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غ هاصًت ًدُاوي . ص: عثِؿت الخدٍغ
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 فيها وجخىافش واإلاىهجُت، اإلاىلىعُت جلتزم التي واإلالاالث ألابحار اإلاجلت جلبل

الت  :الخالُت اليؽش كىاعذ وجحترم والجذًت والذكت العلمُت ألـا

 : للملاالث باليعبت 

 آلاجُت الؽشوه حعخىفي التي اإلالاالث اإلاجلت جيؽش : 

 واإلاىلىعُت العلمُت باإلاعاًير الالتزام  ٌ  الذوسٍاث في دولُا بها اإلاعمى

 . العلمي البحث لؽشوه حعخجُب التي و  اإلاحىمت،

 اإلاىاد جحىُم في اإلاىلىعُت و الحُاد مبذأ  الخحىُم هُئت حعخمذ 
 الخىشف مً ألاعماٌ خلى على الحشؿ مع لليؽش اإلاششحت العلمُت

 . ألاهظمت أو باألشخاؿ بمبادا معاظها أو اللىشي 

 ال وأن بالجذًت جدعم أن اإلاجلت في لليؽش اإلالترحت اإلالاالث في ًشاعى 

 . ملخلى أعماٌ، أو مزهشة مً ملخىف أو ظابم وؽش محل جىىن 

 اإلاجلت اخخفاؿ لمً اإلالذمت اإلاىالُع جىىن  أن . 

 حجم ًخعذي ال أن و ، اللؼىٍت العالمت وكىاعذ الذكت اإلالاالث جلتزم أن 

 . البحث مالحم و هىامؾ،مفادس احدعاب مع ـلحت 15 العمل

 بئحذي آخش و البحث بلؼت بملخق مشفم ملف في العلمُت اإلاادة جشظل 

ت أو اللشوعُت العشبُت،:  اللؼاث  (.البحث لؼت حعب) الاهجليًز

 : اإلاترحمت لألعماٌ باليعبت  

 اإلاجلت باخخفاؿ جخفل التي جلً اإلاترحمت ألاعماٌ مً جلُل. 

 ت,  ،اللشوعُت العشبُت:  إلى و مً اإلاترحمت ألاعماٌ جلبل  أو الاهجليًز

  .ألاإلااهُت

 الزهىسة اللؼاث في مخخفين جشحماهُين الظدؽاسة اإلالاالث جخمع 

 . أعاله
 

 

 كىاعذ اليؽش

1/2 

ISSN 2410-3926 



 2015 صٌؿمبر  4الٗضص  –مجلت ظُل الضعاؾاث الؿُاؾُت والٗال٢اث الضولُت  -مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي  

 
 

 
6 

 

6 

 

  

  

 

 :الخحىُم ظُاظت 

  ما٫ جدى٫  ازخهام خؿب  الٗلمُت الخبرة طوي  مً ؤؾاجظة بلى اإلا٣االث  اإلا٣ضمت ألٖا

 . اإلا٣الت

 ٜحؿلمها مً ؾاٖت 24 ًٚىن  في ماصجه بخل٣ي اإلاغؾل الباخض ًبل . 

 ت جغاعي  . الخد٨ُم في الؿٍغ

 اإلااصة مً جم٨ُنها مً ًىم 20 ًٚىن  في ال٣غاع اجساط و الغؤي بةبضاء الخد٨ُم هُئت جلتزم 

 .  لليكغ اإلا٣ترخت

 لليكغ اإلا٣ضمت اإلاىاص ٖلى حٗضًالث ب٢غاع يغوعة اعجإث ؤن الخد٨ُم لهُئت ًد٤ . 

 ش ٌٗلم ؤن ٖلى لليكغ ماصجه ب٣بى٫  اإلاغؾل الباخض ٌٗلم  .اإلاجلت عػهامت خؿب وكغها بخاٍع

 :اليؽش ؼشوه

 ق٩ل  الٗغبُت باللٛت:   ال٨خابت ق٩ل Traditional Arabic  14 حجم. 

 ق٩ل ألاظىبُت للٛاث باليؿبت Times New Roman 12 حجم       . 

 ٤  .مٟهلت ٖلمُت طاجُت بؿحرة ماصجه الباٖض الباخض ًٞغ

 ً٣ت خؿب البدض مٗلىماث تهمك ٨ُت ق٩ُاٚى ٍَغ  . البدض متن ًدب٘  حؿلؿلي بترجِب ألامٍغ

 نٟدت ٧ل جهاًت في اإلاٗلىماث هىامل جغجب. 

 :التهمِؾ همىرج 

 بلض اليكغ، صاع ال٨خاب، ٖىىان اإلِاال٠، اؾم و ل٣ب :ألاحىبُت أو العشبُت باللؼت الىخب .ٔ

 .الُبٗت اليكغ،ع٢م ؾىت اليكغ،

عُت الىفىؿ .ٕ  . الهضوع  الىو،ؾىت الىو،مًمىن  البلض،هٕى  :الدؽَش

 اإلا٣الت،ٖضص ال٩اجب،ٖىىان اؾم و ل٣ب الضوعٍت، ؤو اإلاجلت ٖىىان :الذوسٍاث و اإلاجالث .ٖ

ش  . الا٢خباؽ الهضوع،نٟدت اإلاجلت،جاٍع

 حسجُل اإلاظ٦غة،ماؾؿت صعظت ، اإلاظ٦غة الُالب،ٖىىان اؾم و ل٣ب :الجامعُت الشظابل .ٗ

 . الا٢خباؽ الجامُٗت،نٟدت الخسهو،الؿىت اإلاظ٦غة،٧لُت

ش .٘ غ، بنضاع ظهت  :الشظمُت الخلاٍس غ،م٩ان مىيٕى الخ٣ٍغ غ، وكغ الخ٣ٍغ  بنضاع ؾىت الخ٣ٍغ
غ  .الا٢خباؽ نٟدت ، الخ٣ٍغ

     :الالىتروهُت اإلاشاحع .6

 ط٦غ   م٘   ٧امال ؤلال٨ترووي   الغابِ  مٗلىماث بظ٦غ ” ؤلاهترهذ”  قب٨ت  ًٖ اإلاى٣ى٫   اإلاغظ٘ ًىز٤
ش اإلايكىعة، اإلااصة ناخب اعة وجاٍع   .اإلاى٢٘ ٍػ

 

 على عىىان اإلاجلت
ً
 :جشظل اإلاعاهماث بفُؼت الىتروهُت حفشا
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ت  ش اإلاجلت معؤولُتها عً أي اهتهان لحلىق اإلالىُت اللىٍش جخلي أظشة جحٍش

 ال حعبر آلاساء الىاسدة في هزا العذد بالمشوسة عً سأي إداسة اإلاشهض

  2015© حمُع الحلىق محلىظت إلاشهض حُل البحث العلمي  
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ؤلاٞخخاخُت 

 

  الشحُم الشحمً هللا بعم

 اإلاعشفت عً البحث في كذما اإلاط ي أحل مً بعىهه أمذها الزي هللا بحمذ      

ِىت العلمُت  العُاظُت الذساظاث حُل مجلت جفذس منها، الباحثين جمىين و الـش

 الفلت راث  اإلاحىمت اإلالاالث مً بجملت الشابع عذدها الذولُت العالكاث و

 بشمخه العالم في كماًاه و العُاس ي بالؽأن تهخم إر اخخفاـها بمجاٌ اإلاباؼشة

ت هزه.  ببعمه ًخأزش و ًؤزش واحذا مجخمعا فيها البؽش أـبح التي الفؼيرة اللٍش

.  العاإلاُت و الىىهىت هحى العلمي بالبحث ًذفع عىإلاي مىظىس  وفم البعن

م ًأمل      الباحثين لخىلعاث اظخجاب كذ ًىىن  أن اإلاشهض و اإلاجلت عمل فٍش

 جلذًم مىاـلت خالٌ مً ورلً  باججاههم ًلتزم و اللشاء و اإلاخابعين مً وألاوفُاء

 بيافت جشحب رلً مً اعخباسا.  أبحاثهم وؽش في للشاػبين البحثُت الجهىد

.  البؽشي  اللىش جشكُت في حعاهم أن ؼأجها مً التي اإلاعاهماث

 

ش   الذهخىسة هادًت ًحُاوي / سبِعت الخحٍش
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ت الخجارباث  اإلاُاه إظخذامت لخحلُم الىظٍش
 دسػاٌ ظىظً أظخارة باحثت. أ أظخار حعلُم عالي، مبرون ػمبان. د.أ

 باجىت -حامعت الحاج لخمش  -كعم العلىم العُاظُت  

: اإلالخق

ت حٛحراث بخضار في ؾاهمذ التي ألازحرة هظه اإلاُاه اؾخضامت بق٩الُت إلاٗالجت الضعاؾت هظه تهضٝ  بصاعة آلُاث في ظظٍع
ت اإلا٣اعباث مسخل٠ بحن والىٓغي  الٗلمي والخدلُل للى٣اف وخضة اإلاُاه اؾخضامت ؤنبدذ ٣ٞض اإلاُاه،  ؤن خاولذ التي الىٍٓغ
 ٨ٞغي  بىاء ج٣ضًم ٖلى اإلا٣اعباث هظه ٢ضعة مضي ٞدو ؾىداو٫  لظل٪ واؾخضامتها، اإلاُاه هضعة إلاكا٧ل  م٣بىلت خلىال ج٣ضم
ت زال٫ مً وطل٪ الاؾخضامت، جد٤ُ٣ مً ًم٨ً  لىبرػ الٗالم في اإلاُاه هٓم  جُىع  مغاخل مً ٞيها هىُل٤  الٗىانغ مً مجمٖى

ضم اإلاُاه بصاعة هٓم ٞيها و٢ٗذ التي الخلل م٩امً غ مسخل٠ بلى هخُغ١  زم الاؾخضامت، جد٤ُ٣ ٖلى ٢ضعتها ٖو ت ألَا  التي ال٨ٍٟغ

 لىهل .وؤلا٩ًىلىظُت ،ؤلاظخماُٖت، ةؤلا٢خهاصي ؾىاء الابؿخمىلىظُت مخٛحراتها مً بهُال٢ا  الاؾخضامت ؤػمت  مٗالجت خاولذ
 الٗضالت ؤلا٢خهاصًت، ال٨ٟاءة الشالر، اإلااثُت ؤلاؾخضامت ؤبٗاص جد٤ُ٣ مً ؾخم٨ً حكاع٦ُت ٦م٣اعبت اإلاُاه لخى٦مت ألازحر في

خماص. ؤلا٩ًىلىجي وؤلاختراػ اإلااثُت،  ومجخم٘ زام، ٢ُإ خ٩ىمت، مً الخى٦مت ٞىاٖل مسخل٠ جًم بُيُت قغا٦ت ٖلى باإٖل

. مضوي

: اإلاٟخاخُت ال٩لماث

. ؤلا٩ًىلىجي ؤلاختراػ اإلااثُت، الٗضالت اإلاُاه، ؾلٗىت اإلاُاه، خى٦مت اإلاُاه، بؾخضامت

Abstract: 

This study aims to answer the problematic of water sustainability, which make a shift on the 

water management mechanisms. Water sustainability becomes a unit of analysis for the different 

theoretical approachs, which try to give a solution for water scarcity and sustainability from its 

hypotheses, So we will try to examine these hypotheses and how it approached sustainability. 

Through a set of methodological elements we viewed from the stage of development of the 

world's water systems and then refer to the various frameworks that attempt to address the 

sustainability crisis,  thruogh variables, both economic, social, and ecological. to arrive at last to 

the water governance as a participatory approach will enable of acheiving the three dimensions 

of sustainability, economic efficiency,  water equity, and guarding water ecosystem. Depends on 

partnership between governance actors: Government, private sector, and civil society 

 Keywords: Water sustainability, water governance, water , water justice  

 :ملذمت

اصة بلى البِئت ٢ًاًا ًٖ اإلاُاه ٢ًُت ٞهل ؤصي و٢ض الٗالم، في  اإلاٗانغة ال٣ًاًا ؤبغػ  مً اإلاُاه اؾخضامت حٗض       ٍػ
ا بها الاهخمام ا ٨ٍٞغ  خى٫  اإلاخمغ٦ؼ الخ٣لُضي اإلاٟهىم اإلاُاه اؾخضامت مٟهىم ججاوػ  وم٘ اؾخضامتها، ؤػمت َغح م٘ زانت  وهٍٓغ
 جخٗل٤ حٗض ،لم ؤلا٩ًىلىظُت بالٗضالت اإلاُالبت ألانىاث وحٗالي ؤلا٩ًىلىجي، بالخىاػن  الاهخهمام هدى والخىظه ؤلاوؿان

 الىٓام البكغ حكاع٥ ؤزغي  وخضاث لِكمل لالؾخضامت ألاهُىلىجي البٗض جىؾ٘ بل ٣ِٞ، لإلوؿان بضًمىمتها اإلاُاه اؾخضامت
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 ال٨ٟاءة لٗضم ٦مدهلت الاؾخضامت ٢ًُت ٦ظل٪ َغخذ الى٣ٟاث جىػَ٘ بٖاصة مؿإلت بَاع وفي. ال٨لي ؤلا٩ًىلىجي

 بليها ًىٓغ ؤنبذ  وبهما بوؿاهُت ٦ًغوعة بصاعجه ًخم ٢ُإ ؤو اظخماُٖت زضمت واؾخضامتها اإلاُاه حٗض لم بطن. الا٢خهاصًت
غ مسخل٠ بحن والى٣اف للخدلُل ٧ىخضة ت ألَا ت و ال٨ٍٟغ  مسخل٠ ؾاهمذ ٠ُ٦: الخالُت ؤلاق٩الُت هُغح ومىه. الىٍٓغ

ت الى٣اقاث  الاؾخضامت؟ جد٤ُ٣ ؾبل جدضًض في اإلااجي لل٨ٟغ الىٍٓغ

ت بم٣اعبت وؿخٗحن ؤلاق٩الُت ٖلى لإلظابت ت ًٖ ٖباعة وهي مسخهت هٍٓغ ت اإلا٣اعباث مً مجمٖى   الخىٓحر خاولذ التي ال٨ٍٟغ
ت  وجهىعاجه  مىُل٣اجه خؿب ٧ل اإلاُاه إلاؿإلت  ألػمت مسخلٟت ؤؾبابا هىا٥ بإن اإلا٣اعباث جل٪ مً م٣اعبت ٧ل وججاص٫ الىٍٓغ
ضم اإلاُاه ٣ا ألاؾباب هظه لخدلُل م٣اعبت ٧ل جضٖى خُض اؾخضامها ٖو  بهضٝ الابؿخمىلىظُت ومخٛحراتها ال٨ٟغي  لبىائها ٞو

. اإلاُاه بؾخضامت ل٣ًُت خلى٫  بًجاص

  اإلاُاه بصاعة هٓم جُىع  مً  اهُال٢ا الٗالم في  اإلاُاه ؤػمت  ؤؾباب ؤهم  ٞهم: الى٣اٍ مً الٗضًض في الضعاؾت ؤهضاٝ وجخجلى
ت اإلا٣اعباث جدلُالث ومً  لخد٤ُ٣ اإلا٣اعاباث جل٪ ج٣ترخها التي والخلى٫  الىخاثج ؤهم ٞدو اإلاُاه، ل٣ًُت هٓغث  التي  الىٍٓغ

. ؤلاؾخضامت

 مؿخضامت م٣اعبت بلى والخاظت اإلااثُت الىٓم جُىع  :ؤوال

 جد٤ُ٣ خُض مً ؾىاء منها، ؤ٦بر بٟىاثض جإحي ٖىضما بال ومؿخضامت مكغوٖت ج٩ىن  وال مُٗىت، ه٣ٟاث بصاعة ٧ل جخُلب

 اإلااثُت الىٓم لخُىع  اإلاسخلٟت اإلاغاخل لٟهم زانت مُٟض الخالي والجضو٫ . الؿلبُت الخإزحراث ججىب ؤو اإلاخىزاة ؤلاًجابُاث
 (Molden)  مىلضن ٌؿمُه ُٞما ظظوع  ال٣اثمت اإلاُاه بصاعة هٓم مً وللٗضًض.   والخى٦مت ؤلاصاعة في اإلاتزاًض ؤلاؾدشماع وصواٞ٘

حرة اإلااثُت اإلاىاعص ُٞه ٧اهذ ػمً مً جإحي ٞهي" الخىمُت" مغخلت  ٚحره ٖلى للمُاه واخض مؿخسضم ًازغ ال خُض وؿبُا، ٞو

ت ج٨مً وخُض مباقغة .  اإلااثُت بالخضماث اإلاكمىلحن ٢اٖضة جىؾُ٘ في ألاولٍى

غ ًخم خُض ؤلاؾخسضام مغخلت اإلاغخلت هظه جلذ و٢ض  اإلاغخلت وهظه. الاؾخسضام مىي٘ وويٗها اإلااجي التزوٍض زضمت جٍُى
اصة جغجبِ ما ٚالبا لبي الٟغص، بؾتهال٥ في خاصة بٍؼ  ًمهض ما وهى اإلاُاه شر ْل في اإلاخىامي، الُلب اإلاُىع  اإلااجي التزوٍض ٍو

اصة ًم٨ً بدُض ظضا ٢لُلت اخخُاَُت مىاعص بؿهىلت جخىاٞغ خُض الخىػَ٘ بٖاصة إلاغخلت  ٍَغ٤ ًٖ اإلاُاه مً الٟغص خهت ٍػ

ٗا الخىػَ٘ بٖاصة بلى الخىمُت مً الاهخ٣ا٫ ٧ان و٢ض. آزغ شخو ٌؿخسضمها التي اإلاُاه جىػَ٘ بٖاصة  مً ٦شحرة ؤظؼاء في ؾَغ
ذ التي ال٣اثمت اإلااؾؿاث ٞٛالبُت. للخ٠ُ٨ الالػم الى٢ذ للماؾؿاث ًخذ لم بدُض الٗالم  اإلااثُت اإلاىاعص بصاعة في اهسَغ

 بمضاصاث قب٩اث عي، بغامج) الخىػَ٘ بغامج يمً واؾخٗمالها اإلاُاه بةصاعة جغجبِ وهي اإلاىاعص اؾخسضام مغخلت ؤزىاء جإؾؿذ
٤ البرامج بحن جغجبِ ؤن مً بضال ،(وؾىاها نٝغ ومجاعي  مجزلُت ماثُت اصة همىط م٣خًُاث ٞو (. 1 الجضو٫  ؤهٓغ) الخىػَ٘ إٖل

  

                                                           

دارة مصادر المياه،منيجية امباورز لحوكمة المياه، : باتريك مورياتيو آخرون    .5 ، ص2007 األردن، الشبكة اإلسالمية لتنمية وا 
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 ٌ  اإلاُاه إداسة هظم جىىس  مشاحل:1 سكم الجذو

 الخىصَع إعادة: 3اإلاشحلت الاظخخذام: 2اإلاشحلت الخىمُت: 1اإلاشحلت 

 للتزوٍض الخدخُت البيُت بوكاء سبِس ي وؽاه
 والخسٍؼً اإلااجي

 الُلب بصاعة التزوٍض بصاعة

 مغجٟٗت متزاًضة مىسًٟت اإلاُاه كُمت

 اإلاُاه
 الجىفُت

 جىُٓم مىخض اؾخٗما٫ جُىع 

 مدضوص، جلىر جلىر
 اإلالىزاث جس٠ُٟ

 الخلىر، جؼاًض
 ألاهٓمت جؼاًض

م  والخى٠ُٓ اإلالّىر حٍٛغ

 ٢ُاٖاث ٖضة في ٞغعي ٢ُإ يمً ٢لُلت هضاعاث
 

 مهام
 مؤظعاجُت

 جللُذًت

 نُاهت حكُٛل، وجىُٟظها ؤلاوكاء ؤٖما٫ جسُُِ
 جإهُل وبٖاصة جىؾُ٘

 ٚالبا ال٣ُاٖاث بحن جسُُِ
٘  ٦بحرة جدخُت بنى طاث مكاَع

 ومغ٦بت
 على الخأزير

 الللش
 ٞغم جدؿحن ٖلى التر٦حز
 ماثُت بمضاصاث ٖلى الخهى٫ 

 مُاه ٖلى ؤ٢ل وبضعظت مإمىهت

 .الغي 

اصة  الاهدباه الخىمُت مغخلت ٖلى ٍػ
 للمُاه الا٢خهاصًت ال٣ُمت بلى

 الدكُٛل في الٗمل ٞغم وجؼاًض
 الخإهُل وبٖاصة والهُاهت

 .وؾىاها

 في جضهىع  بدضور ٦بحر زُغ
 اإلاإمىهت اإلااثُت ؤلامضاصث

غم الغي  مُاه وجإمحن  ٞو
 الٗمل

 ،2007 اإلاُاه، مهاصع وبصاعة لخىمُت ؤلاؾالمُت الكب٨ت ألاعصن، اإلاُاه، لخى٦مت امباوعػ مىهجُت: مىعٍاحي باجٍغ٪: اإلاهضع
 .15م

تها التي ؤلاصاعة ؤػمت بن  ؤلا٢خهاصًت الخٛحراث م٘ الخ٠ُ٨ ٖلى اإلاُاه هٓم ٢ضعة بٗضم جخٗل٤ الٗالم صو٫  مٗٓم ٖٞغ

تها التي وبالُئُت ؤلاظخماُٖت  لم اإلاُاه لخضمت اإلاىظه الضٖم ْل ٟٞي. والخىػَ٘ ؤلاؾخسضام مغخلت بحن ؤلاهخ٣الُت الٟترة ٖٞغ
حر حؿخُُ٘ حٗض لم ٦ما اؾخسضمها، وبٖاصة اإلاالُت ه٣ٟاتها بصاعة اإلاُاه هٓم حؿخُ٘  ومىانلت الجضص للىاٞضًً الخضمت جٞى

حرها اصة ؾُاؾاث ؤصث والاظخماعي اإلااصي العجؼ هظا وؤمام. اإلادغومت للٟئاث الؾُما جٞى  الخ٩ىماث اهخهجتها التي الٗغى ٍػ

ت ألاوؿا١ ٢ضعة تهضص التي ألازغي  البئُِت اإلاكا٧ل مً الٗضًض بلى . ؤلاؾخضامت تهضص وبظل٪ للمُاه اإلاىخجت الخٍُى

 ؤلاؾخضامت خى٫  اإلااجي ال٨ٟغ ه٣اقاث: زاهُا

 خى٫  والىٓغي  الضولي الى٣اف اخخضم(  وبُئُت بظخماُٖت ب٢خهاصًت،) ؤبٗاص زالر في خهغها جم التي اإلاكا٧ل هظه ؤمام

ت ؤَغ زالر بحن ؤلاؾخضامت جد٤ُ٣ ؾبل ت ٨ٍٞغ  :ًلي ُٞما ٖغيها ؾىداو٫   وهٍٓغ

 ماثُت مهاصع ًٖ البدض بلى تهضٝ التي  الٗغى ؾُاؾاث ٖلى اإلاُاه بصاعة في ؤلاهخمام اههب :ا٢خهاصًت ٦ؿلٗت اإلااء -1

غها ظضًضة اصة وجٍُى  ٣ًهض و. الُلب بةصاعة  ٦بحر اهخمام بضون  اإلااء مً اإلاجخم٘ خاظاث لخلبُت اإلاٗغويت اإلاُاه ٦مُت لٍؼ
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ت: ألازحرة بهظه ٣ت اإلاُاه وزمً ٦مُت جىُٓم ٖلى ؤوكُتهم في ألاٞغاص جدض التي ؤلاظغاءاث مجمٖى  زم بليها بها ًهلىن  التي والٍُغ

ٟها، داٞٔ الٗظبت اإلاُاه ٖلى الًٍٛى ًس٠ٟ مما جهٍغ  . ظىصتها ٖلى ٍو

ت بلى الخٍٗغ٠ هظا ٌكحر  اإلاٟهىم هظا ًجٗل مما  اإلاُاه اؾخسضام في لال٢خهاص اجساطها ًم٨ً التي ؤلاظغاءاث مً مجمٖى

.   ا٢خهاصي مىٓىع  مً ؤلاؾخضامت لخد٤ُ٣  الضولُت اإلاالُت اإلااؾؿاث ٢ضمخه جُب٣ُا

 في اإلاٟهىم لهظا الضولي البى٪  جُغ١  ٖىضما الدؿُٗيُاث ؤواثل في  البروػ  في بضؤ الُلب بصاعة مٟهىم ؤن والخ٣ُ٣ت
ٝغ ما صٖاثم ؤعؾذ التي ٦خاباجه في  اإلااثُت اإلاىاعص إلصاعة الخانت ؤلاؾتراجُجُت  بمشابت  ٌٗخبر الظي  الجضًض اإلااجي بال٨ٟغ ُٖ

 اإلاىاعص بصاعة في ال٠ًٗ ؤوظه ٖلى الخٛلب ٦ُُٟت خى٫  الضولُت اإلاىا٢كاث مً الٗضًض يىء ٖلى بلُه الخىنل جم الظي اإلاىهج
ت زال٫ مً اإلااثُت ل للمُاه، البضًلت الٟغنت ج٩لٟت ح٨ٗـ التي الؿُاؾاث مً مجمٖى  ال٣ُإ بلى اإلاُاه زضماث وجدٍى

٘ اإلادلي اإلاجخم٘ بلى اإلال٨ُت وه٣ل الخام  اؾتراجُجُت نُاٚت في اإلاهالر ؤصخاب حكاع٦ُت وػٍاصة  اإلاىاعص بصاعة ٦ٟاءة لٞغ
ت ٢ىاهحن وبنضاع والخىُٟظ، والخسُُِ الخهمُم خُض مً اإلاُاه بصاعة ت وحصجُ٘ البِئت، بدماًت مخٗل٣ت ٢ٍى  في الالمغ٦ٍؼ

  .اإلاُاه زضماث ج٣ضًم

 ٦بضًل الُلب ظاهب بصاعة ٖلى ٌٗخمض الظي ال٨ٟغ طل٪ هى للبى٪ الجضًض اإلااجي ال٨ٟغ ؤن بلى الضولي البى٪ ؤقاع و٢ض 

  للمُاه، ؤؾىا١ بوكاء اإلاُاه، حؿٗحر الخام، ال٣ُإ صوع  حصجُ٘ زال٫ مً وطل٪ الٗغى، بةصاعة الخام الؿاثض لل٨ٟغ
. جباٖا ؤصهاه بالخٟهُل ؾىٗغيها والتي ؤلا٢خهاصي ببٗضه اإلااجي لل٨ٟغ ٦ٗىانغ

حر ًمشل:  اإلااثُت اإلاىاعص زىنهت -ؤ  ًخُلب خُض  الخ٩ال٠ُ وباهٓت هاثلت مهمت الٗالم لؿ٩ان الصخُت واإلاغا٤ٞ اإلاُاه جٞى

حر ا صوالع ملُىن  30و 14 بحن ما ًتراوح مبلٜ  الصخُت اإلاغا٤ٞ و اإلاإمىهت الكغب مُاه جٞى اث بلى باإلياٞت ؾىٍى  ؤلاهٟا١ مؿخٍى
ت  ال٨هغباء مشل ألاؾاؾُت الهُا٧ل زضماث خالت في و٦ما. الٗالم هُا١ ٖلى صوالع ملُاع 30 بلى جهل التي الخالُت الؿىٍى

ل في الٗام ال٣ُإ مغا٤ٞ ٖلى الىامُت الضو٫  ٚالبُت حٗخمض والى٣ل، والالؾل٨ُت الؿل٨ُت والاجهاالث  اإلاُاه زضماث جمٍى
ضم ؤلاهخاظُت  ي٠ٗ في طل٪ هخاثج جخمشل ما ٦شحرا اإلاالُت لألػماث هٓغا ؤهه بال حكُٛلها و الصخُت واإلاغا٤ٞ  الخضمت ٦ٟاًت ٖو

 وخضها الخضًضًت والؿ٨٪ والُغ١  واإلاُاه الُا٢ت ٢ُاٖاث في ال٨ٟاًت ٖضم خاالث ؤن البى٪، ؤوعصه إلاا وو٣ٞا والخُُٛت

ا صوالع ملُىن  55 بلٛذ زؿاثغ في حؿببذ  الضو٫  لجمُ٘ ؤلاظمالي اإلادلي الىاجج مً %1 ٌٗاص٫ ما ؤي الدؿُٗىاث ؤواثل في ؾىٍى
ل وي٠ٗ ألاؾاؾُت، الهُا٧ل في الؿىىي  اؾدشماعها وعب٘ الىامُت،  لظل٪.  ألاؾاؾُت الهُا٧ل في الؿىىي  ؤلاهماجي الخمٍى
 حصجُ٘ زال٫ مً اإلاُاه، ٖلى الُلب بصاعة في هاما صوعا جلٗب ؤن ًم٨ً التي الا٢خهاصًت ألاصواث مً الخصخهت اٖخبرث
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 .18، ص2006الطبعة االولى، 
نمٌة المستدامة، مؤتمر القمة العالمً للت: إدارة الطلب على المٌاه، أوراق موجزة، جوهانسبورغ اللجنة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة لغربً اإلسكوا، 2

  .5، ص2002
3 World Bank: Water Resource Management, World Bank Policy Pape, United State, Manufactured of United State 
of Amirica, 1993, p 43 . 
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م٨ً. اإلاُاه ٢ُإ في ؤلاؾدشماع ٖلى الخام ال٣ُإ  لخ٩ال٠ُ الش٣ُل اإلاؿخ٣بلي الٗبء لى٣ل وؾُلت الخصخهت اٖخباع ٍو

 . اإلاُاه زضمت ج٩ال٠ُ اؾترظإ ٖلى ال٣ضعة لضًه الظي الخام ال٣ُإ بلى الضولت مً  اإلاُاه بمضاصاث

 الٗغى بحن جىاػن  لُد٤٣ اإلاُاه ؾٗغ جدضًض ًخم بمىظبها التي الٗملُت بإجها اإلاُاه حؿٗحر ٖملُت حٗٝغ: اإلاُاه حؿٗحر   -ب

ؿاوي  والُلب م٨ً. اإلاسخلٟت الاؾخٗماالث في ٢ُمتها بلى بالىٓغ الؾخسغاظها الخ٣ُ٣ُت الخ٩ال٠ُ َو  في اإلاُاه حؿٗحر جلخُو  ٍو

لى. ى ث+  ب ث+  ر ث= حـ: آلاجُت اإلاٗاصلت  ومٗالجتها اإلاُاه ه٣ل) اإلاُاه زضمت ج٩ال٠ُ اإلاُاه حؿٗحر ٌكمل طل٪، ٖو
غه في الٗالمي البى٪ ؤ٦ض و٢ض. البُئي الًغع  و اإلاىاعص اؾدىٟاط وج٩لٟت( الغؤؾمالُت والخ٩ال٠ُ والهُاهت والدكُٛل  ًٖ ج٣ٍغ

 زمً بضٞ٘ هُالبهم ؤن هي اؾتهال٦ه وجغقُض اإلااء اؾخٗما٫ خؿً ٖلى الىاؽ لخمل وؾُلت ؤهجر ؤن اإلاؿخضامت الخىمُت

. للماء اؾتهال٦هم

م٨ً. ما بلض في للمُاه الضولي ؤو اإلادلي البُ٘ اإلاُاه ؤؾىا١ بخٗبحر ٣ًهض: اإلاُاه ؤؾىا١  -ط  ٦إصاة اإلاُاه ؤؾىا١ اؾخسضام ٍو

م٨ً.  اإلاُاه بمضاصاث لخدهُو ً بحن اإلاُاه خ٣ى١  ه٣ل اإلاُاه بُ٘ ٌكمل ؤن ٍو دضص. باإلا٣ابل والباجٗحن اإلاكتًر  اإلاُاه ؾٗغ ٍو
خى٠٢ الاؾخسضام، م٩ان بلى بًهالها وؾهىلت ه٣لها ج٩لٟت وبدؿب  والُلب الٗغى خؿب  جد٤ُ٣ ٖلى اإلاُاه ؾى١  هجاح ٍو
 اإلاُاه و٢ابلُت للمُاه، مؿخ٣غ جىُٓمي ه٩ُل ووظىص اإلاُاه خ٣ى١  وجدضًض ويىح ومضي له، اإلاجخم٘ ج٣بل منها ٖضة، قغوٍ
ت ٖلى اإلااؾؿاث و٢ضعة للى٣ل م٨ً اإلااثُت، الجزاٖاث حؿٍى  ٖلى ٖاصال جىػَٗا اإلاُاه لخىػَ٘ ٞٗالت آلُت ج٩ىن  ؤن اإلاُاه ألؾىا١ ٍو

ُت ال ؤم اإلاُاه في خ٣ى١  لضحهم ٧اهذ ؾىاء الضو٫  ؤو ألاشخام .  مؿخمغة بهىعة ومغا٢بتها ٞٗاال جىُٓما جىُٓمها ًخم ؤن قٍغ

 اإلا٣اعبت ٍَغ٤ ًٖ ًخإحى لً اإلااثُت الاؾخضامت جد٤ُ٣ ؤن الاججاه هظا ؤصخاب ًغي : ؤلاوؿان خ٣ى١  مً ٦د٤ اإلااء -2  
م الا٢خهاصًت  في ؤلاوؿان خ٣ى١  ٖلى التر٦حز حٗني اإلااثُت ٞاالؾخضامت. الخ٣ى٢ُت اإلا٣اعبت ٍَغ٤ ًٖ وبهما ؤهمُتها مً بالٚغ

ُت طاث وزضماث هُٟٓت مُاه تراٝ ٖالُت هٖى  جغ٦ؼ اإلا٣اعبت ٞهظه ومىه للخُٛحر مٟخاخا ٩ًىن  ؤن ًم٨ً ٖالمي ٦د٤ باإلاُاه والٖا
 بٌٛ وال٩اُٞت اإلاإمىهت اإلاُاه ٖلى الخهى٫  في اإلادغومت الٟئاث خ٣ى١  يمان بلى حهضٝ الظي اإلااثُت الٗضالت مٟهىم ٖلى

. الا٢خهاصًت بم٩اهُاتهم ًٖ الىٓغ

ّٗغٝ ٢ض ت زال٫ مً الٗضالت مٟهىم ٌُ ُت ٧اإلههاٝ، اإلاٗاوي مً الٗضًض جدمل التي اإلاهُلخاث مً مجمٖى   الكٖغ
ت البُئُت الٓغوٝ بازخالٝ جسخل٠ ٢ض والتي واإلاؿاواة  بك٩ل الٗضالت ٖلى ٣ِٞ ؾجر٦ؼ لظل٪ ٣ُٞه ؤو م٨ٟغ ل٩ل وال٨ٍٟغ

حن بلى  حكحر خُض  الضولي ال٣اهىن  في ظاءث ٦ما  مبؿِ ُت و الخىػَُٗت الٗضالت هما  الٗضالت مً هٖى  ألازحرة، ؤما. اإلاىيٖى

.  الىاؽ بحن الخىػَ٘ ٖضالت جد٤ُ٣ بلى ألاولى تهضٝ خحن في ومىه٠، ؾلُم مؿاع بجبإ ٖبر ال٣غاعاث بلى الخىنل بلى ٞتهضٝ
ٟه جم و له مدضص حٍٗغ٠ بًجاص ًهٗب خضًض مٟهىم ٞهى اإلااثُت الٗضالت ؤما  الخ٤" ؤهه ٖلى ؤلاوؿان خ٣ى١  مىٓىع  مً حٍٗغ

  ". نخي بُئي ماجي بىٓام والخ٤ اإلاُاه اؾخسضام في

                                                           
. 5رجع سابق، صم: اللجنة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة لغربً اإلسكوا 1

. 4مرجع سابق، ص: اللجنة اإلقتصادٌة لغربً اإلسكوا 2

، رؤى استراتيجية، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية، العدد الرابع، سبتمبر "العدالة المائية من منظور القانون الدولي: "حسين شكراني  
 .78، ص   20

4 "Water Justice," 2012, http://www.waterculture.org/water-justice.html (accessed 12 23, 2013) 
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 في الٗضالت وهى ٣ِٞ ؤخضها ًد٤٣ الخٍٗغ٠ هظا ؤن هجض الضولي، ال٣اهىن  في ظاءث ٦ما الٗضالت ؤبٗاص بلى هٓغها ما بطا
غاٝ ظمُ٘ مكاع٦ت الاؾخضامت، مباصت خؿب ًخُلب، الظي واإلاىه٠ الؿلُم ال٣غاع ًخًمً وال الخىػَ٘،  اإلاٗىُت ألَا

 بلى ٌؿدىض اإلااثُت الٗضالت ٞمٟهىم لظا،.  مسخلٟت ؤػمىت ٖبر ؤلاههاٝ لًمان ال٣غاعاث، هظه نُاٚت في اإلااجي بالكإن

ت . مشل ألاؾاؾُت اإلاباصت مً مجمٖى

ىُت ٢ًُت ٧ىجها جخٗضي ٞاإلاُاه. للخضوص الٗابغة و اإلادلُت اإلاُاه مً بةههاٝ لإلؾخٟاصة مالثمت آلُاث وظىص  -  هدُجت َو

. صولت مً ؤ٦ثر بحن مكاع٦تها  بم٩اهُت ًٖ هاهُ٪ آلزغ ظٛغافي خحز مً ؤلاهخ٣ا٫ ٖلى و٢ضعتها للمُاه اإلامُٗت للُبُٗت

. بها الخٟغص ًم٨ً ال وظماُٖت اظخماُٖت مىاعص هي ألاؾاؽ في اإلاىاعص ألن والُلب، الٗغى آللُاث اإلاُاه بزًإ ٖضم -
 بًغوعة  اإلااثُت الٗضالت خغ٧اث هاصث اإلاُاه وحؿٗحر اإلااثُت الخىنهت ٖبئ ًٖ الىاججت الاظخماُٖت اإلاكا٧ل بزغ ٞٗلى

تراٝ .  ب٢خهاصًت ٦ؿلٗت ولِـ ؤنُل بوؿاوي ٦د٤ باإلااء ؤلٖا

 وبهما مىهٟت ٢غاعاث اجساط ٣ِٞ حٗني ال وؤلاههاٝ والٗضالت اإلاىخٟٗحن ظمُ٘ بحن وؤلاههاٝ الٗضالت ٢ىاٖض مغاٖاة  -

غاٝ ظمُ٘ جم٨حن . ال٣غاعاث نى٘ في اإلاكاع٦ت مً ألَا

 لخد٤ُ٣  اإلاُاه بصاعة لٗملُاث مىهجُت ٦دضوص اإلاؿخضامت والخىمُت ؤلاوؿاوي ألامً بمٟهىمي اإلااثُت الٗضالت جغجبِ ؤن -
. ألاظُا٫ بحن الخىاػن 

غظ٘. باالؾخضامت وآلازغ باإلههاٝ ًخٗل٤ ؤخضهما بٗضًً، له  اإلااثُت الٗضالت مٟهىم ؤن هجض اإلاباصت، هظه زال٫ مً  ٍو
ما٫ ؤلاههاٝ خى٫  اإلاٗانغ الخ٨ٟحر ٩ي الُٟلؿٝى أٖل  هي الٗاصلت الىخاثج بن ٣ًى٫  وهى ، (John Rawles) عاولؼ ظىن  ألامٍغ

ىن  ال ٧اهىا لى ٦ما  بها ٣ًبلىن  التي جل٪ ؤي ٖلم؛ ٚحر ٖلى الىاؽ بها ٣ًبل التي جل٪  ؾمدذ و٢ض. اإلاجخم٘ في مى٢ٗهم ٌٗٞغ

 ا٢خهاصًت-الؿىؾُى الالمؿاواة ؤن ًغي  خُض  .للجمُ٘ مىاٞ٘ بلى ؾخاصي ؤجها زبذ بطا اإلاؿاواة بٗضم عاولؼ ٖىض الٗضالت ٨ٞغة
غ ٧ان بطا بال ٖاصال ٩ًىن  ال والؿلُت الثروة في ٞالخٟاوث الٗضالت، خ٣٣ذ بطا َبُعي ش يء  والؾُما للجمُ٘ الخحراث ًٞى

 مً  اإلاؿاواة ٖضم خاالث بحن ًمحز الظي ال٨ٟغي  الاججاه خهُلت هى ؤلام٩اهاث وههج  .اإلاجخم٘ في خٓا ؤ٢ل هم الظًً ألولئ٪

 خُض مً اإلاؿاواة في الخ٨ٟحر  (Amartya Kumar Sen)ؾان اماعجُا ا٢ترح ٣ٞض. مجخٟت ٚحر وخاالث مجخٟت خاالث ٧ىجها خُض
ت لِؿذ ٞاإلاؿاواة. ؤلام٩اهاث  بلى ًاصي ؤن ًم٨ً الٟغصًت ال٣ضعاث في والازخالٝ ؤلاههاٝ، لخد٤ُ٣ ٧اُٞت ولِؿذ  يغوٍع
اث هى حهم ما اإلاىاعص ٖلى الخهى٫  ؾبل وحكابهذ الٟغم ج٩اٞإث لى ختى الىخاثج، في ازخالٝ  ؛  لإلم٩اهاث اإلاُل٣ت اإلاؿخٍى
ىُاء، ال٣ٟغاء بحن اإلاُاه ٖلى الخهى٫  في اإلاؿاواة ىُاء بحن ولِـ والجىىب الكما٫ بحن وألٚا  اإلاخ٣ضمت الضو٫  في ؤو ٣ِٞ ألٚا

 . وخؿب

ٗخبر غجبِ. للمُاه الضولي ال٣اهىن  في مهما مبضًءا ٌك٩ل  ؤلاههاٝ مبضؤ ؤن الٛغبي ال٣ٟه َو  ٦مبضؤ ؤزغي  بمباصت ٍو

 ألاظُا٫ ومابحن) (Intrageneration هٟؿه الجُل صازل والٗضالت باإلههاٝ ٣ًغ خُض الاؾخٗما٫، في الاؾخضامت

                                                           
 .78حسٌن شكرانً، مرجع سابق، ص  1
 .8 ،ص   20إلستدامة واإلنصاف، تقرير التنمية البشرية، ا: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2

3  Dick  Arneson  and John Rawls : Theory of Justice, Notes of Justice, chapter one, USD School of Law Fall, 
2008,p18 

. 18مرجع سابق، ص: برنامج األمم المتحدة اإلنمائً 4
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(Intergeneration )غ ؾب٤ و٢ض  الُبُُٗت واإلاىاعص البِئت ٖلى الخٟاّ ٖلى ؾخٗمل الضو٫  ؤن" ؤٖلً ؤن اإلاُاه خى٫  بغجالجض لخ٣ٍغ

اص٫ م٣ٗى٫  هدى ٖلى للخضوص الٗابغة الُبُُٗت اإلاىاعص وؾدؿخسضم ال٣اصمت ألاظُا٫ لٟاثضة واؾخسضامها  ٞةن زم ومً.  "ٖو
 صازل والخم٨حن ؤلاههاٝ مً بَاع في وطل٪ والٗاإلاُت الىَىُت اإلادلُت، باالؾخضامت ؤلاهخمام ٌؿخلؼم اإلااثُت الٗضالت جد٤ُ٣
غي  ألاظُا٫ ومابحن  هٟؿه الجُل  ال٣اهىن  بَاع في ٢اهىهُا مٟهىما حك٩ل ال٣اصمت ألاظُا٫ ججاه اإلاؿاولُت ؤن ال٣ٟهاء بٌٗ ٍو

ى وبٖالن 1972 ؾخى٦هىلم بٖالن إلا٣خًُاث َب٣ا الضولي  والبُئُت  الٗاإلاُت اإلاىاعص ًدٟٔ ؤن ظُل ٧ل ٞٗلى. 1992 صًجاهحرو ٍع

 بهخ٣الُت، وواظباجه الخالي الجُل ؾب٣ه الظي الجُل حؿلمها التي الخالت في ال٩ىن  حؿلم في الخ٤ ظُل ول٩ل. ال٣اصم للجُل
.  (Partnership among Generations) ألاظُا٫ بحن بكغا٦ت ًخٗل٤ ٞاألمغ

 ألاظُا٫ بحن باإلههاٝ ؤلاوكٛا٫ : بال٣ى٫   مٗا وؤلاههاٝ الاؾخضامت جد٤ُ٣ ٖلى الٗمل ٨ٞغة وؾان ؤهاهض مً ٧ل ؤًض ل٣ض

  اإلاُاه بصاعة ٞةن لظا،  .ألاؾاؾُت الخ٣ى١  إلابضؤ بهتها٥ هى بهما الىاخض الجُل ؤٞغاص بحن ؤلاههاٝ ٖضم مك٩ل حجم وبهما٫
 ؤخضهما في ٞالخ٨ٟحر.  مٗا  الىاخض الجُل بحن وؤلاههاٝ ألاظُا٫ بحن اإلاُاه اؾخٗما٫ اؾخضامت ٢ًُتي في الخ٨ٟحر حؿخضعي

ض بل اإلاُاه إلاك٨الث م٣بىلت خلىال ٣ًضم لً آلازغ صون  م٨ً.جٟا٢مها ؾحًز  مباصت بلى باإلؾدىاص اإلااثُت الٗضالت حٍٗغ٠ ٍو
 ٖلى للمُاه اإلاؿخضام ؤلاؾخٗما٫ ٢ًاًا في وواظباجه ؤلاوؿان خ٣ى١  جدضًض حؿخضعي التي الٗضالت جل٪: " بـإجها الاؾخضامت

ؼ اإلادلي، اإلاؿخىي  ني اإلاؿخىي  ٖلى واإلااثُت الُبُُٗت اإلاىاعص ٖلى الىَىُت الؿُاصة مبضؤ وحٍٗؼ  اإلاىه٠ الاؾخٗما٫ ،و الَى

 . "ؤٖغاٞه و الضولي ال٣اهىن  مباصت ج٣غ ٦ما للمُاه واإلا٣ٗى٫ 

 صون  اإلاُاه مجا٫ في الاؾخضامت جد٤ُ٣ ًم٨ً ال ؤهه ؤلاوؿان خ٣ى١  ؤههاع ًداجج اإلااثُت الٗضالت مٟهىم مً اهُال٢ا

 خ٤ ًٖ اإلاضاٞٗىن  ًامً خُض ، الخىػَ٘ ب٣ًُت ؤؾاؾا اإلاغجبُت( الىاخض الجُل بحن ؤلاههاٝ) الاظخماُٖت الٗضالت جد٤ُ٣
 التي ال٣ًاًا ؤولى مً اإلاُاه ٢ًُت ٧اهذ لظل٪ لإلوؿان يغوعي  ظماُٖا اظخماُٖا مىعصا ٌٗخبر ألازحر هظا بإن اإلااء في ؤلاوؿان

حر بلى الغامُت الجهىص في مىا٢كتها جمذ  اإلاِٗكت، إلاؿخىي  واإلا٣بى٫  ألاصوى الخض ولضٖم لإلوؿان ألاؾاؾُت الاخخُاظاث جٞى
ت قبه بهىعة ع٦ؼ بط بالجا ماعصًل في للمُاه ماجمغ ؤو٫  ٖلى  او٨ٗـ ول٣ض  واخخُاظاث الكغب مُاه جؼوٍض ٢ًُت ٖلى خهٍغ

 ٦د٤ اإلاُاه في بالخ٤ اٖتٝر الظي 2003 اإلاخدضة ألامم ماجمغ ختى الالخ٣ت اإلااجمغاث ؤ٦ضجه ما وهى  لل٣ٟغاء الهخي الهٝغ
. ؤنُل بوؿاوي

  Ernst Haeckel ألاإلااوي الٗالم َٝغ مً مغة ألو٫  (L’écologie) ألا٩ًىلىظُا مهُلر َغح جم:  ب٩ًىلىظُت ٣٦ُمت اإلااء -3
 وحهخم اإلاؿ٨ً ٖلم ًمشل  ٞهى بطن ٖلم، وحٗني "Logos" و اإلاؿ٨ً وحٗني "oikos" ًىهاهِخحن ٧لمخحن مً مغ٦ب هى و1866 ؾىت

 جغبِ التي والٗال٢اث ُٞه وِٗل الظي والىؾِ الخُت ال٩اثىاث بحن اإلاخىاظضة والٗال٢اث الخُت ال٩اثىاث مؿ٨ً بضعاؾت
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 .90المرجع نفسه، ص 2
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 .91حسٌن شكرانً، مرجع سابق، ص  4
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academy.org ( / 20، 07،  2تاريخ الوصول  .) 
، 2010من احتٌاج أساسً إلى حق من حقوق اإلنسان، ...مٌاه الشرب: ولٌد خلٌل زباري 6

http://www،alwasatnews.com/1423/news/read/673632/1.htm ( 2013، 12 03تارٌخ الوصول .)
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 جىٓغ. الُبُُٗت لألوؾاٍ اإلاُضاهُت الضعاؾت ٖلى باألؾاؽ البِئت ٖلم ؤو ألا٩ًىلىظُا حٗخمض و. بُنها ُٞما الخُت ال٩اثىاث
 هجم ومىٓىماجه  البُئي الىُا١ يمً الٗال٢اث في زلل هخاط ؤجها ٖلى اإلاُاه مك٩لت ومنها البُئُت اإلاك٨الث بلى ؤلا٩ًىلىظُا

 جغ٦ؼ خُض البِئت مك٩لت ؤلاوؿان بن الٗلماء مٗٓم م٘ ال٣ى٫  ًم٨ً بهه ختى  البِئت ٖلى البكغي  الًِٛ اػصًاص ًٖ
 الخي ال٩اثً هظا ظٗلذ والتي بُئُا، الخهُٟت ٚحر اإلاماعؾاث منها جيب٘ التي وألا٩ٞاع ال٣ُم ٖلى ؤلا٩ًىلىظُت الخُاعاث مسخل٠

اجه ألاعض ي مجزله ُٞه ًسغب ٍَغ٤ في ٌؿحر ألازغي، اإلاسلى٢اث ًٖ اإلاسخل٠ . ومدخٍى

اع، هظا وفي   .ؤلاظخماُٖت وؤلا٩ًىلىظُا الٗم٣ُت، ؤلا٩ًىلىظُا ؤهمها ؤلا٩ًىلىجي ال٨ٟغ في ٖضًضة جُاعاث وكإث ؤلَا

 الكهحر م٣اله في  (Arne Naess)هِـ ؤعوي بلى الٗم٣ُت ؤلا٩ًىلىظُا مهُلر ٌٗىص(: Deep Ecology)الٗم٣ُت ؤلا٩ًىلىظُت -ؤ
ت ُٞه اهخ٣ض والظي" اإلاضي -بُٗضة ؤلا٩ًىلىظُا خغ٧اث: والٗم٤ُ الطخل" بٗىىان1973  ٖام ت اإلاغ٦ٍؼ  ٖليها ٣ًىم التي البكٍغ

اه ؤظل مً البِئت خماًت ٖلى جغ٦ؼ التي الاؾخضامت هماطط و٦ظا الٛغبي الخًاعي  الىمىطط  بالطخلت ونٟها والتي ؤلاوؿان ٞع

 الىمىطط جىظُه بٖاصة وبهما ال٣اثم الىمىطط بنالح ؤظل مً لِـ ٌٗمل بالٗم٤ُ ونٟه" زىعي"  مًاص مٗغفي همىطط وا٢ترح
٣هض. بإ٦مله الخًاعي  ت، اإلاؿاواة ٍَغ٤ ًٖ ال٣ُمُت ألاهٓمت حُٛحر ألا٦ؿُىلىجي:  ق٣حن الٗم٣ُت باإل٩ًىلىظُا ٍو   الخٍُى

.  اإلاىظىصة اإلاىٓىماث خى٫  الخهىع  بٖاصة اهخىلىجي وآلازغ

 الٗهغ صقيذ التي الض٩ًاعجُت  الخإؾِؿُت اللخٓت بلى ٌٗىص  الٗم٣ُت ؤلا٩ًىلىظُت ؤههاع خؿب ال٣اثم الىمىطط بن
خجٝى ٣ًى٫  خُض الخضًض،  ٖاإلاحن بحن ألاؾاس ي الخ٣ؿُم ٖلى الُبُٗت بلى هٓغجه ص٩ًاعث ؤ٢ام("Fritjof Capra) ٧ابغا ٍٞغ

الم ال٣ٗل ٖالم. مىٟهلحن مؿخ٣لحن  خُض مً ٞهمها ًم٨ً التي ٧اآللت الخُت، ال٩اثىاث وبًمىه اإلااصي ال٩ىن  وعؤي. اإلااصة ٖو

.  "ؤظؼائها بلى بخدلُلها اإلابضؤ

 ما ٧ل م٘ الخانت ؤهضاٞىا لخضمت واؾخٛالله وبزًاٖه ًيبغي ٦أزغ الُبُٗت م٘ الخٗامل ال٨ٟغ هظا هخاثج مً ٧ان و٢ض

ت مً طل٪ ًخًمىه ت مغ٦ٍؼ  الىٓغة هىاة وؤنبدذ الٛغبُت، الخًاعة جُىع  ؾُا١ في جغسخذ( Authropocentrism)  بكٍغ

 ٞاإلا٣اعبت.  للم٣اعبخحن ال٨ٟغي  ؤلازخالٝ ًىضر البُئُت اإلاك٨الث ٖلى الخٛلب ٞةن لظل٪. خالُا اإلاهُمىت الٗالم بلى الخضًشت
 الخ٨ىىلىظُا باؾخسضام اإلاُاه جى٣ُت ٍَغ٤ ًٖ اإلااثُت اإلاىاعص وهضعة اإلاُاه جلىر مك٩ل مً الخسلو ًم٨ً ؤهه جغي  الطخلت

غى ال٣ىاهحن بؿً و٦ظل٪ الٗلمُت والازتراٖاث  الُىم الؿاثضة اإلا٣اعبت هي وهظه ؤلاوؿاوي الاؾخٗما٫ لترقُض الًغاثب ٞو

 هضعة جإزحر ٖلى جغ٦ؼ ٞال ال٨لي الخُىي  الىُا١ هٓغ وظهت مً اإلاُاه ؤػمت بلى جىٓغ ٞهي الٗم٣ُت اإلا٣اعبت ؤما.  للىا٢٘ ؤ٢غب وهي

ت، بإق٩الها الخُاة ٖلى بل ؤلاوؿان ٖلى اإلاُاه  الخىؾ٘ هظا وبٗض. بإ٦مله البُئي الىُا١ ٖلى بل مدضص ب٢لُم ٖلى وال اإلاخىٖى
ال٢اتها اإلاك٩لت ٞهم بٛغى ٖمىصًا الٗم٣ُت ؤلا٩ًىلىظُا جمط ي ألا٣ٞي  بال٣ُم اعجباَها ومضي ألازغي  اإلاك٨الث م٘ ٖو

ت الكغوٍ ومجمل الخُاة ؤؾلىب وصوع  وكاَهم، في البكغ جىظه التي وألاهضاٝ وألا٩ٞاع  ؤػمت بخضار في الخًاٍع

ت ج٩ىن  ج٩اص وهظه اإلاُاه مىخت مشالُت هٍٓغ ٨ٗؿها ظضا َو  الٗم٣ُت ؤلا٩ًىلىظُا وجُغح. الٗاإلاُت البُئُت الخى٦مت م٣ترب َو

ت ت ٦بضًل( (Ecocentrism  ؤلا٩ًىلىظُت اإلاغ٦ٍؼ  مً الخسلو  م٨ٟغحها هٓغ في ؾُم٨ىان  جهىعًٍ جُغح والتي ؤلاوؿان إلاغ٦ٍؼ
. الظاث جد٤ُ٣ وجهىع  الخُاجُت اإلاؿاواجُت جهىع  وهما. اإلاُاه وؤػمت البُئُت ألاػمت

                                                           
1Nelson, Michal: Deep Ecology، Vol, 2 nd Edition, Encyclopedia of Environmental Ethic and Philosophy, 2008,  

. 15ص ،2011، -حكومة الشارقة –الرافد، دائرة الثقافة واإلعالم ، مجلة "نظرة فلسفٌة إلى األزمة البٌئٌة: اإلٌكولوجٌا العمٌقة" :معٌن رومٌة 2

 .16-12ص -المرجع نفسه، ص 3
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 اإلادؿاوي  الخ٤ لها الخُىي  الىُا١ في ألاقُاء ٧ل ؤن الخُاجُت اإلاؿاواجُت حٗني(: Biocentric Equality: )الخُاجُت اإلاؿاواجُت

خىا٤ٞ ش يء ل٩ل ٦ظل٪ خُىي  خ٤ هى بل ٞدؿب بوؿاهُا خ٣ا لِـ اإلاُاه في ٞالخ٤. وؤلاػصهاع الِٗل في  م٘ الخهىع  هظا ٍو
ؿدىض".   حي ش يء ٧ل اإلااء مً وظٗلىا"  حٗالى ٢ىله خماص يغوعة بلى  الخهىع  هظا َو  و الخُىي  الىُا١ ؤًٖاء بحن اإلاخباص٫ ؤلٖا

.   وج٩املي ج٩اٞلي هدى ٖلى آلازٍغً ب٣اء في ًٖى ٧ل ٌؿاهم خُض التراجبُت هظه وعٌٞ التراجبُت ؾلم طعوة ًٖ ب٢هاءالبكغ

 مؿخمغة ٦ؿحروعة وبهما ٦هضٝ لِـ ؤلا٩ًىلىظُت الظاث بلى ؤلا٩ًىلىظُا مىٓغو  ًىٓغ(: Self;Realization) الظاث جد٤ُ٣
حر البكغي  ألازغ م٘ الخىخض جخُلب الغوحي الىمى ؤو الىطج مً  م٩ىهاث مً م٩ىن  آلازغ ؤن ه٨دك٠ ٞٗىضما  البكغي  ٚو

 بالُبُٗت الٗىاًت جيكإ"  هِـ آعوي ٨ًخب و.طاجىا جد٤ُ٣ ؤعصها بطا جضمحره ؤو ٖىه ؤلاهٟها٫ وؿخُُ٘ ال ؤهىا ٌٗني ٞهظا طاجىا
 ؤزال٢ُت جىنُاث بلى هدخاط ال ٞىدً ألهٟؿىا خماًت هي الُبُٗت خماًت ؤن وكٗغ بدُض وجخٗم٤ الظاث جدؿ٘ ٖىضما جل٣اثُا

 به٪  به بالٗىاًت ج٣ىم ٧ي ؤزال٢ُت مىأٖ بلى  جدخاط ٞلً آزغ ٧اثىا اإلاىؾ٘ باإلاٗنى طاج٪ حكمل ٖىضما لظل٪ هدىٟـ ٧ي
 ؤلا٩ًىلىظُت الظاث جسخبره الظي طل٪ هى الىا٢٘ ٩ًىن  ٖىضما ه٨ظا طل٪ لٟٗل ألازالقي بالًِٛ الكٗىع  صون  بظاج٪ حٗخني

 . ص٣ُ٢ت بُئُت ؤزال١ مٗاًحر ٖٟىي  بك٩ل ؾلى٦ىا ؾُدب٘

 بلى جىٓغ ؤلا٩ًىلىظُت الٟلؿٟت مً ظضًض ٕٞغ  حٗخبر التي البُئُت؛ ألازال١ ٖلى جغ٦ؼ:  ؤلاظخماُٖت ؤلا٩ًىلىظُت -ب

ؼ ٖلى حٗمل ٞهي زم ومً باألؾاؽ ؤزال٢ُت ؤػمت ؤجها ٖلى البُئُت اإلاكا٧ل  خُض. الٗاإلاُت البِئت لخماًت الازال٢ُت ال٣ُم حٍٗؼ
 ألامغ ًخٗل٤ ٖىضما بال البكغي  الٟٗل وؤزل٣ت بخ٣ىحن تهخم ج٨ً لم ألجها ٣ٖب، ٖلى عؤؾا ال٨الؾ٨ُُت ألازال١ ٢لب جداو٫ 

ت بال٩اثىاث خباع لإلخترام ألاهل هى وخضه ؤلاوؿان هل: الدؿائ٫  ًجضع لهظا. ألازغي  الىاُٖت البكٍغ  هل الخل٣ي؟ والٖا
ت ال٩اثىاث خُا٫ ٦ظل٪ هي ألازال٢ُت الىاظباث  ؤهل ألازغي  هي طاتها في ؤزال٢ُت ٢ُمت طاث ٧اثىاث جىظض ؤال ٣ِٞ؟ البكٍغ

  لإلخترام؟

ُٗي البكغي، ألازالقي الخُىع  مً ال٣اصمت اإلاغخلت ؤجها ٖلى ألاعى ؤزال١ لُىبىلض ًخهىع   ُت َو  صوًعا ؤلا٩ًىلىظُت للخٖى

 . ألاعى ل٩ى٦ب ؤلازالم ومكاٖغ الخُىي  اإلاجخم٘ في آلازٍغً لألًٖاء بالؼمالت وؤلاخؿاؽ الخٗا٠َ زل٤ في ٦بحًرا

م  ت اإلاىُل٣اث ؤن ٚع  التي للُبُٗت ال٨الهُت م٣اعبتها في ٧لها جخىخض ؤجها بال ألزغ م٨ٟغ مً جسخل٠ ؤزالقي اججاه ل٩ل ال٨ٍٟغ

ت مباصئها جخىخض م٨ً. ألازال٢ُت اإلاُٗاٍع :  الخالُت الى٣اٍ في اإلاباصت هظه جلخُو ٍو

                                                           
 .30األٌة : سورة األنبٌاء 1

2  Liliana Miranda: and Others, "Water Governance Key Approaches: An Analytical Farmwork," Literature Revue, 
2011,p12. 

، 2006البٌئٌة من حقوق الحٌوان إلى اإلٌكولوجٌا الجذرٌو، ترجمة معٌن رومٌة، الكوٌت، عالم المعرفة، الجزء الثانً،  الفلسفة: ماٌكل، زٌمرمان 3

 .12ص
4 Tongjin Yang: Toward an Egalitarian Global Environmental Ethics, UNESCO, 2006,p23 

5
تارٌخ الوصول ) www.aljabriabed.net/n95_02dahaouh.htm ،2014، "المعاصرمفهوم الطبٌعة فً الفكر اإلٌكولوجً : "رشٌد دحدوح 

10 01 ،2014.) 
 .المرجع نفسه 6

7 Tongjin Yang,op,cit, p32. 
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 الٗضالت بهما جخمشل ؤؾاؾحن بٗضًً وهىا٥ ألازال٢ُت للمباصت ألاصوى الخض اإلاباصت هظه وجمشل: البُئُت الٗضالت مباصت
 ؤن ًجب اإلاُاه جىػَ٘ ٞةن لظل٪ ، ال٣غاع نى٘ في اإلاكاع٦ت ٞغم يمان و البُئُت، للم٩اؾب اإلاخ٩افئ الخىػَ٘ وهما البُئُت

م٨ً البُئي الخىاػن  هظا ًغاعي . ال٣غاع نى٘  ٖملُاث في اإلاكاع٦ت ؤلا٩ًىلىظُىن  اؾخُإ بطا ًخد٤٣ ؤن اإلابضؤ لهظا ٍو

 الخُاة في ٧الخ٤ لإلوؿان ألانُلت الخ٣ى١  ظىهغ يمً ًضزل ألاظُا٫ بحن اإلاؿاواة خ٤ بن: ألاظُا٫ بحن الٗضالت مباصت
ت  في الخ٤ لها لِـ التي ألازحرة هظه واإلاخٗا٢بت الخالُت ألاظُا٫ ظمُ٘ ٞيها جدكاع٥ التي ألاؾاؾُت الخ٣ى١  وهي والخٍغ

 ٖبر مخٗا٢بت بهىعة صخُت مخىاػهت ؤعى ٖلى الخهى٫  في الخ٤ لها بل ٣ِٞ وؤلاظخماُٖت الؿُاؾُت الخ٣ى١  ٖلى الخهى٫ 

. ألاظُا٫

 والخىٕى ؤلا٩ًىلىجي الىٓام خماًت البكغ واظب مً ؤهه ٖلى ًخ٣ٟىن  البُئُحن ألازال٢ُحن مٗٓم: الُبُٗت بخترام مباصت

ت الخُاة ٞاػصهاع. الخُىي  ض الُبُُٗت الخُاة اػصهاع ٖلى ٌٗخمض البكٍغ  الخُاة ٧ل ٖلى ؾُازغ اؾخجزاٞها ؤو اإلاُاه ٞخلٍى
ت اإلاىٓىمت لخماًت الُبُُٗت ال٣ىاهحن مغاٖاة اويؤلاوـ ؤلا٢خهاص ٖلى البض لظا ٩٦ل ؤلا٩ًىلىظُت  .  ال٩لُت الخٍُى

 وؤلاؾخضامت  اإلاُاه صعاؾاث في ظضًضة اهُىلىظُت ؤبٗاص بةياٞت ؤلا٩ًىلىجي الجاهب ٖلى اإلاٗم٤  التر٦حز هظا ٌؿمذ ٢ض

. ؤلاوؿان ٖلى ال٣اثم ال٨لي ؤلاعقاصي الىمىطط ًدى٫  ان ًم٨ً ال ول٨ىه البُئُت ألابٗاص وهي

 اإلاؿخضامت اإلاُاه خى٦مت: زالشا

ت مىُل٣اجه خؿب ٧ل ؤلاؾخضامت، جد٤ُ٣ إلم٩اهُت ٖضًضة جهىعاث الؿاب٣ت اإلا٣اعباث جُغح  ٧ل ًجٗل مما. ال٨ٍٟغ
 حكاع٦ُت ٦م٣اعبت الخى٦مت مٟهىم ًبرػ هىا واخض، بججاه مً ؤلاؾخضامت بق٩الُت حٗالج ؤن جداو٫  اإلا٣اعباث جل٪ مً واخضة

  الٗضالت ؤلا٢خهاصًت، ال٨ٟاءة: الشالر الاؾخضامت مخٛحراث بحن الى٢ذ هٟـ في وججم٘ وألاهضاٝ، الٟىاٖل خُض مً
 ؤلاؾخضامت جد٤ُ٣ آلُاث لىٟدو الخى٦مت م٩ىهاث الٗىهغ هظا زال٫ مً ؾىُغح لظل٪،. ؤلا٩ًىلىجي وؤلاختراػ ؤلاظخماُٖت

. الشالر بإبٗاصها

ٟذ: الخ٩ىمت -1  ؤ٦ثر ٌٗض خُض ال٨هغباثُت، والُا٢ت البترو٫ بٗض الٗالم في ماصة ؤهم ٦شالض اإلااء الضولُت اإلاىٓماث نىَّ
 ؤَغاٝ بحن هؼإ مدل ظٗله ما وهى الؿاب٣ت اإلاىاص مً ؤهمُت ؤ٦ثر الخ٣ُ٣ت في اإلااء ؤن بال اإلاجاالث مسخل٠ في  اؾتهال٧ا اإلاىاص
ت اإلاهالر بحن جىاػن  زل٤ هي الخى٦مت جغجِباث ْل في  الضولت ٞىُْٟت  زم ومً ٖضة،  الخضزل الخ٩ىمت جداو٫  خُض اإلاخىاٖػ

 مجاالث مسخل٠ في الاؾدشماعاث ظلب ٖلى حٗمل ٦ما خماًتهم قإجها مً التي  وال٣ىاهحن الؿُاؾاث ونى٘ مىاَىيها إلاهلخت

 ٢ض الخى٦مت ْل وفي لظل٪،. اإلاُاه ٖلى الخهى٫  في ؤلاوؿان خ٤ ٖلى جخٗضي ٢ض ؤو  اإلااثُت اإلاىاعص حؿخجٝز ٢ض التي الخىمُت
ُت، الخماًت: مشل الخ٣لُضًت ؤصواعها ًٖ مسخلٟت بإصواع الضولت جًُل٘ عي بَاع وؾً اإلاجا٫، ٞسر والخٖى .  قامل حكَغ

ُت الخماًت -ؤ ٗاث ٖلى الضولت حٗخمض: اإلااثُت بالٗضالت والخٖى  ٧الهىاُٖحن الخانت الجهاث امخشا٫ لًمان جضابحر ؤو حكَغ

حن ؤو عصي ؤو اإلاؼاٖع ضم الخ،....ألاٞغاص ؤو اإلااء ُمىَّ  التي اإلااثُت اإلاىاعص باؾخسغاط مؿخضام ٚحر هدى ٖلى  زالشت ؤَغاٝ ؤي ٢ُام ٖو
غاى  اإلاجخمٗاث هظه ٖليها حٗخمض ضم الكغب؛ أٚل ٟا٫ لليؿاء الصخص ي ألامً حٗغى ٖو  ؤو اإلاُاه ظلب ٖىض للخُغ وألَا

                                                           
1 Ibid,34. 
2  Ajda Pistotnik: Water Crisis as Global Governance Crisis," International Stock-Taking Conference: Beyond 
territoriality : Globalization and Transnational Human Rights Obligations, Untwerp University, 19-21 may 2011 
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 اإلادلُت اإلاجخمٗاث ؤو ألاٞغاص ؤعاض ي بمل٨ُت اإلاخٗل٣ت ال٣ىاهحن جمى٘ وؤال اإلاجز٫، زاعط الهخي الهٝغ مغا٤ٞ اؾخسضام

(.   مإمىهت قغب مُاه بلى للىنى٫ 

اث٠ مً ىُت ؾُاؾت اٖخماص ٦ظل٪ الخ٩ىماث ْو ت بًالء قاجها مً َو   الصخهُت لالؾخسضماث اإلاُاه بصاعة في ألاولٍى

.  واإلاهمكت اإلادغومت الٟئاث ٖلى التر٦حز م٘ اإلاُاه زضماث بخ٣ضًم الخانت ألاهضاٝ وجدضًض ألاؾاؾُت واإلاجزلُت

 الخ٩ىماث ٖلى الخالت هظه في. للخضمت ٦م٣ضم الضولت صوع  ًدىا٢و اإلاُاه خى٦مت  ههج في: للخ٩ىمت الجضًضة ألاصواع-ب
ت الُغ١  اؾدبضا٫  ج٣اؾمُت، مؿخضامت جىمُت صازله جىمى ؤن ًم٨ً بَاع بةًجاص اإلااء، ٢ُإ صازل للخىمُت  الخىظيهُت اإلاغ٦ٍؼ

باء زٌٟ ًم٨ً ٞةهه وجد٨ُمُا حؿهُلُا صوعا  الضولت جبيذ بطا و ؼ ألٖا  مجا٫ ٞخذ الخ٩ىماث ٖلى لظل٪. الجمهىع  ؤصاء وحٍٗؼ
 لخهبذ ٣ِٞ جدىا٢و بل  مؿاولُتها ًٖ الخ٩ىماث جسلي حٗني ال اإلاكاع٦ت ؤن ٚحر اإلاُاه مجا٫ في اإلاٗىُحن لجمُ٘ اإلاكاع٦ت

.  الخام ال٣ُإ مشل اإلاخسههحن الخضماث إلا٣ضمي ومغا٢بت مىٓمت

 لضحهم لِـ  الؿ٩ان هه٠ ٣ًاعب ما وؤن مإمىن، قغب ماء بلى والًهلىن (  ٣ٞغاء)  الٗالم ؾ٩ان زمـ ٧ىن  خ٣ُ٣ت بن
 لخدؿحن ؤ٦بر اهخمام جىلي ؤن الضولت ٞٗلى. الىىا٢و هظه إلاٗالجت الخام ال٣ُإ صوع  جطخُم ٌٗني ال مىاؾب، بصخاح

ٟت: ألاؾاؾُت اإلاكا٧ل الخ٩ىمت ٢غاعاث جساَب ؤن ًيبغي ٦ما الٗام ال٣ُإ ؤصاء  اخخُاظاث الؼاثضة، الٗمالت اإلااء، حٍٗغ
اع وؤلاًٟاء ال٣ٟغاء ض بلى  ؾخدخاط الخام ال٣ُإ مكاع٦ت بازخهاع،ٞةن الىاجر للدكُٛل واإلااؾس ي ال٣اهىوي باإَل  مً مٍؼ

 الخ٩ىمت مً مؿاٖض مالي صٖم بلى ؾُدخاط ال٣ٟحرة اإلاجخمٗاث جؼاًض ٞةن طل٪ ٖلى ٖالوة. ؤ٢ل بلى ولِـ الخ٩ىمي الخىُٓم

 وبمضاص اإلااء جىػَ٘ مً ٧ل في الؿى١، آللُت ؤ٦بر صوع  حُٗي ؤن الخ٩ىماث جسخاع ٞٗىضما. ألازغي  الخاعظُت واإلاهاصع

.  الؿى١  بزٟا١ م٘ جخماش ى ؤن مً ًم٨نها وي٘ في وال٣اهىهُت الخىُٓمُت الىٓم ج٩ىن  ؤن اإلاهم مً ٞةهه الخضماث،

٘ -ط م قامل ماجي ٢اهىوي بَاع بلى الخاظت جؼصاص  اإلاُاه مكا٧ل جتزاًض ما ب٣ضع:اإلااجي الدكَغ  ج٣ىحن  ٖملُت  ؤن مً  وبالٚغ
٘ ُٚاب لِـ مك٩لت ؤ٦بر ٞةن  و٢ذ بلى جدخاط ٢ض ويبُها  اإلااثُت الؿُاؾاث م٨ً الؿُاؾُت، ؤلاعاصة ُٚاب بل  الدكَغ  ٍو

٘ مخُلباث خهغ .  ًلي ُٞما اإلااجي الدكَغ

ت ٖلى وجا٦ض ، واإلاؿاهمحن ال٣ُاٖاث مسخل٠ م٘ جخ٩امل اإلااء إلاىاعص  ٢ىمُت لؿُاؾت ًاؾـ -  ؤلاظخماُٖت ألاولٍى

. البُئي الىٓام ولخماًت لإلوؿان ألاؾاؾُت للمخُلباث

غ١  للمُاه، الىنى٫  َغ١  ًىٓم - ت واإلاكاع٦ت والٗام الخام ؤلاؾدشماع َو . اإلاُاه بصاعة في الجماهحًر

ُت وخماًت ؤلا٢خهاصًت، لألؾباب اإلاىعص جىمُت بحن ًىاػن  م٣ترح ٣ًضم - حرها البُئي والىٓام اإلااء، هٖى اهُت مىاٞ٘ مً ٚو  ٞع

. الجمهىع 

ت ٢غاعاث ًًمً - م ال٨ٟاءة ؤؾاؽ ٖلى مبيُت جىمٍى . ؾلُم واظخماعي بُئي وج٣ٍى

                                                           
 5الحق فً المٌاه، تقرٌر صفحة الوقائع ،ص: مفوضٌة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 1
 .5المرجع نفسه، ص 2
الشراكة العالمٌة للمٌاه، : اإلدارة المتكاملة لموارد الماء، ترجمة عصام محمد عبد الماجد و لٌلى صالح محمود، السوٌد إمٌل أجاروال وآخرون 3

 .37ص، 1999
 .37المرجع نفسه، ص  4
 .39المرجع نفسه، ص 5
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. مُلىب بمخضاص وألي ومتى ؤًً جدضص  وا٢خهاصًت مكاع٦خُت خضًشت ؤصواث حكُٛل بم٩اهُت ًًمً- 

ل ٌك٩ل: الخام ال٣ُإ -2  ٖلى ٢ضعتها لٗضم هدُجت الىامُت ؾُما ال الضو٫  مً الٗضًض جىاظه التي الٗىاث٤ ؤهم الخمٍى
ت اإلاُاه مغا٤ٞ ٖلى  ؤظٍغذ صعاؾت في خُض الدكُٛل ج٩ال٠ُ اؾترصاص   ؤن وظضث 20 ال٣غن  مً الدؿُٗىاث جهاًت في ألاؾٍُى

اء حؿخُُ٘ لم بالخضمت مؼوصة ظهت 49 مجمٕى مً 35 اًغاصاث  للخضهىع  ٞالخٗغى زم ومً والهُاهت الدكُٛل بمخُلباث الٞى

حر تهخم الٗامت اإلاغا٤ٞ وؤن زانت مىه مٟغ ال ؤمغ .  للجمُ٘ ػهُض بؿٗغ اإلاُاه بخٞى

 للهُا٧ل الغؤؾمالي ؤلاؾدشماع مهضع ؤن  خُض الٛىُت، الضو٫  مٗٓم في ؤلاؾدشماع بؿُاؾاث اإلاُاه مك٩ل ًخٗل٤ ٦ظل٪
 الضو٫  الٗضًض في ؤما الخ٩ىمت مً يماهاث جضٖمه الظي الخام الاؾدشماع ؤو وخضه الٗام ؤلاؾدشماع  هى اإلاُاه في ألاؾاؾُت

ل في اإلاؼمً الى٣ٌ بلى ظؼثُا جغظ٘ اإلاُاه ٢ُاٖاث في ال٨ٟاءة ٖضم ٞإوظه الىامُت لت ٞترة مضاع ٖلى الكب٩اث جمٍى  مً ٍَى
باء اإلااجي اإلاجا٫ في الاؾدشماع في الخام ال٣ُإ مؿاهمت جس٠ٟ ٢ض لظل٪ الؼمً  زال٫ مً اإلاجا٫ هظا في للضولت اإلاالُت ألٖا

حر ل جٞى ٘ هظه في والاؾدشماع الخمٍى  ع٢ابت جدذ)  مإمىهت بمُاه الؿ٩ان مً الجضص الىاٞضًً بمضاص ومىانلت اإلااثُت اإلاكاَع
 ومً ،(البضًلت الخ٩لٟت,الخهو هٓام, الدؿٗحر) اإلاُاه ٖلى الُلب بصاعة زال٫ مً اإلاُاه ٖلى الُلب ج٣لُو و٦ظل٪ ،(الضولت

 ًٖ الىاجج اإلاا٫ ٢ُمت وجدؿحن اله٣ٟاث ج٩ال٠ُ زٌٟ بلى جاصي ؤن ًخى٢٘ والٗام الخام ال٣ُإ بحن  الكغا٦ت ٞةن زم

غ ؤن ٖلى جا٦ض ألازحرة ال٣ٗىص في هامت ماقغاث بغػث و٢ض. اإلااثُت الخضماث وج٣ضًم اإلااثُت ؤلاصاعة في اؾدشماعاث  البنى جٍُى
 البيُت في ال٨بحرة ٞاإلؾدشماعاث.  الخى٦مت ألؾلىب جدؿِىاث م٘  ًتزامً ؤن ًجب  ضخمت عؾامُل ؤؾاؽ ٖلى الخدخُت
 ؤًٞل ٖاثضاث حُٗي  ؤلاصاعة في ؤلاؾدشماعاث ول٨ً  الخىػَ٘ بٖاصة مغخلت في ؾُما ال يُٟٗت، ٖاثضاث ٖنها ًيخج الخدخُت

 الخ٣لُضًت ؤلاصاعة جىظُه الخام ال٣ُإ إلا٩ُاهحزماث ًم٨ً زم ومً للًِٛ  اإلااثُت اإلاىاعص حٗغيذ ٧لما متزاًض بك٩ل

ت ٖلى للمداٞٓت الخ٨ىىلىظُاث واؾخسضام الُلب بصاعة بلى( الٗغى بصاعة)للمُاه  اإلاُاه واؾخضامت ؤلا٩ًىلىجي الىٓام خٍُى

  .اإلاُاه مً ال٩افي ال٣ضع ٖلى الخهى٫  مً الجمُ٘ جم٨ً بُغ١  اإلاُاه جىػَ٘ جىُٓم و٦ظا

 وؤلاظخماُٖت ؤلا٢خهاصًت ألاوكُت في  والىاؽ ألاٞغاص بقغا٥ ٖلى اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث حٗمل: اإلاضوي اإلاجخم٘ 3-
لى  اإلااثُت الؿُاؾاث في للخإزحر ٢ىة  طاث ظماٖاث في جىُٓمهم ٖلى وحٗمل  للٟئاث زام وبك٩ل اإلاُاه ٖلى  الخهى٫  خ٤ ٖو

 ٖال٢ت  زال٫ مً اإلاُاه خى٦مت بَاع في  جغقُض ؤ٦ثر بصاعة جد٤ُ٣ ٖلى حؿاٖض  اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث ؤن هجض لظا،. ال٣ٟحرة
٤ اؾخسضامها ًم٨ً التي و والجماُٖت الٟغصًت الجهىص ألًٞل حٗبئتها زال٫ ومً  والخ٩ىمت  الٟغص   :الخالُت آلالُاث ٞو

. اإلااجي الكإن في اإلاكاع٦ت ٖلى  وخملها اإلاىاَىحن مً ٢ُاٖاث ظهىص حٗبئت زال٫ مً اإلااثُت الؿُاؾاث ٖلى الخإزحر -
. واؾ٘ هُا١ ٖلى بخضاولها والؿماح اإلاٗلىماث وكغ ٖبر اإلاُاه بصاعة لُغ١  والكٟاُٞت اإلاؿاءلت حٗم٤ُ -
 عيا وجد٤ُ٣ اإلااجي الكإن في الٗامت الخضماث ؤًٞل لخ٣ضًم الخبرة ؤو اإلاباقغ الٗمل ٍَغ٤ ًٖ الخ٩ىمت مؿاٖضة -

. اإلاىاَىحن

 جدضص ال ول٨ً والٗام، الخام ال٣ُاٖحن مً الخضماث م٣ضمي ج٣ُض التي ؤلاظخماُٖت اإلاؿاولُت جدضص ٢ض آلالُاث هظه
 ْل وفي  اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث ٖلى لظل٪  ألازغي  ؤلا٩ًىلىظُت اإلاىٓىماث  ججاه الخضماث إلا٣ضمي  البُئُت اإلاؿاولُت

 وؤلا٩ًىلىظُت ؤلاظخماُٖت الٗضالخحن جد٤ُ٣ ٍَغ٤ ًٖ  اإلااثُت الاؾخضامت جد٤ُ٣ بمهمت جًُل٘ ؤن ؤلا٩ًىلىجي الخضهىع 
                                                           

 .85مرجع سابق، ص: برنامج األمم المتحدة اإلنمائً 1
 .24مرجع سابق، ص : باترٌك مورٌاتً وآخرون 2
 .79-76ص،-ص ،2003المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة، : القاهرةالحكمانٌة قضاٌا وتطبٌقات، : زهٌر الكاٌد 3
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 خى٦مت لُغ١   بضًلت جهىعاث ًسل٤ ؤن ًم٨ً اإلااثُت  اإلاىاعص اؾخجزاٝ  بمساَغ  الخى٦مت م٩ىهاث مسخل٤ وعي ٞةن لظل٪.مٗا

  .واؾخضامتها اإلاُاه

: الخاجمت

 ؤهضاٝ ؤخض جد٤٣ ؤن جداو٫  بليها جُغ٢ىا التي الشالر اإلا٣اعباث ؤن هجض الىع٢ت هظه في بلُه جُغ٢ىا ما زال٫ مً
 بهُاٚت اإلا٣اعباث جل٪ ه٣اثو بؾخ٨ما٫  مداولت بلى الضولي واإلاجخم٘ اإلااجي ال٨ٟغ مىٓغي  صٖا ما وهى ٣ِٞ، ؤلاؾخضامت

 إلاسخل٠ بُيُت جبُٗت زال٫ مً والبُئُت وؤلاظخماُٖت ؤلا٢خهاصًت بإبٗاصها ؤلاؾخضامت ؤهضاٝ بخد٤ُ٣ حؿمذ حكاع٦ُت م٣اعبت
م٨ً اإلاُاه بصاعة في الخى٦مت ٞىاٖل  هظه في بليها جىنلىا التي الىخاثج زال٫ مً اإلا٣اعبت هظه هجاح بم٩اهُت وٗغى ؤن ٍو

 :الىع٢ت

 الظي الخام ال٣ُإ وبهما الٗام ال٣ُإ ًمخل٨ها ال التي اإلاساَغة عوح بلى جدخاط اإلاُاه مجا٫ في ؤلا٢خهاصًت ال٨ٟاءة  -

لها في الاؾخمغاع بض٫ اإلااثُت اإلاىاعص  بصاعة  في ؤلاؾدشماع ٖلى ٌٗمل . جمٍى

 اإلاخٗل٣ت جل٪ الؾُما ؤلاظخماُٖت ؤصواعها ٖلى جداٞٔ بل صوعها تهمِل ٌٗني ال الخام ال٣ُإ لهالر الضولت بوسخاب  -

حر حر ٞبض٫ اإلادغومت للٟئاث اإلاُاه بخٞى غها ػهُضة بإؾٗاع للجمُ٘ اإلاُاه جٞى .  م٣ٗىلت بإؾٗاع لل٣ٟغاء جٞى

 ٌٗمل و٦ظا الخام، وال٣ُإ الضولت مً ٧ل ٖمل مغا٢بت زال٫ مً اإلااثُت الٗضالت يمان ٖلى اإلاضوي اإلاجخم٘ ٌٗمل  -
. للمُاه اإلاىخجت ؤلا٩ًىلىظُت والىٓم اإلاجخم٘ مغا٢بت زال٫ مً ؤلا٩ًىلىجي ؤلاختراػ يمان ٖلى

غ بطن،    وحٗؼػ  الؿبا٢ت اإلااثُت الىٓم عجؼ حؿض ؤن ًم٨ً والٟىاٖل اإلاخٛحراث خُض مً حكاع٦ُت م٣اعبت اإلاُاه خى٦مت جٞى

ت م٘ الخ٠ُ٨ ٖلى ٢ضعتها ه الظي والخ٣ُٗض الخٛحر ؾٖغ . اإلاُاه مجا٫ ٌٗٞغ

  

                                                           
 .21إمٌل أجاراوال، مرجع سابق، ص 1
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 اإلالبلت العشبُت لألحُاٌ البُئُت الحلىق 
، ويدير (يراكش)أستبذ ببحج في كهيت انعهىو انقبَىَيت واالقتصبديت واالختًبعيت بدبيعت انقبضي عيبض ،  ؼىشاوي الحعين. د

 .(MOROFUGE)انًرصد انًغربي نألخيبل انًقبهت 

مىاء ظىي  لعىا"
ُ
 هشثها، التي البِئت على أ

علمها أن علُىا الىاحب ومً
ُ
 ًلُىا إلاً و

مىاها التي لخلً ممازلت حاٌ بجىدة ألاكل على جىىن  بحُث
ّ
 ".بها حعل

Abstract 

This study examines the necessity to improve prospective studies concerning the future rights 

of environment especially in the Arab world. This reflection can stimulate a strategic thinking by 

offering the correct ways and trends to improve our current situation. 

