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ؾالبي اإلال طسوز . د: اإلاشسفت العامت

ساإلااطظت و هادًت ًحُاوي . د: زثِظت الخحٍس

: الخٗغي٠

 صوعًيا جهضع مد٨مت صوليت  ٖلميت مجلت

 حٗني الٗلمي البدث حيل مغ٦ؼ ًٖ

 الٗلىم مجا٫ في الٗلميت باألبدار

 بةقغاٝ الضوليت، والٗال٢اث الؿياؾيت

 وباخثحن ؤؾاجظة مً مك٩لت جدغيغ َيئت

يئت  الباخثحن مً هسبت مً جخإل٠ ٖلميت َو

يئت  .ٖضص ٧ل في صوعيا جدك٩ل جد٨يم َو

 و الباخثحن مسخل٠ بؾهاماث اإلاجلت جدىاو٫ 

 ما ؾىاء الؿياؾيت الٗلىم بمجا٫ اإلاهخمحن

 الؿاٖت ب٣ًايا ؤو الىٓغر  بالغنيض حٗل٤

ما٫ بترحمت ؤو  الٗلميت ألاَميت طاث ألٖا

 .بها اإلاٗتٝر

 لخغم ج٨غيؿا الٗلميت الضوعيت َظٍ حٗض

 اإلاجهىص و ألابدار حصجي٘ ٖلى اإلاغ٦ؼ

لى ، الٗلمي  الغنيض بزغاء في ؤلاؾهام ٖو

 الضعاؾاث بيكغ الٗلىم إلاسخل٠ الىٓغر 

  والغا٢يت، الجاّصة
ً
 ٖلميت مٗايحر بلى اؾدىاصا

يت . وص٢ي٣ت مىيٖى

س :  مظاعد زثِع الخحٍس

 (العساق)عمس الصوابعي .ؤ

س : ؤطسة الخحٍس

حامعت  د شواكسي الؿاهس عمُد ولُت الخلىق و العلىم الظُاطُت .ؤ

. الجصاثس -خيشلت

 (جسهُا)حاس ي دوزان عمُد ولُت العلىم الشسعُت بجامعت ؤدًامان  د .ؤ

الجصاثس  -حامعت باجىت، د كادزي حظين.ؤ

الجصاثس  -حامعت خيشلت، كطىزي زفُلت.د

الجصاثس  -خيشلتوحامعت باجىت ، شزازة عىاؾف. د

: الهُئت العلمُت الخحىُمُت للعدد

 (الجصاثس) بً جُؿفىز هطسالدًً د .ؤ

 (الجصاثس)عادٌ شكاغ .د

 (الجصاثس)عثامىُت هىطس .د

( العساق)  بان الطباغ.د

: الخدكُم اللؼىي 

 (العساق)د حاوم شهىن اطماعُل.ؤ 
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 فيها وجخىافس واإلاىهجُت، اإلاىغىعُت جلتزم التي واإلالاالث ألابحار اإلاجلت جلبل

 :الخالُت اليشس كىاعد وجحترم والجدًت والدكت العلمُت ألاضالت

 : للملاالث باليظبت 

 آلاجُت الشسوؽ حظخىفي التي اإلالاالث اإلاجلت جيشس : 

 واإلاىغىعُت العلمُت باإلاعاًير الالتزام  ٌ  الدوزٍاث في دولُا بها اإلاعمى

 . العلمي البحث لشسوؽ حظخجُب التي و  اإلاحىمت،

 اإلاىاد جحىُم في اإلاىغىعُت و الخُاد مبدؤ  الخحىُم هُئت حعخمد 
 الخؿسف مً ألاعماٌ خلى على الخسص مع لليشس اإلاسشخت العلمُت

 . ألاهظمت ؤو باألشخاص بمبادت مظاطها ؤو الفىسي 

 ال وؤن بالجدًت جدظم ؤن اإلاجلت في لليشس اإلالترحت اإلالاالث في ًساعى 

 . ملخلى ؤعماٌ، ؤو مرهسة مً ملخؿف ؤو طابم وشس محل جىىن 

 اإلاجلت اخخطاص غمً اإلالدمت اإلاىاغُع جىىن  ؤن . 

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

 . البحث مالحم و هىامش،مطادز احدظاب مع ضفحت 15 العمل

 بةحدي آخس و البحث بلؼت بملخظ مسفم ملف في العلمُت اإلاادة جسطل 

ت ؤو الفسوظُت العسبُت،:  اللؼاث  (.البحث لؼت حظب) الاهجليًز

 : اإلاترحمت لألعماٌ باليظبت  

 اإلاجلت باخخطاص جخطل التي جلً اإلاترحمت ألاعماٌ مً جلُل. 

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

  .ألاإلااهُت

 الرهىزة اللؼاث في مخخطين جسحماهُين الطدشازة اإلالاالث جخػع 

 . ؤعاله
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 :الخحىُم طُاطت 

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

 . اإلا٣الت

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

 الخد٨يم في الؿغيت جغاعي . 

 اإلااصة مً جم٨ينها مً يىم 20 ًٚىن  في ال٣غاع اجساط و الغؤر بةبضاء الخد٨يم َيئت جلتزم 

 .  لليكغ اإلا٣ترخت

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

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

 :اليشس شسوؽ

 ق٩ل  الٗغبيت باللٛت:   ال٨خابت ق٩ل Traditional Arabic  14 حجم. 

 ق٩ل ألاحىبيت للٛاث باليؿبت Times New Roman 12 حجم       . 

 ٤  .مٟهلت ٖلميت طاجيت بؿحرة ماصجه الباٖث الباخث يٞغ

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

 نٟدت ٧ل نهايت في اإلاٗلىماث َىامل جغجب. 

 :التهمِش همىذج 

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

 .الُبٗت اليكغ،ع٢م ؾىت اليكغ،

عُت الىطىص .2  . الهضوع  الىو،ؾىت الىو،مًمىن  البلض،هٕى  :الدشَس

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

 . الا٢خباؽ الهضوع،نٟدت اإلاجلت،جاعيش

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

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

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

     :الالىتروهُت اإلاساحع .6

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

 

 على عىىان اإلاجلتجسطل اإلاظاهماث بطُؼت الىتروهُت 
ً
 :حطسا

politic@jilrc-magazines.com 

 
 

 
 



 2015  مايى  2الٗضص  –مجلت حيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ حيل البدث الٗلمي  

 
 

 
7 

 

7 

 

 الفهسض

الطفحت  

 9 ؤلافخخاحُت 

 طعداوي  عمس ألاطخاذ/ ألامً في الاكخطادًت للملازباث وألاهؿىلىحُت ؤلابظخمىلىحُت البىاءاث- 

    الجصاثس/ الىادي بجامعت الظُاطُت العلىم ولُت

11 

 ت مسهص هاشم حلُل هىاز.  م. ؤ/  الازهاب ججاه الاإلااهُت الظُاطت  العسبُت للدزاطاث اإلاظدىطٍس

ً امجد. م  -والدولُت ت الجامعت ؾعمت العابدًً ٍش  العلىم ولُت/ اإلاظدىطٍس

23 

 ضهسان ألاطخاذة( / 1996-2014) حالت دزاطت الجصاثس الظلؿت اهخلاٌ للاعدة اإلاعاهظت اإلاعادلت 

 -جلمظان حامعت -الظُاطُت والعلىم الخلىق  ولُت/  فاؾمت

37 

 الاهخخابي الىظام  ٌ  العلىم بلظم مظاعد اطخاذ خػير ؤماوي.د/ باهظخان في الدًملساؾي والخحى
ع كىاة الظُاطُت،حامعت  الظَى

51 

 ؤطخاذ  الخظين شىساوي. د/ الىؾىُت الظُادة وطُاحاث العىإلات مخاؾس بين البِئت حماًت 
 عُاع اللاض ي حامعت والاحخماعُت، والاكخطادًت اللاهىهُت العلىم ولُت العام، اللاهىن 

 (.MOROFUGE) اإلالبلت لألحُاٌ اإلاؼسبي اإلاسضد ومدًس بمساهش؛

73 

 91 (الجصاثس) ألاطخاذ بلخاج طلُم/ اإلاىكف التروي حُاٌ الثىزاث العسبُت 

 وعُمت، دومُت بً. ؤ/ السشُد الخىم وجفعُل الدًملساؾُت جحلُم في ودوزها الظُاطُت الهىدطت 

 شلف -بىعلي بً حظِبت حامعت مً باحثت

109 

 

 ISSN 2410-3926: السكم الدولي

 

ت  س اإلاجلت مظاولُتها عً ؤي اهتهان لخلىق اإلالىُت الفىٍس جخلي ؤطسة جحٍس

 ال حعبر آلازاء الىازدة في هرا العدد بالػسوزة عً زؤي بدازة اإلاسهص

  2015© حمُع الخلىق محفىظت إلاسهص حُل البحث العلمي 
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ؤلاٞخخاخيت 

 

  السحمً السحُم  هللابظم 

  

 الظُاطُت الدزاطاث حُل مجلت جىاضل  وحل عص اإلاىلى بحمد           

 البحث حُل مسهص زعاًت جحذ العلمي العؿاء مشىاز الدولُت والعالكاث

 ًىىن  ؤن آملت الثاوي، عددها ؤًدًىم بين جػع بإن فدظعد العلمي،

 ؤضُلت ؤوادًمُت بمادة  الدازطين و البحار جصوٍد في زضِىت مظاهمت

 العلىم مُدان في ومخميزة مخىىعت بحثُت ملاالث كىامها ومخخططت

 جىلُحها و جطىٍبها على عىفذ والتي الدولُت، والعالكاث الظُاطُت

 مطاف بلى اإلاجلت بهرا حعلى ألن حهدها كطازي  برلذ هفئت علمُت هُئت

لت اإلاجالث  و حعاونها على خيرا هللا فجصاها اإلاعسفي، الخلل مجاٌ في العٍس

س وزثاطت اإلاسهص مً لها .  الخلدًس عبازاث ؤطمى الخحٍس

س   الدهخىزة هادًت ًحُاوي / زثِظت الخحٍس
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 ألامً في الاكخطادًت للملازباث وألاهؿىلىحُت ؤلابظخمىلىحُت البىاءاث
 الجصاثس/ الىادي بجامعت الظُاطُت العلىم ولُت/  طعداوي  عمس ألاطخاذ

 ــملخظ

 بىاء في وصوعٍ حهت، وجدليلهامً الضوليت ألاخضار جٟؿحر في الا٢خهاصر الٗامل/ اإلاخٛحر ياصيه الظر اإلاهم الضوع  ْل في

 جغ٦ؼ َظا زال٫ ومً ٖؿ٨غيا، ال٣ىيت الضو٫  هي ا٢خهاصيا ال٣ىيت الضو٫  ؤن هجض بط زاهيت؛ حهت مً للضولت الٗؿ٨غيت ال٣ىة

 الضوليت الٓىاَغ جدليل في ٦ظل٪ وصوعٍ، للضو٫  ال٨بري  الاؾتراجيجياث عؾم في الا٢خهاصر اإلاخٛحر مدىعيت ٖلى صعاؾدىا

ا اإلادكاب٨ت  .وجٟؿحَر

 

Absrtact: 

In light of the important role played by the variable /economic factor in the interpretation and analysis of 
international events on the one hand, and its role in the construction of military force state-of-hand, and we find that the 
powerful states economically are powerful countries militarily, through all of this highlights the importance of our study by 
focusing on the centrality of economic variable in shaping the major strategies and the role of the states as well as in the 
analysis and interpretation of interlocking international phenomena. 

 

 ملدمــت

 بىنٟها بال بصعا٦ها يم٨ً التي الٗامت نىعتها في الضوليت للٗال٢اث الىاضخت اإلآاَغ ٧اٞت جغي  ؤن الؿهل مً بهه
 في ق٪ وال ٞيها، الؼياصة ؤو بال٣ىة الاخخٟاّ ٖلى بّما ال٨ٟاح َظا ويىُىر  والؿيُغة، ال٣ىة ؾبيل في الضاثم ال٨ٟاح مً حؼًءا

خباعاث َظٍ مثل ؤن  مً البض مٗاهيها ؤيي٤ في الٗؿ٨غيت بال٣ىة الخمخ٘ ؤن بما الا٢خهاصيت، الٗىامل بالًغوعة ؾدخًمً الٖا
 الٗال٢اث محزث التي الؤلمً خاالث جدليل في الا٢خهاصر اإلاخٛحر ؤَميت جبرػ َىا ومً اإلاىاعص، ٖلى الؿيُغة جخًمً ؤن

.  الضوليت

: آلاجيت ؤلاق٩اليت هُغح ؤن يم٨ً ألامىيت الضعاؾاث في الا٢خهاص َبٗذ التي ألاَميت َظٍ مً اهُال٢ا

  الدولت؟ كىة بىاء في ٌظهم ؤن الاكخطادي للمخؼير ًمىً هُف

: آلاجيت بالٟغييت الاؾخٗاهت يم٨ً وجىييدها ؤلاق٩اليت َظٍ جدليل ؤحل ومً

 الا٢خهاص َى للخغب الغثيـ الؿبب ؤن  

ظا والاهُىلىجي، الابؿخمىلىجي البىاء خاالث جٟؿحر في التر٦يبي الخدليلي اإلاىهج اؾخسضام جم و٢ض  ٦ظل٪ اإلاىيٕى َو
 .بها لالؾخضال٫ الخاعيسيت واإلاٗالم ألاخضار لبٌٗ الغحٕى زال٫ مً الخاعيذي باإلاىهج الاؾخٗاهت ٖليىا ٞغى
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 زُت في َظا ٧ل مٗالجت خاولىا ، بها الاؾخٗاهت جم التي هٟيها ؤو الٟغييت وإلزباث الؿاب٣ت ؤلاق٩اليت ج٨ٟي٪ ؤحل ومً

: آلاحي الك٩ل ٖلى حاءث ٖمل

  الا٢خهاصر ألامً بلى الضولت ؤمً مً: ألامً مٟهىم وجىؾ٘ ٧ىبنهاحً مضعؾت: ألاو٫  اإلادىع 
  الُا٢ىر  لؤلمً ال٨بري  الخدضياث: الثاوي اإلادىع 

  الٗؿ٨غيت ال٣ىة بهخاج في وصوعٍ الا٢خهاصر اإلاخٛحر: الثالث اإلادىع 
  ؿ٨غة الخغب ا٢خهاص: الغاب٘ اإلادىع  الا٢خهاص ٖو

ٌ  اإلاحىز    الاكخطادي ألامً بلى الدولت ؤمً مً: 1ألامً مفهىم وجىطع هىبنهاحً مدزطت: ألاو

 اإلاٗنى َظا ٖلى الاؾتراجيجي والبىاء وم٣اعباجه، وجُبي٣اجه ٢غاءاجه له ؾياس ي مىهج َى بل هٓغيت مجغص ليـ ألامً بن
 مىظ ال٨ٟغ َظا خٓي و٢ض الخضيثت، الىٓغياث وبياٞاث الخ٣ليضيت الىٓغياث م٨دؿباث بلى يؿدىض ؤن بلى خاحت في

ذ واإلاسخهحن الؿياؾيحن مً ٖضيض َٝغ مً ايجابي باَخمام الثماهييياث ٞغ  وؤهٓمت مضاعؽ يىثه ٖلى الضوليت الؿاخت ٖو

.  مخٗضصة ٨ٞغيت

 لخدليل بىاثيا همىطحا( Ole Waever" )وايٟغ ؤو٫ "و( Barry Buzan" )بىػان باعر " م٘ ٧ىبنهاحً مضعؾت ٢ضمذ و٢ض
حر الٗؿ٨غيت ألابٗاص  ومىا٢ٟها الضو٫  زهاثو ؤن اٖخباع ٖلى الؿالم خٟٔ مهماث جُىع  وجضعؽ لؤلمً، الٗؿ٨غيت ٚو

 2.اإلاخدضة ألامم ٦مىٓمت الضوليت اإلاىٓماث ؤوكُت جدذ الخٛحر بةم٩انها

اث يىاحه ٞاألمً  اٖخباع صون  مً الضو٫  مغا٢بت صاثغة ًٖ زاعحت وز٣اٞيت وبيئيت ا٢خهاصيت مخٗضصة ل٣ىي  يَٛى

 والاحخماٖيت الا٢خهاصيت ال٣ىي  ؤن يغون َم لظل٪ ؛-اإلاىاًَ ٧اَل وؤز٣ل الؿلُت ؤي٠ٗ الظر الص يء -اإلاغؾىمت الخضوص
اهاث وؤن مؿخ٣بال، لؤلمً الخ٣ي٣ي الخُىع  مؿاع ؾخدضص التي هي  التهضيضاث يٟى١  ما ألاَميت مً لها الٗؿ٨غيت ٚحر الَغ

 اإلاىٓىماث مؿخىي  وجضوي البيئيت، وال٩ىاعر الهىيت وؤػمت الا٢خهاصيت، ال٣ًايا بلى بقاعة طل٪ وفي الٗؿ٨غيت، الخ٣ليضيت

. ؤلاوؿاوي ألامً صاثغة في يضزل ما ٧ل: ؤر والخٗليميت؛ الصخيت

 3:آلاحي الك٩ل ٖلى حاءث ؤبٗاص ٖضة هدى ألامً هٓغيت بىػان باعر  وؾ٘ ال٨ٟغر  الخىاع َظا بلى واؾدىاصا

 ًوالخ٣ٗيضاث الهىيت بدمايت ويخٗل٤ مغة ألو٫  اؾخٗمل مهُلح َى: اإلاجخمعي ألام .

 ًبَاع في والخ٣اليض والث٣اٞت اللٛت في زهىنياتها ؤهماٍ بهخاج بٖاصة ٖلى اإلاجخمٗاث ٢ضعة ويسو: الاحخماعي ألام 

. لخُىعَا م٣بىلت قغوٍ

 ًاججاَاث و٦ظل٪ الضٞاٖيت، وال٣ضعاث اإلاؿلح للهجىم اإلاخ٣ابلحن اإلاخٟاٖلحن اإلاؿخىيحن ويسو: الٗؿ٨غر  ألام 
. واإلا٣انض الىىايا خيث مً الضو٫ 

                                                           
 English)املدرسة االجنليزية البنائية الواقعية "مدرسة كوبنهاجن واجتاىاهتا يف السالم يعدىا الكثري أهنا نتاج اندماج نظري نادر بني ما أطلقوا عليو : 1

School Constructions Realist )الواقعية ما بعد البنيوية"و "Post_structiural  Realist)) 
2: Barry Buzan, Ole Waever and Jaap De wilde, Security: A new framework for Analysis. Lynne Reinner 
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 ًيتها منها حؿخمض التي وؤلايضيىلىحياث والخ٩ىماث للضو٫  الخىٓيمي الاؾخ٣غاع َى: الؿياس ي ألام . قٖغ

 ًاٍ مً م٣بىلت مؿخىياث وجد٣ي٤ الًغوعيت، وألاؾىا١ اإلااليت اإلاىاعص ٖلى الخٟاّ ويسو: الا٢خهاصر ألام . الٞغ

 ًؤلاوؿاهيت ألاوكُت ٧ل ٖليه جخى٠٢ ؤؾاؾا بىنٟه اإلاديِ ٖلى باإلاداٞٓت ويخٗل٤: البيئي ألام .

