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ظشوس والبي اإلال . د: اإلاؽشفت العامت

  اددت ددياوو . د: سبيعت الخدشيش

 

: 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 هيئت

 الباخشحن مً هسبت مً جخإل٠ ٖلميت وهيئت

 .ٖضص ٧ل في صوعيا جدك٩ل جد٨يم وهيئت

 و الباخشحن مسخل٠ بؾهاماث اإلاجلت جدىاو٫ 

 ما ؾىاء الؿياؾيت الٗلىم بمجا٫ اإلاهخمحن

 الؿاٖت ب٣ًايا ؤو الىٓغر  بالغنيض حٗل٤

ما٫ بترظمت ؤو  الٗلميت ألاهميت طاث ألٖا

 .بها اإلاٗتٝر

 لخغم ج٨غيؿا الٗلميت الضوعيت هظه 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

 :ؤظشة الخدشيش
د صواكشو الىا ش .ؤ

حامعت خيؽلت الجضابش –عميذ وليت الحلىق و العلىم العياظيت 

صساسة عىاوف  .د

 -ؤلاماساث العشبيت اإلاخدذة-ؤظخارة اللاهىن بجامعت الؽاسكت

كادسو خعين . د.ؤ

ؤظخار العلىم العياظيت و العالكاث الذوليت حامعت باجىت الجضابش 

خاجي دوسان . د.ؤ

- جشهيا–ؤظخار العلىم الاحخماعيت و ؤلاداسة حامعت ؤددامان 

هاجي الهخاػ .د

العشاق  -حامعت جىشيذ–و العالكاث الذوليت ؤظخار العلىم العياظيت 

 

 :الهيئت العلميت الخدىيميت للعذد
 بىصيىتامدمذو آمىت . د  

  الجضابش-الؽلف–حامعت خعيبت بً بىعلي 

عادٌ صكاغ .د

حامعت باجىت الجضابش   

ليىذة ؤوهيس ي  .د

س االجضا ،حامعت خيؽلت 

هاجي الهخاػ .د

العشاق  -حامعت جىشيذ

: الخض٢ي٤ اللٛىر 
ل .ؤ - العشاق–د خاصم رهىن إظماعيل حامعت اإلاـى
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 فيها وجخىافش واإلاىهجيت، اإلاىلىعيت جلتزم التي واإلالاالث ألابدار اإلاجلت جلبل

الت  :الخاليت اليؽش كىاعذ وجدترم والجذدت والذكت العلميت ألـا

 : للملاالث باليعبت 

 آلاجيت الؽشوه حعخىفي التي اإلالاالث اإلاجلت جيؽش : 

 واإلاىلىعيت العلميت باإلاعادير الالتزام  ٌ  الذوسياث في دوليا بها اإلاعمى

 . العلمي البدث لؽشوه حعخجيب التي و  اإلادىمت،

 اإلاىاد جدىيم في اإلاىلىعيت و الحياد مبذؤ  الخدىيم  يئت حعخمذ 
 الخىشف مً ألاعماٌ خلى على الحشؿ مع لليؽش اإلاششحت العلميت

 . ألاهظمت ؤو باألشخاؿ بمبادا معاظها ؤو اللىشو 

 ال وؤن بالجذدت جدعم ؤن اإلاجلت في لليؽش اإلالترخت اإلالاالث في دشاعى 

 . ملخلى ؤعماٌ، ؤو مزهشة مً ملخىف ؤو ظابم وؽش مدل جىىن 

 اإلاجلت اخخفاؿ لمً اإلالذمت اإلاىاليع جىىن  ؤن . 

 حجم دخعذي ال ؤن و ، اللؼىيت العالمت وكىاعذ الذكت اإلالاالث جلتزم ؤن 

 . البدث مالخم و  ىامؾ،مفادس اخدعاب مع ـلدت 15 العمل

 بئخذي آخش و البدث بلؼت بملخق مشفم ملف في العلميت اإلاادة جشظل 

 .(البدث لؼت خعب) الاهجليزدت ؤو اللشوعيت العشبيت،:  اللؼاث

 : اإلاترحمت لألعماٌ باليعبت  

 اإلاجلت باخخفاؿ جخفل التي جلً اإلاترحمت ألاعماٌ مً جليل. 

 ؤو الاهجليزدت,  ،اللشوعيت العشبيت:  إلى و مً اإلاترحمت ألاعماٌ جلبل 

  .ألاإلااهيت

 الزهىسة اللؼاث في مخخفين جشحماهيين الظدؽاسة اإلالاالث جخمع 

 . ؤعاله
 

 

 كىاعذ اليؽش
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 :الخدىيم ظياظت 

  ما٫ جدى٫  ازخهام خؿب  الٗلميت الخبرة 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 هيئت جلتزم 

 .  لليكغ اإلا٣ترخت

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

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

 :اليؽش ؼشوه

 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 جهايت في اإلاٗلىماث هىامل جغجب. 

 :التهميؾ همىرج 

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

 .الُبٗت اليكغ،ع٢م ؾىت اليكغ،

 . الهضوع  الىو،ؾىت الىو،مًمىن  البلض،هٕى  :الدؽشيعيت الىفىؿ .2

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

 . الا٢خباؽ الهضوع،نٟدت اإلاجلت،جاعيش

 حسجيل اإلاظ٦غة،ماؾؿت صعظت ، اإلاظ٦غة الُالب،ٖىىان اؾم و ل٣ب :الجامعيت الشظابل .4

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

 بنضاع ؾىت الخ٣غيغ، وكغ الخ٣غيغ،م٩ان مىيٕى الخ٣غيغ، بنضاع ظهت  :الشظميت الخلاسيش .5
 .الا٢خباؽ نٟدت ، الخ٣غيغ

     :الالىتروهيت اإلاشاحع .6

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

 

 على عىىان اإلاجلتجشظل اإلاعا ماث بفيؼت 
ً
 :الىتروهيت خفشا
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 اللهشط

الفلدت   

9  ؤلافخخاخيت 

11   ادو . العىدة، جلشيش اإلافير، إكامت الذولت، د: وجإزيره على اإلاؽشوع العياس ي الللعىيني" الذولت اليهىددت"كاهى ن 

 فلعىين -حىين–الؽيب، الجامعت العشبيت الامشيىيه 

23  ؤدمً هىاف ؼشيف الهىاوؼت، حامعت . ؤلاججاس بالبؽش دساظت ملاسهت بين اإلاملىت العشبيت الععىددت وألاسدن، د

 اإلاملىت العشبيت الععىددت –الحذود الؽماليت 

41  ساويت جبيىت، . و ؤ (حامعت معيلت)خليظي هىسالذدً . ، ؤ 5+5دساظت في مبادسة   : حضابشو -الخعاون ألامني ألاوسو

 ، الجضابش(حامعت بعىشة)

53  مفىلى دلت ؤميىت، وليت الحلىق والعلىم العياظيت، حامعت خعيبت . خذود الخإزير ؤلاكليمي ألامني الجضابشو، ؤ

 (الجضابش)بً بىعلي، 

63  مدمىد . م د.، ؤ1945ؼباه -1941واهىن الثاوي : جدذةالعىفيتي بؽئن جإظيغ مىظمت ألامم الم-الىفاق ألامشييي

 . وليت آلاداب -ؼاهش خميذ، حامعت رو كاس

81  (جشهيا)خاجي دوسان حامعت اددامان . ؤصمت اإلاىاوىت و اوؽاء الهيىلي خٌى اإلاذاسط،  د 

87   (الجضابش)جذاعياث الخذخل الاوعاوي اإلاؽشوع في وكذ العلم، لبنى خؽىف حامعت عباط لؼشوس 

97  الجضابش-، ظيذو بلعباطحامعت  مىاد فخيدت، آلالياث الذوليت لحمادت البيئت مً الخلىر ؤلاؼعاعي. 

107  حامعت خعيبت بً بىعلي  إبشا يم كلىاص ، الحشواث الاحخماعيت وحذلياث بىاء الذولت والاهذماج في العالم العشبي

الجضابش -الؽلف

 

 اللىشيت اإلالىيت لحلىق  اهتهان ؤو عً معؤوليتها اإلاجلت جدشيش ؤظشة جخلي
 اإلاشهض إداسة سؤو عً بالمشوسة العذد  زا في الىاسدة آلاساء حعبر ال

  2016©  العلمي البدث حيل إلاشهض مدلىظت الحلىق  حميع 
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 ؤلاٞخخاخيت

  الشخيم الشخمً هللا بعم

اء مىُل٤ مً  مكىاع في ظضيضة زُىة هسُى البدشيت، خاظتهم جلبيت ٖلى الخغم و اإلاجلت ل٣غاء الٞى

 في جىؾلىا الظر الضوليت الٗال٢اث و الؿياؾيت الضعاؾاث ظيل مجلت مً الؿاب٘ الٗضص بةنضاع الُٗاء

يت  بٞاصة جدهيل ؤظل مً الابخ٩اع و الجضيت ؾبل ٧ل بٖضاصه  ٞاقخمل بغمخه الٗغبي الٗالم في للباخشحن هٖى

 .ألاهميت و الغناهت و الخىٕى ٞحها جىزيىا ٖلميت مىاص ٖلى ؤلانضاع

 ما اإلاغ٦ؼ نضاعاثإل اإلاخدب٘ و للباخض ي٣ضم ؤن في صاثما يدضوه ألامل و اإلاجلت و اإلاغ٦ؼ ٞغي٤ يٗمل     

ه وما ٢اَبت الٗغبي و ؤلاؾالمي الٗالم زهىنيت مً الىابٗت البدشيت همىمه ٖلى يٗيىه و يٟيضه  مً يٗٞغ

 الخدضيض و الخىىيغ مؿاع في اإلاؿاهمت مؿاليت ٖلحها ج٣٘ و ٦بحرا وػعا اإلاش٣ٟت الىسب ٞحها جخدمل مك٨الث

 اإلاىايي٘ ٞةن ٖليه و جىميخه، حؿخضيم و الٗغبي و ؤلاؾالمي الىا٢٘ ججىص ؤن قإجها مً هسبىيت ٞهىم بخ٣ضيم

 ٦د٣ى١   الغاهً الؼمً في البدثي اإلاجا٫ بها يك٠ٛ التي ال٣ًايا ٖضيض َالذ الٗضص هظا يمً اإلاضعظت

. البيئيت ال٣ًايا و ؤلاؾغاثيلي الٗغبي ،الهغإ ؤلاوؿان

 

ددياوو   اددت الذهخىسة/   الخدشيش سبيعت  
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: وجإزيره على اإلاؽشوع العياس ي الللعىيني" الذولت اليهىددت"كاهى ن 

 العىدة، جلشيش اإلافير، إكامت الذولت
 فلعىين-حىين–العشبيت الامشيىيه ، الجامعت  ادو الؽيب. د

 

 

 

 ملخق

 ، ٢اصتها جهغيداث زال٫ مً الحهىصر، للكٗب صولت اؾغاثيل بٖالن ؤلاؾغاثيلي ال٨يان مداوالث البدض هظا يغنض               
  الههايىت ال٣اصه لخهغيداث الخضيض الخاعيش مً اإلاؿخىخاه

ً
 بلٟىع  ظيمـ ؤعزغ جهغيذ ٖبر ٖكغ، الخاؾ٘ ال٣غن  في جدضيضا

 بً صيٟييض ؤٖلجها التي الاؾخ٣ال٫ ووزي٣ت م،1947 ٖام اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ًٖ الهاصع (181) الخ٣ؿيم ٢غاع ناخب

. ٞلؿُحن زغيُت ًٖ الٗغبيت الهىيت هٕؼ هي والٛايت م، 1948 ٖام ؤياع مً ٖكغ الغاب٘ في بؾغاثيلي وػعاء عثيـ ٚىعيىن،ؤو٫ 

 اإلايضان، هظا في وؤلاؾغاثيليت الههيىهيت اإلااؾؿاث مسخل٠ ٖلحها ٖملذ التي ألاهضاٝ ٦كٟها ٖلى ٖالوة اإلا٣الت هظه      
 ٖلى باإلظابت وطل٪ الٟلؿُيجي، الؿياسخي اإلاكغوٕ ًٖ الضٞإ ؤظل مً الٟلؿُيييت الىَىيت الخىاٞؼ إلزاعة الىٟحر جض١

 وخ٤ بالٗىصة، اإلاخمشلت الٟلؿُيييت الخ٣ى١  الحهىصر،مخجاوػة للكٗب صولت اؾغاثيل  بٖالن ٖلى اإلاترجبت الخضٖياث بق٩اليت

. الٟلؿُيييت الضولت وب٢امت اإلاهحر، ج٣غيغ

 

:  ملذمت

غح
ُ
. ٖليه للخهىيذ" الحهىصيت ال٣ىميت" ٢اهىن  ؤو" الحهىصيت الضولت"  ٢اهىن  مكغوٕ ٢ىة، وب٩ل ؤلاؾغاثيلي ال٨ىيؿذ ؤعو٢ت في َ

  الُغح هظا ظاء
ً
تراٝ ٞيه َالب ،الظر2003 يىهيى –خؼيغان 4 يىم ال٣ٗبت في قاعون لخُاب بؾخ٨ماال  ٦ضولت بةؾغاثيل باإٖل

 عثيـ الضولت حهىصيت بٖالن ٖلى وؤ٦ض ٦ما ، ال٨ٟغة هظه ٖلى زُابه في بىف ظىعط الغثيـ ؤ٦ض هٟؿه اإلا٣ام وفي ، حهىصيت
ىص ؤمام ؤهابىلـ ماجمغ في ؤوإلاغث ؤحهىص بؾغاثيل خ٩ىمت تراٝ هظا ؤوباما باعا٥ ألامغي٩ي الغثيـ و٦غع  الٗغبيت، الٞى  الٖا

 في (ؤلاؾغاثليت ألامغي٨يت الٗامت الكاون لجىت )ؤلايبا٥ مىٓمت ؤمام زُابه في ٣ِٞ وليـ زُاباجه، في مغاث ٖضة إلؾغاثيل
.  2010 ؾبخمبر ؤيلى٫  في اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ؤمام ؤيًا بل الغثاؾيت، الاهخساباث ٖكيت 2008 الٗام

                                                           
1
Israel Ministry Of Foreign Affairs, The Middle East Peace Summit at Aqaba, June 4, 2003,in 

http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20middle%20east%20peace%20summit%20at%20aqaba%20 -%20june%204-

%2020.aspx 
2
U.S. State Department,in’http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm 

3
The White House,Office of the Press Secretary,in  

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/09/23/remarks-president-united-nations-general-assembly 
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٦غ الخاعيش ٖبر
ُ
كغون حؿ٘ الحهىصيت الضولت مهُلر ط  اإلاٟاع٢اث ؤ٦بر زل٤ الظر W (181 )اإلاخدضة ألامم ٢غاع ،ٟٞي مغة ٖو

ىة،م٣ابل الههيىهيت الٗىصة مٟاع٢ت الخاعيسيت؛  الاؾخ٣ال٫ بةهجاح الاؾهام ال٣غاع هظا ق٩ل الٟلؿُيجي،بط الكخاث اإلاٖؼ

. ٞلؿُيجي وقخاث ه٨بت مدضزا ؤلاؾغاثيلي

 ؤو٫  ٚىعيىن  بً صيٟييض ؤٖلجها التي الاؾخ٣ال٫ بىزي٣ت يٗٝغ بما بٗض ٞيما  وط٦غ وصيم٣غاَيت، حهىصيت صولت بلى اإلاهُلر جُىع 

 بلي ؤلاقاعة وججضع.  ؤلاؾغاثيلي ال٨يان ٖلحها ٢ام التي ألاؾـ ؤعؾذ التي 1948 ٖام ؤياع مً ٖكغ الغاب٘ في بؾغاثيلي وػعاء عثيـ

 ٢اهىن  الٗىصة، ٢اهىن :" ،وهي اإلااييت الؿخه ال٣ٗىص مضه ٖلى ؤلاؾغاثيلي ال٨ىيؿذ ؾجها ٢ىاهحن ٖضة في اإلاهُلر ج٨غاع
  ال٣ىاهحن هظه وق٩لذ"ألاعاضخي ٢اهىن  حٗضيل اإلاىاَىت، ٢اهىن  الى٨بت،

ً
.  ؤلاؾغاثيلي لل٨يان اإلاؿخ٣بلي للضؾخىع  ؤؾاؾا

 واإلاٗاعيحن اإلاايضيً بحن زانت اؾغاثيل، في الؿياؾيت ال٣ىي  بحن الضازلي الهغإ في حؿدشمغ الحهىصيت الضولت وقازهت    
 زهىمهم، وظه في الضولت حهىصيت ؾالح اقهاع الى اإلاٗاعيىن  يٗمض بط اإلادخلت، الٟلؿُيييت ألاعاضخي في ؤلاؾديُاوي لليكاٍ

 ؤمام الُغي٤ وجمهيض الضولخحن، خل ؾ٣ٍى ٖىه ييخج ما الؿالم، ٖمليت حُٗيل قإهه مً الاؾديُاوي اليكاٍ ؤن طعيٗت جدذ

 .الضولت حهىصيت ٖلى مساَغ مً ٖليه يىُىر  وما ال٣ىميت، زىاثيت صولت ٢يام ٖلى اإلاٗخمض آلازغ الخل

 الخ٩ىمت عثيـ ،ج٣ضم2007 ٖام الجهاجي الخل ل٣ًايا الؿلميت الدؿىيت بزٟا٢اث بضايت وم٘ الضازلي الهغإ هظا ْل في
  حهىصيت بٖالن ٖلى ؤلانغاع في ؾب٣ىه مً هخيياهى بييامحن ؤلاؾغاثيليت

ً
ا  ٖلى اإلاىا٣ٞت الٟلؿُيجي الُٝغ ٖلى الضولت،مكتَر

.  اإلايكىص الؿالم بعؾاء في الخ٣ضم ليدؿجى الُغح، هظا

 اٖتراٝ ٖلى للخهى٫  اإلاخدضة لؤلمم الٟلؿُيجي الُٝغ جىّظه ؤزىاء في هخيياهى بييامحن ٢بل مً اإلاُلب هظا وجحرة اعجٟٗذ

  واجسظ ،1967 الٗام خضوص يمً الٟلؿُيييت بالضولت صولي
ً
ا  ؤمام له ب٩لمت هخيياهى جىّظه 28/6/2011 ٞبخاعيش. الخدضر مً هٖى

  ٖباؽ مدمىص الٟلؿُيجي الغثيـ وبلى ال٣ضؽ، في الحهىصيت الى٧الت مً ؤًٖاء
ً
 ال ظملت لؿاهه ٖلى يغّصص بإن بّياه مُالبا

 الاٞخخاخيت الجلؿت في الٟلؿُيجي، الغثيـ لؿان ٖلى الغص ظاء ؤن لبض وما.  'حهىصيت صولت ؤ٢بل ؤها' ؤعب٘ ٧لماث جخٗضي
 ألازغي  هي جخجاوػ  لم ٢هحرة ظملت جًّمىذ 2011 (يىليى) جمىػ  27 بخاعيش هللا عام في ٣ٖض الظر الٟلؿُيجي اإلاغ٦ؼر  للمجلـ

ٌ ًٖ حّٗبر ؤعب٘، ٧لماث   بها ه٣بل لً' الضولت حهىصيت ؤو الحهىصيت، بالضولت لالٖتراٝ اإلاُل٤ الٞغ
ً
..." مُل٣ا

: ٧األحي اق٩اليدىا جإحي اإلاىُل٤ هظا ومً

 الٗىصة، بد٤ اإلاخمشل الٟلؿُيجي الؿياسخي اإلاكغوٕ ٖلى  حهىصيت ٦ضولت ؤلاؾغاثيلي بٖالهال٨يان ٖلى اإلاترجبت الخضاٖياث هي ما
   الٟلؿُيييت؟ الضولت ب٢امت اإلاهحر، ج٣غيغ

: الخاليت اإلاداوع  بلى هخٓغ١  ؤلاق٩اليت وإلاٗالجت

 . الخضيض الخاعيش ٖبر الحهىصيت الضولت مهُلر جُىع :  ألاو٫  اإلادىع  -
 . عؾميت والٛحر الغؾميت الضوليت الىزاث٤ في الحهىصيت الضولت مهُلر: الشاوي اإلادىع  -

.  حهىصيت صولت ؤلاؾغاثيلي ال٨يان بٖالن ْل في الٟلؿُيجي الؿياسخي اإلاكغوٕ: الشالض اإلادىع  -
                                                                                                                                                                                           

 
1
Proclamation of Independence,inhttps://www.knesset.gov.il/docs/eng/megilat_eng.htm 

2
Prime Minister's Office, PM Netanyahu's Address to the Jewish Agency Board of Governors, 28/06/2011, 

http://www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Speeches/Pages/speechsochnut180213.aspx 

 

https://www.knesset.gov.il/docs/eng/megilat_eng.htm
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ٌ  اإلادىس  . الحذدث الخاسيخ عبر اليهىددت الذولت مفىلح جىىس   -ألاو

 
ً
:  اإلاعيحي ألاوسوبي باللىش اليهىددت الذولت -اوال

 اإلاؿخٗمغون َغخها اؾخٗماعيت وبهما زالهت، حهىصيت ٨ٞغة ؤؾاؾا ج٨ً لم ٞلؿُحن في للحهىص بضولت اإلاىاصاة

يجهم بهضٝ الحهىص؛ ٖلى الٛغبيىن  . ؾىت وؾبٗحن وؾذ ماثتي مً بإ٦ثر  الحهىصيت الههيىهيت الخغ٦ت ٢يام ٢بل ٞلؿُحن في جَى
 بغيُاهيا في مٗغوٝ ٦خاب ؤو٫  وهى)" …The World's restoration. or, the calling of the Hives: "بٗىىان م1621 ٖام مالٟه ٟٞي

 ال٣اهىوي اإلاؿدكاع Henry(Finch 1558-1625)  ٞيل هجرر  الؿحر َالب (ٞلؿُحن في الحهىصيت ألامت بمبراَىعيت الؾخٗاصة يضٖى
حن بًغوعة اهجلترا إلال٪ .  البريُاهيت الخمايت جدذ ٞلؿُحن في الحهىص جَى

ت ٢ضمذ م1649 ٖام وفي  في للحهىص ٦يان اوكاء مًمىجها البريُاهيت الخ٩ىمت بلى ٖغيًت البىعيخاهيحن مً مجمٖى

  حٗخبر بإجها الٗغيًت هظه ؤهميت ج٨مً.  ٞلؿُحن
ً
  جدىال

ً
 مً وال٣ضؽ، ٞلؿُحن بلى البروحؿخيخيت اإلاؿيديت الىٓغة في وااخا

  ظٗلها بلى ؤظلها، مً الهليبيت الخغوب ٢امذ التي ،(اإلاؿيذ الؿيض ؤعى )اإلا٣ضؾت ألاعى ٧ىجها
ً
ىا  مً للحهىص َو

 طل٪ ييسخب ؤن صون  ، ؤزغي  هاخيت مً ٞلؿُحن بلى الحهىص بٗىصة بال جخم ال اإلاؿيذ الؿيض ٖىصة ٨ٞغة مً هاخيت،اهُال٢ا

. ال٩ازىلي٨يت ال٨ىيؿت ٖلى ؤلايمان

 الضولت خخىؿ٣ٍى الجٛغاٞيت الا٦دكاٞاث مىظ الٗغبي اإلاكغ١  ٖلى ألاوعوبي الاؾخٗماع صو٫  جىاٞـ اػصياص ْل في
ً زل٤ ٨ٞغة الٗشماهيت،ا٦دؿبذ  بيجها ٞيما اإلاخىاٞؿت الٛغبيت الاؾخٗماعيت ال٣ىي  بلى باليؿبت ٞلؿُحن في حهىصر ٢ىمي َو

ً وب٢امت ٞلؿُحن بلى لخهجحرهم الحهىص ٖلى اإلاٗغويت الاؾخٗماعيت اإلاكاعي٘ ٖضص اػصاص ل٣ض. بياٞيت ٢يمت  صولت ؤو ٢ىمي َو

، زالزحن مً ؤ٦ثر ليهل (1939 -1790) بحن الىا٢ٗت الؼمىيت الٟترة في ٞحها لهم حهىصيت
ً
  مكغوٖا

ً
 ج٣خهغ لم اإلاكاعي٘ هظه ؤن ٖلما

 . ٞلؿُحن ٖلى ٣ِٞ

يم يٗض  الُامدت ٞغوؿا ٞلؿُحن،وطل٩لمهالر في حهىصيت صولت ب٢امت ا٢ترح صولت عظل هابليىهبىهابغث،ؤو٫  الٟغوسخي الٖؼ

  مهغ واخخلذ ٦ما.مىؾ٩ى مكاع١  ظيىقها ٧اٞـتؤوعوبا،وونى٫  اخخاللهـا بٗض آهظا٥ ٞيالهيمىت
ً
 ً   وقـغ٢ا ٩ٖا، بلى ونىال

 هـابليىهاؾخدًغ.ؤهـضاٞهاالاؾخٗماعيت لخضمـت الحهـىص اؾـخسضام ٞغوـؿا ؤعاصث لـظل٪ اؾُىبى٫؛ بلى ،وقماال ٞاعؽ بلـىبالص

 ؤنضع م1799 عبي٘ ال٨ٟغة،ٟٞي هظه واإلاـؿخٗمغيىلخىاو٫  واإلا٨ٟـغيً لل٨خاب ألاولى الكغاعة وؤَل٤ اإلاؿخ٣بل لخبريغ اإلااضخي
، هابليىن 

ً
 بٖاصة ٖلى ومؿاٖضتهم لىاثه جدذ ي٣اجلىا ؤن وآؾيا بٞغي٣يا حهىص مً َلبٟيه الكام بالص ٖلى خملخه ؤزىاء في بياها

 الؿياسخي ٦ياجهم بخياء بلى ،وصٖاهم الٟغوؿيت الخمايت جدذ لهم صولت وجإؾيـ الهي٩ل، بىاء ؤوعقـليم،وبٖاصة ممل٨ـت بوكاء
 هجر ٢ض ٧ان هضاءه خملخه،ل٨ً واهتهاء ٩ٖا صزى٫  ٞكله بؿبب مباقغ ؤزغ ؤر هابليىن  ي٨ىلىضاء ولم". الكٗىب بحن ٦كٗب"

                                                           
1
Robert O. Smith,“More Desired Than Our Owne Salvation ”: The Roots of American Christian Affinity for the State of Israel,Oxford: Oxford 

UniversityPress,2013,p.p 83-84. 
2
. 28، م 1977: ، بحروث2عيجيىا الكغي٠، الههيىهيت ٚحر الحهىصيت في بهجلترا والههيىهيت الٗىهغيت، مج  
3
ً ٢ىمي حهىصر زاعط ٞلؿُحن هي مً اإلاكاعي٘ الاؾخٗماعيت ألاوعوبيت الٛغبيت التي ا٢ترخذ ٖلى   في ألاعظىخحن  )(1845في ال٣ى٢اػ  )(1790في ؤو٦غاهيا، )الحهىص إل٢امت َو

ىضا وقبه ظؼيغة ؾيىاء  )(1900 -1897في ٢برم )(1896في قبه الجؼيغة الٗغبيت  )(1891 في ٦ىضا وصخغاء هٟاصا والبراػيل وليبيا والصخغاء الٛغبيت  )(1903في ؤٚو

في ظمهىعيت  1939واإلاكغوٕ ألازحر ٧ان ٖام )، (1938جىجاهي٣ا و٦يييا ، في الهىما٫)، (1935في ؤلا٧ىاصوع  )(1931في ؤهجىال  )(1910  –1907ا١ ومىػهبي٤ والٗغ

يت " ؤعى ٞلؿُحن في مىٓىمت ال٨ٟغ الؿياسخي الههيىوي"بسهىم هظه اإلاكاعي٘ يىٓغ بلياؽ ؤبى زليل  (الضومييي٪ الهاصعة ًٖ خغ٦ت ٞخذ " الصخغة"في اإلاجلت ألاؾبٖى

 .14م، م7/7/1987، الؿىت الشالشت في 149ٖضص 
4
 Blom. Hans,John Christian Laursen,Luisa Simonutti,Monarchisms in the Age of Enlightenment: Liberty, Patriotism, and the Common 

Good,Toronto:University of Toronto Press,2007,p.p163-164. 
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ً
 لخ٩ىن  الاؾخٗماعيت ألاوعوبيـت الـضو٫  مـ٘ الخدـال٠ ويـغوعة ال٣اصمت، الههيىهيت للمكاعي٘ الغثيؿيت ال٣ىاٖض بعؾـاء في هٓغيا

  الحهىصر البٗض ٨ٞغة ووظضث ٞغوؿا في جغسخذ ٢ض الههيىهيت ألا٩ٞاع ٧اهذ ٖكغ الشامً ال٣غن  جهايت وم٘. مجها ظؼء
ً
 مىُل٣ا

.   الضيييت الخٗـاليم زـال٫ مـً ٖكغ والشامً ٖكغ الؿاب٘ ال٣غهحن في لها

 الٗشماهيت، ؤلامبراَىعيت ي٠ٗ م٘ متزامىا البريُاهيت، الخاعظيت وػاعة (Palmerston) باإلاغؾخىن  اللىعص جىلى م1830 الٗام في
غوؿا عوؾيا ٧اهذ وخيـت،بيىما ؾليمت الٗشماهيت الضولت جب٣ى ان باإلاغؾخىن  خاو٫    مىتها؛ ٖلى حٗمالن ٞو

ً
 الخـهى٫  في مجهما ؤمال

 في يالخه ٞىظض الٗغبي، الكغ١  في بغيُاهيا مهالر يدمي مً ًٖ يبدض باإلاغؾخىن  ٧ان لظا. ؤلامبراَىعيت جغ٦ت مً ٖلـىىهيب
 ؤن بال (Shafitesbury) قاٞدـؿبرر  اللـىعص مـ٘ اإلاىيٕى باإلاغؾخىن  بدض و٢ض. اإلاؿخ٣بل في لهم ٦يان بخإؾيـ وطل٪ الحهىص،

 وعٚم. وج٨شيٟه ٞلؿُحن في الحهىصر الاؾديُان ،وهى باإلاغؾخىن  ٖليه واَل٘ ػمً مىظ ؤٖضه ٢ض ٧ان مكغوٕ ًٖ ؤٞصر ألازحر

 بال ؤعى ٞلؿُحن"  ٞلؿُحن ًٖ اإلاإزىعة الجملت ناخب وهـى. اليإؽ يٗٝغ لم قاٞدؿبرر  ؤن بال اإلاكغوٕ هظا هجاح ٖضم
"  الـههيىهيت الـكٗاعاث ؤهم مً وؤنبدذ الجملت هظه بٗض ٞيما الههايىت جبجى و٢ض". الحهىص ؤر ؤعى بـال قـٗب بلى قٗب

".    ؤعى بال لكٗب قٗب بال ؤعى

  ؤن بال.م1897ٖام جىلض ؤن ٢بل حهىصيت صولت اوكاء في ؾٗىا الظيً ؤلاهجلحز الؿاؾت م٣ضمت في باإلاغؾخىن  ٧ان
ً
  ٖضصا

ً
 مً ٢ليال

 الـؿياسخي بخدغيغهم اهخمام طور  ٧اهىا بغيُاهيا في الحهىص وؤٚلب ،" الٗىصة" إلاـكغوٕ باليـؿبت باإلاغؾـخىن  لىضاء اؾخجابىا الحهىص
م. ٞلؿُحن في باالؾديُان اهخمامهم مً ؤ٦ثر ٞـيبريُاهيا واإلاـضوي بت ٖضم مً وبالٚغ م ٞلؿُحن بلى الهجغة في الحهىص ٚع  ٚع
 ٞـي اؾخمغ باإلاغؾخىن  ؤن بال ٞلؿُحن بلى الهجغة ؤر ألا٩ٞاع هظه وعاء بٗـضماالهجغاع لباإلاغؾخىن  حكاٞدؿبرر  ههيدت

 الٗالي الباب م٘ الخ٩لم مىه َلـب اؾُىبى٫  في البريُاوي للؿٟحر بغؾالت ،بٗض لٟلؿُحن الهجغة ٖلى الحهىص مـكغوٖهبدصجي٘

.   "لٟلؿُحن بالٗىصة"  للحهىص يؿمذ ٧ي

 وبن بلهي، مكغوٕ هى الههيىوي اإلاكغوٕ بن" ج٣ى٫  التي الىٓغيت هكلغ وليم َٞيّىا في ؤلاوٛلي٩اوي ألاؾ٠٣ جبّجى م1880 ٖام وفي

 خؿب ٞلؿُحن بلى الحهىص ٖىصة" بٗىىان م1882 ٖام ٦خابا هكلغ وؤل٠ ،"الخىعاجيت للخٗاليم يؿخجيب جد٣ي٣ه ٖلى الٗمل

  ."الىبىءاث

 ٞلؿُحن، بلى الهجغة ٖلى الحهىص لخٌ" بؾغاثيل ًٖ هيابت الٗبريت البٗشت" مىٓمت قي٩اٚى في باليؿخىن  ؤؾـ 1887 ٖام وفي

 . اإلاؿيديت ألامحر٦يت الؼمالت باؾم ٢اثمت البٗشت هظه جؼا٫ وال

 : اليهىدو الفهيىوي باللىشو  اليهىددت الذولت -زاهيا

 التي الحهىصيت الههىيييه الخغ٦ت ج٩ىيً بضايت مىظ حهىصيه صولت ؤجها ٖلى صولتهم بلى الههايىت وال٣اصة اإلااؾؿىن  هٓغ    

غوٝ مهالر م٘ والالخ٣اء الاؾخجابت: الٗىامل مً لجملت جبلىعث  الٗغبي اإلاكغ١  في ؤوعوبيت ٢اٖضة جإؾيـ ؤعاصث صوليت ْو
 و٦غصة الحهىصيت، اإلاك٩لت مً الخسلو في حؿهم الى٢ذ هٟـ وفي اإلاؿيديت، الههىيييت ؤ٩ٞاع وجلبي مىالي ظؿغ عؤؽ حك٩ل
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2
Spector.Stephen ،Evangelicals and Israel: The Story of American Christian Zionism،Oxford: Oxford University Press,2009,p18. 
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 التي وؤلاهههاع ؤلاهضماط بق٩اليت ٖلى ٞٗل ٦غصة ؤيًا ٧اهذ ٦ما. (وايُهاصهم الحهىص يض الٗضاء) الالؾاميت ٖلى ٞٗل
هىع  ال٣ٗل وؾياصة بالخىىيغ اإلاخٗل٣ت الخُىعاث بؿبب الٛغبيت ؤوعوبا في ْهغث ٗذ التي ال٣ىميت الضولت ْو  اإلاؿاواة قٗاع ٞع

.   الضيجي الاهخماء م٩ان وخلذ واإلاىاَىت

المي  واإلادامي اإلاؿغحي  الىٓغة جل٪ ظؿض و٢ض     "  ٦خابه زال٫ مً الههيىيييت للخغ٦ت الغوحي ألاب هغجؼ٫  زيىصيغ وؤلٖا

. ليىبيؿ٨غ بلى هيل مىقيه مً الههىيييه الخغ٦ت مىٓغيً ؤ٩ٞاع ظل ٞيه وي٘ الظر 1896 بالٗام اإلاال٠" الحهىصيت الضولت
ً ؤؾـ ٖلى اقخمل والظر  جل٪ جغظم و٢ض (... الكٗب، الؿياسخي، الىٓام اللٛت، الٗلم، الضؾخىع، )ا٢امخه؛ اإلاىىر  الَى

 اإلااجمغ مً الهضٝ و٧ان. الؿىيؿغيت باػ٫  مضيىت في ٣ٖض1897 الٗام في نهيىوي ٧ىوٛغؽ ؤو٫  ل٣ٗض الضٖىة زال٫ مً  ألا٩ٞاع

ً ب٢امت"  اإلااجمغ ًٖ جمسٌ و٢ض"  اإلاؿخ٣بل في الحهىصر الكٗب ؾيؿ٨ىه الظر للبيذ ألاؾاؽ حجغ وي٘"   ٢ىمي َو
  "(الضولي)الٗام ال٣اهىن  يًمىه ٞلؿُحن في الحهىصر للكٗب

 اهتهاء بٗض طل٪ ًٖ ٖبر الظر هغجؼ٫  يىمياث زال٫ مً حهىصيت صولت ؤجها ٖلى لضولتهم الههيىهيه ماؾسخي هٓغة وجخجؿض     

 .  "الحهىصيت الضولت ؤوكإث باػ٫  في ل٩اهذ، واخضة ب٩لمت باػ٫  بغهامج ازخهاع قئذ لى"  اإلااجمغ

ً اوكاء في صوليت بغاءة ٖلى الخهى٫  هاخيت مً بجضيض يإحي لم اإلااجمغ هظا بإن صخيذ      في الحهىصر للكٗب ٢ىمي (صولت) َو
 والتي ، ؤلاؾخٗماعيت والضو٫  الٗاإلايت الههىهيت اإلاىٓمت م٘ الخٟاوى مبضؤ جشبيذ ؤهمها هجاخاث له ٧ان ول٨ً ٞلؿُحن،
 الخضيض الٗهغ في واإلاٗاهضاث الضوليت اإلاىٓماث حٗٝغ لم الظر بلٟىع، اٖالن وزي٣ت  اؾخهضاع في وايؼمً خاييم اؾدشمغها

امٌ الٗباعاث، مبهم هو .   الىو هظا مشل الضالالث ٚو

.  سظميت والؼير الشظميت الذوليت الىزابم في اليهىددت الذولت مفىلح: الثاوي اإلادىس 

 
ً
.  اليهىددت والذولت بللىس  اعالن-ؤوال

 ؾبيل في الضوليت البراءة ٖلى الخهى٫  في وايؼمً خاييم يترؤؾها ٧ان التي (wzo) الٗاإلايت الههيىهيت اإلاىٓمت هجاخاث جىالذ    
ً ب٢امت  بلى" بلٟىع  ظيمـ ؤعزغ"  اللىعص البريُاوي الخاعظيت وػيغ جهغيذ ٖبر الىجاح طل٪  و٧ان ٞلؿُحن، في للحهىص ٢ىمي َو

"   .1917-11-2 جاعيش في" عوحكيلض  والتر ليىهيل"  البريُاوي الحهىصر اللىعص

ً جإؾيـ بلى ال٠ُٗ بٗحن جىٓغ الجاللت ناخب خ٩ىمت بن"،  ٚايتظهضها وؾدبظ٫ ٞلؿُحن، في الحهىصر للكٗب ٢ىمي َو

 التي والضيييت اإلاضهيت الخ٣ى١  مً ييخ٣و ؤن قإهه مً بٗمل ياحى لً ؤهه ظليا يٟهم ؤن ٖلى الٛايت، هظه جد٣ي٤ لدؿهيل

 البلضان في الحهىص به يخمخ٘ الظر الؿياسخي الىي٘ ؤو الخ٣ى١  وال ٞلؿُحن في آلان اإلا٣يمت الحهىصيت ٚحر الُىاث٠ بها جخمخ٘

  آعزغبلٟىع  اإلاسلو. بهظاالخهغيذ ٖلما الههيىوى الاجداص ؤخُخم بطاما ممخىا وؾإ٧ىن . "ألازغي 
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الن، لهظا جدليليت وب٣غاءة     ضث بغيُاهيا هجض الٖا ً ٖو م بضولت، وليـ ٞلؿُحن في للحهىصر ٢ىمي بَى  ؤن اإلاؿب٤ ٖلمها ٚع
ً وليـ ؾخ٣ام الحهىصيت الضولت ً بحن ال٣اهىهيت الىاخيت مً واار ٞالٟغ١  ال٣ىمي، الَى ً ٟٞي وصولت، َو  للحهىص يد٤ الَى

.  مى٣ىنت ٚحر ٧املت وؾياصة وقٗب ؤعى حٗجي ٞهي الضولت ؤما والؿياصة، الؿلُت امخال٥ صون  ٞلؿُحن في ؤلا٢امت

ىا، وليـ حهىصيت ٢ىميت صولت اوكاء حٗجي ٧اهذ بغيُاهيا ؤن ٖلى ؾب٤ مما ؤلاؾخضال٫ يم٨ً      الك٤ جدليل زال٫ مً َو

ض مً الشاوي ا جدٟٓا يخًمً الظر الٖى ض ٖلى وقَغ  للحهىص الخ٣ى١  بخل٪  ؤلايغاع ٖضم ًٖ الكٍغ هظا ي٨ك٠ خيض  الٖى
ىا وليـ صولت اوكاء ٧ان الهضٝ ؤن ٖلى ألازغي، البالص في  بضون  ؾيازغ ٞلؿُحن في حهىصيت صولت بوكاء ألن وطل٪. ٢ىميا َو

 يخُلب ال ٞهظا ٞلؿُحن، في ٣ِٞ الؿ٨ً بهضٝ اهخ٣الهم ؤما ألازغي، البالص في لهم الؿياسخي والىي٘ الخ٣ى١  في ق٪ ؤصوى

 هى ٦ما ألازغي  البالص في -ٚحرهم ؤو  -الحهىص ؤخىا٫ مً يٛحر ولً ال آزغ بلض في الؿ٨ً ألن ؤلاخخياٍ و وؤلاقتراٍ الخإ٦يض
 .ٚحرهما ؤو ؾىيؿغا ؤو ٦إمغي٩ا بلضه ٚحر بلض -يؿ٨ً الظر -ٚحره ؤو -لالهجلحزر  الؿياؾيت للخ٣ى١  باليؿبت الخا٫

 
ً
. 1937فلعىين جلعيم مؽشوع. (Royal peel Commission) اإلالىيت بيل لجىت جلشيش في اليهىددت الذولت -زاهيا

  –الههيىهيت الؿياؾيت الٗال٢اث قهضث الٗام، ؤلايغاب واؾخمغاع ال٨بري، الٟلؿُيييت الشىعة اهٟجاع ؤ٣ٖاب في    

حن بحن الخٗاون  ٩ٞاص ، الشىعة و٢م٘ إلاىاظهت ألاهميت ٚايت في جُىعاث  -البريُاهيت  الهٗيضيً ٖلى الخ٩امل َاب٘ يإزظ الُٞغ
 بالىؾاثل الشىعة واظهاى ؤلايغاب، لى٠٢ ٧ىؾيلت اإلال٨يت بيل لجىت حك٨يل بغيُاهيا ٢غعث ٣ٞض والؿياسخي، الٗؿ٨غر 

 ال٣اثم البريُاوي ؤلاهخضاب بةجهاء ؤونذ 1937 جمىػ  7 وفي. الشىعة ٖلى لل٣ًاء مداوالتها ظمي٘ ٞكلذ ؤن بٗض وطل٪ الؿلميت،
 ؤما حهىصيت، صولت ٞحها ج٣ام للحهىص ومى٣ُت ألاعصن قغ١  جًم، ٖغبيت مىا٤َ زالر بلى البالص لخ٣ؿيم جمهيضا ؤولى ٦سُىة

 للمك٩لت ٦دل الخ٣ؿيم ا٢ترخذ مغة ألو٫  بغيُاهيا ج٩ىن  وبظل٪ ، البريُاوي ؤلاهخضاب جدذ جب٣ى الشالشت اإلاى٣ُت
. الٟلؿُيييت

ًذ      ، ظملت اإلاكغوٕ الٗليا الٗغبيت اللجىت ٞع
ً
م الههيىهيت ال٣ياصة ؤما وجٟهيال  الخ٣ؿيم مبضؤ بلى اعجياخها مً وبالٚغ

 حهىصيت صولت ب٢امت ؤو الحهىصيت، الؿياصة جد٣ي٤ بًغوعة ال٣غاع مً مى٢ٟها خضصث ٣ٞض الحهىصيت، الضولت ٢يام بلى ياصر الظر
 الههيىهيت ال٣ياصة جغخب ؤن البضيهي مً ٧ان لظل٪ الههيىوي، ألايضلىجي ال٨ٟغ في الجىهغر  الٗىهغ ألهه ٞلؿُحن، في

 هدى ؤولى زُىة بمشابت ؾي٩ىن  ألهه الههيىهيت ال٣ٗليت خؿب اإلايٗاص ؤعى مً ظؼء في  ولى ختى لخد٣ي٣ت، اإلاىاجيت بالٟغنت

.   حهىصيت صولت بلى ٧لها ٞلؿُحن جدىيل

ٌ بغيُاهيا قٗغث        غؽ لؿياصتهم  الٟلؿُيييىن  بٞغ  الشىعة في ظغي  ٞيما زانت الٛليان خالت وبٗض ؤعيهم، في الحهىص ٚو

 خل ايجاص ؤظل مً خ٩ىمتها ق٩لتها لجان زال٫ مً الشىعة جل٪ ٖلى ال٣ًاء بغيُاهيا ٖمضث 1939-1936 ال٨بري  الٟلؿُيييت

. حهىصيت وألازغي  ٖغبيت بخضاهما الخاعيسيت ٞلؿُحن بخ٣ؿيم وطل٪ الٟلؿُيييت، للمؿإلت جهاجي

 ج٨ً لم ٖغبيت بضولت ؤونذ ٞٗىضما  ج٣اعيغها، في ناٚخه خٝغ ٧ل حعي ٧اهذ ؤلاؾخٗماعيت، الضبلىماؾيت ناخبت بغيُاهيا    
يم ؤر بةم٩ان بهه طل٪ وعاء مً ٖىذ بل ألاو٫، اإلا٣ام في ٞلؿُيييت صولت حٗجي  جل٪ يغؤؽ ؤن ٞلؿُيجي ؤنل مً ليـ ٖغبي ٖػ

 بهظا ؤلالتزام جإ٦يض طل٪ مً ٞإعاصث ٞغاٙ، مً ي٨ً لم الحهىصيت بالضولت بالحهىص الخانت الضولت ونٟذ اإلا٣ترخت،و٦ما الضولت
  اؾغاثيل صولت مؿمى ج٣ترح لم ٞهمي الخىني٠،

ً
بت لخىٟيظ وطل٪ الحهىصيت، الضولت مؿمى مً بضال  الههيىهيه اإلاىٓمت ٚع

                                                           
1
ض حٗخمض ٖلى هو    374، الىو مىظىص في ظىعط اهُىهيىؽ،م،ؽ، م 1937اإلاُبٕى بالٗغبيت في جمىػ " ج٣غيغ اللجىت اإلال٨يت لٟلؿُحن" جغظمت الٖى
2
 . 141، ٩ٖا، م٨خبت ألاؾىاع، م1948-1917هاجي ٖلىف ، اإلا٣اومت الٗغبيت في ٞلؿُحن،  
3
 .302م ،(2011)،23الٗضص .ٞلؿُحن  –لؤلبدار والضعاؾاث اؾامت مدمض ابى هدل، مجلت ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت  
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 والٗؿ٨غر، الؿياسخي الىي٘ لهٗىبت الدؿميت هظه بَال١ مً اإلاىٓمت جل٪ جخم٨ً لم بطا ختى جغيضه، التي باإلاؿمى الٗاإلايت

.  اإلا٣ترخت الضولت بحهىصيت باإلصٖاء بٗض ٞيما بد٣ها جدخٟٔ

 
ً
. (181) الذولي الخلعيم كشاس في اليهىددت الذولت: زالثا

 بكضة ؤيض الٗاإلايت، الههيىهيت واإلاىٓمت جغومان، هاعر  الغثيـ خ٨م ٞترة زانت الامغي٨يه ؤلاصاعة بحن الخىا٤ٞ ْل في    

٘ البريُاوي ال٣غاع . الشاهيت الٗاإلايت الخغب اهتهاء بٗض اإلاخدضه، الامم لهيئت الٟلؿُيييت، ال٣ًيت بٞغ

 اإلاخدضة، الىالياث لىٟىط الهٛغي  الضو٫  ٞحها جسً٘ التي اإلاخدضة، ألامم بلى الٟلؿُيييت ال٣ًيت بخالت بغيُاهيا ٢غعث ٣ٞض
 ال٣ًيت في الخ٣اث٤ لخ٣صخي صوليت لجىت جإلي٠ ج٣غع  بغيُاوي، َلب ٖلى بىاء ألاولى الجلؿت او٣ٗاص ْل ٟٞي

. (يىوؿ٩ىب)الٟلؿُيييت

 ألامم لىنايت جسًٗا ؤن ٖلى وحهىصيت ٖغبيت: صولخحن بلى ٞلؿُحن بخ٣ؿيم ألاو٫  ي٣طخي مكغوٖحن، بلى اللجىت جىنلذ    
لبيت، مكغوٕ ،وهى اإلاخدضة  بجداصيت وب٢امت ٞلؿُحن اؾخ٣ال٫ بٖالن  بلى ي٣طخي ألا٢ليت مكغوٕ الشاوي اإلاكغوٕ ؤما ألٚا
. لها ٖانمت ال٣ضؽ ج٩ىن  حهىصيت وصولت ٖغبيت صولت مً مالٟت ٞضعاليت

     
ً
 بإٚلبيت (181) ع٢م الكهحر الخ٣ؿيم ٢غاع 1947-11-29 في اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ؤنضعث ألا٦ثريت مكغوٕ بلى بؾخاصا

ًاء زلثي  ألامم في الٗامت الجمٗيت ؤًٖاء ٖضص صولت 56 ؤنل مً صولت 33 لهالخه نىجذ خيض ٖليه، للخهى٫  اإلاُلىبت ألٖا
.   بغيُاهيا بيجهم مً صو٫  10 الخهىيذ ًٖ وامخى٘ آهظا٥، اإلاخدضة

 اإلاؿاخت مً% 56)الحهىصيت للضولت مجها زالزت زهو عثيؿيت، ؤظؼاء ؾخت بلى ٞلؿُحن ججؼثت ال٣غاع ٖليه هو ما ؤهم بن     
 الحهىصيت، الضولت بإعاضخي الجهاث ظمي٘ مً اإلاداٍ ياٞا ظيب طل٪ في بما (%43.35) الٗغبيت للضولت ألازغي  والشالزت (٧لها

 بيذ طل٪ في بما خىلها، وما ال٣ضؽ مضيىت ؤما الضولخحن، بحن ب٢خهاصيت وخضة جخم ؤن ٖلى وهو صولت ٧ل خضوص ال٣غاع وخضص

.   اإلاخدضة ألامم بقغاٝ جدذ زانت صوليت إلصاعة ٞخسً٘ (%0.65) لخم

 اإلاخدضة ألامم مً ملؼمت ٢اهىهيت نٟت خملذ ألجها ٞلؿُحن؛ بد٤ اجسظث التي ال٣غاعاث ؤزُغ مً ال٣غاع هظا يٗخبر     

يت ٚحر ميالص قهاصة اإلاخدضة ألامم خغعث بط الىا٢٘، ؤعى ٖلى لخُبي٣ه . ٞلؿُحن في قغعي ٚحر إلاىلىص قٖغ

م به، الههايىه ال٣اصه جغخيب ال٣غاع هظا في للىٓغ واإلالٟذ      مهضع ٧ان ؤهه بال اإلا٣ترخت، الضولت بذجم ٢ىاٖتهم ٖضم ٚع
٤ الىىع  ؾتري  الحهىصيت الضولت ألن ٞغختهم  الضيييت الخ٣ى١  ٖلى بصٖاءتهم  إل٢خهاع الخاظت حٗض ولم الضولي، ال٣اهىن  ٞو

 الخ٣ؿيم ٣ٞغاع بلٟىع؛ ظيمـ آعزغ بٖالن مً ؤ٢ىي  ٢اهىيىت نبٛت طا ٧ان الخ٣ؿيم ٢غاع بن طل٪ ٖلى ،ٖالوة والخاعيسيت

ً ب٢امت ٖلى هو بلٟىع  جهغيذ بيىما حهىصيت، صولت ب٢امت ٖلى يىو . ٣ِٞ حهىصر ٢ىمي َو

 .يهىددت دولت ؤلاظشابيلي الىيان اعالن ظل في الللعىيني العياس ي اإلاؽشوع:  الثالث اإلادىس 

 ال٣ىميت الضولت" ٢اهىن  مكغوٕ جمغيغ ٖلى هخيىياهى بييامحن بغثاؾت الغابٗه ؤلاؾغاثيليت الخ٩ىمت انغاع وجحرة بخهاٖض    
 الالظئحن ٖىصة  ؤمام الباب بٚال١  ؤولها الٟلؿُيجي؛ الؿياسخي اإلاكغوٕ ٖلى الخضاٖياث مً الٗضيض زمت" الحهىصيت

                                                           
1
 .(306-305 )مهضع ؾب٤ ط٦غه، م 

2
un partition resolution 181.29-11-1947,in.    . General Assembly of the United Nationl . 

http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml 

http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
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 ال٣اصة مداولت  زال٫ مً  طل٪ ،ويٓهغ  1948 ٖام في الٗغقي الخُهحر ٖمليت زال٫ مً جهجحرهم جم الظيً الٟلؿُيييحن

  بًغوعة16/7/2003 ٢غاعبخاعيش بانضاع ؤلاؾغاثيلي ٢امال٨ىيؿذ خيض.الٟلؿُيجي الجاهب مً مى٠٢ بهتزإ ؤلاؾغاثليىن 
 الكٗاع هى اإلاهُلر هظا حٗميم ؤن ٞجإة بؾغاثيل« ا٦دكٟذ»  خيض.الٗالم صو٫  ٖلى وحٗميمها الضولت، حهىصيت ٨ٞغة حٗمي٤

جهم بلى الٗىصة في الالظئيىالٟلؿُيييحن خ٤ إلجهاء ألاهج٘  لهظا ال٣اهىوي ألاؾاؽ وبػاخت ،(ٞلؿُيجي الجئ ماليحن ؾخت) َو

  اإلاخدضة ألامم ؤظىضة مً وألامل والخلم الخ٤
ً
 ًٖ الهاصع 194 ال٣غاع هى ألاؾاؽ وهظا الٟلؿُيييت، الخ٣ى١  لكُب بضايت

 والخٗىيٌ مم٨ىت، ٞغنت ؤ٢غب في الٟلؿُيييحن الالظئحن ٖىصة بلى والضاعي ،1948-12-11 في اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت

.  ال٣ؿغر  اللجىء ظغاء بهم لخ٣ذ التي ألايغاع ًٖ

تراٝ اهتزإ مداولت ؤما  في ٣ٖض الظر ؤهابىليـ ماجمغ في لها ألاولى اإلاداوالث ٧اهذ الٟلؿُيجي، الجاهب مً الضولت بحهىصيت الٖا

مبر –الشاوي حكغيً ؤوازغ  بؾغاثيل صولت بلى ٖابغة بهىعة ؤقاع ؤوإلاغث بحهىص ؤهظا٥ الخ٩ىمت عثيـ ٧لمت ٟٞي ، 2007 -هٞى

ً وهي... والضيم٣غاَيت الحهىصيت  اإلاخٗا٢بىن  ؤلاؾغاثيليىن  ال٣اصة جمترؽ الى٢ذ طل٪ ومىظ ،( )الحهىصر للكٗب ال٣ىمي الَى
 هخيياهى بييامحن الخ٩ىمت عثيـ بل٣اء ؤزىاء ٟٞي اإلاٟاوياث، َاولت ٖلى للجلىؽ الٟلؿُيجي الجاهب ٖلى الكٍغ هظا بُغح

ٌ وماػا٫، ٧ان الٟلؿُيييحن م٘ الجزإ ؤنل بن"  ٢اثال 2009-6-14 ايالن-باع بجامٗت زُابت تراٝ ٞع  الكٗب بد٤ الٖا

ىه في به زانت صولت له ج٩ىن  ؤن في الحهىصر ٌ الٟلؿُيجي الجاهب بإن بالظ٦غ والجضيغ  "الخاعيخي َو  لهظا ؤلاطٖان ٞع
 ؤن لىا يم٨ً ال و واإلاؿيديحن اإلاؿلمحن مً الٗضيض بؾغاثيل في ٖباؽ مدمىص الغثيـ جهغيذ زال٫ مً طل٪ ويٓهغ الكٍغ

  ".الٟلؿُيييحن لالظئحن الٗىصة بد٤ حٗتٝر ال صولت بحهىصيت وٗتٝر

 َغص في وخ٣ا جغزيها ؤلاؾغاثيلي ال٨يان حُٗي بإجها الٟلؿُيجي، الؿياسخي اإلاكغوٕ ٖلى زُىعة الخضاٖياث ؤ٦ثر مً    

 الظر ألامغ و٢ذ، ؤر في بلٛائها يم٨ً ب٢امت جغازيو يدملىن   ٚغباء حٗخبرهم ؤو بؾغاثيل في الٟلؿُيييحن اإلاىاَىحن وجهجحر
 ؾيا١ في يإحي الٛغبيت الًٟت في الٟانل الجضاع وبىاء 2005 ٖام ٚؼة مً الاوسخاب ٞٗمليت ػمً، مىظ بؾغاثيل بليه حؿعى

.  الضولت حهىصيت ٖلى الخٟاّ

  آلايت جى٣لب وبهظا     
ً
ىىن  يهبذ بديض ٣ٖب، ٖلى عؤؾا  يهبذ بيىما ٞلؿُحن، في الكغعي الخ٤ ؤصخاب اإلاؿخَى

تراٝ هظا يىُى لم بن" الحهىصر الكٗب" بضولت لالٖتراٝ مٗجى ال بط اإلاٛخهبىن، هم الٟلؿُيييىن   جل٪ مشل ٖلى الٖا

                                                           
1
غقي، ؤو ٢ىمي  ت ؤزغي ًٖ اعى مٗيىت، ٖلى اؾاؽ صيجي، ؤٖو ت مٗيىت مً ؤلاشخام تهضٝ الى بػالت مىهجيت إلاجمٖى  لضي مجمٖى

ً
وجًمً هظه . ؾياؾت مدضصه ظيضا

 ما ج٩ىن مغجبُه بٗملياث ٖؿ٨غيت ويخم جىٟيظها ب٩ل الىؾاثل اإلام٨ىت، مً الخميحز ا٫
ً
البا ي ؤلاباصة وجىُىر ٖلى اهتها٥ لخ٣ى١ الاوؿان وال٣اهىن الؿياؾت الٗى٠، ٚو

إل اهٓغ. الضولي .  ، جغظمت اخمض زليٟت، ماؾؿت الضعاؾاث الٟلؿُيييت1ايالن بابيه، ٍ  (2007)الخُهحر الٗغقي في ٞلؿُحن، : " إلاؼيض مً ؤلَا
2
united nations general assembly resolution 194,in. 

http://www.unrwa.org/content/resolution-194 
3
Washingtonpost"Olmert Addresses the Annapolis Mideast Conference.CQ Transcripts 

Tuesday, November 27, 2007; 12:34 PM,in 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/11/27/AR2007112701133.html 
4

haaretz"Full Text of Netanyahu's Foreign Policy Speech at Bar Ilan 

14-11-2009 ,in 

http://www.haaretz.com/news/full-text-of-netanyahu-s-foreign-policy-speech-at-bar-ilan-1.277922 
5
ٌ الؿلُت الٟلؿُيجي. " بيؿلذ  تراٝ بحهىصيت خماؽ جغخب بٞغ  http://pelest.com/news/view/id/2863. 2014-ابغيل-26،"اؾغاثيل" ة ؤلٖا
6
تراٝ بةؾغاثيل  )ؾغر وؿيبت  تراٝ بضيً اؾغاثيل الغؾمي وهى الحهىصيت بضال مً الٖا . 2011-9-25، ظغيضة ال٣ضؽ، 18م٣االث م " صولت حهىصيت" الٖا

http://www.sari.alquds.edu/doc/jews-state.pdf 

http://www.unrwa.org/content/resolution-194
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/11/27/AR2007112701133.html
http://www.haaretz.com/news/full-text-of-netanyahu-s-foreign-policy-speech-at-bar-ilan-1.277922
http://pelest.com/news/view/id/2863
http://www.sari.alquds.edu/doc/jews-state.pdf
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يت ٖلى الههيىهيت الخغ٦ت  جدهل الاه٣الب وبهظا .اإلاٗاصلت جي،٦ما جدغع  خغ٦ت طاتها بٖالن قٖغ  بلى جاعيسيت ٖىصة وخ٣٣ذ َو
جهم، يا هظا يىمىا وختى الٟاثذ ال٣غن  مُل٘ مىظ الٟلؿُيييحن هًا٫ اٖخباع طل٪ يٗجي مما َو  م٩اهىا وؤهه له هديجت وال اٚل
 هم والٗغب ألانلحن ٞلؿُحن ؾ٩ان هم الحهىص يهبذ وبالخالي آلازغيً، خ٣ى١  مً هى خ٤ ألزظ الحهىص خاعبىا بعهابيحن مجغص

.  خ٣هم يٛخهبىن  ٧اهىا الظيً الضزالء

 م٣ضمتها وفي الٟلؿُيجي، للكٗب واإلاترا٦مت اإلاترجبت الاؾخد٣ا٢اث ٧اٞت ججاه  الخ٣ي٣يت الىىايا ، ال٣اهىن  هظا ي٨ك٠ ٦ما

٤ الٗغبيت الضولت ب٢امت اؾخد٣ا١ مىن  الخ٣ؿيم، ٢غاع ٞو  الٟلؿُيييىن  ٖلحها يدهل لً الضولت هظه مشل ؤن ، ظهت مً ٞحٖز
 ؾلؿلت ٖبر ٖاما، ٖكغيً هدى مىظ م٩اجها جغاوح التي اإلاٟاوياث ويٟكلىن  يُٗلىن  هم بيىما والدؿىيت، اإلاٟاوياث ٖبر بال
 الىا٢٘ ألامغ خ٣اث٤ مً اإلاؼيض ج٨غيـ زال٫ مً طل٪ ويٓهغ ٞلؿُحن؛ لتهىيض الى٢ذ هٟـ في الهاصٞت ؤلاظغاءاث مً

. الٟلؿُيجي الجؿم ؤهداء ٧ل في باالؾديُان

 هىال٪ ؤن"  1993 اطاع 20 في ال٩ىهج٨غؽ لجان بخضي بلى و٢ضمذ ألامغي٨يت، الخاعظيت وػاعة ؤٖضتها صعاؾت ط٦غث ظهت مً

 مً% 13 ٢غابت ويك٩لىن  ،(الكغ٢يت وال٣ضؽ الجىالن طل٪ في بما) اإلادخلت ألاعاضخي في ي٣يمىن  بؾغاثيلي ؤل٠ 200 مً  ا٦ثر
. ألاعضخي هظه في الؿ٩ان اظمالي

ىت 150 في هاالء مً الٟا 90 ػهاء ويٗيل  الؿلُاث لؿيُغة ؤعايحها مؿاخت هه٠ يسً٘ والتي"  الٛغبيت الًٟت في مؿخَى
. الاؾغاثليت

 خىالي في بؾغاثيلي ال٠ 120 هدى ٞيٗيل باإلاضيىت اإلاديُت الٗغبيت الًىاحي وفي الكغ٢يت ال٣ضؽ في ؤما: "  الضعاؾت وجًي٠

". خيا 12

، ؤلاؾغاثليت الصخ٠ ؤ٦ثر مً وهي" اخغهىث ييضيٗىث"  صخيٟت ٦خبذ ٦ما
ً
 لم الؿبٗييياث، ؾىىاث مىظ"   ٢ىال جىػيٗا

 طل٪ في ؤلاؾ٩ان وػيغ" قاعون ؤعييل"  ٞٗل ما ٩ٞل البىاء ٖملياث في الؿغي٘ الخهاٖض هظا مشل اإلادخلت ألاعضخي حكهض
ىاث ب٢امت هى الى٢ذ، ىاث وجُىيغ ظضيضة مؿخَى ". للبىاء ظضيض ؤعاى وبٖضاص الُغ١  وق٤ ال٣اثمت اإلاؿخَى

ىاث ٖلى الخٟاّ ؤن والىا٢٘  حؿليذ ًٖ ًٞال ؤلاؾغاثيلي، الجيل بدمايت اإلادخلت ألاعاضخي صازل الحهىصيت اإلاؿخَى

ىحن،  ب٣ىاٖض يسل الاؾديُان ٞخىؾي٘ الخيا٫ مً يغبا خ٣ي٣ي" طاحي خ٨م" ٖلى الٟلؿُيييحن خهى٫  يجٗل اإلاؿخَى

. ؤلاخخال٫ اؾخمغاع م٘ مؿخديال ؤمغا الؿالم بعؾاء يجٗل ٦ما للضولت، اإلاهمت الٗىانغ مً يٗخبر والظر الٟلؿُيييت، الؿياصة

 هى طل٪ مً الهضٝ ؤن بؾغاثيل ٢اصة يسٟي وال ال٣ضؽ، مضيىت في الاؾديُاوي اليكاٍ مً ألا٦بر الجاهب جغ٦ؼ لالهدباه اإلالٟذ

م وطل٪ بإ٦ملها، ال٣ضؽ بًم بؾغاثيل ٢غاع في عظٗت ال ؤهه ٖلى الخإ٦يض .  باإلظمإ ال٣غاع هظا اإلاخدضة بصاهتألامم مً بالٚغ

ىاث هظه وظىص بن الؿيا١، هظا في ؤلاقاعة ججضع   يك٩ل اإلاؿخَى
ً
 ؤخ٩ام والؾيما الضولي، ال٣اهىن  ألخ٩ام ناعزا اهتها٧ا

 ألانلييىةلى اإلاضهحن ؾ٩اجها مً ظؼء ه٣ل الاخخال٫ لؿلُت يجىػ  ال" ؤهه ٖلى جىو التي ،1949 ٖام الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢يت
  "اخخلتها التي ألاعاضخي

                                                           
1
تراٝ بةؾغاثيل صولت حهىصيت؟"اهيـ ٞىػر ٢اؾم،   -http://www.palestine. 70م  ،(2011)،22، مجلض 86، مجلت الضعاؾاث الٟلؿُيييت، ٕ "إلااطا ؤلانغاع ٖلى ؤلٖا

studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10963.pdf 
2
.  249،م248،م(2000)، صاع الكغو4،١عوظيت ٚاعوصر الاؾاَحر اإلااؾؿت للؿياؾاث الاؾغاثيليتٍ، 

3
Emblem: relevant articles of the 1949 Geneva Conventions and their Additional Protocols. International Committee of the Red Cross (ICRC),in 

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10963.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10963.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10963.pdf
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 التي ألاعاضخي وؿبت ؤنبدذ ختى الٟلؿُيييت ألاعاضخي مهاصعة الٟلؿُيييت، الضولت خلم جد٣ي٤ إلاى٘ الهاصٞت ؤلاظغاءاث ومً

 و٢ض 1967 خغب بزغ ٢ؿغا هاظغوا الظر الٟلؿُيييحن بٗىصة الؿماح ٖضم بلى باإلياٞت ،%10 اؾخسضامها للٟلؿُيىحن يم٨ً

 بهضٝ ال٣ضؽ؛ مضيىت في زانت الٗغبي البىاء ٖلى مكضصه ٢ىاهحن بؾغاثيل ٞغيذ ٦ما. ٞلؿُيجي ؤل٠ 60000 ٖضصهم بلٜ
.   ٣ِٞ% 26بمٗض٫ الٟلؿُيىحن للؿ٩ان اإلائىيت اليؿبت ٖلى اإلاداٞٓت

 
ً
٤ الضولت هظه ؤمً ًٖ البدض في الخ٤ ؤلاؾغاثيلي ال٨يان اُٖاء يٗجي الضولت، حهىصيت بٖالن زُغ بن وؤزحرا  صولت"  مى٤ُ ٞو

ٌ يٗجي مما" للحهىص آمىت  ْل في زانت ، اإلاغجر ألامغ وهى آمىت، ٚحر خضوصا باٖخباعها ،1967 ٖام خضوص بلى الٗىصة ٞع

. الؿالم م٣ابل  ألاعاضخي جباص٫ مبضؤ ٖلى الٟلؿُيجي اإلاٟاوى مىا٣ٞت

ياث الخاجمت : والخـى

 ألاوعوبيت، اإلاغ٦ؼيت جهغيداث في ؤؾاؾا وظض ٢ضيم هى وبهما اللخٓت، وليض ليـ الحهىصيت الضولت مهُلر بن ال٣ى٫  يم٨ىىا

ىام في الضولت حهىصيت بخياء ٨ٞغة بؾغاثيل ٢اصة َغح ؤن يسٟى م،وال1897 الٗام مىظ اإلاخٗا٢بت الههيىهيت واإلااجمغاث  ألٖا
مها ؤمغي٨يت بصاعة جىاظض مجها؛ ٖضة صوليت ْغوٝ اؾخٛال٫ مىه الهضٝ ٧ان ،1991 الٗام مىظ ألازحرة  اإلاؿيديىن  يتٖز

ؼو  الههايىت،  والخُٝغ الٟلؿُيييت الؿاخت ٖلى والاه٣ؿام الٗغا١، واخخال٫ ؤٞٛاوؿخان ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث ٚو

.  ؤلاؾغاثيلي

  لخى٢ي٘ ٦كٍغ اإلاٟاوياث،زم في للضزى٫  ٦كٍغ للؿالم ؤهابىليـ ماجمغ في 2007 ٖام الحهىصيت الضولت مهُلر َغح ؤٖيض
 ٧ل مً الحهىص بٗىصة والؿماح الٟلؿُيييحن، لالظئحن الٗىصة خ٤ ييإ يٗجي وهظا.الٟلؿُيييحن م٘ ؾالم مٗاهضة ؤر

 بصخت ،وؤلا٢غاع ؤلاؾغاثيلي الخ٨م جدذ ٞلؿُحن في م٣يمحن ْلىا الظيً للٟلؿُيييحن الخاعيخي الخ٤ الضو٫،وييإ
غوخت ىىن  ليهبذ ٞلؿُحن؛ في الخاعيخي الخ٤ ناخب هى حهىصر قٗب هىا٥ ؤن الههيىهيت ألَا  الخ٤ ؤصخاب هم اإلاؿخَى

. للٟلؿُيييحن الشمً جضٞ٘ ؤن صون  الهغإ بؾغاثيل الكغعي،وجىهي

 َبيٗت في الخضزل بلى الٟلؿُيييحن وجٟاوى،ويضٖى ه٣اف مىي٘ ٞلؿُحن في الحهىص خ٤ ظٗل الضولت حهىصيت ٨ٞغة َغح

يتها وق٩لها،وان الحهىصيت الضولت . الٟلؿُيييحن ٖبر بال ج٩ىن  ال قٖغ

 الىعاء، بلى بؾغاثيل لضٞ٘ (181) ع٢م الخ٣ؿيم ٢غاع بخُبي٤ للمُالبت الٗىصة ظاهضة الٟلؿُيييت الؿلُت حٗمل ؤن يجب لظا
 اإلاٟاوياث، َاولت وليـ الخ٨م هى لي٩ىن  صوعة الضولي ال٣اهىن  بُٖاء ٖلى والٗمل.1967 ٖام بدضوص اإلاُالبت وليـ

 ."حهىصيت صولت"  بؾغاثيل بٖالن صون  للخيلىلت

الم وؾاثل واؾخٛال٫  ٖلى والٗمل.وزُغها الضولت حهىصيت مٗجى لخىييذ الاظخماعي الخىانل ووؾاثل الٗالمي اإلادلي ؤلٖا
٣ض ، ٖلحها اإلاىا٣ٞت إلاى٘ الًِٛ ٖبر لل٨ٟغة الخهضر هاع ه٣اف خل٣اث ٖو  اإلاكغوٕ ٖلى ٣ِٞ ليـ وجضاٖياتها، مساَغها اْل

 .وؤلاؾالمي الٗغبي الٗاإلاحن ٖلى والحهىصيت ؤلاؾغاثيليت الهيمىت لجهت واهما الٟلؿُيجي، الؿياسخي

                                                                                                                                                                                           
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/emblem-ihl-011108.htm#a1 

 
1
 .320م .22م ،(2009)، ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت،0104ع٢م اإلا٣غع . جاعيش ال٣ضؽ، م٣غع جاؾيسخي ،جيؿحر ظباعه، اخمض عؤٞذ وازغون 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/emblem-ihl-011108.htm#a1
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 و ألامغي٨يت، ؤلاصاعة م٘ الخىانل زال٫ مً ؤمغي٩ا في وزانت ، مهم صوع   الٗالم في الٗغبيت للجالياث بن الؿيا١ هظا وفي    

 ظماٖت )للٟلؿُيييحن واإلاىانغة اإلاىاليت الجماٖاث صوع  هيسخى وال ال٩ىهجغؽ وزانت ال٣غاع، نى٘ ماؾؿاث ٖلى الخإزحر

 .والٗالم الٟلؿُيييحن ٖلى الحهىصيت الضولت َغح زُىعة الضيً،لخىييذ وعظا٫ ،(٧اعجا هاَىعر

 اإلاهالخت جد٣ي٤  زال٫ الىا٢ٗمً ألامغ ٦ؿغ ٖلى ج٣ىم الُغوخاث،بإن هظه ْل في  مغ٦ؼر  صوع  الٟلؿُيييت للؿلُت 
 ؤن يجب والتي الا٢خهاصيت، ال٣ٗىباث ٖلحها وؾخٟغى ؾخ٣اَ٘ خخما التي الخ٩ىمت وحك٨يل الاه٣ؿام، خالت وبجهاء الىَىيت،

 البُالت مكا٧ل ومٗالجت لها، الا٢خهاصيت الخياة وبٖاصة ٚؼة ٢ُإ بةٖماع اإلاخمشل الٟىعر الٗمل ٖلى ٢اثما بغهامجها ي٩ىن 
خذ زُحرة، مؿخىياث الى ونلذ التي ذ مٗبر ٞو  ؤر جدذ بليه بؾغاثيل بٗىصة الؿماح صون  مهغيت ٞلؿُيييت ؤعييت ٖلى ٞع

. ألاق٩ا٫ مً ق٩ل

ت الٟلؿُيييت الىَىيت الؿلُت خل بلى  جضٖى التي آلاعاء ْل في  ال ختى ؤلاؾغاثيليت، الٟلؿُيييت اإلاٟاوياث بٟكل مخظٖع
 وهىا.  ال٣غاع لهظا اإلاكغوٖيت حُٗي بظل٪ ٞةجها وظىصها ْل في طل٪ خضر بطا ألهه عؾميا، الضولت حهىصيت بٖالن وػع جخدمل
جي  اهجاػ ٞهي ؤخض، مً مىت ؤو هضيت ليؿذ الؿلُت ؤن عاسخت خ٣ي٣ت يٗٝغ ؤن الٗالم ٖلى بن ه٣ى٫،  جد٤٣ قٗبي َو
 حٛيحر يغوعة يىٟي ال وطل٪ الُٗام، ًٖ بيغابا اليىم يسىيىن  الظيً البىاؾل ألاؾغي  ونمىص الكهضاء جضخياث بًٟل

جي، للمكغوٕ عاٞٗت لخ٩ىن  الؿلُت ؾياؾت  بياٞت زضماث، ؾلُت وليؿذ الاخخال٫، إلجهاء م٣اومت ؾلُت ج٩ىن  وؤن الَى

 .٦لي بك٩ل مهامها نياٚت بٖاصة الى

 يد٤٣ الظر الاخخال٫ ٖلى والًِٛ اإلاٟاوياث َاولت وليؿذ الخ٨م ويهبذ صوعه، يإزظ ؤن الضولي ال٣اهىن  ٖلى يجب

 م٣اومت وؤزحرا.٦بحرة ماصيت ٧لٟت طا اخخالال بجٗله زغواتها ٖلى والؿيُغة ا٢خهاصيا ٞلؿُحن اخخال٫ مً يىميا ألاعباح
٘ ،وبعها٢ها زاعظيا و صازليا وم٣اَٗتها بؾغاثيل  هظا لى٠٢ ألاوعوبي الاجداص وصو٫  الضوليت اإلادا٦م في ٖلحها ال٣ًايا بٞغ

 .الُغح

  



 2016ؤ٦خىبغ    7 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
22 

 

22 

 

  

 



 2016ؤ٦خىبغ    7 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
23 

 

23 

 

 

بالبؽش دساظت ملاسهت بين اإلاملىت العشبيت الععىددت وألاسدن  ؤلاججاس
اظخار معاعذ في اللاهىن الجىاةي ؤدمً هىاف ؼشيف الهىاوؼت، . د

اإلاملىت العشبيت الععىددت  –حامعت الحذود الؽماليت 

 

 

 
 ملذمت

ا يٗض ٦ما الخضيض، الٗهغ في الغ١  ؤق٩ا٫ ؤخض بالبكغ ؤلاججاع يٗخبر      
ً
ا اهتها٧

ً
 ألاؾاؾيت، وخغياجه ؤلاوؿان لخ٣ى١  ناعز

جاع ظغيمت ؤنَّن  ٦ما ِ
ّ
٣ْخهغ ال ْاهغة بالبكغ الاج

َ
ىت، صولت ٖلى ج مخضُّد  وبهما مٗيَّن

َ
كمل ج

َ
َو٫  مً الٗضيض ِلد سخلٟت، الضُّد

ُ ْ
 والتي اإلا

ْب٣ًا ؤزغي؛ بلى صولت مً وؤهماَها ُنَىعها جسخل٠ ولت ِلَىٓغة َِ جاع مٟهىم بلى الضَّن ِ
ّ
 ؤلاوؿان، لخ٣ى١  اْخِترامها ومضي بالبكغ، الاج