Indeed, our conscience is that if today generation maks the wrong choices that cause 

devastating threats for future generations, However taking account this linkage between 

generations can enhance the opportunities to sustain the human existance. 

The importance of a generation approach is an essentiel element of evolution in the Arab 

world. The latter should believe in iter-generational communication to be among the protective 

means to environmental resources and the transitional flexibility of this resources. 

Based on the human rights, the Arab world prospective can enhance the future generation 

diplomacy, and increases the environmental governance among protection of the basic 

necessities and sustainable development. 

In writing these reflections, we suggest creating institutions that aim to protect future 

generation as an ombudsman or a Council for the rights of future generation to have a healthy 

environment, more than that we must create financial means to promote future generations 

diplomacy. 

 عامت ملذمت

٣بلت الٗغبُتألاظُا٫ بد٣ى١  الاهخمام بإن الضعاؾت هظه ٖىىان جّٟدو ًىحي    
ُ
 ُٚاب ؾُا١ في الخُا٫ مً يغبٌب  هى اإلا

غ يغوعة ٖلى ًض٫ّ  ؤبٗاصها صعاؾت في الّخمًٗ ل٨ً الخالي؛ الجُل بد٣ى١  الاهخمام  الاؾدكغاُٞت الٗغبُت الّضعاؾاث جٍُى

ٍٛى والػالذ الٗغبُت الضو٫  بٌٗ حّٗغيذ و٢ض. ال٣اهىوي للّخدلُل ٦مضزل الجُل مٟهىم بلى الّىٓغ الؾُما ًُ  الُخغوب ل

                                                           

، (Cohorot de naissance)رزغبشة ِفَٙٛ اٌغ١ً فطٚع ػ١ٍّخ وض١طح، فجبٌٕؽجخ ٌؼبٌُ اٌس٠ّغطاف١ب ٠ؼٕٟ اٌغ١ً فئخ ػّط٠خ اٌزٟ رزمبضة فٟ اٌٛالزح    

شربص ٚرطجّك ػٍٝ ِغّٛع األفطاز اٌّعزاز٠ٓ فٟ ٔفػ اٌؽٕخ؛ ِٚٓ ٚعٙخ ٔظط ػٍُ األٔؽبة، فبٌغ١ً ٠ؼٕٟ فٟ ٔفػ اٌٛلذ اٌؼاللخ األؼط٠خ ِٚغّٛع األ

عّٛع اٌؽٕٛاد اٌزٟ رفصً ث١ٓ اٌّصّٕف١ٓ حؽت ٘صٖ اٌؼاللخ؛ ٠ّٚضًّ اٌغ١ً فٟ ػٍُ اٌزبض٠د ِطحٍخ ِزؼٍمخ ثعِٓ رغّسز اإلٔؽبْ فٟ اٌح١بح اٌؼبِخ أٚ فٟ َ

٠ؼٕٟ اٌغ١ً ِغّٛع األفطاز اٌص٠ٓ رزمبضة أػّبضُ٘، ٌىٓ اٌّشطغ  (Karl Mannheim)ُػّط األة ٚاألٚالز؛ ٚفٟ اٌؽٛؼ١ٌٛٛع١ب الؼ١ّب ِغ وبضي ِبٔٙب٠ُ  

وّب أْ اٌغ١ً ال ٠ّضًّ . اضثخ اٌّشزطوخ ٌٍؼبٌُاألؼبؼٟ ٌٍزحس٠س االعزّبػٟ ٠زّضًّ فٟ اٌزغبضة اٌزبض٠ر١خ اٌّشزطوخ، ٚالؼ١ّب اٌزغبضة اٌزٟ عصثذ اٌّك

ِرزٍفخ، ٠ؼّطفٙب ِبٔٙب٠ُ وأٔظّخ فطػ١خ  رزٕبلط ػٓ غط٠ك رٛعٙبرٙب اٌؽ١بؼ١خ اإل٠س٠ٌٛٛع١خ، ٚرّضٍٙب " ٚحساد ع١ٍ١خ"ِغّٛػخ ِزغبٔؽخ ٌىٕٗ ٠زىْٛ ِٓ 

".  ِغّٛػبد ػ١ٍّخ"

Claudine, Attias- Donfeut. & Philippe, Daveaux. "Autour du concept génération", Reherche et Formation (N: 45, 

2004), pp. 101-102.  
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زاٖاث
ّ
غ مّما والاخخال٫ والج

ّ
  ؤز

ً
باء مً -مدالت ال -وؾُٟا٢م الُبُُٗت، واإلاىاعص والصخت البِئت ٖلى ؾلبا  اإلاالُت والّخ٩ال٠ُ ألٖا

 .اإلا٣بلت ألاظُا٫ ٖلى

  
ً
 اإلا٣بلت الٗغبُت لألظُا٫ والاظخماعي الا٢خهاصي الّخُىع  مدّضصاث ٖلى الخالُت الٗغبُت ألاظُا٫ ازخُاعاث بخإزحر مّىا ووُٖا

را٦م الجُلي ٧الّخىانل" ظضًضة" مٟاهُم صعاؾت هدى الاوؿاهُت واإلاٗاٝع ألابدار جىظُه ؤهمُت هغي  هخاثج؛ مً ؾُليها وما
ّ
 والت

 ألاظُا٫، مً ٚحره ًٖ الجُل هظا ًمّحز الظي الجماعي والّؿلى٥ الجُلُت، الىخضاث ونغإ الجُلُت، الىخضاث وجٟاٖل الجُلي

 .  الخ الجُلُت وؤلاًضًىلىظُت  الجُلُت، والٟجىة

 م٣اعبت ،"للمؿخ٣بل؟ وػاعة جىظُض  ال إلااطا" م٣الخه في 1938 الٗام  مىظ( Low) الو َغح ؤن ؾب٤ الؿُاس ي، اإلاجا٫ وفي

ت ، ًبضو الا٢تراح هظا بإن البٌٗ ًّضعي و٢ض.  للمؿخ٣بل وػاعة بخضار( ُوُظىب) مٟاصها ظىهٍغ
ً
با  باإلاؿخ٣بل حهخّم  ٞالظي ٍٚغ

ٟترى  هظا ؤن وزاهُا، لخجاوػها؛ اإلا٣ترخت والخلى٫  الخالي الجُل لها ًخّٗغى التي اإلاٗاهاة حجم بض٢ت ٌٗٝغ ؤن ؤوال؛ ُٞه ًُ
غة" ٞترة في ظاء اإلا٣ترح

ّ
ش مً" ُمب٨ ت الخًاعة جاٍع ، الٗغبُت الضو٫  ٧اهذ خُض البكٍغ

ً
الث جدذ  جغػُح  مشال لماث ٍو

ُ
 اإلاؿخٗمغ ْو

. ألاظىبي

  جّٟدهىا بطا ل٨ً 
ً
ضا ُّ مً ٖغبي مجخم٘ ب٢امت ؤوال؛ بهضٝ الجماعي الٗمل نمُم مً ؤجها هجض اإلا٣اعبت، هظه ظ

ْ
ا ًُ 

 لهظه" الّؿلـ" الاهخ٣ا٫ ٖلى الخإ٦ُض وزالشا؛ والش٣اُٞت الُبُُٗت اإلاىاعص ٖلى الخٟاّ يمان وزاهُا؛ ألاظُا٫ بحن بالّخىانل
.  آلزغ ٖغبي ظُل مً اإلاىاعص

 مؿخ٣بل اؾدكغاٝ مكغوٕ" ًخًّمً ؤن ًم٨ً مىه، الشالض بالجُل مىه ًغجبِ ما الؾُما ؤلاوؿان، خ٣ى١  مىٓىع  ومً
ً ؼ مداوعه يمً ،"الٗغبي الَى  بٗض زاّنت الخالُت الٗغبُت ٞاألظُا٫. ؤبٗاصها ب٩ّل  اإلا٣بلت الٗغبُت ألاظُا٫ صبلىماؾُت حٍٗؼ

ً في الض٨ًخاجىعٍاث بإٖتى ٖه٠ الظي 2011 للٗام الٗغبي الخغا٥ ت جخى١  الٗغبي الَى لم الخ٠ُ وعٞ٘ والٗضالت للخٍغ
ّ
 والٓ

ى ولً ؤبىائها، بحن وألامُت ال٣ٟغ ٞجىاث وج٣لُو ٖنها،
ّ
  طل٪ ًخإح

ّ
ؼ بال ؿاءلت بخٍٗؼ

ُ
ٟاُٞت اإلا

ّ
. اإلاجاالث ظمُ٘ في والك

 ومما. الٗغبُت البلضان في البُئُت بالخ٩امت لالهخمام البضاًت ه٣ُت هي والٗاظلت اإلاكغوٖت اإلاُالب لهظه الاؾخجابت ولٗل 
اث ؤن ُٞه الق٪ ُت ال٣ُغي، اإلاىٓىع  بُبُٗتها جخجاوػ  الخ٩امت هظه مؿخٍى  الٗغبُت ألاظُا٫ ؾخىاظه التي اإلاكا٧ل ٞىٖى

 مكتر٦ت ٖغبُت م٣اعبت ًٟغى الٗاإلاُت، الٛظاثُت وألاػمت الّخصخغ، و٢ًاًا ، اإلاُاه بكإن والّخىإػ اإلاىازُت، ٧الّخٛحراث اإلا٣بلت
خباع ٖحن في جإزظ ت الؿُاؾاث ومغاظٗت اإلاكتر٥، الٗغبي الٗمل جإهُل خخمُت الٖا  يمان في والخ٨ٟحر الّخ٣لُضًت، الخىمٍى

.  ألاظُا٫ وحٗا٢ب الاؾخضامت

                                                           
ٔ
 :ٌزؼ١ّك اٌفُٙ فٟ ٘صا اٌّصسز ٠ّىٓ ِطاعؼخ ِضال  

- Alan, B. Spitzer. "The historical problem if generations", The American Historical Review (Vol. 78, N: 5, 

1973), pp. 1353- 1385. 

- David, I. Kertzer. "Generation as a sociological problem", Annual Review of sociology (Vol. 9, 1983), pp. 125- 

149. 

- Robert, L. Hampel.  "A generation in crisis?", Deadalus  (Vol.127, N: 4, 1998), pp.67-88. 

-  Pierre, Blavier. "La notion de génération en histoire", Regards croisés sur l’économie (N:7, 2010/1), pp. 44-46.   

   
2
 Low, "Why not a minister for the future?", Tomorrow (Vol.2, N: 1 Spring, 1938), p.2.  

ٖ
 (.ِٕٕٔٓطوع زضاؼبد اٌٛحسح اٌؼطث١خ، : ث١طٚد) َحى يقبربت بيئيت نهًيبِ انعربيت. اٌحؽ١ٓ، شىطأٟ  
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ت جغا٦م ٖضم بن ذجب ؤن ًجب ال ،اإلا٣بلت ألاظُا٫ صبلىماؾُت مجا٫ في الٗلمُت اإلاٗٞغ  الاهخمام ؤهمُت ّٖىا ًُ
ىهاث  ألاظُا٫ صبلىماؾُت مٟهىم جدضًض نٗىبت وؤن اإلاًماع؛ هظا في اؾتراجُجُت عئي ج٣ضًم ؤظل مً اإلاؿخ٣بل بؿِىاٍع

  لِـ بض٢ت طاجه اإلا٣بلت
ً
ْطج  اهخٓاع في وؾُا٢اتها مالمدها ؤبغػ  هدّضص ؤن ٖلُىا بل ،"الجضًض الىٕى" هظا لهجغ ؾببا

ُ
 الّغئٍت" ه

را٦مُت الٗلمُت
ّ
. الّهضص هظا في  ألاؾاؾُت اإلاٟاهُم وهدذ ،"الت

 
ً
، الٟاث٣ت لألهمُت وهٓغا ت جغا٦م ٖضم بةق٩الُت ؾيبضؤ للمىيٕى  مً اإلا٣بلت ألاظُا٫ صبلىماؾُت مجا٫ في الٗلمُت اإلاٗٞغ

. زاهُت ظهت مً وويىح بض٢ت مٗىاها جدضًض ونٗىبت ؤولى، ظهت

  ًبضو الهٗىباث، جل٪ وعٚم 
ً
 ألاؾاؾُت الخاظُاث ًٖ ٧الضٞإ اإلا٣بلت ألاظُا٫ لضبلىماؾُت الٗامت اإلاالمذ جدضًض ؤؾاؾُا

ت  بد٣ى١  ٧اٖتراٝ الجُلُت الٗضالت مٟهىم وجغؾُش ألاظُا٫، حٗا٢ب بمٟهىم البُئُت الاؾخضامت م٣اعبت وعبِ ظمٗاء، للبكٍغ

 الٗالمي الُاب٘ طاث ال٣ًاًا في والخ٨ٟحر اإلاؿخ٣بلُت، الضعاؾاث ؤهمُت بلى وكحر طل٪، و٢بل. اإلا٣بلت الٗغبُت ألاظُا٫
. والٛظاثُت اإلااثُت وألاػماث اإلاىازُت، ٧الّخٛحراث والجماعي

 وؤهضاٞه البدض ؤهمُت

: الخالُت الى٣ِ البدض هظا زال٫ مً ؾيبّحن

غ ؤهمُت  - ً في اإلا٣بلت ألاظُا٫ صبلىماؾُت جٍُى ت للؿُاؾاث ٦بحر ٦خدّض  الٗغبي الَى  هظا ؤن والق٪ اإلا٣بلت، الخىمٍى
 اإلاؿخ٣بلي؛ باالؾدكغاٝ اإلاهخمت الؾُما ألا٧اصًمُت ألاوؾاٍ في ٦بحرٌب  قإنٌب  له ؾ٩ُىن  اإلاىيٕى
غم جدضًض - ُٟ ً في الباخشحن حؿاُٖض  ٢ض التي وؾُا٢اتها الضولُت الّخجاعب بلى ؤلاقاعة م٘ وؤلام٩اهُاث، ال  الٗغبي الَى

غ الظي الٗغبي بالغبُ٘ ٌٗٝغ ما م٘ احؿا١ في الؾُما اإلا٣بلت، ألاظُا٫ بدماًت الاهخمام ٖلى
ّ
 اإلاسخلٟت؛ والخُاعاث البضاثل ًٞى

غ ؤهمُت -  ألاؾاؾُت مهامها مً ج٩ىن  مكتر٦ت، قب٨ت زل٤ هدى لالججاه الٗغبُت الخاعظُت الؿُاؾت مىٓىعاث جٍُى
 و٧اٞت اإلاضوي اإلاجخم٘ ومىٓماث( الُىوؿ٩ى زانت) اإلاخدضة ألامم مىٓمت م٘ بالّخٗاون  اإلا٣بلت لألظُا٫ ٖغبي مُشا١ بلىعة

ً في الجُلُت بالٗضالت واإلاهخمت الٟاٖلت ال٣ىي  دضر ؤن اإلاٟترى ومً. الٗغبي الَى
ُ
ً في الخاعظُت وػاعاث ج  مغا٦ؼ الٗغبي الَى

 وؤلاوؿاهُت؛ البُئُت ؤبٗاصها في اإلاؿخ٣بلُت بالضعاؾاث تهخّم  بدض
ً في اإلا٣بلت ألاظُا٫ صبلىماؾُت جُب٤ُ حٗترى التي ؤلا٦غاهاث جدضًض - غ وُؾُبل الٗغبي، الَى  ٖغبُت م٣اعبت جٍُى

غ الالتزام جٟغى  البُئُت ٞالخى٦مت اإلا٣بلت، الٗغبُت ألاظُا٫ لخماًت غاث بخٍُى
ّ

 اإلاٗلىماث بلى الىلىط وخ٤ّ  البُئُت، اإلااق

 .واإلا٣بلت الخالُت ألاظُا٫ وخ٣ى١  إلاهالر زضمت والّض٣ُ٢ت الّؿلُمت البُئُت
ً بها ًؼزُغ  التي الُبُُٗت للمىاعص ًم٨ً هل ؾاا٫، بزاعة مداولت - ّٗؼػ  ؤن الٗغبي الَى

ُ
ت ال٣ُضعاث مً ح  لألظُا٫ الّخىمٍى

ً ؤن اإلاٗغوٝ ٞمً زاهُت؟ ظهت مً اإلا٣بلت الٗغبُت لألظُا٫ اؾخضامتها ويمان ؤولى، ظهت مً الخالُت  اإلاىا٤َ مً الٗغبي الَى

                                                           

األع١بي اٌّمجٍخ، األع١بي اٌمبزِخ، األع١بي اٌالحمخ، األع١بي اٌزب١ٌخ، أع١بي اٌّؽزمجً، األع١بي : ِٕٙب( Future Generations)ِفطزاد ِزؼسزح ٌـ رٛعس   

انًقبهت َٚ األع١بي اٌغس٠سح، اٌغ١ً األذ١ط، ٚرؼبلت األع١بي، أع١بي اٌغس، فٟٙ ِفطزاد ٌٙب ِعّْٛ ٚاحس؛  ٌىٓ ػٕسِب ٠ىْٛ اٌزح١ًٍ شرص١بً ؼٕؽزؼًّ ِفٗ

. ٌش١ٛػٗ ث١ٓ اٌجبحض١ٓ اٌؼطة
ٔ

غ ِؽبػٟ حّب٠خ رش١ط اٌحٛوّخ اٌج١ئ١خ اٌؼب١ٌّخ إٌٝ ِغّٛػخ إٌّظّّبد، ٚا١ٌ٢بد اٌؽ١بؼ١خ، ٚآ١ٌبد اٌز٠ًّّٛ ٚاٌمٛاػس ٚاإلعطاءاد ٚاٌّؼب١٠ط اٌزٟ رعت" 

ض اٌؽ١بؼخ اٌج١ئ١خ اٌؼب١ٌّخ، ٠جمٝ اٌٙسف إٌٙبئٟ ٌٍحٛوّخ اٌج١ئ١خ اٌؼب١ٌّخ رحؽ١ٓ حبٌخ ا. اٌج١ئ١خ اٌؼب١ٌّخ ّٛ ٌج١ئخ ٚاٌٛصٛي إٌٝ رحم١ك اٌز١ّٕخ ٚظّٓ ؼ١بق رط

ِطوع : ث١طٚد) 7ٖ، اٌؼسز انًدهت انعربيت نهعهىو انسيبسيت، "رساػ١بد إٔشبء ِٕظّخ اٌج١ئخ اٌؼب١ٌّخ ػٍٝ اٌسٚي إٌب١ِخ"ِطاز ثٓ ؼؼ١س، : أٔظط". اٌّؽزساِخ

 .8ٙٔ. ، ص(ٖٕٔٓزضاؼبد اٌٛحسح اٌؼطث١خ، شزبء 

، "ٔحٛ حٛوّخ ث١ئ١خ ػب١ٌّخ."اٌحؽ١ٓ، شىطأٟ: ٚلس ذّصصٕب ِمبٌخ رزٕبٚي ِمبضثخ اٌحٛوّخ ػٍٝ اٌصؼ١س اٌؼبٌّٟ، ٚزْٚ رىطاض ِعّٛٔٙب ٠ّىٓ ِطاعؼخ

. 9ٙ-ٕٖ. ، ص(ِٕٗٔٓطوع االِبضاد ٌٍسضاؼبد ٚاٌجحٛس االؼزطار١غ١خ، : أثٛ ظجٟ) ٕٗٔٓ، اٌؼسز اٌضبِٓ، أوزٛثط رؤي استراتيديت
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  ؾدخإزغ التي
ً
اث خخما ُ٘  لظل٪ اإلاىازُت، الّخٛحراث مً مغجٟٗت وبمؿخٍى  واؾخضامت ب٣ٗالهُت اإلاىاعص هظه جضبحر ٖاج٣ه ٖلى ٣ً

 .وبههاٝ

 البدض بق٩الُت

ُت حؿائالث زالزت في البدض بق٩الُت هىظؼ ؤن ًم٨ً : هي مترابُت ٖٞغ
 اإلاكتر٥؟ الٗغبي الٗمل نمُم مً اإلا٣بلت ألاظُا٫ م٣اعباث حّٗض  هل -
 الٗغبُت؟ البُئُت للخ٩امت واإلاالُت اإلااّؾؿاجُت آلالُاث ؾخّٗؼػ  وهل -
 اإلا٣بلت؟ ألاظُا٫ ٖلى الّضًىن  جغا٦م بخٟاصي حؿمذ مغظُٗت م٣اعباث مً وهل -

 اإلا٣بلت ألاظُا٫ مهالر خماًت نٗىباث: ؤوال

ت جغا٦م ٖضم بةق٩الُت اإلا٣بلت الٗغبُت ألاظُا٫ مهالر خماًت نٗىباث جغجبِ هٓغها، في     ألاظُا٫ بكإن الٗلمُت اإلاٗٞغ

ُت بض٢ت اإلاٟهىم جدضًض وبق٩الُت ،(ألاو٫  البىض) اإلا٣بلت (. الشاوي البىض) ومىيٖى

ت" جغا٦م ٖضم: 1-1 " الجُلُت الٗلمُت اإلاٗٞغ

ت لِؿذ  جغا٦م وظىص لٗضم الٗغبُت البُئُت الخ٩امت وم٣ّىماث اإلا٣بلت ألاظُا٫ صبلىماؾُت صعاؾت في جغا٦مُت اإلاٗٞغ

 ختى ألاولُت ألاؾاؾُت اإلاباصت بٌٗ عنض ٖلى البدض ؾِىهّب  طل٪ ؤظل ومً الكإن؛ هظا في واضخت وبغاصٌٛماث م٣اعباث

را٦م ؤهمُت جّخطر باألخغي  ؤو بإ٦مله، الٗغبي اإلاكهض نىعة جّخطر
ّ
 مً" الجضًض" الىٕى لهظا ألا٧اصًمي والبدض اإلاٗغفي الت

، وجإهُله اإلاٟهىم هظا لىدذ الضو٫  ٚحر مً والٟاٖلحن" الغاثضة الضو٫ " بغوػ زم ومً الجُلُت، الضبلىماؾُت
ً
روٍج ٖغبُا

ّ
 له والت

ٌّ  ؾىاء خّض  ٖلى واإلا٣بلت الىاقئت ألاظُا٫ خ٣ى١  لخماًت الّخٗاون  باألؾاؽ ٌؿتهضٝ ألهه وؤلا٢لُمُت، الضولُت اإلاداٞل في  بٛ

ً في اإلاىظىصة وال٣ىمُت والازيُت اإلاظهبُت الازخالٞاث ًٖ الّىٓغ .  الٗغبي الَى

 ٢ًاًا سخب بهضٝ (-Gaston Bachelard) باقالع بخٗبحر -الابؿخمىلىظُت الٗىاث٤ ججاوػ  ًم٨ً هل ؾب٤، ما ٖلى بىاءا
اع مً الٗغبُت البُئُت الخ٩امت ٣ي الّىٓغي  ؤلَا  الٗغبُت الّضعاؾاث في له والّخإؾِـ للمٟهىم ج٣ُٗضي ٖملي بَاع بلى اإلاُخاٞحًز

  حٗتٝر ال التي الٗىإلات ػمً في بليها الاؾدىاص ًم٨ً ٦مغظُٗت مإؾؿخه و الاؾدكغاُٞت،
ّ
 اإلاهالر وجإمحن والّخىاٞؿُت بالّغبدُت بال

ت ٖلى اإلاؿخ٣بلُت ال٩ىهُت باإلاساَغ الجمعي الىعي م٣ابل في الٟغصًت  ظمٗاء؟ البكٍغ

  هظا حهضٝ
ُ

ً في زانت الؿُاؾاث، ناوعي اهدباه بزاعة بلى البدض  الٗغبُت ألاظُا٫ بمهالر الاهخمام ؤظل مً الٗغبي الَى

ؼ اإلا٣بلت،  ٦جؼء( Intergenerational) ألاظُا٫ بحن ما والٗضالت( Intragenerational) هٟؿه الجُل مابحن الٗضالت م٣اعبت وحٍٗؼ
 الخىاع حٗخمض إلاغظُٗت والخإؾِـ الٟاٖلحن، ظمُ٘ بحن الّخٗاون  جغؾُش جّم  ومً الٗغبُت، البُئُت الخ٩امت م٣اعبت مً ؤؾاس ي

ٗىب بحن والّخًامً البّىاء والّخ٨ٟحر
ّ

. الٗغبُت الك

ت ب٣اء ٖلى الخٟاّ ؤظل ومً  تها البكٍغ خباع ٖحن في ألازظ ًجُب  واؾخمغاٍع  هظا" وبٟٗل للجمُ٘، ال٩ىن  احؿإ الٖا
ٌُ  ًخّم " الجمُ٘ ما٫ ٦ـهغإ الىهمُت الّخ٣ؿُماث ٞع

ّ
غ١، -والٛغب ظىىب، -الك

ّ
. وآلازغ هدً الك

                                                           
ٔ
اٌصٞ ٠ؽّح ثزحس٠س رفبػالرٕب اٌج١ٌٛٛع١خ  ،(Ecological paradigm)اال٠ىٌٛٛعٟ  ػّب أؼّزٗ اٌجطاز٠غُ( Susan Board)ؼٛظاْ ثٛضز  رزحسس   

ٌصٌه، فبألِط ٠ؽزٍعَ ضفط ِجبزئ . ِٓ عٙخ أذطٜ ٚاالعزّبػ١خ ِٓ عٙخ، ٚاٌزَِطاثُطَبد ث١ٓ اٌجؼس اٌّىبٟٔ اٌربص ٚؼ١بق األٔظّخ اال٠ىٌٛٛع١خ

. غ١ط اٌجشط٠خ ٚرصف١زٙب االثؽزٌِٛٛٛع١ب اٌزم١ٍس٠خ اٌزٟ رَُشْطػٓ اؼزغالي اٌطج١ؼخ

Susan Board, Ecological Relations: Towards an inclusive politics of the earth (London; New York, 2002), p. 38. 
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  ًُغُح  اإلاكتر٥ الٗغبي ٞالٗمل 
ً
  مكتر٦ت وعهاهاث وجدضًاث ٞغنا

ً
 في اإلاٛاالة ؤن ٦ما. ال٣ىة جىاػن  مٟاهُم ًٖ بُٗضا

خماص الدكبض بر اإلاخباص٫ بااٖل ني ٖو ٣ّىى ٢ض الَى غم ًُ
ُ
اء ؤن باٖخباع الٟاٖلحن، بحن الّخ٩امل ٞ ؿُُغون ألا٢ٍى  ٖلى ٌُ

ت، والّؿلُٗت الخضمُت الّخض٣ٞاث ٟٗاء وؤن والخجاٍع ًّ  مىهج ٞخدضًض الّؿى١، وآلُاث الخّغ، الخجاعي  الخباص٫ بحن ًخيهىن  ال

ت ال٣ًاًا م٘ للّخٗامل وخُض   ًاصي الٗغبي للمجخم٘ اإلاهحًر
ً
 ٣ٖض بهُاٚت مُالب ٞال٩ّل ". الجماعي الاهخداع" بلى خخما

غاعى مخىاػن  اظخماعي
ُ
ت اإلاهالر ُٞه ج .  والجماُٖت وال٩ىهُت البكٍغ

 اإلا٣بلت ألاظُا٫ ومٟهىم زلُٟاث جدضًض نٗىبت: 1-2

ت اإلا٣بلت ألاظُا٫ وصبلىماؾُت اإلا٣بلت، ألاظُا٫ مٗنى جدضًض في الّهٗىبت هظه جبضو
ّ
 في ٦شحرة ٣ٞهُت ازخالٞاث لىظىص بض٢

. الؿُا١ هظا

  ًُغخها التي وؤلا٦غاهاث اإلاٟهىم زلُٟاث: 1-2-1

ت البِئت بكإن ؾخى٦هىلم بٖالن في اإلا٣بلت ألاظُا٫ خ٣ى١  إلاٟهىم ألاولى ال٣اهىهُت ؤلاقاعاث وعصِث   بط ،(1972 ٖام) البكٍغ

اّ ًخّٗحن ٦ما ،(ألاو٫  اإلابضؤ) واإلا٣بلت الخالُت لألظُا٫ البِئت وجدؿحن خماًت واظب ؤلاوؿان ٖلى َٟ  الخايغ الجُل لهالر الِخ

ت اإلاىاعص ٖلى اإلا٣بلت وألاظُا٫ ُّ يبغي ؛(الشاوي اإلابضؤ) لألعى الُبُٗ اؾاث ٍو ُّ ت للؿ ُّ ّٗؼػ  ؤن الضو٫  لجمُ٘ البُئ
ُ
 ال٣ُضعة  ح

ت (. 11 اإلابضؤ) الّىامُت للبلضان واإلاؿخ٣بل الخايغ في الخىمٍى

ى بٖالن َّىع  و٢ض  هُ  بط اإلا٣بلت، ألاظُا٫ مٟهىم( 1992 ٖام) ظاهحرو صي ٍع
َ
َجاػ ًجب: "ب٣ىله الخىمُت بمجا٫ َعَبُ

ْ
 في الخ٤ّ  به

٣ت الخىمُت َمً بٍُغ ًْ َ
ت الخاظاث ٢ًاًا في واإلا٣بلت الخالُت لألظُا٫ ؤلاههاٝ ج ت الّخىمٍى ُّ (. الشالض اإلابضؤ" )والبُئ

  لِـ البُئُت بد٣ى٢ها الّخمخ٘ مً اإلا٣بلت ألاظُا٫ جم٨حَن  بن
ً
ًىا، ؤمغا ُّ  بحن ما الٗضالت) هٟؿه الجُل بحن جبرُػ  ٞالخالٞاث ه

 ؤعيُت بًجاص ٌؿخلؼم مما باؾخمغاع مخىا٢ًت اإلاهالر ج٩ىن  و٢ض ،(ألاظُا٫ بحن ما الٗضالت) ألاظُا٫ بحن ما ؤو ،(هٟؿه الجُل
. الجُلُت الٗضالت ٢ًاًا في الجمعي الّخ٨ٟحر ألاؾاؾُت مهامها مً ج٩ىن  مكتر٦ت ٖمل

شِحُر  ، ٞهى مخّٗضصة، ٢اهىهُت نٗىباث اإلا٣بلت ألاظُا٫ مٟهىم وٍُ
ً
 بُنها؛ ُٞما مخماًؼة ؤظُا٫ جىظض ال بط مدّضٍص، ٚحر ؤوال

،
ً
، الضولي؟؛ ال٣اهىن  ؤشخام مً شخو اإلا٣بلت ألاظُا٫ وهل ألاظُا٫، هظه لخمشُل اإلااهل مً وزاهُا

ً
ُمىن  بّن  وزالشا ًْ  َم

، بض٢ت؛ مدّضص ٚحر ؤلاوؿاهُت خ٣ى١ 
ً
 ماّؾَؿاث بخضار حؿخلؼمُ  اإلا٣بلت لألظُا٫ الخالُت اإلاىاعص وه٣ل خماًت مؿإلت بن وعابٗا

. مُٗىت وَمَؿاَغ بظغاءاث واجبإ

،
ً
 اإلا٣بلت الٗغبُت لألظُا٫ ًد٤ّ  ؤٞال اإلاجاالث، ظمُ٘ في خ٣ى٢ها يمان بلى جُمُذ  الخالُت الٗغبُت ألاظُا٫ ٧اهذ بطا ٖمىما

َ٘  ؤن  ٖغبي مؿخ٣بل ببىاء اهخمامىا مضي ًٖ ٦خٗبحر( الّؿلم والخ٤ الخىمُت في ٧الخ٤) الاهدؿاب/الّخًامً بد٣ى١  جخمّخ
. الٗغبُت البُئُت بالؿُاؾاث وبيغاع اإلاؿخضامت للخىمُت بٖا٢ت هى اإلا٣بلت الٗغبُت ألاظُا٫ خ٣ى١  في الّخٍٟغِ بن مكتر٥؟

                                                           
ٔ
ٟٚ٘ ِٓ إٔزبط ِٕظّخ األُِ ]اٌّصبٌح اٌغّبػ١خ اٌربصخ؛ ٚاٌّصبٌح اٌغّبػ١خ اٌؼبِخ: اٌفمٗ ػٓ ٚعٛز أضثؼخ رص١ٕفبد ٌٍّصبٌح اٌغّبػ١خ ٟٚ٘  ٠زحسس  

. أٔظط. ؛ ٚاٌّصبٌح اٌغّبػ١خ اٌؼبِخ شاد األ١ّ٘خ اٌمصٜٛ؛ ٚاٌّصبٌح اٌح٠ٛ١خ ٌجمبء اإلٔؽب١ٔخ[اٌّزحسح، ٚٚوبالرٙب اٌّزرصصخ

Yoshio Otani, "Un essai sur le caractère juridique des normes internationales, notamment dans le domaine du droit 

humanitaire et du droit de l’environnement terrestre", In Les Hommes et l’environnement  (Paris: Editions Frison- 

Roche, 1998), pp. 46-48. 
2
 Alexandre Kiss et Jean- Pierre Beurier. Droit international de l’environnement (Paris: Editions A .Pedone, 2004), 

pp. 171-172. 
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 اإلا٣بلت ألاظُا٫ صبلىماؾُت مٟهىم: 1-2-2

 هٓغها في ل٨ً ؛(منها ٦جؼء الجُلُت الضبلىماؾُت ؤو) اإلا٣بلت ألاظُا٫ صبلىماؾُت إلاٟهىم وماو٘ ظام٘ حٍٗغ٠ بًجاص ًهٗب
خىاي٘

ُ
ًُ  اإلا  البُئُت الؿُاؾاث صٖم بلى والهاصٞت اإلاكتر٦ت الجماُٖت الضولُت ؤو ؤلا٢لُمُت، ؤو الىَىُت الجهىص بجها ال٣ى٫، ًم٨

ؼ ؼ ٦ألُاث اإلا٣بلت ألاظُا٫ ومهالر خ٣ى١  ًٖ الضٞإ زّم  ومً ألازًغ، والاؾدكغافي اإلاؿخ٣بلي اإلاىٓىع  وحٍٗؼ  الّخٗاون  لخٍٗؼ

ٗىب وألامم الخًاعاث مسخل٠ بحن والخىاع
ّ

 .والك

م٨ً   للضو٫، ٍو
ّ
ؼ في جيكِ ؤن ؾىاء خّض  ٖلى ألابدار وإلاغا٦ؼ ولألٞغاص، الضولُت، ماثوللمىٔ  اإلا٣بلت ألاظُا٫ مهالر حٍٗؼ

م  اإلاكتر٦ت والُخلى٫  الّخىا٣ٞاث ؤن ألا٦ُض ل٨ً والخلُٟاث؛ وؤلاًضًىلىظُاث والغئي اإلاهالر وجًاعب اإلا٣اعباث ازخالٝ ٚع

. الجمُ٘ مهالر خماًت ؤظل مً مم٨ىت والجماُٖت

 اإلا٣بلت ألاظُا٫ صبلىماؾُت ونىع  مالمذ:  زاهُا   

ؼ مالمذ ؤبغػ  مً ت ألاؾاؾُت الخاظُاث خماًت ٖلى الٗمل مىٓىعها، في اإلا٣بلت، ألاظُا٫ صبلىماؾُت حٍٗؼ  البىض) للبكٍغ

(. الشاوي البىض) الٗغبُت ألاظُا٫ حٗا٢ب بمٟهىم البُئُت الاؾخضامت عبِ ٖلى ال٣ُضعة جىاٞغ ومضي ،(ألاو٫ 

 اإلاؿخضامت ألاؾاؾُت الخاظُاث خماًت: 2-1

 اإلاىٓىع  طاث ألاؾاؾُت ؤلاوؿاهُت الخاظاث ًٖ الضٞإ هي الٗغبُت الجماُٖت اإلاهالر وؤهم ؤ٢ىي  ؤن وؿخدًغ  ؤن  ٖلُىا
ؼ اإلاضي، البُٗض كتر٥ وحٍٗؼ

ُ
 اؾتراجُجُت ٦سُاعاث الجماُٖت الٗغبُت اإلاهالر َغح في والاؾخماجت الٗغبُت، ألاظُا٫ بحن اإلا

ُت ٦خ٨خ٩ُاث ولِؿذ ال٩ىهُت، اإلاٟاوياث في الٗغبي للمؿخ٣بل تراٝ اهتزإ ؤظل مً وآهُت ْٞغ  خ٣ى١  خماًت بىُٟٗت الٖا

. اؾخضامتها ونُاهت اإلا٣بلت ألاظُا٫  ومهالر

ل"و 
ّ
ت الخاظُاث مىهج ًمش  اإلااض ي، ال٣غن  مً الّؿبُٗيُاث ٣ٖض قهضها التي اإلاهّمت الّخُىعاث ؤخض ألاؾاؾُت البكٍغ

  ظاء والظي
ً
. الّضزل جىػَ٘ ٢ًاًا بلى الغؾمُت والٗمالت واإلاٗىهت الخجاعة ب٣ًاًا الاهخمام مً الخدّى٫  اججاه ًٖ حٗبحرا

  الخىّظه ٌؿتهضٝ
ً
  ألا٢ل بالٟئاث الاهخمام ؤؾاؾا

ً
".   ال٣ٟغ إلا٩اٞدت ٧ىؾُلت ألاؾاؾُت خاظاتها صٖم بٛاًت الؿ٩ان مً خٓا

ؼ اإلاؿخ٣بلُت الاؾتراجُجُاث جُٟٗل صون  ومً  البُئُت والخ٩امت ألاظُا٫، بحن ما والٗضالت الخًغاء، الضبلىماؾُت ٦خٍٗؼ

٣ت، ال٨بري  الٗغبُت ال٣ًاًا مٗالجت مداوالث ؾدب٣ى الٗغبي، للمؿخ٣بل الٗلمي الاؾدكغاٝ صون  مً"و الٗغبُت
ّ
 بَاع وفي مٗل

٠ وؤ٦ُض ، "الٗغبُت الّؿاخت في اإلاُغوخت الخُاعاث في الٟهل ًٖ ٖاظؼة ٦بحر خّض  بلى وؾخّٓل  الخمىُاث،
ّ
 الضو٫  ؾدخسل

ً الخًاعي، الّغ٦ب ًٖ الٗغبُت غ في بؾهامها( ُوُظىب) ٖو ت جٍُى . ظىاهبها مسخل٠ في ؤلاوؿاهُت اإلاٗٞغ

 ؤلاوؿاهُت الخاظُاث ونُاهت طاجه، باإلاؿخ٣بل الاهخمام ز٣اٞت بترؾُش بال ،"اإلاؿخ٣بل في الّخد٨م" مكهض ٨ًخمل ولً 
ً في واإلاكتر٦ت الجماُٖت  ولً وقمىلُت، ٖاّمت ؾخ٩ىن  والضو٫  والخًاعاث ألامم ٖلى مكتر٥ هى ما ٞخإزحراث الٗغبي؛ الَى

                                                           

ُّ " غٜٛ"ِشزمخ ِٓ وٍّخ ٠ٛٔب١ٔخ ثّؼٕٝ " Diplomacyزثٍِٛبؼ١خ    ُِطاء، ص ٌٍّسالٌخ ػٍٝ اٌٛصبئك اٌّط٠ٛخ ٚاألٚضاق اٌّطؼ١ّخ اٌصبزضح ػٓ اٌٍّٛن ٚاأل

ّّٓ ٔصٛص االرفبل١بد ٚاٌّؼب٘ساد ض ِؼٕب٘ب ٌزشًّ اٌٛصبئك اٌزٟ رزع ّٛ ٚرؼٕٟ فٟ ِؼٕب٘ب اٌؼبَ ِغّٛػخ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌمٛاػس ٚاالعطاءاد ٚاٌّطاؼ١ُ . رط

األ١ِٕخ )ؼبد ٚاألػطاف اٌس١ٌٚخ اٌزٟ رٕظُّ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌسٚي ٚإٌّظّّبد اٌس١ٌٚخ ٚاٌّّض١ٍٓ اٌسثٍِٛبؼ١١ٓ، ثٙسف ذسِخ اٌّصبٌح اٌؼ١ٍب ٚاٌّمغّ 

ٚاٌّؼب٘ساد  ٚاٌؽ١بؼبد اٌؼبِخ ٌٍسٚي ٌٍٚزّٛف١ك ث١ٓ ِصبٌح اٌسٚي ثٛاؼطخ االرصبي ٚاٌزجبزي ٚإعطاء اٌّفبٚظبد اٌؽ١بؼ١خ ٚػمس االرفبل١بد( ٚااللزصبز٠خ

 .8٘ٙ. ، ص(988ٔاٌّؼٙس اإلّٔبئٟ اٌؼطثٟ، : اٌى٠ٛذ)، اٌّغٍس اٌضبٟٔ انًىسىعت انفهسفيت انعربيترحذ إشطاف ِؼٓ ظ٠بزح، : أٔظط". اٌس١ٌٚخ
ٔ
. 9ٗ، ص (9ٕٓٓح، ِطوع زضاؼبد اٌٛحسح اٌؼطثٟ: ث١طٚد) يُببع انتكىيٍ ويىاَع انتًكيٍ: خدنيت َهح انتًُيت انبشريت انًستدايت. ثبؼً، اٌجؽزبٟٔ  

ٕ
ِطوع زضاؼبد اٌٛحسح : ث١طٚد) ٙٔٗ، اٌؼسز انًستقبم انعربي، "ِب١٘زٙب ٚأ١ّ٘خ رٛغ١ٕٙب ػطث١بً : اٌسضاؼبد اٌّؽزمج١ٍخ."ِحّس إثطا١ُ٘، ِٕصٛض  

.  ٘ٗ، ص(ٖٕٔٓاٌؼطث١خ، أوزٛثط 
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مىلُت جإزحراتها مً الخّض  ألا٢ل ٖلى ؤو ججاوػها ًخّم 
ّ

  الجمُ٘ بحن والّخًامً بالّخٗاون  بال الك
ً
 الٗلم ؾالح ٖلى اٖخماصا

٣اُٞت الؿُاؾُت الٗىامل ؤما والخ٨ىىلىظُا،
ّ
ً في اإلايكىص اإلاؿخ٣بلي للّخُٛحر مىا٦بت ٢ًاًا ٞهي والش .  الٗغبي الَى

. الخًاعاث مسخل٠ م٘ والاؾخضامت والّخىانل للخىاع ؤؾاؽ ٞهى الٗغبُت، الضو٫  بحن اإلاكتر٥ في الّخٍٟغِ ًم٨ً وال
لُىا اث ب٩اٞت الاهخمام ٖو  الخ الخغاعي  والاخخباؽ الٗالمي الٛظاء وؤػمت الٗاإلاُت اإلااثُت ٞالّىضعة ؛ البُئُت الخ٩امت مؿخٍى

اث" لبىاء مىّخضة ٖغبُت م٣اعبت بلى جدخاط ٢ًاًا
ّ
 ومؿخ٣بل مهحر خى٫  الضولُت اإلاٟاوياث لغبذ وجدًحرها الٗغبُت" الظ

ت ُٛان الٗمُاء والّخىاٞؿُت بالّغبذ بال ٌٗتٝر ال ُمْٗىلم ٖالم ؾُا١ في البكٍغ
ُ
٪ الّؿى١  آلُاث َو

ّ
  اإلاجخمٗاث وج٨ٟ

ً
ا ُّ   بزي

ً
ا ُّ  وز٣اٞ

 
ً
ا ُّ اث الاهخمام ٨ًّغؽ مما وصًي ُت والش٣اٞاث بالهٍى ت واإلادلُت الٟٖغ . ألاظُا٫ ظمُ٘ بحن مكتر٥ ماهى خؿاب ٖلى والجهٍى

ؼ: 2-2   ألاظُا٫ حٗا٢ب بمٟهىم البُئُت الاؾخضامت عبِ حٍٗؼ

  جغجبِ مٟهىمها، في ٞاالؾخضامت
ً
  اعجباَا

ً
ضعة ومضي ألاظُا٫، بخٗا٢ب وز٣ُا

ُ
 ونُاهتها البِئت خماًت ٖلى الخالي الجُل ٢

ل الخٟاّ بلى البُئُت الاؾخضامت حكحر" بط اإلا٣بلت، لألظُا٫  وحٗا٢ب البكغي  الّخُىع  ؾُا١ في البُئُت للمىاعص ألامض الٍُى
ل ألاظُا٫،

ّ
  وجمش

ً
بُُٗت اإلاىاعص هباث إلا٣ُاؽ صلُال

ّ
  اإلاىاعص، اهتزإ ومٗضالث للمجخم٘، الُ

ً
 اإلااّؾؿُت آلالُاث ًٖ ًٞال

ب الجهىص، هظه بن.  "البُئُت ألاهٓمت ٖلى ؤلاظهاص و٢ُاؽ اإلاىاعص، اؾخسضام ومؿاع اإلاؿخ٣بلي، الخلىر لخُٛحر وال٣ُضعاث
ّ
 جخُل

ت ت وجىمُت الا٢خهاصي، الىمى ؾُاصة مً الاهخ٣ا٫ وؤهمُت اإلاجخمُٗت بالخدىالث ص٣ُ٢ت مٗٞغ ٖز
ّ
 مى٤ُ بلى الاؾتهال٦ُت الج

غ الا٢خهاصي الىمى بحن الّخىاػن  ًٖ البدض .   البِئت وخماًت اإلاجخم٘ وجٍُى

بّحن ٦ما  ضعة" البُئُت الاؾخضامت صلُل ًُ
ُ
 اإلاىاعص مً الهباث ٌؿخ٣ص ي ٦ما ال٣اصمت، ال٣ٗىص زال٫ البِئت خماًت في البلضان ٢

اث الُبُُٗت، ضعة البُئُت، ؤلاصاعة وظهىص والخايغ، اإلااض ي في الخلىر ومؿخٍى
ُ
ّض  ٦ما البُئي، ؤصاثه جدؿحن ٖلى اإلاجخم٘ و٢ َٗ ٌُ 

ت ؤصاة البُئُت الاؾخضامت صلُل ني، ؤصاثه وح٣ّٗب البُئُت، ال٣غاعاث الجساط ٢ٍى  ال٣غاعاث واجساط الؿُاؾت جدلُل وحؿهُل الَى

  البُئُت،
ً
ضعة مضي ًٖ ًٞال

ُ
 الّخىاػن  ٞةخضار.  "اإلاىٓىع  اإلاضي في الُبُُٗت اإلاىاعص وبصاعة الّخلىر ٖلى الؿُُغة في البلضان ٢

  ٌّٗض  البِئت وخماًت الاظخماعي والخُىع  الا٢خهاصًت الخىمُت بحن: ؤي اإلاؿخضامت، الخىمُت ؤبٗاص بحن
ً
  مُلبا

ً
ً في ؤؾاؾُا  الَى

  ؤوال الا٢خهاصًت الخىمُت ٖلى اإلادمىم الّخىاٞـ ؾُا١ في الجمُ٘ خ٣ى١  ٖلى للخٟاّ الٗغبي
ً
.  الٟاٖلحن ظمُ٘ ٢بل مً وؤزحرا

ٗىب الضو٫  ٢ضعة ٞمضي
ّ

 لخماًت ألاؾاس ي اإلادّضص هى اإلاؿخضامت، الخىمُت ؤبٗاص مٗاصلت اؾدُٗاب ٖلى الٗغبُت والك

  اإلاكتر٥ الِٗل في والّغٚبت" الٗغبُت لألظُا٫ الّؿلـ الخٗا٢ب"
ً
  ال٣ىة، ٦خىاػن   الٗامت للؿُاؾاث  ال٤ًُ اإلاٟهىم ًٖ بُٗضا

. الهُمني الاؾخ٣غاع ويمان

داو٫ُ  بًضًىلىظُت جُاعاث بغػث ل٣ض
ُ
ُٟها اإلاؿخضامت الخىمُت اؾخ٣ُاب ج   وجْى

ً
ُٟا   جْى

ً
؛ ؾُاؾُا

ً
 ٞالخُاع وؤًضًىلىظُا

 الخىمُت حٗىُه ما و٧ّل . ال٤ًُ وؤلاصاعي  الا٢خهاصي الاؾخٗماع بَاع يمً اإلاؿخضامت الخىمُت خهغ ًىصّ  والّغؾمي اإلاداٞٔ
  ؤ٦ثر ظضًضة ج٣اهاث وبصزا٫ البُئي، ؤلاصاعي  بالىعي الاعج٣اء هى اإلاهُمىت للكغاثذ اإلاؿخضامت

ً
 وؤ٦ثر الُبُٗت م٘ جىا٣ٞا

 
ً
خباعاث م٘ اوسجاما  الغؤؾمالي الا٢خهاصي الّىمىطط نالخُت في الدك٨ُ٪ بلى ٧له طل٪ ًاّصي ؤن صون  مً البُئُت، الٖا

                                                           
ٔ
ِطوع االِبضاد ٌٍسضاؼبد ٚاٌجحٛس : ِبضاد اٌؼطث١خ اٌّزحسحاال) رؤي استراتيديت، "ٔحٛ حٛوّخ ث١ئ١خ ػب١ٌّخ."اٌحؽ١ٓ، شىطأٟ: ٌٍّع٠س أٔظط ِضال  

. 9ٙ-ٕٖ. ، ص(ٕٗٔٓاالؼزطار١غ١خ، أوزٛثط 
ٕ
، اٌؼسز بحىث يستقبهيت، "اٌّزعّٕبد ٚاٌزأص١طاد: اٌفمط ٚاٌج١ئخ فٟ اٌجٍساْ اٌؼطث١خ."ؼبٌُ رٛف١ك، إٌغفٟ ٚأ٠بز ثش١ط، اٌغٍجٟ ٚأحّس فزحٟ، ػجس اٌّغ١س  

. 8ٔٔ.، ص(ٖٕٔٓ: زثبء اٌغبِؼخ، ِطوع اٌسضاؼبد اٌّؽزمج١ٍخو١ٍخ اٌح: اٌؼطاق) ٔٗ
3
 .8ٔٔ. اٌّصسض ٔفؽٗ، ص  

ٗ
ِطوع زضاؼبد اٌٛحسح اٌؼطث١خ، ٠ٕب٠ط : ث١طٚد) 7ٙٔ، اٌؼسز انًستقبم انعربي، "اٌز١ّٕخ اٌّؽزس٠ّخ ٚاٌؼاللخ ث١ٓ اٌج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ. "ػجس اٌربٌك، ػجس هللا 

. ٕٓٔ-9ٕ.، ص(99ٖٔ
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خجاهل  اإلاؿخضامت، للخىمُت الّى٣ضي اإلاًمىن  ٖلى الالخٟاٝ بلى ًمُل اإلاداٞٔ الخُاع هظا ؤن ٖلى ٖالوة هظا. الهىاعي  ٍو

. الٗالمي الهُٗض ٖلى وجىّؾٗه الغؤؾمالي الىٓام وبغوػ الٗالمي البُئي الخضهىع  بحن الىز٣ُت الٗال٢ت

ً ٖلى ٌؿخىظب مما م٣اعباث، ّٖضة جخجاطبهُ  اإلاؿخضامت الخىمُت مٟهىم ؤن والق٪  ٖىانغه بٌٗ مإؾؿت الٗغبي الَى
رواث مً اإلاخٗا٢بت ألاظُا٫ اؾخٟاصة ويمان اإلا٣بلت، ألاظُا٫ ومهالر خ٣ى١  خماًت ٦دخمُت ألاؾاؾُت

ّ
 الٗغبُت الُبُُٗت الث

غاث والاهخمام اإلاكتر٦ت،
ّ

ً في البُئي وألاصاء الاظخماُٖت الّخٟاوجاث بماق . الٗغبي الَى

ؼ:  زالشا  اإلا٣بلت ألاظُا٫ لخماًت واإلاالُت اإلااّؾؿاجُت آلالُاث حٍٗؼ

 آلالُاث ومىا٦بت ،(ألاو٫  البىض) اإلا٣بلت ألاظُا٫ خ٣ى١  ًٖ الضٞإ ؤظل مً وؾُِ بخضار ألهمُت اإلادىع  هظا في هخُغ١ 

اهُت خؿاب ٖلى الخالي الجُل صًىن  جغا٦م مً الخّض  ومداولت ،(الشاوي البىض) اإلاالُت باآللُاث اإلااؾؿاجُت  اإلا٣بلت ألاظُا٫ ٞع

(. الشالض البىض)

ؼ: 3-1  الجُلُت للٗضالت اإلااّؾؿاجُت آلالُاث حٍٗؼ

 ألاظُا٫ ؤظل مً الىَىُت واإلاجالـ ،(Ombudsman) الىؾُِ ماّؾؿاث الضولي الهُٗض ٖلى اإلاىظىصة آلالُاث ؤهم مً
 .اإلا٣بلت

 الىؾُِ ماّؾؿاث: 3-1-1

هم، مً بًجاص نٗىبت ّْل  في اإلا٣بلت، الٗغبُت ألاظُا٫ ومهالر خ٣ى١  ًٖ جضاٞ٘ ماّؾؿت مً هل
ّ
 في" خ٣ّهم"و ًمشل

ذ؟   الّخهٍى

جُب ؤن ٢بل ٞلؿُٟت َبُٗت طو ؾاا٫
ُ
 اإلا٣بلت، ألاظُا٫ جمشُلُت بهضص ألاظىبت حّٗضصث و٢ض ؛"الىَىُت" ال٣ىاهحن ٖىه ج

 والاؾتهال٦ُت ؤلاهخاظُت ألاهماٍ ؤن باٖخباع مكغوٖت، ؤؾئلت وهي لىا ُم٣ىٗت ؾخ٩ىن  ألاظُا٫ هظه حؿائالث ؤن ألا٦ُض ل٨ً
  الّؿاثضة

ً
غ خالُا

ّ
  ؾخاز

ً
٣بلت ألاظُا٫ ازخُاعاث في خخما

ُ
. الغثِؿُت وجىّظهاتها اإلا

ذ خ٤ّ  بضون  نىث، بضون  ٣ِٞ لِؿذ ألاظُا٫ هظه ؤن( " Sidney Holt) هىلذ ؾُضوي ٢ا٫ و٦ما  الى٢ذ في الّخهٍى

ُ٘  طل٪ بلى باإلياٞت ول٨ّنها الخايغ،  ) اإلاجغي  ؤؾٟل في ج٣
ً
ْغَيت ٞهي زم ومً( ػمىُا ت ُٖ ئت جإزحراث ألًّ ِّ  بدؿلُُها ه٣ىم ٢ض ؾ

  ٖليها،
ً
ىا ؤن ٖليهم ًخىّظب الظًً الّىاؽ  خا٫ هى ٦ما جماما

ُ
ُهّب  الظي الّنهغ مجغي  ؤؾٟل ٖىض ٌِٗك

َ
لّىزاث ُٞه ج

ُ
 الّهاصعة اإلا

 الّنهغ ًخّٗغى ال ٧ي ؤمحن خاعؽ بلى جدخاط ؤال اإلاجغي، ؤؾٟل في هي اإلا٣بلت ألاظُا٫ ؤن وبما.  "ؤٖاله ٖىض ٣ً٘ مهى٘ مً
 ؤٖلى؟ مً للّخلّىر

ُالبت مىه هبٗذ الظي هى الخ٣ُ٣ت هظه وعي بن"
ُ
 ج٩ىن  ٢ض وما. اإلاؿخ٣بل ؤظُا٫ مهالر ٖلى خاعؽ ؤو وو يّ  بخُٗحن اإلا

 اإلاؿخ٣بل ؤظُا٫ لخماًت اإلاؿاوت  مًاّصاث اهدكاع ٖلى للٗمل عابُت ؤو ظمُٗت جإؾِـ هى الّهضص بهظا بلُه خاظت هىا٥

 .  "زام وظه ٖلى
ً
ُ٘  اإلا٣بلت ألاظُا٫ ؤن وبما ؾب٤، ما ٖلى وح٣ُٗبا  الخغ٢اء ُؾلى٧اجىا ؾدخدّمل ٞلماطا اإلاجغي، ؤؾٟل في ج٣

ؿخُٟض ج٩ىن  ؤن بض٫ الطخُت ؾخ٩ىن  وإلااطا الٗغظاء، وؾُاؾاجىا
ُ
 اإلاجغي؟ ؤٖلى في اإلاىظىصة واإلاىاٞ٘ الخحراث مً ُمىانٟت اإلا

                                                           
ٔ
اٌّغٍػ اٌٛغٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ : اٌى٠ٛذ) ٖٗ، اٌؼسز انثقبفت انعبنًيت، رطعّخ ؼؼ١س ِحّس أثٛ ؼؼسٖ، ِغٍخ "ثّبشا ٔس٠ٓ ٌٍّؽزمجً؟" ثٛي ؼزط٠زٓ،  

. ٖٙٔ، ص (987ٔ:ٚا٢زاة
2
 .ٖٙٔ. المصدر نفسه، ص  
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جاه الخالي الجُل بإزُاء ألازالقي لالٖتراٝ بٗض الى٢ذ ًدً ؤلم
ُ
 ٖضالت هىا٥ ؤلِؿذ اإلا٣بلت؟ لألظُا٫ ألاؾاؾُت الخاظُاث ج

 الىؾُِ؟ ماّؾؿت ٢بل مً جخد٤٣ّ ألاظُا٫ بحن ما

 الىؾُِ إلااّؾؿت  :وهي الىؾُِ، ماّؾؿاث جمّحز ؤؾاؾُت زهاثو زالر بلى( Rowat) عوواث ؤقاع الّهضص، هظا وفي
ُُٟت ُٗت ْو ت ج٩ىن  حكَغ

ّ
ُٗت، الّؿلُت ًٖ مؿخ٣ل  وحٗالج ؤلاصاعة؛ ع٢ابت مهامها ومً ال٣اهىن، ؤو الضؾخىع  ٖليها ًىّو  الدكَغ

٩اوي  الىؾُِ ماّؾؿت
ّ

مىم، بها ًخ٣ّضم التي الخانت الك ُٗ   ال
ً
ٗلً لظل٪، وجبٗا

ُ
 في الخلل ًٖ ؤو الالٖضالت ًٖ اإلااّؾؿت ح

   -الىؾُِ وإلااّؾؿت ؤلاصاعة؛
ً
 الٗمل بخُٛحر الج٣ىم اإلا٣ابل، وفي الخ٩ىمي، الٗمل وه٣ض بالّخد٤ُ٣، ال٣ُام في الخ٤  -ؤًًا

. الخ٩ىمي

م٨ً غ ٍو خباع ٖحن في ألازظ م٘ الٗغبي، الؿُا١ ًٟغيها التي اإلاؿخجضة الخاظُاث خؿب الىؾُِ ماّؾؿت جٍُى  ؤوال؛ الٖا

٤ زاهُا؛ والٗمل الٗغبي، ؤلاوؿان خاظُاث  .اإلاؿخضامت الخىمُت ؤبٗاص جد٤ُ٣ مٗاصلت ٞو

 اإلا٣بلت ألاظُا٫ ؤظل مً الىَىُت اإلاجالـ: 3-1-2

دضثها التي اإلا٣بلت لألظُا٫ الاصزاع نىاص٤ً ٖلى اإلاًماع هظا في ؾجر٦ؼ
ُ
 اإلاؿخ٣بلُت الاخخُاظاث مىاظهت ؤظل مً الضو٫  ج

 ما مغاخل" )الىَىُت" واإلاسؼوهاث والاخخُاَاث اإلاىاعص هًىب بٗض ما مغاخل م٘ للّخٗامل والاؾخٗضاص ؤولى، ظهت مً اإلالّخت
  الىِٟ بٗض

ً
اع هظا في وؾيخُغ١ . زاهُت ظهت مً البلضان مسخل٠ في الؿُاؾاث لهاوعي وظّضي خ٣ُ٣ي ٦خدّض ( مشال  ؤلَا

 الّىُُٟت ٚحر الضو٫  في به واإلاإمى٫  ،(٧البدٍغً) الىُُٟت الٗغبُت الضو٫  وبٌٗ ،(و٦ىضا ٦ٟغوؿا) الٛغبُت الضو٫  في للخجاعب
(.  اإلاٛغب جىوـ،)

 الٛغبُت الضو٫ : 3-1-2-1

 
ً
ش الهاصع 298-93 الغ٢م الٟغوس ي اإلاغؾىم إلا٣خًُاث َب٣ا  ألاظُا٫ خ٣ى١  لخماًت مجلـ بخضار جّم  1993 ماعؽ 8 بخاٍع

ّض٫ ، اإلا٣بلت ُٖ ش الّهاصع 758-2003  الغ٢م باإلاغؾىم و  خى٫  اؾدكاعجه بٛغى اإلاجلـ هظا ؤخضر و٢ض.  2003 ًىلُىػ  30 بخاٍع
 خى٫  اإلاخدضة ألامم ماجمغ خّضصها التي ألاهضاٝ م٘ وجىاؾ٣ها الٗمىمُت، الؿُاؾاث يمً البِئت بةصماط اإلاخٗل٣ت ال٣ًاًا

ى) والخىمُت البِئت .  (1992 ٍع

يذ ٣ٞض ٞغوؿا، في اإلااّؾؿُت الجهىص وعٚم ُّ  ٞغوؿا منها بلضان في اإلاِٗكت مؿخىي  بخدلُل اهخمذ خضًشت صعاؾت ب
٨ُت اإلاخدضة والىالًاث واًُالُا واؾباهُا ُاهُا ألامٍغ  ؤوعوبا، في ٢ّىة ألا٦ثر حّٗض  ٞغوؿا في ألاظُا٫ بحن الالمؿاواة ؤن وؤإلااهُا وبٍغ

.  مؿخ٣بال خ٣ُ٣ُت ؤػمت بىظىص ًىحي ما وهى

                                                           
ٔ
 : ٌٍّع٠س حٛي ِمؼؽخ اٌٛؼ١ػ ٠ّىٓ اإلغالع ِضال ػٍٝ  

André,  Legrand. "Une institution universelle. L’ombudsman?", Revue Internationale de droit comparé (Vol. 25, 
N : 4, Octobre- décembre 1973), pp.851-861. 
2
 Décret n°93-298 du 8 mars 1993 portant création du Conseil pour les droits des générations futures. 
3
 Décret n°2003-758 du 30 juillet 2003 - art. 1 (V) JORF 6 août 2003(http://www.legifrance.gouv.fr/). 