 ؤ٦ض طل٪ وفي جدليليت، جٟؿحريت صعاؾاث ول٨نها ْاَغة ونٟها في ألامً إلاؿإلت( Buzan" )بىػان" صعاؾاث جىدهغ ولم

يت حضيضة تهضيضاث لبروػ  خخميت هديجت َى ألامً جىؾ٘ ؤن  People" ل٨خابه الثاهيت الُبٗت وفي الٛغبيت، للمجخمٗاث ومىيٖى

States and Fear"، جدٟٔ وب٩ل ل٨ً ؤمىيت، بهخاحاث بلى ياصر الظر اإلاخد٨م ال٣ُاعي اإلاى٤ُ وضح ،1991 في نضعث التي 
. التهضيضاث وحىص اخخما٫ م٘ الىحىص اؾخمغاعيت َى ألامً مٟهىم ؤن ٨ٞغة َغح في اؾخمغ

 4:مجاالث زمؿت في اإلادخملت التهضيضاث ٢اٖضة" بىػان" خضص و٢ض

 ني التراب يض مىحهت ٖؿ٨غيت ؤوكُت ًٖ الىاحم: الٗؿ٨غر  التهضيض  للضولت الَى

 الضولت هٓام مً والىيل باالؾخ٣غاع اإلاؿاؽ هديجت يدهل الظر: الؿياس ي التهضيض 

 الضيييت اإلاٗخ٣ضاث ؤو الىَىيت الهىيت مً يىا٫ ؤن َى: اإلاجخمعي التهضيض 

 يت وفي ، البالص في وألامً الؿلم في يازغ الظر: الا٢خهاصر التهضيض  الضٞإ وبم٩اهاث الخياة هٖى

 للكغب الهالح اإلااء ٖلى الخهى٫  ونٗىبت الخلىر: البيئي التهضيض 

 الؿلُاث، واؾخٛال٫ ال٣ىة، ٧اؾخٗما٫ مٗيىت زهاثو لها التي اإلاساَغ بلى الخ٨ٟحر بخىحيه هاصث ٧ىبنهاحً مضعؾت
 في هي والتي واإلااؾؿاث ؤلاوؿان حؿتهضٝ التي التهضيضاث ؤ٦ضث و٦ظل٪ الصخهيت، والخغياث الخ٣ى١  مً اإلاىاًَ وخغمان

 5.واإلاجخم٘ الضولت مً للىيل مىحهت الىا٢٘

 ؤزغي، ؤمىيت مكا٧ل جىحض ال ؤهه يٗني ال ألامً مًٗلت في الٗؿ٨غيت ال٣ىة اؾخسضام ج٣ليو ؤن بىػان باعر  ويغي 
 ؤزغي، امخضاصاث حاهب بلى واخًضا امخضاًصا يمثل الضو٫  ب٣اء يسو الظر الٗؿ٨غر  ألامً ؤن يٓهغ الليىت الٟىض ى ْل ٟٞي

 اَخمام مغ٦ؼ ٧ان الظر الٗؿ٨غر  ال٣ُإ مً ألامً، ٢ُاٖاث جىؾي٘ في يخلخو ٧ىبنهاحً إلاضعؾت الثاوي ؤلاؾهام ؤن بمٗنى
 ال٣ُاٖاث َظٍ مً ألر يم٨ً ال ؤهه ما٦ضا والبيئي، والاحخماعي، والا٢خهاصر، الؿياس ي، ال٣ُإ بلى الخ٣ليضيت الضعاؾاث

 16.ألامىيت اإلاؿإلت ًٖ ٧اٝ بك٩ل مىٟغصة ج٩ىن  ؤن

 لؤلمً، الى٣ضيت والضعاؾاث الخ٣ليضيت الضعاؾاث بحن ونل خل٣ت ق٩لذ ٢ض( Buzan" )بىػان" ؤٖما٫ بن ال٣ى٫  ويم٨ً
 وبيئيت، ا٢خهاصيت،) حضيضة ٢ُاٖاث بلى ألامىيت الضعاؾاث في البدث مجا٫ بخىؾ٘ جدليالجه ؾمدذ ؤن بٗض بسانت
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: Rens van Munster, Logics of Security: The Copenhagen School, Risk Management and the War on 
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6
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ىياجيت وؾ٩اهيت، اث بةصزا٫ وحٗمي٣ها( َو  واإلادلي، وؤلا٢ليمي، الضولي،: مثل جدليل وخضاث ؤو مغحٗيت حضيضة مىيٖى

. واإلاجخمعي

 الظر التهضيضاث مؿخىي  ٖلى الخدى٫  ْل في بسانت ألامىيت، الضعاؾاث في الا٢خهاص مىيٕى ؤَميت جبضو َىا مً

 ٧الجماٖاث) صوليت ٚحر ٞىاٖل مً الهاصع التهضيض بلى( الضو٫  بحن الٗؿ٨غيت اإلاىاحهت: ؤر ؛) الضولي التهضيض مً اهخ٣ل

ابيت ظٍ الؿغيت، ٧الهجغة الٓىاَغ بٌٗ بن ختى( ؤلاَع  الظر الخسغيب مثل الضولت، ا٢خهاص ٖلى زُغا حك٩ل التهضيضاث َو
ما٫ حغاء اإلااؾؿاث يمـ ابيت ألٖا . الهجغة ٖبر الجغيمت واهخ٣ا٫ الاؾخ٣غاع ٖضم هديجت الخىميت وجغاح٘ ؤلاَع

مىما اٍ ويمان ٢ىتها لضٖم والًغوعيت ؤلاؾتراجيجيت اإلاىاص جإمحن ٖلى الضولت ب٣ضعة يٗنى الا٢خهاصر ألامً ٞةن ٖو  ٞع
يت ٞيخهل البيئي ألامً ؤما قٗبها،  بوؿان ٧ل اهخٟإ وخ٤ الؿليمت، الخياة لخىانل يماها اإلاديِ وؾالمت الخياة بىٖى
 بسانت الٗؿ٨غر  اإلايضان و٦ظل٪ للضولت، والهي٨لي واإلااؾؿاحي ؤلايضيىلىجي الاؾخ٣غاع بلى الؿياس ي ألامً يخجه ٞيما بظل٪،

 اللٛىيت الخهىنياث ٖلى اإلاداٞٓت اإلاجخمعي ألامً يكمل ؤن ٖلى طل٪ ألامغ ا٢خط ى ٧لما ال٣ىة باؾخٗما٫ يخٗل٤ ٞيما

.    بٗامت والخ٣اليض والهىيت والضيً والث٣اٞيت

 الؿاكىي  لألمً الىبري  الخحدًاث: الثاوي اإلاحىز 

« الخضيثت الخغب صٞت إلصاعة الالػمت الخام اإلاىاعص ٖلى الؿيُغة جخًمً ال٣ىميت الؿياصة بن»

ان ؤهه ًٖ ًٞال البترو٫ يٗض بط الضوليت؛ الٗال٢اث بصاعة في الاوكٛاالث ؤَم ؤخض الُا٢ىر  ألامً مؿإلت حك٩ل  َع
ني الا٢خهاص بحن ج٣ني عابِ الخ٣ي٣ت في ٞهى ؤوليت بؾتراجيجيت وماصة ؤمني ضص ما لضولت الَى  ٞاألمغ الخاعحيحن، اإلامىهحن مً ٖو

ان بطن  ،(1993 ؤ٦خىبغ خغب) الؿبٗييياث ؾىىاث في البتروليت ألاػمت زال٫ و٢ىيت مٟاحئت بهٟت ْهغ الظر الؿياصة بَغ

 الٗال٢اث وفي ؤلاؾغاثيلي الٗغبي الهغإ ٖلى جإزحرا ؤ٦ثر ٧اهذ التي الخغب َظٍ ،1973 ؤ٦خىبغ 06 في الخغب اهضإل ٞبٗض
 والا٢خهاصر الؿياس ي جإزحٍر و٧ان  ،" الىِٟ خٓغ ؾالح" وحضيت ٞٗاليت ألا٦ثر الؿالح اؾخسضام جم ؤهه باب مً الضوليت،

 للٗالم باليؿبت الخياة صم الٟترة َظٍ في ؤنبذ الىِٟ ؤن بسانت ٢بل مً ؾالح يٟٗله لم ٦ما الضوليت الٗال٢اث ٖلى

 قهغ ٧ل %5 بيؿبت ؤلاهخاج جسٟيٌ بيؿبت حؼجي خٓغ ٞغى ال٩ىيذ احخمإ في الٗغب الخاعحيت وػعاء ٢غع  و٢ض الهىاعي،
ى النهاجي، الخٓغ جم ؤن بلى  7.الضوليت الٗال٢اث في مهما مىٗغحا مثل ما َو

 بلى طل٪ ويغح٘ الضولي، ألامني الى٣اف في الغثيؿت اإلاىايي٘ ؤخض ألازحرة الؿىىاث زال٫ الُا٢ىر  ألامً ؤنبذ و٢ض

  8:ألاؾباب مً الٗضيض

 خماص  ألاو٦غاوي الغوس ي الٛاػ ؤػمت الهغاٖاث بط٧اء في صوع  لها ٧ان التي ألاػماث بحن مً) والٛاػ الىِٟ ٖلى اإلاتزايض الٖا

(. قخاء ٧ل اإلاخجضصة

 الضو٫  مً الٗضيض َٝغ مً الىىويت بالُا٢ت اإلاتزايض والاَخمام اإلاىازيت الخٛحراث خى٫  اإلا٨ثٟت الى٣اقاث. 

ابيحن َٝغ مً ؾىاء بالُا٢ت التزوص في جازغ التي التهضيضاث هظ٦غ ؤن يم٨ىىا ألازغي  الٗىامل ومً  ال٣غانىت ؤو ؤلاَع
 ووؾاثل بليها الىٟاط َغ١  ؤو الُا٢ت مهاصع مغا٢بت لًمان مؿلخت مىاحهاث في الضزى٫  في جترصص ال التي الضو٫  وبٌٗ
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لذ ٞغاهل٨حن" ي٣ى٫  بط ه٣لها؛  و٢ىة صوليت مغ٦ؼيت ٣٦ىة الىِٟ الثاهيت الٗاإلايت الخغب ٞغيذ ل٣ض» :1941 الٗام في" عوٞػ

ىيت غيت َو  9.«للخٟى١  ٖنها ٚنى ال التي الٗؿ٨غيت ال٣ضعاث نى٘ في حَى

 ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث بضؤث 1948 ٖام ٟٞي الىِٟ، جىاحض مىا٤َ ٖلى الؿيُغة ٖلى اإلابييت الٗال٢اث ؾيا١ وفي

غيضة حضيضة وا٢خهاصيت ؾياؾيت اؾتراجيجيت لٗال٢اث مدضصة ؤَغ طاث آليت جهى٘ "  الىِٟ قغ٦ت ٖبر بالؿٗىصيت جغبُها ٞو

 اإلال٪ بلى جغومان الغثيـ وحهها عؾالت في وعص ٦ما الؿٗىصيت ؤمً بًمان ؤلاؾتراجيجيت َظٍ بمىحب ؤمغي٩ا والتزمذ ،"آعام٩ى
 ؤن اإلااض ي، في ٖضيضة مغاث ل٨م ٢ضمذ التي الخُميىاث لجاللخ٨م ؤحضص ؤن ؤوص»: ٞيها حاء و٢ض 1950 ؤ٦خىبغ في ؾٗىص آ٫

 ؤن يم٨ً ممل٨خ٨م ٖلى زُغ ال الؿٗىصيت، الٗغبيت ؤعاض ي ووخضة اؾخ٣ال٫ ٖلى بالخٟاّ مهخمت ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث

 10.«اإلاخدضة للىالياث مباقغ اَخمام مىيٕى وؾي٩ىن  بال ي٣٘

 خغب ٞهي طل٪ مً ؤ٦ثر بل مهالخه، يسضم ال الؿى١  في الىِٟ مً مؼيض ضخ ؤن الٗغا١ اٖخبر آزغ ؾيا١ وفي

 ؤبغيل" ألامغي٨يت للؿٟحرة آهظا٥ خؿحن نضام ٢ا٫ بط له؛ الغثيـ اإلاىعص َى الىِٟ ؤن باٖخباع يضٍ مٗلىت ا٢خهاصيت

 حؿيل ٞالخغب يضها، خغبا يكىىن  الخ٣ي٣ت في َم الىِٟ ؤؾٗاع زٌٟ يخٗمضون  مً بن» 1990 حىيليت 15 بخاعيش" ٚالؾبي
 ؤو الٗغا١ ٦برياء يجغح ؤن ؤخض ؤر مً ه٣بل ال وهدً البكغ، بوؿاهيت جضمحر بلى تهضٝ ٞهي الا٢خهاصيت الخغب ؤما الضماء،

 صوع  يبرػ َىا ٞمً 11.«إليغاعها الخليج صو٫  بٌٗ حصجٗىن  إلااطا هٟهم ال ٞىدً الالث٤، اإلاؿخىي  في يٗيل ؤن خ٣ه في يخٗضي
غيا ؤؾاؾيا ٖىهًغا بىنٟه وؤَميخه الىِٟ ي٠ الضوليت، ال٣ىي  محزان في وحَى  في الا٢خهاصيت اإلاىاعص وعاثه ومً الىِٟ ٞخْى

 بلى تهضٝ زُت 2011 حىان قهغ في ألامغي٨يت الضٞإ وػاعة وكغث و٢ض بها، يؿتهان ال ؤَميت طا ٦بحرا صوعا ياصر الهغاٖاث
 ٖلى الُا٢ىيت الٗملياجيت بؾتراجيجيتها حٗخمض خيث للُا٢ت، حضيضة مهاصع وبيجاص ٢ىاتها َٝغ مً الُا٢ت اؾتهال٥ زٌٟ

 12:ه٣اٍ زالر

 ٌٟ  الُا٢ىيت الٟٗاليت وجدؿحن الُا٢ت مً الاخخياحاث ز
 اإلاخجضصة والُا٢اث الخيىر  ٧الى٢ىص الىِٟ بضاثل ًٖ البدث  
 ؤولىيت الُا٢ىر  ألامً حٗل  

لس ي الكما٫ خل٠ في الىاقئت ألامىيت الخدضياث ٞغ٢ت في الُا٢ت ؤمً ٢ؿم مضيغ بىنٟه" عوَل ماي٩ل" ويكغح  ألَا
 خمايت يًمً جدال٠ وباٖخباعها ؤمىيا، بٗضا ؤيًا جدمل ول٨نها البدخت الٗؿ٨غيت اإلاهام مً ليـ بالُا٢ت التزوص يمان ؤّن 

لس ي قما٫ خل٠ مىٓمت جاصر مىاًَ مليىن  900 ي٣اعب ما   ألَا
ً
  صوعا

ً
 .الُا٢ىر  ألامً ميضان في خ٣ي٣يا

اع َظا وفي لس ي للخل٠ الجضيض الاؾتراجيجي اإلاٟهىم يؿخجيب ؤلَا  ٞالخل٠ الُغح، َظا بلى ٚمىى ؤر صون  مً ألَا
 الٗبىع  وممغاث واإلاىا٤َ الُا٢ىيت الهيا٧ل خمايت طل٪ في بما الُا٢ىر  ألامً في اإلاؿاَمت ٖلى ٢ضعجه بخُىيغ م٩ل٠

.  الخؿاؾت

                                                           

 87، ص2006عات للنشر والتوزيع، بريوت، مصدر الثروة والطاقة واألزمات، شركة املطبو: حبيب ىاين، النفط اسرتاتيجيا وأمنيا وعسكريا وتنمويا: 9 
 89نفس املرجع، ص: 10

 76نفس املرجع، ص: 11
 27ش، مرجع سابق، ص.ف.أمال: 12
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ىا٥ غ٢ها، الىِٟ جهضيغ مىاب٘ ٖلى الؿيُغة بَاع في 2011 ليبيا في الخضزل يضعج مً َو  يؿخىعص ألاوعوبي ٞاالجداص َو

 .     2030 الٗام بدلى٫  %70 بلى جغجٟ٘ ؾٝى الخبٗيت َظٍ ؤن بلى الخ٣اعيغ وحكحر الُا٢ىيت، اخخياحاجه مً 50%

 

 

ت اللىة بهخاج في ودوزه الاكخطادي اإلاخؼير: الثالث اإلاحىز   العظىٍس

 َىا٥ ي٩ىن  لً الا٢خهاصيت ال٣ىة وبضون  ال٣ىة ؤؾاؽ َى الا٢خهاص ؤن» " َكُىف اإلاىلى ٖبض َايل" ألاؾخاط يغي 
 ال٣ىة ؤؾاؽ هي الا٢خهاصيت وال٣ىة الضولي، اإلاجخم٘ في مغمى٢ت م٩اهت الضو٫  جدخل الا٢خهاصيت وبال٣ىة ؾياؾيت، ٢ىة

 والٗامل الضو٫، مً ٦ثحر حؿخُيٗها ال ضخمت محزاهياث بلى جدخاج الٗؿ٨غيت ال٣ىة مخُلباث ألن ؤيًا؛ الٗؿ٨غيت

 13.«ومخ٣ضمت مخإزغة بحن وجهييٟها الضو٫  بحن الخٟغ٢ت ؤؾاؽ َى اليىم باث الا٢خهاصر

 اإلا٣ضعاث مً مؿخمغ مى٤ُ َى الضوليت الٗال٢اث مى٤ُ ؤن» ( :Smith Shapiro" )قابحرو ؾميث" مؿاَماث وج٣ى٫ 
 جإزحرا ؤ٦ثر الضولت خغ٦ت ججٗل مً هي الا٢خهاصيت ال٣ىة ألن لل٣ىة؛ اإلاىخج َى الا٢خهاص ؤن اٖخباع ٖلى وطل٪ الا٢خهاصيت

.  «ال٣ىة مؿخىي  ٖلى للخُىع  ٢ابليت وؤ٦ثر

 الىي٘ ٖلى بضايت يىهب الهيني الاَخمام ٧ان ٣ٞض الٗؿ٨غيت، الىاخيت مً مىسًٟت مثال الهحن ٧اهذ لُاإلاا
 ؤع٢ام خيث مً ال٨بري  الضو٫  مهاٝ في ويٗخه ضخمت مغاخل الهيني الا٢خهاص بلٜ ؤن بٗض ول٨ً والؿياس ي، الا٢خهاصر

 الٗؿ٨غيت ال٣ىة الهحن جىا٦ب ؤن مً ٞالبض الضوليت، والخجاعة الهٗبت الٗملت مً ألاحىبيت والاخخياَاث والاصزاع الضزل

. الا٢خهاصر الىي٘ الهيىيت

 ما: ؤر) يىان؛ ملياع 670 بلٜ 2011 لٗام الضٞإ مىاػهت مكغوٕ بن" قىاػيىٜ" الهيني البرإلاان باؾم اإلاخدضر ٢ا٫

 ألابدار قغ٦ت مً زبراء جىنل ،و٢ض%11.7 بمٗض٫ 2012 الٗام زال٫ الضٞإ ٖلى ؤلاهٟا١ وؾحرجٟ٘(  صوالع ملياع 110 يٗاص٫

٘ ب٨حن لىىايا ويىمى يغجٟ٘ ؾٝى للهحن الضٞاعي ؤلاهٟا١ ؤن بلى 2012 ٞيٟغر  14 في وكغ ج٣غيغ في ألامغي٨يت  مؿخىي  بٞغ
 مخجاوػة ،%233.2 بـ ،2015 لٗام الضٞإ ٖلى الهحن بهٟا١ وي٣ضع ألازغي، الٗؿ٨غيت واإلاٗضاث اإلا٣اجلت الُاثغاث جدضيث

) 2012 لؿىت الضولي الُحران مٗغى في آلاعاء َظٍ ووكغث الهاصر، واإلاديِ آؾيا مى٣ُت في صولت 12 لــ الضٞإ محزاهيت بظل٪
 14(.ؾىٛاٞىعة

ني للضٞإ الغوؾيت اإلاجلت" الخدغيغ مجلت عثيـ و٢ا٫  اؾتراجيجيت َمىخاث الهحن لضي" ٧اعوحكيى٩ى ايٛىع " "الَى
 ٖضة بىاء ٖلى اإلاالي ؤلاهٟا١ ؾيخم ش يء ٧ل و٢بل ؤوال الهاصر، واإلاديِ آؾيا مى٣ُت والؾيما حضا، ٦بحرة وؾياؾيت وحٛغاٞيت

 اإلادمىلت الهىاعيش مً مىٓىمت جُىيغ ٖلى الدكضيض م٘ لضيها، الجى ؾالح جُىيغ ٖلى ٖاػمت والهحن للُاثغاث خاملت ؾًٟ

 15.الباليؿديت الهىاعيش م٘

                                                           
   www.Politics.ar.com:، متحصل عليو21/08/2011، "العناصر اجلديدة لقياس قوة الدولة" ،ىايل عبد املوىل طشطوش: 13

 http://www.arabic-military.com/t17148-topic: ، متحصل عليو"الصني والطاقة"مروان ماكامناركار، : 14
  http://freearabvoice.org/?p=1255 :، متحصل عليو"سياسة الطاقة والصراع على قلب العامل"إبراىيم علوش وحممد أبو نصر،: 15
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ني وألامً الؿياصة لخمايت تهضٝ للهحن اإلادضوصة الٗؿ٨غيت ال٣ىة ؤن» " لي" وؤياٝ  ال بنها ألاعاض ي، ووخضة الَى

ال١ ٖلى تهضيضا حك٩ل  ؾبيل ٖلى الخ٣ي٣ي، الٗؿ٨غر  ؤلاهٟا١ حجم ح٨ٗـ ال ألاع٢ام ؤن بلى ؤلاقاعة م٘ ،16«ألازغي  للضو٫  ؤلَا
 ٖؿ٨غيت َاثغاث جهيي٘ بخُىيغ الخانت ألاع٢ام جخًمً ولم حضيضة، ؤؾلخت ؤهٓمت جُىيغ الخ٩الي٠ جخًمً ال اإلاثا٫

. الغاصاع ي٨دكٟها ال التي وحؿغيٗها

 لخجاعتها ال٨بحر الىمى ؤزىاء ٖليها ؤن في الهحن وج٨ٟغ ٦بحرة، ا٢خهاصيت ٢ىة مجغص جٓل بإن ج٨خٟي حٗض لم ٞالهحن
 ٢ىتها ؤن صاثما ب٨حن وجهغح البداع، في الخجاعة خغ٦ت حُٗل ٖضم يمان مً جم٨نها بدغيت ٢ىاث جُىيغ وا٢خهاصَا الخاعحيت
 مداولت في اإلاؿلخت ال٣ىاعب صبلىماؾيت بلى الهحن جلجإ ؤن اإلاؿخ٣بل في يؿدبٗض ال ول٨ً ؾياصتها، لخمايت تهضٝ الٗؿ٨غيت

 خؿبىا بطا مليىن  03.25 بلى الٗضص يهل ؤن اإلام٨ً ومً حىضر، مليىن  02.25 ي٣اعب ما جمل٪ ٞالهحن ؤلا٢ليميت، هؼاٖاتها لخل
 17.ألمىىتها ٞٗليت وخاحت لل٣ىة الًغوعيت اإلاىاعص مً إلاؼيض مؿخمغة خاحت في ٞالهحن الٗؿ٨غيت، قبه ال٣ىاث ٖضص

 َى ٞاال٢خهاص ٖؿ٨غيت، ؤو ج٨ىىلىحيت ؤو صبلىماؾيت ؤو ٧اهذ ماليت ألازغي  ال٣ىة ألبٗاص ٖلمي جُىيغ ٖمليت َىا٥
 ضخمت محزاهياث بلى جدخاج ال٣ىة بم٣ىماث الضولت جمض التي والضعاؾاث وألابدار الٗلم ألن والخ٣ني؛ الٗلمي الخ٣ضم ؤؾاؽ
 الًٗيٟت للضو٫  واإلاؿاٖضاث ال٣غوى ج٣ضيم في حؿهم ؤن حؿخُي٘ ا٢خهاصيا ال٣ىيت الضولت ٞةن طل٪ ًٖ ًٞال ؤيًا،

  الخ٨ىىلىجي الٗامل وياصر الضوليت، الٗال٢اث في م٩اهتها يٗؼػ  مما والهٛحرة،
ً
 للضو٫، الا٢خهاصيت ال٣ضعة ػياصة في مهما صوعا

غث ، ؾب٤ ٦ما الٗؿ٨غيت ال٣ىة ػياصة في حؿهم التي الُبيٗيت ؤلام٩اهياث الؾخٛال٫ الىؾاثل ؤًٞل الخ٨ىىلىحيا ٞٞى  ط٦ٍغ

