
 2016  ماعؽ  5 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
1 

 

1 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebanon - Tripoli / Abou Samra Branche P.O.BOX  8    + 961/71053262  -  www.jilrc-magazines.com -      politic@jilrc-magazines.com 

مجلت حُل 
 الدزاطاث الظُاطُت والعالكاث الدولُت

 عً مسهص حُل البدث العلميدوزٍا  مجلت علمُت دولُت مدىمت جـدز 

 

 

 2016  مازض: 5  العدد –العام الثاوي 



 2016  ماعؽ  5 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
2 

 

2 

 

  

  



 2016  ماعؽ  5 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
3 

 

3 

 

  

  

 

 

 



 2016  ماعؽ  5 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
4 

 

4 

 

  

 

 

 

ISSN 2410-3926 

 

ت الٗامت َالبي اإلال ؾغوع . ص: اإلاكٞغ

سزثِظت  هادًت ًدُاوي . د: الخدٍس

 

: الخٗغي٠

 صوعًيا جهضع مد٨مت صوليت  ٖلميت مجلت

 حٗجي الٗلمي البدض ظيل مغ٦ؼ ًٖ

 الٗلىم مجا٫ في الٗلميت باألبدار

 بةقغاٝ الضوليت، والٗال٢اث الؿياؾيت

 وباخشحن ؤؾاجظة مً مك٩لت جدغيغ َيئت

يئت  الباخشحن مً هسبت مً جخإل٠ ٖلميت َو

يئت  .ٖضص ٧ل في صوعيا جدك٩ل جد٨يم َو

 و الباخشحن مسخل٠ بؾهاماث اإلاجلت جدىاو٫ 

 ما ؾىاء الؿياؾيت الٗلىم بمجا٫ اإلاهخمحن

 الؿاٖت ب٣ًايا ؤو الىٓغر  بالغنيض حٗل٤

ما٫ بترظمت ؤو  الٗلميت ألاَميت طاث ألٖا

 .بها اإلاٗتٝر

 لخغم ج٨غيؿا الٗلميت الضوعيت َظٍ حٗض

 اإلاجهىص و ألابدار حصجي٘ ٖلى اإلاغ٦ؼ

لى ، الٗلمي  الغنيض بزغاء في ؤلاؾهام ٖو

 الضعاؾاث بيكغ الٗلىم إلاسخل٠ الىٓغر 

  والغا٢يت، الجاّصة
ً
 ٖلميت مٗايحر بلى اؾدىاصا

يت . وص٢ي٣ت مىيٖى

س  :ؤطسة الخدٍس
شواكسي الطاهس   .د.ؤ

حامعت خيؼلت الجصاثس  –عمُد ولُت الخلىق و العلىم الظُاطُت

كادزي خظين    .د.ؤ

ؤطخاذ العلىم الظُاطُت و العالكاث الدولُت حامعت باجىت الجصاثس 

خاجي دوزان  .د.ؤ

- جسهُا–ؤطخاذ العلىم الاحخماعُت و ؤلادازة حامعت ؤدًامان 

شزازة عىاطف   .د

- ؤلامازاث العسبُت اإلاخددة-ؤطخاذة اللاهىن بجامعت الؼازكت

 

 :العلمُت الخدىُمُت للعددالهُئت 
  

هاجي الهخاغ   . د

ذ، العساق  ؤطخاذ العلىم الظُاطُت و العالكاث الدولُت حامعت جىٍس

عادٌ شكاغ  . د

ؤطخاذ العلىم الظُاطُت و العالكاث الدولُت حامعت باجىت، الجصاثس 

مدمد الظاداث  . د

ؤطخاذ اللاهىن حامعت الؼازكت، ؤلامازاث العسبُت اإلاخددة 

آمىت مدمدي بىشٍىت  . د
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 ؿيها وجخىاؿس واإلاىهجُت، اإلاىكىعُت جلتزم التي واإلالاالث ألابدار اإلاجلت جلبل

 :الخالُت اليؼس كىاعد وجدترم والجدًت والدكت العلمُت ألاؿالت

 : للملاالث باليظبت 

 آلاجُت الؼسوط حظخىفي التي اإلالاالث اإلاجلت جيؼس : 

 واإلاىكىعُت العلمُت باإلاعاًير الالتزام  ٌ  الدوزٍاث في دولُا بها اإلاعمى

 . العلمي البدث لؼسوط حظخجُب التي و  اإلادىمت،

 اإلاىاد جدىُم في اإلاىكىعُت و الخُاد مبدؤ  الخدىُم هُئت حعخمد 
 الخطسؾ مً ألاعماٌ خلى على الخسؾ مع لليؼس اإلاسشخت العلمُت

 . ألاهظمت ؤو باألشخاؾ بمبادت مظاطها ؤو الـىسي 

 ال وؤن بالجدًت جدظم ؤن اإلاجلت في لليؼس اإلالترخت اإلالاالث في ًساعى 

 . ملخلى ؤعماٌ، ؤو مرهسة مً ملخطف ؤو طابم وؼس مدل جىىن 

 اإلاجلت اخخـاؾ كمً اإلالدمت اإلاىاكُع جىىن  ؤن . 

 حجم ًخعدي ال ؤن و ، اللؼىٍت الظالمت وكىاعد الدكت اإلالاالث جلتزم ؤن 

 . البدث مالخم و هىامؽ،مـادز اخدظاب مع ؿـدت 15 العمل

 بةخدي آخس و البدث بلؼت بملخف مسؿم ملف في العلمُت اإلاادة جسطل 

ت ؤو الـسوظُت العسبُت،:  اللؼاث  (.البدث لؼت خظب) الاهجليًز

 : اإلاترحمت لألعماٌ باليظبت  

 اإلاجلت باخخـاؾ جخـل التي جلً اإلاترحمت ألاعماٌ مً جلُل. 

 ت,  ،الـسوظُت العسبُت:  بلى و مً اإلاترحمت ألاعماٌ جلبل  ؤو الاهجليًز

  .ألاإلااهُت

 الرهىزة اللؼاث في مخخـين جسحماهُين الطدؼازة اإلالاالث جخلع 

 . ؤعاله
 

 

 كىاعد اليؼس
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 :الخدىُم طُاطت 

  ما٫ جدى٫  ازخهام خؿب  الٗلميت السبرة طور  مً ؤؾاجظة بلى اإلا٣االث  اإلا٣ضمت ألٖا

 . اإلا٣الت

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

 الخد٨يم في الؿغيت جغاعي . 

 اإلااصة مً جم٨يجها مً يىم 20 ًٚىن  في ال٣غاع اجساط و الغؤر بةبضاء الخد٨يم َيئت جلتزم 

 .  لليكغ اإلا٣ترخت

 لليكغ اإلا٣ضمت اإلاىاص ٖلى حٗضيالث ب٢غاع يغوعة اعجإث ؤن الخد٨يم لهيئت يد٤ . 

 ا بخاعيش يٗلم ؤن ٖلى لليكغ ماصجه ب٣بى٫  اإلاغؾل الباخض يٗلم  .اإلاجلت عػهامت خؿب وكَغ

 :اليؼس ػسوط

 ق٩ل  الٗغبيت باللٛت:   ال٨خابت ق٩ل Traditional Arabic  14 حجم. 

 ق٩ل ألاظىبيت للٛاث باليؿبت Times New Roman 12 حجم       . 

 ٤  .مٟهلت ٖلميت طاجيت بؿحرة ماصجه الباٖض الباخض يٞغ

 ًالبدض متن يدب٘  حؿلؿلي بترجيب ألامغي٨يت قي٩اٚى َغي٣ت خؿب البدض مٗلىماث تهمك . 

 نٟدت ٧ل نهايت في اإلاٗلىماث َىامل جغجب. 

 :التهمِؽ همىذج 

 بلض اليكغ، صاع ال٨خاب، ٖىىان اإلِاال٠، اؾم و ل٣ب :ألاحىبُت ؤو العسبُت باللؼت الىخب .1

 .الُبٗت اليكغ،ع٢م ؾىت اليكغ،

عُت الىـىؾ .2  . الهضوع  الىو،ؾىت الىو،مًمىن  البلض،هٕى  :الدؼَس

 اإلا٣الت،ٖضص ال٩اجب،ٖىىان اؾم و ل٣ب الضوعيت، ؤو اإلاجلت ٖىىان :الدوزٍاث و اإلاجالث .3

 . الا٢خباؽ الهضوع،نٟدت اإلاجلت،جاعيش

 حسجيل اإلاظ٦غة،ماؾؿت صعظت ، اإلاظ٦غة الُالب،ٖىىان اؾم و ل٣ب :الجامعُت السطاثل .4

 . الا٢خباؽ الجامٗيت،نٟدت الخسهو،الؿىت اإلاظ٦غة،٧ليت

س .5  بنضاع ؾىت الخ٣غيغ، وكغ الخ٣غيغ،م٩ان مىيٕى الخ٣غيغ، بنضاع ظهت  :السطمُت الخلاٍز
 .الا٢خباؽ نٟدت ، الخ٣غيغ

     :الالىتروهُت اإلاساحع .6

 ط٦غ   م٘   ٧امال ؤلال٨ترووي   الغابِ  مٗلىماث بظ٦غ ” ؤلاهترهذ”  قب٨ت  ًٖ اإلاى٣ى٫   اإلاغظ٘ يىز٤
  .اإلاى٢٘ ػياعة وجاعيش اإلايكىعة، اإلااصة ناخب

 

 على عىىان اإلاجلت
ً
 :جسطل اإلاظاهماث بـُؼت الىتروهُت خـسا
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  9الاؿخخاخُت 

 الدًملساطُت ماػساث في دزاطت  العسبي الىطً في الدًملساطي والاهخلاٌ الظُاس ي الخؼُير حدلُت 

ٌ  في  -الظُاطُت العلىم كظم( ؤ) مداكس ؤطخاذ -طعُد بً مساد. د  -2011 عام بعد العسبُت الدو

 الجصاثس -1 باجىت حامعت

11 

  البـساحى، هىز  مدمد/  د مـس، فى الظُاطت الخىمُت  ؿاعلُت فى للؼباب الظُاس ى الخمىين دوز 

ف بجى حامعت  -الظُاطُت العلىم مدزض  مـس  -طٍى

25 

 حيهان حامعت الجبىزي، مدمد اللادز عبد معتز:الدهخىز  الظىزٍت، الاشمت اشاء الدولُت الخـاعالث /

 والدبلىماطُت الدولُت العالكاث كظم الدولُت، والعالكاث اللاهىن  ولُت -العساق هىزدطخان  بكلُم

41 

 57- جلمظان بللاًد ؤبىبىس حامعت -ؿاًصة  خساوي . ؤ مـاهُمي، مدخل: اإلالازهت الخازحُت الظُاطت 

 ىهاث ت للعالكاث اإلاظخلبلُت الظِىاٍز  بىس ؤبي حامعت/عاجؼت هللا عبد بً كادة، الترهُت الجصاثٍس

 الؼلف بىعلي، بً خظِبت حامعت/ؤمُىت مظعىدي. ؤ  بللاًد،جلمظان،

65 

  ص في اإلادوي اإلاجخمع مىظماث دوز  الاهخـاكاث  ظل في الخىم وجسػُد الظُاطُت الخىمُت حعٍص

.  جسهُا هاض وادًس حامعت. وػىان آماٌ الباخثت -العسبي اإلاؼسب خالت دزاطت  -العسبُت

75 

 ػعُب. ؤ. بىزوهدي و زواهدا خالتي دزاطت: الىكري  البديراث مىطلت في الظالم بىاء عملُاث خىهمت 
 باجىت حامعت خـاؾ ، ؤ ـ مدمد2ططُف  حامعت كماش

87 

 ت  العلىم ولُت  -3 كظىطُىت حامعت ،ؿلُدت هبابي ألاطخاذة ،اإلاخىطط في وألامً الثلاؿُت الهٍى
 الظُاطُت

105 

  العساق-عدهان البدزاوي.جاًىان ، داججاه ؤزس الخىجس اإلالُد في الظُاطت الخازحُت الـِىُت -
113 

 

س ؤطسة جخلي ت اإلالىُت لخلىق  اهتهان ؤي عً مظاولُتها اإلاجلت جدٍس  الـىٍس

 اإلاسهص بدازة زؤي عً باللسوزة العدد هرا في الىازدة آلازاء حعكر ال

  2016©  العلمي البدث حُل إلاسهص مدـىظت الخلىق  حمُع 
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ؤلاٞخخاخيت 

  السخمً السخُم هللابظم 

 الـالخاث جخم بـلله الري العاإلاين زب هلل الخمدو

 بذ العلمي، البدث حُل مسهص في العطاء مظيرة جخىاؿل وخمده هللا بعىن            

 بةؿداز الظُاس ي، البدث بمجاٌ للمهخمين العلمي السؿُد بزساء في حدًد مً ٌظاهم

 اإلالاالث مً باكت ًدىي   الري و بؿدازاجه، طلظلت كمً اإلاجلت مً حدًد عدد

 الطُما اإلادلُت و الدولُت الظاخت على اإلاطسوخت الظاعت بللاًا اإلاخـلت السؿِىت

 في الخؼُير كلاًا و الدولُين  الظالم و باألمً اإلاددكت بالتهدًداث  اإلاخعللت جلً

 بؼسق جدلُلها و دزاطتها في ٌظاهم ؤن البدثي اإلاجخمع على ًخىحب التي العسبي العالم

ت الخُاة جسكُت  .حمعاء البؼٍس

م ًخمجى       بمىاؿلت ٌعدهم و مخابعتها، ؤوؿُاء و كسائها زض ى ًدىش  ؤن اإلاجلت ؿٍس

.  ؤبداثهم ليؼس بدعىتهم اللادمت ألاعداد في للمظاهمت ؿسؿت لهم جلدم و اإلاؼىاز

 

س   الدهخىزة هادًت ًدُاوي / زثِظت الخدٍس
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 دزاطتوالاهخلاٌ الدًملساطي في الىطً العسبي    الظُاس يحدلُت الخؼُير 

 2011الدًملساطُت في الدٌو العسبُت بعد عام  في ماػساث

الجصاثس  -1حامعت باجىت  -كظم العلىم الظُاطُت، (ؤ)ؤطخاذ مداكس  -مساد بً طعُد. د

  

 :ملخف

تها التي الخُىعاث الخُغ١  بلى البدض َظا يؿعى  الاهخٟاياث بٗض الضيم٣غاَيت الخدىالث هاخيت مً الٗغبيت الضو٫  ٖٞغ

تها التي الكٗبيت ت ،2011 ٖام بٗض الضو٫  َظٍ ٖٞغ  ومؿخىياث الؿياسخي الخٛيحر في الٗغبيت الكٗىب مؿاعي بحن الٗال٢ت ومٗٞغ
 ماقغ وا٢تراح ٢ياؾها، وماقغاث الضيم٣غاَيت ظىصة مٟهىم بلى ؤوال الخُغ١  يخم ؾٝى ولهظا. الضيم٣غاَيت وظىصة

. ؤلاي٩ىهىميؿذ إلاجلت الخاب٘ الخ٣صخي وخضة ماقغ في واإلاخمشل الٗغبيت، الضو٫  في الضيم٣غاَيت ل٣ياؽ اإلاٗخمض الضيم٣غاَيت
 مً ،2012 و 2011 لٗامي الضيم٣غاَيت ماقغ ج٣اعيغ ٖلى بىاء الٗغبيت الضو٫  في الضيم٣غاَيت ماقغاث لخدليل زاهيا هيخ٣ل زم

تها التي الكٗبيت الاهخٟاياث بحن الٗال٢ت بزباث ؤظل  .الضو٫  َظٍ في يم٣غاَيتالض وماقغاث الٗغبيت الضو٫  ٖٞغ

 

Résume: 

Cette recherche vise à analyser les transitions démocratiques qui ont marqué les pays arabes après les soulèvements 
populaires après l’année 2011, et connaitre la relation entre les tentatives de changement politique et démocratisation et les 
niveaux et la qualité de la démocratie dans ces pays. En premier lieu, il faut donc définir la notion de la qualité de la 
démocratie et les indicateurs pour mesurer la démocratie dans les différents pays, et ensuite nous présentons l 'indice 
démocratique adopté pour mesurer la démocratie dans les pays arabes, représentés par l'indicateur de démocratie créé en 2006 
par The Economist Group. En deuxième lieu, nous passons à analyser les indicateurs de la démocratie dans les pays arabes 
pour les années 2011 et 2012, afin de prouver la relation entre les soulèvements populaires dans  le monde arabe et les 
indicateurs de la démocratie dans ces pays. 

 

 ملدمت

ذ ل٣ض  في خضر مشلما الؿياؾيت ألاهٓمت حٛيحر بلى ؤصي ما مجها الايُغاباث مً واؾٗت مىظاث الٗغبيت الضو٫  مٗٓم ٖٞغ
ت جبجي بلى ؤصي ما ومجها وجىوـ، واليمً وليبيا مهغ  الٗمليت ؤؾـ مّؿذ والضؾخىعيت الؿياؾيت ؤلانالخاث مً مجمٖى

 ؾاخت بلى وال٣م٘ والضي٨خاجىعيت الدؿلِ خالت مً الٗغبيت بالضو٫  الاهخ٣ا٫ اإلاؿاعي َظٍ مً الٛايت ٧اهذ ول٣ض. الؿياؾيت

 َظٍ بٗض الباعػة الىخاثج ؤن بال. الؿلُت ٖلى الؿلمي الخضاو٫  مبضؤ بزباث بلى وحؿعى قٗىبها جدترم التي الضيم٣غاَيت الضو٫ 
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 بلى ؾٗذ مًاصة بشىعاث ظىبهذ بديض ألاًٞل، هدى الخٛيحر بخضار في الكٗبيت اإلا٣اعباث ٢ضعة في حك٨٪ الخدغ٧اث

 .الٟىضخى وبخضار اإلا٩اؾب مهاصعة

ا ٚمىيا ال٩لماث ؤ٦ثر مً الضيم٣غاَيت ٧لمت ؤن ق٪ ال  الؿياؾت ٖالم ٢ا٫ و٦ما والكٗبي، الش٣افي الخضاو٫  في وقيٖى

مىيا، ايُغابا ال٩لماث ؤ٦ثر هي الضيم٣غاَيت ٧لمت ؤن" ٦غي٪ بحرهاعص  شسو، ل٩ل باليؿبت قيئا يٗجي ٢ض مهُلر ٞهي ٚو
 ؤ٦ثر ؤنبذ ٢ض الٗالم ؤن به٩اع يم٨ً ال وبيىما ،"مٗجى بضون  ٧لمت الضيم٣غاَيت جهبذ بإن زُىعة َىا٥ ج٩ىن  بديض

 الضوليت الٗال٢اث ؤن ختى. ( )"الضيم٣غاَيت" ٢ياؽ ل٨يٟيت الض٢ي٤ الخدضيض مشاعة ماػالذ التي ال٣ًايا مً ٞةن صيم٣غاَيت،
ا حٗٝغ اليىم  في الخضزل مً مؼيضا هلخٔ خيض للضيم٣غاَيت، ومكتر٥ مىخض ٞهم وظىص ٖضم بؿبب الايُغاب مً هٖى

ى ؤلاوؿان، خ٣ى١  وخمايت الضيم٣غاَيت وكغ بذجج الضازليت الضو٫  قاون  في الؿاٞغة الخضزالث في ؤيًا هلخٓه ما َو

. الٗغبي الخغا٥ ؤخضار بزغ ٖلى الٗغبيت الضو٫  قاون

 مً ٣ِٞ ليـ اإلااييت، ٖاما الٗكغيً زال٫ بزاعة الاججاَاث ؤ٦ثر مً بالضيم٣غاَيت اإلاخىامي الٗالمي الالتزام ٧ان ل٣ض
ا وبهما اإلاخ٣ضمت، البلضان ظاهب ًً ا، وؤٞغي٣يا الالجيييت ؤمغي٩ا في الجضيضة الضيم٣غاَياث ظاهب مً ؤي حَر  بك٩ل جايض والتي ٚو

ذ ل٣ض. ؤ٢اليمها في الضيم٣غاَي ؤلانالح متزايض  ختى اإلاخٗضصة، مىظاتها ٖبر ٦بحرة صيم٣غاَيت جدىالث الٗالم صو٫  ٖٞغ
 بلى اإلاك٩لت َظٍ جضٞٗىا. الضيم٣غاَي الٗالم مخُلباث م٘ الخ٨ي٠ ٖليه وظب ٧اؾخصىاء الضيم٣غاَيت ٚحر الضو٫  ؤنبدذ
 الدؿائ٫  خى٫  الاق٩اليت وجخمدىع  الٗغبيت، الضو٫  في الضيم٣غاَي والاهخ٣ا٫ الؿياسخي الخٛيحر بحن الٗال٢ت خى٫  الدؿائ٫ 

 ؤو الضيم٣غاَيت؟ جغؾيش في الكٗبي الخغا٥ بٗض الٗغبيت الضو٫  في الؿياسخي الخٛيحر خغ٧اث ؾاَمذ مضي ؤر بلى: الخالي
 الخغا٥ بٗض الٗغبيت الضو٫  في الضيم٣غاَي الاهخ٣ا٫ مجا٫ في" ٦مّيا" مغييت هخاثج ًٖ الخضيض يم٨ً َل: ؤزغي  بهيٛت

  ؟2011 لٗام الكٗبي

تها التي الخُىعاث الخُغ١  بلى البدض َظا يؿعى  الاهخٟاياث بٗض الضيم٣غاَيت الخدىالث هاخيت مً الٗغبيت الضو٫  ٖٞغ
تها التي الكٗبيت ت ،2011 ٖام بٗض الضو٫  َظٍ ٖٞغ  ومؿخىياث الؿياسخي الخٛيحر في الٗغبيت الكٗىب مؿاعي بحن الٗال٢ت ومٗٞغ

 ماقغ وا٢تراح ٢ياؾها، وماقغاث الضيم٣غاَيت ظىصة مٟهىم بلى ؤوال الخُغ١  يخم ؾٝى ولهظا. الضيم٣غاَيت وظىصة

. ؤلاي٩ىهىميؿذ إلاجلت الخاب٘ الخ٣صخي وخضة ماقغ في واإلاخمشل الٗغبيت، الضو٫  في الضيم٣غاَيت ل٣ياؽ اإلاٗخمض الضيم٣غاَيت
 ؤظل مً ،2012 و 2011 لٗامي الضيم٣غاَيت ماقغ ج٣اعيغ ٖلى بىاء الٗغبيت الضو٫  في الضيم٣غاَيت ماقغاث لخدليل هيخ٣ل زم

تها التي الكٗبيت الاهخٟاياث بحن الٗال٢ت بزباث . الضو٫  َظٍ في الضيم٣غاَيت وماقغاث الٗغبيت الضو٫  ٖٞغ

 وؤبعادها الدًملساطُت حىدة مـهىم في: ؤوال

ت بلى حؿعى التي الخجغيبيت الضعاؾت بَاع في صيم٣غاَيت ظىصة جدليل بن  ٣ِٞ جخُلب ال الجيضة، الضيم٣غاَيت هي ما مٗٞغ

 ألاصوى الخٗغي٠ بن. ٦ظل٪ للجىصة ناعم مٟهىم وي٘ مً البض بل بالضيم٣غاَيت، السانت الخٗغيٟاث بٌٗ اٖخماص
 وخغة مخجضصة اهخساباث الخهىيذ، في الٗام الخ٤: ألا٢ل ٖلى يًم ؤن البض الضيم٣غاَي الىٓام ؤن ٖلى يا٦ض ( )للضيم٣غاَيِت 

                                                           
 غرفة التجارة األمريكية، واشنطن مركز المشروعات الدولية الخاصة،قياس الديمقراطية، . 2012أوث  22. جون كستر ( )

http://www.cipe-arabia.org/index.php/publications/blog/1116-measuringdemocracy 
(2) 

Leonardo Morlino. 1998. Democracy Between Consolidation and Crisis. Parties, Groups and Citizens 

in Southern Europe, Oxford, Oxford University Press 
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 مً البض الضهيا ؤلاظغاثيت اإلاٗايحر َظٍ بلى باإلياٞت. مخٗضصة مٗلىماث مهاصع حٗضصر، خؼبي هٓام وقٟاٞت، وجىاٞؿيت

خماص ت ميضاوي جدليل الٖا . واإلاؿاواة الخغيت: للضيم٣غاَيت الغثيؿيحن الهضٞحن بخد٣ي٤ الالتزام صعظت إلاٗٞغ

 في الخٗبحر َظا اؾخٗما٫ ؤن خيض للجىصة، واضر حٗغي٠ ج٣ضيم هي الجيضة الضيم٣غاَياِث  ج٣ييم في الشاهيت السُىة

 :للجىصة مسخلٟت مٗاوي زالزت ج٣ضم والدؿىي٣يت الهىاٖيت ال٣ُاٖاث

ت ص٢ي٣ت لٗمليت هديجت َى الجيض اإلاىخىط ؤن خيض مىخىط، ب٩ل اإلاغجبُت ؤلاظغاثيت باإلآاَغ الجىصة حّٗغٝ. 1  ومًبَى
ت زال٫ مً  .ؤلاظغاء ٖلى َىا ٞالخإ٦يض ٖليهو والُغ١، ؤلاظغاءاث مً مجمٖى

و آلاالث الخهميم، مؿخىي  ٖلى ؾىاء للمىخىط، الهي٩ليت السهاثو ٖلى الجىصة جخًمً. 2
َ
 ٖليهو اإلاىخىط، ٞٗاليت ؤ

 .اإلادخىي  ٖلى َىا ٞالخإ٦يض

 الك٩ليت اإلاىخىط إلاىانٟاث اإلاخجضص َلبه زال٫ مً اإلاؿتهل٪ بمخُلباث ؤؾاؾا يغجبِ مٗيىت زضمت ؤو مىخىط ظىصة. 3

 . الىديجت ٖلى َىا ٞالخإ٦يض ٖليهو طاجه، خض في اإلاىخىط َبيٗت ؤو

 مً اإلاىاَىحن بحن واإلاؿاواة الخغيت جد٤٣ مؿخ٣غة ماؾؿاجيت بييت ج٣ّضم التي الجيضة الضيم٣غاَيت هي الضيم٣غاَيت ظىصة بن

 ٧امل بك٩ل اإلاىاَىحن ُيغضخي قغعي بىٓام ؤوال جخٗل٤ الجيضة الضيم٣غاَيت بن. وآلالياث للماؾؿاث الكغعي الٗمل زال٫

 مؿخىي  والجماٖاث الجمٗياث اإلاىاَىىن، ٞيه يخمخ٘ ؤيً الىٓام هي الجيضة الضيم٣غاَيت زاهيا،(. الىديجت هاخيت مً الجىصة)
 اإلاىاَىىن  يخمخ٘ ؤيً الىٓام هي الجيضة الضيم٣غاَيت زالشا،(. اإلادخىي  هاخيت مً الجىصة) واإلاؿاواة الخغيت مً ٣ٖالوي

٣ا واإلاؿاواة الخغيت ألَضاٝ الخ٩ىمت جد٣ي٤ مضي ومغاظٗت ج٣ييم في بالؿلُت ٗاليت ٦ٟاءة ومغا٢بت ال٣اهىن، صولت إلابضؤ ٞو  ٞو
 اإلاجخم٘ بمُالب يخٗل٤ ٞيما اإلاىخسبحن للمؿاولحن واإلاؿاءلت الؿياؾيت واإلاؿاوليت الخ٩ىمت، ٢غاعاث و٦ٟاءة ال٣اهىن  جُبي٤

 .( )(ؤلاظغاء هاخيت مً الجىصة)اإلاضوي

حر عؾميت ؤهماٍ، ق٩ل في ٦ىٓام للضيم٣غاَيت حٗغيٟا( O'Donnell) ؤوصوهيل ي٣ّضم الالجيييت، ؤمغي٩ا ٖلى جغ٦حٍز في  ٚو
و واضخت عؾميت،

َ
 ؤو بها اإلاٗتٝر الٟىاٖل وزهاثو الغثيؿيت، الخ٩ىميت اإلاىا٢٘ بلى الىنى٫  ٢ىىاث جدضص يمىيت، ؤ

 صايمىهض مً ٧ل ٢ام ؤزغي، ظهت مً .( )اإلاىا٢٘ جل٪ بلى بالىنى٫  لهم حؿمذ التي وؤلاؾتراجيجياث واإلاهاصع اإلاؿخصىاة،

(Diamond )ومىعليىى (Morlino )جُبي٤ وجم الضيم٣غاَيت لجىصة ؤؾاؾيت ماقغاث وزالر بظغاءاث زمؿت مً ٢اثمت بخُىيغ 
اع َظا  آؾيا قغ١  ظىىب وصو٫  الالجيييت وؤمغي٩ا والكغ٢يت الٛغبيت ؤوعبا في م٣اعهت خاالث ٖكغة جدليِل  في اإلاجهجي ؤلَا

عر بَاع بغؾم( 1: )الضعاؾاث َظٍ مٗٓم ٢امذ ل٣ض. وؤٞغي٣يا  ظىصة م٣اعهت( 2) ؤو الضيم٣غاَيت، ظىصة إلاٟهىم جهىُّ

 .الضيم٣غاَيت لجىصة ماقغاث جُىيغ( 3) ؤو الضو٫، بحن م٣اعهت زىاثياث بحن الضيم٣غاَيت

 والؿياؾيت اإلاضهيت الخغياث في اإلاخمشلت ألاؾاؾيت ممحزاجه خى٫  اإلاٟهىم صاللت صعظت حٗجي ال الضيم٣غاَيت ظىصة بن

لى. ال٣اهىن  وصولت وهؼيهت خغة واهخساباث . الضيم٣غاَيت وظىصة الضيم٣غاَيت َبيٗت بحن الخميحز مً البض ألاؾاؽ َظا ٖو
 يم٨ً ؤيً الضيم٣غاَي الىٓام ظىصة َى يهم ما بل مٗيىت، صولت في ال٨مي ال٣ياؽ مؿإلت بخ٣ضيغ يخٗل٤ ال ٞاألمغ لظل٪،

 اإلاٟهىم َظا بن. صيم٣غاَي ٚحر ؤو صيم٣غاَي هٓام ؤنها ٖلى جهييٟها زاللها مً يم٨ً مٗيىت مغخلت ججاوػ  مٗيىت لضولت

                                                           
(1)

 Leonardo Morlino. 2011. Analyzing Democratic Qualities, Central European Political Science Review, 

12 (44), pp 9-45 
(2) 

Guillermo O’Donnel. 2004. Why the Rule of Law Matters. Journal of Democracy 15 (October): 32–46 
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 بضعظت ؤؾاؽ يخٗل٤ ٖليه، مخ٤ٟ ماقغ بلى يكحر ؤن ويجب طاجه، خض في الضيم٣غاَيت مٟهىم ًٖ يسخل٠ ؤن البض للجىصة

م الغيا ّٖ اجيا الضيم٣غاَيت ويض  الظر اإلاٟهىم َظا للخى٦مت، ماقغاث بخُىيغ آزغون باخشىن  ي٣ىم ؤزغي، ظهت مً. مىيٖى

 مشل ألابٗاص، ومخٗضصة م٣ٗضة مٟاَيم بىي٘ ي٣ىمىن  الباخشحن مً آلازغ والبٌٗ ،( )الجيضة الخ٩ىمت مٟهىم اؾدبض٫
ٗاليت البحرو٢غاَي البٗض بحن الغبِ مداولت  ،( )ال٣اهىن  صولت بَاع في وظٛغافي اظخماعي جدحز بضون  الٗامت الؿياؾت جىٟيظ ٞو

 الضيم٣غاَيت ٢ضعة مؿخىي  ببغاػ مداولت ؤو ،( )الا٢خهاصر باألصاء اَخمامهم زال٫ مً آزغون يبضيه الظر الخىظه ٨ٖـ
. ( )ٖضال ؤ٦ثر اججاَاث بلى الاظخماٖيت الخ٣اث٤ جدىيل

:  ؤٖالٍ اإلاظ٧ىعة ألابٗاص ٧ل ٣ٖالهيت بضعظت جًمً مخٛحراث زالزت ٖلى التر٦حز يخم ؾٝى

 يت) للىٓام الٗام الغؤر صٖم مؿخىياث  (الكٖغ

 ( الخإزحر) الخ٨م ظىصة

 (ال٨ٟاءة) والا٢خهاصر الاظخماعي ألاصاء 

 ما الٟترة في( Hagopian)َاٚىبحن َٝغ مً اإلاىيٕى الضيم٣غاَيت خى٫  اإلاىاًَ بصعا٧اث ماقغ ٖلى ألاو٫  اإلاخٛحر يؿدىض

لى ،2004 و 2000 ٖامي بحن  مً الٛغى بن. ( )2005 و 1995 ٖامي بحن اإلامخضة للٟترة الضيم٣غاَيت ًٖ الغيا إلاؿخىي  ٖييخحن ٖو
حر َى ال٣ياؾحن َظيً ب٢دام . الضوعيت الخٛحراث ٦ك٠ ؤظل مً وؿبيا َىيلت ػمىيت ٞترة ٖلى ٢اثمت للم٣اعهت ٖىانغ جٞى

 مؿخ٣ل بك٩ل الجيضة للخ٩ىمت ؤؾاؾيت ماقغاث ٖلى الى٢ٝى بلى يؿعى ٞهى الخ٨م، بجىصة اإلاخٗل٤ الشاوي للمخٛحر باليؿبت

ىا. للخ٩ىمت ألايضيىلىجي البٗض ًٖ مان َٝغ مً اإلاغنىصة بالبياهاث الاؾخٗاهت يم٨ً َو  بَاع في وػمالٍئ( Kaufmann) ٧ٞى
 الؿياسخي، الاؾخ٣غاع اإلاؿاءلت، الغؤر،: ؤؾاؾيت ؤبٗاص ؾخت جخًمً التي الضولي، بالبى٪ السانت الخى٦مت ٢ًايا ؾلؿلت

 . ( )الٟؿاص ومغا٢بت ال٣اهىن، خ٨م الخىٓيميت، الجىصة الخ٩ىمت، ٞٗاليت

 وليـ الضولت ممحزاث مً محزة ال٣اهىن  خ٨م اٖخباع ٖلى الىٓغيت الضعاؾاث بٌٗ جا٦ض ال٣اهىن، خ٨م بلى باليؿبت

ت الىٓام بلى الىٓغ جم بطا ؤزغي، ظهت مً. الىٓام  الؿلُت مماعؾت ب٨يٟيت اإلاخٗل٣ت واإلااؾؿاث ال٣ىاٖض مً ٦مجمٖى

ليه،. السانت ممحزاجه بَاع في ي٩ىن  ؤن ؤيًا يجب ال٣اهىن  خ٨م ٞةن الؿياؾيت،  ًٖ يبدض الظر الدؿائ٫  ٖلى لئلظابت ٖو
اع َظا في. بَال٢ا مىظىصة ٚحر ؤلام٩اهيت ؤن ٖلى الخإ٦يض وظب ال٣اهىن  خ٨م بضون  صيم٣غاَي هٓام وظىص بم٩اهيت  وظب ؤلَا
ت ال٣اهىن  خ٨م بحن الخميحز  ٢ضعة ؤر ؤزغي، ظهت مً الىا٢٘ في اقخٛاله و٦يٟيت ظهت، مً الغؾميت ال٣ىاٖض مً ٦مجمٖى

                                                           
(1)  

Daniel Kaufmann, Kraay Aart and Mastruzzi Massimo. 2005. Governance Matters IV:  Governance 

Indicators for 1996–2004. (Washington: World Bank) 
(2) 

Guillermo O’Donnell, op.cit, 32–46 
(3) 

Adam Przeworski, Alvarez Michael E., José A. Cheibub and Fernando Limongi. 2000. Democracy and 

Development: Political Institutions and Well-Being in the World,  1950–1990. (New York: Cambridge 

University Press) 
(4) 

Kurt Weyland. 1996. Democracy Without Equity: Failures of Reform in Brazil. (Pittsburgh: University 

of Pittsburgh Press) 
(5) 

Frances Hagopian. 2005. Conclusions: Government Performance, Political Representation, and Public 

Perceptions of Contemporary Democracy in Latin  America. In Frances Hagopian and Scott P. 

Mainwaring, eds., The Third Wave  of Democratization in Latin America: Advances and Setbacks. 

(Cambridge: Cambridge University Press) 
(6) 

Daniel Kaufmann, Kraay Aart and Mastruzzi Massimo. op.cit 



 2016  ماعؽ  5 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
15 

 

15 

 

 ؤعبٗت بَاع في خهٍغ يم٨ً الا٢خهاصر، باألصاء واإلاخٗل٤ الشالض باإلاخٛحر يسو ٞيما ؤزحرا،. ال٣ىاٖض َظٍ جُبي٤ ٖلى الضولت
 وؿبت زازا٫ البُالت، مٗض٫ زاهيا ؤلاظمالي، اإلادلي الىاجج بَاع في ٞغص ل٩ل باليؿبت الىمى مؿخىي  ؤوال ؤؾاؾيت، ماقغاث

 . ( )البُالت ٞجىة عاب٘ البُالت،

بي كُاض ماػس :زاهُا ٌ  في للدًملساطُت ججٍس  العسبُت الدو

خماص يخم ؾٝى. الٗالم خى٫  ججغيبي بك٩ل الضيم٣غاَياث ب٣ياؽ تهخم مباصعاث ٖضة جإؾيـ جم ل٣ض  ماقغ ج٣غيغ ٖلى الٖا
 م٘ بالخىاػر  الٗغبيت، الضو٫  في الضيم٣غاَيت الخدىالث عنض ؤظل مً ؤلاي٩ىهىميؿذ، إلاجلت الخ٣صخي لىخضة الضيم٣غاَيت

خه الظر الكٗبي الخغا٥  مً للٗضيض ألازغي  واإلادليت الٗاإلايت اإلااقغاث مً بضال اإلااقغ َظا ازخياع ويغظ٘ الضو٫، َظٍ ٖٞغ

ا ألاؾباب،  :آلاحي في هىظَؼ

 الؿلُاث ؾىاء الٗغبيت، الضو٫  في الخا٦مت الؿلُاث هىايا وج٣صخي ٞهم في الخاؾمت اإلاغخلت 2012 ،2011 ؾىتي جمشل -1
ذ التي الضو٫  في الجضيضة  لم التي الٗغبيت الضو٫  في الخا٦مت الؿلُاث ؤو واليمً، مهغ ليبيا، مشل الخ٨م هٓام في حٛيحرا ٖٞغ

ليه،. الضيم٣غاَي الخدى٫  مؿاعي حٗؼيؼ قإنها مً ؾياؾيت بنالخاث باجساط ٢امذ ول٨جها جخٛحر،  الؿىىاث َظٍ حُٗيىا ٖو

. الضو٫  َظٍ ٖلى الكٗبي للخغا٥ اإلاباقغ الخإزحر بؿبب الٗغبيت الضو٫  في الضيم٣غاَي للخدى٫  ال٨بري  الخىظهاث

 ؤنها خيض ألا٧اصيميت، ألاوؾاٍ مؿخىي  ٖلى اإلاهضا٢يت طاث اإلااقغاث مً ؤلاي٩ىهىميؿذ إلاجلت الخ٣صخي وخضة جمشل -2

 َى ٦ما مٗيىت مى٣ُت جسضم وال مخجاوؿت اإلاٗخمضة اإلااقغاث ؤن ٦ما. اإلاُٗياث جدّيض ؤن يم٨ً ؤيضيىلىظيت، ؤبٗاصا جدمل ال
. ألازغي  الضيم٣غاَيت إلااقغاث باليؿبت الخا٫

 الخدى٫  مجا٫ في مٗيىت بإبٗاص تهخم ال التي الٗامت اإلااقغاث مً ؤلا٧ىهىميؿذ إلاجلت الخ٣صخي وخضة حٗخبر -3

. ؾياسخي هٓام ؤر في الؿياؾيت للٗمليت ألاؾاؾيت الؼوايا جمشل اإلاٗخمضة اإلااقغاث بل الضيم٣غاَي،

 مً الٗاإلايت، الخدىالث جىا٦ب ؤن اؾخُاٖذ التي ال٣ليلت اإلااقغاث مً ؤلا٧ىهىميؿذ إلاجلت الخ٣صخي وخضة حٗخبر -4

ى بزغاظها، ٖلى ح٠٨ٗ التي الخ٣اعيغ زال٫ ا يشبذ ما َو  . والجضيت الاؾخمغاعيت مً هٖى

ى للضيم٣غاَيت ماقغ لخهميم مباصعة( The Economist) ؤلاي٩ىهىميؿذ مجلت مازغا ؤَل٣ذ ل٣ض  الضيم٣غاَيت ماقغ َو

 ماقغ" ويغظ٘. ( )(The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy)ؤلاي٩ىهىميؿذ إلاجلت الخ٣صخي لىخضة

 في" الضيم٣غاَيت ماقغ" ويا٦ض اإلاضهيت، والخغياث الؿياؾيت الخ٣ى١  خى٫  ومٟاَيمه الخغيت بيذ بلى مباقغة" الضيم٣غاَيت
م للضيم٣غاَيت، ٦مغاصٝ حٗخبر ؤن يجب ال الخغيت بإن الكإن َظا  ؤٚلب في يؿخسضمان والضيم٣غاَيت الخغيت ؤن مً بالٚغ

 ج٣ى٫  التي الىٓغ وظهت بلى ويؿدىض للضيم٣غاَيت، ألاوؾ٘ اإلاٟهىم بخُبي٤" الضيم٣غاَيت ماقغ" يهخم. مخباص٫ بك٩ل ألاخيان
 ال خيض ال٨ٟايت، ٞيه بما مخماؾ٨ت ليؿذ اإلاضهيت والخغياث الؿياؾيت الخغياث خالت ح٨ٗـ التي الضيم٣غاَيت بظغاءاث ؤن

                                                           
(1)

 Diego Abente Brun. 2007. The quality of democracy in  small south American countries: the case of 

Paraguay, Working Paper 343, November, p 7 
: دلؤشر الدميقراطيةادلوقع العام  ( ) 

http://www.economist.com/markets/rankings/displaystory.cfm?story_id=8908438 
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غيت الضيم٣غاَيت ج٩ىن  ؤن يم٨ً ٦ي٠ جدضص التي اإلامحزاث ببٌٗ ؤلاخاَت يم٨ً ليه ظىصتها، هي وما الجَى  الخغيت ٞةن ٖو

.  ( )٧اٞيت ٚحر ل٨جها للضيم٣غاَيت يغوعيت ٢يمت ج٣ضم

( 2) والخٗضصيت؛ الاهخسابيت الٗمليت( 1: )الخاليت السمؿت ألانىاٝ" الضيم٣غاَيت ماقغ" يُب٤ اإلاٟاَيميت، الىاخيت مً
ب. الؿياؾيت الش٣اٞت( 5) الؿياؾيت؛ اإلاكاع٦ت( 4) الخ٩ىمت؛ ٖمل( 3) اإلاضهيت؛ الخغياث

ّ
٣ا صولت ٧ل وجهّى٠ وجغج  َظٍ ل٩ل ٞو

 بظمالي بلى وباالؾدىاص وب٢ليمحن، مؿخ٣لت صولت 165 بم٣اعهت 2006 ٖام مً ابخضاء" الضيم٣غاَيت ماقغ" وي٣ىم. ألانىاٝ
  ماقغ" يمّحز الىخاثج، مجمٕى

َ
 10 بلى 8 مً الىديجت بظمالي" )ال٩املت الضيم٣غاَياث: "الخاليت الىٓم ؤهىإ بحن" الضيم٣غاَيت

 مً ؤ٢ل" )اؾدبضاصيت ؤهٓمت"و ،(ه٣اٍ 5.9 بلى 4 مً" )هجيىت ؤهٓمت" ،(ه٣اٍ 7.9 بلى 6 مً" )اإلاٗيبت الضيم٣غاَياث" ،(ه٣اٍ

 مً ؤزحرا الكماليت ٧ىعيا ونىٟذ ه٣اٍ، 9.88 ٖلى وؤخغػث ألاولى اإلاغجبت في الؿىيض نىٟذ مشال، 2006 ٖام في(. 4 ه٣اٍ
 الضيم٣غاَياث في يٗيكىن  الٗالم ؾ٩ان مً% 13 ٞةن ،2006 ٖام وج٣غيغ الٗالم ؾ٩ان بلى وباإلقاعة ه٣ُت، 1.03 زال٫

 . ( )الاؾدبضاصيت ألاهٓمت في%  38.2 و ال٩املت،
ً
٣ا  ه٣ُت 9.80 بلى يهل مجمٕى  الجرويج سجلذ ،2011 لٗام اإلااقغ إلنضاع ٞو

لى ٧البلض الؿىيض مدل خلذ ٖىضما ،2010 ٖام مً م٩اهتها ٖلى وخاٞٓذ ،10 بلى 0 بحن ما يتراوح م٣ياؽ ٖلى   مغجبت ألٖا
ً
٣ا  ٞو

، الغاب٘ اإلاغ٦ؼ بلى وجغاظٗذ 2008 ؾىت الخهيي٠ ٢مت اخخلذ ٢ض الؿىيض ٧اهذ خيض. اإلااقغ لظل٪
ً
 ٧ىعيا اخخلذ بيىما الخ٣ا

ى ،1.08 م٘ ؤ٢ل ه٣اٍ بمجمٕى صولت 167 ا٫ في ألازحر اإلاغ٦ؼ الكماليت   .( )2010 ٖام مى٢ٗها هٟـ َو

 وخـاثـه 2011 بعد العسبي الدًملساطي الخسان ؤطباب في: زالثا

 مً ال٨شحر ،2011 الٗام مُل٘ مىظ الٗغبيت الضو٫  مً الٗضيض قهضٍ الظر الكٗبي الخغا٥ يخسظَا التي اإلاسخلٟت اإلاؿاعاث جشحر
 َّبت اٖخبروَا الؿياسخي بالكإن اإلاهخمحن مً َام ٣ٞؿم اإلادخملت، وجضاٖياتها اإلاباقغة بإؾبابها جخهل التي ؤلاق٩الياث

بتها وججؿيضا والٓلم، الاؾدبضاص ؾئمذ قٗىب  خ٣ى١  واخترام الكٗب ؾياصة ؤؾاؾه صيم٣غاَي ؾياسخي هٓام بىاء في لٚغ
  ليؿذ ؤنها آزغ ٢ؿم يغي  خحن في ؤلاوؿان،

ّ
 ؤَليت، خغوب في ػّظها زال٫ مً بيٗاٞها، ؤو الىَىيت الضولت لخ٨ٟي٪ مداولت بال

 الضو٫  في الضيم٣غاَيت ماقغاث جدليل ؤن ٚحر. ( )وصوليت ب٢ليميت ل٣ىي  زضمت بٗضَا، اؾخ٣غاع ال الٟىضخى، خالت بلى وصٞٗها
 للمض الخ٣ي٣يت ألابٗاص ج٣ييم زاللها مً يم٨ً مؿخىياث بلى الخدليل هُا١ جًيي٤ ٖليىا يدّخم الخغا٥ بٗض الٗغبيت

ليه الضيم٣غاَي، خباع بٗحن ألازظ يخم ؾٝى ٖو  ٚحر ألاؾباب صون  اإلاباقغة وألاؾباب الساعظيت، صون  الضازليت باألؾباب الٖا

ت في جتر٦ؼ الٗغبي للخغا٥ اإلاباقغة الضازليت ألاؾباب بن. اإلاباقغة  هجملها وؾياؾيت ا٢خهاصيت اظخماٖيت، ٖىامل مجمٖى

: يلي ٞيما

 لئلوؿان اإلاٗيكيت الخياة مً ظٗلذ نٗبت ا٢خهاصيت ؤويإ الٗغبيت البلضان مٗٓم يؿىص: وا٢خهاصيا اظخماٖيا: ؤوال
 هي بىٍٓغ التي اإلاؿدبضة، ألاهٓمت يض ًٚبه ًٖ والخٗبحر لالخخجاط الكىإع بلى للسغوط ؤظبرجه يُا١، ال ؤمغا الٗغبي

 الخسل٠( ب) البُالت، مٗضالث وجؼايض اإلاض٢٘ ال٣ٟغ اهدكاع( ؤ) :ألاويإ َظٍ بحن مً .الا٢خهاصيت مٗاهاجه ًٖ اإلاؿئىلت

 بن: ؾياؾيا: زاهيا. وؤلاصاعر  اإلاالي الٟؿاص( ٌ) الٟغص، صزل اهسٟاى( ص) الٗغبيت، البلضان في اإلاضيىهيت اعجٟإ( ط) الاظخماعي،

                                                           
(1) 

Kekic, Laza. 2007. The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy. The World in 2007. 

London: The Economist, p 2 

http://www.economist.com/media/pdf/Democracy_Index_2007_v3.pdf 
(2)

 Ibid. 
(3)

 http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_index 

 9  ، ص 398العدد  زلاولة لفهم الدوافع واستشراف ادلآالت، ادلستقبل العريب،: االنتفاضات العربية.   0 أبريل . شفيع بومنيجل( ) 
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 ومهغ ؾىعيا مً ٧ل في ألاهٓمت طل٪ ٖلى صليل وزحر اؾدبضاصيت، ؤهٓمت هي الٗغبيت البلضان في الؿياؾيت ألاهٓمت مٗٓم
 الخ٣ي٣يت، الؿياؾيت ألاخؼاب وحك٨يل الؿلُت وجضاو٫  الؿياؾيت ٧الخٗضصيت الضيم٣غاَيت اإلآاَغ وظمي٘ واليمً، وجىوـ

الم ووظىص والخٗبحر الغؤر وخغيت  وجمخاػ. ( )الٗغبيت البلضان في ٧ليا مٗضومت ج٨ً لم بن مدٓىعة مٓاَغ هي الخغ ؤلٖا
ت الٗغبيت الاهخٟاياث ها، مً ٞغيضة ججٗلها السهاثو مً بمجمٖى يت، الظاجيت الهٟاث ببٌٗ جمخاػ ؤنها هٖى  واإلاىيٖى

 الغاب٘، الجيل بلى ألاو٫  الجيل مً الؿاب٣ت -الخٗبحر صر بن-الشىعيت الخغ٧اث ًٖ الازخالٝ ٧ل جسخل٠ والساعظيت الضازليت
اتها، الليبراليت الىٓغيت ًٖ بٗيضا الؿياسخي الهغإ ْاَغة جدليل ؤظل مً الؿياؾت لٗلم ظضيضة آٞا٢ا جمىذ ٞهي  خيض وجٟٖغ
 الؿلم مٟهىمي بحن اإلاخباصلت الٗال٢ت الضيم٣غاَي الؿالم هٓغيت اٞتراياث في ختى الدك٨ي٪ بلى ؤٞطخى الٗغبي الخغا٥ ؤن

 ؤزبدذ ل٣ض. ( )واليمً وليبيا ؾىعيا في زانت الٗغبيت الاهخٟاياث به مّغث الظر الٗىي٠ اإلاؿاع ؤؾاؽ ٖلى والضيم٣غاَيت،
 ظضيضة ؾياؾيت طواث جبجي ٖىض زانت الٗىإلات، بٗض ما ٖالم في الخٛيحر ل٣ىي  ظيضا ٞهما الىيىماع٦ؿيت الخدليالث بٌٗ
ىا ،...الكٗب اإلاٗاعيت، الؿلُت، في اإلاخمشلت ال٨الؾي٨يت الظواث ًٖ بٗيضا  مً ؾىاء الٗاإلايت السسِ خاالث ٞهم يم٨ً َو

 بن. ( )الٛغبي الٗالم في ٖاإلايت مضيىت 500 مً ؤ٦ثر قهضتها التي ،..."اخخلىا" خغ٧اث زال٫ مً ؤو الٗغبيت الاهخٟاياث زال٫

. ميكىص ؾياسخي حٛيحر بةخضار ال٨ٟيل َى الصخيذ بالك٩ل ازترا٢ها ومؿاعي الخالي الٗالم في الؿلُت إلاغا٦ؼ الجيض الٟهم

:  ( )يلي ما هظ٦غ الٗغبيت الاهخٟاياث زهاثو ؤَم بحن مً بن

غة الٗغبيت ألاهٓمت ببٌٗ ؤَاخذ التي الكٗبيت الشىعاث ج٨ً لم -1  ألايضيىلىظيت والخغ٧اث ألاخؼاب ٢بل مً مَا
 قىإع في اإلاخٓاَغيً ج٣ىص وؤن الاظخماعي الخغا٥ مىظت جغ٦ب ؤن حؿخُ٘ لم التي( وؤلاؾالميت وال٣ىميت اإلااع٦ؿيت)الخ٣ليضيت

ىا الٗغبيت، اإلاضن  ٚحر زىعة ؤنها بن والٗكغيً، الخاصر ال٣غن  مً الشاوي ال٣ٗض بضايت م٘ الخ٣ي٣يت ٞغاصتها ج٨مً َو

ها التي باإلاٗايحر ؤيضيىلىظيت . وهٓغيا ٖمليا وٗٞغ

ا، الٗغبيت الشىعاث ّٞجغوا الظيً بلى هٓغها بطا -2  الخغ٧اث بٗض ما ظضيض ٖغبي ظيل ؤمام ؤهىا الىاضر مً و٢اصَو
". بعخل"وملمىؾت بغاٚماجيت ٧لها ٞكٗاعاتهم باأليضيىلىظيا، الجيل َظا يهخم ال. ؤلاؾالميت

 ال٣ىة جمل٪ وخضَا ؤلاؾالميت الخغ٧اث بإن اإلااييت ال٣ٗىص َيلت ُبجي الظر الاصٖاء الٗغبيت الشىعاث صخًذ ل٣ض -3
ً في البىليؿيت الضولت لخدضر والخىٓيميت ألايضيىلىظيت . الٗغبي الَى

 الٗغبيت الضو٫  مٗٓم في الكبابيت الخغ٦ت اهضٞٗذ والاظخماٖيت، الؿياؾيت اإلاكاع٦ت واوٗضام الخغيت، اوٗضام ْل في -4
لذ الشىعة، بلى

ّ
. لخغيتها واإلاالط الًٟاء الاهترهيذ قب٨ت وق٩

 للمُالب وألازالقي الاظخماعي الُاب٘ هي الٗغبيت الاهخٟاياث اهضإل ٖلى ؾاٖضث التي ألاؾباب إلاسخل٠ الٛالبت الؿمت بن
ٗها التي لت ٚحر ل٣ٗىص ب٣يذ التي هٟؿها وهي الكباب، ٞع ّٗ  في مخ٣ى٢ٗت ب٣يذ التي ألازحرة َظٍ الىسب، مؿخىي  ٖلى مٟ

                                                           

كلية التخطيط والتنمية السياسية، ماجستير في إسرائيل، مذكرة  لدولة الوظيفي الدور العريب على احلراك أثر. 3 0 . مصطفى حسن األسمروضاج ( ) 
    -08 ، ص ص فلسطين، نابلسالنجاح الوطنية، في جامعة الدراسات العليا 

(2)
 Nils Zurawski. 2006. Violence and democracy, Ethnopolitics: Formerly Global Review of 

Ethnopolitics, Vol.5, N°2, pp 191-198 
(3)

 Elizabeth Cobbett and Randall Germain. 2012. Occupy Wall Street’ and IPE  :Insights and 

Implications, Journal of Critical Globalisation Studies, Issue 5, pp 110-113 
 9  -7  ، ص ص 386ربيع الثورات الدميقراطية العربية، ادلستقبل العريب، العدد .   0 أبريل . توفيق ادلديٍت ( )
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ى الخالي، الكباب بها يهخم ال التي البحزهُيت ألايضيىلىظيت ه٣اقاتها  جد٣ي٤ ًٖ بٗيضة الىسب َظٍ ظٗل الظر الصخيء َو

باث . َا٢اٍ ججىيض في ويٗيٟت اإلاجخم٘ ٚع

ٌ  في الدًملساطُت ماػساث: زابعا  الؼعبي الخسان بعد العسبُت الدو

 الٗغبيت اإلااقغاث بىي٘ حؿمذ بُغي٣ت ؤلا٧ىهىميؿذ، إلاجلت الخ٣صخي وخضة خؿب الضيم٣غاَيت ماقغاث عنض يخم ؾٝى
تها التي الؿياؾيت للخٛيحراث بال٣ياؽ الٗغبيت الضو٫  ماقغاث في خهلذ التي الخدىالث وم٣اعهت الٗالمي، ؾيا٢ها في  َظٍ ٖٞغ

. الضو٫ 

 بلضا 167 مجمٕى مً بلضا 48 في الضيم٣غاَيت ماقغ جغاظ٘ ٣ٞض ،( )2011 لٗام ٞيه الضو٫  وجغجيب اإلااقغ هخاثج خؿب

ل بلضا، 41 في َٟي٠ بك٩ل جدؿً بيىما اإلااقغ، يُٛحها  الٗالم ماقغ ٧ان وبظماال. بلضا 78 في الؿاب٤ الٗام مشل َى ٦ما ْو

 في َٟي٠ جغاظ٘ َىا٥ و٧ان الكماليت، وؤمحر٧ا الٛغبيت ؤوعوبا في اإلاخ٣ضمت الضو٫  في زانت 2010 ٖام في مىه ؤ٢ل اإلاخىؾِ في
 ّٖضله ٣ٞض الصخغاء، ظىىب وؤٞغي٣يا ؤٞغي٣يا وقما٫ ألاوؾِ الكغ١  في التراظ٘ ؤما الالجيييت، وؤمحر٧ا آؾيا في اإلاخىؾِ

 جهيي٠ خؿب بأزغ ؤو بك٩ل صيم٣غاَيت صو٫  في يٗيكىن  الٗالم ؾ٩ان هه٠ ؤن وعٚم. الٗغبي الغبي٘ صو٫  في الخدؿً

 بها صولت 53 م٣ابل صولت، 25 ٖلى جؼيض وال ٧املت صيم٣غاَيت ؤنها ٖلى جهى٠ الضو٫  جل٪ مً ٢ليال ٖضصا ٞةن اإلااقغ،
ضصَا البا٢يت والضو٫  مٗيبت، صيم٣غاَيت  بحن ما هجيىت ؤهٓمت حٗخبر صولت 37و الىٓام قمىليت صولت 52 ٞمجها صولت، 83 ٖو

. ( )والضيم٣غاَيت الكمىليت

 الٗام َظا في الضيمى٢غاَيت ؤن ومى٣ُخحن، بلضا 167 يكمل الظر ،( )2012 لٗام الضيمى٢غاَيت ماقغ ج٣غيغ وُيٓهغ

ا وب٣ي بلضا 54 في جدّؿيذ بلضا، 40 في جغاظٗذ َغ
ّ

ت ج٣غيغ يضعؾها التي ألا٢اليم مٗٓم وفي. بلضا 73 في زابخا ماق  ب٣ي اإلاجمٖى

 الٗام اإلاٗض٫ اعجٟ٘ خيض الىمِ، َظا ًٖ حكظ ؤٞغي٣يا وقما٫ ألاوؾِ الكغ١  مى٣ُت ؤن بال ،2011 بٗام م٣اعهت زابخا اإلااقغ
 ؤهٓمت" بلى" اؾدبضاصيت ؤهٓمت" مً اإلاى٣ُت َظٍ مً بلضان زالزت اهخ٣لذ خيض ه٣اٍ، 3.73 بلى ه٣اٍ 3.62 مً للماقغ

 البلضان بظمالي مً% 15 يمشل ما ٧املت، صيم٣غاَيت حٗيل الٗالم في بلضا 25 ؤن بلى الخ٣غيغ يخىنل طل٪، بلى". هجيىت
 الضيم٣غاَياث بلضان ؤما. وؿمت مليىن  790 ٢غابت ؤر الٗالم، ؾ٩ان مً% 11.3 ٣ِٞ يمشلىن  ؾ٩انها ؤن ٚحر. اإلاضعوؾت

 ؾ٩ان هه٠ مً ؤ٢ل ؤن يٗجي َظا. وؿمت ملياع 2.6 بدضوص ؤر الٗالم، ؾ٩ان مً% 37.2 ٞحها يٗيل ،54 ٞٗضصَا الىا٢هت

. ما خض بلى صيمى٢غاَيت ؤهٓمت في يٗيكىن  مجهم% 48.7 وجدضيضا ألاعى،

 الخٛيحر لخغ٧اث اإلاؿبى١  ٚحر الاعجٟإ َى الٗالم، قهضَا التي الغثيؿيت الخُىعاث ؤبغػ  مً ؤن بلى الخ٣غيغ وؤقاع
 ؤن اٖخبر ؤهه بال الضيم٣غاَيت، مً ظضيضة مىظت خضور لخى٢٘ ال٨شحريً صٞ٘ الظر الٗغبي، الٗالم في الضيم٣غاَي

 قهض 2012 الٗام ؤن ؤيًا الخ٣غيغ في وظاء. الخ٣غيغ ؤوعص ما بدؿب للٛايت، ما٦ض ٚحر اخخماال جب٣ى اإلاى٣ُت في الضيم٣غاَيت

 باإلااؾؿاث الكٗبيت الش٣ت ؤن ٦ما. اإلاخ٣ضمت البلضان مً ٖضص في الؿياؾيت ال٣ياصة وي٠ٗ الؿياصيت الضيىن  ؤػماث و٢ٕى
  قهضث الؿياؾيت

ً
. ألاوعوبيت البلضان مً الٗضيض في اهسٟايا

                                                           
 http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2011:لإلطالع على التقرير أنظر ( )
تراجع الدميقراطية، الوطن، عمان .   0 جانفي  5 . أمين مصطفى  ( )

http://www.alwatan.com/graphics/2012/01Jan/25.1/dailyhtml/opinion.html 
 http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex12 :لإلطالع على التقرير أنظر (3)
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ٌ  ماػساث -1  2011 لعام العسبُت الدو

م ٖلى ؤهه 2011 ٖام ج٣غيغ ط٦غ  صعظت مخىؾِ ماقغ وجدؿً اإلاى٣ُت، في للضيم٣غاَيت اإلاايضة الاخخجاظاث مً الٚغ
 اإلاى٣ُت في بلضا 19 ؤنل مً 15 الخ٣غيغ يهى٠ بط الٗالم، في ٢مٗا ألا٦ثر اإلاى٣ُت حٗخبر جؼا٫ ال ٞةنها اإلاى٣ُت، في الضيم٣غاَيت

 خ٣٣ذ التي جىوـ قهضتها الٗغبي، بالغبي٘ ٖٝغ إلاا ؤلايجابيت الىخاثج ؤن الخ٣غيغ في وظاء .اإلاؿدبضة ألاهٓمت طاث الضو٫  مً
لى الضيم٣غاَيت، نٗيض ٖلى مهمت زُىاث م ٖو  ٞةهه السليج، صو٫  وبٌٗ وليبيا مهغ مً ٧ل سجلخه الظر الخ٣ضم بٌٗ ٚع

.  ( )واليمً والبدغيً ؾىعيت مً ٧ل حكهضَا التي الاخخجاظاث ججاٍ الٟٗل عصوص في جضَىع  َىا٥ يؼا٫ ال آزغ م٩ان في

ا في ؤوعصث ٢ض ؤلاي٩ىهىميؿذ و٧اهذ  في ؾياؾيت ايُغاباث حكهض عبما التي الضو٫  مً ٖضصا َىا٥ ؤن 2008 لٗام ج٣غيَغ
 يُٗي ؾٝى الا٢خهاصر ال٨ؿاص ؤن بط واليمً، والؿىصان البدغيً مً ٧ل الٗغبيت الضو٫  جل٪ مً وجضزل اإلا٣بلت، الٟترة

غة وه٣و السضماث ٖلى الًِٛ ؤن بال للخدغ٥، الؿياؾيت لل٣ىي  صٞٗاث  تهضثت ٖلى الخ٩ىمت ٢ضعة ؾي٠ًٗ اإلااليت الٞى

. ( )الىي٘

 حٗؿٟيت ٢ىاهحن زال٫ مً واإلاضهيت الؿياؾيت الخغياث ج٣يض جؼا٫ ال ج٣غيبا الٗغبيت الخ٩ىماث ٧ل ٞةن ؤزغي، ظهت مً
اب م٩اٞدت ٢ىاهحن ٚغاع ٖلى غ ال الٗغبيت ألاهٓمت بإن جىحي بُغي٣ت والخٓاَغ، الخٗبحر في الخ٤ ومى٘ ؤلاَع  ؤلاعاصة ٖلى جخٞى

 ٧ل في الٗغبيت الخ٩ىماث ؤٖما٫ ٖلى والغ٢ابت اإلاؿاءلت آلياث ٚياب َى اإلاالخٔ الصخيء ٦ظل٪. الخٛيحر إلخضار ال٩اٞيت
ى الخ٩ىمي، الٗمل مؿخىياث . والكٟاٞيت اإلاؿاءلت ماقغاث في الٗالمي الترجيب طيل في يجٗلها ما َو

مىما  إلاجلت الخابٗت الخ٣صخي وخضة خؿب 2011 لٗام الٗغبيت الضو٫  في الضيم٣غاَيت وماقغاث ٢يم عنض يم٨ً ٖو

: الخالي الجضو٫  خؿب ؤلاي٩ىهىميؿذ

  

                                                           

 
... عربيّياً    ... عادليّياً     البحرين يف الًتتيب  :الدميقراطيةتراجعت يف العام ادلاضي وُصنفت ضمن الدول غَت .   0 جانفي   0. أماين ادلسقطي (1)

  03 3صحيفة الوسط، البحرين، العدد للدميقراطية، « اإليكونومست»والرابعة خليجيّياً مبؤشر 
http://www.alwasatnews.com/3403/news/read/618949/1.html 

 https://graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf :لإلطالع على التقرير أنظر ( )
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 ٌ ٌ  في الدًملساطُت ماػساث(: 1) زكم الجدو  ؤلاًىىهىمِظذ مجلت ملُاض خظب 2011 لعام العسبُت الدو

 الغجبت ٖاإلايا الضو٫  الغجبت ٖغبيا الى٣اٍ الىٓامجهيي٠  للخ٩ىمتالىٕى الاؾمي 

 92 جىوـ 1 5.53 هٓام هجحن ظمهىعيت

 94 لبىان 2 5.32 هٓام هجحن ظمهىعيت بغإلااهيت

 99 ٞلؿُحن 3 4.97 هٓام هجحن صيم٣غاَيت بغإلااهيت هٓام قبه عثاسخي،

 109 مىعيخاهيا 4 4.17 هٓام هجحن ظمهىعيت بؾالميت

 112 الٗغا١ 5 4.03 هٓام هجحن ظمهىعيت بغإلااهيت

 115 مهغ 6 3.95 هٓام ؾلُىر  ظمهىعيت هٓام قبه عثاسخي،

 118 ألاعصن 7 3.89 هٓام ؾلُىر  مل٨يت صؾخىعيت

 119 اإلاٛغب 8 3.83 هٓام ؾلُىر  مل٨يت صؾخىعيت

 122 ال٩ىيذ 9 3.74 هٓام ؾلُىر  مل٨يت صؾخىعيت

 125 ليبيا 10 3.55 هٓام ؾلُىر  ظمهىعيت بغإلااهيت

 130 الجؼاثغ 11 3.44 هٓام ؾلُىر  ظمهىعيت هٓام قبه عثاسخي،

 134 ؾلُىت ٖمان 12 3.26 هٓام ؾلُىر  بؾالميت مل٨يت مُل٣ت،

 138 ٢ُغ 13 3.18 هٓام ؾلُىر  مل٨يت صؾخىعيت

 144 البدغيً 14 2.92 هٓام ؾلُىر  مل٨يت مُل٣ت

 149 ؤلاماعاث 15 2.58 هٓام ؾلُىر  مل٨يت صؾخىعيت ٞيضعاليت،

 150 اليمً 16 2.57 هٓام ؾلُىر  ظمهىعيت

 153 الؿىصان 17 2.38 هٓام ؾلُىر  ظمهىعيت هٓام عثاسخي،

هٓام الخؼب  هٓام عثاسخي،

 ظمهىعيت الىاخض،
 1.99 هٓام ؾلُىر 

18 
 158 ؾىعيا

 161 الؿٗىصيت 19 1.77 هٓام ؾلُىر  مل٨يت مُل٣ت بؾالميت

 الباخض بٖضاص مً: اإلاـدز

ٌ  ماػساث -2  2012 لعام العسبُت الدو

م ٖلى ؤهه بلى 2012 ج٣غيغ ؤقاع  ماقغ ه٣اٍ مخىؾِ وجدؿً الٗغبيت، اإلاى٣ُت في للضيم٣غاَيت اإلاايضة الايُغاباث ٚع

  الٗالم، في ٢مٗا ألا٦ثر حٗخبر ماػالذ اإلاى٣ُت َظٍ ؤن بال الضيم٣غاَيت،
ً
  20 ؤنل مً 12 وظىص م٘ وزهىنا

ً
 اإلاى٣ُت في بلضا

 ٞةنها اإلاى٣ُت، بلضان في الاخخجاظيت الخغ٧اث اهضإل مً ٖامحن بٗض ؤهه الخ٣غيغ وط٦غ .اإلادؿلُت ألاهٓمت يمً مهىٟت
  مؿخ٣غة، ٚحر ماػالذ

ً
 مً الٗضيض في اإلادؿلِ الخ٨م جغؾيش بلى ؤصي اإلاغجٟ٘، الىُٟي الٗاثض ؤن هٟؿه الى٢ذ في مٗخبرا

 .اإلاى٣ُت بلضان خ٩ىماث
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 ٌ ٌ  في الدًملساطُت ماػساث(: 2   ) زكم الجدو  ؤلاًىىهىمِظذ مجلت ملُاض خظب 2012 لعام العسبُت الدو

ٌ  السجبت عسبُا الىلاط الىظامجـيُف  الىىع الاطمي للخىىمت  عاإلاُا السجبت الدو

 90 جىوـ 1 5.67 هٓام هجحن ظمهىعيت

 95 ليبيا 2 5.15 هٓام هجحن ظمهىعيت بغإلااهيت

 99 لبىان 3 5.05 هٓام هجحن ظمهىعيت بغإلااهيت

 103 ٞلؿُحن 4 4.8 هٓام هجحن صيم٣غاَيت بغإلااهيت هٓام قبه عثاسخي،

 109 مهغ 5 4.56 هٓام هجحن ظمهىعيت هٓام قبه عثاسخي،

 110 مىعيخاهيا 6 4.17 هٓام هجحن ظمهىعيت بؾالميت

 113 الٗغا١ 7 4.1 هٓام هجحن ظمهىعيت بغإلااهيت

 115 اإلاٛغب 8 4.07 هٓام هجحن مل٨يت صؾخىعيت

 118 الجؼاثغ 9 3.83 هٓام ؾلُىر  ظمهىعيت هٓام قبه عثاسخي،

 119 ال٩ىيذ 10 3.78 هٓام ؾلُىر  مل٨يت صؾخىعيت

 121 ألاعصن 11 3.76 هٓام ؾلُىر  مل٨يت صؾخىعيت

 135 ؾلُىت ٖمان 12 3.26 هٓام ؾلُىر  بؾالميت مل٨يت مُل٣ت،

 138 ٢ُغ 13 3.18 هٓام ؾلُىر  مل٨يت صؾخىعيت

 140 اليمً 14 3.12 هٓام ؾلُىر  ظمهىعيت

 149 ؤلاماعاث 15 2.58 هٓام ؾلُىر  مل٨يت صؾخىعيت ٞيضعاليت،

 150 البدغيً 16 2.53 هٓام ؾلُىر  مل٨يت مُل٣ت

 154 الؿىصان 17 2.38 هٓام ؾلُىر  ظمهىعيت هٓام عثاسخي،

 163 الؿٗىصيت 18 1.71 هٓام ؾلُىر  مل٨يت مُل٣ت بؾالميت

هٓام الخؼب  هٓام عثاسخي،

 ظمهىعيت الىاخض،
 1.63 هٓام ؾلُىر 

19 
 164 ؾىعيا

 الباخض بٖضاص مً :اإلاـدز

 12 يٗاوي ٞيما هجيىت، ؤهٓمت جُب٤ بلضان ؾبٗت ؤن خيض ه٣ُت، 3.73 هديجت 2012 لٗام الٗغبيت اإلاى٣ُت ماقغ سجل ل٣ض
ليه،. اؾدبضاصيت ؤهٓمت مً بلضا  ٞهي لليبيا، باليؿبت ؤما. ٖغبيا والشالشت ٖاإلايا 99 اإلاغجبت في 5.05 البالٛت بى٣اَه لبىان ي٩ىن  ٖو

 قغاعة ٞيه اهضلٗذ الظر البلض جىوـ، جدل ٖغبيا ألاولى اإلاغجبت وفي. ٖاإلايا 95 اإلاغجبت في ج٩ىن  وبالخالي ه٣اٍ، 5.15 جد٤٣

 صيم٣غاَي، بإهه هٓامه يهى٠ الظر ٖغبيا الىخيض البلض هي واليىم ه٣ُت، 5.67 جد٤٣ بط ،2010 ؤوازغ في الٗغبي الخغا٥
 . ٖاإلايا 90 اإلاغجبت في ويدل
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 بٗضَا ،4.56 جبلٜ بى٣اٍ مهغ جدل ٞلؿُحن وعاء. ٖاإلايا 103 اإلاغجبت في وظاءث ه٣اٍ، 4.8 الٟلؿُيييت الؿلُت وخ٣٣ذ

 بمجمٕى الجؼاثغ بٗضٍ. ه٣اٍ 4.07 بـ ٖاإلايا 115 اإلاغجبت في اإلاٛغب يدل اإلاغجبت وفي. ه٣اٍ 4.1بـ الٗغا١ زم ه٣اٍ، 4.17بـ مىعيخاهيا
. ( )وألاعصن ال٩ىيذ زم ،ٖغبيا الخاؾٗت اإلاغجبت في 3.83

اناث مجغص هي الٗغبي بالغبي٘ يؿمى ما صو٫  في الىليضة الضيم٣غاَياث بن  اإلام٨ً مً والتي الخ٣ي٣يت، للضيم٣غاَيت بَع
 في السبرة لى٣و خ٣ي٣يت صيم٣غاَيت إلاماعؾت مهيإة ليؿذ الؿلُت بلى ونلذ التي الاخؼاب ألن َىيل، ػمً بٗض جد٣ي٣ها

ضم الخ٨م،  في الخ٨هً الهٗب ومً. ٢اصمت اهخساباث ؤر في الؿلُت الى والىنى٫  هٟؿها، جىٓيم مً للمٗاعياث الؿماح ٖو
مئىت ٚحر آلان ٞاالويإ البلضان، َظٍ حؿحر اججاٍ ؤر

َ
ضم الٟىضخى ؤٖما٫ زال٫ مً مُ اث واهدكاع الاؾخ٣غاع، ٖو  اإلاجمٖى

 َظٍ جخٛلب ؤن ٞةما الجماٖاث، َظٍ ٖلى الؿيُغة ٖلى ٢اصعة ٚحر ػالذ ما الضولت ؤن خيض ٧ليبيا، الضو٫  بٌٗ في اإلاؿلخت
 ألاهٓمت بؾ٣اٍ ويجغر  الٟىضخى، حؿخمغ ؤن وبما الخ٣ي٣يت، الضيم٣غاَيت بىاء هدى ألامام بلى وجمطخي مكا٧لها ٖلى البلضان

ظا ال٣اثم، الىي٘ حٛيحر بلى تهضٝ ظضيضة زىعاث زال٫ مً الؿلُت، بلى ونلذ التي  اإلام٨ً ومً باإلاساَغ، مدٟٝى ٧له َو

. ( )الضازلي الا٢خخا٫ الى الضو٫  َظٍ اهؼال١

٣ا ٖغبيا الؿحئ ألاصاء يٓهغ الٗغبي السليج مى٣ُت في ؤما  في لخدل ه٣اٍ، 3.26 ٖمان ؾلُىت حسجل بط للماقغ، ٞو
 نٟغ ٖمان، مشل حسجل، بظل٪ وهي ٖاإلايا، 138 اإلاغجبت في ؤر ه٣اٍ، 3.18بـ ٢ُغ وعاءَا ٖاإلايا، 135 و ٖغبيا الخاؾٗت اإلاغجبت

 نٟغا جد٤٣ التي اإلاخدضة الٗغبيت وؤلاماعاث ه٣اٍ، 3.12 اليمً ويد٤٣. والخٗضصيت الاهخسابيت الٗمليت ماقغ في ٖكغة ٖلى
 يبلٜ ه٣اٍ وبمجمٕى ٖغبيا، 12 و ٖاإلايا 149 اإلاغجبت في وجدل الؿياؾيت، والخٗضصيت الاهخسابيت الٗمليت مؿخىي  ٖلى ٖكغة ٖلى

 ٖاإلايا 163 و ٖغبيا 15 اإلاغجبت بلى الؿٗىصيت وجىدضع. الؿىصان ووعاءَا البدغيً ههيب مً ٞهي 13 اإلاغجبت ؤما. ٣ِٞ 2.58

. ه٣ُت 1.63بـ ؾىعيا جدل مباقغة وعاءَا ٣ِٞ، ه٣ُت 1.71 مسجلت

 خاجمت

ٝغ ما الضو٫  مً الٗضيض قهضث والٗكغيً الىاخض ال٣غن  ؤواثل في  البٌٗ ؾماَا والتي للضيم٣غاَيت، الغابٗت باإلاىظت ُٖ
ا٦يا، وهي الكغ٢يت، ؤوعوبا صو٫  مً ٖضص اإلاىظت َظٍ يمذ و٢ض الاهخسابيت، الشىعاث ؤو اإلالىهت بالشىعاث  و٦غواجيا، ؾلٞى

 بك٩ل ظاءث التي الٗغبيت اإلاى٣ُت في الشىعاث مً الٗضيض الغاًَ الى٢ذ في الٗالم ويكهض. وؤو٦غاهيا وظىعظيا، ونغبيا،
ى الدؿلُيت، الىٓم ٖلى وال٣ًاء بالضيم٣غاَيت جُالب ؤؾاسخي  بغبي٘ الٛغبيت ال٨خاباث مً الٗضيض ٖليه ؤَل٣ذ ما َو

ليه،. ( )الضيم٣غاَي للخدى٫  السامؿت اإلاىظت ؤو الٗغبي الضيم٣غاَيت  صيم٣غاَي جدى٫  بلى جٌٟ ؤن الٗغبيت للشىعاث يم٨ً ٖو
 و٦ظل٪ ؤمامها، ج٠٣ التي والساعظيت الضازليت والخدضياث ال٣ٗباث ججاوػث ما بطا ٖمىما، واإلاى٣ُت الٗغبي، الغبي٘ بلضان في

 ٢هحرة، ٞترة في الخدى٫  طل٪ يخم ؤن مخى٢ٗا ؤو مهما وليـ اإلاإمى٫، الخدى٫  طل٪ لهى٘ والًماهاث الكغوٍ جىاٞغث ما بطا
اٖلت، خضيشت صيم٣غاَيت هٓم ب٢امت ٖبر الصخيذ، اإلاؿاع الخدى٫  طل٪ يؿل٪ ؤن اإلاهم ول٨ً  وا٢٘ حٛيحر ٖمليت في حؿاَم ٞو

 .اًٞل َى ما بلى الٗغبيت الكٗىب

                                                           
 983 العدد ، األخبار، األنظمة العربية هجينة:   0 مؤشّير الدميوقراطية  .3 0 فيفري  8 . حسن شقراين( 1)

https://www.al-akhbar.com/node/181468 
العريب؟، مركز آفاق للدراسات والبحوث هل فشلت دميقراطية الربيع . 3 0 فيفري  8 . إبراهيم الشيخ ( ) 

http://aafaqcenter.com/index.php/post/1648 
 ثورات الربيع العريب والتحول الدميقراطي، مركز النور للدراسات، مادلو، السويد . 3 0 أفريل  05. زلمد الشيوخ (3)

http://www.alnoor.se/article.asp?id=195717 
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 ألاؾاؾيت الؿياؾيت الخغياث ٣ِٞ جدترم ال التي الضو٫  جل٪ هي ال٩املت، الضيم٣غاَيت طاث الضو٫  ؤن اٖخباع يم٨ً
 اإلاغضخي، الخ٩ىمي باألصاء جخمحز ؤنها ٦ما الضيم٣غاَيت، الػصَاع اإلاىاجيت الؿياؾيت الش٣اٞت جضٖم وبهما اإلاضهيت، والخغياث
الم ووؾاثل ت، اإلاؿخ٣لت ؤلٖا  ال٣ًاثيت الؿلُت باؾخ٣الليت وجخمحز للًىابِ، ٞٗاال هٓاما الضو٫  َظٍ امخال٥ م٘ واإلاخىٖى

 جىاظه ٢ض وبهما وهؼيهت، خغة اهخساباث ؤيًا حكهض ٞهي اإلاى٣ىنت، الضيم٣غاَيت طاث الضو٫  ؤما .ال٣ًاثيت ال٣غاعاث و٢ىة ٞحها
الم وؾاثل خغيت نٗيض ٖلى الىىا٢و بٌٗ  الجىاهب في ٦بحرة ي٠ٗ ه٣اٍ ًٖ هاَي٪ ألاؾاؾيت، اإلاضهيت والخغياث ؤلٖا

 .الؿياؾيت اإلاكاع٦ت مؿخىياث واهسٟاى اإلاخسلٟت الؿياؾيت والش٣اٞت الخ٨م، في مكا٧ل طل٪ في بما للضيم٣غاَيت، ألازغي 
 جخٗغى ٦ما وهؼاَتها، خغيتها ٖلى جازغ الاهخساباث في ٦بحرة مسالٟاث حكهض التي الضو٫  في ج٩ىن  اإلاسخلُت، ألاهٓمت ؤن خحن في

 ي٠ٗ وي٨خىٟها واؾ٘، هُا١ ٖلى الٟؿاص ٞحها ويىدكغ الخ٩ىمت، مً لًٍٛى لالهخساباث واإلاغشخىن  اإلاٗاعيت ؤخؼاب ٞحها
، للمًاي٣اث ٞحها الصخاٞيحن حٗغى ًٖ هاَي٪ اإلاضوي، اإلاجخم٘ وكاَاث وفي ال٣اهىن  ؾياصة في ضم والًٍٛى  اؾخ٣الليت ٖو

 َظٍ ؤهٓمت وؤن الخغياث، ٖلى قضيضة ٢يىصا جماعؽ التي الضو٫  ٞهي الضيم٣غاَيت، ٚحر ألاهٓمت طاث الضو٫  ؤما .ٞحها ال٣ًاء
 اإلاضهيت، الخغياث ٖلى والخٗضياث الخجاوػاث ججاَل ًٖ هاَي٪ هؼيهت، ؤو خغة ٚحر ج٩ىن  ما ٖاصة اهخساباث، حكهض التي الضو٫ 

اصة الم وؾاثل ج٩ىن  ما ٖو  .الخا٦م بالىٓام مغجبُت ظماٖاث ع٢ابت جدذ ؤو للضولت مملى٦ت ٞحها ؤلٖا
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 مـس فى الظُاطت الخىمُت  ؿاعلُت فى للؼباب الظُاس ى الخمىين دوز 
ف بجى حامعت  -الظُاطُت العلىم مدزض، البـساحى هىز  مدمد/  د  مـس  -طٍى

 

:   ملسو

 بحن ٖال٢ت ًٖ ٖباعة مجهما و٧ل ، الانٗضة ٧اٞت ٖلى الؿياؾيت الخىميت مجا٫ فى َامحن مغاصٞحن اإلاكاع٦ت و الخم٨حن        
حن ما الضولت و الكباب ٖلى الكباب جم٨حن جُبي٤ ازغ جبحن ان الضعاؾت وجداو٫  ا٦ثر، او َٞغ  الخىميت ؤؾاؽ بةٖخباَع

 جداو٫  جدضياث ٞهىا٥ ، ؤزغ ظاهب مً الخم٨حن و ظاهب مً الخىميت مٟهىم بحن الٗال٢ت لخدضيض ٦مضزل وطل٪ ، الؿياؾيت
 يجٗل مما ، الؿياؾيت للخىميت ٦مضزل للكباب الؿياسخى الخم٨حن فى الخإزحر ٖىامل صعاؾت زال٫ مً ٖلحها الى٢ٝى الضعاؾت
 وماهى للكباب الؿياسخى الخم٨حن لضٖم الضولت ؾعى مضي ٖلى الى٢ٝى زاللها مً وؿخُي٘ مداوع  ٖضة يؿخٗغى الباخض

 .   الؿياؾيت الخىميت ٖملياث فى حؿهم الكباب و الضولت بحن قغا٦ت ٖال٢ت الى الىنى٫  الياث

 الانالح  –اإلاكاع٦ت  –الخم٨حن  –الخىميت   : مٟخاخيت ٧لماث

 

Abstract 

        Empowerment and participation are important synonymous in the field of political development on all levels, each of 
which is a relationship between two or more parties, the study attempts to show the impact of the application of youth 
empowerment to young people and the state as the basis of political development, and that as input to determine the 
relationship between the concept of development by and empowerment the one hand, there are the challenges of trying to 
study stand out through the study of influence in the political empowerment of youth as an entry point for political 
development factors, making the researcher reviewed several topics which we can stand on the extent of the state's keenness 
to support the political empowerment of youth and what are the Interlocutor of access to the partnership relationship between 
the state and youth contribute to the political development processes. 

