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ت الٗامت َالبي اإلال ؾغوع . ص: اإلاكٞغ

  اصدت ددياوو . ص: عثيؿت الخدغيغ
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ُت جلتزم التي واإلاٝاالث ألابدار اإلاجلت جٝبل  ٘يها وجخىا٘ش واإلاىهجُت، اإلاىلِى

الت  :الخالُت اليؽش ٜىاِذ وجدترم والجذًت والذٜت الّلمُت ألـا

 : للمٝاالث باليعبت 

 آلاجُت الؽشوه حعخىفي التي اإلاٝاالث اإلاجلت جيؽش : 

 ُت الّلمُت باإلاّاًحر الالتزام  الذوسٍاث في دولُا بها اإلاّمى٥  واإلاىلِى

 . الّلمي البدث لؽشوه حعخجُب التي و  اإلاد٢مت،

 ُت و الحُاد مبذأ  الخد٢ُم هُئت حّخمذ  اإلاىاد جد٢ُم في اإلاىلِى
ما٥ خلى ِلى الحشؿ مْ لليؽش اإلاششحت الّلمُت  الخىٗش مً ألِا

 . ألاهٍمت أو باألشخاؿ بمبادب معاظها أو ال٢ٙشي 

 ال وأن بالجذًت جدعم أن اإلاجلت في لليؽش اإلاٝترخت اإلاٝاالث في ًشاعى 

 . ملخٝى أِما٥، أو مز٠شة مً مٝخىٚ أو ظابٞ وؽش مدل ج٢ىن 

 اإلاجلت اخخفاؿ لمً اإلاٝذمت اإلاىالُْ ج٢ىن  أن . 

 ىاِذ الذٜت اإلاٝاالث جلتزم أن  حجم ًخّذي ال أن و ، اللٕىٍت العالمت ٜو

 . البدث مالخٞ و هىامؾ،مفادس اخدعاب مْ ـٙدت 15 الّمل

 ملٚ في الّلمُت اإلاادة جشظل ٞ  باخذي آخش و البدث بلٕت بملخق م٘ش

ت أو الٙشوعُت الّشبُت،:  اللٕاث  (.البدث لٕت خعب) الاهجلحًز

 : اإلاترحمت لألِما٥ باليعبت  

 ما٥ مً جُٝل  .اإلاجلت باخخفاؿ جخفل التي جل٤ اإلاترحمت ألِا

 ما٥ جٝبل ت,  ،الٙشوعُت الّشبُت:  ئلى و مً اإلاترحمت ألِا  أو الاهجلحًز

  .ألاإلااهُت

 ْالز٠ىسة اللٕاث في مخخفحن جشحماهُحن الظدؽاسة اإلاٝاالث جخم 

 . أِاله
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 :الخد٢ُم ظُاظت 

  ما٫ جدى٫  ازخهام خؿب  الٗلميت الخبرة طوو  مً ؤؾاجظة بلى اإلا٣االث  اإلا٣ضمت ألٖا

 . اإلا٣الت

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

 الخد٨يم في الؿغيت جغاعي . 

 اإلااصة مً جم٨يجها مً دىم 20 ًٚىن  في ال٣غاع اجساط و الغؤو بةبضاء الخد٨يم  يئت جلتزم 

 .  لليكغ اإلا٣ترخت

 لليكغ اإلا٣ضمت اإلاىاص ٖلى حٗضدالث ب٢غاع يغوعة اعجإث ؤن الخد٨يم لهيئت دد٤ . 

 اإلاجلت عػهامت خؿب وكغ ا 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 دٞغ

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

 نٟدت ٧ل جهادت في اإلاٗلىماث  ىامل جغجب. 

 :التهمِؾ همىرج 

ال٠، اؾم و ل٣ب :ألاحىبُت أو الّشبُت باللٕت ال٢خب .1  بلض اليكغ، صاع ال٨خاب، ٖىىان اإلاِل

 .الُبٗت اليكغ،ع٢م ؾىت اليكغ،

ُّت الىفىؿ .2  . الهضوع  الىو،ؾىت الىو،مًمىن  البلض،هٕى  :الدؽَش

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

 . الا٢خباؽ الهضوع،نٟدت اإلاجلت،جاعيش

 حسجيل اإلاظ٦غة،ماؾؿت صعظت ، اإلاظ٦غة الُالب،ٖىىان اؾم و ل٣ب :الجامُّت الشظاةل .4

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

ش .5  بنضاع ؾىت الخ٣غيغ، وكغ الخ٣غيغ،م٩ان مىيٕى الخ٣غيغ، بنضاع ظهت  :الشظمُت الخٝاٍس
 .الا٢خباؽ نٟدت ، الخ٣غيغ

     :الال٢تروهُت اإلاشاحْ .6

 ط٦غ   م٘   ٧امال ؤلال٨ترووي   الغابِ  مٗلىماث بظ٦غ ” ؤلاهترهذ”  قب٨ت  ًٖ اإلاى٣ى٫   اإلاغظ٘ دىز٤
  .اإلاى٢٘ ػياعة وجاعيش اإلايكىعة، اإلااصة ناخب

 

 ِلى ِىىان اإلاجلتجشظل 
ً
 :اإلاعاهماث بفُٕت ال٢تروهُت خفشا
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ؤلاٞخخاخيت 

 

  الشخمً الشخُم هللابعم 

 حُل مجلت مً الثالث بالّذد الّلمي البدث حُل مش٠ض ًىا٢ُ٘م وخمذه هللا بّىن 

ٞ ٢ِٚ أن بّذ الذولُت، والّالٜاث العُاظُت الذساظاث  اهخٝاء ِلى الّمل ٍ٘ش

ِىت بمادة والذاسظحن الباخثحن ظخمذ مخخففت أبدار  اإلاّشفي بالحٝل جخفل ـس

ٞ ًأمل مىالُْ، مً الذولُت البِئت به جىضح وبما واإلاذس١اث، العُاظُت للّلىم  ٍ٘ش

 ِلى اإلاذاومحن جشض ي ُٜمت هخبىٍت دساظاث وشح في أظهم ٜذ ٢ًىن  أن اإلاجلت ِمل

 .ئـذاسها مخابعي

ذاد الٝادمت ئن ؼاء هللا ووعأ٥  .اإلاىلى ِض وحل العذاد والخىُ٘ٞ في ألِا

ش   الذ٠خىسة هادًت ًدُاوي / سةِعت الخدٍش
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ـت مٙـاهُمُـت مٝـاسبـت: الخ٢ـامـل  وجىٍـحًر
 حـىـذلـي الىـاــش ِـبـذ

 الجـضاةـش باجىت، حامّت –العُاظُت الّلىم ٜعم الّالي، الخّلُم أظخار

  

. الذساظت ملخق

يٟيت ال٨ٟغيت الخياعاث زاللها مً جىٓغ التي ال٨يٟيت مٗالجت البدشيت الىع٢ت  ظه جداو٫   والجضدضة ألانليت بك٣حها للْى

 و٢ض.الباعصة الخغب جهادت بٗض ما ٖالم جدىالث م٘ ج٨يٟها مضي و٦ظا هٓغيت، م٣اعبت بىنٟه والخ٩امل مٟهىًما بىنٟها للخ٩امل
يٟيت ال٨ٟغيت الخياعاث ؤن مٟاص ا هديجت بلىالبدشيت الىع٢ت جىنلذ  وجغنض مىهجيا، مخ٣اَٗت والجضدض ألانلي بك٣حها الْى
يٟيت واخضة،هي هٓغيت وبم٣اعبت الخ٩امل  ى واخض مىيٕى ؽدضع وظميٗها الخ٩امليت، ٞيالٓا غة مهمت ظىاهب  مهما الْى

 .عئا ا في جًاعبذ

Abstract. 

      This paper tries to treat  the way inwhich the deffirent trends of thought look at the integration as a concept and as 
theoretical approach,and also the extent of their adaptation with Post – Cold War World.the paper reaches the conclusion that 
these functional trends of thought both old and new are methdologically consistent and coherent,they study only one subject 
,which is  integration with a unique theoretical approach, namely ; Functionalism.                                    

 

 مٝـذمـــت

يٟيت ال٨ٟغيت الخياعاث جىاظه  الٓا غة مخٛحراث جدضدض ٖىبتم و٦ظا وحٗغيٟيا، مٟا يميا مإػ٢ا والجضدضة ليتمألا ٢حهافب للْى
 البدشيت وع٢خىا حؿعى  لظل٪ ؛ الخ٩امل ٕوىإلاى والخىٓحردت اإلاٟا يميت للمٗالجت الغئي حٗضص ًٖ الىاججت وماقغاتها الخ٩امليت

ا مٟهىًما بىنٟها الخ٩امليت الٓا غة َبيٗت ٖلى الًىء حؿليِ بلى ًٖ  مىازا الباعصة الخغب جهادت وؤٞغػث وجىٓحًرا، ومىيى
يٟيت مىاجيا صوليا  وليؿذ وحٗاون  ج٩امل ٖال٢اث ؤجها ٖلى الضوليت للٗال٢اث جىٓغ والجضدضة،التي ألانليت بك٣حها للْى

 اإلاجا٫ في بسانت بيجها ٞيما الخ٩امل هدى الضو٫  مً ٖضص جىظه الجضدض الضولي الىي٘ قهض وجىاٞـ،خيض نغإ ٖال٢اث

 جغاظ٘ م٣ابل الغا ىت الضوليت الٗال٢اث مؿاع في اإلاخد٨م الغثيـ اإلاخٛحر باث الا٢خهاصو اإلاخٛحر وؤن ال ٦ي٠.الا٢خهاصو

يٟيت ال٨ٟغيت الخياعاث مىا٦بت مضي ٢ياؽ الضعاؾت جداو٫  الؿيا١  ظا وفي.الٗؿ٨غو  للمخٛحر  بٗض إلاا الضوليت البيئت م٘ للْى

. الباعصة الخغب

ليه،ٞةن       يٟيت ال٨ٟغيت الخياعاث جىٓغ ٦ي٠: ىا جشاع الجضدضة ؤلاق٩اليت ٖو  هٓغيت، وم٣اعبت مٟهىًما بىنٟها للخ٩امل الْى
 الباعصة؟ الخغب جهادت بٗض إلاا الضوليت الخدىالث م٘ ج٨يٟها مضي وما مخًاعبت؟ بغئي ؤم مىخضة بغئيت

 حصخيو لىا دديذ الظو اإلا٣اعن  الخاعيذي البدض مىهج جخًمً مىهجيت م٣اعبت الضعاؾت ؤلاق٩اليتجدبجى  اجه إلاٗالجت     
 بىنٟها للخ٩امل الخاعيذي الخإنيل ٖلى الى٢ٝى خيض مً اإلا٩اهيت وجى٣التها الؼمىيت، حٗا٢باتها في الخ٩امليت الٓا غة
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ا، ًٖ  مسخل٠ جٟدو زال٫ مً بٗامت ألازغي  الخ٩امليت بسانت،والىماطط ألاوعبي ؤلاجداص به مغ الظو الخاعيذي والخُىع  مىيى

يٟيت ال٨ٟغيت الخياعاث  و٦ظا ومخٛحراتها، الخ٩امليت الٗمليت  ماقغاث بلى الخُغ١  ٖىض جىْيٟه ؤلاؾخ٣غاثيٟخم اإلاىهج ؤما. للْى

غاٝ والء: وال٩ل؛ؤو ألاظؼاء بحن الخباص٫ ٖلى ؤؾاًؾا اإلابييت الخ٩امليت للىماطط  صعاؾت مىهج ًٖ ؤلا٢ليمي،ًٞال للخىٓيم ألَا
م ٖلى الىاجخت، الخ٩امليت الخجاعب ًٖ همىطًظا بىنٟه ألاوعبي ؤلاجداص ٖلى جغ٦حزها في جىْيٟه جم الظو الخالت  مً الٚغ

 البدغ قما٫ صو٫ : ؤوعبا؛ؤو ظىىب صو٫  ؤنابذ التي،Euro Zone Crisis(1)اليىعو مى٣ُت ؤػمت ظغاء ٖليه الؿلبيت الاو٩ٗاؾاث

 ؤما.الٟاقلت الخ٩امليت الخجاعب ًٖ همىطظحن بىنٟهما اإلاٛاعبي والاجداص الؿىعيت، –اإلاهغيت اإلاخىؾِ،والىخضة ألابيٌ
يٟيت ال٨ٟغيت الخياعاث لكتى الىٓغو  والبىاء اإلاٟا يمي اليؿ٤ جدليل في اؾخسضامها اإلاًمىهٟخم جدليل ج٣ىيت  و٦يٟيت للْى

 . الخ٩امليت للٓا غة اإلاىٟغصة هٓغتها

 للخ٩امل الخإنيل بلى ألاو٫  اإلادىع  حٗغى. مداوع  زالزت ٖلى الضعاؾت ج٣ؿيم ؤعجادىا اإلاخبٗت اإلاىهجيت اإلا٣اعبت م٘ جماقيا      
ا مٟهىًما بىنٟه ًٖ  الخٗاون، بمٟا يم ٖال٢خه َبيٗت وجدضدض الخ٩امل، مٟهىم يبِ زال٫ هٓغيت،مً وم٣اعبت ومىيى

 إلاسخل٠ الشاوي اإلادىع  دسهوؽ خحن في(.وا٢٘) خالت ؤم (مؿاع) ٖمليت بىنٟه والخ٩امل.وؤلا٢ليميت والاوسجام والخيؿي٤،

يٟيت للم٣اعبت ال٨ٟغيت الخياعاث  ال٨ٟغيت الخياعاث ج٨ي٠ مضي ج٣ييم الشالض اإلادىع  في دخمؽو. والجضدضة ألانليت بك٣حها الْى

يٟيت .  الباعصة الخغب بٗض إلاا الضوليت البيئت م٘ الْى

ٙه للخ٣امل الخأـُل -أوال                   ا مٙهىًما بـى ًِ ت ومٝاسبت ومىلى  هٍٍش

 للخ٣امل اإلاٙاهُمي الخأـُل -1

الٜخه الخ٣امل مٙهىم -أ  وؤلاٜلُمُت والاوسجام والخيعُٞ، بمٙاهُمالخّاون، ِو

 ٨ٞغة ج٨غيـ زال٫ مً ومماعؾاجيا هٓغيا جُىع ا ًٖ الضوليتهاججت الٗال٢اث في ماؾؿاجيت ٢يمت:(Integration) الخ٩امل     

خماص لى. الؿياؾيت الىخضاث مسخل٠ بحن اإلاخباص٫ الٖا م ٖو يٟيت مىٓغو  جبادً مً  الٚغ  ؾجري  ٦ما -الخ٩امل حٗغي٠ في الْى
يت الٗمليت جل٪: بإهه حٗغيٟه دم٨ً ،-الخ٣ا  ؤو الؿياؾيت ؤو الا٢خهاصدت البجى بحن اإلاخباص٫ للخ٨ي٠ واإلاىظهت اإلاىيٖى

حر صوليت مغ٦باث بلى مخجاوـ،بخدىيلها هٓام هدى ؤ٦ثر ؤو لضولخحن الٗؿ٨غيت ؤو الاظخماٖيت  بما ؤلاهخاظيت وعٞ٘ الؼمً، لخٞى

.  الٗمليت  ظه في ؤَغاٞا دسضم

٤ ٖلى دخم ؤهه ،يٗجي (Objective Process)مىلىُِت ِملُت الخ٣امل ٞاٖخباع  خ٣ي٣يت؛ مبرعاث ٖلى بىاء مى٣ُيت ؤؾـ ٞو

٤ ٖلى يؿحر ؤهه: يٗجي ،(Oriented Process)مىحهت ِملُت الخ٣املألن  اإلاخباد٥ الخ٢ُٚ ؤما.وخ٩ىمي ماؾؿاحي ظهاػ ٞو
(Mutual Adaptation)وا٢خهاصدا، ؾياؾيا، الخ٩امل ٖمليت بليه جمخض الظو بالجاهب الهلت طاث البجى  ي٩لت بٖاصة ،ٞيٗجي 

ؿ٨غيا واظخماٖيا : الضولي،مشل الىٓام في ظضدضة وخضة زل٤ في ٞي٨مً((Homogeneitic System اإلاخجاوـ ْامالً ؤما.ٖو

 التي البجى لُبيٗت دسً٘ بل مُل٣ا، ليـ الخجاوـ ومىيٕى. الاهدياػ ٖضم ؤوخغ٦ت ال٩ىمي٩ىن، ؤومىٓمت ألاوب٪، مىٓمت
 إلابضؤ َب٣ا اإلاجاالث ب٣يت بٗض ٞيما ليكمل ٖؿ٨غيا، ؤو ؾياؾيا ؤو ا٢خهاصدا الخ٩امل د٩ىن  ٣ٞض.الك٩ل  ظا ؤٞغػث

                                                           
وارتفاع  ،وميزان ادلدفوعات ،وىي ترجع إىل العجز اذلائل يف ادليزانية. اليونان،إيطاليا وإسبانيا مث الربتغال وقربص السيماضربت أزمة منطقة اليورو دول جنوب أوربا و(1)

اليت بلغت أوجها عقب األزمة لة اليورو الدين العام اخلارجي والتهديدات اخلطَتة احملدقة باجلهاز ادلصريف الناذبة عن اإلقراض اذلائل للقطاع العقاري منذ بداية التعامل بعم
 .يف تلك الدول ادلذكورة أعاله2008ادلالية لعام 
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  ى مشلما ألازغي، اإلاجاالث ليٗم مٗحن مجا٫ في دىُل٤ ول٨ً واخضة صٞٗت اإلاجاالث ٧ل ابخضاء يكمل ال ٞالخ٩امل.الاهدكاع

. خاليا ألاوعوبي لالجداص باليؿبت الخا٫

 ألامغ ويخٗل٤.اؾديٗابه ٖلى الخ٩املت الٗمليت ؤَغاٝ دلؼم مٟا يمي وؿ٤ م٘ الخ٩امل ْا غة وجخٗامل      

 لخل٤ الخ٩ىميت الؿياؾاث بدىٓيم د٣ىم(Cooperation) ٘الخّاون .وؤلا٢ليميت الخٗاون،والخيؿي٤،والاوسجام:بمٟا يم
غ يكتٍر مدضصة،وال وأل ضاٝ مٗيىت مجاالث في اجٟا٢ياث  د٩ىن  ٣ٞض.مٗحن ا٢خهاصو همى مؿخىي  ؤو مكتر٦ت ٢يم جٞى

 واإلاىاص ألاوليت اإلاىاص جمل٪: ألامىا٫،والشاهيت وعئوؽ الخ٨ىىلىظيا جمل٪: مخسلٟت،ألاولى وصولت مخ٣ضمت صولت بحن الخٗاون 
 الخ٩امليت؛ وليـ الخٗاوهيت اإلاكاعي٘ يمً الخليجي الخٗاون  مجلـ بصعاط ويم٨ً.اهمىطظا مخىؾُيت -ألاوعو الكغا٦ت الخام،

ت دمشل ال -ج٣ضدغها في  –ألهه  صو٫  ؾذ ظهىص دمشل مخ٩امال،وبهما ا٢خهاصدا ٦ياها بىنٟها حٗمل ومخىا٣ٞت مخماؾ٨ت مجمٖى

. والٗغا١ والبدغيً وال٩ىيذ، و٢ُغ، اإلاخدضة، الٗغبيت الؿٗىصدت،وؤلاماعاث الٗغبيت اإلامل٨ت: هي مىٟغصة،

 اإلاىٓمت في بٟٗاليت اهدكاعه َغي٤ ًٖ الخ٩ىميت للؿياؾاث مخىانلت مد٨مت جىٓيم ٖمليت ٞهى (Coordination) الخيعُٞ ؤما
 دخُلب خحن في.مجخمٗت بال جد٣ي٣ها دم٨ً ال التي ألا ضاٝ جإمحن هدى مىظه بغهامج إلوكاء ؤلا٢ليميت ؤو الضوليت

غاٝ اإلاكتر٦ت ال٣يم وبٌٗ جخماشخى مىداػة جىٓيميت ؾياؾت زل٤(Harmony)الاوسجام  ٖلى اإلاداٞٓت مضي: الخ٩امل؛ؤو أَل

 الخإزحر ٖلى (Regionalism) ؤلاٜلُمُتوجغ٦ؼ. الضازلي اإلاؿخىي  ٖلى اإلاكتر٦ت ال٣يم نالخيت مضي ٖلى  ىادخى٠٢ الخ٩امل

غاٝ ؾلى٥ ٖلى الجٛغاٞيت للمخٛحراث الٟٗا٫  بحن والؿل٘ للمٗلىماث جض٤ٞ في صوع  مً الجٛغافي للخ٣اعب وما ،(2)اإلاٗىيت ألَا
. الخ٩امل مغخلت لبلٙى جمهيضدت مغخلت اإلاٟا يم جل٪ مً مٟهىم ٧ل ددمل ؤن ويم٨ً.اهمىطظا اإلاٛاعبي الضو٫،الاجداص

 (Condition) (واْٜ) خالت أم   (Process) (معاس) ِملُت الخ٣امل -ب

يٟيت ال٨ٟغيت الخياعاث مىٓغو  بحن واؾ٘ ظضا٫ زمت  ؤم ((Integration as a Process ٖمليت الخ٩امل ٧ان بطا ما خى٫  للْى

غ التي الؼاويت مً هاب٘ ظضا٫.((Integration as a Condition خالت الخ٩امل ِل
ّل
ىٓ  زاللها مً الخ٩امليت،التي للٓا غة مىٓغ ٧ل مجها دُل

يٟيت، الخدليلي البىاء الجضا٫ ويك٩ل. الخ٩امل يٗٝغ  بىنٟه الخ٩امل بلى ؤخض ما؛يكحر:مخىا٢ًحن مى٢ٟحن لىا وؤٞغػ  للْى

.  خالت بىنٟه الخ٩امل ًٖ يٗبر ٖمليت،وآلازغ؛

 الٗمليت" جل٪: بإهه للخ٩امل حٗغيٟه في(Ernst Haas)هاط أسوعذ ٖمليت،ٞيايضه بىنٟه للخ٩امل دىٓغ الظوألاو٥  اإلاىٜٚ ؤما
 ج٩ىن  ظضدض مغ٦ؼ هدى ومسخلٟت، مخٗضصة صو٫  في ؾياؾيت ل٣ىي  الؿياؾيت واليكاَاث الىالءاث جدى٫  جخًمً التي

 (3)".ال٣اثمت الىَىيت الضو٫  نالخياث جخجاوػ  نالخياث إلااؾؿاجه

ىوي أمُخايو٧ان  الخ٩امل بلى دىٓغ الشاوي؛خيض اإلاى٠٢ يكاَغ  اؽ،ٞهى مى٠٢  مً الى٣يٌ ٖلى(Amitai Etzioni)ئجحًز
 اؾخٗما٫ بم٣ضوع ا اإلاجخم٘ صازل اإلا٣غع  الجهاػ بمشابت ٞاٖلت،ج٩ىن  ؾياؾيت لىسبت اإلاجخم٘ امخال٥ ًٖ هاججت خالت بىنٟه

                                                           
Artur John Richard Groom & Alexis Heraclites, "Integration and Disintegration", in: Margot Light & A.J.R.     

(2)
 Groom 

(Eds), International Relations: A Hand Book of Current Theory, London, Frances Printer Publishers, 1985, P. 177. 

James E. Dougherty & Robert Pfaltzgraff (Eds), Contending Theories of International RelationsUSA, 
(3)

 Harper&Row 
Publishers, Inc, 1981,P.421.See also: Michael Hodges, "Integration Theory", in: Trevor Taylor (Ed),Approaches and 
Theory in International Relations,England,Essex,1978,P. 242.Soren Dosenrode,"Federalism Theory and Neo-
Functionalsm:Elements for an Analytical Framework”,Perspectives of Federalism,Vol.2,issue 3,2010,P.4 
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 الظو(Political Unification) الؿياسخي الخىخيض جد٣ي٤ بلى دغمي بظل٪ و ى.للكٗب الؿياؾيت الهىيت ؤلا٦غاه،وجدضص ؤصواث

 (4).الخ٩امل دلي

دؾ ١اس٥  ؤما      ي٣ي بغؤو ٞجاء(Karl Deutsch) دٍو  ٞهى.واخض آن في وخالت ٖمليت الخ٩امل يٗض بط اإلاخىا٢ًحن؛ اإلاى٢ٟحن بحن جٞى
غ خيىما خالت بىنٟه الخ٩امل بلى داصو ٢ض ٖمليت بىنٟه للخ٩امل دىٓغ  الخا٦م بحن اإلاخباصلت الش٣ت  ى ، ؤؾاسخي قٍغ دخٞى

ا صولت ٧ل صازل واإلاد٩ىم  وال٣اٖضو( الخا٦مت الؿياؾيت الؿلُت) الغؾمي اإلاؿخىيحن  ٖلى الخ٩امل: الخ٩امل؛ؤو في َٞغ
 ظىن  آعزغ مً ٧ل ويغبِ.(5)والؿلم وألامً الاؾخ٣غاع جد٣ي٤ ٖليه دترجب مما(. الؿياؾيت واإلاكاع٦ت الٗام الجما حر،الغؤو)

 بمضي خالت بىنٟه الخ٩امل بخضار (Alexis Heraclites) حرو٢ليضؽ وؤل٨ؿيـ (Arthur John Richard Groom) ٢غوم عحكاعص
غ ًه التي وجل٪ لالهضماط مهيإة صو٫  بحن دخإعجر الخ٩امل د٩ىن  خيىما ٖمليت قغوَه،وبىنٟه جٞى  صوع  دإحي و ىا.(6)جٞغ

بتها ٖضم ؤبضث التي الضو٫  جل٪ ٖلى الًِٛ في الخاعظيت وال٣ىي  ٧الىسب الخاعظيت الٗىامل  . ؤلاهضماط في ٚع

ي٣ي صويدل عؤو م٘ مى٢ٟىا لها،هًم واؾديٗابىا اإلاخبادىت اإلاىا٠٢ لهاجه اؾخٗغايىا بٗض  دٟهل ؤن اإلاغء يؿخُي٘ ٞال ،الخٞى

. صخيذ وال٨ٗـ( الىا٢٘) الخالت ًٖ( اإلاؿاع) الٗمليت

ٙه للخ٣امل الخأـُل -2 ا بـى ًِ ت ومٝاسبت مىلى     هٍٍش

يٟيت اإلا٣اعباث حٗض ا الضوليت،وحٗالج للٗال٢اث الخىٓحر مجا٫ في خضدشت الخ٩امليت للٓا غة الْى  و ى ؤال ٢ضدما مىيٖى
 ٢ىالب في والشاهيت،وؤنبذ ألاولى الٗاإلايخحن الخغبحن بحن ما ٞترة ببان اإلاىيٕى  ظا في للخىٓحر ألاولى البىاصع ْهغث الخ٩امل؛بط

امت واقترا٦يت عؤؾماليت ٦خلخحن بلى الٗالم اه٣ؿام ٣ٖب الشاهيت،وجدضدضا الٗاإلايت الخغب بٗض ممىهجت مخماؾ٨ت هٓغيت  بٖؼ

ياحي والاجداص الامغي٨يت اإلاخدضة الىالداث  هٓغيت ٢ىالب في الخ٩امليت الٓا غة نياٚت بلى الضٖىة و٧اهذ.الخىالي ٖلى الؿٞى

 الخإنيل ؤما.(7)الٟترة  ظه زال٫ والضولي ؤلا٢ليمي اإلاؿخىيحن ٖلى والخ٨خالث واإلاىٓماث باإلااؾؿاث الا خمام جؼادض بلى ممىهجت
اٞحرظ٘ بىنٟه للخ٩امل ًٖ ذ ؤلاؾالميت،ؤدً الٟخىخاث ٖهض بلى مىيى  باإلاٟهىم ج٩امل ٖال٢اث ؤلاؾالميت الضولت ٖٞغ

بت مً ؤؾاؾا اإلاٗانغ،والىابٗت ،ٞةن ومً.ظماٖيا وبهما ٞغصدا جد٣ي٣ها دم٨ً ال يغوعيت خاظياث جلبيت في الٚغ مَّ
َل
 الخ٩امل ز

ا بىنٟه ًٖ  .جىٓحًرا مىه ؤؾب٤ مىيى

يٟيىن  يٗخمض       اإلااقغاث زال٫ مً الخ٩امل ؛صعاؾتالذاخلي اإلاعخىي :مؿخىيحن ٖلى الخ٩امل إلاىيٕى مٗالجتهم في الْى

خباعاث) اإلاكتر٦ت وال٣يم ا ؾياؾيت وخضة ٧ل صازل( ال٣ُغيت ؤلٖا  الخاسجي اإلاعخىي  دخٗل٤خحن فيالخ٩امليت، الٗمليت في َٞغ

 الخ٩امل لخد٣ي٤ الؿياؾيت الىخضاث ٖلى( الخاعظيت الخدضداث) الخاعظيت وال٣ىي  الىسب جإزحر زال٫ مً الخ٩امل بضعاؾت
. (8)بيجها ٞيما

                                                           
Dougherty & Pfaltzgraff (Eds), op.cit, P. 421                                                                                                            

(4)
 

Karl W. Deutsch, Political Community & The North Atlantic Area, Princeton: Princeton University Press,
 (5)

  1957, P. 
5, in: Dougherty & Pfaltzgraff (Eds), op.cit , P. 422. 
Groom & Heraclides,"Integration and Disintegration", in:Light & Groom (Eds), op.cit , P. 174.                         

 (6)
 

Hodges,"Integration Theory",in:Taylor (Ed),op.cit,P.237.See also:Dougherty & Pfaltzgraff (Eds),op.cit             
(7)

 
,P.418.  Also: Groom & Heraclites, "Integration and Disintegration", in: Light & Groom (Eds), op.cit, P. 175. 

، 2007القبة،دار اخللدونية للنشر والتوزيع ،اجلزائر، التنظير في العالقات الدولية بين االتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينيةعبد الناصر جنديل،(8) 
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 قتى بحن الخٟاٖل ٖال٢اث زًم في الىَىيت-ٖبر الٟىاٖل في الخ٩امل،ٞخىدهغ إلاىيٕى مٗالجتهم في الخدلُل وخذة ؤما      

ؿ٨غيا وؾياؾا وا٢خهاصدا، اظخماٖيا، الؿياؾيت الىخضاث يٟيت ٞجاءث.(9)ٖو  بضدلت نيٜ لُغح مداولت بىنٟها الْى
 الىَىيت الضولت مغ٦ؼيت ٨ٞغة بخجاوػ ا الىا٢ٗيت اإلا٣اعبت َٝغ مً ٞيه اإلابالٜ ؤلانغاع وجهىيب الضوليت، الٗال٢اث الؾديٗاب

اٖل ؤؾاؾيت جدليل وخضة بىنٟها الىيؿخٟاليت  اإلاُل٣ت الٟىيىيت للُبيٗت ججاوػ ا و٦ظا الضوليت، الٗال٢اث في وخيض ٞو

يٟيت جمىذ الضولي،خيض للىٓام  عئي والضوليت،وجُغح ؤلا٢ليميت الخ٨خالث جمشل التي الىَىيت-ٖبر للٟىاٖل ألاولىيت الْى

يٟيت الخدليل ؤصواث بخضي ٞهيالىٌُٙت ؤما. (10).الضوليت الٗال٢اث في والاؾخ٣غاع وألامً الؿالم إلاؿاثل مٛادغة  ألانليت للْى
يٟيت بمٟغصه(David Mitrany)متراوي صدٟيض ويمشل.والجضدضة   اؽ،٧اع٫  ؤعوؿذ دمشل خحن في ،(Functionalism)ألانليت الْى

يٟيت ممشلي ؤبغػ  (Joseph Nye)هاو ،وظىػي٠(Johan Galtung) ٚالخيىٜ وظىن  بدتزدىوي، وؤميخاو صويدل، -Neo)الجضدضة الْى
Functionalism)  .

ـت الخُـاساث:زـاهُـا         الـىٌُـُٙـت للمٝـاسبـت ال٢ٙـٍش

ـلُـت الـىٌـُـٙـُـت -1   ألـا

يٟيت ماؾؿا ألانل والغوماوي الجيؿيت البردُاوي ميتراوي صدٟيض يٗض         ألاعبٗييياث في  ابكإن ؤ٩ٞاعه بلىع  ألانليت،٣ٞض للْى

 الجاهب ٖلى مغ٦ؼا اإلاجخمٗاث حكهضه الظو الخُىع  لُبيٗت اؾخ٣غاء مً هٕى:" بإهه الخ٩امل ويٗٝغ. الٗكغيً ال٣غن  مً
 ويد٤٣ مىخج خ٣ل ألهه ألاًٞليت؛( الخدتي) الخ٣جي -الٟجي الخ٣ل جغاويوم دمىذ للخ٩امل حٗغيٟه زال٫ ٞمً ،(11)".الخ٣جي -الٟجي

يٟيت، هٓغيخه اٖخباع صعظت بلى( ٞىقي) ؾياسخي اهضماط ؤو بظل٪ مىخ٣ضا والخ٣ضم، الخُىع  حر ج٣ىيت هٓغيت الْى  بل ؾياؾيت، ٚو
اث٠ في ٦بحر جؼادض بلى ؤصي الخ٩ىميت الىٓم في الخ٣ٗيض جؼادض بن:"د٣ى٫  خيىما طل٪ مً ؤبٗض بلى دظ ب حر الٟىيت الْى  ٚو

اث٠  ظه ومشل.الخ٩ىماث جىاظه التي الؿياؾيت  اإلاؿخىي  ٖلى اإلاضعبحن الازخهانيحن ٖلى الُلب ػياصة بلى ٣ِٞ جاص لم الْى
جي،  اإلاك٨الث  ظه مشل بدالء اإلام٨ً مً ؤنبذ الضولي،وبطا اإلاؿخىي  ٖلى الٟىيت اإلاك٨الث في صوعا ؤصث ول٨جها الَى

هل للمخسههحن،  (12)."الضولي الخ٩امل بهجاػ  ظه والخالت اإلام٨ً مً الؿياسخي،ٞةهه ال٣ُإ ًٖ وكاَهم ٞو

جي اإلاؿخىي  مً الخ٩امل ه٣ل في الخ٣جي -الٟجي الخ٣ل في الخ٣ىيحن للمخسههحن الٟٗا٫ الضوع  ميتراوي و ىادا٦ض        بلى الَى

 في (High Politics) الٗليا الؿياؾت مؿاثل مً الاهخ٣ا٫ ٖمليت في الؿياؾيحن الٟاٖلحن صوع  ب ما٫ صون  مً الضولي اإلاؿخىي 
 الخ٣ىيحن اإلاخسههحن  االء جضٖيم في الٟجي-الخ٣جي الخ٣ل في (Low Politics) الضهيا الؿياؾت مؿاثل بلى الؿياسخي الخ٣ل

يٟيت الاؾاؾيت الٟغييت جا٦ضه ما و ى. وحصجيٗهم  الضهيا الؿياؾت ٢ًادا مً دىُل٤ الخٗاون  ؤن مٟاص ا التي للْى
جي ألامً ومؿاثل الؿياؾيت ٧الكاون الٗليا الؿياؾت ٢ًادا ًٖ ٞهلها دم٨ً التي والخ٣ىيت الا٢خهاصدت  طاث وجل٪ الَى

 (13).وال٣يميت ألادضدىلىظيت ألا ميت

                                                           
P.R.Viotti & M.V. Kauppi, International Relations Theory: Realism,Pluralism,Globalism and Beyond,USA,      

(9)
 

Boston: Allynand Bacon, 1997, P. 211. 
Hodges, "Integration Theory", in: Taylor (Ed), op.cit, P. 254.     

(10)
 

 .242جندلً، مصدر سبق ذكره، ص (11) 
Dougherty & Pfaltzgraff (Eds), op.cit, PP. 418-419.    

 (12
 

 :أنظر كذلك. 277 ، ص1985لبنان، بَتوت، دار الكتاب العريب،  ، النظرية في العالقات الدولية،ناصف يوسف حىت(13)

Viotti, & kauppi, op.cit., P. 212.  
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يٟيت في دبرػ ما  زل٤ في بضوعه ؾيؿهم واخض ج٣جي خ٣ل في الخ٩امل ؤن به يٗجي الظو Spill-Over)) الاهدكاع مبضؤ  ى ميتراوي ْو

 خ٣ى٫  في للخ٩امل الٟغم بٌٗ زل٤ بلى جاصو ظضدضة وكاَاث زل٤ ٖىه ديخج مما.ألازغي  الخ٣ىيت الخ٣ى٫  في الخ٩امل
 ؾلمي صولي مجخم٘ بوكاء بم٩اهيت م٘ الٗالمي الؿالم جد٣ي٤ هدى ٢ىيا خاٞؼا ج٩ىن  اليكاَاث  ظه ؤن ميتراوي ويٗخ٣ض ؤزغي،

 ومٗا ضاث بجٟا٢ياث ببغام ؤو جى٢ي٘ ٖبر الا٢خهاصدت،وليـ اإلاجاالث في الخ٩امل ٢ىىاث ٖبر والهغاٖاث الخغوب مً زا٫

يٟيت جسخل٠ و ىا(14).الضو٫  بحن ومىازي٤  في اإلاٗياعيت م٘ باإلا٣ابل واإلاىاٞؿت،وجلخ٣ي الهغإ ٖلى جغ٦ؼ التي الىا٢ٗيت ًٖ الْى

.  والهغاٖاث الخغوب وهبظ الضولي الخٗاون  زال٫ مً الٗالمي الؿالم جد٣ي٤ هدى صٖىتها

ىيت-ٖبر والاظخماٖيت ؤلا٢خهاصدت اإلاىٓماث مً لكب٨ت الخضعيجي البىاء ميتراوي د٣ترح ملمىؽ، وا٢٘ بلى طل٪ ولترظمت       َو

(Supra-national Economic and Social International Organisations) ، خماص ج٨شي٠ ٖلى دغج٨ؼ  وناوعي الضو٫  بحن اإلاخباص٫ الٖا
 اؾخٗضاص ٖلى ج٩ىن  ختى م٩اؾب مً ٖليه دترجب اإلاىٓماث،وما لهظه والئها بإ ميت الجما حر ب٢ىإ ٖلى الٗمل ٢غاعاتها،م٘

 الضولت صوع  ج٣ليو ٖىه دىجم -ميتراوي بدؿب -الخ٩امل مً الىٕى و ظا.(15)مٗه والخ٨ي٠ ؤلا٢ليمي الخ٩امل  ظا لخ٣بل

٣ضان . (16)اإلاخسههت اإلاىٓماث لهالر الٟٗليت ل٣يمخه الؿياصة مٟهىم ٞو

يٟيت ؤن بلى وهسلو  الضهيا؛ الؿياؾت مؿاثل بلى الٗليا الؿياؾت مؿاثل مً والا خمام التر٦حز باعة ه٣ل ٖلى حٗمل ميتراوي ْو

ا يت الغزاء ؤمىع  بإن د٣يىا حٗخ٣ض ألجها  ٞيه جغي  التي الؿياسخي الخ٣ل في الٟجي،وليـ -الخ٣جي الخ٣ل في جدضر والخُىع  والٞغ
حر مىخج ٚحر خ٣ال  ؾدى٣و الخُىع  ٖمليت الؿياسخي،ٞةن الخ٣ل في مجهىصاتها الضولت ع٦ؼث ٞلى.الخ٩امليت للٓا غة ٞٗا٫ ٚو

يٟيت.والؿياسخي الخ٣جي الخ٣لحن بحن الغبِ إلاؿإلت باليؿبت الكإن و٦ظل٪ ؾخًمدل، ؤو  ا خمامها باعة جمىذ ميتراوي ْٞى
. الٟىيت-الخ٣ىيت الخ٣ى٫  باقي الخ٩امل يكمل ل٩ي الاهدكاع مبضؤ ٖلى الخ٩امل،وجغ٦ؼ جد٣ي٤ في الا٢خهاصو الٗامل لضوع 

 الجـذًــذة الـىٌُــُٙـت -2

يٟيت حٗض يٟيتا ٖلى ٞٗل وعص امخضاصا الجضدضة الْى يٟيت امخضاص ٞهي.واخض آن في ألانليت لْى   ظه ألانليت؛ألن للْى
يٟيت ال٨ٟغيت اإلاغظٗيت جمشل ألازحرة  ووخضة اإلاٟا يمي واليؿ٤ الىٓغو  والبىاء اإلاىهج، مؿخىياث ٖلى الجضدضة للْى

 زهىنياتها ومً ٧لياتها، بلى ونىال ظؼثياتها مً اهُال٢ا الاؾخ٣غاجي اإلاىهج ٖلى للخ٩امل صعاؾتها في حٗخمض ٨ٞال ما.الخدليل
لى وخالت، ٖمليت بىنٟه الخ٩امل مٟهىم ٖلى حٗخمض و٦ال ما. ٖمىمياتها بلى لى الاهدكاع مبضؤ ٖو  الىٓغيت ال٨يٟياث ٖو

غاٝ بحن الخ٩امل بلى للىنى٫  . والخاعجي الضازلي اإلاؿخىيحن ٖلى اإلاكاع٦ت ألَا

(.  والٟىاثض اإلا٩اؾب) الخ٩امليت الٗمليت وؤ ميت ،(ال٣يمي الخ٩امل) اإلاكتر٦ت ال٣يم جىاٞغ زال٫ ؛مًداخلُا

ىيت-ٖبر الٟىاٖل ،مخسظة(الخاعظيت والىسب ال٨بري  ال٣ىي ) ؤلا٦غاه ٖىهغ زال٫ ؛مًوخاسحُا  الخٟاٖالث بَاع في َو
 للخدليل ؤؾاؾيت ؤصاة بىنٟها الىْيٟت الخدليل،ومً لىخضاث الكاملت والٗؿ٨غيت والؿياؾيت والا٢خهاصدت، الاظخماٖيت،

يٟي؛ يٟيت جخمدىع  بط الْى  واإلااؾؿاث اإلاىٓماث لهالر ؾلُاتها ًٖ جخسلى الضو٫  ؤن ماصا ا ٨ٞغة خى٫  الجضدضة الْى

                                                           
  Dougherty & Pfaltzgraff (Eds), op.cit , P. 420.     

 (14)
 

Ibid, P.420
(15)

 
 .278يوسف حىت، مصدر سبق ذكره، ص (16)
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 بلٙى ٚادت بلى ب٢ليميا ال٣غاع بؿلُت جخمخ٘ ظضدضة ؾياؾيت ؾلُت بوكاء والئها ٖلى دترجب مما. لها والء ا مٗلىت ؤلا٢ليميت

. (17)البييىو  الاهههاع مغخلت الخ٩امل

يٟيت ؤما  يٟيت ٖلى ٞٗل ٦غص الجضدضة الْى يٟيت ؤه٣اى ٖلى ظاءث ؤجها في ألانليت،ٞخ٨مً الْى  ؤقبه ألانليت الْى

 الى٢ذ اإلا٩اوي،ٟٞي البٗض خيض ٞمً.وصواٞٗه وماقغاجه للخ٩امل اإلا٩اوي البٗض في خهغه دم٨ً لها،والظو ٧اهخ٣اص ج٩ىن  ما
يٟيت ٞيه ج٣غ ال الظو يٟيت ػوالها،جغي  ؤو الضولت بجهادت اٖتراٞها ٖضم هديجت مدضصة ظٛغاٞيت ع٢ٗت بىظىص ألانليت الْى  الْى

يٟيت جد٣ي٣ه بلى جُمذ الظو الٟيضعالي الخىٓيم الؿياصة،والؾيما ٖلى واضخت جإزحراث لها الخ٩امل ٖال٢اث بإن الجضدضة  الْى

مَّ  ٖاليت،ومً ج٩ىن   ىا الخ٩امل صعظت ألن الجضدضة؛
َل
ىاثض م٩اؾب جد٣ي٤ بم٩اهيت ز  ؛(18)واعصا ؤمغا يٗض اإلاٗىيت لؤلَغاٝ ظمت ٞو

 الخ٩امل،ٞةن ماقغاث مؿخىي  ٖلى ؤما.(19)ألاوعبي للخ٩امل ٦بري  هٓغيت ؤو٫  حٗض بجها ألاوعبي،بل الخ٩امل ٖلى جغ٦ؼ ٞهي لظل٪

يٟيت جهيي٠ ا صولت ٧ل وعئيت دخماشخى ال صهيا وؾياؾت ٖليا ؾياؾت بلى للمؿاثل ميتراوي ْو  ًٖ ًٞال.الخ٩امل في َٞغ
يٟيت طل٪،ٞةن  بعاصة -الجضص الىْيٟيحن هٓغ في  - ىا٥ ج٨ً لم الخ٩امل،لى بها دبضؤ التي ال٨يٟيت جدضص لم ألانليت الْى

 الخجغبت ٖلى اإلاترجبت الىخاثج اإلاٗىيت،وؤ ميت الضو٫  ٢غاع نىإ جدمـ ًٖ هاججت (20) (Real Political Will) ٞٗليت ؾياؾيت

.  ٞغصدا جد٣ي٣ها دهٗب ،التي(21)بيجها ٞيما الخ٩امليت

يٟيت ؤن ط٦غه ؾب٤ مما وؿخيخج      يٟيت ٖلى ٞٗل وعص امخضاص هي الجضدضة الْى  ٧اهذ وبطا هٟؿه، الى٢ذ في ألانليت الْى
يٟيت باؾمه،ٞةن اعجباَها صعظت بلى ميتراوي بؾهاماث ٖلى ٦شحرا اٖخمضث ألانليت  بؾهاماث ٖلى ٦شحرا ع٦ؼث الجضدضة الْى

ٌ  اؾالظو ألامغي٩ي  بؾهاماث ؤن البخت يٗجي ال  ظا ؤن ٚحر.ميتراوي ٞٗل ٦ما الؿياؾيت ًٖ الخ٣ىيت ال٣ًادا ٞهل ٨ٞغة ٞع
الخيىٜ وصويدل ٦ةدتزدىوي الجضص الىْيٟيحن اإلا٨ٟغيً ب٣يت حر م وهاو ٚو  جمشل ؤلاؾهاماث ٧ل بن ٖلميا،بل ٢يمت ليؿذ ٚو

يٟيت حك٩ل بط ألاوعبي؛ اإلاؿخىي  ٖلى بسانت وظضث، ؤدىما الخ٩امليت للٓا غة بها يؿتهان ال ٨ٞغيت مغظٗيت  الجضدضة الْى
امت ت ال٨ٟغو  البىاء  اؽ بٖؼ  لخضمت ب٢ليميت ماؾؿاث زل٣ها زال٫ مً خاليا ألاوعوبي وؤلاجداص ؾاب٣ا ألاوعبيت للمجمٖى
.  (22)ؤًٖائها بحن الا٢خهاصو الخ٩امل

يٟيت ٞدىي  اؾديٗاب ؤظل ومً    ألاإلااوي  -يٗض اؽ بط ؛م٨ٟغحها بؾهاماث مسخل٠ بلى الخُغ١  بىا الجضدضة،دجضع الْى

يٟيت ماؾـ-اإلايكإ والبردُاوي ألانل  بم٣خًا ا جداو٫  ٖمليت:"بإهه الؿياسخي الخ٩امل ويٗٝغ ،1951ٖام في الجضدضة الْى
ت  ؤو مغ٦ؼ بلى والا٢خهاصدت الاظخماٖيت الؿياؾيت، ووكاَاتها وؤ ضاٞها والءاتها جدىيل الؿياؾيت الىخضاث مً مجمٖى

يت امخال٥ بلى تهضٝ ؤو ماؾؿاتها جمخل٪ التي واقمل ؤوؾ٘ وخضة  حٗغيٟه ٟٞي ،(23)."اإلاٗىيت الىَىيت الضولت ٖلى ٢اهىهيت قٖغ
 جخلخو مٗيىت ؤ ضاٝ لبلٙى الٗمليت  ظه في اإلاكاع٦ت الضو٫  جخبىا ا التي ؤلاؾتراجيجيت بخل٪ يكبهه ٖمليت بىنٟه للخ٩امل

اه،وهي وجد٣ي٤ الضو٫، بحن الهغإ خضة وجسٟي٠ الضولي، الؿلم بىاء في ٖاصة  الضوليت اإلاىٓماث بةوكاء مخهلت ؤ ضاٝ الٞغ

                                                           
                                                             .Viotti & Kauppi, (Eds),op.cit., P. 211:            ، انظر كذلك279المصدر نفسه ، ص (17)

Groom & Heraclites, "Integration and Disintegration", in: Light & Groom (Eds), op.cit, PP. 178-179. See 
(18)

 also: 
Viotti & Kauppi (Eds), op.cit , P. 214. 

Dosenrode,Op.Cit,P.4   
(19)

 
 .278 يوسف حىت، مصدر سبق ذكره، ص(20)

Hodges, "Integration Theory", in: Taylor (Ed), op.cit , P. 245.                                                                        
 (21

 
 .279 يوسف حىت، مصدر سبق ذكره، ص(22)

Dougherty & Pfaltzgraff (Eds),op.cit,P.421.See also:Viotti & kauppi (Eds),op.cit,P.212.Also:Dosenrode,
 (23)

   
op.cit,P.4. 
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 ؤههاع َغخها ظضدضة ٢ضدمت ٨ٞغة هي والتي،(Global Governance)(24)الٗاإلايت بالخى٦مت يٗٝغ ما ؾيا١ في وؤلا٢ليميت

يٟيت .  والخ٩امل الاهضماط لكغوٍ ألامبرد٣يت الضعاؾت ٖلى لتر٦حز ا هٓغا الْى

يٟيت ،ٞةن(Zero-Sum Game)نٟغيت هٓغة الضوليت للخٟاٖالث جىٓغ التي للىا٢ٗيت وزالٞا       للخٟاٖالث جىٓغ الجضدضة الْى

 جد٣ي٤ مً الىَىيت-ٖبر الؿياؾيت الٟىاٖل زاللها مً جم٨ً ب٨يٟيت (Non Zero-Sum Game) نٟغيت ٚحر هٓغة الضوليت

اه،ٞةن جد٣ي٤ بلى يؿعى الخ٩امل ؤن وبما (25).م٩اؾب  في  –ال٣ىة ألن ال٣ىة؛ بٗىهغ ا خمامه ٖضم في ميتراوي ديخ٣ض  اؽ الٞغ
بت ًٖ مىٟهلت ٚحر -اٖخ٣اصه اه جد٣ي٤ في الٚغ . 26)الٞغ

غاٝ مً والخؿاعة ال٨ؿب إلاٗضالث ج٩امليت ٖمليت ؤدت  اؽ دسً٘ و ٨ظا،  َٝغ ؤو جى٢٘ ٩ٞلما الٗمليت، في اإلاكاع٦ت ألَا

اإلاا.ؤزغي  ؤَغاٝ م٘ الخٗامل في وكاَه مً م٩اؾبؿحزدض ٖلى ؾيدهل بإهه يٟيت ؤن َو  هٓغيا بىاءً  حك٩ل الجضدضة الْى
ت مد٨ما  ٖلى دخى٠٢ الخ٩امل هجاح مضي بإن ألاوعبيت والٟدم الهلب لهيإة صعاؾخه في يؿلم  اؽ ،ٞةن(27)ألاوعبيت للمجمٖى

 ألاهاهيت اإلاهالر بإن  اؽ ويغي .(28)والٗام الخام ال٣ُاٖحن في الخ٩امليت الٗمليت في الغثيؿت ال٣ىي  ججىحها التي اإلا٩اؾب
 الؿى١  مً بغيُاهيا ببٗاص ٞغوؿا مداولت ٞمشال.آزغ َٝغ ببٗاص ؤو اؾخ٣ُاب في باعػا صوعا للخ٩املخاصو الؿاعي للُٝغ

اة بٗض بال الؿى١  بلى بغيُاهيا جىًم لم ألاهاهيت،بديض ٞغوؿا مهلخت ًٖ هاجج اإلاكتر٦ت ألاوعبيت  قاع٫  الججرا٫ ٞو

 (29).1972 ٖام) DegauleCharles(صيٛى٫ 

 ج٣خهغ الخ٩امل ٞٗمليت. (Gradual Politicization)الخضعيجي الدؿييـ مؿإلت  ى  اؽ ٖىض الخ٩امل ٖمليت في الاهدباه دلٟذ ما

 ٖمليت في اإلاكاع٦ت الضو٫  ٢غاع نىإ بلى اإلاهمت جخدى٫  الٗمليت بجهاء بٗض زم الٟىيت،-الخ٣ىيت ألا ضاٝ ٖلى البضادت في

 اإلاجا٫ بلى الٟجي -الخ٣جي اإلاجا٫ مً الاهخ٣ا٫ د٩ىن   ىا ومً.هٟؿه حؿييـ في دبضؤ الٟجي -الخ٣جي الخ٩امل الخ٩امل،و٦إن
 اإلا٣اعبت ظى غ يٗض الظو الاهدكاع بمبضؤ يؿمى ما و ظا.ألازغي  ال٣ُاٖاث ليكمل الخىؾ٘ في الخ٩امل ٞيإزظ.(30)الؿياسخي

يٟيت  الا٢خهاصو الخ٣ل في ج٩ىن  للخ٩امل ألاولى اإلاداوالث ؤن مٟاص ا ؤؾاؾيت ٞغييت ٖلى د٣ىم مبضؤ و ى. الجضدضة الْى
 ويدضص ال٨ٟغة، لهاجه اؾدىاصا الا٢خهاصو الخ٩امل دلي الؿياسخي الخ٩امل بن:ؤو الخ٣ى٫؛ ب٣يت لدكمل-بٗض ٞيما -لخىدكغ

يٟيىن  يٟي الاهدكاع بحن الخىانل ٖال٢ت الجضص الْى  حهخم الظو الؿياسخي والاهدكاع الضهيا بالؿياؾت حهخم الظو الْى

. الخ٩امل ٖمليت ٖلى جإزحرا ألا٦ثر الىٕى دىضخىا لم الٗليا،ول٨جهم بالؿياؾت

ىيت-ٖبر ماؾؿت بوكاء الاهدكاع مبضؤ ٞىاثض ؤ م مً غاٝ اجٟا١ مشال اٞتريىا ٞلى.(31)وجضٖيمها ظضدضة َو  في اإلاكاع٦ت ألَا
 ل٨ً.الكغ٦ت ه٣ٟاث بخدضدض ٢يامه خيض البضادت،مً في بها د٣ىم مً  ى الٟجي هُٟيت،ٞةن قغ٦ت بىاء ٖلى الخ٩امليت الٗمليت

                                                           
ة الوحدة يشَت مفهوم احلوكمة العادلية إىل مفاىيم نشر وتعزيز ثقافة السالم العادلي أساسها حقوق اإلنسان والرفاىية االقتصادي انطالقا من فكر(24)

 .ةوظهرت جليا يف عقد التسعينيات من القرن العشرين عقب االهنيارات االقتصادية واألزمات ادلالية اليت شهتها دول آسيا وأمريكا الالتيٍت.ادلتعددة

Viotti & Kauppi (Eds), op.cit , P. 212.    
 (25)

 
Dougherty & Pfaltzgraff (Eds), op.cit , P. 431    

 (26)
 

                             .Dougherty & Pfaltzgraff (Eds), op.cit , P. 431 :أنظر كذلك. 279مصدر سبق ذكره، ص يوسف حىت، (27)

Dougherty & Pfaltzgraff (Eds), op.cit , PP. 430-431.                                                                                    
 (28)

 
 .289،ص 1985وليد عبد احلي،الكويت،كاظمة للنشر،/د:ميس دوفريت وروبرت بالتسغراف،النظريات ادلتضاربة يف العالقات الدولية،ترمجةج(29)

Dougherty & Pfaltzgraff (Eds), op.cit , PP. 431-432.    
 (30)

 

Hodges,"Integration Theory", in:Taylor (Ed),op.cit,. P.246. Also:Erik Oddvar Erickson & John Erik Fossum, (31)"The 
European Union and Post-National Integration", http://www.arena.uio.no/publications/wp99_9.htm.  See Also : 

Hodges, " Integration Theory", in : Taylor (ed), op.cit , P. 246. 

http://www.arena.uio.no/publications/wp99_9.htm
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 هٟؿه ج٨يي٠ في ألازحر  ظا دبضؤ بط الؿياسخي؛ ال٣غاع ناو٘ بلى والدؿٗحر والاؾخحراص الخهضدغ مهام جيخ٣ل اإلاكغوٕ اهتهاء بٗض

ؿيـ دبضؤ اإلاكغوٖالظو  ظا م٘ .  بىٟؿه هٟؿه يُل

ع  الضوليت الٗمل إلاىٓمت صعاؾخه وفي يٟي بالخدليل وا٢ترن  الاهدكاع مبضؤ  اؽ َىّل ت الىٓم لىٓغيت الْى  الظو اإلاضي إلاٗٞغ

 (Inputs)اإلاضزالث بضازله ازخباع،دًم بإهبىب اٞتريه الضوليالظو الىٓام في حٛيحر إلخضار اإلاىٓمت؛  اجه جخجاوػه ؤن دم٨ً
 ال٣اهىهيت وال٣ىاٖض الضوليت اإلاىٓماث ٢غاعاث في الخ٩ىميت،واإلاسغظاث الؿياؾاث في اإلاضزالث جخمشل. (Outputs) واإلاسغظاث

ٌ، ًٖ حٗبر اإلاسغظاث ٧اهذ ٞةطا.الخ٨ٟ٪ ؤو الاهضماط هدى ؾىاء الضولي الىٓام بىنلت جىظه اإلاسغظاث و اجه.الضوليت  الٞغ
مَّ  ومً والخٗميم، الاهدكاع ًٖ ماقغا ٞخ٩ىن  الىجاح ًٖ حٗبر ٧اهذ بطا الخ٨ٟ٪،ؤما ًٖ ماقغ ٞهظا

َل
 وج٨شي٠ اإلايل ػياصة ز

غاٝ لضي الؿياؾيت باإلعاصة دغجبِ آليا،ول٨ىه ددضر ال  اؽ ٖىض الخٗميم ؤن ٖلما.(32)الخ٩امل هدى الخىظه  ومضي ألَا

. (33)الجضدض الىا٢٘ م٘ للخ٨ي٠ اؾخٗضاص ا

اث زالر ٖلى ؾياؾييٗخمض ج٩امل بلى الا٢خهاصو الخ٩امل حٗميم ؤن  اؽ عؤو وفي        اإلاخٛحراث: اإلاخٛحراث،هي مً مجمٖى

 والخٗضصدت الىخضاث، حجم:ال٣اٖضدت؛ٞدكمل اإلاخٛحراث ؤما.الخغ٦يت واإلاخٛحراث الا٢خهاصو الاجداص ومخٛحراث ال٣اٖضدت،

 الاجداص مخٛحراث جًم خحن في. الىخضاث بحن الخٟاٖل وصعظت الىسب وصوع  الؿياؾيت، الىخضاث صازل الاظخماٖيت
 ٖمليت ٖلى الخغ٦يت اإلاخٛحراث وجدخىو . وؤ ضاٞها الخ٩ىمت ؤٖما٫ في اإلاكاع٦ت ومؿخىي  اإلاٟىيت، الؿلُت الا٢خهاصو،حجم

 مىاظهت في الخ٨ي٠ ٖلى الخ٩ىماث ٢ضعة ومؿخىي  الخ٩امل، بٗض الؿياؾيت الىخضاث بحن الخٟاٖل وصعظت ال٣غاع، اجساط

 (34).ألاػماث

 مً الشالىر  ظا زال٫ مً الؿياسخي الخ٩امل بلى الا٢خهاصو الخ٩امل مً الخٗميم إلابضؤ اإلاؿخٟيًت صعاؾخه بٗض       

غ اللخان اإلاى٣ُخان  ما الالجيييت ؤمغي٩ا وجلحها الٛغبيت ؤوعبا ؤن في جخمشل ؛ألاولى: هديجخحن بلى  اؽ جىنل اإلاخٛحراث،  ٞحهما جخٞى

 ٖمليت ٞحها ج٩ىن  التي اإلاهمت اإلاؿاثل مً هي ؤلاوؿان خ٣ى١  ؤن  اؽ ٞحها ؛ٞحري الثاهُت الىدُجت ؤما. اإلاخٛحراث  ظه اٚلب
 (35).الٗماليت بالى٣اباث يؿمى ما ٖلى الؼاثض التر٦حز في يغوعة دغي  ٞال.وؤهجر ؤهج٘ والاهدكاع الخٗميم

يٟيت بازخهاع،ٞةن        ب٢ليميا الضولي للخىٓيم الىالء ٖىهغ: أوال ؤؾاؾيت،هي، ٖىانغ زالزت ٖلى جغ٦ؼ الجضدضة  اؽ ْو

 بلى الٟىيت-الخ٣ىيت اإلاؿاثل مً الاهخ٣ا٫ زال٫ مً الخضعيجي الدؿييـ ٖىهغ: زاهُاو ،الخ٩امليت الٗمليت إلوكاء صوليا ؤو ٧ان
 الخ٩امل ؤن يٗجي الظو الخٗميم مبضؤ في ٞيخمشل الثالث الّىفش ؤما.اإلاجالحن بحن  اؽ دجم٘ ميتراوي، ٨ٖـ ٞٗلى. الؿياؾيت

 بلى الا٢خهاصو الخ٣ل مً اهخ٣ل ألاوعوبيالظو لالجداص باليؿبت الخا٫  ى مشلما ألازغي، الخ٣ى٫  في الخ٩امل بلى داصو خ٣ل في
 طل٪ بٗض لييخ٣ل مىخض، صؾخىع  هدىب٢غاع مىخض،وؾٗيه ؤوعوبي بغإلاان وبوكاء الٗملت، جىخيض زال٫ مً الؿياسخي الخ٣ل

بت زال٫ مً الٗؿ٨غو  الخ٣ل ليكمل الخ٩امل . اإلاكتر٥ ألاوعبي الضٞإ بةؾتراجيجيت يؿمى ما بوكاء في ؤَغاٞه ٚع

يٟيت ظضدضا همىطظا هاي حىصٍٚ َىع   اؽ، ؤٖما٫ بلى وباالؾدىاص         الٗمليت ٖلى ؤؾاؾا يٗخمض الجضدضة، للْى

 في بدا ا مد٨م،ملخها هٓغو  بىاء ؾيا١ في Potential Integration)) اإلادخمل والاهضماط  (Mechanisms Process)اإلاي٩اهحزميت

                                                           
Dougherty & Pfaltzgraff (Eds), op.cit , PP. 432-433.   

 (32
 

Ibid,P.434
(33)

 
 .288 ، ص مصدر سبق ذكره دوفريت و بالتسغراف،(34)
 .289 ، ص المصدر نفسه(35)
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يت الىسب ومؿا مت الخجاعة، مجاالث في الخى٣الث وج٨شي٠ الاهدكاع، مبضؤ مي٩اهحزماث  والهىيت اإلادليت، ؤو الىَىيت البحرو٢َغ

 .(36)الخ٩امليت الٗمليت في الخاعظيت وال٣ىي  الىسب وب٢دام ؤلا٢ليمي، للخ٩امل يغوعيت مٗياعيت ٢يًما بىنٟها وألادضدىلىظيا

ا هاو اإلاي٩اهحزماث،دً٘  ظه م٘ وباإلاىاػاة
ً
 الؿياؾيت الىخضاث بحن الخ٩اٞا:في ؤلا٢ليمي،ددهغ ا الخ٩امل لخد٣ي٤ قغوَ

 في وصوع ا الؿياؾيت والخٗضصدت الخ٩امل، في الىسب ٞٗاليت ومضي الا٢خهاصدت، اإلاؿخىياث خيض مً الخ٩امل في اإلاكاع٦ت

 هجاح ٞحرظ٘ الشالض، الٗالم في وجل٪ الٛغبيت ؤوعبا في الخ٩امليت الخجغبت بحن هاو دمحز و ىا.وجمخيجها الخ٩امل ؤَغاٝ جضٖيم

حر بلى ألاولى كل  ظا جٞى ،ٞو غاٝ ٢ضعة قٍغ ؤما.لٛيابه الشاهيت الكٍغ  ببلٙى مغ ىن  ٞهى والاؾخجابت الخ٨ي٠ ٖلى ألَا
.  (37)الخ٩امل ٖمليت في اإلاؿا مت لؤلَغاٝ ٖا٫ صازلي اؾخ٣غاع مؿخىي 

غ  الضو٫  في وجل٪ اإلاخ٣ضمت الضو٫  في الخ٩امل ججاعب بحن للم٣اعهت ٖمليا بَاعا وقغوَه بمي٩اهحزماجه للخ٩امل هاو دٞى

 جهب ؤؾاؾيت ٞغيياث خؼمت و٦ظا. الٟيضعالياث باججاه للخ٩امل الضو٫  ب٢ضام ؤو ب٢با٫ مضي ًٖ ج٣ييميا بَاعاو. اإلاخسلٟت
. الخ٩امليت الٗمليت جٟٗيل بؾتراجيجيت ٢الب في ٧لها

 الضو٫  مىٓمت: مشل والجهىيت، ؤلا٢ليميت اإلاىٓماث مسخل٠ جاصحها التي ألاصواع بخدليل هاو لظل٪،٢ام جإؾيؿا
ت الضو٫  وظامٗتألامغي٨يت، ت الىؾُى، ألمغي٩ا اإلاكتر٦ت والؿى١  ؾاب٣ا، الا٢خهاصدت ألاوعبيت الٗغبيتواإلاجمٖى  ومجمٖى

 وجخدى٫  جخُىع  ؤن بم٣ضوع ا ليـ ؤلا٢ليميت الا٢خهاصدت اإلاىٓماث ؤن مٟاص ا هديجت بلى هاو بٗض ا وجىنل. الكغ٢يت بٞغي٣يا
 في" Islands of Peace" للؿالم ظؼع  زل٤ في حؿهم الضولي،ول٨جها اإلاؿخىي  بلى ؤلا٢ليمي اإلاؿخىي  مً: ؤو ظضدضة؛ وخضاث بلى

يٟيت الغوابِ جمخحن في جؼيض وؤجها. (38)الٗالم ًاء الضو٫  بحن الٗال٢اث جُىع  التي الْى  . جدؿيجها ٖلى وحٗمل ٞحها ألٖا

ىوي ؤما       بم٣ضوع ا د٩ىن  ؾياؾيت هسبت ٖلى يؿخدىط الظو اإلاجخم٘ طل٪: بإهه اإلاخ٩امل الؿياسخي اإلاجخم٘ ٞيٗٝغ ؛ئًتًز

ت -ظيل) مٗخبرة ٖى٠ ٢ىة َٝغ مً ؤلا٦غاه ؤو الٗى٠ وآلياث وؾاثل قتى اؾخٗما٫  بمشابت وج٩ىن (.بلخ...مسابغاث-قَغ
 بحن اإلاىظىصة الؿياؾيت الٟىاع١  ٧ل اإلاجخم٘  ظا في وجظوب للكٗب، الؿياؾيت الهىيت اإلاجخم٘،وجدضص صازل اإلا٣غع  الجهاػ

يٟيت صعاؾخه في ددىاو٫  بدتزدىوي ؤن يٗجي ما.(39)الخ٩امل دلي الظو الؿياسخي الخىخيض لخد٣ي٤ اإلاسخلٟت الىخضاث  الجضدضة للْى

ىيت، -ٖبر ؾياؾيت وخضاث لدك٨يل الخ٩امليت الىماطط بٌٗ ٖلى مٗخمضا الخ٩امل، ًٖ اإلاترجبت الىخاثج  (40): في ممشلت َو

  (The West Indies Federation)(                 1958-1962) ؤهضدؼ الىؾذ بجدــاص  -

  (The Nordic Associational Web)(                     1953-1964) الكمــا٫ بجدــاص -

 .(The United Arab Republic)(          1958-1961) اإلاخدضة الٗغبيت الجمهىعيت -

 (The European Economic Community)  (          1958-1964) اإلاكتر٦ت ألاوعوبيت الؿى١  -

حر مً الؿياؾيالبض الخىخيض دخم ل٩ي اٖخ٣اص إهه وفي ت جٞى خماص:اإلااقغاث،مجها مً مجمٖى غاٝ بحن اإلاخباص٫ الٖا  اإلاٗىيت ألَا

 ٢ىي  ج٩ىن  هٟٗيت،ٞهىا م٩اؾب جد٣ي٤ ؤظل مً ٧اهذ ٞةن.الخىخيض صواٞ٘ بدؿب الخاعظيت ؤو الضازليت الخىخيض و٢ىي 

                                                           
Dougherty & Pfaltzgarff (Eds), op.cit , PP. 439-441. See also: Erickson & Fossum,  op.cit       

(36)
 

Dougherty & Pfaltzgraff (Eds), op.cit , PP. 441-442.  
 (37

 

38)267جندلً ،مصدر سابق ذكره، ص 
 

Dougherty & Pfaltzgraff (Eds), op.cit , P. 421.  
(39)

 

Ibid,P. 428
(40)
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 مبضؤ ًٖ ًٞال الخاعظيت، ال٣ىي  صوع   ىا باإل٦غا ٟي٩ىن  الخىخيض ٧ان بطا ؤما.الخىخيض ؤَغاٝ بحن: ؤو صازليت؛ الخىخيض

 الضازلي اإلاؿخىيحن ٖلى الخىخيض دضعؽ بظل٪ وصويدكى ى ميتراوي: مجهم بسانت الىْيٟيحن، ب٣يت قإن طل٪ في قإهه الاهدكاع
. والخاعجي

 الؿياسخي، الخىخيض لبلٙى اجباٖها مً البض مغاخل ؤعب٘  ىا٥ ؤن بدتزدىوي والىماطط،دغي  اإلااقغاث جل٪ ٖلى اٖخماصا      

 ٢ُاٖاث زال٫ مً الخىخيض ومغخلت الخ٩امل، ٢ىي  صعاؾت زال٫ مً الخىخيض ومغخلت الخىخيض، ٢بل ما مغخلت(41):هي
.  الؿياسخي الخىخيض ٖمليت اهتهاء ومغخلت الخ٩امل،

 ٖضم بلى دغظ٘ ؤهضدؼ الىؾذ اجداص ٞكل ؤن ؛هيألاولى:هديجخحن بلى بدتزدىوي جىنل الىماطط، لخل٪ صعاؾخه زال٫ ومً
 وجغيييضاص ظاماد٩ا و٢ىة دخماشخى ٞيضعالي اجداص جُىيغ ؤظل مً لىٟىط ا زاعظيت ٢ىة ؤو هسبت بىنٟهل بغيُاهيا اؾخسضام

ًاء ب٣يت م٘ باإلا٣اعهت  ؤهه بسانت ،(42)وجُىعه ألاوعبي البىاء وكىء م٘ ميسجما ألامغي٩ي الخإزحر ٧ان خحن في الًٟٗاء، الٖا
 ٖلى ؤهه ؛هيالثاهُتو. ألامغي٨ـيت اإلاخدضة للىالداث هٟىط مى٣ُت الٛغبيت ؤوعبا ٞحها ٧اهذ التي والٟترة ماعقا٫ مكغوٕ بٗض ظاء

م غاٝ بحن الخىخيض ٖمليت في الخاعظيت الىسبت جاصده الظو الٟٗا٫ الضوع  مً الٚغ  ؤخياها ٖاث٣ا حك٩ل ٢ض ؤجها ٚحر اإلاٗىيت، ألَا

 ٖلى اإلاخدضة الىالداث اٖخمضث ٣ٞض.طل٪ ٖلى ؾاَ٘ مشا٫ ألامغي٩ي ماعقا٫ مكغوٕ ولٗل.للخىخيض الضازليت الىسب ؤمام
 الاؾخ٣ُاب لؿياؾت الٛغبيت،جُبي٣ا ؤوعبا صو٫  صازل اليؿاعيت الخغ٦ت جدُيم بٛيت وبىائها؛ الٛغبيت ؤوعبا لخمىيل اإلاكغوٕ

 لخد٣ي٤ الٗالم في الىٟىط مىا٤َ مً مم٨ً ٖضص ؤ٦بر ٦ؿب ؤظل مً الباعصة الخغب ببان الٗٓميحن ال٣ىجحن بحن الضولي

. الٗالم ؤمغ٦ت: الٗاإلايت؛ؤو الهيمىت

اٖلت، ٢ليلت هسب  ىا٥ ٧اهذ ما ب٣ضع ؤهه بدتزدىوي الىديجخحن،اؾخيخج  اجحن وءى ٖلى     الخ٩امل ٞغم مً دؼيض ب٣ضعما ٞو

غاٝ قٗىع  مضي ٖلى جخى٠٢ الاهًمام ٢ىاٖت وؤن.الكامل والاجها٫ وؤلا٦غاه اإلاىٟٗت ٖىانغ جىاٞغ يغوعة م٘ وج٣ىيخه  ألَا
غاٝ قٗغ ٩ٞلما.الىخاثج بإ ميت اإلاكاع٦ت ىاثض،ؾيضٞ٘ م٩اؾب لهم ؾيججي جىخيض م بإن ألَا  َلب بلى ؤزغي  بإَغاٝ ٞو

.  (43) بليه لالهًمام الخشيذ جغ٦يا وؾعي الكغ٢يت ؤوعبا صو٫  بٌٗ ليكمل وجىؾيٗه خاليا الاوعوبي الاجداص: مشل الاهًمام،

دؾ ١اس٥  ؤن ٚحر  ٖىهغ ؤ ميت ببغاػ ٞهىيداو٫ .والىٓم الاجها٫ لىٓغيتي اؾخٗماال الجضص الىْيٟيحن ؤ٦ثر مً يٗض دٍو

 الهلت جىزي٤ ٖلى يٗمل الاجها٫ ٞٗىهغ.به التزوص يغوعة بلى الاظخمإ ٖلماء ٧ل دضٖى الاظخماٖيت،بل الٗلىم في الاجها٫
 هدى باصعة ج٩ىن  مخماؾ٨ت ٖال٢اث الضولي،ٞخيكإ اإلاؿخىي  ٖلى الؿياؾيت والىخضاث اإلادلي اإلاؿخىي  ٖلى الاٞغاص بحن

 اإلاخباصلت باالؾخجابت مغا٣ٞا ٧ان بطا الخ٩امل،بال بلى داصو ال ٢ض اإلاتزادض اإلاخباص٫ الخماؾ٪ ؤن ٚحر. بيجها ٞيما ج٩امل ٖال٢اث

(Mutual Response)ت اإلا٣ى٘ الغص حٗجي التي حر وج٣خطخي. الخ٩امل في اإلاؿا محن الؿياؾيحن الٟاٖلحن َلباث مً إلاجمٖى  جٞى

 صون  مً وؾلميا وصدا اإلاُغوخت اإلاكا٧ل مٗالجت دم٨ً ٖىضثظ.واإلاد٩ىمحن الخا٦م بحن اإلاخباصلت الش٣ت ٖىهغ  ى مهم قٍغ
 وألامً الؿلم بًمان ٦ٟيلت ماؾؿاث لخد٣ي٤ صٖىجه في ميتراوي م٘ صويدل دلخ٣ي و ىا.والٗى٠ ال٣ىة اؾخٗما٫ بلى اللجىء

 ٖال٢اث بلى جُىعث ؾاَٗا،خيض مشاال الكماليت ؤمغي٩ا صو٫  م٘ اإلاخدضة الىالداث ٖال٢اث مً صويدل ويجٗل. والاؾخ٣غاع
 وجخماؾ٪ ؾغي٘، بدجابيتوبك٩ل لها الاؾخجابت ج٩ىن  اإلاُالب ؤ ميت ٞب٣ضع.بالىاٞخا يٗٝغ ؤنبذ ما ؾيا١ في ج٩امل

ت  في بدغلىضا في البردُاوي للخ٨م باليؿبت خضر مشلما ؤلاهضماط ٖضم بلى طل٪ ال٨ٗـ،ٞؿياصو ٧ان بطا ؤما.ؤ٦ثر اإلاجمٖى

                                                           
 .280-279، ص ص  مصدر سبق ذكرهوفريت و بالتسغراف، د(41)
 .280 ادلصدر نفسو، ص(42)

Dougherty & Pfaltzgraff (Eds), op.cit , PP. 429-430.     
(43)
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  اجه جمحزث ٩ٞلما.بالخ٩امل اإلاٗىيت الضو٫  بحن الٗال٢اث بخاعيش الاجها٫ ٖىهغ صويدل دغبِ و ىا.(44)ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن 

مَّ  ومً الاجها٫، ٢ىىاث جٟٗلذ والخٗاون  بالىص الٗال٢اث
َل
 الىصدت ٞالٗال٢اث (45).صخيذ وال٨ٗـ بيجها ٞيما اإلاٗلىماث جض٤ٞ ز

بت مً وجؼيض الضو٫  بحن وألاوانغ الغوابِ جمخحن ٖلى حٗمل غاٝ وبلخاح ٚع  الؿياؾيت الىخضاث وج٩ىن .الخ٩امل هدى ألَا
غ لبًٗها اإلاخازمت  ظٛغاٞيت مىا٢٘ في ج٣٘ التي جل٪ مً بيجها ٞيما واإلاٗلىماث الاجهاالث جض٤ٞ مؿإلت في خٓا ؤٞو

 .الاجها٫ ٖىهغ زال٫ مً الؿياؾيت الىخضاث بحن الخ٩امل جد٣ي٤ في الجٛغافي الٗامل صوع  دبرػ و ىا. (46)مخباٖضة

يٟيت بن خماص صعظت جدضص والاجهاالث الخى٣الث جض٤ٞ ػياصة ؤن مٟاص ا ؤؾاؾيت ٨ٞغة ٖلى حٗخمض صويدل ْو  بحن اإلاخباص٫ الٖا

 في مىهجيخه وبغػث.(47)بيجها ٞيما الخ٩امليت الٗمليت وصدمىمت ٞإ٦ثر ؤ٦ثر جماؾ٨ها بلى داصو اإلاخ٩املت،مما الؿياؾيت الىخضاث

لسخي قما٫ إلاى٣ُت صعاؾخه  الخ٩امل ٖمليتي بحن حكابه ٞهىا٥.صوليا جُبي٣ه مدليا،دم٨ً دُب٤ ما ٧ل -خؿبه-ألهه ؛مدليا ألَا

 اإلاىخض ألامً همىطط: اإلاجخمٗاث، ما ؤمً لبلٙى همىطظحن صويدل صعاؾتهيُغح ٟٞي.(48)والضولي اإلادلي اإلاؿخىيحن ٖلى
(Common Security) الخٗضصو ألامً وهمىطط (Pluralistic Security).(49):في صويدل ٞيلخهها ،اإلاىخذ الىمىرج قغوٍ ؤما 

 ؤلاصاعيت ال٣ضعاث في ملمىؾت اإلاكتر٦ت،وػياصة اإلاىٟٗت ويمان مخمحز، خياة وهمِ الغثيؿت، ال٣يم في اإلاكتر٥ الاوسجام

  (Zoneاإلاغ٦ؼ بمى٣ُت يؿمى ما وجُىع  اإلاكاع٦ت، الؿياؾيت الىخضاث لبٌٗ -ألا٢ل ٖلى-٦بحر ا٢خهاصو وهمى والؿياؾيت،
(Center اإلاديُيت اإلاىا٤َ خىلها جخجم٘ التي)(Peripheral Zones الىيىماع٦سخي اإلاىٓىع  بمٟهىم)(Neo-Marxism Paradigm، 

ضم  الؿياؾيت، اإلاجاالث في ألاٞغاص وحٗبئت الؿياؾيت، الىسبت ٢اٖضة وػياصة ظٛغاٞيا، الاظخماعي الاجها٫ خل٣اث اه٣ُإ ٖو

. وألاٞغاص الىخضاث بحن والخٗامل الاجها٫ ظىاهب وحٗضص

 نىإ و٢ضعة اإلاكاع٦ت، الضو٫  مسخل٠ في ال٣غاع نىإ بحن ال٣يم باحؿا١: ٖىضه ،ٞخخمشلالخّذدي ألامً همىرج قغوٍ ؤما
ا، بًٗهم لؿلى٥ اإلاكتر٥ الخيبا ٖلى ال٣غاع ًً  التي وال٣ًادا للمكا٧ل الؿغيٗتو اإلاخباصلت الاؾخجابت ٖلى وال٣ضعة بٗ

. الؿلميت بالُغ١  جىاظهها

 لئلمبراَىعيت وظغي  وج٨٨ٟها، الخ٩امليت الخجاعب وج٨ٟ٪ جمؼ١  ؤؾباب جدضدض بلى صويدل صعاؾتهخىنل بٗض

ضم ،(الهىيت)والٗغ٢يت اللٛىيت الٟىاع١  جىامي في ازخهغ ا ؤلادغلىضو،خيض-ؤلاهجلحزو  الاجداص ؤو الىمؿاويت-الهىٛاعيت  ٖو

 مً جم٨ىذ الضو٫  بٌٗ وباإلا٣ابلهىا٥.مؼمً ا٢خهاصو ع٧ىص مً مٗاهاتها ًٖ ًٞال ٞحها، الخا٦مت الؿياؾيت الىسب ٞٗاليت
 جُىيغ في للخ٩املي٨مً ألاؾاسخي الكٍغ ؤن بلى وبغيُاهيا،مكحرا و٦ىضا اإلاخدضة ٧الىالداث الخٗضصو ألامً همىطط جد٣ي٤
 ٖلى للخ٩امل صعاؾخه في دغ٦ؼ صويدل د٨ً،ٞةن ومهما.(50)هاو ظىػي٠ طل٪ في ويايضه اإلاٗىيت، الضو٫  بحن الاجها٫ ٖىهغ
خماص زال٫ مً الاجها٫ ٖىهغ  والاجهاالث اإلاٗلىماث جض٤ٞ مً دؼيض الظو الجٛغافي والخ٣اعب اإلاٗىيت الضو٫  بحن اإلاخباص٫ الٖا

مَّ  بيجها،ومً ٞيما
َل
. بيجها الخ٩املي الىمىطط صدمىمت ز

                                                           
Taylor, op.cit , PP. 243-244.       

 (44)
 

Dougherty & Pfaltzgraff (Eds), op.cit , P. 424.   
 (45

 
Taylor,op.cit,P.244.See also :Dougherty & Pfaltzgraff (Eds),op.cit,P.425.Also:Dosenrode,op.cit,P.5    

(46)
 

Hodges, "Integration Theory", in: Taylor (Ed), op.cit , P. 245.                                                                             
 (47)

 
Dougherty & Pfaltzgraff (Eds), op.cit, P. 425.