جاع نىع  اإلاكٕغ لىا بحن و٢ض ِ
ّ
جاع اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى بالبكغ الاج ِ

ّ
ؿاء الاج ِ

ّ
ٟا٫؛ بالي غاى وألَا ٖاعة، أٚل ، والاؾخٛال٫ الضَّن  الجيسخّيِ

ًاء وبي٘ ت، ألٖا مالت البكغيَّن غة، ٖو
ْ
خ ٟا٫؛ وبي٘ اإلاىاػ٫، زَضِم  واؾخٛال٫ السُّد غى ألَا

َ
ي، ِلٛ واط الخبّجِ ياخت ال٣ؿغر، والؼَّن  والّؿِ

ت، ٟا٫ واؾخٛال٫ الجيؿيَّن زاٖاث في ألَا ِ
ّ
خت، الج

َّن
َؿل

ُ
ٟا٫ واؾخٛال٫ لؤلَٟا٫، الجيسخي ٚال٫والاؾذ اإلا ٫، ؤٖما٫ في ألَا  الدؿىُّد

ئ والاؾخٛال٫ ت، ٚحر بهٟت للمهاظغيً الؿّحِ يَّن  الجغيمت  َاب٘ جإزظ الجغيمت هظه ٞإنبدذ الكىإع ؤَٟا٫ واؾخٛال٫ قٖغ

مت
ّ
. اإلاىٓ

م        اهىا الا الهضص لهظا لجان وحك٨يل ٖلحها وال٣ٗاب الجغيمت هظه ٖلى جىو التي الدكغيٗاث مً الٗضيض نضوع  مً وبالٚغ
 وي٠ٗ الخيؿي٤ ي٠ٗ ألاؾباب مً للٗضيض الٓاهغة لهظه الخهضر في الدكغيٗاث هظه ٞكل بد٣ي٣ت وٗتٝر ان ٖليىا يجب
 مبلٜ وهى الدكغيٗاث في مخضهيت ال٣ٗىبت اط اإلاجغمحن هاالء بد٤ الغاصٖت ال٣ٗىباث ي٠ٗ هى طل٪ مً وألاهم اللجان ٖمل

 لهظه للخهضر ؤزغي  اليت وظىص مً بض ال و. الضهيئت الخجاعة وهظه ألاشخام يجىحها التي اإلالياعاث م٣ابل يظ٦غ ي٩اص ال

ت مىٓمت الٗاإلايت اإلاىٓمت صوع  جٟٗيل زال٫ مً الٓاهغة  International Criminal Police ) الضوليت الجىاثيت الكَغ
Organization) .٦بحرة قغيدت يك٩ل ٧ىهه بالبكغ الاججاع في ٣ِٞ مسخهت صازليت ومىٓماث لجان اٞغاص الى بداظه وبالخالي 

 ظهىص الى بداظت وبالخالي  ٢ؿغيت، هجغة  ، ٖمالت ، ابيٌ ع٢ي٤  ، قيىر ، وؿاء ، اَٟا٫ وهم اإلاؿتهضٞت اإلاجخم٘ اٞغاص مً

 . الجغيمت بهظه للٟخ٪ مًييت

 بالبكغ ؤلاججاع لجغيمت ال٣اهىوي البييان: ألاو٫  اإلابدض

 بالبكغ ؤلاججاع  حٗغي٠:  ألاو٫  اإلاُلب 

 الؿٗىصر والدكغي٘ ألاعصوي الدكغي٘ في بالبكغ ؤلاججاع:  الشاوي اإلاُلب 

 بالبكغ ؤلاججاع و ال٣اهىن : الشالض اإلاُلب 

 بالبكغ ؤلاججاع لجغيمت ال٣اهىوي البييان: الشاوي اإلابدض

 يت اإلادا٦م ازخهام: ألاو٫  اإلاُلب  الغ١  ببُا٫ في الكٖغ
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 بالبكغ ؤلاججاع ظغيمت في ٖليه اإلاججي عياء صوع :  الشاوي اإلاُلب 

 الؿٗىصر الىٓام في بالبكغ ؤلاججاع:  الشالض اإلاُلب  
ً
 ألاعصوي بال٣اهىن  م٣اعها

 ال٢خه ؤلاوؿان ظؿم بإًٖاء الاهخٟإ ٢اهىن :  الغاب٘ اإلاُلب  بالبكغ باإلججاع ٖو

 

ٌ  اإلابدث  بالبؽش ؤلاججاس لجشيمت اللاهىوي البييان:  ألاو

ٌ  اإلاىلب     بالبؽش ؤلاججاس  حعشيف:  ألاو

  مٗىاه وجدضيض بالبكغ ؤلاججاع حٗغي٠ يؼا٫ ال   
ً
 ظام٘ حٗغي٠ ٖلى ؤلاظمإ يخم لم خيض ، آلان ختى اإلاٗالم مدضص ٚحر ؤمغا

ذ و٢ىاهحن ٖضيضة ومٗاهضاث اجٟا٢ياث هىا٥ ؤن بيض ، له ماو٘ ل التي الخضيشت الجغاثم مً الىٕى هظا إلا٩اٞدت قٖغ  في جخٚى
ان اإلاجخمٗاث    بالبكغ ؤلاججاع حٗغي٠ ،ويم٨ً ٧الؿَغ

ً
٣ا  بالبكغ ؤلاججاع ومٗا٢بت و٢م٘ مى٘ بغوجى٧ى٫  اليه جُغ١  إلاا ٞو

ٟا٫ اليؿاء وزانت  :  ؤهه ٖلى 2000 لٗام الىَىيت ٖبر اإلاىٓمت الجغيمت إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم الجٟا٢يت اإلا٨مل وألَا

 ؤلا٦غاه ؤؾاليب مً ٚحرها ؤو ال٣ىة اؾخسضام ؤو التهضيض وؾاثل زال٫ مً ألاشخام اؾخ٣با٫ ؤو وبيىاء وه٣ل ججىيض هى" 
 زضماث ؤو ماليت صٞٗاث اؾخالم ؤو بُٖاء ؤو ي٠ٗ مى٠٢ ؤو الؿلُت اؾخسضام وؾىء والخضإ والتزويغ والازخُاٝ

 ، ألاصوى خضه في الاؾخٛال٫ يخًمً. اؾخٛالله اظل مً ؤزغ شخو ٖليه يؿيُغ ؤن ٖلى الصخو مىا٣ٞت ٖلى للخهى٫ 
 ؛ الخضماث ؤو الٗمل ٖلى ؤلا٦غاه ؤو ، الجيسخي الاؾخٛال٫ مً ؤزغي  ؤق٩ا٫ ؤيت ؤو البٛاء في للٗمل ألاشخام اؾخٛال٫

ًاء بػالت ؤو ، ؤلاظباعيت الكا٢ت ألاقٛا٫ ؛ للٗبىصيت مكابهت مماعؾاث ؤو ، الٗبىصيت .  " ألٖا

خه و :  بإهه الضوليت الٟٗى مىٓمت ٖٞغ

 و ال٨غامت و الصخو ؤمً و الخغيت و الخياة و ال٣ٗليه و الجؿضيت الؿالمت فى الخ٤ ٞحها بما الاوؿان خ٣ى١  اهتها٥ "

.  " آلامً الؿ٨ً و الخهىنيت و الصخت و الخى٣ل خغيت و الٗبىصيت مً الخدغع 

 الععىدو والدؽشيع ألاسدوي الدؽشيع في بالبؽش ؤلاججاس ملهىم:  الثاوي اإلاىلب

:   يلي بما بالبكغ ؤلاججاع ظغيمت بالبكغ ؤلاججاع ٢اهىن  مً (3) اإلااصة في ألاعصوي اإلاكٕغ ٖٝغ

 ٚحر ؤو اؾخٗمالها او بال٣ىة التهضيض َغي٤ ًٖ اؾخٛاللهم بٛغى اؾخ٣بالهم او بيىائهم او ه٣لهم ؤو ؤشخام اؾخ٣ُاب" 
 ؤو بةُٖاء ؤو ، ي٠ٗ خالت اؾخٛال٫ ؤو الؿلُت اؾخٛال٫ او الخضإ او الاخخيا٫ ؤو الازخُاٝ او ال٣ؿغ ؤق٩ا٫ مً طل٪
 اؾخ٣با٫ او ايىاء ؤو ه٣ل او اؾخ٣ُاب  ؤو ، ألاشخام هاالء ٖلى ؾيُغة له شخو مىا٣ٞت لىيل مؼايا ؤو ماليت مبالٜ جل٣ي
 ٚحر او اؾخٗمالها او بال٣ىة بالتهضيض الاؾخٛال٫ هظا ي٣ترن  لم ولى اؾخٛاللهم بٛغى طل٪ ٧ان متى ٖكغة الشامىت صون  هم مً

".  الُغ١  مً طل٪

                                                           
منع وقمع ومعاقبة اإلجتار بالبشر وخاصة النساء واألطفال ادلكمل التفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة اجلرمية ادلنظمة عرب "من بروتوكول  (3)انظر ادلادة :   

.  2000الوطنية لعام 
 http://www.amnesty.org/ar/who-we-are/about-amnesty-international  منظمة العفو الدولية:  2
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 ؤو ، ه٣له ؤو ، بلخا٢ه ؤو ، شخو اؾخسضام:"  ؤهه ٖلى باألشخام ؤلاججاع (ألاولى) اإلااصة في الؿٗىصر اإلاىٓم ٖٝغ و٢ض

 ."الاؾخٛال٫ بؾاءة ؤظل مً ، اؾخ٣باله ؤو ، بيىاثه

 ؤو ٢ؿغا الٗمل او بالسخغة الٗمل: "  في الاشخام اؾخٛال٫  وؤوعص ( الاؾخٛال٫ ) ٧لمت مٗجى ، ألاعصوي اإلاكٕغ لىا بحن و٢ض

ًاء هٕؼ او الاؾخٗباص ؤو الاؾتر٢ا١ ".  الجيسخي الاؾخٛال٫ ؤق٩ا٫ مً ق٩ل ؤر ؤو الضٖاعة في ؤو الٖا

 جًمً اإلااصة هو ؤن بط ، الؿٗىصر الىٓام في مجها بالبكغ ؤلاججاع بمٟهىم جىؾ٘ ألاعصوي اإلاكٕغ ؤن هجض الىهحن ْاهغ ومً
 بالٟٗل البضء بلى يمخض بل ، ٣ِٞ هٟؿه الجغم اعج٩اب ٖلى يىدهغ ال هىا ٞالخجغيم ، الجغيمت جىني٠ في ظضا هامت مٟاهيم

خباعها ٧اٝ مكغوٖت ٚحر ؤٖما٫ ؤظل مً ؤلاؾخ٣ُاب ٞمجغص ، هٟؿه  اؾخ٣ُاب لٟٔ هدبظ ال ٦ىا وبن  ، ظغيمت اٖل

. ؤقمل و ؤوؾ٘ ي٩ىن  اط اؾخضعاط لٟٔ هى ٞاألًٞل

 بةم٩اهه ٧ان ل٨ً ، بؿهىلت جهييٟها خهغ يم٨ً ال ؤهه وصخيذ. والٛاياث ألاٞٗا٫ هظه جهيي٠ ٖلى يٗمل لم ال٣اهىن  و

اياث ؤٞٗا٫ هىا٥ ؤن وجإ٦يض مجها الٗضيض جهيي٠ .  الباب هظا في ج٣٘ ٢ض مهىٟت ٚحر ؤزغي  ٚو

 ؤ٦ثر ؤو اشخام زالزت مً مالٟت ظماٖت: "  بإجها اإلاىٓمت الاظغاميت الجماٖت ال٣اهىن  طاث في الاعصوي اإلاكٕغ ٖٝغ ٦ما
٣ا اإلاجغمت الاٞٗا٫ مً ؤ٦ثر ؤو ٞٗل اعج٩اب بهضٝ مخًاٞغة بهىعة وحٗمل الؼمً مً لٟترة ولى مىظىصة  هظا ألخ٩ام ٞو

.  ؤزغي  ماصيت مىٟٗت او ماليت مىٟٗت ٖلى مباقغ ٚحر او مباقغ بك٩ل الخهى٫  اظل مً ال٣اهىن 

 اإلاكٕغ ٚغاع ٖلى  بصخهحن يبضؤ ولم ٞإ٦ثر اشخام زالزت وظىص اقتراٍ مً ألاعصوي اإلاكٕغ  ٚايت وٗٝغ ال الخ٣ي٣ت وفي

 العج٩اب مضبغ بٟٗل ج٣ىم ؤ٦ثر ؤو شخهحن مً مالٟت ظماٖت ؤر: "  اإلاىٓمت ؤلاظغاميت الجماٖت ٖٝغ والظر الؿٗىصر
 ٦ما  ،" ٚحرهما ؤو ماليت ؤو ماصيت مىٟٗت ٖلى  –مباقغ ٚحر ؤو مباقغ بك٩ل  –الخهى٫  ؤظل مً باألشخام الاججاع ظغيمت

  الغقض ؾً يبلٜ لم بوؿان ٧ل الُٟل يٗجي: "  ؤهه ٖلى الُٟل ٖٝغ
ً
٣ا  . " ٖليه اإلاُب٤ لل٣اهىن  ٞو

:  الجغيمت لهظه ألاؾاؾيت الٗىانغ  هجض بالبكغ ؤلاججاع لجغيمت وألاعصوي الؿٗىصر اإلاكٕغ حٗغي٠ جدب٘ زال٫ ومً

 ،  الجغيمت اعج٩اب في ومخُىع  مىٓم ؤؾلىب اجب٘ ٢ض مغج٨بها ي٩ىن  ان يؿخلؼم والظر الجغيمت لهظه اإلااصر الغ٦ً  .1
 . اإلاىٟٗت هظه بىٕى يٗض ال و مباقغ ٚحر ؤو مباقغ بك٩ل مىٟٗت ٖلى للخهى٫  وطل٪

 ومً ، الضولت صازل ٖاصر شخو مً جغج٨ب و٢ض اإلاىٓمت الجماٖاث بخضي مً جغج٨ب ٢ض الجغيمت هظه ؤن ٦ما .2
 ٧اهذ مىٓمت ظماٖت مً ؤلاججاع ظغيمت اعج٩اب خالت في ، الخُبي٤ واظب الجىاجي الىو في الخالٝ يٓهغ هىا

 ٧اهذ الضولت صازل ٖاصر ٞغص مً ؤلاججاع ظغيمت اعج٨بذ اطا ؤما ، الخُبي٤ واظبت الضوليت الجىاثيت الىهىم
 . الخُبي٤ واظبت للضولت الضازليت الجىاثيت الىهىم

                                                           
لكنها واحدة فقط . وىي قضية ىامة بالتأكيد. وذلك كما ىو يف  القانون  السوري مل يصنف سوى جرمية واحدة متعلقة باالستخدام اجلنسي للطفل:   

لقانونية يف وكان جيب أن يعمل القانون على تصنيفها من أجل ادلزيد من القوة ا. باألشخاص اجتارمن العديد من األفعال والغايات ادلعروفة على أهنا 
يعد حبكم االجتار باألشخاص االستخدام اجلنسي للطفل بأي من أشكال ادلمارسة أو بتصوير "من قانون منع اإلجتار بالبشر  (5)اذ تقول ادلادة ، زلاربتها

 ." اً أعضائو اجلنسية أو بالعروض الداعرة اإلباحية لقاء أي شكل من أشكال العرض مباشراً أو غري مباشر
وعرف . كل شخص امت السابعة من عمره ومل يتم الثامنة عشرة ذكراً كان ام انثى -وعلى ىذا الغرار مل عرف ادلشرع األردين الطفل بل عرف حدث :  2

مت اخلامسة ومل يتم من ا -وعرف الفىت . من امت الثانية عشرة ومل يتم اخلامسة عشرة -وعرف ادلراىق . من امت السابعة من عمره ومل يتم الثانية عشرة -الولد 
 . 4823حتت رقم   01-05-2007 /من قانون األحداث وادلنشور على اجلريدة الرمسية بتاريخ   35/2007وفقاً للقانون ادلعدل رقم . الثامنة عشرة
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ٟا٫ صٖاعة اؾخٛال٫ مجها ؤق٩ا٫ ٖضة ٖىه يخىلض زم ؤلاؾخٛال٫ هى الجغيمت لهظه اإلااصر للغ٦ً ألاؾاؾيت الغ٦حزة .3  ألَا

 . طل٪ ٚحر ؤو السخغة ؤو اليؿاء صٖاعة ؤو
 هضٞها ْٖمِضيت ٧اهذ اطا الا ج٣٘ ال ؤجها ظىهغها اط م٣هىصة ٚحر ٖٟىيه بهىعة ج٣٘ ؤن يخهىع  ال الجغاثم هظه ان .4

 ؤم الخىٓيم لىٟـ ٧اهذ وؾىاء مٗىىيت ؤم ماصيت ؤ٧اهذ ؾىاء الحها اإلاكٕغ يىٓغ ال والتي مىٟٗت جد٣ي٤ وهى واار

 . لٛحره
 بىظىص الا ال٣هض هظا ي٣ىم ال ٧ان وان ٖام ظىاجي ٢هض ال زام ٢هض هى الجغاثم هظه في الجىاجي ال٣هض .5

 جدمل التي الٗلت ) ب٣ىلها ال٣ٗىباث ٢اهىن  مً (67) باإلااصة ال٣هض هظا ألاعصوي اإلاكٕغ ٖٝغ و٢ض ، الٗام ال٣هض

 الجاوي جضٞ٘ التي اإلاهلخت هى الباٖض هى الخام ٞال٣هض ، ( يخىزاها التي ال٣هىي  الٛايت ؤو الٟٗل ٖلى الٟاٖل

 .  ظغيمت العج٩اب
 ؾاب٣ت اإلاخدضة الامم اجٟا٢يت ٖليه ههذ ما وهظا ، ٖليه اإلاججي عضخى ٖىهغ الى ؤلا٦ترار صون  ج٣٘ الجغيمت هظه بن .6

 ال٣ٟغة في اإلا٣هىص الاؾخٛال٫ ٖلى باألشخام ؤلاججاع اخيت مىا٣ٞت ج٩ىن  ال"  ب٣ىلها:  ب/ الشالشت اإلااصة في الظ٦غ

يت  ال٣ٟغة في اإلابيىت الىؾاثل مً ؤر ٞحها اؾخسضم ٢ض ي٩ىن  التي الخاالث في اٖخباع مدل اإلااصة هظه مً (ؤ) الٟٖغ
يت   .(ؤ) الٟٖغ

 ؤو باإل٦غاه ؤو بالٗى٠ ؤو ماليت مبالٜ بُٖاء ؤو الصخو ْغوٝ اؾخٛال٫ ؤو الخضإ ؤو بالٛل الجغيمت هظه ج٣٘  و٢ض

.  الجىاثيت اإلاؿاوليت مىاو٘ مً بىنٟه الغيا بٞؿاص حك٩ل ؤزغي  وؾيلت ؤر ؤو ال٣ؿغ ؤو ؤلاظباع ؤو الصخو عجؼ اؾخٛال٫

 بالبؽش ؤلاججاس و اللاهىن : الثالث اإلاىلب

 الؿٗىصر والىٓام ألاعصوي ال٣اهىن  في بالبكغ ؤلاججاع نىع :  ألاو٫  الٟٕغ 

 او ٖبىع  وظىص الى ، بيجها اإلاؿاٞت بٗض خالت وفي ، اإلاؿخىعصة الضو٫  الى اإلاهضعة الضو٫  مً ألاشخام ججاعة خغ٦ت جدخاط
٣ا جخم الخجاعة وهظه ، اإلا٨ؿي٪ او الهىض طل٪ مشا٫ ، بيجها الىنل خل٣ت ج٩ىن  جغاهؼيذ  ما وهى مٗحن م٩اوي اججاه او إلاؿاع ٞو

 . الاظغاميت اإلاىٓماث جخىاله

ًاء ٖلى  ي٣خهغ ال بالبكغ الاججاع  ؤن هجض الؿٗىصر والىٓام ألاعصوي ال٣اهىن  جدب٘ زال٫ مً  وبهما ٣ِٞ البكغيت ألٖا

ٟا٫ اللٟٔ هظا يكمل  . اإلاىٓمت الجغيمت ؤوكُت ؤخض بالبكغ ؤلاججاع يك٩ل خيض ، وحؿهيلها الضٖاعة ومماعؾت واليؿاء ألَا

  اليكاٍ هظا مماعؾت ويخم
ً
 ؾماؾغة م٘ ؤلاظغاميت الكب٩اث هظه جخٗاون  خيض ،  مىٓمت بظغاميت قب٩اث زال٫ مً ٚالبا

ي٠ وم٩اجب  مالط يك٩ل مما الضو٫  مً الٗضيض في اإلاض٢٘ ال٣ٟغ طل٪ في مؿخٛلت ، الضو٫  مً الٗضيض في والخضماث الخْى
 جلبض ان وما ، طل٪ الى وما مغبياث او ٦ساصماث الٗمل ؾخاع جدذ ، الٗمل ًٖ والبدض ال٣ٟغ بيئت مً للخغوط للٟخياث

                                                           
1 : Harald Renout : Droit Penal General ,edition paradigm – c.p.U,2002,p.135  
2: Harald Renout : Droit Penal General ,edition paradigm – c.p.U,2002,p.86  

 25، ص 0 20سوزي عديل ناشد ، االجتار بالبشر بني االقتصاد اخلفي واالقتصادر الرمسي ، دار ادلطبوعات اجلامعية االسكندرية ،.د:  3
4:Howard Abadinsky , Oraganized Crime ,4th.ed.Chicago,1994 

عية قوية منظمة على شكل ىرمي ، يشمل على األقل امشروع غري عقائدي يشًتك بو عدد من األشخاص يف عالقة اجتم: تعرف اجلرمية ادلنظمة بأهنا :  5
 .ثالثة مستويات او رتب ، هبدف تأمني الربح والسلطة ، من خالل نشاطات قانونية او غري قانونية  
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 ال وبالخالي باألمىا٫ بٚغائهً م٣ابل اإلاىٓمت الضٖاعة وعاء والاهجغاٝ الغطيلت مماعؾت ٖلى اظباعها بىا٢٘ جهُضم ختى الٟخاه

 .الىا٢٘ ألامغ م٘ الخٗايل ؾىي  ؤمامهً يجضن

 في ألا٦بر ألازغ لها وي٩ىن  حكي٘ التي و بالبكغ لالججاع مخٗضصة نىع  ٖلى الؿٗىصر اإلاىٓم ٚغاع ٖلى ألاعصوي اإلاكٕغ هو و٢ض

:  ومجها الٗاإلايت ال٣ًيت هظه

 ٢لت و اخمت زغواث مً جد٣٣ه إلاا الٗالم صو٫  في اهدكاعا ألا٦ثر و بالبكغ الاججاع نىع  ؤزُغ و ؤهم مً:  الِبٛاء 
:  اإلاؿتهضٞت ألاشخام ؤهم ومً ، الجغيمت ج٩لٟت مً ي٣لل مما َىيلت لٟترة اإلاؿخسضمت الؿلٗت حٗمحر و زُىعتها

ٟا٫  . الؿيضاث  –الٟخياث – (بهار و ط٧ىع ) ألَا

 ٟا٫ فى ؤلاججاع  ًٖ ًٟٞال ، الؿلٗت جل٪ الازخباعاث مً مدؿما يد٤٣ الظي البكغ فى الاججاع نىع  مً هى و:  ألَا
 الٗمالت ، اإلا٩لٟت ٚحر ؤلجيؿيه،الٗمالت الخجاعة فى اؾخٛالله يم٨ً ، البكغيت الثروة مً اإلاهضع بالبلض ألايغاع
 ا٦ترار صون  و الهبى او الُٟل بأصميت ب٦ترار صون  الال٨ترووي الجيـ ، اإلاؿلخت اإلاىا٤َ فى الخجىيض ، الخُغة

                             بدياجه

  ًاء ججاعة إة جدذ يجغر  ما وهى:  البكغيت ألٖا إة جدذ و ، اإلااليت الخاظت َو  يماعؽ البكغ ألاججاعفى ؤؾاليب َو
حر اإلاا٫ ٖلحهم جضع التى نىعها اهم اخض الخجاعة بخل٪ الٗاملىن  ًاء ججاعة هى و الٞى  بيؿغ جماعؽ التى البكغيت الٖا

إ جدذ ؾهىلت و  اإلااصة ظاءث و٢ض ، ال٨بض ، ال٣لب ، ال٣غهيت ، ٧ال٨لى  له اإلااليه الخاظت او التهضيض ؤو ال٣ؿغ َو
 الاججاع يدٓغ"  ب٣ىلها اق٩الها بجمي٘ بالبكغ الخجاعة ٖلى حٗا٢ب الؿٗىصر بالبكغ الاججاع هٓام مً (2) الشاهيت

 ؤو زُٟه ؤو زضاٖه ؤو ٖليه الاخخيا٫ ؤو تهضيضه ؤو ب٦غاهه طل٪ في بما ألاق٩ا٫ مً ق٩ل بإر و شخو بإر
 ؤو ماليت مبالٜ بةُٖاء ؤو يٟٗه اؾخٛال٫ ؤو ، ٖليه ما ؾلُت اؾخٗما٫ بةؾاءة ؤو ، الىٟىط ؤو الىْيٟت باؾخٛال٫

خضاء ؤظل مً آزغ ٖلى ؾيُغة له شخو مىا٣ٞت لىيل جل٣حها ؤو مؼايا   الخضمت ؤو الٗمل ؤو ، الجيسخي الٖا
ً
 ؤو ٢ؿغا

ًاء هٕؼ ؤو ، الاؾخٗباص ؤو ، بالغ١  الكبحهت اإلاماعؾاث ؤو الاؾتر٢ا١ ؤو ، الدؿّى٫   .ٖليه َبيت ججاعب اظغاء ؤو ، ألٖا

 : بمايلي الؿٗىصر والىٓام ألاعصوي ال٣اهىن  في بالبكغ ؤلاججاع ؤؾاليب و زهاثو جلخيو يم٨ً و

 م الٛالب فى حر ٖلى ال٣ضعة ٖضم خيض مً ال٣ٟحرة البكغيت الضو٫  هى للبكغ اإلاهضعة الضو٫  ج٩ىن  ألٖا  جٞى
 .اإلاىٓمت الجغيمت ٖىانغ جإور  التي ؤو الٛىيت الضو٫  الى للمٗيكت ألاوليت الاخخياظاث

  ٟا٫ ٚالبا الؿلٗت مدل ي٩ىن ٣ا الؿيضاث و الٟخياث و بهار ؤو ط٧ىعا ألَا  الى الخاظت و البكغ فى الاججاع لهىع  ٞو
. ؤلاظغامي الىمىطط طل٪ فى ٞٗاله ٖىانغ مً ؤلاظغامى الؿلى٥ ا٢تراٝ

                                                           
 43ابق ، ص سوزي عديل ناشد ، ادلرجع الس.د:   
ىيثم عبدالرمحن . وما بعدىا وانظر د 24، دار النهضة العربية القاىرة ، ص 2009،   بشري سعد زغلول ، استئصال وزرع االعضاء البشرية ، ط.د:  2

وما  5 لبشرية ، مناىج للمطبوعات ، صىيثم حامد ادلصاروة ، التنظيم القانوين لزرع االعضاء ا.البقلي ، احلماية اجلنائية لنقل وزراعة االعضاء البشرية ، و أ
 .بعدىا 

 .  20ويف ىذا نستذكر رسالة وزيرة اخلارجية كلينتون بشأن تقرير االجتار بالبشر للعام :   3
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  ىص الخ٠ُ،ال٣ؿغ،الاخخيا٫ بُغي٤ البكغ فى الاججاع وؾاثل ج٩ىن حر بالٖى  و للمٗيكت الالػمت الاخخياظاث بخٞى
 .الىا٢٘ زالٝ ٖلى قغيُت ٖمل مجاالث بخىاٞغ ألاحهام ؤو ، الؿغي٘ الغبذ

 مىذ و اؾخمغاعيتها يمان و بها الٗاملت الجماٖاث امغ اٞخًاح ٖضم ٖلى للمداٞٓت ؾغيت بُغي٣ت الٛالب فى جخم 
 .الٗىانغ لخل٪ ٢ًاثيت مالخ٣ت وظىص ٖضم فى مٗهم اإلاخٗاملحن فى الش٣ت مىذ و ، اٞخًاخإمغها فى للؿلٗت الش٣ت

 ً  ان طل٪ و ، الاظىع  ي٠ٗ اإلاىٓمت الجغاثم اعج٩اب ٖلى اإلاؿاٖضة الٗىانغ جل٪ الى اللجىء ٖىامل ؤهم م
 يمىذ الظي الخٗليم مً ال٩افى ال٣ؿِ يىالى لم ظهالء ي٩ىهىن  ما الامغ الٛالب فى ان ًٖ ًٞال ٣ٞحرة صو٫  مهضعهم

 و الٗمل اعباب مىاظهت هاالء م٘ ٞيهٗب ، واظباث مً ٖلحها ما و خ٣ى١  مً مالها ٖلى لخخٗٝغ الصخهيت بىاء
 و ، بالخ٣ى١  للمُالبه اإلاسخهت الجهاث الى الك٩ىي  و ، الٗمل طل٪ ل٣اء الىاٞيه الاظىع  ٦ظل٪ و بالٗمل اإلاُالبه

  .خياله واظباث مً الٗمل عب ٖلى ما و بالخ٣ى١  ظهل ًٖ الٗمل عب بُل مً الخٝى ازحرا

 ال٣اهىن  في بالبكغ ؤلاججاع  ظغيمت ؤع٧ان:  الشاوي الٟٕغ 

 ل٣اهىن  الٗامت ال٣ىاٖض لىا بيجها والتي ، ٖمىما الجغيمت في اإلاخىاٞغة ألاع٧ان طاث جخُلب بالبكغ الاججاع ظغيمت ؤع٧ان بن
 ألاع٧ان بظ٦غ ه٨خٟي ٞةهىا ، الٗامت يساَب وال الخانت يساَب الخانيت بهظه البدض و٧ىن  ، مجها الٗام ال٣ؿم في ال٣ٗىباث

ىا خؿاب ٖلى ألاع٧ان هظه في وؿهب ال ختى ، الكغعي والغ٦ً اإلاٗىىر  والغ٦ً اإلااصر الغ٦ً وهي للجغيمت الٗامت .  مىيٖى

 هىال٪ ؤن الا الجغيمت لهظه الكغعي والغ٦ً اإلاٗىىر  والغ٦ً اإلااصر الغ٦ً ،وهي  للجغيمت الٗامت ألاع٧ان الى باإلياٞت اهه بيض
 وهظه والؿٗىصر ألاعصوي بالبكغ الاججاع ٢اهىن  ههىم جدب٘ مً لىا ْاهغ وهى جىاٞغها مً بض ال  الجغيمت لهظه ٖىانغ

:  يلي بما  هىظؼها الٗىانغ

 باالخخيا٫ ؤو بال٣ؿغ او للخاظت بالغيا يكتري  و يبإ الظر الصخو وهى:  الاججاع مدل الؿلٗت وظىص. 

 ختى و ، اإلادضصة ألاما٦ً فى اإلاكتري  الى لها الى٣ل بم٩اهيت م٘ للؿلٗت الباج٘ او الٗغى وهى : (الىؾيِ)الؿمؿاع 
خه يماعؽ ان اإلاىٓمت ٧الجغيمت يجب الل٣ب هظا ٖليه هُل٤ ؤن وؿخُي٘ خياص بُغي٤ خٞغ . ؤلٖا

  ال٨تروهيا او ماصيا وا٢ٗا ٧ان ؾىاء الاججاع ٖمليت به يضوع  الظر اإلا٩ان و للؿلٗت الٗغى مدل هى و:   الؿى١ ًٖ 
. الاهترهذ قب٨ت َغي٤

 ت ؤو اإلاباٖت (الؿلٗت ) للصخو اإلاؿخ٣بلت الجماٖت ؤو الصخو وهى:  اإلاخل٣ي  اإلاال٪ بظل٪ ي٣ىم الظر اإلاسُٞى
 . الاؾخٛال٫ طل٪ ظؼاء مً اإلااصيت ألاعباح جد٣ي٤ و ؤلاظغامى الؿلى٥ فى الؿلٗت جل٪ اؾخٛال٫ بٛيه

 بالبؽش ؤلاججاس ميافدت في ألاسدهيت الدؽشيعاث دوس :  الثاوي اإلابدث 

 ألانل بدؿب الخ٤ هظا ٧ان ٞةطا ، وؤلاظخماٖيت الٟغصيت الُبيٗت ٞحها ججخم٘ التي الخ٣ى١  مً الجؿم ؤًٖاء في الخ٤ بن
 الجؿم ؾالمت في للخ٤ الٟغصيت الُبيٗت ٧اهذ وان ، ؤلاظخماٖيت بالُبيٗت يخه٠ مىه ٢ضع في اهه بال الٟغصر بالُاب٘ يخمخ٘
 الخ٤ لهظا ؤلاظخماٖيت الُبيٗت ٞةن ، خغة بةعاصة بها والخهٝغ بها وؤلاخخٟاّ ظؿضه ٖىانغ ٖلى اإلا٨ىاث ٧اٞت الٟغص جسى٫ 
 اإلاجخم٘ بمى٠٢ مغجبِ وهظا ، الجؿضيه ؾالمخه بٗىانغ اإلاؿاؽ اعجطخى ما اطا الخ٤ ناخب اعاصة ٞٗاليت حُٗل ٞةجها

اث٠ مً مىه يخُلبه ما وم٣ضاع ٞيه يٗيل الظر    الجؿضر ٦ياهه زال٫ مً بها يًُل٘ ْو

                                                           
،  988 القاىرة ، 2عصام امحد زلمد ،النظرية العامة للحق يف سالمة اجلسم مقارنة مع الشريعة اإلسالمية،اجمللد االول ، ط.أنظر تفصيل ذلك د:   

 وما بعدىا 008 ص
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 ٖلى اٖخضاء ٞيه ي٩ىن  الجؿض ؾالمت يمـ جهٝغ ؤر ألاخيان بٌٗ في ٞةهه للٟغص م٣غع  ٧ان وان الخ٤ هظا ؤن بمٗجى
 به ليؿخإزغ للٟغص الخ٤ هظا اإلاكٕغ يتر٥ ولم ، به اإلاديُت بالبيئت ويازغ يخإزغ الجماٖت مديِ في يٗيل الٟغص اط الجماٖت

باجه ظماح ٦بذ صون   ٧اهذ وان ال٣ىاهحن مً الٗضيض الدكغيٗاث ؤنضعث لهظا ، بالبكغ ؤلاججاع هُا١ في صزلىا اطا زانت ٚع
 التي الدكغيٗاث ٞؿىدىاو٫  ألاعصوي اإلاكٕغ هى الهضص هظا في يٗىيىا والظر ج٩ىن  ال ان مً ؤًٞل ج٩ىن  ؤن ول٨ً مخإزغه

 .  اإلاؿإلت هظه هٓمذ

ٌ  اإلاىلب  الشق  إبىاٌ في الؽشعيت اإلاداهم اخخفاؿ: ألاو

 ؤلاؾتر٢ا١ وبحن بالبكغ الاججاع بحن الٟغ١ 

 صازل في ظؿضه اؾخٛال٫ ب٣هض بوؿان ٖلى ي٣٘ الىاٖمت ؤو الخكىت ال٣ىة بُغي٤ جهٝغ ل٩ل قاملت ظغيمت بالبكغ ؤلاججاع
ً حره ؤلاؾتر٢ا١ يٗم وهظا خضوصه، ٖبر ؤو الَى  الخغ ظٗل ٞهى ؤلاؾتر٢ا١ ؤما بالبكغ، ؤلاججاع نىع  في ط٦غه ؾب٤ مما ٚو

،
ً
  ؤر ع٢ي٣ا

ً
  لؤلهثى وي٣ا٫ ؤهثى، ؤو ٧ان ط٦غا اإلاملى٥ هى والغ٢ي٤ اؾتر٢ه، إلاً مملى٧ا

ً
 والغ١ . وؤع٢اء ع٢ي٤: والجم٘ ، ع٢ي٣ت:  ؤيًا

  ناع هٟؿه بلى زلو مً ألن ؛ لىٟؿه ؤلاوؿان زلىم هى الظر الٗخ٤ يض
ً
. خغا

 جاعيش ، 223 ع٢م جدذ الغؾميت الجغيضة في وكغه وجم الهاقميت ألاعصهيت اإلامل٨ت في 1929 ٖام الغ١  ببُا٫ ٢اهىن  نضع و٢ض
 .ألاعصن قغقي ؤهداء ظمي٘ في الغ١  ببُا٫ ال٣اهىن  هظا مً ( 2 ) اإلااصة في ج٣غع  بط 1929/4/1

يت مد٨مت أليت الخ٤ (3) اإلااصة في ال٣اهىن  وؤُٖى  بم٣خطخى خغيتهم هالىا الظيً لؤلشخام اٖخ٣ا٫ قهاصة حُٗي ؤن قٖغ
٣ض اجٟا٢ا ؤو ٣ٖضا ل٪ ان الكهاصة هظه َلب ٖىض للمد٨مت جبحن واطا ، ال٣اهىن  هظا خ٨م                                                بالىيابت ؤٖو
 ا٢خىٗذ اطا ؤلاجٟا١ ؤو ال٣ٗض طل٪ جبُل ؤن للمد٨مت ظاػ طل٪ ٚحر ؤو زضمت ؤو ػواط ؤظل مً طل٪ ٧ان ؾىاءا ٖجها ؤو ٖىه
ا يخًمً ٣ٖض ؤر بةلٛاء ٢طخي ،٦ما ٦غ٢ي٤ اإلاؿخضعي يمؿ٪ ل٩ي ٣ٖض بإهه  وبيٗه شخو ؤر بكغاء حٗهضا ؤو قَغ

 ؾبيل ٖلى ال٣اهىن  طاث مً (5) الخامؿت اإلااصة خهغث ٦ما، ؤزغي  َغي٣ت بإيت ؤو وجإمحن ٦غهً آلزغ واُٖاثه واؾخٗباصه

. ٦غ٢ي٤ وٌيٗامل ٌي٣خجى ألن يإزظه ؤو آزغ بلى يُٗيه ؤو يباصله ؤو اويبيٗه شخها يكترر  مً الخهغ

  ؤو مؿخد٤ ٚحر ؤو ومُلىب لضٞ٘ مؿخد٣ا ؤ٧ان ؾىاء صيً ًٖ وجإمحن ٦غهً شخها ي٣بل ؤو يً٘ مً ٦ظل٪
ً
 مدخمال

.  ٦غ٢ي٤ الصخو طل٪ الؾخٗما٫ آزغ باؾم ؤم عهً باؾم اإلاٗاملت ؤظغ٥ وؾىاء خهىله

 ليىي٘ آزغ بلى يُٗى ؤو به يباص٫ ؤو يبإ ؤو ويكتري  به ليخاظغ ألاعصن قغ١  بلى ليإحي ويكى٢ه شخها ؤر يدمل مً ٦ظل٪
 بها يباص٫ ؤو يبإ ؤو ويكتري  بها يخاظغ ألن ألاعصن قغ٢ا إلاٛاصعة  ويكى٢ه ويغؾلها شخها ؤر يدمل، صيً ًٖ جإمحن و ٦غهً

 جؼيض ال مضة للخبـ البضاثيت اإلاد٨مت ٢بل مً ال٣ٗىبت اإلاكٕغ له ظٗل و٢ض صيً، ًٖ جامحن و ٦غهىا ليىي٘ آزغ بلى ويُٗى

. ؾىىاث زالر ٖلى

يت اإلادا٦م ازخهام مً جسغط الخالت وهظه الضٖىي  ؤن بمٗجى  اإلاسخهت الىٓاميت اإلاد٨مت بلى جدىيلها بلى ويهاع الكٖغ

 مً اإلاٛامغة حؿخد٤ ٣ٖىبت ٢غع  الخالت وهظه اإلاكٕغ ؤن هغي  وهدً ؾىىاث 3 ؤ٢هاها مضة بالخبـ ال٣ٗاب وبي٣إ بها للٟهل

.  بالغ١  يخاظغ مً لؼظغ ج٨ٟي وال عاصٖه ٚحر الخالت وهظه ال٣ٗىبت اط اإلاهىت هظه امتهىىا مجغمحن ٢بل
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 ٣ٖض ؤر بكغوٍ والجخ٣يض ، ال٣ًيت ْغوٝ جد٤٣ ؤن اإلااصة هظه بمىظب اظغاءاث ؤيت في اإلاد٨مت ٖلى اهه ال٣اهىن  ٢غع  ٦ما
 ؤو ػواط ؤظل مً طل٪ ٧ان ؾىاء ٖىه ؤو ٖىه بالىيابت ٣ٖض ٢ض ي٩ىن  ما ؤو ع٢ه اإلاضعى الصخو ٣ٖضه ٢ض ي٩ىن  اجٟا١ ؤو

 .الخ٣ي٣ي اإلاٗاملت هٕى ازٟاء ب٣هض وبًٗه ٧لها ٣ٖض الاجٟا١ ؤو ال٣ٗض طل٪ ؤن اإلاد٨مت ا٢خىٗذ بطا طل٪ زالٝ ؤو زضمت

 بالبؽش ؤلاججاس حشيمت في عليه اإلاجني سلاء دوس :  الثاوي اإلاىلب

 ألانل بدؿب الخ٤ هظا ٧ان ٞةطا ، وؤلاظخماٖيت الٟغصيت الُبيٗت ٞحها ججخم٘ التي الخ٣ى١  مً الجؿم ؤًٖاء في الخ٤ بن 
 الجؿم ؾالمت في للخ٤ الٟغصيت الُبيٗت ٧اهذ وان ، ؤلاظخماٖيت بالُبيٗت يخه٠ مىه ٢ضع في اهه بال الٟغصر بالُاب٘ يخمخ٘

 . خغة بةعاصة بها والخهٝغ بها وؤلاخخٟاّ ظؿضه ٖىانغ ٖلى اإلا٨ىاث ٧اٞت الٟغص جسى٫ 

 في الخ٤ ٖليه اإلاٗخضي بُٖاء زال٫ مً وطل٪ ؤلاؾالميت الكغيٗت في به م٣غ الجؿم ؾالمت في الخ٤ ؤن ال٣ى٫  ويم٨ً

َخْبَىا): حٗالى ٢ىله الخ٤ هظا زبىث وصليل ظؿمه بؿالمت اإلاؿاؽ ًٖ ال٣هام
َ
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َّن
 ال٣هام في الخ٤ با٢غاع وطل٪ الجؿم ؾالمت في الخ٤ ؤ٢غث ٢ض اإلاُهغة الىبىيت الؿىت ان ٦ما ،( )(الٓ

  ظغخذ الغبي٘ ؤزذ ؤن (ٖىه هللا عضخي) ؤوـ ًٖ صخيده في مؿلم عوي ٣ٞض ٖليه، للمٗخضي والضيت
ً
 بلى ٞازخهمىا بوؿاها

 هللا عؾى٫  يا الغبي٘ ؤم ٣ٞالذ" ال٣هام" "ال٣هام "(وؾلم ٖليه هللا نلى) هللا عؾى٫  ٣ٞا٫ (وؾلم ٖليه هللا نلى) الىبي
 ٢الذ" هللا ٦خاب ال٣هام الغبي٘ ؤم يا هللا ؾبدان "(وؾلم ٖليه هللا نلى) الىبي ٣ٞا٫ مجها ي٣خو ال وهللا ٞالهت مً ؤي٣خو

، مجها الي٣خو وهللا ال
ً
 لى مً هللا ٖباص مً بن "(وؾلم ٖليه هللا نلى) هللا عؾى٫  ٣ٞا٫ الضيت، ٢بلىا ختى ػالذ ٞما ٢ا٫ ؤبضا

. ( )"ألبغه هللا ٖلى ؤ٢ؿم

 وبلٜ والضيت، بال٣هام اإلاخمشلت الخمايت له ووٞغث الجؿم ؾالمت في بالخ٤ ؤ٢غث ؤلاؾالميت الكغيٗت ؤن ج٣ضم مما يخضر

. ( )ٖلحها الخٟاّ يلؼم التي" الكغيٗت م٣انض" الخمـ الًغوعاث مً اٖخباعه خض بلى الخ٤ بهظا ؤلاؾالميت الكغيٗت اهخمام

: الجؿم ؾالمت في الخ٤ حٗغي٠

 ج٩امله في ؤلاوؿان ظؿم ؾالمت ٖلى اإلاداٞٓت في والٟغص للمجخم٘ مكتر٦ت مهلخت" بإهه الجؿم ؾالمت في الخ٤ يٗٝغ

. ( )"خمايتها وؾاثل ويدضص ال٣اهىن  ي٣غها وؾ٨ييخه، وصخخه

                                                           

، سنة  33،عدد  2 ، السنة  9أنس غنام جبارة اذلييت  ، احلق يف سالمة اجلسم دراسة حتليلية ، الرافدين للحقوق ، رللد : راجع تفصيل ذلك :   
2007  .

. 45سورة ادلائدة، اآلية :  2
. 40ص،  صحيح مسلم، كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات:  3
سالمة  وىذه الضرورات ىي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل وادلال وقد جعلها األحناف ست بتجزئتهم النسل إىل العرض والنسب، ويدخل احلق يف:  4

، القاىرة ، ص  988 ،  2عصام امحد زلمد ،النظرية العامة للحق يف سالمة اجلسم ، ط. د: اجلسم حتت ضرورة حفظ النفس، دلزيد من التفاصيل، ينظر
. وما بعدىا  009 

. 26، ص 2007، سنة  33،عدد  2 ، السنة  9أنس غنام جبارة اذلييت  ، احلق يف سالمة اجلسم دراسة حتليلية ، الرافدين للحقوق ، رللد :  5
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 ٧ل ومًمىن  اظخماعي وآلازغ ٞغصر ؤخضهما (مهلخخان) ظاهبان الجؿم ؾالمت في للخ٤ ؤن الخٗغي٠ هظا زال٫ مً يدبحن
  للجؿم الهخي باإلاؿخىي  الاخخٟاّ في والخ٤ الجؿضر الخ٩امل في الخ٤ في يخمشل مجهما ظاهب

ً
 مً الخدغع  في الخ٤ بلى بياٞت

 الجؿم ؾالمت في الخ٤ مًمىن  حك٩ل الشالزت الٗىانغ وهظه (الجؿضيت الؿ٨يىت) والىٟؿيت البضهيت آلاالم

 الىاقئت ألايغاع ظمي٘ ًٖ بالخٗىيٌ له والخ٨م ظؿمه ؾالمت في الصخو خ٤ ب٢غاع بلى ٞغوؿا في وال٣ًاء ال٣ٟه ويظهب

. الصخهيت خ٣ى١  مً باٖخباعه الجؿم ؾالمت في بالخ٤ ( )والٗغاقي ( )اإلاهغر  ال٣ٟه ي٣غ ٦ما ،( )الجؿم بؿالمت اإلاؿاؽ ًٖ

  اإلاؿاوليت ٖلى ٖليه اإلاججي  عياء جإزحر زالله مً يدضص ٖاما هها يً٘ لم ؤهه هجض الٟغوسخي ال٣ٗىباث ٢اهىن  جدب٘ زال٫ ومً

 بمٗجى ،  الخام ال٣ؿم في ألاٞٗا٫ بٌٗ بباخت ٖلى الغياء هظا جإزحر بدض ؤهه الٟغوسخي اإلاكٕغ ٖلى يلخٔ اهه الا ، الجىاثيت

.  ألازغي  ألاٞٗا٫  بباخت في وؤزغه الغياء هظا جإزحر بكان ٖامت ٢اٖضة يً٘ لم ؤهه

 ومضي ٖليه اإلاٗخضي الًٗى ياصحها التي الىْيٟت ؤهميت ًٖ الىٓغ وبٌٛ واخضة هي ؤلاوؿان لجؿم ال٣اهىهيت الخمايت بن
خضاء بحن هىا٥ ٞغ١  ال ٦ما للجؿم باليؿبت ؤهميخه خضاء الجؿم مً مٗحن ظؼء يض اإلاىظه الٖا  ؤظؼاء يهيب الظر والٖا
ًاء حكمل ؤلاوؿان لجؿم ال٣اهىهيت الخمايت ؤن ال٣ى٫  البضيهي ومً ٧اٞت، الجؿم  و٦ظل٪ والؿا١ ٧الىظه الٓاهغة ألٖا

خضاء لهظا زاعظيت آزاع جٓهغ لم لى ختى وال٨بض ال٣لب مشل مجها الباَىيت . ( )الٖا

ًاء جخمخ٘ ٦ما  ظؿم ألن (الىاخضة اليض في الؿاصؽ ٧اإلنب٘) ال٣اهىهيت بالخمايت ٖليه مخٗاٝع هى ما ًٖ الكاطة ألٖا

  ٧ان وان ختى للًٗى ال٣اهىهيت الخمايت بهضاع يم٨ً ٞال واخضة وخضة هى ؤلاوؿان
ً
. ( )ؤلاوؿان لجؿم الُبيعي الخض ًٖ ػاثضا

 ؤر في ٖليه اإلاججي بغيا يٗخض ال"  ب٣ىلها الخامؿت اإلااصة بهغيذ اإلاؿالت هظه وخؿم الؿٗىصر بالبكغ الاججاع ٢اهىن  ظاء
خضاء  ظغاثم مجها.الىٓام هظا في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم مً ظغيمت   الخضمت ؤو الٗمل ؤو الجيسخي، الٖا

ً
 ؤو الدؿّى٫، ؤو ٢ؿغا

ًاء، هٕؼ ؤو الاؾخٗباص، ؤو بالغ١، الكبحهت اإلاماعؾاث ؤو الاؾتر٢ا١  .(2) اإلااصة في وعصث والتي ٖليه َبيت ججاعب اظغاء ؤو ألٖا

 هظا في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم في الٗام والاصٖاء الخد٣ي٤ لهيئت الجغاثم بهظه الخد٣ي٤ مهمت الؿٗىصر اإلاىٓم ؤو٧ل و٢ض
 هظا في ال٣ًاثيت ألاخ٩ام جىٟيظ مً للخإ٦ض الجغاثم جل٪ في ٖلحهم اإلاججي بيىاء ؤما٦ً بخٟخيل الخ٤ ٦ظل٪ ومىدها الىٓام،

. الكإن

                                                           
وما  6 0 عصام امحد زلمد ، ادلرجع السابق ، ص . د: ودلزيد من التفاصيل عن موقف الفقو والقضاء يف فرنسا من احلق يف سالمة اجلسم، ينظر:   

 99، ص 98 ، منشورات مركز البحوث القانونية يف وزارة العدل، بغداد،  سعدون العامري، تعويض الضرر يف ادلسؤولية التقصريية. بعدىا و كذلك  د
 .ومابعدىا

.   97، 964 ، اجلزء األول، نظرية االلتزام بوجو عام، دار النهضة العربية، القاىرة،  عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون ادلدين. د:  2
. 20، ص994 ،  ، العدد الرابع، عمان ، ادلسؤولية الطبية، رللة القانون منذر الفضل. انظر د:  3
نص القانون ادلدين الفرنسي على حرمة جسم اإلنسان وذلك حبمايتو من االعتداء الذي يقع عليو، كما حظر أن يكون جسم اإلنسان زلالً حلق  وقد:  4

ن حيظى باحًتام لكل شخص احلق يف أ"منو  (6 )مايل مما يعين خروجو عن دائرة ادلعامالت ادلالية والتصرفات القانونية، فقد جاء يف الفقرة األوىل من ادلادة 
 ".جسده من قبل الغري فال جيوز ادلساس حبرمة اجلسد البشري وأعضائو اليت الميكن بأي حال من األحوال أن تكون زلالً للحقوق ادلالية

5 : Daonnedieu De Valres  
ىيثم عبدالرمحن البقلي ، احلماية اجلنائية لنقل  .وما بعدىا وانظر د 24بشري سعد زغلول ، استئصال وزرع االعضاء البشرية ، ادلرجع السابق ، ص.د:  6

وما بعدىا  5 ىيثم حامد ادلصاروة ، التنظيم القانوين لزرع االعضاء البشرية ، مناىج للمطبوعات ، ص.وما بعدىا ، و أ 52وزراعة االعضاء البشرية  ص 
. 5أنس غنام جبارة اذلييت، ادلصدر السابق، ص:  7
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لت ن الٗام والاصٖاء الخد٣ي٤ لهيئت اإلاهمت هظه ؤو٧ل بإن الؿٗىصر اإلاىٓم اليه طهب ما هايض ال ٦ىا وبن  هظه ان طل٪ ٖو
ت مؿخ٣لت ظهت اوكاء الؿٗىصر اإلاىٓم مً حؿخىظب والتي الخُحرة اإلاىٓمت الجغاثم مً حٗخبر الجغاثم  هظه لخ٣ٗب مخٟٚغ
 ٣ِٞ الجغاثم مً الىٕى هظا ان طل٪ ٖلى ؤصلل الجهت لهظه زام هٓام بمىظب مٗهم والخد٣ي٤ مغج٨بحها وجدب٘  الجغاثم
م الىا٢٘ ؤعى ٖلى ؤما ٢اهىها ٖليه مٗا٢ب  وح٣ٗب الجغاثم هظه جدب٘ ان الا الٗالم مؿخىي  ٖلى الجغيمت هظه اوكاع مً وبالٚغ

. ألاعصن في الخا٫ هى ٦ما مٗضوم قبه ي٩ىن  الىا٢٘ ؤعى ٖلى مغج٨بحها

  الععىدو الىظام في بالبؽش ؤلاججاس:  الثالث اإلاىلب
ً
 ألاسدوي باللاهىن  ملاسها

  الٓاهغة هظه حجم لىا ٌيٓهغ باألع٢ام بالبكغ ؤلاججاع ْاهغة حجم اؾخٗغاى بن
ً
 مً الشالشت اإلاغجبت جدخل ؤاخذ خيض ٖاإلايا

 مليىن  (12) مً ؤ٦ثر ٞةن الضوليت الٗمل مىٓمت ج٣غيغ في وعص ما خؿب و ، اإلاسضعاث وججاعة الؿالح ججاعة بٗض حجمها خيض
ٟا٫ اليؿاء مً ؤٚلبهم السخغة ؤو ال٣ؿغر  الٗمل اخايا شخو ٟا٫ ٖضص اليىهيؿي٠ مىٓمت ٢ضعث خحن في ، وألَا  ألَا

 الٗمالت بهضٝ بهم الاججاع يخم ؾىىيا َٟل ؤل٠ وماثتي مليىن  بدىالي بالبكغ الاججاع اخايا ٖكغة الشامىت ؾً جدذ

ٟا٫ اليؿاء مً ماليحن ؤعبٗت خىالي ؤن و ، الجيسخي والاؾخٛال٫ الغزيهت .  ؾىىيا مكغوٖت ٚحر لخجاعة يخٗغيىن  وألَا

 لىظضها َىيلت لٗهىع  اليؿيان َىاها ؤن بٗض الدجم بهظا الىظىص خحز بلى الجغيمت هظه ٖىصة ؾبب ًٖ حؿاءلىا ما وبطا
 الخجاعة هظه ؤعباح ٞمٗض٫ ، اإلاىٓمت ؤلاظغاميت الجماٖاث جل٪ ٖلى الخجاعة هظه جضعها التي الُاثلت ألاعباح جل٪ في ؤلاظابت

  ج٣ضع
ً
. ؤمغي٩ي صوالع ملياع وزالزحن بؿخت ؾىىيا

 الؿٗىصر اإلاىٓم جيبه و٢ض ، الٓاهغة جل٪ وحجم هٕى في ٞىاع١  م٘ بالبكغ ؤلاججاع ْاهغة مً صولت جسلى ال ؤهه  اإلاٗلىم مً
  بالبكغ الاججاع إلا٩اٞدت هٓام انضاع الى به خظا مما الجغيمت هظه لخُىعة

ً
 الىا٢٘ ؤعى ٖلى الجغيمت هظه بىظىص مىه ايماها

  ؤ٦ثر حٗض والتي
ً
ا :   آلاجيت الٓىاهغ في اإلامل٨ت في قيٖى

 : بالعمالت ألاولاٌ اظخؼالٌ -ؤ

ٟا٫؛ بٗمالت ي٣هض  وصخخه ؾالمخه حهضص الظر الٗمل ؤر ، الُٟل ٖلى ز٣يلت ؤٖباء يً٘ الظر الٗمل ، الؿلبي ظاهبها في ألَا
ضم الُٟل ي٠ٗ مً يؿخٟيض الظر والٗمل ، وعٞاهيخه ٟا٫ يؿخٛل الظر والٗمل خ٣ى٢ه، ًٖ الضٞإ ًٖ ٢ضعجه ٖو  ألَا

ٟا٫ وظىص يؿخسضم الظر والٗمل ، ال٨باع ٖمل ًٖ بضيلت عزيهت ٦ٗمالت  يٗي٤ الظر والٗمل ، جىميتهم في يؿاهم وال ألَا

:  اإلامل٨ت في الٓاهغة هظه وكىء ٖلى ؾاٖضث التي الٗىامل ؤهم ومً   ومؿخ٣بله خياجه ويٛحر وجضعيبه الُٟل حٗليم

 ٟا٫ ٞيًُغ الٗمل ٞغم اه٣ُإ بؿبب الدؿى٫  مٗضالث جؼايض بلى طل٪ ؤصي  والظر الكضيضيً والٗىػ  ال٣ٟغ  ألَا
.  الًىثيت الاقاعاث ٖلى الؿل٘ يبي٘ ٦إن م٣ى٘ او مباقغ بك٩ل للدؿى٫ 

 ألاؾغة لضي والش٣افي الخٗليمي اإلاؿخىي  ي٠ٗ  .

 ٟا٫  تهغب  . الاٞٗا٫ هظه للمماعؾت اإلاضعؾت مً والهغوب الخٗليم مً ألَا

ٌ  خذم ججاه اللعشيت العبىددت -ب  : اإلاىاص

  2005 ٖام في ألامغي٨يت الخاعظيت وػاعة ويٗذ
ً
  ج٣غيغا

ً
  الٗغبيت اإلامل٨ت ٞيه ويٗذ الٗالم في بالبكغ الاججاع خالت ًٖ ظضيضا

                                                           
 .، ادلرجع السابق نفسو  أمحد لطفي السيد مرعي :   
 .2009ونشرت مبصر لدىدار النهضة العربية (األنظمة والعلوم السياسية)أمحد لطفي السيد مرعي  دراسة مقبولة للنشر مبجلة جامعة ادللك سعود :   2
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  الؿٗىصيت؛
ً
 َب٣اث جهيي٠ في الشالشت اإلاغجبت في الٗغبيت؛ وؤلاماعاث و٢ُغ ال٩ىيذ هي ؤزغي  زليجيت صو٫  زالر ًٖ ًٞال

 اإلاخاظغ لؤلشخام اإلا٣هض هي جل٪ الخليج صو٫  ؤن بلى الخ٣غيغ وؤقاع ، بالبكغ الاججاع م٩اٞدت مجا٫ في اإلاخٗاوهت ٚحر الضو٫ 
ما٫ في والٗمل اإلاجزليت للخضمت ٦إع٢اء ؤٞغي٣يا قغ١  ومً آؾيا قغ١  ظىىب مً بهم  بهىعة الضخايا ويإحي ، الىييٗت ألٖا

.   وبىجالصيل ، وؾغياله٩ا ، والٟيليبحن ، بهضوهيؿيا مً عثيؿيت

 (4952) ع٢م الٗضص في الغؾميت الجغيضة في ووكغه 2009 لؿىت (9) ع٢م بالبكغ ؤلاججاع مى٘ ٢اهىن  بنضاع جم ٣ٞض ألاعصن في ؤما

  ال٣اهىن  جًمً و٢ض ، وكغه جاعيش مً يىما زالزحن مغوع بٗض ؾغياهه بضؤ و ، 1/3/2009 بخاعيش الهاصع
ً
 ؤق٩ا٫ ل٩اٞت ججغيما

ٟا٫ اليؿـــاء وبسانت باألشخام الاججاع ومٗا٢بت  ومى٘ ٢م٘ بغوجى٧ى٫  م٘ ييؿـــــجم بما بالبكغ ؤلاججاع  الجٟا٢يت اإلا٨مل وألَا

. 2000 لٗام"  بالحرمى"  بغوجى٧ى٫  باؾم اإلاٗغوٝ الىَىيت ٖبر اإلاىٓمت الجغيمت إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم

   2009 لؿىت 9 ع٢م بالبكغ الاججاع مى٘ ٢اهىن   نضع اطن
ً
 الهٟدت اإلايكىعٖلى ، ألاعصوي الضؾخىع  مً (31) اإلااصة الى اؾدىاصا

 /2009/3 بخاعيش 4952 ع٢م الغؾميت ٖضصالجغيضة مً 920

 .الضولى وال٣ٗاب الخٗاون :  زالثها ، ٖلحهم اإلاججى خمايت:  زاهحها ، وال٣ٗاب الخجغيم:  ؤولهاا:  مداوع  ٖضة ٖلى ؤٖخمض

  ال٣اهىن  هظا وظاء
ً
 بالبكغ ؤلاججاع م٩اٞدت ٢اهىن  ومجها الدكغيٗاث مً بالٗضيض الٓاهغة هظه واظه الظر الٗالم م٘ جمكيا

 الخٗغي٠ فى اإلاكٕغ جىؾ٘ ٦ما اظخماٖخي و٢اهىن  بظغاجى و٢اهىن  ٣ٖابى ٢اهىن  ٞهى ، مخمحزة ٢اهىهيت مباصت جًمً والظر

 .ال٣اهىن  ههىم ٦ٟلتها التى الاظخماٖيت بالخمايت ٖليه اإلاججى يخمخ٘ وبم٣خًاه مخمحز حٗغي٠ وهى ٖليه باإلاججى

م ؤهه بال  واٞغ ههيب مجها الٗملي للجاهب ال هٓغيت مىاصه ظل والظر ال٣اهىن  هظا ٖلى مالخٓاجىا هبضر ٞةهىا طل٪ مً وبالٚغ
 الهالخياث مً الٗضيض اإلاهام اللجىت  هظه جخىلى بالبكغ ؤلاججاع إلاى٘ لجىت حك٨يل ٖلى ال٣اهىن  مً الغابٗت اإلااصة في هو ٣ٞض

 مغاظٗت و جُبي٣ها ٖلى والاقغاٝ لخىٟيظها الالػمت الخُِ ووي٘ بالبكغ الاججاع إلاى٘ الٗامت الؿياؾت عؾم ؤبغػها واإلاهام
 ظمي٘ بحن الخيؿي٤ و٦ظل٪ بكإجها الالػمت والخىنياث اإلا٣ترخاث وج٣ضيم بالبكغ الاججاع بمى٘ الٗال٢ت طاث الدكغيٗاث

حر الغؾميت الجهاث  يلؼم ما طل٪ في بما ، بالبكغ الاججاع ظغاثم بمى٘ اإلاٗىيت الغؾميت ٚو

اجهم الى الجغاثم هظه مً واإلاخًغعيً ٖلحهم اإلاججي ٖىصة لخيؿحر اظغاءاث مً  ٖلى وجىا٤ٞ يسخاعوجها ازغي  صولت ار او ؤَو

جي صليل بانضاع اللجىت ج٣ىم ٦ما اؾخ٣بالهم  ...الخ ووكغه بٗملها الهلت طاث الخش٣يٟيت واإلاىاص الاعقاصاث يخًمً َو

  ٖاليت ظهىصها ؤن بجض اللجىت هظه مهام جدب٘ زال٫ ومً
ً
 اللجىت هظه ٞٗمل الىا٢٘ ؤعى ٖلى ؤما ٣ِٞ الىٓغر  اإلاجا٫ في ظضا

 اللجىت صوع  بط  الىا٢٘ ؤعى ٖلى اللجىت هظه صوع  لخٟٗيل و٢ذ وبإؾٕغ ماؾت بداظت ٞىدً ج٩ليٟي ال حكغيٟي ؤمغ بال يٛضو ال
  اإلاظ٧ىعة اإلاىاص بهغيذ  ٖمليت ال هٓغيت ؤمىع  ؾىي  وكاٍ ؤر له يىظض ال

ً
 م٘ الجىت ٖمل ليدىاؾب بجضيت الٗمل ٞيجب آهٟا

  للى٢ٝى الخ٩اج٠ بلى بداظت التي الخغظت اإلاغخلت هظه
ً
 .باإلاجخمٗاث جٟخ٪ التي الخُغة الٓاهغة هظه مىاظهت في ظضيا

 اإلاججي إليىاء ؤ٦ثر ؤو واخضة صاع اٖخماص ؤو اوكاء اللجىت جيؿيب ٖلى بىاء الىػعاء إلاجلـ يد٤ ؤهه -7اإلااصة في ال٣اهىن  ٢غع  ٦ما
 الجؿضر الخٗافي وبغامج مجها والخغوط الحها الضزى٫  ؤؾـ جدضص ؤن ٖلى بالبكغ ؤلاججاع ظغاثم مً واإلاخًغعيً ٖلحهم

غي٣ت لجزالئها اإلا٣ضمت والاظخماعي والىٟسخي . الٛايت لهظه يهضع هٓام بم٣خطخى ٞحها بالٗاملحن اإلاخٗل٣ت والكغوٍ اصاعتها َو

                                                           

 .أمحد لطفي السيد مرعي ، ادلرجع السابق نفسو :     
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 الٓاهغة لهظه الخهضر الىو هظا زال٫ مً يؿحر بجؼء ولى للمداولت بداظخه هدً هو بالٟٗل ؤهه يجض الىو لهظا واإلاخدب٘

  ي٩ىن  ؤن بال يٛضو ال بط له م٩ان ال الىا٢٘ ؤعى ٖلى الىو هظا جىٟيظ ؤن مً بالىا٢٘ ههُضم ؤهىا الى
ً
. وع١ ٖلى خبرا

 ؤو مٗحن ظاهب ٖلى ٣ِٞ ج٣خهغ ال الجغيمت هظه ٧ىن  للغصٕ ال٣اهىن  هظا في ال٣ٗىباث جد٣ي٤ ٖضم الى باإلياٞت هظا
 ظغيمت ٞهي لل٣اعاث الٗابغة اإلاىٓمت الجغاثم هُا١ في جضزل الجغيمت هظه انبدذ وبهما مٗحن مجخم٘ ؤو مٗيىحن اشخام

ت مً جخ٩ىن  ، ٖاإلايت ًاء مً ٦بحرة مجمٖى .  ألازغي  ؤلاظغاميت اإلاىٓماث م٘ جخدال٠ ، هاثلت اعباح جد٤٣ ، ألٖا

 ٖلى جؼيض وال صيىاع ال٠ ًٖ ج٣ل ال بٛغامت ؤو اقهغ ؾخت ًٖ ج٣ل ال مضة بالخبـ يٗا٢ب ال٣اهىن  طاث مً -8اإلااصة بهغيذ بط
 مً ألاو٫  البىض في ٖلحها اإلاىهىم بالبكغ الاججاع ظغاثم اخضي اعج٨ب مً ٧ل ال٣ٗىبخحن هاجحن ب٩لخا ؤو صيىاع الاٝ زمؿت

 .  ال٣اهىن  هظا مً (3) اإلااصة مً (ؤ) ال٣ٟغة

:-  الخاليت الخاالث اخضي في بالبكغ الاججاع ظغاثم مً ايا اعج٨ب اطا   -9اإلااصة في ظاء ٦ما

 قاع٥ او الحها اهًم او بالبكغ لالججاع مىٓمت اظغاميت ظماٖت ؤصاع او هٓم او اوكإ ٢ض الجغيمت مغج٨ب ٧ان بطا .1
   ٞحها

   اٖا٢ت طور  او اهار ٖلحهم اإلاججي بحن مً ٦ــان بطا .2
ًاء هٕؼ او الجيسخي الاؾخٛال٫ اق٩ا٫ مً ق٨ــل ار او الضٖاعة في الاؾخٛال٫ زال٫ مً الجغيمت اعج٨بذ بطا .3    الٖا

   باؾخٗماله التهضيض او الؿالح باؾخٗما٫ الجغيمت اعج٨بذ بطا .4
   قٟائه يغجى ال ًٖا٫ بمــغى ال٣اهىن  هظا في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم اخضي العج٩اب هديجت ٖليه اإلاججي انيب بطا .5

  الىصخي ؤو الىلي ؤو الٟغوٕ ؤو ألانى٫  اخض ؤو ٖليه للمججي ػوظا الجغيمت مغج٨ب ٧ان بطا .6

يٟخه اؾخٛال٫ زال٫ مً واعج٨بها ، ٖامت بسضمت م٩لٟا ؤو ٖاما مىْٟا الجغيمت مغج٨ب ٧ان بطا .7  الٗامت زضمخه ؤو ْو

جي ٖبر ) َاب٘ طاث الجغيمت ٧اهذ بطا .8 .  ( َو

:  ب٣ىلها (10) اإلااصة في الجغاثم هظه في الدؿاهل في ؤؾهب اإلاكٕغ ؤن وهالخٔ

يٟخه بد٨م ٖلم مً ٧ل ؤقهغ ؾخت ٖلى جؼيض ال مضة بالخبـ يٗا٢ب -ؤ  اإلاىهىم الجغاثم اخضي العج٩اب مسُِ بىظىص ْو

.  طل٪ ًٖ اإلاسخهت الغؾميت الجهاث باباٙل ي٣م ولم الجغاثم جل٪ اخضي بى٢ٕى ٖلم او ال٣اهىن  هظا مً (9) اإلااصة في ٖلحها

                                                           
 وما بعدىا66بع احلميضي ، ص، مطا ،ط2008زلمد علي وىف ، اجلرمية ادلنظمة ،:   
:- يف اي من احلاالت التالية  (عرب وطين  )تعترب اجلرميــة ذات طابع :  2
  اذا ارتكبت يف اكثر من دولة .
  اذا ارتكبت يف دولة ومت التحضري او االعداد او التخطيط ذلا او االشراف عليها يف دولة اخرى .
  اجرامية منظمة متارس انشطة اجرامية يف اكثر من دولة اذا ارتكبت يف اي دولة عن طريق مجاعة
  اذا ارتكبت يف دولة وامتدت اثارىا اىل دولة اخرى .
اخفى او قام  يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة او بغرامة ال تقل عن مائيت دينار وال تزيد على الف دينار او بكلتا ىاتني العقوبتني كل من حاز او -ب

. ل وىو على علم بأهنا متحصلة من احدى اجلرائم ادلنصوص عليها يف ىذا القانون بالتصرف بأي اموا
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 ًٖ ج٣ل ال وبٛغامت ، ؾىىاث ٖكغ ٖلى جؼيض ال مضة اإلاا٢خت الكا٢ت باألقٛا٫  الٟاٖل يٗا٢ب الؿاب٣ت الخاالث ٧ل ٟٞي

.  صيىاع ال٠ ٖكغيً ٖلى جؼيض وال صيىاع الاٝ زمؿت

 بط عاصٖت الٛغامت وال ي٨ٟي ال٣ٗاب ال اط ال٣اهىن  هظا في ج٩ىن  ؤن يجب نٟت اهم وهي الٗام للغصٕ ال٣اهىن  هظا يٟخ٣غ بط
 اإلااليحن لهم جضع ججاعة مً اإلاٛامغة حؿخد٤ وظهتهم مً ججغبه حٗخبر اط اإلاٛامغة ٚماع لخىى للمجغمحن آمً مالط حٗخبر

. صيىاع ال٠ ٖكغيً ًٖ جؼيض ال بٛغامت

.  الٟاٖل ٣ٖىبت بظاث يجٗلها ؤن ب٨ٟايتها ؾلمىا ؤن ٞغى ٖلى اإلا٣غعة ال٣ٗىبت يجٗل بإن اإلاكٕغ ٖلى خغر  و٧ان

خباعر  الصخو اإلاكٕغ ظغم و٢ض ت يخمشل الُبيعي الصخو ًٖ مؿخ٣ل طاحي ٦يان وهى الٟٗل هظا اعج٨ب بطا الٖا  بمجمٖى

 .ال٣اهىهيت بالصخهيت اإلاكٕغ له ويٗتٝر مؿخ٣لت ماليت طمت له و مٗحن هضٝ لخد٣ي٤ بيجهم ٞيما اجدضوا وألامىا٫ ؤلاٞغاص مً

خباعر  الصخو اعج٨ب ٞةطا  ٖكغة ًٖ ج٣ل ال بٛغامت -11باإلااصة ٖى٢ب ال٣اهىن  هظا في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم مً ؤر الٖا
 ؤلازال٫ صون  وطل٪ ال٣اهىن  هظا في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم اخضي اعج٨ب اطا صيىاع بل٠ زمؿحن ٖلى جؼيض وال صيىاع الاٝ

خباعر  الصخو بى٠٢ ج٣طخي ان للمد٨مت و  ، الجغيمت هظه اعج٨ب الظر ممشله بمؿاوليت  مضة ظؼثيـا او ٧ليا الٗمل ًٖ الٖا

 خا٫ في و ال٣اهىن  هظا مً (9) و (8) اإلااصجحن في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم اخضي اعج٨ب اطا ؾىت ٖلى جؼيض وال قهغ ًٖ ج٣ـــل ال
خباعر  الصخو ج٨غاع  ج٣غع  ان للمد٨مت ، ال٣اهىن  هظا مً (9) و (8) اإلااصجحن في ٖلحهــا اإلاىهــىم الجغاثم اخضي اعج٩اب الٖا
 م٣خطخى خؿب مضيغيه هيئت واًٖاء عثيـ او ، اصاعجه مجلـ واًٖاء عثيـ مً ٧ل ويمى٘ ، جهٟيخه او حسجيله الٛاء

 ؤر عؤؾما٫ في اإلاؿاهمت او اإلاكاع٦ت مً الجغيمت هظه اعج٩اب ًٖ شخهيا مؿاوليخه يشبذ قغي٪ وار ومضيغه ، الخا٫
  اصاعجه في الاقترا٥ ؤو ممازلت ٚاياث له اٖخباعر  شخو

ً
ؼ  بإن ألاعصوي اإلاكٕغ ٞٗل وزحرا  الخى٠٢ ي٣غع  ؤن الٗام للمضعي  ؤٖو

 ألر اعج٩ابهم جبحن اطا ال٣اهىن  هظا في ٖلحها اإلاىهىم بالبكغ ؤلاججاع ظغاثم مً واإلاخًغعيً ٖلحهم اإلاججي مً ؤر مالخ٣ت ًٖ
لى ، ٖلحها الخدغيٌ ؤو ٞحها الخضزل ؤو اإلاكاع٦ت ؤو  الجغاثم جل٪ مً  عثيـ مً م٩ىهت لجىت إلاىا٣ٞت ال٣غاع هظا يسً٘ ؤن ٖو

. ال٣ًاجي اإلاجلـ عثيـ يسخاعهما الخميحز مد٨مت مً و٢اييحن عثيؿا الٗامت الىيابت

 ؤخض ؤو اصاعجه ًٖ اإلاؿاولحن ألاشخام مً ؤر ؤو ناخبه ٞيه ا٢تٝر الظر اإلادل باٚال١ ٢غاع انضاع الٗام للمضعي ؤن ٦ما
لى اقهغ ؾخت ٖلى جؼيض ال مضة ال٣اهىن  هظا في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم مً ؤيا ٞيه الٗاملحن  هظا ٖلى اإلاهاص٢ت جخم ؤن ٖو

. اإلااصة هظه مً (ؤ) ال٣ٟغة في الحها اإلاكاع اللجىت ؤمام ٞيه الًُٗ وللمخًغع  ، الٗام الىاثب ٢بل مً ال٣غاع

 اإلاىهىم ال٣ٗىباث مً ؤر جسٟيٌ لٛاياث بالبكغ ؤلاججاع ظغاثم مً اإلاخًغعيً ؤو ٖلحهم اإلاججي بغضخى اإلاكٕغ يٗخض  ولم
  ال٣اهىن  هظا في ٖلحها

 ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم مً ؤر اعج٩اب مً مخإجيت ؤمىا٫ ؤر مهاصعة ج٣غع  ؤن اإلاد٨مت ٖلى  ؤهه (14) اإلااصة في اإلاكٕغ ٢غع  ٦ما

. ال٣اهىن  هظا في

 للمججي ٧اهذ اطا ؤما جغصص صون  طل٪ هايض للجاوي ٧اهذ ٞةطا ٖليه للمججي ؤو للجاوي ألامىا٫ ٧اهذ ما بطا اإلاكٕغ لىا يبحن ولم
 مجا٫ يتر٥ بإن الدكغيٗيت الؿياؾت باب مً وهى للٛايت بؿيِ والؿبب اليه اإلاخإجيه ألامىا٫ هظه مهاصعة هايض ال ٞةهىا ٖليه
 ؾهىلت ب٩ل اإلاجغمحن مالخ٣ت بالًغوعة يٗجي مما اإلاالي ٖليه اإلاججي بمغ٦ؼ اإلاؿاؽ صون  و٢ذ ؤر في مخاح الجاوي ًٖ ؤلاباٙل