Interlocutor Keywords:     development - Empowerment - Participation – Reform 

 

 : م٣ضمت

 جدؿحن فى حؿهم ظضيضة بمباصعاث لل٣يام مؿخٗضون  ٞهم ، البلضان ظمي٘ فى للخٛيحر ٦مدغ٥ الهاثلت الضٞ٘ ٢ىة الكباب يٗض
 الن الى٢ذ خان و٢ض ، الٗامت الؿياؾاث بهى٘ اإلاخٗل٣ت ال٣غاعاث وفى اإلاجخم٘ فى اإلاكاع٦ت و٦ظل٪ ، الىىاحى ٧اٞت فى اخىالهم

 اصاء يخالثم ان يجب واهه ، الضوع  طل٪ جٟٗل وان ال٣غاعاث اجساط مٗاصلت فى الكباب صوع  بإَميت اإلاخٗا٢بت الخ٨م هٓم ج٣خى٘
 خ٨م هٓم بؾ٣اٍ و التهميل يض الشىعة ٖلى ٢اصع اهه الكباب ازبذ ٣ٞض ، الكباب جُلٗاث و َمىخاث م٘ الخ٩ىماث

 . الخضيض ًٖ ببٗيض يىايغ 25 وما ، للخم٨حن اإلاالثمت الٟغنت ٖىه حجبذ
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 ٧ل بها ي٣ىم التى ألاصواع زال٫ مً الكباب و الضولت مً ل٩ل الؿياؾيت الخىميت ؤَميت لخبرػ الدزاطت ؤهمُت ظاءث َىا مً
 فى ل٣ضعتهم الكباب ا٦دكاٝ  اٖاصة فى ؾاَمذ التى و اإلااييت ال٣ليلت الؿىىاث فى َغؤث التى واإلاخٛحراث الازغ، ججاٍ َٝغ

 الؿعى فى الكباب جىاظه التى الؿياؾيت الخىميت وجدضياث ، الضولت فى الخ٨م هٓم ق٩ل نياٚت بٖاصة فى اإلاؿاَمت و الخٛيحر

ىاثض ، ٖلحها الخٛلب و٦يٟيت الخم٨حن هدى  الدزاطت مؼيلت بيىما.  طاجه اإلاجخم٘ و الكباب مً ل٩ل اإلاجخمٗيت اإلاكاع٦ت ٖو

ٌ : مدىزًٍ جإخر  الخىميت بإَميت بصعا٥ لضيها ٞالضولت ، للخم٨حن خ٣ي٣ى لخُبي٤ ج٨ٟى ال وخضَا الاصعا٧اث ان... الاو
 ، الخم٨حن لضٖم يغوعي  ؤمغ َى الٗامت الؿياؾاث نى٘ فى مكاع٦تهم وان الخىميت ؤؾاؽ َم الكباب ؤن و ، الؿياؾيت

٘ ب٨يٟيت مٗجى الثاوى اإلادىز  بيىما ، للخم٨حن الٟٗلى الخُبي٤ قإنها مً آلياث الضولت جيخهج ال بيىما  اإلاكاع٦ت مٗضالث ٞع
ىن  ، الظاحى الخم٨حن نىع  ٦ةخضي اإلاجخمٗيت ل ، الاهخماء و الخيكئت و الىعى مشل ؤؾاؾيت م٣ىماث بخىاٞغ واإلاَغ  يم٨ً َو

 ؟ للخم٨حن اؾاسخى ٦مٗياع  اإلاجخمٗيت اإلاكاع٦ت نىع  اخضي اٖخماص

ل ، الؿياسخى الخم٨حن هاخيت مً بالضولت الكباب ٖال٢ت ٖلى للخٗٝغ الضعاؾت وتهضٝ  ؾياؾيت بدىميت حؿمذ الٗال٢ت َظٍ َو
  و ومدضصاجه الخم٨حن جدضياث وماهى ؟ خ٣ي٣يت

ً
 فى الضولت صوع  نياٚت اٖاصة فى اإلاؿاَمت قإنها مً جىنياث ا٢تراح ؤزحرا

 ٖضة فى الضعاؾت حؿائالث جىدهغ بيىما.  ؤلانالح و اإلاجخمٗيت اإلاكاع٦ت مجا٫ فى ؤوياٖهم جدؿحن و الكباب جم٨حن ٖملياث
 الؿياؾيت الخىميت ٞاٖليت فى حؿهم الؿياسخى للخم٨حن واضخت اؾتراجيجيت جىظض الخا٦مت الاهٓمت حٛحر م٘ َل:  وهى ه٣اٍ

 الخ٨م هٓم اججهذ يىايغ 25 بٗض َلو ؟ اإلاجخمٗيت اإلاكاع٦ت و الخم٨حن ٞاٖليت ًٖ اإلاؿئىلت هى ٣ِٞ الضولت َل و ؟ للكباب
  ؟ خ٣ي٣ى جم٨حن ؤظل مً الكباب م٘ الش٣ت لبىاء

 ؤؾـ و مباصت َىا٥ ول٨ً ، الزغي  صولت مً الخم٨حن م٣ىماث ازخالٝ ػاويت مً الكباب جم٨حن ل٣ًيت الباخض يىٓغ و 

: مداوع  زالر فى الضعاؾت الباخض يؿخٗغى زم ومً.  الؿياؾيت للخىميت جاصي التى الؿياسخى الخم٨حن ٖملياث ٖلحها جبجى

 .جم٨حن مً بها يغجبِ وما الؿياؾيت الخىميت ؤبٗاص:  الاو٫ 

 .بالكباب الضولت ٖال٢ت مدضصاث:  الشاوى

 .مهغ فى للكباب الؿياسخى الخم٨حن بق٩الياث:  الشالض

 

.  جمىين مً بها ًسجبط وما الظُاطُت الخىمُت ؤبعاد  –ؤوال

 الى الٛغبى الاؾخٗماع جدذ الىا٢ٗت الضو٫  ؾٗذ الشاهيت الٗاإلايت الخغب بٗض:  اإلاـهىم و اليؼإة بين الظُاطُت الخىمُت -
جى للخدغع  خغ٧اث جضقحن ى ، الَى  الؿمت ان الا اٞغي٣يا، و الٗغبيت اإلاى٣ُت فى وزانت اؾخ٣اللها فى ٦بحر بك٩ل ؾاَم ما َو

 الٗالم فى الشىاثيت لل٣ُببت الخبٗيت بغػث َىا ومً ، ٦بحر لخض مدكابهه و واخضة ْغوٞها ان الضو٫  َظٍ بحن ججم٘ ٧اهذ التى
يتى الاجداص يمشله و الاقترا٦يت يضٖم الظي لل٣ُب ؾىاء ، الى٢ذ طل٪ فى  الخىظه يضٖم الظي الازغ ال٣ُب ؤو الؿٞى

 الضو٫  مً مم٨ً ٖضص ؤ٦بر ايضلىظياجه جدذ يجم٘ ان مجهما ٢ُب ٧ل وخاو٫  الامغي٨يت، اإلاخدضة الىالياث وجضٖمه الغؤؾمالى
 مىاظهت ويغوعة اإلاخسلٟت ؤوياٖها خ٣ي٣ت الىاميت البلضان ؤصع٦ذ و ، اؾخ٣اللها هالذ التى الشالض الٗالم صو٫  ؤو الىاميت
 مدضصاث الشالض للٗالم ال٣ُبيت جل٪ ونضعث اإلاجاالث، قتى في اإلاخ٣ضمت البلضان وبحن بيجها الٟاع١  وج٣ليو الخىميت جدضر

ان الا٢خهاصيت، الخىميت وزانت لها عئيتهما مىٓىع  مً الخىميت  حكمل ؤن ييبػي الا٢خهاصيت الخىميت ؤن جبحن ما وؾٖغ
ا، والؿياسخي الاظخماعي الجاهبحن ًٗ يتي الامحر٧ي الٗاإلاحن ال٣ُبحن اَخمام م٘ م  الى الؿياسخي همىطظهما جهضيغ ٖلى والؿٞى
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٨ظا الىاميت، الضو٫   الؿياؾيت الخىميت ؤبدار وناعث” الؿياؾيت الخىميت“ مٟهىم ْهغ الا٢خهاصيت، الخىميت ٚغاع ٖلى و َو

.     الؿياؾت ٖلم خ٣ى٫  مً خ٣ال وهٓغياتها

 مىه ٢غيبت ؤزغي  مٟاَيم وبحن بيىه السلِ ي٣٘ ما ٦شحرا الهه ؤوال ،  ؤؾباب لٗضة الٛمىى قضيض مٟهىم الؿياؾيت الخىميت و
 الؿياسخي، والاهخ٣ا٫ الؿياسخي، وؤلانالح الؿياسخي، والاهٟخاح الؿياسخي، الخدضيض مشل له مغاصٞه ج٩ىن  ٢ض او

يت مٟاَيم يًم الهه وزاهيا. والضيمى٢غاَيت لؿٟيت وؤزال٢يت وبيضيىلىظيت ؾياؾيت مٟاَيم بضوعَا، ٚامًت ٖٞغ  ٚحر ٞو
ا وال٣ضعة واإلاؿاواة الٗض٫ مشل الٗلميت، واإلاالخٓت الض٢ي٤ لل٣ياؽ ٢ابلت حَر يه الشالض، الؿبب. ٚو  اإلاٟهىم ٚمىى يخجلى ٞو
مىميتها ؤخياها وظؼثيتها ، وازخالٞها الؿياؾيت للخىميت ويٗذ التي الخٗاعي٠ حٗضص َى ، ٚحٍر مً ؤ٦ثر  ؤخيان في وججغيضَا ٖو

 .ؤزغي 

 اإلاجخم٘، في الؿياؾيت والغوابِ الاظخماٖيت الٗال٢اث ٖلى ع٦ؼ مً مجهم ؛ الؿياؾيت الخىميت إلاٟهىم ٖضة حٗاعي٠ ْهغث ٣ٞض
. وؤولئ٪ َظٍ بحن والٗال٢اث ، والؿياؾيت والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الخ٩ىميت اإلااؾؿاث بحن والٗال٢اث الىاؽ بحن الٗال٢اث

بيٗتها الؿياؾيت والهيا٧ل  ألاظهؼة بييت ٖلى ع٦ؼ مً ومجهم  الىٓام ب٣ضعاث ؤَخم مً ومجهم ، الضولت في وصوعَا وم٩اهتها َو

ٗاليت الؿياسخي يخه الؿياسخي الىٓام الؾخ٣غاع ٖىايخه ؤولى مً ومجهم ، الخ٩ىمي ألاصاء ٞو ٨ظا.  اإلاجخم٘ في وقٖغ  ْهغث َو

:  في مًمىنها ازخهاع يم٨ً ٦شحرة حٗاعي٠

 الؿياؾيت الخ٩ىميت اإلااؾؿاث زال٫ مً الىاؽ بحن الٗال٢اث هماطط هي الؿياؾيت الخىميت -

.  والاظخماٖيت والا٢خهاصيت

.  الؿياؾيت البجى وجمايؼ الؿياسخي الىٓام و٢ضعة اإلاؿاواة ػياصة هي الؿياؾيت الخىميت -

يٟيت الًغوعاث بىجاح يىاظه الظر و ؾياؾيا اإلاخُىع  الىٓام وهي  -  . ؾياسخي هٓام ل٩ل الْى

يض وعمىػ  مخٛحرة ؾياؾيت عمىػ  وي٘ بًٗهم ٖىض وهي -  .وؾياؾيت ٢اهىهيت مغ٦ؼيت وبييت ، الىَىيت الهىيت لخَى

 . الؿياسخي الهغإ لخىٓيم ٢ىىاث وهى -

  .والساعظيت الضازليت بيئخه م٘ الخٗامل ٖلى الىٓام ٢ضعة هي -

 . الضيمى٢غاَيت بىاء ٖمليت هي الؿياؾيت والخىميت. الخىميت جد٣ي٤ ٖلى الخا٦مت الىسبت ٢ضعة هي -

 بغهامج جىٟيظ خى٫  اإلاخدضة لالمم الٗام الامحن ج٣غيغ زال٫ مً 2001 ٖام فى الا يٓهغ لم الخم٨حن مهُلر:  الؼباب جمىين 
 بةٖضاص يٗجى مىيىعى مجخمعى بٗض ، َما اؾاؾحن بٗضيً يٗجى اإلاٟهىم وؤيخى ، بٗضَا وما 2000 لٗام للكباب الضولى الٗمل

ًً  وج٩ىيىه الكباب   مىاَ
ً
  مخٗلما

ً
ا اٞع  طاحى وبٗض ، ازخياعاجه ٞغم وجىؾي٘ اإلاىاَىت واصواع الخىانل و الٗمل مهاعاث يدىػ  ٖو

خىام ؾٗيه بًغوعة ليؿدبضلها الكباب ؾلبيت يىاظه ان ٢هض ا و اإلاخاخت الٟغم اٚل   جُىيَغ
ً
 ، وظضاعجه ال٢خضاٍع جد٣ي٣ا

ليه  مسخل٠ ٖلى ، لخم٨يىه م٩ىهاجه ب٩ل اإلاجخم٘ اؾخٗضاص بمضي الاو٫  اإلا٣ام في يغتهً للخىميت ٦مىعص الكباب جىٓيم ٞةن ٖو

                                                           
عمى  2015نوفمبر  12، استرجعت فى  2014مايو  3التنمية السياسية ام الديمقراطية ؟ فى .. محمد نجيب السعد ، العراق إلى أين    

 http://alwatan.com/details/15487: الرابط 
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  الهٗض
ً
  ، ا٢خهاصيا

ً
  ، واظخماٖيا

ً
  ، وؾياؾيا

ً
  وز٣اٞيا

ً
٨غيا  نالخت بيئت جمشل م٣ىماث و ٖىانغ جىاٞغث ٞةطا  .الخ.... ٞو

 الهىعة َى جم٨يىه بةٖخباع   هٟؿه الى٢ذ فى اإلاجخم٘ ٞئاث ٧ل لخم٨حن م٣اعبت هى الكباب جم٨حن م٣اعبت ٞإن ، للخم٨حن
ىبت  . اإلاجخم٘ إلاؿخ٣بل اإلاٚغ

 ه و٢ض الن ٖٞغ ي٠ وجىميت ج٩ىيً ٖمليت بإهه : الكباب لخم٨حن الٗغبي ؤلٖا  الخياة ٞغم وجىػي٘ إلهخاط الكباب ٢ضعاث وجْى
 
ً
 وجىؾي٘ ؤعاصجه لخدغيغ وؤلاهار الظ٧ىع  بحن زانت قغاثده ظمي٘ بحن الٟغم وج٩اٞا الكباب بخدغيغ الالتزام مً اهُال٢ا

 .   اإلاسخلٟت اإلاجاالث في مكاع٦خه ؤظل مً ومباصعاجه زياعاجه

  ه ت ويٗٞغ  وال٣غاعاث اإلاباصعاث الجساط لؤلٞغاص الٟغنت يديذ بما ، ال٣ىة ٖال٢اث لخٛيحر ٖمليت"  بإهه الباخشحن مً مجمٖى
 والؿياؾيت والا٢خهاصيت الاظخماٖيت الىٓم جسلي بلى الى٢ذ هٟـ في وياصر خياتهم، ٖلى الؿيُغة مً مؼيض وا٦دؿاب

 في مازغ صوع  ولٗب ال٣غاعاث نى٘ ٖمليت في للمكاع٦ت اإلاهمكت والجماٖاث لؤلٞغاص الٟغنت وبجاخت ؾلُتها مً ظؼء ًٖ
 .    اإلاجخم٘

 ًالكباب جم٨حن حٗغي٠ ويم٨  
ً
 واإلاٟايلت اإلاكاع٦ت في الكباب لضي وال٣ضعاث ؤلام٩اهياث جىؾي٘"  اهه ٖلى انُالخا

 ".  خياتهم في جازغ التي للماؾؿاث اإلاؿاءلت ٖلى وال٣ضعة والخد٨م والخإزحر

 ٖلى الخهى٫  ، ال٣غاع اجساط ٖلى ال٣ضعة  :آلاحي في جخمشل اإلااقغاث مً ٖضص ٖلى للخم٨حن ؤلاظغاجي الخٗغي٠ ويىُىر  
 مً ظؼء بإهه الٟغص قٗىع   حٛيحر، بخضار ٖلى ب٣ضعجه الٟغص قٗىع  ، البضاثل بحن ما الازخياع ٖلى ال٣ضعة ، واإلاىاعص اإلاٗلىماث

ت   .   وبم٩اهاجه و٢ضعاجه بىٟؿه الٟغص ز٣ت اإلاؿخمغ، والخٛيحر الىمى ، للٟغص الًغوعيت اإلاهاعث حٗلم ، مجمٖى

ى:  الخم٨ً ه الخم٨حن ًٖ يسخل٠ مهُلر َو غ التى الظاجيت واإلاهاعاث ال٣ضعاث بإهه الباخض ويٗٞغ  يؿخُي٘ و الٟغص لضي جخٞى
 ٦ٗامل الؿياؾيت و الا٢خهاصيت و الاظخماٖيت الىٓم جضزل ًٖ الىٓغ بٌٛ ، الحها ؾعى اَضاٝ الى يىٟظ ان زاللها مً

 .  ٖضمه مً ٢ضعاجه لضٖم مؿاٖض

حر ، الٗامت والؿياؾاث السُِ يمً واخخياظاتهم ٢ًاياَم اصعاط يٗجى : الكباب اهضماط  لئلصالء اإلاخ٩اٞئت الٟغم وجٞى
خذ الخىٟيظ ومخابٗت الخسُيِ في وبقغا٦هم بأعائهم الميت الىؾاثِ وبجاخت الاجها٫ ٢ىىاث ٞو  باإلاٗلىماث وجؼويضَم لهم ؤلٖا

 .   وال٣ياصة اإلاباصعة ألزظ الًغوعيت واإلاهاعاث

 وج٣ىم   ووظباجه وخ٣ى٢ه مهالخه َٝغ ل٩ل جدٟٔ مكتر٦ت ؤَضاٝ بيجهم ججم٘ بَغاٝ بحن بعاصر حٗاون  حٗجي : الكغا٦ت
 مكاع٦ت وجٟٗيل اإلاجخم٘ لسضمت الىَىيت باإلاؿئىليت وجغجبِ والدكاوع  والكٟاٞيت والىضيت والخ٩اٞل الخ٩امل ٢يم ٖلى

                                                           
العرىب ، ادارة السياسات السكانية و اذلجرة ، جامعة الدول العربية عبد العزيز لبيب ، دتكُت الشباب ىف االبعاد النظرية و ادلفاهيمية ، سلسلة اصدارات قضايا الشباب    
 ، 007 . 
 :على الرابط ( الشباب و توطُت ادلعرفة )    0  لعام العريب ادلعرفة تقرير   

www.undp.org/content/dam/rbas/report/AKR2014_Summary_AR.pdf     
  http://albasaer.org/index.php/post/484: م  رابط   0 / هـ33    -3 السنة ( 50)رللة البصائر ،  العدد     3
 .3 ، ص    0 معيات الشبابية ادلشاركة والدور والتوجهات ، مركز احملروسة للنشر و اخلدمات الصحفية و ادلعلومات ، القاهرة ،  داليا هباء امساعيل ، الشباب واًف   
، على  2015نوفمبر 23، استرجعت فى  2013مارس  8محمد االمين ، المشاركة األيجابية للشباب في المجتمع المدني واثرىا علي التنمية المستدامة ،  5

 http://syl2013.blogspot.com.eg/2013/03/blog-post_8.htmlالرابط 
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 اإلاجخم٘ ؤٞغاص ل٩ل اإلاكتر٦ت اإلاؿئىليت مىُل٤ مً والا٢خهاصيت والاظخماٖيت الؿياؾيت ال٣غاعاث واجساط الخىميت في الكباب

  .ؤًٞل خياة نى٘ في قغا٦تهم واإلاخُلبت

    :الكغا٦ت مٟهىم مً ال٣يم بٌٗ اؾخسالم ويم٨ً

  ٢ضعاجه وجُىيغ ، مك٨الجه وخل مؿخ٣بله نىاٖت فى اإلاجخم٘ ؤٞغاص باقي م٘ الخٗاون  ٖلى جدض.  

  آلازغيً م٘ والش٣اٞاث والسبراث وآلاعاء ألا٩ٞاع جباص٫ ٖلى حٗمل.  

  الٗهغ جُىعاث ومىا٦بت والخجضيض لالبخ٩اع ٞغنت.  

  الٟغصيت اإلاهلخت ٖلى اإلاجخم٘ مهلخت وؾياصة للظاث به٩اعا جخُلب . 

 :  للخم٨حن َىعى ٦ىىطط اإلاجخمٗيت اإلاكاع٦ت

 ؤػمت بيجها مً ألاػماث مً ٖضص الخىميت ؤهماٍ مً بإزغ ؤو بىمِ ألازظ هدى ؾٗحها في الىاميت الضو٫  مجخمٗاث جىاظه     

  جخسظ ألاػمت ٞهظٍ.   اإلاكاع٦ت
ً
 يٗخبر و ٞاٖليتها ومضي للمكاع٦ت اإلاُغوخت الهيٜ ؤو الىُا١ خيض مً ؾىاء مسخلٟت ؤبٗاصا

 و ٖامت بهٟت اإلاكاع٦ت بمؿخ٣بل اإلاهخمحن قٛلذ التي الاظخماٖيت الؿلبياث ؤبغػ  مً اإلاجخم٘ في اإلاكاع٦ت ًٖ الٗؼوٝ

  زانت بهٟت الخُٕى
ً
ا لسُىعة هٓغا  الىٓام)  اإلاجخمٗيت اإلاكاع٦ت ٖمليت ٖلى جازغ ٖىانغ ٞهىا٥. ؤؾبابها وصالالث آزاَع

ضم(  الكباب  –اإلاضوى اإلاجخم٘ مىٓماث  –الؿياسخي  الى ياصي طل٪ ٞإن اإلاكاع٦ت ججاٍ بضوعٍ ال٣يام ٖلى ٖىهغ ؤي ٢ضعة ٖو
  جهبذ اإلاجخمٗيت اإلاكاع٦ت ٞإن زم ومً ، اإلاكاع٦ت لٗمليت ظمت جدضياث

ً
  ٞهي وؾيلت، و َضٞا

ً
 الضيم٣غاَيت الخياة الن َضٞا

 َغي٤ ًٖ ألهه ؾيلت و وهى مجخمٗهم، لهالر والٗمل الٗام الخ٨ٟحر مؿئىلياث في اإلاىاَىحن اقترا٥ ٖلى جغج٨ؼ الؿليمت
  جهبذ وؤؾاليب ؤهماٍ ٞحهم وجخإنل ، ؤؾاليبها و َغ٢ها يماعؾىن  و بإَميتها الىاؽ يكٗغ اإلاكاع٦ت

ً
 و ؾلى٦هم مً ظؼءا

 .  ز٣اٞتهم

ف ًمىً طبم ما على وبىاء  للخٛيحر، ؤصاة و اإلاجخم٘ في الضيم٣غاَيت جٟٗيل ؤصواث اخضي بةجها اإلاجخمعُت اإلاؼازهت حعٍس
اص٫ خغ صيم٣غاَي مجخم٘ بىاء في ؤلاؾهام زاللها مً يم٨ً  ٖلى اظلهم ومً الىاؽ زال٫ مً الٗامت الكئىن  ٞيه جضاع ، ٖو

 جدغي٪ يخم باإلاكاع٦ت و ، اإلاىاَىحن ظمي٘ بحن واإلاؿاواة الاظخماعي والٗض٫ والضيمى٢غاَيت ؤلاوؿاهيت ال٨غامت اخترام ؤؾاؽ

ا٢اث َمم  . البكغيت الخىميت جدضياث مىاظهت في لئلؾهام اإلاىاَىحن َو

ِهضث ول٣ض
َ

راث مً ٖضص اإلاجخمٗيت اإلاكاع٦ت ق عاث الخٛحُّ ل وطل٪ ، اإلادضصاث و والىؾاثل اإلاٟهىم في وجُىُّ ْٗ
ِٟ  في اإلاازغاث ب

ىا وما ، الاظخماٖيت الاخخياظاث  الهضٝ ٧ان ؤن ٞبٗض الاظخماعي، الٗمل وؤَضاٝ ٚاياث في خَضزذ التي الخُىعاث هى َىا يهمُّ
ايت ج٣ضيم َى ألاؾاسخي ئاجه للمجخم٘ والسضمت الٖغ ٠ وبالُب٘ ، اإلاجخم٘ جىميت آلان الهضٝ ؤنَبذ ، ٞو

َّ
 طل٪ هجاح يخى٢

ت ِنْض١ ٖلى الهضٝ ما الا الٗال٢ت اَغاٝ وظضيَّ  .  الكباب مجهما ال٣لب وفى اإلاجخم٘ و الضولت َو

  :    الؿياسخى الخم٨حن ؤهماٍ

                                                                                                                                                                                           
، على الرابط  2015نوفمبر  23، استرجعت فى  2013مارس  4انات واألفاق، الره... عصام بو غاللو ، توسيع المشاركة الشباب في التنمية 1

http://dalil-rif.com/mobile/permalink/4739.html  
صر ، ، رسالة ماجستَت غَت منشورة ، جامعة قناة السويس ، م 000 دراسة حتليلية النتخابات رللس الشعب   –زلمد نور البصراتى ، ادلشاركة السياسية ىف مصر   

 006 . 
 /http://college4avril1938.blogspot.com.eg :على الرابط  5 0 سبتمرب  5، اسًتجعت ىف    0 نوفمرب    دليل مشاركة الشباب ىف احلياه العامة ،  3



 2016  ماعؽ  5 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
30 

 

30 

 

 ِى الٟغص مؿخىر  ٖلى الخم٨حن هم ت فى الكباب خ٤ َو م ٖلى جازغ ؾٝى التي ال٣غاعاث مٗٞغ  ٖلى مؿخ٣بلهم ؤو خايَغ
  .ألاؾغة هُا١ ٖلى بجساطَا يخم التي ال٣غاعث طل٪ مشا٫ ، الٟغصر اإلاؿخىر 

 ِى ، زانت ؤو ؤَليت ؤو خ٩ىميت الخىٓيماث َظٍ ٧اهذ ؾىاء اإلاجخم٘ جىٓيماث مؿخىر  ٖلى الخم٨حن هم  الكباب خ٤ َو
 ومشا٫ خياتهم، ٖلى مباقغ جإزحر لها ي٩ىن  ٢ض التي والبرامج الؿياؾاث حك٨يل ؤزىاء ال٣غاع نى٘ ٖمليت صازل وظىصَم فى

  .والى٣اباث الغياييت وألاهضيت الكباب مغا٦ؼ ؤو ، ألاَليت الجمٗياث بصاعاث مجالـ صازل الكباب مً ؤًٖاء وظىص طل٪

 ِى الضولت مؿخىر  ٖلى الخم٨حن هم  حك٩ل التي والؿياؾيت والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الخياة فى الكباب مكاع٦ت خ٤ َو

 ، ؤلاهخسابيت الٗملياث فى اإلاكاع٦ت ، الخؼبيت للخىٓيماث الكباب اهخماء طل٪ ؤمشلت ومً ،   وزهاثهها الضولت ؾماث
 . بلخ...اإلاضهيت التربيت بغامج فى اإلاكاع٦ت

 ٞاٖلحن َىا٥ ان بل للكباب الؿياسخى الخم٨حن جدضياث جخدمل التى هى وخضَا الضولت ليـ:   الؿياسخى الخم٨حن جدضياث
م الا الخم٨حن ٖمليت هجاح مً يٗى٢ىا ٢ض ازغيً  . اإلاجخم٘ و اهٟؿهم الكباب َو

 : الكباب ٖجها مؿئى٫  جدضياث -1 

 ٧الٗىإلات الجضيضة اإلاٟاَيم ، اإلاجخم٘ صازل الخُٕى بٟغم اإلاغجبُت اإلاٗاٝع مشل اإلاكاع٦ت، بٗمليت اإلاغجبُت اإلاٗاٝع ه٣و 
  .هٟؿه الكاب بلحها ييخمي التي الضولت صازل الؿياؾيت بالىٓم مغجبُت مٗاٝع ألاَلي، الٗمل مٟهىم ،

 بلخ...والٗغى ، والخىانل الخىاع، مهاعاث مشل ، الخياجيت اإلاهاعاث ٢لت  

 بلخ...الجماعي الٗمل مً السٝى ؤو الكضيض، الشجل مشل ، الصسهيت مٓاَغ بٌٗ اهدكاع  

 : اإلاجخم٘ ٖجها مؿئى٫  جدضياث -2

 اإلاجخم٘ صازل الخىاع ز٣اٞت ي٠ٗ . 

 الالمباالة و الؿلبيت اهدكاع . 

 لىهاثذ يؿخمٗىن  ال الجض، ًٖ اللهى يًٟلىن  السبرة، جى٣ههم َاجكحن، ٖمليحن، ٚحر ٞهم ، للكباب الىٓغة جضوي 
  بلخ...ال٨باع

 اإلاجخم٘ صازل ال٣غاع ونىاٖت الخىميت ٖمليت فى الكباب إلقغا٥ اإلاىظهت الخىمىيت البرامج ي٠ٗ. 

 ِبه يديا الظر ٞالىا٢٘ ، مهغ فى الخيكئت ٖمليت ٖلى يؿيُغ الؿلُىر  الىمِ ػا٫ ٞما ، الؿياؾيت الخيكئت وؤصواث هم 
ا ألاؾغة فى الُٟل   الىمِ َظا يؿخمغ ٦ما ، ؾلُىر  وا٢٘ َى الخيكئت ؤصواث وؤو٫  ؤَم باٖخباَع

ً
 مغاخل مسخل٠ فى ؾاثضا

ا الىْيٟت او الجامٗت او اإلاضعؾت فى ؾىاء الٗمغ حَر  . الكاب شسهيت حك٨يل ٖلى يازغ مما ، ٚو

 

:   الؿياسخى للخم٨حن الظاجيت اإلادٟؼاث

 جازغ اإلاب٨غة الخيكئت ٖمليت زال٫ مً الكاب لضي جخجم٘ التي واإلاٗاٝع والاججاَاث ٞال٣يم:  الؿياؾيت الخيكئت -1
 ٖلى حصج٘ ؤن بما ٞهي ، الخياٍ هىاحى في مكاع٦خه مضي ٖلى وبالخالي الاظخماٖيت و الؿياؾيت اإلاىبهاث إلاسخل٠ اؾخجابخه

 الؿياسخي الؿلى٥ ؤن ٦ما. طل٪ يض ج٩ىن  ؤن وبما ، الاظخماعى و الؿياسخي اليكاٍ ومماعؾت اإلاجخم٘ ب٣ًايا الاَخمام
                                                           

 5 0 مايو  /  ،  بتاريخ  http://dimamaroc.7olm.org/t9-topic  مشاركة الشباب ىف احلياه العامة ، على الرابط  
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  الكاب ٧ان و٧لما الاظخماعي للؿلى٥ امخضاص
ً
 ألاوكُت في مكاع٦خه اخخما٫ ٧ان ٧لما الاظخماعي الهٗيض ٖلى مكاع٧ا

.  صخيذ وال٨ٗـ ؤ٦بر الؿياؾيت

ه و : الىعى -2   بصعا٧ا به يديِ وإلاا لظاجه اإلاغء اصعا٥"  بإهه  الاظخماٖيت الٗلىم معجم يٗٞغ
ً
ى مباقغا ت ٧ل ؤؾاؽ َو  ،" مٗٞغ

ت ؤلاوؿاهيت بالبيئت اإلاغجبُت الٗىامل بلى الىعي يكحر ٖام بك٩ل و  بديض الىىاحي ظمي٘ مً البيئت بخل٪ ؤلاوؿان ومٗٞغ

ت جدليلها يؿخُي٘  . هخاثجها ومٗٞغ
ى:  الخُىعى الٗمل -3  فى مكاع٦خه جىميت زال٫ مً اإلاجخم٘ م٘ يخىانل ان الكباب يؿخُي٘ زاللها مً التى الىؾيلت َو

ت السضماث و الاوكُت  اإلاجخم٘، جىميت امام الخ٣ليضيت الٗىاث٤ ٖلى للخٛلب ام٩اهياث ٖلى الٗمل َظا يىُىي  خيض ، اإلاخىٖى
 باالويإ للخإزغ ال٣ابليت و ، الاظخماعى الىٕى اصواع و الجٛغافى واإلاى٢٘ ، الخٗليمى اإلاؿخىي  و الا٢خهاصي الىي٘ مشل

  للكباب الخُىعى الٗمل ويمىذ ، الاظخماٖيت
ً
  قٗىعا

ً
 مشل ظضيضة مهاعث جىميت مً يم٨جهم و الىٟـ ًٖ الغيا و بالش٣ت ٢ىيا

  ، للكباب الاظخماٖيت الٗال٢اث قب٨ت جىؾي٘ الى الخُٕى ياصي و السال١ الخ٨ٟحر و ال٣ياصة ٖلى ال٣ضعة
ً
البا  الخُٕى يٗض ما ٚو

.  اإلاجخمٗيت اإلاكاع٦ت فى اإلاازغة الضواٞ٘ مً

 
ً
 . بالؼباب الدولت عالكت مددداث -زاهُا

م ، جىًب ال التى البكغيت للمىاعص الاؾتراجيجى اإلاسؼون َم الكباب ان الضو٫  جضع٥        وان ، للخىميت ال٣ٟغي  الٗمىص َو
 اإلاكاع٦ت عؤؾها ٖلى جإحى ، للمجخم٘ ايجابيت و٢يم مباصت جغؾيش فى ٞٗا٫ بك٩ل يؿهم الكغيدت جل٪ م٘ الخٗامل خؿً

 الظان َما اإلاماعؾت و الخُبي٤ ول٨ً ، والكباب الضولت بحن الٗال٢ت بيجابيت فى الخؿم ٖامل َى ليـ والاصعا٥ ، والاهخماء

 ...... فى جخمشل ، مدضصاث ٖضة بالكباب الضولت ٖال٢ت وجد٨م ، الاؾديٗاب و الخٗاون  هدى ٢ىيت ٖال٢اث بىاء هدى يضٞٗان

ى:  الؿياسخي اإلادضص-1   ال٣اثم الىٓام يلٗب بل ، ٣ِٞ الخ٩ىمت ٖلى ي٣خهغ ال َو
ً
  صوعا

ً
 في اإلاىاَىحن مكاع٦ت صعظت في مدىعيا

.     الؿياؾيت الخياٍ

، بالٟغص جبضؤ وجإؾيـ بىاء ٖمليت ٞهى ، للمجخم٘ الٗامت الش٣اٞت مً ظؼء هي الؿياؾيت الش٣اٞت : الش٣افي اإلادضص -2
ً
 ؤوال

 التي الؿلى٥ وؤهماٍ والخىظهاث ال٣يم ٚغؽ مً حٗؼػ  التي و الضيم٣غاَيت بىاء في ألاؾاؾيت الٗىامل مً الش٣اٞت وحٗخبر
لى ، والخغة اإلاؿخ٣لت الصسهيت بىاء ٖلى حؿاٖض  ومً هٟؿه مً واز٣ا بوؿاها الكاب مً ججٗل التي اإلاكاع٦ت ز٣اٞت زل٤ ٖو
ٌ وججٗله ، ٢ضعاجه  ل٩ل و ، الؿلُت ظاهب مً ال٣غاع اجساط في اإلاكاع٦ت في خ٣ه وؾلب ٖليه للدؿلِ مداولت ؤيت وي٣اوم يٞغ
ت جُىعَا التى و ، ؤبىاثه بحن الؿاثضة ز٣اٞخه ح٨ٗؿها زهىنيت مجخم٘  الٟغص ا٦دؿبها التى واإلاٗاٝع واإلاٟاَيم ال٣يم مجمٖى

بيٗت الاظخماعي والتر٦يب الجٛغافي ووا٢ٗه والخًاعر  الخاعيذي محرازه ٖبر   ، والا٢خهاصر الؿياسخي الىٓام َو
ً
 ًٖ ًٞال

ى اإلاسخلٟت واهخماءاجه زبراجه ق٩لذ التى الساعظيت اإلاازغاث  الخ٨يي٠ في صوعٍ ججاَل يهٗب والظي ،  الىعى ييخج ما َو
 ومضي حصسيهها، و ال٣اثمت الاويإ ًٖ الخٗبحر فى الكباب عئيت جىجر الىعى ػياصة بم٣ضاع و ، الضيم٣غاَي والخُىع 

 ًٖ ٞإما ، اإلاماعؾت و ؤلاصعا٥ ، بمغخلخحن يمغ الىعي وطل٪ . الضولت في الٗامت الؿياؾاث وجىظيه ونيٜ ؤوكُت في مكاع٦تهم
 بٗض، جخطر لم جهىعاث و الٟغوى ازخباع مغخلت في ي٩ىن  الىعي بن ؤي ، الكاب ووظضان طًَ في ٞهي ؤلاصعا٥ مغخلت
 اإلاىبهاث بؼياصة الىعي يىمى و ، الخيكئت ٖملياث زال٫ مً الكباب لضي الىعي بىاء في حؿهم ؤن الاجها٫ لىؾاثل ويم٨ً

                                                           
  http://nct.gov.eg/nct-ar-1600.html 
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 الخغ٦ت بلى الشباث و ؤلاصعا٥ مغخلت مً الىعي ييخ٣ل خيض ، الؿياؾيت الخغ٧اث و ٧االخؼاب لها يخٗغى التى الؿياؾيت

 .   واإلاماعؾت

 الؿياؾيت الش٣اٞت و الىعي وكغ بلى يٗىص مُالبه بلىعة و٦يٟيت الؿلُت ٖلى الخإزحر في ألَميخه الكباب بصعا٥ في الخُىع  ولٗل
 و الؿياسخي الىعي و باإلصعا٥ لخ٤ الظر الخُىع  مضي ٖلى جض٫ ٞهي ، اإلاسخلٟت بألياتها الاظخماٖيت الخغ٧اث جؼايض ؾيما وال ،

 . للمىاَىحن الخ٣ىقي

 مً وهى الىاظباث و الخ٣ى١  في وجخمشل ، الضيم٣غاَيت ٢اٖضة بنها ٖلى اإلاىاَىت بلى يىٓغ( :  اإلاىاَىت)  الاظخماعي اإلادضص -3
  الاظخماٖيت و الؿياؾيت اإلاٟاَيم ؤ٦ثر

ً
م ٖلى ح٣ٗيضا  و الؿياؾيت الٓىاَغ مً الٗضيض جدليل و لٟهم ؤَميتها مً الٚغ

  ٧ىنها في ألاَميت َظٍ وجخطر ، مجخم٘ الي الش٣اٞيت و الاظخماٖيت
ً
  ؤو ماقغا

ً
 ألٞغاص الؿياؾيت و اإلاضهيت الخ٣ى١  ًٖ مٗبرا

 الٓىاَغ مً الٗضيض ح٨ٗـ و ، الضولت و الٟغص بحن الىزي٣ت الاظخماٖيت و الؿياؾيت الغابُت جمشل بنها ٦ما ، اإلاجخم٘
 ظهت ومً ، الاظخماٖيت الخياة صيم٣غاَيت مً جيب٘ وؤن البض الؿياؾيت الخياة ٞضيم٣غاَيت ،   صولت أليت الضازليت الؿياؾيت

 ؤمغ والضيجي والا٢خهاصر والش٣افي الٗغقي ٞالخبايً ، الازخالٝ ْل في الىخضة جد٣ي٤ فى ؤؾاسخي بضوع  الضولت جًُل٘ ؤزغي 
ىا مجخم٘ ٧ل في به مؿلم  ٖبر اإلاجخم٘ قغاثذ مسخل٠ بحن والخٗايل الاهههاع جد٣ي٤ مؿاوليت الضولت ٖاج٤ ٖلى ي٣٘ َو

  اإلاسخلٟت الضولت ماؾؿاث
ً
 . اإلاىاَىت مبضؤ جد٣ي٤ هدى اإلاؿخ٣بل في َضٞها جد٣ي٤ بلى ونىال

ت ججؿض اإلاىاَىت بن وخيض  ال٣ىي  الاعجباٍ بلى حكحر ٞةنها ، ظماٖيت ٢يم حؿميتها يم٨ً اظخماٖيت و ؾياؾيت ٢يم مجمٖى
 الخ٣ى١  مً وؿ٤ بنها ٖلى بلحها يىٓغ ولظا ، خ٣ى١  و التزاماث مً طل٪ ٖلي يترجب ما ب٩ل الؿياسخي الىٓام و بالضولت

  اإلاًمىهت
ً
ت ٖلى ج٣ىم ، الضولت و الٟغص بحن ٢اهىهيت ٖال٢ت بنها اي ، اإلاجخم٘ ؤًٖاء ل٩ل صؾخىعيا  الخ٣ى١  مً مجمٖى

ا ؤن يجب التي ، الاظخماٖيت و الش٣اٞيت و الا٢خهاصيت و الؿياؾيت َغ  ي٣ابل ، اإلاؿاواة ٢ضم ٖلى ظميٗا للمىاَىحن الضولت جٞى

اء اإلاىاًَ ٖلى يجب واظباث الالتزاماث َظٍ .    بها الٞى

ىا٥ ى ، الؿيا١ َظا فى هٟؿه يُغح ؾاا٫ َو  بها ٢امذ التى الاظغاءاث َىا وي٣هض ؟ الكباب جم٨حن فى الضولت صوع  َى ما َو

:  الخم٨حن اججاٍ فى الضٞ٘ اظل مً الضولت

:  مجها حكغيٗاث انضاع و اجٟا٢ياث جى٢ي٘ ٖلى اإلاهغيت الضولت ٖملذ:  الدكغيٗاث -أ 

 الن وزي٣ت  التى و 2006 ٖام مهغ ٖليه و٢ٗذ التى - للكباب الٗغبى اإلاغنض ًٖ اإلاىبش٣ت  -الكباب لخم٨حن الٗغبى الٖا
  حٗخبر

ً
 فى مكاع٦تهم وجضٖيم الكباب لخم٨حن الهاصٞت والىَىيت الا٢ليميت الؿياؾاث اٖضاص فى عثيؿيا ومغظٗيا جىظحهيا بَاعا

 ٢ُإ ًٖ واإلاؿاولحن ، 2006 ٖام الاظخماٖيت اللجىت الاهخ٣الى، الٗغبى البرإلاان اًٖاء ٢بل مً ا٢غاٍع جم خيض الخىميت، ظهىص
 . 2006 ٖام الٗغبيت البلضان فى الكباب

                                                           
 .  3زلمد نور البصراتى ، م س ذ ، ص  

 .  6 حسنُت توفيق ابراهيم ، مرجع سابق ذكره ، ص    
 . 5، ص   00 الدميقراطية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بَتوت ، و الدولة  نضال درويش ، ادلواطنة    3
 .   0 دلوقف ادلصري من مقررات االحتاد األفريقي يف رلال دتكُت الشباب، مركز االهرام للدراسات السياسية و االسًتاتيجية ، القاهرة ، امين السيد شبانة ، ا   
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  للكباب، الخ٣ى١  مً ٢اثمت اإلايشا١ جًمً و٢ض   2008/ 16/10 فى مهغ ٖليه و٢ٗذ التى للكباب الاٞغي٣ى اإلايشا١ 
 وؾبل اإلاهاعاث، وجىميت الخٗليم ، الكباب مكاع٦ت: هي ، ؤؾاؾيت مجاالث ؤعبٗت في ، ال٣ُإ َظا ججاٍ الخ٩ىماث ومؿئىلياث

اَيت والصخت اإلاؿخضامت، الٗيل  . والٞغ
 طل٪ في بما ، اإلاجخم٘ ظىاهب ظمي٘ في اليكُت اإلاكاع٦ت في الخ٤ الكباب مىذ يغوعة ٖلى اإلايشا١ هو اإلاكاع٦ت، مجا٫ ٟٞي

ا البرإلاان ًٖىيت في اإلاكاع٦ت حَر ىيت ؾياؾاث وجىٟيظ ووي٘ ال٣غاع، نى٘ ٖملياث مً ٚو  و٢ًايا ل٣ُإ مخ٩املت َو

ىيت جيؿي٤ آليت وبوكاء الكباب،  ظمي٘ بلى الىٟاط في اإلاؿاواة بلى اإلايشا١ صٖا اإلاهاعاث، وجىميت الخٗليم مجا٫ وفى. للكباب َو
 الاخخياظاث جلبيت بهضٝ وطل٪ ، الغؾمي ٚحر ؤو الغؾمي للخٗليم باليؿبت ؾىاء الٗاليت، الجىصة طاث الخٗليم مؿخىياث

ت  . للكباب اإلاخىٖى
 لخىميت وباليؿبت. الخضيشت الاجهاالث وج٨ىىلىظيا اإلاٗلىماث اؾخسضام ٖلى الكباب لخضعيب جضعيـ َغ١  اٖخماص بلى صٖا ٦ما

 مً للكباب ٖمل ٞغم زل٤ في حؿهم ال٨لى الا٢خهاص مؿخىي  ٖلى ؾياؾاث اجساط بلى اإلايشا١ صٖا ، اإلاؿخضامت الٗيل ؾبل

الب.  واليؿاء الغظا٫ ًاء الضو٫  َو  بما الكباب، مً الٛالبيت يٗمل خيض ، الغؾمي ٚحر الا٢خهاص لخىٓيم جضابحر بىي٘ ألٖا
 جهميم في الكباب مكاع٦ت حٗؼيؼ بجاهب وطل٪.  الكباب لضي اإلاباصعة عوح ويىمى بضيلت، ٖمل ٞغم زل٤ ٖلى يؿاٖض
يما ، وؤزحرا ، ال٣ٟغ مً الخض واؾتراجيجياث ؾياؾاث وج٣ييم وجىٟيظ اٍ الصخت بمجا٫ يخٗل٤ ٞو  بلى اإلايشا١ صٖا ، والٞغ

ايت جدؿحن  بحن ٦ما  .وألاوبئت ألامغاى مً والٗالط للى٢ايت قاملت بغامج جىٟيظ زال٫ مً ، ألاٞغي٣يت ال٣اعة في الصخيت الٖغ
م هدى الكباب يخدملها ؤن ييبػي التي اإلاؿاولياث اإلايشا١ جي الضوع  ؤَميت ي٨ٗـ بما ، والضولت واإلاجخم٘ ؤؾَغ  الظر الَى

 .   الؿلم وبىاء وخٟٔ وحؿىيتها، ، الهغاٖاث ومى٘ ، الخىميت زانت ، اإلاسخلٟت الخياة مجاالث في به ي٣ىمىا ؤن يجب

  لى اإلاجلـ عثيـ ؤنضع خيض ، الاهخ٣اليت الٟترة زال٫ يىايغ 25 بٗض نضعث التى الدكغيٗاث  مغؾىم اإلاؿلخت لل٣ىاث الٖا
 الاخؼاب اوكاء خغيت ٖلى ال٣يىص ٞيه الٛيذ ، الؿياؾيت الاخؼاب بكإن 1977 لؿىت 40 ع٢م ال٣اهىن  حٗضيل قإهه مً ب٣اهىن 
 بالصخ٠ اليكغ ج٩الي٠ ل٩اٞت اإلاؿلخت ال٣ىاث بخدمل ي٣طخى ٢غاع انضاع ٦ظل٪ و ، باالزُاع الخؼب اوكاء وظٗلذ
حر اإلاؿلخت ال٣ىاث التزام ٖلى ال٣غاع هو ٦ما  ، الجضيضة الكبابيت ألاخؼاب وجإؾيـ إلقهاع  ؤلاصاعيت الدؿهيالث ٧اٞت بخٞى

 ٖلى حٗضيالث بنضاع و٦ظل٪.  الؿياؾيت الخياة في والخمشيل الجضيضة البرإلااهيت الاهخساباث زىى مً يم٨جهم بما للكباب
  25 الى للبرإلاان الترشر ؾً وزٌٟ الكٗب مجلـ ٢اهىن 

ً
  ٖاما

ً
  30 مً بضال

ً
 فى حؿهم التى السُىاث يمً مً وهى.  ٖاما

.  الخم٨حن اججاٍ

  مدليت وخضة ٧ل جيخسب ان"  اإلادليت الاصاعة باب فى 181 ع٢م ماصجه فى يىو الظي 2014 اإلاهغي  الضؾخىع  
ً
 باال٢ترإ مجلؿا

كغيً بخضي ًٖ ؾىه ي٣ل ؤال اإلاترشر في ويكتٍر ، ؾىىاث ؤعب٘ إلاضة ، اإلاباقغ الؿغي  الٗام  ويىٓم ، ميالصيت ؾىت ٖو
 وزالزحن زمـ ؾً صون  للكباب اإلا٣اٖض ٖضص عب٘ ُيسهو ؤن ٖلى ، الاهخساب وبظغاءاث ، ألازغي  الترشر قغوٍ ال٣اهىن 

 اإلاغا٦ؼ اصاعاث مجالـ فى الكباب جمشيل و ، اق٩الها ب٩ل الؿياؾيت الاهخساباث فى الترشر ؾً زٌٟ و٦ظل٪ ،"  ؾىت

 . الغياييت ألاهضيت و الكبابيت

  للكباب اإلا٣اٖض مً ٖضص جسهيو الاهخسابيت ال٣ىاثم ٖلى اقتٍر الظي و 2015 الىىاب مجلـ اهخساباث ٢اهىن   . 

                                                           
 .دلزيد من التفاصيل راجع  وزارة اخلارجية ادلصرية ، التجمعات االفريقية     

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/EgyptianForeignPolicy/EgyptianAfricanRelation 
 33امين السيد شبانه ، م س ذ ، ص  
    0 ونيو ي 5،  3 ، اجلريدة الرمسية العدد    0 لسنة  6 راجع القانون   3

http://www.masress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://www.masress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/EgyptianForeignPolicy/EgyptianAfricanRelation
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 الظي ، الٟجى الخٗليم مشل ، الخٗليم ٢ُاٖاث لبٌٗ الخسُيِ اٖاصة الضولت بضؤث:  الاظخماعى للخم٨حن ٦إصاة الخٗليم  -ب 
حر الخٗليم طل٪ صٖم اظل مً ازغي  صو٫  م٘ حٗاون  اجٟا٢ياث ٖمل و الٟتراث بٌٗ فى اَمل  الكباب ا٢با٫ م٣ىماث وجٞى
 و اإلاىاَىت مشل ظضيضة مٟاَيم واصزا٫ الىَىيت بالتربيت اإلاخٗل٣ت اإلاىاهج لبٌٗ نياٚت اٖاصة ٖلى ٖملذ و٦ظل٪ ، ٖليه

 التى و الهيئاث و الىػاعاث ظمي٘ مؿخىي  ٖلى الخدىيلى الخضعيب بغامج اإلاهغيت الخ٩ىمت اٖخمضث ٦ظل٪.  الاوؿان خ٣ى١ 
 جدىاؾب ظيض ، َمىخاجه واقبإ مهاعاجه م٘ جخماشخى ازغي  الى ٖلحها ٖحن التى الىْيٟت جبضيل مً الكباب جم٨حن قإنها مً

 . البُالت مً الخض ومداولت الٗمل لؿى١  الٟٗليت الاخخياظاث م٘ البرامج َظٍ

الم  -ج  الم مهاصع ٞخىٕى:  ؤلٖا ت مهاصع حٗضص مً جؼيض الٟغص لها يخٗغى التى اإلاىبهاث و الٖا  فى جازغ بضوعَا هى التى اإلاٗٞغ
الم ، اإلاجخم٘ فى الٗامت الش٣اٞت و الىعى حك٨يل اث٠ ي٣ىم والٖا  ًٖ الٟغصيت باإلاٗلىماث الكباب جؼويض مشل مخٗضصة بْى

 .  بيجها مً الازخياع يؿخُي٘ ل٩ى الكباب امام اإلاخاخت البضاثل ايجابياث و ؾلبياث ويبرػ ، اإلاديِ والٗالم اإلاجخم٘

 ٢ض مغسخى مدمض ٞالغثيـ ، الهضص َظا فى الضولت عثيـ ٢بل مً ؤجسظث التى ال٣غاعاث بها وي٣هض:  عثاؾيت ٢غاعاث -د 

 40 مً ؤ٢ل الكباب مً لهم مؿاٖضيً بخٗيحن والىػعاء اإلاداٞٓحن بةلؼام 2013 يىهيى 26 يىم زُابه هو فى حٗليماث ؤنضع
حن جخجاوػ  ال مضة زال٫ ، ٖاما  ويإحى ، الكباب مً للىػعاء مؿاٖضيً بٌٗ ليٗحن مىهىع  ٖضلى اإلاا٢ذ الغثيـ ويإحى.  ؤؾبٖى

 عثاسخى بغهامج لخضقحن زُت 2015 ؾبخمبر فى يٗلً و ، لهم اإلاٗاوهيحن مً مٗحن ٖضص لخٗيحن الىػعاء ليضٖى الؿيسخى الغثيـ
ت ٧ل جضعيب يؿخٛغ١  الظي و الكباب لخم٨حن  . ؤقهغ 8 إلاضة وطل٪ قهغيً مجمٖى

 : بالدولت الؼباب عالكت واكع

ى ، ألاو٫  البضيل لهالر خؿمذ ٞةطا ، ؟ نٟغيت ٖال٢ت ؤم مخباص٫ اٖخماص ٖال٢ت هي َل...َام ؾاا٫ جشحر ؤلاق٩اليت َظٍ  َو
خماص ٖال٢ت  بالكباب اإلاخٗل٣ت ؾىاء ، ألازغي  الخدضياث ٧ل نٗيض ٖلى بهجاػ جد٣ي٤ يخم ؤن اإلاخى٢٘ ٞمً ، اإلاخباص٫ الٖا

حن بحن بالخٟاٖالث اإلاخهلت ؤو ، خضة ٖلى ٧ل والخ٩ىماث  التي ألاصبياث ٧ل في  الغثيسخي اإلاُلب طل٪ يٟؿغ وعبما.  الُٞغ

حر َى الكغا٦ت و الخىا٤ٞ قغوٍ ؤَم و ؤو٫  ؤن ٖلى ، بال٣ًيت ٖىيذ  بَاع مً طل٪ يخًمىه بما ،    مىاجيت ؾياؾيت بيئت جٞى

 .  الاؾديٗاب و للخٗاون  مصج٘ ٢اهىوي

ال٢ت   بالخٗاون  جدؿم ٞهى مخٛحرة بالضولت الكباب ٖو
ً
  الغيا وبٗضم اخياها

ً
 يهل لم ٞإهه الخٗاون  ق٩ل ًٖ اما ، ؤزغي  ؤخياها

 الساعظيت، الخمٓهغاث مغخلت فى ماػا٫ اهه بل ، اإلاسخلٟت الؿياؾيت الاهٓمت خ٨م مضاع ٖلى الاؾديٗاب و الخىا٤ٞ إلاغخلت
 نى٘ فى قغ٧اء الكباب ان الساعط و للضازل نىعة جهضع وان نىعتها ججمل ان اإلاسخلٟت الخ٩ىماث جداو٫  خيض

ىا٥، َىا اإلااجمغاث وح٣ٗض الؿياؾاث ىن  الامغ ٞإن للكباب م٣ترخاث اي جُبي٤ ٖىض بيىما َو  الخا٦م، الىٓام بةعاصة مَغ

.   مدضصة ؤَضاٝ و بةؾتراجيجيت وليـ

 نى٘ فى بد٣ى٢هم الكباب يُالب ٖىضما وجحرجه وجؼصاص ألزغ خ٨م هٓام مً ييخ٣ل الظي الهغإ ق٩ل يإزظ الغيا ٖضم بيىما
مىمهم مُالبهم جدبجى اؾتراجيجيت يجض ال اإلاهغي  الكباب ولٗل الٗامت، الؿياؾاث  اخيان فى الضولت الى يىٓغ ٞالكاب ، َو

 اوياٖها جغؾيش ٖلى حٗمل الىٓم ٞهظٍ ، خياجه فى الا٦بر الخدضي هى اإلاسخلٟت الخ٨م هٓم وان ق٣اٍئ ؾبب انها ٖلى ٦شحرة
 الخا٦مت الىٓم ٞٛالبيت الابخ٩اع، ٖلى ال٣ضعة و الا٢ضام و بالخماؽ اإلاليئت الكباب قغيدت َمىم الى الىٓغ صون  الؿلُت فى

                                                                                                                                                                                           
       http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=5554#.VoRDJlIh2KEgl.d   

على الرابط  ،    0 نوفمرب    ، اسًتجعت ىف  008 /    / 6  -87  : العدد  –احلوار ادلتمدن حسُت علي ،  احلمداين   
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=155536   

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=5554#.VoRDJlIh2KEgl.d
mailto:hus_hus64@yahoo.ca?subject=الحوار%20المتمدن%20-الشراكة%20بين%20الحكومة%20و%20المجتمع%20المدني&body=Comments%20about%20your%20article%20%20http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=155536
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=155536##
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 الى جغقى ال هٓغيت ول٨جها َيئاث وجيكإ ؾياؾاث وجدبجى وماجمغاث هضواث فى الكباب صوع  جبرػ مهغ ومجها الٗغبيت الضو٫  فى
لحن ٚحر انهم ٖلى للكباب جىٓغ و ، للخُبي٤ الخ٣ي٣يت الاعاصة  بها يُالب التى الضيم٣غاَيت وان ، اولىياتهم لخدضيض مَا

حر جضعيجيت ج٩ىن  ان يجب ؾياؾيت او ا٢خهاصيت ؾىاء الكباب ت ٚو  لضوع  الضولت عئيت بحن الٗال٢ت ٞإن َىا ومً مدؿٖغ

: ...   مداوع  ٖضة زال٫ مً جبرػ الضولت لضوع  الكباب وعئيت الكباب

 

 

:  والانالح الخٛيحر -ؤ

 اظل مً الكباب ٞٗالياث وحكمل ، الخغياث و الضيم٣غاَيت ؤظل مً الاويإ حٛيحر بًغوعة الكباب يُالب خيض   
 ٖلى مىا٢٘ وجضقحن ، ٢اثمت اظخماٖيت لخغ٧اث الاهًمام و الجامٗاث فى َالبيت خغ٧اث و اخخجاظيت خغ٧اث اوكاء الخٛيحر،

 جغي  بيىما ، الضيم٣غاَى الخدى٫  لضٖم يغوعي  مُلب الخٛيحر ان يغون وانهم ، الخ....  اخخجاظيت وو٢ٟاث الاهترهذ قب٨ت
 مً وان ، الكامل الخٛيحر مٟهىم الىٓام مغاصاٞاث فى يىظض وال ، الانالح اظل مً حٗمل وانها ؾبيلها َى الانالح ان الضولت
 بيىما ، مُالبه فى مدؿٕغ الكباب وان الضولت اؾخ٣غاع لهضم يؿعى و زاعظيت الظىضاث مىٟظ الا َى ما الىٓام بخٛيحر يُالب

  حٛيحر ؤو الخ٩ىمت حٛيحر التى الضولت جلجإ ان اإلام٨ً مً
ً
 جخٛحر وال ، ٣ِٞ الخٛيحر اظل مً حٛيحر ي٩ىن  وبالخالى ، ما وػيغا

ىهت هى التى الؿياؾاث   َى الظي الىٓام بإعاصة مَغ
ً
.   لالنالح يدخاط انال

:  ؤلاصعا٥ -ب

ظا    يإزظ اإلادىع  َو
ً
  ا٦ثر بٗضا

ً
  الا٦بر الاظيا٫ بحن يضوع  اهه خيض ، ح٣ٗيضا

ً
 هاخيت مً الكباب وبحن هاخيت مً الىسب و ؾىا

ضم بالخىظـ جدؿم ؾلبيت هٓغة الكباب الى يىٓغون ٞهم ، ازغي   لى٣ُت بٗض يهل لم الكباب وان ، اإلاؿاليت جدمل ٖو
له التى الاصعا٥  لم مخاخت ٞغم َىا٥ ان جغي  الىسب وان ، ال٣غاعاث اجساط و الٗامت الؿياؾاث نى٘ فى للمكاع٦ت جَا
 ما ال٣ضعاث و الاصعا٥ مً لضيهم ان يكٗغون الكباب بيىما ، الضولت م٘ قغا٦ت ٖال٢اث بىاء فى اؾخٛاللها الكباب يدؿً
لهم ب ال الىسب وان ، الٗام بالكإن اإلاخٗل٣ت ال٣غاعاث نى٘ فى للمؿاَمت يَا  ل٩ى ال٣غاع نى٘ بٗملياث اقغا٦هم فى جٚغ

.  امخياػاتهم و مىا٢ٗهم ٖلى يداٞٓىا

:  ألاولىياث -ط

 الخ٩ىماث جميل خحن ٟٞى ،"ألاولىياث" إلاٗجى(  والكباب الضولت)  الٗال٢ت َغفى مً ٧ل هٓغة بحن الخبايً فى الك٩ل َظا يخمشل

 ٞىيت ومؿاب٣اث والجىالت لل٨كاٞت ومهغظان بضهيت عياياث مجم٘)  الخغ٦ت وزابخت وهمُيت الٗضص مدضوصة ؤولىياث جبجى الى

 م٣ٗىلت ؤنها جغي  هٓغ وظهت ٧ل ؤن بال. والخٛحر والخىٕى باالحؿإ الكباب ؤولىياث جدؿم ،..( قبابيت جليٟؼيىهيت وبغامج
 ،  الخىٟيظ ٖلى وال٣ضعة الغؾميت الٟٗل ؤصواث جمل٪ التى هى الخ٩ىمت ول٨ً مٗها، الخٗايل للٛحر ويم٨ً ومم٨ىت ومكغوٖت

حر مخٗضصة ألاولىياث ج٩ىن  ؤن والٗؼلت الاه٣ؿاماث ْل فى ؤهه الُبيعى ومً ى ، مخًاعبت ألاخيان بٌٗ وفى مخجاوؿت ٚو  ما َو
 للمكاع٦ت ٢ىىاث ًٖ آزغ يبدض ، اإلاض٢٘ ال٣ٟغ مً للسغوط ٞغنت ًٖ البٌٗ يبدض خحن ٟٞى ، الكباب مىه يٗاوى

                                                           
 5 0 نوفمرب    ، اسًتجعت ىف  005 ادلغرب ، يوليو  -العمل االقليمية الثانية  بالرباط  على الصاوى ، الشباب و احلكم اجليد و احلريات ، ورقة مقدمة اُف ورشة   

 www.un.org/esa/socdev/unyin/workshops/rabat_alisawi.doc           : على الرابط 
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 ، وعمؼيا بُيئا ػا٫ ما اإلاجا٫ َظا فى والخ٣ضم ٦ٟٗله، ليـ الكباب بقغا٥ بإَميت ٞاإل٢غاع  ، الٗؼلت يازغ وآزغ ، الؿياؾيت

ً لم َاإلاا ِ
ّ
 مً السبرة وا٦دؿاب اإلاماعؾت زال٫ مً اإلاكاع٦ت ٞخٗلم.  خ٣ي٣ى حٛحر وجد٣ي٤ الىخاثج ٖلى الخإزحر مً الكباب ُيم٨

 مً حٗؼػ  الكباب ٞمكاع٦ت زم ومً ، بخُبي٣ها السانت ال٣ىاٖض وعؾم ألاولىياث جدضيض ٖلى الاجٟا١ ٖلى حؿاٖض التى ألامىع 

. ومكتر٦ت ص٢ي٣ت ؤولىياث جدضيض ٖلى ٢ضعجه

:   الغئي نغإ -ص

  الهغإ َظا ق٩ل يبرػ
ً
 اإلاىٓمت الجهت ان خيض ، الكباب اخىا٫ جسو التى الل٣اءاث و الىضواث و اإلااجمغاث فى ٚالبا

م ججاوػث اإلاجخم٘ مً بىسب جإحى للٟاٖليت  و َمىخاتهم و مك٨التهم ًٖ الكباب بإؾم ويخدضزىن  ، الكباب ؾً اٖماَع
مىخاتهم مجها يٗاهىن  التى اإلاك٨الث ان خيض ، الكباب مً حعجب ٖالمت يك٩ل الظي الامغ َى  الخدضر ٖلى الاظضع َم ، َو
 بالًغوعة هى الؿىىاث ٖكغاث مىظ الىسب مك٨الث ٞليـ  ، الٗام للغؤي ؤو ال٣غاع ؾىاءالصخاب عئيتهم وجىنيل بها

 . الكباب بإؾم الخضيض ٖىض الغئي جدبايً َىا ومً ، الغاًَ الى٢ذ فى الكباب مجها يٗاوى التى اإلاك٨الث

 
ً
.  مـس فى الؼباب جمىين بػيالُاث -زالثا

  الخدضياث َظٍ وجهبذ.  مخى٢ٗت ٚحر ظضيضة جدضياث جٓهغ اإلاجخم٘ في جدّى٫  ٧ل م٘  
ً
  وا٢ٗا

ً
 مٗه الخٗاَي ٖليىا اظخماٖيا

 
ً
 ويىاظهىن  الٗامت مك٨الجه مً يٗاهىن  ٞهم اإلاجخم٘ في َامت قغيدت الكباب ؤن وبما.  الش٣اٞيت و الاظخماٖيت لتر٦يباجىا َب٣ا
 
ً
 جدغيغ صون  اإلايكىص الخٛيحر جسيل الهٗب مً مٗها ؤنبذ لضعظت ، الىَىيت الانٗضة ٧اٞت ٖلى بهم زانت مك٨الث ؤيًا

 :  الكباب جم٨حن بق٩الياث بٌٗ الباخض يلسو و. واظخماٖيت وا٢خهاصيت ؾياؾيت ب٣يىص اإلا٨بلت الكباب َا٢اث وبَال١

:   الؿياؾيت ؤلاق٩الياث -1
 الخدضي هى الغاقض الخ٨م هٓم ان بإٖخباع الجيض الخ٨م م٣ضمتها فى ويإحى الؿياسخى بالىٓام اإلاغجبُت الخدضياث بها وي٣هض

 مً وطل٪ ، جميحز صون  للجمي٘ اإلاكاع٦ت نىعة فى الكباب لخم٨حن باليؿبت الجيض الخ٨م مالمذ جبضو و٢ض ، للخم٨حن الابغػ 
٘ زال٫  اظخماٖيت خغ٧اث بةوكاء الؿماح و للى٣ض الىٓام وج٣بل الخٗبحر، الكباب ؤمام الٟغنت وبجاخت اإلاكاع٦ت خىاظؼ ٞع

   . ؤلاخباٍ ًٖ الىاجج الٗؼلت الى اإلايل وج٣ليل اإلاضهيت، والجمٗياث ألاخؼاب فى وؤلاهسغاٍ

 اخترام مؿخىي  اهسٌٟ ٧لما ، زام بىظه وللكباب ، ٩٦ل للمجخم٘ باليؿبت نٗىبت ؤ٦ثر ألامغ ي٩ىن  ؾٝى ، وبالُب٘ 

 مؿخىياتها، مسخل٠ فى ، الؿلُت ٖلى ؤشسام بًٗت ؤو شسو ٞيه يؿيُغ مىار وفى. الؿاب٤ باإلاٗجى الجيض الخ٨م آلياث
  جهبذ الكباب جم٨حن بق٩اليت ٞةن ، للمداؾبت السًٕى وصون 

ً
 . ٩٦ل الخ٨م هٓام بق٩اليت مً ظؼءا

 الخٓاَغ فى الخ٤ ج٣يض ٢ىاهحن ٞهضوع  ، الخم٨حن جدضياث فى اإلاازغة الٗىامل ؤخض هى الىٓام ٞحها يٗمل التى البيئت ولٗل
 جٟٗيل يخم ان يم٨ً ٞال ، اإلاكاع٦ت و للخم٨حن جدضي ؤبلٜ هى طاجه الخ٨م هٓام ٞحها يخد٨م بًىابِ الخٗبحر فى والخ٤

.      م٣يضة اإلاضهيت الخ٣ى١  و الؿياؾيت الخىميت

:  الا٢خهاصيت ؤلاق٩الياث -2

 ج٣غيغ ؤقاع خيض ، ٧اٞت اإلاجخم٘ م٩ىهاث الى جمخض ازاع مً ومالها الا٢خهاصي اإلاؿخىي  ٖلى الا٦بر الخدضي هى البُالت حٗخبر 

لى َى الكباب بحن مهغ فى البُالت مٗض٫ ؤن بلى ؤلاهماجى اإلاخدضة ألامم بغهامج ًٖ الهاصع ، 2013 لٗام البكغيت الخىميت  ألٖا

                                                           
 . 7على الصاوى ، مرجع سابق ذكرة ، ص    
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ً
  الكباب بحن البُالت مٗض٫ ان اإلاهغيت الخسُيِ وػاعة ط٦غث و٢ض ،   2012 ٖام زال٫ ٖغبيا

ً
 يىهيى ختى اخهاثيت الزغ َب٣ا

  29 ختى 18 مً الٗمغيت للٟئت وطل٪ اإلاخُٗلحن ٖضص ظملت مً%  68.5 الى ونل 2013
ً
 .   ٖاما

:  الاظخماٖيت ؤلاق٩الياث -3

 ي٣خهغ اإلاىاَىت جُبي٤ ػا٫ ٞما ، اإلاجخمٗيت اإلاكاع٦ت فى واهسغاَهم الكباب جم٨حن فى الغثيسخى الخدضي اإلاىاَىت ٢ًيت جمشل
اث٠ الخ٣ضم فى ؾىاء الخُبي٤ و اإلاماعؾت الى الدكغيٗاث جل٪ جمخض ال و ، ٣ِٞ حكغيٗاث ٖلى  ؤو ال٣اهىن  ؾياصة ؤو للْى

ى ، الاظخماٖيت الخ٣ى١  جهم الكباب اهخماء ٖلى يى٨ٗـ ما َو تراب الكٗىع  و لَى  ج٠٣ ٢ًايا طل٪ الى اي٠ ، الضازلى بااٚل
 واإلاكاع٦ت الاؾخ٣غاع و الكٟاٞيت ج٣ىى و٧لها ، والاميت وال٣ٟغ والٗى٠ ٧الٟؿاص  الخ٣ي٣يت الؿياؾيت الخىميت ؾبيل فى

يت ٚحر الهجغة و الهجغة مشل ا٦بر مك٨الث مً ٖلحها يترجب وما .ألاؾاؾيت والخغياث  ؤْهغ و٢ض ، الؼواط ؾً وجإزغ الكٖغ
 112الـ اإلاغجبت جدخل مهغ ؤن ؤلاهماجى اإلاخدضة ألامم بغهامج ًٖ الهاصع ، 2013 لٗام البكغيت الخىميت جهيي٠

ً
 ٢اثمت فى ٖاإلايا

 .  صولت 160 بحن مً البكغيت الخىميت

:  الش٣اٞيت ؤلاق٩الياث-4

 ٢ض مجخمٗاجىا في الغاَىت الٟترة في هغاَا التي اإلالخبؿت و الصخيت ٚحر الخالت ًٖ ًٞال الش٣افي اإلاىعور ظاهب مً ال٨شحر ان
 وفي الضازلي اإلاديِ في جدضر التي ٖامت ألاخضار خى٫  والٗلمي اإلاىيىعي الىعي ا٦دؿاب اٖا٢ت فى ٦بحرة صعظت بلى ؤؾهمذ

٨غر  مٗغفي ه٣و و ا٢خهاصر وع٧ىص ؾياسخي اؾخ٣غاع ال خالت ٞهىا٥ الضوليت البيئت  وجباَا ال٣ىمي ؤلاهخاط وي٠ٗ ٞو
 فى ال٣هىع  و اإلاؿخضامت البكغيت ال٣ضعاث جىميت فى ه٣و بلى وكحر اإلاًماع َظا وفي ،  والخدضيض اإلاؿخضامت الخىميت زُِ
 وبحن قبابىا بحن اإلا٣اعهت مً هٕى وظىص بلى بياٞت ، حك٨يله ٖلى حٗمل و الىعي ا٦دؿاب في حؿاَم التي اإلااؾؿاث جُىيغ

يت في اإلاخ٣ضمت الضو٫  بلضان قباب  ( . والجامٗت واإلاضعؾت ألاؾغة)  في اإلاخمشلت الؿياؾيت والخيكئت الخٖى

 
ً
 الكباب بحن الٗال٢ت يد٨م الؿياؾيت الش٣ت مً اَاع جىاٞغ صون  ؤلاق٩الياث جل٪ مٗالجت يهٗب ؾب٤ ما ٖلى وبىاءا

 للىٓام خ٣ي٣يت العاصة جغقى ال الخ٣ي٣ت فى ول٨جها الكباب، جم٨حن صٖم قإنها مً بةظغاءاث الضولت ٢امذ وان ختى والضولت،
  الٟٗلى، بالخم٨حن ٢ىاٖخه مً ؤ٦ثر اإلآهغي  الخم٨حن هدى ؾٗيه فى الخ٨م هٓام ق٩ل ججميل فى حؿهم ول٨جها الؿياسخى،

 ج٣ىى مماعؾاث اهتهاظه و الكباب، آما٫ و َمىخاث جلبيت ٖلى الىٓام ٢ضعة ٖضم هديجت مخأ٧ل الش٣ىي  البىاء ان ُٞاإلاا

.  ٞٗلى لخم٨حن ؾبيل ٞال اإلاكغوٖت ووكاَاجه خغياجه

:  خاجمت

  الكبابيت الخغ٧اث لٗبذ
ً
امت ممحزة ؤصواعا  ٢ضعتهم الكباب وازبذ ، اإلاهغيت الضولت جاعيش فى الٟاع٢ت اإلاىا٠٢ مً الٗضيض في َو

 بغامج وي٠ٗ الؿياسخى الا٤ٞ اوؿضاص وهديجت ، للضولت مؿخ٣بليت نىعة عؾم في ؾاَمذ ومدىعيت َامت ؤصوعا لٗب ٖلى

 اهه يٗخبر والظي يىايغ 25 لشىعة الاولى الكغاعة باَال١ الكباب ٢ام  الؿياسخى، الخم٨حن ٖملياث ؾيما ال و الؿياؾيت الخىميت
                                                           

 التقدم البشري في عالم متنوع ، البرنامج االنمائى لالمم المتحدة ، على رابط: ، بعنوان نهضة الجنوب2013تقرير التنمية البشرية العربى لعام    1
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_development/Human_dev_rep_13.html. 

 www.mop.gov.eg  ،  دلزيد من التفاصيل 3 0 مؤشرات اقتصادية لعام  –وزارة التخطيط ادلصرية    
 
 ، على الرابط 5 0 أكتوبر  ، اسًتجعت ىف    0 مارس  9 السياسى ،  الوعييف  ادلؤثرةسفُت جالل ، العوامل  3

http://www.arabgeographers.net/vb/threads/arab15967/ 
 

http://www.arabgeographers.net/vb/forums/arab54/
http://www.arabgeographers.net/vb/forums/arab54/
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 ان الا الضولت بىاء فى مازغ صوع  لها ي٩ىن  ان خاولذ قبابيت، واثخالٞاث خغ٧اث الشىعة زال٫ حك٩لذ و٢ض لها، الغثيسخى اإلادغ٥
 ؾاب٤ الى الضولت و الكباب بحن للٗال٢ت الٛالبت الؿمت ٖاصث ان لبصذ وما طل٪، صون  خالذ امامها و٢ٟذ التى ال٣ٗباث
ا ؾب٤ التى الهغإ نىع  وان ٣ِٞ، الٓاَغي  بالبٗض الا جدؿم لم الخٗاون  ٖال٢ت وان ٖهضَا،  جل٪ بها احؿمذ التى و ط٦َغ

