿلُاث ألاعب٘ ٞهي مجخمٗت في يض الخا٦م ألابضر ،يكغٕ ويىٟظ
ويهضع.
ججغبت ؾياؾيت يؿاعيت:بٌٗ ألاُ٢اع الٗغبيت اهداػث للخياع الاقترا٧ي ،إلاؿايغجه ٢يم الاؾدبضاص الؿاثضة في الٗالم
الٗغبي٢ ،اثم ٖلى ؤؾاؽ الخؼب الىاخض ،والؼٖيم ألاوخض.
بن الخجغبت الؿياؾيت الٗغبيت ال جسغطَ ًٖ ،ظا ؤلاَاع طر ألابٗاص الشالزت ،والىديجت ٧اهذ صاثما ٚياب مًاٖ٠
لىمىطط الضولت الخضيشت.
اإلاُلب الشاوي :خا ٫الىًَ الٗغبي ٚضاة الخدى ٫الؿياسخي.
عنض ج٣غيغ خا ٫ألامت الٗغبيت في الٗام الظر ؾب ٤الخغ٧اث الاخخجاظيتٖ ،ضص مً الٓىاَغ الؿياؾيت الخانت
بالخُىع الضيم٣غاَي ،ؤزُغَا ً٢يت الخىعيض ،زانت في الخالت اإلاهغيت واليمىيت والليبيت ،وجىاو ٫الخ٣غيغ ْاَغة
اؾدكغاء الٟؿاص خيض اخخلذ الضو ٫الٗغبيت مىا ٘٢مخإزغة في الخ٣غيغ الؿىىر إلاىٓمت الكٟاٞيت الضوليت ،خيض ظاءث
.147
 141وؾىعيا
 126زم اليمً
 115وليبيا
جىوـ في اإلاغجبت 62والجؼاثغ في اإلاغجبت 92جلحها مهغ
وفي الجاهب الؿياسخي ،ؤصث خالت الازخىا ١الؿياسخي الظر قهضجه اإلاىُ٣ت ٖلى ْهىع ٖضص ٦بحر مً الخغ٧اث
الاخخجاظيت ،بًٗها طاث نبٛت ؾياؾيت ؤو اظخماٖيت ،وبًٗها طاث نبٛت صيييت ؤو ٖغ٢يت ،مً هاخيت ؤزغي ٞكلذ
مٗٓم الضو ٫الٗغبيت في جد٣ي ٤الاهضماط الىَجي بحن الجماٖاث الضيييت والٗغ٢يت وؤلازييت اإلاسخلٟت ،وم٘ جؼايض خالت
ال٣هىع الؿياسخي والاظخماعي في ٦شحر مً الضو ٫الٗغبيت ،وجهاٖض صوع ٢ىي ب٢ليميت وزاعظيت ،بضاث َظٍ الجماٖاث
باإلاُالبت بد٣ى٢ها الؿياؾيت والاظخماٖيت .
٦ما ؤن ألاهٓمت الؿياؾيت التي جد٨م الٗالم الٗغبي ونلذ بلى خالت "الاهٟها ًٖ ٫الىاٞ "٘٢هي زل٣ذ بيئت مهُىٗت
وَميت حٗيل ٞحها وجداو ٫ب٢ىإ الجمي٘ بالٗمل صازلها ،مما ظٗلها ٚحر ٢اصعة ٖلى مىا٦بت ألاخضار واإلاخٛحراث التي ججغر
زلمد عابد اجلابرم ،العقل األخالقي العريب ،دراسة حتليلية نقدية لنظم القيم يف الثقافة العربية،بريكت،مركز دراسات
الوحدة العربية 200 ،
 2نيفني مسعدك أمحد يوسؼ أمحد،كآخركف ،حاؿ األمة العربية  20ػ 20 2معضالت التغيري كآفاقو،مركز دراسات الوحدة
العربية بريكت،ص.269
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ّة
الخدضياث التي جٟغيها َظٍ اإلاخٛحراث واوٗ٩اؾاتها ٖلى اإلاؿخىي الضازلي مً
في الٗالم مً ظهت ،وٚحر ٢اصعة ٖلى مىاظهت
ظهت ؤزغيٞ ،سل٣ذ خالت مما يم ً٨ؤن ّة
وؿميه "الترا٦م الؿلبي" في بَاع ٖام مً ال٨بذ الظر يخم الخٗبحر ًٖ الاؾدياء
مىه ٖاصة باهٟجاع ٦بحر .
ٞلم ج٨خَ ٠ظٍ ألاهٓمت بمهاصعة الخغياث ٖلى ٧اٞت ؤهىاٖها الٗامت والخانت وؤٚل٣ذ ٧ل ؤبىاب الخضاو ٫الؿلمي
للؿلُت ،وبهما ٞكلذ ؤيًا في ج٣ضيم همىطط جىمىر ا٢خهاصر واظخماعي ٢اصع ٖلى ؤن يُٛي ٖيىبها ألازغي في اإلاجا٫
الؿياسخي ومجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان ومجا ٫ؤمً الٟغص والضولت واإلاجخم٘ هاَي ًٖ ٪جإمحن اإلاخُلباث الٗاصيت الا٢خهاصيت
والاظخماٖيت.
وٞيما يخٗل ٤باإلَاع ؤلا٢ليمي للمىُ٣ت الٗغبيتْ ،هغ ازترا ١مً َغ ٝصو ٫الجىاع ،الؾيما مً بيغان ،وبٌٗ بلضان
الخليج مشل ُ٢غ والؿٗىصيت ،وْهغ جىاٞـ ٦بحر ٖلى مىاَ ٤الىٟىط٧ ،الٗغا ١واليمً ،واٖخماص الً٣ايا الٗغبيت ٦إوعا١
ي ِٛلخضٖيم مى ٠٢ما ؤو بيٗاَ ٝغ ٝآزغ ،باإلياٞت بلى الضوع التر٧يٓٞ ،هغ هديجت َظا الخىاٞـ والهغإ همُان
عثيؿيان مً الخٛيحر،همِ ٢اثم ٖلى هجاح خغ٧اث طاث َاثٟي ؤو صيجي ،جُالب باالهٟها ٫بك٩ل ٧امل ًٖ الؿلُت
اإلاغ٦ؼيت مشل ما خضر في الؿىصان،ؤو جإؾيـ مىاَ ٤خ٨م طاحي ال جسً٘ للؿلُت اإلاغ٦ؼيت مشل الٗغا،١الهىما ،٫ؤما
الىمِ الشاوي ٞي٣ىم ٖلى هجاح خغ٧اث اخخجاظيت طاث َبيٗت ؤ٣ٞيت ججم٘ بحن ٞئاث مسخلٟت جُالب بةؾ٣اٍ الىسب
الخا٦مت .
ؤما ٖلى نٗيض الخىميتٞ ،ةن ج٣اعيغ الخىميت البكغيت الهاصعة ًٖ مغا٦ؼ البدض ج٣ضم ج٣اعيغ في ٚايت الخُىعة ًٖ
 2009لخبٗاث ألاػمت اإلااليت الٗاإلايت ،خيض صزل الا٢خهاص
الىي٘ في اإلاىُ٣ت٣ٞ ،ض حٗغى الا٢خهاص الٗالمي في ٖام
 %6.1بلى ، %2.4وجغاظ٘
الٗالمي في ٞترة مً الغ٧ىص ٞاهس ٌٟمٗض ٫الىمى باليؿبت ال٢خهاصياث الضو ٫الىاميت مً مٗض٫
 1.700ملياع صوالع
 2009خىالي
بيغاصاث الى ِٟللضو ٫الٗغبيت٦ ،ما بل ٜالىاجج اإلادلي ؤلاظمالي للضو ٫الٗغبيت مجخمٗت في
 ،2008واهسٟاى ٢يمت الهاصعاث للضو٫
 %25.8في ٖام
 %11.9م٣اعهت م٘ مٗض ٫الىمى بدىالي
مسجال اه٨ماقا بل ٜمٗضله
اإلاهضعة للى. ِٟ
 %18.9وبلٛذ ٢يمت حجم الخباص ٫الخجاعر اهسٟايا بـ 5.0ـ
 2010ما ٢يمخه
٣ٞض بل ٜبظمالي الاؾدشماعاث في مهغ ؾىت
 ،%11.6و٢يمت حجم الخباص ٫الخجاعر مد٣٣ا ػياصة بيؿبت ،%1.2ؤما في جىوـ
ؤما في اليمً ٣ٞض بل ٜبظمالي الاؾدشماعاث
٣ٞض بل ٜالىمى في الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ،%3.7بؿبب اعجٟإ حجم الىاعصاث واهسٟاى حجم الهاصعاث ،واعجٟإ مٗضالث
 3.9ـ ).
 ، %24.3ووؿبت الخباص ٫الخجاعر عجؼا ب٣يمت (
الخطخم ،ؤما في ؾىعيا ٣ٞض بل ٜبظمالي الاؾدشماعاث

علي حسني باكري،قراءة يف ديناميات التحوؿ يف العامل العريب،على موقع اجلزيرة نت
http://www.aljazeera.net/home/getpage
تاريخ االطالع20 5/0 /24:
 2دينا شحاتو ،كمرمي كحيد ،زلركات التغيري يف العامل العريب ،رللة السياسة الدكلية ،عدد، 84أفريل  ،20ص
التقرير االقتصادم،االقتصاد العادلي رىن الديوف األمريكية كاألكركبية،مركز البحوث كالدراسات،عدد، 9،20 :
الرياض.
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وبىاءا ٖلى ؤخضر البياهاث خى ٫ماقغاث ال٣ٟغ يم ً٨جهيي ٠الضو ٫الٗغبيت بلى زالر مؿخىياث اإلاجمىٖت ألاولى
جٟى ١في مؿخىياث ال٣ٟغ %40وجمشل اليمً والهىما ٫ومىعيخاهيا وٞلؿُحن والؿىصان وظيبىحي وظؼع ال٣مغ ،واإلاجمىٖت
الشاهيت جتراوح ٞحها بحن %10و %25وجًم ألاعصن والبدغيً وؾىعيا والٗغا ١ومهغن واإلاجمىٖت الشالشت التي ج٣ل ٞحها وؿبت
ال٣ٟغ ًٖ %10وحكمل الجؼاثغ جىوـ واإلاٛغب ولبىان وب٣يت بلضان مجلـ الخٗاون الخليجي.
 2007خيض بلٛذ
،2009م٣اعهت بٗام
 %14.2ؾىت
ؤما ًٖ البُالت ٞي٣ضع مخىؾِ مٗض ٫البُالت في الضو ٫الٗغبيت خىالي
 ، 2009وجدخل مهغ والؿىصان
 ، %13.7وي٣ضع ٖضص الٗاَلحن ًٖ الٗمل خىالي 14مليىن ٖاَال ًٖ الٗمل ٖام
خىالي
الهضاعة في ٖضص الٗاَلحن ًٖ الٗمل الظر يبل ٜمجمىٖهما 4.7مليىن ٖاَل ًٖ الٗمل ،وجإزظ البُالت ٦إخض ألاؾباب
الغثيؿيت في ٚليان الكاعٕ الٗغبي .
ؤما بٗض الخغاٞ ٥ل٣ض ػاصث مً اهسٟاى همى الىاجج اإلادلى ؤلاظماليٗٞ ،ىض م٣اعهت اإلااقغاث الخيبايت الهاصعة ًٖ
 ،2011هجض ؤن ماقغ الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي في مىُ٣ت اإلايىا "مىُ٣ت الكغ١
 ،2011وؤبغيل
البى ٪الضولي في قهغر يىايغ
ألاوؾِ وقما ٫ؤٞغي٣يا" ٢ض اهس ٌٟمً % 4.5لي ،%3.1ؤر اهس ٌٟبم٣ضاع ،% 1.8وبالىٓغ بلي وا ٘٢الضو ،٫هجض ؤن
اإلااقغاث الخيبايت للىاجج اإلادلي ؤلاظمالي اإلاهغر ٢ض اهسًٟذ بيؿبت ،%4.8وفي جىوـ اهسًٟذ بيؿبت ،%3.3ؤما في
ألاعصن ٣ٞض اهسًٟذ بيؿبت.%1.5
واؾخٟاصث صو ٫مجلـ الخٗاون الخليجي مً َظا الخغاٞ،٥خم٨ىذ مً جد٣ي ٤م٩اؾب ا٢خهاصيت بل ال يؼاَ ٫ىا٥
ٞغم ؾامدت ؤمامها لجظب الؿاثدحن الٛحر عاٚبحن في ػياعة صو ٫الخغا ٥ؤو الغبي٘ الٗغبيٞ ،مشال حكحر ماقغاث
 .2011وَظا
 %20.6في ٖام
2010بلي
 %14.9في ٖام
الؿٗىصيت بلي اعجٟإ وؿبت الخؿاباث الجاعيت مً الىاجج٣ٞ ،ض ٟ٢ؼث مً
مً ٖاثضاث الى ِٟباإلياٞت لٗاثضاث الدج والٗمغة .
اإلاُلب الشالض:الٗالم الٗغبي بحن الخدى ٫الضيم٣غاَي والاهخ٣ا ٫الؿياسخي.
٦ثرث الخٗغيٟاث ألا٧اصيميت إلاٟغصاث مشل "الاهخٟايت" ؤو "الخمغص" ؤو "الشىعة" ل ً٨الضاعؾحن يخ٣ٟىن ٖلى ؤن
الاهخٟايت هي جدغ ٥قٗب ٧امل ؤو قغاثذ واؾٗت مىه يض ٢غاع ؾياسخي ؤو ا٢خهاصر ...جخسظٍ الؿلُت الخا٦مت ؤو يض
وي٘ يا ِٚمٗحن جُالب بخٛيحرٍ ،والاهخٟاياث الٟلؿُيييت يض الاخخال“ ٫ؤلاؾغاثيلي” زحر مشا ،٫ؤما الخمغص ٗٞىضما
ج٣ىم ظماٖت مٗيىت ؾياؾيت ؤو ا٢خهاصيت ؤو ٖغ٢يت ؤو صيييت ؤو ٖؿ٨غيت ؤو ٚحرَا بك٩ل مً ؤق٩ا ٫الخغا ٥الٗىٟي
للمُالبت بد٣ى ١مٗيىت مدضصة ،ؤما الشىعة ،الؾيما الكٗبيت مجها والتي جسخل" ًٖ ٠الاه٣الب" بإق٩اله اإلاسخلٟت،
ً
ٗٞىضما ي٣ىم الكٗب ؤو ممشلىن ٖىه (بخٟىيٌ ؤو مً صوهه) بالجزو ٫بلى الكىاعٕ للمُالبت بخٛيحر الىي٘ ال٣اثم ،عؤؾا
ٖلى ٖ٣ب ؤر ب"بؾ٣اٍ الىٓام" وليـ مجغص جدؿيىه ؤو حٗضيله ؤو بنالخه .
African Development Fund “AFDB”, The Revolution in Tunisia: Economic Challenges and
Prospects, 11 March, 2011.
 2تقرير مؤدتر مناخ االستثمار يف الدكؿ العربية،ادلؤسسة العربية لضماف االستثمار كائتماف الصادرات ،الكويت،
دينا شحاتة كمرمي كحيد،مرجع سبق ذكره،ص6
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وال ٖال٢ت ؾببيت بالًغوعة بحن الشىعة الكٗبيت والضيم٣غاَيت ٞاألولى جبخغي بؾ٣اٍ الىٓام ال٣اثم والاهخ٣ا ٫بلى آزغ،
ً
ً
وَظا “آلازغ” ٢ض ال ي٩ىن صيم٣غاَيا بالًغوعة ،بط بن الاهخ٣ا ٫مً هٓام اؾدبضاصر بلى آزغ ؤ٦ثر اؾدبضاصا ٢ض يدضر ًٖ
َغي ٤الا٢ترإ الكٗبي الضيم٣غاَي .
ً
ً
ً
والشىعة الٟغوؿيت التي يًغبها الضاعؾىن ٖمىما ٦مشاٖ ٫لى الشىعاث التي ؤخضزذ حٛيحرا ظظعيا في مجغي الخاعيش
 1789بةَاخت اإلال ٪وهٓامه ٢بل اهخساب ظمٗيت وَىيت حؿيُغ ٖلحها َب٣ت الىبالء هٟؿها التي
ؤلاوؿاوي ٢اَبت اهتهذ ٖام
ً
٧اهذ جخمخ٘ باالمخياػاث زال ٫الٗهض اإلال٩ي ،ل٣ض ٧ان الاهخ٣ا ٫ؾياؾيا و٢تها ولم يدضر الخدى ٫الضيم٣غاَي بال بٗض ٖ٣ىص
 1840جالَا جٟاٖل لخُىعاث
َىيلت ٖاصث زاللها الض٦خاجىعيت ووكإث ؤلامبراَىعيت ٢بل ؤن جىضل٘ زىعة مهٛغة ٖام
صازليت وزاعظيت ٖلى زلٟيت زىعة نىاٖيت و٨ٞغ ؾياسخي زال ،١لخٟطخي الخُىعاث بلى هٓام صيم٣غاَي في الخض ألاصوى ،
ً
بن الخدى ٫الضيم٣غاَي في ٞغوؿا جُلب ٢غها وهه ٠ال٣غن بٗض الشىعة الٟغوؿيت بط ٧ان يجب اهخٓاع ٧ 1945ي جدضر ؤو٫
اهخساباث ٞغوؿيت صيم٣غاَيت حكترٞ ٥حها اإلاغؤة التي ٧اهذ مدغومت مً َظا الخ٢ ٤بل َظا الخاعيش .
٦ما يم ً٨ال٣ى ٫مً صون مبالٛت ،بن مٗٓم الشىعاث ال٨بري في الخاعيش ؤًٞذ بلى ؤهٓمت ؤبٗض ما ج٩ىن ًٖ
الضيم٣غاَيت ،وَظٍ خا ٫الشىعاث البىلكٟيت واإلااويت وؤلايغاهيت ٖلى ؾبيل اإلاشا ٫ال الخهغ.
في ٧ل الىماطط الخاعيسيت هالخٔ ؤن الاهخ٣ا ٫الؿياسخي يدضر في ٞترة ػمىيت ٚحر َىيلت ؾىاء ٧ان طل ٪هديجت اه٣الب
ً
ٖؿ٨غر ؤو زىعة قٗبيت ؤو ٢غاع بعاصر ًٖ ٖاَل ؤو ؾلُت ؾياؾيت ؤو ٚحرٍ ،ل ً٨الخدى ٫الضيم٣غاَي يخُلب مؿاعا
ً
يؿلٞ ٪ترة ػمىيت ٢ض جُى ٫ؤو ج٣هغ خؿب الخالت والٓغو ٝاإلاديُت بهاٞ ،الخدى ٫الضيم٣غاَي يؿخلؼم حٛحرا في
ً
الٗاصاث والخ٣اليض الؿياؾيت والا٢خهاصيت وؤخياها الاظخماٖيت ،وَظا مؿاع جخمغؽ زالله ألاخؼاب الؿياؾيت ٖلى
ً
مماعؾت ؤصواعَا ووْاثٟها وجىدكغ ٞيه عويضا خغيت الخ٨ٟحر واإلاٗخ٣ض والاظخمإ والخٗبحر وال٣بى ٫بالغؤر آلازغ ويهلب
ٖىص اإلاجخم٘ اإلاضوي ويخٗلم الكٗب ٦يٟيت الغ٢ابت ٖلى اإلااؾؿاث والؿلُاث ،ومً ٢اهىن بلى ٢اهىن ومً بنالح بلى
ً
ً
ً
ً
بنالح يخ٣ضم اإلاؿاع الضيم٣غاَي مخباَئا َىعا ومدؿاعٖا خيىا ٖلى زلٟيت ه٣اف ٨ٞغر وصيىاميت ز٣اٞيت ،بجها مؿحرة
ً
ً
َىيلت وليؿذ ٢غاعا يخسظ مً ؤٖلى في لخٓت مٗيىت ،وللخاعط صوع مهم في بٖا٢ت اإلاؿاع الضيم٣غاَي ؤو صٗٞه ٢ضما٦ ،ما
للىسب اإلادليت الضوع ألاؾاسخي ٖلى وظه الخإ٦يض .
ما وكهضٍ في بٌٗ بلضان الٗالم الٗغبي مىظ بضايت الٗام 2011اهخ٣ا ٫ؾياسخي ٢ض ال يٟطخي بالًغوعة بلى جدى٫
صيم٣غاَي في الٛض ال٣غيب ٞ ،األخؼاب الجضيضة التي جهل بلى الؿلُت ليؿذ مخمغؾت ٖلى ٞىىن الخ٨م والضيم٣غاَيت بل
ً
ً
ً
بجها حؿخٗض للكغوٕ في ججغبت ؾيكىبها الخٗثر والخسبِ وألازُاء  ،والاهخساب مهما ٧ان خغا وهؼحها ،يب٣ى قغَا مً
قغوٍ ٦شحرة البض مجها ٧ي ههل بلى هٓام "صيم٣غاَي" ولى في خضٍ ألاصوى ،وَظٍ الكغوٍ ال يٟ٨ي ؤن ججخم٘ في هو
ً
ً
صؾخىعر مهما ٧ان ٖهغيا مدؿاميا ل٩ي جخد ٤٣بمغاؾيم و٢غاعاث جهضعَا الخ٩ىماث الجضيضة٣ٞ ،ض حؿٟغ الخدىالث

إمساعيل الشطي كآخركف،مداخل االنتقاؿ إىل الدميقراطية يف البلداف العربية،مركز دراسات الوحدة العربية ،أكتوبر،
بريكت ،200 ،ص240
 2زلسن عوض،االنتقاؿ إىل الدميقراطية يف الوطن العريب،ادلستقبل العريب،مركز دراسات الوحدة العربية،عدد 88جواف
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الؿياؾيت ًٖ ْهىع هٓم حؿلُيت ظضيضة ب٣ىإ صيم٣غاَي ،وجضزل اإلاجخمٗاث بٗضَا في نغاٖاث اظخماٖيت وخالت مً
ٖضم الاؾخ٣غاع .
اإلابدض الشاوي :مٗى٢اث الخدى ٫الؿياسخي في الىًَ الٗغبي.
اإلاُلب ألاو :٫مٗى٢اث مغجبُت ببييت الضولت ويٗ ٠اإلاٗاعيت.
ؤما مجمىٖت الٗىامل التي جٟؿغ حٗثر الخدىالث الضيم٣غاَيت ٞهي مغجبُت بالضولت وما حكمله مً بجى ؤؾاؾيت بصاعيت
وؾياؾيت و٢اهىهيتٞ ،هظٍ البجى هي التي جدضص ؤلاَاع اإلاىيىعي إلاماعؾت الىاؽ وخضوص ازخياعاتهم اإلام٨ىت وآلاٞا١
اإلاٟخىخت ؤمامهم،وفي اٖخ٣اصر ؤهه ليـ لهظٍ البجى ؤؾاؽ ؤو مىُ ٤آزغ ؾىي بعياء خاظاث الىسب التي ؾيُغث ٖلى
الضولت لخم٨حن ؾيُغتها وحٗؼيؼ ؾلُتها ويمان الب٣اء بلى ؤَىٞ ٫ترة مم٨ىت في مى ٘٢الخ٨م.
وجٟ٨ي ؤلاقاعة بلى ؤن ظمي٘ الىسب الخا٦مت اليىم في البالص الٗغبيت ٢ض اؾخلمذ الؿلُت بالؿيُغة اإلاباقغة ،بما
بمىاؾبت زغوط ال٣ىي اإلادخلت وبالخٟاَم اإلاؿب ٤مٗها،ؤو بؿبب اٖخماصَا مكغوٖيت جاعيسيت لم يٗض الىٓغ ٞحها ؤو
ججضيض ؤنىلها ٦ما في بٌٗ اإلال٨ياث واإلاكيساث ،ؤو بمىاؾبت اه٣الباث ٖؿ٨غيت ،ولم حٗخمض ؤر مجها في نٗىصَا بلى
ؾضة الخ٨م وفي ججضيضَا لىٟؿها في َظا الخ٨م ٖلى ؤر مكاوعة ظضيت ؤواؾدكاعة للمىاَىحن ،وال جؼا ٫جغ ٌٞؤن جُغح
وظىصَا وب٣اءَا في الؿلُت بل وختى ؾياؾاتها اليىميت ألر اؾخٟخاء ؤو اؾدكاعة ؤو مىا٣ٞت قٗبيتٞ ،هي ال ج٣بل بإر
ق٩ل ؤن جغبِ اؾخمغاعَا في الؿلُت بمىا٣ٞت ؤو ٢بى ٫الغؤر الٗام،وجُلب ؤن يىٓغ بلحها ٖلى ؤجها خ٣ي٣ت ٢اثمت .
بن مٗٓم ؤخؼاب اإلاٗاعيت حك٩ل الىظه آلازغ للؿلُاث اإلاؿدبضة في البلضان الٗغبيتٞ ،هظٍ ألاخؼاب جُالب
بالضيم٣غاَيت َاإلاا هي في اإلاٗاعيت ،ول ً٨ما ؤن حؿدؿلم الخ٨م ختى وجدى٨غ للضيم٣غاَيت وجىانل الاؾدبضاص٦ ،ظل،٪
مٗٓم َظٍ ألاخؼاب ٖباعة ًٖ ِةمل٨يت "لل٣اثض اإلااؾـ" ولٗاثلخه  ،ويدضر َظا ختى في بلضان ما يؿمى الغبي٘ الٗغبي ،مشل
ما يدضر في مهغ وليبيا وجىوـ مً ٞغى لألمغ الىا ٘٢وٖضم الاٖترا ٝبالًٗ ٠في بىاء اإلااؾؿاث ،وٖضم ٢بىلها للخىىٕ
الضيجي والٗلماوي ،اليؿاعر واليميجي،ؤلاؾالمي واإلاؿيخي .
وبؿبب ٚياب جضاو ٫الؿلُت في اإلاجخمٗاث الٗغبيت ،ؤنبذ مً اإلاخى ٘٢وظىص ما يم ً٨حؿميخه اإلاٗاعيت الضاثمت ،
ووظىص مٗاعيت حؿخسضم الٗى ٠هديجت الخغمان مً اإلاكاع٦ت الؿياؾيت،وجهبذ ؤ٢غب ما يؿمى باإلعَاب ،ما يدضر في
ليبيا ٖلى ؾبيل اإلاشا ،٫باإلياٞت بلى يٗ ٠جإزحر اإلاٗاعيت وحكدذ جىٓيماتها  ،والاؾخ٣ىاء باألظىبي واجسظث مً
الٗىانم الٛغبيت مغا٦ؼ اهُال ١إلاىاظهت الىٓم الؿياؾيت الخا٦مت ٦ما يدضر في ؾىعيا.
علي الدين ىالؿ ،النظاـ االقليمي العريب يف مرحلة حتوؿ ،مركز دراسات الوحدة العربية،ط ،مام  ،20 2ص.28
 2الشطي،إمساعيل كآخركف،مداخل االنتقاؿ على الدميقراطية يف البلداف العربية،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريكت ،أكتوبر ،200ص.240
عبد احلسني شعباف،تونس ػ مصر أسئلة ما بعد االنتفاضة ،يف عبد اإللو بلقزيز،رياح التغيري يف الوطن العريب حلقات
نقاشية عن مصر ػ ادلغرب ػ سوريا ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريكت،نوفمرب  ،20ص .5
 4عبد اخلالق حسني ،إشكالية الليربالية يف العامل العريب ،رللة الدميقراطية ،العدد  ، 0أبريل  ،2008ص 7
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مك٩لت ؤزغي في َظا الؿيا ،١ؤن آلياث الخدى ٫الؿياسخي ؤو (٢ىي الشىعة) ٚحر مخجاوؿت ،وجًم م٩ىهاث مسخلٟت
ً
ً
ً
ومخهاعٖت ؾياؾيا وؤيضيىلىظيا و٢بليا ،لظلَ ٪ىا ٥زُغ وكىب الهغاٖاث الضمىيت بحن َظٍ ال٣ىي ٖىضما يخم الً٣اء
ٖلى الٗضو اإلاكتر ،٥بال ؤن ألازُغ مً طلَ ٪ى ما يخٗل ٤باالؾخُ٣اب الؿياسخي ما بحن ال٣ىي الضيييت مً ظهت ،وال٣ىي
اإلاضهيت مً ظهت ؤزغي ألؾباب ٦شحرة ؤَمها حٗ٣ض الخغيُت ؤلاؾالميت في مهغ مشال ،وٖضم ججظع مٟهىم الٗلماهيت في
مجخمٗها  ،والخلل الىاضر في الىػن الؿياسخي بحن ٢ىاَا٧ ،ان َظا الاؾخُ٣اب الضيجي/اإلاضوي ؤ٦ثرٍ ج٨غاعا في مهغ مىه في
ٖ 2011ىضما نىعوا الخىظه للهىاصي ٤بالٛؼوة  ،و٢ض ظغي جضيحن الخُىعاث
جىوـ ،و٢ض بضؤ مب٨غا جدضيضا في ماعؽ
الؿياؾيت التي مغث بها مهغ في اإلاغخلت الاهخ٣اليتَ ،ظا و٢ض ٧ان الاؾخُ٣اب الضيجي ؤ٢له خضة في جىوـ بك٩ل ٖام و٧ان
ؤ٦ثر اهٟغاظا هٓغا لخٟخذ خغ٦ت الجهًت هىٖا ما ٖلى الخياعاث الٗلماهيت في جىوـ ،بط ؤ٢ضمذ الخغ٦ت ٖلى اجساط ظملت مً
اإلاباصعاث ؤلايجابيت مجها ٖضم اإلاؿاؽ بـ"مجلت ألاخىا ٫الصخهيت" التي جمىذ اإلاغؤة خ٣ى٢ا هي ألاوؾ٘ ٖلى مؿخىي الىًَ
الٗغبي .
َىا ٥ؤػمت ز٣ت حٗاهحها اإلاٗاعيت الٗغبيتٞ ،الكٗىب لم حٗض جش ٤في ٢ضعة اإلاٗاعيت ٖلى بخضار الخٛيحر ،بل ٖلى الٗ٨ـ
جغي ؤخياها ؤن الخمؿ ٪بما َى مىظىص مً ؤهٓمت اؾدبضاصيت ٢ض ي٩ىن ؤًٞل مً ؤهٓمت ظضيضة يم ً٨ؤن حؿخىلي ٖلى
الؿلُت وج٩ىن ؤ٦ثر اؾدبضاصا مً ؾاب٣تها ،ولٗل خالت الاؾدياء وٖضم الش٣ت التي حٗم مٗٓم صو ٫الغبي٘ مً َغي٣ت حؿيحر
الؿلُت الجضيضة التي ٧اهذ في اإلاٗاعيت ٧اهذ هديجت الش٣ت اإلاٟغَت في ألاخؼاب اإلاٗاعيتٟٞ ،ي مهغ وليبيا لم ما ػالذ
ب٣ايا الضولت الٗمي٣ت جخد٨م بمهحر الضولت ،ومشا ٫مهغ ال يؼا ٫قاَضا.
اإلاُلب الشاويٚ :ياب ؤو حٛييب صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي.
مٟهىم اإلاجخم٘ اإلاضوي في ألاُ٢اع الٗغبيت مٟهىم يدىر ال٨شحر مً ؤلاق٩االث التي جدخاط بلى ج٨ٟي ، ٪طل ٪ان الخضيض
ًٖ اإلاجخم٘ اإلاضوي في الىًَ الٗغبي ال يٗجي ؤهىا هخدضر ًٖ (٦يان واخض مخجاوـ وميؿ ٤ويٗبر ًٖ هٟؿه بهىث واخض
اججاٍ الضولت) ،مما يٗجي ؤن الخد٢ ٟٔض ي٩ىن مُلبا يغوعيا ٢بل الخ٨ٟحر في اؾخيؿار الىمىطط الليبرالي الٛغبي للمجخم٘
اإلاضوي ،ليك٩ل هىاة للضيم٣غاَيتٗٞ ،لى الغٚم مً وظىص هىاة للمجخم٘ اإلاضوي مىظ الخمؿيىاث مً ال٣غن اإلااضخي في ٧ل
مً مهغ وؾىعيا ،ول ً٨بمؿاٖضة الضو ٫الٛغبيت اإلاخىٟظة ٢امذ ألاهٓمت الٗغبيت بؿض الُغي ٤ؤمام الخدى ٫بلى ٢ىي
مجخم٘ مضوي ٞاٖل ،ألامغ الظر ؤصي بلى اخخ٩اع الضولت للمجا ٫الؿياسخي والؿيُغة ٖلى اإلاجخم٘ لظل ٪لم وٗغ ٝفي
اإلاىُ٣ت الٗغبيت ٖلى خض حٗبحر ٖالم الاظخمإ الؿياسخي ؤلٟغص ؾديٟان ما حؿميه ألاصبياث الاظخماٖيت الخضيشت بـ
(ؤلاصماظيت اإلاجخمٗيت)  ،Sociétal Corporationالتي حٗمل ٖلى ٢يام وجإؾيـ ماؾؿاث وَيئاث اإلاجخم٘ اإلاضوي جل٣اثيا،
وباؾخ٣ال ًٖ ٫الضولت وؾلُتها .
وٖلى الٗ٨ـ مً طل٣ٞ ٪ض ْهغ في اإلاجخمٗاث و الىٓم الٗغبيت ما يؿمى (بصماظيت الضولت) State Corporationؤر
جد٨م الضولت في بوكاء َظٍ اإلااؾؿاث والهيئاث مً زال ٫ال٣ىاهحن والاظغاءاث الؿلُىيت ،لظل ٪يغي بغَان ٚليىن "ؤهه
جم الخسلي ٧ليا ًٖ اؾخ٣الليت اإلاجخم٘ اإلاضوي لهالر بىاء الضولت ـ ألامتٞ ...هيمىذ الؿلُت اإلاغ٦ؼيت ٖلى اإلاجا ٫الؿياسخي

نيفني مسعد،كأمحد يوسف أمحد ،كآخركف،مرجع سبق ذكره،ص29
 2ثناء فؤاد عبد اهلل ،آليات االستبداد كإعادة انتاجو يف الواقع العريب،مركز دراسات الوحدة العربية،ط  ،بريكت 2005،ص.408
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والاظخماعي والا٢خهاصر ،ومىٗذ ؤر ماؾؿت مؿخ٣لت جغٚب باليكاٍ في ؤر مً اإلاجاالث ،ألجها جهُضم خخما بخىظهاث
الضولت .
و٢ض اؾخسضمذ الىٓم الؿياؾيت الٗغبيت للخإزحر والخد٨م في اإلاجخم٘ اإلاضوي ٖضة آلياث خيض ج٣ىم الخ٩ىمت ومً
زال ٫الدكغي٘ وبنضاع ال٣ىاهحن التي حُٗحها الخ ٤في خل الجمٗياث اإلاضهيت والخضزل في بصاعة َظٍ اإلاىٓماث٦ ،ما خهل
في مهغ مازغا في خل ظمٗيت ؤلازىان اإلاؿلمحن الظر اٖخبر تهضيضا لألمً ال٣ىمي مً وظهت هٓغ الىٓام الخالي.
َظا وال جؼا ٫اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت ؤو ما يؿمى بمٟهىم الضولت الٗمي٣ت بمٟهىمها الٗام جمشل مهضع الخإييض ألاؾاسخي
لىٓم الخ٨م  ،و٦شحرا ما يؿخسضم الىٓام ؾيُغجه ٖلى مهاصع ؤلا٦غاٍ اإلااصر لضيه الؾديٗاب واخخىاء ؤر تهضيض ظضر
يىاظهه مً ال٣ىي الاظخماٖيت اإلاُالبت بالخٛيحر ،يٟ٨ي ؤن وكحر بلى الخالت اإلاهغيت في مىاظهتها لخُغ التهضيض ؤلاؾالمي
٦ما يضعي الىٓام ،واؾخٗما ٫ال٣ىة في خالت الخغا ٥الاظخماعي في البدغيً ل٣م٘ جٓاَغاث التي يمشلها اإلاجخم٘ اإلاضوي.
ٞالضوع الؿياسخي للجيىف يٗض مٗى٢ا ؤؾاؾيا للضيم٣غاَيت الخ٣ي٣يت ٖمىما ويمشل زُغا ٖلى مؿخ٣بل اإلاجخم٘
 1991التي ٞاػث في خىلتها ألاولى
اإلاضوي ،وال جؼا ٫الخالت الجؼاثغيت عاسخت مىظ هضزل الجيل إللٛاء اإلاؿاع الاهخسابي ٖام
الجبهت ؤلاؾالميت لإله٣اط ،وحٗض جضزالث الجيل ٖبر اؾخسباعاجه ألامىيت والتي حؿخٗمل زهىنا يض اإلاىٓماث
الخ٣ى٢يت والضٞاٖيت مً ؤزُغ الخدضياث التي جىاظه ٖمليت همى جىٓيماث اإلاجخم٘ اإلاضوي.
بن اؾخ٣ال ٫مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ج٣خطخي بالًغوعة جىاٞغ الخهاهت والضٖم اإلاالي لها ،بيض ؤن وا ٘٢اإلاجخم٘ اإلاضوي
في الىًَ الٗغبي يكحر بلى اٞخ٣اع ماؾؿاجه بلى ٢اٖضة ماليت مؿخ٣لت حؿمذ له باليكاٍ الخغ ،وبالخالي جُغح ً٢يت
الخمىيل ألاظىبي ب٣ىة في الخالت الٗغبيتٟٞ ،ي خالت اإلاجلـ الىَجي الؿىعر اإلاٗاعى الظر يخل٣ى الضٖم اإلاالي مً صو٫
الجىاع مً ُ٢غ والؿٗىصيت وبالخالي الخإزحر ٖلى اؾخ٣الله الؿياسخي ،والخمىيل ؤلايغاوي للخغا ٥في البدغيً الظر يغًَ
خغيت اإلاباصعة إلاىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي .
بلى ظاهب َظٍ الٗغا٢يل اإلاٟخٗلت مً ٢بل ألاهٓمت الٗغبيت لٗمل مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،وٖلى الغٚم مً الخىؾ٘
الظر قهضجه خغ٦ت اإلاجخم٘ اإلاضوي في ٧ل مً جىوـ والجؼاثغ واإلاٛغب وصو ٫قما ٫بٞغي٣يا ،بال ؤجها ال جؼا ٫م٨بلت بٗضص مً
 ،2000وفي
ال٣يىص ال٣اهىهيتٗٞ ،لى ؾبيل اإلاشاٞ ٫ةن اإلاىٓمت الٗغبيت لخ٣ى ١ؤلاوؿان لم يخم الاٖترا ٝبها بال في ؾىت
الجؼاثغ جضزلذ الؿلُت لدؿيُغ ٖلى اإلاغنض الىَجي لخ٣ى ١الاوؿان لخجٗل مىه ماؾؿت خ٩ىميت بامخياػ.
َظا باإلياٞت بلى الخإزحر ال٣بلي الباعػ ٖلى ٖمل خغ٧اث اإلاجخم٘ اإلاضوي في بٌٗ الضو ٫الٗغبيت التي حٗغ ٝمجخمٗاث
٢بليت وَاثٟيتٟٞ ،ي اليمً ٖلى ؾبيل اإلاشا ٫وجدضيضا اإلاجلـ الىَجي ل٣ىي الشىعة ،الظر جم ؤلاٖالن ًٖ حك٨يله زال٫
 ، 2011بال ؤهه وفي ٞترة وظحزة ال جؼيض ًٖ ؾخت ؤقهغ
الاظخمإ الخإؾيسخي للجمٗيت الىَىيت ل٣ىي الشىعة الؿلميت في ؤوث
قهض اإلاجلـ اوسخاباث بالجملت  ،مٗٓمها مً ٢بل ال٣اصة الجىىبيحن ،بؿبب ما اٖخبروٍ تهميكا وٖضم ؤزظ وظهاث هٓغ

رضواف زيادة،النظاـ السياسي العريب كأزمة التغيري ،رللة شؤكف األكسط ،عدد، 20خريف ،2005ص62
تاريخ االطالع 20 5/0 /24:
.
 2أماين قنديل ،انعكاسات األزمة ادلالية على اجملتمع ادلدين
http://www.alwakad.net/inff/articles.php?action=show&id
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الٗضيض مً عؤر ال٣ىي الؿياؾيت بٗحن الاٖخباع ،وَالبى في َظا الؿيا ١بإن ي٩ىن حك٨يل اإلاجلـ مىانٟت بحن الكما٫
والجىىب .
َىاٖ ٥اث ٤آزغ ال ي٣ل ؤَميت ًٖ ؾاب٣يه في ٖمل اإلاجخم٘ اإلاضوي وَى اإلا٩ىن اإلاٗغفي وَى ؤَم م٩ىهاث الش٣اٞت
الؿياؾيـت ٖلى ؤلاَال ، ١ألن ٖضم مٗغٞت ؤؾـ الىٓام والٗملياث الؿياؾيت اإلاغجبُت به وبىْاث ٠اإلااؾؿاث ٞيه،
ياصر بلى ْٗ ٠الخمؿ ٪بالضيم٣غاَيت ،وإلاا ٧اهذ مهاصع اإلاٗغٞت الؿياؾيت ج ٘٣ؤٚلبها جدذ ؾيُغة الؿلُت اإلاغ٦ؼيت في
ؤٚلب صو ٫اإلاىُ٣ت  ،ؾىاء مً زال ٫ؾيُغتها ٖلى ؤظهؼة ؤلاٖالم الجماَحرر ؤو اإلااؾؿاث الش٣اٞيتٞ ،ةن َظٍ اإلاهاصع
ٖلى ازخال ٝؤهىاٖها حٗمل ٖلى بٖاصة بهخاط هٟـ ال٣يم الؿاثضة في الىٓام الؿلُىر وحؿاَم في ج٨غيـ الىاٞ ،٘٢ال
وؿخٛغب ٖىضما وٗلم ؤهه يىظض ؤ٦ثر مً 60مليىن ٖغبي ال يٗغٞىن ال٣غاءة وال٨خابت ،وؤهه ؤظغر مسر َة
مـ 18صولت ٖغبيت
٧اهذ الىديجت ؤن ِ٣ٞ %11مً مجمىٕ الٗيىاث جىٓغ للمجخم٘ اإلاضوي ً٣٦يت ؤؾاؾيت حؿخد ٤الاَخمام .
ٟٞي ليبيا مشال ،جاصر الش٣اٞت الؿياؾيت الؿاثضة صوعا في ج٣غيغ ٞغم هجاح وصوع اإلاجخم٘ اإلاضويٞ،هي في ظاهب ٦بحر
مجها هخاط الؿياؾاث اإلاضمغة لل٣ظافي التي ؤصث بلى ج٨غيـ الشىاثياث ٖلى هدى ظٗل الٗضيض مً اإلادللحن يهٟها بإجها ز٣اٞت
"الغاعي والغٖيت الؿيض والٗبض "..وفي بَاع البييت ال٣بليت للمجخم٘ الليبي ٞةن اإلاجخم٘ اإلاضوي ياصر صوعا مدضصا باليكاٍ
اإلاغجبِ بالكإن الٗام ،وْهغ بلى الؿُذ مداوالث لٟغى بيضيىلىظياث مسلٟت للش٣اٞت الؿاثضة ،وَى ما ياصر بلى تهضيض
الٗمليت الؿياؾيت بغمتها.
اإلاُلب الشالض:صوع الٗامل الخاعجي في ٖغ٢لت مؿاع الخدى ٫الؿياسخي.
بن ٖال٢ت الخبٗيت التي جغبِ ٦شحرا مً ألاهٓمت الٗغبيت بال٣ىي الضوليت الخاعظيت ،وبالضعظت ألاولى الىالياث اإلاخدضة
ألامغي٨يت ،ظٗلذ مىه مؿغخا للهغإ خى ٫مىاَ ٤الىٟىط الخاعجي الظر جماعؾه َظٍ ال٣ىي للخإزحر ٖلى ناوعي ال٣غاع
الؿياسخي في الضو ٫الٗغبيتَ ،ظٍ الخبٗيت التي وكإث ٖبر ٖمليت جاعيسيت جم بم٣خًاَا بلخا ١صو ٫الٗالم الشالض ،ومجها
صو ٫الىًَ الٗغبي بالىٓام الغؤؾمالي الٗاإلاحن و٧ان مً هخاثج َظٍ الٗمليت ،حُٗل ؤلاعاصة لىَىيت ،و٣ٞضاجها الؿيُغة ٖلى
قغوٍ بٖاصة ج٩ىيً طاتها وججضصَا .
2010
ٟٞي الؿىىاث ألازحرة صزلذ الخدىالث التي قهضَا الٗالم الٗغبي مىظ بضايت الخغا ٥الكٗبي في جىوـ في صيؿمبر
في مغاخل مخٗضصة ،وبالغٚم مً حجم اإلاازغاث الضازليت لشىعحي مهغ وجىوـ ،بال ؤن الخضازل الظر قهضجه ألاخضار في
ّة
ليبيا ومً زم اليمً وؾىعيا ،يى٣ل (الغبي٘ الٗغبي) بلى مضاع اإلاازغاث الخاعظيت التي باجذ حك٩ل الٗامل ألا٢ىي في ؤخضار
َظا الغبي٘ وجازغ ٖلى هخاثجهٟٞ ،ي خحن ي٨دؿب البٗض الضازلي للخدىالث في الٗالم الٗغبي وظهت مدضصة جخمحز بخهاٖض
وجحرة الٗمليت الؿياؾيت ( جىوـ ومهغ) وبش٣ل الٗمليت الضازليت في الضو ٫التي ال جؼاٖ ٫لى الثدت الاهخٓاع(البدغيً،

نفني مسعد،كآخركف ،نفس ادلرجع السابق ،ص. 40
 2خري الدين عبادم ،اجملتمع ادلدين كالعملية السياسية يف دكؿ مشاؿ افريقيا 990ػ ،20 0مذكرة ماجستري دراسات افريقية ،جامعة اجلزائر.20 ،

برىاف غليوف  ،بياف من أجل الدميقراطية ،ادلركز الثقايف العريب ،بريكت ،الطبعة اخلامسة،2006 ،ص 9
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ؾىعيا)ٞ ،ةن الؿيا ١الضولي آلازظ في الاعحؿام يدمل في َياجه زٟايا بؾتراجيجيت جد٨م خغ٦ت ال٣ىي الضوليت الغثيؿيت
التي عؾمذ ؤَضاٞها ٢بل الغبي٘ الٗغبي وبمٗؼ ًٖ ٫ؤخضازه .
و٢ض ؤْهغث و٢اج٘ الخغا ٥الؿياسخي مٟاظإة لل٣ىي الضوليتً ،
وبىاء ٖلى مغا٢بت ؾلىَ ٥ظٍ ال٣ىي ججاٍ ما يدضر في
َظٍ الضوْ، ٫هغ في البضايت خياصَا م٘ مغا٢بتها إلاا يدضر ختى الىنى ٫بلى هُ٣ت مٗيىت في حٛيحر محزان ال٣ىي ٖلى
ألاعى ،خيجها حٛحر َظا الؿلى ٥بال٩امل،وٖلى الٗمىم مً بحن الٗىامل اإلادضصة لخٛحر ؾلى ٥ال٣ىي الٗٓمى مضي
ألاَميت ؤلاؾتراجيجيت للضولت اإلاٗىيت ،ومضي ؤَميتها في الاؾخ٣غاع ؤلا٢ليمي،واإلاالخٓت ألاَم هي ويىح اػصواط مى٠٢
ال٣ىي الٗٓمى ججاٍ الخٛيحر بىاء ٖلى م٩ان خضوزه ومضي مهالر ال٣ىي الٗٓمى اإلاغجبُت بيخاثج َظا الخٛيحر.
ٟٞي م٣الت بٗىىان "عوؾيا والٗالم اإلاخٛحر" وكغتها صخيٟت (مىؾ٩ى ٞؿ٨ييىىٞىؾتي)فيٞ 27يٟغر
، 2012ي٣ى ٫الغثيـ
الغوسخي ٞالصيمحر بىجحن " :بن ؾلؿلت الجزاٖاث اإلاؿلخت الخ ــي جبرعَا ألاَضا ٝؤلاوؿاهيت ّة
ج٣ىى مبضؤ الؿياصة الضوليت
ً
م٣ضؾا ٖبر ٢غون ،لظل ٪يخم حك٨يل الٟغا ٙفي الٗال٢اث الضوليت" ،و"َىا ٥مداوالث ج٣ىم بها الىالياث
الظر ب٣ي
ُة
ً
اإلاخدضة بك٩ل مىخٓم إلاماعؾت ما ي ّة
ج٣ليضيا "
ؿمى بـ(الهىضؾت الؿياؾيت)في مىاَ ٤وؤ٢اليم حٗخبر مهمت باليؿبت لغوؾيا
ّة
مخدًغ" ،وبالخالي،
وخى ٫الغبي٘ الٗغبي ،اٖخبر بىجحن ؤن الخضزل الخاعجي ؤصي بإخضازه بلى ؤن جخُىع في ؾيىاعيى "ٚحر
ٞهظا الغبي٘ الٗغبي ؤٖاص بصزا ٫عوؾيا بلى اإلالٟاث الضازليت في اإلاىُ٣ت ّة
وعجر مٟهىمها بالخاظت بلى ج٨غيـ اإلاغظٗيت
الضوليت في ألامم اإلاخدضةٞ ،ل٣ض صٗٞذ الخدغ٧اث الكٗبيت بلى خضور ٞغا ٙؾياسخي واه٨كا ٝالؿاخاث اإلادليت ؤمام
٦خلخحن ؤؾاؾيخحن :ال٣ىي ألامغي٨يت والٛغبيت مً ظهت وعوؾيا مً ظهت زاهيتٞ ،ديض ٢ام الخىاػن بيجهما ا٢خهغ الخضزل
ً
ّة
الخدى ،٫وطل ٪في خالتي مهغ وجىوـ ،وخيض ازخل الخىاػن اؾخىظب ألامغ جضزال
الخاعجي ٖلى اإلاؿاٖضة في بهجاػ
ً
ً
لضوإ بوؿاهيت جخٗل ٤بىاظباث اإلاجخم٘ الضولي في الخٟاّ ٖلى الؿلم وخمايت اإلاضهيحن ٦ما في خاالث ليبيا
وصوليا
ب٢ليميا
ٍة
واليمً وؾىعيا .
ومً هاخيت ؤزغي ،قهضث اإلاغخلت جهاٖضا في هٟىط ٢ىي ب٢ليميت ناٖضة ،مشل بيغان وجغ٦يا ،بضؤث جازغ في مجغياث
ألامىع في الٗالم الٗغبي ،وباليؿبت إليغان٣ٞ ،ض جىلذ ٢ياصة اإلاٗؿ٨غ اإلاىاوت للؿياؾاث ألامغي٨يت في اإلاىُ٣ت ،و٢امذ
بضٖم هٓم عاصي٩اليت ،مشل هٓام ألاؾض في ؾىعيا ،مما ص ٘ٞالبٌٗ للخدضر ًٖ بضء خغب باعصة ظضيضة في اإلاىُ٣ت ،و٢ض
ٖؼػ َظا الهغإ مً هٟىط ٞاٖلحن ٚحر عؾميحن ٖلى الؿاخت الضازليت ،اإلاٗاعيت اإلاؿلخت في ؾىعيا ،التي ل٣يذ صٖما
مى ُ٘٣الىٓحر مً الضو ٫اإلاجاوعة مشل ُ٢غ وجغ٦يا ،ؾىاء بالؿالح ؤو اإلاا،٫وختى صٖم ؾياسخي طل ٪باالٖترا ٝبها ٦ممشل
قغعي ووخيض للكٗب الؿىعر ،ومداوالث اإلاٗاعيت لُلب اإلاؿاٖضة الخاعظيت لخ٣ضيم الؿالح ،ؤو ختى الخضزل
الٗؿ٨غر لخؿم الهغإ٧ ،ل َظٍ ألاويإ ٞا٢مذ مً خضة ألاػمت وؤظلذ ٖمليت الاهخ٣ا ٫الؿياسخي .

جواد احلمد ،كآخركف،مطالب الثورات العربية كالتدخل األجنيب،مركز دراسات الشرؽ األكسط،عماف،20 ،ص. 2
 2خريم منصور ،تراجيديا الربيع ككوميدياه ،القدس العريب ،لندف 9 / 8 ،أكت20 2
الغريب حقِّا؟ ،اجلريدة ،العراؽ20 2/05/28 ،
العريب بادلعع ّيب
زلمد عبد الشفيع عيسى ،ىل ىو الربيع ّيب
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وؤمام الخل الٗؿ٨غر الظر جبىاٍ الىٓام الؿىعر ،بضؤث اإلاىا ٠٢الضوليت جخٟاٖل ،وبضؤث الاه٣ؿاماث بحن ال٣ىي
ال٨بري والالٖبحن ؤلا٢ليميحن ،ؤمام َظا الىا ٘٢الجضيض والخ٣اعب ألامغي٩ي الغوسخي ونل ألامغ بلى خالت الٟخىع ،وونى٫
ألامغ بلى حؿىيت ؾياؾيت بٗيضا ًٖ َمىخاث اإلاٗاعيت والكٗب بالخٛيحر.
ًّ
ًّ
وؾياؾيا ؤ٢ل ً
جإزحرا في الخٛحراث الجيىؾتراجيجيت مً الخغ٦ت
مُلبيا
ولم ج ً٨زىعة اليمً ٖلى الغٚم مً ويىخها
ّة
الاخخجاظيت في باقي اإلاىاَ٣ٞ ،٤ض خاولذ اإلامل٨ت الؿٗىصيت الخٟاّ ٖلى هٟىطَا في اليمً اإلاخهل ظٛغ ًّ
اٞيا بضو ٫مجلـ
ً
مىخضا
الخٗاون ،ولجم ٞاٖلحن ب٢ليميحن ًٖ بلىعة هٟىطَم؛ ٞبضا اإلاى ٠٢الخليجي  -باؾخصىاء مىُ٢ ٠٢غ م٘ جبايىاجه-
ومخ٣ضما بٗض َغح اإلاباصعة الخليجيت؛ جل ٪اإلاباصعة التي ّة
ً
خضصث لليمً مؿاع الاهخ٣ا ٫والخدى ٫الؿياسخي آلامً٦ ،ما
جىاٞـ ظيىؾتراجيجي بحن اإلامل٨ت الٗغبيت الؿٗىصيت وبيغان التي بضؤث جضزل بلى اليمً ٢بيل
اهُىث مجغياث الشىعة ٖلى
ٍة
الشىعة م٘ الخمغص الخىسي ،وَى ما ٧ان له ألازغ البال ٜفي جإزحر الٗمليت الؿياؾيت .
جدذ جإزحر الخدى ٫الضيم٣غاَي ومُالب الضازل و يٛىٍ الخاعط ايُغث الضو ٫الٗغبيت بلى الضزى ٫في مؿاع
الخدى ٫الضيم٣غاَي ول ً٨بُغي٣ت بُيئت للٛايت ومخٗثرة جدذ جإزحر ٖضيض مً اإلاٗى٢اث ٞا٢مذ مً آزاع وهخاثج الخدىالث
ً
الؿياؾيت الؿلبيت ،وَظا يُغح حؿائال خى ٫الكغوٍ التي ججٗل الضيم٣غاَيت مم٨ىت وهاظٗت ،وعٚم وظىص جٟؿحراث
ٖضة خى ٫الكغوٍ التي ججٗل الضيم٣غاَيت مم٨ىت ،مشل جىٞغ ْغو ٝاظخماٖيت وا٢خهاصيت ووظىص مٗاعيت ٗٞليت،
وجىؾ٘ مضهيت اإلاجخم٘،ووظىص و٢ىة وٞاٖليت اإلاجخم٘ اإلاضوي ،وٖضم اعتهاهه للخاعط ،والالتزام ب٣يم وؤخ٩ام الضيم٣غاَيت،
بال ؤهه في الخالت الٗغبيت وظضها ؤن الٗامل الخاعجي ٗ٦امل مدٟؼ ؤو مشبِ لٗملياث الخدى ٫الضيم٣غاَي يمشل الضوع
ألا٦بر،في هجاح ؤو ٞكل ٖمليت الخدى ٫الؿياسخي .
زاجمت:
ؤزحر وليـ آزغاٞ ،ةهه وٖلى الغٚم مً ٧ل الٗغا٢يل والهٗىباث التي ُة
جدى ٫صون جد٣ي ٤ؤو الؿحر هدى ٖمليت الخدى٫
الؿياسخيٞ ،ةهه ال ي٣هض مً ٧ل طل ،٪ؤلايداء بإن ٖمليت حٛيحر ألاهٓمت الٗغبيت ،وجدىيلها هدى هٓم صيم٣غاَيت ،ؤمغ
نٗب اإلاىا ،٫ول ً٨اإلا٣هىص وي٘ َظٍ الٗمليت ،مىظ بضايتها في ؾ٨تها الصخيدت ،ول ً٨الخى٧ ٝل الخى ،ٝؤن ي٩ىن
الىًَ الٗغبي ،بهضص ص ٘ٞزمً الترصص والخحرة ،في مباقغة بنالخاث خ٣ي٣يت بٗيضة ًٖ يٛىَاث وبمالءاث الخاعط،
والخًىٕ لخ٣بت ظضيضة مً الىنايت الضوليت.
ؤزحرا يجب الخىييذ ،ؤن الضيم٣غاَيت ال يم ً٨اؾخحراصَا مً الخاعط ،و ٤ٞني ٜمٗلبت مؿب٣اٞ ،الضيم٣غاَيت جخىلض
صازليا ،وهي هٓام يخم نىٗه في الضازل الٗغبي ،وٖبر آلياث طاجيت خيض يدخاط ٞيه لٟترة َىيلت  ،يخم زاللها نهغ
ٖىامل ٖضيضة لخل ٤همِ زام ومخٟغص مً الضيم٣غاَيت  ،ياصر بلى جد٣ي ٤وسخت صيم٣غاَيت ٖغبيت ممحزة،آزظة في
الاٖخباع زهاثو اإلاجخمٗاث اإلادليت ومؿخىي جُىعَا الؿياسخي والش٣افي والا٢خهاصر.

سعيد الشهايب ،ديناميكية التغيري كمعوقات التحوؿ الدميقراطي ،القدس العريب ،لندف 2012،جانفي 31
2محد عبدالكرمي سيف ،التحوؿ الدميقراطي يف الشرؽ األكسط :سيناريوىات زلتملة ،كرقة مقدمة إىل ن ػ ػػدكة "الثورة كاالنتقاؿ الدميقراطي يف الوطن العريب :حنو خطة
طريق" ،مركز دراسات الوحدة العربية 8-6 ،فرباير  ،20 2تونس .
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وألاَم مً ٧ل طل ٪ؤن الخٛيحراث الخ٣ي٣يت ال جدضر بُغي٣ت ٞجاثيت ؤو اه٣البيت ،وبهما حكَ ٤غي٣ها بُغي٣ت جغا٦ميت
جضعظيت ،جديذ لها الخٗم ٤والاؾخمغاعيت ،ولٗل ما ؤجذ به الٗىإلات في ق٣ها اإلاىيىعي وؤلايجابي ،مً زىعة ج٣ىيت ومٗغٞيت ،
ظٗلذ ٖمليت الضم٣غَت والخدى ٫الؿياسخي ؤ٦ثر حؿاعٖا في ألاُ٢اع الٗغبيت.
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جحىالث اإلاؤطظت العظىسيت في العالم العسبي :عظىسة اإلاجخمع و وؼىء
اإلاليؼياث
د .عبد العالي حىز ،اطخاذ باحث بمسهص الخىحيه و الخخطيط التربىو –اإلاغسب

ملخو:
ل٣ض انبدذ اإلاليكياث اخض اَم الٗىانغ الٟاٖلت و اإلاازغة في ٖضص مً البلضان الٗغبيت ,بٗضما انبذ لها صوع ٦بحر في
جدضيض الؿياؾت الضازليت للضولت ،و جدضيض الخٟاٖالث التي جخم بحن الضولت و الٟاٖلحن صازلها ٧ال٣ىي الؿياؾيت و
ّة
الاخؼاب و مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي،بل و م٘ الخاعط ٦ظل٣ٞ ،٪ض اصث الايُغاباث ألامىيت التي جغجبذ ًٖ الخغا٥
الاظخماعي الظر قهضجه بٌٗ الضو ٫الٗغبيت ،الى جدى ٫الخالٞاث الؿياؾيت الى زالٞاث َاثٟيت و ازييت و ٖغ٢يت،
يىْٞ ٠حها الجيل و جيكإ بؿببها اإلاليكياث و يلجإ ٞحها الى اإلاغجؼ٢ت  ،و يؿاَم في ٖؿ٨غة اإلاجخم٘ و اهٟغاٍ ٖ٣ض اخخاع
الضولت للٗى ٠اإلاكغوٕ ،و يؼيض مً ؤَميت الخىٓيماث الٗؿ٨غيت ب٩ل ؤهىاٖها ،بن لم جهبذ ؤؾاؾيت ،باٖخباعَا ظهاث
ٞاٖلت ،ؾىاء باليؿبت للضو ٫الىَىيت ؤو للجماٖاث اإلاجخمٗيت التي جؼصاص اؾخ٣الليت و ٖؿ٨غة في ؾٗحها بما للخٟاّ ٖلى
م٩اهتها ؤو للخهىٖ ٫لى امخياػاث ا٢خهاصيت و اظخماٖيت و ؾياؾيت و الخغوط مً وي٘ التهميل و ؤلا٢هاء الظر ْلذ
حٗيل ٞيه ،ما ؤصي بلى ج٣ىيٌ الضولت اإلاغ٦ؼيت و ماؾؿاتها و زانت اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت  ،مما يجٗل بٖاصة حك٨يل
ظيل وَجي ّة
مىخض عَيىت نغاٖاث ال٣ىي الؿياؾيت والاظخماٖيت اإلاسخلٟتٓٞ .اَغة اإلاليكياث هي هديجت لُبيٗت بىاء
الجيىف و ٖىىاها للىالء الظر ج٨ىه للىٓام الؿياسخي و ليـ للضولت  .و هي مً هخاثج حؿييـ الجيل و اهسغاَه اإلاباقغ
في الٗمليت الؿياؾيت او مً زال ٫ازترا ١ال٣ىي الؿياؾيت لىخضاجه او جد٨م الىٓام الؿياسخي ٞيه و زصخهخه
لهالخه و جىْيٟه في خمايت هٟؿه في مىاظه الكٗبٞ .اإلاليكياث جيكإ بٗض جىْي ٠الجيل في الهغإ الؿياسخي زانت
ٖىضما يخسظ َظا الهغإ ابٗاصا َاثٟيت و ٖغ٢يت و مظَبيت في اإلاجخممٗاث ٚحر اإلاىضمجت التي جخد٨م ٞحها اهٓمت
اؾدبضاصيت ٚحر صيم٣غاَيت حٗخمض في بصاعة الضولت ٖلى البجى الٗهبيت و الُاثٟيت و ٖلى الىالء الجماعي او الٟغصر  ،و
تهميل اإلااؾؿاث الىَىيت  ،زانت ٖىضما ج٩ىن قغٖيتها مدِ هؼإ و حك٨ي ٪او ع ٌٞمً ٢بل بٌٗ او اٚلبيت
الكٗب .وبٗضما ج٩ىن ٢ض َمكذ و ا٢هذ ظل او بٌٗ الجماٖاث او اإلاىاَ ٤الجٛغاٞيت وخغمتها مً خ٣ها في اإلاكاع٦ت
في الؿلُت و في الاهخٟإ مً الثروة الىَىيت او مؿذ بد٣ى٢ها الش٣اٞيت و الاظخماٖيت.
Abstract:
Militias have become one of the most important actors and influential in a number of Arab
countries, after it play a big role in determining the internal politics of the state, and to
identify the interactions between the state and the actors within the political parties and civil
society organizations, and even with the outside world as well as , it has led to security
problems that incurred for social mobility witnessed in some Arab countries, to shift the
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political differences to sectarian differences and ethnic and racial, where the army employed,
and arise because of the militias and contribute to the militarization of society and break up
State monopoly of legitimate violence, and increases the importance of the military
organizations of all kinds, if not become essential, as actors, both for the national states or
community groups that increase the independence and militarization in its quest either to
maintain its position or to obtain economic privileges and social, political and get out of the
situation of marginalization and exclusion, which has been living in it, which led to the
undermining of the central state and its institutions, especially the military, making the reformation of a unified national army hostage to conflicts of different political and social
forces. The phenomenon of militias is a result of the nature of the building armies and the title
of the loyalty of the army to the political system, not the state. And it is one of the results of
the politicization of the army and the direct involvement in the political process or penetrate
through the political forces of the units of the political system or the control and privatize it
for him and employed in protecting itself in the face of the people. Militia arise after the
employment of the army in a private political conflict when the conflict take the dimensions
of sectarian and ethnic and sectarian in society that is not integrated, which is controlled by
despotic regimes undemocratic based in the state administration on the neural structures and
communal and collective allegiance or singles, and the marginalization of national
institutions, especially when its legitimacy is the focus of a dispute and skepticism or refusal
by some or the majority of the people. After they have been marginalized and ousted gel or
some groups or geographic areas and the sanctity of the right to participate in power and in
the utilization of national wealth or touched social and cultural rights.

يالث٨ىن اإلاجخمٗاث في حك٩خهاصيت وج٢ان الجيل ٖبر الخاعيش في نلب ٖمليت وكا اإلااؾؿاث الاظخماٖيت و الا٧
ىميت٣ الاوعبيت ال٫ مغوعا بالضو،ضيمت٣اعؽ و مهغ الٞ  ٖبر الخاعيش في الهحن و٫ان يىخض الضو٧ هى الظرٞ ،وَىيت
٠ و امىذ الؿلُت الىَىيت و خمذ الخضوص و وخضث مسخل٤ذ الُغي٣ت التي ق٦ان َى الكى٧ ض٣ٞ ، الخضيشت
. مت٦ت الخا٣ُب اإلاهيمً او الُب٣ ال٫يان الىَجي خى٨ ال٠ىماث التي جال٣اإلا
٪هى ملٞ ، و في الضولت الخضيشت يٗخبر الجيل ماؾؿت مً ماؾؿاث الضولت و ليـ ظهاػا او اصاة بيض الؿلُت
ٗا ٖلىٞىن مدايضا و متر٩خطخي مىه ؤن ي٣ مشله مشل باقي اإلااؾؿاث الازغي و َى ما ي،م٦للمجخم٘ و ليـ للىٓام الخا
غاع و اصاعة٣ يض ؤزغ و ؤن ال يخضزل في نى٘ ال٤غيٟ و ؤن ال ييخهغ ل،ًاث البييت الاظخماٖيت و نغاٖاث الؿياؾت٢جىا
خىحٟ م٫ ومجا،تٞغاَي مجغص لٗبت مضهيت نغ٣ىن الؿياؾت في الىٓام الضيم٩ ل،ىمي٣الؿلُت بال في ما يسو الامً ال
يل ألاخؼاب الؿياؾيت و٨اهىن والضؾخىع ؾىاء مً خيض حك٣هم اإلاضهيت التي يًمجها ال٢ى٣ مً خ٤ وخ،لجمي٘ اإلاىاَىحن
إ ًٖ الىًَ وٞيامه بالض٢ خه جخجؿض فيٟإَميخه و ْيٞ  اما الجيل. ٖلى الؿلُت٫ت في الاهخساباث و الخضاو٦اإلاكاع
.  و الخهضر للٗضوان الخاعجي،ض يخٗغى لها٢ خمايت خىػجه مً الازُاع و التهضيضاث الخاعظيت التي
 و الاصيان و٠ و اإلاجخمٗاث ا اإلاخٗضصة الُىاث٫ في بٌٗ الضو٪ ًٖ طل٠غيت يسخل٨٘ اإلااؾؿت الٗؿ٢بال ان وا
ً
ي بٓالله ؾلبا ٖلى ماؾؿت الجيل في زانت ْل٣ الظر يل، بليت التي حٗاوي مً ٖضم الاهضماط٣ او اإلاجخمٗاث ال١الاٖغا
 ترمجة حسن قبيسي القاىرة اذليئة ادلصرية، الكونغو، الصني،الياباف، اندكنيسيا،باكستاف،  فيتناـ، مصر:اجليش ك احلركة الوطنية،  اشراؼ انور عبد ادللك6  ص20 2 العامة للكتاب
 مركز دراسات،ك اخركف... امحد كلد داداه، اجليش ك السياسة ك السلطة يف الوطن العريب،يف، السياسة يف ميزاف اعالقة بني اجليش ك السلطة،  عبد االلو بلقزيز-2
6  ص2002 الوحدة العربية الطبعة االكىل بريكت دجنرب
2  ص988  ط االسكندرية دار ادلعرفة اجلامعية،  علم االجتماع العسكرم،  احساف زلمد احلسن-
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هٓام ؾياسخي اؾدبضاصر يد٨م ؾيُغجه ٖلى الؿلُت ،ويٟغى آعاءٍ ألايضيىلىظيت والؿياؾيت ألاخاصيت ٖلى الجمي٘ و
يغي هٟؿه الؿيض الظر يٗلى و ال يٗلى ٖليه ،و يٗمل ٖلى بٖا٢ت جد٣ي ٤الاهههاع اإلاجخمعي ؾىاء ًٖ ٢هض او بضو ٢هض
مً زال ٫اجبإ ؾياؾت الخٟغ٢ت و اإلاداباة و الخميحز بحن اإلا٩ىهاث اإلاجخمٗيت وال٣ىي الؿياؾيت اإلاخٗضصة و اإلاسخلٟت .مما
٢ض ياصر الى نغإ و ا٢خخا ٫اَلي يخم ا٢دام الجيل ٞيه اما لجاهب الىٓام الخا٦م او لٟئت صون ازغي او ٢ض يدكدذ
الجيل الى ٞغ ١ل٩ل واخضة والئَا الخام يهحر مٗها الجيل ظيل الٗغ ١ؤو ظيل اإلاظَب ؤو ظيل الُاثٟت ،او ظيل
ال٣بيلت  ،او ظيل الىٓام ،ويخجه لاله٣ؿام جبٗا لاله٣ؿاماث اإلاجخمٗيت  ،و يخدى ٫بلى مليكيا او مليكياث  ،وخيجها يخم
الاهخ٣ا ٫مً اخخ٩اع الضولت للٗى ٠و جمغ٦ؼٍ بيضَا الى حكٓيه و جىػٖه في ايض ٞاٖلحن مخٗضصيً ٚحر الضولتٖ .ىضَا ي٩ىن
الجيل -ان ْل َىا ٥ظيل -مىداػا وؤصاة بيض ٞغي ٤ؾياسخي ؤو ٖغقي ؤو مظَبي ؤو َاثٟي ؤخاصر ،يىْٟه يض ٞغي ٤آزغ،
و طل ٪هديجت الهٟغاٍ ٖ٣ض الىًَ  ،و يؼصاص َظا الىي٘ ؾىء ٖىضما جدؿلر البجى الُاثٟيت اإلاخٗضصة وجإزظ ق٩ل
ظيىف ميليكياجيت زانت ،و٢تها جهبذ جخٗغى الىخضة الىَىيت والترابيت للخ٣ؿيم و ييخهي الىالء الىَجي لخدل مدله
الىالءاث اإلادليت او البضاثيت.
٦ما ٢ض حٗمض ال٣ىاث اإلاؿلخت الى اهخاط اطعٕ او الاؾخٗاهت بمغجؼ٢ت او قغ٧اث زانت حٗيجها فى خغوبها و جىٟظ
مسُُاتها بالىيابت ٖجها زانت ان َىالء الى٦الء يم٨ىىَا مً جد٣ي ٤م٩اؾب ٖؿ٨غيت فى اعى اإلاٗغ٦ت إلاا ٢ض يخمحزون
به مً زبرة و صعايت بالٗضو و اإلاىُ٣ت التى يضوع ٞحها الا٢خخا٦ ، ٫ما حٗخبر اصاة يٗالج مً زاللها الجيل الىٓامي مساوٞه
بكإن والء الجىىص اإلاىدضعيً مً جل ٪اإلاىاَ ، ٤و بظل ٪يٗالج الجيل اإلاؿيـ مساوٞه مً الاؾخجزا ٝم٣ابل ق٤
انُٟا ٝاإلاجخم٘ و ج٣ؿيمه الى ٞئخحن اخضاَما جضٖمه و جامً بً٣يخه التى جإزظ فى الٛالب مٓهغا وَىيا ٖ٨ـ
اَضاٞها اإلاؿدبُىت و ٞئت حٗاصيه  ،و َاالء َم اإلاىخمحن ٖغ٢يا او ظٛغاٞيا او صيييا إلاً ي٣ىص الهغإ اإلاؿلر يض الىٓام
الخا٦م.
ّة
ل٣ض ّة
جغجبذ ًٖ الخغا ٥الاظخماعي او ما ؾمي " بالغبي٘ الٗغبي" الظر قهضجه بٌٗ الضو٫
شجٗذ اإلاًٗلت ألامىيت التي
ّة
الٗغبيت ٖلى ْهىع اإلايليكياث ال٣اثمت ٖلى الُاثٟت ؤو الٗغ ١ؤو ال٣بيلت ؤو اإلاىُ٣ت .و٢ض اجبٗذ بٌٗ الجماٖاث
ً
اإلاؿلخت ٚحر الخ٩ىميت ؤق٩اال بضيلت لبىاء الضولت ،ما ّةؤصي بلى ج٣ىيٌ الضولت اإلاغ٦ؼيت و٢ىاتها اإلاؿلخت ،مما يجٗل بٖاصة
حك٨يل ظيل وَجي ّة
مىخض عَيىت نغاٖاث ال٣ىي الؿياؾيت والاظخماٖيت اإلاسخلٟت٦ ،ما َى الخا ٫في بلضان مشل ليبيا
.2011
واليمً مىظ الٗام
٣ٞض واظهذ اإلاداوالث التي ٢ام بها ٢اصة الضولت الجضيضة الؾخسضام ال٣ىاث اإلاؿلخت ٣٦اٖضة للضٖم الؿياسخي جدغ٧اث
ّة
مًاصة مً زهىمها الؿياؾيحن لخكض وؾاثل الٗى ٠صازل ٢ىاٖضَم الاظخماٖيت ،ما ػاص مً جٟخيذ الؿياؾت الىَىيت
ّة
وٖم ٤اوٗضام ألامً ،وجدىلذ الخالٞاث الؿياؾيت الى زالٞاث َاثٟيت و ازييت و ٖغ٢يت ،يىْٞ ٠حها الجيل و جيكإ
بؿببها اإلاليكياث و يلجإ ٞحها الى اإلاغجؼ٢ت  ،و يؿاَم في ٖؿ٨غة اإلاجخم٘ .
يدىاوَ ٫ظا الٟهل اعبٗت مداوع يسهو اإلادىع الاو ٫لخدضيض اإلاٟاَيم اإلادىعيت ٞيما ؾيدىاو ٫اإلادىع الشاوي الاؾباب
الؿياؾيت و الاظخماٖيت ليكا اإلالكياث اما اإلادىع الشالض ٞؿيخُغ ١للمليكياث باٖخباعَا مٓهغ الػمت الضولت الُ٣غيت
الٗغبيت اما الخىع الغاب٘ و الازحر ٞيٗالج مؿخ٣بل اإلالكياث و بىاء الضولت .
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اإلادىع ألاو :٫مٟهىم اإلاليكياث و اإلاٟاَيم اإلاكابهت
بن حٗضص الٟاٖلحن الظيً يؿخٗملىن الٗى ٠مً مليكياث و اٞغاص و قغ٧اث ؤمىيت و ٖؿ٨غيت زانت وي٘ اخخ٩اع
الضولت للٗى ٠امام جدض ٦بحرٞ ،مٗٓم الجزاٖاث و الخغوب انبدذ جضوع صازل الضو ، ٫اخض اَغاٞها ٖلى الا٢ل ٞاٖل
مؿلر مً ٚحر الضولت ) ‘armed non-state actors’ (NSAsو يٗغ ٝباهه ظماٖت مؿلخت حٗمل زاعط مغا٢بت الضولت و جًم
ٖلى ؾبيل اإلاشا: ٫
مجمىٖت اإلاٗاعيت اإلاخمغصةاإلاليكياث اإلادليت الازييت او الضيييت اوٚحرَاامغاء الخغبخغاؽ٢ىاث الضٞإ اإلاضوي و اإلاجمىٖاث قبه الٗؿ٨غيت ( ٖىضما ج٩ىن زاعط مغا٢بت الضولت)الكغ٧اث الخانت التي ج٣ضم زضماث امىيت او ٖؿ٨غيت.و في َظٍ الضعاؾت ؾى٣خهغ ٖلى حٗغي ٠اإلاليكياث ٦إخض ابغػ الٟاٖلحن اإلاؿلخحن ٖلى الؿاخت الٗغبيت الخضيشت و
جميحزَا ًٖ اإلاغجؼ٢ت و ًٖ الكغ٧اث الامىيت و الٗؿ٨غيت ٦إصواث لجإث او ٢ض جلجإ الحها بٌٗ الاهٓمت ؤو الجماٖاث في
اإلاىُ٣ت.
اوال  :مٟهىم اإلاليكياث
يٗخبر مهُلر اإلاليكيا مً مٟغصاث اللٛت الٟغوؿيت(  )miliceاو الالجيييت (  ) militiaو َى مىٚل في ال٣ضم ٦ما ان انل
٧لمت اإلاليكياث مكخ٣ت مً مهُلر  milisبمٗجى" زضمت ٖؿ٨غيت" او "  ًٞالخغب"  ،و ي٣هض مىه ٧ل مضوي ظىضر في
ػمً الخغب او خالت َىاعت ،يخسلى ًٖ نٟخه اإلاضهيت و يلخد ٤بالىاظب الٗؿ٨غر اإلاا٢ذ.
و َى ما يخىا ٤ٞم٘ اإلاٟاَيم اإلاغ٦ؼيت الغؾميت للمليكياث اإلاضهيت٦ :مىٓمت ٖؿ٨غيت جخإل ٠مً اإلاىاَىحن اإلالخد٣حن و
اإلاخضعبحن للخضمت في او٢اث الُىاعت الىَىيت ،و يم ً٨حك٨يل َظٍ اإلاليكيا اما ًٖ َغي ٤الخُىٕ او الخجىيض الالؼامي،
و ٢ض جدك٩ل الٟغ ١اإلاخضعبت مً الؿ٩ان اإلادليحن الظيً يخم حؿليدهم في و٢ذ ٢هحر للضٞإ ًٖ اهٟؿهم .وَى هٟـ ما
طَب اليه الض٦خىع ٖبض الىَاب ال٨يالي في اإلاىؾىٖت الؿياؾيت في حٗغيٟه للمليكيا باجها "حك٨يالث مً الٟغ ١جخإل ٠مً
مخُىٖحن مضهيحن يخل٣ىن جضعيبا ٖلى الاؾلخت ٦ما ي٣ىمىن بمؿاٖضة الجيل الىٓامي ازىاء الخغب بٗض اؾخضٖائهم مً
ٖملهم و وْاثٟهم و ٢ض وظضث َظٍ الٟغٖ ١ىض الغومان و اليىهان و ٧اهذ ٖلى ظاهب ٦بحر مً خؿً الخضعيب و ظىصجه "