 .ومخٗضصة مخٛحرة الضولت ٢ىة ٞٗىامل ألاؾلخت، بهخاج ٖلى ٢ضعتها بمضي الضو٫  ٢ىة ج٣اؽ ٞإنبدذ

 مً ؤيًا حٛحر الٗؿ٨غيت الابخ٩اعاث ؤن بلى ،"الٗاإلايت الؿياؾت في والخٛيحر الخغب" ٦خابه في" ٚيلبن" عوبغث ويكحر
 للمجخم٘ اإلااصيت الثروة بحن ايجابيت ٖال٢ت الٗمىم ٖلى َىا٥ ؤن الىاضح ٞمً الضولت، ل٣ىة الا٢خهاصيت ال٣اٖضة ؤَميت

 18.الٗؿ٨غيت و٢ىجه

 الٗؿ٨غيت، ال٣ىة وخضة بخٛيحر حظعيت بهىعة جًٟٗها ؤو الٗال٢ت َظٍ ج٣ىر  ؤن يم٨ً الٗؿ٨غيت الابخ٩اعاث ؤن ٚحر

  جازغ" ٚيلبن" بدؿب والخاعجي الضازلي مؿخىيحن ٖلى الؿياؾيت الىٓم وؤن
ً
  جإزحرا

ً
 وألاوكُت ألاهماٍ ٖلى ٖمي٣ا

 زانيت والؿياؾت الا٢خهاص بحن ٞالخٟاٖل الؿياس ي، والىٓام الا٢خهاصر الىٓام بحن مخباص٫ جٟاٖل َىا٥ بل الا٢خهاصيت،

غيت، بت ال٣ىة ٖلى الهغإ حكاب٪ بلى اإلاُاٝ نهايت في" ٚيلبن" ويسلو حَى   الا٢خهاصر ال٨ؿب في والٚغ
ً
 ٩ٞا٥ ال حكاب٩ا

. الضو٫  ؾلى٥ في قاملت ٖىانغ الا٢خهاصيت والضواٞ٘ ٞالٗىامل مىه،

  جاصر الا٢خهاصيت والٗىامل الضواٞ٘ ؤن ٖلى زالٝ َىا٥ ٞليـ
ً
  صوعا

ً
  مهما

ً
  وؤخياها

ً
  صوعا

ً
 الضوليت، الٗال٢اث في خاؾما

 صٖاة ويٗتٝر ما، لضولت الخاعحيت الؿياؾت في الا٢خهاصيت والٟغم ال٣يىص بإَميت ي٣غون الضوليت الٗال٢اث ٞضاعؾى
 وعاء الؿعي بحن الخميحز يم٨ً ال وؤهه ا٢خهاصيت، ٢اٖضة لل٣ىة ي٩ىن  ؤن يجب بإهه اإلاثا٫ ؾبيل ٖلى الؿياؾيت الىا٢ٗيت

 ٚحر للخغب الؿياؾيت وألاؾباب الا٢خهاصيت ألاؾباب بحن الخميحز ؤن» : بلى Hawtrey يكحر بط ال٣ىة؛ وعاء والؿعي الثروة

                                                           
 .نفس املرجع: 16
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 وال٣ىة ال٣ىة، ٖلى نغإ َى نغإ ٩ٞل الا٢خهاص، زال٫ مً بال الٗاملت الؿياؾيت الضواٞ٘ ًٖ الخٗبحر يم٨ً وال خ٣ي٣ي،

م الا٢خهاصيت الكغوٍ جد٨م ا٢خهاصيت ٦ميت ؤهٟؿهم والؿ٩ان اإلاىاعص، ٖلى جخى٠٢  19.« وخغ٦تهم همَى

ليه  ؤو الؿياس ي هٟىطَا ؤو ؤلا٢ليميت ؾيُغتها بؿِ بلى حؿعى ٞةنها الضولت ٢ىة جؼصاص ٖىضما بهه ال٣ى٫  يم٨ً ٖو
 الخ٨ي٠ ٖلى ال٣ضعة لها جيخج ا٢خهاصيت بم٩اهياث مً لها ما حٗني للضولت الا٢خهاصيت ٞال٣ىة الضولي، الا٢خهاص ٖلى ؾيُغتها

 جهىعاتها؛ مً اهُال٢ا ألامىيت ؾياؾتها جبني ٞالضولت مٗيىت، بؿلى٦ياث ٢يامها هديجت ٖليها جٟغى التي الًٍٛى مسخل٠ م٘
ىن  ؤمنها جد٣ي٤ ألن  حٗخمض لهظا الخُغ، ج٣ليو بهضٝ( ٖاإلايت/ب٢ليميت) الضوليت البييت مؿخىي  ٖلى حٛيحراث بةخضار مَغ

ت ٖلى . ؤلاؾدبا٢يت والخغوب الى٢اثيت الخغوب مثل ألامىيت ال٣ٗيضة في اإلاٟاَيم مً مجمٖى

م ٖلى  ٢ىر  ا٢خهاص يىاػيها ؤن يجب ال٣ىمي لؤلمً يغوعيت حٗض جؼا٫ ما الٟٗالت الٗؿ٨غيت اإلااؾؿت ؤن مً الٚغ

 الٗالمي الا٢خهاص في الىاجخت اإلاكاع٦ت ٖلى ال٣ىمي ألامً يٗخمض» " :البيخاٚىن " ال٣ىمي ألامً إلاٗهض صعاؾت في وحاء وخيىر،
 ؛ 1992 في الغثاؾيت الخملت في" ٧لييخىن  بيل" الغثيـ مً مىهجيت بُغي٣ت مغة ؤو٫  َظٍ الىٓغ وحهت ًٖ ؤلاٞهاح جم و٢ض ،«

  جهبذ ؤن يجب الا٢خهاصيت ٢ىجىا بن:" ٢ا٫ بط
ً
  ٖىهغا

ً
 آزغ اهخسابيت خملت زُاب وفي ،"ألامىيت ؾياؾدىا جدضيض في مغ٦ؼيا

ض  بديث الضولت إلصاعة بىاء بٖاصة جخُلب -٢ا٫ ٦ما  -ٖمليت وهي ،"الخاعحيت الؿياؾت في الا٢خهاص قإن بٖالء:"  بـ ٧لييخىن  ٖو

 20".ال٣ضيمت اإلاضعؾت لضبلىماؾيت ال٣ٟحر الٗم الابً الا٢خهاص يٗىص ال

ظٍ  ٧لييخىن  بصاعة جىلذ ٖىضما عؾميت ؤمغي٨يت ؾياؾت ؤنبدذ ال٣ىمي لؤلمً الا٢خهاص ٖلى اإلاتر٦ؼة اإلا٣اعبت َو

 الخاعحيت وػيغ نغح الكيىر إلاجلـ الخابٗت الخاعحيت الٗال٢اث لجىت ؤمام له ْهىع  ؤو٫  ٟٞي ،1993 الٗام آواثل في الؿلُت

غ واعن " يٗت صبلىماؾيدىا عبِ مً هخجل لً: "ومٗاوهيه ؤهه" ٦غيؿخٞى  الٗالم ؤن بلى بقاعجه وبٗض ،"الا٢خهاصيت بإَضاٞىا الٞغ

ض" ألايضيىلىجي الخىاٞـ ٖلى الا٢خهاصيت اإلاىاٞؿت ٞيها جخٟى١  مغخلت صزل  ألامً جضٞ٘ ؾٝى" ألامغي٨يت ؤلاصاعة بإن ٖو
 الخٗبحر مً ٧لييخىن  يمل ولم ،"الباعصة الخغب لكً ٦غؾىاَما اللخحن الخيلت وؾٗت ال٣ىة بىٟـ ألامام بلى ألمغي٩ا الا٢خهاصر

 ٖلى يٗخمض الضازل في الاػصَاع" ٧لييخىن  وؤياٝ ،"يىٟهل ال بك٩ل مغجبُت وألامىيت الا٢خهاصيت مهالخىا" ؤن ٖلى
 21".الُبيعي والٛاػ الىِٟ مثل الخيىيت الؿل٘ منها وؿخىعص ؤو مٗها هخاحغ التي الغثيؿيت اإلاىا٤َ في الاؾخ٣غاع

 ب٢امت زال٫ مً والخليج ألاوؾِ الكغ١  في جىاحضَا حٗؼيؼ بلى اإلاخدضة الىالياث صٞٗذ للُا٢ت اإلاتزايضة ألاَميت َظٍ
 مً اإلاؼيض ألازىاء َظٍ في عوؾيا وه٣لذ َىا٥، للخضزل ٧اٞيت ٖؿ٨غيت مٗضاث مؿب٣ا وع٦ؼث صاثمت ٖؿ٨غيت ؤؾاؾيت بييت

)  الجىىبي، الهحن بدغ في البدغر  جىاحضَا مً الهحن وؾٗذ خحن في ٢ؼويً، بدغ وخىى ال٣ى٢اػ قما٫ بلى ال٣ىاث
ىا٥  مداولت: ؤر الؿيا١؛ َظا يمً يضزل 2011ليبيا في اإلاخدضة والىالياث ٞغوؿا ب٣ياصة الىاجى خل٠ جضزل يضعج مً َو

(. الُا٢ت مهاصع جإمحن

 جخٗهض لم خا٫ في بيغان ٖلى حضيضة ٣ٖىباث ٞغى يىىر  ؤهه ألاوعوبي الاجداص ؤٖلً 2011 صيؿمبر وفي الؿيا١ َظا وفي
 في" عخيمي عيا مدمض" ؤلايغاوي للغثيـ ألاو٫  الىاثب وعص للجض٫، اإلاثحر الىىور بغهامجها بكإن الضوليت ألاؾغة م٘ بالخٗاون 

 جهضيغ يدؿنى ولً ؤلايغاوي، الىِٟ ٖلى ٣ٖىباث ٞغى خا٫ في الىِٟ ٖبىع  ؤمام َغمؼ مًي٤ ؾخٛل٤ بيغان ؤن" 2012 حاهٟي

                                                           
    73حمسن بن العجمي بن عيسى، مرجع سابق، ص: 19

 13، ص2002، دار الكتاب العريب، بريوت، (عدنان حسن: تر)اجلديدة للنزاعات العاملية، اجلغرافيا : كلري مايكل، احلروب على املوارد: 20

 21ص ،مايكل كلري، مرجع سابق: 21
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ظا اإلاى٣ُت، مً هِٟ ؤر  الؿهل مً بهه" :" ؾياعر  هللا خبيب" ألامحرا٫ ؤلايغاهيت البدغيت ٢اثض و٢ا٫". للمجخم٘ س يء وي٘ َو

 مًي٤ ؤَميت مضي يٗٝغ الجمي٘ ؤن"  وؤياٝ"  ماء، ٧اؽ قغب يكبه ٞهى َغمؼ مًي٤ حٛل٤ ؤن ؤلايغاهيت ال٣ىاث ٖلى حضا
ى َغمؼ ". بال٩امل ؤلايغاهيت الجمهىعيت ؾيُغة جدذ َو

 اإلاالخت لخغ٦ت ٖغ٢لت ؤر م٘ الدؿاَل يخم لً"  2012 حاهٟي 15 يىم" ليخل حىعج"  البيخاٚىن  باؾم اإلاخدضر وي٣ى٫ 

 ٧ل ؾيخسظ َغمؼ، مًي٤ لٛل٤ الىؾاثل ٧ل بيغان اجسظث بطا": "صيمس ي ماعجً" الججرا٫ وؤياٝ ،"َغمؼ مًي٤ في البدغيت
". ٞخده بٖاصة ؤحل مً الىؾاثل

ىإلات بالٟىض ى يخمحز صولي هٓام بَاع في للضولت ال٣ىة بىاء في الا٢خهاصر اإلاخٛحر ؤَميت مضي ويبضو  بديث اإلاكا٧ل، ٖو
بيٗتها التهضيضاث مهاصع في ختى جدى٫  و٢ٕى حاهب بلى الضولي، الىٓام في الىخضويت الٟىاٖل هي الضو٫  حٗض لم  جىاحه التي َو

.             ؾىاء خض ٖلى والٟغص الضولت ؤمً

 الاكخطاد وعظىسة الخسب اكخطاد: السابع اإلاحىز 

 ٢ض والاجها٫ اإلاىانالث ووؾاثل الهىاٖت مجا٫ في ال٨بحر الخ٨ىىلىجي والخ٣ضم الٗلميت الىىاحي في الهاثل الخُىع  بن
 ؤزغي، هاخيت مً الؿياؾيت وال٣ىي  هاخيت، مً الا٢خهاصيت ال٣ىي  بحن ومخضازلت مدكاب٨ت ٖال٢ت جىاحه الضو٫  مً حٗل
ظٍ  ٧ل ٚايت هي التي الضولت ؤمً جد٣ي٤ في جخٟاٖل ال٣ىي  َظٍ ٧ل ألن الؿياؾيت؛ اإلاك٨الث ؤ٣ٖض مً حٗض الٗال٢ت َو

 هخٗٝغ ول٩ي الخغوب، في اإلاا٫ ٢يمت يٟٛلىا لم حميٗا ٞهم الٗال٢ت َظٍ جٟؿحر في الباخثحن مً ال٨ثحر ازخل٠ ولئن مجخم٘،

غوخاث الٗىانغ مً حملت بلى الخُغ١  ؾىداو٫  الٗال٢ت َظٍ م٨ىىن  ٖلى . وألَا

 الاكخطادًت الخسب مفهىم

ؿ٨غيت، وؾياؾيت، ا٢خهاصيت، للخغب، ٚاياث بثالر Cloude Lechaux لىقى ٧لىص ا٢غ  اإلاٟهىم َظا ؤن والخا٫ ٖو
خباعاث يؿخجيب  الخياة ؤبٗاص ٧ل في حٗبحرا لها ججض وهٟىط ٢ىة بمكا٧ل ش يء ٧ل و٢بل ؤوال ألامغ ويخٗل٤ ٖمىميت، ؤ٦ثر اٖل

  وٗض ؤن بطن الهٗب ومً والث٣اٞيت، الاحخماٖيت
ً
  ٞهغؾا

ً
  جهييٟيا

ً
 الؿهل مً طل٪ وم٘ الا٢خهاصيت، ال٣ىة ًٖ للخٗبحر ص٢ي٣ا

 22.الا٢خهاصر الخُىع  بعاصة اإلاهُلح َظا جدذ جضعج زّم  ومً مالمدها، ٖلى الخٗٝغ

 هٟىط ؤصاة..( وؾىعيا الٗغا١،) ؾياؾخه مً يٛحر حٗله ٢هض ما بلض يض اإلاخسظة ال٣ٗىباث جمثل طل٪ ًٖ ًٞال
 اإلاؿخٗملت الا٢خهاصر الًِٛ وؾاثل جُبي٤ يم٨ً الخالت َظٍ وفي الباعصة، الخغوب في ٖاصة حؿخٗمل ؤؾاؾيت ا٢خهاصر

.  ا٢خهاصيت ؤَضاٝ جدُيم ؤو والخهاع اإلا٣اَٗت والؾيما اإلاؿلح الهغإ في

 خالت في ؤو( خهاع) الخغب خالت في ؾىاء ما، لضولت الٗؿ٨غيت ال٣ىة بيٗاٝ حؿتهضٝ ؤن الا٢خهاصيت للخغب ويم٨ً
 الهىاٖت في اإلاىاص َظٍ اؾخٛال٫ مً اإلاٗاصر الجيل يمى٘ ختى اإلاضهيت وهه٠ الٗؿ٨غيت هه٠ اإلاىخجاث ٖلى ع٢ابت) ؾلم

(. الٗؿ٨غيت

 ٧ل ؤصاء خى٫  هخاثج مىه ويؿخسلو الخهيي٘ مؿاع في الٗؿ٨غر  ال٣ُإ صوع  RaimoVayrynen" ٞحريىان عيمى" يدلل
  جاصر الا٢خهاصر وال٣ُإ الٗؿ٨غر  ال٣ُإ بحن ٞالٗال٢ت اإلاضعوؾت، الا٢خهاصياث

ً
  صوعا

ً
 الا٢خهاصيت لل٣ىة باليؿبت ؤؾاؾيا

                                                           
، 2009، 2، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط(حممود إبراىيم: تر) جاك فونتانال، العوملة االقتصادية واألمن الدويل مدخل إىل اجليو اقتصاد، : 22
 15ص
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  ٞإ٦ثر ؤ٦ثر ؤنبذ الا٢خهاصر الخىاٞـ ؤن بما الىَىيت
ً
، جىاٞؿا

ً
  ليؿذ الٗؿ٨غيت ٞال٣ىة ج٨ىىلىحيا

ً
   ؤمغا

ً
 يخم٨ً ٧ي ؤؾاؾيا

ي٘ م٩ان جبىء مً ما بلض بذ التي ٞالضو٫  ألامم، َغم في ٞع اهاث بىيىح اؾخٖى  اليىم حكٛل التي هي الا٢خهاصيت الخغب َع

 23.الضولي الا٢خهاصر الخىاٞـ في ؤًٞل م٩اهت

ها ٞبًٗهم الا٢خهاصيت، الخغب حٗغي٠ خى٫  ازخالٝ َىا٥ الٗمىم ٖلى  اإلاؿخسضمت الخضابحر ؤنها ؤؾاؽ ٖلى يٗٞغ

ها. ٞيها .  ؤَضاٞهاوجد٣ي٣ها إلصعا٥ ٞيها جبظ٫ التي الجهىص ؤؾاؽ ٖلى آلازغ بًٗهم ويٗٞغ

 لخ٣ىيت مخٗمضة مداولت بنها»: الا٢خهاصيت للخغب حٗغيٟه في Robert Lorang Allan ؤلً لىعهج عوبغث البروٞيؿىع  ي٣ى٫ 

 ٞال٨ٟغة ،«الخاعحيت الا٢خهاصيت الٗال٢اث َغي٤ ًٖ والٗؿ٨غيت والؿياؾيت الا٢خهاصيت الىىاحي مً اليؿبي الضو٫  مغ٦ؼ
. للضولت والٗؿ٨غيت الؿياؾيت ال٣ىة زل٤ في الخاعحيت الخجاعة صوع  هي َىا

 الخضابحر ٧ل بلى»: لئلقاعة ألامغي٨يت اإلاخدضة والىالياث بغيُاهيا في الا٢خهاصيت الخغب  انُالح اؾخسضم و٢ض 
 لل٣ىاث الهىاٖيت ال٩ليت و٢ضمذ ،«للٗضو الخغبي اإلاجهىص لخُٗيل جخسظ التي والا٢خهاصيت والٗؿ٨غيت الضبلىماؾيت

 ألاَضاٝ ٖلى للهجىم الٗؿ٨غيت الخضابحر اؾخٗما٫» :بنها ج٣ى٫  الا٢خهاصيت، للخغب حٗغيٟا 1956 ٖام ألامغي٨يت اإلاؿلخت

.  «الا٢خهاصيت

 ألاَضاٝ ازخياع مهمتها اإلاؿلخت ال٣ىاث ل٣ياصة جابٗت ا٢خهاصيت ٖؿ٨غيت ٞغ٢ا جًم الجيىف ؤنبدذ ٞاليىم
 بحن الىزي٤ الترابِ ٞهظا اإلاخُىعة، الجيىف يمً ا٢خهاصيت مسابغاث َىا٥ وؤن مهاحمتها، يجب التي اإلاهمت الا٢خهاصيت

 24".الا٢خهاصر الخهاع"  ٦خابه في W.N.Medlicott مضلي٩ىث يٟٛله لم والخغب الا٢خهاص

ت ؤو صولخحن بحن الخغب جيكب خيىما  اإلاُالب هديجت يخإزغ ؤن مً البض الا٢خهاصر الهي٩ل ٞةن الضو٫  مً مجمٖى
 الضولت ٧اهذ ومهما الىهغ، جد٣ي٤ بهضٝ حٗبإ ٧لها الضولت مىاعص بن بط الٗؿ٨غيت؛ الاخخياحاث جٟغيها التي الخخميت
 اجساط ٖلى الخ٩ىماث يجبر ؤن مً البض اإلاؿلخت ال٣ىاث اخخياحاث ٖلى اإلاؿخمغ التزايض ٞةن خغب، ؤر ٚماع لخىى مؿخٗضة

حر الا٢خهاصيت ؤلاحغاءاث بٌٗ  التي للمضهيحن الالػمت الخاحياث ولؿض الخغبي، للمجهىص وال٣ضعاث ؤلام٩اهياث ٧ل لخٞى
 حهت مً الخغبي اإلاجهىص هدى اإلاضوي الاؾتهال٥ مً ٦بحر حؼء وجىحيه حهت، مً ؤلامضاصاث جض٤ٞ ٖضم هديجت صاثما جى٣و

 25.زاهيت

  يؿبب بل يٗغ٢ل الظر الخطخم مً الخغوب في اإلاخىاعزت الخالت جل٪ ْهىع  ٖلى ٖالوة َظا
ً
  ايُغابا

ً
 الىٓام في قضيضا

 في يخجلى اؾخثىاثيا مجهىًصا جبظ٫ ٞهي لظا ٦يانها؛ تهضص الٗؿ٨غيت ٞالهؼيمت ٦مثا٫، بؾغاثيل ٖلى يىُب٤ ألامغ الا٢خهاصر
  ب٨ثاٞت اإلاا٫ عؤؽ واؾخسضام اإلاغجٟٗت، الى٣ٟاث

ً
 الاخخياحاث ؤن هجض ألاع٢ام وبلٛت البكغيت، ال٣ضعة إلادضوصيت هٓغا

بِ ،(صوالع ملياع 12.5)  قي٩ل ملياع 50.9 هدى بلٛذ 2010 لؿىت ؤلاؾغاثيليت ( اإلادلي ألامني الاؾتهال٥) ألامني الٗبء ماقغ َو
 ومثا٫ واإلاجخم٘، الا٢خهاص في مباقغة ٚحر بُغي٣ت الجيل ويؿهم ،2010 ؾىت% 5.4 ي٣اعب ما اإلادلي الىاجج مً ماويت بيؿبت