ٗ
 ٕٓ، ِٚمرّط ض٠ٛ (ٕٕٓٓ)، ٔصوط ِمرّط عٕٛ٘ؽجٛضؽ (99ٕٔ)ثؼس لّخ األضض ثط٠ٛ زٞ عب١ٔطٚ  ِٓ أُ٘ اٌّمرّطاد اٌج١ئ١خ اٌىجطٜ اٌزٟ أؼمسد ِب  

، "ِسذً إٌٝ رم١١ُ اٌؽ١بؼبد اٌج١ئ١خ اٌؼب١ٌّخ. ٌٕٕٔٓؼبَ + ٕٓإٌٝ ض٠ٛ  97ِٕٔٓ ِمرّط اؼزٛوٌُٙٛ ." اٌحؽ١ٓ، شىطأٟ: ٌٍزفبص١ً أٔظط(. ٕٕٔٓ)

اٌغّؼ١خ اٌؼطث١خ ٌٍجحٛس االلزصبز٠خ ثبٌزؼبْٚ ِغ ِطوع زضاؼبد اٌٛحسح اٌؼطث١خ، ) ٖٕٔٓذط٠ف  –، ص١ف ٗٙ-ٖٙ، اٌؼسزاْ بحىث اقتصبديت عربيت

.  8ٙٔ-8ٗٔ. ،  ص(ٖٕٔٓ
٘
 Luis Chauvel et martin Schröder. "Une France qui sacrifie sa jeunesse", Le Monde, 10 Juin 2014, p. 17. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E8117325A55C2116B6EF5592FC8AAEF0.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000229838&idArticle=LEGIARTI000006222074&dateTexte=20030805&categorieLien=id#LEGIARTI000006222074
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E8117325A55C2116B6EF5592FC8AAEF0.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000229838&idArticle=LEGIARTI000006222074&dateTexte=20030805&categorieLien=id#LEGIARTI000006222074
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 وحؿضًض اإلا٣بلت ألاظُا٫ ٖلى الّضًىن  حجم ج٣لُو بهضٝ ألاظُا٫ نىضو١  ب٨ىضا ٦ُبُ٪ خ٩ىمت ؤخضزذ ظهتها، مً

ٗاوي ال ختى ٞىاثضها
ُ
ىاثضها الّضًىن  جل٪ مً اإلا٣بلت ألاظُا٫ ح ٣ىم .ٞو  ٌؿخُُٟض  التي ألامىا٫ بةصاعة ٦ُبُ٪  في الّخضبحر مجلـ ٍو

  ٞخخ٩ّىن  مىاعصه ؤما ألاظُا٫؛ نىضو١  منها
ً
 ٖليها جدهل التي ال٨هغباء وُعؾىم ،Hydro- Québec  ماّؾؿت مىاعص: مً ؤؾاؾا

ىخجحن مً الخ٩ىمت
ُ
 ومً البالص، زاعط لل٨هغباء بُٗها ظّغاء مً Hydro- Québec ماؾؿت ومىاٞ٘ ٦هغباء، -للهُضعو  الخىام اإلا

.  اإلاُاه وعؾىم ألانى٫، بُ٘

  الٗغبُت الضو٫ : 3-1-2-2

رواث ؤن اإلاٗلىم مً
ّ
حرها الُبُُٗت الٗغبُت الث   لِؿذ ٚو

ً
 اإلا٣بلت الٗغبُت لألظُا٫ ًم٨ً بل ٣ِٞ، الخالي الٗغبي للجُل مل٩ا

ً في البُئُت الخالت" ل٨ً بٟىاثضها؛ جىٗم ؤن بت، الٗغبي الَى ٤ تهضًضاث م٘ ُمٖغ
ّ
  جشحر وهي باالؾخضامت، جخٗل

ً
 خى٫  حؿائال

ان لضي اإلاؿخ٣بلُت ال٣ُضعة
ّ
.  "الخُاة ٢ُض ٖلى الب٣اء ٖلى اإلاى٣ُت ؾ٩

 ؾلُمت بِئت في الِٗل في وخ٣ّها اإلا٣بلت الٗغبُت ألاظُا٫ ومهالر بد٣ى١  الاهخمام ٖلُىا ًٟغى الاؾخضامت تهضًض بن

ً ؤن وألا٦ُض. وآمىت   ٌِٗل الٗغبي الَى
ً
ؼ بكإن مكتر٦ت م٣اعباث جىظض ال لظل٪ اإلاىاحي، ظمُ٘ في حكغطما  صبلىماؾُت حٍٗؼ

. اإلا٣بلت الٗغبُت ألاظُا٫ وخ٣ى١  مهالر خماًت

 اإلاؿخضامت، الخىمُت بضبلىماؾُت الّضٞ٘ في بًجابي صوع  له ٩ًىن  ٢ض ماّؾس ي التزام مالمذ بضؤث ال٣ُغي، الّهُٗض ٖلى
ً في الٗامت اإلاالُت جضبحر في والخ٩امت الكٟاُٞت مباصت وبخدؿحن ألامام، بلى اإلا٣بلت ألاظُا٫ وبد٣ى١  م٨ً الٗغبي؛ الَى  ٍو

ً في الالتزام هظا حٗمُم  . ٩٦ّل  الٗغبي الَى

 "و: الّىُُٟت الٗغبُت الضو٫  ٟٞي
ً
ُا ىب بةم٩اهُت منها" ٖو ًُ ُ

ٟغة ه
ّ
م الِٗل ُؾُبل" وبتهُئت الّىُُٟت الُ  لألظُا٫" ال٨ٍغ

ذ ٧البدٍغً هُُٟت ٖغبُت صو٫  ّٖضة ٢امذ اإلا٣بلت، ذ ؤنضعث ٣ٞض اإلا٣بلت، لألظُا٫ اخخُاٍ نىاص٤ً بةخضار وال٩ٍى  ال٩ٍى

لها ؾىت 36 إلاضة الٗامت بًغاصاتها مً اإلااثت في 10 الضولت ج٣خُ٘ و٧اهذ. 1976 للٗام 106 ع٢م ال٣اهىن  مشال  خؿاب بلى وجدٍى

روة ٦بضًل اإلااثت في 15 ا٢خُإ بضؤ 2012-2011 للٗام اإلاالُت الؿىت وبغؾم. اإلا٣بلت ألاظُا٫ اخخُاَي نىضو١ 
ّ
 الىُُٟت للث

 .للّىًىب ال٣ابلت

ا ٢ض والّؿاب٤ الخالي الٗغبي الجُل ؤن وألا٦ُض رواث اؾخٛال٫ في ؤؾٞغ
ّ
 الٗمل ٞغم زل٤ و٢ّىيا اإلاىظىصة الٗغبُت الث

 الضو٫  ج٩ىن  ؤن الّىِٟ ًىًب ؤن ٢بل وألامل. الٗغبُت ألاظُا٫ مسخل٠ بحن الّغابُت الّخًامً خ٣ى١  ٖلى وؤظهًا البُئُت،
 وما الاخخُاَُت، نىاص٣ًه في اّصزغه بما الٗغبي اإلاىاًَ ًىٗم ؤن جٟغى اإلاؿخ٣بلُت الّىٓغة خُض الخضر، مؿخىي  في الٗغبُت

. خ٣ُ٣ُت جىمُت مً الٗغبُت الضو٫  به ٢امذ

 الىُُٟت؟ الٗغبُت الضو٫  في الضولت بًغاصاث مً اإلا٣خُٗت اإلابالٜ حجم ما الّهضص، هظا في بزاعتها ًم٨ً التي ألاؾئلت ومً 
 اإلاسّىلت الجهاث هي وما اإلا٣بلت؟ ألاظُا٫ نىاص٤ً في اإلاغنىصة ألامىا٫ اؾدشماع ؤظل مً ٖليها ٌٗخمض التي آلالُاث هي وما

 
ً
 الٗام؟ اإلاا٫ خماًت م٣ابل في ٖليها جدهل التي الامخُاػاث هي وما اإلا٣بلت لألظُا٫ اإلاغنىصة ألامىا٫ بخضبحر ٢اهىها

                                                           
ٔ
 :ٌٍزٛؼغ ٠ّىٓ اإلغالع ِضال ػٍٝ  

Gouvernement du Québec. Le fonds des générations. Pour favoriser l’équité entre les générations, la pérennité des 

programmes sociaux et la prospérité (Canada : Bibliothèque nationale du Québec, 2006), 41p. 
ٕ
رطعّخ اٌجطٔبِظ اٌؼطثٟ اٌؼبٌّٟ انصحت انعبيت في انىطٍ انعربي، ، "اٌزحسٞ الؼزساِخ اٌح١بح. اٌزس٘ٛض اٌج١ئٟ:"ِٟ عطزٞ، ض٠ُ ف١بض، ٚػجبغ اٌع٠ٓ  

ٔٛٔجط  ،ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌغبِؼخ األِط٠ى١خ فٟ ٌجٕبْ زضاؼبد اٌٛحسح اٌؼطث١خ ِطوع :ث١طٚد ) ٌّٕظّخ اٌصحخ اٌؼب١ٌّخ ٚاٌّىزت اإلل١ٍّٟ ٌشطق اٌّزٛؼػ

 .7ٕٔ. ، ص( ٖٕٔٓ
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ً في والبحرو٢غاَُت الٟؿاص وعٌٞ للُمَؿاءلت الخ٣ُ٣ي اإلاضزل هى الاصزاع نىاص٤ً خؿاباث ٦ك٠ بن  الٗغبي، الَى
إل ؤن ٦ما

ْ
 جدّىالث ٌٗٝغ ٖغبي ؾُا١ في بم٩ان ألاهمُت مً الاخخُاٍ نىاص٤ً ؤمىا٫ وجضبحر حجم ٖلى الٗغبي اإلاىاًَ بَ

ت ت ظظٍع . ألانٗضة ظمُ٘ ٖلى ومهحًر

  ٖمل ٣ٞض الىُُٟت، ٚحر الٗغبُت الضو٫  في ؤما
ً
 ٖلى نغاخت الّخىهُو ٖلى 2014 ًىاًغ في الّهاصع الخىوس ي الضؾخىع  مشال

 اإلاكٗل جىوـ جإزظ ؤن اإلاإمى٫  ومً ،(129 الٟهل الغاب٘، ال٣ؿم) اإلا٣بلت ألاظُا٫ وخ٣ى١  اإلاؿخضامت الخىمُت هُئت بخضار

٘ اإلاٛاعبُت الضو٫  في  . البُئُت للخى٦مت اإلاؿخ٣بلي الّخدضي لٞغ
ً
غ ؤن ًم٨ً الهامت، اإلاباصعة هظه ٖلى وبىاءا

ّ
 ال٣ُاصاث ج٨ٟ

ؼ ،(الّخُب٣ُُت اإلاالُت آلالُاث) اإلا٣بلت ألاظُا٫ خ٣ى١  لخماًت نىضو١  بوكاء في جىوـ في" الجضًضة"  الضبلىماؾُت وحٍٗؼ

ض ببغاػ ٖلى والٗمل الخًغاء، ْٗ .  لخىوـ الخاعظُت الؿُاؾت في الجُلُت الٗضالت ُب

 جىمُت جد٤ُ٣ ٖلى حٗمل" الضولت ؤن بلى ؤقاع الظي  ،2011 للٗام  اإلاٛغبي الضؾخىع  مً 4 ال٣ٟغة ،35 الٟهل ٖلى وبىاء
ت ؼ قإجها مً مؿخضامت، بكٍغ رواث ٖلى والخٟاّ الاظخماُٖت، الٗضالت حٍٗؼ

ّ
لى الىَىُت الُبُُٗت الث  ظُا٫ألا خ٣ى١  ٖو

  ًدضر ؤن للمٛغب ًم٨ً ،"اإلا٣بلت
ً
 يمً البِئت بةصماط اإلاخٗل٣ت ال٣ًاًا خى٫  اؾدكاعجه بٛغى اإلا٣بلت لألظُا٫ مجلؿا

٘ الٗامت، الؿُاؾاث ؼ بلى جغمي التي ال٣ىاهحن وم٣ترخاث ومكاَع م٨ً. الّخًامني والا٢خهاص ألازًغ، الا٢خهاص م٣اعبت حٍٗؼ  ٍو
ل بمهمت باإلاالُت اإلا٩لٟت الىػاعة جًُل٘ ؤن ٘ جمٍى ؼ ؤظل مً الخًغاء والبرامج اإلاكاَع  .ألاظُا٫ بحن الاؾخضامت م٣اعبت حٍٗؼ

م٨ً ني للمُشا١ ٍو  هامت مٟاهُم بلى ؤقاع ؤهه بط الجُلُت، الٗضالت م٣اعبت مً ٌّٗؼػ  ؤن  اإلاؿخضامت والخىمُت للبِئت الَى
كتر٥: منها

ُ
رار البُئُت وألاهٓمت الُبُُٗت اإلاىاعص واٖخباع ،(الّخًامً مبضؤ ،2 اإلااصة) ألاظُا٫ بحن اإلا

ّ
ذي والت   والش٣افي الخاٍع

ً
 مل٩ا

ر٦حز ،(6 اإلااصة) لألمت
ّ
غ في ظاء ٦ما] اإلاؿخضامت الخىمُت مٟهىم جدضًض ٖلى والت  وط٦غ ، [اإلاكتر٥ مؿخ٣بلىا: بغاهخالهض ج٣ٍغ

 خماًت مُضان في الٗامت الؿُاؾاث بمؿخ٣بل اإلاغجبُت ال٨بري  ال٣ًاًا مىا٢كت وؤهمُت ،(6 اإلااصة) اإلا٣بلت ألاظُا٫ مٟهىم
ًّ (. 24 اإلااصة) اإلاؿخضامت والخىمُت البِئت ت الؿُاؾاث لىجاح الخ٣ُ٣ي اإلاد٪ ل٨  بىظىص ألاؾاؽ في ًغجبِ اإلاٛغب في الخىمٍى

. اإلا٣بلت ألاظُا٫ لٟاثضة الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخضامت ٖلى للخٟاّ الّخُٛحر في الخ٣ُ٣ُت ؤلاعاصة

 " 2011 في الهاصع 1.11.25 الغ٢م بالٓهحر الىؾُِ ماّؾؿت بةخضار ٢ام اإلاٛغب، ؤن ووكحر
ً
 الٟاٖل الضوع  م٘ اوسجاما

ؼ جُٟٗل ؤظل مً اإلاخدضة ألامم مؿخىي  ٖلى اإلاٛغبُت اإلامل٨ت به جًُل٘ الظي  خماًت في الىؾُِ ماؾؿاث وصوع  م٩اهت وحٍٗؼ

غج٣ٟحن، ؤلاصاعة بحن الٗال٢ت ٣ِٞ جسّو  الٓهحر هظا م٣خًُاث ؤن ًالخٔ ل٨ً ؛ "الخ٩امت ز٣اٞت ووكغ الخ٣ى١ 
ُ
 وبقاٖت واإلا

. الٗمىمُت اإلاغا٤ٞ جضبحر في الكٟاُٞت ٢ُم وكغ ٖلى والٗمل وؤلاههاٝ، الٗض٫ مباصت

  
ً
خباع ٖحن في جإزظ وؤن باإلاٛغب، الىؾُِ ماّؾؿت ازخهاناث جىؾُ٘ ؤهمُت هغي  لظل٪، وجبٗا  تهّم  التي الك٩اًاث الٖا

 والخىمُت اإلاؿخضامت الخىمُت مٟاهُم صؾترة ؾُا١ في الٗامت البُئُت بالؿُاؾاث ًغجبِ ما زانت اإلا٣بلت، ألاظُا٫ خ٣ى١ 

ت (. اإلاٛغبي الضؾخىع  مً 163و 88و 71و 35و 31و 19 الٟهى٫ ) البُئُت والخ٣ى١  اإلاؿخضامت البكٍغ

 اإلا٣بلت ألاظُا٫ صبلىماؾُت لخضمت اإلاالُت آلالُاث وي٘: 3-2
                                                           

ٔ
 .١ٌٛ٠ٕٓٔٔٛظ  ِٖٓىطض، ثزبض٠د  9ٙٗ٘، اٌؼسز اندريدة انرسًيت انًغربيت  

ٕ
ِبضغ  ٕٓثزبض٠د  ٕٓٗٙ، اٌؼسز اندريدة انرسًيت انًغربيت، "ثّضبثخ ١ِضبق ٚغٕٟ ٌٍج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ اٌّؽزساِخ 99 -ٕٔاإلغبض اٌطلُ  -اٌمبْٔٛ : "أٔظط   

ٕٓٔٗ .
ٖ
". اٌز١ّٕخ اٌزٟ رٍجّٟ احز١بعبد األع١بي اٌحب١ٌخ زْٚ إػبلخ لسضح األع١بي اٌّمجٍخ ػٍٝ رٍج١خ احز١بعبرٙب" اٌز١ّٕخ اٌّؽزساِخ ٟ٘  

World Commission on Environmental and Development, Our common future (UK: Oxford University Press, 1987), 

p.8. 
ٗ
 (. ِٕٔٔٓبضغ  7ٔثزبض٠د  9ٕٙ٘اٌغط٠سح اٌطؼ١ّخ، اٌؼسز )ثإحساس ِمّؼؽخ اٌٛؼ١ػ  ِٕٔٔٓبضغ  7ٔاٌصبزض ثزبض٠د  ٕ٘.ٔٔ.ٔاٌظ١ٙط اٌطلُ   
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 حُُٛت مً الضولت اوسخاب ؤّصي ٣ٞض اإلا٣بلت، ألاظُا٫ بد٣ى١  الاهخمام صون  ًدى٫  ما ؤهّم  اإلاالُت اإلاّٗى٢اث اٖخباع ًم٨ً
 بالٗضالت ؤلايغاع بلى ألا٢لُت وامخُاػاث مهالر ٖلى الخٟاّ ؤظل مً ش يء ٧ل زىنهت مؿاع وصزىلها الٗامت الّى٣ٟاث

 في ؤلاظمالي اإلادلي الىاجج مً باإلااثت 1 جخجاوػ  لم الٗغبُت اإلاى٣ُت في البِئت لخماًت اإلاسههت اإلاحزاهُاث" ؤن ٦ما. الجُلُت
ٌ لضحها ولِـ مدضوصة، ٞٗالُت طاث اإلاىظىصة البُئُت الى٧االث ٞةن طل٪، مً ؤ٦ثر بل الخاالث، ؤًٞل  إلنضاع جٍٟى

ٗاث لى.   "الدكَغ   الضو٫  بٌٗ ؤبضث طل٪، مً ال٨ٗـ ٖو
ً
  اهخماما

ً
 ٢امذ لظل٪ اإلا٣بلت، ألاظُا٫ خ٣ى١  بدماًت واؾٗا

. اإلاؿخ٣بل ؤظل مً الاصزاع نىاص٤ً بةخضار

روٍج ؤخضر و٢ض
ّ
  الّىِٟ نىضو١ ) الضولي الّخ٣اٖض نىضو١  الج

ً
ُما ،2005 في( ؾاب٣ا ى" جىُٓمه ًسّو  ٞو

ّ
 اإلاالُت وػاعة جخىل

لُا اإلاؿاولُت ُٗ ّٗض  بط الخ٣اٖض، لُهىضو١  ال
ُ
  ح

ً
ا   ؾىٍى

ً
  بُاها

ً
 مً ٦جؼء البرإلاان بلى الخ٩ىمت ج٣ّضمت الّىِٟ ٖاثضاث ًٖ مّٟهال

روٍج ؾُاؾت وج٣ىم.  "الضولت محزاهُت
ّ
ل اإلا٣بلت، ألاظُا٫ م٘ الىِٟ ٖاثضاث ا٢دؿام ٖلى الّهضص هظا في الج  هاالء، ج٣اٖض وجمٍى

٘ جخداش ى ؤن ُٞجب الهىضو١، باؾدشماعاث ًخٗل٤ ما ؤما روٍج ؤن والق٪.  البِئت ؤو ؤلاوؿان خ٣ى١  بلى حس يء التي اإلاكاَع
ّ
 الج

اث خ٤٣ّ ألهه الهىضو١  هظا بخإؾِـ ٢ام  الخالي ظُله خ٤ّ  ومً ألبىاثه، والصخُت الاظخماُٖت الّغٖاًت مً مهمت مؿخٍى
  ٌؿخُٟضا ؤن واإلا٣بل

ً
روة جىػَ٘ ٖضالت مً مٗا

ّ
 الخالي الجُل بحن ما الٗضالت ؾُا١ في الخ٣ُ٣ُت الخىمُت ومؼاًا الىُُٟت الث

  ألاظُا٫ بحن وما هٟؿه،
ً
. ؤًًا

ىظض  مبلٜ جدضًض بىىصه ؤهّم  ومً اإلا٣بلت، لألظُا٫ الاخخُاَي بكإن 2006 لؿىت 28 الغ٢م ال٣اهىن  البدٍغً بضولت ٍو
 في والاؾدشماع ،"اإلا٣بلت ألاظُا٫ اخخُاَي خؿاب" جضبحر في باإلاالُت اإلا٩لٟت الىػاعة وصوع  ،(1 اإلااصة) البترو٫ ٖلى الا٢خُاٖاث

 الخ٩ىمت ج٣ضًم ًٖ 5 اإلااصة جخدضر ٦ما ألامىا٫، اؾدشماع في اإلاخبٗت وال٣ىاٖض للؿُاؾت وجىُٟظها ،(3و 2 اإلااصة) طل٪
ضة في طل٪ ووكغ البرإلاان، ٢بل مً طل٪ ٖلى اإلاالُت والّغ٢ابت اإلا٣بلت، ألاظُا٫ اخخُاَي لخؿاب الخخامي للخؿاب  الجٍغ

. الغؾمُت

 مبالٜ حجم ًٖ ال٨ك٠ باألؾاؽ ٌؿخضعي مؿاع في هامت زُىة اإلا٣بلت لألظُا٫ الاخخُاَي نىضو١  بخضار ؤن والق٪

. الهىضو١  بخضار مىظ بليها الخىنل جّم  التي الىخاثج وج٣ُُم جضبحره، و٦ُُٟت الهىضو١، هظا

 اإلا٣بلت ألاظُا٫ ٖلى الّضًىن  جغا٦م جٟاصي ؾبل: عابٗا

ت الاؾخضامت بمٟهىم اإلاغجبُت ال٣ًاًا مً م ٖبـء لخٟاصي ال٨ُٟلت الّؿبل بًجاص البكٍغ
ُ
 ٧اهل ٖلى الخالي الجُل صًىن  جغا٦

. ؤلاق٩الُت؟ هظه مً( الشاوي البىض) اإلاخدضة ألامم ومىٓمت ،(ألاو٫  البىض) الضولي ال٣ٟه مى٠٢ ٞما اإلا٣بلت، ألاظُا٫

 اإلا٣بلت ألاظُا٫ خ٣ى١  إلاغظُٗت الخإؾِـ وبضاًت الضولي، ال٣ٟه م٣اعبت: 4-1

ٟاث زّهو بط اإلا٣بلت، ألاظُا٫ ومهالر خ٣ى١  ًٖ الضٞإ مجا٫ في له مكهىصٌب  الضولي ال٣ٟه ٖمل بن
ّ
 لهظه ٦شحرة مال

 ألاهٓمت جُّىع  ججاهل ًم٨ً وال . لإلوؿاهُت اإلاكتر٥ واإلاحرار ألاظُا٫، بحن ما ٧اإلههاٝ ٖضًضة مٟاهُم وبلىع  اإلاؿإلت،

.  ال٣ٟهُت الُجُهىص بمٗؼ٫  اإلا٣بلت ألاظُا٫ إلاهلخت البِئت خماًت بكإن الٗالم في الخ٣لُضًت ال٣اهىهُت

                                                           
ٔ
، (اٌمؽُ األٚي، اٌفصً اٌطاثغ)انصحت انعبيت في انىطٍ انعربي ؛ "اٌزحّسٞ الؼزساِخ اٌح١بح. اٌزّس٘ٛض اٌج١ئٟ."ِٟ عطزٞ، ض٠ُ ف١بض، ٚػجبغ اٌع٠ٓ  

 .ٗ٘ٔ. ص اٌّطعغ اٌؽبثك اٌصوط،
ٕ
، (ٕٓٔٓاٌّغٍػ اٌٛغٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚا٢زاة، : اٌى٠ٛذ) 7ٖٖ، ػبٌُ اٌّؼطفخ، اٌؼسز إدارة انًصبدر انبترونيت. انًُىذج انُرويدي. فبضٚق، اٌمبؼُ  

. ٗٓٗ.ص
ٖ
 .ٙٓٗٚ ٗٓٗ. اٌّصسض ٔفؽٗ، ص  

ٗ
 :ِٓ أعً رؼع٠ع ِمبضثزٙب، أشبض اٌمبظٟ ٠ٚطاِبٔزٟ إٌٝ اٌّمٌف اٌّؼطٚف إلز٠ش ثطاْٚ ٠ٚػ  
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ت الخىمُت مىُل٤ ٞمً ، البكٍغ
ً
 ًجب ما ؤن بلى واؾدىض لالؾخضامت، الى٣ض(Mahbub Ul Haq) الخ٤ مدبىب وّظه مشال

 هظا مشل بَاع وفي. ٚاًت ولِؿذ الاؾخضامت هظه إلاشل وؾُلت بال هي ما الُبُُٗت البِئت وؤن ؤلاوؿاهُت، الخُاة هى اؾخضامخه

ب ؤن صون  مً اخخُاظاجه م٣ابلت ظُل ٧ل ٖلى الٟهم
ّ
اء ٌؿخُُ٘ ال صًىن  طل٪ ٖلى ًترج  . بم٣ابلتها الٞى

ٗني  ب التي) البُئُت الّضًىن  جغا٦م جٟاصي البضًل الّخٍٗغ٠ هظا َو
ّ
 ،(الُبُُٗت اإلاىاعص واؾدىٟاص البِئت جلّىر ٖلى جترج

 والّضًىن  ،(ؤلاوؿان جىمُت في الاؾدشماع بةهما٫) الاظخماُٖت والّضًىن  ،(الغقُض ٚحر الا٢تراى زال٫ مً) اإلاالُت والّضًىن 

م ٚحر الؿ٩اوي للىمّى  بالّؿماح) الضًمٛغاُٞت
ّ
غ ومّٗضالث اإلاىٓ ًّ .  (الٗالُت الخد

م٨ً  وجإهُله اإلاٟهىم وهدذ والخإمل الّى٣ض ؾُا١ يمً لالؾخضامت الخ٤ مدبىب ٢ّضمه الظي البضًل الّخٍٗغ٠ بصعاط ٍو
ت جغا٦م خؿب  لِـ الا٢خهاصي ٞالىمى اإلا٣بلت، ألاظُا٫ واهخٓاعاث الخايغة ألاظُا٫ خ٣ى١  بحن اإلاىاػهت بكإن والبدض اإلاٗٞغ
ُت هى الكٗىب حهم ما بل ال٨مي الخُىع  خبِـ  الؿُاؾُت وآزاعه الضًىن  لترا٦م جٟاصًه ومضي اإلاٗخمض الا٢خهاص هٖى

. اإلا٣بلت وألاظُا٫ الخالي الجُل ٖلى والاظخماُٖت

ل الخ٤، مدبىب خّضصه ٦ما  والضًمٛغاُٞت والاظخماُٖت واإلاالُت البُئُت الّضًىن  جٟاصي بن 
ّ
  ٌك٩

ً
  ٖمال

ً
 للضو٫  قا٢ا

 مً الخّض  بلى ظاهضة حؿعى ؤن -وزلُٟاتها وؤلىاجها ؤَُاٞها ب٩ل -اإلاضوي اإلاجخم٘ م٩ىهاث ٖلى لظا ؾىاء، خّض  ٖلى وللمجخمٗاث
ـّ  ومً الّضًىن  اهُت اإلا ىخجت الاؾتهال٦ُت اإلاماعؾاث م٘ ال٣ُُٗت وبخضار اإلا٣بلت ألاظُا٫ بٞغ

ُ
اعة واإلا ًّ  وخ٣ى١  بمهالر ال

. اإلا٣بلت ألاظُا٫

غي  ل اإلا٣بلت ألاظُا٫ ججاه اإلاؿاولُت ؤن ال٣ٟهاء بٌٗ ٍو
ّ
  حك٩

ً
  مٟهىما

ً
 اؾخى٦هىلم بٖالن) الضولي ال٣اهىن  بَاع في ٢اهىهُا

ى وبٖالن ،1972 للٗام . اإلا٣بل للجُل الُبُُٗت والبِئت الٗاإلاُت اإلاىاعص ًدٟٔ ؤن ظُل ٧ّل  ٞٗلى ؛(1992 لؿىت ظاهحرو صي ٍع
م في الخ٤ ظُل ول٩ل

ّ
مها التي الخالت في ال٩ىن  حؿل

ّ
 والخهاثو هٟؿه، والخىٕى هٟؿها وؤلام٩اهُاث ؾب٣ه، الظي الجُل حؿل

 الّؿاب٤، الجُل ظهىص هخاثج مً ٌؿخُُٟض  الخالي والجُل .اهخ٣الُت ل٨نها مخباصلت لِؿذ الخالي الجُل وواظباث ٞد٣ى١ . هٟؿها

خىّظب م ؤن ٖلُه ٍو
ّ
 Partnership Among) ألاظُا٫ ٖبر بكغا٦ت ًخٗل٤ ٞاألمغ اإلا٣بل، الجُل بلى طاتها الخضماث ٌؿل

Generations) . 

لى  ؼ ؤن ًجب ألاؾاؽ، هظا ٖو
ّ
اث يمً اإلا٣بلت ألاظُا٫ ًٖ الضٞإ صبلىماؾُت جتر٦ ت وؤظىضة ؤولٍى  الضولُت اإلاجمٖى

 وجل٣ّي والكا١ّ، الضئوب بالٗمل بل وألاخالم، بالّخمىُاث ًخدّضص وال واإلااض ي الخايغ ًٖ ًىٟهل ال اإلاؿخ٣بل ؤن باٖخباع
غباث الا٢خهاص ًّ ىظٗت لل

ُ
ؼ بٛغى ٦شحرة ؤخُان في اإلا  ٦مغخلت الجمُ٘ مهالر ويمان اإلا٣بلت ألاظُا٫ بد٣ى١  الالتزام حٍٗؼ

                                                                                                                                                                                           
Edith Brown Weiss, Fairness to future generations: international law, common patrimony and intergenerational 

equity, 1989, 385p. 

 : ِٓ أُ٘ وزت ِحجٛة اٌحك ٔصوط ػٍٝ ؼج١ً اٌّضبي  

Mahbub Ul Haq. Reflections on human development (Oxford: Oxford University Press, 1995). 
ٔ
اٌّطوع اٌؼطثٟ ٌألثحبس : اٌسٚحخ)، اٌؼسز األٚي عًراٌ، "ِالحظبد اؼزىشبف١خ حٛي إٌّٛ اٌّؽزساَ ٚاٌز١ّٕخ فٟ اٌسٚي اٌؼطث١خ"ػٍٟ ػجس اٌمبزض ػٍٟ،   

 .ٕٙ، ص (ٕٕٔٓٚزضاؼخ اٌؽ١بؼبد، ص١ف 

ِضً )٠خ ضغُ رطاعغ ِؼسالد إٌّٛ فؼ١ٍبً فٟ اٌٛغٓ اٌؼطثٟ، إال أْ إٌّٛ اٌؽىبٟٔ، ٚثبٌزبٌٟ اٌّعغػ اٌس٠ّغطافٟ ػٍٝ اٌرسِبد ٚإٌّزفؼبد األؼبغ"  

ٚوٕز١غخ . 9ِٕٙٓٔص اٌؼبَ  فمس رعبػف ؼىبْ اٌٛغٓ اٌؼطثٟ أوضط ِٓ صالس ِّطاد. ، ِب ظاي ل٠ٛبً عساً (اٌزّؼ١ٍُ ٚاإلؼىبْ ٚاٌطّؼبَ ٚاٌؼّبٌخ ٚاٌصحخ

، رعبػف ؼىبْ ثؼط اٌجٍساْ، ِضً اٌؽؼٛز٠خ ٚاألضزْ ١ٌٚج١ب ٚاٌؼطاق (اٌالعئ١ٓ، اٌؼّبي)ٌٍرصٛثخ، ٚفٟ ثؼط األح١بْ ٔز١غخ اٌٙغطح اٌس١ٌٚخ أ٠عبً 

ا١ٌّّّعاد . رحٛالد اٌس٠ّغطاف١خاي."ز١ٕ١ِٚه ربثٛربْ ٚثطٚٔٛ شِٛبذط". ؼٕخ ٓ٘ٚاألضاظٟ اٌفٍؽط١ٕ١خ اٌّحزٍخ ٚا١ٌّٓ، أوضط ِٓ أضثغ ِطاد فٟ 

 .ٖٗٔ. ، اٌّطعغ اٌؽبثك اٌصوط، ص(اٌمؽُ األٚي، اٌفصً اٌضبٌش)انصحت انعبيت في انىطٍ انعربي  ،"ِٚمزع١بد اٌصحخ اٌؼبِخ
ٕ
. ٕٙ. ، اٌّطعغ ٔفؽٗ، ص"ِالحظبد اؼزىشبف١خ حٛي إٌّٛ اٌّؽزساَ ٚاٌز١ّٕخ فٟ اٌسٚي اٌؼطث١خ"ػٍٟ ػجس اٌمبزض ػٍٟ،   

3
 )Gutwirth Serge : " Trente ans de théorie du droit de l’environnement ", 

 In www.vub.ac.be/LSTS/pub/Gutwirth/004.pdf (, accessed June 8, 2014. 

http://www.vub.ac.be/LSTS/pub/Gutwirth/004.pdf
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 خماًتها ٖلى ظاهبها مً وحٗمل ّٖىا جغثها التي الخحراث مً ألازغي  هي لدؿخُٟض اإلا٣بلت ألاظُا٫ ؤمام اإلاجا٫ بٞؿاح زّم  ومً ؤولى،

خٗا٢بت لألظُا٫ ونُاهتها
ُ
 . زاهُت ٦مغخلت اإلا

ًٗلت" ؤن ًبضو الٗغبي، الهُٗض ٖلى
ُ
ىاظه التي ألاؾاؾُت اإلا

ُ
" الّىُُٟت هه٠"و" الّىُُٟت" الٗغبُت الؿُاؾاث عاؾمي ج

ت اإلاجاالث في الّىُُٟت ألامىا٫ جسهُو بٖاصة ٦ُُٟت هي  ألاظُا٫ بها جخمّخ٘ بهخاظُت َا٢اث ببىاء ٌؿمذ بما اإلاسخلٟت الخىمٍى

ّٗىيها ال٣اصمت،
ُ
غاب ٖلى جخٗا٢ب التي ألاظُا٫ ٧ّل  مل٪ هي التي الّىايبت، الىُُٟت اإلاىاعص اؾخجزاٝ ًٖ وح

ُ
.  "الٗغبُت ألاعى ج

ما٫ بحن الّغئي جباًً ؾُا١ وفي
ّ

ْظَؼمَ  والجىىب، الك
َ
 والصخت البُىلىجي، والّخىٕى اإلاىازُت، الّخٛحراث ٢ًاًا ؤن البٌٗ ؤ

ب ال٩ىهُت الغهاهاث وجضبحر
ّ
  جخُل

ً
 جُٟٗل مً البض اإلاٟاوياث، هظه وإلهجاح ، ؾىاء َخّضٍ  ٖلى وال٣ٟحرة الٛىُت الضو٫  بحن بظماٖا

اثالَم  ومجابهت ال٣ٟحرة، الضو٫  صًىن  ٦ةلٛاء الٗىإلات بضًل جُاع مُالب
َ
ط
َ
بُت ال ؿاٖضاث ج٣ضًم وعبِ الًٍغ

ُ
 باإلنالخاث اإلا

ضم الضًم٣غاَُت، .  للخجاعة الٗاإلاُت اإلاىٓمت مٟاوياث في والصخت الخٗلُم ٢ُاٖاث بصماط ٖو

 اإلا٣بلت لألظُا٫ اإلاخدضة ألامم م٣اعبت: 4-2

ماث ؤبغػ  مً
ّ
 بدماًت اإلاغجبُت اإلاؿخ٣بلُت الٗاإلاُت والخدضًاث اإلاك٨الث صعاؾت ؤهمُت ًٖ بٗم٤ اإلاضاٞٗت الٗاإلاُت اإلاىٓ

غ بّحن ٣ٞض الّخىُٓمُت، هُا٧لها بمسخل٠ اإلاخدضة ألامم مىٓمت هظ٦غ اإلا٣بلت، ألاظُا٫ مهالر  للخىمُت اإلاخدضة ألامم بغهامج ج٣ٍغ

غه في ت الخىمُت) الؿىىي  ج٣ٍغ ت الخىمُت بإن( 2010 للٗام البكٍغ  ٞالخىمُت مخالػمخان، ٢ًِخان هما اإلاؿخضامت والخىمُت البكٍغ

ت ت جىمُت ج٩ىن  ال البكٍغ   بكٍغ
ً
 . مؿخضامت ج٨ً لم ما خ٣ا

ً
ت، الخىمُت إلاٟهىم وو٣ٞا  ؤهمُت ألاظُا٫ بحن ؤلاههاٝ ٣ًّل  ال البكٍغ

.  الىاخض الجُل ؤٞغاص بحن ألاههاٝ ًٖ

غي    ،"الخغب ٧اعزت مً اإلا٣بلت ألاظُا٫ خماًت"٢اٖضة ٖلى 1945 في جإّؾؿذ اإلاخدضة ألامم ؤن  ٞالي وظحروم ظىجُِه ٧لىص ٍو

  وحٗمل
ً
ت وعٞاهُت والخىمُت، الب٣اء، بكإن اإلالّخت الٗاإلاُت ٧اإلاكا٧ل ألازغي  ألازُاع اإلا٣بلت ألاظُا٫ ججىِب ٖلى خالُا  .البكٍغ

ٗىب خ٤ ؤهمُت هىا٢ل ؤن هىصّ  اإلاخدضة، ألامم ظهىص زال٫ ومً
ّ

 وخ٤ ،(ألاو٫  البىض) الضولُحن وألامً الّؿلم في الك

ٗىب
ّ

رواث ٖلى الضاثم الؿُاصي والخ٤ّ  ،(الشاوي البىض) اإلاؿخ٣لت الخىمُت في الك
ّ
( الشالض البىض) اإلا٣بلت لألظُا٫ خماًت الث

. الٗالم مىا٤َ مسخل٠ في ألاظُا٫ بحن ما وؤلاههاٝ اإلاؿخضامت الخىمُت جغؾُش بُٛت صٖمها ًجب ؤؾاؾُت ٦مداوع 

 الضولُحن وألامً الّؿلم في الكٗىب خ٤: 4-2-1

غاى البِئت في الخإزحر ج٣ىُاث اؾخسضام خٓغ اجٟا٢ُت م٣خًُاث خؿب ت أٚل  ،(1977)ؤزغي  ٖضاثُت ؤٚغاى ؤًت ؤو ٖؿ٨ٍغ
غاٝ و٫ الّض  ٧ل ٖلى ضع٥ ؤن الاجٟا٢ُت هظه في ألَا

ُ
َدّؿً ٢ض البِئت في الخإزحر ج٣ىُاث اؾخسضام ؤن ج  بحن اإلاخباصلت الٗال٢ت ًُ

بُٗت ؤلاوؿان
ّ
ْؿهم والُ غها البِئت نُاهت في وَُ .   واإلا٣بلت الخالُت ألاظُا٫ لٟاثضة وجٍُى

                                                           
ٔ
 9ٕ٘. ، ص(989ِٔطوع زضاؼبد اٌٛحسح اٌؼطث١خ، : ث١طٚد)ِؽزمجً اٌٛغٓ اٌؼطثٟ  ِشطٚع اؼزشطافانتًُيت انعربيت، ِغّٛػخ ِٓ اٌّمٌف١ٓ،   

 (.اٌفصً اٌزبؼغ)
2
 Le Figaro, 26 Août 2002. 

3
 Patrick viveret, "Altermondialisation", In Sous la direction de Jean Louis Laville et Antonio David Cattani, 

Dictionnaire de l’autre économie (Paris : Ed Desclée de Brouwer, 2005), p. 30. 
ٗ
: ثطٔبِظ األُِ اٌّزحسح ٌٍز١ّٕخ) يسبراث إنً انتًُيت انبشريت: انثّروة انحقيقيت نأليى، ٕٓٔٓثطٔبِظ األُِ اٌّزحسح ٌٍز١ّٕخ، رمط٠ط اٌز١ّٕخ اٌجشط٠خ   

 .9ٔ. ، ص(ٕٓٔٓ
5
 Claude Gautier, Jérôme Valluy. "Générations futures et intérêt général. Eléments de réflexion à partir du débat 

sur le développement durable", Politix (Volume 11, N: 42, 1998), p 10. 
6
 Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou 

toutes autres fins hostiles. (https://www.icrc.org/dih/INTRO/460), accessed November 5, 2014. 

https://www.icrc.org/dih/INTRO/460
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ى في ٣ٖضث التي ألاعى ٢مت ؤ٢ّغث و٢ض ت-الاجٟا٢ُت والخىمُت، البِئت بكإن( 1992) ظاهحرو صي ٍع اٍع  الخىٕى بكإن ؤلَا

غاٝ جهمُم:" ًلي ما صًباظتها في وظاء البُىلىجي،  ٢ابٍل  هدىٍ  ٖلى واؾخسضامه البُىلىجي الّخىٕى نُاهت ٖلى اإلاخٗا٢ضة ألَا
٣هُض ". الؿىاء ٖلى واإلا٣بلت الخايغة لألظُا٫ مهلخت ُٞه إلاا لالؾخضامت  ُم٣خًُاث خؿب) لالؾخضامت ال٣ابل باالؾخسضام ٍو

ّض٫ٍ  بإؾلىٍب  البُىلىجي الّخىٕى ٖىانغ اؾخسضام(: الاجٟا٢ُت َٗ اّصًان ال وُم ، هظا جىا٢و بلى البُٗض اإلاضي ٖلى ًُ  زّم  ومً الّىٕى

ضعجه نُاهت
ُ
ٗاث اخخُاظاث جلبُت ٖلى ٢

ّ
. اإلا٣بلت ألاظُا٫ وجُل

ٗىب خ٤ بٖالن اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمُٗت واٖخمضث
ّ

ش الهاصع 39/11 الغ٢م ٢غاعها في الّؿلم في الك  حكٍغً 12 بخاٍع

 الّؿلم ٖلى الخٟاّ هى اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الغثِس ي الهضٝ ؤن ٖلى الخإ٦ُض الٗامت الجمُٗت ؤٖاصثو ؛ 1984 هىهبر /الشاوي
.  الضولُحن وألامً

  وؤٖلىذ
ً
 جىُٟظ وحصجُ٘ الّؿلم، في الكٗىب خ٤ّ  ٖلى الخٟاّ وؤن الّؿلم؛ في م٣ّضؽ خ٤ّ  لها ٧ى٦بىا قٗىب ؤن عؾمُا

  ًخُلبان الخ٤ّ  هظا
ً
  التزاما

ً
 مً ًخُلب الّؿلم في الكٗىب خ٤ّ  مماعؾت يمان ؤن الٗامت، الجمُٗت وجا٦ض صولت؛ ل٩ل ؤؾاؾُا

ىاقض الىىوٍت؛ الخغب والؾُما الخغب، مساَغ ٖلى ال٣ًاء هدى ؾُاؾاتها جىظه ؤن الضو٫ 
ُ
 واإلاىٓماث الضو٫  ظمُ٘ وج

ٗىب خ٤ّ  جىُٟظ في للمؿاٖضة ُوْؾٗها في ما ٧ل جبظ٫ ؤن الضولُت
ّ

حن ٖلى اإلاالثمت الخضابحر اجساط ٍَغ٤ ًٖ الّؿلم في الك  اإلاؿخٍى

ني . والضولي الَى

ت خ٣ُ٣ي ٦خدّض  الٗالمي اإلاىار خماًت مجا٫ وفي  لألمم الٗامت الجمُٗت ٢غاعاث حّٗضصث اإلاخىؾِ، اإلاىٓىع  زال٫ للبكٍغ

ت ألاظُا٫ لٟاثضة الٗالمي اإلاىار خماًت جدىاو٫ُ  التي اإلاخدضة ٣بلت؛ الخالُت البكٍغ
ُ
:  ؤهمها واإلا

ش( A/ RES/50/115) 50/115 الغ٢م الٗامت الجمُٗت ٢غاع -  ألاظُا٫ لٟاثضة الٗالمي اإلاىار خماًت بكإن 1996 ٞبراًغ 16 بخاٍع
ت ٣بلت؛ الخالُت البكٍغ

ُ
 واإلا

ش( A/ RES/51/184) 51/184 الغ٢م الٗامت الجمُٗت ٢غاع -  ألاظُا٫ لٟاثضة الٗالمي اإلاىار خماًت خى٫  1997 ٞبراًغ 3 بخاٍع
٣بلت؛ الخالُت

ُ
 واإلا

ش 65/159 الغ٢م الٗامت الجمُٗت ٢غاع - ت ألاظُا٫ لٟاثضة الٗالمي اإلاىار خماًت خى٫  2010 صظىبر 20 بخاٍع  الخالُت البكٍغ
٣بلت؛

ُ
 واإلا

ش 66/200 الغ٢م الٗامت الجمُٗت ٢غاع - ت ألاظُا٫ لٟاثضة الٗالمي اإلاىار خماًت خى٫  2011 صظىبر 22 بخاٍع  الخالُت البكٍغ
٣بلت؛

ُ
 واإلا

ش 67/210 الغ٢م الٗامت الجمُٗت ٢غاع - ت ألاظُا٫ لٟاثضة الٗالمي اإلاىار خماًت خى٫  2011 صظىبر 21 بخاٍع  الخالُت البكٍغ
. واإلا٣بلت
      

 قدىبر 8 في اإلااعر 55/2 الغ٢م ٢غاعها في الٗامت الجمُٗت اٖخمضجه الظي]  الشالشت ألالُٟت بكإن اإلاخدضة ألامم بٖالن وخّضص

ت[ 2000
ّ
ُ

ُ
ً، الىاخض ال٣غن  في ؤلاهماثُت والاهخماماث وألامً للّؿلم اإلاّخدضة ألامم مىٓمت ز الن وقّضص والٗكٍغ  ٖلى ؤلٖا

بُٗت ٖلى اإلاداٞٓت يغوعة
ّ
. اإلاكتر٦ت بُئخىا خماًت ٖلى والٗمل اإلا٣بلت، ألاظُا٫ ؤظل مً الُ

                                                           
1
 General Assembly RES 39/11 November 12, 2014: Declaration on the right of peoples to peace. 

 (http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/39/11&Lang=E&Area=RESOLUTION), accessed 

June 10, 2014. 
2
 http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf (accessed July 21, 2013). 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/39/11&Lang=E&Area=RESOLUTION
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf
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ض
ّ
الن وؤ٦   ج٣اُؾم ٖلى ؤلٖا

ُ
 يلخّهضوا ،لٗالميا لهُّٗضا ٖلى والاظخماُٖت ًتص٢خهاؤلا لخىمُتا جضبحر لُتومؿا لٗالما مَمؤ

غاٝ حّٗضص ؽؾاؤ ٖلى لُتولمؿاا بهظه ٕاليُالوا ،لًُُولضا ألمًوا ّؾالملا ُتهّضص لخيا لألزُاع  ألمما ٖلى ًجبو. ألَا

  وألا٦ثر ٖالمُت ٦ثرألا لمىٓمتا بىنٟها ة،لمخدضا
ً
  جمشُال

ً
. صلهّضا هظا ٞي مغ٦ؼي لا وع لضّا جاصي ؤن ،لٗالما ٞي واهٟخاخا

اهُت لخد٤ُ٣ اإلاؿخضامت ٚحر الخالُت والاؾتهال٥ ؤلاهخاط ؤهماٍ عحٛيي بىظىب ألالُٟت بٖالن وؤوو ى . اإلا٣بلت ألاظُا٫ ٞع

ٗىب خ٤: 4-2-2
ّ

  اإلاؿخ٣لت الخىمُت في الك

؛
ً
ت جىٗم لً صولُا  ٖلى الخٗٝغ ٌؿخىظب ما وهى الخىمُت، في بالخ٤ الاهخمام صون  مً الضولُحن وألامً بالّؿلم البكٍغ

. 1986 صظىبر /ألاو٫  ٧اهىن  4 في اإلااعر 41/128 الغ٢م الكهحر ٢غاعها في الخىمُت في الخ٤ ًٖ ؤٖلىذ ٣ٞض الٗامت، الجمُٗت ظهىص

غ بلى حهضٝ قامل وؾُاس ي وز٣افي واظخماعي ا٢خهاصي مؿاع هي -ال٣غاع ًا٦ض ٦ما  -ٞالخىمُت اهُت مؿخمغ جٍُى  ٧اٞت لٞغ

. ألاٞغاص وظمُ٘ الؿ٩ان

بُُٗت ومىاعصها زغواتها ظمُ٘ ٖلى وال٩املت الّخامت الؿُاصة مماعؾت في الكٗىب خ٤ّ  بلى الٗامت الجمُٗت وحكحُر 
ّ
 م٘ الُ

 مً خ٤ّ  الخىمُت في الخ٤ ٞةن ألاولى، اإلااصة وخؿب. ؤلاوؿان بد٣ى١  الخاّنحن الضولُحن الٗهضًً في الىاعصة ألاخ٩ام مغاٖاة
، ٢ابل ٚحر ؤلاوؿان خ٣ى١  ٗىب ولجمُ٘ بوؿان ل٩ل ًد٤ّ  وبمىظبه للّخهٝغ

ّ
 جىمُت جد٤ُ٣ في وؤلاؾهام اإلاكاع٦ت الك

.  وؾُاؾُت وز٣اُٞت واظخماُٖت ا٢خهاصًت

مىلُت الخىمُت جد٤ُ٣ ؤن هغي  مىٓىعها، ومً
ّ

 ؤؾاؾُت م٣ّضمت هى الٗامت، الجمُٗت ٢غاع ط٦غها التي بالّهُٛت الك
 لخضمت اؾخضامتها يمان ًجب لظل٪ لإلوؿان، م٣ّضؽ خ٤ّ  هي الخىمُت ؤن ٦ما ونُاهتها، اإلا٣بلت ألاظُا٫ بد٣ى١  لالهخمام

. ألاظُا٫ بحن ما وؤلاههاٝ الٗض٫ مباصت

. الخىمُت حٗترى التي الّهٗىباث وبػالت الّخىمُت، جإمحن ٢هض بُنها ُٞما جخٗاون  ؤن ،(3 ال٣ٟغة ،3 اإلااصة) الضو٫  واظب ومً
يبغي  في اإلاؿاواة ؤؾاؽ ٖلى ظضًض صولي ا٢خهاصي هٓام ب٢امت ٌّٗؼػ  هدى ٖلى واظباتها وجاصي خ٣ى٢ها حؿخىفي ؤن للضو٫  ٍو

رابِ الؿُاصة
ّ
خماص والت صّج٘ الضو٫، ظمُ٘ بحن والّخٗاون  اإلاخباص٫ والٖا . وبٖمالها ؤلاوؿان خ٣ى١  مغاٖاة ٦ظل٪ َو

ؼ ُملّخت يغوعة هى الضولي الّخٗاون  ؤن هغي  اإلااصة، هظه ٖلى بىاءا غم لخٍٗؼ ُٟ ت ال  ا٢خهاص جد٤ُ٣ مؿاع وبهجاح الخىمٍى

باء جىػَ٘ في ألاظُا٫ مابحن الٗضالت ٖماصه "ظضًض" صولي  والغئي اإلاهالر في الخىاػي  صبلىماؾُت بجها.  الجمُ٘ ٖلى واإلاىاٞ٘ ألٖا
٣اعباث

ُ
يبغي. واإلا . الضبلىماؾُت مً الجضًض الىٕى هظا إلهجاح ألاؾاؾُت الخُىاث اجساط ٍو

 زغواتها ٖلى الضو٫  حؿُُغ ؤن ًجب اإلا٣بلت، ألاظُا٫ هدى الّؿلـ واهخ٣الها الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخضامت يمان ؤظل ومً

بُُٗت
ّ
لى ظهت، مً اإلاؿخضامت الاظخماُٖت الخىمُت وجد٤٣ الُ جّغم ؤن اإلاخدضة ألامم ٖو

ُ
 الكاون في الخضزل) ألازًغ الخضزل ج

 .زاهُت ظهت مً( اإلاىاعص جل٪ لخماًت الضازلُت

 

 

                                                           

اللزصبزٞ اٌصٞ ؼبز ذالي رٍه ثإلبِخ ٔظبَ الزصبزٞ زٌٟٚ عس٠س، ِبزاَ أْ إٌظبَ ا" اٌؼبٌُ اٌضبٌش"ِٕص اٌّؽجؼ١ٕ١بد ِٓ اٌمطْ اٌّبظٟ، غبٌجذ زٚي   

ِٚضبي شٌه . اٌّزحسح اٌفزطح اٌزبض٠ر١خ ٌُ ٠ىٓ ِالئّبً ٌٙصٖ اٌجٍساْ، إش وّطغ اٌفغٛح ث١ٓ اٌشّبي ٚاٌغٕٛة، ٚلس أؼىػ شٌه فٟ لطاضاد اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ

: ثشأْ إلبِخ ٔظبَ الزصبزٞ زٌٟٚ عس٠س 97ٗٔاٌصبزض فٟ فبرح ِبٞ  ٕٖٔٓاٌمطاض اٌطلُ 

General Assembly, RES 3201 (S-VI). Declaration on the Establishment of a New International Economic Order. 
ٔ
، ٕٙ، اٌؼسز انًدهت انعربيت نهعهىو انسيبسيت، "األ١ِٓ اٌؼبَ ٚاٌجؼس اٌج١ئٟ: ِٓ ١ِضبق األُِ اٌّزحسح 99اٌحؽ١ٓ، شىطأٟ اٌّبزح اٌطلُ : ٌٍّع٠س، أٔظط  

 .9ٗٔ-7٘ٔ:، ص(ٕٓٔٓاٌغّؼ١خ اٌؼطث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌؽ١بؼ١خ ثبٌزؼبْٚ ِغ ِطوع زضاؼبد اٌٛحسح اٌؼطث١خ، : ث١طٚد) ٕٓٔٓضث١غ  
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رواث ٖلى الضاثم الؿُاصي الخ٤ّ : 4-2-3
ّ
 اإلا٣بلت ألاظُا٫ لخ٣ى١  خماًت الُبُُٗت الث

 الؿُاصة:"اإلاٗىىن  1962 صظىبر/ ألاو٫  ٧اهىن  14 في اإلااعر 1803 الغ٢م ٢غاعها اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمُٗت ؤنضعث
ت في زابذ خ٤ّ  مً الضو٫  لجمُ٘ اإلااؾت الخاظت ُٞه وؤ٦ضث ؛"الُبُُٗت اإلاىاعص ٖلى الضاثمت  ومىاعصها زغوتها في الخهٝغ خٍغ

  الُبُُٗت
ً
٣ا لى ال٣ىمُت إلاهالخها ٞو  ب٢امت ؤن الٗامت الجمُٗت والخٓذ. للضو٫  الا٢خهاصي الاؾخ٣ال٫ اخترام ؤؾاؽ ٖو

ؼ . الا٢خهاصي اؾخ٣اللها ٌٗؼػ  الُبُُٗت ومىاعصها زغواتها ٖلى الضاثمت الضو٫  ؾُاصة وحٍٗؼ

 زغواتها ٖلى الضاثمت الؿُاصة في وألامم الكٗىب خ٤ مماعؾت جخّم  ؤن ًجب ؤهه ال٣غاع هظا في الٗامت الجمُٗت ؤٖلىذ و٢ض

 في وألامم الكٗىب خ٣ى١  اهتها٥ ؤن الٗامت، الجمُٗت واٖخبرث. قٗبها وعٞاهُت ال٣ىمُت جىمُتها لخد٤ُ٣ الُبُُٗت ومىاعصها
  الُبُُٗت ومىاعصها زغواتها ٖلى الؿُاصة

ً
  ومباصثه اإلاخدضة ألامم مُشا١ لغوح مىاُٞا

ً
 الّؿلم ونُاهت الّخٗاون  إلهماء ومٗغ٢ال

. الضولُحن

ت الٗامت الجمُٗت وؤنضعث : منها اإلا٣بلت ألاظُا٫ تهّم  التي ال٣غاعاث مً مجمٖى

ش الُبُُٗت اإلاىاعص ٖلى الضاثمت الؿُاصة بكإن( XV) 1515 ال٣غاع - ض خُض ،1960 صظىبر 15 بخاٍع
ّ
 الضو٫  خ٤ّ  ٖلى ال٣غاع ؤ٦

 الُبُُٗت؛ ومىاعصها زحراتها ٖلى للؿُُغة الؿُاصي

ش  1803 الغ٢م الٗامت الجمُٗت ٢غاع - . الُبُُٗت اإلاىاعص ٖلى الضاثمت الؿُاصة ًٖ ًخدّضر الظي 1958 صظىبر 12 بخاٍع

غاعى:"ؤهه الٗامت الجمُٗت ُٞه وؤٖلىذ  ومىاعصها زغواتها ٖلى الضاثمت الؿُاصة في وألامم الكٗىب خ٤ اؾخٗما٫ وظىب ًُ
  الُبُُٗت

ً
٣ا  ؛"اإلاٗىُت الضولت قٗب وعٞاهُت الىَىُت الخىمُت إلاهلخت ٞو

سُت اإلاؿاولُت بكإن 35/8 الغ٢م ال٣غاع - ش واإلا٣بلت الخالُت لألظُا٫ الُبُٗت لهُاهت للضو٫  الخاٍع  ؛1980 ؤ٦خىبغ 30 بخاٍع

ش 37/135الغ٢م ال٣غاع -  وألاعاض ي الٟلؿُُيُت ألاعاض ي في الىَىُت اإلاىاعص ٖلى الضاثمت الؿُاصة بكإن 1982 صظىبر 17 بخاٍع
ٗىب الضو٫  خ٤ -ال٣غاع هظا في  -الٗامت الجمُٗت ؤ٦ضث خُض.  اإلادخلت الٗغبُت

ّ
 الاخخال٫ جدذ ؤعاييها ج٣٘ التي الٗغبُت، والك

الت ال٩املت الضاثمت الؿُاصة في ؤلاؾغاثُلي، ّٗ لى الُبُُٗت مىاعصها ٖلى والٟ  وؤوكُت وزغواث ؤزغي  مىاعص مً لها ما ظمُ٘ ٖو

. ٖليها الّؿُُغة وفي ا٢خهاصًت،
ش 37/7ال٣غاع في ظاء ما ؤطهاهىا ًٖ حُٛب ؤن ًجب وال ضث خُض للُبُٗت، الٗالمي اإلاُشا١ بكإن 1982 ؤ٦خىبغ بخاٍع

ّ
 ؤ٦

ت ٨ًدؿَب  ؤن ؤلاوؿان ٖلى ًجُب  ؤهه( ال٣غاع صًباظت في) اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمُٗت ؼ لهُاهت اإلاٗٞغ ضعجه وحٍٗؼ
ُ
 ٖلى ٢

٣ت الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخسضام ًُ  بٍُغ .  واإلا٣بلت الخايغة ألاظُا٫ لٟاثضة الا٩ًىلىظُت وألاهٓمت ألانىاٝ ٖلى الخٟاّ جًم
م٨ً   ت ال٨بري  الضولُت اإلااجمغاث جىنُاث مغاظٗت ٍو ض إلاٗٞغ  طل٪ ومشا٫ اإلا٣بلت، ألاظُا٫ صبلىماؾُت ًٖ اإلاٍؼ

غ ى ماجمغ ًٖ الّهاصع" بلُه ههبى الظي اإلاؿخ٣بل"ج٣ٍغ  هي ؾاهمذ اإلاخدضة ألامم مىٓمت ؤظهؼة ؤن ٦ما ،2012 للٗام 20+ٍع
غ وؤبدار و٢غاعاث جىنُاث نُاٚت في ألازغي   اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمُٗت منها اإلا٣بلت ألاظُا٫ خ٣ى١  خى٫  مىخٓمت وج٣اٍع

  عؤًىا ٦ما)
ً
 ألاظُا٫ مؿاولُاث بكإن بٖالن ٦ةنضاع( UNESCO) والٗلىم والش٣اٞت للتربُت اإلاخدضة ألامم ومىٓمت ،(ؾاب٣ا

جاه الخايغة
ُ
الن( 1997 هىهبر) اإلا٣بلت ألاظُا٫ ج (. 2001) الش٣افي للخىٕى الٗالمي وؤلٖا

                                                           
ٔ

ِحزٍخ األذطٜ ٠أرٟ ٘صا اٌمطاض رىٍّخ ٌّغّٛػخ ِٓ اٌمطاضاد ثشأْ اٌؽ١بزح اٌسائّخ ػٍٝ اٌّٛاضز اٌٛغ١ٕخ فٟ األضاظٟ اٌفٍؽط١ٕ١خ، ٚاألضاظٟ اٌؼطث١خ اي 

 ٖٙٔ٘؛ ٚاٌمطاض  اٌطلُ 97ٗٔزعٕجط  7ٔاٌّمضخ فٟ ( 9ٕ-ز) ٖٖٖٙ؛ ٚاٌمطاض اٌطلُ  97ٖٔزعٕجط  7ٔاٌّمضخ فٟ ( 8ٕ-ز) 7ٖ٘ٔاٌمطاض اٌطلُ : ٟٚ٘

 .977ٔزعٕجط  9ٔاٌّمضخ فٟ  ٔٙٔ/ٕٖ؛ 97ٙٚٔزعٕجط  ٕٔاٌّمضخ فٟ  8ٙٔ/ٖٔ؛ ٚاٌمطاض اٌطلُ 97٘ٔزعٕجط  ٘ٔاٌّمضخ فٟ ( ٖٓ-ز)
2
 General Assembly, RES 37/7: World Charter for nature (October 1982). 
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غاماهتي لل٣اض ي اإلاىٟهل الخ٨م في اإلا٣بلت ألاظُا٫ إلاٟهىم مّغة ألو٫  الضولُت الٗض٫ مد٨مت ؤقاعث ظهتها، مً  ٍو

(Weeramanty )ًخجاوػ  الا٩ًىلىظُت ألاهٓمت ٖلى الىىوٍت ألاؾلخت اهٟجاع آزاع بإن ؤقاع خُض ،1993 ًىهُى في  
ً
 التي اإلاهلت ٖملُا

  239 البلىجىهُىم خُاة" مهلت"ٞـ جهىعها، ًم٨ً
ً
٣ّضع مشال

ُ
غاماهتي وؤ٢ّغ . ؾىت ؤل٠ 20 مً بإ٦ثر ج  ٠ُ٦  –ظُل ألي ًد٤ّ  ال بإهه ٍو

٣ّضمه الظي الّؿبب ٧ان ما لخ٤ ؤن -ًُ .  اإلا٣بلت باألظُا٫ ألايغاع ًُ

ى٫  الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخضامت بن  ، والكٗىب للضو٫  ألاؾاس ي الّغهان هى مم٨ىت ٞترة أَل
ً
ً مٗا  ًم٨ً الاؾخضامت ٍَغ٤ ٖو

الث اإلا٣بلت ألاظُا٫ ججىِب . ٖليها للؿُُغة والا٢خخا٫ الُبُُٗت اإلاىاعص ٖلى والجزاٖاث الخغوب ٍو

 ٖامت زاجمت

  اإلا٣بلت ألاظُا٫ ومهالر بد٣ى١  الاهخمام باث
ً
  مُلبا

ً
  ٞلؿُٟا

ً
  و٢اهىهُا

ً
  وؾُاؾُا

ً
  وا٢خهاصًا

ً
 في الٗغبُت الضو٫  في وؤزال٢ُا

ل اإلا٣بلت ألاظُا٫ خ٣ى١  ٞضبلىماؾُت ،"الٗغبي الغبُ٘ بٗض ما مغخلت" بخضبحر ٌٗٝغ ما ؾُا١
ّ
 للّى٣اف ؤؾاؾُت ؤعيُت ؾدك٩

ُِْ وؾخ٩ىن  الخًاعاث، مسخل٠ بحن والخىاع م الخًاعاث هظه بحن اإلاكتر٥ الخ  الؿُاؾُت وج٣اَٗاتها جىا٢ًاتها مً بالٚغ

 .والش٣اُٞت

تراٝ وؤن  الٗغبي الضوع  ببغاػ في ؤوال؛ ٌؿاهم ؤن قإهه مً اإلا٣بلت الٗغبُت ألاظُا٫ خ٣ى١  صبلىماؾُت حصجُ٘ بإهمُت الٖا
غم بلى بالّىٓغ الخاعظُت للؿُاؾاث الاؾدكغافي للمىٓىع  ُٟ غها التي ال

ّ
 بضًل بًجاص ؤظل مً الضبلىماؾُت هظه ؾخٞى

 في وزاهُا؛ اإلا٣بلت ألاظُا٫ مهالر خؿاب ٖلى الخالُت ألاظُا٫ بداظُاث ٣ِٞ اهخّم  الظي" الخ٣لُضي الخىمىي  للمكغوٕ"
 ججاوػ  في وزالشا؛ اإلا٣بلت ألاظُا٫ اخخُاَي نىاص٤ً وبخضار اإلا٣بلت، ألاظُا٫ مهالر ًٖ جضاٞ٘ صؾخىعٍت ماّؾؿاث ب٢امت

ٗىب بحن مكتر٥ هى ما ًٖ الضٞإ لٟاثضة ٢تالط ي الىَىُت الؿُاصة مىٓىعاث
ّ

 جخجاوػ  خماًتها الىاظب ٞاإلاهالر. وألامم الك
ني، ؤلا٢لُم . ؾىاء خّض  ٖلى اإلا٣بلت وألاظُا٫ الخالي الجُل بحن اإلاكتر٦ت الجماُٖت اإلاهالر بلى بُبُٗتها جيخمي بل الَى

شني ؤن ًجب ال البُئُت، ومؿاولُتها التزاماتها جىُٟظ ًٖ الضو٫  عجؼ بن   للّؿحر الضولي اإلاجخم٘ بعاصة ًُ
ً
ُضما

ُ
 جد٤ُ٣ هدى ٢

ب التي باإلاساَغ الّخدؿِـ وؤن. ومهالخها اإلا٣بلت ألاظُا٫ خ٣ى١  ًٖ الّضٞإ مداوع  مً مدىعي ٦جؼء الٗضالت
ّ
 ًٖ جترج

ىب ًُ ُ
ؼ ؤن قإهه مً الُبُُٗت، اإلاىاعص ه ّٟ ؼ ٖلى ًد ً في اإلا٣بلت ألاظُا٫ صبلىماؾُت حٍٗؼ   .الٗغبي الَى

  ؤ٦ثر وظٗله الاؾخضامت، مٟهىم ٞدو بٖاصة هى اإلاُلىب بن
ً
 ٖلى الخالُت ألاظُا٫ صًىن  ٖبـء جغا٦م جٟاصي لِكمل احؿاٖا

ماعؾاث م٘ ٢ُُٗت وبخضار اإلا٣بلت، ألاظُا٫ ٧اهل
ُ
  ؾخًّغ  التي اإلا

ً
اهُت خخما ٗىب خ٤ ومً. اإلا٣بلت ألاظُا٫ بٞغ

ّ
 جىٗم ؤن الك

د٤٣ الضولُحن، وألامً بالّؿلم
ُ
. اإلا٣بلت الٗغبُت ألاظُا٫ إلاهالر خماًت الُبُُٗت زغواتها ٖلى وحؿُُغ اإلاؿخ٣لت، الخىمُت وج

 ال٩ىهُت الخدضًاث عهاهاث وعبذ الٟغم ا٢خىام ؤظل مً الٗغبُت ألاظُا٫ بحن ما لكغا٦ت خ٣ُ٣ي جغؾُش مً ٞهل

ً في اإلاٟغويت" الجضًضة" .  الٗغبي؟ الَى

ٗىب ّٖبرث ل٣ض
ّ

 اٖخباعاث مً ٞهل قمىلُتهما، في والكٟاُٞت الٗضالت مُالب ًٖ" الغبُُٗت زىعاتها" ٖبر الٗغبُت الك
ً في الجُلُت الٗضالت لترؾُش وؤزال٢ُت وا٢خهاصًت وؾُاؾُت و٢اهىهُت ٞلؿُٟت  الٗغبي؟ الَى

 
 
 
 

                                                           
ٔ
  La Cour Internationale de Justice, Arrêt de Juin 1993, Opinion séparée du Juge WEERAMANTRY, pp. 454-455. 
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 .ألاوظي الؽشق  في الؼشبُت الخاسحُت والعُاظت ؤلاظشابُلي اللىبي
. اإلاؼشب -باهً الؽُخ محمذ الذهخىس 

: ملخـــــق

 صازل جخمىي٘ خُض, الضو٫  بحن ما الٗال٢اث بَاع في جىضعط التي الىيُٗاث يمً الخاعظُت الٗامت الؿُاؾت جضزل "

 جخدضص ًجٗلها ما. مٗحن ؾُاس ي ليؿ٤ باليؿبتextra-sociétale مجخمُٗت ٞى١  ما َبُٗت مً ٌٗخبر الظي, الخاعجي اإلادُِ
ال٢تهم ظاهب مً اإلادلُحن الؿُاؾُحن الٟاٖلحن بحن الىاْمت الٗال٢اث بُبُٗت  بهظه اإلاٗىُحن الخاعظُحن بالٟاٖلحن ٖو

 اإلاٗىُحن, الى٦الء, اإلاؿاولىن : ٦بري  ُٖىاث ؤعبٗت ٌك٩لىن  باٖخباعهم الؿُاؾُحن، ٞالٟاٖلحن. آزغ ظاهب مً, الؿُاؾت
 زال٫ مً, "الٗامت للٗال٢اث الاؾغاثلُت ًتالامٍغ٪ اللجىت" ٖلُه صعظذ ما وهى. اللىبُاث لخإزحر ٖغيت ًهبدىن  والخىام،

غ التي والؿُاؾُت الضؾخىعٍت للهالخُاث هٓغا, الغثِـ ماؾؿت ٖلى هٟىطها جغ٦حز  ؤصواع لٗب جسىله والتي, ٖليها ًخٞى
ت الضاثغة خؿم ٢ض AIPAC ٩ًىن  وبظل٪. بؾغاثُل إلاهلخت الخاعجي الٗام ال٣غاع جىظُه في عثِؿُت  هي والتي, الاولى ال٣غاٍع

ُٗت، اإلااؾؿت بلى طل٪ ججاوػ  بل. ومدُُه الغثِـ م. اؾغثُل ٌٗاصي مً ًلجها ؤن ًهٗب التي الدكَغ  اإلاغجبت جدخل اجها ٞٚغ
ت، الضاثغة مؿخىي  ٖلى الغابٗت ا ؤؾاؾُا مىعصا بمشابت حٗض AIPAC لٟاٖلي باليؿبت ؤجها بال ال٣غاٍع  ؤهضاٝ ماصامذ, وخٍُى

ًها ال٩ىوٛغؽ ٖلى ٌؿهل, زاعظُت ؤهضاٞا اللىبي  وؤ٦ثر.الىازبت ال٨خلت ٖلى مباقغ بك٩ل طل٪ ًازغ ؤن صون  ٢بىلها، ؤو ٞع

 بلى بل, الخغبي الاهخاط اؾخحراص ؤظل مً لِـ, الٗؿ٨غي  الخ٨ىى٢غاٍ  بلى ًهل ؤن ؤلاؾغاثُلي الىٟىط اؾخُإ, هظا مً
٨ُت الخ٣ىُت ال٣ضعاث ؤؾغاع ٖلى الخجؿـ  .ألامٍغ

 والصخاٞت بالؿِىما وهٟىطه, ؤلاهخاط لىؾاثل الطخمت مل٨ُخه هدُجت, الههُىوي للىبي اإلاظهل الىٟىط هظا ًإحى و٢ض
٨ُت اللجىت) ,AIPAC في ٣ِٞ جخلخو ال ال٣ىة هظه. الهٟىة/والىسبت بل وال٩ىوٛغؽ والخ٩ىمت والغاصًى  ؤلاؾغاثُلُت ألامٍغ

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث في الههُىهُت ال٣ىة ْاهغة هي, ب٨شحر ؤ٦بر ْاهغة في ؤظؼاء مً ظؼء مجغص ٞهي, ( الٗامت للكاون  .ألامٍغ

ُا جدىال قهض الىػن هظا ؤن ًبضو   الكغ١  في ؤلاؾتراجُجُت اإلاسُُاث بٌٗ جُٟٗل م٘ زانت, الغاهىت اإلاغخلت في هٖى
 وما, مهغ في والا٢باٍ اإلاؿلمحن بحن الهغإ بىاصع و, الؿىصان وج٣ؿُم, ج٣ؿُمه الى والؿعي الٗغا١ ٧اخخال٫, ألاوؾِ

 الهغإ بىاصع و٦ظا. ومظهبُت َاثُٟت ؤؾـ ٖلى ٖؿ٨غي، نغإ مً والٗغا١ ؾىعٍا في ًدهل وما لُبُا في ًدضر/خضر
ٜ بحن الازني اإلاظهبي ٣ُا قما٫ في والٗغب الاماَػ  ؤلاعهابُت للجماٖاث اإلالخّى والٓهىع  ،(همىطظا بالجؼاثغ ٚغصاًت اخضار) اٍٞغ

 ".الكامل والخغاب والضماع الخ٨ٟحر لٛت بال, وا٢ُٗا بضًال جمخل٪ ال التي

 

Résumé 

    « La politique publique extérieure entre dans les situations  qui s’intègrent dans le cadre des 

relations entre les pays, où elle se place à  l'intérieur de l'entourage externe qui se considère 

d’une  nature extra-sociétale  pour un système politique. Ce qui fait qu’elle est déterminée par la 

nature des relations entre les acteurs politiques locaux d’une part, et d’ autre part  par ses 

relations avec  les acteurs externes concernés  par  cette politique. Puisque les acteurs politiques  

constituent quatre grands  échantillons: fonctionnaires, agents,  les concernés et les privés  sont 
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soumis l'influence des lobbies. "Le Comité américain pour les Affaires publiques israéliennes"  

s’est accoutumé à cela à travers la concentration de son influence sur l’institution de président en 

raison  de ses pouvoirs constitutionnels et  politiques qu'il   y avait, et qui lui permet de jouer un 

rôle primordial dans l'orientation de la décision publique extérieure au profit d'Israël. Par 

conséquent, AIPAC  a tranché  la question  de premier cercle de décision qui est le président et 

son entourage mais  il a dépassé aussi cela vers l'institution législative, qui est difficile d’accéder 

par ceux qui sont hostile à Israël. Bien qu'elle occupe la quatrième place au niveau du cercle de 

décision, elle est considérée  par les acteurs d’ l'AIPAC comme  une ressource essentielle et 

vitale tant que les objectifs du lobby sont des objectifs externes et il est plus facile pour le 

Congrès  de rejeter ou d’accepter  sans un effet  direct sur la masse électorale. 

En plus,  l’influence d’Israël a réussi à atteindre le technocrate militaire non pour importer  la 

production militaire, mais pour espionner les secrets de capacités techniques des États-Unis. 

   Cette influence étonnante du lobby sioniste  vient en raison de sa  grande possession  des 

moyens de production et son 'influence sur le cinéma, la radio,  la presse,  le gouvernement, le 

Congrès, et même l'élite / élite. Cette force ne se résume pas seulement à l’AIPAC " Le Comité 

américain pour les Affaires publiques israéliennes", il n’est qu'une partie dans une phénomène 

beaucoup plus grand qui est le phénomène de la puissance sioniste Etats Unies. 

   Il semble que cet influence a connu un changement qualitatif la phase actuelle  et 

notamment avec l'activation de certains plans stratégiques au Moyen-Orient,  comme 

l’occupation d'Irak et la recherche à diviser et diviser le Soudan et les signes de conflit entre les 

musulmans et les coptes en Egypte, et ce qui est arrivé /  et ce qui se déroule de conflit militaire à 

caractère sectaire en Libye,  Syrie et  en Irak,. Ainsi que des signes de conflit ethnique sectaire 

entre les Arabes et Amazigh en Afrique du Nord (les  événements Ghardaïa en Algérie comme 

un modèle) et l’émergence tangible de groupes terroristes qui ne possèdent pas une alternative 

réaliste que le langage de l'expiation, de la ruine et  de destruction massive ».  

 

 :جلـــذًـــم

٨ُت اللجىت) AIPAC الههُىوي  اللىبي صوع  م٣اعبت الضازلي، باإل٢خخا٫ حعج الٗغبُت واإلاى٣ُت الضعاؾت، هظه جغوم     ألامٍغ

٩ي، وزانت الٛغبي، الخاعجي الٗام ال٣غاع بلىعة في, (الٗامت للٗال٢اث ؤلاؾغاثُلُت ت مً لِـ. الاوؾِ الكغ١  في الامٍغ  ػاٍو
 الٟاث٣ت ٢ضعاجه هدُجت, وعمؼي  ماصي هٟىط امخال٥ مً م٨ىخه, زانت مهالر ًمشل جىُٓما اللىبي هظا باٖخباع ول٨ً اإلااامغة

٩ي الٗام ال٣غاع ناو٘ جىظُه وبالخالي الٗال٢اث وجإؾِـ اإلاٗلىماث ظم٘ ٖلى . َغوخاجه لهالر ألامٍغ

                                                           
ت عصهت ؤو صهلحز ؤو ٢اٖت الاهخٓاع. ًُل٤ مهُلر لىبي ٖلى ظماٖاث الًِٛ -   خُض ٧ان ؤصخاب اإلاهالر ، وحٗني ال٩لمت في الاهجلحًز

،  lobbyٞمً هىا وكإ انُالح لىبي . ؾىاء الىػٍغ ؤو ًٖى البرإلاان إلبالٚهم بُبُٗت اإلاهالر اإلاُلىب الضٞإ ٖنها، ًيخٓغون عظا٫ الؿُاؾت

٦ما ٌٗني طاث . وي الُىم ٧ل وكاٍ ًماعؾه ؤي شخو لضي الؿلُاث الٗامت بهضٝ الًِٛ ٖليها لالؾخجابت لُمىح ماالظي انبذ ٌ٘

و٢ض حهضٝ جضزل اللىبُاث في الخُاة . الانُالح ٧ل الاشخام والجماٖاث التي جماعؽ يُٛا وجإزحرا ٖلى عظا٫ الؿُاؾت لخلبُت مهالر مُٗىت

٘ ؤو الامخىإ ًٖ انضاعهالؿُاؾُت الى الًِٛ ٖلى الهُئاث ا خم هظا اليكاٍ في مىاظهت ظمُ٘ ؾلُاث الضولت ، إلاسخهت إلنضاع حكَغ ٍو

ت ؤو ٢ًاثُت ٨ُت خُض ٌٗض وكاٍ اللىبُاث مكغوٖا وم٣ىىا ومىٓما. الٗامت؛ ؾىاء ٧اهذ ؾُاؾُت ؤو بصاٍع ًماعؽ ، ٟٞي الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

AIPAC لى وظه ا ٧ان ، ولٗل هجاح هظا اللىبي في الخإزحر ٖلى ٢غاعاث ال٩ىوٛغؽ. لخهىم لضي ال٩ىوٛغؽاوكُخه الاؾاؾُت في واقىًُ ٖو

. الؿبب مً وعاء اَال١ اؾم اإلاجلـ الشالض ٖلى هظا اللىبي بٗض مجلـ الىىاب ومجلـ الكُىر
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ماعؽ, مُٗىت مهالر ًٖ للضٞإ ٢اثم اللىبي ٞهظا   ٖلى الخهى٫  بهضٝ, الٗامت الؿلُاث ٖلى يُٛا الا٢خًاء ٖىض ٍو

.  مهالخه جسضم ٢غاعاث

غ ًخٗحن ؤهه ًخطر الخٗٝغ هظا زال٫ مً   ٖال٢اث وظىص: ؤوال: الًِٛ ظماٖت مً اللىبي ٌٗخبر ل٩ي قغوٍ زالزت جٞى

غ: زاهُا. جىُٓم وظىص ؤي, ؤًٖاثه بحن زابخت  ٢ضعة: زالشا. مُٗىت مهالر ًٖ الضٞإ ؤظل مً الخىُٓم ؤٞغاص ًىخض قٗىع  جٞى

 . مهالخه لخد٤ُ٣ الٗامت الؿلُاث ٖلى الًِٛ مماعؾت ٖلى اللىبي

٨ُت ٞاللجىت   ألا٦ثر اللىبُاث بحن مً حٗض, الضعاؾت هظه في ٦إهمىطط ؤزظهاها والتي, الٗامت للكاون ؤلاؾغاثُلُت ألامٍغ

٨ُت الخاعظُت الٗامت الؿُاؾت في جإزحرا ً في الىاػن  صوعها زال٫ مً وطل٪, ألامٍغ عي الخىُٟظي الجهاٍػ  ؤلاصاعي  و٦ظا, والدكَغ
٨ُت اإلاخدضة للىالًاث الم وؾاثل ٖبر, بةؾغاثُل اإلاخٗل٤ الؿُاس ي الخىاع بمٟغصاث جد٨مها زال٫ ومً ظهت مً, الامٍغ  ؤلٖا

. ؤزغي  ظهت مً الؿُاؾُت زُُها هدى  الٗام الغؤي لخٗبئت جاهلها التي, اليكغ وصوع  والؿِىما

: اإلاىيٕى لهظا م٣اعبدىا زال٫ ط٦غها، ألاحي ألاؾئلت ٖلى ؤلاظابت ؾىداو٫ , ج٣ضم ما ٖلى بىاء  

٩ي؟ الخاعجي الٗام ال٣غاع ٖلى الىاٞظ الههُىوي اللىبي ًازغ ٠ُ٦ - .    ألامٍغ

.  الؿُاؾُحن؟ اإلا٣غعًٍ ٖلى للًِٛ ٌؿخسضمها التي الىؾاثل ماهي -

ٟها التي آلالُاث ما - . ؤهضاٞه؟ لهالر الٗام الغؤي لخٗبئت ًْى

المي واإلاالي الا٢خهاصي الىٟىط ؤن, الىع٢ت هظه جٟترى    ال٣غاع صواثغ ٖلى للخإزحر ؤهله, الههُىوي للىبي والؿُاس ي وؤلٖا
.  الههُىوي لل٨ُان ال٣ىمُت اإلاهلخت ًسضم بما, الٛغبي الخاعجي الٗام

: الؿُاؾُحن الٟاٖلحن ٖلى الخإزحر: ألاو٫  اإلادىع 

 يمً جضزل, بلخ...اللىبُاث,  الى٣اباث, ٞاألخؼاب ؾُاؾُا؛ ٞاٖال ٌٗض, الٗام ال٣غاع بلىعة في ٌؿاهم مً ٧ل ؤن الق٪  
 جدضًض في ٨ًمً, هىا ًبرػ الظي اإلاك٩ل ل٨ً. زاعظه ؤو الخ٩ىمي الجهاػ صازل هاالء ٧ان ؾىاء, الؿُاؾُحن الٟاٖلحن صاثغة

حر الغؾمُحن الٟاٖلحن بحن الٟانلت الخضوص  الظًً وؤولئ٪ الخ٩ىمي الجهاػ صازل  ًخىاظضون  الظًً ؤولئ٪ ؤي, الغؾمُحن ٚو
  . زاعظه ًخىاظضون 

 اإلاٗىُحن,  الى٦الء, اإلاؿاولىن  وهم: ٦بري  ُٖىاث ؤعبٗت بلى ًى٣ؿمىن   -Vincent lemieuxخؿب– الؿُاؾُحن ٞالٟاٖلحن 

 .والخىام

 الخبراء ظاهب بلى اللىبُاث ؤن ٖلما, والى٦الء اإلاؿاولحن م٘ صاثم اخخ٩ا٥ في, واإلاخسههحن اللىبُاث ؤًٖاء ٞمشال 

الم ووؾاثل  بغوػ مؿلؿل في الخًىع  ٦شحرو ٞاٖلىن  هم,  Les intéressés اإلاٗىُحن ٞئت يمً ًىضعظىن  باٖخباعهم, ؤلٖا

                                                           
1
 - Roger-Gérard Schwartzenberg, sociologie politique, Edition politique, paris 1977, p.416. 