 .ويؿغ
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 بالبؽش باإلججاس وعالكخه ؤلاوعان حعم بإعماء الاهخلاع كاهىن :  الشابع اإلاىلب

 يك٩ل الٟٗل ٧ان اطا ما وبحن الجؿم ؾالمت في بالخ٤ اإلاؿاؽ  إلباخت ٦ؿبب واإلاجخم٘  ٖليه اإلاججي عياء بحن هسلِ ال ختى

: الخالي بيان ٖليىا يخىظب بالبكغ اججاع ظغيمت

 ، الجؿضيت ؾالمخه بٗىانغ ؤلاؾخئكاع بم٨ىت ناخبت زالله مً يخمخ٘ الظر الٟغصر هُا٢ه له الجؿم ؾالمت في الخ٤ ؤن 

.   الىُا١ هظا في الٗىانغ بهظه اإلااؾت ألاٞٗا٫ باختب بغياثه ويدى٫ 

ت الاظخماٖيت الىْيٟت بإصاء الخ٤ هظا في اإلاذجىػ  هُا٢ت للمجخم٘ ؤن ٦ما  في للخ٤ الاظخماعي الىُا١ هظا وفي.  به اإلاىَى

 ٧ان بطا  –باإلاؿاؽ الغياء يسى٫  ال ٦ما ، الجؿضر ؾالمخه بٗىانغ باإلاؿاؽ الغياء ٖليه للمججي يؿٙى ال الجؿم ؾالمت

.  اإلاجخم٘ في الؿاثضة وآلاصاب الٗام الىٓام و٢ىاٖض يخٗاعى به اإلاإطون  الٟٗل

 ٞةهه!  للخ٤ الاظخماعي الٟغصر الُاب٘ مً ؤيا ٞحها يٛلب ال الجؿم ؾالمت في الخ٤ بٗىانغ اإلاؿاؽ بةباخت لل٣ى٫  ؤهه وهالخٔ
ت ٖليه اإلاججي عياء بخىاٞغ يلؼم ت اإلاجخم٘ بطن يلؼم ٦ما ظؿضه بؿالمت اإلااؾت ألاٞٗا٫ بم٣اٞع  ؤو الاهخ٣ام الٟٗل هظا بم٣اٞع

يٟخه ؤصاء ٖلى الصخو بم٣ضعة الازال٫  في الؿاثضة وآلاصاب الٗام الىٓام ٢ىاٖض م٘ الٟٗل هظا حٗاعى ؤو الاظخماٖيت ْو

ت اباخت ؤيت ٖليه اإلاججي لغياء ي٩ىن  ال زم ومً.  اإلاجخم٘ م الٟٗل ويٓل ، الاٞٗا٫ هظه م٣اٞع  مً خالخه ٖلى به الاطن بٚغ
.  اإلاكغوٖيت ٖضم

 ٞةطا.  الخ٤ لهظا الاظخماٖيت الُبيٗت م٘ الجؿم ؾالمت في للخ٤ الٟغصيت الُبيٗت ٞيه جخٗاص٫ الظر بالىُا١ بدشىا ما واطا
 بغياثه ويٗخض الجؿضيت الؿالمت بٗىانغ الاؾخئكاع م٨ىت الٟغص يسى٫  الظر الٟغصر هُا٢ه الجؿم ؾالمت في للخ٤ ٧ان

ت يخدمل هُا٢ا طل٪ له ٞةن ، بها للمؿاؽ  باخت إل ظىع  ؤر ٖليه اإلاججي لغياء ي٩ىن  ال الاظخماٖيت الاعجٟا٢اث مً بمجمٖى
ًال ، به اإلاؿاؽ  الُبيٗت ٢يمت ٞيه وجدؿاور  آلازغ ٖلى الىُا٢حن مً ؤيا ٞيه يخٛلب ال مجاال هجض الىُا٢حن هظيً ًٖ ٞو

 وؿإع.  الاباخت هظه الخ٤ ناخب هى ومً ال٣ضع بهظا اإلاؿاؽ اباخت بم٩اهيت ًٖ الدؿائ٫  الىُا١ هظا في ويشىع . م٘ الٟغصيت
 بهظا للمؿاؽ ٖليه اإلاججي عياء ٖلى الخهى٫  ٞلحزم ، واخض آن في واإلاجخم٘ الٟغص هى ال٣ضع هظا في الخ٤ ناخب بإن بال٣ى٫ 

ضم!  ؤيًا اإلاجخم٘ بطن ٖلى الخهى٫  يلؼم ٦ما الىُا١ .  ال٣اهىهيت ؤهميخه في مدؿاو ٨ٞالهما آلازغ ٖلى مجهما ؤيا حٛليب ٖو

ما٫ بمباقغة بهه في مخمشال اإلاجخم٘ عياء ٧ان ٞةطا    ؤمغا الُبيت الٖا
ً
 عياء ٞةن ، اإلاغيٌ ظؿم بٗىانغ اإلاؿاؽ إلباخت الوما

ما٫ هظه بمباقغة اإلاغيٌ هظا  بطن ٞإن ، ًٖى باؾخ٣ُإ ٖليه اإلاججي عياء ٧ان بطا ؤيًا، ظىهغيا ؤمغا يٗض ظؿضه ٖلى الٖا

ما٫ لهظه اإلاجخم٘ .  ؤيًا ظىهغيا ؤمغا يٗض الٖا

ما٫ مً الىٕى لهظا اإلاجخم٘ ٢بى٫  الغياء هظا  وجدض ؾ٩اجها بحن اليؿل بخٓيم تهخم الىاميت اإلاجخمٗاث بٌٗ ٧اهذ وبطا ، الٖا
ت اإلاجخم٘ بطن ؤن وهالخٔ  به جغزو التي ال٣ىاهحن وحكٕغ ٖليه  بمباقغة ال٣اهىوي الىٓام ب٢غاع في يبضو اإلاؿاؽ هظا بم٣اٞع

ت اباخت م٨ىت مىٟغصا اإلاجخم٘ بطن ؤو ٖليه عياء يمل٪ ٞال ، ٖليه اإلاججي  ظؿم ٖلى الاٞٗا٫ بٌٗ .  ألاٞٗا٫ هظه م٣اٞع

 ال٣اهىوي الؿىض خى٫  الدؿائ٫  جشحر والتي الجؿم ؾالمت في الخ٤ بٗىانغ واإلااؾت اإلاٗانغة الخُبي٣اث بٌٗ هىا٥ بإن وهىىه

 ٦دكىه!  به الدكىهاث وبػالت البكغر  الجؿم ججميل بلى تهضٝ والتي الك٩ل ظغاخاث ؤن الهضص هظا في وه٣غع  إلباختها،
 يباح ، الضهىن  وجغا٦م الىظه وججاٖيض الخغو١ وحكىهاث الخىاؾلي الجهاػ في الخل٣يت والدكىهاث وآلاطان وألاهٝى الكٟاه
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تها ضم الجؿم ؾالمت في للخ٤ الٟغصر بالىُا١ إلاؿاؾها هٓغ ٖليه اإلاججي بغياء م٣اٞع  ٖلى اإلاججي م٣ضعة مً اهخ٣انها ٖو

يٟخه ال٣يام .    الاظخماٖيت بْى

 الظر الجؿضي بالخ٩امل اإلاؿاؽ ل٩ىن  وطل٪ ، ظؿضه ٖلى بمباقغتها ٖليه اإلاججي عياء ٖلى بالضم الخبٕر ؤٖما٫ حؿدىض ٦ما

ان يؿحرام ي٩ىن  ٖجها ييكإ  ال٣يام في الجؿم ٦ٟاءة مً ي٣لل ال ؤهه م٣اصه بما!  بخٗىيًه الجؿم زاليا ج٣ىم ما ؾٖغ

يٟخه ت ٖليه اإلاججي عياء ي٩ىن  زم ومً الاظخماٖيت بْى ما٫ هظه بم٣اٞع .   بباختها إلهخاط ٧اٞيا ظؿضه ٖلى الٖا

تها ٖليه اإلاججي عياء يهلر ال ، الجؿم ؾالمت في الخ٤ بٗىانغ اإلااؾت الخُبي٣اث بٌٗ هىا٥ ؤن ٦ظل٪   بم٣اٞع
ً
 ؾببا

 بةباختها لل٣ى٫  اإلاجخم٘ وبطن ٖليه اإلاججي عياء يجخم٘ ؤن يجب بل!  الاباخت لهظه ؾببا بها اإلاجخم٘ بطن يهلر ال ٦ما إلباختها

ًاء اؾخ٣ُإ الخُبي٣اث هظه ومً.  ملياث البكغيت ألٖا  (1).الجيسخي الخدى٫  ٖو

  الاوؿان ظؿم بإًٖاء الاهخٟإ ٢اهىن  ظاء و
ً
 ٖملياث ال٣اهىن  اباح اط وال٣ٗاب الخجغيم بحن الٟانل الخض لىي٘ ج٨غيؿا

ًاء ه٣ل   ؤلٖا
ً
٣ا :   مجها   ( 3 )اإلااصة ٖلحها ههذ مٗيىت ألؾـ ٞو

ًاء ه٣ل ٖملياث بظغاء في يكتٍر -ؤ :- يلي ما وػعاٖتها ألٖا

. الضماغي باإلاىث مجها يخٗل٤ ما وبسانت الكإن بهظا الاعصوي الاٞخاء مجلـ ًٖ الهاصعة بالٟخاوي  الالتزام -1

ًاء لى٣ل الالػمت الٟىيت واإلاخُلباث الكغوٍ ٞيه جخىاٞغ مؿدكٟى في الى٣ل يخم ؤن -2  مً ٞغي٤ ٢بل مً وػعاٖتها الٖا
باء . اإلاسخهحن والٟىيحن الَا

ت الٗملياث لهظه الالػمت اإلاسبريت والخداليل الٟدىناث ظمي٘ بظغاء -3  واإلاغيٌ اإلاخبٕر مً ل٩ل الصخيت الخالت إلاٗٞغ
. طل٪ حؿخضعي اإلاغيٌ خالت ان ٦ما بظل٪ حؿمذ اإلاخبٕر خالت ان مً للخإ٦ض الًٗى له ؾيى٣ل الظر

ًاء ه٣ل ٖمليت ٞيه ججغر  الظر اإلاؿدكٟى في جىاٞغها الالػم الٟىيت واإلاخُلباث الكغوٍ اإلاكٕغ ٦ما٢غع   مؿخىي  وػعاٖتها ألٖا
ىيحن مً الٟغي٤ اًٖاء في جىاٞغها الىاظب الخبرة ًاء ه٣ل ٖمليت باظغاء ي٣ىمىن  الظيً اَباءٞو  والاقغاٝ وػعاٖتها الٖا

ًاء لخٟٔ اإلاسههت الاما٦ً في جىاٞغها الىاظب الٟىيت اإلاىانٟاث و٦ظل٪   ٖلحها  .مجها ؤلاٞاصة وجىٓيم ألٖا
                                                           

 –رللة األزىر  –أمحد إبراىيم مسئولية االطباء  –انظر  –نالحظ أن احكام الشريعة اإلسالمية قد أباحث مباشرة ىذه األعمال برضاء اجملين عليو :    
 يقصد منها وقد اباحت النظم القانونية الوضعية عمليات التجميل اليت! 8 صفحة  –اإلمام ادلاوردي    –، األحكام السلطانية  906صفحة  -9 اجمللد 

وما  47 صفحة  –الدكتور زلمد عادل عبد الرمحن  –انظر  –غرضا حتسينيا برضاء اجملين عليو إذا مل تؤد إىل تعريض احلف يف سالمة اجلسم للمخاطر 
 بعدىا 

يت نتوافر إذا توقف على ىذا الفعل نالحظ أن قواعد الشريعة االسالمية قد أباحت تربع الشخص  بدمائو عى رضاء منو تأسيسا على حالة الضرورة وال:  2
كما ! 949   ))والصادر يف  –رلمموعة الفتاوي االسالمية –فتوي جلنة االزىر  –انظر  –شفاء مريض او جريح ومل يوجد من ادلباحات ما يقوم مقامو 

ية حتث يف إعالناهتا على أن يتم نقل الدم على ونالحظ أن منظمة الصحة العال –اباح  الفقو والقضاء الفرنسي نقل الدم تأسيسا على حاىل الضرورة 
  االساس التبوعي والطوعي دون مقابل ، إدراكا منها دلخاطر الشركات التجارية اخلاصة اليت تقيم يف البلدان النامية بنوك

 
حيث كان نصها   2000لسنة  23رقم ىكذا اصبحت ىذه  ادلادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنو بالنص احلايل مبوجب القانون ادلعدل :  3

. ال يف مستشفى  وافق عليو وزير الصحة إعضاء اجراء عمليات نقل األ ال جيوز" : السابق كما يلي
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  اليه بداظت آزغ الى حي اوؿان الًٗىمً ه٣ل قغوٍ ال٣اهىن  طاث ٢غع  ٦ما
ً
٣ا    بديض (4) اإلااصة ٢غعتها التي للكغوٍ ٞو

اة ياصر ٢ض الى٣ل هظا ٧ان اطا للخياة اؾاسخي ًٖى ٖلى الى٣ل الي٣٘  ٢غع  اطا ؤهه ٦ما ، بمىا٣ٞخه طل٪ ٧ان ولى اإلاخبٕر لٞى
غاى اإلاخىفى ظشت حكغيذ الكغعي الُبيب ت ٢اهىهيت اٚل اة إلاٗٞغ  مجها ال٣غهيت بجٕز له يؿمذ ٞاهه ظغيمت ال٦دكاٝ او ؾببالٞى

  وطل٪
ً
٣ا  : الخاليت للكغوٍ ٞو

ها يازغ ال ؤن .1 ت ٖلى هٖؼ اة ؾبب مٗٞغ  خحن بٗض ولى الٞى

  اإلاخىفى امغ ولي مىا٣ٞت جازظ ؤن .2
ً
 . ا٦غاه وصون  زُيا

 الغبذ ب٣هض ؤو ماصر بض٫ م٣ابل بالًٗى الخبٕر يخم ان يجىػ  ال .3

 بوؿان ظؿم مً لًٗى ه٣ال الصخت وػيغ ٖلحها يىا٤ٞ التي اإلاؿدكٟياث في الازخهانيحن لالَباء:  ؤن (5) اإلااصة ٢غعث ٦ما

  : الخاليت الخاالث مً ؤر في الًٗى لظل٪ بداظت ي٩ىن  حي آزغ بوؿان لجؿم ميخا

اجه ٢بل ؤوصخى ٢ض اإلاخىفى ٧ان بطا .1  ٢اهىهيت بهىعة والخاعيش الخى٢ي٘ زابذ زُي با٢غاع بالى٣ل ٞو

 . ألابىيً وظىص ٖضم خالت في الكغعي الىلي ٖلحها وا٤ٞ ؤو الى٣ل ٖلى وظىصهما خالت في اإلاخىفى ابىر  اخض وا٤ٞ بطا .2
اة بٗض ؾاٖت (24) زال٫ بجشخه اخض يُالب ولم الهىيت مجهى٫  اإلاخىفى ٧ان بطا .3  الخالت هظه في الى٣ل يخم ان ٖلى الٞى

.  الٗام اإلاضعي بمىا٣ٞت

 مً ؤر وهٕؼ اإلاخىفى ظشت ٞخذ الصخت وػيغ ٖلحها يىا٤ٞ التي اإلاؿدكٟياث في الازخهانيحن لالَباء ؤن (6) اإلااصة ٢غعث ٦ما
  طل٪ ٖلى وا٤ٞ ٢ض اإلاخىفى ي٩ىن  ان ٖلى لظل٪ ٖلميت ٦ًغوعة اجهىا جبحن اطا اًٖائها

ً
 ٢بل صخيدت ٢اهىهيت بهىعة زُيا

اجه اة، بٗض الكغعي وليه بمىا٣ٞت ؤو ٞو  في ْاهغ حكىيه بخضار الخاالث مً خالت ايت في الًٗى ه٣ل (7) اإلااصة وخًغث الٞى

 .اإلاخىفى خغمت تهان ام ٞحها ي٩ىن  الجشت

ًاء ه٣ل لٛايت الضماغي اإلاىث خالت مً الخد٤٣ بظغاءاث (9) اإلااصة جىاولذ ٦ما  في حك٩ل لجىت ٢بل مً وػعاٖتها الٖا
ًاء ه٣ل ٞيه يخم الظر اإلاؿدكٟى  بيجهم مً ي٩ىن  ال ان ٖلى الا٢ل ٖلى اإلاٗيىت الخسههاث في اَباء زالزت مً ػعاٖتها او الٖا

 مضة بالخبـ يٗا٢ب ال٣اهىن  هظا الخ٩ام مسالٟت اعج٨ب مً ٧ل بإن جخمشل اإلا٣غعة ال٣ٗىباث ؤما ، للٗمليت اإلاىٟظ الُبيب

 .ال٣ٗىبخحن هاجحن ب٩لخا ؤو صيىاع الاٝ ٖكغة ًٖ الج٣ل بٛغامت ؤو ؾىت ًٖ الج٣ل

 الضوليت الجهىص ج٩اج٠ الى بداظت وهي الضولي اإلاجخم٘ تهضص مىٓمت ظغيمت ؤنبدذ بالبكغ ؤلاججاع ظغيمت ؤن وظضها و٢ض
 اإلاهىت هظه جؼاو٫  باَجها في قغ٧اث و م٩اجب َغي٤ ًٖ صوليت مىٓمت قب٩اث جضيغها انبدذ التي الجغيمت لهظه للخهضر

. الضهيئت

م  اهىا الا الهضص لهظا لجان وحك٨يل ٖلحها وال٣ٗاب الجغيمت هظه ٖلى جىو التي الدكغيٗاث مً الٗضيض نضوع  مً وبالٚغ
 وي٠ٗ الخيؿي٤ ي٠ٗ ألاؾباب مً للٗضيض الٓاهغة لهظه الخهضر في الدكغيٗاث هظه ٞكل بد٣ي٣ت وٗتٝر ان ٖليىا يجب
 مبلٜ وهى الدكغيٗاث في مخضهيت ال٣ٗىبت اط اإلاجغمحن هاالء بد٤ الغاصٖت ال٣ٗىباث ي٠ٗ هى طل٪ مً وألاهم اللجان ٖمل

. الضهيئت الخجاعة وهظه ألاشخام يجىحها التي اإلالياعاث م٣ابل يظ٦غ ي٩اص ال

ت مىٓمت الٗاإلايت اإلاىٓمت صوع  جٟٗيل زال٫ مً الٓاهغة لهظه للخهضر ؤزغي  آليت وظىص مً بض ال الجهايت وفي  الجىاثيت الكَغ

ت مىٓمت ؤ٦بر وهي ،(International Criminal Police Organization ) الضوليت  ٢ىاث مً م٩ىهت 1923 ٖام في ؤوكئذ صوليت قَغ
. ٞغوؿا في ليىن  مضيىت في الغثيسخي وم٣غها ، صولت 190 لـ ألامً
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ياث  الخـى

 هظا في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم في بالخد٣ي٤ بالبكغ ؤلاججاع لجغيمت الجىاجي الًبِ نٟت لها مسخهت لجىت بوكاء 
 ختى ، الٗام وؤلاصٖاء الخد٣ي٤ هيئت صون  ، الجغاثم جل٪ في ٖلحهم اإلاججي بيىاء ؤما٦ً بخٟخيل و٦ظل٪ ، الىٓام

 اإلاغج٨بت الجغاثم واؾخ٣هاء اإلاجغمحن لخدب٘ اإلاؿخ٣لت الهئيت هظه وجخٟٙغ ألازغي  للجغاثم الخد٣ي٤ هيئت جخٟٙغ

. مغج٨بحها وح٣ٗب

 غاى بالبكغ ؤلاججاع اخايا يؿخٛلىن  ؤو مجبرة ٖمالت يؿخسضمىن  الظيً ؤؾماء وكغ  الخؼر  وبلخا١ ظيؿيت أٚل
 ؤو ججاهله يخم ل٩ي ،ً نٗبا بالبكغ ؤلاججاع ظٗل ؤظل مً اإلا٣هىص البلض في الىعي لؼياصة خمالث جىٓيم و بهم

 .بزٟاثه

 ٖاثالتهم وم٘ مجخمٗاتهم في صمجهم وبٖاصة ، الٗبىصيت حكابه ٖمل ؤويإ مً ألاشخام بػالت يجب. 

 بالبكغ ؤلاججاع م٩اٞدت بغامج جيؿي٤ يجب  
ً
  وب٢ليميا مدليا

ً
 اهدباه ظلب زال٫ مً الخ٩ىماث جخم٨ً ختى ، وصوليا

 م٣ضعتها وحٗؼيؼ اإلاك٩لت ٞهم وجدؿحن ، بالبكغ الاججاع م٩اٞدت مهاصع مسههاث ػياصة مً اإلاك٩لت بلى الكٗىب

 .الخجاعة هظه إلا٩اٞدت ٞٗالت اؾتراجيجياث جُىيغ ٖلى

 ت جدؿحن يجب  خٟؼ وييبػي ، الخجاعة هظه م٩اٞدت مىٓماث قب٨ت ظهىص وحٗؼيؼ ، بالبكغ باإلججاع الخانت اإلاٗٞغ
 في اإلاكاع٦ت ٖلى الٗكاثغ و٢اصة ، اإلادليت والجمٗياث ، واإلاضاعؽ ، الخ٩ىميت ٚحر واإلاىٓماث ، الضيييت اإلااؾؿاث

 .الخغب هظه

 ٘يغج٨ب مً مدا٦مت فى خ٣ها للضولت يدٟٔ الظي الؿلبيت الصخهيت بمبضؤ وألازظ باال٢ليميت اإلا٣هىص فى الخىؾ 
 .الخاعط فى اعصوي يض ظغيمت

 ً٘اء ه٣ل مًماع في ألاعصن جغاظ يت بغامج ي٠ٗ“ بلى يٗؼي  ألٖا .  الخبٕر في الخماؾت اإلاىاَىحن ؤ٣ٞضث والتي” الخٖى

 عصهيا ٖليه اإلاججى ٧ان لى مُب٣ا ألاعصوي ال٣اهىن  اٖخباع ألاعصوي اإلاكٕغ ٖلى
ٌ
 بزخهام بمبضؤ يإزظ ؤن ٖليه و٧ان ؤ

 اإلاتهم ي٩ىن  ؤن بكٍغ الجاوى ظيؿيت ٧اهذ ومهما الجغيمت و٢ٕى مدل ٧ان مهما يؿغي  الظي الٗالمى ألاعصوي ال٣ًاء
 بىٓغ الؿٗىصر لل٣اضخي ازخهام بخ٣غيغ الؿٗىصر الدكغي٘ في الخا٫ هى و٦ظل٪ حؿليمه يخم ولم ألاعصن فى

 إلاىاظهت وطل٪ ؛ زاعظها ؤو الؿٗىصر ؤلا٢ليم ٖلى و٢ٗذ ؾىاء بالبكغ باالججاع الخانت الجغاثم ًٖ الضٖاوي 

ىيحن مً الاؾخٛال٫ خاالث  .الؿٗىصر ؤلا٢ليم زاعط الَى

 الٗمل ألعباب ٢اؾيت ظىاثيت ظؼاءاث جغجيب ويغوعة والٗما٫ الٗمل هٓام  ٖلى اإلا٣غعة الجؼاثيت ال٣ٗىباث ي٠ٗ 
 .ٖمالهم ٢بل ال٣ؿغيت الٗبىصيت مً ؤهماٍ يماعؾىن  اللظيً

 يت خملت بَال١  ٖلى الؿلبيت وآزاعها اإلاٗانغة الٗبىصيت بمساَغ والجامٗاث اإلاضاعؽ في الىاشخئ الجيل بحن جٖى
 اإلاجخم٘

 ٟا٫ حؿى٫  ْاهغ إلاى٘ اإلاجخمٗيت الجهىص ج٨غيـ  خمالث زال٫ مً الٓاهغة هظه لًبِ مخىاػهت آليت ووي٘ ألَا
يت  .الٓاهغة هظه جٟغػ  التي البيئت حك٩ل والتي واإلاضعؾت لؤلؾغة الخٖى

 ت مىٓمت صوع  وجٟٗيل والخٗاون  الخيؿي٤  (International Criminal Police Organization ) الضوليت الجىاثيت الكَغ
. الجغيمت لهظه للخهضر

 



 2016ؤ٦خىبغ    7 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
40 

 

40 

 

 

 باإلاجخم٘ جٟخ٪ والتي الخُغة الجغيمت هظه اججاه واظبىا مً اليؿحر بالجؼء ولى ٢ضمىا ٢ض ه٩ىن  ؤن هللا وؿإ٫ ، الخخام في
ي٤ هللا ووؿإ٫  الخٞى
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  5+5  دساظت في مبادسة : حضابشو -الخعاون ألامني ألاوسو
 ، الجضابش(حامعت بعىشة)ساويت جبيىت، . و ؤ (حامعت معيلت)خليظي هىسالذدً . ؤ 

  

 

 

: اإلالخق

 خيض ،5+5 مباصعة بلى الخُغ١  زال٫ مً ألامجي، ق٣ها في ألاوعبيت الجؼاثغيت الكغا٦ت ٖلى الًىء حؿليِ بلى الضعاؾت تهضٝ   

 مً اإلاكتر٦ت ألامىيت الاوكٛاالث ظملت َغح في والخىاع للخىانل ٦مىبر 5+5مباصعة لٗبخه الظر الضوع  ببغاػ الضعاؾت جداو٫ 
 اإلاٛاعبيت، والضو٫  ألاوعبيت الضو٫  بحن اإلاكتر٥ ألامجي الخٗاون  حٗؼيؼ في اإلاباصعة هظه ؾاهمذ ٦ي٠ ؤزغي  ظهت ومً  ظهت

 لهظه ال٨ٟغيت الخلٟيت بلى الخٗغى زال٫ مً وطل٪ الخىاع، هظا في ظؼاثغر -ألاوعو الخٗاون  ْل في طل٪ جىييذ يخم وؾٝى
 الىخاثج بلى الخخام في الضعاؾت لخهل اإلاباصعة، هظه مً الجؼاثغ مى٠٢ وجدليل بمىا٢كت مغوعا للكغ٧اء، وؤهميتها اإلاباصعة

. اإلاباصعة هظه مً اإلاد٣٣ت

 الجؼاثغ ،5+5مباصعة الكغا٦ت، ؤوعوبا، ألامً،: اإلالخاخيت اليلماث

 

Abstract: 

The study aims at shedding light on the Euro-Algerian partnership in terms of security 

through addressing the initiation of 5 +5. The study is trying to highlight the mentioned 

initiation's role as being a platform for making a conversation about a range of common security 

concerns, from one side, and the initiation's contribution in promoting joint security from another 

side. The Euro-Maghreb cooperation, in particular, is going to be clarified in the light of the 

Euro-Algerian cooperation throughout this conversation. Exposing the initiation's intellectual 

background and its importance to the partners, is going to be through discussing and analyzing 

Algeria's position on this initiation. At the end, the study reaches the achieved results through 

this initiation. 

    Key words: security, Europe, Partnership, Initiative 5 +5, Algeria 

 

: ملذمت

 للمخىؾِ، الجىىبيت الًٟت مً ال٣اصمت الجضيضة التهضيضاث الخخىاء مداولتها في ألاوعوبيت الضو٫  ؾٗذ ل٣ض
غاٝ ؾٗذ لهظا ؤظلها، مً ظاءث التي ألاهضاٝ جد٣ي٤ في ألاوعومخىؾُيت الكغا٦ت حٗثر بٗض زانت  بظ٫ بلى اإلاٗىيت ألَا

 ٦م٣اعبت (5+5) مباصعة في جمشلذ والتي ألامجي، البٗض طاث مجها زانت ألاهضاٝ هظه لخد٣ي٤ ظضيضة نيٛت بيجاص بلى الجهىص
 اإلاكا٧ل مٗالجت بهضٝ ألاوعواإلاٛاعبي للخٗاون  ظضيضة بضايت يٗض والظر اإلاخىؾِ، ٚغب صو٫  مىخضي بَاع في مكتر٦ت ؤمىيت
 ألامىيت الاوكٛاالث ْله في جخ٣اؾم الظر الخ٣ي٣ي الخٗاون  بعؾاء زال٫ مً الًٟخحن ل٨ال ؾخ٣غاعوالا ألامً تهضص التي
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 في ٖامت بهٟت اإلاٛاعبيت والضو٫  زانت بهٟت الجؼاثغ ٖلى اإلاباصعة هظه ًٖ هخج الظر الخإزحر في يخضر ما وهى اإلاكتر٦ت،
جي والضٞإ ألامً حٗؼيؼ حن، بحن الٗؿ٨غيت الخبراث جباص٫ زال٫ مً الَى اع هظا وفي الُٞغ  الىع٢ت هظه بق٩اليت ظاءث ؤلَا

: اجاليت الهيٛت في البدشيت

 ألاوسوحضابشو؟ ألامني الخعاون  حعميم في 5+5 مبادسة ظا مذ هيف

يت الدؿائالث مً ظملت ؤلاق٩اليت هظه جدذ وجىضعط : ٧األحي وهي الٟٖغ

 ألامً؟ بمهُلر اإلا٣هىص ما  

 ؟ 5+5 إلاباصعة ال٨ٟغيت الخلٟيت جخمشل ٢يما 

 ألاوعوظؼاثغر؟ ألامجي  الخٗاون  حٗمي٤ في 5+5مباصعة ؤهميت هي ما 

 اإلاكتر٥؟ للخٗاون  ٦ةَاع 5+5 مباصعة ًٖ الىاظمت وألازاع الىخاثج ما 

: الخاليت اإلاداوع  ٚلى البدشيت الىع٢ت هظه ج٣ؿيم ؾيخم الدؿائالث، هظه ًٖ ولئلظابت

ٌ  اإلادىس   اإلاٟهىم في ٢غاءة: ألامً: ألاو

 5+5 إلاباصعة ال٨ٟغيت الخلٟيت: الثاوي اإلادىس 

 ظؼاثغيت -ألاوع  الٗال٢اث في 5+5 اإلاباصعة ؤهميت: الثالث اإلادىس 

 5+5 مباصعة مً الجؼاثغ مى٠٢ :الشابع اإلادىس 

  اإلاكتر٦ت الخبراث لخباص٫ ٦ةَاع: 5+5 إلاباصعة اإلالمىؾت الىخاثج: الخامغ اإلادىس 

ٌ  اإلادىس   اإلالهىم في كشاءة: ألامً:ألاو

 صعاسخي واهخماماث ٦خاباث في ؤؾاسخي بدض يك٩ل باٖخباعه الضوليت الضعاؾاث في ٦بري  ؤهميت ألامً مىيٕى يدخل

 ٞيخجلى ألا٧اصيمي اإلاؿخىي  ٖلى ؤما جُبي٣ي، والشاوي ؤ٧اصيمي ألاو٫ : مؿخىيحن في ألاهميت هظه خهغ ويم٨ً الضوليت، الٗال٢اث
غوخاث في بدثي ٦برهامج ألامً مىيٕى مغ٦ؼيت زال٫ مً هظا  للٗال٢اث واإلاٗانغة ال٨الؾي٨يت الىٓغيت واإلا٣ترباث ألَا

 مدىًعا حك٩ل التي الٗاإلايت الؿياؾيت والٗملياث التر٦يباث بخضي هى ٞاألمً اإلاخٗا٢بت، الضوليت الخدىالث لخٟؿحر الضوليت
 ألاهميت هظه ٞخخجلى الخُبي٣ي اإلاؿخىي  ٖلى ؤما الضوليت، الٗال٢اث في ال٨بري  الىٓغيت الاججاهاث قّتى بحن يمىيت اإلاىاْغة

 ؤو جىا٣ٞي بك٩ل ألامىيت مىٓىماتها نياٚت ٖلى طل٪ واو٨ٗـ وزاعظيا، صازليا ألامىيت لبيئتها الضو٫  بصعا٥ مضي زال٫ مً
م ل٨ً الضولي، الىٓام في بخمى٢ٗها واعجباٍ الضازليت وبم٩اهياتها م٣ىماث بلى اؾدىاصا حٗاعضخي  اإلاؿخىيحن ٖلى ألاهميت هظه ٚع

 جدضيض بلى الىنى٫  ٖضم في جمشل انُالحي، بظمإ وختى مٗغفي يبِ بلى مٟخ٣غا ألامً مٟهىم ْل والخُبي٣ي، ألا٧اصيمي

م زابذ مٗجى .  ( ) اإلايضان في اإلاديُت الضعاؾاث حٗضص ٚع

 هجض خيض اللٛىيت، اإلاٗاظم مً الٗيىاث بٌٗ بلى ؤلاقاعة يجضع ألامً إلاهُلر اللٛىر  الخدليل ًٖ بدشىا ٞةطا

. ( )" آمً ٞهى يس٠ لم ٖليه، واَمئن به وز٤ بمٗجى ، وؤماها ؤمىا يامً، ؤمً،: " ؤهه ٖلى لؤلمً حٗغيٟا ٢ضم" الُالب معجم"

                                                           
(1)

 ، جامعةمذكرة ماجستٌر، دٌسمبر 11فً الخطاب األمنً األمرٌكً بعد : التنظٌر فً الدراسات األمنٌة لفترة ما بعد الحرب الباردةمعمري خالد،  -

 .19-18، ص ص2008الحاج لخضر بباتنة، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، قسم العلوم السٌاسٌة، 
(2)

 .22، ص2001، دار الكتاب العلمٌة، لبنان، ، معجم الطالبشكري فرحات ٌوسف -
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 ؾليما ج٩ىن  ؤن يٗجي آمىا ج٩ىن  ؤن:"ؤهه ٖلى" الضوليت الٗال٢اث في ألاؾاؾيت اإلاٟاهيم ٢امىؽ" في ألامً يٗٝغ ٦ما

. ( )"ألاطي مً

 و٢خىا ٚايت والى الخاعيسيت ألاػمىت مسخل٠ ٖبر اإلا٨ٟغيً مً ٖضص َٝغ مً الجض٫ مً الٗضيض ألامً مٟهىم ل٣ي ل٣ض 

. ( )ألامىيت الضعاؾاث مجا٫ في بجىهغه يديِ لؤلمً ماو٘ ظام٘ حٗغي٠ وي٘ في اإلا٨ٟغون ازخل٠ ٣ٞض الخالي،

: يلي ما مجها هظ٦غ ألامً، مٟهىم ٖلى الكاجٗت الخٗغيٟاث بحن ومً

ت زال٫ اإلاجخم٘ وؤٞغاص الضولت ٢بل مً واإلاكتر٦ت اإلابظولت الجهىص زمغة يٗض ٞهى"   والٟٗالياث ألاوكُت مً مجمٖى

. ( )" طل٪ في الاظخماعي الخىاػن  خالت ٖلى للخٟاّ الخياة مجاالث قتى في

".  يىاظهه زُغ ؤر مً الخٝى مً والخدغع  الُمإهيىت بخمل٪ ؤلاخؿاؽ: " ؤهه ٖلى ؤيًا ألامً ٖٝغ و        

 مً الخدغع  ٖلى الٗمل: "٢ا٫ خيض لؤلمً آزغ حٗغيٟا ألامىيت الضعاؾاث في اإلاخسههحن ؤبغػ  ؤخض بىػان باعر  ٢ضم ٦ما         

يٟي وجماؾ٨ها اإلاؿخ٣ل، ٦ياجها ٖلى الخٟاّ ٖلى والضو٫  اإلاجخمٗاث ٢ضعة"ٞهى الضولي الىٓام الؿيا١ وفي" التهضيض  يض الْى
"   مٗاصيت حٗخبرها والتي الخٛبحر ٢ىي 

ا ها٫ والظر ،1952 ٖام ولٟغػ  ؤعلىهض ٢ضمه ؤزغ حٗغي٠ وفي     يا ألامً ؤن" يغي  بط الضاعؾحن بحن ؤلاظمإ مً هٖى  مىيٖى

 وهي" هجىم مدىع  ال٣يم جل٪ ج٩ىن  ؤن مً الخٝى ٚياب ٞهى طاحي، وبمٗجى اإلاغ٦ؼيت ال٣يم يض التهضيضاث بٛياب يغجبِ
جي، الاؾخ٣ال٫ الضولت، ب٣اء"بـ جخمشل اه الترابيت، الىخضة الَى  ( ).."  ألاؾاؾيت الخغياث الش٣اٞيت، الهىيت الا٢خهاصر، الٞغ

غوخاث ٢ضمذ ٦ما  :٧األحي جىاخحها يم٨ً ظضيضة ؤبٗاص الخ٣ليضر اإلاٟهىم بلى باإلياٞت لؤلمً الجضيضة ألَا

: لألمـً الععىشو  البعـذ: ؤوال   

:  ال٨شحرون ٖليه يجم٘ الظر الخٗغي٠ هجض بديض    

 التهضيضاث بػاء ؤمجها ٖلى للخٟاّ ما صولت في ( )اإلاؿلخت ال٣ىاث اؾخٗضاص مضي يٗجي لؤلمً الٗؿ٨غر  البٗض ؤن" هى

.  ( )" جىاظهها التي

:             لألمـً العياظـي البعــذ: زاهيا

 زباث ٖلى واإلاداٞٓت الخ٨م وجٓم للضولت الضؾخىعر ال٨يان جدمي التي وؤلاظغاءاث والخُِ بالىٓم يٗجي والظر

يت . ( )والخ٨م الىٓام وقٖغ

                                                           
(1) 

 .78، ص2008، مركز الخلٌج لألبحاث، دبً، الدولٌة العالقات فً األساسٌة المفاهٌممارتن،غرٌفتش،  -
(2)

- 
 

 .22، ص2003، مركز البحوث العربٌة، القاهرة، األمن القومً العربً فً عالم متغٌرمدحت، أٌوب، 
(3) 

 .المرجع نفسه
(4) 

-
 

-http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog: ، متحصل علٌه من الموقعالعام الدولً القانون مفهوم األمن فً، خلٌل حسن
post_16.html  12:14: ،على الساعة 2/02/2016:االطالع علٌه  بتارٌخ ،  تم. 

(5)
، جامعة محمد خٌضر بسكرة، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، قسم مذكرة ماجستٌر، "اثر البعد األمنً على العالقات األورومغاربًلعور راضٌة ،  -

 .15، ص2011العلوم السٌاسٌة، 
(6)

-
 

 .المرجع نفسه
(7)

-
 

 .23ص، 2ط، 2000القاهرة ، دار الفجر، أمن وإدارة المؤتمرات،، محمد، غالب لكزادة
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 الخ٩ىماث وهٓم للضو٫، الخىٓيمي الاؾخ٣غاع به ه٣هض ؤيً الضولت بإمً الؿياسخي البٗض يخٗل٤ و٦ظل٪ 

يتها، حؿخمض التي وؤلايضيىلىظياث : ٢ؿمحن بلى ج٣ؿيمه يم٨ً وهىا قٖغ

 ؤصوى ٦دض ؤلا٢ليميت الىخضة ٖلى الخٟاّ الخدضيض، وظه ٖلى به ه٣هض والظر: الضازلي اإلاؿخىي  ٖلى الؿياسخي البٗض-ؤ    
 مسخل٠ بحن الٗال٢اث مؿخىي  ٖلى الاؾخ٣غاع ٖلى الخٟاّ ٚغاع ٖلى ؤلاظغاءاث مً ظملت زال٫ مً يخإحى يم٨ً ما وهى

. الضازليت الجزاٖاث ججىب لٛغى وطل٪ الضازليت البيئت ٢ىاٖض

 ٖال٢اتها وبالخالي ؤلا٢ليمي، مديُها م٘ ٖال٢اث بلى الضولت ؤمً يسً٘ ؤيً:الخاعجي اإلاؿخىي  ٖلى لؤلمً الؿياسخي البٗض -ب   
 ألازغي  الضو٫  م٘ نغاٖاث في صزىلها هى ألمجها الضولت خمايت مجا٫ مً يىؾ٘ ؤن يم٨ً ما ؤن خيض ٖام، بك٩ل الخاعظيت

 للمىاَىحن الؿياؾيت اإلاماعؾت خغيت و٦ٟالت ؤلاوؿان خ٣ى١  ٖلى يا٦ض الؿياسخي البٗض ٞةن ؤلاوؿان، ألمً باليؿبت هظا

. ( )وال٣ىاهحن الضؾاجحر زال٫ مً و٦ٟالتها والخغياث الخ٣ى١  بهظه اإلاىاَىحن وحٗغي٠

: لألمـً الاكخفـادو البعـذ: زالثا

حر ؤهه ٖلى" لؤلمً الا٢خهاصر البٗض هدضص ؤن يم٨ً حر الكٗىب اخخياظاث لخد٣ي٤ اإلاىاؾب اإلاىار جٞى غ وجٞى  ألَا

. ( )"واػصهاعها لخ٣ضمها اإلاىاؾبت

اهيت مً الكضيض بالخغمان التهضيض ٚياب ؤهه ٖلى" الا٢خهاصر لؤلمً يكحر مً هىا٥ وؤيًا . ( )"الا٢خهاصيت الٞغ

: لألمـً الاحخماعـي البعـذ: سابعا

 جخدضاهم ٢ض التي والخاعظيت الضازليت ألازُاع مً والخىٓيماث وألاخؼاب والجماٖاث اإلاجخم٘ ؤٞغاص ؾالمت: به ي٣هض       
خضاء والازخُاٝ ال٣خل مً والجماٖاث اإلاجخم٘ ألاٞغاص له يخٗغى وما الٗؿ٨غيت ٧األزُاع  الٗامت اإلامخل٩اث ٖلى والٖا
 وػياصة الجغاثم جٟصخي وؤن الاظخماعي ألامً خالت ًٖ يٗبر الجغيمت مٗضالث جغاظ٘ ؤو ٞٛياب والجهب، والؿغ٢ت بالخسغيب

. ( )الاظخماعي ألامً ٚياب خالت يٗجي ٖضصها

 مؿاوليت مً ييب٘ بىنٟه اظخماٖيت مؿاوليت ألامً"  بإن ٞحري  الٗبيض مايض الض٦خىع  الباخض هٓغ وظهت ًٖ وؤما

. الؿاثض ال٣اهىن  مً ظؼء لخهبذ وج٣ليضها ال٣بليت ؤٖغاٝ ٞيكإث وؤؾغجه، هٟؿه اججاه الٟغص

 يًم ؤهه الاظخماعي بٗضه في لؤلمً حٗغيٟه في"  الاظخماعي ألامً" ٦خابه في بغ٧اث ؤؾٗض ٖلي الباخض يغي  ٦ظل٪

ظاجي ا٢خهاصر ؾياسخي، ٢ىمي، ظىاجي،)٧اٞت اإلاجاالث  ٞمً ولظل٪ الكامل، بمٟهىمه ألامً للمجخم٘ يخد٤٣ وبخد٣ي٣ه ،(ٚو
 وؤظهؼة الخ٩ىميت اإلااؾؿاث بها ج٣ىم عؾميت مهمت الكامل بمٟهىمه الاظخماعي ألامً جد٣ي٤ مؿاوليت ج٩ىن  ال ؤن اإلاٟترى
يٟت ج٩ىن  ؤن يجب بل وخؿب، ألامىيت الًبِ . ( )اإلاجخم٘ ؤًٖاء مً ًٖى ل٩ل اظخماٖيت ْو

                                                           
(1) 

 .16، ص، مرجع سبق ذكره لعور راضٌة -
(2) 

 الجزائر واألمن فً: مداخلة مقدمة فً الملتقى الدولً حول  ،تطور األمن والدراسات األمنٌة فً منظور العالقات الدولٌة" حمدوش رٌاض، -

 .03، ص2008أفرٌل 30-29ة، كلٌة العلوم السٌاسٌة، قسم العلوم السٌاسٌة،ٌومً ،جامعة منتوري قسنطٌن المتوسط
(3)

،جامعة منتوري  المتوسط الجزائر واألمن فً: مداخلة مقدمة فً الملتقى الدولً حول. قواقع وآفا: منصر جمال، الجزائر واألمن فً المتوسط -

 .05، ص2008أفرٌل 30-29مً قسنطٌنة، كلٌة العلوم السٌاسٌة، قسم العلوم السٌاسٌة،ٌو
(4)

          : ، متحصل علٌه الموقع األبعاد السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة لألمن االجتماعً، الفقٌه منصور-
https://www.alkhabarnow.net/news/33825/2013/02/04/ 14:00: على الساعة ،02/02/2016 :، تم االطالع علٌه بتارٌخ                                        . 

(5)
- 

 
 :، متحصل علٌه من الموقع األمن االجتماعً

http://www.albayan.ae/paths/books/2012-09-16-1.1728120 ، 11:12: ، على الساعة02/02/2016: تم االطالع علٌه بتارٌخ. 
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: لألمـً البيئـي البعـذ: خامعا

 ٖلى ؤلاي٩ىلىجي الىٓام جضهىع  يازغ خيض اإلاىؾ٘ بمٟهىمه لؤلمً باليؿبت ال٣ُاٖاث ؤهم ؤخض البيئي ال٣ُإ يٗخبر
 ؤن ٦ما اإلاياه، هضعة مجها زانت الضو٫  بحن نغاٖيت ويٗياث زل٤ بلى ٖاصة ياصر الىضعة، ْاهغة ٞبدىامي ألامىيت الٗال٢اث

 اليؿيج وجضهىع  واإلااثيت، مجها البريت الخيىاهيت ألاهىإ بٌٗ اه٣غاى ؤو الجىر  ؤو اإلااجي ٧الخلىر البيئيت اإلاكا٧ل مً ال٨شحر
ياث وؿبت اعجٟإ بلى ٖاصة جاصر التي ال٣ًايا يمً ٧لها جهى٠ الٛابي،  الٗام، الهخي الىي٘ وجضهىع  واإلاجاٖت الٞى

غافي الىمى م٘ اإلا٣ٗضة اإلاكا٧ل هظه وبخٟاٖل  البُالت، خ٣ل حٛظيت في اإلاسخلٟت وبٞغاػاجه الشالض الٗالم في الؿغي٘ الضيمٚى
 اإلاىٓىمت ٖال٢ت ظليا يبرػ مما وعٞاهيخه وخياجه الٟغص ب٣اء تهضص التي اإلااقغاث هظه زُىعة جؼصاص والهجغة، الالظئحن

. ( )البكغر  ألامً بمٟهىم البيئيت/ الاي٩ىلىظيت

: لألمــً الثلافـي البـعذ: خامعا

 هجض خيض اإلااضخي، ال٣غن  مً الدؿٗيىاث ٣ٖض ٞجغ في الٗىإلات ْاهغة بميالص الش٣افي ألامً مٟهىم اؾخٗما٫ ا٢ترن 
 ألامً خؿبىا ٞةن بىاثيا، جغا٦ميا، مٗجى اإلاٟهىم ي٨دؿب ألاولى الىظه ٞمً وظهخحن، ٖلى اإلايكىص الش٣افي ألامً مٟهىم ؤن

حر ٖلى ال٣ضعة هى اإلاٗجى بهظا الش٣افي ٞاألمً الش٣اٞيت الخاظاث مً الظاحي ؤلاقبإ لخد٣ي٤ الضاللت في مغاصٞا  خاظياث جٞى
٣ضان العجؼ مً الخٝى زُغ وعٞ٘ والخاظت والخهانت الىضعة ومٛالبت والترا٦م ؤلاهخاط ٖلى  والغمؼيت الش٣اٞيت ال٣يم ٞو
 به وكيض ٖمي٣ًـا هضاء وجمشل ايجابيت، الخا٫ هظا في صاٞٗيخه ٞةن والظو١  الىظضاوي وال٨ٟغ اإلاجخم٘ مُالب ًٖ ججيب التي

 وألامً الٛظاجي وألامً الا٢خهاصر ألامً ٖلى يهض١ الش٣افي، ألامً ٖلى يهض١ ما الخؿبان بهظا وؤلابضإ والخ٣ضم الخُىع 
 يدخاط وبهظا الا٢خهاصيت الخىميت جد٣ي٤ يخُلب الا٢خهاصر ألامً جد٣ي٤ ألن ألامً، ؤهىإ ظمي٘ بحن مترابُت ٞالٗال٢ت اإلااجي

 الخ٨ٟحر وخغيت الغؤر خغيت ٞيه يخد٤٣ بمجخم٘ م٣غون الؿياسخي ألامً وجد٣ي٤ الؿياسخي، ألامً ويٗيل مؿخ٣غ مجخم٘ بلى
 الٗؿ٨غيت له اإلاغاظٗت ؾبل ًٖ والبدض الاؾتراجيجي الخىاػن  جد٣ي٤ يخُلب الٗؿ٨غر  ألامً ؤن ٦ما الخٗبحر، وخغيت

. ( )اإلاٗاصيت

حر اإلاخ٩املت الخل٣اث حك٩ل ألامً ؤبٗاص ؤن ال٣ى٫  يم٨ً اإلاىُل٤ هظا ومً   مجها بإر زلل ٞإر والاؾخ٣غاع، ألامً لخٞى
غة ألابٗاص هظه لجٗل الالػمت والبكغيت واإلااصيت اإلااليت ؤلام٩اهياث تهيئت يخُلب مما جد٣ي٣ه، ٖضم بلى ؾياصر  لبلٙى مخٞى

 .  ( )الخىميت زم ألامً

ليه  الباخشحن ٢ضمها التي الخٗغيٟاث الزخالٝ ألامً، إلاٟهىم ظام٘ ماو٘ حٗغي٠ يىظض ال ؤهه الاؾخيخاط يم٨ً ٖو
 الضولت صازل ألاٞغاص بخؿاؽ اهه باٖخباعه له حٗغي٠ ج٣ضيم ظهخىا مً خاولىا ٢ض ٞةهىا خهغها، نٗىبت وؤمام واإلا٨ٟغيحن،
 بجمي٘ اإلاغظىة الخىميت جد٣ي٤ في يؿاهم ؤهه زال٫ مً الضو٫، وعقي ج٣ضم في ؤؾاؾيت ع٦حزة ويك٩ل والاؾخ٣غاع، بالُمإهيىت

. (ا٢خهاصر بيئي، ز٣افي، اظخماعي، ؾياسخي، ٖؿ٨غر، ) ألابٗاص مً الٗضيض ويإزظ ؤبٗاصها،

 

 

                                                           
(1) 

: مداخلة مقدمة  فً الملتقى الدولً حول.دور الجزائر األمنً كفاعل فً المنطقة: ٌة الجدٌدة فً اإلقلٌم المتوسطًالدٌنامٌكٌات األمنبلعٌد منٌرة ،  -

 .05، ص2008، جامعة منتوري قسنطٌنة، كلٌة العلوم السٌاسٌة، قسم العلوم السٌاسٌة، المتوسطفً  واألمن الجزائر
(2)

- 
 

 مذكرة، تونس، المغرب، دراسة مقارنة لحاالت الجزائر: العربً فً ظل تنامً العولمةاألمن الثقافً فً منطقة المغرب نزاري صفٌة، 

 .51، ص2011،جامعة الحاج لخضر باتنة، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، قسم العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة، ماجستٌر
(3) 

 .22، ص2013، مركز العراق للدراسات، العراق،  (2007-1970)دراسة حالة العراق : األمن والتنمٌةعلً محمد عباس ،  -
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: 5+  5 إلابادسة اللىشيت الخلليت:  الثاوي اإلادىس 

"  ميتران ٞغاوؿىان"  الٟغوسخي الغثيـ آهظا٥ ا٢ترح خيض 1983 ؾىت بلى اإلاخىؾِ ٚغب صو٫  اظخمإ ٨ٞغة حٗىص

 بيُاليا، جىوـ، الجؼاثغ، اإلاٛغب،: يًم ؤن ٖلى اإلاخىؾِ لٛغب والخٗاون  ألامً مجلـ إلوكاء مباصعة للغباٍ ػياعجه زال٫

 ٖغبي،-ؤوعو خىاع إلعؾاء  مداولت حك٩ل والتي اإلاباصعة هظه ٖاعيذ (الجؼاثغ مشل) اإلاٛاعبيت الضو٫  بٌٗ ؤن بال بؾباهيا،
 .( )ؤلاؾغاثيلي الٗغبي الهغإ ولخجاهلها وليبيا، مالُا،: مشل البلضان بٌٗ الؾدبٗاصها وطل٪

ان اإلاباصعة هظه ل٨ً : مً ٧ل ٞيه قاع٦ذ والظر 1990 ؤ٦خىبغ في عوما اظخمإ ب٣ٗض لخخىط بخياءها ؤٖيض ما ؾٖغ
الن جم الاظخمإ هظا وزال٫ مغا٢ب، ٦ًٗى مالُا ظاهب بلى الخمـ اإلاٛاعبيت والضو٫  البرحٛا٫ بؾباوي، ٞغوؿا، بيُاليا،  ؤلٖا

ت ؤنبدذ التي (5+4) حك٨يل ًٖ ليه بلحها، مالُا باهًمام (5+5) مجمٖى  زم للخٗاون  ٦ةَاع اإلاخىؾِ ٚغب ٨ٞغة جبجي جم ٖو

ت ٣ٖضث . ( )ٞغ١  زماهيت بخضار ٖىه اهبش٤ والظر ،1991 ؤ٦خىبغ الجؼاثغ في الشاوي الىػاعر  اٖهااظخم اإلاجمٖى

ًاء ٦ظل٪ اج٤ٟ خيض  في مغة ؤر جضاوليت بهٟت ي٩ىن  ؤن ٖام،ٖلى ٧ل صوعر بك٩ل الاظخمإ يغوعة ٖلى ألٖا
 الؿىاء خض ٖلى واإلاٛاعبيت ألاوعوبيت الضو٫  با٫ حكٛل التي ال٨بري  اإلاكا٧ل خى٫  الخباخض بٛايت الٗغبي باإلاٛغب وؤزغي  ؤوعوبا

 اإلاٛاعبي، الاهضماط الضولي ؤلاعهاب م٩اٞدت ألاصوى، الكغ١  هؼاٖاث الٗىإلات، جدضياث الا٢خهاص، والاؾخ٣غاع، ألامً: مشل
 يغوعة ٖلى قضصوا ل٨جهم ؤلاوؿاهيت، والخباصالث الش٣افي الخىاع ٦ظال٪ و الهجغة جض٣ٞاث اإلاٛاعبيت، الضو٫  في الاؾدشماع

.  ( )الٗمليت لهظه م٨مل ٞالخىاع وبطا بغقلىهت مؿاع م٘ الخىاٞـ جٟاصر

٣ب ،1992 ظاهٟي في ليبيا ٖلى ألامميت ال٣ٗىباث بؿبب حُٗل الخىاع هظا ؤن بال  الٛغبيت الضو٫  بحن لى٦غبي ؤػمت ٖو

 اإلاخىؾِ ٚغب بَاع ي٣ٟض لم الضازلي ألامً مجا٫ في ؤهه بال ، (2001-1991) ٧املت ٖكغيت امخضاص بلى الخىاع وججميض وليبيا،

 اظخمإ زال٫ ظضيض مً الخىاع اهبٗض ؤهه ،بال(ليبيا باؾخصىاء) اإلاخىؾِ ٚغب صو٫  الضازليت وػعاء مجلـ ؤوصخئ خيض مٗىاه
ت ؤًٖاء زاعظيت وػعاء  التي الٗىامل جلخيو ويم٨ً  ليبيا بمكاع٦ت ول٨ً بغحٛاليت بمباصعة بلكبىهت 2001 ظاهٟي في اإلاجمٖى

: ؤبغػها ه٣اٍ ٖضة في الخيكيِ بلى ؤصث

  بحن الؿالم ٖمليت جى٠٢ (ط) بيؼوؿخاث، إلاكغوٕ ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث بَال١ (ب) بغقلىهت، مؿاع جغاظ٘ (ؤ)

 الٛحر الهجغة ْاهغة جٟا٢م (ص) ،2001 ؾبخمبر مً ٖكغ الخاصر جٟجحراث جضاٖياث ؤلاؾغاثيليت،  –الٟلؿُيييت الؿلُت

يت،  مً صو٫  ٖكغ باهًمام 2004 في قغ٢ا جىؾيٗه بٗض زانت لها ألاوعوبي الاجداص ججاهل مً اإلاٛاعبيت الضو٫  وجسٝى قٖغ
 2002 ؾىت في ليى٣ٗض الخىاع جُىع  ،خيض اإلاباصعة هظه جُىع  في مىُٟٗا 2002 ؾىت مشلذ و٢ض ،( )واخضة صٞٗت الكغ٢يت ؤوعوبا

يت ٚحر الهجغة ٖلى مغ٦ؼ 5+5 ماجمغ  بتروبىلي 5+5 للخىاع ماجمغ 2003 ؤٞغيل10-9 في ٣ٖض وزم الٛغبي، اإلاخىؾِ في الكٖغ
 مً الهجغة ومغا٢بت ؤق٩اله بمسخل٠ ؤلاعهاب بصاهت ؤظل مً زاللها مً للمباصعة الٗكغة زاللها مً الىػعاء اظخم٘ باؾباهيا،

.  ( )اإلاخىؾِ للجىىب ؤوعوبا َٝغ مً اإلاالي الضٖم زال٫

                                                           
(1) 

 .99، الجزائر، ص2005، المكتبة العصرٌة للطباعة والنشر، البعد المتوسطً لألمن الجزائري، بن عنتر عبد النور  -
(2)

، جامعة الحاج لخضر باتنة ، رمذكرة ماجستً، نحو بنٌة أمنٌة شاملة وهوٌة إستراتٌجٌة فً المتوسط: التصور األمن األوروبًحمزاوي جوٌدة، -

 .92، ص2011كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ، قسم العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة،
(3) 

Otmane, Bekenniche، La coopération entre l’union et Algérie l'accord dissociation (Alger : Office de publication 
universitaire, 2006), P197.

 

(4)
 Abdenour, Ben Antar, L’Amérique, L’Europe et les arabes. Quatre - terre, N°2 , 2004, PP146-147.

 

(5)
 .5،  ص 2006،جانف510ً، العدد اهتمامات مشتركة وإرادة فً التعاون 5+5مبادرة ، بوعالم، ب، الجٌشمجلة   -
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 في اإلاكاع٦ت للضو٫  الضٞإ وػعاء اظخم٘ ،خيض 2004 صيؿمبر 21 في صٞإ 5+5 بمباصعة ؾميذ مباصعة وكإث وبٗضها

 ألابيٌ البدغ مً الٛغبي الخىى في وألامجي الؿياسخي الجاهب لتر٢يت صٞإ 5+5 مباصعة بٗض وجم بباعيـ 5+5 اإلاباصعة
.  اإلاخىؾِ

 والدكاوع  للخىاع مغهت بييت ٖلى مبييا اإلاخىؾِ في لؤلمً مىخضي جإؾيـ هى الخ٨خل لهظا اإلادىعر الٛغى ؤن هجض خيض

 ال٣ىاث اهسغاٍ زال٫ مً ججؿيضها يخم مكتر٦ت، بظغاءاث جىا٦به اإلاؿخمغ الخىاع بعؾاء زال٫ مً وهظا ( )والخٗاون 
غاٝ مسخل٠ بحن الخٗاون  ويخمدىع  الٗؿ٨غيت واإلاىاوعاث الخضعيباث في اإلاؿلخت  تهم ألاوكُت مً مجاالث ؤعبٗت خى٫  ألَا
 وحكمل والبدىر الخضعيب ًٖ ًٞال الُبيٗيت ال٩ىاعر خالت في اإلاضهيحن الؿ٩ان وخمايت الُحران وؾالمت البدغيت اإلاغا٢بت

يت ٚحر الهجغة و ؤلاعهاب م٩اٞدت ؤيًا اإلاباصعة الٗمل بغامج في اإلادضصة ألاولىياث  اإلاسضعاث و ألاؾلخت وتهغيب الكٖغ

. ( ) الخلىر وم٩اٞدت اإلاىٓمت والجغيمت

هم جُىيغ زال٫ مً وهظا  بةزغاء اإلاخىؾِ ألابيٌ البدغ ٚغب في والضٞإ باألمً اإلاخٗل٣ت لل٣ًايا مكتر٥ ٞو

. ( )الٟىيت واإلاٗاٝع الخبراث جباص٫ ٖلى وجغ٦حز الخضعيب زال٫ مً الٗكغ الضو٫  صازل ؤلاوؿاهيت الٗال٢اث

اع هظا وفي  في الباعػة الٗىامل ؤخض ٧اهذ ألاوعبيت، الكماليت للًٟت ألامىيت التهضيضاث ؤن الخإ٦يض يم٨ً ؤلَا

 ألامىيت الاوكٛاالث هظه وظٗل اإلاٛاعبيت، الضو٫  م٘ والاجٟا٢اث البرامج مً الٗضيض في وججؿضحها 5+5 مباصعة ٨ٞغة جإؾيـ

. بٞغي٣يا قما٫ صو٫  م٘ الكغا٦ت في وألاظىضاث ألاولياث عؤؽ ٖلى

 حضابشيت ألاوسو العالكاث في 5+5 اإلابادسة ؤ ميت: الثالث اإلادىس 

ت وهي ؤلا٢ليميت اإلاباصعاث ؤبغػ  مً 5+5 مباصعة حٗض : اٖخباعاث لٗضة هٓغا هجاح في ٦بحرة خّٓى لها التي اإلاجمٖى

 .اإلادضوصيً الالٖبحن مً ٖضص جسو ألجها .1

 .ألاوؾِ الكغ١  مى٣ُت ٨ٖـ اليؿبي اؾخ٣غاع مى٣ُت وهي الخىجغ باع  في الخضة مىسًٟت مى٣ُت جسو ؤجها .2
٤ حٗمل ماؾؿت ٚحر مغهت مباصعة ؤجها .3 ًال مدضصة ؤظىضة ٞو  ألجها جاعيسيا خضزا حٗخبر 2003 جىوـ ٢مت ٞةن طل٪ ًٖ ٞو

 ٣ِٞ الٟغو٢اث بٌٗ هىا٥ ؤن بال هٟؿها، ب٣يذ الخٗاون  مجاالث ؤن وعٚم الخٗاون  بَاع في ألامً بصزا٫ بٗض ٢مت ؤو٫ 

 .( )ؾبخمبر 11 ؤخضار ٢بل خيض الىٓغ وظهاث في
 ٚحر بهىعة الغؤر بدباص٫ يؿمذ بَاع ٞهى الجىىبيت، وؤوعوبا الٗغبي اإلاٛغب صو٫  بحن الؿياسخي للخىاع بَاع ٧ىهه ٦ظل٪ .4

 .ججمٗهما التي الكغا٦ت وزهىنيت الٗكغة اإلاخىؾِ ٚغبي صو٫  جًامً ي٨ٗـ بما عؾميت
 ما بال٣ضع ٖمىصيت ؤو ؤ٣ٞيت ٧اهذ ؾىاء اإلاىظىصة الهيا٧ل مؼاخمت بلى يخُل٘ ال اإلاكتر٥ للٗمل للٟٗل ًٞاء ٧ىهه ٦ظل٪ .5

 .ب٢ليميا للٗمل الًٟلى الٓغوٝ ظهىيا لها وحهيإ اإلاكتر٥ الٗمل بلى صٞٗها يكض

                                                           
(1) 

 .19، ص2006، مركز البحر األبٌض المتوسط، اإلسكندرٌة، منطقة إستراتٌجٌة باعتباره: البحر المتوسط األبٌض المتوسط، السٌد ٌاسٌن -
(2)

 :، متحصل علٌه الموقعدفاع لرباط برئاسة المغرب 5+5اجتماع اللجنة التوجٌهٌة لمبادرة  -
http://www.maghress.com/attajdid/73371  13:15: ،على الساعة  10/02/2016: ،تم االطالع علٌه بتارٌخ. 

                            
(3) 

5+5 Defense :available from: 
http:// www.5plus5defence.org/site/E.N/pagesEN/Achon.plan.aspx, In:16/02/2016.at:13:15. 

(4)
 .93ذكره، صحمزاوي جوٌدة، مرجع سبق  -

http://www.5plus5defence.org/site/E.N/pagesEN/Achon.plan.aspx
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 قغا٦ت بةعؾاء يؿمذ بما للمخىؾِ، الٛغبي الخىى مً الجىىبيت الًٟت ٖلى الخىميت بعؾاء بلى حهضٝ ٧ىهه زالله مً .6
غاٝ ل٩ل بالىٟ٘ جامً مخ٩اٞئت  في مشاال اإلاخىؾِ اإلاٛغبي الخىى ظٗل في يخمشل مهما ؤمىيا عهاها يُغح ٞهى وبالخالي ألَا

 5+5 خىاع يجٗل ما وهى مشمغ خًاعر  جىانل ًٞاء بلى ويدىله اإلاخىؾِ، ألابيٌ للبدغ ال٩امل والاؾخ٣غاع ألامً
 .( )ب٢ليميا ل٨ؿبها وجمهيضا ظهىيا ل٨ؿبها ًٞاءا

ت والضٞاعي ألامجي الجاهب جٟٗيل جم ؤهه بال الخىاع، هظا في مهمكا ب٣ي الا٢خهاصر الجاهب ؤن وعٚم .7 -2004) للمجمٖى

 في وطل٪ الجغاص، م٩اٞدت البدغيت، اإلاالخت الُبيٗيت، لل٩ىاعر ٧الخهضر: ٢ًايا في زانت ٦بحر بك٩ل صٖمه و٧ان (2005
 جىجر ظٗلها ما ٞهظا بالؿياصة جمـ وال مدضصة مجاالث في مخسههت اإلاباصعة هظه ؤن وباٖخباع اإلاكتر٥، الخٗاون  بَاع

غاٝ مسخل٠ بحن الش٣ت صعظت مً م٣بى٫  هٕى وظىص بلى باإلياٞت بٗيض، خض بلى  ( )ألَا

 ٢ىاٖض ؤ٦ثر يٗؼػ  و ،5+5 مباصعة يضٖم ؤن قإهه مً اإلاغظىة وألاهضاٝ ألاوكُت حٗضص ؤن ال٣ى٫  يم٨ً ألازحر في و
. ( )مؿخ٣غ ًٞاء بَاع في الخدضياث إلاسخل٠ الخؿً الؿحر ؤظل مً الخ٣ي٣ي الخٗاون 

 5+5 مبادسة مً الجضابش مىكف :الشابع اإلادىس 

 اإلاى٣ٗض الخىاع هظا زاعظيت لىػعاء الشاهيت الىضوة ًٖ الهاصع الجؼاثغ بٖالن مىظ وااخا الجؼاثغ مى٠٢ بضا ل٣ض

 الؿياؾيت والخغياث الضيم٣غاَيت ؤهميت ٖلى يىو والظر عوما هضوة وجىظحهاث جىنياث ٖلى ال٣اثم ؤ٦خىبغ 27-26 يىمي

ًاء الضو٫  بحن الٗال٢اث جُىيغ ؤظل مً والا٢خهاصيت حر. ألٖا  ظضصث ٦ما الجهىيحن، وألامً لالؾخ٣غاع الالػمت الكغوٍ وجٞى
ضم قمىليت وبمبضؤ الجضيض الخًامجي الًٟاء هظا بةوكاء جمؿ٨ها الن هظا ٨ٖـ ،خيض ألامً مؿإلت ججؼثت ٖو  ٖلى ؤلٖا

 ٖبر والضٞإ باألمً اإلاغجبُت اإلاياصيً في اإلاخىؾِ ألابيٌ البدغ ٚغب خىى في الضولي الخٗاون  بخُىيغ لها اإلاسجلت ؤلاعاصة

. ( )والخجاعب الخبراث وجباص٫ والبدض الخ٩ىيً وكاَاث جضٖيم

ت جإؾيـ في ظضا، ٦بحرا وػها للجؼاثغ ؤن زاللها مً يخضر خيض   جإؾيؿها اإلام٨ً مً ي٨ً لم بط 5+5 مجمٖى
ت هظه صازل الجؼاثغ ز٣ل زال٫ مً هجضه ألاو٫  ٞالؿبب اهًمامها، صون  لؿببحن  و الٗغبي اإلاٛغب بضو٫  م٣اعهت اإلاجمٖى

 لدك٨يل ؤؾاؾيا مدىعا بٟغوؿا الجؼاثغ ٖال٢ت ق٩لذ و٢ض ألازغي، ألاعبٗت الكماليت الًٟت بضو٫  ٞغوؿا ز٣ل طال٪ ي٣ابل

ت  هظه بةوكاء لخ٣م ج٨ً لم ؤوعوبا ظىىب وصو٫  ٞغوؿا ؤن زاهحهما ؤما البييت، هظه جُىعث إلاا الٗال٢ت هظه ولىال. 5+5 مجمٖى

ت . ؤ٦بر ز٣ال ؤُٖتها هظه الجؼاثغ ويٗيت ؤن اإلاا٦ض ومً مجها، ألاحي الُبيعي للٛاػ ال٨بحرة جبٗيتها بؿبب الجؼاثغ صون  اإلاجمٖى
ؼػث  للجؼاثغ ز٣ال ؤُٖى ألازحر الؿبب هظا ،ٞةن والضٞإ ألامً مجا٫ في مٗها ٖال٢اث جُىيغ بلى ألاوعوبي الضاٞ٘ مً ٖو

ت يمً ٣ِٞ وليـ ؤَلؿيت-ألاوعو ألامىيت اإلاباصعاث يمً  بٗض 5+5 للمباصعة الجؼاثغ جضٖيم يىار ما ٦ظل٪ ( ) 5+5 مجمٖى

الن جى٢يٗها هى مباقغة بٗثها غاٝ اإلاخٗضص ألامجي للخٗاون  ٦ةَاع 2005 الٗمل وزُت 2004صيؿمبر 21 في الىيت إٖل  زال٫ مً ألَا

                                                           
(1)

 : ، متحصل علٌه من الموقعدفع جهوي لمسار إقلٌمً 5+5الحوار  الرزقً منذر،  -

http://www.mafhoum.com/press6/173P51.htm 13:17:، على الساعة17/02/2016:، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ .                              
(2)

 .94، ص ذكره سبق مرجع،  حمزاوي جوٌدة -
(3)

 .14،ص 1996،أوت 210، العدد،العربً الوطن فً المتوسطًو  األوسطً المشروعان، األطرش محمد، المستقبل العربً-
(4) 

 :، متحصل علٌه من الموقعلتطوٌر التعاون الدولً فً حوض البحر المتوسط 5+  5التأكٌد على إرادة دول مبادرة   -
http://echihab.com/ara/index.php/permalink/21068.html13:50: ، على الساعة27/02/2016: ، تم االطالع علٌه بتارٌخ.  