  اؾخمغث الشىعة، ٢بل الٗال٢ت
ً
 30 بٗض ختى خضتها، اهسًٟذ ٢ض ٧اهذ نؤ و الخا٦م الىٓام حٛيحر بٗض ختى الشىعة بٗض ايًا

 حؿخُ٘ لم و الخ٨م، هٓام صي٩ىعيت ؤظل مً ٧اهذ انها الا الكباب جم٨حن ؾبيل فى الاظغاءاث بٌٗ اجسظث ٖىضما يىهيى
 نى٘ ٖملياث فى وصمجهم الكباب، آما٫ و َمىخاث الؾديٗاب الاَضاٝ مدضصة اؾتراجيجيت جهيٜ نؤ اإلاخٗا٢بت الخ٩ىماث
  الخ٨م ؤهٓمت حٛحر م٘ ختى الكباب لخم٨حن الاَضاٝ واضخت اؾتراجيجيت َىا٥ ليـ بالخالى و الٗامت، الؿياؾاث

 ول٨ً ، الكباب و الضولت بحن ٢ىيت قغا٦ت ٖال٢اث بىظىص الدؿليم يٗجى ال( الؼباب) الازغ الُٝغ بإَميت الاصعا٥ ويٗض
 فى الؿياسخى الىٓام ٢ضعة مضي ٦ظل٪ و ، الخم٨حن هجاح م٣ىماث مً عثيسخى ٖامل َى الاصعا٥ لظل٪ اإلاماعؾت و الخُبي٤

 ٖامل َى الخ٣ي٣يت الؿياؾيت الخىميت بإَميت الخ٨م هٓام ٢ىاٖت ويٗض.  الكباب جم٨حن حٗى١  التى الخدضياث ٖلى الخٛلب
  الكباب جم٨حن ٢ًيت فى الخؿم

ً
  ليـ و خ٣ي٣يا

ً
غة ٚحر ال٣ىاٖاث ان الا ، مٓهغيا .  خ٣ي٣يت ؾياؾيت لخىميت مخٞى

ىا٥  وحٛيحر يىايغ 25 زىعة ٢يام ٞٗىض ، للضولت الٟغص اهخماء وبحن اإلاجخم٘ فى اإلاكاع٦ت مٗضالث اعجٟإ بحن َغصيت ٖال٢ت َو
لى اإلاجخم٘ ججاٍ الكباب مً ايجابيت ب٣يم الالمباالٍ و الؿلبيت ٢يم جبضلذ الخا٦م الىٓام ً، وخب الاهخماء عؤؾها ٖو  الَى

ما٫ فى الكباب مؿاَمه اإلاجخم٘ قهض ٣ٞض ما٫ فى اإلادليت الاصاعة اظهؼة ومؿاٖضة السحريت الٖا ىضما ، الخ... السضميت الٖا  ٖو
 الى يغقى ال جمشيلهم وان للضولت، الجضيض الىٓام بىاء مغخلت فى يكغ٦هم ال الاهخ٣اليت للٟترة الخا٦م الىٓام ؤن الكباب ؤصع٥

 مً هٟىؾهم الى الاخباٍ و اليإؽ حؿغب ٣ٞض اإلاجخم٘، امام الىٓام نىعة ججميل اظل مً يإحى ول٨ً ب٣ضعاتهم ال٣ىاٖاث

  اللمباالٍ و الؿلبيت مٓاَغ ٖاصث ختى ظضيض،
ً
 لم الشىعة ٧اهذ وان  -الضولت و الكباب بحن الٗال٢ت فى ازغي  مغة جضعيجيا

 جم٨حن مؿاهضة قإنها مً اظغاءاث وي٘ فى ؾاَمذ ٢ض انها الا  الخ٣ي٣يت الؿياؾيت الخىميت بإججاٍ ٦لى بك٩ل جىجر

 .الكباب

 ٦بحرة بضعظت يخى٠٢ مجهما اي هجاح وان الؿياؾيت بالخىميت الجهىى اؾاؽ َما اإلاجخمٗيت اإلاكاع٦ت و الخم٨حن ٞإن زم ومً

 .   جىاظهها التى الخدضياث ٖلى الخٛلب و الخٗاون  و الش٣ت ظؿىع  مض فى الٗال٢ت اَغاٝ ٢ضعة ٖلى

:  للخم٨حن مؿخ٣بليت عئيت هدى

 عؾاثل بخ٣ضيم حٗجى و الضولت بها ج٣ىم مدٟؼاث الاو٫ ... مدىعيً زال٫ مً للخم٨حن م٣ىماث جىاٞغ فى الغئيت جل٪ جىدهغ و
 الكباب ٞحها يكتر٥ ان يم٨ً التى لياثالا الشاوى اإلادىع  و للخم٨حن الٟٗلى الخُبي٤ جضٖم ان قإنها مً للكباب خ٣ي٣يت

  والضولت
ً
:   الخم٨حن بإججاٍ مٗا

 الهىع  فى وطل٪ الخم٨حن هدى الٟٗلى الضٞ٘ قإنها مً ؾياؾاث باهتهاط الضولت ج٣ىم نؤ حٗجى وهى:  الخمىين مدـصاث
 ....الخاليت

 ظمي٘ بحن مخىاػهت بهىعة الؿياؾيت الؿل٘ جىػي٘ الى يؿعى اظخماعي هٓام وظىص زال٫ مً وطل٪:  الاحخماعُت العدالت 
ظٍ. اَغاٞه  ٢يم و اإلاكاع٦ت ٞغم حؿاوي  و الٗامت واإلاىانب الٗام اإلاا٫ مشل ماصيت ل٣يم ازتزا٫ هى الؿياؾيت الؿل٘ َو

. اإلاكاع٦ت و والخ٣ى١  الخغياث مشل مٗىىيت
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 ضم ، مشال الىاؾُت وم٩اٞدت ججغيم جٟٗيل زال٫ مً:  اللاهىن  طُادة  خاثال جً٘ ألنها جىٟظ ال بدكغيٗاث الا٦خٟاء ٖو
ي٨لى ماصي لؿبب  وبهجاٍػ الكاب ٢ضعاث بحن  اإلاكاع٦ت فى الغاٚب الكباب ؤمام الٟغم ٞخذ زّم  ومً ، بعاصجه ًٖ زاعط َو

 صون  واإلاٟؿضيً اإلا٣هغيً مداؾبت ال٣اهىهيت الؿياصة جل٪ حكخمل وان ، الخىاٞؿيت ٢ضعجه لؼياصة جىميتها زم ٢ضعاجه وازخباع

ىن  ال٣اهىن  ؾياصة يجٗل مما اإلاجخم٘ فى الٟئاث لبٌٗ جميحزيت ؤويإ ا٢غاع ٖضم و٦ظل٪.  مدؿىبيت او مجامالث  بمً مَغ
.   اإلاؿاواة صون  ٖليه يُب٤ مً و ال٣اهىن  يُب٤

 ت ٌ  خٍس  بها جدخٟٔ التي اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  بةٖخباع الٟٗلى، بالخُبي٤ وطل٪ : اإلاعلىماث على الخـى
 بيكغ وطل٪ الكٟاٞيت ب٣ىاٖض الٗامت الجهاث والتزام. الدكغيٗاث ٖليه ههذ خ٤ الُلب ٖىض الٗامت الهيئاث/الجهاث

 والٟغم وؾياؾاتها ٖملها ب٨يٟيت يخٗل٤ ٞيما اإلاشا٫ ؾبيل ٞٗلى َلب، ؤر وظىص ٖضم خا٫ في ختى الغثيؿت اإلاٗلىماث

 خغيت يىٓم ٢اهىن  الان ختى يهضع ٞلم. اإلاٗلىماث بلى للىنى٫  بُلب الخ٣ضم و٦يٟيت ٖملها في الٗامت للمكاع٦ت اإلاخاخت
 . اإلاٗلىماث وجضاو٫ 

 اإلاضوى اإلاجخم٘ مىٓماث وحصجي٘ للضولت، الخابٗت الش٣اٞيت اإلااؾؿاث و الهيئاث زال٫ مً وطل٪:  العامت الثلاؿت وؼس 
اع، طل٪ فى مباصعاث ج٣ضم التى  .الؿياؾيت والخغياث الاوؿان خ٣ى١  بغامج فى والخىؾ٘ الَا

:  هخاثج ٖضة الى الخىنل يم٨ىىا الضعاؾت فى ٖغيها جم التى اإلاداوع  زال٫ ومً

 مً وجىُل٤ للكغا٦ت ٢ىاٖض ببىاء يؿمذ الؿياؾيت الش٣ت مً اَاع بىاء صون  الكباب جم٨حن ٖملياث جىجر لً -1
 . الخم٨حن الياث زالله

 مماعؾت الاصعا٥ طل٪ يهاخب ان يجب ول٨ً ، الخم٨حن هجاح ٖامل َى الكاب صوع  بإَميت الخ٩ىماث بصعا٥ ليـ -2

 .  الخم٨حن مدٟؼاث الضولت جضٖم وان ، جُبي٤ و

 . الؿياؾيت الخىميت ٞغم ج٣ىى زم ومً الؿياسخى الخم٨حن جدضياث مً حٗض الخغياث ج٣يض التى ال٣ىاهيحن ان -3

 بةٖخباٍع للكباب الؿياسخى للخم٨حن اإلاٗالم واضخت اؾتراجيجيت جىظض ال يىايغ 25 بٗض ختى الخ٨م هٓم حٛحر م٘ -4
 
ً
 .  الؿياؾيت للخىميت مهم مضزال

 َىا ومً ، للكباب الؿياسخى للخم٨حن الاو٫  الخاٞؼ وهى الاهخماء جد٣ي٤ ًٖ اإلاؿالت هى الخ٨م هٓام مماعؾاث ان -5

 .الخم٨حن ٖملياث هجاح ًٖ ٦بحرة بضعظت مؿا٫  الخا٦م الىٓام يٗخبر

 ان الًغوعي  مً ول٨ً وػيغ، ختى او وػيغ مؿاٖض مىهب فى الكباب اخض بخٗيحن الضولت ج٣ىم ان الخم٨حن ليـ -6
 ي٩ىن  وؤال مٗلىت، اَضاٝ خى٫  الكباب ججمي٘ و خكض زاللها مً حؿخُي٘ مدضصة اؾتراجيجيت الضولت جً٘

 . الكباب مً مٗيىت بٟئت مغجبِ الخم٨حن

 ، امامهم اإلاخاخت البضاثل بسهىم وا٢ٗيت زياعاث بإظغاء لهم حؿمذ ال مهغ فى للكباب اإلاخاخت اإلاٗلىماث ان -7
 . الا٢خهاص فى الىاميت ال٣ُاٖاث  ٖلى الُلب بكإن للجمي٘ اجاختها و ، بياهاث ٢اٖضة وي٘ الامغ ويخُلب

 : الضعاؾت جىنياث

ضم اإلاجخم٘ فى للكباب الٟٗلى الخم٨حن ججاَل بن جضع٥ ان اإلاسخلٟت الخ٨م هٓم ٖلى -1  ٢ًايا مً يال٢يه ما مٗالجت ٖو
 .  الضولت مهالر يض زانت مهلخت لضيه مً يض فى حك٨يلها يؿهل ووؾيلت اصاة مجهم ٦بحرة وؿبت يجٗل ومك٨الث

  باث -2
ً
 الاوكُت و ، الضعاؾيت اإلاىاهج جىظيه  –اإلا٣ٗضة الاظخماٖيت الخدضياث مىاظهت اظل مً  –اإلاهغيت الضولت ٖلى لؼاما

ىيت مل الجضيضة للخدضياث الخهضي اظل مً ، الازغي  الخٖى  وظىص ٖضم فى اإلاك٨الث اخضي وجخمشل.  إلاىاظهتها  يلؼم ما ٖو
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 اإلاكاع٦ت نىع  و الياث و مٟاَيم ٞترؾيش ، اإلاؿخضامت الخىميت زضمت قإنها مً مٗالجت الخٗليم حٗالج التى اإلاالثمت اإلاىاهج
ا ؤَميتها جإ٦يض ٖلى يٗمل الخٗليميت اإلاىاهج فى اإلاجخمٗيت  جإحي وهي اإلاجخم٘ لضي والىعي الخًاعة مٓاَغ مً مٓهًغا باٖخباَع

 . الخىميت بٗملياث للجهىى ٦ؿبيل صوع  مً لها إلاا اإلاجخمٗاث بىاء في ؤؾاؾيت خاظاث لخلبيت

 وؾاثل ٖلى يجب وبالخالى ، البُالت اخخماالث مً حٗاوى حٗليميت بمجاالث يلخد٤ ٢ض اهه الى يخيبه ان الكباب ٖلى -3
الم  الكباب الى اإلاىظهت الضٖايت خمالث فى الاؾدشماع ، الٗاملت ال٣ىي  و الٗالى الخٗليم و ، الخٗليم و التربيت ووػاعة الٖا

 .الٗمل ؾى١  فى عجؼ بها يىظض التى الخسههاث و اإلاهاعاث بكإن البالٚهم

اَت ماقغ اٖضاص يغوعة -4  خغمان مضي إلاؿخىياث زغيُت وي٘ الاو٫  ، اَضاٝ زالزت يد٤٣ مهغ، فى الكباب لٞغ
 يدؿجى ختى اإلا٩ان، و الؼمان مىٓىع  مً مهغ فى الكباب وي٘ جدضيض الشاوى و الاؾاؾيت، الاخخياظاث و الخ٣ى١  مً الكباب

  اإلاد٤٣ الخ٣ضم ٢ياؽ
ً
  اإلادضص، للى٢ذ َب٣ا

ً
 ازغي  بلضان فى الكباب بإويإ مهغ فى الكباب وي٘ م٣اعهت ًٖ ًٞال

غاٝ ٧اٞت بحن الىعى وػياصة الىخاثج حٗميم والشالض اإلا٣ىماث، و الٓغوٝ مدكابهت  ب٩ل الهلت طاث الٟاٖلت الاظخماٖيت الَا
 . الكإن َظا فى الٗامت اإلاىا٢كاث وحصجي٘ ماقغ،

ا اإلاجاالث ٧اٞت  فى الكباب جم٨حن قإنها مً ؾياؾاث جيخهج ؤن الضولت ؤعاصث اطا -5   بإٖخباَع
ً
 للخىميت َام مضزال

  ٞٗلحها  ، الؿياؾيت
ً
 م٣ىماث و ٖىانغ يٟخ٣ض مجخم٘ ان يخى٢٘ ال خيض ، ٩٦ل اإلاجخم٘ لخىميت مخىاػيت بغامج جً٘ ان ايًا

 . الاولى الخم٨حن وخضة هى ٞاالؾغة ، ال٩ل مً ظؼء َى الظي ، قبابه يم٨ً ان يؿخُي٘ الخم٨حن
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 الظىزٍت الاشمت اشاء الدولُت الخـاعالث

 كظم، الدولُت والعالكاث اللاهىن  ولُت  -العساق هىزدطخان  بكلُم/ حيهان حامعت، الجبىزي مدمد اللادز عبد معتز. د
 والدبلىماطُت الدولُت العالكاث

 

 :اإلالدمت

 في جىٕى مً به يخمخ٘ ما ؤَميتها مً يؼيض الٗاإلايت الؿياؾيت زغيُت في مهمت ؾياؾيت ظيى بم٩اهه الٗغبي اإلاكغ١  يدٓى  
 مهالر لخٟاٖل مالثمت ؾاخت مىه يجٗل الظر ألامغ الؿياؾيت، الاظخماٖيت البييت في ح٣ٗيض ومً والضيييت ؤلازييت الهىيت

ت ٖضيضة وصوليت ب٢ليميت ظا ،ؤعيه ٖلى مخهاٖع   او٨ٗـ الىا٢٘ َو
ً
  ٞيه الؿياؾيت ألاويإ ٖلى ٧ليا او٩ٗاؾا

ً
  ٢ضيما

ً
 وخضيشا

 الخإزحر قضيضة ج٩ىن  الىاخضة،بل الضولت خضوص يمً ٖاصة جخى٠٢ ال الٗغبي اإلاكغ١  في ؾياؾيت حٛحراث ؤر ؤن بديض
 
ً
  اظخماٖيا

ً
اع، َظا مً الؿىعيت ألاػمت جسغط بغمخه،وال الجٛغافي مديُها في وؾياؾيا زغث بط ؤلَا

ُ
 الٗغبي الجىاع صو٫  جا

 واإلادضصاث جيسجم ؾياؾاث ؤجبإ الى ؤهٓمتها صٞ٘ اظل مً ٞحها ؤزغث ؾىعيت،٦ما في الجاعيت وألامىيت الؿياؾيت بالخٛحراث
ا نىاٖت في والساعظيت الضازليت . الؿىعيت ألاػمت ججاٍ ٢غاَع

 :الدزاطُت اإلاؼيلت

لىمؿاعالشىعةالؿىعيت،وحٗضصاإلاهالر غاٞالضوليتوالا٢ليميتوالضازليتالخىخازٖغ  الؿاخت ٖلى اإلاسخلٟت لؤلَغاٝ حٗضصجااَل

ا الهغإ ؤَغاٝ حٗخبر التي الضو٫  الزخياع الباخض صٞ٘ مما. الؿىعيت  الساعظيت ؾياؾاتها ٞةن ال٨بري  ال٣ىي  مً وباٖخباَع

. ؾىعيا في ألاػمت مؿاع ٖلى ٦بحر بك٩ل جازغ ؤنها ومُام٘،٦ما مهالر مً جسٟيه وما يبرعَا ما لها ؾىعيا ججاٍ

: الدزاطت مىهج

 اإلاىهج ٖلى التر٦حز جم الاخضار،٦ظل٪ ؾحر ٖلى الخٗٝغ اظل مً الخاعيذي اإلاىهج الضعاؾت َظٍ في الباخض اؾخسضم ل٣ض

ت ٖلى يؿاٖض الظر الخدليلي  .ألاػمت َظٍ في الٟاٖلت الضو٫  مىا٠٢ مٗٞغ

: الدزاطت ؿسكُت

 في والٟاٖلت ال٨بري  الضو٫  مً الٗضيض ججاطب ه٣ُت انبدذ الؿىعيت الاػمت ؤن ماصَا ٞغييت مً الضعاؾت َظٍ جىُل٤
 لضٖم حؿعى ٦بري  صولت لهالر او الؿىعر الضازل في ؾىاء مٗيىت ظهت لهالر الاػمت َظٍ جدؿم ان صون  الضولي، الىٓام

: يلي اؾئلت،و٦ما ٖضة الٟغييت َظٍ مً وجىُل٤ مٗيىت، ظهه

. وجضاٖيتها الؿىعيت الاػمت ؤؾباب -1

. الؿىعيت لالػمت ومٗالجتها الؿىعيت الخ٩ىمت مىا٠٢ -2
ا الاػمت مً ال٨بري  الضو٫  مىا٠٢ -3   لٗبت التي الضو٫  باٖخباَع

ً
 ألاػمت مؿاعاث حٛحر في صوعا

 الؿىعيت الاػمت: الاو٫  اإلابدض
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 في الاويإ ٦كٟذ خيض الٟترة، زال٫ الٗغبي الٗالم يكهضَا  التي الخُىعاث اَم جمشل وجضاٖياتها الؿىعيت الاػمت الجؼا٫
اث ٧ل ؤن ًٖ ؾىعيت ى مُغوخت ماػالذ  واإلادخملت اإلاسخلٟت الؿيىاعيَى  ٖلى ٖضة جضاٖياث له ؾي٩ىن  الظر الامغ َو

 في اإلاخُٝغ الجهاصر الؿلٟي اليكاٍ ٖلى يى٨ٗـ ٢ض ؾىعيت في الجهاصيت الجماٖاث وكاٍ جؼايض ان الا٢ليمي،٦ما الاؾخ٣غاع

. ٖامت بهٟه اإلاى٣ُت

  الؿىعيت الاػمت جمغ ؤط
ً
  وطل٪ الاَميت بالٛت بمغخلت خاليا

ً
 يخٗل٤ ٞيما ؾىاء الاػمت مؿخىياث حكهضَا التي بالخُىعاث اعجباَا

 اإلاخٛحراث ٖلى الاخضار َظٍ جى٨ٗـ ان ومايم٨ً.والضازل الساعط في الؿياؾيت اإلاٗاعيت ل٣ىي  الؿياسخي بالخغا٥
 واإلاى٣ُت زانت بهىعة ؾىعيت في الجاعيت الاخضار مً الٗضيض في ٦بحر صوع  له اإلا٩اوي اإلاخٛحر انبذ الجيىؤؾترجيجيت،خيض

.  الؿىعر الضازل ٖلى هاخيت،وجضاٖيتها مً الاػمت اؾباب ٖلى البدض َظا في التر٦حز يجب اإلاىُل٤ َظا ٖامت،ومً بهىعة

 الؿىعيت الاػمت اؾباب الاو٫  اإلاُلب

  الؿىعر الٗام الغؤر ٖلى بي٩ى  –ؾاي٨ـ اجٟا٢يت ٞغيذ
ً
 الاخؿاؽ ي٠ٗ بلى ؤصي الظر ألامغ يخ٣بلها، ؤن يؿخُ٘ لم خضوصا

 زاعط الىَىيت للهىيت ؤزغي  مهاصع ًٖ البدض بلى ألامغ َظا صٞٗهم و٢ض اإلاىاَىحن، مً ال٨شحر ٖىض ال٣ُغيت للضولت بالىالء

ذ. الؿىعر ؤلا٢ليم خضوص اصة صاعي وجياع ٢ىميت، ؾىعيت ٖغبيت، ٢ىميت اججاَاث، زالر بحن الهىياث وجىاٖػ  السالٞت اخياء إٖل

 الىالء َظا. للٗاثلت ألاخيان بٌٗ وفي والٗكحرة، وللُاثٟت للمى٣ُت الىالء ٖلى الؿىعيىن  خاٞٔ هٟؿه الى٢ذ وفي. ؤلاؾالميت
  لٗب

ً
  صوعا

ً
 الٗكحرة، ال٣بيلت،"  ٢بيل مً مهُلخاث ؤن هغي  خيض اإلاى٣ُت، ٖلى ٖهٟذ التي ألاػماث ؤو٢اث في ؾلبيا

 (. )الغاَىت لؤلخضار الؿياسخي اإلاؿغح ٖلى وب٣ىة الٓهىع  بلى حٗىص" الُاثٟت

: الاػمت ؤؾباب

: الخا٦م الىٓام َبيٗت-1

 اإلااصة بمىظب اإلاجخم٘ ٢ُاٖاث بٌٗ في الؿياسخي الٗمل مماعؾت واخخ٩اٍع الؿلُت في الاقترا٧ي الٗغبي البٗض خؼب جّٟغص
  الؿىعر الكإع في الؿياسخي للٗمل مماعؾتها ؤزىاء ألاخؼاب باقي ؤمام خمغاء زٍُى ووي٘ الضؾخىع، في الشامىت

ً
 في وزهىنا

  الكباب ؤوؾاٍ
ً
  والُالب ٖمىما

ً
 ومخُلباتها بالؿلُت البٗض خؼب اوكٛا٫ ٞبٗض الخض، َظا ٖىض ألامغ ي٠٣ ولم. زهىنا

خذ والاظخماٖيت الؿياؾيت مماعؾخه في ال٣ٗاثضر الجاهب ي٠ٗ  ناعمت ٢ىاٖض وي٘ صون  مً الجمي٘ ؤمام الاهدؿاب باب ٞو
ه بلى والاهتهاػيحن اإلاىخٟٗحن مً َاثلت ؤٖضاص بضزى٫  ؾمذ مما ؤًٖاثه، ازخياع لُغ١   التي الامخياػاث مً لالؾخٟاصة نٟٞى

 عؾميت مىانب وقٛلذ الغثيؿيت، ومٟانلها الضولت بييان في حٛلٛلذ الٟئاث َظٍ. ( ) الضولت في خا٦م خؼب ًٖى بها يخمخ٘
 َظا ٖىض ألامغ ي٠٣ ولم. اإلاكغوٖت ٚحر ألَضاٞها وزضمت السانت مُامٗها جد٣ي٤ ؾبيل في وؤظهؼتها الضولت حؿخٛل وبضؤث
  الدكضص بلى جميل بضؤث والتي الؿاثضة الضيييت ز٣اٞتهم بلى ه٨هىا َاالء مً ٨ٞشحر الخض

ً
  قيئا

ً
 مً ٢اصمت ٢غاءة هديجت ٞكيئا

 في للؿلُت مٗحن ٞهيل ٢بل مً الؿلُت اخخ٩اع اٖخبرجه ما بؿبب الُاثٟي الخ٣ض حٛظيت ٖلى ٖملذ الضولت خضوص زاعط

 (. )ؾىعيت
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: ال٩ىعصيت ال٣ًيت-2

 بهٟخه مخىاظض لكٗب ال٣ىميت الخ٣ى١  هاخيت مً جدىاو٫  ٞهي الٗالم، في اإلا٣ٗضة اإلاؿاثل مً واخضة ال٩ىعصيت ال٣ًيت
ٗاث جدمل طاجه الى٢ذ في وهي ٞانلت، صوليت خضوص وبيجها لبٌٗ، بًٗها مخازمت صو٫  ؤعبٗت في مىّػٖت ٢ىميت ؤ٢لياث

ّ
 جُل

 اطا والؾيما الٗالم، في ال٣ىميت ال٨ياهاث بحن اإلاؿخ٣ل ال٣ىمي ٦ياهه له ي٩ىن  وؤن ألامم، بحن ؤمت ي٩ىن  ؤن بلى يُمذ قٗب
 مهالر مً مٗها يخضازل وما جدمله ما ب٩ل اإلااضخي في ال٨بري  الضو٫  ويٗتها التي الترجيباث ؤؾحرة الػالذ اإلاى٣ُت ؤن ماٖلمىا

 الكٗب جً٘ ؤن الضوليت الخدالٟاث و الخاعيسيت الٓغوٝ وقاءث. وصوليت ب٢ليميت و مدليت وجىا٢ًاث هؼاٖاث و جىاػهاث و

  ال٩ىعصر
ً
 ال٣ًيت خل ٞةن وبالخالي. بٌٗ ًٖ بًٗها مؿخ٣ل صو٫  ؤَغ صازل وا٢ٗت ٞإعاييه ، ؤ٢ُاع مً ٖضص بحن مىّػٖا

ا ال٩ىعصيت   ليـ ٖامت ٢ىميت ٢ًيت باٖخباَع
ً
 بهٟتهم وبال مٗيىت، خضوص في بال ظميٗهم، بالٗغب وال وخضَا، بؿىعيت مغجبُا

 
ً
ا  .( )ٖضيضيً ؤَغاٝ مً َٞغ

ا الؿىعيت، ألاعييت مً ؾىعيت في ال٩ىعصيت ألاخؼاب ٧ل جىُل٤  مً اهُال٢ها بإن الخىىيه م٘ الغثيؿيت هًالها ؾاخت وحٗخبَر
 وبك٩ل بيغان و٧ىعصؾخان جغ٦يا و٧ىعصؾخان الٗغا١ ٧ىعصؾخان في ظلضتها ؤبىاء م٘ حٗاَٟها ٖضم يٗجي ال الؿىعيت ألاعييت

  ؾىعيت في ال٩ىعص يٗخبر ٦ما وظىصَم، ؤما٦ً ظمي٘ في ألا٦غاص م٘ ٖام
ً
 مٗٓم حؿخسضم وال الؿىعر، الكٗب مً ظؼءا

  هٟؿها حٗخبر بل ؾىعيت، ٧ىعصؾخان حٗبحر ؾىعيت في ال٩ىعصيت ألاخؼاب
ً
 والخ٣ضميت الىَىيت الؿياؾيت الخغ٦ت مً ظؼءا

 هًا٫ م٘ هًالها وبغبِ الؿلمي، الضيم٣غاَي الجماَحرر  الؿياسخي باليكاٍ ٖملها ؤؾلىب وجدضص ؾىعيت، في والضيم٣غاَيت
ىيحن ٧ل  بل الٗى٠، ؤؾاليب بلى جىجغ لً ؤنها جا٦ض وهي اهخماءاتهم، ازخالٝ ٖلى ؾىعيت في والضيم٣غاَيحن والخ٣ضميحن الَى

ٌ بنها  في ال٩ىعص ان هالخٔ ج٣ضم ومما َىا مً( )ألاَليت والخغوب الاهخ٣ام ؤق٩ا٫ و٧ل الٗى٠، ؤق٩ا٫ ٧ل بكضة وجضيً جٞغ
 في الخا٫ َى ٦ما الاهٟها٫ الى واليؿٗىن  َىاثٟت بازخالٝ لؿىعر اإلاجخم٘ في الاهضماط الى ويؿٗىن  يىٓغون ٧اهىا ؾىعيت

. اإلاك٩لت َظٍ م٘ الخا٦مت الؿلُت ٢بل مً الخٗامل َبيٗت الى يغظ٘ َىا الؿبب الٗغا١،وعبما ا٦غاص

: الا٢خهاصيت ؾبابألا -3

  ؾىعيت حٗخبر
ً
  بلضا

ً
  جدخىر  ٞهي الُبيٗيت، بمىاعصٍ ٚىيا

ً
  زهبت ؾهىال

ً
 جدخىر  ٦ما ماَغة، ٖاملت ؤياصر وجدخىر  واٞغة، ومياَا

 
ً
ا   جىٖى

ً
غاى بإنها والاصٖاء ألاعاضخي مهاصعة ٖلى الخ٨م صؤب و٢ض. وؾهى٫  ووصيان ظبا٫ بحن َبيٗيا  مما ٖامت، ومىاٞ٘ أٚل

  ؾىعيت ؾخُٗم بنها ي٣ا٫ ٧ان التي اإلاى٣ُت الجؼيغة، ٚاصع) الخاعيذي م٩انهم مً للهجغة ؤَلها ايُغ
ً
ً مً وظؼءا  الَى

ىام زال٫ مىاًَ ومليىن  ؤل٠ زالزماثت بحن ما الٗغبي،  زالزت َىا٥ جىػٕ الضوليت اإلاىٓماث بضؤث و٢ض اإلااييت، الؿخت ألٖا

كغيً   ٚظاء ؾلت ؤل٠ ٖو
ً
هم ؤعايحهم نىصعث الظيً الؿىعيىن  َاظغ و٢ض ،(يىميا  اإلاضن، يىاحي في نٟيذ مضن بلى ومؼاٖع

 مً باإلااثت 42 ٞحها يٗيل ٖكىاجي، ؾ٨ً خ٣ي٣تها في هي الخياجيت، السضماث مٗٓم مً مدغومت ؤ٢ضم، نٟيذ بمضن جديِ

 .( )(باإلااثت 8 الٗالمي اإلاخىؾِ) الؿىعيحن

                                                           
 http://www.aljazeera.netحمد، القضٌة الكردٌة فً سورٌة، الجزٌرة نت، على الموقع االلكترونً،محمد موسى م(1)
(

2
 28م الموافق 2004أبرٌل  19اإلثنٌن   -591العدد  -إلى أٌن تتجه؟، صحٌفة الوسط البحرٌنٌة : فاروق حجً مصطفى،تفاعالت حوادث القامشلً(

 .هـ1425صفر 
3
مجموعة مؤلفٌن،المركز العربً لالبحاث ودراسة (خلفٌات األزمة دراسات سورٌة)ودة فً سورٌة،فً كتابنبٌل مرزوق،التنمٌة المفق((

 .46،ص2013السٌاسات،بٌروت، الطبعة االولى،
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 ٞةن ال٣ٟغ، واهدكاع الكغاثيت ال٣ضعة واهسٟاى اإلاٗيكت مؿخىي  وجضوي البُالت جٟصخي مً ال٣اجمت الهىعة َظٍ بلى باإلياٞت
 ؤمام هٟؿه اإلاىاًَ بطال٫ مً بض وال مٗاملت، ؤيت بهجاػ ؤظل مً الغقىة مً بض ٞال بالٟؿاص، مملىءة الا٢خهاصيت الخياة

.  اإلاسخلٟت ألامً بإظهؼة مغجبِ شخيء ٧ل ألن ألامً، ؤظهؼة

م شخيء ٧ل جمل٪ الىاؽ مً ٢لت: ألاو٫ : ٢ؿمحن ؤنبدذ ؾىعيت بإن وص٢ت ويىح ب٩ل ه٣غع  ؤن ووؿخُي٘  ومً ألاؾض آ٫ َو
م: والشاوي. ؾىعيت وم٣ضعاث زحراث ٧ل نهبىا خىلهم م ٢ىتهم يجضون  وال يمل٩ىن  ال الكٗب مٗٓم َو  مما. مض٢٘ ٣ٞغ في َو

، الكٗب يي٤ بلى ؤصي  .(  )2011\3\15 في ألاػمت ٞجغث التي الٗىامل ؤخض َى الا٢خهاصر الٗامل َظا و٧ان واهٟجاٍع

:  اإلاؿاواة واوٗضام الٓلم جٟصخي-4

 ؤو ؾ٨جي ؤو ججاعر  ؤو ا٢خهاصر مجا٫ ؤر في خ٣ى٢ه بلى يهل وال اإلاؿاواة، واوٗضام الٓلم جٟصخي مً الؿىعر اإلاىاًَ يٗاوي

 زال٫ مً بال خ٣ى٢ه بٌٗ بلى يهل وال الٗلىيت، الُاثٟت ؤبىاء مً آلازغ اإلاىاًَ م٘ مدؿاو بك٩ل..... بلخ حٗليمي ؤو مالي
. الىٓام َظا ٖلى ألاػمت بلى صٞٗتهم التي الٗىامل ؤخض ٧ان اإلاؿاواة بٗضم الؿىعيحن بخؿاؽ وبن ،( )ألامىيت ألاظهؼة

 الظىزٍت ألاشمت جطىزاث : الثاوي اإلاطلب

 ال٣غاع في وباإلاكاع٦ت الاظخماٖيت، والٗضالت واإلاؿاواة وال٨غامت بالخغيت: مُالبت 2011\3\15 في ؾىعيت في اإلآاَغاث زغظذ
 الىٓام ل٨ً.. بلخ و٦بحرة نٛحرة ٧ل في الخضزل ًٖ ألامىيت ألاظهؼة ٢بًت و٠٦ الٟاؾضيً، وببٗاص الٟؿاص، وبةنهاء الؿياسخي،

 ٚحر ؾىعيت وؤن ؾىعيت، ٖلى يىُب٤ ال ومهغ جىوـ في خضر ما ؤن واٖخبر بضايتها، في الؿىعيت باألػمت اؾخس٠ الؿىعر
ً ومهغ، جىوـ  لظل٪ الؿاب٣ت، ؤػماجه بها ٖالج والتي امخل٨ها، التي ألامىيت بال٣بًت ألاػمت مك٩لت يدل ؤن يم٨ً ؤهه ْو

ٟا٫ بُل ا في زغظىا الظر باأَل  ٦ما ،"ص٦خىع  يا الضوع  بظا٥: "َاجٟحن ال٣ًاثيت، ال٣ىىاث ٖلى قاَضٍو بما مخإزغيً صٖع
ّضص بإَالحهم، بُل ّضص ظميٗها، اإلاداٞٓت َو ىص ظمي٘ َو ، لخل جىؾُذ التي الٞى  وبنغاع اإلآاَغاث، اؾخمغاع ل٨ً اإلاىيٕى

 : مداوع  زالر طاث زُت بلى يلجإ ظٗله مُالبهم ٖلى الىاؽ

ابهم، وجسىيٟهم، ألامىيت، ب٣بًخه الؿىعر الكٗب ظماَحر تهضيض: ألاولى  واؾخسضام الخٓاَغ، بلى يٗىصوا ؤال ؤظل مً وبَع
خ٣ا٫ بلى واللجىء مٗهم، ال٣ىة   وال٣خل والخٗظيب الٖا

ً
ب لم طل٪ ٧ل ل٨ً ،...بلخ ؤخياها  اؾخمغوا بل يسٟهم، ولم الجماَحر يَغ

.  ( )الىٓام بةؾ٣اٍ واإلاُالبت الخٓاَغ في

                                                           
من يقف وراء : سورية: "ادلعنونكندا ومدير مركز أحباث العودلة غلوبال ريسَتتش يف مقاله  -وقد حدد ّي الكاتب ميشيل خوسودوفسكي أستاذ اإلقتصاد يف جامعة أوتاوا(( 

ُف وذلك بسبب قيام دمشق بإتباع حركة االحتجاج،وركز على ذكر االسباب االقتصادية كانت هي احملور والركيزة االساسية اليت استند عليها االزمة يف انطالق شرارهتا االو
تطبيق  - : ت على سورية القيام بانتهاج سياسات اقتصادية تركز على اآلٌبم، وهي الوصفة اليت فرض 006 وصفة صندوق النقد الدوِف اخلاصة بسورية يف عام 

جتميدمستوى األجور وادلرتبات،  - .. اإلجراءات التقشفية الصارمة القائمة على مبدأ ختفيض النفقات واحلد من الواردات، وإلغاء الدعم وتقليل اإلنفاق على اخلدمات
 .فتح الوظائف اجلديدة لتعيُت ادلوظفُت والعمال وادلهنيُت وذلك مبا يتضمن عدم زيادة األجور، وعدم

ألف، وبلغت ميزانيتها ضعف  365جهازاً، عدد العاملُت فيها ( 7 )أن عصب النظام السوري هو األجهزة األمنية، لذلك تعددت األجهزة األمنية وأصبح عددها ((  
أخطبوطاً أحاط بادلواطن وأحصى أنفاسه، وحاسبه على كل حتركاته وسكناته، وبث اخلوف والرعب يف رلموعها  -هذه األجهزة–ميزانية اجليش السوري، وشكلت 

بيع وشراء وجتارة وتعليم وإعالم الالزلدود يف كل كيانه، وجعله قلقاً ومتوتراً من أن يقع يف قبضة أحدها، وربط النظام هبذه األجهزة كل شؤون ادلواطن من سفر وتصدير و
األسباب والتطورات،دراسة قدمت اُف مؤدتر األمة اإلسالمية : غازي التوبة،األزمة السورية:ينظر.ما جعلها تتوغل وتصبح كابوساً يف عقل ادلواطن ونفسه، وهذا .....إٍف

 .،مركز الشرق العريب للدراسات احلضارية واالسًتاتيجية،ادلملكة ادلتحدة،لندن  0 -07- ادلنعقد يف استامبول يف 
3))

،مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان،الطبعة (ٌاسٌن الحاج صالح )الخالص ام الخراب ؟سورٌة على مفترق طرق، تقدٌم احمد حسو، 

 .24،ص2014االولى
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... بلخ والاظخماٖيت والؿياؾيت الا٢خهاصيت اإلاجاالث مسخل٠ في اإلاترصيت ألاويإ إلنالح خاظت َىا٥ بإن اٖتراٞه: الشاهيت

مه خؿب –يخد٤٣ لم طل٪ ل٨ً ،2005 ٖام في او٣ٗض الظر ال٣ُغر  اإلااجمغ في طل٪ وؤ٦ض الخ٨م، بلى بكاع مجيء مىظ  -ٖػ
 بضعاؾت بضؤ ألاػمت اقخٗلذ ؤن بٗض الىٓام ٞةن لظل٪ ؤلانالح، ٖلى ألامً وج٣ضيم ،2003 ٖام للٗغا١ ؤمغي٩ا اخخال٫ لؿبب

ً التي اإلااصة وبالظاث الضؾخىع  حٛيحر  ،( )واإلاجخم٘ الضولت ٢اثض َى البٗض خؼب ؤن حٗخبر والتي البٗض، خؼب بيض ؾىعيت جَغ

  ٞإنضع ويٗه، ٖلى الغجىقاث بٌٗ ؤظغي  وبالٟٗل
ً
  ٢اهىها

ً
  وؤنضع لالهخساب، ظضيضا

ً
  ٢اهىها

ً
 ؤظغي  زم ،...بلخ لؤلخؼاب ظضيضا

 ب٩ل اؾخس٠ الكٗب ل٨ً ،..بلخ ظضيض قٗب مجلـ اهخساب ؤظل مً 2012 ٖام مً( مايى) ؤياع قهغ في ظضيضة اهخساباث
ا ؤلاظغاءاث، َظٍ  الخٓاَغ في الكٗب ظماَحر اؾخمغث لظل٪ مهضا٢يخه، ٣ٞض ٢ض ٧ان الىٓام ألن خ٣ي٣يت، ٚحر واٖخبَر

 .( )..بلخ وال٨غامت وألامً واإلاؿاواة والٗضالت الخغيت في مُالبها ٖلى مهغة

اث ؤن الىٓام اصٖاء: الشالشت ابيت مجمٖى اث َظٍ وؤن الشاثغة، الجماَحر َظٍ ج٣ىص التي هي بَع  الساعط، مً ممىلت اإلاجمٖى
ظا اب َو   ؾىعيت الساعظيت ال٣ىي  به جداعب ؤلاَع

ً
 اتهم زم الٗاإلايت، والامبرياليت إلؾغاثيل الخهضر في مى٢ٟها ٖلى لها ٣ٖابا

  نغاخت
ً
ابيت، الخملت َظٍ وعاء بإنهما والؿٗىصيت ٢ُغ مً ٦ال خ٣ا٫ والخضمحر والبُل ال٣خل بلى الىٓام لجإ  لظل٪ ؤلاَع  والٖا

 .. بلخ والخٗظيب
ً
 َظٍ ؾبب َى ؤهه ججاَل ل٨ىه ألاػمت، َظٍ له ؾخدل ؤهه ًْ والتي بىاَا، التي ألامىيت ؤظهؼجه ٧ل مؿخسضما

ا ظضيضة خياة يديا ؤن ٖلى مهغ الكٗب ؤن وججاَل ألاػمت، َظٍ في عثيـ ٖامل هي ألامىيت ؤظهؼجه وؤن ألاػمت،  ال٨غامت ملَا

 .( )بلخ والؿلم والخًاعة والبىاء والٗض٫ واإلاؿاواة والخغيت

:  طىزٍت في ألاشمت لخل العسبُت الجامعت مؼسوع

 وناٚذ الٗغبيت، الضو٫  بٌٗ والٗضالتجٟاٖلذ وال٨غامت بالخغيت مُالبت الخٓاَغاث وزغوط الؿىعيت ألاػمت اؾخمغاع بػاء
 
ً
 بالخٓاَغ، والؿماح اإلاٗخ٣لحن، ؾغاح وبَال١ والخضمحر، ال٣خل بى٠٢ الؿىعر الىٓام َالب الٗغبيت الجامٗت باؾم مكغوٖا
 مكغوٕ ٖلى ؤصزلذ وحٗضيالث ومؿاوماث مماَالث بٗض الٗغبيت الجامٗت مكغوٕ ٖلى اإلاىا٣ٞت بلى ؾىعيت ايُغث وبالٟٗل
ض اإلاٗلم وليض جغؤؽ و٢ض ال٣غاع، ض الٗغبيت للجامٗت الٗام ألامحن الٗغبي هبيل جغؤؽ ٦ما ؾىعيت، ٞو  مٗه واقتر٥ الجامٗت، ٞو

 .( )ؾىعيت م٘ الخىاع بظغاء في ٢ُغ وػعاء عثيـ ظاؾم بً خمض

  ج٨ؿب ؤن ؤظل مً ٖلحها الًٍٛى امخهام َى ال٣غاع ٖلى اإلاىا٣ٞت مً ؾىعيت َضٝ و٧ان
ً
 حؿخُي٘ لٗلها الى٢ذ مً مؼيضا

  الٗغبيت الجامٗت ؤعؾلذ و٢ض ألاػمت، ٖلى ال٣ًاء
ً
ضا  مكغوٕ جىٟيظ مً الخإ٦ض ؤظل مً الضابي الٟغي٤ ب٣ياصة اإلاغا٢بحن مً ٞو

خ٣ا٫ ال٣خل واؾخمغ مُلىب، َى ما جىٟظ لم ؾىعيت ل٨ً وال٣غي، اإلاضن مً ٖضص في اإلاغا٢بىن  واهدكغ الٗغبيت، الجامٗت  والٖا
 الٗغب، اإلاغا٢بحن بٗشت مً ممشلحها سخب بلى الؿٗىصيت مشل الٗغبيت الضو٫  ببٌٗ خضا مما اجٟا١، ألر اخترام صون  والخضمحر

 مً ممشلحها سخب في السليجي الخٗاون  مجلـ صو٫  جبٗتها زم الٗغبيت، الجامٗت مكغوٕ في ػوع قاَض ج٩ىن  ؤن حكإ لم ألنها
  ؾىعيت جُب٤ لم الظر الجامٗت مكغوٕ ٞكل ًٖ ؤٖلً زم اإلاغا٢بحن، بٗشت

ً
 والخضمحر ال٣خل في واؾخمغث مىه قيئا

 .( )والدكغيض

                                                           
1))

.جاك جوزٌف أوسً،قراءة و معاٌشة لألسباب التً أدت لألزمة فً سورٌة،مصدر سبق ذكره
 

2
 .134،ص2012والكتب،لبنان، ،سورٌة ثورة من فوق،رٌاض الرٌس للنشرراٌموند هٌنبوش( (

3))
(خلفٌات األزمة دراسات سورٌة)نبٌل مرزوق،التنمٌة المفقودة فً سورٌة،فً كتاب

  ،
.89مصدر سبق ذكره، ص

 

4
،على شبكة 22/1/2012نتائج اجتماع مجلس جامعة لدول العربٌة بشأن تطورات الوضع فً سورٌة،الموقع الرسمً لجامعة الدول العربٌة ،((

 http://www.lasportal.org/wps/portal:الدولٌةالمعلومات 
5))

، على الرابط 30/11/2012ورقة تقدٌر موقف ، المركز العربً لالبحاث ودراسة السٌاسات،؟هاللجامعة العربٌة قادرة على انقاذ سورٌة

 http://www.dohainstitute.org/release:التالً

http://www.lasportal.org/wps/portal
http://www.dohainstitute.org/release
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 اإلاغا٢بحن بٗشت ٢يام ؤزىاء و٢٘ ٢ض مجهم، اإلائاث و٢خل مىه ؤَله وحكغيض خمو في ٖمغو  بابا حي جضمحر ؤن بالظ٦غ الجضيغ ومً

.  له اإلاخ٨غعة ػياعاتها وؤزىاء ؾىعيت في بٗملها

:  العسبُت الجامعت مع بالخعاون  اإلاخددة ألامم مؼسوع

  واؾخهضعث مكغوٖها، ٞكل ؤن بٗض اإلاخدضة ألامم بلى الٗغبيت الجامٗت اججهذ
ً
  مكغوٖا

ً
 مً الٗغبيت الجامٗت بحن مكتر٧ا

 ال٣غاع، َظا لخىٟيظ ؾىعيت بلى ٦مبٗىر اإلاخدضة لؤلمم الؿاب٤ الٗام ألامحن ٖىان ٧ىفي واٖخمضث اإلاخدضة، ألامم وبحن ظهت

:  ومجها ه٣اٍ،  ٖضة ٖلى ال٣غاع مكغوٕ اخخىي  و٢ض

. وال٣غي  اإلاضن مً اإلاؿلخت اإلآاَغ سخب .1

. اإلاٗخ٣لحن ؾغاح بَال١ .2

. الؿلمي بالخٓاَغ الؿماح  .3
. والخضمحر ال٣خل و٠٢ .4

. الؿاب٣ت البىىص جىٟيظ ؤظل مً صوليحن مغا٢بحن بٗشت وبعؾا٫ .5
 لم ل٨جها مغا٢ب،( 300) مً مغا٢بحن بٗشت واؾخ٣بلذ الى٢ذ، ٦ؿب ؤظل مً اإلاكغوٕ ٖلى -٦ٗاصتها –وا٣ٞذ ٣ٞض ؾىعيت ماؤ

  جىٟظ
ً
  الجيل واؾخمغ البيىث، بحن مىدكغة الضباباث واؾخمغث ال٣غاع، مً قيئا

ً
 في واؾخمغ واإلاضن، ال٣غي  في ب٨شاٞت مىدكغا

ما الضوليحن اإلابٗىزحن بىظىص مجؼعجحن ؤ٦بر و٢ٗذ و٢ض الؿلميحن، اإلاخٓاَغيً ٖلى الىاع بَال١  خمو في الخىلت مجؼعة: َو
 .( )2012\6\6 في خماة في ال٣بحرة ومجؼعة ،2012\5\25 في

 الىٓام َبيٗت ق٩لتها وؾياؾيت واظخماٖيت ا٢خهاصيت اػماث مً مغ٦بت ٧اهذ الؿىعيت الاػمت ان الباخض يغي  الجهايت في
 ًٖ هاَي٪ الاخيان، بٌٗ في والُاثٟيت اإلادؿىبيه ٖلى حٗخمض مخىاٞغة اظخماٖيت َب٣اث وزل٤ البالص خ٨م الظر الؿياسخي

 الخدالٟاث َظٍ ججهاع بإن جُمذ التي ال٣ىة اهٓاع مدِ ؾىعيت ماظٗل هللا،َظا وخؼب ايغان م٘ الؿىعيت الخدالٟاث ٞلؿٟت
 هللا لخؼب الالمدضوص للضٖم هديجت اؾغاثيل ٖحن في قى٦ت هي ؾىعيت بإن جغي  التي الامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث والؾيما
ال٢تها  الؿلمي باالهخ٣ا٫ ججؿضث التي اليمً ججغبت ٢غاع ٖلى الضازل مً بيب٘ ان يجب الاػمت لهظٍ الخل بايغان،وان ٖو
ظا للؿلُت ت اإلاؿلخت الجماٖاث حؿخٟدل ان ٢بل به الازظ مايجب َو  الى البلض وجإزظ زاعظيت امخضاصث لها التي واإلاخُٞغ

 .الهاويه

 الظىزٍت الاشمت مً الدولُت الخـاعالث:  الثاوي اإلابدث

لذ
ّ
 بحن الضبلىماسخي الخىاٞـ وامتزط صوليت، وهٓم ب٢ليميت هٓم بحن اقدبا٥ ه٣ُت 2011 ٖام مىظ اإلاؿخمغة الؿىعيت ألاػمت ق٩

 اليىمي الضبلىماسخي اليكاٍ بصاعة ؾياؾاث بحن الٟاع١  وجبّضي الؿىعيت، الؿاخت ٖلى ًٖىر  بٗغا٥ وب٢ليميت صوليت ؤَغاٝ
ى ؤلاؾتراجيجيت، الخدىالث لخٓاث في الضبلىماسخي اليكاٍ وبحن  بي٣إ ؤِلٟىا الظيً اإلادللحن مً ال٨شحر ظٗل ما َو

 َظا ُيؿ٣ُىن ( والهحن -ٞغوؿا-الاجداصيت عوؾيا  -الامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث) ال٨بري  ال٣ىي  لبٌٗ اليىميت الضبلىماؾيت
 ؾىاء جدىاٞـ الضو٫  انبدذ الؿبب الخٛحر،لهظا مٟاظأث ٞإزظتهم ؤلاؾتراجيجيت، الخدى٫  لخٓاث صبلىماؾيت ٖلى ؤلاي٣إ
 ْل في مى٣ُخىا في اَميت ا٦ثر انبدذ التي الاؾتراجيجيت اإلا٩اؾب ٖلى الخهى٫  اظل مً وطل٪ حٗاووي وؤ نغاعي جىاٞـ

لت،مً الاهٓمت ناخبت الضو٫  َظٍ ظؿض في حؿدكغر  ازظث التي السال٢ت والٟىياث الشىعاث  مالخٓت يم٨ً َىا اإلاتَر

                                                           
1))

 .67،ص2012جدلٌة الجمود واالصالح،المركز العربً لالبحاث ودراسة السٌاسات،بٌروت،:محمد جمال بركات،العقد االخٌر من تارٌخ سورٌة
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غوؿا الامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث مً ٧ل مىا٠٢ اػصواظيت  مىا٠٢ لها ج٩ىن  الظر الى٢ذ ٟٞي الاػماث م٘ الخٗامل في ٞو
  مى٠٢ ؾىعيت،اما في مايدضر خى٫  خاػم مى٠٢ اجساط في جتهاون  انها هجض الليبي، الىٓام انهاء ٖلى وجهغ ليبيا في مدكضصة

هم هًٓغا اإلاغا٢بحن مً لل٨شحر مٟاظإة الؿىعيت ألاػمت ججاٍ الكٗبيت الهحن وظمهىعيت الاجداصيت عوؾيا  الاججاٍ ؤؾغي  لى٢ٖى

 في 1985 ومً( ألاعبٗت الخدضيشاث بغهامج بٗض ما) الهحن في 1978 مً الٟترة زال٫ الضولخحن صبلىماؾيت ؤزظجه الظر الخاعيذي

خباع في ألازظ صون  ،(يلدؿحن وبىعيـ ٚىعباحكٝى ميساثيل ٞترة) الاجداصيت عوؾيا  الضولخحن بييت في ٖمي٣ت جدىالث الٖا
 ظهت لهالر جىدؿم ان صون  جخاعجر الاػماث ب٣اء في ٞٗا٫ الهيجي-الغوسخي للضوع  ٧ان َىا مً صبلىماؾيتهما، ٖلى او٨ٗؿذ

ى زال٢ت ٞىضخى هٟؿه،وزل٤ للىٓام او للىٓام مٗاعيت ؾىاء مٗيىه  بهظا ه٣ىم ؾٝى لهظا ال٨بري، ال٣ىي  مااعاصجه َو

غوؿا الامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث مى٠٢ بدىاو٫  اإلابدض  في الؿىعيت الاػمت مً الهيجي_ الغوسخي واإلاى٠٢ الاو٫، اإلاُلب في ٞو
 .الشاوي اإلاُلب

ٌ  اإلاطلب يي الدوز : الاو  الـسوس ي  -الامٍس

غوؿا الامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث بحن الخانل الك٣ا١ يبضو   ؾىعيت خى٫  ٞو
ً
 مً وطل٪ الى٢ذ، مغوع م٘ ؤ٦ثر للٗيان باعػا

غوؿا، الامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث مً ٧ل مىا٠٢ مخابٗت زال٫  الىٓام حٛحر باججاٍ الضولخحن ٞيه حكتر٥ الظر الى٢ذ ٟٞي ٞو
 ظمي٘ يغضخي ؾلمي خل ًٖ ظهت،والبدض مً اإلاٗاعيت صٖم بحن يخإعجر الٟغوسخي اإلاى٠٢ ان هغي  مسخلٟه، باصواث ،ول٨ً

غاٝ  الىي٘ مؿاع ٖلى الخإزحر يٗي٠ يٗخبر الؿىعيت، ألاػمت مً الٟغوسخي اإلاى٠٢ ؤن ال٣ى٫  يم٨ً َىا مً ازغي  ظهت مً الَا
 بحن الُىيل اإلاضي ٖلى ٖىا٢ب الخىا٤ٞ اوٗضام يتر٥ ؤن يم٨ً الؿبب، ولهظا الامغي٨يت اإلاخدضة بالىالياث م٣اعهت َىا٥ الغاًَ

 مىُل٤ مً الامىع  بؼمام جمؿ٪ ان اظل مً الاػمت زِ ٖلى صزلذ ٣ٞض الازحرة اما.الامغي٨يت اإلاخدضة والىالياث ٞغوؿا مً ٧ل
 اإلاىاوعٍ َغي٤ حؿل٪ ان ٖلحها ٞغيذ والتي الساعظيت، خؿابتها في الخؿاؾت ؤلاؾتراجيجيت اإلاى٣ُت َظٍ في عوؾيا م٘ الهغإ

 خل َىا٥ ي٩ىن  صون  اليمجي، الىمىطط ٢غاع ٖلى الؿلمي الخل او الليبي، الىمىطط ٢غاع ٖلى الٗؿ٨غر  بالخل التهضيض بحن

ظا خاؾم  َظا في هدىاو٫  ؾٝى لهظا.الامغي٨يت الاصاعة ؾياؾت مؿاعاث جدب٘ زال٫ مً واضخت بهىعة مالخٓخت مايم٨ً َو

غوؿا الامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث مى٠٢ اإلاُلب . ٞو

 
ً
يي الدوز :اوال  الظىزٍت ألاشمت في ألامٍس

 الؿىعيت ألاػمت اهضإل ٣ٞبل. ظامض مى٠٢ ليـ ول٨ىه والٛمىى، بالترصص الؿىعيت ال٣ًيت ججاٍ ألامغي٩ى اإلاى٠٢ احؿم
 ؾىعيت م٘ جخٗامل ألامغي٨يت ألاصاعة ٧اهذ ؤن ٞبٗض الؿىعيت، الاصاعة ججاٍ ؾياؾاتها مغاظٗت بهضص ألامغي٨يت الاصاعة ٧اهذ
اب الضاٖمت الضو٫  مً ؤنها ٖلى  لخماؽ بضٖمها ؤلاؾغاثيليت اإلاهالر تهضص ؤنها ٦ما بها، ال٣اثم الىٓام حٛيحر يجب زم ومً لئلَع

هاثل  ؤن وجإ٦ضَم 2008 في ألامغي٩ي ال٩ىهجغؽ فى اإلا٣اٖض بإٚلبيت الضيم٣غاَيحن بٟىػ  اإلاى٠٢ َظا حٛحر. ( )اإلا٣اومت ٞو
 حٛيحر بًغوعة ٢ىاٖاث لضيهم جغسسذ لظل٪ ألامغي٨يت اإلاهالر جد٣ي٤ فى ٞكلذ ؾىعيت ججاٍ الجمهىعيحن ؾياؾاث

ظا ؾىعيت ججاٍ ألامغي٨يت الاؾتراجيجيت بت م٘ مخىا٤ٞ ٧ان َو  فى ظضيضة مغخلت بضؤث لظل٪ ؤوباما، باع٥ ألامغي٩ي الغثيـ ٚع
. الؿىعيت ألامغي٨يت الٗال٢اث

                                                           
(

1
 .م2013ٌولٌو  -هـ، ٌونٌو 1434شعبان  312علً حسٌن باكٌر، مجلة البٌان العدد (
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 مدضصاث مشلذ ألامغي٨يت الؿياؾت ؤمام جًٗها جدضياث مً جدمله بما ألامغي٩ي اإلاى٠٢ لترب٪ الؿىعيت ألاػمت وظاءث

. ( )عؤؾها ٖلى الؿىعيت ال٣ًيت ججاٍ ألامغي٨يت للؿياؾت

 :الؿىعر ال٨يماور  الؿالح ٖلى الؿيُغة ٚياب-1

 الؿالح الؾخسضام ألاؾض بكاع الؿىعر الغثيـ ظاهب مً مداولت ؤر ؤن واقىًُ ؤٖلىذ الؿىعيت ألاػمت اهضإل مىظ

. مىه الا٢تراب يجب ال ؤخمغ زِ يمشل ال٨يماور  الؿالح اؾخسضام ؤن ؤي ؤمغي٨يت، ٖؿ٨غيت لًغبت ؾيٗغيت ال٨يماوي 

ه مى٣ُت فى ال٨يماور  للؿالح بكاع هٓام اؾخسضام ظاء ولظل٪  والظًي ألاخمغ السِ لهظا ججاوػ  2013 ؤٚؿُـ 21 فى الَٛى
 فى ال٨يماوي  الؿالح ٞحها يؿخسضم التي ألاولى اإلاغة ليؿذ ؤنها وعٚم. اإلاضهيحن مً ضخيت 1400 مً ي٣غب ما م٣خل ًٖ ؤؾٟغ

 الؿالح اؾخسضام ول٨ً ؾاب٤، و٢ذ فى مغة 11 الىٓام ظاهب مً اؾخسضامه بلى ألامغي٩ى الساعظيت وػيغ ؤقاع خيض ؾىعيت

 .( )خ٣ي٣ي ازخباع ؤمام وبالصٍ ألامغي٩ى الغثيـ مهضا٢يت وي٘ اإلاغة َظٍ واؾ٘ هُا١ ٖلى

 :والٗغا١ ؤٞٛاوؿخان ٚؼو  مً والٗبر الضعوؽ -2

  والٗغا١، ؤٞٛاوؿخان ٚؼوَا ؤزىاء اإلاّخدضة الىالياث بها ُمىيذ التي الجؿيمت السؿاثغ جلٗب
ً
  صوعا

ً
 ال٣غاع ٖلى الخإزحر في ٦بحرا

ل اؾخٗضاص ؤنها ٖلى جّٟؿغ ؤن قإنها مً زُىة ؤر بػاء ألامغي٩ي
ّ
 يٗخ٣ض بط. بخضزل التزام ؤنها ٖلى ؤو ؾىعيت في مدخمل لخضز

ل ٢غاع ؤن ألامغي٩ي ال٣غاع نّىإ مً ال٨شحر
ّ
  ٧ان والٗغا١ ؤٞٛاوؿخان في ألامغي٩ي الخضز

ً
  ٢غاعا

ً
 مٗلىماث ٖلى بىاءً  جم زاَئا

  صٞٗذ اإلاّخدضة الىالياث وؤّن  زاَئت،
ً
  زمىا

ً
  الخضزل، َظا بؿبب بآَا

ً
  ؾياؾيا

ً
  وا٢خهاصيا

ً
ؿ٨غيا ، ٖو

ً
 جضزل ٧ل وؤّن  وؤمىيا

  الىديجت َظٍ وجيسجم بالًغوعة، زاَئ ٢غاع َى ٖؿ٨غر 
ً
 ألابيٌ البيذ بلى مجيئه مىظ الصسهّيت ؤوباما جىظهاث م٘ ؤيًا

 ؾياؾت واهتهاط الضٞاّٖيت الى٣ٟاث ج٣ليو بلى بياٞت البالص، زاعط ٖؿ٨غيت مٛامغاث في الضزى٫  بٗضم ال٣اييت وؾياؾاجه
ًاء م٘ والخٟاَم الخىاع باء مً ٦بحر ظؼء وحؿليم الضولي اإلاجخم٘ في الٟاٖلحن ألٖا  الٟاٖلت ؤلا٢ليميت الضو٫  بلى ؤلا٢ليمّيت ألٖا

باء َظٍ جدّمل ٖلى وال٣اصعة وال٣ىّيت   ألٖا
ً
. ( )اإلاّخدضة الىالياث ًٖ بضال

 :اؾغاثيل ؤمً خمايت-3

 
ً
 ٖلى للخٟاّ حؿعى ٧اهذ ألامغي٨يت الخدغ٧اث ؤن بؾغاثيل،ٞىجض ؤمً ٖلى للخٟاّ ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث حؿعى صاثما

ت ٖىانغ ؤيضر فى وال٨يماويت البيىلىظيت ألاؾلخت جغؾاهت ؾ٣ٍى ٞىمى٘ جخمشل التى بؾغاثيل مهالر  خؼب يض فى ؤو مخُٞغ

ه مى٣ُت في ال٨يماور  الؿالح ألاؾض بكاع الغثيـ اؾخسضام َى الهضٝ َظا جد٣ي٤ ٖلى ؾاٖض وما. بيغان ؤو هللا  فى الَٛى
. الؿىعر ال٨يماوي  الؿالح هٕؼ ؤظل مً بؾغاثيل وصٖمتها ؤمغي٩ا ٖلحها وا٣ٞذ التي الغوؾيت اإلاباصعة وظاءث ،2013 ؤٚؿُـ
 امخل٨تهاؾىعيت التى الغصٕ ٢ضعاث مً الخسلو زال٫ مً نالخها فى يهب بؾتراجيجى م٨ؿب الاجٟا١ ؤن بؾغاثيل واٖخبرث

 
ً
ها ٖضم ويمان ال٨يماور  الؿالح ؤي ٢ضيما   حؿخسضمها ؤن يم٨ً مؿلخت جىٓيماث ؤيضي فى و٢ٖى

ً
 مىاظهت فى مؿخ٣بال

 . ) )ج٣ليضي والٛحر الخ٣ليضي الؿالح فى بخٟى٢ها مخمخٗت بؾغاثيل جب٣ى وبالخالي بؾغاثيل

                                                           
درب األالم نحو الحربية معادلة، في تاريخ الراىن، مركز العربي لألبحاث، دراسة السياسات الطبعة األولى، : عزمي بشارة، سورية (1)

 .461ص . 2013بيروت، اغسطس 
العدد : ملف األهرام االسًتاتيجى )”التوافق الروسى األمريكى حول نزع الكيماوى السورى هل تراجعت احتماالت العمل العسكرى؟” زلمود محدى أو القاسم، ( )

 .    -3  ص ص ( 3 0 ، أكتوبر، 6  
(

3
 .138،ص198،2014، مجلة السٌاسة الدولٌة ،العدد دانٌة الخطٌب، حقٌقة الموقف األمرٌكً من األزمة السورٌة(

 .2013تموز /  337العدد   -مجمة الجيشإحسان مرتضى،الدور اإلسرائيمي في األزمة السورية، قضايا اقميمية، : أنظر(4)

http://all4syria.info/Archive/239178
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/armymagazine/?issue=337
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 :ألامغي٨يت اإلاخدضة للىالياث ألازال٢يت واإلاؿاوليت ؤلاوؿاهيت ال٩اعزت حجم احؿإ-4

ظا ؾىعيت، ججاٍ ؤلاوؿاوي واظبها ًٖ مخسليت ٖام بك٩ل ألامغي٨يت ألاصاعة ؤن يبضو  خ٣ى١  ٖباعاث ظضوي  خى٫  الجض٫ ؤزاع َو

 ؤمغي٩ا حؿخسضمها ال الٗباعاث َظٍ وؤن. يخسُاَا ؤن ألخض يجىػ  ال ٖاإلايت مٗايحر مً جمشله وما والٗضالت الخغيت و٢يم ؤلاوؿان
 والدك٨٪. البضايت مً ألمغي٩ا مىاليه ج٨ً لم ؤهٓمه ؤو مٗها مهلختها ؤهتهذ ؤهٓمت ؤؾ٣اٍ في مهالخها جد٣ي٤ ؤظل مً بال
  جغج٨ب التى الضولت إلاىاظهت ؤلاوؿان خ٣ى١  مجا٫ في الضوليت باإلاؿئىليت يؿمى ما وظىص في

ً
  ٖمال

ً
 قٗبها يض ٢اهىوى ٚحر صوليا

ى٠ ٢خل لٗملياث حٗغيًه مً . ( )ؤلاباصة ظغاثم خض بلى جهل ٖو

ظا م ٖلى ؾىعيت فى جدضر التى ؤلاوؿاهيت اإلاجاػع  ججاٍ خاؾم مى٠٢ ؤمغي٩ا اجساط ٖضم ؤ٦ضٍ ما َو  مً ؤمغي٩ا جمل٨ه ما الٚغ
  هاٞظة ٢ىة

ً
  ؾياؾيا

ً
ؿ٨غيا ، ٖو

ً
  للخإزحر ٢اصٍع يجٗلها وا٢خهاصيا

ً
 جدذ يضمغ الظي وجغازه الؿىعي الكٗب اه٣اط ؤظل مً صوليا

. ( )الؿىعيت ألاعاضخى ٖلى الكغؽ الهغإ ؤ٢ضام

 طل٪ وؤجطر الؿىعي الهغإ مؿاع في جخد٨م التى الىخيضٍ الضوله ليؿذ ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث ؤن ال٣ى٫  يم٨ً َىا مً

 21 مىظ ألامً مجلـ فى الؿىعيت ال٣ًيت ه٣اف بضؤ ؤن ٞمىظ الؿىعيت، لؤلػمت خل ايجاص فى ٞكل ألامً مجلـ ٞكل فى
  جايض الٛغبيت والضو٫  ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث هٓغ وظهت ٧اهذ ألاػمت، اهضإل مً وهه٠ قهغ بٗض ؤي 2011 ؤبغيل

ً
 اهخ٣اال

،
ً
ظٍ صازليا، قإها باٖخباٍع ؾىعيت فى جضزل ألي عاٌٞ ونيجى عوسخى مى٠٢ َىا٥ ٧ان بيىما ؾلميا  ج٩اص اإلابضثيت اإلاىا٠٢ َو

م جخٛحر لم ظا.ؾىعيت فى ألاخضار جُىع  ٚع  ال٣اصم اإلابدض في هىا٢كت ماؾٝى َو

 
ً
 الـسوس ي الدوز :زاهُا

  الؿىعيت-الٟغوؿيت الٗال٢اث ج٨دؿب
ً
  َابٗا

ً
 ألامم، ٖهبت مً باهخضابٍب  الٟغوسخي، لالخخال٫ زًٗذ ٢ض ؾىعيت ل٩ىن  زاّنا

  الؿىعيت ألاعاضخي ٖلى الٟغوسخي الٗؿ٨غر  الخىاظض اهخهى خيض 1946و 1920 ؤٖىام بحن
ً
ظا. جماما  ي٣ٗب الظر ألازحر الخاعيش َو

جي باالثخالٝ يٗتٝر ٚغبي بلض ؤو٫  ٞغوؿا ٧اهذ الشاهيت الٗاإلايت الخغب اهتهاء مبر في  اإلاٗاعى الؿىعر الَى  الشاوي حكغيً -هٞى
تراٝ يىم الخإ٦يض خض بلى طَب َىالهض ٞغاوؿىا  الخالي الٟغوسخي الغثيـ بن بل. 2012 ٖام  الُٝغ"   ؤهه ٖلى باالثخالٝ الٖا

 حؿمذ ؤن ييخٓغ ٧ان التي" الضيم٣غاَيت الخ٩ىمت" الخ٣ا  يجؿض بىنٟه بليه ويىٓغ" الؿىعر الكٗب يمشل الظر الىخيض

 .( )السياع  "ألاؾض  بكاع هٓام" بةنهاء

تراٝ ٞغوؿا ج٨خ٠ ولم جي باالثخالٝ بااٖل  والظر الاثخالٝ مُالب ؤخض صٖم بلى ؾبا٢ت ؤيًا ٧اهذ  بل. اإلاٗاعى الؿىعر الَى

٘ ألاوعوبي الاجداص  صو٫  يضٖى ٧ان  . ؾىعيت باججاٍ ألاؾلخت مبيٗاث خٓغ لٞغ
ً
ٗال ٘ ٞو  مىعؾذ بًٍٛى الخٓغ الاجداص  ٞع

 مجلـ ٢بل مً الدؿىيت ٖلى حؿاٖضَا ؤؾلخت ٖلى بالخهى٫  للمٗاعيت للؿماح  ٞغوؿا،وطل٪ مجها صوله بٌٗ ٢بل مً ٖليه
  َغؤث ظضيضة مُٗياث ؤن والخ٣ي٣ت الضولي ألامً

ً
 م٘ الخٗاَي في التر٦حز بلى ٞغوؿا صٞٗذ  الؿىعر الجزإ مل٠ ٖلى مازغا

البيت ٖمىما  الٛغبيت الضو٫  مساٝو الٗىانغ َظٍ ؤَم ومً. مجها للسغوط ؾياسخي خل  ًٖ البدض مى٤ُ ٖلى ألاػمت  الضو٫  ٚو
 اهخضاب  ٖلى وخغنها الجزإ في ال٣اٖضة وجىٓيم الجهاصيت الجماٖاث صزى٫   ٖىا٢ب مً الؿىعيت اإلاٗاعيت جضٖم التي الٗغبيت

                                                           

، ص 2014، يناير، 195العدد : اخمى، مجمة السياسة الدوليةااللتزامات الدولية لحقوق اإلنسان فى النطاق الد: عبدالعال الديربى، مقتضيات متباينة(1)
32- 42. 

  www.Oreint_news.ne6/4/2015صحيفة البيان،الخالف األمريكي الفرنسي بشأن سورية يزداد وضوحًا، ( 2)

(3)Michael Young, US and France need to see eye to eye on Syria, National, Opinion, March 25, 2015. 
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 الٟغوسخي اإلاى٠٢ قهض ،.( )  ألانليت بلضانهم بلى باليؿبت  مى٢ىجت ٢ىابل بلى ٞكيئا قيئا وجدىيلهم ال٣خا٫ في ٚغبيحن مىاَىحن

يت ه٣له ت ٖلى ال٨يمياجي هجىم بٗض بالخدضيض ،2013 ني٠ هٖى  بضي ٣ٞض الٗؼ٫، اإلاضهحن مئاث بدياة اوصي والظر الَٛى
 
ً
 في الؿىىر  الضوعر ماجمغ اٞخخاح زال٫ الٟغوؿيحن الؿٟغاء امام الٟغوسخي الغثيـ ال٣اٍ الظر السُاب زال٫ مً واضخا
 الخيىيت ميكئاجه حؿتهضٝ الؿىعر للىٓام ٖؿ٨غيت يغبت جىظيه بًغوعة ظضا م٣خىٗا ٧ان َىالهض ٞغاوؿىا ان باعيـ

ه، وبالخالي وجًٟٗه  ٞغوؿا و الٗٓمت وبغيُاهيا اإلاخدضة الىالياث ج٣ىصَا ان مٟترى ٧ان الى الًغبت َظٍ جدهل ولم ؾ٣َى
 بغيُاهيا في الؿياؾيت باللٗبت زانت الؾباب ٞحها اإلاكاع٦ت مبضا ًٖ ألامغي٩ي والغثيـ البريُاوي الىػعاء عثيـ جغاظ٘ بؿبب

 َالب الظر ألاّو٫  الٛغبي الغثيـ ٧ان َىالهض الٟغوسخي الغثيـ ؤن مالخٓت ،ويم٨ً (  ) ألامغ٦يت اإلاخدضة والىالياث الٗٓمت

ل
ّ
 ) ؾىعيت في بالخضز

ً
ه ألازباعيت BFMTV ٢ىاة م٘ م٣ابلت في و٦ك٠ بل ،(للمجاػع  مىٗا

ّ
 ا٣ٖاب في ،2013 ني٠ في ا٢ترح بإه

ل ،(2013 آب/ؤٚؿُـ 21) ٦يماويت ألاؾلخت اؾخسضام
ّ
  ؾىعيت في الخضز

ً
ٌٍب  صون  مً ختى الىٓام ويغب ٖؿ٨غيا  ؤو جٟىي

  ألامغي٩ي وزاّنت الٛغبي اإلاى٠٢ واهخ٣ض ألامً مجلـ مً صوليّ  ٢غاعٍب 
ً
لذ ؤمغي٩ا بإّن  ٢اثال ًّ   حؿل٪ ؤن ٞ

ً
  َغي٣ا

ً
 للظر مٛايغا

  ا٢ترخه
ً
ساط ٖغ٢لت زال٫ مً الضولي اإلاجخم٘ جدّغ٥ حُٗيل مؿاوليت عوؾيا ومدّمال

ّ
.  ( )ألامً مجلـ في صولي ٢غاعٍب  اج

 مً ػّوصث ٢ض ٞغوؿا بإّن  طاتها، اإلاظ٧ىعة ال٣ىاة م٘ م٣ابلت في ٞابيىؽ، لىعان الٟغوؿيت الضبلىماؾيت البٗشت عثيـ ٦ك٠ ٦ما

ًّ  .الٗؿ٨غيت واإلاٗضاث باألؾلخت الؿىعيت اإلاٗاعيت في اإلاٗخضلحن باإلا٣اجلحن ؤؾمتهم  ًٖ الامخىإ في ألازحر الٟغوسخي اإلاى٠٢ ل٨
ٍٝب  يغب في اإلاكاع٦ت ابي صاٖل جىٓيم ٖلى الضولي الخدال٠ خملت بَاع في ؾىعيت صازل ؤَضا   ْاٍَغ في يبضو ؤلاَع

ً
 مخىا٢ًا

 الٟغوسخي واإلاى٠٢ الؿىعر للكإن اإلاخابٗحن لضي وخحرة حؿائالث ويشحر ؾىعيت في الىي٘ خيا٫ اإلاىضٞ٘ الٟغوسخي اإلاى٠٢ م٘

ذ و٢ض.( )مىه لت وظىص الٗؿ٨غر  للخدّغ٥ ٞغوؿا اقتَر
ّ
يت صوليت مٓ ل اإلاٗىيت الضولت مً عؾمي َلب ؤو قٖغ

ّ
 ٖلى بالخضز

ى ؤعايحها ل بلى الضولي اإلاجخم٘ الٗغا٢يت الخ٩ىمت صٖىة زال٫ مً الٗغا٢يت الخالت في خهل ما َو
ّ
 الظر ألامغ الٗؿ٨غر  الخضز

غ ال
ّ
  م٣ّؿم صاٖل لخىٓيم اإلاىاٌَ الضولي الخدال٠ ؤّن  ٖلمىا ما بطا و٦ظل٪ الؿىعيت، الخالت في يخٞى

ً
يٟيا  جدالٟحن، بلى ْو

 
ٌف

ظ ؤوعبي-ؤمغي٩ي جدال٠ ّٟ   الٗغا٢يت، ألاعاضخي ٖلى الٗملياث يى
ٌف

ظ ٖغبي-ؤمغي٩يٌّي  وجدال٠ ّٟ  ألاعاضخي ٖلى الٗملياث يى

 الخضزل مكغوٕ ًٖ بٗضولت الًهغة في َٗىه ألامغي٩ي الغثيـ ان ٖىضَا َىالهض ٞغاوؿىا الغثيـ اصع٥ خيجها.الؿىعيت
 الىىور البرهامج بكإن السٟاء في َهغان م٘ اقهغ مىظ اهظل٪ جخٟاوى ٧اهذ ألامغي٨يت ؤلاصاعة ألن ؾىعيت في الٗؿ٨غر 

 الىالياث)الؿىعيت الؿاخه ٖلى الا٢ىي  الضو٫  مىا٠٢ بٟٗل جالشخى الٟغوسخي اإلاى٠٢ ان ه٣ى٫  ؤن يم٨ً َىا ألايغاوي،مً
(. وعوؾيا الامغي٨يت اإلاخدضة

 الهيجي-الغوسخي الضوع :  رالشان اإلاُلب

لذ ل٣ض   
ّ
 اإلاغا٢بحن مً لل٨شحر مٟاظإة الؿىعيت ألاػمت ججاٍ الكٗبيت الهحن وظمهىعيت الاجداصيت عوؾيا مً ٧ل مىا٠٢ ق٩

هم هًٓغا  بغهامج بٗض ما) الهحن في 1978 مً الٟترة زال٫ الضولخحن صبلىماؾيت ؤزظجه الظر الخاعيذي الاججاٍ ؤؾغي  لى٢ٖى
خباع في ألازظ صون  ،(يلدؿحن وبىعيـ ٚىعباحكٝى ميساثيل ٞترة) الاجداصيت عوؾيا في 1985 ومً( ألاعبٗت الخدضيشاث  الٖا

                                                           

ورية من حسان التميمي، األحتجاجات في سورية، فرانسو ىوالند األئتالف الوطني لقوى األزمة، والمعارضة السورية، الموقف الفرنسي من األزمة الس(1)
 www.m.mc-doullira.com.منطرق التدخل العسكري الى منطق الحل السياسي،عمى شبكة المعمومات الدولية

(
2

 2/  10/  2014  -4591: العدد-الفرنسي من الوضع في سورية، الحوار المتمدن ،في الموقفحسٌن عمر: انظر( 
(

3
 .2، ص  2015الثاني كانون  23،الجمعة 5272ثريا شاىين، الدعوات الفرنسية لن تغّير موقف واشنطن حول سورية، صحيفة المستقبل،  العدد ( 

عمى . 13/9/2015سباق عسكري عمى المفاوضات، مركز الشرق العربي لمدراسات الحضارية واالستراتيجية، لندن،االحد... حمد الباىمي، سورية ( 4)
 http://www.asharqalarabi.org.uk: شبكة المعمومات الدولية

http://www.asharqalarabi.org.uk/
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 ألاػمت مً الهيجي -الغوسخي صوع  ؤن ال٣ى٫  يم٨ً ج٣ضم مما صبلىماؾيتهما، ٖلى او٨ٗؿذ الضولخحن بييت في ٖمي٣ت جدىالث
ى اإلاخدضة والىالياث اوعوبا با٢خهاصياث حٗه٠  ٦بري  ماليت بإػمت يدؿم صولي وي٘ ْل في الؿىعيت  خيض اَميت له ٖامل َو
 ونياٚت ألامغي٩ي الٗؿ٨غر  الضوع  ج٣لو مً طل٪ بٗيىت بما الٗؿ٨غيت الى٣ٟاث وجدٟيٌ اوباما بصاعة مداولت في يى٨ٗـ