1

-Caroline Holmqvist ,"Engaging Armed Non-State Actors in Post-Conflict Settings” in “Security
Governance in Post-Conflict Peacebuilding” Alan Bryden, Heiner Hänggi DCAF Yearly Books 2005
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) p 45
2
- voir « le petit robert » dictionnaire de la langue francaise
زلمد الساعدم ،نظرة يف كاقع التنظيم القانوين لدمج ادلليشيات  :العراؽ كنمودج للدراسة" رللة جيل الدرسات السياسية ك العالقات الدكلية العدد االكؿيناير  20 5ص 6
 -4عبد الوىاب الكيايل ،موسوعة السياسة  ،اجلزء السادس ادلؤسسة العربية للدراسات ك النشر ،بريكت لبناف الطبعة الثانية  99ص 520
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وحٗغ ٝاإلاليكياث ٦ظل ٪باجها مىٓماث زانت م٩ىهت مً مىاَىحن مؿلخحن يٗلىىن ًٖ اهٟؿهم و يىسغَىن في اوكُت
قبه ٖؿ٨غيت و يخمحزون ًٖ الجيل الىٓامي ،او الجيل اإلادتر ،ٝو جيكإ ٦غص ٗٞل ٖلى ويٗيت زانت او اػمت.
٦ما يخم حٗغي ٠اإلاليكياث بإجها" ق٩ل مً اإلاؿاٖضة الظاجيت لخجاوػ الٓغو ٝالتي جيخج ًٖ ٖضم ٞاٖليت الاصاعة و
خالت الاوؿضاص و ٚياب ال٣اهىن ٖ،ىضما حعجؼ الضولت ًٖ خمايت مىاَىحها ،او ٖىضما جدخاط اإلاجمىٖاث للمىاعص لخد٣ي٤
امجها الخامٞ ،اإلاليكياث هي هخاط الألمً الظر حكٗغ به اإلاجمىٖاث ،و ال ججض امامها مً زياع ٚحر الاهخ٣ام لخد٣ي٤
الٗضالت و جإحي لخمايت اإلاجمىٖت مً الٗى . ٠اإلاماعؾت ٖلحها او الظر يتهضصَا .و حٗمل اؾخجابت لخدضياث الخغب او
ال٩ىاعر و خاظت الامً ٦ما ان اإلاليكياث حٗجي وظىص الاؾلخت في ايض اشخام ال يغجضون البظلت الغؾميت لل٣ىاث
اإلاؿلخت الخابٗت للضولت ٞالضولت وخضَا ممشلت في وػاعة الضٞإ هي التي لها الخ ٤في امخال ٥و اؾخسضام الؿالح.
 1949في ال٣ٟغة
و ٢ض وظضث اقاعة م٣خًبت إلاٟهىم اإلاليكياث في مٗاَضة ظىي ٠الشالشت اإلاخٗل٣ت بإؾغي الخغب لٗام
الشاهيت مً اإلااصة الغابٗت التي جدضص ؤؾغي الخغب ب " ؤٞغاص ال٣ىاث اإلاؿلخت ألخض ؤَغا ٝالجزإ ،واإلالیكیاث ؤو
ً
الىخضاث اإلاخُىٖت التي حك٩ل ظؼءا مً َظٍ ال٣ىاث اإلاؿلخت.
 ؤٞغاص اإلالیكیاث ألازغي والىخضاث اإلاخُىٖت ألازغي ،بمً ٞحهم ؤًٖاء خغ٧اث اإلا٣اومت اإلاىٓمت ،الظیً یيخمىن بلى ؤخضً
ؤَغا ٝالجزإ ووٗملىن صازل ؤو زاعط ب٢لیمهم ،ختى لى ٧ان َظا ؤلا٢لیم مدخالٖ ،لى ؤن جخىٞغ الكغوٍ الخالیت في َظٍ
اإلالیكیاث ؤو الىخضاث اإلاخُىٖت بما ٞحها خغ٧اث اإلا٣اومت اإلاىٓمت اإلاظ٧ىعة:
ؤ  -ؤن ی٣ىصَا شخو مؿاو ًٖ ٫مغئوؾيه.
ب -ؤن ج٩ىن لها قاعة ممحزة مدضصة یم ً٨جمیحزَا مً بٗض.
ً
ط  -ؤن جدمل ألاؾلخت ظهغا.
ص  -ؤن جلتزم في ٖملیاتها ب٣ىاهحن الخغب وٖاصاتها" .
و ٖمىما ال يىظض حٗغي ٠مدضص و مخٖ ٤ٟليه إلاهُلر اإلاليكياث ٖلى الغٚم مً اَميت َظا الخٗغي ٠لخدضيض مٗالم
الٓاَغة ٞ ،الٗمل اإلاليكياحي ليـ مجغص ٖملياث مٟاظئت يم ً٨ان ج٣ىم بها مجمىٖت مؿلخت بك٩ل ٞىيىر  ،بل اجها
همِ مً اهماٍ اؾخسضام ال٣ىة في الهغإ الؿياسخي اإلاٗانغ ٞيما بحن الضو ٫و ٞيما بحن الىٓام الؿياسخي و اإلاجخم٘،
َظٍ اإلاماعؾت التي حؿخٗمل للخإزحر ٖلى ال٣غاع الؿياسخي للخ٩ىماث و الضو ٫و عبما الاٞغاص .خيض جخٗضص الاعاء خى ٫مضي
قغٖيت الخىٓيماث التي جماعؽ الٗى ٠او ال٣ىة في الهغإ ٞ ،الخ ٤في اإلا٣اومت ؾمت مكتر٦ت لضؾاجحر صو ٫الٗالم في
اواثل ال٣غن الشامً ٖكغ ،خيض اخخىي ما ال ي٣ل ًٖ % 25مً َظٍ الضؾاجحر ٖلى خ ٤اإلا٣اومت و الاَاخت بالخ٩ىماث
- Hamilton Neil ،A militias in America : a reference handbook contemporary world issues ،ABC-

1

CLIO Oxford England 1996 p 6
2

-، Armed non- state actors: current trends and future challenge، DCAF and GENVEVA CALL. DCAF
horizon 2015 working paper n 5 pp 7-8
3
- Wafula Okumu and Augustine Ikelegbe ، Militias, Rebels and Islamist Militants , Human Insecurity
and State Crises in Africa ، 2010, Institute for Security Studies Tshwane (Pretoria), South Africa: p 4
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الٓاإلات بال٣ىة ،و زال ٫ال٣غهيحن اإلااييحن ٖمل ٖضصا متزايضا مً الضوٖ ٫لى مىذ الكٗب الخ ٤الضؾخىعر في اؾ٣اٍ
خ٩ىمخه في خالت اجساطَا الظغاءاث ٚحر قغٖيت.
و يم ً٨ال٣ى ٫ان ظىَغ الخال ٝخى ٫حٗغي ٠مهُلر اإلاليكياث مغجبِ بخل ٪الغئي اإلاسخلٟت إلاا يم ً٨اٖخباعٍ وكاٍ
يؿخىظب الاصاهت و ما يم ً٨اٖخباعٍ ٟ٦اخا مؿلخا مكغوٖا يؿخد ٤الخإييض ،و مً َىا جبرػ الخؿاؾيت التي يشحرَا
اؾخٗما ٫ون ٠اإلاليكيا خيض ٚالبا ال يل٣ى ال٣بى ٫مً َغ ٝاإلاجمىٖاث اإلاؿلخت باٖخباعٍ مٟهىما طو خمىلت ؾلبيت
اعجبُذ باإلاماعؾاث الًٟيٗت التي ٢امذ بها بٌٗ الجماٖاث اإلاؿلخت في بٌٗ الضو. ٫
وجاعيسيا َىا ٥هىٖحن مً اإلاليكياث  :مليكياث صولخيت و مليكياث ٚحر صوالجيت ٞ ،اإلاليكياث الضولخيت يخم اوكائَا
لخمايت الىٓام الؿياسخيَ ،ظا الىىٕ ٖغٞخه اوعبا و امغي٩ا زهىنا بحن ال٣غهحن 17وٞ 19مليكيا الضولت او الىٓام يخم
حك٨يلها مً مضهيحن إلاىاظهت تهضيضاث او ويٗياث امىيت مشا ٫الجىجىيض ،الخكض الكٗبي ،الكبيدت ،اما اإلاليكياث
ٚحر الضولخيت جخ٩ىن مً مجمىٖاث ازييت او ؾياؾيت او ٖغ٢يت او لٛىيت او ٚحرَا و ٢ض ج٩ىن مضا ًٖ ٘ٞزياعث الضولت و
الىٓام ٦ما ٢ض ج٩ىن مٗاعيت لها .
و في الؿيا ١الٗغبي يم ً٨اٖخباع اإلاليكياث اإلاؿلخت باجها اظىدت ٖؿ٨غيت جضا ًٖ ٘ٞجىٓيماث و ج٨خالث ٢ىميت او
َاثٟيت او ازييت او ٞئىيت او ظٛغاٞيت مًُهضة  ،او ٖهاباث ٢خل و اعَاب مىٓم مسخل ٠الاَضا ٝيٓهغ جإزحرَا في
اإلاجخم٘ ٖىضما حٗم الٟىضخى و يىٟلذ ػمام الامً  ،و يىٗضم صوع الضولت في خمايت الىًَ و اإلاىاًَ و حكتر ٥اؾباب
مسخلٟت في ْهىعَا و جإزحرَا في الخياة الٗامت ٞإخياها جلجا بٌٗ الضو ٫الى ججيل الكٗب و ٖؿ٨غة اإلاجخم٘ ٖىضما
جخٗغى اوَاجها الى ٚؼو زاعجي ٞيخدى ٫الكٗب بغمخه الى مليكياث مؿلخت حؿاٖض الجيل الىٓامي ٖلى نض الٗضوان
٦ما ٢ض ي٩ىن عص ٗٞل اججاٍ ٖى ٠الىٓام  .و يخمحزون ًٖ ٞئاث ازغي حؿخٗمل الٗى ٠و يخم جىْيٟها في جد٣ي ٤اٚغاى
مكابهت لخل ٪التي جيكإ مً اظلها اإلاليكياث.
زاهيا :جميحز مٟهىم اإلاليكياث ًٖ اإلاٟاَيم الازغي
جخمحز اإلاليكياث ًٖ اإلاغجؼ٢ت الظيً يىسغَىن في الجزاٖاث اإلاؿلخت لخد٣ي ٤اَضا ٝماصيت و ًٖ الكغ٧اث الامىيت و
الٗؿ٨غيت ٓ٦اَغة ظضيضة بضؤث حٛؼو ٖالم الخغوب و مجاالث الامً.
 جميحز اإلاليكياث ًٖ اإلاغجؼ٢تبن ْاَغة اؾخسضام م٣اجلحن في الخغوب م٣ابل ؤظغ ماصر صون ؤن ي٩ىهىا مً ظىىص جل ٪الضو ،٫ؤر يخمخٗىن بجيؿيتها،
ؤمغ مٗغو ٝفي الخاعيش ؤلاوؿاوي ٞالغومان ٧اهىا مً ؤواثل ؤلامبراَىعياث الاؾخٗماعيت التي اؾخسضمتهم٣ٞ ،ض اؾخٛلذ
البرابغة مً الجغمان والؿال ٝوالهىن في خغوبها  .و اؾخمغ وظىص الٓاَغة م٘ ٢يام الضولت الخضيشت ،خيض اؾخٗاهذ
الضو ٫الاؾخٗماعيت باإلاغجؼ٢ت الزماص خغ٧اث اإلا٣اومت الىَىيت في مؿخٗمغاتها و ٦ظا لدصجي٘ الخغ٧اث الاهٟهاليت.

 -زلمد الساعدم ص - 09

- Wafula Okumu and Augustine Ikelegbe pp. 5-6
 -مصطفي أمحد أبو اخلري ،اجلوانب القانونية كالسياسية للشركات العسكرية الدكلية اخلاصة ،رللة جامعة ابن رشد يف ىولندا العدد الرابع دجنرب  20ص 26
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و يخمحز اإلاغجؼ ًٖ ١الجىضر اإلاىاًَ ٞاألو ٫ؤظىبي يض ٘ٞله ؤظغ لي٣اجل الى ظاهب ال٣ىة التي يخٗا٢ض مٗها ؤما الشاوي
ٞيضا ًٖ ٘ٞظماٖخه و ب٢ليمه و ماؾؿاجه اإلاضهيت ٦،ما ؤن اإلاغجؼ ١حهمه الغبذ ؤما الٗؿ٨غر اإلاىاًَ ٞي٣اجل مً ؤظل
الكغ.ٝ
 1977الخام
و لم يخم وي٘ حٗغي ٠للمغجؼ٢ت في بَاع ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي بال بٗض جبجي البرجى٧ى ٫الاو ٫لؿىت
ً
ً
باإلاىاػٖاث اإلاؿلخت الضوليت خيض ٖغٞخه اإلااصة 47ال٣ٟغة 2بإهه " َى ؤر شخو يجغر ججىيضٍ زهيها ،مدليا ؤو في
ً
الخاعط ،لي٣اجل في هؼإ مؿلر  ...يدٟؼٍ ؤؾاؾا بلى الاقترا ٥في ألاٖما ٫الٗضاثيت ،الغٚبت في جد٣ي ٤مٛىم شخصخي،
ويبظ ٫له ٗٞال مً ٢بل َغ ٝفي الجزإ ؤو هيابت ٖىه وٖض بخٗىيٌ ماصر يخجاوػ بةٞغاٍ ما يىٖض به اإلا٣اجلىن طوو الغجب
ً
والىْاث ٠اإلامازلت في ال٣ىاث اإلاؿلخت لظل ٪الُغ ٝؤو ما يض ٘ٞلهم ،وليـ مً عٖايا َغ ٝفي الجزإ وال مخىَىا بة٢ليم
ً
ً
يؿيُغ ٖليه ؤخض ؤَغا ٝالجزإ ،و ليـ ًٖىا في ال٣ىاث اإلاؿلخت ألخض ؤَغا ٝالجزإ ،وليـ مىٞضا في مهمت عؾميت مً
ً
ً
٢بل صولت ليؿذ َغٞا في الجزإ بىنٟه ًٖىا في ٢ىاتها اإلاؿلخت".
 1989و التي
و َى هٟـ الخٗغي ٠الظر جبيخه الاجٟا٢یت الضولیت إلاىاًَت ججىیض اإلاغجؼ٢ت وجضعیبهم وجمىیلهم الهاصعة في
ظغمذ اؾخٗما ٫و اللجىء الى اإلاغجؼ٢ت و اٖخبرث ان ٧ل مغجؼ ١يكتر ٥في الاٖما ٫الٗضاثيت و اٖما ٫الٗى ٠يٗض مجغما.
وٖمىما يم ً٨ال٣ى ٫ؤن اإلاغجؼ ١شخو ليـ له ً٢يت ي٣اجل مً ؤظلها ،وال ٢يم وال ًٞاثل يضاٖ ٘ٞجها٦ ،ما ال يىظض
ؤر عوابِ ؤو ٢يىص جًبِ مماعؾخه في مياصيً ال٣خا ٫وزاعظه ،وال حهمه بن ٧اهذ الخغب التي ؾخسىيها الضولت التي
اؾخٗاهذ به مكغوٖت ؤو ٚحر مكغوٖت ما صامذ ؾخض ٘ٞله زمً زضماجه ٖلى الىدى الظر يغييه ،ألهه ظٗل ٢خاله في
ظيىف الضو ٫ألاظىبيت مهضعا لغػ٢ه  ،و يخمحز الاعجؼا ًٖ ١اإلاليكياث بإهه ٖمل ٞغصر و ٚحر م٣بى ٫و مجغم في ال٣اهىن
الضولي٨ٖ ،ـ الٗمل اإلاليكياحي الظر ي٩ىن َضٞه الضٞإ ًٖ ٞئت او هٓام او مىُ٣ت ،و ٢ض يل٣ى ال٣بى ٫و الضٖم صازليا
و زاعظيا ٦ ،م ٢ض ي٩ىن مىيىٕ ع.ٌٞ
 اإلاليكياث و الكغ٧اث الٗؿ٨غيت و الامىيت الخانتل٣ض انبدذ الخ٩ىماث ألو ٫مغة في جاعيش الضولت ال٣ىميت جدىاػَ ٫ىاٖيت ًٖ ؤخض ؤَم خ٣ى٢ها و ممحزاتها و ؤؾـ
٢يامها و َى اخخ٩اع اؾخسضام ال٣ىة بك٩ل قغعي ،وبُٖاثه لخىام ي٣ىمىن م٣امها في جضبحرٍ .و بضؤث زصخهت
الخغب في الخىامي بٗض اهتهاء الخغب الباعصةٞ ،ىديجت لالهتها٧اث و الخغو٢اث ال٨بحرة و اإلاخٗضصة التي اعج٨بها اإلاغجؼ٢ت و بٗض
اصعط اٖمالهم يمً الاٗٞاٚ ٫حر اإلاكغوٖت و الاظغاميت جم اللجىء الى الكغ٧اث الٗؿ٨غيت و الامىيت الخانت لخٟاصر َظا
الامغ باٖخباع ان اٖمالها جخم و ٤ٞال٣اهىن مشلها مشل باقي الكغ٧اث التي حكخٛل في مسخل ٠الاوكُت ٦،ما اهه يىٞغ للضولت

- Jean-Christophe Couvenhes , Mercenaires et soldats-citoyens dans le monde grec à l’époque
hellénistique , in sous la direction de Jean-Christophe Romeret Laurent Henninger, ARMÉES
PRIVÉES,ARMÉES D’ÉTAT Mercenaires et auxiliairesd’hier et d’aujourd’hui » Actes du colloque
des 27 et 28 mars 2008 Hôtel national des Invalides – Paris institue de recherche stratégique de l’école
militaire IRSEM : p15
 - 2انظر ادلادة ك ادلادة  4ؿالتفاقية الدكلية دلناىضة جتنيد ادلرتزقة كاستخدامهم كدتويلهم كتدريبهم لسنة 989
 -زلمد فهاد الشاللدة ،القانوف الدكيل اإلنساين ،منشأة ادلعارؼ ،اإلسكندرية ،مصر ، 2005 ،ص 2
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محزة تهغبها مً اإلاغا٢بت الضيم٣غاَيت و مً ازاعة الغؤر الٗام  ،ل ً٨وكاَها الػا ٫مدل زال ٝبحن مٗاعى يٗخبرَا امخضاص
ليكاٍ الاعجؼا ١و بحن مايض يغي ٞحها ٖمال ٖاصيا ال ٚباع ٖليه.
و جىاولذ ٖضة وزاث ٤صوليت الخٗغي ٠بالكغ٧اث الٗؿ٨غيت وألامىيت الخانت وجدضيض َبيٗت اليكاٍ الظر جًُل٘ به،
ً
و٧اهذ مىيىٕ ظؼءا مً الخ٣اعيغ الضوعيت إلا٣غع ألامم اإلاخدضة الخام اإلاٗجي بضعاؾت مؿإلت اؾخسضام اإلاغجؼ٢ت ٧ىؾيلت
إلٖا٢ت مماعؾت خ ٤الكٗىب في ج٣غيغ مهحرَا ،و٢ض بييذ ج٣اعيغٍ ايُالٕ َظٍ الكغ٧اث بضوع في ج٣ضيم زضماث ألامً
ً
والاؾدكاعة الٗؿ٨غيت والضٖم اللىظؿتي٦ ،ما بييذ ايُالٖها ؤيًا بمهام ٢خاليت ،وفي ؤخضر ج٣اعيغ اإلا٣غع الخام
ٖغَ ٝظٍ الكغ٧اث َّ
بإجها"٦يان اٖخباعر ي٣ضم ،ل٣اء م٣ابل ماصر ،زضماث ٖؿ٨غيت و/ؤو ؤمىيت بىاؾُت ؤشخام
َبيٗيحن و/ؤو ٦ياهاث ٢اهىهيت" .و حكمل َظٍ الخضماث ظمي٘ ؤهىإ اإلاؿاٖضة والخضعيب في مجا ٫ألامً والخضماث
الاؾدكاعيت ؤر التي حُٛي الضٖم اللىظؿتي الٗؿ٨غر٦ ،ما حكمل خغاؽ ألامً اإلاؿلخحن والخغاؽ الٗاملحن في
اليكاَاث الٗؿ٨غيت الضٞاٖيت ؤو الهجىميت ،واليكاَاث اإلاخهلت باألمً في خاالث الجزإ اإلاؿلر ؤو في خاالث ما بٗض
الجزإ.
ؤما مكغوٕ الاجٟا٢يت الضوليت خى ٫الكغ٧اث الٗؿ٨غيت وألامىيت الخانت التي ٢ضمذ بلى ٞغي ٤ألامم اإلاخدضة الٗامل
اإلاٗجي بضعاؾت مؿإلت اؾخسضام اإلاغجؼ٢ت ٧ىؾيلت إلٖا٢ت مماعؾت الكٗىب لخ٣ها في ج٣غيغ اإلاهحر٣ٞ ،ض ٖغ٦ ٝال مً
الكغ٧اث الٗؿ٨غيت وألامىيت الخانت في ماصجه الشاهيت ٦ما يلي "الكغ٧اث الٗؿ٨غيت و ألامىيت الخانت هي مىٓمت جيكإ
اؾدىاصا بلى حكغي٘ صولت َغ ٝلخ٣ضم ٖلى ؤؾاؽ مإظىع زضماث ٖؿ٨غيت ؤو زضماث خغاؾت ؤمىيت مً زال ٫ؤشخام
َبيٗيحن ؤو ٦ياهاث ٢اهىهيت حٗمل و ٤ٞجغزيو زام وحكمل الخضماث الٗؿ٨غيت بلى الخضماث اإلاخٗل٣ت باألٖما٫
الٗؿ٨غيت بما ٞحها الٗملياث ال٣خاليت والخسُيِ الاؾتراجيجي والاؾخسباعاث والضٖم اللىظؿتي والخضعيب والضٖم الخ٣جي
وٚحرَا ،ؤما الخضماث ألامىيت ٞدكمل الخغاؾت اإلاؿلخت للممخل٩اث وألاشخام وجٟٗيل جُبي ٤بظغاءاث ألامً
واإلاٗلىماجيت واليكاَاث ألازغي اإلاخًمىت اؾخسضام وؾاثل ج٣ىيت ليؿذ ياعة باألشخام والبيئت بٛغى خمايت
اإلاهالر والخ٣ى ١اإلاكغوٖت لٗمالئهم" و يخم الخميحز بحن الكغ٧اث الامىيت و الكغ٧اث الٗؿ٨غيت  ،ل ً٨في يىء الىا٘٢
الٗملي ليكاٍ الكغ٧اث الٗؿ٨غيت وألامىيت الخانت في ؾيا ١الجزاٖاث اإلاؿلخت ال يم ً٨ال٣ى ٫مُل٣ا بإن ألاولى حكتر٥
في الٗملياث ال٣خاليت وألازحرة ليؿذ ٦ظلٞ ،٪ىا ٘٢وكاٍ بٌٗ الكغ٧اث ألامىيت الخانت التي ٖملذ في الٗغا ١مىظ
اخخالله ٖام ٦ 2003كغ٦ت بال ٥ووجغ التي يل٘ ؤٞغاصَا بدىاصر ٢خل للمضهيحن يىضر اهسغاَها في ال٣خا ،٫وباإلا٣ابل ٢ض
ي٣خهغ وكاٍ الكغ٧اث الٗؿ٨غيت ٖلى ج٣ضيم الخضعيب والاؾدكاعاث صون الٗملياث ال٣خاليت مباقغة.
- Yacine Hichem tekfa ,le mercenariat moderne et la privatisation de la guerre ,geostrategique n 9-

1

october 2005 p 100
 -2حسن احلاج علي امحد  ،خصخصة االمن  :الدكر ادلتنامي للشركات العسكرية ك االمنية اخلاصة ،سلسلة دراسات اسرتاجتية العدد  2مركز االمارات للدرسات
ك البحوث االسرتاجتية ابو ظيب الطبعة االكىل 2007
ادلصري ،رللس حقوؽ

 انظر التقرير السنوم للفريق العامل ادلعين مبسألة استخداـ ادلرتزقة كوسيلة النتهاؾ حقوؽ اإلنساف كإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقريراإلنساف الدكرة الثالثوف رقم الوثيقة  8 A/HRC/30/34يوليوز 20 5
 - 4خدجية عرساف  ،الشركات االمنية اخلاص يف ضوء القانوف الدكيل االنساين ،رللة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية ك القانونية – اجمللد  -28العدد االكؿ
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ان وكاَاث الكغ٧اث الامىيت و الٗؿ٨غيت انبدذ جمـ بمغا٢بت الضولت ٖلى الجيىف الىٓاميت و ٖلى اوكُتها التي
انبدذ ج٣ٟضَا بك٩ل متزايض لهالر َظٍ الكغ٧اث ،بما جدمله مً مساَغ اهدكاع الاؾلخت و نٗىبت مغا٢بتها ،و يٗخبر
الكغ ١الاوؾِ م٩اها مًٟال القخٛاَ ٫ظٍ الكغ٧اث خيض يًم ا٦بر ٖضص مً الكغ٧اث الٗؿ٨غيت الخانت و التي
حكاع ٥و جضيغ امً عظا ٫الؿياؾت و ج٣ىم بإوكُت ٖؿ٨غيت و اؾخسباعاجيت و خمايت اباع و مساػن الى ،ٟٔو جًمً
٦ظل ٪خمايت البٗشاث الضبلىماؾيت و اإلاىٓماث الاوؿاهيت و ختى جل ٪الخابٗت لالمم اإلاخدضة.
وجىانل مٗٓم اإلاىا٢كاث الجاعیت بكإن الكغ٧اث الٗؿ٨غیت وألامىیت الخانت التر٦حز ٖلى مؿإلت قغٖیت ج٩لی٠
َظٍ الكغ٧اث الخانت بخل ٪الىْاث ،٠وٖلى ما بطا ٧ان یيبغي وي٘ خضوص لخ ٤الضو ٫في ه٣ل" امخیاػ اؾخسضام ال٣ىة"،
ً
بلى الكغ٧اث الخانت .و یؿخٗحن بالكغ٧اث الٗؿ٨غیت وألامىیت الخانتًٞ ،ال ًٖ طل ،٪ػباثً آزغون ٚحر الضو٫؛ بطا
ً
حٗا٢ضث مٗها ؤیًا مىٓماث صولیت ومىٓماث ٚحر خ٩ىمیت وقغ٧اث ججاعیت ٖاإلایت للخهىٖ ٫لى زضماتها ،وال یمً٨
اؾدبٗاص ٢یام ال٣ىاث الٗؿ٨غیت اإلاخٗضصة الجيؿیاث ؤو الجماٖاث اإلاؿلخت باؾدئجاع الكغ٧اث الٗؿ٨غیت وألامىیت
الخانت لل٣خا ٫بالىیابت ٖجها في اإلاؿخ٣بل .خيض ٖغٖ ٝضص الكغ٧اث الٗؿ٨غیت وألامىیت الخانت الخايغة في خاالث
ً
ً
ً
الجزاٖاث اإلاؿلخت جؼایضا ملخىْا ،وؤنبدذ ؤوكُتها في الى٢ذ طاجه ؤ٦ثر اعجباَا بالٗملیاث الٗؿ٨غیت .
و يٗخبر ْهىع الكغ٧اث الٗؿ٨غيت و الامىيت الخانت زُىة في َغيَ ٤ضم بىاء الضولت الخضيشت التي مغث مً مغخلت
الضولت الخاعؾت بلي الضولت اإلاخضزلت زم الضولت الخاعؾت مغة ؤزغر التي ج٣خهغ مهمتها ٖلي خ ٟٔألامً الٗام صازل
الضولت ٣ٞ ،ض بضؤث مغخلت اوسخاب الضولت مً ٧اٞت ألاوكُت الا٢خهاصيت لي٣خهغ صوعَا ٖلي مهام ألامً والخغاؾت زم
بضؤث مغخلت زههذ ألامً وٖغيه في ألاؾىا ١مشل ب٣يت الؿل٘ اإلااصيت لخيخهي بظل ٪الضولت ٦ىٓام ؾياسخي ُٗ٢ذ
البكغيت عصخا َىيال مً الؼمً لبىاثه ،وي٩ىن طلَ ًٖ ٪غي ٤زصخهت ٧ل ما َى صازلي ٞخجهاع الضولت باهتهاء اصواعَا.
اإلادىع الشاوي :الاؾباب الؿياؾيت و الاظخماٖيت ليكا اإلاليكياث
جغجبِ ْاَغة وكا اإلاليكياث بٗضة ٖىامل مخضازلت و مترابُت خاولذ ٖضة هٓغياث و مضازل جٟؿحرَا  ،مجها اإلاضزل
الؿياسخي الظر يغبُها بال٣هىع في الاهٓمت الؿياؾيت و اؾاءة اؾخسضامها للؿلُت و حٗؿٟها ،خيض جلجإ ال٣ىي
اإلاٗاعيت الى حك٨يل مليكياث إلا٣اعٖت الىٓام الؿياسخي .اما اإلاضزل ال٣اهىوي ٞيٟؿغ َظٍ الٓاَغة ٦غصة ٗٞل خخميت
اججاٍ ايمدال٢ ٫ىة ال٣اهىن ،اط ان اوٗضام الاؾـ ال٣اهىهيت في الخٗامل م٘ اإلاىاَىحن صازل البلض يىلض بك٩ل َبيعي
همى اإلاليكياث٦ ،ما يخىاٞغ الضا ٘ٞال٣اهىوي لىظىص مليكيا مؿلخت في الضولت الىاٗ٢ت جدذ الاخخال ٫بهض ٝهيل الخدغع و
مىاًَت الاخخال ٫و ٤ٞمباصت الامم اإلاخدضة و ال٣اهىن الضولي .اما اإلاضزل الىٟسخي لخٟؿحر َظٍ الٓاَغة ٞحرظٗها الى
الكٗىع بااليُهاص و الخغمان و الا٢هاء و ال٣ٟغ و البُالت الظر ٢ض يؿلِ ٖلى ظماٖت مٗيىت او ا٢ليت صيييت او

- Yacine Hichem tekfa pp156 /157
"- 2تقرير عن القانوف الدكيل اإلنساين كحتديات النزاعات ادلسلحة ادلعاصرة " كثيقة أعدهتا اللجنة الدكلية للصليب األمحر جنيف ،تشرين األكؿ/أكتوبر2011
ادلؤدتر الدكيل احلادم كالثالثوف للصليب األمحر كاؿھالؿ األمحر جنيف ،سويسرا 28نوفمرب  – 1ديسمرب 2011ص 8
 مصطفي أمحد أبو اخلري ،اجلوانب القانونية كالسياسية للشركات العسكرية الدكلية اخلاصة،رللة جامعة ابن رشد يف ىولندا العدد الرابع دجنرب -4زلمد الساعدم ص 7
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ؾياؾيت او مىُ٣ت ظٛغاٞيت .ل ً٨في َظٍ الىع٢ت ؾجر٦ؼ ٖلى ٦ي ٠ؾاَمذ بييت اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت و زهاثهها و
انل قغٖيتها و َبيٗت ٖال٢تها بالىٓام الؿياسخي و باإلاجخم٘ في ْهىع اإلاليكياث و ٖؿ٨غة اإلاجخم٘.
اوال :الٗال٢ت اإلالخبؿت بحن الجيل و الىٓام الؿياسخي
٢ام الخ٩ام الٗغب ال٣اصمحن مً اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت بمجغص جىلحهم الخ٨م بجزٕ البظلت الٗؿ٨غيت ليُٗىا اهُبإ بإن
الجيل ال ٖال٢ت له بالؿياؾت خيض جمذ ٖمليت جمضيً الاهٓمت الٗؿ٨غيت  civilianisation of military regimesمما اصي
الى يبابيت في زيىٍ الٗال٢ت بحن اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت و الاهٓمت الخا٦مت و الى اٖخباع الاولى ظؼء مً الشاهيت لً٨
 2011اوضخذ ان الٗال٢ت بحن الاهٓمت الؿياؾييت و الٗؿ٨غ اٖ٣ض مما يخهىع .
اخضار ؾىت
و يخم جدضيض ٖضة هماصط هٓغيت للجيىف الٗغبيت ججض بًٗها ظضوعَا في البضاياث الاولى لخإؾيـ الجيل ،اولها
همىصط الُاٖت اإلاجؼاة  allégeance rétribuéخيض يؿخٟيض الجيل مً الامخياػاث م٣ابل الابخٗاص ًٖ الؿياؾت بك٩ل
ٖلى الا٢ل مباقغ او ٖلى مؿخىي الىاظهت  ،و ي٣ضم مشا ٫مهغ ٦إبغػ ججلي لهظا الىمىصط  ،اما الشاوي ٞهى همىصط الجيل
الٗكاثغر و جب٣ى ليبيا و ؾىعيا و اليمً اوضر مشاٞ ،٫الجيل و زانت وخضاجه الٗاملت في خمايت الىٓام هي جدذ
مغا٢بت و ؾلُت الٗاثلت او الا٢اعبٗٞ ،ال٢ت ال٣غابت و اإلاهاَغة هي التي جد٨م في اؾىاص اإلاهام و في التر٢ياث .و ؾى٣خهغ
ٖلى َظا الىمىصط الشاوي باٖخباع البلضان التي يمشلها هي التي قهضث ْاَغة اإلاليكياث بك٩ل ٚحر مؿبى.١
و إلاٗغٞت مى ٘٢ؤر ماؾؿت ٖؿ٨غيت في اإلاكهض الؿياسخي البض مً مٗغٞت جاعيش صوعَا في حك٨يل الضولت و ؤيت عمؼيت جم
الها٢ها بالجيل ٞ ،هظا الامغ َى الظر يدضص ٦ي ٠يىٓغ الى الٗؿ٨غ و ٦ي ٠يغون َم اهٟؿهم و ٦ي ٠يغجبُىن
بالٟاٖلحن الاظخماٖحن الازغيً مشل الخ٩ىمتٞ ،الجيل الظر يغي هٟؿه زاصم او اصاة للضولت يخمحز ًٖ ؤر خ٩ىمت و يب٣ى
مؿخ٣ل ٖجها و يمل ٪اصاواجه الخانت  .و يم ً٨ان يمشل الجيل هٓام مٗحن و يغجبِ به و يٗمل و٣ٞا العاصجه ٦ما و ٘٢في
ؾىعيا .و في الخالت التي ي٩ىن الىالء ٞحها للضولت ٚالبا ال يٗمل الجيل يض اإلاضهيحن خيض يٗخبرَم مهضع قغٖيخه ،و
اهُال٢ا مً َظا يم ً٨ان يخضزل لخٛيحر الىٓام  ،و في الخالت الشاهيت يسخلِ الجيل بالىٓام ٦ما يسخلِ الىٓام بالضولت
و يغي ٧ل مجهما في الازغ مهضع ب٣اءٍ و قغٖيخه و خمايخه و في َظٍ الخالت ٢ض يىٓغ الى اإلاضوي ٦تهضيض مدخمل للىٓام و
للجيل .
ان الىٓام الؿياسخي يم ً٨ان يًٗ ٠الجيل اما ٖىض َغي ٤جهىيغ ال٣ىاث اإلاؿلخت ٦مليكاث ٢غيبت مً الىٓام
ا٦ثر مجها ماؾؿت وَىيت او ًٖ َغي ٤الخ٣ليل مً مىاعصٍ و ٢ضعاجه الضازليت بٛيت الخ٣ليو مً زُغٍ اإلادخمل ،و َظٍ
الخالت حٗغٞها الضو ٫التي قهضث اه٣الباث ٖؿ٨غيت ٞ ،ةيٗا ٝالجيل في ايام الؿلم يجٗله مٗغى لاله٣ؿام و ٚحر
٢اصع ٖلى خمايت الضولت و ال الىٓام و ال الامت في خالت الخغب  ،في خحن ؤن الجيل اإلادتر ٝي٩ىن بٗيضا ًٖ الؿياؾت ،و

1

- Florence Gaub، arab armies agents of change? Befor and after 2011 ، chaillot paper n 131 march 2014
EU institute for security studies :p 10
2
Jean François daguzan ، armée et société dans le monde arabe : entr revolte et conservatisme . note n 5
/13 fondation pour la recherche stratégique février 2013 p5
- ibid p15
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في خالت الاػمت او الشىعة او الايُغاب الضازلي ي٩ىن ٢اصعا ٖلى اجساط مؿاٞت مً الىٓام الؿياسخي و يخم ً٨مً الخهى٫
ٖلى الغنيض الؿياسخي و الاظخماعي لل٣يام بظل ٪و ي٩ىن ميسجما بال٣ضع الظر يم٨ىه مً طل. ٪
ل٣ض جدى ٫الجيل في مٗٓم الضو ٫الٗغبيت الى الٗىهغ الخاؾم في يمان ب٣اء الىٓام الؿياسخي ،و ناعث مهمخه
الغثيؿيت امىيت صازليت٦ ،غصي ٠ل٣ىي الامً الضازلي لضعظت ؤن ازخياع ز٨ىاجه و جمغ٦ؼ حك٨يالجه اضخذ مغَىهت
بالهىاظـ الامىيت الضازليت و ليـ بهىاظـ اإلاساَغ الخاعظيت.
ان الٗال٢ت بحن الجيل و الؿلُت و اإلاجخم٘ جدضص َغي٣ت الاهسغاٍ في الجيل ًٖ َغي ٤اصواث الاهخ٣اءٞ ،تر٦يبت
الجيل حٗ٨ـ الى ؤر خض جش ٤الضولت او الىٓام الخا٦م في اخضي اإلاجمىٖاث اإلاجخمٗيت و ٦ي ٠جغجبِ َظٍ الازحرة
بالضولت و الاٖخماص ٖلى ٖغ ١او ازييت او مٗخ٣ض م٣اعهت م٘ اإلاجمىٖاث الازغي ٟٞ ،ي ؾىعيا مشال في مغخلت الاؾخٗماع لم
يخم ً٨الجيل مً اظخظاب مسخل ٠الٟئاث الاظخماٖيتٞ ،األًٞليت ٧اهذ حُٗى لأل٢لياث و للٗاثالث الباعػة  ،و بٗض
الاؾخ٣ال ٫بجي الجيل الؿىعر مً ابىاء ال٣غي و الاعيا ٝو َم في اٚلبهم مً ألا٢لياث ،و ختى بٗض ؾً ٢اهىن الخضمت
الٗؿ٨غيت الالؼاميت ٧ان ابىاء اإلاضن يٗىصون الى الخياة اإلاضهيت و ؤٖما ٫الخجاعة و اإلاهً بٗض ً٢اء الخضمت الاظباعيتٞ ،يما
لم ي ً٨ؤمام الغيٟيحن و ؤبىاء الا٢لياث ؾىي الب٣اء في الجيل مضي الخياة .و َى ما حؿبب في اخضار قغر م٘ الىسب
 1963جلٗب صوعا َاما في الؿياؾت و الا٢خهاص و اإلاجخم٘ ،
اإلاضيييت التي ٧اهذ في مٗٓمها مً الؿىت و التي ٧اهذ ختى
زانت بٗض ؤن جضزل الجيل في البييت الُب٣يت للمجخم٘ ب٣م٘ البىعظىاػيت اإلاضيييت اإلاخدالٟت م٘ الاُ٢إ الغيٟي و ٦باع
مال٧ي الاعاضخي لهالر البىعظىاػيت الهٛغي و الُب٣ت اإلاخىؾُت الغيٟيت التي جمشل الجضوع الٗاثليت التي زغط مجها ابىاء
. 1963
الجيل و يباَه و مٗٓم ٢اصة البٗض و ٧اصعٍ زانت بٗض ؾىت
زم َىا ٥همىصط الجيل الظر يخماهى م٘ الىٓام و ي٩ىن اصاة في يضٍ زاصما له بايجابيخه و بؿلبياجه و يهبذ مليكيا
ا٦ثر مىه ظيل باإلاٗجى ال٨الؾي٩ي و َى ظيل يٗي ٠ماؾؿاجيا و ٖؿ٨غيا بد٨م التهضيض الظر يك٩له للىٓام  ،و
يم ً٨الخمشيل له بىمىصجي الجيل الليبي و الجيل اليمجي الظيً ْال ٚحر ٢اصعيً ٖلى الخإزحر في مجغياث الامىع بٗض
ٟٞ .2011ي ليبيا ب٘ص ؤن ٢ام ال٣ضافي بخ٨ٟي ٪مٗٓم اإلااؾؿاث الؿياؾيت والا٢خهاصيت التي ٧اهذ الػالذ هاقئت
اخضار
ً
و٢ام ببىاء صولت ظضيضة ،اؾدىض ٧ليا ٖلى عئيخه الؿياؾيت ،و لم يؿمذ بإر مجا ٫للمٗاعيت و ؾيُغ ال٣ظافي وؤ٩ٞاعٍ
ً
ٗٞليا ٖلى ظمي٘ ؤوظه الخياة الليبيت  ،و اؾـ اللجان الشىعيت في اوازغ الؿبٗيىاث مً اظل خمايت الشىعة و ج٩ىن
اًٖائَا مً اإلاىالحن للىٓام و مً الشىعيحن اإلالتزمحن اإلا٩لٟحن بخٗبئت الجماَحر و وكغ ايضيىلىظيا الىٓام ،و انبدذ
1

- Florence Gaub :pp 18-22
 -2منذر سليماف  ،كجهة نظر حوؿ اجليش ك السياسة يف الوطن العريب ،ضمن  ،اجليش ك السياسة ك السلطة يف الوطن العريب" مرجع سابق ص 87
3
- Jean François daguzan p15-16
 - 4فؤاد اسحاؽ اخلورم  ،العسكر ك احلكم يف البلداف العربية ،لندف دار الساقي  990ص
 -5كماؿ ديب ،تاريخ سوريا ادلعاصر :من االنتداب الفرنسي اىل صيف سنة  ،20دار النهار للنشر بريكت الطبعة الثانية  20 2ص  0ك 44
 -6نفس ادلرجع ص 45
- Florence Gaub pp 37-38
- 8رلموعة االزمات الدكلية "االحتجاجات الشعبية يف مشاؿ أفريقيا كالشرؽ األكسط ) فهم الصراع يف ليبيا " تقرير الشرؽ األكسط رقم 6 107يونيو 2011ص
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ج٣ىم بضوع امجي يخجاوػ ماؾؿاث الضولت الغؾميت و حٛلٛلذ في ظمي٘ ماؾؿاث الضولت ،خيض ٖملذ ٦هيئت ع٢ابيت
الؾدئها ٫اولئ ٪الظيً يك ٪بىالئهم و ؤخضزذ مدا٦م زىعيت و اٖالم زام و اهدكغث في ظمي٘ اإلاىاَ ٤الليبيت .
باإلاىاػاة م٘ طلَ ٪مل ال٣ظافي الجيل ٩٦ل و ٢ام بخُهحرٍ مً ٧اٞت الًباٍ اإلاكدبه في والئهم للمل٨يت ،و ٢ام بخ٣ىيت
الخغؽ الشىعر لي٣ىم بىْيٟت اإلاغا٢ب ٖلى الجيل الظر مى٘ ختى مً الخضعيب الجيض  ،و َى ما اجطر زال ٫الخغب م٘
 2011خيض لم يخم الاؾخٗاهت به
َ .1987ظا الىي٘ اوٗ٨ـ ٖلى مى ٠٢الجيل مً زىعةٞ 17برايغ
احكاص ما بحن 1978و
مً َغ ٝالىٓام الظر اٖخمض ٖلى الخغؽ الجمهىعر و الكغَت و اإلاغجؼ٢ت في ٢م٘ اإلادخجحن اما الجيل ٣ٞض ٧ان عص
ٗٞله في زالر اججاَاث  :اوسخاباث ٞغصيت  ،و اوسخاباث ظماٖيت ٟ٦غ ١و الاهًمام للشىاع و وخضاث مىاليت لل٣ضافي
ٖملذ ٖلى الاهسغاٍ في مىاظهت الشىاع و هي الىخضاث التي ٧اهذ مجهؼة و ظيضة الخضعيب و التي ٧اهذ في الٟغ٢ت 32جدذ
 2011صعظت
٢ياصة ابً ال٣ضافي زميـ و ٧ان اٞغاصَا مً اإلا٣غبحن مً الىٓام و يدٓىن بش٣خه .و َ٨ظا اْهغث اخضار
يٗ ٠الجيل الليبي ٞال َى اؾخُإ خمايت الىٓام و ال الاهدياػ للشىاع و اْهغ يٟٗه و حكدخه و ٖضم والثه للىٓام،
٣ٞض ايٗ ٠ال٣ضافي الجيل لضعظت لم يؿخُ٘ خمايت خ٨مه ًٖ َغي ٤حٗؼيؼ الجزٖت ال٣بليت في الجيل مما ازغ ٖلى
اختراٞيخه .
ؤما اليمً ٞهى قبيه بالخجغبت الليبيت ٞىٓام ٖبض هللا نالر ٖىض ونىله للخ٨م ٢ام بةٖضام 30يابُا بتهمت
الخسُيِ اله٣الب ٖليه و ْل يىٓغ للجيل ٦تهضيض و بضؤ في وي٘ ؤ٢اعبه و ؤٞغاص ٢بيلخه ٖلى عؤؽ الُ٣اٖاث الامىيت ،و
 2011اه٣ؿم
عٚم صوع الجيل في اليمً الا اهه ْل مهمكا مً َغ ٝالبيياث ال٣بليت التي ْل زايٗا لها .و في ؾىت
الجيل الى ؤظؼاء  ،ظؼء يدب٘ ٖلى مدؿً الاخمغ و ظؼء ازغ اوك ٤و طَب لخا ٫ؾبيله و ظؼء ازغ جاب٘ و جدذ ٢ياصة
اٞغاص ٖاثلت نالر يضا ًٖ ٘ٞهٓامهٗٞ ،بض هللا نالر لم ي٣م  ِ٣ٞبةصزا ٫الجيل في ؤجىن الؿياؾت بل اهه ظٗله ٢باثل
و َىاث ٠و زاي٘ للمدؿىبيت و ال٣غابت ٖىى الٟ٨اء و الاؾخد٣ا ١و َى ما ظٗله ا٢غب الى مليكياث َاثٟيت مىه الى
ظيل وَجي له اظىضة وَىيت ،و ٦ىٓحرٍ الليبي لم يمخل ٪الجيل اليمجي الاوسجام و الخغاٞيت ليضا ٘ٞال ًٖ الىٓام و ال
ًٖ قٗبه .
َ٨ظا ٢امذ َظٍ الاهٓمت بخ٩ىيً مليكياتها الخانت او ظيل الىالء للؿلُت الخا٦مت جدذ مؿمياث مخٗضصة و عبُتها
بكب٨ت مً الٗال٢اث الٗاثليت او ال٣بليت و مىدتها نالخياث واؾٗت لخمايت الىٓام مما ظٗلها ٖىهغ مىاػهت م٘ الجيل
الغؾمي اإلاخد٨م ٞيه.
زاهياٖ :ال٢ت اإلاضوي بالٗؿ٨غر
ي٣هض بالٗال٢اث اإلاضهيت الٗؿ٨غيت ٖال٢ت اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت م٘ اإلاجخم٘ اإلاضوي ،و حٗجي ٧لمت "مضهيت" في مهُلر
الٗال٢اث اإلاضهيت الٗؿ٨غر ببؿاَت ٚحر الٗؿ٨غيحن  ،و ٚالبا ي٣هض بها ٖال٢ت الٗؿ٨غ بالؿياؾت ،و َىا ٥زالزت اويإ
مم٨ىت هٓغيا للٗال٢ت بحن الجيل و اإلاجخم٘ :

 -نفس ادلرجع ص 9

2

- Florence Gaub.pp 39-40
- Florence Gaub pp 40-42
4
- Chris Donnelly ، la réorganisation de la défense et les nouvelles démocraties: quelques suggestions،
revu de l’OTAN,Bruxelles, janvier 1997 pp 16
3
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 – 1جُاب ٤الجيل و اإلاجخم٘ ج٣غيبا خيض يخ٣لو اإلاجخم٘ الى ظماٖت ٖغ٢يت مخد٨مت جخٗؿ٨غ ٧ليا لدؿخجيب لليكاٍ
الؿياسخي الغثيسخي للجماٖت اإلا٩ىن مً الدؿلِ او الايُهاص و َظٍ خالت ٖضة مجخمٗاث ٢بليتٚ ،حر اهه يم ً٨ان يخمغص
ظماٖيا مجخم٘ ٚحر مخٗؿ٨غ ي٩ىن مهضصا في وظىصٍ.
 – 2الجيل و اإلاجخم٘ ال يخُاب٣ان ،اهما يم ً٨للجيل ان يمشل ٢ىة اظخماٖيت ،مً بحن ٢ىي ازغي ماَلت للخٗبئت في
اججاٍ الخىميت او جدىيل اإلاجخم٘ .
 - 3الجيل و اإلاجخم٘ يميالن الى الخٗاعى ،او باألخغي يٗاعى الجيل جدى ٫اإلاجخم٘ٞ ،الجيل ليـ له صوع زال ١و
ليـ ٢ىة اهخاط اظخماٖيت اهما َى بييت ٞى٢يت في زضمت ال٣ؿم اإلاؿيُغ مً اإلاجخم٘.
و في ْل ال٣ىاهحن الؿلُىيت جداو ٫ال٣ىاث الٗؿ٨غيت بىاء ٖال٢اث ٚحر عؾميت م٘ ظمي٘ ال٣ىي الاجى٢غاَيت خيض
تهيمً اإلاجمىٖاث اإلابييت ٖلى الٗال٢اث الضيييت او الهالث الاؾغيت او اإلاىاَ٣يت ٖلى ال٣ياصاث الٗؿ٨غيت .
ان الخىؾ٘ في حجم و ٧لٟت اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت في مٗٓم البلضان الٗغبيت ٢ض ٖ٨ـ هٟؿه َبيٗيا في جىامي الضوع
الؿياسخي للٗؿ٨غ ،اط بٗض اهدؿاع مىظت الاه٣الباث انبذ الٗؿ٨غ ا٦ثر ميال الى الخضزل ٖبر قب٨ت الٗال٢اث اإلاضهيت
 10000مىاًَ
٧ 1982ان مً بحن ٧ل
الٗؿ٨غيت ٞمىظ الؿبٗيىاث ٖغٞذ الجيىف الٗغبيت جطخما ٦بحراٟٞ ،ي ؾىت
 55,7ظىضر .
بالٗغا 243١ظىضر و في ؾىعيا 235و في الاعصن 293م٣ابل مٗضٖ ٫المي يبلٜ
وفي الاوهت الازحرة ظغي الىٓغ الى الجيىف زهىنا مً ٢بل الىسب مً ػاويت مىٟ٢ها و صوعَا اججاٍ مُالب حٗٓيم
صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي و جىؾي٘ هُا ١الخغياث و جٟٗيل وْاث ٠و ماؾؿاث الضولت الؿياصيت و اٖخماص الضيم٣غاَيت و
ج٨غيـ خ٣ى ١الاوؿان  .و في يىء ب٣اء ٞلؿُحن و الاعاضخي الٗغبيت مدخلت و اؾخمغاع الخٗضياث و الٗى ٠الاؾغاثيلي و
اخخال ٫الٗغا ١و الٗضوان ٖلى لبىان و تهضيض الؿىصان ظغي الىٓغ مً ظاهب الُ٣اٖاث الكٗبيت الٗغبيت الٗغيًت الى
الجيىف مً ػاويت مىٟ٢ها مً َظٍ الاٖخضاءاث ٖلى الامت و الىًَ و الدؿائ٢ ًٖ ٫ضعتها ٖلى الضٞإ ًٖ ٦يان الامت و
٦غامتهاَ ،اجحن الىٓغجحن ازٟخا الىٓغاث ال٣ضيمت للجيىف ٦مٗبر ًٖ الهىيت و الاعاصة الكٗبيت و ٦باهيت للضولت و الامت و
٢اثضة لٗمليتي الخدضيض و الخىميت،
٣ٞض ٧ان يىٓغ الى الاه٣الباث الٗؿ٨غيت بدؿامذ مً َغ ٝالكٗىب و ختى مً َغ ٝاإلادللحن الٛغبيحن الظيً ٧اهىا
يغون اجها ج٣ىم بضوع "ال٣ابلت او اإلاىلضة" التي ؾغٖان ما حٗىص لضوعَا الغثيسخي وهي الىٓغة التي ٧ان يخبىاَا يباٍ الجيل
باٖخباع اجهم ان لم يخدغ٧ىا إلخضار الخٛيحر ٞليـ َىا ٥ار َغ٢ ٝاصع ٖلى ٗٞل طل. ٪
 انور عبد ادللك ص 242- AKIFUMI Ikida ، the armies in the arb spring- some thoughts on the civil military relations” in site

2

web : http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Seisaku/pdf/201307_mide_04.pdf
 نزيو ف االيويب ,تضخيم الدكلة العربية  :السياسة ك اجملتمع يف الشرؽ االكسط; ترمجة ارلد حسني )ادلنظمة العربية للرتمجة بريكت دجنرب ( 20 0ص -5 25 8
4
عماف
 بساـ اذللسة :اجليش ك الدكلة ك السلطة ك السياسة يف الوطن العريب :مسامهة يف النقاش" ص  ،7زلاضرة قدمها الكاتب يف "منتدل الفكر العريب" يف ّيبمساء يوـ http://www.alfikralarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3323 ،2008/ /26
5
- Florence Gaub:p10
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ان الخضزل الٗؿ٨غر في الؿياؾت يٗ٨ـ البييت الؿياؾيت و اإلااؾؿاجيت للمجخم٘ٞ ،هي ليؿذ ؾىي مٓهغ واخض
ممحز مً ْاَغة ا٦ثر احؿاٖا في اإلاجخمٗاث اإلاخسلٟت و هي الدؿييـ الٗام لل٣ىي و اإلااؾؿاث الاظخماٖيت التي جهبذ
مخىعَت بك٩ل مباقغ في اليكاٍ الؿياسخي الٗام ٞيهبذ اإلاجخم٘ بإؾغٍ مكىقا  ،و يٗىص طل ٪الى ٚياب اإلااؾؿاث
الؿياؾيت الٟاٖلت و ال٣اصعة ٖلى الخىؾِ في اليكاٍ الؿياسخي و جى٣يخه و تهضثخه ،خيض جىاظه ال٣ىي الاظخماٖيت
بًٗها البٌٗ ٖاعيت و ال جىظض ماؾؿاث ؾياؾيت وؾيُت و ال ػٖماء يدًىن بال٣بى ٫ي٣ىمىن بضوع الىؾيِ لدؿىيت
الجزاٖاث بحن الجماٖاث ٦ ،ما اهه ال يىظض اجٟا ١بحن الجماٖاث خى ٫الىؾاثل الكغٖيت و اإلاىزى٢ت و ال يىظض ما يدٟؼ
٢اثض او ظماٖت ٖلى ج٣ضيم جىاػالث مهمت في ازىاء الؿعي مً اظل الؿلُت.
ان جد٣ي ٤الؿياصة اإلاضهيت ٖلى ال٣ىاث اإلاؿلخت في الضو ٫الخضيشت الىمى ٦ما في بٌٗ الضو ٫الٗغبيت ،يبضو نٗبا
لٗضم اهضماط مٗياع الًبِ اإلاضوي في الازال٢ياث الٗؿ٨غيت لل٣ىاث اإلاؿلخت ،و مً زم ٞةجها جماعؽ صوعا ٗٞاال في قاون
اإلاجخم٘ و في الىٓام الؿياسخي ،الؾيما اطا ما تهضصث مهالخها ،و حؿمى َظٍ اإلاجخمٗاث ٖاصة باإلاجخمٗاث البريخىعيت
() preterbarian societies
زالشا :الجيىف الُاثٟيت و ال٣بليت او "مليكت الجيىف الٗغبيت"
بن الٗال٢ت اإلاٗ٣ضة بحن اإلاضوي و الٗؿ٨غر ؤو بحن الٗؿ٨غ و الؿياؾت صٗٞذ ببٌٗ الاهٓمت الٗغبيت في مداولتها
الب٣اء في الؿلُت الى زل ٤ظيىف َاثٟيت ٖهبىيت ٢بليت جغجبِ بالخا٦م و ليـ بالىًَ و الكٗب ،لخهبذ ظيىف
للؿلُت يخم جىْيٟها في ٢م٘ اإلاجخم٘ و ٢ىي اإلاٗاعيت و ٦إجها ماؾؿت زانت مملى٦ت للىٓام الخا٦م  ،و جخ٨غؽ بظل٪
نىعتها ٦جيل لىسبت او َب٣ت ؾياؾيت و ليـ ظيل للكٗب.
ّة
ٟٞي اليمً بغػث ْاَغة حٗيحن ٢ياصاث ٖؿ٨غيت وؤمىيت ٖلى ؤؾاؽ ٖاثلي لًمان الىالء الصخصخي للغثيـ ،خيض
جىلى ابىاء و ا٢اعب الغثيـ الؿابٖ ٤لى ٖبض هللا نالر اٚلب اإلاغا٦ؼ ال٣ياصيت الٗؿ٨غيت و الامىيت ،و َى ما اصي الى
حك٩ل ما يُلٖ ٤ليه اليا خغي" ٤الا٢ليت الؿياؾيت الاؾتراججيت" و التي " جخإل ٠مً ٖضص نٛحر مً الاٞغاص و اإلاجمىٖاث
الظيً يدخلىن مىٗ٢ا في اإلاجخم٘ يديذ لهم امخال ٥الؿيُغة ٖلى وؾاثل ال٣م٘ و ظهاػ نى٘ ال٣غاع ،ؤر الاصاعة اإلاضهيت و
٢ىي الامً و مً زال ٫اٚخهاب مىا ٘٢اؾتراججيت ٦هظٍ ٞةجهم ٢اصعون ٖلى مض ؾيُغتهم لدكمل اصواث خيىيت ازغي
للخ٨م مشل الغٖايت ووؾاثل الاٖالم الجماَحرر" .

 صامويل ىنتغتوف ،النظاـ السياسي جملتمعات متغرية  ،ترمجة مسية فلوعبود دار الساقي الطبعة االكىل  99ص 94 -2نفس ادلرجع ص 97
 يرجع استخداـ ىذا ادلصطلح اىل احد االمثلة الشهرية يف التدخل العسكرم حينما شكل احلرس االمرباطورم الركماين كحدة عسكرية حلماية االمرباطور لكنابعا للسلطة ادلدنية ك يطلق على
ىذه الوحدة استخدمت القوة العسكرية لالطاحة باالمرباطور ك احالؿ اخر زللو اذ اف ىذه القوات ادلسلحة ال تلعب فيها دكرا ت
ضباطها اجلنود الربيتوريوف الهنم ادلستخدموف االساسيوف للقوة ك الذين ذلم الكلمة العليا يف شؤكف البالد التدخل العسكر يشري دائما اىل عدـ القدرة النسبية لالنساؽ
االجتماعية القائمة على اداء ادكراىا بكفاءة عالية  .انظر فواد االغا "عمل االجتماع العسكرم " دار اسامة للنشر ك التوزيع عماف االردف الطبعة االكىل  2008ص
206
 - 4عبد االلو بلقزيز " السياسة يف ميزاف العالقة بني اجليش ك السلطة" ص 2
 -5نزيو ف االيويب ،ص 52
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ان الدك٨يل الُاثٟي للجيىف يٗىص الى ػمً الاخخالٟٞ ،٫غوؿا لٗبذ ٖلى وجغ الُاثٟيت في حك٨يل الجيل الؿىعر
خيض اٖخمضث ٖلى الُىاث ٠و الا٢لياث بك٩ل ٦بحر لًمان والئها و ل٣م٘ الخغ٦ت الىَىيت الؿىعيت ،و عٚم ان
الخ٩ىمت الىَىيت باصعث بٗض الاؾخ٣ال ٫الى جىٓيم ؤويإ ال٣ىاث اإلاؿلخت ٞىع حؿلمها ٣ٞامذ بةوكاء ألاع٧ان الٗامت
وخلذ الىخضاث الٗغ٢يت والُاثٟيت ،وؤوكإث اإلاضاعؽ وال٩لياث الٗؿ٨غيت  ،واؾخدضزذ هٓام الخجىيض ؤلاظباعر ؾىت
 , 1948و اوكإث ٧ليت خغبيت وَىيت مهمتها جسغيج الًباٍ الظيً جدخاط بلحهم ال٣ىاث اإلاؿلخت  ،الا ان جاعيش الجيل
الؿىعر ْل جاعيش َاثٟي خيض جىػٕ يباٍ الجيل ٖلى الاخؼاب مً خيض الاهخماء و ٢امذ ال٣ياصة البٗشيت بخهٟياث
واؾٗت تهض ٝبلى اؾدبٗاص او جهٟيت ظمي٘ الٗىانغ ٚحر اإلاىاليت للخؼب ،و م ً٨البٗض ال٣ىاث اإلاؿلخت مً الهيمىت
ٖلى ماؾؿاث الخ٨م اإلاضوي  ،و ٖمل خا ٔٞؤؾض ,والظر اؾخٟاص مً ججاعب ؾاب٣يه لخإؾيـ هٓام قمىلي ي٣ىم ٖلى
الخؼب ال٣اثض في اإلايضان الؿياسخي والُاثٟت اإلاؿيُغة في اإلايضان ألامجي و الٗؿ٨غر ،و ظٗل جىاػن الىٓام ي٣ىم ٖلى
ماؾؿت ٖؿ٨غيت جبؿِ هٟىطا واؾٗا مً زال ٫حك٨يل ٞغٖ ١ؿ٨غيت زانت بدمايت الىٓام ,وماؾؿاث ؤمىيت تهيمً
ٖلى الخياة الٗامت ,جخ٩ىن مً مجمىٖت ٞغَ ١اثٟيتٖ−كاثغيتٖ−اثليت ،و يؿدىض بلى الخدال ٠اإلاخماؾ ٪بحن الىٓام
والُاثٟت الٗلىيت والجيل وخؼب البٗض ،بما يٗؼػ مً ٢ضعجه ٖلى الب٣اء ،ويغجبِ طل ٪بالخماهي ال٩امل بحن الضولت
الؿىعيت وهٓام ألاؾض ،وَى ما مىذ الىٓام ٢ضعة ٖلى اؾخٛال ٫مىاعص الضولت ٧املت في صٖم ب٣اثه في الؿلُت في مىاظهت
ً
اإلاٗاعيت  .و ٖؼػ طل ٪بغبِ يباٍ الجيل بىٓام زضماث يغبِ ج٣غيبا ٧ل مجاالث خياتهم اإلاهىيت والصخهيت بالىٓام،
مما يًٗهم ٖلى َغفي ه٣يٌ في الٗال٢ت م٘ ب٣يت اإلاجخم٘ .وج٨ك ٠ياخيت ألاؾض في قما ٫قغ ١صمك ،٤وهي ؤ٦بر
ّة
ّة
اإلاجم٘ ،اإلادلي الظر يُ٣ىه الًباٍ وٖاثالتهم صازل
مجم٘ ؾٖ ً٨ؿ٨غر٦ ،ي ٠يٗمل مشل َظا الىٓام َ.ظا
الًاخيتُ ،ةيٗؼػ بغوػ َىيت ّة
مخمحزة جٟهلهم ًٖ ب٣يت اإلاجخم٘ الؿىعر ألاوؾ٘ ،وججٗلهم مٗخمضيً ٖلى الىٓام و خياتهم
مكغوَت بب٣اء الىٓام وليـ بىيٗيتهم ٦مىْٟي صولت ؤو ٖىانغ في الؿل ٪الٗؿ٨غر ٣ٞ .ض ّة
جدىلذ الًاخيت مً
مىُ٣ت ؾ٨ىيت بلى ما يكبه ٢اٖضة ٖؿ٨غيت قضيضة الخدهحن ،يٗخبر الًباٍ ؤجهم ٢اصعون ٞحها ٖلى الضٞإ ًٖ ؤهٟؿهم
بك٩ل مكتر ،٥وباالؾخدبإ ًٖ الجيل بغمخه والىٓام الؿىعرَ .ظٍ الغوابِ الؼباثيييت  patron- client tiesيمىذ
لالؾض والء ٢اصة الجيل اإلاُل ٤و زانت الٗلىيحن مجهم له و ل٣ياصجه .
اما في اليمً ٞمىظ ونىله بلى الؿلُتٖ ،مل الغثيـ الؿابٖ ٤لي ٖبض هللا نالر ٖلى حٗيحن يباٍ نٛاع ييخمىن بلى
٢بيلخه" ؾىدان "في ٢ياصة مٗٓم الىخضاث الٗؿ٨غيت التي ٧اهذ ٢اثمت ؤو التي اؾخدضثها ٞيما بٗض بديض باث الًباٍ
 بشري زين العابدين " اجليش ك السياسة يف سوريا"  " 2000- 9 8دار اجلابية الطبعة االكىل  2008ص 2 -2نفس ادلرجع 425
 نفس ادلرجع ص 440 - 4زلمد عز العرب " حتوالت الصرعات الداخلية ادلسلحة بعد الثورات يف الشرؽ االكسط" ضمن "مسارات متشابكة :ادارة الصراعات الداخلية ادلعقدة يف الشرؽ
االكسط" اشراؼ زلمد عز العرب ك سارة حسن ادلركز االقليمي للدراسات االسرتاجتية بالقاىرة -رلموعة اكسفورد لالحباث  20 5ص 9
 -5خضر خضور " "غيتو" ضباط االسد :دلاذا ال يزاؿ اجليش السورم مواليا؟ ،مركز كارنيغي للشررؽ االكسط  4نونرب  20 5ص
- Barru Rubin and Thomas A.Keaney « armed forces in the middle east: politics and strategy” EYAL

6

ZISSER “ the Syrian army on the domestic and external fronts” Frank cass publishers London 2002 p
114-119
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الؿىداهيىن يمشلىن هدى % 70مً ٢اصة ألاظهؼة واإلااؾؿاث الٗؿ٨غيت و ألامىيت ،وهي ٢بيلت ال يهل ٖضص ؾ٩اجها بلى% 1
مً ؾ٩ان الجمهىعيت الٗغبيت اليمىيت .و بٗض جىخيض اليمً و عٚم الاجٟاٖ ١لى صمج الجيكحن و بٖاصة بىاء ال٣ىاث
 1994و ؤخا ٫مٗٓم يباَه و
اإلاؿلخت بال ؤن ٖلى ٖبض هللا نالر  ٪٨ٞالجيل الجىىبي بٗض ؤلاهخهاع في خغب ني٠
ظيل ٖاثلي ،و حٗامل
ظىىصٍ الى الخ٣اٖض واؾخىلى ٖلى حؿليده وبىيخه الخدخيت ،وبضؤ في ج٣ىيت الخغؽ الجمهىعر  ،وبىاء ٍة
ً
م٘ حك٨يالث ال٣ىاث اإلاؿلخت اإلاسخلٟت ٦ما لى ٧اهذ مل٩ا شخهيا له ،وليؿذ مملى٦ت للىًَ مً زال ٫جد٨مه في
الخجىيض و التر٢يت و اهدكاع ال٣ىاث اإلاؿلخت ،ومىذ بٌٗ قيىر ال٣باثل ؤوامغ بخجىيض ؤجباٖهم .و ٖحن ؤبىاءَم ٢اصة
لبٌٗ الىخضاث الٗؿ٨غيت ،بلى صعظت باجذ مٗها ٖال٢اث بٌٗ وخضاث الجيل وبىاَا ؤقبه بالبجى والٗال٢اث ال٣بليت؛
ٞكيش ال٣بيلت ؤو ببىه َى ٢اثض الىخضة الٗؿ٨غيت ،ومٗٓم ظىىصَا مً ؤجباٖه وعظا٢ ٫بيلخه .و ؤنبذ ؤ٢غب الى
حك٨يالث مليكياجيت مجها الى ظيل وَجي هٓامي.
و في ليبيا ومً ؤظل يمان اؾخمغاع هٓامه والض ٘ٞبدلمه اإلاخمشل في" الشىعة الضاثمت" ،بٖخمض ال٣ظافي ٖلى ظملت مً
ألاصواث ج٩ىهذ مً ؤيضيىلىظيا ٞغيضة ٚحر ٢ابلت للخٛيحر ؤو الخٗضيل ،وجإؾيـ مجمىٖت مً قب٩اث الؿلُت ٚحر الغؾميت
وحٗؼيؼ مىٖ ٘٢اثلخه و٢بيلخه في الىسبت الخا٦مت  .و وْ ٠ال٨خاثب و الالىيت التي ق٩لها ليـ للضٞإ ًٖ الىًَ؛ ولً٨
للخهضر لجماَحر الكٗب الليبي الظر ججغؤ بالشىعة ٖلى ؾلُت "ألار الٗ٣يض"ٞ ،سال ٫خ٨مه ٧ان مل ٠ألامً يضاع مً
زال ٫وخضاث مسخلٟت – مشل لىاء زميـ واللىاء الؿاب٘ والؿبٗحن ،ووخضاث مسخلٟت ي٣ىصَا ؤبىائٍٞ ،يما ؤب٣ي ٖلى
ً
ً
يٗيٟا لهالر َظٍ الىخضاث اإلاخٟى٢ت ٖؿ٨غيا ٖلى الجيل الىٓامي مً خيض الٗضيض والدؿليذ
الجيل الىَجي
ّة
والخجهحز والخضعيب وطل ٪لخمايت الىٓام هٟؿه و ججىب زُغ و٢ىٕ اه٣الب.
عابٗا :التهميل و نٗىص اإلاليكياث
ً
احؿاٖا وخضة ٖىضما ج٣ترن الاه٣ؿاماث الٗغ٢يت واللٛىيت والضيييت والُاثٟيت ببٌٗ الخمايؼاث
يهبذ الٗى ٠ؤ٦ثر
الؿياؾيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت ٦إن ج٩ىن َىا ٥ظماٖت صيييت ؤو ٖغ٢يت حؿخدىط ٖلى الؿلُت ،وجخمخ٘ بىي٘
ا٢خهاصر مخمحز ،وجخمغ٦ؼ في مىُ٣ت ظٛغاٞيت مٗيىتفي الى٢ذ الظر ج٩ىن ٞيه ظماٖاث ؤزغي حٗاوي الخغمان و حٗيل
ؤلاؾدبٗاص الا٢خهاصر و الاظخماعي .ومً َظا اإلاىُل ،٤يهبذ الاهخماء الضيجي ؤو ؤلازجي َى الظر يدضص الىي٘ الا٢خهاصر
والاظخماعي والؿياسخي للٟغص ،وجخدى ٫والءاث ألاٞغاص هدى َىاث ٠وظماٖاث و٦ياهاث صون الضولت  ،و ج٣ٟض بظل٪
 عادؿ الشرجيب " اعادة ىيكلة اجليش اليمين " سلسلة حتليل سياسات ادلركز العريب لالحباث ك دراسات السياسات مام  20ص 7-، - 2االحتجاجات الشعبية يف مشاؿ أفريقيا كالشرؽ األكسط ) فهم الصراع يف ليبيا ) ،تقرير الشرؽ األكسط رقم6 ، 107يونيو–  2011رلموعة االزمات الدكلية
ص6
 بوؿ سامل كأماندا كادليك "حتديات العملية االنتقالية يف ليبيا ضمن *" الربيع العريب  :ثورات اخلالص من االستبداد دراسة حاالت" الشبكة العربية لدراسةالدميقراطية شرؽ الكتاب الطبعة االكىل

 20ص

 -4عاشور شوايل "تداعيات الربيع العريب أمنيان على ليبيا :كاقع كرؤية" كرقة مقدمة إىل مؤدتر حتوؿ قطاع األمن العريب يف ادلرحلة االنتقالية برعاية مركز كارنغي للشرؽ
األكسط  23يناير http://carnegieendowment.org/files/Security_Sector_in_Libya_in_20131.pdf20 4
 - 5حسنني توفيق ابراىيم ،ظاىرة العنف السياسي يف النظم العربية  ،مركز دراسات الوحدة العربية سلسلة اطركحات الدكتوراه( ) 7الطبعة الثانية بريكت ابريل
 999ص 80
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الخ٩ىماث قغٖيتها ،و يدب٘ طل ٪ايُغاباث ؤَليت وٖى ٠يؿاَم في ػٖؼٖت الاؾخ٣غاع  ،وفي بٌٗ الخاالث ،في اط٧اء
الخُغٟٞ ،ٝي الٗغا ١وؾىعيا ،يغوظى م٣اجلى جىٓيم صاٖل الٖخ٣اص ٢ىر بإجهم ي٣اجلىن لإلَاخت باألهٓمت الٟاؾضة في
الٗالم ؤلاؾالمي .و في اليمً ع٦ؼ الخىزيحن في خمالتهم الضٖاثيت ٖلى اوٗضام الٗضالت الاظخماٖيت ،و ؤن َضٞهم َى
م٩اٞدت الٟؿاص .الظر ؤصي بلى ال٣ٟغ واعجٟإ مٗضالث البُالت ،خيض ٧ان يٗيل  54 %مً ؾ٩ان اليمً جدذ زِ ال٣ٟغ
في ٖام  . 2012و ؤنبذ الكباب الٗاَلىن واإلادغومىن ٧ىاصع يؿهل ججىيضَا مً ِةَ ٢ةبل ٧ل مً ال٣اٖضة واإلاخمغصيً
الخىزيحن.
ان اهدكاع ْاَغة اإلاليكياث حٗخبر في ظؼء مجها هديجت لخاالث الاَما ٫و الً ِٛو الا٢هاء و الاباصة و ال٣ٟغ و البُالت
التي حٗيكها ظماٖت مٗيىت ؤو ا٢ليت صيييت ؤو ؾياؾيت ؤو عبما يسً٘ لها مجخم٘ بإ٦مله و جاصر بالخالي الى ججم٘ اٞغاص
َظٍ الا٢ليت في مجمىٖاث يخم شخجها و الخد٨م ٞحها و صٗٞها الى اؾخسضام الٗى ٠اإلاؿلر وؾيلت للخٗبحر ًٖ هٟؿها
زانت م٘ جٟا٢م الكٗىع بالٗؼلت ًٖ اإلاجخم٘ و الٗضاء و ال٨غاَيت للؿلُت و ال٣اهىن و الىٓام باٖخباعَا اصواث إل٢هاء
جل ٪الا٢لياث.
ل٣ض ؤصث اإلا٣اعباث ألامىيت الؿاب٣ت اإلاٗخمضة ٖلى ؤمً الضولت والىٓام بلى بهخاط ٖال٢ت ؾلبيت الُاب٘ م٘ اإلاىاَىحن الظيً
ّة
حٗغيىا باؾخمغاع الهتها ٥خ٣ى٢هم  ،و امتهان ٦غامتهم ومً زم بلخا ١الًغع بإمجهم ؤلاوؿاوي،هخج ٖىه جأ٧ل قغٖيت
وؤمً الضولت والىٓام مٗا ،و َى ما اصي الى زلٞ ٤اٖلحن ظضص مً ٚحر الضو٧ ،٫الجماٖاث اإلاؿلخت ٚحر الخايٗت للضولت،
ّة
وٖهاباث الجغيمت اإلاىٓمت وألاطعٕ اإلاؿلخت إلزيياث والا٢لياث و اإلاىاَ ٤الجٛغاٞيت .وَى ما يجٗل الضولت وماؾؿاتها
مدل حؿائ ٫لىاخيت الكغٖيت ،وزانت ّة
جدضر قغٖيت ّة
جٟغصَا بالخ ٤في اؾخٗما ٫الٗى ٠ؤو ال٣ىة وجد٣ي ٤ألامً .و ختى
في الٟتراث الاهخ٣اليت يبرػ بىيىح ّة
جدضر اإلاليكياث للؿلُاث الاهخ٣اليت ،وع ٌٞالخًىٕ لها ،عٚم خغم الؿلُاث ٖلى
مٛاػلت َظٍ الجماٖاث .لٗضم ز٣تها في الىٓام الجضيض  ،و جسىٞها مً ٣ٞضان الامخياػاث التي جدهلذ ٖلحها هديجت
امخال٦ها الؿالح و ال٣ىة ،خيض انبدذ بٌٗ اإلاىاَ٣ت و الُىاثٖ ٠باعة ًٖ ججمٗاث ٖؿ٨غيت.
اإلادىع الشالض:اإلاليكياث ٦مٓهغ الػمت الضولت الُ٣غيت
ان ْاَغة اهدكاع اإلاليكياث و حٗاْم صوعَا في الاخضار الضازليت التي حٗيكها بٌٗ الضو ٫الٗغبيت ،ماقغ ٖلى
الٟكل في بىاء الضولت الىَىيت  ،و ٖضم ٢ضعث الاهٓمت التي جىلذ ؤمىع َظٍ الضوٖ ٫لى جد٣ي ٤الخ٩امل و الاهضماط
الاظخماعي و اهٟغاصَا بالؿلُت و اؾدبضاصَا بها ،خيض ؾٗذ اإلاجمىٖاث اإلاخمايؼة الى البدض ًٖ اصواتها الخانت
للخٟاّ ٖلى طاتها و خمايت اٞغاصاَا  ،و َى ما ظٗل اإلاليكياث جخدضي ليـ الىٓام  ِ٣ٞبل الضولت ٦ظل ٪خيض بغػث
نٗىبت الخد٨م ٞحها و الً٣اء ٖلحها.
ؤوال :حؿييـ و ٖؿ٨غة الجماٖاث اإلاخمايؼة
يغجبِ الهغإ الؿياسخي و الٗى ٠الؿياسخي بالبيئت الؿياؾيت ونغإ " الجماٖاث اإلاخمايؼة" ٖلى الؿلُت ،وطل٪
هاجج ًٖ ْاَغة الدؿييـ الٗام لل٣ىي الاظخماٖيت بؿبب ٚياب اإلااؾؿاث الؿياؾيت الضؾخىعيت الىؾيُت التي ج٣جن
 " مؤشر مكافحة الفساد يف قطاع الدفاع " النتائج االقليمية للشرؽ االكسط ك مشاؿ افريقيا منظمة الشفافية الدكلية  20 5ص 2 -2يوسف زلمد الصواين " التحديات األمنية للربيع العريب :من إصالح ادلؤسسات إىل مقاربة جديدة لألمن" رللة ادلستقبل العريب العدد  4 6اكتوبر
ص 24- 9
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الخىاٞـ ٖلى الؿلُت ،خيض حٗبر ال٣ىي الاظخماٖيت اإلاسخلٟت ًٖ مىاٟ٢ها مً الخ٨م بُغ ١مسخلٟتٞ ،يخٓاَغ الُالب،
ويًغب الٗما ،٫ؤما الٗؿ٨غيىن ٞةن الاه٣الب الٗؿ٨غر َى الىؾيلت التي جم٨جهم مً الؿيُغة والىٟىط ،ال بهٟتهم
اإلااؾؿيت ول ً٨باٖخباعَم بخضي ال٣ىي التي حٗ٨ـ البييان الؿياسخي للمجخم٘.
ٖٝضم الخ٩امل ،يكحر بلى حٗضص الجماٖاث الؿالليت واللٛىيت والضيييت والُاثٟيت اإلاىظىصة في اإلاجخم٘ٞ .ؿىعيا مشال
جًمَ 16اثٟت صيييت اَما الؿىت و الٗلىيحن و زمـ ازيياث ٖغب ا٦غاص و اعمً جغ٦مان و ؾغيان /اقىعيحن و
قغ٦ـ  ،ويجؿض َظا ٚياب ؤلاظمإ خىَ ٫ىيت واخضة في اإلاجخم٘٦ ،ما يكحر بلى حٗضص الىالءاث والاه٣ؿاماث التي ٢ض
ً
تهضيضا لل٨يان الاظخماعي و الؿياسخي طاجهٞ ،الغوابِ ال٣ىميت الٗامت يٗيٟت و ال جؼا ٫الهالث الٗاثليت و ال٣بليت
حك٩ل
و الٗكاثغيت و الضيييت جدضص الى صعظت ٦بحرة اصعا ٥وعي الىاؽ ا٦ثر مما يدضصٍ قٗىع الاهخماء الى ظماٖت واخضة ،و في
مشل َظا الؿيا٧ ١ان الجيل ال٨يان الظر يم ً٨ان يدخىي ٧ل ٞئاث الؿ٩ان و ظم٘ بحن ابىاء مسخل ٠الا٢اليم و ممشلي
الٟئاث ال٣بليت و الاظخماٖيت ,و بىاء ٖليه يهبذ الجيل عمؼا و ججؿيضا لىخضة الامت و يخدى ٫الى ماؾؿت مخمحزة
جهُب ٜبُاب٘ ٞغيض يجٗله يخٟىٖ ١لى باقي اإلااؾؿاث ،ل ً٨في اإلاجخمٗاث اإلاخٗضصة ز٣اٞيا و التي حٗاوي ه٣ها خاصا في
الاهضماط الاظخماعي يخظعع الجيل ٖلى م٣اؽ الخظععاث الاَليت و يخدى ٫الى مليكيا او مليكياث.
ليؿذ اإلاىاَىت بضيال ًٖ الهىيت و ال حٗجي الخٟاٖل الاظباعر بحن الهىياث ؤو َيمىت بخضاَا ٖلى الازغي و اهما
اإلاىاَىت صٖامت اياٞيت للهىيت و امخضاصا لها ،بال ان الىٓم الخا٦مت في البلضان الٗغبيت و التي جىلذ الخ٨م ٚضاة مٛاصعة
الاخخال ٫الاظىبي اٞغٚذ مٟهىمي اإلاىاًَ و اإلاىاَىت مً الخمىلت الضالليت التي يديل الحها ٧ل واخض مجهما في الىٓم
الؿياؾيت الضيم٣غاَيتٞ ،اإلاىاًَ في َظٍ الىٓم الازحرة يخمخ٘ ب٩امل خ٣ى٢ه الاؾاؾيت و َى مخدغع مبضثيا ٖلى الا٢ل
مً ظمي٘ الىالءاث الؿياؾيت و الضيييت و الاظخماٖيت ال٣ؿغيت و ال يسً٘ الا لؿلُت الكٗب اإلاٗبر ٖجها حٗبحرا ظماٖيا
خغاٞ ،هى ٧اثً ؾياسخي ال يٗبر ًٖ مهلخخه الٟغصيت بل ًٖ اإلاهلخت الٗامت  .ل ً٨ؾياؾاث الاهٓمت الٗغبيت ٚحر
الضيم٣غاَيت ولضث مليكياث مؿلخت طاث والءث زانت ( خؼبيتَ ،اثٟيت ٖ ،غ٢يت ،مىاَ٣يتٖ،اثليت)اهسغَذ في نغإ
صازلي ٖلى الىٟىط و الؿلُت في ٖضص مً الضو ٫الٗغبيت اصث الى ٖىصة اإلاجخم٘ الى م٩ىهاجه الاولى ما ٢بل الىَىيت
الجامٗت ،و طل ٪هديجت ج ٪٨ٟاو اجهياع او يٗ ٠الضولت اإلاغ٦ؼيت و ماؾؿاتها و زانت الجيل ؾىاء بٟٗل الٗىامل
الضازليت الؿاب ٤ط٦غَا او الخاعظيت او ٧لحهما َ .ظٍ الاوكُاعاث الضازليت ،بما في طل ٪الخىاٞؿاث الٗكاثغيت في اليمً،
ّة
والخهضٖاث بحن اإلاضن واإلاىاَ ٤في ليبيا ،والاوك٣ا٢اث الُاثٟيت في ؾىعيت والٗغاّ ،١ة
ؾغٖذ مً وجحرة َظٍ الاجهياعاث،
ُة
ً
َة َة
ُة ّة َة
ُة ّة
٨مل ،ؤو ؤخياها ج٩ىن
ٞالٗضيض مً اإلاليكياث في َظٍ الضو ،٫ه ِةٓمذ ٖلى ؤؾـ ِةٖغ٢يتَ-اثٟيت ؤو عوابِ ٢بليت .و هي ج ِة
ً
بضيال للجيل والكغَت الًٗيٟحن ؤو الٛاثبحن٦ ،مهضع لألمً اإلادلي.