2
- Jean MEYNAUD, nouvelles études sur les groupes de pression en France , librairie Almond collin, 1962, p. 3 et 4. 

3
 - Vincent Lemieux, L’étude  des politiques publiques, les acteurs et leur pouvoir, les presses de l’ université, laval , 

2002, p.45. 
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 اإلادُِ مً  ال٣غاع ناو٘ ٖلى الىاٞضة(  inputاإلاضزالث) واإلاخُلباث اإلاكا٧ل ٖلى ٦ةظابت جإحي التي, الٗامت الؿُاؾاث

. ؾىاء خض ٖلى الخاعجي ؤو الضازلي

 خُض, الضو٫  بحن ما الٗال٢اث بَاع في جىضعط التي الىيُٗاث يمً جضزل الخاعظُت الٗامت الؿُاؾت ؤن هجض لظل٪  

 ما.  مٗحن ؾُاس ي ليؿ٤ باليؿبت  extra-sociétale مجخمُٗت ٞى١  ما َبُٗت مً ٌٗخبر الظي, الخاعجي اإلادُِ صازل جخمىي٘
ال٢تهم ظاهب مً اإلادلُحن الؿُاؾُحن الٟاٖلحن بحن الىاْمت الٗال٢اث بُبُٗت جخدضص ًجٗلها  الخاعظُحن بالٟاٖلحن ٖو

. آزغ ظاهب مً, الؿُاؾت بهظه اإلاٗىُحن

٨ُت اإلاخدضة للىالًاث الخاعظُت الٗامت الؿُاؾت جخإؾـ ألاعيُت هظه ٖلى  خإؾـ, ألامٍغ  في الههُىوي اللىبي جإزحر مٗها ٍو

٨ُت اللجىت  شخو    .الضعاؾت هظه في ٦إهمىطط اٖخمضهاها التي, الٗامت للكاون ؤلاؾغاثُلُت ألامٍغ

ُا امخضاصا ٌٗض الظي اللىبي هظا بن طل٪  ُا لليهىص مىيٖى  بم٩اهُاجه بًٟل, ٢اصعا ؤنبذ, الههُىهُت إلصًىلىظُتهم وهٖى

٩ي الخاعجي الٗام ال٣غاع جىظُه ٖلى, واإلاالُت   Relationnelsوالٗالث٣ُت اإلاٗلىماجُت  ولِـ بؾغاثُل مهلخت ًسضم إلاا, ألامٍغ
٩ا، : زال٫ مً ًخطر ما وهظا ؤمٍغ

غ التي والؿُاؾُت الضؾخىعٍت الهالخُاث: الغثِـ ماؾؿت -ؤ ٩ي الجمهىعي الىٓام في الغثِـ ٖليها ًخٞى  والتي, ألامٍغ

 بٚغا١ بلى ٌؿعى الظي, الههُىوي اللىبي ألهٓاع ٖغيت ظٗلخه, الخاعجي الٗام ال٣غاع جىظُه في عثِؿُت ؤصواع لٗب جسىله
٨ُت اإلااصًت باإلاىاعص بؾغاثُل ش زال٫ مً ًخطر ما وهظا. الخاعظُت الٗامت الؿُاؾت ٢ىاة ٖبر, ألامٍغ ٨ُت الٗال٢اث جاٍع  ألامٍغ

ت ؤمام نغح" جغومان" ٞالغثِـ, ؤلاؾغاثُلُت  ٖلي ول٨ً آؾ٠ بوي الؿاصة ؤحها: "٢اثال م 1946 ؾىت الضبلىماؾُحن مً مجمٖى
.  "ٖغبي ؤل٠ مىخسبي بحن مً لي لِـ خحن في, الههُىهُت اهخهاع ًيخٓغون الظًً, الىاؽ مً آلاالٝ مئاث لىضاء اؾخجُب ؤن

 للهىث جبٗا ٞلؿُحن في اإلاخدضة الىالًاث ؾُاؾت نُٛذ ل٣ض" :"اجلي ٧لُمىذ" ؤلاهجلحزي  الىػٍغ ؤ٦ض, الؿُا١ طاث وفي
لى". اليهىصي  لخملخه ٦ضٖم حهىصًت شخهُاث مً صوالع 500.000 ٖلى خهل الظي" ٦ىُضي.ط"طهب اإلاىىا٫ هٟـ ٖو

ىع٥ 1961 ؾىت" ٚىعٍىن  بً" م٘ له ل٣اء في ٢ا٫ خُىما, الاهخسابُت  اليهىص ؤنىاث بًٟل الاهخساباث في ٞؼث ؤهني ؤٖٝغ:"بيٍُى

٨ُحن  . "اليهىصي الكٗب لهالر به ال٣ُام ًجب بما ٖلي ؤقغ بطن, الٟىػ  بهظا لهم مضًً بهني, ألامٍغ

ت ال٣ىة جىاػن  ٖلى ًخى٠٢ ألاوؾِ الكغ١  في الؿالم ؤن مً حٛحر ٢ض ٦ُىضي مى٠٢ ٩ًىن  وبهظا  بؾغاثُل بحن الٗؿ٨ٍغ

ت في مؼاًا هىا٥ ان بال والٗغب، ت ج٣ٍى ٨ُت اإلاخدضة الىالًاث ًٖ ٦ىاثب حٗمل  بؾغاثُلُت، بؾبَر .  ألامٍغ

داث هظه  ت الخهٍغ ض اليهىصي بالىػن اإلاٗتٞر  بلى" ظىوؿىن " الغثِـ صٞٗذ التي هي   AIPAC ًاُٞت جدذ, إلؾغاثُل اإلاٍا
 هٕى مً مضمغة 20و بياُٞت ٞاهخىم َاثغة 45ب بٗض الظي" ه٨ُؿىن " به ٢ام الص يء وهٟـ, إلؾغاثُل الٟاهخىم َاثغاث حؿلُم

                                                           
غ ٖبض اإلاال٪اخؼ -   وخضة ، ؤل٣ُذ ٖلى َلبت الؿىت الشاهُت مً صبلىم الضعاؾاث الٗلُا اإلاٗم٣ت، مدايغاث في ماصة الؿُاؾاث الٗام، ٍع

لم الؿُاؾت، ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت ً والبدض في ال٣اهىن الضؾخىعي ٖو  -مغا٦ل -ظامٗت ال٣اض ي ُٖاى، الخ٩ٍى

                                                                                    .           اإلاٛغب
 
 - Vincent Lemieux, op.cit, p.106.  

ضة الؼمً، ألاؾاَحر اإلااؾؿت للؿُاؾت ؤلاؾغاثُلُت، عوجي ظاعوصي -    . 8 .م، مغا٦ل اإلاٛغب، مُبٗت ولُلي، جغظمت ٢ؿم الترظمت بجٍغ

 . 8 . م، الؿاب٤اإلاغظ٘  - 
ض، بدض ظظعي في الاهخٟايت الٗغبُت، جغظمت ٖمغ الكاٞعي، صاع الؿاقي، بحروث - 5 ، 3 0 لبىان، الُبٗت ألاولى  -ظلبحر ألاق٣غ، الكٗب ًٍغ

 .   . م
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ًٛ" ؤمام" ٧اعجغ" الغثِـ اجهؼم م 1980 ؾىت وفي. ال٨ُان لىٟـ ؾ٩احهى٥ , والؿٗىصًت إلاهغ خغبُت َاثغاث ببُ٘ ٢ام ل٩ىهه" َع

مه ؤما ًٛ" ٍٚغ ت ٣٦غوى صوالع ملُىن  600 جسهُهه م٣ابل ٞاػ ٣ٞض" َع   AIPAC ؤن للجض٫ واإلاشحر. بؾغاثُل لٟاثضة ٖؿ٨ٍغ
٨ُت الىَىُت للمهلخت مهضصا ؤنبذ . اإلاكتر٦ت اإلاهلخت ٖلى اؾدىاصه مً ؤ٦ثر, ؤلازني-الضًني اإلاُٗى ٖلى ًغج٨ؼ ل٩ىهه  ألامٍغ

 ٖاث٣ا بل مسغبت ٢ىة ؤنبذ اللىبي:" ًلي بما الههُىوي اللىبي في الؿاب٣حن اليكُاء ؤخض" ظىلضمان",الهضص بهظا نغح ٣ٞض

 ل٣ض:" AIPAC في الباعػًٍ اليكُاء ؤخض, "ٞاوـ ؾحزوع "٢ا٫ ال٨الم لهظا وجإ٦ُضا". ألاوؾِ الكغ١  في الؿالم ؤمام ؤؾاؾُا
 وعبما, طل٪ لٟٗل الؿلُت ًمل٩ان ال ب٩ىجهما ؤظابا الضولت و٧اجب الغثِـ ول٨ً, اللىبي ٖلى ال٣ًاء" ظىلضمان" ٖلُىا ا٢ترح

.   "الؿامُت مىاهًت ؤمام مهغاُٖه ٖلى الباب ٞخذ بلى طل٪ ًاصي ٢ض

٨ُحن الغئؾاء ٧ل َٝغ مً والؿُاس ي اإلااصي الضٖم اؾخمغ الؿامُت ًٖ الضٞإ وباؾم   باعا٥ خضوص الى, إلؾغاثُل الامٍغ

م, واإلاؿلمحن الٗغب ظحراجها ٖلى, إلؾغاثُل الىىعي الٗؿ٨غي  الخٟى١  يمان يغوعة ٖلى ًا٦ض بغح ما الظي, اوباما  ججظعها ٚع
ت في اإلاظهل ت، الٗىهٍغ ل ومداوالث الٗىهغي  الٟهل ظضاع ب٢امت بٗض زانت اإلاَٟغ  حهىصًت صولت بلى الٛانب ال٨ُان جدٍى

. هخيُاهى ًمحن بً م٘

٨ُحن الغئؾاء بزٟا١ ؤو هجاح ؤن بلى, ؾب٤ مما هسلو   لى. الههُىوي اللىبي وؤنىاث بإمىا٫ مغهىها ًب٣ى ألامٍغ  هظا ٖو

ت الضاثغة خؿم ٢ض  AIPAC ؤن الجؼم ًم٨ً ألاؾاؽ  م٘, ظلي بك٩ل الخا٫ هى ٦ما, ومدُُه الغثِـ هي والتي, الاولى ال٣غاٍع
دكاعص" مً ٧ل ال٣ًُت صاثغجه في ًخىاظض ٧ان الظي. الابً بىف الغثِـ الؽ"و" ولٟىوٍتز بى٫ "و" بحر٫  ٍع حرهم" ُٞض صٚو , ٚو

, "هخيُاهى ًمحن بً" الخالي ؤلاؾغاثُلي الىػعاء عثِـ مؿدكاعي  مً ٧ان مً منهم بل, الههُىوي للىبي  ًيخمىن  الظًً  مً
. إلؾغاثُل والؿُاس ي اإلااصي الضٖم صًمىمت, بالًغوعة ٌٗني مما, ؤ٢ل بك٩ل وبن اوباما باعا٥ م٘ الُىم ًدهل الص يء وهٟـ

ُٗت اإلااؾؿت:ب ٨ُت اإلاخدضة الىالًاث في اإلاغء ٌؿخُُ٘: الدكَغ  ًد٤٣ لً خخما ل٨ىه البرإلااهُت، لالهخساباث ًخ٣ضم ؤن ألامٍغ
غ لم ما الىجاح ل الُاثلت ألامىا٫ له جخٞى , اإلاكغوٍ الضٖم ل٣ُضم AIPAC ًخضزل الباب هظا مً, الاهخسابُت خملخه لخمٍى

. الؿُاؾُحن والدكهحر الضٖاًت وج٣ىُاث  ووؾاثل باألمىا٫ لالهخساباث اإلاترشر ُٞٛغ١ 

ُه الٟىػ  ٢بل اظخمإ: اإلاغشخحن م٘ AIPAC ٣ٌٗضهما, ؤؾاؾُحن اظخماٖحن في جخ٨ش٠ الخُت هظه   قغوٍ ج٣ضم ٞو
ُه, الٟىػ  بٗض اظخمإو واإلاؿاٖضة الضٖم غ١  AIPAC بغهامج ٣ًضم ٞو . جُٟٗله َو

ُٗت اإلااؾؿت ؤن وعٚم   ت الضاثغة نُٗض ٖلى الغابٗت اإلاغجبت جدخل, الدكَغ  خُض, باإلادضوصًت صوعها ٖلى ًد٨م مما  ال٣غاٍع
 مىعصا بمشابت حٗض  AIPAC لٟاٖلي باليؿبت ؤجها بال, ؾُدُت حٗضًالتها جب٣ى وبالخالي, ال٣غاعي  اإلاؿلؿل جهاًت في بال جخضزل ال

ا ؤؾاؾُا ًها ال٩ىوٛغؽ ٖلى ٌؿهل, زاعظُت ؤهضاٞا اللىبي ؤهضاٝ ل٩ىن , خٍُى  مباقغ بك٩ل طل٪ ًازغ ؤن صون  ٢بىلها، ؤو ٞع

. الىازبت ال٨خلت ٖلى

                                                           

٨ُت، اصواعص جُٟىان -  ، قغوٕ ال٣ىمي للش٣اٞتالم، جغظمت خؿً ٖبض عبه اإلاهغي ، اللىبي ال٣ىة الؿُاؾُت اليهىصًت والؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

  .9 . م، 003 الُبٗت ألاولى ، ال٣اهغة

  .85 . م، (مغظ٘ مظ٧ىع )، عوجي ظاعوصي -

ض زالض، الؿُاؾاث الٗامت، بُحر مُلغ -  ميكىعاث  ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت ،مغاظٗت وبقغاٝ ٖبض اإلال٪ اخؼعٍغ، جغظمت ٍٞغ

  .3. م،  00 اإلاٛغب ، مغا٦ل، ظامٗت ال٣اض ي ُٖاى، والاظخماُٖت
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 ؤمام" بغهامج م٘ م٣ابلت في, ٞىلبراًذ الؿِىاجىع  الكُىر مجلـ في الخاعظُت الكاون لجىت عثِـ نغح الاججاه هظا في  

ش وطل٪, C.B.S قب٨ت جبشه الظي, "ألامت  ومجلـ ال٩ىوٛغؽ ؾُاؾت ًغا٢بىن  ؤلاؾغاثُلُحن بن:" ٢اثال م 1973 ؤ٦خىبغ 7 بخاٍع
ذ هظا وبٗض.   "اللىبي يِٛ جدذ مىا٢ٟهم ًخسظون , الكُىر مجلـ في ػمالثىا مً اإلااثت في ؾبٗحن بن بل, الكُىر , الخهٍغ

 مً ٦ك٠ الظي, هظا لخد٣ُ٣ه هدُجت, الكُىر مجلـ في ٦ًٗى مىهبه"ٞىلبراًذ" ٣ٞض, اإلاىالُت الاهخساباث في وجدضًضا

ت الههُىهُت ال٣ىة حجم زالله ت الضاثغة ه٩ُل في الشاٍو ٨ُت ال٣غاٍع . ألامٍغ

 في الًٗى" لي ٞحن بى٫ " ون٠, 1985 ؾىت وقغ٧ائه هحر لىعاوـ ًٖ الهاصع" ال٨الم ٖلى ججغئوا ل٣ض"٦خاب وفي 

٩ي ال٩ىوٛغؽ  ال٩ىوٛغؽ ًغا٢ب  ؤلاؾغاثُلُت للخ٩ىمت ٕٞغ هظا:"٢اثال, ٢ىجه و٦ظا الههُىوي اللىبي وكاٍ, ؾىت 22 إلاضة ألامٍغ
الم ووؾاثل( الضٞإ وػاعة)والباهُا٧ىن  الخاعظُت ووػاعة الجمهىعٍت وعثاؾت. الكُىر ومجلـ  الخإزحر بلى بياٞت, هٟؿها ؤلٖا

 بحن الخجاعي  للخباص٫ ج٣ىحن ٧ل 98%بإٚلبُت, الىىاب مجلـ ؤلغى م 1984 ؾىت وفي. "وال٨ىاجـ الجامٗاث ٖلى ًماعؾه الظي
م, اإلاخدضة والىالًاث بؾغاثُل غ ؾلبُت ٚع  الىٟىط اؾخُإ, هظا مً ؤ٦ثر.  الى٣اباث و٧اٞت الخجاعة وػاعة ًٖ الهاصع الخ٣ٍغ

٩ي ألامحرا٫ شخو في, الٗؿ٨غي  الخ٨ىى٢غاٍ  بلى ًهل ؤن ؤلاؾغاثُلي  الٗامت الخغب ؤع٧ان عثِـ" مىعٍغ َىماؽ" ألامٍغ

٨ُت اإلاؿلخت لل٣ىاث " ٚىع  مىعصزاي" ؤلاؾغاثُلي الٗؿ٨غي  اإلالخ٤ م٘ ٖال٢خه بسهىم م 1973 ؾىت نغح الظي, ألامٍغ
٨ُت اإلاخدضة الىالًاث مً ألازحر هظا َلب:"٢اثال  ٖلُه ٞغص, "ماٍٞغ٪ ٌؿمى مخُىع  ظض بهاعور مؼوصة خغبُت َاثغاث ألامٍغ

, " بليها خاظت في بإهىا ال٩ىوٛغؽ ؤمام ؤ٢ؿمىا و٢ض واخضا ؾغبا بال لىا لِـ,  الُاثغاث هظه ؤؾلم٨م ؤن ًم٨ىني ال: "ألامحرا٫
 الؿغب ؤعؾل:"ألامحرا٫ ٠ًًُ وه٨ظا". به ؾإج٩ل٠ ٞإها, ال٩ىوٛغؽ ًسو ُٞما ؤما, الُاثغاث ؾلمىا" :"ٚىع " ٖلُه ٞغص

". بؾغاثُل بلى بماًٍٟغ٪ اإلاجهؼ الىخُض

 الخ٣ىُت ال٣ضعاث ؤؾغاع ٖلى الخجؿـ بلى الخغبي الاهخاط اؾخحراص مىيٕى الههُىوي، اللىبي هٟىط ججاوػ  الغاهً وفي 
٨ُت، ٠ اؾغاثُل ونبدذ ألامٍغ ٪" مجلت ٦كٟذ ٣ٞض. ؾاٞغ بك٩ل الخ٣ىُت هظه جْى ٨ُت" هُىػٍو  اإلايكىع  ٖضصها في ألامٍغ

ش ٨ُت ؤؾغاع لؿغ٢ت ؤلاؾغاثُلُت الجهىص ؤن ًٖ ،2014 ماي 07 بخاٍع ت اإلاهماث ُٚاء جدذ ؤمٍغ ٣ىص الخجاٍع  ج٨ىىلىظُا ٖو

 .الخمغاء الخٍُى ججاوػث, اإلاكتر٥ الضٞإ

٨ُت الخاعظُت الؿُاؾت في  pouvoir unilatéral الجاهب ؤخاصًت ؾلُت هىا٥ ؤن بلى, ج٣ضم ما ٧ل مً هسلو   هي, ألامٍغ

 والا٢خهاصي والٗؿ٨غي  الؿُاس ي الضٖم جإمحن حؿخُُ٘, ألاوؾِ بالكغ١  اإلاخٗل٤ الك٤ في زانت, الههُىوي اللىبي ؾلُت
 .الاؾتراجُجي اإلاضي ٖلى الههُىوي لل٨ُان

 ًجض, الٗؿ٨غي  الخ٣ىى٢غاٍ وزانت  وؤلاصاعة, البرإلاان, الخ٩ىمت: الؿُاؾُحن اإلا٣غعًٍ ٌؿتهضٝ الظي اإلاباقغ الخإزحر هظا 

ُت ال٣ىة في صٖمه غ التي الىٖى  اإلااصي الغؤؾما٫ ؤي, الخانت اإلال٨ُت ٖلى ؤًٖاثه ظل ؾُُغة في واإلاخمشلت, AIPAC ٖليها ًخٞى
الم ووؾاثل وألابىا٥ ٧الكغ٧اث , croyances fondamentales ألاؾاؾُت اإلاٗخ٣ضاث مؿخىي  ٖلى:الغمؼي  عؤؾماله وخضة و٦ظا, ؤلٖا

اث زاللها مً جدضص والتي  ٩ًىن  التي, الؿُاؾُت اإلاٗخ٣ضاث بٗضها مً جإحي التي, ألاؾاؾُت ال٣ُم بحن مً اإلاسخاعة ألاولٍى
ها غ, الٟاٖلحن بحن الٗال٢اث مىيٖى  في الخاعظُت الؿُاؾت هي والتي. اإلاٗىُت الؿُاؾاث ٢ُإ صازل ألاؾاؾُت ال٣ُم لخمٍغ

                                                           

   .95 . م، (مغظ٘ مظ٧ىع )، عوجي ظاعوصي -

 .96 . م، اإلاغظ٘ الؿاب٤ -
  

  .345. م، 997  بحروث ، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ، جغظمت مدمض ٖغب نانُال، ٖلم الؿُاؾت، ظىن ماعي صه٩ان - 
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ت واإلاٗلىمت الاصاجُت ال٣غاعاث حهم الظي وهى الشاهىي  اإلاؿخىي  ًإحي طل٪ بٗض زم,  هاجه خالخىا  اإلاٗخ٣ضاث لخد٤ُ٣ الًغوٍع

.    الؿُاؾُت

 الٗام ٞالغؤي. الؿُاؾُحن اإلا٣غعًٍ ٖلى اإلاباقغ ٚحر للًِٛ ٦ألُت, الٗام الغؤي حٗبئت بلى AIPAC ًلجإ ألاعيُت هظه ٖلى 

.  الٛغبُت الضًمى٢غاَُت الضو٫  في الٗام ال٣غاع ناو٘ ٖلى جازغ ما ٚالبا التي الخلُٟت ال٣اٖضة هى

ٗـــام الغؤي حٗبئت: الشاوي اإلادىع  :   ال

 زال٫ ٞمً. الاهخسابُت اإلاىاٞؿاث مى٤ُ بؿبب وطل٪, به ٌؿتهان ال صوعا الضًم٣غاَُت الضو٫  في الٗام الغؤي ًلٗب 

غها  ًخم التي, الٗالهُت الضٖاًت بىاؾُت الٗام ال٣غاع ناو٘ ٖلى الخإزحر ًم٨ً  الاجها٫ وخمالث الٗام الجض٫  وؾاثل ٖبر جمٍغ
الم ىهُت وال٣ىىاث  ٧الصخ٠ ؤلٖا ٠ُ و٦ظل٪. الخلٍٟؼ  في وهاظ٘ ؤؾاس ي ش يء جب٣ى اإلاماعؾاث ٞهظه. والؿِىما اليكغ صوع  جْى

. الغثِؿُحن اإلا٣غعًٍ ٖلى ؤهضاٞها ٞغى ؤظل مً, زام بك٩ل AIPACو ٖام بك٩ل اللىبُاث حٗخمضه الظي الخٗبئت، ؤؾلىب

خ٣اص زل٤ بلى AIPAC ٌؿعى, الٗام الغؤي اؾتهضاٞه وعاء ٞمً   ت اإلاؿإلت بإن اإلاجخم٘ م٩ىهاث ؤٚلب لضي الٖا ٖى  مً اإلاٞغ

ه غ. الجمُ٘ تهم, َٞغ  الخدالٟاث نُاٚت جخم وبالخالي. الؿىاء ٖلى واليهىص اإلاؿُدُحن حهضص زُغ بإجهم مشال اإلاؿلمحن ٦خهٍى

ضو, نض٣ًي هى نض٣ًي نض٤ً مٗاصلت ؤؾاؽ ٖلى . نض٣ًي هى ٖضوي  ٖو

٨ُت ؤلاصاعة ن٣ىع  بحن الخدال٠ نُٗض ٖلى, الابً بىف ٞترة ؤزىاء, ٢ىي  بك٩ل اإلاى٤ُ هظا بغػ  و٢ض   اإلاغظُٗت طوي  ألامٍغ

. بؾغاثُل في اإلاخىٟظ الٗىهغي  الؿُاس ي الىٓام ًٖ حٗبحر باٖخباعه, الههُىوي واللىبي اإلاداٞٓت الُمُيُت

ت هدُجت, ظاء هظا AIPAC ٞىٟىط  ٨ُت اإلاخدضة الىالًاث في اللىبُاث بها جخمخ٘ التي ال٨بحرة للخٍغ  التي ٞغوؿا ٨ٖـ, ألامٍغ

. مخٗحن ٚحر بك٩ل ٞيها حٗمل

ه ًماعؽ خُض, واضر ؾُاس ي لىن  له لِـ AIPACان هى الاهدباه ًلٟذ ما    الجمهىعي: الخؼبحن مً ٧ل ٖلى يَٛى
م -والضًم٣غاَي  صازل وحٛلٛله الخانت ٖال٢اجه هدُجت -الازخالٝ ؤوظه مً ؤ٦ثر بُنهما ؤلاًضًىلىجي الخالقي ؤوظه ؤن ٚع

. الٗام الغؤي ؤوؾاٍ

غث و٢ض   الهٟىة اؾم ٖليهم ًُل٤ ممً 11% مً ٖليها ًغج٨ؼ التي اليهىصًت ال٣اٖضة حك٩ل هدُجت, ؤلام٩اهُت هظه له جٞى

. الىسبت مجمٕى مً

ُت اإلاىٓماث عئؾاء مً %17 مً وؤ٦ثر. واليكغ الصخاٞت نٟىة مً % 25 و  اإلاىانب مً 15 % مً وؤ٦ثر, والٗامت الخُٖى
. الهامت الغؾمُت

 اليهىصًت باللجىت ال٣ىمُت للكاون الؿاب٤ اإلاضًغ" stephen steinlight" " قخاًىالث ؾدًُٟ" ؤوعص الؿُا١، طاث وفي 
٨ُت ت ؤي ٢ىة مً ؤٖٓم وهي, ٖضصهم م٘ جدىاؾب ال ؾُاؾُت ٢ىة لليهىص ؤن, "ألامٍغ ٩ا في ز٣اُٞت ؤو ٖغ٢ُت مجمٖى تر٦ؼ. ؤمٍغ  ٍو

ىن  هىلُىص في مخىاؾبت ٚحر بهىعة و٢ىتهم لليهىص الا٢خهاصي الىٟىط  ال٩اجبان ؤ٦ضه الص يء وهٟـ. ألازباع مجا٫ وفي والخلٍٟؼ

                                                           
 
 - Vincent Lemieux, op.cit, p.22. 

الُبٗت الاولى ، بحروث، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘، جغظمت مدمض ٖغب نانُال، الاظخمإ الؿُاس يٖلم ، ٞلُب بغو  - 
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٩ي والخا٫ اليهىص"٦خابهما في" عاب ببغ٫ "و"لُبؿذ ؾُمىع "اإلاٗغوٞان اليهىصًان  خُض, م 1995 ؾىت اإلايكىع , "الجضًض ألامٍغ

٨ُت اإلاخدضة بالىالًاث مش٠٣ 200 ؤًٞل مً 50% اإلاايُت الشالزت ال٣ٗىص زال٫ اليهىص ق٩ل:" ٢اال  ؤؾاجظة مً %20, ألامٍغ
ىع٥ ال٨بري  ال٣اهىهُت باإلا٩اجب الكغ٧اء مً %40 الغثِؿُت الجامٗاث  للخمؿحن اإلاىخجحن ال٨خاب مً %59, وواقىًُ بيٍُى

 مً ؤ٦ثر ؤو الزىحن واإلاىخجحن وال٨خاب اإلاضًٍغً مً %58و, 1982 –1965 ٖامي بحن ما بًغاص ؤ٦بر خ٣٣ذ التي, ؾِىماثُا ُٞلما

م,  "الخلٟاػي  الظعوة بى٢ذ اإلاؿلؿالث ٨ُت اإلاخدضة الىالًاث ؾ٩ان مجمٕى مً %2 بال ٌك٩لىن  ال اليهىص ؤن ٚع  هظه. ألامٍغ
٩ي الٗام الغؤي وعي الههُىوي اللىبي بىاؾُتها ٌك٩ل، الجباعة ؤلام٩اهُاث ٣ا ألامٍغ . بؾغاثُل إلاهالر ٞو

الم وؾاثل نُٗض ٖلى ؤؾاؾا مىخٗل الههُىوي ٞاللىبي, ٞغوؿا  في ؤما   : ٢اثال" صٚى٫  قاع٫ " الججرا٫ به ؤ٢غ ما وهظا, ؤلٖا
ض ٢ىي  لىبي ٞغوؿا في ًىظض" المُت ألاوؾاٍ صازل الخهىم ٖلى جإزحره ًماعؽ, إلؾغاثُل مٍا  اإلاحز مىاهًت ٞغابُت.  "ؤلٖا

المُت ال٣ىة حٗض  الؿامُت ومٗاصاة الٗىهغي   الٗام الغؤي يبِ بةم٩اجها ؤن طل٪, الههاًىت ٖليها ٌؿُُغ التي, ال٨بري  ؤلٖا
ىن  ل٩ىن , هىاها خؿب الٟغوس ي . اللىبي هظا ًض في اليكغ وصوع  والؿِىما اإلا٨خىبت والصخاٞت وؤلاطاٖت الخلٍٟؼ

المُت ال٣ىة هظه    الٟغوؿُت، الجمهىعٍت لغثاؾت مغشر ٩ٞل. لها ٞغوؿا عئؾاء ًىلُه الظي الاهخمام زال٫ مً جبرػ ؤلٖا

اعة و٢ام بال ،"مُتران"ب مغوعا, "هىالهض ٞغاوؿىا" بلى" عو٧اع مِكل" مً الخؼبي اهخمائه ٧ان و٦ُٟما  ٖلى للخهى٫  إلؾغاثُل بٍؼ
المُت اإلاؿاهضة .  ؤلٖا

الم وؾاثل بىاؾُت اللىبي هظا ًلجإ, بؾغاثُل إلاهلخت اإلاىاؾبت للى٢اج٘ بلىعجه بَاع وفي   الث ج٣ضًم بلى, ؤلٖا  مكىهت جإٍو
خضاء اٖخباع جم مشال. للمٗاوي م, بعهابا لىضن في بؾغاثُلي صًبلىماس ي ٖلى الٖا  بإن, الٗمىم مجلـ ؤمام ؤ٦ضث" جاحكغ" ؤن ٚع

خضاء مىٟظ غ مىٓمت بلى ًيخمي ال الٖا  ٞخم ال٣خلى آلالٝ وخهضه, للبىان ؤلاؾغاثُلي الجِل اظخُاح ؤما, الٟلؿُُيُت الخدٍغ

 ؤخض ظشمان بهدكل خُض,  "ب٩اعبخجراؽ"اليهىص عويت م٣ابغ جضهِـ جم م 1990 ماًى وفي. الخلُل في للؿالم ٖملُت اٖخباعه
 مهاصع خؿب مخٓاهغ ؤل٠ زماهحن باَعـ قىإع بلى زغط م 1990 ماًى 14 ًىم وفي طل٪ وبٗض, آزغ ٢بر بلى وه٣ل ألامىاث

ت غصام"٦ىِؿت هىا٢ِـ ص٢ذ و٢ض, اإلاىٓمحن خؿب ؤل٠ وماثتي الكَغ هم ٖلى" هَى  الخ٣ُ٣ت في ٌٗلم ال:"ظاعوصي ًغصٝ.  قٞغ
ت مخٓاهغ ؤي مت هظه مغج٨بي بهٍى , طل٪ ًٖ ال٨ك٠ بةم٩اهه ٧ان وخضه الخد٤ُ٣, مً؟ يض جٓاهغوا بطن! الكىٗاء الجٍغ

.    "ًٟٗل لم ل٨ىه

ذ خُض, اؾغاثُل لهالر, الخا٫ بُبُٗت ٧اهذ, الههُىوي اللىبي ظِكها التي اإلآاهغة هظه   ٞغ   وعمىػها ؤٖالمها ٞع
م, "لُىجاع ٞغووؿىا"م٘" ماعش ي ظىعط" ٞيها وجهاٞذ, اإلاخٓاهٍغً عئوؽ ٞى١  ب٨شاٞت  بلى الجاوي ًٖ ال٨ك٠ ًخم لم ؤهه ٚع

. هظا ًىمىا

٩ا في, الٗام الغؤي الههُىوي اللىبي به ٨ًؿب الظي الجضًض ال٣ضًم الكٗاع الؿامُت مٗاصاة مؿإلت حٗض   غوؿا ؤمٍغ  ٞو

حرهما , الى٣اف و٦بذ الؿُاس ي الى٣ض لى٠٢, بؾغاثُل ٌٗاعى مً ٧ل يض" الهىلى٦ؿذ"ِٞؿخسضم. ٞيها اإلاخىٟظ الضو٫  مً ٚو
خماص بال لهم ًم٨ً الجهاث،وال ٧ل ومً, ألابض بلى مدانغون ٢ىم اليهىص بإن الكٗىع  ًضٖم ٞالهىلى٦ؿذ  ل٩ي, ال٣ىة ٖلى الٖا

                                                           

بر -   بِ ميكىع ٖلى الغا، جغظمت مدمض ٖبض الل٠ُُ حجاػي  ،اللىبي اليهىصي في الىالًاث اإلاخدضة، ماع٥ ٍو
http://ashahed2000.tripod.com/drasat/222-11.html 
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 ُٞهبذ, اإلاتزن  الى٣اف مدل, الىاػي  الخ٨م ْل جدذ اليهىص جدملها التي اإلاٗاهاة اؾدشاعة جدل ما ٞٗاصة. ؤهٟؿهم ًٖ ًضاٞٗىا

ُت في ق٪ لضًه مً بظل٪ ٣ًخى٘ ؤن مخى٢ٗا . ؤلاؾغاثُلُت للخ٩ىمت الخالُت الؿُاؾت قٖغ

 الخابٗت hunter college هىتر ب٩لُت الؿُاؾُت الٗلىم ؤؾخاط  Norman finkelsten" ٞى٩لكخحن هىعمان"نغح الهضص وبهظا  

city university of new york م بلى تهضٝ زضٖت الهىل٩ىؾذ اؾدشاعة: "٢اثال  الهىل٩ىؾذ ٣ُٗٞضة -لليهىص اهخ٣اص ٧ل جدٍغ

٩ا وحهىص إلؾغاثُل اإلاىاٖت حُٗي -اليهىص ٖلى الخامت البراءة بةيٟائها الغاسخت  اؾخٛلذ ل٣ض... اإلاكغوٕ الى٣ض يض ؤمٍغ
ت هىل٩ىؾذ اليهىصًت الخىُٓماث .  "ٖنها ؤزالقي صٞإ هىا٥ ٩ًىن  ؤن ًم٨ً ال التي وؾُاؾاتها اؾغاثُل اهخ٣اص لهض الىاٍػ

ضة آلاعاء هٟـ ٌكاَغه ال مً ل٩ل الؿامُت مٗاصاة تهمت ًىظه ظٗلخه AIPAC ًدخلها التي اإلا٩اهت هظه    وما. إلؾغاثُل اإلاٍا
المُت الخمالث غص ظامٗت مً"والذ. م ؾدًُٟ"البروٞؿىعان لها حٗغى التي ؤلٖا  ظامٗت مً" محرقاًمغ. ط ظىن "و هاٞع

٨ُخحن ق٩ُا٧ى ٩ي الضٖم بإن ج٣غ لىع٢ت ٖغيهما بزغ, الامٍغ ٨ُت ال٣ىمُت اإلاهالر م٘ ًدىا٢ٌ بؾغاثُل لضولت الامٍغ  وال, الامٍغ
٨ُت اٖخباعاث مً ًيب٘ ٩ا في ؤلاؾغاثُلي اللىبي حٛلٛل مً بل ؤزال٢ُت ؤو اؾتراجُجُت ؤمٍغ , اللىبي هظا ٢ىة ٖلى صلُل بال, امٍغ

غص ظامٗت في للؿُاؾت ٦ىُضي ٧لُت ٖمُض"والذ ؾدًُٟ"الض٦خىع  ظٗل الظي  بخ٣ضًم ًخٗهض, الىع٢ت هظه م٣ضمي ؤخض, هاٞع

.  2006 الضعاس ي الٗام جهاًت مً اٖخباعا اؾخ٣الخه

 بالؿِىما وهٟىطه, ؤلاهخاط لىؾاثل الطخمت مل٨ُخه بلى حٗىص, الههُىوي اللىبي ٢ىة ؤن, ط٦غه ؾب٤ مما وؿدك٠   

٨ُت اللجىت), AIPAC في ٣ِٞ جخلخو ال ال٣ىة هظه. وال٩ىوٛغؽ والخ٩ىمت والغاصًى والصخاٞت  للكاون ؤلاؾغاثُلُت ألامٍغ
٨ُت اإلاخدضة الىالًاث في الههُىهُت ال٣ىة ْاهغة هي, ب٨شحر ؤ٦بر ْاهغة في ؤظؼاء مً ظؼء مجغص ٞهي, ( الٗامت . ألامٍغ

الم وؾاثل ٖلى م٣خهغة لِؿذ ال٣ىة هظه ؤن بُض   ُه ؤلٖا  ٚحر ال٣ُاٖاث في ج٣لُضًا جغ٦ؼ اليهىصي ٞاإلاا٫, ٞدؿب والتٞر

ل اإلاهاٍع٠ في بل. البىاء ؤو والؿُاعاث الٟىالط نىاٖت مشل الش٣ُلت الهىاٖاث في ال, اإلاىخجت  واإلاؿدىضاث وألاؾهم والخمٍى
٩ي الغثِـ ٞ٪ ؤن وبٗض. الهٗبت والٗمالث دكاعص ألامٍغ  ما٫ الغؤؽ اػصهغ, م 1973 ٖام بالظهب الضوالع اعجباٍ ه٨ُؿىن  ٍع

 الغؤؾما٫ هظا ؤنبذ وبالخالي. اإلاٗىلم الا٢خهاص في ٢ُإ بٗض ٢ُاٖا, ألامام بلى الههُىهُت باإلاهالر صٞ٘ مما, اإلاًاعب
الي للغؤؾما٫ الاظخماُٖت -الا٢خهاصًت البيُت مً ًٖىي  ظؼء الههُىوي  في للغؤؾمالُت ؤي, واإلاغابي اإلاًاعب اإلاالي, ؤلامبًر

 ْغفي ؤو ؾُاس ي امخضاص مجغص ولِؿذ الٗاإلاُت الغؤؾمالُت للبيُت وهىعي مىيىعي امخضاص هي ٞةؾغاثُل لظل٪.  الٗىإلات ٖهغ

. اإلاى٣ُت في

ُا جدىال قهض الظي الىػن هظا    الكغ١  في ؤلاؾتراجُجُت اإلاسُُاث بٌٗ ؤظغؤة زال٫ مً ًخطر, الغاهىت اإلاغخلت في هٖى

 وما, مهغ في والا٢باٍ اإلاؿلمحن بحن الهغإ بىاصع و, الؿىصان وج٣ؿُم, ج٣ؿُمه الى والؿعي الٗغا١ ٧اخخال٫, ألاوؾِ
 الهجُىت، اإلااؾؿاث وج٨٨ٟذ الؿالح واهدكغ ال٣بلُت الهغاٖاث اهبش٣ذ خُض, الٗغبي بالغبُ٘ ٖٝغ ما  بٗض لُبُا في خضر

ً م٩ىهاث وصزلذ ت نغاٖاث في الَى  نغإ مً ؾىعٍا في الُىم ًدهل وما. ومىا٣َُُت و٢بلُت صًيُت ؤؾـ ٖلى ٖؿ٨ٍغ

                                                           

بر -  .3.م، (مغظ٘ مظ٧ىع )، ماع٥ ٍو
  

٩ا، ابغاهُم ٖلىف -   :ٖلى  الغابِ الخالي ميكىع ، ج٣ُُم لىع٢ت البروِٞؿىعان والذ ومحر قاًمغ، مً ٌؿُُغ ٖلى مً؟: اللىبي اليهىصي وؤمٍغ
http://www.arabrenewal.info/2010-06-11-14-10-13/37-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-

%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/11159-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-

%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%9F.html 

http://www.freearabvoice.orgمنشور
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٤, والههُىهُت الٛغبُت الخاعظُت ال٣ىي  َٝغ مً مضٖىم, ٖؿ٨غي  اثُٟت ٖغ٢ُت ؤؾـ ٖلى ج٨ُ٨ٟها إلاداوالث والدؿٍى  َو

ٜ بحن الازني اإلاظهبي الهغإ وبىاصع ٣ُا قما٫ في والٗغب الاماَػ  اإلالخّى والٓهىع  ،(همىطظا بالجؼاثغ ٚغصاًت اخضار) اٍٞغ
 الس يء لل٣اصم م٣ضماث بال ماهي الكامل، والخغاب والضماع الخ٨ٟحر لٛت بال, وا٢ُٗا بضًال جمخل٪ ال التي ؤلاعهابُت للجماٖاث

. ألا٤ٞ في ًلىح الظي

 اإلاىٓمت ؤنضعتها التي الخىنُت جل٪ وزانت الههُىهُت، اللىبُاث بٌٗ ويٗتها التي ألاظىضة بلى الٗىصة زال٫ ٞمً  

 ج٣ى٫ . الٗغبي الٗالم في الُىم ٣ً٘ ما ٞهم ًم٨ً,  "هُلىهُم"  مجلت وكغتها والتي 1982 ؾىت ال٣ضؽ في الٗاإلاُت الههُىهُت

خباع بٗحن ؤزظها ما بطا زانت, هامضة ظشت ؤنبذ مغ٦ؼي  ٦جؿض مهغ بن: "الظ٦غ الؿالٟت الخىنُت  ًؼصاص الظي الهغإ الٖا
 الدؿُٗىاث في الؿُاس ي هضٞىا ًهبذ ؤن ًجب مسخلٟت ظٛغاُٞت م٣اَٗاث بلى وج٣ؿُمها, واإلاؿُدُحن اإلاؿلمحن بحن خضة

ت الؿلُت مً وخغماجها مهغ ج٨ُٟ٪ وبمجغص. الٛغبُت الجبهت ٖلى  ؤزغي  وصو٫ , والؿىصان لُبُا مشل صو٫  ؾخٗٝغ, اإلاغ٦ٍؼ
ت ٦ُاهاث وزل٤ الٗلُا مهغ في ٢بُُت صولت بوكاء بن. اإلاهحر هٟـ هاثُت غ مٟخاخا ٌٗخبر. ألاهمُت يُٟٗت ظهٍى ذي لخٍُى  جاٍع

. البُٗض اإلاضي ٖلى خخما آث ول٨ىه, الؿالم اجٟا٢ُت بؿبب, الغاهً الى٢ذ في جإزغ

 زمؿت بلى لبىان ج٣ؿُم زم. الكغ٢ُت الجبهت جمشلها التي جل٪ مً ؤ٢ل مكا٧ل جمشل الٛغبُت الجبهت ٞةن, ًٓهغ ما وعٚم
 ٖغقي ؤؾاؽ ٖلى مىا٤َ بلى والٗغا١ ؾىعٍا جٟجحر بن ٦ما. بغمخه الٗغبي الٗالم في ؾُدضر إلاا مؿب٣ا ججؿُضا ٌٗض م٣اَٗاث

ت ال٣ضعة جدُُم هي لظل٪ ألاولى واإلاغخلت. إلؾغاثُل باليؿبت ؤولُا هضٞا البُٗض اإلاضي ٖلى ًهبذ ؤن ًجب, صًني ؤو  الٗؿ٨ٍغ
. الضو٫  لهظه

 في ؾيُت صولت ٢ُام وبلى الؿاخل َى٫  ٖلى قُُٗت صولت بوكاء بلى ًاصي ٢ض لخ٨ُٟ٪ حٗغيها لؿىعٍا الٗغ٢ُت البيُاث بن 

ً ًخمنى ٢ض صعػي و٦ُان. صمك٤ في ؤزغي  وصولت خلب مى٣ُت لى( الجىالن) مى٣ُخىا ٞى١  عبما -به زانت صولت ج٩ٍى  ٧ل ٖو

 هضٝ بهه اإلاى٣ُت في وألامً للؿلم يماهت ٩ًىن  ٢ض, البُٗض اإلاضي ٖلى الضولت هظه مشل بن... ألاعصن وقما٫ خىعان م٘ خا٫
. مخىاولىا في

                                                           

٪»وكغث صخُٟت   -1 ُت جخيبإ بخ٣ؿُم «هُىػٍو ٨ُت، زٍغ ؾىعٍا والٗغا١ والُمً ولُبُا واإلامل٨ت الٗغبُت :"صو٫ ٖغبُت، هى 5، ألامٍغ

، مصخىبت بالخٗل٤ُ للمدللت الؿُاؾُت صولت، بؿبب الجزاٖاث الُاثُٟت والؿُاؾُت  4 ، بلى "الؿٗىصًت
ً
، الباخشت «عوبً عاًذ»الضاثغة خالُا

لؿىن »بمٗهض  ضعو ٍو ٩ى«ٍو ُت . ، ألامٍغ ٓهغ زٍغ
ُ
ت»: صو٫، هى 3ج٣ؿُم ؾىعٍا بلى « عاًذ»وج يخمى بليها « الٗلٍى لت ٍو التى خ٨مذ ل٣ٗىص ٍَى

فى « ألا٦غاص»التى مً اإلام٨ً ؤن جىضمج فى جهاًت اإلاُاٝ م٘ صولت  «٦غصؾخان الؿىعٍت»و= الغثِـ بكاع ألاؾض، وجمخض ٖلى ؾىاخل ؾىعٍا، 

 
ً
ُت»الٗغا١، وؤزحرا

ّ
 .٢ض جخىخض م٘ مٗا٢ل الؿىت التى ؾدىٟهل ًٖ الٗغا١ في ألاهباع، الخ ...في خلب وصمك٤ والغ٢ت وصًغ الؼوع «  صولت ؾي

ُما ًخٗل٤ باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، جغي  ث ٦شحرة ا٢خهاصًت واه٣ؿاماث صازلُت م٨بىجت، وزالٞاث بحن الؿىت ؤجها جىاظه جدضًا« عاًذ»ٞو

 بحن ؤظُا٫ ألامغاء حهضص وخضة اإلامل٨ت
ً
ؤن هظه الخدضًاث مً اإلام٨ً ؤن ًإحى لها و٢ذ وجٓهغ، لُجغي « عاًذ»وؤوضخذ . والكُٗت ونغاٖا

الث، هى 5ج٣ؿُم الؿٗىصًت بلى  لشت فى الٛغب، وعابٗت فى الجىىب، وؤظؼاء ؤزغي م٣خُٗت صولت فى الكما٫، وصولت زاهُت فى الكغ١، وزا: صٍو

واخضة لأل٦غاص مً اإلام٨ً ؤن جخىخض م٘ ؤ٦غاص ؾىعٍا، : صو٫  3ؤما الٗغا١ ٞمً اإلادخمل ؤن ًخدى٫ بلى ."الضولت الىهابُت"حك٩ل ما ونٟخه بـ

٣ا لـوصولت ؾىت فى الىؾِ مً اإلام٨ً ؤن جخىخض م٘ ؾىت ؾىعٍا، وصولت قُُٗت فى الجىىب، وبن   ".عاًذ"٧ان هظا لِـ بك٩ل واضر آلان ٞو

ُت ج٣ؿُمها بلى صولخحن،  بن جُىع الاخخجاظاث الكٗبُت فى الجىىب : «عاًذ»، و٢الذ «الجىىب والكما٫»وباليؿبت لضولت الُمً، ٞخٓهغ الخٍغ

، ًضٞ٘ هدى    واإلاىاصًت باؾخٗاصة صولت الجىىب والاهٟها٫ ًٖ الكما٫، الظي جىخض مٗه ٢بل 
ً
ت فى الجىىب، مً ٖاما جإؾِـ صولت ٢ٍى

 لبُ٘ هُٟها ٖلى قاَئ بدغ الٗغب صون مساٝو مً 
ً
 مً زالله ًم٨ً للؿٗىصًت ؤن جمغع ؤهبىب هِٟ ضخما

ً
 صولُا

ً
اإلام٨ً لها ؤن جهبذ مىٟظا

ُما ًخٗل٤ بلُبُا، ٢الذ . إلا٤ًُ هغمؼ« بًغان»بٚال١  ، وؤياٞذ «ٞؼان»ؽ، وبغ٢ت، وَغابل: صو٫ هى 3بجها مً اإلادخمل ؤن جخ٨ٟ٪ بلى : «عاًذ»ٞو

 http://www.elwatannews.com/news/details/332812: لإلؾتزاصة اهٓغ الغابِ الخالي. ؤن الؿبب هى الجزاٖاث ال٣بلُت وؤلا٢لُمُت
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غيت بالبترو٫ ٚىُت ٦ضولت الٗغا١ بن  ٌٗخبر ج٨ُ٨ٟها ؤن طل٪, ؤلاؾغاثُلي الدؿضًض زِ ٖلى جىظض صازلُت إلاىاظهاث ٖو

.  "إلؾغاثُل باليؿبت ظضًت ألا٦ثر التهضًض ال٣هحر اإلاضي ٖلى جمشل الٗغا١ ألن, ؾىعٍا ج٨ُٟ٪ مً ؤهمُت ؤ٦ثر

ـــــت ــ : زـالنـ

لى الخىنُت هظه ٖلى بىاء   ٪" صخُٟت في وعص ما ٖو  بىِخه جضمحر جم بٗضما, ٖملُا ٨ٞ٪ الٗغا١ ؤن ًخطر, "هُىػٍو

ت  صازلي جُاخً في البالص ؤصزل ٢ض وهظا, الؿُاس ي مؿخىاه ٖلى وؤلازيُت الُاثُٟت الؿُاصة وج٨َغـ والا٢خهاصًت الٗؿ٨ٍغ
ل وؾ٩ُىن  مضمغ  ؾُاؾُت مهالخت بظغاء بٗض الىَىُت ال٣ىي  جخىخض ؤن بما:زُاعان ؤمام الٗغا١ ًب٣ى لظل٪. ألامض ٍَى

ني ؤلاؾخ٣ال٫ وجهىن  ظهت مً ؤلازني -الُاثٟي الُغح وجيبظ ؤلاقترا٧ي الٗغبي البٗض خؼب حكمل  وجاؾـ زاهُت ظهت مً الَى
 الظي,الجضًض ب٩ُى ؾاٌـ م٘ ًدىاٚم الظي, الخ٣ؿُم ههج ًىجر ؤن وبما زالشت ظهت مً, اإلاضوي الضًمى٢غاَي الؿُاس ي للخضاو٫ 

 الجىىب في قُُٗت وصولت. ٖملي بك٩ل الُىم له ًاؾـ ما وهى ؾىعٍا، وقغ١  الٗغا١ قما٫ في ٦غصًت صولت, ججلُاجه ؤهم مً
. الضاثم والٗضاء ؤلا٢خخا٫ هى اإلا٩ىهاث هظه بحن اإلاكتر٥ ال٣اؾم ٩ًىن  وهِىىي، الضًً نالح مً وؤظؼاء الاهباع في ؾيُت وصولت

غاٝ جضزل لم ما, ؾىعٍا جيخٓغ اإلاإؾاة وهٟـ ت ألَا ىُت مهالخت بلى ًٟط ي, ومؿاو٫ ظاص خىاع في اإلاخهاٖع  جيبظ قاملت، َو

ني، صًمى٢غاَي لىمىطط وجاؾـ ؤلاعهاب جهٌ ؤلازني، –الُاثٟي الخ٨ُٟ٪ مكغوٕ ًلغي َو  الىاش يء ؾىعٍا ج٣ؿُم خلم ٍو
 الىهغة وظبهت وخلب الؼوع وصًغ الغ٢ت في والكام الٗغا١ في الاؾالمُت الضولت: مخىاخٍغً ؾيُحن ٦ُاهحن جإؾِـ بلى والهاصٝ

، لهظا ال٩املت وال٣هت وظىىبها، صمك٤ في ٪ في مازغا وعص وما الههُىهُت الخىنُت ط٦غتها اإلاىيٕى  ًسغط ال هظا و٧ل. هُىػٍو
اصة, الجضًض ؤلاؾخٗماعي  اإلاكغوٕ ًٖ  في للٛغب ال٣اجلت الظعإ بهٟتها, بؾغاثُل وخماًت البلضان هظه زغواث جىػَ٘ إٖل

.   اإلاى٣ُت

 ظٛغاُٞا ٖلى اإلامخضة للكٗىب الؿُاس ي الجؿض م٩ىهاث باقي في جضب بضؤث ؤجها ًبضو ال٣ظع، الخ٣ؿُم ماقغاث وطاث  
٣ُا وقما٫ ألاوؾِ الكغ١  ش طاث, اٍٞغ  والتي ل٣ٗىص، ٖلُه جىالذ التي الُُٛان مىاظ٘ ظغاء مً, اإلاكتر٦ت والخُلٗاث الخاٍع

ني َُب الؿىعي اإلا٨ٟغ مىه خظع ٢ض ٧ان الظي, اإلاكاوم الشالسي بلى الغاهً في اًٞذ  البض لظل٪. والٛالة والٛؼاة الُٛاة: جٍؼ

 الىَىُت الىخضة بمىٓاع ألاويإ هظه ٌؿاثل, واإلاٗاعيت الغؾمُت الىَىُت الؿُاؾُت الظواث ٧ل بحن, واؾ٘ خىاع مً
ني وؤلاؾخ٣ال٫ والخىمُت ت الضًمى٢غاَُت ٖهغ في وجضزل الخالُت ألاويإ ججاوػ  مً الكٗىب هظه جخم٨ً ختى, الَى  والخٍغ

. الاظخماُٖت والٗضالت

  

                                                           

   .90 -89 .م، (مغظ٘ مظ٧ىع )، عوجي ظاعوصي -
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  الذولُت ػير اإلاعلحت النزاعاث فتراث في الذبلىماظُت البعثاث حماًت
 أمين محمذ ظاإلاتإ .أ

  

 ملخق

م      ُض بىاء في الضبلىماؾُت البٗشاث ؤَغاٝ به ج٣ىم ما ٚع ضة، الىاٞضة الضو٫  مً ٧ل لضي الضولُت الٗال٢اث وجَى  واإلاٞى
غاٝ م٘ ًدىافى بما الضولي ٚحر اإلاؿلر الجزإ ٞتراث في مهامها جإصًت في حٗتريها ٢ض نٗىباث الٟئت لهظه ؤن بال  ال٣ىاهحن و ألٖا

 لٗام الشاوي ؤلايافي والبرجى٧ى٫  م 96  لٗام الضبلىماؾُت للٗال٢اث ُِٞىا ٦ةجٟا٢ُت الٟئت لهظه خماًت اإلاخًمىت الضولُت
غ ؤن بٗض بال الالػمت بالخماًت  الضبلىماؾُت البٗشاث جدٓى وال م،977  غاٝ بصخهه اإلابٗىر مً ل٩ل ًخٞى  الٗاملت وألَا
 ًخد٤٣ وال الالػمت، والخهاهت الخماًت جإوحهم التي جل٪ ؤو وكاَهم ٞيها ًؼاولىن  التي جل٪ ؤ٧اهذ ؾىاء اإلا٣غاث ل٩ل و جدخه
 مابحن الخٟغ٢ت ٖلى ال٣اثم الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث في الخُب٤ُ الىاظب الخمُحز مبضؤ اخترام ًخم ؤن بٗض بال ألازحر هظا

حن اإلاضهُحن  وما م٣اجلحن ٚحر ٧ىجهم ًٖ الىاجج الخٓغ ٢بُل مً ٌٗض الضبلىماؾُت البٗشت ؤٞغاص ٖلى الهجىم ٞدٓغ والٗؿ٨ٍغ
ُان بحن ت هضاٝلأل اإلاىظهت وجل٪ اإلاضهُت ألٖا ضة للضولت ؤلا٢لُمي الامخضاص خ٤ اخترام و الخغبُت ؤو الٗؿ٨ٍغ  .اإلاٞى

 

 :مـلـذمـت

م اإلاٗاهاة مً ل٨شحر الضولي ٚحر اإلاؿلر الجزإ ٞتراث في الضبلىماؾُت البٗشاث جخٗغى     خهاهت مً به ًخمخٗىن  مما بالٚغ
حن ؾلى٥ جد٨م ٢اهىهُت ٢ىاٖض وظىص وعٚم ممشليهم، وازخُاٝ إلا٣غاتهم اؾتهضاٝ طل٪ م٘ ًتزاًض ٦ما وخغمت،  جل٪ في اإلاخىاٖػ

 البٗشت بد٤ الضولُت والاهتها٧اث الجغاثم ؤبك٘ جغج٨ب ػالذ ما ؤهه بال الضولُت، ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ضخاًا وجدمي الٟتراث،
 ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ومباصت ٢ىاٖض وجىُٟظ جُب٤ُ، ٖلى ٦بحرا جإزحرا جازغ الضولُت الٗال٢اث ؤنبدذ و الضبلىماؾُت،

م لالهتها٥، ال٣ىاٖض هظه ٌٗغى ٢ض بك٩ل  الهضٝ ؤن بال ،) (ؤزغي  حؿمُاث له والظي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  وظىص مً بٚغ
التها، مً والخس٠ُٟ اإلاؿلخت الجزاٖاث جىُٓم هى ال٣اهىن  هظا مً  ؾحر في بمباصثه جمـ التي الخغو٢اث اعج٩اب مً والخض ٍو

حر و٦ظا الٗضاثُت، الٗملُاث  اإلابٗىزحن ٞيهم بما اإلاؿلخت الجزاٖاث مً الىٕى هظا لطخاًا الخماًت مً مم٨ً ٢ضع ؤ٦بر جٞى
 بط ظضًضة، مغخلت الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث صزلذ ،949  لٗام الغابٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث اٖخماص مىظ و الضبلىماؾُحن،

٘ مغة و٫ أل خضص تراٝ هٓام ًٖ وبُٗضا م٣جن عؾمي وبك٩ل صولي حكَغ  ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث هظه ًسً٘ باإلاداعبحن، الٖا
 وطل٪ الجزاٖاث، هظه مشل في ؤلاوؿاهُت م٣خًُاث مً ؤصوى خض ًًمً ؤن قإهه مً الظي الضولي الخىُٓم مً ل٣ضع الضولُت
 ؤو مهٛغة اجٟا٢ُت بإجها ألهمُتها ونٟذ التي ،949  لٗام الغابٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث بحن اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة بمىظب
 لم ؤجها ٦ما الضولُت، ٚحر اإلاؿلخت للجزاٖاث حٍٗغ٠ ؤي مً زالُت ظاءث هظه ؤهمُتها وعٚم ؤجها بال اجٟا٢ُاث، صازل اجٟا٢ُت

                                                           

، إال أن اسم القانون الدويل اإلنساين ىو األكثر استعماال، "قانون النزاعات ادلسلحة"، "نزاع ادلسلحالقواعد ادلطبقة أثناء ال" ، "القانون اإلنساين"، "قانون احلرب: "مثل(1) 
 .وذلك بعد اعتماد الربوتوكوالن

 .٣، ص٢٠٠٦ية، القاىرة، ، الطبعة األوىل، دار النهضة العرب"يف القانون الدويل ويف الشريعة اإلسالمية " أزتد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدويل اإلنساين 
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 الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  اٖخماص جم ؤن بلى ،( (الجزاٖاث هظه مجا٫ جدضًض زاللها مً ًم٨ً بظغاثُت ؤو ماصًت مٗاًحر ؤًت جً٘
 وخضص الضولُت ٚحر اإلاؿلخت للجزاٖاث حٍٗغ٠ وي٘ والظي اإلاكتر٦ت، الشالشت للماصة ومخمم ٦م٨مل ٌٗخبر الظي ،977  لٗام

: الك٩ل ٖلى جبرػ البدض هظا زال٫ مً ؾىٗالجها التي ٞاإلق٩الُت هظا ٖلى وبىاءا مجالها

 الذولُت؟ ػير اإلاعلحت النزاعاث فتراث في الذبلىماظُت للبعثاث الالصمت الحماًت جىمً فُما

: مباخض زالر بلى بدشىا ٢ؿمىا: ؤلاق٩الُت هظه ٖلى ولإلظابت

ٌ  اإلابحث  الذولُت ػير اإلاعلحت النزاعاث ماهُت :ألاو

 جضوع  التي اإلاؿلخت الجزاٖاث بلى ٖامت ٣٦اٖضة ًىهٝغ بهما الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث انُالح في ألامغ وا٢٘ بن    
 ؤن والخ٣ُ٣ت آزغ ظاهب مً اإلاخمغصًً ؤو الشىاع مً وظماٖت ظاهب مً ال٣اثمت الؿلُت بحن الضولت ب٢لُم خضوص صازل

 ٖامت ٣٦اٖضة هىا ؤلاخالت ٖلى الجزاٖاث جل٪ خ٤ في الخُب٤ُ الىاظب ال٣اهىن  بُان قإن في اؾخ٣غ ٢ض الٗام الضولي ال٣اهىن 
ت الخمغص وؤق٩ا٫ الايُغاباث صازلها في ٢امذ التي للضولت الضازلي ال٣اهىن  بلى  اهُبا١ ٖلُه اإلاخ٤ٟ مً ؤنبذ بدُض اإلاخىٖى

 الجىاثُت لل٣ٗىبت ٖامت ٣٦اٖضة اإلاخمغصًً بزًإ مً طل٪ ٌؿخدبٗه وما ألاٞٗا٫ جل٪ مىاظهت في ؤلا٢لُمُت الضولت ٢اهىن 

 .) (الخمغص ٞكل خا٫ الضولت جل٪ ج٣غعها التي الىيُٗت

 بحن ًيكب صولي ٚحر الجزإ ؤن زهاثهه ومً صولي ٚحر بُاب٘ جخمحز التي هي الُىم اهدكاعا ألا٦ثر الجزاٖاث ؤن ٖلما    

ىن  ؤشخام  ٞةن ولظل٪ ،) (ببًٗهم الخانت والٗاصاث والش٣اٞت الاظخماعي والخىُٓم والا٢خهاصًت الؿُاؾُت الخلُٟت ٌٗٞغ
سُخحن بمغخلخحن مغث الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث  ٖام بٗض و الٗام الضولي ال٣اهىن  ْل في طل٪ و م949  ٖام ٢بل جاٍع

ام ظى٠ُ اجٟا٢ُاث بٓهىع  ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ْل في م949  . لها ألاو٫  ؤلايافي البرجى٧ى٫  بٓهىع  م977  ٖو

اث مً الىٕى هظا بمؿإلت تهخم لم الضولي ال٣اهىن  ٢ىاٖض ؤن بال  بال ٖليها، جغجب التي آلازاع ؤو بها ال٣اثمحن ؤو اإلاؿلخت الجٖز
 ٩ٞاهىا ٦مداعبحن، الشىاع ؤو باإلاخمغصًً حٗتٝر ؤعاييها، ٖلى جٓهغ التي الضو٫  خ٩ىماث ٧اهذ ٖىضما هي واخضة خالت في

تراٝ هظا بمىظب ًخمخٗىن   ؤؾغي  ٖليهم ال٣بٌ خا٫ في مٗاملتهم ًخم ؤن وهي خ٩ىمتهم، مىاظهت في الخ٣ى١  ببٌٗ الٖا
اصة مجغمحن، ٦سىهت ولِـ تراٝ بلى جلجإ الضو٫  ٧اهذ ما ٖو  ًٖ اإلاؿاولُت جدمل مً هٟؿها حٟٗي ختى الىٕى هظا مً الٖا

ُما ألاهلُت الخغب ظغاء مً و مجاوعة، ؤزغي  بضو٫  جلخ٤ التي ؤو ؤعاييها ٖلى اإلاخىاظضًً باألظاهب جلخ٤ التي ألايغاع  ٖضا ٞو
  ٌٗالج الضازلي اإلاؿلر الجزإ وي٘ ٧ان الخالت هظه

ً
 في ٖبرث والتي صازلُت بظغاءاث جضابحر مً الضولت جخسظه ما بلى اؾدىاصا

  ؤلاوؿان، خ٣ى١  في ؾلبُت وآزاع بالٛت ٢ؿىة ًٖ الٛالب
ً
 الظًً الشىاع ؤو اإلاخمغصًً ؾلى٥ ٖلى يىابِ وظىص ٖضم ًٖ ًٞال

 بلى مىظهت ج٩ىن  ؤن صون  طاتها الضولت ؤٞغاص بحن ج٣٘ التي الجزاٖاث باليؿبت ختى ؤو خ٩ىماتهم، يض اإلاؿلر الهغإ ٣ًىصون 

 ) (.الخ٩ىمت

                                                           
 (1

)  Georges ABI SAAB, « conflits armes non internationaux », in les dimensions  internationales du  droit 

humanitaire, institut Henry Dunant, Unesco, Pedone, 1986, p 257. 
الثالثة،  الطبعة بدون دار النشر، بدون بلد النشر،الوطين، الصعيد على للتطبيق دليل -اإلنساين الدويل القانون -الدولية غري ادلسلحة النزاعات عتلم، قانون زلمد حازم(٢) 

 .٢٠٩ ، ص٢٠٠٦

 :نقال عن.١ األزتر، ص للصليب الدولية اللجنة منشورات الدولية، غري ادلسلحة النزاعات يف اإلنساين الدويل القانون احًتام تعزيز(٣) 

/http: //www.icrc.org/ pdf/  ألزتر، اللجنة الدولية للصليب ا٢٠١٣ /١١/٠٢: تاريخ الزيارة 

 .٧١ ، ص٢٠٠٤ ،، العراقادلوصل جامعة القانون كلية، دكتوراه أطروحة اإلنسان، حلقوق الدويل والقانون اإلنساين الدويل القانون يف دراسة زيا، اسحق نغم(٤) 

http://www.icrc.org/
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 لضولت اإلاؿلخت ال٣ىاث ٞيها جسىى التي جل٪ هي: "ؤجها ٖلى( ألاهلُت الخغب) الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث حٍٗغ٠ في وظاء

ني جغابها صازل الٟئاث بٌٗ ؤو ٞئت م٘ مؿلخت مىاظهت ما  خُض مً هي الضولُت اإلاؿلخت الجزاٖاث بحن و بُنها الٟغ١  و ،"الَى
 ٞهي الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث في وؤما الضو٫، هي الضولُت اإلاؿلخت الجزاٖاث في الجزإ ؤَغاٝ ؤن خُض الجزإ، ؤَغاٝ

تراٝ جخداش ى الضو٫  ؤن ٖلما اإلاخمغصة، ؤو اإلايك٣ت ؤو الشاثغة الٟئاث يض الضولت  ) (.الجزإ في َٝغ بىن٠ لهم الٖا

ال ألاهلُت الخغوب ب٣ُذ    ت اؾخصىِىا بطا بال الضولي، ال٣اهىن  بَاع زاعط ٍَى تراٝ هٍٓغ  وما اإلاخداعبحن، بهٟت الٖا
ت الؿلُت ٖال٢ت في هخاثج مً ٖنها ًخمسٌ  ظى٠ُ اجٟا٢ُاث ظاءث زم الضو٫، بحن الٗال٢اث بَاع في ؤو باإلاخمغصًً اإلاغ٦ٍؼ

 ال٣اهىوي الىو ْلذ والتي اإلاكتر٦ت، الشالشت اإلااصة ٖليها ههذ مدضصة التزاماث الضو٫  ٖاج٤ ٖلى ويٗذ و م949  لٗام
 الشاوي البروجى٧ى٫  ببغام ختى الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث لطخاًا ألاؾاؾُت الخ٣ى١  مً ألاصوى الخض ًخًمً الظي الىخُض

 التي الكاجٗت، الانُالخاث ججاوػث ؤجها اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة ٖلى واإلاالخٔ ،)  (م977  ٖام ظى٠ُ اجٟا٢ُاث بلى ؤلايافي
 ؤخ٩امها ٖلُه لخىُب٤ ظضًض بمهُلر وظاءث ،) (...ألاهلُت والخغب الخمغص ٧الشىعة، الخ٣لُضي الضولي ال٣اهىن  ٌؿخسضمها ٧ان

ٟا حُٗي ؤن صون  صولي، َاب٘ له لِـ الظي "اإلاؿلر الجزإ" مهُلر وهى  بالخٍٗغ٠ وا٦خٟذ ألازحر، لهظا ومدضصا واضخا حٍٗغ
 مٟهىم جدضًض بق٩الُت ظٗل ما وهى ،) (الٗباعة هظه مً اإلا٣هىص بض٢ت ًا٦ض ؤن ٌؿخُُ٘ مً هىا٥ ٩ًىن  ؤن صون  الؿلبي
 ب٢لُم صازل ج٣ىم التي الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث نىع  وظىص ْل في ٚامًا صولي َاب٘ له لِـ الظي اإلاؿلر، الجزإ

 ألازغي  اإلاؿلخت الجزاٖاث نىع  مً ٚحرها صون  ٣ِٞ، ألاهلُت الخغب ؤي اهٟالجا نىعها ؤقض ٖلى ٣ًخهغ ٢ض التي و الضولت،
 اللجىت هظه ٖملذ ؤن بلى الضازلُت، والخىجغاث بااليُغاباث ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت حؿميها التي ٦خل٪ ٖىٟا، ألا٢ل

 لُهبذ ،) (اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة به ؤجذ الظي صولي َاب٘ له لِـ الظي اإلاؿلر الجزإ مهُلر مٟهىم جٟؿحر في الخىؾ٘ ٖلى
غ التي الجزاٖاث ظمُ٘ هى للماصة اإلااصي الىُا١  ٞى١  جغقى ؤن الى٢ذ هٟـ في ًجب والتي ظهت مً الضولي ٚحر الُاب٘ ٞيها ًخٞى

  ( (.صولُت ٚحر مؿلخت هؼاٖاث حٗض ال التي الضازلُت والخىجغاث الايُغاباث صعظت

 ٧اٝ ٚحر ؤضر ؤهه بال اإلاكتر٦ت الشالشت للماصة َب٣ا الضولي ٚحر اإلاؿلر الجزإ حٍٗغ٠ في اإلااصي الىُا١ وظىص وعٚم وه٨ظا 
 مىه ألاولى اإلااصة هو في ظاء الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  مكغوٕ بةٖضاص ج٣ىم ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت ظٗل مما ومبهم،

  : ( (ًلي ما ٖلى ههذ والتي

                                                           

  . ٣٧ ، ص١٩٩٧مدخل إىل القانون الدويل اإلنساين، ادلعهد العريب حلقوق اإلنسان، الطبعة الثانية، تونس، ، الزمايل عامر(١) 
 .٢٢٠ ، ص١٩٩٩ ،النشر، مصر، بدون طبعة داربدون األسلحة،  استخدام على الدولية والرقابة اإلنساين الدويل القانون يف مدخل بسيوين، زلمود (2)

القاىرة،  األزىر، امعةجل والقانون الشريعة دكتوراه، كلية رسالة والتشريع، العام الدويل القانون يف الدولية غري ادلسلحة النزاعات ضحايا داود، زتاية حسن السيد زلمود(٣) 
 .١٩٩ -١٩٧ ص ،١٩٩٩

 سلتارات من األزتر، للصليب الدولية اللجنة ،"ادلدول ادلسلح للنزاع نقدية رؤية"اإلنساين الدويل القانون يف ادلسلح للنزاع واحد تعريف ضلو ستيوارت، جون حسن (٤)  

 .١ ص ، ٢٠٠٣ األعداد

 .٣٥٣ص بدون سنة نشر،بدون طبعة، القاىرة،  العريب، الفكر دار ادلسلحة، الشعبية عامر، ادلقاومة الدين صالح(٥) 
. ٢٣٢ ، صالسابقرجع املداود،  حسن السيد زلمود(٦) 
: كالتايل ىو األزتر للصليب الدولية اللجنة أعدتو الذي الربوتوكول مشروع من األوىل للمادة الفرنسي النص(٧) 

«1- Le présent Protocol s’appliquera a tout les conflits armes qui ne sont pas couvert par l’article  2 commune aux 
conventions de Genève du 12 aout 1949 et se déroulent entre des forces armée ou groupe organisées, diriges par 
un commandement responsable. 
2-Le présent Protocol s’applique pas aux situations de trouble intérieurs et de tensions internes,  notamment aux 
émeutes, aux actes isolés et sporadique de violence et autre acte analogues. 
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    لـ ظى٠ُ اجٟا٢ُاث في اإلاكتر٦ت الشاهُت اإلااصة حكملها ال التي اإلاؿلخت الجزاٖاث ٧ل ٖلى ًىُب٤ الخالي البروجى٧ى٫  - "

اث ؤو مؿلخت ٢ىاث بحن ج٣ىم والتي ،949  ؤوث  .مؿاولت ٢ُاصة جدذ مىٓمت مؿلخت مجمٖى

ما٫ الكٗبُت الهُجاهاث زانت وبهٟت الضازلُت والخىجغاث الايُغاباث خاالث ٖلى الخالي البروجى٧ى٫  ًىُب٤ ال -  وألٖا

ما٫ الٗىُٟت واإلادكدخت اإلاٗؼولت  .اإلاكابهت ألازغي  وألٖا

 ( (".949  ؤوث    لـ ظى٠ُ اجٟا٢ُاث في اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة جُب٤ُ قغوٍ مً حٛحر ال الؿاب٣ت الخضابحر  -3

 والؿٟلى، الٗلُا خضوصه بخدضًض الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  جُب٤ُ مجا٫ بىيىح ًبحن ؤهه الخٍٗغ٠ هظا ٖلى واإلاالخٔ
 ألاولى ال٣ٟغة في وعص ٦ما ظى٠ُ اجٟا٢ُاث بحن اإلاكتر٦ت الشاهُت اإلااصة حُٛيها ال التي الجزاٖاث ٧ل ٞهي الٗلُا لخضوصه ٞباليؿبت

حرها الضازلُت، والخىجغاث الايُغاباث صعظت جٟى١  التي الجزاٖاث ٧ل ٞهي الضهُا ؤو الؿٟلى الخضوص ؤما ؤٖاله، ما٫ مً ٚو  ألٖا

 )  (.ؤٖاله ألاولى اإلااصة مً الشاهُت ال٣ٟغة في وعص ٦ما اإلاكابهت،

 ألاق٩ا٫ ٖلى ًىُب٤ ؤهه :الخٍٗغ٠ هظا مً ألاولى ال٣ٟغة ٖلى حٗل٣ُها ٖىض ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت ؤوضخذ و٢ض  

 :)  (  الخالُت

 هٟؿها، الخ٩ىمُت ال٣ىاث بحن ج٣ىم التي اإلاؿلخت الجزاٖاث -
  واإلاخمغصًً، الخ٩ىمُت ال٣ىاث بحن اإلاؿلخت الجزاٖاث -

  إلا٣اومتها، الكٗب مً مىٓمت و٢ىاث للؿلُت مٛخهبت ٢ىاث بحن اإلاؿلخت الجزاٖاث -
ا الخ٩ىمت ٢ىاث ج٩ىن  ؤن صون  مسخلٟت ؤخؼاب بحن اإلاؿلخت الجزاٖاث -  لٗضم ؤو ؤنال الخ٩ىمت وظىص لٗضم بما ٞيها َٞغ

 .الجزاٖاث في جضزلها

 ٣ٞض ألاخمغ، للهلُب الضولُت اللجىت َٝغ مً اإلا٣ترح الخٍٗغ٠ مً ألاولى اإلااصة مً الشالشت ال٣ٟغة ًسو ُٞما ؤما   
 ؤٖضجه الظي الشاوي البروجى٧ى٫  مكغوٕ ٖغى بٗض و الشاوي، البروجى٧ى٫  ًٖ اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة اؾخ٣اللُت ٖلى خاٞٓذ

 جىنل 977 - 974  لٗام الضبلىماس ي اإلااجمغ ٖلى الضولُت ٚحر اإلاؿلخت بالجزاٖاث واإلاخٗل٤ ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت

 آزظا ألاخمغ، للهلُب الضولُت اللجىت َٝغ مً اإلا٣ترح الخٍٗغ٠ ٚحر آزغ حٍٗغ٠  -ؾاب٣ا ٢لىا ٦ما - جبني بلى اإلااجمغ هظا
خباع بٗحن ت ألازحر في لخخم٨ً اإلاىا٢كت، ؤزىاء ٢ُلذ التي وآلاعاء الىٓغ وظهاث ٧ل الٖا  الخٍٗغ٠ نُاٚت مً الٗمل مجمٖى

 :(**)ي: )  (الخالي

                                                                                                                                                                                           
3- Les dispositions qui précédent ne modifient pas les conditions d’application de l’article 3  commun aux 
conventions de Genève du 12 août 1949». 
(

1
) Georges ABI SAAB, op.cit, p 264.  