(48)
 

Ibid,PP.425-426                                                                                                                                                     
(49)

 

Idem,P.427
(50)
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يٟيت للم٣اعباث اهخ٣اًصا بىنٟهأالخِىٖ حىن  صعاؾت وظاءث   بط ؛ بسانت ألانليت ميتراوي بٗامت،ووْيٟيت الؿاب٣ت الْى

ان ٞحها يك٩ل التي الٗمليت: " بإهه الخ٩امل يٗٝغ ا ؤو َٞغ ٞغ ىضما... واخضا ؤ٦ثَر  خالت ؤمام ج٩ىن  الدك٨يل ٖمليت جيخهي ٖو

حن بلى َٝغ اه٣ؿم بطا وباإلا٣ابل ج٩امل،  (51)." اهدال٫ ؤو ج٨ٟ٪ خالت ؤمام ج٩ىن  الاه٣ؿام خالت اهتهاء ٖىض ٞةهه ؤ٦ثر ؤو َٞغ

غاٝ) ألاظؼاء بحن الخماؾ٪ ٖلى ؤؾاؾا يٗخمض الخ٩امل ؤن دبحن ؤن حٗغيٟه في ٚالخيىٜ يؿعى  ٞيه مبرػا ،(الخ٩امل) وال٩ل( ألَا

يٟيخه جدليل ؤصاة بىنٟها الىْيٟت صوع  يٟخه َٝغ ٧ل داصو ٞديىما.لْى غاٞالظو ٧ل بحن الخىاػن  مً هٕى ددضر ْو  ألَا
 ج٩امل وهمىطط ال٣يمي، الخ٩امل همىطط:ؤؾاؾيت،هي هماطط زالزت ٚالخيىٜ ويً٘.جمامها الخ٩امل ٖمليت بلٙى ٖىه دىجم

غاٝ، . (52)وال٩ل ألاظؼاء بحن الخباصلي الخ٩امل وهمىطط ألَا

 مهالر لهم الخ٩امل ؤَغاٝ ؤن اٖخباع ٖلى ال٣يم في الخمازل ق٩ل: ق٩لحن ٖلى ٞيى٣ؿم ؛الُٝمي الخ٣امل همىرج ؤما
مي مخجاوؿت،والك٩ل

ّل
ـل  في الىمىطط  ظا ججؿض ،خيض(وؾٟلى وؾُى ٖليا، بلى ال٣يم جغجيب ٖمليت) ال٣يمي الدؿلؿل ؤو الؿّل

. خغيت،وخضة،اقترا٦يت:في جخمشل التي الضولخحن بحن مكتر٦ت ٢يم ٞهىا٥.وؾىعيا مهغ بحن اإلاىخضة الٗغبيت الجمهىعيت بَاع

 باليؿبت وخغيت لؿىعيا باليؿبت وخضة الٗليا، ال٣يمت ازخياع في جىا٤ٞ  ىا٥ ٞليـالُٝمي بالدعلعل دخٗل٤ ٞيما ؤما

 إلاا الٗليا ال٣يمت ازخياع في الضولخحن بحن جُاب٤ ٧ان ٞلى.الىخضة لٟكل الغثيؿت ألاؾباب ؤخض ٧ان الظو الازخالٝ و ى.إلاهغ

لى.ج٨٨ٟها بلى طل٪ ؤصي  حكابه في دخمشل ؛ألاو٥ :ق٩لحن ٖلىألاوشاٗ ج٣امل همىرج دى٣ؿم ال٣يمي، الخ٩امل همىطط ٚغاع ٖو
غاٝ خماص وج٨شي٠ جغؾيش في ؛ٞيخمشلالثاوي ؤما.والضدمٛغاٞيت والا٢خهاصدت الؿياؾيت، التر٦يبت في ألَا  بحن اإلاخباص٫ الٖا

غاٝ غاٝ ج٩امل همىطط ؤن: هي  ىا جشاع بإن الجضدغة والى٣ُت.والش٣اٞيت والا٢خهاصدت الؿياؾيت، الخ٣ى٫  في ألَا  صخيذ ألَا
حن بحن والضدمٛغاٞيت والا٢خهاصدت الؿياؾيت، التر٦يبت في والدكابه اإلاكتر٦ت ال٣يم ألن هٓغيا؛  ٖمليت حؿهل ؤ٦ثر ؤو َٞغ

: ٖضدضة م٣ىماث في يكتر٧ان وؾىعيا،ٞةجهما الٗغا١:مشل صولخحن ؤزظها ٞلى.الخاالث ٧ل في صخيدا ليـ ٖمليا الخ٩امل،ول٨ً
 الخليج) هٟؿها الجٛغاٞيت هٟؿه،الغ٢ٗت( ؤلاؾالم) الضدً هٟؿها،( الٗغبيت) اللٛت ،(البٗض خؼب) هٟؿه الخا٦م الخؼب

لى.هٟؿه الٗغقي والاهخماء ،(الٗغبي م ٖو  وخاٞٔ خؿحن نضام الغثيؿحن ٖهضو زال٫ بيجهما الٗال٢اث جخمحز طل٪، مً الٚغ
 ٧ل في صخيذ ٚحر الخ٩امل بلى داصو اإلاكتر٦ت اإلا٣ىماث بٌٗ بىظىص ٞال٣ى٫  لظل٪ الكضدضدً؛ والٗضاء بالخىجغ ألاؾض

. طل٪ ٖلى مشا٫ ؤؾُ٘ الكغ٢يت ؤوعبا صو٫  هدى ألاوعبي ؤلاجداص جىؾي٘ ولٗل.الغا ً الضولي الىي٘ ْل في بسانت الخاالث،

 دهضع ؤن دجب للىخضةالظو الىالء ٖىهغ:ؤؾاؾيحن ٖىهغيً في ؛ٞيىدهغوال٣ل ألاحضاء بحن الخبادلي الخ٣امل همىرج ؤما
 الٗىهغ ؤما. باإلاضزالث يؿمى ما ال٩ل،و ى بلى ألاظؼاء مً اإلاىاعص جىػي٘ ؤو جدالٟاث في الاهضماط في ٢ىاٖت،ويخمشل ًٖ

لى ا٢خهاصدت وم٩اؾب ؤؾىا١ ٖلى الخ٩امل صو٫  جدهل بط باإلاسغظاث؛ دخٗل٤ الظو الخىػيعي الخ٩امل في الشاهيٟيخمشل  ٖو

. (53)ممخاػ مٗيصخي مؿخىي 

غاٝ بم٣ىماث دغجبِ بل الىماطط، جل٪ مً همىطط بإو بالًغوعة دغجبِ ال الخ٩امل ؤن الىا٢٘ في  يٗملىن  التي والبيئت ألَا
 مً ؤهماٍ زالزت بحن ٚالخيىٜ صعاؾت جمحز و ىا. جمامها بلٛذ ٢ض الخ٩امل ٖمليت ج٩ىن  اإلا٣ىماث  ظه جخُاب٤ ٞديىما. ٞحها

 ؤو الخىٓيمي للخ٩امل واؾٗا اإلاجا٫ ؤلا٢ليمي؛دٟسر ٞالخ٩امل. ماؾسخي وج٩امل جىٓيمي، وج٩امل ب٢ليمي، ج٩امل: الخ٩امل

                                                           
 .273 -272دوفريت و بالتسغراف، مصدر سبق ذكره ، ص ص (51)

 .273 ادلصدر نفسو، ص(52)
 . 260-259مصدر سبق ذكره، ص ص جندلً،(53)
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مليت.اإلاسغظاث مً مؼيض ٖلى للُلب هديجت بىنٟه اإلاىٓماحي  جخم اإلاىٓماحي الخ٩امل بلى ؤلا٢ليمي الخ٩امل مً الاهخ٣ا٫ ٖو

غاٝ،مما بحن مكتر٥ ب٢ليم دىظض خيىما حر دٟغى ألَا اث٠ جٞى . مكتر٦ت جىٓيماث ب٢غاع ٖلحها مكتر٦ت،دترجب ومهالر ْو
 للخ٩امل الشالزت ألاهماٍ طل٪،ٞةن وم٘.اإلااؾؿاث جىٕى بؿبب ؤلا٢ليمي الخ٩امل بلى د٣ىص اإلااؾسخي الخ٩امل وباإلا٣ابل،ٞةن

. (54)واخض آن في جىجؼ ؤن دم٨ً

 ؤ٦ثر والخىٓيمي اإلااؾسخي الخ٩امل هدى دميل الضولي اإلاجخم٘ بإن ٚالخيىٜ الخ٩امليت،اؾخيخج للٓا غة صعاؾخه يىء ٖلى      
 مً ٚالخيىٜ بليه جىنل ما جضخٌ (Globalization) الٗىإلات ْل في الا٢خهاصدت الخ٨خالث ل٨ً.ؤلا٢ليمي الخ٩امل هدى مىه

 (North American Free Trade Agreementالىاٞخا صوليتٞخ٨خالث وليؿذ ب٢ليميت الخ٨خالث  ظه بن بديض هخاثج،

(NAFTA))ألاوعوبي الاجداص (European Union )، آلاؾيىباؾيٟي٩ي (ASEAN)الخ٩امل ٢الب في جهب اإلاٛاعبي،٧لها ،الاجداص 
. ؤلا٢ليمي

ت الخُاساث ج٢ُٚ مذي -زالثا    الباسدة الحشب بّذ إلاا الذولُت البِئت مْ للىٌُُٙت ال٢ٍٙش

يٟيت للم٣اعبت ال٨ٟغيت الخياعاث ؤزبدذ      جهادت ؤٞغػتها التي الضوليت للخدىالث مىا٦بتها -ومخبادىت مخٟاوجت بضعظاث ولى –الْى

. (55)مطخى و٢ذ ؤو مً ؤ٦ثر بيجها ٞيما الا٢خهاصدت الخ٨خالث هدى الؿياؾيت الىخضاث جىظه ْل في بسانت الباعصة، الخغب
يٟيت وؤضخذ  الؿالم جد٣ي٤ بلى حهضٝ ٧ان متراوي ؤن بسانت متراوي، ٦خاباث َب٘ ؤٖيض بٗضما الى٣اف مىيٕى ألانليت الْى

ا يت  والخضماث، للؿل٘ الخغ بالخض٤ٞ الؿماح زال٫ مً الىاؾٗت واإلاكاع٦ت الثروة جؼادض مً اإلاخىزاة اإلا٩اؾب وحٗٓيم والٞغ

ىيت-ٖبر الخىٓيماث َغي٤ ًٖ وألا٩ٞاع واإلاٗلىماث ألاشخام وجى٣الث  اإلاخ٨خلت الضو٫  مخىاو٫  في ؤنبدذ مؿاثل وهي.(56)َو

ؿ٨غيا ا٢خهاصدا . الٗىإلات ْل في ٖو

يٟيت ؤههاع ل٨ً : في واإلاخمشلت ،1991و 1989 بحن ما الٟترة في و٢ٗذ التي الضوليت بالخدىالث الخيبا مً دخم٨ىىا لم الْى

يتي الاجداص واجهياع الكغ٢يت، ؤوعبا صو٫  مىٓىمت وج٨ٟ٪ بغلحن، ظضاع ؾ٣ٍى يٟيت ٧اهذ ٞةطا. الؿٞى  م٣اعبت بىنٟها الْى
 للٗال٢اث ٖامت هٓغيت ج٩ىن  ألن دا لها؛ لم بها الخيبا في ٞكلها ،ٞةن(57)الخدىالث جل٪ م٘ جإ٢لمذ ظؼثيت٢ض هٓغيت

 بلى ،وجدىله(58)بغلحن ظضاع ؾ٣ٍى بزغ ٖلى الجهىو  الخ٩امل مؿخىي  ٖلى خضر الظو بالخٛحر الخيبا مً دم٨جها الضوليت،ولم

يتي الاجداص ج٨ٟ٪ وؤن.ظهت مً ؾياؾيا-ظيى ٧ان ظٛغاٞيا،بٗضما بٗضا ليإزظ جىؾيٗه، بٗض ب٢ليمي ج٩امل  الؿاب٤ الؿٞى
يٟيت للم٣اعباث ٢ىيت يغبت دمشل الٟيضعالي للخ٩امل همىطًظا بىنٟه  الباعصة الخغب جهادت واو٨ٗؿذ.ؤزغي  ظهت مً الْى
يٟيت ؤههاع مً دخُلب مما قغ٢ا، جىؾيٗه خيض ألاوعبيمً الخ٩امل ٖلى بدجابا  ماقغاث بٌٗ مغاظٗت الجضدضة الْى

ًبا بىنٟه ؤوعبي اجداص ًٖ مؿخ٣بال ختى ؤو عا ىا الخضدض دم٨ً طل٨ال وم٘.ومؿخىياجه ومخٛحراجه الخ٩امل  ْل في ٞٗاال اٖل

                                                           
 .260ادلصدر نفسو، ص (54)

Antje Herrberg, "The Post-Cold War Order and The Search for New Research Methodologies for The 
(55)

 Political 
Scientist",http://www.ioL.ie/mazzoldi/toolsforchange/postmet/postcold.See also:Isabelle Grunberg & Thoams 
Risse-Kappen,"A Time of Reckoning Theories of International Relations and The End of The Cold War", in : Pierre 
Allan & Kjell Goldmann (eds), the End of the Cold War :Evaluating Theories of International 
Relations,Netherlands,Martin Nijhoff Publishers,1992, P. 123. 

Groom, op.cit, P. 177        
(56)

 
Tranholm-Mikkesson,Jeppe,”Neo-Functionalism Obstinate or Obsolete!A Reappraisal in the Light of the New

(57)
  

Dynamism of the EC”, The Millenium, Vol.20,N°1,PP. 1-22, http://mill.sagepub.com/content/20/1/1.extract 
Antje Herrberg,"The Post-Cold War Order and The Search for New Research Methodologies for The              

(58)
  
Political Scientist". 

http://www.iol.ie/mazzoldi/toolsforchange/postmet/postcold
http://mill.sagepub.com/content/20/1/1.extract


 2015  ؤٚؿُـ  3الٗضص  –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
25 

 

25 

 

ا جاعة اإلاخدضة الىالداث مً اخخىاثه ًٟ ا، ،وخلي  في اإلا٣غع  وليـ الخاب٘ صوع  جإصدخه ًٖ ًٞال ،(59)مخٗاوًها ؤزغي  وجاعة اؾتراجيجيًّ

م ٖلى اإلاخدضة، الىالداث م٘ ٖال٢خه يت ال٣ىي  ؤ م بخضي دمشل ؤهه مً الٚغ . ال٣اثم الضولي للىٓام الٟٖغ

ىيت،-ٖبر ؤزغي  ٞىاٖل ٖىه الٗىإلات،هخج  يمىت ْل في جدليل وخضة بىنٟها الضولت جغاظ٘ ؤن بيض  ؤؾاؽ ٖلى ج٣ىم َو

يٟيت جضٖيم لهالر يٗمل ما و ى (60).والخجمٗاث الخ٨خالث  الؿياؾت مؿاثل ؤنبدذ والجضدضة،خيض ألانليت بك٣حها الْى

 الخجاعة ومىٓمت ال٣اثم، الضولي ٞالىٓام.الغا ىت الضوليت الٗال٢اث ٖلى تهيمً والخ٨ىىلىظيا الا٢خهاص في اإلاخمشلت الضهيا
 ألاوعبي، ٧االجداص ؤلا٢ليمي اإلاؿخىي  ٖلى دتالا٢خهاص الخ٨خالث ًٖ ها ي٪ ا٢خهاصدت، َبيٗت طاث والٗىإلات٧لها الٗاإلايت

يٟيت مىا٦بت ٖلى ؾاَٗت ؤمشلت الخ٨خالث  ظه ٩ٞل الالجيييت، ؤمغي٩ا صو٫  وج٨خل باؾيٟي٩ي،-آلاؾيى والخ٨خل والىاٞخا،  الْى

. جدىالث مً الباعصة الخغب جهادت ؤٞغػجه إلاا -مخٟاوجت بضعظاث ولى –بك٣يه

يٟيت وجبىؤث بت الباعصة، الخغب بٗض ما ٖالم جدىالث في م٩اهتها(61)بدتزدىوي ْو  جغ٦يا وؾعي الكغ٢يت، ؤوعبا صو٫  ٞٚغ

 الىٓام في جدضدضه دم٨ً ؤلا٦غاه ٖىهغ وؤن.اإلايكىصة الىخاثج ؤ ميت ٖلى صامٛت ألاوعبي،ؤصلت الاجداص بلى لالهًمام خاليا
 حعجحزدت بكغوٍ بليه،ول٨ً الاهًمام الضو٫  ٖلى جٟغى ألامغي٨يتالتي ال٣ىة ٖليه تهيمً هٓام  ى الظو هٟؿه ال٣اثم الضولي

لسخي قما٫ خل٠ جىؾي٘ وؤن.الشالض الٗالم بضو٫  ألامغ حٗل٤ بطا بسانت الٗاإلايت، الخجاعة مىٓمت بىابت زال٫ مً  ألَا
 للضٞإ بؾتراجيجيت بىاء الٛغبيت ؤوعبا صو٫  مداولت في اإلاخمشل ؤلا٦غاه ٖىهغ وظىص بلى الكغ٢يت،دغظ٘ ؤوعبا صو٫  ليكمل

 ج٩امليت، ٖمليت ؤدت في يغوعيان ٖىهغان واإلاىٟٗت ٞاإل٦غاه و ٨ظا.ألامغي٨يت الٗؿ٨غيت ال٣ىة مىاظهت في اإلاكتر٥ ألاوعبي
 الٗالم في واؾٗت جُبي٣اث واإلاد٩ىم،لها الخا٦م بحن الش٣ت بٗىهغ الخ٩امل،واإلاخهلت حك٨يل بلى ؤلاؾغإ يغوعة وؤن

 مً اإلاخ٣ضمالتي الٗالم في الخ٩امليت الخجاعب هجاح ؾغ د٨مً و ىا.الهضٝ  ظا لبلٙى دًخي  ىا٥ اإلاىاًَ هجض بط اإلاخ٣ضم؛

ان اإلاخسل٠ الٗالم في الخ٩امليت الخجاعب خحن في. الىاٞخا وج٨خل ألاوعبي، الاجداص بيجها  هديجت الٟكل؛ مألها د٩ىن  ما ؾٖغ
 ٧ان مهما اإلاخسل٠ الٗالم في الؿياؾيت لؤلهٓمت الدؿلُيت الُبيٗت ًٖ الىاججت واإلاد٩ىم الخا٦م بحن الش٣ت ٖىهغ ل٣ٟضان

 ٖلى الخ٩امليت الخجغبت هجاح بلى الخ٩امل،وياصو ٞغم يٗؼػ  الش٣ت ٞٗىهغ.بغإلااوي ؤو عثاسخي ؤو مل٩ي ٞحها الخ٨م هٕى

 ليبيا، مهغ، جىوـ،) الٗغبي الغبي٘ بضو٫  يؿمى ما صازل ؾياسخي خغا٥ مً دجغو  ما ولٗل.وال٣اٖضو الغؾمي اإلاؿخىيحن

 دترجب والتي  ىا٥، الؿياؾيت لؤلهٓمت الدؿلُيت للُبيٗت واإلاد٩ىم الخا٦م بحن الهىة احؿإ الغثيـ ؾببه( وؾىعيا اليمً
اإلاا.واإلاد٩ىم الخا٦م بحن الش٣ت ٣ٞضان ٖلحها حر جخُلب ج٩امليت ٖمليت ؤدت ؤن َو  ٖلى وج٩امل خ٣ي٣يت ؾياؾيت بعاصة جٞى

حر ٖلى يٗمل عا ً، ٖغبي ؾياسخي خغا٥ مً دجغو  ما وال٣اٖضو،ٞةن الغؾمي اإلاؿخىيحن  ججاعب إلخضار اإلاىاؾب اإلاىار جٞى

.  اإلاىٓىع  اإلاؿخ٣بل في وب٢ليميا ظهىيا الٗغبيت الضو٫  بحن ج٩امليت

 الٗمليت ٢ىي  مً والخؿاعة اإلا٩اؾب مٗضالث اخدؿاب زال٫ مً الخ٩امل ٖمليت صواٞ٘ في بدتزدىوي م٘  اؽ ويخ٤ٟ

 ٖلى ،مٗخمضا(62)الؿياسخي اإلاجا٫ بلى الٟجي-الخ٣جي اإلاجا٫ مً الخ٩امليت الٗمليت اهخ٣ا٫ خيض مً ميتراوي م٘ ويخ٤ٟ. الخ٩امليت

يٟيخه جُبي٣يا بَاعا ألاوعبي الاجداص الخضعيجي،ظاٖال الدؿييـ مبضؤ  الخ٩امليت ججغبخه اؾتهل ألاوعبي ٞاالجداص.الجضدضة لْى
 نياٚت ومداولخه بغإلااها، وحك٨يله للٗملت، جىخيضه زال٫ مً الؿياسخي اإلاجا٫ بلى الخ٣ا الا٢خهاصو،لييخ٣ل اإلاجا٫ في

                                                           
Timothy Ponce, "State Strength and The European : Examining The Impact of Unification on Europe’s Major 

(59)
 

Powers", Los Angeles, CA, International Studies Associations, March 2000. http://www.ciaonet.org/isa/poto1/ . 
Groom, op.cit , P.178.    

 (60)
 

Dougherty & Pfaltzgraff (eds), op.cit, PP. 429- 430.      
 (61)

 

Oddvar Eriksen &Erick Fossum (eds), op.cit.      
(62)

 

http://www.ciaonet.org/isa/poto1/
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 ٖلى الضولي للخىٓيم الىالء ٖىهغ ٖلى جغ٦حزه وفي.63)الىَىيت الضو٫  اجداص بلى ألاوعبي الاجداص ليخدى٫  مىخض، صؾخىع 

 ؤهج٘ الاهدكاع ٖمليت ٞحها ج٩ىن  التي)(Human Rights ؤلاوؿان خ٣ى١  مؿإلت ٖلى  اؽ يٗخمض والضولي ؤلا٢ليمي اإلاؿخىيحن
مَّ  وؤهجر،ومً

َل
 . (World Civic Society)(64) الٗالمي اإلاضوي باإلاجخم٘ يٗٝغ ٞيما ؤ ميتها وبغػث.الكٗىب جىخيض ٖلى حٗمل ز

يٟيت باليؿبت ؤما  الظو وال٩ل، ألاظؼاء بحن الخباصلي الخ٩امل في ٖىه اإلاٗبر للىخضة الىالء خى٫  ٨ٞغجه ٞةن ٚالخيىٜ؛ لْى

غاٝ ٢ىاٖت ًٖ دهضع  اإلاجخم٘ ؤن مٟاص ا التي ٚالخيىٜ بلحها جىنل التي الىديجت وؤن. اإلاٟٗى٫  ؾاعيت جؼا٫ ما ،(65)اإلاكاع٦ت ألَا
 ج٨خل ولٗل.الخضوص ؤبٗض بلى ؤلا٢ليميصخيدت الخ٩امل هدى مىه ؤ٦ثر والخىٓيمي اإلااؾسخي الخ٩امل هدى دميل اإلاٗانغ الضولي

لسخي قما٫ خل٠ ومىٓمت جىؾيٗه، بٗض ألاوعبي الاجداص  قا٧لت ٖلى ليهبذ خاليا ؤلاٞغي٣ي والاجداص جىؾيٗها، بٗض ألَا

 ٚالخيىٜ ٢ى٫  ؤن ٚحر. طل٪ ٖلى ؾاَٗت الٗاإلايت،ؤمشلت الخجاعة ومىٓمت والخىٓيمي اإلااؾؿاحي اإلاؿخىيحن ٖلى ألاوعبي الاجداص

. الخ٩امليت الٗمليت في اإلاكاع٦ت الضو٫  بؿياصة دمـ ألهه ٞيه؛ مبالٜ ؤمغ واإلااؾؿاث اإلاىٓماث لهظه الخام بالىالء

 و ى ؾياسخي،-ظيى َاب٘ طاث وليؿذ ظٛغافي َاب٘ طاث الغا ىت،ؤجها الخ٩امليت الىماطط مً اؾخيباَه دم٨ً ما

يٟيت جخ٨ي٠ و ٨ظا.والخ٨ىىلىجي الا٢خهاصو الٗاملحن لهالر والٗؿ٨غو  ألادضدىلىجي الٗاملحن جغاظ٘ ًٖ الىاجج الخدى٫   ْو
لى الغا ىت الخ٨خالث  م٘ الاجها٫ خى٫  صويدل  ؤوعبا بلى وجدىيله الكغ٢يت ؤوعبا صو٫  ليكمل ألاوعبي الاجداص عؤؾها ٖو

 الٗال٢اث طل٪ في والاؾخ٣غاع،مشاله الؿلم جإمحن ٖلى ج٣ىم مىٓماث لبىاء صٖىجه في ميتراوي عئيت صويدل ويخ٣اؾم. اإلاىخضة

. بالىاٞخا يٗٝغ ؤنبذ ما بَاع في الكماليت ؤمغي٩ا صو٫  ٧ل وحكمل ج٩امل، ٖال٢اث بلى اعج٣ذ التي ال٨ىضدت-ألامغي٨يت

 وصدت ٞب٣ضع.بالخ٩امل اإلاٗىيت الؿياؾيت الىخضاث بحن الٗال٢اث جاعيش ٖلى صويدل الاجها٫،دغ٦ؼ لٗىهغ صعاؾخه وفي
غاٝ بحن الٗال٢اث مَّ  ومً الاجها٫، ٢ىىاث جٟٗيل بلى طل٪ اإلاٗىيت،داصو ألَا

َل
 والخعجيل بيجها، ٞيما اإلاٗلىماث جض٤ٞ ز

 وا٢٘ بلى اإلاٛاعبي الاجداص ججؿيض صون  خالذ التي اإلاباقغة ألاؾباب بحن مً بهه ال٣ى٫  دم٨ً و ىا.(66)الخ٩امليت بالٗمليت
ً بيجها، ٞيما الخضوصدت الجزاٖاث ًٖ الىاججت اإلاٛاعبيت الضو٫  بٌٗ بحن واإلادكىجت اإلاخىجغة الٗال٢اث ملمىؽ،  اإلاىا٠٢ ٖو

يٟيت ،اإلاىار(67)الاجهالي-الش٣افي مٓهغ ا في( Globalization) الٗىإلات  يإث ٦ما.الٛغبيت الصخغاء ٢ًيت بكإن اإلاخىا٢ًت  لْى

.  نٛحرة ٢غيت بىاؾُخه ؤنبذ الٗالم ؤن بيجها،لضعظت ٞيما الخ٩امل الجٛغافي،وبخضار الخ٣اعب بٗىهغ اإلاخٗل٣ت صويدل

 الخـاجمــت

:  آلاجيت الى٣اٍ في بدجاػ ا دم٨ً الىخاثج، مً  ظملت بلى الضعاؾت  اجه جىنلذ       

 دىٓغ التي الؼاويت زال٫ مً ٖمليت ؤو خالت بىنٟه الخ٩امل يٗٝغ مىٓغ ٩ٞل الخ٩امل، إلاٟهىم مىخض حٗغي٠ زمت ليـ -أ
 خضوثها؛ ٢بل دضعؾها ٞبًٗهم. الخ٩امليت الٓا غة لضعاؾت الؼمىيت الٟترة جدضدض في لالزخالٝ الخ٩امليت،و٦ظا للٓا غة بلحها

 مىٓغو  ٖلحها يٗخمض التي الخ٩امليت الٓا غة ماقغاث ًٖ هخاثجها،ًٞال: بهجاػ ا؛ؤو بٗض آلازغ ؤؾبابها،وبًٗهم: ؤو

                                                           
 63.كافة يقصد به تحويل أوربا إلى هيكل سياسي، حيث تتحد الدول فيه على مستويي االقتصاد والسياسة والمجاالت األخرى 

لتحقيق أىداف معيارية متنوعة، ( منظمات دولية غَت حكومية)يشَت اجملتمع ادلدين العادلي إىل رلموعة الروابط النضالية بُت سلتلف التنظيمات التطوعية (64)
 .تعمل على نشر قيم االحًتام والتسامح والعدل وادلساواة وادلشاركة ونبذ ثقافة التسلط أو القوة واالمتياز

Dougherty & Pfaltzgraff (eds), op.cit, P. 447.      
 (65)

 
 .67  -63،ص ص 2002، يناير 275، رللة ادلستقبل العريب، العدد "جدلية العودلة بُت االختيار والرفض"عبد اجلليل كاظم الوايل، (66)

 .49 -46األوىل، ص ص  القاىرة، رلموعة النيل العربية، الطبعة، العولمة اإلجتياحية، زلسن أمحد اخلضَتي: أنظر كذلك
 .67 ص، مصدر سبق ذكره، كاظم الوايل(67)
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يٟي الاججاه يٟيت ال٨ٟغيت الخياعاث ؤن يٗجي ما.الْى  الٓا غة مخٛحراث وجدضدض والخٗغي٠ اإلاٟا يم مك٨الث جىاظه للْى

 . مىخضة بغئيت وليـ مخًاعبت بغئي الخ٩امليت للٓا غة -مٗٓمها في –جىٓغ وؤجها.اوماقغاجه الخ٩امليت

 والاظخماٖيت، والا٢خهاصدت، الؿياؾيت، الخ٩امليت الٓا غة ظىاهب ب٩ل ؤلاإلاام مً مىٟغصة ال٨ٟغيت الخياعاث عجؼ -ب

 والاظخماعي الا٢خهاصو الجاهبحن ٖلى الا٢خهاصو،وبدتزدىوي الجاهب ٖلى دغ٦ؼ جغاويوٞم.مجخمٗت والٗؿ٨غيت والش٣اٞيت
 الدؿييـ مبضؤ ٖلى اٖخماصه زال٫ مً والؿياسخي الا٢خهاصو الجاهبحن بحن  اؽ ويغبِ.زاعظيا الٗؿ٨غو  والجاهب صازليا

يٟيت.الجٛغافي الخ٣اعب ٖلى جغ٦حزه زال٫ مً الاجها٫ ٖىهغ ٖلى صويدل ويٗخمض.الخضعيجي  ظؼثيت هٓغيت م٣اعبت ٞالْى
ت الضوليت الخدىالث م٘ ج٨يٟها ٖلى جداٞٔ ل٩ي الضوليت الٗال٢اث هٓغياث ب٣يت م٘ حٗاوجها بلى بداظت  .اإلادؿاٖع

يٟيت ال٨ٟغيت الخياعاث ٧ل جخ٣اَ٘ -حـ يٟها الاهدكاع مبضؤ في للْى  في بيجها ٞيما جسخل٠ ٧اهذ ؤلاؾخ٣غاثيت،وبن مىهجيتلل وجْى
يٟيتي بحن الخا٫  ى ؤوال٨ٗـ،٦ما الٗليا الؿياؾت مؿاثل بلى الضهيا الؿياؾت مؿاثل مً الاهخ٣ا٫ ٦يٟيت  .و اؽ ميتراوي ْو

 الٗمليت في اإلاكاع٦ت للضو٫  الضازليت البجى تهيئت مً بض صوليا،ال ؤو ب٢ليميا ؤو ظهىيا الخ٩امليت الخجغبت بهجاح ؤظل مً -د
حر زال٫ مًداخلُا؛.وزاعظيا صازليا الخ٩امليت  الخ٩امل ألن واإلاد٩ىم؛ الخا٦م بحن اإلاخباصلت والش٣ت خ٣ي٣يت ؾياؾيت بعاصة جٞى

يض زال٫ مًخاسحُا؛.اإلادليت الىسب صوع  جٟٗيل وال٣اٖضو،م٘ الغؾمي اإلاؿخىيحن ٖلى ؤؾاؾا دخد٤٣  الىصدت الٗال٢اث جَى
 الضهيا،مشلما الؿياؾت مؿاثل ٖلى الا خمام باعة وجغ٦حز الخ٩امل، صو٫  بحن ٞيما ظظوع ا مً والجزاٖاث الخالٞاث واظخشار

. آلاؾيىباؾيٟي٩ي والخ٨خل الىاٞخا، وج٨خل ألاوعبي، لالجداص باليؿبت الخا٫  ى

يٟيت ال٨ٟغيت الخياعاث بن ال٣ى٫  دم٨ً وؤزحرا، همها الخ٩امليت، ٞيالٓا غة مهمت ظىاهب جغنض مىهجيا، مخ٣اَٗت الْى  ٢ض ٞو

ا ؽدضع ٞجميٗها.ألازغي  صون  بخضا امً ٖلى الا خمام اههب بطا ال٣هىع، بٌٗ يٗترده ًٖ  وبم٣اعبت الخ٩امل  ى واخًضا مىيى
يٟيت هي واخضة، هٓغيت . عئا ا في جًاعبذ مهما الْى
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دوس الٝىىاث الٙماةُت في حٕىُت أخذار الّذوان ؤلاظشاةُلي ِلى 

 (  2014  ًىلُى )ٔضة وجذاُِاجه 

" The Role of Space Channels to cover the Israeli's aggression on Gaza – July 2014 

الم اإلاعاِذ وسةِغ ٜعم الٙىىن الخىبُُٝت /  وُّم ُ٘فل اإلافشي . د أظخار ؤلِا

ٜىاُ ٔضة  -دًش البلح-١لُت ٘لعىحن الخٝىُت 

  

: ملخق

ت بلى الضعاؾت تهضٝ  اإلاٗلىماث مهاصع ،وظهاث وجضاٖياجه الٗضوان مخابٗت ٖلى الٟلؿُيجي الجمهىع  خغم مضي مٗٞغ
المالخياٖخمضٖلحها خماص وحجم ، ٞيمخابٗتؤخضازالٗضواهىجُىعاجه الجمهىع  ووؾاثالإٖل  مخابٗت في ؤلازباعيت الًٟاثياث ٖلى الٖا

 مؿخىي  وج٣ييم ، وجضاٖياجه الٗضوان ؤخضار مً ؤلازباعيت الًٟاثياث إلاىا٠٢ الجمهىع  وج٣ييم ، وجضاٖياجه الٗضوان ؤخضار
 الًٟاثيت ال٣ىىاث وعئًالؾدشماع م٣ترخاث وج٣ضدم ، وجضاٖياجه الٗضوان ؤخضار حُٛيت في ؤلازباعيت للًٟاثياث اإلانهي ألاصاء

 والاؾخبيان ، اإلاسر مىهج واؾخسضمذ ، الىنٟيت البدىر بلى الضعاؾت  ظه وجيخمي ،الٟلؿُيييت ال٣ًيت زضمت في ؤلازباعيت
 قٛلذ الجؼيغة ٢ىاة ؤن: الضعاؾت هخاثج ؤ م ومً ، مٟغصة 562 بلٛذ الٟلؿُيجي الجمهىع  مً ٖيىت ٖلى البياهاث لجم٘ ؤصاة

 ٢ىاة جلتها ، وجضاٖياجه الٗضوان ؤخضار إلاخابٗت ؤلازباعيت الًٟاثيت ال٣ىىاث ٖلى اإلابدىزحن اٖخماص صعظت في ألاولى اإلاغجبت
 ؤٖلى ٖلى خاػجا واإلاياصدً الجؼيغة ٢ىاحي وؤن ، الؿٗىصدت وؤلازباعيت اإلاهغيت ؤلازباعيت الىيل ٢ىاجا ال٣اثمت وجظدل اإلاياصدً
 ؤلازباعيت الىيل ٢ىاحي ؤن خحن في الٗضوان، ؤخضار مخابٗت في ؤلازباعيت الًٟاثيت لل٣ىىاث الٟىعيت الخُٛيت في مؿخىي 
  ألا٦ثر الجؼيغة ٢ىاة بٖالمحي ؤصاء مؿخىي  وؤن ، ؤلازباعيت ال٣ىىاث ٢اثمت جظدلذ الؿٗىصدت وؤلازباعيت اإلاهغيت

ً
 ألخضار بدجابيا

  ألا٦ثر الٗغبيت ٢ىاة بٖالمحي ؤصاء مؿخىي  ؤن خحن في ،% 63 بيؿبت اإلاياصدً ٢ىاة دلحها ،% 86.8 بيؿبت وجُىعاجه الٗضوان
ً
 ؾلبيا

الم وؾاثل ؤ٦ثر ؤلاطاٖيت اإلادُاث وؤن% . 33.8 بيؿبت  وجضاٖياجه الٗضوان ؤخضار مخابٗت في اإلابدىزىن  ٖلحها اٖخمض التي ؤلٖا

 الشالشت اإلاغجبت في الخلٟؼيىهيت ال٣ىىاث زم ، 0.90 بلٜ وؿبي بىػن الشاهيت اإلاغجبت في ؤلاهترهذ قب٨ت وظاءث ، 0.91 وؿبي بىػن

  ، 0.47 بلٜ وؿبي بىػن
ً
 . 0.47 بلٜ وؿبي بىػن الغابٗت اإلاغجبت في الصخ٠ وؤزحرا

:  مٝذمـت

ت والخُىعاث لؤلخضار باعة ظٗلخه خغوب زالزت ألازحرة الؿذ الؿىىاث في ٚؼة ٢ُإ قهض  وؾاثل ٧اٞت واؾخ٣ُب اإلادؿاٖع
الم ى٠ الٗضوان آزغ ا و٧ان اإلاخالخ٣ت ألاخضار لخُٛيت ؤلازباعيت الًٟاثيت ال٣ىىاث بسانت ؤلٖا  الاخخال٫ قىه الظو ألٖا

 الكٗب إلا٣ىماث واإلابرمج اإلامىهج والخضمحر ال٣خل زالله ماعؽ خيض ، 2014 ٖام مً دىليى 8 في ٚؼة ٢ُإ ٖلى ؤلاؾغاثيلي

. ٧اٞت الٟلؿُيجي

الميت اإلاٗغ٦ت ؤ ميت ج٣ل وال   ؤلازباعيت الًٟاثيت ؤصجال٣ىىاث ٣ٞض الٗضو ٖلى الخإزحر في الٗؿ٨غيت اإلاٗغ٦ت ًٖ ؤلٖا
ً
  صوعا

ً
 باعػا

 
ً
 واؾخسضمىا َا٢اتهم ٧اٞت الًٟاثيت ال٣ىىاث في الٗاملىن  ظىض للٗضوان ألاولى اللخٓت ٞمىظ ٚؼة، ٖلى الٗضوان زال٫ ومازغا
 بحن ما وؾياؾتها ٢ىاة ٧ل  وعئيت ددىاؾب بما اإلايضان ؤعى مً والخي الٟىعو والبض والهىعة الهىث لٛت مٟغصاث ظمي٘
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 هي، ٦ما ٣ِٞ ألاخضار ٖلى بالى٢ٝى ا٦خٟى ومدادض واجهاع ا، الٟلؿُيييت اإلا٣اومت واهخهاع لهمىص ومؿاهض صاٖم

  ؤلاؾغاثيليت للغواداث وصاٖم ومؿاهض
ً
.  ؤلاؾغاثيليت الىٓغ وظهت مخبييا

خغث  الخ٣ي٣ت َمـ في ٦ٗاصتها والغ٢ابت والتزدي٠ والخًليل الخضإ ؤؾاليب ٧اٞت عا٣ٞتها التي ؤلاؾغاثيليت الخغب آلت وسُل
 ؤخضار حُٛيت زال٫ ؤلازباعيت الًٟاثيت ال٣ىىاث بٌٗ محز مما ول٨ً ؛ ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ظيل وؤٚغاى لخضمت ومٗاإلاها
 الكٗب مٗاهاة ٖلى الًىء وحؿليِ مباقغة، اإلايضان ؤعى مً الخضر خ٣ي٣ت ٦ك٠ في ال٨بحر صوع ا ٚؼة ٖلى الٗضوان

ٟا٫ يض ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ واهتها٧اث الٟلؿُيجي،  الًٟاثيت ومهىعوال٣ىىاث مغاؾلى زاللها ٞازتر١  ، واليؿاء ألَا

. الخاعجي الٗالم ؤمام دغؾمها ٧ان التي الؿلبيت الىمُيت الهىعة حٛيحر زال٫ مً ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ خهجها التي ال٣اٖضة

 ال٣ًيت زضمت في ؤلازباعيت الًٟاثيت ال٣ىىاث اؾدشماع بًغوعة الًٟاثيت ال٣ىىاث ٖلى ال٣اثمحن ٧اٞت مً الا خمام ويخُلب
 ٖلى الٟلؿُيجي الجمهىع  اٖخماص مضي ٖلى للى٢ٝى الضعاؾت  ظه جإحي التي وألاػماث الخغوب و٢ذ والؾيما الٟلؿُيييت

.   وجضاٖياجه الٗضوان ؤخضار حُٛيت في ؤلازباعيت الًٟاثيت ال٣ىىاث

 : العابٝت الذساظاث

ت ألاوش -1  دساظت الّشبُت باللٕت ؤلال٢تروهُت ألاحىبُت الٙماةُاث مىاْٜ في م2012 ِام ٔضة ِلى للّذوان الخبًر

 ٖلى اإلايكىعة الخبردت اإلاىاص مًمىن  وجدليل عنض بلى الضعاؾت  ظه تهضٝ( 1) (2014 أ٠خىبش، ، هللا ِىك) مٝاسهت جدلُلُت
غوؿا والخغة، اليىم، عوؾيا)الٗغبيت باللٛت ؤلال٨تروهيت ألاظىبيت الًٟاثياث مىا٢٘  الٗضوان بإخضر دخٗل٤ ٞيما ،(24ٞو

 ٖلى للٗضوان الخبردت الخُٛيت في والازخالٝ الاجٟا١ ؤوظه ٖلى والى٢ٝى م،2012 الٗام ؤوازغ ٚؼة ٢ُإ ٖلى ؤلاؾغاثيلي
 الىنٟيت، البدىر بلى الضعاؾت  ظه وجيخمي ، وجضاٖياجه للٗضوان اإلاسخلٟت ألاخضار زاللها مً ؾب٣ه وما الضعاؾت، مىا٢٘

 اإلاخباصلت الٗال٢اث صعاؾت و٦ظل٪ اإلاًمىن، جدليل ؤصاة اؾخسضام بَاعه في جم الظو اإلاسخيت، الضعاؾاث مىهج واؾخسضمذ
 ٞحها بما اإلاًمىن  جدليل اؾخماعة زال٫ مً الضعاؾت بياهاث ظم٘ جم و٢ض اإلاىهجيت، اإلا٣اعهت اؾخسضام جم بَاع ا في التي

غ جدليل  مً اإلامخضة الٟترة الؼمىيت الٗيىت قملذ ٞيما ، اإلاظ٧ىعة ؤلال٨تروهيت اإلاىا٢٘ الضعاؾت ٖيىت وقملذ الخبردت، ألَا

 اإلاىا٢٘ ٖلى اإلايكىعة ؤلازباعيت والخ٣اعيغ ألازباع ل٩اٞت الكاملت الٗيىت ازخياع جم بديض م،31/12/2012 بلى م،1/11/2012

 :الذساظت هخاةج أهم ومً الؼمىيت اإلاضة  ظه ؤزىاء في الشالزت ؤلال٨تروهيت
 اإلاىا٢٘ واجٟا١. مجخمٗحن آلازغيً اإلاى٢ٗحن ًٖ مًا٠ٖ بك٩ل الٗضوان ؤخضار بخُٛيت اليىم عوؾيا مى٢٘ ا خمام جؼادض -

 ٖلى اإلايكىعة الخبردت للمىاص الٛالب الصخٟي الك٩ل  ى( الخبر)وؤن ،(بؾغاثيليت ؤهباء و٧الت) ؤدت ٖلى اٖخماص ا بٗضم الشالزت
. الضعاؾت ٖيىت ؤلال٨تروهيت اإلاىا٢٘

خماص في آلازغيً اإلاى٢ٗحن م٘ واضر بك٩ل جىا٢ٌ الخغة مى٢٘ ؤن  - الم وؾاثل) ٖلى الٖا  جؼادض في و٦ظل٪ ،(الضوليت ؤلٖا
الم وؾاثل) ٖلى اٖخماصه   ٦بحر بك٩ل دذجم الخغة مى٢٘ وؤن ،(ؤلاؾغاثيليت ؤلٖا

ً
 حٗغى التي الٟيضدى مكا ض وكغ ًٖ ظضا

لى اليؿبت وؤن ؤلاؾغاثيلي، بالٗضوان اإلاخٗل٣ت الخبردت اإلاىاص يمً الٟلؿُيييحن لضي والضماع الطخادا  الهغإ لؤلَغ ألٖا

غ ٧اهذ غ الٗام الاججاه خاالث مٗٓم وؤن ،(اإلادىعيت الصخهياث) أَل خضاءاث) ٞئت لهالر ٧اهذ الهغإ أَل  ؤلاؾغاثيليت الٖا
(. وجضاٖياتها

                                                           
دراسة تحميمية مقارنة  م في مواقع الفضائيات األجنبية اإللكترونية بالمغة العربية2012األطر الخبرية لمعدوان عمى غزة عام عوض اهلل ، عادل ،  (  ) 

 . (4 20أكتوبر، )غزة   -الجامعة اإلسالمية  -، رسالة ماجستير غير منشورة 
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 بٗامت ؤجها ٚحر مدضوصة، ٧اهذ ؤلاؾغاثيليت ؤو الٟلؿُيييت ؤلاوؿاهيت الا خماماث بلى مًاميجها ؤقاعث التي الخبردت اإلاىاص ؤن -
  ٦بحرة بيؿبت الٟلؿُيجي الُٝغ لهالر مخجهت ٧اهذ

ً
 خملذ الضعاؾت ٖيىت في وعصث التي الخاالث مٗٓم وؤن ، ظضا

 الاظخماٖاث) في وجمشلذ الضعاؾت، ٖيىت في وعصث الٗضوان ٖلى ألاٞٗا٫ عصوص خاالث مٗٓم وؤن ،(إلؾغاثيل) اإلاؿاوليت
 التي الخبردت اإلاىاص مًامحن وؤن ،(الٗضوان مٗاعيت)اججاه في جمشلذ واإلاٗاعيت الخإديض اججا اث مٗٓم وؤن ،(والاجهاالث

غ بألياث دخٗل٤ ٞيما الٗيىت قملتها (. الٟلؿُيييت الىٓغ وظهت) م٘ الٛالب في جىا٣ٞذ الخبردت، ألَا
ت) ٧اهذ للٗضوان الٟلؿُيييت ألاؾباب ؤبغػ  ؤن -  ألاؾباب ؤبغػ  جغ٦ؼ ٞيما ،(م٣اومتها ويغوعة ؤلاؾغاثيليت الٗضواهيت الجٖز

 و٠٢)اإلا٣ترخت الٟلؿُيييت الخلى٫  ؤبغػ  ٧ان ٞيما ،(الهىاعيش وبَال١ الٟلؿُيييت اإلا٣اومت ٖملياث) خى٫  ؤلاؾغاثيليت

خياالث ؤلاؾغاثيلي الٗضوان  ؤبغػ  وؤن ،(الهىاعيش وبَال١ اإلا٣اومت ٖملذ و٠٢) اإلا٣ترخت ؤلاؾغاثيليت الخلى٫  وؤبغػ  ،(والٚا
( . بالىهغ والاخخٟاالث اإلا٣اومت اهخهاع) في جمشلذ الٟلؿُيييت الىخاثج

 ًٖ ال٨ك٠ بلى الضعاؾت  ظه  ضٞذ ( 1)  (2012 ، ِذوان) م2009-2008 ٔضة ِلى للحشب ؤلاظشاةُلُت الصحا٘ت حٕىُت -2
 مىهج ٖلى واٖخمضث الىنٟيت، الضعاؾاث بلى وجيخمي م،2009-2008  ٚؼة ٖلى للخغب ؤلاؾغاثيليت الصخاٞت مٗالجت ٦يٟيت
 ٖيىت ازخياع وجم بؾغاثيل، في الهاصعة الصخ٠ الضعاؾت مجخم٘ ويكمل والخاعيذي اإلا٣اعن  اإلاىهج ًٖ ًٞال بالٗيىت، اإلاسر

 جدليل اؾخماعة ٩ٞاهذ الضعاؾت ؤصاة ؤما ،(مٗاعي٠ ؤخغهىث، ويضيٗىث  أعحـ،) صخ٠ في ٖضًصا( 90) في جمشلذ الصخ٠ مً

 :الذساظت الىخاةج أهم ومً الضعاؾت صخ٠ في ٚؼة ٖلى الخغب ٢ًادا مًمىن  لخدليل ؤصاة بىنٟها اإلاًمىن 

 .ؤلاؾغاثيلي الٗام الغؤو لضي الخ٩ىمت ؾياؾاث مً للخٗؼيؼ الٟلؿُيجي الغؾمي للمهضع الضعاؾت صخ٠ اؾخٛال٫ -

 الغؾمي ٚحر ؤلاؾغاثيلي اإلاهضع  ى ؤزباع ا ؤلاؾغاثيليت الصخ٠ مجها اؾخ٣ذ التي اإلاهاصع في وؿبت ؤٖلى ٧اهذ -
 اإلاهاصع زم الغؾميت، الٟلؿُيييت اإلاهاصع زم ؤلا٢ليميت، اإلاهاصع زم الغؾمي، ٚحر ؤلاؾغاثيلي اإلاهضع جال ا ،%(56,3)بيؿبت

  ، الضوليت
ً
 .الغؾميت ٚحر الٟلؿُيييت اإلاهاصع وؤزحرا

  ٚؼة ٖلى للخغب الشالر الصخ٠ حُٛيت بحن ازخالٝ ؤو دىظض ال -
ً
 ٧ان للصخ٠ الٗام الخىظه وؤن ال٣ًادا، إلاجمٕى جبٗا

 
ً
 .للخغب مايضا

. والا٢خهاصو والٗؿ٨غو  الؿياسخي البٗض وبحن الشالر الصخ٠ حُٛيت بحن َغصدت ٖال٢ت جىظض -

ت الٙماةُت الٝىىاث ِلى اإلافشي  الجمهىس  اِخماد -3  ، الٕٙاس ِبذ) وجىىساتها ًىاًش 25 زىسة أخذار مخابّت في ؤلاخباٍس

ل،  وحجم ، وجُىعاتها دىادغ 25 زىعة ؤخضار مخابٗت مٗلىماث مهاصع ٖلى الخٗٝغ تهضٞةلى ةميضاوي صعاؾت( 2)  (2011ئبٍش

خماص خماص وجٟؿحر وجُىعاتها دىادغ 25 زىعة ؤخضار مخابٗت في ؤلازباعيت الًٟاثياث ٖلى الٖا  ألاصاء مؿخىي  وج٣ييم ، ٖلحها الٖا
خماص هٓغيت ٖلى واٖخمضث ، الىنٟيت البدىر بلى الضعاؾت  ظه وجيخمي لها، اإلانهي الم وؾاثل ٖلى الٖا  مىهج واؾخسضمذ ، ؤلٖا

الم  –البيئت)  الىػاعاث مً بٗضص يٗملىن  الظدً اإلاخٗلمحن مً ٖيىت ٖلى البياهاث لجم٘ ؤصاة الاؾخ٣هاء وصخيٟت ، اإلاسر  ؤلٖا

 : الذساظت هخاةج أهم ومً ، مٟغصة 400 بلٛذ  ال٣ا غة وظامٗت(  الٗالي الخٗليم –

                                                           
 (م2 20جامعة األزىر،: غزة)، رسالة ماجستير، غير منشورة،  "م2009-2008، تغطية الصحافة اإلسرائيمية لمحرب عمى غزة عدوان، أحمد (  ) 

: في يناير وتطوراتيا ، 25الجميور المصري عمى القنوات الفضائية اإلخبارية في متابعة أحداث ثورة ، اعتماد عبد الغفار ، عادل ( 2) 
 –وليو المجمة المصرية لبحوث الرأي العام ، مركز بحوث الرأي العام بكمية اإلعالم ، جامعة القاىرة ، المجمد الثاني عشر ، العدد الثاني ، ي

 .م   20ديسمبر 
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الم دلحها( الجؼيغة  –الٗغبيت) ؤلازباعيت الٗغبيت ال٣ىىاث اإلاخمشلت الٗغبيت اإلاٗلىماث مهاصع جٟى١  - )  اإلاهغو  الخام ؤلٖا

  ، وؤلاهترهذ(  زانت صخ٠  –زانت ٢ىىاث
ً
 ( . CNN ، ٖغبي BBC)  ألاظىبيت اإلاهاصع وؤزحرا

 لل٣ىىاث اإلانهي ألاصاء مؿخىي  اعجٟإ م٣ابل الشىعة ؤخضار حُٛيت في لؤلزباع الىيل ل٣ىاة اإلانهي ألاصاء مؿخىي  ي٠ٗ -

خماص ي٠ٗ بلى ؤصي ما و ى(  CNN ، ٖغبي BBC)  ألاظىبيت وال٣ىىاث( الجؼيغة  –الٗغبيت) الٗغبيت  ٢ىاة ٖلى ملخّى بك٩ل الٖا
 . لؤلزباع الىيل

 في جمشلذ ، وجُىعاتها الشىعة ؤخضار إلاخابٗت ؤلازباعيت لل٣ىىاث اإلاهغو  الجمهىع  ازخياعاث في اإلاازغة اإلاخٛحراث ؤ م -
 . ال٣ىىاث  ظه مكا ضة في الؿاب٣ت الخبرة يىء في ؤلازباعيت ال٣ىىاث ًٖ اإلاىُبٗت الظ ىيت الهىع 

 والذظخىس  الشأي صحُٙتي في مٝاسهت جدلُلُت دساظت" -ٔضة ِلى ؤلاظشاةُلي الّذوان هدى ألاسدهُت الصحا٘ت اججاهاث -4

ت بلى الضعاؾت  ضٞذ( 1) (2011واخشون ِالوهت)  ٢ُإ ٖلى ؤلاؾغاثيلي الٗضوان هدى اليىميت ألاعصهيت الصخاٞت اججا اث مٗٞغ
  22 مضة اؾخمغ الظو ٚؼة

ً
  دىما

ً
 اإلاًمىن  جدليل ؤصاة اؾخسضمذ اإلا٣اعهت الىنٟيت الضعاؾاث مً وهي م،27/12/2008 مً بضءا

المي، اإلاسر مىهج يمً ( الضؾخىع )و(الغؤو) صخيٟتي اٞخخاخياث ٖلى واإلا٣اعهت الخدليل بةظغاء الباخشان ٢ام خيض ؤلٖا

:  الذساظت هخاةج أهم ومً الٗضوان مضة زال٫ ألاعصهيخحن

. الاٞخخاخياث مجمٕى مً%( 97.7) بيؿبت اليىميت، ألاعصهيت الصخاٞت ا خماماث ٖلى َغى ٚؼة ٖلى ؤلاؾغاثيلي الٗضوان ؤن -

  25 مجمٕى ما ألاعصهيت الصخاٞت ٖغيذ -
ً
 ٚؼة ٖلى الٗضوان مً ألاعصوي الغؾمي اإلاى٠٢ م٣ضمتها في ظاء الٗضوان، مً اججا ا

 بدض ؤلاؾغاثيلي والٗضوان الٟلؿُيييت، الىَىيت الىخضة ؤ٢لها و٧ان. الٗضوان بمٗاعيت احؿم الظو لؤلعصن اإلاى٠٢ ؤبغػ ا مً

ً طاجه،  %(.100) بيؿبت اإلاُل٣ت باإلاٗاعيت الصخٟيخحن في البضدل والَى

": 2009 ًىاًش22 ئلى 2008 دٌعمبر 27 مً اإلاذة في ٔضة ِلى للّذوان الّشبُت الصحا٘ت مّالجت: "بّىىان دساظت -5

ٛ  صحُٙت ِلى خالت دساظت  الٗغبيت الصخاٞت مٗالجت عنض بلى الضعاؾت  ضٞذ،( 2) (  2009 ، الحاصمي) ألاوظي الؽش
 ومالمدها اإلاٗالجت ؾماث و٦ك٠ ،2009-2008ٖام الٗضوان مضة ٧امل ٖام زال٫ وجٟؿحر ا وجدليلها ؤلاؾغاثيلي للٗضوان

المي اإلاسر مىهج الضعاؾت واؾخسضمذ ، ومغج٨ؼاتها وجىظهاتها  اإلاًمىن  جدليل ؤصاة زال٫ مً البياهاث ٖلى للخهى٫  ؤلٖا
اع جدليل هٓغيت ٖلى مٗخمضة الضعاؾت ٖيىت الصخيٟت ٖلى اإلايكىعة الصخٟيت للمىاص المي، ؤلَا  ظمي٘ جدليل جم خيض ؤلٖا

 هخاةج ومىأهم( 22/1/2009 بلى 27/12/2008مً) الٟترة زال٫ الهاصعة ألاوؾِ الكغ١  صخيٟت ؤٖضاص ٧اٞت في الصخٟيت اإلاىاص

 :الذساظت

  ؤلاؾغاثيليت للخ٩ىمت ؾياؾيت م٩اؾب جد٣ي٤ ألاوؾِ، الكغ١  صخيٟت ٢ضمخه ٦ما ؤلاؾغاثيلي الٗضوان ؤؾباب ؤ م ؤن -

 . الٗغبيت اإلاباصعة جضمحر دليه خماؽ، ٖلى ال٣ًاء دليه ،%21بيؿبت

                                                           
والدستور  الرأي صحيفتي في مقارنة تحميمية دراسة ،"عمى غزة اإلسرائيمي العدوان نحو األردنية الصحافة اتجاىات" م ، وآخرونعالونة ، حات(  ) 

 .م  2011 جامعةاليرموك، :إربد ،( ج-1 )العدد ، 27المجمد اليرموك، أبحاث مجمة:في 
 الشرق صحيفة عمى حالة دراسة :يناير 22 إلى 2008 ديسمبر 27 من المدة في غزة عمى لمعدوان العربية الصحافة معالجةمبارك،  الحازمي،( 2) 

 .467 -397 ص (،2009اإلعالم ،  كمية -القاىرةجامعة  :القاىرة ( ، 34 اإلعالم،العدد لبحوث المصرية المجمة: في  األوسط،
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 مٓا غاث زم ، الٗغبيت البياهاث بنضاع في جمشلذ الٗضوان ؤدام  زال٫ الصخيٟت ٢ضمتها التي الؿياؾيت ألاخضار ؤ م ؤن -

 .والخًامً الخإديض

 الٗضوان، خى٫  الصخيٟت في اإلاؿخسضمت الٟىىن  م٣ضمت في ٧ان الخبر وؤن ألاخضار، م٣ضمت في ظاءث الجىيت اإلاٗاع٥ ؤن  -

. الا٢ىاٖيت ألاؾاليب م٣ضمت في ظاءث والبرا حن ألاصلت وؤن اإلاًمىن، م٣ضمت في ظاء اإلاٗاعى الاججاه وؤن

 الفىسة لّىاـش مٝاسهت دساظت "-2009-2008"ٔضة ِلى ؤلاظشاةُلي الّذوان ئصاء الشظمي مفش مىٜٚ ـىسة -6

المُت ت الُىمُت الصحٚ خىاباث في ؤلِا  الغؾمي مهغ مى٠٢ نىعة جدليل بلى الضعاؾت  ضٞذ( 1) ( 2009 ، مدمذ) اإلافٍش
ض ، ألا غام) الشالزت اإلاهغيت اليىميت الصخ٠ زُاب في م٣اعن  بك٩ل ٚؼة ٖلى ؤلاؾغاثيلي الٗضوان بػاء  ،(اليىم اإلاهغو  ، الٞى
 واؾخمغ ،27/12/2008بضؤ الظو الٗضوان ٞترة زال٫ الصخ٠ ٖيىت في ْهغث التي الغؤو م٣االث ل٩ل الكامل اإلاسر زال٫ مً

كغيً ازىحن ، ٖو
ً
المي، اإلاسر مىهج اؾخسضمذ ونٟيت صعاؾت وهي دىما المي الخُاب جدليل ومىهج ؤلٖا  اإلا٣اعهتـ وؤؾلىب ؤلٖا

الميت الهىعة ٖلى الضاعؾت واٖخمضث ا مضزال بىنٟها ؤلٖا  هٓغيت ٖلى اٖخماص ا الضعاؾت خيصياث وجٓهغ للضعاؾت، هٓغيًّ

غ   جظ٦غ لم وبن الخبردت ألَا
ً
 : الذساظت هخاةج ومىأهم ، هها

غوخاث ؤن -  ،(ألاػمت مٗالجت وؤَغوخاث ألاػمت، ؤَغوخاث:) ٖلى ؤؾاسخي بك٩ل ٢ؿمذ اإلاهغيت الصخ٠ في ْهغث التي ألَا
 وؤن الٗضوان، مً اإلاهغو  الغؾمي اإلاى٠٢ في جإػم وظىص ٖلى اج٣ٟذ الشالر الصخ٠ ؤن ٚحر وؤزغي  صخيٟت بحن جدبادً وهي

 .بؾغاثيل م٘ الغؾمي اإلاهغو  اإلاى٠٢ جىاَا بحن بًٗها

غوخاث في الخبادً ْهغ  -  الغؾمي اإلاى٠٢ جإػم ؤؾباب وؤَغوخت ألاػمت، مىاظهت ٦إَغوخت الشالر، الصخ٠ بحن ألازغي  ألَا

حر وخماؽ، مهغ بحن ؤلاد٣إ في ؤلاؾغاثيلي الضوع  وؤَغوخت اإلاهغو،  .طل٪ ٚو

اث في الّشبُت باللٕت اإلاىحهت ألاحىبُت الٙماةُت الٝىىاث ِلى الّشبي الجمهىس  اِخماد -7  أصمت ِلى بالخىبُٞ ألاصماث أٜو

 اٖخماص صعظت ٖلى الخٗٝغ مداولت بلى الضعاؾت  ظه  ضٞذ ( 2) ( 2009 ، ًىاًش ، الّبذ ِاوٚ)  ٔضة ِلى ؤلاظشاةُلي الّذوان
 ٚؼة، ؤػمت وهي الٟلؿُيييت لل٣ًيت ألازحرة ألاػمت في الٗغبيت باللٛت اإلاىظهت ألاظىبيت الًٟاثيت ال٣ىىاث ٖلى الٗغبي الجمهىع 

خماص هٓغيت ٞغوى ٖلى الىٓغو  ؤؾاؾها في واؾدىضث الم، وؾاثل ٖلى الٖا  واٖخمضث الىنٟيت، الضعاؾاث بلى وجيخمي الٖا

 في ججمٗاتهم ؤما٦ً في الجمهىع  مً مبدىزا( 400)٢ىامها ٖمضدت ٖيىت ٖلى الضعاؾت بظغاء وجم اإلاسر، مىهج ٖلى الضعاؾت

 :الذساظت هخاةج أهم ومً اإلابٗىزحن مً البياهاث لجم٘ باإلا٣ابلت الاؾخ٣هاء صخيٟت اؾخسضام وجم مهغ،
 خى٫  مٗلىماث ٖلى الخهى٫  في الٗغبيت باللٛت اإلاىظهت ألاظىبيت الًٟاثيت ال٣ىىاث ٖلى اإلابدىزحن مً%( 45) وؿبت يٗخمض  -

. ٦بحرة بضعظت%( 17,8)و ٢ليلت، بضعظت%( 37,3) ٖلحها ويٗخمض مخىؾُت، بضعظت ٚؼة ؤػمت

 الصخ٠ هي -بالترجيب -ٚؼة ؤػمت خى٫  اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  في الضعاؾت ٖيىت ٖلحها اٖخمضث التي اإلاٗلىماث مهاصع ؤ م  -
. ألاظىبيت الًٟاثيت وال٣ىىاث واإلااجمغاث، والىضواث الٗغبيت، الًٟاثيت وال٣ىىاث واإلاجالث،

                                                           
 في اإلعالمية الصورة لعناصر مقارنة دراسة  2009 -2008 غزة عمى اإلسرائيمي إزاءالعدوان الرسمي مصر موقف صورة ،ىشام محمد (  ) 

 . م 2009 كمية اإلعالم، القاىرة، جامعة القاىرة، ، 34 اإلعالم،العدد لبحوث المجمةالمصرية ،"اليومية المصرية الصحف خطابات
العربية في أوقات األزمات بالتطبيق عمى اعتماد الجميور العربي عمى القنوات الفضائية األجنبية الموجية بالمغة عاطف العبد، نيي ،  ( 2) 

كمية اإلعالم بجامعة القاىرة، ، : المجمة المصرية لبحوث اإلعالم، العدد الثالث والثالثون القاىرة: في أزمة العدوان اإلسرائيمي عمى غزة
 .462-259ص  م، 2009يناير
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 مما ،(اليىم عوؾيا) زم ،(France24)زم ،(TVS)زم ،(BBC) بالترجيب ٧اهذ الٗغبيت باللٛت اإلاىظهت ألاظىبيت الًٟاثياث ؤ م ؤن -
الم صوع  جىامي بلى يكحر   يك٩ل بما الٗغبيت اإلاجخمٗاث في الٛغبي الضولي ؤلٖا

ً
ا جإزحرا  الكباب هٓغة ٖلى الُىيل اإلاضي ٖلى ؾلبيًّ

 .وال٣ىميت اإلادليت ل٣ًاداه الٗغبي

 في ٖلحها الجمهىع  اٖخماص ومٗضالث الٗغبيت، باللٛت ألاظىبيت للًٟاثياث الخٗغى مٗضالث بحن اعجباَيت ٖال٢ت وظىص  -

 . ٚؼة ؤػمت خى٫  مٗلىماث ٖلى الخهى٫ 
  صالت ٞغو١ جىظض -

ً
  اإلابدىزحن بحن بخهاثيا

ً
خماص م َب٣ا  الٗغبيت باللٛت اإلاىظهت ألاظىبيت الًٟاثيت ال٣ىىاث ٖلى اٖل

. الضدمىظغاٞيت واإلاخٛحراث
٘ في وؤلاهار الظ٧ىع  اإلابدىزحن بحن ٞغو١ وظىص-  في الٗغبيت باللٛت اإلاىظهت ألاظىبيت الًٟاثيت ال٣ىىاث ٖلى اٖخماص م صاٞو

. ٚؼة ؤػمت زال٫ مٗلىماث ٖلى الخهى٫ 

الم جىحهاث -8  ؤ م عنض بلى الضعاؾت تهضٝ( 1) (2009 دٌعمبر، ِامش، أبى) 2009-2008 الّذوان خال٥ ؤلاظشاةُلي الِا
المي الخإزحر قملها التي اإلااقغاث المي ألاصاء مجمل ٖلى 2009-2008 ٖام ٚؼة ٖلى للٗضوان ؤلٖا   ؤلاؾغاثيلي ؤلٖا

ً
 ٞهم بلى ونىال

الم َبيٗت وبصعا٥ إل ؤلاؾغاثيلي اإلاجخم٘ في ؤلٖا الم ؤصاء آليت ٖلى والَا  اٖخمضث و٢ض ؤلاؾغاثيليت الخغوب ػمً"  في ؤلٖا
الم لىؾاثل اليىميت اإلاخابٗت ٖلى اظؼائها مٗٓم في الضعاؾت ت اإلاغثيت ؤلاؾغاثيليت، ؤلٖا  هخاةج أهم ومً واإلا٨خىبت واإلاؿمٖى

 : الذساظت

الم وؾاثل جغاظٗذ -  جاعة التهىيل بلى ولجإث ،"الجاهب ؤخاصدت مجىضة" صخاٞت صعظت بلى إلاهامها ؤصائها في ؤلاؾغاثيليت ؤلٖا

 .ؤزغي  جاعة والدؿتر

الم هجىم والخ٩ىمت الجيل بلؿان والىا٣َىن  الٗغبيت للكاون واإلادللىن  الٗؿ٨غيىن  اإلاغاؾلىن  ق٩ل -  ؤلاؾغاثيلي ؤلٖا

 .ددضر إلاا الغؾميت الىٓغ وظهت ٖغى اج٣ىىا و٢ض الٗضوان، زال٫

حن بحن وم٣بى٫  م٣ٗى٫  جىاػن   ىا٥ د٨ً لم -  ٣ِٞ طل٪ دبرػ ولم اإلاىا٠٢، وه٣ل اإلا٣ابالث في وؤلاؾغاثيلي الٟلؿُيجي الُٞغ
الميت الصخاٞيت الخ٣اعيغ في ٢ىبلىا الظدً الٟلؿُيييحن ٖضص ٢لت في  والاؾخٟؼاػو  الٗضاجي الخىظه في وبهما ، وؤلٖا

 . ؤلاؾغاثيليحن للصخٟيحن والاؾخٗالثيت

الم جبجي - ضم الخ٩ىمت مىا٠٢ الٗضوان ؤزىاء في ؤلاؾغاثيلي ؤلٖا   ماعؽ وبهما ، الهخ٣اص ا اإلايل ٖو
ً
  صوعا

ً
 للخهٝغ دميل حٗبىيا

 . الحهىصدت وألامىيت الٗؿ٨غيت الؿياؾيت للماؾؿت ٧امخضاص

الم في الٟلؿُيييىن  الطخادا ؤنبذ -  .ؤمهاث وال ؤ ل وال لهم ؤؾماء ال ، ؤع٢ام مجغص ؤلاؾغاثيلي ؤلٖا

الم ما٫ - "  بؾغاثيل" جهىيغ ٖمليت مً ظؼء بلى وجدىلذ ، اهخ٣اثيت وحٗابحر مهُلخاث الؾخسضام ؤلاؾغاثيلي ؤلٖا
 ما ٧ل ًٖ واإلاؿاو٫ واإلاظهب واإلاجغم الؿلبي ؤهه ٖلى الٟلؿُيجي وجهىيغ ، الٗالم جهادت بلى ضخادا بىنٟهم وؤلاؾغاثيليحن

 . الٗالم في دجغو 

                                                           
، دراسات في العدوان  18/1/2009-12/2008/ 27خالل العدوانتوجيات اإلعالم اإلسرائيمي  :أبو عامر ، عدنان ، الفصل الثالث(  ) 

 . 49ص 2009مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات بيروت ،( معركة الفرقان / عممية الرصاص المصبوب ) اإلسرائيمي عمى قطاع غزة 
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ش داخل ألاخذار جٝذًم بأوش اللٕت جىٌُٚ أظالُب ِالٜت -9 ت الخٝاٍس  ؤلاظشاةُلُت الحشب ِلى جىبُُٝت دساظت: ؤلاخباٍس

غ ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت  ظه  ضٞذ ( 1) (2009 ، مدعً)  ٔضة ِلى  في والٗغبيت الجؼيغة ٢ىاة مً ٧ل ٖلحها اٖخمضث التي ألَا
غ،  ظه بىاء في اللٛت وصوع  ٚؼة، ٢ُإ ٖلى الخغب خضر ج٣ضدم ٟذ التي والُغي٣ت ألَا  اللٛىو  الخٗبحر ؤصواث ال٣ىاجان بها ْو

غ بىاء في والبهغيت اللٟٓيت  الدجج الؾخسضام جىإلاان ؾديٟان همىطط ٞغوى ٖلى الىٓغو  بَاع ا في واؾدىضث ؤلازباعيت، ألَا
اع جدليل وهٓغيت المي، ؤلَا  الخُاب جدليل ومىهج اإلاسر مىهج ٖلى واٖخمضث الىنٟيت، البدىر بلى الضعاؾت وجيخمي ؤلٖا

 ( 88) مً م٩ىهت ٖيىت ٖلى الضعاؾت بظغاء وجم اإلا٣اعهت، ؤؾلىب ووْٟذ
ً
  ج٣غيغا

ً
  بزباعيا

ً
 جم التي الخ٣اعيغ بحن مً مسجال

يٟها  ٧اهىن  17 ختى م2008 ؤو٫  ٧اهىن  27 الؼمىيت الٟترة زال٫ والٗغبيت الجؼيغة ٢ىاحي صازل ٚؼة ٖلى الخغب حُٛيت في جْى

: الذساظت هخاةج أهم ومً ، البياهاث لجم٘ اإلاًمىن  جدليل اؾخماعة واؾخسضمذ م،2009 الشاوي

  ألا٦ثر والصخهيت ألاؾاسخي الٟاٖل الٟلؿُيجي ؤلاوؿان" مشل -
ً
 ٧ان خحن في الجؼيغة، ٢ىاة صازل ؤلازباعيت الخ٣اعيغ في ْهىعا

. ٚؼة ٢ُإ ٖلى ؤلاؾغاثيليت الخغب خضر حُٛيت في الٗغبيت ٢ىاة ٢ضمتها التي الخ٣اعيغ ؤٚلب في الغثيـ البُل  ى" اإلا٩ان"

 ،"للمخُٛغؽ الًٗي٠ م٣اومت" و"  والطخيت الجاوي: "  ما ، الخضر ج٣ضدم في مغ٦ؼيً بَاعيً بلى الجؼيغة ٢ىاة اؾدىضث -

اع بيىما ". الاخخال٫ ُٚغؾت بَاع"  ى ٚؼة ٖلى الخغب خضر ج٣ضدم في الٗغبيت ٢ىاة ٖليه اٖخمضث الظو اإلاغ٦ؼو  ؤلَا

 –لصحٙاألًام مممىن  جدلُل دساظت الٙلعىُيُت الٝمُت ِلى وجذاُِاتها العادظت للحشب اإلاّالجتالصحُٙت -10

  ( 2) (2008 ًىهُى، ، ِابذ) الجذًذة الحُاة – الٝذط
 حٗضمً التي وبؾغاثيل، هللا خؼب بحن الؿاصؾت للخغب الٟلؿُيييت الصخٟيت اإلاٗالجت ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت  ظه تهضٝ

 الخغب َبيٗت جإزحر ٖلى للخٗٝغ الضعاؾت  ظه الٟلؿُيييت،وظاءث ال٣ًيت ٖلى بسانت جضاٖياتها وؤٞغػث اإلاهمت ألاخضار

 ،)الخياةالجضدضة-ال٣ضؽ– ألادام( الضعاؾت صخ٠ لضي الا خمام ؤولىياث لترجيب اإلاًمىن  جدليل صعاؾت زال٫ مً الؿاصؾت
 لجم٘ ؤصاة  اإلاًمىن  جدليل واؾخماعة ، بالٗيىت اإلاسر مىهج واؾخسضمذ ، الىنٟيت البدىر بلى الضعاؾت  ظه وجيخمي

 ومً ،  الضعاؾت صخ٠ مً صخيٟت ٧ل مً ٖضًصا( 33) بىا٢٘ 14/8/2006 ختى 13/7/2006 مً ابخضاء ٖمضدت ٖيىت ٖلى البياهاث

 : الذساظت هخاةج أهم

اث ٖلى التر٦حز - ، أل ميت الؿياؾيت اإلاىيٖى  بىنٟها ألاهباءالٗاإلايت و٧االث ٖلى ألاولى الضعظت الصخٟب واٖخماص اإلاىيٕى

 .الضازليت نٟداتها بسانتٖلى الخضر إلاٗالجت الصخٟي للخبر مهضًعا

 ال٣ًيت ٖلى وجضاٖياتها الؿاصؾت الخغب مٗالجت في ؤؾاسخي بك٩ل الصخٟي الخبر ٖلى اٖخمضث الشالر الصخ٠  -

 .اإلاسخلٟت الصخٟي الٟىىن  ؤق٩ا٫ بحن ،مً(79.6% ) بيؿبت الٟلؿُيييت

غاٞيت ؤ٦ثرالٗىانغ هي الغثيؿت الٗىاويً ؤن -  بلٛذ وجضاٖياتها،خيض الؿاصؾت الخغب مٗالجت في اإلاؿخسضمت الخبٚى

 ؤما ،(50.7 %)وؿبتها وبلٛذ بالهىع، با خمامها ألادام صخيٟت ،وجمحزث( ( 25.7%بيؿبت الهىع  طل٪ ،وجلي(37.6 %) اليؿبت
                                                           

: فيدراسة تطبيقية عمى الحرب اإلسرائيمية ، : عالقة أساليب توظيف المغة بأطر تقديم األحداث داخل التقارير اإلخباريةمحسن ، ماىيناز ، (  ) 
 .م2009كمية اإلعالم بجامعة القاىرة،: المجمة المصرية لبحوث اإلعالم، العدد الثالث والثالثون، القاىرة

 
 –األيام (لصحف مضمون تحميل الفمسطينية دراسة القضية عمى وتداعياتيا السادسة لمحرب الصحفية ، المعالجة عابد ، زىير ، وآخرون ( 2) 

 ( .2008يونيو ،  عشر،العددالثاني، الثاني المجمد األقصى، مجمة جامعة: في  ( الجديدة الحياة – القدس
 
 



 2015  ؤٚؿُـ  3الٗضص  –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
36 

 

36 

 

غاٞيت،ؤماصخيٟت الٗىانغ بحن مً بيؿبت الغثيؿت بالٗىاويً ا خمذ ٣ٞض الجضدضة الخياة صخيٟت(  ٞا خمذ ال٣ضؽ الخيبٚى

 ( 35.7 %) الغثيؿت، بالٗىاويً

  العابٝت الذساظاث مً الاظخٙادة أوحه 

:  في الؿاب٣ت الضعاؾاث مً الباخض اؾخٟاص

 ؤٖض ا التي اإلاىهجيت الخُت في جبلىع  الظو الضعاؾت مىيٕى خى٫  ٧امل جهىع  وي٘ في ؤؾهم مما الضعاؾت ٨ٞغة جىييذ. 1
. الباخض

لى ص٢ي٤ بك٩ل وؤصواتها الضعاؾت إلاىهج ألامشل الازخياع. 2 ٤ ٖو .  اإلاىهجيت ال٣ىاٖض ٞو

. واإلايضاهيت الخدليليت الضعاؾت ؤ ضاٝ م٘ دخالءم بما البدشيت اإلاك٩لت نياٚت في اإلاٗاوهت. 3

 .اؾخسضمتها التي البدشيت وألاؾاليب وألاصواث اإلاىاهج ٖلى الخٗٝغ. 4

.  وؤ ضاٞها الضعاؾت حؿائالث نياٚت. 5

لخق :  آلاجُت الىٝاه أهم العابٝت الذساظاث مشاحّت مً الباخث ٍو

 ٗا٫ ومازغ مهم صوع  لئلٖالم  ؤلازباعيت ال٣ىىاث والؾيما الضولي الخٗا٠َ و٦ؿب الٟلؿُيييت، ال٣ًيت زضمت في ٞو
 . الًٟاثيت

  ألا٦ثر الًٟاثيت ؤلازباعيت ال٣ىىاث  
ً
 . وزهاثو مؼادا مً به جخمخ٘ إلاا والخغوب ألاػماث و٢ذ جإزحرا

 ت والخ٣ي٣ت اإلاٗلىماث ٖلى الىنى٫  ؤ ميت جضع٥ الجما حر ؤنبدذ  .مسخلٟت مهاصع مً بؿٖغ

 :  الذساظت أهمُت

ا جدىاو٫  ؤجها مً الضعاؾت ؤ ميت جيب٘ ًٖ ا ظضدًضا مىيى  ال٣ىىاث ٖلى الٟلؿُيجي الجمهىع  اٖخماص صعظت في دخمشل وخيىيًّ
 مكا ضة هدى الجمهىع  جىظه هديجت ألا ميت ج٨مً و٦ظل٪ ، وجضاٖياجه الٗضوان ؤخضار مخابٗت في ؤلازباعيت الًٟاثيت

لى.  ٚؼة ٖلى 2014 ٖضوان جىاولذ التي الٗغبيت الضعاؾاث وهضعة ، والخغوب ألاػماث زال٫ ؤلازباعيت الًٟاثيت ال٣ىىاث  خضّل  ٖو
. اإلاجا٫  ظا في الٟلؿُيجي اإلاجخم٘ ٖلى ججغي  التي الضعاؾاث ؤولى مً حٗض الباخض ٖلم

:  وحعاؤالتها الذساظت مؽ٣لت

 ؤخضار مخابٗت في ؤلازباعيت الًٟاثيت ال٣ىىاث ٖلى الٟلؿُيجي الجمهىع  اٖخماص مضي ٦ك٠ في الضعاؾت مك٩لت جخدضص

ت ٖىه ويخٟٕغ ؟ وجضاٖياجه الٗضوان :  ألاؾئلت مً مجمٖى

 ؟ وجضاٖياجه الٗضوان مخابٗت ٖلى الٟلؿُيجي الجمهىع  خغم مضي ما :س1
 وجضاٖياجه؟ الٗضوان ؤخضار إلاخابٗت الجمهىع  مٗلىماث ومهاصع ماالجهاث :س2

الم وؾاثل ما :س3  ؟ وجُىعاجه الٗضوان ؤخضار مخابٗت في الجمهىع  ٖلحها اٖخمض التي ؤلٖا
خماص حجم ما :س4  وجضاٖياجه؟ الٗضوان ؤخضار مخابٗت في ؤلازباعيت الًٟاثياث ٖلى الٖا

 وجضاٖياجه؟ الٗضوان ؤخضار مً ؤلازباعيت الًٟاثياث إلاىا٠٢ الجمهىع  ج٣ييم ما :س5

 وجضاٖياجه الٗضوان ؤخضار حُٛيت في ؤلازباعيت للًٟاثياث اإلانهي ألاصاء مؿخىي  ج٣ييم :س6
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 ؟ الضعاؾت لٗيىت الضدمٛغاٞيت الخهاثو ما :س7

 : الذساظت أهذاٗ

:  بلى الضعاؾت  ظه حؿعى

ت -1  . وجضاٖياجه الٗضوان مخابٗت ٖلى الٟلؿُيجي الجمهىع  خغم مضي مٗٞغ

ت -2  .وجضاٖياجه الٗضوان ؤخضار إلاخابٗت ومهاصعه الجمهىع  مٗلىماث ظهاث مٗٞغ

الم وؾاثل ؤ٦ثر ًٖ ال٨ك٠ -3  .وجضاٖياجه الٗضوان ؤخضار مخابٗت في الجمهىع  ٖلحها اٖخمض التي ؤلٖا

خماص حجم -4  .وجضاٖياجه الٗضوان ؤخضار مخابٗت في ؤلازباعيت الًٟاثياث ٖلى الٖا

 .وجضاٖياجه الٗضوان ؤخضار مً ؤلازباعيت الًٟاثياث إلاىا٠٢ الجمهىع  ج٣ييم -5

 . وجضاٖياجه الٗضوان ؤخضار حُٛيت في ؤلازباعيت للًٟاثياث اإلانهي ألاصاء مؿخىي  ج٣ييم -6

 .الٟلؿُيييت ال٣ًيت زضمت في ؤلازباعيت الًٟاثيت ال٣ىىاث الؾدشماع وعئي  م٣ترخاث ج٣ضدم -7

 : ومىهجها الذساظت هُى

 ؤو مى٠٢ ؤو ْا غة بُبيٗت اإلاخٗل٣ت الغا ىت الخ٣اث٤ بضعاؾت تهخم التي الىنٟيت الضعاؾاث يمً الضعاؾت  ظه جىضعط

ت  لٗىانغ الض٢ي٤ والخىني٠ الغنض ؤؾاؽ ٖلى ج٣ىم وهي ،( 1() 167،م2001َاي٘،) وألاخضار ألاويإ مً مجمٖى

يت  ظه وجديذ ،( 2( ) 74م ،2008 ، ُٖيت)ومخٛحراتها البدشيت الٓا غة  ال٨مي لل٣ياؽ ٢ابلت بياهاث وظىص البدىر مً الىٖى
. ( 3() 113م ،Joseph، 2003)  والخيبا الخٗميم بم٩اهيت زم ومً الغياضخي للخدليل البياهاث بسًٕى وحؿمذ

الم وؾاثل ظمهىع  مسر مىهج ٖلى الضعاؾت وحٗخمض  وؾيلت ألو دخٗغى الظو الجمهىع  زهاثو صعاؾت بلى حهضٝ الظو ؤلٖا

يب،) اإلاسخلٟت اإلاًامحن هدى واججا اجه الىؾيلت لخل٪ حٗغيه وؤهماٍ بٖالميت،   بىنٟه ( 4( ) 110،م2009ٚػ
ً
  ظهضا

ً
 ٖلميا

 
ً
ت ؤو الٓا غة ًٖ وؤوناٝ ومٗلىماث بياهاث ٖلى للخهى٫  مىٓما  ألاويإ ٦ٟاءة لتزدض البدض؛ مىيٕى الٓا غاث مجمٖى

 وبٖضاص ا ازخياع ا ؾب٤ ٢ياؾيت مٗادحر ؤو بمؿخىياث ٖلحها الخهى٫  جم التي اإلاٗلىماث م٣اعهت َغي٤ ًٖ ال٣اثمت

 .( 5() 131م ،2006خؿحن،)

:   الذساظت ُِىت

                                                           
جراؤىا وتحميميا: بحوث اإلعالم طايع ، سامي ، (  )   .  200، دار النيضة العربية بالقاىرة ، تصميميا وا 
 .2008، دار اإليمان لمطباعة بالقاىرة، مناىج البحث اإلعالميعطية ،ىشام ، ( 2) 

 ) Roger D.Wimmer, Joseph R.Dohinick, Mass Media Research : an introduction New York : Wasd Worth The 

Publication Company, 2003). 
 .، الطبعة الثالثة ، مكتبة عالم الكتب بالقاىرة بحوث اإلعالم: البحث العممي دراسات في مناىج:2006سمير ، حسين ، (4) 
 . (2009الدار المصرية المبنانية ، : القاىرة ) مناىج البحث واالستخدامات اإلحصائية في الدراسات اإلعالمية. زغيب ، شيماء ذو الفقار (5) 
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 ٖبض( )  (Non-probability Samplesاخخماليت ٚحر ٖيىت ٖلى الضعاؾت جُبي٤ وجم الٟلؿُيجي الجمهىع  في الضعاؾت مجخم٘ جمشل

 .2014/ 1/11 ختى 22/10/2014 بحن الىا٢ٗت اإلاضة زال٫ البياهاث ظم٘ وجم ، مٟغصة 562 ٢ىامها ( 1)  (155م ، 2011 ، الٗؼيؼ

 : البُاهاث حمْ ثاوأد

 ألاؾاؾيت ألاؾاليب ؤخض" الاؾدباهت جل٪ جمشل خيض للضعاؾت، البياهاث لجم٘ ؤصاة بىنٟها ميضاهيت اؾخماعة اؾخسضام جم
 َغي٤ ًٖ البدض مجخم٘ مٟغصاث ظمي٘ مً ؤو اإلاسخاعة، الٗيىت مً مباقغة ؤو ؤؾاؾيت ؤو ؤوليت بياهاث ظم٘ في حؿخسضم التي

ت جىظيه   اإلاٗضة ألاؾئلت مً مجمٖى
ً
 واججا اتهم، اإلابدىزحن هٓغ وظهاث ؤو ، مٗيىت خ٣اث٤ ٖلى الخٗٝغ بهضٝ وطل٪ ، م٣ضما

اث بلى جضٞٗهم التي واإلاازغاث والٗىامل الضواٞ٘ ؤو  .( 2)  (206م ،2006 ، خؿحن") مٗيىت ؾلى٦يت جهٞغ

 مخابٗت ٖلى الٟلؿُيجي الجمهىع  خغم مضيو ، الضدمٛغاٞيت الخهاثو: )مداوع،هي زمؿت ٖلى الاؾخبيان ج٣ؿم وجم
خماص حجمو ، وجضاٖياجه الٗضوان  الجمهىع  ج٣ييمو ،وجضاٖياجه الٗضوان ؤخضار مخابٗت في ؤلازباعيت الًٟاثياث ٖلى الٖا
 ؤخضار حُٛيت في ؤلازباعيت للًٟاثياث اإلانهي ألاصاء مؿخىي و ،وجضاٖياجه الٗضوان ؤخضار مً ؤلازباعيت الًٟاثياث إلاىا٠٢

  ٖكغ زالزت الضعاؾت ويمذ( وجضاٖياجه الٗضوان
ً
ت ؾاالا .  واإلاٛل٣ت اإلاٟخىخت ألاؾئلت بحن ما مخىٖى

:  الذساظت مفىلحاث

ت الٙماةُت الٝىىاث ت: ؤلاخباٍس  في والخُىعاث ألاخضار بخُٛيت وج٣ىم ؤلازباعو، الُاب٘ طاث الًٟاثيت ال٣ىىاث مً مجمٖى
 باللٛت ها٣َت وؤظىبيت ، ٖغبيت بزباعيت ًٞاثيت ٢ىىاث:  مجها الضو٫  مً الٗضدض في والٗاملحن اإلا٩اجب مً الٗضدض ولها الٗالم

 .ألاظىبيت باللٛاث الىا٣َت وألاظىبيت ، الٗغبيت

يذ التي الخغب : الّذوان
ُل

 إلاضة اؾخمغ ٖضوان بلى ال٣ُإ زاللها وحٗغى ، 2014( دىليى) جمىػ  مً الشامً في ٚؼة ٢ُإ ٖلى ق

 ، آلاالٝ وؤنيب ٞلؿُييًيا 2160 طل٪ ظغاء اؾدكهض خيض ٖليه، والبدغيت والبردت الجىيت الٛاعاث آالٝ بكً وطل٪ دىما، 51
 .مغوٖت مجاػع  واعج٩اب اإلاىاػ٫، آالٝ جضمحر وجم

  الذساظت لُّىت الذًمىٔشاُ٘ت الخفاةق

 : اإلابدىزحن هُى -1

(  1) ع٢م ظضو٫ 

٤ ٖلى اإلابدىزحن جىػي٘   الضدمٛغاٞيت اإلاخٛحراث ٞو

                                                           
 ( .  20دار الكتاب الحديث ، : القاىرة )  االصول النظرية وميارات التطبيق: مناىج البحث اإلعالمي عبد العزيز ، بركات ، ( ) 
 .مرجع سابق:2006حسين ، سمير ، (2) 

 

%  ٟ الخفيُٚ الذًمٕشاُ٘ت اإلاخٕحراث

 الىُى
 76.5 430 ط٦غ

 23.5 132 ؤهثى

 64.8 364 ؾىت 30 مً ؤ٢ل بلى ؾىت 18 مً العً
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 الذساظت هخاةج مىاٜؽت

:  الٗضوان ؤخضار مخابٗت ٖلى اإلابدىزحن صعظتخغم -1

( 2) ع٢م ظضو٫ 

  الٗضوان ؤخضار مخابٗت ٖلى اإلابدىزحن صعظتخغم

 

 

 

 

 

  مغجٟٗت ظاءث الٗضوان زال٫ اإلابدىزحن مخابٗت ؤن( 2) ع٢م الجضو٫  بياهاث جبحن
ً
 اإلابدىزحن مً% 93.2 وؿبت ؤظاب بط  ؛ ظضا

 )بـ ؤظابىا اإلابدىزحن مً% 6.4 وبيؿبت ، الٗضوان ؤزىاء في ألاخضار صاثمت  بهىعة دخابٗىن  بإجهم
ً
 ال% 0.4وبيؿبت ،(ؤخياها

  51 َيلت الٗضوان ْل في زانت َبيٗت هديجت وهي ، الٗضوان ؤخضار دخابٗىن 
ً
 ويىا٦ب الٟلؿُيجي الجمهىع  دخاب٘ ؤن دىما

الم وؾاثل مخابٗت ٦شاٞت بلى يكغ مما ألاخضار جٟانيل .    وألاػماث الخغوب و٢ذ ؤلٖا

: اهتهاةه بّذ الّذوان جذاُِاث مخابّت ِلى اإلابدىزحن دسحتخشؿ -2

( 3) ع٢م ظضو٫ 

 27.0 152 ؾىت 45 مً ؤ٢ل بلى ؾىت 30 مً

 8.2 46 ؾىت 60 مً ؤ٢ل بلى ؾىت 45 مً

 الّلمي اإلاإهل

 4.6 26 صون  ٞما الٗامت الشاهىيت صون 

 26.7 150 مخىؾِ صبلىم

 49.1 276 ب٩الىعيىؽ

 13.9 78 ماظؿخحر

 5.7 32 ص٦خىعاة

 الذخل

 56.6 318 $500 مً ؤ٢ل

 26.7 150 $1000 مً ؤ٢ل بلى$ 500 مً

 16.7 94 ٞإ٦ثر$ 1000 مً

 100 562 اإلاجمُى

%  ٟ اإلابدىزحن دسحتخشؿ

 
ً
 93.2 524 صاثما

 
ً
 6.4 36 ؤخياها

 4.0 2 ال
 100 562 اإلاجمُى
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 اهتهاثه بٗض الٗضوان جضاٖياث مخابٗت ٖلى اإلابدىزحن صعظتخغم

 

 

 

 

 مً دخطر بياهاث

 وؿبت ؤظاب ؛بط الؿاب٣ت بالىديجت م٣اعهت اهسًٟذ اهتهاثه بٗض لخضاٖياجالٗضوان اإلابدىزحن مخابٗت ؤن( 3) ع٢م الجضو٫ 

 ؤظابىا اإلابدىزحن مً% 55.9 وبيؿبت ، اهتهاثه الٗضواهبٗض جضاٖياث صاثمت بهىعة دخابٗىن  بإجهم اإلابدىزحن مً% 37.7

 )بـ
ً
 اإلايضاهيتفي والخُىعاث الاخضار سخىهت ؤن ٖلى دضلل مما ، اهتهاثه بٗض الٗضوان ؤخضار دخابٗىن  ال% 6.4وبيؿبت ،(ؤخياها

 وؤ ميتهٗلى اإلاخابٗت مؿخىي  جضوى الٗضوان اهتهاء بٗض خحن في الٟلؿُيجي، الجمهىع  مً ؤٖلى مخابٗت جخُلب الٗضوان ؤزىاء

م .    الٟلؿُيجي الكٗب مجها ويٗاوي مؿخمغة ػالذ ما جغ٦ها التي وآزاعه الٗضوان جضاٖياث ؤن مً الٚغ

: الّذوان أخذار مخابّت في اإلابدىزىن  ِليها اِخمذ التي اإلاّلىماث مفادس حهت -3

( 4) ع٢م ظضو٫ 

  الٗضوان ؤخضار مخابٗت في اإلابدىزىن  ٖلحها اٖخمض التي اإلاٗلىماث مهاصع ظهت

 

 

 

 

 

 الٗضوان ؤخضار مخابٗت في الٟلؿُيييت اإلاٗلىماث مهاصع ٖلى اٖخمضوا اإلابدىزحن ظمي٘ ؤن( 4) ع٢م الجضو٫  بياهاث مً ددبحن

  ،% 44.6 بيؿبت ظاءث الٗغبيت؛بط اإلاٗلىماث مهاصع دلحها ،% 100 بيؿبت
ً
% 23.1 بيؿبت ألاظىبيت اإلاٗلىماث مهاصع وؤزحرا

الميت الغؾاثل وه٣ل اإلاٗلىماث، جىاٞغ وؾهىلت ٞلؿُحن، صازل الٗضوان و٢ٕى م٩ان بلى طل٪ يٗىص و٢ض   مً مباقغة ؤلٖا
 اإلاخٗل٣ت جل٪ بسانت الٟلؿُيييت للمهاصع ألاخضار بٌٗ حُٛيت في واهٟغاًصا ؤ ميت ؤُٖى مؿخمغة بهىعة اإلايضان

 . الٗؿ٨غيت باألظىدت

الم وظاةل -4  :وجذاُِاجه الّذوان أخذار مخابّت في اإلابدىزىن  ِليها اِخمذ التي ؤلِا

( 5) ع٢م ظضو٫ 

                                                           
 تم السماح للمبحوثٌن بإمكانٌة اختٌار أكثر من بدٌل. 