ت ا٦ثر حجما انٛغ اإلاكتر٦ت ال٣ىاث ٖلى ٢اثم بٟمهىم لل٣ىاث، الىاؾ٘ ألاهدكاع حؿدبض٫ ظضيضة ٖاإلايت اؾتراجيجيت  ؾٖغ
٤ ٤ ججضيض ٖلى بال٣ضعة ألاهدكاعوالخمحز لخدغي٪ صاثمت اَميت ٖلى ٞو  مً مداوالث هغي  ازغي  الىاخيت مً الخ٨ىىلىجي، والخٞى

 مجاالث والخىؾي٘( للغوؽ باليؿبت زانت)  الٗالمي اإلاؿغح ٖلى والىٟىط ال٣ىة مىا٢٘ بٌٗ الؾخٗاصة والهحن عوؾيا
 خ٣ي٣ت ا٫ اإلاُلب َظا في هخُغ١  ؾٝى لظ٥ الهحن، الى باليؿبت ألا٢خهاصيت الٟئه جىامي م٘ ألاؾتراجيجيت ألاَخمام

. الؿىعيت ٞياألػمت(الهيجي_ الغوسخي)الضوعيً

 
ً
: الظىزٍت الاشمت مً السوس ي اإلاىكف:اوال

 مً%80 قُبذ ،ٖىضما2005 ٖام ختى الدؿٗيىاث،واؾخمغث مغخلت في ع٧ىص ٞترة الؿىعيت-الغوؾيت الٗال٢اث قهضث
% 3 خىالي وؾىعيت عوؾيا بحن الخجاعر  الخباص٫ وؿبت الان يىعو،وحك٩ل اإلالياع وهه٠ ملياعاث ٖكغة خىالي البالٛت الضيىن 

  ٧ان َىا صوالع،مً ملياع مً ا٢ل الؿىعيت الاػمت ٢بل الخجاعر  الخباص٫ حجم الؿىعيت،وبلٜ الساعظيت الخجاعة مً
ً
 ان واضخا

  ٧ان الؿىعر-الغوسخي الخٗاون 
ً
 وػيغ اٖغب و٢ض.البلضيً بحن اإلاؿالحن ٦باع ػياعاث ٢لت ايًإ طل٪ ألاػمت،ومايا٦ض ٢بل يٗيٟا

 الشىعاث اخضار َىا وي٣هض الاخضار بهظٍ الجغخب عوؾيا ؤن مهغ في ألاػمت ازىاء الٞغوٝ ؾحرغي الغوسخي الساعظيت
ه ٖليىا يخدخم َىا الٗغبيت،مً اإلاى٣ُت بها جمغ التي والاػماث  في الىي٘ خيا٫ والؾيما يخٛحر الغوسخي اإلاى٠٢ بضؤ إلااطا مٗٞغ

 ( ).ؾىعيت

،٣ٞض الىعاء الى هغظ٘ ان ٖليىا يخىظب الؿىعيت الاػمت ؾاخت في عوؾيا جضزل اؾباب ًٖ البدض ٟٞي
ً
 الخضزل ٧ان ٢ليال

ظا الغوؾيت للمهالر يغبت بمشابت جمشل صو٫  ٖضة في الٛغبي-الامغي٩ي اإلاباقغ ؿالٞيا جضزل في ججؿض َو  في والخضزل يٚى
هىع  اٞٛاوؿخان   الغوؾيت الكغ٧اث وازغاط الٗغا١ اإلادكضصة،واخخال٫ َالباث خغ٦ت ْو

ً
 ل٣غاع الٛغب اؾخسضام مىه،وازحرا

 عوؾيا زؿاعة الى اصي الظر ال٣ظافي، هٓام اؾ٣اٍ في ٖليت الخهىيذ ًٖ عوؾيا امخىٗذ الظر ليبيا، يض الامً مجلـ
 عوؾيا ؾياؾت في اإلااإلات اإلادُاث جل٪ بٗض مهمت، ا٢خهاصيت ل٣ٗىص الغوؾيت الكغ٧اث ٣ٞضان هديجت الضوالعاث بملياعاث

 الؿىعر،الن الىٓام ًٖ بالضٞإ ٢ُعي بك٩ل عوؾيا ،٣ٞغعث2011 اطاع في ؾىعيت في الكٗبيت الاهخٟايت الساعظيت،بضؤث
 زؿاعة طل٪ ويك٩ل يغاويالا الىٓام الؾ٣اٍ وم٣ضمت بضايت َى الؿىعر الىٓام ؾ٣ٍى ان ج٣ى٫  الجيىبؾتراجيجيت خؿاباتها

.  ( )لغوؾيا ٦بري  اؾتراجيجيت

ا عوؾيا اجسظث ول٣ض  الظر الكيعي الهال٫ م٘ خلٟها في مهمت خل٣ت اياٍ مٗخبٍر الاؾض هٓام ًٖ الضٞإ في الاؾتراجيجي ٢غاَع
 مٗغ٦ت هي صمك٤ مٗغ٦ت ان مىؾ٩ى واٖخبرث اليغان، بىالئها جمخض التي الٗغا٢يت والخ٩ىمت الاؾض وهٓام هللا وخؼب ايغان يٓم

 صوليت او٩ٗاؾاث لظل٪ وؾي٩ىن  الؿلُت الى اإلادكضصيً الاؾالميحن ونى٫  يٗجي ألاػمت اهخهاع ان مىُل٤ مً وطل٪ مىؾ٩ى
 الٗغا١،وؾيدب٘ في الكيٗت خ٨م انهياع ايغان،واخخما٫ في الاوج٣غاَي الكمىلي الىٓام صوع  ؾيإحي ظهه زُحرة،ٞمً وا٢ليميت

 يٗىص ؾىعيت يضٖم مى٠٢ عوؾيا اجساط ان مى٢ىجه، ٢ىبلت حٗخبر والتي وال٣ى٢اػ الىؾُى اؾيا صو٫  الى الاؾالمي اهخ٣ا٫ طل٪

                                                           
(1)

.1382،19/7/2005وقف روسٌا من سورٌة،الحوار المتمدن، العدد فالح الحمرانً،قراءة فً م
 

(2)
سنٌة بدأت وفقاً لرأي  الرئٌس الروسً بوتٌن ان سورٌة هً المعركة االخٌرة فً الصراع عالمً وممتد لعدة قرون بٌن الدول العلمانٌة واالسالمٌة ال

محمود حمزة،محاضرة القٌت فً معهد موسكة للعالقات الدولٌة .من الدول العربٌةاوالً فً افغانستان مع طالبان ثم انتقلت الى الشٌشان ومزقت عدد 
 أستراتٌجً على االرض السورٌة-بعنوان السٌاسة الخارجٌة لروسٌا والصراع الدولً الجٌو
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 في َهغان م٘ الاظل َىيل لخٗاون  هديجت الضوالعاث ملياعاث بٗضة ماليت ٖىاثض ٖلى بالخهى٫  جامل ٞغوؾيا.اؾباب لٗضة

 في ومازغ هؼيه ٧ىؾيِ عوؾيا نىعة ؾيدؿً مىؾ٩ى صٖم ان لظل٪ اياٞت. الؿلميت لالٚغاى الظعة مجاالث
غاٝ ٧اٞت م٘ َيبت ٖال٢اث ا٢امت الى حؿعى مىؾ٩ى ٞان لظل٪ اياٞت.اإلاى٣ُت  ٖلى ال٨بحر، الاوؾِ الكغ١  في اإلاهمت الَا

. ( )"الا٢ُاب حٗضص هٓام"  ا٢امت مبضؤ اَاع في الساعظيت ؾياؾتها في جخدغ٥ عوؾيا الامغي٨يت،وؤن اإلاخدضة الىالياث زالٝ

ظا  وؤ ال٣ضماء الانض٢اء م٘ ؾىاء هؼإ ازاعة لخجىب حؿعى اليىم عوؾيا وان الؾيما.الوعبا او المغي٩ا مٗاصر ٚحر اإلاى٠٢ َو
يب بحن جضمج ان اإلاؿخىياث مسخل٠ ٖلى وجداو٫  اوعبا، او امحر٧ا م٘ طل٪ في بما الجضص يب التَر  ٢ًايا مً اإلاى٠٢ في والتٚر

 وزانت ،"الىاخض ال٣ُب طاث" و" الجاهب واخاصيت"  الامحر٦يت للؿياؾت اليغجاح هٟؿه الٛغب ان الىاضر ومً.الضولي الامً
ت صون  الٗغا١ في الجزإ اؾخمغاع ْغوٝ ْل في  عوؾيا ان يٗجي َظا ٧ل ،وؤن َىا٥ الخغب جبرع التي لالؾباب ص٢ي٣ت مٗٞغ

  اإلاى٠٢ لهظا الؿياسخي الشمً ي٩ىن  ان لخض الٛغب، لًِٛ ؾىعيت ؾخضٖم
ً
  م٣بىال

ً
 ٞغى يض مىؾ٩ى ؤن ٦ما.لها ومغبدا

 مىؾ٩ى جمطخي ان اإلاؿدبٗض مً ول٨ً.الخغيغر  باٚخيا٫ الخد٣ي٤ لجىت م٘ حٗاونها ٖضم بظعيٗت ؾىعيت ٖلى ٣ٖىباث

 .( )ال٣ًيت َظٍ بؿبب الاوعبي والاجداص واقىًُ م٘ للمىاظهت

ل ؾىعيت ان ال٣ى٫  ان يم٨ً َىا مً ِ
ّ
ك٩

ُ
ل بط لغوؾيا الخجاعيحن الٗغب الكغ٧اء ؤَم ؤخض ح ِ

ّ
 ما الؿىعيت-الغوؾيت الخجاعة حك٩

 ملياع 1.92 بلى الؿىعيت-الغوؾيت الخجاعة اعجٟٗذ بط جىامًيا، حكهض ؤنها ٦ما الغوؾيت،-الٗغبيت الخجاعة بظمالي مً% 20 وؿبخه
 20 خىالي بلى ؾىعيت في الغوؾيت الاؾدشماعاث جهل ؤزغي، هاخيت مً. 2010 ٖام ًٖ% 58 بلى جهل بؼياصة 2011 ٖام صوالع
ٗض الُا٢ىر  ال٣ُإ في ؾيما ال الغوؾيت الكغ٧اث ؤن صوالع،٦ما ملياع

ُ
 قغ٦ت مشل ؾىعيت في الٗاملت الكغ٧اث ؤبغػ  مً ح

 .( )ٚاػبغوم قغ٦ت ٞغوٕ وبٌٗ مىخٛاػ، ؾىيىػ  وقغ٦ت جاهخٟذ،

ىؽ) ؾىعيت في البدغيت ال٣اٖضة ؤن ٦ما  مىظىصة وهي اإلاخىؾِ، البدغ قىاَئ ٖلى لغوؾيا الىخيضة ال٣اٖضة حٗخبر( ََغ
 
ً
ا ول٨ً ،1971 لٗام حٗىص البلضيً بحن ٢ضيمت باجٟا٢يت ٖمال ٠ اؾخمغاَع

ّ
 ملياع 9.8 بلٛذ صيىن  مً لؿىعيت بٖٟاء عوؾيا ٧ل

. ( )الالط٢يت في ٦ظل٪ الدؿهيالث بٌٗ ٖلى عوؾيا خهى٫  ظاهب بلى ،2006 ٖام صوالع

ٗض ٦ظل٪
ُ
ل بط الغوسخي للؿالح ٦ؿى١  اإلاهمت الضو٫  بخضي ؾىعيت ح

ّ
% 7 خىالي الٗؿ٨غيت عوؾيا ججاعة مً ؾىعيت ههيب ق٩

 صوالع ملياعاث ؤعبٗت ب٣يمت ٖؿ٨غيت ن٣ٟاث ٖلى عوؾيا م٘ مخٗا٢ضة ؾىعيت ؤن ٦ما صوالع، مليىن  700 بلٛذ والتي ،2010 ٖام

 ؤلاؾتراجيجياث جدليل إلاغ٦ؼ َب٣ًا 2012 ٖام صوالع مليىن  550 وخىالي ،2011 ٖام صوالع مليىن  960 مجها ،2013 ٖام ختى
 ؛2010-2006 مً الٟترة زال٫ لؿىعيت الغوؾيت الٗؿ٨غيت اإلابيٗاث ٢يمت هٟـ ج٣غيًبا وهي ،(٧اؾذ) مىؾ٩ى في والخ٨ىىلىظيا

 .( )صوالع ملياعاث زماهيت خىالي 2013-2006 مً الٟترة زال٫ الٗؿ٨غيت اإلابيٗاث ٢يمت يجٗل مما

،وطل٪ الىٓام َظا ٧ان لى ختى لغوؾيا ظيىؾتراجيجي هٟىط َى الؿىعر الىٓام ب٣اء ؤن مالخٓت يم٨ً ج٣ضم مما
ً
 بٗض يٗيٟا

 ٖضوة اهدكغث ان بٗض اإلاى٣ُت اهٓمت بها جمغ التي الخؿاؾت اإلاغخلت َظٍ في وواضر ظلي بك٩ل الجيىؾتراجيجت ْهغث ان

                                                           
1))

 .123،ص2014،اكتوبر،198، مجلة السٌاسة الدولٌة،العددسالمة،الدور الروسً فً سٌاق إقلٌمً متغٌرمعتز
2))

رشخّخ ٌّٝ اٌشّشٞ،خش٠ذح ة،صحٌفة كومرسانت الروسً ؟ماهً أسباب موقف روسٌا من سورٌة،ماكسٌم ٌوسٌن

 .22/2/2008،ربس٠خ1280اٌؼذد.االرسبد
3
 .235درب االاًلم نحو الحرٌة،مصدر سبق ذكره،ص:عزمً بشارة،سورٌة((

(
4
)BBC, Syria crisis: Where key countries stand, 18 February 2014. 

5
رٌا قبل األزمة كانت سورٌة فً مرتٌة متأخرة على قائمة مبٌعات االسلحة الروسٌة بعد الهند والصٌن والجزائر واٌران وفنزوٌال ومالٌزٌا وكو( (

ومن المتوقع ان الشمالٌة وفٌتنام والمجر والٌونان واالمارات العربٌة المتحدة،لكن بعد األزمة السورٌة ازدادت مبٌعات االسلحة الروسٌة الى سورٌة،
هادي شادي،صادرات :ٌنظر. ملٌار دوالر، اي ان تصبح سورٌة فً المرتبة الخامسة على قائمة مبٌعات االسلحة 1.8نحو  2014تبلغ نهاٌة العام 

                  http://www.assafir.com/article.aspx?Articled،على الموقع االلكترون15/2/2014ًالسالح الروسً بٌن زمنٌن،السفٌر،
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 خ٤ الهحن م٘ بالخىا٤ٞ اؾخسضمذ نؤيايضَا،بٗض مً ومىاظهت ألاػمت مىاًَت عوؾيا ٢غعث الاهٓمت،لهظا َظٍ في الٟىضخى
 اإلاى٠٢ الؿىعر،َظا الىٓام يض عاصٖت صوليت اظغاءاث او اصاهت بلىعة بظل٪ ألامً،واٖا٢ذ مجلـ في مغاث زالر الى٣ٌ

. ( )الٗغبي الٗام الغؤر اججاَاث م٘ جًاص مى٠٢ في عوؾيا وي٘ الؿىعيت ألاػمت مً

 ان واؾخُاٖذ الان، ختى ؾىعيت ججاٍ الضوليت الؿياؾت اي٣إ ٞغى في ٦بحر خض الى هجخذ عوؾيا ان الباخض يغي  الجهايت في
  ألابغػ  الالٖب ج٩ىن 

ً
بت ٖضم ْل في الان لخض ظيىؾتراجيجيا  َظا ألاػمت،ول٨ً زِ ٖلى مباقغة، الخضزل في وجغ٦يا الٛغب ٚع

ظا ؾغي٘ ي٩ىن  ان مم٨ً بك٩ل للخٛحر ٖغيه الغوسخي اإلاى٠٢ ى الٗغا١ جغ٦ذ ٖىضما الخاعيسيت الخجاعب مازبدخه َو  ا٦بر َو
 ٖام الٗغا١ يض الامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث ج٣ىصة الظر الضولي الخدال٠ ٞ٪ في اإلاى٣ُت في لها ؤؾتراجيجي خلي٠

  ،وماج٨غع 1991
ً
 ْل في ال٣ىي  مىاػيً حٛحرث لى ؾىعيت في يخ٨غع  ان مم٨ً ٧لت الليبي،َظا الىٓام انهياع الى واصي ليبيا في ايًا

 . صولت ل٩ل الاؾتراجيجيت اإلاهالر جد٨مها التي الؿغيٗت اإلاخٛحراث َظٍ

 زا
ً
:الظىزٍت الاشمت مً الـُجي اإلاىكف:هُا  

  الهحن وي٘
ً
  اؾدىضجا ؤوؾُيت والكغ١  الضوليت للكاون وم٣اعبتها ٞضبلىماؾيتها. لالَخمام ومشحر خغط خاليا

ً
بخحن بلى ؤؾاؾا  ٚع

، اإلاى٣ُت في الا٢خهاصيت ٖال٢اتها وػياصة الُا٢ت، مً خّهتها يمان َما
ً
بت ؤن م٘ بظماال   ليؿذ ألازحرة الٚغ

ً
 بن. آلان بلى َامت

غ  الكغ١  في الهحن بليه ماحؿعى بالخالي،. الضوليت الكاون بصاعة في الخٗاون  جد٣ي٤ بلى الؿعي َى الهيىيت الؿياؾت ظَى

٤ في ؤم الُا٢ت، ؤو الا٢خهاص نٗيض ٖلى بالٗال٢اث مايسخّو  في ؾىاء ألاوؾِ،
ّ
-الٟلؿُيجي ٧الهغإ بالجزاٖاث، مايخٗل

. ( )الجزاٖاث وخّل  والخٟاوى الخٗاون  ٞهى وؾىعيت، ليبيا في بالىي٘ ؤو ؤلاؾغاثيلي،

 . ؤزغي  اٖخباعاث بلى باالياٞت ؤيضيىلىظيت، مُٗياث ٖلى بىاءً  لؿىعيتظاء الهحن صٖم ان هجض الخاعيش الى وبالٗىصة
ّ

 ٞخدض
ٗل والؿالم الخأدي ٖلى الهيجي، الؿياسخي ال٨ٟغ في عثيؿا مغج٨ؼا حٗخبر التي ال٩ىهٟىقيىؾيت ال٣ٗيضة  الظر الامغ السحر، ٞو

  الىاٖمت، بال٣ىة الخٗامل َاب٘ ؾياصة يٟؿغ
ً
  الساعظيت الهحن ؾياؾت في الهلبت مً بضال

ً
 في الهحن حٗخمض ٦ما. ٖمىما

 الجمهىعيت وكإة مىظ الهيجي، الكيىعي الخؼب ؤ٢ّغَا التي الؿلمي، للخٗايل السمؿت اإلاباصت ٖلى الساعظيت ؾياؾتها

 . ال٩ىهٟىقيت اإلاباصت جل٪ م٘ جاما ج٣اَٗا جخ٣اَ٘ التي ،1949 ٖام الكٗبيت الهيىيت

، الٗغبي اإلاى٠٢ الهحن ؤيضث
ً
خضاء وؤصاهذ ،1956 ٖام مهغ ٖلى الشالسي الٗضوان وشجبذ ٖمىما  الضو٫  ٖلى ؤلاؾغاثيلي الٖا

 اإلاكغوٖت، الٗغبيت الخ٣ى١  ظاهب بلى ج٠٣ الهحن وب٣يذ. 1973 ٖام خغب في مهغ وصٖمذ ،1967 ٖام خغب في الٗغبيت
 . ( )الٟلؿُيييت الضولت وب٢امت الجىالن اؾترصاص في اإلاخمشلت

يت بالشباث احؿم الؿىعيت ألاػمت ججاٍ الهحن مى٠٢ ؤن مالخٓت يم٨ً ج٣ضم مما  زال٫ مً وطل٪ البضايت، مىظ واإلاىيٖى

بت اخترام يغوعة ٖلى جا٦يضَا ضم الؿىعر الكٗب ٚع   حؿعى الهحن وألن. لؿىعيت الضازليت الكاون في الخضزل ٖو
ً
 بلى صاثما

، ؤٖلىذ ٣ٞض الٗغبيت، اإلاى٣ُت ٖلى طل٪ في حٗخمض وهي الُا٢ت، مً خهتها يمان
ً
 ؾياسخي زالٝ في الضزى٫  زكيت مغاعا

غ وؤن بالىِٟ، الٛجي السليج م٘ ا٢خهاصر زالٝ يدبٗه  بصاعة في الخٗاون  جد٣ي٤ بلى الؿعي َى الهيىيت الؿياؾت ظَى
 الكغ١  بمى٣ُت اإلاىظىصة الجزاٖاث َظٍ لخل والخٟاوى الخٗاون  بًغوعة يخلسو مى٢ٟها وؤن الضوليت، الكاون

                                                           
1
-مستقبل روسٌا الجٌوبولتٌكً،تعرٌب وتقدٌم عماد حاتم،دار الكتاب الجدٌد المتحدة،بروت:مستقبل الجٌوبولتٌكً:الكسندر دوغٌن،أسس الجٌوبولتٌكا((

 .287،ص2008لٌبٌا،
(

2
 .2015/ابرٌل/13تحوالت إستراتٌجٌة جدٌدة فً المنطقة؟، صحٌفة القدس العربً،… األزمة السورٌة هلتعكسسٌاسةالصٌنتجاهسنٌة الحسنً،( 

(
3

ٌزٌد صاٌغ ، موقف الصٌن حٌال سورٌة،موسسة كارٌنغً،على شبكة المعلومات : أنظر(

 http://carnegieendowment.org/2012/02/10:الدولٌة

http://carnegieendowment.org/2012/02/10
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 ؾياؾت“ حٗخبٍر ما خيا٫ اإلاتزايض اؾديائها مً ألامً مجلـ في” الٟيخى“ اؾخسضامها في الهحن اهُل٣ذ ٨َظا.( )ألاوؾِ

. ألاوؾِ الكغ١  في الُا٢ت مهاصع بلى الىنى٫  مً خغمانها َضٞها” ؤمغي٨يت

  الٗؿ٨غر  للخضزل الخ٣ليضيت مٗاعيتها ًٖ ؤما
ً
 اإلاٗاعيت ٞهظٍ ؾىعيت، يض مغج٣بت ٧اهذ التي ألامغي٨يت الًغبت وزهىنا

 الٗكغيً، ال٣غن  واواثل ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  اوازغ في الاظىبي الخضزل مً مٗاهاتها يسجل الظر جاعيسها بلى ظؼثيا ولى حٗىص
 
ً
 ظٗل الظر ألامغ الباعصة، الخغب ؤزىاء َىيلت لؿىىاث اإلاخدضة الىالياث ب٣ياصة ٖلحها ٞغيذ التي ال٣ٗىباث ًٖ ًٞال

م وال٣ٗىباث، الخضزل مً ٧ل بػاء للٛايت خؿاؾحن الهيىيحن  ٧اهخا وان ختى السُىجحن، َاجحن صٖم في مترصصيً بالخالي َو

 .( )ؾىعيت في الىٓام مشل ألاوؾِ، الكغ١  في ؾلُىيت ؤهٓمت حؿتهضٞان

 ؤَضاٞها لترظمه مداولت ْل في الؿىعيت ألاػمت مً الهيجي للمى٠٢ اإلادغ٥ هي ؤلاؾتراجيجيت الضواٞ٘ هغًبإن َىا مً

ى والظر الؿىعيت ألاػمت مً الهيجي اإلاى٠٢ جٟؿحر بإّن  مغا٢بىن  ويغي .  اإلاى٣ُت في والا٢خهاصيت الؿياؾيت ومهالخها
ّ
 ججل

  يخٗل٤ ال( عوؾيا م٘) مغجحن الٟيخى بدبجي
ً
 ألاػمت ٚحر  -ؤزغي  مك٨الث بّن  بل, اإلاباقغة الهيىيت الؿىعيت بالٗال٢ت مبضثيا

 اإلاى٠٢ َظا ٢غاءة في حؿاَم ؤن يم٨ً الؿىعر اإلاكهض ٖلى او٨ٗؿذ الهحن بيجها ومً ال٨بري  ال٣ىي  بحن جضوع   -الؿىعيت
  عوؾيا،جإزظ و الهحن بحن ٞالٗال٢ت

ً
  بٗضا

ً
  بؾتراجيجيا

ً
 بيجهما مكتر٦ت ا٢خهاصيت مهالر وظىص ٞةّن  للهحن، باليؿبت مهما

  يٗؼػ  للضولخحن مهمت
ً
 . الضولي اإلاؿغح ٖلى الخيؿي٤ ٞغم مً ؤيًا

ً
 ،الضوليت الهحن بؾتراجيجيت في خايغة بيغان ٞةّن  وب٢ليميا

ص ؤَم زاوي حٗض ٞةيغان . ( )للهحن للىِٟ مىِعّ

 الُلب ْل والٗكغيً،ٟٞي الخاصر ال٣غن  زال٫ الهيىيت الساعظيت الؿياؾت مٟخاح َى( الُا٢ت)اإلاهالر بان هغي  الجهايت في

 مليىن  5.3خىالي)الىُٟيت اخخياظاتها مً%55 ان ٖلى اإلاهاصع جا٦ض الهحن،خيض ظاهب مً الٗغبي السليج هِٟ مً اإلاتزايض

ظا صو٫  مً ههٟها مً ا٦ثر يإحي(يىميا بغميل  الىالياث مدل جدل ان يم٨ً الهحن بإن لضيىا ياقغ ان مايم٨ً الٗغبيت،َو
 اإلاخدضة الىالياث بٗض الٗالم ا٢خهاصياث ا٦بر زاوي الهحن بإن ماٖلمىا اطا الاوؾِ،والؾيما الكغ١  في الامغي٨يت اإلاخدضة

خباع بىٓغ الازظ ٖىض ول٨ً الامغي٨يت،   الاو٫  ؾخ٩ىن  الهحن ان هجض الامغي٨يت الضيىن  الٖا
ً
 ال٣ى٫  يم٨ً الؿبب لهظا.ا٢خهاصيا

 ب٣ضع صعاؾدىا مدىع  هي ؾىعيت،والتي في الاخضار والؾيما باإلاى٣ُت ال٣ًايا ججاٍ ؾياؾتها بمىا٠٢ ٦شحرا الج٨ترر الهحن ان

. الُا٢ت مً اخخياظاتها لها جامً هٟىط مىا٤َ ًٖ ماجبدض

 

 الساجمت

ت يشحر مٗها الضولي والخٟاٖل الؿىعيت ألاػمت ؤن  ال٣ُبيت؟ الخٗضصيت هٓام بلى يخدى٫  الٗالم َل خى٫  الدؿائالث مً مجمٖى
غر  الخٛيحر َظا م٘ ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث ؾدخٗامل و٦ي٠  ؤنهياع مىظ ٢مخه ٖلى جترب٘ الظي الضولي الىٓام بييت فى الجَى

يتي؟ الاجداص ل الؿٞى  ألاظابت ٖلى الازخالٝ وم٘ الٗغبيت؟ اإلاى٣ُت في عثيسخي ٦ٟاٖل ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث صوع  جغاظ٘ َو

لى. الضولى الىٓام فى الٟاٖله ال٨بري  ال٣ىي  مً ؤنبدىا والهحن عوؾيا ؤن ٖلى جإ٦يض ٞهىا٥ الدؿائالث لهظٍ  الجاهب ٖو
 وؤنها الدك٨يل، َىع  فى يؼا٫ ال الظر الضولى الىٓام في الٟاٖلت ال٣ىة ؾخٓل اإلاخدضة الىالياث ؤن يٗخ٣ض البٌٗ هجض ألازغ

                                                           
 .23/1/2014بٌروت،صحٌفة رأي الٌوم،الصٌن تتجاوز موقفها السٌاسً من األزمة السورٌة وتطور عالقاتها االقتصادٌة بالخلٌجعدنان كرٌمة،  ((1

(
2
 .2013ٌزٌد الصاٌغ، الموقف الصٌنً حٌال سورٌة،مركز كارنٌغً للشرق االوسط،شباط (

3))
 33-32:)، مجلة قضاٌا سٌاسٌة ، العددان  2001محمد كرٌم كاظم ، ابتسام محمد العامري ، السٌاسة الصٌنٌة حٌال منطقة الشرق األوسط بعد عام 

114، ص (  2013العلوم السٌاسٌة ، جامعة النهرٌن ، كلٌة ) ،(
 

http://www.raialyoum.com/?p=45005
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ا بها جمغ التى الا٢خهاصيت ؤػمتها ججاوػَا بٗض الضولى الىٓام ٖلى ظضيض مً وؾيُغتها هٟىطَا اؾخٗاصة ٖلى ٢اصعة  ٖلى وجإزحَر

 اإلاؿخىي  ٖلى ٞاٖال وعاص ؾخًمً ٞةنها الا٢خهاصيت، ؤػمتها مً ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث حٗافي خا٫ وفى. ال٣ياصي صوعَا

 اإلاخدضة الىالياث ٧اصث ٦ما. ألازغي  الضو٫  لضي بالجاطبيت والغوسخى الهيجى الىمىطظحن جمخ٘ ٖضم ْل فى زانت الٗالمى،
 لًغبه ؾيٗغيه ال٨يماوي  للؿالح اؾخسضامه ؤن بكاع للغثيـ تهضيضَا بٗض الٗالم ؤمام مهضا٢يتها جسؿغ ألامغي٨يت
لى ؤمغي٨يت، ٖؿ٨غيت م ٖو ه، فى ال٨يماوي  الؿالح ألاؾض الغثيـ اؾخسضم التهضيض َظا مً الٚغ  مهضا٢يت وؤنبدذ الَٛى

غح عوؾيا جضزل لىال مإػ١  فى تهضيضَا لخىٟيظ الىالياث  بحن الؿىعيت  ألاػمت انبدذ لظل٪.ال٨يماوي  الؿالح لجٕز مباصعتها َو

 هديجت خانل جدهيل ٧اهىا ٞانهما والهيجي الٟغوسخي الضوع  اما( الغوسخي واإلاٗؿ٨غ الامغ٧ي اإلاٗؿ٨غ)لهما الزالض مٗؿ٨غيً
ظا اإلاٗؿ٨غيً، مً ار م٘ ومهالخهما جغبُهما التي للٗال٢اث  في اإلاىاوعة في والهحن ٞغوؿا ٖلى اإلاغوهه مً هٕى ماٞغى َو

. الاػمت ججاٍ مى٢ٟهما

اث : الاػمت ؾيىاعيَى

غخذ ألاػمت بضايت مىظ
ُ
اث ق٩ل ٖلى خلى٫  ٖضة َ  ألامىع، ح٣ٗيض زاهت في يهب ظلها الؿىعيت، ألاػمت لخل وآٞا١ ؾيىاعيَى

ظٍ.الخؿم في م٩انها جغاوح جؼ٫  ولم مخٟاوجت، بضعظاث ل٨ً اث في والخعجج الدكدذ َو  الاػمت لخ٣ٗض هديجت يإحي الؿيىاعيَى
 ٖلى الحها يىٓغ انبذ جىٓيماث وزل٤ الشىاع مً البؿاٍ سخب ٖلى ٖملذ زاعظيت اظىضة م٘ الا٢ليمي وجضازلها الؿىعيت

ظا ي٣ُ٘، ان يجب التي الاٞعى عؤؽ انها  هٓغيت جدذ الؿىعر الىٓام ؤؾتراجيجيت ان بٗيض او مٗؼ٫  ًٖ ي٨ً لم ٧له َو
 ٞإن الخؿاباث بجمي٘ الٟاؾضة،ول٨ً الاهٓمت َظٍ امام مٛل٤ الساعط انبذ ان ،بٗض الساعط وليـ الضازل الى الًِٛ
 وال٣ٟغ الخغوب ويالث ماؤ ٣ِٞ، وحؿدى٨غ وجهغح الساعط في ججلـ ٞهي الؿياؾيت اإلاٗاعيت ختى الطخيت، َى الكٗب

. يىمهم ٢ىث اليمل٩ىن  الظيً ٖلى ٞخ٣٘ واإلاإسخي

ىب َى :الؿيىاعيىالاو٫   ، الخا٦م الؿىعر الىٓام لضي ٞيه اإلاٚغ
ً
 خغ٦ت م٘ الخٗامل في ٖاج٣ه ٖلى ألامىع  ؤزظ َى زانت

 .الؿياسخي الىٓام بخ٨ٟي٪ اإلاُالبت الاخخجاط
ً
 ٢م٘ الخجغبت،مً هٟـ ج٨غاع بةم٩اهه وطل٪. «خماة مضيىت ؤهمىطط» بـ ؤؾىة

ظا. الكهحرة الاؾض بُغي٣ت وانهاء  الىٓام ول٨ً ألا٢ل، ٖلى واخضة ووَىيت وبوؿاهيت اظخماٖيت ٧اعزت خضور بلى ياصر ما َو
 ٞاليىم اؾض خاٞٔ ٖهض في ٢بل ًٖ ازخلٟذ الا٢ليميت والبيئت الضولي الىٓام بإن بإزغ او بك٩ل جىاؾه او وسخى الؿىعر

.  الاؾاؾيت والخغياث الاوؿان خ٣ى١  بإؾم لللخضزل ظاَؼة زُابتها الامغ٦يت اإلاخدضة والىالياث متربو الٗالم

 هماطط مً والاؾخٟاصة الؿلُت، ًٖ بالخىخي الىٓام إل٢ىإ مداولت في صولي،  -ٖغبي ؤو ٖغبي جضزل َى الشاوي، الؿيىاعيى

  الاججاٍ طل٪ ٧ان. الٗالم صو٫  وب٣يت واليمً، ومهغ وليبيا جىوـ
ً
ىيا   الؿىعر، الىٓام ظاهب مً مٞغ

ً
  ظملت

ً
ل. وجٟهيال ًّ ٞ 

ٌ وال٣م٘، ال٣ؿىة في ٚايت بُغي٣ت ألامىع  م٘ الخٗامل الىٓام  بىٗتها وا٦خٟى اإلاٗاعيت، م٘ زجى٫  خىاع ٞخذ ختى الىٓام ٞع

  ٞاإلاٗاعيت، ظاهبها، مً. واإلاٗاصيت الساعظيت لل٣ىي  بالٗمالت
ً
ًذ الساعظيت، وزانت  بىض َغح ي٣بل ال هٓام م٘ الخٗامل ٞع

غر  . الىٓام مً للخسلو ٦م٣ضمت الغثيـ جىّخي بم٩اهيت بلى يضٖى ظَى

، ؤ٦ثر صولي جضزل َى الشالض، الؿيىاعيى
ً
 اؾخسضام يجحز الظر اإلاخدضة، ألامم ٢اهىن  في الؿاب٘ البىض مٓلت جدذ بالظاث خؼما

 ألن الٗؿ٨غيت، ال٣ىة اؾخسضام بلى بةلخاح جضٖى الؿىعيت باألػمت اإلاديُت الٓغوٝ. ألامغ اؾخضعى ما بطا اإلاؿلخت ال٣ىة
غاٝ ت ألَا ت ال٣ىة الؾخسضام ميالت اإلاخهاٖع مسر ٢ض ب٩املها مضن. البٌٗ بًٗها يض اإلاَٟغ

ُ
 ما بطا الٟٗلي، الىظىص مً ج

َل٣ذ
ُ
 وجخسظ مؿلخت، اإلاٗاعيت ؤن الىٓام يغي . الؿياؾيحن زهىمه مً الخسلو بٛيت الجيل اؾخسضام في الىٓام ؤيضر ؤ

  اإلاضهيت الخجمٗاث مً
ً
.  للىٓام اإلاىاليت ألامً ٢ىي  ٖلى والاه٣ًاى لالزخباء ؤم٨ىت
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ى آلان، ختى ظغي  ما َى الغاب٘، الؿيىاعيى  ؤن مىُل٤ مً طل٪ يجغر . ٦شب ًٖ الٟاٖلت واإلاغا٢بت للهغإ، الؿاخت جغ٥ َو

ىن  بالكٗاب، ؤصعي  الكام ؤَالي  السالم هٓغيت وجُب٤.وؤلاَال٥ بالخضمحر البٌٗ بًٗهم مً للخسلو الُغ١  ؤ٢هغ ويٗٞغ
 .بالؿلُت الاؾض بكاع يىٗم ان اظل مً وطل٪ الىاخض البلض اوالصة بحن والهال٥
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مـاهُمي  مدخل: اإلالازهت الخازحُت الظُاطت

 -جلمؿان بل٣ايض ؤبىب٨غ ظامٗت -ٞايؼة صخغاور . ؤ

                     
: اإلالخف

 الٓىاَغ جدليل في اإلا٣اعهت ؤَميت ٖلى الًىء إلل٣اء  مداولت في اإلا٣اعهت، الساعظيت الؿياؾت ماَيت الضعاؾت َظٍ جدىاو٫   
اَغة ٖمىما الؿياؾيت  الضعاؾاث في اإلا٣اعن  اإلاىهج ؤَميت مىا٢كت زال٫ مً وطل٪ جدضيضا، الساعظيت الؿياؾت ْو

 الٗلميت وؤَضاٞها مٟهىمها، الساعظيت، للؿياؾت اإلا٣اعهت اإلا٣اعبت وجُىع  وكإة مٗالجت ٖلى ٖالوة الؿياؾيت، والخدليالث

 .والٗمليت

 

Abstract: 

This study discusses the essence of comparative foreign policy, in an attempt to shed light on the importance of the 
comparison in the analysis of political phenomena generally and the phenomenon of foreign policy specifically, through the 
discussion of the importance of comparative approach in the political studies and analyses, moreover to addressing the 
emergence and evolution of the comparative approach of foreign policy, its concept, and its scientific and practical goals. 

 

 

 :ملدمت

 مغة ألو٫  زام هدى ٖلى الساعظيت الؿياؾت وميضان ٖام بك٩ل الضوليت الٗال٢اث خ٣ل في اإلا٣اعهت الضعاؾاث ْهىع  يٗىص    
ا الضعاؾاث َظٍ ظٗلذ ؤيً اإلاىهغم، ال٣غن  ؾخيىاث مىخه٠ بلى  م٣اعهاث ؤر للم٣اعهت، الؼم٩اهيت ألابٗاص ٖلى جغ٦حَز

٤ الى٢ذ، ٖبر الساعظيت الؿياؾت م٣اعهاث ظاهب بلى الضو٫، ٖبر الساعظيت الؿياؾاث  بلى تهضٝ مٗيىت جدليل مؿخىياث ٞو

.  الخٗميم مً ٖاليت مؿخىياث بلى الخدليل يخجاوػ  الساعظيت الؿياؾت لٓاَغة قمىليت ؤ٦ثر جٟؿحر بُٖاء

 ٖلى الًىء إلل٣اء مداولت في اإلا٣اعهت، الساعظيت الؿياؾت في م٣ضمت بمشابت لي٩ىن  البدض َظا ُنّمم اإلاىُل٤، َظا مً     
اَغة ٖمىما الؿياؾيت الٓىاَغ جدليل في اإلا٣اعهت ؤَميت  ؤَميت مىا٢كت زال٫ مً وطل٪ جدضيضا، الساعظيت الؿياؾت ْو
 الساعظيت، للؿياؾت اإلا٣اعهت اإلا٣اعبت وجُىع  وكإة مٗالجت ٖلى ٖالوة الؿياؾيت، والخدليالث الضعاؾاث في اإلا٣اعن  اإلاىهج

. والٗمليت الٗلميت وؤَضاٞها مٟهىمها،

: الظُاطُت الدزاطاث في اإلالازن  اإلاىهج -1

 الٗهغ بلى حٗىص اإلا٣اعن  اإلاىهج ٞحها ْهغ التي الؼمىيت الخ٣بت ؤن ٖلى والاظخماٖيت الؿياؾيت ألاصبياث مٗٓم ؤظمٗذ ل٣ض   
 ٧ان خيض الؿياسخي، ال٨ٟغ ٢ضم ٢ضيم الؿياؾيت الضعاؾاث في اإلا٣اعن  اإلاىهج ؤن ٖلى الؿياسخي ال٨ٟغ جاعيش يضلل بط اليىهاوي،
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ت ومىا٢كت لضعاؾت حٗغى ٖىضما به ؤزظوا الظيً اإلا٨ٟغيً ؤواثل مً" Aristoؤعؾــُى"  والىٓم الضؾاجحر مً مجمٖى

ت ؤن وعؤي ، ال٣ضيمت اليىهان في الؿياؾيت يىت الؿياؾيت اإلاٗٞغ  مً بيجها ما وم٣اعهت الؿياؾيت اإلاىخٓماث حٗضص بمالخٓت َع
 ٖلى اإلاؿلمحن اإلا٨ٟغيً بٌٗ ٢بل مً الىؾُى ال٣غون في ٦بحرا بؾهاما اإلا٣اعن  اإلاىهج ووظض َظا. واثخالٝ ازخالٝ ه٣اٍ

 يمً بالٗهبيت ؤؾماٍ ما بَاع في الضولت ألظيا٫ اإلا٣اعهت صعاؾخه في اؾخسضمه ٞاألو٫  ،"الٟاعابي"و" زلضون  ابً" ؾبيل

 ٣ٞض الشاوي ؤما ، والىٓاثغ ألاقباٍ بحن الخ٣ابل ؤو الخىاْغ بٗمليت ال٣يام َى بخٗبحٍر واإلاىهج ، وؤلا٢ىإ ؤلا٦غاٍ م٣ىلتي
.  الؿٗاصة م٣ىلت في الًالت والضو٫  الٟايلت الضو٫  بحن للمىاػهت اؾخٗمله

 ال٣ىة لٗىانغ م٣اعهخه في" Nicolas Machiavel ما٦ياٞللي هي٩ىال" َٝغ مً اإلا٣اعن  اإلاىهج اؾخسضم الخضيض، الٗهغ وفي   
 واٖخمض اإلا٣اعهت،" Montesquieu مىهدؿ٨يى"و" Tomas Hobbes َىبؼ جىماؽ" اؾخسضم ٦ما ؤلايُاليت، الضويالث في والؿياؾت

غوؿا ؤإلااهيا في وزبرجه صعاؾخه مً واإلاٗلىماث البياهاث مجها اؾخمض التي اإلا٣اعهت" Karl Marx ماع٦ـ ٧اع٫ "  و٢ض. وبهجلترا ٞو
 ألامغي٨يت، اإلاخدضة للىالياث صعاؾتهما في" James Bryce بغايـ ظيمـ"و" Alexis de Tocqueville جى٦ٟيل صو ؤلي٨سخي" ؤظاص

" Robert Dahl صا٫ عوبغث" ٢اعن  ٦ما.  ألاوعوبيت زلٟياتهما مً الىابٗت اإلا٣اعهت البياهاث باٖخماصَما ألمغي٩ا ٞهمهما ؤٚىيا ألنهما
 مؿاع في اإلاٗانغة، ألامم مً للٗضيض الخاعيسيت والخجاعب والش٣اٞيت الا٢خهاصيت السهاثو بحن الضيم٣غاَيت ًٖ صعاؾاجه في

 مداولتهم في آزغون مىٓغون و٢اعن . الخ٩ىمت ؤق٩ا٫ مً الك٩ل بظل٪ جغجبِ التي والؿماث الٓغوٝ جغ٦يباث ال٦دكاٝ
 الضيم٣غاَياث الاؾدبضاصيت، وألاهٓمت الضؾخىعيت ألاهٓمت بحن الؿياؾيت، ألاهٓمت وبهجاػاث ؤٞٗا٫ بحن الٟغو١ لخٟؿحر

ت ألاهٓمت م٘ اإلاؿخ٣غة والخ٩ىماث ألاخؼاب، مخٗضصة الضيم٣غاَياث م٘ ألاخؼاب زىاثيت ٖؼ  .  اإلاٖؼ

خباع، لالحٗاّ اإلا٣اعهت اؾخسضام في الؿب٤ ال٨غيم لل٣غآن ٧ان طل٪ ٖلى ٖالوة      الٓاَغة صازل للم٣اعهت نىعا ٣ٞضم والٖا

 اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى ، مٗحن ؾلى٥ في حكتر٥ ؤ٦ثر ؤو ْاَغجحن إلا٣اعهت ؤو اإلاسخلٟت، الٗىامل بٟٗل جُىع  مً لخ٣ها وما الىاخضة
ُهْم : "حٗالى ٢ىله في
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 َى والهال٥ اإلاؿخ٣ل اإلاخٛحر َى يٗخبر الظر الٓلم بلى طل٪ ؾبب مغظٗا للم٣اعهت، بَاعا والضماع الهال٥ مٟهىم مً مخسظا

ظٍ الخاب٘، اإلاخٛحر .  الؼمً ٖبر ْاَغة ٖلى جُغؤ التي للخُىعاث م٣اعهت َو

 والٗلىم ٖامت الاظخماٖيت الٗلىم مجا٫ في مهمت م٩اهت اخخلذ ٢ض اإلا٣اعهت الضعاؾاث ؤن اإلاالخٔ ج٣ضم، ما ٖلى جإؾيؿا   

 ؾديىاعث ظىن " ؤصبياث مً ظميٗها جىُل٤ ج٩اص ؤنها ٚحر اإلا٣اعهت، الضعاؾت مٗجى خى٫  آلاعاء ازخلٟذ وبن زانت، الؿياؾيت
ها الظر "  John Stuart Millميل  الخدليل هي ؤو مسخلٟت، مجخمٗاث في مخىاْغة ؤو مدكابهت ْىاَغ صعاؾت: "ؤنها ٖلى ٖٞغ

 Joseph" البالىمباعا ظىػي٠" يجاص٫ طل٪، ًٖ ًٞال.  "ؤ٦ثر ؤو مجخمٗحن ٖبر ؤ٦ثر ؤو مىيٕى في لالزخالٞاث اإلاىٓم
LaPalombara ؤو الٓاَغة بها جخمحز التي والازخالٝ الدكابه ؤوظه في البدض ؤؾاؾا ح٨ٗـ اإلا٣اعهت ٖمليت" بإن ٦خاباجه، في 

ت ا لٟهمها جمهيضا الضعاؾت مىيٕى الٓىاَغ مجمٖى ى.  "بها والخيبا وجٟؿحَر  واإلاىهج اإلا٣اعهت الضعاؾت ؤن بلى يكحر ما َو
يٟتهما ج٣خهغ ال اإلا٣اعن   الٓىاَغ بىن٠ ؤيًا لخ٣ىم طل٪ جخجاوػ  بهما ٣ِٞ، والازخالٝ الدكابه ؤوظه جدضيض ٖلى ْو

ا ٞهمها، بٛيت الؿياؾيت . بها للخيبا مداولت في وجٟؿحَر

 اإلاسخلٟت، الٓىاَغ بحن والازخالٝ الكبه ؤوظه ا٦دكاٝ ٖمليت مٗاهحها ؤوؾ٘ في حٗجي اإلا٣اعهت ٧اهذ ٞةطا آزغ، نٗيض ٖلى   
 ألا٢ل ٖلى السهاثو مً ؤصوى خض في حكتر٥ م٣اعهتها جخم التي الٓىاَغ ؤن مى٣ُيا حٗجي اإلا٣اعهت ؤن بلى َىا ؤلاقاعة ججضع
 ؤصوى خض في حكتر٥ ال ؤخضار بحن اإلا٣اعهت ح٣ٗض ؤن بدا٫ اإلا٣بى٫  مً ليـ ؤهه بمٗجى ٣ِٞ، واخضة زانيت ٧اهذ بن و ختى
 الٓىاَغ بحن م٣اعهت ٞال والازخالٝ، الدكابه مً ٢ضع وظىص مً البض بط للم٣اعهت، ؤؾاؾا جخسظَا ؤؾاؾيت ؾماث مً

.  جماما اإلادكابهت الٓىاَغ وال جماما اإلاسخلٟت

ت َى الاظخماٖيت الٗلىم في اإلاىاهج مً ٦ٛحٍر اإلا٣اعن  اإلاىهج ؤن يخطر بليه، الخُغ١  جم ما زال٫ مً     ال٣ىاٖض مً مجمٖى

 البدض مدل للٓىاَغ م٣اعهخه في الباخض يدبٗها التي السُىاث جل٪ بلى يكحر ، خ٣اث٣ها ل٨ك٠ الٓىاَغ صعاؾت في اإلاخبٗت
ت ب٣هض والضعاؾت، ى الٓىاَغ، جل٪ في والازخالٝ الدكابه ؤوظه في جخد٨م التي الٗىانغ مٗٞغ  حٗميماث بيجاص يؿتهضٝ َو

مىما.  الٓىاَغ جل٪ في عنضَا يم٨ً التي الاهخٓاماث مً يؿخسلهها ٖامت، بمبري٣يت  ما في اإلا٣اعن  اإلاىهج زُىاث جخمشل ٖو
:   يلي

. للم٣اعهت السايٗت الخدليل وخضاث وازخياع اإلاك٩لت جدضيض -

. اإلاخٛحراث وجدضيض الٟغوى نياٚت -

. ؤلاظغاثيت والخٗغيٟاث اإلاٟاَيم جدضيض -
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. البياهاث ظم٘ -

. والخٟؿحر الكغح -

غ باعة هي بل الٗلمي، البدض مً ؤؾاؾيا ظؼءا الاظخماٖيت للٗلىم باليؿبت حٗض اإلا٣اعهت ؤن ال٣ى٫  يم٨ً لظل٪، جبٗا     وظَى

 ال٨شحر وعاء ال٩امىت اإلاكتر٦ت اإلاباصت مً واخضة حٗخبر الىدى، َظا ٖلى وهي.   جى٦ٟيل صر ؤل٨ـ" حٗبحر خض ٖلى الٗلمي اإلاىهج

 َظا ؤن و٢ذ ٧ل فيو يضع٥ ؤن بلى اإلاغء يدخاط آلان، ختىٝ. الاظخماٖيت الٗلىم في البدىر ظمي٘ ي٨ً لم بن ألابدار، مً
 بالٟٗل جم ٢ض اإلاى٤ُ َظا الىا٢٘، ح٣ٗيضاث ؤؾئلت ٖلى بظاباث مجهجي بك٩ل ُيىظض الظر   The Logic" اإلاى٤ُ" بلى يكحر

 ؤصاة جمشل اإلا٣اعهتٝ زم ومً الازخالٝ،و الاجٟا١ ؤؾاليبب"  ميل ؾديىاعث ظىن " ٢بل مً وُون٠ َىيلت، لٟترة اؾخسضامه
 ٖلى بالدكضيض اإلا٣اعن، اإلاىهج مً يخجؼؤ ال ظؼء يٗخبر اإلاى٤ُ ٧ىن  ،ْاَغجحن بحن الٗال٢اث جؼيي٠ ؤو صخت مً للخإ٦ض

 ح٣ٗيض مً للخض بداظت صمىا وما  عي،ؤر ظهت مً البدىر جهميمو ،ظهت مً البدىر ؾاا٫ بحن نلتلل الخاؾمت ألاَميت
.  اإلا٣اعن  اإلاىهج به يؿمذ ما َظا ٞةن ،الازخالٝ ٖلى الؿيُغة بالخالي،و الىا٢٘،

 ؤو والخبايً الخىٕى مً اإلاغنىصة الىخضاث ٖلى الؿيُغة ؤظل مً اإلا٣اعهت بلى خاظتب هدً ،Sartori" ؾاعجىعر" وخؿب   

 بمىظبها التي وال٩اٞيت الًغوعيت الكغوٍ جدضيض َى ،الباخض يداوله ما الخ٣ي٣ت، في. الىٓغيت الٗال٢ت حك٩ل التي اإلاخٛحراث
ظا الىا٢٘، في الٗال٢ت جدضر  ٞيما مدؿاويت( الكغوٍ :ؤو) ألازغي  ألاقياء ظمي٘ ؤن الباخض اٞترى يؿخدب٘ ؤن قإهه مً َو

 ؤهه ، Dalton" صالخىن " ٞٗل ٦ما اؾخيخاط اإلا٣ٗى٫  مً يبضو ،َظٍ الىٓغ وظهت مً . الخجغيبي الاؾخٗغاى ٢يض الٗال٢ت ٖضا
 بك٩ل ألا٢ل ٖلى م٣اعها، ليـ بإهه والاظخماٖيت الؿياؾيت الٗلىم في الجاص جٟؿحرر ا٫ الٗمل جهىع  اإلاؿخديل مً ي٩ىن  ي٩اص

 . يمجي

 خى٫  الىٓغياث مً اإلاؿخمضة اإلاٟاَيم ؤن ٨ٞغة هخاب٘ بطا ل٨ً ،خهغر  ٚحر طاجه بدض َى الؿياؾت ٖلم٫ اإلا٣اعن  اإلاىهج   
 ؤهه ه٣خى٘ ،الخ٣ي٣ي الٗالم في مالخٔ َى ٦ما الازخالٝ ٖلى الؿيُغة وؾاثل ٢بل مً ٞحها الخد٣ي٤ بلى جدخاط الىا٢عي الٗالم

 الاهُال١ ه٣ُت َى اإلا٣اعن  اإلاىهج ؤّن  بال٣ى٫، طل٪ مً ؤبٗض هظَب ؤن يم٨ً الىا٢٘، في. اإلاىهج َظا ًٖ الامخىإ يم٨ىىا ال
 اإلاًٟل ليـ َى اإلا٣اعن  اإلاىهج طل٪، بلى باإلياٞت. والاظخماٖيت الؿياؾيت الٗلىم في جغص التي الىٓغياث إلاٗٓم ألاؾاؾيت
 اإلاالخٓاث ٖضص ي٩ىن  ٖىضما ؤو ججغيبيت، ج٣ىياث بلى ٞحها اللجىء اإلام٨ً مً ليـ التي الخاالث جل٪ في واإلاُلىب بل ٞدؿب،

 . الٗيىاث ؤزظ بلى اإلاؿدىضة ؤلاخهاثيت الخ٣ىياث باؾخسضام حؿمذ ال

 الضعاؾت خضازت الٗهض خضيشت ألا٧اصيميت صعاؾتها ٞةن للبكغيت، اإلاسخلٟت الخاعيسيت الٗهىص اإلا٣اعهت الؿياؾت محزث ولئن   
 الشىعة ْهىع  ؾب٣ذ التي الخ٣ليضيت اإلاغخلت ؤن ٖلى بظمإ قبه َىا٥ السهىم، َظا وفي الؿياؾت، لٗلم ألا٧اصيميت
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http://srmo.sagepub.com/view/contrib/500401
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  ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث ظامٗاث في اإلا٣اعهت ٞالخ٩ىماث اإلا٣اعهت، الؿياؾت خ٣ل جاعيش في ٚامًت مغخلت ٧اهذ الؿلى٦يت

 ما ٞترة في الؿلى٦يت اإلاغخلت بضايت م٘ ل٨ً، .م٣اعهت ٚحر ؤخاصيت  بهىعة ألاظىبيت للخ٩ىماث صعاؾت مجغص مً ؤ٦ثر ج٨ً لم
 الخ٩ىماث ال مجملها، في الؿياؾيت الٓاَغة م٣اعهت ٖلى يغ٦ؼ خ٣ل بلى اإلا٣اعهت الؿياؾت جدىلذ  الشاهيت الٗاإلايت الخغب بٗض

 ٞيه، اإلاازغة والٗىامل وؾاثله َغ٢ه، الؿياسخي، الخٛيحر صعاؾت ٖلى الاَخمام اههب ٣ٞض ٞدؿب، الغؾميت واإلااؾؿاث
 في بما واإلادا٧اة، الخ٣ليض ٖامل جإزحر زهىنا الساعظيت، ؤو الضازليت ؾىاء الؿياسخي الىٓام بيئت بلى الاَخمام اههٝغ ٦ظل٪

ييتي والاجداص اإلاخدضة، الىالياث ؤوعوبا، مً والضؾاجحر وألا٩ٞاع اإلااؾؿاث اهخ٣ا٫ طل٪  حٗض لم وبهظا، الٗالم، بلى الؿٞى
 الؿياؾيت وجٟاٖالتها بإهٓمتها الضو٫  ٧اٞت حكمل ؤنبدذ وبهما ٞدؿب الٛغبيت الضو٫  ٖلى جىهب اإلا٣اعهت الضعاؾاث

. اإلاخٗضصة
 مً َاثال ٦ما وؤهخجذ ال٨شحر ؤهجؼث ٢ض ٞاإلا٣اعهاث ،٦بحرا ج٣ضما ؤخغػ  خ٣لا٫ بإن يىحي اإلا٣اعهت للؿياؾت الغظعي ألازغ َظا   

ت  واحؿإ هُا١ ؤ٦بر م٘ مخسهها خ٣ال اإلا٣اعهت الؿياؾت ٞيه باجذ هدى ٖلى ، الٗالم ؤهداء ظمي٘ في الؿياؾت بكإن اإلاٗٞغ

ت مدغ٥"بـ حٗٝغ اإلا٣اعهت ظٗل مىدجى وفي ، اإلاىهجيتو اإلاىيٕى خيض مً .  ؤلاوؿاهيت ال٨ٟغيت الٗملياث في ألاؾاسخي "اإلاٗٞغ
 لباخثي صاٞٗا والؿياؾيت، الاظخماٖيت الٗلىم في اإلا٣اعن  للمىهج الطسمت الٗلميت وؤلاهجاػاث ؤلاهخاظاث َظٍ ٧اهذ وبالخالي،   

ي٠ هدى لالججاٍ السهىم، وظه ٖلى الساعظيت الؿياؾت وصاعسخي الٗمىم وظه ٖلى الضوليت الٗال٢اث  اإلاىهج َظا جْى

 الظُاطت في هلازن  ماذا: َى َىا اإلاُغوح الؿاا٫ ل٨ً الضوليت، للىخضاث الساعجي بالؿلى٥ والخيبا والخٟؿحر للخدليل

. هلازن؟ وإلااذا هلازن؟ هُف الخازحُت؟

   : وألاهداؾ اإلاـهىم: اإلالازهت الخازحُت الظُاطت -2

ت ؤنها ٖلى الساعظيت الؿياؾت حّٗغٝ ومىخض مؿخ٣غ مٟهىم وي٘ بق٩اليت ًٖ وبٗيضا ٖام، بك٩ل      الخىظهاث مجمٖى
 جدغ٦ها مدضصة ؤَضاٝ جد٣ي٤ بٛيت الساعجي الٗالم م٘ حٗاملها في مٗيىت صولت بها ج٣ىم التي والؿلى٦ياث واإلاىا٠٢ والبرامج

غة وؤلام٩اهياث الىؾاثل مجمٕى     .الضولت لخل٪ اإلاخٞى

                                                           

إُف حد كبَت للبحوث  حقلللالحق ال ويعزى التطور ،19 يف أواخر القرن بالواليات ادلتحدة يف العلوم السياسية متميز كحقل ظهرت السياسة ادلقارنةإن    
 أعقاب احلرب العقدين يف درجة عالية هبط بالتأكيد منقد  األمَتكية األوساط األكادميية تأثَت ادلتحدة، يف مقابل ذلك، إنمع جامعات الواليات  ادلرتبطة

ادلنتجة يف الدراسية  نحاَفسيطرة  ظلتحىت اآلن ، لكن دوِف حقيقيمشروع  0 أواخر القرن خالل  السياسة ادلقارنة كانت، الواقعففي  .العادلية الثانية
 البحوث يف ال جدال فيها، فمعيار حول العاَف الذين دربتهم الواليات ادلتحدةالعلماء و، العلماء األمريكيُت وادلولودين يف اخلارج، من خالل اليات ادلتحدةالو

 من قبل أولئك، مكتوب يزالوال ، السياسة ادلقارنة كان قصة جزء كبَت من، أن رلمل القولو السياسة ادلقارنة وضع بشكل أساسي يف الواليات ادلتحدة،
 : للمزيد من التفاصيل أنظر يف. األمريكية داخل أسوار األكادمييةًب تدريبهم الذين يعملون و قد 

Gerardo L. Munck, “The Past  and Present of  Comparative  Politics”,  Working Paper #330, USA: The Helen 

Kellogg Institute for International Studies, October 2006, P. 01. 

لتحرر إُف يف هذه ادلرحلة ازدادت حاجة اإلدارة األمريكية دلعرفة الدول األخرى، خصوصا  مع انقسام العاَف إُف معسكرين متواجهُت، وظهور حركات ا  
كلها تطورات سياسية واقعية وأكادميية تفاعلت ودتثلت  جانب تيقن اإلدارة األمريكية أن لديها عدد قليل من علماء السياسة ادلتخصصُت يف هذه ادلناطق،
، مرجع سبق ذكرهنصر زلمد عارف،  : للمزيد أنظر. يف الثورة السلوكية على مستوى العلوم االجتماعية والنتائج السياسية اليت أفرزهتا احلرب العادلية الثانية

. 98-97. ص.ص
3
 Gerardo L. Munck, Op-Cit, P. 21. 

 : للمزيد أنظر يف. خاصة وأن السياسة ادلقارنة اليوم تعترب يف فًتة اذلياج الفكري احلقيقي  

S. Mumme, Seminar: Comparative Politics, Fall Semester 2007,P.  01. 
5
Gregory A. Raymond, Course:  POLS 31: Comparative Foreign Policy, Spring 2007, P.  01. 
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 ؤ٦ثر ؤو لضولخحن الساعظيت الؿياؾاث بحن اإلا٣اعهت ٖلى ج٣ىم هجضَا الساعظيت، الؿياؾت في اإلا٣اعهت الضعاؾت بلى وبالٗىصة   
 اإلاخدضة الىالياث ؾياؾت بحن ٧اإلا٣اعهت اإلاىا٠٢، في والخباٖض الخ٣اعب مضي لبيان مدضصة ػمىيت ٞترة في ؤو مٗيىت ٢ًيت ججاٍ

ييتي والاجداص ألامغي٨يت  ٞترة بحن واخضة لضولت الساعظيت الؿياؾت ه٣اعن  ؤن يم٨ً ٦ما. الباعصة الخغب ٞترة في ؾاب٣ا الؿٞى

" بىمضيً َىاعر  الغاخل الغثيـ" ٞترة في الجؼاثغيت الساعظيت الؿياؾت ٦م٣اعهت ، ٖلحها َغؤ الظر الخٛحر مضي لبيان وؤزغي 
 ؤو صولخحن ججاٍ ل٨ً مٗيىت لضولت الساعظيت الؿياؾت صعاؾت في اإلا٣اعهت حؿخسضم و٢ض". بىجٟلي٣ت الٗؼيؼ ٖبض الخالي الغثيـ"و

 .الهاصر اإلاديِ وآؾيا ألاوؾِ الكغ١  مى٣ُتي ججاٍ ألامغي٨يت الؿياؾت إلا٣اعهت باليؿبت الخا٫ َى ٦ما مسخلٟخحن، مى٣ُخحن
ا باإلم٩ان الساعظيت، الؿياؾت في اإلا٣اعهت الضعاؾت بلىعة في ؤؾهمذ التي الٗىامل بٌٗ َىا٥ ٧اهذ الىا٢٘، في     في بيجاَػ

 : َما ن،ؤؾاؾحي جُىعيً

 بـضيم٣غاَيت يؿمى ما ْهىع  في اإلاؿخ٣لت الضو٫  ٖضص جؼايض ؾاَم ٣ٞض: الؿخيىاث في خهلذ التي الضوليت الخُىعاث. 1
ى ألازغي، الضو٫  بٌٗ و ج٣غيبا ألاوعوبيت الضو٫  ٖلى خ٨غا ألازحرة َظٍ ٧اهذ ؤن بٗض الضوليت، الٗال٢اث  مجا٫ ٞخذ ما َو

خماص هديجت الضو٫  بحن الترابِ اػصياص ؾاَم ٦ما. البٌٗ ببًٗها ٖال٢اتها ومغا٢بت لضعاؾت الاَخمام  مسخل٠ في اإلاخباص٫ الٖا
 اإلاخباص٫، الخإزحر وبالخالي، الضو٫، بحن الٗال٢اث حٗض لم اإلاؿخجضاث َظٍ ل٩ل وهديجت الضولي، الىٓام اهضماط ػياصة في اإلاياصيً

 مخٟاوجت بضعظاث ولى اإلاجخمعي اإلاؿخىي  ٖلى والخإزحر الٗال٢اث لدكمل طل٪ ججاوػ  بل الغؾمي، الخ٩ىمي اإلاؿخىي  ٖلى خ٨غا

 ؤن بٗض الساعظيت وبالؿياؾت الضوليت بالٗال٢اث الكٗبي الاَخمام ػياصة بلى ؤصي ٧له َظا. اإلاٗىيت الضو٫  وجغ٦يبت بييت خؿب
. صولت ٧ل في مدضصة هسبىيت ٢ُاٖاث ٖلى الاَخمام خيض مً و٢ٟا ٧اهذ

ذ: الٗلمي الخُىع . 2  الضازليت الؿياؾت مجا٫ في الؿياؾيت الٗلىم في اإلا٣اعهت الضعاؾت ٖلى جغ٦حزا الؿخيىاث ٞترة ٖٞغ
 اإلاخىاظضة اإلاٗلىماث ٦ميت مجها ؤؾباب لٗضة الساعظيت، الؿياؾت في اإلا٣اعهت بالضعاؾت الاَخمام في الخ٣ا ؾاَم ما جدضيضا،

 بك٩ل مخإزغة ألاولى ناعث خيض -ألاو٫  الخُىع  هديجت -الضازليت والؿياؾت الساعظيت الؿياؾت بحن الٗملي الٟهل والوٗضام
. بالشاهيت ٦بحر

 صعاؾت مً ٦ؿبه يم٨ً الظر ما باألخغي، ؤو الخازحُت؟ الظُاطت في هلازن  إلااذا: اإلاُغوح الؿاا٫ ٖلى ؤلاظابت ؾيا١ وفي     
ت ا٦دؿاب َى الساعظيت الؿياؾت جدليل مً الهضٝ ٧ان بطا ؤهه، ال٣ى٫  يم٨ً ،م٣اعن؟ بك٩ل الساعظيت الؿياؾت  اإلاٗٞغ

غيت ألاؾئلت بٌٗ َىا جشاع الساعظيت، الؿياؾت ٢غاعاث نى٘ ٦يٟيت خى٫  اإلاُب٣ت الٗامت  ال اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى -اإلاخمشلت الجَى

ٌ  جىخسط إلااذا ،اجخروها؟ التي اللسازاث اللادة اجخر إلااذا: في -الخهغ  الظُاطت طلىهُاث مً مدددة ؤهىاع في الدو

لت؟ بإؿلل هرا جدلُم ًخم هُف الضولي، الىٓام ظاهب مً اإلاُغوخت وال٣يىص الٟغم لخ٣ييم و٦ظل٪، ؟،الخازحُت  .   طٍس
 جبجي َى الساعظيت الؿياؾت في الخدليلي البدض لخُىيغ الُغ١  ؤخض ؤن يٗخبرون اإلا٣اعهت اإلا٣اعبت ؤههاع ٞةن طل٪، ٖلى بىاء   

غ صخيذ بك٩ل ججغيبها ٖىض التي ومىاهجها، اؾخسضاماتها ٞللم٣اعهت اإلا٣اعن، اإلاىهج  َظا وفي. بمهضا٢يتها اإلا٣ىٗت ألاعييت جٞى
:  هي الساعظيت، الؿياؾت في اإلا٣اعن  للخدليل بيجها ٞيما مخ٩املت ؤَضاٝ ؤعبٗت" Haas Michael َاؽ ماي٩ل" يدضص الؿيا١،

 ألاخضار، نىعة وبجمام الخٟانيل نياٚت زال٫ مً الساعظيت، الؿياؾت لٓاَغة قمىليت وؤ٦ثر مى٣ُي ون٠ بهخاط. 01

. والٗملياث الاججاَاث

                                                           

 .7  . ، ص008 ديوان ادلطبوعات اجلامعية، : ، اجلزائرالمقاربات النظرية في تحليل السياسة الخارجيةعامر مصباح،  
  

 ،  .93 - 9 . ص.، ص985 ،  0.دار الكتاب العريب، ط: ، بَتوتالنظرية في العالقات الدولية ناصيف يوسف حيتّي
  

3
 Marijke Breuning, Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction, New York: Palgrave Macmillan, First 

Published, 2007, P. 16.                                                                                                                                                   

http://www.amazon.fr/Marijke-Breuning/e/B001K8LIDE/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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02 .ً
ّ
 ال٣ابلت ألاخضار مً ٖضص صعاؾت ؤن طل٪ الؿببيت، ؤو الاعجباَيت الٗال٢اث في واضخت عئيت بهخاط مً اإلا٣اعهت جم٨

. ؤؾبابها ؤو ألاخضار بحن الترابِ خى٫  الاٞتراياث ازخباع ٖلى حؿاٖض التي والازخالٞاث الدكابهاث جدضيض بةم٩انها للم٣اعهت،
 باليؿبت و٦ظل٪ الساعجي، الضولت ؾلى٥ في مٗحن ؤؾلىب بهخاط هدى جميل الضي٨خاجىعياث ؤّن  ج٣ترح ؤن يم٨ً ٞاإلا٣اعهت وبهظا،

 وعاء ألاؾباب هٟـ مً بٌٗ بإّن  الاٞتراى، ألا٢ل ٖلى يم٨ً اإلاشا٫، ؾبيل ٖلىٝ.  مٛايغ بإؾلىب ل٨ً للضيم٣غاَياث

 جىظهاث ٖلى جإزحر لها ٧ان ٢ض ٖكغ، الشامً ال٣غن  في" Catherine II الشاهيت ٧اجغيً" ٖهض زال٫ الٗٓمى عوؾيا زاعظيت ؾياؾت
 مً بٌٗو والٗكغيً، الخاصر ال٣غن  في "Dmitri Medvedev ميضٞيضي٠ صيمترر " ٖهض زال٫ الغوؾيت الساعظيت الؿياؾت

 ،الٗٓمى بغيُاهيا م٘ الخغب لبضء ألاعظىخحن ٢غاع في ٖلحها الٗشىع  عبما يم٨ً الهحن م٘ الخضوص ٖلى الهىض نغإ صواٞ٘ هٟـ
 ججاٍ الٟغوؿيت الساعظيت الؿياؾت لٟهم مٟيضة هي لٟغوؿا الىىويت الؿياؾت ٖلى جازغ التي الٗىامل هٟـ مً بٌٗو

 . ومىعيخاهيا الؿىٛا٫

 بإؽ ال ٢ضعا َىا٥ بط.  اإلاخى٢ٗت باإلاسغظاث اإلاخٗل٣ت الكغوٍ بٌٗ جدضيض زال٫ مً للخيبا ؤعييت ج٣ضيم اإلا٣اعهت بةم٩ان. 03

 التي الساعظيت الؿياؾت لخالت مٗجى وي٘ يداولىن  ٖىضما (اإلا٣اعهاث) ال٣ياؾاث يؿخسضمىن  ٢اصةا٫ ؤن بلى حكحر ألاصلت مً به

 اؾخسضام ل٨ً، ،(ؤٖم٤ ؤو) ؤ٢غب م٣اعهت َىا٥ ج٩ىن  ٖىضما زغباآل للخيبا اؾخسضامها يخم لىخضَا ٞاإلاالخٓت.  ٢غاعا جخُلب
 مالخٓاث .مبرعة ؾخ٩ىن  "الىديجت هٟـ ،الٟٗل هٟـ" جى٢ٗاثا٫ ٧اهذ بطا ما ج٣ييم ٖلى يؿاٖض ٢ض بياٞيت مالخٓاث

 مكابهت ٞٗال هي خاليت مك٩لت صعظت ؤر بلى جدضيض ٖلى حؿاٖض ؤن ألاخيان مً ٦شحر في يم٨ً السهىم، وظه ٖلى ،بياٞيت
ا التي الضعوؽ في خضسخي بك٩ل الىٓغ بٖاصة ٖلى ال٣غاع نىإ حؿاٖض ٞهي  اإلااضخي، في و٢ٗذ لىاخضة مَى

ّ
 الخجاعب مً حٗل

 مً لؤلػماث مٗمم ؤ٦ثر ٞهم٫ بؿيُت م٣اعهاث بٗض ما بلى ال٣غاع نىإ جدغ٥ ؤن يم٨ً َظٍ الىٓغ بٖاصة مشلو ،الؿاب٣ت

  .وا٢ٗيا مٗيىت ػمتأل ؤًٞل بصاعة ٦يٟيت٫ ؤًٞل ٞهمو اإلاشاليت، الىاخيت

ت بلى الىنى٫ : َى اإلا٣اعهت الساعظيت الؿياؾت مدللي بليه يهضٝ ٞما    َٗؼػ  ؤن يم٨ً التي اإلاٗممت اإلاٗٞغ
ُ
 الكبه ألوظه بٟهمىا ح

 الساعظيت الؿياؾت ٢غاع نىإ جىظيه ٖلى خهغا ال مشال يؿاٖض ٢ض الظر ألامغ الساعظيت، الؿياؾت ؤخضار بحن والازخالٝ
بىن  ٖىضما الخغب في يخٗثرون ال بديض الضولت، في  ال٣اصة شسهياث ٞهم مً جم٨يجهم ؤو الؿالم، ٖلى الخٟاّ في يٚغ

 .  اإلاغظىة الىخاثج اخخماالث وػياصة اإلاىخجت اإلاٟاوياث لدؿيحر ٦ؿبيل آلازغيً

                                                           

 .6  -5  . ص.، صمرجع سبق ذكره عامر مصباح، ادلقاربات النظرية يف حتليل السياسة اخلارجية،  
  

  
  Juliet Kaarbo, Jeffrey S. Lantis, and Ryan K. Beasley, Op-Cit, P.P. 04-05. 