(
2
) Georges ABI SAAB, op. cit, p 143 – 144. 

 .٨٥ داود، ادلرجع نفسو، ص حسن السيد زلمود (3)

 :كالتايل ىو للتعريف الذي صاغتو رلموعة العمل الفرنسي النص (4)
 «Le présent protocole, qui développe et complète l’article 3… sans modifier ses condition d’application actuelles, 
s’appliquera a tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par  l’article premier du protocole I et qui se 
déroulent sur le territoire d’une haute partie contractante entre ses forces armées et forces armées dissidentes ou 
des groupe armés organisés qui sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son 
territoire un contrôle  tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertée et 
d’appliquer le présent protocole.» 
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٨مل ًُىع  الخالي البروجى٧ى٫ "  الجزاٖاث ٧ل ٖلى ًىُب٤ الخالُت جُب٣ُها قغوٍ مً ٌٛحر ؤن صون  اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة ٍو
غاٝ ؤخض ب٢لُم ٖلى ج٣ىم والتي ألاو٫، البروجى٧ى٫  مً ألاولى اإلااصة حُٛيها التي اإلاؿلخت  ٢ىاتها بحن اإلاخٗا٢ضة الؿامُت ألَا
اث ؤو مٗاعيت مؿلخت و٢ىاث اإلاؿلخت  ؤلا٢لُم مً ظؼء ٖلى ع٢ابت جماعؽ مؿاولت ٢ُاصة جدذ مىٓمت مؿلخت مجمٖى

ت بٗملُاث ال٣ُام لها حؿمذ  ( (".البروجى٧ى٫  هظا وجُب٤ُ وميؿ٣ت مؿخمغة ٖؿ٨ٍغ

ًه جم الجضًض اإلاكغوٕ هظا ؤن بال   -ؾاب٣ا جبُِنها جم  -ؤؾباب لٗضة وطل٪ الضبلىماس ي، للماجمغ الخخامُت الجلؿت في ٞع
 وعص التي ألاولى للماصة النهاثُت الهُٛت وؤنبدذ با٦ؿخان صولت به ج٣ضمذ الظي اإلاسخهغ البروجى٧ى٫  مكغوٕ اٖخماص وجم

 :"ًلي ٦ما الضولي ٚحر اإلاؿلر الجزإ حٍٗغ٠ ٞيها

٨مل ًُىع  الظي البروجى٧ى٫  هظا ٌؿغي  -  صون  م949  ؤوث    في اإلابرمت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث بحن اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة ٍو
اث ظمُ٘ ٖلى لخُب٣ُها الغاهىت الكغوٍ مً ٌٗض٫ ؤن  بلى ؤلايافي البروجى٧ى٫  مً ألاولى اإلااصة حكملها ال التي اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

اث ضخاًا بدماًت اإلاخٗل٤ م949  ؤوث في ٣ٖضث التي ظى٠ُ اجٟا٢ُاث  جضوع  والتي ألاو٫  البروجى٧ى٫  اإلاؿلخت الضولُت اإلاىاٖػ
غاٝ ؤخض ب٢لُم ٖلى  ؤزغي  مؿلخت هٓامُت ظماٖاث ؤو ميك٣ت مؿلخت و٢ىاث اإلاؿلخت ٢ىاجه بحن اإلاخٗا٢ضة الؿامُت ألَا

ت بٗملُاث ال٣ُام مً ًم٨نها ما الؿُُغة، مً ب٢لُمه مً ظؼء ٖلى مؿاولت ٢ُاصة جدذ وجماعؽ  وميؿ٣ت مخىانلت ٖؿ٨ٍغ

 .البروجى٧ى٫  هظا جىُٟظ وحؿخُُ٘

حرها الٗغيُت الٗى٠ وؤٖما٫ الكٛب مشل الضازلُت، والخىجغاث الايُغاباث خاالث ٖلى البروجى٧ى٫  هظا ٌؿغي  ال -  ٚو

ما٫ مً اث حٗض ال التي اإلامازلت الُبُٗت طاث ألٖا   ( (".مؿلخت مىاٖػ

 الضولُت اللجىت ٢ضمخه الظي الخٍٗغ٠ مً هُا١ ؤي٤ُ ؤهه الضبلىماس ي اإلااجمغ اٖخمضه الظي الخٍٗغ٠ ٖلى واإلاالخٔ

 :( (٧الخالي هي ه٣اٍ ؤعبٗت في ًخمشل بُنهما الٟغ١  لُب٣ى اإلااجمغ لهظا ألاخمغ للهلُب

 ويٗذ والتي م، 96  لٗام الخبراء لجىت جبىتها التي الهُاٚت مً مؿخىحى ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت مكغوٕ ؤن -ؤ
حن  ظم٘ و٢ض الخىُٓم م٣خًُاث مً ألاصوى الخض :والشاوي الجماعي الُاب٘: ألاو٫  هما الضولي ٚحر اإلاؿلر الجزإ لىظىص قَغ

حن هظًً اللجىت مكغوٕ  الضبلىماس ي اإلااجمغ َٝغ مً اإلاٗخمض البروجى٧ى٫  ؤما "اإلاؿاولُت ال٣ُاصة جدذ" ٖباعة في الكَغ

اصة حن بلى ٍٞؼ  مً لِـ الكٍغ هظا مٗلىم هى و٦ما ؤلا٢لُم، مً ظؼء ٖلى الغ٢ابت وهى: زالض قٍغ ؤياٝ الؿاب٣حن الكَغ
 بةزغاط اإلاٗخمض الشاوي البروجى٧ى٫  هُا١ ج٤ًُِ بلى ؤصي الظي ألامغ الضولُت، ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ٧ل في جد٣ُ٣ه الؿهل

 .ؤلا٢لُم ٖلى الغ٢ابت قٍغ اؾخٟخاءها لٗضم جُب٣ُه مجا٫ مً الجزاٖاث مً ال٨شحر

 ٧اهذ ؾىاء الضولُت، ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ٧ل ٖلى ًىُب٤ الظي ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت مكغوٕ ٨ٖـ ٖلى -ب
ا الخ٩ىمت ا الخ٩ىمت ج٩ىن  التي الجزاٖاث ٖلى بال ًىُب٤ ال الشاوي البروجى٧ى٫  ٞةن ج٨ً، لم ؤو ٞيها َٞغ  ٚحرها صون  ٞيها َٞغ

 .الخ٩ىمُت ال٣ىاث ٞيها لدكاع٥ التي الجزاٖاث مً

                                                           
 (

1
) Rose Mary ABI SAAB, droit humanitaire et conflit internes, édition A .Pedone, Paris, 1986, p 149 - 150. 

  : اليت جاءت تنص على النحو األيت١٩٧٧لعام  الثاين اإلضايف الربوتوكول من األوىل ادلادة(٢) 

 قيادة وحتت البلد أراضي من جزء على سيطرة اجملموعات ىذه دتارس عندما منظمة مسلحة رلموعات أو منشقة مسلحة وقوات احلكومية القوات بني يدور نزاع كل"

 ". الربوتوكول ىذا تطبيق ومن ومنسقة متصلة عسكرية عمليات إدارة من تتمكن حبيث مسؤولة،

(
3
) Rose Mary ABI SAAB, op.cit, p 265 - 266. 
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 بٛغى اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة اؾخ٣اللُت ٖلى خاٞٔ الخمغ للهلُب الضولُت اللجىت مكغوٕ ٢ضمه الظي الخٍٗغ٠ -ط
غها بم٩اهُت ٖلى اإلاداٞٓت  اإلااصة اؾخ٣ال٫ ؤنبذ الشاوي، ؤلايافي البروجى٧ى٫  بها ظاء التي الكغوٍ م٘ ل٨ً اإلاؿخ٣بل، في جٍُى

ا، ؤمغا اإلاكتر٦ت الشالشت  جىُب٤ الضولُت، ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث مً واخض هٕى ٖلى بال ًىُب٤ ال الشاوي البروجى٧ى٫  ألن يغوٍع
 ألاولى ال٣ٟغة بلُه جغمي ما هٟهم ؤن وؿخُُ٘ وهىا صخُذ، لِـ ال٨ٗـ ول٨ً اإلاكتر٦ت، الشالشت اإلااصة الى٢ذ هٟـ في ٖلُه

٨مل ًُىع  الخالي البروجى٧ى٫ " :ؤن الشاوي البروجى٧ى٫  مً ألاولى اإلااصة مً  مً ٌٗض٫ ؤن صون  ... اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة ٍو
 ".الجزاٖاث ظمُ٘ ٖلى لخُب٣ُها الغاهىت الكغوٍ

با جدكابه اإلاٗخمض الشاوي البروجى٧ى٫  مً ألاولى اإلااصة مً الشاهُت ال٣ٟغة -ص  الضولُت اللجىت مكغوٕ في هٓحرتها م٘ ج٣ٍغ
 الشاوي، البروجى٧ى٫  جُب٤ُ مجا٫ مً خ٨مها في ًضزل وما الضازلُت والخىجغاث الايُغاباث ؤزغط ٨ٞالهما ألاخمغ، للهلُب

لى اإلاٗخمض الشاوي البروجى٧ى٫  ٧ىن  في ًخمشل بُنهما الازخالٝ ؤن بال  ؤياٝ ألاخمغ، للهلُب الضولُت اللجىت مكغوٕ ٨ٖـ ٖو

اث حٗض ال التي" ٖباعة  ججىب ؤظل مً وطل٪ خ٨مها في ًضزل وما الضازلُت، والخىجغاث الايُغاباث بها ٣ًهض" مؿلخت مىاٖػ

 .لِكملها اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة هُا١ امخضاص ٖضم ويمان الجزاٖاث هظه مشل في بوؿاوي جضزل ؤي

 ال٣ىاٖض مً بىٓام ًسخو بدُض مؿخ٣ل صولي ن٪ ؤو٫  م977  لٗام الشاوي ؤلايافي ظى٠ُ بغوجى٧ى٫  ٌك٩ل ًب٣ى و

 ) (.الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ٞترة في لإلوؿان ألاؾاؾُت الخ٣ى١  وخماًت الٗى٠ ؤٖما٫ مً الخض حؿتهضٝ

 الخماًت مجا٫ جىيُذ ب٦ما٫ ؤظل ومً الضولُت، ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث حٍٗغ٠ بلى جُغ٢ىا ٢ض ه٩ىن  الخض هظا بلى و
 الضبلىماس ي للمبٗىر الضولُت الخماًت هٓم صعاؾت مً البض الضبلىماؾُت البٗشاث ٖلى ألازحر هظا ٣ًغعها التي الضولُت

. الخالي الٟٕغ في الضولي ٚحر اإلاؿلر الجزإ ؤزىاء وإلا٣غاتهم

 الذولُت ػير اإلاعلحت النزاعاث أزىاء الذبلىماس ي اإلابعىر حماًت: الثاوي اإلابحث

م م،977  لٗام الشاوي ظى٠ُ بغوجى٧ى٫  بدماًت ًخمخ٘ الضبلىماس ي اإلابٗىر بإن ال٣ى٫  ًم٨ً      لم البروجى٧ى٫  ؤن ٚع
 ألازُاع مً اإلاضهُحن وألاشخام اإلاضهُحن الؿ٩ان خماًت ٖلى هو ول٨ىه الضبلىماؾُحن، اإلابٗىزحن خماًت ٖلى نغاخت ًىو

 ُِٞىا اجٟا٢ُت مً 45 و 44 اإلااصجحن هو مً ًٟهم ؤهه خُض اإلاًُٟت، الضولت في الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ًٖ الىاظمت

 الجزاٖاث ٖلى الاجٟا٢ُت جىو ولم الضولي، اإلاؿلر الجزإ هى" اإلاؿلر الجزإ"  بٗباعة اإلا٣هىص ؤن الضبلىماؾُت للٗال٢اث
 ؤبغمذ التي و ُِٞىا اجٟا٢ُت في جظ٦غ لم وبالخالي وؿبُا، خضًشت الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤن طل٪ الضولُت، ٚحر اإلاؿلخت

 .الاجٟا٢ُت هظه في سٛغة ٌٗخبر وهظا م، 96 ؾىت

 الضازلُت الجزاٖاث ٦ثرث خُض الجزاٖاث، َبُٗت في جدىال قهضث الباعصة الخغب بٗض ما ٞترة ؤن بالظ٦غ الجضًغ و   
 بحن هؼاٖاث منها زالزت ٧اهذ م 99 و م989  ٖامي بحن اهضل٘ مؿلر هؼإ  8 بحن ٞمً اإلاغخلت، هظه ؾماث ؤبغػ  مً وؤضخذ

 مً ٨ٞشحر ٣ِٞ، الشالشت للماصة جسً٘ الُىم، وكهضها التي الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث مً الٗضًض ؤن خحن في و ،( (صو٫ 
 الٛحر اإلاؿلخت بالجزاٖاث الخام الشاوي البروجى٧ى٫  في مخٗا٢ضة ؤَغاٞا لِؿذ الجزاٖاث هظه مشل ٞيها جىضل٘ التي الضو٫ 

خمخ٘ ٣ا اإلاؿلر بالجزإ ًخإزغون الظًً ألاشخام ٧اٞت الشاوي البروجى٧ى٫  بدماًت الضولُت،ٍو  ألاولى اإلااصة ٖليها ههذ إلاا ٞو
 ؤخ٩ام ههذ خُض الضولُت، اإلاؿلخت للجزاٖاث باليؿبت الخا٫ هى ٦ما جمُحز ؤي صون  الشاوي، البروجى٧ى٫  مً الشاهُت ال٣ٟغة

                                                           

 .٢١٠، ص ١٩٩٧بريوت، بدون طبعة،  اإلسالمي، الغرب دار اإلنساين، الدويل القانون تدوين اهلل، تطور سعد عمر(1) 

 (
2
) Daniel COLARD, La société internationales après la guerre froide, Masson et Armand Colin, Paris, 1996, p 103. 
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حر ٖلى البروجى٧ى٫  اث هظه لطخاًا الخماًت جٞى  مضهُحن ٦إَغاٝ ٧ىجهم الضبلىماؾُحن اإلابٗىزحن يمنها مً ًضزل والتي اإلاىاٖػ

: حكمل والتي

 ،) ( م949  لؿىت ألاعبٗت ظى٠ُ الجٟا٢ُاث اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة بمىظب الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ضخاًا خماًت -
 :ٌكمل وهظا

ما٫ في مباقغة ٌكتر٧ىن  ال الظًً ألاشخام -ؤ   ؤؾلختهم ٖنهم ؤل٣ىا الظًً اإلاؿلخت ال٣ىاث ؤٞغاص ٞيهم بمً الٗضاثُت ألٖا
 مٗاملت ألاخىا٫ ظمُ٘ في ٌٗاملىن  آزغ ؾبب ألي ؤو الاخخجاػ ؤو الجغح ؤو اإلاغى بؿبب ال٣خا٫ ًٖ الٗاظٍؼً ألاشخام و

 .ممازل مُٗاع ؤي ؤو اإلاٗخ٣ض ؤو الضًً ؤو الٗىهغ ؤو اللىن  ؤؾاؽ ٖلى ٣ًىم ياع جمُحز ؤي صون  بوؿاهُت

 :وألاما٦ً ألاو٢اث ظمُ٘ في مدٓىعة وجب٣ى ؾاب٣ا اإلاظ٧ىعًٍ باألشخام ًخٗل٤ ُٞما الخالُت ألاٞٗا٫ جدٓغ الٛغى ولهظا

خضاء - ه ؤق٩اله بجمُ٘ ال٣خل وبسانت البضهُت والؿالمت الخُاة ٖلى الٖا  .والخٗظًب ال٣اؾُت واإلاٗاملت والدكٍى

 .الغهاثً زظ ؤ -

خضاء -  .الصخهُت ال٨غامت ٖلى الٖا

 الًماهاث وج٨ٟل ٢اهىهُا حك٨ُال مك٩لت مد٨مت ؤمام ؾاب٣ت مدا٦مت بظغاء صون  ال٣ٗىباث وجىُٟظ ألاخ٩ام بنضاع      -
   الالػمت

 .اإلاخمضهت الكٗىب هٓغ في       

خىاء و اإلاغض ى و الجغحى ظم٘  –ب  ) (.بهم الٖا

ت ٖلى ؤ٦ضث اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة ؤن ًدبحن الىو هظا زال٫ مً  بدماًت اإلاخٗل٣ت ألاؾاؾُت ال٣ىاٖض مً مجمٖى
خضاء خٓغ منها ال٣خا٫، في ٞٗالت بهٟت ٌكتر٧ىن  ال مضهُحن ؤشخام ل٩ىجهم الضبلىماؾُحن اإلابٗىزحن  الؿالمت ٖلى الٖا
 ؤن ًم٨ً اإلا٣ابل في ل٨ً ؤلاوؿاهُت، م٣خًُاث مً ألاصوى الخض الخماًت هظه جمشل و الخٗؿُٟت، ؤلاظغاءاث خٓغ و البضهُت
خضاء جدٓغ التي ال٣ٟغة بلى وؿدىض م٨ً الصخهُت، ال٨غامت ٖلى الٖا  هظه خٓغث ٢ض اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة اٖخباع ٍو

٣ت اإلاماعؾاث . مباقغة ٚحر بٍُغ

 جم ما ٦شحرا اللخحن ،"الخماًت"و "الاخترام" ٧لمتي مً جماما زالُت ظاءث ؤجها اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة في والٍٛغب -
 الضولُت، اإلاؿلخت الجزاٖاث لطخاًا اإلا٣غعة الضولُت الخماًت ًٖ الخضًض ٖىض الغابٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث في اؾخسضامها

حر" بٗباعة ا٦خٟذ التي اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة باؾخصىاء م ،) ("ؤلاوؿاهُت اإلاٗاملت بخٞى  ظى٠ُ اجٟا٢ُاث بحن مكتر٦ت ماصة ؤجها ٚع

                                                           

 أدىن حد فهنالك األطراف، أحد أرض على دولية صفة لو ليست نزاع نشوء حالة يف"أنو  على نصت، ١٩٤٩ لسنة األربع جنيف اتفاقيات يف ادلشًتكة الثالثة ادلادة (1)

 ".االتفاقيات بعض أو كل تنفيذ خاصة، اتفاقيات طريق عن النزاع ىذا مثل يف لألطراف ميكن أنو كما ادلراعاة، واجبة القواعد من

 :نقال عن .١٩ص ،٢٠٠٩ يوليو ،١١بعة الط ،األزتر للصليب الدولية اجمللة ،-أسئلتك على إجابات -اإلنساين الدويل القانون ،األزتر للصليب الدولية تقرير اللجنة (٢)

/http: //www.icrc.org/ pdf/  ألزتر،  اللجنة الدولية للصليب ا٢٠١٣ /١١/٠٢ :تاريخ الزيارة 

 .٨١ص ،٢٠٠٤،األوىل األزتر، الطبعة للصليبالدولية  اللجنة ،(اإلنساين الدويل القانون مدخل) احلرب خوض حتكم ضوابط تسغفلد، ليزابيث كالسهوفن، فريتس (٣)

http://www.icrc.org/
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 :ب٣ىلها ٖلُه جىُب٤ الظي الصخص ي، هُا٢ها واضر بك٩ل اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة مً ألاولى ال٣ٟغة خضصث ول٣ض ألاعبٗت،

ما٫ في مباقغة ٌكتر٧ىن  ال الظًً ألاشخام" اع هظا في ًضزل و ،"الٗضاثُت ألٖا  :هم و ألاشخام مً ؤنىاٝ زالزت ؤلَا

ما٫ في ٌكاع٧ىن  ال الظًً ألاشخام -   .اإلا٣اجلحن عا٣ٞىا ؤو اإلاخمغص الُٝغ بلى اهًمىا الظًً اإلاضهُحن، مً الٗضاثُت ألٖا

 .ال٣خا٫ ًٖ و٦ٟىا ؤؾلختهم ؤل٣ىا الظًً ألاشخام - 

 .آزغ ؾبب ألي ؤو الجغح ؤو اإلاغى بؿبب ال٣خا٫ ًٖ الٗاظؼون ألاشخام -3

 الٗملُاث في اإلاباقغة اإلاكاع٦ت مً ًمىٗهم ٧ان ؾبب ألي ال٣خا٫ زاعط ٩ًىهىن  الظًً ألاشخام ٧ل ٞةن آزغ بمٗنى
ت لُه الضبلىماؾُحن، اإلابٗىزحن ٞيها بما اإلااصة هظه ج٣غعها التي بالخماًت ًخمخٗىن  ٞةجهم الٗؿ٨ٍغ  ألاشخام هاالء ٌؿخُٟض ٖو

 اإلاكتر٦ت، الشالشت اإلااصة مً ألاولى ال٣ٟغة هو في الىاعص ،) (الٗام اإلابضؤ بلى اؾدىاصا بُنهم جمُحز ؤي صون  مً بوؿاهُت مٗاملت مً

 ؤو الضًً ؤو اللىن  ؤو الٗىهغ ٖلى ٣ًىم مجخ٠، جمُحز ؤي صون  بوؿاهُت مٗاملت ألاخىا٫ ظمُ٘ في بمٗاملتهم: "٣ًط ي الظي
". آزغ ممازل مُٗاع ؤي ؤو الثروة ؤو اإلاىلض ؤو الجيـ ؤو اإلاٗخ٣ض

 بياٞت م٘ ختى و الضازلُت الجزاٖاث جىٓم مهٛغة، اجٟا٢ُت بمشابت ألاعب٘ ظى٠ُ اجٟا٢ُاث بحن اإلااصة هظه حٗخبر وبظل٪
ؼ نٗىبت زبدذ و٢ض الضولُت، اإلاؿلخت الجزاٖاث جىٓم التي ال٣ىاٖض مً جٟهُال ؤ٢ل ٞهي بليها الشاوي البروجى٧ى٫   هٓام حٍٗؼ

 ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث خاالث جسً٘ لظل٪ الضولت، ؾُاصة بمبضؤ الانُضام بؿبب الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث في الخماًت
غاٝ الضو٫  ج٣غع  لم التي ؤلاوؿان خ٣ى١  اجٟا٢ُاث وألخ٩ام الٗغفي الضولي ال٣اهىن  إلاباصت الضولُت  في بها الالتزام ٖضم ألَا

خه الظي الٟغاٙ لؿض ظاء ٣ٞض الشاوي، ؤلايافي البروجى٧ى٫  ًسو ُٞما و) (.مُٗىت خاالث  وهى اإلاكتر٦ت، الشالشت اإلااصة ٖٞغ

ت الٗملُاث جىظُه بٗضم ،"عوؾى ظا٥ ظىن " ؤعؾاه الظي الكهحر اإلابضؤ ٖلى ًغج٨ؼ  لم ؤجهم َاإلاا اإلاضهُحن هدى الٗؿ٨ٍغ

  ) (.الضبلىماؾُت البٗشت ؤٞغاص ٞيهم بما اإلاضهُحن للؿ٩ان الٗامت الخماًت ًٖ يمىُا حٗبحرا ٌٗض والظي ال٣خا٫، في ٌكاع٧ىا

 بال اإلاكتر٦ت، الشالشت اإلااصة في ب٢غاعها جم التي جل٪ ًٖ مخىامُت صولُت خماًت ًىٓم الشاوي، ؤلايافي البروجى٧ى٫  ظاء ل٣ض و   

 مكغوٕ جى٢٘ ٢ض بدُض ،) (الصخص ي الىُا١ ًسو ُٞما ألازحرة هظه ْل في ٢اثما ٧ان ما ٖلى خاٞٔ الى٢ذ هٟـ في ؤهه
حن ؤو مضهُحن ٧اهىا ؾىاء ألاشخام، ٧ل ٖلى ؾِىُب٤ الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  ؤن ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت  ٖؿ٨ٍغ

: ًلي ما ٖلى ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت مكغوٕ مً ألاولى ال٣ٟغة الشاهُت اإلااصة ههذ خُض م٣اجلحن ٚحر ؤو م٣اجلحن
حن ألاشخام ظمُ٘ ٖلى مجخ٠ جمُحز بضون  ًىُب٤ الخالي البروجى٧ى٫ "  جإزغوا م٣اجلحن، ٚحر ؤو م٣اجلحن مضهُحن ؤو ٖؿ٨ٍغ

٤ اإلاؿلر بالجزإ  ) (".ألاولى اإلااصة مٟهىم ٞو

                                                           

 .٨٨ص  ٢٠٠٥ اإلسكندرية، الطبعة األوىل، ادلعارف، منشأة احلرب، ألسرى القانوين ادلركز العسبلي، زتد دزلم (١)

 .٢٠٥-١٧ص  ،ادلرجع السابق ،األزتر للصليب الدولية تقرير اللجنة (٢)
 .٢١٥ص ،٢٠٠٥األردن،  القدس، جامعة اإلنساين، الدويل القانون الشاللدة، فهاد زلمد (٣)

 .١٠٣ ، ص٢٠٠١ ،، مصرمشس عني جلامعة احلقوق كلية دكتوراه، رسالة الدولية، غري ادلسلحة النزاعات يف ادلدنية واألعيان ادلدنيني زتاية عواشرية، رقية (4)
 :كالتايل ىو األزتر للصليب الدولية اللجنة مشروع من ١ فقرة ٢ للمادة الفرنسي النص (٥)

« Le présent protocole s’appliquera, sans aucune distinction de caractère défavorable à tout les  personnes 
militaires ou civiles, combattantes ou non –  combattantes, affectées par un conflit armé  au sens de l’article 

première», voir : Rose Mary ABI SAAB, op.cit., p 153. 
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 ظضًض، بىو النهاثُت نُٛخه في الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  ظاء الضبلىماس ي اإلااجمغ في ظغث التي اإلاىا٢كاث بٗض ؤهه بال     
 اؾدبضا٫ جم بط ألاخمغ، للهلُب الضولُت اللجىت مكغوٕ مً ألاولى ال٣ٟغة الشاهُت اإلااصة هو ًٖ بؿُُا ازخالٞا ًسخل٠

حن ؤو اإلاضهُحن ألاشخام" ٖباعة  هى و ،) ("اإلاؿلر بالجزإ ًخإزغون الظًً ألاشخام" بٗباعة "اإلا٣اجلحن ٚحر ؤو اإلا٣اجلحن الٗؿ٨ٍغ
حر اإلا٣اجلحن مً ٧ل ٞيها ًضزل ؤن جدخمل واإلاغهت الٗامت الٗباعة هظه ألن ٖاصي، ؤمغ  ظمُٗا ألجهم ٧الضبلىماؾُحن اإلا٣اجلحن ٚو

  .مخٟاوجت بيؿب ولى اإلاؿلر بالجزإ ًخإزغون

ُت ألاخ٩ام ؾلؿلت ٖلى ًدخىي  الظي والغاب٘ والشالض الشاوي الباب في ظاء ل٣ض و    الضولُت بالخماًت جخٗل٤ التي اإلاىيٖى

غها التي  :ٖىىان جدذ ظاء الظي الشاوي الباب هو ٣ٞض الضولُت، ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث لطخاًا الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  ًٞى

 لجمُ٘ ٩ًىن : "بإن ٣ًط ي ٖام مبضؤ ٖلى الغابٗت اإلااصة مً ألاولى ال٣ٟغة بمىظب( 6 بلى 4 مً اإلاىاص) ؤلاوؿاهُت اإلاٗاملت
ما٫ في الاقترا٥ ًٖ ٨ًٟىن  الظًً ؤو مباقغة ٌكتر٧ىن  ال الظًً ألاشخام تهم ٢ُضث ؾىاء الٗضاثُت، ألٖا  ،"ج٣ُض لم ؤم خٍغ

 ٌٗاملىا ؤن ًخُلب الظًً ألاشخام هاالء بحن مً و مجخ٠، جمُحز ؤي صون  بوؿاهُت، مٗاملت ومٗاملتهم اخترامهم في الخ٤
٣او الضولُت الاجٟا٢ُاث بد٨م هم الظًً ألاشخام خ٨م في ًضزلىن  الظًً الضبلىماؾُحن اإلابٗىزحن بوؿاهُت مٗاملت  ٞو

 بٗضم" لضحها اإلاٗخمض" اإلاًُٟت الضولت ججاه ًلتزمىن  م، 96  لٗام الضبلىماؾُت للٗال٢اث ُِٞىا اجٟا٢ُت مً  4 للماصة
 في الخضزل بٗضم اإلابٗىر ُٞلتزم اإلا٠ًُ البلض ب٢لُم في صازلي مؿلر هؼإ وكب بطا زم مً و الضازلُت، قاوجها في الخضزل

ت اإلاؿاٖضة ج٣ضًم ٖلُه ًدٓغ زم مً و الخام، الخُاص مى٠٢ خُاله الى٢ٝى و الجزإ هظا غاٝ ألخض اإلاالُت ؤو الٗؿ٨ٍغ  ألَا

ت  و ،) (اإلا٠ًُ البلض ب٢لُم صازل ؤهلُت خغب وكىب خا٫ الؾُما و اإلاباقغة، ٚحر اإلاكاع٦ت حٗضاص يمً ج٩ىن  والتي اإلاخىاٖػ

ما٫ في اإلاباقغة اإلاكاع٦ت  -للمضهُحن اإلا٣غعة الخماًت مً ٌؿخُٟضوا ختى  -اإلابٗىزحن هاالء ٖلى ًدٓغ زم مً  الٗضاثُت، ألٖا
ت بدٓغ اإلااصة هٟـ مً الشاهُت ال٣ٟغة طل٪ بٗض لخليها  ال٣ٟغة في بليهم اإلاكاع ألاشخام يض اإلاىظهت ألاٞٗا٫ مً مجمٖى
خضاء الغهاثً وؤزظ ؤلاعهاب ٦إٖما٫ ألاولى  واإلاٗاملت ال٣خل والؾُما ال٣ٗلُت، ؤو البضهُت والؿالمت والصخت الخُاة ٖلى والٖا

ه ؤو والخٗظًب ال٣اؾُت . ؤلاوؿان ٦غامت مً وؤلاخاَت اإلاهُىت اإلاٗاملت زام وبىظه الصخهُت ال٨غامت اهتها٥ و٦ظا الدكٍى

 ألازُاع مً الٗامت الخماًت في جخمشل اإلاضهُحن الؿ٩ان لخماًت ٖامت ؤخ٩اما الشاوي ؤلايافي البرجى٧ى٫  جًمً و٢ض   

ت الٗملُاث ًٖ الىاظمت  الؿ٩ان ًخمخ٘: "ٖلى ألاولى ٣ٞغتها في الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  مً 3  اإلااصة ههذ خُض الٗؿ٨ٍغ
ت الٗملُاث ًٖ الىاظمت ألازُاع مً ٖامت بدماًت اإلاضهُىن  وألاشخام اإلاضهُىن   ظاءث الظي الخٓغ هظا ."الخ....الٗؿ٨ٍغ

حر اإلا٣اجلحن بحن الخمُحز مبضؤ في اإلاخمشلت ألاؾاؾُت بال٣اٖضة ًخٗل٤ ال٣ٟغة به  الٗملي الىا٢٘ ؤن الخ٣ُ٣ت وفي اإلا٣اجلحن، ٚو
 وظىص ٖضم هى الؿبب ولٗل الٗضاثُت، الٗملُاث ؤزىاء واإلاضهُحن اإلا٣اجلحن بحن الخمُحز نٗىبت ؤزبدذ الٗملُت، واإلاماعؾاث

م ٖلى اإلاضهُحن الؿ٩ان لخٍٗغ٠ مًبٍى مدضص مُٗاع ت ٚحر ٧اهذ ؤجها بال اإلاٗاًحر بٌٗ وظىص مً الٚغ حر مًبَى  ٧اُٞت ٚو

 منهم ًخ٩ىن  الظًً ألاشخام هم" :آلاحي الىدى ٖلى ظاء اإلاضهُحن حٍٗغ٠ في الىاعص الا٢تراح ٞةن اإلاضهُحن، ماهُت لخدضًض
مشلىن  للضولت، اإلاضوي اإلاجخم٘ ىن  وال ؾ٩اجها ؤٚلب ٍو  بصاعة في مباقغة ٚحر ؤو مباقغة ٖال٢ت ؤي لهم ولِؿذ ظِكها، في ًىسَغ

ت ال٣خالُت الٗملُاث  ) (".ؤزغي  صولت يض صولتهم بها ج٣ىم التي الٗؿ٨ٍغ

                                                           
(

1
) Rose Mary ABI SAAB, op.cit, p 154. 

 .٧٨ ، ص٢٠٠٤عطا زلمد صاحل زىرة، أصول العمل الدبلوماسي و القنصلي، دار رلدالوي، عمان، (2) 

تونس،  ادلنار، جامعة دكتوراه، رسالة ،الدويل اجلنائي والقانون اإلنساين الدويل القانون لقواعد وفًقا العسكري االحتالل حتت ادلدنيني زتاية شديد، قسيم فادي(3) 
  .١٥ص ،٢٠٠٨
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ٗض    ؿخُٟض اإلاضهُحن مً الضبلىماؾُت البٗشت ؤٞغاص َو  ؤ٦ثر ٞٗالُت بُٖاء ولٛغى اإلا٣اجلحن، لٛحر الٗامت الخماًت مً َو

 بىنٟهم اإلاضهُىن  الؿ٩ان ٩ًىن  ؤن ًجىػ  ال: "ؤهه ٖلى جىو 3  اإلااصة هٟـ مً والشالشت الشاهُت ال٣ٟغة ظاءث الخماًت لهظه
خمخ٘ اإلاضهُحن، الؿ٩ان بحن الظٖغ بض بلى ؤؾاؾا الغامُت به التهضًض ؤو الٗى٠ ؤٖما٫ وجدٓغ للهجىم مدال هظا  ألاشخام ٍو

غها التي بالخماًت اإلاضهُىن  ما٫ في مباقغ بضوع  ٣ًىمىا لم ما الباب هظا ًٞى لى الٗضاثُت ألٖا  ٣ًىمىن  الظي الى٢ذ مضي ٖو

 ".الضوع  بهظا زالله

 بخإصًت ٣ًىمىا وختى م٣اجلحن، ٚحر ٧ىجهم ًٖ الىاجج الخٓغ ٢بُل مً ٌٗض الضبلىماؾُت البٗشت ؤٞغاص ٖلى الهجىم ٞدٓغ   
 ال الخُاصي ٞٗملهم الظٖغ، وبض والتهضًض الٗى٠ ؤٖما٫ خٓغ ٖلى الشاهُت ال٣ٟغة ؤ٦ضث وظه ؤ٦مل ٖلى الضبلىماؾُت مهامهم
جب الجزإ، ؤَغاٝ بحن ُٞما ًضزل  اإلااصة مً الشالشت ال٣ٟغة وزلهذ اإلاظ٧ىعة، للمًا٣ًاث ًخٗغيىا ؤن صون  ًخم ؤن ٍو
٣ت مكاع٦تهم بٗضم الضبلىماؾُت، البٗشت ؤٞغاص مً ويٗهم في ومً اإلاضهُحن للؿ٩ان الٗامت الخماًت قٍغ حٗل٤ُ  بٍُغ

ما٫ في مباقغة ٣ت مكاع٦تهم زبدذ ٞةطا الٗضاثُت، ألٖا هبدىن  الخماًت ٣ًٟضون  مباقغة بٍُغ  جغ٦ؼ بدُض) (.للهجىم هضٞا ٍو
 :هما ؤؾاؾِخحن ٢اٖضجحن ٖلى ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  في اإلاضهُحن خماًت ٢ىاٖض

غاٝ التزام -  ت الٗملُاث جىظُه ب٣هغ اإلاخداعبت ألَا ت ال٣ىة جضمحر هدى الٗؿ٨ٍغ  وبيٗاٞها، آلازغ للُٝغ الٗؿ٨ٍغ

 .آلازغ الُٝغ إلاىاَني ال٨لي ؤلاٞىاء ولِـ

م -  ت الٗملُاث جىظُه جدٍغ  ) (.ال٣خا٫ في بالٟٗل ٌكتر٧ىن  ال َاإلاا الؿ٩ان يض ؤزغي  ٖضاثُت ٖملُاث ؤًت ؤو الٗؿ٨ٍغ

ا هاما مبضؤ الضولي ال٣اهىن  ٢ىاٖض و٦غؾذ  ت الٗملُاث جىظُه ًدغم الضولي الخىُٓم مً به مٗتٞر  الؿ٩ان يض الٗؿ٨ٍغ

 - اإلاضهُىن  ومنهم - اإلا٣اجلحن ٚحر ٞةن للٗملُاث، الىاضر الهضٝ هم و ٣ًاومىن، الظًً هم ٣ِٞ اإلا٣اجلحن ؤن َاإلاا اإلاضهُحن
ا ٩ًىهىا ؤال ًجب

ً
 .ال٣خا٫ في ٌكتر٧ىا ؤال ًجب ٦ما للهجىم هضٞ

ٗض  وختى) (.الخغب ٢اهىن  صٖاثم مً ؤؾاؾُت وصٖامت اإلاضهُحن للؿ٩ان الٗامت الخماًت ًٖ يمىُا حٗبحرا اإلابضؤ هظا َو
 :آلاحي الىدى ٖلى ٖاج٣هم ٖلى ج٣٘ التزاماث هىال٪ ٞةن الخغبُت، الٗملُاث آزاع مً الٗامت بالخماًت اإلاضهُىن  الؿ٩ان ًخمخ٘

ت الٗملُاث في مباقغة الاقترا٥ ٖضم -   .الٗؿ٨ٍغ

 .الخغبي اإلاجهىص في ٞٗا٫ بضوع  ال٣ُام ٖضم - 

ضم ؤلام٩ان، ٢ضع الابخٗاص -3 ت ألاهضاٝ صاثغة هُا١ في الخىاظض ٖو  بلخا١ في طل٪ ًدؿبب ال ختى منها بال٣غب ؤو الٗؿ٨ٍغ

 ) (.بهم مباقغة ٚحر ؤزُاع

 ؤجها لىا ًدبحن الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫ و م949  ألاعبٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث في الىاعصة الخماًت ٢ىاٖض اؾخٗغاى ومً    
ت و ٞٗالت خماًت ج٣ضم ت خماًت ج٣ضم و الضبلىماؾُحن اإلابٗىزحن وخ٣ى١  ٖامت بهٟت ؤلاوؿان خ٣ى١  جدمي ٢ٍى  ؤزىاء لهم ٢ٍى

غاٝ جدترم ؤن قٍغ الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث  الخُىي  الضوع  ًٓهغ وهىا ؤخ٩امها، جىٟظ و ال٣ىاٖض هظه اإلاخداعبت ألَا

                                                           

 .٢٣٦ - ٢١٥ادلرجع السابق، ص عواشرية، رقية (1)

 .٥٥ص  ، ٢٠١٠الطبعة األوىل ، احلقوقية، بريوت، احلليب منشورات ،ادلسلحة النزاعات يف ادلدنية واألعيان ادلدنيني وزتاية اإلنساين الدويل القانون بسج، نوال (2)

 .٣٤٧، ص ١٩٧٨ القاىرة، مصر، جامعة دكتوراه، رسالة ادلسلح، النزاع نظرية إىل احلرب نظرية من عزمي، زكريا (3)
 .٣٥٤ص  ،السابقادلرجع  عزمي، زكريا (٤)
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 مضي مغا٢بت في ًخمشل الظي الضولُت واإلاىٓماث الضولي للمجخم٘ الغ٢ابي والضوع  الخامُت، الهُئت ؤو الضولت به ج٣ىم الظي

غاٝ اخترام  ) (.لها اإلاسال٠ الُٝغ مؿاولُت وبزاعة ألاخ٩ام لخل٪ ألَا

 لٗام الشاوي ظى٠ُ بغوجى٧ى٫  ؤخ٩ام باهتها٥ ٢امذ بطا الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث خالت في الضولت مؿاولُت ج٣ىم بطن

ت ال٣ىاهحن حكملها ال التي الخاالث في" :ؤهه ٖلى جىو البروجى٧ى٫  هظا صًباظت مً الغابٗت ال٣ٟغة ؤن ٦ما م،977   ًٓل الؿاٍع
 ".الٗام الًمحر ًملُه وما ؤلاوؿاهُت اإلاباصت خمى في ؤلاوؿان شخو

ها (Broch grave) ٢ًُت بلى ؤلاقاعة مً البض الهضص هظا وفي  ملخ٤ اٚخُا٫ ٖلى الخ٩ىمُحن الجىىص بٌٗ ب٢ضام ومىيٖى
ض البلج٨ُُت اإلاٟىيُت  مد٨مت ٖلى ال٣ًُت هظه َغخذ و الاؾباهُت، ألاهلُت الخغب ؤزىاء ؤي م 936 /  / 0 في بمضٍع

ان و٢ٗه اجٟا١ بمىظب الضاثمت الضولُت الٗض٫  في الضٖىي  ًٖ الخ٩ىمخان جسلذ ل٨ً و م، 937 / 0/0  في الُٞغ

ٌ الاؾباهُت الخ٩ىمت صٞ٘ ازغ وطل٪ م938 / 4/0   ٞغه٪ ملُىن ) البلج٨ُُت  الخ٩ىمت َلبخه الظي الخٍٗى
 بنى الضولي ال٣ًاء ؤن هى ألاهلُت، الخغب ًٖ الىاظمت ألايغاع ًٖ الضولت مؿاءلت ٖلُه ج٣ىم الظي وألاؾاؽ) ((.بلج٩ُي

 م 5 9 /05/ 0 في "هىبغ ما٦ـ" ألاؾخاط ؤنضعه الظي ال٣غاع:هي قهحرة ؾاب٣ت ٖلى الضولت مؿاولُت مً الىٕى هظا في خ٨مه
ُاهُت اإلاُالب ٢ًُت في ٌ الخانت البًر اًاها لخ٣ذ التي ألايغاع ًٖ بالخٍٗى  ظاء خُض مغا٦ل، في الاؾباهُت اإلاى٣ُت في ٖع

غ في  بال٣ىة الٗضو م٣اجلت ؤو الىٓام لٟغى جخسظها التي الخضابحر هخاثج ًٖ مؿاولت الضولت حٗخبر ؤن ًم٨ً ال: "الخ٣ٍغ
ت الٗملُاث ًٖ الىاقئت ألايغاع ًٖ مؿاولت لِؿذ و٦ظل٪ ألاؾاؾُت، واظباتها مً ٌٗخبر هظا ٖملها ألن اإلاؿلخت،  الٗؿ٨ٍغ

 ".ظُىقها بها ج٣ىم التي

٣ا هىا ٣ًغ الضولي ٞاالظتهاص  ب٣ىاٖض ٖمال ال٣خا٫، ًٖ الىاظمت ألايغاع ًٖ الضولت مؿاولُت بٗضم الٗامت لل٣اٖضة ٞو
ٌ، ًُالب ؤن خغبُت ٚاعة ؤزىاء صاعه ج٣ه٠ الظي لألظىبي لِـ ٞمشال الخغب، ٢اهىن   هظا الضولي الاظتهاص ًبرع و بالخٍٗى

 ) (.ال٣اهغة بال٣ىة بالضٞ٘ الخل

غص ما٫ ًخٗل٤ واخض اؾخصىاء اإلابضؤ هظا ٖلى ٍو  الخالت هظه ٟٞي للخغب، اإلاىٓمت الضولُت لل٣ىاٖض اإلاسالٟت الخغبُت باأٖل
ما٫ هظه مشل ًٖ الضولت مؿاولُت جسً٘  ؤيغاع مً ألاهلُت الخغب زال٫ ٣ً٘ ٢ض ٖما إلاؿاولُتها اإلاىٓمت لل٣ىاٖض ألٖا

 ) (.هٟؿها ال٣خا٫ ٖملُاث بلى  مباقغة جغظ٘ ال لألظاهب

اث ًٖ الىاظمت لأليغاع باليؿبت وؤما  جخجاوػ  ٖىضما ٖنها الضولت مؿاولُت ٞخترجب الخ٩ىمُت الؿلُاث جضابحر ؤو جهٞغ

ٌ صون  جدمله ًم٨ً ال الظي الخض ألاظىبي يض اإلاخسظة الخانت الخضابحر ت، يغوعة صون  ٧الهضم) حٍٗى  ال٣خل النهب، ٖؿ٨ٍغ

ضام اإلاٗغ٦ت، زاعط  ) ((.ألاشخام ٖلى الٗى٠ بإٖما٫ اإلا٣غوهت اإلاهاصعة مدا٦مت، بال ؤلٖا

 الجزاٖاث  ؤزىاء الضبلىماؾُحن للمبٗىزحن الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  ٣ًغعها التي الخماًت هٓم خضصها ٢ض ه٩ىن  وه٨ظا

 الشالشت باإلااصة م٣اعهت مخىامُت صولُت بدماًت خ٣ُ٣ت ظاء الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  ؤن: ال٣ى٫  وزالنت الضولُت، ٚحر اإلاؿلخت
 بحن ج٣ىم التي جل٪ وهي الضولُت، ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث مً واخض هٕى ٖلى جُب٣ُه هٓام ٢هغ طل٪ م٣ابل في ؤهه بال اإلاكتر٦ت،

                                                           

 .٩٠ص  ،السابقادلرجع  بسج، نوال (١)

 .٢٧٢، ص ١٩٦٠بدون طبعة،  ،العام، بدون دار النشر، سورية الدويل القانون العادة، فوق مسوحي (٢)

 .١٢٧، ص ١٩٨٢القانون الدويل العام، تررتة شكر اهلل خليفة وعبد احملسن سعد، األىلية للنشر والتوزيع، بريوت، بدون طبعة،  روسو، شارل (3)

 .١٧٠، ص ١٩٨٨، بريوت اجلامعية، الدار مذكورة، الطبعة غري العام، الدويل حسني، القانون سالمة احلميد و مصطفى عبد سامي زلمد (٤)
 .١٢٧، ص نفسو ادلرجع روسو، شارل (٥)
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ٝغ الخ٩ىمُت ال٣ىاث غ آزغ َو تراٝ هٓام ًخُلبها ٧ان التي الشالر الكغوٍ ُٞه جخٞى  جغاظٗا ًمشل ما وهى باإلاداعبحن، الٖا
 التي الجزاٖاث الشاوي، الايافي البروجى٧ى٫  ٌُٛيها التي الجزاٖاث ٖلى بياٞت حكمل التي اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة خ٣٣خه ُٞما
ا الخ٩ىمت ٢ىاث ج٩ىن  ؤن صون  مخٗاعيخحن ظماٖخحن بحن ج٣ىم  المخضاص ٢ُىص ؤو قغوٍ ؤًت جخُلب ال وؤجها زهىنا ُٞه، َٞغ

. الجزاٖاث هظه مشل بلى ؤخ٩امها

 الذولُت ػير اإلاعلحت النزاعاث أزىاء في العلاساث ملش حماًت :الثالث اإلابحث

 الضولُت، ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزىاء اإلاضهُحن مٟهىم يمً ًىضعظىن  الضبلىماؾُحن اإلابٗىزحن ؤن ال٣ى٫  ؾب٤ مشلما    

ٟيها، ومؿا٦ً الضبلىماؾُت البٗشاث مباوي لضي الخا٫ ٨ٞظل٪ ُان ون٠ يمً  -الخا٫ بُبُٗت  -جىضعط بجها بط مْى  ألٖا
 الشالشت اإلااصة هجض بدُض للخى٢ٗاث ومسالٟا مٛاًغا ظاء ٖنها الىو في ال٣اهىهُت الهُٛت مضلى٫  ل٨ً و ٖمىما، اإلاضهُت

 بليها، ؤلاقاعة مً جماما زالُت الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ػمً اإلاضهُت لألُٖان الٗامت الخماًت ًٖ ههها في ظاءث اإلاكتر٦ت
م  ألازغ هى ظاء ٣ٞض ،977  لٗام الشاوي ؤلايافي والبروجى٧ى٫  اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة اٖخماص بحن ٞهلذ التي اإلاضة مً وبالٚغ

ُان به جخمخ٘ الظي الىي٘ ًٖ الدؿائ٫  وجم ،اإلاضهُت لألُٖان الٗامت الخماًت ٖلى الىو مً زالُا ٦ظل٪  ٞيها بما اإلاضهُت ألٖا
ُان له جخٗغى ٧اهذ إلاا ٞىٓغا الجزاٖاث، هظه ػمً الضبلىماؾُت البٗشت م٣غاث ما٫ و الهجىم ؤزُاع مً اإلاضهُت ألٖا  ألٖا

غ بلى الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  مكغوٕ بٖضاص في اإلاؿاهمت الضو٫  مً بالٗضًض هظا ؤصي ٣ٞض الٗضاثُت،  خماًت وي٘ ج٣ٍغ

خباعاث هٟـ ٖلى اإلاضهُت لألُٖان ٖامت ُان خماًت ٖليها ٢امذ التي الٖا . الضولُت اإلاؿلخت الجزاٖاث ػمً اإلاضهُت ألٖا

 هظ٦غ الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ػمً اإلاضهُت لألُٖان الٗامت للخماًت هٓام وي٘ بًغوعة َالبذ التي الضو٫  ٞمً     

ض مً ٧ل ىلىضا الؿٍى  ممازل هدى ٖلت طل٪ و م٨غع، 6  اإلااصة يمً الٗامت بالخماًت ٣ًط ي بمكغوٕ ج٣ضمخا ٣ٞض ،) ( ٞو

 َٝغ مً ٢بىال ال٨ٟغة هظه ل٣ُذ ٢ض و ،(النهاجي الىو مً  5 اإلااصة) ألاو٫  ؤلايافي البروجى٧ى٫  مكغوٕ مً 47 للماصة

ل04 في و اللجىت  .) (8 م٣ابل نىجا 35 بـ الشالشت اللجىت َٝغ مً اإلااصة اٖخماص جم م975 ؤٍٞغ

 ٣ٞض ألاو٫، ؤلايافي البروجى٧ى٫  مكغوٕ مً 47 اإلااصة بىو م٣اعهت ظضا مسخهغا ٧ان م٨غع  6  اإلااصة ٞىو لإلقاعة و   

ُان: "م٨غع  6  اإلااصة ههذ  مً اإلااصة هظه اٖخماص زم م977  ماي 0  في و ،) (" للهجىم هضٞا ج٩ىن  ال اإلاضوي الُاب٘ طاث ألٖا
ش م977  ظىان 0  في و ول٨ً باإلظمإ، الشالشت اللجىت َٝغ  ظاء خُض م،977  لٗام الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  اٖخماص جاٍع

حر  يغوعة ٖلى ًدض هو ؤي مً زالُا ألازحر هظا . الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ػمً اإلاضهُت لألُٖان الٗامت الخماًت جٞى

 النهاجي الىو ًٖ ٚاثبت ج٩ىن  ؤن اللجىت َٝغ مً باإلظمإ اٖخمضث إلااصة ٠ُ٦: هى هٟؿه ًُغح الظي الؿاا٫ و   
 ؟ الضبلىماس ي اإلااجمغ ًٖ قهغ جخجاوػ  ال مضة في الشاوي ؤلايافي للبروجى٧ى٫ 

 الىو مً ازتزالها جم ؤزغي  ماصة 0  ٣ًغب ما خى٫  للدؿائ٫  ججاوػ  بل ٣ِٞ، اإلااصة بهظه ًخٗل٤ لم الُغح هظا ل٨ً و    
ض نغح م977  لٗام الشاوي البرجى٧ى٫  إل٢غاع الضبلىماس ي اإلااجمغ ٞسال٫ م،977  لٗام الشاوي ؤلايافي للبروجى٧ى٫  النهاجي  الٞى

                                                           

 .٢٦، ص/٢٠٠٨/٢٠٠٩ماجستري، كلية احلقوق جلامعة باتنة، اجلزائر،  رسالةمرزوقي وسيلة، زتاية األعيان ادلدنية زمن النزاعات ادلسلحة، (١) 
 .٢٧٤ عواشرية رقية، ادلرجع السابق، ص(٢) 
 .٢٧٥- ٢٧٤صعواشرية رقية، ادلرجع نفسو، (٣) 
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 الضازلُت الؿُاصة يماهاث م٘ ومخماقُت بؿُُت ج٩ىن  ؤن ًجب الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  ههىم ؤن ٖلى البا٦ؿخاوي

  ) (.للضو٫  الضازلُت الكاون في الخضزل ٖضم مبضؤ ٖلى وخٟاْا

حر يغوعة ٖلى ؤ٦ض ٦ما    الخماًت مبضؤ ازتزا٫ جم وبظل٪ الٗامت، للخماًت الخُغ١  صون  بُٗنها مدضصة لألُٖان الخماًت جٞى
 ؤن ق٪ وال له، النهاجي ؤلا٢غاع ٖىض الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ػمً اإلاُب٤ الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  مً لألُٖان الٗامت
م ،3  اإلااصة ٢ُمت مً ٠ًًٗ اإلاضهُت لألُٖان الٗامت الخماًت ًسو هو ٖلى الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  اٞخ٣اع  ٧اهذ ما ٚع

غه ُض مً الخماًت هاجه ؾخٞى ُان بحن الخمُحز إلابضؤ ج٨َغـ ومً ظهت، مً اإلاضهُحن لخماًت جَى  ألاهضاٝ و اإلاضهُت ألٖا

ت  ٞدؿب الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  ؤخ٩ام في هٓغي  ٢هىع  هىا٥ لِـ ؤهه ٌؿدك٠ ؾب٤ ومما ،) (ؤزغي  ظهت مً الٗؿ٨ٍغ
 ؤواثل و 0  ال٣غن  ؤوازغ في زاعث التي الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث مً الٗضًض ٖىه ٦كٟذ و٢ض وا٢عي، ٢هىع  هى بل

 .   ال٣غن 

ُان ٧اهذ بطا الضبلىماؾُت البٗشاث ؤٞغاص خماًت ًٖ الخضًض لىا ًم٨ً ٠ُ٦ ؾب٤ ما ٧ل ْل في و    مدال جاوحهم التي ألٖا

ُان خماًت صون  هاالء خماًت ًم٨ً ال بط ٖليها؟ الهجىم و لل٣ه٠  ) (.منها بال٣غب ؤو بضازلها ًخىاظضون  التي ألٖا

ذ هو وظىص ٖضم ؤن هى بلُه ؤلاقاعة ججضع ما ؤهه ٚحر    حر يغوعة ٖلى ًدض ومباقغ نٍغ  لألُٖان ٖامت خماًت جٞى
خضاء بباخت ٌٗني ال الضبلىماؾُحن م٣غا ٞيها جىضعط التي اإلاضهُت  هظه مشل مكغوُٖت جبُحن ًخٗحن بل اؾتهضاٞها و ٖليها الٖا

ما٫ ُت ال٣ىاٖض ٖلى ؤزغ ظاهب مً هخٛاض ى ؤال ًخٗحن ٦ما الشاوي، ؤلايافي للبروجى٧ى٫  الٗام اإلاًمىن  بَاع في ألٖا  الٗٞغ

 .الخ٣ا ٖليها اإلاهاص٢ت جم التي الهلت طاث والاجٟا٢اث

 العشفُت اللىاعذ هاحُت -أ

 صي" لكٍغ اإلاخًمىت م977  لٗام الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  ٞضًباظت مخ٩امال ٦ال جُب٤ ؤن ًجب البروجى٧ى٫  ٞمىاص     
ُت، اإلاباصت جُب٤ ما مؿإلت خى٫  هو وظىص ٖضم خالت في ؤهه ماصاه والظي" ماعجىحز  الخمُحز مبضؤ ؤن ٖلُه اإلاخٗاٝع ومً الٗٞغ

ُان بحن ت ألاهضاٝ و اإلاضهُت ألٖا ُت، ٢اٖضة حٗض الٗؿ٨ٍغ  الجزاٖاث ػمً اإلاضهُت لألُٖان الٗامت للخماًت ج٨َغـ وهي ٖٞغ

 الىخاثج مً اٖخبرجه و ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت بها ٢امذ التي الضعاؾت هخاثج ٖلُه ؤ٦ضث ما وطل٪. الضولُت ٚحر اإلاؿلخت
غ مً ٢ؿم في لها اإلاىظؼ الٗغى هظا بصعاط في ؾببا ٧اهذ والتي للضهكت اإلاضٖاة  ناعث التي اإلاىظىصة ال٣ىاٖض ٖضص هى الخ٣ٍغ

ُت ٢ىاٖض الُىم هض١ الضولُت، ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث في ٖٞغ  الٗملُاث ؾحر ب٣ىاٖض ًخٗل٤ ُٞما زام هدى ٖلى هظا ٍو
 اجساط وواظب الخىاؾب ومبضؤ الٗكىاثُت الهجماث وخٓغ الخغبُت ألاهضاٝ وحٍٗغ٠ الخمُحز مبضؤ مً ٧ل في الٗضاثُت

ُان جدمي ٧لها الهجىم ٖىض الاخخُاَاث  الٗغفي الضولي ال٣اهىن  مً ظؼء و٧لها الضبلىماؾُت، البٗشت م٣غ ٞيها بما اإلاضهُت ألٖا

 الىدى ٖلى اإلاباصت جل٪ مً ب٩ل ٣ًهض و ،) (ملؼمت جب٣ى صولي ٚحر ؤو ٧ان صولُا الضاثغ اإلاؿلر الجزإ همِ ًٖ الىٓغ بٌٛ

 :ألاحي

  :الخمُيز مبذأ -١

                                                           

 .٢٧، صنفسومرزوقي وسيلة، ادلرجع (١) 
 .٢٩١  -٢٩٠ ، صالسابقعواشرية رقية، ادلرجع (٢) 

 .٢٩١عواشرية رقية، ادلرجع نفسو، ص(٣) 

نزاعات ادلسلحة ادلعاصرة، ديسمرب للجنة الدولية للصليب األزتر، مقتطف من التقرير ادلؤدتر الدويل الثامن والعشرين حول القانون الدويل اإلنساين وحتديات التقرير ا(٤) 
 ألزتراللجنة الدولية للصليب ا ،٢٠١٣ /١١/٠٢: تاريخ الزيارة /http: //www.icrc.org/ :نقال عن .١٦، ص٢٠٠٣

http://www.icrc.org/
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خُلب ؤلاياُٞحن، البرجى٧ىلحن في ألاؾاؽ حجغ الخمُحز مبضؤ ٌٗخبر     بحن الخمُحز اإلاؿلر الجزإ ؤَغاٝ مً اإلابضؤ هظا ٍو
ُان وبحن واإلا٣اجلحن اإلاضهُحن الؿ٩ان ت وألاهضاٝ اإلاضهُت ألٖا  اإلاضهُحن خماًت ل٨ٟالت ٖىه ٚنى ال اإلابضؤ هظا ومغاٖاة الٗؿ٨ٍغ

 :ًلي بما ال٣ُام اإلابضؤ هظا في الشاوي ؤلايافي البرجى٧ى٫  ًدٓغ خُض

 .للهجىم هضٞا اإلاضهُحن الؿ٩ان ٩ًىن  ؤن ًجىػ  ال -

 .الٗكىاثُت الهجماث -

ُان جضمحر -  .اإلاضهُحن لب٣اء ٖنها ٚنى ال التي واإلاىاص ألٖا

 مً  ٣ٞغة 3  اإلااصة بمىظب وطل٪ الضولُت، ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث في الخُب٤ُ واظب الخمُحز مبضؤ ؤن ُٞه ق٪ ال مما و  

. للهجىم مدال اإلاضهُحن ألاشخام و٦ظل٪ اإلاضهُحن الؿ٩ان ظٗل بدٓغ وطل٪ م،977  لؿىت الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫ 

ت ألاهضاٝ ًٖ ؤما و  ظغي  ٢ض ؤهه ٚحر م977  لٗام الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  في ط٦غها ًغص ٞلم الخغبُت ؤو الٗؿ٨ٍغ
 الاجٟا٢ُت مً الشاوي للبروجى٧ى٫  اإلاٗضلت الهُٛت ؤي الضولُت، ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث في ًىُب٤ حٗاهضي ٢اهىن  في بصماظه

 ج٣لُضًت ؤؾلخت بكإن الاجٟا٢ُت مً الشالض البروجى٧ى٫  في ًغص ٦ما ،6 ال٣ٟغة الشاهُت اإلااصة في مُٗىت ج٣لُضًت ؤؾلخت بكإن
 الاجٟا٢ُت مً ألاولى اإلااصة في لخٗضًل جبٗا الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث في ًىُب٤ ؤنبذ والظي ،3 ٣ٞغة ألاولى اإلااصة في مُٗىت

 ) (.م 00 

 :الخىاظب مبذأ -٢

ت الًغوعة اٖخباعاث جملُه ُٞما ألاولى جخمشل مخٗاعيخحن، مهلخخحن بحن الخىاػن  إل٢امت الخىاؾب مبضؤ ٌؿعى  الٗؿ٨ٍغ

 مدٓىعاث ؤو خ٣ى١  هىا٥ ج٩ىن  ال خُىما ؤلاوؿاهُت م٣خًُاث جملُه ما في الشاهُت الًغوعة جخمشل بِىما ،"الخغبُت الًغوعة"
ؼ م977  ؤلاياُٞان البرجى٧ىالن ظاء لظل٪ مُل٣ت، ت الٗملُاث ظمُ٘ في الخىاؾب مبضؤ اخترام ٦ٟالت لخٍٗؼ  مىٗا الٗؿ٨ٍغ

خُلب لها، يغوعة ال التي اإلاضهُحن إلاٗاهاة ت الاخخُاَاث ٧اٞت اجساط اإلاٗىُحن ٧ل مً طل٪ ٍو  ازخُاع ٖىض واإلام٨ىت الًغوٍع
 لظل٪ ٖغض ي، بك٩ل اإلاضهُت باإلامخل٩اث ؤلايغاع ؤو بهم ألاطي بلخا١ ؤو باإلاضهُحن زؿاثغ بلخا١ إلاى٘ الخغب، وؤؾالُب وؾاثل

 الهضٝ م٘ جىُٟظها الجاعي  الٗامت ؤو الخانت للممخل٩اث والخسٍغب والخضمحر ال٣ه٠ ؤٖما٫ جخالءم ؤن اإلابضؤ هظا ٣ًخط ي

ت الٗملُاث مً  ) (.الٗؿ٨ٍغ

: الحلا عليها اإلافادكت جم التي الفلت راث الاجلاكاث هاحُت -ب

ُه    م ظغي  ٞو  بالخماًت ٦ُٟل الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  مً   ال٣ٟغة 3  اإلااصة هو في الٗامت الخماًت مٟهىم ؤن الٖؼ
 الخماًت جبني جم ٣ٞض الخا٫، هظه ٖلى ًب٣ى لم ألامغ ؤن ٚحر الضبلىماؾُت، البٗشت م٣غاث ٞيها بما اإلاضهُت لألُٖان الٗامت
ُان الٗامت  ؤؾلخت بكإن الاجٟا٢ُت مً م  00  ؾىت ألاولى اإلااصة حٗضًل بٗض الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزىاء اإلاضهُت أٖل

 في وعص ٣ٞض الضولي، ٚحر اإلاؿلر الجزإ حكمل الخٗضًل هظا بٗض ؤنبدذ والتي م، 980  ؾىت اإلابرمت مُٗىت ج٣لُضًت

                                                           

 .٢٨، ص ٢٠٠٤األوىل،  األزتر، الطبعة الدولية للصليب اللجنة ،(اإلنساين الدويل القانون مدخل) احلرب خوض حتكم ضوابطفريتس كاذلوكن وليزابيث تسغفلد، (١) 
 .٦٠، ص٢٠٠٨، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  "ادلمتلكات احملمية"عمر سعد اهلل، القانون الدويل اإلنساين(٢) 
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 لِؿذ التي ألاقُاء ٧ل مضهُت ؤُٖان مهُلر ٌٗني"... ٖلى الىو 7 ال٣ٟغة الشالشت اإلااصة في لالجٟا٢ُت الشاوي البروجى٧ى٫ 

ت ؤهضاٞا ٟيها مؿا٦ً و الضبلىماؾُت البٗشاث مباوي لخماًت ب٢غاعا يمىُا ًضزل طل٪ وفي ،( ("ٖؿ٨ٍغ     .مْى

م     غ مً وبالٚغ ُان لهظه الخماًت ج٣ٍغ  خماًت جب٣ى ؤجها بال الشاوي ؤلايافي للبروجى٧ى٫  الخٗضًل في الٟغاٙ هظا ؾضو ألٖا
حر يغوعة ٖلى ًدض هو جًمحن ؤلاياُٞحن، وبغوجى٧ىليها ظى٠ُ اجٟا٢ُاث مغاظٗت ؤزىاء ًخُلب مما لها، يمىُت  خماًت جٞى
 مً وطل٪ م،977  لٗام ألاو٫  ؤلايافي البروجى٧ى٫  مً  5 اإلااصة ٚغاع ٖلى الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ػمً اإلاضهُت لألُٖان

ُان و الضبلىماؾُحن م٣غاث لها جخٗغى التي الاهتها٧اث مً الخض ؤظل  جُب٣ُها ٖلى ًدض هو وظىص ٖضم بذجت اإلاضهُت ألٖا

  .الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ػمً

: خاجمت

 بالخماًت ًخمخٗىن  ؤجهم بال مهامهم جإصًت ؤزىاء الضولُت ٚحر الجزاٖاث ٞتراث في الضبلىماؾُت البٗشاث حٗاهُه ما وعٚم     
 في الضولي الٗٝغ جإزحر ٖلُه ألازحر لهظا ٧ان وبن الٗام الضولي وال٣اهىن  ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٢ىاٖض مً واإلاىبش٣ت الالػمت

 م977  لٗام الشاوي ؤلايافي والبرجى٧ى٫  م، 96  لٗام الضبلىماؾُت للٗال٢اث ُِٞىا اجٟا٢ُت مً ل٩ل ٧ان ٦ما جُب٣ُاجه،
م اهتها٦ها، ًٖ اإلاؿاولُت وجغجِب الخماًت جل٪ بخإمحن ال٩افي الخغم  مىاص حؿُحر في وججاهل ٚمىى مً ا٦خىٟها ما ٚع
ُت ؾبُل ٖلى الجاهب بهظا مدضصة ب٣ى الضولُت، الكٖغ  لضي الخماًت ٖىهغ باٞخ٣اع الخظٕع ًٖ للغص الىخُض الؿبُل طل٪ ٍو

 بهٟت الٗام الضولي وال٣اهىن  زانت بهٟت ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ؤن بةزباث ال٣ىاهحن، ووظىص مكغوُٖت في اإلاك٨٨حن
. للخماًت اإلاغجبت ال٣ىاٖض جل٪ ٖلى هانا ظاء ٖامت

 الضعاؾت م٣ضمت في الغثِس ي الدؿائ٫  ًٖ ؤلاظابت مً م٨ىىا والظي بدشىا، مىيٕى ظىاهب ل٩اٞت الخٟهُلي الٗغى بٗض

 مً ظملت بلى زلهىا ؟ الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزىاء الضبلىماؾُت للبٗشاث الالػمت الخماًت ج٨مً ُٞما: في واإلاخمشل

: ألاحي الىدى ٖلى والا٢تراخاث الىخاثج

: الىخابج -أوال

غ الضولي ال٣اهىن  ٢ىاٖض جُب٤ُ بن - غاٝ ٧ل ظهىص جخُلب التي الضبلىماؾُت للبٗشت الخماًت ًٞى  ٞتراث زال٫ الٟاٖلت ألَا

. الخهىم وظه ٖلى ُِٞىا والجٟا٢ُت ؤلاياُٞحن وبغوجى٧ىليها ألاعبٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث جُب٤ُ لًمان الضولُت ٚحر الجزاٖاث

٣ىباث ظؼاءاث مً الضولي ال٣اهىن  ؤشخام ٖلى الجؼاء جغجِب مً الضولُت الخماًت جسلى ال -  ٧ل وجمى٘ له عاصٖت ج٩ىن  ٖو
. الضبلىماؾُت البٗشت خماًت في الىاْمت لل٣ىاٖض اهتها٥ ؤو اٖخضاء

غاٝ الضولُت الخماًت جغجِب ًسلى ال -  ٖلى ألازحر هظا ٌٗمل والظي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  اهتها٥ خالت في الجزإ أَل
تراٝ الُٝغ بظباع . اإلاؿاولُت وجدمل واهتها٧اجه بإٖماله بااٖل

 بكتى الضو٫  ٖلى الخُب٤ُ واظبت مؿاولُت هي الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزىاء الضبلىماؾُت البٗشاث خماًت ؤن -

. الضولُت الالتزاماث مىته٩ي ألاٞغاص ًٖ و ؤٞٗالها

                                                           

 -٢٤، ص ٢٠٠٧اللجنة الدولية للصليب األزتر، القاىرة، بدون طبعة، القانون الدويل اإلنساين العريف، اجمللد األول، ، بيك -لويز دوزوالد -جون ماري ىنكرتس(١) 
٢٥. 
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 هاالء بها ًخمخ٘ التي للخهاهاث جًاٝ بياُٞت خهاهت بظاجه ٌك٩ل الضبلىماؾُت للبٗشاث الضولُت الخماًت جُب٤ُ ؤن -

.  96  لٗام الضبلىماؾُت للٗال٢اث ُِٞىا اجٟا٢ُت في الٟئاث

 حٍٗغٌ مىه ًخى٢٘ ٢ض ؤو به ٣ًهض مؿلر هجىم ؤي قً ؤو ٖؿ٨غي  ٖمل بإي ال٣ُام الجزإ ؤَغاٝ ٖلى الخٓغ -
حرها ؾٟاعاث مً ٖملهم ٞتراث في الخانت ؤو بةًىائهم الخانت اإلا٣غاث ؤو الضبلىماؾُحن اإلابٗىزحن  ؤو لخؿاثغ ٦الهما ؤو ٚو

غ بإي ٣ًبل وال اإلاًُٟت، الضولت في لها اإلاٗهىص الٗمل ٖلى اإلا٣غاث جل٪ زغوط ألامغ حٗضي ولى ؤيغاع  جخمخ٘ ماصامذ جبًر

ضة للضولت ؤلا٢لُمي الامخضاص خ٤ و الخغمت لها ج٨ٟل التي بالخهاهاث . اإلاٞى

ُاث و الاكتراحاث -زاهُا : الخـى

حر اإلاؿلخت، الجزاٖاث ؤزىاء ال٣اهىن  اخترام ٖلى الٗمل جُٟٗل -  الجزاٖاث لطخاًا مم٨ىت بوؿاهُت خماًت ؤ٢ص ى وجٞى
 الضولي ال٣اهىن  بحن ٞالخ٩امل ؤق٩الها، و ؤهماَها ازخالٝ ٖلى الضبلىماؾُت البٗشاث طل٪ في بما الضولُت ٚحر اإلاؿلخت

.  ال٣مُٗت آللُاث الى٢اثُت آلالُت بحن ج٩امل هى ؤلاوؿان وخ٣ى١  ؤلاوؿاوي

ُت ٖلى الٗمل يغوعة -  ؤو اإلاؿلخت ال٣ىاث ؤٞغاص في جمشلىا ؾىاء ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  بإخ٩ام اإلاٗىُت ألاوؾاٍ جٖى
 في الغاثضة باٖخباعها ألاخمغ للهلُب الضولُت للجىت ؤلا٢لُمُت البٗشاث ٖمل مً الاؾخٗاهت الضو٫  حؿخُُ٘ طل٪ وفي اإلاضهُحن،

. ال٣اهىن  هظا مجا٫

ٗاث حٗضًل يغوعة -  الضبلىماؾُت للبٗشاث الالخٟاجت ٞيها بما ألاظىبُت الٟئاث خماًت خُض مً الىَىُت و الضولُت الدكَغ
 جًمحن و ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  في خىلها ههىم وي٘ ٞيها بما الضولُت، ال٣ىاهحن في الضولي ٚحر اإلاؿلر الجزإ ٞتراث في

. الٟئت بهظه للمؿاؽ عاصٖت ظؼاثُت ٣ٖىباث

 وخٓغ بًىائهم ؤما٦ً و الضبلىماؾُت البٗشت إلا٣غاث خماًت ؤلاياُٞحن بغوجى٧ىليها و ألاعبٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث جًمحن -

. الضولي ٚحر اإلاؿلر الجزإ ٞتراث في الٟئت لهظه الخماًت جُب٤ُ ًٖ جبدض ههىم وظىص ٖضم حجت وصخٌ ٖليها، الهجماث

 نىن  قإجها مً الىا٢٘ ؤعى ٖلى و٢اثُت ؤ٦ثر بظغاءاث واإلاًُٟت اإلاغؾلت الضو٫  بحن ُٞما اإلابرمت الاجٟا٢ُاث جًمحن -

 .الضبلىماس ي الخباص٫ ٖملُت بظغاء ٢بل البٗشت ؤٞغاص وخماًت

 ج٨َغـ قإجها مً ظى٠ُ الجٟا٢ُاث جاب٘ ؤزغ بيافي بغوجى٧ى٫  ق٩ل في ؤو مؿخ٣لت صولُت اجٟا٢ُاث في ههىم جًمحن -

 .الضولي ٚحر اإلاؿلر الجزإ ٞتراث في الٟئاث مً لهاالء للخماًت مٟاهُم

 ٞتراث في اإلاًُٟت الضولت ًسو قإن ؤي في الخضزل ٖضم الضولُت اجٟا٢ُاث في الضبلىماؾُت اإلا٣غاث ؾحر هٓام جًمحن -
ضم اإلاؿلر الجزإ  الضولت بمهالر ؤلايغاع قإجها مً ألوكُت مؿخسضمت ج٩ىن  ٢ض التي و مؿلخت ظماٖاث ؤي بًىاء ٖو

 .ألازغي  الضو٫  مً ٚحرها ؤو اإلاًُٟت

 اإلاؿلر الجزاٖاث ٞتراث في ؤو الؿلم ٞتراث في ؾىاء وم٣غاتهم الضبلىماؾُحن خماًت قإجها مً زانت ؤمىُت ؤظهؼة جُٟٗل -
 .وم٣اعها الضبلىماؾُت بالبٗشاث الخام الُا٢م ولؿالمت ألامني بالتهضًض جمـ ؤن قإجها مً التي
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 مىهجُت اإلالاومت الللعىُيُت والعملُاث الاظدؽهادًتالجذٌ حٌى 

 ، أظخارة محالشة كعم ب، أمحمذي بىصٍىت أمىت. د

 الؽلف -حامعت حعِبت بً بىعلي -ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت

  

 ملخق

ت الٗملُاث مً زام هٕى الاؾدكهاصًت الٗملُاث ُت ٞغصًت ٖملُت الٛالب في بإجها جخمحز بط ،الٗؿ٨ٍغ  بلى تهضٝ جُٖى

 باليؿبت الاؾدكهاصًت الٗملُاث ظضوي  خى٫  الجض٫ زاع و٢ض ،واخض ؤن في الٗملُت مىٟظ بدُاة والخطخُت الخهم جضمحر
 الىىاحي مً ٞاصخت زؿاثغ ٧لٟتها خُض الٟلؿُُيُت، ال٣ًُت ٖلى ؾلبُت ؤزاعها لها ٧اهذ ٣ٞض الٟلؿُُيُت للم٣اومت
ت ب جىاػها ؤخضزذ ؤجها ًى٨غ ؤن ألخض ًم٨ً ال طل٪ م٘ ل٨ً الؿُاؾُت؛ الىاخُت وختى والا٢خهاصًت البكٍغ  مىاظهت في للٖغ

ب وبصذ ؤلاؾغاثُلي الٗضو م٘ اإلاغظىة ؤهضاٞها خ٣٣ذ ٢ض الاؾدكهاصًت، الٗملُاث ؤن ؤزبذ الٗملي ٞالىا٢٘ بؾغاثُل؛  في الٖغ
 ألاؾلىب بهظا الخام الخى٢ُذ مؿإلت في باؾخمغاع الىٓغ بٖاصة ًغا٣ٞها ؤن ًيبغي ظضواها مً للخإ٦ض ٞةن طل٪ وم٘ ٢ىاجه،

 .ؾىاء خض ٖلى والؿُاؾُت اإلاُضاهُت الجضوي  مً مم٨ً ٢ضع ؤ٢ص ى الٗملُاث جد٤٣ بدُض اإلا٣اومت، ؤؾالُب مً الهام

الٟلؿُُيُت  اإلا٣اومت اإلا٣اومت، ٞهاثل ،الاؾدكهاصًت الٗملُاث اإلاؿلخت، اإلا٣اومت الضولي، ؤلاعهاب: الذالت اليلماث

 

Abstract:  

Martyrdom operations a special type of military operations, with the advantage of being 

mostly individual process voluntary aims to destroy the opponent and sacrifice the lives of the 

bomber in that one, and controversy erupted about the feasibility of martyrdom operations for the 

Palestinian resistance was her raised negative on the Palestinian issue, where the cost of losses 

heavy human and economic aspects and even political terms; but nevertheless no one can deny 

that it created a balance of terror in the face of Israel; the practical reality is proved that 

martyrdom operations, have achieved their desired objectives with the Israeli enemy and aired 

horror in his troops, however, to make sure their usefulness should be accompanied by 

constantly re-examine the issue of your time to this important method of resistance methods, so 

that the maximum check operations as possible from the field and political feasibility alike. 