(5)
، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، قسم العلوم مذكرة ماجستٌر ،الجٌوسٌاسٌة لألمن القومً الجزائر الدوائرحسام حمزة،  -

 .157، ض2011ٌة، السٌاس
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 مىار تهيئت ؾبيل في اإلاباصعة هظه في ٧امل بك٩ل اهسغاَها ٖلى يض٫ ما ،وهى اإلاكتر٥ الاهخمام طاث الٗمليت اليكاَاث جغ٢يت

. ( ) اإلاخىؾِ ألابيٌ البدغ بمى٣ُت والاؾخ٣غاع ألامً مً

 ؤهه اإلاخمشلت الخٗاون  مٓاهغ هي البضايت مىظ اإلاباصعة صٖم مىانلت في الىاار الجؼاثغ مى٠٢ ٖلى يض٫ ما ٦ظل٪

 وهى الشىاجي، اإلاؿخىي  ٖلى الٟغوؿيت الجؼاثغيت البدغيت جىٓيم في واإلاخمشلت الجضيضة صٞإ 5+5 اإلاباصعة بوكاء مً ؾىت وبٗض
 مً ل٩ل باليؿبت الخا٫ ٦ظل٪ اإلاخىؾُي، الٛغبي الخىى في والاؾخ٣غاع ألامً يمان بَاع ،في ؾيخحن ٧ل يىٟظ ؾىىر  جمغيً

 البدغ صو٫  ألاؾاَيل بظمالي مً باإلااثت 12 وؿبت بإن الجؼاثغ،ٖلما م٘ بدغيت جماعيً صولت ٧ل ججغي  ،خيض وبؾباهيا بيُاليا
  وبؾباهيا، وبيُاليا ٞغوؿا مً ٧ل ؤؾاَيل جمشلها اإلاخىؾِ، ألابيٌ

 مباصعة في الشالشت ألاولىيت حٗض وهي ٦بري  ٧ىعار و٢ٕى خا٫ ،في اإلاضهيحن خمايت في اإلاؿلخت ال٣ىاث مؿاهمت وجمشل

 ؤلاؾباوي، الجؼاثغر  اإلاكتر٥ مكغوٕ يا٦ضه ما وهى الشىاجي، الخٗاون  حٗؼيؼ ،مً اإلاغظىة ألاهضاٝ حؿمذ ،خيض"صٞإ 5+5"
. واإلاؿاٖضة للخٗاون  ب٢ليميت ٦إصاة اجهاالث قب٨ت بوكاء بهضٝ ألامغ، بضايت في ؤَل٤ الظر

 بال٣اعة ؤو ، اإلاخىؾِ ألابيٌ البدغ صو٫  مؿخىي  ٖلى يدضر مشلما لخٗاون  وظىص ال الٗغبيت الضو٫  يسو ٞيما ؤما
م ل٨ً ؤلاٞغي٣يت،  ميضان في الخبراث وجباص٫ الخ٩ىيً مجاالث اإلاصجٗت ألامشلت بٌٗ ٞهىا٥ الشىاجي، اإلاؿخىي  طل٪،ٞٗلى ٚع

 ٖؿ٨غيت،/مضهيت زىاثيت مكاعي٘ ٖضة في الشىاثيت الكغا٦ت بلى بياٞت الٗؿ٨غيت، الصخت بلى بياٞت الٗؿ٨غيت، الصخت
 البدض ٦مىاوعة اإلاكتر٦ت اإلاىاوعاث جماعيً وبٌٗ الٗؿ٨غيت، الهىاٖاث مجا٫ في اإلاخدضة، الٗغبيت ؤلاماعاث صولت م٘ زانت

 ًٖ الجىر  الضٞإ و٢ىاث البريت ال٣ىاث ٢بل مً مٗخبرة بمكاع٦ت ليبيا م٘ الجىيت–البريت اإلاىاوعة ؤيًا و جىوـ، م٘ وؤلاه٣اط

.  ( ) الٗملياجيت الجاهؼيت مضي ٖلى الى٢ٝى مً يم٨ً ما وهى ؤلا٢ليم،

غاٝ اإلاخٗضص بَاع في اإلا٨دؿبت الخبرة ؤن الجؼاثغ جغي  ٦ظل٪     جي لجيكىا حؿمذ مًاٞت ٢يمت طا (5+5 خىاع) ألَا  الَى
 في حٗاون  ٖال٢اث الجؼاثغ م٘ جغبِ التي الضو٫  م٘ ٣ِٞ ليـ الشىاجي، الخٗاون  ٖال٢اث في واؾخسضامها بخُىيغها الكٗبي

 ؤو الضولي الهٗيض ٖلى الخبراث جباص٫ ٖمليت جم٨ً ٦ما وؤٞاع٢ت، ٖغب ب٢ليمحن قغ٧اء م٘ ؤيًا ل٨ً  صولي ؤو ب٢ليمي بَاع
غاٝ مخٗضص  ؤًٞل ٖلى الٗشىع  مً الخٗاون  هظا ويم٨ىىا ألازغي، الضو٫  ٢ضعاث ًٖ ٨ٞغة وج٩ىيً الخجاعب با٦دؿاب ألَا

ت بًٟل قغ٧اثىا ٧ل م٘ حٗؼيؼها الىاظب والخماعيً ألاوكُت َبيٗت وجدضيض الشىاجي الخٗاون  مؿخىي  ٖلى الكغ٧اء  مٗٞغ

.  ألازغ الُٝغ

م ؤهه وؿخيخج ومىه    ت اإلاخىاي٘ البرهامج مً بالٚغ  الجىر  ألامً ٖلى ي٣خهغ والظر وألامً، الضٞإ مجا٫ في 5+5 إلاجمٖى
ملياث البدغيت واإلاغا٢بت  ؤبضا يدؿً لم مجا٫ في بغقلىهت مؿاع خ٣٣ه مما ب٨شحر ؤخؿً يب٣ى خ٣٣خه ما ٞةن ؤلاه٣اط، ٖو

 هظه في الخىاع جُىع  ؤن ٦ما ،2003 جىوـ ٢مت في الٗكغة الضو٫  وخ٩ىماث صو٫  عئؾاء ظم٘ في هجخذ ؤجها ي٨ٟي حؿيحره،
ت  واإلاباصعاث بالخىاعاث م٣اعهت الىخيض الخىاع يٗض ٞهى ألازغي، واإلاباصعاث بالخىاعاث م٣اعهت صيىامي٨يت ألا٦ثر يب٣ي اإلاجمٖى

-ألاوعو الًٟاء يمً الخياة ٢يض ٖلى والضٞإ ألامً مجا٫ في الخٗاون  ٖلى خاٞٔ الظر ألازغي، مخىؾُيت-ألاوعو ألامىيت
 ٢ض الٛغبي اإلاخىؾِ يٟتي بحن الش٣ت مً ظى بيجاص و ؤلاصعا٧ي اإلاىار حٛيحر في البٗيض اإلاضي ٖلى ٖليه يٗى٫  ما وهى مخىؾُي،

م ل٨ً ب٢ليميت، ؤمىيت قغا٦ت هدى ألاولى الىىاة ج٩ىن  ت صازل الخىاع ي٣ضمها التي ؤلاياٞت ٞةن ؤلايجابياث هظه ٚع  مجمٖى

                                                           
(1)

                                                                              208.، ص2013،  أفرٌل03.، أٌت عمٌرات ملٌكة، التعاون العسكري، العددمجلة الجٌش-

(2) 
                                                                                                 .232المرجع نفسه، ص -
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 الضو٫  جب٣ى مىخضة ؤمىيت ٦خلت الخىاع هظا صازل الكماليت الًٟت صو٫  حك٩ل ٞبيىما يٗيٟت، اإلاٛغبيت الخىجغ باع  بلى 5+5
 للمٛغب باليؿبت زهىنا البٌٗ، ببًٗها ٖال٢اتها جُب٘ الجزاٖيت والبييت الغيبت جؼا٫ وال م٨٨ٟت، ٨ٖؿها ٖلى اإلاٛاعبيت

 ٖلى الٗمل جخُلب والتي الخىاع هظا ج٣ضم حٗغ٢ل ؤن يم٨ً التي ألاؾاؾيت اإلاٗى٢اث ؤخض يٗض الظر الصخيء وهى ،( ) والجؼاثغ
. اإلاٛاعبيت الضو٫  بحن الخ٣اعب لخد٣ي٤ الىاظٗت الؿبل بيجاص

 اإلاؽترهت الخبراث لخبادٌ هئواس:  5+5 إلابادسة اإلالمىظت الىخابج: الخامغ اإلادىس 

 لؤلمً الجضيضة لتهضيضاث مهاصع بغوػ بلى ؤصث والتي ألازحرة الؿىت الشالزحن زال٫ الٗالم هؼث التي اإلاخٛحراث بَاع ٟٞي     
 الكاملت ؤلاظغاءاث مً ظملت اجساط بلى ألامجي الُاب٘ طاث اإلاؿاثل هظه ؤصث ٣ٞض الضو٫  لجمي٘ الىَجي،باليؿبت والضٞإ
 وحٗض والاؾخ٣غاع، ألامً إلاهالر ؤخؿً بُغي٣ت والاؾخجابت الخدضياث إلاىاظهت الضو٫  بحن والخٗاون  الخىاع بَاع في واإلا٨ملت

.  ٖامت بهٟت الٗغبي اإلاٛغب وصو٫  الجؼاثغ مجها اؾخٟاصث التي  اإلاباصعاث بحن مً 5+5 مباصعة

غاٝ اإلاخٗضصة والدكاوع  الخٗاون  مً ؾىىاث 08 وبٗض     ؾاهمذ صٞإ 5+5 الجضيضة الهيٛت بلى 5+5 مباصعة بخياء بٗض ألَا
ًاء، الضو٫  وجىخيض اإلاكتر٥ الاهخمام طاث اإلاجاالث في والٗمليت اإلالمىؾت اليكاَاث جغ٢يت في ألازحرة هظه  مكاعي٘ خى٫  ألٖا

غاٝ اإلاخٗضص الخٗاون  بَاع في هامت هخاثج حسجيل مً الجؼاثغ ؾىىاث زماهيت زال٫ 5+5 مباصعة وكاٍ م٨ً ٣ٞض ٦بري،  ألَا
 حٗخبر ايُاليا، ٞبٗض ال٣ىاث بحن البيجي الخٗاون  وجدؿحن واإلاٗاٝع الخبرة ا٦دؿاب مً حُٛحها التي اإلاجاالث بلى بالىٓغ
 وملخ٣ى بدغر، جمغيً في وجخمشل الجؼاثغ، ؾدىٓمها وكاَاث زالر  مجها اليكاَاث مً ٖضص ا٦بر ؤهجؼ الظر البلض الجؼاثغ

. ( )(الؼالػ٫  خضور خالت) ال٨بري  ال٩ىاعر بصاعة خى٫  ؤزغ وجمىيً الجىر، ألامً خى٫ 

اعاث صٞإ 5+5 مباصعة ؾاهمذ ٦ظل٪    جي الجيل إَل هم بخُىيغ الكٗبي الَى  زانت والضٞإ ألامً ٢ًايا خى٫  مٗاٞع

 (م٣اييـ) اإلابخضثحن ومؿخىي  (2012-2011) مً الضوعة ،(واخض م٣ياؽ) اإلاخىؾِ واإلاؿخىي  (2010 بلى 2009) مً الضوعة
ًاء صو٫  جىٓمها التي اإلا٣اييـ في مكاع٦تها زال٫ مً ؤو (2013-2012و 2012-2011) للضوعجحن . ( )ألٖا

 والكماليت، الجىىبيت الًٟت لضو٫  بؾتراجيجيت ؤهميت طا يٗخبر الظر  اإلاخىؾِ للبدغ الٛغبي للخىى ألامً ٢ًيت وزانت   

 ٖضم بلى ؤصي الظر وبك٩ل 5+5 الخٗاون  جإزحر بلى ؤصي للخضوص الٗابغة اإلاىٓمت والجغيمت ؤلاعهاب بم٩اٞدت يدؿم ؾيا١ ٟٞي
م ل٨ً ،1991 ؾىت الجؼاثغ اؾخٟاصة  ألامً لضٖم وبعؾاء حٗاوها ألا٦ثر ٧ان والظر ظضيض ق٩ل في الخىاع ؤٖيض ٣ٞض طل٪ ٚع

غاٝ اإلاخٗضص ألامجي الخٗاون  إلعؾاء ٢اٖضة يمشل باٖخباعه الجؼاثغر  . ( )ألَا

 اإلاغ٦ؼ البدض ٢ُب" ي٣ىص مً ؤو٫  ٧اهذ ؤجها اإلاباصعة، هظه بَاع في مجها الجؼاثغ اؾخٟاصث التي اإلاكاعي٘ بحن مً ٦ظل٪  

يت ٚحر الهجغة مىيٕى خى٫  ؤلاؾتراجيجيت، والضعاؾاث للبدض" ألاوعومٛاعبي  مً وبمباصعة للمخىؾِ الٛغبيت الجهت في الكٖغ
يٗت واظخماٖاث ل٣اءاث ٣ٖض جم بلضها ليه ألامً، مؿاثل خى٫  بظماليت إلا٣اعبت للخىانل اإلاؿخىي  ٞع  الجؼاثغ ج٨ٟلذ ٖو

 ٢اصة اظخمإ ،2007 لؿىت الجىيت ال٣ىاث ل٣اصة ألاو٫  الاظخمإ ،2005 ؾىت صٞإ 5+5 مباصعة عثاؾت: الخاليت باليكاَاث
جي الضع٥ ٢ىاث ٢اصة اظخمإ ،2008 ؾىت الٗؿ٨غيت الصخت مهالر مضعاء اظخمإ البدغيت، ال٣ىاث  اإلادكابهت ال٣ىاث ؤو الَى

 الخماعيً في ٞٗا٫ بك٩ل الجؼاثغ وقاع٦ذ ،2009 لؿىت اإلاباصعة لبلضان للجيىف الٗاميحن اإلاغا٢بحن اظخمإ و٦ظل٪ لها،

                                                           
(1) 

                                                                           .160-159، ص صمرجع سبق ذكرهحسام حمزة،  -
(2)

 .214، ص2012، دٌسمبر593، العدد دفاع 5+5ز تجربة مصالح الصحة العسكرٌة لبلدان مبادرة تعزي"، بشٌنة عبد الغنً ،مجلة الجٌش - 
(3)

 .مرجع نفسهال- 
(4)

 .215، ص 2012، أفرٌل570العدد ،دفاع 5+5فً اللجنة المدٌرة لمبادرة "بودانً فاطمة ،  ،مجلة الجٌش-
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ًاء صو٫  جىٓمها التي والىضواث  الصخت اإلاٗلىماجيت، الجغيمت الجيل، في الٗامت اإلاغا٢بت بألياث تهخم التي اإلاياصيً في ألٖا

لم الخغاثِ، الٗؿ٨غيت،ٖلم . ( )اإلاؿلخت ال٣ىاث في اإلاغؤة وم٩اهت صوع  الجغاص، وم٩اٞدت ألاعاضخي، اإلاسر ٖو

 اإلاباصعة هظه ؤن هجض خيض اإلاكتر٥، الاهخمام طاث مياصيً في الخٗاون  وكاَاث جُىيغ في اهُال٢ها مىظ اإلاباصعة ؾاهمذ ٣ٞض
ًاء، الضو٫  بحن واإلاٗاٝع الخبراث وجباص٫ حؿهيل في ؾاهمذ  الٗمل حؿهل التي وؤلام٩اهياث الخجهحزاث ججاوـ وجدؿحن ألٖا
ًاء صو٫  بحن اإلاكتر٥ ٤ جيكِ وهي ألٖا  الخبراء مً زانت ولجان مضيغة لجىت جىٟيظها ٖلى حؿهغ ؾىىيت ٖمل بغامج ٞو
  صوًعا جلٗب الجؼاثغ ؤنبدذ اإلاباصعة هظه ٞبًٟل

ً
لى (الضازلي) اإلادلي اإلاؿخىي  ٖلى ٞاٖال  اإلاباصعة، الخاعجي اإلاؿخىي  ٖو

 2008 ماص ؤ٫  البدغيت الخماعيً مً للٗضيض وجىٓيمها مكاع٦تها زال٫ مً بل ٞدؿب البىاءة م٣ترخاتها زال٫ مً ٣ِٞ ليؿذ

ذ الظر 2008 ؤ٦خىبغ قهغ .  ( )البدغيت ال٣ىاث ٢ياصة جىٟيظه ٖلى ؤقٞغ

 جًمىذ ٦ما ،"البدغيحن وألامً اإلاغا٢بت"  مجا٫ في اإلاباصعة بلضان بدغياث بحن الخٗاون  صيىامي٨يت حٗؼيؼ بَاع في ويىضعط   

ذ والظر 2010 ؤ٦خىبغ قهغ"  2010 ٧اييذ ؾحر" الجىر  ألامً جمغيً  ؤلا٢ليم ًٖ الجىر  الضٞإ ال٣ىاث ٢ياصة ٖليه ؤقٞغ
ب الاظخماٖاث، نم للٗضيض اخخًاجها ظاهب بلى البدغيت ال٣ىاث ٢ياصة م٘ بالخيؿي٤  الٗمل مىانلت في اإلاباصعة صو٫  وجٚغ

 والخ٩ىيً اإلاضهيت الخمايت في الضٞإ وػاعاث ومؿاهمت الجىر  وألامً البدغيت اإلاغا٢بت مجاالث في الخٗاون  لتر٢يت ؾىيا
 التي والخدضياث اإلاساَغ لدؿىيت خلى٫  ًٖ ؾىيا البدض ظاهب بلى وؤلاه٣اط البدض مجا٫ في الخٗاون  و٦ظا والخٗلم والخٗاون 

 الضوليحن والاؾخ٣غاع ألامً تهضص وتهضيضاث، مساَغ مً حك٩له وما 21 ال٣غن  بضايت في ألاػماث باجذ خيض اإلاى٣ُت جىاظه
 ؤو ؤزُاعها مً للى٢ايت والضولي وؤلا٢ليمي اإلادلي مؿخىي  ٖلى ألامىيت الجهىص جًاٞغ يغوعة يخُلب ما وطل٪ وؤلا٢ليميحن،

 هظه الضولي اإلاجخم٘ ؤصع٥ و٢ض ألاػماث، إلاىاظهت ٧اٞيت ٚحر مىٟغصة الضولت ظهىص بلى الخجاعب ؤزبدذ خيض ؤزاعها، مً الخض
 إلاجابهت وب٢ليميت صوليت مىٓماث ٞإوكإث الخٗاون  نىع  وجُىعث الخهىم بهظا اجٟا٢ياث وؤبغمذ ؤظهؼة ٞإوكإث الخ٣ي٣ت،

. ( )الهكاقت قضيض ٖالم في ؤمىيت ألاػماث

 مً والاجداص ألاوعومخىؾُيت الكغا٦ت ؾىاء ألاوعوبيت اإلاباصعاث ألازغي  ب٣يت في ألوعوبا باليؿبت ألامجي الهاظـ يب٣ى ؤهه بال   
 جبىحها وعاء مً الخ٣ي٣يت ألاهضاٝ زاللها مً ي٨ٗـ الٗمل هظا لبىاء ظميٗها ؤؾؿذ التي الجىاع، ؾياؾت ؤو اإلاخىؾِ ؤظل

حر ًٖ جسلحها ازغ ٖلى الٗغبي اإلاٛغب مى٣ُت في والاؾخ٣غاع ألامً بعؾاء لكٗاع غى َى٫  في ؤلا٢ليمي ألامجي جٞى  اإلاخىؾِ ٖو

. ( )ال٣ىاهحن في الدكضص مً ب٨شحر والخى٣ل الخدغ٥ وج٣ىيحن الهجغة مً الخض مدىعها يي٣ت ؤمىيت ؾياؾت لهالر

 

 الخاجمت

م ٖلى     الٗام ق٩لها في وهظا بيجها، مً 5+5 مباصعة حٗض والتي اإلاُغوخت ألاوعوبيت ألامىيت الاؾتراججياث ؤن مً الٚغ
٣ا الخانت اإلاهلخت ٞةن الجضيضة، ألامىيت الخدضياث ٖلى لل٣ًاء الجؼاثغر  باألمً ألاوعوبي ألامً لغبِ حؿعى  للىٓغيت ٞو

 ألامً خؿاب ٖلى ألاوعوبي الضٞاعي ألامً لخٗؼيؼ قغوَه ٞغى ألاوعوبي الاجداص مداولت زال٫ مً هٟؿها جٟغى الىا٢ٗيت
 الؿياؾيت الامخياػاث هظه لجملت ج٣ضيمها مً ٖامت بهٟت اإلاخ٣ضمت والضو٫  ألاوعوبي الاجداص هضٝ ؤن هجض خيض الجؼاثغر،

                                                           
(1)

 .مرجع نفسهال -
(2)

 .58، ص2012، أفرٌل57ضرورة حتمٌة، العدد ، بوشربة علً، رهان التعاونمجلة الجٌش  -
(3)

 .المرجع نفسه  -
(4)

، جامعة مذكرة ماجستٌرة، البارد اثر متغٌرات البٌئة الدولٌة واإلقلٌمٌة على مسار التكامل المغاربً فً فترة ما بعد الحربمباركة، سلٌمانً،   -

 .169، ص2011سٌاسٌة، محمد خٌضر بسكرة، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، قسم العلوم ال
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 لها يؿمذ الظر بالك٩ل الؿياسخي الاؾخ٣غاع ٖلى الخٟاّ في يخمشل والظر ألاهم، الجاهب يمان مداولت هى وألامىيت
 ظل مؿاهمت ٖضم مً يٗجي ال طل٪ ؤن بال تهضيض، ؤر لهم حك٩ل ؤن صون  مىاجيت ْغوٝ في الا٢خهاصيت وكاَاتها بمماعؾت

 ٖامت ألاوعوبيت ألامىيت اإلاباصعاث مؿاهمت في هالخٓه ما وهى الجؼاثغر  وألامجي الؿياسخي الجاهب حٗؼيؼ في اإلاباصعاث هظه
يت ٚحر والهجغة ؤلاعهاب م٩اٞدت مجا٫ في ٦ظل٪ ؤلاوؿان وخ٣ى١  الضيم٣غاَيت صٖم فيزانت  5+5مباصعة و  زال٫ مً الكٖغ

جي والضٞإ ألامً حٗؼيؼ في ألاوعوبيت ألامىيت اإلاباصعاث مؿاهمت بلى لىهل اإلاكتر٦ت، ؤلالتزماث  الخبراث جباص٫ زال٫ مً الَى

حن بحن الٗؿ٨غيت . الُٞغ
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خذود الخإزير ؤلاكليمي ألامني الجضابشو 
بقسـ العمـو السياسية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة حسيبة بف بوعمي، " ب"أستاذة مساعدة ، مفىلى دلت ؤميىت. ؤ 

 (الجضابش)عضو في مخبر إصالح السياسات العربية في ظؿ تحديات العولمة 

 
 
 

 

 :جلخيق

 ٦ُٝغ ؤو وؾيِ ٦ُٝغ ؾىاء الجؼاثغ وصوع  2014-2011 وليبيا 2013 مالي مً ٧ل في ألامىيت ألاػمت ًٖ مازغا الخضيض ٦ثر    
 جٟاٖل جىييذ ؤوال،: ؾخداو٫  قب٩ي جدليلي بمى٤ُ الاؾخٗاهت زال٫ ومً اإلا٣الت هظه. اإلاى٣ُت في ألامىيت باإلهجغاخاث مخإزغ

 زاهيا،. ؤلاٞغي٣يت الضو٫  وزهىنيت الٗملياث/ال٣ُاٖاث/ اإلاخٛحراث/ الٟىاٖل: خيض مً ألامىيت للضعاؾاث الجضيضة الهيٛت
 Processus de ؤلا٢ليم خضوص جغؾيم إلاؿإلت الخدليليت ال٣يمت ببغاػ زالشا،. ليبيا في ألامىيت لؤلػمت ألامىيت الخ٣اَٗاث

Démarcation ؤمىيا"مدىعر صوع  ٞيه جلٗب ؤن للجؼاثغ يم٨ً الظر"،  

 

 ملذمت

 بجمي٘ الضوليت للٓىاهغ البييىيت للُبيٗت اإلاّٟؿغة الىٓغياث مسخل٠ ؤٞغػتها التي الجضيضة الخدليليت ألاصواث ؤزاعث

يت لؤلهٓمت الجيضيً والخدليل الخ٣ييم بم٩اهيت وألامىيت الٗؿ٨غيت والا٢خهاصيت، الؿياؾيت: مٓاهغها لتها التي الٟٖغ
ّ
 ق٩

ت  مغجبِ الخٟاٖالث مً ظضيض هٕى يٓهغ خيض " Region" "باإل٢ليم" يٗٝغ ما خضوص وعؾم الضوليت الىخضاث مً مجمٖى
 ؤو" ؤلا٢ليمي ألامً" مٟهىم يٓهغ الؿيا١ هظا في. والش٣افي والٗؿ٨غر  الؿياسخي الجٛغافي، الخجاوع  بمؿإلت وزي٣ت بهىعة

 ليـ ظضيض ؤمجي مؿخىي  لخدليل O. Waeverوويٟغ B. Buzan بيىػان مً ٧ل َّىعه هٓغر  ٦خى٣يذ" ؤلا٢ليمي ألامً مغ٦باث"

ت:"الباخشان خؿب هى ول٨ً باإلادلي، وال بالٗالمي  صيىامي٨ياتها و اؾتراجيجياتها في ٦بحر جغابِ طاث الىخضاث مً مجمٖى
 ؤجها ٖلى حّٗغٝ و". ألازغي  الىخضاث ًٖ بمٗؼ٫  لىخضة ألامىيت اإلاكا٧ل جدليل ؤو جهميم بم٩اهيت ٖضم صعظت بلى ألامىيت

 ".الخباص٫ خهغيت ظٛغاٞيت مىا٤َ"

 بَاع في  للجؼاثغ باليؿبت الؿاخليت واإلاى٣ُت اإلاخىؾُيت باإلاى٣ُت ٖليه انُلر ما ٖلى اإلاى٤ُ هظا جُبي٤  
 ؤلا٢ليم ومٟهىم الىٓغيت اإلاُاب٣ت ٖىض الخدليليت الخىا٢ًاث  ٚغاع ٖلى يشحر الًٟاثحن بحن اإلاغ٦ؼيت اإلا٩اهيت اؾخمغاعيتها

 مدىعر صوع  ٞيه جلٗب ؤن للجؼاثغ يم٨ً الظر Processus de Démarcation ؤلا٢ليم خضوص جغؾيم مؿإلت هٓغيا، ٖليه اإلاخٗاٝع

. الى٣ضر ؤو الىا٢عي باإلاٟهىم ؾىاء الجؼاثغر  لؤلمً الخ٣ي٤ التهضيض حٗخبر التي ألامىيت الاهجغاخاث ٖلى ٢ياؾا ؤمىيا
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يت ألامىيت الذساظاث ؤوال،  ؤلافشيليت اإلاىىلت في ألامىيت الفىاعت وخفـى

 خؿب ٖلحها اإلاخىإػ اإلاٟاهيم ٢اثمت في" security" ألامً يٓهغ الضوليت الٗال٢اث في اإلاغ٦ؼيت اإلاٟاهيم مً ٦ٛحره  
لت ألاعب٘ ال٣ًايا ًٖ ؤلاظابت مداولت ٖىض وولٟغػ 

ّ
 ؤمً ألامً؟ هى ما: ألامىيت للضعاؾاث اإلاٗغفي للخ٣ل الىٓغر  لئلَاع اإلاك٩

 ٦ىٓام الٗالمي للىٓام الىا٢ٗيت الاهُىلىظيا جىني٠ ج٣ليضيا،. ألامً؟ جد٣ي٤ يم٨ً ٦ي٠ ؤمىيت؟ ٢ًيت يٗخبر الظر ما مً؟
ت للضو٫  self help الظاحي-الٗىن  ؾياؾاث بحن جىاٞسخي غث الٟىيىيت بالُبيٗت اإلاضٖٞى

ّ
 حٗغي٠ اعجباٍ ٖلى مباقغة بهىعة ؤز

 ال٣ىة اؾخٗما٫ ٞحها يهبذ التي الٓغوٝ واؾخ٨كاٝ الٗؿ٨غيت، ال٣ىة ومغا٢بت اؾخسضام التهضيض، بضعاؾت ألامىيت الضعاؾاث
 بٛيت الضو٫  جخبىاها التي اإلادضصة والؿياؾاث واإلاجخمٗاث، الضو٫  ألاٞغاص، ٖلى ال٣ىة اؾخسضام بها يازغ التي والُغ١  مم٨ىا،

 للضو٫  ال٨بري  الٗؿ٨غيت والاؾتراجيجياث الخغب ْاهغة ٖلى التر٦حز هظا  .ٞحها الضزى٫  ؤو مىٗها للخغب، الاؾخٗضاص
ل (الٗؿ٨غيت ال٣ٗيضة-الدؿلر-الغصٕ-الىىويت ؤلاؾتراجيجيت)

ّ
يت الاهُال٢ت مش  ألامً" مجلت مً ألاولى الُبٗت مً ٖضص ألو٫  اإلاٗٞغ

 م٘ ؤًٖاءها، وؾياصة ألامت-الضولت هٓام بييت ٖلى مباقغ جإزحر لها التي الٗىامل بمجمٕى ألامً ّٖغٝ خيض 1976 ؾىت" الضولي

 بالخهاثو مغجبِ ألامً مٟهىم الهلبت، الهيٛت هظه خؿب.  .ال٣ىة ومغا٢بت التهضيض اؾخسضام ٖلى الخام التر٦حز
 : الخاليت الغثيؿيت

٣الوي وخضور  ٦ٟاٖل للضولت الىا٢ٗيحن ج٣ضيم زال٫ مً الخاعظيت التهضيضاث ٖلى التر٦حز يٓهغ ،ؤوال   غاى ٖو  أٚل

 ؤوال،. ال٣ىي  ومحزان الدؿلر مغا٢بت ٧الغصٕ، ال٣ٗالوي الخياع ومىاهج اللٗب، هٓغيت جُبي٣اث في حؿخسضم وهٓغيت جدليليت
 الخالٞاث خل يخم خيض ومخجاوؿت مخ٩املت ٧ىخضة الخاعجي الٗالم جىاظه ؾىصاء ٖلبت ؤو Unitarty وخضور  ٞاٖل الضولت

 الؿياؾت ناو٘ ي٣ىم خيض Rational ٣ٖالوي ٞاٖل زاهيا،. واخض بهىث الضولت خ٩ىمت لخخ٩لم ؾلُىيت بهىعة الؿياؾيت

 ؤو اإلاُلىب، الهضٝ لخد٣ي٤ الخؿاثغ وج٣لل اإلاىاٞ٘ حٗٓم التي البضاثل بازخياع-والٟىاثض الخ٩الي٠ خؿاب زال٫ مً-الخاعظيت
  .م٣بىلت مسغظاث جد٤٣ ألا٢ل ٖلى

 والٗؿ٨غيت الؿياؾيت ال٣ًايا ؤو الضولي وألامً ال٣ىمي ألامً بإن الىا٢ٗيت جٟترى ال٣ًايا هغميت يمً ،زاهيا  
 الىخضة ٖلى حٗضر ؤر ومى٘ الخالٞاث لخل ٧ىؾيلت ال٣ىة ؤهميت ٖلى التر٦حز زال٫ مً ال٣اثمت ٖلى ألاولى اإلاغجبت جدخل

  ال٣ىي، ومخٗضص ال٣ُبيت، زىاجي ؤو ؤخاصر الك٩ل؛ بهظا الضولي للخىاػن  اإلاد٣٣ت الضوليت الٗال٢اث ٢ىاٖض ج٣ضيم. ؤلا٢ليميت
ىضما الضوليت، اإلاىٓىمت يمً الاؾخ٣غاع بلى يكحر لت الىخضاث ؤصواع حٛحر هديجت لاليُغاب الخ٩اٞا هظا يخٗغى ٖو

ّ
 ٞةن اإلاك٩

اصة بما ميال يبضر الىٓام هظا     .ظضيض ج٩اٞإ إل٢امت ؤو ألانلي الخ٩اٞا إٖل

 بٓهىع  الدؿٗيىاث ٞترة ْهغ الٗليا الؿياؾت ٢ًايا ٖلى التر٦حز ًٖ بٗيضا ألامىيت الضعاؾاث لخ٣ل الالخ٤ الخُىيغ  

. Broadening /Deepening والخٗمي٤ الخىؾي٘ ٢ًيت ها٢كذ التي لؤلمً الى٣ضيت اإلا٣اعباث مً مىظت
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 مسخل٠ جٓهغ خيض  ٢ُاٖاث زمـ لدكمل ألامىيت ألاظىضة جىؾي٘ بلى ألاو٫  الخدغ٥ يكحر الى٣ضيحن، خؿب  
 بليه مايكحر هظا اإلاغظٗيت، للمىايي٘ مسخلٟت حٗاعي٠ جُىيغ في ؾاهم بما الهلت طاث الٟىاٖل هظه بحن الٗال٢اث ؤق٩ا٫

 والٟغص اإلاجخم٘ يٓهغ خيض (الضولي الىٓام الضولت، ألاٞغاص،) وولتز ٦يىيض َغي٣ت ٖلى ألامً مٟهىم حٗمي٤ ؤر الشاوي الخدغ٥
 في للتهضيض اإلاٗغيت ال٣يمت الهىيت جهبذ خيض مغظ٘ ٦مىيٕى اإلاجخم٘ مً جىُل٤ ألامجي للخدليل ظضيضة مغظٗيت ٦مىايي٘

  .ألامً إلاٗجى Paradigm-Shift بغاصيمي جدى٫  ؤزاع مما جدليليت ٧ىخضة الٟغص بصماط بلى ونىال ، اإلاجخمعي ألامً مًٗلت بَاع

م ٖلى   اع في ال٨بحرة والىٓغيت الٗلميت الى٣لت هظه مً الٚغ  ؤن بال ألامىيت للضعاؾاث ألا٧اصيمي للخ٣ل البدثي ؤلَا
 مىٓىمت زاعط لضو٫  ألامىيت للؿياؾاث باليؿبت اإلاغاظٗاث لهظه الخدليليت ال٣يمت مؿإلت في ج٨مً وب٣ىة اإلاُغوخت ال٣ًيت

 َبيٗت قغح لؤلمً الخ٣ليضر اإلاٟهىم بم٩اهيت ٖضم بحن جدليلي جىا٢ٌ ؤزاعث التي-مشال ؤلاٞغي٣يت ٧اإلاى٣ُت-ال٨بري  ال٣ىي 
 ال٣يمت ٣ٞضان في حؿاهم الٗكىاجي الخىؾي٘ ٢ًيت ؤزغي، هاخيت ومً الضو٫، إلاٗٓم وألاوظه ألابٗاص مخٗضصة ألامىيت اإلاكا٧ل

 .التهضيضاث لجمي٘ قامل ليهبذ لؤلمً الخدليلت

 مخجظع مٗحن  وؾياسخي جاعيخي جُىع  ٨ٖـ-بالخهىم ٚغبي-٨ٞغر  ج٣ليض هخاط هي الىا٢عي باإلاٟهىم الضولت بضايت،  
 ألاوعوبيت لل٣ىي  والخاعظيت الضازليت الؿياؾيت الٗمليت بَاعه في جٟاٖلذ خيض (1945-1648) ويؿخٟاليا بؿالم يٗٝغ ما في

ىت بلى ؤصي مما ال٨بري   الخجغيبيت الؿياصة وعوػهبحٙر ظا٦ؿىن  خؿب ج٣ليضيا،. ٞيه اإلاكاع٦حن وألاٞغاص الىٓام مً ٧ل قٖغ
 ل٣يام ألاو٫  الكٍغ جمشل (والكٗب ؤلا٢ليم خ٨م ٖلى الخ٣ي٣يت ال٣ضعة جمخل٪ ٦ماؾؿت للضولت Weberian الىيبحرر  الٟهم)

تراٝ) ال٣اهىهيت بالؿياصة يٗٝغ ما ؤو آلازغيً ٢بل مً بها لالٖتراٝ وؤؾاؽ الضولت يت الٖا  في ألازغي  الضو٫  ٢بل مً صولت بكٖغ

ل خيض ٣ٖب ٖلى عؤؾا  الهيٛت هظه جدىلذ ؤلاٞغي٣يت الخالت في. (الىٓام
ّ
 لخماعؽ الضو٫  هظه مٗٓم الضولي اإلاجخم٘ ق٩

ها مً ٞغيضة بييت الىديجت ٩ٞاهذ الخجغيبيت الؿياصة    .خضازيت وبٗض خضازيت زهاثو بحن ظمٗذ هٖى

يت، للهىيت، ٦مهضع ٢ىر  بمى٠٢ جدخٟٔ جؼا٫ ال التي ؤلازييت الجماٖاث مً يخ٩ىن  الخضاسي الٗىهغ    والكٖغ

يٟي ٦مدضص الاؾخٗماعيت الؿياؾيت بالخضوص ألاخيان مً ٦شحر في البجى هظه حٗتٝر ال بديض. والالتزام والا٢خهاص،  ٚالبا ٞهي ْو
لى ب٢ليم مً ؤ٦ثر ٖلى جخىػٕ ما  بىع٦يىاٞاؾى، ليبيا، الجؼاثغ، الىيجغ، مالي، مً ٧ل في الُىاع١  جىاظض مشل صولت مً ؤ٦ثر ٖو

 للخىبى، باليؿبت. الؿىصان ٚغب قما٫ الىيجغ، قغ١  قما٫ ليبيا، ظىىب الدكاص، قما٫ في اإلاخىاظضون   Tubuالخىبى وؤ٢ليت

 خ٣ى٫  مً بال٣غب)الاؾتراجيجي مى٢ٗهم ٖلى للخٟاوى للخىبى ٞغنت ٣ِٞ يمشل لم 2011 ليبيا في ال٣ظافي مٗمغ هٓام اجهياع

                                                           
دراكات الدوؿ   1 فعمى غرار التركيز التقميدي عمى األمف العسكري المتعمؽ بالتفاعؿ بيف القدرات الدفاعية واليجومية المسمحة لمدوؿ، وا 

المركز عمى االستقرار التنظيمي لمدوؿ، وأنظمة الحكومة، واإليديولوجيات : أضاؼ باري بيوزاف األمف السياسي. ألىداؼ بعضيا البعض
المتعمؽ بالموارد، والموارد المالية واألسواؽ الضرورية لتعزيز مستويات مقبولة مف : األمف االقتصادي. شرعية ليذه األنظمةالتي تضفي اؿ

. المتمحور حوؿ استمرارية وتطور النماذج التقميدية لمغة، والثقافة، والديف واليوية الوطنية واألعراؼ: األمف المجتمعي. الرفاه وقوة الدولة
: انظر. الميتـ بالمحافظة عمى المحيط المحمي والكوكبي كنظاـ داعـ أساسي تعتمد عميو البشرية: يئياألمف الب

BarryBuzan, “New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century”, International Affairs, Vol. 67, No. 
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 UNDP, Human Development Report 1994 (New York: Oxford University Press, 1994), Kanti Bajpai, “Human 

Security: Concept and Measurement”, Kroc Institute Occasional Paper 19:OP:1(August, 2000) 
 :في ىذا الصدد يمكف النظر الى المراجع التالية  3
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يت واإلاياه الىِٟ  الٗاثضاث ٖلى للؿيُغة اإلادليت اإلاىاٞؿاث ول٨ً ،(الىيجغ وقغ١  حكاص وقما٫ ليبيا ظىىب بحن الىا٢ٗت الجٞى

 2012 ٞيٟغر  Zuwaya الؼوايا و٢بيلت الخىبى بحن اإلاميخت اإلاؿلخت واإلاىاظهاث ومهغ والؿىصان حكاص بحن الخضوص ٖلى ؤلاظغاميت
 ٚحر الخض٣ٞاث مك٩لت هديجت جًغعث والتي لدكاص، الٛغبي والكما٫ ليبيا مً الىاثيت اإلاىا٤َ في الؿاثض الخىجغ صعظت واخذ

 -01ع٢م الخىييديت الخغيُت -خؿب  وليبيا مهغ ٖبر وؤوعوبا مالي قما٫ بحن اإلاسضعاث تهغيب الُغي٤ ٖلى الىا٢ٗت اإلاكغوٖت

ىيت جدذ الٟىاٖل في يخمشل الخضاسي، بٗض الٗىهغ ؤما    نىماليا مشل الضولت م٣ىماث هٟـ جمخل٪ ما ٚالبا والتي َو

 امخال٥ ؤن ًٖ ال٨ياهاث هظه ٦كٟذ خيض. ؤزغي  ظهت مً الىَىيت ٖبر الخمغص وخغ٧اث ظهت مً ويىهيخا الهض جايلىع  الهض،
 والتي ألاٞغي٣يت، الؿاخت ٖلى والا٢خهاصيت والٗؿ٨غيت الؿياؾيت الٟىاٖل ٖلى والخٟاّ إلوكاء يغوعر  قٍغ ليـ الضولت

   .ألامىيت الٟىاٖل ؤهم بحن مً حٗخبر الخضاسي الٗىهغ م٘ ٢ىيت لٗال٢اث جإؾيؿها ما زال٫ مً ٚالبا

 

  .ؤوسوبا إلى إفشيليا مً الؽشعيت-ػير والهجشة للخجاسة الشبيعيت الىشق : 01سكم خشيىت

 الغثيؿيت الاجها٫ وه٣اٍ بل الضو٫  جضٖمها ما ٚالبا الٟىاٖل هظه بإن ظاص٫ ظهخه مً  Clapham ٦الٞام الباخض

 التي اإلاسضعاث ججاعة والىِٟ، الؼاثحر، في اإلاٗاصن ليبحريا، في الخكب ؤوٛىال، في ألاإلااؽ: اإلادليت اإلاىاعص ٖلى حؿيُغ ٧ىجها
 جمب٨خى مىا٤َ في اإلاالي ألامً ظهاػ بدكضها ٢ام التي اإلايليكيا طل٪، جبحن التي ألامشلت ؤخض-02الخغيُت -واؾٗا اهدكاعا حٗٝغ

او  تهغيب في مخىعَىن  ؤٖما٫ عظا٫ هم اإلايليكياث ٢اصة مٗٓم جمب٨خى، في. جىعر جىماوي ؤماصو الؿاب٤ الغثيـ ٖهض في ٚو
 ببغاهيم جمغص م٩اٞدت في جىعيه م٘ مهالخهم جخالقى خيض ؤخمض ومىالر ؤخمض، ولض ٖمغ صيىا، صايا ولض طل٪ في بما اإلاسضعاث

 الىَىيت الجبهت اإلايليكياث هظه ق٩لذ 2012 مالي في الهغإ جٟجغ وبٗض التهغيب، َغ١  حهضص ٧ان الظر الُاعقي باهاوٛا

 ؤػواص الٗغبيت الخغ٦ت بلى الدؿميت حٛيحر بٗض ول٨ً. والجؼاثغيت اإلاىعيخاهيت الخضوص مً بال٣غب وجمغ٦ؼث (FNLA) ؤػواص لخدغيغ

                                                           
1
   Barry Buzan and Ole Waever, Regions and Powers: The Structure of International Security (Cambridge : 

Cambridge University Press, 2003), p. 228 
 www.unmigration.org :في ىذا الصدد يمكف مراجعة تقارير مكتب األمـ المتحدة لميجرة عمى موقعيا الرسمي  2
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(MAA) ججاع الؾدبٗاص حؿعى التي مالي في الٗغبيت اإلاجخمٗاث ؤًٖاء بحن ٦بحر ظض٫ ؾببذ آزغ ؾياسخي ججم٘ بلى واهًمامها 

   .الؿياؾيت بغامجها مً اإلاسضعاث

جي وجدذ بل اإلادلي اإلاؿخىي  ي٨ٗـ ؤلاٞغي٣يت الضو٫  مٗٓم في لؤلمً الغثيسخي التر٦حز اإلاُٗياث، هظه ٖلى بىاءا  َو
 ومك٩لت اإلاجاٖاث مى٣ُيت بهىعة جيخج ألاهليت والخغوب والاه٣الباث الا٢خهاص بصاعة ؾىء اإلاؿخ٣غة، ٚحر ٞال٣ياصاث بض٢ت

. ؤلاٞغي٣يت ألامىيت ألاظىضة مىايي٘ ٦إهم واإلاغى، والجغيمت، الالظئحن،

 

. اإلاخذساث وشق  أل م جىليديت خشيىت: 02سكم خشيىت

 

 الليبيت لألصمت ألامىيت الخلاوعاث زاهيا،

 بٞغي٣يا قما٫ صو٫  في الكٗبيت الاخخجاظاث مىظت هديجت ليبيا في الؿياسخي الىٓام حٛحر ألامجي، اإلاؿخىي  ٖلى

 الىمُيت الهىعة بَاع في وألامىيت الؿياؾيت الضولت ماؾؿاث ي٠ٗ ًٖ ٣ِٞ ليـ الُٛاء ٦ك٠ (ؾىعيا مهغ، جىوـ،)
هىع  ال٣ظافي لليبيا  باإلاىاػاة الش٣يلت ألاؾلخت اهدكاع ول٨ً. الجضيضة ليبيا في واإلاىاعص والُا٢ت الهىيت ٖلى اإلادليت الخالٞاث ْو

  .بإ٦ملها للمى٣ُت ول٨ً ليبيا في ٣ِٞ ليـ الالاؾخ٣غاع مً ظضيضة ظبهت ٞخذ لالزترا١ ٢ابلت عزىة خضوص م٘

 

 

                                                           
1
 Wolfram Lacher, Organized Crime and Conflict in the Sahel-Sahara Region, Papers Washington D.C.: Carnegie 

Endowment for International Peace, 2012 ;  

http://carnegieendowment.org/2012/09/13/organized-crime-and-conflict-in-sahel-sahara-region/dtjm 
2
 Laurence Aïda Ammour, Security Issues Emerging in the Maghreb and the Sahel after the Arab Spring, IEMed 

Mediterranean Yearbook, 2012. 
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 ليبيا في الىلىيت اإلاىاسد أل م جىليديت خشيىت: 03 سكم خشيىت

 

يت ومهضعر  اإلاخىاٞؿحن ال٣ُبحن مً ازىحن بحن الخميحز يم٨ً صازليا،  ؾ٣ٍى ًٖ الىاججت الٟجىة لؿض الكٖغ

يت: ال٣ظافي يت اإلاؿلر ال٨ٟاح قٖغ م ٞٗلى. اإلاىخسبت الخ٩ىمت في اإلامشلت اإلاضهيت والكٖغ جي اإلااجمغ" حك٨يل مً الٚغ " الَى

 اليمحن ؤصث التي الجضيضة الليبيت الخ٩ىمت بدك٨يل ػيضان ٖلي ج٩لي٠ ٖلى الخىا٤ٞ في 10/2012/ 14 الؿياؾيت ال٣ىي  وهجاح
 التي الؼهخان ميليكيا خيض مهغاجه الليبيت؛ اإلاضن في اإلايليكياث إلاسخل٠ الٗؿ٨غر  الخىاظض ؤن بال 14/11/2012 فى ال٣اهىهيت
 الؼبحر ؤخمض الكيش صٖىاث خيض وبغ٢ت َغابلـ، يض ٢ىة ؤجها ٖلى هٟؿها و٢ضمذ اإلاضيىت ٖلى اإلاؿلخت الؿيُغة ماعؾذ

 ال٨خاثب م٘ واإلاهالخت الضمج بٖاصة ٦يٟيت ًٖ الخضيض ٖىض الشالشت والٟئت ٞضعاليت، بَاع في ليبيا قغ١  الؾخ٣ال٫ الؿىىسخي

ىانغ لل٣ظافي اإلاىاليت وال٣باثل ألامىيت  إل٢امت خ٣ي٣ي تهضيض ق٩ل  والىيجغ الجؼاثغ مً ٧ل بلى الالظئحن الؿاب٤ الىٓام ٖو
 لىعووـ الباخشت خؿب بمٗؼ٫  ٞهمه يم٨ً ال الليبي الؿياسخي اإلاكهض في الاه٣ؿام هظا. مىخضة جمشيليت ماؾؿاث صولت

L.Ammour  ًٖ الشىعة وبعر الخاعيخي ؤلاعر . 

اثلخه ال٣ظافي شخهيت خى٫  اإلاخمدىع  الليبي الؿياسخي للىٓام الخاعيخي لئلعر بالىٓغ : في ع٧اثؼه ؤهم جمشلذ ٖو

كله الخضوص، زاعط شخصخي هٟىط لخد٣ي٤-مشال الُىاع١ -والجماٖاث الجىاع بضو٫  الخالٖب ىيت ماؾؿاث جُىيغ في ٞو  َو

غاٝ اإلاغ٦ؼ مىا٤َ بحن الهغإ لخل٤ وحّٗمضه خ٣ي٣يت،  مىاٞؿحن ْهىع  إلاى٘ الجيل وبيٗاٝ الكغ٢يت اإلاىا٤َ وتهميل وألَا

                                                           
 الموقعتـ زيارة : اإلستراتيجيمي عبد الرحمف غيث، الحكومة الميبية الجديدة وتحديات مرحمة ما بعد الثورة، ممؼ األىراـ   1

: 23/12/2013بتاريخ 
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=1151759 

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=1151759
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٘ الباخشت خؿب طل٪، ٖلى بىاءا. مدخملحن جي للٗلم 2011 الكٗبيت الاخخجاظاث بضايت مىظ اإلاخٓاهغيً ٞع  لليبيا الؿاب٤ الَى

بت ٣ِٞ ليـ ّمشل  ول٨ً (1951-69) الؿىىسخي ٖهض في (ٞؼان بغ٢ت، َغابلـ،)الظاحي الخ٨م مىا٤َ همىطط بلى الٗىصة في الٚغ
 ٧ان الظر التهميل يض وصٖىة والهىياث الجٛغاٞيت لالهخماءاث الخ٣ي٣ي الخمشيل هى الٟضعاليت بةٖالن بىٛاػر  مُالبت

  .الليبيت اإلامل٨ت بَاع في الؿاب٣ت الٗانمت بىٛاػر  ٧ىن  زانت ؾاب٣ا الكغ٢يت للمىا٤َ مخٗمضا

لسخي قما٫ خل٠ جضزل الخغب، بَاع وفي  زال٫ مً للميليكياث الجٛغافي الخإنيل جٟا٢م بلى ؤصي NATO ألَا
 ج٩ىن  ؤن مً بضال الٗملياجيت، الىاخيت مً. الجىيت-ألاظىبيت ال٣ىاث بلى البريت-الليبيت ال٣ىاث مً ال٣ياصة في حٛيحر بخضار

: ٧الخالي الخغب ٖمليت الٗؿ٨غر  الخضزل خّغٝ وبالخالي. اإلاازغ الغثيسخي الٟاٖل ؤنبدذ الليبيت لل٣ىاث الضاٖم الىاجى ٢ىاث

ىيت-ٖؿ٨غيت ٢ياصة بةوكاء ؤلا٢ليميت ألاعييت للىخضاث حؿمذ لم الخغب ٢ياصة ػمام جىليه زال٫ مً  زبرة، طاث َو
 متزايض وقٗىع  ال٣ياصاث، مً مىٟهلت ؾالؾل وجغؾيش اإلاىاليت، لل٣ىاث اإلادخمل الؼخ٠ ل٣خا٫ يغوعيت وبؾتراجيجيت

يت  ما وهظا. ليبيا جدغيغ في ؾاهم مً باٖخباعها اإلاخىاٞؿت اإلايليكياث واهدكاع الظاحي-الخٗؼيؼ شجٗذ  وؤزحرا اإلادليت، بالكٖغ

 الؼهخان مشل)مدضصة ومضن ببلضاث اإلادضص الجٛغافي الاهخماء خؿب اإلايليكياث مٗٓم جىٓيم الباخشت خؿب يٟؿغ
 اإلايليكياث جمغ٦ؼ يٟؿغ هظا. مىا٣َهم جإمحن مؿإلت جخجاوػ  وااخت ؾياؾيت ؤظىضة جمخل٪ ما هاصعا ؤجها ٦ما ،(ومهغاجت

جي للمجلـ عثيسخي ٦مىاػن  ؤلا٢ليميت   .الاهخ٣الي الَى

 في ؾاهمذ ليبيا في للخغب ال٨ٗؿيت والىخاثج الضولت، بىاء بٖاصة ٖمليت بَاع في وألامجي الؿياسخي ال٠ًٗ ب٢ليميا،

 الىَىيت ٖبر الخض٣ٞاث مسخل٠ جمىيل: في واإلاخمشلت اإلاى٣ُت في مؿب٣ا اإلاىظىصة ألامىيت لاله٨كاٞاث الظاحي-بالخٗؼيؼ يٗٝغ ما
ت، ؤمىيت ومغا٢بت لالزترا١ ٢ابلت خضوص ْل في التهغيب لكب٩اث

ّ
غنت هك  جىاظضها هُا١ لخىؾي٘ ؤلاظغاميت للكب٩اث ٦بحرة ٞو

  .ؤصهاه اإلاظ٧ىعة البياهاث خؿب ما٦ضة ألاؾلخت تهغيب مداوالث ؤنبدذ بٗضما زانت ٖملياتها، حجم وج٨شي٠

 ؾىاء ألامىيت الاه٨كاٞاث مً اإلاؼيض بةزاعة صعاماجي٨يت بهىعة ؾمدذ الٟىضخى هظه مشل الٗملياحي، اإلاؿخىي  ٖلى

 ،2011 بٞغي٣يا ٚغب في والجهاص الخىخيض ٦جماٖت: ؤلاؾالمي الٛغب بالص في ال٣اٖضة لخىٓيم الجضيضة ألاطٕع ْهىع  زال٫ مً

 اإلاى٢ٗىن  ٦خيبت ٢يام الجؼاثغر، الجاهب ٞٗلى. الٗملياث مؿخىي  وجدؿحن ج٨شي٠ زال٫ مً ؤو ،2012 بالضم اإلاى٢ٗىن  ٦خيبت

 مً أل٦ثر واخخجاػهم 11/01/2013 في-الجؼاثغ صخغاء-ؤمىاؽ بٗحن الىا٢ٗت بدي٣ىخىعيً البتروليت ال٣اٖضة ٖلى بهجىم بالضم
 و ال٣ظافي م٣خل ٢بل ؤيام ؤعبٗت 16/10/2011 في MNLA ؤػواص لخدغيغ الىَىيت الخغ٦ت جإؾيـ إلاالي، وباليؿبت ٖامل، 41

                                                           
1
 Laurence Aïda Ammour, Libya and Sahel perspective, 12th Strategic Planning and Analysis Seminar – "Northern 

Africa Area Situation", Geneva Centre for Security Studies, 27-29 June 2012. 
2
 Loc. Cit,. 

؛ وفقا (منطقة سبيا)إعالف المجمس االنتقالي الميبي عف اكتشافو ألسمحة كيماوية في منطقة جفرا الصحراوية  09/2012/ 3
الرغـ مف الرواية الرسمية في مالييف طف مف غاز الخردؿ عمى  9.5لمنظمة حظر األسمحة الكيماوية ال تزاؿ ليبيا تخزف 

كمغ مف مادة سيمتكس  640ضبط الجيش النيجيري  12/06/2011بتدمير كامؿ مخزوف األسمحة الكيميائية؛  2004
كشفت باماكو عف دخوؿ عدد معيف مف صواريخ أرض جو مالي  09/2011وصواعؽ قادمة مف ليبيا في حدودىا الشمالية ؛ 

 :انظر. لقافمة مف األسمحة والمياجريف األفارقة عمى الحدود مع النيجر اعترض الجيش الجزائري 01/2012؛ 
http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2012/01/16/feature-01 

http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2012/01/16/feature-01
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 ٚغب-قما٫ إلاى٣ُت ؤلا٢ليمي ألامً لىٓغيت الخدليليت ال٣يمت يا٦ض  ؤقهغ ؤعبٗت ْٝغ في مالي قما٫ ٖلى الاؾديالء في وهجاخها

.  بٞغي٣يا

 ال٣اثم ال٣ظافي هٓام الجهياع ٨ٖؿيت هديجت مجغص ليؿذ لليبيا باليؿبت الؿالح ٞىضخى اإلاُٗياث، هظه ٖلى بىاءا 

حن ،(بغ٢ت زانت) ليبيا مً الكغ٢يت للمىا٤َ اإلاخٗمض التهميل ٖلى  الليبيت ؤلاؾالميت الجماٖت) الجهاصيحن مسخل٠ وجَى

-ميليكيا ٖىهغ ؤل٠ 700 -الٗؿ٨غيت اإلايليكياث ٢بل مً ؾىاء ليبيا في اإلاماعؽ الٗى٠ اػصواظيت ول٨ً اإلاى٣ُت، في (اإلا٣اجلت
ىيت ؤمىيت ماؾؿت ٚياب ْل في ال٨خاثب مسخل٠ ٢بل مً و  الىَىيت الىالءاث ل٨ؿب عثيسخي جدضر بمشابت يٗخبر ٢ىيت َو

 ٖلى الخٟجحراث بدبجي ؤلاؾالميحن باإلادكضصيً يٗٝغ ما ٢يام ؤزغي، هاخيت مً. الضولت بىاء ٖمليت الؾخ٨ما٫ بضوعها الًامىت

 الىَىيت اللجىت م٣غ وجٟجحر ألامغي٨يت الؿٟاعة جٟجحر -الغخمان ٖبض ٖمغ ألاؾحر ٦خاثب جبىتها التي ٦خل٪ صوليت ؤهضاٝ

ل الاهخداعيت بالهجماث يٗٝغ ما بَاع في اإلاىٟغصة الٗملياث ؤو-ببىٛاػر  ألاخمغ للهليب
ّ
 للبٗض ؤلا٢ليمي الامخضاص وب٣ىة مش

.  الٟٕغ الخىٓيم ؤلاؾالمي اإلاٛغب بالص في ال٣اٖضة ؤو ألام ال٣اٖضة بدىٓيم ؾىاء اإلاغجبِ ؤلايضيىلىجي

 العاخلي واللماء اإلاخىظىي الحىك بين للجضابش ألامني ؤلاكليمي الخإزير خذود ، زالثا،

 اإلاى٢٘ ؾىاء الىٓغيت ال٣ىة ٖىانغ الجٛغافي ظىاعها صو٫  م٘ باإلا٣اعهت الجؼاثغ جمخل٪ الجيىاؾتراجيجيت الىاخيت مً 
 ٖؿ٨غيت و٢ىة بها، مديُت واٞغي٣يت مٛاعبيت صو٫  بىي٘ م٣اعهت هاثل ه٣ضر واخخياَي خيىيت، َا٢ىيت مىاعص الاؾتراجيجي،

 امخضاص ٖلى ؤلاعهابيت الخىٓيماث مسخل٠ جىاظض اؾخمغاع زال٫ ومً ٖمليا ل٨ً  .ؤلاعهاب م٩اٞدت في زبرة طاث وؤمىيت

لسخي قما٫ لخل٠ الٗؿ٨غر  والخضزل للجؼاثغ، الخضوصيت-الجىىبيت اإلاىا٤َ  للؿياصة وج٣ىيًهما مالي في ولٟغوؿا ليبيا في الَا

                                                           
رتزقة في الجيش الميبي مف أصوؿ طارقية ومشاركتيـ في التمرد إال أف انتماء معظـ قادة فغمى غرار عودة المقاتميف الـ  1

الحركة سابقا إما إلى الجيش الميبي السابؽ مثؿ محمد اغ نجـ عقيد وحدة لمجيش الميبي المتمركزة في سبيا وسط ليبيا أو 
عمى تنظيـ وتعبئة وحدات المتمرديف الطوارؽ عبر المنشقيف عف الجيش المالي مثؿ اغ مبارؾ اكي واغ باموسو منح القدرة 

 .رقعة واسعة مف شماؿ مالي
-الصحراء مف حيث اإلنفاؽ العسكري-تحتؿ الجزائر المرتبة األولى مف بيف دوؿ منطقة الساحؿ: مف الناحية العسكرية  2

ات بارتفاعو بمعدالت ثابتة وتوقع% 21.4حيث تعتبر السوؽ األكثر جاذبية في ظؿ ارتفاع اإلنفاؽ بنسبة -حسب الجدوؿ
جاذبية السوؽ، المشيد التنافسي : مستقبؿ صناعة الدفاع الجزائري"وفؽ ما نشره تقرير 2017حتى عاـ % 6.2بنسبة 

: واإلقميمي الدولي المستوييف عمى النشيط الفاعؿ الجزائر تعتبر األمني، المجاؿ في التعاوف حيث مف. "2017والتوقعات عاـ 
 المسمحة الجماعات حوؿ المعمومات لتبادؿ العسكري لمتعاوف لجنة إنشاء تتضمف وتونس الجزائر بيف منسقة أمنية خطة إنشاء

 ىيئة في وعضو ،2011 ديسمبر في كيداؿ منطقة في مالي لجنود والتدريب الموجستي الدعـ توفير اإلجرامية؛ الشبكات و
 في Active Endeavour البحرية العممية في شاركت دولة أوؿ تعتبر 2006 ؛2010 افريؿ الساحؿ لدوؿ المشتركة القيادة

 الثامنة البحرية التدريبات في الجزائر مشاركة  ؛2011 نيويورؾ في اإلرىاب لمكافحة العالمي لممنتدى مؤسس عضو المتوسط؛
. 2005"  فمنتموؾ" العالي التركيز ذات العسكرية المناورات في مشاركتيا إلى إضافة ،2012 في Phoenix Expressؿ 

 :انظر
Laurence Aïda Ammour, "Evolution of the Algerian defense policy" , Centre Français de Recherche sur le 

Renseignement, Aout 2013 ; Oskar Nkala, "Algeria seeks new border security systems as war clouds gather over 

Mali",  November 2012  : 

http://rpdefense.over-blog.com/article-algeria-seeks-new-border-security-systems-as-war-clouds-gather-over-mali-

112852651.html 

http://rpdefense.over-blog.com/article-algeria-seeks-new-border-security-systems-as-war-clouds-gather-over-mali-112852651.html
http://rpdefense.over-blog.com/article-algeria-seeks-new-border-security-systems-as-war-clouds-gather-over-mali-112852651.html
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 في ألامىيت ال٣ياصة ٞجىة ؾض في عاثضة ٦ضولت الجؼاثغ ٞكل ؤزبذ وألامً الؿلم لخٟٔ الضوليت الٗال٢اث في زابذ ٦مبضؤ
 ٖبر الخمضص بَاع في ؤو اإلاخىؾُي ألامً ل٨ٟغة ألاوعوبي الُغح بَاع في ؾغيٗت صوليت واؾخجابت ٞٗل بغص ؾمذ مما اإلاى٣ُت

.   الخىظه الٗاإلايت ؤلاعهابيت الخىٓيماث إلاسخل٠ ؤلا٢ليمي

 الٗغي٣ت الجيىبىليدي٨يت الىيٗيت وب٣ىة جُغح ظٛغاٞيت صعاؾت ؤر Mediterranean Region اإلاخىؾُي للُغح باليؿبت
لى اإلاخىؾِ  .الضوليت الؿياؾت في اإلاخىؾِ للبدغ م ٖو بيٗت اه٣ؿاماجه مً الٚغ  جإزحراث مدل يؼا٫ ال ؤهه بال خضوصه َو

 الٗال٢اث ؤهماٍ إلاسخل٠ جاعيسيت صعاؾت ؤر جٓهغها ؤن يم٨ً التي الىديجت هظه والهغإ للخٗاون  مٟتر١  وجباصالث، مخباصلت

 الجماٖاث بحن ؤو (1960-1830) للمى٣ُت ألاوعوبيت الاؾخٗماعيت الٗمليت بَاع في ؾىاء للًٟخحن اإلااّؾؿت ال٨ياهاث بحن
اصة الجضيضة ألاوعوبيت والترجيباث الاؾخ٣ال٫ ٖمليت ًٖ الىاقئت الؿياؾيت  بضعوها جُغح التي الٗال٢اث مً ظضيض هٕى بىاء إٖل

 لٓغوٝ هديجت ؤم ج٣ليضيت هٟىط مى٣ُت بىاء بٖاصة بَاع في هي هل: الٗال٢اث هظه ألظله ؤؾؿذ الظر اإلاضي بق٩اليت
 هغم في اليىم الهاٖضة ال٣ىي  بحن ؤو الباعصة الخغب بَاع في اإلاٗؿ٨غيً بحن ؾاب٣ا ؾىاء الكضة ٖاليت الٗالمي الاؾخ٣ُاب

. Rising Power الٗالمي ال٣ىة

 ألامىيت اإلاساٝو بحن الازخالٝ لضعظت اإلادضصة The Culture of Regional Security ؤلا٢ليمي ألامً ز٣اٞت ٚغاع ٞٗلى

: ألاوعوبيت الُغوح ججاطباث) اإلاخىؾُي باألمً اإلاغجبُت للخُاباث اإلاخٛحرة الُبيٗت والجىىبيت، الكماليت الًٟخحن لضو٫ 
لسخي قما٫ خل٠ م٘ اإلاىٟغصة ألامىيت الخىاعاث اإلاخىؾِ، اظل مً الاجداص ومكغوٕ الٟغوسخي بغقلىهت، ومؿاع ؤلاؾباوي  (ألَا

ً
ّ
 اإلاكتر٥ الخاعيش ؤؾُىعة ٖلى ؤّؾـ  construction idéelle ٨ٞغر  ٦بىاء للمخىؾِ اإلاٗياعيت اإلاًامحن ًٖ ال٨ك٠ مً ؾيم٨

. الًٟخحن جىا٢ًاث بحن الغبِ بًغوعة ب٢ليمي وعي ْهىع  و ظماعي إلاسيا٫ ياؾـ زُاب  ج٣ضيم وبالخالي. ٖليه اإلاُلت للضو٫ 

 مً  ظضيضة مؿخىياث بْهاع ٖلى2011 الليبيت وألاػمت ،2013-2012 مالي في ألاػمت ؾاٖضث للجؼاثغ، باليؿبت
ىيت جدذ وألاوؿا١ البجى نياٚتها في يكاع٥ للجؼاثغ ألامىيت التهضيضاث م ٞٗلى الىَىيت، ٖبر ؤو َو  في الُىيلت زبرتها مً الٚغ

 ٣ِٞ ليـ خضوصها زاعط مكتر٦ت ٖؿ٨غيت ٖملياث في اإلاكاع٦ت ًٖ جخدٟٔ الجؼاثغ ؤن بال ؾىت (19) ؤلاعهاب م٩اٞدت
جي الجيل ٖلى الجؼاثغر  الضؾخىع  يدٓغ خيض صؾخىعيت-٢اهىهيت ألؾباب  ؤعاييه، زاعط ٖؿ٨غر  ٖمل في اإلاكاع٦ت مً الَى

 م٣غ ٖلى الهجىم-والجىىب الكما٫ في ؤلاعهابيت الجماٖاث صيىاميت في الخد٨م ونٗىبت الالجمازليت الُبيٗت بؿبب ول٨ً

ت جي للضع٥ الىالثيت اإلاجمٖى ىان صوعيت اؾتهضٝ 12/07/2012وجٟجحر ،03/03/2012 جمجراؾذ في الَى جي الضع٥ أٖل  بمضهيت الَى
 حؿتهضٝ زاعظيت ٖؿ٨غيت ٖملياث في مكاع٦تها خا٫ في الضازل في الاهخ٣اميت الهجماث جهٗيض مً الجؼاثغ جسصخى-مىايل بغط

 ٖلى الغص بمشابت بإجها الٗمليت مىٟظوا ٞيه نغح الظر جي٣ىخىعيً خاصر بلى عبما يٗؼي  ما وهظا ؤلاعهابيت الخىٓيماث مسخل٠

. مالي قما٫ في الٟغوسخي الٗؿ٨غر  الخضزل

                                                           
واحتوائو ألىـ الزوايا والمضائؽ  (أوروبا، شماؿ إفريقيا، غرب أسيا)توسطو لثالث قارات : تكمف أىمية المتوسط في   1

مكانية الولوج إلى البحر  -(البوسفور، الدردنيؿ، بحر مرمرة)جبؿ طارؽ، قناة السويس، والممرات المائية التركية-الدولية وا 
وروسيا مف دخوؿ األسواؽ العالمية، وتقديـ المتوسط كأكبر خط بحري لمنفط القادـ مف األسود ما مّكف مختمؼ الدوؿ القارية 

 :لمتفصيؿ أكثر أنظر. F. Braudelالخميج و لممعامالت التجارية المحركة لالقتصاد العالمي بعبارة فرناند بروديؿ 
Laris Graiser and Dejan Hribar, "Euro-Mediterranean Region :Resurged Geopolitical Importance", International 

Journal of Euro-Mediterranean Studies, Vol. 5 (2012), p. 58   
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 الخضزل ٖامل ٞيه يلٗب ٦بحرة ؤمىيت هكاقت يكهض الظر ؤلا٢ليمي مديُها في للجؼاثغ اإلا٩اهيت الاؾخمغاعيت وبالخالي،
 ال٣اثم ألامجي الخ٨ٟحر ججاوػ  بلى باإلياٞت الجؼاثغر  ال٣غاع ناو٘ ٖلى يٟغى مىه، الخض بض٫ حٛظيخه في ٦بحر صوع  الٗؿ٨غر 

 مً جم٨جها وا٢ٗيت ؤ٦ثر ؾياؾت نياٚت  ،ؤوال :ٖلى ٢اثمت بؾتراجيجيت عئيت جبجي بلى الًي٣ت الضاثغة ؤو الىيؿخٟالي اإلاٟهىم ٖلى
 ؤمً يسضم الظر ؤلا٢ليمي الخىاػن  مً هٕى إلخضار ال٣ظافي مٗمغ هٓام ؾ٣ٍى ؤخضثها التي ال٣ىة ٞجىة مً الاؾخٟاصة

 اٖخباع ٖلى ألامىيت الهمىم هٟـ مٗها وجخ٣اؾم حك٩ل التي الضو٫  م٘ ؤلا٢ليمي حٗاوجها جيكيِ ،زاهيا. ألاولى بالضعظت خضوصها
 اإلاىاظهت وج٣ىياث الٗؿ٨غيت الخبراث ج٣اؾم بَاع في ؾىاء البٌٗ ببًٗها وجماػظها التهضيضاث وجمضص الجٛغافي ال٣غب

 ٦مكغوٕ" الىوىيت اإلافالحت" خ٣٣تها التي الىجاٖت بَاع في ،زالثا. للمى٣ُت البيئيت الخهىنيت زانت جغاعي الالجمازليت
 الش٣اٞيت وختى واإلاجخمٗيت الؿياؾيت الا٢خهاصيت، للم٣اعباث وجًميىه لؤلمً الى٣ضر الُغح يب٣ى ألاولى بالضعظت ؤمجي

.   اإلاى٣ُت في ألامىيت لؤلػمت صاثم خل إليجاص يغوعر 
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ألامم اإلاخدذة  جإظيغ مىظمت العىفيتي بؽئن-الىفاق ألامشييي

 1945ؼباه -1941واهىن الثاوي 
    -حامعت رو كاس، مدمىد ؼاهش خميذ. م د.ؤ

 

 

 

 

Abstract 

   The United Nations declaration was a masterly example of how American foreign policy was 

highly significant in binding together the different constituents of the Allies in practically the 

Soviet Union in a common purpose and creating the nucleus for a post-war international order by 

shedding light to the American-Soviet concord to establish the united nation organisation. In this 

context, the United States sought to bring the Soviet Union to the new international organization 

by series of negotiations from the Soviet Union's entrance in the war beside the Allies to the 

Yalta conference. The United States most important goal was to ensure the Soviet Union's 

participation in the United Nations, which he achieved at granting veto power to each permanent 

member of the Security Council, accepted the soviet demand in regards to join the Ukraine and 

Belarus as members in the United Nations. In conclusion, the American-Soviet concord had 

succeed in achieving of its goals regarding in creating a new international order, instead of the 

old international order which formed by the end of the First World War.  

 

 ملخق

  هضٞا ق٩ل الظر الخاعظيت اإلاخدضة الىالياث لؿياؾت ؤهمىطظا اإلاخدضة ألامم بٖالن ٧ان   
ً
 الخلٟاء جغابِ حٗؼيؼ في للٛايت هاما

يتي الاجداص م٘ والؾيما  ٖلى الًىء بدؿليِ الخغب اهتهاء ٣ٖب صولي لىٓام هىاة زل٤ وهى بال مكتر٥ هضٝ جد٣ي٤ في الؿٞى

يتي-ألامغي٩ي الخىا٤ٞ  الاجداص اهًمام بلى اإلاخدضة الىالياث ؾٗذ الؿيا١، طل٪ في. اإلاخدضة ألامم مىٓمت لخإؾيـ الؿٞى
يتي يتي الاجداص صزى٫  مً امخضث اإلاٟاوياث مً ؾلؿلت زال٫ مً ظضيضة صوليت مىٓمت بلى الؿٞى  ظاهب بلى الخغب في الؿٞى

يتي الاجداص مكاع٦ت يمان هى اإلاخدضة الىالياث هضٝ ٧ان ٣ٞض. يالُا ماجمغ اهتهاء بلى الخلٟاء  ألامم مىٓمت في الؿٞى
يتي الُلب ٢بى٫  ًٖ ًٞال ألامً، مجلـ في صاثم ًٖى ل٩ل الى٣ٌ خ٤ مىذ زال٫ مً اإلاخدضة،  اهًمام يسو ما في الؿٞى
،. اإلاخدضة ألامم مىٓمت في ٦إًٖاء البيًاء وعوؾيا ؤو٦غاهيا

ً
ا١ ٧ان وزخاما يتي  -ألامغي٨يت الٞى  جد٣ي٤ في هجر ٢ض الؿٞى

.  ألاولى الٗاإلايت الخغب ؤ٣ٖاب في حك٩ل الظر ال٣ضيم الضولي الىٓام مً بضال ظضيض، صولي هٓام زل٤ في اإلاخٗل٣ت ؤهضاٞه
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 اإلالذمت

 ٢بل ؾاثضا ٧ان الظر الضوليت الٗال٢اث هٓام في ٖمي٣ت حٛيحراث 1939 ٖام ايلى٫  في الشاهيت الٗاإلايت الخغب اهضإل ؤخضر     

ها  يغوعة ٖلى الًىء ؾلِ مما,وحكاب٨ها اإلاهالر جضازل مً مخ٣ضمت مغخلت بلى ونل ٢ض الضولي اإلاجخم٘ ؤن الؾيما,اهضاٖل
 والاجداص اإلاخدضة الىالياث مً ٧ل ؾٗذ ٣ٞض, هٟؿه الؿيا١ وفي. الشاهيت الٗاإلايت الخغب ٚغاع ٖلى الخغوب اهضإل مى٘

يتي  ؤولىياث في اإلاهمت ال٣ًايا مً واخضة لخ٩ىن  اإلاخدضة ألامم مىٓمت بوكاء بكإن مكتر٥ جٟاهم بلى للخىنل, الؿٞى
  ؤْهغجا اللخحن الضولخحن بحن اإلاكتر٥ الاهخمام طاث الشاهيت الٗاإلايت الخغب صبلىماؾيت

ً
  ٢ل٣ا

ً
ا ٦بحرا  ٖباءة مً زغوظهما مً زٞى

حن ٦ال ٧ان ٣ٞض, ج٣ضيغ ؤ٢ل ٖلى الؿياؾيت اإلا٩اؾب ٖلى الخٟاّ صون  مً الشاهيت الٗاإلايت الخغب اهتهاء ٣ٖب الخدال٠  الُٞغ

 يغضخي لخٟاهم للىنل, آلازغ الُٝغ ججاه الخالٞاث بْهاع مً ؤ٦ثر والهضا٢ت الىيت وخؿً الضٖم بْهاع بلى يؿٗيان
حن  للخٟاّ ٞحها مازغيً صاثمحن ًٖىيً بىنٟهما بلحها والاهًمام الجضيضة الضوليت اإلاىٓمت بوكاء ٖلى اإلاىا٣ٞت بكان للُٞغ

 الٗاإلايت الخغب اهتهاء ٣ٖب ؾييبش٤ الظر الجضيض الٗالمي الىٓام ٢ياصة في الاؾخمغاع زال٫ مً وهٟىطهما م٩اؾبهما ٖلى

. الشاهيت

يديت-ألامغي٨يت الٗال٢اث خٓيذ     هظا وفي,الباخشحن مً ٖضص ٢بل مً زام باهخمام الشاهيت الٗاإلايت الخغب زال٫ الؿٞى
 ؤإلااهيا هؼيمت مؿإلت ٖلى بالتر٦حز الٗال٢ت هظه اَغ مٗالجت في بيجها ٞيما جٟاوجذ التي الضعاؾاث مً الٗضيض نضع اإلاجا٫

 
ً
 مؿإلت ؤن بال.الضولخحن بحن الٗال٢اث ٖلى وجضاٖياتها الشاهيت الٗاإلايت الخغب اهتهاء ح٣ٗب ؾٝى التي وحؿىياث ٖؿ٨غيا
يتي والاجداص اإلاخدضة الىالياث بحن اإلاخدضة ألامم مىٓمت جإؾيـ ٖلى الاجٟا١   الؿٞى

ً
  لم زانت

َ
 ٢بل مً الاهخمام ببالٜ جدٔ

ا١ طل٪ ٖلى الًىء حؿليِ اعجإيىا لظل٪, الباخشحن  الاجداص واهًمام الشاهيت الٗاإلايت الخغب اإلاخدضة الىالياث صزى٫  مىظ الٞى

يتي   لٗب الظر, 1945 ٖام يالُا ماجمغ جهايت ختى, 1941 ٖام الخلٟاء ظاهب الى للخغب الؿٞى
ً
  صوعا

ً
 اجٟا١ بلى الخىنل في باعػا

. 1945هيؿان مً والٗكغيً الخامـ في ألامغي٨يت ٞغاوؿيؿ٩ى ؾان مضيىت في و٢٘ الظر اإلاخدضة ألامم مىٓمت لخإؾيـ

ا١ ٖلى الًىء بدؿليِ اإلاخدضة ألامم مىٓمت بةوكاء ؤخاَذ التي اإلاالبؿاث بْهاع يخُلب طل٪ جإنيل ان    -ألامغي٩ي الٞى
يتي ا١ هظا بغػ  بط, اإلاخدضة ألامم مىٓمت ميشا١ مكغوٕ نياٚت في وصوعه, الؿٞى   الٞى

ً
 الغؾميت اإلاكاوعاث زال٫ مً جضعيجيا

حن بحن  اإلاخدضة للىالياث الؿياسخي والخٗاون  الخيؿي٤ بَاع ًٖ جاعيسيت هبظة يدىاو٫ , ألاو٫  اإلادىع : الخالي الىدى ٖلى الُٞغ

 ؤلاجداص ومى٠٢ ألامم ٖهبت مىٓمت جإؾيـ ؤهخج الظر, 1919 ٖام الهلر ماجمغ في ألاولى الٗاإلايت الخغب اهتهاء ٣ٖب
يتي يتي واإلاى٠٢ اإلاخدضة ألامم مىٓمت بوكاء بكإن ألامغي٩ي الضبلىماسخي اليكاٍ بضاياث,الشاوي واإلادىع . مجها الؿٞى  الؿٞى

 مىٓمت إلاكغوٕ الخإييض ٦ؿب بلى الؿعي في اإلاخدضة الىالياث صوع  اإلادىع  هظا ٖالج ٣ٞض, 1944 ؤب-1941 ألاو٫  ٧اهىن  في مىه
يديت-ألامغي٨يت اإلاكاوعاث جىاو٫  ٣ٞض, الشالض اإلادىع  بما,والخاعجي الضازلي اإلاؿخىي  ٖلى اإلاخدضة ألامم  مىٓمت بكإن الؿٞى

يديت الجمهىعياث واهًمام ألامً مجلـ في الخهىيذ مك٩لت الؾيما,ؤو٦ـ صمباعجىن  ماجمغ في اإلاخدضة ألامم  لًٗىيت الؿٞى
 الغاب٘ اإلادىع  وها٢ل, 1944 ألاو٫  حكغيً 7 بلى آب 12 مً للمضة اإلااجمغ بٖما٫ ظضو٫  يمً وؤار بك٩ل, الضوليت اإلاىٓمت
يديت ألامغي٨يت الىٓغ وظهاث في الخ٣اعب مىيٕى  يخم لم التي الخالٞيت اإلاؿاثل بػاء الضوليت اإلاىٓمت جإؾيـ بكإن والؿٞى

  ق٩لذ التي, ؤو٦ـ صمباعجىن  ماجمغ في لدؿىيتها الخىنل
ً
  مدىعا

ً
  باعػا

ً
ا١ في ومهما يتي-ألامحر٧ي الٞى  مىٓمت جإؾيـ مً الؿٞى

. 1945 ٖام يالُا ماجمغ في اإلاخدضة ألامم
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:   *ألامم عفبت مىظمت مع وعالكتهما العىفيتي والاجداد اإلاخدذة الىالداث 

 في حٛيحر مً ال٣غن  هظا خمله بما ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  في الضوليت الٗال٢اث لخُىع  هديجت الضولي الخىٓيم ْهىع  ُيٗض    

٤ جد٨م التي الامبراَىعياث ج٨ٟ٪ الى اصث التي ال٣ىميت الضو٫  ٨ٞغة ْهىع  بٗض الؾيما,الضوليت الٗال٢اث  الخ٤ هٓغيت ٞو

" بىاء. الضو٫  جل٪ بحن الٗال٢اث َبيٗت ٖلى بٓاللها ؤل٣ذ التي اإلاهالر مٟهىم في وهامت ؾغيٗت جبضالث مً قهضه وما, ؤلالهي

 زال٫ مً الضوليحن والؿلم ألامً ٖلى الخٟاّ في ال٣ىي  جىاػن  هٓام ٖلى ؾلبي بك٩ل ؤزغ ٢ض اإلاهالر حكاب٪ ٞان, طل٪ ٖلى
 البدض بلى ال٨بري  الضو٫  ؾٗذ, لظل٪  .ألاولى الٗاإلايت الخغب الؾيما, الخغب ٢يام اخخماالث بيٗاٝ مً الىٓام طل٪ عجؼ
 ج٨غاع إلاى٘ الؿلميت بالُغ١  الضوليت الٗال٢اث حٗترى التي اإلاكا٧ل وخل الضو٫  بحن الجماعي الخٗاون  لدصجي٘ وؾيلت ًٖ

  .ؾىىاث ؤعب٘ مً ؤ٦ثر اؾخمغث التي الخغب ٢يام

 اهتهاء ٣ٖب صوليت مىٓمت إلوكاء الخدًحر اظل مً اإلاخدضة الىالياث الؾيما ال٨بري  الضو٫  ٢بل مً الضٖىي  بضؤث, لظل٪       

 الؿلم ٖلى جداٞٔ صوليت مىٓمت بوكاء بلىWoodrow (Wils (ولؿً ووعص ألامحر٧ي الغثيـ صعي ٣ٞض. ألاولى الٗاإلايت الخغب
ضم الؿلميت بالُغ١  الضوليت الجزاٖاث بدؿىيت الضوليحن وألامً  ًٖ ًٞال, الجزاٖاث جل٪ لخل ال٣ىة اؾخسضام بلى اللجىء ٖو

 بٗض الٗهبت ميشا١ يهبذ ؤن ٖلى ولؿً الغثيـ ؤنغ ٣ٞض, طاجه الؿيا١ وفي  .والخىميت الخُىع  باججاه الضولي الخٗاون  حٗؼيؼ

                                                           

نما تناولنيا بوصفيا مرحمة متقدمة لمنظمة األمـ المتحدة ، لسنا ىنا بصدد دراسة منظمة عصبة األمـ بعدىا منظمة دولية بحد ذاتيا*   التي قامت ووا 
  .الضوء عمى الموقؼ األمريكي والسوفيتي ازاءىالتسميط ، عمى أنقاضيا

 1 Jerald A. Combs and Arthur G. Combs, The History of American Foreign Policy, Vol. II, Second edn. (New 
York: McGraw-Hill, 1997), 2:222-223; William Mulligan, The Origins of the First World War (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2010), pp.23-24; 

العالقات السياسية ، ؛ اسماعيؿ صبري مقمد50ص ، 1986، لبناف، المؤسسة الجامعية لمدراسات، العالقات الدولية في القرف العشريف، رياض الصمد
                 .                              669ص ، 1987، الكويت، منشورات ذات السالسؿ، 5ط، الدولية

بالرغـ مف أنو لـ يكف مستندًا إلى . 1914إلى عاـ  1815فقد أسيـ الوفاؽ األوروبي في استقرار العالقات الدولية في أوروبا في الفترة مف عاـ   2
نما كاف يمـز إجماع الدوؿ األعضاء فيو  عمى اتخاذ القرارات، مما أدى إلى فشؿ اتفاقية دولية، ولـ يعمؿ بصفة منتظمة، ولـ تكف لو إدارتو المستقمة، وا 

 التي وجيت األنظار إلى حتمية إيجاد تنظيـ دولي  1914الوفاؽ في مواجية األزمات التي أدت إلى نشوب الحرب العالمية األولى في عاـ 
             :حقيقي يساىـ في الحد مف نشوب الحروب واألزمات الدولية، ينظر

، بيروت، دار النيضة العربية، مف الثورة الفرنسية الى الحرب العالمية الثانية :التاريخ المعاصر اوروبا ، د المجيد نعنيعيعب، عبد العزيز سميماف نوار
 .494 ص، (ت.د)

3
ايموؿ  10ومنيا معاىدة ساف جيرماف الموقعة في ، اصبحت منظمة عصبة األمـ الضامف الدولي لتطبيؽ معاىدات الصمح مع الدوؿ المنيزمة   

في اواخر تشريف الثاني  (ىنغاريا)ومعاىدة تريانوف مع المجر ، مع النمسا والتي اعترفت بموجبيا بمسؤوليتيا في اندالع الحرب العالمية األولى 1919
الى جانب مع بمغاريا التي تنازلت عف بعض اراضييا ثمنا لدخوليا الحرب  1919تشريف الثاني  27وتـ التوقيع عمى معاىدة نويمي في ، 1919عاـ 

مع الدولة العثمانية التي فقدت عمى اثراىا كؿ مف العراؽ وفمسطيف وسوريا  لتصبح تحت  1920اب  10معاىدة سيفر التي وقعت في ، دوؿ الوسط
ة مصطفى أتاتورؾ بيد اف الحمفاء قد اضطروا لتوقيع معاىدة جديدة مع الدولة العثمانية عمى اثر االنقالب الذي تزعـ، سيطرت كؿ مف بريطانيا وفرنسا
:.             لمزيد مف التفاصيؿ ينظر. والتي نصت عمى استقالؿ اراضي تركيا الحالية، 1923عرفت باسـ معاىدة  لوزاف عاـ 

Ruth B Henig,  Versailles and after, 1919-1933 (London: Routledge, 1995); Manfred F. Boemeke , Gerald D. 
Feldman and Elisabeth Gläser, The Treaty of Versailles: A Reassessment After 75 Years (Cambridge:  Cambridge 
University Press, 1998); J.A.S. Grenville, Bernard Wasserstein, (eds.), The Major International Treaties of the 
Twentieth Century: A History and Guide with Texts (London: Rouledge, 2001), pp.88-137. 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AHenig%2C+Ruth+B.&qt=hot_author
http://www.goodreads.com/author/show/1422705.J_A_S_Grenville
http://www.goodreads.com/author/show/167520.Bernard_Wasserstein
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  .ألاولى الٗاإلايت الخغب في اإلاجهؼمت الضو٫  م٘ الهلر مٗاهضاث ظمي٘ صيباظت وفي ٞغؾار مٗاهضة مً يخجؼؤ ال ظؼاء طل٪
 والٗكغيً الشامً في باعيـ في الهلر ماجمغ في اإلاكتر٦ت الضو٫  ا٢غجه التي ألامم ٖهبت مىٓمت بوكاء ٖلى الاجٟا١ جم لظل٪

  .الهلر مٗاهضاث بك٩ل ويمىخه 1919 هيؿان مً

غث ما بطا للٗهبت الاهًمام خ٤ الظاحي بالخ٨م جخمخ٘ مؿخٗمغة ؤو مؿخ٣لت صولت ل٩ل الٗهبت ميشا١ اظاػ و٢ض      ٞحها جٞى

يت قغوٍ اء ٖلى ب٣ضعتها ال٩اٞيت الًماهاث وج٣ضيم,الٗهبت ميشا١ ٣٦بى٫ , مٗيىت مىيٖى  ٖلحها يٟغيه ٢ض ما ب٩ل الٞى

 , الخغب في اإلاجهؼمت الضو٫  ومجها بها الضو٫  مً الٗضيض الخدا١ جم و٢ض  .مٗىىيت ؤو ماصيت التزاماث مً اإلايشا١
ً
 ؤن بٗض جباٖا

لبيت وا٣ٞذ يت الكغوٍ ٖلى مىا٣ٞتها بٗض اهًمامها ٖلى اإلايشا١ في ٖلحها اإلاىهىم الٚا  وفي  .لاللخدا١ جاهلها التي اإلاىيٖى

  الٗهبت ميشا١ ٧ان, هٟؿه الى٢ذ
ً
 هو ٣ٞض, الضاثمت ٚحر الضو٫  خؿاب ٖلى الًٗىيت صاثمت الضو٫  ٦ٟت جغظيذ ٖلى خغيها

 الٗاإلايت الخغب في اإلاىخهغة ال٨بري  الضو٫  ٢بل مً قٛلها يخم التي م٣اٖض حؿٗت مً الٗهبت مجلـ يدك٩ل ان ٖلى الاجٟا١
   .مدضوصة ولٟترة الٗامت الجمٗيت مً الاهخساب َغي٤ ٖىض البا٢يت ألاعبٗت اإلا٣اٖض قٛل ويخم. ألاولى

 ججٗل الازغي  الٗاإلايت اإلاىٓماث م٘ ٖال٢ت لهياٚت الاولى البظعة ويٗذ ٢ض ألامم ٖهبت ججغبت ان,بالظ٦غ الجضيغ ومً     

  ا٦ثر بهىعة ؾخدبلىع  التي الهيٛت وهي, الٗالمي للخىٓيم هىاة مجها
ً
 بن ؤال  .اإلاخدضة الامم مىٓمت اَاع في وص٢ت جدضيضا

ٌ ولؿً ألامغي٩ي الغثيـ بلحها صٖا التي ألامم ٖهبت جاعيش في الخاعيسيت اإلاٟاع٢ت  مٗاهض ٖلى اإلاهاص٢ت ألامغي٩ي ال٩ىه٨غؽ بٞغ

 ٖلى يازغ الاهًمام بن بذجت  ,1919 الشاوي حكغيً مً ٖكغ الخاؾ٘ في ألامم ٖهبت مىٓمت ميشا١ ومجها ٖامت ٞغؾار

                                                           
.17ص ، 1995، الكوٌت، عالم المعرفة، 1945دراسة فً تطور التنظٌم الدولً منذ ، األمم المتحدة فً نصف قرن، حسن نافعة 
1
  

2 Wesley M. Bagby, America’s International Relations since World War I (New York: Oxford University Press, 
1999), pp.41-42; Robert H. Zieger, America's Great War: World War I and the American Experience (Maryland: 
Rowman & Littlefield, 2001), pp.177,179,184.      