 26.الخ٨ىىلىجي الخُىيغ في اإلاؿاَمت طل٪

                                                           
 18نفس املرجع، ص: 23
 93، ص 1995نصر صالح، احلرب االقتصادية يف اجملتمع اإلنساين، دار القلم ،القاىرة، : 24

 2، ص2012، 323، العدد "األسس االقتصادية للقوة العسكرية"جملة الدفاع الوطين، زكريا فواز،: 25

 13، ص29/11/2011طينية، بريوت، مؤسسة الدراسات الفلس، "خمتارات من الصحف العربية"رندة حيدر، : 26
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 والا٢خهاص، الجيل بحن الترابِ ٖلى والخؿم اإلاب٨غ، وؤلاهظاع الغصٕ، بم٩ىهاجه، اإلاٗغوٝ الخ٣ليضر ؤلاؾغاثيلي ٞاألمً

يٟت ٞةن اإلاىٓاع َظا مً  للضولت ٞيُٗي" اإلاب٨غ ؤلاهظاع"  ؤما وألاعواح، ألامال٥ وبه٣اط الخغوب مى٘ هي" الغصٕ"  ْو
 ؤما ٖؿ٨غيت، ٢ىة بلى جدىيلها بهضٝ ألامىيت اإلااؾؿت بلى وألامىا٫ البكغيت اإلاىاعص لى٣ل الالػم ال٩افي الى٢ذ ؤلاؾغاثيليت

ىصة الخغب إلنهاء يغوعر  ٞهى" الخؿم" ت البكغيت اإلاىاعص ٖو  َظٍ وجخجلى ٖاٞيخه، اؾخٗاصة مً لخم٨يىه الا٢خهاص بلى بؿٖغ
.    الاخخياٍ في اإلا٣اعبت

 

  الخاجمت

 في مخجضصة و٢ضيمت حضيضة مخٛحراث ببروػ  وطل٪ الؿياؾيت الٗلىم في الخىٓحر خ٣ل قهضَا التي الخدىالث ْل في
 خيث آهٟا، الخٓىا ٦ما اإلاهم الضوع  َظا جإصيت في الا٢خهاصر الٗامل ؤو الا٢خهاص يخسل٠ ولم بسانت، ألامني الىي٘ جٟؿحر

 ؤؾاؾيت وخضة بىنٟه( الٟغص) ؤلاوؿان اجسظث التي الخضازت، بٗض إلاا ألامىيت اإلا٣اعباث في ؤَميت ؤ٦ثر الضوع  َظا ؤيخى

ال٢تها الخىميت صوع  ٖلى الخضيث و٦ثر للخدليل،  ٦ىا خحن في الخىميت،/ألامً زىاثياث ٖلى هخدضر ٞإنبدىا ألامً، بخد٣ي٤ ٖو
 ال٣ىة بىاء في الا٢خهاصر اإلاخٛحر ياصيه الظر الباعػ  الضوع  بٟٚا٫ يم٨ً وال الضولت،/ال٣ىة زىاثيت ٖلى ؾاب٣ا هخدضر

 ٖلى ٞالخضيث َاثلت، ٖؿ٨غيت ٢ىة جمخل٪ ا٢خهاصيا واإلاخُىعة اإلاخ٣ضمت الضو٫  حل ؤن هجض خيث للضولت، الا٢خهاصيت
 ٢ىة يسل٤ ال٣ىر  الا٢خهاص وؤن الا٢خهاص، لهظا ألا٢ل ٖلى خاعؾت ٖؿ٨غيت ٢ىة وحىص يؿخلؼم ا٢خهاصيا والخُىع  الا٢خهاص

 .٦بحرة ٖؿ٨غيت

 ال نغإ ْل في ألامني للخدليل ؤؾاؾيت مغج٨ؼاث ؤنبدذ ٧لها ٢ىة/ا٢خهاص و ؤمً/جىميت مً الثىاثياث َظٍ بن

.    الضوليت الٗال٢اث في ؤؾاؾيت م٩اهت جمخل٪ ؤنبدذ وحماٖاث صو٫  بحن مخ٩افئ
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 الازهاب ججاه الاإلااهُت الظُاطت
ت مسهص هاشم حلُل هىاز.  م. ؤ ً امجد. م  -والدولُت العسبُت للدزاطاث اإلاظدىطٍس  الجامعت ؾعمت العابدًً ٍش

ت . العلىم ولُت/ اإلاظدىطٍس

 

ت حٗض اب مىيٖى  الباخثحن مً ٦بحريً واَخمام حض٫ مثاع بال٣هحرة، ليؿذ مضة مىظ انبدذ التي اإلاىايي٘ مً الاَع
 مسخل٠ في الاوؿاهيت واإلاجخمٗاث الضو٫  ؤمً ٖلى ٢هىي  اَميت مً الٓاَغة لهظٍ إلاا وألامني، الؿياس ي بالكإن واإلاهخمحن

ت الخُىعاث وبٟٗل اليىم انبدذ انها اط الٗالم؛ اهداء   الٓىاَغ ؤ٦ثر مً لؤلخضار اإلادؿاٖع
ً
  زُىعة

ً
خ٩ا  البكغيت ٖلى ٞو

اب وألن بٗامت؛  ومٗالجت الٓاَغة َظٍ إلاىاحهت بغػث الضوليت اإلاىا٠٢ مً الٗضيض ٞةن الجمي٘ حؿتهضٝ ٖاإلايت ْاَغة الاَع
  ؤ٦ثر بضث ؾياؾت اجسظ الظر ألاإلااوي اإلاى٠٢ ٧ان اإلاىا٠٢ َظٍ بحن ومً ٖليها، اإلاترجبت الازاع

ً
اٖليت ويىخا  احغاءاجه في ٞو

 َالذ التي الهجماث ؤن مٟاصَا هديجت الى جىنلىا الاإلاان بن بط ؛2001 ؾبخمبر/  ايلى٫  11 ؤخضار بٗض بسانت واؾتراجيجيخه،
 ؤإلااهيا حؿتهضٝ ؤن يم٨ً واؾباهيا، بغيُاهيا طل٪ بٗض ومً الامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث في واإلاهمت الخيىيت اإلايكأث مً الٗضيض

ابيت، الهجماث زُغ إلاىاحهت خاؾمت احغاءاث ألاإلااهيت الخ٩ىمت جخسظ لم خا٫ في باإلاؿخ٣بل،  بلى جاصر ان يم٨ً التي الاَع

 . للخُغ ألاإلااهيت اإلاهالح حٗغى

اب ججاٍ ومىا٢ٟها الاجداصيت اإلااهيا حمهىعيت ؾياؾت ٖلى الًىء حؿليِ الىع٢ت َظٍ جداو٫ : البحث هدف  بٗامت، الاَع
 َظٍ اليه ؾخاو٫ إلاا اإلاؿخ٣بليت الخهىعاث بٌٗ وي٘ زم ومً الٓاَغة، َظٍ مً وؤبٗاصَا الاإلااهيت اإلاىا٠٢ خيثياث وجدليل

.  الخ٣ا اإلاىا٠٢

اب، ججاٍ وزابخه ومدضصة مؿخ٣لت ؾياؾت ألإلااهيا ؤن َل: "مٟاصَا ٞغييت مً البدث يىُل٤: البحث فسغُت  حؿخمض الاَع

ابيت الخغ٧اث مً واإلاى٠٢ بٗامت الؿياؾيت الاخضار إلاؿاع الجضيضة الىا٢ٗيت هٓغتها مً اؾخ٣الليتها . بسانت الاَع

: مداوع  زالزت ٖلى الضعاؾت ج٣ؿيم جم: البحث هُيلُت

اب مٟهىم في: الاو٫  اإلادىع  . ؤلاَع

اب ججاٍ ألاإلااهيت الؿياؾت: الثاوي اإلادىع  . الاَع

اب ججاٍ الاإلااهيت الؿياؾت مؿخ٣بل: الثالث اإلادىع  .  الاَع

ٌ  اإلاحىز  :  الازهاب مفهىم في: الاو

اب يٗض  حٗضص الى يغح٘ طل٪ ولٗل لها، وحام٘ مدضص حٗغي٠ ٖلى والباخثىن  اإلاسخهىن  يخ٤ٟ لم التي اإلاهُلخاث مً الاَع
 الضو٫، بحن وال٣يم اإلاٗايحر ازخالٝ او اإلاهالح بدبايً جخٗل٤ ألؾباب او ازغ، الى مجخم٘ مً وجباينها والايضلىحياث الث٣اٞاث

ابي، الٗمل لُبيٗت الضو٫  هٓغة الزخالٝ او  بالخٗغي٠ وؾيبضؤ .الخٗغيٟاث َظٍ بٌٗ اؾخٗغاى َىا ؾىداو٫  ول٨ىىا ؤلاَع

ب، الٟٗل مً مكخ٣ت ٞهي لل٩لمت، اللٛىر  ب ومٗنى ؤَع ب: وي٣ا٫ ،1 وؤٕٞؼ ؤزاٝ: الٗغبيت اللٛت في ؤَع ٞه: ؤر ٞالها؛ ؤَع  زىَّ

                                                           
 

 . 1748، ص  2ج(  1955دار المعارؾ ، : بٌروت) محمد بن علً االنصاري ابن منظور، لسان العرب ،  
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ٖه، ؼَّ ا و٢ض ٞو ا الٗغبيت اللٛت في خضيثت ٧لمت بىنٟها الٗغبي اللٛىر  اإلاجم٘ ا٢َغ ب" وحظَع اب ،1 زاٝ بمٗنى" َع  في ٞاالَع

ب ازاعة قإهه مً ما و٧ل والٟٕؼ الخٝى َى الٗغبيت اللٛت  ،2 والخًٕى الُاٖت ٖلى خملهم بٛيت الىاؽ بحن والظٖغ الٖغ
اب) مهُلحو يت جغحمت( ؤلاَع  جغحمت وهي ، الٟغوؿيت الثىعة ؤزىاء في اؾخدضزذ التي ، (terrorism) الٟغوؿيت لل٩لمت خٞغ

يت ا خٞغ ًً ا (terrorism) ؤلاهجلحزيت لل٩لمت ؤي  حٗني والتي  (Terror) ٧لمت مىه ازظث الظر ،(Terse) الالجيني الٟٗل ومهضَع

ب اب ٧لمت حاءث و٢ض ،3 الكضيضيً والخٝى الٖغ   والخسىي٠ الٗى٠ اؾخسضام بمٗنى  (Terrorism) ؤلاَع
ً
 لخد٣ي٤ زهىنا

اب ل٣م٘ حىي٠ اجٟا٢يت اما ، 4 بدخت ؾياؾيت اَضاٝ ذ ٣ٞض 1937 لٗام ومٗا٢بخه ؤلاَع اب ٖٞغ ما٫" باهه ؤلاَع  ؤلاحغاميت الٖا
ب الٟٕؼ بزاعة قإنها مً ؤو َضٞها وي٩ىن  صولت يض اإلاىحهت  لضي ؤو الىاؽ مً حماٖاث لضي ؤو مٗيىت شخهياث لضي والٖغ

اب ان ٖلى يىو حٗغيٟا 1980 ٖام الامغي٨يت اإلاغ٦ؼيت الاؾخسباعاث و٧الت جبيذ ٞيما ،5 ."الجمهىع   باؾخٗما٫ التهضيض َى" الاَع
غاى اؾخٗماله ؤو الٗى٠  يضَا، حٗمل ؤو ٢اثمت خ٩ىميت ؾلُت لهالح حٗمل ؾىاء حماٖاث، ؤو ؤٞغاص ٢بل مً ؾياؾيت أٚل
ىضما ما٫ جل٪ مً ال٣هض ي٩ىن  ٖو ب ؤو طَى٫  ؤو ٕٞؼ ؤو نضمت بخضار ألٖا ت لضي ٖع  ٖاصة ج٩ىن  والتي اإلاؿتهضٞت اإلاجمٖى

ابي للٗمل اإلاباقغيً الطخايا صاثغة مً ؤوؾ٘ اب حٗغي٠ حاء ٞيما. 6" ؤلاَع ت في الاَع  الٗى٠ اؾخسضام باهه الؿياؾت اإلاىؾٖى
خيا٫ ونىعٍ اق٩اله بمسخل٠ باؾخسضامه التهضيض او ال٣اهىوي ٚحر  بٛيت وطل٪ اليؿ٠؛ او الخسغيب او اوالخٗظيب ٧ااٚل

ى مٗحن ؾياس ي َضٝ جد٣ي٤  واؾخسضام اإلاا٫ او اإلاٗلىماث او الؿلُت ٖلى الخهى٫  وؾاثل مً وؾيلت ٖام بك٩ل َو
ه ٞيما ،7 الازغيً الزًإ للىنى٫  الا٦غاٍ اب الاحخماٖيت الٗلىم ٢امىؽ ٖٞغ  بمؿإلت اَخماما اليٗحر ٞٗل"  باهه ؤلاَع

ى الطخايا، ب مً حى زل٤ بهضٝ م٣هىصة اَضاٝ ججاٍ يغباجه يىحه َو . 8 والخٝى الٖغ

اب ج٣ؿيم يم٨ً و حن ٖلى به ال٣اثمحن خيث مً ؤلاَع اب: َما هٖى اب الضولت، بَع اث ألاٞغاص وبَع  يدضر و٢ض. واإلاجمٖى
حن، َظيً بحن جضازل اب جغج٨ب ٞالضولت الىٖى  بٌٗ لخ٠ًٗ الجماٖاث ؤو ألاٞغاص لبٌٗ صٖمها بىاؾُت ؤو بىٟؿها ؤلاَع
ابيت الجماٖت وؤن لها، اإلاىاوثت او اإلاىاٞؿت ألازغي  الضو٫   في حؿخمغ ٢ض الؿلُت م٣اليض ٖلى وؾيُغث هجخذ بطا ؤلاَع

اب الٗى٠ اؾخسضام اب ج٣ؿيم يم٨ً و٦ظل٪ ،9الؿلُت في وهي وؤلاَع اب:  همُحن ٖلى ازاٍع وامخضاص مضاٍ خيث مً ؤلاَع  بَع
ملياجه مماعؾخه جىدهغ مدلي اب الضولت، صازل ٖو  وطل٪ وم٩ىهاجه، ٖىانٍغ ؤخض في الضوليت الهٟت له جخىاٞغ صولي وبَع
غاٝ ؤخض ي٩ىن  ٖىضما  الضوليت، الٗال٢اث بؾاءة مثل صوليا الهضٝ ي٩ىن  ؤو ؤما٦ً، ؤو ؤقياء ؤو ؤشخام ؾىاء صوليا ألَا

اب ؤؾاليب وجخٗضص اثً، ؤزظ منها الضولي ؤلاَع خضاء الُاثغاث، وز٠ُ الَغ خضاء الضوليت، الصخهياث ٖلى والٖا  ٖلى وؤلٖا
ليه ،10خ٤ وحه صون  الٛحر ؤعاض ي اب ٞةن ٖو  الخانت، او الٗامت واإلامخل٩اث والامىا٫ الاعواح ٖلى اٖخضاء ٧ل َى الضولي الاَع

                                                           
 

 . 27، ص(  1988دار النهضة العربٌة ، : القاهرة ) نبٌل حلمً ، اإلرهاب وفقا لقواعد القانون الدولً العام ،  
 

، 11المجلد  1الموصل ، مجلة أبحاث كلٌة التربٌة األساسٌة ، العدد ) حمدان رمضان ، اإلرهاب الدولً وتداعٌاته على االمن والسلم العالمً ،  

 . 270، ص (  2011
 

، (  2007دار الجامعة ، اإلسكندرٌة ، ) محمد عبد المطلب ، تعرٌؾ اإلرهاب الدولً بٌن بٌن االعتبارات السٌاسٌة واالعتبارات الموضوعٌة ، 

  37ص
 

 . 1216ص، (  2005دار العلم للمالٌٌن ، : بٌروت ) منٌر البعلبكً ، قاموس المورد الحدٌث  
 

 .1937انظر المادة األولى من إتفاقٌة جنٌؾ لقمع اإلرهاب عام  
 

 www.assakina.com/files/books/book26.pdf  9 -8االسباب وسبل العالج ، ص محمد الهواري ، اإلرهاب المفهوم  
 

 . 153، ص  1، ج(  1985موسوعة السٌاسة ، المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ، : بٌروت ) عبد الوهاب الكٌالً واخرون ،  
 

 . 271حمدان رمضان ، مصدر سابق ،  ص  
 

 csr.org/derasat_yemenia/issue_93/mafhoom.pdf 21-20جمٌل حزام ٌحٌى الفقٌه ، مفهوم اإلرهاب فً القانون الدولً العام ،ص  
  

 . 27المصدر نفسه ، ص 
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ى ابا الٟٗل ويٗض الضو٫، ؾاثغ ل٣ىاهحن َب٣ا ال٣ٗاب َاثلت جدذ وج٣٘ الضولي، ال٣اهىن  مسالٟت اؾاؾها صوليت حغيمت َو  اَع

مَّ  ومً صوليا
َث
ى.  صولت او حماٖت او ٞغص بها ٢ام ؾىاء صوليت حغيمت ز اب اهىإ مً هٕى َو  ابٗاًصا يإزظ الىُا١ الىاؾ٘ الاَع

اب جميحز ويم٨ً الىُا١، واؾٗت ا٢ليميت او صوليت ابي الٗمل و٢ٕى:  اَمها امىع  مً الضولي الاَع  وجىٕى صولت، مً ا٦ثر في الاَع
ابي الٗمل وهُا١ ازاع وججاوػ  وجباينها، الٗمل َظا في واإلاسُُحن اإلاكاع٦حن حيؿياث  ججهحز وؤن الىاخضة، الضولت خضوص الاَع

ابيت الٗملياث  .1الىاخضة الضولت خضوص يخجاوػ  ان يم٨ً وجسُيُها الاَع

٨ظا اب ٞان َو ا في حكتر٥ التي واإلادكاب٨ت اإلا٣ٗضة الٓىاَغ مً ؤلاَع  جخضازل خيث وألاؾباب، الٗىامل مً حملت بغوَػ
اب ْاَغة لدك٩ل والا٢خهاصيت؛ والؿياؾيت الث٣اٞيت م٘ والىٟؿيت الصخهيت الٗىامل  بمماعؾت ؤَضاٞها جد٤٣ التي ؤلاَع

ىا٥. الىحىص مً وب٢هاثه آلازغ بةلٛاء زالٞاتها وجدؿم وال٣خل، الٗى٠  الخُٝغ خضة مً جؼيض التي الٗىامل بٌٗ َو
اب ما، وؤلاَع اب ومىاحهت مًاص، بخُٝغ الخُٝغ مٗاملت منها واؾخمغاَع اب والجماٖاث ألاٞغاص بَع  الخ٩ىماث، بةَع

 الخلى٫  بيجاص زم ومً حصخيهها، لٛغى اإلاك٩لت حظوع  م٘ والخٗامل البدث صون  مً ال٣مٗيت الىؾاثل ٖلى والا٢خهاع

ىا٥ لها، الىاحٗت اب ْاَغة واهدكاع لكيٕى واإلاؿبباث الاؾباب مً الٗضيض َو : 2 اَمها ومً ، اهىاٖه ب٩ل الاَع

 او الٗىهغر، الخميحز ؾياؾاث او مٗحن، ب٢ليم ؾ٩ان َغص او بال٣ىة، ألاحىبيت للؿيُغة ؾ٩انها وبزًإ ألاعاض ي اخخال٫-1
. للضولت الضازليت الكاون في الخضزل

. الا٢خهاصيت وألاػماث ال٣ٟغ ًٖ ًٞال مٗحن، بلض لثرواث الٗاص٫ ٚحر الاؾخٛال٫ -2

ها والخ٩ىماث الضو٫  مً الٗضيض جىاَا --3 ابيت، اإلاىٓماث م٘ بازغ او بك٩ل ويلٖى  الى ياصر مما بضوهه، او ب٣هض ؤلاَع

ابيت؛ الٗملياث جىامي غ بؿبب الاَع .  لها اإلااصر الضٖم جٞى

اث اهدكاع -4 ابيت اإلاجمٖى ت ألا٩ٞاع اهدكاع ًٖ ًٞال وػياصتها، الٗالم مؿخىي  ٖلى الاَع .  والخضمحر لل٣خل جضٖى التي اإلاخُٞغ

اث مً اإلاخُىعة الخ٨ىىلىحيا ٖلى الخهى٫  ؾهىلت -5 ابيت، اإلاجمٖى  له جديذ ومازغة ٢ىيت ٖملياث جىٟيظ لها يؿمذ مما الاَع

يمىخه ٢ىجه ػياصة  . 3َو

ىا٥  اب قيٕى ان يغي  مً َو  م٘ الضولي، الؿياس ي الىٓام يٗيكها خاصة وازال١ يمحر اػمت الامغ وا٢٘ في ي٨ٗـ الضولي الاَع
 اإلاىازي٤ َظٍ م٘ اإلاخىا٢ًت الٟٗليت ؾلى٦ياجه ٖىه جىم ما وبحن اإلاثاليت، ال٣اهىهيت ومباصثه مىازي٣ه بحن ٦بحر جىا٢ٌ بغوػ

ىا واإلاباصت، اب يبرػ َو  الى الضولي الؿياس ي الىٓام اٞخ٣اع وؤن. والٟٗل ال٣ى٫  بحن الخىا٢ٌ ٖلى مضويت نغزت بىنٟه الاَع
ى وعاصٖت، قاملت صوليت ب٣ٗىباث مىازي٣ه لها جخٗغى التي واإلاسالٟاث الاهتها٧اث ٖلى الغص في الخؼم  واؾٗا اإلاجا٫ ٞخذ ما َو

اب امام .  الخماصر ٖلى وحصجيٗه الاَع

 

 

 
                                                           

 
 . 93 -9ص (  2012بٌروت ، كتب عربٌة ، ) إسماعٌل عبد الفتاح عبد الكافً ،  االرهاب ومحاربته فً العالم المعاصر  
 