3 .6  . ، صمرجع سبق ذكره عامر مصباح، ادلقاربات النظرية يف حتليل السياسة اخلارجية، 
  

معظم صانعي قرار السياسة اخلارجية ومراقبيها يدركون  تكون إُف حد بعيد إشكالية، ذلك أن ميكن أن مثل هذه ادلقارنات جهة نظر علمية،و منو بيد أنه،  
حية عند أول حدوثها، ومع ذلك، فأحد مهام حتليل السياسة اخلارجية هو جتاوز ادلعرفة البديهية إُف ادلعرفة الصرحية، ألن صنع ادلعرفة الصر حدسيا األزمة

تباين وادلقارنة ال: يساعدنا على فحص افًتاضاتنا والتشكيك يف الدروس اليت استخلصناها من جتاربنا، فما يرمي حتليل السياسة اخلارجية إُف القيام به هو
فعلى الرغم من أن صناع القرار يستمدون ادلعرفة من جتارهبم، إال أهنم غالبا ما يفسرون الدروس تفسَتا ضيقا، يفشل يف إعادة النظر يف . بشكل منهجي

على أساس قواسم مشًتكة ( ادلقارنات)وفقا ذلذا الطرح  القادة قد جيعلون القياس . ردود الفعل، ويقارنون األزمات السابقة واحلالية بشكل سطحي فقط
   .Marijke Breuning, Op-Cit, P. 16  :للمزيد أنظر يف. سطحية، يف حُت يتجاهلون اختالفات معنوية كبَتة بُت احلاالت

5
 Ibid, P. 17 

http://www.amazon.fr/Marijke-Breuning/e/B001K8LIDE/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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 وبهما ٞدؿب، الخالت هي ما حٗغي٠ بلى حؿعى ؤنها يٗجي ال َظا ل٨ً الىن٠، ٖىهغ جدمل -الظ٦غ ؾب٤ ٦ما -اإلا٣اعهت. 04

 ؤن ٖلى جإ٦يضا ج٨ً لم الٗغبيت الضو٫  ظامٗت في مشال الجؼاثغ ًٞٗىيت.  الخالت ٖليه ج٩ىن  ؤن يجب ما لخدضص طل٪ جخٗضي
. الساعظيت ؾياؾتها في ال٨بري  ألاَضاٝ ؤخض ج٩ىن  ؤن يجب ٦ظل٪" الٗغوبت" وبهما ٣ِٞ، ٖغبيت صولت الجؼاثغ

 لىا جديذ بديض مٗيىت، صولت زاعظيت لؿياؾت والاؾديٗاب الٟهم مً جؼيض ٧ىنها في اإلا٣اعهت الضعاؾت ؤَميت وجخجلى َظا   
 ال٣ٗاثضيت ألاخاصيت الخٟؿحراث وجضخٌ ما، زاعظيت ؾياؾت مٗيىت ٖىانغ بها جد٨م التي الاؾخصىاثيت الخاالث جدضيض

 بنها طل٪ بلى باإلياٞت مسخلٟت، خاالث في وػنها خيض مً الخإزحر ٖىانغ جغجيب ٖلى الًىء جل٣ي ٦ما الساعظيت، للؿياؾت

ىانغ الدكابه ٖىانغ اؾخسضام في حؿاَم .  الضوليت للىخضاث الساعظيت الؿياؾت َبيٗت جدضيض في الازخالٝ ٖو

 :الخاجمت

 مجا٫ في والخيىيت ألاَميت مً ٖاليت صعظت ٖلى م٩اهت اخخلذ ٢ض اإلا٣اعهت الضعاؾاث  ؤن السهىم، َظا في ال٣ى٫  مجمل   
 الساعظيت، الؿياؾت لٓاَغة اإلا٣اعن  بالخدليل خضيشا الاَخمام بضي وبن زانت، الؿياؾيت والٗلىم ٖامت الاظخماٖيت الٗلىم

 
ّ
 Marijke بغوهيىٜ ماعي٪" جغي  ٦ما ومجهجي م٣اعن  بك٩ل الضوليت وألاٞٗا٫ واإلاىا٠٢ الؿلى٦ياث وجدليل صعاؾت ؤن بال

Breuning"، ت بهخاط ٖلى ال٣ضعة لضيه ت مجغص مً ب٨شحر ؤ٦ثر ٞاثضة لها التي اإلاٗممت اإلاٗٞغ  ؤن طل٪ الخاعيسيت، الى٢اج٘ مٗٞغ
 عصوص لهياٚت ال٣غاع نىإ مؿاٖضة ألا٢ل ٖلى بةم٩اهه اإلاسخلٟت ؤو اإلادكابهت الساعظيت الؿياؾت ألخضار نهجيالم الٟهم

.  وال٣ٗالهيت اإلاالثمت الٟٗل
 

  

  

                                                           

 .6  . ، صمرجع سبق ذكره عامر مصباح، ادلقاربات النظرية يف حتليل السياسة اخلارجية،  
  

   ،  . 9 . ، صمرجع سبق ذكرهناصيف يوسف حيتّي
  

3
 Marijke Breuning, Op-Cit, P. 17. 

http://www.amazon.fr/Marijke-Breuning/e/B001K8LIDE/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.fr/Marijke-Breuning/e/B001K8LIDE/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.fr/Marijke-Breuning/e/B001K8LIDE/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.fr/Marijke-Breuning/e/B001K8LIDE/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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ىهاث ت للعالكاث اإلاظخلبلُت الظِىاٍز  الترهُت الجصاثٍس
 الؼلف بىعلي، بً خظِبت حامعت/ؤمُىت مظعىدي. ؤ  بللاًد،جلمظان، بىس ؤبي حامعت/عاجؼت هللا عبد بً كادة. ؤ

 

 :  ملخف

 هٓغا ؾىت 450 مً ؤ٦ثر بلى جغظ٘ جاعيذي امخضاص طاث هي وبهما اللخٓت وليضة ليؿذ التر٦يت الجؼاثغيت الٗال٢اث بن 
 ما م٘ الا٢تراب َظا وجىانل اؾُىبى٫، في الٗالي للباب جابٗت ٧اهذ ألازحرة َظٍ وؤن زانت الجؼاثغ في الٗشماوي للخىاظض

 الؿىض" بازبازوض ؤلاخىة" ؾىي  الى٢ذ طل٪ في ججض ولم الٛغبيت، ؤلامبراَىعياث مً مؿخمغة ٚؼواث مً الجؼاثغ له حٗغيذ
 ٖلحها يؿيُغ ٧ان ؤزغي  وجاعة الخٗاون  ٞترة في حؿحر ٧اهذ ٞخاعة مسخلٟت ؤق٩اال اجسظث بيجهما الٗال٢اث ؤن ٚحر لها، الضاٖم

. الهغإ

ىصة الاؾخ٣ال٫ ٖلى الجؼاثغ خهى٫  م٘ زانت اهٟغاظا بيجهما الٗال٢اث قهضث الى٢ذ مغوع م٘ ؤهه بال    ؾاب٤ بلى جغ٦يا ٖو
 ج٣غيب في ٦بحرا صوعا والضوليت اإلادليت الٓغوٝ ولٗبذ ال٣ىيت، الضو٫  ؤياصر ٖلى ا٢دؿام مً له حٗغيذ إلاا هٓغا ٖهضَا

. الش٣اٞيت وختى ألامىيت الؿياؾيت، الا٢خهاصيت، اإلاياصيً مسخل٠ ٖلى طل٪ ليى٨ٗـ بيجهما الىٓغ وظهاث

 اإلاؼيض بلى وجخجه الخٗاون  مً مؼيضا حكهض الضوليت الٗال٢اث وؤن زانت لها مؿخ٣بل ًٖ البدض بلى الٗال٢اث َظٍ وجخجه   
 مؿخمغة جدىالث مً اإلاى٣ُت حٗاهيه ما بلى باإلياٞت ألاوعوبي، ؤلاجداص بلى الاهًمام جغ٦يا مداولت ْل في الاجداصاث مً ؤيًا
 بها مغ التي الاخخجاظاث لٟترة هٓغا ألازغي  هي جغ٦يا مىه حؿلم لم الظر ألامغ الؿياؾيحن، ٢اصتها وحٛحر ؤهٓمتها مؿخىي  ٖلى

. الٛغبيت وختى الٗغبيت اإلاى٣ُت لها حٗغيذ التي جل٪ مً ٦ؿلؿلت التر٧ي الكإع

: ملدمت

 الاججاَاث، ومسخل٠ اإلاؿاعاث ظمي٘ ٖلى الخاعيش ؤٖما١ في بجظوعٍ يًغب التر٦يت الٗشماهيت-الجؼاثغيت الٗال٢اث جاعيش بن
 الش٣اٞت وختى اللٛت الضيً، في ؾىاء بيجهما الٗال٢اث ؤؾـ خ٨مذ ٦شحرة مخٛحراث بلى باإلياٞت الخاعيذي للخ٣اعب هٓغا

. والخ٣اليض والٗاصاث

 وما الجؼاثغ في الٗشماوي الخىاظض زال٫ مً ؾىاء بيجهما الٗال٢اث بَاع في اإلاسخلٟت الٗىانغ مً الٗضيض ولخضازل ؤهه بال   
 الىَىيت، واإلاخٛحراث الٟغوؿيت، الاؾخٗماعيت الؿيُغة مً الجؼاثغ لخدغع  الالخ٣ت اإلاغخلت زال٫ مً ؤو جبٗاث مً ٖىه اهجغ

ب التر٧ي الُٝغ ظٗل ما الباعصة، الخغب بَاع في الضوليت وختى ؤلا٢ليميت  الضو٫  وبحن بيىه الٗال٢اث بٗض بٖاصة في يٚغ

.  بيجهما الخاعيسيت الٗال٢اث ٖليه جىُىر  إلاا الجؼاثغ وزانت الٗغبيت

: الخاليت ؤلاػيالُت هُغح اإلاىيٕى َظا وإلاٗالجت   

اث هي وما التر٦يت؟ الجؼاثغيت الٗال٢اث َبيٗت ما  التر٦يت؟ الجؼاثغيت للٗال٢اث اإلاؿخ٣بليت الؿيىاعيَى
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I. ت العالكاث طبُعت  العثماهُت الجصاثٍس

لى ال٣ضيمت ؤلامبراَىعياث ٢بل مً بٞغي٣يا قما٫ لبلضان اإلاؿخمغ للخٗغى هٓغا  بلى يغمي ٧ان الظر ؤلاؾبان، عؤؾها ٖو

 بالباب باإلؾدىجاص الٗغبي اإلاٛغب صو٫  ٣ٞامذ. لها جابٗت وظٗلها ٖلحها ؤهٓمتها ٞغى م٘ البلضان َظٍ زغواث ٖلى الؿيُغة

. لها جخٗغى التي للهجىماث الخهضر ٖلى إلاؿاٖضتها وطل٪( جغ٦يا) الٗالي

  ؤلاؾبان َغص ؤظل مً" بسبسوض آٌ" باإلزىة ؤلاؾدىجاص ٖلى وشجٗهم ألاَالي عؤر" كاض ي بً ؤخمد" ؤيض الجؼاثغ ٟٞي   
ٗال يان ألامغاء اؾخ٣باله في و٧ان  1516 ؾىت الجؼاثغ بلى وصزل ألاَالي لُلب( 1518-1470" )عسوج بابا" اؾخجاب ٞو  وألٖا

 ٢لٗت مً ؤلاوسخاب مىه يُلب ؤلاؾباهيت اإلادميت ٢اثض بلى زبرا" عسوج" ؤعؾل و٢ض. ؤَالحها مً ٦بحرة وؤٖضاص اإلاضيىت ووظهاء

ٌ ؤهه ٚحر بليه، وحؿليمها" بىىن " ى "عسوج" َلب ألازحر َظا ٞع  بضون  يىما ٖكغيً إلاضة ال٣لٗت ٢ه٠ بلى صٞٗه ما َو

.  به٣ُإ

ضح ألاخضار حؿإع م٘ ؤهه ٚحر     م٘ جدال٠ ٣ٖض ٞداولىا للٗشماهيىن، اؾخضٖائهم ٖلى الجؼاثغيىن  هضم ؤلاؾبان اؾدؿالم ٖو

ىضما ؤهٟؿهم، ؤلاؾبان  الجؼاثغ في الٗشماوي الخ٨م ٞترة مغث و٢ض الجؼاثغ، ٖلى ؾيُغجه ؤخ٨م بهظا" عسوج بابا" ٖلم ٖو

 : 1518 ٖام مً ابخضاءا الخاليت باإلاغاخل

: 1587 -1518 البُلسباًاث عهد -

يض بال٣ىة الٟترة َظٍ امخاػث  هٟىط ٞةمخض الٗشماهيت، بالسالٞت الجؼاثغ الخا١ جم خيض البالص، وجىخيضع٢ٗت الخ٨م ع٧اػ وجَى
 والخهىن  اإلاؿاظض بىاء زانت ٦بحرة ٖمغاهيت خغ٦ت قهضث ٦ما والجىىب، والٛغب الكغ١  ظهاث ٧ل بلى الجؼاثغيت الضولت

ا جؼا٫ ال ضسمت و٢إل واإلاؿدكٟياث وال٣هىع  واإلاضاعؽ . آلان لخض با٢يت آزاَع

: 1659-1587 الباػىاث عهد -

 عايت ًٖ والضٞإ والخبت والخأدي الخأل٠ لٗىهغ ٞا٢ضة الؿلُت ٚظث وبالخالي ؤمىالهم بؼياصة الٗهغ َظا في البكاواث اَخم

. 1659 ٖام هٓامهم ٖلى ال٣ًاء بلى ؤصي الظر ألامغ الخ٨م ٖلى والهغاٖاث الايُغاباث جٟا٢مذ لهظا ؤلاؾالم،

: 1671-1659 آلاػاواث عهد -

خياالث ٦ثرث خيض ؾىاءا الىي٘ بػصاص الٟترة َظٍ في  لها جخٗغى التي السؿاثغ بلى باإلياٞت الخ٨م، هٓام ٖلى والخأمغاث ؤلٚا

ضم الٗاعمت الٟىضخى ؾيُغة بلى ؤوعوبا ؤؾاَيل َغي٤ ًٖ الجؼاثغ  ٖلى اٖخضاءَم الٟغوسخي الهجىم وجىانل.ؤلاؾخ٣غاع ٖو

. والهىلىضيحن ؤلاؾبان ؤلاهجلحز، ٢غانىت بلى باإلياٞت اإلاخىؾِ البدغ في الجؼاثغيت واإلاغا٦ب الؿًٟ

: 1830-1671 الداًاث عهد -

 الٗامت، اإلاحزاهيت في ه٣ها الٟترة َظٍ في ٖاهذ ٣ٞض وماامغاث، زىعاث مً الؿاب٣حن الٗهضيً به مغ ما بىٟـ الٗهض مغ
 ؤوؾاٍ لدكمل الخمغص واهدكغ الؼوايا، قيىر زانت ألاجغا٥ لؿياؾت الغاًٞت الضازليت الشىعاث مخٛحر بغوػ بلى باإلياٞت

                                                           
 

 .50،ص989 دار النهضة العربية، : زلمود علي عامر، بَتوت: ، تر ، ط"األتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية"عزيز سامح الًت،  -

. 5ادلرجع نفسه، ص - 2  

.39 -08 ص-، ص005 دار العلوم،:، اجلزائر("من ما قبل التاريخ إلى غاية اإلستقالل)تاريخ الجزائر " صاٌف فركوس، - 3
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 وظه في الؿالح وعٞ٘ الًغاثب صٞ٘ ًٖ امخىٗذ التي الجؼاثغيت البالص مً والىؾُى الكغ٢يت والجهاث الجبليت ال٣باثل

.  ألاجغا٥ الخ٩ام

تها التي اإلاؿخ٣غة ٚحر لؤلويإ ٞىٓغا وبالخالي     بدغر  بدهتر بضايت ٞغوؿيت لخملت الجؼاثغ حٗغيذ ٣ٞض الجؼاثغ ٖٞغ

 الجؼاثغ جاعيش في ظضيضة خ٣بت لخبضؤ خؿحن، الضار اؾدؿالم مٗاَضة بخى٢ي٘ ألازحر في ،لييخهي1830-1827 الجؼاثغيت للؿىاخل
. الؿياسخي

II-ت العالكاث مظخلبل  :الترهُت الجصاثٍس

 ٖلى الخانلت الخُىعاث مً مؼيضا حكهض الضوليت الٗال٢اث ٞةن واإلاٟاَيم، والبجى ال٣يم مىٓىمت في اإلاؿخمغ للخٛحر هًٓغا
هىع  ٢ىي  لؿ٣ٍى هديجت اإلاؿخمغة وجٟاٖالتها ٖملياتها مؿخىي   جىظهاث مً الٗالم قهضٍ ما زال٫ مً ؤو ظضيضة، ؤزغي  ْو
 إلاغخلت ٖىىاها ؤنبدذ التي الاجداصاث مً مؼيض هدى الخؿً الؿحر بٛيت والخٗاون  الخٟاٖل صعظت ػياصة هدى مسخلٟت

.  مخ٣ضمت

غاٝ بحن الٗال٢اث ظٗل قإنها مً ٢اٖضة بعؾاء بلى واإلاىٓماث الضو٫  مً بالٗضيض صٞ٘ الخ٣ضم َظا ٞةن لظا     في حؿحر ألَا
ى الخٗاون، مً اإلاؼيض اججاٍ  ْل في بيجهما جغبِ ٧اهذ التي الخاعيسيت للٗال٢اث هديجت وجغ٦يا الجؼاثغ بحن الٗال٢اث جبيجها ما َو

م الٗشماهيت الضولت تها التي ال٣ُيٗت ٚع  ألازحرة آلاوهت في يؿعى التر٧ي الُٝغ ؤن ٚحر للجؼاثغ، الٟغوسخي الاؾخٗماع ْل في ٖٞغ

 .وؤلاؾالميت الٗغبيت الضو٫  م٘ الٗال٢اث َظٍ بخياء بٖاصة بلى

ى -1 ت العالكاث هجاح طِىاٍز : الترهُت -الجصاثٍس

 ؤ٦ثر ٧اهذ بٗضما الساعظيت الؿياؾت جغقيض بلى" ؤوػلى داوود ؤخمد" َٝغ مً جىلحها بٗض وطل٪ التر٦يت الساعظيت حؿعى

 َظا خاو٫  خيض الٛغب، مً للخ٣غب وطل٪" ؤجاجىزن هماٌ مـطـى" ؤٖلجها التي ؤلانالخاث جل٪ بٗض للٛغب واهٟخاخا حٗهبا
 ؤ٦ثر وظٗله التر٧ي اللباؽ في السهىنياث بٌٗ ٦ةلٛاء بالصٍ ؾياؾت ؤولىياث بٌٗ في الخٛحراث مً بالٗضيض ال٣يام ألازحر

 في الالخ٣ت الخُىعاث م٘ ؤهه بال ،..والضولت الضيً بحن يٟهل الظر الٗلماوي الىٓام اجساط في ختى ؤو ألاوعوبي، للباؽ ٢غبا

 الخدىالث و٦ظا الخ٨م -ٖغيًت ظماَحريت ٢اٖضة ٖلى يىُىر  الظر" -والخىمُت العدالت خصب" جىلي وم٘ التر٧ي الىٓام
ا التر٦يت الساعظيت الؿياؾت قهضث الضوليت وختى ؤلا٢ليميت خضا٫ مً هٖى  وؤلاؾالميت الٗغبيت الضو٫  هدى والخىظه الٖا
حر ؤلاؾالمي  الجىاع صو٫  م٘ لٗال٢اتها ٢ىيت صٞٗت بُٖاء و٦ظا اإلاى٣ُت، في م٩اهتها اؾخٗاصة ومداولتها  زًم في ؤلاؾالمي ٚو
غاٝ بحن الٗال٢اث مؿاع جىاظه التي اإلاسخلٟت الخدضياث اب، في اإلاخمشلت جل٪ في ؾىاء ألَا  ختى ؤو الؿالح، ججاعة ؤلاَع
ى اإلاى٣ُت، في الخىجغاث يت َٟغة خ٣٣ذ ؤيً التر٦يت للخ٩ىمت ججلى ما َو  ختى اإلاؿخىياث مسخل٠ ٖلى الخىميت مجا٫ في هٖى

.  الٗالم في الخىمىيت الخجاعب جل٪ بخضي في اإلاشل به يًغب ومشا٫ ٖالمي ومغ٦ؼ بٗض طاث ؤنبدذ

ذ الؿياسخي هٓامها مؿذ ٦شحرة حٛحراث قهضث ألازغي  هي ٞةنها الجؼاثغ ؤما     خهىلها بٗض الكغقي اإلاٗؿ٨غ هدى جىظه ٞٗٞغ
مها ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث اهخهاع م٘ الباعصة الخغب نهايت بٗض الليبرالي الغؤؾمالي الىهج اجسظث زم الاؾخ٣ال٫، ٖلى  وجٖؼ

. الٗالم ٢ياصة

ا    ا اإلاٗانغ الخضيض ؤو ال٣ضيم الخاعيش في ؾىاء بؾتراجيجيت مى٣ُت الجؼاثغ حٗخبر الضو٫  مً و٦ٛحَر  م٩اهت جدخل باٖخباَع
 َبيٗيت مىاعص ٖلى اؾخدىاطَا بلى باإلياٞت بٞغي٣يا، بلى ومىٟظا بدغيت واظهت حك٩ل بط الٗاإلايت، السغيُت في ظيىبؾتراجيجيت

ى بكغيت، وؤزغي   .  الٗالمي اإلاؿخىي  ٖلى الضو٫  جغجيب يٗخمضٍ الظر ألامغ َو
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 زحب" الخالي الجمهىعيت وعثيـ الؿاب٤ وػعائها عثيـ ٢ام التر٦يت،٦ما الجؼاثغيت للٗال٢اث ظضيض بَاع ًٖ البدض ْل وفي

 البلضيً بحن الٗال٢اث حٗؼيؼ بَاع في الؼياعة َظٍ جىضعط خيض اإلاٛاعبيت، ظىلخه زًم في الجؼاثغ بلى بؼياعة" ؤزدوػان طُب
 والخٗاون  الهضا٢ت مٗاَضة في ظاء إلاا َب٣ا مؿخىي  ؤٖلى بلى الا٢خهاصيت والٗال٢اث الؿياسخي الخىاع جغ٢يت بلى ؤيًا وتهضٝ

 ال٣ُيٗت جل٪ بٗض زانت اإلاٛاعبيت اإلاى٣ُت في ؤلا٢ليميت م٩اهتها اؾخٗاصة بلى جغ٦يا حؿعى طل٪ بلى باإلياٞت.  2006 ؾىت اإلابرمت
 والخىظه الباعصة الخغب ٞترة و٦ظا ؤلاؾخٗماعيت الٟترة في الؿياؾيحن ال٣اصة بحن الغؤر في والازخالٞاث واإلاكاخىاث الخاعيسيت

.  التر٧ي

 الخدضياث جٟغيه إلاا هٓغا الخجاعيت اإلاباصالث ٖضص ػياصة هدى الخىظه مً اإلاؼيض التر٦يت الجؼاثغيت الٗال٢اث حكهض َظا ل٩ل

 ماليحر 5 البلضيً بحن  الخجاعر  الخباص٫ حجم وحٗضي صوالع، ملياع 2 جٟى١  ب٣يمت اإلاؿدشمغة الضو٫  ؤ٦ثر ؤه٣غة حٗض خيض الغاَىت

 جىوـ، الؿٗىصيت، ٧األعصن، ؤزغي  صو٫  م٘ باإلاىاػاة الًغيبي الاػصواط مى٘ اجٟا٢يت ٖلى الخى٢ي٘ جم طل٪ بلى باإلياٞت ، صوالع
.   و٢ُغ البدغيً لبىان، اإلاٛغب، ؾىعيا، الؿىصان، ال٩ىيذ، اإلاخدضة، الٗغبيت ؤلاماعاث

 قغ٦ت 200 بلى ٖضصَا ونل ٢ض بالجؼاثغ الٗاملت التر٦يت الكغ٧اث ٖضص ؤن الاؾدشماع لتر٢يت الىَىيت الى٧الت ٦كٟذ ٦ما

 في اإلااضخي الٗام نهايت صوالع ملياع بلى 2001  في صوالع مليىن  500 مً جًاٖٟذ مباقغة اؾدشماعاث بةظمالي 2012 ٖام بجهايت
 باإلياٞت ومكخ٣اجه، والسكب الٗمىميت وألاقٛا٫ والبىاء الخٛلي٠ ونىاٖت الٛظاثيت والهىاٖت والُا٢ت اليؿيج ٢ُاٖاث

.  الؿياعاث وججاعة ٚياع و٢ُ٘ الخ٣ليضيت الهىاٖت بلى

 الٗام الجؼاثغ بلى" ؤزدوػان طُب زحب" بها ٢ام التي الؼياعة جل٪ بمىظب ٞةهه الؿياخت ٢ُإ وبسهىم آزغ، بَاع في    
 صولت 70 م٘ جإقحرتها بةلٛاء ألازحرة َظٍ ٢امذ ؤن بٗض  جغ٦يا بلى الضزى٫  جإقحرة بلٛاء في ؤمله ًٖ ؤٖغب ٢ض ٞةهه اإلاىهغم

ت َب٣ا وطل٪  الخضوص ٞخذ ٖلى يصج٘ التي ألاوعوبي ؤلاجداص بلى الاهًمام ؾبيل في جغ٦يا بها ج٣ىم التي ؤلاظغاءاث مً إلاجمٖى
ت باإلياٞت الجمغ٦يت، الخىاظؼ وبلٛاء  م٘ والبًاج٘ ألاشسام جى٣ل خغيت جٟغى التي الضوليت الٗال٢اث وصيىامي٨يت ؾٖغ
ى ألاجغا٥ للمؿدشمغيً ٦بحر جىاظض     البلضيً بحن الا٢خهاصيت الٗال٢اث جٟٗيل ٖلى يؿاٖض ما َو

                                                           

، يف ادلوقع اإللكًتوين7  6 ، العدد "أردوغان يبدأ زيارتو إلى الجزائر بعد توقيع اتفاقيتين مع المغرب، شؤون دولية"ب،.ف -   1
 

  http://www.alriyadh.com/841238.15/08/2014: تارٌخ الدخول 

:  ، جريدة الفجر، يف ادلوقع اإللكًتوين"ماليير دوالر5تركيا يتجاوز التبادل التجاري بين الجزائر و"ك،.ذ.د -2
http://www.zawya.com/ar/story/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7

%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%

D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7_%D

9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2_5_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D

8%B1_%D8%AF%D9%88% D9%84%D8%A7%D8%B1-ZAWYA20140531153950/0 /07/ 3: تاريخ الدخول    
3

رللة ادلفكر، العدد العاشر،جامعة " العربية -سياسة تركيا الخارجية في ظل حزب العدالة والتنمية وانعكاسها على العالقات التركية "سعيدي سعيد، -
 : ، يف ادلوقع اإللكًتوين7  يضر بسكرة، صزلمد خ

  http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/2119/1/seaidi.pdf.  0 /5/08 : تاريخ الدخول

كلية احلقوق،: ، جامعة وهران(رسالة ماجستَت غَت منشورة)، " 00  السياسة الخارجية التركية تجاه الدول المغاربية بعد"حيي بوزيدي، - 4 
.   ،ص3 0 -  0 والعلوم السياسية،    

:،جريدة الشروق، يف ادلوقع اإللكًتوين"أردوغان يعرب عن أملو في إلغاء التأشيرة بين الجزائر وتركيا "واج، - 5  

 http://www.echoroukonline.com/ara/articles/167044.html.18/08/2014: تارٌخ الدخول
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يض ػياصة قإنها مً مؿخ٣بليت مكاعي٘ َىا٥ ٞةن الٗلمي، البدض مجا٫ وفي ى البلضيً، بحن الخىانليت الش٣اٞت وجَى  ما َو
بت في يخجلى  ألازحرة َظٍ وؤن زانت جغ٦يا، في حٗليمهم مىانلت في الغاٚبحن الجؼاثغيحن الُالب ؤمام الباب ٞخذ في التر٦يت الٚغ

لى ؤٖغبذ ٢ض  الؿىىاث في َالب 100 بلى بتر٦يا يضعؾىن  الظيً الُالب ٖضص ػياصة بًغوعة" ؤزدوػان طُب زحب" لؿان ٖو

بت َظٍ وجإحي ، اإلا٣بلت  في ه٣ها حٗٝغ التي الٗغبيت اللٛت في الخ٩ىيً مجا٫ في الخباص٫ ٖلى زانت الخإ٦يض في التر٦يت الٚغ
 .التر٦يت والجامٗاث اإلاضاعؽ في الخٗليميت ألاوؾاٍ

 الجؼاثغ ب٣يذ بيىما اإلاٛغب وختى ليبيا جىوـ، في خضر ما ٚغاع ٖلى ٖضيضة ؾياؾيت جدىالث حكهض اإلاٛاعبيت ٞاإلاى٣ُت   
 مى٣ُت حكهضَا التي جل٪ و٦ظا الجؼاثغر، الجىىب مى٣ُت في يدضر إلاا بالىٓغ اليؿبي الؿياسخي الاؾخ٣غاع مً ٞترة حكهض

 الضازلي ألامجي الىي٘ ٖلى يازغ مما الجىىبيت الجهت مً الجؼاثغ جىاظه التي التهضيض خضة جؼايض ْل في والصخغاء الؿاخل
ابيت ألاوكُت جؼايض م٘ زانت للجؼاثغ  لالؾخ٣غاع مالط ًٖ والباخشحن ألاَليت الخغب الٟاعيً اإلااليحن الىاػخحن وصزى٫  ؤلاَع
.  وألامً

 ؾييكإ الخٛيحر َظا وبمىظب ٞةهه الؿياؾيت، ألاهٓمت مؿخىي  ٖلى ٦بحرة حٛحراث بلى ؤصي الظر الٗغبي الغبي٘ ؤخضار وبٗض   
غاٝ، بحن الٗال٢اث مسخل٠ يمـ حٛيحر  ألازحرة َظٍ ٧اهذ خيض وجغ٦يا، مهغ بحن جغبِ ٧اهذ التي الٗال٢اث جل٪ زانت ألَا

 ٞةن اإلاهغيت، الؿاخت قهضتها التي الخدىالث َظٍ وبمىظب ؤهه بال مهغ َغي٤ ًٖ الؿمغاء ال٣اعة بلى الىلىط جداو٫ 
 اإلاىخجاث لخهغي٠ وهاجخا بضيال ؾى٢ا حٗخبر التي الجؼاثغ م٘ الساعظيت ٖال٢اتها ج٣ىيت ؾخداو٫  التر٦يت الساعظيت الؿياؾت

. الجؼاثغيت ألاعاضخي ٖلى التر٧ي الاؾدشماع ػياصة بلى باإلياٞت التر٦يت

 اؾتراجيجي ٖم٤ ٖلى جغ٦يا جىُىر  ؤيً ألازغي  الضو٫  ومىاٞؿت اإلاخىؾِ البدغ في لها ا٢خهاصر قغي٪ ًٖ جغ٦يا جبدض ٦ما   

ى وآؾيا، ؤووعبا في للخإزحر وبم٩اهياث بٞغي٣يا في  ؤ٦ثر بغئيت جخمخ٘ جغ٦يا بإن ٢ا٫ ؤيً" ؤؿسوؤوزاطُا" "ؤوػلى" ٖليه يُل٤ ما َو
اإلايت احؿاٖا  قغ١  ٖبر بٞغي٣يا مً ٢غبها م٘ هٟؿه، آلان في وؤوعوبيت ؤؾيىيت صولت يجٗلها الظر اإلاشالي مى٢ٗها بد٨م ٖو

ىا ما بطا زانت الجؼاثغيت ألاعاضخي في امخياػاث ٖلى الخهى٫  بلى جغ٦يا حؿعى ٦ما". اإلاخىؾِ  مً لها ألازحرة َظٍ بإن ٖٞغ
لها ما والبكغيت الُبيٗيت ؤلام٩اهياث  ألاوليت اإلاىاص جض٤ٞ يمان هدى ؾٗحها بلى باإلياٞت جغ٦يا، م٘ مخيىت ٖال٢اث بىاء بلى جَا

. وبيغان الٗغا١ م٘ الخىجغاث ْل في الُبيعي الٛاػ ٚغاع ٖلى بلحها

حن بحن الخ٣اعب َظا قإن ومً    " ؤوػلى داود ؤخمد" ب٣ياصة الساعظيت للؿياؾت الجيض التر٧ي والضوع  والتر٧ي، الجؼاثغر  الُٞغ
 بجداص بخياء بٖاصة ٖلى ؾيٗمل مما بيجهما، الىٓغ وظهاث وج٣غيب واإلاٛغب الجؼاثغ بحن الجمىص ج٨ٟي٪ بلى حؿعى ٢ض ٞةنها

 ٚغاع ٖلى ألازغي  الاجداصاث إلاىاٞؿت ٢ىيت صٞٗت وبُٖاثه َيا٧له، مؿخىي  ٖلى وقلال ظمىصا ٖٝغ الظر الٗغبي اإلاٛغب

...  البري٨ـ صو٫  بجداص الىاٞخا، ألاوعوبي، ؤلاجداص

 بحن الخجاعيت اإلاباصالث ٞةن الخاليت الؿىت مً ؤوث في ظغث التي الغثاؾيت ؤلاهخساباث في" ؤزدوػان طُب زحب" وبٟىػ    
حن يت َٟغة ؾدكهض والتر٧ي الجؼاثغر  الُٞغ  الضو٫  م٘ والدكاع٥ الخٗاون  ػياصة بلى يؿعى التر٧ي الُٝغ وؤن زانت هٖى

.  اإلا٣ٟىصة والضوليت ؤلا٢ليميت م٩اهتها ًٖ البدض ْل في وؤلاؾالميت الٗغبيت

                                                           

:، جريدة الشروق، يف ادلوقع اإللكًتوين"أردوغان يريد عالقات مميزة بين الجامعتين الجزائرية والتركية"واج،  - 1  
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/167095.html 

.76،ص  0 ،سبتمرب9قراءات إفريقية، العدد - 2
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حن ؾيؿعى ٦ما    وال٣ًايا باألمً اإلاخٗل٣ت جل٪ زانت والضوليت ؤلا٢ليميت ال٣ًايا بكإن الىٓغ وظهاث في الخ٣غيب بلى الُٞغ
 والجؼاثغر  التر٧ي اإلاى٢ٟحن م٘ زانت الٟلؿُيييت ال٣ًيت م٣ضمتها في وجإحي والالظئحن، الجزاٖاث ٣٦ًايا الخؿاؾت

 ٖلى ؤلاؾغاثيلي الهجىم بزغ الا٢خهاصر" داًـىض" اظخمإ بٗض التر٧ي اإلاى٠٢ م٘ زانت الٟلؿُيجي، للكٗب اإلاؿاهضيً

. ٚؼة ٢ُإ

 في الا٢خهاصيت اإلاهالر جد٨مها التر٦يت الجؼاثغيت الٗال٢اث بن ٢ا٫ خحن" كالكت طلُم" ألاؾخاط الغئيت َظٍ ًٖ ٖبر و٢ض

 ألاػماث مً الٗضيض يكهض الظر ألاوعوبي الاجداص مشل ألازغي  الاجداصاث ٢بل مً اإلاىاٞؿت ْل في زانت ، الغاًَ الى٢ذ
 جؼزغ التي بٞغي٣يا في بالخٛلٛل له وحؿمذ اإلاٛاعبيت اإلاى٣ُت في صوعٍ لؼياصة التر٧ي الُٝغ ؤمام اإلاجا٫ ؾيٟخذ مما الا٢خهاصيت،

. الُبيٗيت باإلاىاعص

ى -2 ت العالكاث ؿؼل طِىاٍز : الترهُت -الجصاثٍس

لى الغاثضة وججاعبها الا٢خهاصيت الخ٨خالث ٖضص ػياصة م٘ زانت الضوليت للمخٛحراث هديجت     صو٫  ألاوعوبي، ؤلاجداص عؤؾها ٖو
 قغ٧اء ًٖ البدض الضو٫  مً الٗضيض ٖلى ٞغى الظر الخىظه َظا البري٨ـ، صو٫  بجداص ختى ؤو الىاٞخا، آؾيا، قغ١  ظىىب

. والخ٣اعب الخٗاون  ٞغم ػياصة بهضٝ وطل٪ ؤلا٢ليميت خضوصَا زاعط لها

اث ؤبغػ  مً واخضا الٟكل ؾيىاعيى يٗض لظا  َظٍ جم٨ىذ ما بطا زانت التر٦يت، الجؼاثغيت للٗال٢اث اإلادخملت الؿيىاعيَى
ت مىاظهت مً ألازحرة  اإلاىاٞؿت في ؤؾاؾا واإلاخمشلت الجؼاثغيت، هٓحرتها م٘ الشىاثيت ٖال٢اتها حٗترر  التي الخدضياث مً مجمٖى

 ؾم وفي الساعظيت ؾياؾتها ؤولىياث ؤظىضة في بؾتراجيجيت ظضا م٩اهت الجؼاثغ جدخل التي الضو٫  مً ٖضص حكجها التي الكغؾت

. الخيىيت مهالخها

 ضسمت َبيٗيت وزغواث مىاعص مً جمل٨ه لم هٓغا الضوليت ال٣ىي  ؤبغػ  الَخمام اؾخ٣ُابا الٗالم صو٫  ؤ٦ثر مً حٗخبر ٞالجؼاثغ
اػيت هُٟيت وبم٩اهياث غث َاثلت، ٚو  ال٣ىي  إلاسخل٠ مدىعيت ظظب ه٣ُت مجها ظٗل ما وبؾتراجيجيت خيىيت ؤَميت لها ٞو

 .الضوليت

ت ظض بهىعة وجحرجه جىامذ والظر الضولي الخىاٞـ باع  مً َامت لباعة الجؼاثغ خى٫  ما َظا ولٗل  بٗض ما ٞترة في ملخْى
 في م٩اهتها لها لضو٫  م٨شٟت جىظهاث بغوػ بزغ اإلااييت ال٣ليلت ألازحرة الؿىىاث في بضوعٍ جًا٠ٖ والظر الباعصة، الخغب

 بٞغي٣يا بىابت حٗض صولت في وخاؾم ٞاٖل صوع  بمماعؾت لها يؿمذ الجؼاثغ في مخمحز مى٢٘ اهتزإ في عاٚبت الضوليت الؿاخت
 الضوليت الخىاػهاث ٢لب في وخاؾما باعوا وجإزحرا صوعا جلٗب ؤن لها اإلادللىن  يخى٢٘ التي بٞغي٣يا قما٫ مى٣ُت و٢لب الغثيؿت،

. واإلاؿخ٣بليت

اها يك٩ل ما َظا وبن    ىيها ٦بحرا َع ت قاملت ؾياؾاث وجغؾم ٦بحرة ظهىصا جبظ٫ ؤن لها ييبػي التي التر٦يت للضولت ٖو  ومخىٖى
 ظؼاثغيت جغ٦يت لكغا٦ت مخيىت وؤؾـ ٢ىاٖض إلعؾاء وطل٪ الجؼاثغيت، الضولت م٘ الشىاثيت ٖال٢تها لخشمحن ال٣ُاٖاث مسخل٠ في

اٖلت خ٣ي٣يت ظا ٞو  بالٜ باَخمام الجؼاثغ جسو التي الضو٫  مً ٖضص جسىيها التي ال٣ىيت اإلاىاٞؿت وظه في للهمىص َو
. الى٢ذ مغوع م٘ يخًا٠ٖ

: مجها هظ٦غ الجؼاثغ في أله٣غة اإلاىاٞؿحن وؤ٦بر ؤبغػ  يمشل التي الضو٫  ؤَم بحن ومً
                                                           

:، جريدة ادلقام، يف ادلوقع اإللكًتوين"بن التفاؤل والتشاؤم...تعزيز العالقات الجزائرية التركية" احلليم،.بوعوينة و ع. ك - 1  
 http://www.elmakam.com/?p=2076.  0 /8/08 : تاريخ الدخول  

http://www.elmakam.com/?p=2076
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 ؾياؾتها باقي ًٖ ظظعيا مسخلٟت مدا٫ ال يجضَا الجؼاثغيت الخ٩ىمت خيا٫ اإلاىخهجت الٟغوؿيت للؿياؾت اإلاخدب٘ بن :ؿسوظا* 
 ؤلاؾتراجيجيت في الجؼاثغ جدخلها التي اإلا٩اهت زهىنيت مضي بلى ؤؾاؾا مغصٍ َظا وبن الٗالم، في ؤزغي  صو٫  ؤر خيا٫

. الجؼاثغ في ؤلاؾخٗماعيت لٟغوؿا الُىيل الخاعيش مً ؤَميتها ج٨دؿب والتي الٟغوؿيت

 مً هٕى ؤر ٞغوؿا ج٣بل ال ؤيً الٟغوسخي، الىٟىط مىا٤َ في ألاخمغ السِ بمشابت َظا يىمىا بلى جؼا٫ وال ٧اهذ ٞالجؼاثغ

ه" في ال٣غاع ٞهاو٘ الضوليت، اإلاىاٞؿت  جغجيب ؾلم في م٩اهتها ٖلى للخٟاّ لبالصٍ بؾتراجيجيت ؤصاة ؤَم الجؼاثغ في يغي " ؤلاليًز
 الٟغوؿيت اإلاهالر جخىاظض ؤيً زام، هدى ٖلى وؤلاٞغي٣يت اإلاخىؾُيت ؾياؾتها ؤظىضة وجىٟيظ جام هدى ٖلى الضوليت ال٣ىي 

 . ؤلاؾخٗماعر  ٞغوؿا ٖهض ًٖ اإلاىعوزت الخ٣ليضيت

 بةٖخباٍع جضٖيمه ٖلى والٗمل الجؼاثغ في لباعيـ الخيىيت اإلاهالر ٖلى للخٟاّ الضءوب الٟغوسخي الؿعي يٟؿغ ما َظا ولٗل

ليا ٖٓمى مهلخت لى  الٟغوسخي ال٣غاع نىإ ظمي٘ لضي ٖو اع َظا وفي الؿياؾيت، جىظهاتهم ازخالٝ ٖو  الغثيـ ازخاع ؤلَا

 بصعا٧ا الخ٨م، ؾضة اٖخالثه مىظ الغثاؾيت زغظاجه في له ألاولى اإلادُت الجؼاثغ françois holland" هىالهد ؿسوظىا" الٟغوسخي
ا الجؼاثغ ألَميت مىه . ؾىاء خض ٖلى والٗاإلايت ؤلا٢ليميت ٞغوؿا  م٩اهت ٖلى ال٨بحر وجإزحَر

ظا ؾاٖت، 63 اؾخمغث الجؼاثغ بلى ػياعة في الجؼاثغ" هىالهد ؿسوظىا" الٟغوسخي الغثيـ ػاع 2013 صيؿمبر 20 ٞبخاعيش  لٟخذ َو

 ألاو٫  الا٢خهاصر الكغي٪ حٗخبر الجؼاثغ وؤن زانت  البلضيً بحن والا٢خهاصيت الؿياؾيت الٗال٢اث في ظضيضة نٟدت

 للضولت اإلاىظهت الٟغوؿيت الهاصعاث ٢يمت بلٛذ خيض ، والخىميت الخٗاون  مىٓمت بلضان زاعط لهاصعاتها ؾى١  وزالض لٟغوؿا
 .2012 ؾىت صوالع ملياع 4002 ٢غابت الجؼاثغيت

 وألامىيت الا٢خهاصيت اإلاجاالث مسخل٠ في الاجٟا٢ياث مً ٖضص ٖلى بالخى٢ي٘ الجؼاثغ بلى الٟغوؿيت الؼياعة جىظذ و٢ض   َظا

 ٖلى ٖالوة َظا ،"وهسان" بمضيىتRenault " زوهى" للؿياعاث مهى٘ بهجاػ اجٟا٢يت ببغام ؤَمها ٧ان والش٣اٞيت، والضٞاٖيت
 والهىاٖاث الٛظاثيت، والهىاٖاث الغيٟيت والخىميت الٟالخت مجا٫ في الشىاجي الخٗاون  ٖلى الٟغوسخي الجؼاثغر  الاجٟا١

ضص الهيضالهيت ٣ت الشماهيت والبروجى٧ىالث الاجٟا٢ياث قملتها التي ال٣ُاٖاث مً آزغ ٖو  في ٖلحها الخى٢ي٘ جم والتي بها، اإلاٞغ

. الؼياعة َظٍ زخام

 هٓحٍر م٘" َىالهض ٞغوؿىا" الغثيـ ؤبغمها التي الاجٟا٢ياث مً الٗضيض في مخمحزا خًىعا الش٣اٞيت لالٖخباعاث ٧ان و٢ض ٦ما
 ؤزظث الظر السُغ جؼايض بٗض زانت الجؼاثغ، في الٟغوسخي الش٣افي البٗض ٢ِ تهمل ولم حٛيب لم الؼياعة ٞهظٍ الجؼاثغر،

ىهيت والش٣اٞت ؤلاهجلحزيت اللٛت حك٩له  حٗاْم بزغ ؤهٟؿهم الٟغوؿيحن باٖتراٝ الجؼاثغ في الٟغوؿيت اللٛت ٖلى ألاهجلٞى

. الجؼاثغ في باعيـ هٓحرتها ٖلى واقىًُ حكجها ؤنبدذ التي اإلاىاٞؿت

ىُت اإلاخددة الىالًاث*  ىايت اَخماما ألازغي  هي واقىًُ جىلي: ألامٍس  البىابت حك٩ل ألازحرة ٞهظٍ بالجؼاثغ، زانت ٖو
ا الٗالم ٢اعاث ؤٚجى بلى الخٛلٛل ؤو الٗبىع  صونها مً يؿخديل التي الغثيؿيت  لها ؾي٩ىن  والتي وا٢خهاصيت، َبيٗيت زغوة وؤ٦ثَر

                                                           
1
 - Marc Bounnefous, «Réflexion sur une politique Arabe » Défense Natinal, Paris, le comité 

d’études de défense national, n09, Septembre 1999,p.44. 

.39،ص986 الوحدة العربية، مركز دراسات : ، بَتوت"أوروبا والوطن العربي" زلمود زلمد مصطفى، - 2
  

  .3 0 /  /0 ، 3086، جريدة صوت الغرب، العدد "الرئيس الفرنسي فرنسوا ىوالند يصل إلى الجزائر في زيارة دولة"ك، .ذ.د  3-
 .11/08/2014: تاريخ الدخول، /http://www.diplomatie.gouv.fr/en : وزارة اخلارجية الفرنسية، يف ادلوقع اإللكًتوين 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/
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 ؤلانغاع ػاص الضوليت الؿياؾت في الجؼاثغ إلا٩اهت وهٓغا.  ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث مؿخ٣بل ٖلى ؾلبيت ؤو بيجابيت آزاع

.  واإلاؿخىياث ألانٗضة ٧اٞت ٖلى والخٗاون  للكغا٦ت و٢ىيت ٖمي٣ت وؤؾـ ٢ىاٖض بىاء ٖلى ألامغي٩ي

اط صعظت بلى الجؼاثغ، هٓحرتها م٘ ومخمحزة َامت ظض ا٢خهاصيت بٗال٢اث واقىًُ اعجبُذ الا٢خهاصر الهٗيض ٞٗلى  بٚػ
 ٖضصَا جؼايض والتي ألامغي٨يت الكغ٧اث َٝغ مً لها يخٗغيىن  التي اإلاىاٞؿت بسُىعة ؤخؿىا الظيً الٟغوؿيحن اإلاؿدشمغيً

 مٗض٫ ٖلى يهيمىان الجؼاثغر  والٛاػ ٞالىِٟ ، الُا٢ت ٢ُإ في مٗٓمها هاقُت قغ٦ت 100 ٢غابخه ما بلى ونل ٦بحر بك٩ل

. 2012  ؾىت بخهاثياث خؿب  %97 بيؿبت البلضيً بحن الخجاعيت الخباصالث

 وقغ٦ت Exon Mobil" مىبُل بًىظىن " قغ٦ت مشل ألامغي٨يت الىُٟيت الكغ٧اث ٦برياث الخ٣ل َظا في جيكِ خيض

ل مازجىن " وماؾؿت Chevron Texasco" جىظاطىى ػُـسون" قغ٦ت و٦ظا Amerade Hess" ؤميرادهِع"  Marathon" ؤٍو

Oil، يمً الجؼاثغ وجىضعط ، ألامغي٩ي ال٣ىمي ألامً ؤولىياث مً يٗخبر ٖامت وؤلاٞغي٣ي زانت الجؼاثغر  الىِٟ يٗخبر بط 
 . السليج بمى٣ُت مغوعا ٢ؼويً بدغ ٚايت بلى جمخض والتي اإلاخىؾِ البدغ في الُا٢ىر  لؤلمً ألامغي٨يت ؤلاؾتراجيجيت

 إلاا ألامغي٨يت اإلاىخجاث لخهغي٠ واٖضة وؾى٢ا زانت، اإلادغو٢اث مجا٫ في ألامغي٨يت لالؾدشماعاث َامت ٢بلت حٗض ٞالجؼاثغ

 مجا٫ في" ؤ.بي.ؤي" ٦كغ٦ت الُا٢ت ٢ُإ زاعط الجؼاثغ في هاقُت ؤمغي٨يت قغ٧اث ٞهىا٥ ٖامت، وؿمت مليىن  37 ٢غابت
 ؤزغي  ٢ُاٖاث في ٖاملت وؤزغي " بُبس ي"و" هىواهىال" ٦كغ٦ت الٛاػيت اإلاكغوباث مجا٫ في مكهىعة وؤزغي  اإلاٗلىماث

ت ... الٛظاثيت واإلاىاص ألاصويت ونىاٖت البدغر  والهيض ٧الٟالخت مخىٖى

 ومىؾٗا، ضسما لىظؿدي٨يا وجيؿي٣ا ٦بحرا جٓاٞغا الجؼاثغ م٘ ألامغي٨يت الٗال٢اث قهضث ٣ٞض ألامجي الخٗاون  نٗيض ٖلى ؤما

بتها بٖالن بلى بىاقىًُ صٞٗذ والتي 2001ؾبخمبر11 ؤخضار بٗض حٗاْم اب إلا٩اٞدت الضو٫  ٧اٞت م٘ الخٗاون  في ٚع  ؤلاَع
اب م٩اٞدت في عاثضا صوعا ألازحرة َظٍ سجلذ ؤن بٗض الؾيما الضو٫  َظٍ نضاعة في الجؼاثغ وجإحي ٖليه، وال٣ًاء  في ؤلاَع

. به يدخظي همىطظا ظٗلها مما ؾىىاث 10 مً ؤ٦ثر صامذ مٗاهاة بٗض بالصَا

 اإلابظولت الخٗاوهيت مجهىصاتها زال٫ مً يخطر ما َظا ولٗل الٗىايت بالٜ واقىًُ ؤولذ ٣ٞض الش٣افي، اإلاؿخىي  ٖلى    ؤما
 وجُىي٤ ٞحها الٟغوسخي الىٟىط ج٣ؼيم بلى الغاميت الساعظيت ؤظىضتها ؤَضاٝ الؾخ٨ما٫ وطل٪ الجؼاثغ، م٘ ز٣اٞيت قغا٦ت إل٢امت

 .والخؿاؾت الخيىيت ال٣ُاٖاث في زانت ٖليه السىا١

 ؤػعج خض بلى الجؼاثغ في واؾدشماعاتها قغا٦تها بمل٠ اَخماما جىلي التي الضو٫  ؤ٦ثر مً واخضة ألازغي  هي حٗخبر: الـين*
يض ٖلى خغنذ ٞب٨حن ٦بحرة، بضعظت وباعيـ واقىًُ وؤٚاى  حين ػين" عثيؿها ونٟها التي الجؼاثغ هٓحرتها م٘ ٖال٢تها جَى

                                                           

. 0.،ص 98 مركز الدراسات اإلفريقية، : ليبيا ،"الواليات المتحدة وإفريقيا"غاّف ملح، - 1  
:، يف ادلوقع اإللكًتوين"عدم استقرار القوانين يبقى العائق األساس لالستثمار في الجزائر"مسية يوسفي،  - 2 

.15/08/2014الدخول ، تارٌخ  http://www.djazairess.com/elkhabar/249002  

:، يف ادلوقع اإللكًتوين"شراكة جزائرية أمريكية في مجال التكنولوجيا الحيوية"مٌت صادق،  - 3  

.08/08/2014، تارٌخ الدخول  http://magharebia.com/ar/articles/awi/features/2011/06/13/feature-02 

:ادلوقع اإللكًتوين، رللة دراسات إفريقية، يف "عندما تتحرك السياسة األمريكية وراء الموارد...النفط اإلفريقي"أمين شبانة،  - 4
 

.  0 /8/08 تاريخ الدخول ،  http://www.qiraatafrican.com/view/?q=509  
5
 - Abdenour Benantar & autres, Etas Unis et le Magreb Région d’intérét. Alger : edition du cead, 2007,p.104. 

http://www.djazairess.com/elkhabar/249002
http://www.djazairess.com/elkhabar/249002
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 ؤيً" نالر بً ال٣اصع ٖبض" ألامت مجلـ بغثيـ ظمٗه الظر الاظخمإ زًم في وطل٪ والكغي٨ت، والك٣ي٣ت بالهضي٣ت" بِىؽ

: ٢اثال نغح بط الجؼاثغيت الضولت م٘ الٗال٢اث َظٍ مشل إل٢امت الهحن جىلحها التي ألاَميت مضي ًٖ ؤٖغب

 ٞالهحن البلضيً، بحن ؤلاؾتراجيجي الخٗاون  وحٗمي٤ الجؼاثغ، م٘ الىصر الكامل الخٗاون  جُىيغ ٖلى ٢اثمت الهحن ؾياؾت بن
 الخغة الجؼاثغ مؿاَماث زال٫ ومً الاؾخ٣ال٫، ؤظل مً الجؼاثغ ٦ٟاح وؾِ مخيىت نضا٢ت ٖال٢اث عبُتهما لُاإلاا والجؼاثغ

ظا ،1971 ٖام في اإلاخدضة ألامم في م٩اهتها اؾخٗاصة ٖلى الهحن مؿاٖضة في .   "وجىميخه ٖليه اإلاداٞٓت ب٨حن جغيض ما َو

 لبٗض مخيىت ؤؾـ وق٩ل البلضيً، بحن ظم٘ الظر الخاعيسيت الٗال٢اث ماضخي مً جىُل٤ الجؼاثغيت الهيىيت ٞالكغا٦ت

ظا الجاهبحن بحن الخٗاوهيت الٗال٢اث : ٢ىله في" مدلس ي مساد" الؿاب٤ الجؼاثغر  الساعظيت وػيغ ؤ٦ضٍ ما َو

 . "الهحن م٘ الىىعي الجؼاثغ بخٗاون  وجُىعث ال٣ىيت الهضا٢ت َظٍ جإؾؿذ اإلاخحن الخاعيذي ألاؾاؽ َظا مً اهُال٢ا"

 التراب ٖلى مكاعيٗهم إل٢امت زانت صٖىة لهم وجىظه الهيىيحن اإلاؿدشمغيً ؤمام ؤبىابها جٟخذ الجؼاثغ ظٗل ما َظا ولٗل
ظا ب٣ىة الىَىيت الؿى١  بلى للضزى٫  لهم حؿهيالث ج٣ضيم زال٫ مً وطل٪ الجؼاثغر،  ألامغي٨يت الكغ٧اث اخخ٩اع ل٨ؿغ َو

. البالص في خؿاؾت ٢ُاٖاث ٖلى ؾيُغث التي اإلااؾؿاث لهظٍ الا٢خهاصيت الخبٗيت مً الخسلو بٛيت لها والٟغوؿيت

ذ ٞل٣ض  آزغ ؤٞاصث خيض الجؼاثغيت ألاؾىا١ في الهيىيت الكغ٧اث لخهت َاثال نٗىصا اإلااييت ال٣ليلت الؿىىاث ٖٞغ

ت ماؾؿت 600 هاَؼ الىَىيت الؿاخت في الىاقُت الهيىيت الكغ٧اث ٖضص ؤن ؤلاخهاثياث  ٢ُاٖاث في مخسههت ومجمٖى

ًب ٢ل٤ ؤزاعث  َامت ظض لى ألاوعوبيت الكغ٧اث ٦بري  ٚو . زام وظه ٖلى وألامغي٨يت الٟغوؿيت عؤؾها ٖو

 اإلاٗلىماث خؿب البلضيً بحن الخجاعيت الخباصالث ٢يمت بلٛذ بط الخ٣ليضيحن الجؼاثغ قغ٧اء َيمىت ٦ؿغ مً جم٨ىذ ٞالهحن

 اعجٟاٖها لخىانل ، 2011 ٖام مً ألاو٫  الشالسي زال٫ ٦بحر ظض بك٩ل مغجٟٗت %37.4 بـ الجؼاثغيت الجماع٥ بصاعة ٢ضمتها التي

 . للجؼاثغ ججاعيا ألاو٫  اإلاىعص بهظا الهحن لخ٩ىن  2013 ؾىت صوالع ملياع 8 ٢يمخه ما بلى لخهل

 بٗض الؾيما الىُٟي ٧ال٣ُإ بؾتراجيجيت ظض ٢ُاٖاث في الجؼاثغ صازل الهيىيت الاؾدشماعاث مكاعي٘ مٗٓم وجخمغ٦ؼ   
 زاوي ؤنبدذ ٞب٨حن. الٗالم ا٢خهاصياث ؤ٦بر ومدغ٥ قغيان ؤنبدذ والتي اإلااصة، َظٍ مً الهيىيت الاخخياظاث جؼايض

                                                           

1 :يف ادلوقع اإللكًتوين، "الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز العالقات الشاملة مع الجزائر"خدجية، . ر -
 

.12/08/2014تاريخ الدخول ،  http://www.djazairess.com/elmustakbal/13686  

:، جريدة صوت األحرار، يف ادلوقع اإللكًتوين"الصينية-ق وكثافة العالقات الجزائريةمراد مدلسي يؤكد عم"إميان سايح،  - 2 

.  0 /08/  : تاريخ الدخول،  http://sawt-alahrar.net/oldsite/modules.php?name=News&file=article&sid=5120  

:، جريدة اخلرب، يف ادلوقع اإللكًتوين"التنين الصيني يهدد بزحزحة اإلتحاد األوروبي من السوق الجزائرية"حفيظ صواليلي،  - 3  

.  0 /8/08 :تاريخ الدخول،  http://www.elkhabar.com/ar/economie/310180.html 

:، جريدة الفجر، يف ادلوقع اإللكًتوين"بعد تلقي شركات صينية دعوة رسمية للدخول إلى السوق الجزائرية"ياسُت فاروق،  - 4 

.  0 /5/08 : تاريخ الدخول،  http://www.al-fadjr.com/ar/economie/234898.html  

:، جريدة الفجر، يف ادلوقع اإللكًتوين"3 0  مليارات دوالر خالل 8التبادل التجاري بين الجزائر والصين قارب "سارة نوي،  - 5  
.  0 /6/08 تاريخ الدخول ،  http://www.al-fadjr.com/ar/economie/274114.html 
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 اإلاخدضة الىالياث واعصاث ؾخٗاص٫ الهحن واعصاث ؤن اإلادللىن  ظل وجى٢٘ ، الٗالمي اإلاؿخىي  ٖلى الُا٢ت إلاىاعص مؿخسضم

.   2030 زال٫ ألامغي٨يت

 ظضيضة مىا٤َ ًٖ البدض بلى الغاميت الساعظيت ؾياؾتها بَاع في الجؼاثغر  الىِٟ هدى الخىظه بلى ب٨حن صٞ٘ ما َظا وبن

 Sionapac" طُىهابان" الهيىيت البترو٦يماوياث قغ٦ت و٢ٗذ 2002 ؾىت ٟٞي اإلاؿخ٣بل، في الىُٟيت اخخياظاتها لخإمحن وآمىت

.  صوالع مليىن  225 ٢يمخه بلٛذ الجؼاثغيت ؾىهاَغا٥ م٘ ٣ٖضا

 350 هاَؼ بمبلٜ الجؼاثغيت الخ٨غيغ مهافي مً ٖضص قغاء ٖلى 2003 ٖام زال٫ الهيىيت الىَىيت الىِٟ قغ٦ت ؤ٢ضمذ ٦ما

 ؤ٢ضمذ 2005 ماعؽ وفي.  ؤصعاع ظىىب في يىميا بغميل ؤل٠ 20 بُا٢ت مهٟاة إلوكاء ب٣ٗض ب٨حن ٞاػث ٦ما ، صوالع مليىن 

 ببي٘ ج٣ىم Nafta Chine حؿميتها جم مسخلُت قغ٦ت ج٩ىيً ٖلى Soral Chine هٓحرتها م٘ بالخٗاون  Naftal هـطاٌ" قغ٦ت

 . اإلا٨غعة البتروليت اإلاىاص وجىػي٘

 ؤزغي  ٢ُاٖاث مجاالث ليكمل جىؾ٘ بل ٣ِٞ، الُا٢ىر  ال٣ُإ ٖلى الجؼاثغ في الهيىيت الاؾدشماعاث ج٣خهغ ولم َظا

 الجؼاثغر، الا٢خهاص قغيان يمشل الظر ٚغب قغ١  َغي٤ ؤهجؼث مً هي ٞب٨حن. الٗمىميت وألاقٛا٫ ٧الى٣ل خؿاؾت
 لخٗؼيؼ الجؼاثغ م٘ الهحن ؤبغمتها التي الاجٟا٢ياث مً ٖضص وجى٢ي٘ ٞىض٢يت وميكأث ؾ٩اهيت مجمٗاث ب٢امت بلى باإلياٞت

. والٗؿ٨غيت والصخيت والش٣اٞيت والخٗليميت الخ٨ىىلىظيت اإلاجاالث في الشىاجي حٗاونهما

:    خاجمت

يىت التر٦يت الجؼاثغيت الٗال٢اث جب٣ى     اؾخٗاصة بلى حؿعى جغ٦يا وؤن زانت جىاظهها، التي الخدضياث ْل في اإلاؿخ٣بل َع
 في ٦شحرة مىا٢٘ ٖلى حؿيُغ ٧اهذ التي الٗشماهيت ؤلامبراَىعيت ٚياب م٘ الًاج٘ مجضَا و٦ظا والٗاإلايت ؤلا٢ليميت م٩اهتها

ى ألاوليت، باإلاىاص الٛىيت جل٪ زانت الىٟىط مىا٤َ ٖلى الؿيُغة ٖلى ال٣اثم الهغإ ْل في ؤهه بال الٗاإلايت، السغيُت  َو

ا ؤ٦ثر زاعظيت ؾياؾت وبىاء" ؤزدوػان طُب زحب" ب٣ياصة الجضيضة جغ٦يا جسىيه الظر الخىظه هٟـ  ؾىاء ٖال٢اتها في جىٖى

. الٛغب ؤو الٗغب م٘

 و٦ظا ألاوعوبي ؤلاجداص ألامغي٨يت، اإلاخدضة الىالياث ٞغوؿا، مشل اإلاخُىعة الضو٫  ٢بل مً زانت اللضوليت اإلاىاٞؿت م٘ ؤهه بال
حن بحن الٗال٢اث مهحر ٞةن الهحن ا حكهض ٢ض والتر٧ي الجؼاثغر  الُٞغ  ٧امل جدكض الضو٫  جل٪ وؤن زانت ؤلازٟا١ مً هٖى

. اإلاخىؾِ في بؾتراجيجيت مى٣ُت حٗخبر التي الجؼاثغ في هٟىط مىا٤َ ٖلى الخهى٫  ؾبيل في اإلاخُىعة بم٩اهياتها

  

                                                           

.09.،ص005 ،7 -6 ، يومي 855، معرض يومي للصحافة الدولية، العدد"الخطر الصيني"هشام القروي،  - 1  
2
 - Philipe Richer, L’offensive Chinoise en l’Afriques. Paris :edition kartchala, 2008 ,p.145. 

. 007 ، ، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسًتاتيجية،ط63، رللة دراسات عادلية، العدد "دبلوماسية الصين النفطية في إفريقيا"إيان تايلر،  -3
 

 . 59،ص 00 مكتب روعة للطباعة، : ، األردن"العرب والصين آفاق جديدة في االقتصاد والسياسة" هشام كايد عزمي جرار، -  
 :، يف ادلوقع اإللكًتوين"ستون سنة من العالقات الصينية الجزائرية"يعي، زلمد حشمي، و سامية رب -5

http://www.helwan.edu.eg/chinese/?p=642   ،0 /5/08 : تاريخ الدخول  .  
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ص في اإلادوي اإلاجخمع مىظماث دوز    ظل في الخىم وجسػُد الظُاطُت الخىمُت حعٍص

 -العسبي اإلاؼسب خالت دزاطت  -العسبُت الاهخـاكاث

 . جسهُا هاض وادًس حامعت. وػىان آماٌ لباخثتا

 

Abstract 

     The subject of civil society knows a multiple and deep debate especially about its importance and role. however 
Talking about civil society has become a necessity therefore many scholars are trying to locate and allocate the relation 
between civil society and political society ,so in this topic we will focus on the role of civil society through different  
items for example how the civil society could enhance the governance and improve the political development and 
highlight the current political ,economic, and social Circumstances. We chose the Maghreb region Case of Study 
,especially since some of these countries have recently experienced changes however civil society is seeking through the 
adoption of a set of mechanisms working to achieve political and economic in nature and social goals. 

 

 م٣ضمت

، زغيا نازبا، ه٣اقا جؼا٫، وما ألازحرة، الؿىىاث قهضث
ً
ا . به اإلاغجبُت وؤلاق٩الياث"  اإلاضوي اإلاجخم٘"  مىيٕى خى٫  مخىٖى

. الضيم٣غاَيت مك٩لت ه٣اف جسو مىاؾبت ٧ل في يغوعيت الػمت( اإلاضوي اإلاجخم٘ ؤر) اإلاىيٕى َظا بلى ؤلاقاعة ؤنبدذ ٣ٞض

 و٦ظل٪ الضولت بخُىع  واإلاخٗل٣ت ألازحرة الٟترة في اعحؿمذ التي الجزاٖاث جل٪ هديجت"  اإلاضوي اإلاجخم٘"  مٟهىم ؤَميت وجؼصاص
 وجبظ٫ الؿياسخي، واإلاجخم٘ اإلاضوي اإلاجخم٘ بحن الًغوعيت الٗال٢اث بلىعة ججغر  خيض اإلاجخم٘، وبحن بيجها الىاقئت الٗال٢اث

 . الٗال٢اث لخل٪ هٓغر  لخإنيل ٨ٞغيت ظهىص
ً
ا، ؤ٧اصيميا يٓل لم"  اإلاضوي اإلاجخم٘"  خى٫  الضاثغ الى٣اف ألن وهٓغا  بل نٞغ

 حٗبىيا قٗاعا يهبذ"  اإلاضوي اإلاجخم٘"  مهُلر ؤن بطن، ال٣ى٫، يم٨ً ٞةهه اإلالمىؾت، الٗمليت الؿياؾت َبيٗت اجسظ
 الٗضيض في الاظخماعي الدك٨يل مؿخىياث مسخل٠ في ٖمي٣ت جدىيالث بظغاء بلى الؿاٖيت الاحخماعُت والٟئاث ال٣ىي  إلاسخل٠

ت جبجي ٖبر اإلاضوي اإلاجخم٘ ٞحها يؿعى التي  الٗغبيت اإلاى٣ُت مجها البلضان مً  جد٣ي٤ بلى واإلاي٩اهحزماث آلالياث مً مجمٖى
  واظخماعي وا٢خهاصر ؾياسخي َاب٘ طاث ؤَضاٝ

 في اإلاضوي اإلاجخم٘ بمىٓماث السانت الٟٗاليت ماقغاث ٢ياؽ يم٨ً ٦ي٠:الخاليت ؤلاق٩اليت هشحر ؾب٤ ما ٖلى جإؾيؿا
 ؟  الخالي الؿياسخي الخغا٥ ْل في  الٗغبي اإلاٛغب في الخ٨م وجغقيض الؿياؾيت الخىميت

يت ألاؾئلت هُغح مٗها والخٗاَي جدليلها لدؿهيل جبؿيُها ٢هض بق٩اليدىا لخ٨ٟي٪ :الـسعُت الدظائالث  :الخاليت الٟٖغ

 .الغاقض؟ والخ٨م الؿياؾيت الخىميت ٨ٞغة  ٖلحها ج٣ىم التي اإلااؾؿيت واإلا٣اعباث الىٓغيت ألاؾـ ؤَم هي ما

 وجغقيض الؿياؾيت الخىميت بعجلت الضٞ٘ ؤظل مً اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث َٝغ مً اإلاٗخمضة واإلاي٩اهحزماث آلالياث هي ما
 ؟  الٗغبي اإلاٛغب في الخ٨م
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 الخىميت مؿاع جٟٗيل في اإلاضوي اإلاجخم٘ صوع  ٖلى الخا٦مت الؿياؾيت  الىٓم َبيٗت جازغ ٦ي٠

 الٗغبي؟ اإلاٛغب صو٫  في  الغاقض والخ٨م الؿياؾيت

ت الـسكُت  :اإلاسهٍص

ع مىىط  العسبي اإلاؼسب في الظُاطُت والخىمُت الساػد الخىم جدلُم-  .زاػدة ؿعالت آللُاث اإلادوي اإلاجخمع بخىَس

ٌ  اإلادىز   .الساػد والخىم الظُاطُت الخىمُت لدزاطت وهظسي  مـهىمي مدخل:ألاو

 .الساػد والخىم الظُاطُت الخىمُت مـهىم

 :الظُاطُت الخىمُت مـهىم-ؤ

ت"ؤنها هي الؿياؾيت الخىميت ٖلى ؤَل٣ذ التي الخٗغيٟاث ؤواثل مً  الؿياؾيت والبييت الش٣اٞت حؿتهضٝ اإلاخٛحراث مً مجمٖى
 و٢ابليت ٢ضعة في جدى٫  وبخضار ج٣ليضر، ٚحر خضيض هٓام الى خضيض ٚحر ؤو ج٣ليضر هٓام مً اإلاجخم٘ ه٣ل الى ماصيت

 يٗغى ما بؾديٗاب ٖلى ٢اصعة ٖهغيت ٢يم وجُىيغ ظضيضة بجى جإؾيـ ؤظل مً اإلاباصعة بؼمام ألازظ ٖلى الؿياؾيت الاوؿان
 بظخماٖيت ؤَضاٝ جد٣ي٤ ؤظل مً ؤزحرا والؿعي اإلاؿخمغة والخٛحراث اإلاُالب م٘ والخ٨ي٠ لخلها والؿعي مك٨الث مً

 :هظ٦غ الخٗغيٟاث َظٍ مً الؿياؾيت الخىميت مٟهىم ٖلى حٗغيٟاث ٖضة الٗلماء ؤَل٤ و٢ض، .. ظضيضة

 لؤلبييت اإلاتزايض والخسهو الخمايؼ ؤنها ٖلى الؿياؾيت الخىميت يٗٝغ الظر Gabriel Almond ؤإلاىهض ظابغييل حٗغي٠

مليت. الؿياؾيت للش٣اٞت اإلاتزايضة والٗلمىت الؿياؾيت، اث٠ مغجبُت َىا ؤوالخسهو الخمايؼ ٖو  ألابييت بها ج٣ىم التي بالْى
يت ألاهٓمت صازل والخٟاٖالث والٗملياث الؿياؾيت،  ألاصواع جىٕى يٗجي والخسهو، الخمايؼ بن بط الؿياسخي، للىٓام الٟٖغ

اث٠ ؤبييت وبيجاص غح الؿلى٥، في والىا٢ٗيت الغقاصة بلى حكحر والٗلماهيت مدضصة وؤصواع بْى  م٘ ظاهبا الخ٣ليضيت ألاؾاليب َو
 ؤصاء ؤؾلىب ؤؾاؽ ٖلى يجغر  والخضيشت الخ٣ليضيت الىٓم بحن الخميحز ؤن ؤإلاىهض ويغي  ال٣غاع، اجساط في الٗلميت ألاؾـ بجبإ

اث٠ ظٍ.  للخ٣ليضر والسهىنيت الاهدكاع م٣ابل والٗمىميت بالخدضيض الخضيض ألاؾلىب يخمحز بط اإلاسخلٟت الؿياؾيت الْى  َو

 . البلضان لب٣يت والخىميت للخُىع  همىطظا حٗض التي الٛغبيت، الؿياؾيت ألاهٓمت جُىع  جمحز التي هي السهاثو

غ ٖىضما جخد٤٣ الؿياؾيت الخىميت ؤن ٞحري  Samuel Huntington َىدىجخىن  نامىيل ؤما  : هي ٖىامل زالزت جخٞى

اث٠ مدضص صؾخىع  ؤو ٢اهىن  ؤؾاؽ ٖلى وجضاولها وبؾخالمها مماعؾتها ججغر  ؤن ؤر: الؿلُت جغقيض -  .الْى

اث٠ وجىٕى جمايؼ: والخسهو الخمايؼ -  .لها مخسههت ؤبييت وبيجاص الؿياؾيت الْى

  .للمكاع٦ت وآلياث ٢ىىاث زال٫ ومً اإلاىاَىحن، ٢بل مً الؿياؾيت اإلاكاع٦ت وؿبت ػياصة:  الؿياؾيت اإلاكاع٦ت -

  ". الؿياسخي والخدضيض الضيم٣غاَيت جغاصٝ"  الؿياؾيت الخىميت Baknham Davidبا٦جهام صاٞيض وخؿب

                                                           
 http://www.alnoor.se/article.asp?id=HYPERLINK"الحديثة  والنظرياتالتنمية السياسية قراءة في االليات والمداخل "رمي بن عيسى ، 

"http://www.alnoor.se/article.asp?id=173489"173489 
 .ادلرجع نفسه  
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 مجها هدىاو٫ " الؿياؾيت الخىميت ومٓاَغ ظىاهب" ٦خابه في الؿياؾيت للخىميت حٗغيٟاث ٖكغ ٢ضم ٣ٞضL.bye بار لىؾيان ؤما

 : مشل الخٗاعي٠ بٌٗ

 الا٢خهاصيت الخىميت لخد٣ي٤ الالػم الًغوعر  الكٍغ هي الؿياؾيت الخىميت -1

 . الخ٩ىمي الخٛيحر جد٣ي٤ هي الؿياؾيت الخىميت -2

 . ال٣ىميت الضولت بىاء الؿياؾيت الخىميت -3

 اإلاكاع٦ت جد٣ي٤ هي الؿياؾيت الخىميت -4

  .  الضيم٣غاَيت بىاء هي الؿياؾيت الخىميت -5

 والؼوايا ألابٗاص مخٗضصة جاعيسيت ؾيؿى ٖمليت بإنها:"الؿياؾيت الخىميتAbdelHalim azayat الؼياث الخليم ٖبض ٖٝغ و٢ض
 ج٣ضمي بيضيىلىجي وؿ٤ مً ال٣ٗضيت ومغظٗيخه ال٨ٟغيت ؤنىله يؿخمض ٖهغر، ؾياسخي هٓام اؾخدضار ؤو جُىيغ بٛيت

 مىُل٣ا هٟؿه، الى٢ذ في وحك٩ل للمجخم٘ الش٣اٞيت واإلادضصاث الاظخماٖيت البييت م٣خًياث م٘ م٣ىالجه جدؿ٤ مالثم،

  .الاظخماٖيت الخٗبئت لٟٗالياث عثيؿيا

 للهٗىباث عاظ٘ وطل٪ الؿياؾيت للخىميت مدضص مٟهىم بيجاص ؤظل مً البدض ٖمليت يكىب ه٣و َىا٥ ؤن وؿدك٠ ومىه

 :مايلي هظ٦غ الهٗىباث َظٍ ظملت ومً الؿياؾيت للخىميت مالثم و مدضص حٗغي٠ جدضيض ؤظل مً الباخشىن  بها بنُضم التي

لماء باخشحن َغي٤ ًٖ ال ال٣غاع وناوعي الضولت عظا٫ ًٖ الخٗاعي٠ َظٍ نضوع  -1  .الٗلمي الخٗغي٠ ًٖ بٗيضة هي وبالخالي ٖو

 . الٛغب لخجغبت ؤلايضيىلىجي الاهدياػ ٖلحها يٛلب وبالخالي الٛغبي الٗالم وم٨ٟغر  باخثي ًٖ ناصعة ٧اهذ الاظتهاصاث ؤٚلب -2

 الجهاثيت، الؿياسخي الىٓام ؤَضاٝ جد٣ي٤ بلى حؿعى ٚاثيت ٖمليت هي الؿياؾيت الخىميت ؤن الباخشحن بٌٗ يغي  -3

يت اإلاكاع٦ت، اإلاؿاواة، ٧الضيم٣غاَيت،  .الكٖغ

ىن  الؿياؾيت الخىميت جد٣ي٤ ؤن آزغيً م٨ٟغيً يغي  -4  الخضيض الهىاعي للمجخم٘ الؿياؾيت السهاثو با٦دؿاب مَغ

 .الساعط مً هابٗت بل مدليت طاجيت ليؿذ الخجاعب ج٩ىن  وبالخالي

 ٖمليت يٗجي ٞاألو٫  الؿياسخي، والخٛحر الؿياسخي ٧الخدضيض ؤزغي  مٟاَيم م٘ الؿياؾيت الخىميت مٟهىم جضازل ٦ظل٪ -5
 َاب٘ طاث ؾياؾت لش٣اٞت جبيجها زال٫ مً الؿغي٘ والا٢خهاصر الاظخماعي الخٛحر مؿايغة مً الؿياؾيت الىٓم جم٨ً ججضيض

                                                                                                                                                                                           
" (  00  -987 "الضفة الغربية وقطاع غزة على التنمية السياسية في فلسطين " حماس"أثر حركة المقاومة اإلسالمية خالد سليمان فايز ،زلمود ،  

 :See more at . -8 ،ص 00 ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، ،رسالة ماجستَت،غَت منشورة، كلية الدراسات العليا
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ى الشاوي ؤما الٛغبيت، ٧الضو٫  زاعظيت ؤر مدلّيت ٚحر بيئت مً وهابٗت ٣ٖالوي  مً البُئ ؤلاهخ٣ا٫ يٗجي" الؿياسخي الخٛحر" َو
ظا اإلاىظىص، الخىاػن   ماؾؿاث في ممازلت اظخماٖيت حٛحراث يهاخبه والظر الؿياؾيت الضولت ؤظهؼة ٧ل في يدضر الخدى٫  َو
 اإلاجاالث ٧ل في اإلاىظىص الخىاػن  ًٖ زغوط وحٗض م٣هىصة ٖمليت ٞهي الؿياؾيت، الخىميت ؤما الؿاثضة، والش٣اٞت اإلاجخم٘

ضٞها الخسُيِ في بالغقاصة جخمحز ظضيض ٨ٞغ مً وجىُل٤  ٞالخىميت وبالخالي. البٗيض اإلاضي ٖلى مؿخىي  ؤًٞل بلى الىنى٫  َو
  .قاملت ألنها الخدضيض ٖلى وجدخىر  جخًمً

 :الساػد الخىم مـهىم- ب

ف -  ممازطت جخم خاللها مً التي واإلااطظاث الخلالُد" بإهه الغقيض الخ٨م الضولي البى٪ يٗٝغ: الدولي البىً حعٍس

ٌ  في الظلطت ظا ،"العام الـالح ؤحل مً الدو  :يكمل الخٗغي٠ َو

 .واؾدبضالهم عنضَم و الؿلُت ٖلى ال٣اثمحن ازخياع ٖمليت• 

 .بٟاٖليت الؿلميت الؿياؾاث وجىٟيظ اإلاىاعص بصاعة ٖلى الخ٩ىماث ٢ضعة• 

 ".بيجها ٞيما والاظخماٖيت    الا٢خهاصيت الخٟاٖالث جد٨م التي للماؾؿاث والضولت اإلاىاَىحن مً ٧ل اخترام• 

ف -  : ؤلاهماجي اإلاخددة ألامم بسهامج حعٍس
ً
 ممازطت هى: "الغقيضة الخا٦ميت مٟهىم ٞان ؤلاهماجي اإلاخدضة ألامم لبرهامج وو٣ٞا

ت والظُاطُت الاكخـادًت الظلطت اث، واؿت على الدولت ػاون إلدازة وؤلاداٍز ؼمل اإلاظخٍى  والعملُاث آلالُاث َو
مازطىن  مـالخهم عً واإلاجمىعاث اإلاىاطىىن  ٌعّكر خاللها مً التي واإلااطظاث ىؿىن  اللاهىهُت خلىكهم ٍو  ٍو

لبلىن  بالتزاماتهم  ".خالؿاتهم لخل الىطاطت ٍو

ف - س حعٍس  : العسبُت ؤلاوظاهُت الخىمُت جلٍس
ً
٣ا  الخىم هى: "الغاقض الخ٨م ٞان( 2002) الٗغبيت ؤلاوؿاهيت الخىميت لخ٣غيغ ٞو

دعم ٌعصش  الري ـىن  ٍو لىم ؤلاوظان زؿاه ٍو  الاكخـادًت وخّسٍاتهم وؿسؿهم وخُازاتهم البؼس كدزاث جىطُع على ٍو
ظعى والظُاطُت، والاحخماعُت   الؼعب ؿئاث واؿت جمثُل بلى َو

ً
  جمثُال

ً
 مـالح للمان ؤمامه مظاولت وجىىن  وامال

  ".الؼعب ؤؿساد حمُع

ه -  و الخىىمُت اللطاعاث بين الـعالت و الجدًدة ألاػياٌ جلً هى"  بإهه" جِبىلذ"  و" زاهُجُى مازهى"  مً ٧ل يٗٞغ

  " .الخىىمت حؼىُل في اإلاظاهمت الاعخباز بعين ًإخرون  ألاعىان مً ؤخسي  ؤػياٌ ؤو باإلاىاطىين، الخاؿت الخجمعاث

ت اإلاداخل  :الساػد والخىم الظُاطت الخىمُت لدزاطت الىظٍس

 :ؤؾاؾيحن ؤمغيً ٖلى يخى٠٢ ما ٢ًيت لضعاؾت اإلاالثم اإلاضزل ازخياع ؤن والٗلماء الباخشحن ي٣ى٫  

 . البدض مدل ال٣ًيت ومىيٕى َبيٗت م٘ اإلاسخاع اإلاضزل بحؿا١ َى: ألاو٫ 

 والخُبي٣يت الىٓغيت الىظهخحن مً صعاؾتها وجىظيه ال٣ًيت، َظٍ وجٟؿحر جدليل ٖلى و٢ضعجه اإلاضزل َظا ٦ٟاءة َى: والشاوي

 . ؾىاء خض ٖلى
                                                           

1
 .35.صيرجع سابك عؼ١ذ ػ١غٝ ٠ٛعف ،- 
2

 16، ص 2007، ا٤سدْ، خٛاْ لراءاث في يتناول انشباب -سيادة انمانىٌ في األردٌِشوض اٌس١بح ٌز١ّٕخ اٌّدزّغ اٌّذٟٔ،  
3

 http://www.freemediawatch.org/majalah/document/docmajlaHYPERLINK: ، ٔمال ػٓ"انتنًيت انبشريت نهحكى انراشد" ٤خؼش ػضٞ ٚ غبٌُ ثٍطٟ،  

"http://www.freemediawatch.org/majalah/document/docmajla4-200605/arabic/20%20- 

http://www.freemediawatch.org/majalah/document/docmajla4-200605/arabic/20%20-%2025tanmiye.htm
http://www.freemediawatch.org/majalah/document/docmajla4-200605/arabic/20%20-%2025tanmiye.htm
http://www.freemediawatch.org/majalah/document/docmajla4-200605/arabic/20%20-%2025tanmiye.htm
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يت الهٗىباث مً ٦شحرا الغاقض والخ٨م الؿياؾيت الخىميت في الباخض يىاظه و  ألاخىا٫ مً ٦شحر في جدى٫  التي واإلاىهجيت اإلاٗٞغ
 ٦مىيٕى الغاقض والخ٨م الؿياؾيت الخىميت ؤن الى ٖام بىظه الهٗىباث َظٍ وجغظ٘ لضعاؾخه، اإلاالثم اإلاضزل بزخياع صون 

 في الباخض ٖلى يخٗحن زم ومً مٗها، وجخضازل الٗلىم مً بٗضيض جغجبِ ؤنها ٦ما مؿخدضزا، مبدشا آلان ختى جؼا٫ ال للضعاؾت

ت والٗملياث الٓىاَغ و ال٣ًايا مً ٖضيض م٘ ؤيًا يخٗامل وؤن. واخض ٖلم مً ؤ٦ثر هخاثج ٖلى يٗخمض ؤن مجالها  اإلاخىٖى

 .واخض آن في واإلاخٟاٖلت

 زالر ٖلى َظا بدشىا في ه٣خهغ ؤن اإلاٟيض مً وظضها ٣ٞض بإَغاٞه ؤلاإلاام ونٗىبت اإلاجا٫، َظا في اإلاىيٕى إلحؿإ وهٓغا
يٟي البىاجي اإلااع٦سخي،واإلاضزل واإلاضزل ال٣اهىوي، اإلاضزل هي عثيؿيت مضازل  ؤَم حك٩ل اإلاضازل َظٍ ؤن بةٖخباع الْى

  .الؿياؾيت الخىميت زاللها مً ٖىلجذ التي الىٓغ وظهاث

 ٖمليت ؤنها ٖلى باإلاىيٕى الاَخمام بضاياث في الٛغبيحن الضاعؾحن مً الغاقض والخ٨م الؿياؾيت الخىميت وصعاؾت مٗالجت جم
 اإلاجخم٘ جُىع  حٗي٤ التي الخ٣ليضيت وال٣يم ألابييت مً والخسلو الؿياؾيت، وألابييت اإلااؾؿاث بىاء في الٛغبي للىمىطط ج٣ل

 ٧ل بلى ه٣لها ؤو جُبي٣ها يهلر ٖاإلايت نٟت طاث ٖمليت ؤنها ٖلى الٛغب، في خضزذ التي الخىميت بلى الىٓغة و٧اهذ. ٖام بك٩ل

 . الشالض الٗالم صو٫ 

 اإلاجخمٗاث جمحز التي السهاثو ٖلى الخٗٝغ ٖلى ؤ٦ثر مىهب ألاولى الؿياؾيت الخىميت صعاؾاث في والاَخمام التر٦حز و٧ان
 هدى اإلاجخمٗاث بها جمغ التي اإلاغاخل ٖلى التر٦حز ظغي  ٦ما. اإلاخسلٟت اإلاجخمٗاث جمحز التي السهاثو ًٖ وجُىعَا اإلاخ٣ضمت

 مخٗا٢بت بمغاخل جمغ بإنها والخدضيض الخىميت ٖمليت اٖخبرث ٦ما  الخىميت ٖمليت مً حعجل التي والٗىامل وال٣ىي  الخُىع،