1

- S.Huntingtan ،Politacal Order in Changing societes, new Haven and London Yale University press 1977. P.P .
193-194
 -2كماؿ ديب " تاريخ سوريا ادلعاصر :من االنتداب الفرنسي اىل صيف سنة  "20دار النهار للنشر بريكت الطبعة الثانية  20 2ص 4
 زلمد اجلوىرم " علم االجتماع ك قضايا التنمية يف دكؿ العامل الثالث" اجلزء االكؿ القاىرة دار ادلعارؼ  978ص 284-28 - 4سيدم زلمد كلد يب" الدكلة ك اشكالية ادلواطنة :قراءة يف مفهوـ ادلواطنة العربية" كنوز ادلعرفة عماف االردف الطبعة االىل  20ص 55
 -5بساـ اذللسة ،ص 9
 - 6فريدريك كيرم كأرييل أ .آراـ"تركيض ادليليشيات :بناء احلرس الوطين يف الدكؿ العربية ادلتصدِّعة " مركز كارنيجي للشرؽ االكسط مام  20 5ص 9
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بن ْاَغة اإلاليكياث حك٩ل تهضيضا لالؾخ٣غاع في الكغ ١الاوؾِ ألجها حؿاَم في جؼايض الهغإ الُاثٟيٟٞ ،ي ؾىعيا
َىا ٥خىالي 40ال ٠مً اٞغاص اإلاليكياث الكيٗيت التي ج٣اجل الى ظاهب الاؾض ظائ مً الٗغا ١و ايغان و لبىان و اليمً و
با٦ؿخان و اٛٞاوؿخان و اٚلبها هي ٞغوٕ للمليكياث الٗغا٢يت او لخؼب هللا اللبىاوي او ظيل ال٣ضؽ الايغاوي ،اوكئذ
بضٖىي خمايت الايغخت الكيٗيت خيض يخم جىْي ٠الخُاب الضيجي في اوكائها َ،ظٍ اإلالكياث اعج٨بذ ظغاثم و
ًٞاٖاث في ؾىعيا مً ٢بيل ٢خل ٖاثالث با٦ملها او اظباعَا ٖلى مٛاصعة ٢غاَا و مؿا٦جها و هي هٟـ اإلاماعؾاث التي
جماعؾها في الٗغاٞ .١هظٍ الاػماث ٢ىث مً ْاَغة الخًامً الُاثٟي و ؤلازجي و اللٛىر ٖبر الىَىيت ،مما حهضص الضولت
الُ٣غيت و اؾخمغاعيتها يٟخذ اإلاىُ٣ت ٖلى مؼيض مً الخ٣ؿيم ٖلى اؾـ َاثٟيت و ٖغ٢يت و صيييت.
زاهيا :اػمت الضولت و الخد٨م في الجماٖاث اإلاؿلخت
يخم جهىيغ الضولت اإلاٗانغة ٦خجم٘ بكغر  ،في خضوص مجا ٫جغابي مٗحن ،يخمحز بد٣ه في اخخ٩اع مماعؾت الٗى٠
اإلااصر اإلاكغوٕٞ...الضولت هي اإلاهضع الىخيض او اإلادخ٨غ الىخيض ‛ للخ‚ ٤في مماعؾت الٗى ،٠بال ؤن مهحر بٌٗ صو٫
اإلاىُ٣ت ؤنبذ عَحن بةعاصة و َمىخاث اإلايليكياث ٣ٞض باجذ جمل ٪ػمام اإلاباصعة و الٟٗل ،بًٗها باصع إل٢امت "صولت" ًٖ
َغي ٤الؿيُغة ٖلخى اظؼاء مً اعاضخي صو٢ ٫اثمت مؿخٛال يٗ ٠ماؾؿاث الضولت و زانت الجيل٦ ،ما ٗٞل «صاٖل»
في الٗغا ١وؾىعيت ،وبًٗها يٗمل ٖلى بٖاصة حك٨يل الضولت و الؿيُغة ٖلى م٣ضعاتها٦ ،ما يٟٗل الخىزيىن في اليمً .و
ً
َىا ٥بٌٗ زالض حهيمً ٖلى الضولت ٖؿ٨غيا ويغَجها لؿياؾاجه وؤظىضجه٦ ،ما يٟٗل «خؼب هللا» في لبىان ،وبٌٗ عاب٘
ً
يغيض ؤن يهاصع الضولت ويجٗل مجها اوٗ٩اؾا إلاغثياجه ومهالخه ،وَظا ما جٟٗله اإلايليكياث الكيٗيت في الٗغا ،١بخىاَا مً
الخ٩ىمت الٗغا٢يت  .و بخىظيه مً ايغان.
ان الضولت الخضيشت ال جدخ٨غ مماعؾت الٗى ٠اإلااصر بل جدخ٨غ خ ٤اللجىء اليه ،والظر ال يدىا ٌ٢م٘ َابٗها
الٗ٣الوي وال٣اهىوي  .جماعؾه ٖلى الاٞغاص باؾم الخ ٤اإلاكغوٕ وجداعبه ٖىض ٚحرَا باؾم يغوعة اؾخمغاعَا والخض مً
تهضيض ٦ياجها.طل ٪ما جا٦ضٍ الى٢اج٘ الخاعيسيت ،ل ً٨ما اهجؼجه "الاهخٟاياث الٗغبيت" اجها ٖغث وا ٘٢و خ٣ي٣ت ٖضص مً
اإلااؾؿاث الىَىيت و ٖلى عؤؾها ماؾؿت الجيل  ،و انبذ اصعا٦ها واضخا مً ٢بل الجمي٘ٞ ،اؾخ٣غاع الاهٓمت الٗغبيت
٧ان يٗؼي الى التر٦يبت الٗؿ٨غيت الامىيت التي ججٗل مً الٗال٢ت اإلاخضازلت بحن الاهٓمت الخا٦مت و اظهؼتها الٗؿ٨غيت و
الامىيت ٖال٢ت ظضليت و بالخالي الُ٣يٗت بيجهم ٚحر مىُ٣يت.

1

-Aida Mihaela Arosoaie " Shi’ite militias in Syria and Iraq: Proliferating the sectarian conflict " No. 265
– 4 December 2015 RSIS Commentary Rajaratnam School of International Studies, Nanyang
Technological University. Singapore pp2-3
 -2خالد الدخيل " زمن ادلليشيات"
http://www.alhayat.com/Opinion/Khaled-El-Dakheel/7263628/%D8%B2%D9%85%D9%86=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA!?page
2
 -خليدة كعسيس " الربيع العريب بني الثورة ك الفوضى" رللة ادلستقبل العريب العدد  42مارس  20 4ص 222
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ٞمىٓىمت الضولت اإلاغ٦ؼيت٧ ،اهذ حٗجي بجىَغَا ٢ضعة وؾلُت الضولت وؤظهؼتها ٖلى الؿيُغة الخامت ٖلى ٧اٞت ؤق٩ا٫
الخغا ٥اإلاجخمعي .و م٘ اجهياع جل ٪اإلاىٓىمت ألامىيتٞ ،ةن ظل الجماٖاث ألاَليت ،بضؤث حؿعى لترجيب نيٛها الخام
للخمايت الظاجيت.
ج٨غؾذ ٖال٢ت الؿلُت بالضولت ٖلى ؤجها ٖال٢ت ِةمل٨يت  ،وليؿذ ٖال٢ت بصاعة ،خيض جىٓغ الؿلُت بلى ٧اٞت ؤظهؼة الضولت
ٖلى ؤجها ممخل٩اث زانت .و ُةي٣هض بالؿلُت في بلضان مشل ؾىعيت و اليمً و ليبيا الغثيـ وصاثغة يي٣ت جديِ به ،التي
ً
حك٩ل الىىاة الهلبت التي جىػٕ‚ ؾلُتها ‛ٖلى و٦الء ؤو مٗخمضيً لها في ٧ل مٟانل الضولت ،وهي حسخب‚ ؾلُتها ‛ؤيًا
مً َاالء الى٦الء ب٩ل ؾهىلت خحن ي٣خطخي ألامغ ،مما يجٗلهم قضيضر الىالء ألعباب وٗمتهمٖ .لى َظا جخدى ٫الضولت في
الىا ٘٢بلى واظهت خضازيت لىىٕ مً الخ٨م الاُ٢اعي في ظىَغٍ ،خ٨م ي٣ىم ٖلى الىالءاث الصخهيت وٖلى ال٣ىة الٗاعيت
الخٗؿٟيت واإلاىٟلخت مً ال٣ىاهحن التي يخىاي٘ ٖلحها البكغ لهىن خ٣ى٢هم وجىٓيم الٗال٢اث ٞيما بيجهم  .في الك٩ل هدً
ً
ؤمام صولت خضيشت لها صؾخىع وٞحها ماؾؿاث وبصاعاث ٖامت ،وفي الجىَغ حك٩ل َظٍ الضولت ٢ىاٖا لخ٨م ٖاثلي َاثٟي جمغ
مهالر البالص وؤَلها ٖبرَا.
ل٣ض باجذ اُ٢اع ٖغبيت مهضصة باالهؼال ١الى مها ٝالضو ٫الٟاقلت  ،بل ان بًٗها مهضص بالخ٨٦ ٪٨ٟياهاث ؾياؾيت
هديجت جمضص اصواع الٟاٖلحن الؿياؾيحن الظيً يماعؾىن الٗى ٠مً ٚحر الضوٟٞ .٫ي ليبيا ٞكلذ الخ٩ىمت الاهخ٣اليت في
بىاء الجيل و الكغَت ألن اإلاليكياث ،وٟ٢ذ يض جد٣ي ٤طل ٪زهىنا ؤن ؤلاؾخىػاع جم ٖلى ؤؾاؽ ٢ياصة اإلاليكياث ،و
ليـ ٖلى ؤؾاؽ الٟ٨اءة ،و ٞغيذ اإلاليكياث ؾيُغتها ٖلى اإلاكهض الليبي و اهدهغ وكاٍ الخ٩ىمت و اإلااجمغ الىَجي
الٗام في جىٟيظ عٚباث ػٖمائها التي جخٗاعى و جدىاٞ ٌ٢يما بيجها ،مما ظٗل ليبيا صولت ٞاقلت او اجها حٗيل خالت ال صولت ،
٣ٞض شج٘ ٚياب الكغَت و الجيل ال٨شحر مً الكباب الٗاَل و اصخاب الؿىاب ٤الظيً زغظىا مً السجًٖ ،لى
ج٩ىيً مليكياث ظضيضة ،زانت ان الخ٩ىمت ٢غعث نغ ٝم٩اٞأث قهغيت ل٩ل ًٖى ميليكيا .و اضخذ ٧ل مضيىت
جمخل ٪مليكيا زانت بها جدىاٞـ بيجها و جلجإ الى مماعؾت الخُ ٠و الخٗظيب و ال٣خل.
ٞاؾخسضام الٗى ٠بالتهضيض بالخياة يم ً٨ؤن يكىٍ نىعة الجيل ،وصٗٞه بلى خالت مً الاؾدبضاص الؿياسخي اليىمي
ً
مما ياصر بلى تهضيض ؤلاهًباٍ ،مكٗال ؤلاه٣ؿاماث بحن نٟى ٝالجيل والًباٍ ؤو ختى بحن الًباٍ ؤهٟؿهم.
ان الجزٖاث الضازليت جديل الى اويإ اظخماٖيت حٗيكها َظٍ اإلاجخمٗاث و هي هاججت ًٖ يٗ ٠الضولت و ٞكلها و
عجؼَا ًٖ جإ٦يض طاتها و اٞخ٣اعَا الى الكغٖيت و اإلاكغوٖيت و ٖضم ٢ضعتها ٖلى مىاظهت الخ ٪٨ٟالاظخماعي ،خيض يهبذ
1

آسيا مام  20 4ص  4-6غرب يف ادلدين اجملتمع حوؿ ادلعرفة سوريا"برنامج يف العنفية  -رستم زلمود"اجلماعات
http://www.hivos.net/content/download/111656/948365/file/SB%203,%20Violent%20Groups%20in%2
0Syria.pdf
 - 2انظر " حاؿ االمة العربية  20 5-20 4االعصار :من تغيري النظم اىل تفكيك الدكؿ " حترير علي الدين ابراىيم مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة االكىل
بريكت مام  20 5ص 285
 نفس ادلرجع ص 567 -4نفس ادلرجع ص 572
 -5فيليب دركز -فانسا "دكر اجليش يف التحوالت العربية "،الكتاب السنوم  . IEMedللبحر األبيض ادلتوسط :ادلتوسطي  20 2دار فضاءات للنشر كالتوزيع
عماف– األردف ص 7- 6
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البضيل َى الهالث الٗكاثغيت و الغوابِ الٗغ٢يت و الضيييت او الٗاثليت و الؼباثييتَ ،ظٍ الاه٣ؿاماث حك٩ل عمىػ و
قٗاعاث جبرع بها الىخاخغاث ٩ٞ .لما ٧اهذ الضولت يٗيٟت و لم حؿخُ٘ ان جبجي ٖ٣ضا اظخماٖيا خ٣ي٣يا و ظٗلذ الؿياؾت
ا٦غاٍ و ظٗلتها عَيىت الٗال٢اث الؼباثيييت التي حؿدبٗض و حؿدشجي با٦ثر مما جضمج و جىخض و ج٩امل ٧ ،لما جىلذ الهي ٜو
الاق٩ا ٫الٗؿ٨غيت و قبه الٗؿ٨غيت للخٗبئت مهمت وْاث ٠الٗىايت الاظخماٖيت الا٦ثر بضاثيتٞ ،خامً بٌٗ الىْاث ٠و
جىٞغ الٛظاء و اللباؽ و الىيٗيت الاظخماٖيت و يخدٖ ٤٣بر طل ٪مجخم٘ الاختراب .
ّة
ّة
يمشل الىي٘ ألامجي الهل في البالص ؤ٦بر ّة
جدض مباقغ للٗمليت الاهخ٣اليت .بط يك٩ل ٖكغاث آلاال ٝمً الشىاع
و في ليبيا
ٍة
ّة
اإلاؿلخحن ،اإلاىٓمحن في ٖكغاث اإلايليكياث -ؤو ل٨خاثب ٦ما ّة
يؿمىن ؤهٟؿهم – قب٨ت مً الؿيُغة ٖلى مسخل ٠ؤهداء
ّة
اإلاؿلخت ً
ؤمغا في ٚايت الهٗىبت .في اإلاغاخل ألاولى مً ال٣خا ،٫ؤوكإ
البالص .و٢ض ٧اهذ مماعؾت الؿلُت ٖلى َظٍ ال٨خاثب
ً
اإلاجلـ الاهخ٣الي ظيل الخدغيغ الىَجي ،ل٨ىه لم يٗمل بىنٟه ظيكا ب٣ضع ما ٧ان مداولت اهضماط وجيؿي ٤بحن ٦خاثب
ّة ّة
ق٩لها يباٍ ؾاب٣ىن ومىاَىىن ّة
ٖاصيىن .وفي بيئت ما بٗض الشىعة ،ؤْهغث َظٍ ال٨خاثب اوٗضام الش٣ت ،ال في
مؿخ٣لت
ّة
الخ٩ىمت اإلاا٢خت و خؿب ،بل بحن بًٗها البٌٗ ً
ؤيًاٟٞ.ي اإلاىاَ ٤التي ج٩ىن ٞحها لل٨خاثب ظظوع اظخماٖيت وٖاثليت،
يخم ٢بىلها ُةويىٓغ بلحها ٖلى ؤجها ٢ىة خمايت مدليت ،لٖ ً٨ىضما جضزل مىاَ ٤زاعط ٢اٖضتها الاظخماٖيت ألاؾاؾيت ،جؼصاص
ٞغنت الاخخ٩ا ٥م٘ اإلاجخمٗاث اإلادليت .وفي خالت اوٗضام ال٣اهىن التي ؾاصث البالص ،بضؤ بٌٗ مً الجماٖاث اإلاؿلخت
يكبه الٗهاباث خيض ّة
جىعَذ في ؤٖما ٫التهغيب والابتزاػ واإلاسضعاث والضٖاعة وؾىي طل ٪مً ؤهىإ الؿلى ٥ؤلاظغامي
و ما َى الضوع الظر يم ً٨ان جلٗبه في حؿىياث ما بٗض الجزإ؟ و الا يٗخبر بٖاصة بىاء اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت ٖلى ؤؾـ
صؾخىعيت و٢اهىهيت و وَىيت مضزال إلاٗالجت َظٍ الٓاَغة و ال ُ٘٣م٘ اخخما ٫اٖاصة ج٨غاعَا؟
اإلادىع الغاب٘ :مؿخ٣بل اإلاليكياث و بىاء الضولت
ان َظا الىي٘ اإلاليكياور الظر َغى ٖلى الؿاخت الٗغبيت ؾحرًَ مؿخ٣بل الضولت و خايغَا ،مما يدخم الخ٨ٟحر في
الخلى ٫الىاظٗت لخجاوػ َظٍ اإلاًٗلت الامىيت و طلٖ ٪بر اقغا ٥الجماٖاث اإلاؿلخت في حؿىياث ما بٗض الجزإ و الٗمل
ٖلى بىاء ظيىف وَىيت ٖلى اؾـ صؾخىعيت و ٢اهىهيت ي٩ىن والئَا للىًَ ال ٚحر.
اوال :اصماط الجماٖاث اإلاؿلخت في حؿىياث ما بٗض الجزإ
ان الجزاٖاث التي باجذ جخسبِ ٞحها بٌٗ الاُ٢اع الٗغبيت و حٗضص الٟاٖلحن ٞحها و ازخال ٝاَاصٞهم و ٚايتهم و
عئاءَم ،تهضص مؿخ٣بل اإلاىُ٣ت بإؾغَا٣ٞ ،ض اْهغث َظٍ الخغوب زُىعة الامغاى الاظخماٖيت التي حٗيكها َظٍ
الضوٞ ،٫بٌٗ اإلاليكياث جؼعٕ في طًَ مىانغحها ٨ٞغة مٗاصاة الضولت او بٌٗ ماؾؿاتها ،و طل ٪لتهيمً ٖلى ٧ل شخيء،
و جمى٘ ٢يام الضولت او اؾخٗاصتها ،خيض ج٣ىم ب٣غنىت الضولت مً زال ٫جىػي٘ اؾخٗما ٫الٗى ٠اإلاكغوٕ  ،باٖخباعٍ اخض
اَم ممحزاث و ع٧اثؼ ٢يام الضولت الخضيشت  .في ْل َظا الؿياٞ ١ةن وَ ٠٢ظا الىىٕ مً الخغب يٟترى زؿاعة مؼايا و
م٩اؾب ال يم ً٨الاؾخٗايت ٖجها الا بؿياؾت اٖاصة اؾخضماط و ج٩امل ٖؿحرة و بها وخضَا ٞاألولىيت هي إلاٗالجت الامغاى
الاظخماٖيت  ،و ٖضم الخٗىيل ٖلى الخضزل الاظىبيٞ ،الخاعيش ازبذ ٖضم نىابيت مٗالجت الخغوب الضازليت بدغوب
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٦الؾي٨يت  ،ؤر بالخضزل الٗؿ٨غرٞ .االولىيت هي جم٨حن و جىَيض ال٣ضعاث اإلااؾؿيت لالهٓمت الؿياؾيت و حٗمي ٤الٗ٣ض
الاظخماعي و الاٖترا ٝبجمي٘ الاَغا ٝو بد٣ها في اإلاكاع٦ت في الؿلُت و الثروة.
بن صعاؾت ؤؾباب" زىعاث الغبي٘ الٗغبي" وما جغجب ٖلحهاّ ،ة
جبحن لىا الخاظت بلى بنالح اإلااؾؿاث طاتها التي صٖمذ الىٓم
الض٦خاجىعيت اإلادؿلُت التي اؾتهضٞها اخخجاظا ث "الغبي٘ الٗغبي "باإلؾ٣اٍ او اإلاُالبت باالنالح ،و جدضيضا اإلااؾؿت
الٗؿ٨غيت و الامىيت ،زانت م٘ بغوػ اإلايليكياث اإلاؿلخت ٦إَم ٞاٖل ؤو صيىاميت في ٖضة بلضان ٖغبيتٞ .الخاظت ملخت
لبظ ٫الجهض الالػم إلخضار الخٛيحر في اإلاماعؾاث في َظٍ اإلاؿخىياث اإلاسخلٟت مً ألامً و الٗؿ٨غة ٚ.حر ؤهه مً اإلاٟيض ؤن
يخم ُّ
الخيبه بلى ؤن ؤيت ٖمليت الانالح ؾخ٩ىن مدٟىٞت باإلاساَغ و ٢ض جخٗغى للم٣اومت الؿلبيت ؤو اإلاباقغة ل٣اصة
اإلاليكياث ؤو ؤٞغاصَا بطا ا٢خهغث ٖلى بلٛائها ؤو حؿغيذ مىدؿبحها .بن ؤَم قغوٍ الىجاح َى ؤن يخم بقغا ٥اإلاؿاولحن
في الُ٣اٖاث ألامىيت والٗؿ٨غيت و في اإلاليكياث في نياٚت الاؾتراجيجياث الىَىيت والخسُيِ اإلاخٗل ٤بمؿخ٣بل َظٍ
اإلااؾؿاث .في اَاع البدض ًٖ الخىا٣ٞاث ٖ،لى ان جخسلى َظٍ اإلاليكياث ًٖ اؾلختها ،و جخدى ٫الى اخؼاب ؾياؾيت ،و
ٖلى الضولت ان جب٣ى ٖلى هٟـ اإلاؿاٞت مً مسخل ٠اإلاليكياث و ان ال جمحز اخضاَا ًٖ الازغي في َظٍ اإلاغخلت الض٢ي٣ت
مً اٖاصة البىاءٞ ،اق٩اليت اإلاليكياث جؼصاص خضة بٗض ٞترة ؾ٣ىٍ الىٓام و مغخلت بىاء هٓام ظضيض ٞاطا ٧ان الٗمل
اإلاليكياحي يل٣ى ال٣بى ٫و الخإييض باٖخباعٍ وؾيلت للخمايت و الامً و اإلاؿاَمت في الضٞإ ًٖ الٟئاث التي يمشلها الا ان
جسلي َظٍ اإلاليكياث ًٖ ؾالخها في مغخلت اٖاصة البىاء امغ في ٚايت الهٗىبت  ،و ٚالبا ال ج٣بل َظٍ الازحرة باالمغ٣ٞ .ض
٧ان لدصجي٘ اإلاجلـ الاهخ٣الي الليبي ٖلى ؾبيل اإلاشاٖ ، ٫لى حك٨يل مجالـ ٖؿ٨غيت و٦خاثب مؿلخت في اإلاىاَ ٤وصٖمها
باإلاا ٫بُغي٣ت ٚحر زايٗت لل٣يىص والغ٢ابت ،ؤن ؤنبذ في ٧ل مىُ٣ت ٦خاثب وظماٖاث مؿلخت بضٖم اإلاجلـ الاهخ٣الي،
ً
بيىما ْهغث ؤيًا ظماٖاث مؿلخت مغجبُت بالٗهاباث ،مؿخٛلت اإلاىاؾبت وٚياب ؤيت ؾلُت ٞاٖلت جدخ٨غ اؾخسضام
الؿالح ٞ ،بضّ ٫ة
الخض مً الؿالح و هؼٖه و ظمٗه ،اػصاص جضاوله و اهخٗكذ ججاعجه و انبدذ ؾى٢ه الؿىصاء مهضعا
للثراء ،وجم حك٨يل ٞهاثل ظضيضة بٗض بٖالن جدغيغ البالص مً خ٨م ال٣ظافي ،وػاص مً حصجيٗها اللجىء بلحهم للخغاؾت ؤو
ً
جمؿ٩ا بالضوع الجضيض بٗض ؤن ّة
جظو٢ىا َٗم ال٣ىة واإلاؼايا ،ؤو بالخهىٖ ٫لى ؤمىا ٫وممخل٩اث بُغ١
ألامًٞ ،إنبدىا ؤ٦ثر
ً
مكغوٖت و ٚحر مكغوٖت .والخ٩ىمت الاهخ٣اليت ػاصث الىي٘ ؾىءا بالخإزغ في جىٟيظ بغامج طاث عئيت إلصماط الشىاع
واإلاؿلخحن ،وا٦خٟذ بدىٟيظ بغامج عيٗيت جىػيٗيت بهغ ٝمبال ٜماليت للمؿلخحن الظيً بضؤوا يٟغيىن وظىصَم ،وحهضصون
الخ٩ىمت ويغٚمىجها في ؤخيان ٦شحرة ٖلى الغيىر إلاُالبهم ،ؤو بالضٖىة بلى هٓام امخياػاث  ،يٗيض بلى ألاطَان مماعؾاث
هٓام ال٣ظافي في جميحز مايضيه ًٖ باقي م٩ىهاث الكٗب الليبيَ ،ظٍ الخجغبت جا٦ض ان الاٖخماص ٖلى اإلايليكياث ٢ض ييؿ٠
الجهىص إلٖاصة جى٦يض اخخ٩اع الضولت الؾخسضام ال٣ىة و مً زم ٞةن الىجاح ؾيٗخمض بك٩ل خاؾم ٖلى ال٣ضعة ٖلى هؼٕ
ؾالح اإلايليكياث ،وصمج الشىاع يمً ماؾؿاث الضولت اإلاضهيت ؤو الٗؿ٨غيت وألامىيت ،بدؿب ألاخىا . ٫و زلًٞ ٤اء
ؾياسخي بضيل ٢ىامه اخترام الازخال ٝو الخٗضص و الدؿامذ و الخٗبحر الخغ ًٖ الغؤر.
ان بىاء ظيل وَجي ٢ض يل٣ى الاٖتراى مً اَغا ٝو ظماٖاث و اخؼاب الجها جغي ٞيه مداو ٫ل ُ٘٣يضَا التي جبُل بها
في مىاظهت زهىمها ٟٞ ،ي بضايت ٖملياث الضمج والههغ للجماٖاث اإلاسخلٟت ،جدضر عصوص ؤٗٞاٖ ٫ىيٟت مً ٢بل بٌٗ
 يوسف زلمد الصواين ،ص 26 -2نفس ادلرجع ص
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َظٍ الجماٖاث ،زانت ٖىضما ج٩ىن َىياتها الظاجيت ٖمي٣ت ومخجظعة ،ل ً٨الاهسغاٍ الخضعيجي لهظٍ الجماٖاث في ؤهماٍ
ظضيضة مً ال٣يم واإلااؾؿاث وألاوكُت والٗال٢اث التي حٗ٨ـ الىالء للضولت ،مً قإهه ػياصة بم٩اهاث الاؾخ٣غاع بط
يخجظع مٟهىم اإلاىاَىت ،وجًٗ ٠الخمايؼاث ٖلى ؤؾاؽ صيجي ؤو ٖغقي ؤو لٛىر او ْاثٟي او مىاَ٣ي ،ويجض الجمي٘
٢ىىاث قغٖيت وٗٞالت لخىنيل عٚباتهم ومُالبهم ،وبظل ٪ج٣ل اخخماالث لجىئهم بلى مماعؾت الٗى .٠اججاٍ الضولت و
عمىػَا او اججاٍ اإلا٩ىهاث الازغي للمجخم٘ ،و يؿدىض َظا الخهىع بلى اٞتراى ؤؾاسخي ٢ىامه هجاح ٖمليت الخ٩امل مً
زال ٫ألاصواث الش٣اٞيت والؿياؾيت واإلااؾؿيت ،و التي جدخاط الى وظىص هسبت ؾياؾيت واٖيت بمساَغ اؾخمغاع ويٗيت
الالؾخ٣غاع ،و جمخل ٪هٟىطا واؾٗا ؾياؾيا و اظخماٖيا و ز٣اٞيا و طاث مهضا٢يت و ٢بى ٫مً َغ ٝمدخلٞ ٠ئاث
الكٗب.
زاهيا :بٖاصة بىاء اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت ٖلى ؤؾـ صؾخىعيت و٢اهىهيت و وَىيت
ال اخض يجاص ٫في ان لجمي٘ الضو ٫طاث الؿياصة ؾلُت مُل٣ت في حك٨يل ال٣ىاث اإلاؿلخت و٣ٞا ل٣ىاهيجها الضازليت،
خيض جل٣ى مؿاوليت الامً الضازلي ٖلى مسخل ٠الاظهؼة الامىيت التي ٢ض جخٗضص و جدىىٕ مً خيض الدجم و مً خيض
الخسهو ،و في خحن ان الامً او الضٞإ الخاعجي ج٣ىم به ال٣ىاث اإلاؿلخت ( البريت و البدغيت و الجىيت)  ،خيض جًُل٘
بمؿاليت الضٞإ ًٖ البالص يض اإلاساَغ الخاعظيت باؾخصىاء او٢اث الايُغاباث الكضيضة او ٚحرَا مً خاالث الُىاعت،
خيض يدٓغ خٓغا نغيدا ان حكتر ٥ال٣ىاث الٗؿ٨غيت في خ ٟٔالامً الضازلي ،او ي٩ىن طل٢ ٪انغا ٖلى جغزيو
اإلاؿاٖضة الٗؿ٨غيت لل٣ىاث اإلاضهيت ٦جؼء مً اإلابضؤ اإلاٗانغ الظر ي٣طخي بإن الؿلُت اإلاضهيت هي التي يجب ان جد٨م
اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت التي ييبغي لها ان هلتزم بخىظحهاث و ؾياؾت ال٣ياصة اإلاضهيت ،و يم ً٨وي٘ وخضاث ال٣ىاث الخانت في
بٌٗ الخاالث جدذ ٢ياصة ال٣ىي اإلاضهيت بهىعة ما٢خت مً اظل بٌٗ مىا ٠٢الامً الضازلي الخانت مشل ٖملياث
م٩اٞدت الاعَاب.
ٞمهى اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت َى الامً الخاعجي ،و ٦ما يغي الاؾخاط ٖبض الاله بل٣ؼيؼ ٞاهه ليـ صخيدا ان وْيٟت
اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت اهماثيت او اه٣اطيت  ،بل اجها صٞاٖيت ٞدؿب و اههغاٞها الى ٚحر طل ٪يٗىص ٖلحها بيخاثج ٖ٨ؿيت.
ال٣ىاث اإلاؿلخت ٞخىدكغ ٖلى الجبهت او في مٗؿ٨غاث و ج٩ىن بٗيضة ًٖ اإلاىاَ ٤اإلاضهيت و ي٣ىم ٞحها الخجىيض ٖلى اؾاؽ
٢ىمي و اَخمامها مغ٦ؼ و مىظه هدى ٢غاعاث الؿياؾت الخاعظيت و طلٖ ٪لى زال ٝالكغَت التي تهخم ب٣غاعاث الؿياؾت
الضازليت
و في الى٢ذ الظر ٧ان الخ٨ٟحر الٗؿ٨غر حهخم باالؾتراججيت و ٦ظل ٪بالغبِ بحن الجيل و الامت انبذ الان يغبِ بحن
الجيل و اإلاجخم٘ ,مما ي٣خطخي اٖاصة الىٓغ في الٗ٣ض الاظخماعي لبىاء الضولت في الاُ٢اع الٗغبيت.
ٞهىا ٥مً يغي ان الجيل اإلاشالي َى الجيل الجمهىعر الظر يىدضع مً اإلاجخم٘ في ظؼثياجه٩ٞ ,ل الُب٣اث الاظخماٖيت
ممشله في صازل الجيل و ٧لهم مخًاميىحن مً اظل الضٞإ ًٖ الامت و ان جد٣ي ٤الؿلم يخم ًٖ َغي ٤جد٣ي ٤الخ٣اعب
بحن الجيل و اإلاجخم٘ .
 عبد االلو بلقزيز " السياسة يف ميزاف "...ص4 -2فواد االغا " علم االجتماع العسكرم "...ص 207
3
- Loucile Desmoulins « Jean Jaures : l’armée nouvelle ,un « essai » de sociologie militaire » Revue les
champs de mars seconde semestre 15/12/2001 pp 77-78
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و في الخ ٤الضاللي لٗلمم الؿياؾت جغمؼ اظهؼة الامً الى الىٓام الؿياسخي و يغمؼ الجيل الى الضولت ،الاولى جدٟٔ
امً الىٓام ال٣اثم و الشاوي يد ٟٔامً الضولت و اإلاجخم٘ٞ ،الجيل هٓغيا َى الكٗب مشلما ه٣ى ٫ان البرإلاان َى
الكٗب( مً َىا ظاءث حؿميت مجلـ الكٗب) الن مً م٣خًياث ؾياصة الكٗب و مماعؾت َظٍ الؿياصة ان يدأٞ
الكٗب ٖلى ؾياصجه و امىه الظر ٢ض جتهضصٍ ازُاع مً الخاعط و بما هه يخٗظع ان يماعؽ الكٗب ٧له َظٍ اإلاهمت ٣ٞض
ٞىيها الى ماؾؿت حؿمى الجيل الا ان َظٍ اإلاهمت ج٨ىخٟها الٛمىى مً خيض اياٞت مهمت خمايت الاؾخ٣غاع الى مهام
الجيل ،خيض ٚالبا ما يخم الازخال ٝفي جإويل مٗجى الاؾخ٣غاع في ْل الهغاٖاث الؿياؾيت ٞالىٓام الؿياسخي الخا٦م
يغي ٞيه ان ٖلى الجيل ان يخضزل لخمايت اؾخ٣غاع الىٓام الؿياسخي ٖىضما تهضصٍ زىعة اظخماٖيت او خغ٦ت اخخجاظيت
قٗبيت  .في خحن ان باليؿبت للكٗب و اإلاٗاعيت يٗجي الاؾخ٣غاع ان ٖلى الجيل ان يدمي اؾخ٣غاع الضولت ال الىٓام  ،و
ان يخضزل خحن جهاصع الؿلُت مً الكٗب مهضعَا و ناخبها .ل ً٨لي٣ىم الجيل بهظٍ اإلاهمت يجب ان يٓل مؿخ٣ل
ًٖ خغ٦ت الهغإ الاظخماعي الضازلي و ان ي٩ىن مدايضا اػاءَا .و مً َىا هخبرػ الخاظت الى ٦بذ ظماح ال٣ىة الؿياؾيت
التي جمشلها اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت و ظٗلها ٦ياها مهىيا ملتزما بخىٞحر الامً الخاعجي للبالص  .و ان جلتزم ال٣ىي الؿياؾيت
بٗضم ا٢دام الجيل في اجىن الهغاٖاث الؿياؾيت خٟاْا ٖلحها ٦ماؾؿت وَىيت لها اَميتها و عمؼيتها.
في َل َضة الىيٗيت اإلاليكياويت التي حٗيكها بٌٗ الاُ٢اع الٗغبيت ،يجب ان يخم بىاء ظيل وَجيٖ .لى اؾـ ٢ىامها
الٗىانغ الخاليت:
 ان ي٩ىن الجيل ماؾؿت وَىيت للضولت وخضَا خ ٤اوكائها ،ويدٓغ ٖلى ؤر ٞغص ؤو َيئت ؤو خؼب ؤو ظهت ؤوظماٖت بوكاء ؤر حك٨يالث ؤو ٞغ ١ؤو جىٓيماث او اظىدت ٖؿ٨غيت ؤو قبت ٖؿ٨غيت جدذ ؤر مؿمى ،جدذ َاثلت
الخل و الجؼاء.
 ان يخم بىائَا ٖلى ؤؾـ وَىيت ظامٗت  ،وٚحر ظهىيت ،او ْاثٟيت او ا٢ليميت  ،و٣ٖ ٤ٞيضة جخ٨غؽ ٞحها ٢يم الاهخماءالىَجي،
 ان ي٩ىن الخٗيحن والتر٢يت ٞحها ٖلى ؤؾـ ٢اهىهيت ومهىيت واضخت و قٟاٞت و ٤ٞمبضؤ الٟ٨اءة و الاؾخد٣ا،١ يدٓغ حسخحر ال٣ىاث اإلاؿلخت لهالر خؼب ؤو ٞغص ؤو ٖاثلت ؤو ظماٖت ويجب نىجها مً ٧ل نىع الخٟغ٢ت الخؼبيتً
والٗىهغيت والُاثٟيت واإلاىاَ٣يت وال٣بليت وطل ٪يماها لخياصَا و٢يامها بمهامها الىَىيت ٖلى الىظه ألامشل
 خٓغ الاهخماء واليكاٍ الخؼبي والؿياسخي ٞحها و ان ال يؿمذ إلاىدؿبحها ؤزىاء الخضمت باإلاكاع٦ت في الٗمليت الاهخسابيت .ان ماؾؿت الجيل يٟترى ٞحها ان ج٩ىن مضعؾت الكٗب التي جىضمج و جىههغ ٞحها ظمي٘ م٩ىهاجه  ،خيض ال يجب
ان جًم اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت َب٣ت اظخماٖيت واخضة ٞ ،الجيل مً اٖلى عجبه الى ٢اٖضة ظىىصٍ ييبغي ان يمشل اوٗ٩اؾا
ناص٢ا لىا ٘٢اإلاجخم٘ ب٩ل ما ٞيه مً ٞئاث و َب٣اث و َىاث ٠و قغاثذ مسخلٟت .جخمحز اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت ًٖ باقي
اإلااؾؿاث بسانيت الخىٓيم و امخال٦ها لل٣ىة و حٗخبر ا٦ثر اإلااؾؿاث الىَىيت جُىعا مً هاخيت الخ٩امل ال٣ىمي  ،خيض
 عبد االلو بلقزيز " ثورات ك خيبات  ، ..ص 74 -5 -2صامويل ىنتنغتوف " ادلوجة الثالثة :التحوؿ الدميقراطي يف اكاخر القرف العشرين" ترمجة عبد الوىاب علوب الطبعة االكىل دار سعاد الصباح القاىرة  99ص
9
 بعض ىذه االسس مستقاة من " اسس بنا الدكلة ادلدنية احلديثة " سلسلة كتيبات احلوار الوطين ،مؤدتر احلوار الوطين الشامل :ص 67http://www.ndc.ye/ndcdoc/book_one.pdf
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ج٣ىم ٢ياصة الجيل بىاؾُت الخضعيب و الخش٣ي ٠بضوع ظض مهم في جد٣ي ٤الخ٩امل ٖبر نهغ اإلاىا ٠٢الٟغصيت و
الخىظهاث الضيييت و الُاثٟيت و الخؼبيت في والء اٖلى للىًَ و الامت.
ٞاليىم في ْل َظٍ الايُغاباث التي حٗه ٠بالٗضيض مً البلضان و التهضيضاث اإلاتزايضة و اإلاىخىٖت ٖبر الٗالم  ،و التي
لم حٗض حؿدشجي مىُ٣ت صون ازغي  ،يهٗب جهىع وظىص بلض يغٚب في الخٟاّ ٖلى ؾياصجه صون وظىص ظيل منهي
مدتر٢ ٝاصع ٖلى الضٞإ ًٖ َظٍ الؿياصة ،و جسً٘ اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت ٞيه للؿلُت الؿياؾيت و ال جخضزل الؿلُت
الؿياؾيت في ال٣ىاٖض الخا٦مت لهظٍ اإلااؾؿت مً الىاخيت اإلاهىيت و الخغبيت .
٦ما جامً اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت بًغوعة جىزيٖ ٤ال٢اتها باإلاىاَىحن و بالخٟاٖل مٗهم زهىنا ظيل الكباب مجهم ،و
يٗمل مً زالَ ٫ظا الخٟاٖل الى جغؾيش ز٣تهم بالىًَ و مؿخ٣بله و في طل ٪جد٣ي ٤للمهلخت الٗليا للىًَٞ .الخٟاٖل
بحن اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت و اإلاجخم٘ يىٗ٨ـ ايجابا ٖلى مؿخىياث ٖضة اط يغسخ نىعتها ٦ماؾؿت و َىيت حٗمل
للمهلخت الٗليا و يٗؼػ مً م٩اهتها و عمؼيتها  ،و بالخالي ٞهي للمىاَىحن ظميٗهم و ليؿذ لٟئت صون ازغي٦ ،ما اجها في
مى ٘٢خمايت الاعاصة الكٗبيت مً زال ٫خمايتها للضؾخىع و ماؾؿاث الضولت .و ب٣ضع ما ج٩ىن اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت ٖلى
ٖال٢ت ظيضة باإلاىاَىحن ي٩ىن باؾخُاٖتها ان جلٗب صوعا مهما في مجا ٫الخ٩امل بحن مسخل ٠الٟئاث التي يدك٩ل مجها
اإلاجخم٘ و بىاء الاخؿاؽ بالىالء الىَجي و الهىيت اإلاكتر٦ت التي جمشل وٞا ١الجمي٘
زالنت:
بن وْيٟت الجيل هي خمايت الىًَ مً ؤلاٖخضاءاث الخاعظيت وجىٞحر ألامً للمجخم٘ وليـ خمايت الخا٦م لظاجه ،وَى
في ؤبٗض ألاخىا ٫الخض الٟانل بحن الاهٟالث ألامجي واإلاجخمعي وبحن الاهخ٣ا ٫الؿليم للؿلُت٦ ،ما في ججغبت جىوـ ومهغ
٢بل الاه٣الب الٗؿ٨غرٞ .الضولت الضيم٣غاَيت ال حٗغْ ٝاَغة الاه٣الباث الٗؿ٨غيت ،ؤو ْاَغة جضزل الجيل في الكإن
الؿياسخي ،مً زال ٫الاهخهاع لٟغي ٤ؾياسخي يض آزغ زالٖ ٫مليت الخىاٞـ الؿلمي ٖلى الؿلُت ،وطل ٪ل٩ىن الؿياؾت
في الىٓام الضيم٣غاَي مجغص لٗبت مضهيت نغٞت ،ومجا ٫مٟخىح لجمي٘ اإلاىاَىحن ،وخ ٤مً خ٣ى٢يم اإلاضهيت التي ٟ٦لها
 عبد الوىاب القصاب " اعادة تشكيل اجليش العراقي :رؤية اكلية" ضمن " برنامج دلستقبل العراؽ بعد اهناء االحتالؿ" مركز دراسات الوحدة العربية الطبعةاالكىل بريكت اكتوبر 2005
- COMBLIN (Joseph)، Le Pouvoir militaire en Amérique latine. L'idéologie de la Sécurité

2

nationale, Paris Ed Delarge 1977 p 60
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ال٣اهىن والضؾخىع ؾىاء مً خيض حك٨يل ألاخؼاب الؿياؾيت والاهخساب والترشر في الاهخساباث الٗامت .والجيل عً٦
ؾياصر مً ؤع٧ان الضولت الضيم٣غاَيت الخضيشت ،وليـ ؤصاة بيض الؿلُت الخا٦مت ،وال يماعؽ بال اإلاهام اإلا٣غعة له
ً
صؾخىعيا وهي :خ٦ ٟٔيان الىًَ والضولت مً ألازُاع الخاعظيت .لٖ ً٨ىضما ال يلتزم الجيل بهظٍ اإلاهمت و يخضزل في
الكإن الؿياسخي ؤو ي ٠٣الى ظاهب الىٓام في مىاظهت الكٗبٖ ،ىضَا يخدى ٫و ي٣ٟض م٩اهخه و يؿخديل مليكيا يض٘ٞ
بمسخل ٠الٟئاث الاظخماٖيت الى البدض ًٖ اصواث الخمايت الامىيت مً زال ٫اوكاء مليكياث زانت بها ،وحٗىص مٗها
الضولت ؤقالء مخٟغ٢ت و صويالث مخُاخىت.
ان الىي٘ الظر باجذ حٗيكه صو ٫اإلاىُ٣ت الٗغبيت و اهدكاع الٗى ٠الؿياسخي و اإلااصر و اؾخٟداْ ٫اَغة اإلاليكياث،
يدخاط الى مٗالجت خ٨يمت  ،خٟاَا ٖلى اؾخ٣غاع اإلاىُ٣ت و ص ٘ٞاإلاساَغ و اإلااامغاث اإلادا٦ت يضَا ،و َى مً يٟترى
وظىص هسبت ؾياؾيت واٖيت بهظٍ التهضياث و بسُىعتها  ،حؿخُي٘ ان حٗيض بىاء ماؾؿاث الضولت اإلاجهاعة و ٖلى عؤؾها
ماؾؿت الجيل ،و ٢اصعة ٖلى خل اق٩اليت اإلاليكياث مً زال ٫اؾديٗاب اًٖائها و و ٢اصتها في اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت و
الامىيت التي يجب ان ججى ٖلى ؤؾـ ٢اهىهيت و صؾخىعيت و وَىيت ظامٗت ،و باإلاىاػاة م٘ طل ٪ييبغي الاٖترا ٝبد ٤ظمي٘
اإلا٩ىهاث الاظخماٖيت في اإلاكاع٦ت في الؿلُت و الثروة و يمان خمايت َىيتها الخانت في اَاع الهىيت الىَىيت الجامٗت.
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ز اهاث خسوج بسيطاهيا مً الاجحاد ألاوزوبي ومظخلبل الىحدة ألاوزوبيت
جمغابِ بيمان اإلاضعؾت الىَىيت الٗليا للٗلىم الؿياؾيت

ممخص :
في  9أغسطس  ،1961طمبت بريطانيا االنضمام إلى المجموعة االقتصادية األوروبية بقرار حكومي ،وفي

 23يونيو

 ،2016تعيد النظر في عضويتها في االتحاد األوروبي باستفتاء شعبي كانت نتيجته التصويت لصالح خروج بريطانيا  ،مما يؤثر عمى
االتحاد األوروبي كقطب سياسي واقتصادي موحد ،وكذا المكانة األوروبية والدولية لممممكة المتحدة.
في دراستنا نحاول تحميل فرص وتحديات إمكانية خروج بريطانيا بالنسبة لكل من االتحاد األوروبي وبريطانيا ،واالتجاهات
المستقبمية الممكنة لالتحاد األوروبي بين التفكك واالستم اررية.
الكممات المفتاحية  :خروج بريطانيا – اتحاد أوروبي – رهان – وحدة أوروبية.

Abstract :
In August 9th1961, the United Kingdom asked to join the European Economic
Community by government decision, and, in June 23rd 2016, UK reconsiders its membership
in European Union by a referendum in which the British peoplevoted to leave the EU, this
result has many implications on the EU as a political and economic united pole, as well as the
European and international standing of the United Kingdom
In our study wetried to examine the opportunities and the challenges of eventual
Brexit – British exit for both EU and UK,then, the possible future directions of the EU
between the dislocation and continuity.
Keywords: British exit, EU, stake, European unity

م٣ضمـ ـ ـ ـ ــت :
،1992
 ،1951اللبىت ألاولى لالجداص ألاوعوبي الظر عسخخه مٗاَضة ماؾتريسذ
حٗخبر الجماٖت ألاوعوبيت للٟدم والهلب
بخ٨خل ؾخت صو ٫ؤوعوبيت ٞغوؿا ،بيُاليا ،ؤإلااهيا الٛغبيت وصو ٫البىلى٦ـ (َىلىضا ،بلجي٩ا ،لى٦ؿمبىع )ٙلخخإؾـ
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الجماٖت الا٢خهاصيت ألاوعوبيت ؾىت٦ ،1957بضايت ٗٞليت إلاؿاع ٖمليت ج٩امل الضو ٫ألاوعوبيت ٖمال بمباصت هٓغيت
الخ٩امل والاهضماط ،مً ؤَم عواصَا ( صيٟيض متراوي ،David Mitraniؤعوؿذ َاؽ  ،Ernest Haasليىن
لىضبغ )...LeonLindbergٙالتي ج٣ىم ؤؾاؾا ٖلى مىُ ٤الىخضة والاهدكاع خيض جدىاػ ٫الضو ٫ألاًٖاء في الخ٩امل ًٖ ظؼء
مً ؾياصتها لهالر ٦يان ظضيض يؿمى ٖجها ويٗبر ًٖ بعاصتها ،لخد٣يَ ٤ض ٝاؾتراجيجي  :ج٩ىيً ٢ىة ا٢خهاصيت ٖاإلايت
ويمان ؤمً ال٣اعة ألاوعوبيت بٗض ما ٖايكخه مً صماع ؤزىاء الخغبحن الٗاإلايخحن ألاولى والشاهيت.
بال ؤهه ما يالخٔ ٖلى اإلامل٨ت اإلاخدضة ؤجها ؤبضث جغصصا في الاهًمام بلى َظا ال٨يان ،خيض سجلذ ًٖىيتها بك٩ل عؾمي
 ،1973وماػالذ جدخ ٟٔبٗملتها الى٣ضيت "الجىيه ؤلاؾترليجيٖ "lalivresterlingلما بإهه ٢ض جم جإؾيـ "مىُ٣ت اليىعو la
ؾىت
 "zone euroؾىت 2002والتي جًم 18صولت مً 28صولت في الاجداص ،بياٞت بلى اجها ٧اهذ مً بحن مايضر بٖاصة َي٩لت مهام
خل ٠قما ٫ألاَلسخي بٗض جهايت الخغب الباعصة لي٩ىن خامي ألامً ألاوعوبي ٖلى ٖ٨ـ ؤإلااهيا وٞغوؿا اللخان جُمدان بلى
اؾخمغاعيت مؿاع الخ٩امل هدى مجاالث ؾياصيت مً زال ٫الخإ٦يض ٖلى يغوعة ج٩ىيً َىيت ؤوعوبيت للضٞإ وألامً مؿخ٣لت
ًٖ خل ٠قما ٫الاَلسخي.في ظىان/خؼيغان ،2016وبٗض 43ؾىت مً الًٗىيت في الاجداص ألاوعوبي ،ؤبضي الكٗب
البريُاوي  -في اؾخٟخاء صٖا بليه عثيـ الىػعاء البريُاوي "صيٟيض ٦محرون -"davidcameronعٚبخه في الخغوط مً الاجداص
ألاوعوبي ،والظر ٧اهذ له عصوص ٗٞل مخبايىت بحن ألا٢اليم اإلاك٩لت للممل٨ت اإلاخدضة مما حهضص ؤمجها وؾياصتها الىَىيت مً
ظهت ،وعَاها للىخضة ألاوعوبيت ومىٓغر الخ٩امل والاهضماط بما يك٩ل جدضيا لخماؾ ٪الاجداص ألاوعوبي خيض حٗخبر
بغيُاهيا مً بحن ؤَم ؤَىاصٍ مً ظهت ؤزغي.
ومىه هُغح الدؿائالث الخاليت :

الضوليت؟

ما هي جضاٖياث زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي ٖلى ؤمجها الىَجي وم٩اهت الاجداص ألاوعوبي في الٗال٢اث

َل زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي زُىة هدى ج ٪٨ٟمكغوٕ الىخضة ألاوعوبيت؟ ؤم ؤن طل ٪ؾيُٗي لها

صٗٞا ؤ٢ىي زانت ؤجها ٧اهذ حٗخبر بمشابت "م٨بذ" للؿياؾت ألاوعوبيت للضٞإ وألامً وجد٣ي ٤ألامً ألاوعوبي زاعط اإلآلت
ألاَلؿيت؟
وٖلى َظا ألاؾاؽ جخًمً صعاؾدىا زالر مداوع ؤؾاؾيت:
اإلادىع ألاو :٫اإلامل٨ت اإلاخدضة والاجداص ألاوعوبي زال 43٫ؾىت مً الًٗىيت
 .1ظيىبىلخي ٪الاجداص ألاوعوبي وبغيُاهيا
 .2م٩اهت وصوع بغيُاهيا في الاجداص ألاوعوبي :ؾياؾيا وؤمىيا ،ا٢خهاصيا وماليا.
اإلادىع الشاوي  :زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي  :الٟغم والتهضيضاث
 .1باليؿبت لالجداص ألاوعوبي
 .2باليؿبت لبريُاهيا
اإلادىع الشالض  :زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي ومؿخ٣بل الىخضة ألاوعوبيت
 .1اجداص ؤوعوبي بـ 27صولت (الؿيىاعيى الخُي)
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 .2الاجداص ألاوعوبي هدى آٞا ١ظضيضة للخ٩امل (الؿيىاعيى الانالحي)
 .3ج ٪٨ٟالاجداص ألاوعوبي بٟٗل ؤزغ الضوميىى (الؿيىاعيى الغاصي٩الي).
اإلادىع ألاو :٫اإلامل٨ت اإلاخدضة والاجداص ألاوعوبي زال 43٫ؾىت مً الًٗىيت
٢بل الخُغ ١بلى عَاهاث زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي ججضع ؤلاقاعة في البضايت بلى ج٣ضيم مسخهغ خى ٫ظيىبىلخي٪
الاجداص ألاوعوبي ُ٣٦ب ا٢خهاصر ٖالمي ،م٩اهخه في الؿاخت الضوليت وبغيُاهيا ٦إخض ؤَم صوله إلاا لها مً جاعيش ،مى٘٢
ظٛغافي وم٩اهت ؾياؾيت وا٢خهاصيت مخمحزة.
 .1ظيىبىلخي ٪الاجداص ألاوعوبي وبغيُاهيا :
ؤوال  -الاجداص ألاوعوبي:
ججغبت ٞغيضة مً هىٖها يًم خاليا 28صولت جىاػلذ ًٖ ظؼء مً امخياػاتها الؿياصيت لهالر ٦يان ؾياسخي وا٢خهاصر
ظضيض ،يجم٘ صوال مخ٣اعبت ظٛغاٞيا ،مخبايىت مً خيض محزان ٢ىتها وجىظهها الؿياسخي ،حٗ٨ـ حٗضصيت ز٣اٞيت ،صيييت،
 )2007التي قملذ 12صولتمٗٓمها ٧اهذ جدذ َيمىت الىٓام الكيىعي
– 2004
لٛىيت ...زانت بٗض ٖمليت الخىؾ٘ (ما بحن
ببان الخغب الباعصة  ،بال ان َظٍ الخٗضصيت ال يم ً٨ان ج٩ىن ٖاث٣ا هدى مكغوٕ الىخضة ألاوعوبيت وبهما يجٗل مً
الاجداص ألاوعوبي ٦خىٓيم مخٗضص ألاُ٢اب بدضوص مخُىعة.
 ،1957ؾبٗت مغاخل لخىؾي٘ ًٖىيت صوله (مً ؾخت صو ٫بلى28صولت) ،آزغَا ؾىت
وبالخالي ٣ٞض ٖغ ٝالاجداص مىظ وكإجه
2013باهًمام ٦غواجيا،خاليا زمؿت صو ٫مترشخت بك٩ل عؾمي لُلب ًٖىيت الاجداص ألاوعوبي  :جغ٦يا ،م٣ضوهيا ،ؤلباهيا،
الجبل ألاؾىص و نغبيا ،في خحن جم اوسخاب بيؿلىضا مً مٟاوياث الاهًمام٦ ،ما يخطر في الخغيُت الجٛغاٞيت الخاليت:
الك٩ل ع٢م : 01مغاخل البىاء ألاوعوبي

Source : « de 6 à 28 : histoire des élargissement » , disponible sur :
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/synthese/de-6-a-28-histoire-

la revue géopolitique, VerluisePierre, « l’UE, modèle multipolaire », 28/11/2012, disponible sur :
http://www.diploweb.com/L-UE-modele-multipolaire.html , (10/09/2016).
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deselargissements.html, (14/10/2016).

الاجداص الاوعوبي ٢ىة صيمٛغاٞيت ،ججاعيت
وا٢خهاصيت ٖاإلايت  :يبلٖ ٜضص ؾ٩اهه 505مليىن
(اإلاغجبت الشالشت بٗض الهحن والهىض ،يمشل %7مً
وؿبت الؿ٩ان في الٗالم) ،جبل ٜوؿبت مباصالجه
الخجاعيت م٘ ب٣يت صو ٫الٗالم خىالي %20مً
اإلاجمىٕ ال٨لي لدجم الهاصعاث والىاعصاث ٖلى
اإلاؿخىي الٗالمي٦ ،ما جم ج٣ضيغ الىاجج الضازلي
 2014بـ 13 920,541
الخام لالجداص ( 28صولت) ؾىت
ملياع ؤوعو  ،جمشل وؿبت مكاع٦ت زمـ ا٦بر صو٫
في الاجداص ٞيه ( ؤإلااهيا ،بغيُاهياٞ ،غوؿا ،بيُاليا،
بؾباهيا) بـ .71,4 %
زاهيا  -بغيُاهيا :
بٗض اهٟها ٫بيغلىضا الجىىبيت ؾىت،1921
 1927عؾميا حٗغٝ
ؤنبدذ اإلامل٨ت اإلاخدضة ؾىت
بـ "اإلامل٨ت اإلاخدضة لبريُاهيا الٗٓمي وايغلىضا
الكماليت  ،"Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nordجدك٩ل مً ؤعبٗت ا٢اليم ٦بري :اهجلترا ٖانمتها
لىضن ،اؾ٨خلىضا (ؤصهبرة) ،ويلؼ (٧اعصي )٠وايغلىضا الكماليت (بلٟاؾذ).ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن بغيُاهيا الٗٓمى َى الاؾم
الظر يُلٖ ٤لى ؤ٦بر ظؼيغة في ؤوعوبا(ؤعزبيل) جًم ؤعاضخي ٧ل مً اهجلترا ،ويلؼ واؾ٨خلىضا.
 %12.7مً مجمىٕ ؾ٩ان الاجداص ألاوعوبي)،
 64.87مليىن (
٦ 248.528م ، 2وي٣ضع ٖضص ؾ٩اجها بـ
جمخض ظٛغاٞيا ٖلى مؿاخت
( 2015زامـ ٢ىة ا٢خهاصيت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي) ،
٦ما بل ٜالىاجج اإلادلي ؤلاظمالي مليىوي ملياع يىعوو٣ٞا إلخهاثياث
وهي صولت طاث هٓام مل٩ي صؾخىعر ي٣ىم ٖلى الضيم٣غاَيت البرإلااهيت لها جمشيل بـ 73مٗ٣ض في البرإلاان ألاوعوبي ،لها خ٩ىمت
 ،)1951يؿحرَا
جخمخ٘ بؿلُاث جىٟيظيت جد٨م باؾم اإلال ٪الظر ال يد٨م وبهما له صوع عمؼر ( ِ٣ٞبلحزابيض 2مىظ ؾىت

للمزيد من ادلعلومات على الرابط اإللكرتكين:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP/fr,
(12/10/2016).
2
« Présentation du Royaume uni », disponible sur :
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossier s-pays/royaume-uni/presentation-du-royaume-uni/ ,
28/09/2016).
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الىػيغ ألاو ٫وَى عثيـ الخؼب الٟاثؼ بإٚلبيت ألانىاث ٦ ،ما حٗخبر مً ا٦بر الضو ٫اإلاىخجت للى( ِٟبدغ الكما )٫ولها
اخخياَي مً الٛاػ الُبيعي.
وبالخالي اإلامل٨ت اإلاخدضة ٢ىة ا٢خهاصيت وججاعيت ٖاإلايت٢ ،ىة هىويت ،لها وػن ؾياسخي وم٩اهت في الىٓام الضولي٢ :ىة ٖٓمي
زال ٫ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وبضايت ال٣غن الٗكغيً ( ؤلامبراَىعيت التي ال حٛيب ٖجها الكمـ)ًٖ ،ى صاثم في مجلـ ألامً
(خ ٤الٟيخى)ًٖ ،ى في الاجداص ألاوعوبي ،اإلاىٓمت الٗاإلايت للخجاعة ،مجمىٖت الشماوي...(G8( -
م٩اهت وصوع بغيُاهيا في الاجداص ألاوعوبي :ؾياؾيا وؤمىيا ،ا٢خهاصيا وماليا.
.2
يم ً٨ال٣ى ٫بان ًٖىيت اإلامل٨ت اإلاخدضة في الاجداص ألاوعوبي "ظؼثيت" ،خيض اهًمذ بلى الجماٖت الا٢خهاصيت ألاوعوبيت
،1985
 ،1961لم جىٖ ٘٢لى "اجٟا٢يت قى"l’espace schengenًٛ
 ،1973بٗض ؾلؿلت مً مٟاوياث الًٗىيت مىظ ؾىت
ؾىت
التي ججحز خغيت جى٣ل ألاشخام صازل اإلاجا ٫الجٛغافي للضو ٫ألاًٖاء ،وليؿذ ًٖى في "مىُ٣ت اليىعو، " la zone euro
ومىه ٞهل لبريُاهيا صوع ٗٞا ٫في جىميت مؿاع الخجغبت الخ٩امليت ألاوعوبيت؟ وإلاٗغٞت طل ٪ؾيخُغ ١بلى مىٟ٢ها في ؤَم
الً٣ايا التي جمـ البىاء ألاوعوبي وهي:بىاء َىيت اوعوبيت للضٞإ وألامً مؿخ٣لت ًٖ خل ٠قما ٫الاَلسخي ،ألاػمت اإلااليت
 2008التي ؤزغث ٖلى الخىاػن اإلاالي والا٢خهاصر لضو ٫الاجداص ألاوعوبي
ؤوال  -بغيُاهيا والؿياؾت ألاوعوبيت للضٞإ وألامً :
بٗضجهايت الخغب الباعصة وػوا ٫الخُغ الكيىعي٧،ان ٖلى الضو ٫ألاوعوبيت الٗمل وبك٩ل ظضر ٖلى بيجاص مىٓمت
ٖؿ٨غيت مؿخ٣لت جخىلى الايُالٕ بإمً ال٣اعة ألاوعوبيت وججؿض طل ٪م٘ مٗاَضة ماؾتريسذ ، 1992التي ؤُٖذ صٗٞا
ظضيضا الجداص ٚغب ؤوعوبا وٖال٢اجه م٘ الاجداص ألاوعبي خيض وا٣ٞذ صو ٫الاجداص ٖلى بؾىاص مهمت الضٞإ وألامً الجداص
ؤوعوبا الٛغبيت ،باٖخباعٍ ؤلاَاعالضٞاعي ألوعوبا في خالت ػوا ٫خل ٠قماالألَلسخي ،و٦ظا ع٦ؼث ٖلى جبجي ؾياؾت زاعظيت
وؤمىيتمكتر٦ت ٦سُىة ؤولى هدى جبجي ؾياؾت صٞاٖيتوؤمىيت مكتر٦ت.
في م٣ابل طلٖ ٪غ ٝخل ٠قما ٫ألاَلسخي جدىالث ظظعيت إلٖاصة ج٨يي ٠صوعٍ م٘ مخُلباث البيئت ألامىيت الضوليت لٗالم
ما بٗض الخغب الباعصة ليك٩ل اؾخصىاء ًٖ ال٣اٖضة الٗامت لىٓغيت ألاخال ٝالٗؿ٨غيت التي جٟترى ػوالها بىػا ٫مبرعاث
وظىصَا (الخُغ الكيىعي)  ،وٖلى َظا الاؾاؽ يب٣ى الخل ٠الغ٦حزة ألاؾاؾيت لألمً ألاوعوبي وبالخالي ٖغ٢لت ؤيت مداوالث
لبىاء َىيت ؤوعوبيت للضٞإ وألامً مؿخ٣لت ٖىهٗٞ ،لى ٖ٨ـ ٞغوؿا واإلااهيا ،جتزٖم بغيُاهيا الاججاٍ اإلاايض لب٣اء ؤمً
ال٣اعة الاوعوبيت جدذ اإلآلت ألاَلؿيت و الخٟاّ ٖلى وظىص خل ٠قما ٫ألاَلسخي الغابِ بحن ؤوعوبا والىالياث اإلاخدضة
ألامغي٨يت مً ظهت ،وؤن الي٩ىن الاجداص ألاوعوبي ٞاٖال اؾتراجيجياحهضص اإلاهالر ألامغي٨يت وجٟاصيةم٩اهيت جدالٟه م٘ عوؾيا
 ،2015خيض بغػث عوؾيا ُ٣٦ب صولي في مىاظهت الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت .
 ،2008وؤو٦غاهيا
زانت بٗض ؤػمتظىعظيا
وفي َظا ؤلاَاع خضصث ٢مت لكبىهت مٗالم قغا٦ت اؾتراجيجيت بحن خل ٠قماالألَلسخي والاجداص ألاوعوبي وجىخيض
ظهىصَماألمىيت ،خيض ج٣ىم ٖلى ٖضة مباصت مجها :حٗؼيؼبك٩ل ٧امل الكغا٦ت الاؾتراجيجيت مٗاالجداص ألاوعوبي في بَاع

1

« Fiche Pays – Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord», disponible sur :
http://www.geolinks.fr/geopolitique/europe-de-louest/fiche-risque-pays-royaume-uni/, (04/10/2016).
2
« Les grandes étapes de l’Europe de la défense » ,disponible
sur :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/europe-defense/grandesetapes.shtm.
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مىالكٟاٞيت والخ٩امل و اخترام الاؾخ٣الليت للمىٓمخحن،لخٗاوهاإلايضاهيٟي ٖمليت بصاعة ألاػماث ٖبرمغاخلها اإلاسخلٟت، ...
ليخم ٞي٣مت قي٩اٚى مار ،2012الخإ٦يض ٖلى ؤن مىٓمت خل ٠قما ٫ألاَلؿيىالاجداص ألاوعوبي جخ٣اؾم
٢يم ومهالخاؾتراجيجيت مكتر٦ت وٖلى ؤهه قغيٟ٨غيض و ؤؾاسخي للخل.٠
ٖ ،2001ضم ٗٞاليت ؾياؾت الضٞإ وألامً لالجداص ألاوعوبي ،خيض ؤن ه٣و ال٣ضعاث وٚياب
و٢ض ؤْهغث ألاػمت الليبيت
عئيت مكتر٦ت الضو ٫ألاًٖاء و٦ظا زالٞاث جىاػن ال٣ىي بيجها ،جدى ٫صون الاؾخجابت ألاوعوبيت الٟاٖلت إلصاعة ألاػماث مً
صون َلب مؿاٖضة الخل ٠ألاَلسخي التي ججؿضث مً زال ٫جبجي ؤلاصاعة ألامغي٨يت الؾتراجيجيت "ؤلاصاعة مً الخل٠
 ،"leadership en retraitوالتي جخًمً ج٣ضيم ال٣ضعاث الٗؿ٨غيت والضٖم اللىظؿدي٩ي ول ً٨مً زال ٫الخلٟاء ألاوعبيحن
بهض ٝالخٟاّ ٖلى َيمىتهم في الٗالم الٗغبي مً ظهت ،وجد٣ي ٤هخاثج ؾياؾيت واؾتراجيجيت بإ٢ل ج٩لٟت مً ظهت ؤزغي.
 2008في الاجداص ألاوعوبي:
زاهيا  -بغيُاهيا وألاػمت اإلااليت
حٗغ ٝبإػمت اليىعو ؤو ؤػمت الضيً الٗمىمي ْهغث هديجت لٗضم ٢ضعة بٌٗ صو ٫مىُ٣ت اليىعوٖ لى الالتزام بضيىجها ججاٍ
 ،2008خيض حؿببذ في اجهياع
البىى ٥واإلااؾؿاث اإلااليت ،جمخض ظظوعَا بلى ألاػمت اإلااليت الٗاإلايت ( ؤػمت الغًَ الٗ٣اعر)
مالي ل٩ل مً اليىهان ،البرحٛا ،٫ايغلىضا ،بيُاليا وبؾباهيا لتهضص الا٢خهاص ألاوعوبي وجماؾ ٪الاجداص ألاوعوبي ،ليتراظ٘
جإزحرَا بًٟل زُِ الاه٣اط ألاوعوبيت.
بغيُاهيا ٧ان لها مى ٠٢خياصر خيض اجها ماجؼا ٫جداٖ ٔٞلى ٖملتها الى٣ضيت ولم يخًغع ا٢خهاصَا مً جضاٖياث ألاػمت
اإلااليت ،وبهما طل ٪ػاص مً جمؿ٨ها بمىٟ٢ها بٗضم الاهًمام بلى الاجداص الى٣ضر إلاىُ٣ت اليىعو.
اإلادىع الشاوي :زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي :الٟغم والتهضيضاث
في 23يىايغ ،2013ؤٖلً عثيـ الىػعاء البريُاوي "صيٟيض ٦محرونٖ "davidcameronىض جغشر خؼبه لالهخساباث الدكغيٗيتًٖ
،2016
حٗهضٍ ٖلى جىٓيم اؾخٟخاء قٗبي خى ٫مؿالت ًٖىيت البالص في الاجداص ألاوعوبي ،ليخم طلٗٞ ٪ال يىم 23يىهيى
٩ٞاهذ هديجخه الخهىيذ لهالر زغوط بغيُاهيا مً الاجداص بيؿبت ،% 51.9ليخم ٖلى بزغ طل ٪ؤلاٖالن ًٖ اؾخ٣الت
 ،2007ؤلاَاع ال٣اهىوي لإلظغاءاث اإلاخبٗت إلاؿاع بٖاصة
عثيـ الىػعاء مً مىهبه ،حٗخبر اإلااصة 50مً اجٟا٢يت لكبىهت
1

OTAN, « Concept stratégique pour la défense et la sécurité des membres de l' OTAN à Lisbonne :
engagement actif, défense moderne », 2010, disponible sur :
www.iemed.org/observatori-fr/arees-danalisi/arxius.../Aliboni_fr.pdf.
2
« OTAN-UE : un partenariat stratégique », disponible sur :
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_49217.htm.
3
Maya KANDEL , «leading from behind le nouvel intervention américain ? Barak obama et la crise
libyenne », reflexion sur la crise libyenne , ( études de l’IRSEM , n° 7, 2013 ) , p. 28 .
تتضمن دكؿ االحتاد األكركيب اليت كحدت عملتها النقدية "اليورك" منذ سنة  ، 999تنتهج سياسة نقدية موحدة يضع معادلها البنك ادلركزم األكركيب هبدؼ
تسهيل التعامالت التجارية فيما بينها تضم حاليا  9دكلة كىي  :النمسا ،بلجيكا ،ىولندا ،لكسمبورغ فنلندا ،ايرلندا ،فرنسا ،ادلانيا ،الربتغاؿ ،إسبانيا ،اليوناف،
إيطاليا ،التفيا ،إستونيا ،سلوفاكيا ،مالطا ،قربص ،سلوفينيا ،لتوانيا.
4
« qu’est-ce que le brexit ? » , disponible sur :
http://www.europarl.europa.eu, (12/10/2016).
 حددت ىذه ادلادة اجلانب القانوين كاإلجرائي يف حالة رغبة دكلة إهناء عضويتها يف االحتاد كما اعتربتو حق للدكؿ األعضاء بالتفاكض على " اتفاؽ
االنسحاب" الذم يقره اجمللس االكركيب بعد موافقة الربدلاف األكركيب كإخطار الدكلة عن رغبتها يف االنسحاب يف اإلطار الذم يسمح بو دستورىا.
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الخٟاوى خى ٫سخب ًٖىيت صولت مً الاجداص ،ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه مً بضايت اهًمام بغيُاهيا بلى الجماٖت
الا٢خهاصيت ألاوعوبيت ؤبضث مٗاعيتها للؿياؾت الا٢خهاصيت والخجاعيت ألاوعوبيت اإلاكتر٦ت ،وجد ًٖ ٟٔبىض جىخيض ٖملتها
 ،1992ولٗل ؤقهغ خملت جل ٪التي ٢اصتها عثيؿت
الى٣ضيت زال ٫الخى٢ي٘ ٖلى "مٗاَضة ماؾتريسذ "traité de Maastricht
« I want my money back » 1988جدخج ٞحها ًٖ ج٩لٟت مؿاَمت بغيُاهيا
الىػعاء "ماعٚغيذ جاحكغ "Margaret Thatcherؾىت
في محزاهيت الاجداص ألاوعوبي اإلاغجٟٗت بالىٓغ إلاا ج٨ؿبه في م٣ابل طا.٥
ٞما هي جضاٖياث هديجت َظا الاؾخٟخاء ٖلى ٧ل مً الاجداص ألاوعوبي وبغيُاهيا؟
 .1باليؿبت لالجداص ألاوعوبي:يم ً٨جلخيو ٞغم وتهضيضاث إلم٩اهيت زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي في زالر ه٣اٍ
ؤؾاؾيت:
ؤوال  -حٗخبر مؿإلت زغوط بغيُاهيا ؤو ٫ججغبت لالجداص ألاوعوبي للخٟاوى خى ٫ب٣اء ؤو بجهاء ًٖىيت ؤخض صوله ،مما ٢ض
يازغ ؾلبا ٖلى مؿاع الخجغبت ألاوعوبيت للخ٩امل والاهضماط التي ويٗذ ؤؾؿها مىظ زمؿييياث ال٣غن اإلااضخي ،خيض
ؾيٗغ ٝحٛيحراث ٖلى ٖضة مؿخىياث  :هٓام الخهىيذ في مجلـ الاجداص ألاوعوبي ،محزاهيت الاجداص مجها وؿبت مؿاَمت
 ،2015و٦ظا اهسٟاى الىاجج اإلادلي لالجداص ألاوعوبي والظر جمشل ٞيه
بغيُاهيا ٞحها والتي ٢ضعث بـ 8.5بليىن ؤوعو ؾىت
بغيُاهيا ،%14حٛحر مىاػيً ال٣ىي بحن صو ٫الاجداص وم٩اهخه الضوليت ُ٣٦ب ؾياسخي وا٢خهاصر مىخض ججاٍ الً٣ايا
ألامىيت والاؾتراجيجيت .وبالخالي زغوط مدخمل لبريُاهيا يازغ ٖلى اإلا٩اهت الضوليت الاجداص ألاوعوبي ظٛغاٞيا ،صيمٛغاٞيا
وا٢خهاصيا  :ج٣لو اإلاؿاخت الجٛغاٞيت لالجداص مً 4.5مليىن ٦م 2بلى 4.2مليىن ٦م ،2اهسٟاى ٖضص الؿ٩ان مً450
 2016يمشل  17,6%مً الىاجج اإلادلي الٗالمي ٞ ،ةجها
مليىن بلى خىالي 443مليىن ،بطا ٧ان الاجداص ألاوعوبي بـ 28صولت ؾىت
 % 14.5في خالت زغوط بغيُاهيا مىه.
ؾدىس ٌٟبلى
زاهيا -يم ً٨ال٣ى ٫بإن بغيُاهيا بمشابت "م٨بذ" إلاؿاع البىاء ألاوعوبي وزانت في بٗضٍ الؿياسخي وألامجي والتر٦حز ؤؾاؾا
ٖلى مؼايا الؿى ١ألاوعوبيت اإلاكتر٦ت و٦يٟيت جُىيغ مجاالث مىُ٣ت الخباص ٫الخغ ،خيض محزث الٗال٢اث ألاوعوبيت
البريُاهيت مىظ٧ ،1973لمخحن "مٟاوياث" و"مهالر" :الخٟاوى لخ٨يي ٠اجٟا٢ياث الاجداص م٘ مُالب بغيُاهيا،
الخٟاوى لخسٟيٌ وؿبت مؿاَمتها في محزاهيت الاجداص ،الخٟاوى للخد ًٖ ٟٔاؾخ٨ما ٫مؿاع الاهضماط في مجاالث