 .161، ص(، 2005ركز األهرام، م، 161مجلة السٌاسة الدولٌة، ع : القاهرة )أحمد أبو الوفا، ظاهرة اإلرهاب الدولً،  
 

 . 37-35إسماعٌل عبد الفتاح عبد الكافً ، مصدر سابق ، ص  
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:  الازهاب ججاه الاإلااهُت الظُاطت:  الثاوي اإلاحىز 

 
ً
:  ألاإلااهُت للظُاطت عامت هظسة:  اوال

 الخدىالث اصث ٣ٞض ،1990 ٖام قُغيها بحن الىخضة ٢يام بسانت الجظعيت، الخٛحراث مً الٗضيض ألاإلااهيت الؿياؾت قهضث
 الٗاإلايت الخغب اهتهاء بٗض الٗالم في ؾاثضا ٧ان الظر ال٣ُبيت الثىاجي الىٓام انهياع بٗض الضولي الىٓام قهضَا التي ألاؾاؾيت

 والؿياؾيت الا٢خهاصيت اَخماماتها ٖلى م٣خهغة حٗض لم التي الاإلااهيت، الخاعحيت الخىحهاث في حٛحراث خضور الى الثاهيت،

لس ي قما٫ خل٠ او الاوعبي الاجداص ماؾؿاث صازل ووحىصَا ال٣ىميت، خضوصَا صازل  ليكمل حٗضاٍ واهما ،(الىاجى) الَا

اب ٖلى الخغب في اإلاباقغة اإلاكاع٦ت ت والخىٓيماث الاَع  الاوكُت بٌٗ في اإلاكاع٦ت او ،1اٞٛاوؿخان في خهل ٦ما اإلاخُٞغ
 في الٟاٖلت مكاع٦تها مثل والا٢ليميت، الضوليت والاػماث واإلاكا٧ل الجزاٖاث بٌٗ خل في للمؿاَمت الضبلىماؾيت والٟٗالياث

 وكاٍ او٫  في لبىان، في الضوليت اليىهيٟيل ٢ىاث حك٨يل في مكاع٦تها او ،2الايغاوي الىىور بالبرهامج اإلاخٗل٣ت(  1+5) مٟاوياث

ه مً . 3 الٟلؿُيييت لل٣ًيت ؾلمي خل ايجاص في الٟاٖلت اإلاؿاَمت ًٖ ًٞال الثاهيت، الٗاإلايت الخغب اهتهاء مىظ هٖى

لى جىخيضَا اٖاصة ومىظ ألاإلااهيت الخاعحيت الؿياؾت ؤولىياث يخاب٘ مً ان  ٖلى جغج٨ؼ انها يالخٔ اإلاؿخىياث، مسخل٠ ٖو

ت  بـ:4اإلاخمثلت الغثيؿت، الى٣اٍ مً مجمٖى

ا يٗض الظر ؾلمي، بك٩ل الجزاٖاث خل ؤحل مً والٗمل الٗالمي، والاؾخ٣غاع الؿالم صٖم-1  للخىميت ومهما اؾاؾيا قَغ

 .والا٢خهاصيت الاحخماٖيت

 .الضاثم للؿالم مهمت الضيم٣غاَيت ؤن يغون الاإلاان ان اط والضيم٣غاَيت؛ الغقيض الٗاص٫ الخ٨م جضٖيم-3

 . الاإلااهيت الىٓغ وحهت بدؿب لالؾخ٣غاع اإلاهمت الٗىانغ مً وهي وخمايتها ؤلاوؿان خ٣ى١  حٗؼيؼ -4

 .بينها ٞيما والخٗاون  الخ٩امل لٛغى للضو٫  والاؾىاص الضٖم ج٣ضيم زال٫ مً الا٢خهاصر، الخ٩امل صٖم -5

 والاؾلخت الكامل الضماع بإؾلخت يخٗل٤ ٞيما الضوليت الاجٟا٢اث صٖم زال٫ مً الكامل، الضماع ؤؾلخت اهدكاع مى٘ -6
 .الىىويت

 (. اَلؿيت الكما٫) ألاوعوبيت الخاعحيت الؿياؾت في والخىا٤ٞ الاوسجام -7

 .الٗالم اعحاء مسخل٠ في الاإلااهيت والث٣اٞت اللٛت ووكغ الث٣اٞاث، خىاع ألاإلااهيت الخاعحيت الؿياؾت ؤولىياث مً -8

اب؛ ججاٍ حضيضة اإلااهيت ؾياؾت نياٚت في مٟهليا جاعيسا مثلذ التي ، 2001 ؾبخمبر/ ايلى٫  11 اخضار حاءث زم  َظا ألن الاَع
اب، ججاٍ ومىا٢ٟها جىحهاتها في مٟهليا جدىال قهض الخاعيش  التهضيضاث بإن الاإلااهيت الخ٩ىمت لضي ال٣ىاٖت جىلض ٞبٗض ؤلاَع

                                                           
 

فً أفؽانستان، الى جانب الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة واالتحاد األوربً وبرٌطانٌا والٌابان، كما ( اٌساؾ)تشارك المانٌا فً قوة تعزٌز االمن الدولٌة  

(  2012منشورات وزارة الخارجٌة األلمانٌة ، : برلٌن ) المانٌا واألمم المتحدة ، .  2002ت االمن األفؽانٌة منذ عام انها ساهمت فً إعادة تؤهسل قوا
 . 12-11ص 
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 . 195-161، ص  2010حزٌران  30تنصرٌة للدراسات العربٌة والدولٌة عدد المس
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 حؿتهضٝ ان اإلام٨ً مً بسانت، ألازغي  الاوعبيت الضو٫  وبٌٗ الامغي٨يت اإلاخدضة والىالياث بٗامت الٗالم لها حٗغى التي
اب ٢ًايا م٘ حٗاملها في وخاؾمت نغيدت احغاءاث جخسظ لم خا٫ في اإلاؿخ٣بل، في اعاييها  م٘ حٗاملها وؤن ومداعبخه، ؤلاَع

 الٛاػ مً اخخياحاتها اٚلب حؿخىعص اإلااهيا بن بط الا٢خهاصيت؛ مهالخها ًٖ الضٞإ مىُل٤ مً ٦ظل٪ اهُل٤ اإلاىيٕى َظا

 بٗض 2013 ٖام الٗالم في للمىخجاث اإلاهضعة الضو٫  ٢اثمت في الثالث باإلاغ٦ؼ جإحي ٧ىنها ًٖ ًٞال ،1الخاعج مً والىِٟ الُبيعي

حر جامحن في ج٨ٟغ يجٗلها مما ،2 الامغي٨يت اإلاخدضة والىالياث الهحن  امنها مً حؼًءا بىنٟها امىت واؾىا١ َغ١  وجٞى
 ٖملياث جمىيل ٖلى الخ٩ىمي الاهٟا١ ػياصة ومنها الٛغى، لهظا الؿغيٗت الاحغاءاث مً الٗضيض اجساط الى وصٞٗها. الا٢خهاصر

اب م٩اٞدت . 3الاَع

ليه، اب ججاٍ الٗامت اؾتراجيجيتها ألاإلااهيت الخ٩ىمت خضصث ٣ٞض ٖو :  4  ؤَمها مً زُىاث ـٗضةب اق٩اله، ب٩ل ؤلاَع

اب الخدخيت البنى ٖلى ال٣ًاء -1  ٖلى حٗخمض و٢اثيت احغاءاث اؾخسضام َغي٤ ًٖ وزاعحها، اإلااهيا صازل في اق٩اله ب٩ل لئلَع
اب مداعبت احل مً الخضيثت الاؾخسباعاجيت الىؾاثل . اإلااهيا الى ونىله ٢بل الاَع

اب م٩اٞدت -2 ابيحن حصخيو يغوعة م٘ اق٩اله، ب٩ل الخُٝغ مداعبت َغي٤ ًٖ الاَع  مهمرج٣ض بٛيت ومايضيهم ؤلاَع

. للٗضالت

اب، زُغ جىاحه التي البلضان مؿاٖضة -3 . الخُغ َظا مً خمايتها لٛغى لها الضٖم وج٣ضيم له، الخهضر في وجٟكل ؤلاَع

. ٖليه الخهى٫  مً والاٞغاص الضو٫  مى٘ ٖلى والٗمل الكامل، الضماع ؤؾلخت اهدكاع بي٣اٝ -4

غاٝ اإلاخٗضصة ؤلاصاعة جضٖيم -5 . 5الازغي  الضوليت واإلااؾؿاث اإلاخدضة ألامم زال٫ ومً ٖؿ٨غر  ٖمل ألر ألَا

ى ألاوؾِ، والكغ١  الٗالم في ألاإلااهيت الخاعحيت الؿياؾت زىابذ ؤخض الاؾتراجيجيت َظٍ ٖضث و٢ض  َٝغ مً ا٦ثر ؤ٦ضٍ ما َو
 بِثعر اٌ،واؾدثماعاث ٌاصٖم وػياصة اإلاى٣ُت، م٘ إلااهياا ٖال٢اث جُىع  ان الى طاَبحن البرإلاان، ؤو بالخ٩ىمت ٧ان ؾىاء ٞاٖل
اب ججاٍ صولها ومىا٠٢ الاوؾِ، الكغ١  مى٣ُت اؾخ٣غاع م٘ جام بك٩ل  بحن هؼاٖاثا٫ حؿىيت٫ ؤصاة بىنٟه الٗى٠ وهبظ ؤلاَع

اب مً اإلاى٠٢ ؤن ؤإلااهيا ٖضث و٦ظل٪  صولها،   يٗني ال ؤلاَع
ً
 اإلاؿيديحن او الٛغب) بحن خغبا او خًاعاث، نغإ َىا٥ ان ؤبضا

  .6(اإلاؿلمحن و

ت ألاإلااهيت الخ٩ىمت اجسظث و٢ض  عؤث التي ال٣ىاهحن بٌٗ بخٛيحر منها ألاولى الخُىة جمثلذ الاختراػيت، ؤلاحغاءاث مً مجمٖى
  ٧ان يٟٗها ؤن

ً
ت الجماٖاث لبٌٗ للؿماح ؾببا  لٗملياث وعثيـ ٦بحر بك٩ل والخسُيِ ؤإلااهيا، في والخمضص للخىاحض اإلاخُٞغ
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 ٣ٞض الٗمليت َظٍ اَاع وفي ،1 ٞيها وصعؾىا اإلااهيا الى ٢ضمىا َالًبا ٧اهىا الٗملياث  مىٟظر اٚلب ؤن بسانت ؾبخمبر،/  ايلى٫  11

:   2اَمها مً بحغاءاث، بٗضة ألاإلااهيت الخ٩ىمت ٢امذ

. جام بك٩ل جمىيلها جىييذ ويغوعة ألاإلااهيت، ألاعاض ي ٖلى اإلاخىاحضة الضيييت اإلااؾؿاث بها جخمخ٘ التي اإلاىاٖت ببُا٫ -1

.  ؤإلااهيا صازل زانت مدا٦م في ؤصاهتهم جثبذ الظيً اإلاتهمحن مدا٦مت بم٩اهيت -2

اب ٢ضعة ج٣ليل ٖلى الجاص الٗمل -3 . ؤلاَع

ضام ؤخ٩ام جىٟيظ ٖضم ٖلى الضو٫  جل٪ مً حٗهض ؤزظ قغيُت ألازغي، للضو٫  اإلاُلىبحن بدؿليم ال٣يام بم٩اهيت -4   في ؤلٖا

. ال٣ٗىبت بهظٍ يدا٦م ؤن اإلام٨ً مً حؿليمه حغي  الظر الصخو ؤن ألاإلااوي ال٣ًاء يغي  التي ال٣ًايا

اب م٩اٞدت ٢اهىن  ب٢غاع -5  اإلاخٗل٣ت ال٣ًايا إلاٗالجت الخضزل الامً ألحهؼة ؤجاح الظر ،2007 ٖام له والخجضيض ،2002 ٖام ؤلاَع

اب .  3واإلادا٦م الٗامت للىيابت الغحٕى بضون  باإلَع

ت، ؤلاؾالميت الجماٖاث مً الٗضيض بمالخ٣ت ألامىيت وماؾؿاتها الخ٩ىمت ٢امذ ٣ٞض وبالٟٗل  ٖلى ال٣يىص ٞغى وجم اإلاخُٞغ

 ٣ٞض الاحغاءاث َظٍ مىاػاة وفي. ألاوؾِ الكغ١  صو٫  مً بال٣اصمحن منها اإلاخٗل٣ت والؾيما ؤإلااهيا، بلى الضزى٫  جإقحراث مىذ
 بك٩ل صمجها ومداولت اعاييها ٖلى اإلاخىاحضة اإلاؿلمت الجاليت اخخىاء ٖلى خغنها مىُل٤ ومً الاإلااهيت الخ٩ىمت ٢امذ

 بدىاع الخانت والىضواث اإلااجمغاث ا٢امت حصجي٘ منها وؤلاحغاءاث، الخُىاث مً الٗضيض باجساط الاإلااوي، اإلاجخم٘ في خ٣ي٣ي

. 4الاهضماج وحصجي٘ الاصيان

 الاؾلىب في جسخل٠ زاعحيت ؾياؾت جبيذ ،2005 ٖام اإلاؿدكاع مىهب محر٧ل اهجيال ٞيه اؾخلمذ الظر الاو٫  اليىم ومىظ
اعص ؾلٟها ؾياؾت ًٖ  مىظ الاإلااهيت الخاعحيت الؿياؾت محزث التي الخ٣اليض ًٖ مسخلٟا ههجا يدبنى ٧ان الظر قغويضع، ححَر

 الخ٣ليضيت التزاماتها مً اإلااهيا جدغيغ مداوال والاوعبيت، الاإلااهيت للمهالح الاولىيت ج٣ضيم خيث مً الثاهيت، الٗاإلايت الخغب
 والؾيما الامبرياليت، الامغي٨يت للؿياؾاث ب٣ىة مٗاعيت ؾياؾت جبني م٘ الامغي٨يت، اإلاخدضة الىالياث م٘ جدالٟها ًٖ الىاججت

 الاإلااهيت الخاعحيت بالؿياؾت للٗمل ٖاصث محر٧ل ل٨ً ،2003 ٖام اخخاللها زم ومً الٗغا١ ٖلى الامغي٨يت بالخغب منها اإلاخٗل٤
 وا٢امت اوعبا، في ٞٗا٫ اإلااوي صوع  عؾم اٖاصة ٖلى الٗمل مالمدها، اَم مً والتي قغويضع، خ٣بت ٢بل ٖليه ٧اهذ إلاا الخ٣ليضيت

 ج٣ىم التي وجل٪ اإلاهالح ٖلى ج٣ىم التي الؿياؾاث بحن وؿبي وجىاػن  الامغي٨يت، اإلاخدضة الىالياث خليٟتها م٘ مخيىت ٖال٢اث

 ٦ثحرا يبخٗضوا لم قخايىمايغ زاعحيتها ووػيغ محر٧ل ان وم٘.  َضوءا ا٦ثر الضو٫  م٘ الخٗامل في مىهج اجساط وازحرا ال٣يم، ٖلى
 اإلاخدضة الىالياث م٘ واإلاىاحهت الخدضر همىطج ان َى خهل الظر ل٨ً قغويضع، ٖليه ؾاع الظر اإلاؿخ٣ل اإلاؿاع ًٖ
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 ٖلى ي٣ىم ازغ اؾخ٣اللي بىمىطج اؾدبض٫ الٗغا١، ٖلى الخغب بمىيٕى يخٗل٤ ٞيما بسانت الازحر، ٞترة محز الظر الامغي٨يت

. 1 اؾغاثيل صٖم في نغاخت ا٦ثر مىا٠٢ جبني م٘ وؿبيا، مخ٩اٞئت بهىعة ول٨ً الامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث م٘ الخ٣اعب

 
ً
 :الاشمت مً الاولي الاإلااوي اإلاىكف:  زاهُا

ملياجه الامغي٨يت، اإلاخدضة الىالياث مً حك٨يله جم الظر الضولي الخدال٠ بضؤ 2014 ؾبخمبر/  ايلى٫  23 في  يض الٗؿ٨غيت ٖو

اب هخاحاث ازغ  ؾىعيا في الخىٓيم ٢ىة حٗاْم بٗض وطل٪ ،"(صاٖل" والكام الٗغا١ في الاؾالميت الضولت) الٗالمي الاَع
 باقي الى الؿلبيت ازاٍع جمخض نٛحرة صويالث الى بخ٨٨ٟهما ليىظع البلضيً، مً واؾٗت احؼاء ٖلى ؾيُغجه هُا١ وجىؾ٘ والٗغا١،

 بًٗها صولت، 60 ماي٣اعب الخدال٠ ويم الٗاإلايحن، والؿالمت لالمً مباقغا تهضيضا وليك٩ل اوؾُي، الكغ١  الجىاع صو٫ 
غوؿا الامغي٨يت اإلاخدضة ٧الىالياث مباقغ بك٩ل الٗؿ٨غيت الٗملياث في يؿهم  ٖلى يٗمل ٦إإلااهيا، الازغ وبًٗها وبغيُاهيا، ٞو

حر . الاؾخسباعاجيت واإلاٗلىماث واإلاكىعة والخضعيباث الٗؿ٨غيت واإلاٗضاث الاؾلخت جٞى

 والؾيما الٗغا١، في للىاػخحن ٖاحلت اوؿاهيت مؿاٖضاث بخ٣ضيم لالػمت الاولى الايام ومىظ محر٧ل الاإلااهيت اإلاؿدكاعة حٗهضث
 الؿالح لهاصعاث مىا٣ٞت اُٖاء ٖضم بمبضؤ جمؿ٨ها هٟؿه الى٢ذ في اٖلىذ ل٨نها ؾىجاع، حبل الى َغبىا الظيً الايؼيضيحن

ت البلضان الى  الخ٩ىمت ا٢غتها التي للخاعج، الاؾلخت ناصعاث لخ٣ييض الخىحيهيت اإلاباصيء ٖلى بظل٪ مٗخمضة بالهغإ، اإلاىسَغ

 ؤهه ٖلى جىو والتي( الخًغ خؼب/90 الخدال٠) الخًغ وخؼب الضيم٣غاَي الكٗب خؼب مً واإلاالٟت الؿاب٣ت الاإلااهيت

ت البلضان بلى الٟخا٦ت الخغبيت اإلاٗضاث مً وؤر الؿالح لهاصعاث مىا٣ٞت ؤر بُٖاء ٖضم يجب"  مؿلخت، هؼاٖاث في اإلاىسَغ
، وق٪ ٖلى مؿلح هؼإ ار ؤو   جُيل ؤو ؾخٟا٢م الهاصعاث َظٍ بن خيث ؤلاهضإل

ً
  ؤو جىجغا

ً
  هؼاٖا

ً
ها ًٖ ًٞال ،"٢اثما  مً زٞى

اث جهٝغ جدذ ج٣٘ ان ابيت مجمٖى ظا  ،2اإلاؿخ٣بل في اَع  ؾديًٟ الاإلااهيت الخ٩ىمت باؾم اإلاخدضر نغاخت اٖلىه ما َو
  َظا. هؼاٖاث ؤو ؤػماث حكهض التي ألا٢اليم بلى ؤؾلخت ه٣ل مىذ يخم لً اإلابضؤ، خيث مً" ؾايبرث

ٌأ
 الخ٩ىمت حؿخمغ مبضؤ

.  3 واإلاٗاعيت الخا٦مت الاخؼاب مسخل٠ مً ومؿاولحن ؾياؾيحن مً اإلاى٠٢ َظا ومباع٦ت صٖم وجم ".به باإللتزام

 مى٠٢ له ٧ان الظر ، البرإلاان في الخاعحيت الٗال٢اث لجىت ًٖى ٞلمان حىعج ٧اع٫  ومنهم الؿياؾيحن مً ازغ ٖضًصا ان ٚحر
 وونٟها خ٩ىمخه ٞٗل عصة بدضة مىخ٣ضا ٦غصؾخان، ال٢ليم الٗؿ٨غر  الضٖم بخ٣ضيم الخ٩ىمت مُالبت زال٫ مً مٛايغ

 مى٢ٟه ٧ان لليؿاع البرإلااهيت ال٨خلت عثيـ ٚحزر  ٚغيٛىعر وؤن الٗؿ٨غيت، الٗملياث في مباقغ بك٩ل مكاع٦تها لٗضم باإلادغج،

،" بهه ٞيها ٢ا٫ التي جهغيداجه زال٫ مً ويىخا ا٦ثر
ً
 مهضع ؤإلااهيا ؤن بما ول٨ً بكضة، ألاإلااوي الؿالح جهضيغ يض ؤها ٖاصة

  الؿالح جهضيغ يهبذ الخانت، الخالت َظٍ وفي مهم، ؾالح
ً
 بٗضو ،" بظل٪ ال٣يام ًٖ ؤزغي  بلضان حٗظعث خا٫ في مكغوٖا

 صعلحن ٞان اوعؾال الضٞإ وػيغة اٖلىذ وزاعحه، الخ٩ىمي الخدال٠ صازل اَغاٝ مً واإلاخبايىت اإلاترصصة اإلاىا٠٢ مً ؾلؿلت
ا زال٫ مً صاٖل، إلاداعبت الٗغاقي للجيل ٖؿ٨غيا صٖما ؾخ٣ضم خ٩ىمتها ؤن  الٟخا٦ت ٚحر الٗؿ٨غيت باإلاٗضاث ججهحَز

اث  بالصٍ ان اٖلً قخايىمايغ ٞالتر ٞغاه٪ الخاعحيت وػيغ ان ًٖ ًٞال الالٛام، و٧اقٟاث الليليت واإلاٗضاث والخىط ٧اإلاضٖع
 مً خهتها ازظث اإلااهيا ان اط ؤًٖاثه، بحن الٗمل جىػي٘ ٖلى الاؾاؾيت بىيخه خضصث الظر الضولي الخدال٠ في ؾدكاع٥

                                                           
 