 .الٛغبيت الضو٫  به مغث الظر الاججاٍ َظا في حؿحر ؤن بض ال البكغيت اإلاجخمٗاث ٧ل وؤن ناٖض، واخض باججاٍ
 في اإلاؿخسضم واإلاىهج عئيخه ػاويت مً ٧ل الؿياؾت، ٖلماء مً الاججاٍ َظا في الؿياؾيت الخىميت حٗغي٠ جم طل٪ ٖلى بىاءا

غ١  الؿياؾيت الخىميت صعاؾت وؤؾاليب اإلاىاهج حٗضصث و٢ض. الؿياؾيت الخىميت ٖمليت صعاؾت  بلحها، والىنى٫  جد٣ي٣ها َو
 يدمل ًٟٞايا مٟهىما الؿياؾيت الخىميت مٟهىم مً ظٗلذ التي والخٗغيٟاث الا٢تراباث مً ٦بحر ٖضص َىا٥ ؤن بديض

ت وصالالث مٗاوي   :  الؿياؾيت الخىميت لضعاؾت ا٢تراباث زمؿت َىا٥ ؤن با٦جهام صيٟيض ويغي . مخىٖى

 والؿلُاث الخ٨م لىٓام جدضيض مً يخًمىه وما والضؾخىع  ال٣اهىن  ػاويت مً الخىميت يغي  الظر: اللاهىوي الاكتراب-  ؤ

ا والخ٣ى١  وجىٓيمها حَر  .ٚو

 اإلاجخم٘ خاظاث جلبي التي الا٢خهاصيت الخىميت ظىاهب اخض ؤنها ٖلى الؿياؾيت الخىميت ويٗالج: الاكخـادي الاكتراب-  ب

 .الخىمىيت
ٗاليت و٦ٟاءة ؤلاصاعيت الىٓام ٢ضعاث في صالت الؿياؾيت الخىميت يٗخبر: ؤلادازي  الاكتراب-  ث اث٠ ؤصاء ٞو  .اإلاسخلٟت الْى

 اإلاكاع٦ت يؿهل الظر اإلاخُىع  الاظخماعي الىٓام ظىاهب مً ٦جاهب الؿياؾيت الخىميت يٗالج :الاحخماعي الىظام اكتراب-  ر
 .ألامت ويىخض

                                                           
1

 انًرجع نفسو( 9) 
2
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 ال٣يم ج٣ضع التي الخضيشت الؿياؾيت الش٣اٞت في صالت هي الؿياؾيت الخىميت ؤن يغي  :الظُاطُت الثلاؿت اكتراب-  ط
 .وجدترمها الضيم٣غاَيت

  :ٖكغة في الؿياؾيت الخىميت صعاؾت مىاهج نى٠ بار لىؾيان

 جد٣ي٤ في يىجر الظر الىٓام خالت هي الؿياؾيت الخىميت ؤن خيض: الا٢خهاصيت للخىميت ٦مخُلب الؿياؾيت الخىميت-  ؤ
 .الا٢خهاصيت الخىميت

 يٗخبر الؿياؾيت للخياة همىطظا َىعث الهىاٖيت ٞاإلاجخمٗاث: الهىاٖيت اإلاجخمٗاث لؿياؾت ٦ىمِ الؿياؾيت الخىميت-  ب
 .ألازغي  للمجخمٗاث مشاال

 .الؿياؾيت الخياة في الٛغبي الىمىطط ه٣ل ؤر: ؾياسخي ٦خدضيض الؿياؾيت الخىميت- ث

 .ال٣ىميت للضولت ٦بىاء الؿياؾيت الخىميت-  ر
 .وال٣اهىوي ؤلاصاعر  والخىٓيم الؿياؾيت الخىميت بحن الترابِ ٖلى يا٦ض خيض: و٢اهىهيت بصاعيت ٦خىميت الؿياؾيت الخىميت-  ط

 .ظماَحريخحن ومكاع٦ت ٦خٗبئت الؿياؾيت الخىميت-  ح
 .الضيم٣غاَيت اإلااؾؿاث ب٢امت هخاط هي ؤر: للضيم٣غاَيت ٦بىاء الؿياؾيت الخىميت-  ر

 يمان الؿياسخي الىٓام يؿخُي٘ ٖىضما جخد٤٣ الؿياؾيت الخىميت بن ؤر: مىخٓم وحٛحر ٧اؾخ٣غاع الؿياؾيت الخىميت-  ص

 .الاؾخ٣غاع ٖلى يازغ ال بديض الخىاػن  ٖلى والخٟاّ وجىٓيمه الخٛيحر ويبِ الاؾخ٣غاع
 .اإلاىاعص وجسهيو حٗبئت في و٢ىجه الىٓام ٢ضعة خيض مً: و٢ىة ٦خٗبئت الؿياؾيت الخىميت-  ط

 الخٛحر بمجاالث جغجبِ الؿياؾيت الخىميت بن ؤر: الاظخماعي للخٛيحر اإلاخٗضصة الجىاهب مً ٦جاهب الؿياؾيت الخىميت-  ع
 .ٖجها مؿخ٣لت وليؿذ بها وجازغ وجخإزغ ألازغي  الاظخماعي

 اإلاخٗضصة الاظخماعي الخٛيحر ٖمليت مً ظاهب"  هي الؿياؾيت الخىميت ؤن جغي  بسالنت اإلاضازل َظٍ مً بار لىؾيان زغط و٢ض
 :هي عثيؿيت م٣ىماث زالزت ٖلى وج٣ىم".  الجىاهب

 .ال٣غاع نى٘ في اإلاكاع٦ت وبم٩اهياث الٟغم في ومؿاواة ال٣ىاهحن، ؤمام مؿاواة: اإلاؿاواة: ؤوال

 خاظاث جلبي مسغظاث بلى اإلاضزالث جدىيل ٖلى و٢ضعتها بمهامها، بال٣يام اإلاسخلٟت وؤبىيخه الىٓام ٢ضعة وهي: ال٣ضعة: زاهيا
 .اإلاجخم٘

اث٠ الىٓام في بييت ٧ل ٢يام ؤر: والخسهو الخمحز: زالشا  .البٌٗ بًٗها م٘ وحٗاونها جٟاٖلها م٘ ومخسههت، مدضصة بْى

 لخىمُت ؤحل مً العسبي اإلاؼسب في اإلادوي اإلاجخمع مىظماث كبل مً اإلاعخمدة واإلاىُاهيزماث آلالُاث:الثاوي اإلادىز 

 .الخىم وجسػُد الظُاطُت

 قهضتها، التي والشىعاث الخغا٥ ْل في الٗغبي اإلاٛغب صو٫  مسخل٠ في اإلاضوي اإلاجخم٘ بها ٢ام التي ألاصواع ؤَم عنض ؾىداو٫ 
ا ا ق٩لذ باٖخباَع  ؤَم عنض زال٫ مً اإلاى٣ُت في وملمىؾت خ٣ي٣يت صيم٣غاَيت جدىالث نىاٖت ٖلى و٢اصعا ومازغا ٞاٖال َٞغ

 .والاظخماٖيت والا٢خهاصيت الؿياؾيت آلالياث
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 ( 91، 85، 64)، ص 2001، اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ، غضح، ِىزجخ داس إٌّبسح، نتنًيت انسياسيت، دراست في اننظرياث وانمضايااششاة، ٔبخٟ طبدق،  



 2016  ماعؽ  5 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
81 

 

81 

 

 :واللاهىهُت الظُاطُت آلالُاث

اع َظا وفي  صون  مً صيم٣غاَيت صولت جىظض ال ٦ما صيم٣غاَيت، صولت صون  مً يىظض ال اإلاضوي اإلاجخم٘ ؤن يغي  ٞالبٌٗ ؤلَا

 في صيم٣غاَيت ٚحر ؤهٓمت ْل في جإؾؿذ اإلاضهيت الجمٗياث مً ٦شحرا ألن ٢ُٗيت، ليؿذ ال٨ٟغة َظٍ ؤن ٚحر مضوي مجخم٘
 في زانت اإلاُل٤، الاؾدبضاصر الخ٨م ؤهٓمت إلاىاظهت ٦إصاة يؿخٗمل اإلاضوي اإلاجخم٘ ٧ان ما و٦شحرا الٗالم، مً مسخلٟت صو٫ 

 الٟترة في ،  جىوـ في الضيم٣غاَي الخدى٫ : "ٖىىان جدذ صوليت هضوة هٓمذ و٢ض. الضيم٣غاَيت بلى جيخ٣ل ؤن ٢بل الٛغبيت ؤوعبا
 بَاع وجدضيض الضولي، الهٗيض ٖلى الضيم٣غاَيت الخدىالث مغاخل ج٣ييم في الىضوة ؤَضاٝ جمشلذ: 2011 ماعؽ 20و17 بحن ما

 َظٍ جىنياث مً واؾخلهاما. الخىوسخي اإلاضوي اإلاجخم٘ وخاظاث صوع  وحٗيحن ج٣ىيم وؤزحرا جىوـ، في الضيم٣غاَي الخدى٫ 

 :ٖلى الٗمل اإلاٛاعبيت الضو٫  مسخل٠ في اإلاضوي اإلاجخم٘ ٖلى الىضوة

 ألاٞغاص بحن خ٣ي٣يت ومؿاواة الخغياث، ٧اٞت خمايت يًمً ٖهغيت صؾاجحر ج٣غ لم التي الضو٫  في صيم٣غاَيت صؾاجحر وي٘ 

 .ألازحر الخ٣ل في الخىاػن  حٗيض جصخيديت جضابحر اجساط طل٪ في بما الجيؿحن، وبحن

 الؿياؾيت ألا٢لياث وجمشيل ٚالبيت وحك٨يل وهؼيه، خغ با٢ترإ حؿمذ اهخسابيت ٢ىاهحن نياٚت ٖلى الٗمل  

 وجىٟيظ. ؤلاوؿان بد٣ى١  اإلاٗىيت الضوليت الاجٟا٢ياث واإلاىازي٤ يخالءم بما الىَىيت والدكغيٗاث ال٣ىاهحن مًمىن  حٗضيل

  .وؤلا٢ليميت الضوليت ؤلاوؿان خ٣ى١  إلاٗاَضاث الخابٗت الهيئاث يمً اإلا٣غعة الخىنياث

اث ًٖ مؿخ٣لت ج٩ىن  وؤن آلاعاء ٖلى الخغ والخٗبحر الى٢اج٘ ه٣ل ٖلى ج٣ىم خغة صخاٞت   اإلااليت وزهىنا اإلاهالر مجمٖى
 مجها

تراٝ الخىوسخي، الكإع بلى الدجاب ٖىصة ماقغ) والٟغصيت الٗامت والخغياث الخ٣ى١  ج٨غيـ ؤظل مً الىًا٫   بد٤ الٖا
 بلٛاء اإلاىاًَ، ٦غامت يمان جميحز، ؤو ب٢هاء بضون  اليؿاثيت للخغ٦ت الخم٨حن و٦ظل٪ اإلاضوي، الٗمل في الضيييت الجمٗياث

 السجىاء ٧اٞت ًٖ ٖام ٖٟى وبنضاع. الؿياؾيحن واإلاٗخ٣لحن الغؤر مٗخ٣لي ظمي٘ ًٖ ؤلاٞغاط بها، اإلاٗمى٫  الُىاعت  ٢ىاهحن
 ...(.الٗغبي، البلضان سجىن  في والًمحر الغؤر ومٗخ٣لي الؿياؾيحن

ت الاكخـادًت آلالُاث -ب  وطل٪ الٗغبي اإلاٛغب صو٫  في الخىميت ب٣ًيت جغجبِ اإلاضوي اإلاجخم٘ لٗمل الشاهيت ألاولىيت:والخىمٍى
 :زال٫ مً

لى ألاؾاؾيت الخاظاث ٖلى الخهى٫  للجمي٘ ي٨ٟل واظخماعي ا٢خهاصر جىٓيم ب٢غاع    .الاظخماٖيت الٗضالت ٖو

 والؿلُت الثروة بحن والٟهل الغقيض، والخ٨م ال٣ًاء، واؾخ٣ال٫ ال٣اهىن، وؾياصة الاظخماٖيت، الٗضالت بخ٣ا١ ٖلى الٗمل

 .زاهيت ظهت مً الشالر الؿلُاث بحن الك٨لي ال الخ٣ي٣ي والٟهل ظهت، مً

 اإلاتزايضة، البُالت ؤع٢ام جسٟي٠ في حؿاَم والؼعاٖت الهىاٖت في واؾدشماعاث خ٣ي٣يت جىمىيت مكاعي٘ وبَال١ اإلاؿاَمت 

 ...ال٣ٟغاء ؤٖضاص وجسٟي٠
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 وجم٨يىه والاظخماٖيت واإلاضهيت الؿياؾيت الخياة في الكباب بةقغا٥ حكاع٦يت بغامج ونياٚت الكباب، اخخًان ٖلى الٗمل 
٤ الجمٗياث َظٍ وجىظيه ٢ياصة مً  اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث حؿيحر في الخ٣ليضاهيت ًٖ والابخٗاص الخضاسي ال٨ٟغ ٞو

 .اإلااليت اإلالٟاث في والكٟاٞيت اإلاداؾبت عوح وؾياصة الىمى، مٗضالث وػياصة الٟؿاص ملٟاث خل ٖلى والٗمل الاقخٛا٫ 

 يًمً بما الجيؿيت، و٢اهىن  الصسهيت، وألاخىا٫ والجؼاثيت اإلاضهيت والدكغيٗاث ال٣ىاهحن حٗضيل اججاٍ في الًِٛ    
 وزانت ؤًٖائها ظمي٘ خ٣ى١  يًمً لؤلؾغة ٢اهىن  وبنضاع اإلاجخم٘، في وصوعَا اإلاغؤة وخ٣ى١  اإلاىاَىحن، بحن اإلاؿاواة

ٟا٫   .ؤلاوؿان بد٣ى١  اإلاغجبُت ال٣ىاهحن و٧اٞت. ألَا

 اإلاٛغب صو٫  بحن ٞيما ؤو بٗيجها صولت ٧ل صازل ؾىاء والاَخماماث، الغئي جىخيض ٖلى حٗمل يِٛ و٢ىي  ظبهاث جإؾيـ 
 و٦ظل٪ ظلها، في مؿدكغيا ٧ان الظر الٟؿاص حٗيض ؤن قإنها مً التي التهضيضاث إلاسخل٠ للخهضر لٗغبي الٗالم ال وإلاا الٗغبي

  ".الهضٝ َظا يٗي٤ ؤن قإهه مً ما ٧ل وجدييض الضو٫، َظٍ جىميت ٖلى الٗمل ؤظل مً

ٗاليت وكاٍ بن:  والثلاؿُت الاحخماعُت آلالُاث-ج  حؿخ٣ل جىٓيميت َيا٧ل وظىص مجغص ٖلى يخى٠٢ ال اإلاضوي اإلاجخم٘ صوع  ٞو
 مٗيىت بدضوص الٗامت الؿلُاث ج٣ييض يغوعة ٖلى حكضص ز٣اٞت حؿب٣ها ؤن مً البض وبهما ٣ِٞ الٗامت الؿلُاث ًٖ عؾميا

 مجغص ٖلى ألامغ ي٣خهغ ال وان والخٛيحر والخ٨ٟحر والاظخمإ الخىٓيم في اإلاىاَىحن َاالء واخترام اإلاىاَىحن م٘ حٗاملها ؤزىاء
ت ت ج٣ترن  وبهما الخ٣ى١  َظٍ بمشل اإلاٗٞغ  ٖلى وبازخهاع مٗها مدؿ٣ت الؿلى٥ مً وبإهماٍ ؤزال٢يت ب٣يم بالخمؿ٪ اإلاٗٞغ
ٗا٫ َام بضوع  جًُل٘ لً الٗغبي اإلاٛغب في اإلاضوي اإلاجخم٘ ٞماؾؿاث آزغ مضهيت،بخٗبحر ز٣اٞت  بَاع ٖلى حكخمل لم ما ٞو

  . الضيم٣غاَيت ٢يم جغؾيش ٖلى يؿاٖض ز٣افي

ٌ  في الخازحُت واللؼىط الداخلُت البِئت بين ما اإلادوي اإلاجخمع دوز   معىكاث: الثالث اإلادىز   .العسبي اإلاؼسب دو

       .اإلاؼازبي اإلادوي للمجخمع الداخلُت بالبيُت اإلاخعللت اإلاعىكاث

 َظا في مازغا ٖامال مىه ويجٗل وازخياعاتها، جىظهاتها عؾم في بضوعٍ مدضصا اإلاضوي اإلاجخم٘ لجمٗياث الضازلي الىي٘ يٗخبر
 الؿياسخي اإلاؿخىيحن ٖلى الٗغبي اإلاٛغب لضو٫  الؿياؾيت ألاهٓمت صازل ويٗيخه بلى باإلياٞت ؤلا٢ليمي، الكٗبي الخغا٥

 .وال٣اهىوي

 مؿخ٣ل، هدى ٖلى والٗمل الىظىص في خ٣ها بزباث ؤظل مً حؿعى اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث مً الٗضيض جؼا٫ ال ٖامت بهٟت
 جٟٗيل ٖلى ال٣اصعة الجضيضة ال٨ٟاءاث بىاء مجا٫ في السبرة مً ألاصوى بالخض جخمخ٘ ال يجٗلها ج٣جي ي٠ٗ مً حك٩ى ؤنها ٦ما

ا ٖضم بلى بياٞت. الضيم٣غاَي الخدى٫  مغخلت في صوعَا َغ  وؤَضاٞها وؤولىياتها ؤَضاٞها، جدضص بؾتراجيجيت عئيت ٖلى جٞى
 ج٣ضيم ٖلى ٚالبا اإلاضوي اإلاجخم٘ صوع  ي٣خهغ ؤزغي  ظهت مً. ألاَضاٝ جل٪ إلهجاػ الٗمليت وزُُها والبٗيضة اإلاغخليت
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، تمرير شبكت انًنظًاث انعربيت غير انحكىييت نهتنًيت،ٔزبئح ِشبٚساد اٌّدزّغ اٌّذٟٔ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ، "فبػ١ٍخ اٌّغبػذاد فٟ ِٕطمخ رّش ثّٕس١ٕبد ِظ١ش٠خ ػذح 

 9،ص2008
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 لالجداصاث ٞٗا٫ صوع  وجى٣هه والغنض، الٟٗالت، اإلاضاٞٗت مؿخىي  ٖلى يٗيٟا يٓل بيىما ال٣ضعاث، وبىاء السضماث

  .الاظخماٖيت والخغ٧اث

ا حٗٝغ خيض صازليت، صيم٣غاَيت ٚياب مً حك٩ى مجها الٗضيض ؤن ٦ما  ٖاظؼة يجٗلها مما الدؿيحر في البحرو٢غاَيت مً هٖى
ا، صازل الضيم٣غاَيت ال٣ىاٖض بىاء ًٖ ؾىاء ى ؤََغ  ٖضم بلى بياٞت واه٣ؿاماث، صازليت نغاٖاث يؿبب ٢ض الظر ألامغ َو

غ ججضيض  وشسهىت" ألا٢اعب/"الخاعيذي ال٣اثض" مٟهىم وؾيُغة اإلاضوي اإلاجخم٘ بصاعة ٖلى ال٣اثمت والىسب وال٣ياصاث ألَا
 الكٗب لضي اإلاهضا٢يت ي٣ٟضَا مما الجمٗياث صازل الضيم٣غاَيت واإلاماعؾت الكٟاٞيت ٚياب هديجت ألاَليت، اإلاىٓماث

 .اإلاجخم٘ في حٛيحر ؤو بنالح بخضار ٖلى ال٣ضعة وبالخالي

يت  اإلا٣اعهت اإلاٛاعبيت الضعاؾاث بخضي جبحن ؾب٤ إلاا وبياٞت جإ٦يضا  لها جخٗغى التي ال٠ًٗ وه٣اٍ الهٗىباث هٖى
افي والتي اإلاٛاعبيت، الجمٗياث  بال٣ضع قٟاٞت ٚحر حٗخبر والتي والجمٗياث الغؾميت الجهاث بحن الٗال٢اث َبيٗت هسخهَغ

 بَاع في الغؾميت والجهاث اإلااؾؿاث ٢بل مً وقغي٪ ٦مداوع  ٞٗليا بها مٗتٝر ٚحر الجمٗياث ٧ىن  في جخجلى ٦ما. ال٩افي

 الغؾميت، اإلااليت اإلاؿاٖضاث يسو ٞيما ؤيًا قٟاٞيت حٗٝغ ال الجمٗياث َظٍ ٧ىن  ْل في و٦ظل٪. ممإؾؿت ٚحر ٖال٢ت
 بهضٝ مٗغوٞت وبظغاءاث ٢ىىاث جىاٞغ ٖضم و٦ظل٪ الساعط، مً واإلاؿاٖضاث الهباث اؾخ٣با٫ في الخغيت جمل٪ ال ؤنها ٦ما

 .اإلاكاعي٘ الؾخ٣با٫ م٣غاث ؤو للجمٗياث صاثمت م٣غاث ٖلى الخهى٫ 

 ه٣اٍ بحن مً ؤن بالخظ٦حر الضعاؾت ا٦خٟذ و٢ض. ال٣ىة ه٣اٍ مً ال٨شحر ج٣ابلها ال َظٍ ال٠ًٗ ه٣اٍ الضعاؾت، هٟـ خؿب
 :هي اإلاٛاعبي اإلاضوي اإلاجخم٘ ٢ىة

لى الجمٗياث صازل واإلاغؤة الكباب يدخله الظر الباعػ  الضوع  -    .٢ياصتها عؤؽ ٖو

لت الٟئاث جدخله الظر السام الضوع  -    بميضان اإلاهخمت جل٪ زانت اإلاضوي اإلاجخم٘ ظمٗياث ٢ياصاث في الٗلميت والىسب اإلاَا
 .الخ٣ىقي الٗمل و والخىميت البيئت

 .بلحها واإلاىدؿبحن الجمٗياث ؤًٖاء بحن الخُىعي الٗمل ٢يم اؾخمغاعيت -  

م: الجمٗيت ٢ياصاث ٖلى الٗلميت الىسب ؾيُغة -    بخدىيل ٖاث٤ بلى يخدى٫  و٢ض ٧اٝ ٚحر يب٣ى ؤهه بلى الخإَحر َظا ؤَميت ٚع
 اظخماٖيا جخىؾ٘ لم الجمٗياث َظٍ ٢ىاٖض صامذ ما واإلااؾؿحن، الغواص ظيل يمشلها التي للىسبت مٛل٣ت هىاص بلى الجمٗياث

  .تهمهم التي ال٣ًايا خى٫  للمىاَىحن ججىيض وؾيلت بلى للخدى٫  الى٢ذ م٘

 .ال٣غور الٗالم و الغي٠ تهم التي الجمٗياث جىامي -  

لبيت واإلااليت اإلااصيت الخبٗيت ؤن ال٣ى٫  يم٨ً باإلا٣ابل  بؾتراجيجيتها بٟغى ألازحرة لهظٍ حؿمذ الضولت بػاء الجمٗياث أٚل

 يهبذ وبالخالي. الايجابيت الٗال٢ت بض٫ ؾلبيت، قغا٦ت ٖال٢ت بلى الٗال٢اث وجدىيل الجمٗياث مً ٦بحر ٖضص ٖلى ؤلاصماظيت
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 مً الٗضيض ٖلى ٞغى الىا٢٘ َظا اإلاجخم٘، صازل ال٣ىي  إلاسخل٠ ؤ٦ثر جىاػن  ٖلى حٗمل م٣ابلت ؾلُت ؤو زهم بمشابت ؤخياها
يضعالياث قب٩اث ق٩ل ٖلى الخ٨خل مداولت الجمٗياث، يت خؿب ٞو  يُٛها و٢ىة ٞٗاليتها في الؼياصة في َمٗا اَخمامها هٖى

 . الٟئاث ببٌٗ اإلاهخمت الجمٗياث خا٫ َى ٦ما

ٌ  في الظُاطُت ألاهظمت طبُعت  :العسبي اإلاؼسب دو

ا ججاوؿا الضو٫  ؤ٦ثر مً الٗغبي اإلاٛغب صو٫  حٗخبر َغ غ٢يت وصيييت لٛىيت مكتر٦ت ٢ىاؾم ٖلى لخٞى  الٗغبيت للش٣اٞت هديجت...ٖو
 الا٢خهاصر الىي٘ بلى باإلياٞت وألاماػيٛيت، اإلاٛاعبيت السهىنيت و٦ظل٪.. اإلاؿخمغة والخٟاٖالث اإلاكتر٥ والخاعيش ؤلاؾالميت
م الشالض، الٗالم صو٫  يمً نىٟها والظر اإلاكتر٥  مما الٗالمي الغؤؾمالي باال٢خهاص الضو٫  َظٍ ا٢خهاصياث اعجباٍ ٚع

 ...والش٣اٞيت والؿياؾيت والاظخماٖيت الا٢خهاصيت وجىظهاتها ؾياؾاتها ٖلى يى٨ٗـ

 بُبيٗت مٗٓمها جإزغ ٣ٞض بيجها، ٞيما الازخالٝ صعظت ٧اهذ وؤيا اإلاضوي، اإلاجخم٘ ماؾؿاث وكإث السهىنيت َظٍ ْل وفي

 ظٗلتها ٦ما. اإلاجخم٘ في الٟاٖلحن مسخل٠ ووكاٍ ٖمل في جد٨مذ التي والخىٓيماث ال٣ىاهحن و٦ظا ال٣اثم الؿياسخي الىٓام
 .ؤؾباب لٗضة طل٪ ووٗؼو  ؤلاصاعيت، ألاظهؼة ؤو الىٓام وبحن بيجها ما في جىجغ ٖال٢ت حٗيل

 ؤو الكباب ؤو الٗمل ؤو الاظخماٖيت ٧الكاون اإلاسخهت الىػاعاث زال٫ مً للخ٩ىمت ٧املت نالخياث ال٣ىاهحن ؤُٖذ ٣ٞض

 ؤلاقغاٝ مً هٕى بلى الٟٗلي الخُبي٤ في الهالخياث َظٍ جدىلذ و٢ض ، واإلاىٓماث الجمٗياث ٖلى ؤلاقغاٝ في الضازليت
 ؾلبا ؤزغث ؤمىيت ع٢ابت بلى ألاخيان بٌٗ في جدىلذ ٦ما اإلاىٓماث، َظٍ اؾخ٣الليت مً اهخ٣هذ التي البحرو٢غاَيت والغ٢ابت

 الخا٦م الخؼب ؤظهؼة لخضزل باؾخمغاع ٖغيت ججٗله وؾياؾيت حكغيٗيت بيئت في يخدغ٥ اإلاضوي اإلاجخم٘ ؤنبذ بديض ٖلحها،
ا جىوـ، في الكإن ٧ان ٦ما الضازليت وقاوهه وكاَاجه في والضولت  اإلاغ٦ؼيت الضولت جل٪ بإنها جىن٠ ٧اهذ لضولت خالت باٖخباَع
م اإلامخضة هل ٖلي، وبً بىع٢يبت ٖهضر في له زًٗذ الظر والخدضيض الجٛغاٞيا، م٘ جاعيسها جُاب٤ في حٛحراث ٚع  ٞو

 وهٓام الضولت بحن بالٟهل ؾمذ وألاصواع، ألاق٩ا٫ وويىح الخ٩ىميت، الضولت ماؾؿاث ًٖ ألاَلي اإلاجخم٘ ماؾؿاث
ظٍ الخا٦مت، لؤلؾغة ؤو الٟغص لؿلُت ؤو للىٓام وليـ للضولت ممشال باٖخباٍع الجيل يخهٝغ ٖىضما زانت الخ٨م،  حٗض َو

  ....وبامخياػ جىوؿيت زهىنيت

 الضٖم لها ج٣ضم التي و ألاق٩ا٫ مً بك٩ل لها اإلاىاليت ؤو بالؿلُت اإلاغجبُت الجمٗياث مً ٖضص ؤوكإث ٣ٞض الؿيا١ هٟـ وفي

 مىٓىمخه في بصماظه بٛايت ٞيه يخد٨م للضولت، زايٗا ،«٧اعي٩اجىعيا مضهيا مجخمٗا» ٖلي بً هٓام ابخ٨غ ٨َظا واإلاؿاٖضة،

ظٍ . ٖال٢اجه وقب٨ت  بٌٗ حٗٝغ ٧اهذ التي للجمٗياث  باليؿبت ؤما. الٗغبي اإلاٛغب صو٫  ٧ل ٖلى حٗميمها يم٨ً الؿياؾت َو
 في اإلاسخهت اإلاىٓماث م٣ضمتها وفي ٦شحرة نٗىباث واظهذ ٣ٞض وؤلاصاعر، اإلاالي والخضبحر الغؤر مؿخىي  ٖلى الاؾخ٣الليت

 ج٣ضم والتي ؤلاؾالمي، الخىظه طاث الجمٗياث و٦ظل٪ والخمايت الخٗبئت مجا٫ في والٗاملت ؤلاوؿان خ٣ى١  ًٖ الضٞإ
 الهالر والخ٨م بالكٟاٞيت يخٗل٤ ٞيما زانت الخ٩ىمت، ؾياؾاث في جغاَا التي ال٣هىع  ظىاهب خى٫  الى٣ضيت مالخٓاتها

                                                           
1

٠غٍؾ اٌؼٛء ػٍٝ « اٌّدزّؼبد اٌّذ١ٔخ فٟ اٌؼبٌُ اإلعالِٟ»لشاءح فٟ وزبة " إثبْ اٌشث١غ اٌذ٠ّمشاؽٟ رسٛالد اٌّدزّغ اٌّذٟٔ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ: " ِؼطٟ لجبي 

  2011-05-23ِغبّ٘بد اٌزٕظ١ّبد ا١ٍ٘٤خ فٟ ل١بَ اٌثٛساد اٌؼشث١خ، خش٠ذح اٌّغبء ثزبس٠خ 
2

 .2014-02-04"، وانبحىث يركز آفاق نهدراساث"،اٌّدزّغ اٌّذٟٔ فٟ دٚي اٌّغشة اٌؼشثٟ"فبؽّخ اٌض٘شاء ٘جشاد،" 

http://aafaqcenter.com/index.php/post/HYPERLINK "http://aafaqcenter.com/index.php/post/1979"1979 
3

   initi.net، 2011أوزٛثش  19، ثزبس٠خ "دساعخ اعزششاف١خ ػٓ زظٛظ ِٛس٠زب١ٔب ِٓ اٌثٛسح اٌؼشث١خ"سوض اٌّٛس٠زبٟٔ ٌٍذساعبد ٚاٌجسٛس اإلعزشار١د١خ،  

 
4

 
المرجع نفسه
 

http://aafaqcenter.com/index.php/post/1979
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1979
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1979
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1979


 2016  ماعؽ  5 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
85 

 

85 

 

 واإلااؾؿاث اإلاىٓماث ٢بل مً وجًامىا صٖما اإلاؿخ٣لت الجمٗياث َظٍ وجل٣ى. الضيم٣غاَي اإلاجا٫ في ال٨بحر والى٣و

 .[27]الدكاوعيت اإلاىاؾباث بٌٗ في اإلاؿخ٣لت اإلاىٓماث َظٍ بقغا٥ بلى آلزغ خحن مً الخ٩ىمت حٗمض و٢ض. والضوليت ؤلا٢ليميت

 وج٣ضيم الخىميت ٖلى ٖملهم ٖىض الضوليت واإلاىٓماث اإلاضوي اإلاجخم٘ بمىٓماث الخ٩ىماث َظٍ جغخب الى٢ذ هٟـ وفي 

 ؤمام الباب ٞخدذ ٞالخ٩ىماث ألاظىبيت اإلاٗىهاث وجل٣ي اإلااليت اإلاسههاث جىػي٘ مجا٫ وفي السهىم بهظا. السضماث
غيذ ألاظىبيت اإلاؿاٖضاث َظٍ اخخ٩اع ٖلى ٖملذ بيىما الضوليحن، واإلااهدحن الٟاٖلحن  مىٓماث جل٣ي بم٩اهيت ٖلى خضوصا ٞو
 .الخ٣ت ٣ٞغاث في بياهه ؾيخم ٦ما اإلاىذ لهظٍ اإلاضوي اإلاجخم٘

 الخاليت، اإلاغخلت في الٗغبي اإلاٛغب بضو٫  اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث حٗٝغ. العسبُت الثىزاث ظل في ؤلاكلُمُت الخددًاث
ت  ؤن جداو٫  اإلاىٓماث َظٍ ؤن زهىنا ؤزغي، بنالح ٖلى والٗمل ؤهٓمت بىاء بٖاصة في مؿحرتها ؤمام الخدضياث مً مجمٖى

 بلى يٟخ٣غ الظر واإلاجخم٘ شخيء ٧ل جدخ٨غ التي الضولت بحن ال٣ىي  مىاػيً في ٦بحرا ازخالال حكهض جاعيسيت مغخلت في جىمى

 خىلها اإلاًغوبت والٗؼلت الخهاع لٟ٪ مضٖىة ظهت مً هٟؿها ججض اإلاىٓماث َظٍ ٞةن وبالخالي. وآلياجه الٗمل وؾاثل مسخل٠
 اخخما٫ مً اإلاخىظؿت ألاهٓمت َمإهت بلى الؿعي ؤزغي  ظهت ومً لخغيتها، اإلا٣يضة الدكغيٗاث حٛيحر ٖلى الٗمل زال٫ مً

ا اؾخ٣الليت في ألازحرة َظٍ حؿلم ؤن صون  مً ٖلحها، اإلاىٓماث َظٍ اه٣الب  حٗٝغ التي اإلاغخلت َظٍ زال٫ زهىنا. ٢غاَع
 الكب٩اث عواص/ الٟايؿبى٦يىن  همىطط  –وؤلانالح الخٛيحر ٢اثضة ؤنها ظلها في جضعي ظضص ٞاٖلحن وبغوػ صيم٣غاَيا جدىال

 .      ما خض بلى نٗبا ٖملها يجٗل مما -الاظخماٖيت

 ًٖ اؾخ٣اللها ويمان ألاهٓمت َظٍ اؾخ٣غاع ٖلى والخٟاّ ؤلانالخاث، مىظت ناخبذ التي اإلا٨دؿباث ٖلى الخٟاّ ويٗخبر

ا جدٝغ ٢ض التي اإلاازغاث ٧ل  .الخاليت اإلاغخلت في اإلاضوي اإلاجخم٘ يىاظه جدضر ؤَم مؿاَع

 وبؾتراجيجيتها الظاجيت ببييتها يخٗل٤ الضيم٣غاَي، الخدى٫  مجا٫ في الٗاملت اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث جىاظهه آخس جددي 

ا، َبيٗت في مازغا مٗي٣ا ٧اهذ والتي الٗمليت  .هٟىؾهم في الش٣ت بض وبٖاصة باإلاىاَىحن نلتها حٗؼيؼ زال٫ مً وطل٪ ؾحَر

 الضولي البى٪ مشل الٗاإلايت الخمىيل ماؾؿاث إلمالءاث الٗغبيت الخ٩ىماث وزًٕى العىإلات آزاز عً مترجب الثالث الخددي

 بهضص خاليا هي الؿياؾاث َظٍ مً ٖضيضة ظىاهب بن. -والليبي الخىوسخي الىمىطط –الٗاإلايت الخجاعة ومىٓمت الى٣ض ونىضو١ 
مليت اه٣ًاى قبه هجض الخاليت الٟترة في وؤهه زهىنا الاظخماٖيت، اإلا٩اؾب مً الٗضيض ٖلى ال٣ًاء  ؤظل مً اؾدبا١ ٖو

 مىٓماث مهمت ح٣ٗيض مً يؼيض ؤن قإهه مً طل٪ و٧ل. مكغوَت جمىيالث مىدها و٦ظل٪ الجمٗياث َظٍ وجضعيب جإَحر
لت ٚحر هي بياٞيت مؿاولياث ويدملها اإلاضوي، اإلاجخم٘  الخاليت الٟترة في وهجاٖت ٞٗاليت ب٩ل بلحها للخهضر خاليا مَا

 .الخا٦م ؾلُت جدذ حٗض لم ظمٗياث ٞخىة ْل في زهىنا

ل جددي هى السابع الخددي  مًٗلت مىاظهت في هٟؿها ججض ؤلاقاعة ؾب٣ذ ٦ما اإلاٛاعبيت اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث بن: الخمٍى
خماص وكاَها مىانلت حؿخُي٘ ال ٞهي. مؼصوظت ا ٖلى بااٖل ى ٣ِٞ، الظاجيت مهاصَع  َظٍ حٗمل ؤن يجب الظر ألامغ َو

٤ وج٣ىيىه جىٓيمه ٖلى الجمٗياث . جدتها اإلاىًىيت الخ٩ىماث م٘ وبخضبحٍر ونياٚتها، بلىعتها في ؾدكاع٥ التي الدكغيٗاث ٞو
 اإلاكغوٍ الضٖم ًٖ ٚجى في ج٩ىن  ٣ٞض للضولت الغؾمي الضٖم مً الاؾخٟاصة اؾخُاٖذ ٞةطا الساعجي الضٖم بسهىم ؤما

 .ووكاَها اؾخ٣الليتها مً يدض ٢ض الظر

 اػصواظيت ؤَمها لٗل بالساعط، ٖال٢خه في الٗغبي اإلاٛغب صو٫  في اإلاضوي اإلاجخم٘ جىاظه ٖضيضة ٦بري  جدضياث َىا٥ ؤن ٦ما
 واضخا بضي الظر ألامغ مىا٢ًا، ؾلى٧ا جماعؽ الى٢ذ هٟـ وفي الضيم٣غاَي للسُاب جغوط ٞهي الضوليت، الؿياؾاث

http://aafaqcenter.com/index.php/post/1979
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1979
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1979
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1979
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1979
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1979
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1979
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1979
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1979
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1979
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 ٧ان خيض باألمـ لها ومخمل٣ا مىاليا ٧ان التي ألاهٓمت َظٍ ٖلى ٞجإة الضولي الىٓام اه٣لب خيض للشىعاث، ومهاخبا

 الجهاث مً الاخخياٍ الى٢ذ هٟـ وفي. -السهىم وظه ٖلى والخىوسخي الليبي الىمىطط  –٦بحرة بضعظت مجها مؿخٟيضا

 (.واإلاداٞٔ ؤلاؾالمي الخىظه طاث الؿياؾيت وألاخؼاب الخغ٧اث) وؤلانالخاث الشىعاث م٨دؿباث مً اإلاخًغعة

 ٢ض: الٛغبيت اإلااليت بال٣ىي  الاعجباَاث طاث اإلادليت اإلاا٫ عؤؽ ولىبياث والا٢خهاصيت ألامىيت الٛغبيت اإلاىٓىمت ؤن بلى باإلياٞت
 يجب ال الٗغبي اإلاٛغب صو٫  في اإلاضوي اإلاجخم٘ زياعاث ؤن َى الغثيـ ٞالخدضر بطن الشىعة، مؿاع ٖلى للخإزحر ظميٗها حؿعى

 .بالٗم٤ خ٣ي٣ي ٖمل إلجاخت ٧اٞيا حجمها ي٩ىن  ؤن ٖلى حٗمل وؤن اإلا٣بلت، اإلاغخلت في ٖليه جملى ؤن

 هٓغا الضازلي اإلاؿخىي  ٖلى الشىعة، بٗض ما مغخلت في اإلاضهيت اإلاجخمٗاث جىاظه ؤن يم٨ً التي  الخدضياث ؤَم بحن مً ٦ظل٪

 وجغؾيش ؤَضاٞها وجد٣ي٤ الشىعة إلهجاح به ال٣يام الىاظب الٗمل جد٨م التي الغئيت) الشىعة بٗض ما ٣ٞه ٚياب ؤو ل٣ٟضان

 و٦ظل٪ الضوليت، مشيلتها مً اإلاىٓماث َظٍ ٖلى جملى ؤلاظغاءاث بٌٗ ماػالذ خيض والساعجي ٖمىما، اإلاضوي للٗمل( ٢يمها
 الٟاٖلحن باقي ًٖ اؾخ٣الليتها يمان ٖلى الٗمل  َى ؾاب٣ا، الخا٦مت للىسب بضاثل حك٨يل ٖلى الشىعيت الىسب ٢ضعة ي٠ٗ

جي اإلاؿخىي  ٖلى ؾىاء  :الخاليت اإلاجاالث جُىيغ ٖلى والٗمل الضولي، ؤو الَى

 .الٟٗالت وؤلاصاعة اإلااؾؿيت وال٨ٟاءة الضيم٣غاَي، البىاء-  

خماص اإلاؿخضام الخمىيل   -  .الىٟـ ٖلى والٖا

 .الؿياؾاث عؾم في اإلاكاع٦ت مؿإلت         -

 ...ؤلا٢ليمي ؤو ال٣ُغر  اإلاؿخىي  ٖلى هٟؿها اإلاىٓماث بحن والدكاوع  والخٗاون  الخيؿي٤ حٗؼيؼ مؿإلت -

 

 :خاجمت

ه ه٣ى٫، الجهايت في
ّ
لى ؤه م ٖو ل ٣ٞض الٗغبي، اإلاضوي اإلاجخم٘ اٖترث الّتي والٗيىب اإلاشالب ٧ل مً الٚغ

ّ
 هٓغيا ه٣يًا ألازحر ق٩

مليا  وبطا..  الُاثٟي ؤو الٗكاثغر  ال٣بلي واإلاجخم٘ الاؾدبضاصر الكمىلي واإلاجخم٘ الشيى٢غاَي للمجخم٘ ألاخيان مً ٦شحر في ٖو
خباع ؤٖاصث ٢ض" الاهخٟايت ؤو الشىعة" ٧اهذ  الخاظت مضي ؤ٦ّضث ؤّنها ٚحر الؿياؾيت، ألاخؼاب ولضوع  الؿياؾيت للخياة الٖا

 وؤصاة اإلاكتر٦ت وال٣ًايا اإلاكاٖغ ًٖ والخٗبحر للخٗبئت ٣٦ىىاث الُىعي الاظخماعي الخىٓيم وألق٩ا٫ الىؾيُت للمىٓماث
 وؤَضاٝ ٚاياث ؤؾاؽ ٖلى وحٗبئتها اإلا٨بىجت اإلاجخمٗيت الُا٢اث واؾدىٟاع الضيم٣غاَيت ٖلى والخضعيب الؿلُت إلاؿاءلت
 الؿياؾيت الخىميت حٗؼيؼ اَاع في جضزل و٧لها ؾىاء خّض  ٖلى واإلاجخم٘ الضولت وبنالح ألاخؿً بلى الخٛيحر جيكض مكتر٦ت

. الغاقض الخ٨م ٢ىاٖض واعؾاء

 

  

                                                           
1

  .لمرجع نفسه ا  
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 وبىزوهدي زواهدا خالتي دزاطت: الىكري  البديراث مىطلت في الظالم بىاء عملُاث خىهمت

 باجىت حامعت خـاؾ مدمد ـ ؤ، 2 ططُف حامعت كماش ػعُب ـ ؤ

 

: اإلالخف

 م٣اعباث ًٖ البدض بلى يضٞٗىا مما مخٗضصة، ألؾباب هديجت للجزاٖاث ٖغيت اإلاىا٤َ ؤ٦ثر مً ال٨بري  البدحراث مى٣ُت حٗخبر
ت بلى الؿعي ؤظل مً مخٗضصة ٞىاٖل بحن الخ٩اٞل مً هٕى جًٟي مؿخجضة  اٖخماص زال٫ مً مدؿاهض ؾالم بىاء ٦يٟيت مٗٞغ

 في البدض زال٫ مً بىعهضر و عواهضا خالتي صعاؾت يؿٗىا بط ،"الؿالم بىاء ٖملياث خى٦مت"بــ ٖلحها يُل٤ ما ؤو" الخى٦مت"
 .الؿالم بىاء في الغؾميت ٚحر و الغؾميت الٟىاٖل ظهىص و الجزإ ايديىلىظيا

 اإلاهلخت ؤصخاب  –اإلاؿاعاث اإلاخٗضصة الضبلىماؾيت  -الجزإ ايديىلىظيا  –الؿالم بىاء  –الخى٦مت :اإلاـخاخُت اليلماث
. الغؾميت ٚحر الٟىاٖل و الغؾميت الٟىاٖل -الجزإ شجغة -اإلاخٗضصيً

 

Abstract : 

   The Great Lakes region is the most areas vulnerable to conflicts as a result of a variety of 

reasons, which leads us to search for new approaches to bestow a kind of solidarity between 

multiple actors in order to seek to know how to build interdependent peace through the 

"governance"or so-called the "governance-building process espeace ", as we can study the cases 

of Rwanda and Burundi by searching and the efforts of official and non-official actors at 

building peace. 

Keywords: governance, peace-building, the etiology ofconflict -Multi-Track Diplomacy, multi-

stake holder, Conflicttree ,Official and non-official actors. 

 

 

: ملدمت

 الؿخاجي٩ى مماعؾاث في الغؾميت ٚحر والٟىاٖل الغؾميت الٟىاٖل بحن حكاع٦يت خؼمت جًٟي التي اإلاٟاَيم مً الخى٦مت حٗخبر
، الظر  الازييت الجزاٖاث ويالث ٖاهذ التي الٗٓمى البدحراث مى٣ُت في الؿالم بىاء ألازال٢يت الجهىص َظٍ بحن ومً حؿايٍغ

. بىعوهضر و عواهضا صولتي ًٖ الخضيض يخم إلاا زانت

حر الغؾميت الٟىاٖل يبحن صوع  ج٩اٞل اؾخيبُىا وبىعوهضر عواهضا ٖلى بالتر٦حز      البيئت لؿبرهُي٣ا هديجت الغؾميت ٚو

. اإلاى٣ُت َظٍ في الؿالم بىاء في ٦بحر بك٩ل ؾاَمذ ٞحها،والتي اإلادهىعة
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: ٧اآلحي ٖمليت وؤَميت ٖلميت ؤَميت للمىيٕى: اإلاىكىع ؤهمُت ــ 1

 في ؤهمىطظا، وبىعوهضر عواهضا الٗٓمى البدحراث مى٣ُت في الؿالم خٟٔ ٖملياث خى٦مت إلاىيٕى العلمُت ألاهمُت جبرػ   
يت خؼمت بيٟاء بم٩اهيت  الغؾميت ٚحر و الغؾميت للٟىاٖل الدكاع٧ي الضوع  و ايديىلىظيخه، و الجزإ َبيٗت لٟهم ص٢ي٣ت مٗٞغ

 .الؿالم بىاء و خٟٔ في

 مً الجزإ َظا خى٫  واؾ٘ مٗغفي ؤ٤ٞ ٖامت بهٟت ؤلاوؿان و زانت بهٟت للباخض حُٗي للضعاؾت العملُت ألاهمُت ؤن بيض
حر الغؾميت الٟىاٖل بحن الدكاع٧ي للٟٗل نالر و ظاَؼ همىطط ٖلى الخهى٫  ؤظل  في الؿالم خٟٔ خى٦مت في الغؾميت ٚو

. الٗٓمى البدحراث مى٣ُت

: بلى الضعاؾت َظٍ تهضٝ:الدزاطت ؤهداؾ ــ 2

  ي٠ مداو٫ . مدى٦مت حكاع٦يت بخىليٟت الؿالم بىاء ٦يٟيت لخٟؿغ ظضيضة ؤصواث جْى
 (. وبىعوهضر عواهضا)الٗٓمى البدحراث مى٣ُت في وصيىامي٨ياجه الخ٣ي٣يت الجزإ ؤؾباب جدضيض

 اإلاى٣ُت َظٍ في الجزإ خى٦مت في الغؾميت ٚحر الٟىاٖل و الغؾميت الٟىاٖل بؾهام مضي جدضيض. 
 ي٠ . مؿخ٣غ ؾالم ؤظل مً الجضيضة الترجيباث جىييذ و صولت، ٧ل في الؿالم بىاء في اإلاؿاعاث اإلاخٗضصة الضبلىماؾيت جْى

:  ؤلاػىـــــالُت ــ3

حر الغؾميت للٟىاٖل يم٨ً ٦ي٠ -  اإلاخأ٧لت الٗال٢اث إلنالح ؤولىياتهم جغجيب ؤظل مً صوعر ج٩اٞل بوكاء الغؾميت ٚو
 ال٨بري؟ البدحراث مى٣ُت في مؿخ٣غ ؾالم بىاء ؤظل مً وا٢خهاصيت ؾياؾيت خىاٞؼ خؼمت وج٣ضيم

ت الغثيؿيت بق٩اليت ًٖ جخٟٕغ :الـسعُت ألاطئلت ــ4 : الخاليت الدؿائالث مً مجمٖى

حر الغؾميت الٟىاٖل بحن حٗاوهيت ٖمليت زال٫ مً الؿالم بىاء في اإلاؿخسضمت الجضيضة ألاصواث ماهي -1  الغؾميت؟ ٚو

 وبىعوهضر؟ عواهضا مً ٧ل في الجزإ وزلٟياث ؤؾباب ؤَم هي ما  -2
حر الخ٩ىميت للٟىاٖل يم٨ً ٦ي٠  -3   وبىعوهضر؟ عواهضا في الؿالم بىاء جغجيباث في اإلاؿاَمت الخ٩ىميت ٚو

:  الدزاطت ؿسكُاث-5

. ال٨بري  البدحراث مى٣ُت في الجزاٖاث حؿىيت في ؾاَم ٧لما ألاؾٟل مً الؿالم بىاء ٖلى التر٦حز جم ٧لما -

 خىاٞؼ ج٣ضيم ؤظل مً للدؿىيت مسغط ايجاص في ؾاَم ٧لما الخٗبئت بنهاء في ؤولىياجه جغجيب مً الساعجي الُٝغ جم٨ً ٧لما -

. ال٨بري  البدحراث مى٣ُت في ا٢خهاصيت و ؾياؾيت

: اإلاىهجُت اإلالازبت-6

خماصٞحهظَالضعاؾتٖلىٗضص ي٠ زال٫ مً وطل٪ الا٢تراباث، و اإلاىاهج مً جمااٖل  مىهجخدليالإلاًمىهمىهجضعاؾتالخالت، جْى

 .البىاجي اإلا٣ترب ظاهب بلى اليؿ٣ي و اإلااؾؿاحي اإلا٣ترب

يٟهٟي:ٞمىهجخدليالإلاًمىن -  خيصياجه، و الجزإ َبيٗت اإلاخدضةخى٫  ألامم مىٓمت ًٖ الهاصعة الخ٣اعيغ مً الٗضيض جمخْى

. بىعوهضر و عواهضا مً ٧ل في الؿالم بىاء ٦يٟيت ًٖ هاَي٪
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 ال٨بري  البدحراث مى٣ُت في الؿالم خٟٔ ٖملياث لخى٦مت الض٢ي٤ الٟهم ؤظل مً اؾخسضامه جم الظر:ومىهجضعاؾتالخالت-

. بىعوهضر و عواهضا خالتي ٖلى التر٦حز زال٫ مً

 الؿياسخي، اليؿ٤ م٩ىهاث بحن الخٟاٖالث َبيٗت جدضيض في اإلا٣ترب َظا بطيٟيضها :Systematic Approach اإلالترباليظلي-

 و عواهضا صولتي في  الٟاٖلحن مسخل٠ و الازجي الخٗضص اخخىاء ٞحها بما الضازليت الؿياؾيت للمضزالث الىٓام اؾخجابت ومضي

.  بىعوهضر

 اإلالمىؾت الًماهاث مؿخىي  بؼياصة الؿلُت وج٣اؾم يخالثم بما ٖمليت بألياث جؼوصها اإلااؾؿاجيت بن :اإلااطظاحي اإلالترب-

اث٠، الخ٩ىميت للمىاعص مخىاؾ٤ بخىػي٘ الجزإ ؤَغاٝ ل٩ل  في الؿالم بىاء ل٨يٟيت الض٢ي٤ الٟهم مً جم٨ىىا بديض والْى

.  الغؾميت ٚحر و الغؾميت الٟىاٖل بحن الخٗاوهيت الخؼمت زال٫ مً بىعوهضر و عواهضا

 بدكغيذ وي٣ىم ال٣ٗالهيت الىيٗيت اإلاىاهج يؿحر الظر الشىاجي الىمِ ج٨ٟي٪ ٖلى ي٣ىم البىاجي الخهىع  بن :البىاجي اإلالترب -

اث بحن الجزإ ْهىع  ٞهم مً يم٨ىىا بديض ،(الخالت َظٍ في والًٗى البييت) الشىاثيت َغفي بحن اإلاخباص٫ الخإزحر ٖال٢ت  اإلاجمٖى
 وال٨يٟيت الىسبىيت، اإلايى٫  ؤو الاججاَاث الؿاثض، السُابي اإلاى٤ُ ٖلى بالتر٦حز بىعوهضر و عواهضا في ؤمىيا مإػ٢ا حٗيل التي

. الجماَحرر  الٗمل جٟؿحر بها يخم التي

 الؿالم و الجزإ صعاؾاث ماؾتر مظ٦غة: بيجها مً هظ٦غ الؿاب٣ت الاصبياث مً الٗضيض صعاؾدىا في اٖخمضها :الدزاطت ؤدبُاث ــ 7

 عً مؼسق  مظخلبل حُل ؤحل مً والخىمُت الؼباب في الخإزير زواهدا، في النزاع بعد ما مسخلت في الظالم بىاء: "بٗىىان

م  Post Conflict Peace Building in Rwanda, the Effect on Youth And the Development of".الخىىمُت ػير اإلاىظماث طٍس

Bright Future Generation, NGO . للباخضVanessa M. Colombaًٖ ظامٗت" Massachusetts" جىُل٤ التي و ،2013 مار في 
 عملُت حظهل ؤن الـساع بعد ما مجخمعاث في والظالم واإلاـالخت الىخدة حعصش  التي للماطظاث هل: الخاليت مىاالق٩اليت

 َياث في يالخٔ ما ل٨ًاإلاظخلبل؟ في الـساعاث ومىع والجىاة، الضخاًا بين العالكاث جأول وبؿالح الضخاًا، زعاًت
حر الغؾميت الٟىاٖل بحن الخٗاوهيت الٗمليت جغإ لم ؤنها اإلاظ٦غة َظٍ  وؿعى ما َظا و الؿالم ٖملياث خى٦مت في الغؾميت ٚو

. لخضاع٦ه هدً

 A Strategic Conflict Analysis for the Great"العظمى البديراث في النزاع جدلُل اطتراجُجُاث: "بٗىىان صعاؾت ؤيًا و 

Lakes Regionالباخض اهجاػ م2004ً ؾىت الخٗاون  و للخىميت الضوليت الؿىيض و٧الت ًٖ الهاصعةJonas Ewalًَظٍ ل٨ 
 جدليل ٖلى ع٦ؼث بل الغؾميت ٚحر و الغؾميت الٟىاٖل بحن حٗاوهيت ٖمليت زال٫ مً الؿالم بىاء ٦يٟيت جغإ لم الضعاؾت

يضعاؾدىا ٣ِٞ، الجزإ . يكىبها الظر الى٣و َظا لخضاع٥ وؿعى ٞو

ٌ  اإلادىز  . بىاءالظالم عملُاث خىهمت ؤدواث:ألاو

 مخٗضصة الضبلىماؾيت في جبرػ والتي الؿالم، بىاء ٖملياث لخى٦مت مٗانغة ؤصواث زالزت بلى الخُغ١  اإلادىع  َظا في لىا يدؿجى   
 خى٦مت ؤظل مً اإلاخٗضصيً اإلاهالر ؤصخاب ًٖ هاَي٪ الازييت، الجزاٖاث في ألا٣ٞيت اإلاؿاواث ٖضم مً الخض اإلاؿاعاث،

. الؿالم بىاء ٖملياث
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. اإلاظازاث مخعددة الدبلىماطُت -1

 ٖلى وحٗٝغ  .ومؿخضام خ٣ي٣ي ؾالم بىاء في الضيبلىماؾيت مؿخىياث ظمي٘ إلصعاط اإلاؿاع اإلاخٗضصة الضبلىماؾيت تهضٝ  

حر الخ٩ىميت ألاوكُت و ألاٞٗا٫ جل٪ هي:"ؤنها  الجزاٖاث ٌٞ بهضٝ الضبلىماسخي اإلاجا٫ في السبراء ي٣ضمها التي الخ٩ىميت ٚو

ها و  ".الخٗاون  واخال٫ حر الغؾمي الؿلى٥:"بإنهاDr. Louise Diamondيٗٞغ اث بحن الجزاٖاث لدؿىيت الغؾمي ٚو  مً مجمٖى
 ٢ىىاث  وجدؿحن والخىجغ، والسٝى الًٛب مً الخض َغي٤ ًٖ  الهغإ جهٗيض  مً الخض بلى يهضٝ اإلاىاَىحن،والظر

: الخالي الك٩ل زال٫ مً الؿالم نى٘ في للضبلىماؾيت اإلاخٗضصة اإلاؿاعاث هبرػ ؤن يم٨ً و  ".اإلاخباص٫ والخٟاَم الاجها٫

 
  .Dr. Louise Diamond :لــ اإلاظازاث اإلاخعددث الدبلىماطُت ًىضح مخطط

. الخ٩ىمت ؾياؾاث َغي٤ ًٖ الغؾميت الضبلىماؾيت زال٫ مً ٞيه الؿالم نى٘ يخم:الخىهمي1 اإلاظاز

 اإلاىٓماث في ٖليا مىانب يكٛلىن  الظيً السبراء في الباعػة الضو٫  ٚحر الٟاٖلت الجهاث حكمل و :النزاع خل خكراء 2 اإلاظاز

  .الضوليت

                                                           
1
Kostadin Grozev Nadia Boyadjiev, "Setting the Research and Teaching Agenda of Transatlantic Security 

Studies: Some Notes on Multi‐track Diplomacy and International Intervention", Managerial Law, Vol 47 ,Iss 

¾ ,Number 2005, P63. 
2

: ، نقال عن27/11/2014: ، تارٌخ الولوج"المسارات المتعددة والدبلوماسية الرسمية البلوماسية"سلٌمانوادي، عبدالحكٌم

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=392990 
3
  Kostadin Grozev Nadia Boyadjiev , Op.cit, p64. 

4
Multi-Track Diplomacy Institute, " WHAT IS MULTI-TRACK DIPLOMACY? '' , at28/11/2014, 

from :http://www.imtd.org/index.php/about/84-about/131-what-is-multi-track-diplomacy 
5
Ibid,p1. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=392990
http://www.imtd.org/index.php/about/84-about/131-what-is-multi-track-diplomacy
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٣ا ٞالخجاعة الجزإ ؤَغاٝ بحن الخجاعيت الخباصالث صوع  في باعػ  َظا :ألاعماٌ زحاٌ و الخاؾ اللطاع 3 اإلاظاز  Moravacsikـ لـ ٞو
  .الخٗاون  ٞغم و خىاٞؼ اوكاء بلى جاصر بديض الثروة لجم٘ وؾيلت

يت الصسهيت اإلاكاع٦ت زال٫ مً ٞيه الؿالم نى٘ يخم :اإلاميز اإلاىاطً 4 اإلاظاز  الخ٩ىميت ٚحر اإلاىٓماث في والخُٖى
. السانت اإلاهالر ظماٖاث و اإلاضوي واإلاجخم٘

ت وكغ و الخٗليم قإن مً: الخعلُم و الخدٍزب البدث، 5اإلاظاز ت زُاباث جلُي٠ في حؿاَم ؤن اإلاٗٞغ  الخ٣اثضيت الجٖز
. نىاٖخه و الجزإ خل في يؿاَم مما للجماٖاث

 الاظخماٖيت والٗضالت الاوؿان خ٣ى١  الؿالح، هٕؼ و البيئي الجاهب في باعػة مخٗضصة ؤبٗاص في ج٩ىن  :للظالم الدعىة 6اإلاظاز
. والا٢خهاصيت

ت اإلاجخمٗاث بحن الضيً اؾخٗما٫ و الضيييت اإلاٗخ٣ضاث وكغ :الدًً 7اإلاظاز .  الجزاٖاث حؿىيت في يؿاَم ؤن قإهه مً اإلاخىاٖػ

ل 8اإلاظاز  إلاا زانت والا٢خهاصيت، الاظخماٖيت ألاؾاؾيت الخاظاث جلبيت ؤظل مً الخمىيل بلى الؿالم بىاء يدخاط :الخمٍى
(. جىػي٘ ؤػمت) اإلاىاعص خى٫  بجزإ ألامغ يخٗل٤

الم يلٗب: العام السؤي و الاعالم 9اإلاظاز  في بليٜ جإزحر له ي٩ىن  الٗام الغؤر نىث ؤن بديض مهمحن صوعيً الٗام الغؤر و الٖا
  .التهضثت هدى الجزإ مؿاع جىظيه اٖاصة في الال٨ترووي اإلاجخم٘ و الخلٟاػ و الاطاٖت صوع  ًٖ هاَي٪ السُاباث، جىظيه

. الازيُت النزاعاث في ألاؿلُت اإلاظاواث عدم مً الخد -2

 :ألا٣ٞيت اإلاؿاواة ٖضم في مك٩لت البلضان مً الٗضيض يىاظه

ياث مٗض٫: بىليٟيا في•   ألانليحن ٚحر الؿ٩ان مً%  50 مً ؤٖلى ألانليحن الؿ٩ان مً الغي٘ ٞو

. البيٌ يىاله ما زمـ هي ألانليحن للؿ٩ان الشاهىر  الخٗليم وؿبت: بحرو في• 

. ألانليحن ٚحر الؿ٩ان مً :5 بــ م٣اعهت 2000 ؾىت مض٢٘ ٣ٞغ ٖاقىا ألانليحن الؿ٩ان مً :20:ٚىاجيماال في• 

ياث مٗضالث: هيجحريا في•    .البالص ٚغب ظىىب في اإلاىظىصة جل٪ ؤيٗاٝ حؿ٘ البالص قغ١  قما٫ في ألامهاث ٞو

 هالهما؟ ؤو اإلاباػسة ػير و اإلاباػسة ألاهماط خالٌ مً ألاؿلُت اإلاظاواة عدم مً الخد ًخم هُف

                                                           
1
Paul D.Williams,Security Studies, Rotledg,USA,2008,P30. 

2
Multi-Track Diplomacy  Institute,Op.cit,p1. 

3
Frances Stewart ,"Horizontal inequalities as a cause of conflict" , Bradford Development Lecture:  

November 2009 , p 2 , from : http://www.bradford.ac.uk/ssis/media/ssis/BDLStewart.pdf 

http://www.bradford.ac.uk/ssis/media/ssis/BDLStewart.pdf
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ٌ  ــ ت ألاؿلُت اإلاظاواة عدم مً الخد ملازبت ًىضح حدو   ..Stewart, Brown and Langer (2008) الازيُت النزاعاث لدظٍى

. الظالم بىاء عملُاث خىهمت احل مً اإلاخعددًً اإلاـالح ؤ خاب -3

 للمىخضي الخىٟيظر اإلاجلـ ماؾـ و عثيـKlaus Schwab طؼىاب هالوض ٢بل مً 2007 ؾىت جُىيٍغ جم اإلا٣ترب َظا

ٌ  بالخضعط، الضولي اإلاجخم٘ بلى الاصاعة ٖلم مً اإلا٣ترب َظا ه٣ل جم بديض الٗالمي، الا٢خهاصر  ؤن ؤظل مً:" طؼىاب ًلى
 ليـ باإلااؾؿت، اإلاهالر ؤصخاب ظمي٘ مغاٖاة بلى خاظت في ٞةنها الٗىاثض، مً ٢ضع ؤ٢صخى جد٣ي٤ في ٞاٖلت اإلااؾؿت ج٩ىن 

ٟحن والٗمالء الؼباثً ول٨ً اإلاؿاَمحن  في بما باإلااؾؿت، الهلت طاث ألاٞغاص مً ألاوؾ٘ اإلاهالر وؤصخاب وؤلاصاعيحن واإلاْى
 خل ؤظل مً الى٣اف مدل بال٣ًيت اإلاهلخت ؤصخاب ٧اٞت و البيئت ؤنض٢اء ٦ظا و  اإلاجاوعة، والخ٩ىماث الضو٫  طل٪

 مدل بال٣ًيت اإلاهلخت ؤصخاب ٧اٞت اقغا٥ يجب معُىت بمىطلت مسجبط النزاع ٧ان ٞةطا بالخالي و ،" اإلاُغوخت اإلاكا٧ل
 مً بضٖم الخ٩ىميت،و ٚحر اإلاىٓماث و والا٢ليميت الضوليت واإلاىٓماث الخ٩ىماث ٖاإلايى و مدلي زام ٢ُإ مً الى٣اف

 مشل -الٗالمي الا٢خهاصر باإلاىخضي ا٢خضاءً   -الىخاثج بلى ونىال الاَضاٝ زم ألاؾاؾياث خى٫  الاجٟا١ يخم ألا٧اصيميحن السبراء
 :الخالي اإلاسُِ يبرػٍ ما

                                                           
1
Ibid,P27. 

2
Thomas G. Weiss, The World Economic Forum :A multi-stakeholder approach to global governance, USA, 

Routledge,2007, p 10. 

 الضمج الخض ٚحر اإلاباقغ لٗضم اإلاؿاواة ألا٣ٞيت الخض اإلاباقغ لٗضم اإلاؿاواة ألا٣ٞيت 

 

 

 الؿياسخيالبٗض 

 

ــ هٓام الخهو، الضؾخىع الخىا٣ٞي و 

. اٖخماص ٢اثمت الخمشيل اليؿبي

 

ــ جهميم هٓام جهىيذ يخُلب مكاع٦ت 

اث  قٍغ الشلشحن في )ٖبر اإلاجمٖى

(. الخهىيذ 

ضص اإلا٣اٖض لًمان  ــ جدضيض ال٨ميت ٖو

خ٣ى١ : الخمشيل اإلاىاؾب لجمي٘ الٟئاث

 .ؤلاوؿان؛ الدكغي٘ والخىٟيظ

: اهدكاع ظٛغاٞيت الخهىيذ

ٞغى خٓغ ٖلى الٗغ٢يت 

 .وألاصيان ألاخؼاب الؿياؾيت

 

الاظخماعي البٗض 

 الا٢خهاصر

بغامج : ــ ػياصة خهو الٗمل ؤو الخٗليم

اث  الاؾدشماع و الاثخمان زانت إلاجمٖى

 .مٗيىت

حكغيٗاث م٩اٞدت الخميحز، الًغاثب 

الخهاٖضيت، وبغامج الخىميت ؤلا٢ليميت، 

 .وبغامج الضٖم ال٣ُاعي

ــ خىاٞؼ لؤلوكُت الا٢خهاصيت 

اث  ــ  ظٗل  ٖبر اإلاجمٖى

اإلاضاعؽ مخٗضصة الش٣اٞاث  ــ 

حٗؼيؼ اإلااؾؿاث اإلاضهيت 

 .مخٗضصة الش٣اٞاث

 

 الش٣افيالبٗض

 

تراٝ بلٛت ألا٢ليت والخٗليم تراٝ : ــ الٖا الٖا

ُٖلت عؾميت، وؤلاصماط في )الغمؼر 

يٟت الضولت  (ْو

ــ خغيت مماعؾت الكٗاثغ الضيييت، ٞهل 

 .الضيً ًٖ الضولت

حٗؼيؼ : ــ حٗليم اإلاىاَىت اإلاضهيت

ىيت قاملت . َىيت َو
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ت مخطط- (.  بخهٝغ) Klaus Schwab لــ  اإلاخعددًً اإلاـلخت ؤ خاب لىظٍس

 بضاثل جً٘ ؤن يم٨ً التي و الجزإ مدل لل٣ًيت مهالر ؤصخاب بلى جدخاط الخ٣اثضيت السُاباث طاث الازييت ٞالجزاٖاث
 اإلاىٓماث و ؤلا٢ليميت و الضوليت واإلاىٓماث ألا٧اصيميحن السبراء ًٖ الخضيض يخم إلاا زانت مؿخ٣غ، ؾالم بلى جاصر مىاؾبت

 التي اإلاؿخضيغة اإلااثضة زال٫ ٞمً الجيؿياث اإلاخٗضصة الكغ٧اث في الباعػ  الٗالمي السام ال٣ُإ طل٪ في بما الخ٩ىميت، ٚحر
غاٝ َظٍ ٧ل ججم٘  زم التهضثت، بلى جاصر هخاثج بلى الخىنل ؤظل مً ألاَضاٝ ألاؾاؾياث، ٖلى الاجٟا١ ما خض بلى ؾيخم ألَا

. مؿخ٣غ ؾالم هدى بىاثه بٖاصة ؤظل مً الؿالم نى٘ و خل

 الٟىاٖل بحن ججم٘ التي الؿالم ٖملياث لخى٦مت ألاصواث مً الٗضيض يىظض ؤهه اإلادىع  َظا في وؿخيخجه ؤن يم٨ً ما   
٠ ؤن خاولىا ؤهه بيض الغؾميت، ٚحر الٟىاٖل و الغؾميت  زال٫ مً الؿالم، لبىاء مىٓىعها خؿب ظضيضة ؤصواث هْى

 و الؿالم، بىاء ٖملياث خى٦مت م٘ ج٨ييٟها ؤظل مً مٗيىت، صعاؾاث في الىُا١ مدهىعة ٧اهذ بن ختى بم٣اعباث الاؾخٗاهت
 بىاء بٖاصة زم والخل، التهضثت هدى الخهٗيض مً الجزإ مؿاع حٛيحر في ٦بحر بك٩ل حؿاَم الشالر ألاصواث ؤن له جىنلىا ما

حر الغؾميت الٟىاٖل بحن الجم٘ زال٫ مً مدؿاهض مؿخ٣غ ؾالم . الغؾميت ٚو

. خىهمتعملُاجبىاءالظالمـيرواهدا: الثاوي اإلادىز 

يت الٗلميت الؿحروعة في ت عواهضا في الجزإ ايديىلىظيا بلى اإلادىع  َظا في هخُغ١  اإلاىهجيت و اإلاٗٞغ  هخُغ١  زم الجزإ، ؤؾباب إلاٗٞغ

.  الؿالم بىاء في الغؾميت ٚحر الٟىاٖل ظهىص بلى ونىال الؿالم، بىاء في الغؾميت الٟىاٖل ظهىص بلى بٗضَا
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. زواهدا في النزاع اًدُىلىحُا -1

ذ عواهضا في الجزإ خيصياث  ٖملذ إلاا 1962 ؾىت الاؾخ٣ال٫ بٗض ؾحروعتها بضؤث التي والضيىامياث الخُىعاث مً الٗضيض ٖٞغ

 ٣ٞبل  .والخىا %1 و الخىحسخي مً %14 و الهىجى مً %85 جىاظض ْل في ، الهىجى ٖليه يهيمً ؾياسخي هٓام بوكاء ٖلى بلجي٩ا
 اؾخمغث التي الهىجى ٞالحي زىعة ٞدضزذ الاظخماعي الىٓام في الٗليا الُب٣اث يكٛلىن  الخىحسخي ؤبىاء ٧ان الاؾخٗماعيت الٟترة

ىض ،1962 ٖام وبدلى٫   .الٗغقي الخىجغ هها٫ وشخظ الخىحسخي ؾيُغة بجهايت وآطهذ 1961 بلى 1959 ؾىت مً  عواهضا خهى٫  ٖو

  الجىاع صو٫  بخضي بلى لجاوا ٢ض الخىحسخي، َاثٟت ؤبىاء مً مٗٓمهم شسو، 120 000 ٧ان اؾخ٣اللها، ٖلى
ً
 الٗى٠ مً َغبا

 الجزإ شجغة زال٫ مً صيىامياجه و الجزإ ظظوع  هٟهم ؤن يم٨ً و .الؿلُت بلى الخضعيجي الهىجى َاثٟت مجيء ناخب الظر

 :الخاليت

 

( الباخشحن اٖضاص مً) عواهضا في الجزإ شجغة يىضر:  1 مسُِ -

                                                           
 .833، ص 993 عبد الوهاب الكياِف، موسوعة السياسة، اجلزأ الثاين، بَتوت، ادلؤسسة العربية للدراسات و النشر،  
 : ، نقال عن   0 /05/06:، تاريخ الولوج"دروس من رواندا" األمم ادلتحدة،منظمة   

http://www.un.org/arabic/preventgenocide/rwanda/infokit.shtml 
 .0 ، ص 3 0 ، مارس  7 ، آفاق ادلستقبل،العدد "نزاعات إقليم البحيرات الكبرى في إفريقيا"عطا حسن البطحاين، 3

 . 5 ، ص ( د س ن)، رللة ادلفكر، العدد الثالث،" المحكمة الجنائية الخاصة برواندا" مستاري عادل، 

http://www.un.org/arabic/preventgenocide/rwanda/infokit.shtml
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اث لثالر م٣ؿمت الجزإ شجغة      ٌ  اإلاظخىي : مظخٍى غاٝ و الجزإ لسلٟياث جغمؼ بديض الجظوع  في باعػ : ألاو  في اإلاؿاَمت ألَا
 بحن الٗغ٢يت السُاباث جهاصم ًٖ الىاظم الشماهييياث في الهي٨لي الٗى٠ لتزايض هديجت ؤ٦ثر الىي٘ جإػم و٢ض ألاخ٣اص، جىاعر

  .الكار و البن ؤؾٗاع وؾ٣ٍى الشماهيىاث في الا٢خهاصيت ألاػمت جهٗيضٍ في ؾاَم الظر و الهىجى، و الخىحسخي

ىضا في الالظئىن  ق٩ل      الغواهضر للمجخم٘ الضيم٣غاَيت لخد٣ي٤ اإلاسههت 1987 ؾىت السواهدًت الىطىُت الجبهت ؤٚو
ىصة   اإلاىٓمت وجبيذ الغواهضيحن الالظئحن ٖو

ً
 الغواهضر الغثيـ ؤن بال الؿلميت الىؾاثل زال٫ مً الٗىصة َظٍ بخد٣ي٤ عؾميا

جي الجيل الغواهضيت الىَىيت الجبهت ٞك٩لذ اإلابٗضيً، الخىحسخي لٗىصة عواهضا لضي وظىصبم٩اهيت ٖضم ٖلى ؤنغ  الَى

  (.RPA)الغواهضر

 وبٟٗل آلاالٝ، قغص الجبهت هجماث بؿبب و عوهضا قما٫ ٖلى هجىما( RPA) قً م٣اجل 7000 جًم ب٣ىة1990ؤ٦خىبغ 1 في    
 للجبهت، قغ٧اء بإنهم البلض صازل الخىحسخي ؤبىاء ظمي٘ ونم ظغي  ٖامضة، اؾتهضاٞيت صٖاثيت ؾياؾت بلى الخ٩ىمت لجىء

ًاء الهىجى ظمي٘ وونم الم، وؾاثل واؾخمغث. زىهت بإنهم اإلاٗاعيت ؤخؼاب في ألٖا  بقاٖاث وكغ في ؤلاطاٖت، وبسانت ؤلٖا
  .الٗغ٢يت اإلاكا٧ل لخٟا٢م ؤصي مما الصخت، مً لها ؤؾاؽ ال

. اإلاىاعص و الخ٨م خى٫  ٧اهذ الازييت الجزاٖاث مٗٓم ؤن بديض الجزإ ٖىإؾباب يٗبر الظر الجظٕ في باعػ  :الثاوي اإلاظخىي 

 مً بال٣غب بىعوهضر والغثيـ السواهدي السثِع اػخُاٌ ًٖ الىاججت الجزإ صيىامياث ٦بحر بك٩ل يبرػ:الثالث اإلاظخىي 
ادة و ج٣لهما، التي الُاثغة بخٟجحر ٦يٛالي  ًٖ هاَي٪ الخىحسخي، مً ؤٚلبهم ٢خيل مليىن  مً ؤ٦ثر بلٛذ بديض الاػخُاالث ٍش

 الدولي اإلاجخمع اوسخاب م٘ ،الاعالم وطاثل اطخؼالٌ ًٖ الىاجج الخهٗيض و ٦يٛالي، ٖانمت في الىاطعت الاعخلاالث
 بىاء ؤظل مً الدؿىيت قغوٍ يسضم ال بما الجزإ، جهٗيض و ألامىيت اإلاًٗلت ح٣ٗيض في ؾاَم َظا ٧ل الؿالم، خٟٔ و٢ىاث

  .مدؿاهض ؾالم

. الظالم بىاء في السطمُت الـىاعل حهىد -2

: ٧اآلحي الضوليت و الا٢ليميت اإلاىٓماث و الساعظيت الضو٫  و الخ٩ىمي ال٣ُإ في الغؾميت الٟىاٖل ظهىص هبرػ ؤن يم٨ً  

جي الجيل بحن م٣ؿمت هاثب 70 مً جخ٩ىن  التي الىَىيت الجمٗيت جإؾيـ جم:الخىىمي اللطاع حهىد-ؤ  الغواهضر، الَى
ت اإلاؿلخت ال٣ىاث الضيم٣غاَي، الاظخماعي والخؼب الجمهىعيت الضيم٣غاَيت الخغ٦ت الغواهضيت، الىَىيت الجبهت  والكَغ

 يم٨ً ٦ما الىػعاء، ا٢الت و حٗيحن الغثيـ، اهخساب و البرإلااهيت، ال٣ىي  َبيٗت جدضيض ٞحها الى٣اف قمل بديض الىَىيت،

ًهم ي٣بلهم ؤن للغثيـ يم٨ً و الىػاعيت للخٗييىاث وػعاء جغشر ؤن للجمٗيت   .ؤويٞغ

ص في السواهدًت الخىىمت ؾاَمذ ٦ما   مً بإمغ ،1997 ؾىت الاوؿان خ٣ى١  ظمٗيت اوكاء زال٫ مً الاوظان خلىق  حعٍص
: ٖلى الجمٗيت َظٍ ٖملذ بديض 99/04 ٢اهىن  باؾم 1999 ؾىت الاهخ٣اليت الجمٗيت ٖليه وا٣ٞذ الظر و الغثيـ

                                                           
. منظمة االمم ادلتحدة، ادلرجع السابق الذكر، الصفحة نفسها 
 .8 ، ص 006 فيفري  3معهد السالم األمريكي، دورة تأهيل لنيل شهادة فيتحليل الصراعات ، برنامج التدريب ادلهٍت،   

 .ادلتحدة، ادلرجع السابق الذكر، الصفحة نفسهامنظمة األمم 3
 . 5 مستاري عادل، ادلرجع السابق الذكر، ص   

5
Joseph R. Oppong ,Rwanda,Rwanda,Infobase Publishing,2008,P75. 
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 و الغثيـ بلى ج٣اعيغ ج٣ضيم و وألاٞغاص اإلاىٓماث و الضولت ؤظهؼة م٘ زانت و الاوؿان خ٣ى١  اهتها٧اث في الخد٣ي٤ -

  .الاهخ٣اليت الجمٗيت و الٗليا اإلاد٨مت

ص و اإلاـالخت و الىخدة جدلُم  1998 ؾىت جإؾؿذ التي URC واإلاـالخت الىخدة  لجىت زال٫ مً الدًملساطُت حعٍص
ملذ : ٖلى ٖو

 .الضيم٣غاَيت جد٣ي٤ -

ىيت ٖامت مىا٢كاث جىٓيم - . الىَىيت الىخضة بلى تهضٝ َو

. اإلاهالخت و الىخضة لخٗؼيؼ عواهضا بغهامج جيؿي٤ و اٖضاص -

  .الىَىيت الىخضة اخترام ٖلى ألاخؼاب حصجي٘ -

ص و اإلااطظاث اؿالح ذ.2004 طىت والعمل العامت الخدمت لىشازة وؿلا: الساػد الخىم حعٍص  بغهامج جىٟيظ في عواهضا قٖغ

ٌ  زواهدا في العام اللطاع " باؾم اإلاٗغوٞت الُمىح الٗام ال٣ُإ بنالح  الانالخاث ٞيه يىضعط "حؼىُل وبعادة الخدى
 الغاقض، الخ٨م مً البالص صيىامياث َظا ؾيا١ في جخد٤٣ ؤن اإلاخى٢٘ ومً ؤلاصاعيت، و والؿياؾيت، والا٢خهاصيت الاظخماٖيت

يتالسضمت ج٣ضيم بلى تهضٝ والتي   .ال٣ٟغ مً والخض اإلاؿخضام الا٢خهاصر الىمى لخد٣ي٤ الٗامت هٖى

 مضيىت ؤمً في للمؿاَمت( ؤ: ) ٖلى ٖملذ عواهضا بلى اإلاؿاٖضة لخ٣ضيم اإلاخدضة ألامم بٗشت:اإلاخددة الامم مىظمت حهىد-ب
 . ٦يٛالي

 .الىاع بَال١ و٠٢ اجٟا١ اخترام مغا٢بت(  ب) 

 .الاهخساباث بلى ونىال الاهخ٣اليت اإلاغخلت زال٫ الىي٘ ألامً مغا٢بت(  ط)  

. الخضعيب بغامج زال٫ مً ألاو٫  اإلا٣ام في ، ألالٛام بػالت في اإلاؿاٖضة(  ص (

ي٤ الؿعي(  ٌ)  غاٝ بحن للخٞى ت، ألَا ا١ م٘ الجزإ  خاالث في للخد٣ي٤ والؿعي اإلاخىاٖػ . الا٢خًاء ٖىض الٗام لؤلمحن ج٣غيغ اٞع

اصة ٖمليت عنض (و)  حن بٖاصة و الالظئحن، الغواهضيت ؤلٖا   . آمً م٩ان في جىٟيظٍ جم ؤهه مً لخد٤٣ اإلاكغصيً جَى

 :ٖلى ٖملذ خيض 1997 ؾبخمبر قهغ مً ابخضاء بغواهضا ٖملها الجىاثيت اإلاد٨مت بضؤث: الدولُت الجىاثُت اإلادىمت حهىد-ج

 .اإلادخجؼيً ألاشسام مجمٕى مً شسها 21بلى اتهام الثدت 14انضاع-

" ؤ٧ايؿى بى٫  ظىن "  TABAمضيىت لٗمضة اإلاابض بالسجً ٢غاعاث اإلاد٨مت وؤنضعث 09/01/1997 في ألاولى اإلادا٦مت اٞخخاح بضؤ-
. الخ٣خيل و الخٗظيب بلى باإلياٞت ظيؿيت ٖى٠ ؤٖما٫ العج٩ابه

                                                           
1
VanessaM. Colomba," Post Conflict Peace Building in Rwanda, the Effect on Youth And the Development of 

Bright Future Generation, NGO ", A Master’s Thesis of Arts Degree in Peace and Conflict Studies, The 

University of Massachusetts, Lowell, Published by ProQuest, United States , May 2013،P44. 
2
jonasEwald,  A Strategic Conflict Analysis for the Great Lakes Region,Sweden : Swedish International 

Development Cooperation Agency,2004، p122. 
3
Oscar Kimanuka ,Sub-Saharan Africa’s Development Challenges A Case Study of Rwanda’s Post-Genocide 

Experience,United States, PALGRAVE MACMILLAN,2009, P46. 
4
Security Council , United Nations Assistance Mission for Rwanda established pursuant to resolution ,S/1994/672, p 

16. From :http://www.un.org/ar/sc/repertoire/93-95/93-95_05.pdf#page=16 

http://www.un.org/ar/sc/repertoire/93-95/93-95_05.pdf#page=16
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ا بها ي٣هض الجماٖتالتي ٖلى مىٓمت مٗيكيت ْغوٝ بٟغى ٖمضا ال٣يام- . خمايتهم اظل مً ؤوظؼثيا ٧ليا اإلااصر جضمحَر

 .الجماٖت يمً والصاث خضور مى٘ بها ي٣هض جضابحر ٞغى-

  .ؤق٩اله بمسخل٠ الٗى٠ نىع  م٩اٞدت في ال٣ًاجي الاظتهاص مؿاَمت-

. الظالم بىاء في السطمُت ػير الـىاعل حهىد -3

 ٚحر واإلاىٓماث GACAC وجىٓيماث اإلاضوي اإلاجخم٘ زال٫ مً عواهضا في الؿالم بىاء في الغؾميت ٚحر الٟىاٖل ظهىص جبرػ

. الضوليت الخ٩ىميت

 :الظالم بىاء في( الخىماء مجلع)  GACAC حهىد-ؤ

 م٘ الخىانل بلى يهضٝ خيض1999 ؾىت جإؾـ ،ػاواوا باؾم اإلاٗغوٝ الكٗبي الدكاع٦يت الٗضالت هٓام َى الخ٨ماء مجلـ 
 الاباصة ظغيمت اعج٩ابهم في بهم اإلاكدبه مدا٦مت في يؿاَم و ،1994 ٖام الجماٖيت ؤلاباصة خى٫  الخ٣ي٣ت إلزباث الغواهضيحن

  .الاوؿاهيت يض ألازغي  الجغاثم و الجماٖيت

 بل مباقغة، بالجىاة الامؿا٥ الصسو ٖلى يهٗب ما ٞٗاصة ظماٖيت بباصة جدضر إلاا:" ػاواوا في الللاة ؤخد كاٌ كد و
 ٖلى الخهى٫  ؤظل مً الكٗبيت بال٣اٖضة الاخخ٩ا٥ يخم بديض الٛا٧ا٧ا في الباعػة الخ٣ليضيت اإلادا٦م زال٫ مً جدبٗهم يجب

  ".ألاصٚا٫ في ؤو ٢غيب مجز٫  مً يسخباون ٧اهىا بطا ما خالت في بال بالكاَضيً الا٢غاع يخم ال بديض مباقغة، ٚحر قهاصاث

م، الظيً الكهىص ؤؾماء خى٫  الخٟانيل ٧اٞت اُٖىا و الجغاثم بهظٍ الىاؽ مً الٗضيض اٖتٝر ٢ض و  يٗخ٣ض الؿبب لهظا عؤَو
 يظ٦غ ؾيٝى ما شسو آظال ؤو ٖاظال ألهه ػاواوا في الخ٣ي٣ت مً الهغوب الهٗب مً ؤههVanessa M. Colomba الباخض

  .ٞحها قهاصج٪ ؤو للجغيمت اعج٩اب٪ عؤوا الىاؽ بحن اؾم٪

: الظالم بىاء فيBright Future Generation اإلاؼسق  اإلاظخلبل حُل حهىد-ب

يت مىٓمت ًٖ ٖباعة َى حر الخ٩ىميت واإلاىٓماث واإلاضاعؽ اإلادليت اإلاجخمٗاث م٘ قغ٧اء لها خ٩ىميت ٚحر جُٖى  الخ٩ىميت ٚو

: ٖلى حٗمل بديض"  للخضعيب الٗمل وعقاث"  زال٫ مً ال٣ٗليت الصخت ٖلى التر٦حز م٘ ؤلاعقاص ز٣اٞت لبىاء حؿعى

.  للسُغ اإلاٗغيحن الكباب مكا٧ل ٖلى للغص اإلاىٓماث لهظٍ وال٨ٟاءة الش٣ت ػياصة -

 للمٗالجت اإلاؿخىياث مخٗضص ههج باؾخسضام ؤخالمهم وجد٣ي٤ الظاجيت، والخىميت الخٗليم بحن الٗال٢ت للكباب بيًاح -
. الجيض الٗلمي الخدهيل مً الكباب جم٨ً التي

لى التي الٗمل وعف زال٫ مً اإلادليت اإلاجخمٗاث صازل والاظخماعي الىٟسخي الضٖم ؤهٓمت ػياصة -  طاث الهضمتو جغ٦ٖؼ
ايت .  السانت الٖغ

جي اإلاجلـ م٘ الخيؿي٤ زال٫ مً الدؿى٫  م٩اٞدت - ا٢ت طور  لؤلشسام الَى  اإلاغ٦ؼ( ألاَليت اإلاىٓماث مؿاهضة) ؤلٖا
 (. RCHC) عواهضر الش٣افي الهخي

                                                           
 .59 -58 عادل، ادلرجع السابق الذكر، ص ص مستاري  

2
jonas Ewald ، OP.cit ,p122. 