للمزيد من ادلعلومات يف الرابط اإللكرتكين:
European Parliamentary Research,Eva mariapoptcheva , « article 50 TUE : withdrawal of member state
from the UE», Service , briefing – February 2016.
1
Mathilde damgé, « avant le ‘’brexit ‘’, trente ans d’histoire tumultueuse entre le Royaume-Uni et
l’UE », 24/06/2016, disponible sur :
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/06/24/avant-le-brexit-30-ans-d-histoiretumultueuse-entre-le-royaume-uni-et-l-ue_4957208_4355770.html , (12/10/2016).
2
Tim Oliver, « A European Union without the United Kingdom the geopolitics of British exit from the
EU », LSE ideas strategic update, February 2016, p.p. 5-6.
3
la revuegéopolitique, Cyrilverluise et pierre verluise, « l’Union Européenne sans le Royaume Unis ça
change quoi ? », 26 /08/ 2016, disponible sur :
http://www.diploweb.com/L-UE-sans-le-Royaume-Uni-ca-change.html, (25/10/2016).
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الٗضالت ،الكاون الضازليت ومىُ٣ت اليىعو ....وبالخالي َىا ٥ازخال ٝظظعر في ألاَضا ٝوالُمىخاث مٟاصٍ ان الضو٫
ألاوعوبيت لها جهىع اؾتراجيجي حؿعى بلى جُىيغ مؿاع الىخضة ألاوعوبيت هدى بىاء ٦يان ؤوعوبي واخض يجمٗها ويٗبر ًٖ
ؾياصتها ،في خحن ؤن بغيُاهيا لها مىٓىع حٗا٢ضر بغاٚماحي حٗخبر الاجداص مىٓمت إلاجمىٖت صو ٫وما اهًمامها بليه بال
وؾيلت لخمايت وحٗٓيم مهالخها ال٣ىميت  ،وَى ما ٖبر ٖىه عثيـ الىػعاء البريُاوي "صيٟيض ٧امحرون" في زُابه خى٫
 2013بان الاجداص ألاوعوبي باليؿبت لبريُاهيا َى وؾيلت وليـ َض.ٝ
مؿخ٣بل ؤوعوبا في 23ظاهٟي
ومىه و٣ٞا لهظا الُغح زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي مً قإهه ؤن ي٩ىن ٞغنت اؾتراجيجيت هدى اؾخ٨ماٖ ٫مليت
البىاء ألاوعوبي هدى مياصيً ا٦ثر ؾياصيت ؤمىيت وؾياؾيت ،والخسٟي ٠مً الًٛىَاث البريُاهيت التي ج٨خٟي بخ٨غيـ
ؤَضا ٝالؿى ١ألاوعوبيت اإلاكتر٦ت لخٗٓيم مهالخها الا٢خهاصيت باألؾاؽ.
زالشا – بطا ٧اهذ بغيُاهيا ٢ىة ٖؿ٨غيت وهىويت ٖاإلايتٞ ،ةن زغوظها مً الاجداص ألاوعوبي ي٣ٟضٍ ؤخض ؤَم اَىاصٍ في
مجا ٫الضٞإ وألامً والؿياؾت الخاعظيت لخب٣ى بظلٞ ٪غوؿا ال٣ىة الٗؿ٨غيت الىخيضة ٞيه ،بال ان طل٢ ٪ض يٟخذ اإلاجا٫
امام اإلااهيا بالخٗاون م٘ ٞغوؿا لخُىيغ ٢ضعاتها الٗؿ٨غيت وبالخالي بم٩اهيت اؾخ٨ما ٫مؿاع بىاء الؿياؾت ألاوعوبيت للضٞإ
وألامً.
بال ؤهه يم ً٨اٖخباع زغوط مدخمل لبريُاهيا مً الاجداص الاوعوبي زؿاعة مؼصوظت ل٩ل مً الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت
وبغيُاهيا ب٣ٟضان صوعَا ٦داميت للمهالر ألامغي٨يت في ال٣اعة ألاوعوبيت خيض يُلٖ ٤لحهاـ» « American Trojan Horseهٓغا
ألجها ألاصاة الامغي٨يت إليٗا ٝمؿاع البىاء ألاوعوبي وبب٣اء ألامً ألاوعوبي جدذ اإلآلت ألاَلؿيت ،و٦ظا جغاظ٘ م٩اهتها
الضوليتٞ .هل يم ً٨للممل٨ت اإلاخدضة ؤن جغاًَ ًٖ م٩اهتها ٦الٖب اؾتراجيجي في الخىٓيم الؿياسخي والٗؿ٨غر
والا٢خهاصر ألوعوبا ؟
 .2باليؿبت لبريُاهيا :
في البضايت ججضع ؤلاقاعة بلى اه٣غاع بغيُاهيا بة٢امت اؾخٟخاء يدضص مهحرَا ًٗ٦ى في الاجداص ألاوعوبي له ؤؾباب
ا٢خهاصيت باألؾاؽ ،خيض اجها فيٞ 23يٟغر
٢ ،2016ضمذ الثدت جُالب ٞحها مجلـ الاجداص بةصعاط مجمىٖت بنالخاث
جًمىذ ٖضة مجاالث  :في مجا ٫الخ٩ىمت الا٢خهاصيت la governance économiqueجغي بًغوعة مٗالجت ً٢ايا مىُ٣ت
اليىعو بمىيىٖيت مً صون جميحز بحن الضو ٫ألاًٖاء وٚحر ألاًٖاء ٞحها٦ ،ما جضٖىا َظٍ ألازحرة بلى ج٨شي ٠الغ٢ابت ٖلى
ُ٢اٖها اإلاالي لًمان الاؾخ٣غاع اإلاالي لالجداص ألاوعوبي ،وفي مجا ٫اإلاىاٞؿت الا٢خهاصيت جُالب بخسٟي ٠ألاٖباء ؤلاصاعيت

1

Rober chaouad, « le Royaume-Uni et l’Europe in and out », disponible sur :
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2013-3-page-151.htm, (28/10/2016).
2
rapport d’information N°656 fait au nom de la commission des finances sur les conséquences
économiques et budgétaires d’une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne
« Brexit »,Albéric de montgolfier, SENAT, session ordinaire 2015 – 2016, P.6.
3
Rober chaouad, « le Royaume-Uni et l’Europe in and out », op.cit.
4
Tim Oliver, « A European Union without the United Kingdom the geopolitics of British exit from the
EU », op.cit, p.12.
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وحصجي٘ جىاٞؿيت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت و٦ظا وي٘ ؾياؾت ججاعيت صيىامي٨يت ،وقملذ َظٍ ؤلانالخاث ظاهب
الؿياصة وً٢ايا الهجغة.
وفي َظا ؤلاَاع يم ً٨جدضيض آلازاع اإلاترجبت ًٖ بم٩اهيت زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي ٖلى بغيُاهيا في زالر ه٣اٍ
ؤؾاؾيت:
ؤوال  -بغيُاهيا ٣٦ىة ا٢خهاصيت  :زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي يٗخبر ٖامل مباقغ يسل بخىاػجها الا٢خهاصر واإلاالي
مً زال ٫جغاظ٘ ألاعباح الا٢خهاصيت التي جىٞغَا امخياػاث اهًمامها بلى الؿى ١ألاوعوبيت اإلاىخضة ٣ٞ :ضان مؼايا مىُ٣ت
الخباص ٫الخغ باهسٟاى حجم مباصالتها الخجاعيت م٘ الضو ٫ألاًٖاء في الاجداص ألاوعوبي ؤو الضو ٫التي وٗ٢ذ مٗه
اجٟا٢ياث ججاعيت ،بؿبب زًىٕ ناصعاتها بلى الغؾىم الجمغ٦يت ،مما يازغ ٖلى جغاظ٘ الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ،بياٞت بلى
ٖضم الاؾخٟاصة مما يىٞغٍ الاهضماط الا٢خهاصر مً ٞغم جى٣ل عئوؽ ألامىا ٫واعجٟإ حجم الاؾدشماع الخاعجي اإلاباقغ
وما له مً اَميت في جمىيل الا٢خهاص البريُاوي بخُٛيت عجؼ اإلاحزان الخجاعر وجىٞحر الؿيىلت لإلصاعاث الٗمىميت.
 ،2015سجلخمىٓمت الخٗاون الا٢خهاصر والخىميت Organisation de Coopération et de Développement
في جهايت ؾىت
Économiquesفي ج٣غيغ لها ًٖ جغاظ٘ ال٣يمت الى٣ضيت للجىيت ؤلاؾترليجي باإلا٣اعهت م٘ الضوالع الامغي٩ي واليىعو ،بؿبب
جىٗ٢اث جىظعًٖ بم٩اهيت زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي وما ؾخاو ٫بليه هخاثج الاؾخٟخاء اإلاىخٓغ خضوزه ،ومىه ٖضم
اؾخ٣غاع ٢يمت الٗملت ويبابيت الىي٘ اإلاالي في بغيُاهيا و٦ظا مؿخ٣بل ٖال٢اتها باالجداص ألاوعوبي ؤصي بلى ػٖؼٖت ز٣ت
 ،2016ؤن
اإلاؿدشمغ وبالخالي زغوط عئوؽ ألامىا ٫واعجٟإ مٗض ٫الخطخم وفي َظا الؿيا ١ؤ٢غ بى ٪اهجلترا في قهغ مار
في خالت زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي ٞةن ٧ل الخىٗ٢اث حكحر بلى جغاظ٘ ؾٗغ الهغ ٝللجىيه الاؾترليجي مما
يجٗل لجىت الؿياؾت الى٣ضيت ؤمام زياع الخد٨يم بحن اهتهاط ؾياؾت ه٣ضيت اه٨ماقيت جدا ٔٞبها ٖلى اؾخ٣غاع ٢يمت
الٗملت (مداعبت الخطخم) ؤو ؾياؾت ه٣ضيت جىؾٗيت لدصجي٘ ؤلاهخاظيت والٗمالت (مداعبت البُالت) ؤؾاؾها الخد٨م في
مٗض ٫الٟاثضة.
زاهيا -الىخضة ؤلا٢ليميت للممل٨ت اإلاخدضة لبريُاهيا الٗٓمى وايغلىضا الكماليت :بطا ٧ان الاؾخٟخاء البريُاوي الظر جم
٢ ،2016ض ؤؾٟغث هديجخه الجهاثيت ًٖ الخهىيذ لهالر زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي
بظغائٍ بخاعيش 23ظىان
ٞ ، %48.11اهه البض مً الىٓغ في الخبايىاث الضازليت بحن ألا٢اليم اإلاك٩لت للمل٨ت اإلاخدضة لبريُاهيا
 % 51.89م٣ابل
بيؿبت
الٗٓمى وايغلىضا الكماليت و٦ي٧ ٠اهذ هخاثج الخهىيذ في ٧ل مجها ،وَى ما يخطر في الك٩ل الخالي
الك٩ل ع٢م : 03هخاثج اؾخٟخاء زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي خؿب ألا٢اليم اإلاك٩لت لها.

1

rapport d’information N°656 fait au nom de la commission des finances sur les conséquences
économiques et budgétaires d’une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne
« Brexit »,Albéric de montgolfier,op.cit, P.22.
2
rapport d’information N°656 fait au nom de la commission des finances sur les conséquences
économiques et budgétaires d’une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne
.27« Brexit »,Albéric de montgolfier,op.cit,, pp.25-
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Source : Maxim bourdier, « Royaume désuni :l’Ecosseetl’Irlandedunordontvotécontrelebrexit » ,
24/06/2016, disponible sur :
http://www.huffingtonpost.fr/2016/06/24/brexit-ecosse-irlande-royaume-uni-referendum_n_10648326.html,
(22/09/2016).

مً زال ٫الك٩ل اإلاىضر ؤٖالٍ هالخٔ جبايً هديجت الخهىيذ بحن ألا٢اليم اإلاك٩لت للممل٨ت اإلاخدضة لبريُاهيا الٗٓمى
وايغلىضا الكماليت ،خيض ؤهه زالزت مجها نىجذ لهالر الخٟاّ ٖلى بغيُاهيا ظؼء مً الاجداص ألاوعوبي :اؾ٨خلىضا بيؿبت
 ،%62لىضن بيؿبت % 60و ايغلىضا الكماليت بـيؿبت ،% 56في خحن وا٣ٞذ ٧ل مً ويلؼ بيؿبت ،% 53و٦ظا اهجلترا بيؿبت
 ،% 53وَى ما يضٗٞىا بلى الدؿائ ًٖ ٫ؾبب َظا الازخال ٝوما مضي جإزحرٍ ٖلى وخضة بغيُاهيا في خالت زغوظها جهاثيا مً
الاجداص ألاوعوبي.
بٗض ؤلاٖالن ًٖ هديجت الاؾخٟخاء البريُاوي اإلاىا ٤ٞللخغوط ًٖ الاجداص ألاوعوبي ،ؤٖلىذ عثيؿت وػعاء اؾ٨خلىضا "هي٩ىال
ؾخىعٚىن ًٖ ،"Nicola Storgeonعٚبذ ب٢ليمها في اإلادآٞت ٖلى ب٣اثه ظؼءا مً الاجداص ألاوعوبي ،وؤن ٨ٞغة بظغاء
 2014ؤؾٟغث هديجخه ًٖ ٖضم اإلاىا٣ٞت ٖلى اؾخ٣ال ٫اؾ٨خلىضا ًٖ بغيُاهيا بيؿبت55
اؾخٟخاء قٗبي زاوي (ألاو ٫ؾىت
 )%لخ٣غيغ اؾخ٣ال ٫اؾ٨خلىضا ًٖ بغيُاهيا مُغوخت للى٣اف ،في خالت ؤلا٢غاع جهاثيا بسخب ًٖىيت بغيُاهيا مً الاجداص
ألاوعوبي.
لىضن ؤَم مضن اإلامل٨ت اإلاخدضة صيمٛغاٞيا ،ا٢خهاصيا وماليا ،جغي ب٣ائها ظؼء مً الاجداص ألاوعوبي امخياػا للمدآٞت ٖلى
اإلا٩اهت الضوليت لبريُاهيا الٗٓمي ،وصوعَا في مىا٢كت الً٣ايا ألامىيت ألاوعوبيت زانت مجها الهجغة ،ؤما باليؿبت بلى
ايغلىضا الكماليت لها خضوص ظٛغاٞيت م٘ صولت ايغلىضا والتي هي صولت ًٖى في الاجداص ألاوعوبيٞ ،هل يم ً٨ؤن ي٩ىن ب٢غاع
زغوط بغيُاهيا بك٩ل عؾمي ًٖ الاجداص ألاوعوبي ٢ض ياصر بلى اجداصَا م٘ ايغلىضا...
1

« après le « brexit » l’Ecosse enfonce le cou sur un « probable » référendum d’indépendance » ,
26/06/2016, disponible sur :
http://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2016/06/26/ecosse-un-nouveau-referendumsur-l-independance-est-hautement-probable_4958365_4872498.html , (15/10/2016).
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زالشا  -م٩اهت بغيُاهيا الضوليت  :الٛياب ًٖ الً٣ايا ألاوعوبيت والضوليت و٣ٞضان صوعَا ٦دلي ٠اؾتراجيجي للىالياث
اإلاخدضة ألامغي٨يت وخاميت إلاهالخها في اإلاىُ٣ت.
مً هاخيت ؤزغي يم ً٨ال٣ى ٫بإن زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي ٢ض ج٩ىن له ظىاهب بيجابيت ٖلى بغيُاهيا هظ٦غ
مجها:
 خغ٦يت ؾحروعة اليكاٍ الا٢خهاصر وظظب عئوؽ ألامىا ٫خيض اهه و٣ٞا لخ٣اعيغ مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصر
 ،2013حٗخبر بغيُاهيا زاوي صولت ؤوعوبيت بٗض َىلىضا مً خيض مغوهت ٢ىاٖض جىٓيم الؿى ١ومىار
والخىميت OCDEلؿىت
ألاٖما.٫
 15.2ملياع ؤوعو في
 ،2014اعجٟٗذ وؿبت مؿاَمتها بـمخىؾِ
 2010بلى
ٖ ضم اإلاؿاَمت في محزاهيت الاجداص خيض ؤهه مىظ
الؿىت.
 يٗخبر زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي ٞغنت إلاىا٢كت اجٟا٢يتها الخجاعيت بك٩ل مىٟغص بما يسضم مهالخها
بالضعظت ألاولى ،صون الخاظت بلى البدض ًٖ الخيؿي ٤م٘ مهالر الضو ٫ألاًٖاء ألازغي في الاجداص وزانت ؤجها جخٟاوث
مً خيض مىاػيً ال٣ىي.
 الخدغع مً الًٛىَاث ألاوعوبيت التي جُالب بغيُاهيا باؾخ٨ما ٫مؿاع الىخضة الاوعوبيت في ؤبٗاصَا اإلاسخلٟت:
الاهًمام بلى الاجداص الى٣ضر ومىُ٣ت قىٛىلخغيت جى٣ل ألاشخام في الًٟاء ألاوعوبي...
اإلادىع الشالض  :زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي ومؿخ٣بل الىخضة ألاوعوبيت
في خالت ؤلا٢غاع بك٩ل عؾمي ًٖ سخب ًٖىيت بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبيٞ ،ما هي اإلاؿاعاث اإلاؿخ٣بليت اإلام٨ىت
لالجداص ألاوعوبي َل الخ ٪٨ٟوالاهضزاع ،ؤو الاؾخمغاعيت والاعج٣اء بالىخضة ألاوعوبيت هدى ؤبٗاص ظضيضة للخ٩امل والاهضماط،
وٖلى َظا ألاؾاؽ وباٖخماص ج٣ىيت الؿيىاعيى جم جدضيض الاججاَاث اإلاؿخ٣بليت لالجداص ألاوعوبي ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ:
 .1اجداص ؤوعوبي بـ 27صولت (الؿيىاعيى الخُي) :جإزحر زغوط بغيُاهيا ٖلى مؿاع مكغوٕ الىخضة ألاوعوبيت اخخما٫
مؿدبٗض٨ٞ ،ما جم جىييده مً ٢بل بغيُاهيا لها بٗض بغاٚماحي مً اهًمامها لالجداص ألاوعوبي جغي ٞيه وؾيلت ِ٣ٞ
لخضمت مهالخها بالضعظت ألاولى ،ويٓهغ طل ٪بترؾيش ًٖىيتها الا٢خهاصيت في مىُ٣ت الخباص ٫الخغ في الًٟاء ألاوعوبي
م٘ الامخىإ ًٖ الاهًمام بلى مىُ٣ت اليىعو ومىُ٣ت قى ،ًٛو٦ظا جضٖيمها للخل ٠ألاَلسخي ٦دامي لألمً الاوعوبي
والغابِ بحن الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت وؤوعوبا ،ؤما ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ ،زغوط بغيُاهيا يؿخلؼم ٖلى الاجداص ألاوعوبي
اجساط اظغاءاث لخ٨يي ٠الىي٘ الا٢خهاصر واإلاالي م٘ الىي٘ الجضيض (اجداص ؤوعوبي بـ 27صولت)  :بيجاص نٗىبت في حُٛيت
اإلاؿاَمت اإلااليت لبريُاهيا في محزاهيت الاجداص زانت ؤجها جخٟاوث مً خيض مىاػيً ال٣ىي ،باإلياٞت بلى بم٩اهيت ببغام
اجٟا٢ياث زىاثيت (الاجداص ألاوعوبي 27صولت – بغيُاهيا) لخإَحر حٗامالتها الخجاعيت والا٢خهاصيت.
 .2الاجداص ألاوعوبي هدى آٞا ١ظضيضة للخ٩امل (الؿيىاعيى الانالحي)  :بغيُاهيا "م٨بذ" الاجداص ألاوعوبيٟهل يم ً٨ؤن
ي٩ىن زغوظها هُ٣ت بيجابية إلاؿاع الخ٩امل والاهضماط ألاوعوبي هدى مجاالث ؤ٦ثر خؿاؾيت وؾياصيت :الضٞإ والؿياؾت

1

rapport d’information N°656 fait au nom de la commission des finances sur les conséquences
économiques et budgétaires d’une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne
« Brexit »,Albéric de montgolfier,op.cit,, pp.29-30.
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الخاعظيت ،زانت في خالت جُىيغ ال٣ضعاث الٗؿ٨غيت ألاإلااهيت وجدالٟها م٘ ٞغوؿا في ؾبيل اهجاح الؿياؾت ألاوعوبيت
للضٞإ وألامً.
زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي ٢ض ي٩ىن ٞغنت لخ٨غيـ ًٖىيت صو ٫ؤزغي هظ٦غ مشال ؾىيؿغا والترويج التي جغجبِ
باالجداص ألاوعوبي مً زالًٖ ٫ىيتها في اإلاىُ٣ت ألاوعوبيت للخجاعة الخغة  ،EFTA : European Free Trade Areaو٢ض يٟخذ
ؤٞا٢ا ظضيضة في ٖال٢اجه م٘ الضو ٫التي جبضر اؾخٗضاصا ألن ج٩ىن ظؼءا مً الاجداص مشال جغ٦يا.
 .3ج ٪٨ٟالاجداص ألاوعوبي بٟٗل ؤزغ الضوميىى (الؿيىاعيى الغاصي٩الي) :بن جؼامً زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي م٘
 ،2008التي ٖهٟذ با٢خهاصياث صو ٫الاجداص ألاوعوبي وزانت مجها صو ٫مىُ٣ت اليىعو ،و٦ظا
جضاٖياث ألاػمت اإلااليت
الً٣ايا ألامىيت اإلاُغوخت ٖلى الؿاخت ألاوعوبيت زانت مجها الهجغة ٚحر الكغٖيت ومك٩لت الالظئحن ...يشحر حؿائالث خى٫
جماؾ ٪الاجداص ألاوعوبي و٦يٟيت الخد٨م في ٖال٢اجه ُ٣٦ب واخض م٘ الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت ،عوؾيا ،بؾغاثيل...
وؤَم جدضر َى اإلادآٞت ٖلى اؾخمغاعيت مكغوٕ الىخضة ألاوعوبيت ،خيض ؤن سخب ًٖىيت بغيُاهيا ٢ض ي٩ىن بضايت
للضو ٫ألاًٖاء ألازغي بةٖاصة الىٓغ في ًٖىيتها في الاجداص ألاوعوبي زانت في ْل ما يٗغٞه مً ج٣لباث ماليت
وا٢خهاصيت ،واهدكاع التهضيضاث ألامىيت الالجمازليت.
الخاجمت :
مً زال ٫ما ؾب ٤وؿخيخج :
 بغيُاهيا والاجداص ألاوعوبي  :جاعيش خاٞل بالخٟاٖالث والايُغاباث  ،زال 43٫ؾىت مً الًٗىيت ؾٗذ ٞحها بغيُاهيا
بلى البدض ًٖ ٦يٟيت حٗٓيم م٩اؾبها مً َظا ال٨يان وخمايت مهالخها ال٣ىميت باألؾاؽ ،يٓهغ طل ٪بتر٦حز ٖال٢اتها به
في البٗض الخجاعر الا٢خهاصر  ،ِ٣ٞبال ؤن مكغوٕ الىخضة ألاوعوبيت ي٣خطخى اهدكاع مجاالث الخ٩امل وجبجي جهىع
اؾتراجيجي واخض ومهلخت مكتر٦ت.
 بطا ٧ان زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي ٞغنت اؾتراجيجيت الؾخ٨ما ٫مؿاع الىخضة ألاوعوبيت هدى مياصيً
ؾياصيت وبىاء ٖال٢اث م٘ ٞىاٖل خيىيت  :عوؾيا ،جغ٦يا ...لها مهالر مكتر٦ت في اإلاىُ٣تٞ ،هى ؤيًا ٢ض ي٩ىن بضايت
لخ ٪٨ٟمكغوٕ الخ٩امل والاهضماط في ؤوعوبا الظر ويٗذ ؤؾؿه مىظ زمؿييياث ال٣غن اإلااضخي.
 بالىٓغ بلى ٞغم وتهضيضاث بم٩اهيت زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي ٖلى ٧ل مجهماٞ ،ةهه ٢غاع له ج٩لٟت ٦بحرة ،
ٖمال باإلا٣اعبت البراٚماجيت الىاٗ٢يت زغوط بغيُاهيا مً الاجداص ألاوعوبي ٚحر ٖ٣الوي باليؿبت لالجداص بسؿاعة ؤخض اَم
ؤَىاصٍ (بغيُاهيا ؤ٦بر مخٗامل ججاعر ،ومؿاَم في محزاهيت الاجداص٢ ،ىة هىويت وا٢خهاصيت ،)...و٦ظا باليؿبت لبريُاهيا
خيض ؾخسؿغ صوعَا ٟ٦اٖل في ً٢ايا ال٣اعة ألاوعوبيت.

Tim Oliver, «A European Union without the United Kingdom the geopolitics of British exit from the

1

EU», op.cit, P.P. 15-16.
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مظخلبل العالكاث الجصابسيت-ألاوزبيت في ميدان الطاكت أهابيب الغاش
اطتراجيجياث للخعاون ،أم مؼازيع لخىسيع الخبعيت
د .العسبي العسبي باح ــث في العـ ــالكاث الـ ـ ــدوليت-حامعت مظخغاهم

م٣ضم ـ ــت
بن الٗال٢اث الجؼاثغيت-ألاوعبيت ال حٛضو وليضة ٞترة ػمىيت خضيشت ،بل حٗىص بلى ٢غون ػمىيت بٗيضة ٞغيتها الُبيٗت
ً
ؤخياها ،والؿياؾت ؤخايحن ؤزغيٞ .الخٟاٖل بحن يٟتي اإلاخىؾِ ٚاثغ في الؼمان ،وَى يمخض بلى ٖ٣ىص بل بلى ٢غون زلذ.
وٖليه ٞةن مؿخ٣بلها ؾيمخض ال مدالت بلى مؿخ٣بل ٚحر مىٓىع ،جدخل ٞيه الُا٢ت زانت الٛاػ ٖلى اإلاضي اإلاخىؾًِ ،
صوعا
ً
وم٩اهت ال يم ً٨الاؾتهاهت بها.
حٗخبر الجؼاثغ مً الضو ٫ال٣غيبت ظٛغ ً
اٞيا بلى الًٟت الجىىبيت لضو ٫الاجداص ألاوعبي٦ ،ما ؤن ج٩لٟت الخهىٖ ٫لى الٛاػ
ً
ٌة
َّ
مجها حٗخبر مً ؤعزهها ً
اؾخَ ٛةل
ؾٗغا م٣اعهت بالٛاػ الغوسخي ،الجرويجي ؤو ؤلايغاوي٦ .ما ؤجها ػبىن َةو ِةف ٌّي ،خيض لم يؿب ٤وؤن
َّ
ُة
ؾياؾيا ٖلى ٚغاع الؿلى ٥الغوسخي في ُة
ً
الٗكغيت ألاولى مً ال٣غن الىاخض
ناو٘ ال٣غاع في الجؼاثغ َظا اإلاخٛحر ووْٟه
ُة ْة
ُة
كغيت صمىيت ؤجذ ٖلى ألازًغ
وال ِةٗكغونٖ .لى
الغِ ٚةم مً مغوع الجؼاثغ بة٦غاَاث ا٢خهاصيت وؾياؾيت وؤمىيت زالٍ ٖ ٫ة
واليابـ .ل ً٨الٛاػ الجؼاثغر ،لم يخىً ٠٢
يىما ًٖ اإلاهاو٘ والبيىث ألاوعبيت.
َظٍ الؿلى٦ياث صٗٞذ الٗضيض مً صواثغ نىاٖت ال٣غاع صازل البيذ ألاوعبي بلى الخ٨ٟحر في يغوعة حٗؼيؼ َظٍ الٗال٢اث
وج٣ىيتها ،مً زال ٫اإلاكاع٦ت في جمىيل مكاعي٘ ضخمت جًمً ونى ٫الٛاػ بلى ؤؾىا٢ها ،وب٨مياث مٗخبرة .زانت بٗض ؤن
ً
حٗؼػث هؼٖت الخىظه هدى اؾتهال٦ه مؿخ٣بال ٧ىهه نضي ٤للبيئت ،وخاظؼ ؤمام حؿاعٕ ْاَغة الاخخباؽ الخغاعر.
ُة
ً
ُة
ه َة
ٞس ّة
قغ٢ا ً
وٚغبا ٢هض جؼويض ؤوعبا ختى ال
ه ْةذ ؤمىا ٫ضخمت إلوكاء قب٨ت مً ألاهابيب ح َّؿ ِةه ُةل ٖمليت َظا الخىانل
ِة
ّة
مؿخ٣غة ،و٦ظا الًٛىَاث الغوؾيت التي جىٟجغ مً ٞيىت بلى
جٓل عَيىت لألخضار الؿياؾيت الؿازىت في مىاَٚ ٤حر
ِة
ؤزغي.
٦م ّة
دض ْةص
وٖليه ٞةن َظٍ الضعاؾت جغوم الخىى في مؿخ٣بل الٗال٢اث الجؼاثغيت-ألاوعبيت مً زال ٫مى ٘٢مخٛحر الٛاػُ ،ة ِة
في عؾم حجم َظٍ الٗال٢اث وجىظحهها مً زال ٫ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩اليت الجىَغيت الخاليت :ما َى صوع مخٛحر الٛاػ في عؾم
مؿخ٣بل الٗال٢اث الجؼاثغيت-ألاوعبيت؟ وَل ؤن ؤهابيب الٛاػ الغابُت بحن الجؼاثغ وصو ٫الاجداص ألاوعبي هي مكاعي٘ لخٗؼيؼ
الخٗاون ،ؤم آلياث لخ٨غيـ الخبٗيت؟
خاولىا ؤلاظابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩اليت مً زال ٫مداوع زالزت اٖخمضهاَا ٦دضوص إلهجاػ َظٍ الضعاؾت ،والتي يم ً٨بىائَا
ٖلى الك٩ل الخالي :اإلادىع ألاو :٫الاؾتهال ٥الٗالمي للٛاػ الُبيعي ،ومؿخ٣بل اخخياَاجه.
اإلادىع الشاوي :الىاعصاث ألاوعبيت مً الٛاػ الُبيعي ،وم٩اهت الجؼاثغ اإلاؿخ٣بليت في ؤلاظابت ٖلحها.
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اإلادىع الشالض :ألاَميت الجيى-اؾتراجيجيت ألهابيب الٛاػ الغابُت بحن الجؼاثغ والاجداص ألاوعبي مً الخدضياث بلى
ٞغم الىجاح.
اإلادىع ألاو :٫الاؾتهال ٥الٗالمي للٛاػ ،ومؿخ٣بل اخخياَاجه.
َّ َة
ّة
ايض ٦بحر في الُلب ٖلى مىاعص الُا٢ــت اإلاسخلٟتَ .ظا الاعجٟإ في حجم الاؾتهال ٥يغظ٘ بلى الخُىع الهىاعي
ل٣ض ُةس ِةج َةل جؼ ٍة
ُة ْة
ً
تهل ْة .٪صون ؤن هيسخى ؤن
والخ٨ىىلىجي الهاثل ،والىمى اإلاُغص في ٖضص الؿ٩ان ،خيض يًا ٝؾىىيا خىالي 200مليىن مؿ ِة
َّ َة
ُة
ً
ً
مشال اإلاؿخسضم خى٫
ٖضص الضو ٫اإلا ْةى ِةخجت مدضوص ،بيىما ٧ل صو ٫الٗالم صوال مؿتهل٨ت للَا٢ــت ٦ .ما ؤن % 50مً الىِٟ
ُة
ُة ْة ْة ْة
()
غب هًىبه واهخٟاثه ،وما
الٗالم ،يخم الخجاعة ٞيه ٖبر الخضوص الضوليت ٢بل ؤن يهل بلى اإلاؿته ِةل ٪الٟٗلي ،بلى ظاهب ِ ٢ة
يُغخه طل ٪مً ؾلبياث وب٦غاَاثَّ .
ولٗل الٛاػً ،
وهٓغا ألَميخه الاؾتراجيجيت ٦مىعص َا٢ت هٓي ٠ونضي ٤للبيئت ،وبضيل
ًٖ الى ِٟفي آلاظا ٫اإلاخىؾُت ،ص ٘ٞبلى حٗؼيؼ م٩اهخه اإلاؿخ٣بليت في الا٢خهاص الٗالمي ،ونىاٖاث صو ٫الاجداص ألاوعبي
وا٢خهاصاتها.
ْة
-1اخخياَاث الٛاػ وحجم اؾتهال٦ه الٗالمي :ل٣ض اعجٟٗذ وؿبت اؾتهال ٥الٛاػ بُغي٣ت ُةمل ِةَ ٟةخت لالهدباٍ زال ٫الشالزحن ؾىت
َّ َة
ً
اإلااييت م٣اعهت بمىاعص الُا٢ــت ألازغي ،ويغظ٘ طل ٪بلى بم٩اهيت جىْيٟه في اؾخٗماالث ِةٖ ـ َّـضة نىاٖيت ٧اهذ ؤو زضماجيت.
ً
ً
٦ما ؤهه ؤ٢ل جلىيشا للبيئت ،خيض يهضع ما بحن 25بلى % 30مً زاوي ؤو٦ؿيض ال٨غبىن ؤ٢ال مً اإلاىاعص البتروليت ألازغي،
ْة ْة
ه ٠مما يهضعٍ الٟدم.
وجؼيض َظٍ اليؿبت ٖلى ال ِةى
ً
ُة
بن اخخياَاث الٛاػ هايبت ،ل٨جها ٖلى آظاَ ٫ىيلت م٣اعهت بالى ) ( .ِٟوخؿب اإلا ْةُٗياث التي جىنل بلحها اإلاغ٦ؼ الضولي
ُة َّ
 2060م،
للمٗلىماث خى ٫الٛاػ الُبيعي( ) ()CEDIGASؤن اخخياَاجه اإلاا٦ــضة ٧اٞيت لخلبيت الُلب الٗالمي ختى ٖام
ٖ٨ـ الى ِٟالظر ؤزبدذ ؤٚلب الضعاؾاث ؤن هًىبه ليـ ببٗيض.
ً
ً
اعجٟاٖا ملخىْا في اؾتهال ٥الٛاػ الُبيعي خيض َةؾ ُةي َّس ِةج ْةل في الٟترة اإلامخضة
٦ما حٗغ ٝمىُ٣ت آؾيا وؤمغي٩ا الالجيييت،
ً
ؾىىيا ) ( .وؾدؿاَم الضو ٫اإلاهىٗت في ع ٘ٞحجم الُلب الٗالمي ٖلى الٛاػ
 2030م وؿبت ج٣ضع بـ % 4
 2000و
ما بحن
َة
ً
 2000م.
 2030م ،م٣اعهت بـ % 25التي ُةس ِة ّةجل ْةذ ٖام
الُبيعي بيؿبت % 40في ٖام

 خدجية عرفة زلمد أمني ،أمػن الطاقػػة (دبػي :ادلركز الدكيل للدراسات ادلستقبلية كاالسرتاتيجية ،مام  )2008ص.2 .2

- Anne Lauvergeon, La troisième révolution énergétique (Paris : Edition Plon, 2008) P. 61.
- CEDIGAS : Le centre d’informations internationales sur le gaz naturel.

3
4

- Philippe Boskin & Others, World Energy Technology and climate Policy Outlook 2030

(Luxembourg: Office for Official Publications for the European Communities) P. 91.
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ظضو ٫ع ٢ــم 01يىضر وؿبت اؾتهال ٥الٛاػ الُبيٗ ــي في الٗال ــم
1990

2000

2010

2020

2030

الاجداص ألاوعبي

%12

%22

%27

%29

%27

ؤمغي٩ا الكماليت

%15

%14

%22

%24

%20

اليابان ،مىُ٣ت الباؾٟي٪

%24

%31

%40

%37

%35

بٞغي٣يا ،الكغ ١ألاوؾِ

%25

%34

%39

%47

%49

ؤمغي٩ا الالجيييت

%10

%15

%29

%38

%40

آؾ ـيـ ــا

%5

%12

%13

%16

%18

الٗالـ ــم

%18

%19

%25

%28

%28

Source: Sophia Ruester & Others, a New European Energy Technology Policy towards 2050, In: Policy Brief, European
University Institute: Robert Shuman Center for Advanced Studies, Issue 01, January 2013, P. 95.
مً زال ٫جدليلىا لألع٢ام الىاعصة في الجضو ٫ع٢م( )01يخطر بجالء التزايض في اؾتهال ٥وؿبت الٛاػ الُبيعي ٖلى
 2010م .زم
 1990م ،بلىٖ % 27ام
اإلاؿخىي الٗالمي ،وفي ٧ل اإلاىاَٟٞ .٤ي الاجداص ألاوعبي اعجٟٗذ اليؿبت مًٖ %12ام
ُة َّ
ٞس ِةجل ْةذ في ؤمغي٩ا الالجيييتٞ ،مً اإلاغجر ؤن جغجَ ٟ٘ظٍ اليؿبت مً% 10
 2020م .ؤما اليؿبت ألا٦بر
ؾحرج ٟ٘بلىٖ % 29ام
 2030م.
 ،1990ألن جهل بلىٖ % 40ام
ٖام
ُة َة
بن َظٍ الؼياصة في الاؾتهال ٥جٓهغ بجالء مً زـال ٫وؿبت الاؾتهال ٥اإلا َةس َّجلـت ٖلى اإلاؿــخىي الٗالمي التي اهخ٣لذ مً18
 2030م.
 ،2010والتي ؾخيخــ٣ل بلىٖ% 28ام
 1990بلىٖ % 25ام
ٖ %ام
مضعط ج٨غاعر ع٢م 01مً بٖضاص الباخض
50

45
40
35
30
1990

25

2000

20

2010
2020

15

2030

10
5
0
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ً
ّة
مؿخمع والظر يبضو باللىن
واضخا مً زال ٫اإلاضعط الخ٨غاعر ع٢م 01ؤن حجم اؾتهال ٥الٛاػ الُبيعي في اعجٟإ
يبضو
ِة
َّ َة
ً
ً
ألاػع ١الٟاجذ ،ما يٗجي ألاَميت الاؾتراجيجيت التي ؾي٨دؿحها مؿخ٣بال م٣اعهت م٘ مىاعص الُا٢ــت ألازغي ،وخلىله م٩ان
الهضاعة التي َّ
جغب َة٘ ٖلحها ُ٢إ الى ِٟلٟتراث ػمىيت وا٢خهاصيت َىيلت.
َّ َة
-2الا٦غاَاث البيئيت وحٗؼيؼ الخىظه ألاوعبي هدى اؾتهال ٥الٛاػ :ل٣ض ٧ان ألػمت الُا٢ــت في ؾبٗييياث ال٣غن اإلااضخي،
ُة ْة
والاعجٟإ الظر ُةس ِة ّةجل في ؤؾٗاع الى ِٟصوع في الخىظه الاؾتهال٧ي للُا٢ت هدى الٛاػ الُبيعي .بال ؤن اإلال ِةْ ٟةذ لالهدباٍ َى
اعجٟإ وؿبت اؾتهال٦ه في الاجداص ألاوعبي في الٗكغ ؾىىاث ألازحرة ،وطل ٪عاظ٘ لاللتزاماث اإلاغا٣ٞت لبروجى٧ى٦ ٫يىجى
()
ال٣اييت بخسٟيٌ وؿبت الاهبٗازاث مً زاوي ؤو٦ؿيض ال٨غبىن.
بن َلب صو ٫الاجداص ألاوعبي ٖلى الٛاػ الُبيعي ،ؾيخًاٖ ٠في الٟترة َّ
ّة
ليسجل وؿبت
2030م،
 2000بلى
اإلامخــضة ما بحن
ِة
 % 4.3م٘ خلى٫
 2030م ) ( .وجـ ُّـض ُة ٫اإلااقغاث الا٢خهاصيت ٖلى ؤن اؾتهال ٥الضو ٫ألاوعبيت مً الٛاػ الُبيعي في الٗكغيت
ُة
ّة
ألازحرة َّ
ً
ؾىىيا ،م٣اعهت باؾتهال ٥الى ِٟوالٟدم الظر لم يخجاوػ مٗضله
سجل وؿبت ،% 4.9ؤر بمٗض ٫همى ِ ٢ةضع بـ% 0.9
َّ َة
ما بحن % 0.2بلى .% 0.5بن ؤٚلب الضو ٫ألاوعبيت حٗخمض ٖلى الخاعط في جإمحن خاظياتها مً الُا٢ــت ،وحؿخىعص ٦مياث ٦بحرة
َّ َة
مً الى ِٟوالٛاػٞ ) ( .هي حؿخىعص ؤ٦ثر مً % 50مً خاظياتها مً مهاصع الُا٢ــت مً الخاعطَ ،ظٍ اليؿبت مغجخت
لالعجٟإ بلى % 90م٘ خلى٫
 2030م .صاثغة بياهيت ع٢م01
1990
10%
2030
23%

2000
19%

2020
25%

2010
23%

ً
اٖخماصا ٖلى ؤلاخهاءاث الىاعصة في الجضو ٫ع٢م01
مً بٖضاص الباخض،
2030
يؿخىعص الاجداص ألاوعبي خىالي % 25مً خاظياجه مً الٛاػ الُبيعي مً عوؾيا ،والتي ؾخهل بلى % 40م٘ مُل٘
م ،بلى ظاهب % 45مً اخخياظاجه الىُٟيت مً مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ٦ .ما ؤن هه ٠اؾتهال ٥الضو ٫ألاوعبيت مً الٛاػ
يإحي مً زالزت صو ٫وهي عوؾيا ،الجرويج والجؼاثغَ .ظٍ ألاع٢ام جبرػ َكاقت ألامً الُاقي ٖلى اإلاؿخىي ألاوعبي ،ما ظٗل

- Ulrich Fahl & Others, Future European Gas Supply in the Resource Triangle of the Former Soviet

1

Union, the Middle East and Northern Africa (Stuttgart: Institute of Energy Economics and the Rational
Use of Energy, January 10th, 2008) P.01.
2

- Philippe Boskin & Others, World Energy Technology and climate Policy Outlook 2030, Opcit, P.

91.
 -خدجية عرفة زلمد أمني ،مرجع سابق ،ص. 5 .
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مٟهىمه وهٓغجه جسخل ًٖ ٠ظهاث ؤزغي .وحٗخبر الضو ٫ألاوعبيت ألامً الُاقي مً اإلاضازل اإلاهمت لخجؿيض ألامً الجماعي،
َّ َة
()
( ) هديجت ألاَميت ال٣هىي التي ي٨دؿحها ُ٢إ الُا٢ــت في ؤلاظابت ٖلى اخخياظاث الُ٣اٖاث ألازغي.
اإلادىع الشاوي :الىاعصاث ألاوعبيت مً الٛاػ الُبيعي ،وم٩اهت الجؼاثغ اإلاؿخ٣بليت في ؤلاظابت ٖلحها.
ً
بن ؤوعبا ٧اهذ ٧لها َةجـ َّ
ـتزوص بالٛاػ مً عوؾيا والجرويج ،ؤما ظىىب ؤوعبا زانت بؾباهيا والبرحٛا٩ٞ ٫اهخا مٗؼولخان
ً
ً
 1974م ،ووٞاة
وا٢خهاصيا ًٖ ؤوعبا الكماليت ٧ىجهما صولخان ٚحر صيم٣غاَيخان ) ( .وم٘ الشىعة البرحٛاليت لٗام
ؾياؾيا
ٌة
 1975م ،خضزذ ُ٢يٗت م٘ اإلااضخي وبغػ جدى ٫ظىَغر في اإلاؿاع الؿياسخي لهظٍ
الضي٨خاجىع الججراٞ ٫غاه٩ى في بؾباهيا ٖام
الضوُ ،٫ة
واٖخ ِةب َةر ْةث ٞترة مهمت في جدىلها الخاعيخي.
-1الخاظياث ألاوعبيت مً الٛاػ ،ومؿخ٣بل البدض ٖجها زاعط خضوصَا الجٛغاٞيت.
1993م مً زال ٫ؤهبىب ُّ
يمغ ٖبر ألاعاضخي الٟغوؿيت .ؤما الٛاػ
ل٣ض ونل ٚاػ بدغ الكما ٫الجرويجي بلى بؾباهيا ٖام
َّ
ً
مدهىعا في بلجي٩اَ ،ىلىضا واإلامل٨ت اإلاخدضة .وبٓهىع قغ٧اث بؾباهيت ،بضؤ
الغوسخي ٞلم يخجاوػ الؿى ١الٟغوؿيت وْل
َة
الخىظه هدى قما ٫بٞغي٣يا ُ ٞةٗ ِة ٣ـ َةـض ْةث اجٟا٢اث م٘ ليبيا للتزوص بالٛاػ في ؾبٗييياث وزماهييياث ال٣غن اإلااضخي .ؤما باليؿبت
 ال يعترب مفهوـ األمن اجلماعي جديد يف العالقات الدكلية ،إال أنو ُحح ِظي باىتماـ كبري يف العقد األخري من القرف العشرين ،نتيجة التطورات الدكلية كبركز النظاـالدكيل اجلديد  .كىو نظاـ أمجعت عليو الدكؿ اليت عرفت كيالت احلركب ،خاصةن منها الدكؿ األكربية اليت خاضت حربني عادليتني  .كانطلقت من فرضية أف السالـ
كاألماف الذم تنشده األمم ال يتحقق إال من خالؿ اإلمجاع على رفض احلرب ،كحترمي اللجوء

إىل كسائل القوة كالعنف يف العالقات الدكلية ،كالعمل على نزع

السالحَ ،ك َح َّل ادلنازعات بالطرؽ السلمية ،كبالسبل القانونية  .فلم يعد هتديد أمن الدكلة يقتصر على حدكدىا اجلغرافية ،لطبيعة تداخل النشاط اإلنساين على

ادلستويات ادلختلفة ،االقتصادية ،االجتماعية كالسيا سية .كمنو ميكن ضرب مصاحلها يف أماكن بعيدة عن أراضيها ،فعدـ استقرار بعض الدكؿ البعيدة جغرافيا ،ميكن

أف يؤثر بطريقة غري مباشرة على أمن دكؿ تبدك بعيدة عنها جغرافيا  .كبالتايل أصبح مفهوـ األمن اجلماعي ذك بعد دكيل كعادلي ،كمل يقتصر على داللة إقليمية تقليدية.
كما ميكن لألمن اجلماعي أف يكوف إقليميا كدكليا ،كيضمنو القانوف.
فاألمن اجلماعي ىو التزاـ رلموعة من الدكؿ حبماية كل عضو فيها من خالؿ عدد من الرتتيبات كاإلجراءات األمنية كالعسكرية ،هبدؼ محاية

الدكؿ من تعرضها

الستخداـ القوة من قبل دكؿ أخرل ،خاصةن إذا اختذت ىذه اؿ قوة صورة احلرب  .كما أنو نظاـ تتحمل فيو اجلماعة الدكلية ادلنظمة مسؤكلية محاية كل عضو من
أعضائها كالسهر على أمنو من االعتداء .للمزيد انظر:
 حني علي حبريم ،القول الناعمة (ادلركز الدكيل للدراسات ادلستقبلية كاالسرتاتيجية ،ICFS ،بدكف سنة) ص.05 . حسن طوالبة ،فظاـ األمن اجلماعي يف النظرية كالتطبيق (األردف :عامل الكتب احلديث )2005 ،ص. 6 .- Barry Buzan, People, State and Fear, The National Security Problem in International Relations
(Brighton, Harvester Wheat sheaf, 1990).
2

- Álvaro de Vasconcelos, What Ambition for European Defense in 2020? (Condé-sur-Noireau, EU

Institute for Security Studies, 2009) P. 142.
3

- Jonathan STERN, Gas Pipeline Cooperation Between Political Adversaries: Example from Europe,

Oxford Institute for Energy Studies, Royal Institute of International Affairs, -Chatham House- January
2005, PP. 07-11.
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 8.4ملياع م 3مً الٛاػ
 1975م ٖ ٣ـ ـ ًـضا للتزوص بـ ـ
للجؼاثغ٣ٗٞ ،ضث قغ٦ت ( )ENAGASؤلاؾباهيت م٘ قغ٦ت ؾىهاَغاٖ ٥ام
()
اإلاُة َةم َّي٘ ً
ً
1978م٦ ،ما بضؤ الخ٨ٟحر في بىاء ؤهبىب لى٣ل الٛاػ الجؼاثغر.
ابخضاء مً
ؾىىيا
ّة
()
يمشــل
حكحر ؤخضر الضعاؾاث ٖلى ؤن اليؿبت ألا٦بر مً اخخياَي الٛاػ الُبيعي مخىاظضة زاعط ألاعاضخي ألاوعبيت ،وال ِة
َّ
 2030لً يلبي ؤ٦ثر
-2000
اإلامخضة ما بحن
الاخخياَي ألاوعبي ؤ٦ثر مً٦ .% 5ما ؤن الاهخاط ألاوعبي مً الٛاػ الُبيعي في الٟترة
مً % 16مً الخاظياث ألاوعبيت مً َظا اإلاىعص ،ما يٗجي اٖخماصَا ٖلى الؿى ١الخاعجي لخلبيت خاظياتها مً َظا اإلاىعص
الخيىر بيؿبت.% 80
ُة َة ّة
يبضو ؤن الؿى ١الغوؾيت اليىم ججيب ٖلى وؿبت ٦بحرة مً َظا الُلب .بال ؤن ٧ل اإلااقغاث ( ) جا ِةْ ٦ةض ٖلى ؤن ؤ٦بر آلاباع
الغوؾيت " ُةؤ ْةوه ُةغ ُة٢ى ْةر" (َ " )Enrongoyةوي ْةي ُةب ْة
ً
ىع ْة )Yambourg("١و" َةم ْةض ِةْ ٞةحز َةَ ْة
جىا٢ها في حجم بهخاظها ،بلى
ار" ( )Medvezhyeؾدكهض
ظاهب اعجٟإ الاؾتهال ٥اإلادلي الغوسخي مً الٛاػ .وفي خالت هجاح مكغوٕ ؤهبىب " َةؤ ْةل َةخ ـ ـ ْة
ـار" (  )Altaiالظر ؾحربِ بحن
َة
ؾيبحريا والهحنٞ ،ةن الاجداص ألاوعبي ؾيجض هٟؿه ؤمام ج َةدـ ِةّةـضر البدض ٖلى مىاَ ٤ؤزغي للتزوص بهظا اإلاىعص الخيىر.
2020
ظضو ٫ع٢مَ 02لب الاجداص ألاوعبي ٖلى الٛاػ الُبيعي ( )Metpفي الٟترة اإلامخضة بلى
1985

1995

2000

2010

2020

َّ َة
الُلب ألاوعبي ٖلى الُا٢ــت

1.241

1.366

1.454

1.556

1.612

الُلب ٖلى الٛاػ الُبيعي

198

273

338

401

431

وؿبت الٛاػ

% 16

% 20

% 23

% 26

% 27

الاهخاط اإلادلي مً الٛاػ

132

167

204

191

141

الىاعصاث مً الٛاػ

69

109

133

210

290

وؿبت الاٖخماص الخاعجي

% 35

% 40

% 39

% 52

% 67

اإلاهضعFarid YAICI, Le marché pétrolier : Situation, Acteurs, Stratégies. Quelles perspectives pour L’Algérie ? Ouvrage :
collectif, Dynamique des marchés valorisation des hydrocarbures (ALGER : D’Ely Ibrahim, Imprimerie Sarp, Octobre
)P. 35. 2005
بسي ػ ػ َقام ػػو" (  )SEGAMOعاـ  ، 970يهدؼ إىل بناء أنبوب يربط مدينة أرزيو مبدينة َكػػرتَ ِ
 لقد ظهر مشركع لنقل الغاز ُحمسي " ِاخػػينَا ()Cartagena
ُح
ْ
مير عرب مضيق جبل طارؽ  .إالَّ أف ادل ِ
االسبانيػ ػػة .ىذا األنبوب ُّ
شكل السياسي بني اجلزائر كادلغرب حوؿ الصحراء
ميتد على عمق  2000مرت حتت سطح البحر ،ك ُّ
ُح
الغربية حاؿ دكف إنشائو ،لكنو حتقق فيما بعد من خالؿ مشركع ميد-غاز.
2

- Philippe Boskin & Others, Op.cit. P. 88.

3

- Ulrich Fahl & Others, Op.cit. P .16.
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ً
َّ َة
ُة
ل٣ض صٖا الاجداص ألاوعبي ( ) بلى يغوعة جىخيض الهىث في ً٢ايا الخٟاوى اإلاخٗل٣ت بالُا٢ــت إلاىاظهت اإلا َةى ّة ِةعصيً ،زانت
2006م ،وجى ٠٢عوؾيا ًٖ جؼويض ؤوعبا بالٛاػ ِةإلا َّضة زالزت ؤيام هديجت الخالٝ
بٗض ألاػمت التي ٖغٞتها ؤوعبا ٖكيت 04هىٞمبر
الظر وكب م٘ الؿلُاث ألاو٦غاهيت ) ( ،واهُ٣إ الخياع ال٨هغباجي ٖلى صو ٫ؤوعبيت (ؤإلااهياٞ ،غوؿا ،اؾباهيا ،ايُاليا،
َّ
ُة
بلجي٩اَ ،ىلىضا) ِةإلا َّضة ؾاٖت مً الؼمً بؿبب ػياصة الًٖ ِٛلى اإلادُت ألاإلااهيت اإلا َةؼ ّة ِةوصة لهم.
َّ َة
بن ألاػمت الغوؾيت ألاوعبيت في ميضان الُا٢ــت صٗٞذ باالجداص ألاوعبي ( ) بلى جسهيو 30ملياع صوالع مً ؤظل بوكاء
َة َّ
َّ َة
2007م خىالي % 27مً واعصاث الاجداص ألاوعبي مً الٛاػ .بال ؤن
بيذ الُا٢ــت الجرويجي ( ) ،خيض ؤن الجرويج ْ ُٚةذ ٖام
ً
ال٨شحر مً الضعاؾاث حكحر بلى ؤن الٛاػ الجرويجي بل ٜطعوجه ،وَى يغؾم مىخى جىاػلي ال يم ً٨الاٖخماص ٖليه مؿخ٣بال٦ .ما
ً
ّة
باإلامى ٫الشالض لالجداص ألاوعبي وَى الجؼاثغ ،والظر ٢ليال ما ٧اهذ جخدضر ٖىه الصخاٞت ؤو
بضؤ الخضيض ًٖ الاَخمام
ِة
ُةي ْةْ ٨ة
خب ٖجها.
ُة
-2ؤَميت الجؼاثغ اإلا ْةؿخ٣بليت في الاؾتراجيجيت ألاوعبيت للٛاػ ،ونٗىبت الخىاظض في ؤؾىا٢ها الضازليت.
ً
ُة
ً
ِةب َّن الاَخمام بالجؼاثغ ليـ خضيشا ،بل بجها جإحي يمً ؤولىياث الاجداص ألاوعبي زانت في جمىيلها بالٛاػ الُبيعي اإلا َةم َّي٘.
ُة
 2004م بٗض الاجداص الؿىٞيتي في جؼويض الاجداص ألاوعبي بذجم ناصعاث ِ ٢ةّةضع بـ
٣ٞض اخخلذ الجؼاثغ اإلاغجبت الشاهيت ( ) ٖام
()
 2030م.
 53مليىن مَ .3ظٍ اليؿبت في الهاصعاث ؾختراوح مً 10بلى % 15في جلبيت الخاظياث ألاوعبيت لٗام
َة
ً
ً
()
زانت زالُ ٫ة
الٗكغيت الؿىصاء،
ل٣ض ؾاوع الاجداص ألاوعبي ق٩ى٧ا خى ٫بم٩اهيت الاٖخماص ٖلى الجؼاثغ ُ ٦ةم َةم ّة ِةى ْة ٫للٛاػ
ُة
وبم٩اهيت ٢يام الجماٖاث الاعَابيت بإٖما ٫جسغيبيت جاصر بلى جضمحر ميكأث ٚاػيت جمى٘ ونىله بلى ؤوعبا .ل ً٨لخؿً
َة ّة
ٟٞج ـ ْة
ٔ لم يدضر طل ،٪ما ٖضا بٌٗ ألاٖما ٫الهامكيت التي ٢امذ بها مجمىٖت مىٗؼلت َّ
ـغث ٖبىة َةم َّؿ ْةذ ؤهبىب الٛاػ
الخ ِة
الغابِ بحن الجؼاثغ وبيُاليا ،ؤصي بلى جى ٠٢جؼويض بيُاليا بالٛاػ أليام ٢الثل.

1

- Abdenour Keranane, Politique européenne et dimension énergétique méditerranéenne, P. 66.
2
ادلارة عرب أراضيها لتزكيد أكربا.
 -سرقة أككرانيا للغاز الركسي من األنابيب َّ

3

- Francis Ghiles, Algeria: a Strategic Gas Partner for Europe, Thursday 19/02/2009. Available at:

www.ensec.org/
4

- Norwegian Energy Power House.

5

- Ulrich Fahl & Others, Op.cit. P. 01.
 -6إىل جانب اجلزائر ىناؾ نيجرييا .حيث أف أفريقيا كمنطقة الشرؽ األكسط سيغطياف ما نسبتو  % 22من احلاجيات األكربية من الغاز مع حلوؿ  2020ـ.

7

- Francis Ghiles, “Argelia, Europa y el Gas: una Asociación Estratégica”, Política Exterior, Vol.xx1,

Julio-Agosto, No: 118, 2007, PP. 86-92.
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ً
ز٣ت ؤ٦برْ ،ة
واٖ ُةخ ِةب َةر ْةث
ؤما اإلايكأث ال٨بري بإعػيى ،وَغان وؾ٨ي٨ضة لم حؿخُ٘ الجماٖاث الاعَابيت الا٢تراب مجها ،ما مىذ
ْة
الجؼاثغ ُةم َةم ّة ِةىن يم ً٨الىزى ١به٦ .ما ؤن صٖىة عوؾيا ( ) والاماعاث الٗغبيت اإلاخدضة إلوكاء ؤوبيب للٛاػ ) ( ،التي عخبذ بها
ً
الجؼاثغ في البضايت ( ) وعؤث ؤجها وؾيلت ل٩ي ُةح َةٗ ّةى َة
ى الضو ٫ألاوعبيت زانت مجها ٞغوؿا ما جهبخه زال ٫الٟترة الاؾخٗماعيت،
ِة
وج٩ىن َظٍ اإلاىٓمت بمشابت بَاع جماعؽ مً زالله الؿياصة ٖلى َظٍ الثروة اإلاهمت ،ل٨جها جغاظٗذ وعًٞذ ال٨ٟغة ٖىض
ِةخؿابها الؿياسخي للٗىا٢ب الا٢خهاصيت.
بن الُغ ٝألاوعبي اؾخدؿً ع ٌٞالجؼاثغ ل٨ٟغة ؤوبيب الٛاػ ،ويغي ٞغوؿيـ ٚيالؽ ؤن َىا ٥ؤعبٗت ٖىانغ
()
اؾتراجيجيت جغبِ الجؼاثغ باالجداص ألاوعبي:
ُة
 -1 جاعيش الجؼاثغ في بهخاط الٛاػ الُبيعي اإلا َةم َّي٘.
٢ -2 ضعتها ال٨بحرة ٖلى الاهخاط والخهضيغ ،يم٨جها الىنى ٫بلى 120ملياع مً 3
ؾىىيا م٘ خلى٫
2020م.
َة
 -3 الاخخياَاث الجؼاثغيت َّ
الطخمتٟٞ .ي الٗكغيً ؾىت اإلااييت جـ َّـم الىنى ٫بلى 150ا٦دكا ،ٝوَىا ٥آلاال ٝمً
ال٨يلىمتراث التي ما ػالذ صون جى٣يب.
 -4 ج٩لٟت الٛاػ الجؼاثغر هه ٠ج٩لٟت الٛاػ الغوسخي والجرويجي.
في ْـ ّةـل جل ٪ألاويإ اإلاصخىهت بالخى ٝوالخظع ،بلى ظاهب جسى ٝال٣اصة ألاوعبيحن ّة
الكضيض مً الخ٣اعب الظر خضر
ِة
ِة ِة
()
بحن الكغ٦ت الجؼاثغيت للى" ِٟؾىهاَغا "٥والٗمال ١الغوسخي "ٚاػ بغوم" ،وما يدضزه َظا الخ٣اعب ٖلى مؿخىي ألاؾٗاع

1

- Edward Lucas, Putin, Power and the New Russia Petro-State (Oxford: Marshal Goldman, 2008) P.

13.

2
قمػػة الدكحة اليت مجعت ممثِّػػلي الدكؿ ادلْنتِجة للغاز ،فصدرت ردكد أفعاؿ من القارة األكربية م شوهبا اخلوؼ كالقلق من
 لقد تبلور مشركع إنشاء أكبيب للغاز يف َُّح
مستقبل التموين بعد شتاء  .2006فالغاز مل يعد مادة جتارية بل أصبح كرقة سياسية ،خاصةن مع الوضع الدكيل اجلديد كامل لَّػػفات الشائكة كالعالقة  .يف االجتماع
أت بطهراف عاـ  )Forum des pays exportateurs de gaz()(FPEG)(200الذم انْػ ُحع ِقد يوـ 5
ِّرة للغاز اليت أُحنْ ِش ْ
األخري دلنظمة الدكؿ ادلُح َ
صػد َ
جواف  20بركسيا ،كاليت مجعت الثالث عشرة دكلة العضوة (اجلزائر ،بوليفيا ،فنزكيال ،مصر ،إيراف ،قطر ،عماف ،االمارات العربية ادلتحدِّة ،ليبيا ،نيجرييا ،ركسيا،

ترينيداد كتوباغو ،غينيا االستوائية كثالث دكؿ بصفة مالحظ كىي كازاخستاف ،ىولندا ،النركيج )َّ ،
أكػ َػد اجلميع على ضركرة إعادة االعتبار للغاز الطبيعي ،كإعادة
تنظيم سوقو خاصةن يف ما يتعلق بالسعر .للمزيد أنظر:
- Abdelwahid Henni, "L’idée d’une OPEP du gaz", Le journal liberté, Algérie, Mercredi 19/03/2014.
http://www.liberte-algerie.com/avis-d-expert/l-idee-d-une-opep-du-gaz-

électronique :

Lien

strategie-217805
3

- Simeon Mitropolitski, Algeria moving closer towards a gas Cartel, 2007, 25/06/2009. 20:40. Available
at:
www.ired.com.2008
4
- Francis Ghiles, “Argelia, Europa y el Gas: una Asociación Estratégica”, Op.cit. P.P. 86-92.
5

- Hamid Gamache, "Gaz, L’Algérie renforce sa position en Europe", Quotidien D’Oran, Algérie, 13

Décembre 2006. www.algériemonde.com
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ً
والخهضيغ ،والؿيىاعيىَاث اإلادخملت لتهضيضاث ألامً الُاقي لالجداص ألاوعبي .زانت وؤن عوؾيا جدخىر ٖلى % 30مً
الاخخياَي الٗالمي للٛاػ ،الظر ؤعاص الغثيـ بىجحن جىْيٟه ٧ىع٢ت ؾياؾيت صازل اإلاكهض الؿياسخي الضولي.
َّ َة
ً
َّ
الؿي ْةض ق٨يب زليل ّة
وولى وظهه
ال٣ياصة الجؼاثغيت لم جب٣ى ؾا٦ىت صون جدغ ،٥بل ازخاع وػيغ الُا٢ــت الجؼاثغر آهظاِ ٥ة
قُغ لىضن لُمإهت قغ٧اء الجؼاثغ في مؿإلت الخمىيً بالٛاػ الُبيعي ) ( ،مً زال ٫مضازلت ؤل٣اَا في ل٣اء هٓمه بى٪
ؤلازىة ل َةيم ْة
ان ( )Leman Brothersفي لىضن بدًىع ّة
مؿحرر ٦برياث الكغ٧اث الىُٟيت ،ومضيغ الى٧الت الضوليت للُا٢ت آهظا٥
ِة
ِة
"٧لىص مىض .)Mendel Claude ( "٫ؤقاع بلى ؤَميت الٛاػ الُبيعي واؾخجابخه لالوكٛاالث الاي٩ىلىظيت ،بلى ظاهب يغوعة
َّ
ُة
ّة
جسهيو اؾدشماعاث ٦بري بٛيت الاظابت ٖلى الُلب اإلاتزايض٦ .ما ؤ ٦ـ َةـض ٖلى الش٣ت اإلاخباصلت بحن الُغٞحن التي َبٗذ
ِة
ُة
َة
الؿىىن .وؤن الجؼاثغ جغٚب في ع٢ ٘ٞضعاتها الخهضيغيت ،وصٖم قب٨ت ألاهابيب الىا٢لت للٛاػ .وؤوضر ؤن
ٖال٢تهما ٖلى م ّة ِةغ ِة
ر ُة ّة
مشــل % 13مً الاؾتهال ٥الاظمالي ألوعبا الٛغبيت ،وؤن % 91مً الهاصعاث الجؼاثغيت مً الٛاػ وظهتها
الٛاػ الجؼاثغ ي ِة
ؤوعبا ،ما يٗ٨ـ ؤَميت الؿى ١ألاوعبيت لال٢خهاص الجؼاثغر.
ْة
٦ما ؤقاع َّ
الؿ ِةي ْةض ق٨يب زليل بلى ؤن الجؼاثغ مهضع آمً ومىزىُ ،١ةم ْةؿدك ِةه ًضا بما خضر م٘ بؾباهيا قهغ صيؿمبر
َّ
2005م خحن اؾخجابذ الجؼاثغ لُلب الاؾخٛازت ؤلاؾباوي ،بٛيت جؼويضَا ِةب٨مياث بياٞيت مً الٛاػ الُبيعي ،بٗض العجؼ
ُة
اإلاُة َّ
سج ْةل ظغاء الاؾتهال ٥ال٨بحر الىاجج ًٖ الكخاء ال٣اعمٖ ،لى الغٚم مً ٖضم وظىص جغجيباث حؿمذ بها الاجٟا٢اث اإلا ْةبرمت
َة
بحن الُغٞحن ُةج ْةلؼم الجؼاثغ ٖلى ٗٞل طل ،٪بال ؤن الجؼاثغ ٧اهذ ً
ؤطاها ناٚيت ،وج َّمذ الاؾخجابت للمُالب الاؾباهيت.
ِة
وفي حؿٗييياث ال٣غن اإلااضخي ،وؤزىاء ألاػمت الؿياؾيت التي ٖاقتها الجؼاثغ وٖضم الاؾخ٣غاع الظر قمل ؤٚلب ماؾؿاث
الضولتَ ) ( ،ةْ َّل ْةذ الجؼاثغ َّ
وٞيــت اللتزاماتها٦ .ما ط٦غ وػيغ الخاعظيت ؤلاؾباوي آهظاٞ" ٥غهاهضو ٞغهاهضيؼ ؤوعصوهحز" ( Fernando
 )Fernández Ordoñezخهىله ٖلى جُميىاث مً َيئاث ٖليا ،و٢اصة مؿاولحن في ظبهت الاه٣اط الاؾالميت في خالت ونىلهم

 صابر بليدم" ،أكبيك" اجلزائر ختيف األكربيني" ،عيوف ادلشاىد ،اجلزائر 28 ،مام .2007 -2حاكلت الدكؿ األكربية اختاذ موقف موحد اجتاه األزمة اجلزائرية من خالؿ مؤسساهتا ادلختلفة ،لكن ذلك غدا مستحيالن لتباين ادلواقف بني الدكؿ األعضاء يف
صرح بو كزير الشؤكف اخلارجية االسباين
اجمللس األكريب ،كذىبت أدراج الرياح اتفاقيات التعاكف ادلايل ادل َّوقعة بني اجلزائر كاالحتاد األكريب عاـ  99ـ .ىذا االختالؼ َّ
ُح
جانفي
أياما بعد االنقالب العسكرم يوـ
بيني
ر
األك
دلانيني
رب
لل
اخلارجية
العالقات
جلنة
أماـ
لو
ظهور
اث ( )Fernández Ordóñezيف
أكرُحدكنْػيَ ْ
فِْر ْ
نانداث ْ
ن
 992قائالن" :أف بعض الدكؿ كادلملكة ادلتحدة حاكلت إلغاء ادلساعدات األكربية اليت كافق عليها الربدلاف األكريب ،عكس فرفسا كاسبانيا كإيطاليا الدكؿ ذات ادلصاحل
االقتصادية الواسعة مع اجلزائر ،دعت إىل ضركرة التعاكف مع السلطات كبعد لقاء كزير اخلارجية اجلزائرم آنذاؾ األخضر االبراىيمي نظري ق الربتغايل " João de
 "Pinheiro Deusالذم كانت ترتأس بالده االحتاد األكريب ،كشرحو للوضع السياسي يف اجلزائر جعلو يُحقنع كزراء اخلارجية األكربيني ادل ْجتَ ِمعني يف لشبونة يوـ 7
ُح
أبريل  992إىل إصدار إعالف جديد فحواه أف االحتاد األكريب يزمع التعاكف مع السلطات اجلزائرية اجلديدة شريطة احرتامها حلقوؽ االنساف ،كالعمل على جتسيد
الدميقراطية .للمزيد انظر-Juan Manuel Uruburu Colsa, La Dimensión política en las relaciones Unión Europea-
Argelia: Crisis y normalización, UNISCI Discusión Papers, Nº 25, Universidad de Sevilla, (January /
Enero 2011) PP. 221, 222
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ْة
بلى الؿلُتٞ ) ( ،ةجهم ؾيؿخمغون في الخٟاّ ٖلى الٗال٢اث م٘ بؾباهيا ،و٦ظا جؼويضَا بالٛاػ ،ل٨ىه ٦ما ٢ا ٫عاثدت ُةيك َةخ ـ ُّـم
ْة
()
مجها ِةق َةياٍ وَى ما ال يم ً٨الىزى ١به.
ؤزىاء خضور ألاػمت الغوؾيت-ألاو٦غاهيت وجى ٠٢ونى ٫الٛاػ بلى ؤوعبا ) ( ،ؤٖغبذ الجؼاثغ ًٖ اؾخٗضاصَا لؼياصة حجم
ناصعاتها مً الٛاػ بٛيت ؤلاظابت ٖلى الى٣و في الخمىيً الغوسخي ،بطا ٧اهذ ال٣ىاهحن والدكغيٗاث حؿمذ بظل .٪وَى ما
َّ
الُ َةا٢ــت الؿابَّ ٤
َّ
الؿ ِةي ْةض ق٨يب زليل ،ؤزىاء ػياعة ٖمل ليىمحن ٢امذ بها وػيغة الا٢خهاص الهىلىضيت الؿيضة "
نغح به وػيغ
ً
ماعيا ٞان صيغ َى )Maria Van Der Hoven( " ًٞبلى الجؼاثغَ .ةوو َّظ َةـه صٖىة للؿماح بضزى ٫ؾىهاَغا ٥بلى ألاؾىا ١ألاوعبيت،
َّ
اإلاخدضة .بٗض ؤن ٢ىبل ( ) َظا الُلب بالغ ٌٞمً
٧ي ج٩ىن ٖامل اؾخ٣غاع في الخمىيً بالٛاػ مشل ما َى الخا ٫في اإلامل٨ت
َّ
٢بل الؿلُاث الٟغوؿيت ،الاؾباهيت والايُاليت ٖ٨ـ اإلاى ٠٢البريُاوي .بن الام٩اهاث التي جخمخ٘ بها الجؼاثغ مً الٛاػ
خؿب الباخض الجؼاثغر الض٦خىع نايج مهُٟى ججٗلها في خاظت بلى ٢ضعة إلصاعة َظٍ الىع٢ت َة
الخ َّؿاؾت بٛيت حٗؼيؼ
()
م٩اهتها الا٢ليميت ،ويدؿجى لها طل ٪مً زال ٫اؾخٗما ٫ألاوعا ١الشالزت الخاليت:
َّ َة
َة ْة
الىع٢ت ألاولى :الجؼاثغ قغيُ ٪ةمت ّة ِةزن ويامً الؾخمغاع جض ٤ٞالٛاػ ألوعبا .بن خاظياث صو ٫الاجداص ألاوعبي مً الُا٢ــت
عؾمذ مىخى جهاٖضرْ ،ة
اٖخب ـ َةـغ ُةجه الجؼاثغ بمشابت ٖىهغ ٢ىة خاولذ مً زالله جليحن ؾلى ٥بٌٗ الضو ٫ألاوعبيت،
َّ
ٞخىنلذ بلى اجٟا ١م٘ الاجداص ألاوعبي جم٨ىذ مً زالله ؾىهاَغا ٥الضزى ٫بلى الؿى ١ألاوعبيت وحؿىي ٤الٛاػ مباقغة.
نضاما م٘ الؿلُاث الاؾباهيت في مكغوٕ ميضٚ-اػ ،خيض َةؤ َة
ً
ن َّغ ْةث ٖلى جدضيض ؾ ٠٣ملياع م 3م٣ابل زالزت
ما ؤخضر
ّة ّة
3
يمشل وؿبتها في اإلاكغوٕ .واهخهى الخال ٝبلى جد٣ي ٤الغٚبت الجؼاثغيت ٖلى الغٚم مً
٦دِ ٤ة
ماليـحر م َالبذ بها ؾىهاَغاٍ ٥ة
مداولت بٌٗ ألاَغا ٝالاؾباهيت جىْيٞ ٠سخ ؾىهاَغا ٥للٗ٣ض م٘ الكغ٦خحن ؤلاؾباهيخحن "عيبــؿى )Repsol ( "٫و"ٚاػ
ُة
هاج َة
ىع ْة
ا ،)Gaz Natural ( "٫وَغصَما مً اإلاكغوٕ الطخم للٛاػ بداسخي الُىيل ٧ىع٢ت للًٖ ِٛلى اإلاى ٠٢الاؾباوي مً
ً٢يت الصخغاء الٛغبيت.
َّ َة
الىع٢ت الشاهيت :م٣ايًت الٛاػ بالُا٢ــت الىىويت .خاولذ الجؼاثغ جىْي ٠مخٛحر الٛاػ ؤزىاء جٟاويها م٘ ٞغوؿا ٢هض
َّ
َّ
جدٟٓاث ٖ٨ـ اإلاىا ٠٢الهيىيت وألامغي٨يت .وَى ما َّ
ٖبر ٖىه وػيغ
جُىيغ مكغوٖها الىىور اإلاضوي .بال ؤجها واظهذ

1

- Rafael Bustos García de Castro, “Las Relaciones España-Argelia, una mirada desde España”, Anuario

internacional, CIDOB, No: 01, 2006, P. 502.
 -2لقد دافعت كل من فرنسا كإسبانيا يف برككسل على ضركرة تدعيم النظاـ القائم آنذاؾ يف اجلزائر ،كمن اخلطأ فَػ ْق ُحد الثقة فيو  .فالصحف األساسية يف إسبانيا مثل
( )El Paísك ( ،)ABCاعتربتا أف إلغاء النتائج االنتخابية ىو احلَّػػل األمثل للمستقبل السياسي يف اجلزائر  .كيف عاـ  997ـ دعا كزير اخلارجية اإلسباين "آبيل

َماتُح ِوو" ( )Abel Matuteإىل إنشاء جلنة متابعة دكلية () Comisión internacional de seguimiento y reflexiónهتتم با ألزمة اجلزائرية،
ضم  2دكلة،
فتجسد يف نداء كاشنطن الذم َّ
الرد اجلزائرم كاف رافضِّا للفكرة مجلةن كتفصيال ،ألنو رأل فيها تدكيالن للقضية اجلزائرية  .أما ادلوقف األمريكيَّ ،
لكن َّ
كتضَّمن الدعوة لضركرة العودة إىل ادلسار الدميقراطي ،لكنو بقي دكف اختاذ اجراءات مصاحبة.
3

- Algérie plus de gaz pour l’Europe, moins de pétrole pour les marchés, le blog finance, 15/01/2009,

16h20

www.leblogfinance.com/2009/01/gaz-Algérie

4

- Francis Ghiles, Argelia, Europa y el Gas: una Asociación Estratégica, Op.cit. P. 97.
 -5صايج مصطفى" ،دبلوماسية الغاز اجلزائرم بني القوة كالقدرة" ،يومية ادلستقبل ،اجلزائر .2007/ /05
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ُة ّة
مشلي َظٍ الضو ،٫خيض جل٣ى ج ْةغ ً
ً
وج٣ضيما ال٢تراخاث
خابا،
ِة
الُا٢ت الؿاب ٤ق٨يب زليل ،بإن َىاٞ ٥غ ١في اإلاٟاوياث م٘ م ِة
٧املت٨ٖ ،ـ الٟغوؿيحن الظيً ال ي٣ضمىن ً
قيئا.
ا٦ت بحن الجؼاثغ وٞغوؿا لخىؾي٘ مجا٫
َظا ألاؾلىب في جىىي٘ الكغ٧اء ص ٘ٞبؿاع٧ىػر ؤزىاء ػياعجه للجؼاثغ ا٢تراح قغ ٍة
الخٗاون الىىور ألٚغاى ؾلميت .وَى ما ؤقاعث له ٧اجبت الضولت للخجاعة الؿيضة اعفي هىٞيلي مً َىجت اؾخٗضاص ٞغوؿا
إلاؿاٖضة الجؼاثغ في ا٦دؿاب الخ٨ىىلىظيا الىىويت.
الىع٢ت الشالشت :بوكاء ٧اعجل للٛاػ ،وجىخيض الؿياؾت م٘ الضو ٫اإلاُة َة
ه ِةّةـض َةعة للٛاػ ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي.
ً
َىيال ،بل ؤجها لم ججض ً
آطاها ناٚيت لضي ناوعي ال٣غاع في الؿلُت الجؼاثغيت،
ِةب َّن ٢بى٨ٞ ٫غة بوكاء ؤوبيب للٛاػ لم جضم
َّ َة
وَى ما يٗيبه بٌٗ اإلاىخ٣ضيً ٖلى ناوعي ؾياؾت الُا٢ت في الجؼاثغ ،بيىما جغاٍ ؤَغا ٝؤزغي بمشابت ه٣اٍ بياٞيت في
عنيض الخٗامل الجؼاثغر م٘ ؤوعبا .يغي َّ
الؿ ِةي ْةض خؿحن مالُي ( ) ؤجها ٧اهذ ٞغنت للجؼاثغ ٧ي جشبذ ٢ضعاتها في عياصة الضو٫
ّة
اإلاخد٨مت في الهاصعاث مً الٛاػ لضو ٫الاجداص ألاوعبي مً زالَ ٫ظٍ اإلاىٓمت ،واٖخباعَا ٦ةَاع يم ً٨مً زالله الضٞإ
ِة
ْة
ٖلى الؿياؾاث اإلاىخهجت في َظا الُ٣إ .ول٣ض عًٞذ الجؼاثغ ً
ؤيًا ٖلى لؿان وػيغَا للُا٢ت آهظاَّ ٥
الؿ ِةيض ق٨يب
 2007لٗ٣ض قغا٦ت بحن قغ٦ت ٚاػ ٞغوؿا
زليل الا٢تراح الٟغوسخي زال ٫الخملت الاهخسابيت لغثاؾياث هي٩ىال ؾاع٧ىػر
وقغ٦ت ؾىهاَغا ٥ما يٟخذ ٞغم الضزى ٫بلى الؿى ١ألاوعبيت ب٣ىة ،في الخهضيغ ،الخىػي٘ ،والاؾتهال٨ٖ ،٥ـ الكغ٦ت
ُة
الغوؾيت ٚاػ بغوم التي ال ج َة ٟـ ّة ِةـى ُةث الٟغم وحؿخٛل ٧ل واعصة ؤو قاعصة.
 2005ؤٖلىذ الكغ٦ت الغوؾيت ٚاػ بغوم ( ) ٢بىلها الضزى ٫في قغا٦ت م٘ اإلااؾؿاث ألاإلااهيت ( )EON()BSFبٛيت
في ٖام
بوكاء ؤهبىب بدغر في البلُي ٤لى٣ل الٛاػ ،يؿمى زِ ؤهابيب الٛاػ ألوعبا الكماليت ()North European Gas Pipeline
( )NEGPبٛيت جؼويض ؤإلااهياَ ،ىلىضا واإلامل٨ت اإلاخدضة بالٛاػ الغوسخيٖ .لى ؤن جمل ٚ ٪ــاػ بغوم ،% 51في خحن جمخل٪
ْة
واُ ٢ةخــغح لغثاؾتها اؾم اإلاؿدكاع ألاإلااوي َّ
الؿ ِةي ْةض "ظحرَاعص قغوصع" " Gerhard
الكغ٦خان ألازحرجان % 24ل٩ل واخضة مجهما.
ِة
 2007مباصعة بوكاء ؤهبىب ٚاػ ؾمي بـدياع ؤو
 "Schroderالظر جؼامً م٘ جهايت ٖهضجه الؿياؾيت٦ .ما ؤٖلىذ ٚاػ بغوم في
ُة
ؾيل الجىىب ( ،)South streamبالكغا٦ت م٘ قغ٦ت "ؤو ِةوي" (  )ENIؤلايُاليت ،وقغ٦ت ٚاػ ٞغوؿا بهض ٝجؼويض وؾِ ؤوعبا
وظىىبها مغو ًعا بالبدغ ألاؾىص ،بلٛاعيا٦ ،غواجيا والىمؿا ٢بل ونىله بلى بيُاليا.
َّ
 1994بلى
ل٣ض ُٚذ الجؼاثغ ؤ٦ثر مً % 20مً واعصاث اإلاجمىٖت ألاوعبيت٦ ) ( .ما اعجٟٗذ ناصعاتها مً 60ملياع مٖ 3ام
ً
 2010م ،زانت وؤن الُلب ألاوعبي ٖلى الٛاػ خؿب جيبااث مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصر والخىميت
 85ملياع مٖ 3ام
% 1.4
 2030م .وؤن وؿبت اؾتهال ٥الٛاػ في اإلاىُ٣ت ؾترج ٟ٘ب ـ
( ) ()OCDEؾيخجه هدى الاعجٟإ ليهل بلى % 65ختى ٖام
ً
 2030م.
 26.9جغيليىن ٖام
 ،2015زم بلى
 2004بلى 23جغيليىن مٖ 3ام
 18.8جغيليىن مٖ 3ام
ؾىىيا ،ؤر مً
1

- Hocine Malti, Histoire secrète du pétrole Algérien (Paris : Editions la découverte, 2010) P. 343.