%  ٥ اإلابدىزحن  خغم صعظت

 
ً
 37.7 212 صاثما

 
ً
 55.9 314 ؤخياها

 6.4 36 ال
 100 562 اإلاجمٕى

%  ٟ اإلافادس حهت

 100 562 ٞلؿُيييت مهاصع

 44.6 251 ٖغبيت مهاصع
 23.1 130 ؤظىبيت مهاصع

 100 562 اإلاجمُى
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الم وؾاثل  وجضاٖياجه الٗضوان ؤخضار مخابٗت في اإلابدىزىن  ٖلحها اٖخمض التي ؤلٖا

 

الم وؾاثل ؤ٦ثر ؤلاطاٖيت اإلادُاث ؤن( 5) ع٢م الجضو٫  بياهاث مً دخطر  ؤخضار مخابٗت في اإلابدىزىن  اٖخمضٖلحها التي ؤلٖا

 في الخلٟؼيىهيت ال٣ىىاث زم ، 0.90 بلٜ وؿبي بىػن الشاهيت اإلاغجبت في ؤلاهترهذ قب٨ت جلتها ، 0.91 وؿبي بىػن وجضاٖياجه الٗضوان
  ، 0.47 بلٜ وؿبي بىػن الشالشت اإلاغجبت

ً
.  0.47 بلٜ وؿبي بىػن الغابٗت اإلاغجبت في الصخ٠ وؤزحرا

غة بضدلت وؾاثل ٖلى الٟلؿُيجي الجمهىع  وجىظه ٚؼة، ٢ُإ ًٖ اإلاؿخمغ ال٨هغباجي الخياع اه٣ُإ بلى طل٪ دغظ٘ و٢ض  ومخٞى
 مكا ضة في الخا٫  ى ٦ما ٖاليت َا٢ت بلى جدخاط وال الى٣ا٫ الهاج٠ ظهاػ ٖبر ؤلاهترهذ جهٟذ ؤو لئلطاٖت، ٧االؾخمإ
 ٖلى و٦ظل٪ الخىػي٘، ٖمليت ٖلى ال٣اثمحن ٖلى ٦بحرة زُىعة يك٩ل م٩ان بلى م٩ان مً الصخ٠ ه٣ل ٖمليت وؤن ، الخلٟؼيىن 

.  الٗضوان ؤزىاء في الصخ٠ قغاء زال٫ ال٣غاء

خماد دسحت -5 ت الٝىىاث ِلى الِا  :وجذاُِاجه الّذوان أخذار إلاخابّت ؤلاخباٍس

( 6) ع٢م ظضو٫ 

خماصٖلى صعظت  وجضاٖياجه الٗضوان ؤخضار إلاخابٗت ؤلازباعيت ال٣ىىاث الٖا

                                                           
 تم السماح للمبحوثٌن بإمكانٌة اختٌار أكثر من بدٌل. 

الم وظاةل  ؤلِا
 
ً
  داةما

ً
 الىصن ال أخُاها

 % ٟ % ٟ % ٟ اليعبي

 0.91 3.9 22 18.1 102 77.9 438 بطاٖيت مدُاث
 0.90 4.3 24 21.7 122 74.0 416 بهترهذ قب٨ت

 0.83 3.2 18 45.2 254 51.6 290 جلٟؼيىهيت ٢ىىاث

 0.47 68.0 382 22.8 128 9.3 52 صخ٠

خماد دسحت  الِا
 الٝىىاث

 الىصن أؼاهذها ال ٜلُلت مخىظىت ٠بحرة
 % ٟ % ٟ % ٟ % ٟ اليعبي

 0.85 6.4 36 10.7 60 20.6 116 62.3 350 الجؼيغة

 0.65 27.4 154 17.4 98 24.2 136 31.0 174 اإلاياصدً

BBC 0.52 43.1 242 22.8 128 19.2 108 14.9 84 ٖغبي 

 0.50 47.3 266 21.0 118 17.1 96 14.6 82 الٗغبيت

 0.49 42.7 240 27.0 152 19.9 112 10.3 58 اليىم عوؾيا

CNN 52 9.3 90 16.0 94 16.7 326 58.0 0.44 

CNN 82 14.6 116 20.6 26 4.6 82 14.6 256 45.6 

TRT 53.0 298 11.7 66 1.1 6 21.4 120 12.8 72 جغ٦يتا٫ 

 40.9 230 16.0 90 3.6 20 27.0 152 12.5 70 اليىم عوؾيا

 47.0 264 17.1 96 6.0 34 19.2 108 10.7 60 الخغة
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 ؤخضازالٗضوان حُٛيت في الىٓغ وظتهي جًمجها خيض مً ألاولى اإلاغجبت في ظاءث الجؼيغة ٢ىاة ؤن( 8) ع٢م الجضو٫  بياهاث جبحن
 مً اإلاكا ضة ٖضم وؿبت ؤٖلى ٖلى خاػث الؿٗىصدت ؤلازباعيت ال٣ىاة ؤن خحن في ، اإلاياصدً ٢ىاة الشاهيت اإلاغجبت في جلتها

% . 52 بيؿبت اإلاهغيت ؤلازباعيت الىيل ٢ىاة زم ،% 54.1 بيؿبت وطل٪ ، ٚؼة ٖلى ؤلاؾغاثيلي الٗضوان زال٫ اإلابدىزحن

الميحن والىا٣َحن الؿياؾيحن اإلادللحن مً الٗضدض اؾخًاٞت ٖلى واإلاياصدً الجؼيغة ٢ىاحي باٖخماص طل٪ جٟؿحر ويم٨ً  ؤلٖا
لى ؛ الىٓغ وظهاث مسخل٠ لٗغى م ٖو  واخضة هٓغ وظهت ال٣ىاجحن جبجي بلى حكحر اإلابدىزحن مً ٦بحرة وؿبت ٞةن طل٪ مً الٚغ

 الىٓغ وظهاث ٖغى في الخىاػن  مً هٕى زل٤ مداولت م٘ الٟلؿُيييت الىٓغ وظهت جدبجى ال٣ىاجحن بن ال٣ى٫  دم٨ً و ىا

. ألازغي 

المُحن أداء معخىي  جُُٝم -8 تمً الٙماةُت الٝىىاث في الّاملحن ؤلِا  :وجىىساجه الّذوان ألخذار دِمهم خُث ؤلاخباٍس

( 9) ع٢م ظضو٫ 

الميحن ؤصاء مؿخىي  ج٣ييم  الٗضوان ألخضار صٖمهم خيض مً ؤلٖا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واإلاؿاهضدً ال٣ىىاجالًٟاثيتؤلازباعيتالضاٖمحن ؤ٦ثر مً الجؼيغة مؿخىًإصاءبٖالميي٣ىاة ؤن( 9) ع٢م الجضو٫  بياهاث جبحن
 
ً
 ألاولى اإلاغجبت قٛلذ الٗغبيت ٢ىاة ؤن خحن في ، %63 بيؿبت اإلاياصدً ٢ىاة جلحها ،% 86.8 بيؿبت ألخضازالٗضواهىجُىعاجه بدجابيا

الميحن ؤصاء في   ٞحها الٗاملحن ؤلٖا
ً
% . 21.4 بيؿبت اإلاهغيت ؤلازباعيت الىيل ٢ىاة الؿلبيت اإلاغجبت في وجلحها ،% 33.8 بيؿبت ؾلبيا

 52.0 292 18.1 102 4.3 24 14.9 84 10.7 60 24 ٞغوؿا

BBC 46.6 262 13.2 74 2.8 16 27.0 152 10.3 58 صولي 

 54.1 304 15.7 88 6.8 38 13.9 78 9.6 54 الؿٗىصدت ؤلازباعيت

المُحن معخىي   أداءؤلِا
 الٝىىاث

 الىصن أؼاهذها ال أِٗش ال ظلبي ئًجابي
 % ٟ % ٟ % ٟ % ٟ اليعبي

 0.94 5.3 30 2.1 12 5.7 32 86.8 488 الجؼيغة

 0.77 23.1 130 7.5 42 6.4 36 63.0 354 اإلاياصدً

 0.69 23.1 130 11.0 62 33.8 190 32.0 180 الٗغبيت

 0.59 39.9 224 16.7 94 11.0 62 32.4 182 اليىم عوؾيا

BBC ٕ0.58 35.2 198 25.3 142 11.0 62 28.5 160 عبي 

CNN 132 23.5 76 13.5 112 19.9 242 43.1 0.54 

TRT 0.53 48.4 272 17.8 100 5.7 32 28.1 158 لتر٦يتا 

 0.53 49.1 276 18.5 104 4.6 26 27.8 156 ؤلاهجلحزدت الجؼيغة

BBC 0.53 44.8 252 21.4 120 11.0 62 22.8 128 صولي 

 0.51 45.9 258 22.8 128 14.2 80 17.1 96 الخغة

 0.51 45.9 258 21.7 122 13.5 76 18.9 106 24 ٞغوؿا

 0.51 49.1 276 19.6 110 10.3 58 21.0 118 ؤلادغاهيت مالٗا٫

 0.50 47.7 268 17.1 96 21.0 118 14.2 80 الؿٗىصدت ؤلازباعيت

 0.48 49.1 276 18.9 106 21.4 120 10.7 60 اإلاهغيت ؤلازباعيت الىيل
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خماص صعظت ؤن اإلاالخٔ الميحن ؤصاء ومؿخىي  الخىاػن  ومؿخىي  الٖا  ل٣ىاحي ٚؼة ٖلى الٗضوان ؤخضار صٖم في ؤلادجابي ؤلٖا
 الٗغبيت لل٣ًادا ومؿاهضدً صاٖمحن ال٣ىاة في الٗاملىن  ٧ان ٧لما بإن دٟؿغ مما بًٗا، بًٗها م٘ مغجبُت واإلاياصدً الجؼيغة

خماص اإلاخابٗت ٧اهذ الٟلؿُيييت ال٣ًيت بسانت . ؤ٦بر للمٗلىماث مهضًعا بىنٟها ٖلحها والٖا

:  الّذوان أخذار مخابّت ِلى الحشؿ في وؤلاهار الز٠ىس  بحن الٙشوٛ -9

( 10) ع٢م ظضو٫ 

 الخغنٗلىمخابٗتؤخضازالٗضوان في وؤلاهار الظ٧ىع  بحن الٟغو١

 الحشؿ مّذ٥
 الىُى

 اإلاخىظي الّذد
 الحعابي

 الاهدشاٗ
 اإلاُّاسي 

 دسحت T ُٜمت
ت  الحٍش

 معخىي 
ت  اإلاّىٍى

 1.695 0.239 2.94 430 ط٦غ
 

560 0.169 
 0.355 2.89 132 ؤهثى 

  51)  الٗضوان ؤخضار مخابٗت ٖلى الخغم مضي مخىؾُاث بحن الٟغو١ ل٣ياؽ وطل٪ T ازخباع باؾخسضام
ً
،(  دىما  والىٕى

 الخانت الخؿابيت اإلاخىؾُاث بحن بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ وظىص ٖضم بلى الؿاب٤ الجضو٫  في الىاعصة البياهاث حكحر

  صالت ٚحر ٢يمت وهي ،1.695 بلٛذ التي T ٢يمت طل٪ وؤدضث ، الىٕى وبحن الخغم بمٗض٫
ً
 ، 0.169 مٗىىيت مؿخىي  ٖىض بخهاثيا

 ٢يمت بلٛذ خيض ؤ٦ثر ظاء الظ٧ىع  لضي الٗضوان ؤخضار مخابٗت ٖلى ددغنىن  مً ؤن هجض الخؿابي اإلاخىؾِ بلى وبالىٓغ

.  2.89 لئلهار الخؿابي اإلاخىؾِ ٢يمت وظاءث ، 2.94 الخؿابي اإلاخىؾِ

ا ط٧ىًعا مؿتهضٝ الجمي٘ الٗضوان لخٓت ؤن بلى طل٪ ويغظ٘
ً
 ٧ل دمـ الظو الٗضوان ؤخضار إلاخابٗت بالجمي٘ خظا مما ؛ وبهاز

  51 َيلت دخى٠٢ لم الٗضوان ؤن بسانت الٟلؿُيييحن
ً
.  دىما

:  اهتهاةه بّذ الّذوان جذاُِاث مخابّت ِلى الحشؿ في وؤلاهار الز٠ىس  بحن الٙشوٛ -10

( 11) ع٢م ظضو٫ 

 اهتهاثه بٗض الٗضوان جضاٖياث مخابٗت ٖلى الخغم في وؤلاهار الظ٧ىع  بحن الٟغو١

 الحشؿ مّذ٥
 الىُى

 اإلاخىظي الّذد
 الحعابي

 الاهدشاٗ
 اإلاُّاسي 

 دسحت T ُٜمت
ت  الحٍش

 معخىي 
ت  اإلاّىٍى

 0080. 560 2.616 591. 2.35 430 ط٦غ
 559. 2.20 132 ؤهثى 

، اهتهاثه بٗض الٗضوان جضاٖياث مخابٗت ٖلى الخغم مضي مخىؾُاث بحن الٟغو١ ل٣ياؽ وطل٪ T ازخباع باؾخسضام  والىٕى
 بمٗض٫ الخانت الخؿابيت اإلاخىؾُاث بحن بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ وظىص بلى الؿاب٤ الجضو٫  في الىاعصة البياهاث حكحر

 صالت ٢يمت وهي ،2.616 بلٛذ التي T ٢يمت طل٪ وؤدضث ، الىٕى وبحن اهتهاثه بٗض الٗضوان جضاٖياث مخابٗت ٖلى الخغم
 
ً
 الٗضوان جضاٖياث مخابٗت ٖلى ددغنىن  مً ؤن هجض الخؿابي اإلاخىؾِ بلى وبالىٓغ ،0.008 مٗىىيت مؿخىي  ٖىض بخهاثيا

.  2.20 لئلهار الخؿابي اإلاخىؾِ ٢يمت وظاءث ، 2.35 الخؿابي اإلاخىؾِ ٢يمت بلٛذ خيض ؤ٦ثر ظاء الظ٧ىع  لضي اهتهاثه بٗض
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 ؤمام وألامل ألا٤ٞ واوؿضاص الا٢خهاصدت، الخياة ٖلى وجضاٖياجه الٗضوان بدبٗاث ؤ٦ثر الظ٧ىع  ا خمام بلى طل٪ د٩ىن  و٢ض
 بمجغص والا خمام الخٝى ػا٫ و٢ض الٗاَٟت، ٖلى حٗخمض َبيٗتهً ؤلاهار ؤن خحن في ؛ الٗمل ٞغم ًٖ الباخشحن الكباب

 . الٗضوان ؤزىاء في وؤلاهار الظ٧ىع  بحن اإلاخابٗت في جىخض  ىا٥ ٧ان لظل٪ ؛ الٗضوان مً الاهتهاء

 الذساظت هخاةج أهم

؛ مغجٟٗت ظاءث الٗضوان زال٫ اإلابدىزحن مخابٗت ؤن الضعاؾت ٦كٟذ - 
ً
 بإجهم اإلابدىزحن مً% 93.2 وؿبت ؤظاب بط ظضا

 )ؤظابىابـ اإلابدىزحن مً% 6.4 وبيؿبت الٗضوان، ؤزىاء في ألاخضار صاثمت بهىعة دخابٗىن 
ً
 الدخابٗىن % 0.4 وبيؿبت ،(ؤخياها

 اهتهاثه، بٗض الٗضوان جضاٖياث صاثمت بهىعة دخابٗىن  بإجهم اإلابدىزحن مً% 37.7 وؿبت ؤظاب خحن في الٗضوان؛ ؤخضار
 )بـ ؤظابىا اإلابدىزحن مً% 55.9 وبيؿبت

ً
 . اهتهاثه بٗض الٗضوان ؤخضار دخابٗىن  ال% 6.4 وبيؿبت ،(ؤخياها

 بيؿبت الٗضوان ؤخضار مخابٗت في الٟلؿُيييت اإلاٗلىماث مهاصع ٖلى اٖخمضوا اإلابدىزحن ظمي٘ ؤن بلى الضعاؾت ؤقاعث -2
  ،% 44.6 بيؿبت ظاءث بط الٗغبيت؛ اإلاٗلىماث مهاصع دلحها ،% 100

ً
 % .23.1 بيؿبت ألاظىبيت اإلاٗلىماث مهاصع وؤزحرا

الم وؾاثل ؤ٦ثر ؤلاطاٖيت اإلادُاث ؤن الضعاؾت ؤوضخذ -   الٗضوان ؤخضار مخابٗت في اإلابدىزىن  ٖلحها اٖخمض التي ؤلٖا
 اإلاغجبت في الخلٟؼيىهيت ال٣ىىاث زم ، 0.90 بلٜ وؿبي بىػن الشاهيت اإلاغجبت في ؤلاهترهذ قب٨ت جلتها ، 0.91 وؿبي بىػن وجضاٖياجه

  ، 0.47 بلٜ وؿبي بىػن الشالشت
ً
 . 0.47 بلٜ وؿبي بىػن الغابٗت اإلاغجبت في الصخ٠ وؤزحرا

 إلاخابٗت ؤلازباعيت ال٣ىىاث ٖلى اإلابدىزحن اٖخماص صعظت في ألاولى اإلاغجبت قٛلذ ال٣ُغيت الجؼيغة ٢ىاة ؤن الضعاؾت بييذ -4
 ٢ىاحي وؤن ،الؿٗىصدت ؤلازباعيتو اإلاهغيت ؤلازباعيت الىيل ٢ىاة ال٣اثمت وجظدلذ اإلاياصدً ٢ىاة جلتها ، وجضاٖياجه الٗضوان ؤخضار
 في الٗضوان، ؤخضار مخابٗت في ؤلازباعيت الًٟاثيت لل٣ىىاث الٟىعيت الخُٛيت في مؿخىي  ؤٖلى ٖلى خاػجا واإلاياصدً الجؼيغة

 . ؤلازباعيت ال٣ىىاث ٢اثمت جظدلذ الؿٗىصدت وؤلازباعيت اإلاهغيت ؤلازباعيت الىيل ٢ىاحي ؤن خحن

 في جلتها ؤخضازالٗضوان، حُٛيت في الىٓغ وظتهي جًمجها خيض مً ألاولى اإلاغجبت في ظاءث الجؼيغة ٢ىاة ؤن الضعاؾت بييذ -5
 زال٫ اإلابدىزحن مً مكا ضة ٖضم وؿبت ؤٖلى ٖلى خاػث الؿٗىصدت ؤلازباعيت ال٣ىاة ؤن خحن في ، اإلاياصدً ٢ىاة الشاهيت اإلاغجبت

 % .52 بيؿبت اإلاهغيت ؤلازباعيت الىيل ٢ىاة زم ،% 54.1 بيؿبت وطل٪ ، ٚؼة ٖلى ؤلاؾغاثيلي الٗضوان

 واإلاؿاهضدً الضاٖمحن ؤلازباعيت الًٟاثيت ال٣ىىاث ؤ٦ثر مً الجؼيغة ٢ىاة بٖالمحي ؤصاء مؿخىي  ؤن الضعاؾت ؤوضخذ -6

 
ً
 اإلاغجبت قٛلذ الٗغبيت ٢ىاة ؤن خحن في ، %63 بيؿبت اإلاياصدً ٢ىاة جلحها ،% 86.8 بيؿبت وجُىعاجه الٗضوان ألخضار بدجابيا

الميحن ؤصاء في ألاولى   ٞحها الٗاملحن ؤلٖا
ً
 % 21.4 بيؿبت اإلاهغيت ؤلازباعيت الىيل ٢ىاة الؿلبيت اإلاغجبت في جلحها ،% 33.8 بيؿبت ؾلبيا

 ؤزىاء في الخغم بمٗض٫ الخانت الخؿابيت اإلاخىؾُاث بحن بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ وظىص ٖضم الضعاؾت بييذ -7
  صالت ٚحر ٢يمت وهي ،1.695 بلٛذ التيT ٢يمت طل٪ وؤدضث ، الىٕى وبحن الٗضوان

ً
 ، 0.169 مٗىىيت مؿخىي  ٖىض بخهاثيا

 ٢يمت بلٛذ خيض ؤ٦ثر، ظاء الظ٧ىع  لضي الٗضوان ؤخضار مخابٗت ٖلى ددغنىن  مً ؤن هجض الخؿابي اإلاخىؾِ بلى وبالىٓغ

 . 2.89 لئلهار الخؿابي اإلاخىؾِ ٢يمت وظاءث ، 2.94 الخؿابي اإلاخىؾِ

 ، الىٕى وبحن الٗضوان اهتهاء بٗض الخغم بمٗض٫ الخانت الخؿابيت اإلاخىؾُاث بحن بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ وظىص -8

  صالت ٢يمت وهي ،2.616 بلٛذ التيT ٢يمت طل٪ وؤدضث
ً
 الخؿابي اإلاخىؾِ بلى وبالىٓغ ،0.008 مٗىىيت مؿخىي  ٖىض بخهاثيا
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 الخؿابي اإلاخىؾِ ٢يمت بلٛذ خيض ؤ٦ثر ظاء الظ٧ىع  لضي اهتهاثه بٗض الٗضوان جضاٖياث مخابٗت ٖلى ددغنىن  مً ؤن هجض

 . 2.20 لئلهار الخؿابي اإلاخىؾِ ٢يمت وظاءث ، 2.35

ُاث :  الذساظت جـى

ت الباخض د٣ترح الضعاؾت هخاثج يىء في  ؤلازباعيت وال٣ىىاث بٗامت الًٟاثيت بال٣ىىاث للمٗىيحن الخىنياجمىظهت مً مجمٖى

 : والخغوب الاػماث و٢ذ بسانتوالؾيما

 اإلاى٣ُت بها جمغ ؤػمت ؤو ٖضوان ؤو وجُىعاث لؤلخضار الٟىعيت بالخُٛيت ؤلازباعيت الًٟاثيت ال٣ىىاث ٢يام يغوعة .1
 ؤو ألاػمت م٩ان مً الخانت والخُٛيت اإلا٣ابالث وبظغاء واإلاباقغ الخي للبض مخىانلت ػمىيت مؿاخت بٞغاص زال٫ مً الٗغبيت

 . الخغب

غي٣تها ؾياؾاتها اإلاخضهيت اإلاكا ضة طاث بسانت ؤلازباعيت الًٟاثيت ال٣ىىاث ٖلى ال٣اثمحن مغاظٗت  .2  في مٗالجتها َو
 . بلحها اإلاكا ضدً ظظب مً يٗؼػ  بما اإلاى٣ُت ؤخضار حُٛيت

غ ؤن .3 ىيت ج٣ىيت وبم٩اهياث م٩اجب ؤلازباعيت الًٟاثيت ال٣ىىاث جٞى ىا٢م ٞو  اإلاىا٤َ ظمي٘ في ٖاليت مهاعاث طوو  َو
 . ٦ٟلؿُحن الؿازىت ألاخضار مىا٤َ في بسانت

 الٗغبيت ال٣ًادا دسضم بما الٟلؿُيييت الىٓغ وظهت جيبجي اإلاسخلٟتم٘ الىٓغ وظهاث ؤلازباعيت الًٟاثيت ال٣ىىاث ٖغى .4

الميحن والىا٣َحن الؿياؾيحن اإلادللحن مً الٗضدض اؾخًاٞت زال٫ مً  زل٤ مداولت:ؤو) الىٓغ؛ وظهاث مسخل٠ لٗغى ؤلٖا
 (. الخىاػن  مً هٕى

الميحن ؤصاء مؿخىي  د٩ىن  ؤن .5   ؤلازباعيت الًٟاثيت ال٣ىىاث في الٗاملحن ؤلٖا
ً
 ال٣ًادا ويسضم ويؿاهض دضٖم ٞيما بدجابيا

 .وألازال٢يت والىَىيت اإلاهىيت باإلاؿاوليت ددؿمىا وؤن الٗغبيت

حر بلى ؤلازباعيت الًٟاثيت ال٣ىىاث حؿعى ؤن .6 يت زانت مهاصع جٞى  بما والخهغو  الاهٟغاص طاث اإلاغثيت اإلااصة لٗغى وهٖى
٘  . لها واإلاكا ضدً اإلاخابٗحن وؿبت مً دٞغ

 وجٟانيل ؤلاوؿاهيت ال٣هو ٖبر جضاٖياث مً ألاخضار وعاء ما ٖغى في ؤلازباعيت الًٟاثيت ال٣ىىاث حؿخمغ ؤن .7
ضم وقي٤ ظضدض  ى ما إلاىا٦بت اإلاكا ضدً الؾخ٣ُاب اإلاخالخ٣ت وجُىعاتها ألاخضار  ؤو الٗضوان اهتهاء بمجغص الخى٠٢ ٖو

 . ألاػمت

ت اإلاغثيت اإلاىاص بض في الخضدشت ؤلازباعيتالخ٨ىىلىظيا الًٟاثيت ال٣ىىاث حؿدشمغ ؤن .8  خضدشت وؾاثل ٖبر اإلاؿمٖى
 الخياع اه٣ُإ ٞحها د٨ثر التي ألاػماث ؤو٢اث في بسانت وؤلاهترهذ الى٣الت الظ٦يت الهىاج٠ جُبي٣اث ٖبر ال٣ىىاث ٦مكا ضة

.  الهىاٖيت ألا٢ماع ٖبر والدكىيل ال٨هغباجي
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الح في الاٜخفادي اإلاذخل  لخُاس الجضاةش جبني مشاحّت: العُاس ي ؤلـا
 الّشبي العُاٛ في ال٢ىجا

- باجىت  –لخمش الحاج حامّت العُاظُت، الّلىم ٜعم/  باخثت أظخارة بىلىبش، هجُبت. أ

  

: اإلالخق

 مسخل٠ مؿذ التي الخٛيحر ٖمليت ًٖ َبيٗخه في دسخل٠ الظو الؿيا١ طل٪ ًٖ اللشام بماَت بلى الذساظت هزه تهذٗ
الم ٢اهىن  ألاخؼاب، ٢اهىن  الاهخساباث، ٢اهىن  ٚغاع ٖلى ال٣ىاهحن  جىاظض جىؾي٘ وؤزحرا البهغو  الؿمعي الًٟاء بٟخذ ؤلٖا

 جًمّل  التي اإلاكاع٧اجيت اإلا٣اعبت واٖخماص الؿياؾيت، الٗمليت ٢ىاٖض  يدىٓيم واخضة لٛادت طل٪ ٧ل. الىيابي الًٟاء في اإلاغؤة
حن ليه واإلاجخمعي، الؿياسخي الُٞغ ل ٖو

ّل
ك٩

ُل
  اإلاخٛحراث  ظه ح

ً
 بنالخاث ؤو الجؼاثغ في لئلنالح الضازلي الؿيا١ مجخمٗت

لحهٟال٣يمت. بٖالميا ٖلحها حٗاٝع ٦ما الغثيـ ٦غ ما ناخب الظو الخاعجي الؿيا١ ًٖ ٦كٟها هي الضعاؾت لهظه اإلاًاٞت ٖو
ُل
 ط

ت، للمخٛحراث الؿياؾيت الُبيٗت ًٖ بٗيضا ٖغبيا ٧ان والظو ؤٖاله ما  ظه ٞسهىنيخه اإلاإلٞى
ّل
 زهىنيت مً يؿدكٟها به

. صعاؾخه بيئت

 .الخاعجي الخمىيل الؿياسخي، ؤلانالح والجؼاثغ، الٗغبيت البيئت اليؿىيت، ال٩ىجا: اإلاٙخاح ال٣لماث

Abstract : 

This study aims to reveal the context in which it differs from the process of change that has touched the various laws such as 
the electoral law, the law of parties, media law when open the audio-visual space and eventually expand the presence of 
women in parliament Space.All thisforone purposeis to organizethe political processrules andadopt an approachwhich 
includes theparticipationof politicalsidesand thecommunity, and therefore these variablesmake upwith each otherthe 
internalcontextfor reform inAlgeriaor the Presidentreformslongasthemedia. Accordingly,the added value ofthisstudy is 
thedetection ofthe externalcontext in which theycameat the same timeandas mentionedabove, It isthe Arab context, which is 
different innature from thepolitical nature of thevariables offamiliar Thereforethis variableprivacybespecificity fromthe 
studyenvironment. 

: مٝذمت

 ٢اهىن و الاهخساباث، ٢اهىن  ٚغاع ٖلى ال٣ىاهحن مسخل٠ مؿذ التي الخٛيحر بٗمليت الجؼاثغ في الؿياسخي ؤلانالح مٟهىم اعجبِ

الم و٢اهىن  ألاخؼاب،  واخض بمؿعى طل٪ ٧ل. الىيابي الًٟاء في اإلاغؤة جىاظض جىؾي٘ وؤزحرا البهغو  الؿمعي الًٟاء بٟخذ ؤلٖا
 اإلاٗاصلت مً الشاوي للُٝغ -الخٗبحر صر بن -الاخخىاثيت اإلاكاع٧اجيتؤو اإلا٣اعبت واٖخماص الؿياؾيت الٗمليت ٢ىاٖض  ىجىٓيم

 التي الدكغي٘ ٖملياث في ألازحر،بسانت  ظا بؾهام جإ٦يض هي صاثما طل٪ وصٖىي  اإلاجخم٘، و ى ؤال الؿاخت ٖلى الؿياؾيت

ٗجى
ُل
.  الٗام الكإن ب٣ًادا ح

ِل امً ؤولىياتها مً بالؿياؾت اإلاغؤة ججم٘ التي بالغابُت الا خمام الجؼاثغيت الضولت اٖخبرث طل٪ مىُل٤ مً
ضّل َٗل  ؤ م ب

اث ًٖ وبدثها صدم٣غاَيتها ٖلى جإ٦يض ا بَاع زاهيتفي ظهت ومً ظهت، مً  ظا الؿياسخي ؤلانالح مؿاعاث  ج٣ىو  ؤزغي  مؿٚى
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ليه. الؿلُىو  وؿيجها بها لى ٖو ذ الخُىة بهظه آمىذ التي الضو٫  باقي ٚغاع ٖو  خظو الجؼاثغ خظث ٖمليا جُبي٣ها في وقٖغ

   ظا هدى الؿبا٢ت الضو٫ 
ً
.  اليؿىيت ال٩ىجا الٗضصدىهي الضٖم آليت ؤلاظغاءمخبييت

 بالجضدضة، ليؿذ الٗام الًٟاء في -الٗغبيت اإلاغؤة ٖلى بالتر٦حز  –اإلاغؤة ب٢دام مداوالث ؤنّل  بلى ؤلاقاعة بىا ووججضع
 بىنٟه الٗكغيً ال٣غن  ؤواؾِ ختى ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  بمىخه٠ ج٣غيبا له داعر الظو الجهًت ٖهغ مىظ مخضاولت ٞهي

  يؿٗىا ال الؿيا١  ظا وفي. والخدضدض الٗهغهت ٖمليت  ى ٧ل مً ظؼًءا
ّل
 ٢اؾم ٢اص ا التي الكهحرة الضٖىة ٖلى الخٗغيج بال

 اإلاغؤة خ٤ لخإ٦يض ؾٗىا ممً الٗهغ طل٪ م٨ٟغو  م٘ طل٪ بٗض ل٣ٗىص اؾخمغ ٦بحر ظض٫ مً ناخبها وما اإلاغؤة لخدغيغ ؤمحن

 في اليؿىيت اإلا٩اؾب لها حٗغيذ التي والجؼع  اإلاضّل  خاالث ؤنّل  ٚحر. الغظل م٘ اإلاؿاواة ٢ضم ٖلى الاظخماعي خ٣ها ٦ما الؿياسخي
دً مً اإلااضخي ال٣غن  وؾخيىياث زمؿييياث في بسانت الؿاب٣حن بٗضحها  مداولحن الظ٧ىعيت والش٣اٞت ألابىيت للظ ىيت مدكضصّل
 في بقغا٦ها صٖىاث ؤجج والؿياسخي اإلاجخمعي الخإزحر مجاالث مً واؾدبٗاص ا اإلاغؤة، لضوع  الخ٣ليضدت ألاهماٍ ٖلى ؤلاب٣اء
ؾخدضر التي الىَىيت البرإلااهاث ٞحها بما الضولت في ال٣ياصدت اإلاىانب اخخال٫ ظؼثيت في بسانت الٗام الكإن ٢ًادا

ُل
 لخجاوػ  ا

 .صؾخىعيتها ؤو صدم٣غاَيتها مضي لخ٣ييم م٣ام في لؿىا صٖم آليت ٞجىتها

 بد٨م الٗغبيت بيئتها في الجؼاثغيت الخجغبت دً٘ الظو اليؿىيت ال٩ىجا زياع لخبجي الخاعجي الؿيا١ الىع٢ت  ظه جدىاو٫ 
  اإلاكتر٥، واإلاهحر الىخضة قٗاعاث ًٖ بٗيضا البيئخحن ججم٘ التي اإلاكتر٦ت ال٣ىاؾم

ً
 خى٫  ظى غو  حؿائ٫  ًٖ ؤلاظابت مداولت

غة الٛغبيت الضعاؾاث ؤ ملتها التي الخهىنيت طاث اإلاخٛحراث
ّل
ىٓ

ُل
  اإلا

ً
 مجها ؤ٦ثر جدليليت بمىهجيت اإلادليت، اإلاخُلباث ًٖ بٗيضا

: آلاجيت الٗىانغ مٗالجت زال٫ مً ج٩ىن  الدؿائ٫   ظا ًٖ وؤلاظابت.اإلاخٛحراث لهظه جىنيٟيت

. الّشبُت للمشأة الىُابي الخمثُل واْٜ. 1

ت ال٢ىجا. 2  الىُابي؟ اإلاشأة لخمثُل الشابدت الىسٜت ؼ٣لذ هل: الجضاةش في اليعٍى

ل: ِشبُا ال٢ىجا خُاس جبني مّادلت. 3 . ٘يها الذاللت ِالي مخٕحر الخاسجي الخمٍى

 مؿخىي  دجٗل الظو الؿبب خى٫  اؾتهالليا حؿائال1Christina WelborneBozenaجُغح ٖغبيت صولت 22 لـ مسخيت صعاؾت في
يت الؿياؾاث وبنالح ،(اليؿىو ) الجىضعو  الخمشيل م ٖلى اإلاٛغب في مىه ؤ٢ل لبىان في الىٖى  حكهض ألاولى البيئت ؤنّل  مً الٚغ

ا مؿخىي   ؤن  ى الٗغبي الٗالم في الٟجىة دسل٤ وما. الٗالم في ألاميت مٗضالث ؤٖلى مً حٗض التي الشاهيت مً ؤخؿً حٗليميًّ
غو 

ّل
 الخمشيل خ٣لي ج٣اَ٘ صاعسخي ؤقهغ2NorrisPippa وRonald Inglehartبلى ونىالSeymour Martin Lipset مً الخدضدض مىٓ

غ الظو ٞما.طل٪ زالٝ جى٢ٗىا الاظخماعي،٧لهم والىٕى الؿياسخي  الخىا٢ٌ؟  ظا دٟؿّل

  الّشبُت للمشأة الىُابي الخمثُل واْٜ: أوال

ر ما و ظا الىَىيت، مجالؿها مؿخىي  ٖلى الٗغبيت اإلاغؤة جمشيل وا٢٘ الجؼثيت  ظه زال٫ مً وؿخٗغى ٗبّل
ُل
 ٖىه ح

ر م٣اعن  ؾيا١ في ؤصهاه الجضو٫  اخهاثياث ىضّل
ُل
 بمىا٤َ م٣اعهت الٗغبي الٗالم في اإلاغؤة جمشيل مخىؾِ ػياصة وؿب زالله مً ج

م ٖلى الخهو هٓام صولت ٖكغ بخضي 2000 ؾىت ختى اٖخمضث خيض الٗالم، في ؤزغي   الظو الخاٞل السجل مً الٚغ

                                                           
1
Christina WelborneBozena, « The Strategic Use of Gender Quotas in the Arab World », William and Kathy 

HyblDemocracyStudiesFellowshipPaper, IFES Fellowship in DemocracyStudies, 2010. 
2
 Look at : 

Ronald Inglehart and Pippa Norris,« The True Clash of Civilizations », Foreign Policy, N. 135. (Mar - Apr, 2003), 

pp. 62-70. 
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راث مً اإلاى٣ُت قهضجه  مىظ%9 بلى 4 مً الٗغبي الٗالم في ؤلا٢ليمي الخمشيل مخىؾِ اهخ٣ل و٢ض الؿياسخي، ؤلانالح بى٨هت حٛحّل

 قٛلذ 2012-2002 الؼمً مً ٖكغيت ٞسال٫ اإلاى٣ُت، في اليؿىيت ال٩ىجا هٓام ٖلى واٖخماًصا جؼامىا الشالشت ألالٟيت مُل٘
ت ٢ٟؼة حكهض ؤن ٢بل البرإلااهيت اإلا٣اٖض مً ٣ِٞ%6.3 الٗغبيت اإلاى٣ُت في اليؿاء  ؛%15.7د٣اعب ما بلى 2013 ماعؽ في ملخْى

. %10 ج٣اعب بؼياصة: ؤو

جل وما ٣ضث اهخسابيت ٖمليت 59 د٣اعب ما في سُل  ؤق٩ا٫ مً لك٩ل صولت 17اؾخسضام الٗالم، خى٫  2011 ٖام زال٫ ُٖل
 ٖلى حٗخمض ال صو٫  في ٣ِٞ %16 م٣ابل اإلا٣اٖض مً %27 ٖلى اليؿاء خهى٫  الضو٫  جل٪ ٞكهضث اليؿىيت، ال٩ىجا هٓام

 خؼبيت حكغيٗيت،: ازخالٞها ٖلى ال٩ىجا هٓم جد٣ي٣ه بلى جهبى الظو الٗضصو الضٖم مؿعى ًٖ ماقغ و ظا ال٩ىجا،
. 1اإلا٣اٖض وجسهيو

دىضر جغجيب مخىؾِ الخمشيل الىيابي للمغؤة الٗغبيت ا٢ليميا (:01)ظضو٫ ع٢م 

 ٘اِلت مؽاس٠ت هدى: مإجمش في مٝذمت مٙاهُمُت وسٜت ،"اإلاىخخبت اإلاجالغ في اإلاشأة دوس " مشس ي، ماًا :اإلافذس

. 4 ؿ اإلاخدذة، لألمم الاهماتي البرهامج ،2013 دٌعمبر 10 الجضاةش اإلاىخخبت، اإلاجالغ في للمشأة ومعخذامت

و
ّل
 همىا قهض الٗام  ظا ؤنّل  ؤوضر خحن 2012 لٗام الٗالمي البرإلااوي الاجداص ج٣غيغ به ظاء ما اإلاىاليحن والجضو٫  الك٩ل دلخ

٤ صو٫  لشالر الدكغيٗيت الاهخساباث في ج٣ضم ؤ٦بر مسجال الؿياؾيت، الخياة في الٗغبيت اإلاغؤة إلاكاع٦ت اإلاٗخاص مً ؤ٦بر ُبّل
ُل
 ج

 وؿبت جسُذ التي الٗغبيت الضو٫  ؤولى هي الجؼاثغ ؤنّل  الخ٣غيغ وؤبغػ . 2 الكغ٢يت وجيمىع  والؿىٛا٫ الجؼاثغ،: هي مغة، ألو٫  ال٩ىجا
ا بهجاػا طل٪ مٗخبرا %1.6بـ%30ٖخبت بغإلااجها في اإلاغؤة جىاظض ا اإلاى٣ُت في ملخْى ه ٦مّل  الٗغبيت اإلامل٨ت ج٣ضم بلى الخ٣غيغ هىّل

 التي ليبيا في الخا٫ و٦ظل٪ واخض، ٖام في%19.9 بلى الٗضم مً اإلاكاع٦ت ٞاهخ٣لذ مغة ألو٫  بغإلااجها في اإلاغؤة بمكاع٦ت الؿٗىصدت

 م٣اعهت 2012 اهخساباث في البرإلااهياث وؿائها وؿبت في اهسٟايا مهغ قهضث ؤزغي  هاخيت ومً ،%16.5 بلى ٞحها اليؿبت ونلذ
ًّل  جغاظٗذ خيض بؿاب٣تها . %12.7 بلى وؿبته

                                                           
1
Mona Lena  Krook, « Gender Quotas as a Global Phenomenon: Actors and Strategies inQuota Adoption », 

EuropeanPolitical Science, 3 (3),2004, pp 59-65. 
 :للمرأة العربية انظرللتوسع أكثر حول واقع ادلشاركة السياسية 

، (2005سبتمرب، ) ، مركز العراق دلعلومات الدميقراطية،   سلسلة أوراق ديمقراطية،"مشاركة النساء يف احلياة السياسية يف البلدان العربية " ىيئة التحرير، 
 www.iraqdemocracyinfo.org:من ادلوقع(.54 -52)ص 

ديسمرب  10حنو مشاركة فاعلة ومستدامة للمرأة يف اجملالس ادلنتخبة، اجلزائر : ، ورقة مفاىيمية مقدمة يف مؤسبر"دور ادلرأة يف اجملالس ادلنتخبة"مايا مرسي، 2
 .5، الربنامج االمنائي لألمم ادلتحدة، ص 2013

http://www.iraqdemocracyinfo.org/
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م ؼ٣ل الث اليعاء وعبت(:01) ٜس
َ
 ِشبُت البرإلااهاث في اإلامث

 

 ٘اِلت مؽاس٠ت هدى: مإجمش في مٝذمت مٙاهُمُت وسٜت ،"اإلاىخخبت اإلاجالغ في اإلاشأة دوس " مشس ي، ماًا :اإلافذس

. 5 ؿ اإلاخدذة، لألمم الاهماتي البرهامج ،2013 دٌعمبر 10 الجضاةش اإلاىخخبت، اإلاجالغ في للمشأة ومعخذامت

ل٘ ؤٚلب –ؤظمٗذ التي اإلاخسههت ألاصبياث بدؿب اليؿاء جمشيل مؿخىياث في ال٨بحر الاهسٟاى  ظا ؤؾباب وجٟؿحر
ّل
ُ

ُل
 اإلا

ٗٝغ ؤو هٟؿيت،-وادضدىلىظيت ا٢خهاصدت-وؾىؾيى ؾياؾيت،: ٦بري  مجاالث زالزت بلى الٗىاث٤  ظه جهيي٠ ٖلى -ٖلحها
ُل
 في ح

 ٚحر بمىٓىع  الخمشيل ٞجىة لخٟؿحر هٓغيت م٣اعبتMatland ٢ضم ٣ٞض ؤ٦ثر وللخسهيو.1الش٣اٞيت-باالظخماٖيت ؤزغي  ٦خاباث
  الٗالم؟ ب٣إ ٧ل في هٟؿها هي للمغؤة الؿياسخي الٗمل دىاظهها التي الٗىاث٤  ل: ٞدىاه لدؿائ٫  ظىاب ًٖ بدشه في ٚغبي،

 :العُاظت في اإلاشأة جىاحهها التي الّىاةٞ خى٥  الثالث الّالم مٝاسبت

ًّل  اإلاؿخديل مً ه٣ل لم بن الهٗب مً ججٗل خىاظؼ جىاظهً الشالض الٗالم صو٫  في اليؿاء ؤنّل  Matlandدغي   دىضمجً ؤن ٖلحه
 بيئت ٧ل ؤن في د٨مً ٞاالزخالٝ الٗالم،  ظا بيئت جٟؿحر ٖلى الٛغبيت اإلا٣اعبت ٢ضعة دىٟي ال و ظا بٗامت، الؿياؾيت الٗمليت في

ز ا حز نى٠ دمحّل  .ألازغي  صون  مً اإلاٗي٣اث مً ممّل

ا الشاوي حؿائله ظاء الؿيا١  ظا وفي الؿياؾت، في اإلاغؤة لخًىع  صٖما ظاء ال٩ىجا اٖخماص ؤنّل  Matland دًي٠  دم٨ً ٖمّل
 اإلاخسل٠ الٗالم في للمغؤة الىيابي الخمشيل خى٫  الٛغبيت ٚحر ألاصبياث ل٣لت وهٓغا ا٢خدامها؟ ٖىض للؿياؾت جًيٟه ؤن لليؿاء

٣ضمت لئلظابت دم٨ً ال
ُل
يت ج٩ىن  ؤن اإلا  . 2مىيٖى

ًّل  وظه في ٖضدضة نٗىباث مً اليؿاء مٗاهاة خى٫  -باإلاُل٤  –بظماٖها دىٟي ال ألاصبياث ٢لت بنّل   ؾياسخي وؿ٤ يمً خ٣ى٢ه

يت م٩ىهاجه ب٩ل وي٣مٗها ق٨ال بها يٗتٝر ٢ض  الؿاثضة، اإلاجخمٗيت الش٣اٞت مً ٖاصة الهٗىباث  ظه وجيكإ. مًمىها الٟٖغ
ليه. ٞدؿب الؿياؾيت في وليـ اإلاجخمٗيت اإلاجاالث ٧ل في جخد٨م التي ألابىيت للؿلُت وج٣ضيؿها  ٖلى الهٗىبت مً د٩ىن  ٖو

 ٖلى اليؿىو  الٗىهغ حصجي٘ صعظت هطجها دبلٜ لم ألازحرة و ظه ازخالٞها، ٖلى الؿياؾيت اإلااؾؿاث في جىسٍغ ؤن اإلاغؤة

                                                           
1
NadezhdaShvedova,« Obstacles to Women’s Participation in Parliament », In : Julie Ballington and Azza Karam, 

Women in Parliament: BeyondNumbers, HandbookSeries IDEA: Stockholm, Sweden, 2005, pp 35-39. 
2
Ritchard. E. Matland, « Women’sRepresentation in National Legislatures : Developed&Developingcontries », 

LegislativeStudiesQuarterly, 23,(01),1998, pp 109-125. 

For more information look at : 

Richard E. Matland, «EnhancingWomen’sPolitical Participation:  LegislativeRecruitment and Electoral Systems », 

In : Azza Karam (ed), Women in Parliament: BeyondNumbers, International IDEA : HandbookSeries 02, 1998, 

pp 93-98.  



 2015  ؤٚؿُـ  3الٗضص  –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
51 

 

51 

 

ها، يمً الاهسغاٍ  ٖلى د٣٘ ال طل٪ في اللىم و. اإلاترشخحن ٢اثمت في اإلاغؤة بصعاط -هطجا ؤ٦ثر زُىة وفي  –زم ومً نٟٞى

ٓم ؾىاصه بنّل  بل ٞدؿب ألاخؼاب ه ألٖا
ّل
 الٟغصدت الؿماث" ٢ضؾيت"بـ جمؿ٨هم ًٖ دخسلىن  ال الظدً الىازبحن ظبن دخدمل

يت  الهيئاث اخضي في ًٖىة ج٩ىن  ؤن في اإلاغؤة هجخذ لى ختى. اليؿاء خؿاب ٖلى الغظا٫ للمغشخحن وازخياع م الىٖى

كبٗت الش٣اٞت خياة صوعة دا٦ض ما و ظا ،1 وكاَها ج٨بذ ؤزغي  نٗىباث ؾخىاظه خخما ٞةجها الؿياؾيت
ُل
ت اإلا  هدى الجىىح بجٖز

 ألابىيت الؿلُت

 

م حذو٥  خُه البرإلاان في للمشأة مٝاسهت مؽاس٠ت(: 02) ٜس  الّشبُت الذو٥  ِبر بٕ٘ش

 

 ٘اِلت مؽاس٠ت هدى: مإجمش في مٝذمت مٙاهُمُت وسٜت ،"اإلاىخخبت اإلاجالغ في اإلاشأة دوس " مشس ي، ماًا :اإلافذس

 .5 ؿ اإلاخدذة، لألمم الاهماتي البرهامج ،2013 دٌعمبر 10 الجضاةش اإلاىخخبت، اإلاجالغ في للمشأة ومعخذامت

ت ال٢ىجا: زاهُا  الىُابي؟ اإلاشأة لخمثُل الشابدت الىسٜت ؼ٣لذ هل: الجضاةش في اليعٍى

 في اإلاغؤة حكٛله الظو اإلاى٢٘ اإلاىالي الك٩ل مً ليؿدك٠ الجؼاثغيت البيئت بلى هيخ٣ل بٗامت الٗغبيت البيئت ٖلى الخٗغيج بٗض
٣ضم والظو الٗالمي البرإلااهاث الجداص اخهاثيت صعاؾت زال٫ مً الٗغبياث اليؿاء بحن الىيابي جمشيلها  صعاؾاث صوعيا دُل

. الٗالم في الىَىيت اإلاجالـ في اليؿاء جمشيل إلاؿخىياث ا٢ليميت ٖبر اخهاثيت

  

                                                           
1
 Caroline Szyber, « Givingvoice to the voiceless : A Field studyfromIndia about capacity building towardswomen 

in Panachayats as an instrument for empowerment »,Department of political science, Stockholm University, 2005, 

p10. 
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م ؼ٣ل ت اإلاشأة جمثُل جشجِب(: 02) ٜس  2013 لّام الّشبُت البرإلااهاث بحن الجضاةٍش

 

 www.upi.org:اإلاىْٜ مً ،2013دٌعمبر الّاإلاي، البرإلااهاث اجداد :اإلافذس

ر الث اليؿاء وؿب ؤٖاله الك٩ل دىضّل
َل
 مؿخىياث ؤٖلى جد٤٣ التي الجؼاثغ ٞحها بما مىخسبا ٖغبيا مجلؿا 17 في اإلامش

ص،%32 بـ ألاو٫  اإلاغ٦ؼ وحكٛل بيجها الخمشيل  مً بصخيء ؾىدىاوله الظو–اليؿىيت ال٩ىجا هٓام ٖلى اٖخماص ا  ى طل٪ ومغّل
ه مالمده ٖلى الخٗٝغ ٢هض الخٟهيل ِل

ضّل َٗل  آزغ في -وؿائها جمشيل لضٖم الجؼاثغيت الضولت اٖخمضتها التي الغابدت الىع٢ت ب

 الٛغبي الٗالم في الىاؾٗت ألاصبياث زالٝ ٖلىو. 2012 ماو حكغيٗياث وهي ؤال الاخهاءاث  ظه ؾب٣ذ حكغيٗيت اهخساباث

 ٢ليلت بٞغي٣يا وقما٫ ألاوؾِ الكغ١  مى٣ُت في الضعاؾاث  ظه جؼا٫ ما 1ٞحها ال٩ىجا لخياع الؿغي٘ الاهدكاع ؤؾباب جضعؽ التي
ىع   في ال٩ىجا زياع في اإلاازغة الٗىامل جخمازل الخياع  ظا لخبجي الخ٩ىميت ٚحر واإلاىٓماث الىسب جإزحر ٞبحن الا٦دكاٝ، َو

ىيت صداهت بىنٟه ؤلاؾالم خى٫  الٟغو٢اث بٌٗ م٘ الٗغبي الٗالم . 2اإلاداٞٓت ال٣بليت الش٣اٞت هيسخى ؤن صون  مً ؾاثضة َو

ُّت الحذود ت لل٢ىجا المابىت والخىٍُمُت الدؽَش  الجضاةش في اليعٍى

  نىعجه ج٨خمل ال الظو الؿياسخي الخمشيل ٖمليت في مهم ٖىهغ اإلاغؤة بإنّل  مجها بدماها
ّل
 مجخمٗها إلاكا٧ل اإلاخمحزة بىٓغتها بال

٢ت وخلىلها
ّل
ًعا 31 الضؾخىعيت اإلااصة هو جُبي٤ بَاع وفي ألاهشىيت، َبيٗتها ح٨ٗـ التي الخال  الخٗضدل اؾخدضثها التي جل٪ م٨غّل

                                                           
يف بعده االنتخايب، حيث قامت كل دراسة /وذبدر اإلشارة إىل تلك التعددية اليت شهدهتا متغَتات دراسة مفهوم التمثيل السياسي للمرأة ببعديو معا أو1

وعموما يتّم تصنيفها ألغراض منهجية إىل . ضها كلهاباضفاء متغَت جديد وإثبات مدى عالقتو هبذين ادلفهومُت، وعلى تعددىا ال يسمح اجملال الستعرا
دلزيد من . رلتمعية، حىت ىناك من الدراسات من أضافت رلموعة ثالثة تتعلق بالعوامل اخلارجية وىي جوىر تركيز ورقتنا ىذه/عوامل مؤسساتية وأخرى ثقافية

 :ادلعلومات، انظر
Alexa Leigh Sendukas, A Global Analysis of Women in Political Office: The Disjuncturebetween 
Elections and Appointments, UndergraduateHonorsThesis, Department of Government, University of 
Texas at Austin, May 12, 2010. 
2
Christina WelborneBozena, op.cit, pp 1-7. 

http://www.upi.org/
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ىيت لجىت حك٩لذ 2008 ؾىت 1996 لضؾخىع  ألازحر  2009 ظىان قهغ في و٢ضمذ الًٗىو، ال٣اهىن  مكغوٕ ا٢تراح جخىلى َو

. 1الجؼاثغ في اإلاىخسبت  الهيئاث ؤًٖاء ٖضص بظمالي مً %30 حؿاوو  لليؿاء خهت اٖخماص ٖلى دىوّل  ٢اهىن  مكغوٕ

 خى٫  اإلاكاوعاث في اإلاكاع٦حن آعاء زالنت ٖا٦ؿا 2012 لٗام البرإلااهيت الضوعة زال٫ اإلاكغوٕ  ظا مىا٢كت جمذ

 ال٣ىاهحن بزًإ لىظىب وهٓغا 12/03 ع٢م الًٗىو  ال٣اهىن  نضوع  ًٖ الجهىص  ظه ٧ل ؤؾٟغث ،2الؿياؾيت الانالخاث
 وبمىظب الجمهىعيت، عثيـ مً بنضاع ا ٢بل صؾخىعيتها مضي مً الخإ٦ض ٢هض الضؾخىعو اإلاجلـ مً الغ٢ابت بلى الًٗىيت

اع  ظا في الضؾخىعو اإلاجلـ ؤ٦ضّل  الضؾخىع  مً 123 اإلااصة مً ألازحرة ال٣ٟغة  صون  جدى٫  التي ال٣ٗباث وبػالت اإلاؿاواة مبضؤ ؤلَا

ع  ما 2011 صيؿمبر 22 في وؤنضع ،3 للمغؤة الؿياؾيت اإلاكاع٦ت  بخىؾي٘ اإلاخٗل٤ الًٗىو  ال٣اهىن  لضؾخىعيت ع٢ابخه ًٖ ج٣غّل

 4:مهمخحن مؿإلخحن بظل٪ ؤ٦ضّل  خيض اإلاىخسبت، اإلاجالـ في اإلاغؤة  خّٓى

 قإجها مً ليـ ال٣اهىن   ظا في الىاعصة اليؿب ؤنّل  ٖلى للخإ٦يض ظاء الغ٢ابت لهظه مماعؾخه ٖىض الضؾخىعو اإلاجلـ صوع  -

ض م٘. الخُبي٤ ؤو الخبجي خيض مً ؾىاء اإلاىخسبت، اإلاجالـ في اليؿىو  الخمشيل خّٓى مً الخ٣ليو
ّل
 و٢ٝى ٖضم مً الخإ٦

 اإلاكغّلٕ ب٢غاع ؤن الضؾخىعو اإلاجلـ وؤياٝ الؿياؾيت، الخياة في للمغؤة الخ٣ي٣يت اإلاكاع٦ت ؤمام ٖاث٣ًا الخسهيهاث  ظه

  هي ما لؤلخؼاب الاهخسابيت ال٣ىاثم مؿخىي  ٖلى ومكاع٦تها اإلاغؤة لترقيذ مخٟاوجت ليؿب
ّل
 مً 31 اإلااصة جُبي٤ م٣خًياث بال

 وجغ٢يت اليؿاء ٞحهم بما الؿياؾيت الٗمليت في للجمي٘ الٟٗليت اإلاكاع٦ت صون  مً جدى٫  التي ال٣ٗباث إلػالت الضؾخىع؛

ًّل   .الؿياؾيت خ٣ى٢ه

ا بَاًعا بىنٟه اإلاؿاواة مبضؤ ٖلى الخإ٦يض -  ال الضؾخىع  مً 29 اإلااصة ؤن اٖخباع ٖلى الؿياؾيت الخ٣ى١   ظه إلاماعؾت ٖامًّ
 ال الازخالٝ مٗياع ألن ؛ مسخلٟت ؤويإ في مىظىصدً إلاىاَىحن مسخلٟت وؿب بخدضدض اإلاكغّلٕ ؤ٢غّل ا التي واإلا٣خًياث جدىافى

 . الًٗىو  ال٣اهىن  به دإحي ما بخُبي٤ يؿمذ ما  ى بال٨ٗـ بل الالمؿاواة، بلى داصو

ٚ مداولت بن  التزام بلى الٗىصة جٟغى اإلاىخخبت اإلاجالغ في اإلاشأة جمثُل خٍىً لخىظُْ الّمىي  الٝاهىن  حٍّش

ص ٣ٞض ،2008 لـ الضؾخىعو الخٗضدل زال٫ مً الؿياؾيت الخ٣ى١  جغ٢يت ٖلى بالٗمل الضولت  لخٟٗيل ال٣اهىهيت ألاصاة اإلاكٕغ خضّل
ًعا 31 اإلااصة يمً للمغؤة الؿياسخي الضوع  ه مىُل٤ مً ال٣اهىن   ظا. م٨غّل

ّل
ٗالج اإلاىيٕى َبيٗت بد٨م صؾخىعيت َبيٗت طو ؤه

ُل
 اإلا

 مً الضؾخىع  مً وؤصوى الٗاصو ال٣اهىن  مً ؤؾمى ٢اهىًها بىنٟه بصعاظها دخمّل  حكغيٗيت ٞلؿٟت ٞهى الضؾخىعيت، ألا ميت طو
ٛىو  والبىاء الخيؿي٤ خيض مً الٗاصدت ال٣ىاهحن مً ؤنٗب ج٩ىن  حٗضدله بظغاءاث وؤنّل  ال٣اهىهيت، ال٣يمت خيض

ّل
 ال ختى الل

 الشاهيت ٣ٞغتها في الضؾخىع  مً 165 اإلااصة ههذ و٢ض الضؾخىعو، الىو دخدملها ال جٟانيل في ال٣اهىهيت الىزي٣ت  ظه جضزل
 وجهىيذ الجمهىعيت عثيـ بزُاع بٗض الىيٗيت ال٣ىاهحن صؾخىعيت مضي في وظىبا عؤده الضؾخىعو اإلاجلـ دبضو ؤن ٖلى

                                                           
، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، الوزارة ادلنتدبة ادلكلفة باألسرة "دراسة مسحية دلشروعات اجملال االجتماعي للنهوض بادلرأة"عائشة عبد السالم،  1

 http://ministere-famille.gov.dz :، من ادلوقع25، ص 2009وقضايا ادلرأة، 

، من 3،4، ص ص 2009، ادلعهد الدويل لألمم ادلتحدة للبحوث والتدريب يف رلال النهوض بادلرأة، أكتوبر "النوع االجتماعي والسياسة يف اجلزائر" 2
 www.womenpoliticalparticipation.org: ادلوقع

نوفمرب  15الصادر بتاريخ  08/19ادلعدل وادلتمم دبوجب القانون رقم  76، اجلريدة الرمسية رقم 1996ديسمرب  8، الصادر بتاريخ 1996دستور اجلزائر  3
2008. 

، ص ص ( 2014، 8)، مفكرمجلة ال، "ادلرأة اجلزائرية وحق الًتشح يف اجملالس ادلنتخبة بُت االعًتاف القانوين وزلدودية ادلمارسة"سليمة مسرايت،  4
 http://hdl.handle.net/123456789/1546 :من ادلوقع.203،204

http://ministere-famille.gov.dz/
http://www.womenpoliticalparticipation.org/
http://hdl.handle.net/123456789/1546
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ص  ى ما و ظا  –ٖلحها البرإلاان صه ٢اهىوي ؤظل في -الضؾخىعو اإلاجلـ ٖمل ٢ىاٖض مً الاولى اإلااصة في مدضّل دضّل
ُل
 مً 167 اإلااصة ج

بحّلن  ظا ٧ل الضؾخىع، . 1الجؼاثغو  ال٣اهىوي والهغم الدكغيٗيت اإلاىٓىمت في الًٗىيت ال٣ىاهحن ؤ ميت مضي دُل

ًعا 31 اإلااصة مً الشاهيت ال٣ٟغة  بلى اإلاىخسبت اإلاجالـ في للمغؤة الؿياؾيت الخ٣ى١  وججؿيض جُبي٤ ٦يٟياث ؤخالذ م٨غّل
٨ؿبه ٞهي وبظل٪ وخؿاؾيخه، اإلاىيٕى أل ميت هٓغا الٗاصو؛ وليـ الًٗىو  ال٣اهىن  مجا٫

ُل
 مجزلت ؤ٢ل ج٩ىن  الؼاميت ٢ىة ج

غة ج٩ىن  ؤخ٩امه ؤن ًٖ ًٞال الٗاصدت ال٣ىاهحن مً وؤٖال ا الضؾخىع  مً ٟؿّل  وؿب جىٓيم خيض مً الضؾخىعيت للىهىم مُل

.    وجدضدض ا اإلاىخسبت اإلاجالـ في اإلاغؤة جمشيل

م الّمىي  الٝاهىن  إلادخىي  باليؿبت  للُمىح اؾخجابت ظاء ٣ٞض والضوليت الضؾخىعيت ؤؾؿه ًٖ ًٞال12/03 ٜس
يت اإلاؿاواة جد٣ي٤ ومؿاعي للمغؤة الؿياسخي  اإلادهلت وفي اإلاىخسبت اإلاجالـ في اليؿاء وب٢دام الخهىنيت، مغاٖاة م٘ الىٖى

 ٖلى ٞغيذ الضو٫  مً الٗضدض ؤن وهجض. 2 واجٟا٢ياث مٗا ضاث مً الضوليت الالتزاماث وجىٟيظ الخميحز، ؤق٩ا٫ ٧اٞت بػالت
 نى٘ مغا٦ؼ بلى اإلاغؤة ادها٫ ٢هض للخؼب ال٣ياصدت الهيا٧ل مسخل٠ وفي الضازليت ؤهٓمتها في اليؿاء مً وؿبت اٖخماص ؤخؼابها
 الخمشيل في الجىضعيت اإلاؿاواة بلى الىنى٫  ٚادت بلى باإلاغخليت ال٣اهىن   ظا دمخاػ خيض باإلاؿخضام، ليـ الالؼام وطل٪ ال٣غاع

ً. اإلاىخسبت الهيئاث في اإلاغؤة جىاظض خى٫  الٗام بال٣بى٫  جخمخ٘ وؿبت جد٣ي٤ ؤو الىيابي  جىاولذ مىاص زماوي ال٣اهىن   ظا جًمّل

 3:دلي بما اإلاىخسبت اإلاجالـ في للمغؤة الؿياسخي الخمشيل جىؾي٘ يبِ بظغاءاث مجها الاولى الؿذ

ًعا 31 اإلااصة وهي ال٣اهىن، لهظا الضؾخىعو ألاؾاؽ ٖلى جىوّل  الاولى اإلااصة .1  .الخالي الضؾخىع  مً م٨غّل

ص الشاهيت اإلااصة .2 دضّل
ُل
 للضاثغة الؿ٩اهيت ال٨شاٞت بلى واؾدىاًصا اإلاجلـ م٣اٖض بلى وؿبت الترقيذ ٢اثمت في اليؿاء وؿبت ج

 .4 الاهخسابيت

صة اليؿب جسهيو م٘ ألاؾماء جغجيب بدؿب اإلا٣اٖض جىػي٘ جخًمً الشالشت اإلااصة .3  .5 وظىبا لليؿاء اإلادضّل

                                                           
 . 14،15، ص ص (2009/ 4)، دراسات قانونية، "تطور ادلركز القانوين للمرأة يف اجلزائر على ضوء االتفاقيات الدولية"فوزي أوصديق،  1
التمكُت السياسي للنساء خطوة ضرورية حنو االصالح يف : ، ادلنتدى الدميقراطي االول للمرأة العربية"التمكُت السياسي للمرأة يف اجلزائر"صفية فحاصي،  2

 www.safyamen.org: ، اليمن، من ادلوقع2004ديسمرب  13-11الوطن العريب، 

ادلتعلق بتحديد كيفيات توسيع حظوظ سبثيل ادلرأة يف اجملالس  2012جانفي  12ادلوافق  1433صفر 18ادلؤرخ يف  12/03لقانون العضوي رقم ا: انظر 3
 .ادلنتخبة

يا من أعداد النساء إّن التطبيق االجباري لنظام الكوتا ضمن قوائم الًتشيحات يف انتخابات اجملالس الشعبية البلدية والوالئية والوطنية سيضاعف تدريج 4
الشطر الثاين؛  ادلمثالت، لذلك ال حاجة ألّي إجراء تكميلي لتوسيع حظوظ سبثيل ادلرأة يف رللس األمة ؛ ألن ربقيق الشطر األول سيقود ال زلالة لتحقيق

 .يتم سبكُت ادلرأة من ادلشاركة يف ترشيحات رللس االمة عن طريق االقًتاع غَت ادلباشر: أي
ائرة االنتخابية لُيعاد ربديد ادلادتُت الثانية والثالثة تُبُّت أّن نسب سبثيل ادلرأة يف اجملالس ادلنتخبة ُُيدد استنادا اىل عدد ادلقاعد ادلتنافس عليها يف الدقراءة يف  5

من القانون العضوي  88طبقا ألحكام ادلادة ، ومل رُبدد على أساس ادلقاعد ادلتحصل عليها اليت فازت هبا القائمة، يف ادلقابل و3النسبة نفسها يف ادلادة 
 . يتم توزيع ادلقاعد على وفق الًتتيب الوارد يف القائمة 12/01

 للقائمة االنتخابية إّن عدم التنسيق الوارد بُت ىاتُت القاعدتُت القانونيتُت ُييل اىل فجوة عميقة تتحقق عند عدم ادراج العنصر النسوي يف ادلراتب األوىل
 12/01من القانون  166بكيفية حساب نسبة العنصر النسوي خباصة يف قائمة مغلقة، وُيدث النزاع بُت أولئك ادلتمسكُت بنّص ادلادة حيث نصطدم 

د ، يف ادلقابل فإنو عند احلساب من ادلرجح احلصول على عدد عشري وكان من األجدر التقريب حنو العد12/03وادلتمسكُت بنّص ادلادة الثالثة من القانون 
 :لالطالع أكثر انظر. الصحيح األكرب فتكون النتيجة ىي منازعة على طاولة اجمللس الدستوري ليفصل فيها

http://www.safyamen.org/
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ا ال٣اهىهيت ال٣ىاٖض بحن جيؿي٤ ٖضم خالت وؿدك٠ بطن سل بمّل ت اإلاخ٩املت ال٣اهىهيت باإلاىٓىمت دُل  و ظا ألابٗاص، واإلاترانّل

ٗاب ما ٗض الظو الضؾخىعو اإلاجلـ ٖلى يُل
ُل
.  صؾخىعيتها مضي لخبيان بظباعيت ع٢ابت الًٗىيت ال٣ىاهحن ٖلى ع٢ابخه ح

ها جىؾي٘ بلى الاهخسابيت ال٣ىاثم في اإلاترشخاث اليؿاء ليؿب جدضدضه زال٫ مً اإلاكغّلٕ حهضٝ  اإلاغخلت،  ظه في خْٓى
 بةم٩اجها د٩ىن  التي ال٨بحرة ألاخؼاب ٢ىاثم م٘ بال مم٨ً ٚحر ألامغ يٛضو و٢ض اإلاىخسبت، اإلاجالـ في الٟٗليت مكاع٦تها وجغ٢يت

 دم٨ً ال التي الهٛحرة ألاخؼاب ًٖ الخضدض ٖىض الخّٓى  ظه جخًاء٫ و٢ض البرإلااهيت، اإلا٣اٖض مً ؤ٦بر ٖضص ٖلى الخهى٫ 
  لها

ّل
ع ما بطا بسانت م٣اٖض ألاعبٗت الٓغوٝ ؤخؿً في جخجاوػ  ال مدضوصة بم٣اٖض جٟىػ  ؤن بال  مترشر ال٣اثمت عؤؽ جهضّل

ا. مترشخت وليؿذ ض ومّل
ّل
ا٦ ا، طل٪ دُل  لم 2012 ماو ألازحرة الدكغيٗيت الاهخساباث في اليؿاء وؿبت جدضدض في الٟهل ؤن ٖمليّل

دؿم ض ٢بل ال٣ليلت ألادام في بال دُل  للخغوط الٗض٫ ووػاعة اإلادليت والجماٖاث الضازليت وػاعحي اظخمإ ٖىض الاهخسابي اإلاٖى

كابه الخالت و ظه ، 12/03 الًٗىو  ال٣اهىن  مً والشالشت الشاهيت للماصجحن صخيدت ب٣غاءة
ُل
 التي اإلاخًاعبت الخٟؿحراث ٦شحرا ح

 وػاعة جضزلذ و ىا ،1997 ؾىت اإلا٣اٖض ٖضص في ال٣ىاثم حؿاوو  ٖىض البلضو الكٗبي اإلاجلـ عثيـ ازخياع ٖمليت واظهتها
ل والذ اإلا٣اٖض ٖضص بدؿاب يؿمذ ال٨ترووي بغهامج بةٖضاص و٢امذ الضازليت  الظو الًٗىو  لل٣اهىن  جُبي٣ا اإلاغؤة ٖلحها جدهُل

ص دضّل ىخسبت، اإلاجالـ في جمشيلها خّٓى جىؾي٘ ٦يٟياث دُل
ُل
: آلاحي الىدى ٖلى وطل٪ اإلا

  13بالى5 مً الاهخسابيت الضواثغ -
ً
 بها ٞاػث التي اإلا٣اٖض ٖضص بدؿب%30 ليؿبت مؿاويا اإلاىخسباث اليؿاء ٖضص د٩ىن : م٣ٗضا

 .ال٣اثمت بها ٞاػث التي اإلا٣اٖض ٖضصx 0.3=  اليؿاء ٖضص د٩ىن  عياييت وبهيٛت ال٣اثمت،

 ٞاػث التي اإلا٣اٖض ٖضص بدؿب%35 ليؿبت مؿاويا اإلاىخسباث اليؿاء ٖضص د٩ىن : م٣ٗضا 31 الى 14 مً الاهخسابيت الضواثغ -

 .ال٣اثمت بها ٞاػث التي اإلا٣اٖض ٖضصx 0.3=  اليؿاء ٖضص د٩ىن  عياييت وبهيٛت ال٣اثمت، بها

  32 مً الاهخسابيت الضواثغ -
ً
 التي اإلا٣اٖض ٖضص بدؿب%40 ليؿبت مؿاويا اإلاىخسباث اليؿاء ٖضص د٩ىن : ٞى١  ٞما م٣ٗضا

 .ال٣اثمت بها ٞاػث التي اإلا٣اٖض ٖضص0.4x=  اليؿاء ٖضص د٩ىن  عياييت وبهيٛت ال٣اثمت، بها ٞاػث

ا -   م٣ٗضان؛ مى٣ُت ل٩ل د٩ىن  ألاعب٘ اإلاىا٤َ ٟٞي بالخاعط الجؼاثغيت الجاليت جمشيل ًٖ ؤمّل
ً
 اإلاىخسباث اليؿاء ٖضص ألن وهٓغا

 0.5x=  اليؿاء ٖضص: دلي بما الغياييت الهيٛت ج٩ىن  ال٣اثمت، بها ٞاػث التي اإلا٣اٖض ٖضص بدؿب%50 ليؿبت مؿاويا د٩ىن 
. 1 ال٣اثمت بها ٞاػث التي اإلا٣اٖض ٖضص

ص ٢ض 12/03 ع٢م الًٗىو  ال٣اهىن  في اإلاكغّلٕ ؤن هجض ؤزغي  ه٣ُت في  الضاثغة م٣اٖض ٖضص د٩ىن  ٖىضما %20 وؿبت خضّل
م اهخسابيت صاثغة ؤنٛغ ؤن دبحّلن الىا٢٘ ؤنّل  ٚحر م٣اٖض، ؤعبٗت يؿاوو  الاهخسابيت ًّل  ؤنّل   ى طل٪ وجٟؿحر ،2 م٣اٖض زمؿت ج

١  لم اإلاكغّلٕ . والٛمىى اللبـ لخٟاصو خضي ٖلى مجلـ ٧ل دىٓم ؤن ألاظضع مً و٧ان والىَىيت اإلادليت اإلاجالـ بحن دٟغّل

 .لالهخساباث بالترشر الخهغيذ ؤزىاء في اإلاترشر ظيـ جبيان يغوعة ًٖ جخدضر الغابٗت اإلااصة .4

                                                                                                                                                                                           

ة احلقوق، قسم وليد شريط، السلطة التشريعية من خالل تطور الدستور اجلزائري، أطروحة دكتوراه يف القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلي
 . 171،172ص  ، ص2012-2011احلقوق، 

 .، مرجع سابق12/03القانون العضوي رقم 1
 .171وليد شريط، مرجع سابق، ص 2
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ه جبحّلن الاولى ٣ٞغتها في الخامؿت اإلااصة .5
ّل
ٌ دخمّل  ؤه  الشاهيت ٣ٞغتها وفي ال٣اهىن، و ظا جخُاب٤ ال التي الترقيديت ال٣ىاثم ٞع

  جمىذ
ً
ًها دخم ال خيض الخُاب٤ ٖضم إلػالت لؤلخؼاب ؤظال  .وجٟهيال ظملت ٞع

٦ض الؿاصؾت اإلااصة .6
ّل
ا

ُل
ذ خحن اليؿىو، الخمشيل ٖلى الخٟاّ  ضٝ ج  الخاالث ظمي٘ في الاؾخسالٝ يغوعة ٖلى ههّل

٤ الًٗىو  ال٣اهىن  في ٖلحها اإلاىهىم
ّل
٠ وي٩ىن  والىالدت بالبلضدت اإلاخٗل٣حن وال٣اهىهحن الاهخساباث بىٓام اإلاخٗل  مً اإلاؿخسلِل

٠ ظيـ
َل
. اإلاؿخسل

ما حكغيٗحن بحن ٢اهىهيت مٟاع٢ت بىظىص د٣ى٫  الظو ؤٖاله الُغح بنّل 
ّل
ا٦ضّل  به  مداوالجه في الجؼاثغو  اإلاكغّلٕ ؤنّل  ظهت مً دُل

 ٚغاع ٖلى ٢بال، طل٪، جسضم ٖضدضة بنالخاث الى ٖمض ٢ض وي٩ىن  للمغؤة الؿياؾيت اإلاكاع٦ت جىؾي٘ هدى الضولت جىظه لخإ٦يض

ت الدكاع٦يت وؾمت الالمغ٦ؼيت ٢اٖضة هي الكٗبيت مجالؿها ألن ؛ والىالدت البلضدت ٢اهىوي  الؿيا١  ظا في. 1للمىاَىحن الخ٣ّل

 مدخىا ا مً بٞغاٚها جمّل  الُمىخاث  ظه ٧ل ؤنّل  ٚحر ،2الترقيذ ؤولىيت اإلاكٕغ مىدها ظضدضة ٢ياصدت ٦ٟاءاث صزى٫  بلى بقاعة
جي الكٗبي اإلاجلـ ٖلى ٖغيها ٖىض  مكغوٕ في ظاء ٦ما  هٟؿه الجيـ مً اإلاترشر اؾخسالٝ ام٩اهيت اؾدبٗاص جمّل  خحن الَى

 ال٣اهىن  ٖلى جهىيتهم في البرإلاان ؤًٖاء ؤنّل  هجض اإلا٣ابل وفي ،3الًٗىو  لل٣اهىن  الجهاجي الىو دبيىه ما و ظا الخ٩ىمت

ا –طل٪ ًٖ جغاظٗىا الخمشيل في اإلاغؤة خّٓى بخىؾي٘ اإلاخٗل٤ الًٗىو  وا  -الؿاصؾت اإلااصة في ؤٖاله عؤدىا ٦مّل  بإخ٣يت وؤ٢غّل

.  4هٟؿه الجيـ مً اإلاترشر اؾخسالٝ

خماص جىظهه ٖىض ،5ألانيلت الضدم٣غاَيت الخجاعب بلى اؾدىض ٢ض اإلاكغّلٕ د٩ىن  زاهيت ظهت مً ا اليؿىيت ال٩ىجا هٓام اٖل  بمّل

غي٣ت والضدم٣غاَيت اإلاؿاواة ومى٤ُ دخماشخى : دلي ٞيما طل٪ ويٓهغ الجؼاثغ، حٗخمض ا التي اإلاباقغ الاهخساب َو

 ل اإلا٣اٖض في ؤو الترقيداث ٢ىاثم يمً الخسهيو بةظباعيت ألازظ دهّل
ُل
 ؤ٦ثر الىٓام  ظا باٖخباع ٢اثمت ٧ل مً ٖلحها اإلا

 .٧6اٞت اإلاغؤة يضّل  الخميحز ؤق٩ا٫ ٖلى ال٣ًاء واجٟا٢يت اوسجاما ألاهٓمت

                                                           
 .، مرجع سابق1996من دستور الدولة اجلزائرية  16وادلادة  15الفقرة األوىل من ادلادة  1
إعطاء األولوية يف ترشيح رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف حالة تساوي قائمتُت يف عدد ادلقاعد واألصوات، : " من قانون البلدية تنص على 69ادلادة  2

رأة رئيسا للمجلس للقائمة اليت ربوي أكرب عدد من النساء ادلنتخبات، ويف حالة تساوي األصوات بُت مرشحُت لرئاسة اجمللس الشعيب البلدي، تُعلن امل
 ".  الشعيب البلدي، ويف الدورة الثانية تُعلن ادلرأة فائزة لرئاسة اجمللس الشعيب البلدي يف حالة تساوي األصوات

نتَخب اجمللس الشعيب البلدي، يتّم : " من قانون البلدية تنص على 42ادلادة 3
ُ
استخالفو يف يف حالة الوفاة، االستقالة أو اإلقصاء أو حصول مانع قانوين دل

 ". أجل ال يتجاوز شهرا واحدا بادلرشح الذي يلي مباشرة آخر ُمنتخب من القائمة نفسها
ُيستخلف ادلًتشح أو ادلنتخب دبًتشح أو منتخب من اجلنس نفسو، يف مجيع حاالت االستخالف :" ادلادة السادسة من ىذا القانون تنّص على أن  4

 ".  تعلق بنظام االنتخابات والقانونُت ادلتعلقُت بالبلدية والواليةادلنصوص عليها يف القانون العضوي امل
إّن : " يب الوطٍت بقولوأكّد وزير العدل حافظ األختام ىذا التوجو يف كلمتو اليت ألقاىا أمام أعضاء جلنة الشؤون القانونية واإلدارية واحلريات باجمللس الشع 5

مسايرة للتجارب السابقة عرب دول العامل يف رلال ترقية ادلرأة ضمن اجملالس ادلنتخبة دبّا يفرضو منطق العدالة النظام اآلخذ بالنظام اإلجباري للحصص يأيت 
 . 2011سبتمرب 15للمزيد من االطالع، انظر بيان اللجنة ادلؤرخ يف ". والدميقراطية

ال يُعترب ازباذ الدول األطراف تدابَت خاصة ومؤقتة تستهدف التعجيل : "وتنّص مادهتا الرابعة على أنّو 1996انضمت اجلزائر اىل ىذه االتفاقية سنة  6
بقاء على معايَت غَت متكافئة بادلساواة الفعلية بُت ادلرأة والرجل سبييزا بادلعٌت الذي تأخذ بو ىذه االتفاقية، ولكن جيب أن ال ُيستتبع بأّي حال، كنتيجة لو اإل

 ". ير عندما تكون أىداف التكافؤ يف الفرص وادلعاملة قد ربققتأو مفصلة، كما جيب وقف العمل هبذه التداب
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 الضدم٣غاَيت الخجاعب مسخل٠ ؤنّل  ؤؾاؽ ٖلى %30 حؿاوو  ٢ىاثم، يمً ؤو اإلا٣اٖض في ؾىاء جسهيو، بيؿبت ألازظ 
 ؛%50و %20 بحن وؿبها جخإعجر اليؿىيت لل٩ىجا

 بلضداتها ؾ٩ان ٖضص دؼيض التي ؤو ٞدؿب، الضواثغ بم٣غ اإلاىظىصة بالبلضداث اإلاىخسبت اإلاجالـ ٖلى ؤلاظغاء  ظا د٣خهغ 
 وؿمت؛ ؤل٠ ٖكغيً ًٖ

 بت جغ٦يبخه زلثي ؤنّل  ؤؾاؽ ٖلى -ؾاب٣ا عؤدىا ٦ما –ألامت مجلـ ٖلى الخمشيل خّٓى جىؾي٘ مٗادحر جىُب٤ ال
َل
 بحن مً مىخس

 .والىالثيت البلضدت اإلاىخسبت الكٗبيت اإلاجالـ ؤًٖاء ومً

 الىيابيت اإلا٣اٖض مً ٖضص بإ٦بر اإلاغؤة ٞحها جٟٓغ التي لؤلخؼاب اإلاالي الخدٟحز بم٩اهيت. 