: اللتزاـ بالمبادئ االتيةومف اجؿ الوصوؿ الى ىذه االىداؼ الرئيسية تعيدت جميع الدوؿ با 6 
. عدـ المجوء الى استخداـ القوة مف اجؿ حؿ المنازعات الدولية -1
 .احتراـ قواعد القانوف الدولي -2
 .احتراـ االلتزامات والعيود التي تنص عمييا المعاىدات الدولية -3
 . اقامة عالقات ودية بيف الدوؿ عمى اساس العدؿ والمساواة -4
األمم المتحدة فً ، نافعة؛  5ص ،  2010، بغداد، دراسة تحميمية في االصوؿ والنشأة والتاريخ والنظريات: العالقات الدولية، عمي عودة العقابي: ينظر 

           .27-26ص ، نصف قرن
 

لمزيد مف . يقرب مف عشروف دولة ىا ماانسحبت منيا في فترة قياـ، ففي الوقت الذي وصؿ عدد اعضائيا الى ستوف دولة مف ضمنيا العراؽ 7
       .366، 1967، القاىرة، 1ط، االصوؿ العامة لممنظمات الدولية ، عبد العزيز محمد سرحاف: التفاصيؿ ينظر

.22 -21ص، األمم المتحدة فً نصف قرن، نافعة 
5
  

6 Gary R. Hess, The United States at War, 1941-1945 (Harlan Davidson, 1986), p.108. 
وعندما . صوتا 39ضد  55عضاء الكونكرس األمريكي برفض المصادقة عمى انضماـ الواليات المتحدة الى عضوية عصبة األمـ بأغمبية أصوت  7

مما ادى إلى عدـ توفر النصاب القانوني ، عضواً  35عضوا بينما رفضو  49لـ يصوت لصالح االنضماـ سوى ، اعيد طرح القضية مرة اخرى لمتصويت
 :ينظر. قة والتي تتطمب اغمبية الثمثيفلتمرير المصاد

 Lloyd E. Ambrosius, Woodrow Wilson and the American Diplomatic Tradition: The Treaty Fight in Perspective 
(New York: Cambridge University Press, 1987), p.46; Bagby, America’s International Relations since World War I, 
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 ويٟٗحها مهالخها جد٣ي٤ ؤظل مً, 1823 لٗام مىهغو  مبضؤ بلى َب٣ا الٗؼلت ؾياؾت بلى جميل التي ألامغي٨يت الخاعظيت الؿياؾت
  جمخل٪ ٧اهذ اإلاخدضة الىالياث بن صوليت،الؾيما التزاماث ؤيت جدمل مً

ً
  ا٢خهاصا

ً
 ٖضم مى٠٢ جدبجى ظٗلها ّمما مؿخ٣غا

  ي٨ً لم ٖؼلتها في اإلاخدضة الىالياث مى٠٢ ل٨ً  .الضوليت الكاون في الخضزل
ً
  ناص٢ا

ً
 ببغاهيم هٓغ وظهت مً بال٩امل وخ٣ي٣يا

  طل٪ يٗخبرون و٧اهىا الالجيييت ؤمحر٧ا لبلضان الؿياسخي اإلاهحر ٖلى يؿيُغون ألامغي٨يحن بن ؤوار الظر,قلبي ؤخمض
ً
 ال ظؼءا

 يُل٣ىن  ٧اهىا ٦ما"  اإلاخدضة للىالياث الخلٟيت الخضي٣ت" هي الالجيييت ٞإمغي٩ا بهم، الخانت الضازليت قاوجهم مً يخجؼؤ
  ٞحها جضزلهم ٧ان لظل٪ ٖلحها،

ً
  .اإلاسخلٟت الٗالم مكا٧ل ًٖ ٖؼلتهم ٖلى خغنهم م٘ يدىا٢ٌ ال ؤمغا

 ل٩ىجها ليـ واجهياعها ألازحرة ي٠ٗ بلى ؤصي ٢ض ألامم ٖهبت مىٓمت ًٖىيت الى اإلاخدضة الىالياث ؤهًمام ٖضم ؤن ٚحر     

يتي الاجداص ؤهًمام ٖضم ق٩ل وبهما, ٞدؿب ٖاإلايت مىٓمت   ٧ان لها الؿٞى
ً
 الهلر ماجمغ ٟٞي. ٞٗاليتها ٖضم في مهما ؾببا

 طل٪ لخًىع  عوؾيا صٖىة يخم لم, 1919 ٖام باعيـ في ألاولى الٗاإلايت الخغب اهتهاء ا٣ٖاب في اإلاىخهغة الضو٫  ٣ٖضجه الظر
 م٘, 1918 ٖام ليىجٟؿ٪ بغؾذ مٗاهضة ٖلى الخى٢ي٘ جم ازغها ٖلى والتي  ,1917 ٖام في الغوؾيت الشىعة اهضإل بؿب, اإلااجمغ

 لضي ٢بىال ألامم ٖهبت مىٓمت اوكاء ٨ٞغة جل٤ِ  لم  .الاولى الٗاإلايت الخغب مً عوؾيا اوسخاب ٖلى بىىصها ههذ التي ؤإلااهيا
 الضو٫  هم اإلاىٓمت هظه ماؾؿىا ؤن الؾيما,الضوليحن والؿلم ألامً خٟٔ في وا٢ٗيت ٚحر ٨ٞغة ٖضوها الظيً الغوؽ

   .الغوؾيت الاهليت الخغب في الخضزل في وؤار بك٩ل ؾاهمذ التي ألاولى الٗاإلايت الخغب في اإلاىخهغة ال٨بري  الغؤؾماليت

يذ مساٝو ػاصث      الضو٫  ٖال٢ت اػاء الايجابيت للخُىعاث هديجت ألامم ٖهبت إلاىٓمت الخ٣ي٣يت الىىايا بكإن الؿٞى

يذ ؾعى بط, ؤإلااهيا م٘ آلاولى الٗاإلايت الخغب في اإلاىخهغة   لي٩ىن  الضبلىماسخي الخدغ٥ بلى الؿٞى
ً
  اظغاءا

ً
 ججاه اؾدبا٢يا

 اصع٥ ٣ٞض, الٓغوٝ جل٪ جدذ  .1925لى٧اعهى مٗاهضاث ٖلى الخى٢ي٘ بٗض ؤإلااهيا م٘ الخ٣اعب بكإن الٛغبيت الضبلىماؾيت
يذ  مما ألامم ٖهبت مىٓمت في للضزى٫  ال٨بري  الٛغبيت ال٣ىي  ججخظبها ؾٝى لهم باليؿبت اإلاهم الخلي٠ هي ؤإلااهيا بان الؿٞى

 الخدالٟاث مً ؾلؿلت ب٣ٗض اإلاجاوعة الضو٫  م٘ ٖال٢اتهم لخٗؼيؼ الخشيض للؿعي صٞٗهم ّمما, ٢ىر  خلي٠ ٣ٞضان بلى ياصر

                                                                                                                                                                                           

p.43; Warren F. Kuehl and Lynne K. Dunn, Keeping the Covenant: American Internationalists and the League of 
Nations, 1920-1939 (Ohio: Kent State University Press, 1997), pp.76-89. 

 . 19ص ، األمـ المتحدة في نصؼ قرف،نافعة: ينظر  1
.  118ص، 1970، بغداد، مطبعة شفيؽ، 1ط، المنظمات الدولية، ابراىيـ احمد شمبي: ٌنظر  2

  
3 Xenia J. Eudin and Harold H. Fisher, (eds.), Soviet Russia and the West, 1920-1927: A Documentary Survey 
(California: Stanford University Press, 1957), p.121. 
4
  Robert C. Grogin,  Natural Enemies: The United States and the Soviet Union in the Cold War, 1917-1991  

(Plymouth: Lexington Books, 2001), p.16; Arnold Beichman, The Long Pretense: Soviet Treaty Diplomacy From 
Lenin To Gorbachev (New Jersey: Transaction, 1991), pp.33-34. 
5 Alastair Kocho-Williams, Russia's International Relations in the Twentieth Century (London: Routledg, 2013), 
pp.33-34; Chris Osakwe, The participation of the Soviet Union in Universal International Organisations (The 
Netherlands: A. W. Sijthoff, 1972), p.2.  
6  Keith Neilson, Britain, Soviet Russia and the Collapse of the Versailles Order, 1919–1939 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006),  pp.50-51; Kocho-Williams, Russia's International Relations in the Twentieth 
Century , p.59.  
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يذ الؿاؾت عؤر خؿب-الضولي الخ٨خل ل٨ؿغ, وبيغان وؤٞٛاوؿخان جغ٦يا م٘  يض ألامم ٖهبت مىٓمت ج٣ىصه الظر -الؿٞى

يتي ألاجداص    .الؿٞى

لى     م ٖو يخحي ألاجداص اهخهجها التي الخظعة الؿياؾت مً الٚغ   الباب ظٗل ؤهه ٚحر, ألامم ٖهبت مىٓمت ججاه الؿٞى
ً
 مٟخىخا

يتي ألاجداص اػاء اإلاىٓمت ٖضاء خضه مً للخسٟي٠ ججائها  وحٗؼيؼ, ظاهب مً ٖليه الضوليت الٗؼلت ٦ؿغ ؤظل مً الؿٞى

  ألامم ٖهبت مىٓمت م٘ الٗال٢ت قهضث  1927 ٖام ٟٞي  .آزغ ظاهب مً الضوليت اإلاداٞل في الخاعظيت ؾياؾخه
ً
 جدؿىا

 
ً
ا يتي، ألاجداص ججاه ملخْى خه الظر الضولي اإلااجمغ في واإلاكاع٦ت بالخًىع  اإلاباصعة مىؾ٩ى ازظث ٖىضما الؿٞى  مىٓمت ٖع

  .الضوليت الهيئاث مً الٗضيض في مكاع٦تها ًٖ ًٞال, الؿالح لجٕز ألامم ٖهبت

 اإلاداطيت الهيىيت ميكىعيا في الياباوي بالخىؾ٘ اإلاخمشلت الاؾيىيت الؿاخت ٖلى الخُىعاث صٞٗذ ٣ٞض, طل٪ ٖلى ػياصة    
يديت للخضوص امت الكيىعي للىٓام اإلاٗاصر الىاػر  الخؼب بىنى٫  ألاوعبيت والؿاخت, 1931 ٖام في الؿٞى  اصول٠ بٖؼ

يتي ألاجداص  ,1933 ٖام ؤإلااهيا في الؿلُت بلى (Adolf Hitler)هخلغ  اإلاٗاصيت ال٣ىي  جل٪ إلاىاظهت ٚغبيحن خلٟاء ًٖ بالبدض الؿٞى
 ٖام في ٖلحها الخى٢ي٘ جم التي اإلاخباصلت اإلاؿاٖضة مٗاهضة ٖلى الاجٟا١ بكإن ٞغوؿا م٘ ؤظغاها التي مٟاوياجه ٞسال٫, له

يتي ألاجداص ججاه ؾياؾتها ج٣ييم اٖاصة ؤظل مً ألاوعبيت الضو٫  ٖلى ٞغوؿا يُٛذ  ,1935  يهبذ بان لؤلزحر ؾمذ ّمما,الؿٞى

ر و٢ض  ,1934 ٖام في ألامم ٖهبت مىٓمت في" ًٖىا يتي الخاعظيت وػيغ ٖبَّن  ًٖ (Maxim Litvinov) ليخٟيىٝى ما٦ؿيم الؿٞى
ٌ  ػير ش ي الجخممً راتها بدذ الامميت الشابىت فىشة ان):٢اثال اإلاىٓمت صزى٫  مً بالصه مى٠٢  الىظشيت الىاخيت مً ملبى

 لم العىفيديت الذولت...لليلمت حعبير ؤدق في الامم عفبت راجه بدذ العىفيتي والاجداد, وؤدذلىحيخا ا العىفيديت للذولت

ٌ  مع سابىت حؽىيل ؤمياهيت بأخش ؤو بؽيل حعدبعذ  ؤهه واإلاا, والاحخماعي العياس ي هظامها في اخخالف لها التي الذو

ٌ  فان...مخبادٌ عذاء الدىحذ لها اليىم العفبت الى العىفيتي الاجداد دخى   بـى
ً
  هظاما

ً
  احخماعيا

ً
  واكخفاددا

ً
 و ى, حذدذا

    .(اإلاعخللت شخفيخه على الحلاظ وإهما الخاـت ظماجه مً ظمت عً الخخلي ليغ

ييذ ؤن,بالظ٦غ الجضيغ ومً      الاجداص ازظ بط, ؤإلااهيا م٘ الخ٣اعب َغي٤ ًٖ ؤوعبا في ؾياؾاتهم ج٣ييم بةٖاصة بضءوا الؿٞى

ييتي  ماجمغ او٣ٗاص بٗض الؾيما  ,والٟغوؿيت البريُاهيت الؿياؾيت هٟىط صاثغة زاعط مىٟغصة ؾياؾت اهتهاط ٖاج٣ه ٖلى الؿٞى

                                                           
1 Eudin and Fisher, Soviet Russia and the West, 1920-1927: A Documentary Survey, pp.121-127, 152.  
2
 Jon Jacobson, When the Soviet Union Entered World Politics (California: University of California Press),  pp.198, 

215. 
3
 Ibid.; Osakwe, The participation of the Soviet Union in Universal International Organisations, p.3. 

4
 Ibid. ; Gabriel Gorodetsky, Soviet Foreign Policy, 1917-1991: A Retrospective (London: Frank Cass, 1994),      

p.66; Caroline Kennedy-Pipe, Stalin’s Cold War: Soviet Strategies in Europe, 1943 to 1956 (Manchester: 
Manchester University Press, 1995), p.16. 
5
 Kennedy-Pipe, Stalin’s Cold War: Soviet Strategies in Europe, 1943 to 1956, pp.17-18; Jiri Hochman, 

The Soviet Union and the Failure of Collective Security, 1934-1938 (Cornell: Cornell University Press, 1984), 
pp.52-54. 
6 J. Nere, The Foreign Policy of France From 1914 To 1945 (London: Routledge, 1975), p.213. 
7 Quoted in Jane Degras, (Ed.), Soviet Documents on Foreign Policy, 1917-1941, vol. lll (London: Oxford 
University Press, 1953), pp.92-93. 
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يتي ؤلاجداص صٖىة يخم لم ٖىضما, 1938 ٖام ؤيلى٫  قهغ مً الشالزحن بلى والٗكغون الخاؾ٘ مً اإلاضة في ميىهش  لخًىع  الؿٞى

 ووخضة ؾياصة اخترام بكإن اإلااجمغ في هٟؿها ٖلى ٢ُٗتها التي لخٗهضاتها ؤإلااهيا ختراما ٖضم ًٖ ًٞال  ,اإلااجمغ ظلؿاث
ا٦يا ؤعاضخي يتي الخ٣اعب بضؤ,الٓغوٝ جل٪ جدذ  .1939 آطاع قهغ مً ٖكغ الخامـ في باخخاللها و٢يامها حكي٩ىؾلٞى  -الؿٞى

خضاء ٖضم اجٟا٢يت جى٢ي٘ ٖىه هخج الظر ألاإلااوي   جًمىذ التي  , 1938 ؤب مً والٗكغيً الشالض في الٖا
ً
 لخ٣اؾم ؾغيت بىىصا

لى  .الضولخحن بحن ؤوعوبا في الىٟىط مىا٤َ يتي ؤلاجداص ٢ام, طل٪ ؤزغ ٖو  ٖام الشاوي ٧اهىن  مً الشالزحن في ٞلىضا بٛؼو  الؿٞى
  مى٢ٟا ألامم ٖهبت مىٓمت ازظ بلى ؤصي مما, 1939

ً
يتي ؤلاجداص ججاه خاػما  الٗام في ًٖىيتها مً ألازحر باؾدبٗاص الؿٞى

   .هٟؿه

                                                           

عقد الفرنسي لممقترحات السوفيتية إزاء  -ف الرفض البريطانيأغير ، جرت مفاوضات بريطانية فرنسية مشتركة مع االتحاد السوفيتي لعقد معاىدة تحالؼ
فضال عف تعيد . المساعدة المتبادلة في حالة تعرض أحد األطراؼ لعدواف خارجي أي معاىدة تحالؼ يجب أف تتضمف تمؾ المعاىدة عمى بند تقديـ

ودوؿ بحر البمطيؽ المجاورة لحدود االتحاد السوفييتي ، جميع األطراؼ بتقديـ كؿ أشكاؿ المساعدة لدوؿ أوربا الشرقية المطمة عمى شواطئ البحر األسود
دى الحكومة السوفييتية باف الحكومة البريطانية ونظيرتيا الفرنسية ال ترغباف بالتوصؿ إلى عقد قد أعطى انطباعا سمبيا ؿ. في حالة تعرضيا لعدواف

: ينظر. معاىدة مع الحكومة السوفييتية لممحافظة عمى سالمة ووحدة األراضي البولندية مف أي اعتداء ألماني
Louise G. Shaw, The British Political Elite and the Soviet Union, 1937-1939 (London: Frank Cass, 2003), 
pp.117-127; Laurence Rees, World War II Behind Closed Doors: Stalin, the Nazis and the West (New York: 
Pantheon Books, 2008), pp.14-15.                                                                                                 
1
 Grogin,  Natural Enemies: The United States and the Soviet Union in the Cold War, 1917-1991, pp.27-28. 

2 David Faber, Munich: The 1939 Appeasement Crisis (London: Pocket Books, 2009), pp.412-413; A. J. P. 
Taylor, Origins of the Second World War, rept. edn. (London: Penguin Books, 1991), pp.229-230. 

أف يتعيد الطرفاف المتعاقداف باالمتناع بقياـ بأي عمؿ عدائي عمى الطرؼ الثاني سواء كاف ذلؾ العمؿ بشكؿ ، اذ تضمنت المعاىدة بنود عدة منيا  24 
ة تعرض احد األطراؼ الموقعة عمى المعاىدة لعمؿ عسكري مف جانب دولة ثالثة ونصت المادة الثانية في حاؿ، منفرد أو باالشتراؾ مع أطراؼ أخرى

وتعيد الدولتاف الموقعتاف عمى المعاىدة باف ال تنضـ أي منيما إلى ، يمتـز الطرؼ الثاني بعدـ االشتراؾ أو مساعدة الدولة الثالثة وأي شكؿ مف األشكاؿ
ويتجدد ، عشر سنوات فضال عف استمرار االتفاقية نافذة لمدة ، و غير مباشر ضد الدولة الثانيةأي تحالؼ دولي ميما كاف شكمو يوجو بشكؿ مباشر أ

: ينظر. تمقائيا لمدة خمس سنوات أخرى إذا لـ يعمف احد الطرفيف المتعاقديف إلغاءه قبؿ سنة مف تاريخ انتياء نفاذىا
Treaty of Nonaggression Between Germany and the Union of Soviet Socialist Republics, in Nazi-Soviet Relations 
1939-1941: Documents From the Archives of the German Foreign, Raymond James Sontag and James Stuart 
Beddie (eds.), (Washington, D.C.: US Government Printing Office, 1948), pp.76-77.   

ومنيا تقسيـ بولندا بيف ، حتى أف وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارىا، واشتممت المعاىدة أيضا عمى بعض المالحؽ التي ظمت لمدة طويمة سرية 25
لى امتداد الخط الذي تجري فيو انيار بيسا وناريؼ وفيستوال وتـ تحديد مناطؽ نفوذ بيف الطرفيف الموقعيف عمى المعاىدة ع، ألمانيا واالتحاد السوفييتي

اتفؽ ، عالوة عمى ذلؾ. في حيف حصمت ألمانيا عمى القسـ الغربي منيا، حصؿ االتحاد السوفييتي عمى القسـ الشرقي مف بولندا، بعبارة أخرى. وساف
فوقعت كؿ ، نصت المالحؽ أيضا عمى اقتساـ دوؿ البمطيؽ بينيما، ذلؾفضال عف . الطرفاف عمى تحديد مستقبؿ دولة بولندا طبقا إلى تطور األحداث

: لمزيد مف التفاصيؿ ينظر. مف فمندا واستونيا والتيفيا منطقة خاضعة لمنفوذ السوفيتي ووقعت ليتوانيا تحت النفوذ األلماني
 .2005، جامعة البصرة، كمية اآلداب، كتوراه غير منشورةأطروحة د، 1939-1938، موقؼ بريطانيا مف األزمة البولندية، فرقد عباس قاسـ المياحي 

 .  228-227ص 
 
5 Kennedy-Pipe, Stalin’s Cold War: Soviet Strategies in Europe, 1943 to 1956, pp.17-18; Carl Van Dyke, The 
Soviet invasion of Finland, 1939-40 (London: Routledge, 1997), pp.35-38.    
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 الٗاإلايت الخغب اهتهاء ٣ٖب الضوليحن والؿلم ألامً ٖلى اإلاداٞٓت في هضٞها جد٣ي٤ مً ألامم ٖهبت مىٓمت ٞكل ؤن بيض     

يتي والاجداص اإلاخدضة الىالياث يمى٘ لم, ألاولى  ٖهبت مىٓمت مدل جدل ظضيضة ٖاإلايت مىٓمت بوكاء ب٨ٟغة ألازظ مً الؿٞى

 والؿلم ألامً زغ١  ج٨غاع ٖضم ًٖ ًٞال الضوليت الجزاٖاث حؿىيت في ال٣ىة بلى اللجىء ٖضم اإلاؿخ٣بل في يم٨جها, ألامم
    .ؤزغي  ٖاإلايت خغب اهضإل بلى ياصر مما الضوليحن

, مىه العىفيتي واإلاىكف اإلاخدذة ألامم مىظمت إوؽاء بؽإن ألامشييي الذبلىماس ي اليؽاه

 :1944 ؤب-1941 الثاوي واهىن  

 الؿاب٘ في هاعبغ بحر٫  خاصزت ٢بل ختى مباقغ بك٩ل يدبلىع  صوليت مىٓمت بوكاء بلى اإلااؾت بالخاظت ألامغي٩ي ؤلاصعا٥ بضء     

 الكهغ مً الخالي اليىم في اإلادىع  صو٫  يض الخغب صزىلها ؤزغها ٖلى اإلاخدضة الىالياث ؤٖلىذ التي, 1941 ألاو٫  ٧اهىن  مً

لذ. ص ٞغاه٩لحن ألامغي٩ي الغثيـ مً ٧ل و٢٘ ٣ٞض  .هٟؿه  ووؿخىن  البريُاوي الىػعاء عثيـ و (Franklin D. Roosevelt) عوٞػ

لىُي ميشا١ ٖلى  ( Winston Churchill)حكغقل  الجماعي لؤلمً هٓام جإؾيـ يغوعة ٖلى بىىصه ههذ الظر, 1941 ؤب في ألَا
 ج٣غيغ في الكٗىب خ٤ ًٖ ًٞال. والاظخماعي الا٢خهاصر اإلاجا٫ في الضو٫  بحن وزي٤ حٗاون  وب٢امت, الخغب اهتهاء ٣ٖب

 هٕؼ ٖلى والخإ٦يض الضوليت الٗال٢اث في بها التهضيض ؤو ال٣ىة بلى اللجىء وجدغيم, بها الخام الخ٨م هٓام ازخياع وفي مهحرها
 ديبغي )اهه ٖلى اإلايشا١ مً الشامىت اإلااصة هو في ظاء ومشلما, الشاهيت الٗاإلايت الخغب اهضإل في واإلاؿببت اإلاٗخضيت الضو٫  ؾالح

ٌ  وافت على  في العلم اظخلشاس لمان ان وبما. اللىة اظخعماٌ عً جخخلى ؤن, ومعىىيت واكعيت وألظباب العالم دو

ٌ  لبعن والبدشيت والجىيت البردت اللىاث ظلذ واإلاا دخدلم ؤن دمىً ال اإلاعخلبل  الىالداث) فان العالم لتهذدذ ؤداة الذو

ٌ   زه في العالح هضع لشوسة جشيان (وبشيىاهيا اإلاخدذة  الىالياث ؤن يبضو  .(الجماعي لألمً هظام اسظاء دخم ختى الذو
  لضحها ٧ان اإلاخدضة

ً
  ٢ل٣ا

ً
 ؾخد٣٣ها التي اإلا٩اؾب ٖلى الخٟاّ صون  مً الخغب ٣ٖب الخدال٠ ٖباءة مً الخغوط مً ٦بحرا

 الىٓام مً زغوظها لخٗىيٌ, هغمه ٢مت ٖلى هي ج٩ىن  ظضيضة ٖالمي هٓام بوكاء وؤهمها, الشاهيت الٗاإلايت الخغب اهتهاء ٣ٖب
 . ألاولى الٗاإلايت الخغب اهتهاء ؤ٣ٖب الظر ال٣ضيم الٗالمي

 في ماجمغ ٣ٖض زال٫ مً الضوليت اإلاىٓمت بوكاء ل٨ٟغة الخإييض ل٨ؿب اإلاخدضة الىالياث ؾٗذ ٣ٞض, الؿياؾت جل٪ ولخُب٤    
 اؾم هٟؿها ٖلى الضو٫  هظه وؤَل٣ذ  ,1942 الشاوي ٧اهىن  مً ألاو٫  في اإلادىع  صو٫  يض اإلاخدالٟت الضو٫  بمكاع٦ت واقىًُ

لىُي ميشا١ ٖلحها هو التي باإلاباصت بااللتزام الضو٫  جل٪ حٗهضث, للماجمغ الخخامي البيان وفي  .اإلاخدضة ألامم  ًٖ ًٞال, ألَا

                                                           

277ص ، 2000، ليبيا، مصراتو، الدار الجماىيرية لمنشر، قضايا سياسية، رجب بودبوس وآخروف  1  
2 Rees, World War II Behind Closed Doors: Stalin, the Nazi and the West, pp.106-107; David J. Bercuson and 
Holger H. Herwig, One Christmas in Washington: Roosevelt And Churchill Forge the Grand Alliance (London: 
Weidenfeld & Nicolson, 2005), pp.17-19.  
3 Quoted in Atlantic Charter, August 14, 1941, in Great Issues in American History: A Documentary Record. Vol. 
2. 1864-1957, (ed.), Richard Hofstadter (New York: Vintage Books, 1958), 2:407-408.   
4Jean Edward Smith, FDR (New York: Random House Trade Paperbacks, 2007),  p.547; Bagby, America’s 
International Relations since World War I, p.111.  

  5 ، كندا، بمجيكا، استرايا، الصيف، االتحاد السوفيتي، بريطانيا، انضمت عدد مف الدوؿ الى اعالف االمـ المتحدة وىي كؿ مف الواليات المتحدة  
، النرويج، نيكاراغوا، ندانيوزال، ىولندا، لوكسمبورغ، اليند، ىوندوراس، ىايتي، كواتيماال، اليوناف، السمفادور، الدومنيكاف، جيكوسموفاكيا، كوبا، كوستريكا

 :                                                                                         ينظر. بوغسالقيا، جنوب افريقيا، بولندا، بنما
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 نلر مٗاهضة ار ٣ٖض وعٌٞ, ال٩امل الىهغ يخد٤٣ ان الى اإلاكتر٥ والخٗاون  اإلادىع  صو٫  يض الخغب بمىانلت التزامها

   .اإلادىع  صو٫  م٘ مىٟهلت

يتي الاجداص ٖلى ألاإلااوي الهجىم ٖؼػ , بالظ٦غ الجضيغ مً     جىظه بم٩اهيه ًٖ, 1941 خؼيغان مً والٗكغيً الخاصر في الؿٞى
يذ   ؾٗذ التي اإلاخدضة الىالياث م٘ الخدال٠ هدى الؿٞى

ً
 يٗٝغ ما زال٫ مً وخلٟائها ؤإلااهيا يض جدال٠ لدك٨يل ظاهضجا

يديت الخ٩ىمت ؤ٦ضث, 1942 ٖام مً والٗكغيً الغاب٘ ٟٞي  .اإلاخدضة باألمم  مباصت جضٖم بإجها, ألامغي٨يت لىٓحرتها الؿٞى
ر, ظاهبه مً. اإلاخدضة ألامم مىٓمت جإؾيـ لذ الغثيـ ٖبَّن الن هظا بان ال٩ىوٛغؽ ؤمام زُابه في عوٞػ  هىاة زل٤ بلى حهضٝ ؤلٖا
 ؤو الجٛغافي اإلاى٢٘ ًٖ الىٓغ بٌٛ الخغب بٗض الغثيؿحن وخلٟائها اإلاخدضة الىالياث مهالر جد٣ي٤ بلى حهضٝ صولي إلاجخم٘

 الىاصيت جحافل لها مثيل ال بشجاعت دلاوم الزو الشوس ي الؽعب مع حىب إلى حىبا هلاجل هدً...(:٢اثال, الؿياسخي الىٓام

 ألامم في وؤهىا...ألاخشي  الحىىماث حميع مع حىب إلى حىبا هلاجل وهدً...التراحع على الؼضاة وؤحبرث, مىظىى ؤبىاب على

      .)الحشب كبل العاإلاي الىظام هلغ إلى للعىدة الخضحياث  زه ول هبزٌ ال اإلاخدذة

 اإلاىٓمت بوكاء ٨ٞغة بلىعة اظل مً الجاص بالٗمل (Cordell Hull) هل ٧ىعص٫ ألامغي٩ي الخاعظيت وػيغ ؾعى ٣ٞض, ظاهبه مً     

 مسخو ألامغي٨يت الخاعظيت وػاعة في ٢ؿم هل اؾخدضر 1942 خؼيغان ٟٞي  .الشاهيت الٗاإلايت الخغب اهتهاء ٣ٖب الضوليت
 ؾىمجر الخاعظيت وػيغ هاثب بغثاؾت لجىت وحك٨يل, الضولي ألامً ٖلى الخٟاّ مهمتها صوليت مىٓمت بوكاء بمؿإلت

ر الظر (Sumner Welles)ويلـ  ٢ىة ألا٢ل الضو٫  مً ب٢ليميت ج٨خالث ًٖىيتها في جًم ٖاإلايت مىٓمت بة٢امت مؿاهضجه ًٖ ٖبَّن
 
ً
  .ألامجي الُاب٘ طاث اإلاؿاثل في مهم صوعه له ؾي٩ىن  الظر الاجداص بق٩ا٫ مً ق٩ل في مضعظت ج٩ىن  الضولي اإلاؿغح ٖلى وجإزحرا

لذ الغثيـ ّٖبر,1943 ٖام ٟٞي       ؤ٦ثر بك٩ل عوٞػ
ً
 بإن ؤ٦ض ٣ٞض, الجضيضة الضوليت اإلاىٓمت مهام بػاء ٨ٞغجه ًٖ جٟهيال

 بىض والؾيما, ألاولى الٗاإلايت الخغب ٣ٖب بوكائها جم التي ألامم ٖهبت مىٓمت بىىص ببٌٗ جدخٟٔ ؤن يجب الجضيضة اإلاىٓمت
 ٖلى جداٞٔ ؾٝى ال٨بري  الضو٫  بن ٖلى الخإ٦يض م٘,للٗهبت ؤلاصاعيت  بهي٩لت الاخخٟاّ ًٖ ًٞال, الضوليت والىنايا الاهخضاب

                                                                                                                                                                                           

Joint Declaration of the United Nations Pledging Cooperation for Victory, January 1, 1942, The public papers and 
addresses of Franklin D. Roosevelt , Samuel I. Rosenman (ed.) (New York: Harper & Brothers, 1950), pp.3-5.   
1 Declaration by United Nations, January 1, 1942, in US Department of State, Foreign Relations of the United 
States, Diplomatic Papers: General; the British Commonwealth; the Far East, 1942, Vol. I (Washington, D.C.: US 
Government Printing office, 1960), pp.25-26.   

                     :                      لمزٌد من التفاصٌل بشان انضمام االتحاد السوفٌتً الى جانب الحلفاء خالل الحرب العالمٌة الثانٌة ٌنظر 
2
  

Geoffrey K. Roberts, The Soviet Union and the Origins of the Second World War: Russo-German Relations and 
the Road to War 1933-1941 (London: St. Martin's Press, 1995); Andrew J. Crozier, The Causes of the Second 
World War (Oxford: Blackwell, 1997). 
3 Quoted in Annual Message of the President to the Congress, January 6,1942, <http://www.archive.org 
/stream/departmentofstat642unit#page/43/mode/1up>.   
4 Amos Yoder, The Evolution of the United Nations System (London: Taylor & Francis, 1997), p.25; Bagby, 
America’s International Relations since World War I , p.125. 
5 Sumner Welles, Seven Decisions that Shaped History (New York: Harper & Brothers, 1951), pp.106-108; 
Christopher D. O'Sullivan, Sumner Welles, Postwar planning and the quest for a new world order, 1937-1943 
(Columbia University Press, 2008), p.80. 

http://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christopher+D.+O%27Sullivan%22
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 والاؾخ٣غاع ألامً جىته٪ التي الضو٫  يض الٗؿ٨غيت ال٣ىة واؾخسضام ظاهب مً الضوليت الٗؼلت بٟغى الضوليحن والؿلم ألامً

لذ الغثيـ ؤصع٥ ٣ٞض لظل٪  .آزغ ظاهب مً الضولي يتي الضوع  ؤهميت عوٞػ  اهتهاء ٣ٖب الضوليت اإلاىٓمت بلى الاهًمام في الؿٞى

يتي الاجداص ٧ىن , الٗاإلايت الخغب      .ججاهلها يم٨ً ال وؤؾيا ؤوعوبا مً ٧ل في مهمت ٖؿ٨غيت ٢ىة يك٩ل الؿٞى

يتي الاجداص جإييض ٖلى للخهى٫  اإلاخدضة الىالياث خغم بلٜ و٢ض      الظر الخلٟاء زاعظيت لىػعاء مىؾ٩ى ماجمغ في, الؿٞى

يديت الٗانمت اؾخًاٞخه  بوكاء مؿإلت بُغح اإلاباصعة هل ألامغي٨يت الخاعظيت وػيغ ازظ ٣ٞض  .1943 ألاو٫  حكغيً في الؿٞى
 ؾٝى الخلٟاء ؤن الخخامي البيان في ؤواخىا بط  ,اإلااجمغ جهايت في الخاعظيت وػعاء ٖلحها وا٤ٞ والتي اإلاخدضة ألامم مىٓمت
لى اإلاؿلخت الجزاٖاث جيبظ التي الضو٫  لجمي٘ الًٗىيت مٟخىخت اإلاىٓمت مً يجٗلىا  ظمي٘ بحن الؿياصة في اإلاؿاواة مبضؤ ٖو

 اكشب في جإظيغ المشوسو  مً وعترف هدً ):البيان هو في ظاء مشلما, الضوليحن وألامً الؿلم ٖلى الخٟاّ اظل مً الضو٫ 

ٌ  حميع بين العيادة في اإلاعاواة مبذؤ على جلىم, عامت دوليت مىظمت وكذ  لجميع عمىيتها وجمىذ للعالم، اإلادبت الذو

 ٌ  اإلاخدضة الىالياث بحن اإلاكاوعاث اؾخمغاع ؤن الىاار مً  .(الذوليين وألامً العلم لفياهت, وهبير ا ـؼير ا الذو
يتي والاجداص ت ؤهميت مٗه ا٦دؿبذ بك٩ل الضوليت اإلاىٓمت بوكاء ٨ٞغة لبلىعة الؿٞى  ظضو٫  ٖلى ؤصعظذ خحن وطل٪ ملخْى

ض بط مىؾ٩ى ماجمغ ؤٖما٫ َٗ . ألامم ٖهبت إلاىٓمت بضيلت صوليت مىٓمت بوكاء ٖلى بالٗمل جلؼمهما عؾميت وزي٣ت ؤو٫  ح

يتي والاجداص اإلاخدضة الىالياث مابحن اإلاخدضة ألامم مىٓمت بوكاء بكان الىٓغ وظهاث ج٣غيب ؾيا١ وفي       جم ٣ٞض الؿٞى
 الشاهيت الٗاإلايت الخغب ل٨ؿب الٗؿ٨غيت ؤلاؾتراجيجياث إلاىا٢كت َهغان في للخلٟاء ماجمغ او٣ٗاص هامل ٖلى مىا٢كتها

 ٧اهىن  مً ألاو٫  بلى الشاوي حكغيً مً والٗكغيً الؿاب٘ مً للمضة, وخلٟائها ؤإلااهيا م٘ ؾلميت لدؿىيت اإلادخملت والكغوٍ

لذ الغثيـ مً ٧ل بدًىع  ،1943 ٖام ألاو٫  يم عوٞػ يتي والٖؼ  الىػعاء عثيـ وبمكاع٦ت (Joseph Stalin) ؾخالحن ظىػي٠ الؿٞى

 وزي٣ت ؤنضعوا اإلااجمغ زخام وفي, الضوليت اإلاىٓمت ٖلحها ؾخ٣ىم التي والىاظباث ألاؾـ مىا٢كت جم ٣ٞض  .حكغقل البريُاوي
ماء بحن صاع ما هخاثج جًمً الظر,َهغان بةٖالن ؾميذ  بالخىٓيم يخٗل٤ ما ؤهمها ومً اإلاياصيً، مسخل٠ في الشالزت الٖؼ

 الخخامي البيان في وظاء, الضوليت اإلاىٓمت بوكاء بكان مىؾ٩ى بٖالن في ظاء بما الالتزام ٖلى اإلاجخمٗىن  ؤ٦ض ٣ٞض, الضولي

 جماما هذسن وهدً. الذابم العالم ظيربذ الزو الىفاق لذدىا ؤن مً دلين على فىدً العالم...) مؿإلت ؤن للماجمغ

 ألحياٌ وؤلاس اب الحشب ويالث لخجىب...الىيت خعً لذيها التي اإلاخدذة ألامم حميع ججاه العليا اإلاعؤوليت

ٌ  حميع حاهب مً اليؽىت واإلاؽاسهت الخعاون  إلى وظيععى...عذدذة ؼير ا هبير ا ، الذو  الاظدبذاد على اللماء في... ـو

ٌ  بخلً)بهم هشخب ظىف وهدً. الخعفب و واللهش والاظخعباد  العاإلايت العابلت إلى جىمم ؤن جخخاس كذ ؤنها واإلاا ،(الذو
                                                           

1 William Taubman, Stalin’s American Policy: From Entente to Detente to Cold War (New York: W.W. Norton & 
Company, 1982), pp.88-89; Justus D. Doenecke, Mark A. Stoler, Debating Franklin D. Roosevelt's Foreign 
Policies, 1933-1945 (New York: Rowman & Littlefield, 2005), pp.203-204; Russel D. Buhite, Decisions at Yalta: 
An appraisal of summit diplomacy (Wilmington, DE: Scholarly Resources, 1986), p.71. 
2 Hess, The United States at War, 1941-1945, p.114. 
3 Kennedy-Pipe, Stalin’s Cold War: Soviet Strategies in Europe, 1943 to 1956, pp.35-36.   
4 Cordell Hull, The Memoirs of Cordell Hull, Vols.2 (New York: the Macmillan Company, 1948), 2:1256.     
5 Quoted in US Department of State, Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers: General, 1943, 
Vol. I (Washington, D.C.: US Government Printing Office, 1963), 1:600.   
6
 Ibid., The Conference At Cairo and Tehran, 1943 (Washington, D.C.: US Government Printing Office, 1961), 

p.459.  
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 و جدضيضا ا٦ثر زُىاث يخسظون  ظٗلتهم الخغب في الخلٟاء خ٣٣ها التي الخاؾمت الاهخهاعاث ؤن يبضو  .(الذدملشاويت لألمم
. الضو٫  جل٪ ٢اصة م٘ مىا٢كتها َغي٤ ًٖ ألامم ٖهبت مىٓمت مدل لخدل اإلاخدضة ألامم مىٓمت إلوكاء ص٢ت

 بلى الاهًمام بٗضم اإلاخدضة الىالياث ٞحها و٢ٗذ التي ألازُاء ججىب ٖلى ألامغي٨يت الضبلىماؾيت ع٦ؼث, ألازىاء هظه وفي    

ٌ هديجت ألامم ٖهبت مىٓمت  الشاوي حكغيً وبضايت ؤيلى٫  جهايت ٟٞي. 1919 ٖام في ٖلحها اإلاهاص٢ت ألامغي٩ي ال٩ىوٛغؽ لٞغ
 ) ٧ىهالي  جىم والؿىاجىع  ( J. William Fulbright) ٞىلبرايذ وليم ط الؿىاجىع  ٢بل مً اإلا٣ضم اإلا٣ترح ٖلى ال٩ىوٛغؽ ناص١, 1943

Tom Connally) ألامم ٖهبت بلى الاهًمام ٖضم في الؿاب٣ت ألامغي٨يت الضبلىماؾيت ؤزُاء لخجاوػ  ألامغي٨يت الجهىص لضٖم 
 الخاعظيت وػيغ ٢ّضم, طل٪ ٖلى بىاءً   .اإلاخدضة ألامم مىٓمت بلى اإلاخدضة الىالياث اهًمام في ال٨بحريً والضٖم اإلاؿاهضة وببضاء

 مً  .ومغاظٗخا الؾخٗغايها الكيىر مجلـ في الخاعظيت الٗال٢اث لجىت بلى اإلاخدضة ألامم مىٓمت بوكاء مكغوٕ مؿىصة هل

 مجلـ صازل الخهىيذ بىض ٖلى الخدٟٓاث بٌٗ م٘ الخاعظيت وػاعة بلى اإلاؿىصة ٖلى مهاص٢خه ال٩ىوٛغؽ ؤُٖى, ظاهبه
 اإلاىٓمت إلاكغوٕ ال٩ىوٛغؽ مىا٣ٞت ٖلى للخهى٫  ؾٗذ ٢ض ألامغي٨يت ؤلاصاعة ؤن يبضو  .بوكائها اإلاؼم٘ اإلاىٓمت بلى الخاب٘ ألامً

ٌ ٖىضما ولؿً الغثيـ جغؤؾها التي الؿاب٣ت ألامغي٨يت ؤلاصاعة ٞيه و٢ٗذ الظر الخُإ لخجىب  ٖلى اإلاهاص٢ت ال٩ىوٛغؽ ٞع

. ألاولى الٗاإلايت الخغب اهتهاء ٣ٖب ألامم ٖهبت مىٓمت بلى اإلاخدضة الىالياث اهًمام

 ظؼءً  اإلاخدضة ألامم مىٓمت هيئاث بخضي ألامً مجلـ في الضاثمحن لؤلًٖاء الى٣ٌ وخ٤ الخهىيذ مؿإلت اخخلذ و٢ض    

 
ً
 يجب بإهه ألامغي٨يت ؤلاصاعة ٖلى هل الخاعظيت وػيغ ا٢ترح ٣ٞض, 1944 ٖام ٟٞي  .اإلاخدضة الىالياث صازل اإلاىا٢كاث مً ٦بحرا

يتي الاجداص, اإلاخدضة الىالياث)ألاعبٗت ال٨بري  الضو٫  الضاثمت ًٖىيخه في اإلاخدضة لؤلمم الخاب٘ ألامً مجلـ يًم ان , الؿٞى

ًاء مً ٖضص بلى باإلياٞت (الهحن, بغيُاهيا  التي ؤلاظغاثيت ال٣غاعاث وان. الٗامت الجمٗيت مً اهخسابهم يخم الضاثمحن ٚحر ألٖا

 بن ال٨بري  الضو٫  مً َٝغ بر باؾخُاٖت, الجزاٖاث وحؿىيت, الؿالم وخمايت, الؿالح بجٕز الخانت ألامً مجلـ يخسظها
ا الضولت جل٪ ٧اهذ بطا الخهىيذ هظا باؾخسضام ٢ىة ؤيت ٢يام ٖضم ًٖ ًٞال, بالخهىيذ ال٣غاعاث جل٪ ٖلى يٗترى  في َٞغ

 بلى باالهًمام ال٣بى٫  ٖلى ال٨بري  الضو٫  لدصجي٘ هى الى٣ٌ خ٤ مؿإلت َغح مً اإلاخدضة الىالياث هضٝ بن يبضو  .الجزاٖاث
يتي الاجداص الؾيما, اإلاخدضة ألامم مىٓمت  باإلاى٠٢ مجها بصعا٧ا, اإلاىٓمت إلاكغوٕ مىا٣ٞخه ٖلى الخهى٫  اظل مً الؿٞى

يتي  ؤوعبا ووؾِ قغ١  صو٫  اٚلب ج٣٘ ؤن ٖلى الٟغنت له ؤجاح مما ؤإلااهيا يض الخغب ؾاخت ٖلى خ٣٣ه الظر ال٣ىر  الؿٞى

                                                           
1
 Quoted in  Declaration of the Three Powers, Ibid.,  p.641. 

2 Yoder, The evolution of the United Nations System, p.2659ص ، األمم المتحدة فً نصف قرن، نافعة ؛   .  
.59-58ص ، األمم المتحدة فً نصف قرن، نافعة 
3
  

4Ibid., p.27; Randall B. Woods, Fulbright: A Biography (New York: Cambridge University Press, 1995), pp. 99-
103; Robert C. Byrd, The Senate 1789-1989: Addresses on the on the History of the United States 
Senate (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1991), pp.16-17. 

، مف دوف ذكر االسباب ، وىو حؽ عدـ تمرير اي مشروع قانوف او قرار مقترح (اف ال اسمح أو أنا امنع)حؽ النقض الفيتو لغة كممة التينية معناىا   5
سـ الفيتو الى يؽ. او القدرة عمى وقؼ النتائج غير المرغوب فييا، وىي صفة تعزى الى مفيـو القوة، فبعض الدساتير منحت المموؾ والرؤساء حؽ الفيتو

محمد حسيف كاظـ : لمزيد مف التفصيؿ ينظر. والفيتو الجماعي، والفيتو بالوكالة، الفيتو المستتر، والفيتو المزدوج، الفيتو الحقيقي او المبسط، نوعاف 
 .                               240-236،ص، 2000، عشر العدد الحادي، مجمة أىؿ البيت، دراسة مف منظور القانوف الدولي: في مجمس األمف (الفيتو)حؽ النقض ، العيساوي

.64-63ص ، األمم المتحدة فً نصف قرن، نافعة 
6
  

7 Hull, Memoirs, 2:1648-49. 
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يذ ؤمغي٨يت يماهاث ج٣ضم الًغوعر  مً ٩ٞان. ؾيُغجه جدذ  ؤظل مً خ٣٣ىها التي اإلا٩اؾب ًٖ جىاػلهم م٣ابل للؿٞى

.  اإلاخدضة ألامم مىٓمت بة٢امت ألامغي٨يت اإلاؿاعي اهجاح

يتي الؿٟحر ؤوار ٣ٞض,  اإلاُٗياث جل٪ ٖلى بىاءً            جغؤؽ الظر,   (Andrei Gromyko) ٦غومي٩ى  اهضعيه  واقىًُ في الؿٞى
ض  مىلخٝى ٞكيؿلٝى الخاعظيت وػيغ الى ج٣غيغه في اإلاخدضة ألامم مىٓمت لخإؾيـ الخدًحريت اإلاداصزاث في بالصه ٞو

(Vyacheslav Molotov)  ؤلاجداص م٘ الخٗاون  ججاه ؾياؾتها ع٦ؼث ٢ض اإلاخدضة الىالياث بان. 1944 جمىػ  مً ٖكغ الغاب٘ في 
يتي  الٗالم صو٫  ٖلى والاهٟخاح الخاعظيت ؾياؾتها في الاوٗؼاليت مبضؤ هٟىط ٦ؿغ ٖلى حٗمل ٧ىجها, الخغب اهتهاء ٣ٖب الؿٞى

 بك٩ل الىٓغ حٗيض بضؤث ألامغي٨يت الؿياؾيت الُب٣ت ٞان, طل٪ ًٖ ًٞال. ؤهٓمتها َبيٗت ًٖ الىٓغ بٌٛ اؾخصىاء صون  مً

يتي الاجداص في الؿياسخي الىٓام ججاه مى٢ٟها في ظضر  ألامغي٩ي الخٗاون  الى ياقغ مما, ججاه ؤلايضيىلىجي الٗضاء بخ٣ليل الؿٞى
يتي الاجداص م٘    .الخغب اهتهاء ٣ٖب ظضيض ٖالمي هٓام لبىاء الؿٞى

 :1945 الثاوي واهىن  -1944 ؤب العىفيديت-ألامشيىيت اإلالاولاث

 مىٓمت بةوكاء الخام ؤو٦ـ صمباعجىن  ماجمغ ؤٖما٫ ظضو٫  يمً واار بك٩ل ألامً مجلـ في الخهىيذ مك٩لت ْهغث    

 ٣ٞض  .ألاعبٗت ال٨بري  الضو٫  ًٖ ممشلىن  خًغه الظر, 1944 ألاو٫  حكغيً 7 بلى آب 12 مً للمضة واقىًُ في اإلاخدضة ألامم

 يؿمذ ال ألامً مجلـ في الخهىيذ ٖلى اإلاٗغوى الجزإ في حكتر٥ التي ال٣ىي  بإن, الخهىيذ مؿإلت بكان بغيُاهيا ا٢ترخذ
يذ يىا٤ٞ لم, ظاهبهم مً.الى٣ٌ خ٤ اؾخسضام َغي٤ ًٖ ألامً مجلـ ٖمل بةٖا٢ت لها  وؤ٦ضوا البريُاوي اإلا٣ترح ٖلى الؿٞى

 ٧اهذ ؾىاء ألامً مجلـ ازخهاناث في جضزل التي ال٣ًايا لجمي٘ ال٨بري  ال٣ىي  ل٩ل الخهىيذ في ؤلاظمإ مبضؤ ٖلى

يت ؤم بظغاثيت لذ الغثيـ وبمؿاهضة هل ألامغي٩ي الخاعظيت وػيغ ا٢ترح, لظل٪. بكإجها بظغاء بر اجساط ٢بل مىيٖى  بان, عوٞػ
ًاء ألاعبٗت الضو٫  بةخضي الخام ألامجي الُاب٘ طاث اإلاكتر٦ت اإلاىايي٘ ٖلى الخهىيذ يخم  ٚحر باإلظمإ، ي٩ىن  ؾٝى ألٖا

ض بن يتي الٞى ٌ الؿٞى ييتي الاجداص بن يبضو   .اإلااجمغ جإظيل وجم اإلا٣ترح هظا ٞع  اإلااجمغ في خلٟاثه ٖلى الًِٛ ؤعص الؿٞى
 ٖهبت في له خهل ما ج٨غاع ٖضم يًمً ختى الجضيضة الضوليت اإلاىٓمت في والىٟىط اإلا٩اؾب مً ٢ضع ؤ٦بر ٖلى للخهى٫ 

.  1939 ٖام مجها َغصه جم ٖىضما ألامم

ىضما      بحن ؤزغي  زالٞيت مؿإلت ْهغث, هٟؿها الؿىت مً ألاو٫  حكغيً بضايت في ؤزغي  مغة ؤٖماله اإلااجمغ اؾخإه٠ ٖو
يتي والاجداص اإلاخدضة الىالياث يديت الجمهىعياث اهًمام بكان الؿٞى  ؤ٦ض ٣ٞض اإلاخدضة، ألامم مىٓمت بلى ٖكغة الؿذ الؿٞى

يتي اإلامشل  في باؾخ٣الليت وجخمخ٘ صؾخىعر طاحي بد٨م جدٓى ٧اهذ الجمهىعياث جل٪ بان ٦غومي٩ى الؿٟحر اإلااجمغ في الؿٞى

لذ الغثيـ يبِض  لم, ظاهبه مً  .الخاعظيت قاوجها   عوٞػ
ً
يتي للُلب جإيضا يتي باإلاُلب اخخٟٔ وبهما,الؿٞى   الؿٞى

ً
  ؾغا

ً
 خٟاْا

                                                           
1 V. Mastny, Russia's Road to the Cold War diplomacy, Warfare, and the Politics of Communism, 1941-5, 
(New York: Columbia University Press,  1979), p.231; V.  Pechatnov, The Big Three after World War Two: New 
Documents about post-war Soviet relations with the United States and Great Britain (Washington, DC: Cold War 
International History Project, 1995), p.21. 
2 William Taubman, Stalin’s American Policy: From Entente to Detente to Cold War (New York: W.W. Norton & 
Company, 1982), p.89; Bagby, America’s International Relations since World War I, p.125. 
3 US Department of State, Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers: General, 1944, Vol. I 
(Washington, D.C.: US Government Printing Office, 1966), p.739. 
4 Ibid., pp.743-744. 
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يديت-ألامغي٨يت الٗال٢اث ٖلى لذ الغثيـ بن يبضو  .اإلاخدضة الىالياث صازل والاهخ٣اصاث الخهضٕ مً الؿٞى  يضع٥ ٧ان عوٞػ

 
ً
يتي الُلب هظا ًٖ ؤلاٞهاح بان جماما يديت-ألامغي٨يت بالٗال٢اث ؤلايغاع بلى ياصر ؾٝى الؿٞى  اهُبإ زل٤ زال٫ مً الؿٞى
يتي الاجداص بان اإلاخدضة الىالياث في الؿياؾيت وألاوؾاٍ الٗام للغؤر ؾلبي  مىٓمت بوكاء بكإن للخٗاون  مؿخٗض ٚحر الؿٞى

ًها ٞاٖليتها ٖضم َغي٤ ًٖ الجضيضة الضوليت اإلاىٓمت ٨ٞغة جبجي يٗي٤ ؾٝى الظر ألامغ, اإلاخدضة ألامم  ٢بل مً بٞغ

 الؿياسخي الٟكل ويىاظه, ألامم ٖهبت مىٓمت بلى اإلاخدضة الىالياث اهًمام ٖلى اإلاهاص٢ت ٖضم م٘ خهل مشلما ألامغي٨يحن
 . ألامم ٖهبت بلى اإلاخدضة الىالياث اهًمام مكغوٕ ٖلى ال٩ىوٛغؽ مهاص٢ت بٗضم ولؿً ألاؾب٤ الغثيـ به مجي الظر

لى      م ٖو  والاجداص اإلاخدضة الىالياث بحن الخالٞيت اإلاؿاثل بكإن جهاثيت حؿىيت بلى الخىنل في اإلااجمغ ٞكل مً الٚغ

يتي اع عؾم في هجر ٢ض اإلااجمغ ؤن بال, الؿٞى  اإلاخدضة الىالياث مً ٧ل اج٤ٟ ٣ٞض. الجضيضة الضوليت للمىٓمت الٗام ؤلَا

يتي وؤلاجداص  و  .1945 ٖام بضايت في يالُا في ٣ٖضه اإلاؼم٘ اإلااجمغ في الخالٞيت اإلاؿاثل جل٪ مىا٢كت ٖلى اإلااجمغ جهايت في الؿٞى
  اإلااجمغ ؤوصخى

ً
 للؿالم اإلادبت الضو٫  ظمي٘ ًٖىيتها في حكتر٥ التي, اإلاخدضة ألامم حؿمى صاثمت صوليت مىٓمت بخإؾيـ ؤيًا

     .الضو٫  لخل٪ ال٩املت الؿياصة ؤؾاؽ ٖلى

يتي الاجداص م٘ باإلاٟاوياث الاؾخمغاع لها يًمً مسغط ًٖ البدض بلى اإلاخدضة الىالياث ؾٗذ, ؤلازىاء جل٪ وفي       الؿٞى

لذ الغثيـ ناص١, 1945 الشاوي ٧اهىن  مً ألاو٫  ٟٞي. اإلاخدضة ألامم مىٓمت جإؾيـ بكان  وػاعة ؤٖضجه الظر اإلا٣ترح ٖلى عوٞػ
يتي ؤلاجداص م٘ اإلاٗل٣ت اإلاؿاثل حؿىيت بكان ألامغي٨يت الخاعظيت  بةعؾاله بضوعه ٢ام الظر, ؤو٦ـ صمباعجىن  ماجمغ في الؿٞى

يم مً ٧ل بلى يتي الٖؼ  ٣ٞض. هٟؿه الٗام مً الشاوي ٧اهىن  مً الخامـ في حكغقل البريُاوي الىػعاء وعثيـ ؾخالحن  الؿٞى

 ألازغي  واإلاؿاثل,  ؤًٖاء ؾب٘ ؤٚلبيت جهىيذ َغي٤ ًٖ ؤلاظغاثيت اإلاىايي٘ حؿىيت يؿخُي٘ ألامً مجلـ ؤن اإلا٣ترح اوصخى
ًاء بةظمإ ج٩ىن    .الضاثمحن ألٖا

يتي ؤلاجداص ؤن ٚحر    ٌ الؿٞى  ال٣ىي  بحن والخىجغ الاخخ٩ا٥ اخخماليت مً يؼيض اهه ٖلى ٞؿغه الظر ألامغي٩ي اإلا٣ترح ٞع

ييذ وعٌٞ, ال٨بري   الخهى٫  صون  مً للخُبي٤ و٢ابلت ٢ىيت ٢غاعاجه يجٗل ؤن يؿخُي٘ ألامً مجلـ ؤن ٨ٞغة ؤيًا الؿٞى
 اإلاى٠٢,  (Averell Harriman) هاعميان اٞحر مىؾ٩ى في ألامغي٩ي الؿٟحر ٞؿغ, ظاهبه مً  .الضاثمحن ؤًٖاثه ظمي٘ مىا٣ٞت ٖلى

يتي يتي ؤلاجداص ؤن,  ألامغي٩ي اإلا٣ترح ججاه الؿٞى ب, له اإلاجاوعة الكغ٢يت ؤوعوبا صو٫  م٘ خضوصيت مكا٧ل لضيه الؿٞى  واليٚغ

يديت الخ٩ىمت نالر ٚحر في ٢غاعاتها  ج٩ىن  ؤن يم٨ً التي اإلاخدضة ألامم مىٓمت في اإلاكا٧ل جل٪ بخضويل    .الؿٞى

يتي الؿٟحر ٦غع , ظاهبه مً     الخاصر ٟٞي. ألامً مجلـ في الخهىيذ مؿإلت مً بالصه مى٠٢ ٦غومي٩ى واقىًُ في الؿٞى

يتي باإلاُلب الازظ بًغوعة خ٩ىمخه مُالب ظضص, 1945 الشاوي ٧اهىن  مً ٖكغ يديت الجمهىعياث ب٣بى٫  الؿٞى  في الؿٞى
                                                           

1
 Ibid., p.744. 

2
 Ernest R. May and Angeliki E. Laiou, (eds.), The Dumbarton Oaks conversation and the United nations, 1944-

1994 (Washington D.C.: Harvard University Press), p.6. 
3
 Ibid., pp.10-11. 

4 US Department of State, Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers: Conferences At Malta and 
Yalta, 1945 (Washington, D.C.: US Government Printing Office, 1955), pp.64-66. [hereafter cited as FRUS, 
1945] 
5 FRUS, 1945, p.77. 
6 Ibid. 
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 , اإلاخدضة ألامم مىٓمت ًٖىيت
ً
ًاء الضو٫  ٢بل مً الاظخمإ خهى٫  يغوعة ٖلى هٟؿه الى٢ذ في مكضصا  ٞيما الضاثمحن ألٖا

 . الجزاٖاث حؿىيت يسو
ً
يتي ؤلاجداص ٢بى٫  ؤن ٖلى مى٦ضا  يك٩ل مدٟال بىنٟها الجضيضة الضوليت اإلاىٓمت بلى الاهًمام الؿٞى

ا١ الاوسجام ظىهغة في  م٘ الخالٞاث إلزاعة مؿخٗضة ج٨ً لم اإلاخدضة الىالياث بن الىاار مً  .ال٨بري  ال٣ىي  بحن والٞى

يتي خليٟها  اإلاخدضة ألامم مىٓمت مىيٕى في البذ ؤظلذ لظل٪, وخلٟائها ؤإلااهيا يض الخغب في مٟهليت ٖضتها ٞترة في الؿٞى

 .يالُا في للخلٟاء ماجمغ ٣ٖض لخحن

 :1945 ؼباه -11 -4 دالىا مؤجمش اوعلاد ؤزىاء اإلاخدذة ألامم مىظمت بؽإن العىفيتي-ألامشييي الخلا م

 وال٨يٟيت باإلاباصت ؤم وحؿىياتها، بالخغب يخٗل٤ ٞيما ؾىاء اإلاُغوخت ال٣ًايا مً ال٨شحر خى٫  الىٓغ وظهاث ج٣غيب بهضٝ   

 ج٠٣ التي اإلاؿاثل لدؿىيت الضبلىماؾيت ظهىصها في اإلاخدضة الىالياث اؾخمغث ٣ٞض, الجضيض الضولي الخىٓيم ٖلحها ؾيكض التي

 
ً
يتي الاجداص الؾيما, الشاهيت الٗاإلايت الخغب في خلٟائها وبحن بيجها جهاجي جٟاهم بلى الخىنل ؤمام ٖاث٣ا , طل٪ ٖلى بىاءً . الؿٞى
لذ الغثيـ ؤصع٥  مً ٧ل م٘ مٟهل بك٩ل مىا٢كخه يخم لم ما به الخيبا يم٨ً ال اإلاخدضة ألامم مىٓمت مؿخ٣بل بإن عوٞػ
يم حكغقل البريُاوي الىػعاء عثيـ يتي والٖؼ  ٖام قباٍ مً الغاب٘ في يالُا ماجمغ في ل٣ائهم ٖىض مباقغ بك٩ل ؾخالحن الؿٞى
1945.  