Key words: international terrorism, armed resistance, martyrdom operations, the resistance 

factions, the Palestinian resistance. 

 

ملذمت 

 
ً
خضاءاث ةؤلاؾغاثُلي والخىؾُٗت الٗضواهُت للخغوب هٓغا   ،الٟلؿُُيُت ألاعاض ي ٖلى اإلاخ٨غعة والٖا

ً
 بؾغاثُل ألن وهٓغا

ملذ الجماُٖت ؤلاباصة ظغاثم جغج٨ب وماػالذ اعج٨ب  الؼعاُٖت واإلايكأث واإلاضن وال٣غي  وألاخُاء اإلاىاػ٫  جضمحر ٖلى ٖو
  واإلاسُماث، وال٣غي  اإلاضن في باإلاضهُحن آلاهلت واإلاضاعؽ والهىاُٖت

ً
 الاخخال٫ بةجهاء بضوعها اإلاخدضة ألامم ٢ُام لٗضم وهٓغا

  الٟلؿُُني، الكٗب له ًخٗغى الظي ؤلاعهاب وو٠٢ ؤلاؾغاثُلي
ً
ىحن مً اإلاالًحن بجلب بؾغاثُل جمغاعالؽ وهٓغا  اإلاؿخَى
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 ،( )الاؾدكهاصًت الٗملُاث بلى واللجىء اإلا٣اومت بال الٟلؿُُني، الكٗب ؤمام ًب٣ى لم ٧له هظا بػاء الٟلؿُُيُحن، وجغخُل
 ٖلى والهُمىت الٟغاث بلى الىُل مً بؾغاثُل إل٢امت ومؿاٖيها والاؾدُُاهُت الٗضواهُت بؾغاثُل خغوب ؤمام للى٢ٝى

. الٗغبُت والثرواث الا٢خهاص

ذ ٢ض الٗالم، صو٫  ؤٚلب في الكٗىب ججاعب مً الٗضًض و٧اهذ  بَاع في ؾىاء الٗملُاث مً الىٕى هظا ٌكابه ما ٖٞغ
ت لل٣ىاث الخغبُت الٗملُاث  الاخخال٫، ل٣ىاث الكٗبُت اإلا٣اومت ٖملُاث بَاع في ؤو الخ٣لُضًت والجُىف الىٓامُت الٗؿ٨ٍغ

ت بهىعها وهي ذ الخضًشت، اإلا٣اومت ؤهماٍ مً همِ الٗهغٍّ ٞغ  بٗض واقتهغث الخضًض، الٗهغ في اإلاخّٟجغاث ا٦دكاٝ بٗض ُٖ
ِغٞذ خُض بليها، اللجىء في اإلاؿلمىن  الٛغب وؾب٤ الٗهاباث، خغوب وؾاثل مً ؤنبدذ ؤن ت الخغب في ُٖ ُّ ت ألاهل ُّ ٨  ألامٍغ

٩ا وَخغب ت اإلاؿلمىن  بليها ًلجإ ؤن ٢بل الٗالم مً ؤزغي  وؤهداء والُابان، الُٟدىام في ؤمٍغ
ّ
 في اإلاخاخت والىؾاثل البضاثل ل٣ل

َضم والٗضوان، الاخخال٫ إلا٣اومت ؤًضحهم ضاء وظه في والى٢ٝى الهمىص مً جم٨ّنهم ٖو اتهم ألٖا ُّ  مازٍغً اإلادضوصة، بةم٩اه

. والهىان الظ٫ في الِٗل ٖلى هللا ؾبُل في بٗؼة واإلاىث الاؾدكهاصًت الٗملُاث ٖلى ؤلا٢ضام

 في ل٨ً ؤلاؾالمي، والجهاص خماؽ لخغ٦ت الٗؿ٨غي  الجىاح ٖلى م٣هىعة بضاًت ٞلؿُحن في الٗملُاث جل٪ ٧اهذ و٢ض
 لٗام ألا٢ص ى اهخٟايت ٣ٖب بؾغاثُل يض اإلا٣اومت مً الىمِ هظا لٟخذ الخابٗت ألا٢ص ى قهضاء ٦خاثب اهخهجذ الخ٤ و٢ذ

 ؤبغػ  مً ٧ان التي ألازحرة هظه ،الاؾدكهاصًت الٟضاثُت الٗملُاث اهخٟايت ب٩ىجها جمحزث ألا٢ص ى اهخٟايت ؤن طل٪ ،( ) 2000
 الخا٫ بىخضة الاهُبإ لخُٗي اإلاخدضة، بالىالًاث ؾبخمبر مً ٖكغ الخاصي هجماث م٘ جؼامىذ ؤجها ،اإلادؿىبت ٚحر هخاثجها

٨ُحن بحن  .( )وؤلاؾغاثُلُحن ألامٍغ

 بالىؾاثل ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ م٣اومت ظضوي  ًٖ البدض بلى الاؾدكهاصًت الٗملُاث ظضوي  خى٫  الجض٫ هظا ؤصي و٢ض

ت  خى٫  والجض٫ السجا٫ صاع هىا مً ،( )الٟلؿُُيُت اإلا٣اومت وظه في و٢ٟذ التي الىٓغ وظهاث حٗضصث و٢ض ،( )الٗؿ٨ٍغ

 وهخاثجه الجض٫ هظا ٖلى ه٠٣ ؾٝى ،اإلاىُل٤ هظا مً ،( )الٟلؿُُيُت للم٣اومت باليؿبت الاؾدكهاصًت الٗملُاث ظضوي 
لى الٟلؿُُيُت للم٣اومت باليؿبت ُت ٖو : الخالي الىدى ٖلى ،ؤهضاٞها قٖغ

ض بحن الاؾدكهاصًت الٗملُاث خى٫  ال٣ٟهي الجض٫: ألاو٫  اإلابدض  .ومٗاعى مٍا

ُت: الشاوي اإلابدض . الاؾدكهاصًت والٗملُاث الٟلؿُُيُت اإلا٣اومت قٖغ

                                                           
االستشهاد فعل يقع يف دائرة اجلهاد يف سبيل اهلل، وتعبري يف سبيل اهلل يتضمن الذود عن الوطن :" عرف األستاذ أزتد صدقي الدجاين االستشهاد واالستشهادي على النحو التايل -(١)

ويتميز االستشهاد عن أفعال أخرى تقع يف دائرة اجلهاد بأن االستشهادي يكون قد  .نتصار القيم العليا اليت نزل هبا الوحي اإلذلي، لتكون كلمة اهلل ىي العلياوالعرض وادلال، والعمل ال
رد أن يلتحم بسالحو وأدواتو اليت يستخدمها لضرب العدو وضع نصب عينيو الشهادة يف سبيل اهلل، فهو طالب الشهادة، وقد عزم على أن يقاتل العدو إىل أن يقتل فيكون شهيدا، ووا

ي الذي جيعل احلزام الناسف نطاقا لو فيغدو جزءا منها، وىذا ىو حال االستشهادي الذي يفجر سيارة مفخخة، فالسيارة من أدواتو وادلتفجرات من سالحو، وىو أيضا حال االستشهاد
 ".وسالحا ويفجر نفسو

فرىاد خسرو خافار، األصوليون والعمليات االستشهادية، : أنظر أيضا. ١٢٩، ص  ٢٠٠٤فاس، ادلغرب،  بدون طبعة، بني االستشهاد واإلرىاب، منشورات الزمن، ،حنان السقاط: أنظر
. ١٤، ص ٢٠٠٧بريوت،  -، أربيل-معهد الدراسات اإلسًتاتيجية، تررتة جهيدة الوند، الطبعة األوىل، بغداد

(2)
-Christian Chocquet, Le Terrorisme n’est pas la Guerre, préface Eric Del becque et Jean Louis Esquiviez, librairie 

Vuibert, paris, Jun 2008, p ٕٕ. 
. ٢٨ -٢٧ص ، ادلرجع السابق، حنان السقاط -(٣)
. ٣٥٧ص ، ٢٠٠٩سلسلة الرسائل العلمية، مركز اإلعالم العريب، الطبعة األوىل، مصر، ، "حركة زتاس ظلوذجا"ثابت زلمد العمود، مستقبل ادلقاومة اإلسالمية يف فلسطني  -(٤)

(5)
- Bernard Ravenel, Pour une Critique politique du Terrorisme, Confluences Méditerranée, N° 43,  Automne 2002, 

p 95. 
 :منشور على ادلوقع التايل ،"والعمليات االستشهادية...اإلرىاب "سلمان بن فهد العودة،  -(٦)

http://www.saaid.net/arabic/ar183.htm 
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ٌ  اإلابحث  ألاو

ٌ  الللهي الجذٌ  ومعاسك مؤٍذ بين الاظدؽهادًت العملُاث حى

  ظضال الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤزاعث
ً
  وزالٞا

ً
 الكٗب نٟٝى وبحن الٟلؿُُيُت الىَىُت الؿلُت صازل ؾُاؾُا

 والؿُاؾُت الخ٨خ٨ُُت الىاخُت مً جإزحرها ومضي الٗملُاث جل٪ في الاؾخمغاع ظضوي  خى٫  اإلاسخلٟت، وجىُٓماجه الٟلؿُُني

 خُصُاث ،"٦ُالي ماظض" الٟلؿُُيُحن اإلاش٣ٟحن ؤخض خضص و٢ض ؛( )الٗالمي الٗام الغؤي ولضي ؤلاؾغاثُلي الضازل في وألازال٢ُت
 :الخالُت الٗىانغ في الجض٫ هظا وزلُٟاث

 ٞةما واإلاىُل٣اث، والٗىا٠َ الغمىػ  ٖلى جغج٨ؼ ؾُاؾُت ز٣اٞت ؾُاصة بؿبب: ؤوال والهٗىبت، الخ٣ُٗض ٚاًت في ظض٫ بهه

 ٞٗل عصة و٦إجها الٗملُاث هظه ًٓهغ والظي الٟلؿُُني الكٗب يض اإلاىظه ؤلاؾغاثُلي ؤلاعهاب حجم بؿبب: زاهُا. يض ؤو م٘
 الىؾاثل، في زالٝ مجغص ولِـ ؾُاس ي الخالٝ ؤن: زالشا. ال٣ىي  الُٝغ مىاظهت في ال٠ًُٗ الُٝغ ٌؿخسضمها َبُُٗت

خمحز ؛"ٖملها ووؾاثل عؾالتها جدضص ٢ُاصة ُٚاب مً الاهخٟايت مٗاهاة بؿبب: عابٗا. ظضا هامت مؿإلت وهظه  الجض٫ هظا ٍو
ت الغؾمُت الل٣اءاث زال٫ باؾخمغاع ًُغح مٟخىخا، ب٩ىهه  بٌٗ ؤن ٦ما الىَىُت، الؿاخت في الٟاٖلت الٟهاثل بحن والؿٍغ

الم ووؾاثل الصخ٠ حٗغيها والهامكُت الخؿاؾت ظىاهبه داث زال٫ مً ؤلٖا داث الخهٍغ  ٞالخالٝ اإلاًاصة، والخهٍغ
ه لِـ الجىهغي  با، مدؿىم ألامغ ٞهظا وصًيُا، ؤزال٢ُا الاؾدكهاصًت الٗملُاث مكغوُٖت مىيٖى  باألؾاؽ وبهما ج٣ٍغ

. جل٪ ؤو اإلاغخلت هظه في ظضواها ؤصوى، مغجبت وفي منها، واإلاؿتهضٞحن الٗملُاث مجا٫ جدضًض في ألاولى وبالضعظت

الخٔ  الاهخماءاث وجىٕى ازخالٝ وججاوػ  الىَىُت الىخضة ٖلى الخٟاّ ًغاعي اإلاىيٕى خى٫  الٟلؿُُني الى٣اف ؤن ٍو
م، اإلاؼاًضاث مى٤ُ في الاهسغاٍ ًٖ الامخىإ وبالخالي ؤلاًضًىلىظُت، وال٣ىاٖاث الؿُاؾُت  ًض٫ يمني اجٟا١ ٞهىال٪ والخجٍغ

 جُىعا ألن ألاهلُت، الخغب في الاهسغاٍ مى٤ُ بلى ًاصي ؤن ًجب ال الخ٨خُ٪، في الازخالٝ ؤن ٖلى مخُىع  ؾُاس ي خـ ٖلى
جٗل الٟلؿُُيُت، ال٣ًُت وجهُٟت يُإ بلى مدالت ال ًاصي ال٣بُل هظا مً  طل٪ م٘ ول٨ً ؛( )اإلاى٠٢ ؾُضة بؾغاثُل مً ٍو

 الٟضاثُت الٗملُاث بلى بالٗىصة اإلاُالبت ألانىاث ٞىجض ظضًضة، مجؼعة الاخخال٫ ٢ىاث اعج٨بذ ٧لما الجض٫، خضة اػصاصث
 وا٢٘ ٞغيه مغخلي ؾُاس ي ؾالح الٟهاثل بٌٗ هٓغ في باٖخباعها الاؾدكهاصًت، بالٗملُاث واإلاٗغوٞت ألازًغ الخِ صازل

اع هظا وفي ،( )ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ تراٝ ًيبغي ؤلَا ٌ في ؾاهمذ الٗملُاث هظه بإن الٖا  ٧لٟت وعٞٗذ ؤلاؾغاثُلُحن ؤمً ج٣ٍى
ت، الا٢خهاصًت الاخخال٫ ت الىىاحي مً ٞاصخت ٧اهذ الٟلؿُُيُت ٧لٟتها ول٨ً والبكٍغ  الىاخُت مً وختى والا٢خهاصًت البكٍغ

 الٟلؿُُيُت، اإلاُضاهُت ال٣ُاصاث مً الىاؾٗت الكب٨ت ٢ىيذ مىظٗت يغباث جىظُه بؾغاثُل اؾخُاٖذ بط الؿُاؾُت؛

 .( )الٟلؿُُني للمجخم٘ والا٢خهاصًت الخدخُت البيُت في هاثال يغعا وؤلخ٣ذ

 

                                                           
  .٥١، ص ٢٠٠٢، خريف (٥٢)، العدد (١٣)، اجمللد رللة الدراسات الفلسطينية، "االنتفاضة وادلقاومة والعمليات االستشهادية" ،ماجد كيايل -(١)
  .١١٠ -١٠٩ص ، ادلرجع السابق، حنان السقاط -(٢)
 ٢٥/ ه١٤٢٩زلرم  ١٧، أخبار فلسطني، "عودة العمليات االستشهادية واردة يف حال وصلت األمور لطريق مسدود: مراقبون"مع تشديد احلصار وتصاعد العدوان"الشريف، رنا  -(٣) 

  .١٥، ص ٢٠٠٨يناير 
 :، منشور على ادلوقع التايل٠٥، ص ١/٦/٢٠٠٧، بتاريخ ١٩٣٣، احلوار ادلتمدن، العدد "ظاىرة العمليات االنتحارية التفجريية جدل مستمر"تغريد كشك،  -(٤)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98357 

Voir aussi: Bernard Ravenel, op- cit, p 95. 
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ٌ  اإلاىلب  ٌ  الللهي الجذٌ أظغ على الىكىف: ألاو  ( )الاظدؽهادًت العملُاث حى

٣حن، بحن الجض٫ ؤَغاٝ صازل الخمُحز ًم٨ً          وألازغ وا٢ُٗت، لخؿاباث الاؾدكهاصًت الٗملُاث ٌٗاعى ؤخضهما ٍٞغ
خباعاث الؾخمغاعها ًضٖى ٗمض ؾُاؾُت، اٖل  اٖخماصا نىاب، ٖلى بإهه البرهىت بلى مى٢ٟه ًٖ وصٞاٖه ٖغيه في ظاهب ٧ل َو

غ ٖلى ش مً مؿخ٣اة ومُُٗاث وبخهاثُاث ج٣اٍع ً اإلا٣اومت، وخايغ جاٍع ت ًٖ ًٞال جىاظهها، التي بالخدضًاث وعي ٖو  مٗٞغ

. ( ) وؤلا٢لُمُت الٗاإلاُت باألويإ ظُضة

لت، ٞترة مىظ ٢اثما ٧ان الٟلؿُُني الجض٫ ؤن صخُذ        اث ًاؾغ ٢بل مً ؤلاعهاب هبظ بٗض وبالخدضًض ٍَى  في ٖٞغ
ً، ال٣غن  مً الؿبُٗىاث  ٖلى الؿازً والى٣اف الجض٫ مً خالت لخسل٤ ظاءث الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤن بال الٗكٍغ

 ظؼءا ؤنبدذ ل٩ىجها بها، الاؾخمغاع ظضوي  وخى٫  اإلابضؤ، خُض مً الٗملُاث مً الىٕى هظا جىُٟظ خى٫  الٟلؿُُيُت الؿاخت
 في اإلا٣اومت اجبٗتها التي الىؾاثل ؤبغػ  بلى الٗملُاث هظه جدى٫  ْل وفي بل ؤلاؾغاثُلي، الاخخال٫ يض اإلا٣اومت ؤصواث مً هاما

 ٧اٞت ونم مداوالث ؤمام واؾٗا اإلاجا٫ ؾخٟخذ الٗملُاث هظه ؤن البٌٗ عؤي الاخخال٫، صولت م٘ الخىاػن  مً هٕى جد٤ُ٣
م باإلعهاب، اإلاؿلخت الٟلؿُُني الكٗب ٦ٟاح ؤق٩ا٫ ُت ومىاُٞت ْاإلات مداولت ؤجها ٚع لُه الضولُت، للكٖغ  وٗغى ؾٝى ٖو

٣حن ٦ال لدجج  .الخالي الىدى ٖلى الخٟهُل مً بص ئ الٍٟغ

ٌ  اإلاىلب  الاظدؽهادًت للعملُاث اإلاعاسلىن : ألاو

ت اإلاؿُُغة الؿُاؾُت الىسب بلى ال٨بري  الٛالبُت في اإلاٗاعيحن ٍٞغ٤ ًيخمي سُت الٟهاثل في اإلاىسَغ غ إلاىٓمت الخاٍع  الخدٍغ

غ الكٗبُت والجبهت ٞخذ) الٟلؿُُيُت  الهُئاث في بؾغاثُل ٖغب وممشلي ألا٧اصًمُت اإلاش٣ٟت ألاوؾاٍ وبلى( ٞلؿُحن لخدٍغ
ُٗت  الكٗبحن بحن ج٣اعب لخد٣ُ٣ي حؿعى التي آلالُاث في الٗاملت اإلاضوي اإلاجخم٘ م٩ىهاث بلى واإلاىخمحن ؤلاؾغاثُلُت الدكَغ

خ٤ٟ ؛( )وؤلاؾغاثُلي الٟلؿُُني ا، ٌٗخبروهه ؤمغ في اإلاٗاعيحن ظمُ٘ ٍو غون الاخخال٫، هى البالء في ألانل ؤن وهى ظىهٍغ  ؤن ٍو
ٌ ألن اإلا٣اومت، بلى بالٟلؿُُيُحن ًاصي الظي هى الىي٘ هظا بُعي؛ مكغوٕ ؤمغ الاخخال٫ ٞع  اإلاُٗى، هظا مً واهُال٢ا َو

 ٖام اإلادخلت ألاعاض ي ٩ًىن  ؤن ٌؿخىظب الاؾدكهاصًت، الٗملُاث ٞيها بما ؤؾالُبها ازخالٝ ٖلى اإلا٣اومت مجا٫ ؤن بلى ًظهبىن 

ت اؾدُُاهُت ؤهضاٞا ٞيها وؤن مدخلت ب٩ىجها صولُا اٖتراٞا هىال٪ ؤن اٖخباع ٖلى ؛1967 ؿ٨ٍغ ىىن  بها ٖو ىن، مؿخَى ؿ٨ٍغ  ٖو

                                                           
فالعمل االستشهادي يتحرك يف ساحة اجلهاد من أجل حفظ الدين جيب أن نشري إىل أن معظم الفقهاء ادلسلمني، قد أفتوا باعتبار أنو ىناك فرق كبري بني ادلنتحر واالستشهادي،  -(١)

فكما أن اجلندي ادلسلم عندما يندفع إىل القتال يف والوطن، فمن يقوم بعمليات فدائية وبطولية ىي أبعد ما يكون عن االنتحار،فلم حيدد اإلسالم لنا آلية معينة يف شلارسة العمل اجلهادي، 
ا اجلندي ادلسلم إىل نو سوف يقتل فإذا قتل اعترب شهيدا، ألنو قتل يف سبيل اهلل، فكذلك عندما حتتاج ادلعركة اجلهادية الشرعية إىل عملية تفجري يتحول فيوادلعركة وىو يظن ظنا قويا بأ

ن ىذا اجلندي يكون شهيدا، ألنو قتل وىو يقاتل يف سبيل اهلل، قنبلة متفجرة يف العدو تلحق بو ضررا على ادلستوى ادلادي أو على ادلستوى السياسي حبيث تشارك يف إضعافو أو ىزميتو، فإ
سوا منتحرين، بل أبعد ما يكونون عن أما ادلنتحر فيقتل نفسو من أجل نفسو، يف حني أن االستشهادي يقدم نفسو فداء لوطنو ودينو، فالشباب الذين يدافعون عن أرضهم وأمتهم يل

، مطبعة (٢)، ورد يف شبهات حول العمليات االستشهادية، سلسلة قضايا أمة "الفرق بني االستشهاد واالنتحار"الشيخ زلمد حسني فضل اهلل، : أنظر. االنتحار، وإظلا ىم شهداء حقا 
 .٢٤ -٢٣ص  ،٢٠٠٢/ه١٤٢٣ادلغرب، -النجاح اجلديدة، الطبعة األوىل، الدار البيضاء

ن توقف العمليات العسكرية ضد احملتل يف حلظة ما أو مكان ما، ال ينبغي أن يفهم البعض منو أنو قرار يقصد منو توديع إ:" وقد جاء يف تعليق زلمد صادق احلسيين، حول ادلوضوع -(٢)
أو نفي مهمتو ، مل يكن يقصد بو يوما استنكاف العمل السياسي أو نفي العمل الدبلوماسي ٢السالح أبدا، كما أن القيام بأعمال ادلقاومة العسكرية ومنها العمليات االستشهادية

البعض التنسيق والتعاون على إدارة الصراع وضرورتو، من ىنا  أن ختتلف القوى الوطنية ادلناضلة على توقيت أو نوع من العمل العسكري ومكانو، فهذا أمر طبيعي، وأن تطلب من بعضها 
. ي مثل ىذا االختالف إىل نزاع مكشوف أمام أعني العدو الذي يًتبص بنا للفتنةمع العدو، فهذا أمر ليس طبيعي فحسب، بل ضروري أيضا، لكن من غري معقول أبدا أن يؤد

  .١١٢-١١١ص ، ادلرجع السابق، حنان السقاط: دلزيد من التفصيل أنظر
واالطلراط يف منطق مفاوضات على العبارة لإلشارة، ففي مناسبات عديدة أصدرت رلموعات من بينهم بيانات للرأي العام الفلسطيين تدعوه إىل وقف العمليات االستشهادية،  -(٣)

اعتمدىا االحتاد األورويب، صاغها  ٢٠٠٢مثقفا فلسطينيا نشرهتا جريدة القدس العريب الصادرة يف لندن، وثانية يف يونيو  ٥٥األصلع، ومن ذكر من أىم البيانات العريضة اليت وفقع عليها 
  .ساري نسيبو وحنان عشراوي وإياد سراج
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 حؿتهضٝ خحن ؤي اإلاجا٫، هظا زاعط الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤن ٌٗخ٣ضون  اإلا٣ابل في للم٣اومت، اإلاكغوٖت ألاهضاٝ وهي
م ٖلى اإلاضهُحن، وجًغب ؤلاؾغاثُلي الضازل ت واظخماُٖت وا٢خهاصًت ؾُاؾُت ؤيغاعا جلخ٤ ًبرعها، ما لها ؤن مً الٚغ  ومٗىٍى

يهم ؾبخمبر 11 ؤخضار بٗض زانت للٗملُاث، مٗاعيتهم ػاصث و٢ض الٟلؿُُيُت، بال٣ًُت  في ؤلاؾغاثُلي الخُغ خضة بإن لٖى
٨ُت ؤلاصاعة وصٖم الٓٝغ الؾخٛال٫ الىؾاثل ب٩ل حؿعى ٞةؾغاثُل جهاٖض،  ألاوعوبي الضولي الٗام الغؤي ٖلى والخإزحر ألامٍغ
 مؿلؿل بضء مىظ الٟلؿُُيُت الؿلُت ؤوظضتها التي البيُت ويغب الٟلؿُُيُت اإلا٨دؿباث ٖلى قاملت خغب لكً زانت،
ٗال، ؤوؾلى؛ ٘ ة،اؾدكهاصي ٖملُت ٧ل قاعون خ٩ىمت حؿخٛل ٞو  ال بط خغبُت، مسُُاث وجىُٟظ الاؾدىٟاع صعظت مً للٞغ

ترجب الًُ، وػجها ًٟى١  التي وال٣ىابل والضباباث الهجىمُت الخغبُت الُاثغاث اؾخٗما٫ في جترصص  اإلايكأث جدُُم ٖنها ٍو
غى  الؿلُاث جهٗض ؤن ًساٞىن  الغؤي، هظا ؤصخاب ؤيخى الٗالمي الهمذ وؤمام الٟلؿُُيُت، الؿلُت ٖلى الخهاع ٞو

. ( )الجماعي والخهجحر التراوؿٟحر ٢بل مً زُىعة ؤ٦ثر ؤؾالُب بلى ٞخٗمض الاهخ٣امُت، ٖملُاتها مً ؤلاؾغاثُلُت

 للىخضة اإلاؿخمغ تهضًضها ًٖ ًٞال ٞهي للٛاًت؛ ؾلبي الٟلؿُُيُت الؿلُت ٖلى و٢ٗها ؤن للٗملُاث اإلاىاهًىن  ًغي  ٦ما
ت ؾلُتها ج٣ىى ؤجها ظاهب بلى الخانل، الخسل٠ لخضاع٥ الالػمت الخىمُت ولبرامج لها جدضًا بد٤ جمشل الىَىُت،  اإلاٗىٍى
غ٢لت ألامً وخٟٔ اإلا٣اومت وكُاء يبِ ًٖ ٖاظؼة وجٓهغها واإلااصًت،  ألاصوى الخض وهى اإلاكبىهت؛ الٗىانغ خغ٧اث ٖو
تراٝ ٖلى الخهى٫  في ؾٗيها في مىه اإلاُلىب الن الالػمحن والضولي ؤلاؾغاثُلي الٖا غون الٟلؿُُيُت، الضولت إٖل  ؤن ٦ظل٪؛ ٍو

 ًٖ اإلاترجب الخ٣ض وحٗم٤ُ ج٨َغـ في ٦بحر ب٣ضع ؾاهمذ ٞهي الٟلؿُُني، الكٗب َا٢اث جنه٪ ألجها م٩لٟت، الٗملُاث
٠ًُ ألاػمت، خالت اؾخمغاع  بالىي٘ ٖال٢ت وله ؤهمُت مً ًسلى ال مُٗى ؤؾاهُضهم بلى الاؾدكهاصًت للٗملُاث اإلاٗاعيىن  ٍو
غا ؤ٦ثر الٛالب في ج٩ىن  الؿالم خّٓى ؤن ٌٗخبرون ٞهم ؤلاؾغاثُلُت؛ اإلاىٓىمت صازل الؿُاس ي  الخ٩ىماث ْل في جٞى
ت؛ لُه، الُمحن، ًض في الخ٩ىمت عثاؾت ج٩ىن  خحن جخ٣لو اإلا٣ابل في وؤجها الِؿاٍع  الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤن ًغون ٞةجهم ٖو

 مً ؤن ٦ما لها، خض لىي٘ جهمُما ألا٦ثر ؤلاؾغاثُلُحن الىازبحن هٓغ في جبضو التي الُمحن ٢ىي  ألاولى بالضعظت جسضم

. للؿالم الؿاُٖت ؤلاؾغاثُلُت ال٣ىي  تهمِل مًاٖٟاتها

 التر٦حز هى اإلاخدب٘ ًشحر ما ؤن بال وظاهت، مً ًسلى ال الاؾدكهاصًت؛ للٗملُاث اإلاىاهًىن  ٌٗخمضه الظي الُغح بمغاظٗت
اًاتها، ؤق٩الها بازخالٝ الاؾدكهاصًت؛ الٗملُاث ٖلى  الضالثل ٧ل ؤن خحن في ألاػمت، في ألانل ؤجها الاهُبإ ٌُٗىن  زم ومً ٚو

 َغح ٖلُه ٌكضص ما بالًبِ وهظا الٟلؿُُني، للٗى٠ الغثِس ي اإلاهضع هى الاخخال٫ ؤن للك٪، مجاال ًضٕ ال وبك٩ل جُٟض
ضون  . ( )لها اإلاٍا

ذون : الثاوي اإلاىلب   واظخمشاسها الاظدؽهادًت للعملُاث اإلاٍؤ

ضون  ؤٚلب ًيخمي   وهم ،(ؤلاؾالمي والجهاص خماؽ) الٟلؿُُيُت ؤلاؾالمُت الخىُٓماث بلى الاؾدكهاصًت للٗملُاث اإلاٍا
ؼ ٖبض ٣ًى٫  بط الخُاع، هظا في ٌؿاهضهم ٚالبِخه في الٗام الغؤي ؤن ٌٗخ٣ضون   خى٫  خماؽ ؤَغ ٦باع ؤخض الغهخِس ي ٍٖؼ

 اإلا٣اومت وعاء ج٠٣ الٟلؿُُني الكإع في ؤٚلبُت هىا٥ ول٨ً واخض، ؤمغ ٖلى الىاؽ عؤي ًجخم٘ ؤن ًم٨ً ال: "اإلاىيٕى
جب الاؾدكهاصًت، والٗملُاث لبُت؛ هظه جدترم ؤن ٍو  جغي  ٞةه٪ اؾدكهاصًت، ٖملُت جدهل خحن ؤهه طل٪ ٖلى والضلُل ألٚا

الماث الٟغخت ٟا٫ ًغي  ؤن الٟلؿُُني ؤلاوؿان ٣ًبل ؤن ًم٨ً ٞال الىاؽ، وظىه ٖلى الؿٗاصة ٖو  تهضم واإلاىاػ٫  ًظبدىن  ألَا

ل ًٖ ًخى٠٢ ختى الٗضو ًهِب الظي الغص ًخمنى ؤن صون  مؿخمغ، والٗضوان ". الٟلؿُُني الكٗب ٖلى الخٚى

                                                           
 .١١٣ -١١٢ ص، ادلرجع السابق، لسقاطحنان ا -(١)
  .١٢٠-١١٩ص ادلرجع، نفس  -(٢)
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ضون  ٌكحر الاؾدكهاصًت، الٗملُاث لى٠٢ الضاُٖت الىضاءاث ٖلى عصهم وفي  ٖلى التر٦حز ج٣خط ي الخ٨مت ؤن بلى اإلاٍا
خباع بغص ؾىي  ج٣ىم ٞال اإلاداعبت؛ الٟهاثل ؤما وؤؾبابه، الاخخال٫ غون ؤظله، مً ج٣اومه الظي للكٗب الٖا  ٚحر مً ؤهه ٍو

 ما للٗضو ألايغاع مً خ٤٣ ألهه: وزاهُا الههُىهُت، الُٛغؾت مىاظهت في ألامط ى الؿالح: ؤوال هى، ؾالح ًٖ الخسلي اإلا٣ٗى٫ 

. ٖىه بضًل الٟٗالُت خُض مً ًىظض ال الغاهً الى٢ذ في ألهه وؤزحرا ؤزغ، ؾالح ؤي ًد٣٣ه لم

٤ الٟلؿُُيُت بال٣ًُت الًغع  بلخا١ مؿإلت وبن ضًً، َغح ٞو  بٌٗ وعاءها اوؿا١ نهُىهُت صٖاًت مجغص اإلاٍا
 و٢ض عاص٩ًالُا، جىظها اإلا٣اومت ؤزظث ٖىضما مهالخهم ٖلى زاثٟحن باجىا والظًً الٟلؿُُيُت، الؿلُت صازل اإلاظٖىعًٍ

ضة خضًض في ًاؾحن الكُش خضص ش اإلاٛغبُت الخجضًض لجٍغ  ؾُاؾُا اإلا٣بى٫  ٚحر مً ججٗل التي ألاؾباب 2003 ًىاًغ 22 بخاٍع

: الخالُت الى٣اٍ في الاؾدكهاصًت؛ الٗملُاث لى٠٢ الضٖىة وؤزال٢ُا

مت الضٖىة هظه حٗخبر - . ؤلاؾغاثُلي للمدخل واؾدؿالما هٍؼ

. ش يء ٖلى ًدهل ولم ٖاما، 54 إلاضة الؿلمُت اإلا٣اومت الٟلؿُُني الكٗب ظغب -

٘ بن - كغاث الكهضاء وآلالٝ الٟلؿُُني الكٗب لخطخُاث جى٨غ هى والاؾدؿالم البًُاء الغاًاث ٞع  مً آلاالٝ ٖو

حن الجغحى . ؤلاؾغاثُلُت السجىن  في اإلاٗخ٣لحن وآالٝ واإلاى٢ٞى

 ومماعؾاث والاؾدُُان باالخخال٫ ال٣بى٫  ٌٗني طل٪ ألن خ٤، ٖلى الٗضو وؤن باَل، ٖلى ؤهىا ٌٗني الٗملُاث و٠٢ بن -
. ( )الٟلؿُُيُت ال٣ًُت بخهُٟت وال٣بى٫  اإلادخل

ضي ٞةن لل٣ًُت، ؤوؾ٘ مىا٢كت بَاع وفي  مىخ٣ضوها به ًباصع الظي الهجىم ٖلى ًغصون  الاؾدكهاصًت الٗملُاث مٍا

 :ؤن ؤؾاؽ ٖلى وطل٪ الاؾدكهاصًت، الٗملُاث ألؾلىب اإلاٗاعيىن  ًخبىاها التي والخهىعاث وآلاعاء الدجج مٟىضًً

  مهلخُت، ؤهضاٝ طوو  اإلاىخ٣ضون  -1
ً
 وآالم ز٣ل بىٟؿه ًخدؿـ ؤو ؤلاؾغاثُلي، ال٣م٘ مغاعة ًخظو١  لم منهم ٨ٞشحرا

مله وؤهله هٟؿه في وهخاثجها آزاعها ًغي  ؤو ؤلاؾغاثُلُت الجغاثم وضخامت  الاؾتهضاٝ صاثغة زاعط -ٖملُا -ٞهم وبِخه، ٖو
خدغ٧ىن  اإلاباقغ، ؤلاؾغاثُلي  ؤًت مً ًدغعهم مما الٟلؿُُيُحن، اإلاىاَىحن ٖاقها التي الهاثلت اإلاٗاهاة هحران ًٖ بُٗضا ٍو

٣ٟض مهضا٢ُت، ؿد٣ُٓىن  ًىامىن  الظًً الٟلؿُُيُحن، اإلاىاَىحن ومٗاهاة بأالم ؤلاخؿاؽ ٢ُمت هضاءاتهم ٍو خدغ٧ىن  َو  ٖلى ٍو

.  خُاتهم في ؤلاؾغاثُلُحن ًؼعٖها التي والضماع والخغاب اإلاىث مكاهض و٢٘

ت ؤنى٫  مً ًىدضعون الاؾدكهاصًت، الٗملُاث مىخ٣ضي بٌٗ ؤن -2 ت ٨ٍٞغ ت ؤخؼاب بلى ًيخمىن  ؤو ٌؿاٍع  ٞلؿُُيُت ٌؿاٍع
 ال٨ٟاح ؤق٩ا٫ مماعؾت وبالخالي ،( )1948 ٖام مىظ اإلادخلت ٞلؿُحن اؾخٗاصة في الٟلؿُُني الكٗب بإخ٣ُت ؤنال جامً ال

غها، واإلاُلىبت الٟٗالت  لالخخال٫ الٗىُٟت اإلاؿلخت اإلا٣اومت بًغوعة ؤنال، ًامىىن  ال هاالء مً ألا٦بر الجؼء بن بل لخدٍغ

 ؤو الؿلمُت اإلا٣اومت ؤؾاؽ ٖلى وبغامجهم وؾُاؾاتهم ؤ٩ٞاعهم وجدبلىع  ،1967 ٖام اخخلذ التي اإلاىا٤َ في ختى ؤلاؾغاثُلي،
ت الاهخٟايت ، الدجغ هُا١ ًٖ جسغط ال التي الٗىُٟت، ٚحر الجماهحًر م واإلا٣إل بت بٖؼ  اإلاجخم٘ ٠ُٖ واؾخضعاع ٦ؿب في الٚغ

 .الٗالمي الٗام والغؤي الضولي

                                                           
  .١١٨ -١١٧ص ادلرجع، نفس  - (١)
وأزتد سعيد ، التقدًن والتحرير وادلراجعة، صاحل أبو اإلصبع ("دراسة إسًتاتيجية وقانونية)االستيطان يف الفكر الصهيوين، ورد يف االستيطان اإلسرائيلي يف فلسطني "أنطوان شلحت،  -(٢)

.     ١٣، ص ٢٠١١ادلملكة األردنية اذلامشية،  أعمال ندوة مبناسبة احتفالية جامعة فيالدلفيا بالقدس عاصمة الثقافة العربية، منشورات جامعة فيالدلفيا، دار الربكة للنشر والتوزيع، نوفل،
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ُت، الىاخُت مً وؾلُم م٣بى٫  ٖمل ٞلؿُحن في الاؾدكهاصًت الٗملُاث بن -3  ظمُ٘ مً ال٣ٟهاء اظتهاصاث ؤزبدخه الكٖغ
 الٟلؿُُني الهغإ بَاع في الاؾدكهاصًت الٗملُاث ججحز ٞخاوي  ٖضة اإلاؿلمىن  الٗلماء ؤنضع ٣ٞض ؤلاؾالمُت، اإلاظاهب

 ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ يض الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤن هللا ًٞل خؿحن مدمض اللبىاوي الكُعي اإلاغظ٘ ؤٖلً ٣ٞض ،( )ؤلاؾغاثُلي
ُت،  ؤي ًمل٪ ال الظي الٟلؿُُني الكٗب جبُض التي ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث إلزغاط الجهاص عاًت جدذ جدهل ألجها قٖغ

ٗت ؤلاؾالمُت لالهخٟايت ٌس ئ ًجغمها ؤو ٖليها ًخدٟٔ مً ٧ل ؤن ما٦ضا الٗضو، صخغ ؾىي  زُاع : و٢ا٫ ؤلاؾالمُت، وللكَغ

ُت ها٦ض بهىا"  والكُش ال٣غياوي  ًىؾ٠ الكُش ؤمشا٫ مً اإلاؿلمحن بالٗلماء ألامغ وونل بل ،"الاؾدكهاصًت الٗملُاث قٖغ
 وؤن قغعي، واظب وهي الٗضو يض للجهاص ؤؾلىب الاؾدكهاصًت الٗملُاث اٖخباع ٖلى مىلىي  ُٞهل والكُش َىُاوي  ؾُض

 اإلاؿلمحن الٗلماء وؤػع  الٛانب، اإلادخل يض ٖنها والضٞإ وألامت الضًً ههغة ٞيها الهضٝ ألن قهُض، ٞيها ٣ًخل الظي اإلا٣اجل
 ٞالخطخُت والجؿض، الىٟـ ؾالح ؾىي  للم٣اومت ؾالح لضحهم لِـ الٟلؿُُيُحن ؤن ؤٖلً الظي الشالض قىىصة البابا

ضواجها بؾغاثُل يض قغعي ظهاص والجؿض بالىٟـ .  الؿاٞغ ٖو

الم ماجمغ وفي الم ٧لُت في واإلاؿلمحن، الٗغب ونىعة ؤلٖا  مدمض الض٦خىع  ألاػهغ، قُش ؤلامام ؤ٦ض ال٣اهغة، ظامٗت ؤلٖا

ضاء مىاظهت في الٟلؿُُيُت اإلا٣اومت عظا٫ مً ؤهٟؿهم، ًٟجغون مً:"بإن َىُاوي  ؾُض  الض٦خىع  ؤ٦ض ٦ما ،"قهضاء هم ألٖا
ت، الضًاع مٟتي الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤًض ٦ما الجهاص، في ؤلاؾهام في اإلاغؤة خ٤ ٖلى ال٣غياوي  ًىؾ٠  ؤخمض الض٦خىع  اإلاهٍغ

  .نبري  ٨ٖغمت الكُش الٟلؿُُيُت والضًاع ال٣ضؽ ومٟتي الُُب،

لى ضص َىُاوي  ؾُض مدمض ألاػهغ قُش بحن زاع الظي الٟغعي الخالٝ ٨ٖـ ٖو ُت بكإن اإلاؿلمحن الٗلماء مً ٖو  ٢خل قٖغ
ىحن حن بجاهب اليهىص اإلاؿخَى ضا ألا٢باٍ الضًً عظا٫ مً الٗضًض عؤي ٧ان الاؾدكهاصًت، الٗملُاث ٖبر الٗؿ٨ٍغ  للٗملُاث مٍا

حن ٧اهىا ؾىاء ؤلاؾغاثُلُحن يض ٖمىما ىحن ؤو ٖؿ٨ٍغ ". ومٛخهبىن  ٢خلت" النهاًت في ألجهم مؿخَى

ُت، ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث يض بالىٟـ الخطخُت ٖملُاث ؤن اإلاؿلمحن الٗلماء مجلـ اٖخبر ٦ما          وحك٩ل قٖغ
ت بىعي ًىٟظ الاؾدكهاص ؤن بما ؤهه وؤياٞىا الاؾدكهاص، صعظاث ؤؾمى  ٣ٖاثضي بًمان هدُجت ؤهه وبما ؤلاعاصة، وبملء وخٍغ

ؼ اإلا٣اومت لضي اإلاخىاٞغة ؤلاؾتراجُجُت ألاؾلخت ؤهم ؤخض ٞهى باهلل، . الٛانب ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢هغ ومداولت بعاصتها لخٍٗؼ

ب وػٕع اإلادخلحن ال٩اٍٞغً ٢خل بلى تهضٝ الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤن: "الٗلي خمُض الكُش واٖخبر  وبظباعهم ٢لىبهم في الٖغ
ٟا٫ اليؿاء لبٌٗ خخمي مىث بلى الٗملُاث هظه ؤصث ما وبطا ؤلاؾالم، ؤعى اخخال٫ ًٖ الخسلي ٖلى بالخالي  ٦ىدُجت وألَا

ا ظاثؼة ٞةجها ٚاًت، ولِـ ". قٖغ

حن) مغاجبهم ازخالٝ ٖلى ؤلاؾغاثُلُحن ؤن ٖلى وؤعائهم، ٞخاوحهم في اإلاجتهضون  قضص و٢ض   ،(ووؿاء وؤَٟا٫ ومضهُحن ٖؿ٨ٍغ
 وال ألامان ٞٗليهم ؤلاؾالمُت، الضو٫  مىاَني زانت ٞلؿُحن زاعط اليهىص مً ؾىاهم ما ؤما الُغ١، بجمُ٘ مداعبتهم جدل

. ( )لهم الخٗغى ًدل

                                                           
، مطبعة النجاح اجلديدة، الطبعة (٢)، شبهات حول العمليات االستشهادية، سلسلة قضايا أمةيوسف القرضاوي والشيخ فيصل ادلوسوي، والشيخ زلمد حسني فضل اهلل :راجع -(١)

، كتب عربية، القاىرة، بدون سنة نشر، إمساعيل عبد الفتاح عبد الباقي، اإلرىاب وزلاربتو يف العامل ادلعاصر: وأيضا .وما بعدىا ٦، ص ٢٠٠٢/ه١٤٢٣ادلغرب، -األوىل، الدار البيضاء
 . ٠٢، ص ٢١/٧/٢٠٠٥، بتاريخ (١٢٦٢)العدد ، احلوار ادلتمدن ،"العمليات االنتحارية استشهادية أم إرىابية؟"مسعود عكو، : وأيضا .١١٤ص 

 :وكذلك فتاوى العلماء حول العمليات االستشهادية، على ادلوقع التايل
http://alarabnews.com/alshaab/GIF/14-06-2002/Palestinefile.htm 

  .١١-١٠ص  حنان السقاط، ادلرجع السابق، -(٢)

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=876
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 بحن ما اوسجام زمت ؤهه ًبضو بل اإلاؿلم، بالخُاب مدهىعة لِؿذ الاؾدكهاص خى٫  آلاعاء هظه ؤن بلى ؤلاقاعة مً والبض
 الضولي ال٣اهىن  في والخبحر والضؾخىع  ال٣اهىن  عظل ٌك٩ل ٢ىمُا، بٗضا اإلاؿإلت ًمىذ ما اإلاؿُخي، والخُاب اإلاؿلم الخُاب
، هظا ٖلى مشاال وُٗم بصمىن  اإلااعووي اللبىاوي  ٞلؿُحن في الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤن جا٦ض ٞخىي، وُٗم ؤنضع خُض اإلاىيٕى
ُت، بالُب٘ هي اإلادخلت  بكتى ؤلاؾغاثُلي الجبروث مىاظهت الٟلؿُُني للكٗب ًجحز الٗام الضولي ال٣اهىن  ؤن اٖخبر ٦ما قٖغ

غة الىؾاثل  مً الٟلؿُُني الكٗب ًخم٨ً لم بطا ؤلاؾغاثُلُىن، ٌؿخسضمها التي ألاؾالُب م٘ جىاػن  بلى الخىنل بُٛت اإلاخٞى
 الؿبب، لهظا الٟلؿُُيُت ألاعاض ي في ؤهٟؿهم جٟجحر لهم ُٞد٤ ؤلاؾغاثُلي الٗؿ٨غي  الجبروث لى٠٢ هاظٗت ؾبل بًجاص
ُت الاؾدكهاصًت الٗملُاث حٗخبر  اإلاخُىعة ألاؾلخت وظه في للى٢ٝى بلُه الٟلؿُُيُىن  ًلجإ الظي الىخُض ألاؾلىب ألجها قٖغ
 هظا ؤن ٚحر مدغم، ؤمغ الٗىُٟت اإلاىاظهاث ٧اٞت في اإلاضهُحن اؾتهضاٝ ؤن اٖتٝر ل٨ىه يضهم، بؾغاثُل حؿخسضمها التي

 لظا ٞلؿُحن، في خا٫ لِؿذ بالُب٘ وهظا اإلاخداعبت، الضو٫  بحن ال٣ىي  في الخىاػن  مً هٕى وظىص خا٫ في بال ٌؿىص ال اإلاى٤ُ
ي بحن ٞغ١  ال اإلاٗخضي، بخدضًض ألامغ ًخٗل٤ ٖىضما  ٞالؿبُل ٖلُه، اإلاٗخضي ًمل٨ه ؾالح ؤي بىاؾُت اإلاٗخضًت الضولت ٖؿ٨َغ

ت اإلاخٟجغاث هى الىخُض ً بحن جمُحز ال وبالخالي ؤلاؾغاثُلُحن، اإلاضهُحن م٣ابل الٟلؿُُيُىن  البكٍغ  والٗؿ٨غي  اإلاضوي اإلاؿخَى

 .ؾاخ٣ت إلا٣اومت الؿاخ٣ت ال٣ىة جدخاط الضولي ال٣اهىن  بَاع في ؤهه وُٗم ًا٦ض بازخهاع، ؤلاؾغاثُلي،

ض الٍٟغ٤ ٌكضص -4  ؤن ًغي  مشال ٞالغهخِس ي الٟلؿُُيُت، لل٣ًُت م٩اؾب مً ظغائها مً جد٤٣ ما ٖلى للٗملُاث اإلاٍا
 الكُش وؤوظؼ الؼمً، مً ٣ٖىص في ظمُٗها الىٓامُت الٗغبُت الجُىف جد٣٣ه لم ما ؤلاؾغاثُلي الضازل في خ٣٣ذ الٗملُاث

 جىاػن  ؤوظضث: "الخالُت الى٣اٍ في الاؾدكهاصًت الٗملُاث اهجاػاث اإلاٛغبُت، الخجضًض م٘ خضًشه هٟـ في ظاهبه مً ًاؾحن

 ؤلاؾغاثُلي الا٢خهاص اجهُاع....ٞلؿُحن زاعط بالجزوح اليهىص ٞبضؤ واؾخ٣غاعه، ؤمىه وؤ٣ٞضجه ؤلاؾغاثُلي، الٗضو م٘ الغصٕ
ذ، مهب في ٞلؿُحن ؤعى ٖلى مؿخ٣بله ؤن ٌكٗغ الٗضو وؤنبذ والؿُاخت  ؤن بٗض ؤمىه ٖلى اإلاداٞٓت في ٨ًٟغ وؤنبذ الٍغ

ٟهل ،"الٟلؿُُيُحن خؿاب ٖلى الخىؾ٘ في ٨ًٟغ ب جىاػن  مىيٕى في ٍو ش الًً ؤون  ٖغب مى٢٘ في وكغ م٣ا٫ ٧اجب الٖغ  بخاٍع
 مً جىاػها بالؿالح، اإلاضجج الٗضو م٘ الُبُُٗت ال٣ىي  جىاػن  ُٚاب م٘ ًسل٤  ؾالح هى: "ًلي ما ٖلى ُٞه ؤ٦ض 2002 ٞبراًغ 8

ب، جىاػن  هى ؤزغ هٕى ب بض باألؾاؽ هضٞها ؤلاؾغاثُلي الٗضو ٞترؾاهت الٖغ  جدذ وبظباعهم الٟلؿُُيُحن هٟىؽ في الٖغ
إة ب هظا َو  ؤًًا هي وجسل٤ ظضًض مً الخىاػن  لخُٗض الاؾدكهاصًت الٗملُاث جإحي ب٩امله، ؤلاؾغاثُلي اإلاسُِ ٢بى٫  ٖلى الٖغ
با  و٧ل اؾدكهاصي، مكغوٕ هى ٢ضمُه ٖلى ًمص ي ٞلؿُُني ٧ل ؤن خُض طاتها، ألاؾلخت جغؾاهت مً ؤ٢ىي  عبما مًاصا ٖع

 في ؤلاؾغاثُلي اإلاكغوٕ ع٧اثؼ ؤ٦ثر يغبذ هظه، ألامل ٣ٞض ٞدالت مدخمل، اؾدكهاصي لٟٗل م٩ان هى وملهى ٖامت خض٣ًت

 .( )"اإلاايُحن الٗامحن زال٫ بؾغاثُلي ملُىن  ٣ًغب ما هجغة بلى وؤصث الاؾخ٣غاع، وهى ٞلؿُحن

ضون  به ٌكُض ؤزغ ظاهب وهىا٥  ٖغبُا والغؾمي الكٗبي اإلاؿخىي  ٖلى و٢٘ بما نلت وله الاؾدكهاصًت للٗملُاث اإلاٍا
خباع ؤٖاصث هٓغهم في ٞهي وبؾالمُا،  مٗها مخٗاَٟا الٗغبي الٗام الغؤي ظٗلذ وبالخالي الٟلؿُُيُت، اإلا٣اومت ٖلى الٖا
تها التي الكٗبُت اإلآاهغاث طل٪ ٖلى صلذ لضٖمها، ومؿخٗضا  في مهما ٖامال ٧اهذ خُض الٗغبُت، الٗىانم مً الٗضًض ٖٞغ

ت الضو٫  هظه بٌٗ خ٩ىماث خمل . ( )منها الخ٣لُو ؤو اثُليؤلاؾغ الٗضو م٘ الهالث ٢ُ٘ ٖلى الخُبُ٘، مؿلؿل في اإلاىسَغ

                                                           
  .١٢٠-١١٩ ص ادلرجع،نفس  -(١)
ضلو معان جديدة من الكرامة والعزة، فأن  االنتفاضة أحدثت انقالبا يف معنويات األمة العربية واإلسالمية والشعب الفلسطيين ونقلت الناس نقلة نوعية:" يقول عبد العزيز الرنتيسي -(٢)

. تسمع امرأة تودع ابنها وىو ذىب للشهادة، ىذه مفاىيم جديدة متا مسعنا عنها يف التاريخ
 : أنظر .١٢٢-١٢١ ص حنان السقاط، ادلرجع السابق،
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 الٗملُاث جلخ٣ها التي ألايغاع ٌؿمىجها ٖما الخضًض ٖلى الاؾدكهاصًت، الٗملُاث ظضوي  في اإلاك٩٨ىن  صعط -6

ت الضاعي الٟلؿُُني اإلاكغوٕ بخُُٗل وحؿببها الٗلُا، الىَىُت باإلاهلخت الاؾدكهاصًت  وػٍاصة وجىخُض ،( )والاؾخ٣ال٫ للخٍغ
 خغبها قً في لالؾخمغاع واإلابرعاث الظعاج٘ وبُٖائها قاعون، ب٣ُاصة الٗضواهُت خ٩ىمخه وعاء ؤلاؾغاثُلي الكٗب انُٟاٝ

ت ؾىت الىٟـ ًٖ الضٞإ ؤن الخإ٦ُض اإلاهم مً ل٨ً ،( )الٟلؿُُيُحن يض  التي وألاؾالُب ألاق٩ا٫ وبمسخل٠ ٖامت، بكٍغ
ان، وجدمي اإلاٗخضًً وجغصٕ الهضٝ هظا جد٤٣ ش ًضون  ولم ألاَو  ًٖ الضٞإ في خ٣ه ًٖ جسلى الكٗىب، مً قٗبا ؤن الخاٍع
غ ٢بل هٟؿه، ًٖ والضٞإ ٦ٟاخه وؾاثل مً وؾُلت ؤؾ٣ِ ؤو ٢ىة ؤؾالُب مً ًمخل٪ بما وم٣ضؾاجه، ؤعيه  ؤعيه؛ جدٍغ
ت الخمالث بإن ال٣ى٫  ولٗل   بال ٧اهذ ما مازغا، قيذ التي ال٨بري  ؤلاؾغاثُلُت الٗؿ٨ٍغ

ً
 التي الاؾدكهاصًت الٗملُاث ٖلى عصا

ٗت اجسظث   وألا٦ثر ألازُغ ال٣ى٫  هى لها، مىاؾبت ٦ظَع
ً
  زضاٖا

ً
 خهغ ٨ًٟي بط الُىم، الٟلؿُُيُت الؿاخت ٖلى وجًلُال

ت الٗملُاث ومؿخىي  حجم ، ؤلاؾغاثُلُت الٗؿ٨ٍغ
ً
ه حؿتهضٝ التي وألاباَُل ألا٧اطًب هظه ٍػ٠ ًدبحن ٧ي الُىمُت  نىعة حكٍى

 مسخل٠ بها ج٣ىم التي الاؾدكهاصًت الٗملُاث جد٣٣ها التي والخُحرة الهامت الىخاثج ظضوي  وج٣لُل الٟلؿُُيُت، اإلا٣اومت

. الٟلؿُُيُت اإلا٣اومت ٞهاثل

ملُاث الاؾدكهاصًت، الٗملُاث ؤن بغوػا ألا٦ثر الخ٣ُ٣ت بن  الٗضص، ٦شحرة ًىمُت ٖملُاث لِؿذ ٖام، بك٩ل اإلا٣اومت ٖو
ت الٗملُاث حؿخمغ ُٞما الؿاٖت، مضاع ٖلى جىٟظ لى وجهاعا، لُال ؤلاؾغاثُلُت الٗؿ٨ٍغ  يض مسخلٟت، وبىجحرة الؿاٖت مضاع ٖو
 الظي اإلاخٗضصة، واإلاغاخل الٟهى٫  طي ؤلاؾغاثُلي الٗؿ٨غي  اإلاسُِ خ٣ُ٣ت بلى بجالء ٌكحر مما الٟلؿُُيُحن، وؤعى ؤبىاء

إزظ ًخىانل  في ٚؼة ٢ُإ َالذ التي والخجٍغ٠ ال٣ه٠ ٖملُاث في ٩ًىن  و٢ض ؛( )ٞلؿُُيُت م٣اومت ؤًت ًٖ بمٗؼ٫  مضاه ٍو
خُاالث الًٟت، مىا٤َ بٌٗ في ومشلها صون، الاهخٟايت الهضإل ألاولى ألاقهغ تراث الهضوء ؤو٢اث في الخُحرة والٚا  و٠٢ ٞو
 الجاهب مً اإلاخىانل الٗؿ٨غي  اإلاىخى ٖلى وبغهاها صلُال الؿُاؾُحن، واإلاؿاولحن ال٣اصة بًٗها اؾتهضٝ التي الىاع بَال١

حر ؤلاؾغاثُلي  و٦ؿغ الٟلؿُُيُت اإلا٣اومت اظخشار ختى الٟلؿُُيُحن، لٗملُاث اإلاُضاهُت والٟاٖلُت البُاوي باإلاؿاع اإلاخهل ٚو

. الٟلؿُُني الكٗب ؤبىاء هٟىؽ في والهمىص الٟضاء وعوح اإلاؿلخت، واإلا٣اومت الجهاص بعاصة

 
ً
 الٟلؿُُيُحن يض ال٨بري  ؤلاؾغاثُلُت الخمالث اعجباٍ خُا٫ اإلاٗلىت بالظعاج٘ للخمؿ٪ مجا٫ ال طل٪، ٖلى وجإؾِؿا

 ٖملُت ؤن ألامىُحن مؿاوليهم بٌٗ ُٞا٦ض بإهٟؿهم، ؤهٟؿهم ؤلاؾغاثُلُحن ًٟطر خحن زانت الاؾدكهاصًت، بالٗملُاث

 اإلا٣اومت لًغب ؤلاؾغاثُلي اإلاسُِ ؾُا١ في مؿب٣ا لها زُِ ٢ض ،2002 ٖام ماعؽ قهغ جهاًت اإلاىٟظة" الىاقي الؿىع "
ت، الصخ٠ ؤ٦ضجه ما وهى الٟلؿُُني، الؿُاس ي ال٨ُان وجدُُم الٟلؿُُيُت ٨ُت،" بىؾذ واقىًُ" وصخُٟت الٗبًر  ألامٍغ

بىعث ٞىعًٍ" ومجلت ُاهُت،" ٍع  ؤلاؾغاثُلي الىػٍغ ؤ٦ض ُٞما ؤؾابُ٘، بٗضة الههُىهُت الىاقي الؿىع  ٖملُت جىُٟظ ٢بل البًر
كىن " ٖملُت ٣ٖب ج٣غعث التي ٚؼة ٢ُإ اظخُاح ٖملُت ؤن ،"ؤلُٗاػع  بً بيُامحن" الؿاب٤  قهغ الاؾدكهاصًت" لدؿُىن  َع

. الاؾدكهاصًت بالٗملُت ٖال٢ت بإًت جغجبِ ولم ؾلٟا، لها ؤٖض ٢ض ،2003 ماي

هى٫ اإلاسُِ  ت ؤو الاؾدُُاهُت ؤلاؾغاثُلُت، لً جخى٠٢ ختى اؾخ٨ما٫ بىىص ٞو ومً هىا، ٞةن الخمالث الٗؿ٨ٍغ

ن ٢بل بؾغاثُل، ختى لى ؤو٠٢ الٟلؿُُيُىن بَال١ الىاع وجىاػلىا ًٖ الٗملُاث الاؾدكهاصًت و٧اٞت ؤق٩ا٫ اإلاغؾىم م

ني، ٞالبلضوػع ؤلاؾغاثُلي ماٍى في جد٤ُ٣ ؤهضاٞه ومسُُاجه ختى النهاًت . الىًا٫ الَى

                                                           
(ٔ)

-Bernard Ravenel, op- cit, p 95. 
  .٣٠ص ، ٢٠٠٣مصر،  -، الطبعة األوىل، اجليزة(٢٣)ادليزان الفقهي، مركز اإلعالم العريب، سلسلة كتاب القدس نواف ىايل تكروري، العمليات االستشهادية يف  -(٢)
، ادلركز ( ٦)، سلسلة انتفاضة األقصى( م٣١/١٢/٢٠٠٤-٢٨/٩/٢٠٠٠)العمليات العسكرية للمقاومة الفلسطينية ، إمساعيل عبد اللطيف األشقر ومؤمن زلمد غازي بسيسو.م -(٣)

 .٤٤ص  ،٢٠٠٥فلسطني، يناير -عريب للبحوث والدراسات، بدون طبعة، غزة ال
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٤ ظمُ٘ الًىابِ الؿىؾُىلىظُت، ألجها  -7 ٌ مجخم٘ الٗملُاث الاؾدكهاصًت ٦ظل٪ ْاهغة اظخماُٖت ٞو حٗبر ًٖ ٞع

مٗحن لىي٘ ما في مغخلت مُٗىت، ٞاإلاجخم٘ الٟلؿُُني َىع عئٍت زانت بالكهاصة والاؾدكهاص، وهي حٗبحر ًٖ مٗاهاجه مً 

لُه، ٞاإلاجخم٘ الٟلؿُُني ٖلى  بعهاب ًماعؾه يضه ٖضو مًبٍى الصخهُت واإلاٗالم، بدُض ًم٨ً اؾتهضاٞه ماصًا، ٖو

. ( )ها، وهى ًاصًه بالخطخُت بإبىاثه، وبالخالي هى ًخدمل ٧لٟت جل٪ الٗملُاث ظماُٖابِىت مً هجاٖتها، ومً ؤن لها زم

ضها، ٣ٞض "ٞاال٢خىإ الجماعي في اإلاجخم٘ الٟلؿُُني ًٟؿغ قٗبُت  الٗملُاث الاؾدكهاصًت، ألن الكإع الٟلؿُُني ًٍا

غ اإلاسابغاجُت واؾخُالٖاث الغؤي الٟلؿُُيُت واإلاداًضة، ٖلى ؤهه ختى في الٟتراث التي ًس٠ ٞيها الخىجغ  صلذ ظمُ٘ الخ٣اٍع

ضحها  ٤ ظمُ٘ اإلاٗاًحر الؿىؾُىلىظُت، % 60مغجٟٗت، ٞإصهاها هي وج٩ىن الخُاة ٖاصًت، جٓل وؿبت مٍا ، ؤي ؤجها ؤضخذ ٞو

بٗا خحن حكخض ألاػمت، وزانت ٖىضما ج٣ضم ؾلُاث الاخخال٫ ٖلى اٚخُا٫ ؤخض عمىػ  ْاهغة اظخماُٖت مترسخت، َو

ضًً جغجٟ٘ بلى   .( ) %90اإلا٣اومت ؤو جمـ بم٣ضؽ، ٞيؿبت اإلاٍا

عؤي الٗام الٗالمي، ويغوعة الؿعي ل٨ؿبه ويمان جإًُضه في ؾُا٢ه الُبُعي، صون ٦ما ال ًى٨غ ؤخض مضي ؤهمُت ا٫ -9

٤ الخاَئ   لىظهتها وؾُاؾاتها، ولى ٧اهذ في الٍُغ
ً
 ٖلى مؿحرة اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت ؤو مدضصا

ً
ؤن ٌٗني طل٪ جىهِبه ٢ايُا

هظا الهضٝ، ؤن الغؤي الٗام الٗالمي ٣ً٘  والاججاه اإلا٩ٗىؽ، ٚحر ؤن ؤلاق٩الُت ال٨بري التي ج٠٣ حجغ ٖثرة في وظه جد٤ُ٣

ازغ ٖلى ماؾؿاث  جدذ جإزحراث بٖالمُت زُحرة، ٣ًىصها اللىبي ؤلاؾغاثُلي، الظي ًمل٪ ماؾؿاث بٖالمُت ٦بري، ٍو

المي ٚحر اإلاخىاػن الظي جماعؾه ٦شحر مً صو٫ الٗالم خُا٫ ال٣ًُت الٟلؿُُيُت،  ضخمت ؤزغي، ًٞال ًٖ الخىظه ؤلٖا

ل ٖلى الخٗا٠َ الضولي ال٩امل، ؤمغا ٚحر ٢ابل للخد٤ُ٣والىا٢٘ جدذ ى . ِٚ الابتزاػ ؤلاؾغاثُلي، مما ًجٗل مً الخٍٗى

ٖلى ؤن هىا٥ حؿائالث جشاع خى٫ صوع الغؤي الٗام الٗالمي خُا٫ الٗضوان ؤلاؾغاثُلي، و٢مٗه الالبوؿاوي للكٗب 

ُت الضولُت ال٨شحرة الذ ي ؤصاهذ مماعؾاث الاخخال٫ مىظ ٖكغاث الؿىحن، الٟلؿُُني، وؾغ عجؼه ًٖ ٞغى ٢غاعاث الكٖغ

. (3)وؾغ زىعجه خُا٫ مكاهض ال٣خلى ؤلاؾغاثُلُحن، ُٞما ٌؿ٣ِ الٟلؿُُيُىن قهضاء باإلائاث صون بصاهت ؤو ؤي ضجُج؟

بن هظا الغؤي الٗالمي، ًغي ًىمُا نىع اإلاجاػع وحكُِ٘ الطخاًا وسجل بعهاب الضولت الظي جماعؾه بؾغاثُل يض  

ش و٢ظاث٠ الٟلؿُحن بن نىاٍع ًحن، ٦ما ٌؿخُُ٘ اإلا٣اعهت بحن الدجاعة وألاؾلخت البؿُُت التي ٌؿخسضمها الٟلؿُُيُىن ٍو

الُاثغاث التي حؿخسضمها بؾغاثُل يضهم، ؤي بحن الٟلؿُُيُحن الٗؼ٫ وبحن بؾغاثُل التي جمخل٪ ظِكا مً ؤ٢ىي 

ىحن في ألاعاض ي الجُىف في الٗالم، ٦ما ؤهه ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿإ٫ ًٖ ؾبب وظىص ؤلاؾغ اثُلُحن ظِكا ومؿخَى

، والخ٣ُ٣ت ؤهه ما ٖضا هسبت مً اإلاش٣ٟحن ؤو اإلاهخمحن، ٞةن الغؤي الٗام الٗالمي الٛغبي زهىنا لً ٌؿإ٫ (4)الٟلؿُُيُت

، لظل٪، لِـ صخُدا ؤن (5) هظه ألاؾئلت، ألهه ولألؾ٠ لً ًجض مً ًُغخها ٖلُه ؤو مً ًًٗها ٖلى ظضو٫ ؤٖماله

حكهاصًت ٢ض بضصث الخٗا٠َ الضولي، ؤو مىٗذ ؤلاؾىاص الٗالمي لل٣ًُت الٟلؿُُيُت، ٞال٣ًُت الٗملُاث الاؽ

 لم حٗٝغ الٗملُاث الاؾدكهاصًت، بال في الؿىىاث ألازحرة، ُٞما ب٣ي الٗالم 
ً
الٟلؿُُيُت التي ججاوػ ٖمغها الؿخىن ٖاما

ة وؤعبٗحن ٖاما لم جدضر ٞيها ٖملُت اؾدكهاصًت بإؾغه نامخا ٖلى و٢٘ اإلاٗاهاة الٟلؿُُيُت اإلاخهاٖضة ؤ٦ثر مً زالر

ت . واخضة، صون ؤن ًدغ٥ ؾا٦ىا لىهغة وبه٣اط الٟلؿُُيُحن وم٘ طل٪، جبضو اإلا٣اومت، بٗملُاتها الاؾدكهاصًت ال٣ٍى

                                                           
  .١١ص  حنان السقاط، ادلرجع السابق، -(١)
  .٢٦-٢٥ص  ادلرجع، نفس -(٢)
  .٤٧ص ، ادلرجع السابق،إمساعيل عبد اللطيف األشقر ومؤمن زلمد غازي  بسيسو.م -(٣)
  .٤٤، ص ٢٠٠٢، دتوز (٢٠)، العدد رللة رؤية، "هتااشكايلتعقيداهتا وإ: انتفاضة األقصى" ماجد كيايل، -(٤)
 .١٠٥، ادلرجع السابق، ص تغريد مسري كشك -(٥)
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ت ؤلاؾغاثُلُت ال٨بري التي ٞكلذ  ت، وما الخمالث الٗؿ٨ٍغ ٣ها لخد٤ُ٣ ما ٞكل ُٞه ٖملُاث الدؿٍى واإلاخهاٖضة، في ٍَغ

 في بزماص ظظوة اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت، بال صلُلٌب ٖلى آزاع ومٟاُٖل اإلا٣اومت و٢ضعتها ٖلى بظباع بؾغاثُل ٖلى ٞل
ً
ٗا  طَع

ً
ال

. ( )بٖاصة الىٓغ في جىظهها

٤ اإلاٗاعى للٗملُاث الاؾدكهاصًت، خى٫ مؿإلت ظؿامت الخؿاثغ التي ج٨بضها  -0  ضون م٘ الٍٟغ ًخ٤ٟ اإلاٍا

ؾغاثُلُىن ٖليهم، بال ؤجهم ٌكضصون ٖلى ؤن خؿاب الغبذ والخؿاعة في ؾبُل الخهى٫ ٖلى الٟلؿُُيُىن ظغاء خغب ؤلا

ض جد٤ُ٣ الغبذ اإلاٗىىي ؤن ٩ًىن ٖلى اؾخٗضاص  الاؾخ٣ال٫ ووي٘ خض لالخخال٫ له مى٣ُه الخام، والبض ل٩ل مً ًٍغ

ؼ الغهخِس ي في اإلاىيٕى. لخإصًت الشمً اإلااصي ؾلبُاث واًجابُاث، وما مً ق٪ في ؤن  ل٩ل ٖمل في الضهُا: "٣ًى٫ ٖبض الٍٗؼ

الاهخٟايت واإلا٣اومت ؾخٗىصان ٖلى الكٗب الٟلؿُُني ببٌٗ الؿلبُاث، وهى ًخدملها ألهه ًضاٞ٘ ًٖ خ٣ه و٦غامخه 

بت اإلا٣اومت وصٞٗها الُٟدىامُىن ٖىضما َغصوا  وم٣ضؾاجه، ٞاإلا٣اومت ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن ؾهلت وبضون زمً، ٞالؿلبُاث يٍغ

ىن خحن َغصوا الٟغوؿُىن، وصٞٗتها الىالًاث الم ٨ُت، وصٞٗها الٟغوؿُىن ٖىضما َغصوا ألاإلاان، وصٞٗها الجؼاثٍغ جدضة ألامٍغ

بت البض منها وال ًم٨ً للٟلؿُُيُحن ؤن ًدغعوا ألاعى صون صٞٗها، وال  ٧ل الكٗىب التي و٢ٗذ جدذ الاخخال٫، وهي يٍغ

ش مً خغع ؤعيه صون ؤن ًضٞ٘ الشمً، زا نت ٖىضما ٩ًىن الاؾخٗماع اؾدُُاهُا، ٦ما هى ٖىضها، وال ًم٨ً ًىظض في الخاٍع

 ".ؤن ًسغط بال باالهخٟايت واإلا٣اومت

ضون للٗملُاث ٨ٞغة خهغها في مجا٫ ألاعاض ي اإلادخلت ٖام  ٌ اإلاٍا ، ٖلى اٖخباع ؤن الٛاًت الغثِؿُت مً 967 و ًٞغ

ؤلاؾغاثُلُىن الخغب في ٣ٖغ صاعهم، ِٞكٗغون بما ٌكٗغ به الاؾدكهاص الًغب ب٣ىة في الضازل ؤلاؾغاثُلي ختى ٌِٗل 

بن و٠٢ الٗملُاث الاؾدكهاصًت صازل الخِ ألازًغ ٌٗني الؿماح :" ٣ًى٫ الغهخِس ي في اإلاىيٕى. الىا٢٘ جدذ الاخخال٫

ؾتراجُجي لجِل الاخخال٫ باعج٩اب اإلاجاػع في الًٟت الٛغبُت و٢ُإ ٚؼة وفي هٟـ الى٢ذ ٣ًىم الكٗب بخامحن الٗم٤ الا

. ( )"إلؾغاثُل بالخٗهض بٗضم جىُٟظ ٖملُاث اؾدكهاصًت صازل الخِ ألازًغ

بتهم الاؾدكهاصًت، للٗملُاث اإلاىخ٣ضًً اإلاؿدى٨ٍغً عؤي خى٫  ًالخٔ ما ؤ٦ثر ولٗل  والجض٫ اللِٛ مً خالت بخضار في ٚع
حر ومداولت الضازلي، ت زُابُت لٛت لخ٣ضًم ًاهلهم بما ًُغخىجها، التي ألا٩ٞاع خى٫  الجماهحري  الالخٟاٝ مً هٕى جٞى  في ٢ٍى
ضي ؤههاع مىاظهت   الاؾدكهاصًت، الٗملُاث ومٍا

ً
م ل٨ً  الٟلؿُُني، الكٗبي الىا٢٘ ٖلى مىا٢ٟهم لٟغى جمهُضا  طل٪، ٚع

 الهامكُت بلى ؤ٢غب مدضوصة جب٣ى الغؾمُت، الٟلؿُُيُت الؿُاؾت في وهٟىط ؾلُت مغا٦ؼ مً حك٩له ما ٖلى الٟئت هظه ٞةن
ىاصي الاؾدكهاصي، الخُاع ًدبنى الظي الٍٗغٌ الىاؾ٘ الكٗبي بالخُاع م٣اعهت  ؤلاؾغاثُلي الٗضوان مىاظهت في الضوام ٖلى به ٍو

 ؤلاًجابُت بن بل ؤصخابها، هٓغ وظهت مً الؿلبي ببٗضها ج٣اؽ ال الاؾدكهاصًت الٗملُاث آزاع ٞةن طل٪، وم٘ ،( )اإلاؿخمغ

. ؤزغي  وؾُلت ؤي جبلٛها ال م٩اؾب لها وجدغػ  ال٣ًُت، ٖم٤ في لخهب جمخض ٞجضواها ؤخض، ٖلى جسٟى ال ٞيها ال٩امىت

ضًً ؤن بال م ٖلى الاؾدكهاصًت، للٗملُاث اإلاٍا  لهم باليؿبت ٞالٗملُاث وا٢ُٗحن، ًٓلىن  خماؽ مً ًبضوهه مما الٚغ
 ؤي اإلاُالب، مً ألاصوى الخض جدهُل مدحن منها، ًخىدى بما مغهىن  اٖخماصها ؤن ٖلى ٌكضصون  ؤجهم طاتها، في ٚاًت لِؿذ
خُاالث ألازغي  واإلاماعؾاث الٟلؿُُني الكٗب يض الٗضوان وو٠٢ الاخخال٫ جهاًت خ٣االث اإلاىاػ٫  وهضم ٧ااٚل  وؤلاٞغاط والٖا

 وحٗا٠َ ؾىض واإلا٣اومت الٟلؿُُيُت ال٣ًُت ؤ٣ٞضث الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤن بلى ؤلاقاعة مً البض ؤهه بال ؛( )اإلاٗخ٣لحن ًٖ

                                                           
 .٤٨  -٤٧ص ، ادلرجع السابق،إمساعيل عبد اللطيف األشقر ومؤمن  زلمد غازي  بسيسو. م -(١)
 .١٢٣ -١٢٢ ص، ادلرجع السابق، حنان السقاط -(٢)
. ٣٨ص ، ادلرجع السابق، األشقر ومؤمن زلمد غازي بسيسوإمساعيل عبد اللطيف . م -(٣)
 .١٢٤ ص، ادلرجع السابق، حنان السقاط -(٤)
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 اججاه الظهب ٣ٖضة مً حٗاوي جؼا٫ ما لكٗىب بياُٞت نا٣ٖت حك٩ل ٖملُت ٩ٞل ألاوعوبُحن، زانت الٛغبي الٗالمي الغؤي

. اليهىص

ؼشعُت اإلالاومت الللعىُيُت والعملُاث الاظدؽهادًت  : اإلابحث الثاوي

 ؤلاعهاب نٟت بَال١ بلى ًمُل ألازغ والبٌٗ ٖىُٟت، م٣اومت بإجها الٟلؿُُيُت، اإلا٣اومت بلى الٛغبُت الضو٫  بٌٗ جىٓغ
لى ٖليها،  هى وما مكغوٕ هى ما بحن واإلا٣اومت، ؤلاعهاب بحن والٗملي اإلاٟاهُمي بالخلِ ال٣ُام بؾغاثُل حٗمضث الىهج هٟـ ٖو

 ٢اثمت في مبرع، ٚحر هى وما مبرع هى ما وبحن طل٪، ٚحر هى وما مضوي هى ما بحن الٟٗلي الخلِ ؾب٣ه والظي مكغوٕ، ٚحر

لت ٣ذ التي ألاخضار مً ٍَى ِ
ّ
لى ،( )طل٪ عنضث التي اإلاالٟاث مً اإلائاث ؤو الٗكغاث ٖبر وز  اؾخٛال٫ جم اإلاىىا٫ هظا ٖو

 ؤزغ ما وهظا ؤلاعهاب، وبحن بُنهما والغبِ ؤلاعهابي بالٗى٠ لدكبيهه ٖملُاتها به جدؿم الظي والٗى٠ الاؾدكهاصًت الٗملُاث
لُه والٗالمي، الٟلؿُُني اإلاؿخىي  ٖلى وهخاثجه جضاُٖاجه له و٧اهذ الٟلؿُُيُت اإلا٣اومت نىعة ٖلى ؾلبا  هخٗغى ؾٝى ٖو
 الشاوي اإلاُلب في ه٠٣ ؤن ٖلى ألاو٫، اإلاُلب زال٫ مً ؤلاؾغاثُلي الٟلؿُُني الجزإ ؾاخت ٖلى الاؾدكهاصًت الٗملُاث آلزاع