ا ما بطا  وماػالذ واظهذ التي ال٣ٗباث جظليل  ى اليؿىيت ال٩ىجا لىٓام جبىحها ٖىض للخ٩ىمت ألاؾمى الهضٝ بإنّل  ؾلمىّل
ا بسانت اإلاىخسبت اإلاجالـ في وجمشيلها الؿياؾيت الخياة في اإلاغؤة جىاظض جىاظه  ال لخٗضاص ا، جضعيجيا جًاٖٟا دًمً بمّل

غ ٟؿّل   ،1اإلاىخسبت اإلاجالـ في بم٣اٖض الٟاثؼاث اإلاغشخاث م٣ابل الؿياؾيت ألاخؼاب لهالر اإلااليت للخىاٞؼ اإلاكغّلٕ ا٢تراح دُل
ّل
 بال

  اإلاظ٧ىع  الهضٝ بىج٣ت في دهب صاًٖما بظغاءً  ب٩ىهه
ً
 ج٣ييمي ج٣غيغ بخ٣ضدم الخ٩ىمت ؤلؼم ٢ض ٧ان ال٣اهىن  مكغوٕ ؤنّل  ٖلما

 آلليت اؾخدضازا طل٪ في عؤي الضؾخىعو اإلاجلـ ؤنّل  ٚحر اهخسابي، مدٟل ٧ل ٣ٖب ال٣اهىن   ظا جُبي٤ مضي خى٫  للبرإلاان

 .2الضؾخىع  ٖلحها دىو لم الخ٩ىمت ٖمل ٖلى ظضدضة ع٢ابيت

ل: ِشبُا ال٢ىجا خُاس جبني مّادلت: زالثا  ٘يها الذاللت ِالي مخٕحر الخاسجي الخمٍى

ما٫ ٖلى  ٚحر -آهٟا ط٦غها ٦ما –اليؿىيت ال٩ىجا اٖخماص خى٫  الى٣اف بةزغاء ج٣ىم الٗغبيت الخ٩ىماث مً الٗضدض ؤن مً ٚع
لؿُحن، واإلاٛغب، ومىعيخاهيا، وألاعصن، والٗغا١، وظيبىحي، الجؼاثغ،: هي ، صولت 11 في بال ددضر لم جىٟيظ ا ؤن  ٞو

يما. مازغا ومهغ وجىوـ، والؿىصان، والهىما٫،  ال٩ىجا إل٢غاع -بخهاثيت جدليالث ٖلى بىاء -٦ميا جٟؿحرا وؿخٗغى دلي ٞو

٤ ٖلى)الٗغبي الٗالم في اليؿىيت  الخاعيسيت ألاخضار جدليل وهي الٛغب، ٖىض الهلت طاث الضعاؾاث في مؿخدضزت مىهجيت ٞو
Event historyanalysis )ٗخمض بخهاجي بظغاء و ى . اإلاخدضة الىالداث في ؤلا٢ليميت الؿياؾت اهدكاع همظظت ٞيضعاؾاث ؤ٦ثر يُل

ر  ولبىان، اإلاٛغب:  ما ٖغبيخحن، صولخحن ٖلحها خهلذ التي الاهماثيت اإلاؿاٖضاث حجم جُىع  ؤصهاه البياوي الخمشيل دىضّل
دغػ ا التي اإلاخ٣ضمت باإلاؿخىياث ألازحرة  ظه ٖال٢ت ًٖ للبدض بضادت هي الى٣ُت و ظه

ُل
 الىىعي الخمشيل ٞجىة ؾض ؾياؾاث ج

ٌّل  د٣٣ت الخىميت مؿخىياث ًٖ الىٓغ بٛ
ُل
، الؿىؾيىا٢خهاصو الجاهب في اإلا

ً
 اإلاٛغب جٟى١  اإلاىدجى مً دخطر خيض زهىنا

ل اإلاٗىهاث حجم خيض مً لبىان ٖلى خدهَل
ُل
 الؿياؾاث في الىىعي الخمشيل مؿخىي  خيض مً جٟى٢ه ًٖ ًٞال ٖلحها اإلا

. الىَىيت

 

                                                           
ميكن لألحزاب السياسية أن تستفيد من مساعدة مالية خاصة من الدولة، حبسب عدد مرشحاهتا : "جاء يف ادلادة السابعة من مشروع ىذا القانون 1

 ". ادلنتخبات يف اجملالس الشعبية البلدية والوالئية والربدلان
 . ، مرجع سابق12/03السابعة من مشروع القانون العضوي  ادلادة 2

 .، مرجع سابق/د.م.ر/ 5رأي رقم "اجمللس الدستوري، : انظر
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م ؼ٣ل اث مٝاسهت(:03) ٜس ت اإلاعاِذاث معخٍى  ولبىان اإلإشب بحن الخىمٍى

 

: اإلافذس

Christina WelborneBozena, « The Strategic Use of Gender Quotas in the Arab World », William and Kathy 
HyblDemocracyStudiesFellowshipPaper, IFES Fellowship in DemocracyStudies, 2010, p 2. 

لى ٤ ٖو  جىييذ بلى زاللها مً  اصٞت ؤصهاه اإلاٗاصلت Bozena ٢ضمذ عياييت وبُغي٣ت الخاعيسيت ألاخضار جدليل ج٣ىيت ٞو
٤ ٖلى الخٗيحن ٖلى ال مٗيىت ؾىت في الٗغبيت البيئت في اليؿىيت ال٩ىجا زياع جبجي اخخما٫ في جازغ التي ألاؾاؾيت الٗىامل  ٞو

ت  بنّل  خيض -ٚغبيت بيئاث في ال٩ىجا زياع جبجي جىاولذ التي ألاصبياث ؤ ملخه الظو اإلاخٛحر ٖلى التر٦حز جمّل  و ىا  -مخٛحراث مجمٖى
ا ؤلاهماثيت اإلاؿاٖضة جهٗيض ٖلى ٖملذ ج٨غاعاجالخىاٞؼاإلااليتالضوليت ٘ ممّل  البيئت في الىٕى ٧ىجا هدى الخىظه اخخماالث مً دٞغ

 اخخماليت صٖم ٖلى آلازغ  ى يٗمل اإلاباقغ ألاظىبي الاؾدشماع مؿخىياث اعجٟإ ٞةنّل  زاهيت ظهت ومً ظهت، مً  ظا الٗغبيت
يت ال٩ىجا زياع هدى الخىظه ل ألازحر في ألهه ؛ الىٖى

ّل
 لٗالم واإلاؿخ٣غة الخ٣ضميت للهىعة للترويج الخ٩لٟت مىسًٟت َغي٣ت دمش

 1:آلاحي الىدى ٖلى الٛغبيت الًٟت

+  الا٢خهاصدت الخىميت مؿخىي  مخٛحر+  اإلاباقغ ألاظىبي الاؾدشماع مخٛحر+  الخىمىيت اإلاؿاٖضاث مخٛحر=  ال٩ىجا زياع جبجي

٫ مخٛحر+  الخليج همىطط مخٛحر+  الخهىبت مٗضالث مخٛحر+  الضدم٣غاَيت مخٛحر+  الاهخسابي الىٓام مخٛحر  مكاع٦ت مٗضّل
.  للمغؤة الىيابي الخمشيل مخٛحر+  للمغؤة الشاهىو  الخٗليم مٗضالث مخٛحر+  الٗمل ؾى١  في اإلاغؤة

ADOPT i,t = Φ (constant) + β1 Development assistance i,t 

+ β2 Foreign direct investmenti,t 

+ β3 Economic developmenti,t 

                                                           
1
Christina WelborneBozena, op.cit,p 9. 
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+ β4 Electoral system i,t 

+ β5 Democracyi,t 

+ β6 Fertility rates i,t 

+ β7 Gulf dummyi,t 

+ β8 Women’slabor participation rates i,t 

+ β9Women’ssecondaryeducation rates i,t 

+ β10 Women’slegislativerepresentationi,t 

+ e 

٣ضمه ما ؤ م
ُل
ر َا٫ الظو ألا٧اصدمي لئل ما٫ واؾخضعا٥ بياٞت هي الى٣ُت  ظه ج خماص مخٛحّل   ألاظىبي الخمىيل ٖلى الٖا

ً
 في مخمشال

مت ؤلاهماثيت واإلاؿاٖضاث اإلاى٣ُت في اإلاباقغة ألاظىبيت الاؾدشماعاث ؼث الؿيا١ في الضعاؾاث ؤٚلب خحن في لها، اإلا٣ضَّ
ّل
 ٖلى ع٦

غ جإزحر ه: ؾياؾيا؛ؤو اإلاغؤة جم٨حن حٗؼيؼ بهضٝ الضوليت ال٣اهىهيت ألَا
ّل
ه دىٟي ال و ظا ألاولى، بالضعظت بدذ ٢اهىوي م٣ترب به

ّل
 ؤه

. ٖغبيت ٚحر بيئاث في اليؿىيت ال٩ىجا هٓام جبجي اخخما٫ لخدليل ٦ٟاا ٧ان

ليه  عٚغا ٖلى ؾياؾيت زياعاث هدى ج٣ىص التي الا٢خهاصدت الخىاٞؼ في البدض زال٫ مً الا٢خهاصو اإلاضزل دهبذ ٖو

غة اإلاضازل ؤ م مً ال٩ىجا هٓام ٟؿّل
ُل
راث اإلا  الظو الخدى٫  دٟغى اإلا٣ابل في. الٗغبيت للمغؤة الؿياسخي الخمشيل مؿخىياث لخٛحّل

 ليـ ؤهه بلى  ىا ؤلاقاعة ججضع و اإلاضزل،  ظا جبجي ا٢خهاصدت ؾلٗت بلى ؾياؾيت ؾلٗت مً اإلاغؤة جم٨حن ٖملياث جإَحر يكهضه
غ ؤن الهضٞت ٢بيل مً

ّل
از  الخيبا دم٨ً ال والتي الضؾخىع  ٖلحها دىوّل  التي الؿياؾيت ؤلانالخاث ؤٚلب في ألاظاهب اإلااهدىن  دُل

يت بها ّـل  التي جل٪ بسانت بمىيٖى  م٣اعهت بظغاء ٞةن زاهيت ظهت ومً ظهت، مً  ظا ألامض مىظ ٢اثمت ؾياؾيت ماؾؿاث جم
٤ ٖلى بؿيُت ت ٞو

ّل
  ظه زهىنيت دا٦ض و الٗغبي الٗالم في الاهخ٣ا٫ ٖمليت ٚمىى دشبذ ؤزغي  بيئاث في اإلاخاخت ألاصل

 .1 الٟجىة جٓهغ  ىا و اإلاى٣ُت

مىما ه ال٣ى٫  دم٨ً ٖو
ّل
 اإلاغؤة يضّل  الخميحز ؤق٩ا٫ ٖلى ال٣ًاء ٖلىاجٟا٢يت للمهاص٢ت الشالزحن الظ٦غي  م٘ وجؼامىا به

٣ترخت آلالياث خى٫  الٗغبي الٗالم في الى٣اف ججضصّل  ٧CEDAWاٞت
ُل
 اإلاجالـ وفي بٗامت، الٗام الًٟاء في اإلاغؤة خًىع  لضٖم اإلا

 الٗالم؟ مً ؤزغي  مىا٤َ في اإلاٗخمضة جل٪ م٘ واخضة َبيٗت طاث آلالياث  ظه ٧اهذ ما وبطا بسانت، مجها والىيابيت اإلاىخسبت

ة اإلاخٛحراث جل٪ خى٫  باألؾاؽ د٩ىن   ىا اإلاُغوح الدؿائ٫  ؤص١ّل  وبهىعة يت ال٩ىجا زياع لخبجي اإلادضصّل  خيض ،2ٖضمه مً الىٖى
ر زال٫ مً جٓهغ البيئت  ظه في الٟجىة غ ا التي الا٢خهاصدت الخىاٞؼ و ى الضاللت، ٖالي مخٛحّل ٞى  ؤلاهماثيت، اإلاؿاٖضاث جض٤ٞ دُل

                                                           
1
Christina WelborneBozena, op.cit,pp 14-18. 

تورد الدراسة مثاال يؤكد ادلفارقة من البيئة األردنية، حيث قامت قبيلة زللية صغَتة يف احملققة يف العامل العريب، " غَت ادلقصودة"بالتوازي مع ىذه النتائج 2
 2003شريعات زلافظة الطفيلة باخلروج عن ادلألوف وىو سيطرة ادلرشحُت الرجال عن القوائم االنتخابية، وذلك عند اعتمادىا على الكوتا النيابية يف ت

يضمن الوصول إىل الريع الربدلاين عرب العهدة الربدلانية ذلا، وال يكون ىذا التطور ادلثَت للجدل والسطحي باألمهية دبا  شلا" إنصاف خوالد"وانتخاب الربدلانية 
ائية ليس كان إال بعد التعرف عن قرب على تلك التسلسالت اذلرمية الصارمة يف قبائل األردن، وأن انتخاب امرأة لتكون ادلصدر الرئيس لدخل قرية ن

 .التافوبالتطور 
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ا ألازحرة  ظه ٞتزادض  الضو٫  بغإلااهاث في الىٕى ٧ىجا زياع اٖخماص اخخما٫ ػياصة ٖلى -عياييا طل٪ وجإ٦ضّل  –باؾخمغاع يٗمل بهمّل

ا الٗغبيت ا ٞحها اليؿاء ٖضص دضٖم بمّل : اإلاىالي الك٩ل دىضخه ٦مّل

م ؼ٣ل ٛ  في ئٜلُمُت ؼبه أهماه مً وعب(: 04) ٜس ُٝا وؼما٥ ألاوظي الؽش  مً للمشأة الىُابي الخمثُل خى٥  ئٍ٘ش

 2009 ئلى 1990

 
: اإلافذس

Christina WelborneBozena, « The Strategic Use of Gender Quotas in the Arab World », William and Kathy 
HyblDemocracyStudiesFellowshipPaper, IFES Fellowship in DemocracyStudies, 2010, pp 5-6. 

: الخاجمت

 ؤبغػ  مً بسانتؤجها اإلاىخسبت الىَىيت البرإلااهاث في الٗغبيت اإلاغؤة جىاظض لىا٢٘ مىظؼ اؾخ٣غاء وبٗض البدض  ظا زاجمت في

 بىنٟهً اليؿاء مهالر" بالًغوعة دمـ الظو الىظىص  ظا مسغظاث ًٖ الخضدض ٖىض الؿياسخي الىظىص ًٞاءاث وؤ٦ٟإ
ت ىذ للخمشيل، اليؿاء دا ل ما  ى ألازحر ٞهظا ،"مجمٖى  مؿخىياجه ؤي٠ٗ بلى الىظىص  ظا جضوي مٟاص ا خ٣ي٣ت لىا وجبيّل

ل لم هٟؿه الؿيا١ مً زاهيت ه٣ُت وفي اولى، ٦ى٣ُت  ظا ٖاإلايا ت وسجّل  التي الٗضصو الضٖم آليت لخُبي٤ الضو٫   ظه مؿاٖع

 جُبي٤ ؤزغ لجرنض  ىا م٣ام في ولؿىا الٗضصدت، الؼياصة مؿعى في هجاخها -الٗغبيت البيئت في الغاثضة –الجؼاثغيت الخجغبت ؤزبدذ
 الك٨لي اإلاؿخىي  ًٖ بٗيضة ؤزغي  مؿخىياث ٖلى الىيابي بٗضه في بسانت للمغؤة الؿياسخي الخمشيل ٖلى اليؿىيت ال٩ىجا

. Symbolicrepresentation والغمؼو  Substantiverepresentation الخ٣ي٣ي اإلاؿخىيحن ٚغاع ٖلى Descriptiverepresentation اإلاد٤٣

مشلت الجؼاثغ ظٗلذ الدكغيعي ال٣غاع نى٘ مغا٦ؼ في اإلاغؤة خًىع  مؿخىياث جضوي خ٣ي٣ت بنّل   عثيـ شخو في مُل

ٗٝغ الىع٢ت  ظه م٣ضمت في اليه ؤقغها ٦ما-مٗحن ؾيا١ في جخىظه الجمهىعيت ٗجى الظو لئلنالح الضازلي بالؿيا١ ٖمىما يُل  يُل

المي والاهخسابي الخؼبي اليكاَحن ٢ىاهحن مؿذ التي الخٛحراث بجملت  بهيٛت وجُبي٣ه اليؿىيت ال٩ىجا زياع جبجي بلى -وؤلٖا
ٖخمض التي ألاؾُغ،  ظه ٦خابت ختى والىخيضة، الاولى الاهخساباث وهخاثج. بلؼاميت

ُل
 للمؿخىي  جد٣ي٣ه ؤزبدذ ال٩ىجا هٓام ٞحها ا
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 هي الىجاح  ظا مغصّل  د٩ىن  ؤوليت ٢غاءة وفي الىىاب، مً اليؿاء وؿبت جغظمخه الظو الك٨لي الخمشيل: ؤو للخمشيل؛ ألاو٫ 
 في اٖخماصه بلؼاميت ٚغاع ٖلى للىجاح مؿاٖضة ٖىامل ظملت جًاٞغ م٘ الجؼاثغيت البيئت في آلاليت  ظه جُبي٤ زهىنيت

 مً ٦ٛحر ا الجؼاثغ مٗاهاة دىٟي ال و ظا. اإلاغؤة وجمشيل" نضا٢خه"بـ اإلاٗغوٝ اليؿبي الاهخسابي والىٓام الخؼبيت، ال٣ىاثم
.  Matland بدؿب الٛغبيت ٚحر اإلا٣اعبت ؤزبختها التي الؿىؾيىز٣اٞيتجل٪ اإلاٗي٣اث مً الٗغبيت الضو٫ 

 زياع جبجي باخخماالث ألامغ دخٗل٤ خيىما الٗغبيت البيئت زهىنيت ٖلى الخإ٦يض جمّل  الىع٢ت  ظه مً زالشت ٞيى٣ُت
 ؤ ملخه الظو ألازحر و ظا ال٩ىجا، زياع جبجي مٗاصلت مً الضاللت ٖالي مخٛحر دترظمها الخهىنيت و ظه اليؿىيت، ال٩ىجا

ل خيض. الؿياؾيت الُبيٗت طاث اإلاخٛحراث ٖلى مجملها في ع٦ؼث التي الٛغبيت الضعاؾاث
ّل
 الخىمىيت اإلاؿاٖضاث حجم ق٩

ٓم لترويج خاٞؼ ؤ مّل  ٞحها، اإلاباقغ الاؾدشماع و٦ظا الضو٫، لهظه اإلاىظهت
ُل
 البيئاث زهىنياث مً بىنٟه اليؿىيت ال٩ىجا ه

لى الٛغبيت،  في وؿائها جىاظض لضٖم الجؼاثغ اٖخمضتها التي ال٩ىجا لىمِ الخانت اإلاحزاث في الدك٨ي٪ دم٨ً ألاؾاؽ  ظا ٖو
 الخجغبت اٖخباع ويم٨ً ٖضدضة، مكتر٦ت ٢ىاؾم في وحكابههما الٗغبيت البيئت بلى اهخمائها مىُل٤ مً الدكغيٗاث نى٘ مغا٦ؼ

ها مً ٞغيضة ٩ٞاهذ الخىا٢ٌ ؤخضزذ مً هي اإلاُٗياث  ظه ٖلى بىاءً  الجؼاثغ . بظل٪ هٖى
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 الىوني الاهذماج وأصمت بىسما
 مفش - العُاظُت الّلىم في الٙلعٙت د٠خىساه/  الفمذ ِبذ م٢شم اخمذ نهاد . د

  

 

/ الّشبُت باللٕت ملخق

جي الاهضماط ؤػمت  مك٨التها مىاظهت ٖلى و٢ضعتها الضولت ووخضة بم٣ضعاث حٗه٠ ؤن دم٨ً التي ألاػماث مً بىعما في الَى

 مياهماع"  بـ آلان حٗٝغ ناعث والتي الؿاب٣ت،" Burma ٞبىعما.  الؿياؾيت ختى ؤو الاظخماٖيت ؤو الا٢خهاصدت ؾىاء

Myanmar"، يض م الٗىهغو  الخمحز ْغوٝ ججبر م ،بل ياجٗت خ٣ى٢هم مً ،٦شحر مؿلم مالدحن زماهيت مً ؤ٦ثر بها دىظض 
 في مٗٓمهم" مؿلم مليىوي" د٣اعب ما بلى الخٗؿ٠ ظغاء مً الالظئحن ٖضص ونل خيض ، اإلاجاوعة للضو٫  اللجىء بلى

 ظغاثم واعج٩اب ٢ؿغيا جهجحر م خى٫  دٟهم ما ٧ان بىعما،وبن في اإلاؿلمحن مجمٕى مً الؿٗىصدت الٗغبيت واإلامل٨ت بىجالصيل
 مؼعيت بإجها بال ونٟها دم٨ً ال الالظئحن مسيماث في ؤوياٖهم ٞةن ، الٗغقي الخُهحر ؤهىإ مً ٦ىٕى ؤلاوؿاهيت يض خ٣هم في

حر ؾىء وؤ٦ثر ال١ ٖلى بوؿاهيت ٚو . ؤلَا

 الجاثغ الٗه٠ ٖلى صليل ؤبلٜ واإلاؿلمحن البىطدحن بحن الضاثغ والهغإ الٗغقي للخميحز ٖملياث مً بىعما في دجغي  ما بن

 الىالءاث وجسُى الاظخماٖىالؿياسخي الجؿض صازل الخجاوـ ؤهىإ مً هٕى ؾبيل الخ٩امل يٗض زم ومً. البىعميت باإلا٣ضعاث
غؽ ، الًي٣ت  اإلاىخضة والهىيت بالخًامً مكتر٥ بخؿاؽ وبدجاص ، اإلاغ٦ؼيت وماؾؿاتها للضولت والاهخماء بالىالء الكٗىع  ٚو

جي باالهضماط حؿميخه ٖلى انُلر ما باألخغي  ؤو   .الَى

 

ت باللٕت ملخق  /الاهجلحًز

The crisis of  national integration in Burma is one of crises that could threaten the country's unity and its ability to deal  with 
its problems, whether economic, social or even political . Burma former Myanmar now has about eight million Muslims lost 
their rights and conditions of racial discrimination against them forced them to seek refuge in neighboring countries, the 
number of refugees is about two million Muslims, mostly in Bangladesh and Saudi Arabia, we can understand forced 
displacement, and crimes against them kind of ethnic cleansing, In addition to the situation in the refugee camps is very bad  , 
miserable and inhuman at all, Which occurs in Burma of ethnic discrimination and conflict between Buddhists and Muslims 
will lead to disintegration and lack of unity. Consequently, the integration is the way to overcome the narrow loyalties and 
confirm belonging to the state through the creation of common bonds of solidarity and unified identity 

جي الاهضماط -ألاػمت/ مٙخاخُه ١لماث  .ؤلاوؿان خ٣ى١  اهتها٧اث  – ىيت ؤػمت -ٖغقي جُهحر -الَى
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     م٣ضمت

جي الاهضماط ؤػمت حٗض  البىطدحن بحن الضاثغ والهغإ الٗغقي الخميحز ٖملياث ظغاء ؛ بغوػا ألا٦ثر ألاػماث مً بىعما في الَى

 بالىالء الكٗىع  ٞٛغؽ.  بىعما في اإلاىخضة الىَىيت الهىيت بل والؿياسخي الاظخماعي الجؿض تهضص ؤنبدذ ،التي واإلاؿلمحن
 مً جىاظهه ؤن دم٨ً إلاا ،جٟاصدا الخا٦مت الىٓم ؤولىياث مً د٩ىن  ؤن اإلاٟترى مً اإلاسخلٟت بماؾؿاتها للضولت والاهخماء

 بالخًامً مكتر٥ بخؿاؽ بةدجاص بال طل٪ دخإحى لً وبالُب٘.الىاخضة الضولت ؤوانل وجٟخيذ والخ٨ٟ٪ الا٢خخا٫ بق٩الياث
. الجامٗت والهىيت

اث٠ ؤخض ألهه ؛ الخ٩امل ؤ ميت وجبرػ  جال٩ىث" الكهحر الاظخمإ ٖالم ؤقاع ٦ما الؿياسخي للىٓام الخيىيت الْى
 ٖلى يؿاٖض ال مما والٟٗالت، ال٣ىيت الغوابِ بدجاص ٖمليت ٖلى ؾلبي لهامغصوص الاهضماظي٩ىن  جخإنؤلػمت ٞدحن ،"باعؾىهؼ

 ؤػمت -اخخضامها دهل ٢ض التي ب٨ٟغةاإلاكاع٦ت مباقغ بك٩ل جغجبِ ٞهي ٦ظل٪ ، الش٣افي والخًامً بالهىيت مىخض زل٣كٗىع 
 ؤو ال٣بليت ؤو للجماٖاجالٗغ٢يت ؾىاء الىالء مك٨الث ؤدًا  ىا وجشاع.الاهٟها٫ ومداوالث الخغباأل ليت خالت بلى -الاهضماط

 ، الا٢خهاصدت الخىميت ٖلىٗمليت وزُىعتها وألامت للهىيت مىخض مٟهىم بدجاص في اإلاك٩لت زُىعة جيب٘  ىا ومً.  الُاثٟيت

 :-  ما ، اؾتراجيجيخحن بحن ما الخ٩امل اؾتراجيجياث جدىٕى و٢ض . الؿياؾيت الخىميت ٖلى زُىعتها و٦ظل٪

 مخجاوؿت ٢ىميت في اإلاسخلٟت والؿالالث الجماٖاث نهغ الاؾتراجيجيت  ظه  ضٝ:Melting-potالههغ بىج٣ت بؾتراجيجيت-1

 الاؾديٗابيت الٗمليت ولخل٪( 1.) الغثيؿت الجماٖاث في وجىسٍغ الظاجيت ؾماتها الٗمليت لهظه هديجت الجماٖاث  ظه بديصخ٣ٟض
 :-هي ؤهماٍ ٖضة

 .الجضدض اإلاجخم٘ ز٣اٞاث بلى ال٣ضدم اإلاجخم٘ ز٣اٞاث مً الخدى٫  مداولت به د٣هض: الش٣افي الاؾديٗاب -

 ػوا٫ بلى داصو مما الٗغ٢يتاإلاسخلٟت الجامٗاث بحن واؾ٘ هُا١ ٖلى اإلاسخلِ الؼواط به د٣هض: الٗىهغو  الاؾديٗاب-

. الجماٖاث  ظه مً ل٩ل اإلامحزة البيىلىظيت الخهاثو

. الاظخماٖيت واإلااؾؿاث واليكاَاث ألاهضدت في اإلاسخلٟت الجماٖاث مكاع٦ت به د٣هض:  اإلااؾسخي الاؾديٗاب-

 م٘ اإلاسخلٟت للجماٖاث الظاجيت الخهاثو اخترام الاؾتراجيجيت  ظه ظى غ الخٗضص زال٫ مً الىخضة بؾتراجيجيت-2

ا؛ بًٗها بحن مىخضة واعجباَاث جىميتمكاٖغ ًً  للجماٖاث والخًاعيت الخهاثهالش٣اٞيت ٖلى الخٟاّ بلى حؿعى بجها: ؤو بٗ
 وهي الجماٖاث، ٞحها حكتر٥ ٢ىميت وعوابِ ٖام، ٢ىمي بَاعاجٟا١ هٟؿه الى٢ذ في خيييىظض ألازغي،في والؿالليت ال٣ىميت

  :-ؤولهما ػاويخحن زال٫ مً بلحها الىٓغ ويم٨ً الههغ بىج٣ت بؾتراجيجيت زالٝ بظل٪

يٟيت ػاويت* حر لؤلمت الىالءاث بحن الؿلمي الخجاوـ بها د٣هض: ْو  ًٖ بالخٗبحر لؤلٞغاص يؿمذ بط الىالءاث؛ مىإهىإ طل٪ ٚو
غ٢يت صدييت ؤو ب٢ليميت ٧اهذ ؾىاء اإلاسخلٟت للجماٖاث الىالء م٘ دىظض ٞالىالءلؤلمت اإلاخٗضص، اهخمائهم  خحن في لٛىيت، ؤو ؤٖو

 الاجٟا١ بلى حؿدىض وخضة جد٣ي٤ ٖلى ازخالٞها ٖلى الجماٖاث الش٣اٞيت،ويصجٗىن  لالزخالٞاث اخترامهم ال٣اصة دٓهغ

. بيجهم ٞيما الدكابه ؤو الخمازل بلى وليـ اإلاكتر٦ت ٖلىاأل ضاٝ

                                                           
1

انظر فً السٌد ٌاسٌن،إشكالٌة الهوٌة فً عصر العولمة، جرٌدة المرصد اإلعالمً الحر، المركز األكادٌمً للدراسات اإلعالمٌة وتواصل 

 11/6/2005، 56الثقافات،العدد 

http://www.freemediawatch.org/56-110605/27.htm 
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 اإلاىٓماث بَاع في ب٢ليميت ؤو صدييت ؤو مىٗغ٢يت اإلاسخلٟت للجماٖاث الؿياؾت ج٨ٟل حٗجي: اإلااؾؿيت الشاهيت الؼاويت *

 والخىٓيماث الاجداصاث مً ٢ىيت قب٨ت وظىص ؤن ؤلاؾتراجيجيت  ظه ؤههاع ويغي . اإلاكاع٦ت ٞغم ٖلى جدهل ٧ي اإلاسخلٟت
 ٢غيبت ظماٖت زال٫ مً الٟغص عبِ بلى جاصو ج٣ىيخه،ٞهي بلى جاصو بل الضدم٣غاَي اإلاجخم٘ جماؾ٪ مً ج٠ًٗ ال الخانت

ت و مىه  مً ٖلحها ؤويخهضي جىته٪ ؤن مً الٟغص خغيت جدمي ؤزغي  هاخيت مً وؤجها ، اإلا٣ٗض باإلاجخمٗال٨بحر له مإلٞى

مىما ،(1.)اإلاجخم٘  جمؼط بل ألازغي  صون  مً ؤلاؾتراجيجيخحن  اجحن مً ؤو باجساط مك٩لتالخ٩امل إلاىاظهت جلجإ ال الضولت ٞةن ٖو

. ألازغي  مً ألخض ما ؤ٢غب اإلاؼط  ظا زالنت ج٩ىن  بديض بيؿبمسخلٟت بيجهما

جي الاهضماط جد٣ي٤ في البىعميت الىَىيت الخ٩ىمت صوع  ما:   ى عثيـ حؿائ٫  خى٫  البدض  ظا دخمدىع  و  بىعما؟ في الَى

جي اليؿيج صازل صمجهم وبٖاصة ،"الغو يىجا" بىعما فى اإلاؿلمحن ؤػمت اخخىاء  دم٨ً و٦ي٠.  ؤؾاؽ ٖلى الىاخض الَى
 بىعميحن؟ مىاَىحن بىنٟهم الُبيٗيت وخ٣ى٢هم اإلاىاَىت اٖخباعاث

:- ؤؾاؾيحن مدىعيحن البدض ددىاو٫  لظل٪ 

. بىعما في ألاػمت َبيٗت:ألاو٫  اإلادىع 

. ألاػمت في والضوليت ؤلا٢ليميت ألاصواع:الشاوي اإلادىع 

 بىسما في ألاصمت وبُّت:ألاو٥  اإلادىس 

  بىعماوحٗٝغ
ً
ظمهىعيت باؾممياهماع، ؤدًا

ً
 ٖلى ؤؾيا قغ١  ظىىب الىا٢ٗت الضو٫  بخضي وهي مياهماعبىعميت اجداص وعؾميا

 الوؽ م٘ خضوص ا في وبىٛالصيل،وحكتر٥ الهىض الٛغبي الكما٫ ومً الكغ٢يالهحن، الكما٫ مً ددض ا.البىٛا٫ امخضاصزليج
 الكغقي الجىىب هدى بىعما مً طعإ الهىضو،ويمخض البىٛالىاإلاديِ  زليج ٖلى جُل ٞؿىاخل الجىىبيت خضوص ا وجادالهض،ؤما

 بإ٦ثر مؿاخخت وج٣ضع البىٛا٫، زليج ؾاخل ٖلى مجها الٛغبي الجىىب في ؤعا٧ان ب٢ليم وي٣٘ اإلاالدى، ظؼيغة قبت في

 اإلاؿاخت ج٣ضع. الهمالدا ظبا٫ مً اإلامخضة(دىما ؤع٧ان) ظبا٫ ؾلؿلت  ى َبيعي خض بىعما ًٖ ويٟهله مغب٘، ميل20.000مً
اتها ػعاٖيابغػ  بلض بىعما. مغب٘ ميل 261.000 مً بإ٦ثر لبىعما ال٩ليت  وهي ؾ٩اجها، إلاٗٓم ألاؾاسخي الٛظاء يٗض الظو ألاعػ  مؼعٖو

، لؤلعػ  مهضعة عابٗضولت
ً
  وجؼعٕ ٖاإلايا

ً
 مؿاخت الٛاباث وحكٛل والكاو، الؿ٨غ واإلاُاَى٢هب الؼيديت والبظوع  الظعة» ؤدًا

 وجمخل٨بىعما. الغنام: مشل اإلاٗاصن، بٌٗ ظاهب بلى الهاصعاث ؤ م ؤخض الخكب لهظايٗض البالص؛ هه٠ ًٖ جؼيض واؾٗت
 الُبيعي، الٛاػ مً  اثلت ٦مياث وجمخل٪ بغميل، مليىن 50 بـ اإلاا٦ض الاخخياَي حجم د٣ضع خيض البترو٫، مً ٦بحرة ٦مياث

 بـ الؼعاٖت حؿهم م٨ٗب، متر ملياع271.6 بـ اإلاا٦ض الاخخياَي د٣ضع خحن في 2005 ٖام م٨ٗب متر ملياع12.47هدى بهخاظها بلٜ
( 2%.)33.1 بىدى ٞيؿهم الخضماث ٢ُإ ؤما ٪9.7 الهىاٖت ٢ُإ وؿبت جبلٜ خحن في ؤلاظمالي، اإلادلي الىاجج مً 57.2٪

هم الؿ٩ان مجمٕى مً %20 بـىدى اإلاؿلمحن وؿبت وج٣ضع وؿمت، مليىن  50 مً ؤ٦ثر بىعما ؾ٩ان ٖضص دبلٜ ُٟل  ب٢ليم في هه

لبيت طو ؤعا٧ان، ىاث٠ اإلااٙ البىطدحن مً والبا٢ىن % 70 مً ؤ٦ثر ٞيه اإلاؿلمحن جهليؿبت خيض ـ اإلاؿلمت ألٚا  وحٗض.ؤزغي  َو
 والايُهاص الٗى٠ مً خاالث جىاظهه" ؾاب٣ا بىعما" مياهماع ٚغب ؤعا٧ان ب٢ليم ال٣اَىت اإلاؿلمت  ألا٢لياث مً الغو يىجيا

اث. ال٣ؿغي  الجزوح بلى مجهم آلاالٝ صٞ٘ ما والخميحز اث جل٪ الغو يىجا ٞمجمٖى  جىايل ْلذ ؤلاؾالميت الازييت طاث اإلاجمٖى

                                                           
1

دٌثة االستقالل مع دراسة للكٌان اإلسرائٌلً ، القاهرة، رسالة ماجستٌر، كلٌة االقتصاد والعلوم انظر فً إكرام بدر الٌدٌن،أزمة التكامل فً الدول ح

 74-84،صـ صـ 1977السٌاسٌة ،جامعة القاهرة ،
2

 13448،3/7/2008،جرٌدة البعث، العدد قـراءة فً أزمـة قدٌمة متـجددة.. مٌــانمـارنعٌم محمد قداح ،

http://www.albaath.news.sy/user/?act=print&id=340&a=30814 
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اث ؤن ٖلى1982 في الهاصع الجيؿيت قإن في البىعمي ال٣اهىن  دىو خيض البىعميت ظيؿيتها إلزباث  التي الازييت اإلاجمٖى

 حؿخُي٘( الاؾخٗماع بلى ؤصث التي البىعميت  –الاه٩لحزدت الخغب ٢بيل)1832 ٖام ٢بل البىعميت ألاعاضخي ٖلى وظىص ا جشبذ
 اإلاٟىييت گخبذ و٢ض . اإلاىاَىت خ٤ بدا م ؾالبا مجها الغو يىجا ددغم الظو ألامغ البىعميت الجيؿيت ٖلى الخهى٫  وخض ا

 وال٣يىص  والابتزاػ السخغة ٖمل" ٖلى د٣خهغ وال"  يكمل الايُهاص  ظا ؤن صيؿمبر في ؤنضعجه لها ج٣غيغ في لالظئحن الٗليا

ضم الخى٣ل، خغيت ٖلى  بك٩ل بال الغو يىجا يؿخٟيض ال ٦ظل٪. ؤعاى ومهاصعة ظاثغة، ػواط و٢ىاٖض لئل٢امت، ٢اهىن  وچىص ٖو
 جض ىع  بلى اإلاخدضة باألمم لالظئحن الٗليا اإلاٟىييت ج٣اعيغ ألازغي،وحكحر الٗامت الخضماث ومً الشاهىو  الخٗليم مً مدضوص

 في عؾميا مسجل ؤل٠ 30 د٣اعب ما مجهم الجئ ؤل٠ 230 د٣اعب ما بلى حٗضاص م دبلٜ الظدً الغو يىجا مً الالظئحن ؤويإ

جي والاهضماط الهىيت بإػماث دخٗل٤ ما زلٟيت ٖلى الىماطط مً بىعما حٗض زم ومً. بىجالصف في الالظئحن مسيماث . الَى
 مما والاظخماعي والش٣افي الؿياسخي ال٨ٟغ الىَىيت،يكٛل والضولت الش٣افي والخٗضص الىخضة م٘ باعجباَاجه ْل الهىيت ٞمٟهىم

. ألا٢لياث مً ٢اَىحها خمادت في للضولت به اإلاىٍى الضوع  في التراظ٘ م٘ بسانت الىَىيت الىخضة لخ٨ٟ٪ م٣ضماث يٗض

ليه :- آلاحي الىدى ٖلى بىعما في ألاػمت لخضاعي ألاؾاؾيت ألابٗاص هدىاو٫  ٖو

خُت ألابّاد:أوال  لألصمت الخاٍس

 والداث، ؾب٘ في ممشلت البردُاهيت ؤلامبراَىعيت بلى ويمها اإلاسخلٟت بىعما ؤ٢اليم ٖلى الاؾديالء مداوالث 1824 الٗام مىظ بضؤث
 في الهىض بلى ويمها بال٩امل( مياهماع) بىعما باخخال٫ البردُاهيىن   هجر خيض بصاعيت، ووالدت مى٣ُت 14 بةظمالي مىا٤َ وؾب٘

  بزغه ٖلى ومىدذ ، م1923 ؾىت ختى( بغيُاوي-الهىضو) اإلاؼصوط الخ٨م هٓام يؿمى إلاا وبزًاٖها1885
ً
ا  الخ٨م مً ما هٖى

  ٞغيالبردُاهيىن  م1935 ٖام وفي ؤهه ٚحر. الدكغيٗيت للؿلُت ظؼجي اهخساب بةظغاء لها ؾمذ الظاحي
ً
  صؾخىعا

ً
 البالص ٖلى ظضدضا

 و٧ابا و٧اعن  بىعما هي والداث، ٖضة اجداص مً جخإل٠التي البردُاهيت الهىض والداث بخضي باٖخباع ا الهىض ًٖ بٟهلها ؾمذ
 بغيُاهيت مؿخٗمغة بظل٪ لخ٩ىن  الخىٟيظدت؛ للؿلُت مدضوصة نالخياث م٘ باهخساباجبرإلااهيت وقً،وؾمذ وقاهى٧اقحن

يالٗام. 1937 في مىٟهلت  يمً لخ٩ىن  اإلاؿلمحن، مً ؤٚلبيت ج٣ُجها ٧ان التي ؤعا٧ان م٘ بىعما بغيُاهيا يمذ هٟؿه ٞو
ا١" ميليكيا ٢امذ ؤن بلى.آهظا٥ الخ٣بتالاؾخٗماعيت زال٫ الكمـ ٖجها حٛيب ال التي بمبراَىعيتها  ظيل" الشالزحن الٞغ

ت ٢ىةمؿلخت و ى 1940 الٗام في البىعمي الاؾخ٣ال٫ ا١ -٢اصجه جل٣ى, البردُاوي الاخخال٫ بُغص مٗىيّل  الخضعيب-الشالزىن  الٞغ

اصوا, اليابان في الٗؿ٨غو   الشاهيت الٗاإلايت الخغب زال٫ مىاظهت ه٣ُت" مياهماع" مماظٗل م1941 الٗام في الياباوي الٛؼو  م٘ ٖو
 بىعما يم بغيُاهيا ؤٖاصث لهالخالخلٟاء الشاهيت الٗاإلايت الخغب اهتهاء ٣ٖب م1945 دىليى وفي.بغيُاهياواليابان بحن

 ل٨الالخضزلحن، ومٗاعى لليابان ؤو لبردُاهيا مىا٫ٍل  بحن دى٣ؿم ٧اهىا ؤهٟؿهم بيىالبىعميحن الضازلي الهغإ بنّل  ختى, مؿخٗمغة
 بىعما مىذ ٖلى البردُاهيىن  وا٤ٞ خحن( 1).جهاثيا البردُاوي الاؾخٗماع ًٖ اهٟهلذو م 1948 ؾىت اؾخ٣اللها بىعما هالذ زم

للهغاٖاث مياهماع وب٣يذ الغثيؿت، البىعميت ٚحر الجماٖاث إلاىا٤َ الظاحي والخ٨م ال٩امل الاؾخ٣ال٫( مياهماع)
ً
 مؿغخا

. والٗؿ٨غيت بإق٩الهالؿياؾيت الهيجي الخإزحر بسانت الجىاع مً الخاعجي والخإزحر اإلادليت
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 والثٝافي الاحخماعي البّذ:زاهُا

 مً% 20 ًٖ ج٣ل ال البلض  ظا في اإلاؿلمحن ووؿبت وؿمت، مليىن ( 50) ًٖ دؼيض ما  ؤؾلٟىا ٦ما بىعما في الؿ٩ان حٗضاص دهل

هم الؿ٩ان مجمٕى ُٟل لبيت طو  -ؤعا٧ان ب٢ليم في هه  واللٛىو  الٗغقي التر٦يب خيض مً بىعما ؾ٩ان ويسخل٠ اإلاؿلمت، ألٚا

 مً وؤنلهم ،"البىعمان"  االء ٖلى ويُل٤ البىعماهيت اللٛت ؾ٩اجها ؤٚلب ويخدضر للبالص، اإلا٩ىهت الٗىانغ حٗضص بؿبب
٣يضتهم ، الهيىيت الخبّلذ  البالص ٖلى اؾخىلىا زم اإلايالصو ٖكغ الؿاصؽ ال٣غن  في" بىعما" اإلاى٣ُت بلى  اظغوا البىطدت، هي ٖو

 مجهم ٦شحر ويخدضر ، مخٗضصة لٛاث دخدضزىن  الؿ٩ان وباقي الخا٦مت، الُاثٟت و م اإلايالصو ٖكغ الشامً ال٣غن  ؤوازغ في

اث حؿخسضم اإلاىا٤َ بٌٗ وفي. ؤلاهجلحزدت اللٛت  اللٛاث ٖضص مجمٕى ويبلٜ. بهم زانت لٛاث الخال٫ في حٗيل ٦شحرة مجمٖى
مت

َّ
. لٛت 107 د٣اعب ما بىعما في اإلاخ٩ل

% 80 د٣اعب ما وال٨خابت ال٣غاءة اإلاخ٣ىحن وؿبت وحك٩ل. ال٨كحن وظماٖاث ؤعا٧ان ظماٖاث اللٛت اإلاخٗضصة الجماٖاث بحن ومً 
ٟا٫ صزى٫  الخ٩ىمت جٟغى خيض بىعما، في الؿ٩ان مجمٕى مً  الخٗليم الخ٩ىمت وجمىذ. ؾىىاث 9-5 ٖمغ في للخٗليم ألَا

غ ال الابخضاثيت اإلاغخلت بٗض الخٗليم ول٨ً الجامٗت، بلى الغويت مً اإلاجاوي . اإلاضن في بال دخٞى

ىاث٠"  اإلااٙ" البىطدحن مً الضداهاث ؤصخاب وباقي% 20  د٣اعب ما بلى ؤؾلٟىا ٦ما بىعما في اإلاؿلمحن وؿبت جهل . ؤزغي  َو
  ٦شحرة Ethnicities ٖغ٢ياث مً بىعما اجداص ويخ٩ىن 

ً
ا، 140 مً ؤ٦ثر بلى جهل ظضا

ً
 ،"البىعمان: "ال٨ثرة خيض مً ؤ مها ٖغ٢

لبيت واصو وخى٫  الضلخا خى٫  ٢غي  في ويؿ٨ىىن  البىطدحن وؤٚلبهممً ضوا ؤنى٫  مً الٗٓمى جهغاعاواصوو،وألٚا  وؾِ مً ٞو

تٖغ٢يت و يإ٦بر اإلاى٣ُت، بلى آؾيا ا و ىا٥ .الؿ٩ان زلثي هدى حكمل البالص في مجمٖى ًً  و٧ادا وقحن و٧اعيً و٦كحن قان" الـ ؤد
 الجماٖاث،  ظه بحن ؤلاؾالم ويىدكغ( 1.)اإلاضن في والب٣يت الغيٟيت اإلاىا٤َ في مجهم% 75 ٢غابت وي٣ًُ ،"واإلااٙ  -وع٦هادً

ىن  واإلاؿلمىن   مالدحن10 الـ ٢غابت بلى حٗضاص م ويهل ،"البىعمان" بٗض الشاهيت الُاثٟت و م ،"الغو يىجا" بـ بىعما في يٗٞغ

 مؿلم مالدحن 4 بلى ٖضص ا دهل للمؿلمحن ٖضصدت ٦شاٞت جىظض خيض وؿمت مليىن  5.5 ٞيؿ٨جها" ؤعا٧ان" مى٣ُت ؤما ، وؿمت
 ٖضص ؤن دظ٦غ خيض الٗضص،  ظا في اإلاؿلمحن جىه٠ ال الغؾميت ؤلاخهاءاث ٧اهذ وبن ؤلا٢ليم، ؾ٩ان مً% 70 دمشلىن 

ٗضّل  وؿمت، مالدحن 8و 5 بحن -الغؾميت ؤلاخهاءاث بدؿب -اإلاؿلمحن  وؤ٢لها مياهماع، في الجالياث ؤ٣ٞغ مً اإلاؿلمىن  ويُل
،
ً
تهم حٗليما  والجؼيغةالٗغبيت اليمً في اإلاؿلمحن مً ٖغبيت ؤنى٫  مً  م الاع٧اهيحن ؤ٦ثراإلاؿلمحنو.مدضوصة ؤلاؾالم ًٖ ومٗٞغ

 في اع٧ان والدت بلى اإلاؿلمىن   االء ونل و٢ض. وبىٛالصيكيتو ىضدت ، ٞاعؾيت ؤنى٫  مً وبًٗهم والٗغا١ الكام بالص وبٌٗ
 خملت وبٗض.  الغؾالتؤلاؾالميت ووكغوا مجهم ال٨شحر اؾخ٣غ و ىا٥ ؤلاؾالم، ووكغ الخجاعة بىٛالصيكبٛغى وظاعتها بىعما

 بؿبب والبا٦ؿخان وبىٛالصيل وؤلاماعاث الؿٗىصدت بلى مىالؿ٩ان ٦بحرة وؿبت  اظغث ، اإلاؿلمحن يض الجماٖيت ؤلاباصة

 .اإلاياهماعيت والخ٩ىمت البىطدحن مً واظهىه الظو الجماٖيىالايُهاص ال٣خل

 العُاس ي البّذ زالثا

ذ   ؤؾـ الظو ،(ويً وى) الججرا٫ به ٢ام 1962 ٖام في ٖؿ٨غو  اه٣الب خضور ختى البرإلااوي الىٓام بىعما ٖٞغ
ً
 مجلؿا

ٖاهذ
ً
 مضهيت خ٩ىمت بإو٫ ( ويً وي) الججرا٫ الٗالم؛بطؤَاح في الض٦خاجىعياث ؤ٢ضم مً بإجها وونٟذ بىعما ازغه ٖلى ٖؿ٨غيا

 الخ٩ىمت جبيخه ،"الاقترا٦يت بلى البىعمي الُغي٤" قٗاع جدذ ظضدض صؾخىع  ووي٘ الضؾخىع  بلٛاء جم 1974 ٖام وفي. خيىظا٥
غح الضولت قاون إلصاعة مبضؤ الجضدضة الاقترا٦يت   -ٖليه الكٗب اؾخٟخاء ج٣غع  الظو لبىعما الجضدض الضؾخىع  مكغوٕ ،َو
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ً وخضة ٢ًيت خى٫  ومؿخٟيًت واؾٗت مىا٢كاث بٗض  ٖهض مىظ بىعما جىاظهه ٧اهذ إلاا او٩ٗاؾا وطل٪(.1)البىعماوى الَى
 الؿياؾيت الخياة ٖلى ٞغيه الُغ١  بكتى الاؾخٗماع خاو٫  الظو الٗىهغو  الخ٣ؿيم بؿبب البردُاوي الاؾخٗماع

 الٗىهغيت الجماٖاث ٧ل ؤن اإلاكغوٖـ في الضولت ٞهل مً الشاهيت اإلااصة وجا٦ض بىعما، لكٗب والا٢خهاصدتوالاظخماٖيت
 ـ الٗؿغ ؤو٢اث ؤو الغزاء ؤو٢اث في ؾىاء جٟتر١  وؤال ٖىهغيت، وخضةومؿاواة في مٗا حٗيل ؤن ٢غعث ٢ض بىعما في الىَىيت

 الىَىيت، الىخضة ٖلى للخٟاّ ظضا ؤمغامهما طل٪ باٖخباع اإلاىاَىحن ظمي٘ ٖلى الضولت ؾياصة ؤ ميت الغابٗت وجا٦ضاإلااصة
لى  و٢ًيتالىخضة الىاخض الخؼب بىٓام ألازظ ٢ًيت دغبِ الضؾخىع  مكغوٕ بن بل ـ وصٖمها٧اجداص البالص وظىص اؾخمغاع ٖو

 هالخٔ ؤن ويم٨ىىا. للكٗب الىَىيت الىخضة الخٟاْٗلى بلى حهضٝ الخؼبيت والهغاٖاث الجزاٖاث جداشخي ؤن ما٦ضا الىَىيت

 ال٣ىمياث بحن الىخضةالىَىيت ه٣ُت بلى بقاعة مً مجها واخضة جسلى ال 21 بلى 2 مً اإلاىاص البدختؤن ؤلاخهاثيت الىاخيت مً

 الجداص والخىٓيمي الؿياسخي الخ٣ؿيم جدىاو٫  التي 10 بلى 3 مً ٖىالٟهى٫  ًٞال بىعما، اجداص مجها دخ٩ىن  التى والٗىانغ
 هاخيت، مً ال٣ىمياث ٤ٞ ٖلى الىالداجم٣ؿمت ، ؤ٢اليم 8و والداث 6 ٞحها ٢ؿما، 14 ٖلى الاجداص اإلاكغوٕ ٢ؿم بىعم،او٢ض

٤ ٖلى وألا٢اليم  الٟلؿٟت جإزحراث لبىعما الجضدض الضؾخىع  مكغوٕ مُالٗت وج٨ك٠( 2.) هاخيتؤزغي  مً ؤلاصاعو  الخ٣ؿيم ٞو
 وعاثض بىعما في الاؾخ٣ال٫ يٗضبُل الظو( 1947 ـ 1915) ؾان ؤوهج الججرا٫ ٢ياصة ججغبت وجإزحراث ٞيٗمىمياجه، البىطدت

 لبىعماوجدذ الاقترا٧ي البرهامج وخؼب ـ الاقترا٦يت بلى بىعما َغي٤ بٖالن الخيىيٗها اإلاباصت جإزحراث ٦ظل٪ ، ألاو٫  الاقترا٦يت
 في الشاهيت اإلاغخلت اٖخباع ا ويم٨ً بٗضالاؾخ٣ال٫، ٞيما الؿياسخي جُىع ا مً مسخلٟت إلاغخلت بىعما تهيإث الخإزحراث  ظه ٧ل
 في الشىعيت ؤلاظغاءاث بة٢غاع ألاولىدخمحز اإلاغخلت ٧اهذ خحن في ، واإلااؾؿاث الىٓم بة٢غاع مغخلتجخمحز وهي الاقترا٦يت، بىاء

 ومداعبتالخغ٧اث ألاخؼاب وبلٛاء الؼعاعي وؤلانالح الخإميم بسانت والا٢خهاصدتوالاظخماٖيت، الؿياؾيت اإلاجاالث

.  اإلاىخسبت ٚياباألظهؼة في طل٪ ٧ل جم و٢ض الضولت ؾلُت ٖلى والخإ٦يض اإلاؿلخت الاهٟهاليت

مبر م1981ً وفي يما بىنٟه الخ٩ىمت بغثاؾت اخخٟٔ ل٨ىه الضولت ٖجرثاؾت ويً وي جىخى هٞى  ماعؽ وفي. الخا٦م للخؼب ٖػ

مذ عثيؿاٞحها، صوعا البىطدحن الغ بان ؤصي قٗبيت اهخٟايت اهضلٗذ 1988  وبخدؿحن بالضدم٣غاَيت مُالبت مياهماع ؤعظاء ٖو
 .اإلاخٓا غيً مً ال٨شحر زاللها ٢خل صمىيت بمظبدت الاخخجاظاث جل٪ ٖلى عصث ألامً ٢ىاث ؤن ،ٚحر الا٢خهاصدت ألاويإ

يمت( ؾى٧ي ؾان ؤوهج) اؾم بغوػ م٘ الخُىعاث  ظه وجؼامىذ  الىَىيت الغابُت خؼب هٟؿه الٗام في الخيإؾؿذ للمٗاعيت ٖػ

حرث الؿلُت، ٖلى اؾديالءه( ؾاوماووٜ) الججرا٫ ؤٖلً 1988 ؾبخمبر وفي. الضدم٣غاَيت ؤظل مً  1989 دىهيى خ٩ىمتهٟي ٚو
 الٗؿ٨غو  اإلاجلـ صٖا ألاويإ  ظه ،وؾِ(داوٛىن ) الى( عامٛىن  (مً الٗانمت واؾم( مياهماع) الى( بىعما) مً البالص اؾم

امت ؤظاللضدم٣غاَيت مً الىَىيت الغابُت خؼب زاللها ؤخغػ  ٖامت اهخساباث بلى1990 مادى في الخا٦م  ٞىػا ؾىحصخي بٖؼ
جي في م٣ًٗضا 392 بِـل  ٞاػ ،خيض ؾاخ٣ا   489 ؤنل مً اإلاجلؿالَى

ً
 الٗؿ٨غيحن الخا٦مى٢اصجه الٗؿ٨غو  اإلاجلـ ؤن ٚحر.  م٣ٗضا

ًىا تراٝ ٞع  ٖضص باٖخ٣ا٫ الٗؿ٨غيت الخ٩ىمت و٢امذ مضهيت، بلىد٩ىمت الؿلُت ه٣ل وعًٞىا الاهخساباث، بيخاثج الٖا

يمت وويٗذ الخاعط بلى آزغون ٞغ خحن اإلاٗاعيحن،في مىالؿياؾيحن  ٢يضؤلا٢امت 2005ٖام ختى ؾى٧ى اوهجؿان اإلاٗاعيت ٖػ
 للىػعاء وعثيؿا الٗؿ٨غو  للمجلـ عثيؿا ؾاوماوٛليهبذ مً الؿلُت ػمام( قىو  زان) الججرا٫ جىلى 1992 دىليى وفي.، الجبردت

 الخىٟيظدت الؿلُت جخ٩ىن  وبهظا ، 2002 ٖام الجبردت ؤلا٢امت ٢يض ٖاثلخه ؤٞغاص وظمي٘ ويً وي وويٗىاؾلٟه ، للضٞإ ووػيغا
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 1973، مجلة السٌاسة الدولٌة، مركز األهرام للنشر والتوزٌع، ٌناٌر بورما وبناء االشتراكٌة الدٌمقراطٌةسمٌر كرم،

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=213525&eid=3750 
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 موسوعة مقاتل من الصحراء، مرجع سبق ذكرة
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 ويخ٩ىن  البرإلاان ٞدكمل الدكغيٗيت الؿلُت ؤما ، الضٞإ ووػيغ الىػعاء وعثيـ الٗؿ٨غو  اإلاجلـ عثيـ و ى الضولت عثيـ مً

  485 مً
ً
 جدذ مٓا غاث اهضلٗذ بط ؛ مياهماع ؾ٩ان دغى لم( قىو  زان) ؤهمجيء ٚحر.ؤٖىام ؤعبٗت إلاضة اهخسابهم دخم ًٖىا

ٟغان اؾم  بك٩ل ٢مٗتها الؿلُاث ل٨ً ، ٚالءاإلاٗيكت ٖلى اخخجاظا ؤدًا البىطدىن  الغ بان ٞحها وقاع٥ 2007 ٖام زىعةالٖؼ
مبر وفي( 1.) صمىو   ، للبالص عثيؿا(ؾحن جحن) اهخساب ًٖ ؤؾٟغث ٖامت اهخساباث الخا٦مت الٗؿ٨غيت هٓمخالؿلُت 2010 هٞى

 ْل وفي ،(2.)صً للبال ظضدضا ً   صؾخىعا زالله مً وؾً ظضدض، بغإلاان حك٨يل جم الجضدضة الخ٩ىمت حك٨يل مً ٖامحن وبٗض
 ؤهه ؤ مها ، 2011 ٖام ؤلانالخيت الخُىاث ٖضصامً ؾحن جحن الغثيـ ؤَل٤ الخاعظيت والاهخ٣اصاث الضازليت الاخخجاظاث

 ؾياؾيحن ٖيسجىاء وؤٞغط ، ٖؿ٨غيت وليؿذ مضهيت بإجها ونٟها ؾلُاث بلى الخ٩ىمت وؾلمةصاعة 2011 ماعؽ في هٟؿه خل

مبر ألازحرة لخٗلً الىَىيت الغابُت بلى مجهم ال٨شحر ديخمي  ؾياؾيا خؼبا هٟؿها حسجيل بٖاصة هيتها 2011 الٗام مً ٞيىٞى
يت اهخساباث في الغابُت خؼب وجم٨ً.البرإلاان م٣اٖض ٖلى لدؿخُيٗالخىاٞـ  مغا٢بىن  وخًغ ا 2012 ابغيل مُل٘ هٓمذ ٖٞغ

ضص ا اإلاخىاٞؿٗلحها اإلا٣اٖض ٧ل خهض مً ؤظاهب وصخٟيىن   البرإلااهيت، اإلا٣اٖض بظمالي ٖكغ مً ؤ٢ل دمشل ما: ؤو ؛(45) ٖو
 بغامج إلصاعة مياهماع في له م٨خبا ؤجهؿيٟخذ خيجها في ألاوعبي الاجداص وؤٖلً ،(3)،(ؾى٧ي ؾان ؤوهج) بلى ؤخض ا و٢ضٖاص

 . ٞحها الؿياسخي الضوع  وؤصي اإلاؿاٖضاث

  بىسما في اإلاعلمحن أولاُ

 الا٢خهاصو والاؾخٛال٫ الؿياسخي الاظخماٖيىال٣هغ والايُهاص وألامجي الٗؿ٨غو  لل٣م٘ بىعما في ألا٢ليتاإلاؿلمت حٗغيذ
 مً مجهم ويتر٦ؼ نٛحرة، مجخمٗاث ق٩ل ٖلى بىعما ؤهداء في دخىػٖاإلاؿلمىن  خيض،٣ٖىص مىظ والش٣افي الضدجي والدكىيه

 وؤ٦ياب وبىزيضادىوٛىعازضادىوٜ مادىهجضاو: ؤعا٧ان قما٫ بلضاث في الغو يىجا ويتر٦ؼ. عاوٛىن  في الهىضدت طوياألنى٫ 

 ويخىاظض.  نيىيت ؤنى٫  مً بىعما مؿلمى و م باهشاو ادًا و ىا٥ .٦ياو٦خاو عاقىوٜ وظؼيغة وؾى٦برو وجىوٛى وؾاهضواو
 باؾم ٧اهذ صداهت ؤو ومً ؤنىالإلاالدى مً ألاشخام ويؿمى.  مياهماع ظىىب ؤ٢صخى في ٧اوزاووٜ في ماالدى مىإنى٫  اإلاؿلمىن 

 .بىعما مً وؿاء م٘ ألاوؾِ والكغ١  آؾيا ظىىب مؿلمي مً جؼاوظغظا٫ زليِ و م الؼعباصو مؿلمى و ىا٥. باقى

ً زاعط اإلاخ٨غع  الجماعي الُغص لٗملياث بىعما في اإلاؿلمىن  ويخٗغى . بىٛالصيل بلى مؿلم 300.000 مً ؤ٦ثر َغص خيض الَى
، ٢اؾيت ؤويإ في يٗيكىن  وآلان مؿلم، مليىن  هه٠: ؤو ؛500.000 مً ؤ٦ثر َغص م1978 الٗام وفي

ً
 ٢غابت مجهم ماث ظضا

ٟا٫ واليؿاء الكيىر مً 40.000  َغص م1988 الٗام وفي.  اإلاخدضة لؤلمم الخابٗت الالظئحن ٚىر و٧الت بخهاثيت بدؿب وألَا
غافي، للخٛيحر مداولت في للبىطدحن الىمىطظيت ال٣غي  بىاء بؿبب مؿلم، 150.000 مً ؤ٦ثر  ٢غابت َغص م1991 ٖام وفي الضدمٚى

 جم خيض للمؿلمحن؛ اإلاىاَىت خ٤ّل  بلٛاء ٦ظل٪ ال٣اثم للىٓام ال٣اؾيت ؤلاظغاءاث ومً. مؿلم مليىن  هه٠: ؤو ؛500.000
 في الخٗلم مىانلت مً اإلاؿلمحن ؤبىاء ددغم ٦ظل٪ مىاَىحن، ليؿىا ؤجهم جٟيض ببُا٢اث ال٣ضدمت الغؾميت بُا٢تهم اؾدبضا٫
ُىي  للخاعط دلجإ ومً وجذجيمهم تهميكهم في بمٗاها والجامٗاث، ال٩لياث  ٖىض يٗخ٣ل زم ومً ال٣غيت، سجالث مً ٢يضه دُل
اث٠ مً خغماجهم ٖلى ًٞال السجىن، ٚيا ب في به ويغمى ٖىصجه،  ٧اهىا الظدً ختى جإ يلهم، ٧ان مهما الخ٩ىميت الْى
اث٠ في ال٣ضماء ؤو الاؾخٗماع خ٣بت مىظ يٗملىن   وبٌٗ ال٣غي  ٖمضاء بال الخٗؿٟي، الٟهل ؤو الاؾخ٣الت ٖلى ؤظبروا الْى

اث٠ ىىن  ٞةجهم الٗؿ٨غ ددخاظها التي الْى ّل
 اإلاىانالث ج٩الي٠ ويضٞٗىن  ه٣ٟتهم ٖلى بل عواجب، بضون  اإلاؿلمحن ٞحها يٗيِل
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 ألصاء ختى الخاعط بلى الؿٟغ مً مىٗهم طل٪ بلى ويًاٝ لل٣غي، الخٟخيكيت بالجىالث ٢يامهم ٖىض واؾخًاٞتهم للٗؿ٨غ،

 يٗا٢ب ظغيمت ؤزغي  مضدىت ؤدت ؤو" عاوٛىن " الضولت ٖانمت بلى الؿٟغ ويٗض يؿحرة، وإلاضة بىٛالصيل بلى بال الدج ٞغيًت

 ٖلى الخهى٫  بٗض بال ؤزغي  بلى ٢غيت مً الخى٣ل دمى٘ بل ،"ؤ٦ياب" مضدىت ٞيه الىخيض واإلايىاء ؤلا٢ليم ٖانمت و٦ظا ٖلحها،
. جهغيذ

  ٞيمى٘ اإلابيذ وؤما مؿب٤، بةطن بال ؤ٢اعب ؤو ؤق٣اء ٧اهىا ولى بيىتهم في ؤخض اؾخًاٞت مً اإلاؿلمىن  دمى٘ و٦ظل٪
ً
، مىٗا

ً
 باجا

خ٣ا٫ ؤو اإلاجز٫  بهضم ٖلحها يٗا٢ب عبما ٦بري  ظغيمت ويٗض  ا٢خهاصدت، ٣ٖىباث وجٟغى بإ٦ملها، ألاؾغة البالص مً الُغص ؤو الٖا

 في إلب٣ائهم ػ يض بؿٗغ دمشلهم مً ؤو للٗؿ٨غ بال اإلادانيل بي٘ ومى٘ اإلااليت، والٛغاماث شخيء، ٧ل في البا ٓت الًغاثب: مشل
. وممخل٩اتهم ؤعايحهم جغ٥ ٖلى إلظباع م ؤو اإلاض٢٘، ٣ٞغ م

يت الخ٣اليض بٌٗ م٘ ؾجي مؿلم قٗب الغو يىجاٞهم بلى وبالٗىصة لى.الهٞى ٤ ٖو  لؿىت عؾميت بخهاثيت ج٣ضدغاث ٞو
 . الٗالم في ايُهاصا ألا٢لياث بإجهمإ٦ثر اإلاخدضة ألامم وحٗخبر م ، ؤعا٧اهىخض ا في عو يىجي شخو ؤل٠ 800 دىظض2012

ضة اإلاجاوعة، بىٛالصيل مسيماجٟي في للٗيل الظئحن ؾلؿلت ٖلىك٩ل و غبذ  اظغث مجهم ٦بحرة وؿبت و ىا٥  مىا٤َ ٖو

 ًٖ بٗيضة ؤزغي  إلاىا٤َ مىبيىتهم بىطو ؤل٠ 20و ، مؿلم ؤل٠ 80 وجمخهجحر. بىعما م٘ الخضوص ٖلى صازلخادالهض

 ، ال٨ئيبت الجضدضة اإلاسيماث الغو يىجاصازل ويب٣ى.  الجاهبحن الُاثٟيبحن الضدجي الهغإ خضة جهاٖض ؾ٨جهم؛بؿبب
ظدتالٗالمي بغهامج دىػٖها التي الٛظاثيتال٣ليلت اإلاىاص ٦مياث ٖلى خيصيٗيكىن   خيييٗيل في ، اإلاخدضة لؤلمم الخاب٘ ألٚا

 . ٢غا مىمضجهم ًٖ هاثيت مىا٤َ في ألاصدغةوال٨ىاجـ في اإلاكغصون  البىطدىن 

 لٗضة ؤدًا ويخٗغيىن  .الجيؿيتالبىعميت مً مجهم الٗٓمى الٛالبيت وخغمذ الخى٣ل، في خغ٦تالغو يىجيحن ٢يضجبكضة و٢ض
غى مىاػلهم، وجضمحر ال٣ؿغو، وؤلازالء ألاعاضخي، الخٗؿٟيتومهاصعة والًغاثب الابتزاػ مً ؤهىإ . ٖلىالؼواط ماليت ٢يىص ٞو

 عازحن والدت في اهسٌٟ ٢ض ؤٖمااللسخغة مٗض٫ وبه٩ان الجيل ومٗؿ٨غاث الُغ٢اث في سخغة ٖماال دؼالىهيؿخسضمىجهم وما

 ؤ٦ثرمً ٞغ خيض1978 ٞيؿىت البىعمي للجيل هاظامحن اإلاؿماة" الخىحن اإلال٪ ٖمليت" ؤ٣ٖاب في ال٣ٗضاإلااضخي زال٫ الكماليت
 وجهيي٠ الضولت، في يٗيل ٞغص ٧ل بالخض٢ي٣ٗلى" عؾميا جل٩الخملت وتهضٝ. بىٛالصيل بلى الغو يىجا مً ؤل٠ 200

 جل٪." مكغوٖت ٚحر البالصبُغي٣ت صزلىا الظدً ألاظاهب يض واجساطؤلاظغاءاث ال٣اهىن، بدؿب اإلاىاَىيىىألاظاهب
خهاب، هُا١ ٖلى ال٣خل ٖجهاهدكاع ؤؾٟغ مما ، مباقغة اإلاضهيحن الخملتاؾتهضٞذ  اإلاؿاظض،ًٞال وجضمحر واؾ٘،والٚا

 بلى عو يىجي مليىن  عب٘ ؤ٦ثرمً ٞغ خيض ، 1992-1991 بحن ما الهغوب مىظت ؤزغي  مغة وججضصث. الضدجي ٖىااليُهاص

. واٚخهاب مدا٦ماجىحٗظدب بضون  بٖضام ٖملياث خ٣هم في وظغث ٖماالللسخغة، اؾخسضمهم جم بهه: "و٢الىا .بىٛالصيل

 مىاالهتها٧اث الٗضدض خضزذ و٢ض. ٢اؾيت ْغوٝ في الخدخيتوالا٢خهاصدت البييت مكاعي٘ ؤظغفي صون  مً الٗمل ٖلى واظبروا
 . " السخغة فى ٖملهم زال٫ ألامً ؤلاوؿاهمً لخ٣ى١ 

 مياهماعبىالدت في اإلاؿلمت ألا٢ليت يضؤبىاء الٗىهغو  والخميحز الىخكيت ؤٖما٫ اهٟجاع بلى ؤصث التي ألاؾباب مً  ىا٧الٗضدض

حر ا زحنعا  الٛالبيت اؾخٛلذ و٢ض واإلاؿلمحن، البىطدحن بحن والضدً ال٣ىميت جبادىىجىاٞغ: ؤ مها مً ،لٗل بٗيض ؤمض مىظ ، ٚو
خضاء خاصزت البىعميت  ، اإلاؿلمحن يض البىطدحن هٟىؽ في اإلاخإنلت البٛيًت وبضؤجالٗىهغيت، بىطدت ٞخاة ٖلى الجيسخي الٖا

م ( ماو وي ٧ادىث)  ٢غيت مً ٢غب ، 2012 مادى 28 في بدؿلؿالألخضازاالظخماٖيت  ؤ٢ليت مً زالزت بإن البىطدحن بٌٗ خيشحٖز

ت ٞاٖخ٣لتهم و٢خلى ا، بىطدت ٞخاة اٖخضواظيؿياٖلى اإلاؿلمت" الغو يىجا"  ٞهببٌٗ . السجً وؤوصٖتهم البىعميت الكَغ
.  2012 دىهيى 8 في  اإلاًاص والٗى٠ والٗى٠ اإلامخل٩اث خغ١  وبضؤحكغاعة. ٖىهغيت َاثٟيت بضواعي ول٨ً لالهخ٣ام البىطدحن
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 البىطدىن  و٢ضجضاٞ٘. مياهيماع اعا٧ان والدت قما٫ الغو ىجيا ومؿلمي الغازحن ٖغ٢يتي الازييتبحن الضدييت وجهاٖضجالهغاٖاث
ت  اظمذ ؛بط مؿلمحن مىاَىحن ٖكغة ٣ٞخلىا الاهخ٣ام قغ لخدغي٪ الُاثٟيت الىٗغاث طوو  مً  في البىطديىداٞلت مً مجمٖى

 ٖكغاث بمهاظمت وطل٪ الجمٗت، نالة بٗض اإلاؿلمت(  الغو يىجا)ؤ٢ليت مً اإلاؿلمحن بٌٗ لهم ٞخهضي ،( جىاوٛاب) مضدىت
 واإلاؿلم البىطو الجاهبحن بحن والٟىيىاإلاخباصلت والكٛب الايُغاباث قغاعة ٣ٞضخذ ، مجهم ؾبٗت ٣ٞخلىا البىطديىاإلاٗخضدً