م ٖلى       مىٓمت جإؾيـ ٖلى الاجٟا١ مؿإلت ؤن بال اإلااجمغ مىا٢كاث مٗٓم اخخلذ ٢ض ؤإلااهيا مؿخ٣بل مؿإلت ؤن مً الٚغ

لذ الغثيـ الؾيما,الخلٟاء ٢اصة اهخمام قٛل اإلاخدضة ألامم  الاجداص اهًمام ويغوعة الضوليت اإلاىٓمت ٨ٞغة جبجى الظر عوٞػ
يتي يذ اؾخمغ, ؤٖماله اإلااجمغ ؤٞخخذ ٖىضما  .لًٗىيتها الؿٞى  الخهىيذ هٓام بكان ألامغي٨يت للهيٛت مٗاعيتهم في الؿٞى

ر,  قباٍ مً الغاب٘ ٟٞي. الجضيضة الضوليت للمىٓمت ألامً مجلـ في لذ الغثيـ ٖبَّن  ال٣ىي  ٢بل مً اإلاتزايض ال٣ل٤ ًٖ عوٞػ

 الضو٫  بإن ؾخالحن ؤٖخ٣ض, ظاهبه مً. الشاهيت الٗاإلايت الخغب اهتهاء ٣ٖب الهٛغي  الضو٫  م٘ الخٗامل ٦يٟيت بػاء ال٨بري 
لذ هٓغ وظهه ؤن بال. وخلٟائها ؤإلااهيا يض الىهغ خ٣٣ذ التي الضو٫  مً ٦بحر اهخمام جخى٢٘ ٧اهذ الهٛحرة  مٛايغة ٧اهذ عوٞػ

 الغثيـ ؤن يبضو  .الهٛحرة الضو٫  ججاه مٗخضلت ؾياؾت جدب٘ ؤن يجب ال٨بري  الضو٫  ؤن ٨ٞغة ٖلى ؤ٦ض ٣ٞض, ؾخالحن لغؤر
لذ ب ٢ض عوٞػ  ؤلاجداص ججاه جىاػ٫  ؤر يبضر ؤن صون  مً اإلاخدضة ألامم مىٓمت بلى ؾدىٓم التي الضو٫  ججاه حٗاَٟه بةْهاع ٚع

يتي  .    الضولت اإلاىٓمت في اإلاخدضة الىالياث م٩اهت ٖلى يازغ ؤن قاهه مً الظر الؿٞى

 في بضؤ اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت   الخاب٘ ألامً مجلـ في الخهىيذ إلاؿإلت مغييت نيٛت بيجاص بكان الجضيت اإلاٟاوياث ؤن ٚحر   

 خل الظر (Edward Stettinius) اؾخيخىيـ اصواعص الجضيض ألامغي٩ي الخاعظيت وػيغ ٢ضم ٖىضما, 1945 الشاوي ٧اهىن  مً الؿاصؽ
 ٧اهىن  مً الخامـ في وحكغقل ؾخالحن مً ٧ل بلى بعؾالها جم التي ألامغي٨يت الهيٛت,  1944 الشاوي حكغيً في هل ٧ىعص٫ مدل

 ؾب٘ ؤٚلبيت جهىيذ َغي٤ ًٖ ؤلاظغاثيت اإلاىايي٘ حؿىيت يؿخُي٘ ألامً مجلـ بان ؤونذ التي, هٟؿها الؿىت مً الشاوي

                                                           
1 Ibid., pp.589-591.  
2 FRUS, 1945, p.553. 
3 William R. Smyser, From Yalta to Berlin: The Cold War Struggle over Germany (New York: St. Martin’s Griffin, 
1999), pp.13-14; Fraser J. Harbutt, Yalta 1945: Europe and America at the Crossroads (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2010), p.274.  
4 FRUS, 1945, pp.589-591.  
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ًاء بةظمإ ج٩ىن  ألازغي  واإلاؿاثل, ؤًٖاء يذ ؤن بيض  .الضاثمحن ألٖا  بكان الؿاب٣ت هٓغهم بىظهت جمؿ٩ىا ٢ض الؿٞى
 الجاهب مً ٣ِٞ وليـ ايضن اهخىوي البريُاوي الخاعظيت وػيغ ٢بل مً اإلاغة هظه مٗاعيتها جم التي الخهىيذ مؿإلت

  .ألامغي٩ي

يديت اإلاُالب إلاٗاعيت هديجت اإلاى٠٢ خغط ؾخالحن ؤصع٥     , طل٪ ًٖ ًٞال, ؤوعوبا في بٗض جيخِه  لم الخغب وؤن الؾيما, الؿٞى

يتي الؿٟحر مكىعة ٖلى وا٤ٞ ٣ٞض  اإلاىاوعة هظه. ألامغي٩ي اإلا٣ترح لضعاؾت الى٢ذ مً اإلاؼيض لُلب ٦غومي٩ى واقىًُ في الؿٞى
يتي الاجداص بان اهُباٖا ؤُٖذ ٢ض, الؿياؾيت   ٢ضم الؿٞى

ً
  جىاػال

ً
 وفي  .ألامغي٨يت الهيٛت لضعاؾت و٢ذ َلب ٖىضما ٦بحرا

لذ َمإن ٣ٞض, هٟؿه الى٢ذ  الاجداص الؾيما, ال٨بري  الشالر ال٣ىي  بخضي اؾدبٗاص بم٩اهيت يىظض ال بإهه ؾخالحن عوٞػ

يتي   مضع٦ت ٧اهذ اإلاخدضة الىالياث ؤن الىاار مً  .ألامم ٖهبت م٘ له خهل مشلما الؿٞى
ً
 مىٓمت ؤيت مؿخ٣بل بن جماما

اٖليتها الشاهيت الٗاإلايت الخغب اهتهاء ٣ٖب جيكإ صوليت   مغجبُت ٞو
ً
يتي ؤلاجداص بمكاع٦ت ؤؾاؾا . ٞحها الؿٞى

 ألامم مىٓمت في الشالر ال٨بري  لل٣ىي  اإلاخمحزة اإلا٩اهت ٖلى اإلاداٞٓت بػاء ألامغي٨يت الخُميىاث جل٪ ٖلى ؾخالحن خهى٫  بٗض    

 قباٍ مً الؿاب٘ في الغابٗت الجلؿت ٟٞي. ألامغي٨يت الخهىيذ بهيٛت جهاجي بك٩ل لل٣بى٫  ؤهضاٞه ب٨ك٠ بضؤ, اإلاخدضة
لذ يِٛ, 1945  لخل٪ َب٣ا. لبىلىضا ظضيضة ما٢خت خ٩ىمت حك٨يل َغي٤ ًٖ البىلىضيت ال٣ًيت لدؿىيت ؾخالحن ٖلى عوٞػ

 خ٩ىمخه بان بٖالهه ًٖ ًٞال, البىلىضيت ال٣ًيت حؿىيت بكان ٖضة م٣ترخاث ؤّٖضِ  ؤهه مىلىجٝى ؤوار ٣ٞض, الًٍٛى
يتي ؤلاجداص وؤن. ألامً مجلـ في الخهىيذ آليت بكإن ألامغي٨يت بالهيٛت ج٣بل ؾٝى  صزى٫  بم٣ترح يخمؿ٪ يٗض لم الؿٞى

يديت الجمهىعياث  ظاهب مً  .٣ِٞ ظمهىعيخحن بضزى٫  الخمؿ٪ وبهما, اإلاخدضة ألامم في ؤًٖاء بىنٟها ٖكغة الؿذ الؿٞى

 صو٫  بخضي ل٩ىجها اإلاخدضة ألامم مىٓمت ًٖىيت بلى الهىض بضزى٫  جخمؿ٪ ؾٝى بغيُاهيا بان حكغقل ؤوار, آزغ
يتي اإلاُلب م٘ يخٗاعى ال وهظا الخغب ظهىص في ٞٗالت مكاع٦ت لها التي ال٩ىمىىلض  ٖلى ؾخالحن مىا٣ٞت ؤن يبضو  .الؿٞى

 الىٟىط ٖلى يازغ مما لبىلىضا ظضيضة ما٢خت خ٩ىمت حك٨يل مً ب٨شحر ؤًٞل الخاليت البىلىضيت الخ٩ىمت في بؿيِ جىؾي٘

يتي يتي اإلاى٠٢ حٗضيل وؤن, ظاهب مً. ٞحها الؿٞى يديت الجمهىعياث صزى٫  بكإن الؿٞى  ًٖىيت في  ٖكغة الؿذ الؿٞى
 ي٠ًٗ مما اإلاخدضة ألامم مىٓمت في ٦إًٖاء البريُاهيت ال٩ىمىىلض صو٫  صزى٫  مً الخٝى بؿبب, اإلاخدضة ألامم مىٓمت

يتي الىٟىط . آزغ ظاهب مً ٞحها الؿٞى

يتي ؤلاجداص جإيض ٖلى للخهى٫  اإلاخدضة الىالياث خغم بلٜ ٣ٞض      إلبضاء اإلاخدضة ألامم بلى الاهًمام بكإن إلا٣ترخاتها الؿٞى
يتي الُلب ٖلى اإلاىا٣ٞت  قباٍ مً الؿاب٘ في الٗامت الجلؿت ٟٞي. للمىٓمت بالعوؾيا و ؤو٦غاهيا مً ٧ل اهًمام بكإن الؿٞى

لذ الغثيـ َلب, 1945  اليىم وفي. لضعاؾتها الخاعظيت وػعاء مىا٢كاث بلى الًٗىيت مؿإلت بخالت وحكغقل ؾخالحن مً عوٞػ

لذ ؤٞصر, الخالي يديت الجمهىعياث مً ظمهىعيخحن اهًمام ٖلى ؾيىا٤ٞ بإهه, زاعظيخه وػيغ بلى هٓغه وظهت ًٖ عوٞػ  الؿٞى
 الخ٣ي٣يت ال٣ىي  ًٖىيخه في جًم ؾٝى التي الهيئت هى ألامً مجلـ ان َاإلاا اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت  ًٖىيت بلى

                                                           
1 Edward R. Stettinius, Jr., Roosevelt and the Russians: The Yalta Conference ( Westport, CT: Greenwood, 
1970), pp.143-150. 
2 FRUS, 1945, pp.664-691, 685. 
3 Ibid., pp.664-665. 
4Ibid. 
5 FRUS, 1945, p.712. 
6 Ibid., pp.712-713. 
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 .٣ِٞ ال٨بري 
ً
لذ ؤبلٜ, طل٪ بلى َب٣ا يتي الُلب ٖلى جىا٤ٞ ؾٝى اإلاخدضة الىالياث بإن, ؾخالحن عوٞػ  مً ٧ل باهًمام الؿٞى

يديت الجمهىعياث مً ظؼء وهما اإلاخدضة ألامم بلى البيًاء وعوؾيا ؤو٦غاهيا ظمهىعيت لذ الغثيـ ؤن يبضو  .الؿٞى  ٢ض عوٞػ
ييديت الُلباث ج٣بل في مغوهت ببضاء ٖضم بان ؤصع٥ ضم, ظاهب مً الجضيضة اإلاىٓمت مؿخ٣بل ٖلى ؾلبا ؾيازغ, الؿٞى  ٖو
  اهضإل ازغ ٖلى الضوليحن والؿلم لؤلمً زغ٢ا خضور ْمأن

ً
 مشلما اإلاىٓمت جل٪ وظىص حهضص الشاهيت الٗاإلايت للخغب مكابهت خغبا

.     آزغ ظاهب مً ألامم ٖهبت إلاىٓمت خهل

يتي الاجداص وا٤ٞ, اإلااجمغ زخام وفي     ؤلاظغاثيت اإلاؿاثل بحن الخٟغ٢ت بٗضم للخهىيذ الجهاثيت ألامغي٨يت الهيٛت ٖلى الؿٞى

يت واإلاؿاثل يت اإلاؿاثل ٖلى (الٟيخى) الى٣ٌ خ٤ و٢هغ, اإلاىيٖى  التي الضو٫  وامخىإ ؤلاظغاثيت اإلاؿاثل صون  ٣ِٞ اإلاىيٖى

  ج٩ىن 
ً
ا  إلاىٓمت جإؾيسخي إلااجمغ الضٖىة ٖلى الاجٟا١ جم ٣ٞض طل٪ ًٖ ًٞال  .ٖليه الخهىيذ في اإلاكاع٦ت ًٖ الجزإ في َٞغ

 الخام البيان في ظاء ٣ٞض   .1945هيؿان مً والٗكغيً الخامـ في ألامغي٨يت ٞغاوؿيؿ٩ى ؾان مضيىت في ي٣ٗض اإلاخدضة ألامم

لىا) اإلاخدضة ألامم بمىٓمت  في وألامً العالم فشك مهمتها جىىن  دوليت مىظمت إوؽاء بىحىب دلض ي كشاس إلى جـى

ٌ  بين الخفادم لخلادو لشوسو  ألامش  زا إن ووعخلذ.العالم  العياظيت اإلاؽاول خل على وللعمل ؤولى، حهت مً الذو

, طل٪ ٖلى ٖالوة  .(للعالم اإلادبت ألاسك ؼعىب ول بين اإلاعخمش بالخعاون  ورلً زاهيت حهت مً والاحخماعيت والاكخفاددت
 يالُا ماجمغ في ٖلحها الاجٟا١ جم التي اإلا٣ترخاث ٖلى الخإ٦يض اإلااجمغ لخًىع  الضٖىة جخًمً ؤن يغوعة ٖلى الاجٟا١ جم ٣ٞض

 ٢ض ؾخالحن ؤن يبضو  .ٞغاوؿيؿ٩ى ؾان في ؾي٣ٗض الظر الخإؾيسخي اإلااجمغ بلى والاهًمام الضو٫  ٢بى٫  في ألاؾاؽ هي ؾخ٩ىن 
يتي الاجداص لخم٨حن ٧اٞيت عآها التي للخهىيذ ألامغي٨يت الهيٛت ٖلى وا٤ٞ  مجلـ مً ٢غاع نضوع  صون  الخيلىلت مً الؿٞى

بخه يض بٗمل ال٣يام ًٖ الامخىإ ؤو بٗمل ال٣يام ٖليه يٟغى ألامً . بعاصجه ؤو ٚع

 

 .الخاجمت 

 مغخلت ؤما, الشاهيت الٗاإلايت الخغب زال٫ الخٗاون  مً خالت ٞغيذ ٢ض للخلٟاء اإلاكتر٦ت اإلاهالر ؤن, البدض زخام في يخضر    
يضها اإلاهالر جإ٦يض مغخلت ٧اهذ ٣ٞض الخغب اهتهاء ٣ٖب . وهخاثجها ال٣ىة مُٗياث بلى مؿدىضة الاهخهاع زماع وظجي وجَى

 هظه ٢يام ٞان, اإلاخدضة ألامم مىٓمت ليكإة باليؿبت اإلاخدضة الىالياث لٗبخه الظر الضوع  ؤهميت ؤو زهىنيت ٧اهذ ايا لظل٪
يتي الاجداص الؾيما,اإلاخدالٟت الضو٫  بحن ٖام جىا٤ٞ مدهلت ؾىي  اإلاُاٝ جهايت في ي٨ً لم الضوليت اإلاىٓمت  بغػ  و٢ض. الؿٞى

يتي والاجداص اإلاخدضة الىالياث بحن الغؾميت اإلاكاوعاث زال٫ مً جضعيجيا الخىا٤ٞ هظا  ماجمغ في الجهايت في جىظذ التي الؿٞى

                                                           
1 FRUS, 1945, pp.184-185. 
2 Ibid., pp.966-968. 
3
 Justus and Stoler, Debating Franklin D. Roosevelt's Foreign Policies, 1933-1945, p.207. 

4 Quoted in  FRUS, 1945, pp.966-968. 
5
 Justus and Stoler, Debating Franklin D. Roosevelt's Foreign Policies, 1933-1945, pp207-209; 
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  صوليت مىٓمت ؤيت مؿخ٣بل بان جماما مضع٦ت اإلاخدضة الىالياث ٧اهذ ٣ٞض. 1945 قباٍ في يالُا
ْ
 الخغب اهتهاء ٣ٖب جيكا

اٖليتها الشاهيت الٗاإلايت   مغجبُت ٞو
ً
يتي الاجداص بمكاع٦ت ؤؾاؾا لذ الغثيـ ٦ش٠ لظل٪, ٞحها الؿٞى  م٘ للخ٣اعب ظهىصه عوٞػ

يم م ٖلى, اإلاخدضة ألامم مىٓمت ؤوكإ بكان الغؾميت اإلاباخشاث في ألازحر جإييض ٖلى للخهى٫  ؾخالحن الٖؼ  في الك٩ى٥ مً الٚغ

يتي والخٗاون  الضٖم ٖلى الخهى٫    ٧ان الظر الؿٞى
ً
, الشاهيت الٗاإلايت الخغب اهتهاء ٣ٖب صوليت مىٓمت ؤيت بهجاح في ؤؾاؾيا

 مدل يدل ؾٝى الظر الجضيض الٗالمي الىٓام نضاعة في اإلاخدضة الىالياث م٩اهت ٖلى الخٟاّ اإلاىٓمت جل٪ قإن مً والتي
 مىٓمت جإؾيـ في والخٗاون  الاهًمام وعاء مً ؾخالحن ؤعاص, ظاهبه مً. الشاهيت الٗاإلايت الخغب ٢بل ال٣ضيم الٗالمي الىٓام

يتي لالجداص والىٟىط ألامً خمايت الجضيضة اإلاىٓمت جًمً ؾٝى ما ب٣ضع ٣ِٞ اإلاخدضة ألامم  ٖلى اإلاداٞٓت في الؾيما الؿٞى

.  الٛغبيت ؤوعوبا في وخلٟائها اإلاخدضة الىالياث مً ٧ل يماهه في ؾيؿاٖض الظر ؤوعوبا وقغ١  وؾِ في هٟىطه مجا٫

 

  



 2016ؤ٦خىبغ    7 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
80 

 

80 

 

  

 



 2016ؤ٦خىبغ    7 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
81 

 

81 

 

 

 خٌى اإلاذاسط اوؽاء الهيىليؤصمت اإلاىاوىت و 
 حامعت اددامان جشهيا خاجي دوسان. د 

 

 

 

 

 :ملخق

  الكٗىب اظتهض ل٣ض
ً
 ال٦دؿاب والغؤؾماليت الخضيشت الٗهىع  بضايت مىظ الٗالم ؤهداء في وبٗضها الٛغبيت الضو٫  في ؤوال

 الخاعيش في وٗٝغ وهدً ٣ِٞ، الخا٦مت وألاؾغ ألاعؾخ٣غاَيحن لضي مدخ٨غة ٧اهذ التي والخغياث اإلاؿاواة في الخ٣ى١ 
 طل٪ ؤظل مً ألامغي٨يت، اإلاخدضة الىالياث وجإؾيـ الٟغوسخي الاخخال٫ بٗض آمالها بلى ونلذ ٢ض الكٗىب بإن الخضيض

 ٧األويإ واإلاٗىىيت اإلااصيت اإلاؿلىبت خ٣ى٢ها ل٨ؿب الٗالم ٧ل في ألازغي  الكٗىب جُلٗاث احؿٗذ الؼمً مغوع وم٘

 .الخٗبحر وخغيت الخ٨م بصاعة في الٟاٖلت واإلاكاع٦ت والخغياث، واإلاؿاواة الا٢خهاصيت

 جىؾٗذ الؿياؾيحن؛ مً والاؾدبضاصيحن والىاٞظيً الؿلُاث ٢بل مً الكٗىب ٖلى الخىا١ جًيي٤ م٘ بإهه وٗلم وهدً
 و٧اهذ اإلاسخلٟت، ال٨خل ؤو الكٗىب ؤنىاٝ ٧اٞت بحن الاظخماٖيت واإلاغا٦ؼ الؿياؾيت اإلاىانب جىػي٘ ومُالب الخغياث

 مً مخىاعزت التي وال٣ٗاثضيت والٗىهغيت الٛىيت واإلاغاجب الا٢خهاصر الىي٘ بلى حؿدىض التي الاظخماٖيت الُب٣اث بيجهم
 الٗهىص مىظ اإلاغثيت ؤخ٩ام و الؿياؾيت ال٣ىة و الكٗىب ج٣اليض مدؿاويت ٚحر الضعظاث هظا خضوص وجدخٟٔ اإلااضخي

 . الٗخي٣ت

  وٗلم ٦ما
ً
 واإلاؿاواة، بالخ٣ى١  اإلاُالبت والش٣اٞيت الاظخماٖيت الخُىعاث هظه بم٣ابل اإلاىاَىت صولت جإؾيـ بإن ؤيًا

  الكٗىب ٞسؿغث
ً
خ٣اصاث وبٌٗ ألام واللٛت البيئت في ؤظضاصهم ٦ترار اإلاخىاعزت خ٣ى٢ها مً ٦شحرا  والخ٣اليض الٖا

 بٌٗ ٨ٞؿب ؤزغي، هاخيت مً واجهؼمذ هاخيت مً اهخهغث الكٗىب بإن: ه٣ى٫  ؤن وبةم٩اهىا ، اإلادليت والش٣اٞاث
  ٧ان الخ٣ى١ 

ً
 وهظه الخدضيصيت، والتربيت الضعاؾت ٖلى ٖالوة اإلااضخي، و ألاظضاص مً اإلاخىاعزت اإلادليت الهىياث لهؼيمت ؾببا

 .البكغيت الخاعيش في ٢بل مً مشلها ج٣٘ لم الخٛحراث في الٓاهغة

ُٕ  ال٣ىميت، الضولت الخإؾيـ ؤيام في واإلاغ٦ؼيت الؿياؾيت ال٣ىة جضيغها التي الخضيشت اإلاضاعؽ صوع  هىا٢ل بط بهىا  بلى هض

 وعي حٛحر وخيض ، بيجهم ٞغ١  صون  الىاخض، ال٣ىم ؤو الىاخضة ألامت بىج٣ت في الكٗىب مسخل٠ ؤمام واخض بغهامج وي٘
 ؤمت في الكٗىب جىخيض بلى جضٖىا ٢بل مً اإلا٨ٟغيً زُاباث ٧ان ٣ٞض زام، بك٩ل ٢بل ٖما هظا يىمىا في الكٗىب

                                                           
1
Marx K, Kapital, Çev. Mehmet Selik, Yordam Yay. İstanbul 2011, ve Adam Smith, Milletlerin Zenginliği, Çev. Haldun 

Derin, İş Bankası Yay. İstanbul 2006, sh.34-41 
2
Birch A. H., NationalizmandNationalİntegration, UnwnHynman yay. London 1989 p. 51 

3
RuryJhon L., EducationandSocialChange, Lawrence ErlbaunAssociatesPub. London 2005, sh. 24-
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 الخ٩ىيييت بال٣يم واٖخهامهم ال٨خل جًامً تهضٝ ال التي آزغر  الىعي اهدكغ اليىم ول٨ً اإلاىاَىت، مباصت خؿب واخضة
 ٦ما مٗغوٝ خض لها ليـ التي ٖىإلايت ظماٖاث بلي اإلاىاًَ اوك٣ا١ والىٓغياث ألا٩ٞاع  هظا تهضٝ بل اإلاكتر٦ت ال٣يم و

اث بن ي٣ىلىن  الىٓغياث صوعها،وهظه اهتهذ التي الخضيشت ٢غون ٢يم  يٗيكىن  اللظيً وألاٞغاص مسخلٟت اإلاىاَىت اإلاجمٖى
ىيت اعى ٖلي  ليـ ٧لهم و اإلاخٟغ٢ت اإلامحزاث ٖضة لهم و اإلاسخلٟت الهٟاث مً مغ٦بت و مدك٩لت و مؼيجت واخضة َو

 مىظ وكاهض هدً وهىا اإلاسخل٠، الجماهحر وا٢٘ به٩اع الىاخضة ٧األمت اإلاىاَىحن ٞهم يٗجي ، واخضة مكاٖغ ٖلي مخ٣ٟت
 وهظا والٟئاث، وألاخؼاب الىاؽ بحن ألا٩ٞاع هظا وييخٗل مبيىت و وااخت ليـ التي ألا٩ٞاع هظا هيمىت الؿىت ٖكغاث

 .وال٨ٟغيت الاظخماٖيت للخٛحراث ومىا٦بتها الخضيشت الخُاباث هدبحن ؤن ٞٗليىا اإلاىاَىت، ألػمت ؤؾاسخي ٖىهغ

 بٌٗ يؿمىجها ٦ما ؤو الخضيشت بال٣غون حؿمي التي اإلااضخي الٗهغ في ٧األيضيىلىظياث بهخاظيت ٢ًيت اليىم ؤمامىا بن

 ال وهي الخضيشت ألايضيىلىظياث في وال٨خاب الضاعؾحن بٌٗ يىتهؼها. ال٨الؾي٨يت ال٣غون البييىيت بٗض ما  مً الٟالؾٟت
 التي الهىياث ييكئىن  خيض ججم٘، وال جٟغ١  واليىم الكٗىب، جىخيض بلى جضٖى اإلااضخي في ٧اهذ ألجها الٗهغ، لهظا جهلر

الم وؾاثل ٖبر يضاولىجها و الىا٢٘ في لها ؤؾاؽ ال  ألا٩ٞاع هظه ٖليه جىُلي الىاؽ بؿُاء مً و٦شحر الخضيشت، ؤلٖا

  ج٩ىن  التي ؤلاهخاظيت، الهىياث بهظه وال٨خل الٟئاث بٌٗ يامً إلااطا: الؿاا٫ هظا هىا٢ل وهدً بها ٞيٛترون
ً
 ؤمام ٖاث٣ا

 و الا٢خهاصيت بإويإ جخٗل٤ التي الٗىانغ ٖضة بلي حؿترظ٘ اإلاىاًَ ألاػمت ؤؾباب بان اإلاٗلىم مً ؤيًا و. اإلاىاَىت صولت
 و التربيت مياصيً في حٗيل التي الخٛحراث ؾيىا٢ل. الخٛحراث هظا ٧ل هبحن و هىا٢ل ؤن بةم٩اهىا ليـ و. الؿياؾيت

 الخٗليم ؤظهؼة و واإلاضاعؽ الخٗليم

 و يمىتها اإلاذسظت دوس 

 مشل. الغؤر هظا في الخ٣ي٣ت بٌٗ هىا٥ و. ٢ضيم جاعيش لها الخضيشت اإلاضعؾت بإن هظا يىمىا في وال٨خل الىاؽ يٗخ٣ض ٢ض 
 ٧لها التي ال٣ضيمت اإلاضاعؽ في الكهاصاث ا٦دؿاب و للخٗليم والؼمً الضعاؾت وم٩ان اإلاىاهج و الُلبت و اإلاٗلمحن وظىص

 ال٣ضيمت الخًاعاث ٖهض في مىظىصة ٧اهذ الخٗليميت ألانليت الٗىانغ هظه ألن الغؾميت، حٗليم و اإلاضاعؽ الخىام مً

  و. مضاعؾهم في ؤلاؾالميت الخًاعة ٖهض في و اليىهاهيحن و الٟغاٖىت و البابليحن ٦ٗهض  اإلاضاعؽ في
ً
 بإن وٗٝغ هدً ؤيًا

 . اإلااييت الٗهىص جل٪ مً بضايتها ٧اهذ اإلاضاعؽ في الضعاؾت و التربيت و الخٗليم بإن صعاؾاتهم في يّضٖىن  للخٗليم اإلااعزحن

  ؾيكاهض ٧اإلاضاعؽ الخٗليميت واإلااؾؿاث الخٗليم و التربيت جاعيش في بدشىا لى ل٨ً   
ً
ضة ٞغو٢ا  اإلاضاعؽ بحن ازخالٞاث ٖو

 ومً ، البضايت في والٗكغ الخاؾٗت ال٣غن  في وألاإلااوي الٟغوسخي صولت بخإؾيؿها ٢ام التي الخضيشت اإلاضاعؽ و ال٣ضيمت

 ميكل ؤوكإها التي" ٦بحرة مٟاظئت ٢ٟؼاث" بانُالح التربيت اإلااؾؿاث بها جخىاظه التي الخٛيحراث هدضص ؤن  بم٩اهىا

 جإؾيـ و التربيت الخاعيش في ب٣ٟؼاتها مٟاظئت زىعة التربيت في ألاخٝغ واؾخٗما٫ ال٨خابت ٦ك٠ يٗىيه ما ،وهظا الٟى٧ى
 .  جاعيسها في زاهيت زىعة الخضيشت اإلاضاعؽ

حن هظيً بحن والٟغ١   بلى الخالٝ طل٪ يمخض بل ٣ِٞ الك٩ل و الؿُذ مؿخىي  ٖلى ليـ, مخجظعة اإلاضاعؽ مً الىٖى
 و اإلاضعؾت ؤهضاٝ بلى يؿدىض ٦ما اإلاضعؾت و الخٗليم مً اإلاجخم٘ جى٢ٗاث بلى الازخالٞاث هظه حؿدىض. الخٗليم ظظوع 

                                                           
1
Gıroux Henry A., Eleştirel Pedegoji ve Neoliberalizm, çev. Barış Baysal, Kalkedonyay.İstanbul 2007, sh.79 

2
Duran Hacı, “Küresel Ekonomik Güçlerin Kültürel Sürekliliğinin Bir Aracı Olarak Eğitim”,Eğitim Felsefesi 

Kongresi, Küreselleşme Sürecinde Eğitim Sorunlarının Felsefi Boyutu, Eğitim Bir Sen. Ankara 2010 
3
Cubberley P. Elwood, Eğitim Tarihi, çev. Engin Noyan, yeryüzü yay. Ankara 2004, sh. 100-103 

4
MichelFoucault, Kelimeler ve Şeyler, Çev. M. Ali Kılıçbay, Ankara 2013 
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  و ؤلاصاعيت، و الؿياؾيت ألامىع  في اإلاضعؾت صوع  بلى ٖالوة الكٗىب، ٦خل بحن جىؾٗذ التي هيمىتها
ً
 الىاؽ اجساط بلى ؤيًا

 . بها  ليٗملىا  الٗمل ٦د٤ ا٦دؿابهم و اإلاهً

  ليـ ٞحها الخضعيـ و. ٣ِٞ اإلامخاػون و الىسبت ٞحها وجضعؽ حؿخسضمها ال٣ضيمت اإلاضاعؽ ٧اهذ ل٣ض
ً
 بةخ٩ام بظباعيا

 ال ل٩ي ازخياع للمىاًَ ليـ و الكٗىب َب٣اث ل٩ل بلؼامي ٞحها الخٗليم و الخضيشت اإلاضعؾت ول٨ً الغؾميت، و٢ىاهحن

 الازخالٞاث هضون  ؤن وؿخُي٘ ؤزغي  بممحزاث ال٣ضيمت اإلاضاعؽ ًٖ الخضيشت اإلاضعؾت وجسخل٠. اإلاضعؾت بلي ؤوالصه يغؾل

 : ٧اآلحي بيجهما اإلاىظىصة

 لٗامت مٟخىخت الخضيشت اإلاضعؾت ل٨ً و ٣ِٞ، ٦خبىاها ٦ما نٛحرة و مدضصة لٟئاث حؿخسضم ٧اهذ ال٣ضيمت اإلاضعؾت

 واإلاباصت ألازال٢يت ال٣يم و الضيييت واإلاٗاٝع ال٣غاءة و ال٨خابت حٗليم ال٣ضيمت اإلاضعؾت مىاهج جدخىر  و٧اهذ.  الكٗب
ت حٗليم ٧ان و الؿياؾيت، ألامىع  في الٗامت ت اإلاٗٞغ  هضٞها الخضيشت اإلاضعؾت مىاهج ل٨ً و اإلاضاعؽ، طل٪ في ٣ِٞ للمٗٞغ

 جىػٕ لظل٪. الٗمل في ؤلاهخاط ؤؾلىب في والض٢ت الؿياؾيت ألامىع  في والخٟى١  الٗمل ٢ضعاث جدؿحن و للمهىت الخٗليم
ما٫  اإلاىاَىحن حكابه وج٣ييم الضعاؾيت الكهاصاث و الخٗليميت اإلا٨دؿباث خؿب الٗهض هظا في اإلاإظىعة الخضماث و ألٖا

 . الغؾميت و الىيٗيت بةخ٩ام جضون  التي ال٣يم خؿب ببٌٗ بًٗهم

اث٠ اجساط ؾبل الخضيشت الٗهىع  ٢بل و٧اهذ  في اإلاهاعة بلى جدخاط بل, الضعاؾيت الكهاصاث بلى جدخاط ال  اإلاإظىعة الْى
 اإلاٗىىر  الخ٩امل و الغوحي الىضج بلى تهضٝ ال الخضيشت اإلاضاعؽ ٞةن ولظل٪. ٣ِٞ الخجغيبيت اإلاهاعاث و والخُبي٤ الٗمل

 . الُبيٗيت والؿلى٥ الضيييت والش٣اٞت باألزال١ نلت له هظا و٧ل الاظخماٖيت، و والىٟؿيت اإلاٗغفي الخٗليم و

 التي ال٣ىميت الضولت او الخضيشت الضولت ٖلحها حؿيُغ التي الغؾميت اإلاىاهج بلى حؿدىض ال ال٣ضيمت اإلاضعؾت ٧اهذ ل٣ض

 جسخل٠ ٧اهذ لظل٪ و.  الخضيشت الٗهض في ٦ما ٣ِٞ اإلاىاَىت وهي الىاخضة، بالهىيت قٗىبها وألاٞغاص ٞئاث ٧ل جدضص
يت ٞال٣ىة بٌٗ ًٖ بًٗها ال٣ضيمت اإلاضاعؽ في اإلاىاهج  ٖلحها ليؿذ و ال٣ضيمت اإلاضعؾت عوح ٖلى اإلاؿيُغة هي اإلاٗٞغ

 ال٣ىة ٖلحها حؿيُغ التي  الغؾميت و البرو٢غاَيت اإلاىا٢٘ ال٣ضيمت اإلاضاعؽ في ج٨ً ولم ٞٗالياتها، جغا٢ب ؾياؾيت ٢ىة
 صوع  جدى٫  الهىاٖيت الشىعة و الخضيشت الٗهىص البضايت وفي ال٣ىميت الضولت جإؾيـ وم٘ هظا، يىمىا في ٦ما الؿياؾيت

 مٗحن بك٩ل جىٓيمها بةٖاصة ٢امذ اإلاضاعؽ بصاعة ال٣ىميت الضولت ٢بًذ وإلاا, وبصاعتها حؿىي٣ها في ظظعر  بك٩ل اإلاضاعؽ

 .الضولت ؤعى مً ألاما٦ً قتى في اإلاؿخىياث ٧اٞت ٖلى الضولت ؾلُت هيمىت يىاؾب بما الجيل في ليازغ

  ال٣ضيمت اإلاضاعؽ ٧اهذ و
ً
 التي اإلاخىاعزت و الخ٣ليضيت ال٣يم ٖلي جغبحهم و وبيئتها بييتها في اإلاخجاوؿت ألاٞغاص ججم٘ ؤيًا

 بش٣اٞتهم تهخم ال و الكٗىب ٞئاث ل٩ل ٖام بخٗليم ج٣ىم الخضيشت اإلاضعؾت ؤما اليىميت، خياتهم في الكٗىب بها يخىاظه

 البييت إلوكاء الخضيشت اإلاضاعؽ في ٖام بك٩ل الخضيشت ال٣يم جٓهغ و. اليىميت الخياة في وجى٢ٗاتهم ألاظضاص ًٖ اإلاخىاعزت

 اإلاخىاعزت الهىياث ال٣ضيم اإلاضعؾت جدخٟٔ و٧اهذ. اإلاخجاوـ اإلاىاًَ لتربيت جٟاٖلها تهضٝ التي الخضيشت الاظخماٖيت
 الكٗب بحن ومخٟاٖلت الجضوص اعؽ و ب٣يت مً ٧اهذ التي الش٣اٞت خضوص يلػي الخضيشت اإلاضعؾت ول٨ً. حٗليمها بُغي٤

 .ال٣ضيمت الهىياث ل٣ٟضان

  

                                                           
1
İllich İvan., Okulsuz Toplum, çev. Mehmet Özay, Şule yay., İstanbul 2000,  sh. 105 

2
Balibar E.ve Wallerstein I., Irk Ulus Sınıf, çev. Nazlı Ökten, metis yay.İstanbul 1995 
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  التربيت اإلاؤظعاث في الخىاكماث

 ول٨ً مديُها في ٦ما ظاعيت الخٗليميت وبغهامجها مىخٓما شخيء ٧ل لجرر  ؾُديت بك٩ل الخضيشت اإلاضاعؽ وكاهض لى
 بوكاء  جبضؤ هىا مً الخ٣ي٣ت في و اإلاضاعؽ، في بٌٗ م٘ جىا٢ًاث ٖضة حٗيل التي ٦باَجها ليـ الخضيشت الخٗليم ْاهغة

م ٖلى الخضيشت اإلاضاعؽ في الغؾميت اإلاىاهج ألن,  جىا٢ًاث وظىص ألظل الهيىلى  ج٣يم ال ؤجها بال اإلاخٗضصة ممحزاجه مً الٚغ
 
ً
ا ٧اهذ التي اإلاخجظعة الهىيت حٗؼػ  وال اإلاخىاعزت لل٣يم وػها  ٖامت ٞحها جغبى التي البيئت جىا٢ٌ بل اليىميت، الخياة في مخٗٞغ

 و الىيٗيت و الايجابيت الٗلم بمباصت حؿدىض اجها مىاهجها في جُغح الخضيشت الضعاؾت ؤن اإلاٗغوٝ ومً الكٗب، ٞئاث

 .  الغؤر هظه خؿب الىيٗيت بالٗلم الا م٩ان لها ليـ خ٣ي٣ت ٖلي اَإل بان حؿدىض التي اٖخ٣اصاث هىا٥ و  الخبٗيت

ٗال خ٣اص هظا ٞو  الىا٢ٗيت ألامىع  ًٖ الغؾميت اإلاىاهج ازخالٝ لظل٪ و. الىا٢ٗيت و الٟٗليت الخياة مً مجغص والغؤر ؤلٖا
 ٢يم خؿب ٞٗليت يٗيكىجها التي عؾميت ٚحر ٖال٢تهم و الُبيٗيت مخىانالث بُغي٤ الىاؽ يخٗلم مىخٓغة، هديجت

 في يخٗلمىن  و مىلضهم، بضايت مً اليىميت واجهاالتهم ٖال٢اتهم في يماعؾىجها بها مخٗىصون  ٧لهم التي َبيٗيت اظخماٖيت
 الٗام،و٦ظل٪ اإلاكاٖغ في لخىا٢ًاث مهمت ٖلت هظا و اليىميت، خياة في خ٨م لها ليـ بهخاظيت ٢يم عؾميت بغهامج
ت ألا٩ٞاع خى٫  اإلاخ٨غعة الخٟاٖالث و الل٣اءاث مً إلا٩ّىن ا الًمجي البرهامج جسال٠  زٟيت إلاىاهج جاؾـ والتي اإلاخىٖى
 مً اإلاخىاعزت الضازليت الظاث م٘ الخهالر يكبه بما والجهل الخسل٠ بغازً مً بهم ؾخجهٌ ؤجها الىاؽ بٌٗ يٗخ٣ض

 جمذ ال هيىلى ؤجها ألاوان ٞىاث بٗض ويٗلمىن  بالىا٢٘ يهُضمىن  الًمجي البرهامج هظا جُبي٤ يداولىن  وخيىما ألاظضاص،

 .اإلاخماؾ٨ت الاظخماٖيت البييت وؿيج في وهكاقت وج٨ٟ٪ اهٟهام بلى ياصر مما مجخمٗاتهم، في الىاؽ يٗيكه إلاا بهلت

 والًمىيت الغؾميت، ٧البرهامج اإلاخىا٢ًت، البرامج مً هماطط زالزت الخضيشت اإلاضاعؽ هظه في ؤن هغي  طل٪ ٖلى وبىاء
خ٣اصاث جدمل الًمىيت البرامج والٗىإلايت،  بل اإلاٗاف الىا٢٘ في لها ؤنل ال التي ال٣ضيمت و اإلااييت جهىعاث إلخياء الٖا

 بوكاء في ؤلاهخاظيت ؤظهؼة حؿيُغ و الخضيشت ؤلاهخاظيت ألاظهؼة بُغي٣ت اليىميت الخياة مؿحرة حٛحرث ن ال الخسيالث في
غي٤ اإلاضن و البىاء م و البيئت، في ظظعيت حٛحراث ٧لها هظه و آلازغيً م٘ الؼمً اؾخٗما٫ و م٩اجها و الٗمل َو  هظه ٚع

  اإلاخىاعزت و ؤلاوكاثيت هىياتهم ًٖ الىاؽ مٗلىماث يخٛحر ال الجظعيت الخٛحراث
ً
 بجضوصهم يٟخسغون الىاؽ مً ٦ؿحر مشال

 ٦ما يٗيكىا ؤن يم٨ً ال الخ٣ي٣ت في ول٨جهم مىهجهم ٖلى يؿحرون ؤجهم ويضٖىن  اإلااضخي ال٣غن  في يٗيكىن  ٧اهىا الظيً
 الٗهغ جىا٦ب الخضيشت ألاظهؼة وال ؾاثضة ال٣ضيمت ألا٩ٞاع وال با٢يت الٗاصاث ٞال اإلاياصيً قتى في ؤظضاصهم ٖاف

  ٖلي  يُٟٗىجها و ظضيضة بمى٤ُ ال٣يم ٖضة يخهىعون . الخاعيش ؤَال٫ ٖلى ويٗيكىن  يٟخسغون ٣ِٞ ٞهم اإلااضخي،
 الاوكاثيت الهىيت بهظا ؤهٟؿهم ويدضصون  ابضا، يغظ٘ لً ماضخي ييكان  يٗجي ال٣ضيمت، الٗهىع  في يمشلهم ٧اهىا الظيً

 وؤلاهخاظيت

 في وال٣يم اإلاباصت جىخيض في الٗامت وزهاثهها ال٩ىهيت ممحزاتها لها الخ٩ىمت ؾيُغة جدذ مىاهج الخضيشت واإلاىاهج

غ١  الهىاعي ؤلاهخاط ؤنى٫  البرهامج هظا ويايض ، ؤظم٘ الٗالم في اليىميت الخياة  ٧ل بان جٟغى التي وال٣يم الاؾتهال٥ َو
 بلؼامي البرهامج وهظا اليىميت، الخياة في البٌٗ يبًٗهم الكٗب ٧ل جغبِ مخىاعزت ٢يم بيجهم و واخضة ٖهبت اإلاىاًَ
لى الىاؽ مً مخٗضصة ؤنىاٝ ٖلى يل٣ى ألهه الىا٢٘ ًٖ مىٟهل ل٨ىه عؾمي، بك٩ل  يبض ٞالبرهامج مسخلٟت، َب٣اث ٖو

                                                           
1
Dewey J. Tecrübe ve Eğitim, Çev.  F. Varış ve F. Başaran İstanbul 1966, sh. 19 

2
Apple Michael W., Eğitim ve İktidar, çev. Ergin Bulut, Kalkedon yay. İstanbul 2006, sh 182 
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 ٞةهىا اإلاىاًَ الكٗب بحن ٦بحرة الٟىاع١  ل٨ً واخضة، و٢يم مباصت ولهم واخضة ٖىهغ ومً واخضة بيئت مً و٦إجهم بلحهم
 وؤٖمالهم وألا٩ٞاع، اإلاٟاهيم في ازخالٝ الهىٟحن وبحن اإلاضيىت ؾ٩ان مً وآزغون الغي٠ ؾ٩ان مً بًٗهم هجض

 ؤظهؼة ومىاهجها الخضيشت الضعاؾت ؤن هجض لظل٪ الضعاؾت، بُغي٤ الٗمل في عػ١ مهضع ًٖ يبدض و٧لهم مسخلٟت،

ت الىعي بىٟؿها حٛظر ال ٣ِٞ  الٗام الىعي وفي اإلاٗاقغة الىظضان في اإلاخىا٢ًت مٟاهيم ٖضة جيصخئ ؤيًا هظا و. واإلاٗٞغ

 ٢بل ٧ان ٣ٞض ٞيه، يجخمٗىن  م٩ان و٧ل وألاؾىا١ اإلاضاعؽ في الىاؽ بحن الخا٫ بُبيٗت مىظىص ٞهى الًمجي البرهامج ؤما
يت الغؾميت ٚحر الىاٞضة ألا٩ٞاع هظه ٩ٞاهذ الىاؽ، ٖلى ألايضيىلىظياث جإزحر جدذ البرهامج هظا  الٗىإلات  ٧الكيٖى
حرها  في ول٨ً الغؾميت، للبرهامج بضيال التي البرهامج طل٪ بُغي٤ البالٜ ؤزغها ٞحهم وجتر٥ الكباب ٣ٖى٫  بلى جدؿغب ٚو
 والخغيت ٧اإلاؿاواة ال٩ىهيت ال٣يم بلي والُلب ٧ىهيت بٗض طاث التي ألايضيىلىظياث جإزحر اهتهذ الٗىإلات ٖهغ في هظا يىمىا

 ؾبب ؤيًا وهظا الخ٩ىيييت، الايضيىلىظياث جإؾغ جهايت آلظل الًمىيت البرهامج في ٞغاٙ وج٩ىهذ الخملي٪، وخ٤ اإلاُل٣ت
 الكٗىب، ال٨خل بحن اإلاخضاولت الىعي ٖلي اإلاخىا٢ًت ألا٩ٞاع هيمىت و الهيىلي  ؤلاهخاط لبدض

 ؤلاهخاحيت الهىياث جمثيل و الخىاـل ؤحهضة

 بُغي٤ ججغر  الىاؽ جإزحراث و اجهاالث الخٛحراث هظه ٢بل مً ٧ان الىاؽ، جىانل َغ١  خىلذ الخىانل ؤظهؼة زىعة

 الال٨تروهيت ؤظهؼة ل٨ً و  مباقغة ويخٟاهمىن  الُبيٗيت ألاظهؼة بهظه الىاؽ ويخإزغ ال٣غاءاث و وال٨خابت اإلاباقغة ل٣اءاث
هم ال بمً ي٣غئا و ي٨خبىا و يخدضزىا بن ٞغنت لهم يدًغ التي ظضيضا وؤهماَا ؤنىال الىاؽ ؤمام ويٗذ  ، يٗٞغ

 ٢ىىاث في جباصلها و الهيىلي وبهخاط لبىاء الٟغؽ يُٗي هظا ؤيًا و والخمشيليت، الغمؼيت بالهىياث بيجهم ويخىانلىن 
 ؤٞٗا٫ بلي اإلاجهىلت الازخالٞاث يهحر و وا٢ٗيت وكاٍ بلي اإلاسيالث جخ٩ىن  الازخالٞاث الخباصالث هظه م٘ و الضظيخاليت

 بلؼاميت

ت ؤظهؼة جُىع  الخٛحراث هظا وم٘ غ٢ها اإلاٗٞغ  بى٥ ٧الٟيـ الاظخماعي الخىانل وبغامج الاهترهذ اهدكاع بٗض وزانت َو
حرها، وجىيتر ً ٚو ت اؾتهال٥ بضؤ ألاظهؼة هظه َغي٤ ٖو ت مجخم٘ بإهه الضاعؾحن بٌٗ يؿمحها اإلاٗٞغ  الاؾتهال٦يت، اإلاٗٞغ

ت اؾتهال٧ي مجخم٘ هى ليـ الخ٣ي٣ت في ول٨ً  يؿتهل٪ هى بل  الىا٢٘ ٖلى اإلاٗلىماث هظه يُب٤ ال مجخم٘ ألهه للمٗٞغ

 . بهحرة وال جُبي٤ صون  اإلاٗلىماث ويغي  ألاظهؼة

  الىاؽ يكاهض وخيىما
ً
 خحن في مم٨ً، ٚحر وهى ٖليه للخهى٫  لضحهم الضاٞ٘ يخدغ٥ بليه الىنل يؿخُيٗىن  وال قيئا

 لظل٪ الهيىلى  إلوكاء  آزغ ؾبب وهظا ًٞاجي، ٞغاٙ في هٟؿه ؾحري  بلحها يهل ال التي الضواٞ٘ هظه م٘ الىاؽ يٗيل

 . لضيه الٟغاٙ بؿبب مىدٝغ ؤو قاط ٨ٞغ ؤر بلى يىجغ جغاه

   زا بدثىا في وخالـت

 ٦شيٟت ٧اهذ اإلاىاَىت خ٣ى١  مً الاجساط َلب ول٨ً الخضيشت، الٗهىص بضايت في ؤوكئذ وخ٣ى٢ها اإلاىاَىت-1

 اإلاخىاعزت ز٣اٞتهم و هىياتهم ٣ٟٞضوا ال٣ىميت الضولت مباصت مً ٧لها ٧اهذ خ٣ى٢هم بلي ونلىا إلاا الكٗىب -2

                                                           
1
Attali J., 21. Yüzyı Sözlüğü, çev. Saroğlu K., güncel yay. İstanbul 1999, sh. 283 

2
Duran Hacı, “Öğretmen ve Öğrenci Rollerinin Yeni Eğitim Teknolojileri Karşısındaki Konumu”, Türk 

Dünyası Araştırmaları Dergisi, AmiranKurtkanBilgiseven Özel sayısı, Türk Dünyası Araştırmaları 
vakfı yay. Sayı 176 İstanbul 2008  sh. 112 
3
Naisbitt J., Global Paradoks, çev. Sinem Gül, sabah yay. İstanbul 1994, sh. 37-38 

4
MestrovicStjepan G., Duygu Ötesi Toplum, çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı yay.İstanbul 1999 
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 الضولت إلوكاء ؤنليت ٞاٖل ٧اهذ الخضيشت اإلاضاعؽ الخضيشت، ٢بل ما ٧اإلاضاعؽ ليـ صوعتها و الخضيشت اإلاضاعؽ -3
  الخضيشت

  مخىا٢ًت ؤ٩ٞاعا جدخمل التي مسخلٟت ظماٖاث ٞحها ٖاقذ لظل٪ و بغامج ٖضة بييتها في جخًمً الخضيشت اإلاضاعؽ -4

 هظا و ٣ِٞ، عؾمي مىخى ٖلي الىاؽ للخٟاٖل ؤهماٍ لخىٟيظ جىص التي عؾميت بغهامج بةظغاء الخضيشت اإلاضعؾت ٢امذ -5

 .ي٣٘ لم

 ؤلاوؿان َبيٗت الن الهيىلي الزخالٞاث عثيؿت ٖلى التربيت اإلاىاهج و الؿياؾيت ألامىع  في ظاعيت ٧اهذ التي الخىا٢ًاث -6

 .اإلاكاٖغ و ألا٩ٞاع مً الٟغاٙ ي٣بل ال

 حكى١  التي للهغاٖاث مهمت ؾبب هظا و وجسخل٤ جىهم و جيخج بل هي، ٦ما ليـ هظا ٖهضها في الىا٢ٗيت و الخ٣ي٣ت-7
ا ي٩ىن  ان بلي الكٗىب  ؤلاعهابيت ألخؼاب و لجماٖاث مخُٞغ

 زضٖىا بما يامىىن  و ؤهٟؿهم يسضٖىن  ٢ضيمت ز٣اٞاث بخياء و بوكاء  بلى جضٖى التي والجماٖاث الٟئاث و ألاخؼاب -8
  ظضيضة هىيت بةهخاط ي٣يمىن  الخضٖت وبهظا ٖليه

الم والىؾاثل -9  الازخال٢يت الهىياث لهظه هامت ؤظهؼة مً ؤلٖا

الم الىؾاثل يد٨مىن  الظيً هم و -10  الٗىإلات الخا٦م هم ؤظهؼتها و ؤلٖا
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 جذاعياث الخذخل الاوعاوي اإلاؽشوع في وكذ العلم

 (الجضابش) لبنى خؽىف حامعت عباط لؼشوس

  

 

 

 

  اإلالخق 

 بدمايت اإلاغجبُت الًغوعاث إلاىاظهت الضولي اإلاجخم٘ به ي٣ىم الظر الاوؿاوي الٗمل ًٖ الاوؿاوي الخضزل يٗبر
 ومشل الاوؿان لخ٣ى١  زُحرة اهتها٧اث وظىص خالت في ؤو الاوؿاهيت، اإلاٗاهاة وو٠٢ جسٟي٠ الى يؿعى ٞهى الاوؿان، خ٣ى١ 

ٗاال ؾغيٗا ٖمال جخُلب الاهتها٧اث هظه  الاوؿاوي الخضزل مماعؾت ج٣خهغ وال ٖجها، الىاججت الاوؿاهيت الخاظاث لخُٛيت ٞو
 زال٫ مً الُبيٗيت ال٩ىاعر مىاظهت في الخغب ػمً في يخدضص خيض الخالخحن، ٧لخا في يباقغ ؤهه بل الؿلم ؤو الخغب ػمً ٖلى

 الاباصة مىاظهت وهي والخغب، الؿلم بحن اإلاكتر٦خحن الخالخحن ًٖ ًٞال الاوؿان خ٣ى١  ًٖ والضٞإ الاوؿاهيت، اإلاؿاٖضاث

.  ألا٢لياث خ٣ى١  وخمايت الجماٖيت

  اإلالخاخيت اليلماث

 .ألا٢لياث خمايت الجماٖيت، الاباصة ، الاوؿان خ٣ى١   الاوؿاهيت، اإلاؿاٖضاث اإلاكغوٕ، الخضزل الاوؿاوي، الخضزل

 

 ملذمت

اث مً الاوؿاوي الخضزل مىيٕى يٗض  وجىار الضوليت، ألاوؾاٍ بحن ٦بحرة مؿاخت حكٛل ؤزظث التي اإلاىيٖى
 الضازليت الكاون في الخضزل ٖضم مبضؤ ْهىع  ٢بل الضوليت الٗال٢اث نٗيض ٖلى ْهغ ؤهه اإلاىيٕى لهظا الخاعيسيت ألانى٫ 
 بإيت الخضزل الى اللجىء ا٢تران ٖضم يٗلل ما وهى الخغب، الى باللجىء للضو٫  الؿياصر بالخ٤ طل٪ اعجبِ ٢ض ٧ان وان للضو٫،
 الخضزل جايض التي ال٣اهىهيت ال٣ىاٖض مً ٖضص ْهغث خيض ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  مىخه٠ ختى طل٪ واؾخمغ ٢اهىهيت،  ٢ىاٖض

. اوؿاهيت ألؾباب

 الضو٫  وزانت والضو٫، ال٣ٟهاء مً ٖضص بخإييض واؾٗا عواظا الاوؿاوي الخضزل مىيٕى القى ال٣غن  هظا وزال٫
 ْهىع  ٖىه هجم الظر ألامغ اؾخسضامه، ج٨غاع زال٫ مً الاوؿاوي الخضزل ٨ٞغة بلىعة في ال٨بحر الضوع  لها ٧ان التي ألاوعوبيت

  ألا٢لياث هظه لخمايت الخضزل مبرع جدذ الضوليت واإلاىٓماث الضو٫  لخضزل ٖضيضة نىع 
ً
 خ٣ى١  خمايت ج٣خًيه إلاا وو٣ٞا

. ؤلاوؿاهيت اإلاؿاٖضة وج٣ضيم ألا٢لياث وخمايت ؤلاوؿان

م  هظا جد٣ي٤ وؾيلت ؤن بال الاوؿان، بدمايت يخدضص ٖام هضٝ جد٣ي٤ الى يؿعى الاوؿاوي الخضزل ؤن مً وبالٚغ
٣ا الخضزل هظا خاالث جبرػ لظل٪ وو٣ٞا بظل٪، اإلاٗىيت الضوليت الالياث بازخالٝ جسخل٠ الهضٝ  الظر ال٣اهىوي لؤلؾاؽ ٞو
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حن بحن يمحز ألاؾاؽ هظا ؤن خيض بليه يؿدىض حر اإلاكغوٕ الخضزل هما الخضزل مً هٖى  يجض ألاو٫  ؤن خيض مً اإلاكغوٕ، ٚو
 الاوؿاوي الخضزل ٖلى اإلا٣الت هظه في ه٣خهغ ؤهىا بال ألاؾاؽ، هظا مشل الى ٞيٟخ٣ض الشاوي ؤما بليه يؿدىض ٢اهىهيا ؤؾاؾا

. الؿلم خالت في اإلاكغوٕ

 ٞاإلق٩اليت لها، جخٗغى التي الاهتها٧اث و٠٢ ؤو الاوؿان خ٣ى١  خمايت الى جغمي الاوؿاوي الخضزل  ٚايت ؤن باٖخباع

 العلم؟ خالت في اإلاؽشوع الاوعاوي الخذخل جذاعياث ؤ م هي ما: هي الهضص هظا في هُغخها ؤن يم٨ً التي

ٌ  اإلابدث  الاوعاوي الخذخل جذاعياث:ألاو

يت جخ٣غع  ٣ا الاوؿاوي الخضزل قٖغ يت مجها ؾىاء الحها يؿدىض التي ال٣اهىهيت لل٣ىاٖض ٞو  ًٖ ًٞال الاجٟا٢يت، ؤو الٗٞغ
اع هظا وفي الضوليت، اإلاىٓماث ٢غاعاث حن في اإلاكغوٕ الاوؿاوي الخضزل يخدضص الَا  ؤو الؿلم و٢ذ في يخم ؤن اما ؤؾاؾيحن هٖى

. الخغب و٢ذ في

ٌ  اإلاىلب  العلم وكذ في الخذخل: ألاو

 اهتها٧اث َبيٗت الزخالٝ جبٗا الخغب و٢ذ في يخم الظر ًٖ الؿلم و٢ذ في يخم الظر الاوؿاوي الخضزل يسخل٠
 ؤن بل الخغب، خالت ًٖ هاججت ج٩ىن  ال الؿلم و٢ذ في جدضر التي ٞاالهتها٧اث الخضزل، حؿخىظب التي الاوؿان خ٣ى١ 
٣ا الاهتها٧اث جل٪ جدضيض ويخم ؾلم، خالت في ج٩ىن  الخضزل ٞحها يخم التي الضولت  الاهخمام جىلذ التي الضوليت للمىازي٤ ٞو

.  الاوؿان بد٣ى١ 

ٌ  اللشع  الاوعاهيت اإلاعاعذاث: ألاو

حر الخ٩ىميت الاؾٗاٝ مىٓماث جماعؾه للخضوص ٖابغ ٖمل ٧ل" بإجها الاوؿاهيت اإلاؿاٖضة حٗٝغ  الخ٩ىميت ٚو
". ما٦ض زُغ خالت في بكغيت ظماٖت اه٣اط ؤظل مً اإلاسخلٟت والخ٩ىماث

 ألاوبئت الى يىهٝغ الُبيٗيت ال٩اعزت ومٟهىم ما، م٩ان في َبيٗيت ٧اعزت لى٢ٕى ٞٗل ٦غص جإحي الاوؿاهيت ٞاإلاؿاٖضة
انحر والؼواب٘ والٟيًاهاث والؼالػ٫  واإلاجاٖاث  والخغاث٤ البرا٦حن وزىعاث الكضيضة والغياح الشلىط واجهياع والٗىان٠ وألٖا

حرها  التي الخاالث هي ما ل٨ً اإلااصيت، والخؿاثغ الاوؿاهيت واإلاٗاهاة اإلاىث الى وجاصر الاوؿان اليؿببها التي الى٨باث مً ٚو

. الاوؿاهيت اإلاؿاٖضة حؿخىظب

 ج٣ضيغ في نٗىيت مً الاوؿاهيت اإلاؿاٖضة ج٣ضيم مجا٫ في الٗاملىن  يٗاوي خيض اجٟا١ مدل اإلاؿإلت هظه ج٨ً لم
 ٖلى يٗخمض مً ٞهىا٥ الاوؿاهيت اإلاؿاٖضة لخدضيض مٗايحر ٖضة هىا٥ ألهه اإلاؿاٖضة، ج٣ضيم حؿخىظب التي ال٩ىاعر هُا١
ياث مٗض٫ م الىاؽ مً ٦بحرة ؤٖضاص ٖلى اإلادخملت الخُىعة مٗياع يٗخمض مً وهىا٥ ال٩اعزت، زُىعة لخدضيض الٞى  مً بالٚغ
ياث، مً ٦بحرة وؿبت و٢ٕى ٖضم  الخؿاثغ مٗياع الى يلجإ البٌٗ خحن في اإلاى٩ىبحن، ٖضص مٗياع يٗخمض مً وهىا٥ الٞى

.  ال٩اعزت ًٖ الىاظمت الا٢خهاصيت

 هظه اخايا خ٤ مضي ٞما ؤلاوؿاهيت، اإلاؿاٖضة ج٣ضيم يؿخلؼم الُبيٗيت ال٩اعزت وزُىعة هُا١ جدضيض ٧ان وبطا

. الاوؿاهيت باإلاؿاٖضة بالخمخ٘ ال٩ىاعر
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٣ا الاوؿان خ٣ى١  مً الاوؿاهيت اإلاؿاٖضة ٧اهذ اطا ٞيما البدض اليؿغ مً ليـ  اإلاؿإلت ألن الضولي، لل٣اهىن  ٞو
 ٖلى اإلاداٞٓت اَاع في يخدضص ؤن يجب الاوؿاهيت اإلاؿاٖضة خ٤ ًٖ البدض ؤن خيض الضوليت، الاوؿان خ٣ى١  بخُىع  جغجبِ

. الاوؿان خ٣ى١  ومهضا٢يت ؾالمت

( (1988) 43/131)الٗامت الجمٗيت ًٖ الهاصعيً ال٣غاعيحن في" الخضزل ٨ٞغة" ؤههاع يغي  الخهىم وبهظا
يت ي٣غعان اللظان" اإلامازلت الُىاعت  وخاالث الُبيٗيت ال٩ىاعر لضخايا الاوؿاهيت باإلاؿاٖضة" واإلاخٗل٣حن (1990)45/100و  قٖغ

.  الُبيٗيت ال٩ىاعر لضخايا اإلا٣ضمت الاوؿاهيت اإلاؿاٖضة

 اإلاؿاٖضة ٖليه حؿدىض التي ألاؾاؽ يك٩ل الخياة في خ٤ ؤن ٖلى ال٣غاعيً هظيً في الٗامت الجمٗيت ؤ٦ضث خيض
 الجؿميت الصخت مً مؿخىي  بإٖلى بالخمخ٘ الاوؿان لخ٤ اهتها٧ا الُبيٗيت ال٩ىاعر حك٩ل طل٪ الى باإلياٞت ؤلاوؿاهيت
ه يم٨ً وال٣ٗليت ، مً الخمايت في وخ٣ه بلٚى  جمخ٘ لًمان الُغ١  ؤًٞل لخمشل الاوؿاهيت اإلاؿاٖضة جإحي هىا ومً الجٕى

.  الخ٣ى١  بهظه الُبيٗيت ال٩ىاعر اخايا

 ،45/100و 43/131 الٗامت الجمٗيت ٢غاعر  في ؾىضه يجض الاوؿاهيت اإلاؿاٖضة في الخ٤ ؤن ال٣ى٫  يم٨ً طل٪ ظاهب الى
 ال٩ىاعر لخُغ اإلاٗغيحن ألاشخام خ٤ ٖلى نغاخت هو ٖىضما الخهىم بهظا ويىخا ؤ٦ثر ؤعوبا مجلـ ٧ان و٢ض

 بٚازتهم، ٖلى الضولت م٣ضعة ٖضم زبىث خالت في الاوؿاهيت باإلاؿاٖضة الاؾخصىاثيت، والخاالث اإلاؿلخت والٗملياث والخغوب
 إلابضؤ اهتها٧ا حك٩ل اٖخباعها ٖلى ٢بىلها، ٖلى جترصص الضو٫  مً الٗضيض ؤن بال ؤهميت مً الاوؿاهيت اإلاؿاٖضة به جدٓى ما وعٚم

.  الىَىيت الؿياصة مبضؤ وهى الضولي ال٣اهىن  في ؤؾاسخي

  الجمٗيت ٢غاع هجض خيض الضو٫، لؿياصة اهتها٧ا يك٩ل الظر الخضزل ٢بيل مً حٗض ال الاوؿاهيت اإلاؿاٖضة ؤن بال
 لضخايا اإلاؿاٖضة ج٣ضيم مؿاوليت ؤن الىَىيت ووخضتها الا٢ليميت وؾالمتها الضولت ؾياصة اخترام يغوعة ٖلى ؤ٦ض الٗامت

.    ال٩اعزت ٞحها ج٣٘ التي الضولت ٖاج٤ ٖلى ألاو٫  اإلا٣ام في ج٣٘ الُىاعت  وخاالث الُبيٗيت ال٩ىاعر

٣ت الخىظحهيت اإلاباصت ؤ٦ضث ٦ظل٪  اإلاؿاٖضة بخٗؼيؼ واإلاخٗل٤ 1991 ؾىت الهاصع 182/ 46 الٗامت الجمٗيت ب٣غاع اإلاٞغ
 َلب ي٩ىن  لً اإلاباصت لهظه وو٣ٞا الا٢ليميت، وؾالمتها الضو٫  ؾياصة اخترام وظىب ٖلى اإلاخدضة لؤلمم الُاعثت الاوؿاهيت

 ألامم ميشا١ مً 7 ال٣ٟغة 2 اإلااصة م٘ جىا٢ًا ؤو الضولت جل٪ لؿياصة زغ٢ا اإلاؿاٖضة ج٣ضيم الاوؿاهيت واإلاىٓماث الضو٫ 
 التي الضو٫  ٖلى الاوؿاهيت اإلاؿاٖضة ٞغى يجىػ  هل ول٨ً للضو٫، الضازليت الكاون في الخضزل بخجغيم اإلاخٗل٣ت اإلاخدضة

ٌ ازت، ج٣ضيم ًٖ الى٢ذ هٟـ في وحعجؼ ٢بىلها جٞغ  اإلاؿاٖضة ٞغى يجىػ  45/100 ،43/131 الٗامت الجمٗيت ل٣غاعر  َب٣ا الٚا
ٌ التي الضو٫  ٖلى الاوؿاهيت  َاإلاا الضولت لؿياصة اهتها٧ا حك٩ل ؤن يم٨ً ال الاوؿاهيت اإلاؿاٖضة ؤن هغي  لظل٪ ٢بىلها، جٞغ

.   الُبيٗيت ال٩ىاعر لضخايا وبوؿاوي زحرر  ٖمل ج٣ضيم الى تهضٝ ٞهي ؤلاوؿاوي بُابٗها اخخٟٓذ

 الاوؿان خ٣ى١  بحن بالٗال٢ت اإلاخٗل٤ 1989 اٞغيل 14 في الهاصع الضولي ال٣اهىن  مٗهض ٢غاع ظاء الاججاه هٟـ وفي
 الكاون في مكغوٕ الٛحر الخضزل ٢بيل مً ليـ الاوؿاهيت اإلاؿاٖضة مً الٛغى ؤن ٖلى ؤ٦ض والظر الخضزل ٖضم ومبضؤ
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 زل٤ الى ياصر اإلاؿلخت الجزاٖاث اَاع في زانت ٖؿ٨غيت خملت ْل في اإلاؿاٖضة ج٣ضيم ؤن هغي  ؤهىا بال. الضو٫  لخل٪ الضازليت

. للخُغ الاوؿاهيت اإلاىٓماث خياة ويٗغى الاوؿاوي والٗمل الٗؿ٨غر  الٗمل بحن بالخلِ جخمشل اإلاكا٧ل مً ٖضص

 الاوؿاهيت اإلاٗاهاة مً الخسٟي٠ ؤهمها مً اإلاباصت مً ٖضص الى الاوؿاهيت اإلاؿاٖضة ج٣ضيم ٖمليت هسً٘ ؤن ويجب

. الاوؿان خ٣ى١  اخترام ويمان الخياة وخمايت

٣ا" ؾغيٗت اوؿاهيت ممغاث" بةوكاء الاوؿاهيت اإلاؿاٖضة جىٟيظ اليت وجخدضص يما الٗامت، الجمٗيت ل٣غاع ٞو  يخٗل٤ ٞو
 ؤن مً بالخإ٦ض اإلاؿاٖضة اإلاىٓمت ؤو الضولت" الُاعثت اإلاؿاٖضة"  بمكغوٕ اإلاخٗل٣ت 10 اإلااصة الؼمذ اإلا٣ضمت اإلاؿاٖضة بُبيٗت

. اإلاؿخلمت الضولت وؤٖغاٝ ٖاصاث م٘ وميسجمت اإلا٣ضعة الخاظاث م٘ مخىاؾبت مؿاٖضتها

. الاوعاهيت الحلىق  بعن خمادت: الثاوي اإلابدث

 لخمايت الخضزل مجها ؤزغي  خاالث حكمل بل الاوؿاهيت، اإلاؿاٖضاث ٖلى ج٣خهغ ال الاوؿاوي الخضزل نىع  ان

. الاوؿاهيت الجماٖاث و الاوؿان خ٣ى١ 

ٌ  اإلاىلب   الاوعان خلىق  خمادت: ألاو

 بٗمل ال٣يام يخُلب مما ما، صولت في الاوؿان خ٣ى١  حهضص زُغ وظىص اٞتراى الى الاوؿاوي الخضزل يؿدىض  
 التي الخضوص ججاوػ  يٗجي وهظا الخُغ، طل٪ خضة جسٟي٠ ؤو و٠٢ لٛغى الضولت لخل٪ الا٢ليميت الخضوص زاعط مً مىاؾب

 مكغوٖيت ٖضم ؤو مكغوٖيت مىيٕى يشاع ما ٦شحرا لظل٪ ، الضولى ال٣اهىن  في ؤؾاؾيا مبضؤ باٖخباعه الؿياصة مبضؤ يغؾمها
 جدضيض خى٫   ٞحها الجض٫ زاع التي اإلاىايي٘ مً الاوؿان خ٣ى١  مىيٕى ؤن زانت الاوؿان، خ٣ى١  ًٖ للضٞإ الخضزل

ضم الٛمىى الى طل٪ ؾبب ويغظ٘ والضوليت، الضازليت الازخهاناث بحن مى٢ٗها  2 اإلااصة به جدؿم التي والخدضيض الض٢ت ٖو

 بد٣ها الخمؿ٪ الى الضو٫  مً ال٨شحر صٞ٘ ما وهى الخضزل، ٖضم إلابضؤ ألانلي اإلاهضع وهي اإلاخدضة، ألامم ميشا١ مً 7 ال٣ٟغة
اياها، مٗاملت خغيت في  للضو٫  اإلاذجىػ  اإلاجا٫ لخدضيض بها الاؾخٗاهت يم٨ً التي اإلاٗايحر مً ٖضصا الضولي ال٣ٟه وي٘ لظل٪ ٖع

:    في اإلاٗايحر هظه وجخمشل

ٌ  الالتزام معياس_ 1 ا ج٩ىن  ال التي اإلاؿاثل في الخهٝغ في الخغيت مُل٤ للضولت ي٩ىن  وبمىظبه :الذو  صوليت، الجٟا٢يت مىيٖى
 الالتزاماث مً ظؼءا واٖخباعها للضو٫  اإلاذجىػ  اإلاجا٫ مً جًمىتها التي اإلاؿاثل بةزغاط يخمشل الاجٟا٢ياث ؤزغ ؤن خيض

.  اإلاٗاهضاث ل٣اهىن  ٞييىا اجٟا٢يت مً (27) اإلااصة ؤ٦ضجه ما وهى الضوليت

 بهىعة يخجؿض ما وهى اهخماما، جشحر التي اإلاؿاثل في الخضزل خ٤ اإلاخدضة لؤلمم اإلاٗياع هظا يمىذ :الذولي الا خمام معياس_ 2
. للؿالم اإلادخمل التهضيض

حن بحن اإلاٗياع هظا يمحز :بها اإلاعاط دجىص  ال التي الاظاظيت الحلىق  معياس_ 3  الخ٣ى١  ألاولى الاوؿان، خ٣ى١  مً هٖى
 الخغب ؤو٢اث في ختى ألاو٢اث ظمي٘ في بها اإلاؿاؽ يجىػ  ال ألاؾاؾيت ٞالخ٣ى١  ألاؾاؾيت، ٚحر الخ٣ى١  والشاهيت ألاؾاؾيت

                                                           
 . 93، 92، ص 1996اعة، محمد يوسؼ عمواف، القانوف الدولي العاـ، الطبعة األولى ، الروزنا لمطب 1

2
  Louis Henkin: human rights and state sovereignty, georgia journal international and comparative law, vol.25, 

no.1,2,1995-1996, p 32. 



 2016ؤ٦خىبغ    7 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
91 

 

91 

 

 للمىازي٤ مىٓمت ٚحر ٧اهذ لى ختى للضو٫، الضازلي الؿلُان ًٖ الخاعظت الضوليت الالتزاماث مً حٗض وهي الُىاعت، وخالت

يت اإلاهاصع في ي٨مً بها الالتزام ؤؾاؽ ؤن طل٪ الخ٣ى١، هظه ٞحها وعصث التي الضوليت . الاوؿان لخ٣ى١  الضولي لل٣اهىن  الٗٞغ

 اإلاخدضة ألامم ٞميشا١ الخ٣ى١، بهظه اإلاخٗل٣ت الاق٩اليت جىؾي٘ في الاوؿان لخ٣ى١  الٗاإلايت اإلاهاصع ؾاهمذ و٢ض
بيٗت الخ٣ى١  جل٪ جدضيض مؿإلت في خاؾما ي٨ً لم الاوؿان، خ٣ى١  مهاصع ؤهم مً وهى  الضو٫  ٖلى اإلاترجبت الالتزاماث َو

 الىهىم جل٪ بها ظاءث التي الٗباعاث ؤن باٖخباع الاوؿان، لخ٣ى١  الالؼاميت الهٟت اه٩اع الى البٌٗ صٞ٘ مما بسهىنها،
 لؤلٞغاص يجؼ ولم الاوؿان لخمايت مٗيىت بىؾاثل يٗتٝر لم ٞاإلايشا١ بسهىنها، الضو٫  ٖلى التزاماث وظىص ٖلى جض٫ ال

 الالتزام ؤن يغي  (لىجغبسذ ) ٞال٣ٟيه الاججاه، هظا مشل ٖاعى ال٣ٟه مً ازغ ظاهب ٧ان وان بد٣ى٢هم، اإلاؿاؽ ٖىض الخٓلم

 مً التي اإلاخدضة ألامم ميشا١ مً  (56) اإلااصة في يٓهغ ما وهى اإلاخدضة، ألامم ؤٚغاى م٘ ييسجم الاوؿان خ٣ى١  باخترام
 اَاع مً ازغاظها يٗجي صوليت مٗاهضة في الاوؿان خ٣ى١  ٖلى الىو ؤن يغي  مً وهىا٥ ؤلاوؿان خ٣ى١  اخترام ؤٚغايها

.    الضولي ال٣اهىن  لخ٨م جسً٘ وظٗلها  للضو٫  الضازلي الازخهام

الن بخبىحها ه٣و مً ميشا٢ها قاب ما جالفي خاولذ اإلاخدضة ألامم ؤن وعٚم  1948 لؿىت الاوؿان لخ٣ى١  الٗالمي الٖا
الن هظا حٗغى ٣ٞض طل٪ وم٘ اإلايشا١ ؤظملها التي والخغياث الخ٣ى١  ماهيت جدضيض مجا٫ في مهمت زُىة يٗخبر الظر  الى الٖا

 يماهاث ٖلى يدخى لم ألهه الٗامت، الجمٗيت مً جىنيت نىعة في نضوعه بؿبب وه٣اف ظض٫ مً اإلايشا١ له حٗغى ما
.  الضو٫  يض وظؼاءاث لؤلٞغاص

الن اإلايشا١ ؤن بال  مؿخىي  ٖلى ؤلاوؿان لخ٣ى١  الدكغيٗيت الخمايت حٗؼيؼ هدى الاججاه بضايت مشال الٗالمي وؤلٖا
اص بلى اإلاخدضة ألامم ؾعي في ججؿض ما وهى الضوليت، الٗال٢اث  بد٣ى١  اإلاخٗل٣ت الضوليت الىزاث٤ مً بالٗضيض الضولي اإلاجخم٘ اٞع
 حٗخبر جًمىتها التي ٞالخ٣ى١  الضوليت، الالتزاماث مؿخىي  الى ؤلاوؿان بد٣ى١  الاهخ٣ا٫ في البالٜ ألازغ لهما ٧ان خيض ؤلاوؿان

.  الٗام الضولي بالىٓام حؿميخه يم٨ً ما جدذ جىضعط التي الامغة ال٣ىاٖض مً ظؼء

 وهظا الضولي، اإلاؿخىي  ٖلى ؤزغها يسٟى ال بإهميت جخمخ٘ ؤلاوؿان خ٣ى١  ؤن وبىيىح يبضو ط٦غ، ما مجمل ومً
يت بخدضيض ؤؾاؾيت بهىعة يغجبِ  بل الضو٫  ٖلى خ٨غا حٗض لم ؤلاوؿان ٞد٣ى١  ؤلاوؿان، خ٣ى١  ًٖ للضٞإ الخضزل قٖغ

تراى الضو٫  بةم٩ان يٗض ولم الضوليت، ومىٓماجه الضولي واإلاجخم٘ الضولت بحن قغ٦ت ؤنبدذ  الخضزل هظا  مشل ٖلى الٖا
 الٗال٢اث وحكٗب جُىع  بٟٗل الؿاب٤ في ٖليه ٧ان ٖما ٦بحر بك٩ل خضوصه يا٢ذ الظر الخضزل ٖضم مبضؤ بلى باالؾدىاص

 الٗمل باإلم٩ان يٗض لم ٦ما وااخت، ٚحر والضازليت الضوليت الكاون بحن والخضوص ٖاإلايت ٢غيت الٗالم مً ظٗلذ التي الضوليت
 ؤهميتها ٖلى يضلل لخد٣ي٣ها اإلاخدضة ألامم حؿعى التي ألاهضاٝ يمً ؤلاوؿان خ٣ى١  ٞجٗل اإلاُل٣ت، الؿياصة ب٨ٟغة

 الخضزل يؿدىض طل٪ ظاهب بلى ، الضوليحن وألامً الؿلم ٖلى الخٟاّ هضٝ زانت اإلاخدضة ألامم ؤهضاٝ بب٣يت واعجباَها

 وظىب ٖلى ؤ٦ضث التي  56 اإلااصة ؤ٦ضجه ما زانت اإلاخدضة ألامم ميشا١ ههىم الى ؤلاوؿان خ٣ى١  ًٖ للضٞإ ؤلاوؿاوي
. جميحز صون  والخغياث ؤلاوؿان خ٣ى١  اخترام

                                                           
الجديد اراء ومواقؼ طباعة دار الشؤوف الثقافية باسؿ يوسؼ، النظاـ الدولي الجديد وحقوؽ االنساف، في، د، باسؿ البستاني واخروف، النظاـ الدولي   1

 .29، ص1998العامةػ بغداد، 
 .5، ص 1992ثيوفاف بوفيف، دليؿ تقديـ التقارير عف حقوؽ االنساف، النظاـ الدولي لحقوؽ االنساف،   2
المغربية، ىؿ يعطي حؽ التدخؿ شرعية جديدة  محمد ميكو، المنتظـ الدولي وحقوؽ االنساف المنتظـ الدولي والتدخؿ، في ندوة أكاديمية المممكة  3

 .105، ص 1992لالستعمار، الرباط ، 
 .175، 174محمد غازي ناصر الجنابي، المرجع السابؽ، ص   4
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ان ؤلاوؿان خ٣ى١  و٢ًايا الؿياصة ؤن يالخٔ طل٪ مً  ؤر في ؤلاٞغاٍ ٖضم يدخم مما مخباص٫، جإزحر طو مىيٖى

ضم اخترام ٞيجب مجهما .  إلاىاَىحها ؤلاوؿان خ٣ى١  بًمان  الالتزام الضو٫  ٖلى يجب ٦ما الضو٫، ؾياصة اهتها٥ ٖو

٣ا ؤلاوؿان خ٣ى١  لخمايت الخضزل اليت جخدضص ٖامت وبهىعة : ؤهمها الىؾاثل مً لٗضص ٞو

 جىٟيظ مغا٢بت مهمت جخىلى لجان بوكاء ٖلى ؤلاوؿان بد٣ى١  اإلاخٗل٣ت الضوليت الاجٟا٢ياث ؤٚلب جىو :الخعا ذدت اللجان_ 1

.  والؿياؾيت اإلاضهيت بالخ٣ى١  الخام الضولي الٗهض الاجٟا٢ياث هظه ومً الاجٟا٢يت، في اإلا٣غعة اللتزاماتها الضو٫ 

 ومً ؤلاوؿان، خ٣ى١  لخمايت جضابحر مً اجساطه جىىر  ؤو اجسظجه ٖما صوعيت ج٣اعيغ هٓام زال٫ مً وطل٪ :الخلاسيش هظام_ 2
 والاظخماٖيت الا٢خهاصيت بالخ٣ى١  الخام والٗهض والؿياؾيت، اإلاضهيت بالخ٣ى١  الخام الضولي الٗهض الاجٟا٢ياث هظه

. الخ الُٟل خ٣ى١  واجٟا٢يت والش٣اٞيت،

 ج٣ضيم ولؤلٞغاص للضو٫  ججحز ٢اهىهيت ههىنا ؤلاوؿان بد٣ى١  اإلاخٗل٣ت الضوليت الاجٟا٢ياث ؤٚلب جخًمً: الؽياوو  هظام_ 3
غاٝ الضو٫  بخضي يض ق٩اوي  .  والؿياؾيت اإلاضهيت بالخ٣ى١  الخام الٗهض الاجٟا٢ياث هظه ومً الاجٟا٢يت، في ألَا

يا جؼايضا ؤلاوؿان خ٣ى١  لخمايت اإلاخدضة ألامم بغامج قهضث :العاملت واللشق  الخاـىن  اإلالشسون _ 4  اٖخماص زال٫ مً هٖى
 حٗيحن مشل الٗاملت، والٟغ١  الخانحن اإلا٣غعيً في جخمشل والتي اإلاٗاهضاث هُا١ زاعط ؤلاوؿان خ٣ى١  لخمايت ظضيضة آلياث

غي٤ (1979 ) حكيلي في الخام اإلا٣غع  طل٪ مشا٫ ما بلض في ؤلاوؿان خ٣ى١  اهتها٧اث إلاغا٢بت ٖامل ٞغي٤ ؤو زام م٣غع   الٗمل ٞو

 ؤو الخام اإلا٣غع  حٗيحن ي٩ىن  ؤن ؤو ، (1968) اإلادخلت الٗغبيت ألاعاضخي في ؤلاوؿان لخ٣ى١  ؤلاؾغاثيليت الاهتها٧اث بضعاؾت اإلاٗجي
اث إلاخابٗت الٗامل الٟغي٤ ضاماث بمىيٕى الخام ٧اإلا٣غع  ؤلاوؿان خ٣ى١  في بظاتها مٗيىت مىيٖى  (1985) الخٗؿٟيت ؤلٖا

.  (1980) الٗالم في ال٣ؿغر  الازخٟاء بمىيٕى اإلاٗجي الٗامل والٟغي٤

 اإلاٟىى مىهب الٗامت الجمٗيت ؤوكإث (1993) 141/48 ٢غاعها بمىظب :ؤلاوعان لحلىق  العامي اإلاخدذة ألامم ملىليت_ 5
 جيؿي٤ ًٖ اإلاؿئى٫  وهى ؤلاوؿان خ٣ى١  ميضان في اإلاخدضة ألامم ؤوكُت ًٖ اإلاؿئىلت الجهت لي٩ىن  ؤلاوؿان لخ٣ى١  الؿامي

. ال٣اهىن  ؾياصة لضٖم ؤوكُت ؤيت وجىٟيظ

: الاوعاهيت الجماعاث خمادت: الثاوي اإلاىلب 

 بؿبب لالهتها٥ خ٣ى٢ها حٗغى ٖىض الاوؿاهيت الجماٖاث لخمايت اإلاهمت الىؾاثل مً الاوؿاوي الخضزل يٗخبر

ما٫ َبيٗت بؿبب ؤو ٧األ٢لياث للجماٖاث اإلاخمحزة الُبيٗت .  الجماٖيت ٧اإلباصة يضها اإلاغج٨بت ألٖا

ٌ  اللشع : ألاكلياث لحمادت الخذخل:ألاو

 اإلاٗانغ، ؤم الخ٣ليضر الضولي ال٣اهىن  في ؾىاء الاوؿاوي الخضزل خاالث ؤبغػ  مً ألا٢لياث لخمايت الخضزل يٗخبر
 الاوؿاوي، الخضزل مىي٘ صعاؾت في مهما مدىعا ألا٢لياث خمايت حك٩ل لظل٪