االلمانٌة تجاه القضٌة الفلسطٌنٌة ، بحث مقدم فً مإتمر السٌاسة الخارجٌة االوربٌة تجاه القضة الفلسطٌنٌة محمد ابو ؼزلة، السٌاسة الخارجٌة  

 . 11، ص (  4/11/2010-3مركز الزٌتونة للدراسات واالستشارات ، : بٌروت )
 

حزب العمال الكردستانً الممنوع بشكل رسمً فً المانٌا هناك تخوؾ حقٌقً من قبل الحكومة األلمانٌة من إمكانٌة انتقال السالح االلمانً الى اٌدي  

 .والذي ٌقاتل الى جانب االكراد فً شمال العراق واجزاء من سورٌا
 

،  مراجعة لردود الفعل األولٌة إزاء أزمة العراق: لسٌاسة الخارجٌة األلمانٌة الجدٌدة قٌد الصٌاؼةشارلوت بك ،  

http://lb.boell.org/ar/2014/08/28/lsys-lkhrjy-llmny-ljdyd-qyd-lsyg-mrj-lrdwd-lfl-lwly-z-zm-lrq 
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 الٗؿ٨غيت الٗملياث في حكاع٥ لً بالصٍ ؤن هٟؿه الى٢ذ في ما٦ضا الٗغا١، ٦غصؾخان ال٢ليم الضٖم ج٣ضيم في اإلاؿاوليت

 وهاجخت ٞاٖلت"  ؾياؾيت اؾتراجيجيت" في صاٖل يض الضولي للخدال٠ الٗؿ٨غيت الخُِ بضمج ٦ظل٪ مُالبا مباقغ، بك٩ل

 .1 اإلاخُٝغ الخىٓيم َظا ٖلى نهاجي بك٩ل ال٣ًاء الى جاصر

 
ً
:  الاإلااهُت الدوافع:  زالثا

 ٚابغيل، ػيٛماع الاقترا٧ي الخؼب وػٖيم الاإلااهيت اإلاؿدكاعة هاثب ٖنها ٖبر التي الغؾميت الاإلااهيت الىٓغ وحهت بدؿبو     
ا اجساط الى الاإلااهيت الخ٩ىمت صٞٗذ التي الاؾباب مً الٗضيض َىا٥ بن: ب٣ىله  يض الضولي الخدال٠ الى باالهًمام ٢غاَع

 الهىع  اهدكاع ؤمام مخٟغحت ج٠٣ ؤن بىؾٗها يٗض لم انها اط الٗغا١؛ في حماٖيت بباصة ٖملياث و٢ٕى مى٘ اَمها مً صاٖل،
بت ابيت ٖملياث مً صاٖل مؿلخى به ٢ام إلاا اإلاٖغ  مثل الضيييت الا٢لياث والؾيما الٗغاقي، الكٗب اَياٝ مسخل٠ يض بَع

اب اهدكاع مى٘ َى آزغ ٖامل ٖىض جى٠٢ ٣ٞض قخايىمايغ ألاإلااوي الخاعحيت وػيغ اما. والايؼيضيحن اإلاؿيديحن  الخىٓيماث بَع
ت،  للمهالح خمايت هٍٓغ وحهت وبدؿب يمثل والظر هٟؿها، ؤوعوبا بلى جمثله الظر ال٨بحر الخُغ ونى٫  ومى٘ اإلاخُٞغ

. الاإلااهيت

 الٗبرة ألزظ مهمخحن جاعيسيخحن خالخحن بلى يىٓغون ؤإلااهيا في للضولت الٗامت الؿتراجيجيت ووايعي الؿياس ي ال٣غاع ناوعي بن    

اجان. الٗغا٢يت الخالت م٘ ؤإلااهيا بها جخٗامل ؤن يجب التي الضوليت الؿياؾت وي٘ بَاع في وطل٪ منهما،  جخٗل٣ان الخالخان َو

 مً شخو مليىن  هدى ٢خل ٖىضما يظ٦غ قيئا يٟٗل ان خينها في الضولي اإلاجخم٘ يؿخُ٘ لم 1994 ٖام وفي والبىؾىت، بغواهضا
 جم خيىما ؾغبغهيدؿا، في ؤيًا ؾا٦ىا الضولي اإلاجخم٘ يدغ٥ لم 1995 ٖام وفي. ٣ِٞ ؤقهغ زالزت ًٚىن  في عاوهضا في الخىحس ي

 . نغبيت وخضاث ؤيضر ٖلى منهجي بك٩ل بىؾني 8000 مً ؤ٦ثر اٖضام

ا بىنٟها الضزى٫  في ؤإلااهيا ٢غاع  بن      ا جهبذ وؤن صاٖل، يض الضولي الخدال٠ في ومهما اؾاؾيا َٞغ  الجزإ في مازًغا َٞغ
 الخاعحيت الؿياؾت جدى٫  مً حؼء بمثابت َظا ويٗض البلض، لهظا ٖؿ٨غيت ومٗضاث ؤؾلخت جىعيض زال٫ مً الٗغا١، في الخالي

ضاص يجغر  بل اللخٓت، وليض الخدى٫  َظا ي٨ً ولم. الىا٢ٗيت بلى ألإلااهيا ب ألاإلااهيت الخ٩ىمت بن بط َىيلت؛ ٞترة مىظ له ؤلٖا  جٚغ

غوؿا الامغي٨يت، اإلاخدضة الىالياث) زل٠ الثاوي اله٠ في ج٩ىن  ال بإن اليىم  الخلى٫  بايجاص يخٗل٤ ٞيما بسانت ،(وبغيُاهيا ٞو
ظا الضوليت، لؤلػماث  ٞبرايغ/قباٍ في ٣ٖض الظر الامني ميىهش ماجمغ زال٫ قخايىمايغ الخاعحيت وػيغ بالٟٗل ٖىه ٖبر ما َو

. 2"الهامل ٖلى الب٣اء الجغيض ؤإلااهيا بإن" 2014

غ ميٛى٫ " ألاوؾِ الكغ١  لكاون ألاإلااهيت الخاعحيت وػاعة مٟىى اما  بم٩اٞدت الالتزام وؤوعبا ؤإلااهيا ٖلى بن" ٢ا٫ ٣ٞض" بحٚر

اب؛  ؤوعوبا، مً ٢اصمحن َم م٣اجل، ؤل٠ 15 بـ ٖضصَم اإلاغا٢بىن  ي٣ضع والظر صاٖل، م٣اجلي مً% 20 وؿبخه ما ألن وطل٪ ؤلاَع

م  ٞىن  اهضعياؽ ٚحزا الاإلااهيت الضٞإ وػاعة في الؿياس ي ال٣ؿم مضيغ يغي  خحن في ،"الخىٓيم لهظا الهلبت الىىاة يك٩لىن  َو
 مً آلاالٝ ؤن: ؤَمها ؤؾباب، لٗضة وطل٪ وؾىعيا؛ الٗغا١ في الٗى٠ صاثغة ججاَل يؿخُيٗىن  ال ألاوعوبيحن ؤن"  ٚايغ

ابيت للخىٓيماث اهًمىا ألاوعوبيحن ى َىا٥ ؤلاَع  ؤنبدىا ألنهم ٖىصتهم، خا٫ هٟؿها ؤوعوبا ٖلى زُغا يك٩ل باث ما َو
ابيت، جىٓيماث في وؤًٖاء ألاؾلخت ٖلى مخضعبحن حر يٗيٟت صو٫  وحىص في مهلخت ؤر ألوعوبا ليـ ٦ظال٪ بَع  مؿخ٣غة ٚو

                                                           
 

 .شارلوت بك ، مصدر سابق  
 

 . www.dw-world.de/Arabicالمانٌا الترٌد البقاء على الهامش ،  –تسلٌح البٌشمركة  



 2015  مايى  2الٗضص  –مجلت حيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ حيل البدث الٗلمي  

 
 

 
31 

 

31 

 

 ييخج ٢ض َىال٪ ال٣اثمت الضو٫  مً ؤر ج٨ٟ٪ وزُغ ألاوؾِ الكغ١  في الضاثم الاؾخ٣غاع ٖضم خالت وؤن اإلاى٣ُت، في ؾياؾيا

لى اإلاى٣ُت لؿ٩ان مٗغوٞت ٚحر هخاثجهُه  ؾياؾيا جُىعا  .1"بإؾٍغ الٗالم ٖو

 وػيغ ٖبر الاإلااهيت الخ٩ىمت ٖنها ٦كٟذ التي واإلاى٣ُت، الٗغا١ في صاٖل تهضيض ٖلى بال٣ًاء الاإلااهيت الاؾتراجيجيت وجخلخو

: 2 هي مداوع  اعبٗت ٖلى ، 2014 ٖام قخايىمايغ زاعحيتها

. ٧اٞت اإلاجخم٘ ٞئاث جًم ٞٗالت، ٖغا٢يت خ٩ىمت حك٨يل -1

اب ٖلى لل٣ًاء اإلاكتر٥ الٗمل احل مً اإلاى٣ُت صو٫  بحن واضح جٟاَم وحىص يغوعة -2 .  صاٖل يمىه ومً اهىاٖه ب٩ل الاَع

يت سخب لٛغى وطل٪ الاؾالمي؛ الٗالم صازل الايضيلىجي الهغإ ازاع جسٟي٠ مداولت -3  صاٖل ًٖ الضيييت الكٖغ

. لها اإلامازلت واإلاىٓامذ

.  لضاٖل والضٖم والامىا٫ اإلا٣اجلحن جض٤ٞ إلاى٘ الضولي اإلاؿخىي  ٖلى الخضابحر مً لخؼمت الخاحت -4

  الازهاب ججاه الاإلااهُت الظُاطت مظخلبل:  الثالث اإلاحىز 

بىن  واهخماءاتهم مكاعبهم وبمسخل٠ الاإلاان الؿاؾت اٚلب ؤن الاإلااوي بالكإن اإلاسخهحن مً الٗضيض يغي    ج٩ىن  بإن اليىم يٚغ
لت بالصَم يجضون  انهم بسانت الضوليت، الؿياؾت مجا٫ في الاؾاؾيحن الٟاٖلحن مً بالصَم  ٨َظا لخإصيت ٦بحر بك٩ل مَا

 الؿياس ي وز٣لها ٞاٖليتها مً ػاص الاإلااهيت الىخضة ٣ٞيام الامغ، لهظا والًغوعيت الالػمت اإلا٣ىماث ٧ل جمخل٪ ألنها صوع؛
 وخل٠ الاوعبي الاجداص ماؾؿاث يمً اإلاهمت م٩اهتها ًٖ ًٞال والضوليت، الا٢ليميت ألانٗضة مسخل٠ ٖلى والا٢خهاصر

لس ي قما٫  ومً ال٣ًايا، مسخل٠ في ومتزايضا ومخٟاٖال مدىعيا صوعا جماعؽ ؤن في خ٣ي٣يت ٞغنت لها اجاح الظر ،(الىاجى)الَا
اب جسو التي ال٣ًايا بينها ا الخُىعاث َظٍ و٧ل بٗامت، الضولي الاَع حَر اع جىؾي٘ الى جضعيجيا اصث ٚو  للؿياؾت الٗام الَا

يت مىا٠٢ لدكمل الاوؾِ؛ الكغ١  في الاإلااهيت  الايغاوي الىىور واإلال٠ ، 2003 الٗغا١ ٖلى الخغب مثل ٢ًايا في مىيٖى
 ٢ًيت مثل مغ٦ؼيت، ٢ًايا ٖلى يتر٦ؼ الاإلااوي الاَخمام يٗض ٞلم امامها، حضيضة جدضياث زل٤ مما صاٖل، يض والخغب

  ا٢ل ازغي  ٢ًايا ليكمل حٗضاٍ بل الاؾغاثيلي، الٗغبي الهغإ
ً
. قإها

لى م ٖو  ؤنها ٚحر صاٖل، يض الضولي للخدال٠ الجىيت والًغباث الٗؿ٨غيت الٗملياث في مباقغ حكاع٥ لم اإلااهيا ؤن مً الٚغ
 لل٣ىاث واللىحؿتي وألامني الٗؿ٨غر  الضٖم ج٣ضيم واإلاخًً الخدال٠، بَاع يمً بها اإلاىاَت باإلاهام بااليٟاء حٗهضث

اب، جداعب التي الٗغا٢يت ظا الٗباصر، خيضع بغثاؾت الجضيضة الٗغا٢يت للخ٩ىمت الؿياس ي الضٖم ج٣ضيمها ًٖ ًٞال ؤلاَع  َو
 حك٨يل بٗض للٗغا١ الاإلاان الىػعاء مً ٖضص بها ٢ام التي اإلاخخاليت الؼياعاث زال٫ مً الىا٢٘ اعى ٖلى ٞٗليا جغحم الظر الضٖم

 الجاعجحن الضولخحن بحن الىٓغ وحهاث ج٣غيب ٖلى للٗمل والغياى لبٛضاص قخايىمايغ الخاعحيت وػيغ وػياعة الٗغا٢يت، الخ٩ىمت

 صوالع مليىن  82 ما٢يمخه ٢ضمذ اإلااهيا بن بط للىاػخحن؛ الاوؿاهيت اإلاؿاٖضاث وج٣ضيم صاٖل، يض الضولي الخدال٠ لخ٣ىيت

 بٛضاص في الاإلااوي الؿٟحر بها ٢ام التي والل٣اءاث اليكاَاث ًٖ ًٞال ،3 للٗغا١ الاوؿاوي للضٖم ج٣ضيمها في صولت زالث لخ٩ىن 
 الاجداص ؾٟغاء م٘ الٗبيضر زالض الضٞإ وػيغ يم الحخمإ وعٖايخه الٗغا٢يت، الؿياؾيت الٟٗالياث مسخل٠ م٘ بغوػة ا٦هاعص

                                                           
 

  www.dw.de.arabicإرهاب داعش ومصلحة المانٌا فً التحرك لوقفه ،  
 

 /http://alghadpress.com/ar/news/19878المانٌا تكشؾ أربعة عناصر استراتٌجٌة للقضاء على داعش فً العراق  
 

،  2014المساعدات األلمانٌة اإلنسانٌة للعراق عام : لالطالع حول التفاصٌل الكاملة للمساعدات األلمانٌة التً قدمتها للنازحٌن فً العراق انظر  

 الرسمً للسفارة األلمانٌة فً العراق الموقع 
http://www.irak.diplo.de/Vertretung/irak/ar/00-startseite/Humanit_C3_A4re_20Hilfe.html 

http://www.dw.de.arabic/
http://www.dw.de.arabic/
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اصة اإلاؿخ٣بليت وعئيخه وػاعجه ٖمل زُت الٗغاقي الىػيغ ٞيها ٢ضم التي ، 214 ا٦خىبغ/ الاو٫  حكغيً 26 بخاعيش الاوعبي  بىاء اٖل

 .وجإَيلها ٢يتالٗغا اإلاؿلخت ال٣ىاث

 الاإلااهيت الخ٩ىمت ٢ضمتها التي الاؾلخت اؾخسضام ٖلى الا٦غاص اإلا٣اجلحن مً ٖضص بخضعيب الاإلااوي الجيل بضؤ ٣ٞض وبالٟٗل

 3 جي ؤم وبىاص١ ، 3 جي بىاص١ اؾخسضام ٖلى بخضعيبهم اإلااهيا ؾخ٣ىم مىدؿبا 150 مً ي٣اعب ما بن بط البيكمغ٦ت؛ ل٣ىاث

 للجيل جاب٘ للخضعيب ٖؿ٨غر  مغ٦ؼ بوكاء ًٖ ًٞال للضباباث، اإلاًاصة وألاؾلخت الهجىميت، 36 جي وبىاص١ ، الغقاقت
ا اإلاامل مً مغ٦ؼا 12 انل مً ؤعبيل مضيىت في ألاإلااوي  جىٓيم ج٣اجل التي اإلاؿلخت ال٣ىاث جضعيب في واإلاكاع٦ت ،1اوكاَئ

 الاإلااهيت باإلاٗضاث ٖغاقي حىضر 4000 مً جخإل٠ ٢خاليت وخضة وججهحز ،ال٣ياصة مغا٦ؼ بلى بياٞيحن يباٍ وبعؾا٫ ،"صاٖل"
 للمؿاٖضاث ٧ان و٢ض للضعوٕ، الخاع٢ت ألاؾلخت و الاجها٫ ووؾاثل واإلاغ٦باث الىا٢يت اإلاٗضاث وحكمل ٧امل، بك٩ل

 لخىٓيم ازغ هجىم ونض ا٦خىبغ،/  الاو٫  حكغيً 25 في ػماع هاخيت جدغيغ في ٞٗا٫ صوع  البيكمغ٦ت ل٣ىاث الاإلااهيت الٗؿ٨غيت
 الخ٩ىمت وؤن. 2الاإلااوي للؿالح الٗغا٢يت ال٣ىاث اؾخسضام زال٫ مً ٦غ٧ى٥ ٚغب قما٫ ٦م 45 الضبـ ٢ًاء ٖلى صاٖل

 وطل٪ الٗغا٢يت، الامً ٢ىاث جضعيب لٛغى ؤعبيل مضيىت الى 2015 ٖام مُل٘ اإلااوي مضعب 100 العؾا٫ زُُا ويٗذ ألاإلااهيت
 3البرإلاان مىا٣ٞت ٖلى خهىلها بٗض

اب ججاٍ واإلاؿخ٣بليت الخاليت الاإلااهيت الؿياؾت ان ٤ ٖلى حك٩لذ ٢ض بسانت،( صاٖل) جىٓيم وججاٍ بٗامت الاَع  صواٞ٘ ٞو
:  اَمها مً مدضصة

بت -1 ا ه٣ُت صاٖل يض الخغب حك٩ل التي لؤلخضار، الغثيؿت الؿاخت يمً ج٩ىن  ؤن في اإلالخت الٚغ  ٞإر الخاليت، جغ٦َؼ
 الؿياؾت في والٟاٖلت اإلاازغة الضو٫  مدىع  ًٖ ال٣ؿغر  الابخٗاص الى باإلااهيا ياصر ؤن يم٨ً الضولي الخدال٠ ع٦ب ًٖ جسل٠

. الٗاإلايت

 اؾىا١ الى الهاصعاث وػياصة الُا٢ت، مهاصع الى الامً الىنى٫  اَمها ومً ؤلا٢خهاصر، البٗض يمثله الثاوي الضاٞ٘ -2
 مً ألاقهغ زال٫ ناصعاتها اعجٟٗذ ٣ٞض الٗغبيت، للمى٣ُت اإلاهضع الضو٫  اَم مً واخضة اليىم جمثل اإلااهيا بن بط اإلاى٣ُت؛

.  4صوالع ملياع 26.9 الى ٢يمتها لخهل% 7.5 بىا٢٘ 2014 ؾبخمبر/ ؤيلى٫  الى يىايغ/الثاوي ٧اهىن 

اب يض الضوليت الخغب في اإلاكاع٦ت لٛغى ٖليها وألاوعبيت الٛغبيت الًٍٛى اػصياص -3 ت الخىٓيماث اَع  وصاٖل بٗامت اإلاخُٞغ

.  بسانت

بت -4  الخغبيت واإلاٗضاث الؿالح نىاٖت قغ٧اث بن بط الخغبيت؛ نىاٖتها وبي٘ جهغي٠ لٛغى حضيضة اؾىا١ ايجاص في الٚغ
يت، الاخؼاب زُغ واهدؿاع الباعصة، الخغب اهتهاء مىظ مىخجاتها جهغي٠ اػمت مً حٗاوي  الاؾخٟاصة ٖليها لؼاما ٩ٞان الكيٖى

، وحىصَا اصامت لٛغى والخغوب الاػماث مً  الاؾخسباعاجيت وألاحهؼة الكغ٧اث مهالح ٞيها جخضازل امىع  وهي واؾخمغاٍع
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3
 Bundesregierung will 100 Bundeswehr-Soldaten in den Irak schicken, 
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 اإلاخدضة الىالياث بٗض الٗالم في ألاؾلخت مهضعر  ٢اثمت في الثالث اإلاغ٦ؼ اإلااهيا وحكٛل مكتر٦ت، اَضاٝ لخد٣ي٤ الضوليت

م ٖلى وعوؾيا، الامغي٨يت  حاءث هٟؿها الٟترة وزال٫ ،2013-2009 مً الٟترة زال٫% 24 بيؿبت ناصعاتها اهسٟاى مً الٚغ

 التي الضو٫  ٢اثمت الؿٗىصيت جهضعث ٞيما ،1الخامـ بالترجيب والؿٗىصيت الٗالم، في لؤلؾلخت مؿخىعص ا٦بر عاب٘ الاماعاث
.  2يىعو 237 و ملياع ب٣يمت 2012 ٖام اإلااهيت ؤؾلخت ٖلى خهلذ

اب جإزحراث جيخ٣ل ان مً ال٨بحران وال٣ل٤ الخٝى -5  الٗضص بن بط الاوعبيت؛ الضو٫  باقي العاض ي او الاإلااوي الضازل الى الاَع
 في ؾيىٓمىن  او اهٓمىا والظيً ؤعاييها، ٖلى اإلا٣يمحن الالحئحن مً او مىاَىيها مً ٧اهىا ؾىاء الاوعبيحن اإلا٣اجلحن مً ال٨بحر

ت، للخىٓيماث اإلاؿخ٣بل  ؤنو الخُغ، َظا مجابهت لٛغى خؿاباتها جغجيب حٗيض بالخدضيض وؤإلااهيا الاوعبيت الضو٫  حٗل اإلاخُٞغ
 بط وؾىعيا؛ الٗغا١ في بال٣خا٫ والخد٣ىا صاٖل لخىٓيم اهٓمىا الظيً مىاَىيها مً ٦بحر ٖضص وحىص مً الىاب٘ الاإلااوي الخٝى

حن ألاإلاان ٖضص ؤن محزيغ صر جىماؽ الاإلااوي الضازليت وػيغ ٦ك٠ ت الخىٓيماث يمً اإلاىسَغ  م٘ ملخّى بك٩ل اػصاص اإلاخُٞغ