2

- Ibid, P. 344.

3

- Francis Ghiles, Algeria: a Strategic Gas Partner for Europe, Thursday 19/02/2009. Available at:

www.ensec.org/
4

- La Organización para la cooperación y el desarrollo económico.
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ل٣ض ّة
 2006بلى الاجداص ألاوعبي بضوله الؿبٗت والٗكغون خىالي 130ملياع م ،3الجرويج 84ملياع م،3
نضعث عوؾيا ٖام
َّ َة
قما ٫بٞغي٣يا 73ملياع م ،3خهت الجؼاثغ مجها 57ملياع م .3ويغي مغنض الُا٢ــت لخىى اإلاخىؾِ ؤن ناصعاث َظٍ الضو٫
بلى الاجداص ألاوعبي م٘ خلى٫
 2030م ؾخ٩ىن ٖلى الىدى الخالي :
ظضو ٫ع ٢ــم03
 2030م (ملياع م)3
ناصعاث الٛاػ بلى الاجداص ألاوعبي ٖام
عوؾيا

الجرويج

207

110

قما ٫بٞغي٣يا
181

الجؼاثغ
115

ظضو ٫ع٢ــمُ ،04ةي َةى ّة
.2030
 2006و
ض ْةر حجم الهاصعاث مً الٛاػ ( )%بلى الاجداص ألاوعبي في
ِة
الضو٫

2006

2030

عوؾيا

% 42

% 29

الجرويج

% 27

% 15

الجؼاثغ

% 18

% 16

هيجحريا

%4

% 6

ليبيا

%3

% 5

مهغ

%3

/

اإلاهضعFrancis Ghiles, Algeria: a Strategic Gas Partner for Europe, Thursday 19/02/2009. :
مضعط ج٨غاعر ع٢مُ ،03ةي َةى ّة
2030
-2006
ض ْةر وؿبت ( )%الهاصعاث مً الٛاػ بلى الاجداص ألاوعبي
ِة

مضعط ج٨غاعر مً ا٢تراح الباخض
ً
يبضو ًّ
واٖخماصا ٖلى الجضو ٫ع٢م ( )04ؤن اليؿبت اإلائىيت إلاؿاَمت الجؼاثغ في ناصعاث
ظليا مً َظا اإلاضعط الخ٨غاعر،
الٛاػ الُبيعي لالجداص ألاوعبي م٘ خلى٫
 2030ؾدبل ،% 16ٜفي خحن ؤن عوؾيا جتراظ٘ مً 42بلى ،% 29وهي وؿبت مٗخبرة
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ُة َّ
حؿخضعي الخ٨ٟحر ًّ
مليا مً ٢بل صو ٫الاجداص ألاوعبي لخٗىيٌ خىالي % 13مً خاظياتها التي ٧اهذ جل َةبى مً ٢بل عوؾيا٦ .ما
ؤن صوع الجرويج يجز ٫بلى ما ي٣اعب الىه ،٠خيض ييخ٣ل مً % 27بلى ،% 15وهي ؤيًا وؿبت ٦بحرة حٗىيًها ليـ باألمغ
َة
اله ِةّةي ـ ْةـً.
ً
ً
جغظيدا ،خيض ؤن هيجحريا ال يم٨جها ججاوػ ،% 6في خحن ؤن
الخ٨ٟحر في الجؼاثغ م٣اعهت بالضو ٫اإلاٛاعبيت ألازغي يبضو ؤ٦ثر
ً
ليبيا ؾدبل ،% 5ٜوهي وؿبت يئيلت م٣اعهت بذجم الاؾتهال ٥ألاوعبي ،ؤما مهغ ٞال يم ً٨الخٗىيل ٖلحها.
َّ ْة
ْة ْة
()
هض ْةع للٛاػ ،وزالض
بن الجؼاثغ جدخىر ٖلى زامً اخخياَي ُةما٦ض في الٗالم ،وزامـ ُةمى ِةخج ٖالمي للٛاػ ،وعاب٘ ؤ٦بر ُةم ِة
َة
ُةم ّة
هضع لالجداص ألاوعبي بٗض الاجداص الؿىٞيتي بذجم ُةيَّ ٣ض ْةع بـ % 13مً حجم اؾتهال٦ها ،و % 20مً واعصاتهاَ .ظٍ
ِة
ّة
اإلااقغاث ،بلى ظاهب اإلاى ٘٢الجيى-اؾتراجيجي مً ٢غب ظٛغافي ظٗلها في بىابت بٞغي٣يا ،واهسٟاى مؿخىي الخ٩الي٠
ِة
( ) َة
ْة
ْة
َة
خؿب الخبحر الاؾتراجيجي في الكاون الا٢خهاصيت الض٦خىع ٖبض اإلاال ٪ؾغار ؤٚـغث الضو ٫ألاوعبيت ٖلى حصجي٘
َّ
ً
ّة
ّة
حؿخٛــل ؾىي % 20مً ٢ضعاتها اإلاىظىصة
وحٗؼيؼ الٗال٢اث الُا٢يت مٗه ،زانت وؤن الجؼاثغ لم
ِة
الاؾدشماع في َظا البلضِ ،ة
جدذ ألاعى ،والتي جيخٓغ الخى٣يب.
٧اهذ الضٖىة التي َّ
وظهتها اإلاؿاولت ًٖ الؿياؾت الخاعظيت لالجداص ألاوعبي الؿيضة ٞحريغو ٞالضهغ( )Ferrero Waldnerفي
َّ
ّ 2006ة
الٗضيض
اٞخخاح اإلااجمغ ألاوعبي للُا٢ت ،جىدى في َظا الاججاٍ٦ ) (.ما ػاع الجؼاثغ ٖ٣ب َظٍ ألاػمت قهغ هىٞمبر ٖام
ِة
َة
مً اإلاؿاولحن ؤلاؾبان ،ؤلايُاليحن ،البرحٛاليحن ،ألاإلااهيحن والٟغوؿيحن بٛيت ُّ
التزوص بالٛاػ الجؼاثغر ،وج َّم الخى٢ي٘ ٖلى
ْة ُة
اجٟا٢ياث في َظا الكإنٖ ،لى ٚغاع يغوعة جىؾي٘ ؤهبىب ِةبه ِةغي٨ـى ماجحي ( )Enrico Matteiمً 25بلى 32ملياع م ،3وؤهبىب
()
 11.5بلى 15ملياع م .3وؤظم٘ الاجداص ألاوعبي بإًٖاثهٖ 27لى ٖ٣ض اجٟا٢يت م٘ الجؼاثغ
ُةصوعان ٞاعي ـ ــل ( )Duran Farrellمً
ً
َّ
َّ
الؿي ْةض ِةهي ــلي ْة ٦ـ ُةـغ ْة
وؽ
ممشلت في قغ٦ت ؾىهاَغا ،٥لخل ٤ؾىٚ ١اػ ؤوعبيت مىخــضة خؿب ما ؤصلى به اإلادا ٔٞألاوعبي ِة
(.)Nellie Kroes
َّ َة
الؿي ْةض ق٨يب زليل ( ) ًٖ مكاعي٘ ونٟها بالٗمال٢ت في ماجمغ صخٟي َّ
َّ
بم٣ــغ
ل٣ض ٦ك ٠وػيغ الُا٢ــت واإلاىاظم الؿابِ ٤ة
ألاماهت الٗامت إلاىٓمت ألاوبي ٪في ٞييىا٧ ،الٗمل ٖلى ػياصة ناصعاث الجؼاثغ مً الٛاػ الُبيعي الؿاثل بلى ٖضص مً الضو٫
ألاوعبيت وفي م٣ضمتها بيُاليا وبؾباهيا.
اإلادىع الشالض :ألاَميت الجيى-اؾتراجيجيت ألهابيب الٛاػ الغابُت بحن الجؼاثغ والاجداص ألاوعبي مً الخدضياث ،بلى ٞغم
الىجاح.

- “Energy Policy vis-à-vis Algeria: Challenges and Opportunities”, In: Journal of International Affairs,
Bologna Center, Volume 11, Spring 2008.
 -2أميمة أمحد ،أزمة الغاز ال تؤثر على اجلزائر ،اخلميس

 2يناير  ،2006تاريخ التصفح  ،20 /08/20ساعة التصفح . 7:50 ،متاح على :

www.elaph.com/economics
3

- Abdenour Keranane, Politique européenne et dimension énergétique méditerranéenne, PP. 66-69.

4

- Reuters, EU Strikes Gas Deal With Algeria, Brussels, Wed 11/07/ 2007.
 -5كزير النفط اجلزائرم يكشف عن مشاريع لتصدير الغاز إليطاليا كإسبانيا ،ككالة أكي االيطالية لألنباء ،ركما.2007/09/09 ،
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ُة
حٗخبر الجؼاثغ مً ؤ٢ضم الضو ٫اإلاُة َة
ه ِةّةـض َةعة للٛاػ اإلا َةم َّي٘ ) ( ،مً زال ٫بوكائها ألو ٫مهى٘ في الٗالم بمضيىت ؤعػيى
َة
 1964م ،بٛيت جهضيغٍ ٖبر البدغ .ما مىدها م٩اهت الهضاعة في جمىيً الضو٫
الهىاٖيت اإلاخىاظضة بالٛغب الجؼاثغر ٖام
ُة
ْة
اإلاكاَئت للمخىؾِ مً الىاخيت الكماليتٞ ،إ٢يمذ الٗضيض مً اإلاهاو٘ ٖلى قىاَئ َظٍ الضو٢ ٫هض جدىيل الٛاػ
 2007هجض خىالي ( )07مهاو٘ ج٨غيغ بةؾباهيا )02( ،بٟغوؿا ،ومهى٘ بةيُاليا ،ازىان()02
ال٣اصم بلحها مً الجؼاثغ .وم٘ جهايت
في جغ٦يا ،واخض( )01في البرحٛا ،٫وواخض ( )01باليىهان.
ُة
ن َّض ْة
ل٣ض َة
عث الجؼاثغ الٛاػ اإلا َةم َّي٘ ( ) مً مضيىت ؤعػيى بلى ظؼيغة (ٖ )Conveyىض مهب جهغ الخامؼ ( )Thamesباإلامل٨ت
َّ َة
2005م
1983م ) ( ،جاعيش جد٣ي٣ها الا٦خٟاء الظاحي مً الُا٢ــت ،ل ً٨الجؼاثغ ٖاوصث جهضيغٍ ٖام
اإلاخدضة بلى ٚايت ؤ٦خىبغ
ُة
َة
َّ
1969م مً زال ٫الاجٟا٢يت
بلى مىُ٣ت (٦ .)Ist of grain terminalما ونل الٛاػ الُبيعي اإلامي٘ ؤو ٫مغة بلى بغقلىهت ٖام
ُة
َّ
واؾخمغث الجؼاثغ في الاؾدشماع والبدض ًٖ الٛاػ وعبِ الخ٣ى٫
 1972م،
ىصٖ ١لحها ٖام
التي ٖ٣ضث بحن الضولخحن ون ِة
الجؼاثغيت بإعوبا.
َّ
 2004م ال٣اضخي باخخىاء الجؼاثغ الخخياَي ما٦ــض
بن الا٦دكا ) ( ٝالظر ونلذ بليه قغ٦ت بغيخيل بتروليىم (ٖ )BPام
ُة
ُة
 4.545ملياع م ،3ظٗل الجؼاثغ جدخل اإلاغجبت ألاولى في بهخاط الٛاػ الُبيعي في بٞغي٣يا بذجم ِ ٢ةّةضع ب ـ 82ملياع
مً الٛاػ ِ ٢ةّةضع بـ
ن ّةض ْة
ُة
عث بلى الاجداص ألاوعبي ،وبالخالي ٞهي حُٛي خىالي % 25مً خاظياث الاجداص ألاوعبي.
مٖ 3ام
 2004م 61،ملياع م 3مجها ِة
َّ
جدخ ُةـل الجؼاثغ اإلاغجبت الشالشت ( ) في بهخاط الٛاػ ً
ٖغبيا بٗض ُ٢غ والٗغبيت الؿٗىصيت ،وألاولى ٖلى اإلاؿخىي ؤلاٞغي٣ي
3
ً
صوليا ،خيض ُةِ ٢ةّةضع بـ 61ملياع مً 3
واإلاغجبت الخامؿت ( ) ً
2010
ؾىىيا ما بحن
2010م ،والظر ؾييخ٣ل بلى 85ملياع م
ؾىىيا ٖام
 ،2015زم ييخ٣ل مً 100بلى 120ملياع م 3م٘ خلى٫
 2030م.
بلى
َّ َة
ُة
 ) ( ،2011ظٗلذ الخ٩ىمت ج َةى ِة ّةظ ُةه اَخمامها هدى َظا
بن َظٍ ألاَميت للٛاػ وخؿب الخ٣غيغ الىاعص ًٖ وػاعة الُا٢ــت ٖام
ّة
َّ
بال % 29م٣ابل % 43في الٟترة َّ
يمشــل في الٟترة َّ
 2000بلى
اإلامخـضة ما بحن
1999
-1962
اإلامخــضة ما بحن
الُ٣إ ،الظر لم يِ ً٨ة
1

- Réseau de l’information et de la documentation pour le développement durable, Exportation des

hydrocarbures algériens et géopolitique, Ritimo, Jeudi 8 décembre 2011, P. 02.
 -2كتُحصدِّر اجلزائر اليوـ الغاز الطبيعي ادلميَّع إىل كل من إسبانيا ،الربتغاؿ ،إيطاليا ،فرنسا ،بلجيكا ،اليوناف ،سلوفينيا ،تركيا ،بريطانيا كالواليات ادلت ِ
َّح َػدة األمريكية.
َ ْ
ُحَ
ُح
3
- Francis Ghiles, Algeria: a Strategic Gas Partner for Europe, Op.cit.
4

- Ulrich Fahl & Others, Op.cit. 05.

5

- Sarie Khalid, "Algeria’s Future Hostage to World Oil, Gas Markets", In: Khaleej Times, 21 October

2013. Available at:
http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?section=opinionanalysis&xfile=/data/opinionanalysis/2013/O
ctober/opinionanalysis_October9.xml
6

- Trevor A.Witton, “Europe-Algeria Energy Relations: Opportunities and Challenges”, In:

Mediterranean Politics, Vol: 15, No: 01, March 2010, P. 91.
7

- L’Algérie sans pétrole et gaz conventionnel à horizon 2030 ?", le matin, Algérie, Dimanche, 16 Mars
http://www.lematindz.net/news/9296-lalgerie-sans-petrole-et-gaz-conventionnel-a-

Lien:

2014.

horizon-2030.html
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َّ
ُة
 ،2010ما َةم ٨ـ َةـً الجؼاثغ خؿب بخهاءاث
 1971بلىٖ % 28ام
 .2010و٢ض اهخ٣ل الٛاػ الُبيعي اإلا َةم َّي٘ مً ٖ % 3ام
 .2012وحٗخبر الؿى ١ألاوعبيت هي
 2000بلى ظىان
ؾىهاَغا ٥مً ؤن جججي 560ملياع صوالع مً ٖىاثض اإلادغو٢اث ما بحن
الىظهت الغثيؿيت لهظٍ الهاصعاث بيؿبت ج٣ـ َّـضع بـ ،% 63و % 29باليؿبت للؿى ١ألامغي٨يت.
-1ؤهابيب لخضٖيم الخٗاون الا٢خهاصر ،ؤم لخٗمي ٤الخبٗيت.
ُة ّة
ُة
٨ٟغ في ؤن ُةج ّة
ضٖم ٖال٢اتها م٘ الكغي٪
ِة
بن ؤَميت حجم الهاصعاث الجؼاثغيت اإلاتزايض مً الٛاػ ،ظٗل الؿلُاث الجؼاثغيت ج ِة
()
ألاوعبي مً زال ٫مجمىٖت مً ألاهابيب جغبُها بإوعوبا ،التي يم٨ىىا جغجيبها ٖلى الك٩ل الخالي:
 ألاهبىب ألاو :٫ؤهبىب ٖبر اإلاخىؾِ ( ) (:)Trans-Mediterranean Ou Enrico Matteiل٣ض ا٢ترح ؤو ٫ؤهبىب لى٣ل الٛاػُة
َة
 1969م ،وج َّم الخى٢ي٘ ٖلى اجٟا٢ياث في َظا الكإن ٖام
 1960م ،وؤظغيذ صعاؾاث خى ٫طلٖ ٪ام
الجؼاثغر بلى ايُاليا ٖام
َة
ُة ْة
2000
 .1994وفي ٖام
-1991
 ،1983ؤما الجؼء الشاوي َّ ٞخ َةم بوكائٍ ما بحن
-1978
1977م .وؤو ِةكإ الجؼء ألاو ٫مً ألاهبىب ما بحن
َة
ُةؤ ْةَ ِةل َةٖ ٤ليه اؾم ( .)Enrico Matteiو٢ض َّ
 1997ؤ َّص ْةث بلى حُٗيله لٟترة زمؿت ؤيام،
حٗغى َظا ألاهبىب لهجماث بعَابيت ٖام
َّ ،2010
جم بهجاػ549
ظٗلخه يىي٘ يمً ٢اثمت ألاهابيب الٗاإلايت التي ال يم ً٨الاٖخماص ٖلحها بضعظت ٦بحرة .وفيٞ 28برايغ
3
٧لم في مىُ٣ت بئر الٗاجغ بمضيىت جبؿت الىاٗ٢ت في الجىىب الكغقي للجؼاثغ ،بٛيت ع ٘ٞحجم الهاصعاث بلى 07ملياع م
ً
ؾىىيا بياٞيت.
يىُلَ ٤ظا ألاهبىب مً مضيىت ٖحن نالر مغو ًعا بداسخي الغمل ليهل بلى الخضوص الخىوؿيت بٗض مؿاٞت٧ 550لمً .
ٖابغا
ألاعاضخي الخىوؿيت بدىالي٧ 370لم ختى مىُ٣ت الهىاعيت ،لي ُ٘٣بٗضَا٧ 155لم ٖبر البدغ اإلاخىؾِ ختى مىُ٣ت ماػاعا
يل ٞايى ( )Mazara del Valloبمضيىت ن٣ليت( )Sessileبةيُاليا إلاؿاٞت ُةج٣ـ َّـضع بـ٧ 340لم .بٗضَا ُّ
ِةص ْة
يمخض ليهل بلى قما٫
ً
ايُاليا ٖلى مؿاٞت ُةج ّة
3
٧ 1.070لم ،مىانال ِةوظهخه هدى ؾلىٞيييا زم ؤوعبا الكماليت ب٣ضعة جهضيغيت 30.2ملياع م
٣ض ُةع بـ
ٍة
ً
 33.5ملياع مً 3
ً
ؾىىيا مؿخ٣بال.
ؾىىيا ،ويم ً٨ؤن يغج ٟ٘بلى
 )Maghreb-Europe()GME(1996ويٗغً ٝ
ؤيًا جدذ اؾم ( .)Duran Farrellل٣ض
 ألاهبىب الشاوي :ؤهبىب اإلاٛغب الٗغبي-ؤوعبا:َّ
()
َّ
عبُه بإهبىب ؾتراؾبىع ٙبٟغوؿا .بال ؤن
جم ا٢تراح مكغوٕ َظا ألاهبىب ٖام
1963م مً ِةِ ٢ةبل الكغ٧اث الٟغوؿيت بهضِ ٝة
ججؿ َة
الخال ٝالجؼاثغر-اإلاٛغبي خى ٫مك٩ل الصخغاء الٛغبيت ظٗل ّة
يضٍ ٖلى ؤعى اإلايضان مً اإلاؿخديالث الؿب٘٦ .ما ؤن
ِة
ُة
د ٟـ ًّـؼا لهاو٘ ال٣غاع الاؾباوي ٖلى الىؾاَت وجظليل الٗ٣باث
الاؾتهال ٥الاؾباوي الًٗي ٠مً الٛاػ الُبيعي ،لم ي ً٨م ِة
بحن ألاَغا ٝاإلاخىاػٖت.
ً
مخجها بلى مضيىت َىجت اإلاٛغبيت ،وبٗضَا ٖبر مًي ٤ظبل
يىُلَ ٤ظا ألاهبىب مً مضيىت ٖحن نالر زم خاسخي الغمل
)( 3
َاع ١بلى اؾباهيا ُةلح َةز ّة ِةو َةص ٧ل مً اإلاٛغب ،اؾباهيا والبرحٛا ٫ومىه بلى ؤوعبا ب٣ضعة جهضيغيت 11ملياع م .
ّة
1996
 ) ( ،1992وبٗض ٖامحن مً ألاقٛاُ ٫ةص ِةق َةً مىه ال٣ؿم الجؼاثغر .وفي 09صيؿمبر
بضؤث ألاقٛاٞ ٫يه يىم 23ظىان
ُّ
ُّص ِةق َةً ال٣ؿم الاؾباوي في مضيىت ٢غَبت ،وفي يىمٞ 27يٟغر
 1997ص ِةقً اإلاكغوٕ في ألاعاضخي البرحٛاليت ،ومىه بلى ؤوعبا.
1

- Ulrich Fahl & Others, Op.cit. P.06.

2

- http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Mediterranean_Pipeline

3

- http://en.wikipedia.org/wiki/Maghreb–Europe_Gas_Pipeline. 03/08/2014, at 08:40.

4

- Mohamed Touati," la Carte des gazoducs", L’expression, Algérie, 27/11/2010.
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٧ 1.620لم٧ 515،لم في ألا اضخي الجؼاثغيتَّ ،
ُّ
جٟ٨ــلذ بةهجاػَا قغ٦ت ؾىهاَغا ،٥ؤما ٧ 522لم الٗابغة
يمخض ٖلى ؤ٦ثر مً
ع
َة
َّ
ألعاضخي اإلامل٨ت اإلاٛغبيت ٞخٟ٨ــلذ بةهجاػَا الكغ٦ت اإلاٛغبيت " ."Metragazزم ي ُ٘٣خىالي٧ 45لم في البدغ جَ َّٟ ٨ةل بةهجاػ
َظا الجؼء ٧ل مً الكغ٦ت الاؾباهيت ايىاٚاػ " "Enagásوالكغ٦ت اإلاٛغبيت ْةجغ ْةاو ْة
ـ ٚاػ " ." Transgasؤما َىَ ٫ظا ألاهبىب في
ألاعاضخي الاؾباهيت ختى ٢غَبت يبل٧ 269ٜلم ،بلى ظاهب٧ 279لم بياٞيت في م٣اَٗت ب ْةْ ٦ةؿ ْةتر ُة
يماص َةوعا ""Extremadura
ِة
ِة
ُة ْة
َّ
 2000ؤَ ِةلٖ ٤لى َظا
الاؾباهيت ،زم٧ 269لم ؤزغي في ألاعاضخي البرحٛاليت .و٢ض ٧لــَ ٠ظا ألاهبىب 2.3ملياع صوالع ،$وفي ٖام
ألاهبىب اؾم (.)Pedro or Pere Duran Farell
 2007م .ل٣ض صامذ اإلاٟاوياث إلهجاػ َظا اإلاكغوٕ ما ي٣اعب الٗكغة ؾىىاث.
 ألاهبىب الشالض :ؤهبىب ٚالسخي (ٖ)Galsiام( ) َة َّ َة
َة
 ،2005ووٗ٢ــذ ٦ــل مــً الجؼاث ــغ وايُالي ــا ٖــلى َ ــظا اإلاكــغوٕ يىم14
( ) واهتهذ الضعاؾت اإلاخٗل٣ت به ــظا ألاهبــىب ٖام
ىص َةي ْةت ْة
 .2007يىُل ٤مً خاسخي عمل بلى مىُ٣ت ُةْ ٧ة
الضع َةاو ْة
ف ٖلى مؿاٞت٧ 600لم ليهل بلى مضيىت ؾ٨ي٨ضة الؿاخليت
هىٞمبر
ُة
ّة
بالجؼاثغ ،زم بلى مىُ٣ت بىعجى بىجيه ( )Porto Botteبؿغصيييا في بيُاليا ٖلى مؿاٞت ِ ٢ةضعث ب ـ٧ 285لم .يىُل ٤بٗضَا بلى
مضيىت ُةؤ ْةولبـ َةـيا (ٖ )Olbiaلى مؿاٞت٧ 300لمْ ،ةؤيً ُةيغبِ بكب٨ت الٛاػ الايُاليت في مىُ٣ت ُةج ْة
ىؾ٩اوي( ،)Tuscanyوي٣ىم بةهجاػ
ِة
َظا ال٣ؿم ٞى ١ألاعاضخي الايُاليت قغ٦ت ؾىام عيتي ٚاػ ( )Snam Rete Gasالايُاليت .ل٣ض عؾم اإلاؿاع الظر يؿل٨ه َظا
ْة
ُة َّ
ّة
اإلاخسههت في َ٨ظا مكاعي٘ (ِ ،)Dutch engineering contractor Fugroةوَ ٞة ٤الاجٟا ١اإلاىِ ٢ة٘ ٖليه
ألاهبىب ،الكغ٦ت الهىلىضيت
ِة
.2008
ٖام
ؾىىيا ً
مبضثيا ،يم٨جها ؤن جغج ٟ٘بلى 10ملياع مً 3
جبل٢ ٜضعة َظا ألاهبىب الخهضيغيت خىالي 8ملياع مً 3
ً
بخ٩لٟت
الخ٣ا،
ؾىىيا
ٍة
ُةّ ٢ةض ْة
عث بـ 02ملياع صوالعٖ ،$لى ؤن َةي َّ
 .2014ؤما اإلاؿاَمىن في قغ٦ت ٚالسخي ٞهم :قغ٦ت ؾىهاَغا٥
خم جضقيىه ؾىت
ِة
،% 15.6
 ،% 20.8قغ٦ت ؤوها )Enel( ٫الايُاليت
 ،% 41.6قغ٦ت ايضيؿً ( )Edison S.P.Aالايُاليت بيؿبت
الجؼاثغيت بيؿبت
َحرا جغيضيى )Hera Trading( ٜالايُاليت بيؿبتَّ .% 10.4
وقغ٦ت ْةؾ ِةْ ٟةحر ( )Sfirsبمضيىت ؾغصيييا بيؿبت ،% 11.6وقغ٦ت َة
بن
الخ٩الي ٠البآَت٧ ،اهذ ً
ؾببا في ججاوػٍ لألٚلٟت اإلااليت اإلاغنضة له ) ( ،و٦ظل ٪اإلاكا٧ل الؿياؾيت في مىُ٣ت ؾغصيييا،
ظٗلذ وجحرة بهجاػٍ حؿحر بسُى ز٣يلت َّؤص ْةث بلى جىٟ٢ه.

1

- http://en.wikipedia.org/wiki/Maghreb–Europe_Gas_Pipeline. Op.cit.

2

- Christopher Coats, "Euro-Bound Algerian Gas Pipeline Faces Unsure Future", In : Forbes magazine,
at:http://www.forbes.com/sites/christophercoats/2012/12/26/euro-bound-

Available

12/26/2012.

algerian-gas-pipeline-faces-unsure-future/
3

- Galsi Gas Pipeline Project", In: A Barrel Full Oil & Gas, Julio 3rd, 2013. Available at:
Look more in:

http://abarrelfull.wikidot.com/galsi-gapipelines--project
http://en.wikipedia.org/wiki/GALSI
4

- Editorial Dept., "Algeria - Another Setback for the Galsi Pipeline", in: Oil & Energy Insider, January

18th, 2013. Available at: http://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Algeria-Another-Setback-for-theGalsi-Pipeline.html
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 2009م.
 ألاهبىب الغاب٘ :ؤهبىب ميض ٚ-اػ (ٖ )Med-gasاميىُلَ ٤ظا ألاهبىب مً مضيىت خاسخي الغمل مغو ًعا بمضيىت بجي نا ٝالىاٗ٢ت بالٛغب الجؼاثغر ليهل بلى مضيىت ؤإلاحريا
( )Almeríaؤلاؾباهيت ) ( ،ومً َةز َّم يخٟغٕ بلى مضيىت ؤلباؾيتي( )Albaceteوبٗضَا مضيىت ق ْةييك ـ ـ َةـيا( ،)Chinchillaوجخىلى ّة
حؿيحرٍ
ِة ِة
ِة
ُة َة
٧ 1.050لم ،مجها٧ 550لم في ألاعاضخي الجؼاثغيت٦ .ما يَ ُ٘٣ظ
ٖلى ألاعاضخي الاؾباهيت قغ٦ت ؤوها ٚاػ( .)Enagásيبلَ ٜىله
 2160متر ،وب٣ضعة جهضيغيت 8ماليحر م 3ؾىىياُ .ةي ْةغبِ في
٧ 200لم ،وبلى ٖم ٤يهل بلى
ألاهبىب مؿاٞت جستر ١البدغ ج٣ضع بـ
ألاعاضخي ؤلاؾباهيت بإهبىب الٛاػ في مضيىت ؤإلاحريا( ،)Almeríaوحكترٞ ٥يه زمـ قغ٧اث مؿاَمت وهي :قغ٦ت ؾىهاَغا٥
ْة ْة ُة َة
وال( )Iberdrolaبيؿبت % 20ل٩ل مجهماْ ،ة
وايىضي ـ ـ َةـؿا( )Endesaو ط.صْ ٝ.ةؾ ِةى ْةيؼ ( )GDF SUEZبـ20
ِ ،% 36ةز ْةيب ـ َةـؿا( )Cepsaوايبرصع
 %ل٩ل مجهما ً
ؤيًا.
ُةّ ٢ةض ْة
عث ج٩لٟخه بـ 1.3ملياع صوالع ،$وجخدمل َظٍ الخ٩لٟت ( ) بالكغا٦ت ٌة
٧ل مً قغ٦ت ؾىهاَغا ٥الجؼاثغيت ،الكغ٦ت
ِة
ُة
ْة ْة
الايُاليت ؤو ِةوي ( ،)ENIEالكغ٦ت البريُاهيت ( ،)BPالكغ٦خحن الٟغوؿيخحن آل )Total Fina Elf( ٠وقغ٦ت ٚاػ ٞغوؿا ( Gas de
 ،)Franceوالكغ٦خحن الاؾباهيخحن ْة
 2001م ،وكإث قغ٦ت الضعاؾاث
ايىضي ـ ـ َةـؿا ( )ENDESAو ِةز ْةيب ـ َةـؿا( .)CEPSAوفي 15ظاهٟي
وجغ٢يت مكغوٕ ؤهبىب الٛاػ ميـ ْةـضٚ-اػ( )MED-GASوالتي ُّ
جً ُةم الكغ٧اث الؿاب٣ت الظ٦غ.
ِة
ً
مىا٣ٞا ٖلى َظا اإلاكغوٕ في الجؼء الظر ُّ
يمغ باإلاخىؾِ  ،ِ٣ٞبل ع ٌٞجمىيله .خيض
بن الُغ ٝالاؾباوي ( ) لم يً٨
عؤي ؤن الا٦دكاٞاث في خ٣ى ٫الٛاػ الجؼاثغيت يئيلت وال يم٨جها ؤن جهل بلى 85ملياع م 3وبالخالي ٞهى اؾدشماع زاؾغ .بلى
ُة
ظاهب ب٦غاَاث قغوٍ الاجداص ألاوعبي ٖلى اؾباهيا واإلاُة َّ
خً ِةمىت ٖضم التزوص بإ٦ثر مً % 60مً اإلا َةم ّة ِةىن الىاخض .بن% 90
مً ناصعاث ؾىهاَغا ٥مىظهت لالجداص ألاوعبي ،جخدهل اؾباهيا ٖلى % 67مً اخخياظاتها مً الٛاػ الجؼاثغر .لً٨
ؤَميت الٛاػ الجؼاثغر َّ
ٚح َةر ْةث اإلاٗاصلتٞ ،بٖضما ٧ان َظا اإلاكغوٕ في زاهت اإلاكاعي٘ "ط" باليؿبت للؿلُاث الاؾباهيت،
َّ
وج٨شــٟذ الٗال٢اث وجًاٖٟذ الؼياعاث ،وَظا ٢هض جظليل ٧ل الٗ٣باث التي واظهذ ّة
ججؿيض
ؤنبذ في زاهت اإلاكاعي٘ "ؤ"،
ِة
َظا اإلاكغوٕ ،ما ظٗل ناوعي ال٣غاع في ٧ل مً الجؼاثغ واؾباهيا يبظلىن ٢هاعي الجهىص إليجاص خلى ٫وججاوػ الخبايً
والازخال.ٝ
َة ْة
َّ ْة ُة
ىسخي َةم ِةاعَةيا ؤز َةى ْةاع( ،)José María Aznarظاء صوع وػي ــغ
بٗض الؼياعة التي ٢ام بها عثيـ الخ٩ىمت الاؾباوي الؿاب ٤الؿ ِةيض ز ِة
َة
َّ
الؿي ْةض ِةم َةيْ ٣ة
اَ ٫ةؤ ْةه َةس ْةل ُةمىعا ِةج ُةيي ْة
ـ ( ،)Miguel Angel Moratinosجبٗتها ػيــاعة عثيؿـت البرل ــمان الاؾبــاوي ِةب ْةؾ ِةب َةحر ْةاه َةشا ؤ ِةِ ٢ةغر
زاعظيخه ِة
َّ
 2001م ،وٖ٣ب ػياعة وػيغ الؼعاٖت ،الهيض والخٛظيت َةو٢ـ ـ َةـ٘
 2001م .وفي قهغ ظىيليت
( )Esperanza Aguirreفي 31ظاهٟي
َة َة
البل َةضان ٖلى اجٟا٢يت حٗاون بحن الُغٞحن بٛيت حصجي٘ الٗال٢اث الخجاعيت .زم ػياعة الغثيـ الجؼاثغر ٖبض الٗؼيؼ بىجٟلي٣ت
ْة ْة ْة ُة
َة
٧اعل ْة
ىؽ ( ،)Juan Carlosزم ج َةى ُةظ ِةّةه ِةه بلى مضيىت ٞاليؿيا
يىم 22ؤبغيل 2002م والخ٣اثه باإلال ٪الاؾباوي الؿاب ٤زىان
( )Valenciaوجى٢يٗه ٖلى اجٟا ١الكغا٦ت م٘ الاجداص ألاوعبي.
1

- El Gasoducto submarino que unirá España y Argelia", Revista el economista 18/04/2006. El día

20/09/2008. Hora 18h 45.
www.eleconomista.es
2

- Nawal Inès, "Gazoduc Algérie : Vat-on enterrer le projet", Le soir D’Algérie, Lundi 10/05/2004.

3

- Ibid.
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َّ َة
في خهت َةب َّص ْةخ ـ َةـها ال٣ىاة الشالشت لإلطاٖت الىَىيتَ ) ( ،ةؤ َّ ٦ــض َّ
الؿ ِةي ْةض ق٨يب زليل وػيغ الُا٢ــت واإلاىاظم الؿاب ٤زاللها ،ؤهه
َّ
 2010م خى ٫الخال ٝبحن الجؼاثغ وبؾباهيا ،والظر يخلخو ٞيما يلي :ؤن اللجىت
جم الخىنل بلى َةخ ِة ّةل جهاجي يىم 19ظىيليت
َّ
 2010م لؼياصة خ٣ى ١جهىيذ ؾىهاَغا ٥اإلاىا٣ٞت إلاكاع٦تها
الىَىيت للُا٢ت الاؾباهيت٧ ،اهذ ٢ض اقترَذ قهغ مار
الاياٞيت ب ـ % 16في قغ٦ت ميضٚ-اػ ،يغوعة جدضيض حجم الٛاػ اإلاُة َةى َّظ ــه للدؿىي ٤صازل التراب الاؾباوي 01ملياعِ ،ةٖ َةى َة
ى
ُة
 03ملياع م 3التي جمل٨ها في اإلاكغوٕ٦ .ما ج ْةغ ِةْ ٚةم ؾىهاَغاٖ ٥لى ٖضم جسٟيٌ جؼويضَا بالٛاػ ٖبر ؤهبىب الٛاػ بيؿبت8
ملياع مً 3
ؾىىيا.
جبٗا لهظا ال٣غاع َة ٢ـ َّـض َةمذ ؾىهاَغاً ٥
ً
 2010م بلى وػاعة الهىاٖت والؿياخت الاؾباهيت .و٢ا ٫زليل ؤن
َٗىا في 08ظىان
ُّ
َظٍ الكغوٍ ُةٞغ ْة
 2006م ،وَب ـ ِةـٖ ٤لى الكغ٦ت
يذ ٖلى ؾىهاَغا ٥و٢ ٤ٞاهىن بؾباوي خى ٫اإلادغو٢اث نضع ٖام
ِة
َة
ُة
َّ
ي٩لٟها زؿاثغ ٞاصخت ٦ ،ــغ ِةص ٗٞـ ٍةـل ٖلى ٞسخ ؾىهاَغا ٥لٗ٣ض ٚاػ ٢اسخي الُىيل م٘ الكغ٦خحن ؤلاؾباهيخحن
الجؼاثغيت وؾ ِة
( )Gas naturalوع ْةب ُةؿى ْة ،)Repsol(٫ولجىئها بلى الخد٨يم الضولي بٗض الخإزغ اإلاُة َةس َّج ْةلٞ .إنضعث ؾىهاَغاً ٥
بياها لٟسخ الٗ٣ض
ِة
اإلابرم م٘ الكغ٦خحن ؤلاؾباهيخحن ،هديجت ٖضم جىٟيظ التزاماتهما ،و٦ظل ٪الخإزغ في ؤلاهجاػ ،في الى٢ذ والخ٩لٟت.
ّة
ْة
 2011بدًىع ٧ل مً اإلاضيغ الٗام لكغ٦ت
بٗض ججاوػ ُةظ ّةل الخالٞاث ( ) جم جضقحن ؤهبىب ميضٚ-اػ يىم 02ماعؽ
الؿي ْةض ب ْة
َّ ْة
َّ
يض ُةعو ِةم ُةحرو (.)Pedro Miro
ؾىهاَغا ٥الؿ ِةيض هىع الضيً قغواَي وعثيـ مجلـ بصاعة ٧ىوؿىعؾيىم ميضٚ-اػ ِة ِة
وبٗضَا بشالزت ؤيام َّ
 2011بدًىع عثيـ بلضيت ؤإلاحريا( Luis Rogelio
جم عبِ ألاهبىب بالكب٨ت الاؾباهيت للٛاػ يىم 05ماعؽ
َّ َة
َّ
يـ ِةَ َةحر ْة
الؿي ْةض َةؤ ْةه ْةضع ْة
اؽ ( ،)Andrés Herasومضيغ الهىاٖت والُا٢ــت في
 )Rodriguez Comendadorومىضوب الخ٩ىمت اإلاغ٦ؼيت ِة
ِة
َّ ْة ْة ْة َة ْة ُة ْة
َة ُة
َّ
يـ ِةص َةي ْة
الؿي ْةض ْةلى ْة
ىان ؤهُىو ُةي
ـ ِةصر ِة٦يساهى ( ،)Luis Días de Quijanoواإلاضيغ الٗام لكغ٦ت ميضٚ-اػ الؿ ِةيض ز
خ٩ىمت ؤإلاحريا ِة ِة
َّ
َ ٞةحرا (ُ ،)Juan Antonio Veraةوا ْةُٖ َةي ْةذ الاقاعة لبضايت ُّ
التزوص بىاعصاث الٛاػ مً الجؼاثغ ٖبر َظا ألاهبىب ،مً زال ٫مدُت
ِة
ِة
َة
الاؾخ٣با ٫اإلاخىاظضة ٖلى قاَئ َةب ْةغ ِةصيْ ٛة
ا )Perdigal(٫بؿىاخل مضيىت ؤإلاحريا الاؾباهيت.
َة ّة ْة
ِةب َّن ج٩لٟت ه٣ل الٛاػ الجؼاثغر ٖبر ألاهابيب بلى بؾباهيا وبيُاليا مً ؤعزو ألازمان ( ) خيض ؤهه ُةيِ ٩ةل ــ ٠الضو ٫ألاوعبيت34
1.000م ،3م٣ابل 50ؤوعو للٛاػ الغوسخي ،و 57ؤوعو للٛاػ مً ٚغب ؾيبحريا ،و 67ؤوعو للٛاػ ؤلايغاوي ) ( .ؤما الٛاػ
ؤوعو ل٩ل
ّة
َة
َة
ْة
ُة
ّة
3
3
َة
1.000م َ .ظا الاهسٟاى في ج٩لٟت الى٣ل ؾيجٗل الجؼاثغ جه ِةض ْةع 83ملياع م بلى ؤوعبا ٖام
الجرويجي ُ ٞةيِ ٩ةل ــ 97٠ؤوعو ل٩ل
ُة
()
 2030م ،ليهل بلى ؾىيؿغاٞ ،غوؿا ،وؤإلااهيا ،وصو ٫ؤوعبيت .و٦ظل ٪الىالياث اإلا َّخ ِةد َةـضة ألامغي٨يت ،وؤمغي٩ا الالجيييت.

 "شكيب خليل يؤكد هناية اخلالؼ اجلزائرم-االسباين حوؿ مشركع ميد-غاز" ،جريدة الواحة اجلزائرية ،أكت .20 02

- Samira G, "Med-gaz connecte son gazoduc au réseau de gaz espagnol", LE MAGHREB, Le

Quotidien de l’économie, 15/03/2011.
3

- Ulrich Fahl & Others, Op.cit. P. 11.
4
للتزكد بالغاز االيراين عرب
 -إف ادلشاكل السياسية بني االحتاد األكريب كإيراف حوؿ ادللَّف النوكم االيراين ،جتعل من الصعوبة مبكاف التفكري يف أم مشركع مشرتؾ ُّ

أنابيب أك أم شبكات أخرل يف العُح ْش ِرية القادمة على األقل ،كىذا على الرغم من امتالكها لثاين احتياطي يف العامل من الغاز الطبيعي.

5

- Mustapha Faid, Perspective du gaz Algérien (Zona Franca de Barcelona: Institut européen de la

méditerrané, España, Med 2007) P. 62.
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َّ َة
ل٣ض َةهـ َّـى َةٍ َّ
الؿ ِةي ْةض ق٨يب زليل في ل٣اء م٘ وػعاء الُا٢ــت بلى صوع الجؼاثغ في حٗؼيؼ الخٗاون في َظا الُ٣إ ٖلى اإلاؿخىي
ال٣اعر ( ) والظر َّ
 2001م وم٣غَا بالجؼاثغ بٗض اجٟا ١بحن الضو٫
جمسٌ ٖىه بغوػ اللجىت ؤلاٞغي٣يت للُا٢ت (ٖ )AFRECام
الاٞغي٣يتٖ ،لى ٚغاع مىٓمت ( )OLADEفي ؤمغي٩ا الالجيييت ) ( .وتهض ٝاللجىت ؤلاٞغي٣يت للُا٢ت بلى حٗؼيؼ الٗال٢اث ٖلى
َّ
ُة
الُاقي ما بحن ال٣اعاث ،إلاا َّ
جخمخ٘ به الضو ٫ؤلاٞغي٣يت وصو ٫ؤمغي٩ا الالجيييت مً ُ ٢ةضعاث
اإلاؿخىي ال٣اعر ،وجد٣ي ٤الاهضماط
َّ َة
 2004م الل٣اء ألاو ٫لىػعاء الُا٢ــت إلٞغي٣يا وؤمغي٩ا الالجيييت إلاىا٢كت مىيىٕ
في َظا اإلاجا .٫واخخًيذ الجؼاثغ في ٞبرايغ
"زبراث ؤمغي٩ا الالجيييت وبٞغي٣يا في ميضان الُا٢ت".
ألاهبىب الخامـ :ؤهبىب هيجحريا-الجؼاثغ-ؤوعبا (.)Nigal
َّ
الُ َةا٢ــت واإلاىاظم الؿابَّ ٤
الؿ ِةي ْةض ق٨يب زليل ( ) في اإلااجمغ الضولي الخامـ خىٞ ٫غم الاؾدشماع
ؤزىاء مضازلت لىػيغ
ُة َةّة
 2010م .ؤن الجؼاثغ وهيجحريا في بَاع الىيباص
في ُ٢إ اإلادغو٢اث الظر ه ِةٓم في مضيىت وَغان بالجؼاثغ قهغ ؤبغيل ٖام
َة َّ
ُةممشل ـ ْةـح ِةن في قغ٦ت ؾىهاَغا ٥والكغ٦ت الىيجحريت ( ،)NNPCيغٚبان في بوكاء ؤهبىب للٛاػ ٖابغ للصخغاء ( )TSGPلتزويض
َّ َة
٧ 4.128لم ،وبخ٩لٟت 10ماليحر صوالع .وناصٖ ١لى اجٟا٢يت َظا اإلاكغوٕ ( ) ٧ل مً وػعاء الُا٢ــت
ؤوعبا بالٛاػٖ ،لى مؿاٞت
ً
َّ ْة ْة َة ْة ُة ْة َة ْة
الؿي ْةض ق٨يب زليل ًٖ الجؼاثغ و َّ
َّ
الؿ ِةي ْةض مدمض ٖبض هللا ممشال
الؿ ِةيض ِةعيلىان لى٦مان ( ًٖ )Rilwan LUKMANهيجغيا ،و ِة
لخ٩ىمت الىيجغ.
َّ َة
يـ ْةبي َةيب ْةال ْةْ ٣ة
وفي ؤو ٫ػياعة للؿيض ْةاه ـ ْةـضع ْة
ـ ( )Andres Piebalgsاإلادا ٔٞألاوعبي ٫لُا٢ــت بلى الجؼاثغ ،وؤزىاء مضازلخه في
ِة
ِة
اإلالخ٣ى بمضيىت وَغان ) ( ،ؤقاع بلى ؤَميت الجؼاثغ في ؤلاظابت ٖلى الخاظياث ألاوعبيت مً الٛاػ ،وبالخالي اإلاؿاَمت في
1

- El Discurso del Doctor Chakib Khelil en las 34 conferencia de los ministros de energía miembros del

OLADE, Quito, EQUADOR, 29 de octubre 2003.
 La Organización Latino Americana de Energía: : OLADE -2منظمة الطَّاقَة ألمريكا الالتينية  .مت إنشاؤىا يوـ  02نوفمرب 97
بعد توقيع اتفاؽ ليما ،الذم صادقت عليو  26دكلة من أمريكا الالتينية كمنطقة البحر الكارييب  .مت إنشاء ىذه ادلنظمة يف سياؽ أزمة الطَّاقَة الدكلية يف
السبعينات بغية تنسيق كتعزيز آلية التعاكف للتطوير ادلشرتؾ دلوارد الطَّاقَة كالنتائج ادلتوقعة فيما يتعلق االستخداـ الفعاؿ كالرش

أكائل

يد للطاقة  .ىدفها ادلسامهة يف التنمية

االجتماعية كاالقتصادية ألمريكا الالتينية كمنطقة البحر الكارييب  .مع تنسيق اجلهود يف رلاؿ تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت إلجناز كحتقيق التكامل كالتنمية يف
سوؽ الطَّاقَة اإلقليمية .للمزيد انظر:
-Latin American Energy Organization (OLADE), INS South, Intellectual network for the south,
Quito - Ecuador, 2014.
3

- Mohamed Touati, "La Carte des gazoducs", L’expression, Algérie 27/11/2010.

4

- Nigeria, Algérie et Niger signent pour un gazoduc trans-saharien, 03/07/2009. Par AFP.

http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20090703T163501Z/energie-contrat-sahara-gaznigeriaalgerie-et-niger-signent-pour-un-gazoduc-trans-saharien.html

5

- Andres Piebalgs : « L’Algérie est un partenaire très fiable pour nous. Nos besoins en énergie nos
conduisent à développer d’avantages nos relations et notre partenariat».
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َّ
جد٣ي ٤ؤمجها الُاقي٦ .ما َةعَ ٦ةؼ ٖلى يغوعة مكاع٦ت الُ٣إ الخام في بهجاح َظا اإلاكغوٕ الٗمال ،١بلى ظاهب مؿاَماث
ُة ْة
الهيئاث اإلاس ِةخلٟت لالجداص ألاوعبي.
ً
()
يىُلَ ٤ظا ألاهبىب مً ظىىب هيجحريا مغو ًعا بكما ٫الىيجغ زم الجؼاثغ مستر٢ا البدغ اإلاخىؾِ ليهل بلى ؤوعبا.
ويغوم َظا ألاهبىب جؼويض ؤوعبا مً 20بلى 30ملياع م 3مً الٛاػ في الٟترة َّ
 2017م ،ؤر بيؿبت % 6مً
 2015م بلى
اإلامخضة مً
اخخياظاث الاجداص ألاوعبي اإلاؿخ٣بليت مً الٛاػ.
بن الٓغو ٝالؿياؾيت وألامىيت التي حٗيكها هيجحريا ،والتهضيضاث اإلاسخلٟت مً الخغ٧اث الاعَابيت ( ) ٖلى ٚغاع خغ٦ت
ُة َة ْة
نغح مؿاوٞ ٫حها " ُّ
"بى٧ى خغام"( ) ،ظٗلذ َظا اإلاكغوٕ ٖلى نٟيذ مً هاع .خيض َّ
ؤر ؤمىا ٫ح ْةؿدش َةم ْةغ في َظا اإلاكغوٕ هي
َة ْة
ُة ْة
َّ
ؤقـ ُةـض ً
ٖىٟا يؿمى بٖهاع مىسخى
ؾيد َةب ْة٘ بةٖهاع آزغ
بمشابت بل٣اء لها مً الىاٞظة" .وؤن بٖهاع َةب ْةاي َةب ـ ْةـغ ؤلـ َةـٟا (،)Piper Alpha
( ،)Hurricane Mosesفي بَاع خغب البترو ٫التي جسىيها ٖلى ٧ل اإلاكاعي٘ الىُٟيت في قما ٫البالص٣ٖ ،ب ازخُاٝ
الؿلُاث الىيجحريت لكيش ٢بيلت يؿمى بسخا ١ز َةيْ ٩ة
ان ( )Isaac Thikanاإلاٗاعى للىٓام واخخجاػٍ في السجىن الىيجحريت.
ِة
َظا مً الىاخيت ألامىيت ،ؤما مً الجاهب الا٢خهاصرٞ ،ةن اعجٟإ ج٩اليٟه البآَت ظٗلذ مً ّة
ججؿيض َظا اإلاكغوٕ خلماً
ِة
مً الهٗب جد٣ي٣ه في الٓغو ٝالغاَىت.
هاٞلت ال٣ى ٫بن َظٍ اإلاكاعي٘ ال يم٨ىىا خهغَا في زاهت حٗمي ٤الخبٗيت للماؾؿاث ألاوعبيت الغؤؾماليت ،بل ؤجها وؾيلت
ُة َة
لخٗؼيؼ الخٗاون بحن الجؼاثغ والاجداص ألاوعبي قغيُت الخد٨م في َظا اإلاخِ ٛةّةح ْةر وجىْيٟه ٧ىع٢ت ي ِٛفي مىاثض الخٟاوى
ُة
خى ٫الً٣ايا الكاث٨ت والٗال٣ت التي تهم الُغٞحن .لُّ ً٨ظ ْةل اإلااقغاث ُّجضٖ ٫لى ٚياب ال٣ضعة لضي ناو٘ ال٣غاع في
الؿلُت الجؼاثغيت ٖلى اٖخباع َظا اإلاخٛحر بمشابت ٖىهغ بعبا٧ي في الٗال٢اث الجؼاثغيت-ألاوعبيت ،بل َى آليت مً آلياث
جض ٤ٞالغي٘ ال ٚحر.
-2الخدضياث الؿياؾيت ،والاؾتراجيجياث الهجىميت إلٞكاَ ٫ظٍ اإلاكاعي٘ وج٣ىيًها.
َة
الخ َةدـ ّةـض َةي ْة
اث
بن الغٚبت الجؼاثغيت في الىنى ٫بلى ؤؾىا ١بٗيضة مً زالَ ٫ظٍ اإلاكاعي٘ الطخمت ،لم يسلى مً الٗغا٢يل و ِة
ً
زانت مً ٢بل الٛاػ الغوسخيٞ .كغ٦ت ٚاػ ْةب ُةغ ْة
وم ( )Gazpromحٗمل ظاَضة لالؾخٟاصة مً الؿى ١ألاوعبيت واخخال ٫الغياصة
ً
َّ َة
()
في جؼويضَا بالٛاػ مً زال ٫ألاهابيبً ،
هٓغا لضوعَا ال٨بحر في ؾى ١الُا٢ــت الضولي زانت مىه ؾى ١الٛاػ ب٩ل ؤهىاٖه.
1

-"Algeria and Nigeria Seek Europe’s Support for Trans-Saharian Gas Pipeline", International Herald

Tribune, July 09 th, 2007.
2

- “Le Mend menace le futur gazoduc trans-saharien“, Jeune Afrique, 04/07/2009. Par AFP. Lien:

http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20090704T123111Z/algerie-niger-nigeria- energielemend-menace-le-futur-gazoduc-trans-saharien.html
 ىي "مجاعة أىل السنة للدعوة كاجلهاد " ادلعركفة باذلوساكية باسم "بوكو حراـ " كتعين "حترمي التعليم الغريب " .كىي مجاعة إسالمية نيجريية سلفية جهادية تتبعاعتقادا منها أنو األسلوب الوحيد الكفيل بتطبيق
العمل ادلسلح،
ن

تعاليم الشريعة اإلسالمية كفق أبعاد معرفية تتالءـ كمنظورىا قصد جتسيده يف مجيع

اؿكاليات

النيجريية.

4

- Edward LUCAS, the Future Is in the Pipeline (Oxford: Marshall Goldman, 2008) P. A13.
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ؤهبىب جياع الكما )North Stream( ٫ب٣ضعة ه٣ل 27ملياع م 3الظر َةي ُّم ُةغ ٖبر ؤو٦غاهيا ،بلى ظاهب ؤهبىب جياع الجىىب ( South
ُة
َة
 )Streamالظر َى في َـ ــىع الاهجاػ ،ويؼم٘ ه ٣ـ ـ ــل ِةي ْةٗ٦ ٠ميت ؤهبىب جياع الكما ٫بخ٩لٟت ِ ٢ةّةضعث بـ 13ملياع صوالع  $خؿب
جهغيداث مؿاو ٫عوسخي.
َظا ألاهبىب ( ) َى اإلاىاٞـ الغثيسخي لهاصعاث ؾىهاَغا ٥مً الٛاػ ،خيض حهض ٝبلى جؼويض ٧ل مً بلٛاعيا ،نغبيا،
اإلاجغ ،ؾلىٞيييا ،الىمؿا ،اليىهان وبيُاليا مغو ًعا بالبدغ ألاؾىص ومىُ٣ت البل٣ان ب٣ضعة جهضيغيت 63ملياع مٖ ،3لى ؤن
ُة
ُةي ْةَ ٛة
مغ الجؼء الظر ُّ
 15.5ملياع صوالع  ،$ويم٨جها ؤن جهل خؿب
٧ .2015لٟت َظا اإلاكغوٕ ِ ٢ةّةضعث بـ
يمغ ٖبر البدغ م٘ جهايت
ّة
جازــغ ٖلى مكغوٕ ٚالسخي الظر يغبِ الجؼاثغ بةيُاليا خيض ؤن
بٌٗ الخ٣ضيغاث بلى 24ملياع صوالع َ .$ظٍ اإلاكاعي٘ ِة
ُة
ْة
ّة
ج٩اليٟه ؾترج ٟ٘بيؿبت % 15م٣اعهت بإهبىب جياع ؤو (ؾيل) الجىىب ،ما يُغح مؿإلت اإلاغصوصيت .خيض ِ ٢ةضعث ج٩لٟخه في
 2013بلى 4ملياع صوالع ،$ومٗاعيت الٗضيض مً الىىاب في مىُ٣ت ؾغصيييا
البضايت بـ 2.5ملياع صوالع ،$زم اعجٟٗذ م٘ جهايت
التي ُّ
يمغ ٖبرَا ألاهبىب ِةب ُةذ َّجت ألاػمت الا٢خهاصيت مً ظهت ،والخلىر البيئي مً ظهت ؤزغي.
ٌة
َة َّ
()
عًٞهم مغوع ؤهبىب الٛاػ ٚالسخي الغابِ بحن ال٣الت ومىُ٣ت
ل٣ض ٖب َةر ؾاؾت مً مىُ٣ت ؾغصيييا الايُاليت ًٖ ِة
٧الياعر ٖلى مؿاٞت٧ 310لم جدذ البدغ ،بذجت الاوٗ٩اؾاث الخُحرة للمكغوٕ ٖلى الىٓام البيئي وجضمحرٍ لهّ .ة
وقضصوا
َّ َة
ٖلى يغوعة حٛيحر مؿاعٍ ألاولي ٖلى ألا٢ل ،في خحن يغي الٗاعٞىن بكاون الُا٢ــت ،ؤن َظٍ اإلاُالب هاججت ًٖ
ُة
ُّ
ىٗ٣ـ َّـضة بمالُا إلاىا٢كت الً٣ايا
الًٛىَاث الغوؾيت .و٦ك ٠البروٞيؿىع ٖبض الغخمً مبخى ٫في الىضوة الضوليت اإلا ِة
ّةْة
الا٢خهاصيت والُا٢يت في اإلاىُ٣ت ألاوعو-مخىؾُيت ،ؤن مجمىٖاث يٛــِ عوؾيت مً ُ٢إ نىاٖت الٛاػ هجخذ في
مماعؾت ُّ
يٛىَاث ٖلى الؿلُاث في ؾغصيييا ،وب٢ىاٖها ٖلى مٗاعيت مغوع ؤهبىب الٛاػ الجؼاثغر ما ُةح ّةه ِةض ُةص بؾ٣اٍ
اإلاكغوٕ ب ُةغ ّة
مخه خؿب الخهغيداث التي ؤصلى بها عثيـ بلضيت ؾغصيييا ل٣ىاة "ٞغوؿا زالزت" "."France 3
ِة ِة
َّ َة
بن قغ٦ت ٚاػ-بغوم الغوؾيت حٗمل ٖلى لٗب اؾتراجيجيت هجىميت ( ) بٛيت الؿيُغة ٖلى ؤؾىا ١الُا٢ــت ألاوعبيت ٖبر
ألاهابيب اإلاُة ْة
م٘ بوكائَا ،و٦ظا الٗمل ٖلى بىاء ٖال٢اث اؾتراجيجيت م٘ مجمىٖاث َا٢يت ؤوعبيت ٖمال٢ت ٖلى ٚغاع ٚاػ
ؼ
ِة
ٞغوؿا ؾىيؼ ،واإلاجمىٖاث ألاإلااهيت باؾ ٠بيىن ،والهىلىضيت ٚاػ ايجي.
َظٍ َة
الخدـ ّةـضياث الجيى-اؾتراجيجيت ظٗلذ ؾى ١الٛاػ يتزٖؼٕ ،وؾىهاَغاً ٥
ؤيًا .ل٣ض ؤٖلىذ الخ٩ىمت الايُاليت قهغ
ِة
 2013جسٟيٌ واعصاتها مً الٛاػ وجإزحراث طلٖ ٪لى ؤهبىب ( .)Trans-medمً ظهت ؤزغي ( ) ٞةن مكغوٕ ميضٚ-اػ ٖبر
مار
ْة
الخهت ألا٦بر مً ألاؾهم بـ ،% 26وخؿب و٧الت عويترػ ؤن قغ٦خان اؾباهيخان ايىض َة
َّ
يؿا
اؾباهيا الظر جملٞ ٪يه الجؼاثغ
ِة
(ِ )Endesaةوا َةيب ْةر ْةصعوال ( )Iberdrolaيخٟاويان م٘ ؾىهاَغا٢ ٥هض الخغوط مً عؤؾماَ ٫ظا اإلاكغوٕ٦ .ما ؤن قغ٦ت ٞغوؿا
1

- Abderrahmane Mebtoul, "L’Algérie face à l’épuisement de ses réserves d’hydrocarbures et à la

transition énergétique mondiale", Portail des Energies Renouvelables en Algérie, Mardi 4 juin 2013.
 -2عبد الوىاب بوكركح" ،ساسة سردينيا يرفضوف مركر األنبوب الغاز اجلزائرم " ،يف :جريدة الشركؽ اليومي اجلزائرية  ،العدد  ، 52الثالثاء  0جانفي
ادلوافق لػ  09صفر

20

 4ىػ ،ص.05 .

 ادلرجع نفسق ،ص.05 .4

- Abderrahmane Mebtoul, L’Algérie face à l’épuisement de ses réserves d’hydrocarbures et à la transition

énergétique mondiale, Op.cit.
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ُة
ْة
ايىض َة
هاج َة
للٛاػ ( )GDF Suezجباقغ مٟاوياث بٛيت قغاء ِةخ َّ
ىع ْة
يؿا
هت ٧ل مً الكغ٦خحن ؤلاؾباهيخحن ٚاػ
ا )Gas Natural( ٫و ِة
ّة
اإلااقغاث ٧لها ٖىانغ بعبا٦يت إلاىا ٠٢قغ٦ت ؾىهاَغا ٥في ؾى ١الٛاػ
( )Cepsaفي مكغوٕ ميض ٚاػ واإلا٣ضعة بـَ .% 12ظٍ ِة
الضوليت.

الخاجـ ـ ــمت
ُة ْة
الغِ ٚةم مً امخال ٥الجؼاثغ لهظا الدجم الهاثل مً اخخياَاث الٛاػ ،وٖلى الغٚم مً خياػتها ٖلى قب٨ت مً ألاهابيب
ٖلى
َّ
َة
اَ ٫ةدـ ّةـض َةي ْة
اث  ،ج ـ ُّـض ُةٖ ٫لى
جغبُها م٘ صو ٫الًٟت الكماليت للمخىؾِ ،بال ؤن َىا ٥واُ ٘٢ةوماقغاث جسخهغَا ظملت مً ج ِة
حٗ٣يضاث ّة
ظمت جيخٓغ مؿخ٣بل الى ِٟوالٛاػ الجؼاثغيان في الىا ٘٢الضولي .بن الجؼاثغ اليىم في زُغ ،يم ً٨لها ؤن
ٍة
ُّ
ً
حؿدي ٔ٣يىما وججض هٟؿها صولت مؿخىعصة للمدغو٢اثٞ ،اإلاُٗياث جــضٖ ٫لى ؤن مؿخ٣بل الىٞ ِٟحها لً يخجاوػ
،2020
ٟٞ ) ( .2030ي ج٣غيغ ناصع ًٖ الىاصر الٗغبي للُا٢ت اإلاخىاظض في بحروث ،ؤن اخخياَاث الٛاػ
ؤما الٛاػ ٞؿيهل بلى
ُة َة َّ َة
ً
ً
٦ .2002ما ؤن
 ،1992و % 13م٣اعهت اخخياَاث ٖام
الُبيعي اهسًٟذ بيؿبت % 16م٣اعهت باالخخياَاث اإلاسجل ــت لٗام
الجؼاثغ ج ٘٣في اإلاىُ٣ت الؿلبيت لخىاظض الٛاػ بلى ظاهب بيغان.
ويجؼم الٗضيض مً الخبراء الضوليحن ٖلى ؤن الجؼاثغ ؾخهبذ صولت مؿخىعصة للىٖ ِٟلى ُةب ْةٗ ْةض 15ؾىت مً آلان ،م٣ابل25
َّ
ؾىت باليؿبت للٛاػ ٢هض جلبيت الُلب اإلادلي اإلاتزايض ً
اإلادضص و ٤ٞال٣غاع( )D/06-05/CDاإلااعر في
هٓغا لؿٗغٍ اإلاىسٌٟ
.2005
 30مار م٣اعهت باألؾٗاع الٗاإلايت
ً
 2017يخُلب اؾدشماعاث ضخمت وجإزحر طلٖ ٪لى ُ٢اٖاث ؤزغي ،زانت بطا
بن بهخاط مً 155بلى 160ملياع م 3م٘ مُل٘
 4500ملياع م 3خؿب
 2.5مً الاخخياَي الٗالمي للٛاػ بدىالي
ٖل ْةمىا ؤن الجؼاثغ جمل % 1٪مً الاخخياَي الٗالمي للى ،ِٟو
ِة
()
َ .2008ظا الدجم ال٨بحر مً الاهخاط يٗجي اؾخجزا ٝلهظٍ اإلاىاعص وفي
ج٣ضيغاث الكغ٦ت البريُاهيت للبتروٖ )BP( ٫ام
ؤؾغٕ و٢ذ مم .ً٨بلى ظاهب الٟىاٖل الضوليت اإلاىاٞؿت للجؼاثغ في َظا الُ٣إ٦ ،كغ٦ت ٚاػ بغوم وألاهابيب التي جغبُها
ُة َة
 1500ملياع م 3الٛحر مؿخٛلت .ؤما الؿى١
بإوعوبا ،والتي جى٣ل ٖبرَا ما يؼيض ًٖ 100ملياع م ،3بلى ظاهب الٛاػ الليبي اإلا ٣ـ َّـضع
 2020مً الضو ٫اإلاُة َة
ً
ه ِةّةضعة للٛاػ ،لخُىيغَا ج٣ىيت
ابخضاء مً
ألامغي٩يٞ ،ؿى ٝحٛل ٤ؤمام الؿى ١الجؼاثغر ٧ىجها ؾخهبذ
اؾخٛال ٫الٛاػ الصخغر.
وٖليه ٞةن الٛاػ الُبيعي لً ي٩ىن بم٣ضوعٍ في ْل الىي٘ الا٢خهاصر اإلاخًًٗ٘ ،وٚياب ُ٢اٖاث بضيلت ًٖ ُ٢إ
اإلادغو٢اث ؤن يلٗب صوع اإلادضص في نىاٖت ؾلى٦ياث الاجداص ألاوعبي اججاٍ الً٣ايا الا٢ليميت والضوليت التي تهم اإلاهلخت
الجؼاثغيت ،وٖلى عؤؾها الً٣يت الٟلؿُيييت ،ؤػمت الؿاخل ،اإلاهاظغون ،الاهًمام بلى مىٓمت الخجاعة الٗاإلايت وججاوػ
قغوَها ال٣اؾيت.

1

- "L’Algérie sans pétrole et gaz conventionnel à horizon 2030" ?, Le Journal Algérien le matin,
16/03/2014, Op.cit.
2
- Ibid.
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ٌة
ًبطاٞ ،الُغي ٤ؤمام الٛاػ الجؼاثغر
مملىء باألقىا ٥والٗ٣باث ،وال يم٨ىه ؤن يلٗب صوع اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل ،بل حٗتريه
ٖغا٢يل ٖلى مؿخىياث ٖمىصيت وؤ٣ٞيت يجب الخ٨ٟحر بٗمّ ٤ة
وظضيت ٢هض ججاوػَا ،واؾخٛالٖ ٫ىاثضٍ إلاغخلت ما بٗض
ِة
الى ِٟوالٛاػ في الٛض ال٣غيب ،الظر ليـ لىاْغٍ ببٗيض.

109

مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  -مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -الٗضص  8يىايغ ٧ -اهىن (2017 )2

110

2017 )2( اهىن٧ -  يىايغ8  الٗضص- اث الضوليت٢ مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال- ؼ ظيل البدض الٗلمي٦مغ

خهاصيت والؿياؾيت٢الخىميت في الجؼاثغ بحن اإلاخُلباث الا
Development in Algeria between the economic and political requirements
طليان طبىغ وليت الحلىق والعلىم الظياطيت حام ـعـت حظيبت بً بىعلي الؼلف.أ

:اإلالخو
غىٟ ما ي،خهاصر٢خاح الاٟ الؿياسخي والاه٫ ججغبت الخدى١ت وخاؾمت في ؾيا٣ي٢حٗخبر اإلاغخلت التي جمغ بها الجؼاثغ ص
خهاصر٢ ألامً الا٤ي٣غاع الؿياسخي وجد٣باث التي جىاظهها لخإمحن الاؾخ٣ٗ مجمىٖت مً اإلاخُلباث في ْل ال٤ي٣ٖلحها جد
١ يخُغ٫الت بلى مدىعيً ؤؾاؾيحن ألاو٣ىا في َظٍ اإلا٢ خيض جُغ، البىاء اإلااؾؿاحي وجشبيذ الخىاػن اإلاجخمعي٫ما٨واؾخ
غاع الؿياسخي في٣ الاؾخ٤ي٣ بلى مخُلباث جد١ ؤما اإلادىع الشاوي يخُغ،خهاصر في الجؼاثغ٢ ألامً الا٤ي٣بلى مخُلباث جد
.الجؼاثغ
.  الخىميت،غاع الؿياسخي٣ الاؾخ،خهاصر٢ ألامً الا:اجيذٟلماث اإلا٩ال
Abstract :
The phase Algeria is going through right now is considered critical and delicate in such a context of
political transition and economic opening. This state of affairs imposes on it the realization of many
conditions under special circumstances of the difficulties it is facing in order to make of the economic
security come true, finish its institutional framing and fix the social equilibruim. This paper includes two
main axes. The first tackles the conditions of the economic security realization in Algeria. The second deals
with the conditions of the political stability realization in Algeria.
Keywords: the political stability, the economic security, Developpement .
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م٣ضمت:
َغؤث ٖلى ألاويإ في الجؼاثغ وفي ال٨ٟغ جدىالث ٦بحرة ٧ان مً الُبيعي ؤن جل٣ي بخإزحراتها ٖلى ألامً الا٢خهاصر
والاؾخ٣غاع الؿياسخي ٞهما لها وَغاث ٤ومىاهج وؤؾاليب في الٗمل مً ؤظل جد٣ي٣ها ،وَظٍ الخدىالث جٟغى الخاظت بلى
بٖاصة وعي مؿإلت الخىميت والضيم٣غاَيت في يىء مُٗياتها وجدضياتها ،واقخ٣ا ١الهي ٜوألاؾاليب اإلاىاؾبت لخد٣ي٣هما
وجدضيض صوعَا في التر٦يب الاظخماعي الٗام الظر ي٣ىصها الى جدضيض اإلاخُلباث والخٛلب ٖلى ا٣ٖ٫باث لخد٣ي ٤ألامً
الا٢خهاصر والاؾخ٣غاع الؿياسخي مً زال ٫ألابٗاص الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والؿياؾيت والش٣اٞيت ،ما ي٣ىصها بلى َغح
الاق٩ا ٫الغثيسخي ماهي مخُلباث جد٣ي ٤ألامً الا٢خهاصر والاؾخ٣غاع الؿياسخي في الجؼاثغ؟.
اإلادىع ألاو :٫مخُلباث جد٣ي ٤ألامً الا٢خهاصر في الجؼاثغ
ألامً الا٢خهاصر َى جغقيض وحٗٓيم اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت وجىميت اإلاهاصع الجضيضة بخُىيغ الخ٨ىىلىظيا ومىانلت
جبجي ههج الخىميت اإلاؿخ٣لت للخغوط مً صاثغة ؤلا٦غاٍ الا٢خهاصيت اإلاٟغويت ،و٦ظل ٪الاؾخجابت للخدضر اإلاغجبِ بٟجىاث
اإلاىاعص اإلاٗغٞيت والخ٨ىىلىظيت والبكغيت والُبيٗيت،خيض جٟغى هٟؿها يغوعاث لخد٣ي ٤الؼياصة الالمخىاَيت لخاظياث
ألاٞغاص(عٞاَيت ألاٞغاص) ،وجد٣ي ٤الخىاػن في الهيا٧ل الا٢خهاصيتٞ ،هل يم ً٨للجؼاثغ ؤن حؿخٟيض مً خهيلت ججغبتها التي
زايتها َىا ٫الخمؿحن ؾىت ب٩ل ما ٞحها مً صعوؽ ،وجسُِ إلاؿخ٣بل ؤًٞل للخا ١بمؿخىياث ؤًٞل مً الخىميت وجد٣ي٤
ألامً الا٢خهاصر وطل ٪مً زال ٫اؾخضعا ٥مخُلباث جد٣ي ٤الخىميت ؾىاء ٧اهذ مخُلباث ؾياؾيت ؤو ز٣اٞيت ؤو ا٢خهاصيت
واظخماٖيت لخد٣ي ٤الخىميت وألامً الا٢خهاصر.
ؤوال :مخُلباث ا٢خهاصيت لخد٣ي ٤ألامً الا٢خهاصر في الجؼاثغ
بن الاٖخماص اإلاتزايض ٖلى الىٖ ِٟم ٤مً الُبيٗت الغيٗيت لال٢خهاص الجؼاثغر م٣ابل جغاظ٘ الُ٣اٖاث اإلاىخجت مما ؤؾٟغ
ٖىه جؼايض الاه٨كا ٝالا٢خهاصر ،وؤصي همِ جضويغ الغي٘ وجىػيٗه بلى مؼيض مً البُالت وال٣ٟغ والتهميل الا٢خهاصر
والاظخماعي للكغيدت الٗغيًت مً اإلاجخم٘ الجؼاثغر ،م٘ اؾخٟاصة قغيدت ؤزغي بُغي٣ت ؤو ؤزغي مً َظا الغي٘ٞ ،إنبذ
يٟغى "الخىميت اإلاؿخ٣لت"(ً٦ )غوعة ا٢خهاصيت واظخماٖيت لخدغيغ ال٣غاع الخىمىر مً الًٛىَاث الضازليت وختى
الخاعظيت وَظا لًبِ اججاَاث الترا٦م ؤلاهخاجي والخُىع الخ٨ىىلىجي في الُ٣اٖحن الٗام والخام؛ وجإمحن ٖضالت جىػي٘ زماع
الىمى الا٢خهاصر( ) بةوكاء وؿ ٤ماؾسخي ٗٞا ٫يٗخمض مٟهىم واؾ٘ للغٞاٍ ؤلاوؿاوي ٛ٦ايت جىمىيت.
ٞخد٣ي ٤الخىميت اإلاؿخ٣لت يغج٨ؼ ٖلى حؿليذ الا٢خهاص الجؼاثغر ٖلى ؤ٦بر ٢ضع مً ٢ىة الض ٘ٞالظاحي وطل ٪يؿخضعي
الاهخ٣ا ٫مً ا٢خهاص الغي٘ بلى الا٢خهاص اإلاىخج بخسٟيٌ الاٖخماص اإلاٟغٍ ٖلى الاؾخحراص الؿلعي والخضمي ال ؾيما في مجا٫
الخبىب الٛظاثيت التي جٟغى جىؾي٘ الاؾدشماع في الؼعاٖت ،والاٖخماص ٖلى الظاث ماصيا وبكغيا بخ٣ىيت عنيض عؤؽ اإلاا٫
البكغر وجُىيغ هٓم الخٗليم والخضعيب( ) ،ونىٖ ٙال٢ت جًاٞغ ٢ىيت بحن الخٗليم واإلاىٓىمت الاظخماٖيت والا٢خهاصيت ٖلى
الىدى الظر يترابِ ٞيه الخٗليم م٘ الخىميت وجىٟيظ بغامج جد ٤٣الاؾخٟاصة ختى مً زبرة الٟ٨اءاث اإلاهاظغة.