 ألازغي  للضو٫  الضازليت الكاون في الخضزل لخبريغ مؿخمغة طعيٗت ألا٢لياث خمايت ق٩لذ الضو٫  نٗيض ٞٗلى

م مً ؤهه اإلاالخٔ ومً الا٢ليميت، وؾالمتها بؿياصتها واإلاؿاؽ  اإلاٗاهضاث مً الٗضيض في"  ألا٢ليت"  مهُلر وعوص مً الٚغ

                                                           
 .6، 5، ص 1999، 139محمد فائؽ، حقوؽ االنساف بيف الخصوصية والعالمية، مجمة المستقبؿ العربي، العدد   1
2
 .40، 37المرجع السابؽ، ص ، باسؿ يوسؼ  
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 مشاع طل٪ ٩ٞان" ألا٢ليت"  إلاٟهىم واؾ٘ هُا١ ٖلى م٣بى٫  ٢اهىوي حٗغي٠ الى يخىنل لم ؤهه بال والشىاثيت الجماٖيت الضوليت
 خيض ٧ىبىجىعحي البروٞيؿىع  حٗغي٠ ؤن وهغي  اإلاٟهىم، هظا بخدضيض اإلاخٗل٣ت اإلاٗايحر مً ٖضص بُغح ججؿض ٣ٞهي ازخالٝ

ت"  ألا٢ليت ٖٝغ  بهٟاث الضولت في مىاَىحن ي٩ىهىن  الظيً ؤًٖائها يخمخ٘ الضولت، ؾ٩ان ب٣يت مً ؤ٢ل الؿ٩ان مً مجمٖى
 ز٣اٞتهم ٖلى للمداٞٓت بالخًامً قٗىع  ويغبُهم الؿ٩ان، ؾاثغ بها يخمخ٘ التي جل٪ ًٖ جسخل٠ مٗيىت ولٛىيت ازييت

اصاتهم   "ولٛتهم وصيجهم  ٖو

 اإلااصجحن  اإلاىيىعي ؤؾاؾه جدضص الظر ألامم، ٖهبت ٖهض ْل في ٧اهذ ألا٢لياث خمايت لىٓام الخ٣ي٣يت الىالصة ان

 الضوليت، الىزاث٤ مً ٖضص في الك٨لي ؤؾاؾه هجض خحن في ألا٢لياث خمايت مبضؤ ٖلى ههخا اللخحن ٞغؾار مٗاهضة مً 93 و 86
 والتي اإلاٗاهضاث لخل٪ ال٣اهىهيت الىهىم ببٌٗ يخٗل٤ ٞيما زانت الاوؿاوي الخضزل نىعة الاجٟا٢ياث جل٪ ٨ٖؿذ و٢ض

ها يٗجي وهظا لالهتها٥ حٗغيها ٖىض الضوليت الالتزاماث مً ظؼءا اٖخبرث  جل٪ بٌٗ ا٦ضث ٦ما ألامم ٖهبت لًماهت زًٖى
 في الىاعصة لاللتزاماث اهتها٥ زُغ ؤو اهتها٥ بإر اإلاجلـ اباٙل في الٗهبت مجلـ ؤًٖاء مً ًٖى ؤر خ٤ ٖلى اإلاٗاهضاث

. اإلاٗاهضة

 ٩ٞان للضو٫، الضازليت الكاون في للخضزل طعيٗت ق٩ل ؤهه بل ؤهضاٞه، جد٣ي٤ في ٞكل ألا٢لياث هٓام ؤن ٚحر
 ايُهاص ٖجها هخج ٨ٖؿيت ؤزاعا الضوليت، اإلاىٓمت َغي٤ ًٖ مباقغة ٚحر ؤو مباقغة بهىعه ؾىاء خضزذ التي الخضزالث لخل٪

. الضو٫  بٌٗ في ألا٢لياث

 التي اإلاخدضة ألامم هيئت ْل في زانت اإلاٗانغ، الضولي الخىٓيم قهضا ؤهٓمت مً جاله إلاا جدى٫  ه٣ُت ق٩ل ؤهه بال
 بىنٟها لؤل٢ليت ج٣غع  ال الخمايت ؤن خيض مً ألامم ٖهبت ْل في ؾاص إلاا مٛايغا ألا٢لياث لخمايت ٢اهىهيا مٟهىما جبيذ

ت   لخ٣ى١  وؤقمل ؤٖم خمايت زال٫ مً جخم ألا٢لياث خمايت ؤن ؤر ؤٞغاصا بىنٟهم لها اإلاىخمحن لؤلٞغاص وبهما مخمحزة مجمٖى

. الاوؿان

ان ل٨ً  اإلاضهيت للخ٣ى١  الضولي الٗهض في ألا٢لياث لخمايت زانت ههىم جبجي الى الخاظت ْهغث ما ؾٖغ

 ٦ظل٪ ، (27) اإلااصة في ألا٢لياث بد٣ى١  زانت ماصة جخًمً التي اإلاخدضة ألامم ْل في ألاولى الضوليت والىزي٣ت والؿياؾيت

 في الخميحز ٖلى لل٣ًاء الضوليت الاجٟا٢يت مً (5/1 ) واإلااصة (1948) ٖلحها واإلاٗا٢بت الجماٖيت الاباصة مى٘ اجٟا٢يت مً (2) اإلااصة

 ؤق٩ا٫ ظمي٘ ٖلى لل٣ًاء الضوليت الاجٟا٢يت مً 2/2 واإلااصة ،1960 ؾىت اليىهيؿ٩ى مىٓمت اٖخمضتها التي الخٗليم مجا٫
.  (1989) الُٟل خ٣ى١  اجٟا٢يت مً (30) واإلااصة (1965)الٗىهغر  الخميحز

الن ويٗخبر  جبيخه الظر ولٛىيت ؤصبيت ؤ٢لياث والى ؤزييت ؤو ٢ىميت ؤ٢لياث الى اإلاىخمحن ألاشخام بد٣ى١  الخام الٖا

 بمىيٕى جسخو التي الضولي اإلاؿخىي  ٖلى الىخيضة الىزي٣ت ،1992 ؾىت الهاصع 135/ 47 اإلاغ٢م ب٣غاعها الٗامت الجمٗيت
. الخ٣ى١  جل٪ وحٗؼيؼ خمايت بٛيت بها ال٣يام الضو٫  ٖلى يجب التي الاظغاءاث يسو ٞيما زانت ألا٢لياث،

يت جخدضص طل٪ ٖلى وبىاء  ٞحها وعصث التي الضوليت الىزاث٤ الى باالؾدىاص ألا٢لياث لخمايت الاوؿاوي الخضزل قٖغ
٣ا الخضزل هظا ويخم ألا٢لياث، خ٣ى١  الى الاقاعة  الخمايت اَاع في يخم ؤن يجب ؤهه ٦ما الىزاث٤ جل٪ خضصتها التي لآللياث ٞو

. الاوؿان لخ٣ى١  الٗامت

                                                           
. 99، 98، ص 1964، 20عز الديف  فودة، الضمانات الدولية لحقوؽ االنساف، المجمة المصرية لمقانوف الدولي، العدد   1
 .186محمد غازي ناصر الجنابي، المرجع السابؽ، ص  2
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 ووخضتها الضولت ؾياصة ٖلى اإلاداٞٓت اَاع في ألا٢لياث مك٩لت م٘ الخٗامل ي٩ىن  ؤن يجب الخاالث ظمي٘ وفي

 ٚالي بُغؽ. ص اإلاخدضة لؤلمم الؿاب٤ الٗام ٞاألمحن ٖضيضة، مىاؾباث في جإ٦ض ما وهى ج٨٨ٟها، في الدؿبب وصون  الا٢ليميت

ت ٧ل َالبذ ما اطا ول٨ً بابها حٛل٤ لم اإلاخدضة ألامم"  ؤن الى للؿالم زُخه في ؤقاع  بضولتهم لٛىيت ؤو صيييت ؤو ٖغ٢يت مجمٖى
اهيت وألامً الؿلم وؾيهبذ خضوص للخجؼثت ي٩ىن  ٞلً الخانت،   ....".مىاال ؤبٗض والٞغ

ىؾالٞيا في بغػث التي ألا٢لياث مك٩لت وجمشل  الضولي الخضزل خالت ٖلى الىماطط ؤوار مً 1991 ؾىت الؿاب٣ت يٚى
 جضزل الى ٖغقي وجُهحر اباصة ؤٖما٫ مً عا٣ٞه وما الضولت، هظه في اهضل٘ الظر اإلاؿلر الهغإ ؤصي ألا٢لياث،٣ٞض لخمايت
 الخىجغاث مىا٤َ مغا٢بت ٖلى لخٗمل الؿالم لخٟٔ ٢ىاث ووكغ ألاؾلخت، جىعيض ٖلى خٓغ ٞغى زال٫ مً ألامً مجلـ

ٟي الامىت اإلاىا٤َ وخمايت الىاع، اَال١ و٠٢ ٖلى والخٟاّ  في واإلاؿاهمت الاوؿاوي، اإلاجا٫ في والٗاملحن اإلاخدضة ألامم ومْى

. الاوؿاهيت اإلاؿاٖضاث ونى٫  يمان

ؿالٞيت ألاػمت م٘ اإلاخدضة ألامم حٗامل ؤن ٚحر  (770) ألامً مجلـ ب٣غاع يخٗل٤ ٞيما زانت للى٣ض، مدال ٧ان اليٚى
لسخي قما٫ لخل٠ ؤظاػ الظر ىؾالٞيا في الخضزل ألَا  ؤن خحن في الخضزل، هظا ٖلى اإلاخدضة ألامم ع٢ابت يٟغى ؤن وصون  يٚى
ىؾالٞيا في صاع الظر الهغإ م٘ الخٗامل في ؤزُإث اإلاخدضة ألامم ؤن ٖلى يا٦ض مً هىا٥  يخٗل٤ ٞيما زانت الؿاب٣ت، يٚى

ىؾالٞيا الى الخغبيت واإلاٗضاث ألاؾلخت مبيٗاث ٖلى و٧امل ٖام خٓغ بٟغى  الظر الى٢ذ في ،( 713 ألامً مجلـ ٢غاع )يٚى
 ما وهظا البىؾىت، مؿلمي يض الٗغقي الخُهحر ٖمليت ؾهل مما ؤؾاؾا، مؿلخحن ٚحر اإلاؿلمحن ؤن اإلاخدضة ألامم ٞيه حٗلم
 في واإلاؿلمحن الهغب بحن ألاؾلخت في الىاار الخىاػن  ٖضم ؤن بلى ؤقاع الظر ؤلاوؿان خ٣ى١  لجىت الخام اإلا٣غع  ؤ٦ضه

  .الٗغقي الخُهحر ؾهلً التي ألاؾاؾيت الٗىامل بخضي ٧ان والهغؾ٪ البىؾىت

 الجماعيت ؤلابادة حشيمت اسجياب خالت في الخذخل:  الثاوي اللشع

لى الجماٖيت ؤلاباصة ظغيمت ق٩لذ  هال٥ في حؿببذ ل٩ىجها ؤلاوؿاهيت ٖلى زُغ مهضع الخاعيسيت الٗهىع  مغ ٖو
 الضولي اإلاجخم٘ ٖلى مضمغة ازاع الشاهيت الٗاإلايت الخغب زال٫ اعج٨بذ التي الجماٖيت ؤلاباصة لجغاثم ٩ٞاهذ ألابغياء، مً آلاالٝ
 ٖلحها واإلاٗا٢بت الجماٖيت ؤلاباصة مى٘ اجٟا٢يت بدبجي جم ما وهى اإلاظابذ، جل٪ ج٨غاع إلاى٘ ال٨ٟيلت الىؾاثل بيجاص ٖلى ٖمل الظر

. وؤهضاٞها اإلاخدضة ألامم عوح م٘ جخٗاعى صوليت ظغيمت الجماٖيت ؤلاباصة ظٗلذ التي ،1948 لؿىت

ذ و٢ض : الخاليت باألٞٗا٫ ؤلاجيان بإجها الجماٖيت ؤلاباصة ظغيمت الاجٟا٢يت هظه مً (2) اإلااصة ٖٞغ

. الجماٖت مً ؤًٖاء ٢خل_ 1

ًاء زُحر عوحي ؤو ظؿضر ؤطي بلخا١_ 2 . الجماٖت مً باأٖل

.  ظؼثيا ؤو ٧ليا اإلااصر جضمحرهم بها يغاص مٗيكيت لٓغوٝ ٖمضا الجماٖت بزًإ_ 3

ٟا٫ بهجاب صون  الخى٫  حؿتهضٝ جضابحر ٞغى_ 4 . الجماٖت صازل ألَا

                                                           
تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة عمال ببياف اجتماع قمة مجمس  بطرس بطرس غالي، خطة لمسالـ، الدبموماسية الوقائية صنع السالـ وحفظ السالـ،  1

 .9، ص 1992األمف في  سنة 
. 224 ، ص1997،  (أ)2محمد مخادمة، الحؽ في المساعدة االنسانية، مجمة أبحاث اليرموؾ، العدد   2

3  Tom farer: an inquiry into the legitimacy of humanitarian intervention in Damrosch, L. F. and scheffer. D.J : law 
and force in the new international order, westview, 1991, p 22. 
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. ؤزغي  ظماٖت بلى ٖىىة الجماٖت مً ؤَٟا٫ ه٣ل_ 5

 إلاى٘ وؾيلت باٖخباعه ؤلاوؿاوي الخضزل بهضصها يشاع التي اإلاجاالث مً واخضة الجماٖيت ؤلاباصة ظغيمت اٖخبرث و٢ض
 مً يخم ؤن يم٨ً ما وهى الخغب، ؤو الؿلم و٢ذ في اعج٨بذ ؾىاء مغج٨بحها، ومٗا٢بت ؤزاعها مً الخسٟي٠ ؤو الجغيمت هظه

: يلي ٞيما جدضيضها يم٨ً والتي ٖلحها واإلاٗا٢بت الجماٖيت ؤلاباصة ظغيمت مى٘ اجٟا٢يت ٖلحها ههذ التي الىؾاثل مً ٖضص زال٫

غاٝ الضو٫  التزام_ 1  ٧ل ٖلى الجىاثيت ال٣ٗىباث ٖلى الىو وزانت الاجٟا٢يت جىٟيظ لًمان الالػمت الدكغيٗاث بةنضاع ألَا

. الاجٟا٢يت مً (3) اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم ألاٞٗا٫ مً ؤر ؤو الجماٖيت ؤلاباصة يغج٨ب مً

 ازخياع في الخغيت مُل٤ جمل٪ ٞهي مٗيىت، ٣ٖىبت ؤو مٗحن حكغي٘ بؿً ملؼمت ٚحر الضولت ؤن ط٦غه يجب مما
 طل٪ في إلاا ألازغي، الضو٫  بلى يخٗضي ؤن يم٨ً وال  ب٢ليمها بَاع في يىدهغ الضولت صوع  ؤن ٦ما مىاؾبت، جغاها التي الدكغيٗاث

. طل٪ يىٓم الضولخحن بحن اجٟا١ هىا٥ ي٨ً لم ما الضولت لؿياصة اهتها٥ مً

٣ا يخم ؤن يم٨ً ما وهى الجماٖيت، ؤلاباصة ظغاثم باعج٩اب اإلاتهمحن ألاشخام مدا٦مت_ 2  ؤلاباصة مى٘ اجٟا٢يت مً (6) للماصة ٞو
.  ظىاثيت صوليت مد٨مت ؤمام ؤو ؤعيها، ٖلى الٟٗل اعج٨ب التي الضوليت اإلادا٦م ؤمام الجماٖيت،

 ٖلى ؤلاوؿان خ٣ى١  جضويل مجا٫ في الضولي الهٗيض ٖلى واإلاهمت ألاولى الخُىة الجماٖيت ؤلاباصة اجٟا٢يت وحٗخبر
 ٖلى وبىاءا للضولت، الضازلي لالزخهام جسً٘ ٧اهذ ؤن بٗض الضولي ال٣اهىن  ؾلُت يمً ج٣٘ وظٗلها الضو٫، ؾياصة خؿاب

٣ا الجغيمت ًٖ الضولت مؿاوليت جخدضص ؤن يم٨ً طل٪  الٗض٫ مد٨مت بلى الاخخ٩ام الى ؤقاعث التي الاجٟا٢يت مً (9) للماصة ٞو
.  الضوليت

 صوليت مد٨مت ؤمام ؤو ؤعيها ٖلى الجغيمت اعج٨بذ التي الضولت مدا٦م ؤمام مدا٦متهم ٞخخم لؤلشخام وباليؿبت
٣ا اإلاد٨مت هظه مشل ؤوكئذ ٢ض وبالٟٗل ظىاثيت،  الضبلىماسخي اإلاخدضة ألامم ماجمغ اٖخمضه الظر ألاؾاسخي عوما لىٓام ٞو

 خضصث و٢ض الجماٖيت، الاباصة ظغيمت ازخهانها قمل والتي ، 1998 ؾىت في ظىاثيت صوليت مد٨مت بةوكاء اإلاٗجي للمٟىيحن
ا الضولت ج٩ىن  ؤن وهي، الزخهانها اإلاد٨مت إلاماعؾت اإلاؿب٣ت الكغوٍ ألاؾاسخي عوما هٓام مً (12) اإلااصة  الىٓام في َٞغ

 يديل ؤن ازخهانها،ؤو في الضازلت بالجغاثم يخٗل٤ ٞيما اإلاد٨مت بازخهام ٢بلذ ٢ض ج٩ىن  ؤن ؤو للمد٨مت ألاؾاسخي
٣ا ألامً مجلـ  ازخهام في الضازلت الجغاثم مً ؤ٦ثر ؤو ظغيمت ؤن ٞحها يبضر خالت الٗام اإلاضعي الى الؿاب٘ لٟهل ٞو

 ازخهام في الضازلت الجغاثم مً بجغيمت يخٗل٤ ٞيما الخد٣ي٤ باقغ ٢ض الٗام اإلاضعي ي٩ىن  ؤن ؤو اعج٨بذ، ٢ض اإلاد٨مت

.  اإلاد٨مت

 ما وهى الجىاثيت، الضوليت واإلاد٨مت الىَىيت اإلادا٦م بحن الازخهام في جىإػ الى ياصر ٢ض الىي٘ هظا مشل ؤن بال
 ٢بلذ ؤو للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام في َٝغ لضولت جابٗحن ؤشخام ٢بل مً الاباصة ظغيمت اعج٩اب خالت في يخهىع  ؤن يم٨ً

ا ليؿذ لضولت جابٗت مٗيىت ظماٖت يض بازخهانها  ألاولى ٞالضولت اإلاد٨مت، بازخهام ج٣بل ولم ألاؾاسخي الىٓام في َٞغ
٣ا الجىاثيت الضوليت اإلاد٨مت ؤمام اإلادا٦مت جخم ؤن جغيض  اإلادا٦مت جخم ؤن ألازغي  الضولت جغيض خحن في ألاؾاسخي، عوما لىٓام ٞو

٣ا الىَىيت، مدا٦مها ؤمام .  ٖلحها واإلا٣ٗبت الجماٖيت الاباصة مى٘ الجٟا٢يت ٞو

                                                           
بغداد ،  أسامة ثابت األلولوسي، المسؤولية الدولية عف الجرائـ المخمة بسمـ االنسانية و أمنيا، أطروحة دكتوراء مفدمة الى كمية الحقوؽ، جامعة  1

 .104، 102، ص1996
 .200محمد غازي ناصر الجنابي، المرجع السابؽ، ص   2
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 الىٓام هظا ؤن خيض الخالت، هظه في ألاشخام بمدا٦مت اإلاسخهت هي الىَىيت اإلادا٦م ج٩ىن  عوما لىٓام وو٣ٞا

.  الىَىيت ال٣ًاثيت للىالياث م٨ملت ؾخ٩ىن  الجىاثيت الضوليت اإلاد٨مت ؤن ٖلى ؤ٦ض

٣ا اإلاخدضة ألامم ؤظهؼة بلى اللجىء_3  الخضزل ججحز التي ٖلحها واإلاٗا٢بت الجماٖيت ؤلاباصة مى٘ اجٟا٢يت مً (8) للماصة ٞو
 ؤيا جدضص لم  ٧اهذ و٢مٗها،وان الجماٖيت ؤلاباصة ظغيمت إلاى٘ الخضزل بٛيت اإلاخدضة ألامم ؤظهؼة باللجىء حؿمذ ٞهي ؤلاوؿاوي

 اعج٩اب إلاى٘ الٟٗالت الخضابحر اجساط في اإلاسخو الجهاػ هى ألامً مجلـ ؤن هغي  ؤهىا بال بلحها، اللجىء يخم التي ألاظهؼة مً

٣ا الضوليحن ألامً الؿلم خٟٔ ًٖ اإلاؿاو٫ الجهاػ باٖخباعه و٢مٗها، الجماٖيت ؤلاباصة ظغيمت . للميشا١ ٞو

ا جُىعا ألامً مجلـ صوع  قهض و٢ض  في الىاعصة ال٣ؿغيت الخضابحر الى اللجىء ب٨ثرة الجغيمت هظه م٘ حٗامله في ملخْى
ىؾالٞيا في خضر ما وهى ٖلحها واإلاٗا٢بت الجغيمت و٢م٘ إلاى٘ اإلاخدضة ألامم ميشا١ مً الؿاب٘ الٟهل  وحٗخبر وعوهضا، يٚى

 الٗالم، قهضها التي اإلااسخي ؤؾى مً 1994 ؾىت عوهضا في اهضل٘ الظر اإلاؿلر الجزإ زال٫ اعج٨بذ التي الجماٖيت الاباصة ؤٖما٫
غى الؿالم، خٟٔ ٢ىاث بيكغ الجزإ هظا في الخضزل الى ألامً مجلـ ألاٞٗا٫ جل٪ صٞٗذ و٢ض  ألاؾلخت جىعيض ٖلى خٓغ ٞو
 إلادا٦مت صوليت ظىاثيت مد٨مت بةوكاء ألامً مجلـ جضزل ٦ظل٪ عوهضا، في ما٢خت الجيؿياث مخٗضصة ٢ىة وبوكاء عوهضا، الى

 ا٢ليم في اإلاغج٨بت الاوؿاوي الضولي لل٣اهىن  ألازغي  الجؿيمت والاهتها٧اث الجماٖيت الاباصة ظغاثم باعج٩اب اإلاتهمحن ألاشخام

.  اإلاجاوعة ألازغي  الضو٫  وؤ٢اليم عوهضا

 و٠٢ في ٞكله وبؿبب ألامغ، باصي في جباَا مً به احؿم ما بؿبب للى٣ض حٗغى ٢ض عوهضا في الضولي الخضزل ؤن بال
 ٞكل الى باإلياٞت ، اإلاجاوعة الضو٫  الى الالظئحن جض٤ٞ مى٘ وفي اإلاؿلر، للجزإ هديجت اإلاضهيىن  الؿ٩ان لها حٗغى التي اإلاظابذ
حر في  اإلاخدضة ألامم ٢ىاث  للخىاٞـ مدال ٧ان طاجه خض في الضولي الخضزل ؤن ٦ما الالظئحن، إلاسيماث ال٩اٞيت الخ٩ايت جٞى

 . الؿياسخي

 خاجمت

 إلاٗاهاة ٦إزغ جإحي ٧ىجها ؤلاوؿاوي الخضزل مجاالث مً مهما مجاال مشلذ ؤلاوؿاهيت اإلاؿاٖضاث ؤن وؿخيخج ؾب٤ مما
 والخدحز، الخياص إلاباصت وو٣ٞا اإلاٗىيت الضولت مىا٣ٞت ٖلى بىاءا ج٣ضم وهي ؾياؾيت، ؤو َبيٗيت ٧ىاعر ًٖ هاججت بوؿاهيت

خباع بٗحن ألازظ يجب ؤلاوؿاوي الخضزل خاالث مً خالت ؤيت مكغوٖيت وجدضيض خباعاث الٖا . مٗا والؿياؾيت ال٣اهىهيت الٖا

 

  

                                                           
 .(1998)أنظر نظاـ روما األساسي لممحكمة الدولية الجنائية   1
، ص 1984محمد منصور الصاوي، أحكاـ القانوف الدولي المتعمقة بمكافحة الجرائـ ذات الطبيعة الدولية، دار بور سعيد لمطباعة، االسكندرية،   2

593 ،593. 
 .192، ص 1995، 122ابراىيـ، تجربة التدخؿ الدولي في الصوماؿ وروندا، مجمة السياسة الدولية، العدد أحمد   3
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 آلالياث الذوليت لحمادت البيئت مً الخلىر ؤلاؼعاعي
غوخــت : مىاص ٞخيدت مخدهلت ٖلى قهاصة اإلاــاظؿخحر و في بَاع الخدًحر أَل

ؾيضر بلٗباؽ الض٦خىعاه جسهو ٢اهىن صولي و ٖال٢اث ؾياؾيت صوليت بجامٗت 

. و ًٖى بمسبر ال٣اهىن الضولي للخىميت اإلاؿخضامت -الجؼاثغ-

  

 

 

 : ملذمت

 الُا٢ت مهاصع ًٖ ٦بضيل الىىويت الُا٢ت اؾخسضاماث ػاصث البكغيت، للخياة اإلاخهاٖض الخُىع  م٘ و ألازحرة الؿىىاث في

 هىاجج بؿبب يدضر الظر ، ؤلاقٗاعي الخلىر مك٩لت هي زُحرة بيئيت مك٩لت بغوػ بلى ؤصي مما ،(ألاخٟىعر الى٢ىص) الخ٣ليضيت
 ًٖ ؾىاء البيئيت اإلالىزاث ؤهم مً يٗض الظعر  الٛباع ٞةن ٦ظل٪ لها، الٛاػيت اإلاسلٟاث و الى٢ىص صوعاث و الىىويت اإلاٟاٖالث

 ؤو (حكغهىبيل مٟاٖل ٧اعزت هديجت ج٩ىهذ التي ٦خل٪) ٖابغة لسخابت الخٗغى هديجت ؤو (اإلالىر الهىاء زال٫ مً) الخىٟـ َغي٤
 بلى بضوعه ييخ٣ل الظر و الىباجاث ؤوعا١ ٖلى جغؾبها َغي٤ ًٖ ؤو الجلض بساليا الٛباع الخها١ يؿببها التي الخغو١ هديجت

 الخليب، اللخىم،) الخيىاهاث مً الاؾخٟاصة زال٫ مً مباقغة ٚحر بُغي٣ت ؤو (َٗامه) ٚظاثه َغي٤ ًٖ مباقغة بما ؤلاوؿان

  .(الخ...الضهىن 

 ألا٢اليم بظل٪ مخجاوػة الؿياؾيت ؤو الجٛغاٞيت بالخضوص حٗتٝر ال بديض الاهدكاعر، َابٗها في ج٨مً اإلاك٩لت جل٪ ٞسُىعة

 مً الخض و البيئت خمايت ؤظل مً صوليا حٗاوها يٟغى ما ، اإلاجاوعة الضو٫  ؤ٢اليم بلى لخهل ٞحها جدضر التي للضولت الىَىيت

 مً لضحها ؤن باٖخباع طل٪ و الؿيا١  في  اإلاسخلٟت  الجهىص لبظ٫  مىاؾبا بَاعا الضوليت اإلاىٓماث جمشل و. الخُىعة جل٪
إل مً يم٨جها ما الضاثمت ألاظهؼة و الهيا٧ل  و بم٩اهياث جخُلب البيئت خمايت ؤن باٖخباع و هاخيت مً الكا٢ت اإلاهمت بهظه  الَا

يٗت ٞىيت زبراث حرها صولت ؤيت ٖلى يهٗب ٢ض اإلاؿخىي  ٞع .  بمٟغصها جٞى

 و البيئت خمايت ٖلى للٗمل اإلاىٓمت اللىاثذ و ال٣ىاهحن حؿً التي الضوليت الٗاإلايت اإلاىٓماث مً الٗضيض جٓهغ بضؤث و
 ؤلاقٗإ مً الى٢ايت مجا٫ في الالػمت ألابدار بٗمل ؤيًا ج٣ىم و ٖامت، ألاٞغاص و اإلاايىت لئلقٗاٖاث اإلاؿخسضمحن و٢ايت

                                                           
1

رغشة انؼُبصش انًشؼخ انُبرجخ ػٍ انحٕادس انُٕٔٚخ فٙ انجٛئخ، ٔ انزٙ رؼزجش جذ ضبسح ثبنًحٛظ انحٕٛ٘ ٔ ًٚكٍ أٌ  « : ٚؼشف انزهٕس اإلشؼبػٙ ثؤَّ:  

: أَظش  » (.فٙ انجٛئخ، ٔ رضبف نًخبطش انحٕادس انُٕٔٚخ انًشبكم انًشرجطخ ثبنُفبٚبد انًشؼخ رؤثش ػهٗ يغبحبد ٔاعؼخ يغ ثمبء آثبسْب يذح جذ طٕٚهخ

Jean-François Beaux, L’environnement, Nathan 2004, p116.  ( 
2

 . 44، ص  2013األعزبرح َصش هللا عُبء، انحًبٚخ انمبََٕٛخ نهجٛئخ يٍ انزهٕس فٙ ضٕء انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙ، يُشٕساد ثغذاد٘، انجضائش :  
3

َٕثٛم انُٕٔٚخ نزٕنٛذ انكٓشثبء ثبالرحبد انغٕفٛبرٙ انغبثك فٕق فٙ يحطخ رشش 1986رجؼثشد انغحبثخ انًشؼخ انُبرجخ ػٍ انحبدثخ انزٙ ٔلؼذ فٙ ػبو :  

ٖ فٙ َصف انكشح األسضٛخ انشًبنٙ ثؤكًهّ، ٔ رشعجذ كًٛبد كجٛشح يٍ انًٕاد انًشؼخ فٙ يُبطك ٔاعؼخ يٍ االرحبد انغٕفٛبرٙ انغبثك ٔ أجضاء أخش

ػهٗ ٔجّ انخصٕص اضطشاثبد الزصبدٚخ ٔ اجزًبػٛخ خطٛشح نششائح ػشٚضخ أٔسٔثب، يًب أفضٗ إنٗ رهٕس األساضٙ ٔ انًٛبِ ٔ انكبئُبد انحٛخ ٔ عجت 

رمشٚش نجُخ األيى انًزحذح انؼهًٛخ انًؼُٛخ ثآثبس اإلشؼبع انزس٘ فٙ : أَظش). يٍ انغكبٌ فٙ انجهذاٌ انًؼشٔفخ حبنٛب ثبالرحبد انشٔعٙ ٔ أٔكشاَٛب ٔ ثٛالسٔط

 (.29، ص 46انٕثبئك انشعًٛخ نهجًؼٛخ انؼبيخ نأليى انًزحذح، انذٔسح انثبنثخ ٔ انغزٌٕ، انًهحك ، 2008ٕٚنّٛ /رًٕص 18-10دٔسرٓب انغبدعخ ٔ انخًغٌٕ 

 

 
4

 . 87، ص 2009انذكزٕس سٚبض صبنح أثٕ انؼطب، حًبٚخ انجٛئخ فٙ ضٕء انمبٌَٕ انذٔنٙ، داس انجبيؼخ انجذٚذح، طجؼخ :  
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 اإلاسخلٟت الخ٩ىماث ناٚذ طل٪ ٖلى بىاءا و. مم٨ً يغع  بإ٢ل اؾخٟاصة ؤ٦بر هى و مىه، اإلايكىص الهضٝ جد٣ي٤ بلى للىنى٫ 

 و ؤظهؼة بضوعها ؤوكإث و ، الخٗليماث هظه لخىٟيظ لها جابٗت مدليت ٢ىاهحن ؤنضعث و الخٗليماث، هظه الٗالم ؤهداء ظمي٘ في
 خمايت بٛغى ؤوكئذ التي الضوليت اإلاىٓماث ؤهم هي ٞما .ؤلاقٗإ مً الى٢ايت و البيئت خمايت ٖلى للٗمل مىٓمت هيا٧ل
ها مً اإلابظولت الجهىص هي ما و ؤلاقٗاعي؟ الخلىر مً البيئت   اإلاجا٫؟ هظا في َٞغ

 الضولي، ال٣اهىن  ٢ىاٖض ج٩ىيً في حؿاهم الضوليت الخهىم ٖلى و اإلاىٓماث ؤن ٖلى خاليا الضولي ال٣ٟه اؾخ٣غ ل٣ض
اتها َغي٤ ًٖ مسخلٟت بضعظاث  الؿىاب٤ ج٩ىيً بلى ٖجها الهاصعة اإلاخخاليت ال٣غاعاث ًٖ ييخج و ٢غاعاث، مً جهضعه ما و جهٞغ
 ٣ٖض بلى اإلاىٓماث هظه ظهىص جاصر ؤن ؤيًا يم٨ً و مٗحن، مىيٕى في الضولي الٗٝغ ج٩ىيً في بضوعها حؿاهم التي و الضوليت

 مً و . ملؼمت صوليت اجٟا٢يت ببغام اإلااجمغاث هظه ًٖ ييخج ٖىضما الضولي، ال٣اهىن  جُىيغ و بهماء ؤظل مً الضوليت اإلااجمغاث

:   هظ٦غ الضولي ال٣اهىن  ٢ىاٖض جُىيغ في البيئت بدمايت اإلاخٗل٣ت جىنياتها و      ب٣غاعاتها حؿاهم ؤن يم٨ً التي الضوليت اإلاىٓماث

  (AIEA) الزسيت للىاكت الذوليت الىوالت: ؤوال

 اإلاخدضة ألامم مىٓمت ٢بل مً 1956 ؤ٦خىبغ 26 في ؤوكئذ مخسههت، صوليت مىٓمت الظعيت للُا٢ت الضوليت الى٧الت حٗض
 الضو٫  حصج٘ اإلاهام و ألاظهؼة مخٗضصة ٞهي الظعيت، للُا٢ت الؿلمي الؾخسضام الضولي الخٗاون  مجا٫ في الٟٗاليت لخد٤٣

ًاء  مى٘ و الظعيت الُا٢ت الؾخٛال٫ صوليت التزاماث ٖلحها جٟغى و الظعيت، للُا٢ت الؿلمي الؾخٛال٫ ظهىصها جيؿ٤ و ألٖا

غاى جدىيلها   . ٖؿ٨غيت أٚل

 ألاؾاسخي، بالىٓام اإلاىاخت ؤهضاٞها جد٣ي٤ ؾبيل في ملمىؾت اخمت بجهىص بوكائها مىظ الضوليت الى٧الت ٢امذ ٢ض و
ذ و الٗلميت، الىضواث مً الٗضيض ب٣ٗض ٢امذ ٣ٞض مىه، الشالشت و الشاهيت اإلااصجحن الؾيما  التي الضوليت اإلااجمغاث ٖلى ؤقٞغ

: مشل الٗلميت اليكغاث مً الٗضيض بةنضاع ٢امذ و الىىويت، للُا٢ت الؿلمي لالؾخسضام اإلاخدضة ألامم هُا١ في ٣ٖضث
 الى٧الت ميكىع  و ″الىىويت، اإلايكأث ؤمان″اإلاٗىىن  و ألامان بإؾاؾياث الخام الظعيت للُا٢ت الضوليت الى٧الت ميكىع 
 بمخُلباث الخام اإلايكىع  و ″اإلاكٗت، اإلاهاصع ؤمان و ؤلاقٗإ مً الى٢ايت″اإلاٗىىن  و ألامان بإؾاؾياث الخام الضوليت
 يكاع ٧ان الظر ″ؤلاقٗاٖيت اإلاهاصع ألامان و اإلاايىت ؤلاقٗاٖاث مً للى٢ايت الضوليت ألاؾاؾيت ألامان مٗايحر″اإلاٗىىن  ألامان

 ″.ألاؾاؾيت ألامان مٗايحر″باؾم ٖاصة بليه

 اإلاىاص بى٣ل يسخو ما مجها و بها، الٗاملحن و٢ايت و اإلاٟاٖالث بإمان يسخو ما مجها اللىاثذ مً الٗضيض ؤنضعث ٦ما 

   . ؤخ٩امها مً ال٨شحر للضو٫  الضازليت الدكغيٗاث ا٢خبؿذ ٢ض و جمحزها، و جسؼيجها و حٛليٟها َغي٣ت و اإلاكٗت

 الىىور الخلىر م٩اٞدت مجا٫ في واؾ٘ و ملخّى وكاٍ لها ٧ان الظعيت، للُا٢ت الضوليت الى٧الت ؤن بالظ٦غ ظضيغ و

ت″ 1958 ٖام الى٧الت ق٩لذ ٣ٞض للبداع،  ممشلي بلى باإلياٞت صو٫  ٖكغ مً مخسههحن ٖلماء لجىت هي و ″الٗلميت اإلاجمٖى
ظيت مىٓمت و الٗاإلايت الصخت مىٓمت مشل اإلاخسههت اإلاخدضة ألامم ماؾؿاث بٌٗ  و اليىوؿ٩ى، هيئت و الؼعاٖت و  ألٚا
ت هظه ٧لٟذ  بل٣اء هديجت باإلوؿان جًغ لضعظت البداع جلىيض إلاى٘ جغاها التي الًغوعيت باإلظغاءاث جىنياث بىي٘ اإلاجمٖى
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، ص 2011اإلشؼبع انزس٘ ٔ اعزخذايبرّ انغهًٛخ، يطجؼخ انغٛبعخ، انكٕٚذ أغغطظ  انذكزٕس ػجذ انحًٛذ حهًٙ انجضاس ٔ يحًذ ػجذ انًُؼى صمش،:  

158. 
2

 . 94األعزبرح َصش هللا عُبء، انًشجغ انغبثك، ص :  

 
3

نٕد يؼًش٘ صاٚذ٘ ٔسدٚخ، اعزخذاو انطبلخ انزسٚخ نألغشاض انؼغكشٚخ ٔ انغهًٛخ، يزكشح نُٛم شٓبدح انًبجغزٛش فٙ انمبٌَٕ انذٔنٙ انؼبو، جبيؼخ يٕ:  

 . 119، ص 2012ثزٛض٘ ٔصٔ، 
4

. 12، ص  1976انذكزٕس عًٛش يحًذ فبضم، انًغؤٔنٛخ انذٔنٛخ ػٍ األضشاس انُبرجخ ػٍ اعزخذاو انطبلخ انُٕٔٚخ ٔلذ انغهى، ػبنى انكزت، طجؼخ :  
 



 2016ؤ٦خىبغ    7 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
99 

 

99 

 

ت ؤنضعث ٢ض و ٞيه، الىٟاياث  و٢ايت يًمً صولي الجٟا١ ٦إؾاؽ جهلر جىنياث ٖلى مكخمال 1961 ؤبغيل في ج٣غيغها اإلاجمٖى

    :  الى٢ايت و ألامً بظغاءاث مً ٖضصا الخ٣غيغ جًمً ٢ض و البدغ، في الظعيت اإلاسلٟاث بل٣اء ًٖ هاججت زُىعة ؤر مً ؤلاوؿان

 ظهاػ ٢بل مً الظعيت اإلاسلٟاث إلل٣اء ؤلاوؿان، جهيب ؤيغاع ؤر جمى٘ للهٝغ قغوٍ بها مدضصة ؤما٦ً جسهيو  –1

ىيت ؾلُت ؤو . مؿاولت َو

، بٗملياث زام سجل في حسجله ختى بظل٪ الضوليت الى٧الت الظعيت اإلاسلٟاث بةل٣اء ج٣ىم صولت ٧ل بباٙل  –2  الهٝغ

.   الٗام زال٫ اإلال٣اة اإلاسلٟاث ؤهىإ ًٖ و الهٝغ ؤما٦ً ًٖ الضوليت للى٧الت ؾىىيا ج٣غيغا ج٣ضم صولت ٧ل ؤن بلى باإلياٞت

 اإلاسلٟاث هظه بل٣اء ي٩ىن  و الظعيت للمسلٟاث بل٣اء ٖمليت ٧ل به حسجل طعيت ؾٟيىت ٧ل ْهغ ٧ل ْهغ ٖلى سجل ٞخذ  –3

٣ا .  الكإن هظا في اإلادليت الؿلُاث جًٗها لخٗليماث ٞو

ت باإلياٞت الظعيت للُا٢ت الضوليت الى٧الت ق٩لذ ٦ما ت″ الٗلميت، للمجمٖى  الخبراء مً جخ٩ىن  ″٢اهىهيت ٖلميت مجمٖى
 اإلاؿخىي  ٖلى اجساطها يجب التي ال٣اهىهيت و الخىٓيميت و ؤلاصاعيت ؤلاظغاءاث بضعاؾت ٧لٟذ 1961 يىايغ في الٗلماء و ال٣اهىهحن

ت لخىنياث جىٟيظا الضولي    . الٗلميت اإلاجمٖى

 ″٧ىؾخى، ظا٥″آهظا٥ يضيغه ٧ان الظر اإلاديُاث ٖلىم مٗهض و مىها٧ى بماعة م٘ الى٧الت ؤبغمذ الؿىت، هٟـ في ٦ظل٪ و
 مً ؾخي بضٖم مىها٧ى في مسخبرا الى٧الت اٞخخدذ البدغ،٦ما في ؤلاقٗاعي اليكاٍ جإزحراث بكإن بدثي مكغوٕ خى٫  اجٟا٢ا

. الىَىيت اإلاسخبراث ًٖ ًٞال ؤلا٢ليميت، و  الضوليت اإلاىٓماث بٌٗ م٘ آلان للى٧الت الخابٗت البيئت مسخبراث جخٗاون  و ؤلاماعة،
ت جدؿحن في الىٓاثغيت و الىىويت الخ٣ىياث جُبي٤ مً اإلاؿخمضة الٟغيضة البياهاث حؿهم و  اإلاديُاث، و بالبداع الٗلماء مٗٞغ

 جىميتها و اإلاديُاث ٖلى الخٟاّ الضعاؾاث هظه جضٖم و اإلاديُاث، جدمٌ و اإلاىار حٛحر و الخلىر ج٣يم ٖلى حؿاٖض ٦ما

   . مؿخضامت بهىعة

 ما ٖاصة و للُىاعت  الاؾخجابت و الاؾخٗضاص و الىىويحن، ألامً و الؿالمت جدؿحن ٖلى البلضان الى٧الت حؿاٖض ؤزحرا و
 لئلقٗإ الًاعة آلازاع مً البيئت و الىاؽ خمايت هى الغثيسخي الهضٝ و الضوليت، اإلاٗايحر و باالجٟا٢ياث مد٩ىما الٗمل ي٩ىن 

      . الىىور

  (CIPR) ؤلاؼعاع مً للىكادت الذوليت اللجىت: زاهيا

 اؾدكاعيت هيئت هي و اإلاايىت، ألاقٗت مً الى٢ايت مجا٫ في الغثيؿيت الهيئت هي ؤلاقٗإ مً للى٢ايت الضوليت اللجىت حٗخبر

 الضولي اإلااجمغ ٣ٖب اللجىت بوكاء جم. خ٩ىميت ٚحر مؿخ٣لت ماؾؿت ؤجها يٗجي مما مسجلت، زحريت ماؾؿت و  ، صوليت
 ًٖ  الىاظمت اإلاساَغ مً الخمايت بكإن جىظحهاث و جىنياث  اللجىت ج٣ضم و ، 1928 ٖام في ٣ٖض الظر ؤلاقٗاعي للخهىيغ

ت مجاالث في  طل٪ و اإلاايىت،  ألاقٗت  اؾخسضام   هُا١  ٖلى آلان  حؿخسضم  التي  و   الهىاٖيت اإلاكٗت اإلاهاصع مشل مخىٖى
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نًبجغزٛش فٙ انمبٌَٕ انؼبو، جبيؼخ حغٛجخ ثٍ ثٕػهٙ ثشهف، ُْبٔ٘ نٛهٗ، االعزخذاو انغهًٙ نهطبلخ انُٕٔٚخ فٙ ظم انمبٌَٕ انذٔنٙ، يزكشح نُٛم شٓبدح ا:  

 . 100، ص  2008  –2007انغُخ انجبيؼٛخ 
2

 . 101ُْبٔ٘ نٛهٗ، انًشجغ انغبثك، ص:  
3

عجزًجش /أٚهٕل   –3  –54، يجهخ انٕكبنخ انذٔنٛخ نهطبلخ انزسٚخ (رصذٚش)، حًبٚخ ثٛئزُب انجحشٚخ (انًذٚش انؼبو نهٕكبنخ انذٔنٛخ نهطبلخ انزسٚخ)ٕٚكٛب أيبَٕ:  

 www.iaea.org/bulletin: ػهٗ انًٕلغ االنكزشَٔٙ 2013
4

انغهًٛخ، سعبنخ نُٛم شٓبدح انًبجغزٛش فٙ انؼهٕو انغٛبعٛخ، األكبدًٚٛخ انؼشثٛخ انًفزٕحخ َٕساٌ طبنت ٔشبػ، انؼاللبد انذٔنٛخ ٔ رذٔٚم انطبلخ انُٕٔٚخ :  

 . 79، ص 2009فٙ انذاًَبسن، 
5

، انٕثبئك انشعًٛخ نهجًؼٛخ انؼبيخ 2002يبسط  12رمشٚش انفشٚك انؼبيم انًؼُٙ ثبعزخذاو يصبدس انمذسح انُٕٔٚخ فٙ انفضبء انخبسجٙ انصبدس فٙ :  

 .15، ص (A/AC.  105/ 781)دح نأليى انًزح
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 ٖلى ألامغ ي٣خهغ ال و اإلاهىيت، الظعيت و          الىىويت  اإلااؾؿاث و  الهىاٖت و ٧الُب  مخٗضصة  بوؿاهيت ؤوكُت في واؾ٘،
 الخىنياث و الخ٣اعيغ هظه َبيٗيا، اإلاكٗت اإلاهاصع لدكمل الخىنياث جمخض بل ٣ِٞ الهىاٖيت اإلاكٗت اإلاهاصع مً الى٢ايت

    . الضوليت اللجىت خىلياث مجلت في ؾىت ٧ل مغاث ؤعب٘ خىالي جيكغ

 اللجىت جىنياث جًمً الظر ( ICRP  –60) للجىت 60 ع٢م اإلايكىع  ؤبغػها اإلااضخي، ال٣ٗض في الىزاث٤ مً ٖضصا وكغث ٢ض و

 و ″اإلاماعؾاث″بحن ٞغ١  و ″ال٣يض″مٟهىم اؾخدضر و الخٗغى ٞحها يدضر ؤن يم٨ً التي الخاالث جىاو٫  و 1995 لٗام
 الخٗغى خاالث في الجمهىع  و٢ايت و اإلادخمل الخٗغى مً الى٢ايت ًٖ خضيشت وزاث٤ ٦ظل٪ اللجىت وكغث و. ″الخضزالث″

    . لئلقٗإ ألامض الُىيل

 (12) ٖكغة ازجي مٗه و عثيؿا جًم عثيؿيت لجىت مً جخإل٠ ؤلاقٗإ مً للى٢ايت الضوليت اللجىت ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع و

 ؤلاقٗاٖيت، آلازاع لجىت: هي ًٖى (15  –10) بحن ما ًٖىيتها في جًم صاثمت لجان زمـ و ٖلميت، ؾ٨غجاعيت مً و ًٖىا،
اث لجىت  اللجىت جىنياث جُبي٤ لجىت و الُب، مجا٫ في ؤلاقٗاٖيت الى٢ايت لجىت ؤلاقٗاعي، الخٗغى ًٖ الىاظمت الجٖغ

    . اإلاسخلٟت اإلاهاصع مً اإلادخملت ؤلاقٗاٖيت ألازُاع مً البيئت و٢ايت لجىت ؤزحرا و ؤلاقٗإ، مً للى٢ايت الضوليت

  :  الخاليت اإلاياصيً في الضوليت للجىت بؾهام ؤهم و

 ٘ؤلاقٗإ، مً للى٢ايت ؤؾاؾيت ٞلؿٟت وي 

 ٘اث لخضوص جىظحهيت مباصت وي   الىاؽ، ٖامت و اإلاهىيحن للٗاملحن ؤلاقٗإ ظٖغ

 آلازاع و لئلقٗإ بالخٗغى يخهل ٞيما) الصخيت آلازاع ج٣ضيغ مٗامالث اؾخسضام و وي٘ ًٖ بعقاص ج٣ضيم 
 .(اإلادخملت الصخيت

 ٘اث ل٣ياؽ هماطط وي اث لخدىيل مٗامالث و الضازليت الجٖغ  .الضازليت الجٖغ

  (UNSCEAR) الزسو  ؤلاؼعاع لخإزير العلميت اإلاخدذة ألامم لجىت: زالثا

 اإلاخدضة ألامم لجىت بةوكاء ،913 ع٢م ال٣غاع اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت اجسظث 1955 ٖام صيؿمبر مً الشالض في
      بجم٘  ال٣يام  اللجىت  مهام ٖلى  الشاوي بىضه في  ال٣غاع هو ٢ض و الىىور، ؤلاقٗإ بخإزحر الخانت الٗلميت

ًاء الضو٫  مً باإلقٗإ الخانت البياهاث و اإلاٗلىماث  اإلا٣ترخاث وي٘ و اإلاخسههت، الى٧االث ؤو اإلاخدضة ألامم في ألٖا
 الخ٣اعيغ صعاؾت م٘ ؤلاقٗإ ل٣ياؽ اؾخسضامها َغي٣ت و اإلاٗضاث هٕى جدضيض و ازخباعها و ظمٗها و البياهاث لخىٓيم الٟىيت

 يبحن ، 1958 ٖام يىليى ؤو٫  في جهضعه واٝ قامل ملخو وي٘ و طل٪، ًٖ ؾىىيت ج٣اعيغ وي٘ و مجها، الاؾخٟاصة و الٟىيت
 الٗام الؿ٨غجحر بةٞاصة اللجىت ج٣ىم ؤن ٖلى ال٣غاع هو ٦ما به، يديِ ما و ؤلاوؿان ٖلى جإزحره و هخاثجه و ؤلاقٗإ مؿخىياث

ًاء، الضو٫  ٖلى وكغها الالػم الخ٣اعيغ و بالىزاث٤ اإلاخدضة لؤلمم  ؤؾتراليا، لؤلعظىخحن، ممشلحن مً اللجىت هظه ج٩ىهذ و ألٖا

                                                           
1

انزؼهٛى ٔ انزذسٚت فٙ يجبل انٕلبٚخ  113انذكزٕس صفٕد عاليخ يحًذ ٔ انذكزٕس جًبل انشٕٚفٙ، انهجُخ انذٔنٛخ نهٕلبٚخ اإلشؼبػٛخ انزمشٚش سلى :  

 . 4، ص 2010اإلشؼبػٛخ نإلجشاءاد انزشخٛصٛخ ٔ انزذاخهٛخ، أكزٕثش 
2

 .19، انًشجغ انغبثك، ص2002يبسط 12ثبعزخذاو يصبدس انمذسح انُٕٔٚخ فٙ انفضبء انخبسجٙ انصبدس فٙ رمشٚش انفشٚك انؼبيم انًؼُٙ :  
3

 . 4انذكزٕس صفٕد عاليخ يحًذ ٔ انذكزٕس جًبل انشٕٚفٙ، انًشجغ انغبثك، ص:  
4

 .15، انًشجغ انغبثك، ص2002يبسط 12رمشٚش انفشٚك انؼبيم انًؼُٙ ثبعزخذاو يصبدس انمذسح انُٕٔٚخ فٙ انفضبء انخبسجٙ فٙ :  
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ا٦يا، ٦ىضا، البراػيل، بلجي٩ا، ياحي، ،الاجداص الؿىيض اإلا٨ؿي٪، اليابان، الهىض،  ٞغوؿا حكي٩ىؾلٞى  اإلامل٨ت مهغ، الؿٞى

   . ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث و اإلاخدضة

 ألامم مىٓمت صٖذ و ،1962 ٖام في الٗامت الجمٗيت ٖلى يٗغى ج٣غيغ بخدًحر الؿاصؾت صوعتها في اللجىت ٢امذ ٢ض و
 و بىخضاث الخانت اللجىت و ؤلاقٗإ، مً للى٢ايت الضوليت اللجىت و الٗاإلايت الصخت مىٓمت و الؼعاٖت و لؤلٚظيت اإلاخدضة

 جدتى مىاْغة ٖمل ا٢ترخذ ٦ما ؤلاوؿان ٖلى ؤلاقٗإ ؤزغ لخدضيض ٖملها، مجا٫ في ٧ل صعاؾاث، إلظغاء ؤلاقٗإ، ٢ياؽ
 في ظىي٠ في ٞٗال جمذ ٢ض و الىعازت، و باإلقٗإ الخانت ؤلاخهاءاث ًٖ الٗاإلايت الصخت مىٓمت و اإلاخدضة ألامم بقغاٝ

 ٖلى ؤلاقٗإ ؤزغ و الىىور الٛباع ؾ٣ٍى ؤزغ لضعاؾت مخٗضصة صوعاث في وكاَها اللجىت وانلذ و ، 1960 ٖام ؾبخمبر

ظيت،    . طل٪ ٚحر و الىعازيت الىىاحي ٖلى و ألٚا

يٟيا اللجىت ؤلخ٣ذ 1974 ؾىت مً ابخضاء  اللجىت ٖمل ٖلى ؤيٟى الظر ألامغ ،(PNUE) للبيئت اإلاخدضة ألامم ببرهامج ْو

 . ؤلاقٗاعي الخلىر ؤزُاع مً البيئت لخمايت الٗالمي الىٓام في ؤؾاؾيا بٗضا

حر بؾتراجيجيت زُت اللجىت ويٗذ و  هضٞها ؤن عؤث و 2013  –2009 الٟترة زال٫ ؤوكُتها لجمي٘ اججاه و عئيت لخٞى
 بكإن اإلاضوي اإلاجخم٘ و    الٗلميت الضواثغ و الؿلُاث لضي الٟهم حٗمي٤ و الىعي ػياصة هى الٟترة جل٪ في اإلايكىص الاؾتراجيجي
 اإلاخٗل٣ت اإلاؿاثل في ٖلم ًٖ للبض ؾليم ٦إؾاؽ البيئت و الصخت ٖلى بها اإلاخهلت آلازاع و اإلاايىت ؤلاقٗاٖاث مؿخىياث

 اإلاغيٌ حٗغيٌ) للمغضخى الُبي ؤلاقٗاعي الخٗغيٌ الٟترة جل٪ في ألاولىيت طاث اإلاىايي٘ ج٩ىن  ؤن ج٣غع  و. باإلقٗاٖاث

غاى لئلقٗاٖاث  جدؿحن و الُبيٗيت، ؤلاقٗإ إلاهاصع الخٗغى و الُا٢ت، بهخاط آزاع و   ؤلاقٗاٖيت اإلاؿخىياث و (َبيت أٚل

ت، مىسٌٟ ؤلاقٗاعي الخٗغى آزاع ٞهم :     اإلا٣بل ٖملها بغهامج ؤظل مً يلي بما ال٣يام في ٞىعا حكٕغ ؤن اللجىت ٢غعث و الجٖغ

 

 ٖضم ظىاهب و البيئيت، و البكغيت الصخت ٖلى آزاعها و الُا٢ت بهخاط ًٖ الىاقئت ؤلاقٗإ مؿخىياث ج٣يم 
 إلاا اؾخجابت ) ؤلاقٗاعي الخٗغى ًٖ الىاججت الصخيت آلازاع جبٗت و ؤلاقٗاٖاث، مساَغ ج٣ضيغ في الي٣حن

 (100/ 62 ع٢م الٗامت الجمٗيت ٢غاع في 6 ال٣ٟغة في ظاء

 باآلزاع مىظؼ و الىىويت، اإلايكأث مً الخهغي٠ بلى الغاظٗت الخٗغى خاالث ج٣ضيغ في مىهجيتها جدضيض و 
 .ؤلاقٗاٖيت

 وكغها و جدليلها و البياهاث ظم٘ جدؿحن. 

 اإلا٣بل الٗمل بغهامج و الخُت لخىٟيظ اإلاىاؾبت ؤلاظغاءاث اجساط ؾلُت ألاماهت اللجىت زىلذ ٢ض و. 

 

 

                                                           
1

  :النكزشَٔٙانذكزٕس انغٛذ يصطفٗ أحًذ أثٕ انخٛش، حك انذٔل فٙ االعزخذايبد انغهًٛخ نهطبلخ انُٕٔٚخ فٙ انمبٌَٕ انذٔنٙ، يمبل يُشٕس ػهٗ انًٕلغ ا:  

www.aun.edu.eg /conférences/27.9_2009/conférences CD_Files/…/8.doc. 
2

 . 65،ص 1971انذكزٕس يحًٕد خٛش٘ ثَُٕخ، انمبٌَٕ انذٔنٙ ٔ اعزخذاو انطبلخ انُٕٔٚخ، يؤعغخ داس انشؼت، انطجؼخ انثبَٛخ :  
3

دكزٕساِ فٙ يٓذأ٘ ػجذ انمبدس، االعزخذاو انغهًٙ نهطبلخ انُٕٔٚخ ثٍٛ حك انشؼٕة فٙ انزًُٛخ ٔ يزطهجبد األيٍ انذٔنٙ، سعبنخ يمذيخ نُٛم شٓبدح ال:  

 . 131، ص 2014  –2013رهًغبٌ ، انغُخ انجبيؼٛخ / لبٌَٕ انؼبو، جبيؼخ أثٙ ثكش ثهمبٚذ ال

 
4

 .5ٔ 4، انًشجغ انغبثك، ص2008ٕٚنّٛ/رًٕص 18 –10يٍ  (56)رمشٚش نجُخ األيى انًزحذح انًؼُٛخ ثآثبس اإلشؼبع انزس٘ فٙ دٔسرٓب :  
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      (WHO) العاإلايت الصحت مىظمت: سابعا

 الصخت مؿاثل في الخبراء مً لجىت حك٨يل له اظخمإ ؤو٫  في الاظخماعي، و الا٢خهاصر اإلاجلـ ٢غع  ،1946 الٗام في
ضاص  طاجه، الٗام في الاجٟا٢يت ٖلى الخى٢ي٘ جم و اإلاكغوٕ اللجىت ويٗذ و الٗاإلايت، الصخت مىٓمت إلوكاء اجٟا٢يت مكغوٕ إٖل

    . للمىٓمت م٣غا ظىي٠ وظٗلذ ، 1948/ 04/ 7 في بال الخىٟيظ خحز جضزل لم ؤجها بال

 ، 1986 حكغهىبيل خاصزت ٣ٗٞب ؤلاقٗاعي، الخلىر م٩اٞدت مجا٫ في ٦بحر بيكاٍ الٗاإلايت الصخت مىٓمت ؾاهمذ ٢ض و

اها التي حكغهىبيل مىخضي مباصعة يمً اإلاىٓمت ٣ٖضث  اجسظ و. بال٩اعزت اإلاغجبُت اظخماٖاث مً ؾلؿلت اإلاخدضة، ألامم جٖغ
 بأزاع اإلاٗىيت الٗلميت اإلاخدضة ألامم لجىت ًٖ 2000 ٖام في الهاصع الخ٣غيغ لٗمله، ٦إؾاؽ للمىٓمت، الخاب٘ الخبراء ٞغي٤

 الشالر الخ٩ىماث مً اإلا٣ضمت اإلاٗلىماث و خضيشا اإلايكىعة الىزاث٤ مؿخٟيٌ بك٩ل اؾخٗغى ٦ما الظعر، ؤلاقٗإ

 البلضان في صعاؾاث ؤظغوا الظيً الٗلماء مً الٗضيض اإلاظ٧ىع  الٟغي٤ يم و ،(ؤو٦غاهيا و الغوسخي الاجداص بيالعوؽ،) اإلاخًغعة

ايت بغهامج في ؤيًا الىٓغ جم و. الٗالم ؤعظاء ظمي٘ مً زبراء ًٖ ًٞال اإلاخًغعة، الشالزت  ؤوكئذ التي الخانت الصخيت الٖغ
 الٗاإلايت الصخت مىٓمت ج٣غيغ نضوع  ًٖ طل٪ ؤؾٟغ و. الشالزت البلضان في ال٩اعزت مً جًغعا ألاشخام ؤ٦ثر لٗالط زهيها

ايت بغهامج و ″حكغهىبيل خاصزت ًٖ الىاظمت الصخيت آلازاع″بكإن  الهاصع الخ٣غيغ يٗض و. الهلت طاث الخانت الصخيت الٖغ
 الصخيت آلازاع مً الخض ؤظل مً الٗاإلايت الصخت مىٓمت جبظلها التي الجهىص بَاع في اإلاد٣٣ت الاهجاػاث مً الخبراء ٞغي٤ ًٖ

 الٗمليت الخىنياث و البدشيت للىخاثج الترويج ؤظل مً وكيُا ؾٗيا اإلاىٓمت ؾدؿعى و حكغهىبيل، خاصزت ًٖ الىاظمت

      . الخ٣غيغ هظا في الىاعصة

 

  (OIT) الذوليت العمل مىظمت: خامعا 

 و لضؾخىعها الضو٫  ب٢غاع بٗض و ألاولى، الٗاإلايت الخغب اهتهاء ٣ٖب 1919 ؤبغيل 11 في الضوليت الٗمل مىٓمت ؤوكإث

 و الٗامت ألامغاى مً الٗما٫ و٢ايت واظباتها مً ؤهه ٖلى صؾخىعها يىو و ، ( 427  –287) اإلاىاص ٞاعؾار مٗاهضة في بصماظه
غاى في الظعيت الُا٢ت اؾخسضام اػصياص م٘ و الٗمل، بناباث و ؤمغاى  ؤلاقٗاٖاث، إلاساَغ الٗما٫ حٗغى و الهىاٖيت ألٚا

 جىنيت ٞإنضعث ؤلاقٗاٖاث، هظه إلاساَغ الخٗغى مً الظعيت اإلايكأث في الٗما٫ لى٢ايت بظغاءاث ٖضة اإلاىٓمت اجسظث ٣ٞض

 ؾىت يىهيى في و الظعيت، لئلقٗاٖاث يخٗغيىن  مً ٞحهم بما للٗما٫ الُبيت الخضماث لخىٓيم 1959 ؾىت يىهيى في 112 ع٢م

 114 ع٢م اإلاىٓمت جىنيت في الىاعصة الىهىم بةصزا٫ ٖلحها اإلاى٢ٗحن بمىظبها حٗهض صوليت اجٟا٢يت اإلاىٓمت ويٗذ 1960
٣ت  خضصث و لئلقٗاٖاث، الٗما٫ حٗغى مً مم٨ً خض ؤصوى بلى ؤلا٢ال٫ مؿتهضٞت الىَىيت حكغيٗاتهم في باالجٟا٢يت اإلاٞغ

اث ألا٢صخى الخض بلحها، اإلاكاع الخىنيت  و للٗامالث باليؿبت ؤلاظغاءاث مً طل٪ ٚحر و لها الٗما٫ بخٗغى اإلاؿمىح للجٖغ
 الٗما٫ و٢ايت بهضٝ الظعيت ألابدار بضعاؾت اإلاٗىيت الجهاث مسخل٠ م٘ صعاؾيت خل٣اث بدىٓيم اإلاىٓمت ٢امذ و ألاخضار،

  . اإلاٗىيت اإلاىٓماث مً ٚحرها و الظعيت للُا٢ت الضوليت الى٧الت م٘ اإلاجا٫ هظا في حٗاوجها ٖلى ٖالوة ؤلاقٗاٖاث زُغ مً

                                                           
1

 .585، ص2005َظًبد انؼبنًٛخ ٔ اإللهًٛٛخ ٔ انًزخصصخ، يُشٕساد انحهجٙ انحمٕلٛخ، طجؼخ انذكزٕس يحًذ انًجزٔة، انزُظٛى انذٔنٙ انُظشٚخ ٔ انى:  

 
2

 . 2006اثشٚم /، َٛغبٌ 303يُظًخ انصحخ انؼبنًٛخ، اٜثبس انصحٛخ انُبجًخ ػٍ حبدثخ رششَٕثٛم َجزح ػبيخ، صحٛفخ ٔلبئغ سلى :  
3

 .143، ص1997ح انًفزٕحخ، انطجؼخ انثبَٛخ انذكزٕس ػجذ انغالو صبنح ػشفخ، انزُظٛى انذٔنٙ، انجبيغ:  
4

.13انذكزٕس عًٛش يحًذ فبضم، انًشجغ انغبثك، ص:  
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    (FAO) الضساعت و للخؼزدت اإلاخدذة ألامم مىظمت: ظادظا

 واقىًُ، في اإلاا٢ذ م٣غها ٧ان اإلاخدضة، ألامم إلاىٓمت جابٗت مخسههت و٧الت ؤو٫  باٖخباعها ، 1945 ٖام اإلاىٓمت ؤوكإث

 الُا٢ت اؾخسضاماث جُىيغ و  جىميت ٖلى اإلاىٓمت هظه صوع  ي٣خهغ لم و ، لها صاثما م٣غا عوما ج٩ىن  ؤن ٖلى الاجٟا١ جم زم
 اإلاخسههت الٗلميت الهيئاث مً الٗضيض م٘ باالقترا٥ ٖلميت بإبدار ٢امذ بل ٖمىما، الٛظاثيت اإلاىاص و الؼعاٖت في الظعيت

    . ٖام بىظه الؼعاٖت و الخٛظيت ٖلى باإلقٗاٖاث الخلىر جإزحر مضي لخ٣ضيغ

ظيت مجا٫ في الىىويت الخ٣ىياث الؾخسضام اإلاكتر٦ت الكٗبت جدخل ،1964 ٖام ٞمىظ  الى٧الت و    الٟاو بحن الؼعاٖت و ألٚا
ظيت مىٓمت إلاهام الترويج لها يديذ ٞغيضا مى٢ٗا الظعيت، للُا٢ت الضوليت  الٗالم جسليو بلى الغاميت ظهىصها في الؼعاٖت، و ألٚا

 . الٛظاجي ألامان و الخٛظيت جدؿحن و مؿخضامت ػعاٖيت جىميت يمان زال٫ مً ال٣ٟغ و الجٕى مً

يت بغامج زالزت بلى الى٧الت و الٟاو بحن اإلاكتر٥ البرهامج يى٣ؿم  بهخاط لىٓم اإلاؿخضام الخ٨شي٠: جدىاو٫  عثيؿيت ٖٞغ
 ػعاٖيت مماعؾاث ٖبر البيئي و الٛظاجي ألامان إلاٗايحر الامخشا٫ حٗؼيؼ و الخيىاوي ؤلاهخاط لىٓم اإلاؿخضام الخ٨شي٠ اإلادانيل،

ظيت خمايت ٢ؿم و.(″البيئي و الٛظاجي ألامان″باؾم ألازحر البرهامج لهظا يكاع) ظيضة  بحن اإلاكتر٦ت للكٗبت الخاب٘ البيئت و ألٚا
 و الٟاو بحن اإلاكتر٥ البيىلىظيت الخ٨ىىلىظيا و   الؼعاٖت إلاسخبر الخابٗت الؼعاٖيت ال٨يمياثيت اإلاىاص وخضة و الى٧الت، و الٟاو

غ الظر البيئي، و الٛظاجي باألمان الخام الٟغعي البرهامج يىٟظ ٦الهما الى٧الت،   :  هي عثيؿيت مجاالث ؤعبٗت في مؿاٖضاث يٞى

 صٖمها، و البدىر جيؿي٤ -

حر و اؾدكاعيت، و ج٣ىيت زضماث ج٣ضيم -  للمسخبراث، الخضعيب و الضٖم جٞى

 ب٣ايا و اإلاايىت، ؤلاقٗاٖاث باؾخسضام اإلاغجبُت اإلاجاالث في ألاولى بالضعظت وكغها، و جدليلها و اإلاٗلىماث ظم٘ -
 البيُغيت، ال٣ٗا٢حر و الخكغيت اإلابيضاث

 .الٛظاثيت للمىاص ؤلاقٗاعي الخلىر -

 

:      خاجمت

: ٧اآلحي الىخاثج بٌٗ حسجيل يم٨ً البدض هظا زخام في

 ؤلاقٗاعي الخلىر هى مىه، البيئت خمايت و م٩اٞدخه ؤظل مً الضوليت اإلاىٓماث ظهىص جتر٦ؼ الظر ؤلاقٗاعي الخلىر بن  –1

 ألاؾلخت اؾخسضام و اإلاكٗت الىٟاياث ؤلاقٗاعي، الدؿغب ٦دىاصر ، نىاٖيت مهاصع مً ألاو٫  اإلا٣ام في يدضر الظر
.  اإلاسخلٟت البيئت ٖىانغ و ؤلاوؿان ٖلى زُحرة و ؾلبيت آزاع مً له إلاا الىىويت،

                                                           
1

.403انذكزٕس جًبل ػجذ انُبصش يبَغ، انزُظٛى انذٔنٙ، داس انؼهٕو نهُشش ٔ انزٕصٚغ، دٌٔ ركش عُخ انُشش، ص:  
 

2
.13انذكزٕس عًٛش يحًذ فبضم، انًشجغ انغبثك، ص:  

 

3
انًمش  ْٛئخ انذعزٕس انغزائٙ، يؼهٕيبد حٕل أَشطخ انشؼجخ انًشزشكخ العزخذاو انزمُٛبد انُٕٔٚخ فٙ يجبل األغزٚخ ٔ انضساػخ، انذٔسح انثالثٌٕ،:  

.INF 30 /CAC/6، 2007ٕٚنّٛ/رًٕص 7  –2، سٔيب، (انفبٔ)انشئٛغٙ نًُظًخ األغزٚخ ٔ انضساػخ
 

4
أَشطخ انشؼجخ انًشزشكخ العزخذاو انزمُٛبد انُٕٔٚخ فٙ يجبل األغزٚخ ٔ انضساػخ، انذٔسح انثالثٌٕ، انًمش  ْٛئخ انذعزٕس انغزائٙ، يؼهٕيبد حٕل:  

 ؽ.INF 30 /CAC/6، 2007ٕٚنّٛ/رًٕص 7  –2، سٔيب، (انفبٔ)انشئٛغٙ نًُظًخ األغزٚخ ٔ انضساػخ
5

 .ٔل يذَٛب ٔ جُبئٛب ػٍ إشؼبػبد ضبسح انًُجؼثخ يُٓبرغًٗ ثبنًصبدس انصُبػٛخ ألَٓب يٍ صُغ اإلَغبٌ ٔ اثزكبسِ، نزا فٕٓ انًغؤ:  
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 التي للضولت الىَىيت الخضوص ججاوػها و الىىويت، الخٟجحراث ؤو الخىاصر ًٖ الىاظمت الىٟاياث ؤو اإلاكٗت اإلاىاص حؿغب بن  –2
 بَاع في بلى جدل ال صوليت مؿإلت ؤلاقٗاعي الخلىر مً البيئت خمايت مؿإلت يجٗل الظر هى الخٟجحر، ؤو الخاصر ٞحها يدضر

. الٛغى لهظا جيصخئ صوليت مىٓماث

 حكغهىبيل خاصزت بٗض الضوليت، الخىٓيماث ظاهب مً ؤلاقٗاعي الخلىر مً البيئت بدمايت الجاص و الٟٗلي الاهخمام بضؤ ٢ض  –3

ياحي الاجداص في و٢ٗذ التي  ″البيئت ٖاإلايت″ مٟهىم بغهىذ التي و 1986 ؾىت ؾاب٣ا الؿٞى
 ال البيئت ؤن وااخا ؤنبذ خيض ،

.  ؾياؾيت ال و ٢اهىهيت خضوصا ال و ظٛغاٞيت، خضوصا حٗٝغ

 ؤوكئذ بل اإلاخدضة لؤلمم الخابٗت الضوليت اإلاىٓماث ٖلى ؤلاقٗاعي الخلىر مً البيئت خمايت مجا٫ في اليكاٍ ي٣خهغ لم  –4
 مً 1958 يىايغ في ٢امذ التي ( Euratom) الظعيت للُا٢ت ألاوعوبيت الجماٖت: مجها هظ٦غ اإلاجا٫ هظا في ب٢ليميت مىٓماث ٖضة
 ألاوعوبيت اإلاىٓمت ؤوكإث ٦ما هىلىضا و             ل٨ؿمبىعٙ ايُاليا، الاجداصيت، ؤإلااهيا ٞغوؿا، بلجي٩ا، هي ؤوعوبيت صو٫  ؾذ

 ؤًٖائها ٖضص و ، (E.N.E.A) الىىويت للُا٢ت ألاوعوبيت الى٧الت 1957 ؾىت صيؿمبر مً ٖكغ الؿاب٘ في الا٢خهاصر للخٗاون 
 الى٧الت ؤوكُت و ؤهضاٝ م٘ الى٧الت هظه ؤوكُت و ؤهضاٝ جدكابه و  ألاوعاجىم صو٫  بيجها مً ؤوعوبيت، صولت ٖكغة زماوي

. الظعيت للُا٢ت الضوليت

 ألاوؾِ الكغ١  مغ٦ؼ بوكاء جم 1962 ؾىت ٟٞي ؤلاقٗاعي، الخلىر م٩اٞدت مؿإلت ًٖ بٛاٞل الٗغبي الٗالم ي٨ً لم و

 ع٢م ال٣غاع بمىظب الظعيت للُا٢ت الٗغبيت الهيئت بوكاء جم 1965 ماعؽ 21 في و الٗغبيت، للضو٫  اإلاكٗت للىٓاثغ ؤلا٢ليمي
 بلى الخهىم وظه ٖلى للىنى٫  حؿعى الٗغبيت الضو٫  ظامٗت هُا١ في حٗمل مخسههت ٖغبيت ٖلميت مىٓمت هي و ،2120
 للخىٓيم ٖغبي ظهاػ ج٩ىيً و اإلااصيت، الخمايت و    الظعيت اإلايكأث بإمان و ؤلاقٗاٖاث مً بالى٢ايت الخانت الخٗليماث وي٘

 مىٓمت بوكاء جم ٦ما الىىويت، الخىاصر خاالث في الٗغبيت للضو٫  الٟىيت اإلاٗىهت ج٣ضيم و هىور َىاعت  هٓام وي٘ و الىىور

 ؾىت الؼعاٖت و لؤلٚظيت الٗغبيت اإلاىٓمت و للصخت الٗغبيت اإلاىٓمت و          ال٣غاع هٟـ بمىظب 1965 ؾىت الٗغبيت الٗمل
1970  .

 الخلىر مً البيئت خمايت في اإلاخسههت الضوليت اإلاىٓماث مسخل٠ م٘ حٗاون  اجٟا٢ياث بةبغام الضو٫  هىصخي ألازحر، في 

.  الضازليت حكغيٗاتها مغاظٗت و اإلاجا٫ هظا في زبراتها مً الاؾخٟاصة و ؤلاقٗاعي،

 في صولي ٢اهىوي هٓام وظىص ؤهميت ها٦ض ؤلاقٗاعي، الخلىر مً البيئت خمايت في الضوليت اإلاىٓماث صوع  حٛيب صون  و
 ؤصاة ي٩ىن  ظؼاء، مً به ي٣ترن  و ؤلالؼام، نٟت مً يدمله بما و ظىاهبها، ظمي٘ مً للمك٩لت بمٗالجخه ٞال٣اهىن  اإلاجا٫،

 .   البيئت خمايت في ٞٗالت

كابمت اإلافادس واإلاشاحع  

باللؼت العشبيت : اوال 

الىخب  / 1

. ظما٫ ٖبض الىانغ ماو٘، الخىٓيم الضولي، صاع الٗلىم لليكغ و الخىػي٘، صون ط٦غ ؾىت اليكغ .1
2.