 . البالص ؤظؼاء لب٣يت احؿٗخلخمخض زم البىعميت الىالدت جل٪ في

ا ومسجًضا مخجًغااومجز٫  2528 ٢غابت وخغ١  ، شخها 54 لخهبذ الجماٖيت اإلاجاػع  في ال٣خلى ؤٖضاص وجؼادضث  ومٗبًضا بؾالميًّ
ا  آزغ وجٟيض ، البىطدحن للغازحن 1,192و اإلاؿلمت الغو يىجا لُاثٟت 1336 مجها ، ، الُاثٟي الهغإ الهضإل ألاولى ألادام في  بىطدًّ

 بن(:  ووحل عاددـ  يىمً)  الاوؿان لخ٣ى١  مىٓمت و٢الذ ، ؤعا٧ان بىالدت مىا٤َ 8 في مجز٫  4600 جضمحر جم ؤهه ؤلاخهاءاث

 الغو يىجيا مً ٦شحردً ؤظبر ما ، 2012 ؤ٦خىبغ 24 في ٦ياو٦بيى في باألعى ؾىيذ ٢ض ال٣ىاعب ومىاػ٫  اإلاباوي مً 811 مً ؤ٦ثر
 مىاَجهم لخاعط والبىطدحن اإلاؿلمحن آالٝ حكغيض طل٪ وناخب الىالدت، ٖانمت ؾيخىو  بلى البدغ بُغي٤ قماال الجزوح ٖلى

.   الٗاصدت ب٢امتهم وؤما٦ً

ٟا٫ اليؿاء مً شخو 2000 ٢غابت بلى اإلاؿلمحن مً ال٣خلى ٖضص ونل مٗضوصة ؤؾابي٘ وزال٫  وجهجحر ، الؿً في وال٨باع وألَا
ٓم الؿىاص بىعمي ؤل٠ 100 هدى ٤ ٖلى عازحن والدت ؤهداء في لالظئحن مسيما وزالزحن ؾبٗت وؤ٢يم ،  اإلاؿلمحن مً مجهم ألٖا  ٞو

٤ ٖلى عؾميت جغ٦يت بؾالميت صدييت بخهاءاث بسانت وبوؿاهيت ٖاإلايت بخهاءاث  للخُهحر ومخٗمضة مٗخمضة ؾياؾت ٞو

.  البالص جل٪ في الؿ٩ان ؤٚلبيت يك٩لىن  الظدً بىطا ؤجبإ مً اإلاؿلمت ألا٢ليت ؤبىاء يض الٗغقي

 في ، مؿلم ؤل٠ 20 بباصة بلى ؤقاعث ؤلاخهاثيت الخ٣اعيغ ٞبٌٗ اإلاؿلمحن، ضخادا ٖضص ًٖ ألاهباء جًاعبذ الخ٤ جُىع  وفي

 ضخادا ع٢م ؤن ؤزغي  بٖالميت ج٣اعيغ ؤوضخذ خحن ،في( 2012 دىليى و دىهيى)  اإلادخضمت الُاثٟيت اإلاٗغ٦ت مً ألاولحن الكهغيً
ٟا٫ مً مؿلم بىعمي ؤل٠ 70 ججاوػ  اإلاؿلمحن  مٟخىخت بىعميت َاثٟيت مجؼعة في ، طاتها اإلاضة في الؿً في وال٨باع واليؿاء ألَا

.   الٗىهغيت مياهماع خ٩ىمت مً عؾمي خ٩ىمي بٖالمي حٗخيم وؾِ اإلاؿلمت ألا٢ليت يض

 ؤعظاء مسخل٠ في اإلاؿلمحن باإلاىاَىحن البىطو والكٗبي الخ٩ىمي الغؾمي والبُل والخى٨يل الخٗظدب ٖمليت جخابٗذ زم
 ٖكغاث واٚخهاب ألاشخام، آالٝ وخغ١  ، الؿىيت وال٣ٗى٫  ألابضان لها ج٣كٗغ ع يبت بمجاػع  اإلائاث ب٣خل مياهماع
ٟا٫ ٖكغاث واخغا١ جهاعا، ظهاعا اإلاؿلماث واليؿاء الٟخياث  اعج٨بىه طهب بال اإلاؿلمحن مئاث واٖخ٣ا٫ ، واليؿاء الهٛاع ألَا

حر ا بىٛالصف مشل اإلاجاوعة الضو٫  بلى اإلاؿلمحن اإلاىاَىحن مً بياٞيت ؤٖضاص حكغيض في ؤؾهم مما ،  مىٓمت ؤقاعث و٢ض. ٚو

 بإجهم" ؤٞاصث خيض ؤعا٧ان، بىالدت الغو يىجا مؿلمى لها دخٗغى التي الاهتها٧اث بلى ؤلاوؿان لخ٣ى١ " ووحل عاددـ  يىمان"

يت، ألاخ٩ام ٖلحهم ،وجٟغى الٗباصة وخغيت الخغ٦ت، خغيت فى وج٣ييض للسخغة، دخٗغيىن  ضمغ الٗٞغ
ُل
 جٓل لهظا ؛"مىاػلهم وج

 الا٢خهاصدت، اوياٖهم جغصو ًٖ ًٞال بىعما فى باإلاؿلمحن والاوؿاوي وال٣ىمي الضدجي والايُهاص والخى٨يل الخٗظدب ؤؾاليب
 الكٗبيت ؾىاء الٗىهغيت الؿياؾاث جل٪ ؤن الى يكحر بًٗهم بن ختى مغيغا وا٢ٗا لهم البالص فى الغؾميت الؿلُاث وججا ل

ادت جدذ جخم والٗؿ٨غيت مجها  البالص، مً مؿلميالغو ىجيا َغص دجب بإهه(  ؾحن زحن) عثيؿبىعما نغح خحن عؾميت ٖع

ضّل  .اإلاخدضة ألامم جضدغ ا لالظئحن مسيماث بلى وبعؾالهم  اإلاٟىييت بعؾالهمةلى في ددبلىع  ل٣ًيتهم الىخيض الخل" ؤن -ؾحن -ٖو
 ؤهه وٗخ٣ض ما و ظا. د٣بلهم آزغ بلض بلىإو بهم ؾيبٗض" وجاب٣ٗاثال ". مؿاوليتها جدذ مٗؿ٨غاث في لىيٗهم الٗليالالظئحن

 ."للمك٩لت الخل
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 ٖلى حٗمل ال البالص في الغؾميت الؿلُاث ؤن ألامغ في الخُحر ؤن ٚحر ، بياها ٖياها ججلياتها وجخطر ألاػمت ظظوع  جخٗم٤ زم ومً

. اخخضامها في بأزغ ؤو بك٩ل حؿهم بل خلها ؤو اخخىائها

 ألاصمت في والذولُت ؤلاٜلُمُت ألادواس:الثاوي اإلادىس 

م ٖلى  و ى ، وجُىعاتها مؿاعاتها  في ألا٢ىي  يٗض الخاعجي البٗض ٞةن ، بىعما في ألاػمت اهضإل في الضازلي البٗض ؤ ميت مً الٚغ
 الضوليت ال٣ىي  بحن الكضدض الخىاٞـ مً خالت ؤوظض مى٢ٗها بن بط إلاياهماع؛ والا٢خهاصدت الاؾتراجيجيت ألا ميت بلى دغظ٘ ؤمغ

. وؤلا٢ليميت

« عزىة زانغة» لجٗلها حؿعى خيض الهىضو، واإلاديِ الهحن بحن الاؾتراجيجي مى٢ٗها في لىاقىًُ مياهماع ؤ ميت وج٨مً

 ،٣ٞض1988 ٖام ؤخضار بٗض بىعما ٖلى ٣ٖىباث ٞغيذ ٢ض اإلاخدضة الىالداث و٧اهذ الجىىبيت، الهحن بلى مجها الاهُال١ دم٨ً
م قٗبيت، مٓا غاث بزغ ا ٖلى زغظذ ٖام سخِ خالت بلى الا٢خهاصو والخض ىع  الٛظاء ه٣و ؤصي  الغ بان مٗٓمها جٖؼ

يمت ؾى٧ى ؾان ؤوهج زاللها وبغػث والُالب  و٢ام« الضدم٣غاَيت اظل مً الىَىيت الغابُت» الغثيسخي اإلاٗاعيت خؼب ٖػ
 اإلااؾؿاث بٌٗ ؤنى٫  وججميض اإلااليت الخضماث جهضدغ خٓغ طل٪ وجًمً. اإلاؿلخت بال٣ىة للمخٓا غيً بالخهضو الجيل

  البىعميت،
ً
 الى٢ىص ؤؾٗاع اعجٟإ بؿبب ؛ 2007 في مجضصا واإلآا غاث الخىجغاث اهضإل م٘ ال٣ٗىباث لهظه واؾخ٨ماال

  الخجىا٫ خٓغ وؤٖلً ٞحها، واإلاٗاعيحن الغ بان مً اإلائاث اٖخ٣ا٫ جم التي عي ألار ألاؾاؾيت واإلاىاص ومكخ٣اجه
ً
 60 إلاضة جهاعا

 في ؤلاوؿاهيت اهتها٧اث ٞٓاْت ؤو بال٣ىة اإلآا غاث جل٪ جُىي٤ في ؾىاء البىعميت الخ٩ىمت مً ناعزا اهتها٧ا يٗض ٞيما دىما

 ال٣ٗىباث حكضدض 2007 ؾبخمبر 25 في اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ؤمام ؤل٣اه زُاب في بىف الغثيـ ؤٖلً  و٢ض.خ٣ها
لى بىعما، ٢اصة حؿتهضٝ التي اإلااليت م ٖو  لخ٣ى١  اهتها٧اث مً مياهماع في دجغو  بما بظغاءاتها بغعث واقىًُ ؤن مً الٚغ

بت ٦بحر بك٩ل دغجبِ ألامغي٩ي الخدغ٥  ظا ؤن ٚحر ؤلاوؿان،  في اإلاخىامي الهيجي الىٟىط مىاظهت في اإلاخدضة الىالداث بٚغ

 مً ملياع وهه٠ ملياع ب٣يمت«  يىان» هٕى مً بدغيت صوعياث وؾًٟ عاصاع بمدُاث مياهماع ب٨حن ػوصث ٣ٞض مياهماع،
 ٦ميت ٖلى الهحن خهى٫  ًٖ ًٞال البىعميت، والكىاَئ الجؼع، ٖلى ال٨تروهيت مغا٢بت مدُاث ٖضة وؤ٢يمذ الضوالعاث،

اػ ا، الُبيعي بىعما هِٟ مً ٦بحرة . البكغو  والىظىص الهيىيت الاؾدشماعاث طل٪ بلى ؤي٠ ٚو

، مىظهت اإلاخدضة ألامم في بىف الغثيـ ٖجها ؤٖلً التي ال٣ٗىباث ؤن اإلادللحن بٌٗ عؤي الهضص،  ظا وفي
ً
 الؾخٛال٫ جدضدضا

 اإلاجلـ مً ألاو٫  اله٠ ٖلى الجضدضة ؤلاظغاءاث جغ٦ؼ خيض بالهحن، ٖال٢تها إليٗاٝ بىعما في ال٣اثمت الخىجغاث
ما٫ عظا٫ ًٖ ًٞال الٗؿ٨غو،   للىٓام، ألاظىبيت اله٣ٟاث في دخىؾُىن  الظدً ال٨باع البىعميحن ألٖا

ً
 ؤن ٖلى اٖخماصا

 ما و ى ال٨باع، ال٣اصة ٖلى والاه٣الب بالخدغ٥ الٗؿ٨غيحن ال٣اصة مً الشاوي اله٠ يٛغو  عبما الىٓام ٢مت ٖلى الًِٛ

. «الخٛيحر بقٗا٫» بـ ألامغي٨يت باإلصاعة مؿاو٫ ونٟه

لى  ألاؾلخت اهدكاع ٖضم بغهامج صٖم:  آؾيا قغ١  صو٫  في وخلٟائ ا ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالداث ؤظىضة حكمل خا٫ ؤدت ٖو
لسخي خى٫  ما لكغا٦ت الا٢خهاصو الخ٩امل ؾياصة وصٖم الكامل، الضماع وؤؾلخت الىىويت،  في بىعما بصزا٫ و٦ظل٪ ،( 1) ألَا

 في اإلاٗاعيت وحٗض  -بىعما ٖلى والضوليت الا٢خهاصدت والهيمىت الاؾدشماع وحٗؼيؼ الٛغبي، الٗالم ٖلى والاهٟخاح الٗىإلات بغامج
 ًٖ ؤ٩ٞاع ا بترويج ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالداث ج٣ىم زم ومً.آؾيا قغ١  في ألاظىضة  ظه وممغع  الٛغب خلي٠ هي جادالهض

                                                           
1

االمرٌكتٌن وأكبرهم الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وهناك هً اتفاقٌة تجارة حرة بٌن دول شرق آسٌا وأكبرهم الصٌن وبٌن : شراكة ما حول االطلسً 

ألنها تهدد التكامل االقتصادي بٌن دول شرق آسٌا وكذلك هذه االتفاقٌة تشترط على الدول الصغٌرة  ؛كثٌر من اآلراء المناهضة لهذه االتفاقٌة فً الصٌن
زالت غٌر مشاركة فً ما زٌد من التدخل االمرٌكً فً دول شرق آسٌا والصٌن عدم حٌازتها للسالح النووي وهو ما تقف الصٌن ضده، فهذه االتفاقٌة ت

 .هذه االتفاقٌة
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 مىٓماث و٦ظل٪ والخاعط، الضازل في اإلاٗاعيت لخغ٦ت الخابٗحن واليكُاء اإلاٗاعيت صٖم زال٫ مً بىعما في الضدم٣غاَيت

 اإلاى٣ُت صازل حٗمل التي واهترهيىػ  اإلاٟخىح، اإلاضوي اإلاجخم٘ ومٗهض NED" للضدم٣غاَيت الىَىيت اإلااؾؿت:  مشل اإلاضوي اإلاجخم٘

 صٖم"بىعما قٗب ٞكل:" بٗىىان 2006 ٖام اإلاخدضة للممل٨ت ج٣غيغ في( 1.)الضدم٣غاَيت لخٗؼيؼ واؾ٘ هُا١ ٖلى وزاعظها
. بىعما في ؤلاوؿان وخ٣ى١  الضدم٣غاَيت لخٗؼيؼ صوالع 2,500,000 بمبلٜ م 2003 الٗام في لبىعما ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالداث

 اإلاكاعي٘ ظؼثيت مىذ َغي٤ ًٖ الٟغعي البرهامج صٖم زال٫ مً بىعما في الٗغ٢يت ألا٢لياث لضٖم ألامىا٫  ظه وحؿخسضم
 للضدم٣غاَيت صاٖمت اإلاضوي للمجخم٘ جابٗت ماؾؿاث إلوكاء بىعما بضازل الضدم٣غاَيت ز٣اٞت وكغ بلى تهضٝ اإلامىلت

 لضٖم ؤلام٩اهياث وبىاء. بىعما في الٗؿ٨غو  الىٓام بىاؾُت ؤلاوؿان لخ٣ى١  اهتها٧اث ٞحها مٗلىماث ٖلى الخهى٫  ولدؿهيل
. بىعما بلى الالظئحن ٖىصة

لى  في بىعما بلى ٧امحرون صدٟيض البردُاوي الىػعاء عثيـ ؾحن زحن البىعمي الغثيـ اؾخ٣بل بىعما في الؿياؾيت الخٛيحراث بزغ ٖو

 ال٣ٗىباث جسٟي٠ الٗٓمى ال٣ىي  ٞيه جضعؽ الظو الى٢ذ وفي ٣ٖىص، مىظ ٚغبي خ٩ىمت لغثيـ ػياعة ؤو٫  وهي 2012 ؤبغيل 13
 ل٩امحرون اؾخ٣باله زال٫"الخاعيذي" بالل٣اء البىعمي الغثيـ وؤقاص.بغؽ ٞغاوـ لى٧الت مغاؾل بدؿب الكيىعي، الىٓام ًٖ

 زحن الغثيـ نغح و٢ض.1962 الٗام في الٗؿ٨غو  الاه٣الب مىظ بىعما دؼوع الظو اإلاؿخىي   ظا ٖلى ألاو٫  اإلاؿاو٫ يٗض الظو

 مؿاولىن  ٢ام ؤن وؾب٤".بىعما في ؤلاوؿان وخ٣ى١  الضدم٣غاَيت لخٗؼيؼ هبظلها التي بالجهىص بة٢غاع٦م ؾٗضاء هدً" ؾحن
بت بلى بقاعة في الاو٫  ٧اهىن  في ٧لييخىن   يالعو  ألامحر٦يت الخاعظيت وػيغة بيجهم مً بىعما بلى مازغا بؼياعاث ٖضة ٚغبيىن   ٚع

. ٖؼلتها مً بىعما بزغاط في الضوليت ؤلامبراَىعيت

 بها ٢ام التى  الخاعيسيت الؼياعة ظم وبك٠ٛ الضولي اإلاجخم٘ جاب٘ بىعما في الغو يىجا اإلاؿلمت ألا٢ليت ؤػمت جهاٖض بَاع وفى

 البىعميت اإلاضن ٦بري  لياهجىن  م٨أٞإة بمشابت ٖضَّ ابًٗهم التي 2012 ٞبرادغ مً 19 في لبىعما ؤوباما باعا٥ ألامغي٩ي الغثيـ
ىمت صدم٣غاَيت بنالخاث هٓحر  ؾاهدت لٟغنت اؾدشماعا ؤو مداؾبت وليؿذ مازغا، بها ٞيال٣يام مياهماع هجخذ مٖؼ

 م٘ بخىاَئه الخا٦ماإلاٗغوٝ الىٓام ٖلى للًِٛ وؾيلت مجغص اؾخسضامها ؤو لخ٣ى٢ها الاهخهاع الغو يىجاؤو إلههاٝ

 في اإلاترادي ؤوباما مى٠٢ ؤن دبضو زم ومً.ؤٞغاص ا ٢خل و٠٢ ؤو جل٩األ٢ليت ؤويإ لخدؿحن, الغو يىجا ايُهاص في البىطدحن

 ,الىدىاإلاُلىب ٖلى ألاػمت جل٪ م٘ الخٗاَي في الىاضر باللضولي ألامغي٩ي مضًالخساط٫ ًٖ ٣ِٞ يٗبر ال ال٣ًيت جل٪ خؿم
 في اإلاهالر لٛت ؾىي  حٗٝغ ال التي وواقىًُ داهجىن  بحن الشىاثيت الٗال٢اث في مدىعا جمشل ال ال٣ًيت جل٪ ؤن الىاضر ل٨ً

 .آلازغ م٘ الخٗامل

 بىا٦حر مىظ ٢ضدم محرار له صوع  بىعما في الهحن صوع  ؤن بلى وكحر ؤن اإلاهم ٞمً بىعما ؤػمت في الهيجي الضوع  وباؾخدًاع
 البلضدً، ٦ال في البىطدحن بحن ال٣ضدم لالعجباٍ ز٣اٞيت اجٟا٢اث  ىا٥ بل لبىعما جهضدغ ا الهحن ؤعاصث التي الش٣اٞيت الشىعة
ى

ّل
ض ػياعة زال٫ طل٪ ججل  ٦ٗال٢ت وجحرتها ٖلى حؿحر جؼا٫ ما ٞالٗال٢اث للٗؿ٨غ، خلي٠ ؤجها ًٖ الهيجي،ًٞال الش٣افي للٞى

 عاسخت، والهحن" مياهماع" بحن الهضا٢ت وؤن البلضدً، بحن ٢اثمت مكا٧ل جىظض وال ألازحرة، ال٣ٗىص في وطل٪ وحٗاون  نضا٢ت

 ؤلاظغاءاث شجب في الهحن جغازذ اإلاهالر بد٨م. ظيضا ج٣ضما دد٤٣ بيجهما والضولي وؤلا٢ليمي الشىاجي اإلاؿخىي  ٖلى والخٗاون 

 ٦ما" الخٟاة زىعة" ؤو البىطدحن الغ بان مً بالضدم٣غاَيت اإلاُالبحن م٘ الخا٦مت الٗؿ٨غيت ال٣ىاث بها ٢امذ التي ال٣مٗيت
حن هجض وخض م، للبىطدحن ٧اهذ التي الضدم٣غاَيت لضٖم بىعما ٖلى الًِٛ م٘ ول٨ً حؿميتها، للغ بان ددلى

ّل
 جايض ب٨
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 ما خلف الستار. مٌانمار.ثورات وحقائق سرٌة، بورما 

http://revfacts.blogspot.com/2012/07/blog-post_25.html 
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بت جسٟي الٗؿ٨غيحن لل٣اصة الخجىلت صٖىتها زل٠ مً ل٨جها, "مياهماع" في ؤلانالح  ؤلاؾتراجيجيت مهالخها لخمادت الٚغ
 واإلاديِ البىٛا٫ زليج ٖلى اإلاُلت اإلاىاوئ في ٖؿ٨غيت وحؿهيالث ٢ىاٖض ٖلى الهحن جدهل خيض اإلاخباصلت اإلاهالر وألامىيت،

 الخباص٫ حجم وبلٜ, ؾياؾيا اإلاٗؼو٫ البلض  ظا مً ؾلٗا وحؿخىعص, مياهماع في الُا٢ت مجا٫ في مهالر وللهحن. الهىضو
. والؿالح اإلاالي الضٖم م٣ابل في  ؛2005 الٗام صوالع ملياع 21.1 البلضدً بحن الخجاعو 

 ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالداث جضزل م٘ ،ول٨ً"مياهماع" ٖلى ألامميت ال٣ٗىباث ٞغى" جماما ٖاعيذ ٢ض"  الهحن ؤن وهجض
 ب٢ليميخحن ٢ىجحن بهٟتهما البلضدً واظب مً ؤنّل : ٞحها وعص والهىض الهحن بلى بالخدظدغيت جىن٠ ؤن دم٨ً عؾالت بخىظيه

ت بها ٢امذ التي ال٣م٘ ٖملياث ؤزغ ٖلى والُا٢ت، باألؾلخت" مياهماع" جؼويض ًٖ الخى٠٢  الخا٦مت الٗؿ٨غيت اإلاجمٖى

ت هٓمخه آؾيا خى٫  ماجمغ في وطل٪ بالضدم٣غاَيت، جُالب ٧اهذ لخدغ٧اث  بن":" ألامغي٨يت اوؿخيخيىث اهتربغادؼ" مجمٖى
ت ظيىب مؤلث التي الُا٢ت ٣ٖىص ظاهبا وصلهي ب٨حن جً٘ ألنْل  خان الى٢ذ   ظا بلى ألاؾلخت مبيٗاث وجى٢ٟا الخا٦مت اإلاجمٖى

 الجاعة الهحن د٣ل٤" مياهماع" في اإلاًُغب ٞالىي٘".مياهماع" في الىي٘ خى٫  ال٣ل٤ جٓهغ ؤن الهحن صٖا مما ،"الىٓام

 اإلاشلض" ؤعاضخي مً ظؼءا حكمل وؤجهاع، وظبا٫ ؤخغاف ٖبر ٦يلىمتر ؤلٟي َىلها دخجاوػ  بدضوص مٗها حكتر٥ التي للبالص ال٨بري 
" مياهماع" في الاؾتراجيجيت الهحن ؤ ضاٝ ؤبغػ  ومً آؾيا، قغ١  ظىىب بمى٣ُت اإلاسضعاث وتهغيب بهخاط مهضع" الظ بي

 مً ؤن ججض ٞهي لظا الهحن؛ حهضص الخدال٠ ٞهظا, واؾتراليا واليابان اإلاخدضة والىالداث الهىض بحن الىاشخئ الخدال٠ مدانغة
 و٢ض الهمىص ٖلى الٗؿ٨غيت الخ٩ىمت ج٣ىي  لً عبما الهحن صٖم وبضون  اإلاجاوع، البلض  ظا م٘ ظيضة ٖال٢اث ب٢امت الُبيعي

 للمُالبت ضخادا عاخىا الظدً اإلاؿلمىن  له دخٗغى الظو ال٣م٘ دضدً واخضا نىجا وؿم٘ لم ول٨ً لخٓت، ؤو في ججهاع

( 1.)قيئا ال٣م٘ مً جل٤ لم ألازغي  والضدييت الٗغ٢يت الخىٓيماث خحن في ٚاليا الشمً ويضٞٗىن  بالضدم٣غاَيت،

لى  ًٖ آلاؾياهاإلاؿاولت عابُت ٞحها بما  صوليت جدظدغاث اهُل٣ذ ألاػمت جهاٖضاث جضاع٥ في الضولي اإلاجخم٘ بزٟا١ ازغ ٖو
 ٢ض الظو ألامغ البىطو، الايُهاص جدذ يٗيكهاالغو يىجا التي الًٍٛى جسٟي٠ في مياهماع، مؿلمي ؤػمت مل٠ ب ما٫ مٛبت

٤ ٖلى الٗالم في ايُهاصا ألا٦ثر - اإلاؿلمت باأل٢ليت دضٞ٘  ألامً حهضص مما بٗىٟممازل، الٗى٠ لغص  –اإلاخدضة ألامم جإ٦يضاث ٞو
لى الخجاعيت، للؿًٟ الغثيـ اإلااجي اإلامغ جمشل مال٣االتي مًاد٤ طل٪ في بما ؤلا٢ليميحن، والاؾخ٣غاع  الٗالمي اإلاؿخىي  ٖو

ًذ والهاصت، الهىضو بيىاإلاديُحن  دجغو  ما ؤن بضٖىي  اإلاخدضة، وألامم مٗالغابُت مداصزاث في الضزى٫  مياهماع خ٩ىمت ٞع

 .صازلي قإن

 وؤلاوؿاهيت؛ الؿياؾيت الجهىص جىخيض بلى حهضٝ صولي اجداص حك٨يل مالحزدا، في عو يىجيت مىٓمت 32 ؤٖلىذ ممازل، ؾيا١ وفي
 .ل٣ًيتهم الضولي الخإديض وخكض مياهماع، في الغو يىجا مًُهضو إلاؿاٖضة

 ؤظل مً ببىعما؛ الخا٦مت اإلااؾؿت ٖلى الًِٛ بلى الؿالم ٖبض ٚيار الغو يىجيت، اإلاىٓماث الجداص الٗام ألامحن وصٖا
 واإلاغا٢بحن ؤلاوؿاهيت، اإلاؿاٖضاث ؤمام اإلاجا٫ وبٞؿاح ؤعا٧ان، ب٢ليم في الغو يىجيىن  لها دخٗغى التي الجماٖيت ؤلاباصة و٠٢

( 2.)الٗى٠ ؤٖما٫ مً اإلاخًغعيً بلى الضولييىللىنى٫ 

 اإلاؿلمحن إلصاهتمجاػع  وبلضاهإزغي  ومالحزدا وبهضوهيؿيا والهىض وبا٦ؿخان وجغ٦يا بدغان اهضلٗخمٓا غاجٟي هٟؿه الؿيا١ وفي

غاب بىعما في الغو يىجا لى مٗهمىؤلاقٟا٢ٗلحهم جًامجهم ًٖ وؤلٖا  ججا ل ؾبب ًٖ اإلاخٓا غون وحؿاء٫.اإلاؼعيت خالتهم ٖو
                                                           

1
 31/3/2009موقع قصة اإلسالم، المسلمون فً بورما مٌانمار ال بواكى لهم،

http://islamstory.com/ar 
2

 6/11/2012،محاوالت لتدوٌل األزمة ومخاوف من تصفٌة القضٌة.. الروهٌنجاأحمد عزٌز ،

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=15679 



 2015  ؤٚؿُـ  3الٗضص  –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
75 

 

75 

 

 التي اإلاخدضة ألامم بمى٠٢ مىضصدً ، بىعما في اإلاؿلمحن إلاى٠٢ ؤلاوؿان الخيدىاصدبد٣ى١  الٗاإلايت وال٣ىي  الضولي اإلاجخم٘
ذ  لم ألاعيىل٨جها في الصخيتوالخ٤ والخضماث الخٗليم في خ٣هم وج٣يض بىعما، في ٖاقهاالغو يىجا الخميحزالتي ب٣ٗىص اٖتٞر

 .آلان ختى ٞٗالت ؤو بدجابيت زُىة ؤو جخسظ

ياالججاه لى، بخؿان الضدً ؤ٦مل ؤلاؾالمي، الخٗاون  إلاىٓمت الٗام ألامحن مباخشاث جىاولذ هٟؿه، ٞو  الخاعظيت وػيغ م٘ ؤٚو

 الخٗاون  مىٓمت ٣ٖضث ٣ٞض. ال٣ًيت جضويل بلى تهضٝ مداوالث وؾِ مياهماع، مؿلمي مدىت ٖمغو، ٧امل مدمض اإلاهغو،
ًاء للضو٫  جابٗت بوؿاهيت مىٓماث م٘ َاعثا اؾدكاعيا اظخماٖا ؤلاؾالمي  ٧ىالا في م2012 ؤٚؿُـ 3 بخاعيش باإلاىٓمت ألٖا

 اإلاؿلمىن  دىاظهه بما مهخمت بوؿاهيت مىٓمت(  40)  مً مىضوبىن  وخًغه. اإلاالحزدت الغخمت ظمٗيت م٘ بالخٗاون  مالحزدا -إلابىع 
 وؤعصٝ(1.)الضولي للهال٫ ؤلاؾالميت اللجىت ًٖ مىضوبا نىالخي بكحر/ الض٦خىع   الاظخمإ  ظا في وقاع٥.مياهماع في الغو يىجا

لى ِـل  اإلاخدضة ألامم مؿخىي  ٖلى م٨شٟت، باجهاالث خاليا ج٣ىم ؤلاؾالمي، الخٗاون  مىٓمت بن: الل٣اء ٣ٖب ؤٚو  ألامً؛ ومجل
. ال٣ًيت  ظه م٘ بكٟاٞيت بالخٗامل الضولي اإلاجخم٘ مُالبا الضوليت، اإلاداٞل في مياهماع مؿلمي ٢ًيت صٞ٘ ؤظل مً

 

  الخاجمت

 دم٨ً مياهماع في ألاػمت مؿاع في الضوليت ؤو ؤلا٢ليميت ؤو الىَىيت ؾىاء وألاصواع لالػمت ألاؾاؾيت ألابٗاص اؾخٗغاى بٗض
:- دلي ما اؾخيخاط

 لخ٩ىن  ؤصث خيالها البردُاوي الاؾخٗماع وؾياؾاث الاؾتراجيجي الجٛغافي مى٢ٗها بُبيٗت  مياهماع في ألاػمت اعجباٍ -1

 ٖمضث ٣ٞض.بىعما بها جدؿم التى واللٛىيت والضدييت الٗغ٢يت الخٗضصدت الُبيٗت م٘ بسانت الضازلي للهغإ باعة
حر م اإلاؿلمحن بحن الٟخىت بقٗا٫ بلى البىعمي الكٗب م٘ مىاظهتها مىظ بغيُاهيا ٤ ٖلى( البىطدحن)ٚو  ؾياؾاتها ٞو

اثٟهم مً اإلاؿلمحن َغص: مجها مٓا غ ٖضة في الؿياؾاث جل٪ وجمشلذ ،"حؿض ٞغ١ " مؿخٗمغاتها ججاه اإلاٗهىصة  ْو
 السجىهإو في اصتهم١ بسانت باإلاؿلمحن والؼط. البىطدحن ٖلى وجىػيٗها ومهاصعةؤمال٦هم. م٩اجهم البىطدحن وبخال٫

اجهم زاعط هٟحهم  ٖام مظبدتهم باإلاؿلمحن ؤو٢ٗىا ختى بالؿالح البىطدحن ومض اإلاؿلمحن، يض البىطدحن وجدغيٌ. ؤَو

يت واإلادا٦م واإلاضاعؽ اإلاٗا ض بٚال١. ؤعا٧ان في مؿلم ؤل٠ مئت د٣اعب بما ٞخ٩ىا خيض 1942  ووؿٟها الكٖغ
 .باإلاخٟجغاث

 التي بىعما في الٗؿ٨غو  الاه٣الب مىظ اإلاخىاليت الخ٩ىماث مً وال٣مٗيت والتهميكيت الا٢هاثيت الؿياؾاث اؾخمغاع -2
 بهما بىعما في الٗؿ٨غو  الىٓام ؤن ٖلى والخ٣ى٢يت الضوليت اإلاىٓماث صازل ؤلاظمإ و الضولي اإلاجخم٘ مً بصاهتها جم

 بلى البىعمي الٗؿ٨غو  اإلاجلـ(2)وج٨غاعا مغاعا اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت صٖذ و٢ض ٢مٗا، ألاهٓمت ؤ٦ثر مً يٗض

مبر في الٗامت واٖخمضجالجمٗيت ، ؤلاوؿان خ٣ى١  اخترام  اإلاىهجيت الاهتها٧اث بكضة دضدً" ٢غاع مكغوٕ 2009 هٞى
اظلت الجساط" والىٓام البىعمي الجيل وصاٖيا ،"ألاؾاؾيت والخغياث لخ٣ى٢اإلوؿان الجاعيت  خض لىي٘ جضابحٖر

 لؿىه" الٗالم في الخغيت" مىٓمت ج٣غيغ ؤٞاص و٢ض "الضولي، ؤلاوؿاوي وال٣اهىن  ؤلاوؿان خ٣ى١  الهتها٧اث
                                                           

1
 3/8/2012،وهٌنجا فً مٌانمارللمنظمات اإلنسانٌة حول الوضع اإلنسانً للمسلمٌن الراللجنة اإلسالمٌة للهالل الدولً، االجتماع التشاورى

http://www.icic-oic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=181:2012-08-16-19-53-
22&catid=34:2010-02-08-01-14-43&Itemid=78 
2
Alternative ASEAN Network on Burma, ALTSEAN-Burma 

http://www.altsean.org/Research/UN%20Dossier/UNGA.htm 
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 الخىٟيظدت الؿلُاث ظمي٘ ٖلى ويكٝغ مغؾىم، بمىظب َىيلت مىظٞترة دد٨م الٗؿ٨غو  اإلاجلـ:"2011

 الخا٦م الٗؿ٨غو  ال٣ٗابىاإلاجلـ مً وؤلاٞالث ؤلاوؿان خ٣ى١  اهتها٧اث ًٖ اإلاؿاو٫ و ى. والدكغيٗيتوال٣ًاثيت
 الؿياؾيحن، السجىاء مً 2100 مً ؤ٦ثر البالص في هؼحهت وال ج٨ىدغة لم التي الىَىيت، 2010 ٖام اهخساباث بتزويغ ٢ام

 (1.")1990ٖام اهخساباث في اإلاىخهغون للضدم٣غاَيت، الىَىيت الغابُت ؤًٖاء مً 429 د٣اعب ما وقملذ

 ٚحر مياهماع في الخ٩ىماث به ج٣ىم ما وشجب الاؾدى٩اع مجغص ٖلى ومىٓماث صوال والضوليت ؤلا٢ليميت ألاصواع ٢هغ -3
 لهالر اإلاى٣ُت في الهيجي الضوع  جذجيم مىُل٤ مً الخدضدض وظه ٖلى والهحن ؤمغي٩ا صوع  دىُل٤  وبالخىاػو  اهه

 زال٫ مً الهحن اخخىاء الٛغب دداو٫  خيض" ال٣ٗض خباث" بؾتراجيجيت طل٪ في ؤمغي٩ا وجدب٘ ألامغي٩ي، الىٟىط

ت ٖؼ مَّ  ومً للٛغب مىاليت ؤهٓمت وبىاء ،(جادالهض و بىعما) اإلاديُت الضو٫  في الاؾخ٣غاع ٖػ
َل
 ٢ُ٘ الٛغب يؿخُي٘ ز

خماص مىانلت في وخهغ ا الهحن ٖلى الُغ١   الجهادت في وخهغ ا الهحن ٖلى للخًيي٤ مل٣ا، مًي٤ ٖلى الٖا
 الٗالم بٗض الٛغب مً بها الخضزل ؾيخم صولت ٦أزغ الهحن ؤن بًٗهم الجضدض،ويغي  ألاوؾِ الكغ١  بمكغوٕ

  آؾيا بكغ١  الهٛحرة والضو٫  الٗغبي
ً
٤ ٖلى ٖلحها الاه٣ًاى ٢بل مدانغتها دىظب الظو الطخم لدجمها هٓغا  ٞو

 .الٗالم في جد٨م مسُُاث

ُاث  الخـى

 : اخخىائها ؾبل زم ومً( الغو يىجا)بىعما مؿلمحن ؤػمت خى٫  الىٓغ وظهاث ازخلٟذ

لبيت الٗؿ٨غيت بىعما ٢ياصاث بىؾاَت اإلاؿلمحن حٗظدب دى٨غ ال اججاه  ىا٥*  %  85 د٣اعب ما حك٩ل التي البىطدت وألٚا

 ؾىت 260  مً د٣غب ما مىظ الخٗظدب ؤ ىا٫ بىعما في اإلاؿلمت ألا٢ليت ال٢ذ خيض بىعما، في الؿ٩ان بظمالي مً
ًها مً به ال٣يام الخ٩ىماث جل٪ جداو٫  ما دى٨غ ال و٦ظل٪.ج٣غيب  ؤعيها، ٖلى الغو يىجا اإلاؿلمحن  االء لخىاظض ٞع

 ٧ل ٖلى بل بسانت اإلاؿلمت ألا٢لياث ٖلى دُب٤ ال طل٪ ؤن دا٦ضون  ل٨جهم.  البىعميت الجيؿيت نٟت مىدهم وعًٞها
 و ظه بىعما، في ألا٢لياث ؾاثغ مشل حٗاوي مؿيديت ؤ٢ليت وهي" ٧اقحن ؤ٢ليت"  ىا٥ خيض بىعما، في ألا٢لياث َىاث٠
ٗذ اإلاؿيديت ألا٢ليت تراٝ خ٣ى٢ها لىيل بىعما في الؿلُت يض الؿالح ٞع  ما اإلاؿيديت ألا٢ليت  ظه وحؿمي بها والٖا

 بىعما في ٞااليُهاص.الدؼا بٗانمتهم لالٖتراٝ دىايلىن  و م الجماٖيت، باإلباصة للخ٣ى١  ب ضاع و حٗظدب مً لها دجغو 

 جًِٛ وال. الضولت مً بضٖم ٖغقي جُهحر ل٨ىه ؛ بسانت بؾالميا ؤو بٗامت صدييا ؤو َاثٟيا ٖىٟا ليـ ونٟهم خض ٖلى
ماء ٖلى الٗالم ؤمم يمت ؾى٧ى ؾان ؤوهج ختى بل. لى٢ٟه مياهماع ٖػ  البرإلاان في بم٣ٗض ٞاػث التي اإلاٗاعيت خغ٦ت ٖػ

 اؾديٗاب في جخمشل بظغاثيت خ٩ىميت جدغ٧اث زال٫ مً ألاػمت اخخىاء دم٨ً زم ومً.الهضص بهظا مى٢ٟا حٗلً لم ببىعما
يٟي والاهضماط الخ٩امل ٨ٞغ دد٤٣ بما: ؤو الخٗضص؛ زال٫ مً بالىخضة يٗٝغ ما بَاع في اإلاسخلٟت الجماٖاث  الْى

 . الهغإ بصاعة ؤؾاليب ؤخض بىنٟه

 خ٣ى١  ًٖ للضٞإ مايضحها ؤٚلب دخجه َاثٟيت ؤػمت بإجها( الغو يىجا) بىعما مؿلمحن ؤػمت جه٠ ؤزغي  جىظهاث  ىا٥* 

٤ ٖلى ألاػمت ٞخيل هٕؼ ؾبل وجخمشل. الجماٖيت ؤلاباصة خض بلى مضاه ونل الظو يض م الٗى٠ ظغاء مً اإلاؿلمحن   ظا ٞو

:  آلاحي الىدى ٖلى ؤنٗضة ٖضة ٖلى الخىظه

                                                           
1
 Freedom House, Burma 

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2011/burma?page=22&year=2011 
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 والخاعظيت الضازليت وال٣ىميت الُاثٟيت ألازُاع إلاىاظهت مياهماع في(  والضدييت ال٣ىميت)  اإلاؿلمحن نٟٝى جىخيض:  ؤوال
  ال٣ُإ  في والاهسغاٍ وج٣ىيتها، البىطدت الٗىهغيت للؿياؾت اإلاىاوثت وال٣ىميت ؤلاؾالميت الخغ٧اث وحصجي٘ بهم، اإلادض٢ت

 ظمٗيت هٟىط ج٣ىيت طل٪ ؤمشلت ومً.  الٗليا اإلاؿلمحن مهالر لخمادت للبالص الٗليا وؤلاصاعة البىعمي والجيل الخ٩ىمي
حر ا بىعما مؿلمي وماجمغ بىعما، عو يىجا ومىٓمت ، مياهماع ٧ل مؿلمي .   ٚو

 مً بؾالميت قٗبيت بمباصعة د٩ىن  ؤن دجب الضوع  و ظا الىٟـ، ًٖ الؿلمي  الضٞإ مماعؾت ومباصت ٢يم جغؾيش:  زاهيا
 الخ٤ بخ٣ا١ ؤظل مً ؤلاؾالميت الخغ٧اث ومً ، واإلاؿلمت الٗغبيت الغؾميت الخ٩ىماث مً وبًِٛ ، بىعما مىاَجي

.   الباَل وبػ ا١

 للمىاَىحن البىليؿيت واإلاالخ٣ت ال٣م٘ مماعؾت ًٖ لشىحها بىعما؛ ٖلى الكاملت الضوليت الًٍٛى مماعؾت:  زامؿا

.  اإلاؿلمحن

الميت الضٖادت:  ؾاصؾا ت اإلاخلٟؼة ؤلٖا ت واإلاؿمٖى  البىطدت الٗىهغيت الؿياؾت جٟطر التي اإلابرمجت ، والاهترهذ واإلاُبٖى

.   بىعما في

ازت خمالث جىٓيم:  ؾابٗا  ٞٗالت بهىعة ، مياهماع في اإلاؿلمحن ؤبىاء إلاؿاٖضة والش٣اٞيت والا٢خهاصدت الاظخماٖيت ؤلٚا

.   ومىخٓمت

 طاث لؤل٢اليم ؤلا٢ليمي الخ٨م مىذ ؤو الٟيضعاليت بما دضٖم ؾياسخي لىٓام همىطط بدجاص ٖلى الخشيض الٗمل:  زامىا
 اإلاُالبت البضدل د٩ىن  ،وال اإلاؿلمحن  االء لخا٫ مياهماع في الخا٦م البىطو الىٓام الؾديٗاب جمهيضا اإلاؿلمت ألا٢ليت

.  ال٩امل باالهٟها٫

لى ؤزحرا ٤ ٖو  الؿياؾيت ؤلاعاصة ع ان بىعما مؿلمحن ؤػمت ٞخيل وهٕؼ اخخىاء مداولت جٓل اإلا٣ترخت الؿيىاعيى اث ٞو
 في للًِٛ ومىٓماث وج٨خالث صوال والضوليت ؤلا٢ليميت الجهىص وجغؾىت اإلاٗاعيت ؤو البىعميت الخ٩ىمت ظاهب مً ؾىاء

 . خ٣ى٢يت ؤو بؾالميت وجىٓيماث ججمٗاث مً ؤدًا حكمله وما الاججاه  ظا
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ىاِذ الخُٕحر ٜىاهحن بحن: ألامم هالٟ  الُٝادة ٜو

ٛ  دو٥  حُٕحر في دساظت  ألاوظي الؽش
  سيف نصرت توفيق اليرمزي. د

 تكريت -العموم السياسيةكمية /مقرر قسم الدراسات الدولية
 حازم حمد موسى الجنابي . د

 الجامعة كميةالقمم/رئيس قسم القانون
 

: اإلاٝذمت

 
ً
 ٖهٟذ ومٟاظأث ؤخضار مً جٟاٖالتها ؤٞغػتها وما ال٣ياصة، و٢ىاٖض الخٛيحر ٢ىاهحن بحن الجضليت مً اهُال٢ا

 والخٛيحرلي٣ٟضواالغئيت جخ٨ي٠ ٢ىاٖض٣ٖالهيت وي٘ ًٖ عجؼوا ؤن بٗض بضولهم لخٗه٠ طل٪ ججاوػث بل ال٣غاع،ال بهىإ

 لهظا مؿخ٣بليت؛ نىع  مً دهى٘ وما بالخٛيحر الخيبا صون  مً د٩ىن  ؤن دم٨ً ال بال٣ياصة ال٣اصة ٞىجاح.ؤلاؾتراجيجيت
هم الخٛيحر، إلا٣ترباث ؾاب٣ت مدا٧اث صون  مً جغويًه دداولىن  و م بال٨شحر ؤَاخالخٛيحر  في جدل ؤن دم٨ً التي اهماَه ٞو

 .ال٣ٗلىاإلاى٤ُ ًٖ دسغط الخٛيحر م٘ الخٗامل ؤن بًٗهم ًْ ختى ، الؿياؾت خيصياث

مً ؾاص طل٪ وبسالٝ   بصعا٦ه َغي٤ ًٖ الخٛيحر ٚماع لخىى ال٣اصة مً آلازغ بًٗهم لضي  الاهضٞإ هٖى
ً
 وبصاعجه،جبٗا

 ؤن مٟاص ا عئيت ؾياصة بٗض بسانت مبخٛا ا خؿم ؤو خهغ ا دم٨ً ال ظضلياث ؤو بق٩الياث مً ددىحهالخٛيحر إلاا

 ؾيض)  ى لي٩ىن  الخٛيحر؛ نىاٖت ٖلى ٖؼم ال٣اصة مً: زالض ٞغي٤ ْهغ طل٪ وبسالٝ. اإلاخًاصة للخٟاٖالث الخٛيحرخايىت

مَّ  ومً( اإلاى٠٢
َل
.   لها الاؾخجابت وؾبل واإلاٗى٢اث الخدضداث صعاؾت بٗض الازغيً الى الخٛيحر حؿىي٤ ز

 
ً
بر الضولي الىٓام ال٣اصةفي لخاعيش مىه٠ ٢اعت  ألو دم٨ً ال: ال٣ى٫  دم٨ً لظل٪، وجبٗا  بها،ؤن مغ التي اإلاغاخل ٖو

 خى٫  والُغوخاث الغئي جًاعب يىء وفي. الخٛيحرو٢اصجه وبصاعة الخٛيحر بعاصة ولضث التي ال٣ياصدت ؤلاصاعة ًٖ دخٛاضخى
 ٖلى والتر٦حز الا خمام مً هٕى ؾاص ؤن بٗض  ال٧األمم ًٖ جدليليت عئيت لهياٚت هٟؿهُل  الباخض ظهض. الخٛيحر ْل في اإلاؿخ٣بل

 ؾلم الاؾباب،وبًٗهم ٧ل ٖلى والى٢ٝى خله دهٗب لًٛؼا ال٨شحر ٖضه الظو وؤٞىلها والامبراَىعياث الضو٫  نٗىص ؾغ

مغ ٢ض بإجهؿغ
ُل
.  ألامم جل٪ اهضزاع م٘ َ

غوخاث عئي مً ٦غؾه إلاا الضو٫، مؿخ٣بل في آزاعه وبباهتالخُٕحر ٜىاهحن مٟهىم وكإ اإلاىُل٤  ظا ومً  ٧اهذ َو
  جُبي٣ها ٖلى ؤلالخاح بضؤ ختى ال٣ياصو اإلاضع٥ في ً   ؤنال مخجظعة

ً
 ناوٗت الٟاٖلت لل٣ىي  الخ٣ي٣ي الىظه ٦ك٠ في ؾببا

. الخٛيحر

 دسو ما في والضعاؾت البدض َغ١  جؼاخمذ ؤن بٗض له زانت َغاث٤ ق٤ الضعاؾت خاولذ اإلاىُل٤،  ظا ومً
 مىيٕى الضعاؾت جٟانيل في الىلىط ٢بل اإلاهمت ؤلاقاعاث بٌٗ ط٦غ الًغوعو  مً وظض لظا الاؾتراجيجياجىالؿياؾاث؛

  لىا لخ٩ىن  البدض،
ً
.  ؤلاقاعاث جل٪ ؤ م ولٗل والضعاؾت، البدض في صليال

 نٗىص في صوع  مً له وما الضوليت،+ ؤلاؾتراجيجيت في الخٛيحر قٛلها التي اإلا٩اهت مً البدض ؤ ميت اهُل٣ذ:البدث أهمُت 

ها،وما الٗالمي اليؿ٤ في اإلاازغة ال٣ىي  . مجها والاهخٟإ بها والخد٨م الخٛيحر نىع  نياٚت في بم٩اهاث مً لل٣ياصة وؾ٣َى



 2015  ؤٚؿُـ  3الٗضص  –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
80 

 

80 

 

 ٧ان لهظا الخٛيحر؟ دهىٗىن  ال٣اصة ؤو ال٣اصة دهى٘ الخٛيحر  ل: هي ٖامت بق٩اليت اإلاىيٕى لىا خمل:البدث ئؼ٣الُت 
 ٢ىاٖض ما ؟ الخٛيحر ما٢ىاهحن: هي حؿائالث ق٩ل ٖلى زغظذ ٞغوٕ بلى للخٟٕغ ؤؾاؾاإلق٩اليت هي والًبابيت الٛمىى
 ؟ ؾ٣ُذ وإلااطا ؟ الضو٫  نٗضث وإلااطا ؟ جإزغث وإلااطا الضو٫  ج٣ضمذ وإلااطا ال٣ياصة؟

 ٢ىاهحن ٧اهذ ٩ٞلما:)) الخٛيحر ويبِ ال٣ياصة بحن ما الُغصدت الٗال٢ت الى ٞغييخه في  البدض اؾدىض:البدث ٘شلُت 
ال٣اصة ٚحر الخٛيحر  اؾدكغاٝ يبابيت ْل في الضولت اصاعة في الخٛيحر اهٟالث وبالخالي ال٣ياصة، ٢ىاٖض مضع٦ت،٣ٞضَل

((.  اإلاؿخ٣بل

 اليه لخاظخىا الشاوي؛ اإلابدض في الىنٟي الخدليلي واإلاىهج ألاو٫، اإلابدض في الخاعيذي اإلاىهج ٖلى اٖخمضها:البدث مىهجُت 
. اإلاؿخ٣بلي الخيبا في مىه لئلٞاصة الشالض اإلابدض في الاؾدكغافي واإلاىهج وجدليلها، اإلاٟا يم لىن٠

 ٛالاوؾِ الكغ١  صو٫  ٖلى البدض خحز اهدهغ:البدث هىا .

 ٗؤؾباب ٖلى والخٛيحر،والى٢ٝى ال٣ياصة بحن الٗال٢ت وجىييذ.ال٣ياصة و٢ىاٖض الخٛيحر ب٣ىاهحن الخٗغي٠  ى:البدث هذ 
. اليىم ٖالم في الٛغب في ٚحر ا ونمىص الكغ١  في الضو٫   ال٥

 وزاجمت اإلاسخلٟت مغاخلها في الخٛيحر ٢ىاهحن جدا٧ي مباخثرثيؿت وزالزت م٣ضمت مً البدض دخ٩ىن :البدث ه٣ُلُت. 

: الخمهُذًت اإلاٝذمت

 واإلاٟا يم، اإلاًامحن واؾدكٟاٝ اإلا٣انض جدضدض وا٢ٗت، ؤو ْا غة ألدت والخدليل البدض واظباث ؤولى مً لٗل

 ٢ىاهحن مً ال٣هض جدضدض بلى صعاؾدىا جضٖىها  ىا ومً. واإلاٟهىم اإلاٗجى في والخضازل اللبـ يؿىص ا ؤن بٗض بسانت
  ال٨شحر، بكإجهما ازخل٠ َاإلاا الظو ال٣ياصة ٢ىاٖض مً الخٛيحر،وال٣هض

ً
، ٢ياؾا

ً
  ووظىصا

ً
، جدضدضا

ً
 دخًمىه إلاا وجإَحرا

. مٗه وحكاب٨ذ جضازلذ التي اإلاٟا يم ب٣يت ًٖ وجمحز وؤصاء، وبىاء حك٨يل م٣ىماث مً اإلاٟهىمان

 
ً
 ؤػماث خضور بلى داصو وعبما ؤصاجي، وبعبا٥ ايُغاب بلى جاصو الخٛيحر ٢ىاهحن بإن اٖخ٣اص قإ ج٣ضم، مما واهُال٢ا

 اإلاجا٫ ليلىح دخٗضاه اإلاٗىىو،بل اإلاجا٫ في الؿلبي الخإزحر ٖلى د٣خهغ ال الخٛيحر ًٖ الىاجج الايُغاب ؤن بسانت وو٧ىاعر،

ليه. اإلااصو ال١، ٖلى ؾهلت الخمل  ظا في ال٣اصة مهمت ج٨ً لم ٖو  ألامغ دخٗل٤ بسانتخيىما اإلاهام ؤنٗب مً بضث بل ؤلَا
 ؤن بلى دغهىن  الظدً اإلاؿخ٣بل نىإ ال٣اصة ٖلحها دغا ً التي الجىاهباإلؾتراجيجيت ؤنٗب مً يٗض الظو الىظىصو بالجاهب

مضها ، الضعاؾت مىيٕى البدض  ظا ؤزىاء في وال٣ىاٖض ال٣ىاهحن بحن اإلا٣اعهت وؾخ٩ىن  الخاعيش، ؤؾاَحر د٩ىهىا  ٖلى ظا ضدً ٖو
 زم والىا٢٘ الخاعيش ٖلى وجُبي٣ها الخٛيحر لٟلؿٟت ظضدضة لٛت ٖلى يٗخمض الظو الخٛيحر مىيٕى صاعؾت في ظضدض همِ

  ؾي٩ىن  الخٛيحر اَغ اؾخ٣غاء مً اإلاؿخٟيض وؤن ، اإلاؿخ٣بل
ً
 ال٣ياصة –ومدىع ا الضولت اإلااؾؿت الٟغص مؿخىي  ٖلى هاجخا

لى مباخض ٖلىشالزت ج٣ؿيمه الباخشان اعجإي  ىا ومً ، اإلاىًبِ الخٛيحر اصاعة في الغقيضة :  آلاحي الىدى ٖو

. جاعيسيت عئيت: ال٣ياصة و٢ىاٖض الخٛيحر ٢ىاهحن:اإلابدشاألو٫  
 .جدليليت عئيت: ال٣ياصة و٢ىاٖض الخٛيحر ٢ىاهحن: الشاوي اإلابدض 

 .مؿخ٣بليت عئيت: ال٣ياصة و٢ىاٖض الخٛيحر ٢ىاهحن: الشالض اإلابدض 

: جاعيسيت عئيت: ال٣ياصة و٢ىاٖض الخٛيحر ٢ىاهحن: اإلابدشاألو٫ 

: الشاوي الٟغي٤ اٖخ٣ضه ما بدذ،ؤو ٖمىصو َغي٤ في يؿحر الخاعيش ؤن: ألاو٫  اٖخ٣ض الٟغي٤ ما بلى هميل ال بضادتٞةهىا
  مخمىط بُغي٤ يؿحر بدذ،بل ؤ٣ٞي بُغي٤ يؿحر الخاعيش ؤن

ً
،ٞالهٗىص نٗىصا

ً
 والجزو٫ والاهخٗاف، الجهًت ٖلى دض٫ وهؼوال
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 دىم،وهجىا،واهخهغوا؛ طاث ٧له الٗالم خاعبىا ٢اصة هيسخى ال ؤن ٖليىا الخاعيش خ٣ب َىا٫ ٞٗلى.والاٞى٫  الاه٨ماف ٖلى دض٫
 الظو اإلاخم٨ً والخبحر اإلاؿخٟاصة الضعوؽ يٗلمىا الظو ال٨بحر اإلاٗلم ٞالخاعيش إلعاصتهم، وزًٗىا ب٣ىتهم ؤلادمان امخل٩ىا ألجهم

. ؤط اهىا دٟخذ

هم الخٛيحر بصعا٥ في حؿٟٗىا زهبت ؤعييت ٖلى ه٠٣ ول٩ي  زاللها مً جدغ٥ التي والاليت ال٨يٟيت ٞو
 الخاعيش صاعؾحن اإلاٟهىم لهظا الخاعيسيت الجظوع  بلى هغظ٘ مىإن لىا بض ال لها، مؿخ٣بليت عئيت بلىعة بٛيت ال٣اصة،وجٟؿحر ا

 بالهىعة وبلىعجه اإلاٟهىم طل٪ لبىاء الباعػواإلادٟؼ الضوع  لها ٧ان وججاعب ومهُلخاث مٟا يم مً لىا ددمل ما ٖلى ومُلٗحن
 والىٓغ الىا٢٘ ٞهم زالله مً وؿخُي٘ هٓغ بٗض الضعاؾت،وحُٗيىا ماصة حٛجي التي بالخجاعب ٚجي آلان،ٞالخاعيش وكا ض ا التي
٤ ٖلى الخٛيحر م٘ للخٗامل مىخض بدجاصؤهمىطط مً طل٪ بٗض لىخم٨ً اإلاؿخ٣بل؛ بلى  بسانت الضوليت، الؿاخت في اإلاخٛحراث ٞو

،ول٩ي الخٛيحر اإلاخدضة الىالداث ٢اصث ؤن بٗض
ً
 اعجإدىا الٗالمي الخغا٥ في وؤزغ ا الخاعيسيت الغئيت  ظه خ٣ي٣ت ٖلى ه٠٣ ٖاإلايا

: آلاحي الىدى ٖلى و٢ىاٖضه الخٛيحر ٢ىاهحن بدؿب مغاخل الضعاؾتٖلى ج٣ؿيم

: وخ٨ماءال٣ياصة نىاٖالخٛيحر: ألاو٫  اإلاُلب

 الٝىاِذ؛ مخّذدة للخُٕحر،بل زابخت ٜاِذة جىحذ ال): ج٣ى٫  التي الخاعيسيت بالخ٣ي٣ت وهخ٨ٟغ هضع٥ ٖليىاؤن بضادت

ْ الخُٕحر ئن الٝى٥  ًم٢ً لهزا ّل ٢٘ش سهً ٜو اِه ألنهم الٝادة؛ ٘و
َ
ى  للخٛحر، ؤؾاؾيت ل٣ىاٖض مٟخاًخا حٗض اإلا٣ىلت  ظه (.ـُ

 ل٩ي ، ؤ ميت والا٢ل واإلاهم مجها الخيىو  لخدضدض والا ضاٝ دخىا٤ٞ بما اإلايكىص الخٛيحر نىاٖت الى د٣ىصها ألازحر ٞهم وؤن
غ لخدضدض ؤؾـ ٖلى د٠٣ ؤن ال٣غاع ناو٘ يؿخُي٘  الضو٫  لىجاح الؿليمت الخُت يٗض الظو الاؾتراجيجي لؤلصاء الغثيؿت ألَا
مَّ  ومً وج٣ضمها،

َل
 الخايغ ٖلى لىمغ الخاعيش مً الاهُال١ الى بىا جدضو اإلا٣اعبت و ظه ، الضولي اليؿ٤ في واإلا٩اهت الضوع  نىاٖت ز

  اإلاباقغ مً اهماَه ب٩ل اإلاؿخ٣بل ووؿدكٝغ
ً
 ( .معخٝبل اإلاُخا) اإلاىٓىع  ٚحر اإلاؿخ٣بل الى وال٣غيبىنىال

لى  الؾدكٟاٝ الىا٢٘ وعاء ما مُٗياث ٖلى يٗخمضون  الظو الٟالؾٟت مسغظاث مً ٨ٞغه دخٛظي ؤن ال٣غاع ناو٘ ٖو
 َغخه الظو الخٛيحر مباصت مً مبضؤ والضاوي،ويٟهم ال٣اصخي دغا ا التي الؿُديت الهىعة ًٖ بٗيضا شخيء ل٩ل اإلا٨ىىهاث

غي٤ الٟالؾٟت  ؤزىاء في ٖليه  هخ٩ئ ؾٝى ٦بحر ٖىىان و ى(  ًخٕحر ال زابذ ٘هى الخُٕحر الا ًخٕحر ش يء ١ل ئن: )ب٣ىلهم ، الٚا
.  بدشىا

":  أداء سظالت،والُٝادة الخُٕحر:"ألاولى الٝاِذة

 خمله ما و ظا.و٢ياصة نىاٖت ال٣يميت بالغؾالت جبكحًرا ٧اهذ للخٛيحر،بإجها الخ٣ي٣يت البضادت هه٠ خيىما هخججى ال لٗلىا

،٧لما الخاعيش مجغي  حٛيحر مً جم٨ىىا بط ؛(1)"ألاهبُاءوالشظل" ونىاٖه للخٛيحر لىاآلاباءألاواثالإلااؾؿىن 
ً
 ًٖ اهدٝغ مغاعا

ت عؾم ،الظو() مدمض الغؾى٫  زاجمتهم و٧ان.اإلاؿخ٣يم الُغي٤ حر الٗالم زاَع  البيئت باعة في والٟٗل ال٨ٟغ مً الٟاؾض ٚو
 الىاؽ وصٖىة ،(الخىخيض) الى بالضٖىة ألاهبياء ظمي٘ بها ظاء التي الغؾالت دىافي ،والظو(الالى يت في الكغ٥) ٣ٖيضة جدبجى التي

ّها زم ج٢ىن، أن هللا ماؼاء ٢ُ٘م الىبىة ج٢ىن : )ال٨غيم عؾىلىا وي٣ى٫  ، الٗباص عب ٖباصة الى الٗباص ٖباصة مً  ئرا ً٘ش
ّها،زم ؼاءأن ّها زم ج٢ىن، أن هللا ماؼاء الىبىة،٘خ٢ىن  منهاج ِلى خال٘ت ج٢ىن  ً٘ش ّها ؼاءأن ئرا ً٘ش  ج٢ىن  ،زم ً٘ش

 
ً
ماؼاء ِالا مل٣ا ّها زم ج٢ىن، أن هللا ًً ّها،زم أن ؼاء ئرا ً٘ش   ج٢ىن  ً٘ش

ً
  مل٣ا

ً
ا ّهائرا زم ج٢ىن، أن هللا ماؼاء حبًر  ً٘ش

                                                           
 .2004، صالح الدين، أبو الحسن عمي بن الكرم، ابن األثير، المكتبة التوفيقية، القاىرة: عن قصص األنبياء، ينظر .  
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ّها،زم أن ؼاء  ب٣يذ ما وما اإلاغاخل جل٪ بإٚلب مغ دجضه الخاعيش خغا٥ دخدب٘ ٞالظو( 1)(.الىبىة منهاج ِلى خال٘ت ج٢ىن  ً٘ش

(.  )ال٨غيم الغؾى٫  ونٟه الظو الخٛيحر مً ألازحرة اإلاغخلت بال

": ئداسة ،والُٝادة الخُٕحرئسادة:"الثاهُت الٝاِذة

 الغؾى٫  نىٗه الظو الخٛيحر ؤ٦ملىا زلٟاء ؤعبٗت حؿلمها التي(2)،( ـ41-9)الغاقضدت الضولت لخٛيحر دخُل٘ الظو لٗل

 والخىٓيم هًباٍالا اليامً مؿخىً٘ ؤلاؾالمي الجيل اْهغ بد٨متهم وؤصاعو ا بةعاصتهم الخٛيحر ٢ىي  ٞدٟؼوا (3)ال٨غيم،

ٗاليت ٢ىة الجيىف ؤ٦ثر مً واخضا و٧ان الاؾتراجيجي، والخٟى١   والحٕذسوا والحٕلىا الجخىهىا) ٢ىاهحن جدذ آهظا٥ الٗالم في ٞو

  والجٝخلىا والجمثلىا
ً
ا ـٕحًرا وٙال

ً
  والجٝىّىا والامشأة ٠بحًرا والؼُخ

ً
ىه وال هخال  جزبدىا وال مثمشة شجشة جٝىّىا وال جدٜش

ٔىا ٜىم ِلى جمشون وظىٗ إلاأ١لت، ئال بّحًرا وال بٝشة وال ؼاة ٔىا ٘ذِىهم الفىامْ في أهٙعهم ٘شَّ  4(.له  أهٙعهم وما٘شَّ

ت الجؼيغة قبه مً الضولت  ظه ؤعاضخي ٞامخضث ،ومً ٞال٣ى٢اػ الكام بلى الٗغبيَّ
ً

 الهًبت ٚغًبا،ومً جىوـ بلى مهغ قماال
ت بذ ٢ض الضولت ج٩ىن  الىؾُىكغ٢ا،وبهظا آؾيا بلى ؤلادغاهيَّ ت اؾخٖى

َّ
ت ؤعاضخي ٧اٞ ت ؤلامبراَىعيَّ ت الٟاعؾيَّ  د٣اعب ما الؿاؾاهيَّ

لثيّل 
ُل
ت ؤعاضخي ز ت، ؤلامبراَىعيَّ ( وؤعيا م ٖجهم هللا عضخي( )ٖمغ،ٖشمان،ٖلي) الخلٟاء باٚخيا٫ الخٛيحر  ظا اٚخيل ل٨ً البحزهُيَّ

ه ؾياسخي هٓام ؤًٞل الخاعيش ليسجل ،( ٖىه هللا عضخي) الهضد٤ ب٨غ ؤبي باؾخصىاء  ع٦حزحي ٖلى ال٣اثم اإلاؿلمىن -الٗغب ٖٞغ
 (5).الًٗىى اإلال٪ بلى(الازخياعو  الخ٨م) الىبىة ههج ٖلى ٧ان الظو الخ٨م هٓام حٛيحر زم ومً ،(والبيٗت الكىعي)

: "اإلإاهم ًِ جٙصح اإلاىامذ،والُٝادة ًِ ًٙصح الخُٕحر:"الثالثت الٝاِذة

( 14) ٞحها ْهغ(6)الىعازت، بلى الكىعي مً الخ٨م هٓام ٚحرث التي( م 750  -662/  ـ132-41) ألامىيت الضولت اإلاٗغوٞإن مً

 دض ٖلى( ٖىه هللا عضخي) ٖٟان بً ٖشمان الخلٟيت م٣خل ٢ًيت خى٫  الخاعيذي الخالٝ بؿبب للخٛيحر؛ ٖغيت ٧اهذ زليٟت
  ألاقض الخاعيسيت الىعاسي،والٟخىت بلى الازخياعو  مً الخ٨م حٛيحر ال٨بري،و٦ظل٪ الخاعيسيت الٟخىت وهي الخىاعط،

ً
 هي و٢ٗا

 في ؤميت بجي ؤز٤ٟ و ىا(7).الٗغا١ ؤ ل خٟيٓت ؤزاع الظو(ٖىه هللا عضخي")َالب ؤبي بً الخؿحن" الامام وم٣خل ٦غبالء وا٢ٗت

 ٜابلت ج٢ىن  أن ًم٢ً ال حعذها ًِ ِٝلها ًىٙفل خحن الذولت ئن:)ج٣ى٫  التي الخاعيسيت الخ٣ي٣ت باصعا٥ الخٛيحر بصاعة

. الٗباؾيت الضولت خ٣بت ألاهضلـ،لخبضؤ في الضولت،بال جل٪ الخٛيحر ٞإههى ،(الٙىاء مفحرها بل للبٝاء،

 

                                                           

البييقي في منياج النبوة، والطبري، الطي السيو  وروى الحديث أيًضا(. 272- 7 \4)مسند االمام احمد، سمسمة األحاديث الصحيحة،  .
 .والحديث صححو األلباني في السمسمة الصحيحة، وحسنو األرناؤوط

 82 ص . 999 مصر ،-،القاىرة محمد يوسف الكاندىمدي، حياة الصحابة، الدار الذىبية،ط: ينظر  2.

 .02 ، ص 998 المممكة العربية السعودية، -أبو عبد اهلل احمد بن محمد بن حنبل، فضائل الصحابة، دار ابن الجوزي، الدمام .
 –، الرٌاض 2ومواعظ لالمة ، العبٌكان للطباعة والنشر والتوزٌع ، ط دروس.. فهد سالم اللتوٌجري، قواعد الحرب للخالفة الراشدة 4

 .123، ص 2001المملكة العربٌة السعودٌة،  

، 4عمي الصالبي، سيرة أمير المؤمنين خامس الخمفاء الراشدين الحسن بن أبي طالب شخصيتو وعصره ، دار المعرفة، ط5.
 . 6 ، ص2006بيروت،

 .568، ص2005لبنان، -األموية عوامل االزدىار وتداعيات االنييار، دار المعرفة، بيروتعمي محمد الصالبي ،الدولة .6

لبنان، -منير البعمبكي، دار العمم لمماليين،بيروت: العرب واإلمبراطورية العربية، ترجمة: كارال بروكممان، تاريخ الشعوب اإلسالمية7.
 .54 - 5 ،ص
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ذساث،والُٝادة:"الشابّت الٝاِذة :  "ئم٣اهاث الخُٕحٜر

 بؿبب قملها الخٛيحر ؤن ٚحر. صولي وصوع  م٩اهت مً الٗباؾيت الضولت بها امخاػث التي الخاعيسيت الٟغاصة ٞيًىء

  الىؾاثل بحن الخبادً
ً
 ؤلاصاعو  وال٩اصع اإلاؿاخت بحن الٟاع١ : ؤو ؤلاصاعة؛ وي٠ٗ الصخصخي الُمىح ًٖ وألا ضاٝ،ًٞال

غاٝ؛ و٢اصة اإلاغ٦ؼ ٢ياصة بحن والخىاؾ٤  ال٣ٗل لدجم باليؿبت الجؿض ٦بر بؿبب الجؿض بصاعة ٖلى ال٣ٗل ٢ضعة ٖضم: ؤو ألَا
 حٛيحر" مٟهىم لىا بغػ   ىا، ومً.الضولت بجى  ؼث اإلاٟا يم جل٪. ٦ٟاءة وال ا٦خٟاء وال جىاػن  ٞال1(.الجٛغافي الجىىن )الشابذ

. والاهدكاع الخىالض هديجت" الخٛيحر

 وجد٣ي٤ اإلاٛاهم بضاٞ٘ د٩ىن  الهضام الخٛيحر خحن في وألاظىص، ألاًٞل ًٖ البدض بضاٞ٘ د٩ىن  البىاء ٞالخٛيحر 

 حٗض التي" الٗليا ألاها"بض٫" الؿٟلى ألاها" وحٗليت ال٣ٗل ٚياب بؿبب الشمً؛ با ٓت زؿاعة  ى مهلخي حٛيحر اإلاهالر،٩ٞل
 الخاعيش لىا الٛىيمت،ويغوو بؿبب ؤخض مٗغ٦ت زؿغوا ألاواثل الظاث،ٞاإلاؿلمىن  حٛظو التي الغوخيت الغؾالت بمشابت

 التي ؤوعوبا ومؿيخي الٛا٣ٞي الغخمً ٖبض ب٣ياصة اإلاؿلمحن بحن الكهضاء بالٍ مٗغ٦ت  ى الهضام الخٛيحر صعوؽ مً صعًؾاآزغ

. الاهضخاع هديجخه الخا٩ٞ،٫ان  ظا واؾخمغ(. ـ114)ٖام الٛىيمت بؿبب يض م الخٛيحر اه٣لب

" م٢عب مىلب،والُٝادة الخُٕحر:" الخامعت الٝاِذة

 مً مُلًبا بىنٟها ظاءث التي ألاعجىبت،( ـ422)ٖام"٢غيل ن٣غ صولت" "ألاهضلـ صولت"ؤن دجض الخاعيش لخغا٥ اإلاخاب٘ بن
  ى وؤهه ٢غاع، ناو٘ هٟؿه يٗض ال٩ل ألن(2)الخٛيحر؛ ؤنابها َغيض وخيض ؤمحر وص اء بد٨مت الخٛيحر عجلت بعظإ مُالب
هغ ال٣غاع، نى٘ مهاصع ٞخٗضصث اإلاسخاع، ألاًٞل  اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى البالص بصاعة في الؿلبي اليؿاء الضازلي،وصوع  الخًاص ْو

 ال الظو ال٣اثض بن: "ج٣ى٫  التي الخاعيسيت الخ٣ي٣ت ججا لىا ؤن وبٗض.م٨ؿًبا ال٣ياصة اٖخبرث التي(نبذ) ٢غيل ن٣غ خٟيض ؤم
 بٛغاثؼه ويد٨م ٣ٖله دظ ب الخ٨م في اليؿاء يكغ٥ ومً الؿياسخي، وهٓامه للخٛيحر مٗغى لبلضه،د٩ىن  اإلا٩ىن  َبيٗت دٟهم

". لجزواجه ويؿخجاب

 ":بالخدذي ؤلاداسة ِلى ٜذسة لإلداسة،والُٝادة جدذٍد  الخُٕحر:"العادظت الٝاِذة
 بصاعة ٖلى ال٣اصة ٢ضعة ٖضم وبٗض ألاهضلـ في الخٛيحر لخدضو اؾخجابت ظاء"الُىاث٠ صولت" حٛيحر ؤن ٖلى دخ٤ٟ الغؤو د٩اص

 مً" نبذ" الُامدت وؤمه  كام الهٛحر اإلال٪ عجؼ الظو الخٛيحر طل٪ ؛" ٖامغ ؤبي بً اإلاىهىع "ؤصع٦ه ما و ظا(3).الخدضو
 الخٛيحر دسصخى مً ٖلى:"ج٣ى٫  التي ظهلى ا التي الخاعيسيت الخ٣ي٣ت ظاءث و ىا،.باألػماث ؤلاصاعة في زبرتها ل٣لت مٗه الخٗامل

". م٩اهه مً ؾيدغ٥... الخغا٥ دسصخى ومً بيياهه ويضمغ ؾيخٛحر..

":  اخخُاس لشوسة،والُٝادة الخُٕحر:"العابّت الٝاِذة
 
ً
 لآلزغ يغوعة ٧ان الخٛيحر ؤن للشباث،بيض اإلاغخلت لهظه ازخحروا بإجهم ٚغهاَت ٢اصة ٖلى ؤَل٤ الظو الىن٠ مً اهُال٢ا

ب٤ ٢كخالت مل٪ بلى بالخىاػ٫  ٢بل الظو" ألاخمغ ابً" دض ٖلى(4)، م1542 ٖام" ٚغهاَت" حٛيحر ظاء بط ؛"الغوم"  ٞتر٥ هٓامه َو

                                                           
 . 20، ص2009االردن،-، عمان تكامل البناء الحضاري، الدار األىمية لمنشر والتوزيع،ط: عيسى الحسن، الدولة العباسية:ينظر 1
،  2006،دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاىرة، 2عبد الرحمن عمي الحجي ،التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي إلى سقوط غرناطة ،ط.2

 . 2 ص

 . 2 ص المصدر نفسو   .
 .245، ص982 الحروب الصميبية في المشرق والمغرب، دار الغرب اإلسالمية، بيروت،محمد العروسي المطوي، . 4
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 يؿخىعصون  ٞحها ال٣غاع نىإ ٧ان لهظا ؛(1)الاؾباهيت، الخٟخيل مدا٦م والجالء،وويالث الشيى٢غاَي، الخٛيحر إلادىت بالصه

 ألاعى ًٖ والخىاػ٫ .ألايضاص م٘ الخأمغ مم٨ً شخيء ٧ل جُبي٣ها،ٞٗىض م ٖلحهم ازخل٠ مما بالص م ٖلى ويُب٣ىجها ألاهٓمت
 الخاعيسيت الخ٣ي٣ت بصعا٥ و ىا،ٞاتهم. الؿلُت ًٖ الخىاػ٫  اإلام٨ً ٚحر مً مم٨ً،ل٨ً ٦غامت صون  مً مم٨ً،والٗيل للٗضو

اُ ؤلامّاث مً الذولت جذاس وال ٌعخىسد ال العُاس ي الىٍام ئن":ج٣ى٫  التي  ".والِش

ٍَد  الخُٕحر:" الثامىت الٝاِذة  ":حمْ والُٝادة حؽ

 
ً
 يٗض واخضة،وال ظىلت في دهى٘ ال الخٛيحر بن بط ؛( ـ292-254) مهغ في" الُىلىهيت الضولت"هظ٦غ مطخى، إلاا واؾخ٨ماال

 خا٫ و ظا.ييإ جًليل جًليل،و٧ل ها٢و حٛيحر الخاعيش،٩ٞل مجغي  يٛحر ؤن مغخلي لخٛيحر دم٨ً مخىالض،وال بل زباًجا حٛيحًرا

 هى بل حُٕحًرا لِغ الاهٝالب ئن:" ج٣ى٫  التي الخاعيسيت الخ٣ي٣ت يٗلم ال و ى" َىلىن  بً اخمض" نىٗها الُىلىهيتالتي الضولت
خ اهٝالًبا،وخش٠ت ئال ًفىْ ال والاهٝالب جشمُم، جمل والبىاء والٝعىة بالّىٚ لإلمام جىذْ٘ ال الخاٍس  وال بالترمُم ًُ

ً  (2).”ًـش

": حّامل والُٝادة الخُٕحرج٣امل:الخاظّت الٝاِذة

 
ً
 و٧ان الهٟاع، الليض بً ي٣ٗىب" ٢ىاٖض ا ؤعسخى التي( 290- ـ247")3الهٟاعيت الضولت"بلى لىهل الخٛيحر ون٠ في واؾخمغاعا

  الخىاعط ٖلى اهخهاعه
ً
ه٠ ،" وزغاؾان الا ىاػ ليإزظ مم٨ىاجه مً ؤ٦ثر للخىؾ٘ مدٟؼا  بصعا٥ في ؤز٣ٟىا ألجهم الخٛيحر؛ بها ٖو

 مأ٫ ٖليه ٧ان ما و ظا ،"خلضووي حُٕحر اإلاخٕحر والخُٕحر...مخٕحر حُٕحر الىاٜق الخُٕحر ئن:"ج٣ى٫  التي الخاعيسيت الخ٣ي٣ت
 ج٩ىن  ؤواجها ٢بل صولخه،مٟالىالصة إلؾ٣اٍ اإلاٍٟغ الخىؾ٘ اؾخٛال٫ مً الؿاماهيىن  اؾخُإ ؤن بٗض الهٟاعيت الضولت

 الضوليت الىخضاث وا٢٘ ٖلى ديسخب و ظا ميخت، صولت م٣ىماتها ا٦خما٫ ٢بل الضولت ٞىالصة.ميخت والصة وهي الىا٢هت، ٧الىالصة

.  اليىم الضولي الىٓام في

تباألداء، خلضوهُت خش٠ت رو الخُٕحر: الّاؼشة الٝاِذة ": باألداء للخد٢م ور١اء بٙىىت جدٟش والُٝادة مدعاِس

 مً حؿلمها ؤن بٗض الخٛيحر ؤبىابها ص١ ،" َٟذ بً مدمض"ؤع٧اجها ؤعسخى التي( 4)( ـ358-323)ؤلازكيضدت، الضولت ْهغث ؤن ما

اُ ًذًشها التي الذولت:" ج٣ى٫  التي الخاعيسيت الخ٣ي٣ت ججا لىا ٞهم(5)،( مملى٥ ٖبض) بٗضه ز٥ الِش اء ٘يها ٍو  والىبالء الؽ٘ش

  جٟىيان ال والغوح اإلااصة ؤن ازبذ الخٛيحر ٢اهىن  الب٣اء،وؤن مبرع الىظىص، ى مبرع ؛ألن"البٝاء ًِ البّذ ١ل بُّذة دولت
ً
 ٞىاءا

                                                           
،دار النشر والتوزيع 2عبد الرحمن عمي الحجي ، التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي إلى سقوط غرناطة،ط. 

 .568،ص2006اإلسالمية،القاىرة،
،   95 ،، مطبعة جامعة فؤاد األول  جن سعيد، المغرب في حمى المغرب، اب: نظريمعناىا ،  إناحتجناتذُكر بعض المراجع القديمة . 2

. 49 ص
3

،فً سجستان أوسستان، إقلٌم ٌقعفٌشرقً إٌران، جنوب ٌخراسان وشمال (م003    -861/هـ393  -247) الصفار ٌونس اللة حكمت من سنة

 .ٌبلوجستان، وٌنقسم إدارٌاً فً الوقت الحاضر بٌن إٌران وأفغانستان

، سيدة إسماعيل كاشف، مصر في عصر اإلخشيديين ، الييئة المصرية العامة لمكتاب: لمزيد من التفاصيل حول الدولة االخشيدية ينظر4.
أحمد كامل محمد صالح، مصر اإلسالمية منذ الفتح حتى نياية الدولة األيوبية، دار : ظروكذلك ين، 55، ص989 ، مصر -القاىرة

 .69ص ،2005، مصر -ىرةالقا ، ، طالثقافة العربية
مدحت محمد عبدالنعيم، تاريخ : نظروكذلكي، 2  ت، ص.، المطبعة األميرية، د القمقشندي، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، ج 5.