( - ) االستقاللية ال تعين العزلة كاالكتفاء الذاو ادلطلق ،كإمنا توفري أكرب قدر من حرية الفعل لإلرادة الوطنية ادلستندة إىل تأييد شعيب حقيقي دلواجهة عوامل الضغط.
) (  -ػ ػ ػػ ،ادلشركع النهضوم العريب نداء ادلستقبل ،ط ،2مركز دراسات الوحدة العربية ،بريكت ،20 ،ص.88
( )2نفس ادلرجع ،ص 9ػ.94

112

مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  -مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -الٗضص  8يىايغ ٧ -اهىن (2017 )2

بن جمىيل الٗمليت الخىمىيت جدخاط بلى ججمي٘ عؤؽ اإلاا ٫وَظا ًٖ َغي ٤الاصزاع بض ٫الاؾتهال ٥اإلاتر ،ٝما يخُلب وظىص
ؤظهؼة جمىيل ٢اصعة ٖلى حٗبئت اإلاضزغاث لضي ألاٞغاص والجهاث اإلاسخلٟت( ) ،خيض ؤن هجاٖت ألاصاء في البىى ٥واإلااؾؿاث
اإلااليت ؤؾاسخي لخىْي ٠الؿيىلت اإلااليت التي جخىٞغ ٖلحها البالص زانت الىاججت ًٖ الغي٘ ،و طل ٪بغ٢ ٘ٞضعاث الاؾديٗاب
الخ٣ي٣يت لال٢خهاص الجؼاثغر؛ وجىؾي٘ اؾخسضام عؤؽ اإلاا ٫في اإلاكغوٖاث ال٣اثمت لخُىيغَا وجىؾيٗها وػياصة ٟ٦اءتها
ؤلاهخاظيت( ) وبوكاء مكاعي٘ بهخاظيت ظضيضة ،باإلياٞت بلى الاؾدشماع في ػياصة ٢ضعاث ألاٞغاص الخٗليميت وفي جضعيبهم لخ٩ىيً
عؤؽ اإلاا ٫البكغر ال٠٨ء ،وطل ٪الٖخباع ؤن ؤلاوؿان َى ٚايت الخىميت ووؾيلتها،وج٩ىيً الغؤؽ اإلاا ٫البكغر مً قإهه ؤن
يؿاٖض ٖلى جىَحن الخ٨ىىلىظيا التي جؼيض مً ؤصاء الجهاػ ؤلاهخاجي وجىىٖه ومغوهخه ،وػياصة الاهخٟإ مً اإلاىاعص
الا٢خهاصيت،والجهىى بال٣ضعاث الٗلميت والخ٨ىىلىظيت الىَىيت وجإمحن ج٩امل ألاوكُت الٗلميت والخ٨ىىلىظيت الىَىيت م٘
مخُلباث البرهامج اإلاخ٩امل للخىميت ،وطل ٪بغبِ الخٗليم الٗالي بماؾؿاث ؤلاهخاط.
بؾتراجيجيت الخىميت الا٢خهاصيت يجب ؤن حٗخمض ؾياؾت "الىمى اإلاخىاػن"( ) وطل ٪بة٢امت ظبهت واؾٗت مً اإلاكغوٖاث
الاؾدشماعيت خيض جخُلب يغوعة الخىاػن بحن همى ٧ل مً الُ٣اٖحن الؼعاعي والهىاعي ختى ال يٗيٖ ٤ضم الىمى في ؤخضَما
الىمى في آلازغ( )،خيض ؤن الجؼاثغ ال جىاظه عجؼ مالي في ب٢امت ظبهت واؾٗت مً اإلاكغوٖاث الاؾدشماعيت في ْل البدبىخت
اإلااليت الىاججت ًٖ اعجٟإ بيغاصاث الغي٘ الىُٟي الظر يخُلب اؾخٛال ٫الؿيىلت اإلااليت إلخضار الخىميت في الُ٣إ الؼعاعي
الظر يؿخىٖب الجؼء ألا٦بر مً اإلاكخٛلحن؛ ٞالخدغيغ الا٢خهاصر يجب ؤن يخضٖم بةظغاء ؤلانالح الؼعاعي الجظعر( )،
ٞاإلنالح الؼعاعي ٗ٦مليت بٖاصة الترجيب وبٖاصة َي٩لت اظخماٖيت ٖمي٣ت جىظه للمؿاٖضة ٖلى بغوػ َب٣ت مخىؾُت ٢اصعة
ٖلى بٗض الُلب الضازلي وخمايت الُ٣اٖاث الباعػة( ) ،بط ؤن الؼعاٖت جىٞغ الخمىيل للخىميت وزانت ما حؿهم به في جمىيل
الخىميت الهىاٖيت ،وحؿاَم في زل ٤الؿى ١للؿل٘ الهىاٖيت ٞهي مهضع للُلب ٖلى الؿل٘ الهىاٖيت الؾخسضامها في
ٖملياث ؤلاهخاط اإلاسخلٟت ،وَظا ال يم ً٨جد٣ي٣ه بال مً زال ٫جدضيض الؼعاٖت وجُىيغَا وصٖمها ،باٖخباعَا جىٞغ اإلاىاعص
الٛظاثيت التي مً قإجها ؤن جسٞ ٠ٟاجىعة الاؾخحراص؛ وجىٞغ للهىاٖت اإلاىاص ألاؾاؾيت الؼعاٖيت بض ٫اؾخحراصَا وبالخالي
الاؾخٟاصة مً الٗمالث ألاظىبيت الؾخحراص اإلاٗضاث ؤلاهخاظيت وٚحرَا لخد٣ي ٤الىمى الا٢خهاصر اإلاخىاػن بلى ظاهب الخهيي٘؛
الظر يٗض حجغ الؼاويت في الخىميت الا٢خهاصيت( ) ٞيٓل الخهيي٘ قغَا يغوعيا للخىميت( )ٞ ،خُىع الُ٣إ الهىاعي يؿاَم
في مٗالجت الازخال ٫في الهي٩ل الا٢خهاصر وؤؾاسخي المخهام البُالت اإلا٣ىٗت()؛ ويؿاٖض ٖلى الاهخٟإ مً اإلاىاعص
الا٢خهاصيت بما يخًمىه مً جهيي٘ الخاماث واإلاىاص ألاوليت بض ٫جهضيغَا وَظا يدٟؼ مجاالث بهخاظيت ٖضيضة ٖلى الخىؾ٘
بالك٩ل الظر يغ ٘ٞمً مؿاَمتها في جد٣ي ٤الخىميتٞ ،هىاٖ ٥ال٢ت مخباصلت ٢ىيت جبرػ زال ٫مؿاع الٗمليت الخىمىيت بحن
( )  -فليح حسن خلف ،التنمية كالتخطيط االقتصادم،عامل الكتب احلديث،األردف ،2006 ،ص. 84
( - )2نفس الرجع ،ص. 86
( )  -انظر :مجاؿ الدين لعويسات ،العالقات االقتصادية الدكلية كالتنمية،دار ىومة للنشر،اجلزائر ،2000 ،ص .4
( - )4فليح حسن خلف ،مرجع سابق ،ص.248
( - )5رليد مسعود ،التخطيط للتقدـ االقتصادم كاالجتماعي ،عامل ادلعرفة،الكويت  ، 98 ،ص.25
( - )6جودم بوراس ،األمن االقتصادم من اجل التنمية الوطنية ،األياـ الدراسية الربدلانية الرابعة حوؿ الدفاع الوطين ،اجلزائر ،منشورات رللس األمة ،2009 ،ص.2 7
( - )7زلمد زكي شافعي ،التنمية االقتصادية ،ج  ،دار النهضة العربية ،بريكت ، 970 ،ص.86
( - )8شارؿ بلتهامي ،التخطيط كالتنمية ( ،تر :إمساعيل صربم عبد اهلل) ،دار ادلعارؼ ،مصر ، 966 ،ص.56

( - )تعرؼ البطالة ادلقنعة على أهنا تعين إنتاجية حدية للعماؿ مساكية للصفر ،كىذا ما يالحظ يف اجلزائر من خالؿ التشغيل يف اإلدارات كعقكد ما قبل التشغيل اليت ال
تساىم يف اإلنتاجية إال أنو ذلا أجر .
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الُ٣إ الؼعاعي والهىاعي باٖخباعَما الُ٣اٖحن ؤلاهخاظيحن الغثيؿحن في الا٢خهاصٞ ،هما يد٣٣ا صعظت ؤ٦بر مً الاؾخ٣غاع
الا٢خهاصر وبالخالي ألامً الا٢خهاصر هٓغا إلاا يديداٍ مً جىىي٘ في الهي٩ل ؤلاهخاجي وػياصة ال٣ضعة الظاجيت لال٢خهاص ٖلى جىٞحر
اخخياظاجه مدليا؛ وَظا بض ٫مً اهتهاط ؾياؾت الىمى ٚحر اإلاخىاػن( ).
يخم جدضيض ألاولىياث التي يخم اؾدىاصا بلحها ازخياع اإلاكغوٖاث الاؾدشماعيت بما يخًمً حجم اإلاكاعي٘ الاؾدشماعيت
وجىػيٗها ٖلى الُ٣اٖاث ،خيض حٗخمض ػياصة ؤلاهخاط والدكٛيل وجىىي٘ ؤلاهخاط ،وطل ٪في ْل مٗياع الغبديت الاظخماٖيت التي
يخم جد٣ي٣ها مً زال ٫الؿياؾت اإلااليت التي جىظه خغ٦ت اليكاٍ الا٢خهاصر ؾىاء بةٖٟاءاث يغيبيت ؤو ج٣ضيم ٢غوى ؤو
حؿهيالث ؤو مىذ وبٖاهاث لل٣يام باإلاكغوٖاث ؤلاهخاظيت ،وجغقيض الى٣ٟاث وجىظحهها هدى اإلاجاالث التي حؿهم في جد٣ي٤
الخىميت ،وصٖمها بؿياؾت ه٣ضيت لخالفي خهى ٫الخطخم وٖضم الاؾخ٣غاع ،ؤر جد٣ي ٤جىاؾب لخىظيه وجىػي٘ اإلاىاعص
باإلياٞت بلى الٗمل ٖلى خل الخىا ٌ٢بحن الخاظت اإلالخت لبٌٗ اإلاكاعي٘ ؤلاهماثيت وجىٞحر بٌٗ م٣ىماث بيجاصَا التي عجؼ
الُ٣إ الخام ؤو ؤحجم ًٖ اإلاكاع٦ت الٟٗليت في جد٣ي٣ها و ٤ٞؤؾـ الغبديت الاظخماٖيت وَظا بجٗل الُ٣إ الٗام ُ٢اٖا
٢اثضا لبٌٗ الٟغوٕ؛ ويؿاٖض ٖلى ججمي٘ ومغ٦ؼة اليكاَاث ؤلاهخاظيت وطل ٪بخدىيل ؤلاهخاط الهٛحر اإلابٗثر والؿى ١اإلاٟخخت
بلى ؾى ١مىخضة والى بهخاط مخىؾِ و ٦بحر وؿبيا( ).
باإلياٞت بلى ؤخض ع٧اثؼ بىاء بؾتراجيجيت جىمىيت َى ا٦دؿاب اإلاٗغٞت وطل ٪بال٣ضعة ٖلى ؤلابضإ والخجضيض والابخ٩اع( ) ،وَظا
ال يخم بال مً زال ٫الخىؾ٘ في ٖضص وبم٩اهاث اإلاغا٦ؼ البدشيت وع ٘ٞؤصائها بض ٫اَخمامها الؼاثض بالٗمىمياث والبدىر الىٓغيت
البدخت وج٣ضيم م٣اييـ الىالء في بصاعة َظٍ اإلااؾؿاث للؿلُاث الؿياؾيت بض ٫م٣اييـ الٟ٨اءة واإلاٗغٞت؛وَيمىت ألاظهؼة
الخ٨ىى بحرو٢غاَيت ٖلى الىسب ال٨ٟغيت والش٣اٞيت وهجاخها بلى خض ما في جدىيل اإلابضٖحن واإلا٨ٟغيً بلى مىْٟحن يدىاٞؿىن
ٖلى الضعظت واإلاغجب وألا٢ضميت( ) ،ما ؾاَم في ج٣ييض الخغياث ال٨ٟغيت والؿياؾيت للباخشحن وجسل ٠اإلاىٓىمت الٗلميت زانت
الخ٣ىيت ويٟٗها ؤلاصاعر وعجؼَا ًٖ ؤلاهخاط والابخ٩اع ،خيض ؤنبذ التر٦حز في الؿياؾاث ٖلى ال٨م في مسغظاث الخٗليم
والخ٩ىيً بض ٫ال٨ي٠؛ لهظا لم جخم ً٨مً جلبيت اخخياظاث ؾى ١الٗمل اإلادلي مً خيض الخسههاث والٟ٨اءة الٗلميت
لتر٦حزَا ٖلى الخل٣حن والخ. ) (ٟٔ
زاهيا :مخُلباث ؾياؾيت لخد٣ي ٤ألامً الا٢خهاصر في الجؼاثغ
بن جد٣ي ٤ألامً الا٢خهاصر يُغح حؿائٖ ٫لى مً ي ٘٣الٗبء ألا٦بر في جد٣ي ٤الخىميت َل ٖلى الضولت ؤو اإلاجخم٘؟
خيض حٗخبر الضولت هي اإلادغ ٥ألاؾاسخي لٗمليت الخىميت وجد٣ي ٤الجهىى باإلاجخم٘( ) ،وَظا ال يٗجي بَما ٫اإلاجخم٘ وبهما
الخإ٦يض ٖلى الضوع وٗٞالياجه الخُىٖيت ،خيض ؤن الخىميت يجب ؤن حٗبر ًٖ ز٣اٞت اإلاجخم٘ التي نيٛذ وحك٩لذ ٞيه وًٖ
الىا ٘٢الاظخماعي الظر ؤل٣ى بٓالله وٞغى ً٢اياٍ وؤولىياجه وؤػماجه ٖلى اإلاجخم٘؛ ٞالخىميت ليؿذ هي الىمى الا٢خهاصر
ٞدؿب وبهما ال ييبغي الخٗىيل ٖلى اإلااقغاث الا٢خهاصيتٞ ،هي ٖمليت مؿخمغة مً زاللها ي٣ىم ألاٞغاص بخ٩ىيً ؤهٟؿهم
وبٖاصة ج٩ىيجها و٦ظلْ ٪غو ٝخياتهم َب٣ا ل٣يمهم وازخياعاتهمٞ ،األٞغاص َم ٚايت الخىميت ٞييبغي ؤن ي٩ىهىا وؾاثلها وؤصواتها
( )  -انظر:تيسري الرداكم ،التنمية االقتصادية ،مديرية الكتب كادلطبوعات اجلامعية،حلب، 992 ،ص. 97
( - )2رليد مسعود ،مرجع سابق ،ص.26
( )  -مسيح مسعود ،حتدياتالتنميةالعربية،دارالشركقللنشركالتوزيع،عماف ،20 0،ص .58
( - )4زلمد العريب كلد خليفة ،التنمية كالدميقراطية يف اجلزائر كادلنطقة العربية ،دار النشر راجعي،اجلزائر ،2009 ،ص.94
( - )5مسيح مسعود ،مرجع سابق ،ص64ػ .65
( - )6نصر زلمد عارؼ ،التنمية من منظور متجدد التحيز العودلة ما بعد احلداثة ،مركز الدراسات السياسية كاإلسرتاتيجية،القاىرة ،2002 ،ص.25
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٦ظلٞ ،) (٪الٓاَغة الخىمىيت مخضازلت م٘ ب٣يت ْىاَغ اإلاجخم٘ اإلاخٗضصة٦ ،ما ؤن الٓاَغة الش٣اٞيت جمشل ٖىهغا ال يمً٨
ٞهله ؤو ٖؼله( )ٞ ،الخسُيِ للخىميت يجب ؤن ياؾـ ٖلى ٞهم ومٗغٞت ظيضة للش٣اٞت الخانت باإلاجخم٘ الجؼاثغرٞ ،إر
حٛيحر ال بض ؤن ي٩ىن هابٗا مً حٛحراث ز٣اٞيت ؾخازغ ٖلى َبيٗت الخٛيحر الا٢خهاصر والاججاٍ الظر ؾيإزظٍ( ).
الخىميت في ظىَغَا حٗبر ًٖ ٖمليت ٖمضيت إلخضار حٛيحر بىاءا ٖلى بغهامج جخبىاٍ الىسبت الخا٦مت وجىابٗها الش٣اٞيت
وألا٧اصيميت والبحرو٢غاَيت جخم بىاءا ٖلى مىٓىمت ٨ٞغيت مخُاب٣ت م٘ ز٣اٞت اإلاجخم٘ ومٟغصاتها و٢اصعة ٖلى مساَبت الٟغص
الٗاصر بغمىػ يٟهمها( )،وَظا يخُلب خخميت اهبشا ١بغهامج الخىميت مً ز٣اٞت اإلاجخم٘ وطل ٪بهض ٝجدغي ٪اإلاجخم٘ الجؼاثغر
وجٟٗيله وصٗٞه ألن يخ٣بل الخٛيحر وي٣ىم به ويخدمل ج٩اليٟه وؤٖباثه بض ٫الٗؼو ًٖ ٝاإلاكاع٦ت والؿلبيت في الخٗاَي م٘
بغامج الخىميتٞ ،لما ال ي٩ىن اإلاجخم٘ َغ ٝفي الخٛيحر ال يغضخى بخدمل ج٩اليٟه؛ وبظلٞ ٪الخىميت هي زُاب ز٣افي قامل يخم
جىظحهه بلى اإلاجخم٘ إل٢ىاٖه وجدىيل جل ٪ال٣ىاٖاث بلى مٟاَيم وبصعا٧اث زم بلى ؾلى٦ياث وؤوكُت واٗ٢يت( ) ،وَظا مً زال٫
اإلاٗغٞت التي حٗيض بىاء اإلاجخم٘ وحك٩له.
ٞالخىميت ْاَغة ز٣اٞيت خيض وظىص الش٣اٞت الخىمىيت قغٍ يغوعر لخد٣ي ٤الخىميت ،بط يجب ؤن ي٩ىن الىمىطط الخىمىر
َى جد٣ي ٤خًىع الكٗب الظر يؿعى لخىميت طاجه ،بديض ي٩ىن يٗ٨ـ وفي هٟـ الى٢ذ يؿعى لخد٣ي ٤ز٣اٞخهٞ ،جىَغ
الش٣اٞت هي مٗغٞت اإلاجخم٘ ما يدخاط بليه لخضٗٞه بلى الٟٗل اؾخجابت لىاٗ٢ه وْغوٞه وخاظاجه؛ بدىميت حؿيُغ ٖلى الٟاثٌ
الا٢خهاصر صون اؾخجزاٞه م٘ بٖاصة جىػيٗه لهالر الُب٣اث ال٣ٟحرة( ).
ٞالخىميت في ظىَغَا ٖمليت مجخمٗيت تهض ٝبلى بخضار حٛيحر قامل في اإلاجخم٘ الجؼاثغر مً زال ٫بخضار ه٣لت مٗيىت في
مسخل ٤الُ٣اٖاث ،ومً زم ٞهي ٖمليت تهض ٝبلى جدغي ٪اإلاجخم٘ وجٟٗيله وطل ٪بخضٖيم صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي بط َى الضعٕ
ألاؾاسخي لخد٣ي ٤همىطط للخىميت ،ومً زم يهبذ ججؿحر الهىة بحن الضولت واإلاجخم٘ ومهالخت الضولت و٢ىي اإلاجخم٘ ؤمغا في
ٚايت ألاَميت لخد٣ي ٤جىميت مؿخ٣لت؛ وَظا بخىؾي٘ مجا ٫الخغيت التي جإحي ؤَميتها اإلادىعيت في ٖمليت الخىميت مً مهضعيً
ألاو ٫يٗجى بخ٣ييم ؤصاء السجل الخىمىر ،بمٗجى ؤن الخ٣ضم الظر يخم بخغاػٍ مً زال ٫الٗمليت الخىمىيت ال بض وؤن يخم ج٣ييمه
بالىٓغ بلى ما بطا ٧اهذ الخغياث التي يخمخ٘ بها الىاؽ ٢ض جم حًٗيضَا وجىؾيٗها،واإلاهضع الشاوي يٗجى بٟ٨اءة ألاصاء الخىمىر
بمٗجى ؤن ٧ل ج٣ضم يدغػ في مجا ٫الخىميت ال بض ؤن ي٩ىن مغج٨ؼا ٖلى الخٟاٖل الخغ بىاؾُت الكٗب وبقغا٦هم في بخغاػ
الخ٣ضم اإلاٗجي ٦كغ٧اء وليـ ٦إَغا ٝمؿخ٣بلت لىخاثج البرامج الخىمىيت التي جُبٖ ٤لحهم( ) ،وَظا ما يؿاٖض ٖلى الخيؿي٤
ومٗغٞت الاخخياظاث اهُال٢ا مً ال٣اٖضة ًٖ َغي ٤الجماٖاث اإلادليت وطل ٪بدك٨يل لجان ؤخياء جغ ٘ٞاخخياظاتها وؤعائها
ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي ليخم ججمي٘ الاخخياظاث وآلاعاء الجهىيت لل٣مت ،وَظا يدى ٫صون جبجي ؾياؾت واخضة ٖلى ٧ل الجهاث مً
الىًَ ،خيض يؿاٖض ٖلى مٗغٞت ؤولىياث الخىميت ل٩ل مىُ٣ت ظٛغاٞيت ؾىاء في الكما ٫ؤو الجىىب ؤو الكغ ١ؤو الٛغب،
)1 )-CLAUD AKE, Democracy and Development in Africa, The Bookings Institute,
Wachington,1996,p125.
( - )2نصر زلمد عارؼ ،مرجع سابق ،ص. 04
)3( -Edward G Stokwell, karen A Laidloe, Third world Development : Problem and Prospect, Nelson
Hall,Chicago,1983, p108_110.
( - )4نصر زلمد عارؼ ،مرجع سابق ،ص. 28
( - )5نفس الرجع ،ص. 29
( - )6سعد حسني فتح اهلل ،التنمية ادلستقلة ادلتطلبات كاالسرتاتيجيات كالنتائج ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريكت ، 995،ص. 8
( - )7ػ ػ ػػ"،التطورات احلديثة يف الفكر االقتصادم التنموم" ،جسر التنمية،ادلعهد العريب للتخطيط،الكويت ،العدد  ،2008 ،76ص. 4
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ختى ال ي٩ىن زلل في الاهجاػ الظر وكهضٍ في الجؼاثغ ٞمشال ي٩ىن بىاء مجمٗاث ؾ٨ىيت في ؤعى ػعاٖيت ؾاَم في ػخ٠
ؤلاؾمىذ ٖلى اإلاىاَ ٤الؼعاٖيتٞ ،لى ٧ان بقغا ٥الجماٖاث اإلادليت واللجان الكٗبيت في ال٣غاع لخم ازخياع مىاَ ٤وؤعاضخي
ٚحر ػعاٖيت ،ؤو بٌٗ اإلاكاعي٘ مشال ٦خٗبيض َغي ٤زم يإحي مً بٗضَا ق٢ ٤ىىاث اإلاياٍ ؤو نغ ٝاإلاياٍ الهخي وٚحرَا بؿب
ٖضم الخيؿي ،٤مما ي٩ل ٠اؾخجزا ٝمىاعص صون ٞاثضة للٗمليت الخىمىيت.
ول ً٨الخٗامل م٘ اإلاٗىيحن بالخىميت مً قإهه ؤن يؿاٖض ٖلى الخيؿي ٤وجدضيض ألاولىياث؛ خيض يىُىر مٟهىم الخغيت ٖلى
الٗملياث التي حؿمذ بدغيت اجساط ال٣غاع والٟغم الىاٗ٢يت واإلاخ٩اٞئت التي جخىٞغ للىاؽٞ ،يىهب الاَخمام ٖلى جىؾي٘
اؾخُاٖت ؤو م٣ضعة الىاؽ ليديى خياة يشمىىَا ويغٚبىن في جد٣ي٣ها مما ياصر بلى الاؾخمخإ بمسخل ٠ؤهىإ الخغياث
اإلاغجبُت باإلاٗغٞت والخٗليم واإلاكاع٦ت الؿياؾيت( ) ،وَظا ما يديذ الٟغنت للىاؽ ؤن ي٣غعوا مً ؾيد٨مه وٖلى ؤر مباصت
ولحرا٢بىا ويى٣ضوا ويداؾبىا الؿلُاث،و٦ظل ٪اؾخٛال ٫اإلاىاعص الا٢خهاصيت ألٚغاى ؤلاهخاط والخباص ٫والاؾتهال ،٥خيض ؤن
جىػي٘ الضزل والثروة يترجب ٖليه في خالت الٗضالت الغيا واإلاكاع٦ت ،ؤما في ْل ٖضم الٗضالت ييخج ٖىه ؤلاخؿاؽ باالٚتراب
والٗؼو ًٖ ٝاإلاكاع٦ت ،وَظا مً قإهه ؤن ياصر بلى حٗؼيؼ الش٣ت والخض مً اإلاماعؾاث الٟاؾضة وٖضم اإلاؿاوليت اإلااليتٞ ،إر
بؾتراجيجيت للخىميت جخُلب لخ٩ىن ٢ابلت للخىٟيظ ؤن حؿخمض مكغوٖيتها وٖىانغ ٢ىتها مً اإلاكاع٦ت الكٗبيت ٞحها؛ ٞالخىميت
ال جخد ٤٣في مىار حٗؿٟي ؤو ٚياب ؤؾب٣يت ال٣اهىن الظر يٗخبر ؤلاَاع ألاؾاسخي إلاماعؾت الؿلُت في زالر مجاالث ؤؾاؾيت
هي في قغٖيت مماعؾت الؿلُت واإلاؿاوليت التي جخًمجها مماعؾت الؿلُت وقٟاٞيت مماعؾت الؿلُت( ).
يخُلب جضزل الضولت لخد٣ي ٤الخىميت بسُت جخًمً ؤَضا ٝجغاعي ألاولىياث في بقبإ الاخخياظاث ألا٦ثر ؤَميت وخهغ
ؤلام٩اهاث واإلاىاعص اإلااصيت والبكغيت وحٗبئتها لخد٣ي ٤ألاَضا ،) (ٝوازخياع الىؾاثل ؤر اإلاكاعي٘ التي مً زاللها يخم اؾخسضام
اإلاىاعص بك٩ل يد ٤٣ؤًٞل ٖاثض بإ٢ل ج٩لٟت ومساَغة وفي الى٢ذ اإلادضص ،وَظا يخُلب وظىص بصاعة ا٢خهاصيت جمخل ٪ؤلاعاصة
وال٣ضعة والجضيت في ال٣يام بٗمليت الخسُيِ للخىميت زانت بطا ٧ان يًغ بمهالر ٞئاث الً ،) (ِٛخيض ي٣خطخي جدغي٪
ألاٞغاص مً ؤظل جدمل مؿاولياتهم بمكاع٦ت الجمي٘ في ْل جماؾ ٪اظخماعي ووعي ،ؤر بعاصة ظماَحريت جد ٤٣الخماؾ ٪بحن
ؤٞغاص اإلاجخم٘ والضولت باٖخباع ألاٞغاص اإلاؿخٟيضيً الٟٗليحن مً الخىميت وزماعَا ،وَظا ال يخم بال في ْل اؾخ٣غاع ؾياسخي
باٖخباعٍ ؤخض اإلاخُلباث ألاؾاؾيت للخىميتٗٞ ،ضم الاؾخ٣غاع الؿياسخي ياصر بلى ٣ٞضان الاؾخمغاعيت في ٖمليت الخىميت و٣ٞضان
الخىٟيظ الٟٗلي وب٦ما ٫اإلاكاعي٘ الخىمىيت.
ويخُلب جد٣ي ٤الخىميت وظىص ٢ضع م٣بى ٫مً البياهاث واإلاٗلىماث اإلاخهل باإلم٩اهاث واإلاىاعص اإلاخىٞغة ؤو التي يمً٨
جىٞحرَا ،و٦ظل ٪اإلاٗلىماث ًٖ اخخياظاث اإلاجخم٘ ختى ال جدضر ؤػماث هاججت ًٖ الازخال ٫بحن الٗغى والُلب الظر ٦شحرا
ما يدبٗه خغا ٥اظخماعي ومٓاَغاث ،وَظا يخُلب وظىص هٓم بخهاثيت جىٞغ البياهاث واإلاٗلىماث اإلاُلىبت بك٩ل مىخٓم
ومؿخمغ وص٢ي٢ ٤ضع ؤلام٩ان.
ولخد٣ي ٤ألامً الا٢خهاصر يم ً٨جدضيض مجمىٖت مً ألاَضا ٝيم ً٨اٖخباعَا بؾتراجيجيت وطل ٪مً زال:٫
ـ جسٟيٌ الاٖخماص ٖلى الى ِٟوبزًإ بهخاظه الٖخباعاث الخىميت.
( )  -نفس ادلرجع ،ص. 5
( - )2بطرس بطرس غايل كآخركف ،التفاعل بني الدميقراطية كالتنمية،تقرير توليفي جامع،اليونسكو ،200 ،ص. 2
( )  -فليح حسن خلف ،مرجع سابق ،ص .244
( -)4نفس ادلرجع ،ص. 7
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ـ بزًإ الى٣ٟاث الٗامت إلاٗايحر الجضوي الا٢خهاصيت.
ـ بىاء ٢اٖضة ٖلميت ج٣ىيت طاجيت مخُىعة وبنالح الخٗليم وعبُه بالخىميت.
ـ جىٞحر البيئت اإلاالثمت لخىميت ز٣اٞيت واظخماٖيت مؿخمغة.
ـ بعاصة الخىٟيظ و٢بى ٫اإلاكاع٦ت ال٨ٟغيت في جدضيض الخياعاث الىَىيت( ).
ـ بنالح ؤلاصاعة الغاَىت وجىميتها لترقيض ٖمليت اجساط ال٣غاع وجىؾي٘ صاثغة اإلاكاع٦حن،وبنالح ؤلاصاعة الٗامت وجىميت هٓمها( ).
ـ بىاء ٢اٖضة ا٢خهاصيت بضيلت إلاا بٗض الى ِٟوطل ٪بدىميت وكاَاث بهخاظيت طاث ظضوي ا٢خهاصيت لخصخيذ الخىظهاث
الُٟيليت الغاَىت للُ٣إ الخام وحٗؼيؼ ؾٗيه لالؾدشماع في الُ٣إ اإلاىخج؛ ولخدؿحن بهخاظيت الٗمل يخُلب اؾخدضار
مكاعي٘ بعج٩اػيت ؤؾاؾيت في الؼعاٖت والهىاٖت ،وَظا يخُلب جغقيض ال٣غاعاث الا٢خهاصيت والاظخماٖيت وجغقيض الدؿيحر
ؤلاصاعر والاَخمام باليكاٍ ؤلاهخاجي باٖخباعٌ مدغ ٥لباقي ألاوكُت( ) ،وطل ٪ببىاء زُت ج٣ىم ٖلى مٗغٞت واٗ٢يت لهىعة
اإلاجخم٘ الجؼاثغر والخ٣اث ٤الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ال٣اثمت ٞيه ،وَظا ما يؿاٖض ٖلى ازخياع الىؾاثل والخيؿي٤
في ْل مكاع٦ت ٗٞالت ألوؾ٘ الجماَحر ومىٓماتها.
ـ ب٢غاع مبضؤ اإلاىاَىت اإلادؿاويت والٗمل به :وَظا مً زال ٫حٗمي ٤الكٗىع باالهخماء وجد٣ي ٤الاهضماط الىَجي بالخم٨حن مً
اإلاكاع٦ت والغبِ بحن اإلا٩اٞإة والجهض وؤلاهخاظيت ،والخض مً الامخياػاث للىسب الخا٦مت مً خيض الغواجب واإلاسههاث
واصٖاء الخ ٤في اإلاا ٫الٗام ؤو ألاًٞليت في جىلي اإلاىانب الٗامت واخخ٩اع الىٟىط في الُ٣إ الخام( ) ،باإلياٞت بلى الؿحر
بالخدى ٫الاظخماعي الجظعر الظر يٟطخي بلى ازخٟاء الُب٣اث الُٟيليت( ).
اإلادىع الشاوي :مخُلباث جد٣ي ٤الاؾخ٣غاع الؿياسخي في الجؼاثغ
الاؾخ٣غاع الؿياسخي يكحر لىي٘ اظخماعي ؾليم وميسجم ،والٛايت الغثيؿت ألصاء الىٓام وخغ٦يخه هي صاثما جد٣ي٤
اؾخ٣غاعٍ وب٣اثه وج٨يٟه ،ويٗجى بضعاؾت الخضابحر الؿياؾيت الهاصٞت الى بقغاٞ ٥ئاث اإلاجخم٘ في الٗمليت الؿياؾيت ،والخٛيحر
الخضعيجي اإلاىًبِ الظر يغ ٘ٞمً ٟ٦اءة و٢ضعاث الىٓام في الخٗامل م٘ ألاػماث بىجاح ،وحٗبئت اإلاىاعص ال٩اٞيت للمجخم٘ و
٢ضعة اإلااؾؿاث الؿياؾيت لالؾخجابت للمُالب الؿياؾيت في بَاع جضاو ٫ؾلمي ٖلى الؿلُت وقغٖيت للىٓام الؿياسخي
يًمً الخ٣ى ١و الخغياث للمىاَىحن ،خيض يخى ٠٢مؿخ٣بل جغؾيش الضيم٣غاَيت وجد٣ي ٤الاؾخ٣غاع الؿياسخي في الجؼاثغ
ٖلى مؿاع ججغبتها الؿياؾيت ،وما ؤصث بليه مً مدهلت مً مكاع٦ت وخ٣ى ،١وهىٖيت البجى اإلاجخمٗيت ال٣اثمت في ٧ل مً
الؿلُت واإلاجخم٘ وٖال٢تهما ،وَظا ما ي٣ىصها بلى مداولت ٞهم مخُلباث جد٣ي ٤الاؾخ٣غاع الؿياسخي في الجؼاثغ ؾىاء ٧اهذ
مخُلباث ا٢خهاصيت ؤو اظخماٖيت ؤو ؾياؾيت وز٣اٞيت.

( )  -علي خليفة الكوارم ،ادلسألة الدميقراطية يف الوطن العريب،مركز دراسات اؿكحدة العربية،بريكت ،2000 ،ص.74
( - )2نفس ادلرجع ،ص.78
( )  -رليد مسعود ،مرجع سابق ،ص .
( - )4علي خليفة الكوارم ،مرجع سابق ،ص.75
( - )5شارؿ بتلهامي ،مرجع سابق ،ص .5
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ؤوال :مخُلباث ا٢خهاصيت واظخماٖيت لخد٣ي ٤الاؾخ٣غاع الؿياسخي في الجؼاثغ
بجهاء خالت الهغإ صازل اإلاجخم٘ الجؼاثغر ،وخمايت ما في اإلاجخم٘ مً جىىٕ ز٣افي واٖخباعٍ ٖامل بزهاب واٚىاء ال ٖامل
اه٣ؿام وتهضيض( )٩ٞ ،لما ؤخغػث الضولت الجؼاثغيت ج٣ضما في جد٣ي ٤الخىميت الا٢خهاصيت والٗلميت وفي جىػي٘ الثروة جىػيٗا
ٖاصال يغضخي ٧ل الٟئاث الاظخماٖيت ،وفي بىاء ؤؾـ خياة صيم٣غاَيت يخم ٞحها جدؿحن الٓغو ٝاإلاٗيكيت وجىٞحر الخ٣ى١
اإلاضهيت والؿياؾيت وٟ٦التها بخد٣ي ٤اإلاكاع٦ت الؿياؾيت ج٩ىن ٢ض وٞغث اإلا٣ضماث الخدخيت الًغوعيت لخد٣ي ٤الاؾخ٣غاع
الؿياسخي بدىميت الىالء والاهضماط الاظخماعي.
بن الاؾخ٣غاع الا٢خهاصر يخىلض ٖىه اؾخ٣غاع ؾياسخي؛ خيض ؤ٦ض َىخٛخىن ؤن صعظت الىمى الا٢خهاصر جاصر بلى مإؾؿت
بظغاءاث الخىاع الؿياسخي( ) ،ويؿاَم في جغؾيش الاجٟا ١خى٢ ٫ىاٖض اللٗبت الضيم٣غاَيت بحن مسخل ٠ألاَغا ٝالؿياؾيت؛ بط
بط ؤن جبجي ؾياؾاث ٗٞالت إلاٗالجت الازخال ٫في جىػي٘ الثرواث والضزى ٫بحن ٞئاث اإلاجخم٘ حؿهل الخدى ٫وحؿهم في جغؾيش
الىٓم وال٣يم الضيم٣غاَيت ،ألجها جًمً جد٣ي ٤الٗضالت الاظخماٖيت وج٣ليو خضة الخٟاوجاث الا٢خهاصيت والاظخماٖيت( )،
ٞالضيم٣غاَيت يامً لخؿً اؾدشماع وجىػي٘ الثروة العج٩اػَا ٖلى مؿإلت الخغياث والخ٩اٞا مما يؿهم في زٌٟ
الاخخجاظاث وجضٖيم وجىؾي٘ ٢اٖضة الُب٣ت الىؾُى التي حٗخبر الغ٦حزة الاظخماٖيت ألاؾاؾيت للمكغوٕ الضيم٣غاَي،
باإلياٞت بلى ؤجها ٢اٖضة اظخماٖيت للٗضيض مً الخغ٧اث وألاخؼاب الؿياؾيت ونياٚت ٨ٞغَا وبغامجها وهي بمشابت يماهت
الؾخ٣غاع اإلاجخم٘ ؾياؾيا واظخماٖيا.
بن جد٣ي ٤جىاؾب في مىٓىمت ألاظىع وألاؾٗاع م٘ خ ٤الخهىٖ ٫لى ٖمل مىخج وؤظغ ٖاص ٫للخض مً الٟجىة ختى ال حهضص
الاؾخ٣غاع الاظخماعي والؿياسخي( ) ،خيض ال يم ً٨الخٟاّ ٖلى الضيم٣غاَيت الخ٣ي٣يت التي جخمحز بؿياصة واخترام خ٣ى١
ؤلاوؿان ما لم يخمخ٘ الىاؽ بدض ؤصوى مً مؿخىي اإلاٗيكت الظر يخُلب بضوعٍ جىٞغ خض ؤصوى مً الخىميت( ) ،بط ؤن الٟٗل
الا٢خهاصر الٗ٣الوي الظر يخم مً زالله الخىػي٘ اإلاىٓم للمىا ٘ٞبحن الخايغ واإلاؿخ٣بل وخؿب مبضؤ ؤولىيت الخاظت ؤو
الًغوعة( )ٞ ،ىظىص جالئم بحن الٟغص واإلاجخم٘ ٢اصع ٖلى جإمحن خاظياجه ويغوعياجه زانت م٘ وظىص هٓام ؾياسخي ياصر
وْاثٟهٞ ،البىاء الاظخماعي ال يؿخمغ ويخد ٤٣بال بخإصيت ألاصواع( ) ،والؿلُت هي ؤصاة لًبِ الىٓام الاظخماعي بالخٟاّ ٖلى
الخالخم والخماؾ ٪وجىػي٘ ألاصواع الاظخماٖيت وقغٖيتهاٞ ،الخظمغ في اإلاجخم٘ يجب ؤن يخسظ بَاعا ايجابيا ختى يازغ في الىٓام
الؿياسخي وَظا مً زال ٫الاهخساباث والاهسغاٍ في الخىٓيماث لغ ٘ٞمً ؤصاء الىٓام ويهبذ ٢اصع ٖلى جدمل اإلاؿاوليت ؤر
جلبيت الخاظاث والهمىص ؤمام الًٛىٍ بغ٢ ٘ٞضعجه الخىػيٗيت وٞغى ٢ىاٖض جىٓيميت لها الهٟت ؤلالؼاميت التي مً قإجها ؤن
حؿاٖض الىٓام بالخٗغٖ ٝلى مخُلباث اإلاجخم٘ وجغجيبها ،والاؾخجابت التي جغضخي ألاٞغاص جد ٤٣الاؾخ٣غاع الؿياسخي للىٓام؛ بط

( )  -ػ ػ ػػ ،ادلشركع النهضوم العريب نداء ادلستقبل ،مرجع سابق ،ص.57
( - )2نفيسة زريق" ،عملية الرتسيخ الدميقراطي يف اجلزائر كإشكالية النظاـ الدكالو ادلشكالت كاألفاؽ" ،مذكرة ماجستري يف العلوـ السياسية كالعالقات الدكلية ،جامعة
احلاج خلضر باتنة ،2009 ،ص.6
( )  -عبد الغفار رشاد القصيب ،الرأم العاـ كالتحوؿ الدميقراطي يف عصر ادلعلومات،مكتبة األدب،القاىرة ،2004 ،ص.227
( - )4ػ ػػ،ادلشركع النهضوم نداء ادلستقبل ،مرجع سابق ،ص . 06
( -)5بطرس بطرس غايل كآخركف ،مرجع سابق ،ص.5
( - )6حسن ملحم ،التحليل االجتماعي للسلطة،منشورات دحلب، 99 ،اجلزائر ،ص .2
( - )7نفس ادلرجع ،ص. 2
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ؤن ججاَل الؿلُت ياصر باألٞغاص بلى البدض ًٖ مىاٞظ ؤزغي لؿض خاظياتهم،وَ٨ظا يخجه الكباب بلى الجىىح
(مسضعاث،ظغيمت )...خيض حؿىص الٟىضخى وحهضص اإلاجخم٘ بالخ ٪٨ٟوالاجهياع( ).
ٞىظىص الضولت في زضمت اإلاهلخت الٗامت وجىا ٤ٞبحن جىاً٢اث اإلاهالر الخانت التي جخُىع ٖبر اإلاجخم٘ اإلاضوي لخهبذ
مخىا٣ٞت في اإلاجخم٘ الؿياسخي وطل ٪ؤن الجمي٘ مىاَىحنٞ ،ليؿذ الضولت هي التي جيكإ اإلاجخم٘ اإلاضوي بل ؤن اإلاجخم٘ اإلاضوي
َى الظر ييكإ ماؾؿاث الضولت ويداٖ ٔٞلى وظىصَا واؾخمغاعيتها واؾخ٣غاعَا ،وطل ٪مً زال ٫اؾخ٣الليت اإلاجخم٘ اإلاضوي
ومكاع٦خه الؿياؾيتٞ ،ىظىص مجخم٘ مضوي ٢ىر وٞاٖل يسً٘ الؿياؾيحن لضعظت مٗيىت مً الغ٢ابت ٞاألمغ ال يخىٖ ٠٢ىض
بعؾاء ٢ىاٖض الخدى ٫الضيم٣غاَي بل يخٗضاٍ بلى اإلاؿاَمت في ٖمليت جد٣ي ٤الخىميت( )  ،خيض يٗمل الىاؽ لخد٣يٚ ٤اياث
مكتر٦ت و ٖامت في بَاع الالتزام ب٣يم ومٗايحر الاخترام والتراضخي والدؿامذ الؿياسخي وال٨ٟغر وال٣بى ٫بالخٗضصيت والازخالٝ
باإلصاعة الؿلميت لالزخالٞاث والهغاٖاث( )،باإلياٞت بلى بٖخماص ألاخؼاب الؿياؾيت مً َغ ٝلجىت ً٢اثيت مؿخ٣لت وليـ
ٖبر وػاعة الضازليت ،و٦إن الضولت هي التي جيكإ اإلاجخم٘ اإلاضوي الظر حؿخُي٘ الخد٨م ٞيه ٞخُٗيه الاٖخماص ،والب٣يت جً٘ له
ٖغا٢يل وَظا مً قإهه ؤن يٗغ٢ل جغؾيش الضيم٣غاَيت بل ؤبٗض مً طل ٪يم ً٨ؤن يإزظ بلى ؤلاخؿاؽ باالٚتراب الؿياسخي
وٖضم الكٗىع بالغيا الظر حهضص الاؾخ٣غاع الؿياسخي في ْل الخًييٖ ٤لى الخغيت الؿياؾيت زانت بطا ا٢ترهذ بٗضم جىػي٘
ٖاص ٫للثروة؛ لظا يخُلب ْهىع في اإلاجخم٘ حٗضصيت خ٣ي٣يت بجهىى ٖضص مً الخىٓيماث اإلاسخلٟت التي يؿخُي٘ الكٗب ؤن
يماعؽ ع٢ابخه مً زاللها لخىػي٘ الضزل والثروة جىػيٗا ٖاصال ما بحن ألاٞغاص ألامغ الظر ي٨ؿب هىٖا ما مً الكغوٍ الىٟؿيت
الُيبت ويٗمل ٖلى ؾحر الخٗضصيت ؾحرا خؿىا( ).
ٞمىاظهت اإلاك٨الث الا٢خهاصيت والاظخماٖيت بخدؿحن الخىميت وع ٘ٞاإلاؿخىي اإلاٗيصخي بدمايت اإلاؿتهل ٪مً الاخخ٩اعاث
وػياصة ال٣ضعة الخىػيٗيت للىٓام الؿياسخي وحٗميم الدكٛيل والخضماث بغٗٞ ٘ٞاليت ألاصاء جاصر بلى ػياصة اإلاكاع٦ت الؿياؾيت
التي حؿاَم في الاؾخ٣غاع الؿياسخي ،بط جىٗ٨ـ يٗ ٠اؾخجابت الىٓام للمُالب اإلاجخمٗيت ٖلى ؤػمت اإلاكاع٦ت والكغٖيت ما
حهضص الاؾخ٣غاع الؿياسخي.
زاهيا :مخُلباث ؾياؾيت وز٣اٞيت لخد٣ي ٤الاؾخ٣غاع الؿياسخي في الجؼاثغ
الضيم٣غاَيت جىدكغ ب٣ضع ما يىص لها مً يكٛلىن م٣اٖض الؿلُت ؤن جىدكغ ،وبطا ٧ان الىمى الا٢خهاصر يجٗل
الضيم٣غاَيت ؤمغا مم٨ىا ٞال٣ياصة الؿياؾيت خؿب َىخٛخىن ججٗل مجها ؤمغا واٗ٢ا( ) ،وَظا يخُلب امخال ٥ؤبييت ؾياؾيت
مخمايؼة(حٗضص ألاخؼاب ،جمايؼ ؤصواث الاجها ٫الجماَحرر ،ز٣اٞت مكاع٦ت مىدكغة) ججم٘ اإلاهالر وحٗبر ٖجها وجغا٢ب الهيئاث
الخا٦مت وج٣ىم بالخيكئت الؿياؾيت؛ بلى ظاهب ؤهٓمت ٞغٖيت مؿخ٣لت م٘ خياػة قغٖيت ؾياؾيت في ْل مكاع٦ت ؾياؾيت
واؾٗت ،حٛحر ألاصواع خيض جهحر ؤ٦ثر جسهها وبغوػ جىٓيماث مخسههت ما يغ ٘ٞال٣ضعة ٖلى ألاصاء( ) ،خيض ؤن اقخٛا٫
اإلاىٓىمت الضيم٣غاَيت عَحن حٗضص الىسب ال٣اثم ٖلى الخىاٞـ الظر يًمً جىاػن اإلاىٓىمت ويىػٕ الؿلُت الؿياؾيت جبٗا
( )  -نفس ادلرجع ،ص .6
( - )2صاحل زياين" ،بناء اجملتمع ادلدين كأفاؽ احلركة اجلمعوية يف اجلزائر" ،رللة العلوـ االجتماعية كاإلنسانية ،العدد ، 7ديسمرب ،2007ص . 0
( )  -زلمد عابد اجلابرم" ،إشكالية الدميقراطية ك اجملتمع ادلدين يف الوطن العريب" ،رللة ادلستقبل العريب ،العدد  ، 99 ، 67ص.6
( - )4حسن ملحم ،مرجع سابق ،ص. 69
( - )5نفيسة زريق  ،مرجع سابق ،ص .25
( - )6زلمد شليب" ،مفهوـ االستقرار السياسي عند ادلاكردم كادلوند دراسة سياسية مقارنة" ،اجمللة اجلزائرية للعلوـ السياسية كاإلعالـ ،جامعة اجلزائر ،العدد ،2002 ،
ص.250
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ل٣ىاٖض واضخت ومخ ٤ٟخىلها بما يؿمذ للمد٩ىم بازخياع خا٦مه٦ ،ما يؿمذ في الى٢ذ طاجه بخضاو ٫الؿلُت وبؾىاصَا
لألظضعٞ ،الىسبت يجب ؤن ج٩ىن ؤ٦ثر اعجباَا باَخماماث الجماَحر ومكاٚلهم؛ خيض جدخل الضوع اإلاغ٦ؼر في الٗمليت
الؿياؾيت ؤو الاظخماٖيت اٖخباعا ألَميت الضوع الظر جلٗبه في اإلاجخم٘ ،زانت ؤجها ؾلُت مىٓمت للٗال٢اث بحن ألاٞغاص( ).
بن اٖخ٣اص الىاؽ بكغٖيت الخ٩ىماث وازخياع اإلاىاَىحن للؿلُاث باهخساباث جىاٞؿيت ياصر بلى الاؾخ٣غاع؛ ٞاإلاكاع٦ت
الؿياؾيت باهسغاٍ الىاؽ في الٗمل الؿياسخي مً زال ٫الاهخساباث والخىٓيماث ونىاٖت ال٣غاع ما يؿهل الخٗبحر ًٖ
اإلاهلخت وججميٗها ونىاٖت الؿياؾاث ما ياصر بلى الاعج٣اء الؿياسخي والخٛيحر الخضعيجي والؿلمي الظر يؿاٖض ٖلى
الاؾخ٣غاع باٖخباعٍ ؤؾلىب زهب لخجىيض الىسب والٟ٨اءاث وؤؾلىب ٞاٖل لدؿىيت الهغاٖاث( ).
ٞالخٛيحر الؿياسخي في الجؼاثغ يجب ؤن ي٩ىن هديجت بعاصة قٗبيت خغة ،خيض ؤن اإلاشٟ٣حن يجب ؤن يٗملىا ٖلى حك٨يل ٢ىة
مؿخ٣لت حٗمل ٖلى بخضار الخٛيحر وطل ٪بدىميت ز٣اٞت ج٩افئ الخدضر وحٗا٢ب الًٗ ٠والتراظ٘ بض ٫الش٣اٞت التي يمشلها
الىٓام في جغ٦يبخه الظر يغ ٌٞالخٛيحر مً زال ٫ز٣اٞت ج٩افئ الًٗ ٠وحٗا٢ب الخدضرٞ ،غسخذ نٟاث في اإلاجخم٘
الجؼاثغر جمحز ؾلى ٥الٟغص في مجخمٗىا يم ً٨خهغَا في الكٗىع بالعجؼ والتهغب والاٖخماص ٖلى الٛحر ،ؤر شخهيت جخمحز
بغيىزها للؿيُغة وتهغبها مً اإلاؿاوليت واج٩اليتها؛ ٞان لم يخم ً٨اإلاشٟ٣ىن ؤن يًمىىا ألبىاء َظا الجيل الُال٘ ٢ضعا ٧اٞيا
مً الخغيت والاؾخ٣ال ٫ليخٗلمىا ٦ي ٠يخضبغون ؤمىعَم بإهٟؿهم صون ي ِٛؤو بلؼام و٦ي ٠يخدملىن مؿاوليت ؤٖمالهم
ويجابهىن مك٨التهم صون جسى ٝؤو تهغب ٞةهىا لً وؿخُي٘ ؤن وٛحر في اإلاجخم٘ ؾىي مٓاَغٍ الخاعظيت( ) ،وَظا مً زال٫
ٖمل اإلاشٟ٣حن ٖلى جُىيغ الىٓام الاظخماعي مً الضازل وطل ٪بخُىيغ ٢اٖضجه اإلااصيت وجىميت ماؾؿاجه وحٛيحر الىعي ٞيه.
ٞالٗ٣ليت الؿياؾيت في الجؼاثغ ؤنبدذ ج ٠٣مً الؿلُت الؿياؾيت مىٟ٢حن مخىاً٢حن ؤخضَما عًٞها والغٚبت في حٛيحرَا
ؤو حٗضيل َي٩لها ووْاثٟها ،وآلازغ خبها وج٣ضيؿها والغٚبت ٞحها ٖلى ؤجها مضزل للخٛيحرٞ ،الجماٖاث ؤلانالخيت ال جغي َغي٣ا
لإلنالح الؿياسخي وجد٣ي ٤الاؾخ٣غاع الؿياسخي بال ويمغ ٖبر الؿلُت ،وؤن الؿلُت هي الىؾيلت الىاجخت لبىاء اإلاجخم٘ ،وَظا
ياصر بلى جد٣ي ٤بنالح ٚحر مخجظع ومٟغوى مً ؤٖلى في الٛالب ال يدؿ ٤ومىُ ٤اإلاجخم٘ مما حهضص الاؾخ٣غاع ،وَظا ما
ي٣ىصها بلى الخإ٦يض ٖلى صوع اإلاجخم٘ وٗٞالياجه الخُىٖيت( ).
خيض جلٗب ألاخؼاب الؿياؾيت صوعا في الخدىالث الؿياؾيت ؾىاء مً زال ٫مىاظهت الخ٩ىمت ؤو َغح البرامج ومىا٢كتها
وه٣ض الؿياؾاث الخ٩ىميت والخىمىيت ،بط جلٗب البييت الخىٓيميت الضازليت للخؼب صوعا في الخٛيحر الخاعجي ؾىاء مً زال٫
الخيكئت الؿياؾيت ؤو صوعان الىسب ،وهي ٖامل مؿاٖض لؼياصة الىٓام الؿياسخي في ٢ضعاجه مً خيض حؿيحر الكاون الٗامت
ووكغ ز٣اٞت اإلاكاع٦ت( )ٞ ،ىٓام خؼبي حٗضصر له ال٣ضعة ٖلى بعؾاء هٓام ؾياسخي صيم٣غاَي ؤ٦ثر اؾخ٣غاع وٗٞاليت ،وجإَيل
ؤر هٓام ؾياسخي لي٩ىن صيم٣غاَي يخُلب اهٟخاح اإلااؾؿاث للخىاٞـ ووظىص ؤخؼاب ؾياؾيت ٞاٖلت إلاا جلٗبه مً صوع في
جد٣ي ٤اإلاكاع٦ت الؿياؾيتٞ ،هي ال٣اٖضة الخدخيت إل٢امت هٓام صيم٣غاَي مؿخ٣غ وٗٞا ٫بلى ظاهب باقي جىٓيماث اإلاجخم٘،
ٞاإلنالخاث يجب ؤن ج٩ىن ظاصة وليـ مداولت الىٓام ججضيض هٟؿه ويمان اؾخمغاعيخه وجًيي ٤مجا ٫هٟىط الخٗضصيت
ليىدهغ صوعَا في اإلاٗاعيت الك٩ليت صون اإلاكاع٦ت الٟٗالت واإلاازغة في الىٓام ،الظر ظٗل ألاخؼاب جدىاٞـ ٖلى ظؼء مً
( )  -حافظ عبد الرحيم ،مرجع سابق ،ص.78
( - ) 2زلمد شليب ،مرجع سابق ،ص .25
( )  -ىشاـ شرايب ،مقدمات لدراسة اجملتمع العريب،ط ،الدار ادلتحدة للنشر،بريكت ، 984 ،ص . 2
( - )4نصر زلمد عارؼ ،مرجع سابق ،ص.27
( - )5عبد القادر عبد العايل ،مرجع سابق ،ص. 5
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الؿلُت ج٩ىن ٚالبا ؾلُت هيابيت ؤو مدليت مً صون الخىاٞـ ٖلى الؿلُت اإلاغ٦ؼيت،عٚم ؤن ؾلُت الضولت عَان للمىاٞؿت
وؤن الاؾديالء ٖلحها يؿدىض بلى مي٩اهحزم الخىاوب الاهخسابي؛٦ما يخُلب وظىص بغإلاان يمشل الكٗب بالٟٗل بمسخلٞ ٠ئاجه يٗض
قغَا ال ٚجى ٖىه لخٟٗيل الٗمليت الضيم٣غاَيت في ْل ٖضالت وؾلُت ً٢اثيت مؿخ٣لت( ).
الش٣اٞت حكخمل ٖلى ؾاثغ مٟغصاث الىعي وؤلاصعا ٥الجمعي للمجخم٘ ابخضاء مً اإلاىُل٣اث الضيييت مغوعا بال٣يم واإلاٗايحر
وؤهماٍ الؿلى ٥واهتهاء بىمِ اإلاٗيكت وؤؾلىب الخياة( ) ،خيض جغظ٘ بليه مدضصاث الؿلى ٥واإلاىا ٠٢وجٟؿغ به ٧ل ألاٗٞا٫
التي جهضعٞ،ش٣اٞت الكٗب الجؼاثغر ليؿذ ؾىي همِ خياجه وؤؾلىب مٗيكخه ومجمل حٗبحراجه ٖلى ازخال ٝوؾاثلها
وؤق٩الها؛ ٞالجؼاثغ صولت قبه صيم٣غاَيت خيض جىظض ٞحها وؾاثل الضيم٣غاَيت مً ماؾؿاث واهخساباث ول٨جها جٟخ٣ض لغوح
الضيم٣غاَيت( ) ،وَظا ما جا٦ضٍ مًٗلت همى الش٣اٞت الؿياؾيت في الجؼاثغ ٦كغٍ للىنى ٫بلى مغخلت الضيم٣غاَيتٞ ،الش٣اٞت
الؿياؾيت هي مدضص للٗال٢ت بحن الىٓام الؿياسخي والٟغص وَظا بترظمتها في ؾلى ٥الغيا ؤو ٖضم الغيا وال٣بى ٫بالىٓام
الؿياسخي في ْل ما يتر٦ه الىٓام الؿياسخي للٟغص مً الضوع،خيض بطا ٧ان الىٓام الؿياسخي َى حٗبحر ًٖ بعاصة ألاٞغاص
اإلاترظمت مً الاهخساباث ويٗ٨ـ خ٣ي٣ت ؤَضا ٝالكٗب ٞخيكإ عابُت الش٣ت بحن الٟغص والىٓام مً زال ٫وعي الٟغص بما يضوع
في الىٓام الؿياسخي.
حكحر الش٣اٞت الؿياؾيت بلى مجمىٖت مً الاججاَاث واإلاٗخ٣ضاث واإلاكاٖغ التي حُٗي هٓاما ومٗجى ؤوٞغ للٗمليت
الؿياؾيت وج٣ضم ال٣ىاٖض الشابخت التي جد٨م جهغٞاث ألاٞغاص صازل الىٓام الؿياسخي ؤر جازغ في الؿلى ٥الؿياسخي خيض
يخد ٤٣الاؾخ٣غاع الؿياسخي في الجؼاثغ بطا جىٞغث الش٣اٞت الؿياؾيت صازل خا٦محها ومد٩ىمحها؛ ويازغ في الش٣اٞت الؿياؾيت
مضي الخٛحر في ألابييت الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والؿياؾيت وصعظت اَخمام الىسبت بً٣يت الخٛحر الش٣افي( )ٞ ،الخٛحر في الجؼاثغ
الىاجج ًٖ الؿياؾاث الخىمىيت وؤلانالخاث الؿياؾيت مً قإهه ؤن يازغ ٖلى ز٣اٞت اإلاجخم٘ الجؼاثغرٞ ،اٖخماص الخٗضصيت
ججغبت خضيشت في الجؼاثغ مً قإن اإلاماعؾت الؿياؾيت ؤن جيخج ٖجها ز٣اٞت ؾياؾيت ووعي ألاٞغاص بضوعَم في الىٓام الؿياسخي
ليخم الًٖ ِٛليه لخدغي ٪اإلاكاع٦ت الؿياؾيت والخغوط مً خل٣ت الٗؼو ًٖ ٝاإلاكاع٦ت ،ويسً٘ الىٓام الؿياسخي إلعاصة
الكٗب بازخياع ممشلحن حهمهم الكٗب ٢بل مهالخهم الخانت والًي٣ت الظر مً قإهه ؤن يسل ٤الاؾخ٣غاع الؿياسخي ،بال
ؤن حٗىذ الىٓام الؿياسخي وٖضم زًىٖه إلعاصة الكٗب زانت في ْل الٟؿاص والالقٟاٞيت والاهخساباث اإلاؼوعة ،وٖضم
ال٣ضعة ٖلى الاؾخجابت إلاُالب الكٗب وبجبإ ؾياؾت الهغوب بلى ألامام واهتهاط ؾياؾت التر٢ي٘ زانت م٘ جغسخ في الش٣اٞت
الجؼاثغيت ؤن الاهخساباث ؤنبدذ ٚحر مجضيت للخٛيحر وٖضم الىزى ١في الىٓام الؿياسخي مً قإهه ؤن حهضص الاؾخ٣غاع
الؿياسخي؛ ٟٞي ْل الش٣اٞت الؿياؾيت اإلاكاع٦ت ي٩ىن الٟغص مضع٧ا للً٣ايا الؿياؾيت بمٗغٞت خ٣ى٢ه وواظباجه ويش٤
بٟ٨اءجه و٢ضعجه ٖلى الخإزحر في الخياة الؿياؾيت و يٟؿغ صوعٍ ٖلى ؤهه صوع ايجابي وٗٞا ٫في الٗمليت الؿياؾيت( ).
باإلياٞت بلى طل ٪يجب جد٣يٞ ٤غػ ٢يمي في الخٗامل م٘ الش٣اٞت الؿياؾيت ،وَظا مً زال ٫بىاء ز٣اٞت الاجٟا٦ ١م٣ابل
لش٣اٞت الهغإ ٖلى ؤجها جمشل بيٗاٞا للمجخم٘ ول٨ياهه اإلاىخض ،و ٪ٞالهغإ ي٩ىن مً زال ٫الخىاٞـ وخ٨م ألاٚلبيت،

( )  -بطرس بطرس غايل كآخركف ،مرجع سابق ،ص،9
( - )2نصر زلمد عارؼ ،مرجع سابق ،ص. 27
( )  -نصر زلمد عارؼ ،ابستومولوجيا السياسة ادلقارنة النموذج ادلعريف النظرية ادلنهج ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع،بريكت ،2002 ،ص .4
.
( - )4عبد النور ناجي ،ادلدخل إىل علـ السياسة،دار العلوـ للنشر كالتوزيع،اجلزائر ،2007،ص
( - )5ادلغرييب زلمد زاىي بشري ،قراءات يف السياسة ادلقارنة قضايا منهاجية كمداخل نظرية ،ط،2منشورات جامعة قار يونس ،بنغازم ، 998،ص.2 9
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باإلياٞت بلى ؤولىيت الجماٖت ٖلى الٟغص بالتر٦حز ٖلى ألاَغ الضيم٣غاَيت التي جٟيض طل ،) (٪وبالخإ٦يض الكضيض ٖلى ؤزال١
الٗمل في بَاع الجزاَت والكٟاٞيت واإلاؿاوليت ،والتر٦حز ٖلى الخٗليم بهٟخه ؤَم ال٣يم باٖخباعٍ وؾيلت ؤؾاؾيت إلخضار
الخٛيحر الش٣افي اإلاُلىب لخد٣ي ٤الخىميت واإلاكاع٦ت الؿياؾيت باٖخباعَما ؤؾاؽ لخد٣ي ٤الاؾخ٣غاع الؿياسخي في بَاع
الخٗاون والش٣ت بحن الىٓام والكٗب.
ٞالخٛيحر الؿياسخي وجغؾيش الضيم٣غاَيت في الجؼاثغ يجب ؤن ال ج٩ىن مىت مً الىٓام ي٣ضمها بالخ٣ؿيِ خؿب الٓغو،ٝ
وبهما هي الًغيبت الؿياؾيت التي ٖلى الىٓام الجؼاثغر ؤن يضٗٞها للمىاَىحن ل٣اء والء والتزام اإلاىاَىحنٞ ،الضيم٣غاَيت
وؾيلت إلَالَ ١ا٢اث الكٗب وجدغيغَا مً الؿلبيت والخىا٧ل والٗؼو ًٖ ٝاإلاكاع٦ت ،والؼط به للبىاء الا٢خهاصر
والاظخماعي والؿياسخي والش٣افي( ) ،وال ي٩ىن طل ٪بال بييل ٞغنت اإلاكاع٦ت التي حٗخبر ٢اٖضة جبجى ٖلحها الٗال٢ت بحن الضولت
واإلاجخم٘ لخد٣ي ٤الش٣ت وقٗىع اإلاىاًَ الجؼاثغر بضولخه؛ ٞاإلاكاع٦ت ٗٞل ظماعي مىظه هدى بخضار حٛيحراث في ٖال٢اث
ال٣ىة الؿياؾيت والا٢خهاصيت لهالر الجماَحر( ).
لخد٣ي ٤الاؾخ٣غاع الؿياسخي يجب الخإؾيـ لىٓام صيم٣غاَي ي٣ىم ٖلى جشبيذ ٢ىاٖضٍ مً زال ٫بىاء اإلااؾؿاث وجلبيت
خاظاث الكٗب وعقاصة الخ٨م وم٩اٞدت الٟؿاص؛ وي٣ىم ٖلى خغيت الغؤر والخٗبحر واليكغ والخىٓيم( ) ،خيض عبِ ٚابغيا٫
ؤإلاىهض" "G.Almondبحن ٞاٖليت ؤصاء الىٓام الؿياسخي الضيم٣غاَي واؾخ٣غاعٍ( ) ،في ْل حٗضصيت ؾياؾيت جًمً الخ ٤في
اإلاكاع٦ت واجساط ال٣غاع بىٓام جمشيلي اإلاكمى ٫بالًماهاث ال٣اهىهيت لخغيت الا٢ترإ بكٟاٞيت وهؼاَت ؾىاء مً جضزل ٚحر
مكغوٕ لإلصاعة في هخاثج الاهخساباث ؤو اؾخٗما ٫اإلاا ٫الؿياسخي لكغاء ألانىاث والظمم والًماثغ والخد٨م في اججاَاث
ازخياع الىازبحن ما يًمً جضاو ٫ؾلمي وصيم٣غاَي ٖلى الؿلُت ،باإلياٞت بلى ب٢امت هٓام ؾياسخي ي٣ىم ٖلى ٢اٖضة الٟهل
بحن الؿلُاث واخترام اؾخ٣الليت الً٣اء بض ٫ؾيُغة الؿلُت الخىٟيظيت ٖلى باقي الؿلُاث في الجؼاثغ.
ال يم ً٨ب٢امت هٓام ؾياسخي صيم٣غاَي بن لم ج ً٨ؤصواث الىًا ٫الضيم٣غاَي هٟؿها صيم٣غاَيت ال جٟخذ مىا٘٢
اإلاؿاوليت ؤمام الخضاو ،) (٫خيض ٧لما ج٣ضمذ الٗال٢اث الضيم٣غاَيت صازل اإلاجخم٘ حٗاْمذ ٞغم ٢يام هٓام ؾياسخي
صيم٣غاَي ،بط ؤن الضيم٣غاَيت التي جد ٤٣اإلاكاع٦ت الكٗبيت في اجساط ال٣غاعاث ومخابٗت جىٟيظَا هي اإلاضزل الصخيذ بلى
جىليض الُا٢ت اإلاٗىىيت والغوخيت ،وهي نمام ألامان يض الٟؿاص والىؾيلت الىاظٗت إلا٩اٞدخه؛ وطل ٪بخ٣ىيت آلياث اإلا٩اقٟت
والغ٢ابت واإلاؿاءلت( )؛ وج٨شي ٠الخىاع بحن الىسبت الخا٦مت وبحن الباخشحن واإلا٨ٟغيً واإلاماعؾحن للٗمل الٗام للخىاٖ ٤ٞلى
بغهامج وجىييذ مًاميىه ال٨ٟغيت بهض ٝجإؾيـ الضيم٣غاَيت في ال٨ٟغ والش٣اٞت وج٣غيب الٗمل مً ال٣ى ٫بااللتزام بمضزل
الهض ١وؤصاء اإلاؿاوليت( ) ،وَظا بةوكاء مىخضي للخىاع يخم مً زالله بٖضاص البدىر والضعاؾاث وصٖىة ٢ياصاث ال٨ٟغ
والٗمل ألاَلي إلظغاء خىاع مىٓم ومؿخمغ.
( )  -نصر زلمد عارؼ ،التنمية من منظور متجدد ،مرجع سابق ،ص. 2
( - )2ىشاـ شرايب ،مرجع سابق ،ص.76
( )  -عبد الباسط عبد ادلعطي ،يف التنمية البديلة دراسات كقضايا،دار ادلعرفة اجلامعية،اإلسكندرية ، 990 ،ص.85
( - )4ادلشركع النهضوم نداء ادلستقبل ،مرجع سابق ،ص.79
( - )5جابرياؿ أدلوند ،بنغهاـ بوؿ االبن ،السياسة ادلقارنة( ،تر :أمحد علي عناين)،مكتبة الوعي العريب،القاىرة  ،دس ف ،ص .294
( - )6ػ ػػ ،ادلشركع النهضوم نداء ادلستقبل ،مرجع سابق ،ص.84
( - )7حسن كرمي" ،مفهوـ احلكم الصاحل" ،رللة ادلستقبل العريب ،العدد ،2004 ، 09ص.59
( - )8علي خليفة الكوارم  ،مرجع سابق ،ص. 04
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الخاجمت:
بن ألاػمت في الجؼاثغ مؼصوظت ا٢خهاصيت وؾياؾيت ،خيض ؤن ؾىء الدؿيحر الؿياسخي والا٢خهاصر وؤلاصاعر َى اإلاؿاو٫
ًٖ ألاػمت وؤْهغ الضولت ٖاظؼة ،ؤصي بلى اجهياع الٟ٨اءة الا٢خهاصيت وْهىع ؤػماث اظخماٖيت وؤمىيت وؾياؾيت في ْل خل٣اث
مٟغٚت ٖغ٢لت الخىميت والخدى ٫الضيم٣غاَي وهُا ١الخغياث وؾاٖض ؤيًا ٖلى جٟصخي البُالت وػياصة عٗ٢ت ال٣ٟغ في الجؼاثغ،
وما هخج ًٖ طل ٪مً ٞؿاص ؾياسخي وا٢خهاصر وٖضم الاؾخ٣غاع الا٢خهاصر وحكىٍ ُ٢اٖاجه واعجباَه بالى ،ِٟما يازغ ٖلى
جد٣ي ٤ألامً الا٢خهاصر والاؾخ٣غاع الؿياسخي وختى الاظخماعي وألامجي ،زانت م٘ اللجىء الى اإلااؾؿاث اإلااليت الضوليت
وٞكل الؿياؾاث الخىمىيت وجىامي الايُغاباث والهغاٖاث الضازليت ،في ْل شخهىت الؿلُت واإلادؿىبيت والدؿيب
ويٗ ٠ماؾؿاث الخيكئت الاظخماٖيت ،ما ظٗل ؤلانالخاث الؿياؾيت جُب ٤بك٩ل ٖٟىر وؾغي٘ في مىار اظخماعي مخىجغ
ما ؤنبذ حهضص الاؾخ٣غاع الؿياسخي والا٢خهاصر ،لظل ٪يجب ؤن حؿعى ؾياؾاث الخىميت بلى جد٣ي ٤بهخاظيت الٟغص وع٘ٞ
مخىؾِ صزله الخ٣ي٣ي ٖبر ٞترة ػمىيت َىيلت ،وحٗمي ٤خغيت الخٗبحر واإلاكاع٦ت الؿياؾيت في ْل هٓام ؤ٦ثر قٟاٞيت وزاي٘
للمؿاءلت الضيم٣غاَيت ،م٘ بٖاصة نياٚت ؤؾاليب الخىميت والؿعي الجاص هدى الاؾخٟاصة مً اإلاىاعص وؤلام٩اهاث اإلااليت
اإلاخىٞغة وطل ٪بخىٞحر عٚبت ؾياؾيت إلاكاع٦ت واؾٗت حٗؼػ الش٣ت وجىٞغ التزام ؾياسخي خ٣ي٣ي يؿعى لخىؾي٘ ال٣اٖضة
ؤلاهخاظيت باعجياص ألاوكُت ؤلاهخاظيت الؼعاٖيت والهىاٖيتٞ ،الخىميت وؤلانالخاث الؿياؾيت الجاصة جب٣ى عًَ مضي ال٣ىاٖت
والخإييض الؿياسخي والكٗبي لخخميت جىاٞغ ٢ضع مً الخٗاون والخ٩امل لخد٣ي ٤ألامً الا٢خهاصر والاؾخ٣غاع الؿياسخي ،وطل٪
في ْل اهخٓام الٗال٢ت بحن الؿياؾت واإلاٗغٞت وؤلاهخاط.
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اليمً  :كضيت الجىـىب وحساهه الظلمي
د .فضل عبد هللا السبيعي ،اطخاذ علم الاحخماع – اإلاؼازن.