 .والٗالمي الٟلؿُُني اإلاؿخىي  ٖلى وهخاثجها الاؾدكهاصًت الٗملُاث جضاُٖاث ٖلى

ٌ  اإلاىلب  ؤلاظشابُلي الللعىُني النزاع ظاحت على الاظدؽهادًت العملُاث آزاس: ألاو

: الخالُت الى٣اٍ في ؤلاؾغاثُلي، الٟلؿُُني الجزإ ؾاخت ٖلى الاؾدكهاصًت الٗملُاث آزاع ؤهم خهغ ًم٨ً     

  حٗخبر الاؾدكهاصًت الٗملُاث. 1
ً
  ؾالخا

ً
  ٞٗاال

ً
 الٟلؿُُني الكٗب بد٤ اعج٨بذ التي اإلاخالخ٣ت اإلاجاػع  مىاظهت في ومازغا

  جغ٥ الظي
ً
  ؤن والىا٢ُٗت الخُت بالكىاهض زبذ ٣ٞض مٗحن، ؤو ههحر صون  وخُضا

ً
 الٗؿ٨غي  الٗمل جىٟي التي الخُاعاث مً ؤًا

  ٨ًً لم الاؾدكهاصًت، الٗملُاث في اإلاخمشل الٗى٠ُ بك٩له
ً
 ؤلاعهاب وظه في الٟلؿُُني الكٗب ًٖ الضٞإ ٖلى ٢اصعا

 وؤن الٟلؿُُيُت، واإلاسُماث وال٣غي  واإلاضن ألاعاض ي في والخغاب اإلاىث وػٕع وظٝغ و٢خل وقغص صمغ الظي ؤلاؾغاثُلي

مخه اإلادخل ؤعهبذ التي الىخُضة الىؾُلت هي الاؾدكهاصًت الٗملُاث . ( )ألاخُان مً ٦شحر في خؿاباجه بٖاصة ٖلى وؤٚع

  ق٩لذ الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤن. 2
ً
ا ب جىاػن  مً هٖى   الٟٗل محزان ٧ان ولئن الٛاقم، اإلادخل م٘ والغصٕ الٖغ

ً
 مسخال

ب مضي ٞةن الطخمت، الخغبُت و٢ضعاجه جغؾاهخه بد٨م الاخخال٫، لهالر  الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤزاعجه الظي والٟٕؼ الٖغ
اجه، مكاعبه ازخالٝ ٖلى ؤلاؾغاثُلي اإلاجخم٘ ؤوؾاٍ في ؤخضزخه الظي الغصٕ خ٣ُ٣ت بجالء ٨ًك٠ خضوثها، خا٫  بل ومؿخٍى

 مً ؤلاؾغاثُلُت والجغاثم ظاهب مً الاؾدكهاصًت الٗملُاث بحن ال٨ٗؿُت الٗال٢ت جا٦ض والخىز٣ُُت، البدشُت ؤلاخهاءاث ؤن
ٟذ الظي الى٢ذ ٟٞي آزغ، ظاهب  اهسٟاى طل٪ ؤ٣ٖب بؾغاثُل، ظغاثم ٖلى للغص الاؾدكهاصًت الٗملُاث ُٞه ْو

ً
  ا

ً
 في وؿبُا

 الٗملُاث ٞيها ٚابذ التي الٟلؿُُني الهضوء ؤو٢اث ُٞه قهضث الظي الى٢ذ طاث في ؤلاؾغاثُلي، ؤلاظغامي الٟٗل مؿخىي 

  الاؾدكهاصًت
ً
  جهاٖضا

ً
 .ؤلاؾغاثُلُت الجغاثم خضة في ملمىؾا

                                                           
. ١٦ص ،٢٠٠٤ دار احلرية، القاىرة، ،الشرق األوسط الكبري عاطف الغمري، -(١)
قول صحيح، ومع ذلك، فإن ىذه  ،"جرائم ضد اإلنسانية "ادلدنيني بأهنا  أن التفجريات االنتحارية ضد -ىيومن رايتش ووتش-نظمة العفو الدولية إن ما ورد يف أحد تقارير م -(٢)

حىت مبا يف ذلك التفجريات االنتحارية إذا كانت موجهة إىل أىداف عسكرية مشروعة بدال من )األعمال اإلجرامية يف أي وسيلة ينفي حق الشعب الفلسطيين ادلشروع يف ادلقاومة ادلسلحة 
حتاري عند نقطة تفتيش قاتلني واألىداف عمل مشروع، لذلك فإن قنبلة انتحارية موجهة ضد ادلدنيني يف القدس احملتلة تعترب جرمية ضد اإلنسانية؛ أما تفجري انادلدنيني، أو رمبا غري امل

  .عسكرية ىو عمل قانوين دتاما، وىو عمل من أعمال ادلقاومة ادلسلحة
see: John Sigler, Palestine: Legitimate Armed Resistance vs. Terrorism, Human Rights, The Electronic Intifada, 17 

May 2004, p ٓ4. 
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 له، والخهضي مىاظهخه ؤلاؾغاثُلُت اإلااصًت ال٣ىي  ٧ل جمل٪ ال الظي الىخُض الؿالح حٗخبر الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤن. 3
 هٟؿها جٟجحر جبغي التي والٗىٟىان ؤلاعاصة مً ب٨خلت بل ألاؾلىب، بظاث مىاظهتها ًم٨ً ج٨ىىلىظُت بخ٣ىُاث ًخٗل٤ ال ٞاألمغ

 اإلادخل م٘ الهغإ وا٢٘ ًٖ ألاؾلىب هظا حُِٛب اؾتهضٞذ التي اإلاداوالث ٧ل ٞكلذ ٣ٞض اإلايكىص، هضٞها جد٤ُ٣ ؾبُل في
٨ٟي ؤلاؾغاثُلي،  الاؾدكهاصًحن مىاظهت في بالعجؼ اٖتٝر ٢ض الؿاب٤، ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ وػعاء عثِـ عابحن بسخ٤ ؤن ٍو

  الاؾدكهاصًت، والٗملُاث
ً
ض إلوؿان جٟٗل ؤن ًم٨ً ماطا: "إلاىخ٣ضًه ٢اثال  !".ًمىث؟ّ ؤن ًٍغ

  ؾهىلت ألا٦ثر للم٣اومت ؤؾلىبا البكغي  ظاهبها في حك٩ل الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤن. 4
ً
ؿغا  ألازغي، ألاؾالُب م٘ باإلا٣اعهت َو

حر ًخٗضي ال ألامغ ؤن بط  ألامغ ًخُلب ؤن صون  وؤلاعقاصاث، الخىظيهاث ببٌٗ وجؼوٍضه الٗملُت، لخىُٟظ الالػم الصخو جٞى

 
ً
با   جضٍع

ً
ُت بمهاعاث التزوص ؤو الؿالح اؾخسضام ٖلى خ٣ُ٣ُا  .( )اإلاهمت إلهجاح مُٗىت زبراث اقتراٍ ؤو هٖى

 ظغاثم ٖلى ب٣ىة الغص ًدخم ،الٟلؿُُيُت اإلا٣اومت جد٣ُ٣ه مً وجم٨ىذ خماؽ خغ٦ت به هاصث الظي الغصٕ جىاػن  بن. 5
 ججٝز صمائهم ػالذ ال والظًً َٟل، ؤو امغؤة ؤو قُش وبحن م٣اجل ؤو مضوي بحن ًٟـــــــغ١  لم الظي ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ومجاػع 

 الٗم٤ في يغبه هى ؤصخابها ٖلى البُىث وهضم الٟلؿُُيُت اإلاضن ل٩اٞت ؤلاؾغاثُلي الٗضو يغب ٖلى عص وؤًٞل ،آلان ختى

 .( )الٟلؿُُني للكٗب ؤطا٢ها الظي ال٨إؽ هٟـ مً ٌكغب ل٩ي ،مضهه في بلُه والىنى٫ 

 الخؿاثغ وؤٞضح ؤ٦بر إل٣ًإ الىؾاثل ؤًٞل حٗخبر ؤلاؾغاثُلي، الٗم٤ جهِب التي وزانت الاؾدكهاصًت، الٗملُاث ؤن. 6
  ٌُٗي باإلؾغاثُلُحن حعج مسخلٟت ؤما٦ً في خضوثها بم٩اهُت ؤن بط ؤلاؾغاثُلي، بالٗضو

ً
  ماقغا

ً
 ال٣خلى حجم ٖلى واضخا

 اهخٟايت ببان الاؾدكهاصًت الٗملُاث بليها ونلذ التي ألاع٢ام ولٗل ؤلاؾغاثُلي، الجاهب في جدضزه ؤن ًم٨ً الظي والجغحى
 ؤلاؾغاثُلُحن، ٢خل في الاؾتزاصة في ؤلامٗان بن ؤزغي  هاخُت مً ؤهه ٦ما الؿُا١، هظا ٖلى الثالضال ؤبلٜ جدمل ألا٢ص ى،
٘ ومداولت هم في الخؿاثغ حجم ٞع ٘ نٟٞى ت الغوح ًٞغ س٠ٟ الٟلؿُُني، الكٗب ؤبىاء نٟٝى في اإلاٗىٍى  آالمهم مً ٍو

. و٢ًُتهم وؤعيهم و٢اصتهم ؤبىاءهم ٌؿتهضٝ الظي ؤلاؾغاثُلي، ؤلاعهاب ظغاء الىٟؿُت ومٗاهاتهم

 في والايُغاب البلبلت وػٕع ؤلاؾغاثُلي، اإلاجخم٘ ٖلى جإزحرا وألا٦ثر ألا٦بر الًٟل لها ًيؿب الاؾدكهاصًت، الٗملُاث ؤن. 7
 ؤلاؾغاثُلي، الكإع في هاصعة ٖملت باث الصخص ي وألامً الاظخماعي ٞاألمً والاظخماُٖت، الا٢خهاصًت مجاالجه قتى

  ؤي٠ٗ باث ؤلاؾغاثُلي والا٢خهاص
ً
  اإلاسخلٟت، مجاالجه جضهىع  ًٖ اإلاىز٣ت اإلاُُٗاث ْل في ٢بل طي مً ٦شحرا

ً
 ًٖ ًٞال

 زانت ،( )ؤلاؾغاثُلي ال٨ُان والصة مىظ لها مؿخىي  ؤصوى بلٛذ والتي ؤلاؾغاثُلي، ال٨ُان صولت بلى اليهىصًت الهجغة وؿب اهدؿاع
 لخ٣ُم الاؾدكهاصًت الٗملُاث ظاءث ٣ٞض الٟلؿُُيُت، اإلا٣اومت خغ٧اث ٧اٞت ٖلى ؤلاؾغاثُلُت لل٣ىاث الهاثل الخٟى١  م٘

ب، جىاػن   ألاؾلخت ؤهم ؤخض هُب بل ،( )بعهابا ولِؿذ مكغوٕ قغعي صٞإ الاؾدكهاصًت الٗملُاث حٗخبر لظل٪ الٖغ
غى ؤلاؾغاثُلي الٗضو ٖلى اإلاٗىىي  الخٟى١  مً م٨ىتها للم٣اومت ؤلاؾتراجُجُت ً ْل في ظضًضة مٗاصلت ٞو  اإلااصًت ال٣ىي  مىاٍػ

 .( )اإلاخ٩اٞئت ٚحر

                                                           
 .٣٩ص  ، ادلرجع السابق،إمساعيل عبد اللطيف األشقر ومؤمن زلمد غازي بسيسو.م -(١)
: ، منشور على ادلوقعني التاليني١٦بني ادلؤامرة وصلاحات ادلقاومة الفلسطينية، تقرير خاص، ص  .....العمليات االستشهادية  -(٢)

http://www.alqassam.ps/arabic/news1.php?id=38 

http://alarabnews.com/alshaab/GIF/14-06-2002/Palestinefile.htm 
 .٢٨ص ،  ادلرجع السابقنواف ىايل تكروري،  -(٣)
  :، على ادلوقع االلكًتوين التايل٠٣، ص ٢٠٠٩أيار  ٩العمليات االستشهادية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل، نشر يف  مصطفي أزتد أبو اخلري،السيد  -(٤)

http://www.radicaljustice.com 
 .٦٢ص  حنان السقاط، ادلرجع السابق، -(٥)
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 ؤلاؾالمُت الخىُٓماث مىٓىع  مً ٞٗالُت ألا٦ثر الؿالح الاؾدكهاصًت الٗملُاث مً ججٗل ٖضًضة ٖىانغ هىال٪. 8
٘ في وخاؾم مباقغ مٟٗىلها ألن الغاهً، الى٢ذ في الٟلؿُُيُت الىَىُت الخىُٓماث مً والٗضًض اث مً الٞغ  الجاهب مٗىٍى

م ٖلى ؾلبُت بظماال ؤلاؾغاثُلي اإلاجخم٘ ٖلى مًاٖٟاتها اإلا٣ابل وفي الٟلؿُُني، ت مً الٚغ  بحن الباصي الخماؾ٪ اؾخمغاٍع
م٨ً اإلاسخلٟت؛ م٩ىهاجه  الٟلؿُُيُحن ج٣ُُم في مٗاًيخه للمالخٔ ًم٨ً وؤوي مباقغ هى ما بحن اإلا٩ىهاث هظه صازل الخمُحز ٍو

ً لخُىع  وؤلاؾغاثُلُحن ت حُٛحراث خهى٫  ٖلى ًض٫ اؾتراجُجي هى ما وبحن بُنهما ال٣ىي  مىاٍػ  ؤلا٢لُمُت اإلاٗاصالث في ظىهٍغ
. واإلادلُت

 بن بل جمُحز، صون  مً ًًغب ؤٖمى ؾالخا الاؾدكهاصًت الٗملُاث ب٩ىن  ؤؾاؾا مغجبِ ٞهى واإلاباقغ، آلاوي ًسو ُٟٞما
 الغثِس ي الٛغى لخد٤ُ٣ مًمىهت ٟٞٗالُتها ألاؾمى، ٚاًخه لخد٤ُ٣ ألامشل وؾُلخه هى وال٣خل الغثِس ي، مدغ٦ه هى الخلِ

ب ظٗل وهى  مٗىىي، ي٠ٗ مى٠٢ في ؤي وجىظـ، جغ٢ب خالت في باؾخمغاع ويٗه وبالخالي اإلاؿتهضٝ، ٖلى ٌؿُُغ الٖغ
 الخ٣لُو ختى ؤو اخخًاهه خاولىا مهما ًم٨نهم ال الظي التهضًض هظا م٘ للخإ٢لم مًٍُغً ؤهٟؿهم ؤلاؾغاثُلُىن  وظض ٞل٣ض

ب قضجه، مً . ( ) ؤلاؾغاثُلُت الُىمُت الخُاة ؾماث ؤيخى به وؤلاخؿاؽ ٞالٖغ

 ال٨ُان صولت ٢ضعة مضي ًٖ ًدؿاءلىن  الٗضو، ٢اصة ٦باع ظٗلذ اإلادللىن، ًهٟها ٦ما الاؾدكهاصًت الٗملُاث. 9
 الٗملُاث و٢ٕى مى٘ باإلم٩ان لِـ بهه و٢الىا بٗض، جيخه لم الاؾخ٣ال٫ بدغب ؤؾمىه ما ؤن واٖخبروا الب٣اء، ٖلى ؤلاؾغاثُلي

. الٗملُاث جل٪ مىاظهت ًٖ همبعجؼ واضر اٖتراٝ وهظا الاؾدكهاصًت،

ب ؤنبذ خُض ،بؾغاثُلب الخُاة هىاحي ٧ل ٖلى الٗملُاث هظه ؤزغث ٣ٞض آزغ ظاهب مً          وال ٢لىبهم ًؼلؼ٫  الٖغ
 الهجغة وؿبت واعجٟٗذ والىىاصي، واإلاالهي للمُاٖم الظهاب ؤو الخاٞالث ع٧ىب ؤو الٗامت اإلاُاصًً في الخجى٫  ٌؿخُُٗىن 

 مً ال٨شحر وايُغث ٦بحر بك٩ل وجغاظ٘ الا٢خهاصي الىي٘ جإزغ ٦ما الؿُاخت، ويغبذ ،ؤلاؾغاثُلي ال٨ُان مً ال٨ٗؿُت
ال١ والبىى٥ ال٨بري  الكغ٧اث  حُٗي الاهخٟايت بضء مىظ بؾغاثُل لضولت اإلاخخابٗت الا٢خهاصًت الاهخ٩اؾاث و٢غاءة ؤبىابها، إٚل

. ( )ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ م٣ضعاث يغب في الٟلؿُُني لإلهجاػ واضخت نىعة

 خضا وايٗحن ؤلاؾغاثُلي، الضازل بلى الخُغ بصزا٫ في الٟلؿُُيُىن  هجر الاؾدكهاصًت الٗملُاث بًٟل ؤهه ٞاأل٦ُض
ت للضولت ال٨الؾ٨ُُت الخغبُت للؿُاؾت  وهظه مضة ؤ٢هغ في والخؿم الٗضو مُضان بلى اإلاىاظهت ه٣ل ٖلى ال٣اثمت الٗبًر
 صولُت ْغوٝ وفي الخ٤ بى٢ذ الخغبُت اإلا٩اؾب واؾخٛال٫ ه٣ُت، ؤبٗض بلى الخُغ بمهاصع الضٞ٘ بلى جغمي ٧اهذ الؿُاؾت

. ( )واإلاؿاومت لالبتزاػ ٧ىؾُلت مىاجُت

 خُض ؤلاؾغاثُلي، الٗضو نٟٝى في ال٣خلى مً ٖضص ؤ٦بر خ٣٣ذ ؤجها في الاؾدكهاصًت، الٗملُاث ؤهمُت ج٨مً ٦ما        

با قهُض 1600 م٣ابل ٢خُل، 400 بلى الاؾدكهاصًت الٗملُاث ظغاء ؤلاؾغاثُلُحن ال٣خلى ٖضص ونل  زال٫ الٟلؿُُيُحن مً ج٣ٍغ

ش في وؿبت ؤ٦بر وهي 4 بلى 1 مً الٟلؿُُيُحن قهضاء بلى ٢خالهم وؿبت لخهبذ ،2000 لٗام  ألا٢ص ى اهخٟايت  م٘ الجزإ جاٍع
ىص ؤن ٌٗني وهظا الٗضو، ل٣اصة باليؿبت مسُٟت ووؿبت بؾغاثُل، اح، ؤصعاط طهبذ ألامً بخد٤ُ٣ لىازبُه قاعون ٖو  الٍغ

كلذ . ( )ؤهضاٞها جد٤ُ٣ في الىاقي الؿىع  خملت ٞو

                                                           
  .٩٢ -٩١ص  نفس ادلرجع، -(١)
م، ٢٠١٢ –ه١٤٣٣البنعلي، تقدًن الدكتور حامد بن عبد اهلل العلي، نشر منرب التوحيد واجلهاد، الطبعة الثانية، تركي بن مبارك  -(٢)
  .٩٥ -٩٤ص  حنان السقاط، ادلرجع السابق، -(٣)
. ١٧بني ادلؤامرة وصلاحات ادلقاومة الفلسطينية، ادلرجع السابق، ص .. العمليات االستشهادية  -(٤) 
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 وهخابجها الللعىُيُت الاظدؽهادًت العملُاث جذاعُاث :الثاوي اإلاىلب

ض التي الضًيُت ؤو ألازال٢ُت اإلاباصت خى٫  ه٣اف في هىا الخىى ًهٗب ؤهه بلى وكحر بضاًت  ؤو الاؾدكهاصًت الٗملُاث جٍا
 ًخٗل٤ وال ،خىلها الاظتهاص في زالٝ زمت ؾِب٣ى ألهه جضًنها، ؤو ٖليها حصج٘ ٞخىي  اؾخهضاع اإلا٣هىص لِـ ؤهه ٦ما حٗاعيها،

 الجضوي  هى ٖلُه والخىا٤ٞ مىا٢كخه ًجب ما ول٨ً مكغوٕ، ٖمل الاخخال٫ م٣اومت ألن ٖضمه، مً اإلا٣اومت في بالخ٤ الى٣اف
 ٖلى التر٦حز طل٪ مً وألاهم بها، ؤلايغاع ؤو الٟلؿُُيُت ال٣ًُت زضمت في هجاخها مضي ؤي الٗملُاث لخل٪ الؿُاؾُت

ت و٦ظا ،( )وهخاثجها الاؾدكهاصًت الٗملُاث جضاُٖاث  ،( )ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ إلػالت وجىُْٟه ألاؾلىب هظا اؾخسضام بَاع مٗٞغ

: ٧الخالي الدؿائالث هظه ٖلى ؤلاظابت وؾِخم الٟلؿُُيُىن، بليها لجإ وإلااطا

 هي وما الاؾدكهاصًت؟، الٗملُاث بلى الٟلؿُُيُت اإلا٣اومت ؤٞغاص لجىء خى٫  ًضوع  الظي الدؿائ٫  ٖلى ؤلاظابت خُض مً

: الخالُت للى٣اٍ هخُغ١  ٖنها؟، الخسلي ًم٨ً وهل والٗالمي؟ الٟلؿُُني اإلاؿخىي  ٖلى الاؾدكهاصًت الٗملُاث جضاُٖاث

 ال٣ُام ٢بل خؿاب ؤل٠ ًدؿبىن  ؤلاؾغاثُلُحن ظٗلذ زام، بك٩ل الاؾدكهاصًت والٗملُاث ٖام بك٩ل اإلا٣اومت ؤن. 1
 ٧ل ٖلى اليهىص ًخى٢ٗه الظي الغص هي الٗملُاث هظه ؤنبدذ خُض الٟلؿُُني، الكٗب يض بباصة ٖملُت ؤو مجؼعة بإي

ب بصزا٫ في وألاهج٘ ٚحرها، مً جإزحرا ؤ٦ثر الٗملُاث هظه ؤن زبذ ٦ما ،( )الٟلؿُُيُحن اإلاضهُحن يض ًغج٨بىجها مجؼعة  في الٖغ

 الهجماث بإن ًضع٧ىن  باجىا الٟلؿُُيُحن بن: "ؤلاؾغاثُلي الجِل في يابِ م٣ىلت مً اؾخ٣غائه ًم٨ً ما وهظا ،( )٢لىبهم

ت والؿُاصة الخ٣ني، الخٟى١  م٘ الخىاػن  ًد٤٣ اؾتراجُجي، ؾالح . "ؤلاؾغاثُلُت الٗؿ٨ٍغ

 الىهغ، ومغجخاث ال٣ىة خؿاباث في ظضًضة ؤبٗاصا بؾغاثُل يض اإلاىاظهت زِ بلى الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤياٞذ. 2
ت ظضواها ٖلى الغهان وجىامى  ٣ٞض مىاٞؿت، ٢خا٫ ٦ةؾتراجُجُت جُغح ؤنبدذ ؤجها صعظت بلى الؿُاؾُت، ومازغاتها الٗؿ٨ٍغ

ت آلت بحن: وؿبُا جىاػها جد٤٣ ؤن الٗملُاث هظه اؾخُاٖذ ت بعاصة وبحن مضمغ ٣ٖل بها ًخد٨م مخُىعة ٖؿ٨ٍغ  ال وؾُاصة خٍغ
جغث جخدُم، ال نالبت وزل٣ذ الُٗاء، عوح الٟلؿُُني الضازل في ٖممذ ؤجها ٦ما الجؿض، ؾىي  جمل٪  ًدضه ال هؼوٖا ٞو

ت، هدى ش يء ت، اإلاىث مٗه ؤنبذ الخٍغ   .( )م٣ضؽ واظب بلى الاؾدكهاص وجدى٫  خٞغ

غ الٟلؿُُيُحن ٖلى الٗضوان ًٖ ٠٨ً ال ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫. 3  ؤن ٖلُه اإلاٗخضي خ٤ ومً ٖليهم، لل٣ًاء ألاؾلخت وجٍُى
 ٌؿخُُٗىن  ما ب٩ل ؤهٟؿهم ًٖ ألاطي ًضٞٗىا ؤن الٟلؿُُيُحن خ٤ مً لظل٪ الىؾاثل، ب٩ل هٟؿه ًٖ والخُغ ألاطي ًضٞ٘

غ١  وؾاثل ابخ٩اع في باؾخمغاع ًخٟىىىن  ؤلاؾغاثُلُىن  ؤن وبسانت اإلاخاخت، الىؾاثل مً  ل٣خل ظضًضة وجضابحر َو
لُه الٟلؿُُيُحن، ٟا٫ اإلاضهُحن اؾتهضاٝ زم ومً بالٟلؿُُيُحن، ؤلاؾغاثُلي البُل الؾخمغاع هدُجت ٖو  واليؿاء وألَا

. ( )ال٣ىة لٛت بال جٟهم، ال ؤجها خُض جٟهمها، بلٛت بؾغاثُل بلى عؾالت بعؾا٫ مً البض ٧ان ألاعاض ي، ومهاصعة

                                                           
، وعمليتان ٢٠٠٢عمليات يف عام  ٤)عملية استشهادية، نفذت ذتاين عمليات منها بواسطة فلسطينيات  ١٣٨ما يقرب من ( ٢٠٠٤-٢٠٠٠)نفذ الفلسطينيون خالل الفًتة من  -(١)

(.  ٢٠٠٤، وعمليتان يف عام ٢٠٠٣يف عام 
  .٤٥ ، صلسابقادلرجع ا ،"االنتفاضة وادلقاومة والعمليات االستشهادية" ،ماجد كيايل -(٢)
على ادلصلني بالرشاشات والقنابل، وذلك  -وساعده يف ذلك اجلنود اإلسرائيليني يف احلرم" -باروخ غولدشتاين"كما حصل يف احلرم اإلبراىيمي، حيث اعتدى يهودي حاقد امسو  -(٣)

ادلصلني، وجرح أعداد كبرية، وقد رد الفلسطينيون على ىذه اجملزرة بأربع عمليات من  ٣٥ه، شلا أدى إىل استشهاد أكثر من ١٤١٤رمضان  ١٥خالل صالة الفجر يوم اجلمعة 
  .استشهادية، عند وقوع اجملزرة، وقد نفوذىا فعال

  .٣٣ص  ادلرجع السابق،نواف ىايل تكروري،  -(٤)
: ، منشور على ادلوقع االلكًتوين التايل٠١، ص ٢٠٠٢يار آ ٢٨وجيو قانصو، العمليات االستشهادية وإشكالية ادلشروعية جريدة السفري، منشورة بتاريخ  -(٥)

http://www.sanabes.com/forums/showthread.php?178  
  .٤٨  -٤٧ص ، ادلرجع السابق،إمساعيل عبد اللطيف األشقر ومؤمن  زلمد غازي بسيسو. م -(٦)
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 مكغوٖت ٞهي وبالخالي ٞلؿُحن زاعط ؤعاض ي في ولِـ الٟلؿُُيُت، ألاعاض ي ٖلى ؤنال ج٣٘ الاؾدكهاصًت الٗملُاث بن. 4

 .( )بؾغاثُل ٖلى اٖخضاء بإجها الاؾدكهاصًت، الٗملُاث ون٠ ًم٨ً وال و٢ىاجه، ؤلاؾغاثُلي اإلادخل مىاظهت في جماعؽ صامذ ما

 ٦بحر، قٗبي وصٖم بخىا٤ٞ ًدٓى الظي الخُاع ؤجها -الُىمي ؤلاؾغاثُلي ؤلاعهاب وبٟٗل  –الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤ٦ضث. 5

 -ؤلاؾغاثُلُت اإلاجاػع  بٗض والؾُما -الى٢اج٘ ؤ٦ضث ٦ما اإلاضهُحن، اؾتهضاٝ ًٖ ًخى٠٢ ال ؤلاؾغاثُلي الٗضو ؤن زهىنا
 البلض ؤضخذ بدُض البكاٖت صعظاث ؤ٢ص ى الٓلم ُٞه بلٜ وا٢٘ إلاىاظهت الٟلؿُُني والكٗب اإلا٣اومت بحن اللخمت اقخضاص
 ٧ل الٗضو اؾدىٟظ التي الاؾدكهاصًت للٗملُاث ال٨بحرة وال٣ُمت الجهاصي الخُاع ٖؼػ  مما والُإؽ، اإلاىث ز٣اٞت جد٨مها مٛل٣ت

. ( )ٖليها لل٣ًاء وزُُه وؾاثله

 التي الخضاُٖاث ما ؤزغ وبمٗنى ؤهضاٞها، في الاؾدكهاصًت الٗملُاث هجاح مضي خى٫  ًخمدىع  ألاهم، الؿاا٫ ول٨ً
 الٟلؿُُيُت؟ الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤخضزتها

ُا جدىال ٧اهذ بل ،هٟس ي ظهاص مجغص ج٨ً لم الاؾدكهاصًت الٗملُاث ً في هٖى ؼ٫  الٟلؿُُني الكٗب بحن ال٣ىي  مىاٍػ  ألٖا
 الاهخٟايت اهضلٗذ مىظ ٢امذ التي ال٣اٖضة واه٣لبذ الىىوٍت، وال٣ىابل ال٣خا٫ آالث بإخضر اإلاضجج ؤلاؾغاثُلي واإلادخل
 لخهل اليؿبت جغاظٗذ ألاولى، باألقهغ ٞلؿُُيُحن ٢خلى ٖكغة ٣ًابله بؾغاثُلي ٢خُل ٧ل ٧ان بٗضما بدُض مشحرة، بهىعة

لى ٞلؿُُيُحن، 6 بلى 2 مً ٣ًخل بؾغاثُلي ٢خُل ٧ل م٣ابل ؤهه بلى ؾيخحن بٗض  الاهخٟايت مً الشاهُت الؿىت جهاًت ؤٖخاب ٖو
 ألامىُت ال٣ضعة الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤ٦ضث ٣ٞض ًىم؛ ٧ل ؤ٦ثر ؤو ٢خُل وا٢٘ ؤمام ج٩ىن  بؾغاثُل ٧اصث الشالشت الؿىت وبضاًت

 الخُاة حكل اإلا٣اومت ٩ٞاهذ اإلاٗلىت، تهضًضاتها جىُٟظ في زهىنا مًاٖٟت، مهضا٢ُت لها وؤُٖذ الٟلؿُُيُت، للم٣اومت
ؼاث بىي٘ بؾغاثُل ٢ُام ْل في ًإحي طل٪ و٧ل الا٢خهاص، وجًغب  ؤن بل وؤؾمىدُت، خضًضًت وخىاظؼ ٖاصًت ٚحر ؤمىُت حٍٗؼ

م ٖلى ج٣٘، ٧اهذ الٗملُاث بٌٗ . ( )وم٩اجها بالٗملُت اإلاؿب٤ بؾغاثُل ٖلم مً الٚغ

 جضاُٖاث مً مهم ظؼء هي الٟلؿُُيُت، اإلا٣اومت ٖلى الاؾدكهاصًت الٗملُاث جضاُٖاث ٞةن والخ٨غاع، لإلَالت وججىبا
 ألن الخطخُت، نىع  ؤؾمى هي الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً ول٨ً ؾاب٣ا، طل٪ بلى ؤقغها ٦ما ألا٢ص ى، اهخٟايت

 ٣ًضمها بل الضهُا، في قِئا منها ًجني ال جطخُت ؤجها ٌٗلم ووَىه، صًىه ًٖ الضٞإ ؤظل مً بىٟؿه ًًخي الظي الاؾدكهاصي

ىه إلاهلخت . وقٗبه َو

 جغجبذ ؤهه بل ٣ِٞ، الاًجابي الجاهب ٖلى ا٢خهغث ،الٟلؿُُيُت الاؾدكهاصًت الٗملُاث جضاُٖاث ؤن ٌٗني ال طل٪ ول٨ً 

 :الخالُت الى٣اٍ في هىظؼها الٟلؿُُيُت، ال٣ًُت ٖلى ؾلبي ؤزغ طاث هخاثج

ٌ في ؾاهمذ الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤن بلى ؤلاقاعة ؾب٣ذ .1  مً الاخخال٫ ج٩لٟت وعٞٗذ ؤلاؾغاثُلُحن، ؤمً ج٣ٍى

ت الىاخُخحن ت الىاخُخحن مً ٞاصخت ؤًًا ٧اهذ الٟلؿُُيُت ج٩لٟتها ل٨ً والا٢خهاصًت، البكٍغ  بط والا٢خهاصًت، البكٍغ

ٗت بؾغاثُل اؾخُاٖذ اثالث لل٣ُاصاث ومىظهت واؾٗت يغباث جىظُه الاؾدكهاصًت الٗملُاث مىاظهت بظَع  الاؾدكهاصًحن ٖو

. الٟلؿُُني للمجخم٘ والا٢خهاصًت الخدخُت البنى في هاثال يغعا وؤلخ٣ذ الٟلؿُُيُت، اإلاُضاهُت ال٣ُاصاث قب٨ت ٢ىيذ

                                                           
  .٩٢-٩١، ص ٢٠٠٣، صيف ٢٤، العدد أوسطيةدراسات شرق ، ("قراءة حتليلية)مفهوم اإلرىاب وادلقاومة "صالح جرار،  -(١)
 .٢٢ص  حنان السقاط، ادلرجع السابق، -(٢)
  .٢٧٢ص ، ادلرجع السابق، "حركة زتاس ظلوذجا"ثابت زلمد العمود، مستقبل ادلقاومة اإلسالمية يف فلسطني  -(٣)



 2015 صٌؿمبر  4الٗضص  –مجلت ظُل الضعاؾاث الؿُاؾُت والٗال٢اث الضولُت  -مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي  

 
 

 
87 

 

87 

 

ُت ؤيغث مشال، ٞهي ؾلبُت، هخاثج الاؾدكهاصًت الٗملُاث ٧ان ،الضولي الهُٗض ٖلى .2  الٟلؿُُيُت اإلا٣اومت بكٖغ

 صازل ج٣٘ التي الاؾدكهاصًت الٗملُاث بحن ًمحز الٛغبي الٗام الغؤي ٌٗض لم بط ،1967 ٖام مىظ اإلادخلت ألاعاض ي في ختى اإلاؿلخت

 يض الٟلؿُُيُت اإلا٣اومت لٗملُاث صولي ٢بى٫  زمت ٧ان وبِىما اإلادخلحن، وال٣ُإ الًٟت في ج٣٘ التي وجل٪ ألازًغ الخِ

ضالت الاهخٟايت ألهضاٝ الضولي الٗام الغؤي جٟهم ونٗبذ ال٣بى٫، هظا ٖلى الاؾدكهاصًت الٗملُاث قىقذ ،( )الاخخال٫  ٖو

 اإلا٣اومت ولٗضالت الاهخٟايت ألهضاٝ الضوليّ  الٗام الغؤي جٟهم مً الخ٣لُل بلى الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤّصث ٣ٞض ،( )٢ًُتها
. الٟلؿُُيُت

ُت الدك٨ُ٪ قاعون خ٩ىمت اؾخُاٖذ زاهُت ظهت ومً  وبمهضا٢ُت الضولي اإلاؿخىي  ٖلى الٟلؿُُيُحن ؤهضاٝ بكٖغ
 وبهما الاخخال٫، مً الخسلو ٖلى ٣ًخهغ ال منها الخ٣ُ٣ي الهضٝ ؤن بلى للتروٍج الٗملُاث هظه اؾخٛلذ بط ٢ُاصتهم،

ت ٌؿتهضٝ ٖؼ  ل٨ٗـ اؾخٛاللها بؾغاثُل اؾخُاٖذ التي 2011ؾبخمبر 11 ؤخضار بٗض الؾُما ٖليها وال٣ًاء بؾغاثُل ؤمً ٖػ

 وي٘ ٖلى بؾغاثُل ٖملذ ٦ما اإلاخمغص، باإل٢لُم ٚؼة ٢ُإ ون٠ طل٪ ٖلى ػص ،( )الطخُت مىي٘ هٟؿها وايٗت الهىعة،

٨ُت الخغب ؾُا١ في الٟلؿُُيُحن يض خغبها ا ماصًا الٟلؿُُني اإلاجخم٘ لخضمحر وطل٪ ،( )ؤلاعهاب يض والضولُت ألامٍغ  ومٗىٍى

ؼ٫   بالخغ٧اث الٟلؿُُيُت اإلا٣اومت خغ٧اث وون٠ ،( )بعهابُا ٦ُاها باٖخباعه الؿُاس ي ٦ُاهه ٖلى وال٣ًاء ٢ُاصاجه ٖو

. ( )ؤزغ ٢اٖضة جىُٓم ٖلى جدخىي  بإجها ٚؼة اتهمذ ٦ما ؤلاعهابُت،

 زاهت في وويٗخه الضولي اإلاؿخىي  ٖلى الٟلؿُُني اإلاى٠٢ ح٣ُٗض ٖلى بؾغاثُل صازل الاؾدكهاصًت الٗملُاث ٖملذ .3
غ في بؾغاثُل اؾخٛلخه ما وهى ؤلاعهابي الٗمل  الٗملُاث هظه ٞؿغث طاجه الى٢ذ وفي الضولي، الٗام الغؤي ؤمام ظغاثمها جبًر

ا، ؾُاؾُا اإلا٣اوم الٗمل َبُٗت هدى الؿُاؾُت الغئي وازخالٝ الٟلؿُُني اإلاى٠٢ في الخباًً ؿ٨ٍغ  الجهاث بٌٗ ٞخبني ٖو
 في الٟىض ى خالت بلى بىيىح ٌكحر الغؾمي، الٟلؿُُني الؿُاس ي للمى٠٢ اٖخباع ؤي صون  الٗملُاث لهظه الٟلؿُُيُت

. ( )صولُا الٟلؿُُني اإلاى٠٢ ٖلى ؾلبا ؤزغ مما الؿُاس ي، الهُٗض ٖلى الخيؿ٣ُي الضوع  اهدؿاع والى الٟلؿُُني اله٠

المُت وآلتها الؿُاؾُت صًىام٨ُُتها ٖبر –الضولي الهُٗض ٖلى بؾغاثُل هجخذ .4  الاؾدكهاصًت الٗملُاث اؾخٛال٫ في -ؤلٖا

ل بٛغى باإلعهاب الٟلؿُُيُت اإلا٣اومت ٖملُاث لىنم ٌ ٖملها ٖلى الدكَى ُتها، وج٣ٍى  الهغإ بْهاع في هجخذ ٦ما قٖغ
حن بحن نغإ ٦إهه الٟلؿُُيُحن، م٘ حن بحن نغإ ٦إهه َٞغ  بؾغاثُل ؤن صعظت بلى ألامغ وونل ومخ٩اٞئحن، مؿلخحن َٞغ

 ،( )اإلاٗخضي بىيُٗت الٟلؿُُني الكٗب نىعة ْهغث خحن في الطخُت، مى٢٘ في هٟؿها وايٗت الهىعة، ٨ٖـ اؾخُاٖذ

ت ؤلاعهابُت مماعؾاتها حُُٛت مً هظا جىنُٟها ٖبر بؾغاثُل جم٨ىذ و٢ض  بغعث ؤجها بلى بياٞت الٟلؿُُيُحن، يض والخضمحًر
ني ٦ُاجهم قُب ومداولتها ألعاييهم اخخاللها واؾخمغاع الىٟـ، ًٖ الضٞإ بم٣ىلت طل٪ ت ٖملُت مً والخىهل الَى  الدؿٍى

                                                           
 . ٥٠ص ، ادلرجع السابق، "االنتفاضة وادلقاومة والعمليات االستشهادية" ماجد كيايل، -(١)

(2)
-Lansiné Kaba, Allahou akbar Islam, Terrorisme et Tolérance (un perspective africaine), préface de Souleymane 

Bachir Diague, présence africaine, paris, p 120. 
  .٢٠٢، ص ٢٠٠٢، بريوت، خريف ١٠٨، العدد شؤون األوسط، "احللول األمريكية وجدار احلقائق"علي مسور،  -(٣)

(4)
-Christian Chocquet, op- cit, p ٔ٘. 

 .٠٥، ص ادلرجع السابقتغريد كشك،  -(٥)
  .٢٠٢ادلرجع السابق، ص ، "احللول األمريكية وجدار احلقائق"علي مسور،  -(٦)
غري ، رسالة ماجستري يف الدارسات الدولية، كلية الدراسات العليا يف جامعة بريزيت، ٢٠٠١، إشكاليات ادلقاومة الفلسطينية بعد أحداث احلادي عشر من أيلول تغريد مسري كشك -(٧) 

  .١٣٨، ص ٢٠٠٦ جوان ١فلسطني، منشورة، 
  .٥١، ص ادلرجع السابق ،"االنتفاضة وادلقاومة والعمليات االستشهادية" ،ماجد كيايل -(٨)
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 بل الاخخال٫، مً الخسلو ٖلى ٣ًخهغ ال الٟلؿُُيُحن هضٝ ؤن مضُٖت ٞلؿُُني، قٍغ٪ ًىظض ال ؤهه بذجت بغمتها،

ت ؤًًا ٌؿتهضٝ ٖؼ  .( )ٖليها وال٣ًاء بؾغاثُل ؤمً ٖػ

 ؤلاؾغاثُلُت الؿلُاث ُٞه صؤبذ الظي الخض بلى الٟلؿُُيُت، اإلا٣اومت وؤٖما٫ ؤلاعهاب بحن واإلاٛالُت الخلِ بلٜ ول٣ض
٨ُىن  واإلاؿاولىن   اإلا٣اومت ؤٞغاص ظاهب مً جىظه التي اإلا٣اومت ؤٖما٫ نىع  ظمُ٘ ٖلى ؤلاعهاب ون٠ بَال١ بلى ألامٍغ
ت ؤهضاٝ هدى جىظه التي اإلا٣اومت ؤٖما٫ ختى بل بؾغاثُلُت، ؤهضاٝ هدى الٟلؿُُيُت  الجِل ووخضاث مشل بدخت ٖؿ٨ٍغ

ت الخىاظؼ ؤو ؤلاؾغاثُلي  ؤلاعهابي، بالٗمل ونٟها جم اإلادخلت الٟلؿُُيُت ألاعاض ي في ؤلاؾغاثُلي الجِل ٣ًُمها التي الٗؿ٨ٍغ
 في ألا٢ص ى اهخٟايت اهُال١ مىظ زانت بليها، جىظه التي ألاهضاٝ ٧اهذ ؤًا ؤلاعهاب ؤٖما٫ ون٠ بَال١ قإ ٣ٞض هىا ومً

 بها ج٣ىم التي لألٖما٫ ٞاخهت هٓغة للىٓغ ًضٖى ما وهى الاؾدكهاصًت، الٗملُاث بضء مىظ زام وبىظه ،2000 ٖام ؾبخمبر

. ( )ؤلاؾغاثُلُت ألاهضاٝ يض الٟلؿُُيُت اإلا٣اومت

 اإلاؿلر ال٨ٟاح بَاع في جىضعط ٖىُٟت وؾُلت الاؾدكهاصًت الٗملُاث في ًغي  البٌٗ ٞةن الٟلؿُُني، الهُٗض ٖلى ؤما
غ مىٓمت هبظجه الظي ت اإلاٟاوياث ٍَغ٤ وازخاعث الٟلؿُُيُت، والؿلُت الخدٍغ   والدؿٍى

ً
 جتر٥ الٗملُاث جل٪ وؤن له، بضًال

 
ً
ني الىًا٫ ٖلى ؾلبُت آزاعا . الٟلؿُُني الَى

 حؿتهضٝ التي جل٪ وزانت وآالم، ٖى٠ مكاهض مً جدمله بما الاؾدكهاصًت، الٗملُاث ؤن آلازغ البٌٗ ًغي  ُٞما
٨ؿُت م٣لىبت نىعة ج٣ضم اإلاضهُحن  بحن وال٨غاهُت البٌٛ وج٨غؽ الاخخال٫ هحر جدذ الغاػح الٟلؿُُني ؤلاوؿان لخ٣ُ٣ت ٖو

 في ٦ؿبه ٖلى الخغم ًيبغي الظي الٗالمي الغؤي ؤمام الٟلؿُُني الىًا٫ نىعة وحكىه وؤلاؾغاثُلي، الٟلؿُُني الكٗبحن

المُت اإلاٗغ٦ت بَاع . ( )الاخخال٫ صولت م٘ اإلادخضمت ؤلٖا

٠ُ اؾخٛال٫ في قاعون هجاح ؤصي. 5  اإلاىا٤َ في ؤلاؾغاثُلُحن اإلاضهُحن اؾتهضٞذ التي الاؾدكهاصًت الٗملُاث وجْى
ً ٖلى جمشل مإػ١  مً جسلُهه بلى ؤلاؾغاثُلُت،  اإلاؿخىي  ٖلى قاعون ؾُاؾت ٖاهذ الظي الى٢ذ في والخاعجي الضازلي اإلاؿخٍى

 قاعون ؤػمت ول٨ً ًىم، مئت زال٫ الاهخٟايت بجهاء ؤمل ٖلى ز٣خه ؤُٖاه الظي ؤلاؾغاثُلي الىازب و٢ل٤ حك٨ُ٪ مً الضازلي
 الا٢خهاصًت ألاػمت جٟاٖالث بٟٗل جتزاًض ٖلُه الًِٛ ٖىامل بضؤث ٣ٞض ؤَى٫، لٟترة خملخه اؾخمغاع م٘ بضؤث الضازلُت

ضم  ومىانلت الٗى٠ و٠٢ إلاداولت بالٟلؿُُيُحن الاجها٫ بلى لجإ ولهظا الٟلؿُُيُت، اإلا٣اومت ؤٖما٫ و٠٢ ٖلى ٢ضعجه ٖو
 اإلا٣ٗضة اإلاك٨الث مً الٗضًض الى٢ذ طل٪ في واظه قاعون ؤن ٦ما عاثُل،بؽ صازل نىعجه ٖلى ؾلبا ؤزغ ما وهى الخٟاوى،

حر والٟلؿُُيُحن اليهىص بحن الخٗاٌل وبم٩اهُت الٗىصة وخ٤ الالظئحن مشل  ٖملُت خلى٫  بلى جدخاط التي اإلاكا٧ل مً طل٪ ٚو
بضو لكٗاعاث، ولِـ  حٗى١  مٟخٗلت و٦بحرة نٛحرة ؤػماث ًخسلله الظي الخٟاوى بلى اللجىء ؾُاؾت ٖلى اٖخمض قاعون ؤن ٍو

ا اهٟجاعا جدضر وال جهاجي، لؿالم الىنى٫  .  ألاػماث هظه مً للخسلو مداولت ؤظل مً وطل٪ الى٢ذ، هٟـ في جهاثُا ٖؿ٨ٍغ

ت الٗملُاث اؾخمغاع ول٨ً  واٖخماصه الٟلؿُُني الكٗب يض قاعون اهخهجها التي الخهُٗض ؾُاؾت بَاع في الخٟجحًر
خُاالث لؿُاؾت  اججاهاجه لخُٛحر ؤلاؾغاثُلي الٗام الغؤي ٖلى وجإزحرها ٖم٣ها مضي ًضع٥ ٧ان م٣ابلت، عصوص الؾخضعاط الٚا

اث وجدضًض وماقغاجه  ٧اهذ الدك٨ُ٪ هظا ؾُاس ي، زُاع ؤي واؾدبٗاص ألامني الخل ٖلى ال٣اثمت ؾُاؾخه جسضم التي ألاولٍى
 م٩اٞدت وؤنبدذ ظضًضا، هضٞا ؤلاعهاب ٖلى ال٣ًاء ٌٗخبر باث مىار ْل في الضولي اإلاؿخىي  ٖلى ؤًًا ؤلاًجابُت هخاثجه له

                                                           
. ٣٧٣ص ، ادلرجع السابق، "حركة زتاس ظلوذجا"ثابت زلمد العمود، مستقبل ادلقاومة اإلسالمية يف فلسطني  -(١)
  .٢٤ -٢٣ص  ،٢٠٠٩ديوان الفتوى والتشريع، بدون طبعة، مصر،  صالح الدين عامر، حق الشعب الفلسطيين يف مقاومة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية احملتلة، -(٢)
. ٣٨ص ، ادلرجع السابق، إمساعيل عبد اللطيف األشقر ومؤمن زلمد غازي بسيسو. م -(٣)
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ُت ؤؾاؾا ؤلاعهاب  ن٠ في ؤنبذ ٣ٞض باإلعهاب، اإلاتهمحن ن٠ في ٩ًىن  ؤن مً وبضال لها، ومُٗاعا الجضًضة الضولُت للكٖغ
ُاء وبضٖم متزاًض بضوع  ًُالب وؤزظ ٖلُه اإلاٗخضي ٌ الٟلؿُُني الكٗب خغ٦ت ٖلى لل٣ًاء صولي ٚو  ويغب مىجؼاجه وج٣ٍى

ني الاؾخ٣ال٫ زُاع ٗت هظه جدذ لضًه الَى . الظَع

ٗت الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤُٖذ ٦ظل٪ ٨ُت، اإلاخدضة للىالًاث طَع  الجاهب ٖلى م٨ش٠ صبلىماس ي هجىم لكً ألامٍغ
 ال٣ًاًا ٖلى الخٟاوى مغخلت بلى الىنى٫  ًخم وؤن ال٨ٗـ، ًدضر ؤن ُٞه ًٟترى ٧ان و٢ذ في الٗغبُت والضو٫  الٟلؿُُني

ت  إلا٩ىهاث ص٣ُ٢ت ٢غاءة ْل وفي اإلاسخلٟت الٟلؿُُيُت الخىُٓماث ؤصع٦خه لى الظي ألامغ وهى والالظئحن، ٧ال٣ضؽ الجىهٍغ
ت ؤن ٞاإلاا٦ض الخؿاثغ، مً ٢ضع بإ٢ل ألاػمت مً الخغوط ألم٨ً والضولُت، ؤلا٢لُمُت البُئخحن  ًجب ٧ان الى٢ذ طل٪ في ألاولٍى

ضم الٟلؿُُيُت الىَىُت الىخضة ٖلى الخٟاّ ج٩ىن  ؤن م اإلاخدضة للىالًاث الؿماح ٖو  وويٗه اإلاؿلر ال٨ٟاح مٟهىم بخجٍغ

. ظضًض مً اإلاباصعة ػمام بإزظ ٌؿمذ الظي الىدى ٖلى الٟلؿُُيُت ألاوعا١ جغجِب ًم٨ً طل٪ وبٗض ؤلاعهاب، صاثغة في

الن ج٨مً لم قاعون، إلاُالب الىاؾٗت الضولُت الاؾخجابت زُىعة ولٗل  ومُالبت بعهابُت ٣٦ىي  ال٣ىي  بٌٗ ًٖ باإٖل
ٗت جدذ بخ٨ُ٨ٟها الٟلؿُُيُت الىَىُت الؿلُت  ال٣ًُت ؤن ألا٦بر الخُغ بهما لإلعهاب، الخدخُت البيُت يغب طَع

ى٠ بعهاب ٢ًُت ومُالب، مىار ه٨ظا ْل وفي ؤنبدذ، الٟلؿُُيُت ني، جدغع  ٢ًُت ولِؿذ ٖو  زُاع اؾدبٗاص وجم َو
ني ال٫الاؾخ٤ بت ولٟترة ٧ان الظي الٟلؿُُني للكٗب الَى  الضولُت الؿُاؾُت للخدغ٧اث الغثِس ي الٗىىان هى مًذ ٢ٍغ

حره قاعون ؤيُغ مما وؤلا٢لُمُت، . ( )الٟلؿُُيُت الضولت خى٫  مدضصة ؤ٩ٞاع لخ٣ضًم ٚو

 بط ،2001 ؾبخمبر 11 ؤخضار بٗض زانت الٟلؿُُيُت، اإلا٣اومت ٖلى ؾلبي او٩ٗاؽ الٟلؿُُني الؿُاس ي للخالٝ ٧ان. 6
لى الٟلؿُُيُت ال٣ًُت ٖلى وجإزحرها ألاخضار جل٪ ؤبٗاص صعاؾت جخم لم  الٟلؿُُيُت الٟهاثل بٌٗ لضي الاهخٟايت ٖو

 بالٟلؿُُيُحن، ؤلايغاع بلى ٣ِٞ ًاصي لم الاؾدكهاصًت، الٗملُاث في الاؾخمغاع ٖلى خماؽ بنغاع ٞةن ولظل٪ اإلاٗاعيت،

ت ألاطٕع اهخهجتها التي اإلاؿلخت اإلا٣اومت بةؾتراجُجُت ؤلايغاع بلى وبهما  والٟهاثل الٗىصة و٦خاثب ألا٢ص ى، ٦خاثب) الٗؿ٨ٍغ
ىحن يض( ألازغي  حن اإلاؿخَى .  اإلادخلت الٟلؿُُيُت ألاعاض ي في ؤلاؾغاثُلُحن والٗؿ٨ٍغ

 حٛحرث بط ٖليها، ًدؿض ال صٞاُٖت خالت مىاظهت في و٢ُاصجه الٟلؿُُني الكٗب وي٘ بلى الخُىعاث هظه ؤصث ٞل٣ض
اث  ؤلاؾغاثُلي الٟلؿُُني الهغإ ظىهغ إلاٗالجت الخاظت مً الضولُت لألَغاٝ باليؿبت الٟلؿُُيُت ال٣ًُت مٗالجت ؤولٍى
ني الاؾخ٣ال٫ وصٖم الاخخال٫ بجهاء في واإلاخمشل  الضٖم هظا عبِ بلى اإلاؿخ٣لت، صولخه ب٢امت بلى ونىال الٟلؿُُني للكٗب الَى
 اإلاُالبت جؼاًض مً للتهغب وطل٪ ؤلاعهاب، وم٩اٞدت الضازلي ؤلانالح ؤهمها مً ٞلؿُُيُت صازلُت جد٣ا٢اثباؽ والخإًُض

. ( )ؾُاصة طاث ٞلؿُُيُت صولت ب٢امت وجإ٦ُض الاخخال٫ بةجهاء

ت الٗملُاث ظٗلذ ٦ما -7  ٦دغ٦ت جٓهغ الٟلؿُُيُت اإلا٣اومت ؤلاؾغاثُلي، ألازًغ الخِ صازل والجهاصًت الٗؿ٨ٍغ
 ٌؿمى ما يض الٗاإلاُت الخملت بٗض الٛغبي الٗالم وبسانت الٗالم، ؤٖحن في بعهاب مجغص الٟلؿُُني الىًا٫ وظٗلذ بعهابُت

 وججىُض ،باإلعهاب الٟلؿُُني الىًا٫ لىؾم ألاخضار لهظه بؾغاثُل واؾخٛال٫ ،2001 ؾبخمبر 11 ؤخضار ٣ٖب باإلعهاب
 مً الخدخُت وبىِخه الٟلؿُُني باإلاجخم٘ ًلخ٤ الظي الضماع ًٖ هاهُ٪ الٟلؿُُني، الكٗب اهخٟايت يض للى٢ٝى الٗالم

ٗت ٖملُت ٧ل بٗض الاخخال٫ ٢ىاث ٢بل  ظىىص يض الٗملُاث جل٪ ج٣خهغ ؤن ًيبغي ولظا. الاؾدكهاصًت الٗملُاث ٖلى الغص بظَع

                                                           
 .١٢١-١١٩، ادلرجع السابق، ص تغريد مسري كشك -(١)
  .١٣٩، ١١٧نفس ادلرجع، ص  - (٢)
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ت بٗملُاث وال٣ُإ الًٟت في الًغباث ٞتر٦حز ٚؼة، و٢ُإ الٛغبُت الًٟت في ومؿخىَىُه الاخخال٫  ؤن ًم٨ً ومخالخ٣ت، ٢ٍى

ت ٦بري  جٟجحراث مً الٟلؿُُني، الىًا٫ لهالر اًجابُت هخاثج ًد٤٣ . ( )وصمٍى

 في الٟلؿُُيُت اإلا٣اومت حؿخسضمها التي الاؾدكهاصًت الٗملُاث ٞاٖلُت خى٫  الضاثغ الجض٫ ٨ًً ومهما ؤهه ال٣ى٫  زالنت
لى ؤلاؾغاثُلي، الاخخال٫ م٘ نغاٖها م ٖو ت، بإق٩الها الٗملُاث لخل٪ جىظه التي والخىضًضاث الاهخ٣اصاث مً الٚغ  ٖلى اإلاخىٖى

 ٖلى ٖضواهه جىؾُ٘ بلى ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ظِل وجضٞ٘ الٟلؿُُيُت، ال٣ًُت م٘ الضولي الخٗا٠َ زؿاعة بلى جاصي ؤجها
  لىا ًخطر ؾب٤ مام ؤهه بال به، والخى٨ُل الٟلؿُُني الكٗب

ً
 الٗملُاث خ٣٣تها التي والجضوي  ألازغ َبُٗت مً ظاهبا

 .الاؾدكهاصًت

ُت ٞبىٓغة  هٟؿه الى٢ذ في جسل٤ وؤن ؤلاؾغاثُلي اإلادخل ٖلى جازغ ؤن اؾخُاٖذ الٗملُاث جل٪ ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً ،مىيٖى
 خغ٧اث ٖلى ؤلاؾغاثُلُت لل٣ىاث الهاثل الخٟى١  م٘ زانت وؤلاؾغاثُلي، الٟلؿُُني الجاهبحن بحن اليؿبي الخىاػن  مً خالت

 ٖلى بؾغاثُل ٢ضعة ًىاػي  بما ،بؾغاثُل في الخإزحر مً مغة وألو٫  الٟلؿُُني الكٗب م٨ىذ بدُض الٟلؿُُيُت، اإلا٣اومت
ت به، الخمؿ٪ ويغوعة ألاؾلىب، هظا بإهمُت ٣ًُ٘ مما الٟلؿُُني، الكٗب ٖلى الخإزحر  مىاظهت في اؾخسضامه، وخٍُى

. الٟلؿُُني الكٗب حؿتهضٝ التي الكغؾت الههُىهُت الهجمت

 الخاجمت

  ألازحر في
ً
 الاؾدكهاصًت الٗملُاث ؤن الؿال٠ الٗغى زال٫ مً حؿدك٠ التي ألاهم الخالنت ٞةن ؾب٤، ما ٖلى وجإؾِؿا

  ق٩لذ
ً
  ؾالخا

ً
  الٟلؿُُيُحن بُض زُحرا

ً
  مهما ومخٛحرا

ً
  وجدىال

ً
ا  ؤًًا ٦بحرا جدضًا ق٩لذ ول٨نها الٟلؿُُيُت، اإلا٣اومت في ظظٍع

 الٗملُاث اهتهاط ؤن بط الٟلؿُُيُت، اإلا٣اومت وا٢٘ زال٫ مً بىيىح بغػ  ما وهظا اإلاماعؾت، مؿخىي  ٖلى للم٣اومت
 خُض الٟلؿُُني الكٗب نىعة ٖلى ؾلبا ؤزغ الٟلؿُُيُت اإلا٣اومت خغ٧اث بٌٗ ٢بل مً وخُض ٦إؾلىب الاؾدكهاصًت

 وزانت الضولُت الؿاخت ٖلى اإلاخٛحراث ٧اٞت وججاهلذ الكٗبُت، اإلا٣اومت ٞيها بما ألازغي  اإلا٣اومت ؤق٩ا٫ ٧اٞت ٖلى َٛذ

 ٖملُاتها ٖلى والخُُٛت مسُُاتها لخىُٟظ بؾغاثُل ؾُاؾت لخضمت ألاخُان بٌٗ في ووْٟذ ،2001 ؾبخمبر 11 ؤخضار
ٗت جدذ الٟلؿُُني الكٗب يض ؤلاعهابُت  ٖلى حٗمل ؤن مً وبضال الٟلؿُُني، ؤلاعهاب وم٩اٞدت الىٟـ ًٖ الضٞإ طَع

المي للتروٍج الىي٘ اؾخٛال٫ مً ألازحرة هظه م٨ىذ بؾغاثُل، يض الٗالمي الٗام الغؤي جإظُج  الٟلؿُُيُت اإلا٣اومت يض ؤلٖا
 الٟلؿُُني للكٗب الىخُض الؿالح الاؾدكهاصًت الٗملُاث جب٣ى طل٪ م٘ ل٨ً ،الٟلؿُُيُحن يض وظغاثمها ٖضواجها وجهُٗض
خُاالث لل٣خل جهُٗضها وفي ومماعؾاتها بؾغاثُل إلاىاظهت ال١ ٖلى ًجىػ  ال لظل٪ الٟلؿُُني، الكٗب يض وؤلاباصة والٚا  ؤلَا

٣ا بعهابُحن الٟلؿُُيُت اإلا٣اومت ؤٞغاص باٖخباع ال٣بى٫  . ؤلاعهابُىن  هم ٞاإلؾغاثُلُىن  ؤلاؾغاثُلي، للىن٠ ٞو

ُت ٖلى الخإ٦ُض بَاع وفي ؤهه بلى ههل وبهظا  ال٣اهىهُت الكغوٍ م٘ جخىا٤ٞ ؤن البض ٞةجها الاؾدكهاصًت، الٗملُاث قٖغ
ت وميكإجه الاخخال٫ ؾلُاث هدى الٗملُاث هظه مشل وظهذ ٞلى وؤلاوؿاهُت،  به، ٖال٢ت له مً و٧ل اإلاؿلخت و٢ىاجه الٗؿ٨ٍغ

ت، ماصًت ؤيغاع بهم وؤلخ٣ذ لالخخال٫ اإلاؿاٖضة ًض ٣ًضمىن  ممً   ٖمال حٗض وبكٍغ
ً
 اإلاكغوٖت، اإلا٣اومت يمً ًضزل مكغوٖا

ما٫ هظه ٞةن اإلادخلت، الضولت بلى ًيخمىن  ٧اهىا وبن ختى بالجزإ، لهم ٖال٢ت ال الظًً الٗؼ٫  اإلاضهُحن هدى وظهذ لى بِىما  ألٖا

. الخدغع  خغ٧اث ًٖ مكبىهت نىعة حُٗي و٢ض اإلاكغوُٖت، هُا١ ًٖ جسغط

 

                                                           
ول السياسي واالقتصادي للشعب الفلسطيين يف الضفة الغربية لتحاىا علی عملية رثوأوسط ألرق الشالسلمية في اية ولتسظل افي  سرائيليةإلن األمامنيب عبد الرزتن شبيب، نظرية  -(١)

  .٢٠٣ -٢٠٢ ، ص٢٠٠٣، حبث لنيل درجة ادلاجستري يف الدراسات العليا يف كلية االقتصاد جبامعة النجاح الوطنية، غري منشورة، فلسطني، (٢٠٠٢ -١٩٩١)وقطاع غزة يف الفًتة 
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م اللاهىوي ألازش  الذولي اللاهىن  في اللذًت دفع لخجٍش
ماحعخير في حلىق ؤلاوعان مً حامعت وهشان كادة عافُت،   .  أ

 

: اإلالخق

 و ألاٞغاص، و الضو٫  جىاظههما التي الخدضًاث ؤ٦بر و اهدكاعا ألاق٩ا٫ ؤ٦ثر اإلاٗانغ و٢خىا في الغهاثً ؤزظ ظغاثم ؤنبدذ
م ًب٣ى الخُاة، ٢ُض ٖلى الغهاثً خُاة ب٣اء يمان هى للضو٫  النهاجي الهضٝ ؤن بما  ٣ٞض للجض٫، مشحرا ؤمغا الٟضًت صٞ٘ ججٍغ
ٌ ؤن البٌٗ ًغي   لخ٣ى١  اهتها٧ا ٌك٩ل الٟضًت صٞ٘ ٖضم ٖلى الغهُىت ؤ٢اعب بظباع طل٪ في بما للخاَٟحن، الٟضًت صٞ٘ ٞع

ٌ بؾتراجُجُت ٞةن ال٣ًُت الى٣اقاث هظه ججاوػ  خالت في و للغهُىت، ؤلاوؿان  مً ؤلاعهاب م٩اٞدت بُٛت الٟضًت صٞ٘ ٞع
اصة بالخالي و الغهاثً، ز٠ُ ٖملُاث مً ج٣لل ؤن قإجها  ٧ان وبن الٓاهغة هظه مً الخض ٞالٗبرة بظل٪ و الخُُت، و ألامان ٍػ

م اإلاُالبت في الباعػة الضو٫  ؤخض الجؼاثغ جب٣ى و وؿبُا، حن ٖلى مؿاٖيها زال٫ مً الٟضًت، صٞ٘ بخجٍغ  و الضولي اإلاؿخٍى

مها ٍَغ٤ ًٖ الٟضًت صٞ٘ مً للخض الضو٫  ج٩اج٠ اإلاباصعة هظه حؿخضعي خُض ؤلا٢لُمي، . ججٍغ

 ألامم مىٓمت الٟضًت، ؤلاعهاب، ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىن  ؤلاوؿان، لخ٣ى١  الضولي ال٣اهىن  الغهاثً،: اإلالخاحُت اليلماث
 الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت الضولُت، الجغاثم اإلاخدضة،

 

L’Effet juridique de la criminalisation du paiement des rançons dans le droit 
international 

 

Résumé : 

les crimes de prise d'otages sont devenus actuellement l'un des défis majeurs devant les pays et 

les individus et étant donné que le but final des pays c'est d'assurer la vie des otages, la 

criminalisation du paiement des rançons suscite de grands débats: les uns pensent que refuser de 

payer la rançon ou obliger les parents des otages à le faire représente une violation des droits de 

l'homme des otages lorsqu'on dépasse ces débats inutiles, la stratégie de refus de paiement de 

rançons au profit de la lutte contre le terrorisme pourrait réduire la prise d'otages pour plus de 

sécurité et de prudence. Le but final est donc limiter ce phénomène, même relativement. 

L’Algérie demeure l'un des pays pionniers qui ne cesse de demander la criminalisation du 

paiement de rançons, à travers ses efforts sur le plan territorial et international. Cette initiative 

nécessite un travail collectif de la part de tous les pays afin de réduire ce phénomène. 
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:  ملذمت

 ؤمً و ؾلم هضص ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىن  إلاباصت زغو٢اث و ؤلاوؿان، لخ٣ى١  ظؿُمت اهتها٧اث خالُا الٗالم قهض

ت،  في ًضزل ما ٞمنها الجغاثم نُٜ ٞخٗضصث ، اإلاٗمىعة عظاء في مىدكغة الاهتها٧اث هظه صامذ ما الؿلم ًٖ خضًض ٞال البكٍغ
 و الخغب، و الؿلم ػمني في ؤلاوؿان خ٣ى١  اجٟا٢ُاث مسخل٠ في ٖليها مىهىم و الضولُت، الجىاثُت اإلاد٨مت ازخهاناث

مها ًخم لم ما منها . بكإجها اإلاشاع للجض٫ هٓغا بٗض ججٍغ

 في ُٚاب مً ججضه إلاا الغهاثً ز٠ُ ٖملُاث في ؤلاعهابُت الجماٖاث جيخهجه ما هى اهدكاعا ألا٦ثر الجغاثم بحن مً و
م غ م٣ابل الٟضًت بضٞ٘ لُلباتهم ؤلاؾخجابت في و وكاَها الؾخمغاع يمان و ليكاَها ممى٫  باٖخباعه و الٟٗل هظا ججٍغ  جدٍغ

 حٗاوي التي جل٪ زانت الضو٫  مً ٖضًض في الاؾلىب هظا اهدكاع ؤ٦ضث اإلاجا٫ هظا في الضولُت اإلاماعؾاث لٗل و الغهاثً،

. الاؾخ٣غاع و ألامً اوٗضام

م و  الخغب ػمً في صولُت اجٟا٢ُاث مً وعص ما ؾىاء ؤلاعهاب بم٩اٞدت الهلت طاث ال٣اهىهُت الترؾاهت مً بالٚغ

 ٧ل بظل٪ وه٣هض الؿلم ػمً في ؤو ،1977 لؿىت بها اإلالخ٣حن ؤلاياُٞحن بغوجى٧ىالها و 1949 لؿىت ألاعب٘ ظى٠ُ ٧اجٟا٢ُاث
 ألامً مجلـ ٢غاعاث وختى بعهابي، ؤؾلىب هى الغهاثً ؤزظ ؤن باٖخباع ؤلاعهاب بم٩اٞدت الهلت طاث الضولُت ؤلاجٟا٢ُاث

مت مجغم الٟٗل هظا ؤن باٖخباع ٦ظا و اإلاخدضة، لألمم الٗامت الجمُٗت ٢غاعاث و الضولي  ازخهاناث في جضزل خغب ٦جٍغ

مت ؤن بال. الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت  ججغم صولُت اجٟا٢ُت وظىص لٗضم هٓغا واؾٗا اهدكاعا حٗٝغ ػالذ ال الغهاثً ؤزظ ظٍغ

م الهلت طاث ؤلاجٟا٢ُاث بةخضي ملخ٤ بيافي بغوجى٧ى٫  ؤو الٟضًت صٞ٘ نغاخت   .الغهاثً ؤزظ بخجٍغ

م ًب٣ى الخُاة، ٢ُض ٖلى الغهاثً خُاة ب٣اء يمان هى للضو٫  النهاجي الهضٝ ؤن بما و  للجض٫، مشحرا ؤمغا الٟضًت صٞ٘ ججٍغ
ٌ ؤن البٌٗ ًغي  ٣ٞض  اهتها٧ا ٌك٩ل الٟضًت صٞ٘ ٖضم ٖلى الغهُىت ؤ٢اعب اظباع طل٪ في بما للخاَٟحن، الٟضًت صٞ٘ ٞع

ٌ اؾتراجُجُت ٞةن ال٣ًُت الى٣اقاث هظه ججاوػ  خالت في و للغهُىت، ؤلاوؿان لخ٣ى١   ؤلاعهاب م٩اٞدت بُٛت الٟضًت صٞ٘ ٞع
اصة بالخالي و الغهاثً، ز٠ُ ٖملُاث مً ج٣لل ؤن قإجها مً  بن و الٓاهغة هظه مً الخض ٞالٗبرة بظل٪ و الخُُت، و ألامان ٍػ

. وؿبُا ٧ان

 و لإلهدباه، ملٟذ بك٩ل ألازحرة آلاوهت في للٟضًت َلبا الغهاثً ؤزظ وظغاثم ٖامت، بهٟت الغهاثً ؤزظ ظغاثم واػصاصث
اث ًض ٖلى الغهاثً ؤزظ ْاهغة ٧اهذ ٣ٖىص مضي ٖلى حرهم اإلاسضعاث وججاع اإلاؿلخت اإلاجمٖى  ؤلاظغامُت الٗهاباث مً ٚو
٩ا بلضان مً ٖضص مشل الٗالم مىا٤َ بٌٗ في الُىمُت الخُاة مً ظؼء  ؤزظ ظغاثم اهدكاع ًض٫ و الٟلبحن ؤو الالجُيُت ؤمٍغ

٣ُا قغ١  و ٚغب و قما٫ في وؿبُا ألازحرة آلاوهت في للٟضًت َلبا الغهاثً  باليؿبت عابدت ججاعة ؤنبدذ الٓاهغة ؤن ٖلى بٍٞغ

                                                           
 « www.iidh.org »مقولتو الشهرية ادلنشورة على موقع ادلعهد الدويل حلقوق اإلنسان  « René Cassin »يقول يف ىذا الشأن 1

« Il n’y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l’homme seront violés en quelque 
partie du monde » 

. ١٩٩٩، و اإلتفاقية الدولية لقمع دتويل اإلرىاب لسنة ١٩٧٩لرىائن لسنة يقصد بذلك كل من اإلتفاقية الدولية دلناىضة أخذ ا ٢
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اث ٣ت هى متزاًض هدى ٖلى للٟضًت َلبا الغهاثً ؤزظ ؤنبذ لظل٪ ٖالوة و ؤلاعهابُت، للمجمٖى اث ٖمل ٍَغ  اإلاخىعَت اإلاجمٖى

٣ي ال٣غن  مى٣ُت في ال٣غنىت في   .ؤلاٍٞغ

م مىيٕى جدلُل هداو٫  ؤلاق٩ا٫ هظا مٗالجت بُٛت و ٤ الٟضًت صٞ٘ ججٍغ : الخالُت الى٣اٍ ٞو

 الٟضًت لضٞ٘ الؿلبي ألازغ: ألاو٫  اإلاُلب

م ال٣اهىوي الخإَحر: الشاوي اإلاُلب  الٟضًت صٞ٘ لخجٍغ

م الضبلىماس ي الجؼاثغ آصاء: الشالض اإلاُلب  الٟضًت صٞ٘ لخجٍغ

ٌ  اإلاىلب  اللذًت لذفع العلبي ألازش: ألاو

مت، 30000 بلٜ الٗالم ؤهداء ظمُ٘ في للٟضًت َلبا ؤلازخُاٝ خىاصر مً الٗضًض خهلذ 2011 ؾىت في  اإلاىا٤َ ٧اهذ ظٍغ

 ،(الؿىت في للٟضًت َلبا ازخُاٝ ٖملُت 950 هدى) ؤٞٛيؿخان: هي 2012 ٖام للٟضًت َلبا ؤلازخُاٝ لخىاصر ألازُغ الٗكغ
ا ،(عهُىت 320 مً ؤ٦ثر ؤزظ و ،2010 ؾىت ؾُٟىت 27 اخخجاػ) الهىما٫  في للٟضًت َلبا ازخُاٝ ٖملُت 1000 مً ؤ٦ثر) هُجحًر

٣ا الؿىت في ازخُاٝ ٖملُت 150000) با٦ؿخان ،(الؿىت  ؤزظ ٖملُاث مً باإلااثت 20 بلى 10 بحن و عؾمُت، إلخهاثُاث ٞو

اًا مً 200 مً ؤ٦ثر) الُمً ،(للٟضًت َلبا الغهاثً اث مً التهضًض مٗٓم ًإحي و الضولت، مىاَني ٦ظا و ألاظاهب الٖغ  اإلاجمٖى
اث و الُغ١  ٢ُإ و ؤلاهٟهالُت الٗىانغ و ال٣بلُت ت اإلاجمٖى غة قبه في ال٣اٖضة جىُٓم مشل اإلاخُٞغ  ٞجزوٍال ،(الٗغبُت الجٍؼ

ت الجمهىعٍت–  ،(2011 ٖام مً ألاولى اقهغ ٖكغ زال٫ للٟضًت َلبا ج٣لُضًت ازخُاٝ ٖملُت 1000 مً ؤ٦ثر) -البىلُٟاٍع
 720 هدى سجلذ 2006 ؾىت في و مئاث، بً٘) هاًتي و ،(2011 لٗام للٟضًت َلبا ج٣لُضًت ازخُاٝ ٖملُت 2000 هدى) اإلا٨ؿُ٪

  (.الؿلُاث سجلتها 2011 لؿىت الغهاثً ؤزظ ٖملُت 258 هدى ًبلٜ جغاظ٘ في ع٢م) ٧ىلىمبُا ،(للٟضًت َلبا الغهاثً ؤزظ ٖملُت

٣ا ٩ا ٢اعة قبه في مٗٓمها الؿىت، في عهاثً ازخُاٝ ٖملُت 15.000 و 10.000 بحن ما جدضر ٖاإلاُت، لخ٣ضًغاث ٞو  ؤمٍغ
ل مً ٧ل حٗٝغ جؼا٫ ال خحن في و الالجُيُت، اث اإلا٨ؿُ٪ و ٧ىلىمبُا و ٞجزوٍال و البراٍػ  ؤزظ ٖملُاث مً مغجٟٗت مؿخٍى
مت هظه انبدذ الغهاثً،  الُٟلُبحن، الٗغا١، الهحن، الهىما٫، با٦ؿخان، ؤٞٛاوؿخان، ؾُما ال للضو٫  خ٣ُ٣ُا تهضًضا الجٍغ

ا، ٦ُيُا، ٣ُا بكما٫ الؿاخل مى٣ُت و الُمً الهىض، هُجحًر  ٦ما اإلاداوالث، مً %80 في للغهاثً الخاَٟىن  ًىجر و. بٍٞغ

 ؤزظ و اإلاباوي ٖلى الؿُُغة خىاصر في ؤما. الغهاثً ؤزظ ٖملُاث مً  %70 هدى في ًُلبىجها التي الٟضًت ٖلى ًدهلىن 
  .ٖملُاتهم مً % 85 خضوص في الا٢ل ٖلى مُالبهم مً ظؼء ؤلاعهابُىن  ًد٤٣ الغهاثً

 الؿىىي  الضزل بظمالي ؤن بضلُل ؤلاظغامُت، و ؤلاعهابُت للمىٓماث ظضا مغبدت ججاعة للٟضًت َلبا ؤلازخُاٝ ؤنبذ و

 الٟترة في الٟلبحن ؤن بط اإلاجا٫، هظا في ألامشلت وج٨ثر صوالع، ملُىن  500 ًخجاوػ  للٟضًت َلبا ؤلازخُاٝ ظغاثم به حٗىص الظي
 مً واخضة اخخجؼتهم عهُىت 600 مً ؤ٦ثر ًٖ لإلٞغاط ٞضًت صوالع ملُىن  11 ٢ضعه مبلٜ صٞ٘ ،1996 و 1993 ٖامي بحن اإلامخضة