3
Vanessa M. Colomba,Op.Cit,P67. 

4
Ibid,P70. 
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  .الؿالم و الخىميت جد٣ي٤ ؤظل مً الكباب جُٕى لؼياصة: الغوهضر ألاخمغ الهليب م٘ الخيؿي٤ -

 والش٣اٞت الكباب  وػاعة) للكباب الىَىيت الغواهضيت ا٢خىٗخالؿياؾت: زواهدا في الظالم بىاء في الؼباهُت الخصمت حهىد-ج
 ٞهم...  الٗمغيت الٟئاث مسخل٠ في الؿالم لخُلٗاث خيت ٢ىة يمشلىن  الكباب: "زاللخهغخها مً( 2005 ؾىت والغيايت
 اإلاا٫ عؤؽ يمشلىن  يجٗلهم مما الٗمل، و٢ضعاث الىاؾٗت اإلاسيلت والخيىيت، الٗليا واإلاشل الُا٢ت، مً ال٨شحر يمخل٩ىن 

امال للخىميت  الاظخماعي   " .والخ٣ضم الخىميت جد٣ي٤ ؤظل مً والا٢خهاصر الاظخماعي الخٛيحر ؤظل مً مهما ٖو

 ؤمغي٩ا مً قابا ٖكغ زمؿت بالدؿاور  جخًمً ٧اهذ التي العاإلاي الؼباب زبط بعثت في الكباهيت الجهىص بٌٗ بغػث و٢ض

د ؤلاوظان بدلىق  النهىق ؤحل مً الؼباب جمىين" قٗاع جدمل التي عواهضا مً قابا ٖكغ زمؿت و الكماليت  وبوؼاءاإلاٍص

 وعقاث زال٫ مً الاوؿان خ٣ى١  ز٣اٞت اعؾاء بلى الؿعي و والٗمل، الخٗلم مجخم٘ ز٣اٞت وكغ بلى ؾٗى".  عادٌ عالم مً
يت عخالث في الكباب بصماط و الٛغبيت ٞياإلاى٣ُت لىُبىي في الشالزت ألايام في له زهو ما َظا و الٗمل  الىهب بلى جٖى

ب الٗى٠ ؤٖما٫ ٖلى حكهض ٧اهذ خيض الخظ٧اعيت   .الجماٖيت ؤلاباصة زال٫ اعج٨بذ الظر اإلاٖغ

 حٗخبر التهضثت هدى الخهٗيض مً الؿالم و الجزإ بحن الخجاطب في عواهضا ججغبت ؤن اإلادىع  َظا في وؿخسلهه ؤن يم٨ً وما    
ها مً ٞغيضة ججغبت،  ق٩ل في صوعر ج٩اٞل قملذ ؤنها بديض اإلاؿخ٣غ، الؿالم بىاء ظهىص خيض مً و السؿاثغ، خيض مً هٖى
 ال٣ُإ زال٫ مً الؿالم بىاء في السطمُت الـىاعل حهىد بغػث ٣ٞض الغؾميت، ٚحر و الغؾميت الٟىاٖل بحن حٗاوهيت خؼمت

 باعػة ٧اهذ ٣ٞض الغؾميت ٚحر الٟىاٖل ظهىص ؤما ، الضوليت الجىاثيت مد٨مت ظهىص و اإلاخدضة ألامم مىٓمت ظهىص و الخ٩ىمي،

ا اإلاكغ١  اإلاؿخ٣بل ظيل ظهىص و GACACA الخ٨ماء مجلـ في  الخؼمت ظهىص ًٖ هاَي٪ خ٩ىميت، ٚحر مىٓمت باٖخباَع
امت ٧اهذ التي الكباهيت  في م٣بىلت صعظت بلى م٨ً للٟىاٖل اإلاؿاَماحي الخٗضص َظا ؤن بديض الٗالمي، الكباب عبِ بٗشت بٖؼ

 ٧اهذ التي للٟهاثل الازجي الخىا٤ٞ زال٫ مً مٗؼػ  مؿخ٣غ ؾالم خالت بلى الٗىي٠ الجزإ خالت مً الاعج٣اء و الؿالم، بىاء

. ؾاب٣ا مخىاخغة

 .بىزوهدي في الظالم بىاء عملُاث خىهمت:الثالث اإلادىز 

 بىعوهضر في الجزإ ايديىلىظيا ٖىىان يدمل ألاو٫  اإلابدض: مدؿلؿلت مباخض زالزت بلى الخُغ١  الٟهل َظا في لىا يدؿجى     
 جُغ٢ىا الشالض اإلابدض ؤما الؿالم بىاء في الغؾميت الٟىاٖل بجهىص مٗىىن  الشاوي اإلابدض و الجزإ، وزلٟياث ؤؾباب لضاعؾت

 .الؿالم بىاء في الغؾميت ٚحر الٟىاٖل لجهىص ٞيه

. بىزوهدي في النزاع اًدُىلىحُا -1

ذ بىعوهضر في الجزإ خيصياث       بوكاء ٖلى بلجي٩ا ٖملذ ؤن مىظ ؾحروعتها بضؤث التي والضيىامياث الخُىعاث مً الٗضيض ٖٞغ

 الخ٩ىمت، َٝغ مً ال٣م٘ ؾياؾاث بغػث لظل٪ هديجت و ،1962 ؾىت الاؾخ٣ال٫ بٗض الخىحسخي ؤ٢ليت يد٨مه ؾياسخي هٓام

 مً 10000 م٣ابل الخىحسخي مً شسو 300 بلى 200 م٣خل قهضث خيض ،1972 ٖام الهىجى َٝغ مً ألاولى الاهخٟايت واهضلٗذ
: الخاليت الجزإ شجغة زال٫ مً صيىامياجه و الجزإ ظظوع  هٟهم ؤن يم٨ً و  .اإلاجاوعة البلضان بلى 150500 حكغيض و الهىجى

                                                           
1
Ibid,PP98-99. 

2
Ibid,P74. 

3
Ibid,P85. 

4
jonas Ewald,Op.Cit ,P139. 
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-
 (الباخشحن بٖضاص مً) بىعوهضر في الجزإ شجغة يىضر مسُِ

اث لثالر م٣ؿمت الجزإ شجغة      ٌ  اإلاظخىي : مظخٍى غاٝ و الجزإ لسلٟياث جغمؼ بديض الجظوع  في باعػ : ألاو  في اإلاؿاَمت ألَا
 اهخٟايت بيجها مً الهىجى َٝغ مً الاهخٟاياث مً الٗضيض خضزذ الاؾخ٣ال٫، بٗض الخىحسخي لؿيُغة ٞىديجت ألاخ٣اص، جىاعر

ا بُاز َٝغ مً باػاشا حان Jean batistabagaza ٖلى اه٣الب خهل 1987 ؾىت ؤهه بيض ،1972 ٍى  ٢ام خيضPier Buyoya بٍى
ٌ ٢ىبلذ ل٨ً الهىجى، عضخى ٖضم ٞحها عاعى الانالخاث مً بالٗضيض  مما الهىجى جمغص بلى ؤصي مما الخىحسخي، َٝغ مً بالٞغ

  .1991-1988 ؾىت مً صامذ مجاػع  و اٚخياالث بلى اصي

م الظر 1993 ؾىت هاصاصر الغثيـ اٚخيا٫ للجزإ ألازغي  ألاؾباب ومً  ؤهه بىعوهضيت،بديض الضيم٣غاَيت الجبهت خؼ يتٖز

ــــىجىهديجت باهخماءاجه مٗغوٝ ــ ــ ــ ــ . الخىحسخي يباٍ َٝغ مً اٚخياله جم لظل٪ للهـ

. اإلاىاعص و الخ٨م خى٫  ٧اهذ الازييت الجزاٖاث مٗٓم ؤن بديض الجزإ ٖىإؾباب يٗبر الظر الجظٕ في باعػ  :الثاوي اإلاظخىي 

جي اإلاجلـCNDDمشل اإلاخمغصة الجماٖاث جىعٍ ٦ظل٪: الثالث اإلاظخىي   ًٖ الضٞإ ٢ىاث FDDو الشىعة ًٖ للضٞإ الَى

ى الضيم٣غاَيت، جي، الخدغيغ ٢ىاث  FLN م٣ابل في ،1994 ؾىت جإؾـ الٗؿ٨غر  الجىاح بمشابت َو  الجىاح باٖخباٍع الَى

                                                           
 .603- 60، ص ص 993 عبد الوهاب الكياِف، موسوعة السياسة، اجلزء األول، بَتوت، ادلؤسسة العربية للدراسات و النشر،  
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 ظماٖاث جىعٍ ًٖ هاَي٪ للهىجى، اإلاؿلخت الجماٖاث بٌٗ ؤيًا و الهىجى، قٗب جدغيغ خؼبPALIPEHUTU و الٗؿ٨غر 
Ex-Farintrhamawe.  

: في عامت بــت النزاع ؤطباب اًجاش ًمىً ًمىً بالخالي و

 الاؾخٗماع ٢بل ما اإلال٩ي الىٓام جأ٧ل. 

 الٗغ٢يت الهىياث جغؾيش في هجخذ ول٨ً ٞاٖلت صولت زل٤ في الاؾخٗماعيت ال٣ىاٖض ٞكل .
 الجماٖت ٖلى للهيمىت الغثيؿيت ألاصاة الضولت ؤنبدذ بديض الضولت، ؤظهؼة في اإلادؿىبيت و للمىاعص اإلاغ٦ؼيت  
 لبيت خ٨م جشبيذ ٞكل جي الجيل يؿخسضمىن  الظيً الخىحسخي لىسبت ؤمىيت يماهاث م٘ ألٚا   .للخمايت الَى

. الظالم بىاء في السطمُت الـىاعل حهىد -2

 :٧اآلحي والضوليت الا٢ليميت اإلاىٓماث و الساعظيت الضو٫  و الخ٩ىمي ال٣ُإ صوع  في الغؾميت الٟىاٖل ظهىص هبرػ ؤن يم٨ً  

 :٧اآلحي الؿالم لبىاء الترجيباث مً الٗضيض ٖلى البىعوهضيت الخ٩ىمت ٖملذ:الخىىمي اللطاع حهىد-ؤ

خباع في آزظة ؤلاصماط وبٖاصة والدؿغيذ الؿالح هٕؼ ٖلى الخ٩ىمت ٖملذ- س خصب م٣اجلي بةصماط اإلاخهلت الترجيباث الٖا  جدٍس
س كىاثو الهىجى ػعب  الضولي البى٪ مً الؿالمبضٖم ٖمليت بَاع في الىَىيت وألامً الضٞإ ٢ىاث يمً الىطىُت الخدٍس

  .آلازغيً والكغ٧اء

 ٢غاعر  في ٖىه اإلاىهىم الىدى ٖلى الىَىيت البرامج ظمي٘ في باجساطال٣غاع، اإلاٗىيت الىَىيت اإلااؾؿاث في اإلاغؤة بصماط -

(. 2006)1819 و( 2000)1365 ألامً مجلـ

 مً الخض باؾتراجيجيت زانت والخدب٘ للغنض مكتر٦ت آليت بوكاء ٖبر وعنضَا اإلاؿاٖضاث جيؿي٤ ٖمليت بخدؿحن الالتزام -

  .2010-2007 ؾىت مً ال٣ٟغ

 ال٨بري  البدحراث مى٣ُت في والخىميت والاؾخ٣غاع ألامً ميشا١ ٖلى 2007 ٖام زال٫ الخهضي٤ لًمان اؾدباقي بضوع  ال٣يام -

اٖليت الؿالم بىاء في ؤلا٢ليمي صون  الخ٩امل بؾهام ل٨ٟالت مخابٗت جضابحر ووي٘ وجىٟيظٍ،   .الخضابحر جل٪ ٞو

و و٢ض ؤعوقا، اجٟا١ ٖليه هوَّ  الظر اإلآالم ؤمحن م٨خب بوكاء زال٫ مً الـظاد مياؿدت - ّهِ
ُ
ه ما ز  مليىن  500 مجمٖى

  .اإلااؾؿت َظٍ جٟٗيل ؤظل مً 2010 لٗام الضولت محزاهيت في بىعوهضر ٞغه٪

                                                           
1
Junhyuk Park ,"Conflict Management and Mediation theory: south africa's role in burundi's 

civil,international area review" ,volume 13, number 3, septmber 2010,P190. 
2
jonas Ewald,Op.Cit ,P141. 

، اجلمعية العامة، "التوصيات المنبثقة عن االستعراض نصف السنوي لتنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء السالم في بوروندي"منظمة األمم ادلتحدة،  3
 . 5، ص 008 جوان    ،  PBC/2/BDI/9: الدورة الثانية ، الوثيقة رقم

، جلنة بناء السالم، الدورة الثانية، الوثيقة " آلية لرصد وتتبع اإلطار االستراتيجي لبناء السالم في بوروندي" منظمة  األمم ادلتحدة،  
 .  ، ص 007 نوفمرب  PBC/2/BDI/4  ، 7رقم

 .5 نفس ادلرجع، ص  5
، جلنة بناء " اتيجي لبناء السالم في بوروندي التقرير المرحلي الرابع استعراض التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار االستر" منظمة  األمم ادلتحدة، 6

 .5 ، ص 0 0 مارس    ، PBC/4/BDI/1السالم، الدورة الثانية، الوثيقة رقم 
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: ٧اآلحي الؿالم بىاء ٖمليت صٖم ؤظل مً الضوليت الجهىص جٓاٞغث:الظالم لبىاء الدولُت الجهىد-ب

. والخٗليم والصخت والؼعاٖيت الا٢خهاصيت والخىميت الغقيض بالخ٨م جخٗل٤ لبرامج بلجي٩ا صٖم -

 البكغيت اإلاىاٖت ه٣و بٟحروؽ اإلاخهلت واإلاؿاثل الٗاثضيً الالظئحن صمج وبٖاصة باإلاغؤة للجهىى لبرامج الضاهماع٥ صٖم -
(. ؤلايضػ)اإلا٨دؿب

  .والاظخماعي الا٢خهاصر وؤلاوٗاف والٗض٫ ألامجي وال٣ُإ الغقيض الخ٨م مجاالث في لبرامج ٞغوؿا صٖم -
ت لبرامج ؤإلااهيا صٖم-  واإلا٣اجلحن واإلاكغصيً الالظئحن صمج وبٖاصة اإلاياٍ وهٓم والخضعيب ألاؾاؾيت الهيا٧ل وبىاء للكَغ

. الؿاب٣حن

حر  -  ال٣ُاٖاث لضي ال٨مبيىجغ مهاعاث لخىميت مبخ٨غا بغهامجا ٖغيذ و٢ض بىعوهضيحن، مىاَىحن زمؿت لخضعيب الهىض جٞى
ٗذ اإلاجخم٘، مً اإلادغومت

ّ
 الاجهاالث قب٨ت لخُىيغ بىعوهضر م٘ اجٟا٢ا الٗام لل٣ُإ الخابٗت الهىضيت الكغ٧اث بخضي وو٢

 لهالر بدىٟيظٍ الهىض ج٣ىم ؤلاٞغي٣يت ال٣اعة مؿخىي  ٖلى ؤ٦بر بل٨ترووي مكغوٕ مً ٦جؼء ٞحها وؤلاهترهذ والالؾل٨يت الؿل٨يت

.  ألاٞغي٣ي الاجداص

 والهٝغ الصخت ٢ُاٖاث في واإلاؿاٖضة صمجهم، وبٖاصة صازليا واإلاكغصيً الالظئحن ٖىصة في للمؿاٖضة بغامج اليابان صٖم -
. الهجغة بصاعة مجا٫ في ال٣ضعاث وبىاء والُٟل، واإلاغؤة والٛظاء الهخي

. ال٣ًاثيت الؿلُت وحٗؼيؼ اإلاغؤة يض والٗى٠ الٗاثضيً صمج وبٖاصة بالخٗليم جخٗل٤ بغامج ل٨ؿمبٙر صٖم -

ت لجهاػ عوؾيا صٖم - . الغوؾيت الجامٗاث في َالبيت مىدا ج٣ضيم و الكَغ

. الٗامت اإلااليت ؤلاصاعة وبنالح الغقيض والخ٨م والخٗليم الصخت بغامج اإلاخدضة اإلامل٨ت صٖم -

ٟا٫ صمج وبٖاصة اإلاٟخىح والخىاع الٟٗالت وؤلاصاعة واإلاهالخت باإلاغؤة الجهىى بغامج الجرويج صٖم -   .الؿاب٣حن الجىىص ألَا

 :الظالم بىاء في اإلاخددة ألامم مىظمت حهىد -ج

 الضو٫  ؤو٫  بحن مً وهي ،2006 ؾىت الؿالم لبىاء اإلاخدضة الامم لجىت زال٫ مً الؿالم بىاء ٖلى اإلاخدضة الامم مىٓمت ٖملذ

: ٧اآلحي صوعَا ٧ان خيض ؾحراليىن  ظاهب بلى بها اَخمذ التي

حر ٖلى اإلاخدضة ألامم مً بىعوهضر خ٩ىمت لُلب اؾخجابت الٗملٗلى( ؤ)  و٦ٟالت اإلااليت اإلاىاعص ٞحها بما اإلاُلىبت، اإلاىاعص جٞى
 اإلاخدضة ألامم بٗشت اؾخيخاظاث مغاٖاة م٘ بض٢ت، وعنضَا وبٗضَا، وؤزىاءَا الاهخساباث ٢بل الاهخسابيت الٗمليت جيؿي٤

. الاخخياظاث لخ٣ييم

 اإلاضوي واإلاجخم٘ الؿياؾيت وألاخؼاب اإلاؿخ٣لت الىَىيت الاهخسابيت واللجىت الخ٩ىمت بحن الؿياسخي الخىاع وصٖم حصجي٘( ب)
اث اإلاغؤة يكمل بما اصلت ؾلميت اهخساباث بظغاء لًمان الضيييت واإلاجمٖى . وقٟاٞت ٖو

                                                           
ورة الثانية، الوثيقة ،جلنة بناء السالم، الد"استعراض التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء السالم في بوروندي"منظمة األمم ادلتحدة،   

 .  ، ص  008 جويلية  PBC/2/BDI/10  ،9: رقم

 .5 ادلرجع السابق، ص  
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: يلي ما في الىٓغ( ط)

 لى لالهخساباث صولي صٖم لخ٣ضيم زُت بٖضاص ٖلى اإلاؿاٖضة . مخابٗتها ٖو
 ٖلى ٢اثما الضٖم ي٩ىن  ؤن و٦ٟالت ٖلحها، مخ٤ٟ َغي٤ زغيُت بلى اؾدىاصا الضوليت الجهىص جيؿي٤ في اإلاؿاَمت 

. الُلب

 ٞحها ه٣و يدضر خيىما الالػمت اإلاىاعص خكض.  

 بٗض ،2009 ؾبخمبر 17 في الاهخسابيت الٗمليت صٖم مكغوٕ وزي٣ت ٖلى ؤلاهماجي اإلاخدضة ألامم وبغهامج الخ٩ىمت و٢ٗذ ٦ما   
 ٖام في إلظغائها زُِ التي السمؿت الا٢تراٖاث ؾلؿلت خضص الظر الاهخساباث ٢اهىن  ٖلى البرإلاان مىا٣ٞت مً ٢هحر و٢ذ
2010 .

: الدولُت واإلاىظماث اإلااهدت اإلااطظاث-د

. الضوليت واإلاىٓماث اإلااهدت اإلااؾؿاث مً الاؾتراجيجي لئلَاع اإلا٣ضم الضٖم ٖلى ؤمشلت يلي ٞيما 

اع الهىضو١  صٖم طل٪ ٖلى ٖالوة لبىعوهضر، الخ٣ىيت اإلاؿاٖضة الدولي الىلد ؿىدوق  ٢ضم( ؤ)  لبىعوهضر الاؾتراجيجي ؤلَا
٣ه زال٫ مً ال٣ٟغ مً للخض الاؾتراجيجيت والىع٢ت  ؤظغاٍ الظر ال٣ُغر  والاؾخٗغاى الىمى وجد٣ي٤ ال٣ٟغ مً للخض مٞغ

. صوالع مليىن  16 بضٞ٘ ٢ام ٢ض ؤهه ؤزبذ 2008 ؾىت الضولي الى٣ض نىضو١ 

 وبنالح الغقيض الخ٨م مجاالث ٖلى ؤؾاؾا بىعوهضر في الؿالم لبىاء الاؾتراجيجي لئلَاع الدولي البىً دعم يغ٦ؼ( ب)

. اإلااهدحن ٞغاصي مً للمحزاهيت صٖم ج٣ضيم ؤيًا الضولي البى٪ ويّؿهل والا٢خهاصر، الاظخماعي وؤلاوٗاف ألامجي ال٣ُإ

اع في ألاولىيت طاث اإلاجاالث لضٖم وظهضا ؤمىالا ألاوزوبُت الجماعت زههذ( ط)  وخل الغقيض الخ٨م مشل الاؾتراجيجي ؤلَا

  .ؤلاوؿاهيت واإلاؿاٖضة اإلاحزاهيت وصٖم ألالٛام وهٕؼ التراٖاث

 زضماث وجدؿحن البرإلاان، ؤًٖاء ٢ضعاث حٗؼيؼ َغي٤ ًٖ بىعوهضر، في البرإلاان صٖم الضولي البرإلااوي الاجداص وانل( و)
 البرإلاان في ال٣غاع نى٘ ٖمليت في اإلاغؤة مكاع٦ت بخٗؼيؼ للضيم٣غاَيت اإلاخدضة ألامم نىضو١  مً بضٖم الاجداص و٢ام الاجها٫،

غى ًاء مخٗم٣ت جضعيباث بظغاء ٖو . اليؿاء مً البرإلاان أٖل

 والخ٨م الؿالم حٗؼيؼ مجاالث في بىعوهضر خ٩ىمت بلى ج٣ىيت مؿاٖضة ال٨بري  البدحراث بمى٣ُت اإلاٗجي الضولي اإلااجمغ ٢ضم( ٌ)
 الاظخماٖاث مً ٖضصا للماجمغ الخىٟيظيت ألاماهت ٣ٖضث طل٪ ٖلى ٖالوة الجيؿاهيت، والخىميت الضيم٣غاَيت وحٗؼيؼ الغقيض

  .الؿالم ٖمليت بلى بالٗىصة الىَىيت الخدغيغ ٢ىاث ب٢ىإ ؤظل مً الدكاوعيت

. الظالم بىاء في السطمُت ػير الـىاعل حهىد -3

                                                           
ادلرجع السابق  ،" استعراض التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء السالم في بوروندي التقرير المرحلي الرابع" منظمة  األمم ادلتحدة،  

 .4 الذكر، ص
 .16، ادلرجع السابق الذكر،ص "استعراض التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء السالم في بوروندي"منظمة األمم ادلتحدة،   

 .نفس ادلرجع ، نفس الصفحة 3
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 وحٗؼيؼ بالٗض٫ يخٗل٤ ٞيما ؾيما ال الؿالم بىاء ٖمليت في الباقىٛىخهي وماؾؿت الضيييت والجماٖاث اإلاضوي اإلاجخم٘ ؾاَم   

 .ال٣ٗاب مً ؤلاٞالث إلا٩اٞدت بظغاءاث واجساط ؤلاوؿان خ٣ى١ 

 ومىٗه، الجيـ هٕى ؤؾاؽ ٖلى ال٣اثم الٗى٠ ًٖ اإلاؿاولحن مدا٦مت في اإلاكاع٦حن ظمي٘ حكمل جيؿي٤ آليت ؤيًا وؤوكإث   
الم ووؾاثل ؤلاطاٖت م٘ اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث جدال٠ السهىم وظه ٖلى يظ٦غ ؤن ٖليه،ويجب وال٣ًاء  اإلاؿخ٣لت، ؤلٖا

.  ال٣ٗاب مً ؤلاٞالث إلا٩اٞدت بظغاءاث واجساط ؤلاوؿان خ٣ى١  بخٗؼيؼ ملتزم مؿخ٣ل مضوي مجخم٘ ٢يام بلى جالخمها ؤصي الظر

 اإلاجخم٘ يكً ٖامت وبهٟت الجزإ، مً اإلاخًغعة الجماٖاث صمج وبٖاصة مدليت بىؾاَت ال٣يام هدى بظغاءاث واجسظث   
 بكإن بٖالميت اظخماٖاث ٣ٖض َغي٤ ًٖ وطل٪ ألاعاضخي بمل٨يت اإلاخٗل٣ت الؿياؾيت الخالٖباث يض مؿخمغة خغبا اإلاضوي

  .الؿالم بىاء ٖمليت

: الظالم بىاء في الباػىؼىخهي ماطظت حهىد -1

 يخدملىن  الظيً و واإلادترمحن الهاص٢حن الباعػيً، ألاشسام ظم٘ ٖلى يُل٤ Bashingantahe الباػىؼىخهياؾم ٖاصة
  .اإلاجخم٘ مؿخىياث ظمي٘ في الهغاٖاث خل مؿاوليت

. الؿياسخي اإلاؿخىي  و الاظخماعي اإلاؿخىي  مؿخىيحن، ٖلى الباػىؼىخهي ماؾؿت حٗمل و

 مً الهغإ، ؤق٩ا٫ ٧اٞت مً الى٢ايت و الاظخماعي الخماؾ٪ جد٣ي٤ ٖلى اإلااؾؿت َظٍ حٗمل :الاحخماعي اإلاظخىي  - أ
ت زال٫ مً الاظخماعي الخىاػن  اوكاء بلى الؿعي زال٫  و الاظخماعي الىثام لخد٣ي٤ الؿلى٥ ٢ىاٖض مً ٧املت مجمٖى

 بديض الجزإ، خل اظل مً خ٣ى٢هم بٌٗ ًٖ يخسلىن  ألاٞغاص ظٗل ٖلىاإلااػىؼىخهي يٗمل بديض الاؾخ٣غاع،
  .الٗيىب ٧اٞت يخدمل و مديُه ؤو خيه ؤو ٖاثلخه صازل الُغي٣ت بهظٍ ؤوامغؤة عظل باٖخباٍع اإلااقىٛىخهي يٗمل

 ٦ؿلُت حٗمل البىعوهضر، في ج٣ليضيت بييت جىظض بصاعيتعؾميت، ؾياؾيت بييت بلى باإلياٞت :الظُاس ي اإلاظخىي  - ة
 ؤؾاؾيت صٖامت يمشل بديض  الٗليا الؿلُاث بلى اإلادليت اإلاجالـ مً الباقىٛىخهي مجالـ قب٨ت مً مًاصة
 ههاثذ و اعقاصاث ؤزظ اظل مً اإلااؾؿت َظٍ بلى يلجاون الغؾميحن اإلاؿاوليحن ألن البىعوهضر الؿياسخي للىٓام

 جيب٘ اإلال٪ ٢ىة:" حٗجي التي و" Umwami agirwa n ’abagabo: "بىعوهضر في الجملت َظٍ ؾمإ يخم ما ٚالبا ؤهه بديض

". الخ٨ماء اإلاؿدكاعيً مً

 الٗامت الغئيت جمشل التي الاولى ال٣ًاثيت الخ٣ليضيت الؿلُت البيكاوٛىختهي ماؾؿت حٗخبر:الللاجي اإلاظخىي  - د
 ال، ؤم ؾياسخي ؤو بصاعر  مىهب يإزظ ؤن يم٨ً َل الطخيت، مٗا٢بت ؤو الخ٤ بُٖاء ؾلُت جمل٪ بديض للجمهىع،

  .اإلاجخم٘ ؤٞغاص م٘ اإلاباقغ اخخ٩ا٦ها بلى عاظ٘ َظا و
 عاظ٘ َظا و الٗغ٢يت للسالٞاث الىصيت الدؿىيت في حؿاَم بىعوهضر في الٟغيض اإلاغ٦ؼ طاث الباػىؼىخهي، ماؾؿت بالخالي

. اإلاضهيت اإلاؿاثل في الىؾاَت في ٦بحرة بضعظت حؿهم وهي. ومهضا٢يتها الاظخماٖيت ألَميتها
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 ٧اهذ الغؾميت، ٚحر و الغؾميت الٟىاٖل زال٫ مً الؿالم بىاء في بىعوهضر ججغبت ؤن َى اإلادىع  َظا في اؾخيخاظه يم٨ً ما و
ال١، ٖلى الىاجخت الخجاعب ؤبغػ  مً غاٝ مخٗضصة صبلىماؾيت َياتها في خملذ ألنها ؤلَا  اإلاهلخت ؤصخاب ٧اٞت ٞحها عاٖذ ألَا

 هاَي٪ اإلاخدضة، الامم مىٓمت َٝغ مً الؿالم بىاء لجىت و الضولي الخمىيل زال٫ مً مدؿاهض ؾالم بعؾاء ؤظل مً اإلاخٗضصيً
 اإلاجخم٘ صوع  حٗؼيؼ و الؿالم بىاء و الالظئحن بٖاصة في ؾاَم ما َى و الباقىٛىخهي، ماؾؿت لٗبخه الظر الغثيسخي الضوع  ًٖ

. ؤلاوؿاوي ألامً حٗؼيؼ و الؿياؾيت اإلاإؾؿت جٟٗيل و اإلاضوي،

 :الخاجمت

ت زال٫ مً بال الؿالم بىاء و الجزإ جدليل و ٞهم يم٨ً ال   MC اإلاظازاث اإلاخعددة الدبلىماطُت بيجها مً ألاصواث مً مجمٖى

donald ما٫ عظا٫ و الجزإ خل زبراء و الخ٩ىمت مٗا ججم٘ بخىليٟت  و الضٖىر  الؿالم و الخٗليم و الخضعيب و اإلاىاَىحن و ألٖا
 الازييت الجزاٖاث لدؿىيت ألا٣ٞيت اإلاؿاواة مً الخض جغ٦يبت ًٖ هاَي٪ الٗام، الغؤر و الاجها٫ ٢ىىاث بىاء و والخمىيل الضيً

 و الخ٩ىمت مً اإلاخٗضصيً اإلاهالر ألصخاب اإلاؿخضيغة الضاثغة بلى باإلياٞت مٗا، ٦الَما ؤو مباقغة ٚحر ؤو مباقغة بُغي٣ت
 وبضٖم اإلادليت الخ٩ىميت ٚحر اإلاىٓماث و والخ٩ىميت الضوليت اإلاىٓماث و اإلادلي السام ال٣ُإ و الٗالمي السام ال٣ُإ

. الىخاثج بلى ونىال ألاَضاٝ زم ألاؾاؾياث ٖلى الاجٟا١ يخم ألا٧اصيميحن السبراء مً
ظا الغؾميت، ٚحر و الغؾميت الٟىاٖل بحن صوعر ج٩اٞل هجض الجزاٖاث و ألاػماث خالت في  مً الٗٓمى البدحراث في بغػ  ما َو

 الؿالم و الخىميت وحٗؼيؼ اهخساباث جىٓيم و الالظئحن اصماط وبٖاصة اإلاغؤة، وجم٨حن اإلااؾؿاث، بىاء بٖاصة و الخمىيل زال٫

. اإلاؿخ٣غ
 هي اإلاى٣ُت َظٍ في الجزاٖاث ألن ال٨بري، البدحراث مى٣ُت في الجزاٖاث حؿىيت في يؿاَم ألاؾٟل مً الؿالم بىاء ٖلى التر٦حز 

 الـسكُت  خت ًثبذ ما هرا و الؿالم لخد٣ي٤ ؤوليت ٣٦اٖضة اإلاجخم٘ بلى حؿدىض ؤن يجب الدؿىيت وبالخالي ازييت، هؼاٖاث

 .ألاولى
 جمىيل يليه الجزإ خل ؤظل مً ؤولى ٦سُىة الىاع بَال١ و٠٢ في يؿاَم الضوليت اإلاىٓماث جضزل زال٫ مً الخٗبئت انهاء

. الثاهُت الـسكُت  خت ًثبذ ما هرا و الؿياؾيت و الا٢خهاصيت الخىميت جد٣ي٤ ؤظل مً صولي
 الٟىاٖل الغؾميت، ٚحر والٟىاٖل الغؾميت الٟىاٖل بحن صوعر ج٩اٞل يىظض اجطخإهه عواهضا، في للجزإ صعاؾدىا زال٫ ومً

 الجمٗيت اوكاء في ؾاَمىا اإلاخدضة ألامم مىٓمت مٓلت جدذ ٦بري  صو٫  مً بضٖم الغواهضيت الخ٩ىمت في بغػث الغؾميت
 حٗؼيؼ ًٖ هاَي٪ الهغاٖاث، اصاعة مغ٦ؼ اوكاء اإلاهالختو و الىخضة وجد٣ي٤ مدليت اهخساباث وجىٓيم الاهخ٣اليت الىَىيت

ماع، و الالظئحن اصماط اٖاصة و الٛظاجي ألامً ( الخ٨ماء مجلـ)Gacaca في مدليا بغػث ٣ٞض الغؾميت ٚحر الٟىاٖل ؤما الٖا
 ؤَباء مىٓمت في بغػث ٣ٞض صوليا ؤما اإلاجخم٘، صازل الاوسجام اٖاصة ؤظل مً الخ٣ليضيت الغؾميت ٚحر اإلادا٦م جمشل بديض

. الجزإ مً اإلاخًغعة لؤلَغاٝ الٛظاجي و الهخي ألامً حٗؼيؼ ٖلى ٖملذ التي خضوص بال
 الىخضة مىٓمت هٓمخه الظر ؤعوقا اظخمإ ٣ٖض ٖلى الغؾميت الٟىاٖل ٖملذ البىعوهضر صولت في الؿالم لبىاء الىجحرة بىٟـ

 الؿالح هٕؼ و الالظئحن اصماط اٖاصة ًٖ هاَي٪ الىَىيت، اإلااؾؿاث في اصماظها زال٫ مً اإلاغؤة جم٨حن بلى الؿعي و الاٞغي٣يت،
 ٖلى ؾهغث ؤوعبيت صو٫  ٖضة يم والظر الاؾتراجيجي صٖم ؤظل مً الضوليت الكغا٦ت زال٫ مً َظا و٧ان ؤلاصماط، اٖاصة و

 الٟىاٖل ؤما و اإلآالم، لجىت ٚغاع ٖلى الٟؿاص م٩اٞدت ٖلى ؾهغث ٣ٞض الغؾميت الٟىاٖل اما البىاء، بٖاصة ؤظل مً الخمىيل

. صيييت مغظٗياث اٖخماص زال٫ مً الجزاٖاث في الىؾاَت ٖلى حٗمل التي الباقىٛىخهي ماؾؿت ٚغاع ٖلى الغؾميت ٚحر
 ٞحها اإلادهىعة للبيئت الؿبرهُي٣ا بَاع في الغؾميت ٚحر و الغؾميت الٟىاٖل جىليٟت ؤن َى ألازحر في وؿخيخجه ؤن يم٨ً وما

 .ال٨بري  البدحراث مى٣ُت في الؿالم بىاء في ٦بحر بك٩ل ؾاَم
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ت  اإلاخىطط في وألامً الثلاؿُت الهٍى
 الظُاطُت العلىم ولُت، 3 كظىطُىت حامعت، ؿلُدت هبابي ألاطخاذة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abstract 

       The definition of the concept of security has been linked for long periods to different 

settings, which formed in most of them a reason or an end to provide a definition of security 

and that has been very closely nearby to individual and society in order to avoid fear on one 

hand, and linked to society and the region to which it belongs as part of collective relations on 

the other one.  

Key words: Identity, Security, Culture, Mediterranean Sea  

resume 

        La définition du concept de sécurité a été liée durant de longues périodes a  de différentes 

fixations voir données, qui ont formé dans la plupart d'entre eux une raison ou une fin pour 

fournir une définition au concept de sécurité dont il a été lié très étroitement à l'individu et la 

société afin d’éviter toute conséquences de  crainte ou de peur d'une part et a  la société et le 

cadre des relations collectives de l'autre . 

Mots cles :Identité, sécurité, culture, la Méditerranée   

 

 الممخص  
ارتبط تحديد مفيوم األمن ولفترات طويمة ومختمفة بجممة من المحددات شكمت في معظميا سببا أو غاية لتقديم تعريف     

لمصطمح األمن الذي ظل لصيقا بالفرد والمجتمع في اإلحساس بالخوف والسعي لتجنبو من جية وبالمجتمع والمنطقة التي 
أن األمن تالزم والقوة  في محاولة  ولو عدنا إلى التاريخ لوجدنا. ينتمي إلييا كجزء من عالقات جماعية من جية أخرى

لضمان البقاء أو السيطرة في فترة زمنية معينة، ثم تحول البحث عن األمن في الرغبة في العيش المشترك والدخول في 
 . وغيره... تحالفات تمايزت في تركيبيا بين ما ىو عسكري واقتصادي أو اجتماعي

 اليوية، األمن، الثقافة، المتوسط: حيةالكممات المفتا
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 لخ٣ضيم ٚايت ؤو   ؾببا مٗٓمها في ق٩لذ اإلادضصاث مً بجملت ومسخلٟت َىيلت ولٟتراث ألامً مٟهىم جدضيض اعجبِ      
 واإلاى٣ُت وباإلاجخم٘ ظهت، مً لخجىبه والؿعي بالسٝى ؤلاخؿاؽ في واإلاجخم٘ بالٟغص لهي٣ا ْل الظر ألامً إلاهُلر حٗغي٠

 مداولت في  وال٣ىة جالػم ألامً ؤن لىظضها الخاعيش بلى ٖضها ولى. ؤزغي  ظهت مً ظماٖيت ٖال٢اث مً ٦جؼء بلحها ييخمي التي
بت في ألامً ًٖ البدض جدى٫  زم مٗيىت، ػمىيت ٞترة في الؿيُغة ؤو الب٣اء لًمان  في والضزى٫  اإلاكتر٥ الٗيل في الٚغ

 مً ظملت الٛامٌ بمٟهىمه ألامً ليهبذ... اظخماعي ؤو ا٢خهاصر ؤو ٖؿ٨غر  َى ما بحن جغ٦يبها في جمايؼث جدالٟاث
 بلى وز٣افي ٞدًاعر  اظخماعي ؤو ا٢خهاصر وآزغ ٖؿ٨غر  ؤمً مً ٞخدىلىا. حٗغيٟه وازخالٝ جىٕى في ؤؾهمذ التي اإلادضصاث

. الغاَىت الضوليت والخٟاٖالث اإلاؿخجضاث م٣ابل ب٣اءٍ يمان في ؤلاوؿان خاظت ًٖ يٗبر ما ل٩ل قامل ٦مٟهىم بوؿاوي ؤمً
 وبسهىنياث  مكتر٦ت خضوص قٗىبها جخ٣اؾم ٧ىخضة  اإلاخىؾِ ألابيٌ البدغ مى٣ُت ومجها الٗالم مىا٤َ مؿذ والتي
 ٞتراث في والخباص٫ للخ٨ٟحر  ٦بحرا مؿغخا ٩ٞاهذ مسخلٟت،  بُغ١  وز٣اٞاث خًاعاث ٞيه جٟاٖلذ  ؾياسخي ظيى ٦ًٟاء محزتها

.  الؿلم ٞتراث في ٦ما الخغب

لى الٟغصر الؿلى٥ ٖلى الخإزحر في الخٟاٖالث َظٍ مً ظؼء الش٣اٞت ٧اهذ وإلاا        مً هٟؿها لخإمحن الؿعي في الضو٫  ؾلى٥ ٖو
 مخٛحر ٧امل ٦ةَاع الش٣اٞيت الهىيت جإزحر ومضي باألمً الش٣اٞت ٖال٢ت جىييذ الًغوعر  مً باث ؤهىاٖها، ب٩ل ألازُاع

 ما َظا.والضولي ؤلا٢ليمي مديُها في ؤو الضازلي اإلاؿخىي  ٖلى ؾىاء للضو٫، باليؿبت ؤمىيت ؾياؾاث جبجي ٖلى ومخجضص
 بالش٣اٞت الهىيت ٖال٢ت مىٓىع  مً اإلاخىؾِ في ألامً مؿإلت لبدض م٣اعبت ؾخ٩ىن  التي الٗلميت الىع٢ت َظٍ في جىاوله ؾىداو٫ 
ا  جغؾم التي وجل٪ الؿياؾيت الخضوص حٗلم التي السغاثِ بحن الٟهل ويغوعة اإلاخىؾِ، يٟتي بحن ألامىيت الٗال٢اث في وجإزحَر
اث بقغا٥ ٞحها ُيغاَعى بُغي٣ت الش٣اٞيت الخضوص  جدضر، ٢ض التي باألػماث للخيبا اؾتراججياث وي٘ في والٟىاٖل اإلاجمٖى

:  آلاجيت الٗىانغ زال٫ مً اإلاىيٕى وؾىدىاو٫ . ؾلبياتها مً الخ٣ليو ألا٢ل ٖلى ؤو اخخىاءَا ومداولت

 الش٣اٞيت الهىيت حٗغي٠ -1

                                ألامً حٗغي٠ -2

   اإلاخىؾِ في وصوعَا الش٣اٞيت بالهىيت ألامً ٖال٢ت -3

 

ت مـهىم  –1        الثلاؿُت الهٍى

 وؤن زانت التراصٝ، ألاق٩ا٫ مً ق٩ل بإر يٗجي ال الخالػم َظا ٞان الش٣اٞت إلاٟهىم مالػم مٟهىم الهىيت ؤن اٖخبرها لى       
ا وآلالي الالواعي الخٟاٖل بَاع في واٖيت ٚحر ٖمليت ًٖ مجها ٦بحر ظؼء في جيكا ٞهي م٨دؿبت ٧اهذ وان الش٣اٞت  لٗىانَغ

 وألن.  مىه ظؼء َى الظر وؾُه بلى ؤلاوؿان ؤياٞه ما و٧ل والخ٣اليض،  والٗاصاث والخ٣ىيت والًٟ والضيً الٗلم: في اإلاخمشلت

ظا لها وال٩امل الٟٗلي اإلاٗجى جدضيض الهٗب ٞمً مسخلٟت ؤبٗاص يدمل الهىيت مٟهىم  الظر ألامغ. الضيىامي٩ي لُابٗها عاظ٘ َو
 .اليؿبي و٦ظل٪ والالنهاجي اإلاخٛحر بٗضَا بلى لئلقاعة" الهىيت بؾتراجيجيت"مٟهىم يؿخسضمىن  اإلادللحن بٌٗ ظٗل

اث اإلاٟهىم ويٟؿغ      ا ويٗاص وجخ٨ٟ٪ َىيت جبجى خيض واهخ٣االتها، الهىيت جىٖى  للٟغص باليؿبت خغ٦يتها إلاجاالث جبٗا بىاَئ

 بٖاصة بلى بالًغوعة الهىيت ي٣ىص اظخماعي ؤو   ز٣افي حٛيحر ؤو حٛحر ٧ل ؤن خيض. الخغ٦ت صاثمت ٧ىنها للجماٖت باليؿبت و٦ظل٪

                                                           

 .229، ص 1999عالم المعرفة،: النظرية االجتماعية،الكويتمحسن حسين غموم،  1 
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اث بدىٕى هإبه ال ؤهىا يٗجي الش٣اٞيت الهىيت حٗغي٠ الزتزا٫ مداولت وؤيت. مسخل٠ بك٩ل هٟؿها نياٚت  الاظخماٖيت، اإلاجمٖى

ت ؤو ٞغص َىا٥ ٞليـ  مً الاظخماعي بالبٗض َىياجىا جغجبِ ما ٞٗاصة. واخض بٗض طاث َىيت خبيؿت ج٩ىن  ؤن جغضخى مجمٖى
اث ؤو ؤػ٢ت ؤو ٢غي  ؤو مضن ؤو ومىا٤َ َب٣اث ؤو ججمٗاث: بلى باالهخماء ؤلاخؿاؽ زال٫ ا...ازييت ؤو صيييت مجمٖى حَر .  ٚو

هغ        ؤن بٗض الشالض، الٗالم في الاؾخٗماع مداعبت بَاع في الٗكغيً ال٣غن  ؾخيىياث في مغة ألو٫  الش٣اٞيت الهىيت مهُلر ْو

ت بلى الاهخماء ؤؾاؽ ٖلى باؾخ٣اللها ٢ضيمت خًاعيت ؤ٢لياث ؤو صو٫  َالبذ  مهُلر ؤما. مٗيىت ومى٣ُت مٗيىت مجمٖى
 جؼايض و٦ظل٪ الازييت الجزاٖاث ًٖ الخضيض وػياصة  الباعصة الخغب اهتهاء نهايت م٘ اؾخٗماله ٞبضؤ الضوليت الٗال٢اث في الهىيت

 الهىيت مؿإلت بدض في الخدى٫  ٖلى ؾاٖض الظر ألامغ. الش٣اٞيت السهىنياث ٖلى للٗىإلات الؿلبيت الىخاثج جٟا٢م مً ال٣ل٤

 . وألامىيت ؤلاؾتراجيجيت الضعاؾاث في وماقغ ٦مازغ الش٣اٞيت والهىيت

 جىاولذ التي الخٗاعي٠ ٧ل في السىى لخجىب الىع٢ت َظٍ في صٞٗجي وجضازلها الش٣اٞيت والهىيت الهىيت مٟاَيم حكٗب بطن      
" بى٫  ٧ىوعث" يا٦ض خيض. اإلاخىؾِ في ألامً ومؿإلت اإلاىيٕى بُبيٗت جغجبِ التي الخٟؿحراث  ببٌٗ وؾإ٦خٟي الهىيت مٟهىم

 ٟٞي. لها والساعجي الضازلي البٗضيً بحن الخٟغي٤ الًغوعر  مً وؤهه ألاوظه مخٗضصة ْاَغة ؤنها ٖلى الىَىيت للهىيت حٗغيٟه في
 زال٫ مً للٟغص الهىيت بها جمىذ التي والُغي٣ت واخضة صولت في للىخضاث والخضازل الىخضة  الضازليت الهىيت جه٠ خحن

اء ً الٞى .   ؤزغي  بضولت م٣اعهت صولت بؿلى٥ الساعظيت الهىيت جغجبِ للَى

 الهىياث بحن يٟغ١  مكابه جىييذ الضوليت الٗال٢اث في الاظخماٖيت البىاثيت الىٓغيت عواص اخض" واهذ ؤل٨ؿىضع" ويدىاو٫       

 الضازليت ألاؾاؾيت الهٟاث جسو  الجؿماهيت الهىياث")...( ؤن ٞي٣ى٫ . الاظخماٖيت والهىياث (Corporatives)  الجؿماهيت
 جبجي زال٫ مً ٞاٖل يجمٗها التي( الخٟؿحراث ؤو) اإلاٗاوي مجمٕى هي الاظخماٖيت الهىياث بيىما الٟاٖل شسهيت حك٩ل التي

حن بحن الخميحز الهٗب مً ؤهه ٚحر  . "آزغ ٞاٖل عؤر   جخدضص ال الضازليت ٞالهىيت مخضازالن، ٧ىنهما الىٖى
ً
 زال٫ مً بال

 في اإلاىظىصة  ال٣يم ًٖ بمٗؼ٫  نٗب  الساعظيت الهىيت جدضيض  وؤن الساعجي، اإلاديِ ًٖ صولت ؤٞغاص يك٩لها التي الاهُباٖاث

. حك٩لها التي اإلاجخمٗاث وفي الضولت

:    زال٫ مً الهىيت (FEARON)"ؿيران حُمع" وجىاو٫      

ت ت الاظخماعي الىمِ وجٟؿغ: الاحخماعُت الهٍى  التي وال٣ىاٖض الهٟاث مً بجملت يخمحزون ألاٞغاص مً إلاجمٖى
 .ٖال٢اتهم في وجىٓيم ٦ىٓام ي٣غونها

ت باث واإلاٗخ٣ضاث الهٟاث ظملت وحكمل: الـسدًت الهٍى  اظخماعي مديِ في جمحٍز ؤنها الٟغص يًٓ التي واإلاباصت والٚغ
ا ؤو  ٖجها الاهٟها٫ مً ُيم٨ُِىه ال بك٩ل ؾلى٦ياجه جىظه ول٨جها بها يٟسغ ال و٢ض. بها ويٟسغ . طل٪ ؤعاص ولى ختى حٛيحَر

                                                           
1
 Denis Chevallier et Alain Morel, « Identité culturelle et appartenance régionale », Terrain, numéro-5 - Identité 

culturelle et appartenance régionale (octobre 1985), [En ligne], mis en ligne le 23 juillet 2007. (URL : 

http://terrain.revues.org/index2878.html. Consulté le 07 novembre 2009).  
2
 Macleod(Alex),Masson(Isabelle), « Identité Nationale, Sécurité et la Théorie des Relations Internationales », 

Etudes Internationationales ,Vol :xxxv, n°1,Mars2004. 
3
 Ibidem. 

4
 FEARON  ) James(, “What is Identity As We Now Use the Word?”, Unpublished Paper, Stanford Calif, Stanford 

University, November3,1999,pp2-11, in ( https://web.stanford.edu/group/fearon-research/cgi-bin/wordpress/wp-

content/uploads/2013/10/What-is-Identity-as-we-now-use-the-word-.pdf.) 

https://web.stanford.edu/group/fearon-research/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/What-is-Identity-as-we-now-use-the-word-.pdf
https://web.stanford.edu/group/fearon-research/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/What-is-Identity-as-we-now-use-the-word-.pdf
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ت بلى الاهخماء ٖلى وز٣اٞت ٦مٟهىم الهىيت ع٦ؼث ٞل٣ض الخٗاعي٠، وج٣ضيم الخٟؿحر  في الازخالٝ َظا م٘     بهظا والىعي مجمٖى
ت َظٍ لش٣اٞت ٢بىله زال٫ مً الٟغص ٖليه يدهل ؤن يم٨ً الظر الاهخماء  ٞحها بًٗىيخه له حٗتٝر ؤن م٣ابل و٢اهىنها اإلاجمٖى

مىما. َىيت وجمىده :  الش٣اٞيت الهىيت مٟهىم لخدضيض م٣اعبخان َىا٥ ٖو

غ ٖلى وجغ٦ؼ: ألاولى اإلالازبت     جمخل٪ التي السالضة َىيتها ولها بظاتها مخٟغصة خًاعة ٧ل ؤن باٖخباع باإلاشاليت وجخمحز الجَى
غيت زهاثو . ظَى

 باعجباٍ الهىيت جدك٩ل بديض جيخهي ال مؿخمغة ٦هحروعة الخًاعة م٘ يخٗامل جاعيذي مٟهىم مً وجىُل٤: الثاهُت اإلالازبت   
.  ألازغي  الش٣اٞاث م٘ وجخٟاٖل واإلا٩ان الؼمان جدىالث م٘

  ألامً مـهىم  -2

 جإزحراث مً له يخٗغى إلاا هٓغا حٗغيٟها يهٗب التي اإلاٟاَيم مً ألامً مهُلر يٗخبر اإلاهُلخاث مً الٗضيض ٚغاع ٖلى      

 التهضيضاث جٟا٢م وم٘. واإلا٩ان الؼمان لخٛحر جبٗا بضازله واإلاخٛحراث اإلاغج٨ؼاث وجغ٦يب مدخىي  مً ٚحرث ومؿخجضاث
ها التي الجضيضة والخدضياث  زُغا اٖخباٍع يم٨ً ما ب٩ل ؤلاخاَت بم٣ام الهٗب مً ؤنبذ ألازحرة آلاوهت في الٗالم ٖٞغ

ت خ٣ى٫  وججضص هاخيت مً الٗالم ٖمذ التي الٟىضخى بؿبب واإلاجخمٗاث، ألاٞغاص ٖلى وتهضيضا  هاخيت مً والبدض اإلاٗٞغ

.  ؤزغي 

 بل الهلبت، ال٣ىة وبىؾاثل الساعظيت الٗؿ٨غيت التهضيضاث بمىاظهت ٣ِٞ ي٣اؽ يٗض ولم ألامً مٟهىم حٛحر لظل٪ هديجت     

 وبمسخل٠  ...(وز٣اٞت وحٗليم وصخت وماء ٚظاء)لئلوؿان والًغوعيت ألاؾاؾيت الخاظياث جإمحن ٖلى الضو٫  ٢ضعة بمضي
 مجها يٗاوي التي الهىيت ؤػمت ؤمام ح٣ٗيضا ؤ٦ثر ألامً مؿإلت ظٗلذ ؤمجي ٦مخٛحر للش٣اٞت الٟغص ٞداظت. وآلالياث الىؾاثل

. له الخهضر زم ٖليه والخٗٝغ السُغ مهضع جدضيض نٗىبت وبالخالي اليىم، الٗالم

 بخإمحن: ٧اهذ ؤ٦يض وؤلاظابت هامً؟ ماطا ؤو مً وؿإ٫ ٦إن بؿيُت، ؤلاظابت لها وهجض ألاؾئلت بٌٗ هُغح ٦ىا الؿاب٤ ٟٞي     
ا ؤ٢ليت وؤمً مىٓمت ؤو ماؾؿت ؤو   ظماٖت وؤمً ٞغص ؤمً ًٖ هخدضر اليىم ل٨ً زاعجي، تهضيض ؤر مً الضولت حَر  ٦ما. ٚو

 التهضيضاث َبيٗت اليىم هضع٥ ؤن لىا َل ل٨ً ٖؿ٨غر، زُغ ؤهه وهجيب السُغ َبيٗت ًٖ هدؿاء٫ ٦ىا ٢بل مً ؤهه

 ألن  (Securization)ألامىىت ؤو الخإمحن بٟٗل ي٣ىم مً وٗلم ٦ىا ٢بال ؤهه طل٪. نٗب ألامغ َبٗا السُغ َى ما ووٗٝغ الجضيضة
٤) الضوليت الٗال٢اث في الىخيض الٟاٖل ٧اهذ الضولت  الضولت خضوص صازل الٟىاٖل وجىٕى جؼايض ل٨ً ،(الىا٢عي الُغح ٞو

 ؾىاء ؤزغي  ٞاٖلت ؤَغاٝ ج٣ضمه ما وم٣ابل ؤمام صوعَا اهدهغ خيض. ألامً ٖمليت ًٖ اإلاؿئى٫  صاثغة مً ؤزغظها وزاعظها
 و٦ظل٪ الجيؿياث، مخٗضصة الكغ٧اث صوع  زال٫ مً زاعجي مؿخىي  ٖلى ؤو السصسهت ٖمليت بٟٗل صازلي مؿخىي  ٖلى

حر الخ٩ىميت اإلاىٓماث . الدكاع٦يت واإلاؿاوليت ؤلاوؿان خ٣ى١  باؾم الخمايت بمهام ايُلٗذ التي الخ٩ىميت ٚو
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ظا مجها ق٤ في ؾلبيت لىظضهاَا لؤلمً عئيدىا جدضيض خاولىا لى بطن      ٚياب م٘ اختراػر  -و٢اجي ٦ُغح ألامً ًٖ بدضيصىا َو

. ألاوعوبي الاجداص بلى جغ٦يا اهًمام مً مشال ؤوعوبا ٦خسٝى ؤمجي َاظـ وظىص بؿبب مهاصٍع ٖلى لل٣ًاء والؿعي التهضيض
.   التهضيض مهاصع ًٖ بالبدض وطال٪ مى٪ يساٞىن  مً جإمحن ٞيٟترى الايجابي الك٤ ؤما

ًاء ز٣افي واخخ٩ا٥ ونل ٦همؼة اإلاخىؾِ خىى في جُبي٣اتها ؾخجض لؤلمً الغئيت َظٍ ؤن ؤ٦يض       وخغ٦يت لضيىامي٨يت ٞو

ٗالت وكُت  بيجاص يم٨ً َل زم اإلاخىؾِ؟ في ألامً يخد٤٣ ؤن يم٨ً ٞهل. واظخماٖيا وؾياؾيا ا٢خهاصيا مسخلٟحن لٗاإلاحن ٞو
 وجخطر جخدضص لم  ظىىب وبحن ؤًٖاءٍ، وبحن بضازله َىيت ؤػمت يٗاوي ٚجي قما٫ بحن والخباص٫ للخىاع ونلبت ٞٗليت ؤعييت

 َىياجه؟ مالمذ بٗض

ا م٘ الخجاعر  للخباص٫ ًٞاء اإلاخىؾِ مً ججٗل ؤن ؤوعوبا ٞٗال حؿخُي٘ َل       مً لش٣اٞتها وخىاظؼ خضوص بب٣اء ٖلى بنغاَع
ٌ زال٫  ؾيما ال بسهىنياجه، قغي٪ ٧ل  واخخٟاّ م٘ الًٟخحن بحن الش٣افي ج٩امل ًٖ هخدضر ؤن لىا َل زم آلازغ؟ ٞع

ل  واخضة؟ َىيت في يىدهغ ؤن يم٨ً وال ٢لذ ٦ما واخضة ز٣اٞت في مخٗضصة َىياث يمخل٪ الٟغص وؤن  الًٟت لضو٫  يم٨ً َو
ٌ جخ٣بل ؤن الاؾتهال٦يت ؾياؾاتهم في الٛغبي بالىمىطط ؤٞغاصَا يدكب٘ التي الجىىبيت  جماعؾها التي التهميل ومداوالث الٞغ

م؟ بش٣اٞتهم اٞغاصَا وججاٍ ؤمامها ؤوعوبا  وجمايَؼ

ت-ؤمً العالكت -3  اإلاخىطط في الظالم بىاء في ودوزها هٍى

 التي اإلاخىؾِ إلاى٣ُت الش٣اٞيت الهىيت في البدض الهٗب مً ؤهه ه٣ى٫  الؿاب٣ت ألاؾئلت ٖلى ؤلاظابت مداولت زال٫ مً     

ذ م. والازخالٝ للخمايؼ زهبا خ٣ال مجها ظٗلذ ٖضيضة خًاعيت ؤبييت ٖٞغ   الخًاعر  والالخ٣اء الش٣افي الاخخ٩ا٥ ٞٚغ
َ
 ؤن بال

 وؤن للهىيت جدضيض ؤػمت يٗيل بإؾٍغ الٗالم وؤن زانت  الهىياث نغإ وتهضيض لسُغ اإلاى٣ُت يٗغى ٢ض مما با١، الازخالٝ

 يم٨ً ال اهه ٦ما. َم؟ مً ًٖ آزغ حؿائ٫  ؾي٩ىن  اإلا٣ابل وفي هدً؟ مً: لؿاا٫ ظىاب ًٖ يبدض  –وؤمما قٗىبا  –ال٩ل
 بلى الاهخماء و٦ظال٪ الخياة وؤؾلىب ال٣يم ٖبر به مغجبِ ٦جؼء الىَىيت الهىيت وبحن  ؤؾاسخي ٦مُلب ألامً بحن الخميحز

يت ٢ىيت وؾيلت الهىيت جهبذ الخغوب ؤو٢اث في واهه زانت باؾخمغاع، م٩ىهاتها خمايت يجب خًاعة . اإلاجخم٘ لخجىيض وقٖغ

 للىالياث الساعظيت الؿياؾت اؾتراجيجياث بالضعاؾت جىاوله ٖىض (David Compbell) "هىمبل دًـُد" طل٪ ؤوضر ول٣ض
 مً َظا الىَىيت َىيتها خمايت ٖلى ؤؾاؾا اعج٨ؼث ٢ض ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث ؤن  الباعصة الخغب ؤزىاء ألامغي٨يت اإلاخدضة

 بلى الؼمان ٖبر جخدى٫  و٢ض الكٗىب، ز٣اٞت مً ظؼء باألمً اإلاغجبُت واإلاٗايحر ال٣يم ج٩ىن  ٢ض ؤزغي  هاخيت مً.  هاخيت

 الخغبحن ؤزىاء مشال واليابان ؤإلااهيا ؾلى٥ يٟؿغ ٢ض ما َظا. مٗيىت ظماٖت ؤو لكٗب  الىَىيت للهىيت ؤؾاؾيت م٩ىهاث
 ٖلى ٣ِٞ ليـ الٟغص وج٩ىيً ز٣اٞت مً ظؼء الٗؿ٨غيت الىؾيلت اؾخسضام ؤن" ٧ىمبل"اٖخبر خيض. والشاهيت ألاولى الٗاإلايخحن

 بط الجىىبيت، الًٟت ججاٍ ؾلى٦ها في ألوعوبا باليؿبت هٟؿه َى ألامغ ولٗل.  الضازلي الهٗيض ٖلى ختى بل الضولي اإلاؿخىي 
ظا بإمجها لهي٣ا اإلاخىؾِ في ألامً مً ظٗلذ  والخدى٫  الخًاعاث ونغإ ؤلاوؿان خ٣ى١  مشل مٗايحر بلى بالىٓغ َو

ا والغقاصة الضيم٣غاَي حَر .  ال٣يم مً ٚو

                                                           
1
 Campbell(David),Writing Security. United States Foreign Policy and the Politics of Identity, Minneapolis et 
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2
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اع في ؤهه خيض للمى٣ُت، الش٣اٞيت الهىيت بَاع في بال بدثها يم٨ً ال اإلاٗايحر َظٍ       مضهيت ألامىيت الٟىاٖل جخُىع  الش٣افي ؤلَا
بيٗتها الٗؿ٨غيت ؤلاؾتراجيجيت اإلاباصت ٖلى وجازغ ٖؿ٨غيت ؤو ٧اهذ  بؾتراججيت بحن ججم٘ ؤنها ؤو صٞاٖيت ؤو هجىميت ٞخ٩ىن  َو

.  الساعظيت ومهالخها للضولت الخدخيت البجي بحن ٦غابُت الهىيت حٗمل و٢ض. واإلا٩ان الٓٝغ بدؿب والضٞإ الهجىم

 بحن الش٣افي بالخىاع اإلاخٗل٣ت الٗىامل مً بجملت  مغجبِ اإلاخىؾِ في  ألامجي باالؾخ٣غاع الش٣اٞيت الهىيت ٖال٢ت بدض  بطن   
لى الجماعي الخمشيل ٨ٞغة ٖلى يغج٨ؼ والظر  والجىىب الكما٫ ال٢خه  الهغإ مً بضال الخًاعر  الخىاع ٨ٞغة ٖو  بالٗى٠ ٖو
لى ظهت، مً الىَىيت والهىيت ان الهجغة وصوع  الخباص٫ مؿخىي  ٖو  في لآلزغ وهٓغتها ألاوعوبيت للهىيت الهلبت الىىاة يمـ ٦َغ

 وجمحزث وألاػمىت، ألاما٦ً ٧ل وفي الكٗىب مسخل٠ بحن الىنل خل٣ت الش٣افي الخىاع مشل ٞل٣ض. ؤزغي  ظهت مً الجىىب

 لضي ظضيض الخمشيل مهُلر ؤن وعٚم. الؿلبي الخمشيل مً بىٕى مجها الٗغبيت وزانت والجىىب ؤوعوبا بحن الش٣اٞيت الٗال٢اث

  اإلا٨ٟغيً مً الٗضيض
َ
 مجمٕى َى" مٗىاٍ في الخمشيل وؤن زانت الكٗىب بحن الٗال٢اث َبيٗت يدضص ومؿخىاٍ صعظخه ؤن بال

ا جخُىع  -ظضا مٗغوٞت ٚحر -مؿاعاث ٦ىخاط بمجخم٘ السانت وال٣يم ألا٩ٞاع ت مهُلخاث ٖبَر  زانت بش٣اٞت مٗيىت مجمٖى

ت ججاٍ       . "الىٕى هٟـ مً ؤزغي  مجمٖى

 و٢ض. ٦مهيمً هٟؿها ٞغى ٖلى و٢ضعتها ؤزغي  هماطط خؿاب ٖلى هماطط جُىع  ٦يٟيت في البدض الًغوعر  مً الؿبب لهظا     
ت ٞغيذ  ججاٍ الىاخض الجىىبيت والًٟت ؤوعوبا مً ٧ل عئيت ٖلى مٗيىت ؾياؾت في بهخًمذ التي الخمشيالث مً مجمٖى
 بهىيت م٣اعهت للسُغ واإلاٗغيت اإلاهضصة َىيخه جإ٦يض ٖلى للتر٦حز والؿعي الضٞإ مً خالت يٗيل َٝغ ٧ل ٞإيخى آلازغ،

٣ا آلازغ بتها جىا٢ٌ في و٢ٗذ ٞإوعوبا. جىا٢ٌ في ٧لحهما و٢ٕى بلى ؤصي مما( والهى ألاها) إلاًٗلت ٞو  الخباص٫ جٟٗيل في ٚع
 ؤما. آزغ ظاهب مً الٛغبيت وز٣اٞتها َىياتها زهىنياث ٖلى الخٟاّ بهاظـ وانُضامها ظاهب مً والخىاع والخٗاون 

 ازترا٢ها ظغاء لهىيخه الخ٣ي٣ت اإلاالمذ ًٖ بدشه لخىا٢ٌ ضخيت هٟؿه َى ٧ان ٣ٞض( بؾالميت) صيييت بش٣اٞت اإلاخمحز الجىىب

.  والخًاعيت الجٛغاٞيت بسهاثهها ألانل ز٣اٞت بلى الٗىصة ًٖ وعجٍؼ -الاؾخٗماع ؤزىاء  –الٛغب مً

 ٦ظل٪ جدضص ٞهي  الٗالم في والهغإ الجزإ ؤو والخباص٫ الخىاؾ٤ ٢ىاٖض جدضص التي هي ٦إ٩ٞاع الش٣اٞيت الهىياث ؤن و٦ما     

ها التي الخدغع  مىظاث بٗض ٞمشال. ألازغ ججاٍ الٟغص ؾلى٥  اإلاؿلم نىعة ْهغث للمخىؾِ الجىىبيت الًٟت ومجها الٗالم ٖٞغ
ظا ألوعوبا، باليؿبت وزاعجي صازلي ٦ٗضو والٗغبي  في  لؤلمً ٢ىاٖض بعؾاء في الؼاويت حجغ ق٩لذ التي الهجغة بؿبب َو

 للٗى٠ مهضع ٦إَم ؤلاؾالم والى الضيً بلى وؤوعوبا الٗالم عئيت مً ظؼء الهىيت ٖلى التر٦حز جدى٫  ؤن بٗض ،زانت اإلاخىؾِ

م ؤؾـ ٦إَم واإلاؿلمحن ؤلاؾالم يض السُاب اإلا٨ٟغيً مً الٗضيض اٖخمض خيض  .الجىىب مً ال٣اصم  الؿياؾيت أل٩ٞاَع
 لآلزغ ٢بىلىا ٨ٞغة مىُل٤ مً ٣ِٞ ليـ الؿالم، ٖمليت جٟٗيل في الضيييت الش٣اٞت لضوع  اإلاىيىعي الخدليل صون  طل٪ ٞدا٫

ا ألامىيت ألاػماث مً والى٢ايت الخمايت ٖىامل مً هي الش٣اٞت ؤن ػاويت مً ول٨ً ت: بٗىانَغ خماص اإلاٗٞغ   وجُىيغ اإلاخباص٫ والٖا
 . اإلاكتر٦ت واإلاهالر ال٣يم

                                                           
1
 Katzenstein (Peter), The Culture of National Security: Noun and Identity in World Politics, New York, 

Columbia,University Press,  1996, p53.  
2
 Maxime(Robinson), La fascination de l’islam, Editions La  découverte, 1989, p8. 