 .8   -7  صص  ،2الدولة العباسية، ج
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،
ً
  دمىجا ؤن لهما دم٨ً ال والجظع البظعة وؤن مُل٣ا

ً
، مىجا

ً
غث ٞان ؤبضدا  مً الجظع وؤٕٞغ البظع اهبذ اإلاىاؾبت الٓغوٝ جٞى

. ظضدض

 ممادة جُاساث وللُٝادة .هذامت اهذ٘اُِت ممادة وٙشاث جلذ وبُُّت ٔحر وٙشاث للخُٕحر: "ِؽش الحادي الٝاِذة

": خالٜت ممادة سؤٍت لها جىا٘عُت

 والالمكغوٖيت الٗى٠ قإ الضولت  ظه ،ٟٞي( ـ999-874)ٞاعؽ في(1)"الؿاماهيت الضولت" ٖلى او٨ٗؿذ الخا٫ و ظه
 الُٗاء، ٖلى ٢ضعتها وجبضصث الغئيت ٣ٟٞضث وا يت، بكٗاعاث واٖخ٣ضث مخًاصة، مخٗضصة عئي زل٠ الجما حر واوؿا٢ذ

 ممادة وٙشاث جلذ الىبُُّت ٔحر الىٙشاث ئن:" الضولت  ظه بد٤ ٧لمخه ٢ا٫ ال٣اهىن  وؤن. ها٤ٖ ٧ل بيض لٗبت وؤنبدذ

" لىٙعها ؼاوشة لعابٝتها هذامت اهذ٘اُِت

اث اإلا٣اوماث بحن وال٣ياصة الخٛيحر: الشاوي اإلاُلب : والجٖز

خان ُٜادة ول٣ل خُٙت،: ٌاهشة،والثاهُت :ألاولى مٝىمخان حُٕحر ل٣ل:"ِؽش الثاهُت الٝاِذة  :ألاولى :هِض

" هذامت:بىاءة،والثاهُت

 اإلاخىا٢ًاث ٖلى ؤؾؿذ صولت وهي"بىيه بً اخمض"ؤؾؿها التي(2)"البىحهيت"الضولت ٖلى جىُب٤ ال٣اٖضة  ظا ؤن هغي 

 ٜاهىن  ئدساٟ ًِ العجض ئن:" ج٣ى٫  التي الخاعيسيت الخ٣ي٣ت ظهلىا ما بٗض.الؿالظ٣ت دض ٖلى وحٛحرث واإلاخًاصاث،

ُاب للخدذي الاظخجابت  ".الٙىاء ظببا هما البٝاء ئسادة ٔو

": لماهاث والُٝادة ٘شؿ الخُٕحر:"ِؽش الثالثت الٝاِذة

 ٚحر ا( ٖشمان ٢ميو) قٗاع ا ٧ان والتي" ٖلي بً الخؿً"وؤجمها ػيض بً الخؿً ؤؾؿها التي"َبرؾخان صولت"ٞـ

. "الؽّاساث ِلى ال المماهاث ِلى جٝىم الذولت ئن":  ج٣ى٫  التي الخاعيسيت الخ٣ي٣ت دضع٧ىا لم ٞهم3.الؼياعيىن 

":  واإلاىىُٝت الّٝالهُت جخىلب اإلاخ٣املت والُٝادة وأداتي ئدسا١ي حُٕحر ًخىلب اإلاخ٣امل الخُٕحر:"ِؽش الشابّت الٝاِذة

 
ً
بلىضو٫  الخاعيذي الخٛيحر م٘ وجىانال

ً
ىاَيت والضولت"الٛماعيت صولت:" وهي الُىاث٠ وونىال  الضولت"و"الؼهاجيت الضولت"و"البٚر

 ؤن لهم،بٗض ٢اجل اه٣الب بلى ؤصث ؤلادضدىلىجي الخٛيحر مؿإلت البيذ،ول٨ً آ٫ ألوؿاب الخ٨م قٗاع م ٧ان التي(4)"الؼيضدت

٣ىن  الضظلت ؾيُغ ت ئن"ج٣ى٫  التي الخاعيسيت الخ٣ي٣ت بصعا٦ه ٣ٖيضتهم،ولٗضم ٞٛحروا ٨ٞغ م ٖلى واإلاهَغ  ال٢بحرة الجِش

" لالهخداس مبرًسا وج٢ىن  للٝخل ج٢ٙي الّالج مً

عخجاب الخُٕحر مْ الٙشد ًخٙاِل:" ِؽش الخامعت الٝاِذة ّاسله اإلاخاخت الٙشؿ ١اهذ ئرا له َو  ١اهذ ئرا لهأوظْ،َو

": الاخخُاحاث وجى٘ش للمخىلباث حعخجُب لهألُٞ،والُٝادة اإلاخاخت الٙشؿ

                                                           

 .90، ص987 ،مصر-القاىرة، 2،ط، مكتبة النيضة المصرية أحمد أمين، ظير اإلسالم، ج .

 .2 6ص .987 ،لبنان -،دار الكتب العممية، بيروت7الكامل في التاريخ، مج  ،ابن األثير : راجع 2.
 .76 ص ،979 ، مصر-، مكتبة النيضة المصرية بالقاىرة9، ط حسن إبراىيم حسن، تاريخ اإلسالم، ج3
 .58 -56، ص 200مصر ،- اإلسالمية،القاىرةعمي محمد الصالبي،الجوىر الثمين بمعرفة دولة المرابطين، دار التوزيع والنشر .4
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ً
  الىن٠ في وجىانال

ً
 ؾي٠"ؤع٧اجها ،وزبذ"خمضون  بً خمضان"ؤؾؿها التي اإلاىنل في (1)"الخمضاهيت الضولت" بلى وونىال

 هاٜىط ًذٛ الخُٕحر ًخدذي مً:"الخاعيسيت الخ٣ي٣ت ججا لىا ؤن بٗض" الخٛيحر ٢اهىن  قملها والتي(2)،"الخمضاوي الضولت

خ٢ُٚ ٌعخجب ولم ٜاوم وان... ِىذه الخىش ّشك ال٢ُٙٚ خا٥ خاله ٘ان ٍو . للخ٤ُ٢ٙ مل٢ه َو

": الّٝالء ًٝىدها الخبراء،والُٝادة مً ًذاس الخُٕحر:"ِؽش العادظت الٝاِذة

 الًٗيٟت الؿلُت ألن هجمها؛ ؤٞل ٣ٞض نيتها طإ التي الضولت ،"ب٪ َٛغ٫ "ؤؾؿها التي(3)"الؿلجى٢يت الضولت"حٛيحر ؤما
، يٟٗها زمً ؾخضٞ٘ الؿلُت و ظه مضمغة، شخهياث لٛغاثؼ جسً٘ اإلاتهاويت

ً
 الخاعيسيت الخ٣ي٣ت دضع٧ىا لم ٞهم مًاٖٟا

ذًشها الّٝالء ًد٢مها التي الذولت ئن:"ج٣ى٫  التي ت أصحاب ٍو  هي الّلم وظالخها والخ٣ا٘ل، الخمامً وأظاظها اإلاّ٘ش

 ".بالٝىة بٝهش جضاح والٝهش بالٝىة الىٕاة ًد٢مها التي الباُٜت،والذولت الذولت

باث اصدادث الىمىخاث، اسجّٙذ ١لما:"ِؽش العابّت الٝاِذة  الخىا٘عُت الخدذًاث بالخُٕحر،و١لمااصدادث الٔش

": الذاّ٘ت العاهذة الٝىي  ِلى الٝادة اِخماد اصداد للُٝادة

 ألامان وؤُٖاه الخاعيذي بٗضوه اؾخٗان مً ألن ؛(4)"الٟاَميت الضولت"بـ ٖه٠ الظو الخٛيحر هظ٦غ ؤن الًغوعو  إلاً اهه
 ٦خبذ م٣ىلت حؿٟٗىا و ىا، الخاعيسحن، ألايضاص ألاظاهب بيض ؤلاصاعة الٟاَميت الضولت ٢اصة ظٗل بط اهخداع؛ طاجه بدض ٞهظا

" مٓلمتي ٢ًيذ ما بال ب٪ اإلاؿلمحن بٗيسخى،وؤط٫ الىهاعي  بميكإ،واٖؼ الحهىص اٖؼ بالظو" ٖؼيؼ اإلال٪ َغي٤ في صميت ٖلى

". له والء ٘ال الىالء ِٝذة ِاوى مً: ج٣ى٫  التي الخاعيسيت الخ٣ي٣ت دضع٧ىا لم و م.ألادىبي الضدً نالح ٚحر ا

  ج٢ىن  الخُٕحر،أو زمً جذْ٘ أن مٕىم،٘اما ُٜادة ول٣ل مٕشم، حُٕحرله ١ل:"ِؽش الثامىت الٝاِذة
ً
 الخُٕحر، جٝىد سابدا

" مإحل الُٝادة وزمً معجل الخُٕحر ٘ثمً

 ظاعيت بصاعتها ٚحرث(5)،"ألادىبي الضدً نالح"ؤؾؿها التي"ألادىبيت الضولت"بن ج٣ى٫  التي بالخ٣ي٣ت هظ٦غ ؤن  ىا البض

خحن، أمام الٝادة ئن:"ج٣ى٫  التي الخاعيسيت الخ٣ي٣ت ؤ ملىا ٢اصتها ألن ؛(الضع شجغ) ال٩ىاليـ زل٠ مً مملى٦ت : ألاولى هِض

ت ت: الخّمحر،وزاهُت هِض " الزاث" مْ" الذهُا أها" واجداد البىاء ئلى جٝىد" الزاث" مْ" الّلُا ألاها" الخذمحر،٘اجداد هِض

 (6).الٙىاء ئلى جٝىد

                                                           
،  982 محمد مصطفى، الييئة المصريَّة العامة لمكتاب بالقاىرة، : ، تحقيق جبدائع الزىور في وقائع الدىور، ،ابن إياس ابن إياس . 

 ،2005القاىرة، ،أحمد كامل محمد صالح، مصر اإلسالمية منذ الفتح حتى نياية الدولة األيوبية، دار الثقافة العربية : نظروي 76 ص
 .70 -69ص ص

 .9ص،(ت.د)أحمد محمد الحوفي الطبري، المؤسسة المصريَّة العامة لمتأليف والترجمة، 2.
 . 90،ص2006محمد زينيم، الدار الثقافية،: ابن إياس، جواىر السموك في أمر الخمفاء والمموك، تحقيق . 
عمي محمد الصالبي، صالح الدين األيوبي وجيوده في القضاء عمى الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس ،موسوعة الحرب الصميبية،  .4

 .2008دار المعرفة ، بيروت،
ص .2002، دار الكتب العممية، بيروت،،  لرحمن إسماعيل، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية، مجشياب الدين عبد ا.5

 0  
 . 9محمد العروسي المطوي، الحروب الصميبية في المشرق والمغرب، مصدر سبق ذكره ،ص.6
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عمى ئلى الٝاِذة مً: والثاوي الٝاِذة، ئلى الٝمت مً: ألاو٥  اججاهان، للخُٕحر:"ِؽش الخاظّت الٝاِذة  الخُٕحر الٝمت،َو

عمى .جىاصن : والثاوي ئرِان،: ألاو٥ م٢ُاالن، وللُٝادة اإلاضدوج، ": بم٢ُالحن ال٢ُل َو

 ٢اصة زالزت ؤع٧اجها زبذ التي (1)،"اإلامالي٪ صولت"٢لىا،بن ما بطا شخيء في الخ٣ي٣ت هجافي ال ولٗلىا
حن  الخٛيحر بلى ٢اصا والاوك٣ا١ ٞالٟغ٢ت اإلاٛاهم، ؤظل مً الخأمغ ٚحر ا ٢ىيت صولت لخ٩ىن (2)"(.٢الوون"،"بيبرؽ"،"ادب٪)"باٖع

 أم اإلإاسم مً أ٠ثر اإلإاهم ١اهذ ئرا ٢ًىن  البىاء الخُٕحر ئن":ج٣ى٫  الخاعيسيت الخ٣ي٣ت ٖلحها لخىُب٤.اإلاٛاعم ٦ثرث ؤن بٗض

". اإلإاهم مً أ٠ثر اإلإاسم ج٢ىن  ِىذما ٢ًىن  الهذام الخُٕحر

ت والُٝادة .ئٜىاُ دون  حُٕحر الٝعشي  الخُٕحر:"ِؽشون الٝاِذة  ":ٜىاِت بذون  ُٜادة اإلاىتِز

البت صولت" مً ا٢ترب الىن٠ و ظا لب بً ببغا يم"ؤؾؿها التي (3)جىوـ، في" الٚا  ال٣اثض دض ٖلى وؾ٣ُذ" ألٚا

 ًمل٤ وال الاهٙفا٥ ًٝشس  ومً..البٝاء ظبب ؤلاًذًىلىحُت:"ج٣ى٫  جاعيسيت خ٣ي٣ت ججا لىا ألجهم ؛"اإلاهضو"الٟاَمي

 ".الٙىاء مفحره ئًذًىلىحُت

ن،والجهل ظبب بالخُٕحر الجهل:"والّؽشون الحادي الٝاِذة ": للمّاسلت ظبب بالُٝادة لل٘ش

 بً ٖشمان الخليٟت ٢خلذ و م الغاقضدت، للخالٞت اإلاٗاعى الٟغي٤ الجؼاثغ، م في(4)،"الخىاعط صولت"ق٨إن صون  مً
 التي الخاعيسيت الخ٣ي٣ت ظهلىا ؤن دخٛحر،ٞخٛحروابٗض الخٛيحر دىا٦ب ال ومً ، الخٛيحر ددبىن  ٞىيىيىن،ال(عى)ٖٟان

  ".هٙعه ًخعش الاحخماُِت خاليخه ًخعش الجىهش،ومً ًخعش باإلاٍهش ًتزمذ مً ئن":ج٣ى٫ 

  الخُٕحر ١ان ١لما:"الثاهُتوالّؽشون الٝاِذة
ً
ذًً ١اهىا مجشبحن الٝادة ١ان للٝبى٥،و١لما أدعى رل٤ ١ان مجشبا ": مٍإ

 بلى ؤصي و ظا واإلادؿىبيت اإلايؿىبيت ؤؾاؾها ،( ـ 212)ٞغاث بً ؤؾؿهاؤؾض التي(6)،"ن٣ليت صولت"طل٪  ٖلى مشا٫ لٗل،ؤوضر

 ٠زب ِلم بذون  ج٣لم مً:"ج٣ى٫  التي الخاعيسيت الخ٣ي٣ت باصعا٥ ؤز٣ٟىا ؤن بٗض حٛحرث.لل٨ؿب وال٨ظب الخدادل

 "بىاؤه انهاس أظاط بذون  بنى خ٢مه،مً أبىل ظىذ بذون  خ٢م ٠المه،ومً

ا الخُٕحر ١ان ١لما:"والّؽشون الثالثت الٝاِذة ًُّ ا،و١لما ١ان ِؽىاة ًُ  مً والّاحض مهُمىت ١اهذ خاصمت الُٝادة ١اهذ ٜاظ

": ٌعجض ال واإلاعدبذ الٌعدبذ،

                                                           
،  2006، دار التوزيع والنشر اإلسالمية،القاىرة،2،ط عبد الرحمن عمي الحجي ،التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي إلى سقوط غرناطة. 

 . 2 ص
-2 ،ص ص2005، القاىرة،7،مؤسسة اقرأ لمنشر والتوزيع والترجمة،ط2راغب السرجاني، الموسوعة الميسرة في التاريخ اإلسالمي،ج2.
  . 

 . 0 ،ص2006بيروت،-بيروت،دمشقدار الراية، -عبد الرحيم مارديني، الموسوعة االسالمية، دار المحبة، دمشق. 
مصدر سبق ذكره، ص ص  عمي الصالبي، سيرة أمير المؤمنين خامس الخمفاء الراشدين الحسن بن أبي طالب شخصيتو وعصره،.4

 62- 6 . 
 .1997 لبنان ، –،دارإحٌاءالتراث العربً،بٌروت2ابنخلكان،وفٌاتاألعٌانوأنباءأبناءالزمان،ج5

دار الكتاب العربي، بيروت،   ، طعمر عبدالسالم،: ، تحقيق25تاريخ اإلسالم، مج ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي  6.
2002 .
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 وججاع ال٨الم، ومغجؼ٢ت والٟىضخى، التزهض١، ٞحها ٦ثر التي اإلاٛغب في(1)،"اإلاغابُحن صولت" ٖلى جىُب٤ ال٣اٖضة  ظه ؤن هغي 

مل ائ ا ؤلاؾالم،ٞهُل غب قٞغ
ُل
 ؤمغها ٢غيت جهل٪ ؤن ؤعصها بطا:))حٗالى هللا ٢ى٫  ٖلحها ٞد٤.قٗبها وظي٘ ؤمغائ ا، ػهاص٢تها،وؤجٝغ و٢

حها ا ؤؾاؾه ٧ان ٞمً(2)((.جضمحرا ٞضمغها ا ال٣ى٫  ٖلحها ٞد٤ ٞحها ٟٞؿ٣ىا متٞر
ً
ت بيياهه ؾ٣ِ ع٦ي٩  ٖلى جاؾـ والضولت.بؿٖغ

 (3).اإلاىخضدً دض ٖلى ٞخٛحرث. ألا٢ىا٫ ٖلى ال ألاٞٗا٫

 جٝبلىا أن ئما أي...( وئال ...ئما) ظُاظت ئلى جلجأ أن أخزس لزا مشوهت؛ ٔحر مً حُٕحر ال:"والّؽشون الشابّت الٝاِذة

ت الّملُت : "٘الحُٕحر وئال بال٣امل الخٕحًر

غابها" جىمغث بً مدمض" الغوحي ال٣اثض ٞحها ٧ان التي(4)،"اإلاىخضدً صولت"هجض اإلاىُل٤  ظا ومً  جىمغث بً مدمض ٖو

 الخٛيحر؛ ٢اهىن  ؤلاصاعو،ججا ل ٢اثض ا" ٖلي بً اإلاامً ٖبض"ؤما(5)اإلاى٣ُيت، الخ٣اث٤ ججا ل" اإلاىخٓغ اإلاهضو" اهه ؤصعى الظو
 عنيضه،ويٟلـ وؾيهٟغ بمشلها قٗبه م٘ الهٟغيت،ؾيخٗامل اإلاٗاصلت مً آلازغيً م٘ دخٗامل الظو بن:"ال٣ى٫  دم٨ً لظل٪

. مٛحرة زاثغة اإلا٨بىجت ال٣ىي  ٞخخضاٞ٘.ؤصائ م ٞإٞىا م زهىمهم واٞىىا والىاع بالخضدض الكٗب خ٨مىا ألجهم م٩اهخه؛ وججهاع
غاب للمغابُحن ٞالشىعاث  يؿخإزغون ال اظلهم ظاء ٞةطا اظلٌل  امت ل٩ل)حٗالى ٢ا٫ اإلاىخضدً، صولت ٖلى دىُب٤ اإلادغومحن وألٖا

. اإلاغيييت الضولت ٚحرتها(6)(.يؿخ٣ضمىن  وال ؾاٖت

لى الٙشؿ ًفىْ الخُٕحر:"الخامعتوالّؽشون الٝاِذة "  اٜخىاـها الُٝادة ِو

 م٣ابل ٖاثلخه ًٖ البرحٛا٫ ٞاوى البرج٣اليت ال٣ىاث ٖاثلخه اٖخ٣لذ ؤن الكيش،وبٗض مدمض ماؾؿها الىَاؾيت، الضولت

 
ً
 الخٛيحر ٞاجه الٟغنت ٞاجخه ومً(7)(. ـ956) ٖام الؿٗضدىن  ،ٚحر ا طاجه الى٢ذ في الجبهاث مً الٗضدض ٞخذ ًٖ صولخه،ًٞال

.   الخٛيحر عياح وع٦بخه

 ووظُلخه هبُلت ج٢ىن  أن ًيبغي الخُٕحر ٔاًت ئن ئر الىظُلت؛ جبرس ال الخُٕحر في الٕاًت:" والّؽشون العادظت الٝاِذة

ُٙت ال بالذسحتألاولى،وج٣لُُٙت أخالُٜت ِملُت الُٝادة و٠زل٤ ٠زل٤، هبُلت ج٢ىن  أن ًيبغي ": حؽٍش

 
ً
  الخٛيحر ؤخضار م٘ جىانال

ً
 الٗاثليت والهغاٖاث والخأمغاث الاهٟهاالث ٞحها ٦ثرث التي(8)"الٗشماهيت الضولت"بلى وونىال

 ؤلاصاعة عجؼ بٗض الىٟىع  زم ومً الخٗهب، ؤصًةلى مما ؾليمان اإلال٪ ػوظت( ىيام:الي٨ـ) بصاعتها في الجىاعو  وجضزالث
 ألاوعبيت وال٣ىي  بغيُاهيا بيض ووؾ٣ُذ ، للضولت الؿياؾيت الجٛغاٞيت بصاعة ًٖ الٗشماهيت ؤلاصاعة وعجؼث والكٗب،

                                                           

 . 22محمد العروسي المطوي، الحروب الصميبية في المشرق والمغرب ،مصدر سبق ذكره، ص .
 .6 أية : سورة اإلسراء.2
لبنان، -المرابطين والموحدين في شمال إفريقيا ،دار المعرفة لمطباعة والنشر والتوزيع ، بيروتعمي محمد الصالبي، تاريخ دولتي . 

 .5 2-4 2، ص ص 2005
 .وما بعدىا 455عبد الرحمن عمي الحجي ،التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي إلى سقوط غرناطة ،مصدر سبق ذكره، ص.4

 .5 2والموحدين في شمال أفريقيا ،مصدر سبق ذكره،صعمي محمد الصالبي، تاريخ دولتي المرابطين .5
 4 :سورة األعراف ،االية6.
 .484عمي محمد الصالبي، تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في شمال أفريقيا ،مصدر سبق ذكره،ص.7
 .2006بيروت،-عوامل النيوض وأسباب السقوط،دار ابن كثير،دمشق:عمي محمد الصالبي،الدولة العثمانية.8
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 ئلى ًٝىد بالخالي ال٢بحر الجعذ مْ ًخىاءم ال الفٕحر الّٝل ئن:"ج٣ى٫  الخاعيسيت والخ٣ي٣ت. بي٩ى -ؾايـ ٖلحها ُٞب٣ذ

ئلى الجعم ِلى العُىشة ٘ٝذان مشك
ً
ىال ". اإلاىث زم الؽلل ـو

: جدليليت عئيت: ال٣ياصة و٢ىاٖض الخٛيحر ٢ىاهحن الشاوي اإلابدض

 ج٣ىياجه، وج٣ضمذ مٗلىماجه ٞايذ ػمً في بىٓغياجه دخٟلؿ٠  ى بصعا٦ه، دبجي ؤن له دم٨ً الٗالم،  ظا في ؤخض ال
 جضبغ ويخلمـ الخٛيحر، خغا٥ دضع٥ ؤن م٨ٟغ ؤو يؿخُي٘ وال حجخه، ج٣ىو  بزباث ؤصلت ٖلى ويؿدىض ليٟؿغ ددلل لم ما

 لي٨ك٠ مخىالض؛ ومخجاوـ مخىاؾ٤ بك٩ل ويغنٟها ال٨ٟغيت الهىع  جىٓيم ٖلى يٗمل ٞالخدليل جدليل، صون  مً ال٣اصة
 ٖىض الى٢ٝى بلى صٖاها ،و ظا اإلاخ٣ضم الٗالم نىاٖت في ؤبضٖىا الظدً ؤؾغاع لىا دٟؿغ ما ؤًٞل ٞهى الىا٢٘، ويُىع  الخ٣اث٤

 .٢اصة بىنٟهم الخٛيحر م٘ يٗاملىن  و م الٗغب

: ال٣ياصة و٢ىاٖض الخٛيحر ٢ىاهحن بحن الٗغب: ألاو٫  اإلاُلب

 ظهىلت أ٠ثر الخُٕحر واإلاخٕحر،أـبذ بِىاإلإحر حُذة ؤلاوعاهُت الّالٜاث ١اهذ ١لما:"  والّؽشون العابّت الٝاِذة

،
ً
بىال ". خى٢ت أ٠ثر ؤلاداسة ج٢ىن ."أٜلحذة واإلاٝاومت ٜو

ا بىنٟها 1958،(1)"اإلاىخضة الٗغبيت الضولت"بلىإن يكحر اإلاىيىعي الىا٢٘ بن ًٖ ت مً ٖاهذ مكغو ياب الىالء، هٖؼ  ٚو
٣ضان الخاعط، بلى الاخخ٩ام بلى ٢اصث ٧لها ؤلادضدىلىظياث، وازخالٝ ال٣ياصة، ؤَغاٝ و٦ثرة ؤلاعاصة،  الهالر ألاؾاسخي اإلا٩ىن  ٞو

ذ.الشاهىو   2)).الٗغبيت الىَىيت الضولت بىاء بلى الٗغبيت الضولت بىاء مً الخاعيش خغ٦ت ٞاهدٞغ

 " اظتراجُجُت-والجُى ظُاظُت-الخاسوتالجُى ٌّٕحر للٝادة والخدذي الخُٕحر جفىْ ألاصمت:"والّؽشون الثامىت الٝاِذة

 الخٍُى ججاوػث ؤن بٗض حٛحرث.ٖلحها الؿيُغة ٣ٞضث الٗغا١ م٘ ألاػمت نىٗذ  ؤن بٗض 1990 ٖام (3):ال٩ىيديت الضولت بن

 ًٙني ،والخدذي بالخماد ًدٙض ٘الخُٕحر الجٕشافي، بالٝشب جخأزش الذو٥ :"ج٣ى٫  التي الخاعيسيت الخ٣ي٣ت ،مخجا لحن الخمغاء

 ."ألالذاد اخذ

" ال٢ما٥ وجيؽذ هاٜفت جىلذ ئداسة ،و١ل والخىاظٞ الاوسجام ًيؽذ ميسجم ٔحر حُٕحر ١ل:"والّؽشون الخاظّت الٝاِذة

 .والّٝالهُت الح٢مت ًخىلبا والازىان

 الكغ١  مكغوٕ الخاؾغيً؛ليٓهغ ؤو٫  د٩ىن  الضوليت اللٗبت دضع٥ ال مً(4)،2003 ٖام:نضام هٓام  -بٛضاص حٛيحر ٞجري  
 الٗؿ٨غيت،-الخكىت باألصواث ٧ان الخٛيحر ول٨ً الضدم٣غاَي، والخ٨م اإلاهحر ج٣غيغ ؤؾاؾه الظو ٞالجضدض ال٨بحر، ألاوؾِ

 ج٣ؿيم ٖبر اإلاى٣ُت لكٗىب والؿلب ال٨بري، لل٣ىي  الادجابي الخٛيحر مٟهىم ًٖ للخٗبحر الخال٢ت الٟىضخى هٓغيت ٖبر

                                                           
 .8دراسة في األبعاد اإلستراتيجية لمشروع الشرق األوسط،مصدر سبق ذكره،ص:األمريكية-حازم حمد موسى،العالقات العربية. 

منير البعمبكي، دار العمم :تاريخ الشعوب اإلسالمية،ترجمة :كارل بروكممان،الدول اإلسالمية بعد الحرب العالمية األولى2.
 .وما بعدىا  7، ص950 لمماليين،بيروت،

  22،ص 200مصر،-، القاىرة2أوىام القوة والنصر،مركز األىرام لمترجمة والنشر،مؤسسة األىرام،ط:محمد حسنين ىيكل،حرب الخميج. 
. 
سعيد العظم، دار : السياسة األمريكية في إعادة تشكيل الشرق األوسط، ترجمة:جيف سيمونز،مستقبل الحرب األمريكية عمى العراق.4

 .227،ص2004،لبنان -الساقي،بيروت
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غقي، و٢ىمي َاثٟي ؤؾاؽ ٖلى اإلاؿخ٣بلي الخٛيحر إلاٟخاح ألاولى الىىاة ٧ان الخ٣ؿيم و ظا اإلاٟخذ، وجٟخيذ اإلا٣ؿم  ما و ظا ٖو

 الضويالث خلم دد٤٣ ختى ديخهي ول1ً))"  الٗغبي الغبي٘" مؿمى جدذ زاهيت، بي٩ى -بؿاد٨ـ بضا اليىمالظو الٗغب حٛيحر دٟؿغ

 .اإلال٨ياث ؾيكمل بٗض ٞيما الظو( اللبيىت الى البل٣ىت مً) للجمهىعياث الهٛحرة

 بخجارب، الخُٕحر جحجب اإلادؽابهت وؤلاداساث مّحن، هٍام بخُٕحر جخٕحر اإلادؽابهت ألاهٍمت ئن:" الثالزىن  الٝاِذة

": ألاهٍمت جل٤ اخذ باججاه جذّ٘ه واإلاخىا٘شة

 اقخٗا٫ بٗض لئلصاعاث الجضدض الضوع  وؤن ،2)).واإلاخٛحراث والاصاءاث بإصواع جدكابه واإلاكادش واإلال٨يت الغثاؾيت ألاهٓمت بن
ت( الخًاعو  بالى٣ض) جدؿلر ؤن بل ألاخضار، لدؿلؿل الؿغصدت باإلا٣اعبت د٨خٟي ال الشىعاث  ظه  وعاء ال٩امىت ألاؾباب إلاٗٞغ

 جإ٧ل الشىعة)ال٣ى٫  دد٤ ال ختى ، جغويًها ؤظل مً ديخٓغ ا، الظو اإلاأ٫ مؿاءلت َغي٤ ًٖ الكٗبيت، الجهًت   ظه

 الٝىة ئن" د٣ى٫  الىا٢٘ ألن ؛ الىاٖمت ال٣ىة مىاٞظ ويبِ الٗكغيً، ال٣غن  ٖلى َغؤث التي الخُىعاث ومىا٦بت(3)(.ؤبىاء ا

 . اإلااصدت ٚحر ال٣ىة اهىإ ؤم٨غ مً وهي ،" خُٙٙت وبفىسة الّٝى٥  لتروٍن الٝلىب ِلى حعُىش الىاِمت

 ؤن بٗض الخٛيحر ججاطباث حعي بضؤث الؿٗىصدت الٗغبيت اإلامل٨ت في الخ٨م ؾضة الى ؾلمان اإلال٪ ونى٫  م٘ وبالٟٗل

 ممل٨ت ٢بلها و ضصث الخانغة، في  -اليمً في الخىزيحن –الضو٫  ٚحر مً الٟىاٖل مً الى٦الء ٖبر ؤلادغاهيت الؿ٨حن ويٗذ
 .لهالخها الخٛيحر لخدىيل الامل وؤٖاصة الخؼم، بٗانٟت الخٛيحر مًاصاث واهُل٣ذ.  البدغيً

 ج٢ىن  الزاحي الا٠خٙاء ِلى الٝذسة جمل٤ ال التي ٘اإلداسة وو٘شة  ٜذسة ًخىلب  الخُٕحر:" والثالزىن  الحادًت الٝاِذة

 ".راتها خاظشة

 ٧ل ل٣م٘ الامىيت الىؾاثل ٖبى حٗخمض التي الك٩ليت ال٣ضعة ٖلى ٢اثًما ٧ان جىوـ في ٞالخ٨م ،4)).ٖلي بً جىوـ حٛيحر خا٫ و ظا 
لغ الًٟ" بها بكغ التي( اإلاؿخ٣بل نضمت) ٩ٞاهذ ، ق٩له ٧ان مهما حٛيحر  ٞغيها التي الخ٨ىىلىظيت اإلاخُلباث ٟٚل إلا5ً" جٞى
 او٫  في زاؾغة ٩ٞاهذ الخٛيحر ٢اومذ هي وال ٢ضعة الى لخدىيلها ٢ىتها حؿدشمغ لم جىوـ في ٞال٣ياصة ، والٗكغون الخاصو ال٣غن 

 . اإلاى٣ُت في للخٛيحر اإلاٟخاح ٧اهذ التي مىظت

 الؽّاساث ِلى ٌِّؾ ٘مً والا خعاباث ًخىلب وهزا والىٜاتْ الٍىاهش ًٝجن الخُٕحر:" والثالزىن  الثاهُت الٝاِذة

": المُّٚ ِلى أسدجه ًٙشك ألاٜىي و الاداءاث جخىهه

  ٧ان ال٣ظافي-حٛيحرليبيا
ً
 (6).طل٪ ٖلى قا ضا

                                                           
 .4 ،ص2 20حداد طاىر، امرأتنا في الشريعة والمجتمع ، وزارة الثقافة والفنون والتراث ، قطر ، .  
االنتخابات الّتونسّية محّطة تاريخّية عمى طريق :وكذلك ينظر . 2 20، بحث ، تونس،سقط طاغوت تونس، إبراىيم بن محمد الحقيل.2

.   20أكتوبر  27السياسات، المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات، الدوحة، ، وحدة تحيل الّتحّول الّديمقراطيّ 
 .67 ،ص    20مركز دراسات الوحدة، بيروت . الربيع العربي إلى أين؟ مجموعة من المؤلفين. الطاىر لبيب.  
، يناير 25مصر بعد ثورة  إلىالعالم وعالميا ونظرة  إقميميابحث عن مكانة مصر ودورىا فاروق الصالحي ،: لممزيد من التفاصيل. 4

. 2 2/6/20لسفير، ، اريتا فرج، خطاب اإلسالميين في الربيع العربي وىواجس األقميات: نظري.  20القاىرة،
محمد علً ناصف ، : الفن توفلر ، صدمة المستقبل المتغٌرات فً عالم الغد ، ترجمة: ٌنظر : لمزٌد من التفاصٌل حول صدمة المستقبل 5

 .1990،  2الجمعٌة المصرٌة لنشر المعرفة و الثقافة العالمٌة ، ط
 .4 20مصر،-،القاىرة ؤسسة األىرام ، كراسات إستراتيجية، مالثورة الميبية سقوط النظام وأولويات بناء الدولةزياد عقل ،.6
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 ًىلذ ما وهزا مخخلٙخحن، لفىسجحن مخخلٙان جٙعحران: أي وظلبي؛ اًجابي:ٜىبان حُٕحر ل٣ل:" والثالزىن  الثالثت الٝاِذة

ا
ً
ا خشا١ ": مخىالذ حُٕحر ١ل ًىا٠ب ئداسًٍّ

  ازخهاع ا دم٨ً خ٣ي٣ت امام ه٩ىن  و ىا مباع٥، -مهغ حٛيحر
ً
 و٢لت م٩اهخه طاجه،٣ٞض زان مً) بال٣ى٫  مجاػيا

 جدذ جيخهي ال الٗى٠ مً صوامت في الٗمي٣ت الضولت لخ٩ىن  الخكً الى الىاٖم مً اهخ٣ل مهغ في الخٛيحر جىالض وان (1)(.زياعاجه

 اإلاخمشل اإلاخُٝغ ؤلاؾالم بحن وما ، الٗؿ٨غ خ٨م –واههاع م والٗلماهيحن الازىان –اإلاٗخض٫ ؤلاؾالم بحن ما الهغإ َاثلت

( بؾغاثيل) ألا٦بر للمؿخٟيض الخٛيحر زماع د٠ُ٣ مً والان لىمى ا زهبت ؤعييت وظضث ؤدىما جىبذ التي وازىاتها بال٣اٖضة
. ألامحر٦يت اإلاخدضة الىالداث لها والغاٖيت

 هٍام ئلى والٙىض ى ٘ىض ى ئلى الىٍام ؤلاداسة ،جدى٥  مخىج دوساوي ئًٝاُ حُٕحر ل٣ل:" وألاسبّىن  الحادًت الٝاِذة

": اإلافالح لخدُٝٞ

 اإلاٛحر  ى ومً الخٛيحر، لىا جضون  مٟخىخت الخاعيش سجالث ػالذ وما. به ٖه٠ الخٛيحر دىا٦ب لم مً نالر، -دمً حٛيحر

 مهالخه بىج٣خه في اإلادهلت في ليهب لهالخه الخٛيحر مسغظاث دسً٘ الظو  ى واإلاؿخٟيض (2).الخٛيحر ؤؾباب ٖلى لى٠٣
  جخُلب الخٛيحر بصاعة ان ٖلمىا ما اطا ، الٗليا

ً
، ٢غاعا

ً
 الاق٣اء بحن اليمً في اؾدشماعه مً ادغان اؾخُاٖذ ما و ظا واؾخ٣غاعا

 الو٩ٗاؾاجه والاؾخجابت ألازحر الخٛيحر ويخضاع٧ىا دضع٧ىا لم واطا ، ٖهٟذ التي الخٛيحر عياح الى دىٓغون ب٣ىا الظدً الخليجحن
 صاثمت، مهالر لضحهم واهما صاثمىن، ؤنض٢اء لضحهم ليـ ال٨بري  ال٣ىي  مً الخلٟاء ؤن بسانت ؾيُالهم الخٛيحر ٞان بةعاصة

 واٖاصة الخؼم ٖانٟت في الخ٨م حؿىمه بٗض"ؾلمان" اإلال٪ جضاع٦ه ما و ى. الخٛيحر بٗض ما اإلاؿيُغ الىا٢٘ م٘ ويخٗاملىن 

.  الامل

: الاهخٝام ظ٢ُىلىحُا" و" الثأس ظ٢ُىلىحُا" بحن والُٝادة الخُٕحر الثاوي اإلاىلب

" الشإع ؾي٩ىلىظيا"بـ نلخه زال٫ مً دٟهم دؼ٫  لم والظو الؿياسخي الخاعيش ٖىه ؤٞصر الظو اإلاهم الصخيء حٛيحر ان
 ٢اثًضا بىنٟه الخٛيحر لهاو٘" الؿي٩ىلىجي"و" الؿىؾيىلىجي" الخ٩ىيً وألناإلآلىميت، ًٖ للخٗبحر" الاهخ٣ام ؾي٩ىلىظيا"و

ا   دمل٪ ؤن مىه دخُلب الؿياؾيت اإلااؾؿت في ٢غاع ناو٘ ؤو ميضاهيًّ
ً
  مضع٧ا

ً
 اإلاٗاعى الًض آلازغ ٞهم ؤؾاؽ ٖلى مبييا

 الخٛيحر،مما ؤخضار لىا حسجله لم ما ،و ظا"الا٢خهام"و"ؤلا٢هاء"٦ـ الخٗؿٟيت ؤلاظغاءاث ًٖ والابخٗاص وج٣بله واؾديٗابه
 . الهضام الخٛيحر بلى البىاء الخٛيحر مٟهىم جبضدل بلى ٢اص

اث ًٖ ألاخضار جل٪ ٖبرث ما وب٣ضع  الؿياسخي ال٣غاع  و٢ٕى ًٖ وبهغاخت اإلاىٓغيً بٌٗ ؤٞصر مخبادىت، عئي و هٖؼ

ٞ.  ٞغ١  بلى الىن٠ في ازخلٟىا ل٨ً ،"الىالء ٣ٖضة" ع ً  و م صوليت ع اهاث جدذ وا٢٘ الؿياسخي ال٣غاع بن: ٢ا٫ ألاو٥  ٘الٍٙش
(( . Democracy الضدم٣غاَي)) الىهج ؤصخاب

ٞ ى"الضازليت الغ اهاث جدذ وا٢٘  ى مما ؤ٦ثر ب٢ليميت إلاؿاوماث دسً٘ بهه: ٢ا٫ الثاوي والٍٙش  ؤصخاب الىٓغة  ظه ،وجبجّل

((. Tymocracyالخيمى٢غاَي)) الىهج

                                                           
 . ،4 20،20،قناة الحرة،القاىرة، برسوكالة أسوشييتد عبد الرحيم عبد اهلل ،خفايا عزل الرئيس المصري محمد مرسي ،تقرير . 
سيناريوىات إسقاط النظام والوصول لمسمطة، ممخص دراسة :مبادئ المعبة الدولية التي تحاك،:خيارات الثورة الفرنسية في مرحمة الحسم .2

 .45ص . 2 20 -8-7 سوريا  ،-في التغيير، حمص
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ٞ   الخا٫ ون٠ ،الثالث والٍٙش
ً
 اإلااؾؿت بنالح مً ٞالبض الؿياسخي الىهج مٗادحر بلى دٟخ٣ض الؿياسخي ال٣غاع بن: ٢اثال

((. Technocracyالخ٨ىى٢غاَي)) الىهج ؤههاع بلى الغؤو  ظا ويغظ٘ الؿياسخي، ال٣غاع اجساط ٢بل الؿياؾيت

ٞ (( . Theocracyالشيى٢غاَي)) ٢غاع و ى" اإلآلىميت" ٖاوى مً بال دخسظ ال الؿياسخي ال٣غاع بن: ٢ا٫ :الشابْ والٍٙش

  

ىاِذ الخُٕحر ٜىاهحن:الثالث اإلابدث : معخٝبلُت سؤٍت: الُٝادة ٜو

 الخٛيحر الخٛيحر،طل٪ خيا٫ مىخض مضع٥ بىاء ٢ًيت اليىم ٖىاويجهم بمسخل٠ الٗغب به وكٛل ما ؤ م بحن مً لٗل
م ٖلى الظو  ؤٖضمذ ٞغصدت اَغ مً آلان لخض ناصٞخه ما ديبظ ظمعي جإَحر بلى بداظت اإلاازغة الخاعيسيت ظظوعه مً الٚغ

 باخشحن،٢اصة) الٗغبيت الىسب مً الٗضدض ا خمام بلى يكحر للٗغب الخاعيذي ،ٞالسجل مىه اإلاخى٢ٗت اإلادهلت بخىاجغ ا

 مدل اإلاٟهىم جإَحر في ليـ مُالبهم نهغ زالله مً دخم٨ىىا مٗحن ؤصاء ؤهمىطط ٖلى للٗشىع  مداولت في( ٨ٞغ،ؾاؾت

 الٗغب ٣ٞض ؤن بٗض ألانٗضة مسخل٠ وفي.الضعاؾت مدل ألاصاء اهخاب الظو اإلاؿخضدم الخلل إلنالح بل الضعاؾتٞدؿب،
. الخٛيحر محزان في اإلاىاػهت بال٣ليل ؤو لهالخهم اإلاحزان ٦ٟت حٗضدل في اإلاازغ الخاٞؼ ب٣ٟضاجهم اإلاباصعة ػمام ؾاؾت بىنٟهم

ىا٫ الٗغب بن ال٣ى٫  مً لىا بض ٞال الخ٤ ؤعصها ما وبطا  وؾٗها في ما جبظ٫ لم اإلاىهغم ال٣غن  مً الؿاب٣ت اإلاضة َو
 الؼمً بضا ما بطا بىائها،ختى ؤو الخٛيحر اوانغ نياٚت في اإلاكاع٦حن مؿخىي  بلى صٞٗهم ؤو الٗغب جإ يل في للمكاع٦ت

 للخإػم مدال الٗغب اعى لخهبذ ومأالجه؛ الخٛيحر بةبٗاص الخ٨ٟحر صون  مً اإلاُالب وج٨ي٠ ٖاظؼيً، الٗغب بالخىاجغ،بضا
  ٧ان الظو والاخخ٣ان

ً
  2011 ٖام الكٗبي لالهٟجاع ؾببا

ً
 مً وهخاثجها صواٖحها بخىاجغ اػصاصث التي ألاخضار جل٪.له وميٗاصا

  ٧ىهه ًٖ يٗضو ال اإلاٟغصة  ظه في البدض ظٗل مما الاؾتراجيجي، واه٨كاٞهم الٗغب تهميل
ً
 التي الؿياؾيت للٟىضخى ٦كٟا

. الٗغب جىنم

: الجمىح وجيعٚ الىمىح جدذ والٝىاِذ الٝىاهحن: ألاو٥  اإلاىلب

: اإلاخىا٘عحن حعبٞ والُٝادة اإلاخىا٘عحن ًبرص الخُٕحر:  والثالزىن  الشابّت الٝاِذة

 وعجؼ وجغاظ٘ واهدُاٍ جغصٍل  مً الىي٘ بليه ونل إلاا ألاؾاؽ وقامل،ويٗض ٦بحر الٗغب اهخاب الظو الخٛيحر العيب،ؤن

 ٢غاءة بٖاصة ٖلى دجغو  الٗمل ألن والًغوعة؛ الازخياع  ى الضولت –صويالث مٟهىم لي٩ىن  هٟؿه؛ ججضدض بٖاصة ٖلى ال٣ضعة ًٖ

٣مبضؤ ٖلى ؤمغي٨يت بيسخت ل٨ً ظضدض مً بي٩ى-ؾاد٨ـ اجٟا٢يت ت ٖلى".اإلاجؼؤ وججؼثت اإلا٣ؿم ج٣ؿيم:الىام ٞو  الخاَع
 الخ٨ٟ٪ مً إلاؼيض ٖغيت ال٣ُغيت الضولت لخ٩ىن  ال٣ل٣ت، بهىعتها ألاوعبيت ال٣ىي  عؾمتها التي الٗغبيت ؾياؾيت-الجيى

 الخىاٚم وعم  ألاد٩ىلىجي الخىاؾ٤ وبل٠ ألا٢لياث ٢ًيت مٗالجت في ؾاؾت بىنٟهم الٗغب عجؼ مً ظاٖلت.والخجؼثت
 مً الخسلو ٖلى ليدٌ الُامدحن؛ الجضص الؿاؾت حُٗل م٘ مخىاٚمت اإلاهحر ج٣غيغ وجغ ٖلى للٗٝؼ ٞغنت. الؿياسخي

ئت. الؿياؾيت بالخسمت الضولت الخٛيحر ؤهإناب بٗض ال٣ُغيت الضولت ت في الهضامت الٟىضخى إلقاٖت وجَى -الجيى الخاَع
بت جؼاوظذ ؤن بٗض الٗغبيت ؾياؾيت بت م٘ لل٩اهخىهاث الاوٗؼاليت الٚغ  الٟؿيٟؿاء لخخدُم اإلاخ٣ى٢ٗحن الجضص الؿاؾت ٚع

 وما الٗغا١ اإلاهٛغ وؤهمىطظهم الٗغب مؿخ٣بل له يكحر ما و ظا مخًاصة، صويالث بلى الضولت وحكٓذ الغزىة، الؿياؾيت
. مخًاصة صويالث مً ٖىه دٟصر

 ": والدة والُٝادة ـىاِت الخُٕحر:" والثالزىن  الٝاِذةالخامعت
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لى الضوليت، الؿاخت ٖلى  يمً مً  ى الغؤؾمالي الضدم٣غاَي الٛغبي اإلاٗؿ٨غ ؤن اإلاٗغوٝ مً   ؤن الضو٫  ظمي٘ ٖو
 الٗغبيت البالص جد٨م التي واإلال٨يت ال٣ىميت اإلاٟا يم م٘ دخ٣اَ٘ اإلاٟهىم و ظا عؤؾماليت، صدم٣غاَيت ؤهٓمت بلى جخدى٫ 

يت ٞا٣ٞض ا   الؿياسخي اإلاهض ليبضو. الكٖغ
ً
  الؿياسخي ألامً مٟهىم ويٛيب.  وألاٞٗا٫ الغئي في مغب٩ا

ً
 حكاع٦يت  ىة مسلٟا

  ال٣ُغيت الضولت بييت ٖلى بخجلياجه او٨ٗـ مما. الاؾدبضاصدت باإلاٟا يم ليدخمي الىعاء بلى زُىة الخٛيحر مغظٗت واؾٗت
ً
 مىلضا

 
ً
وبعبا٧ا

ً
  ٖلحها اإلاخٗاٝع الٗغبيت الؿياؾيت اإلاٟا يم لدسجل الىٓم؛ جل٪ بييت الح ا تزاػا

ً
 الشىابذ مً ال٨شحر جسُى جغاظٗا

  الٗغبي الخا٫ جخجاوػ ا،ويسجل ال ؤن دٟترى التي واإلاىاو٘
ً
  جغاظٗا

ً
ا   و بَى

ً
يت بن"))ما٦يٟغ" ٢ى٫  خ٤ و ىا(1).متزامىا  الكٖغ

 واإلاهالر ال٣يم ٖلى ٖام جىا٤ٞ وفي مخُاب٣حن لها اإلاجخم٘ وج٣ضدغ لىٟؿها الخا٦مت الىسب مضع٧اث ج٩ىن  خيىما جخد٤٣

 (2).جماؾ٨ه للمجخم٘ ددٟٔ بما للمجخم٘ ؤلاوؿاهيت

 ":الخىٗ ـىاِت والُٝادة الجُى ـىاِت الخُٕحر:" والثالزىن  العادظت الٝاِذة

بؿبب جهى٘ الخاظت ؤو٢اث في ال٣ياصة وؤن ،-الا٢خهاصو الخٛيحر-للخٛيحر ؾبب والجٕى الخاظت اإلاٗغوٝ،ؤن مً  الخٞى
  بٛىا م الٗغب سجل ؤن الاهخ٣ام،بٗض وؾي٩ىلىظيا الٗاعمت الٟىضخى

ً
 ال٢خباؾهم الا٢خهاصو اإلاجا٫ في واضر ٢هىعا

 . الا٢خهاصدت هماطظهم إلهجاح مىاؾبت بيئت جدًحر ؤو ٢اٖضة بدجاص صون  مً ألاهمىطط
ً
  وه٩ىنا

ً
  جىمىيا

ً
 ليؿ٣هم وجضمحرا

  الى٩ىم ػاص وما. الا٢خهاصو
ً
 الا٢خهاص ٖلى"  الؿى١  ا٢خهاص-الؿى١  صدم٣غاَيت" الغؤؾمالي اللبرالي ألاهمىطط  يمىت ه٩ىنا

 
ً
 الخسمت و٦ثرة والٟؿاص الخغمان مٟهىمي وؾياصة الا٢خهاصدت الٟجىة لخٓهغ ، للٗغب اإلاًٟل ألاًٞل ألاهمىطط بضا ٖاإلايا

 (3).ال٨ؿاص ْا غة والكيٕى

غا٧اث جدٟؼ الخٛيحر و٢ىاٖض ٢ىاهحن: الشاوي اإلاُلب  الُغ٢اث وجغؾم الخِل

": الزاث لفىاِت اإلاخماداث جدًٝ والُٝادة الاحخماعي الخماد ًدٙض الخُٕحر:" والثالزىن  العابّت الٝاِذة

  ؤ٧ىن  ال ولٗلي اإلاجخمعي الخجاوـ ٚيبذ اإلاىعوزت الاظخماٖيت الٓىا غ ال٣ى٫،بن هاٞلت مً لٗل
ً
 بن ؤ٢ى٫  ٖىضما مبالٛا

ىا ما ؤ٦ثر الٗغب  الب٣اء" الٛاب مبضؤ وؾياصة.البكغيت الخىميت ٚياب آزغ ظاهب ومً ظاهب، الىالءمً ٣ٖضة  ى به ٖٞغ
  ؤصي الظو"لؤل٢ىي 

ً
  صوعا

ً
 باليؿ٤ ليسل الُب٣ي للهغإ ٖغيت الؿاخت جاع٦ت.مضا ا واحؿإ الُب٣يت الٟجىة بدجاص في ٞاٖال

إة جدذ اإلاجخم٘ و٢٘ ؤن بٗض الاظخماعي   ٧اهذ التي الخٗضصدت َو
ً
 جىظع مخىاٞغة مىٛل٣ت مخًاصة اوؿا١ بلى اليؿ٤ لدكٓي خاٞؼا

. اإلاهحر ج٣غيغ خ٤ داُٞت جدذ بالخ٨ٟ٪

ت مل٤ إلاً والُٝادة الخ٢ىىلىحُا مل٤ إلاً الخُٕحر:" والثالزىن  الثامىت الٝاِذة ": اإلاّ٘ش

 وال٣ياصة الخٛيحر دهى٘ مً  ى( واإلاٗلىماحي الخ٨ىىلىجي اإلا٣ىم)واإلاٗلىماث الخ٣ىيت دمل٪ مً ٖليه،ؤن اإلاخٗاٝع مً
ت مؿتهل٩ى ألجهم ؛ للٗغب جدضٍل  ٖىهغ الخ٨ىىلىجي الٗامل باث الخ٨ىى٢غاٍ،و ٨ظا ٢ياصة الىاجخت  لها، مىخجىن  ال للمٗٞغ

  مى٨كٟىن  ٞهم مٟاوياث، َاولت ٢اصة وليـ ميضان ٢اصة الٗغب وال٣اصة
ً
، ومستر٢ىن  اؾتراجيجيا

ً
 الخ٣ىيت مل٪ ٞمً ٣ٖليا

                                                           

 .0 ،ص998 ، بنغازي، ة نظرية، منشورات غار يونس،طدراس:نداء مطشر صادق، التخمف والتحديث والتنمية : ينظر . 

ثامر كامل محمد ،إشكالية الشرعية والمشاركة وحقوق اإلنسان في الوطن العربي ،مجمة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،  2.
 .   ،ص2000،   5 لبنان، عدد  -بيروت 

 .25،ص2000،  25لبنان،عدد-ة، مجمة المستقبل العربي، بيروتطاىر لبيب ،التنمية والتنمية االجتماعية العربي. 
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 دجض -والٗكغيً الخاصو ال٣غن -اليىم الخٛيحر ازاع باؾخجالء اإلاخدب٘ وؤن ،(1).ألاٞٗا٫ ٖلى وؾيُغ بال٣ٗى٫  جد٨م واإلاٗلىماجيت

 في الخٛيحر نىٗذ الاظخماعي الخىانل ٞمىا٢٘ الخٛيحر، دهى٘ مً  ى الىاٖمت ال٣ىة –الخ٨ىىلىجي اإلا٣ىم دمل٪ مً ان
.  الجيىف جهى٘ مالم الٗغبيت اإلاى٣ُت

ا ًىلذ الخُٕحر:" والثالزىن  الٝاِذةالخاظّت ًِ ا ـشا ٛ  ٜىاِت ًىلذون  والٝادة خماسًٍّ ": خماستهم بخٙى

خإؾيـ الغئيت،ومً يي٣ي ٢اصة ًٖ ؤٞصر ختى الٗغبيت الؿاخت الخٛيحر اظخاح ؤن ما مَّ
َل
 جًمً ومدانهاث م٩ىهاث صولت ز

غى الهىيت، ؾلب آليت الؾخٛاللها الٟغنت ال٣غاع،م٣ضمحن نى٘ ٢مت ٖلى بغوػ م  وتهميل ألا٢ىي  الُاثٟت ز٣اٞت  يمىت ٞو

( 2).الًض آلازغ

": الاًذًىلىحُا لٙشك ًخفادمىن  والٝادة الاًذًىلىحُا ًفىْ الخُٕحر:"ألاسبّىن  الٝاِذة

 بل ٞدؿب،ال ؤلادضدىلىجي بدىا٢ًهم الؿياسخي هٓامهم جاعيش مً مخإزغة بمغاخل ؾاؾت بىنٟهم الٗغب يٗٝغ لم

  جىا٢طخي-جإػمي ٨ٞغ بلى الخىا٢ٌ  ظا جغظمت في بغاٖتهم
ً
اع بخضاٖياجه مٛيبا  ؤؾىضث ٨ٞغيت ٢يم مً ددملىه إلاا اإلايكإ ؤلَا

غ ا جؼ٫  ولم آمالهم  ؤلادضدىلىظيت اإلاغظٗيت ٖليه هُل٤ ؤن دم٨ً الظو ٞئىيت خًاعيت نغوح بىاء باججاه وجدٟؼ ا جَا
 مضع٧اث مالخ٣ت ًٖ الٗغبي الؿياسخي ألاصاء جإزغ مٟاص ا للبىاء مخهاٖضة بق٩اليت ؤمام ؤنبدىا لظل٪ وهديجت الًي٣ت؛

  الخإزغ طل٪ ليبضو الكٗب؛
ً
. ؤلادضدىلىظيت مغظٗيخه وبحن... عئي مً جمل٨ه ما بحن الالخ٣اء ه٣اٍ بىاء ًٖ العجؼ في واضخا

":  الحشاٟ ًٝىدون  والٝادة الحشاٟ ًفىْ الخُٕحر: "الحادًتوألاسبّىن  الٝاِذة

 هديجت باجذ التي الظاجيت والغئيت بالغؤو التزمذ  ى الؿياسخي ؾلى٦هم اؾخ٣غاء زال٫ مً الٗغب به ٖٝغ ما ؤ٦ثر بن

 لخهبذ الؿياؾيت؛ واإلا٩اهت الهيبت م٩امً ًٖ والبدض ألاصواع هؼإ ًٖ دٟصر الظو. الٟئىو -الٟئىو  البىاء إليٗاٝ مى٣ُيت
 الخىا٢ٌ صوامت في ليضزلىا ال٣ُغو  اإلا٩ىن  ججم٘ التي ؤلاؾتراجيجيت ال٣اَغة ٚابذ ؤن بٗض الؿاثضة هي ألاصواع هؼإ ٣ٖضة

  الٟىيىو 
ً
 والٟئىو  ال٣ُغ اإلا٩ىهحن بحن ٞجىة الجزاٖاث  ظه ؤوظضث ما ال٣غاع،وب٣ضع نى٘ في والغياصة الضوع  ًٖ بدشا

هغ.الش٣ت ٣ٞضان مً ومخابٗهما مضة هٓام لىا ْو  الخدالٟاث هٓام ًٖ ألازحر ليٟصر ٖليه؛ اإلاٗى٫  اإلاخىاػهت اإلاخىا٢ًت ألٖا
. ٢ُغيت ي٠ٗ جىاػهاث وهي الًض آلازغ مً والاهخ٣ام بال٣غاع الاهٟغاص اظل مً والخالٟاث

اء الخُٕحر:"والاسبّىن  الثاوي الٝاِذة ": الىالء ًٝذمىن  والٝادة لألٍٜى

 الضولت ٚحرث ،ٞبردُاهيا جابٗىن   م وال٣اصة الخٛيحر نىإ  م ألا٢ىياء ؤن ٖلى بؿهىله يؿخض٫ اإلاخاب٘ اإلاُل٘ بن

غيىا اإلالهم ال٣اثض" باقا ٖلي مدمض" و٧ان الٗشماهيت  الٗؿ٨غيت ال٩اعػميت الصخهيت ٨ٞغ  يمً ؤن اإلال٩ي،وما هٓامهم ٞو

 هٓامها جٟغى مهيمىت اإلاخدضة الىالداث ألن هٓامهم؛ ٞغيىا ختى ادُاليا" مىؾىلجي"ؤإلااهياو" خلغ"و عوؾيا" ؾخالحن"بـ مخىط
 لؤل٢ىي  دسً٘ وال٩ل الىَىيت دضعي ٞال٩ل الىالء في واػصواظيت باإلاٗادحر اػصواظيت  ىا٥ اإلاغاح جل٪ ٧ل في وهلخٔ.الضدم٣غاَي

. الًٟل ناخب

 ٖلحها اإلاخٗاٝع اإلاٟا يم ٧ل حهؼ الخٛيحر خغا٥ اإلاٗغوٝ،ؤن مً ":ئسباٟ وللٝادة خشاٟ للخُٕحر:"والاسبّىن  الثالث الٝاِذة
  دٓهغ لهظا اإلاخبٗت؛ الاصاءاث ٧ل ويٛحر

ً
  ٢هىعا

ً
 الٗغا١ ٖلى دُب٤ ما و ظا الجضص، الٗغب الؿاؾت وعئي  جهىعاث في بصعا٦يا
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 ؾيىاعيى ٖلى حٗخمض ؤن للخٛيحر اإلادغ٥ ال٣ىي  صٖا مما الهاويت بلى الٗغا١ ظغوا الظدً الجضص لل٣اصة وؾياسخي ٨ٞغو  بعبا٥ مً
 الًض آلازغ م٘ مخٗاملت ، اإلاخىاٞؿت ال٣ىي  وجُاخً ؤلاؾتراجيجيت، الٟىضخى لخىدكغ الٗغبي؛ الؿياسخي اإلاكهض ٖلى الخًاص

 1. الهٟغيت اإلاٗاصة مىُل٤ مً

 معخٝبلُت سؤٍت والّشب الخُٕحر: الثالث اإلابدث

ال١، ٖلى ؾهلت الضو٫  مؿخ٣بل زاللها مً والخيبا وال٣ياصة الخٛيحر ٞلؿٟت اج٣ان مهمت ج٨ً لم  ؤنٗب مً بضث بل ؤلَا
 في ؤبضٖىا الظدً بال٣اصة مليء ٞالٗالم لؤلمام، زُىة والخ٣ضم ؤمتهم مهحر بدمل دىان  الظدً الباخشحن ناصٞذ التي اإلاهام
 مخًاصة ؤو مخىاٚمت ٧اهذ بن ٢ىجه ؤؾغاع م٩امً ًٖ الُٛاء ٧اقٟحن الخٛيحر م٘ دخٗاملىن  و م ال٣ياصة الهىع  ؤعوٕ بْهاع

. ال٣اصة مضع٧اث م٘

ىاِذ ٜىاهحن: ألاو٥  اإلاىلب : والخماد الخىأم بحن الخُٕحر ٜو

ت الىٍم يهذم الخُٕحر" والاسبّىن  الشابّت الٝاِذة ". اإلاش٠ضي  الح٢م هٍام ٌُّذون  والٝادة اإلاش٠ٍض

 الٗالم ٢لب الٗغب ؤن خ٣ي٣ت ًٖ ؤٞصر ؤلاؾتراجيجيت، أل ميتها الٗغبيت؛ الؿاخت ٖلى الخٛيحر ٢ىي  جضاٞ٘ ؤن في الق٪

خه  ىضؾت بةٖاصة حٛيحره مً بض ٞال الىحر، وال٨ٟغ بالُا٢ت الىابٌ  والىٓام دخالءم بما ظضدض مً بؾتراجيجيت-الجيى  زاَع
 (2).وظى ه بخٛيحر الىٓام جغميم ٞيٗاص هٟؿه الىهج بلى دغظ٘ حٛيحر ٧ل ل٨ً الضولي

": الح٢م هٍم ًشممىن  والٝادة الىٍام يهذم الخُٕحر: والاسبّىن  الخامعت الٝاِذة

٣ؿيىاعيى اث ٖلى  هٟؿه،ٞهم الخِ هٟؿه، ٞيالغ٦ب ٞهم للؿلُت اإلاهمكحن الُامدحن لدؿلم وؾيلت ٞةجها الخٛيحر ٞو
 با٢يت واإلاٟا يم ال٣يم ألن ظى غو؛ وليـ ق٨لي الاؾتراجيجيت،ٞالخٛيحر باالصاءاث مسخلٟىن  ال٨ٟغيت اإلاىُل٣اث في مدكابهىن 

 (3).زاهيت بهىعة ل٨ً

": للح٢م حذًًذا هٍاًما ًإظعىن  والٝادة الىٍام يهذم الخُٕحر: والاسبّىن  العادظت الٝاِذة

ها مً ٞغيضة بدالت دمغ الظو الٗالم ؤن في الق٪  والظو(الٛغبيت الضدم٣غاَيت)الضدم٣غاَي بالخٛيحر مخمشلت هٖى
 مُلىب  ى ما ليىاؾب حٛيحره دجب ألامغي٨يت الضدم٣غاَيت الخٗاليم دسال٠ بلض قا٧لت،٩ٞل ٚحر ٖلى ألاهٓمت ٧ل ؾيدُم

؛
ً
ا،بٗض ؤو ٖؿ٨غًيا وليـ لبرالي هٓام اإلاُلىب ألن ٖاإلايا  الخٟاٖل صعظت ٖليه ج٣اؽ مٗياًعا الضدم٣غاَيت ؤنبدذ ؤن مل٨يًّ

ىب الٟاٖلىن  الضولي،ٞال٣اصة ٗىا الظدً اللبراليىن   م بهم اإلاٚغ رلت قٗاع ٞع ت للؿياؾت اللبّل  .الكٗىب وصم٣َغ
ً
 ٖلى وجإؾيؿا

. الضولي الىٓام و٢اصة الٗغب بحن ألاوانغ ج٣ىو  و٢ىاٖض ؤؾـ ٖلى مبييت ظضدضة جغجيباث بوكاء ٨ٞغة بغػث طل٪

                                                           
1

، اطروحة دكتوراه "الوالٌات المتحدة االمٌركٌة انموذجا" سٌف نصرت توفٌق الهرمزي ، مقتربات القوة الذكٌة كآلٌة من الٌات التغٌٌر الدولً : نظر ي

 .42، ص 2014جامعة النهرٌن ،  –كلٌة العلوم السٌاسٌة  –

،  لبنان،عدد-مجال الثقافة، مجمة المستقبل العربي،بيروت عبد اإللو بمقريز، تحديات إقامة نظام شرق أوسطي جديد وانعكاساتو عمى2.
 .  ،ص995 

دراسة في اإلبعاد االستراتيجية لمشروع شرق األوسط الكبير، رسالة ماجستير : األمريكية-حازم حمد موسى الجنابي، العالقات العربية. 
 .265-264،ص2006بغداد،-،كمية العموم السياسية، جامعة النيرين

شخصٌة وبنظرة موضوعٌة ان الدٌمقراطٌة الغربٌة المصدرة الى عالمنا العربً واإلسالمً ال تتفق وقٌمنا وعادتنا وتقالٌدنا، بقناعتً ال
فهً ثوب غربً لرجل شرقً والفارق كبٌر ما بٌن االثنٌن ، ولكنها شماعة وشعار معلن ألهداف ودوافع استراتٌجٌة مضمرة لتحقٌق 

 . سٌف نصرت الهرمزي. مارب علٌا
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ىاِذه الخُٕحر ٜىاهحن: الثاوي اإلاىلب ت وجٝىحن ٜو
ّ
: البلٝى

 ":لُد٢مىا الىٍم ًجضؤون  والٝادة الىٍام يهذم الخُٕحر: الاسبّىن  و العابّت الٝاِذة

 للمٟا يم جماما ال٨ٗـ ٖلى عئيت له ٧اهذ عابٗا ع ُا هجض الٗغب، إلاؿخ٣بل بغئيخه بًٗهم ًْ ما زالٝ ٖلى

 وا م ، ٨ٞغا مى٣ُت ازُغ ألجها ؛" الٗالم بل٣ىت"إلابضؤ اقمل مٟهىم  يمً مً" الٗغب بل٣ىت"مبضؤ مً الؿاب٣ت،مىُل٣حن
 ٞالخل(1).الٗاإلايت ال٣ىي  ظظب مهضع وهي الٗاإلايت، للخٛيحراث مدغ٦ت وهي الٗاإلايت، للٟىضخى ؾبب ٞهي ا٢خهاصدا، مى٣ُت

،( 73) بلى الٗغب جدىيل  ى
ً
 الخٛيحر زمي ومً الخٛيحر، حٛيحر يٗجي ال٩ىهٟضعالي الىٓام بلى الٟضعالي الىٓام مً ٞالخدى٫  ٧اهخىها

 اإلااامغة الؿىصان ألاوؾِ،ٞجري  الكغ١  ؤويإ جا٦ضه ما ،و ظا"الٗهبيت"و" ال٣بليت" الخًاعة ٢بل ما بلى الٗغب ؾحرظ٘

ىع،صويلتؤهىبت اإلاؿيديت،صويلت الجىىب ؤلاؾالميت،صويلت الكما٫ صويلت)اإلاخجضصة،  مإؾاة والهىما٫ ٖجها، ديخج التي( صاٞع

لؿُحن ،البلض مخ٨غعة  خؼب اإلاؿخ٣بل،صويلت صويلت)صويالث زماوي ٢ل٣ه ًٖ ديخج ال٣ل٤ البلض اإلاٛيبت،ولبىان الضولت وال٣غيت،ٞو
 ممل٨ت ،والٗغا١(حهىصدت صعػيت،صويلت ٞلؿُيييت،صويلت الٗلىيت،صويلت الٗلماهيت،الضويلت بحروث اإلااعوهيت،صويلت هللا،الضويلت

ت،صويلت بٛضاص،صويلت صويلت) صويالث زالر مظابدها ًٖ ديخج اإلاىث،  جيخج ظماٖيت بباصة ا٦بر ناخبت وؾىعيا(٦غصؾخان ال٩ٞى
 واإلاضدىت م٨ت صويلت) ديخج ،الؿٗىصدت(الضعػيت،٦غصؾخان صمك٤،الضويلت خلب،الضويلت ،صويلت الٗلىيت الضويلت) صويالث زمـ

 مشل وجىػٕ ٞخ٣ؿم ألازغي  الخليج صو٫  ؤما ،( الى ابيت ؤلاخؿاء،صويلت وصويلت ٢لت،اإلاؿذ الؿٗىصدت واإلامل٨ت ؤلاؾالميت،
ت صويلت بلى جًم ال٩ىيذ  ٖمان،واليمً ؾلُىت بلى جًم وؤلاماعاث واإلاضدىت، م٨ت صويلت بلى جًم والبدغيً و٢ُغ ، ال٩ٞى
 صويلت)جيخج مٗخمضة مإؾاة مهغ( ٞلؿُيييت صويلت مل٨يت، صويلت) ،ألاعصن(الجىىبيت واليمً الكماليت اليمً) الٟىضخى الضولت

 وصلخا ؾيىاء في حهىصدت ؤؾىان،صويلت ٖانمتها ؤهىبت ال٣ا غة،صويلت ٖانمتها ؤلازىان ؤلاؾ٨ىضعيت،صويلت ٖانمتها ألا٢باٍ

 ٖلماهيت، صولت)  الٗغبي،اإلاٛغب اإلاٛغب ؤعاضخي مً الجؼاثغ،البىليؿاعيى بلى الىىبت مً الاماػيٜ ؤو البربغ)بٞغي٣يا قما٫(.الىيل

 ،ؤما(وهىا٦كٍى مىعيخاهيا)مىعيخاهيا (َغابلـ،صع٢ت،ٞؼان،البربغ ،ليبيا(والبربغ الجؼاثغ)الجؼاثغ جىوـ، ،(بؾالميت وصولت
 ادغاوؿخان، ٖغبؿخان، صويلت جغ٦ؿخان، صويلت ؤطعبيجان، صويلت ٦غصؾخان، صويلت) ٖلى ٞخ٣ؿم (وؤٞٛاوؿخان وبدغان با٦ؿخان)

 الخٛيحر، مً زاث٠ ٞالجمي٘.الخ(...٦كمحر با٦ؿخان،صويلت صويلت اٞٛاوؿان، صويلت بلىقؿخان، صويلت بىزؼؾخان، صويلت
. بضؤث الجهادت بضادت ؤن يٗجي الخٛيحر وحٛيحر

 الخاجمت

 
ً
 ؤعب٨ذ وؾلى٦ياث ؤخضار مً جٟاٖالجه ؤٞغػجه وما ؤلاؾالمي، الخاعيش بها امخاػ التي الخاعيسيت ال٣غاءة مً اهُال٢ا

 نىإ مضع٧اث في دضوع  إلاا واضر جٟؿحر وي٘ ًٖ الازخهام وطوو  والباخشىن  الضاعؾىن  الاؾتراجيجي،عجؼ اإلاضع٥ بضوع ا
 ٢ىاهحن في الخىٓحر الهٗب مً ٩ٞان ؤلاؾالميت، الاؾتراجيجياث ًٞاء في دضوع  ما جٟؿغ بؾتراجيجيت عئيت بىاء ؤو ال٣غاع،

ت ال٣ياصة ب٣ىاٖض والخيبا الخٛيحر،  الضعاؾت ٢يض اإلاٗجي الخٛيحر ٞان خا٫، مً د٨ً وبن.الخٛيحر بٗض ما ألاهٓمت مؿخ٣بل إلاٗٞغ
 ع ان مىي٘ ولخ٩ىن  للخٛيحر، ٢ياصة لبىاء والكامل، ألاوؾ٘ مضلىله بلى الًي٤ خحزه مً ليسغط الخٔ وخالٟه ال٣ضع له ٦خب

.  لل٣ىي 

                                                           
 . 7،ص2004السيطرة عمى العالم ام قيادة العالم، ترجمة عمر األيوبي، دار الكاتب العربي، بيروت،: زبغينوبرجنسكي،االختيار.  
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 الضوليت، الخٟاٖالث في خحز مً قٛل وما ؤ ميت، مً الخٛيحر ٢ىاهحن مكغوٕ اخخىي  ما طل٪، ٖلى صليل ا٦بر ولٗل
  الاؾتراجيجي ال٨ٟغ ٚظا ا التي ؤلاؾالمي اإلاضع٥ خملها التي ؤلاؾتراجيجيت الخلٟيت ٖلى دض٫ ٞاهه شخيء ٖلى ص٫ بن و ظا

ً
 مُٗيا

. ؤلاؾالميت ألاظىضة في ؤولىيت للخٛيحر

 وؤن ال٣اصة، نى٘ م٘ ولض الخٛيحر ؤن لىظضها ؤلاؾالميت، ؤلاؾتراجيجيت مؿحرة نٟداث واؾخ٣غؤها الخاعيش بلى ٖضها ولى
 الخٛيحر مى٤ُ مً آلازغيً م٘ حٗاَذ التي ألا٢ىياء ال٣اصة بؾتراجيجيت ؤؾاؽ الخٛيحر و٦إن الخٛيحر، دهىٗىن  ال٣اصة

. الهٟغو 

 
ً
 مالمذ وباهذ ؤلاؾالمي، الاؾتراجيجي ال٨ٟغ اؾخ٣غاء واليؿغ الؿهل مً وباث الضولي الؿلى٥ اجطر الٟهم، لهظا وجبٗا

 و ل متزن  ٚحر بىاءه وظض بن وبٗض الىٓم، بىاء دخل٠٣ وبضا ؤلاؾالميت، الخٛيحر ؤمىاط اعجٟٗذ بن بٗض بسانت ٞيه الٛمىى

: مجها الىخاثج مً بجملت اإلا٣اعبت  ظه مً لىسغط مىه، بض وال خخمي ؤمغ الخٛيحر بان يٗخ٣ض الجمي٘ باث صعظت بلى

 
ً
.  الاجهياع بلى ٢اصا حٗا٦ؿا وبطا البىاء بلى ٢اصا هٟؿه باالججاه ؾاعا بطا ٢ىاٖض ولئلصاعة ٢ىاهحن للخٛيحر ؤن -أوال

 حٗخمض الخٛيحر ٢ىاٖض ؤما الى٢ذ، م٘ واوسجاما الخالت بدؿب والخٛيحر للخٗضدل ٢ابلت مغهت ٢ىاهحن الخٛيحر ٢ىاهحن ؤن-زاهُا

.  ؤلاصعا٧ي بىائهم وؤؾـ ال٣غاع نىإ مغوهت ٖلى

 
ً
.  الخٛيحر ٢ىاٖض بصعا٥ هي الخٛيحر، إلصاعة وؾيلت وزحر. الخٛيحر ٢ىاهحن اج٣ان هي الخٛيحر، ل٣ياصة وؾيلت زحر-زالثا

 
ً
. الخٛيحر حٛيحر مغخلت وصزلىا الازىحن في ؤز٣ٟىا الٗغب ؤن ها٦ض ؤن دم٨ً ج٣ضم، ما ٧ل ٖغيىا وبٗض-سابّا

 
ً
.   الخ٣ؿيم وج٣ىحن اإلاهحر ج٣غيغ: ؤوالخٛيحر؛ بخٛحر دىظع اإلاؿخ٣بل بن-خامعا

 ٖلى ههذ والتي للضعاؾت ويٗذ التي الٟغييت وص٢ت صخت بلى وهخىنل ههل اؾخيخاظاث، مً ؤٖاله وعص ما ٧ل مً

. الخضوص وحٛيحر الىظىص جهادت يٗجي و ظا (الُٝادة ٜىاِذ الٝادة مذس٠ت،٘ٝذ ٔحر الخُٕحر ٜىاهحن ١اهذ ١لما)

ُاث :   الخـى

 في بها والازظ للضو٫  والاٞى٫  الهٗىص اؾباب لٟهم الخٛيحر ب٣ىاهحن ال٣غاع ناو٘ لخٛظو ظاءث الضعاؾت  ظه -1

 .ال٣ياصة
  اإلااؾؿت او الٟغص مؿخىي  ٖلى م٩اهتها ٧اهذ مهما ال٣ياصاث ٖلى -2

ً
 له والاؾخجابت الخٛيحر اؾديٗاب الضولت الى ونىال

٤ ٖلى  . والؼماهيت اإلا٩اهيت الٓغوٝ ٞو

 يؿدكٝغ ان ال٣اثض ٞٗلى والخايغ الخاعيش إلاًامحن اؾدكٟاٝ الا هي ما صعاؾدىا اٞغػتها التي ال٣ىاهحن ان -3
 . الخٛيحر ددضر ان ٢بل ٖمليت مدا٧اث ٖبر اإلاؿخ٣بل

ا الخٛيحر ٧ل ليـ ألن الخٛيحر، مً دساٝ ال ان ال٣اثض ٖلى -4  اإلاًاص الخٛيحر مٗالجت وان ، مىه الادجابي ٞهىا٥ ؾلبيًّ
اثلخه؛ خ٨مه ٦غسخي زضمت وليؿذ لخضمتها ظاءث التي البكغيت ٖلى او٩ٗاؾاتها ؾخ٩ىن  بال٣ىة  الٟىاء ماثله ألن ٖو

 . ابى ام قاء هٓامه واٞى٫ 

 وماؾؿاث ومجخم٘ ٦إٞغاص ٞٗليىا(  بإهٟؿهم ما يٛحروا ختى ب٣ىم ما يٛحر ال هللا بن)  وظل ٖؼ٫  هللا د٣ى٫  وازحرا
 والاؾخ٣غاع والامً الٗض٫ ويٗم مهلخخىا في الخٛيحر دهب ختى ؾىء مً اهٟؿىا في ما وٛحر ان ، وصو٫ 
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 ؤلاٜلُمُت والىاةُٙت العىسٍت ألاصمت
ىاِت الىاةُٙت اإلاعألت مإجمش أؼٕا٥ مً مٝخبعت بدثُت وسٜت)  ٛ  في ألاٜلُاث ـو  الزي ال٢بحر، الّشبي اإلاؽش

 (2014ظبخمبر15-13 مً للٙترة اإلاُذ البدش –ِمان في العُاظاث، ودساظت لألبدار الّشبي اإلاش٠ض أٜامه

اػ مدمذ هاجي د.م.أ
ّ
 الّشاٛ-ج٢ٍشذ حامّت-العُاظُت الّلىم ١لُت/  الهخ

 

  

: اإلاٝذمت

 الضو٫  لخٟخيذ بؾغاثيل صولت ٢يام و٢بل زُُذ ٢ض ٧اهذ الٗاإلايت الههيىهيت ؤن مجهم الٗغب بسانت الباخشحن ؤٚلب دخ٤ٟ
غ٢يت، َاثٟيت ؤؾـ ٖلى ،1916 الٗام في بي٩ى ؾاد٨ـ مٗا ضة زغاثُها عؾمذ التي الٗغبيت   ظا جسُيِ واؾخمغ ٖو

. ال٨بري  الاؾخٗماعيت الضو٫  وبضٖم الىخضويت الٗغبيت اإلاكاعي٘ ٧ل مجابهت ًٖ ًٞال الخايغ، و٢خىا الى الخٟخيذ

 :الى الضعاؾت تهضٝ   

غ٢يت َاثٟيت ؤؾـ ٖلى الٗغبيت اإلاى٣ُت لخٟخيذ ؤلاؾغاثيلي-الههيىوي الخسُيِ ببغاػ -  .ٖو

- ِ  الغثيؿت الٗغبيت لل٣ىي  وجٟخيديت جضمحردت مسُُاث مً الخايغ الى٢ذ في جىٟيظه دخم ما م٘ ؾاب٣ا جسُيُه جم ما عب
 .ؤلاؾغاثيلي الٗغبي الهغإ مٗاصلت في

 طل٪ في ؤلا٢ليميت ال٣ىي  صوع  وببغاػ ؤلا٢ليمي، الُاثٟي الهغإ بط٧اء في الؿىعيت ألاػمت صوع  ٖلى بالخدليل الى٢ٝى -
 . مهالخها مً اهُال٢ا

 .ؤلا٢ليمي اإلاؿخىي  ٖلى الؿىعيت ألاػمت اليه جاو٫ ٢ض ما اؾدكغاٝ -

ها ؤ ميت مً الضعاؾت ؤ ميت وجيب٘       حكهضه ما بن بط والاؾالميت؛ الىَىيت وخضتها وحهضص الٗغبيت الضو٫  دمـ ألهه ؛ مىيٖى
جي اإلاؿخىيحن ٖلى ٣ٖبا ا جدمض ال هخاثج الى وؾياصو الٟىضخى خض بلى دهل مىًبِ ٚحر خغا٥ مً الٗغبيت اإلاى٣ُت  الَى

ىظع والا٢ليمي،  ٖلى واهما الضو٫، بٌٗ في الضازلي اإلاؿخىي  ٖلى ليـ الُاثٟيت الخغب خاٞت بلى جهل ٢ض ا٢ليميت بٟىضخى ويُل

 .مباقغة خغًبا ؤو و٧الت خغب ٧اهذ ؾىاء الا٢ليمي اإلاؿخىي 

 الذساظت ئؼ٣الُت

ت ًٖ ؤلاظابت زال٫ مً الخدليل مً بصخيء مٗالجتها وؾيخم ؤلاق٩الياث، مً خؼمت الضعاؾت جشحر          الدؿائالث مً مجمٖى

: مجها

 .ؤلا٢ليميت؟ الُاثٟيت بزاعة في الؿىعيت ألاػمت ؤصث ٦ي٠ -

 الىٓام مً مى٢ٟها لخٛيحر الٗغا٢يت الخ٩ىمت صٖذ التي ألاؾباب وما الؿىعيت؟، ألاػمت مً الٗغاقي اإلاى٠٢ خ٣ي٣ت ما -
 . الؿىعو؟

خباعاث ؤم الُاثٟي؟، لالنُٟاٝ هديجت ظاء الؿىعيت ألاػمت مً ؤلادغاوي اإلاى٠٢  ل -  .ؤزغي؟ اٖل
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   بدغان ماعؾذ  ل -
ً
ا  .الؿىعو؟ الىٓام لضٖم الٗغا٢يت الخ٩ىمت ٖلى يَٛى

 .لهالخهم؟ ألاػمت اؾدشماع في ألا٦غاص د٨ٟغ ٦ي٠ -
.  ؟ ؤلا٢ليمي اإلاؿخىي  ٖلى الُاثٟي الانُٟاٝ ألاػمت عؾمذ ٦ي٠ -

 الذساظت ٘شلُت

 جٟخيذ باججاه والاؾخٗماعو  الههيىوي اإلاسُِ ؾيا١ في ظاءث الؿىعيت ألاػمت ؤن:  ماصا ا ٞغييت مً الضعاؾت ؾدىُل٤    
ِ مما ؤ٦بر ؾي٩ىن  عبما وبك٩ل اإلاسُِ،  ظا زماع ظجي داقغ ما و ى اإلاى٣ُت، ُِل

ُل
 الضدييت الُاثٟيت بزاعة زال٫ مً له ز

 اإلاى٣ُت في مهمت صو٫  انُٟاٝ لخٗيض ؤلا٢ليمي، اإلاؿخىي  ٖلى ليدؿ٘ وبهما ٞدؿب، ال٣ُغو  اإلاؿخىي  ٖلى ليـ والٗغ٢يت
 صو٫  ٖلى ٦بحرة هخاثجها ج٩ىن  ب٢ليميت َاثٟيت خغب خاٞت بلى جهل ٢ض اإلاى٣ُت، ٖلى ٦بحرة بمساَغ ولخىظع ألاؾاؽ،  ظا ٖلى

. اإلاى٣ُت

:  مباخض زالزت ٖلى البدض  ي٩ليت وؾدخىػٕ

 الخُغ١  ٞحها وؾيخم الٗغبيت، اإلاى٣ُت وجدضدضا ألاوؾِ الكغ١  ل٣لب وألامغي٩ي الههيىوي الخسُيِ: ألاو٫  اإلابدض
٢ت الٟىضخى بىٓغيت طل٪ وعبِ اإلاى٣ُت، لخٟخيذ ال٣ضدمت الاؾخٗماعيت للمسُُاث

ّل
 بٗض اإلاخدضة الىالداث َغختها التي الخال

. الٗغا١ اخخال٫

 مً ؤلا٢ليميت الضو٫  مى٠٢ زال٫ مً الُاثٟيت  ظه عنض ؾيخم بط الؿىعيت؛ ألاػمت في ؤلا٢ليميت الُاثٟيت: الشاوي اإلابدض

. الؿىعيت للمٗاعيت والضاٖم له واإلاٗاعى الؿىعو، للىٓام اإلاايض بمدىعحها الؿىعيت ألاػمت

 وبحن جى٢ٗه، دم٨ً ما ؤؾىؤ لخخى٢٘ الخهٗيض بحن ؤلا٢ليميت الُاثٟيت ؾخٟغػه ما مؿخ٣بل اؾدكغاٝ مداولت :الشالض اإلابدض
. الؿىعيت لالػمت خل بدجاص بٗض وتهضثتها ٖلحها الؿيُغة ٖلى الٗمل