ٗخبرون ألاإلااهيت ألاعاض ي ٖلى شخها 230 وحىص الى مكحرا شخها، 550 ي٣اعب ما ٖضصَم ليبلٜ 2014 ٖام بضايت  الى٢ذ في يُه

  الغاًَ
ً
  تهضيضا

ً
 اإلاسابغاث حهاػ عثيـ اما ،3اإلاؿخ٣بل في باٖخضاءاث ؾي٣ىمىن  انهم يؿدبٗض وال ألاإلااوي، ال٣ىمي لالمً مدخمال

 بكإن ٢ل٣ه ًٖ مٗبرا اإلااييت، الٟترة زال٫ ؾىعيا مً ألإلااهيا ٖاصوا ٢ض م٣اجال 180 هدى بإن اٖتٝر ٣ٞض عهيـ ماؾً الاإلااهيت

 ٢ض  ألا٢ل ٖلى منهم 9 وان الضاثغ، الهغإ في ٢خلىا ٢ض اإلااهيا 60 ان هٟؿه الى٢ذ في ما٦ضا ألازحرة، الٟترة في ال٨بحر الٗضص
ابيت، للجماٖاث صٖمه يثبذ شخو ؤر باٖخ٣ا٫ بحغاءاث اجسظث ٢ض بالصٍ ؾلُاث وان اهخداعيت، هجماث هٟظوا ظا ؤلاَع  َو

. 4 اإلااهيت والياث ٖضة في لؤلمً مضاَماث خملت زال٫ اشخام 9 اٖخ٣ا٫ زال٫ مً بالٟٗل خهل ما

 اإلاؿاٖضاث ا٢خهغث إلااطا الاإلااوي، وألامني الؿياس ي للكإن واإلاغا٢بحن اإلاخابٗحن مً ال٨ثحر يخضاوله الظر الؿاا٫ ول٨ً
ى اإلاغ٦ؼيت؟، الخ٩ىمت صون  مً الٗغا١ ٦غصؾخان ال٢ليم الاإلااهيت الٗؿ٨غيت  الى اإلاؿخ٣بل في ياصر ؤن يم٨ً الظر الامغ َو
 عؾم واٖاصة مؿخ٣لت، صولت ا٢امت في الخاعيسيت الا٦غاص َمىخاث حٗؼيؼ اَمها مً مسخلٟت، وا٢خهاصيت ؾياؾيت جضاٖياث
 خ٩ىماث باقي حاهب الى بٛضاص في اإلاغ٦ؼيت الخ٩ىمت مساٝو يٗؼػ  مما بغمتها، الاوؾِ الكغ١  إلاى٣ُت الجيىؾياؾيت الخغيُت

٤ ٖلى ي٩ىن  ان يم٨ً الدؿائ٫  َظا ًٖ والاحابت. اإلاى٣ُت غوخاث عئي ٞو  َغخه ما ٖلى وجغج٨ؼ حٗخمض التي منها  مخبايىت، َو
 وخؿب ج٣خهغ باإلااهيا اإلاخٗل٣ت اإلاهام ان" الى نغاخت حكحر التي باالػمت اإلاخٗل٣ت الغؾميت جهغيداتهم في الاإلاان اإلاؿاولىن 

 الازغي  الىٓغ وحهت اما ،"الٗغا١ قما٫ الى والاوؿاهيت الٗؿ٨غيت اإلاؿاٖضاث ج٣ضيم ٖلى الخدال٠ اَغاٝ باقي م٘ الاجٟا١
 خهغ ٢غاع جبني في ؤؾهم وؾىعيا، وجغ٦يا الٗغا١ مً ا٦غاص زىاياَا في جًم اإلااهيا، في ٦بحرة ٦غصيت حاليت وحىص ان" الى ٞخظَب

 لم خا٫ في الٗىيٟت، اٞٗالها عصوص ومً الجاليت َظٍ مىا٠٢ مً خ٣ي٣يت زكيت َىا٥ ان بط الٗغا١؛ ا٦غاص الى اإلاؿاٖضاث

 الى الخىحه ازخاعوا الاإلاان ان الى -جغحيدا الا٢ل  –الثالثت الىٓغ وحهت جظَب خحن في". الامغ َظا ٖلى الاإلااهيت الخ٩ىمت ج٣ضم
 مً الا٦غاص يٗخبرون ٞاالإلاان الاإلااهيت، الخاعحيت الؿياؾت جد٨م التي ال٣ىميت الخىحهاث بٌٗ الى وؿبت الٗغا١، ا٦غاص صٖم

                                                           
1
 Siemon T. Wezeman and Pieter D. Wezeman, Trends in international arms transfers,(Stockholm : Stockholm 

International Peace Research Institute, 2013 ) P 3- 7 .  
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ى مىه، يىدضعون الظر الاعر  الٗىهغ او هٟؿه الجيـ  ٨َظا مثل اجساطَم في يؿحرا ولى صاٞٗا، ي٩ىن  ان يم٨ً الظر الامغ َو

.  مى٠٢

 الىالياث م٘ ومهالخها عئاَا جخُاب٤ اإلااهيا ؤن" قبر باع١  اإلااهيا في واإلا٣يم الٗغاقي والا٢خهاصر الؿياس ي الخبحر ويغي 
ى جدخاحها، التي الُا٢ت مهاصع يمان ٖلى الٗمل زال٫ مً الامغي٨يت، اإلاخدضة  خلٟاء م٘ الخٗاون  الى يدخاج الظر الامغ َو
 جإحي خحن في الىزى٢يت صعحت خيث مً بؾغاثيل، بٗض الثاهيت اإلاغجبت في جإحي التي الٗغا١ ٦غصؾخان ا٢ليم ٦د٩ىمت بهم، مىزى١ 

ى الثالثت، الضعحت في والاعصن الٗغبي الخليج صو٫  ا جخسظ ان -قبر عئيت وخؿب -الاإلااهيت الخ٩ىمت صٞ٘ ما َو  بدؿليذ ٢غاَع
م ٖلى اإلاغ٦ؼ، صون  الا٢ليم  الاؾدثماعيت الٟغم ألن بٛضاص؛ خ٩ىمت م٘ الخٗاون  في ج٨مً الاؾتراجيجيت مهالخها ان مً الٚغ

ى الٗغاقي، الىِٟ اٚلب مداٞٓاجه جيخج الظر الٗغا١ وحىىب وؾِ في جخىاحض والخ٣ي٣يت اإلاؿخ٣بليت  له ؾي٩ىن  ما َو

.  1"  اإلاؿخ٣بل في ألاإلااهيت والاؾدثماعاث الٗال٢اث مؿخ٣بل ٖلى ؾلبيت او٩ٗاؾاث

 تهم التي ال٣ًايا ومنها الٗاإلايت، ال٣ًايا مسخل٠ ججاٍ مخمحز مؿخ٣بلي صوع  لها ي٩ىن  ان يم٨ً الاإلااهيت الخاعحيت الؿياؾت ان
اب بم٩اٞدت منها اإلاخٗل٤ والؾيما وقٗبا، خ٩ىمت الٗغا١  َيإة مثل الضوليت اإلاىٓماث في صوعَا زال٫ مً ؤق٩اله، ب٩ل ؤلاَع

 اإلااؾؿاث زال٫ مً و  ٞيها، صاثم م٣ٗض ٖلى بالخهى٫  َمىخها جد٤٣ خا٫ في  -الضولي الامً مجلـ او اإلاخدضة الامم
 قما٫ خل٠ مثل الامىيت اإلااؾؿاث او ٞغوؿا، حاهب الى ٦بحرا ز٣ال اإلااهيا ٞيه جمخل٪ الظر الاوعبي الاجداص مثل الاوعبيت
لس ي بت َىا٥ بن بط ؛(الىاجى) الَا  زاعج في مازغة زاعحيت ؾياؾت لها ي٩ىن  ؤن في الازحرة الاوهت زال٫ بغػث واضخت اإلااهيت ٚع

ا مىا٤َ  مسخل٠ مً ٞاٖل عؾمي مى٠٢ لها ي٩ىن  وؤن الٗغبيت، اإلاى٣ُت لدكمل ؛( الكغ٢يت اوعبا وصو٫  اوعبا وؾِ) جإزحَر
بت َظٍ اؾدثماع الٗغا١ بينها ومً الٗغبيت للضو٫  ويم٨ً ٞيها، ال٣ًايا  الؿياؾيت مهالخها زضمت لٛغى وجُىيٗها الٚغ

. والضبلىماؾيت

 والخ٣ىيت الٗؿ٨غيت واإلاٗضاث الاؾلخت بخ٣ضيم يخٗل٤ ٞيما بسانت اوؾ٘، اإلااوي بخدغ٥ يُمدىن  حهتهم مً الٗغا٢يحن ول٨ً
اب يض خغبه إلصامت آزغ و٢ذ ؤر مً ا٦ثر اليىم الٗغا١ يدخاحها التي الخضيثت  صاٖل، يدخلها التي مىا٣َه واؾخٗاصة الاَع

ى  .الضولي بالغيا م٣ترها صازلي خ٩ىمي جىا٤ٞ خهل خا٫ في اإلااهيا به ج٣ىم ان يم٨ً الظر الامغ َو

 الخاجمت

اب ججاٍ ؾياؾت جبيذ اإلااهيا بن ت الجماٖاث بَع ًذ لُاإلاا التي الضازليت مدضصاتها بحن الخىاػن  ٢ضع ٖلى ج٣ىم اإلاخُٞغ  ٞع
 جبىء في وعٚباتها ومهالخها جُلٗاتها وبحن الاػماث، مً ال٨ثحر في الٗؿ٨غيت اإلاؿاٖضاث ج٣ضيم او اإلاباقغ الٗؿ٨غر  الخضزل

 صاٖل يض الخغب مً الاإلااهيت الخ٩ىمت مى٠٢ زال٫ مً ٦بحر بك٩ل مالمدها جىضخذ و الضوليت، ال٣ًايا في مهمت م٩اهت
ظٍ الضولي، الخدال٠ الى والاهًمام  ألاإلااهيت، والضواٞ٘ اإلاهالح بٌٗ وحىص لىال جغؾم، ان لها ي٨ً لم الىا٢ٗيت الؿياؾت َو

. والاؾخسباعاجيت والٗؿ٨غيت والامىيت والا٢خهاصيت الؿياؾيت منها ٖضة مجاالث في جىػٖذ التي

٨ظا،  اب ب٣ًيت مىه اإلاخٗل٤ والؾيما الضولي، اإلاديِ في واإلاؿخ٣بلي الخالي اإلااهيا صوع  ججاَل او ججاوػ  يم٨ً ال ٞاهه َو  ؤلاَع
 ان بط الضعاؾت؛ جىاولتها والتي اإلااييت الٟترة زال٫ خهلذ التي والخاعحيت الضازليت للمخٛحراث هٓغا ومداعبخه، مٗه والخٗامل
اب ججاٍ الاإلااهيت الؿياؾت مؿخ٣بل  الضوليت، اإلاىٓىمت في اإلاؿخ٣بلي اإلااهيا وي٘ ٖلى الاو٩ٗاؾاث مً الٗضيض له ؾي٩ىن  ؤلاَع

 َىا٥ ان اللبـ ي٣بل ال وبك٩ل ازبذ صاٖل جىٓيم جمضص اػمت زال٫ ألاإلااهيت الؿياؾت بها جمحزث التي واإلاىا٠٢ ٞاإلحغاءاث
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بت لى صولت، بىنٟها مؿخ٣بلها ٖلى ؾيى٨ٗـ مما الضوليت، الؿاخت ٖلى ب٣ىة مخىاحضة ج٩ىن  ان في ٦بحرة اإلااهيت ٚع  ٖو

حن، اإلاكتر٦ت اإلاهالح ججاوػ  َىا يم٨ً ٞال. بسانت والٗغب بٗامت الٗالم م٘ الضوليت ٖال٢اتها  بإمـ اليىم َم الظيً للُٞغ

اب زُغ الن لآلزغ؛ اخضَما الخاحت . اخًضا يؿدثني ان يم٨ً ال والخُٝغ ؤلاَع
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 (1996-2014) حالت دزاطت الجصاثس الظلؿت اهخلاٌ للاعدة اإلاعاهظت اإلاعادلت
- جلمظان حامعت -الظُاطُت والعلىم الخلىق  ولُت/  فاؾمت ضهسان ألاطخاذة

 

 :الدزاطت ملخظ

م ازخالٝ ٖلى اإلاسخهحن و الباخثحن مً الٗضيض بٗىايت الؿلُت اهخ٣ا٫ مىيٕى يدٓى         يمثل خيث وجىحهاتهم، ؤ٩ٞاَع
 في الؿلُت اهخ٣ا٫ مك٩لت وحٗض الؿياؾيت، ؤ٩ٞاٍع واججاَاث الىٓام ليكاٍ اإلادضصة الؿياؾيت  للخياة الضيىامي٩ي الٗىهغ
 زم ومً اللضيم٣غاَيت، للٗمليت وماؾؿيا بىاثيا بٗضا ويٗض وصعاؾتها، ٖليها الى٢ٝى حؿخىحب التي اإلاًٗالث ؤَم مً الجؼاثغ

 للخُلٗاث اؾخجابخه ومضي الخدضياث، مىاحهت ٖلى إلا٣ضعجه ومد٪ ، الجيض ألاصاء ٖلى الؿياس ي الىٓام إلا٣ضعة ازخباع ٞهي
ظا اإلاجخمٗيت،  في الؿياؾيت الٗمليت ٖلى واإلاؿيُغ الؿاثض الىمِ َبيٗت ٖلى الى٢ٝى الضعاؾت زال٫ مً لىا ؾمذ ما َو

 لخضويغ وؤلابضا٫ ؤلاخال٫ ٖمليت في اإلاخبٗت آلالياث و الىمِ ٞهم زال٫ مً الؿياس ي، هٓامها خغ٦يت ٞغيخه الظر الجؼاثغ

.  ٖليها والخٗا٢ب الؿلُت

 والاهٟخاح الضيم٣غاَي الخدى٫  خ٣بت في الجؼاثغ في الؿلُت اهخ٣ا٫ مبضؤ جد٤٣ مضي الزخباع َىا الضعاؾت حؿعى       
ل ٢غاءتها، يم٨ً هخاثج مً ٖىه ؤؾٟغث وما جىٓيمها جم التي الاهخسابيت اإلادُاث مجمٕى زال٫ مً الؿياس ي  ألامغ جىنل َو

 الغجابت خالت ج٨غيـ بلى حٗضاٍ ألامغ ؤن ؤو الؿلُت، ٖلى الخضاو٫  بمبضؤ ج٣غ وخ٣ي٣يت ٞٗليت  ٧اثؼ و صٖاثم نياٚت بلى

. الجؼاثغ في الؿياؾيت الخالٞت لىمِ الؿاثضة الهٟت ْلذ التي والاؾخمغاعيت

:    اإلافخاحُت اليلماث

 : اإلالدمتالؿياؾيت الخالٞت ـ الاهخسابيت الهىضؾت ـ الؿلُت ٖلى الخضاو٫  ـ الؿياؾيت الىسب ـ الضيم٣غاَي الاهخ٣ا٫

تها التي ألاػمت ؤصث ٢ض         خل مً ٖىه جغجب وما الاهخسابي اإلاؿاع جى٢ي٠ حغاء الجؼاثغ في الضيم٣غاَي الاهخ٣ا٫ ٖمليت ٖٞغ
غى اإلاىخسبت، للمجالـ  للىٓام الخدخيت بالبيياث اإلاؿاؽ خض بلى الؿياؾيت، الخغياث مً والخض الُىاعت، ٢اهىن  ٞو
 زال٫ مً الؿياس ي، اإلاإػ١  لهظا مسغج بيجاص بًغوعة الاؾغإ بلى ألازحر في بالجمي٘ ؤصي مما الٗام، والؿياس ي الاحخماعي

يتها َيبتها وبٖاصة الضولت ماؾؿاث جٟٗيل ٖلى الٗمل ى اإلا٣ٟىصة، وقٖغ  صؾخىعيت حٗضيالث ٖضة بحغاء في جبلىع  ما َو

 .ؾياؾيت وبنالخاث

٤ ٖلى الٗمل بلى الجضيضة ؤلانالخاث نيٛت جىنلذ َل: هي باؾخمغاع وجخ٨غع  هٟؿها جُغح ْلذ التي الدؿائالث ل٨ً         ٞو
يت ًٖ بضيلت مماعؾاث ٢ىاٖض ل مغة؟ ٧ل آلياتها ججضيض ٖلى ويٗمل الؿياس ي الىٓام بها يخمؿ٪ ْل التي الخ٣ليضيت الكٖغ  َو
 الضولت بحرو٢غاَيت حسخحر بةٖاصة الؿلُت جضاو٫  مىيٕى ي٣ترن  ؤن صون  مً آزغ ؾياؾيا مؿاعا حؿل٪ ؤن طل٪ لها ؾمذ
 الؿياؾيت؟ الخياة في ؤزغي  مغة الجيل جضزل بلى طل٪ ياصر ؤن صون  ومً

ل         الؿلُت جضويغ مىيٕى في ألامغ جدؿم ؤن مً الجضيض الؿياس ي الىي٘ ؤٞغػَا التي الجضيضة للؿلُت ألامغ ؾمذ َو
 ؤن يٟترى ٧ان التي اإلاٗىيت، الؿياؾيت ال٣ىي  م٘ والخهإع الخهاصم مً حضيضة خاالث اؾخدضار بلى طل٪ ياصر ؤن صون  مً

ؿمذ  في الؿلُت حك٩ل ناخبذ التي الؿياؾيت لؤلػمت خل بيجاص في حؿهم ؤن قإنها مً ؤصواعا ألازغي  هي جاصر بإن لها يُه
 الجؼاثغ؟
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 بيجاص بلى لالهخ٣ا٫ اإلاخجضصة ال٣ضيمت الؿياؾيت الىسب ٖليها حٗى٫  ْلذ حضيضة بنالخيت خغ٦ت بالٟٗل َىا٥ ٧ان وبن       

يت  مؿاَمتها خضوص ٞما ،"بىجٟلي٣ت الٗؼيؼ ٖبض"و" ػعوا٫ اليامحن" ٖليها حٗا٢ب التي الغثاؾت ٞترة في بسانت بضيلت قٖغ
ل وال٣اهىهيت؟ الؿياؾيت  الؿلُت اهخ٣ا٫ ٞغم لخضٖيم ألاحىاء وتهيئت اإلاترجبت الهغاٖاث ٧ل اؾديٗاب مً طل٪ م٨نها َو

 .الجمي٘ جغض ي التي بالُغ١ 

اع َظا زال٫ مً ؾإخاو٫          مجمٕى زال٫ مً الٟترة َظٍ في الجؼاثغ في الؿلُت اهخ٣ا٫ مبضؤ جد٤٣ مضي ازخباع ؤلَا

ت ؤعس ى 1996 صؾخىع  ؤن بسانت جىٓيمها، جم التي الاهخسابيت اإلادُاث  والؿياؾيت ال٣اهىهيت واإلاداوع  اإلاباصت مً مجمٖى
 مً الٗضيض ؤعس ى و٦ظل٪ الؿلُت، لخضاو٫  ٦أليت الا٢ترإ نىاصي٤ بلى الاخخ٩ام ويغوعة الخؼبيت، الخٗضصيت ؤبغػَا ال٨بري،
 الؿياؾيت ألاحىاء تهيئت م٣ضمتها في ج٠٣  الضيم٣غاَيت، واإلاماعؾت الخٗضصيت هدى لالهخ٣ا٫ الًغوعيت والكغوٍ ألاؾـ

. اإلاُلىبت والضيم٣غاَيت يخٗاعى ال بك٩ل اإلاالثمت

 اإلامثلحن ازخياع في والؿياؾيت ال٣اهىهيت ألاصواث مً ؤصاة ألنها الاؾخ٣غاع؛ ٖىامل ؤَم مً ٖامال الاهخساباث واٖخبرث       
 ؤن بةم٩انها لهظا اإلااؾؿاث، صولت ٢ىام وهي لؤلػماث اإلاؿببت والاؾدبضاص الٗى٠ مٓاَغ ٧ل ًٖ الابخٗاص يمان وهي والخ٩ام،

 ؾلُاتها اؾخسضام مً جم٨نها ؾياؾيت هسبت جٟغػ  هؼيهت، حٗضصيت اهخساباث ٧اهذ ما بطا بسانت ألاػمت لخل مٟخاخا ج٩ىن 

. ألاػمت مً للخغوج اإلاكغوٖت

: 1999-95 السثاس ي الاهخلاٌ: ؤوال

مبر في اهخساباث جىٓيم ًٖ الغثاؾت ؤٖلىذ        يت حٗيض نيٛت بيجاص بهضٝ 1995 هٞى  في قاع٥ و٢ض الىٓام، إلااؾؿاث الكٖغ
 بط ؛"هدىاح مدّٟى" و" ػعوا٫ اليامحن: " َما ٢ىيحن مغشخحن بحن و٢ىيا خاصا الخىاٞـ مغشخحن،و٧ان ؤعبٗت الاهخساباث َظٍ

 هٓغا َبيٗيا ٧ان الٟىػ  َظا ؤن واإلاالخٔ ،"ػعوا٫ اليامحن" ٞىػ  ًٖ ٞيها الىخاثج وؤؾٟغث ، %75 بلى اإلاكاع٦ت وؿبت ونلذ
 وبظل٪ ألازحرة، َظٍ مً هابٗت ٢ىجه ٧اهذ وبظل٪ الىخيض الؿلُت مغشح ٧ان طل٪ ٖلى ػياصة بمىاٞؿيه، م٣اعهت الغحل إلا٩اهت
ا ألانىاث مً %61.34 ٖلى بدهىله 1للجمهىعيت عثيـ بلى للضولت عثيؿا نٟخه مً الاهخساباث بىاؾُت اهخ٣ل  مخبٖى