3
 Li Auzir (Claude), Europe du mal contre grand Satan : treize siècles de culture de guerre entre l’Islam et 

l’Occident, Éditions Armand Colin, 2005, p47. 
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 Borgomano-Loup (Laure), "La contribution des cultures méditerranéennes à la stabilité", (in  
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ت     ٌ مك٩لت مً للسغوط يغوعر  وصياهاتها اإلاجخمٗاث بخاعيش  الجيضة ٞاإلاٗٞغ  ججاٍ قٗب ؤو آزغ يض ٞغص يماعؾها التي الٞغ

ت مجهما َٝغ ؤر لضي ٞليـ وؤوعوبا، الٗغبي ٖاإلاىا مىه يٗاوي ما َظا ولٗل. آزغ قٗب  ٢بى٫  مً يخم٨ً ٧ي باآلزغ ٧املت مٗٞغ

ها ججاوػ  حؿخُ٘ لم ٞإوعوبا. صخيذ وال٨ٗـ والازخالٝ الخبايً بَاع في طا٦غجه واخترام  وجؼايض واإلاؿلمحن ؤلاؾالم مً مساٞو
ٍغ والظر اٖخ٣اصَم خؿب) الا٢خهاصر ألامان ًٖ بدشا الجىىب مً اإلاهاظغيً مىظاث   ؤوعوبا ؤن الىا٢٘ ل٨ً(. ؤوعوبا جٞى

ا وعٚم  الىمى حؿإع م٣ابل في بها خلذ التي الكيسىزت ؤػمت مً مٗاهاتها وعٚم ٖضة، مجاالث في الٗاملت لليض اٞخ٣اَع
غافي ٌ ٞهي الجىىب في ال٣ٟغ وجٟا٢م الضيمٚى ى بضوعَا، مؿخٗمغة ج٩ىن  ؤن جٞغ  مٛايغة وبىؾاثل آزغ هٕى مً اؾخٗماع َو

 للهجغة للخهضر والىؾاثل آلالياث وب٩ل ؤوعوبا حٗمل الؿبب لهظا. الٗغبي الٗالم ٖلى الؿيُغة في ؤوعوبا اؾخٗملتها للتي
 ٖلى لل٣ًاء الا٢خهاصيت اإلاؿاٖضاث ج٣ضيم ومداولت ألامجي اإلاجا٫ في مكتر٦ت ؤوعوبيت ؾياؾت وجبجي اإلاغا٢بت جضابحر وجُىيغ

.  الجىىب في البُالت ومكا٧ل ال٣ٟغ

 بلى الخاالث مً ٦شحر في بها جضٞ٘ و٢ض الجىىبيت، الًٟت مجخمٗاث في ألاػماث في والؿبب الىإػ ٧اهذ اإلاكا٧ل َظٍ مشل    

 للمؼايضة عابدت وع٢ت البٌٗ اٖخبٍر والظر مشال، ٧الضيً الىؾاثل وبمسخل٠ ويضٍ  آلازغ خؿاب ٖلى ب٣اءَا يمان مداولت
 ٢يم وبصعا٥  اؾديٗاب ٖلى ال٣ضعة ٖضم بؿبب ز٣اٞيت وجىجغاث جدىالث ؤخضر مما. والساعجي الضازلي اإلاؿخىيحن ٖلى

ٌ وؤنبذ ؤزغي، ظهت مً الظاث ٖلى والخمغ٦ؼ الش٣افي والاؾخٗالء ظهت مً لآلزغ الش٣اٞيت اإلاىٓىماث تراٝ ٞع  باليؿبيت الٖا

ل" طل٪ ًٖ ٖبر ول٣ض. مخىؾُيت-ألاوعو للٗال٢اث اإلامحزة الؿماث مً الش٣اٞيت  خغ٦ت وٗيل بهىا:"ب٣ىله "واطدُلين ماهٍى
 ز٣اٞتي، الهي،: واإلاٗلىماث الغؾاميل مً الٗاإلايت الخض٣ٞاث في والاهظماط الخٟاوى ج٣بل ال التي ألاؾاؾيت ال٣يم ٖلى اهُىاء

ىا ؤم عييىا جىظض ألاقياء َظٍ ٧ل خحي، مضيىتي، ازييتي، ؤمتي، .  "٦َغ

لى الباعصة الخغب بٗض إلاا ؾتراجيجي-والجيى وال٣يمي ؤلايضيىلىجي الٟغاٙ ظٗل ٦ما      ٖلى مٟخىخا الباب البٌٗ حٗبحر خض ٖو
اصة مهغاٖيه  بهٟت ألامىيت والضعاؾاث ٖامت الؿغيٗت الٗاإلايت الخدىالث صعاؾت في والهىيت الش٣اٞت ؤَميت في الخ٨ٟحر إٖل

.                   زانت

 مغاخل، في والجزإ الهغإ ٖبر الخاعيسيت الجىاهب مً ٦شحر في الخ٣يا لٗاإلاحن ؤمىيت َىيت ًٖ الخضيض ٞٗال يم٨ً ٞهل      
 الهٗب مً ظٗل الظر الش٣افي للخبايً ٖىىاها السالٝ ب٣ي طل٪ وم٘ ؤزغي، ٦شحرة مغاخل في والخباص٫ الخٗاون  بيجهما وظم٘

 الجىىبيت الًٟت لضو٫  يم٨ً اهه َل زم. مغظٗيت ٣٦يمت الضيً بلى حؿدىض بش٣اٞت ظىىبيت بهىياث ألاوعوبيت الهىياث الخ٣اء

ٌ جخ٣بل ؤن الاؾتهال٥ في ألاوعوبي بالىمىطط حكبٗذ والتي( زانت واإلاٛغب الجؼاثغ)  ؾلى٦ياث ٖبر ؤوعوبا جماعؾه الظر الٞغ
 في ألامً خضوص و٦ظل٪ والهىيت الش٣اٞت خضوص ٖلى اإلاجا٫ يٟخذ مما الجٛغاٞيت خضوصَا وزاعط صازل جٟغيها و٢ىاهحن

   اإلاخىؾِ؟

ا مً واخض مٓهغ في الش٣اٞت جدضيض الهٗب ٞمً        ألن واخضة َىيت في مخٗضصة َىياث ج٣ليو اإلاؿخديل ومً مٓاََغ

 الخهىع  ازخالٝ ْل في وونٟها التهضيض مهاصع ٖلى الخٗٝغ باإلم٩ان يٗض ٞلم. ألامً خ٣ي٣ت ٞحها بما مخٗضصة الخ٣اث٤
 واإلا٩ان الؼمان ٖبر بىاءَا جم واإلاضع٧اث اإلاٗخ٣ضاث مً ظملت ٖلى بجي جهىع  ٩ٞل ألامً، إلاٟهىم الجىىب جهىع  ًٖ ألاوعوبي

 الؿهل ومً ٞغوسخي، آلازغ وههٟه ظؼاثغر  هه٠ ي٩ىن  ؤن مىا ؤر بةم٩ان ٞمشال. بسهاثهه ٞغص ل٩ل ز٣اٞيت َىيت ومىدذ

                                                           
1
 Mendez (Rocio), La sécurité méditerranéenne, l’OTAN, est  elle la solution ? , Bruxelles, Aleman, 1998, p25. 

 .4ص  (1998أفريل12،مجمة البريد الدولي في)، ترجمة حسن أحجيح، "اليوية في عصر العولمة" مانويل كاستيمين،  2
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 للخٗبحر الٗغبيت ٚحر ويخدضر ٦ٗغبي ؤخضها ي٨ٟغ ٢ض ألام، لبلضٍ ج٣ليضيا لباؾا ؤو بؾالميا ػيا ويغجضر ؤوعوبا في الٟغص يٗيل ؤن

 ال الظر الىخيض الغمؼ َى ٞالضيً. واخض آن في بىطيا ؤو ومؿيدا مؿلما الصسو ي٩ىن  ؤن الهٗب مً ل٨ً هٟؿه، ًٖ

.  اإلا٩ان ؤو الؼمان في اهخ٣لىا ولى مخدىلت ٚحر الضيييت وألانى٫  وزابخت واخضة ٞاإلاباصت الازخالٍ ؤو الىهٟيت يدخمل

ىيت ز٣اٞت ٞإيت        ،(ومىاٞـ هض آلازغ) لى٥ ز٣اٞت ؤو( ٖضو آلازغ) َىبؼ ز٣اٞت: اإلاخىؾِ في ألامً ٖلى وجازغ  ٞحها هبدض َو
 وؤن زانت للضو٫، الساعجي الؿلى٥ يدضص الظر َى الخهىعاث َظٍ مً وؤر  نضي٣ا آلازغ حٗخبر التي ٧اهِ ز٣اٞت ؤم

غ٢تهما اإلاكتر٥ اإلاهحر ظمٗهما يٟخحن بحن الخىاػن  اوٗضام ْل في ؾهلت ج٩ىن  لً اإلاخىؾِ في ألامً مًٗلت مٗالجت  ٞو

.   اإلاتزايضة الٟجىاث
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  جاًىان ججاه الـِىُت الخازحُت الظُاطت في اإلالُد الخىجس ؤزس      
- العساق-البدزاوي عدهان.د

 

: ملدمت

ض   ّٗ ُ
مؿإلت ح  ؤيت ٖلى وحكتٍر. ألازغي  الضو٫  م٘ حٗاملها في الهحن بمى٠٢ جخد٨م التي الٗىانغ ؤخضي جايىان ُُ

ب صولت تراٝ مٗها، صبلىماؾيت ٖال٢اث ب٢امت في جٚغ ظا. واخضة نحن بىظىص الٖا   يٗجي َو
ً
 بخضي هي جايىان بإن الدؿليم ٖمليا

  -الهيىيت الىٓغ وظهت مً -مؿخ٣لت صولت وليؿذ الهيىيت اإلا٣اَٗاث
ً
 الٗال٢اث في خايغة الخايىاهيت اإلاؿإلت ؤن ًٖ ًٞال

ُض  بط ألامغي٨يت  –الهيىيت ّٗ ُ
ً مٗها، الٗال٢اث جُىع  الهحن، ح . اإلاؿإلت مً ألازحرة مى٠٢ َع

ٕؼ ال زابذ ؤمغ َى جايىان اؾخٗاصة ٖلى الهيىيت الخ٩ىمت ٖؼم بن  الخٛحراث بٌٗ قهضث الاؾخٗاصة ٦يٟيت ؤن بال. يتٖز

٣ا اإلاؿإلت َظٍ مٗالجت في الغؾمي الهيجي ألاؾلىب اه٣ؿم و٢ض. الؿلميت بالُغ١  اإلاؿإلت خل بلى الغاميت الجضيضة  ٞو
: إلاغخلخحن

 ختى ظضر بك٩ل اؾخمغ والظر اإلاؿإلت، خؿم في العظىسي  الخـىير بإؾلىب ٖليه يُل٤ ما مغخلت وهي :ألاولى اإلاسخلت -
م ،1979 ٖام . الٗكغيً ال٣غن  مً السمؿييياث ٣ٖض مىظ ألامغ خ٣ي٣ت في بضؤث ٢ض التي الؿلميت الخلى٫  مداوالث ٚع

 ٣ٖض بضايت م٘ بضؤث والتي اللُىت الظُاطت ؤؾلىب اؾخسضام ؤو ،الدبلىماطُت اإلاعالجت مغخلت وهي: الثاهُت اإلاسخلت -
ضم اإلاؿإلت، جهٗيض ًٖ التراظ٘ بلى صٞٗها مما ألامغي٨يت، الهيىيت الٗال٢اث جُىع  هديجت الٗكغيً، ال٣غن  مً الشماهيىاث  ٖو

جي للمجلـ الضاثمت اللجىت ؤنضعث بط الٗؿ٨غر، ألاؾلىب اؾخسضام  ،1979ٖام الهحن لجمهىعيت الكٗب لىىاب الَى
 اخترام ٖلى الخهميم ما٦ضة ؾلميا، اإلاؿإلت لدؿىيت الهيىيت الخ٩ىمت ؾخيخهجها التي الٗامت الؿياؾيت بمشابت زُابا
 يؿ٣ِ لم الظر الى٢ذ في الضولت، جىخيض بٖاصة جد٣ي٤ خحن م٣ٗىلت،بلى وجضابحر ؾياؾاث واجساط جايىان، في ال٣اثم الىي٘

جي اإلاجلـ ؤظاػ. ٞحها ألاظىبي والخضزل الؾخ٣ال٫ الاهٟهاليت ال٣ىي  بٖالن: خالخحن في الٗؿ٨غر  الخل زياع ٞيه  لىىاب الَى

ً ج٣ؿيم م٩اٞدت ٢اهىن  2005 لٗام الؿىىيت صوعجه في الهيجي الكٗب لبيت الَى  ال٣اهىن  َظا ؾً ؤن اإلاا٦ض ومً.  باأٚل
  ؾياصر

ً
  صوعا

ً
 ال٣ىي  و٦بذ ومٗاعيت الؿلمي، الخىخيض وصٞ٘ اإلاًي٤، َغفي بحن الٗال٢اث وجُىيغ صٞ٘ في اإلاضي وبٗيض ٞٗاال

 مًي٤ في الخىجغ خضة زٟذ بط. جايىان مًي٤ مى٣ُت في والاؾخ٣غاع الؿالم وخمايت جايىان اؾخ٣ال٫ الى الغاميت الاهٟهاليت
 الؼعاٖيت اإلاىخجاث حؿىي٤ ٖمليت جد٣ي٤ وجم الغبي٘، ؤٖياص في اإلاًي٤ َغفي بحن اإلاباقغ الُحران عخالث وبضؤث جايىان،

  الهيجي، البر في الخايىاهيت
ً
 ؾىوٜ" والؿيض ، ال٩ىمييخاوٜ خؼب عثيـ"ظان ليان" الؿيض بها ٢ام التي الىاجخت الؼياعة ًٖ ًٞال

 الخباص٫ حٗؼيؼ ٖلى ؾاٖضجا الخاعيسيخان الؼياعجان َاجان. الهيجي للبر الخىالي ٖلى"  ؤوال الكٗب"  خؼب عثيـ"  يىر  حكى
ؼػجا اإلاًي٤، َغفي بحن الخٟاَم وحٗمي٤  في الًٟخحن بحن الخجاعيت الٗال٢اث لخىزي٤  الهحن  اجسظَا التي ؤلاظغاءاث مً ٖو
 بيجهما الٗال٢اث لخُىيغ نلبت ؤعييت والغيايت، والش٣اٞت والٗلىم والخٗليم التربيت مجاالث في والخٗاون  الخباص٫ وصٞ٘ حصجي٘

.  وؾلـ ؾلمي بك٩ل
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ل الازغي، الضو٫  م٘ الغؾميت ٖال٢اتها في اعج٩اػ ه٣ُت جايىان مؿإلت مً اجسظث الجضيضة الهحن ٢يام ومىظ   ْو
تراٝ لى الٗال٢اث، جل٪ يد٨م الظر الاؾاؽ الىاخضة الهحن بمبضؤ الٖا  اٚلب م٘ صبلىماؾيت ٖال٢اث الهحن ا٢امت َظا ٖو

.  الٗالم صو٫ 

يم نيٛت 1984 الٗام في الهيجي الؿياسخي الىٓام جبجي  طل٪ ٖلى اص٫ وليـ  ألا٢اليم لخىخيض" بيىج حكاو صهج" الٖؼ

ً م٘ الهيىيت ٤ جايىان جبرػ م٣ضمتها وفي ألام، الَى  الهيٛت الهيجي الىٓام ٞحها يغي  التي "وهظامين واخدة دولت" عئيت ٞو
 للخُبي٤ جخٗغى الهيٛت َظٍ ؤن الؾيما ؤلانالحي، الخدضيثي الهحن مكغوٕ وا٦بذ التي الخضيشت الخُىعاث م٘ الخىا٣ٞيت

.     الهيىيت الؿياصة بلى وما٧او ٧ىهج َىهج مً ٧ل ٖاصث بط الىا٢٘، ؤعى ٖلى الٗملي

 
ً
: الدزاطت ؤهمُت: ؤوال

ُض  ّٗ ُ
 ألاَميت البدض يبحن لظل٪ الهيىيت، الساعظيت الؿياؾت ؤولىياث ابغػ  ؤخض الهحن وجىخيض جايىان بٖاصة مؿإلت ح

 قغ١  مى٣ُت في مهيمىت ب٢ليميت ٢ىة لخهبذ الهحن جُلٗاث جىامي ْل الهيجي،في ؤلاصعا٥ في لخايىان ؤلاؾتراجيجيت

 .الىؾُى ؤلامبراَىعيت ؤمجاص حٗيض آؾيا،وبظل٪

 
ً
 :الدزاطت بػيالُت: زاهُا

 بهما يهال ؤن ٧اصا اللظيً الكضيضيً والٗضاء الخهٗيض بحن ما جدىالث بٗضث الخايىاهيت  -الهيىيت الٗال٢اث مغث 
حن ٖال٢اث في خهل ٦ما الخٗاون  مً ج٣ترب التي التهضثت وبحن مؿلر، نغإ اهضإل صعظت بلى  الٗكغيً ال٣غن  نهايت في الُٞغ

ى والٗكغيً، الخاصر ال٣غن  وبضايت  .( )"اإلالُد الخىجس" خالت ٖليه يُل٤ ؤن يم٨ً ما َو

  
ً
 والهضوء جاعة، والخهٗيض الخىجغ هدى" جاًىان ججاه الـِىُت الخازحُت الظُاطت في اإلالُد الخىجس" يمشله إلاا وهٓغا

: آلاحي الغثيـ الدؿائ٫  في البدض  بق٩اليت  نياٚت يم٨ً بيجهما الٗال٢اث في ازغي  جاعة والخٗاون 

ل جايىان؟ يض اإلا٣يض الخىجغ مىخى الهيىيت الساعظيت الؿياؾت ؤزظث إلااطا   طل٪ جٟؿحر يم٨ً َو
ً
 الٗىامل ٖلى بىاءا

 والساعظيت؟ الضازليت

يت ألاؾئلت مً ٖضص الدؿائ٫  َظا ًٖ ويخٟٕغ : البدشيت الدؿائالث في جىييدها يم٨ً الٟٖغ

 
ً
: الدزاطت حظائالث:  زالثا

  جايىان؟ ؤػاء الساعظيت الؿياؾت لخىظيه الهيجي الؿياسخي ال٣غاع ناو٘ في اإلاازغة الضازليت الٗىامل ما  -1
٤ جايىان بػاء الهيىيت الساعظيت الؿياؾت جىظهاث جٟؿحر يم٨ً َل  -2  مً والضوليت ؤلا٢ليميت البيئت جٟغيت ما ٞو
 ٢يىص؟ ؤو ٞغم

 
ً
 :الدزاطت مىهجُت: زابعا

      
ً
 الخ٩امل ٨ٞغة ٖلى يجهٌ البدض ول٩ىن  جايىان، ججاٍ الهيىيت الساعظيت الؿياؾيت في اإلا٣يض الخىجغ ؤزغ لضعاؾت هٓغا

ي٠ جم ؤؾلىب، ؤو مىهج مً ؤ٦ثر اؾخسضام مً طل٪ يٗىيه بما اإلاجهجي، .   الخالت صعاؾت ومىهج ال٣ىميت، اإلاهلخت مىهج: جْى

                                                           
(1)

٠مظذ ثبٌزٛرش اٌّم١ذ زبٌخ ِٓ اٌزفبػالد ث١ٓ اٌظ١ٓ ٚرب٠ٛاْ، ِٛصػخ ث١ٓ اٌزؼبْٚ ٚاٌظشاع، ٚفك ػٛاثؾ رسىّٙب فال رظً إٌٝ ٔمطخ   

أذالع طشاع ِغٍر ِجبشش ث١ّٕٙب، ٚال رظً إٌٝ ٔمطخ اٌدّٛد اٌىبًِ، ٚػذَ اٌزفبػً اال٠دبثٟ، اٌزٞ ٠ش١ش إٌٝ ػذَ اٌزظؼ١ذ اٌّزجبدي ث١ٓ 

 اٌطشف١ٓ
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ً
: الدزاطت ؤهداؾ: خامظا

 ٢ضعة وبيان جايىان، بمؿإلت واإلاخمشلت آؾيا، قغ١  مى٣ُت في الؿياؾت ألاخضار ابغػ  ؤخض ٖلى التر٦حز الضعاؾت تهضٝ

: مايلي ٖلى الخٗٝغ زال٫ مً الخٛحراث َظٍ مضي في جًٗها التي الضوليت اإلاخٛحراث م٘ الخ٨ي٠ ٖلى الهحن

. الهيجي الؿياسخي ال٣غاع ناو٘ لضي جايىان جدخلها التي ؤلاؾتراجيجيت اإلا٩اهت ٖلى الخٗٝغ -

ا وؤلا٢ليميت الضوليت ال٣ىي  اؾتراجيجياث ٖلى الخٗٝغ -  . جايىان مؿإلت ججاٍ وؤصواَع

 .ال٣ًيت لدؿىيت الهيىيت الؿياؾت ٖلى الخٗٝغ -

 
ً
: الدزاطت جلظم: خامظا

 واإلا٣ترباث اإلاىاهج اهُبا١ مً و٦ظل٪, جىييده ؾب٤ ما هدى ٖلى حؿائالث مً جشحٍر وما ؤلاق٩اليت، مً اهُال٢ا 
ٌ  خمل مداوع  زالزت بلى البدض ج٣ؿيم جم. الباخض ٢بل مً اإلاخبىاة . الثاوي وظاء. لخايىان ؤلاؾتراجيجيت اإلا٩اهت ٖىىان ألاو

. جايىان م٘ ألازغي  الضو٫  ٖال٢اث مً الهيجي اإلاى٠٢ بلى جُغ١  الثالث ؤما. ال٣ًيت لدؿىيت الهيىيت الؿياؾت

 
ً
:  لخاًىان ؤلاطتراجُجُت اإلاياهت: اوال

 اإلاديِ ٖلى وجُل الهحن، قغ١  ظىىب ج٣٘ الهحن ظمهىعيت ؤو ٞغمىػا َى و للجؼيغة ٢ضيم ألاؾما٫ جايىان ظؼيغة
، الهيىيت ٞىظيان م٣اَٗت جايىان مًي٤ ٖبر الهاصت

ً
  الٟلبحن مً باف مًي٤ ٖبر وج٣ترب ٚغبا

ً
 الكغ١  بدغ ٖلى وجُل ظىىبا

،
ً
 ٦يلى 35989،76 مؿاختها وبظمالي. قهىع  ٖكغة ؤو ؾبٗت َى٫  مٗخض٫،والهيٟي الجى اإلاضاعيت،خيض اإلاياٍ في وج٣٘ قماال

 
ً
  مترا

ً
 والهيىر، وحكىر، يىر، صياو وظؼيغة بىٛهى، وظؼع  جايىان، ظؼيغة مجها ونٛحرة، ٦بحرة ظؼيغة 88 مً وجخ٩ىن . مغبٗا

ىقاو ، ٦يلى394 الكما٫ بلى الجىىب مً لخايىان البريت اإلاؿاخت ؤبٗاص. َو
ً
، ٦يلى 144الٛغب بلى الكغ١  ومً مترا

ً
ُض  مترا ّٗ  وُي

 ٖضص ويبلٜ.ألا٢صخى الكغ١  في مكهىع  بدغر  وممغ وقمالها، الهحن ظىىب بحن البدغيت للمىانالث اؾتراجيجي جايىان مًي٤

  ٢ىميت مً ؾ٩انها ؤٚلبيت وجخ٩ىن  1950 ٖام 2،65 ؾ٩انها ٖضص ٧ان بط. 2005 حٗضاص خؿب وؿمت مليىن 72،23 مً ا٦ثر ؾ٩انها
. ( )َان

 الخاًىاهُت اإلاظإلت مـهىم

ُض  ّٗ ُ
 الخغب بٗض وخهاع ٖؼلت مً الهحن ججاٍ مى٢ٟه ّٚحر الظر الضولي اإلاجخم٘ بها يهخم الظر اإلاؿاثل مً جايىان مؿإلت ح

تراٝ بلى الشاهيت الٗاإلايت  يىظض ال ؤهه الخُىعاث لخا٦ض الٗكغيً، ال٣غن  مً الؿبٗييياث نهايت مىظ الضولي وصوعَا بم٩اهتها الٖا

. ؤزغي  اٖخباعاث ؤيت ًٖ بٗيضا صاثمت مهالر َىا٥ ٣ِٞ صاثم، نضي٤ ؤو صاثم ٖضو

 زؿاعة بٗض الحها بلخجإوا الظيً ال٣ىميحن ٢بل مً للهحن بٖاصتها وجم 1895 ٖام اليابان ٢بل مً جايىان واّؾخٗمَغّث    

يحن م٘ ألاَليت الخغب مها ٧ان التي ال٩ىمىخاوٜ خ٩ىمت ٞغاع بلى جىهج ماوحسخي ب٣ياصة ( ).1949 ٖام الكيٖى  حكاهج اإلااعقا٫ يتٖز
 ٞغمىػا ظؼيغة بلى ال٩ىمىخاوٜ خ٩ىمت اهخ٣لذ الجىىبيت للىالياث الكيىعي اإلاض بلٜ وإلاا الهحن، ظىىب ٧ىهج قىهج بلى ق٪ ٧ار
  وؤهخسب جايىان في خ٩ىمخه حكاهج وؤ٢ام. الهحن ؾاخل ٖلى ميل100 جبٗض التي

ً
ذ. 1950 ٖام لها عثيؿا  الٛغبيت الضو٫  وؾاٖع

                                                           
(1 )

.  198، ص 2008ٔمالً ػٓ ِسّذ خ١ش اٌٛادٞ، ردبسة اٌظ١ٓ ِٓ اٌزطشف إٌٝ االػزذاي، داس اٌفبساثٟ، ث١شٚد، 
(2)

 .117، ص 2010ٔدبذ وبظُ، اٌظ١ٓ اٌمٛح اٌؼّاللخ  اٌدذ٠ذح، السعب ٌٍٕشش، ٌٕذْ، . د 
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لى تراٝ ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث عؤؾها ٖو   جايىان بد٩ىمت بااٖل
ً
  ممشال

ً
يا  الاجداص اٖتٝر بيىما. الهيجي للكٗب قٖغ

ييتي   1950 ٖام الكٗبيت بالهحن الكغ٢يت اوعبا وصو٫  الؿاب٤ الؿٞى
ً
  ممشال

ً
يا  ( ).الهيجي للكٗب قٖغ

  جايىان، حٗض الهحن وماػالذ 
ً
ذ و٢ض. ؾياصتها مً يخجؼؤ ال ظؼءا   ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث بها اٖتٞر

ً
 الهحن مً بضال

يت تراٝ وجم. 1949 ٖام بٗض الكيٖى ا١ ؾياؾت وجبلىع  اإلاٗغوٞت هي٨ؿىن  ألاؾب٤ ألامغي٩ي الغثيـ ػياعة بٗض بالهحن، ؤلٖا  الٞى

  ،1972 ٖام ٦يؿىجغ َجرر  ٢بل مً اإلاهاٚت
ً
 ( ).الهيجي للكٗب َبيعي ممشال

 ( ): آلاجيت الشالر الىىاحي مٟهىمها خيض مً جايىان مؿإلت وحكمل

 1 وفي. اإلادًت الضازليت الهحن قاون مً وهي الهيىيت ألاَليت الخغب زلٟتها مؿإلت جايىان مؿإلت بن   -1
 مً وؤلاصاعيحن الٗؿ٨غيحن اإلاؿاولحن بٌٗ واوسخب الكٗبيت، الهحن ظمهىعيت جإؾؿذ ، 1949 ٖام ألاو٫  حكغيً/ؤ٦خىبغ

 هٓاما الؿالح ب٣ىة ق٩لىا الى٢ذ طل٪ في ألامغي٨يت الخ٩ىمت مؿاهضة وجدذ. الخغب في َؼيمتهم بٗض جايىان بلى ال٩ىمييخاوٜ
ليه. جايىان في اهٟهاليا  الخ٩ىمت  -الكٗبيت الهحن ظمهىعيت خ٩ىمت بحن الٗال٢اث في ؤوال جخجؿض جايىان مؿإلت بن ٖو

يت انمتها -٧له الهحن قٗب جمشل التي صةالىحي الكٖغ  يٟتي ٖلى الهيىيىن  يدلها ؤن ويخٗحن جايىان، ؾلُاث وبحن ب٨حن ٖو

.  بإهٟؿهم جايىان مًي٤

 ٦غامت ونياهت ؤعايحها، وؾالمت الضولت لؿياصة وقٗبها الهحن خ٩ىمت نياهت خى٫  جضوع  مؿإلت هي جايىان مؿإلت بن  -2

 اإلاكتر٦ت ألامغي٨يت الهيىيت البياهاث بمباصت بض٢ت جلتزم ؤن ألامغي٨يت الخ٩ىمت ٖلى ويجب. الساعجي الخضزل ومٗاعيت ألامت
 جايىان، مؿالت باؾخٛال٫ الضازليت الهحن قاون في الخضزل في اإلاخمشلت الساَئت ؤٖمالها ٞىعا وجى٠٢ ظظعيا وحٗض٫ الشالزت

.   الهحن جىخيض بٖاصة وبٖا٢ت

غ بن   -3  ومٗاعيت"  جايىان اؾخ٣ال٫" بحن والىًا٫ الاهٟها٫ ومٗاعيت الاهٟها٫ بحن الىًا٫ َى جايىان مؿإلت ظَى
 بمبضؤ وقٗبا خ٩ىمت الهحن وجلتزم". نيىحن"و واخضة نحن بحن الىًا٫ َى اإلاؿإلت لهظٍ ال٣هيض وبيذ ،"جايىان اؾخ٣ال٫"

ً ج٣ؿيم بلى الهاصٞت اإلااامغاث ٧ل بدؼم وحٗاعى ،" واخضة نحن"  واخضة نحن" ؤو" نيىحن" لسل٤ مداولت وؤر وألامت الَى

" . جايىان اؾخ٣ال٫" ؤو" واخضة وجايىان

 
ً
ت الـِىُت الظُاطت: زاهُا . الللُت لدظٍى

 الخمشيل بد٤ الكٗبيت الهحن اخخٟاّ م٘" السانت ؤلاصاعة" مً هٕى جايىان مىذ بلى تهضٝ بمباصعة الهحن ج٣ضمذ
. ٧ىهج َىهج مً ؤًٞل ؾياسخي وي٘ جايىان بُٖاء في جماو٘ ال الهحن وبن. ٩٦ل الهحن ًٖ الضٞإ وبكاون الساعجي،

 حٗتٝر صولت 19 ًٖ ي٣ل ماال ٞهىا٥. زانت صوليت عوابِ لها ٞخايىان. ٧ىهج َىهج ًٖ جسخل٠ جايىان ؤن طل٪ وجٟؿحر
 مىٓمت 660 ًٖ يؼيض وما خ٩ىميت، صوليت مىٓمت 48 بًٗىيت جخمخ٘ جايىان ؤن ٦ما الضبلىماسخي الخمشيل مٗها وجدباص٫ بخايىان،

 ٖلى ٖؿ٨غيت ٢ىاث ولضيها ٣ٖىص، ؤعبٗت مً ؤزغ مً مؿخ٣غة خ٩ىمت لها جايىان ٞإن ازغي  هاخيت ومً. خ٩ىميت ٚحر صوليت

                                                           
(1)

 . 191، ص 1991، أثش٠ً 104، اٌمب٘شح، اٌؼذد ِسّذ ِظطفٝ شسبرٗ، ِغزمجً اٌٛزذح ث١ٓ رب٠ٛاْ ٚاٌظ١ٓ، ِدٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ  
(2 )

 117ٔدبذ وبظُ ،  ِظذس عجك روشٖ، ص . د 
(3)

: ، ِزبذ ػٍٝ اٌشاثؾ26/02/2003ٚصاسح خبسخ١خ خّٙٛس٠خ اٌظ١ٓ اٌشؼج١خ،  

http://www.mfa.gov.cn/ara/ljzg/zgtw/t22474.htm 

http://www.mfa.gov.cn/ara/ljzg/zgtw/t22474.htm
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  جىٟهل ؤنها ٦ما الخ٨ىىلىظيت، الخ٣ىيت مً ٖاليت صعظت
ً
اصة اإلاباصعة وجخًمً. الهحن ًٖ ظٛغاٞيا " ألام" الهحن بلى جايىان إٖل

  :آلاجيت اإلاباصعة البىىص

 هٓامها ٖلى بالخٟاّ لها الؿماح م٘ للهحن، جمشيلها ٨ٞغة ًٖ جايىان جسلي طل٪ ويٗجي: وهٓامان واخضة صولت -1

. الساعجي بالٗالم جغبُها التي الخ٩ىميت ٚحر وبالغوابِ اإلاؿلخت، و٢ىاتها والا٢خهاصر، الاظخماعي

 .لخايىان الضازليت الكاون في الكٗبيت الهحن جضزل ٖضم -2
 .للضولت الٗليا الؿلُت في ٢ياصيت مىانب لكٛل جايىان في الؿياؾيت الصسهياث صٖم  -3

. جاًىان مع الـين عالكاث -1

 الضازليت الهحن ؾياؾت ٖلى جُغؤ التي اإلاخٛحراث َى وجايىان الهحن بحن الٗال٢اث ٖلى يازغ الظر ألاؾاؽ الٗىهغ بن   

 الهحن، مً ألاظاهب بظالء ٖلى خغيهت الهحن خ٩ىمت ٧اهذ الٗكغيً ال٣غن  مً والؿخيىياث السمؿييياث ٟٞي. والساعظيت
 ال٣ىة اؾخسضام ألامغ ا٢خطخى ولى ختى الؿاب٤، في ؾياصتها ٧اهذ التي ألاعاضخي ٧اٞت ٖلى الهيىيت الؿياصة واؾخٗاصة

  و. الٗؿ٨غيت
ً
ًذ" اإلابضؤ َظا مً بهُال٢ا  ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث والؾيما الٛغبيت، الضو٫  مُالب الكٗبيت الهحن ٞع

  جايىان ؾ٩ان ٖلى اإلاهحر ج٣غيغ خ٤ بخُبي٤
ً
". اإلاخدضة الامم ونايت جدذ جايىان وي٘ وعًٞذ...  اإلاخدضة ألامم إلايشا١ َب٣ا

( ) 

يىن  جايىان في ال٩ىمييخاوٜ هٓام ٧ان بطا   نحن وظىص ٖلى الاجٟا١ هي واخضة، ه٣ُت ٖلى يخ٣ٟىن  الهحن في والكيٖى

يت ٧اهذ الخ٩ىمخحن ؤر في يخمشل ٖليه اإلاخىإػ ألامغ ل٨ً ٣ِٞ، واخض ىا. قٖغ   َو
ً
 حكاهج" ابً بضؤ ٖىضما ألاويإ جبضلذ ؤيًا

 بظغاء بلى 1992 ٖام في ؤصي جايىان في صيم٣غاَي هٓام ب٢امت يدًغ الٗكغيً ال٣غن  مً الشماهييياث في وزليٟخه" حك٪ ٧ار
 " َىر  جىج لي" الغثيـ و٧ان. الجؼيغة في ألاولى البرإلااهيت الاهخساباث

ً
 وظه. جايىان مىاليض مً ٧ان وبن ٞيال٩ىمييخاوٜ ًٖىا

 هٓام في الض٦خاجىعيحن ال٣اصة ٞم٘ الىخضة، جد٣ي٤ بٖاصة في الهحن آلما٫ مىظٗت يغبت صيم٣غاَي بلض بلى جايىان جدىيل

 ال٣غاع ؤَل ؤنبدىا ؤهٟؿهم الخايىاهيحن ٞةن آلان ؤما. الكٗب عئوؽ ٞى١  مً اجٟا١ بلى الخىنل باإلم٩ان ٧ان ال٩ىمييخاوٜ
يت نحن م٘ لالجداص ميل ؤو هؼوٕ ؤر ٖىضَم ي٨ً ولم الجهاجي، واإلاغظ٘   مخسلٟت قيٖى

ً
 ألاؾب٤ الهيجي الغثيـ صٞ٘. ا٢خهاصيا

 ٧ان الٗغى َظا بن بل ال بىظامان، واخد بلد: ٧ىهج َىهج همىطط ٖلحها ٖغى بط ظضيض مً جايىان مٛاػلت بلى ػمحن ظياهج

 ( ).بها السانت اإلاؿلخت ٢ىاتها ٖلى باإلاداٞٓت لخايىان يؿمذ بط ٧ىهج، َىهج م٘ خضر مما ؤؾذى

ٕؼ ال زابذ ؤمغ َى جايىان اؾخٗاصة ٖلى الهيىيت الخ٩ىمت ٖؼم وبن   بٌٗ قهضث الاؾخٗاصة ٦يٟيت ان الا.  يتٖز

 َظٍ مٗالجت في الغؾمي الهيجي ألاؾلىب اه٣ؿم و٢ض. الؿلميت بالُغ١  جايىان ٢ًيت خل الى الغاميت الجضيضة الخٛحراث
حن بلى ال٣ًيت ٣ا هٖى : إلاغخلخحن ٞو

": العظىسي  الخـىير" الظلمُت ػير الىطاثل - أ

 مً ؤ٦ثر ٢بل. الخغب في الجؼيغة ًٖ لخضاٞ٘ ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث ؾخضٞٗه الظر الشمً ػياصة بلى الهحن لجإث

، ٖكغيً
ً
 للخدضيض وهديجت. الجؼيغة خى٫  صٕع بوكاء َغي٤ ًٖ صٞاٖيت بؾتراجيجيت جدبجى ؤن ببؿاَت بإم٩انها ٧ان ٖاما

                                                           
(1)

 192ِسّذ ِظطفٝ شسبرٗ، ِغزمجً اٌٛزذح ث١ٓ رب٠ٛاْ ٚاٌظ١ٓ، ِظذس عجك روشٖ ص  
(2 )

 .  192اٌّظذس ٔفغٗ ،   ص 
(3)

، ص 2003وٛٔشاد صا٠زظ، اٌظ١ٓ ػٛدح لٛح  ػب١ٌّخ، اٌطجؼخ اٌؼشث١خ، ِشوض اإلِبساد ٌٍذساعبد ٚاٌجسٛس االعزشار١د١خ، أثٛ ظجٟ،  

512. 
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 يؿمذ ال وي٘ في ألامغي٨يت اإلاخدضة والىالياث مجضيت، ٚحر آلان ؤنبدذ الضٞاٖيت ؤلاؾتراجيجيت َظٍ ٞةن الهيجي، الٗؿ٨غر 

 ( ).جايىان ًٖ لخضاٞ٘ الغثيـ الهحن بغ بمهاظمت لها

م خحن وفى  الغثيـ بن بل الاؾخ٣ال٫، في خ٣ها ٖلى جا٦ض جايىان ٞةن الهحن، مً يخجؼؤ ال ظؼء جايىان ؤن الهحن جٖؼ

 اؾخٟخاء بلى وصٖا بخايىان، الاؾخ٣ال٫ هدى زُىاث ٖضة بالٟٗل اجسظ اهخسابه، ؤٖيض الظر" بيان قىا قحن" ألاؾب٤ الخايىاوي
 ال٣ىة الؾخسضام الهحن يضٞ٘ ٢ض الؿلى٥ َظا ؤن مً الهحن خظعث و٢ض. 2006 ٖام للبالص ظضيض صؾخىع  مكغوٕ ٖلى

 لم ل٨جها جايىان، خ٩ام مً الاهٟهاليت الضٖىاث َظٍ مشل ٖلى اٖخاصث والهحن جايىان، اؾخ٣ال٫ صون  للخيلىلت اإلاؿلخت
  يبضو الظر قحن، مشل جايىاوي بغثيـ طل٪ ٢بل جىاظه

ً
 جايىان زليج يٟتي مً ٧ل وحعج الاؾخ٣ال٫ هدى جايىان ٢ياصة في ظاصا

  اإلاؿلخت اإلاىاظهت بضٖاة
ً
ا الخجاعة ؤن ٚحر. جايىان ٢ًيت لخل وخيض ؾبيال حَر  الجاهبحن، بحن جىمى ألازغي  الاجهاالث مً ٚو

  يٓل الٗؿ٨غر  الخل ؤن بال. ٖضيضة مغاث بيجهما الخغب وكىب ججىب ؤم٨ً و٢ض
ً
  زياعا

ً
 ؤر ظاهبها مً جايىان زُذ بطا ٢اثما

ى آؾيا في الىي٘ باهٟجاع بيظاها الهحن في الخغب بضء يٗجي طل٪ بن بط ألام، الهحن ًٖ الاؾخ٣ال٫ هدى زُىة  ال ما َو

 مً جىاظهه وما ،2001 ؾبخمبر 11 ؤخضار ؤ٣ٖاب في الؾيما ؤنال، خضوزه جغيض وال بل ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث جدخاظه
 ( ).زُحرة ؤمىيت جدضياث

ب ال ٞهي جايىان يسو ٞيما ؤما  ا٦بر جمخل٪ ٞالهحن ؤؾيا، قغ١  مى٣ُت ٖلى اؾتراجيجيا مهيمىت صولت الهحن بغئيت جٚغ
ٓم مؿاخت ألا٦بر ؤنها ٦ما اإلاى٣ُت، في ٖؿ٨غيت ٢ىة ب ال طاجه والى٢ذ  ا٢خهاصا، وألا٢ىي  ؾ٩اها وألٖا  الضزى٫  في جايىان جٚغ

ا ال ؤن ٖلى وجدغم مٗها، مباقغ بهضام  باهدغاٝ يضٞ٘ ٢ض ا٢خهاصيا حٗاوها طاجه بالى٢ذ مٗها ج٣يم وؤن ٖؿ٨غيا، حؿخَٟؼ
يت، ؤيضيىلىظيتها جبجي ًٖ الهحن يخه، الخا٦م الكيىعي الخؼب ي٣ٟض مما الكيٖى  ألامغي٨يت ال٣ىاث ب٣اء في جغي  ولظل٪ قٖغ

ا الؿياسخي ؤمجها ٖلى للخٟاّ ملخت خاظت خاليا ا حٟٛل ال الهحن ٞةن ؤزغي  هاخيت ومً. الا٢خهاصر واػصَاَع  ًٖ هَٓغ
 ًٖ بياهاث لجم٘ ججؿـ َاثغاث باؾخمغاع جغؾل خيض اإلاى٣ُت، في واإلاخدغ٦ت الشابخت ألامغي٨يت الٗؿ٨غيت ال٣ىاث جىاظض

 جىهب ؤنها ٦ما ألامغي٨يت، الباعصة الخغب نهايت بٗض الضوليت الخٛحراث يىء في جايىان ججاٍ ألامغي٨يت ؤلاؾتراجيجيت ألاؾاَيل
 خالت ًٖ الىٓغ وبٌٛ  الهحن، بدغ في ألامغي٨يت وال٣ىاٖض لخايىان، اإلاىاظه الكىاَئ َى٫  ٖلى الخغبيت نىاعيسها
 آؾيا، قغ١  ب٢ليم في الٗؿ٨غر  وظىصَا إلزباث صاثما حؿعى الهحن ٞةن جايىان، مىيٕى ججاٍ الهيىيت والخإَب الاؾدىٟاع

 ؾبا١ في اإلاؿخمغ صزىلها طل٪ يايض وما الجىىبيت، البدغيت خضوصَا ًٖ ؤولي صٞإ وزِ زانغتها الا جايىان في جغي  ال وهي

 ( ).والٟلبحن ٞيدىام م٘ الجىىبيت ؾبراجلي ظؼع  خى٫  الؿياصة ٖلى

": الدبلىماطُت اإلاعالجت" الظلمُت الىطاثل   - ب

  مباقغة الؿلمي الجهىى هٓغيت ؤزاعث ل٣ض
ً
  هجىما

ً
 مداٞٓىا بنهم. الهحن ظامٗاث في اإلادكضصيً ال٣ىميحن مً مًاصا

يىن  َم  –الغؾمي اهخماءَم الخؿبان في ؤزظ ما بطا  –ؤو الجضص، الهحن  ؤخض جدضر و٢ض". Comms neo" الجضص الكيٖى

  ب٨حن في حؿيىٛيىا ظامٗت في الضوليت الضعاؾاث مٗهض مضيغ" قىجىوٜ يان" البروٞؿىع  َى الجامٗيحن ألاؾاجظة
ً
 بن: "ها٢ضا

 مً ٦شحر مشل مشله" نهاظمها لً وؤهىا اؾخ٣اللها، حٗلً ؤن حؿخُي٘ ؤنها جايىان بلى عؾالت ي٣ضم ألهه زُإ، الؿلمي الجهىى
                                                           

((1
 .153اٌّظذس ٔفغٗ،    

(2)
، ِزبذ 2004/ 7/ 22رظؼ١ذ ط١ٕٟ ِٚسبٚالد أِش٠ى١خ ٌٍزٙذئخ فٟ ظً فشٍٙب فٟ اٌؼشاق، ِدٍخ اٌؼظش، : ػجذهللا طبٌر، أصِخ رب٠ٛاْ 

 . http://alasr.me/articles/view/5540: ػٍٝ اٌشاثؾ
((3

ٚطفٟ ِسـّذ ػم١ً، االعزشار١د١خ ا٤ِش٠ى١خ ردبٖ رب٠ٛاْ فٟ ػٛء اٌزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ ثؼذ ٔٙب٠خ اٌسشة اٌجبسدح، ِدٍخ ارسبد اٌدبِؼبد  

،         2013خبِؼخ ا١ٌشِٛن، اسثذ، ا٤سدْ،  اٌّدٍذ اٌؼبشش،  اٌؼذد ا٤ٚي ج،  –اٌؼشث١خ ٣ٌداة، ارسبد اٌدبِؼبد اٌؼشث١خ،و١ٍخ ا٢داة 

 1024ص 

http://alasr.me/articles/view/5540
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م الهيىيحن ؤلاؾتراجيجيحن اإلاسُُحن  طاجه، الى٢ذ وفي بؿالم نهًذ الخاعيش في ٖٓيمت ؤمت جىظض ال ؤهه" قىجىوٜ يان" يٖؼ
  جايىان م٘ الخغب جهبذ ؤن مً ويسصخى الخغب، جخجىب ل٩ي بىؾٗها ما ٧ل جٟٗل ؤن الهحن ٖلى يجب ؤهه يٗخ٣ض

ً
، ؤمغا

ً
 خخميا

ى. ظضيض مً وجايىان الهحن جىخيض بٖاصة في َضٞها ًٖ الهحن جخسل لم بطا  في الليبراليحن الضوليحن جإزحر مً ٚايب َو
 الخىجغ، خضة وجسٟي٠ التهضثت ٖلى يكضصون  ؤنهم َى وبيجهم بييىا ألاؾاسخي الٟاع١  بن: " وي٣ى٫  الهيىيت الساعظيت الؿياؾت

ظا ألامغ، يبِ هغيض وهدً  الهحن ؤن هي ألاؾاؾيت وحجتهم. وجايىان واليابان ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث ٖلى يىُب٤ َو
 التي اإلاك٨الث بن. مجها بمؼيض خيجها ٞؿيُالبىن  جىاػالث ٢ضمىا بطا ؤهىا وٗخ٣ض هدً. جىاػالث ج٣ضم ؤن ٖلحها يجب لظا يٗيٟت،

 ( ).التهضثت لؿىىاث مباقغة هديجت هي وجايىان اليابان اليىم هىاظهها

: الـِىُت الىظس وحهت مً اإلاؼيلت لخل ألاطاطُت السواثص -2

  الخىخيض بٖاصة ؾياؾت الهحن جبيذ 
ً
ا هٓامحن طاث وصولت ؾلميا   باٖخباَع

ً
  ظؼءا

ً
 بىاء لىٓغيت اإلا٩ىهت ألاظؼاء مً مهما

ىيت ؾياؾت وجمشل ومماعؾتها، الهيىيت السهاثو طاث الاقترا٦يت  الُىيل ألامض ٖلى الهيىيت الخ٩ىمت جيخهجها ؤؾاؾيت َو
ا، صون  ت الؿياؾت َظٍ وجخمحز حٛيحَر   اإلاترابُت ألابٗاص مً بمجٖى

ً
 ( ):ًٖىيا

: الىاخد الـين - أ

ا اإلاغ٦ؼيت والخ٩ىمت الهحن مً يخجؼؤ ال ظؼء وجايىان واخضة، نحن بال الٗالم في يىظض ال  الىا٢٘ َى َظا ب٨حن في مغ٦َؼ
  به اإلاٗتٝر

ً
، جايىان مؿإلت لدؿىيت اإلا٣ضمت و٦ظا ٖاإلايا

ً
 وؾالمت ؾياصة ج٣ؿيم يؿتهضٝ ٞٗل ؤو ٢ى٫  ؤر بدؼم وحٗاعى ؾلميا

 .ؤعايحها

: الىظامين حعاٌؽ-بـ

  جايىان في الغؤؾمالي والىٓام الغثيـ البر في الاقترا٧ي الىٓام يخٗايل الىاخض الهحن ْل في
ً
، حٗايكا

ً
 َظٍ وج٣ىم َىيال

  ال٨ٟغة
ً
 يخٛحر ال جايىان م٘ الخىخيض بٖاصة وبٗض. ٞحها للهيىيحن الٟٗليت واإلاهالر جايىان في الخالي الىا٢٘ مغاٖاة ٖلى ؤؾاؾا

  اإلاُب٤ والا٢خهاصر الاظخماعي الىٓام
ً
 جايىان، في الخياة ؤؾلىب يخٛحر ال ٦ما جايىان، في الخياة ؤؾلىب يخٛحر وال ٞحها خاليا

 ومل٨يت وألاعاضخي، واإلاىاػ٫، السانت، ألامىا٫ وؾخ٩ىن  ألاظىبيت، البلضان م٘ والش٣اٞيت الا٢خهاصيت ٖال٢اتها جخٛحر ال ٦ما
يت، ؤلاعر وخ٣ى١  اإلااؾؿاث،   وألاظاهب الهيىيحن، اإلاٛتربحن واؾدشماعاث الكٖغ

ً
 .ال٣اهىهيت الخمايت جدذ ظميٗا

 : الراحي الخىم مً عالُت دزحت -حـ

 
ً
 الخ٨م ؾلُت مً ٖاليت بضعظت جخمحز بصاعيت مى٣ُت جايىان ؾخهبذ الخىخيض بٖاصة بٗض الهيىيت الىٓغ لىظهت َب٣ا

 والؿلُت الدكغيٗيت، والؿلُت ؤلاصاعيت، بالؿلُت جايىان جخمخ٘ بط بالهحن، واإلاىا٤َ اإلا٣اَٗاث، ؾاثغ ًٖ الظاحي

 م٘ جايىان جى٢٘ ؤن ويم٨ً. واإلااليت والا٢خهاصيت، والٗؿ٨غيت، والؿياؾيت، الخؼبيت، قاونها بةصاعة بظاتها وج٣ىم ال٣ًاثيت،
 ٢ىاتها ولها الساعظيت، الكاون مجا٫ في الؿلُاث مً مٗحن ب٣ضع وجخمخ٘ وز٣اٞيت، ججاعيت، اجٟا٢اث ألاظىبيت البلضان

 ؤلاصاعيت جايىان مى٣ُت لخ٩ىمت يم٨ً ٦ما جايىان، بلى الهحن مً بصاعيحن وؤشسام ٖؿ٨غيت، ٢ىة بعؾا٫ صون  الٗؿ٨غيت

                                                           
((1

َُ رفىش اٌظ١ٓ؟، رشخّخ ٘جخ ػىبَ، اٌؼج١ىبْ ٌٍٕشش، اٌش٠بع،    .132، ص 2010ِبسن ١ٌٛٔبسد، ف١
(2 )

ٚػاللبرٙب ثبٌٛال٠بد اٌّزسذح ا٤ِش٠ى١خ، إٌٙؼخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح، : ػٍٟ ع١ذ إٌمش، اٌغ١بعخ اٌخبسخ١خ ٌٍظ١ٓ. د 

 114 -113،  ص ص 2009
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 في وحكاع٥ الضولت ؾلُت ماؾؿاث في ٢ياصيت مىانب جخىلى ؤن جايىان في اإلاسخلٟت لؤلوؾاٍ ممشلت وشسهياث السانت،

. الضو٫  قاون بصاعة

: الظلمُت اإلاـاوكاث  -د

 وؤن الهيىيحن، لجمي٘ ؤمىيت واإلاٟاوياث الاجهاالث، زال٫ مً الؿلميت بالُغاث٤ الضولت جىخيض بٖاصة جد٣ي٤ بن  
 الاظخماٖيت، اإلاجاالث في والخىميت الاؾخ٣غاع ولهالر ٧لها، الهيىيت لؤلمت ال٨بري  الىخضة لهالر ؾي٩ىن  الؿلمي الخىخيض

 الهيجي الجاهبان يؿعى ؤن بلى الهيىيت الخ٩ىمت وجضٖى ٧لها، الهحن لبالص وال٣ىي  الغزاء، ولهالر جايىان، في والا٢خهاصيت
لى الخىخيض، بٖاصة ٢بل والخايىاوي  مجاالث في والجها٫ الا٢خهاصر، للخٗاون  اليكِ الضٞ٘ بلى اإلاخباص٫ الاخترام مً ؤؾـ ٖو
 اإلاباصالث وبظغاء مباقغ هدى ٖلى واإلاالخيت الجىيت، والسٍُى الخجاعيت، واإلاٗامالث البريضيت، السضماث جٟخذ وؤن مسخلٟت،

  ييهئ بما الشىاثيت
ً
اصة مىاجيت قغوَا   الضولت جىخيض إٖل

ً
 . ؾلميا

. الظلمي الخىخُد بعادة -خـ

 ولً ،"هٓامحن طاث واخضة وصولت الؿلمي الخىخيض بٖاصة" َى ال٣ًيت َظٍ بكإن الهحن به جلتزم التي ألاؾاسخي اإلابضؤ بن  
ظا ال٣ىة، اؾخسضام بٗضم جخٗهض ولً الهحن، ًٖ جىٟهل بإن لخايىان ؤبضا حؿمذ  الٗىانغ يض بهما جايىان، يض ليـ َو

 الجاهبان و٢٘ ٦ما و٦بحرا، بيجابيا ج٣ضما اإلاًي٤ ٖبر للٗال٢اث الؿلميت الخىميت ٖمليت وقهضث. جايىان في الاهٟهاليت

اعيت الاجٟا٢يت  ل٨ً. اإلاًي٤ ٖبر للٗال٢اث الؿلميت للخىميت ؤعخب آٞا٢ا جٟخذ التي اإلاًي٤ ظاهبي بحن الا٢خهاصر للخٗاون  ؤلَا
 اإلاٗاعيت مخجاَلت الجيىؾياؾيت، وألاَضاٝ الباعصة الخغب ٣ٖليت مً اهُال٢ا جايىان بلى ألاؾلخت بي٘ ٖلى ؤنغث ما صولت

 وجخٗاعى اإلاًي٤، ٖبر للٗال٢اث الؿلميت الخىميت ٖلى حؿاٖض ال التي َظٍ الىٟا١ مماعؾاث هبظ ٞيجب. الهحن مً ال٣ىيت

 ( ). الهاصت واإلاديِ آؾيا مى٣ُت في والخىميت والخٗاون  الؿالم اججاٍ م٘ ؤيًا

 :اإلاخددة ألامم في جاًىان مظإلت -هـ

 ٖلى ٖكغة السامؿت للمغة وطل٪ اإلاخدضة، ألامم في ًٖىا جهبذ ل٩ي الؿىىيت مداولتها في ظضيضة مً جايىان ٞكلذ
 الشاهيت الضوعة ؤٖما٫ ظضو٫  ٖلى جايىان مؿإلت َغح اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت لضي الٗامت اللجىت وعًٞذ.الخىالي

المي الجهاػ ؤٖلً ٦ما للجمٗيت، والؿخحن ٌ بإؾ٠ جايىان وؤٖلىذ.اإلاخدضة لؤلمم ؤلٖا  ًٖىيتها مؿإلت َغح اإلاخدضة ألامم ٞع

 الظر الٗامت الجمٗيت ل٣غاع هإؾ٠: "واوٜ صيٟيض الخايىاهيت الساعظيت باؾم الىا٤َ و٢ا٫. الٗامت الجمٗيت ؤٖما٫ ظضو٫  ٖلى
ا حك٩ل اهًمامىا مؿإلت ؤن بديض مغج٣با ٧ان  ؤن في مجضصا جايىان بٟكل عؾميا الهحن عخبذ ظهتها، مً".نٗبا مىيٖى

 ( )".الهحن ًٖ يىٟهل ال ظؼء" الجؼيغة ؤن ٖلى بياٞيا صليال يك٩ل طل٪ ؤن مٗخبرة اإلاخدضة ألامم في ًٖىا جهبذ
 مؿإلت ًٖ وجسخل٠ الضازليت، الهحن قاون مدٌ مً حٗض جايىان مؿإلت ؤن الهحن جغي  ؤيًا َىا باإلقاعة والجضيغ

 ٢ضم ٖلى جايىان مؿإلت اٖخباع يم٨ً ال ولظل٪ الشاهيت، الٗاإلايت الخغب بٗض الضوليت الاجٟا٢ياث ًٖ هجمخا اللخحن و٧ىعيا ؤإلااهيا

 مٗالجتها بإؾلىب جايىان مؿإلت مٗالجت الضوام ٖلى حٗاعى الهيىيت الخ٩ىمت ٞةن.  ؤٖالٍ اإلاؿإلخان ًٖ ط٦غ ما م٘ اإلاؿاواة

 زال٫ ومً الىاخضة الهحن بَاع في لها م٣ٗىلت حؿىيت بيجاص ؤلام٩ان ٧ل يم٨ً بل ييبػي جايىان مؿإلت ٞةن  َظا.  للمؿإلخحن
.  اإلاًي٤ ظاهبي بحن الدكاوع 

                                                           
((1

-http://www.chinaasia:  ِجبدٞء اٌغ١بعخ اٌخبسخ١خ اٌظ١ٕ١خ،  ِزبذ ػٍٝ اٌشاثؾٚآع١ب،  ِشوض دساعبد اٌظ١ٓ 

rc.org/index.php?p=47&id=958 
(2)

 .17،  ص  2007أ٠ٍٛي 21،  2740طس١فخ اٌّغزمجً، رب٠ٛاْ رفشً ِدذداً فٟ االٔؼّبَ اٌٝ ا٤ُِ اٌّزسذح، اٌؼذد  

http://www.chinaasia-rc.org/index.php?p=47&id=958
http://www.chinaasia-rc.org/index.php?p=47&id=958
http://www.chinaasia-rc.org/index.php?p=47&id=958


 2016  ماعؽ  5 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
121 

 

121 

 

  جاًىان اطخعادة مً ججعل التي العىامل ؤهم
ً
  عمال

ً
 ( ):وهي ػاكا

ت ل٣اثه زال٫" َىر  جاهج لي" ألاؾب٤ الخايىاوي الغثيـ ٖىه ٖبر ما  -  الهحن اؾترصاص بٗض الصخٟيحن مً بمجمٖى

 خضر ٦ما وهٓامان واخضة صولت مبضؤ ؤؾاؽ ٖلى جايىان ٖلى يضَا وي٘ في ج٨ٟغ الهحن ٧اهذ بطا بهه: "ط٦غ خيض ٧ىهج لهىهج
  حٗمل ؤن ٞيجب ٧ىهج، َىهج في

ً
" َىا الخُبي٤ ٢ابل ٚحر اإلابضؤ َظا ؤن ظيضا

 جايىان بحن ألايضيىلىظيت الازخالٞاث مً يغسخ الٗامل ٞهظا جايىان، قهضتها التي الضيم٣غاَيت الخٛيحراث في يخمشل  -
م ٖلى والهحن،  الىىاحي وججاَل الا٢خهاصيت، الىىاحي في الؾيما الاقترا٦يت، بخدضيض يؿمى بما الهحن ٢يام مً الٚغ

  جغي  جايىان خ٩ىمت ٞةن اإلاىُل٤ َظا ومً. الؿياؾيت
ً
 مؿخىي  بلى البلضان جهل ٖىضما بال جخم لً الهحن م٘ الىخضة ؤن عؾميا

  واظخماعي وا٢خهاصر ؾياسخي
ً
 .مخمازال

ا الهحن بلى يىٓغ يٗض لم الظر الخايىاوي اإلاىاًَ وميى٫  اججاَاث في يخمشل  - ً باٖخباَع  الظيً ٖضص ؤن بل الام، الَى
لبيت جدؿاء٫ خحن في وؿمت، مليىن  23 مً ا٦ثر البالٜ الؿ٩ان حٗضاص مً% 5 جخٗضي ال الهحن م٘ الىخضة ب٨ٟغة يغخبىن   ألٚا
 وحٗخمض والا٢خهاصر، الؿياسخي اإلاؿخىي  ٖلى البلضيً بحن ال٨بحر الازخالٝ ْل في الهحن م٘ الىخضة ظضوي  ًٖ الٗٓمى
ٌ الظر الخايىاوي اإلاىاًَ ٖلى ؤؾاؽ بك٩ل الهحن م٘ للىخضة الغاٌٞ مى٢ٟها في جايىان  الىٓام ؤن والؾيما طل٪ يٞغ

  للخ٩ىمت ؤُٖى ٢ض الجؼيغة في الضيم٣غاَي
ً
  ز٣ال

ً
 .ؾياؾيا

لى - م ٖو   تهضص الهحن ؤن مً الٚغ
ً
 ًٖ خضيض ؤر ؤن ال٣ى٫  يم٨ً ؤهه بال جايىان، الؾخٗاصة ال٣ىة باؾخسضام صاثما

هاب خغب ؤَاع جدذ يىضعط مىاوعاث مً الخضوص ٖلى يجغر  وما. الضٖاثيت الخغب هُا١ ًٖ يسغط ال الخغب  ججيض التي ألٖا
م ٞٗلى مماعؾتها، الهحن  مً الٗضيض َىا٥ ؤن بال ،1:10 بيؿبت الهحن لهالر بكضة يميل الٗؿ٨غيت ال٣ىة محزان ؤن مً الٚغ

خباعاث   ال٣ىة اؾخسضام زياع مً ججٗل التي الٖا
ً
  زياعا

ً
 :يلي ٦ما مؿخديال

  ٞهىا٥ -
ً
  170 ؤوال

ً
 ؤ٦ثر ٖمليت للجؼيغة نيىيت ٚؼو  مداولت ؤر يجٗل مما الهحن ًٖ جايىان جٟهل البدغ في ٦يلىمترا

  نٗىبت
ً
 الٗاإلايت الخغب نهايت في هىعماهضر ؾىاخل ٖلى الخلٟاء ٢ىاث به ٢امذ الظر البدغر  ؤلاهؼا٫ ٖمليت مً وح٣ٗيضا

 .الشاهيت

 1979 مٗاَضة بمىظب وطل٪ ألامغي٨يت، اإلاخدضة الىالياث ٢بل مً جايىان به جدٓى الظر الساعجي الضٖم في يخمشل -

 .  جايىان مك٩لت لخل للٗى٠ اللجىء مداولت ؤر بم٣اومت جخٗهض بم٣خًاَا والتي

 
َا
ٌ  عالكاث مً الـُجي اإلاىكف: زالثا  . جاًىان مع ألاخسي  الدو

يي اإلاىكف -1  جاًىان مظإلت مً ألامٍس
 يخٗل٤ ٞيما زانت خؿاؾيت لضيهم ٞالهيىيىن  ألامغي٨يت، الهيىيت الٗال٢اث في الخىجغ باع  ؤخض جايىان مؿإلت حٗض
ا بط بخايىان،   يٗضَو

ً
ً ًٖ واهٟهالها اؾخ٣اللها ٢بى٫  ؤو ٞحها الخٟغيِ يم٨ً وال الىاخضة الهحن مً ظؼءا  ال ما بلى ألام الَى

 للؿياؾت الضاٖم ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث ومى٠٢, جايىان في والؿياسخي الٗؿ٨غر  ألامغي٩ي الىظىص ؤن ٦ما. نهايت
م, الخايىاهيت  . الهحن لضي بالٛحن و٢ل٣ا جدضيا يمشل, ؤخياها لظل٪ الىاٞيت جهغيداتها ٚع

ً
 الهحن َمىخاث ٞةن, طل٪ ًٖ ًٞال

 ال٣ىة مً مؼيضا حٗجي الهحن بلى الجؼيغة ٞةٖاصة. جايىان مؿإلت بليه ؾخاو٫ بما ٦بحر خض بلى جغجبِ, ٖٓمى صوليت ٢ىة لخهبذ

                                                           
(1)

، ص 1998، اوزٛثش 134ً٘ رؼٛد رب٠ٛاْ إٌٝ اٌظ١ٓ؟، ِدٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، اٌمب٘شح، اٌؼذد .. ٚسدح ٘بشُ اٌدبسزٟ، ثؼذ ٘ٛٔح وٛٔح 

229. 



 2016  ماعؽ  5 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
122 

 

122 

 

لى, آؾيا قغ١  وظىىب قغ١  مى٣ُت في ألامغي٩ي والىٟىط الىظىص ج٣لو طاجه الى٢ذ في حٗجي بيىما, والا٢خهاصيت الؿياؾيت  ٖو

 .ٖام بك٩ل الضولي اإلاؿخىي 
 بصاعة ٞٗليا الغثيـ ويخىلى عؾماؾتراجيجيتها، في ألازغي  ال٣غاع نى٘ وماؾؿاث ال٩ىهجغؽ م٘ ألامغي٨يت ؤلاصاعة وحؿاَم   

 نّىإ بصسهيت مباقغة اعجبُذ جايىان م٘ الٗال٢اث َبيٗت بان جبحن و٢ض اإلاٗىيت، الضو٫  ججاٍ الساعظيت الؿياؾت قاون

 ( ).الؿياؾيت وصواٞٗهم ألامغي٩ي، الؿياسخي ال٣غاع

 الهحن مىاظهت في ( )1979 في الهاصع جايىان و٢اهىن  ( )1972 قىٛهار بةٖالن جخمؿ٪ انها جايىان، مؿإلت مً مى٢ٟهاو
ً مً ظؼء جايىان ؤن بلى ألاو٫  يكحر خيض   مك٩لتها خل ويجب ألام الهيجي الَى

ً
  ؾلميا

ً
. ال٣هغر  الًم ؤؾلىب ًٖ بٗيضا

ظا ؤؾلخت هٓم مً بليه جدخاط بما جايىان بمضاص في ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث مؿاوليت بلى الشاوي ويكحر  مخىا٢ٌ مى٠٢ َو

  جايىان ٞخٗض الهحن ؤما. ؤعايحها ٧امل ٖل بؿياصتها لها ج٣غ ال ول٨جها الهحن بىخضة حٗتٝر ٞإنها
ً
  ب٢ليما

ً
 ٖىصجه يجب ميك٣ا

  لها ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث صٖم جضزل وحٗض الهيىيت للؿياصة
ً
  جضزال

ً
 مماعؾت َضٞه للهحن الضازليت الكاون في ؾاٞغا

 ( ).ألامغي٨يت للؿياؾت لالمخشا٫ الهحن خ٩ىمت ٖلى الًٍٛى

 وجإ٦يض. 1978 ٖام البلضيً بحن الضبلىماؾيت الٗال٢اث وبؾخئىاٝ الهحن الى هي٨ؿىن  ألاؾب٤ ألامغي٩ي الغثيـ ػياعة وبٗض   

 مىا٣ٞت جًمً مكتر٥ بيان البلضان وؤنضع. جايىان مً الٗؿ٨غيت واإلايكأث ال٣ىاث سخب ٖلى ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث
 ( ):وؤَمها الهيىيت الكغوٍ ٖلى ألامغي٨يت الخ٩ىمت

. وجايىان ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث بحن الضبلىماؾيت الٗال٢اث بنهاء-ؤ
 الضٞإ ًٖ ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث مؿاوليت ٖلى وههذ 1950 ٖام ببغمذ التي اإلاكتر٥ الضٞإ مٗاَضة الٛاء-ب

.  الهحن به ج٣ىم هجىم ؤر يض جايىان ًٖ والبدغر  الجىر 
 .جايىان مً ألامغي٨يت الٗؿ٨غيت ال٣ىاث سخب -ط

 . الهحن مً ظؼء جايىان وؤن.. واخضة نحن  الا جىظض ال بإهه الهحن بمى٠٢ ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث بٖتراٝ-ص              

 . ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث بحن والخجاعيت الا٢خهاصيت الٗال٢اث اؾخمغاع -خـ

ىُت الـِىُت العالكاث في ألاشمت ازاز -2  ألامٍس

  ؾيـلخ٤ ؤعايـحهـا، وؾالمت الـهيـييـت، الـضولت وؾـياصة جـايىان بمؿإلت مؿـاؽ ؤّر  ؤن نيـييـىن  زبـغاء يـغي    
ً
 ظؿـيمت ؤيـغاعا

ما. ألامـغي٨ـيت-الهـيىـيت بالـٗال٢اث  ٖـلى وجدـمالن مكـخـغ٦ت، مـهالر لـضيـهـمـا ٞـةن الـٗـالم، في الـ٨ـبـغي  الضو٫  مـً وباٖـخبـاَع

 ( ).ٖـضة، ٢ــًـايـا في بيجهما الخٗاون  ًٖ ٚجى َىا٥ ي٩ىن  ال و٢ـض الٗاإلايحن والاؾخ٣غاع ألامً خـيا٫ مـؿـاوليـاث ٖـاج٣ـيـهمـا
                                                           

(1)
سار١د١خ ا٤ِش٠ى١خ ردبٖ رب٠ٛاْ فٟ ػٛء اٌزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ ثؼذ ٔٙب٠خ اٌسشة اٌجبسدح، ِظذس عجك روشٖ ص ٚطفٟ ِسـّذ ػم١ً، االعذ 

1014. 
(2)

عجك ثض٠بسح إٌٝ اٌظ١ٓ أطذس اٌدبٔجبْ اٌظ١ٕٟ ٚا٤ِش٠ىٟ لبَ اٌغ١ذ س٠زشبسد ١ٔىغْٛ اٌشئ١ظ ا٤ِش٠ىٟ ا٤ 1972ٚفٟ فجشا٠ش ػبَ 

ِش٠ى١خ  رؼزشف ثأْ خ١ّغ اٌظ١١ٕ١ٓ ػٍٝ أٞ إْ اٌدبٔت ا٤ِش٠ىٟ أػٍٓ أْ اٌٛال٠بد اٌّزسذح ا٤: ٠ٗ خالٌٙب فٟ شبٔغٙبٞ ث١بٔب ِشزشوب ٚسد ف

ِش٠ى١خ ال ٚزىِٛخ اٌٛال٠بد اٌّزسذح ا٤. خبٟٔ ِٓ خبٔجٟ ِؼ١ك رب٠ٛاْ ٠ؼزشفْٛ ثأْ ٕ٘بن ط١ٕب ٚازذا فمؾ ، ٚأْ رب٠ٛاْ خضء ِٓ اٌظ١ٓ 

 .رزسذٜ ٘زا اٌّٛلف
((3

أْ أٞ إخشاء ٌزسذ٠ذ ِغزمجً رب٠ٛاْ ثأٞ ٚع١ٍخ وبٔذ خالف اٌٛع١ٍخ اٌغ١ٍّخ، ثّب ف١ٙب اٌّمبؽؼخ : "ِغ رب٠ٛاْ ػٍٝ ٚ ٠ٕض لبْٔٛ اٌؼاللبد 

" ٚفشع اٌسظش، عزؼزجشٖ اٌٛال٠بد اٌّزسذح ا٤ِش٠ى١خ   رٙذ٠ذا ٌغالِخ ٚأِٓ ِٕطمخ غشة اٌٙبدٞ، ٚع١زُ إٌظش إ١ٌٗ ػٍٝ أٔٗ لؼ١خ أِش٠ى١خ

، ِشوض اإلِبساد ٌٍذساعبد ٚاٌجسٛس اإلعزشار١د١خ ، أثٛ 1987-2010ػجذ اٌسٟ، اٌّىبٔخ اٌّغزمج١ٍخ ٌٍظ١ٓ  ٔمالً ػٓ ١ٌٚذ ع١ٍُ: اٌّظذس

 .156، ص 2000ظجٟ، 
((4

 .182، ص 2000، اوزٛثش 142اثٛ ثىش اٌذعٛلٟ، رطٛس اٌؼاللبد ا٤ِشو١خ اٌظ١ٕ١خ، ِدٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، اٌمب٘شح، اٌؼذد  
(5)

 .192ِسّذ ِظطفٝ شسبرٗ، ِغزمجً اٌٛزذح ث١ٓ رب٠ٛاْ ٚاٌظ١ٓ، ِظذس عجك روشٖ ص  
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 الٗام بلى جمخض ظظوعَا بن بل ال الكٗبيت، الهحن لجمهىعيت حك٪ بي٣إ ٖلى ألامحر٦يت-الهيىيت الٗال٢ت وحك٩لذ  

 بلى بالىنى٫  ألاظىبيت ال٣ىي  ل٩ل يؿمذ الظر" اإلاٟخىح الباب" ههج بلى خيجها ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث صٖذ ٖىضما۱۸۹۹
تراٝ ٧اعجغ ظيمي ألاؾب٤ ألامغي٩ي الغثيـ بصاعة خىلذ بط۱۹۷۹ٖام ؤواثل في طعوجه وبلٜ.امخياػاث بضون  الهحن  الٖا

تبـ الهحن بلى جايىان مً الضبلىماسخي  في ميضاهدياهمحن ؤخضار ؤ٣ٖاب في جىجغث ،٦ما"الىاخضة الهحن"مٗتٞر

 ٖلى باليؿديت نىاعيش بازخباع خيجها الهحن ٢امذ بط ۱۹۹6 ٖام جايىان ؤػمت زلٟيت ٖلى ظضا ٦ماؾاءث ۱۹۸۹خؼيغان/يىهيى
 بؾتراجيجيت ؤوباما بصاعة ٢غعث ؤن بٗض الؾيما –الٛمىى ي٨خىٟه مؿخ٣بل هدى بيجهما الٗال٢ت وجخجه. الجؼيغة، ؤَغاٝ

 ج٣لب مً مجهما ٧ل وزٝى البلضيً بحن الش٣ت مضي ؤبغػَا ٖىامل بٗضة للخإزغ ٖغيت وهي  -الهاصر اإلاديِ آؾيا هدى الخدى٫ 

  آلازغ، لهالر ال٣ىي  مىاػيً
ً
 ألنهما اإلاىاٞؿت اخخىاء ٖلى خغيهان البلضيً ل٨ً بيجهما الخ٨م هماطط ازخالٝ ًٖ ًٞال

 ( ).الهغإ َى البضيل ؤن ظيضا يضع٧ان

ت قإن الخٗاوهب في مؿخمغان والبلضيً  مىا٠٢ الجساط الكماليت ٧ىعيا ٖلى جًِٛ ٞالهحن ال٣ًايا؛ مً واؾٗت مجمٖى

٤ ال وبه٩اهذ اٖخضالا ؤ٦ثر ها مً جٟغيها ب٣ٗىباث ههاثدها جٞغ م. َٞغ  في جخدغ٥ ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث ؤن مً وبالٚغ

 مؿاعي ؤمحر٧ا وج٣بلذ .الجؼيغة وهٟي الىازب يخسظٍ ٦سياع الاؾخ٣ال٫ صٖم مً زلذ ٧لها جدغ٧اتها ؤن بال جايىان، مؿإلت

 ( ).السام واإلاىاص بالُا٢ت هٟؿها لخامً الٗالم ؤهداء ظمي٘ في الهحن

.  جاًىان مً الُاباوي اإلاىكف -3

 خى٫  الهيىيت الخ٩ىمت إلاى٠٢ ال٩امل اخترامها ًٖ حٗغب هجضَا ظهت ٞمً مخبايً جايىان مؿإلت مً اليابان مى٠٢ بن

  جايىان ٧ىن 
ً
 الخ٩ىمت هي الكٗبيت الهحن ظمهىعيت خ٩ىمت بإن وحٗتٝر. الكٗبيت الهحن ظمهىعيت ؤعاضخي مً يخجؼؤ ال ظؼءا

يت غخذ الؿياؾت، مجا٫ الشالزتفي الؿياؾيت بالىزاث٤ وجلتزم الهحن هي الىخيضة الكٖغ  الؾخئىاٝ مباصت زالزت الهحن َو

 الخ٩ىمت هي الكٗبيت الهحن ظمهىعيت ان وهي 1971 ٖام ألاو٫  حكغيً/ ا٦خىبغ 2 في اليابان م٘ الضبلىماؾيت الٗال٢اث
يت  اليابان بحن اإلاٗاَضة وان الكٗبيت الهحن ظمهىعيت مً يخجؼؤ ال م٣ضؽ ظؼء جايىان وان الهحن جمشل التي الىخيضة الكٖغ

يت ٚحر قي٪ ٧ار ظياوٜ وخ٩ىمت ا الًغوعر  ومً ٞٗالت وليؿذ قٖغ  عثيـ ػاع ،1972 ٖام ايلى٫ / ؾبخمبر 25 وفي. الٛاَئ
 بياها واليابان الهحن خ٩ىمخا ؤنضعث طاجه، الٗام مً ايلى٫ / ؾبخمبر29 وفي. الهحن ٧ا٧ىر  جاها٧ا ألاؾب٤ الياباوي الىػعاء

  .َبيٗتها الى الياباهيت الهيىيت الٗال٢اث ٖىصة ٞيه اٖلىخا مكتر٧ا

حن إلاداولت الكضيضة مٗاعيتها ًٖ 2014 قباٍ/ ٞبرايغ19 في الهحن واٖغبذ     الٗال٢اث بكإن ٢اهىن  ؾً ياباهيحن مكٖغ

 الهيىيت الساعظيت باؾم اإلاخدضزت و٢الذ.الخايىاهيت ال٣ًايا م٘ الخٗامل في الخظع جىدي بلى الياباوي الجاهب صاٖيت جايىان، م٘

 الخايىاهيت الٗال٢اث ل٣اهىن  الياباهيت باليسست يؿمى ما وي٘ مداولت ب٣ىة وٗاعى" صخٟي ماجمغ زال٫" يىج حكىن  َىا"
حن بٌٗ ٢بل مً  70 خىالي ٞيه الخ٣ى الظر الى٢ذ في" َىا" جهغيداث وظاءث".جايىان م٘ الٗال٢اث لخٗؼيؼ الياباهيحن اإلاكٖغ

ا  ا٢ىي  ا٢خهاصيت لٗال٢اث اؾاؾا ي٩ىن  ٢اهىن  وي٘ إلاداولت َى٦يى في او٫  الخا٦م الليبرالي الضيم٣غاَي الخؼب مً مكٖغ

                                                                                                                                                                                           
((1

، ِشوض اٌىبشف ٌٍّزبثؼخ ٚاٌذساعبد االعزشار١د١خ، اٌزسذٞ 2010فجشا٠ـش ، 3ا٤سثؼبء (4272)اٌؼذد سلُ « أخجبس اٌغبػخ»ٔششح  

 .  8، صاٌظ١ٕٟ
(2)

رشش٠ٓ ا٤ٚي /أوزٛثش 7ٚس اٌزبس٠خ١خ ٚاٌّغزمجً اٌغبِغ، ِشوض اٌدض٠شح ٌٍذساعبد،اٌدز: ا١ِ٤شو١خ-فشأغٛا غٛدِٛ، اٌؼاللبد اٌظ١ٕ١خ 

. 2، ص 2013
(3)

.  6اٌّظذس ٔفغٗ، ص  
(4 )

 .6، ص 2014ثب٘ش ِشٚاْ، اٌؼاللبد اٌظ١ٕ١خ ا١ٌبثب١ٔخ، ِؼٙذ االعزشار١د١خ ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، ثى١ٓ، . د 
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ى الخايىاهيت، الٗال٢اث ٢اهىن  اؾم ٖلى ال٣اهىن  ؾيؿمى ٦يىصو، لخ٣غيغ وو٣ٞا.جايىان م٘ لالٞغاص وجباصالث  امغي٩ي ٢اهىوي َو

يت مُل٣ا الهحن حٗتٝر ولم. صٞاٖيت باؾلخت جايىان اإلاغي٨يت اإلاخدضة الىالياث جمض بإن وي٣طخي 1979 في جمغيٍغ جم  بكٖغ
 الهحن بمهالر جخٗل٤ الخايىاهيت ال٣ًيت" ان واياٝ". الخدغ٥ َظا اػاء البالٜ ٢ل٣ىا ًٖ وٗغب" "َىا" و٢الذ.ال٣اهىن 

 وخشذ".الخايىاهيت-الياباهيت الٗال٢اث م٘ الخٗامل في الياباهيت-الهيىيت للٗال٢اث الؿياؾيت باالؾـ ايًا وجخٗل٤. الاؾاؾيت

 اإلاكتر٥ الياباوي-الهيجي البيان طل٪ فى بما الاعبٗت، الؿياؾيت الىزاث٤ بمباصت الالتزام ٖلى الياباوي الجاهب اإلاخدضزت
 الخ٩ىمت مى٠٢ وجدترم ٧امل بك٩ل الياباهيت الخ٩ىمت جخٟهم ،1972 ٖام اإلاكتر٥ الياباوي-الهيجي للبيان وو٣ٞا.1972

ا جايىان بكإن الهيىيت ىن  وييخمي.الهيىيت الاعاضخي مً يخجؼؤ ال ظؼءا باٖخباَع حن لغابُت اإلاكٖغ  لدصجي٘ الكباب اإلاكٖغ
 ( ).الساعظيت لىػيغ الاو٫  الىاثب ،"٦يصخي هىبى" يترؤؾها والتي وجايىان اليابان بحن والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الخباصالث

ى واضر وجايىان اليابان بحن الٗال٢اث مً الهيجي واإلاى٠٢  اليابان بحن الكٗبيت الاجهاالث ٖلى حٗترى ال الهحن ان َو

 الجاهب وجُالب" واخضة وجايىان واخضة نحن" او" نيىحن" لسل٤ ق٩ل بار عؾميت اجهاالث ايت بدؼم حٗاعى ل٨جها وجايىان
. الامغي٩ي الياباوي الامجي الخٗاون  هُا١ الى جيخمى ال جايىان بان واضر بخٗهض الياباوي

 الخاجمت

 ٖلى وا٦ضث. ٞحها للخضزل ال٨بري  الضو٫  ًٖ الٟغنت ول٣ُ٘ جايىان مؿالت لخل ال٨شحر اإلاغوهت مً الهحن اْهغث ل٣ض
ي٘ طاجيا خ٨ما جايىان مىذ طل٪ في بما ، الىاخضة الهحن مبضؤ جدذ ٧ان مىيٕى ار مىا٢كت ام٩اهيت  وام٩اهيت اإلاؿخىي  ٞع
ضم للبالص والخىٟيظيت الدكغيٗيت الؿلُاث في ابىاءَا مكاع٦ت  ومىدها جايىان في للمغابُت الهيجي الجيل مً ٢ىاث اعؾا٫ ٖو

 الجهىص ا٢صخى وبظ٫ اإلاهضا٢يت صعظاث بإ٢صخى الٗمل في وحٗهضث.  بىٓامحن واخضة صولت مبضؤ اَاع في مدضصا صوليا ًٞاء

.  الساعجي والخضزل"  الاؾخ٣ال٫ اٖالن خالت في الا لل٣ىة جلجإ ولً ، الؿلمي الخىخيض لخد٣ي٤

 ٖلى يهيمً الظر "اإلالُد الخىجس" وي٘ مىُل٤ مً الساعظيت الؿياؾت ؾيا١ في  الخايىاهيت_  الهيىيت الٗال٢اث وجىضعط  

حن وجٟاٖالث وا٢٘   يضع٥ ٨ٞالَما. الُٞغ
ً
  بصعا٧ا

ً
 الؿياؾيت اللٗبت ٢ىاٖض حٛحر ٢ض ظضيضة ؾياؾت ؤر وعاء الاوؿيا١ ؤبٗاص جاما

 و٢ٕى يٟغى مؿلر نغإ اهضإل بلى نهايتها في جٟطخي  مباقغة، جهٗيضيت اججاَاث في الاهسغاٍ هدى وجضٞٗها بيجهما، ال٣اثمت

ظا بيجهما، الخغب ان، يغيضٍ ال ما َو   يخسظ لً -خضر بن  –الهغإ َظا ؤن الؾيما الُٞغ
ً
، ق٨ال

ً
 لً جضاٖياجه ؤن بمٗجى زىاثيا

اع ٖلى ٣ِٞ ج٣خهغ   وبن والضولي، ؤلا٢ليمي الىُا٢حن بلى جمخض ؾٝى بل الشىاجي، ؤلَا
ً
 مباقغة مهالر لها ٖضيضة صوليت ؤَغاٞا

حن م٘ مخضازلت   اإلاؿلر الهغإ في جغي  ٢ض الُٞغ
ً
  يغعا

ً
. الهاصت اإلاديِ ٖلى اإلاُلت آؾيا مى٣ُت في بمهالخها يلخ٤ ٦بحرا

 ٖلى ،"٧ىهج َىهج" في َب٣تها التي الؿليمت بالىؾاثل جايىان ٢ًيت لخل ؤلاؾخٗضاص الهحن ؤبضث ج٣ضم ما يىء وفي    
 لىيٗيت ج٨غيؿا جايىان، م٘   الٗالم صو٫  م٘ حٗاملها اؾخمغاع في طاجه الى٢ذ في جغي   ؤنها بيض بىٓامحن، واخضة صولت ؤؾاؽ

 .ال٣اثم الضولي ويٗها اؾخمغاع ألاصوى بالخض ؤو ألازحرة، َظٍ اهٟها٫

ب التي الضولت ٖلى قغوَها جً٘ الهحن بن  زم ومً    تراٝ صبلىماؾيت ٖال٢اث ب٢امت في جٚغ  نحن بىظىص مٗها،الٖا
ظا. واخضة   يٗجي َو

ً
ا وظهت مً ٖمليا  مؿخ٣لت صولت ليؿذ و الهيىيت اإلا٣اَٗاث بخضي هي جايىان بإن الدؿليم هَٓغ

 

                                                           
(1)
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