٣ي الفهُىوي الخخىُي: 1  الّشبُت للمىىٝت وألامٍش

 الفهُىوي الخٙخِذ ظُاظت: 1-1

 الخمؼ١  ػياصة ٖلى اؾتراجيجي و٦هضٝ الههيىهيت، و٢بلها وكىئ ا مىظ اؾغاثيل ٖملذ الٗغبي، ال٠ًٗ ػياصة لٛغى        
 ج٣اعب ؤو إلاى٘ هاظٗت وؾيلت ٞهي وباإلا٣ابل ؤلا٢ليميت، بؾغاثيل م٩اهت حٗؼيؼ في ال٨ٟيلت ٞهي الخٟخيذ، ؾياؾت ٖبر الٗغبي

ت لخ٣ضدم الٗاإلايت الههيىهيت اإلاىٓمت صٞ٘ الظو  ى اإلاب٨غ ؤلاصعا٥ و ظا. ٖغبي وخضوو   الؿالم ماجمغ بلى ظيىؾياؾيت زاَع

 ال٣اثمت الؿياؾيت ال٨ياهاث وجٟخيذ واإلاظ بيت، الازييت الاه٣ؿاماث بزاعة ٖلى الٗمل يغوعة في ،وجخلخو1919 ٖام ٞغؾاو في
 
ً
  لبىان، مً بضءا

ً
 الؿيىاعيى اث مً ال٨شحر َغخذ  ظا وألظل. 1الٗغبيت الضو٫  وب٣يت ومهغ والٗغا١ بؿىعيا مغوعا

 ٖام في الههيىهيت الخغ٦ت مجلت في وكغث التي(   Oded Yinon)  داهىن  ؤوصدض َغخها التي الىزي٣ت مجها  هظ٦غ والاؾتراجيجياث،

 ٧اهخىهاث ٖلى الٗغبي الٗالم وبل٣ىت ج٣ؿيم بلى نغاخت  ٞحها وصٖا ،(  Astratgy For Israel in The 1980 ِل )  بٗىىان 1982
                                                           

حسب وجية نظره أن منطقة القمب لمشرق األوسط ىي تمك الممتدة من إيران شرقا إلى مصر والسودان غربا، ومن تركيا شماال إلى بيحدد الباحث  )*(
 .الخميج العربي وبحر العرب جنوبا

سرائيل عبر مائة عام)  ، دراسة تحميمية في ندوة صراع القرنوآخرون سيد يس :بيذا الصددينظر .  1 : عمان) ، (الصراع العربي مع الصييونية وا 
طقة، شبكة الصحافة غير دارا باخوس الفغالي، تخوف أوربي من مخطط صييوني لتفتيت المنو، 11ص ، (1999مؤسسة عبدالحميد شومان، 

 www.voltaire.net. المنحازة

http://www.voltaire.net/
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 الٗام في ألاوؾِ الكغ١  ألبدار صدان مغ٦ؼ هضوة في صوعه ددؼ٢يل ؤلاؾغاثيلي الاؾتراجيجي د٨كــ٠ ظاهبــه ومً ،1ؾياؾيت

ت ٖلى حؿدىض ٖٓمى بؾتراجيجيت جدب٘ ؤن بؾغاثيل ٖلى بن ،1990  مً الٗغبيت الخجمٗاث جٟخيذ: مجها ألاؾـ، مً مجمٖى

 . والُاثٟيت الازييت الجماٖاث صٖم َغي٤ ًٖ الضازل

 الخاعظيت بىػاعة الؿياؾيت ألابدار مغ٦ؼ م٘ وبالخٗاون  ؤلاؾتراجيجيت لؤلبدار دالن باعا مغ٦ؼ هٓم 20/5/1992 وبخاعيش
ً في والُاثٟيت ألازيييت الجماٖاث مً بؾغاثيل مى٠٢)  هضوة ؤلاؾغاثيليت  الضٖم ج٣ضدم يغوعة الىضوة وؤ٦ضث الٗغبي، الَى
ً صازل لؤل٢لياث الٗؿ٨غو  ً في الهغاٖاث ج٨غيـ في ج٨مً بؾغاثيل مهلخت ألن الٗغبي؛ الَى  ؤ٢ىي  بك٩ل الٗغبي الَى

.   الؿاب٤ مً واٖى٠

 الٗغبيت الؿياؾيت الىخضاث وحكٓيت جٟخيذ يغوعة ؤٖيجهم ههب ؤلاؾغاثيليىن  والؿاؾت الباخشىن   االء وي٘ ل٣ض     
 وهسو والٗؿ٨غو، الؿياسخي الىػن وطاث ٞحها اإلاازغة جل٪ بسانت الٗغبيت ألا٢ُاع ظمي٘ جُا٫ مخٗضصة ؾيىاعيى اث وبٞغاص
 بلى وؾىيا  ؤلاؾالميت، ومهغ والبربغ، الىىبت، وبالص ٢بُيت، نٛحرة صويالث ٖلى جخ٣ؿم ؤن لها دغاص التي مهغ  ىا بالظ٦غ

لىيت، صعػيت ؾييت، صويالث  .و٦غصدت وقيٗيت، ؾييت، صويالث بلى والٗغا١ ٖو

حر حؿخُي٘ ال بؾغاثيل ؤن دغي  ألاوؾِ الكغ١  في للىي٘ ؤلاؾغاثيلي ؤلاصعا٥ ؤن  ى  ىا، اؾخيخاظه دم٨ً ما  ألاويإ جٞى

الت ب٢ليميت   ٣٦ىة والاهُال٢ت ؤمجها، لهياهت اإلاشلى ّٗل ٞ  
ّل
:    ضٞحن لخد٣ي٤ وججؼثتها اإلاى٣ُت صو٫  بةيٗاٝ بال

. اإلاى٣ُت في  يؿىص ؾٝى الظو واإلاى٤ُ بؾغاثيل وظىص مى٤ُ بحن الخجاوـ مً هٕى بدجاص : ألاو٥ 

 ألا٦ثر  بالضو٫  ابخضاءً  الخٟخيذ، ؾياؾت باجبإ ؾىاء اإلاى٣ُت، صو٫  بيٗاٝ مً ٞالبض ألاو٫  الهضٝ جد٣ي٤ ولٛغى: الثاوي
 .ؤلادغاهيت  –الٗغا٢يت ٧الخغب اإلاى٣ُت، صو٫  بحن الهغاٖاث وبط٧اء اؾخٛال٫ ؤو إلؾغاثيل، ٖضاءً 

اءة ؤلاٜلُمُت الٙىض ى: 1-2
ّ
 البى

 ٦بحرة خماؾت عايـ ٧ىهضالحزا ألامغي٨يت الخاعظيت وػيغة ؤبضث ،2005 هيؿان بضادت بىؾذ واقىًُ صخيٟت م٘ خضدثها في

 بن: لها ٢يل وخيىما واإلاىاليت، الخليٟت ألاهٓمت اؾدبضا٫ بلى طل٪ ؤصي بن ختى ألاوؾِ، الكغ١  في الضدم٣غاَي للخدى٫ 
 ٖلى ؤلاؾالميت الجماٖاث ؾيُغة ؤو الٟىضخى بحن لالزخياع ؾىي  آزغ مجاال جتر٥ ال اإلاى٣ُت  ظه بها جمىط التي الخٟاٖالث
 وؤن مؿخ٣غا، ليـ الخالي الىي٘ بن بال٣ى٫  جترصص لم عايـ ؤو ٞةجها الضدم٣غاَيت، اهخهاع بلى بالًغوعة جاصو ولً الؿلُت،

 مما ؤًٞل ويٗا الجهادت في جيخج عبما التي ،(الخال٢ت) الٟىضخى هٕى مً هي الضدم٣غاَي الخدى٫  ٖمليت جٟغػ ا التي الٟىضخى

 الظو الخٛيحر ؤن ط٦غ بىلسخي، عيٟى مجلت في له م٣ا٫ في ما٦ٟيل ماد٩ل -ألامغي٩ي الباخض وبدؿب. 4 خاليا اإلاى٣ُت حٗيكه
ا د٩ىن  ؤن دجب اإلاخدضة، الىالداث له حؿعي لحها بُبيٗخه، ٖضواهيًّ  دجب التي( البىاءة) الٟىضخى ويدضص بالهجىم، اإلاباصعة ٖو

باٖها
ّل
 وؤن وؤهٓمت، وظماٖاث ؤٞغاصا للخغيت اإلاٗاعيت ال٣ىي  وبػالت لها، والترويج الخغيت بمبضؤ بااللتزام ألاوؾِ، الكغ١  في اج

                                                           
، 2000، أيمول 1فاق إستراتيجية، بغداد، العدد آناظم عبد الواحد جاسور، المشروع العربي والمشاريع الغربية والصييونية المضادة، مجمة . د.  1

 .64-63ص ص 
. 65ص نفس المصدر،.  2
ندوة موقف إسرائيل من الجماعات األثينية والطائفية في الوطن العربي، ترجمة الدار العربية لمدراسات والنشر، القاىرة، مركز الدار : ينظر .  3

 . 1990العربية لمدراسات والنشر، 
 .6/4/2005حسن نافعة، كوندي والفوضى الخالقة في المنطقة العربية، الحياة المندنية، . د.  4
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 وكغتها التي الصخٟيت ماجمغاجه ؤخض وفي. الؿيُغة جدذ ٞىضخى بجها: آزغ بمٗجى ،1 والبىاء الخضمحر الٟىضخى  ظه جخًمً

إل ؤعصجم بن )):بىف الغثيـ د٣ى٫  جادمؼ، هيىيىع٥ صخيٟت  هخان ٦خاب ٞا٢غئوا الخاعظيت للؿياؾت مٟهىمي ٖلى الَا

خسظ ٢ض والتي اجسظث التي ال٣غاعاث مً ال٨شحر ٞهم ٖلى ؾيؿاٖض٦م ٞاهه ،)*(قغاوؿ٩ي
ُل
 ٢ًيت)  ال٨خاب  ظا ٖىىان ، (( ج

 وؾيلت بىنٟها الُاثٟيت اؾخسضام اإلاخدضة الىالداث ٞحها ويضٖى ،( الخال٢ت الٟىضخى)  هٓغيخه ٞيه يكغح(  الضدم٣غاَيت
 في الجضص اإلاداٞٓحن ؾياؾت دضٖم بظل٪ و ى الٗغبيت، اإلاى٣ُت في الضدم٣غاَيت وجد٣ي٤ الكغ، مدىع  ٖلى لل٣ًاء

.   ألاوؾِ الكغ١  في الخال٢ت الٟىضخى هدى بؾتراجيجيتهم

 البذاًت هٝىت الّشاٛ:أوال

 الٗغا١،( جدغيغ) ٖمليت م٘ ألاوؾِ الكغ١  في ٞٗال ؾيبضؤ الخٛيحر ؤن الؿاب٤، ألامغي٨يت الخاعظيت وػيغ -باو٫  ٧ىلً عؤي      
 اإلاخدضة للىالداث بالؾتراجيجيت أل ميخه وطل٪ ،3للمى٣ُت الؿياؾيت اإلاٗالم في ٖمي٣ا جبضال ؤخضر ب٢ليميا ػلؼالا اٖخبره الظو

 ٞبٗض ٞٗال، خهل ما و ى. 4 ملخىن  وليم ألامغي٩ي الخاعيش ؤؾخاط دغاه ما بدؿب ألاوؾِ، الكغ١  إلاى٣ُت ال٣لب دمشل ألهه ؛
ل قغاوؿ٩ي، هٓغيت وخؿب وبهما والا٢خهاص، الخدخيت البجى ٖلى الخضمحر د٣خهغ لم الاخخال٫ صزِل

ُل
 الٟخىت ٞىضخى في الٗغا١ ؤ

 ألانىاث وبضؤث جاعيسه، َىا٫ ؾاب٣ا يكهضه لم وبك٩ل الُاثٟي والخهجحر الضازلي، الا٢خخا٫ خض بلى ونلذ التي الُاثٟيت،
 لٗؼ٫  ال٩ىه٨غيديت والجضعان الخىاظؼ ب٢امت ٨ٞغة بلى الاخخال٫ ٢ىاث باصعث الكٗىع   ظا ولخٗمي٤ ؤ ليت، بدغب مىظعة جخٗالى

. ألازغي  ًٖ الىاخضة بٛضاص في اإلاىا٤َ

لى البلض،  ظا ج٣ؿيم في الخ٨ٟحر يغوعة بلى ألامغي٨يحن الباخشحن مً ال٨شحر صٞ٘ الٗغا١، في الىي٘ بليه آ٫ ما بن       ألاؾـ ٖو
ٗبر ٦يؿىجغ  جرو  دىبرو   االء بحن ومً جُغخها، وبؾغاثيل الههيىهيت ػالذ وما َغختها التي هٟؿها  له خضدض في بهغاخت ليُل

، الٗغا١ بب٣اء في ألمغي٩ا مهلخت ال )) ب٣ىله ألامغي٨يت(  CNN)  قب٨ت م٘
ً
تر٥ ؤن ألاًٞل ومً مىخضا

ُل
ت ٧ل ج  ؤزييت مجمٖى

  (( الخانت خ٩ىمتها حك٩ل مخىاٞؿت

                                                           
. عمي حسين باكير، إستراتيجية الفوضى الخالقة في لبنان، مجمة العصر عمى شبكة االنترنيت.  1

<< http//www. Alasr.ws/Index.cfm.26/8/2005 >> 
ناتان شرانسكي، ييودي مياجر من روسيا إلى إسرائيل، أصبح وزيرا في حكومة شارون لفترة واحدة، استقبمو الرئيس بوش في البيت األبيض، )*(

 .قضية الديمقراطية -مبديا إعجابو بكتابو
. مسفر بن عمي القحطاني، الفوضى الخالقة في نسختيا الطائفية. نقال عن د.  2

 http//www.Islamtoday.net/articles/show – content.cfm?id 
عماد فوزي .المنطقة بعد إيمول، ترجمة بإشراف دالمصالح االستراتيجية الكبرى ألمريكا في تاير، السالم األمريكي والشرق األوسط، .برادلي أ. 3

. 38-37، ص ص (2004، 1الدار العربية لمعموم، ط: بيروت)شعيب، 
. أحمد سميم البرصان، الشرق األوسط، إعادة لمتفكير، مصدر سبق ذكره. د.  4

http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=10473 
 .113، ص (2005مطابع الدستور التجارية، : عمان) وثائق،-حقائق-حروب إسرائيل في العراق، متطمبات نقال عن نواف الزرو،.  5

http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=10473
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  ؤنضع  الظو ألامغي٩ي، الكيىر مجلـ مً عؾمي بك٩ل نضعثْل  ؤن الضٖىاث  ظه لبصذ ما زم ،
ً
 في )*((ملؼم ٚحر) ٢ـغاعا

. و٦غصدت وؾييت، قيٗيت، ؤ٢اليم زالزت ٖلى الٗغا١ بخ٣ؿيم ،25/9/2007

  اإلاىىٝت لخٝعُم الىاةُٙت: زاهُا

 ال٨بحر، ألاوؾِ للكغ١  ال٣لب مى٣ُت لخ٣ؿيم مضزال بىنٟها الُاثٟيت بزاعة الخال٢ت الٟىضخى ؤ ضاٝ ؤ م بحن مً ٧ان ل٣ض
لى ألاؾاؽ،  ظا ٖلى صوله جإؾيـ وبٖاصة ٤ ٖو  ٖلى الٗغبيت اإلاى٣ُت ج٣ؿيم دخم بإن الٗاإلايت، الههيىهيت به َالبذ ما ٞو
غقي، َاثٟي ؤؾاؽ  وبال جاعيش بال مى٣ُت ؤو مؿاخت مجغص الٗغبيت اإلاى٣ُت بلى دىٓغون الجضص واإلاداٞٓىن  ٞالههيىهيت ٖو

 صدييت ؤ٢لياث مً زليِ هي وبهما ٖغبيت، ؤٚلبيت طاث ليؿذ وبجها جاعيسيت، طا٦غة لها وليـ عابِ، دغبُها ال مكتر٥، جغار
غ٢يت،  الىاخضة الضوميىى ٢ُ٘ ؾخدؿا٢ِ بٗضه ومً ألاؾاؽ،  ظا ٖلى اإلاى٣ُت بل٣ىت في ألاولى اللبىت يك٩ل الٗغا١ وباث ٖو

 يابِ -بيترػ عال٠ ٞيه دخدغ٥ الظو هٟؿه الاججاه و ظا. 138الجضص اإلاداٞٓحن ؤبغػ  ؤخض لىيـ بغهاعص بها جيبإ ٦ما ألازغي، جلى
اصة مسُُا وي٘ خيىما مخ٣اٖض، ؤمغي٩ي اؾخسباعاث  اإلاؿلخت ال٣ىاث مجلت في وكغ م٣ا٫ في ألاوؾِ الكغ١  ج٣ؿيم إٖل

 ال٣غن  ؤواثل اإلاى٣ُت ج٣ؿيم جم ٖىضما باأل٢لياث لخ٤ الظو الٟاصح الٓلم ؤؾماه مما مىُل٣ا ،2006 خؼيغان في ألامغي٨يت
ٖذ، وقٗىب ظماٖاث هي ألا٢لياث  ظه ؤن بلى مكحرا بي٩ى، ؾاد٨ـ اجٟا٢يت بمىظب اإلااضخي ضِل

ُل
 والكيٗت، ألا٦غاص، ويظ٦غ ز

حر ا، وؤلاؾماٖيليت، والبهاثيت، واإلاؿيديت، ليه الجماٖاث،  ظه بحن قضدضة ٦غا يت زمت ؤن ويا٦ض ٚو  وظىب دغي  ٞهى ٖو
 ليؿىص وال٣ىميت، واإلاظ ب الضدً ٖلى ال٣اثمت اإلاخجاوؿت، ٚحر الؿ٩اهيت جغ٦يبخه مً اهُال٢ا ألاوؾِ، الكغ١  ج٣ؿيم بٖاصة

ت اإلاسابغاحي الًابِ  ظا وي٣ضم وال٣ىميت، الضدً ٖلى ال٣اثمت بؾغاثيل خالت في ٦ما الؿالم، )  ألاوؾِ للكغ١  ظضدضة زاَع

م الخاسوت غاٞيا خضوص ٖلى ج٣ىم ،( 1 ٜس .     والُاثٟيت الازييت الضدمٚى

 الخ٣ا زم ومً الٗغا١، بسانت اإلاى٣ُت، في الغثيؿت الٗغبيت الضو٫  بٌٗ له حٗغيذ ما ؤن  ى بليه، هسلو ؤن دم٨ً ما بن   
 ما لخا٦ض ب٢ليميا لخىُل٤ وبهما ٞدؿب، البلضدً  ظدً صازل لدؿخ٣غ ج٨ً لم واضخت صدييت َاثٟيت ًٖ ٦ك٠ ٢ض ؾىعيا،

 ليهل وعبما الٗغا١، ٖبر ولبىان ؾىعيا الى ادغان مً اإلامخض الكيعي ال٣ىؽ خى٫  ٖبضهللا اإلال٪ ألاعصوي الٗا ل بليه ط ب
 دم٨ً ال جضعيجيا دىمى بضؤ ٢ض َاثٟي ا٢ليمي لهغإ ٖم٣ا لىا لي٨ك٠ زم ومً الؿٗىصدت، الٗغبيت اإلامل٨ت قغ١  الى الخ٣ا

 ظماخه ٦بذ دخم مالم بيخاثجه الخ٨هً

 

 

 

 

 

                                                           
أن اإلدارة األمريكية  غير، كان أيضًا غير ممزم، (تحرير العراق) سم ان القرار الذي سبق أن أصدره الكونغرس األمريكي المعروف بأولمتذكير ىنا )*(

 .قامت بتنفيذه الحقاً 
. الصييوني -لمسيري، الشرق األوسط الجديد في التصور األمريكياعبد الوىاب . د: لالستفاضة انظر.  138

htpp//www.almotamar.net/news/36374 htm. 3/4/2006  
http//www.Ralph PEETR, wwwarmed force.Journal.14. 
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م خاسوت ( 1) ٜس

ت  للمى٣ُــت الجضدضة الخاَع
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 العىسٍت ألاصمت في ؤلاٜلُمُت الىاةُٙت: 2

 الٟىضخى َغ١  ؤ٢هغ  د٩ىن  ؤن ٦ٟيل الؿياؾيت الُاثٟيت ٖلى ماؾـ الٗغا١ في بىٓام اإلاخدضة الىالداث مجيء ان     
 آلاالٝ إلائاث ؤًٞذ صازليت ؤ ليت بدغب ؤقبه هخاظها ٩ٞان قٗبه، م٩ىهاث بحن الضدييت الُاثٟيت بةزاعة ألامغي٨يت الخال٢ت

 بحن بغؤؾها لخلىح خضتها، زٟذ وان مىظىصة الُاثٟيت  ظه وماػالذ وزاعظيا، صازليا اإلاهجغيً مً واإلاالدحن الكهضاء مً

ظع هي الٗغا١ في الُاثٟيت ٧اهذ ل٣ض.الٗغاقي الاظخماعي اليؿيج تهضدض لخٗيض وألازغي  الٟيىت  الخهىنيت الى للضزى٫  ألاولى الىُل
ها عؾم بضؤث عبما اإلاى٣ُت، في الُاثٟيت  دضوع  و٧ان الا٢ليميت، الؿياؾيت الخدالٟاث مً خالت حك٨يل في ألاولى زَُى

خضا٫ مدىع  ًٖ الخضدض -ؾىعيا-بادغان ممشال( قيعي)  اإلا٣اومت ومدىع  الاعصن، –الؿٗىصدت-بمهغ ممشال(  ؾجي)  و ى الٖا

. 140خماؽ خغ٦ت الؿجي وخليٟهم هللا، خؼب

 الىاةٙي الخفُّذ أظباب: 2-1

 اإلاجخم٘ ٖلى الجضدضة الٓىا غ مً ال٨شحر وبغوػ الٗغبيت الشىعاث ٖلى داقغ ؤدًا ٞةهه للمى٣ُت، عؾمه جم ٢ض ما ًٖ ًٞال

جي الاهخماء جغاظ٘: ؤ مها الٗغبي،  وه٣هض الضولت ٚحر مً لٟاٖلحن ؤصواع وبغوػ الًي٣ت، الاهخماءاث لخؿاب الكامل الَى
اث  دخٗاعى خاالث بلٟي ا٢ليميا، لالهُال١ خضوص ا ويخجاوػ  الضولت صوع  دٟى١  صوع ا ؤنبذ ختى والازييت، الٗغ٢يت اإلاجمٖى

 اإلاؿخىي  ٖلى الُاثٟيت نٗىص  ى الٓىا غ،  ظه بغوػ في ألاؾباب ؤ م ؤخض ان الباخض ج٣ضدغ وفي ،141الضولت وظىص م٘

جي :   142مجها هظ٦غ ؤؾباب ٖضة الى الُاثٟيت الٓا غة بغوػ ويغظ٘ ، ؤلا٢ليمي اإلاؿخىي  الى جدىلها زم ومً ؤوال، وبغوػ ا الَى

جي الاهضماط ج٨ٟ٪ .1  وجغ ٖلى الصخهياث بٌٗ ؤصجه التي الضوع  بؿبب ،2003 الٗام في الٗغا١ اخخال٫ بٗض الٗغاقي الَى

 .الخضدشت الٗغا٢يت الضولت ٢يام مىظ الٗغا١ قيٗت تهميل بذجت الُاثٟيت

ا صوًعا مجهما ٧ل إلدجاص الا٢ليمي الهغإ جدىالث بَاع في وؾىعيا، الٗغا١ في التر٧ي -الادغاوي والخىاٞـ الهغإ .2  ا٢ليميًّ
 .وجغاظٗه الٗغبي الا٢ليمي الىٓام ي٠ٗ ْل في مهالخهما، دد٤٣

لب والاؾدبضاص الؿُىة، .3  لخٟجحر مهما ٖامال ٧اهذ والاهخماء الهىيت ؤؾاؽ ٖلى ؤلا٢هاء زم ومً الٗغبيت، الاهٓمت أٚل
 .الُاثٟي الجض٫ خالت

الم صوع  .4  والصخىاء الٟغ٢ت بط٧اء في ٦بحر خض الى الاهترهيذ ومىا٢٘ الًٟاثيت، ال٣ىىاث ؤؾهمذ بط اإلاٗلىماجيت، وزىعة الٖا

 .والكيٗت الؿىت بحن
كلها الجضدضة اإلاغ٦ؼيت الخ٩ىماث ؾلُت اجهياع طل٪ الى دًاٝ .5  . الضولت ا٢ليم ٧ل ٖلى هٟىط ا بؿِ في ٞو

 

                                                           
، ، ممحق مجمة السياسة الدولية(تحوالت استراتيجية )محمد محجوب الزويري ، فقو الضحية والمعضمة الشيعية في ظل الصحوة العربية، .د. 140

 .20، ص 2013مؤسسة االىرام، القاىرة، عدد يوليو 
اعات ما بعد الثورات العربية، تحوالت استراتيجية، ممحق مجمة السياسة ىل يمكن لممدخل االثني تفسير صر-مالك عوني، االطار الجامع. 141

. 3، ص2013الدولية، مؤسسة االىرام، القاىرة، عدد يوليو 
محمد محجوب الزويري، .قارن مع نبيل عبد الفتاح، انتفاضة االثنيات، أزمات االندماج القومي ونزاعات اليويات بعد الثورات العربية، و د. 142
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 العىسٍت ألاصمت في الىاةُٙت ٌهىس : 2-2

 ماقغ ا و٧ان الٗغا١، اخخال٫ بٗض بغؤؾها جُل بضؤث الٗغبيت اإلاى٣ُت في الا٢ليميت اإلاظ بيت ؤو الُاثٟيت ؤن ٖلى داقغ    

 هللا، وخؼب وؾىعيا ادغان بحن الشالسي الخ٣اعب: الشاوي الٗغا١، في الُاثٟي والخهجحر والٗؼ٫  الا٢خخا٫:  الاولى خاالث، زالر

ٓغ الظو
ُل
 ألخضار والضاٖم اإلاايض الادغاوي اإلاى٠٢: والشالشت َاثٟي، لخدال٠ نىعة ؤهه ٖلى اإلاى٣ُت صو٫  مً ال٨شحر مً بليه ه

ىبه والظو ،2011 الٗام في البدغيً حن بحن ال٨الميت اإلاجابهت خض بلى ونل مًاص زليجي بمى٠٢ ظُل  ألاػمت وظاءث. الُٞغ
ض لخ٨مل الؿىعيت ّٗل  ٖبر ٖؿ٨غيا الاؾض بكاع لىٓام الضاٖم الادغاوي اإلاى٠٢ نالبت بؿبب الُاثٟي؛ الجض٫ خضة مً وجه
٤ ٖلى الىٓام، ظاهب الى الازغ  ى هللا خؼب مكاع٦ت زم ومً الٗغا١،  زِ لًغب واهما زىعة ليـ ددضر ما ؤن عئيت ٞو

. 143اإلا٣اومت

.  وإلااطا؟ الؿىعيت؟ ألاػمت في الُاثٟيت ْهغث ٦ي٠ والؿاا٫   

م ٖلى      بؾتراجيجيت ٖلى اٖخمض ٢ض الؿىعو الىٓام ؤن ٚحر ؤؾلٟىا، ٦ما الُاثٟي الانُٟاٝ وبضاداث بىاصع وظىص مً الٚغ
ع  ؤن بٗض  الاؾالميت الخياعاث زُغ مً والخسىي٠ وؾالمتها، واإلاظ بيت الٗغ٢يت ألمىاأل٢لياث يمان بإهه هٟؿه مً نىّل

 جىٓيم ؤهه ٖلى الؿىعو الىٓام مً( صاٖل)  جىٓيم ابغاػ جم اإلاشا٫ ؾبيل ٞٗلى ،144اإلاى٣ُت صو٫  ٖلى زُغ ؤجها ٖلى الجهاصدت

لى ؤخمض دغي  خحن في ٞحها، الٛغبيت واإلاهالر اإلاى٣ُت حهضص اع ابي  ال٩ىاليـ زل٠ قغا٦ت  ىا٥ ؤن جغ٦يا زاعظيت وػيغ-ؤٚو
 ٖلى ماقغاث زمت وؤن طل٪، ًٖ بٗيضة ج٨ً لم الغوؾيت اإلاسابغاث ؤن الباخض ويٗخ٣ض ،145الخىٓيم و ظا الاؾض هٓام بحن

 الٗلىيحن ؤ٢ليت زلٟيت ٖلى اإلاى٣ُت في الكيعي الكإع ٦ؿب دغيض الؿىعو الىٓام ؤن:مجها التر٧ي، الىػيغ اليه ط ب ما صخت
 ٖلى زُغا يك٩ل الخىٓيم  ظا ؤن مً ال٨بري  الضو٫  وجسىي٠ َاثٟيت، انُٟاٞاث ددضص ان دغيض  ى لظل٪ ؾىعيا؛ في

 ٢اب الٗؿ٨غيت الًغبت ٧اهذ ؤن بٗض ٦شحرا الٛغبيت الضو٫  مىا٠٢ جغاظٗذ لظل٪ ٖليه؛ ال٣ًاء ٖضم خالت في مهالخها

يم –الٓىا غو  ؤدمً ؤن طل٪ ٧ل الى دًاٝ ،2/ظىي٠ في والخٟاوى الؿياؾيت الخلى٫  الى والخدى٫  ؤصوى، ؤو ٢ىؾحن  جىٓيم ٖػ
 الىهغة ظيل ان اٖخباع ٖلى الكام صولت م٘ الاجداص دٌٟ البٛضاص ب٨غ ؤبي الاؾالميت الٗغا١ صولت ؤمحر مً َلب ٢ض ال٣اٖضة

ٌ ألازحر ؤن ٚحر الكام، في ال٣اٖضة جىٓيم دمشل مً  م  وج٣اجل ؾىعيا، في اإلاٗاعيت ج٣اجل( صاٖل) وؤنبدذ طل٪، ٞع
 خؼب به وه٣هض الىٓام، إلاؿاهضة ؾىعيحن ٚحر" ؤظاهب" م٣اجلحن  وظىص مجغص اهه زم. الاهباع في الٗغا٢يت للخ٩ىمت اإلاٗاعيحن

 الكٗب وؤٚلبيت الشىاع يض الٗغا٢يت اإلاليكياث بٌٗ مً وم٣اجلحن ؤلادغاوي، الشىعو الخغؽ مً وم٣اجلحن اللبىاوي، هللا

اث  ىا٥ وباإلا٣ابل. ا٢ليميا َاثٟيا بٗضا ؾىعيا في للهغإ يُٗي ؤن د٨ٟي الؿىعو،  اإلاٗاعيت الؿىعو الخغا٥ مً مجمٖى
ليه وجغ٦يا، الخليج صو٫  مشل ب٢ليميت ٢ىي  جإديض ل٨ؿب للىٓام، مىاظهتها في مٗا٦ؿت ٞٗل ٦غصة الُاثٟي اإلاى٤ُ اهخهجذ  ٖو

ا اؾخ٣ُاًبا  ىا٥ ؤن الٗاصدحن اإلاىاَىحن ختى بل واإلاخابٗحن الباخشحن مً ال٨شحر دغي  ا َاثٟيًّ ا ا٢ليميًّ ا-قيٗيًّ  بدغان ٢ُباه ؾييًّ
 خاميت اجها ٖلى الٓهىع  ٖلى ادغان حٗمل اط ولبىان؛ وؾىعيا الٗغا١ في الُاثٟي الهغإ مىه ظاهب في ٖىه يٗبر والؿٗىصدت

ليه. 146جغ٦يا ومٗها الٗغبيت الضو٫  بٌٗ مً مٗا٦ؿت ٞٗل عصة جبرػ اإلاى٠٢  ظا واػاء ٖجهم، واإلاضاٞ٘ اإلاى٣ُت في الكيٗت  ال ٖو

                                                           
. 22محمد محجوب الزويري، مصدر سبق ذكره، ص .قارن مع د. 143
زيناير 1في  13076الخميج البحرانية، العدد ، صحيفة أخبار (مجموعة باحثين)فرانسوا بوجات، عرض كتاب الربيع لم يزىر في سوريا، . 144

2014. 
 .9/1/2014صحفية القدس العربي، . 145
. 2فالح عبدالجبار، في المشكمة الطائفية، ج. د. 146
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  ظا ٖلى الا٢ليمي الانُٟاٝ بؿبببإؾغ ا؛ اإلاى٣ُت في الهغإ بط٧اء في الُاثٟيت صوع  مً الخسٟي٠ خا٫ بإو دم٨ً

 .خاص َاثٟي اؾخ٣ُاب مً ٞإ٦ثر ؤ٦ثر ج٣ترب ؤن الى باإلاى٣ُت ؤصي الظو ألاؾاؽ،

ىٙاٗ: 2-3  ألاصمت في الىاةٙي الـا

 زال٫ مً طل٪، ٖلى ؤظبرث عبما التي ؤو الا٢ليميت، الُاثٟيت اللٗبت في صزلذ التي الضو٫  مىا٠٢ جإقحر  ىا ؾىداو٫    

: الؿىعو للىٓام والخٗاعى الخإديض مدىعو

 العىسي للىٍام اإلاإٍذ اإلادىس : 2-3-1

 ًٖ الخ٣ا لخ٨ك٠ الؼمً بمغوع مالمدها جخطر ؤزظث ا٢ليميت انُٟاٞاث عؾمذ ألاػمتالؿىعيت ٞحهإن الق٪ مما 
غاٝ بحن ا٢ليميت جىا٢ًاث  وابغاػ اإلادىعيً  ظدً ٦ك٠  ىا وؾىداو٫  له، اإلاٗاعيت وجل٪ الؿىعو، للىٓام اإلاايضة الَا

 .وؤؾبابه بيجهما الخىا٢ٌ

  اًشان: 2-3-1-1

ا دالخٔ الؿىعيت الشىعة مً الادغاوي للمى٠٢ اإلاخدب٘  الادام مىظ بالخهاٖض ازظ الؿىعو الىٓام ظاهب الى الدغان جاما و٢ٞى
ر للشىعة الاولى لى اإلاغقض الى ونىال مىؾىو  اخمض صمك٤ في ؾٟحر ا مً بضًءا الادغاهيحن اإلاؿاولحن مً ال٨شحر ٖىه ٖبّل  ٖلي الٖا

 زىعة ليؿذ ؾىعيا في ددضر ما ٖلىإن الغؾميت الادغاهيت الصخ٠ م٣االث و٦ظل٪ الخهغيداث،  ظه ؤظمٗذ زامىئي؛بط

  ىا٥ وان الجؼيغة، ٢ىاة بىاؾُت ٢ُغو، -ؾٗىصو وبضٖم واؾغاثيل، اإلاخدضة الىالداث وعاء ا ج٠٣ ٞخىت مسُِ هي واهما

 .147ؾىعيا في الاؾخ٣غاع ٖضم خالت دضٖمىن  الخغيغو  ؾٗض ب٣ياصة اإلاؿخ٣بل جياع بسانت ب٢ليميت وؤخؼاب ؾييت ظماٖاث

 الؿىعيت ألاػمت ٖلى الُاثٟي البٗض بيٟاء في عثيؿا ؾببا ٧ان الؿىعو الىٓام ظاهب الى الدغان والهغيذ الٗلجي الى٢ٝى بن

: خ٣ي٣خحن الى باالؾدىاص

 الظو والٗالم، الاوؾِ الكغ١  في الىخيض ٖكغو  الازجي الكيعي الضدجي الىٓام  ى ادغان، في الؿياسخي الىٓام ؤن:الاولى
. بظل٪ دخٓا غ ؤو الٗالم، قيٗت ًٖ اإلاضاٞ٘ هٟؿه يٗض بظل٪ و ى ال٣ٟيه، لىالدت دسً٘

 جُلٗاتها اخياء ٖلى للٗمل 2003 ٖام بٗض الٗغا١ ٚياب صٞٗها و٢ض اإلاى٣ُت في ٦بحرة ا٢ليميت صولت ادغان ان هيسخى ال :الثاهُت
 الؿىعو للىٓام صٖمها في وظضث ٞاجها لبىان، وفي الٗغا١ في هجخذ ان ٞبٗض الشىعة، بخهضدغ الخانت الؿاب٣ت الا٢ليميت

 ٖلحها الضوليت الًٍٛى جسٟي٠ ٖلى يؿاٖض ا وبما ظهت، مً الا٢ليميت م٩اهتها وبزباث اٚغايها، لخد٣ي٤ مىاجيت ٞغنت

. زاهيت ظهت مً الىىوو بغهامجها بؿبب

خباعاث هاقغ ؤن دم٨ً  ىا مً : 148الؿىعو بالىٓام الادغاهيت الخدال٠ ٖال٢ت خ٨مذ التي الٖا

. الُاثٟي الانُٟاٝ مً واضر هٕى  ى وصٖمه الؿىعو للىٓام بدغان و٢ٝى بن .1

                                                                                                                                                                                           

http://arabic.iraqicp.com/index.php/2013-03-22-11-04-13/2013-03-16-08-27-39/5438-2013-09-23-
20-15-42 

ىات المتوقعة، المركز العربي لالبحاث والمأزق الحالي والسيناري: التركية-عمي حسين باكير،الثورة السورية في المعادلة االيرانية:لممزيد ينظر.  147
 www.dohainstitute.org.  2012قييم حالة، كانون الثانيودراسة السياسات، الدوحة، سمسمة ت

. 19/7/2009، 2439االيرانية، الحوار المتمدن، العدد-أشواق عباس ، العالقات السورية. 148
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ٗض .2
ُل
 ادغان لؿياؾاث جابٗا ا٢ليميا ٞاٖال ؾىعيا يٗض مً  ىا٥ ان ختى الٗغبيت، اإلاى٣ُت في إلدغان مهما مضزال ؾىعيا ح

 خؼب لضٖم لبىان الى الادغاوي الشىعو الخغؽ ادها٫ في ال٨بحر الؿىعو الضوع   ىا وهظ٦غ ا٢ليميت، اظىضاث جد٣ي٤ الهاصٞت

. هللا
 .ألامغي٩ي الاؾتهضاٝ في اقترا٦هما .3

حن، بحن الٗال٢ت ٖغي  آهٟا ظاء ما ٖؼػ  ل٣ض .4  الى٢ذ في بسانت ٚاليا، اؾتراجيجيا خليٟا بدغان في ؾىعيا ولخجض الُٞغ
 .خليٟها ظاهب الى اإلاى٠٢  ظا ج٠٣ ان الدغان الُبيعي ٞمً ظاهبها ومً الخايغ،

 ٞكل مً ادغان جسكاه ما وظل ؾىعيا، في ددضر وما ،(الخًغاء الشىعة) الادغاهيت الاهخٟايت ٢م٘ بحن حكابه  ىا٥ .5
 ٢ض الادغاهيت الاهخٟايت ٢اصة ؤن بسانت الادغاوي، الضازل الى الخالت اهخ٣ا٫ ماؾحهضص و ى اإلاٗاعيت، واهخهاع الؿىعو الىٓام

البىا الؿىعيت، للشىعة صٖمهم ًٖ ٖبروا  .149الؿىعو الىٓام صٖم بى٠٢ الادغاوي الىٓام َو

 اجهياع ألن الؿىعو؛ الىٓام خليٟه مؿخ٣بل ٖلى ٢ل٣ا الؿىعيت للشىعة ألاولى الكغاعة اهضإل مىظ ؤلادغاوي الىٓام ٧ان ل٣ض      

 عثيـ -َاثب خؿحن جهغيداث ٩ٞاهذ جماما، ٖليه ؾي٣طخي وعبما ؤلا٢ليمي، ؤلادغاوي الضوع  في ؾلبا ؾيازغ الخدال٠  ظا
ضم ألاؾض، بكاع الغثيـ خ٩ىمت صٖم ًٖ مؿاولت بالصه ؤن مً واضخت ؤلادغاوي الشىعو الخغؽ اؾخسباعاث صاثغة  الؿماح ٖو

 ييإ يٗجي الظو الامغ خليٟه، ؾ٣ٍى مً الادغاوي الخٝى حجم هٟهم ؤن دم٨ً  ىا مً ،150" اإلا٣اومت زِ"  ؤؾماه ما ب٨ؿغ
 الىٟىط مى٣ُت بييت في الادغاوي الخىاظض اجهاء ًٖ ًٞال والادضدىلىجي، والُاثٟي الؿياسخي الاؾدشماع مً الؼمً مً ٣ٖىص

لؿُحن ولبىان وؾىعيا الٗغا١ في الادغاوي  ادغان سخغث بط اٖالميا؛ الؿىعو للىٓام واضخا الادغاوي الضٖم ٧ان لظل٪ ؛151ٞو
 ليهل ازغي، جاعة بالُاثٟيت واتهامها جاعة، زاعظيت باَغاٝ وعبُها اإلاٗاعيت نىعة وحكىيه الؿىعو، الىٓام لىهغة اٖالمها

الم وؾاثل مً ال٨شحر ٖىه ٖبّلرث و ىما للىٓام، اإلاباقغ الٗؿ٨غو  الضٖم الى الامغ  م٣اجلحن وظىص ًٖ وألاظىبيت الٗغبيت ؤلٖا
 ال خليٟا باٖخباعه له خضوص ال الؿىعو الىٓام صٖم في َهغان اؾخمغاع ؤن دا٦ض مما ؾىعيا، في ؤلادغاوي الشىعو الخغؽ مً

 زغ٢ذ ٢ض ادغان ؤن مً اإلاخدضة الامم ج٣اعيغ جىا٢لخه ما الى وكحر ان  ىا وي٨ٟي. 152ؤلا٢ليمي ؤلادغاوي اإلاكغوٕ يمً ٖىه بضدل
 الؿلُاث واو٢ٟتها اٖترايها، جم مجها ٢ؿما وان ؾىعيا، الى الٗؿ٨غيت الصخىاث مً الٗضدض واعؾلذ ٖلحها، اإلاٟغوى الخٓغ

.  التر٦يت

 و٢ض وجُلٗاتها، لؿياؾتها اإلاىاوثحن وبحن بيجها ا٢ليمي نغإ الى جدىلذ الدغان باليؿبت الؿىعيت الاػمت ؤن الباخض ويغي     
: 153الٗىامل مً ظملت ٖلى الهغإ  ظا اصاعة في ادغان اٖخمضث

 خؿً ٖلحها ؤَل٤ التي. لبىان في هللا خؼب هٟىط و٢ىة وؾىعيا، ، الٗغا١ الهال٫، مى٣ُت في الؿلُت ٖلى خلٟائها ؾيُغة .1

 .154الٗغبي الاؾتراجيجي الٟغاٙ في ادغاوي جمضص الى لخدىلها ادغان اؾخٛلتها التي( الكيٗت صخىة)  ههغهللا

                                                           
 .، مصدر سبق ذكرهالتركية-عمي حسين باكير،الثورة السورية في المعادلة االيرانية. 149
إيران تشعل الورقة . الفالم التي بثتيا المعارضة السورية عمى مواقع االنترنيت من خالل القبض عمى مقاتمين ايرانيين والتحقيق معيماأكدتيا . 150

 http://www.egynews.net/wps/portal/reports?params=189347.الطائفية بسوريا إلنقاذ حميف ال بديل لو
 .، مصدر سبق ذكرهالتركية-عمي حسين باكير،الثورة السورية في المعادلة االيرانية. 151
 .، مصدر سبق ذكرهإيران تشعل الورقة الطائفية بسوريا . 152
 .11، ص9/3/2013لمبحوث والدراسات، القنبمة والدور والحرب االقميمية الطائفية، مركز الشام ..ايران واالزمة السورية. 153
. محمد بن مختار الشنقيطي، الثورة السورية والبنية االقميمية الشيعية. 154

http://www.egynews.net/wps/portal/reports?params=189347
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ت في ادغان بم٩اهيت .2 ٖؼ  .الٗغبي الخليج صو٫  في الاؾخ٣غاع ٖػ

حن م٘ الجيضة ادغان ٖال٢اث .3 خماص دم٨ً صوليحن َٞغ  .والهحن عوؾيا ٖلحهما، الٖا
 .٦بحرة ناعوزيت ٢ىة مً جمل٨ه ما زال٫ مً الاؾغاثيلي ألامً تهضدض ٖلى ادغان ٢ضعة .4

 في للمكاع٦ت بالصه اؾخٗضاص الادغاوي الخاعظيت وػيغ جهغيذ  ىا وهظ٦غ. الىىوو ملٟها بمؿاع الخالٖب ٖلى ادغان ٢ضعة .5

 .الىىوو ملٟها في الدغان ٚغبيت جىاػالث ج٣ضدم م٣ابل ؤلاع اب مداعبت

ؼ لظل٪
ّل
ضم الؿىعو، الىٓام نمىص :الاو٥  باججا حن، ؾىعيا ججاه اؾتراجيجيخه في الادغاوي الىٓام ع٦  زال٫ مً اؾخجزاٞه ٖو

 خؿاباتها حٗيض ال٨بري  ال٣ىي  دجٗل وبما الا٢ليمي، التهضدض مً هٕى وبخضار زل٤ :والثاوي اهىاٖه، ب٩اٞت له الضٖم ج٣ضدم

 ٖلى ابغاػه ادغان اخؿيذ ادغاهيت، نييٗت ٧ان عبما ا٢ليمي ٦تهضدض( صاٖل) بإن الخضدض ٩ٞان ،155الؿىعو الىٓام ججاه
  الؿاخت

ً
 جىظيه مً والٛغب اإلاخدضة الىالداث جغاظ٘ في هجر و٢ض لؿىعيا، الٗؿ٨غيت بالًغبت الامغي٨يت التهضدضاث م٘ متزامىا

.  لالػمت اصاعتها في عوؾيا ٦شحرا  ظا وؾاٖض خيجها، في الٗؿ٨غيت الًغبت

 الّشاٛ: 2-3-1-2

 مً اقخ٨ذ َاإلاا التي الٗغا٢يت ٞالخ٩ىمت واضر، وبك٩ل خايغا ٧ان الٗغا١ في الؿجي-الكيعي الُاثٟي الانُٟاٝ ان     
لى الؿىعو، الىٓام م٘ َاثٟي اهه ٖلى دىن٠ ما ا٢غب مى٢ٟا اليىم ج٠٣ لل٣اٖضة الدؿهيالث ألاؾض هٓام ج٣ضدم م ٖو  الٚغ

 اإلاىيٕى جىاو٫  ؾىداو٫  ؤهىا ٚحر الغؾمي، مى٢ٟها في الُاثٟي البٗض ًٖ بٗيضا جىإي ؤن الٗغا٢يت الخ٩ىمت مداولت مً

 جهغيذ: ألاولى ػاويخحن مً اإلاىيٕى جىاو٫  زال٫ مً طل٪، في جد٨م التي هي للماقغاث وهتر٥ جامحن، وخياصدت بإ٧اصدميت
 . الكٗبي اإلاى٠٢: والشاهيت الٗغا٢يحن، اإلاؿاولحن

ا  ىا٥ ؤن دبضو ما ٖلى الغؾمي وقبه الغؾمي اإلاى٠٢ ٟٞي     
ً
ا جسٞى  الخٛيحر بضليل ؾىعيا، في ددضر حٛيحر ؤو مً ٖغا٢يًّ

 ظىاهبها مً ظاهب في دٟهم ٖغا٢يحن إلاؿاولحن الخهغيداث بٌٗ  ىا٥ وؤن ؾىعيا، ججاه الٗغا٢يت الؿياؾت في خضر الظو
لٟذ ؤجها ولى ٖلىو، هٓام  ى ألاؾض هٓام ؤن ؤؾاؽ ٖلى َاثٟي بٗضٍل  مً جىُل٤ ؤجها

ُل
 ونى٫  ؤن مً الخٝى و ى آزغ، بىظهٍل  ٚ

لى الٗغا١ الى ؤلاع ابيحن بعؾا٫ الى ؾياصو ؾىعيا في الؿلُت الى مدكضصدً بؾالميحن ٤ ٖو  بلحها الخُغ١  جم التي الهىعة ٞو

،
ً
 ؾ٣ٍى ؤن دظ٦غ الضازليت وػاعة و٦يل-ألاؾضو ٖضهان م٘ الكغ٢يت ٢ىاة ؤظغتها جلٟاػيت م٣ابلت وفي ،اإلاشا٫ ؾبيل ٞٗلى آهٟا

 ػيباعو،  ىقياع الٗغاقي الخاعظيت وػيغ ؤ٢غ ظاهبه ومً ،156و٦غبالء بٛضاص ؤبىاب ٖلى ؾي٩ىهىن  الؿلٟيحن ؤن يٗجي ألاؾض هٓام

 هللا خؼب مً م٣اجلحن م٘ د٣اجلىن  ؾىعيا، في" ٖغا٢يحن م٣اجلحن" بىظىص 2013 خؼيغان13 في اؾخى٦هىلم في صخٟي ماجمغ في
 زال٫ ٦حرو  ظىن  ألامغي٩ي هٓحره م٘ ٣ٖضه الظو الصخٟي اإلااجمغ في ؤزغي  مغة طل٪ وؤ٦ض ،157الاؾض ٢ىاث ظاهب بلى اللبىاوي

 مً الدغان حؿمذ بإجها  مغة ٚحر الٗغا٢يت الخ٩ىمت اتهمذ اإلاخدضة الىالداث ان ٖلما ،15/8/2013158 بخاعيش لىاقىًُ ػياعجه
                                                                                                                                                                                           

http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/4e1ae204-3ec5-478e-
9595-80187b0ec45d 

 .3ص، مصدر سبق ذكره، القنبمة والدور ..ايران واالزمة السورية. 155
. 17/1/2012قناة الشرقية الفضائية، . 156
. مقاتمون عراقيون في سوريا: زيباري. 157

http://www.skynewsarabia.com/web/tag?s=%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D
9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7 

 .15/8/2013الوكاالت، . 158

http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/4e1ae204-3ec5-478e-9595-80187b0ec45d
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/4e1ae204-3ec5-478e-9595-80187b0ec45d
http://www.skynewsarabia.com/web/tag?s=%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.skynewsarabia.com/web/tag?s=%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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( الٗباؽ ًٞل ؤبى) لىاء:مجها ٖغا٢يت، مليكياث جىاظض ؤ٦ضثْل  ج٣اعيغ  ىا٥ وان الؿىعو، الىٓام لضٖم ؤعايحها اؾخسضام

 وخؼب بدغان مى٘ يغوعة الٗغاقي هٓحره م٘ الصخٟي ماجمغه في الامغي٩ي الخاعظيت وػيغ ؤ٦ض ظاهبه ومً ،159 ؾىعيا في مىظىص
 ظؿغا الٗغا١ د٩ىن  ال ؤن ويغوعة ؾىعيا، الى بقاعة في زاعظيت خغوب في لؼظهم الٗغاقي الكباب ججىيض مً اللبىاوي هللا

. ؾىعيا الى ألاؾلخت لٗبىع 

المي الكٗبي باإلاى٠٢ دخٗل٤ ٞيما ؤما : الٗغا١ صازل الُاثٟي والانُٟاٝ الاه٣ؿام هديجت باججا حن اه٣ؿم ؤهه ٞيبضو وؤلٖا

 ٖلى مً اإلاى٠٢  ظا مالخٓت ويم٨ً الخغ، والجيل والشىاع الؿىعيت لالهخٟايت مايض و ى الؿجي، الاججاه: ألاو٥  الاججاه

لى ،(الؿياسخي وؤلانالح الٗض٫ خغ٦ت: )مشل الؿياؾيت، الخغ٧اث بٌٗ وؤن الجمٗت، زُب مىابغ  الٗام ؤميجها لؿان ٖو

 ججم٘) ال٨بري  الٗغا٢يت الشىعة قباب و٢ام ،160بٖالميا الؿىعيت الشىعة الضٖم ج٣ضدم يغوعة الى صٖا الياوع  الخميضو ٖبضهللا
 مخُاب٣ا ؤدًا الٗغاقي ال٨غصو اإلاى٠٢ و٧ان ،2011161/ 22/8 في الؿىعيت الشىعة قباب الى وبؾىاص صٖم عؾالت بخىظيه( ٖغا٢يىن 

 الؿىعو الكٗب مكاٖغ الٗغا٢يت الخ٩ىمت جغاعي ان يغوعة اإلاش٣ٟت ال٨غصدت الصخهياث بٌٗ ؤٖلىذ بط الاججاه؛  ظا م٘

لحها الاهخٟايت، مً خ٨يما مى٢ٟها د٩ىن  وؤن اإلاىخٌٟ،  مهاصع وط٦غث ،162الؿ٣ٍى الى َغي٣ه في هٓام ٖلى جغا ً ال ؤن ٖو
 بً خمض وػعائها لغثيـ حٗهض ل٣ُغ ػياعجه وزال٫ ٦غصؾخان ب٢ليم عثيـ  –الباعػاوي مؿٗىص الؿيض ان الؿىعيت اإلاٗاعيت

 ؤن ووٗخ٣ض. 163الىاػخحن إلدىاء: والشاوي الؿىعيت، اإلاٗاعيت لخضعيب: اخض ما الٗغا١، قما٫ في مٗؿ٨غيً بة٢امت ظاؾم
 جإديضا و٦ظل٪ ؾىعيا، صازل الؿييت للمىا٤َ الؿىعيت الخ٩ىمت اؾتهضاٝ هديجت ظاء الؿىعيت للشىعة اإلاايض( الؿجي) اإلاى٠٢

ٗض الظو ألاؾض بكاع هٓام زل٘ الى الضاعي التر٧ي للمى٠٢   ى اإلاىا٠٢  ظه في ألا٢ىي  ل٨ً اإلاى٣ُت، في الدغان ٢ىيا خليٟا يُل
 الى ٜذمىا الزًً ألاحاهب واإلاٝاجلحن الٝاِذة جىٍُم ِىاـش ِذد ًٝذس بط ؛الؿىعيت للشىعة اإلاىانغ ال٣اٖضة جىٓيم مى٠٢

 الّشبي الخلُج ودو٥  وجىوغ ولُبُا والُمً ولبىان الّشاٛ مً العىسي الىٍام لذ للٝخا٥ جذ٘ٝىا ِىفش(10000) ظىسٍا

حرها ذسث وألاحىبُت، الّشبُت الذو٥  مً ٔو   في للجهاد جذِى(  ؤلاظالمُت الّشاٛ دولت) ُٜاداث مً البُاهاث مً الّذًذ ـو
ُم أِلً ٠ما الاهترهِذ، ؼب٢ت ِلى مىاْٜ ِذة في وؽشث والتي ظىسٍا،  ِؽش الثالث في الٍىاهشي  أًمً الٝاِذة جىٍُم ِص

 ؾيضزلىن  اإلا٣اجلحن  االء ان يؿدبٗض وال ،164العىسي الؽّب ودِم ألاظذ بؽاس هٍام لذ الجهاد 2012 ؼباه ؼهش مً
٤ ٖلى الٗغا١ ا  ىا٥ ؤن بسانت َاثٟي مكغوٕ ٞو

ً
 ؾىت لضي وؤلاخؿاؽ ألامغي٨يت، ال٣ىاث اوسخاب مجها ،لهم مىاجيت ْغوٞ

٤ ٖلى ماؾـ الٗغا١ في الىٓام ؤن الٗغا١  مً ال٨شحر ٖاهذ الؿييت الخايىت ؤن ًٖ ًٞال الُاثٟيت، اإلادانهت ٢اٖضة ٞو

اث . اإلاًاص الشاوي الاججاه ٧ان الاججاه  ظا وم٣ابل ، 165الخ٩ىميت ألامىيت لل٣ىاث الُاثٟيت الخهٞغ

                                                           
الدولية، احمد عبد الحافظ فواز، الفائز األكبر، التحدي الكردي لميياكل االقميمية بعد الربيع العربي، تحوالت استراتيجية، ممحق مجمة السياسة . 159

 34، ص 2013، يوليو 193مؤسسة االىرام، القاىرة، العدد 
. 13/8/2011الياور، مسيرة الثورة، محطة العربية الفضائية، لحميدي اعبداهلل . 160
. 22/8/2011، الحر إذاعة صوت العراق. 161
 .19/9/2011، 2371آزاد كرم، العرب والعالم، صحيفة المدى، العدد . 162
        .http://www.iraqipedia.net/?page_id=248البرزاني يتعيد لقطر انشاء معسكرين لممعارضة  السورية. 163
-http://www.algardenia.com/maqalat/2036.12/12/2012وليد الراوي، تغيير النظام في سوريا وأثره عمى العراق، . د. 164

2012-12-12-10-08-34.html 
. نفس المصدر.  165

http://www.iraqipedia.net/?page_id=248
http://www.iraqipedia.net/?page_id=248
http://www.algardenia.com/maqalat/2036-2012-12-12-10-08-34.html
http://www.algardenia.com/maqalat/2036-2012-12-12-10-08-34.html
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 التي لؤلؾباب ألاؾض بكاع هٓام بؾ٣اٍ ٖضم الى والضاعي الخ٩ىمت، مى٠٢ مً ال٣غيب ،( الكيعي)  اإلاى٠٢: الثاوي الاججاه

يم-الهضع م٣خضي الؿيض وظهها التي الغؾالت  ىا وهظ٦غ ؾاب٣ا، ؾ٣ىا ا  ٞحها وصٖا الؿىعو، الكٗب الى الهضعو  الخياع ٖػ
 في ألاؾخاط –ٞايل خميض الض٦خىع   دغي  خحن في ،166وؤلاؾغاثيلي ألامغي٩ي الىظىص يٗاعى هٓام ألهه ؛ ألاؾض هٓام ٖلى ؤلاب٣اء

 ما٦ضا الؿىعيت ألاػمت خى٫  َاثٟيا اه٣ؿم الٗغا١ ؤن بغيـ ٞغوـ لى٧الت له جهغيذ في بٛضاص ظامٗت-الؿياؾيت الٗلىم ٧ليت

. 167الٗغا١ في الؿلُت ٖلى يؿيُغون ؤدًا وألجهم الضدجي؛ الٗامل مً اهُال٢ا ألاؾض الغثيـ دايضون  الٗغا١ في الكيٗت ؤن
الم ؤن آزغون دغي  باإلا٣ابل ل٨ً   ىا٥ ليـ بطالؿىعو؛ الىٓام دضٖمىن  الٗغا١ قيٗت ان بىنٟه ص٢ي٣ا د٨ً لم الخليجي ؤلٖا
 مً ؤ٦ثر بلى حٗىص جاعيسيت ٖال٢اث بدغان في ؤلاؾالميت بالجمهىعيت جغبُه الؿىعو الىٓام ؤن ٚحر الضٖم طل٪ جا٦ض ؤصلت مً

 بلى يؿٗىن  الظدً وخلٟاثه الخغ للجيل مايضا مى٢ٟا جمخل٪ ال الخاليت الٗغا٢يت الخ٩ىمت ؤن  ى آلازغ والضليل ٣ٖىص، زالزت

 الهضعو  الخياع في الباعػ  الًٗى الؼاملي خا٦م الؿيض ويغي . 168الخداوع  َاولت ًٖ بٗيضا الؿالح ب٣ىة الؿىعو الىٓام بؾ٣اٍ
 ال٢خخا٫ مؿغخا الٗغا١ مً دجٗل ؤن دم٨ً الُاثٟي الخهٗيض والؾيما ؾىعيا في دجغو  ما نٗيض ٖلى ؾلبي جُىع  ؤو ؤن

 إل٢امت ؾىعيا مً وظؼء الٗغا١ مً ظؼء ال٢خُإ الىيت  الى حكحر اإلاٗلىماث وان ج٨ٟحرو، ؾلٟي مض وظىص م٘ ؤدًا، َاثٟي

.  169بؾالميت بماعة

 وظىص ٖضم :لألو٥  ٞباليؿبت واإلادلي، الضولي، اإلاؿخىيحن مً اهُال٢ا الؿىعيت الشىعة مً الغؾمي الٗغاقي اإلاى٠٢ ٞهم ويم٨ً  
ا اُٖى  ظا الغوسخي، اإلاى٠٢ ٢ىة وبؿبب الؿىعيت، الاػمت اججاه مخُاب٤ صولي مى٠٢ ًٖ  في الٗغا٢يت للخ٩ىمت الخغيت مً هى

 هجاح مً الٗغاقي الخسٝى: الشاوي اإلاؿخىي  ؤما الؿىعو، الىٓام ظاهب الى الى٢ٝى في الادغاوي اإلاى٠٢ مً ٢غيب مى٠٢ اجساط

. 170الٗغاقي الامً ٖلى اإلاؿلخت الجماٖاث تهضدض وػياصة الخضوصدت، اإلاىا٤َ ٖلى الؿىعيت اإلاٗاعيت ؾيُغة ؤو الؿىعيت، الشىعة

 الّشاُٜت الح٢ىمت ِلى ئًشاهُت لٕىه: 2-3-1-3

 بل الٗغا٢يت، الخ٩ىمت مى٠٢ حٛيحر ؤ مها بحن مً و٧ان الؿىعو، الىٓام لضٖم الُغ١  بكتى الادغاهيت الخ٩ىمت ٖملذ ل٣ض    

  ،171الؿىعو الىٓام مؿاهضة باججاه صٞتها بصاعة
ّل
 مً الٗغا٢يت الخ٩ىمت مى٠٢ في اإلاٟاجئ الخٛيحر جٟؿحر دم٨ً ٦ي٠ وبال

 لىال له وصاٖم مايض مى٠٢ الى الٗغا١ صازل لئلع اب صٖمها بؿبب ؾىعيا؛ في الىٓام يض الؿاب٘ البىض بخٟٗيل مُالب
 الاوسخاب بٗض بسانت الٗغا١، صازل مىظىصا ؤنبذ خاؾما بدغاهيا هٟىطا زمت ؤن مً زاٞيا يٗض لم بط بالدغاوي؛ الخإزحر وظىص

 الخإزحر وؤنبذ الاوسخاب، طل٪ جغ٦ه الظو الٟغاٙ إلالء الؿاب٤ مً ؤ٦بر بش٣ل بدغان صزلذ بط ؛2011 ٖام جهادت ألامغي٩ي
 في ختى وبهما ٞدؿب، الادغاهيت اإلاىا٠٢ مً ٢غيبت مىا٠٢ الجساط الٗغاقي ال٣غاع ناو٘ ٖلى ٣ِٞ ليـ ومازغا ٦بحرا الادغاوي

                                                           

44. www.dw.world.de\dw\article.d.1554138400htm. 
          www.levautnews.com\index.phoption:com 20\11\2011.سوريااالعتبارات الطائفية تحكم موقف العراق من أحداث . 167
الطائفي الخميجي يتعمد حشر شيعة العراق في الصراع السوري، مركز العراق الجديد لالعالم والدراسات عمى شبكة االعالم . 168

 http://thenewiraq.com/?p=2982.31/7/2013االنترنيت،
، 12148اقتراب القمة العربية، صحيفة الشرق األوسط الدولية، العدد  تناقض المواقف وتداخل الخنادق مع ..انفصام عراقي تجاه سوريا. 169
2/3/2012 .

نيروز ساتيك، خالد وليد محمود، االزمة السورية، قراءات في موقف الدول العربية المجاورة، المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات، . 170
 .19-18، ص ص 2013الدوحة، سبتمبر 

. 10/10/2011، 12410إلنقاذ دمشق، صحيفة الشرق األوسط ، الطبعة الدولية، لندن، العدد ديفيد بولوك، إيران .  171

http://thenewiraq.com/?p=2982
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 زال٫ مً بدغان وجداو٫  ،172الاؾض هٓام ججاه الادغاوي اإلاى٠٢ م٘ ٦بحر جُاب٤ الى الجهادت في ؤٞطخى الٗغا٢يت، الخ٩ىمت حك٨يل
 الض٦خىع  ويا٦ض الٗغبيت، الجامٗت في ًٖىيتها ججميض ٢غاع بسانت ؾىعيا، ججاه الٗغبيت ال٣غاعاث في مازغة ج٩ىن  ؤن الٗغا١

 ؤلاظمإ م٘ الخهىيذ مً الٗغا١ مىٗذ ؤلادغاهيت الًٍٛى ؤن الٗغاقي البرإلاان في ال٨غصؾخاوي الخدال٠ ًٖى-ٖشمان مدمىص
 ألاػمت خل بكإن ألازحرة الٗغا٢يت اإلاباصعة جل٤َل  لم طل٪ الى ؤي٠. 173الٗغبيت الجامٗت في ؾىعيا ًٖىيت بخجميض الخام الٗغبي

 م٘ اج٣ٟذ بدغان ؤن وقٗبيت عؾميت صواثغ عؤث ؤزغي  ظهت ومً. ؤلادغاهيت الخ٩ىمت مً بال ٢ىيت ومؿاهضة جإديضا الؿىعيت
ؿ٨غيا ماصدا ألاؾض هٓام صٖم ٖلى الٗغا١ ( 150)  بـ ؾىعيا ججهحز ٖلى اج٣ٟا ؤجهما اإلاهاصع بٌٗ وط٦غث الٗغا١، زال٫ مً ٖو

غبيت، ؤمغي٨يت اتهاماث جا٦ض ا ،174دىميا الىِٟ مً بغميل ؤل٠ غبيت ٚو  ؤلادغاهيت الٗؿ٨غيت واإلاٗضاث اإلا٣اجلحن ٖبىع  خى٫  ٖو
رث لظل٪ الٗغا١؛ ٖبر ؾىعيا الى

ُل
 ل٨ً الٗغا٢يت، ألاظىاء ٖبر اإلااعة ؤلادغاهيت الُاثغاث جٟخيل بًغوعة الضوليت اإلاُالباث ٦ث

 مً جغاه ٞيما خاؾم مى٠٢ لها د٩ىن  بإن الٗغا٢يت الخ٩ىمت خ٤ مً  ى الٗغاقي اإلاى٠٢ في الخبضدل ؤن دغي  مً  ىا٥ باإلا٣ابل
 ؤم يض ا دماعؽ بدغاوي جإزحر  ىا٥ ٧ان ؾىاءً  ألاؾض هٓام ؾ٣ِ لى ٞيما ؤلاع ابيت اإلاجامي٘ مً الٗغا١ دضا م الخُغ ؤن

.  بضوهه

 العىسٍت للمّاسلت اإلاإٍذ اإلادىس : 2-3-2

 الّشبي الخلُج ودو٥  العّىدًت الّشبُت اإلامل٢ت: 2-3-2-1

 الجاهب ٞيه ؤزغ ٢ض البضادت في ٧ان الؿىعيت الاػمت مً والخليجي الؿٗىصو اإلاى٠٢ ؤنل ؤن ٖلى ازىان الدسخل٠        
 اؾخسضام خض بلى ونل الظو الؿىعو الكٗب يض الؿىعو الىٓام اؾخسضمها التي ال٣ؿاوة بؿبب ٦بحر؛ خض الى الاوؿاوي

 الجاهب م٣ضمتها في ٧ان ٦شحرة ٖىامل اإلاى٠٢  ظا في جضازلذ الؼمً بمغوع ول٨ً ال٨يمياويت، والاؾلخت اإلاخٟجغاث بغاميل

.  الاهخٟايت ل٣م٘ اجبٗها التي ؾياؾخه في ألاؾض هٓام ظاهب الى الى٢ٝى في وبنغاعه الادغاوي اإلاى٠٢ زلٟيت ٖلى الُاثٟي،

ملذ الادغاوي، الىٟىط جمضص جسصخى الٗغبي الخليج صو٫  ؤن مً الٗغب الباخشحن بحن اظمإ قبه  ىا٥ وعبما       الى٢ٝى ٖلى ٖو

-الادغاوي الخ٣اعب في ؤ٦بر وبك٩ل الادغاوي،-الٗغاقي الخ٣اعب في خهل ما و ظا اإلاى٣ُت، صو٫  م٘ الدغان ج٣اعب ؤو بىظه
 مً الؿٗىصو بسانت الخليجي، ال٣غاع ناو٘ لضي الاهدباه ظلب الؿىعيت الاػمت في ٖلًىا الادغاوي الىٟىط بغوػ بن بط الؿىعو؛

 دُل٤ الظو ؤو بحروث،-صمك٤-بٛضاص-َهغان مً اإلامخض الخدالٟي اإلادىع  زِ يمً بؿىعيا الخمؿ٪ ٖلى حٗمل ادغان ؤن

 الؿٗىصو،-والخليجي الادغاوي، الىٟىط بحن م٨كٝى نغإ ؾاخت بمشابت ؾىعيا انبدذ وبظل٪ ،175(الكيعي الهال٫) بـ ٖليه

 بضؤ خيىما ،176الادغاوي الٗؿ٨غو  الضٖم ٖىه ٦ك٠ َاثٟيا بٗضا جإزظ الاهخٟايت ظٗل في هجر الؿىعو الىٓام ؤن بسانت

                                                           
مستقبل النفوذ اإليراني في العراق بعد االنسحاب األمريكي، مجمة السياسة الدولية، مركز األىرام عمى :  قارن مع إيمان رجب، تحديات جسيمة . 172

 www.siyassa.org.eg     .                           شبكة االنترنيت
.                   تمحمود عثمان، الضغوط اإليرانية منعت العراق من التصويت مع القرار العربي الخاص بسوريا، مجمة الرافدين، بال، انظر في شبكة االنترني. 173

www.Irakna.com\index.ph\27\10\2011 
 . 15/9/2011، 12006البحرين وسوريا أنموذجا، صحيفة المشيد، القاىرة، العدد :طاىر، العراق أداة لمسياسة اإليرانية في المنطقةاحمد . 174
، يناير، 183قارن مع صافيناز محمد أحمد، سوريا والسعودية في لبنان والعراق، مجمة السياسة الدولية، مؤسسة االىرام، القاىرة، العدد . 175

خالد الحروب، حسابات حذرة، محددات الدعم الخميجي لمتغيير في سوريا، مجمة السياسة الدولية، مؤسسة .، ود134-133 ، ص ص2011
 .90، ص 2013، ابريل 192االىرام، القاىرة، العدد 

، 1995م، القاىرة، العدد حسابات موسكو تجاه الصراع في سوريا، مجمة السياسة الدولية، مؤسسة االىرا:ميشيل كيمو، رىانات صعبة.ينظر د. 176
 .101، ص 2014يناير، 

http://www.siyassa.org.eg/
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 الخليجي اإلاى٠٢ ٞهم دم٨ً  ىا مً ،177ؾجي-قيعي بهغإ مخمشال هٟؿه البٗض دإزظ ظاهبه مً والخليجي الؿٗىصو اإلاى٠٢
 ماجمغو  في الؿٗىصو اإلاى٠٢ و٦ظل٪ وايٗاٞت، لٗؼله مداولت في الٗغبيت ال٣مم ماجمغاث في الؿىعو الىٓام مً بٗامت

لى ظىي٠، م ٖو المي الؿياسخي اإلاى٢ٟحن ٢ىة مً الٚغ  الٗؿ٨غو، الضٖم ؤن ٚحر الؿىعيت، اإلاٗاعيت ظاهب الى الخليجي والٖا
  ولم ألاعى، ٖلى ال٣ىي  محزان في حٛيحر ددهل لم بط يٗيٟا؛ طل٪ ٨ٖـ ٖلى بغؤدىا ٧اها اإلاالي الضٖم ما خض والى

 م٣اعهت في دغ١َل

م الضٖم الى بؿيُت  صو٫  وعائها ومً الؿٗىصدت بن ال٣ى٫  زالنت. 178الٗغا٢يت واإلاليكياث هللا وخؼب ادغان مً للىٓام اإلا٣ضّل
ا ج٩ىن  ؤن لؿىعيا جغيض ال الخليج

ً
 اؾخضاعة اجمام مً ادغان ؤمام الُغي٤ ٢ُ٘ جداو٫  لظل٪ الادغاوي؛ للىٟىط ومغحٗا زاهًيا، ٖغا٢

ضم ؾىعيا في الكيعي الهال٫  وان ٞحها، الكيٗت وظىص بؿبب الخليج صو٫  ٖلى ٦بحر تهضدض طل٪ في ألن لبىان؛ الى ادهاله ٖو
 دبضؤ ٢مغ الى وجدىله الخليج وصو٫  الؿٗىصدت الى الهال٫ ونى٫  يٗجي اهما ؾىعيا في الىٟىط ومض الٗمل بدغيت الدغان الؿماح

(. ادغان-الخليج صو٫ -الؿٗىصدت-ؾىعيا-الٗغا١-ادغان) وه٣هض بادغان، وييخهي بادغان

 جش٠ُا: 2-3-2-2

 في مهمت  ي٩ليت جدىالث حكهض التر٦يت الخاعظيت الؿياؾت ؤزظث جغ٦يا في الؿلُت الى والخىميت الٗضالت خؼب ونى٫  مىظ    

 جىاظض ومؿاولحها لتر٦يا ٧ان الٗغبي الغبي٘ زىعاث زًم وفي ،179مجها ال٣غيبت بسانت وؤلاؾالميت الٗغبيت الضو٫  هدى جىظهها
 ٞحها، خهلذ التي الشىعاث ٣ٖب وجىوـ وليبيا مهغ الى اوعصٚان عظب َيب بها ٢ام التي للجىلت الاقاعة مً البض و ىا مهم،
 خظعة التر٦يت الضٖىاث بضادت في ٩ٞاهذ الؿىعيت، الشىعة مً اإلاى٠٢ في ويدهل خهل ما  ى التر٧ي اإلاى٠٢ في الا م ؤن ٚحر

لى صاووص اخمض زاعظيتها وػيغ وػياعة الانالخاث، الظغاء الاؾض صٖىة في  ؤزظ الظو التر٧ي للجاهب حؿخجب لم لضمك٤ ؤٚو

 اهخهاع ان عؤث جغ٦يا ان وبخ٣ضدغها الخ٣ا، وصٖمها اإلاٗاعيت ظاهب الى بالى٢ٝى الدكضص زم ومً ،180الخهغيداث بخهٗيض

لى الا٢ليمي، التر٧ي-الادغاوي الخىاٞـ اَاع في ٦بحرا زاؾغا ؾخ٩ىن  جغ٦يا ٞةن الشىعة ٖلى الؿىعو الىٓام م ٖو  ان مً الٚغ
 حؿخمغ جغ٦يا ظٗل التي الاؾباب ؤ م بحن مً ان دغي  الباخض ؤن ٚحر ا٢ليميت، َاثٟيت بىٓغة اإلاىيٕى  ظا جدىاو٫  لم جغ٦يا

غاٝ ب٣يت مكاع٦ت  ى الؿىعو للىٓام اإلاىاوت  بمى٢ٟها  وجحرة جهاٖض م٘ بسانت الُاثٟيت،  ظه مً اإلاساٝو الٗغبيت الَا
 الشىعو الخغؽ مً وخضاث مكاع٦ت ًٖ ًٞال ال٨يمياويت، الاؾلخت واؾخسضام الؿىعيت اإلاضن يض الٗؿ٨غو  الٗى٠

 الؿىت، ٖلى اإلادؿىبت اإلاٗاعيت يض الؿىعو الجيل م٘ ال٣خا٫ في قيٗيت ٖغا٢يت ومليكياث اللبىاوي، هللا وخؼب الادغاوي،

ليه  وألن ؛181الٗضاء خالت الى ويى٣له الُاثٟي الجض٫ خضة مً دؼيض الاػمت في التر٧ي الخًىع  ان الٗغب الباخشحن بٌٗ دغي  ٖو
 ٢ض جغ٦يا ٞةن الُاثٟي، وختى والٗغقي الاظخماعي الخضازل وبؿبب ،( ٦م900) بـ ج٣ضع بط جغ٦يا؛ م٘ الخضوص ؤَى٫  لضحها ؾىعيا

حر :الاو٥  باججا حن، الاػمت جهاٖض جضاٖياث مً ٦شحرا جإزغث  اإلاٗاع٥ جخيم مً ٞغوا الظدً الؿىعيحن لالظئحن آمً مالط جٞى

 الؿىعو الىٓام مً الغؾميت التر٦يت اإلاُالباث بٗض الؿىعيت-التر٦يت الخالٞاث خضة جهاٖض :والثاوي.مضجهم في صاعث التي
ضم الؿياؾيت، الانالخاث اظغاء بًغوعة ٌ وبؿبب الؿىعيت، اإلاضن يض ال٣ىة اؾخسضام ٖو  هٓامه واتهام الؿىعو، الٞغ

                                                           
 .16ص  مصدر سبق ذكره،نبيل عبد الفتاح، انتفاضة االثنيات، . 177
في  13076، صحيفة أخبار الخميج البحرانية، العدد (مجموعة باحثين)قارن مع فرانسوا بوجات، عرض كتاب الربيع لم يزىر في سوريا، . 178
. 2014زيناير 1

تحوالت السٌاسة الخارجٌة التركٌة فً الشرق االوسط، مجلة السٌاسة الدولٌة، :خالد عبد العظٌم، العثمانٌة الجدٌدة.دٌنظر : للمزٌد . 179

 .23-22، ص ص 2012، ٌناٌر 187القاهرة، مركز االهرام، العدد 
 .27ص نفس المصدر،. 180
 .22ص  ، مصدر سبق ذكره،محمد محجوب الزويري ، فقو الضحية.د. 181



 2015  ؤٚؿُـ  3الٗضص  –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
114 

 

114 

 

 الالظئحن، ادىاء ٖلى ٖملذ اط الؿىعيت؛ اإلاٗاعيت م٘ ٖلىا للى٢ٝى التر٦يت الخ٩ىمت صٞ٘ اإلاٗاعيت، جضٖم بإجها لتر٦يا
 ال٣ٗىباث اَاع في الا٢خهاصدت الاظغاءاث مً الٗضدض اجساط ًٖ ًٞال اإلاٗاعيت، لخىخيض اإلااجمغاث مً ٖضص واؾخًاٞت

ليه. 182الٗؿ٨غيت آلخه بخمىيل دخٗل٤ ٞيما بسانت الؿىعو الىٓام ٖلى ٞغيذ التي الضوليت  ٖلى التر٦يت الؿياؾت عا ىذ ٖو
 ا٢ليميا ب٣ىة الؿاب٣ت الٟترة زال٫ اإلاٗاعيت صٖمذ لظل٪ بال؛ ليـ و٢ذ مجغص وؤهه وا٢٘، ؤمغ ألاؾض بكاع هٓام ؾ٣ٍى ؤن

ضم ،2014 ٖام في بسانت الخ٣ا الاػمت وجُىعاث. 183وصوليا ٤ الؿىعو الىٓام يض مىخض صولي مى٠٢ اجساط ٖو  الخدضداث ٖمّل
: 184مجها وا٢ليميت صوليت جُىعاث م٘ وجؼامىذ الاػمت، بػاء التر٦يت الؿياؾت بىظه

 .الؿىعيت ال٨يمياويت الاؾلخت اػالت ٖلى الاجٟا١ بٗض ؾياؾيا، الاػمت خل ٖلى الامغي٩ي-الغوسخي الخىا٤ٞ .1
ٗض الظو مغسخي ؾ٣ٍى .2  ججاه اإلاهغو -التر٧ي الخٗاون  اَاع في التر٧ي الا٢ليمي اإلاكغوٕ حٗغى وبظل٪ لتر٦يا، ٢ىيا خليٟا يُل

 .٦بحرة اهخ٩اؾت الى الٗغبيت اإلاى٣ُت
 .الادغاوي الىىوو اإلال٠ بكإن الادغاوي-الامغي٩ي الخ٣اعب .3

 ا٢ليم ٚغاع ٖلى ٦غصو ا٢ليم ا٢امت ًٖ والخضدض التر٦يت، للخضوص اإلاداطدت اإلاىا٤َ في طاجيت اصاعة ًٖ الا٦غاص اٖالن .4

 .الٗغا١ ٦غصؾخان
 .للخضوص ٖابًغا جىٓيًما بىنٟه صاٖل جىٓيم ْهىع  .5

 صٖم في التر٧ي الاهضٞإ وجحرة مً وؤبُإث الاػمت اػاء التر٦يت الؿياؾت خغ٦ت مً ٖغ٢لذ الباخض بغؤو اإلاخٛحراث  ظه    
 الؿىعيت، اإلاضن ويض اإلاٗاعيت، يض ال٣ىة باؾخسضام واؾخمغاه بالخ٨م الىٓام اؾخمغاع م٘ الؿاب٤، في ٧ان ٦ما اإلاٗاعيت

. ؤلاصاهت ؾىي  دظ٦غ صولي جضزل ؤو صون  مً اإلاضهيحن يض اإلاجاػع  مً الٗضدض واعج٩اب

 العىسٍت ألاصمت في ال٢شدي اإلالٚ: 2-4

 ما يك٩ل ما و ى اإلاليىهحن، د٣اعب ما دبلٜ ؾىعيا في ألا٦غاص هٟىؽ ٖضص ؤن بلى 2006 ٖام لٛادت اإلاخىاٞغة ؤلاخهاثياث حكحر
 وال٣امكلي الخؿ٨ت مضدىتي في البالص قغ١  قما٫ مىا٤َ في مجهم الٛالبيت ويٗيل ؾىعيا، ؾ٩ان بظمالي مً% 9-8 وؿبخه

 .وجغ٦يا الٗغا١ مً ال٣غيبت ،185الخؿ٨ت إلاداٞٓت الخابٗت

 ألاؾض بكاع الغثيـ ؤٖلً بط الاهخٟايت؛ في اهسغاَهم إلاى٘ ألا٦غاص اؾترياء الؿىعيت الشىعة اهضإل م٘ الؿىعو الىٓام خاو٫ 

 ؤدام ؤعبٗت وبٗض الاؾخصىاجي، 1962 ٖام بخهاء مك٩لت بدل جىنيت جىٟيظ لضعاؾت لجىت حك٨يل 2011ًٖهيؿان 4 في زُابه في
 ٖام بخهاء مك٩لت بهظا وخلذ الخؿ٨ت، مداٞٓت في ألاظاهب سجالث في للم٣يضدً الؿىعيت الجيؿيت بمىذ مغؾىما ؤنضع

 ٧ان ؤن بٗض الؿىعيت، الخضوصدت اإلاداٞٓاث في ال٣ٗاعيت واإلال٨يت الخضاو٫  بظغاء ٖملياث لدؿهيل ٢اهىها" ألاؾض"وؤنضع ،1962
 باالخخٟا٫ لؤل٦غاص ٣ٖىص مىظ مغة وألو٫   الىٓام وؾمذ ،2004 ٖام في ال٣امكلي ؤخضار ٣ٖب ال٣ٗاعيت اإلال٨يت مً ظغص م ٢ض