م٣ـ ــضمــت :
لم جدٔ ً٢يت الجىىب وخغا٦ها الؿلمي بالبدض والضعاؾت ّة
اإلاٗم٣ت مً لضن الباخشحن ومغا٦ؼ الضعاؾاث ِة ٖلى اإلاؿخىيحن
اإلادلي والٗالمي باؾخصىاء بٌٗ الخ٣اعيغ والخدليالث التي ُة جيكغ َىا وَىاٖ ،٥لى الغٚم مً ؤَميت َظٍ الً٣يت وحجم جل٪
ً
2007م ،وما ّة
٢م٘ وجى٨يل بط
مً
ؾلميا
يخٗغى له اإلاخٓاَغون
الاخخجاظاث الؿلميت التي يىٓمها الخغا ٥الجىىبي  ،مىظ ٖام
ٍة
ؾ ِ٣زاللها مئاث الكهضاء وؤال ٝالجغحى بغنام ٢ىاث ألامً والجيل اليمجي.
وٖليه ّة
ٞةن بدض طل ٪يىُل ٤مً عئيت مىهجيت قاملت مالثمت لىا ٘٢اإلاجخم٘ والٓاَغة والخٗغٖ ٝلى آلالياث واإلا٩ىهاث
اإلاسخلٟت التي جخد٨م ٞحها ،مً زال ٫ؤلاخاَت بجىاهبها اإلاسخلٟت وبماَت اللشام ًٖ ظضلياث الٗال٢ت بحن م٩ىهاتها ليخمً٨
اإلاخاب٘ مً ؤلاإلاام بً٣يت الجىىب وزلٟياتها وال٨ك ًٖ ٠ؤؾبابها وؤبٗاصَا اإلاسخلٟت.
لم جً٢ ً٨يت الجىىب وخغا٦ه الؿلمي ً٢يت مُلبيت ٦ما يداو" ٫هٓام نىٗاء" جبؿيُها  ،بل لهما زلٟياتهما وؤؾبابهما
ُة
الاظخماٖيت والؿياؾيت والش٣اٞيت التي حٗىص بلى طل ٪ال٣هىع وألازُاء الىاججت ًٖ الىخضة الاهضماظيت التي ؤٖلىذ بحن
ظمهىعيت اليمً الضيم٣غاَيت الكٗبيت ،والجمهىعيت الٗغبيت اليمىيت ،التي لم جغإ َبيٗت الازخال ٝبحن الخهاثو
الاظخماٖيت والؿياؾيت والا٢خهاصيت في ٧ل مً الجمهىعيت الٗغبيت اليمىيت وظمهىعيت اليمً الضيم٣غاَيت  ،والى الخغب التي
ّة
1994م واظخاح بٟٗلها الجىىب بىنٟها ٢ض ً٢ذ ٖلى الىخضة الؿلميت بٗض بؿبب ما
قجها الُغ ٝالكمالي ٖلى الجىىب
لخ٣ا الجىىبيحن مً اظغاءاث حٗؿٟيت وتهميكه مً ٖمليت اإلاكاع٦ت الؿياؾيت والا٢خهاصيت .
وؾى ٝه٣ضم َظٍ الضعاؾت ٦مضزل لٟهم الً٣يت وؤؾبابها وؤبٗاصَا وآٞا٢ها ،وهي الً٣يت التي لم جدهل ٖلى اَخمام واضر
ٖلى اإلاؿخىيحن الا٢ليمي والضولي  ،بط لم يضع٦ها ال٨شحر مً الٗغب ،عبما يٗىص طل ٪الى الش٣اٞت الٗغبيت التي حكبٗذ بالىعي
ال٣ىمي الىخضور َىا ٫الؿىحن اإلااييت ،الامغ الظر اخضر الالخباؽ بما يخٗل ٤بً٣يت الجىىب في الظَىيت الٗغبيت ،بط
ّة
يىٓغ البٌٗ لها مً ػاويت الخٟاّ ٖلى الىخضة اليمىيت ٦مكغوٕ للىعي الىخضور الٗغبي  ،بال ؤجهم ٚحر مضع٦حن خ٣اث٤
الىا ٘٢التي هي بٗيضة ٧ل البٗض ًٖ طل ،٪بط ال جىظض وخضة في الىا٦ ٘٢ما هي في الظَىيت الٗغبيت.
ول٣ض خاو ٫الىٓام اليمجي حسخحر ٧ل ام٩اهاجه الؿياؾيت وؤلاٖالميت والضبلىماؾيت واإلااليت في جًليل الغؤر الٗام اإلادلي
ّة ُة
ً
والٗغبي والٗالمي ًٖ ً٢يت الجىىب ،والخ٣ليل مً قإجها ،مهىعا مً يُالبىن بد٣ى٢هم الؿياؾيت باجهم قلت اهٟهاليىن،
ً
زاعظىن ًٖ الىٓام ،ألامغ الظر اوٗ٨ـ طل ٪ؾلبا ٖلى ٖضم الٟهم الض٢ي ٤والٗمي ٤للً٣يت وؤبٗاصَا اإلاسخلٟت.
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وٖليه ؾٗيىا ظاَضيً في َظٍ الضعاؾت ج٣ضيم مضزل حٗغيٟي مبؿِ ًٖ الً٣يت مً زال ٫اؾخٗغاى ؾغي٘ لبٌٗ الى٢اج٘
ً
التي ق٩لذ زلٟيت ؤؾاؾيت للً٣يت ،والتي تهض ٝبلى لٟذ اهدباٍ ٧ل اإلاهخمحن والىسب الؿياؾيت وال٨ٟغيت ججاٍ الً٣يت ،
ومً زم الخىظه هدى بدثها واإلاؿاٖضة في ايجاص الخلى ٫لها.
مُٗياث جالمـ خياة الىاؽ في الجىىب وبخؿاؾهم بها .في زالزت
و٢ض خغنىا ٖلى اؾخ٣غاء مالمدها ألاوليت التي حؿدىض بلى
ٍة
مباخض هي:

1994م ٖلى وخضةالضولخحن
 .1اإلابدض الاو : ٫جإزحر خغب
 . 2اإلابدض الشاوي :ألاؾباب الغثيؿت لً٣يت الجىىب .
 . 3اإلابدض الشالض :مؿحرة الخغا ٥الجىىبي الؿلمي.
 .4الخالنت والاؾخيخاظاث .
اإلابدض الاو:٫

1994م ٖلى وخضةالضولخحن
جإزحر خغب
في الشاوي والٗكغون مً قهغ مايى1990م  ،اٖلً ًٖ ٢يام صولت الىخضة بحن ظمهىعيت اليمً الضيم٣غاَيت الكٗبيت
والجمهىعيت الٗغبيت اليمىيت  ،بمىظب الخى٢ي٘ ٖلى اجٟا٢يت بحن ٢ياصة البلضيً ،وبٗض ٞترة وظحزة مً الخى٢ي٘ جٟجغ الهغإ
بحن الُغٞيىبؿبب الخبايً والازخال ٝبحن البلضيً ومىا٧ ٠٢ل مً ال٣ياصيخحن بؿبب َبيٗت الىٓامحن الؿياؾيحن اإلاسخلٟحن
ً
ً
ً
في الكما ٫والجىىب  ،هٓاما ؾياؾيا ايضلىظيا طاث جىظه اقترا٧ي في الجىىب  ،وهٓام ج٣ليضر مىٟخذ ٖلى الخىظه الغؤؾمالي
في الكما ، ٫وٖليه بان اَضا٧ ٝل مجهما في الىخضة مسخلٟت  ،و٢ض باء ان ٧ل مً ال٣ياصيخحن الؿياؾيخحن يٟخ٣غا بلى خؿً
الىيه والش٣ت بالُغ ٝالازغ٩ٞ ،ل َغ٧ ٝان يىاوع للمدآٞت ٖلى اؾخ٣الليخه وجىؾي٘ ؾلُخه ٖلى خؿاب الُغ ٝالازغ( )،
و٢ض اصي َظا الىي٘ بلى وكىب الخغب والتي حٗىص ؤؾبابها بلى جل ٪الُغي٣ت التي جمذ بها الىخضة الاهضماط بحن هٓامي وقٗبي
الضولخحن التي لم جغإ الخمايؼ والازخال ٝبيجهم  ،وجخًمً مٗالجخه بهىعة ٖ٣الهيت وٖلميت جاصر بلى طوبان طل ٪الخمايؼ
ً
والازخال ٝمً زال ٫ظملت مً اإلاٗالجاث وٖبر مغخلت ػمىيت ٧اٞيت جإزظ بالخضعط  ،ونىال بلى ج٣اعب خ٣ي٣ي ي٣ىم ٖلى ٢اٖضة
اإلاكاع٦ت الٟٗليت ل٩ل مً الُغٞحن وجًمً خ٣ى٢هما ،وخمايت الىخضة مً الاهً٣اى ٖلحها .
اط يبضوا ؤن َىاٖ ٥ىامل عثيؿت مكتر٦ت مشلذ الخلل البييىر ال٩امً في الىخضة  ،وؤصي بلى حٗثرَا ومً بحن َظٍ الٗىامل َى
طل ٪الُاب٘ الٟىقي للىخضة الظر ايٗ ٠اإلاكاع٦ت الكٗبيت الضٖم لها  ،اط لم يإزظ َظا اإلاكغوٕ الهي ٜالخضعيجيت للىنى٫
بلى الىخضة الاهضماظيت  ،بل ؾاعث ٖلى اؾاؽ الىٓغة الظاجيت للمهالر الظاجيت وألاَضا ٝاإلاخٗاعيت  ،خيض صٗٞذ ٧ل مً
ً
ً
٢ياصة الضولخحن هدى الىخضة بىنٟها زالنا ومسغظا لهما مً مكا٧لهما ونغاٖهم الضازليت ( ).

1
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 .اكن اختيار ضنعاء عامص ًة دلوةل الوحدة والرئيس الشاميل رئيس ًا لدل وةل  ،قد أظهرت لضنعاء مدى سهوةل التخلص من الطرف اجلنويب  .فبدأ خيطط للتخلص من رموز
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1986م في الجىىب  ،ويىاظه
يظ٦غ ان ٧ل مً الىٓامحن ٧ان يٗيكان مكا٧ل ونغاٖاث ٖلى الؿلُت ٦ما خهل في يىايغ
ً
ً
الىٓام في الكما ٫مٗاعيت ؾياؾيت ومىاظهاث م٘ الجبهت الىَىيت وؤػمت ا٢خهاصيت ،لهظا ٧ان مكغوٕ الىخضة مسغظا وَضٞا
ً
ً
ً
ً
ؾياؾيا للجىىب  ،وَضٞا ا٢خهاصيا واؾتراجيجيا للكما. ٫
ولم يىٓغوا بلى طل ٪الخمايؼ والازخال ٝبحن البلضيً  ،خيض ؤن الخىا ٌ٢بحن الكما ٫والجىىب ٢ض هخج ٖجهما هٓامان
مسخلٟان ،هٓام ظمهىعر في الكما ،٫وهٓام ظمهىعر ؤزغ في الجىىب ،ول٣ض ٧ان لهما هخاثج مسخلٟت ٖلى البيئت الاظخماٖيت
والؿياؾيت ختى مً خيض الُبيٗت اإلاخىاً٢ت للضولخحن اليمىيخحن اللخان جىلخا البىاء الىَجي في ؾخيىياث ال٣غن اإلااضخي،
ً
وْهغث بهىعة ملمىؾت في الىٓام الؿياسخي في اليمً بٗض بٖالن الىخضة ( ) .التي ؤٖلىذ بحن هٓامحن مسخلٟحن جماما  ،هٓام
في الجىىب ٢اثم ٖلى ؤؾـ الخىظه الاقترا٧ي  ،حك٩ل اإلال٨يت الٗامت لىؾاثل ؤلاهخاط ؤؾاؽ الضولت وهي التي جدخ٨غ اليكاٍ
الا٢خهاصر وج٣ضم الخضماث ألاؾاؾيت للمىاَىحن ،والىٓام في الكما٢ ٫اثم ٖلى ؤؾاؽ الاهٟخاح الا٢خهاصر وخغيت
الا٢خهاص ويٗخمض ٖلى ألاٖغا ٝؤ٦ثر مً ال٣اهىن.
و٢ض ؤصي َظا الازخال ٝبلى ازخال ٝالخىظهاث وألاَضا ٝلضي الىسب الؿياؾيت الخا٦مت في الكما ٫والجىىب وَظا
الازخال ٝيٗىص بلى َبيٗت الخيكئت الؿياؾيت والش٣اٞيت ل٩ل مجهماٞ ،الىخضة التي ؾعى بلحها الجىىبيىن ّة
وجغسخذ في ههجهم
ً
ً
ً
ً
الؿياسخي هي وخضة جدمل مكغوٖا وَىيا و٢ىميا جدضيصيا ٢اثما ٖلى اؾاؽ ايضلىظيت الىٓام ،بيىما الىخضة بىٓغ الؿلُت
والىسب الؿياؾيت في الكما٢ ٫اثمت ٖلى ؤؾاؽ الٗهبيت وحؿدىض ٖلىالٛلبت الؿ٩اهيت .
ً
بط اجسظث الىخضة ٖىض بٖالجها الُاب٘ الخؼبي هيابت ًٖ الكٗب ،وجم جى٢ي٘ اجٟا٢يت الىخضة بحن الخؼبيحن الؿياؾيحن (
الاقترا٧ي في الجىىب) و( اإلااجمغ في الكما ) ٫صون مكاع٦ت ال٣ىي الؿياؾيت ألازغي ؤو الاؾخٟخاء ،وَظا الُاب٘ قاَض ٖلى
اإلاٟاَيم وألاَضا ٝالخاَئت لضي ٢ياصة البلضيً ٞ.مٟهىم الىخضة لضي الىسب الخا٦مت في الكما –٫الجمهىعيت الٗغبيت
ً
اليمىيت  -ال يسغط ًٖ ٨ٞغة ٖىصة الٟغٕ بلى ألانل بىن ٠الجىىب ٞغٖا جاب٘ للكما ٫ألانل  ،وَظا ٞهم مؼي ٠يٗىص بلى
ٞلؿٟت الخ٨م ال٣بلي الخ٣ليضر " الُاثٟت الؼيضيت " الظر خ٨م الكماٞ ٫ترة َىيلت مً الؼمً الظر يؿدىض بلى ال٣ىة اإلاخمشلت
بالخٗهب ال٣بلي الُاثٟي والٛلبت الؿ٩اهيت للكما. ٫
اما ال٣ياصاث الجىىبيت ٣ٞض ٧اهذ جغاًَ ٖلى الٗامل الايضلىجي للىٓام والظر مهضث له ٖبر جإؾيـ ٞغٕ للخؼب الاقترا٧ي في
الكما٧ ٫ان يٗمل بهىعٍ ؾغيه  ،بال ان عياح الخٛحر التي ٖهٟذ باألهٓمت الاقترا٦يت في جل ٪الٟترة ٢ض اجهذ طل ٪الغَان
الايضلىجي.
وٖليه ٞان الىخضة لم ج٣ىم ٖلى ؤؾـ الخضعط والخ٩امل بحن البلضيً  ،بل ظاءث ب٣غاع مً ال٣ياصاث الٗليا في البلضيً في
نيٛت ا٢دؿام الؿلُت بحن الخؼبحن الخا٦محن في البلضيً ،بط ع٦ؼث ٖلى اإلاهالر الظاجيت وألاَضا ٝاإلاخىاً٢ت  ،ألامغ الظر
ظٗل جل ٪الىسب الؿياؾيت ٚحر ٢اصعة ٖلى الاعجٟإ ٞى ١زالٞاتهم الخ٣ليضيت ومهالخهم الظاجيت( ).
و٢ض ٦كٟخه ألايام ألاولى للىخضة ٖىضما ْهغث الخالٞاث بحن الُغٞحن ،ؤن هٓام نىٗاء ٧ان يًمغ بلخا ١الجىىب بؿلُخه
والاؾخدىاط ٖليه .

2
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" الغاجر ان الغَان الكمالي ٖلى الىخضة وخهحرا ٖلى الخ٨م الىخضور ٧ان ٢اثما ٖلى اإلاٗاصلت الخاليت  :يبِ الاقترا٧ي في
لٗبت الخ٨م الىخضور مً زال ٫الاجٟا٢ياث اإلاىٗ٢ت  ،والخهضر له وبي٣اٖه في مُباث وؤٞسار  ،ومً زم مداولت الؿيُغة
ٖلى الخ٨م في اليمً اإلاىخض وَظا الؿيىاعيى َبٗٞ ٤ليا في الؿىىاث الاولى مً الىخضة" ( ) .
يظ٦غ الباخض الامغي٩ي ظغيجىعيجىوؿيىان نالر ٢ض عخب بٗىصة اإلاجاَضيً مً اٛٞاوؿخان ٖ٨ـ البلضان الٗغبي الازغي ،
خيض قٗغ اهه ؾيدخاظهم في و٢ذ الخ ٤اط ٧ان يدلم في سخ ٤الىٓام الكىعي في الجىىب و٢ض اؾخ٣ل ٦غٍ اإلاجاَضيً لهظا
الىٓام و٢ض خ ٤٣نالر خلمه ٖىضما اجهاع الاجداص الؿىٞيتي وزؿغ الكىٖيىن صٖم مىؾ٩ى وؾاعٕ إلٖالن الىخضة م٘
الجىىب ،و٢ض اؾخسضم اإلاجاَضيً في خغب94م يض الاهٟهاليحن الجىىبيحن( ).و٢ض ؤ٦ضٍ الكيش ٖبض هللا بً خؿحن ألاخمغ
ً
عثيـ مجلـ الىىاب الؿاب ٤وعثيـ خؼب الانالح في مظ٦غاجه بإهه ٢ض َلب الغثيـ نالر مىه ؤن ياؾـ خؼبا م٘
ً
الاؾالميحن ي٩ىن عصيٟا للماجمغ بديض يدبجى مىا ٠٢مٗاعيت يض بٌٗ الى٣اٍ وألامىع التي اجٖ ٤ٟلحها م٘ الخؼب الاقترا٧ي
وٖغ٢ل جىٟيظَا ( ).
ُة
ً
صوعا في ّة
جإػم الٗال٢ت بحن َغفي الىخضة،
وٖليه ؤؾيـ خؼب الخجم٘ اليمجي لإلنالح طاث البٗض الضيجي وال٣بلي الظر لٗب
1991م وحٛلٛل وكاٍ الخؼب في اظهؼث الؿلُت
و٢اص َظا الخؼب مٗاعيت ٢ىيت إلا٣اَٗت الاؾخٟخاء ٖلى الضؾخىع في الٗام
الٗؿ٨غيت واإلاضهيت خيض جم اؾخُ٣اب اٖضاص ٦بحرة مً اإلاجاَضيً بىاؾُت الكيش ٖبض اإلاجيض الؼهضاوي ًٖى مجلـ
الغثاؾت في صولت الىخضة (94-90م) وؤمحن ٖام قىعي الانالح ،وبىاؾُت اللىاء ٖلي مدؿً الاخمغ ٢اثض الٟغ٢ت الاولى مضعٕ
وجم الخا٢هم في ؤظهؼة الجيل وألامً بالخيؿي ٤م٘ الغثيـ نالر ( ).
ّة
ّة
و٢ض جم ٖغ٢لت جىٟيظ اجٟا٢ياتها في اإلاغخلت الاهخ٣اليت ،بط ْلذ مٗٓم ماؾؿاث الضولخحن ال جسً٘ بال ل٣ياصاتها الؿاب٣ت
الؾيما اإلااؾؿاث الٗؿ٨غيت وألامىيت  .وفي ؤو ٫اهخساباث بٗض الىخضة ؾىت1993م ،بغػ خؼب ؤلانالح ٨٦خلت زاهيت في الخياة
ً
الؿياؾيت مخدالٟا م٘ ال٨خلت ألاولى " اإلااجمغ الكٗبي الٗام" وَى الخدال ٠الظر ٢ام ٖلى ؤؾـ ظهىيت (الكماٞ ،)٫إْهغث
هخاثجاالهخساباث ٖم ٤ألاػمت بحن الكغي٨حن ٞ ،دهل الكماٖ ٫لى 245مٗ٣ض(للماجمغ وؤلانالح ) بيىما خهل الجىىب ٖلى
1990م
 56مٗ٣ض ظميٗها لالقترا٧ي في الجىىبالتي جغاظٗذ ٞحها وؿبت الجىىبيحن في البرإلاان اإلاٗلً ٖىض جد٣ي ٤الىخضة في الٗام
ّة
" هه ٠الٗضص" ٞ،مشلذ َظٍ الىخاثج ماقغ ب٢هاء الجىىب مً اإلاٗاصلت الؿياؾيت وَظا ؾى ٝيىٗ٨ـ ٖلى ب٣يت الهيئاث
والخ٩ىمت ،وَظا الانُٟا ٝيكحر بلى ٞكل الاهضماط في اإلاجخم٘  ،واوٗضام خؿً الىيت والش٣ت بحن الُغٞحن  ،اط يداو٧ ٫ل
ً
َغ ٝاإلادآٞت ٖلى اؾخ٣الليخه ،ججضع الاقاعة الى ان َظا الانُٟا ٝالجىىبي وعاء الخؼب الاقترا٧ي ال يٗجي خبا للخؼب
ً
ب٣ضع ما َى حٗبحرا ي٣ابل جدال ٠اإلااجمغ والانالح في الكما ، ٫وَى ما شج٘ ٧ل َغ ٝالخمؿ ٪بمكغوٖيت صولخه الؿاب٣ت ،
وجهاٖضث ألاػمت بيجهملخهل بلى الخغب بحن ظيصخي الُغٞحن في ابغيل1994م ،وبٖالن ال٣ياصة الجىىبيت  ٪ٞالاعجباٍ ًٖ
ً
ً
الىٓام في نىٗاء في 21مايى مً الٗام هٟؿه  .واهتهذ الخغب باهخهاع الكما ٫بٗض مغوع 73يىما٧ ،ان الجىىب مؿغخا لها
صمغث ٞحها الخضماث الخدخيت وعاح ضخيتها آلاال ،ٝوقغصث ٖكغاث آلاال ٝمً الجىىبيحن بلى الخاعط ،وؤنضع مجلـ ألامً
1

 .فٌصل جلول  ،الٌمن  ..الثورتان والجمهورٌتان والوحدة  ،دار الجدٌد  ،بٌروت  ،لبنان2000 ،م ،ص .225
2
 .جرٌجورٌجونسٌن  ،الٌمن والقاعدة  ،عرض وتلخٌص ابراھٌم دروٌش منشور على الرط االتً :
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5C25qpt899.htm&arc=data%5C2012%5C11%5C1125%5C25qpt899.htm
 .انظر مذكرات الشيخ عبداهلل بن حسني األمحر ،على ادلوقع http://www.alahmar.net/content.php?lng=arabic&id=576:
4

 .انظر مقابلة احدى القٌادٌٌن البارزٌن فً تنظٌم القاعدة والمقرب ألسامة بن الدن فً صحٌفة الوسط الٌمنٌة  ،اغسطس 2012م ،للمزٌد
تابعhttp://yemen-press.com/news12083.html:
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1994م ( ) ،صٖا ٞحهما لى ٠٢بَال ١الىاع وٖىصة الُغٞحن بلى َاولت الخٟاوى  ،ولم يلتزمىن لها وجم
 931في الٗام
٢غاعيً 924و
1994م.
اظخياح الجىىب في 7يىليى
ً
ً
اط يبضو ؤن الخغب ٧ان مسُِ لها في ٢غاع ج٨ٟحر ال٣اثمحن بها ًٞال ٖلى ٧ىجها زاعا جمخض ظظوعٍ بلى الخغوب الؿاب٣ت التي
1979م ،وَظا ما جًمىخه الاقاعاث الىاضخت بلى طل ٪والتي اَل٣ها الغثيـ نالر في يىم
1972م و
٢امذ بحن الضولخحن ٦دغب
1994م في زُابه بميضان الؿبٗحن بالٗانمت نىٗاء  ،واٖخبر زُاب ؤٖالن الخغب ٦ ،ما جدمل بهماث خغب
 27ؤبغيل
1986م ،التي ٢امذ في الجىىبىهؼح ٦شحرا مً الٗؿ٨غيحن الجىىبيحن بلى الكما ٫ولم جغجب اوياٖهم بٗض الىخضة ولم تهخم
يىايغ
بهم ال٣ياصاث الجىىبيت وال الكماليت  ،الا بٗض الخغب  ،خيض اؾخُإ هٓام نىٗاء جىْيٟهم في خغبه ٖلى الجىىب ( ).
اوٗ٨ؿذ هخاثج الخغب الؿلبيت ٖلى الجىىب ،واإلاخمشلت في جل ٪ؤلاظغاءاث الخٗؿٟيت بد ٤الجىىبيحن -عاظ٘ اإلابدض الشاوي مً
َظٍ الى٢ت ، -التي ؤخؿؿتهم بالًيم والخغمان مً خ٣ى٢هم اإلاضهيت والؿياؾيت ،وحٗاملذ الؿلُت م٘ الجىىب بُغي٣ت
ؤ٢غب بلى الٛؼو قبحهت بخل ٪الخغوب التي ٧اهذ حكجها ال٣باثل في الٗهىع اإلااييتٞ .الىي٘ ال٣اثم في الجىىب بٗض الخغب َى
وي٘ اٚخهاب ب٣ىة الؿالح  ،وَى ما ٖبر ٖىه الُغ ٝالٗؿ٨غر اإلاايض لشىعة الخٛحر في الٗام اإلااضخي واإلايك ًٖ ٤الىٓام
ٖىضما ظاء في اخض بياهاجه بإن الىٓام ٢ض اؾخٗمغ الجىىب.
1993م ٦ما جم اؾدبضا ٫صؾخىع
-1990
وبالخغب ؤؾُ٣ذ ظمي٘ اجٟا٢ياث الىخضة والتي لم جىٟظ مٗٓمها في اإلاغخلت الاهخ٣اليت
الىخضة واؾخٗاصة هٓام الجمهىعيت الٗغبيت اليمىيت ،وحكغيض ال٣ياصاث الجىىبيت وخ٨م ٖلحها باإلٖضام  ،وؤنبذ يىم 7يىليى
َى يىم الىخضة اإلاٗمضة بالضم ٦ما يغصص في الخُاب الغؾمي  ،وْل هٓام نىٗاء يدخٟل به ٧ل ٖام بىنٟه الٗيض الغؾمي
ّة
للىخضة  ،في اإلا٣ابل يخدضر الجىىبيحن بان َظا اليىم مشل بضايت اخخال ٫الكما ٫للجىىب.
ً
و٢ض زلٟذ الخغب قغوزا ٖمي٣ت في الصخهيت الجىىبيت ٞدك٩ل لضي الجىىبي وعي بال٣هغ الؿياسخي والاظخماعي هاجج ًٖ
جل ٪ؤلاظغاءاث التي يماعؾها يضَم الىٓام في مسخل ٠اإلاجالث الؿياؾيت والا٢خهاصيت وألامىيت والاظخماٖيت ب٢هذ
الجىىب ٦كغي ٪ؤؾاسخي في مٗاصلت الىخضة والاؾخدىاط ٖلى الؿلُت والثروة  ،وباؾم الاصعى بالىخضة والخٟاّ ٖلحها جم
ً
ً
ً
ثخىيل الجىىب ؤعيا وبوؿاها وزغوة بلى ٚىيمت خغب ٞاإلاىخهغ ٞحها امخل ٪الضولت ومىاعصَا  ،وطَب بلى قمللت الخياة الٗامت
في الجىىب ال٣اثمت ٖلى ؤؾـ الٛىيمت والٗهبىيت  ،وجضمحر ٧ل ماؾؿاجه اإلاضهيت والٗؿ٨غيت والش٣اٞيت لهالر الكما.٫
اإلابدض الشاوي  :الخلٟيت الاظخماٖيت
ل٣ض ْلذ البييت ال٣بليت الخ٣ليضيت في الكما ٫مدآٞت ٖلى آلياتها في خحن حٗغيذ البييت ال٣بليت في الجىىب بلى الخ ٪٨ٟفي
مغخلت صولت الجىىب .يظ٦غ ؤن الىٓام الاقترا٧ي في الجىىب ٧ان ٢ض خل اإلاك٩لت ال٣بليت وهجر في زل ٤صولت خضيشت ومىاَىت
ً
ً
()
مخدغعة مً الخٗهب ال٣بلي ٞبضؤ مخىاً٢ا م٘ صولت الكما ٫التي ْلذ زايٗت إلاكاثش الؼيضيت
بط شج٘ الىٓام بٗض الخغب ٖلى ٖىصة اإلاكايش ال٣بليت في الجىىب ،وؤصي بلى بزاعة الٟتن والخغوب ال٣بليت بحن الىاؽ ومداعبت
ألاق٩ا ٫اإلاضهيت الخضيشت ،التي ؤوظضتها الضولت في الجىىب .

 .راجع قرارم رللس األمن الدكيل 924ك  9يف ادللحق رقم " ك: "2
 . 2عادؿ اجلوجرم  ،بركاف فوؽ اليمن  ،دار الكتاب العريب  ،القاىرة  ،مصر 20 0 ،ـ ،ص.260
 .طارؽ إمساعيل كجاكلني إمساعيل ،ج م د ش  ،السياسة كاالقتصاد كاجملتمع  ،لندف  986،ـ ،ص.29-20
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ً
ً
1994م بحن ٢اصة الىٓام وقيىر ال٣باثل وحك٩لذ هسبت
اخخىاء مخباصال جم بٗض خغب
وج٨ك ٠بخضي الضعاؾاث الاظخماٖيت ؤن
ً
ً
ً
مغ٦بت ،ؾٗذ إليٗا ٝالُاب٘ اإلااؾسخي للضولت وال٣بيلت مٗا ج٣ىم ٖلى مماعؾخحن مخىاً٢خحن ق٨ال ومخ٩املحن مىيىٖا،
تهضٞان بلى بيٗا ٝال٣بيلت ٦ماؾؿت اظخماٖيت ،وج٣ىيت ال٣بيلت ٦مىٓىمت ز٣اٞيت ،و٦ظل ٪ألامغ لكيىر ال٣باثل ٞهم
يضٖمىن الىٓام ويؿٗىن في الى٢ذ طاجه بلى بيٗا ٝالضولت ٦ماؾؿت ،وطل ٪يهب في زضمت الىسبت الؿياؾيت
والاظخماٖيت في آن واخض ٞهما هسبخان مخ٩املخان وليؿخا هسبخحن مخىاٞؿخحن( ) .
ً
وجدالٟذ ال٣ىي ال٣بليت وؤلاؾالميت والٗؿ٨غيت والؿياؾيت مٗا ٖلى ببٗاص الكغي ٪ألاؾاؽ في الىخضة "الجىىب" وجم٨ىذ
جل ٪ال٣ىي مً بظهاى اإلاكغوٕ اإلاضوي للضولت وبٖاصة جدالٟها ال٣اثم ٖلى اإلاغظٗياث الؿلُىيت "ال٣بليت والضيييت
والٗؿ٨غيت" .وظغي بٞغا ٙالىخضة مً مًاميجها الؿياؾيت والاظخماٖيت وٖىصة ؤؾلىب الخ٨ٟحر وؤلاعاصة الكمىليت التي
ً
ؤهخجها هٓام نىٗاء ؾاب٣ا  .و٢ض ٧اهذ ؤو ٫ؤلاظغاءاث اإلاخسظة بٗض الخغب َى حٗضيل صؾخىع صولت الىخضة ٖلى و ٤ٞإلاًامحن
الخدال ٠الجضيض بحن ٢ىي الخغب (ؤلانالح واإلااجمغ)٦ ،ما جم بلٛاء مجلـ الغثاؾت ال٣اثمت ٖلى ؤؾاؽ ال٣ياصة الجماٖيت
للضولت ٦ما ّة
ههذ ٖلحها اجٟا٢ياث الىخضة ُ ،ةومىذ الغثيـ نالخياث واؾٗت في الضؾخىع الجضيض " اإلاٗض ٫بٗض الخغب ".
ولم ياص الخغا ٥الؿ٩اوي الظر جم بٗض الىخضة بحن الكما ٫والجىىب بلى الاهضماط والاهههاع بحن اإلاىاَىحن في بىج٣ت الضولت
الىاخضة وزل٢ ٤يم الىخضة  ،بل ٖلى الٗ٨ـ مً طلٞ ٪ان الؿياؾاث الٗامت واإلاماعؾاث الخاَئت للىٓام٢ ، ،ض ؾاٖضث
ٖلى الخباٖض بحن الكما ٫والجىىب ؤ٦ثر مما ٧ان ٖليه الىي٘ ٢بل بٖالن الىخضة ،وْل الجمي٘ مدآٞحن ٖلى اإلاكاٖغ
ً
والهىياث الجهىيت  ،وان الهجغة الىاؾٗت مً الكما ٫بلى الجىىب ُّ
حٗض ماقغا للؿيُغة ٖلى الجىىب ،ويؿخسضم البٌٗ
٧لمت الاخخال ٫للضاللت ٖلى جل ٪اإلاماعؾاث بد ٤الجىىبيحن( ).
اإلابدض الشالض

ً٢يت الجىىب ماقغاث ومالمذ
1990م  ،والى الخغب وما زلٟخه مً ازاع ٦بحر ٖلى الجىىب  ،وْهغث
حٗىص اؾباب الً٣يت الى بضايت جى٢ي٘ الىخضة الاهضماظيت
بٗض الخغب عوايخحن الاولى ج٣ىلبإن الخغب ٢ض ً٢ذ ٖلى ٨ٞغة الاهٟها ٫وعسخذ الىخضة بالضم .بيىما الازغي ج٣ى ٫بان
الخغب ً٢ذ ٖلى ٨ٞغة الىخضة مً ألاؾاؽ وق٩لذ بضايت خ٣بت اخخال ٫الكما ٫للجىىب( ) .وؤ٦ضث اإلاماعؾاث الٟٗليت
ُة
للىٓام زال ٫الؿىىاث اإلااييت ّة
صخت الىٓغة التي ج٣ى ٫بن الخغب ٢ض ً٢ذ ٖلى مكغوٕ الىخضة الؿلميت التي ؤٖلىذ بحن
الجمهىعيتن ٖام1990م ،وخىلذ الجىىب بلى ؾاخت للخغب صٖمتها الٟخىي الضيييت الباَلت التي ؤنضعَا ٖبض الىَاب
الضيلمي وػيغ الٗض ٫خيجها الظر ّة
ٟ٦غ ٞحها الجىىبيحن وؤظاػ ٢خلهم وؤباح ممخل٩اتهم( عاظ٘ هو ٞخىي الخغب) وبمىظبها ّة
جدى٫
ً
الجىىب بلى مٛاهم خغب لؿلُت 7يىليى التي ٖبصذ باإلوؿان وٞخدذ الباب واؾٗا لجهب زغواث الجىىب وماؾؿاجه صولخه
الؿاب٣ت وٞغى هٓام ٖؿ٨غر ي٣ىم ٖلى مهاصعة الخ٣ى ١والخغياث ألاؾاؾيت للمىاَىحن و٢مٗهم وبطاللهم .وٖم اإلاجخم٘

2

 .د .عادؿ الشرجيب كآخركف ،الدكلة كالقبيلة يف اليمن  ..دراسة اجتماعية نفذىا ادلرصد اليمين حلقوؽ اإلنساف.
. .د .أمحد يوسف،حبث عن مس تقبل الوحدة المينية ،منشور عىل الاهرتهت
 .رلموعة االزمات الدكلية صحيفة الشرؽ االكسط  0أكتوبر

20ـ ،العدد2024
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الٟؿاص والٓلم والبُالت ،وجضَىعث ألاويإ اإلاٗيكيت للىاؽ بهىعة ٖامت ّ ،ة
وجبضلذ ٦شحر مً مٓاَغ الخياة التي ٧اهذ
جىٗم بالؿ٨يىت وألامً .
ُة
يظ٦غ ؤن الؿلُاث لم جى ٫ؤر اَخمام إلاٗالجت جل ٪ألاويإ الؿياؾيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت وألامىيت التي وكإث بٗض
ً
1994مّ ،ة
وؤيغث ٦شحرا بدياة الجىىبيحنٖ ,لى الغٚم مً الك٩ىي واإلاُالبت اإلاؿخمغة التي ٢ىبلذ بخجاَل جام مً الىٓام
خغب
ُة
الظر ؤمًٗ في بطاللهم وٖؿ٨غة الخياة اإلاضهيت وجدىيل ؤعاضخي الجىىب بلى مل٨يت زانت وُٖايا وَباث جهغ ٝلٛحرَم
ّة
ً
ً
بخىظحهاث مً عمىػ الىٓام في نىٗاءّ ،ة
اؾدياء ٖاما في الجىىب
و٦غؽ في الىا ٘٢الخميحز بحن اإلاىاَىحن ،ألامغ الظر ولض
الؾيما ٖىضما ٧ان يدهل الكماليىن ٖلى الامخياػاث في الجىىب بيؿغ ٧الخهىٖ ٫لى ألاعاضخي والخٗييىاث ال٣ياصيت
والخىْي ، ٠في الى٢ذ الظر ُةيدغم مجها الجىىبيحن  ،واوٗ٨ـ طل ٪الخميحز بخل ٪اإلاٗامالث التي جىحي باؾخًٗا ٝوبؾخسٟاٝ
ً
الجىىبيحن ،وحٗميم ثَمت الاهٟهاٖ ٫لى ٧ل الجىىبيحن والدك٨ي ٪بىَىيتهمدؿىي٣ا إل٢هائهم مً اإلاكاع٦ت الؿياؾيت
وؤلاهخاظيت ومً زم خغماجهم مً خ٣ى٢هم وجدىيلهم مً صٖاة للىخضة بلى ٖ٨ـ طلٖ ٪لى الغٚم مما٢ضمىٍ مً جىاػالث مً
ً
ً
ؤظل الىخضة ,وفي الاججاٍ آلازغ يىٓغ للكماليىن ظميٗا بإجهم وخضويىن مسلهىن وطل ٪جبريغا إلاماعؾاتهم وجهغٞاتهم
البرظماجيت التي ال جضٖ ٫لى وخضة خ٣ي٣يت بحن َغٞحن .
ً
ً
وبضؤ الٟغػ واضخا بحن اإلاهؼومحن واإلاىخهغيً في الخغب جبٗا لظل ٪الٟغػ بحن قمالي وظىىبي  ،ووخضور واهٟهالي ٞ ،الخضيض
ًٖ الىخضة ٧ان يسٟي وعاءٍ مأعب ؤزغي ٦خبريغ مماعؾت الٓلم وجهب اإلامخل٩اث الٗامت والخانت والٟؿاص ،واؾدبٗاص
الجىىبيحن مً الىْاث ٠ال٣ياصيت اإلاضهيت والٗؿ٨غيت وبخال ٫مدلهم آزغيً بضؤ ؤلا٢هاء مً اإلاىا ٘٢ال٣ياصيت في ألامً
والجيل والخاعظيت وؤلاٖالمىنىال الى الاٖما ٫البؿيُت ,بط ؤزظ الكماليىن يخٛلٛلىن في ؾى ١الٗملباإلادآٞاث الجىىبيت
ٞاؾخدىطوا ٖلى اليكاٍ الخجاعر  ،واإلاىانالث الٗامت واإلا٣اوالث ومىدهم ٧ل الدؿهيالث مً ٢بل الاظهؼة الخ٩ىميت.
ولم يٗغ الىٓام ؤر اَخمام في مٗالجت الً٣ايا الخ٣ى٢يت اإلاشاعة في جل ٪الاخخجاظاث ألاولى للخغا ٥الجىىبي  ،ولم يؿخٟاص
ُة
مً ج٣اعيغ وم٣ترخاث ٢ضمذ له مً ٢بل اللجان التي ٧لٟذ بالجزو ٫بلى اإلادآٞاث الجىىبيت لالَالٕ ٖلى ألاويإ ٞحها ،ؤو
جل ٪ال٨خاباث واإلا٣ترخاث التي ج٣ضم بها البٌٗ للؿلُت.
ّة ً
ظليا للجمي٘ ٖضم ظضيت الخىظه هدى مٗالجت الً٣ايا الىاججت ًٖ الخغب  .وَظا يا٦ض ههج هٓام نىٗاء ججاٍ
واجطر
ً
ً
ً
الجىىب  ،بىنٟه مٛىما وٞيضا للكما ٫وٞغٖا ٖاص بلى ؤنله " بدؿب ػٖمهم " ٧ل طل ٪ولض ٢ىاٖت لضي ال٨شحر بإهه ال يمً٨
ؤن جخم مٗالجت جل ٪الً٣ايا؛ ألامغ الظر خٟؼ ٖلى جهٗيض الخغا ٥الجىىبي وع ٘ٞؾ ٠٣اإلاُالبت بالخ٣ى ١الؿياؾيت ٪ٟ٦
الاعجباٍ واؾخٗاصة صولتهم وطل ٪بٗض ؤن ؤنابهم اليإؽ مً وخضة الًم وؤلالخا ١وعجؼ الىٓام ًٖ مٗالجت جل ٪ألاػمت ٖلى
ؤؾـ وخضويت بل ماعؽ ؾياؾت َاعصة للىخضة وليؿذ ظاطبه لها.
ولظل ٪لجإ الجىىبيحن بلى الاؾخمغاع في جل ٪الاخخجاظاث الؿلميت في ٧ل اإلادآٞاث ،وق٩لذ ً٢يت عؤر ٖام ْهغث بك٩ل
مؿحراث خاقضة وبإنىاث ٖاليت حكحر بلى جل ٪الً٣ايا واإلآالم ومٗاهاة الىاؽ وب٢هائهم مً اإلاكاع٦ت الؿياؾيت
وؤلاهخاظيت ،وع ٌٞؤؾاليب ؤلا٢هاء والتهميل وٞىضخى ؤلاصاعة والٟؿاص ،وع ٘ٞؤٖالم صولت الجىىب الؿاب٣ت والضٖىة
باالؾخ٣ال ٫واؾخٗاصة الضولت  ،و٢ض واظهها الىٓام بالٗى ٠وال٣م٘ الظر عاح ضخيتها مئاث مً الكهضاء .ولم جدض ؤؾاليب
ال٣م٘ وال٣خل مً جل ٪الاخخجاظاث اإلاٗبرة ًٖ ٖم ٤الً٣يت بل ٖلى الٗ٨ـ مً طل٧ ٪اهذ صاٗٞا الؾخمغاعَا .
وختى جبلَ ٜظٍ الضعاؾت ؤَضاٞها هغي مً ألاَميت بم٩ان ؤن وؿخٗغى بالخٟهيل بٌٗ مً جل ٪اإلآالم واإلاماعؾاث التي
اعج٨بها الىٓام بد ٤الجىىبيحن بٗيضا ًٖ الهيٛت ؤلاوكاثيت والخدليليت وطل ٪مً زال ٫اإلااقغاث آلاجيت :
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ً

ؤوال:
 1994م وَظٍ مً الجغاثم اإلاهىٟت يمً
اعج٨ب هٓام نىٗاء ظغاثم بد ٤الجىىب وجخمشل في ٚؼوٍ الٗؿ٨غر للجىىب في ٖام
ظغاثم ؤلازال ٫بالؿلم اإلادلي والضولي خيض ؤعاص ٞغى الىخضة بال٣ىة الٗؿ٨غيت ٖلى قٗب الجىىب جدذ قٗاع الىخضة ؤو
اإلاىث – اإلا٣هىص َىا مىث الجىىبيحن – الظر ْهغ في اإلاماعؾاث اإلاغج٨بت في الخغب ٧الٟخىي الضيييت التي صٖمذ الخغب
وؤباخذ ٢خل اليؿاء وألاَٟا ٫والكيىر في الجىىب ( ) .اؾخسضم ٞحها خىالي ؤعبٗىن ؤل ٠مجاَض مً اإلاجاَضيً اليمىيحن
والٗغب الاٛٞان ،وحٗض ظغاثم بباصة قاملت جغج٨ب بد ٤ؤلاوؿاهيت ،تهض ٝبلى بلخا ١اعى الجىىب بالكما ٫ولى ٖلى خؿاب
بباصة ٧ل ؤبىاء الجىىب.

ً

زـاهــيا :
٢ام هٓام نىٗاء بىي٘ الجىىب جدذ ٢بًه ؤمىيت وٖؿ٨غيت قضيضة ،بط جم الؼط بإٖضاص ٦بحرة مً ٢ىاث الجيل وألامً
الكمالي بلى الجىىب وج٣ؿيمه بلى مىاَ ٤وُ٢اٖاث ٖؿ٨غيت يخىلى اإلاؿالىن الٗؿ٨غيىن في َظٍ الُ٣اٖاث واإلاىاَ ٤بصاعة
قاون جل ٪اإلاىاَ ٤وَم ؤصخاب اليض الُىلى والٟهل في ٧ل الً٣ايا اإلاضهيت والٗؿ٨غيت وؤلاصاعيت " بصاعة الخا٦م الٗؿ٨غر
٦ما يخم في البلضان اإلاؿخٗمغة " .

ً

زـالشــا:
ؤَل ٤الىٓام ؤيضر الٗؿ٨غ ل٣خل ؤٖضاص ٦بحرة مً الجىىبيحن مً ٢بل الٗؿ٨غيحن في مىاٖ ٘٢ضيضة  ،ولم يظ٦غ اهه ٢ضم
 2000ضخيت.
شخو واخض للمدا٦مت و٢ض نلذ ؤٖضاصالطخايابلى ما ي٣غب مً

ً

عابٗــا:
ؤ٢ضم هٓام نىٗاء ٖلى جضمحر اإلااؾؿت الٗؿ٨غيت الجىىبيت بٗض حكغيض ال٣ياصاث الٗؿ٨غيت بلى الخاعط ووي٘ زُت مضعوؾت
لخهٟيت وجضمحر ظيل وؤمً الجىىب مً زالَ ٫غص البٌٗ  ،ؤو جىػي٘ ٖىانغ الجيل وألامً ٖلى وخضاث الجيل وألامً
1994م ،وخغماجهم مً مىانلت الخضمت في الؿل٪
الكمالي ،و٦ظا بخالت ؤٖضاص ٦بحرة مجهم للخ٣اٖض (ؤلاظباعر) بٗض خغب
الٗؿ٨غر ومً مىاٗ٢هم الٗمليت  ،والظر ونل ٖضصَم بلى خىالي ازىان وزماهىن ؤل ٠ظىضر ،مجهم زمؿت وٖكغون ؤل٠
يابِ  ،جغ٦ؼ مٗٓمهم في جل ٪اإلاىاَ ٤التي ٧ان الٗمل الٗؿ٨غر يمشل مدىع وكاٍ الؿ٩ان ٞحها ،ألامغ الظر ولض قٗىعا
لضحهم بالٛبن وؤلا٢هاء مً اإلاكاع٦ت الٟٗليت في الؿلُت .وؾاٖض ٖلى جىؾ٘ واهدكاع البُالت وال٣ٟغ في الجىىب  ،وؤٚل٣ذ
الضولت ماؾؿاتها الٗمليت والخٗليميت في وظىٍ الكباب.

ً

زامؿا :
الً٣اء ٖلى مٗٓم ماؾؿاث صولت الجىىب ؤلاهخاظيت والخضميت وجهب م٣ىماتها اإلااصيت وج٣اؾمها ٛ٦ىاثم خغب بحن ؤمغاء
الخغب مً ألاؾغة الخا٦مت و٦باع اإلاكاثش واإلاجاَضيً وبٌٗ الخجاع الضاٖمحن واإلامىلحن للخغب  ،وبي٘ بٌٗ اإلااؾؿاث
ؤلاهخاظيت جدذ مؿمى الخصخهت التي ا٢خهغث ٖلى اإلااؾؿاث الهىاٖيت والخضميت في الجىىب  ،خيض جم بيٗها بإزمان
بسؿت ل٣اء مهالر مخىٟظيً في الىٓام .وجم جهٟيت ٧ل ماؾؿاث الُ٣إ الٗام  ،بط بلٖ ٜضص اإلاهاو٘ واإلااؾؿاث التي جم
1
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ً
جهٟيتها ماثت وزالزحن ماؾؿت نىاٖيت وججاعيت وزضميت ،مجها 30مهىٗا  ،وزماهيت وٖكغون ماؾؿت زضميت وبهخاظيت
مغ٦ؼيت وٞغوٖها اإلاىدكغة في ظمي٘ اإلادآٞاث الجىىبيت.

ً

ؾاصؾا :
٧اهذ الضولت الؿاب٣ت في الجىىب ٢ض اٖخمضث ٖلى الُ٣إ الٗام بىنٟت عؤؾما ٫الضولت وهي اإلاؿئىلت ًٖ جىٞحر ٞغم
الٗمل والخإَيل إلاىاَىحها و٣ٞا لُبيٗت الىهج الؿياسخي.
بن جهٟيت الُ٣إ الٗام ٢ض ؤصي بلى الاؾخٛىاء ًٖ اٖضاص ٦بحرة مً الٗما ٫واإلاٗخمضيً ٖلى عواجبهم الكهغيت
ً
ونل ٖضصَم بلى ؾبٗحن ؤلٖ ٠امل وٖامله ج٣غيبا ،ولم يخٗىصوا ٖلى الٗمل الخام وٖلى وظه الخهىم في مدآٞت ٖضن
الظر ونل بظمالي ٖضص اإلاخ٣اٖضيً ٞحها خىالي 45ؤلٖ ٠امل وٖاملت الظر يٗخمض ؾ٩اجها ٖلى الىْيٟت الٗامت .
يظ٦غ ؤن ٢اهىن الخضمت التي اٖخمض ٖليه الخ٣اٖض لم يغاعي الٟاع ١الؼمجي بحن هٓامي الخضمت في الكما ٫والجىىبٞ .ىٓام
الخضمت في الجىىب الظر يٗىص بلى ٖهض الخىاظض البريُاوي ؾخيىياث ال٣غن اإلااضخي  ،بيىما هٓام الخضمت في الكما ٫يٗىص بلى
1987م  ،وبخالي اخدؿاب ػمً الخضمت يسخل ٠بحن الكما ٫والجىىب  ,ألامغ الظر ياصر بلى بٞغا ٙماؾؿاث الضولت مً
اإلاىْٟحن الجىىبيحن،وب٣ا هٓغائهم الكماليحن في الخضمت .وحكحر الخ٣اعيغ ؤلاخهاثيت بلى ؤن َىا ٥ؤ٦ثر مً 18ؤل ٠زغيج
ظامعي م٣يضيً في م٨خب الخضمت اإلاضهيت بمدآٞت ٖضن ييخٓغون الٗمل مىظ ٖضة ؾىىاث.

ً

ؾابٗا :
جم حٗيحن قماليحن في ؤٚلب اإلاىانب ال٣ياصيت في الجىىب ونلذ وؿبت مضعاء الٗمىم ٞيه بلى وؿبت %86مً ؤبىاء الكما ٫في
الؿىىاث التي جلذ الخغب ،وبٌٗ الصخهياث الجىىبيت ٚحر اإلاغٚىبت في الىؾِ الاظخماعي مٗٓمهم ال يمخل٩ىن الخبراث
وٚحر ماَلحن لخل ٪اإلاىا ، ٘٢و٢ض زلَ ٤ظا الىي٘ خالت مً السخِ الٗام في الجىىب  ،في الى٢ذ الظر جم الاؾخٛىاء ًٖ
ال٨شحر مً الجىىبحن مً طور الخبرة والٟ٨اءاث الٗلميت وب٣ائهم في البيىث الظيً ٖغٞىا بدؼب زلي ٪في البيذ.

ً

زامىا :
البؿِ والاؾديالء ٖلى ألاعاضخي الٗامت والخانت في الجىىب( ):
 .1البؿِ والؿيُغة ٖلى ألامال ٥الٗامت والخانت مً اعاضخي وٖ٣اعاث ٖامت وزانت ،وجم نغ ٝوزاث ٤جملي ٪بها الشخام
مً الكما ٫بإؾاليب وَغ ١مسخلٟت ،في الى٢ذ الظر جم خغمان ال٨شحر مً الجىىبيحن مً الخهىٖ ٫لى ألاعاضخي ٦ ،ما جم
اٖخماص هٓام جملي ٪ألاعاضخي في الجىىب ٖلى الكماليحن  ،وهٓام الخإظحر ٖلى الجىىبيحن .ؤو الاؾديالء ٖلى الاعاضخي الكاؾٗت
ٖبر التزويغ ؤو الض ٘ٞبالبٌٗ باصٖاءاث مل٨يت الاعى ويخىلى اإلاخىٟظيً مخابٗتها وبالخالي الؿيُغة ٖلحها م٣ابل اؾخسغاظها او
ص ٘ٞزمً بسو إلاا يؿمى باإلاال ،٥ومً امشلت طل ٪هي جل ٪الاعاضخي الكاؾٗت التي اصعى مل٨يتها بٌٗ الاشخام مً ٖكحرة "
اإلاهاٖبه " في ٖضن واإلادضص بٗكغة بلى٧اث بهض ٝبيٗها زمً بسـ ألخضي الخجاع الكماليحن ،ؤو اعاضخي ٧الخ٨ـ (اإلاىُ٣ت
الخغة) التي اؾخىلذ ٖلحها قغ٦ت اإلاى٣ظ وهي قغ٦ت وَميت جدب٘ اخضي قيىر خاقض خيض بصٖذ َظٍ الكغ٦ت مل٨يتها
 1,260,000متر مغب٘) في مىُ٣ت ٧الخ٨ـ بمدآٞت ٖضن .وعَ ٌٞظا الاصٖاء
إلاؿاخاث قاؾٗت مً ألاعاضخي ج٣ضع بىدى (
.
بد٨م مً مد٨مت وم٘ طل ٪انضع الغثيـ اوامغٍ بخٗىيٌ اإلاضعي بازىحن ملياع عيا ٫يمجي ،وَظا صليل ٖلى حٛل ٜالٟؿاص .
1

 .انظر  :دراسة عن مشكلة االراضً وتوزٌعها  ،مركز مدار للدراسات والبحوث  ،عدن207 ،م ،نشرة فً عدد من المواقع منها :
http://tajaden.org/reports/564.htmhttp://www.alwatanye.net/56113.html
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 .2الاؾديالء ٖلى ؤعاضخي الجمٗياث والخٗاوهياث الؼعاٖيت ،خيض جم الاؾديالء ٖلى 35ظمٗيت ػعاٖيت جًم زمؿه وزالزىن
ً
ؤلًٖ ٠ىا مً اإلاىْٟحن في ؤظهؼة الضولت واإلاىاَىحن ,الظيً خاػوا ٖلحها بمىظب وزاث ٤قغٖيت و٢اهىهيت ،خيض ؤ٢ضم بٌٗ
اإلاؿاولحن في الضولت بلى ص ٘ٞالبٌٗ باصٖاءاث اإلال٨يت وحٗميض وزاث ٤البي٘ والكغاء ٚحر اإلاكغوٖت لهظٍ ألاعاضخي ،وحكحر
ؤلاخهاثياث بلى اهه ٢ض جم جهب مئت وٖكغون ؤلٞ ٠ضان  ،يٟ٨ي َىا ؤن هظ٦غ بٌٗ ألامشلت بان اخض اإلاخىٟظيً اؾخىلى ٖلى
ٞ 2500ضان في مدآٞت لدج ٦ما ط٦غجه اتهام الىيابت الٗامت باإلادآٞت .
اعى بمؿاخت
و٧اهذ جىظض في الجىىب ( )56حٗاوهيت ػعاٖيت نٛحرة مىدكغة في زمـ مدآٞاث ظىىبيت ,ج٣ضم للمؼاعٖحن اإلاؿاٖضاث
اإلاسخلٟت لدؿهيل وكاَهم الؼعاعي وؤلاهخاجي خيض جم جضمحرَا.
ؤما مؼاعٕ الضولت ٣ٞض ٧اهذ جمشل ؤَم الُ٣اٖاث ؤلاهخاظيت والا٢خهاصيت التي حٗخمض ٖلحها الضولت في الجىىب  ،وبٗض
.1
ٞ )29758ضان  ،جم الاؾديالء ٖلحها وٖلى
الخغب جم جهٟيت وجضمحر َظا الُ٣إ  ،خيض جم جهٟيت ( )33مؼعٖت ج٣ضع مؿاختها (
ؤنىلها مً ٢بل بٌٗ اإلاخىٟظيً والبٌٗ جم اؾخٗاصتها للمال ٥الانليحن .

ً

جاؾٗا:
الكٗىع بالخغمان بؿبب جل ٪الش٣اٞت التي ٦غؾها ؤلاٖالم والخُاب الغؾمي الظر يتهم الجىىبيحن بالخياهت والاهٟها ٫وؤصث
ً
َظٍ الش٣اٞت بلى الخباٖض اإلاجخمعي اوٗ٨ؿذ ؾلبا ٖلى هٟؿياث الجىىبيحن وبالخالي خغمان ال٨شحر مً الكباب مً الالخدا١
باإلااؾؿاث الٗؿ٨غيت والؿياصيت واإلاىذ الجامٗيت زالٞا إلاا ٧ان يخم مً ؾاب.٤وللم٣اعهت بحن ٖضص الُالب اإلابٗىزحن للضعاؾت
في الخاعط في بخضي الضو ٫الٗغبيت ٞمً بحن خىاليَ 900الب يىظض مجهم خىالي بخضي ٖكغ َالب مً الجىىب .ِ٣ٞ

ً

ٖاقغا :
حٗ٣يض بٌٗ اإلاٗامالث الخانت باالؾدشماعاث اإلاسخلٟت في الجىىب والًٖ ِٛلى بٌٗ الى٧االث الخجاعيت بالخىاػٖ ٫جها
لهالر آزغيً مً اإلادآٞاث الكماليت٦ .ما خهل م٘ و٧الت ؾام ؾىهج ٖىضما جم اٖخ٣ا ٫و٦يلها في ٖضن الؼبحرر جدذ
جلٟي ٤تهمت ؤزغي بهض ٝالًٖ ِٛليه للخىاػ ًٖ ٫الى٧الت ؤو ٦ما خهل م٘ اإلاؿدشمغ بالخضع الظر ؤعؾذ ٖليه اإلاىا٢هت
الخانت بسصخهت بٌٗ اإلايكأث الا٢خهاصيت وٖىضما ٞاػ بهظٍ اإلاىا٢هت جم جلٟي ٤له ً٢يت ٦يضيت بهض ٝبلٛاء اإلاىا٢هت
وبصعاظه السجً.
يظ٦غ ؤن مكاعي٘ الخىميت الهٛحرة التي جىٟظ في الجىىب يخم الخٗا٢ض ٖلى جىٟيظَا م٘ م٣اوليحن قماليحن ،خيض جم خهغ
ّة
وحٗ٣يض خهى ٫الجىىبيحن ٖلى جغازيو اإلا٣اوالث .
جغازيو اإلا٣اوليحن مً نىٗاء  ، ِ٣ٞوطل ٪بهضٖ ٝغ٢لت
ؤخضي ٖكغ:
الاؾتهضا ٝاإلا٣هىص لُمـ الخاعيش الجىىبي والظا٦غة الىَىيت التي ٦كٟذ ٖجها بٌٗ ؤلاظغاءاث اإلاٗبرة ًٖ مىهج ؤلا٢هاء
الظر يماعؽ يض الجىىب بهضَ ٝمـ َىيخه وز٣اٞخه وهي مماعؾاث ال جىم ًٖ خغم الىٓام ٖلى الىخضة .بهه ٖبض واضر
حهض ٝبلى َمـ الظا٦غة الخاعيسيت والترار الٟ٨احي الىَجي ألبىاء الجىىب وبٖاصة نياٚخه و٣ٞا لش٣اٞت اإلاىخهغ خيض ظغي
حٛيحر ؤؾماء اإلاؿاظض واإلاضاعؽ والكىاعٕ واإلاٗؿ٨غاث واإلااؾؿاث التي اعجبُذ حؿميتها بالخاعيش الىًالي والخًاعر في
الجىىب وخملذ ؤؾماء الغمىػ الىَىيت ٞمخد ٠الشىعة الظر ٧ان يُلٖ ٤ليت اؾم ؤو ٫قهيض لشىعة 14ا٦خىبغ مىد٠
الكهيض ٚالب بً عاجر لبىػة جم حٛيحرٍ بلى ٞغن 7يىليى " مسبز "بٗض بجال٧ ٝل مدخىياجه  ,وَضم ٦شحر مً اإلاؿاظض واإلاباوي
ُة
واإلاٗالم الخاعيسيت ٦مسجض ؤبان في ٦غيتر ٖضن الظر بجي في ٖهض الخليٟت ٖشمان بً ٖٟان وؤٖيض بىاءٍ بىمِ مٗماعر آزغ
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1997م  .و٢ـ ٖلى طل ٪مً جهغٞاث ماؾٟت ظضا َضٞذ بلى جضمحر للظا٦غة اإلاٗغٞيت والخاعيسيت
و٦خب ٖليت جاعيش بىاثه
للشىعة الىَىيت في الجىىب وقمللت الجىىب .
ؤزجى ٖكغ :
لم حؿمذ الؿلُاث في جإؾيـ ؤر مىابغ بٖالميت ظىىبيت صخ / ٠مجالث ٢ /ىىاث جلٟؼيىهيت .ؤو ؤخؼاب ؤو مىٓماث مضهيت
يخ٣ضم بها الجىىبيحن .ولم يمىذ جغازيو مغاؾلي صخ ٠وو٧الت ؤظىبيت للمخ٣ضمحن مً الجىىب ،وبىٟـ الى٢ذ لم حؿمذ
الؿلُاث في بعؾا ٫بٗشاث بٖالميت ؤو ؤ٧اصيميت ؤو وٞىص خ٩ىميت مً الجىىبيحن بال بطا ٧اهىا ملخ٣حن ب٣ياصاث قماليت خيض
يب٣ى الجىىبيىن في مى ٘٢الك ٪في ٧ل م٩ان.
زالزت ٖكغ :
قضص الىٓام خهاعٍ الىاضر ٖلى بٌٗ الصخهياث والٟئاث الاظخماٖيت مً الالخدا ١في الٗمل في بٌٗ اإلاجاالث
الؿياؾيت وؤلاٖالميت واإلاغا٦ؼ البدشيت والؿل ٪الضبلىماسخي والكغ٧اث ألاظىبيت َظا مً هاخيت ،ومً هاخيت ؤزغي جم حٗيحن
بٌٗ الٗىانغ الجىىبيت بٌٗ اإلاىا ٘٢الك٩ليت في ؤظهؼة الؿلُت ُٟ٦يليحن وليؿىا قغ٧ا ٗٞليحن .
اعبٗت ٖكغ :
ً
خاو ٫هٓام نىٗاء ايٟاء مكغوٖيخه ٖلى جىاظضٍ في الجىىب مً زال ٫ؤلاٚغاء وقغاء الظمم مؿخ٣ال الٓغو ٝاإلااصيت
والهغاٖاث الؿياؾيت الؿاب٣ت لبٌٗ الصخهياث الجىىبيت في حٗييجهم في بٌٗ اإلاىانب ال٣ياصيت ٦ ،ما ؤٖخمض الىٓام
ٖلى الٗىانغ الجىىبيت التي لها مىا ٠٢اهخ٣اميت ؤو ٖضاثيت م٘ اَغا ٝظىىبيت ؤزغي خيض ٖمل ٖلى جىْيٟها يض آلازغيً
واؾخسضمتهم في ٦شحر مً اإلاىاؾباث واإلاىابغ ؤلاٖالميت للغص ٖلى بزىاجهم الجىىبيحن ٖىضما يُالبىن بد٣ى٢هم  .وطل ٪صليل
واضر ٖلى ؤخياء وبزاعة الخالٞاث الؿاب٣ت بحن الجىىبيحن.
زمؿت ٖكغ :
ٖمل الىٓام ٖلى حٛظيت الٟتن بحن ال٣باثل الجىىبيت ٦ما خهل بحن ٢بيلتي اإلاغاػي٣ىالضولت في قبىة وبحن ٢بيلتي الغصاما وآ٫
صائوص في يا ٘ٞو ٢باثل الهبيدت في لدج,و٢بيلتي آ ٫خؿىت واإلاياؾغة في مىصيه مدآٞت ؤبحن و٢بيلتي آ ٫صمان وا ٫اإلاجهؼ في
الٗىاط ٫بمدآٞت ؤبحن ،وٚحرَا مً جل ٪الكىاَض التي تهض ٝبزاعة الٟتن بحن ال٣باثل في الجىىب  ،وج٣ضم بٌٗ ألاَغا ٝفي
الؿلُت الضٖم للمخهاعٖحن في الجىىب بهض ٝاؾخمغاع بقٗا ٫الٟتن والخٟغ٢ت بحن ال٣باثل في الجىىب.
ؾخت ٖكغ :
حكحر الى٢اج٘ بلى ؤن الؿلُت ٖملذ ٖلى جىْي ٠بٌٗ الٗىانغ اإلاىاليت لها مً ؤبىاء الجىىب مً طور الؿىاب ٤ؤو البلُجيت
في ً٢ايا ؤلاعَاب والخ ُ٘٣وال٣خل ومداولت بلها٢هم بالخغا ٥الؿلمي الجىىبي بهض ٝالً٣اء ٖلى الخغا ٥وبْهاعٍ للٗالم
بهىعة مكىَت.
ؾبٗت ٖكغ :
ٖمل الىٓام مىظ ػمىا ٖلى جهضيغ جىٓيم ال٣اٖضة بلى الجىىب بهض ٝبْهاعٍ بإهه مإوي لل٣اٖضة وؤلاعَاب وجم الض ٘ٞببٌٗ
1994م بلى ظاهبه وص ٘ٞبهم إلزاعة الخالٞاث في
الكباب الظر ظىضوا مً ٢بلهم في و٢ذ ؾاب ٤في خغب ؤٛٞاوؿخان وخغب
الجىىب و٢ض ونل طل ٪الخماصر بلى اؾتهضا ٝاإلاهالر الٛغبيت ٦ما ظغي في بخضار ؤبى الخؿً اإلادًاع الظر ازخُ٠
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َة
1999م٢،خل مجهم زمؿت ٖلى ألا٢ل ٖىض مداولت جدغيغَم مً الخاَٟحن ٖلما بان َظا
خىالي 16ؾاثدا ؤوعبيا في صيؿمبر
ألاؾلىب ال يدب٘ في جدغيغ اإلاسخُٟحن التي جخم في الكما ٫بل يخم جدغيغَم ٖبر الخٟاوى بض ٘ٞمبال ٜماليت.وخاصزت اإلاضمغة
2003م .
2001م ،وخاصزت الىا٢لت الٟغوؿيت إلابرط في اإلا٨ال ٖام
ألامغي٨يت ؤؽ ؤؽ ٧ى ٫في ميىا ٖضن في ٖام
زامىت ٖكغ :
ٖضم الخدا ١الكباب مً ؤبىاء الجىىب في اإلااؾؿاث الخٗليميت الٗؿ٨غيت ٧ال٩ليت الٗؿ٨غيت و٧ليت الُحران و٧ليت الكغَت
وألا٧اصيميت الخغبيت ومٗهض الً٣اء الٗالي التي جخىاظض في نىٗاء وبل٣اء ال٩لياث اإلاكابهت في الجىىب .ألامغ الظر هخجه ٖىه
وظىص مسغظاث ظضيضة مً ٢ياصة ال٣ىاث اإلاؿلخت وألامً والً٣اء مً ؤبىاء الكما.٫
حؿٗت ٖكغ:
ج٣ىيٌ ميىاء ومُاع ٖضن الضوليحن لهالر ميىاء الخضيضة ومُاع نىٗاء ،وجم زغوط مُاع ٖضن وميىائٍ ًٖ ظاَؼيتهم ،
وٖضم الاؾخٟاصة مً مؼاياَم٣ٞ ،ض ٧ان مُاع ٖضن يؿخ٣بل ( )38عخلت ؤؾبىٖيت للخُىٍ الٗغبيت والضوليت بياٞت بلى
عخالث اليمضاء بلى مسخل ٠بلضان الٗالم ٢بل بٖالن الىخضة ،وبٗض الخغب جم جدىيل ظمي٘ زُىٍ الُحران الٗغبيت
والضوليت بلى مُاع نىٗاء واٞغ ٙاإلاُاع مً م٩اهخه وؤَميخه في اإلاىُ٣ت والٗالم٦ ،ما َى الخا ٫في اإلايىاء التي ُٖل وكاَه
لهالر ميىاء الخضيضة .
ٖكغون :
جهب وجبضيض الثروة الىُٟيت
لم ي٣خهغ ألامغ ٖلى جضمحر البجى الخدخيت الهىاٖيت والؼعاٖيت لضولت الجىىب الؿاب٣ت ٦ما جمذ ؤلاقاعة بلحها ؾاب٣ا ،
ٞدؿب بل ٖمل هٓام نىٗاء ٖلى الاؾخدىاط ٖلى الثرواث الىُٟيت والٛاػيت والتي جتر٦ؼ مٗٓمها في الجىىب ،جخ٣اؾمها
مغا٦ؼ ال٣ىي في الؿلُت ويخد٨مىن في اؾدشماعَا مجمىٖت مدضصة مً اإلاخىٟظيً واإلا٣غبحن مً ؤع٧ان الىٓام ،وخغمان ؤبىاء
اإلاىاَ ٤الجىىبيت التي جخىاظض ٞحها الثروة ختى مً الخىْي ٠لضي الكغ٧اث الٗاملت ٞحها .خيض حكمل ماثت ُ٢إ  /بلى٥
(هٚ , ِٟاػ) مجها زماهيت ُ٢اٖاث  ِ٣ٞج ٘٣في ؤعاضخي الكما ، ٫بيىماُ٢ 92إ ي ٘٣في الجىىب حٗمل ٞحها ؤ٦ثر مً 98قغ٦ت
هُٟيت ٚاػيت ٖاإلايت.
اإلابدض الغاب٘

مؿحرة الخغا ٥الجىىبي الؿلمي
الخغا ٥الجىىبي الؿلمي َى خغ٦ت اظخماٖيت ؾياؾيت في اإلاجخم٘ الجىىبي مىاوثه للىٓام جغ٧ ٌٞل ما لخ ٤بالجىىبيحن مً
٢م٘ وحٗؿ ٠وتهميل وجهب ؤعايحهم وزغواتهم وخغماجهم مجها ،وَى خغ٦ت ؾلميت اخخجاظيت ومكغوٖت ٢اهىها وصؾخىعا
إلاىاظهت الاؾدبضاص والُٛيان الظر يماعؽ يضَم .
يٓم في نٟىٞه ٞئاث اظخماٖيت مسخلٟت مً شخهياث ؾياؾيت وٖؿ٨غيت وؤ٧اصيميت وَالب ومىْٟحن وٚحرَم مً
اإلاىاَىحن الغاًٞحن ل٩ل ما لخ ٤بالجىىب مً مٓالم ويىايلىن ب٩ل الىؾاثل الؿلميت اإلاخاخت الؾخٗاصة خ٣ى٢هم وبٖاصة
بىاء صولتهم اإلاؿخ٣لت ،وههغث ً٢يتهم التي يكاع بلحها بإجها اإلاك٩لت الؿياؾيت للجىىب اليمجي وهي هخاثج ٞكل الىخضة
1990م ،بحن الضولخحن ( الكمل والجىىب ) وخىلخالجىىب بلى ٚىيمت خغب للىٓام ،و
الاهضماظيت الؿلميت التي ٢امذ في
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حؿغيذ مئاث آلاال ٝمً اإلاىْٟحن الٗؿ٨غيحن واإلاضهيحن الجىىبيحن مً ؤٖمالهم وٖؿ٨غة الخياة اإلاضهيت .وجضمحر الظا٦غة
الخاعيسيت واإلاٗغٞيت للشىعة الىَىيت ومٗاملت الجىىبيحن ٦مىاَىحن مً الضعظت الشالشت( )،
ً
ويٗض الخغا ٥الؿياسخي والاظخماعي الظر يكهضٍ اإلاجخم٘ في الجىىب مٗبرا ًٖ الً٣يت الجىىبيت و٢ض ٧ان الخغا ٥ب٩ل ما
مشله مً خغ٦ت اخخجاظاث ومٓاَغاث ؾلميت اهُل٣ذ في ٧ل مضن ومىاَ ٤الجىىب ٢ض اْهغ ؤبٗاص الً٣يت الجىىبيت للٗلً،
ً٣٦يت ؾياؾيت واضخت.
1994م  ،و٢ض ْهغث الخ٩ىيىاث ألاولى بٗض
جمخض ج٩ىيىاث الخغا ٥الجىىبي بلى جل ٪الاعَاناث ألاولى التي ْهغث بٗض خغب
1994م،
الخغب مباقغة ٦خل ٪التي بضؤث في الخاعط مشل خغ٦ت الجبهت الىَىيت للمٗاعيت الجىىبيت(مىط) ؤؾؿذ في هىٞمبر
1997م .وخؼب
و٢ض لٗبذ صوعا في بضايت ألامغ في مىاظهت الهؼيمت الىٟؿيت  ،وجإؾيـ خغ٦ت ج٣غيغ اإلاهحر (خخم) في ٖام
2002م .
الخجم٘ الضيم٣غاَي الجىىبي " جاط" في
ؤو جل ٪الخ٩ىيىاث التي ْهغث في الضازل مشل اللجان الكٗبيت ،واإلاىخضياث واإلالخ٣ياث والخجمٗاث الكٗبيت الغاًٞت لخل٪
ؤلاظغاءاث التي لخ٣ذ بالجىىب والجىىبيحن بٗض الخغب.
و٧اهذ ؤلاعَاناث ألاولى لهظٍ الاخخجاظاث ٢ض بضؤث في الٗام1995م ،ؾىاء جل ٪التي ٢ام بها ٖما ٫اإلااؾؿت الٗامت
ُة
للؿياخت في ٖضن للمُالبت بهغ ٝعواجبهم وجم ٢مٗهم مً ٢بل ٢ىاث ألامً ٢خل زاللها ازىان ٖلى ألا٢ل مً الٗما٫
اإلادخجحن  ،ؤو جل ٪التي ٢ام بها َالب ظامٗت ٖضن في مضيىت الكٗب ٖىض ما زغظىا في مؿحرة اخخجاظيت ٖلى ػياصة ؤؾٗاع
الى ِٟوجم مىاظهاتها بالغنام الخي وؤصث بلى م٣خل ؤخض الُالب.
و٢ض ٖبر الجىىبيحن في ٧ل م٩ان ًٖ عًٞهم لٗؿ٨غة الخياة وؾلب اإلاىاَىحن خ٣ى٢هم وبطاللهم والىيل مً ٦غامتهم ٦ما
1996مٖ ،ىضما ٢امذ ٢ىاث ألامً في مهاظمت ؤخضي ال٣غي بهض ٝسخب
خضر في مىُ٣ت الؿٗضر يا ٘ٞفي  7يىايغ ٖام
الؿالح مً اخض اإلاىاَىحن في ال٣غيت وجهضي لهم اإلاىاَىحن عاح ضخيتها زمؿت مً ٢ىاث ألامً.
وجىانلذ جل ٪الاخخجاظاث بهىع مسخلٟت في ٖضص مً اإلادآٞاث الجىىبيت ؤبغػَا جل ٪الاخخجاظاث اإلاب٨غة التي قهضتها
مدآٞت خًغمىث ومدآٞت الًال٘  ،وجم ٢مٗها مً ٢بل الؿلُاث بةَال ١الغنام الخي ٖلى اإلاخٓاَغيً واإلادخجحن
والظر عاح ضخيتها ٖضص مً الكهضاء واٖخ٣ا ٫بًٗهم .زم جىانلذ جل ٪اإلاٗاعيت والاخخجاظاث الجىىبيت في نىع مىخٓمت.
1998م جم جإؾيـ اللجان الكٗبيت وجم مُاعصة ؤًٖائها واٖخ٣الهم  ،و٢ض ٧اهذ بضايتها ٢ىيت الخ ٠خىلها
وفي ؤٚؿُـ
الجمي٘  ،وحٗض ؤوٗٞ ٫ل قٗبي ميضاوي ق٩لذ ألاؾاؽ للٗمل الؿلمي للً٣يت .
ٞيما بٗض ظاءث الضٖىة التي جهضعَا الض٦خىع مدمض خيضعة مؿضوؽ وخؿً باٖىم وؤَل٣ىا ٖلحها بـ "بنالح مؿاع الىخضة"
التي جبيذ مكغوٕ بنالح مؿاع الىخضة بخدمل الخؼب الاقترا٧ي اإلاؿاوليت الخاعيسيت ججاٍ ما لخ ٤بالجىىب باٖخباعٍ مٗىيا
بالخٗبحر ًٖ الً٣يت الجىىبيت وجبييت مكغوٖا باإلاُالب بمٗالجت آزاع الخغب وما لخ ٤بالجىىبيحن مً ٚبن ومٓالم ،بال ؤن
ً
َظا الُغح لم يدٌ بإر اَخمام مً ٢بل َيئاث الخؼب و٢ياصاجه ؤو مً ٢بل الؿلُت ؤيًا.
ً
خيض احؿٗذ مؿاخت الاخخجاظاث اإلاٗاعيت للىٓام في الجىىب لدكمل ؤَغاٞا وجدالٟاث اظخماٖيت ؤوؾ٘ ٦مىٓماث
اإلاجخم٘ اإلاضوي والىظهاث الاظخماٖيت بهٟتها الجهىيت " الجىىبيت " وليؿذ الخؼبيت ،خيض جىالذ بحن الخحن وآلازغ جىٓيم
1