الض٦خىع ؾمحر مدمض ٞايل، اإلاؿاوليت الضوليت ًٖ ألايغاع الىاججت ًٖ اؾخسضام الُا٢ت الىىويت و٢ذ الؿلم،  

 . 1976ٖالم ال٨خب، َبٗت 

                                                           
1

 . 134،ص 2008انذكزٕس ػهٙ عؼٛذاٌ، حًبٚخ انجٛئخ يٍ انزهٕس ثبنًٕاد اإلشؼبػٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ فٙ انمبٌَٕ انجضائش٘، داس انخهذَٔٛخ،:  
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 .2009عياى نالر ؤبى الُٗا، خمايت البيئت في يىء ال٣اهىن الضولي، صاع الجامٗت الجضيضة، َبٗت  .3

ٖبض الخميض خلمي الجؼاع و مدمض ٖبض اإلاىٗم ن٣غ، ؤلاقٗإ الظعر و اؾخسضاماجه الؿلميت، مُبٗت الؿياؾت،  .4

. 2011ال٩ىيذ ؤٚؿُـ 

ت، الخىٔ .5 . 1997يم الضولي، الجامٗت اإلاٟخىخت، الُبٗت الشاهيت ٖبض الؿالم نالر ٖٞغ

ت، الخىٓيم الضولي، الجامٗت اإلاٟخىخت، الُبٗت الشاهيت  .6  .1997ٖبض الؿالم نالر ٖٞغ

ٖلي ؾٗيضان، خمايت البيئت مً الخلىر باإلاىاص ؤلاقٗاٖيت وال٨يمياثيت في ال٣اهىن الجؼاثغر، صاع  .7

 .2008الخلضوهيت،

لضولي الىٓغيت و اإلاىٓماث الٗاإلايت و ؤلا٢ليميت و اإلاخسههت، ميكىعاث الخلبي مدمض اإلاجظوب، الخىٓيم ا .8

. 2005الخ٣ى٢يت، َبٗت 

. 1971مدمىص زحرر بىىهت، ال٣اهىن الضولي و اؾخسضام الُا٢ت الىىويت، ماؾؿت صاع الكٗب، الُبٗت الشاهيت  .9

الضولي ؤلاوؿاوي، ميكىعاث بٛضاصر، ههغ هللا ؾىاء، الخمايت ال٣اهىهيت للبيئت مً الخلىر في يىء ال٣اهىن  .10

 .2013الجؼاثغ 

 

 اإلازهشاث/ 2

 

ػايضر وعصيت، اؾخسضام الُا٢ت الظعيت لؤلٚغاى الٗؿ٨غيت و الؿلميت، مظ٦غة لىيل قهاصة اإلااظؿخحر في ال٣اهىن  .1

.  2012الضولي الٗام، ظامٗت مىلىص مٗمغر بخحزر وػو، 

الىىويت بحن خ٤ الكٗىب في الخىميت و مخُلباث ألامً الضولي، مهضاور ٖبض ال٣اصع، الاؾخسضام الؿلمي للُا٢ت  .2

جلمؿان ، الؿىت الجامٗيت / عؾالت م٣ضمت لىيل قهاصة الض٦خىعاه في ال٣اهىن الٗام، ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣ايض 

2013–  2014 . 

ظؿخحر في هىعان َالب وقاف، الٗال٢اث الضوليت و جضويل الُا٢ت الىىويت الؿلميت، عؾالت لىيل قهاصة اإلاا .3

. 2009الٗلىم الؿياؾيت، ألا٧اصيميت الٗغبيت اإلاٟخىخت في الضاهماع٥، 

هىاور ليلى، الاؾخسضام الؿلمي للُا٢ت الىىويت في ْل ال٣اهىن الضولي، مظ٦غة لىيل قهاصة اإلااظؿخحر في ال٣اهىن  .4

لي بكل٠، الؿىت الجامٗيت   .2008  –2007الٗام، ظامٗت خؿيبت بً بٖى

 

 

اإلاجالث / 3

،  303مىٓمت الصخت الٗاإلايت، آلازاع الصخيت الىاظمت ًٖ خاصزت حكغهىبيل هبظة ٖامت، صخيٟت و٢اج٘ ع٢م  .1

.  2006ابغيل /هيؿان
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، مجلت الى٧الت الضوليت (جهضيغ)، خمايت بيئخىا البدغيت (اإلاضيغ الٗام للى٧الت الضوليت للُا٢ت الظعيت)يى٦يا ؤماهى .2

 www.iaea.org/bulletin: ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي 2013بغ ؾبخم/ؤيلى٫   –3  –54للُا٢ت الظعيت 

الخلاسيش /4

، 2002ماعؽ  12ج٣غيغ الٟغي٤ الٗامل اإلاٗجي باؾخسضام مهاصع ال٣ضعة الىىويت في الًٟاء الخاعجي الهاصع في  .1

 .(A/AC.  105/ 781)الىزاث٤ الغؾميت للجمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة 

، 2002ماعؽ 12ج٣غيغ الٟغي٤ الٗامل اإلاٗجي باؾخسضام مهاصع ال٣ضعة الىىويت في الًٟاء الخاعجي الهاصع في  .2

 .اإلاغظ٘ الؿاب٤

، اإلاغظ٘ 2002ماعؽ 12ج٣غيغ الٟغي٤ الٗامل اإلاٗجي باؾخسضام مهاصع ال٣ضعة الىىويت في الًٟاء الخاعجي في  .3

. الؿاب٤

، اإلاغظ٘ 2008يىليه/جمىػ  18 –10مً  (56)ج٣غيغ لجىت ألامم اإلاخدضة اإلاٗىيت بأزاع ؤلاقٗإ الظعر في صوعتها  .4

. 5و 4الؿاب٤، م

الخٗليم و  113ص و الض٦خىع ظما٫ الكىيٟي، اللجىت الضوليت للى٢ايت ؤلاقٗاٖيت الخ٣غيغ ع٢م نٟىث ؾالمت مدم .5

. 2010الخضعيب في مجا٫ الى٢ايت ؤلاقٗاٖيت لئلظغاءاث الدصخيهيت و الخضازليت، ؤ٦خىبغ 

ٚظيت هيئت الضؾخىع الٛظاجي، مٗلىماث خى٫ ؤوكُت الكٗبت اإلاكتر٦ت الؾخسضام الخ٣ىياث الىىويت في مجا٫ ألا .6

ظيت و الؼعاٖت ، 2007يىليه/جمىػ  7  –2، عوما، (الٟاو)و الؼعاٖت، الضوعة الشالزىن، اإلا٣غ الغثيسخي إلاىٓمت ألٚا

6/INF 30 /CAC .

الاهترهذ / 5

الؿيض مهُٟى ؤخمض ؤبى الخحر، خ٤ الضو٫ في الاؾخسضاماث الؿلميت للُا٢ت الىىويت في ال٣اهىن الضولي،  .1
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 الٗغبي الٗالم في والاهضماط الضولت بىاء وظضلياث الاظخماٖيت الخغ٧اث
لي بً خؿيبت ظامٗت الؿياؾيت الٗلىم ب٣ؿم مؿاٖض ؤؾخاط ٢لىاػ ببغاهيم  الجؼاثغ-الكل٠ بٖى

 

 

 

:  ملخق

 في الٗغبي الٗالم وج٣ضم اإلاجخم٘ واهضماط الضولت بىاء حٗي٤ التي واإلاٟاع٢اث الجضلياث مً ظملت حٗيل الٗغبيت اإلاى٣ُت ْلذ
م والضولي، ؤلا٢ليمي ًٞاءه ت مجخمٗاتها جخجاطب ْلذ ٣ٞض ؤ٢ُاعه مٗٓم اؾخ٣ال٫ مً ٞبالٚغ ت م٣ابل في الشىعيت الجٖز  الجٖز

ت م٣ابل في والٗلماهيت اإلاداٞٓت ت الى والغ٧ىن  الضيييت الجٖز  اإلاكهض يسلى وال الخضازت هدى الجزوٕ م٣ابل في الخ٣ليضيت الجٖز

ت ججاطباث مً ؤيًا الٗغبي ت م٣ابل في والكمىليت الٗؿ٨غيت الجٖز . اإلاضهيت الجٖز

ىا بم٩ىهاتها  الدؿلُيت الضولت همىطط والخدغع  الاؾخ٣ال٫ ٞترة بٗض ؾاص خيض  بىاء  ٖلى ج٣ىي  لم التي الخ٣ليضيت، ٖلها ٞو
 هظا الضيم٣غاَي،وهديجت للمكغوٕ ٦غ٦حزة اظخماعي حٗا٢ض لٟلؿٟت الخإؾيـ في جىجر ولم الخضيشت، الىَىيت الضولت مكغوٕ
 وجغا٦مذ جٟا٢مذ التي واإلاكا٧ل ألاػماث مً ٦خلت الٗغبيت الضو٫  ٧ل واظهذ اؾخ٣اللها بٗض الٗغبيت الضو٫  ؾاص الظر اإلاى٤ُ

 وزُغ وؤلاٞالؽ الاجهياع مً ٢ىؾحن ٢اب, والخ٨ٟ٪ بالخٟخذ مدؿم ٖغبي وي٘ مٗالم ٖلى  لخاقغ ألازحريً ال٣ٗضيً في

. اإلاؿخمغ ألاظىبي الخضزل

 مما الًي٣ت وزلٟياتها م٩ىهاتها ٖلى واه٨ٟائها نٗيض مً ا٦ثر ٖلى الاظخماٖيت الخغ٧اث حكٓي الى الٗغبي الغبي٘ زىعاث ؤصث
م٤ الٗغبيت الضولت ظؿض في والاه٣ؿام الكغر ٖم٤  مً ػاص  الٗغبي الًٟاء في الاظخماعي الاهضماط ؤػمت مً الىاهىت،ٖو

. والضولي ؤلا٢ليمي ومديُه

 الاظخماعي الاهضماط الاظخماٖيت، الخغ٧اث الضولت، ؤػمت الٗغبيت، اإلاى٣ُت:الذالت اليلماث

 

: م٣ضمت

 بك٩ل ؤزغث ٖمي٣ت واظخماٖيت وا٢خهاصيت وز٣اٞيت ؾياؾيت جدىالث الخالي ال٣غن  مً ألاو٫  ال٣ٗض في الٗغبيت اإلاى٣ُت قهضث
 جل٪ ٞغيذ وبالخالي وؤلا٢ليميت اإلادليت للخٟاٖالث ظضيضة مدضصاث وزل٣ذ الٗغبيت للمجخمٗاث الخ٣ليضيت البجى ٖلى ظظعر 

 ليصدخها الغاهىت الٗغبيت الخالت مً يىُل٤ والٗالمي ؤلا٢ليمي الًٟاء في اإلاجخمٗاث جل٪ نىعة لغؾم ظضيض بَاع الخدىالث
 اإلاتزايض الخإزحر خضوص وٟٛل ؤن صون  الؿاب٣ت، الخاعيسيت اإلاؿاعاث َيلت الٗغبيت الضو٫  اهخهجتها التي اإلاؿاعاث مسخل٠ وي٣ىم
 الالخ٣ت وجٟاٖالتها الجهاجي وحك٩لها الٗغبيت الخدىالث مجمل ٖلى الخاعجي للٟٗل
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 جاصيه ؤن يم٨ً صوع  وؤر الاظخماعي؟ الاهضماط بإػمت طل٪ ٖال٢ت وما الٗغبي؟ الٗالم في الضولت بىاء ٞكل زلٟياث هي ٞما
 الغاهىت؟ الٗغبيت الضولت جإػماث في الجضيضة الاظخماٖيت الخغ٧اث

: اإلاضازلت مداوع 

 الاظخماٖيت والخغ٧اث الاظخماعي الاهضماط الضولت، مٟهىم في -1

 الٗغبي الٗالم في ألاػمت ومخالػماث  الضولت بىاء -2

  الاظخماعي الاهضماط جد٣ي٤ في الٗغبي الٗالم في الاظخماٖيت الخغ٧اث صوع --3

 الاحخماعي والاهذماج الاحخماعيت ،الحشواث الذولت، ملهىم في-1

: الذولت ملهىم-ؤ

 الؼمىيت، الؿلُت وممشلي ال٨ىيؿت ممشلي بحن مغيغة نغاٖاث ْل في الٛغبي ال٨ٟغ في ال٣ىميت الضولت ٨ٞغة ولضث                 
 خ٣بت يىهي ٢ىر  وؾلُىر  ٢اهىوي جىٓيمي بَاع بلى الخاظت بغػث خيض ألاهىاع ٞالؾٟت وخىاعاث الجهًت خغ٦ت م٘ باإلاىاػاة

 ٖهغ بضا وه٨ظا.الٟى٢يت الؿلُىيت وجمشيلياجه اإلاجخم٘ ٦ياهاث بحن ظضيض وحٗا٢ضر حكاع٧ي إلاُٗى وياؾـ والهغإ الخغاب
. (1)ج٣يضه ٖليا لؿلُت الخ٨م وبزًإ الخ٩ام ؾلُاث مً الخض ويغوعة الٟغصيت الخغياث ًٖ ؤ٩ٞاع بخىلض جمحز الظر الجهًت

 البرظىاػياث ونٗىص الٟغوؿيت، بالشىعة مغوعا الاظخماعي، ال٣ٗض ٞالؾٟت ؤَغوخاث هجض الهلت طاث ألا٩ٞاع ؤبغػ  ومً 

 (2)ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  مُل٘ ؤوعوبا في الالخ٣ت والخُىعاث الٛغبيت،

 وجدمل ؛بل ٞيه همذ الظر الؿيا١ ًٖ حٗبر وهي الٛغبيت، الخضازت ب٨ٟغ ؤؾاؾا مخٗل٣ت الخضيض بمٗىاها الضولت ٨ٟٞغة
 ٖلى بأزغ ؤو بك٩ل ؤزغث التي الخاعيسيت والخلٟياث ال٨ٟغة ْلها في جُىعث التي والؿياؾيت ال٨ٟغيت البيئت وممحزاث ؾماث

٤ وحٗضيله ، وجىظحهه الخىٓيم هظا هىضؾت  والؿلُت باإلاجخم٘ مخٗل٣ت زابخت خالت ًٖ لخٗبر الٛغبيت، الخهىنيت ؤهماٍ ٞو
 خالت ًٖ اإلاٗبرة وؤلاؾالمي، الٗغبي الٗاإلاحن في الضولت ٨ٞغة ٨ٖـ ٖلى بيجهما، الٗال٢اث وعوابِ والجٛغاٞيا الخ٨م وآليت

ى٢يت يي٣ت بمؿاخت وم٣ترهت واإلا٩ان، بالؼمان ومخبضلت مخٛحرة ال٢اث الخ٨م مكهض مً ٞو  الٟىاٖل مؿخىي  ٖلى ال٣ىة ٖو

. ج٩ىهه مغاخل مسخل٠ ٖبر اإلاجخم٘ ؾلُت في الغثيؿيت

 ال٩امل اإلاجم٘ هي) الضولت ؤن ٚغامصخي ؤهُىهيى يغي  بط ، الٛغبي ال٨ٟغ همى ؾيا١ في للضولت حٗغي٠ ؤبغػ  ه٣خبـ وهىا  
 الى حؿعى ؤجها بل ؛ ٞدؿب ؾيُغتها وبصامت بخبريغ بىاؾُتها الخا٦مت الُب٣ت ج٣ىم ال التي والىٓغيت الٗلميت لليكاَاث

. (3)(جد٨مهم الظيً ألولئ٪ الٟاٖلت اإلاىا٣ٞت ٦ؿب

 مٟهىم ٚغامصخي يىعص اإلااع٦ؿيت؛ اإلاضعؾت م٘ الى٣اقاث زهىنا اإلاٟهىم جغؾيش ومٗغ٦ت ، وجُىعها الضولت همى بَاع وفي
 ؤصاء بلى ويكحر ألاو٫  اإلاٟهىم في الٗام وال٣اهىن  الىٓام ٞغى بلى بظل٪ ليكحر الدكاع٦يت؛ الضولت ومٟهىم البىليؿيت الضولت

اث٠ . الشاوي اإلاٟهىم في الا٢خهاصيت الْى
                                                           

(1) .50 -49 ، ص ص2002مركز دراسات الوحدة العربية، :، بريوتالمجتمع والديمقراطية والدولة مًتوك الفاحل، -
  

  (2) .67، ص0 20، 3مكتبة جزيرة الورد،ط: ، القاىرةتطور مفهوم المجتمع المدني وأزمة المجتمع العربيغازي الصوراين،  -
مركز دراسات /  مجةادلنظمة العربية للًت: ، ترمجة أرلد حسني، بريوتالسياسة و المجتمع في الشرق األوسط: تضخيم الدولة العربيةنزيو األيويب،  - (3)

  .40، ص0 20الوحدة العربية، 
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٣الوي مخىاػن  إلاٟهىم الخإؾيـ ٚغامصخي خاو٫   التي ؤلازٟا٢اث وجى٣يذ الٟغاٚاث ملء في ال٨بحرة ظهىصه زال٫ مً ، للضولت ٖو
 يدىاو٫  خيض لٛغامصخي الخ٩امليت الضولت مٟهىم ظاء هىا ومً الضولت إلاٟهىم مٗالجتها في اإلااع٦ؿيت اإلاضعؾت ؤ٩ٞاع بها ظاءث
ها الضولت  الهيمىت ٨ٞغة بَاع ًٖ اإلاٟهىم هظا يسغط ؤن صون  اإلاضوي اإلاجخم٘ مً  وظىاهب للخ٩ىمت قامال ال٨لي بمجمٖى

. (4)وال٣ياصة

 مٟاهيم اٖخماص خى٫  الاججاهاث مسخل٠ بحن الاظخماٖيت الٗلىم خ٣ل في ٦بحر ظض٫ يؿىص: الاحخماعيت الحشواث ملهىم-ب  
اع هظا في الخدليل  الاظخماٖيت بالخغ٧اث جخمؿ٪ ؤزغي  واججاهاث جدليل، ٦مٟهىم اإلاضوي اإلاجخم٘ ٖلى جغ٦ؼ اججاهاث بحن ؤلَا
 بط جىعيً آالن الٟغوسخي الٟيلؿٝى ويمشلها الخضازت بٗض إلاا الغاًٞت ال٣ٗالهيت الاججاهاث زهىنا عثيسخي، جدليل ٦مٟهىم

٨غ اإلاضوي اإلاجخم٘ ٨ٞغة يٗخبر  ال٨ٟغيت الخياعاث ؤهجؼجه الظر ال٣ٗالوي، الىًا٫ مً َىيلت إلاغاخل خغ١  الخضازت بٗض ما ٞو

 .اإلااييحن ال٣غهحن َيلت والاظخماٖيت

 ْل في ،زهىنا الاظخماٖيت الخغ٧اث مٟهىم ب٣ىة وبغػ  ، ألازحريً ال٣ٗضيً في جغاظ٘ اإلاضوي اإلاجخم٘ مٟهىم ؤن الىاار مً

. اإلاسخلٟت الٗىإلات ججلياث جٟغيها باجذ التي الٗاإلايت الاظخماٖيت والخٟاٖالث الؿغيٗت الخدىالث

 خيض ،(5)الاظخماعي ال٣ٗض هٓغيت ؾيا١ في ،1648 وؾخٟاليا في ال٣ىميت الضولت ميالص م٘ اإلاضوي اإلاجخم٘ مٟهىم ْهىع  اعجبِ   
 (1679-1588)هىبـ جىماؽ ؤَغوخت ألاو٫  الاججاه ومشل: عثيؿيت ؤ٢ُاب زالر ؤَغوخاث ٖلى اٖخماصا الىٓغيت هظه بىيذ

غ ألاٞغاص خغياث مُل٣ت ٖليا ؾلُت بمىظبها جدمي الُبيٗت مً اإلاؿخمض اإلاُل٣ت بالؿلُت ٞحها وي٣غ  وج٣ىم ،(6)ألامً لهم وجٞى
٣الهيت ال٣ٗل ٢اهىن  مبضؤ ٖلى (1704-1662)لى٥ ظىن  ؤَغوخت لبيت، خ٨م ٞي٣ىم اإلاجخم٘، ٖو  الكٗب يؿخُي٘ ْله وفي ألٚا

 البٗيضة وألاهضاٝ الٛاياث بلى (1778-1712)عوؾى ظا٥ ظىن  ويكحر.  (7)ال٣ٗض زالٟذ متى مٗها اإلاخٗا٢ض الؿلُت ٖؼ٫ 
 في وؾياصجه اإلاُل٣ت، بهالخياجه واإلاؿخ٣ل، الٟٗلي اإلاضوي اإلاجخم٘ إلايالص  ياؾـ بظخماعي هٓام ؤ٢امت وهي الخٗا٢ض، لٟلؿٟت

. (8)مٗها اإلاخٗا٢ض الؿياؾيت الؿلُاث وعٌٞ ب٢غاع

 وال٨ٟغيت الخاعيسيت للؿيا٢اث هٓغا مٗا واإلاجخم٘ الضولت ٖلى جض٫ ٧اهذ ؤجها الاظخماعي ال٣ٗض هٓغيت ٖلى يالخٔ ما
 ال٨الؾي٩ي ال٨ٟغ في زهىنا ؤزغي، ؤَغوخاث ٞغيذ الؿيا٢اث هٟـ ؤن بال اإلاٟهىمان، ٞحهما وظض التي والؿياؾيت

 اإلاضوي اإلاجخم٘ بمىاظهت هيجل وب٢غاع الضولت لىظىص ؾاب٤ اإلاضوي اإلاجخم٘ هجض خيض ٖكغ، الخاؾ٘ ال٣غن  بضايت ألاإلااوي

. (9)الخضيشت للضولت

 الخدخيت والبييت ال٣اٖضة هى اإلاضوي اإلاجخم٘ خيض وؤجباٖه، ماع٦ـ ٧اع٫  ٖىض اإلاٟهىم هظا خى٫  الازخالٝ مً ال٨شحر وؾىجض

. (10)بإ٦مله الخاعيش إلاؿغح

                                                           

(4) .44-43ادلرجع نفسو، ص ص -
  

  (5) .9، ص 2000دار قباء للطباعة والنشر، : ، القاىرةالمجتمع المدني والتحول الديمقراطيسعد الدين ابراىيم،  -
  (6) .42، ص2007جامعة السابع من أبريل، : ، طرابلس علم االجتماع السياسيمولود زيد الطيب،  -
  (7) .65، ص2005، 3مركز دراسات الوحدة العربية، ط: ، بريوتالمجتمع والدولة في الوطن العربيغسان سالمة وآخرون،  -
  (8) .47-46مولود زيد الطيب ، مرجع سابق الذكر، ص ص -
  (9) .03 -02 صدار التنوير، ب س ن، ص : ، ترمجة خنلة فريفر، بريوتهيجل والدولةايريك وايلي،  -
  (10)  .70-68غسان سالمة وآخرون، مرجع سابق الذكر، ص ص -
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. (11)الضولت ٖلى الؿيُغة في ٚغامصخي ؤهُىهيى ٖىض والاهم الغثيسخي الضوع  جلٗب اإلاسخلٟت اإلاضوي اإلاجخم٘ ووخضاث 

ت ومؿاعاث الضيم٣غاَيت مىظاث ؤٖاصث ا ؤنبذ اهه باٖخباع ظضيض مً اإلاضوي اإلاجخم٘ مٟهىم بخياء الضم٣َغ  ل٣يام الػما قَغ
 ؤ٩ٞاع وعواط ، الباعصة الخغب جهايت بٗض ال٨بري  الضوليت الخدىالث ؤيًا طل٪ ٖلى ؾاٖض وما صيم٣غاَي، ؾياسخي هٓام ؤر

.  الليبراليت الهي٩لت وبٖاصة الٗىإلات

 والؿيا٢اث وم٩ىهاجه، مضلىالجه خى٫  وؤلاق٩االث الدؿائالث مً الٗضيض ٞخُغح الٗغبي ال٨ٟغ في اإلاضوي اإلاجخم٘ مؿإلت ؤما  
 ؤنال؟ ٖغبي مضوي مجخم٘ هىا٥ ؤن جدؿاء٫ خيض طل٪، مً ؤبٗض بلى جظهب حؿائالث وهىا٥ ْلها، في ظاء التي

: الدؿائالث هظه إلاٗالجت اججاهاث زالزت الؿيا١؛بغػث هظا في     

. الضولت ًٖ الضيً ٞهل ٖلى يدض ألهه الٗغبيت الىٓم م٘ يخىاءم وال ٚغبي اإلاٟهىم ؤن يغي : ألاو٫  الاججاه-ؤ

. الضولت ؾلُت مً جدض ٞٗاليت مً إلااؾؿاجه بما للضولت ٦م٣ابل يؿخسضمه:الشاوي الاججاه-ب

 الخ٩ىيىاث ٚغاع ٖلى الاظخماٖيت، ال٨ياهاث مً هٕى بلى يكحر الظر ألاهلي اإلاجخم٘ وهى بضيل مٟهىم ي٣ضم:الشالض الاججاه-ط
. (12)الٗغبي الٗالم في الٛغبي اإلاضوي اإلاجخم٘ همِ بهخاط بٖاصة يؿخديل وبالخالي وال٣بليت، والٗاثليت الٗكغيت

 الضولي الىٓام ميالص وم٘ الخضوص، وجالشخي الش٣اٞاث، واهٟخاح للمٗلىماث، هاثلت جض٣ٞاث بلى الباعصة الخغب جهايت ؤصث
ذ بمسخل٠ الٗىإلات ججلياث وبغوػ الجضيض  خغ٧اث ببروػ  ؾمدذ واظخماٖيت، ؾياؾيت جدىالث اإلاىا٤َ مسخل٠ آلياتها؛ٖٞغ

 ؤهماٍ وؤهخجذ الٗابغة، الخٟاٖالث بَاع في وال٣ىاٖض اإلاٟاهيم مً ال٨شحر نياٚت ؤٖاصث ، ومازغة هاقُت وز٣اٞيت اظخماٖيت
 لهظا الاظخماعي والخغا٥ جدىاؾب ٢ىاٖض ونياٚت ظضيضة، اظخماٖيت وهٓم  بجى بلىعة هدى الاظخماٖيت الىًاالث مً ظضيضة

. الجضيض الٗالمي الىي٘

 اظخماٖيت خغ٧اث وظىص بلى يكحر ظضيضة اظخماٖيت خغ٧اث ًٖ الخضيض ؤن ق٪ ال: الجذدذة الاحخماعيت الحشواث ملهىم
حن الٟالخحن جمشل التي الخىٓيماث مجمل هى ال٣ضيمت الخغ٧اث بهظه اإلاغاص ؤن هجض الٗغبي الؿيا١ وفي ٢ضيمت،  واإلاؼاٖع

 نلت ٖلى ٧اهذ الخىٓيماث هظه....الخ٣ى٢يت، والخىٓيماث اليؿىيت اإلاسخلٟت،الخغ٧اث الى٣ابيت والخىٓيماث ، واإلاش٣ٟحن
 ، ألازغي  وألاهليت الٗاثليت والغوابِ والٗكحرة ال٣بيلت ٖلى اإلابييت الخ٣ليضيت الٗغبيت للمجخمٗاث ألاؾاسخي بالتر٦يب وزي٣ت
٤  الخغ٧اث مٟهىم يكحر الٛغبي،بيىما الٗالم في الاظخماعي الخٟاٖل وعوابِ الخضازت ٨ٞغة ًٖ جماما مسخل٠ وؿ٤ ٞو

.  الغاهىت الاظخماٖيت والخٟاٖالث والؿلى٧اث اليكاَاث إلاجمل الجضيضة والبجى الخمشيلياث بلى الجضيضة الاظخماٖيت

ها     بلى وحكحر وألاؾغة، الضولت بحن وؾِ مغ٦ؼ ،جدخل مىٓمت وهيأث ججمٗاث) بإجها الؿياؾيت للٗلىم ويل بال٥ معجم يٗٞغ
ها ،(13)الضولت ًٖ واإلاؿخ٣ل اإلاىٓم اليكاٍ مجا٫  ب٩ل الضولت بَاع زاعط اإلاىاًَ يغبِ ما ٧ل ؤجها ٖلى بىٛىيً ٢امىؽ ويٗٞغ

ت يبظلها التي اإلاىٓمت الجهىص جل٪ ؤجها ٖلى الاظخماٖيت الخغ٧اث ؤيًا وحٗٝغ ،(14)عؾمي ٚحر هى ما  اإلاىاَىحن مً مجمٖى

                                                           

(11) .30، ص 200إفريقيا الشرق، :  ، بريوتفي الديمقراطية والمجتمع المدنيعبد االلو بلقزيز، -
  

(12) .87سعد الدين ابراىيم، مرجع سابق الذكر، ص -
  

(13) .   ،ص2004مركز اخلليج لألحباث، : يب، دمعجم بالك ويل للعلوم السياسيةفرانك بيلي،  -
  

(14) .04 ، ص2004مركز اخلليج لألحباث، : ، ديبقاموس بنغوين للعالقات الدوليةغراىام إيفانز وجيفري نوينهام،  -
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 بها جامً التي الٗليا الٟلؿٟيت ال٣يم مً ا٢ترابا ؤ٦ثر لخ٩ىن  ال٣اثمت الهيا٧ل ؤو الؿياؾاث، ؤو ألاويإ، حٛيحر بهضٝ

. (15)الخغ٦ت

 وبحن اإلااع٦سخي، وال٨ٟغ الليبرالي ال٨ٟغ وبحن الٗغبي، وال٨ٟغ الٛغبي ال٨ٟغ بحن ، الاظخماٖيت للخغ٧اث جهييٟاث ٖضة وهىا٥
 اإلاسخلٟت ومهامها الخغ٧اث جل٪ جُىع  في الغثيؿيت اإلاالخٓت ل٨ً والا٢خهاصيت، الؿياؾيت واإلاىٓىعاث الاظخماٖيت اإلاىٓىعاث

 تهيئت ٖلى الٓغوٝ جل٪ في الخغ٧اث جل٪ وحٗمل اإلاجخمٗاث، ومسخل٠ الضو٫  بها جمغ التي ألاػماث بٓغوٝ ؤ٦ثر م٣ترهت ؤجها
 باليؿبت ظضيض عهان مدل ظضيض ٨ٞغ لىي٘ اإلابخ٨غة وألا٩ٞاع الجضيضة الخلى٫  اؾخيباث ٖلى الٗامت والبيئت ألاويإ

. الؿاثضة الخ٣ليضيت للمؿاعاث مٛايغة وعئي  بضيلت ٖالظاث ج٣ضيم ؤو ألاػمت، ٖالظاث في للمؿاهمت اإلاخإػمت للمجخمٗاث

لى  وهمىطظها الخ٣ليضر، بىمىطظها الاظخماٖيت الخغ٧اث صوع  بسهىم الٗغبي الٗالم في الجض٫ يؿىص ألاؾاؽ؛ هظا ٖو
 ، الضولت بىاء ؤػمت زهىنا الخضيشت، الٗغبيت الضولت بها مغث التي ألاػماث مسخل٠ في لٗبخه الظر الضوع  خضوص خى٫  الجضيض،

 ومؿال٨ها جهىعاتها ومجمل الىًاليت، ومباصئها ٢ىاٖضها مجها ججهل التي الخإنيليت واإلاكاعب ال٨ٟغيت الؿيا٢اث وخى٫ 

 11 ؤخضار وبٗض الباعصة، الخغب جهايت مىظ الٗالمي اإلاؿخىي  ٖلى وال٣يميت الؿياؾيت الخدىالث بٗض زهىنا اإلاغؾىمت
.  الٗغبي الغبي٘ لشىعاث اإلاهاخبت وألامىيت الؿياؾيت الخدىالث ْل وفي ،2001 ؾبخمبر

: العشبي العالم في ألاصمت ومخالصماث الذولت بىاء-2

: العشبي العالم في الذولت وبىاء الاحخماعي الاهذماج في-ؤ

ىا بم٩ىهاتها ، الدؿلُيت الضولت همىطط والخدغع  الاؾخ٣ال٫ ٞترة بٗض ؾاص  مكغوٕ بىاء  ٖلى ج٣ىي  لم التي الخ٣ليضيت ٖلها ٞو

 اعثها ٖلى وخاٞٓذ.الضيم٣غاَي للمكغوٕ ٦غ٦حزة اظخماعي حٗا٢ض لٟلؿٟت الخإؾيـ في جىجر ولم ، الخضيشت الىَىيت الضولت
جها مجخمٗيت جدىالث ل٩ل الٗا٦ؿت اإلاغآة اٖخبر الظر وألايضيىلىجي الشىعر اإلاايىر  ضث ال٣اثمت، الؿلُت حكٖغ  ل٪ط ٖو

اع بمشابت يتها ومضي الٗغبيت الكٗىب وجًٟيالث مُالب زالله مً ج٣اؽ الظر الهي٩ل ؤو ؤلَا . (16)قٖغ

 ٞيه ججم٘ الظر واإلاغظل الكٗىب، وعي ٖلحها ييبجي ؤن ييبػي التي واإلاىُل٣اث ألاعييت ال٣اثمت ألاهٓمت خضصث ل٣ض
 الٗال٢اث جد٨م التي اإلادضصاث هظه ٖلى وؤيٟذ الصخهيت، تهم ميىال وختى والش٣اٞيت والؿياؾيت الاظخماٖيت جًٟيالتهم

 ؾياسخي جسل٠ ٖلى اإلاجخم٘ وؤخا٫ ل٣ٗىص، ؾياسخي ظمىص ه٤ٟ في ألاولى ؤصزل الظر ال٣اهىوي الُاب٘ واإلاجخم٘ الؿلُت بحن

لمي  ٞديضث, ٖلحها الغ٢ابت ومماعؾت الؿلُت، ؾلى٥ وحٗضيل الكاملت الخىميت في الغثيؿيت ؤصواعه مىه سخب واظخماعي، ٖو

يت ؤما. الؿياؾيت الٗمليت مكهض ٧امل ًٖ بظل٪ يخه يؿخمض وعازيا همُا  بما قهضث ٣ٞض الؿلُت واهخ٣ا٫ ألاهٓمت قٖغ  قٖغ
 وال مٟاظئت وليؿذ وااخت الىديجت الخالخحن ٧لخا وفي الٗؿ٨غيت، الٟئت لخ٨م اه٣البيا مى٣ُا ،ؤو وال٣بيلت الٗاثلت مً

                                                           

 (15):  ، على ادلوقعتحوالت البنية وانفتاح المجال.. الحركات االجتماعيةإبراىيم البيومي غاًل،  -
http://www.forum.ok-eg.com/show.php?main=1&id=2108  

(16)
  5 ، ص2 20،،اجلزائر ، دار ىومةحوار مع شاب عربي:الثورات العربية التحدي واالستجابة عبد القادر محودي،  - 
 

http://www.forum.ok-eg.com/show.php?main=1&id=2108
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 الخأمغ اخايا وبما ألا٦خاٝ ٖلى مدمىلحن بما: الشالر مً خالت في بال الؿلُت مً يسغظىن  ال الٗغب الخ٩ام ؤن وهي ظضيضة

. (17)قٗبيت بشىعة مٗؼولحن وبما

 حٗيل الٗغبيت اإلاى٣ُت ْلذ هىا ومً ،(18)ألاهلي والىمِ الاؾخٗماعر  الىمِ بحن ٦سليِ الٗغبي الٗالم في الضولت حك٩لذ
 والضولي، ؤلا٢ليمي ًٞاءه في الٗغبي الٗالم وج٣ضم اإلاجخم٘ واهضماط الضولت بىاء حٗي٤ التي واإلاٟاع٢اث الجضلياث مً ظملت

م ت مجخمٗاتها جخجاطب ْلذ ٣ٞض ؤ٢ُاعه مٗٓم اؾخ٣ال٫ مً ٞبالٚغ ت م٣ابل في الشىعيت الجٖز  في والٗلماهيت اإلاداٞٓت، الجٖز
ت م٣ابل ت الى والغ٧ىن  الضيييت الجٖز  ججاطباث مً ؤيًا الٗغبي اإلاكهض يسلى وال الخضازت، هدى الجزوٕ م٣ابل في الخ٣ليضيت الجٖز

ت ت م٣ابل في والكمىليت الٗؿ٨غيت الجٖز  هي الٗغبي اإلاؿاع ؤٖا٢ذ التي الجضلياث ؤزُغ جب٣ى اإلا٣ابل في ل٨ً. اإلاضهيت الجٖز
ت جىا٢ًاث ت م٣ابل في الخ٣ليضيت الجٖز  ْلذ ألاولى ٞالهىعة الٗغبيت، اإلاجخمٗاث نىعة جخجاطبان اللخان الخدضيصيت، الجٖز

 الشاهيت والهىعة ، والؿياؾيت الاظخماٖيت ببىاه مباقغة مخهلت ٖمي٣ت ٖمىصيت اه٣ؿاماث جستر٢ه ج٣ليضر، مجخم٘ نىعة

 (19)اإلاضوي والبىاء الاظخماعي الاهضماط هدى الخُى مخٗثر مجخم٘ نىعة هي

: الذولت بىاء ؤصمت-

 بٗض ما إلاغخلت اإلادا٧اة ويِٛ جإزحر جدذ ؤو ٦بًاٖت، الضولت اؾخحراص وؤػمت ،(20)اإلاؿخإظغة الضولت م٘ الٗغبيت ألاػماث جبضؤ
 واليىم طاجه، خض في ؤػمت ٧ان ٣ٞض الضولت؛ مٟهىم بال والخ٩امل الىخضة مٟاهيم ٧ل م٘ حٗامل الٗغبي ال٨ٟغ ؤن بط الاؾخٗماع

. (21)مًٗالجه ب٩ل الٗغبي الىي٘ زل٤ ًٖ اإلاؿاولت هي ألاػمت هظه

 مً ظؼءا طل٪ ٧ان وبهما والاظخماٖيت؛ والؿياؾيت الهىياجيت الجىاهب ٖىض يخى٠٢ لم ؤػماتها بصاعة في الٗغبيت الضولت ٟٞكل
 الا٢خهاصر ال٨يان ميالص بلىعة في الٗغبيت الضولت ٞكلذ ؤن بٗض وؤػماتها الا٢خهاصيت الجٛغاٞيا مًٗالث ه٣لتها التي آلازاع

 ؤو ال٣ُغيت ؾياؾاتها في ؾىاء الؿياؾيت، الجٛغاٞيا بمى٤ُ الخضيض الا٢خهاصر اإلاُٗى م٘ وحٗاملذ للضولت، الخضيض

. وؤلا٢ليميت الٗاإلايت الا٢خهاصيت الًٟاءاث م٘ الخاعظيت الكغا٧اث صواثغ مؿخىي  ٖلى وختى والجهىيت، البيييت الؿياؾاث
 البجى هىضؾت في الخهغيت ألاؾاؾيت ألاع٧ان هي جب٣ى اللٛىر  اإلاى٤ُ ؤو الجٛغافي اإلاُٗى ؤو الضيجي الىإػ ٧ىن  بلى طل٪ ويٗىص

. (22)ألاػمىر  الك٩ل بهظا الٗغبيت اإلاجخمٗاث  ٖلى او٨ٗؿذ والتي الٗغبيت؛ الضو٫  لؿياؾاث ألاؾاؾيت

 اإلاخخاليت، ألاػماث آزاع وامخهام نض ٖلى ج٣ىي  لم التي اإلاٛل٣ت ألاهٓمت ْل في الهىياجيت الخٗابحر ألاػماث هظه َالذ و

كلذ  .وال٣اهىهيت الدكغيٗيت إلاىٓىماتها واخترامهم الضولت ألظهؼة ألاٞغاص والء ل٨ؿب الالػمت الش٣ت جد٣ي٤ في بظل٪ ٞو

 الترؾاهاث مً بى٩ا ؤهخج ،الظر(23) الغزىة الضولت مى٤ُ الى باإلاى٣ُت يلخ٤ الظر البالء و٧ل الٗغبيت ألاػماث مٗٓم جغص بط 

                                                           
(17)

اجمللة العربية للعلوم السياسية، :بريوت ،(من االستقالل الى ثورات الربيع العربي)انتقال السلطة في الوطن العربي أنماط صالح سامل زرنوقة،  - 
 8  ص

 

(18) . 9 نزيو األيويب، مرجع سابق الذكر، ص -
  

19
جدليات :،في كتاب رعوية الى المواطنةمن ال)االندماج االجتماعي في بلد واحد،من المجتمع األهلي الى المجتمع المدنيجاد الكرمي اجلباعي،  -

  . 3 ، ص4 20ادلركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، : ، رلموعة باحثني ، الدوحةالبناء االجتماعي وبناء الدولة واألمة في الوطن العربي
(20) .72نزيو األيويب، مرجع سابق الذكر، ص -

  

(21) .72ادلرجع نفسو، ص -
  

(22) .72سابق الذكر، صنزيو األيويب، مرجع  -
  

(23) .24، ص  20دار الشروق للنشر، : ، القاىرة  20- 98 مصر وادلصريني يف عهد مبارك  جالل أمني، -
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 ٚحر ٢اهىهيت جىليٟاث مجغص وليـ مشمغة  جىمىيت مسغظاث الى جدخاط ٧اهذ التي ألاػماث ؾلؿلت ظاهب الى ال٣اهىهيت

. مؿدؿاٚت

  لخاقغ اإلاخالػمت، ألاػماث مً ٦خلت الٗغبيت الضو٫  ٧ل واظهذ اؾخ٣اللها بٗض الٗغبيت الضو٫  ؾاص الظر اإلاى٤ُ هظا وهديجت
 ألاظىبي الخضزل وزُغ وؤلاٞالؽ، الاجهياع مً ؤصوى ؤو ٢ىؾحن ٢اب ، والخ٨ٟ٪ بالخٟخذ مدؿم ٖغبي وي٘ مٗالم ٖلى

: اإلاؿخمغ

 

: والاهخماء الهىيت ؤصمت-

ذ خيض جي الخىظه بحن وهىيتها اهخمائها لخدضيض اججاهاث والصتها ٖىض ال٣ُغيت الٗغبيت الضولت جىاٖػ  والخىظه ال٣ُغر، الَى
 ال٣ُغيت الضولت ليجىب ي٨ً لم الشالر الخىظهاث مً  جىظه ؤر ازخياع ؤن ٖلى ؤلاؾالمي، الضيجي والخىظه الٗغبي، ال٣ىمي

 ؤو الهىياجيت، الخياعاث حٗاعى بؿبب وب٢ليميت بيييت نضاماث ؤو مٗيىت، بزيياث  ٢بل مً صازليت ؾىاء نضاماث في الضزى٫ 

.    الهىياحي الازخياع طل٪ ٖلى زاعظيت اٖتراياث ختى

 اإلاضاٞٗحن وؤلاؾالميحن ال٣ىميحن مً واؾٗت قغاثذ اٖتراى واظهذ جهاثيت ٦هىيت الىَىيت بلى الاهخماء ازخاعث التي ٞالضو٫ 

 ؤولئ٪ ؤو ؤلاؾالميت، ألامت بلى الاهخماء ؤو الٗغبي، ال٣ىمي الاهخماء ٚغاع ٖلى ،,ؤوؾ٘ وز٣اٞيت خًاعيت ًٞاءاث بلى الاهخماء ًٖ
بىن  ٧اهىا الظيً  ؤ٢ُاعهم، جدخىحها ٧اهذ التي واإلااهالث ؤلام٩اهياث مدضوصيت مىُل٤ مً ؤوؾ٘ ًٞاءاث بلى الاهخماء في يٚغ

ضم . (24)الىَىيت ال٣ُغيت الخىميت وجد٣ي٤ لبىاء ٦ٟايتها ٖو

 الخٟاٖل ؤَغ يدمل عؾمي ؾياسخي لىن  ٚياب ْل في ما٢ذ، ٢الب في اإلاجخمٗيت الخٟاٖالث همىطط وي٘ الىخضور  الىمِ
ت، والا٢لىيت الٟئىيت للمجخم٘، اإلا٩ىهت الجماٖاث بحن والاهضماط والخٗايل  اؾتهل٪ الٗغبي للٗالم الىخضور  الىمِ اإلاخىٖى

اجه قهاصاث الؾخسغاط ٖضيضة مغاث اإلاُاٝ به واهخهي ؤيًا، مش٣ٟحن ؤٖماع واؾتهل٪ ؤظيا٫ ؤٖماع  ؤيًا، ٖضيضة مغاث في ٞو

. عجمي ٞااص اإلا٨ٟغ حٗبحر بدؿب

 ازييت م٩ىهاث بحن صازليت نضاماث ألازحرة ليجىب ال٣ُغيت للضولت ٦هىيت ال٣ىميت الٗغبيت للهىيت ال٣ىميحن ازخياع ي٨ً ولم
 لهىيتهم بلٛاءا الخىظه هظا ب٢غاع في يغون ٧اهىا الظيً والاماػيٜ ألا٦غاص ٚغاع ٖلى الٗغبي، ال٣ىمي الخىظه ٖلى مٗتريت

تراى هظا اجسظ زمت ومً يمحزها، وما الش٣اٞيت، وشخهيتهم يا ومبرعا مىُل٣ا الٖا  م٩ىهاث ب٣يت م٘ نضاماث في للضزى٫  قٖغ
 وجدضيض ازخياع بظل٪ وؤنبذ الٗغبيت، الضو٫  في ٖضيضة خاالث وفي مخبايىت ٞتراث في الىٓام ٖلى والخمغص الٗهيان و الضولت،

لى م٩ىهاتها، بإخض الخضخيت بظباعيا يٗجي ال٣ُغيت الضولت هىيت  والش٣اٞيت الاظخماٖيت قغاثدها مً هام ٢ُإ خؿاب ٖو

م.  الضيييت وختى يم البىا خؿً عؤر ؤن مً بالٚغ ٌ ؤهه ٖلى ٞؿغ ؤلاؾالمي؛ الازىاوي الخىظه ٖػ  هٟيه في الضيييت، للضولت ٞع

ان ؾلُخان لىظىص . (25)للمجخم٘ الٗامت الكاون ٧اٞت ٖلى حؿيُغ واخضة صولت ؾلُت بىظىص  وب٢غاعه اإلاجخم٘، جدىاٖػ

 الىاخض، ال٣ُغ صازل ؤلازييت اإلا٩ىهاث مسخل٠ بحن والؿياسخي الاظخماعي الاهضماط جد٣ي٤ في ال٣ُغيت الضولت ٞكلذ وه٨ظا

                                                           
(24)

، 2006 ،، العدد األول22اجمللد :، رللة جامعة دمشق للعلوم القانونية واالقتصادية، سورياإشكالية الدولة القطرية العربية المعاصرةميشيل شيحة،  - 
  . 8 3ص

(25)
الشبكة العربية لألحباث والنشر، : ، بريوت عن الدولة المدنية والحريات والمواطنة وتطبيق الشريعة:الخوف من حكم اإلسالميينعصام تليمية،  - 

  . 3، ص 3 20
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ىيت لخهيلت وجدهيلها للضولت، والئها جغاظ٘ بلى الخ٩ىيىاث هظه بمسخل٠ ؤصي ما وهى  ؤ٢غتها التي الخيكئت مً ػهيضة َو
 ٖلى ومٗتريت مك٨٨ت ومغظٗياث يي٣ت، ج٣ليضيت والءاث بلى واعج٩اجها واوٗؼالها ج٣ى٢ٗها هى البضيل ٩ٞان ال٣ُغيت، الضولت

. (26)ال٣اثمت الضولت

جي ال٣ُغر  اإلاكغوٕ ومجي الٗغبي، ال٣ىمي اإلاكغوٕ ٞكل  خا٫ ي٨ً ولم واظخماٖيت، وا٢خهاصيت ؾياؾيت بهؼيمت الَى
 الخىميت وبٖا٢ت الضازلي، لله٠ وج٨ٟ٪ صازليت جىا٢ًاث زل٤ بلى ؤصي ما ، ؾاب٣حها مً خا٫ بإخؿً ؤلاؾالميت اإلاكغوٖاث

خذ الكاملت  الٗغبيت الضو٫  وؤنبدذ ؤلازيياث، وخ٣ى١  ألا٢لياث خمايت بضٖىي  ألاظىبيت الخضزالث ؤمام واؾٗا الباب ،ٞو

. ألاظىبي للخضزل ؤلاظباعيت الجغاخت ٖلى اإلاغوع ؤو إلا٩ىهاتها، الضازلي والاهٟجاع والخٟخذ الؼوا٫ زُغ جىاظه بالجملت

: الؽشعيت ؤصمت-

يت ؤػمت مً الٗغبيت الضو٫  مٗٓم حٗاوي يت الضولت قٖغ  بٓاهغة ٖهض خضيشت ال٣ُغيت الضو٫  ظل ؤن باٖخباع الىٓام، وقٖغ
ياٝ مً ال٨شحر وق٩ى٥ اٖتراى الضوام ٖلى قهضث الاؾخ٣ال٫ بٗض ؤوكئذ التي ال٣ُغيت الضولت ؤن وباٖخباع الضولت،  ألَا

يت في اإلاك٨٨ت ؾىاء الضازليت، يت في الُاٖىت ؤو ال٣اثمت، الضولت قٖغ . الؿياسخي الىٓام قٖغ

 ٖلى الؿياؾيت ألاهٓمت ٢ضعة ٖضم هى الٗغبيت الضولت ظؿض في اؾخضامذ ٖاهت بلى وجدىلها ألاػمت هظه حٗاْم مً ػاص وما
يت، بضيلت مهاصع بلى واعج٩اجها ، قٗىبها زضمت امل وألايضيىلىجي ال٣بلي اإلاُٗى اؾخٛال٫ زال٫ مً للكٖغ اماث ٖو  الٖؼ

ل  ومماعؾت ألاؾاؾيت والخغياث ؤلانالح مُالب مىاظهت في الخاعظيت ال٣ىي  بلى الاؾدىاص وختى الٗغبيت، الظهىيت في اإلاخٚى
ليه والتهميل، وؤلا٢هاء الاوٛال١ مً مؼيض هدى والاججاه واهخ٣الها، الؿلُت   ألاهٓمت هظه ًٖ عيا هيخٓغ ؤن يم٨ً ٞال ٖو

يت في ؤنال بًٗها اإلاك٨٪ الكٗىب ٢بل مً يت ًٖ ٞيبر ما٦ـ ي٣ى٫  ،خيض,الضولت قٖغ  ي٩ىن  الخ٨م هٓام )بإن الكٖغ
يا  الخإييض ويؿخد٤ لؤلمت الٗليا للمهالر ويٗمل نالر، الىٓام طل٪ بإن اإلاىاًَ ٞيه يكٗغ الظر الخض ٖىض قٖغ

 بها والالتزام الؿلُت، إلاماعؾت البؿيُت ال٣ىاٖض هظه جًمً ألاخىا٫، مً خا٫ بإر  الٗغبيت ألاهٓمت ج٨ً ولم (27)(والُاٖت
حن بحن عابِ ؤر هىا٥ ي٨ً لم وبالخالي بكٗىبها، ٖال٢تها في  في ليخىط الٗال٢ت، في الازخالالث و الخىجغاث جهليذ يًمً الُٞغ

. لها ووالئهم لؤلهٓمت الكٗىب َاٖت ألازحر

:  الٗغبيت ألاهٓمت ؤصاءاث حٗثر-

م  حؿخجيب مكاعي٘ لبلىعة ٧اٞيت ا٢خهاصيت وماهالث وبكغيت، َبيٗيت َا٢اث مً الٗغبيت ألا٢ُاع به جخمخ٘ مما بالٚغ
 لٟئاث ال٨غيم والٗيل اإلاىاَىت في اإلاؿاواة جًمً ملمىؾت بإٞٗا٫ اإلاخاخت ال٣ضعاث جل٪ وجغظمت الكٗبيت، للخُلٗاث
 الكٗىب ؤويإ حٗالج وا٢ٗيت، ؾياؾاث يمً وجغظمتها اإلا٣ضعاث جل٪ نياٚت في ٞكلذ الٗغبيت ألاهٓمت ؤن بال الكٗب،
٣ضان الكٗبيت والُب٣اث ال٣اثمت الؿلُاث بحن الهىة احؿإ بلى ؤصي ما وهظا ، خاظياتها وبقبإ  ألاهٓمت في الش٣ت ٞو

 صازلي وحًٟٗ ٖمي٣ت، بييىيت ؤػمت مجها ق٩ل الظر الخض بلى مٗالجتها صون  انُٟاٞها بلى اإلاضزالث جل٪ جغا٦م ٞإصي ال٣اثمت،

. اإلاؿخىياث ٧اٞت ٖلى خاص

: الضيم٣غاَي اإلاكغوٕ اهجاػ في  الٗغبيت ألاهٓمت ٞكل-

م  هظه في الؿياؾيت ألاهٓمت ؤن بال ، الٗغبيت اإلاى٣ُت قهضتها التي والخدىالث الضيم٣غاَيت للشىعاث الٗاإلايت اإلاؿحراث ٚع
                                                           

(26) .322-9 3ميشيل شيحة، مرجع سابق الذكر، ص ص -
  

(27) 435، ص2009ادلؤسسة الوطنية لالتصال ، النشر واإلشهار،:، اجلزائر ظل المتغيرات الدوليةالوضع اإلقليمي العربي في إمساعيل معراف ،  -
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جي صيم٣غاَي إلاكغوٕ ؤعييت بلىعة ٖلى ج٣ضم لم البلضان  الٗغبيت، الؿاخت مٗها جخٟاٖل التي اإلاخٛحراث م٘ الخ٨ي٠ يم٨ىه َو
٤ الضازليت الاظخماٖيت الخدىالث ومهاخبت  الضيم٣غاَيت يجؿض ؤن يم٨ً ظضيض وا٢٘ هدى وهضجها، جُىعها ي٨ٗـ ما ٞو

ٗا٫، زال١ بك٩ل الٗغبيت، الُغي٣ت ٖلى الغاقض والخ٨م  مألها ٧ان الخجاعب و٧ل ٞكل اإلاكغوٕ هظا ؤن خضر وما ٞو

.   الٗغبيت والخهىنيت جخىاءم ال ألاخىا٫، ؤخؿً في صيم٣غاَيت هه٠ ؤو الىاخضة، اإلاغة صيم٣غاَيت

: الكاملت الخىميت جد٣ي٤ في ألاهٓمت ٞكل-4

ذ   الاظخماٖيت، وماقغاتها والؿياؾيت، الا٢خهاصيت الصاءاتها ؾلبيت ماقغاث ألازحريً ال٣ٗضيً في الٗغبيت ألاهٓمت ٖٞغ
 واإلادؿىبيت، الٟؿاص باهدكاع الضازليت الجبهت مؿخىي  ٖلى احؿم ٧اعزيا ويٗا الٗمىم في ق٩ل مما والخىمىيت، الصخيت،

 مؿخىي  جضوي ال٣ٟغ، ع٢ٗت جىؾ٘ ، الكغاثيت ال٣ضعة جضهىع  الخ٨م، ٖلى الٟئىيت الؿيُغة البُالت، مٗضالث واعجٟإ

ؿاص ، الاظخماٖيت ، الصخيت الخضماث  الضيً ؤع٢ام جترظمه الىي٘ ٞان الخاعجي اإلاؿخىي  ٖلى ؤما. الٗمىميت ؤلاصاعة ٞو
اجىعة الخاعجي، . الخىميت خؿاب ٖلى الدؿلر ه٣ٟاث واعجٟإ الاؾخحراص ٞو

ً ؾ٩ان بلٜ ٣ٞض ، الٗمل وؾى١  الؿ٩اوي بالىمى جخٗل٤ مسيٟت ؤع٢ام بلى 2007-2006 لؿىتي اإلا٣ضمت ؤلاخهاثياث ؤقاعث  الَى

 بلى يًاٞىن  الٗمل، ؾى١  بلى ؾىىيا يضزلىن  ٖغبي ماليحن3 ًٖ ي٣ل وماال وؿمت، مليىن 335هدى الٟترة هظه زال٫ الٗغبي
 ؤع٢ام حكحر ٧اهذ بيىما ال٣ٟغ، زِ جدذ يٗيل الخٗضاص طل٪ مً مليىن  30و ، البُالت وؿبت مً اإلااثت في الٗكغيً ٢اثمت

. (28)صوالع ملياع 170 مً ؤ٦ثر بلى الخاعجي الضيً

بت ألاع٢ام هظه ؤمام   امًا، مجهىال بل ٣ِٞ مسيٟا الاظخماعي اإلاؿخ٣بل ي٨ً لم اإلاٖغ  الكبابيت الٟئت لضي زهىنا ٚو

 الٗغبي الٗام الىي٘ ٖلى مؼمىت هخاثج ٦غؾذ ٣ٖىص، َيلت الٗغبيت ألاهٓمت بها جمحزث التي الىيٗيت هظه. الجامٗاث وزغيجي

: وبظل٪

مىخاث لخخىاءم وال الٗغبي، الىا٢٘ لخسضم ج٨ً لم مكاعي٘ في والىسب ألاظيا٫ وؤجه٨ذ, الٗغبيت الجهىص قخدذ-  وما قبابه، َو
ب الظر اإلاؿخ٣بل ًٖ ألاظيا٫ جل٪ جمخل٨ها التي الغئيت لخ٨ٗـ ٧اهذ .  الٗغبي الىا٢٘ في وججؿيضه نىاٖخه في جٚغ

 الاهخ٣ا٫ مكهض باث بط والٗاإلايت، وؤلا٢ليميت اإلادليت الىٓم ٧اٞت ججخاح باجذ التي اإلاخٛحراث م٘ الؿلمي بالخ٨ي٠ حؿمذ لم-
 ؾياسخي مى٤ُ ؤر جبلىع  لم الٗغبيت ألاهٓمت ؤن خحن في الٗاإلايت، والخدىالث الخٟاٖالث إلاجمل الٛالبت الؿمت الضيم٣غاَي

مت، ، اإلاؿحرة هظه بلى بظباعيا حؿا١ ؤن الاهخٓاع ٖلحها وباث ، الضيم٣غاَيت للخدىالث الٗاإلايت اإلاؿحرة م٘ ايجابيا للخٟاٖل  مٚغ

بيٗت جخىاءم ال وؤؾاليب وبألياث .  الٗغبيت اإلاجخمٗاث َو

 مغ٦ؼها لها ٦إمت ؤلاوؿاوي وؤلاعر الخًاعر  الخُىع  في للمؿاهمت وماهالتها ٢ضعاتها ببغاػ ٞغنت الٗغبيت ألاظيا٫ ٖلى ٞىجذ-
 طل٪ في مؿدىضة ال٩ىهيت، والخٟاٖالث الضوليت الٗال٢اث هىضؾت في ؤصواعا جلٗب ألن ياهلها الظر ال٣يمي، وبٗضها, الخًاعر 

.  الضوليت الخٟاٖالث هامل بلى الغ٧ىن  مألها و٧ان ٚيبذ، التي الخًاعيت ومباصئها ، ال٣ٗاثضيت ؤؾؿها بلى

 الضولت بحن الٗال٢ت ٞجىة احؿإ مً ػاص مغ٦ؼر، بحرو٢غاَي مى٤ُ وج٨غيـ واإلااؾؿاحي، البييىر  الٟغاٙ مً خالت ؾياصة-

                                                           
(28)

    20، األمانة العامة جلامعة الدول العربية،  2010، التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العريب  - 
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ت الدؿلُيت الضولت ؾلى٦ياث جيخجه ما عخمت جدذ ألازحر وظٗل واإلاجخم٘، . (29)السخيء البحرو٢غاَي والُاب٘ اإلاغ٦ؼيت، اإلاَٟغ

: ألاحىبي الخذخل ؤوشوخاث-

 ماجمغ مىظ  ال٨بري، ال٣ىي  بحن للىٟىط ج٣اؾم ن٣ٟاث ًٖ ٖباعة ٧اهذ وكإتها مىظ ال٣ُغيت الٗغبيت الضو٫  ؤن الخاعيش يى٨غ ال
 ألاظىبيت الخٟخيذ مسُُاث يمً الٗغبيت الضو٫  ْلذ بط الٗغبيت الضو٫  اؾخ٣ال٫ مىظت بٗض ألامغ يخٛحر ولم بي٩ى، ؾاي٨ـ
 ٣٦اٖضة بؾغاثيل ٖلى ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث واٖخماص الجضيض، الضولي الىٓام وميالص الباعصة الخغب جهايت م٘ زانت

٤ الٗغبيت، اإلاى٣ُت ٖلى والؿيُغة الهيمىت بلى الغاميت إلاسُُاتها ج٣ضميت  بلى الٗغبيت الضو٫  وج٣ؿيم الخٟخيذ مسُُاث ٞو

. (30)بها اإلاديُت الضويالث هظه ٧ل ٖلى الخٟى١  إلؾغاثيل يًمً ؤوؾُي قغ١  وا٢٘ لخل٤ صويالث،

 بٌٗ لىيل ألاهٓمت ٖلى جماعؽ وتهضيضاث يٍٛى مجغص مً واهخ٣الها اإلاسُُاث هظه مسخل٠ وجحرة حؿغي٘ ٖلى ؾاٖض وما
 ، ؤزغي  ؤويإ وجغجيب ؤويإ، حٛيحر في الٗلجي والخضزل لل٣ىة مبرع والٛحر الهغيذ الاؾخسضام بلى طل٪ واهخ٣ا٫ اإلاهالر،

 الجبهت اجهياع وبٟٗل ؛ ظهت مً الٟٗل وعص اإلاىاظهت ٖلى ٢اصعا يٗض لم الظر الٗغبي، ؤلا٢ليمي الىٓام واجهياع ي٠ٗ بٟٗل
 م٘ الضازليت الخ٩ىيىاث بٌٗ وجىاَا ، لؤلهٓمت الضازليت الىالءاث جغاظ٘ بٟٗل ؤزغي، ظهت مً الٗغبيت لؤل٢ُاع الضازليت

ضم الخاعظيت الخضزالث  .(31)م٣اومتها ٖو

: الاحخماعي الاهذماج جدليم في العشبي العالم في الاحخماعيت الحشواث دوس -3

 والخىٓيم، وألاهضاٝ الاهجاػاث في واار ٞاع١  م٘ وؤزغي، مى٣ُت بحن ومخمايؼة مخٗضصة ؤصواعا الاظخماٖيت الخغ٧اث جاصر
 زهىنا؛ الٗغبيت والضو٫  ٖمىما الشالض الٗالم صو٫  وبحن ، الٗمي٣ت الخاعيسيت الخجاعب طاث الضيم٣غاَيت الٛغبيت الضو٫  بحن

 في الدؿلُيت الضولت همِ ؾياصة ْل في وألاهضاٝ، الغئي ومخظبظبت ٖغظاء الٗغبيت الاظخماٖيت الخغ٧اث مؿال٪ جب٣ى خيض
غ٢لت الاظخماٖيت، الخغ٧اث جل٪ ؤمام اإلاجاالث واوٛال١ ، الٗغبيت ألا٢ُاع مٗٓم  ب٩ل ومىاظهتها و٢مٗها بل وكاَاتها ٖو

 الٗغبيت، البلضان في الؿلُت عؾمياث ًٖ زاعط هى ما ٧ل اججاه وجسىيييت صوهيت ٨ٞغة مىُل٤ مً وؤلا٦غاه، ال٣ىة ؤؾاليب

م. والءاتها زاعط هى ما و٧ل  اظخماٖيت لخغ٧اث الترؾيش هى الاظخماٖيت الٟىاٖل لخل٪ باليؿبت الغهان ْل طل٪ مً بالٚغ
ىيت ومً اإلاضهيت الى ألاهليت مً الٗغبيت اإلاجخمٗاث جى٣ل .  الخضازت الى ال٣بليت ومً اإلاىاَىت الى الٖغ

 صوما يهُضم الٗغبيت البلضان في والؿلُت للمجخم٘ الاظخماعي ال٣ٗض ؤو الضولت صؾخىع  ؤو الضولت لبىاء مكغوٕ ؤر بن
 ألا٢ُاع، مً ال٨شحر في ألامغ وا٢٘ في واإلاجؿضة الٗغبيت، للمجخمٗاث الاظخماعي للخ٩ىن  الخ٣ليضيت الخلٟياث باؾخدًاع

 ؤو الىاخض، الٗغبي ال٣ُغ صازل عثيؿيت ؤزغي  جىظهاث م٘ اإلاؿخدًغة الخلٟياث جل٪ جهُضم ٖىضما ؤ٦ثر جخ٣ٗض وؤ٦ثريتها
 بىاء في ؤيًا ججاطباث ٞشمت والخضازت، ٢غاَيتللضيم الٗاإلايت واإلاؿحراث الخدىالث وا٢٘ م٘ وج٨يٟي جٟاٖلي بك٩ل مؿخدضزت

اع اء الالػمت الخلُت بمٗجى الٗغبيت، اإلاجخمٗاث مىه حٛٝغ ؤن يجب مدخىي  وؤر الٗغبيت للضولت الضيم٣غاَي ؤلَا  للٖى

.  الٗغبي الضيم٣غاَي

                                                           
29)

  .6 -4 ،ص ص 0 20مركز دراسات الوحدة العربية، :، لبنانانتخابات بدون ديمقراطيةإعادة التفكير في الديمقراطية العربية العريب صديقي،  - 
(30)

، اخلميس 7254السنة الرابعة والعشرون، العدد:، يومية القدس العريبالفوضى الخالقة ومشروع الشرق األوسط الجديدعمار ابو عرقوب،  - 
  .7 ، ص2 20اكتوبر  

(31) .327-326ص ميشيل شيحة، مرجع سابق الذكر، ص  -
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ت 70 جىظض ؤهه ي٣ى٫  الٗغبي ٞالىا٢٘ اث ؤعب٘ بمٗض٫ ؤلاٞغي٣ي، ال٣غن  صو٫  ٖضا صولت 19 في ٖغ٢يت مجمٖى  صولت ٧ل في مجمٖى

ت،12 مً ؤ٦ثر مً م٩ىهت ٖغبيت صو٫  وهىا٥ خحن مً جخ٩ىن  الٗغبيت الضو٫  وؤخؿً مجمٖى . (32)ٞإ٦ثر مجمٖى

 بحن الايجابي الخٟاٖل جد٤٣ واظخماٖيت ؾياؾيت ؤلىان نياٚت الٗغبيت الضو٫  في وؾياسخي اظخماعي بىاء ؤر ٖلى الهٗب ٞمً
 الخلٟياث جٓل زاهيت ظهت ومً ؤزغي، هاخيت مً واإلاىاَىيت اإلاضهيت والخُلٗاث ظهت، مً والٗكاثغيت ال٣بليت اإلا٩ىهاث
 و٢اٖضة مكتر٦ت ٦إعييت ول٨ً  والا٢لىيت، الٟئىيت الخىظهاث في للخٟاٖل ٦ةَاع ليـ هٟؿها جٟغى واإلاظهبيت الضيييت

جي، جىا٣ٞي بىاء ؤر الهُال١ ا١ يجٗل ما َو جي الٞى .  وجىا٢ٌ ظض٫ مدل الضوام ٖلى الَى

ىيت هىيت اهجاػ ؤو ألامت، بىاء في ؤلازٟا١ بن  الخ٩ىيىاث بلى والٗىصة الًي٣ت، ال٣بليت الاهخماءاث بلى الغ٧ىن  بلى باألٞغاص ؤصي َو
 في ؤخياها واؾخسضمتها الخضيشت، الضولت وؤؾـ ٨ٞغة الهجاػ ج٨ٟي٨ها ٖلى ؤخياها ألاهٓمت صؤبذ التي الؿاب٣ت الًٗىيت
 بها الخضخيت جم ، ٞضاء ٦بل الخ٩ىيىاث جل٪ ٞحها ٧اهذ ٦شحرة خاالث وهىا٥ مٗيىت، اؾخد٣ا٢اث م٘ الخ٨ي٠ بٛغى جدالٟاث
 ظٗل ما هظا ، طاتها بدض والصخهىت الىٓام في واإلاجخم٘ الضولت ازتزلذ التي لؤلهٓمت، باليؿبت ٢اجلت ؤػماث وجسُي إلاٗالجت
 ًٖ وللخٗبحر ألاهٓمت، اؾدبضاص مً والهغوب الاخخماء بٛغى ، الخ٣ليضيت الخ٩ىيىاث جل٪ بلى مغة ٧ل في يٗىصون  ألاٞغاص

ٌ ا١ ًٖ بٗيضا الضولت جىظضه ؾيا١ في ألاهٓمت، جل٪ ٢بل مً اإلاٟغوى والخىظه للهىيت الٞغ جي ٞو  جىظهاث يدخىر  َو

. ألانيلت ألانليت هىيتها لها ويدٟٔ الخ٩ىيىاث، مسخل٠

 الضولت ج٨ٟ٪ بلى ألاهٓمت ج٨ٟ٪ ومً والُىاث٠، ال٣بلياث اؾدبضاص بلى ألاهٓمت اؾدبضاص مً الٗغبيت اإلاجخمٗاث ٞاهخ٣لذ
 والؿياؾيت الاظخماٖيت وألاؾاليب للؿلى٥ هديجت وهظا ؤنال،  اإلا٨٨ٟت اإلا٩ىهاث جٟخيذ بلى اإلاجخمٗاث جٟخيذ ومً واإلاجخم٘

: ؤؾاليب ٖلى جغ٦ؼ هجضها بط اإلا٩ىهاث؛ جل٪ بلحها اعج٨ىذ التي

  الا٢لىيت الٟئاث بحن الهىياحي والخًامً الاظخماعي، والٛبن اإلآلىميت-

 والٗىهغيت والخدحز والايُهاص باإل٢هاء الجمعي الكٗىع  حٗؼيؼ-

 والا٢خهاصيت والؿياؾيت الاظخماٖيت اإلا٨دؿباث لخ٣ي٣ت اإلاٛغى  والخىظيه والاظخماٖيت الخىمىيت الٟىاع١  حٗغيت-

  واإلاكا٧ل لؤلػماث اإلاٛغى الاؾخسضام-

 الهىياحي الاهضماط يض والضٖاثيت اإلاٛغيت لؤلَغوخاث والترويج الخاعيسيت والؿىاب٤ الخلٟياث ؾخدًاعا-

 والجهىيت الضيييت الٗغ٢يت الخُاباث بلى والاؾدىاص مؿاهضة-

: العشبي العالم في الاحخماعيت الحشواث آفاق

ل وبٖالمه، الٛغب ٢اصة ٢بل مً الخدامل ؤو للخجاهل بما ٣ٖىص مضي ٖلى الاظخماٖيت وخغ٧اتهم الٗغب اإلاىاَىىن  حٗغى  ْو

م ،(33) ؤلاعهاب ؤو الىِٟ ؤو بؾغاثيل ٢ىىاث ٖبر يمغ الٗغبي الٗالم الى الٛغبي اإلاىٓاع  باليؿبت الغهان ْل طل٪؛ مً بالٚغ

                                                           
32)

جدليات البناء االجتماعي وبناء الدولة واألمة في الوطن : :، فً نموذج قٌاس النزعة االنفصالٌة لألقلٌات فً الوطن العربًولٌد عبد الحً،  - 
  . 2 ص، 4 20ادلركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، : ، رلموعة باحثني ، الدوحةالعربي

(33)
مركز اجلزيرة /الدار العربية للعلوم ناشرون:الدوحة/بريوت موسى احلالول،:،ترمجةوعود الثورات العربية وخاطرها:العربي الخفيمروان بشارة،  - 

  .0 ،ص 3 20للدراسات،
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ىيت ومً ، اإلاضهيت الى ألاهليت مً الٗغبيت اإلاجخمٗاث جى٣ل اظخماٖيت، لخغ٧اث الترؾيش هى الاظخماٖيت الٟىاٖل لخل٪  الى الٖغ

.   الخضازت الى ال٣بليت ومً ، اإلاىاَىت

  بلى بالىنى٫  اإلااع٦سخي باإلاٟهىم ليـ الخالشخي، مغخلت صزلذ ؤن بٗض الضولت اهدكا٫ هي اليىم الاظخماٖيت الخغ٧اث مهام
باجه، ل٩ل اإلاجخم٘ وجد٣ي٤ اإلاكاٖيت مغخلت اثٟها جد٣ي٤ ًٖ الضولت عجؼ هى طل٪؛ مً ال٨ٗـ بل  ٚع  واؾدىٟاط ، ْو

 والخ٨م الؿياصة ؤبجضياث م٘ ؾلُتها وختى وظماٖاتها ؤٞغاصها ؾلى٧اث وا٢٘ جُاب٤ ٖضم ْل وفي اؾخمغاعها مبرعاث

 ولىجها الٗغبيت الضولت وي٘ ونل ؤن بٗض. اإلاجهاعة والضولت الٟاقلت الضولت خاالث الٗغبيت الضولت وصزى٫  ، ٖلحها اإلاخٗاٝع

ىيت يبإ،ونىاٖت ال ما وبي٘ يىعر ماال وجىعيض يمل٪ ماال لخملي٪ الؿياسخي . (34)البىليؿيت الضولت ؤهماٍ جلىجها ػاثٟت َو

 لٟالؾٟت الاظخماعي وال٣ٗض وؾخٟاليا بضولت مغوعا ألاوعوبي الغبي٘ الى ؤلا٢ُإ مً الٛغبيت؟ اإلاغاخل هٟـ اجبإ يلؼمىا هل
 الىمىطط اؾخحراص ؤص١ بخٗبحر ؤو الٛغبي الىمىطط ومدا٧اة بيسخ والا٦خٟاء اإلاغاخل هظه ٧ل خغ١  ٖليىا يجب ؤم ألاهىاع؟
 يؿخلؼم ألامغ ؤن ؤم اإلاىظهت؟ الضيم٣غاَيت خى٫  َغخه ٞيما لؿى٧اعهى الاهضوهيسخي الىهج اجبإ ٖليىا يجب ؤم الٛغبي؟

٨غ صيم٣غاَيت ز٣اٞت اؾخيباث  زالهت ٖغبيت مغ٦ؼيت ومبخ٨غاث ؤنى٫  طو ٖغبي صيم٣غاَي ٞو

 زمؿييياث الخدغيغ ظيل مً ، ظيليت مغاخل بإعب٘ مغ ٢ض مجخمٗاتها واهضماط الٗغبيت الضولت مؿاع ؤن بكاعة مغوان يغي 
 ظيل الى ونىال ، اإلااضخي ال٣غن  حؿٗييياث في الًاج٘ بالجيل مغوعا ، الؿبٗيىاث ؾىىاث الهؼيمت ظيل الى اإلااضخي ال٣غن 

. (35)الٗغبي الغبي٘ زىعاث بمىاؾبت عؤيه خؿب اإلاعجؼاث

 صزى٫  هى اإلاا٦ض ٞان الٗغبيت؛ اإلاى٣ُت في الاهضماط وخغ٦ت واإلاجخم٘ الضولت لخُىع  الىسبىر  الخهيي٠ هظا ًٖ بٗيضا
ت، جدىالث في ألازحرة الٟترة في بغمتها اإلاى٣ُت  الاظخماعي اليؿيج بييت ٖلى الخإزحر قضيضة وجبضيالث وحٛحراث مدؿاٖع

 ظملت نياٚت في الٟترة، هظه ٢بيل اإلاى٣ُت في الٗام ؤلا٢ليمي الىي٘ مالمذ ؾاهمذ بديض الٗغبي، والؿياسخي والا٢خهاصر
 والعجؼ والاوؿضاص الجمىص مً َىيلت ٞترة بٗض الٗغبي، الخاعيش مغاخل مً ظضيضة مغخلت جبلىع  بلى ؤصث التي اإلادضصاث مً

. الضازلي الىا٢٘ ومٗالجت الخاعجي الٟٗل مىاظهت في الخام

اٖلت ، ؤنيلت اظخماٖيت خغ٧اث بلى يدخاط الخُحرة ألاػمىيت بىىاججه الىي٘ وهظا   ج٨يٟيت ؤصواع مً ييخٓغها بما واٖيت ، ٞو
اصة اإلاى٣ُت، في الخبضالث مؿغح ٖلى ؾغيٗت  إلهضماط واإلاىُل٣اث ألاؾـ نياٚت وبٖاصة ظضيض، مً الٗغبيت اللخمت بلىعة اٖل

ت وألا٩ٞاع واإلاظاهب ال٣هغيت ألايضيىلىظياث ًٖ بٗيضا خ٣ي٣ي . اإلاخُٞغ

 

: خاجمت

 ؾاخت الى الٗغبيت الكٗىب بيض يإزظوا الظيً اإلاش٣ٟحن مً هسبت حك٩لها اظخماٖيت خغ٧اث هى الٗغبي الٗالم يدخاظه ما

٣ِ عبيٗا الخدىالث هظه ج٩ىن  ختى جىىيغر، وبؾالم جىىيغر، عبي٘ ؤظل مً الهىيت وبصعا٥ بالظاث الىعي  .شخيء ٧ل و٢بل ؤوال ٞو

 الٗغبي الغبي٘ ألازحر في يهى٘ الظر الا٢خهاصر، والغبي٘ الؿياسخي الغبي٘ يؿب٤ الظر والاظخماعي، ال٨ٟغر  الغبي٘ اظل ومً
حر مُالبىن  الٗغبيت اإلاى٣ُت في اإلاش٣ٟحن ٞان ؛ ال٨بري  الخاعيسيت ألاخضار مؿخىي  في الدؿميت، مٗجى بإجم  الظر اإلاغظل بخٞى

                                                           

(34) .78-30ص ص ،  20دار الشروق للنشر،: ، القاىرةمصر والمصريون في عهد مباركجالل أمني،  -
  

(35) .  مروان بشارة ، مرجع سابق الذكر، ص -
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اع وزل٤ ج٩ىيً زمت ومً الٗغبيت، والخٟهيالث الخياعاث ججمي٘ ٞيه يخم  للخٗبحر الخًٟيالث، جل٪ بىاؾُخه جترظم الظر ؤلَا
 الؿياؾيت الهيٜ وببضإ ابخ٩اع جخُلب جاليت؛ مغخلت وفي اإلاكتر٥، الٗغبي للٗمل ؤؾاؾيت ولبىاث ؤولىياث نىعة في ٖجها

 إلاكغوٕ وؤلا٢ليميت الىَىيت ألاعييت جترظم ماؾؿاجيت، ٢ىالب في وبٞغاٚها الىٓغيت ألاؾاؾياث جل٪ لترظمت واإلااؾؿاجيت

. آلازغ ي٨مل ال٩ل خيض الاظخماعي، والاهضماط الخضازت ومجخم٘ مضهيت صولت ؤظل مً الٗغبي، الٗالم في الخٛيحر
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