                                                           
 .، مصدر سبق ذكرهالتركية-حسين باكير،الثورة السورية في المعادلة االيرانية عمي: ينظر. 182
.  خورشيد ولي، تركيا بين االستدارة واالدارة. 183

www.aljazeera.net/opinions/.../718d3257-705b-4c5c-9e5c-b98191a4b3ce  
.  خورشيد ولي، تركيا بين االستدارة واالدارة.  184

www.aljazeera.net/opinions/.../718d3257-705b-4c5c-9e5c-b98191a4b3ce 
 http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=37e11772cc5cae0bhttp://ar.wikipedia.org/wiki:ينظر. 185

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=37e11772cc5cae0b
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=37e11772cc5cae0b
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=37e11772cc5cae0b
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 لل٣ىة اإلاٍٟغ الاؾخسضام الىٓام ججىب ًٖ ًٞال للشىعة، اهًمامهم إلاى٘ لؤل٦غاص عقىة ال٨شحرون اٖخبره ما و ى هىعوػ، بٗيض

 .186الؿىعيت اإلاضن ب٣يت في خضر ٦ما ألا٦غاص مٓا غاث لٌٟ

ا ج٣اعبا ٞإوظضث. ال٨غصدت اإلاؿإلت به وه٣هض ٖغ٢يا، انُٟاٞا ؤدًا الؿىعيت الاػمت ؤٞغػث ل٣ض  الٗغا١ ؤ٦غاص بحن ملخْى
 حك٨يل زال٫ مً ؾىعيا ؤ٦غاص جىخيض"  مباصعة الٗغا١ ٦غصؾخان ب٢ليم عثيـ -ػاوياالبر مؿٗىص الؿيض َغح بط ؾىعيا؛ وؤ٦غاص

جي اإلاجلـ  وجىخيض ال٨غصدت، اإلاىا٤َ لخمادت ؾىعيا ؤ٦غاص بخضعيب الٗغا٢يت البيكمغ٦ت مً يباٍ و٢يام ال٨غصو، الَى

 ؤو الىٓام لهالر ال٨ٟت جغظيذ في الغابدت هي ال٨غصدت الىع٢ت ولجٗل ،187والؿىعيت الٗغا٢يت ال٨غصدت اإلاىا٠٢ وجيؿي٤
. م٨دؿباتهم لؼياصة ال٨غصدت، اإلاىا٤َ في ما٢خت بصاعة حك٨يل بةٖالن بٗض ٞيما جىّلط للٓغوٝ واؾخٛالال اإلاٗاعيت،

 الٗغا٢يت الخ٩ىمت بحن الخالٞاث ػياصة: صازليا: ألاو٫ باججا حن، ؤنضاء ؾىعيا ؤ٦غاص ججاه الٗغا١ ؤ٦غاص إلاى٠٢ ٧ان ل٣ض      
ٌ بؿبب ٦غصؾخان؛ وب٢ليم اإلاغ٦ؼيت  خضوص يمً ؾىعيا م٘ الخضوص مى٣ُت الٗغاقي الجيل ٢ىاث صزى٫  ؤلا٢ليم خ٩ىمت ٞع
ها اإلاغ٦ؼيت الخ٩ىمت جس٠ِل  لم هٟؿه الى٢ذ في اإلاؿلخت، الٗىانغ حؿلل إلاى٘ ؤلا٢ليم  بٗض مؿخ٣بال الٗغا١ ج٣ؿيم مً جسٞى

 مً بط ؛ب٢ليميا: والشاوي ،ؾىعيا ؤ٦غاص م٘ الخٟاٖل مؿخىي  ٖلى الٗغا٢يت ال٨غصدت الخدغ٧اث زلٟيت ٖلى الؿىعيت ألاػمت اهتهاء
 مؿاٖضة دغيض اهه ٖلى الباعػاوي عؾالت جغ٦يا ؤصع٦ذ ٣ٞض ؤلا٢ليمي، اإلاؿخىي  ٖلى ألا٦غاص مك٩لت دشحر ؤن الخدغ٥  ظا قإن
 له ؾي٩ىن  بالخإ٦يض و ظا الٗغا١، ؤ٦غاص به دخمخ٘ الظو الظاحي للخ٨م ممازل طاحي خ٨م ٖلى الخهى٫  باججاه ؾىعيا ؤ٦غاص
تراٝ مجغص جخجاوػ  بمُالب التر٦يت الخ٩ىمت ؾيُالبىن  الظدً جغ٦يا ؤ٦غاص ٖلى ؾلبي جإزحر  الش٣اٞيت بد٣ى٢هم الٖا

. 188واإلاؿاواة

 اإلاعخٝبل اظدؽشاٗ... الىاةُٙت اإلاعألت: 3

 بط الا٢ليمي؛ اإلاؿخىي  ٖلى الُاثٟيت نىعة ْهىع  بجمام في ؾببا ٧اهذ الؿىعيت الاػمت بإن ق٪ ؤصوى بال دخطر ج٣ضم مما  
 جضعو  ال ؤو لظل٪، الخسُيِ في مكاع٦ت ٞهي جضعو  خيض مً ؾىاء ومظ بيا َاثٟيا جه٠ُ هٟؿها الا٢ليميت ال٣ىي  وظضث

مت هٟؿها ٞىظضث .  الُاثٟيت اإلاىظت ع٧ىب ٖلى مٚغ
 الا٢ليميت ال٣ىي  ؾدخم٨ً  ل الُاثٟي؟، الهغإ  ظا ْل في اإلاى٣ُت مؿخ٣بل ما  ىا ٖىه الاظابت هداو٫  الظو والؿاا٫  

 ْل في  ى، ٦ما ال٣اثم بالىي٘ ؾترضخى ؤجها ؤو لُاثٟي؟، الخهٗيض ًٖ بٗيضا باإلاى٣ُت جىإي ؤن باإلاؿاوليت الكٗىع  باب ومً

 .ب٢ليميت خغب خاٞت الى لخهل الامىع  جخهاٖض ٢اصمت مغخلت في زم ومً لالػمت؟، صولي خؿم وظىص ٖضم

 الخ٤ُ٢ٙ مؽهذ: 3-1

غاٝ باجٟا١ بما بجهاء ا، ؤو وبيٗاٞها الُاثٟيت اإلاؿإلت ج٨ٟي٪ ه٣هض  في الهغإ ؤَغاٝ ؤخض باهخهاع ؤو ا٢ليميا، اإلاازغة الَا

. ؾىعيا

                                                           
. 14/9/2013محمود بيومي، أكراد سوريا والثورة بين تعقيدات الداخل وقيود الخارج ، ممف األىرام االستراتيجي،.  186

 http://digital.ahram.org.eg/Community.aspx?Serial=1090062 
الدولية، احمد عبد الحافظ فواز، الفائز األكبر، التحدي الكردي لميياكل االقميمية بعد الربيع العربي، تحوالت استراتيجية، ممحق مجمة السياسة . 187

 .34، ص 2013، يوليو 193مؤسسة االىرام، القاىرة، العدد 
. لمصدرنفس ا. 188

http://digital.ahram.org.eg/Community.aspx?Serial=1090062
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 الازال٢يت اإلاؿاوليت مىُل٤ ومً اإلاى٣ُت، ٖلى الُاثٟيت  ظه زُغ الا٢ليميت ال٣ىي  جضع٥ ٞيه:  الاٜلُمي الاجٙاٛ:أوال
 جسٟي٠ ٖلى وجغ٦يا والؿٗىصدت ادغان:  ىا ووٗجي بالهغإ، اإلاٗىيت ال٣ىي  ؾخٗمل الىَىيت اإلاهلخت ًٖ والاؾالميت،ًٞال

غاٝ،  ظه وؤ ضاٝ مهالر م٘ جىا٣ٞا مم٨ً خض ؤبٗض الى الُاثٟي الهغإ خضة  اجها لالزغيً جٓهغ ؤن جداو٫  ٞةدغان الَا
 بؿبب ٖلحها الٛغب ٞغيها التي الٗؼلت ٞ٪ ٖلى حٗمل ؤزغي  ظهت ومً ظهت، مً لالع اب عاٖيت وليؿذ جىؾٗيت ليؿذ

 وؤنبدذ الٗغا١، اخخال٫ مىظ ٦شحرا جغاظ٘ الظو الا٢ليمي صوع ا حٗيض ؤن جغيض ظاهبها مً والؿٗىصدت الىىوو، بغهامجها

 اإلاداٞٓت جغيض الازغي  ٞهي جغ٦يا ؤما الؿىعيت، الاػمت: مجها الٗغب، تهم التي ال٣ًادا مً ال٨شحر في خاؾم صوع  جإصدت مً ٖاظؼة
 ظهت، مً  ظا الاوؾِ الكغ١  ٢ًادا بػاء الخاعظيت ؾياؾتها ٞاٖليت هديجت الا٢ليمي اإلاؿخىي  ٖلى م٩اؾب مً خ٣٣خه ما ٖلى

 جهاٖض ٞةن الضولي اإلاؿخىي  ٖلى ؤما. ٖؿ٨غيا للخضزل دضٞٗها ٢ض الظو ؤزغي، ظهت مً ال٨غصدت الخُلٗاث ظماح ولجم
غ١  الىِٟ مىاب٘ مً بال٣غب ظىىبا ديخ٣ل الٗاإلايتخيىما اإلاهالر مغاخله مً مغخلت في ؾحهضص عبما الُاثٟي الهغإ  َو

.  امضاصاجه

ليه  الاظغاءاث مً ظملت زال٫ مً الُاثٟي الخهاصم خضة جسٟي٠ ٖلى صوليت وبمباع٦ت مجخمٗت، الا٢ليميت ال٣ىي  ؾخٗمل ٖو

الياث ّٗل : مجها هظ٦غ والٟ

 اإلاؿإلت لٓهىع  اإلاباقغ الؿبب اٖخباع ا ٖلى اإلاخدضة الامم وبمكاع٦ت ؾياؾيا الؿىعيت لالػمت لخل ا٢ليميا الخىا٤ٞ .1

 .طل٪ لخد٣ي٤ واإلاٗاعيت الؿىعيت الخ٩ىمت ٖلى والًِٛ ؾىعيا، في ال٣خا٫ وو٠٢ الُاثٟيت،
 .الؿىعيت الاعاضخي مً الاظاهب اإلا٣اجلحن ٧ل سخب ٖلى ؾىيا الٗمل .2

ىيت وخضة خ٩ىمت بدك٨يل الٗغا١ هجاح .3 ىيت ؤؾـ ٖلى مبييت َو جي مكغوٕ وطاث ٦ؿاب٣تها، َاثٟيت وليـ َو  ل٩ل َو
 .  الٗغا٢يحن

ادت ا٢ليمي ماجمغ ٣ٖض .4  بمكاع٦ت ؾىاء ألاق٩ا٫، مً ق٩ل بإو الؿىعيت ألاػمت لخل آليت لىي٘ اإلاخدضة، الامم بٖغ
ادت ؾىعيا في اهخساباث ؤو ٖام اؾخٟخاء اظغاء ؤو اليمىيت، اإلاؿإلت في خضر ٦ما الؿلُت في اإلاٗاعيت  . ؤمميت وبٖغ

 .ومداعبخه الُاثٟي الضدجي الخُٝغ لىبظ ا٢ليميت اؾتراجيجيت وي٘ .5

اصة وصولي ا٢ليمي حٗهض .6 جهم الى الؿىعيحن لٗىصة اإلاؿاٖضاث وج٣ضدم ؾىعيا اٖماع اٖل  .َو
 لخ٣غيب الضدييت اإلااجمغاث ٣ٖض َغي٤ ًٖ الُاثٟيت، والكٗاعاث الخُاباث خضة لخسٟي٠ الضدييت اإلاغظٗياث جضزل .7

الم بىؾاثل طل٪ وابغاػ َاثٟي جهٗيض ؤو وهبظ والكيٗت الؿىت بحن الىٓغ وظهاث  .الٖا

 ظىسٍا في الفشاُ أوشاٗ أخذ اهخفاس:زاهُا

 مهما ٖامال ؾي٩ىن  عبما آلازغ، الُٝغ واهتهاء الهٟغيت اللٗبت هٓغيت بَاع في ؾىعيا في الهغإ ؤَغاٝ ؤخض اهخهاع بن
حن ؤن ٖلما الُاثٟي، الهغإ لخسٟي٠  ٖلى مجهما ؤو ب٣اء خالت في ؾيٗمالن ٞهما لظا الاهخهاع؛ في خّٓى لهما الُٞغ
مله اٖالهه زال٫ مً ٖليه الًٍٛى جسٟي٠ ىيت ؤظىضاث بمىظب ٖو غاٝ خٟيٓت ازاعة لٗضم الُاثٟيت؛ ًٖ بٗيضة َو  الَا

 ادغان م٘ باالجٟا١ ٧ان بن ختى ؾيٗمل ٞةهه الؿىعو، الىٓام اهخهاع خا٫ ٟٞي الؿىعو، الكإن في الخإزحر طاث الا٢ليميت
 ٖلى والٗمل ؾىعيا، مً الٗغا٢يت واإلاليكياث هللا خؼب وم٣اجلي الادغاهيت ال٣ىاث وازغاط الصخيء، بٌٗ ألازحرة ًٖ باالبخٗاص

ىيت مهالخت اظغاء  هٓام وؾ٣ٍى اإلاٗاعيت اهخهاع خا٫ وفي. الٗغبيت الضو٫  هدى والاهٟخاح خ٣ي٣يت، ؾياؾيت وبنالخاث َو
 ؾخ٣ٟض وبالىديجت لبىان، في هللا خؼب م٘ الىنل خل٣ت وج٣ُ٘ الاؾتراجيجي، خليٟها ؾخ٣ٟض بدغان ؤن يٗجي طل٪ ٞةن الاؾض
 ؾىعيا، ٧ل ٖلى للؿيُغة ظا ضا ؾيٗمل ألاؾض ؾيسل٠ الظو الىٓام ٞةن وباإلا٣ابل اإلاى٣ُت، ٖلى وجإزحر ا هٟىط ا ادغان
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 الىَىيت، الىخضة اَاع في مىاَىحن بىنٟه وممخل٩اتهم خ٣ى٢هم ٖلى والخٟاّ الٗلىيت للُاثٟت الخٗغى ٖضم ٖلى وؾيٗمل

ضم ضم الٗغا١، بسانت اإلاجاوعة الضو٫  تهضدض ٖضم ًٖ ًٞال الٗغاقي، الخُإ في الى٢ٕى ٖو .   اإلاجاوعة الضو٫  في الكيٗت ازاعة ٖو

ت مؽهذ: 3-2  الاظخمشاٍس

 وحؿخمغ الُاثٟي، الانُٟاٝ يؿخمغ ومٗها الؿىعيت الاػمت وحؿخمغ ٖليه،  ى ما ٖلى الىي٘ دب٣ى اإلاكهض  ظا في        
غاٝ حر مؿاو٫ ٚحر صولي مى٠٢ ْل في الهغإ، َغفي بضٖم الا٢ليميت الَا غاٝ ألن الاػمت؛ اجهاء في ظاص ٚو  الضوليت الَا

 زكيت ًٖ حٗبحر و ى ،189ٖىيٟا انىليا هٓاما ؾي٩ىن  الاؾض بٗض ؾيإحي الظو الىٓام ان جبرع ؤن جداو٫  عوؾيا بسانت
 الاؾالم بضٖم الخُغ  ظا صعؤ ام٩اهيت جغي  وهي الكيكان، في خهل ما زلٟيت ٖلى الؿجي الاؾالمي الخىظه مً عوؾيت

 في وظضث عوؾيا ؤن  ى حجبها دم٨ً ال التي الخ٣ي٣ت ل٨ً ،190الادغاوي-الغوسخي الخ٣اعب في مهما ٖامال ٧ان الظو الكيعي،
 في الاؾض اؾخمغاع في الٗىامل ؤ م ؤخض ق٩ل ما و ى الضوليت، وم٩اهتها وهٟىط ا ٢ىتها الزباث الضوليت مٗغ٦تها لالؾض صٖمها

لى اإلاخدضة للىالداث وباليؿبت ،191الؿلُت م ٖو  صوعان، ماد٩ل ؤن ٚحر الؿىعيت، اإلاٗاعيت صٖم في مغة ٚحر اٖالجها مً الٚغ
 الخضزالث ٖلى الغص ًٖ امخىٗذ اوباما الغثيـ اصاعة ؤن جادمؼ هيىيىع٥ صخيٟت في ج٣غيغ ما في د٨كٟان بىث وما٦ـ

بت: الاو٫ : لؿببحن ولبىان وؾىعيا الٗغا١ في الادغاهيت  الاوؾِ، الكغ١  مدً مً اإلاخدضة الىالداث جسليو اوباما الغثيـ ٚع

 بىيىح ٖىه ٦ك٠ ،192الؿييت الجهاصدت يض الهغإ في قغ٧اء الكيٗت وخلٟائها ادغان في دغي  الابيٌ البيذ ان: والشاوي

 الى للى٢ٝى عوسخي -ؤمغي٩ي اجٟا١  ىا٥ وبخ٣ضدغها.  الٗغا١ في( صاٖل) بمداعبت مٗا واقترا٦هما الادغاوي-ألامغي٩ي الخيؿي٤
. الؿجي البدغ وؾِ الا٢ليت ألجهم ؛ اإلاى٣ُت في الكيٗت ظاهب

  ويخىا٤ٞ  ؾىعيا، في الضماع مً مؼيض الى ؾياصو الؿىعيت الاػمت اؾخمغاع ان    
ً
 ؤعاصتها التي الخال٢ت الٟىضخى م٘ جماما

ىهى وبظل٪ اؾغاثيل، له حؿعى اؾتراجيجي  ضٝ و ى اإلاخدضة، الىالداث
ُل
 في ٦بحرا  اظؿا ٧اهذ َاإلاا التي الكغ٢يت الجبهت ج

حها ٢ضعاث جضمحر بٗض الاؾغاثيلي، الامجي الاصعا٥ . والٗغا١ ؾىعيا َٞغ

 الىاةُٙت الحشب مؽهذ: 3-3

 نغإ بلى الؿىعيت ألاػمت وؾدخدى٫  الُاثٟي الانُٟاٝ اؾخمغاع مً ؾحزدض خؿم وبضون  ؾىعيا في الىي٘ اؾخمغاع بن
 وصو٫  وجغ٦يا الؿىعو، الىٓام بضٖم عوؾيا وعائهما ومً والٗغا١ ادغان ؾدؿخمغ بط بالى٧الت؛ وخغب وصوليت ب٢ليميت بعاصاث

 في خ٩ىميت ٢ىاث ٢يام بؿبب لخٓت في دخُىع  ٢ض الانُٟاٝ  ظا. 193اإلاٗاعيت بضٖم اإلاخدضة الىالداث وعائها ومً الخليج،
 الخٟي و ضٞها الاع اب، مداعبت اإلاٗلً  ضٞها الجامٗيت ؤلاباصة الى جغقى  ٖؿ٨غيت بٗملياث ومليكياث ؾىعيا ؤو الٗغا١

 اإلاىا٤َ هللا ههغ ونٟها التي" الكيٗيت الصخىة" جهل ؤن ؤو وؾىعيا، الٗغا١ في ؤ ليت خغب الى جاصو الٗغقي، الخُهحر
 ؤو والبدغيييت، الؿٗىصدت ال٣ىاث مً ال٣ىة وحؿخسضم مٗا، الضولخحن في البدغيً ؤخضار وجخ٨غع  الؿٗىصدت، مً الكغ٢يت

                                                           
 .100، صمصدر سبق ذكرهميشيل كيمو، رىانات صعبة ، . د. 189
 .4-3، ص ص ، مصدر سبق ذكرهالقنبمة والدور..ايران واالزمة السورية. 190
 .88ص مصدر سبق ذكره، خالد الحروب، . د. 191
 .21/1/2014الفضائية، ، محطة الجزيرة (اتيام امريكا بزرع الفتنة في العراق)برنامج من واشنطن، عنوان الحمقة . 192
نوفمبر  28،  مفكرة االسالمقارن مع ميميسا دالتون، سيناريوىات أمريكية محتممة لنياية االزمة السورية، عرض محمد مسعد العربي، . 193

2012 .
http://www.islammemo.cc/akhbar/syria-althawra/2012/11/28/159282.html 

http://www.islammemo.cc/akhbar/syria-althawra/2012/11/28/159282.html


 2015  ؤٚؿُـ  3الٗضص  –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
118 

 

118 

 

ىض ا اليمً، في الخىزيىن  ويخدغ٥ ٖلحها، لل٣ًاء الجؼيغة صٕع دخضزل  تهضدض هظ٦غ و ىا ،"الكيٗت خاميت" ادغان جخضزل ٖو

 ،194الخىزيحن مُالب م٘ الخٗاَي ٖضم خالت في وزيمت بٗىا٢ب اليمىيت للخ٩ىمت زاجمي ؤخمض هللا آدت َهغان ظمٗت زُبت
  ظا وفي ب٢ليميت، خغب بلى بالىديجت دضٞ٘ ٧له و ظا  الخىزيحن، الى بدغان مً مغؾلت باألؾلخت مدملت بازغة يبِ ؾب٣ها

ت له مدايغة في اإلاهضو ظيل في الؿاب٣حن ال٣ياصدحن ؤخض د٣ى٫   الكيٗيت ال٣ىي  بحن اظمإ  ىا٥: "الكباب مً بمجمٖى
 ؾخ٩ىن  جُىعث خا٫ في الخغب وؤن ؾىعيا، مً بغؤؾها ؾخُل اإلاى٣ُت في الُاثٟيت اإلاٗغ٦ت ؤن ٖلى والؿياؾيت الضدييت

 البدغيً، في ؾخ٣اجل حك٨يلها جم التي الٗؿ٨غيت ألالىيت بإن وؤياٝ ،195"اإلاى٣ُت مًاث٤ ٖلى الازىان م٘ الكيٗت مٗغ٦ت
ل٤ بالؿيُغة ادغان م٘ حؿهم و٢ض مهغ، في ؤو الخىزيحن، لضٖم واليمً ئ وؾخد٤٣ اإلاىضب، وباب  غمؼ، مًي٤ ٚو  ٢ضم مَى

 مً ال٣غيب البُاٍ لىاز٤ الخاب٘( اإلاسخاع ظيل) اَل٣ها التي ال٣ظاث٠ بىاصع ا ٧اهذ عبما.  196الؿىيـ ٢ىاة وتهضص ؾيىاء في

ًم في. الؿٗىصدت الخضوصدت اإلاىا٤َ ٖلى ادغان  ٖلى وجغ٦يا ن ادغا مً ٦ال ويٗذ ٢ض الؿىعيت الاػمت ج٩ىن  الخُىعاث  ظه زِل
 الاويإ حؿخ٣غ ؤن باججاه دضٞ٘ َٝغ ٩ٞل ادًا، بيجهما الهضام حهضص ٢ض مما بيجهما، الخىجغ خالت وعٞٗذ ه٣يٌ، َغفي

 الكب٨ت مىا٢٘ مً الٗضدض جىا٢لخه ما اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى  ىا وهظ٦غ زالشت، ٖاإلايت بدغب جيبإ مً  ىا٥ بن بل.  لخليٟه

ظع بإن ٦يؿىجغ  جرو  ًٖ الاهترهيذ –الٗى٨بىجيت
ُل
 ظهت، مً اإلاخدضة الىالداث وؤَغاٞها ألا٤ٞ في باجذ الشالشت الٗاإلايت الخغب ه

 جمهيض  ى آلان دجغو  ما ؤن" بلى ألامغي٨يت ؾ٨يب صدلي صخيٟت  م٘ خىاع في  مكحرا ازغي  ظهت مً وادغان والهحن وعوؾيا
 ،197."هٓغه وظهت مً اإلاخدضة الىالداث  ى واخض مىخهغ ؾىي  مجها دسغط ال بديض ال٣ؿىة قضدضة ؾخ٩ىن  التي الخغب لهظه
لى م ٖو ضم ألاوؾِ الكغ١  بكاون اإلاهخمحن مً ال٨شحر لضي الشالشت الٗاإلايت الخغب و٢ٕى اؾدبٗاص مً الٚغ  ٖجها، الخضدض ٖو

  ى الامغ في اإلاهم ان. الٟىاٖل ٞحها وجخٗضص اإلاهالر ٞحها جدكاب٪ مى٣ُت في الخضور مم٨ىت" الؿىصاء البجٗت" هٓغيت ؤن ٚحر
 والصة الى بالىديجت وؾخاصو اإلاى٣ُت ٖلى مباقغة جإزحراث طاث ؾخ٩ىن  التي الشالشت، الٗاإلايت الخغب ؤو الُاثٟيت، الخغب هخاثج

. الخضوص ٞحها وجخٛحر ظضدضة صو٫  وجىلض صو٫، ؾخسخٟي بط اليىم؛ ٢اثمت هي التي ٚحر ظضدضة مى٣ُت

 واظخيخاحاث خالـت

 اإلاؿخىي  ٖلى الُاثٟيت  جإظيج في ٦بحًرا صوًعا الؿىعيت ؤهلؤلػمت وهي مجها، اهُل٣ذ التي الٟغييت الضعاؾت ؤزبدذ ل٣ض     
 الظو الٗغبيت، اإلاى٣ُت في ال٨بحر الادغاوي الخمضص بؿبب الاؾاؽ؛  ظا ٖلى الاػمت مً الا٢ليمي الانُٟاٝ عجبّلذ الا٢ليمي؛ألجها

ضّل    الخليج، صو٫  ٖلى صا ما زُغا ُٖل
ً
 الُاثٟي الخهإع  ظا وليسضم اإلاخهاٖض، الا٢ليمي التر٧ي للضوع  زُحرا ومىاٞؿا

اثٟيت ٖغ٢يت ٧اهخىهاث ًٖ ٖباعة الٗغبيت الضو٫  جغي  ؤن جغيض ألجها الاؾاؾيت؛ بالضعظت الاؾغاثيليت اإلاسُُاث  مد٩ىمت َو

. مؿخمغة ونغاٖاث بسالٞاث

ليه  الؿىعيت ألاػمت ؾدبضؤ زم ومً الٗام،  ظا جخجاوػ  ال ٢ض مدضوصة لٟترة الاؾخمغاعيت مكهض جغظيذ الى الباخض دظ ب ٖو

 بمىظب الاممي او الامغي٩ي الٗؿ٨غو  الخضزل ٖضم خا٫ في)  الؿىعو، الىٓام لهالر ٞكيئا قيئا الاهٟغاط  مىدييىةما باجساط
 : ى طل٪ ومضٖاة ،(الؿاب٘ الٟهل

                                                           
 .6/9/2014قناة العربية الفضائية، األخبار، .  194
نقال عن عبدالواحد طعمة، مميشيات عراقية تتوحد تحت ستار حماية شيعة . 195

 http://www.kitabat.com/ar/page/10/09/2013/16572/%D9%85%D9%8A%D9%84%D9.المنطقة
. نفس المصدر السابق. 196
. ا ستنتصرالحرب العالمية الثالثة  اقتربت وتم التخطيط ليا بعناية وأمريك: كيسنجر :ينظر عمى سبيل المثال. 197

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=1f239fef299a97fe 

http://www.kitabat.com/ar/page/10/09/2013/16572/%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9rlm.html
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=1f239fef299a97fe
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 .الخىظه  ظا م٘ امغي٩ا اوؿيا١ ؾاخ٣ا،م٘ ٞىػا الاؾض ٞحها خ٤٣ التي الاهخساباث بىديجت الخبجر -

 .وصوليا ٖغبيا لها اإلا٣ضم الضٖم ي٠ٗ بؿبب اإلاٗاعيت ي٠ٗ -
 .الؿىعو الىٓام بضٖم والتزامهما وؤلادغاوي الغوسخي اإلاى٢ٟحن ٢ىة -

 .الامً مجلـ في ختى الؿىعو الىٓام اؾ٣اٍ في الجضدت الى الامغي٩ي اإلاى٠٢ اعج٣اء ٖضم -

 صو٫  وبٌٗ الؿٗىصدت مً الكغ٢يت واإلاى٣ُت واليمً وؾىعيا الٗغا١ جًغب ٦بحرة َاثٟيت خغب مهاوو  هدى الاهؼال١ أو
ا ٖاإلايا، اإلاى٣ُت ؤ ميت وبؿبب الخليج،   ىا٥ ؾي٩ىن  الضوليحن، والؿلم الامً وتهضدض ال٨بري، الضو٫  مهالر تهضدض مً وزٞى

 اإلاهحر ج٣غيغ خ٤ طعيٗت جدذ والٗغقي الُاثٟي ألاؾاؽ ٖلى اإلاى٣ُت ج٣ؿيم الى دهاع زم ومً وؤممي، ٖالمي جضزل

لى وال٣ىمياث، والُىاث٠ لؤل٢لياث، ٤ ٖو ) صو٫  زمـ بخ٣ؿيم جادمؼ الىيىيىع٥ صخيٟت ٖجها ٦كٟذ التي الخغيُت ٞو

 -الههيىوي اإلاسُِ مً ظؼء هي الخغيُت و ظه ،(2 ع٢م زغيُت)  198 صولت 14 الى( وليبيا الٗغا١، اليمً، ، الؿٗىصدت ؾىعيا،
حر اإلاى٣ُت، لخٟخيذ الاؾغاثيلي . الؾغاثيل ب٢ليمي وي٘ ؤًٞل وجٞى

ىت م خٍش ( 2) ٜس

 
 Robin Wright, How 5 Countries Could Become 14,The  New Work Times, September  28,2013 . :اإلاهضع

  

                                                           
70.Robin Wright, How 5 Countries Cold Become 14,The  New Work Times, September  28,2013 
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 العُاظُتالاٜخفاد الّاإلاي واإلاىاسد الاٜخفادًت في ٌل الّىإلات والهُمىت 

( ٘لعىعً) ٜعم الجٕشاُ٘ا الخىبُُٝت –١لُت آلاداب  –حـــــامّت الخلُل / خلُل مدمذ خلُل أبىِالن . أ

  

 

 اإلالخق

 وظُىشة والىبُعي، البؽشي  بىىِيها الاٜخفادًت مىاسدها ِلى اإلاعُىشة الذو٥  مً ٠ثحر ٘ٝذان ئلى الّىإلات ٌهىس  أدي
 هزا الٙٝحرة، الذو٥  ؼّىب مفلحت ئلى الىٍش دون  مً الذو٥، جل٤ مىاسد ِلى وظُاظُت اٜخفادًت ٜىة راث أخشي  دو٥ 
ذ الّىإلات، ٌل في والّاإلاُت اإلادلُت الاٜخفادًت للمىاسد ِاد٥ ٔحر جىصَْ ٌهىس  ئلى أدي ألامش  مخّذدة للؽش١اث ١ان ٜو

هىس  الٙٝحرة، الذو٥  مىاسد نهب في سةِغ دوس  الجيعُت  والاٜخفاد اإلاىاسد ِلى ِلُا ظُادة راث ٍِمى اٜخفادًت دو٥  ٌو

. الّاإلاي

Abstract 

The emergence of globalization to the loss of many of the states control over economic resources, human and natural, and 
control of other countries with economic and political power on the resources of these countries, Without regard to the 
interests of the people of poor nations, This led to an unfair distribution of local and global economic resources in light o f the 
emergence of globalization, It was a multi-national companies play a key role in the looting of poor countries resources, And 
the emergence of super High sovereignty over resources and the global economy, economic countries. 

 

 اإلاٝذمت

 ٦بحرة هخاثج وطاث واضخت ٧اهذ ألازحرةالتي الشالزت ال٣ٗىص زال٫ الٗالمي الىي٘ ٖلى ا٢خهاصدت حٛحراث خضزذ
 مً ال٨شحر وؤخاصدض ؤدضو بحن مخضاوال مٟهىما ؤنبدذ التي الضوليت، الؿاخت ٖلى الٗىإلات صوع  بغوػ و٦ظل٪ الٗالم، صو٫  ٖلى

 ظىب بلى ظىًبا ؤنبدذ التي ألامغي٨يت الهيمىت ظاهب بلى خضوثها، وعاء والضواٞ٘ الٗىإلات ما يت ٖغى مً البض ٩ٞان الىاؽ،

. للٗىإلات

 اإلاهيمىت الضو٫  مً مدضصة دض في وجغ٦ؼ ا الٗاإلايت الا٢خهاصدت ال٣ىة جىػي٘ صاعؾت بلى البدض  ظا دخُغ١ 
، والهاٖضة

ً
 جخمخ٘ ما ٖلى بىاءً  الضو٫   ظه صعاؾت جم ٣ٞض وعوؾيا، واليابان والهحن ألامحر٦يت اإلاخدضة الىالداث مشل ا٢خهاصدا

 مىظ ع٦ؼث ٣ٞض الؼمىيت، خيض مً الضعاؾت خضوص ا٢خهغث و٢ض واإلادلي، الضولي، الهٗيض ٖلى مهمت ا٢خهاصدت م٩اهت مً به
 ل٩ل زانت وصعاؾت الٗالمي، الا٢خهاصو للىي٘ ٖامت بضعاؾت جمشل ٣ٞض اإلا٩اهيت وؤما الخالي، الى٢ذ ختى الشماهييياث بضادت

. الاجداصدت وعوؾيا واليابان والهحن اإلاخدضة الىالداث مً

 واإلاىاٞؿت ظضدضة، ا٢خهاصدت صو٫  وبغوػ اإلاؿخمغة الا٢خهاصدت الخٛحراث مضي بْهاع في البدض ؤ ميت وجإحي
 الا٢خهاصدت ال٣ىة لٗىامل الٗٓمى الضو٫  اخخ٩اع في ألا ميت جٓهغ ٦ظل٪ اإلاخدضة، والىالداث الهحن بحن ال٨بري  الا٢خهاصدت
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 الًٗيٟت الضو٫  قٗىب ٖلى الهيمىت و٦ظل٪ الُبيٗيت، واإلاىاعص وألاؾىا١ والُا٢ت والخ٨ىىلىظيا الٗاملت باألدضو جخمشل التي

ت وػياصة بالص م، زحراث جهب في إل وال٣اعت، هٟؿه الباخض مً ل٩ل اإلاٗٞغ . والخٛحراث الا٢خهاص الىي٘ ٖلى وؤلَا

 جدليل في الخدليلي واإلاىهج الٗالمي، الا٢خهاص بىن٠ وطل٪ الضعاؾت، في الىنٟي اإلاىهج اؾخسضم البدض  ظا وفي
إل مً البض و٧ان ٢ىتها، ٖىامل وجدليل الا٢خهاصدت، ال٣ىة مىاعص ٖلى اإلاخ٣ضمت الضو٫  ؾيُغة مضي  الخاعيذي اإلاىهج ٖلى ؤلَا

 بلى ؤلاقاعة ومً آهٟا، اإلاظ٧ىعة للضو٫  ال٢خهاصو والىي٘ الٗالمي الا٢خهاصو الىٓام ٖلى خضزذ التي الخُىعاث ٞهم في
 هديجت مجها؛ يٗاوي التي الا٢خهاصدت والخبٗيت والؿياسخي، الا٢خهاصو ج٨٨ٟه هديجت زحر؛ ببىاصع دبكغ ال الظو الٗغبي الىي٘
 بدجاص في ظا ضة حؿعى ٧لها التي وعوؾيا واليابان والهحن ألاوعبي الاجداص صو٫  و٦ظل٪ الٗغبي، الىِٟ ٖلى ألامحر٦يت الهيمىت
غى هٟىط ا،  مً حٗاوي التي الٗغبيت اإلاى٣ُت خا٫  ى ألازغي  الىاميت الضو٫  وخا٫ اإلاى٣ُت، زحراث ٖلى الؿيُغة مً هٕى ٞو

  هٟؿها اإلاكا٧ل
ً
. ج٣غيبا

 الّىإلات دوس  و الحذًث الّالم في الاٜخفاد

 الك٩ل ٖلى بمهامها ال٣يام مً وجم٨جها الضولت ٢ىة في ألاولى الغ٦حزة و ى الضولت، م٣ىماث ؤ م مً الا٢خهاص يٗض
 الا٢خهاصدت ٞال٣ىة الؿاب٣ت، ال٣غون في ٢بله ٧اهذ ٖما وملخّى ٦بحر بك٩ل ٢يمتها جتزادض الا٢خهاصدت وألا ميت اإلاُلىب،

 ؤنبدذ الا٢خهاصدت ألا ميت وؤن ا٢خهاص ا، ب٠ًٗ جخمحز التي الضو٫  مً ٚحر ا ًٖ جسخل٠ ٦شحرة محزاث حُٗحها للضولت
. الٗالم صو٫  بحن اإلاخباصلت الٗال٢اث مٗٓم ٖلى حؿيُغ

غاٝ واإلاخٗضصة الشىاثيت الٗال٢اث وجدضدض جىظيه في ومازغ ٦بحر صوع  له الا٢خهاصو الٗامل بن  الضو٫، بحن ٞيما ألَا
لى ومؿخمغة، مؼص غة وجىميت ا٢خهاص بىاء في ٢ضعاتها مضي ٖلى الضولت ٢ىة ٢ياؽ دخم زالله مً و٦ظل٪  ٣ٞض ألاؾاؽ  ظا ٖو

 وكاَاتهم مٗٓم في ألاؾاؾيت ؤ ضاٞهم وؤخض ٖيجهم، ههب الا٢خهاصو الٗامل الٗالم صو٫  ظمي٘ في ال٣غاع ناوٗى وي٘

. 199والخاعظيت اإلادليت

خباع في ألازظ صون  مً اإلاخ٣ضمت الهىاٖيت الضو٫  بمداباة دخمحز الخالي الا٢خهاصو الىٓام بن  الُمىخاث الٖا
 الا٢خهاصو، الخ٣ضم لخد٣ي٤ والؿعي والاظخماعي، الا٢خهاصو والخسل٠ ال٣ٟغ ٖلى بال٣ًاء الىاميت للضو٫  اإلاكغوٖت

اصلت مخ٩اٞئت ا٢خهاصدت ٖال٢اث وب٢امت بلضاجها، في الا٢خهاصدت الخىميت وحؿغي٘ مَّ  ومً اإلاخ٣ضمت، الهىاٖيت الضو٫  م٘ ٖو
َل
 ز

  اإلاخ٣ضمت الضو٫  ؤنبدذ
ً
  نىاٖيا

ً
 صون  مً الصخهيت مهالخها في جهب ا٢خهاصدت ٖال٢اث ب٢امت ٖلى بالٗمل وا٢خهاصدا

. ا٢خهاصدا اإلاخسلٟت الضو٫  إلاهالر الىٓغ

غاٝ مخٗضصة الا٢خهاصدت الٗال٢اث ؤؾهمذ ٣ٞض  وؤلا٢ليميت الضوليت الا٢خهاصدت اإلاىٓماث مً الٗضدض ْهىع  ألَا
حر ا،  اإلاىايي٘ بمسخل٠ حٗجى التي لها، الخابٗت والهيئاث اإلاخسههت الى٧االث و اإلاخدضة ألامم مىٓمت ْهىع  مجها ٚو

٣ض ،(اليىهيضو)  الضوليت والؼعاٖت الٛظاء ومىٓمت والاظخماعي الا٢خهاصو ٧اإلاجلـ الا٢خهاصدت  الضوليت اإلااجمغاث ٖو
بر وؤلا٢ليميت الضوليت اإلاخسههت الا٢خهاصدت  الا٢خهاصو الخٗاون  ومىٓمت اإلاكتر٦ت ألاوعوبيت ٧الؿى١  ؤلا٢ليميت ٖو

 الخابٗت الٗغبيت والؿى١  الٗغبيت الضو٫  وظامٗت ،(ؾي٠) الاقترا٦يت للضو٫  الا٢خهاصو الخٗايض ومجلـ ،(OECD) والخىميت
حر ا له،  اإلاىٓماث، لهظه جيخمي التي الضو٫  لهالر الا٢خهاصدت ألا ضاٝ لخد٣ي٤ ؤوكئذ التي الا٢خهاصدت اإلاىٓماث مً ٚو

 في وجؼادض وؤلا٢ليميت، الضوليت اإلاؿخىياث ظمي٘ ٖلى الا٢خهاصدت الٗال٢اث في ٦بحر جؼادض بلى اإلاىٓماث  ظه ْهىع  ؤصي ٣ٞض

                                                           
، ع 49مج  مجلة السياسة الدولية،. دور المنظمات الدولية غير الحكومية: العولمة وأولويات السياسة العامة. عالء عبد الحفٌظ. د199
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حر اإلادلي، ا٢خهاص ا لخمادت الضو٫   ظه مً مداولت في الٗالم، في الا٢خهاص ؤ ميت  زاللها مً تهضٝ ا٢خهاصدت مىاعص وجٞى

.  200ا٢خهاص ا لخُىيغ

 العُاظُت الهُمىت ٌل في اإلاخٝذمت والذو٥  الىامُت الذو٥  بحن الاٜخفادًت الّالٜاث

 والىٓام والالٖضالت، الخ٩اٞا باوٗضام جخه٠ الهىاٖيت والضو٫  الىاميت الضو٫  بحن الا٢خهاصدت الٗال٢اث بن
 ػا٫ وما الىٓام  ظا ٧ان خيض الىاميت، الضو٫  مجها حٗاوي التي الُىيلت الاؾخٗماع ٖهىص بلى ظظوعه جمخض الغا ً الا٢خهاصو

 حؿعى وهي الخايغ، الى٢ذ ختى وؤصامخه بسل٣ه ؤؾهمذ والتي اإلاخ٣ضمت الهىاٖيت الضو٫  وعٞا يت ج٣ضم ػياصة لهالر يٗمل
 الظو للخسل٠ اإلاغيغ الىا٢٘ ٖلى جي٣ٓذ ٢ض الىاميت الضو٫  وؤن مم٨ىت، ٞترة ؤَى٫  ٖليه لئلب٣اء والىؾاثل ألاؾاليب بجمي٘
إجه جدذ حٗيل  يؿدىض ظضدض صولي هٓام وبدجاص الغا ً، الا٢خهاصو للىٓام الخالي الىا٢٘ ألامغ لخٛيحر ظا ضة حؿعى وهي َو

  لها وييهئ والخ٩اٞا الٗضالت ؤؾاؽ ٖلى
ً
. الهىاٖيت وج٣ضمها لىمى ا الالػمت ألاؾاؾيت ال٣اٖضة لبىاء ٞغنا

 مً الٗضدض لها التي بالٗىإلات، يؿمى ظضدض مهُلر لٓهىع  ؤصي الىىاحي ظمي٘ في الضو٫  بحن الٗال٢اث لتزادض وهديجت
لماء الضوليت الٗال٢اث ٖلماء مً الٗضدض ٖٝغ ٣ٞض اإلاسخلٟت، الخٗاعي٠  ومً مسخلٟت، بُغ١  الٗىإلات والاظخمإ الا٢خهاص ٖو

 بحن جغبِ التي الٗالم هُا١ ٖلى الاظخماٖيت الٗال٢اث ج٨شي٠: ؤجها ٖلى للٗىإلات( Martin Albrow) حٗغي٠" الخٗغي٠؛  ظه ؤ م
 وال٨ٗـ ٖضدضة ؤميا٫ بٗض ٖلى جُغؤ التي ألاخضار َاب٘ ج٨دسخي اإلادليت ألاخضار ججٗل بُغي٣ت اإلاخباٖضة اإلاىا٢٘

.  201."بال٨ٗـ

ت: ؤجها ٖلى حٗغيٟها دم٨ً ا٢خهاصدت هٓغ وظهت مً والٗىإلات  دغ٦ؼ الخٗغي٠ و ظا ، الا٢خهاصدت الٓىا غ مً مجمٖى

يٟيا الضولت ٖلى   –ألاؾىا١ جدغيغ: الٓىا غ  ظه وجخًمً الا٢خهاصدت، الٓىا غ مً مترابُت ؾلؿلت باٖخباع ا ْو

اثٟها، بٌٗ ؤصاء مً الضولت اوسخاب ،-ألانى٫  زصخهت  مً اإلاهى٘ لئلهخاط لل٣اعاث الٗابغ والخىػي٘ الخ٨ىىلىظيا ووكغ ْو
 مٗضالث واعجٟإ الٓىا غ،  ظه جؼادض بٗامت ويالخٔ الغؤؾماليت، ألاؾىا١ بحن والخ٩امل اإلاباقغ، ألاظىبي الاؾدشماع زال٫

 هي التي الٗىإلات ْا غة بلحها حكحر صاللت الٓىا غ لهظه يُٗي الظو و ى مؿبى٢ت، ٚحر بهىعة الضو٫  بحن الا٢خهاصو الخٟاٖل

 ٞهض،. )202الخالي الى٢ذ في ألاؾاؾيت اججا اتها في اإلاسخلٟت الؿياؾيت الىٓم بحن اإلالخّى الخ٣اعب هخاثج بخضي الىا٢٘ في

( 2005 ،22م

 بحن ٞالخىانل الٗالم، ٖبر ؤوز٤ هدى ٖلى الخىانل الىاؽ مً متزادض ٖضص جم٨حن بلى الخ٨ىىلىظيا جُىع  ؤصي
ا ؤنبذ اإلاسخلٟت اإلاجخمٗاث ًٗ ت الاجهاالث، مجا٫ في الهاثل للخُىع  هديجت ٦بحر بك٩ل ؾغي  ٞيما الخ٨ىىلىجي الخباص٫ وؾٖغ

 اإلاغ٦ؼيت ألاؾىا١ وملء الٗالم، مً آلازغ الُٝغ ٖلى ومكا ضتهم الىاؽ بلى الخدضر اإلام٨ً مً ظٗلذ ٞالخ٨ىىلىظيا بيجها،
 و٧ل الٗالم، ؤهداء ظمي٘ مً الٛغابت متزادضة ببًاج٘ الٗالمي، الا٢خهاص مً الٛىيت ال٣ُاٖاث في ألا٢ل ٖلى ال٨بحرة

 لها ج٩ىن  ؤن دم٨ً ٦يمياويت بمىاص الجى وجلىيض ٖالمي صماع بخضار بم٩اهيت ٞحها ؤؾلخت بىاء اإلام٨ً مً ظٗلذ الخ٨ىىلىظيا

  زُحرة وهي جضاع٦ها دم٨ً ال ٖاإلايت ٖىاث٤
ً
. ٦بحر لخض مضمغة و ظضا

                                                           
الدار االكادٌمٌة للنشر والطباعة والتؤلٌف : طرابلس. دراسات في العالقات االقتصادية الدولية. حمٌدالجمٌلً. د200
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 ٦شحرة حٛيحراث خضور بلى وؤصث الضوليت، الٗال٢اث بييت في ؤؾاسخي حٛيحر بلى الاجهاالث مجا٫ في الهاثل الخُىع  ؤصي
 ٖضص الخ٩ىماث  ظه ؤمام ٧ان ٣ٞض اإلاىاَىىن  د٣يمها التي الىَىيت الخضوص جخسُى التي الٗال٢اث ٖلى الخ٩ىماث ؾياصة خى٫ 

: مجها ، الخياعاث مً

 التي الٗملياث ٖلى الؿيُغة ب٣ٟض جًخي ؤن م٣ابل اإلاسخلٟت الاجها٫ وؾاثل اؾخسضام ؤمام اإلاجا٫ ٞسر .1
 .والىَىيت اإلادليت خضوص ا جخسُى

 .ويبُها الاجهاالث إلاغا٢بت هاجخت ٚحر مداولت في مد٨م مغا٢بت هٓام إل٢امت البا ٓت الخ٩الي٠ جدمل .2

 طوو  مً اإلايك٣حن ٦بذ في جٟكل ؤن ول٨ً َبيٗيت ا٢خهاصدت ٖملياث خضور إلاى٘ مٗيىت مغا٤ٞ بةٚال١ ج٣ىم .3

 .الخهميم

الم وؾاثل ًٖ الىاجج الش٣افي الخباص٫ بن  هديجت الىَىيت الش٣اٞت في ٦بحرة حٛحراث خضور بلى ؤصي اإلاسخلٟت الٖا
الم لىؾاثل ٧ان ٣ٞض الازغي، بالش٣اٞاث ازخالَها  ٖلى آزاع ا وويىح اإلاسخلٟت، بٓىا غ ا الٗىإلات ويىح في ٦بحر ههيب الٖا

.  203اإلاجخمٗاث

 بغيخىن " ماجمغ هخاثج ؤ م مً ٧ان ٣ٞض الضوليت، واإلااليت الا٢خهاصدت اإلااؾؿاث صوع  حٗاْم الٗىإلات مٓا غ مً وؤن

 بالبى٪ يٗٝغ ؤنبذ الظو( IBRD) والخٗمحر لئلوكاء الضولي والبى٪( IMF) الضولي الى٣ض نىضو١  بوكاء 1947 ٖام" ووصع

 ظهىص وبٗض( ITO) الٗاإلايت الخجاعة مىٓمت إلوكاء عاميت ظهىص ٞكل بٗض الجاث مىٓمت ؤوكئذ الخ٣ت مغخلت وفي الضولي،

 الضوليان والبى٪ الهىضو١  ا٦دؿب و٢ض ،(WTO) الٗاإلايت الخجاعة مىٓمت بوكاء جم 1994 ٖام ختى 1946 ٖام مىظ جٟاوييت
 ؤؾىا٢ها وجدغيغ الؿى١  ا٢خهاص بلى لالهًمام اإلاسخلٟت الضو٫  واظخظاب الٗالمي، الا٢خهاص جىظيه ٖلى جضعيجيا متزادضة ٢ضعة

 و٦بحر مازغ صوع  الضوليت واإلااؾؿاث للمىٓماث وؤنبذ الهي٩لت، وبٖاصة الا٢خهاصو لئلنالح مدضصة بغامج ٖمل زال٫ مً
 للىٓام الخاعؽ صوع  لخاصو واإلااؾؿاث الضوليت اإلاىٓماث  ظه وؤصواع ؤٖما٫ جُىعث و ٨ظا الٗالمي، الا٢خهاص في

 لىٓام الضو٫  اهخ٣ا٫ ٖلى ٦بحر بك٩ل وحٗمل ؤوياٖه، وجغجب ٖمله، ٢ىاٖض وجدضص  يا٧له، جىٓم ٞهي الٗالمي، الا٢خهاصو

مَّ  ومً ؤؾىا٢ها، وجدغيغ الؿى١ 
َل
. 204الضو٫  ٖلى الٗىإلات ْا غة ويىح ػياصة ز

 في جإزحر طاث الا٢خهاصو الىٓام في الباعػة الٓىا غ مً ال٣ىمياث مخٗضصة ؤو الجيؿياث مخٗضصة الكغ٧اث وحٗض
 الضوليت اإلاىٓماث بلى الىَىيت الضو٫  مً الىالء اؾاؽ حٗضدل بَاع في ؤ ضاٞها لخد٣ي٤ ٞضٞٗتها اإلاخ٣ضمت الضو٫  ؾياؾاث

 ؤزظث التي وؤبٗاص ا وؤصواع ا ظىاهبها بخٗضص الكغ٧اث  ظه ومٟا يم حٗاعي٠ حٗضص ول٣ض الجيؿياث، مخٗضصة والكغ٧اث
 
ً
. نىاعي ؤو زضمي ؤو ججاعو   ى ما مجها مسخلٟت ؤهماَا

 مجهما، ؤو ًٖ الخضدض مجاالث مٗٓم في مخالن٣حن ؤنبدا اإلاهُلخان  ظان ألامغي٨يت، والهيمىت الٗىإلات
 الضو٫  ا٢خهاص ؤخىاى في ؤلادجابيت هخاثجها في نبذ والتي الخضدض الٗالمي الا٢خهاصو الىٓام ٖلى َغؤث التي ٞالخٛيحراث

ؿ٨غيا، وا٢خهاصدا نىاٖيا اإلاخ٣ضمت ٓم الىهيب اإلاخدضة للىالداث ٧ان ٣ٞض ٖو  واؾخٛاللها الادجابيت الٗىإلات هخاثج مً ألٖا
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ٓم ال٣ىة هٟؿها واٖخباع ألازغي، الٗالم صو٫  ٖلى  يمىتها ٞغى في الخالت  ظه  الازغي  الٗالم صو٫  صوع  وبٟٚا٫ الٗالم، في ألٖا

. الٗالمي الا٢خهاص ٖماص ؤجها هٟؿها واْهاع الٗالمي، الا٢خهاص في

 مهالخها نىب وجىظحهه الضولي بالىٓام الامغي٨يت اإلاخدضة الىالداث جٟغص بلى ال٣ُبيت زىاجي هٓام ؾ٣ٍى ؤصي
يا هٟؿها وحٗحن الصخهيت، لى الٗالم، ددغؽ قَغ ملها الٗالمي، الا٢خهاص مغ٦ؼ ؤدًا ؤجها ٖو  الامم زحراث جهب ٖلى ٖو

 اؾخسضامها زال٫ مً او ا٢خهاصدت، مىاعص ًٖ الخىاػ٫  ٖلى الضو٫  ججبر ا٢خهاصدت لٗال٢اث ا٢امتها َغي٤ ًٖ بما الازغي،
 طل٪ وعاء الخٟي والهضٝ الٗغا١، في الض٦خاجىعو الىٓام بػالت قٗاع جدذ الٗغا١ ٖلى الخغب اٖالجها: مشل الٗؿ٨غيت، لل٣ىة

.  205للىِٟ الٗالم مغ٦ؼ يٗض الظو الٗغبي الخليج مى٣ُت حهضص تهضدض ؤو وبػالت الىِٟ، مىاب٘ ٖلى الؿيُغة  ى

( الّشبي الىوً وواْٜ اإلاخٝذمت الذو٥ ) الاٜخفادًت الّىإلات

 الى٣ض نىضو١ : مشل الضوليت، اإلاىٓماث: مجها ؤ ضاٞها، لخد٣ي٤ حؿخسضمها مسخلٟت ؤصواث الا٢خهاصدت للٗىإلات
 الا٢خهاصدت وال٣ٗىباث الا٢خهاصدت، مهالخها لخد٣ي٤ وحؿخٛله الهىاٖيت الضو٫  ٖلحها حؿيُغ التي الضولي، والبى٪ الضولي

ؿ٨غيا نىاٖيا اإلاخ٣ضمت الضو٫  حؿخسضمها التي  الضو٫  ؤمً تهضص التي الىىويت ألاؾلخت اهدكاع إلاى٘ وطل٪ وا٢خهاصدا؛ ٖو

 ٖلى ٞغيذ التي الا٢خهاصدت وال٣ٗىباث نضام هٓام ْل في الٗغا١ ٖلى ٞغيذ التي الا٢خهاصدت ال٣ٗىباث: مشل اإلاخ٣ضمت،
الم ووؾاثل ادغان،  ددخاظىجها، ال اقياء الىاؽ اؾتهال٥ بلى اصث والتي الىاؽ ٣ٖى٫  ٖلى حؿيُغ انبدذ التي اإلاسخلٟت الٖا

 في عثيؿت ؤصاة يٗض خيض وبًاجٗها، ؤٖمالها وجغويج ا ضاٞها لخد٣ي٤ سخغ امغي٨يا ابضاٖيا ٖمال ٧اهذ التي الاهترهذ وقب٨ت

. ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالداث دض

ان، وهي وجد٣ي٣ها، الهجاػ ا حؿعى ا ضاٝ وللٗىإلات يت ا ضاٝ اجها ٖلى مٗلىت ؤ ضاٝ: مجها هٖى  ووا٢ٗيت مىيٖى

الن دخم ال( زٟيت) مٗلىت ٚحر وؤ ضاٝ اإلاجخمٗاث، جخ٣بلها ا وج٩ىن  ٖجها، الٖا
ً
 واإلاهيمىت، اإلاؿيُغة الضو٫  لهالر عثيؿت ؤ ضاٞ

: اإلاٗلىت ألا ضاٝ ومً

 الاهخاط وػياصة والضولي، اإلادلي الا٢خهاصو الىمى جد٣ي٤. 

 اإلاا٫ عؤؽ وػياصة للٗما٫ ألاًٞل الاؾخٗما٫. 

 اإلاا٫ وعؤؽ الخجاعة اؾىا١ جدغيغ هدى الاججاه. 

 الضوليت الخجاعة حجم ػياصة َغي٤ ًٖ الٗالمي الا٢خهاصو اوٗاف. 

 خلها بمٟغص ا الضولت ج٣ضع ال التي اإلاكا٧ل خل. 

 جد٣ي٣ها، بلى الىاميت الضو٫  في الجيؿياث مخٗضصة والكغ٧اث الضوليت اإلاىٓماث تهضٝ التي( الخٟيت) اإلاٗلىت ٚحر الا ضاٝ ؤما
: ٞهي

 والا٢خهاصو الؿياسخي ال٣غاع ٖلى الؿيُغة زال٫ مً وألاوعوبيت ألامغي٨يت اإلاهالر جد٣ي٤. 

 الاخخ٩اع: مشل مسخلٟت، بىؾاثل الٗالمي الا٢خهاص ٖلى ألاوعوبي والاجداص الامغي٨يت اإلاخدضة الىالداث  يمىت 
 .الٗمال٢ت والكغ٧اث

                                                           
، 2004نهضة مصر للنشر والتوزٌع، : القاهرة. الصراع ضد الهيمنة االقتصادية: االمبراطورية الكونية. السٌد ٌسٌن205

 .204ص
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 والخبٗيت الش٣افي والٛؼو  الٗؿ٨غيت ال٣ىة َغي٤ ًٖ وطل٪ الىاميت؛ الضو٫  لضي وؾغ٢تها الا٢خهاصدت اإلاىاعص جهب 
 .الا٢خهاصدت

 بيجها ٞيما زالٞاث وبخضار مؿخمغة، وبب٣ائها الضو٫  بحن نغاٖاث ٢يام ٖلى الٗمل. 

 الضولت  يبت وبيٗاٝ الش٣افي، الٛؼو  َغي٤ ًٖ الىَىيت الهىيت ٖلى ال٣ًاء. 

 الىزي٤ اعجباَهم بؿبب وطل٪ الٗىإلات؛ ؾلبياث بإ٦ثر واإلاؿتهضٝ الىامي للٗالم اهخماثه بد٨م الٗغبي الٗالم اما 
 اإلاخدضة الىالداث ٦ؿب خض بلى ألاوخض لل٣ُب زلٟيا ٞىاءً  جمشل بالص م باجذ اط لها؛ وجبٗيتهم ألامغي٨يت اإلاخدضة بالىالداث

 التي الخليج مى٣ُت في الٗؿ٨غيت ال٣ىاٖض وظىص الٓىا غ  ظه ومً بها، الٗغبيت الضو٫  الخها١ وجؼادض ٞحها، امبراَىعيا ويٗا
 اإلاىٓىع   ظا ومً لها، الا٢خهاصدت الخبٗيت ٖلى الخٟاّ و٦ظل٪ ، ٖليه ؾيُغتها واب٣اء الىِٟ، مىاب٘ ٖلى الخٟاّ بلى تهضٝ
 دضدغ ا، ومً الٗىإلات مً اإلاؿتهضٞت اإلاىا٤َ ؤ م ؤخض اإلاى٣ُت  ظه الٗىإلات،وحٗض ضخادا اخض الٗغبي الٗالم اٖخباع دم٨ً

  ط٦غ إلاا هديجت بالخحر اإلابكغ ٚحر الا٢خهاصو الٗغبي ٞاإلاؿخ٣بل
ً
. ؾاب٣ا

 الاٜخفادًت الّىإلات مذة في الاٜخفادًت الٝىة ِىامل

ىامل الا٢خهاصدت للمىاعص الضولت امخال٥ يٗض  مٗٓم في وج٣ضمها وهمى ا ٢ىتها ٖىامل مً الا٢خهاصدت ال٣ىة ٖو
 ؤٚلب ؤن هغي  لظا الا٢خهاصدت؛ ال٣ىة ٖىامل ٖلى الؿيُغة صوما جداو٫  الٗالم صو٫  ٞإٚلب اإلاسخلٟت، والجىاهب اإلاجاالث

 :الاٜخفادًت الٝىة ِىامل وأهم الٗالم، في الا٢خهاصدت ال٣ىة ٖىامل ٖلى وحؿيُغ جمخل٪ مً هي واإلاهيمىت الٗٓمى ال٣ىي 

 اإلاىاص: مشل مهىٗت، ٚحر ؤوليت ماصة ج٩ىن  ؤجها ؤو الهىاٖت، َغي٤ ًٖ ؤلاوؿان يؿخسضمها التي اإلاىاص هي: الخام اإلاىاد .1

اصة اإلاباوي، ؤو اإلاىخجاث إلهخاط اإلاؿخسضمت  والخضدض الىِٟ: َبيٗيت،مشل مىاص ًٖ ٖباعة اإلاىاص  ظه ج٩ىن  ما ٖو

 .الخام بالىِٟ اإلاهى٘ ٚحر ؤو اإلا٨غع  ٚحر الىِٟ ٖلى مشال ويُل٤ والخكب، واليىعاهيىم

  اإلاخ٣ضمت الضو٫  حٗمل خيض والهىاٖت، الخجاعة ٖمليت في وؤؾاسخي مهم صوع  الخام للمىاص
ً
حر ٖلى ظا ضة  اإلاىاص جٞى

حر ٖلى والٗمل الهىاٖت لٗمليت الخام ٍٝل  مسؼون جٞى حر ٖلى حٗمل ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالداث بن خيض مجها، ٧ا  مسؼون جٞى
ٍٝل   ؤمً ٖلى الخٟاّ صاثما وجداو٫  الٗغبي، الخليج مى٣ُت مً الىِٟ مً ٦بحرة ٦مياث اؾخحراص ٖلى حٗمل ٞهي الىِٟ، مً ٧ا
 نغإ مى٣ُت حٗضص الٗغبي الخليج ٞمى٣ُت اإلاى٣ُت، في ألامغي٨يت اإلاهالر حهضص زاعجي زُغ ؤو مً وخمادتها اإلاى٣ُت  ظه

مَّ  ومً ٞحها، لها هٟىط ادجاص ٖلى اإلاخ٣ضمت الضو٫  اٚلب جداو٫  ٖالمي
َل
حر بيجها ا٢خهاصدت ٖال٢اث ا٢امت ز  الىِٟ بمضاصاث لخٞى

. لها

غ ٢لت وحٗض مَّ  ومً ا٢خهاصدت، الضولت ي٠ٗ ٖىامل مً الضولت في الخام اإلاىاص جٞى
َل
: ازغي؛ؤو مجاالث في يٟٗها ز

غ ٢لت ًٖ الىاجج الا٢خهاصو لل٠ًٗ دهبذ  جىظض ؤهه ٚحر الازغي، الضولت ٢ىة مجاالث ٖلى ؾلبيت آزاع الخام اإلاىاص جٞى

غ خيض مً ٣ٞحرة صولت حٗض التي اليابان: مشل الجاهب،  ظا ًٖ قاطة هالث  ٖلى الخٛلب اؾخُاٖذ ؤجها ٚحر الخام اإلاىاص جٞى
حر ٖلى بالٗمل ال٠ًٗ  ظا مَّ  ومً وبيٗها، جهييٗها وبٖاصة الخام، اإلاىاص جٞى

َل
 ؤجها ٚحر ال٠ًٗ  ظا ٖلى ال٣ًاء اؾخُاٖاث ز

 الٛىيت الضو٫  م٘ اجٟا٢ياث اوكاء ٖلى حٗمل ٞهي ٖجها، الخام اإلاىاص امضاصث اه٣ُإ مً: ؤو اإلاجا٫؛  ظا في جسٝى مً حٗاوي
اصة الخام، باإلاىاص  التي الضو٫  لهظه اليابان جىمدها وامخياػاث حؿهيالث وم٣ابل الامض، َىيلت الاجٟا٢ياث  ظه ج٩ىن  ما ٖو
 ٖلى جدخىو  التي الاٞغي٣يت الضو٫  زحراث ٖلى الؿيُغة جداو٫  وا٢خهاصدا نىاٖيا اإلاخ٣ضمت الضو٫  وؤن الخام، باإلاىاص جمض ا

. عزيهت ماصدت ج٩الي٠ وطاث للهىاٖت، مهمت زام مىاص
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 الالػمت اإلادغ٦ت وال٣ىي  الخام اإلاىاص ؤ ميت ًٖ ج٣ل ال بضعظت لؤلؾىا١ ا ميت الا٢خهاصدحن بٌٗ د٣يم: ألاظىاٛ .2
٣دالت ٖلى ويٗمل يكخٛل اإلاهى٘ ألن وطل٪ اإلاهى٘؛ لدكٛيل   الاؾىا١ و٢ضعة بي٘ ويخى٠٢ ومخُلباتها، ألاؾىا١ ٞو

ً
 جبٗا

لى ظهت، مً اإلاكتردً لٗضص ٤ ٖو  .ؤزغي  ظهت مً صزلهم ومؿخىي  الكغاثيت ٢ضعاتهم ٞو

 ٞحها دخىاظض الؿ٩اهيت ال٨شاٞت وطاث نىاٖيا اإلاخ٣ضمت الضو٫  بن خيض الؿ٩اهيت، ال٨شاٞت ػياصة م٘ الاؾىا١ ٢ضعة جؼصاص .3
مَّ  ومً ٢ليلت، ؾ٩اهيت ٦شاٞت ٖلى جدخىو  التي الضو٫  مً ٚحر ا ًٖ جسخل٠  اثلت اؾديٗابيت ٢ضعاث طاث ؤؾىا١

َل
 ي٠ٗ ز

 بٗيضة الاؾىا١ ج٩ىن  الاخيان بٌٗ ألاؾىا١،وفي ٢ضعاث مً دؼيض الهىاٖيت اإلاىا٤َ مً الاؾىا١ ٢غب وؤن بها، الاؾىا١

 ال٨بري، اإلاضهيت اإلاجخمٗاث لؿ٩ان اليىميت الاؾتهال٦يت الؿل٘ جيخج التي الهىاٖيت اإلاغا٦ؼ: مشل الهىاٖيت، اإلاىا٤َ ًٖ
 ٖلى حٗخمض ال وؤإلااهيا اإلاخدضصة اإلامل٨ت في اإلاهاو٘ ٞبٌٗ الهىاٖيت، اإلاغا٦ؼ ًٖ ألاميا٫ آالٝ الاؾىا١ جبٗض ؤخياها بل

.  206الخاعظيت ألاؾىا١ ٖلى ؤ٦ثر حٗخمض بل اإلادليت مىخجاتها جهغي٠

: مشل زابًخا، اإلاا٫ عؤؽ د٩ىن  و٢ض الغبخي، الا٢خهاصو لليكاٍ الالػمت وألاصواث واإلاىاص ألامىا٫ ًٖ ٖباعة  ى: اإلاا٥ سأط .4
ا، اإلاا٫ وعؤؽ والبىاء، ألاعى

ً
 اإلاا٫ وعؤؽ الٗاملت، وألادضو الخام اإلاىاص: مشل الاهخاط، في جضزل التي اإلاىاص وهي مخدغ٧

 .ال٩ليت الا٢خهاصدت الضوعة في جضزل التي الجىاهب ظمي٘: والاصواث؛ؤو والىؾاثل اإلاىاص وهي ال٨لي،

 الهىاٖاث: مشل ألامغي٨يت، اإلاخدضة والىالداث الاوعبي الاجداص صو٫  في اإلاخُىعة الهىاٖاث مً ال٨شحر بن ال٣ى٫  دم٨ً
 ما٫ عؤؽ جخُلب ، والهلب والخضدض الؿًٟ وبىاء البرو٫ ًٖ والبدض والُاثغاث والؿياعاث والبترو٦يماويت ال٨يماويت

حر وجىظحهها الهىاٖاث  ظه ٖلى الاقغاٝ ٖلى ا٢خهاصدا اإلاخ٣ضمت الضو٫  حٗمل لظا ضخم؛ .  207لها ال٩افي اإلاا٫ عؤؽ وجٞى

 الادضو  ظه ٧اهذ ٧لما بهه خيض الضولت في الا٢خهاصدت ال٣ىة ٖىامل ا م مً الٗاملت ألادضو حٗض :الّاملت ألاًذي .5
غة  لها الٗاملت الادضو  ظه ؤن ٚحر الاهخاط، في وػياصة الا٢خهاص اوٗاف ػياصة بلى بشماع ا جاصو ٞةجها مؿخمغ بك٩ل مخٞى

ان،  الٗاملت الادضو ؤن  ى بيجهما والٟغ١  ما غة، ٚحر ٖاملت وادضو زبرة، وطاث ما غة ٖاملت ادضو: ج٩ىن  ٢ض ٞهي هٖى

 الٗملي اإلاجا٫ في جمحز ا التي والخبرة وػياصجه، الاهخاط ظىصة: مشل اإلاا غة، ٚحر الٗاملت ألادضو ًٖ ٦شحرة محزاث لها اإلاا غة
مَّ  ومً والٗلمي،

ّل
 عزيهت حٗض التي اإلاا غة ٚحر الٗاملت الادضو ب٨ٗـ الضولت، ٖلى اإلااليت الخ٩الي٠ مً مؼيض بلى جدخاط ز

 .ٖلحها الخهى٫  وؾهىلت الاظىع،

  اإلاخ٣ضمت الضو٫  في الهىاٖاث مٗٓم جدخاط خيض
ً
 مً ٖاليت صعظت ٖلى ج٩ىن  التي الٟىيت الٗاملت لؤلدضو نىاٖيا

 جؼا٫ ما الهىاٖاث بٌٗ ؤن ٚحر الهىاعي، الاهخاط ظىصة لًمان وطل٪ اإلاخمحزة؛ الٟىيت الخبراث وطاث الٗمل، في ال٨ٟاءة

 ال٠ًٗ بلى الٗضص  ظا ويغجٟ٘ ٖامل، 20000 بلى الُاثغاث مهى٘ ددخاط اإلاشا٫ ؾبيل ٞٗلى ٦بحرة، بإٖضاص ٖاملت ألدضو جدخاط
. اإلاا غة الٗاملت الادضو ججمٗاث مً بال٣غب الخىاظض الى اإلاهاو٘  ظه صٞ٘ ما و ظا ال٣ُاعاث، مهاو٘ ؤو الؿياعاث مهاو٘ في

 الى الخاظت اهسٟاى بلى ؤصي الاالث واؾخسضام الخ٨ىىلىظيا نىاٖت في الخُىع  ان  ى مالخٓخه دخم ما ول٨ً
، في مدضوصة ؤدام في الٗما٫ بٌٗ حكٛيل بلى الكغ٧اث بٌٗ ايُغث خيض الٗاملت، الادضو  ؾاٖاث ٖضص ج٣ليل ؤو الاؾبٕى

مَّ  ومً الٗمل،
َل
حر ز . ال٨بري  للكغ٧اث ماليت ج٩الي٠ ؤو مهاعي٠ جٞى

                                                           
مركز اإلسكندرٌة : اإلسكندرٌة. دراسة جغرافية اقليمية( دون روسيا االتحادية)أوروبا . حسن سٌد أحمد أبو العٌنٌن. د206

 .199، ص2001للكتاب، 
 .200ن، المرجع السابق، صحسن سٌد أحمد ابو العٌنً. د207
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 خيض والٛىيت، اإلاخ٣ضمت الضو٫  الى ال٨ٟاءاث طوو  وهجغة الٗاملت ألادضو هجغة مً الٗالم صو٫  مً الٗضدض وحٗاوي
 ٞالىالداث ظىصجه، وػياصة الاهخاط في ػياصة ٖلى يٗمل و ظا ال٨ٟاءاث، طوو  لهجغة حؿهيالث اُٖاء ٖلى اإلاخ٣ضمت الضو٫  حٗمل

 الادضو ٖضص في ه٣و مً حٗاوي التي ٦ىضا ٦ظل٪ بلحها، والخبرة ال٨ٟاءاث لهجغة ٦شحرة حؿهيالث حُٗي الامغي٨يت اإلاخدضة

 . 208الاوعوبي الاجداص صو٫  ٦ظل٪ بلحها، الىاٞضة الٗمالت ؤمام اإلاجا٫ بٟخذ الى٣و  ظا ج٣ليو ٖلى حٗمل وهي الٗاملت،

  الهىاٖيت الضو٫  حؿعى :الىاٜت .6
ً
حر بلى ظا ضة  و٦ثرة لها، اإلاؿخمغة خاظتها بؿبب وطل٪ ٦بحرة؛ ب٨مياث الُا٢ت جٞى

حر ٞحها، الا٢خهاص صٖم بهضٝ اوكائها ٖلى حٗمل التي واإلاكاعي٘ الطخمت اإلاهاو٘ ضم اإلاخٗضصة، بإق٩الها الُا٢ت وجٞى  ٖو
خماص  الق٩ا٫ مخىٕى اؾخٛال٫ مً دليه وما الٗكغيً ال٣غن  مىخه٠ قهض خيض الُا٢ت، مً مدضص مهضع ٖلى الٖا

 .الٗالم في الهىاعي الخ٣ضم بؿبب وطل٪ اإلاخٗضصة؛ الُا٢ت

 الؿىىو  باإلاٗض٫ ٞحها الا٢خهاصو والخُىع  الهىاٖيت الا٢اليم في الهىاعي الخ٣ضم مضي ًٖ الٗلماء ويٗبر
ها الُا٢ت مهاصع حٗضص ويٗؼي  ا٢ليم، ٧ل في الُا٢ت الؾتهال٥ خماص اإلاؿخديل مً اهه بلى وجىٖى  مجها واخض مهضع ٖلى الٖا

حر ٣ِٞ غاى ل٩ل الاؾخسضام ٧اٞت وفي اإلادغ٦ت الُا٢ت لخٞى  اإلاهضع ميالصو ٖكغ الؿاب٘ ال٣غن  في الٟدم و٧ان اإلاسخلٟت، الٚا
 الهىاعي الخ٣ضم وم٘ الُبيعي، والٛاػ البترو٫ بلى الخاظت ْهغث الاولى الٗاإلايت الخغب بضادت م٘ ول٨ً للُا٢ت، الاؾاسخي

خماص ػاص الهاثل . الكمؿيت والُا٢ت الظعيت للُا٢ت الخاظت و٦ظل٪ الُبيعي، والٛاػ البترو٫ ٖلى ا٦بر بك٩ل الٖا

 اإلاىازيت، والٗىامل الجٛغافي، اإلاى٢٘ مشل وبُُّت ِىامل وهي الضولت، في الا٢خهاصدت لل٣ىة ؤزغي  ٖىامل ويىظض
ت ِىاملو٦ظل٪ والخًاعيـ، الاعى ومؿاخت اإلاياه، ومهاصع  اإلاخُىعة الهىاٖاث بن خيض الخ٨ىىلىظيت الخبرة: مشل ،بؽٍش

  ٦بحر بك٩ل الخ٨ىىلىظيت الخبرة ٖلى حٗخمض
ً
ليه مخٗضصة ا٢ؿام لها ال٨بري  ٞاإلاهاو٘ ٖاليتوؤلاصاعة، وبضعظت ظضا  بلى جدخاط ٖو

 و الُا٢ت، مهاصع الى والىنى٫  البًاج٘ ه٣ل اظل مً وطل٪ واإلاىانالث؛ الى٣ل ووؾاثل اؾخمغاعيتها، لًمان هاجخت اصاعة
 يبِ ؤظل مً الخ٩ىميت والؿياؾاث ؤزغي، ؤما٦ً بلى البًاج٘ لى٣ل اإلااصدت الخ٩الي٠ حجم مً والخ٣ليل الخهضدغ،

 .209ال٨لي الهىاعي ؤلاهخاط ٖلى الضولت وبقغاٝ ، وخمادتها اإلادليت اإلاىخجاث

 ال٣ىة ٖىامل ٖلى الضو٫   ظه ؾيُغة بلى الٗالمي الا٢خهاص ٖلى ومهيمىت مخ٣ضمت ا٢خهاصدت صو٫  وظىص يٗؼي 
مَّ  ومً ٧اٞت، باق٩الها الا٢خهاصدت

َل
 ا٢خهاص ا، إلاهالر وحسخحره ٖليه والهيمىت الٗالمي الا٢خهاص ٖلى اإلاباقغة الؿيُغة ز

 الا٢خهاصدت، ال٣ىة مجاالث ٧اٞت ٖلى حؿيُغ الٗالم في الٗٓمى الا٢خهاصدت الضولت حٗض التي اإلاخدضة الىالداث بن خيض

 عوؾيا بجاهب الٗالم في الىىويت الُا٢ت ٖلى ؾيُغتها: مشل ا٢خهاص ا، وكاٍ الؾخمغاع للُا٢ت؛ مخجضصة مهاصع ًٖ وجبدض

. الاجداصدت

 الا٢خهاصدت الضو٫  مً ٚحر ا ًٖ الهحن دمؼ وما واإلاىخٗل ؾغيٗا اإلاخهاٖض الا٢خهاص طاث الهحن و٦ظل٪
حر ٖلى ؾاٖض ا ما و ظا الؿ٩ان مً ضخم ٖضص ٖلى جدخىو  باجها اإلاخ٣ضمت  ؾى١  وبىاء وعزيهت، ما غة ٖاملت ادضو جٞى
 الىالداث ومجها الٗالم بلضان مٗٓم الهيىيت البًاج٘ حٛؼو  خيض والٗاإلايت، اإلادليت ٞياالؾىا١ بًاجٗها وجغويج لبي٘ اؾتهال٧ي

                                                           
: ، ص 2013، 41، ع 1مج ، مجلة رؤى تربوية. تحديات التنشئة االجتماعية في زمن العولمة. ادرٌس الكرٌنً.د208
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حها ؾ٩اوي ٖضص طاث صولت ٞهي الهىض و٦ظل٪ الامغي٨يت، اإلاخدضة  وعزيهت، ما غة ٖاملت وؤدضو نىاٖيت، مغا٦ؼ ضخم،ٞو

 الىىويت، والُا٢ت الىىوو الؿالح جمخل٪ هىويت صولت اجها ظاهب الى ٦بحر ا٢خهاصو اهخٗاف مغاخل في وهي الهحن،: مشل
 الهحن ؤن ٚحر الامغ٦يت اإلاخدضة الىالداث بٗض الشاهيت اإلاغجبت في ٧اهذ والتي ا٢خهاصدا الٗالم صو٫  ا٢ىي  مً حٗض التي واليابان

( 2005 ،98م قيى٩اع،. )210م٩اجها خلذ

 العُاظُت الهُمىت ودوس  الّىإلات ٌل في الاٜخفادًت الٝىة جش٠ض

 صو٫  نٗىص بؿبب وطل٪ الٗالم؛ في الا٢خهاصدت لل٣ىة ٖاص٫ ٚحر جىػي٘ لىخٔ ألازحرة الشالزت ال٣ٗىص زال٫
 الا٢خهاصدت ال٣ىة ٖىامل ٖلى والؿيُغة الُا٢ت، مىاعص ٖلى ؾيُغتها بلى ؤصي  اثل نىاعي وجُىع  ج٣ضم طاث ا٢خهاصدت

ت ؤؾاليب اؾخسضمذ خيض واإلاحزة، ال٣ىة  ظه مً ؤزغي  صو٫  وخغمان  الٗؿ٨غيت ال٣ىة اؾخسضام: مشل الؿيُغة، في مخىٖى

 اإلاخدضة الىالداث ٢يام: مشل اإلاباقغة، ٚحر الٗؿ٨غيت وال٣ىة للٗغا١، ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالداث اإلاخمشلتبٛؼو  اإلاباقغة
 الضولت ا٢خهاص في والخد٨م الا٢خهاصدت الخبٗيت َغي٤ ًٖ ؤو الٗغبي، الخليج مى٣ُت في ٖؿ٨غيت ٢ىاٖض بةوكاء ألامغي٨يت
 الضو٫  زحراث جهب في جهب ٧لها الُغ١  و ظه الضو٫، بحن واإلاٗا ضاث وال٣ٗىص الامخياػاث اؾخسضام و٦ظل٪ الخابٗت،

.  211لها اؾخٛاللها ؤو زحراتها مً وخغماجها والىاميت، الًٗيٟت

  ٖمال٢ت صو٫  ْهىع  بلى اصي الضو٫  مً مدضص اَاع صازل الٗالم في الا٢خهاصدت ال٣ىة ٖىامل جغ٦ؼ
ً
 ا٢خهاصدا

 لها التي الضو٫   ظه مً ٖضًصا ؾيٗغى البدض ؤن ٚحر الٗىامل،  ظه ٖلى حؿيُغ التي الضو٫  مً ٖضص دىظض خيض ومهيىت

. واليابان الاجداصدت وعوؾيا والهحن الامغي٨يت اإلاخدضة الىالداث: هي الضو٫  و ظه الضو٫، مً ٚحر ا ًٖ محزاث

 وهٓام الخغ٦ت، وهٓام الا٢خهاصدت البجى في ٦بحرة حٛحراث خضور جبحن الٗكغيً ال٣غن  مً ألازحرة الؿىىاث زال٫
اث٠ مالدحن وهجغة الٗما٫، وبصاعتهاوخغ٦ت مكغوٖاث خغ٦ت  الٗالم، في الٗاَلحن مً مالدحن م٣ابل والهىض الهحن بلى الْى

بيٗت الُب٣يت، البجى في الٗمي٣ت والخدىالث  اهتهاء وبٗض الٗالمي، الهٗيض ٖلى اإلادخملت الجضدضة الُب٣يت الخدالٟاث َو
 الاخخ٩اعيت الغؤؾماليت  ى ادًا، مٛادغ زهم يض الهغإ في عةمٛاو ٖاإلايت لخدالٟاث اإلاجا٫ ليٟسر البروليخاعيا ٖهغ

. 212ال٩ى٦بي الكب٩ي بخ٩ىيجها ال٣ىمياث مخٗضصة

 الٓغوٝ صعاؾت زال٫ مً وطل٪ الٗلمي، الا٢خهاص ٖلى الضو٫   ظه ؾيُغة مضي ٖغى مً البض ٧ان لظا
 الاؾىا١ ٖلى الؿيُغة و٦ظل٪ الىىويت، الُا٢ت ٖلى والؿيُغة والٗلمي، الخ٨ىىلىجي والخ٣ضم والبكغيت، للضولت الُبيٗيت
غى الٗالمي، اإلاؿخىي  ٖلى الٗال٢اث  ظه او٩ٗاؽ ومضي بيجها، ٞيما اإلاخباصلت والٗال٢اث الٗاإلايت،  هدى الضو٫   ظه نٗىص ٖو

  .مٗيىت ا٢خهاصدت ؾياؾاث اجبإ هديجت الهغم ٢مت

                                                           
، 2005الدار العربٌة للعلوم،  (.21القوة االقتصادية الفائقة في القرن ال ) العصر الصيني . أودٌد شٌنكار، مترجم 210
 .98ص
 .30، ص 2004، 2، ع1االردن، مج  –مجلة الدراسات األمنٌة . التحدٌات األمنٌة فً عصر العولمة. ذٌاب البداٌنة. أ211
المجلس الوطنً للثقاة والفنون : الكوٌت. الفيل والتنين صعود الهند والصين وداللة لنا جميعاًا . مٌدٌدٌث روبٌن، مترجم212

 .13، ص2009، واآلداب
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