                                                           
1
Résumé de la réunion-débat du Conseil des droits de l’homme sur la question des droits de l’homme dans le cadre 

des mesures adoptées pour faire face aux prises d’otages par des terroristes, élaboré par le Haut-commissariat aux 

droits de l’homme, Assemblée générale du Nations unies 04/07/2011 
 .، و ىي منظمة متخصصة يف األمن العادلي(red24) ٢٤ريدما نصت عليو منظمة  أنظر٢
ادلسائل ادلتعلقة بأخذ الرىائن على يد اإلرىابيني يف الدورة أنظرالطلبات ادلوجهة على اللجنة اإلستشارية حول حقوق اإلنسان و  

 .١٢/١٢/٢٠١٢، (رللس حقوق اإلنسان)، اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ٢٠١٣فيفري ( ٢٢-١٨)العاشرة جمللس حقوق اإلنسان 
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خحن غ مىعو ظبهت الجضًض، الكٗىب ظِل) مجمٖى ني للخدٍغ  ؤوظه للٟضًت َلبا لإلزخُاٝ اإلاسجلت الخاالث ٖضص بلٜ و(. الَى

مت 113 مت 50 بلى جغاظ٘ زم ،1998 ؾىت ظٍغ مت 99 بلى ؤزغي  مغة لحرجٟ٘ 1999 ؾىت ظٍغ ذ وخؿب  .2001 ؾىت ظٍغ  ؤصلذ جهٍغ
٨ُت اإلاخدضة الىالًاث ؾٟحرة ٣ت صوالع ملُىن  17 م٣ضعاه ما ٞغوؿا صٞٗذ ٣ٞض بمالي، الؿاب٣ت ألامٍغ  مً إلاالي مباقغة ٚحر بٍُغ

غ ؤظل . ٞغوؿُحن عهاثً 04 جدٍغ

 مالُت مبالٜ بضٞ٘ ٖاصة مامىيهم ؤو ٖملهم ؤعباب ؤو خ٩ىماتهم ؤو الغهاثً ؤؾغ ؤلاعهابُحن الغهاثً آزظي مٗٓم ًُالب
 ًخدملىن  بظل٪ و الغهاثً، إله٣اط ٦بحرة مالُت مبالٜ صٞ٘ ؾىي  زُاع مً لهاالء لِـ الخاالث مً الٗضًض في و باهًت،

 ألامىع  مً و. طل٪ منها ًخى٢٘ ؤو للضٞ٘ اؾخٗضاص ٖلى ؤزغي  ظهاث جىظض ال خُض الٟضًت صٞ٘ ًٖ الىاظم الٗبئاإل٢خهاصي
ل و ألاؾغة مضزغاث ٖلى ٧امل بك٩ل ًإحي ؤن ًم٨ً ٦بحرة ٞضًاث صٞ٘ ؤن اإلاىزى٢ت  و مٗىػة، ؤؾغة بلى الطخُت الاؾغة جدٍى

  .زؿغوه ما للطخاًا حُٗض ما هاصعا الخ٩ىماث ؤن طل٪ مً ألا٦ثر

ت، خل٣ت بلى صوما جاصي ال٨بري  الٟضًاث ؤن بلى الضعاؾاث جا٦ض و  الؿعي ٖلى ٌصجٗه مما الخا٠َ منها ٌؿخُٟض مٟٚغ
 ل٣بى٫  اإلاٟاوى الُٝغ مجبرا ٢ىة مى٠٢ مً و اإلاؿاومت ٍَغ٤ ًٖ للٟضًت َالبا الغهاثً ؤزظ ٖملُت لخ٨غاع مجضصا

ل ألامىا٫ هظه ٖمىما حؿخسضم و قغوَه،  ٖلى خغنذ ما هى و ؤلاعهاب، يمً جضزل ؤوكُت ؤو ٖهاباث خغب لخمٍى

  .ؤلاعهاب بم٩اٞدت اإلاٗىُت الضولُت ؤلاجٟا٢ُاث ٍَغ٤ ًٖ اإلاخدضة ألامم مداعبخه

٣ُا في خضر ما هى اهدكاعا ألا٦ثر ألامشلت مً و ٩ا و الكمالُت بٍٞغ  آزظي ؤن وؤٞٛاوؿخان والٗغا١ الالجُيُت ؤمٍغ
ؼ الٟضًت ؤمىا٫ ٌؿخسضمىن  ما ٖاصة الغهاثً ٗهم لخٍٗؼ ُت ا٢خهاصاث الٟضًاث اهتزإ ٌٛظي و ؤلاظغامُت، مكاَع غ و ٖٞغ  ًٞى

 اإلاضهُحن بنابت لِكمل ؤلاظغامي اليكاٍ جىؾ٘ ؤًًا الغهاثً ؤزظ آزاع بحن مً و ؤلاظغامُت، و ؤلاعهابُت لألوكُت ما٫ عؤؽ

  .الٟضًت َلب ظاهب بلى

م اللاهىوي الخأوير: الثاوي اإلاىلب  اللذًت دفع لخجٍش

 الهلت طاث اله٩ى٥ مً الٗضًض ال٣اهىهُت الىاخُت مً و ٧ان ٖضمها، مً الٟضًت صٞ٘ مجا٫ في الضولُت اإلاماعؾت ًٖ بُٗضا

م في البالٜ ألازغ الغهاثً ؤزظ مىاهًت و ؤلاعهاب بم٩اٞدت . ٣ٞغجحن في جلخُهها هداو٫  الٟضًت صٞ٘ ججٍغ

 الذولُت ؤلاجلاكُاث: ألاولى الللشة

اًت جدذ الضولي اإلاجخم٘ اٖخمض ما٫ مى٘ بلى تهضٝ حٗضًالث ؤعبٗت و ٢اهىهُت اجٟا٢ُت 14 اإلاخدضة ألامم ٖع  ؤلاعهابُت، ألٖا
ؼ ٖلى الضولي لإلعهاب مُٗىت بجىاهب واإلاخٗل٣ت ألاولى اإلاغاخل في ؤبغمذ التي الضولُت ؤلاجٟا٢ُاث مٗٓم ع٦ؼث ٢ض و  حٍٗؼ

                                                           
 

 

/ د: أنظر أيضا .١٩٧٦ادلقارنة، مونًتيال، ، مركز دراسات اجلرمية "الرىائن، إشكاالت الوقاية و السيطرة على اإلرىاب"ألربت رايز، 2
 .٣٩صفحة  ٢٠٠٥، سنة النشر "ملخص" قضية ظلت حاضرة عرب العصور  -الرىائن: إيرين ىريمان و دانيال بادلريي، 

سات ، دار النشر بالمركز العربي لمدرا"إحتجاز الرىائن"،عبد القادر أحمد عبد الغفار: ة دكرليستن و دنس زابو، ترجم. رونالد د 
 .49 ، صفحة992 .ية و التدريب بالرياضاألمن

 59 صفحة  عادل عبد العميم، شرح جرائم الخطف و جرائم القبض عمى الناس بدون وجو حق، دار الكتب القانونية، 4



 2015 صٌؿمبر  4الٗضص  –مجلت ظُل الضعاؾاث الؿُاؾُت والٗال٢اث الضولُت  -مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي  

 
 

 
95 

 

95 

 

 ؾبل و الطخاًا اخخُاظاث جدىاو٫  ال ج٩اص هي و الٗضالت، بلى الجىاة ج٣ضًم و ؤلاعهاب ؤٞٗا٫ إلاى٘ الضو٫  بحن الخٗاون 

  .الغهاثً ؤزظ لخاالث زانت ؤهمُت ؤلاجٟا٢ُاث هظه مً لٗضص ٞةن طل٪ م٘ و اهخهاٞهم،

 متن ٖلى اإلاغج٨بت ألازغي  ألاٞٗا٫ بٌٗ و بالجغاثم اإلاخٗل٣ت باإلجٟا٢ُت مكمىلت الُاثغاث متن ٖلى اإلاغج٨بت ٞاألٞٗا٫
 ؾالمت يض اإلاىظهت اإلاكغوٖت ٚحر ألامىا٫ ٢م٘ واجٟا٢ت الُاثغاث، ٖلى اإلاكغوٕ ٚحر ؤلاؾدُالء ٢م٘ اجٟا٢ُت و الُاثغاث،

 مً ؤي جُغ١  ٖضم م٘ و الضولي، اإلاضوي بالُحران اإلاكغوٖت ٚحر ألاٞٗا٫ ب٣م٘ اإلاخٗل٣ت الجضًضة ؤلاجٟا٢ُت و اإلاضوي، الُحران
ٌ ٖلى الىو ؤو الغهاثً ؤزظ خالت بلى نغاخت اله٩ى٥ هظه  ؤلاعهاب ؤبٗاص مً بُٗىه البٗض هظا ؤن ق٪ ال الطخاًا، حٍٗى

  .اإلاجغمحن إلاالخ٣ت ؤؾاؾا ٣ًضم ما هى و ؤلاجٟا٢ُاث، هظه بمىظب اإلادٓىعة ألاٞٗا٫ هُا١ في ًضزل

ٟىن  ٞيهم بمً صولُت، بدماًت اإلاخمخٗحن الاشخام يض اإلاغج٨بت الجغاثم مى٘ اجٟا٢ُت جدٓغ و  و الضبلىماؾُىن، اإلاْى
خضاء ؤق٩ا٫ مً آزغ ق٩ل ؤي ؤو ؤلازخُاٝ ؤو لل٣خل الٗمض ؤلاعج٩اب نغاخت ٖليها اإلاٗا٢بت  بدماًت ًخمخ٘ شخو ٖلى ؤلٖا

خه ؤو صولُت ل ًم٨ً و خٍغ . الغهاثً ؤزظ ؤٞٗا٫ بٌٗ ٌكمل واؾ٘ بمٗنى اله٪ في ؤلازخُاٝ اؾخسضام جإٍو

 الضولت ٖلى ًجب الطخاًا بجاهب حٗل٤ ما و الغهاثً، ؤزظ إلاىاهًت الضولُت ؤلاجٟا٢ُت مً الشالشت اإلااصة خؿب و
 ُٞما ؾُما ال الغهُىت، خالت مً للخس٠ُٟ مىاؾبت جغاها التي الخضابحر ظمُ٘ اجساط ب٢لُمها ٖلى الغهُىت ًدخجؼ التي الُٝغ
 الجاهب جدىاو٫  ال ؤلاجٟا٢ُت ؤن اإلاالخٔ و ؾغاخه، بَال١ بٗض ؤلا٢خًاء ٖىض ؾٟغه لخِؿحر و ٖىه، ؤلاٞغاط بخإمحن حٗل٤

ٌ اإلاخٗل٤   .الٟضًت صٞ٘ بٞغ

مت إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت هُا١ يمً بىيىح للٟضًت َلبا الغهاثً ؤزظ ؤٞٗا٫ ج٣٘  ٖبر اإلاىٓمت الجٍغ

م الضو٫  ٖلى ًٟغى منها الخامؿت اإلااصة خؿب و الىَىُت،  ٖلى ا٦ثر ؤو آزغ شخو م٘ ؤلاجٟا١" ألٞٗا٫ الجىاجي الخجٍغ
مت اعج٩اب   ".ؤزغي  ماصًت مىٟٗت ؤو مالُت مىٟٗت ٖلى بالخهى٫  مباقغة ٚحر ؤو مباقغة نلت له لٛغى زُحرة ظٍغ

ل ل٣م٘ الضولُت ؤلاجٟا٢ُت خؿب و   ٌٗخبر الغهاثً ؾغاح بَال١ م٣ابل الغهاثً آلزظي الٟضًت صٞ٘ ٞةن ؤلاعهاب، جمٍى

ل مهاصع ؤخض  بيُت ؤمىا٫ ظم٘ ؤو بخ٣ضًم ٣ًىم شخو ؤي"  بىهها ؤلاجٟا٢ُت مً الشاهُت اإلااصة ؤ٦ضجه ما هظا و ؤلاعهاب، جمٍى
مت ٌك٩ل بٗمل لل٣ُام ظؼثُا ؤو ٧لُا ؾدؿخسضم ؤجها ٌٗلم هى ؤو اؾخسضامها، ٤ في الىاعصة اإلاٗاهضاث بخضي هُا١ في ظٍغ  اإلاٞغ

  ".اإلاٗاهضاث هظه في اإلادضص بالخٍٗغ٠ و

                                                           
الطبعة ، منشورات الحمبي الحقوقية، -اإلتفاقيات و القرارات الدولية و اإلقميمية-خميل حسين، مكافحة اإلرىاب الدولي: د 

 .44 ، صفحة 2 20األولى 
ية لمعموم ، جامعة نايف العرب، مذكرة ماجستير(دراسة مقارنة) منصور بن مقعد خالد الربيعان، احتجاز الرىائن و عقوبتو 2

 .20 صفحة  2006 -الرياض -األمنية
خميل حسين، مكافحة اإلرىاب : د ك، و كذل979 ة أخذ الرىائن لسنة أنظر نص المادة الثالثة من اإلتفاقية الدولية لمناىض  

: د: أيضا. 48صفحة ، 2 20، منشورات الحمبي الحقوقية، الطبعة األولى -اإلتفاقيات و القرارات الدولية و اإلقميمية-الدولي
 .47 صفحة  2008عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة اإلرىابية، دار الجامعة الجديدة 

 .الخامسة مناتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةأنظر في ذلك نص المادة 4
 04 مرجع سابق، صفحة خميل حسين، : د5
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ل ل٣م٘ الضولُت ؤلاجٟا٢ُت به ؤجذ ما 2001 لؿىت 1373 ع٢م ألامً مجلـ ٢غاع ؤًض ٢ض و  ُٞه صعى الظي و ؤلاعهاب، جمٍى
ل و٠٢ و مى٘ بلى الضو٫  اإلاجلـ ما٫ جمٍى م ٍَغ٤ ًٖ طل٪ في بما ؤلاعهابُت، ألٖا اًا ٢ُام ججٍغ حر ٖمضا الضو٫  هظه ٖع  بخٞى

  .بعهابُت ؤٖما٫ في حؿخسضم ٧ي ؤعاييها في ؤو مباقغة، ٚحر ؤو مباقغة بهىعة وؾُلت بإي ظمٗها ؤو ألامىا٫

 الاؾاؾُت اإلاباصت و الؿلُت اؾخٗما٫ في الخٗؿ٠ و ؤلاظغام بطخاًا اإلاخٗل٣ت الاؾاؾُت الٗض٫ مباصت بٖالن ًىو و
 و ؤلاوؿان لخ٣ى١  الضولي ال٣اهىن  ل٣ىاٖض الجؿُمت ؤلاهتها٧اث لطخاًا الجبر و ؤلاهخهاٝ في الخ٤ بكإن الخىظيهُت اإلاباصت و

ت ٖلى ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ل٣ىاٖض الخُحرة ؤلاهتها٧اث  ؤٞٗا٫ ضخاًا منهم و للطخاًا، الخ٣ى١  مً واؾٗت مجمٖى
 ؤلاوؿاهُت خ٣ى٢هم جىته٪ ما ٦شحرا ؤلاعهابُحن ًض ٖلى الغهاثً ؤزظ ضخاًا ؤن بما و اإلاشا٫ هظا وفي الغهاثً، ٦إزظ بعهابُت
ٌ ٖلى الخهى٫  لهم ًد٤ ٞةهه ظؿُم بك٩ل ٌ و الخ٣ى١  عص ٌكمل ٞٗا٫ و ٧امل حٍٗى  و والتريُت الخإهُل وبٖاصة الخٍٗى

 و الضولُت ؤلاجٟا٢ُاث مسخل٠ في ٖليها اإلاىهىم الٗامت ؤلاوؿان خ٣ى١  يماهاث جىُب٤ لظل٪ و الخ٨غاع، ٖضم يماهاث

.  الغهاثً ؤزظ ضخاًا ٖلى الىَىُت و ؤلا٢لُمُت

 ؤلاكلُمُت ؤلاجلاكُاث: الثاهُت الللشة       

 ظىاهب مسخل٠ إلاٗالجت تهضٝ آلُاث ويٗذ و بها، الخانت ال٣اهىهُت اجٟا٢ُاتها ؤلا٢لُمُت الضو٫  مً لٗضص ٧ان
 ؤوعوبا مجلـ مؿخىي  ٞٗلى الهلت، طاث الٗاإلاُت اإلاٗاهضاث في اإلادضصة اإلاٗاًحر بلى ٖامت بهٟت اله٩ى٥ جدُل و ؤلاعهاب،

اع هظا في و ؤلاعهاب، م٩اٞدت بلى تهضٝ اإلاٗاهضاث مً ٖضصا ألازحر هظا اٖخمض ٣ٞض  ع٢م ال٣غاع ألاوعوبي ؤلاجداص اٖخمض ؤلَا
 ؤلاؾتراجُجُت جلؼم و ؤلاعهاب، إلا٩اٞدت الكاملت ألاوعوبي ؤلاجداص اؾتراجُجُت وي٘ و ؤلاعهاب م٩اٞدت بكإن 2002 ؾىت في 475

 مً مىاَىُه وجم٨حن ؤلاوؿان خ٣ى١  اخترام م٘ الٗالمي الهُٗض ٖلى ؤلاعهاب بم٩اٞدت ألاوعوبي ؤلاجداص 2005 ٖام اإلاٗخمضة

ت و باألمً جىٗم مى٣ُت في الِٗل . الٗضالت و الخٍغ

٨ُت الضو٫  مىٓمت ؤما  جإزظ التي ؤلاعهابُت ألاٞٗا٫ مى٘ اجٟا٢ُت ؤلاعهاب، بكإن عثِؿحن اجٟا٢ُخحن اٖخمضث ٣ٞض  ألامٍغ
٨ُت البلضان اجٟا٢ُت و ٖليها، واإلاٗا٢بت صولُت زُىعة لها التي بها، اإلاخهل ؤلابتزاػ و الاشخام يض ظغاثم ق٩ل  ألامٍغ

٨ُت البلضان لجىت ؤوكإث ٦ما ؤلاعهاب، إلا٩اٞدت ؼ والًت لها التي ؤلاعهاب إلا٩اٞدت ألامٍغ غ و حٍٗؼ  الضو٫  بحن الخٗاون  جٍُى

٨ُت  الضو٫  مىٓمت في ياءألٕا   .م٩اٞدخه و ؤلاعهاب مى٘ ؤظل مً ألامٍغ

٣ي ؤلاجداص مؿخىي  ٖلى ؤما  ؤلاعهاب، م٩اٞدت في الضو٫  حٗاون  يمان بلى تهضٞان اجٟا٢ُخحن اٖخمضث ٣ٞض ؤلاٍٞغ
م بلى ًضٖىا ٢غاع اًًا اٖخمض ٦ما بها، اإلالخ٤ البروجى٧ى٫  و ؤلاعهاب، م٩اٞدت و بمى٘ اإلاخٗل٣ت الضولُت ؤلاجٟا٢ُت  صٞ٘ ججٍغ

  .ؾاب٣ا عؤًىا ٦ما الغهاثً آلزظي الٟضًت

                                                           
 www.un.org: أنظر موقع األمم المتحدة في موقعيا  

2
Résumé de la réunion-débat du Conseil des droits de l’homme sur la question des droits de l’homme dans le cadre 

des mesures adoptées pour faire face aux prises d’otages par des terroristes, élaboré par le Haut-commissariat aux 

droits de l’homme, Assemblée générale du Nations Unies 04/07/2011 
 
3
John Griffiths, Hostage: The History, Facts & Reasoning behind Hostage Taking (London, Carton Publishing 

Group, 2003), p. 35 
4
Irina Mukhina, “Islamic Terrorism and the Question of National Liberation, or Problems of Contemporary Chechen 

Terrorism”, Studies in Conflict & Terrorism, vol. 28, No. 6, 2005,p. 86 
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 1998 ؾىت في و ؤلاعهاب، إلا٩اٞدت بها زانت اجٟا٢ُت 2007 ؾىت في( آؾُان) آؾُا قغقي ظىىب ؤمم عابُت اٖخمضث و
 الخانت مٗاهضتها لها ٞةن ؤلاؾالمي اإلااجمغ مىٓمت ؤما ؤلاعهاب، إلا٩اٞدت الٗغبُت ؤلاجٟا٢ُت الٗغبُت الضو٫  ظامٗت اٖخمضث

  .الضولي ؤلاعهاب إلا٩اٞدت ؤلاؾالمي اإلااجمغ مىٓمت مٗاهضة هي و بها،

غ مكغوٕ في و ت لللجىت النهاجي الخ٣ٍغ  اللجىت بلى اإلاىظهت الُلباث" 2013 ُٟٞغي  في الٗاقغة صوعتها في الاؾدكاٍع

ت  ٢غاعه في الاوؿان خ٣ى١  مجلـ َلب الغهاثً، بإزظ اإلاخٗل٣ت اإلاؿاثل و ؤلاوؿان خ٣ى١ "  مىيٕى بسهىم الاؾدكاٍع
ت اللجىت بلى 18/10  الالػمت الٗىاًت بُٖاء م٘ الغهاثً، بإزظ اإلاخٗل٣ت اإلاؿاثل و ؤلاوؿان خ٣ى١  ًٖ صعاؾت حٗض ؤن  الاؾدكاٍع

 للغهاثً ؤلاوؿان خ٣ى١  ٖلى ؤزغ مً الٟضًت، صٞ٘ ؾُما ال لظل٪، جبٗا اإلاخسظة ؤلاظغاءاث و  ؤلاعهابُحن ًض ٖلى الغهاثً ألزظ
 الضولُت لالجٟا٢ُاث ؤلاؾخجابت مالثمت مضي و اإلاجا٫ هظا في اإلادلي و ؤلا٢لُمي الخٗاون  لضوع  و اإلاٗىُت اإلادلُت واإلاجخمٗاث

. اإلاىيٕى لهظا

غ مكغوٕ الهُاٚت ٍٞغ٤ ٣ًضم و ت اللجىت بلى هظا النهاجي الخ٣ٍغ  الضعاؾت ج٣ضًم بُٛت الٗاقغة صوعتها في ؤلاؾدكاٍع
 ؤلاظغاءاث و ؤلاعهابُحن ًض ٖلى الغهاثً بإزظ اإلاخٗل٣ت اإلاؿاثل جُغخها التي للخدضًاث ؤلاوؿان خ٣ى١  مجلـ بلى النهاثُت

. والضولي ؤلا٢لُمي الخٗاون  مؿإلت و الٟضًت صٞ٘ طل٪ في بما لظل٪، اإلاخسظة

ت اللجىت شجٗذ و  ٚحر واإلاىٓماث ؤلاوؿان لخ٣ى١  الىَىُت اإلااؾؿاث و الضولُت اإلاىٓماث و الضو٫  ٧ل الاؾدكاٍع

 ٍَغ٤ ًٖ الضو٫  ججاوب ل٣ُذ ٢ض و ،13/09/2012 في الهُئاث لهظه لغؾالت حٗمُمها ًٖ الضعاؾت، في اإلاؿاهمت ٖلى الخ٩ىمُت
. وؤ٧اصًمي خ٩ىمُت، ٚحر مىٓمت و  الخ٩ىماث، مً لغصوص جل٣يها

م الذبلىماس ي الجضابش وؽاه: زالثا  اللذًت دفع لخجٍش

م اإلاُالبت في هاما صوعا الجؼاثغ لٗبذ ٢ض  حن ٖلى مؿاٖيها زال٫ مً الٟضًت صٞ٘ بخجٍغ  الضولي، و ؤلا٢لُمي اإلاؿخٍى

 خض في ؾاهمذ بط ، الغهاثً بس٠ُ جخٗل٤ ؤؾالُب مً ًيخهجه ما و ؤلاعهاب مل٠ في ٦بحرة صعاًت لها الجؼاثغ ؤن و زانت

م الضولي اإلاجخم٘ . الضولي و ؤلا٢لُمي اإلاجالحن في هضاءاث ٖضة جىظُه ٦ظا و لإلعهابُحن الٟضًت صٞ٘ بخجٍغ

ٌ  اللشع  ؤلا٢لُمي اإلاؿخىي  ٖلى الضبلىماس ي الجؼاثغ وكاٍ:ألاو

                                                           
الموجية عمى المجنة اإلستشارية حول حقوق اإلنسان و المسائل المتعمقة بأخذ الرىائن عمى يد اإلرىابيين في الدورة الطمبات 1

، (مجمس حقوق اإلنسان)، الجمعية العامة لألمم المتحدة   20فيفري ( 22-8 )العاشرة لمجمس حقوق اإلنسان 
 2/ 2/20 2 

رئيسا و " لطيف حسينوف"مقررا، و " ولفغانغشيتفانيايتر"ة فريق صياغة مكون من أنشأت المجنة اإلستشارية في دورتيا الثامن2
، و في (2 0/09/20 انتيت واليتو في "  )جان زيغمر"و " أحمر بالل صوفي"و " شيغيكيساكاموتو"و " أوبيوراشينيدوأوكافور"

يره المرحمي إلى المجنة في دورتيا و قدم فريق الصياغة تقر. عمى فريق الصياغة" كوكو كيسو مبينغ"وقت الحق انضم 
 .التاسعة

شفويان من كولومبيا، كندا، موريشيوس، و تعميق مشترك من ألمانيا و إيطاليا و فرنسا، و بيانان  :شممت الردود الدول التالية  
 .الجزائر و السنغال

 .أنظر بخصوص أساليب اإلرىاب، المبحث األول من الفصل األول من ىذه المذكرة 4
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لُت في الٗاصًت ٖكغ الشالشت صوعجه في ٣ي، ؤلاجداص ماجمغ اؾخهضع ،2009 ظٍى  مً ظملت جًمً 256 ع٢م ٢غاع  ؤلاٍٞغ

م بلى الغامُت الخضابحر مت اعج٩ابا ألا٦ثر الٟئت) لإلعهابُحن الٟضًت صٞ٘ ججٍغ  وزاث٤ بلى اؾدىضث الخضابحر هظه ،(الغهاثً ؤزظ لجٍغ
: الخالُت الى٣اٍ خى٫  جمدىعث  (ؤلاعهاب إلا٩اٞدت الضولُت اإلاىاز٤ُ اإلاخدضة، ألامم ٢غاعاث) صولُت

ل َغ١  و مهاصع ؤخض صٞٗها ٌٗخبر التي الٟضًت َلباث و الغهاثً ؤزظ ْاهغة لتزاًض و ٞىٓغا  و. الضولي ؤلاعهاب جمٍى

ل بكإن اإلاخدضة لألم الخاب٘ ألامً مجلـ ًٖ الهاصع 1373 بال٣غاع جظ٦حرا  ال٣غاع ٦ظل٪ و ؤلاعهاب م٩اٞدت و ؤلاعهابُحن جمٍى
ل بكإن 1267 ع٢م ل ل٣م٘ الضولُت لإلجٟا٢ُت واؾدىاصا.ؤلاعهابُت الجماٖاث ؤوكُت جمٍى  ؤلاجٟا٢ُت و ،1999 لؿىت ؤلاعهاب جمٍى

٣ُت الىخضة مىٓمت اجٟا٢ُت و ،1979 لؿىت الغهاثً ؤزظ إلاىاهًت الضولُت  اإلالخ٤ م٩اٞدخه و ؤلاعهاب مى٘ بغوجى٧ى٫  و ؤلاٍٞغ
ؼ بُٛت و ؤلاعهاب، ؤمام اإلاىاب٘ جج٠ُٟ بهضٝ و. ؤلاعهاب م٩اٞدت في الجؼاثغ بمجهىصاث وجىىحها بها،  في ال٣اهىهُت الترؾاهت حٍٗؼ

: بـ ال٣غاع هظا جىط. لإلعهابُحن الٟضًت صٞ٘ إلا٩اٞدت ٢اهىها ملؼمت جضابحر اٖخماص يغوعة وظب ؤلاعهاب، م٩اٞدت مجا٫

م الضولي اإلاجخم٘ َلب -01  ملؼم ٢غاع باؾخهضاع ألامً إلاجلـ هضاء جىظُه م٘. ؤلاعهابُت للجماٖاث الٟضًت صٞ٘ بخجٍغ

م ؼا لإلعهابُحن الٟضًت صٞ٘ بخجٍغ ً حٍٗؼ  ال ؤلاعهاب، م٩اٞدت مجا٫ في الضولُت ؤلاجٟا٢ُاث و٦ظا ،1267 و 1373 ع٢م لل٣غاٍع

ل ل٣م٘ الضولُت ؤلاجٟا٢ُت ؾُما . 1979 لؿىت الغهاثً ؤزظ إلاىاهًت الضولُت ؤلاجٟا٢ُت و ،1999 لؿىت ؤلاعهاب جمٍى

 جغمي مٟاوياث في والكغوٕ ؤٖمالها ظضو٫  في البىض هظا إلصعاط اإلاخدضة لألمم الٗامت للجمُٗت ؤًًا هضاء جىظُه -02

ل ل٣م٘ الضولُت باإلجٟا٢ُت ملخ٤ بيافي بغوجى٧ى٫  بٖضاص بلى   .الغهاثً ؤزظ إلاىاهًت الضولُت ؤلاجٟا٢ُت ؤو الضولي ؤلاعهاب جمٍى

م اإلاخدضة ألامم إلاُالبت جمهُضا ؤولى ٦مغخلت اٖخبر ال٣غاع هظا  ٢غاع زال٫ مً ٞٗال خضر ما وهى الٟضًت، صٞ٘ بخجٍغ

ت بمباصعة ،(ؤلاوؿان خ٣ى١  مجلـ) اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمُٗت ٢غاعاث ٦ظا و ألامً، مجلـ  ٍَغ٤ ًٖ صولي جإًُض و ظؼاثٍغ
ًاء لضي ٦بحرة صبلىماؾُت مؿاعي ت الضاثمت ألٖا ٣ي الاجداص جبنى بٗضما زانت ألامً بمجلـ الًٍٗى  الؿال٠ ال٣غاع ؤلاٍٞغ

. الظ٦غ

 الجؼاثغجًمىذ مظ٦غة ٖلى اإلاهاص٢ت بلى الاعهاب إلا٩اٞدت الكامل اإلاىخضي مؿخىي  ٖلى مازغا الجؼاثغ جىنلذ ٢ض و 

ت ٢اصة ؤن ٦ما. ؤلاعهابُحن ٢بل مً الازخُاٝ ٖملُاث مً الى٢اًت مجا٫ في الؿلُمت اإلاماعؾاث  زال٫ التزمىا الشماوي مجمٖى

                                                           
التي توجت بقرار رقم .2009جويمية   0في ( الجماىيرية العربية الميبية)الدورة الثالثة عشر لمؤتمر اإلتحاد اإلفريقي بسرت   

. يتضمن مكافحة دفع الفدية لمجماعات اإلرىابية 256
 07 مرجع سابق، صفحة خميل حسين، : د2
استنادا كون أن اإلتفاقية في حد ذاتيا و ،979 لمناىضة أخذ الرىائن لسنة  ةدفع الفدية في اإلتفاقية الدولي لم يدرج تجريم  

و لذلك يعتبر إضافة بروتوكول ممحق بيا لتجريم دفع . لم يكن مفيوم اإلرىاب بالشكل الحالي( 979 )لممرجعية التاريخية 
ىابيين لنفس السبب التاريخي، عمى عكس مفيوم الفدية تحيينا ليا، بالرغم من أن اإلتفاقية لم تشر إلى عالقة أخذ الرىائن باإلر

تجريم دفع الفدية المرتبط اساسا باإلرىابيين، مما جعل إمكانية إلحاق البروتوكول باإلتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرىاب لسنة 
 999. 

ى تحديد االحتياجات المدنية المنتدى العالمي لمكافحة اإلرىاب ىو منتدى متعدد األطراف لمكافحة اإلرىاب، يركز اىتمامو عل4
الحاسمة األىمية لمكافحة اإلرىاب، ويحشد الخبرات والموارد الضرورية لتمبية ىذه االحتياجات، ويعزز التعاون العالمي حوليا، 
 22ساىم في إطالق المنتدى كل من وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغمو ووزيرة الخارجية األميركية ىيالري رودام كمينتون في 
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ٌ  2013 ظىان في اإلاى٣ٗضة ألازحرة ٢متهم اًاهم ازخُاٝ خالت في الٟضًت صٞ٘ بٞغ  بلى اإلااؾؿاث صٖىا و بعهابُحن ٢بل مً ٖع

.  اإلابضؤ هظا اخترام

م مجا٫ في ؤلاعهاب إلا٩اٞدت الٗالمي اإلاىخضي وكاَاث بحن مً و   ٖمل وعقت اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى هظ٦غ الٟضًت صٞ٘ ججٍغ
 ٖلى للخهى٫  ازخُاٝ ٖملُاث جىُٟظ مً ؤلاعهابُحن إلاى٘ الجُضة اإلاماعؾاث خى٫  ؤلاعهاب إلا٩اٞدت الٗالمي اإلاىخضي زبراء

ل 19-18 ًىمي بالجؼاثغ، مىه الاؾخٟاصة مً وخغماجهم ٞضًت . 2012 ؤٍٞغ

 الضولي اإلاؿخىي  ٖلى الضبلىماس ي الجؼاثغ وكاٍ: الثاوي اللشع

٣ي ؤلاجداص ؤمام الجؼاثغ مؿاعي جىظذ ؤن بٗض  للجمُٗت ؤلاوؿان خ٣ى١  مجلـ) اإلاخدضة ألامم بلى هضاء بخىظُه ؤلاٍٞغ

م ًخًمً ملخ٤ بيافي بغوجى٧ى٫  بٖالن بلى هضاء بخىظُه طل٪ جإ٦ُض بلى ؾٗذ( ألامً مجلـ الٗامت،  ؤمام) الٟضًت صٞ٘ ججٍغ

 بلى هخُغ١  هداوألن(. ألامً مجلـ ؤمام) الهضٝ هٟـ ًخًمً للضو٫  ملؼم ٢غاع اؾخهضاع و ،(اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمُٗت
. اإلاخدضة ألامم ؤمام اإلاُالب هظه ججؿُض مضي

 ألامً مجلـ ؤمام: ألاولى ال٣ٟغة

٣ي ؤلاجداص اجسظه الظي ال٣غاع اٖخبر  ؤًً ألامً، مجلـ لضي مؿاٖيها ج٨ش٠ُ في الجؼاثغ ؾاٖضث مهمت ٦مغخلت ؤلاٍٞغ

 ب٢ىإ في الجؼاثغ هجخذ ؤًً 17/12/2009 في اإلاى٣ٗضة 6247 ظلؿخه في ألامً مجلـ اجسظه الظي 1904 ع٢م ال٣غاع اؾخهضاع جم
٨ُت اإلاخدضة والىالًاث عوؾُا ٧ل لضي مؿاعي ٢اصث ؤن بٗض الىو هظا بدبني الضو٫  ُاهُا و٦ظا ألامٍغ  لٗبذ ألازحرة هظه بٍغ

ًذ التي وهي الالثدت هظه اؾخهضاع في مدىعٍا صوعا ُت ازخُٟذ بعهابُت لٗىانغ ٞضًت مى٘ 2009 ماي قهغ ٞع  الٖغ
ُاهُت ىضاًغ" البًر ٌ هظا وؤمام ،2009 ظاهٟي مىظ" اًضٍو ُاوي الؿاثذ اٚخُا٫ ٖلى ؤلاظغامُت الجماٖت ؤ٢ضمذ الٞغ  في البًر

.  اإلااض ي ظىان قهغ بضاًت

 اإلاخٗل٤ 28/09/2001 في اإلاى٣ٗضة 4385 ظلؿخه في ألامً مجلـ اجسظه الظي 1373 ع٢م لل٣غاع م٨مال ظاء ال٣غاع هظا ل٨ً

ل الخانت 1267 ال٣غاع و ومداعبخه، ؤلاعهاب مىاب٘ بخج٠ُٟ   .ؤلاعهابُت الجماٖاث وكاَاث بخمٍى

٣ت مٗٓمها جدُل مىاص حؿ٘ يم الظي 1373 ع٢م ألاو٫  ال٣غاع ؤن بط ًها ًٖ مباقغة ٚحر بٍُغ ل َغ١  ل٩ل ٞع  جمٍى
ل و٠٢ و بمى٘ الضو٫  ظمُ٘ جلؼم ؤهه" ؤ" ال٣ٟغة ؾُما ال مىه، ألاولى اإلااصة في ظاء خُض ؤلاعهاب، ما٫ جمٍى  و ؤلاعهابُت، ألٖا

دت بهٟت ؤلاقاعة طل٪ مً ًٟهم م بلى نٍغ  ألاق٩ا٫ ٧ل ججغم ال٣ٟغاث باقي ظاءث ٢ض و ؤلاعهابُت، للجماٖاث الٟضًت صٞ٘ ججٍغ
ل في حؿاٖض قإجها مً التي ألازغي  . ؤلاعهاب جمٍى

                                                                                                                                                                                           

، و تعتبر األمم المتحدة شريك وثيق (دولة واالتحاد األوروبي 29)عضًوا مؤسًسا  0 ويضم المنتدى .   20سبتمبر عام 
 .لممنتدى العالمي لمكافحة اإلرىاب وتشارك بصورة منتظمة في نشاطاتو

 www.un.org: أنظر الموقع الرسمي لألمم المتحدة  
و إذ يسمم بضرورة إكمال التعاون الدولي "  7  تأكيدا لرغبة األمم المتحدة بتجريم دفع الفدية، جاء في حيثيات القرار رقم  2

 ."بتدابير إضافية تتخذىا الدول لمنع و وقف تمويل أي أعمال إرىابية أو اإلعداد ليا في أراضييا بجميع الوسائل القانونية

http://www.un.org/
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 ؤق٩ا٫ مً ق٨ال اإلاخدضة ألامم حٗخبرها و ج٩ىن  ٢ض التي الؿبل ٧ل مى٘ بلى مىاصه ظمُ٘ اخخىث الظي ال٣غاع هظا

دا بما ؤلاعهابُت الجماٖاث مؿاٖضة  و  .مشال بالؿالح ٧التزوٍض اإلااصًت الىاخُت مً ؤو اإلاالُت الىاخُت مً ؾىاء يمىُا، ؤو نٍغ

ل مماعؾاث و ؤؾالُب ٧ل ؤن ال٣غاع ؤ٦ض ٢ض   .اإلاخدضة ألامم م٣انض و مباصت م٘ جدىافى ؤلاعهاب جمٍى

( ؤلاوؿان خ٣ى١  مجلـ) الٗامت الجمُٗت ؤمام: الشاهُت ال٣ٟغة

 ،(ؤلاوؿان خ٣ى١  مجلـ) اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمُٗت ج٣ى٘ ؤن ألامً مجلـ ؤمام ؾٗيها م٘ باإلاىاػاة الضو٫  خاولذ
م مُلب بةصعاط  باإلجٟا٢ُت ملخ٤ بيافي بغوجى٧ى٫  بٖضاص بلى جغمي مٟاوياث في الكغوٕ و ؤٖمالها ظضو٫  في الٟضًت صٞ٘ ججٍغ

ل ل٣م٘ الضولُت . الغهاثً ؤزظ إلاىاهًت الضولُت ؤلاجٟا٢ُت ؤو الضولي ؤلاعهاب جمٍى

ت، اللجىت مىذ ٖلى اإلاخدضة لألمم ؤلاوؿان خ٣ى١  مجلـ بمىا٣ٞت اإلاؿاعي هظه جىظذ ٢ض و  ق٩لذ التي الاؾدكاٍع

غ لٗغى بياُٞت مهلت ،"ؤلاوؿان بد٣ى١  الغهاثً ز٠ُ نلت" مؿإلت لبدض  ٖغى ٢بل اإلا٣بلت الضوعة في جمهُضي ج٣ٍغ
غ   .2013 ؾبخمبر في م٣غعة صوعة في جهاجي ج٣ٍغ

 مسخل٠ واؾخد٣ا٢اث الخخُاظاث جخُغ١  ال ؤلاعهاب إلا٩اٞدت الىَىُت ؤو ؤلا٢لُمُت ؤو الٗاإلاُت ؤلاجٟا٢ُاث ج٩اص و
 ًض ٖلى الغهاثً ؤزظ طل٪ في بما ظماٖاث ؤو ٧اهىا ؤٞغاصا ؤلاعهابُت لألٖما٫ اإلاباقٍغً ٚحر و اإلاباقٍغً الطخاًا ٞئاث

 التي جل٪ طل٪ في بما ؤلاوؿان، خ٣ى١  مٗاًحر و ن٩ى٥ مً ًىظض وما مُٗىت مٗاًحر وظىص ٖضم اؾخدًاع ًجىػ  و ؤلاعهابُحن،
مت ضخاًا واخخُاظاث لخ٣ى١  جدضًضا جخُغ١   ٖىض ؤلاوؿان، لخ٣ى١  الجؿُمت ؤلاهتها٧اث و الؿلُت اؾخٗما٫ بؾاءة  الجٍغ
 ؤلاظغام بطخاًا اإلاخٗل٣ت ألاؾاؾُت الٗض٫ مباصت بٖالن ًىو و ؤلاعهابُحن، ًض ٖلى الغهاثً ؤزظ مً اإلاخًغعًٍ مهحر جىاو٫ 

 لطخاًا الجبر و ؤلاهخهاٝ في بالخ٤ اإلاخٗل٣ت الخىظيهُت اإلاباصت و الاؾاؾُت اإلاباصت و الؿلُت اؾخٗما٫ في الخٗؿ٠ و
ت ٖلى ؤلاوؿاوي الضولي لل٣اهىن  الخُحرة وؤلاهتها٧اث ؤلاوؿان لخ٣ى١  الضولي لل٣اهىن  الجؿُمت ؤلاهتها٧اث  مً واؾٗت مجمٖى
 في ٦غهاثً الطخاًا لخماًت الضو٫  جلُه الظي الضٖم هظا الغهاثً، ؤزظ مشل بعهابُت ؤٞٗا٫ ضخاًا ومنهم للطخاًا، الخ٣ى١ 

  .ظضا وؿبي ًب٣ى ؤلاعهابُحن ًض

م الضو٫  ظاهب مً واضخا حٗهضا 1979 لؿىت الغهاثً ؤزظ إلاىاهًت الضولُت ؤلاجٟا٢ُت جخًمً و  الغهاثً، ؤزظ بخجٍغ

 هظه ؤن بال نغاخت، الٟٗل هظا ججغم الضو٫  مٗٓم ؤن منها وؿخيخج صولت، 168 آلان ختى ٖليها نض٢ذ التي ؤلاجٟا٢ُت هظه
م لٟٗل جخُغ١  ال ؤلا٢لُمت ؤو الضولُت ؾىاء ألازغي  اله٩ى٥ مً ٚحرها ال و ؤلاجٟا٢ُت  ٖلى الغهاثً آلزظي الٟضًت صٞ٘ ججٍغ

ل ًم٨ً الكإن هظا في و ؤلاعهابُحن، ًض مت إلا٩اٞدت الضولُت اله٩ى٥ جإٍو ل و اإلاىٓمت الجٍغ  مً ٖضص ٦ظا و ؤلاعهاب جمٍى
 ؤٞٗا٫ العج٩اب حؿخسضم ألامىا٫ هظه صامذ ما نىعة بإي ؤلاعهابُحن بلى ألامىا٫ ج٣ضًم جدٓغ ؤجها ٖلى اإلاخدضة ألامم ٢غاعاث

                                                           
.  28/09/200المؤرخ في   7  قرار مجمس األمن رقم من  02أنظر في ذلك المادة  
 . 28/09/200المؤرخ في   7  من قرار مجمس األمن رقم  05أنظر في ذلك المادة 2
 (.اإلجرائيةالمسائل التنظيمية و) 2 20نسان أنظر شروح جدول أعمال الدورة الحادية و العشرين لمجمس حقوق اإل  

4Résumé de la réunion-débat du Conseil des droits de l’homme sur la question des droits de l’homme dans le cadre des 
mesures adoptées pour faire faceeaux prises d’otages par des terroristes, élaboré par le Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme, Assemblée générale du Nations Unies 04/07/2011  

الطمبات الموجية إلى المجنة "   20مشروع التقرير النيائي لممجنة االستشارية في دورتيا العاشرة في فيفري : أنظر كذلك
 .المسائل المتعمقة بأخذ الرىائن حقوق اإلنسان و" االستشارية بخصوص موضوع 
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 في جإزظ ؤن ًيبغي ؤلاعهابُحن ًض ٖلى الغهاثً ؤزظ لخاالث ؤلاؾخجاباث ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع ؤزغي  ظهت مً و ؤزغي، بعهابُت
خباع غ قيئ ؤي لٟٗل اؾخٗضاص ٖلى ٩ًىهىن  ما ٖاصة الغهاثً ٞإ٢اعب اإلاهلخت، اصخاب إلاسخل٠ اإلاخًاعبت اإلاُالب ؤلٖا  لخدٍغ

 في بما ألامىا٫ ٖلى الخهى٫  مً ؤلاعهابُحن مى٘ ؤًًا جىص ل٨نها الٟضًت صٞ٘ ججىب جًٟل الضو٫  مٗٓم ؤن خحن في ؤخبائهم،

  .الضو٫  بحن مشحرة ب٣ُذ التي اإلاؿإلت هظه ؤزغي، بعهابُت ؤوكُت في الؾخسضامها الٟضًاث مً الىاظمت ألامىا٫ طل٪

 في ؤهه ؤولهما اؾخيخاظحن، بلى ؤلاعهابُحن ًض ٖلى الغهاثً ؤزظ م٩اٞدت بلى الغامُت ؤلاجٟا٢ُاث ج٣ُُم ًٟط ي ؤن ًم٨ً و
 و ؤلاعهابُحن ًض ٖلى الغهاثً ؤزظ بخهىع  ًخٗل٤ ُٞما الضولي اإلاٗاهضاث في ٢هىع  ؤوظه و سٛغاث و ق٩ى٥ مً ًىظض ما يىء

ُت اث حصجُ٘ ٖضم بلى واضخت خاظت هىا٥ الطخاًا، خ٣ى١  و لإلعهابُحن الٟضًت صٞ٘ قٖغ  الخهى٫  ٖلى ؤلاعهابُت اإلاجمٖى
ؼ في حؿهم التي ألامىا٫ ٖلى  اؾخهىاب مضي خى٫  ق٩ى٥ جدىم طل٪ مً ال٨ٗـ ٖلى و الخُحرة، وكاَاتها و جدغ٧اتها حٍٗؼ
 ٢خل صون  ًدى٫  ؤن قإهه مً ٖمل بإي ال٣ُام مً الٓغوٝ ظمُ٘ في الضو٫  ٚحر مً الٟاٖلت الجهاث مً ٚحرهم ؤو ألا٢اعب مى٘

  .الٟضًت صٞ٘ بجاهب حٗل٤ ما زال٫ مً ؾُما ال الغهاثً،

اصة بالتزاماتها جخ٣ُض ؤن للضو٫  ًيبغي و  ٖلى ؤلاعهابُحن ًض ٖلى الغهاثً ؤزظ طل٪ في بما لإلعهاب الخهضي في حٗاوجها بٍؼ

  .ؤلا٢لُمُت و الضولُت الخ٩ىمُت اإلااؾؿاث اٖخمضتها التي الضولُت اله٩ى٥ مسخل٠ في الىاعص الىدى ٖلى الخهىم وظه

ؼ زهىنا ؤلاعهابُحن ًض ٖلى الغهاثً ؤزظ و ٖمىما لإلعهاب م٩اٞدتها في للضو٫  ًيبغي و  ؤلاوؿان خ٣ى١  ظمُ٘ حٍٗؼ

ؼ اإلاؿلر الجزإ ؾُا١ في و خماًتها، و الهلت طاث  اٖخباعها في جً٘ ؤن الضو٫  ٖلى ًيبغي ٦ما. ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  حٍٗؼ

اع يمً للٓاهغة الخهضي يغوعة  بلى خاظت زمت و  ٖام، بك٩ل ؤلاعهاب م٩اٞدت بلى الغامي ألاوؾ٘ اإلااؾس ي و اإلاُٗاعي  ؤلَا
م جدضًضا ؤ٦ثر بك٩ل و آزاعه، و مٓاهغه و ؤلاعهاب ؤؾباب لجمُ٘ الخهضي ٖىض قاملت اؾتراجُجُت  ؤلازخالٞاث مً بالٚغ

 بك٩ل اإلاجغمحن ؤو ال٣غانىت ؤو ؤلاعهابُحن ًض ٖلى للٟضًت َلبا ؤلازخُاٝ ؤو الغهاثً ؤزظ خاالث بحن الؿُا٢ُت و اإلا٩اهُت
ا، ازخالٞا اإلادلُت اإلاجخمٗاث و للغهاثً اإلا٨ٟىلت ؤلاوؿان لخ٣ى١  تهضًض مً ألاٞٗا٫ هظه جمشله ما جسخل٠ ال ٢ض ٖام،  ظىهٍغ

ُٗت اإلاباصعاث حؿيخُٟض ٢ض ٖلُه بىاء و ض و قمىلُت ؤ٦ثر هدى ٖلى الٓاهغة هظه جىاو٫  مً الؿُاؾُت ؤو الدكَغ  مً جٍؼ

  .الىاجخت و الهامت الىهج بكإن اإلاضوي واإلاجخم٘ الضو٫  بحن الضولُت الخباصالث

 

 

 

                                                           
 62مرجع سابق، صفحة منصور بن مقعد خالد الربيعان 
دار النشر بالمركز العربي لمدراسات -احتجاز الرىائن-عبد القادر أحمد عبد الغفار/ كرليستن و دنس زابو، ترجمة د. رونالد د2

 990 األمنية و التدريب بالرياض، 
 .مرجع سابقخميل حسين، : د 

4
Irina Mukhina, op.cit, p.101 
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ٌ  الذًيُت العُاظت" هخاب في كشاءة  والىالًاث والهىذ مفش العلماهُت والذو

ىُت اإلاخحذة  هُباسد لعىىث" ألامٍش

( ؤلاداسي  والعلىم ؤلاداسي  اللاهىن  في باحث. ألاكص ى اإلاؼشب مً الحلىق  في دهخىس  ٌعلىبي عماد: إعذاد

ت ُٞغة باٖخباعه الضًً ًخدى٫  ٠ُ٦ ت ؤظؼاء مً مهما وظؼءا بكٍغ  ومٟٗال ظهت مً للمجخم٘ والجماُٖت الٟغصًت الهٍى
ت للجماٖت ألازالقي الجاهب جإَحر في ومؿاهما  ؤو الُب٣اث مً َب٣ت ؤو الجهاث مً لجهت الخإًُض ل٨ؿب وؾُلت بلى البكٍغ

 لُٗمل ال٣إ مً اهبٗض ٖاعى مخٛحر ًٖ ٖباعة الضًً ؤن وهل الؿُاس ي؟ الهغإ زًم في الُىاث٠ مً َاثٟت ممشلي
 الؿُاؾُت؟ الٛاًت ًٖ الخٗبحر ٖلى ٌؿاٖض مخضاو٫  ؤمغ ًٖ ٖباعة الضًً ؤن ؤم لألخضار، ٦مدغ٥

 زال٫ مً" اإلاخدضة والىالًاث والهىض مهغ: الٗلماهُت الضو٫  في الضًيُت الؿُاؾت" ٦خاب ٌٗالجها التي ؤلاق٩الُت هي هظه
 مً لخٓت في الٓاهغي، بظماٖها ٢ام صو٫  زالر في الؿُاؾت مجا٫ في للضًً اإلاخجضص الٓهىع  ْاهغة ال٩اجب، اٖخبره ما صعاؾت،
سها، لخٓاث  ؤلاظمإ وبىاء الؿُاؾُت البرامج جدضًض في الضًً ب٢دام ٖضم في اإلاخمشل الٗلماهُت وظىه مً وظه ٖلى جاٍع

ني . الٗغ١  ؤو الُاثٟت ال اإلاىاَىت مٟهىم ٖلى الَى

 في الخ٨ٟحر بٖاصة بٗىىان م٣ضمت زال٫ مً الىٓغي  ظاهبه في الضًيُت الؿُاؾت ؤؾماه وما الٗلماهُت مىيٕى ال٩اجب ٖالج
 الىٓغ بٖاصة ٞيها جىاو٫  التي والخاجمت الخضًشت، الضًيُت الؿُاؾت جٟؿحر بةٖاصة ٖىىهه الظي ألاو٫  والٟهل الٗلماهُت، الضولت

 والغاب٘ الشاوي الٟهى٫  في ٖالج وه٨ظا خالت، ل٩ل ٞهلحن بكإهه زهو ٣ٞض الٗملي الجاهب ؤما. الضًيُت الؿُاؾت في
 الشالض الٟهل مىيٕى ٧ان ُٞما الخىالي، ٖلى اإلاخدضة والىالًاث والهىض مهغ مً ٧ل في الٗلماهُت نٗىص اٖخبره ما والؿاصؽ

ت، الؿُاؾت ؤؾلمت هى  الؿاب٘ الٟهل ؤما الهىضًت الؿُاؾت في الُاثُٟت لٛغؽ زهو ٣ٞض الخامـ الٟهل ؤما اإلاهٍغ

ٛان ٖهغ في الضًيُت ال٣ىمُت جىاو٫  ٣ٞض . بىف-َع

ع العلماهُت ا الىوىُت واإلاؽاَس يا في باللبرالُت اإلادعم اإلاذوي الذًً ووبُعت والهىذ مفش في خفـى  أمٍش

 خًىع  بحن ما الُغصًت الاو٩ٗاؾُت الُبُٗت الشالزت البلضان في الؿُاس ي الهغإ لٗملُت عنضه زالله مً ال٩اجب محز
ني واإلاكغوٕ الجامٗت ال٣ىمُت ال٨ٟغة  في الجهاث مً ظهت لٟاثضة الؿُاس ي الخكض في الضًً اؾخٗما٫ وجغاظ٘ الاظخماعي الَى
ني الخىا٤ٞ مً هٕى بىاء بن بدُض الؿُاس ي، الهغإ مٗغ٦ت  ختى ؤو الا٢خهاصًت والخىمُت الاؾخ٣ال٫ بجمام مكغوٕ خى٫  الَى

ٓهغ. الؿُاس ي الهغإ جٟانُل في الضًً اؾخٗما٫ في يمىع  ٖىه ًيخج الخغة اإلاىاَىت ٢ُم بٖالء  في ظلي بك٩ل طل٪ ٍو
 جهغو، ال٫ ظىاهغ الهىضي الىػعاء عثِـ خ٩ىمت ٞترة في والهىضي الىانغ، ٖبض ظما٫ الغثِـ ٖهض في اإلاهغي  الىمىطظحن

 مجخمعي نهغ بٗملُت ؤقبه ؾُا١ في الا٢خهاصًت والخىمُت الاؾخ٣ال٫ بٗض ما الضولت بىاء لٗملُت ألاهمُت ٧اهذ ٖىضما وطل٪
. إلاجخمٗيهما اإلاك٩لت الخؿاؾُاث ل٩امل

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث في ؤما ٨ُت ٞالٗلماهُت ألامٍغ  ال الضًً ؤن حٗني ول٨نها الضًً مٗاصاة حٗني ال ٧اعجغ ٢ا٫ ٦ما ألامٍغ

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث جإؾؿذ و٢ض. جٟهُلُا الؿُاؾُت البرامج جدضًض في ٌؿخٗمل  واإلادللحن اإلااعزحن ؤٚلب بدؿب ألامٍغ
ت بحن الجم٘ اٖخباع ٖلى  حؿمُخه ًم٨ً ما ٖىه هخج الظي اإلاىٟخذ باإلاجخم٘ ٌٗٝغ ما بَاع في ًخم طل٪ ل٨ً والخضًً الخٍغ

ت الخٟؿحراث ختى ؤو للىا٢٘، الضًيُت الخٟؿحراث بخٗضص ٌؿمذ الظي اللبرالي اإلاضوي بالضًً . الضًني للىو البكٍغ
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ا ب٣ي الضًً ؤن ٌٗني ال هظا ؤن بال  ٖلى ألاق٩ا٫، مً بك٩ل ْاهغا ٧ان خًىعه بن بل ٧امل، بك٩ل الخإزحر وي٠ُٗ مخىاٍع

. الخضًً إلاداعبت ؤصي عؾمُا ق٨ال ؤلالخاص ٞيها اجسظ التي ؤلباهُا ختى ؤو ال٨مالُت جغ٦ُا ٢بُل مً هماطط ٨ٖـ

ٌ  فحمشث الىوني اإلاؽشوع ػاب  الىابلُت اإلاُى

ني اإلاكغوٕ ُٚاب ؤن ال٩اجب ًغنض  الؿُاؾُت الٗملُت في للجض٫ اإلاشحرة الخالُٞت ال٣ًاًا في جىام ٖىه جغجب الجام٘ الَى

. َاثُٟت زٍُى َى٫  ٖلى وؾُاؾُت اظخماُٖت وحك٣٣اث نضٕو ْهىع  مً بلُه ؤصي وما

ُت له ًمىذ ظضًض جدال٠ بىاء زل٠ الؿاصاث ؤهىع  مدمض الغثِـ ؾعي طعوة وفي وهظا  يض الهغإ ٖملُت في الكٖغ
 اإلاض إلاىاػهت ٦مداولت  ؤلاؾالمُت الٓاهغة ٖلى الاهٟخاح هدى جىظه الىانغ ٖبض الغثِـ خ٣بت مً اإلاىعوزت ال٣ىة مغا٦ؼ

ت، الؿاخت في اإلاخىامي الِؿاعي   مـ مً ٖنها جغجب وما الا٢خهاصي الاهٟخاح ؾُاؾت قهضتها التي الخٗثراث م٘ ل٨ً اإلاهٍغ
اًت صولت بيُت في ج٨ُٟ٪ ومً اإلاهغي  للمىاًَ الكغاثُت بال٣ضعاث  الخدال٠ هدى الىظهت وجُمُم الىانغ ٖبض بىاها التي الٖغ

 بٖاصة لجهت بن اإلاداٞٓت الضًيُت الىبرة في نٗىصا مىه ق٤ في زل٠ الههُىوي بال٨ُان اٖتراٝ مً ٖىه ؤؾٟغ وما الٛغب م٘

 الاؾخٟغاص مً لىٕى الؿاصاث مُل ؤصي و٢ض. الخا٦م الىٓام َبُٗت لجهت ؤو الُاثٟي الخٗاٌل مٟاهُم خى٫  الدؿائ٫ 
 ٖملُت في وكاَها ؤوط جمشل الٗى٠ هدى جمُل ٢ىي  بغوػ بلى ؤلاؾالمي الخُاع م٘ الٗال٢ت خضوص عؾم بٖاصة ومداولت بالؿلُت

. 1981 ؾىت في الؿاصاث اٚخُا٫

 ول٨ً ٖلماوي ببرهامج ؤلاؾالمي الخًىع  ًجابه لم الىٓام ل٨ً وؤلاؾالمُحن الىٓام بحن الهغإ اخخضم مباع٥ ٖهض في

 في الخ٩ىمت ٧اهذ" ٞإ٦ثر ؤ٦ثر اإلاداٞٓت الخُاعاث نٗىص بلى طل٪ ٞإصي اإلاؼاًضة مً بىٕى ألامني، الخل بلى باإلياٞت واظهه،
 بها ج٣ىم ٧اهذ التي الٗملُاث جيخه لم بط ،"الخغب جسؿغ ٧اهذ ل٨نها اإلاٗاع٥ جغبذ ؤلاؾالمُحن مٗاعييها م٘ ألامني نغاٖها

اث . هٟؿها الجماٖاث هظه بها ٢امذ التي اإلاغاظٗاث هدُجت بل الىٓام بليها وظهها ٢ايُت يغبت بؿبب اإلاؿلخت اإلاجمٖى

 ؤهضًغا ٖهض في ؤما( الهىضوؾُت ألامت) الهىضوج٨ٟا بلى الضٖىاث جىاعي  بلى ؤصث جهغو  خًىع  ٢ىة ؤصث ٣ٞض الهىض في ؤما     
ذ التي ٚاهضي، ٖؼ امتها جٖؼ ُت، طاجُت ٖىامل بٟٗل اإلااجمغ لخؼب ٖػ  الُاثُٟحن بحن اإلاىاػهت زُت ٖلى اللٗب جم ٣ٞض ومىيٖى

ت الهىضوؽ ٢ىة مىاػهت ٖلى ؤهضًغا ٖملذ) 1983 ؾىت اٚخُالها جم ألازحر وفي الُاثُٟت اإلاجخمٗاث ٧ل في  الؿُش مى٢٘ بخ٣ٍى
ت ٖى٠ ؤٖما٫ بلى وؤصث الؿُُغة ًٖ زغظذ ألامىع  ل٨ً  ٩ٞان الخ٩ىمت ٢بل مً قضًض ب٣م٘ ووظهذ الؿُش ٢بل مً صمٍى

٠ُ ٖلى الٗمل حٗاْم ٣ٞض ٚاهضي عاظ٠ُ بٗضها مً وظاء( ٚاهضي الىػعاء عثِؿت ب٣خل الؿُش ٢بل مً الاهخ٣ام  الىع٢ت جْى
 ؤًىصًا مضًىت في بابغي  ومسجض اإلاؿلمت اإلاغؤة ٢اهىن  همىطط والُاثُٟت ال٣ىمُت

 ؤًىصًا مضًً بكإن ال٣غاع اجسظ زم اإلاؿلمحن بىع٢ت اللٗب ؤظل مً 1986 الٗام بضاًت في اإلاؿلمت اإلاغؤة ٢اهىن  مكغوٕ ؤ٢غ"

 ٚاهضي عاظ٠ُ ٖم ابً ٚاهضي ؤوعون  ًٖ ه٣ال" واخضة ن٣ٟت طل٪ ٩ًىن  ؤن اإلاٟترى مً و٧ان الهىضوؽ بىع٢ت للٗب
( 215 م ال٨خاب)

م ده زال٫ مً بىيىح ْهغ والظي الُاثُٟحن ٖلى اإلاؼاًضة لؿُاؾت عاظ٠ُ اهتهاط ٚع  الغامغاظا بة٢امت ًخٗهض بإهه جهٍغ

 الضًني الُمحن نٗىص  ؤمام 1989 اهخساباث في ٞكل ؤهه اإلا٣ضؾت،بال ؤًىصًا ؤعى مً( عاما ؤلاله خ٨م ؤو ممل٨ت ؤي)

ً ٖلى الٗمل ؤصي ٣ٞض اإلاخدضة الىالًاث في ؤما ضة صاثمت َاثُٟت ؤٚلبُت ج٩ٍى  مً ٧ل هجاح بلى الجمهىعي للخؼب مٍا
 ٨ًً لم الجمهىعي الخؼب ؤن اإلاٟاع٢ت ل٨ً بُنهم، ُٞما ٞانلت صًم٣غاَُت ٞتراث م٘ وؤلابً ألاب وبىف وعَٛان ه٨ُؿىن 

ا وال َب٣ُا اإلااهل الخؼب  ٖلى اللٗب اؾخمغاع ل٨ً اإلاؿتهضٞحن، الىاخبحن ظمهىع  مً ال٩اصخحن مهالر ًٖ للضٞإ ٨ٍٞغ
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 اإلاهضا٢ُت ي٠ٗ بلى باإلياٞت الا٢خهاصًت للمكا٧ل هاظٗت وا٢ُٗت ٖملُت خلى٫  ج٣ضًم بضون  الك٣ا١ جشحر التي ال٣ًاًا
ماء ٖىض الضًيُت ٩ي الىازب ظٗلذ الجمهىعٍحن الٖؼ  اللبرالي اإلاضوي الضًً بهخاط ٌُٗض الظي الخُاع ازخُاع بلى ًمُل ألامٍغ

٩ي ٨ُت الؿُاؾت في الضًً خًىع  ي٠ٗ ٌٗني ال ؤوباما اهخساب ؤن بال. ؤوباما مشله والظي ألامٍغ  عئٍت اهخهاع ٌٗني ول٨ىه ألامٍغ
 اإلا٣ابل في جضٖى ول٨نها ال٣اثم الىي٘ ٖلى للمداٞٓت جضٖى التي جل٪ ٚحر و٢ُما مٗاوي الضًً في جغي  عئٍت ؤزغي، خؿاب ٖلى

.  الجمهىعٍت الؿُاؾاث ًٖ هخج الظي وؤلا٢هاء لل٣ٟغ ومداعبت ؤ٦ثر جًامني لىٓام

 الؿُاؾُت الٗملُت ؾالمت ٖلى بالضًً اإلاغجبُت ال٣ىمُت ؤو الضًيُت ال٣ًاًا ٖلى اللٗب زُىعة ٖلى الخجغبت صلذ ٖمىما

لى . الخا٦م الىٓام اؾخ٣غاع ٖو

ت اللُمت  للىخاب الخىظيًر

ت مٟاهُم باؾخٗما٫ ألامغ حٗل٤ ؾىاء الخىٓحر مجا٫ في مٗخبرة ٢ضعة ال٩اجب امخل٪ ذ ٖلى زاللها مً ٖمل جٟؿحًر  حكٍغ
. الؿُاؾت مجا٫ في الضًً خًىع  ؤنالت ومضي والخضازت الضًً مابحن الٗال٢ت َبُٗت بغنض ألامغ حٗل٤ ؤو الٓاهغة،

 الؿُاؾت في الخدكُض ألا٢ل ٖلى ؤو الخىظُه صوع  ماعؽ ٢ض الضًً ٧ان ٞةطا والؿُاؾت، الضًً بحن ما والخإزغ الخإزحر جباص٫

. ؤزغي  جٟاؾحر م٣ابل في ومدضص مٗحن جٟؿحر وج٣ىي  بل ْهىع  بلى الضًً حؿُِـ ؤصي ٣ٞض

 ال انىلُت جُاعاث بؼوٙ بلى ؤصي ٢ض والخٗبئت للجظب اؾخٗماله ٞةن للخًامً ؤصاة الُبُعي ويٗه في الضًً ٧ان وبطا
. مٗها مسخل٠ ٧ل م٘ للخٗامل وؾُلت بالٗى٠ بال جامً

  الىخاب في اإلاعخعملت واإلالاهُم اإلافىلحاث

تراٝ ٖلى ال٣اثم اإلاجخم٘ ٌٗخبر: الُاثٟي اإلاجخم٘ م٣ابل في ال٩ىػمىبىلُتي اإلاجخم٘  في والضًيُت الٗغ٢ُت اإلا٩ىهاث ب٩امل الٖا
 الاهخٟإ في ألاخ٣ُت مضي ٣ًِـ الظي اإلاجخم٘ هى الُاثٟي اإلاجخم٘ ؤن خحن في ٧ىػمىبىلُدُا مجخمٗا اإلاىاَىت مىٓىمت بَاع

خ٣اص ب٩ىجها ال٨خاب ٖٝغ و٢ض للُاثٟت الاهخماء مضي ٖلى الخ٣ى١  وهُل باإلاىاعص ت لهم ممً ؤولئ٪ بإن الٖا  ٖغ٢ُت ؤو صًيُت هٍى
م ٖلى) مدكابهت وا٢خهاصًت ؾُاؾُت اهخماماث لهم مكتر٦ت  ؤولئ٪ بِىما( ؤزغي  اٖخباعاث ؤو الاظخماُٖت الُب٣ت مً الٚغ

 بقبإ ٞةن وبالخالي،. مدكٗبت" ٖلماهُت" اهخماماث لضحهم ج٩ىن  ؤن ًٟترى مسخلٟت صًيُت ؤو ٖغ٢ُت ظماٖاث بلى ًيخمىن  ممً

باث . آزغ مجخم٘ خؿاب ٖلى بالًغوعة ًإحي ؤهه ٖلى بلُه ًىٓغ اإلاجخمٗاث ؤخض واهخماماث ٚع

 واإلاىٟخدت اللبرالُت الغئٍت و٢ىامها ال٩ىػمىبىبلُتي اإلاجخم٘ بم٣ىماث عهُىت الخضازت اٖخباع مً ًىُل٤ ال٨خاب ٧ان وبطا

 في وهى. بالًغوعة والخضازت الضًً بحن اإلابضجي الخهاصم ٖضم ٖلى ًا٦ض ٞةهه( بىبغ ٧اع٫  الخضازت مىٓغ ٢ى٫  ٖلى بىاء) للضًً

 والاججاه الجىهغي  الاججاه: بىائه اإلاغاص ألامت مٟهىم وجدضًض والؿُاؾت الضًً بحن الٗال٢ت ٞهم في اججاهحن بحن ًمحز طل٪
 الغثِـ ٧ابالن هاهخٛخىن ) الضًً بلى مغصها صازلها ختى ؤو اإلاجخمٗاث بحن الخالٞاث بإن ًغي  ألاو٫  الضًً، بلى الىٓغ في اإلااصي
 مً الٗضًض هٓغ وظهت اإلا٣ابل في ؤلاؾالمُت، الٟاقُت مىاظهت ؤو الخًاعاث نغإ ؤؾمىه ما بلى والغئٍت ؤلابً بىف ظىعط

 الغظٕى ٖليها التي ؤلاؾالمُت اإلاجخمٗاث ٖلى الؿلبُت وآزاعها الٛغبُت الخضازت م٘ الٗال٢ت َبُٗت بلى ؤلاؾالمي الٗمل ٢ُاصاث

ض َب٣ي إلاى٠٢ جمٓهغ هى اإلاجخم٘ في صًني حٗبحر ؤي وؤن باال٢خهاص الٗبرة ؤن الشاوي ًغي  ُٞما( للضًً  للىا٢٘ مٗاعى او مٍا
ؿعى ٌؿخد٣اهه، الظي الاهخمام الٗاملحن ٦ال حٗحر للمؿإلت جىؾُُت عئٍت ال٨خاب ًُغح ُٞما الا٢خهاصي،  بصماط بلى َو

ت بُغ١  ججلى وبن الخضازت، لبىاء يغوعي  ظؼء الضًً" ؤن ًٓهغ بدُض" بهما الخانت ؤلاؾهاماث"  هبىثُت ؤو ٦هىىجُت مخىٖى
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ت اإلاُٗاعي  اإلادخىي " ٢ًاًا م٘ ًخٗامالن مسخلٟحن، ْهغا وبن ، والؿُاؾت الضًً ؤن ٦ما" عظُٗت ؤو خضازُت  الجماُٖت والهٍى

ُت والؿلُت ( 49م ال٨خاب" )الكٖغ

ال٢ت ألامت حٍٗغ٠ مىيٕى في البدض ؾبُل في ؤما  ألاو٫  اإلاىٛل٤ اإلاجخم٘ اإلاىٟخذ اإلاجخم٘ اإلاجخمٗاث بُبُٗت طل٪ ٖو
ت ؤلاًمان ت ٞبالهغمُت الشاوي ؤما ال٣اهىن  وؾُاصة واإلاى٤ُ الٟغص بدٍغ  ٖلى ج٣ىم بإجها اٖخ٣ض التي الؿُاؾُت الؿلُت ومغ٦ٍؼ

 بالًغوعة الش٣افي الخجاوـ

 ٣ًغع  وه٨ظا مخًاعبت، ج٨ً لم بن مسخلٟت عئي له ٩ًىن  ؤن ًم٨ً بل واخض وظه الؿُاس ي بالٗمل ٖال٢خه في للضًً ولِـ

حن ال٨خاب غح ال٣اثم الىا٢٘ ه٣ض ٖلى حٗمل ألاولى للضًً، ال٨هىىجُت الغئٍت م٣ابل في الىبىثُت الغئٍت: الغئي مً هٖى  بضًل َو
ُٟتها الشاهُت ؤما ٖىه، غ ْٞى  مهما الؿلُت ؤن وهي واخضة خ٣ُ٣ت جا٦ضان الغئٍخحن و٦ال له، الىالء وحٗبئت الىي٘ هظا جبًر

 وهٟـ مىابٗهما، ؤهم ؤخض الضًً ٌٗخبر التي الكٗبُت وال٣ىاٖت الٗام الغيا مً لىٕى مدخاظت مىاعصها و٦ثرث ٢ىتها ٖٓمذ
م للمٗاعيت باليؿبت ألامغ ىصها ظمالُت ٚع  للجماٖت ألازال٢ُت اإلاىٓىمت ٞخدضًض. الؿُاس ي الكإع في خًىعها و٢ىة ٖو

ت  ؤعى باٖخباعها ألاعى ج٣ضٌـ ؤو ؤلالهي الازخُاع ٢بُل مً الىَىُت الىخضة جًمً التي اإلاٟاهُم ؾ٪ بلى باإلياٞت البكٍغ
 وبن والضًً الؿُاؾت ٞيها جخضازل ٖىامل ٧لها ال٣اثمت الؿلُت يض الخمغص جدٍغ٪ ختى ؤو الىالء يمان بلى باإلياٞت اإلاُٗاص،

. آلزغ مجخم٘ مً يمىعا ؤو ْهىعا الخضازل ؤوظه ازخلٟذ

 الىخاب لعف هلي بعن بؽأن مالحظاث

م سُت ال٣ُمت ٚع  ًب٣ى ؾلـ، ؾغصي ؤؾلىب في واظخماُٖت ؾُاؾُت وو٢اج٘ ؤخضار قخاث ججمُ٘ خُض مً لل٨خاب الخاٍع
ت قان قاهه ٨ُت ال٨خب مً مٗخبرة مجمٖى  م٘ الؿغص ألؾلىب مخب٘ بالخٟانُل مليء الؿُاؾُت ال٣ًاًا جدىاو٫  التي ألامٍغ
ت ألاهماٍ في مهمت جدىالث حكهض التي الؿُاؾُت اإلادُاث ٖىض بالخدلُل الخى٠٢ ٖضم ت ؤو ال٨ٍٟغ  ألؾلىب الخا٦مت الخضبحًر

ت ألامىع  ًٟهل ؤهه بال الؿُاس ي، الٗمل . مؿخ٣لت ٞهى٫  في مىٗؼ٫  بك٩ل الىٍٓغ

 ِٞكٗغ الخجاعب بحن الازخالٝ وه٣اٍ الاقترا٥ ه٣اٍ اؾخسالم الهٗب مً ًجٗل خضة ٖلى خالت ٧ل صعاؾت ؤن ٦ما

. واخض ٦خاب مُالٗت بهضص ال صعاؾاث زالر ٢غاءة بهضص ؤهه ال٣اعت 

 ؤو ألازال٢ُت ألامىع  ًىٓم صًً بحن بُنها ازخالٝ ال واخضة خالت ألاصًان ؤن وهي ٖنها، ًٟصر لم مؿلمت مً ال٨خاب ًىُل٤

. الخىُٓم طل٪ ج٣ُُم ًٖ الىٓغ بٌٛ واإلاجخمٗاث، ألاٞغاص خُاة ًىٓم صًً وبحن اإلاىث بٗض ؤلاوؿان ؤويإ

 نٗىص بخٟؿحر مخٗل٤ الؿاا٫ وهظا ٖلُه، ؤلاظابت ؤو ط٦غه ٖلى ال٨خاب ًإث ولم ال٣اعت  طهً بلى ًدباصع ٢ض ؾاا٫ ب٣ي

با واخض ٞترة في الضًً . الخ٣بت هظه ؾماث مً ناع ختى اإلاضعوؾت الخاالث ٧ل في ج٣ٍغ

ت الؿاخت في مىظىص ٚحر ال٣بُي اإلا٩ىن  بإن له ًهيء ال٣اعت  ؤن لضعظت ال٣بُُت، الُاثُٟت ط٦غ ٖضم  ألا٢ل ٖلى ؤو اإلاهٍغ

ت الخالت بكإن الى٢اج٘ ط٦غ في ألازُاء بٌٗ وعوص بٌٗ م٘ هظا. الىا٢٘ ًهض٢ه ال ما وهى َاثُٟت مُىال ًدمل ال ؤهه  اإلاهٍغ

. خُىه في اإلاترظم صدخه الظي ألامغ وهى

 ال٨خاب هامل يٖل

ا الؿُاؾُحن الىاقُحن ًمىذ الؿُاس ي الٗمل في صًيُت زلُٟت مً الاهُال١ لٗل  والُمإهِىت الىٟؿُت الخهاهت مً هٖى
م ُٞه لالؾخمغاع ًضٞٗهم بك٩ل الغوخُت  مٟاهُم جستزجها التي واإلاٗاوي ال٣ُم بؿبب وطل٪ والخطخُاث، الهٗاب ٚع

 بهم ًضٞ٘ ٢ض ؤزغي  ظهت مً ول٨ىه الضهُىي، الىهغ جد٤ُ٣ ٖضم خالت في ألازغوي والجؼاء والخمدُو والابخالء الاخدؿاب
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 الضًيُت اإلاضعؾت صازل ما ولى الخٟؿحر هٟـ ٌكاَغوجهم ال إلاً وختى بل للخهىم، الىٓغ في والخُٝغ الخضًت مً هٕى بلى
 الؿُاس ي الٗمل اٖخبر ما بطا وؤهه ٞيها، حٗضص ال  واخضة الغب ؾبُل ؤن بلى طل٪ في الؿبب ًغظ٘ وعبما منها، ًىُل٣ىن  التي

 مترو٦ت ولِؿذ بكإجها، ؤو ٞيها لالزخالٝ مجا٫ ال بدُض وقغوَها ٣َىؾها في مدضصة ٞالٗباصاث الٗباصاث، مً ٖباصة

بت  ٞهمي ٧ان بطا: "٣ًى٫  الضًني اإلاىُل٤ مً الؿُاس ي الخ٣ل في الٗاملحن هاالء خا٫ لؿان و٦إن طا٥، الؾخدؿان ؤو هظا لٚغ

 .واخض الغب وؤن واخض الضًً ؤن صام ما بالًغوعة زُإ ٚحري  ٟٞهم نىابا
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