 .ھناك تماٌز واضح فً الشمال قائم على التوزٌع الطائفً فالطائفة الزٌدٌة تحتل المرتبة االولى بٌنما الطائفة الشافعٌة تجً بالمرتبة الثانٌة  .وھنا تم
التعامل مع الجنوب كمواطنٌن من الدرجة الثالثة .
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بٌٗ الاخخجاظاث الؿلميت الغاًٞت لخل ٪ألاٖما ٫واإلاماعؾاث الخٗؿٟيت التي جماعؽ يض ؤبىاء الجىىب  .و٢ض ْهغث بضايت
جل ٪الاخخجاظاث اإلاىٓمت في مسخل ٠اإلادآٞاث الجىىبيتٖ ،برث ٖجها ٖضص مً الخ٩ىيىاث والخجمٗاث الكٗبيت التي
اؾدكٗغث مساَغ ؾياؾيت الىٓام يض ؤبىاء الجىىب بهٟت ٖامت،بما ٞحهم الظيً جدالٟىا م٘ الىٓام في خغب
1994مٖ،ىضما بضا الخسلو مجهم في بخالت ظؼء ٦بحر مً ال٣اصة الٗؿ٨غيحن بلى الخ٣اٖض ليلخ٣ىا بةزىاجهم الجىىبيحن الظر جم
2002م ،والظر يم ٖضص مً
حؿغيدهم ٢ؿغا بٗض الخغب ،لظل ٪جم بٖالن ما ؾمي بملخ٣ى ؤبىاء الجىىب في نىٗاء في الٗام
الصخهياث الؿياؾيت الجىىبيت وخضص ظملت مً اإلاُالب الخ٣ى٢يت ألبىاء الجىىب.
ً
وؾاٖضث جل ٪اإلاماعؾاث ٖلى ج٣اعب ٞغ٢ا اإلااضخي ظميٗا ومهضث إلٖالن ما ؾمي بضٖىة الخهالر والدؿامذ التي ؤٖلً ٖجها
1986م ،و٧ان بٖالن الدؿامذ
2006م،في ط٦غي الخغب التي ظغث بحن الجىىبيحن في
مً ظمٗيت عصٞان في ٖضن في 13يىايغ
والخهالر في َظٍ اإلاىاؾبت و٢ض واظهه الىٓام بكضة وجم خل ظمٗيت عصٞان الخحريت وبٚال ١م٣غَا .
2006م ،للمُالبت بد٣ى٢هم ال٣اهىهيت ,وزغط َاالء في ؤ٦بر ججم٘ هىعي في
زم ٢ام الٗؿ٨غيىن بدك٨يل ظمٗيت للمخٗا٢ضيً في
2007م في مضيىت ٖضن مُالبحن بد٣ى٢هم وع ٘ٞاإلآالم التي َالتهم.وبهظٍ الخٓاَغة ٦ؿغ خاظؼ الخىٖ ٝىض الىاؽ
/7/7
واهضٗٞىا بٗض َظا الخاعيش بلى جىٓيم ٖضص مً اإلآاَغاث الاخخجاظيت في مسخل ٠مدآٞاث الجىىب.
و٧اهذ خغ٦ت الاخخجاظاث جل٢ ٪ض ا٦دؿبذ جإييضا واؾٗا مً ٢بل اإلاجخم٘ في الجىىب بك٩ل ٖام وبٌٗ الىسب الؿياؾيت
اإلاٗاعيت في ٧ل بهداء اليمً في بضايت الامغ .
و٢ض ٞغى الىٓام خٓغ بٖالمي ٖلى جل ٪الاخخجاظاث واإلاؿحراث الكٗبيت ٦مى٘ مغاؾلي و٧االث ألاهباء مً حُٛيت جل٪
الٟٗالياث الؿلميت ،واجساط بظغاءاث مكضصة يض الصخ ٠اإلادليت التي جيكغ وحُٛي جل ٪الاخخجاظاث وألاخضار في
اإلادآٞاث الجىىبيت٦ ،ما ٢ام بةٚال ١بٌٗ الصخ ٠بؿبب حُٛيتها لإلخضار واإلاؿحراث التي جخم في اإلادآٞاث الجىىبيت
2009م .وفي الخاعط ٢ام
والتي جضٖى بلى  ٪ٞالاعجباٍ ٦ما ظغي م٘ صخٟيت ألايام اليىميت التي مىٗذ مً ؤلانضاع مىظ الٗام
الجىىبيىهٟي بيها ٫الً٣يت الجىىبيت بلى اإلاداٞل الضوليت ٖبر الىؾاثل اإلاخاخت خيض يىٓم اإلاهاظغيً والىاػخحن الجىىبيحن
مؿحراث اخخجاظيت عمؼيت ؤمام م٨خب ألامم اإلاخدضة في واقىًُ ؤو في بٌٗ الٗىانم ألاوعبيت جىاصر اإلاجخم٘ الضولي
بالخضزل والًٖ ِٛلى الىٓام إلاؿاٖضة الجىىبيحن بخد٣ي ٤مُلبهم ب ٪ٟالاعجباٍ ٦ما لٗبذ ٢ىاة ٖضن الي ٠التي جبض مً
الخاعط صوعا ٦بحر في مؿاهضاث خغ٦ت الاخخجاظاث في الضازل وحُٛيتها لٟٗالياث الخغا ٥الجىىبي.
عٚم ما يماعؾه الىٓام مً ؤؾاليب مسخلٟت مً جًليل للغؤر الٗام الخاعجي  ،و٢مٗه لالخخجاظاث و٢يام الاٖخ٣االث
واإلاالخ٣اث اإلاؿخمغة ليكُاء الخغا ٥مداوال بزٟاء خغ٦ت الاخخجاظاث التي ي٣ىم بها الخغا ٥الجىىبي ًٖ ؤهٓاع الٗالم .الا
اجها مؿخمغة ومخىانلت الى يىمىا َظا بلٛذ خىالي 14مليىهيه زال ٫الاعب٘ الؿىىاث اإلااييت التي جُالب باؾخٗاصة صولت
الجىىب .
اإلابدض الغاب٘  :الخالن ـ ـ ــت والؾخيخاظاث
بن الىٓغ بلى الجىىب لم جخٛحر لضي الىسب الؿياؾيت في الكما٣ٞ ٫ض ْلذ جل ٪الىٓغةهٟؿها في مىٓىعَا الخاعيخي وؾيا٢ها
ً
اإلاٗانغ  ،بط ب٣يذ الؿياؾت التي جيخهجها الخ٩ىماث في نىٗاء هي طاتها التي حؿدىض الى ون ٠الجىىب ٞغٖا مً الانل
ً
و٦غؽ طل ٪الخُاب الؿياسخي والؿلى ٥الاظخماعي لضي الىسب الخ٣ليضيت او جل ٪التي جضعي الخضازت ٖلى خضا ؾىاء.
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ً
بط اعسخى الىٓام والخ٩ىماث الؿاب٣ت وألاخؼاب الؿياؾيت مٟاَيم اخاصيت ظامضة نماء للىخضة بىنٟها ً
شخيء م٣ضؾا ٣ٞ ،ض
خاولذ َظٍ اإلاٟاَيم بل٣اء طل ٪الخىىٕ الظر يم ً٨ان يك٩ل ٖامل ٢ىة وبزغ ًاء للىٓام والىخضة .
بن ما يماعؽ ٖلى الجىىب مً مٟاَيم جسً٘ ل٣ىة الاٚلبيت ٞةجها في ألاؾاؽ تهض ٝبيٗا ٝالجىىب ليـ بال  ،ومً زم ٞةن
م٣اومتها مؿإلت جخدضص بالخمؿ ٪بالهىيت الجىىبيت والضٞإ ٖجها .
ُة
1994م  ،وٖضم الاٖترا ٝبً٣يت قٗب الجىىب ،وه٨ض بخٗهضاجه للمجخم٘ الضولي التي
ل٣ض ٞكل الىٓام في مٗالجت آزاع خغب
ج٣ضم بها بٗض الخغب وماعؽ الٓلم والتهميل وؤلا٢هاء للجىىب واٖخمض مىهج ػعٕ الٟتن وبخياء الشاعاث ال٣بليت  ،و٦غؽ
ّة
ً
ً
ً
ً
زُابا ؾياؾيا ،وبٖالميا ،يالب الكما ٫يض الجىىب والٗ٨ـ ٞ ،بضال مً ؤن يىدبه لخل ٪اإلآالم والك٩اور وي٣ىم
بمٗالجتها .ويؿعى لخل ٤اَاع وَجي ٢ابل للخُبي ٤وبهخاط صيم٣غاَيت ؾليمت للضولت الجضيضة ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ الخىىٕ ،
ٖمل ٖلى جضمحر الضولت في الجىىب ومى٘ اخضار الخٛيحر في الكما. ٫
ان مىٓىمت الخ٨م التي ٢امذ ٖلحها الضولت بٗض الخغب ٢ض اؾدىضث الى اؾخد٣ا ١الخغب وليـ الى اؾـ وَىيت ووخضويت
قاملت بل ا٦خىٟها الخٗهب الٗؿ٨غر والخؼبي والخدال ٠الجهىر ٞ ،الخهىعاث اإلاكىَت للمجمىٖت (الاٚلبيت) ججاٍ
الجىىب خاولذ بلٛاء الجىىب بىنٟه مىٓىمت جاعيسيت وظٛغاٞيت و َىيتٖ ،بر وخضة مكىَت وخضة ال٣ىة م٘ الكماَ ،.٫ظا
الدكىٍ في ال٨ٟغ ؤٖا ١الخٟهم لً٣يت الجىىب لضي ال٩ل في الكما ، ٫ختى ل٨إجها لم جً٢ ً٨يت  ،بط ماػالذ آزاع َظا ال٨ٟغ
ً
جٟٗل ٗٞلها في الىا . ٘٢ويىٓغ ال٨شحرون الى ً٢يت الجىىب بإجها عصوص اٗٞا ٫ما٢خت ٞهاعوا ّة
يؿى٢ىن َظا ال٨ٟغ صازليا
ً
وزاعظيا؛ وبػاء طل ٪جمؿ ٪الجىىب بهىيخه الىَىيت واؾخٗاصة صولخه الؿاب٣ت بىنٟها الًمان الىخيض للخٟاّ ٖلى ٦ياهه
الاظخماعي والؿياسخي.
ً
ل٣ض همذ في الىا ٘٢زالٖ 18٫اما جىميت ٚحر مخ٩اٞئت  ،بط ازتزلذ الضولت واليمً بىخضة ٧اهذ ٖىانغَا ٚحر مىظىصة ،وخضة
اهخ٣اثيت إلاجمىٕ اإلا٩ىهاث الكماليت وبَما ٫واؾدبٗاص م٩ىهاث الكغا٦ت الٟٗليت الجىىبيت ٛٞ ،ضث وخضة الىاخض ال وخضة
الازىحن.
وْل الىٓام في نىٗاء يماعؽ الخٗهب ال٣بلي والُاثٟي والخؼبي ٦مدضصاث ؾياؾيت جخد٨م في قغوٍ مماعؾت الؿياؾت
ً
ً
ٖلى ٧ل الانٗضة ججاٍ الجىىب  ،الامغ الظر اهخج واٗ٢ا مغيغا بحن الكٗب في الجىىب والىٓام في الكما. ٫
وْلذ الؿلُت مدخ٨غٍ في يض ٞئت ٢ليلت ؾىاء ُة
ظاءوَا بؼر الاخؼاب ؤو ال٣بيلت ؤو اإلاضهيت ؤو ألاؾغة  ،وويٗذ الجىىب زاعط
ٖجها جماما ً  ،و٧ان جمشيل الجىىب ي٣ىم ٖلى ؤؾاؽ نىعر َامصخي بضون مكاع٦ت ٗٞليتٗٞ ،مليت حك٨يل الخ٩ىماث
الؿاب٣ت ٧اهذ جخم بةقغا ٥بٌٗ مً الجىىبيحن ٞحها ُٟ٦يليحن او مخٟغظحن وليؿىا قغ٧اء مدؿاويحن وؤنليحن و٧ان الخٗامل
مٗهم يخم ٖلى َظا الىدى .اط يىٓغ للجىىبيحن مً زال ٫وظىص مجمىٖاث طاث مهالر هٟٗيت  ، ِ٣ٞبيىما ْلذ ألاٚلبيت
مٛيبه زاعط اإلاكاع٦ت الؿياؾيت والا٢خهاصيت وحٗاملذ الؿلُت مٗهم ٦إجهم جابٗحن يؿهل الخسلو مجهم او مىاوعتهم
بالخدايل والىٟا ١الؿياسخي والاعجؼا ١و قغاء الظمم .
ّة
ل٣ض صلذ ظمي٘ الكىاَض ٖلى ٞكل الىخضة الاهضماظيت التي ٢امذ بحن ظمهىعيت اليمً الضيم٣غاَيت الكٗبيت ،وظاعتها
ّة
1990م وؤهه بضون خل هاظ٘ لً٣يت الجىىب يلبي َمىح قٗب الجىىب ؾى ٝجب٣ى ألاػمت
الجمهىعيت الٗغبيت اليمىيت ٖام
ً
ً
اليمىيت مٟخىخت ،وجضزل اليمً في مؼيض مً الخٗ٣يضاث ،التي جازغ ؾلبا ٖلى الىي٘ ومهالر ؤلا٢ليم والٗالم ؤظم٘.
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ُةيظ٦غ ؤن الاهخٟايت الكٗبيت الٗاعمت في الكما ٫لم جاص بلى ؤر هىٕ مً الخ٣اعب بحن الكما ٫والجىىب  ،ولم يخم الاٖتراٝ
الىاضر والهغيذ بً٣يت الجىىب مما ظٗل َظٍ الشىعة جىانل ؾياؾت الىٓام الؿاب ٤بٟغى ألامغ الىا٦ ٘٢ما جم بٗض
ؤن بٌٗ الؿاؾت ُة
1994م  ،ومً اإلااؾّ ٠ة
والىسب اإلاشٟ٣ت التي جضعي الخضازت ٧األخؼاب الؿياؾيت ومىٓماث اإلاجخم٘
خغب
ً
ً
اإلاضوي لم جى ٫ؤر اَخمام في الخٟهم والخٟاَم بكإن ً٢يت الجىىب ،بإبٗاصَا اإلاسخلٟت  ،بل ؾى٢ىا ٞهما زاَئا ًٖ الً٣يت
في الضازل والخاعط والخ٣ليل مجها  ،والخٗامل مٗها بهىعة ؾُديت  ،مما جىامي ؤلاخباٍ وانٖضمذ ز٣ت الجىىبيحن بةم٩اهيت
حٛيحر اإلاىا ٠٢بٟٗل هخاثج الشىعة التي ٢ض جلخٟذ بلحهم وحٗالج ً٢يتهم ( )ّ ،ة
وجبحن للجىىبيحن ؤجهم يىاظهىن ز٣اٞت واخضة ل٩ل
٢ىي الكما ٫جسخل ًٖ ٠ز٣اٞتهم وج ٠٣يض مهالخهم وخ٣ى٢هم الؿياؾيت.
ل٣ض ٦كٟذ الخ٣اثٖ ًٖ ٤م ٤الاه٣ؿام الىٟسخي والش٣افي بحن ظهت جغبُها اإلاهلخت بالىخضة وظهت ؤ٣ٞضتها الىخضة ٧ل
مهالخها وخ٣ى٢ها؛ ألامغ الظر يؿخديل مٗه صوام الىخضة و ٞغيها بال٣ىة.
و٢ض ّةبييذ الخغ٦ت الاخخجاظيت الؿلميت في الجىىب يٗ ٠ألاخؼاب الؿياؾيت اإلاٗاعيت للىٓام ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي
ومىٟ٢ها الؿلبي مً الخغا ٥الؿلمي في الجىىب وؤْهغث ايُغابها ُة
وجإعجخها بحن زىٞها مً الؿلُت والضوع اإلاُلىب مجها في
صٖم الخغا ،) ( ٥ألامغ الظر ػاص مً الاؾدياء والكٗىع لضي ٢ىي الخغا ٥الؿلمي الجىىبي مً ٖضم اَمئىاجهم لخُاب الشىعة
وال٣ىي اإلاٗاعيت في الكما ٫وٖم ٞهمهم لغؤر الجىىبيحن ،مؿتهضٞىن مً ال٩ل وفي مىاظهت ال٩ل .
وٖليه يم ً٨ال٣ى ٫ؤن َىا ٥اججاَان مدخمالن إلاٗالجت ً٢يت الجىىب ،يجغي الخضيض ٖجهما بحن مسخل ٠ألاوؾاٍ
الاظخماٖيت والؿياؾيت ،مخبايىان في صعظت الخإييض وال٣بى:٫
الاججاٍ ألاولى :يغي ّة
ؤن الخل بالخدغيغ والاؾخ٣ال ٫واؾخٗاصة صولت الجىىب وَى الخياع الظر يمشله اٚلبيت ابىاء الجىىب ،
واإلاخىامي بحن نٟى ٝالجىىبيحن بهٟت ٖامت وفي م٣ضمتهم ظيل الكباب  ،و٢ض ٖبر ٖىه زغوط مئاث آلال ٠مً الجىىبيحن في
اإلاؿحراث واإلاهغظاهاث التي يىٓمها الخغا ٥الجىىبي مىظ ؤ٦ثر مً ؾبٗت ؤٖىام في ٧ل مىاَ ٤الجىىب  ،وؾ٣ىٍ ؤآلل ٠مً
الكهضاء والجغحى واإلاٗخ٣لحن الظيً يىاصون ٞيه.
الاججاٍ الشاوي :يغي َظا الاججاٍ ؤن مٗالجت ً٢يت الجىىب ؾى ٝيخم مً زال ٫ب٢امت صولت ٞيضعاليت مً ب٢ليمحن قمالي
وظىىبيٞ ،يضعاليت مكغوَت بؼمً مدضص وبٗضٍ يؿخٟتى ؤبىاء الجىىب ٖلى زياعَم الب٣اء في الىخضة ؤو الاهٟها" ٫خ٤
ج٣غيغ اإلاهحر" .
يم ً٨ال٣ى ٫ؤن ٦ال الاججاَحن يهبا في َض ٝواخض َى خ ٤قٗب الجىىب في اؾخٗاصة ٦ياهه الؿياسخي ٖلى ؾياصجه الىَىيت
 ،والظر يخُل٘ للمجخم٘ ؤلا٢ليمي والٗغبي والٗالمي ؤن يؿخىٖب زياع الكٗب اإلاكغوٕ وخ٣ه في ج٣غيغ اإلاهحر ٦ما ههذ
ٖليه ٧ل اإلاىازي ٤واإلاٗاَضاث الضوليت .وؤن ؤر خلى ٫مجؼئٍ لً جُمئن الٗالم ّة
وجامً مهالخه في اليمً واإلاىُ٣ت.
في ألازحر ُّ
هىص الخإ٦يض َىا الازخال ٝالجىَغر في ٞهم ً٢يت الجىىب بإبٗاصَا الؿياؾيت والش٣اٞيت وألازال٢يت بحن اإلاخاب٘
واإلاغا٢ب الخاعجي الؾيما الٗغبي  ،اإلاكب٘ بش٣اٞت الىخضة وال٣ىميت ،ومً يٗيل مغاعة الىا ٘٢في الضازل الظر ُّ
يٗض َى
الطخيت بؿبب اهضٞاٖه للىخضة جدذ الخإزحر الىعي الؼاث ٠للىخضة ال٣ىميت.

 .صحيفة الشرؽ األكسط  ،تقرير رلموعة األزمات الدكلية  0،أكتوبر 20ـ ،العدد. 2024
 .قادرم امحد حيدر  ،اليمن يف حتوالت السياسة كالواقع ،ط  ،االفاؽ للطباعة كالنشر  ،صنعاء ،
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ً
ً
ٞاإلاخاب٘ لً٣يت الجىىب واإلاهخم بهاٖ ،ليه ؤلاإلاام بها ،وؤلاَالٕ بٗمٖ ٤لى الخضمحر اإلامىهج الظر لخ ٤بالجىىب ؤعيا وبوؿاها
ً
ً
ً
ً
1994م ،الظر ؤونل الجىىب اليىم بلى ٚيابه
وجاعيسا وزغوة وز٣اٞت و٢يما والظر بضؤ بٟش الىخضة الٛؼو الهمجي مىظ ٖام
ً
الٟٗلي ًٖ الىظىص  ،وججغيضٍ مً ٧ل ٖىانغ ال٣ىة الٗؿ٨غيت والا٢خهاصيت والؿياؾيت والاظخماٖيت وؤ٢هاٍ جماما مً
اإلاٗاصلت واإلاكاع٦ت الؿياؾيت والا٢خهاصيت .
لظل ٪ظاءث زىعة اإلا٣اومت الؿلميت اإلاخمشلت في الخغا ٥الؿلمي الجىىبي التي جخ٩الب ٖليه ٧ل ال٣ىي اليىم وفي م٣ضمتها
ال٣ىي التي ازخُٟذ زىعة الكباب وب٣ايا هٓام نالر التي جدالٟذ م٘ جل ٪ال٣ىي بهض ٝبيٗاَ ٝظٍ الشىعة وصً٢ ًٞيت
الجىىب  ،بط يىاظه الخغا ٥الجىىبي الؿلمي والكٗب في الجىىب ؤبك٘ ؤهىإ ال٣م٘ والخى٨يل .
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الحيامت الجيدة ودوز ا في جلعيل اإلاىاطىت الـالحت :هظسة معيازيت
وظيليت
د .يىطف أشزواٌ /ليلى لعجاٌ حامعت جبظت

اإلالخو:
بن الخ٨م الضيم٣غاَي يخمغ٦ؼ خى ٫الجم٘ بحن مٟهىم الخ٩امت الجيضة وؤلاصاعة الضيم٣غاَيت للماؾؿاث اإلاخمغ٦ؼة في طاتها
ٖلى اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان ،واإلاؿاواة بحن ظمي٘ اإلا٩ىهاث والٟىاٖل اإلاجخمٗيت و ٤ٞمىُ ٤حكاع٧ي صوهما جميحزٟٞ .ي َظا
الؿيا ١يىضعط مى ٘٢الخ٩امت الجيضة ،في ججؿيض مىٓىمت اإلاىاَىت وما جدمله مً ٢يم ايجابيت ،مشل اإلاكاع٦ت في البىاء
الضيم٣غاَي ،وحٗؼيؼ مٟهىم الخغياث ألاؾاؾيت ،وجىَيض الٗال٢ت بحن مسخل ٠الغواٞض الخانت بمٟهىم الخ٩امت؛ اإلاخمشلت
ؤؾاؾا في الضولت ،الُ٣إ الخام ،واإلاجخم٘ اإلاضوي(الُ٣إ الشالض) ،بديض حك٩ل في جٟاٖلها البيجي ؤظىضة ٢يميت ؾياؾيت،
اظخماٖيت ،ا٢خهاصيت وجغبىيت ،والتي مً قإجها حٗؼيؼ صوع الٟىاٖل الاظخماٖيت في ج٨غيـ مٗجى اإلاىاَىت الهالخت.
ال٩لماث اإلاٟخاخيت :الخ٩امت الجيضة ،اإلاىاَىت ،اإلاىاَىيت ،اإلاكاع٦ت ،اإلاجخم٘ اإلاضوي.
م٣ـضمـت:
جخمدىع اإلا٣اعباث الٗاإلايت خى ٫الخىميت في ٖهغ ما بٗض الخضازت ٖلى الغباٖيت ال٣يميت :الضيم٣غاَيت ،خ٣ى ١ؤلاوؿان،
الا٢خهاص الخغ والخ٩امت الجيضةَ .ظٍ ألازحرة جخًمً في ظىَغَا حٗؼيؼ ٢ضعاث البكغ ،وجضٖيم زياعاتهم وخغياتهم ٢هض
ع ٘ٞمؿخىياث الخىميت الشالر اإلاغجبُت باإلوؿان ولإلوؿان ومً ؤظل ؤلاوؿان ،مً زال ٫ج٨غيـ خ٣ى ١ؤلاوؿان وبعؾاء صولت
الخ ٤وال٣اهىن وجد٣ي ٤الترؾيش الضيم٣غاَي الظر يٗمل بضوعٍ ٖلى جبيئت اإلاجا ٫لخىميت اإلاىاَىت الهالختٞ .الخ٨م
الضيم٣غاَي َى طل ٪الخ٨م الظر يجم٘ بحن مٟهىم الخ٩امت الجيضة وؤلاصاعة الضيم٣غاَيت للماؾؿاث اإلاخمغ٦ؼة في طاتها ٖلى
اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان واإلاؿاواة بحن ظمي٘ اإلا٩ىهاث والٟىاٖل اإلاجخمٗيت و ٤ٞمىُ ٤حكاع٧ي صوهما جميحز.
ومً َظا اإلاىُل ٤حٗبر اإلاىاَىت ًٖ اإلاماعؾت الخ٣ي٣يت لٟؿيٟؿاء ٢يم اإلاىٓىمت الاظخماٖيت ،الؿياؾيت والتربىيت ،التي
جمشل ٖماص ٢يام الضولت الخضيشتًٞ ،ال ًٖ ؤجها عاٞض مً عواٞض الخ٩امت الجيضة .و٦ظا الٗمل ٖلى جىَيض الٗال٢ت بحن
ال٣اٖضة الكٗبيت وَغم الؿلُت وبظل ٪حٗخبر مً مؿخلؼماث الاهخماء للمجمىٖاث الؿياؾيت ٧ىخضة مخ٩املت ال حٗغٝ
الٟهل والخ٨ٟي.٪
ووؿعى ٖبر نٟداث َظٍ الىع٢ت البدشيت مىا٢كت ٖال٢ت الخ٩امت الجيضة باإلاىاَىت الهالخت بُغح ؤلاق٩اليت الخاليت:
ما َى مى ٘٢الخ٩امت الجيضة مً ج٨غيـ ٢يم اإلاىاَىت الهالخت؟
واعجإيىا لإلظابت ٖلى ؤلاق٩اليت اإلاُغوخت ،ؤن هًمً الضعاؾت اإلاداوع الخاليت:
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ؤوال :الخ٩امت الجيضة :الايخمىلىظيا و الخُىع.
زاهيا :اإلاىاَىت الهالخت :وكإة ال٨ٟغة وبلىعة اإلاٟهىم.
زالشا :الخ٩امت الجيضة البيئت الىْيٟيت اإلاالثمت لخ٨غيـ ٢يم اإلاىاَىت الهالخت.
ؤوال :الخ٩امت الجيضة :ؤلايديمىلىظيا و الخُىع.
بن مىيىٕ الخ٩امت الجيضة اؾخدىط ٖلى خحز واؾ٘ مً اَخمام الباخشحن واإلاسخهحن في الٗلىم الاظخماٖيت وؤلاوؿاهيت
 ،ال ؾيما مجها الٗلىم الؿياؾيت ،ؤيً ؤخضر َظا اإلاٟهىم خالت ٚحر ٖاصيت ٖلى مؿخىي اإلااؾؿاث الخ٩ىميت وصواثغ الخ٨ٟحر
ونى٘ ال٣غاع في ألاهٓمت الؿياؾيت الىاميتَ .ظا ألامغ ص ٘ٞبالخ٩ىماث بلى ٖمليت جغقيض ؾياؾاتها وبنالح ؤهٓمت خ٨مها
٧ىؾيلت لخٛيحر ؤوياٖها الضازليت هدى ألاًٞل ،وجُىيغ اإلاماعؾت الضيم٣غاَيتًٞ ،ال ًٖ الخ٨ي ٠م٘ اإلاخٛحراث الضوليت،
َظا مً ظهت٦ .ما حؿتهض ٝالخ٩ىماث ؤيًا الخإ٢لم مً زال ٫الخ٩امت الجيضة الاعج٣اء بمؿخىي الخىميت ؤلاوؿاهيت ،وجبيئت
اإلاجا ٫مً ؤظل ؤلاوؿان وباإلوؿان ولإلوؿان مً ظهت زاهيت .
و٢ض اهخ٣ل مٟهىم الخ٩امت الجيضة بلى الضو ٫الىاميت ٖبر البرامج الخىمىيت والخصخيديت اإلاسخلٟت اإلاٗضة مً َغٝ
اإلاىٓماث واإلااؾؿاث الضوليت مشال ،البى ٪الٗالمي ونىضو ١الى٣ض الضولي وبغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،خيض ٧ان وعاء
اهخ٣ا ٫اإلاٟهىم حٗضصيت الضواعي الاظخماٖيت ،الؿياؾيت ،والا٢خهاصيت...الخ ،وفي َظا الؿيا ١ازظ الٟؿاص ب٩اٞت ؤق٩اله
الخحز الىاؾ٘ مً طل .٪لظل ٪هبخغي مً َظا اإلادىع مٗالجت ؤلاَاع اإلاٟاَيمي للخ٩امت الجيضة في بَاعٍ الٗام ،و٦ظا ؤَم
ؤلاق٩الياث التي واظهذ اإلاٟهىم ،والٟىاٖل التي حك٩ل مشلض الخ٩امت الجيضة.
 -1حٗغي ٠الخ٩امت الجيضة :ييبغي ٖغى مسخل ٠الخٗغيٟاث اإلاغجبُت بالخ٩امت الجيضة ٢ ،هض جدضيض اإلاٗايحر ألاؾاؾيت
وجد٣ي ٤الخ٩امل بيجها ،و٦ظا الخىنل بلى وي٘ الخٗغي ٠ؤلاظغاجي.
ٞالبى ٪الضولي يٗغ ٝالخ٩امت الجيضة " مجمىٖت ال٣ىاٖض الغؾميت( الضؾخىع ،ال٣ىاهحن ،الخىٓيماث والىٓام الؿياسخي)
وٚحر الغؾميت( الش٣ت في اإلاٗامالث ،هٓام ال٣يم ،الٗ٣اثض واإلاٗايحر الاظخماٖيت) وؾلى٦ياث ألاٞغاص واإلاىٓماث( الكغ٧اث،
الى٣اباث ،واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىميت)"  .وفي حٗغي ٠آزغ للخ٩امت الجيضة خؿب البى ٪الضولي" الخ٩امت الجيضة جخًمً
الٗملياث واإلااؾؿاث التي جماعؽ مً زاللها الؿلُت في بلض ما ،مٗخمضة في طلٖ ٪لى الدؿيحر الخؿً للمىؾىؾاث وازخياع

1

« les institutions c’est l’ensemble des règles formelles (constitution,lois et règlements,système politique),et
informelles(fiabilité des transactions,système de valeurs et croyance,normes sociales),les comportements des
individus et des organisations(entreprises,syndicats,ong).voir :Jaques-Ould Aoudia,"gouvernance et pauvreté dans
les payes MENA :analyse à partir d’une approche multidimensionnelle",(Paris :Banque
mondiale ,21Novembre),pp.2-3.
<http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/mena-1103fr-ouldaoudia.pdf.
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الؿياؾاث وجيؿي٣ها مً اظل ج٣ضيم زضمت ظيضة وٗٞالت"  .وجخًمً الخ٩امت الجيضة خؿب ماؾؿاث ألامم اإلاخدضة زالزت
ؤبٗاص ؤؾاؾيت:
 البٗض الؿياسخي :يكمل اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان والبىىص الضوليت اإلاخٗل٣ت بالخ٣ى ١الؿياؾيت واإلاضهيت للكٗىب ،وجٟٗيل صوعالضولت في جد٣ي ٤الضيم٣غاَيت واإلاكاع٦ت الؿياؾيت.
 البٗض الخ٣جي :يخٗل ٤بٗ٣لىت الدؿيحر ،وقٟاٞيت ألاهٓمت و م٩اٞدت ؤق٩ا ٫الٟؿاص .البٗض الا٢خهاصر :ؤر جضزل الضولت وج٣ضيم الضٖم اإلاخٗضص ألاق٩ا ٫للُ٣إ الخام ،و جٟٗيل صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي فيالجهىى بالخىميت اإلادليت .
و٢ض طَب بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي في حٗغي ٠الخ٩امت الجيضة بإجها "خالت حٗ٨ـ ج٣ضم ؤلاصاعة وجُىيغَا ؤيًا ،مً
بصاعة ج٣ليضيت بلى بصاعة جخجاوب م٘ مخُلباث اإلاىاَىحن ،وحؿخسضم آلالياث والٗملياث اإلاىاؾبت لخد٣ي ٤ألاَضا ٝاإلاغظىة مً
اإلاكاعي٘ بكٟاٞيت ومؿاوليت ؤمام اإلاىاَىحن" .
٦ىديجت إلاا جم الخُغ ١بليهٞ ،يما يسو حٗغي ٠الخ٩امت الجيضة ٞ ،ةهه يىُىر ٖلى ٖضة مؼايا البض مً جىاٞغَا٢ ،هض
حك٨يل جهىع مخ٩امل ظام٘ وماو٘ ،خيض يخًمً بىاء صولت الغقاصة في ْل وظىص اؾخ٣غاع ؾياسخي قامل وماؾؿاث عاقضة
وٞاٖلت ،وؾلُت ؾياؾيت جضاوليت ومجخم٘ ؾياسخي مٟخىح.
 -2ؤلاق٩الياث التي واظهذ مٟهىم الخ٩امت الجيضة :بن مٟهىم الخ٩امت الجيضة اٖترجه ؤزىاء جُىعٍ ٖضة بق٩الياث ،جخٗل٤
ؤؾاؾا بةق٩اليت الترظمت ،وبق٩اليت الخٗغي ،٠و بق٩اليت الىمىطط .
ؤ -بق٩اليت الترظمت :حٗخبر بق٩اليت الترظمت اخض ؤَم ؤلاق٩الياث التي ؤزغث في مٟهىم الخ٩امت الجيضة  ،وه٣ل اإلاهُلر مً
اللٛخحن الاهجلحزيت ؤو الٟغوؿيت بلى اللٛت الٗغبيت ،خيض اج٣ٟذ مٗٓم الضعاؾاث ٖلى ٖضم وظىص جغظمت مىخضة مخٖ ٤ٟلحها
مما اوٗ٨ـ ٖلى اإلاٟهىم .
و٢ض حٗضصث جغظمت مهُلر ( )governanceخيض حكحر بلى الخا٦ميت ،اإلاد٩ىميت ،الخى٦مت والخ٩امت ،والخ٨ماهيت ،وبصاعة
الخ٨م وؤلاصاعة اإلاجخمٗيت والخ٨م اإلاىؾ٘ والخ٨م الٗام .

1

Daniel Kaufman,"Repenser la bonne gouvernance:dialogue sur la gouvernance et développement au Moyen-orient
et en Afrique du nord"(Paris ,Beyrouth,Rabat et Washington :AC.21Novembre2003).p3. voir le
site :<http://www.worldbank .org/wbi/gouvernance.

 2حسن كرٌم" ،مفهوم الحكم الصالح ومعاٌٌره" ،فً :الفساد والحكم الصالح فً البالد العربٌة( ،بٌروت :مركز دراسات
الوحدة العربٌة ،)2004 ،ص.96.

3

UNDP, "governance for sustainable human development",(policy paper:1997),p02.voire le cite:
http://www.undp.org

 4سلوى الشعراوي جمعة و آخرون ،إدارة شؤون الدولة والمجتمع(.القاھرة :مركز دراسات واستشارات اإلدارة
العامة ،)2001،ص.7
 5أوھاٌبٌة فتٌحة" ،المواطنة فً ظل الحكم الراشد"(ورقة مقدمة فً الملتقى الدولً حول:الحكم الرشٌد:استراتٌجٌات التغٌٌر فً
العالم النامً ،جامعة سطٌف،الجزائر9-8،أفرٌل ،)2007ص.121
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ٖلى الغٚم مً حٗضص وجىىٕ الترظماث لهظا اإلاهُلر ،خيض جدمل ٧ل جغظمت شخىت بيضيىلىظيت ما ،بال ؤن َظا يٗخبر
ْاَغة صخيت حؿخضعي البدض ًٖ ه٣اٍ الالخ٣اء مً ؤظل الخىنل بلى وي٘ جهىع بظغاجي يٟٗل صوع الضولت وٞىاٖل
الخ٩امت الجيضة في جد٣ي ٤جىميت مجخمٗيت مخىاػهت.
ب -بق٩اليت الخٗغي :٠ل٣ض واظه مىيىٕ الخ٩امت الجيضة بق٩اليت الخٗغي ٠ويبِ جهىع ص٢يٞ ،٤لهظا هجض ٖضة حٗغيٟاث
له ،والتي مً بيجها حٗغي ٠البى ٪الضولي الظر يغ٦ؼ في مدخىاٍ ٖلى ؤهه ؤؾلىب وَغي٣ت إلاماعؾت ال٣ىة في بصاعة اإلاىاعص
الا٢خهاصيت والاظخماٖيتَ .ظا مً ظهت ،ويٗغ ٝبغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي الخ٩امت الجيضة مً زال ٫الجم٘ بحن الضٖامت
الؿياؾيت التي جخًمً ٖملياث نى٘ ال٣غاع ،والضٖامت الا٢خهاصيت اإلاخًمىت ؤوكُت الضولت الا٢خهاصيت وٖال٢اتها البيييت
باال٢خهاصياث ألازغي ،والضٖامت ؤلاصاعيت التي جخًمً الىٓام الخام بدىٟيظ الؿياؾاث  .لٖ ،ً٨لى الغٚم مً الخٗغيٟاث
اإلاخٗضصة ٞيب٣ى الخ٩امت الجيضة مٟهىم ٢ضيم وي٘ في ٖبىة ظضيضة.
ط -بق٩اليت الىمىطط :بن الخٗضصيت التي َبٗذ الترظمت والخٗغي ،٠اوٗ٨ؿذ بُغي٣ت ؤو بإزغي ٖلى نٗىبت همظظت مٟهىم
الخ٩امت الجيضٞ ،د٣ي٣ت يخًمً َظا ألازحر زهىنياث بٗيجها( الغ٢ابت ،الكٟاٞيت ،الٗلىيت ،)...لٖ ً٨ىض ججؿيضٍ
يؿخىظب مغاٖاة الخهىنيت الؿىؾيى-ؾياؾيت للمجخم٘ والضولتٞ .هىا ٥مً يغي بًي ٤ؤ ٤ٞمٟهىم الخ٩امت الجيضة؛
وي٘ زهيها للضو ٫اإلاخسلٟت ،وَىا ٥مً يغي بليبراليت اإلاٟهىم وا٢خهاعٍ ٖ ِ٣ٞلى الضو ٫الٛغبيت.
 -3زهاثو الخ٩امت الجيض :بن حٗضص ػوايا الىٓغ بلى الخ٩امت الجيض  ،ؤصي بلى جىىٕ زهاثهتٞ ،خخمحز الخ٩امت الجيضة
خؿب بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي بما يلي :
 اإلاكاع٦ت :ؤر مكاع٦ت مدؿاويت للغظا ٫واليؿاء في نى٘ ال٣غاع والخياة الؿياؾيت. خ٨م ال٣اهىن :ؤر يجب ؾياصة ال٣اهىن وجُبي٣ه مً زال ٫ماؾؿاث ٖاصلت ومىهٟت. الاؾخجابيت :ؤر مداولت اإلااؾؿاث والٗملياث زضمت الٗمالء والاؾخجابت إلاُالبهم.ؤلاظمإ :جد٣ي ٤ؤلاظمإ خى ٫اإلاهالر التي جسضم الجماٖاث وؤلاظغاءاث والؿياؾاث. الٗضالت :ؤر جمخ٘ ٧اٞت ؤٞغاص اإلاجخم٘ بخ٩اٞا الٟغم وجدؿحن ؤوياٖهم. الٟ٨اءة والٟٗاليت :ؤر جد٣ي ٤ؤًٞل اؾخسضام للمىاعص. اإلاؿاءلت :ؤر بزًإ الخ٩ىمت ونىإ ال٣غاع والُ٣إ الخام واإلاجخم٘ اإلاضوي للمؿاءلت مً ٢بل الجمهىع. الغئيت ؤلاؾتراجيجيت :ؤر امخال ٥ال٣اصة والكٗب آٞا٢ا واؾٗت اإلاضي لخد٣ي ٤الخ٩امت الجيضة.وفي جهيي ٠آزغ للبى ٪الىلي ،يدضص زهاثو الخ٩امت الجيضة ٧الخالي :

 1سلوى الشعراوي جمعة ،مفهوم إدارة شؤون الدولة و المجتمع إشكالٌة نظرٌة" .المستقبل العربً ( 249نوفمبر ،)1999
ص ص.111-110.

2

Institut sur la gouvernance,"Comprendre la gouvernance"( Ottawa : institut en gouvernance,atelier sur la
gouvernance pour le projet métropolies,les10-11decembre2001),p.4. Voir :
<http://www.iog.ca/publications/goodgov-f.pdf
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 الخًميييت :ؤر ؤن الخ٩امت الجيضة جخًمً آلياث جدضص وجدترم الخ٣ى ١ألاؾاؾيت للجمي٘٦،ما ؤجها جامً وؾاثل مغاظٗتومٗالجت يًمجها ال٣اهىن.
 اإلاؿاءلت :حٗجي وظىب مداؾبت ٧ل مً جم ازخياعَم للخ٨م باؾم الكٗب ،ؾىاء ٖلى مؿخىي ؤلازٟا ١او الىجاح.2004بـ:
وجخمحز الخ٩امت الجيضة خؿب ج٣غيغ الخىميت البكغيت الٗغبي الهاصع ؾىت
 نياهت الخغيت يماها لخىؾي٘ زياعاث الىاؽ. اإلاكاع٦ت الكٗبيت الٟٗالت والخمشيل الكامل لخ٣ى ١الىاؽ. الؿهغ ٖلى جُبي ٤ال٣اهىن واؾخ٣الليت الجهاػ الً٣اجي. -4ؤيل٘ مشلض الخ٩امت الجيضة :بن ألايل٘ ألاؾاؾيت اإلا٩ىهت إلاشلض الخ٩امت الجيضة جخمشل في :الضولت ،الُ٣إ الخام،
اإلاجخم٘ اإلاضوي.
 الضولت :ييبغي ٖلى الضولت مً زال ٫الخ٩امت الجيضة ؤن حٗيض الىٓغ في حٗغيٟها لضوعَا بػاء الخياة الا٢خهاصيتوالاظخماٖيتٞ ،يجب ؤن حٗمل ٖلى جم٨حن الىاؽ مً الٟغم اإلادؿاويت وقمىليتهم في ألامىع الا٢خهاصيت والاظخماٖيت
والؿياؾيت ،وٞخذ اإلاجا ٫للخهىٖ ٫لى اإلاىاعص اإلاخىٞغة٦ ،ما يؿخضعي جٟٗيل صوعَا اججاٍ اإلاجخم٘ اإلاضوي والُ٣إ الخام
مً زال ٫جىؾي٘ المغ٦ؼيت ألاهٓمت الا٢خهاصيت والؿياؾيت .
 الُ٣إ الخام :يمشل الُ٣إ الخام اإلاىعص الغثيسخي للٟغم التي جٟخذ اإلاجاالث الا٢خهاصيت لدكٛيل اليض الٗاملت ٖلى٧اٞت مؿخىياتهاًٞ ،ال ًٖ جد٣ي٣ها للىخاثج الايجابيت التي حؿاَم في الخىميت الا٢خهاصيت للمجخم٘ وع ٘ٞمؿخىي اإلاىاًَ
اإلاٗيصخي  .ويؿاَم الُ٣إ الخام بضوعٍ في صٖم وكاَاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،وجىٞحر الخبرة واإلاا ٫واإلاٗغٞت الًغوعيت في
الٗملياث الخىمىيت بالكغا٦ت م٘ اإلاجخم٘ اإلادلي ،وؤظهؼة الضولت الغؾميت٦ ،ما يؿخُي٘ الُ٣إ الخام جإمحن الكٟاٞيت في
٦شحر مً الُ٣اٖاث ،هٓغا ل٣ضعجه ٖلى وكغ اإلاٗلىماث وبنضاع ؤلاخهاثياث الضوعيت وحؿهيل الخهىٖ ٫لحها .
 اإلاجخم٘ اإلاضوي :بن ؤَميت اإلاجخم٘ اإلاضوي ل٩ىهه ٞاٖل مً ٞىاٖل الخ٩امت الجيضة ج٨مً في ٢ضعجه ٖلى جإَحر اإلاىاَىحنللٗمل الخُىعي في الكإن الٗام ،وفي ٧ل ٢يم اإلاكاع٦ت اإلاضهيت والخىميت الدكاع٦يت .وجؼصاص ؤَميخه ،مً زال ٫جإصيخه للىْاث٠
الخاليت :
 الخإزحر ٖلى الؿياؾت الٗامت مً زال ٫حٗبئت ظهىص ُ٢اٖاث مً اإلاىاَىحن وخملها ٖلى اإلاكاع٦ت في الكإن الٗام. حٗمي ٤اإلاؿاءلت والكٟاٞيت ٖبر وكغ اإلاٗلىماث والؿماح بخضاولها ٖلى هُا ١واؾ٘. مؿاٖضة الخ٩ىمت ًٖ َغي ٤الٗمل اإلاباقغ ٖلى ؤصاء ؤًٞل الخضماث وجد٣ي ٤عياء اإلاىاَىحن.1

Banque mondiale,"rapport sur le développement au Moyen-orient et en Afrique du nord :vers une meilleure
gouvernance au MENA,améliorer l’inclusivité et la responsabilisation"(Washington : d.c.Liban :Aleph.2003),pp.1

 2الكاٌد زھٌر عبد الكرٌم .الحكمانٌة قضاٌا وتطبٌقات( .القاھرة :المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ،)2003 ،ص45.
 3حسن كرٌم  ،مفهوم الحكم الصالح ومعاٌٌره ،مرجع سابق  ،ص.121.
 4حسن كرٌم ،المرجع نفسه  ،ص.123.
 5زھٌر عبد الكرٌم الكاٌد ،مرجع سابق  ،ص ص.122-80.
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 الٗمل ٖلى جد٣ي ٤الٗضالت واإلاؿاواة ؤمام ال٣اهىن وخمايت اإلاىاًَ مً حٗؿ ٠الؿلُت. جغبيت اإلاىاًَ ٖلى ز٣اٞت الضيم٣غاَيت ،وطل ٪بة٦ؿاب ؤًٖائها ٢يم الخىاع و٢بى ٫آلازغ والازخال ،ٝومؿاءلت ال٣ياصاثواإلاكاع٦ت في الاهخساباث.
زاهيا :اإلاىاَىت الهالخت :وكإة ال٨ٟغة وبلىعة اإلاٟهىم
في َظا اإلادىع لً يخم الخىٖ ٠٢ىض الخدضيض الانُالحي للمىاَىت ٞدؿب ،بل ؾى ٝيخم جدليل جُىعٍ وؾماجه ٨٦يان حي
له ماضخي وخايغ ومؿخ٣بل ،ييكإ ويىمى ويخُىع ،يىدؿغ ويخ٣ضم ،يًٗ ٠ويخ٣ضم ،يخضازل ويخ٣اَ٘ م٘ مٟاَيم ؤزغي،
صون بزغاط اإلاٟهىم مً ؾيا٢ه الخاعيخي ،وويٗه الابؿخمىلىجي ،وما َى مأله آهئظ؟ ٞمً ٚحر اإلامٞ ً٨هم َىيت مهُلر
اإلاىاَىت صون بصعا ٥لىا ٘٢مغخلخه والخ٣ٟه في ماييه وخايغٍ.
 -1البييت الاقخ٣ا٢يت إلاهُلر اإلاىاَىت :ال جىظض في اإلاٗاظم الٗغبيت واإلاغاظ٘ مهُلر اإلاىاَىت ،بل جإزظ ؤق٩اال انُالخيت
مسخلٟت مشل ،الىًَ ،الخىًَ ،واًَ ،الىًَ ،اإلاىًَ.
الىًَ ،في اللٛت ،مدل ؤلا٢امت مُل٣ا ومجز ٫ال٩اثً خيض يىلض وييكإ ويتربى جغبيت هٟؿيت ٖاَٟيت و٨ٞغيت واظخماٖيتٞ .هى
الخحز الجٛغافي الظر يخسظٍ لىٟؿه مؿ٨ىا ،وظمٗه ؤوَان .واؾم اإلا٩ان مىه ؤيًا اإلاىًَ وظمٗه اإلاىاًَ ،والٟٗل مىه
ؤوًَ يىًَ ،ؤر ؤ٢ام وؾ ،ً٨وي٣ا :٫وًَ ألاعى ،يىَجها جىَيىا ،واؾخىَجها يؿخىَجها اؾديُاها ،ؤر اجسظَا وَىا،
واإلاؿخىًَ (ب٨ؿغ الُاء) اؾم ٞاٖل ،وبٟخدها (اؾم اإلا٩ان) ،و٢ضيما ٢ا ٫عئيت بً العجاط ،ؤوَىذ ؤعيا لم ج ً٨وَجي .ابً
مىٓىع الىًَ " باإلاجز ٫الظر ي٣يم ٞيه ؤلاوؿانٞ ،هى وَىه ومدله" .
ؤما انُالخا ٞيٗغ ٝبإهه "بك٩ل ٖام ُٗ٢ت ألاعى التي حٗمغَا ألامت ،وبك٩ل زام َى اإلاؿٞ ،ً٨الغوح وًَ ألجها مؿً٨
ؤلاصعا٧اث ،والبضن وًَ ألهه مؿ ً٨الغوح ،والشياب وًَ ل٩ىجها مؿ ً٨البضنٞ ،اإلاجز ٫واإلاضيىت والضولت والٗالم ٧لها ؤوَان
ل٩ىجها مؿا. ً٦
٦ما ؤن الىًَ" البلض التي ي٣يم ٞحها ؤلاوؿان ويخسظَا مؿخ٣غا له ،ولظلٞ ٪هى قبيه باإلاجزٞ ،٫اإلاجزَ ٫ى اإلا٩ان الهٛحر الظر
يؿٞ ً٨يه ٞغص م٘ ؤؾغجه ،والىًَ َى اإلاجز ٫ال٨بحر الظر يًم ٖضصا ٦شحرا مً ألاٞغاص وألاؾغ"  .والىًَ باإلاٗجى الخام َى
البيئت الغوخيت التي جخجه بلحها ٖىاَ ٠ؤلاوؿان ال٣ىميت .ويخمحز الىًَ ًٖ ألامت(  )Nationوالضولت ( )étatبٗامل وظضاوي
زام ،وَى الاعجباٍ باألعى وج٣ضيؿها ،القخمالها ٖلى ٢بىع ألاظضاص .
اإلاىاًَ :ؤلاوؿان الٟغص الًٗى ال٩امل في الضولت ،وي ٠٣ؤمام الضولت ٦مىاًَ ٢بل ٧ىهه قيئا آزغ ،وًٖىيخه في الضولت ال
في َاثٟيخه ،وال في الٗاثلت ،وال ٚحرَا مً الاهخماءاث ألازغي اإلام٨ىت ،هي ألاؾاؽ ال٣اهىوي الظر يدضص الٗال٢ت اإلاخباصلت بيىه
وبحن الضولت  .بمٗجى ؤن اإلاىاًَ َى طل ٪الٟغص الظر زغط مً عخم الضاثغة البيىلىظيت بلى الًٟاء الاظخماعي بمدٌ بعاصجه،
 1ابن منظور ،لسان العرب.ط( 1بٌروت :دار صادر للطبع والنشر) ،ح ،15ص239
 2حجازي آمنة ،الوطنٌة المصرٌة فً العصر الحدٌث.ط( 1القاھرة :مطابع الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،)2000،ص .80
 3الحقٌل سلٌمان عبد الرحمان ،الوطنٌة ومتطلباتها فً ضوء تعالٌم اإلسالم.ط( 1الرٌاض :مطابع الشرٌف،)1990 ،ص
.19
 4جمٌل صلٌبا ،المعجم الفلسفً.،ج( 2بٌروت ،دار الكتاب اللبنانً ،)1982 ،ص .58
 5مسعود موسى الرٌضً ،أثر العولمة فً المواطنة ،المجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌة .بٌروت:مركز دراسات الوحدة العربٌة
عدد ،15صٌف .2008ص .116
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وبىعي جظاجاوي ،يلؼمه الاخخ٩ام بلى مىٓىمت الخ٣ى ١والىاظباث ،وؤلاصعا ٥الؿياسخي لهىيخه ٦مىاًَ ،والضوع اإلاىبشًٖ ٤
اإلاىاَىت بىنٟها الٗال٢ت ال٣اهىهيت والكٗىعيت بحن الٟغص والضولت والاهسغاٍ في ٖمل َىعي في بَاع اإلاجخم٘ اإلاضوي.
اإلاىَىت ( :)citizenship consciousnessهي خهيلت اظتهاص شخصخي ،وال حك٩ل ؤ٦ثر مً ا٢تراح ؤولي ٢ابل للخٗضيل والخبضيل ،ؤما
مً خيض اإلاٗجى ٞهي جض٦ ،٫ما يىضر اإلاهُلر ؤلاهجلحزرٖ ،لى ٖمليت ؤلاصعا ٥الظَجي إلااَيت اإلاىاَىت ولُبيٗت آلالياث التي
حؿحر اإلاىاَىيت في اإلاجغي الظر ي٣ىص بلى جد٣ي ٤اإلاىاَىت ،وبخٗبحر آزغ ،هي مجمىٖت ألا٩ٞاع والخهىعاث اإلاخٗل٣ت باإلاىاَىت
وؾبل جد٣ي٣ها .ؤما مٟهىم اإلاىاَىيت (ٞ )citizenship processهي الٗمليت الؿياؾيت الا٢خهاصيت الاظخماٖيت التي جاصر بلى
حكييض اإلاىاَىت .
اإلاىاَىت الهالخت :اعجبِ مٟهىم اإلاىاَىت بخالويىه وانُالخاجه اإلاسخلٟت جاعيسيا بخ٣غيغ مبضؤ اإلاؿاواة بحن بٌٗ ؤو ٧ل
اإلاىاَىحن ،مً زال ٫الخٗبحر ًٖ ٢بى ٫خ ٤اإلاكاع٦ت الخغة لألٞغاص بك٩ل مدؿاو ،وٖغ ٝمٟهىم اإلاىاَىت جاعيسيا ،اهُال٢ا
مما جىنلذ بليه صولت اإلاضيىت (مىاَىت ؤزيىا) لضي ؤلاٚغي ،٤ؤيً ؾعى ؤلاوؿان بلى جد٣ي ٤ؤلاهها ٝوالٗض ٫واإلاؿاواة،
واإلاماعؾت الىًاليت لإلوؿان ٖبر الخًاعاث اإلاسخلٟت ( بالص الغاٞضيً ،الؿىمغيت ،آلاقىعيت ،البابليت ،الهحن،
الٟاعؾيت...الخ) ،مً ؤظل بٖاصة الاٖترا ٝب٨ياهه ،واإلاُالبت بد٣ه في اإلاكاع٦ت في نياٚت الؿياؾت الٗامت للضولت وبلىعة
ال٣غاعاث الخياجيت.
وجم بظل ٪الخإؾيـ ألاولي إلاباصت ؤلاهها ٝوالٗض ٫واإلاؿاواة ،وبظل ٪ؤزظ يىمى مٟهىم اإلاىاَىت جضعيجيا ،ال ؾيما في
ال٣باثل الٗغبيت ،زهىنا صولت ؾبإ ،التي ٖغٞذ ٢ضعا مً اإلاكاع٦ت الؿياؾيت ،والخمشيل الىيابي ،ؤيً ٧ان اإلال ٪مدضوص
الؿلُت٩ٞ ،ان يكاع٦ه ٞحها مجلـ يًم اإلاىْٟحن مً طور الىٟىط٦ .ما ٖغ ٝمٟهىم اإلاىاَىت في ؤلاؾالم ،مً زال ٫صٖىجه
بلى ج٨غيـ ٢يم الٗض ٫وال٣ؿِ وؤلاهها ٝمً مىٓىع بوؿاوي واإلاؿاواة في الخ٣ى ١وؤصاء الىاظباث والكىعي.
باإلا٣ابل قهضث اإلاىاَىت اهدؿاعا وهىٖا مً التراظ٘ ٖلى مؿخىي ال٨ٟغ الؿياسخي ؤزىاء الٗهىع الىؾُى ،وم٘ اهضزاعٍ
وحٗثر الخجاعب الضيم٣غاَيت الىاػٖت بلى جإؾيـ خ٨م مُل .٤وبالغٚم مً َظا ٣ٞض ؤٖيض بخياء مٟهىم اإلاىاَىت مىظ ال٣غن13
بلى ٚايت اهضالٕ الشىعة ألامغي٨يت والشىعة الٟغوؿيت٣ٞ ،ض ٖغ ٝال٨ٟغ الؿياسخي بٗض الشىعجحن ألامغي٨يت والٟغوؿيت اؾخسغاط
وابخ٩اع آلياث ظضيضة ،جم ً٨جضعيجيا مً جإؾيـ وجىميت هٓم خ٨م ٚحر حؿلُيتٖ ،بر ٢ىىاث الخغ٧اث ؤلانالخيت والٓىاَغ
الاخخجاظيت الكٗبيتٚ ،حر ؤن اإلاىاَىت ٨ٟ٦غة ،والبييت لظلٞ ،٪مٟهىم اإلاىاَىتٖ ،غ ٝفي جُىعٍ بشالر مخٛحراث ؤؾاؾيت:
 ْهىع الضولت ال٣ىميت ،والهغإ ال٣اثم بحن الؿلُت الضيييت وؾلُت اإلالى.٥ اإلاكاع٦ت الؿياؾيت ،ؤيً ؤيخى الكٗب يٗخبر الضولت صولخه ،ويُالبها م٘ مغوع الؼمً باالٖترا ٝبد٣ى٢ه. خ٨م ال٣اهىن واحؿإ هُا ١جُبي٣ه في الٗهغ الخضيض.ٞمٟهىم اإلاىاَىت( )citizenshipي٣ابله في اللٛت ؤلاٚغي٣يت( )Politeiaويضٖ ٫لى ظمي٘ اإلاىاَىحن في اإلاضيىت.
بن اإلاىاَىت في مىؾىٖت صاثغة اإلاٗاع ٝالبريُاهيت حٗغ ٝبإجها "ٖال٢ت بحن ٞغص وصولت ٦ما يدضصَا ٢اهىن جل ٪الضولت ،وإلاا
جخًمىه جل ٪الٗال٢ت مً خ٣ى ١وواظباث في جل ٪الضولت" .وجا٦ض اإلاىؾىٖت ؤن اإلاىاَىت "جضٖ ٫لى مغجبت مً الخغيت ،م٘ ما

 1مسعود موسى الرٌضً ،أثر العولمة فً المواطنة ،مرجع سابق ،ص .114
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يهاخبها مً مؿاولياث" وجبحن اإلاىؾىٖت ؤن الجيؿيت والخمايت في الخاعط مً ؤَم اقتراَاث اإلاىاَىت ،وحؿبٖ ٜلى اإلاىاَىت
خ٣ى ١ؾياؾيت مشل خ ٤الا٢ترإ وجىلي اإلاىانب .
وحٗغ ٝاإلاىاَىت مً زال ٫اإلاىؾىٖت الٗغبيت الٗاإلايت بإجها " انُالح يكحر بلى ؤمت ؤو وًَ"  ،وفي ٢امىؽ ٖلم الاظخمإ
ٖغٞها ٖلى ؤجها "م٩اهت ؤو ٖال٢ت اظخماٖيت ج٣ىم بحن ٞغص َبيعي ومجخم٘ ؾياسخي (صولت) ،ومً زالَ ٫ظٍ الٗال٢ت ي٣ضم
الُغ ٝألاو ٫الىالء ،ويخىلى الُغ ٝالشاوي الخمايت ،وجخدضص َظٍ الٗال٢ت بحن الٟغص والضولت ًٖ َغي ٤ال٣اهىن" ،ويىٓغ بلى
اإلاىاَىت مً مىٓىع هٟؿاوي بإجها " الكٗىع باالهخماء والىالء للىًَ ولل٣ياصة الؿياؾيت التي هي مهضع ؤلاقبإ للخاظاث
ألاؾاؾيت وخمايت الظاث مً ألازُاع اإلاهحريت .
ويظَب ال٨ٟغ ؤلاؾالمي بلى جهىيغ اإلاىاَىت بإجها " حٗبحرا ًٖ الهلت التي جغبِ بحن اإلاؿلم ٟ٦غص وٖىانغ ألامت ،وهي ألاٞغاص
اإلاؿلمحن والخا٦م وؤلامام ،وجخىط َظٍ الهالث ظميٗا الهلت التي ججم٘ بحن اإلاؿلمحن وخ٩امهم مً ظهت ،وبحن ألاعى التي
ي٣يمىن ٖلحها مً ظهت ؤزغي .بمٗجى " هي حٗبحر ًٖ َبيٗت وظىَغ الهالث ال٣اثمت بحن صاع ؤلاؾالم (وًَ ؤلاؾالم) وبحن مً
ي٣يمىن ٖلى َظا الىًَ ؤو َظٍ الضاع مً اإلاؿلمحن وٚحرَم  .ؤر ؤن اإلاىاَىت حكحر بلى مجمىٖت مً الٗال٢اث والغوابِ
والهالث التي جيكإ بحن صاع ؤلاؾالم و٧ل مً يَ ًُ٣ظا الضاع ؾىاء ؤ٧اهىا مؿلمحن ؤم طميحن ؤم مؿخإمىحن .
ويظَب ثَ ،ـ ،ماعقا )Marshall Thomas Humphery( ٫بلى ال٣ى ٫بإن اإلاىاَىت مالٟت مً زالر ؤهىإ مً الخ٣ى: ١
الخ٣ى ١اإلاضهيت :حكمل خمايت الخغياث الٟغصيت " خغيت الصخو وخغيت ال٨الم والخ٨ٟحر واإلاٗخ٣ض وخ ٤اإلال٨يت وٖ٣ض ٖ٣ىصصخيدت والخ ٤في الٗضالت"  ،ويغي ؤن الخ٣ى ١اإلاضهيت جُىعث في ال٣غن ،18بؿبب اعجباَه باإلااؾؿاث الخضيشت للمدا٦م
اإلاضهيت واإلادا٦م الجىاثيت الخانت بالٗضالت.
 الخ٣ى ١الؿياؾيت :حكمل الخ ٤في اإلاكاع٦ت في مماعؾت الؿلُت الؿياؾيت ًٗ٦ى مً ماؾؿت ممىىخت ؾلُت ؾياؾيت،ؤو ٦ىازب ألًٖاء جل ٪اإلااؾؿت ،وم٘ وظىص جل ٪الخ٣ىٖ ١ىض البٌٗٞ ،ةجها ناعث خؿب ٢ى" ٫ماعقا ،"٫خ٣ى ١اإلاىاَىت
 ،ِ٣ٞفي ال٣غن 20م٘ جىؾي٘ خ ٤الخهىيذ الكامل لجمي٘ الغاقضيً- .الخ٣ى ١الاظخماٖيت :بن الخ٣ى ١الاظخماٖيت حكمل
خؿب ماعقاٖ ٫لى جُىعَا بهىعتها الخضيشت ٖلى ماؾؿاث صولت الغٞاَيت ،و٦ظل ٪الىٓام الخام بالخٗليم ؤلالؼامي،
والصخت والخضماث الاظخماٖيت.
واإلاىاَىت حٗخبر " الغابِ الاظخماعي وال٣اهىوي بحن ألاٞغاص واإلاجخم٘ الؿياسخي الضيم٣غاَي ،حؿخلؼم بلى ظاهب الخ٣ى١
والخغياث مؿاولياث والتزاماث مهمت صوجها يٟكل مكغوٕ الضيم٣غاَيت" .وجى٣ؿم مؿاولياث اإلاىاَىت بلى هىٖحن :
 1علً خلٌفة الكواري ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة ،ص .30

2

الموسوعة العربٌة العالمٌة( ،الرٌاض :مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزٌع )1996 ،ص .311

 3ھالل فتحً وآخرون ،تنمٌة المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت(.الكوٌت :مركز البحوث التربوٌة والمناھج
بوزارة التربٌة ،) 2000 ،ص .25
 4ھوٌدي فهمً ،المواطنة فً اإلسالم ،جرٌدة الشرق األوسط ،العدد ٌ ،5902وم 1995/01/25م ،ص .13
 5القحطانً ،سالم علً ،التربٌة الوطنٌة مفهومها أھدافها وتدرٌسها ،مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج ،رسالة الخلٌج العربً،
ع .1999 ،66
 6كٌت ناش ،السوسٌولوجٌا السٌاسٌة المعاصرة( .العولمة والسٌاسة والسلطة) ،ترجمة :حٌدر حاج اسماعٌل ،ط ( 1بٌروت :المنظمة
العربٌة للترجمة ،)2013 ،ص .291

150

مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  -مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -الٗضص  8يىايغ ٧ -اهىن (2017 )2

 مؿاولياث جٟغيها الضولت ٖلى مىاَىحها مشل ،ص ٘ٞالًغاثب ،والخضمت في ال٣ىاث اإلاؿلخت ،وَاٖت ال٣ىاهحن التي يؿجهاالكٗب.
 مؿاولياث ي٣ىم بها اإلاىاَىىن َىٖا مشل الى٣ض البىاء للخياة الؿياؾيت واإلاضهيت ،واإلاكاع٦ت في جدؿحن الخياة اإلاضهيتوالؿياؾيت ،والٗمل ٖلى جًيي ٤الٟجىة بحن الىا ٘٢والٛاياث الضيم٣غاَيت ،واإلاؿاوليت ًٖ الهالر الٗام والخحر اإلاكتر.٥
مما ؾب ٤وؿخيخج بإن ،اإلاىاَىت الهالخت حكحر بلى ؤن ي٩ىن اإلاىاًَ نالخا وملتزما ب٩اٞت ؤهٓمت الضولت ،وب٩اٞت ما يهضع
مً ولي ألامغ مً ٢غاعاث وحٗليماث وجىظحهاث ،ملتزما بإخ٩ام الكغٕ وآصابه ،بٗيضا ًٖ ؤر اهدغا٣ٖ ٝضر ؤو ٨ٞغر ؤوزل٣ي ؤو
ؾلى٧ي ،مدآٞا ٖلى ؤمً الىًَ وم٨دؿباجه ،مىاليا ومدبا ل٩اٞت بزىاهه مً اإلاىاَىحن مدترما ل٩اٞت اإلا٣يمحن ٖلى ؤعيه
ممً ؤطن لهم ولي ألامغ بالضزى ٫وؤلا٢امت.
 -2ؤق٩ا ٫اإلاىاَىت :بن للمىاَىت ؤق٩ا ٫مخٗضصة ،و٣ٞا إلاضي ٢يام اإلاىاَىحن بمؿاولياتهم وصعظت مكاع٦تهم في الهالر الٗام
واَخمامهم به ،وَظا مايا٦ضٍ صاٞيض ؾىن  Davidsonوآعزغ  Arthurمً ؤن َىا ٥نىعا ؤعب٘ مً اإلاىاَىت جمخض ٖلى مخهل ؤ٣ٞي
مً اإلاىاَىت الؿلبيت بلى اإلاىاَىت ؤلايجابيت ،وٖلى مخهل عؤسخي مً الغئي البرظماجيت الٟغصيت التي جدٌ ٖلى ألاهاهيت
والخالم الٟغصر بلى الغئي اإلاٗياعيت اإلاجخمٗاجيت التي حصج٘ الخحر اإلاكتر ٥والهالر الٗام ،والك٩ل اإلاىالي يىضر ؤق٩ا٫
اإلاىاَىت في اإلاجخمٗاث الضيم٣غاَيت.

ؤق٩ا ٫اإلاىاَىت في اإلاجخمٗاث الضيم٣غاَيت
اإلاهضع :مدمض ٖبض هللا ،مهُٟى ٢اؾم ،مغظ٘ ؾاب ،٤م91
ٞاإلاىاَىت الخ٣ليضيت جخمحز بإجها حٗخمض ٖلى ألاؾغة والىالء ويي ٤ألا ٤ٞوألازال ١واإلاىاَىت الؿلبيت٨ٖ ،ـ اإلاىاَىت
اإلاجخمٗاجيت ال٣اثمت ٖلى الجماٖيت والضيم٣غاَيت والخٗاون والخـ اإلاجخمعي واإلاىاَىت الايجابيتَ ،ظا مً ظهت .وجخمحز
 1محمد عبد هللا ،مصطفى قاسم ،التعلٌم والمواطنة :واقع التربٌة المدنٌة فً المدرسة المصرٌة.ط (.1القاھرة :مركز القاھرة لدراسات
حقوق اإلنسان ،)2006 ،ص .90
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اإلاىاَىت ٚحر اإلالتزمت بالٟغصاهيت واللظة والغئي البرظماجيت للٟغص٨ٖ ،ـ اإلاىاَىت الخغياهيت التي حٗخمض ٖلى ٢ىي الؿى١
والىسبىيت والجضاعة مً ظهت زاهيت.
وٖغٞذ اإلاىاَىت ؤق٩اال ؤزغي ٖبر مسخل ٠اإلاغاخل الخاعيسيت ،مخًمىت ؤبٗاصا مخىىٖت ،هي:
 اإلاىاَىت الخ٣ليضيت :ي٣هض بها اإلاىاَىت اإلابييت ٖلى الخهىنيت الش٣اٞيتٞ ،اإلاجخمٗاث جخمخ٘ بالخهىنيت الش٣اٞيت التيؤنبدذ جخٗاعى م٘ الش٣اٞت الٗاإلايت التي حؿعى ال٣ىي اإلاهيمىت ٖلى الىٓام الٗالمي بلى حؿىي٣ها بذجت ؤجها جهلر ل٩ل
اإلاجخمٗاث.
اإلاىاَىت الضؾخىعيت :ؤر اإلاىاَىت اإلاغجبُت بجىاػ الؿٟغ وما يغجبِ به مً واظباث وخ٣ى ١ليـ ؤ٦ثر ،مما زل ٤حٗضص والءألاٞغاص صازل الضولت ،ولم يهبذ الىالء مغجبُا بالهىيت ال٣ىميت ،بل مغجبُا بالهىيت ال٣ىميت ،بل مغجبُا بالىالء الضؾخىعر ؤو
اإلاىاَىت مغاصٞت للجيؿيت٦ ،ما َى الخا ٫في ال٣ىاهحن واإلاىازي ٤الضوليت.
اإلاىاَىت الٗاإلايت :هي اإلاىاَىت اإلابييت ٖلى الاَخمام والىالء الٗالمي واإلاك٨الث الٗاإلايتٞ ،اإلاخٛحراث الضوليت ٞغيذ همُاظضيضا للخٗاون والخٟاٖل ،مما اؾخىظب مٟهىما ظضيضا للمىاَىت يخجاوػ الازخالٞاث الخاعيسيت ،والخهىنياث الش٣اٞيت،
ٗٞىإلات ألاؾىا ١ؤصث بلى جىخيض اإلا٣اييـ الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والؿياؾيت والٗال٢اث الش٣اٞيت بحن اإلاجخمٗاث ،مما ظٗل
الهىيت ؤلاوؿاهيت واإلاىاَىت الٗاإلايت جدل جضعيجيا مدل الهىيت اإلادليت واإلاىاَىت اإلادليت.
اإلاىاَىت ؤلاي٩ىلىظيت :حٗجي الاعجباٍ ال٣ىر بحن الىاؽ والبيئاث الٟحزي٣يت التي رٖيكىن ٞحها ،وما يٟغيه ٖلحهم مً خ٣ى١والتزاماث جخٗل ٤بإؾلىب الخٗامل م٘ البيئت ،مً خيض الاؾخٛال ٫مً هاخيت ،واإلادآٞت ٖلحها مً الىاخيت ألازغي ،و٦ظل٪
خ٣ى ١الضٞإ ًٖ جل ٪الٗال٢ت يض ؤر جضزل زاعجي لخٗضيلها ؤو حٛيحرَا.
اإلاىاَىت الش٣اٞيت :حٗجي خ ٤الجماٖاث الٟغٖيت وألا٢لياث في الاخخٟاّ بهىياتهم الش٣اٞيت وصمجها في الش٣اٞت الٗامتالغؾميت الؿاثضة في اإلاجخم٘ ،وؤن يترجب ٖلى طل ٪اإلاكاع٦ت ؤلايجابيت والٟٗالت في مسخل ٠ؤوكُت الخياة ،والالتزام بال٣ىاٖض
وال٣ىاهحن ألاؾاؾيت اإلاىٓمت للخياة الٗامت في الضولت .
زالشا :الخ٩امت الجيضة البيئت الىْيٟيت اإلاالثمت لخ٨غيـ ٢يم اإلاىاَىت الهالخت :بن ٖال٢ت الخ٩امت الجيضة باإلاىاَىت
الهالخت ٢يمت ؤؾاؾيت وزابخت في ال٨ٟغ الؿياسخي-ال٣اهىوي ،هٓغا إلاا جخمخ٘ به مً صوع في جغقيض ال٣يم وميى ٫واججاَاث
ألاٞغاص ،و٦ظل ٪قغٖىت الٗال٢ت اإلاخ٩املت بحن مغ٦ؼ الضولت وصوع اإلاىاًَ الهالر في بىاء الضولت بك٩ل ؾليمًٞ ،ال ًٖ
مىيٗت الٟغص يمً مٗاصلت ؾياؾيت ي٩ىن ٞحها مخٛحرا ؾاب٣ا ومؿخ٣ال في آن واخضٞ .خإزحر الخ٩امت الجيضة في جٟٗيل ٢يم
اإلاىاَىت الهالخت يخطر ممايلي:
 -1جىميت اإلال٩اث مدضصة٨ٖ ،ـ اإلاىاًَ (الغٖيت) في الىٓم الكمىليت ،ال ي٩ىن له بال َاٖت ألاوامغ والخًىٕ والخىىٕ.
بمٗجى ؤن اإلاىاًَ الظر يٗيل في بيئت صيم٣غاَيت ومجخم٘ مضوي ٚحر م٣يض يامً بٗ٣يضة الخ٩امت الجيضة ،يؿخلؼم بإلاامه
بخىليٟت الخ٣ى ١اإلاضهيت والؿياؾيت والاظخماٖيت التي جال٦ ٠ياهه الخ٣ىقي ،و٦ظل ٪مٗغٞت اإلاؿاولياث التي يجب ؤن
يخدملها ٦مىاًَ في مجخم٘ صيم٣غاَي يديذ ٞغنا ٦شحرة للمكاع٦ت ياث الؿياؾيت واإلاضهيتٞ ،إو٨ٞ ٫غة يجب ؤن يىهغ ٝبلحها
ج٨ٟحر اإلاىاًَ َى بصعا٦ه للخ٣ى ١والىاظباث واإلاؿاولياث بإجها جمشل ؤلاَاع الٗام ال٨ٟغر واإلاٗغفي للمىاًَٞ ،اإلاىاًَ في
 1مسعود موسى الربضً ،مرجع سابق ،ص ص .119 ،118
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الىٓم الضيم٣غاَي يمشل ٧اثً خ٣ىقي بامخياػ يخمخ٘ بد٣ى ١ؤؾاؾيت مٗيىت ،وجٖ ٘٣لى ٧اَله مؿاو ٫الظر يخٟاٖل ٞيه
ألاٞغاص م٘ الضولت وم٘ بًٗهم البٌٗ بك٩ل مخىاػر ومخىاػن .
وجخمىي٘ الخ٩امت الجيضة في ظٗل اإلاىاًَ نالخا وٗٞاال ،بمكاع٦خه ونىٗه للخٛيحر ؤلايجابي في ظل اإلاجاالث وٖلى ؤٚلب
اإلاؿخىياث ،ال ؾيما مجها الؿياؾيتٞ ،ييبغي ؤن جخىٞغ لضيه ؤلاخاَت اإلاٗغٞيت بإ٩ٞاع اإلاىٓىمت الؿياؾيت مشل الؿياصة
الكٗبيت ،واإلاضع٧اث الخ٣ى٢يت واإلاهلخت الٗامت والىٓام الضؾخىعاوي ،ومسخل ٠مخٛحراث ال٨ٟغ الا٢خهاصر وٖال٢خه
باإليا ٝبلى الاعج٣اء بمؿخىي الش٣اٞت الؿياؾيت والضؾخىعيت للمىاًَ ،خيض حؿاٖض
ة
بالىٓام الؿياسخي الاظخماعي،
اإلاىاَىحن ٖلى جىؾي٘ اإلاضي اإلاٗغفي لىُا ١وكاَهم في الًٟاء الٗام ،والٗمل ٖلى مى٘ الؼمغة الخا٦مت مً ججاوػ الخضوص
الضؾخىعيت ،وَمىخاث اإلاىاَىحن ،اإلاضع٦حن لٟؿيٟؿاء الخىٓيم الؿياسخي للضولت ،وٞهم صوع الخىٓيماث الخ٩ىميت وٚحر
الخ٩ىميت.
 -2ن٣ل اإلاهاعاث اإلاضهيت للمىاًَ؛ بن اإلاىاَىت الهالخت والٟٗالت ال ج٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى جُىيغ ال٣ضعاث اإلاٗغٞيت وال٨ٟغيت
للمىاًَ ،بل جخٗضي بلى ال٨ك ًٖ ٠اإلا٨ىىهاث الٟىيت واإلا٣ضعاث ؤلابضاٖيت للٟغص والٗمل ٖلى جسليتها مً بٌٗ الكىاثب
الؿلبيت ،وجدليتها بال٣يم اإلاضهيت ؤلايجابيت.
ٞه٣ل ال٣ضعاث اإلاهاعيت للمىاًَ ،ججزٕ ؤؾاؾا بلى ظٗل اإلاىاًَ ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى الى٣ض البىاء ،والخٛيحر الهاص ٝبلى الخ٨ي،٠
وجىميت مل٨ت الخٟاوى وال٣ضعة ٖلى نى٘ ؤخ٩ام و٢غاعاث واٖيت ًٖ الخ٩ىمت والخياة الٗامت والؿياؾيت٦ ،ما حٗمل ٖلى
ج٩ىيً ٞهم وجٟؿحر ألاٗٞا ٫الؿياؾيت والؿلى٦ياث الاظخماٖيت ؾىاء مً ظاهب الضولت ؤو ٞىاٖل ؤزغي ،وبالخالي ال٣ضعة ٖلى
ج٩ىيً آعاء وجهىعاث خى ٫الً٣ايا اإلاضهيت والٗامت ،والضٞإ ٖجها٦.ما ؤن الخ٩امت الجيضة جٟٗل مهاعة اإلاكاع٦ت للمىاًَ في
الخياة الؿياؾيت واإلاؿاَمت في جدمل ؤٖباء اإلاؿاوليت اإلاضهيت والاظخماٖيت ،وجخجؿض اإلاكاع٦ت الٟٗالت مً زال ،٫جىميت
الخٟاٖل والخىانل بك٩ل حٗاووي م٘ آلازغيً وحٗمي ٤الخـ اإلاضوي اإلاكتر.٥
و٦ظل ٪جخًمً ال٣ضعة ٖلى مغا٢بت الخ٩ىمت والؿياؾت الٗامت ومغا٢بت التزام الخ٩ىمت بالضؾخىع وألاَضا ٝالىَىيت،
ومغا٢بت َغي٣ت مٗالجت الً٣ايا مً ظاهب الٗمليت الؿياؾيت ،وللخ٩امت الجيضة صوع ؤيًا في جُىيغ جإزحر اإلاىاًَ صازل
خحز اإلاجخم٘ اإلاضوي وبك٩ل مؿخ٣ل ًٖ الضولت إلاماعؾت الخإزحر ٖلى الخ٩ىمت لخد٣ي ٤ؤَضا ٝمٗيىت .
ومً ظهت ؤزغي حؿاَم الخ٩امت الجيضة في جٟٗيل ٢يم اإلاىاَىت الهالخت ٖلى اإلاؿخىي ألازالقي ،بمٗجى جغبيت اإلاىاًَ ٖلى
بٌٗ الؿلى٦ياث الاظخماٖيت ألاؾاؾيت ،مشل اإلادآٞت ٖلى اإلامخل٩اث الٗامت ،والاَخمام بالكاون والً٣ايا الٗامت ،وٚحرَا
مً الؿلى٦ياث وألاوكُت التي جىضعط في ؾيا ١الخضمت الٗامت واإلاهلخت الٗامت.
 -3حٗؼيؼ الٗ٣يضة ال٣يميت للمىاًَ؛ اهُال٢ا مً ٢اٖضة ؤؾاؾيت جمحز الخياة الاظخماٖيت الؿليمت ،مً ٢يم الدؿامذ والخىاع
واخترام الخىىٕ ونىن الازخال ٝوالاٖترا ٝباآلزغٞ ،ةن الخ٩امت الجيضة ججض ًٞاءَا الخهب لخىميت وحصجي٘ ٢يم ؤلاعاصة
 1محمد عبد هللا ،مصطفى قاسم ،مرجع سابق ،ص68
 2محمد عبد هللا ،مصطفى قاسم ،مرجع سابق ،ص69
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الخغة وخغيت الازخياع ،وال٣ضعة ٖلى جدمل اإلاؿاوليت الٟغصيت ،والاهسغاٍ ؤلايجابي في الٗمل الجماعيَ ،ظا مً ظهت٦ ،ما
حٗؼػ الخ٩امت الجيضة ٨ٞغة الُىٖيت للمىاًَ ،والالتزام الُىعي بال٣اهىن مً صون الخاظت بلى يىابِ زاعظيت ،وميل
ؤلاوؿان بلى اخترام ٢يمت الٟغص و٦غامت ؤلاوؿان ،وميله بلى اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاون اإلاضهيت بُغي٣ت ٗٞالت ،وجىْي٠
الضيم٣غاَيت بك٩ل صخيذ.
 -4بن الخ٩امت الجيضة جازغ في اإلاىاَىت الهالخت اإلاؿخىٖبت للٗال٢ت اإلاىظىصة بحن الضولت والىًَ واإلاىاًَ ،مً زال٢ ٫يامها
ٖلى الٟ٨اءة الاظخماٖيت والؿياؾيت للٟغص ،وجىاٞغ نٟاث ؤؾاؾيت في اإلاىاًَ ججٗل مىه شخهيت مازغة في الخياة الٗامت،
وال٣ضعة ٖلى اإلاكاع٦ت في الدكغي٘ واجساط ال٣غاعاث.
 -5بن الخ٩امت الجيضة جضٖم ٢يم ز٣اٞت اإلاىاَىت الهالخت ،ألن جد٣ي٣ها ال يخم بال مً زال ٫اإلاكاع٦ت في الخياة الٗامت،
وحٗؼيؼ ؤلاعاصة الظاجيت لألٞغاص وعٚبتهم الصخهيت في ؤزظ صوعَم م٘ آلازغيً بهىعة مدؿاويت ووكيُت ،للمؿاَمت بٟٗاليت
َىٖيت لخىخيض الجهىص في عٖايت مهلخت اإلاجخم٘ والضولت.
الخــاجمت:
هسلو في جهايت الىع٢ت البدشيت بلى ؤن الخ٩امت الجيضة حٗض الىُا ١الىْيٟي لخىميت ٢يم اإلاىاَىت الهالخت ،وحؿاَم في
نىاٖت ماَىيت اإلاىاًَ الهالر بك٩ل يًمً الخٟاّ ٖلى زىاثيت ألامً الضوالحي-ؤلاوؿاوي ٖلى خض ؾىاء ،بمٗجى ؤمً الضولت
مً ؤمً الٟغص وؤمً الٟغص مً ؤمً الضولت ،وطلٖ ٪بر جىاٞغ ٢يم الخ٩امت الجيضة مً الخمخ٘ بش٣اٞت ٢اهىهيت صؾخىعيت ،بصعا٥
اإلاهلخت الٗمىميت للضولت ،الاهسغاٍ في عواٞض اإلاجخم٘ اإلاضوي التي حٗؼػ ٢ضعة اإلاىاًَ ٖلى الالتزام بمبضؤ الدكاع٦يت،
واإلاؿاَمت في بىاء الضولت صون الاج٩ا ٫والاج٩اء ٖلى مصجب ؤؾُىعة ؤلا٢هاء والتهميلًٞ ،ال ًٖ ؤن الخ٩امت الجيضة
ججٗل مً اإلاىاًَ ٞاٖال ايجابيا في الخياة الؿياؾيت مً زال ٫نياهت الٗ٣يضة الىَىيت للٟغص ،ومىٗ٢خه ٦ىُ٣ت اعج٩اػ
جخمدىع خىلها الؿياؾت الٗامت للضولت.
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