  2.% 3.78بـ بى٦غوح الضيً هىع  زم %9.29 بـ ؾٗضر وؾٗيض %25.28 بيؿبت هدىاح بمدّٟى

اصة حاءث الاهخساباث َظٍ ؤن واإلاالخٔ        ٤ ٖلى الؿياؾيت الخياة َي٩لت إٖل ت ٞو  بلى ألاؾاؽ في تهضٝ حضيضة َغي٤ زاَع
 مً الجمي٘ جم٨ً اؾخ٣غاع صٖاثم بعؾاء بلى بداحت ٧اهذ التي اإلاجخم٘ وخغ٦يت الؿياس ي الىٓام بحن حضيض جىانل زل٤

 الاهخساباث وبحغاء 96 صؾخىع  ٖلى اإلاغاَىت ألاو٫  اإلا٣ام في الؿلُت ؾعي ٧ان  وبهظا. الضازل مً الضولت يهضص إلاا خلى٫  بيجاص
يت ججؿيض هدى ؤولى زُىة بىنٟها ا حضيضة قٖغ  اهخساباث ؤو٫  زال٫ مً ٞٗال الٗىصة جإ٦ضث و٢ض الضيم٣غاَيت، لبىاء قَغ

تها حٗضصيت عثاؾيت : 3ؤبغػَا ه٣اٍ ٖضة لهالخها سجلذ الاؾخ٣ال٫، مىظ الجؼاثغ ٖٞغ

. مغشخحن ؤعبٗت يمً حٗضصيت اهخساباث ؤو٫  ؤنها -

 .هدىاح مدّٟى الؿيض َى بؾالمي إلاغشح مغة ألو٫  اإلاجا٫ ٞسخذ -
                                                           

، كلٌة العلوم السٌاسٌة ، الجزائر، رسالة ماجستر ،"2007-1962أزمة الشرعٌة فً الجزائر "نوال بلحربً ،  -1

  .209ص،2004
  . 239، ص 1996، جانفً  123: ، العدد  السٌاسة الدولٌة، "الرئٌس زروال والمهمة الصعبة "احمد مهابة، - 2
معهد علم االجتماع ، جامعة  - أطروحة دكتوراه، "المجتمع المدنً واشكالٌة الدٌمقراطٌة فً الجزائر"صالح فٌاللً ،  -3

 .113،114ص،  1995قسنطٌنة ، 
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 . %100 مً ج٣ترب التي اإلائىيت باليؿبت الك٨لي الٟىػ  ألاؾُىعة ٖلى ٢ًذ -

. قٟاٞيت ب٩ل اإلا٣اَٗت وحجم اإلاٗاعيت حجم ؤبغػث -

يت، واؾخٗاصة الؿياؾيت، اإلااؾؿاث بىاء في الاؾخمغاع ٖلى الؿلُت الاهخساباث َظٍ خٟؼث -  اإلاؿاع بلى والٗىصة الكٖغ

. الؿياس ي الىٓام باؾخمغاعيت يؿمذ آزغ بك٩ل الضيم٣غاَي

 الىٓام بها ججاوػ  م٣بىلت بضعحت والاؾخ٣غاع ألامً جد٣ي٤ منها الٛغى ٧ان ؤمىيت، ؾياؾت اإلاهالخت ؾياؾت بضث ٢ض       
 بلى باإلاهالخت اإلاط ي يٗني الكامل ٞالٟٗى. الاؾخمغاع م٣ىماث بٌٗ يمل٪ الىٓام وؤنبذ ٢غيبا يبضو ٧ان الظر الانهياع زُغ

 طل٪ ويخُلب ، الكغعي الؿياس ي الخىاٞـ بلى اإلاؿلح الهغإ مً الاهخ٣ا٫ زال٫ مً وطل٪ للٗال٢اث؛ الٟٗلي الخدىيل مغخلت

يت بلى الاخخ٩ام ٖلى حٗخمض التي الؿياؾيت ؤلانالخاث مً ؤٖم٤ مؿاعا . الضيم٣غاَيت الكٖغ

 وي٨ٟل الؿياؾيت، اإلااؾؿاث ازخهام اخترام ٖلى ي٣ىم صيم٣غاَي هٓام بلى الخدى٫  اإلاهالخت ؤَضاٝ مً و٧ان        
 الُغ١  زال٫ مً الخ٨م، ٦غس ي ٖلى للخىاوب والكٟاٞت الجزيهت اإلاىاٞؿت بَاع في الٟٗالت اإلاكاع٦ت ٖلى وي٣ىم الخغياث،

. الضيم٣غاَيت مباصت ويد٤٣ الٗمليت، يمان ي٨ٟل ٣ٖض ق٩ل في ٖليها والخٗا٢ب الؿلُت اهخ٣ا٫ لُغي٣ت اإلاؿُغة وآلالياث
ت ؤن لىخٔ للؿلُت الٟٗليت اإلاماعؾت زال٫ ومً ؤهه ٚحر  الؿلُت ب٣اء زضمت في صاثمت ٧اهذ اإلاخسظة ؤلاحغاءاث مجمٖى

ا م ٖلى ٖليها، والخٗا٢ب الؿلُت لخضويغ مخيىت ٢ىاٖض بعؾاء صون  مً والدؿلِ الاخخ٩اع مً هٟؿه الىجحرة ٖلى واؾخمغاَع  الٚغ

.      الؿلُت الهخ٣ا٫ مىاؾبت بيئت زل٤ في مهما صوعا جاصر ؤن بةم٩انها ٧ان اإلاهالخت ٨ٞغة ؤن مً

 الاهخسابي اإلاؿاع اؾخ٨ما٫ ٖبر يمغ ؤن مً بض ال ػعوا٫ اليمحن الغثيـ بدؿب الضيم٣غاَي البىاء اؾخ٨ما٫ و٧ان       
يت ججضيض زاللها مً ليداو٫  حكغيٗيت باهخساباث ا١ اإلاهالخت مىيٕى وجدغي٪ الىٓام، قٖغ ني والٞى  بزغاج بهضٝ الَى

 مدل يدل ؾياس ي ُٚاء بلى الىٓام خاحت و٧اهذ. الؿياس ي باالؾخ٣غاع الخام بغهامجه ٖلى بىاءا ؤػمخه مً الؿياس ي الىي٘

ى ؤال( FLN) الخدغيغ حبهت خؼب ني الخجم٘ خؼب َو  وححزة ٞترة في ؾيُغجه هٟؿه الٗام في ليسجل ،(RND)الضيم٣غاَي الَى
.  1997 ٖام الدكغيٗيت الاهخساباث ؤٞغػتها التي اإلا٣اٖض ؤٚلبيت ٖلى

ني الخجم٘ وهي هخاثج ؤٖلى خ٣٣ذ التي ألاولى ألاخؼاب وق٩لذ         الخدغيغ حبهت وخؼب الؿلم ومجخم٘ الضيم٣غاَي الَى

ني، لبيت خؼبه خٓي الظر" ؤويديى ؤخمض" الخ٩ىمت عثيـ ب٣ياصة خ٩ىميا اثخالٞا الَى  ي٣اعب ما) اإلاُل٣ت البرإلااهيت باأٚل

ني الكٗبي اإلاجلـ في ألانىاث مً( 75.79% . الَى

 ، الؿاب٣ت الاهخساباث ًٖ محزتها واؾخثىاثيت زانت خالت مثلذ مخمحزة، ْغوٝ في الدكغيٗيت الاهخساباث َظٍ وحاءث       

 َغي٣ت اؾخٗملذ و٦ظل٪ الاهخسابي، اإلاؿاع بلٛاء مً ؾىىاث5 بٗض ؤجذ ولتي الجؼاثغ في حكغيٗيت اهخساباث ؤو٫  ٧اهذ ٣ٞض
م ٖلى الاهخساباث َظٍ في مغة ألو٫  اليؿبي الخمثيل  بٌٗ سجلذ ؤنها ٚحر الٗمليت لهظٍ وحهذ التي الاهخ٣اصاث حملت مً الٚغ

: 1الى٣اٍ

ني الخجم٘" الجضيض الخؼب خ٣٣ه الظر الىجاح بن - . مثله الظر الغثاس ي للمكغوٕ وصٖما اهخهاعا يٗض" الضيم٣غاَي الَى

 خمـ خغ٦تي خهى٫  طل٪ ٖلى والضليل اإلاٗخض٫ باإلؾالم ؾمخه ما م٘ الخٗايل الؿلُت ٢بى٫  ًٖ الاهخساباث َظٍ ٖبرث -
. م٣اٖض 103 ٖلى مجخمٗخحن والنهًت

                                                           
1

، 2، طالخلفٌات السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة:األزمة الجزائرٌة : االنتخابات والدٌمقراطٌة والعنؾ فً الجزائر فً "رٌاض الصٌداوي، -

 .545ص  ، (1999مركز دراسات الوحدة العربٌة ،  :بٌروت )
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. 1عوما ٣ٖض ٖلى مى٢ٗت ٞيها ؤَغاٝ زالزت مكاع٦ت زال٫ مً الاهخساباث، مهضا٢يت با٦دؿاب الؿلُت هجاح -

لبيت هٓام ؾاب٣ا جبنى الظر الاهخساب ٢اهىن  في الىٓغ بٖاصة بٗض الاهخساباث َظٍ بحغاء -  بلى الاهخ٣ا٫ لخإمحن ألٚا
. باالهخساباث اإلاخٗل٤ الًٗىر  ال٣اهىن  اإلاخًمً 1997ماعؽ06 في اإلااعر 07-97 ع٢م ألامغ نضع خيث الضيم٣غاَيت،

 :2004-1999 الظلؿت هلل وعملُت ؤلاهخخابُت الهىدطت:زاهُا

 ؤخض بًٗهم هٓغ في الجضيض، للىي٘ اإلاالثمت الصخهيت ًٖ البدث خل٣ت ًٖ اإلاخمسًت الؿلُت ه٣ل ٖمليت ق٩لذ       
 اإلاًٟيت الؿياؾيت وآلاما٫ يخماش ى الظر ؤلاججاٍ في ججغر  ألامىع  ٧ل ؤن الؿلُت يمىذ بٗضما الىاٖم، الاهخ٣ا٫ مبضؤ هماطج

يت ىيت مؿاهضة جخُلب التي الجضيضة واإلاغخلت يخجاوب وبما الؿلُت مماعؾت ٖلى للكٖغ لى. َو ٤ ٖو  عاخذ اإلاىٓىع  َظا ٞو

 مً البالص إلزغاج اإلاغشح البضيل الغحل ألا٢ل ٖلى يمثل الظر" ؤلاحمإ مغشح" صٖم ٢اَ٘ بك٩ل حؿخلؼم َظٍ الاهخ٣ا٫ ٖمليت
 .اإلاؿخمغ الٗى٠ صوامت

ل 15 السثاطُت الاهخخاباث  -1 : 1999افٍس

 زُىة واٖخبرث مؿب٣ت، عثاؾيت اهخساباث وبحغاء 1998صيؿمبر11 في الاهخسابيت ٖهضجه ج٣ليو ًٖ ػعوا٫ الغثيـ ؤٖلً       
 والخضاو٫  الؿياؾيت اإلاكاع٦ت ٞيها بما الضيم٣غاَيت مباصت لخ٨غيـ حضيضة بٟغم الكٗب جؼويض ؤحل مً مىه بض ال بحغاءا ؤو

حر ْل في وهؼيهت، خغة اهخساباث جىٓيم ٖلى زُاباجه في الجمهىعيت عثيـ ػعوا٫ اليمحن وحٗهض. 2الؿلُت ٖلى الؿلمي  حى جٞى
. الخغ والخىاٞـ الٟٗالت الؿياؾيت اإلاكاع٦ت ؤمام اإلاجا٫ بٟخذ وطل٪ للضيم٣غاَيت؛ اإلاالثمت الٓغوٝ مً

ني، الخدغيغ حبهت مً حائوا ؤٚلبهم مغشخحن ؾبٗت ؾبا٢ها صزل التي الاهخساباث لهظٍ الخدًحر بضؤ وبالٟٗل         وبضث الَى
 وجا٦ض الاحخماٖيت، الٗضالت بلى جضٖى ٞهي لبرامجها، الٗامت الخّٓى ٖلى مجمٗت قبه اإلاغشخت الؿياؾيت الصخهياث

لى. وجضٖيمها الضيم٣غاَيت الٗمليت بمىانلت وؤلالتزام الصخاٞت خغيت م ٖو  ؤلاحمإ مغشح" بىجٟلي٣ت" ازخياع ؤن مً الٚغ
 يمى٘ لم طل٪ ؤن ٚحر اإلاؿب٤، التزويغ بحجت الؿخت اإلاغشخحن اوسخاب بٗض بسانت الٗؿ٨غيت اإلااؾؿت مً هابٗا ٧ان الٗام

ضَا في الاهخساباث بحغاء مً  وونلذ واخض، شخو ٖلى اؾخٟخاء مجغص بلى ؤلاؾخد٣ا١ جدى٫  بط واخض؛ وبمغشح اإلادضص مٖى

.  ٖنها اإلاٗبر ألانىاث م3ً %73.79 ٖلى الؿلُت مغشح ٞيها وخهل %60.90 بلى ٞيه اإلاكاع٦ت وؿبت

ظا ألاو٫، الضوع  في ؾخدؿم الاهخساباث َظٍ ؤن الؿخت اإلاغشخحن لضي الؿاثض الاهُبإ و٧ان         ًٖ يٗغبىن  حٗلهم ما َو
هم ت خضور وبٗض مؿب٣ا، الىخاثج مٗلىمت اهخساباث صزى٫  مً مساٞو  الجاليت اهخساباث قابذ التي الخجاوػاث مجمٖى

الن مىاجيت الٟغنت ٧اهذ والجيل، ألامً وؤؾال٥ ا و ،4التزويغ بحجت اهُال٢ها ٖكيت الغثاؾاث ؾبا١ مً اوسخابهم إٖل  بزَغ
. %61.34بـ ٢ضعث مكاع٦ت وبيؿبت بإٚلبيت ٞىػٍ ًٖ ؤؾٟغ مما مىاٞؿحن بضون  وخيضا مغشخا بىجٟلي٣ت صزل

 

                                                           
1

حركة النهضة بقٌادة عبد هللا جاب هللا ، جبهة القوى االشتراكٌة بقٌادة حسٌن  :األحزاب الثالثة المشاركة والموقعة على عقد روما هً  - 

 .و جبهة التحرٌر الوطنً بقٌادة  بوعالم بن حمودة"  آٌت أحمد"
دار  :الجزائر)، دراسة تحلٌلٌة ونصوص قانونٌة ،  الحزبٌةاالنتخابات التشرٌعٌة والرئاسٌة فً ظل التعددٌة بشٌر كاشة الفرحً،  -2

 .67، ص  (2003األفاق 
  .37، ص (2001)، 14،  مجلة الحدث العربً والدولً،  "بوتفلٌقة والخٌار االستراتٌجً"قصً دروٌش  -  3
منشورات جامعة باجً مختار، : عنابة ،2008-1990تجربة االنتخابات الجزائرٌة فً نظام التعددٌة السٌاسٌة ناجً عبد النور،  -4
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عُت الاهخخاباث -2 : 2002 الدشَس

ض مار 30 جاعيش ؤٖلً خيث للبالص، الؿياؾيت الخغيُت ج٣ؿيم ؤٖاص الخ٨م، بىجٟلي٣ت الغثيـ اٖخالء بٗض         إلحغاء ٦مٖى
 ؤنها لىخٔ ما ل٨ً لها، اؾخٗضاصا مكاوعاث إلحغاء الىَىيت للدك٨يالث صٖىة ووحه هؼاَتها بًمان وحٗهض حكغيٗيت اهخساباث

ً هؼاَتها، وفي الؿلُت في الث٣ت ٣ٞضان حضيض مً ؾاصَا م٣ٗضة احىاء وؾِ حاءث  التي الىخاثج وخ٣ي٣ت بحغائها حضوي  ٖو
ت جد٣ي٤ زاللها مً الؿلُت جغيض ؾياؾيت ٖمليت ٧ىنها حٗضو ال ؤنها َاإلاا ٖنها، ؾدخمسٌ  ٦ؿب  وؤبغػَا ؤَضاٝ مجمٖى

يت مً اإلاؼيض . الكٖغ

 بدؿليم ي٣ط ي الدكغيٗيت، باالهخساباث زانا ميكىعا بىجٟلي٣ت الغثيـ ؤنضع ومهضا٢يتها، هؼاَتها يمان وبهضٝ       

ظا ؤلاصاعة، خياص بالتزام ويإمغ الا٢ترإ م٩اجب حمي٘ في اإلاغشخحن إلامثلي( الٟغػ  مدايغ) اإلادايغ  ألاخؼاب مُالبت بٗض َو

حر الؿياؾيت .  الىازبحن ؤنىاث جدىيل صون  وجدى٫   التزويغ مً ج٣لل ٢اهىهيت آلياث بخٞى

 ٞغم وؤن جىحهاتها، يٗاعى إلاً ؤلا٢هاء بمى٤ُ الخ٨ٟغ في الؿلُت اؾخمغاعيت َى ؤلاهخساباث هخاثج مً ٢غاءجه يم٨ً ما       
 ؤٖاصث اإلاٗخمضة الىخاثج ؤن طل٪ ٖلى والضليل. 1الىٓام ؤحىدت صازل ججغر  التي اإلا٣ٗضة للخىاػهاث جسً٘ اإلاٗخمضة ؤلانالح

ني الخجم٘" خؼب خؿاب ٖلى الهضاعة بلى الخدغيغ حبهت  مً والخجم٘ الاقترا٦يت ال٣ىي  حبهت وؤبٗضث ،"الضيم٣غاَي الَى
 ٖلى ال٣باثل مى٣ُت ؾاص الظر الىي٘ هديجت لالهخساباث م٣اَٗتهما بؿبب البرإلاان؛ حك٨يلت ًٖ والضيم٣غاَيت الث٣اٞت ؤحل

ىيت لٛت ألاماػيٛيت بٖخباع ٢غاع ًٖ الغثيـ بٖالن بزغ  خضة مً للخسٟي٠ بحغاءً  بىنٟه 2002ماعؽ12 في للبالص زاهيت َو
. 2اإلاى٣ُت قهضجه الظر الٗى٠

 ٞيها و٦ؿب الدكغيٗيت الاهخساباث بحغاء جم وبهظا ؤلاؾالميت، ألاخؼاب خ٣٣تها التي اليؿب في واضخا جغاحٗا وهلخٔ       
ان، الٗؼيؼ ٖبض الغثيـ لبيت ٖلى خؼبه ؤههاع بدهى٫  وطل٪ الَغ ى ألٚا يخه وج٨غيؿا للغثيـ جؼ٦يت ٧ان ما َو يت لكٖغ  وقٖغ

. الغثاؾت ماؾؿت

:  السثاطُت العهدة جمدًد: زالثا

 للؿلى٥ ألابىر  البٗض مؿخمغ بك٩ل يا٦ض ْل مغاخلها، مسخل٠ في الاهخسابيت الٗمليت به مغث الظر اإلاؿاع ؤن جبحن       
 خ٤ ؤهه ٖلى الخ٣ليضيت والاهخسابيت الؿياؾيت اإلاىٓىمت عسختها التي الىنايت ٖال٢ت بلى اؾدىاصا وطل٪ والؿياس ي؛ الاحخماعي

 ألازغي  الٟىاٖل وجٓهغ. اإلاهالح وجضاو٫  والؿياؾيت الاحخماٖيت باإلاىا٢٘ ٖال٢اتها في الغاٖيت الخاعيسيت الضولت جماعؾه
ايت َظٍ بلى مؿخمغة خاحت في ؤنها ٖلى الؿياؾيت وألاخؼاب  ما ٦غؾذ الاهخساباث ج٣اليض ؤن َاإلاا الضاثمت والىنايت الٖغ

. الؿلُت ٖلى الخضاو٫  ٢اٖضة جىا٢ٌ ْلذ التي ال٣اٖضة وهي باالؾخمغاعيت يٗٝغ

 الخٗضيل مىيٕى في بليه ؤلاقاعة جم ٦ما اؾدبضالها جم التي 74 اإلااصة هو بلى حٗىص الىنايت َظٍ ٞةن الخا٫ وا٢٘ وفي       
 مكغوٕ ؤَل٣ها التي ؤلانالخاث زىعة زاهت في وجضزل الغثاؾيت بالٗهض الخام الخجضيض بَال١ جٟيض بٗباعة الضؾخىعر،

يها الغثيـ، بغهامج  لٗمل واضخت ٖغ٢لت لدك٩ل باألوامغ الدكغي٘ َغي٤ ًٖ ال٣اهىهيت الىهىم م٘ الىناثيت جخىانل ٞو

                                                           
  .203، صمرجع سبق ذكرهنوال بلحرب،  - 1

،  2001جوٌلٌة، أوت: ، العددالحدث الدولً والعربً ،"مطالب الشارع القبائلً وفراغ الصورة الحزبٌة"قصً صالح الدروٌش،  -2 
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ت  جاعة، ؤلا٦غاٍ ؾىض جدذ الؿياؾيت الٗاثلت ماؾؿت صازل ؤلاحمإ حك٩ل ؤن مىظ مُٗلت ْلذ التي ووْيٟخه البرإلاان ٚٞغ

غى . ؤزغي  جاعة الٗاصة ٞو

ل 08 الثاهُت السثاطُت العهدة ـ 1 : 2004ؤفٍس

ٖخبرث       
ُه
 لخثبيذ اؾخمغاعيت ،2004 ؤٞغيل 08 يىم حغث التي الخؼبيت الخٗضصيت ْل في 1الثالثت الغثاؾيت الاهخساباث َظٍ ؤ

غ ال٣اهىهيت ألاؾـ ٖلى الضولت بىاء وبٖاصة ألامً، مَّ  ومً الضؾخىعيت، وألَا
َث
ى هٟؿه يُغح ب٣ي الظر الؿاا٫ ٞةن ز  َل: َو

ذ  اإلاُٗياث ؤن ؤو الؿلُت؟ ٖلى الخضاو٫  مبضؤ يمً الؿياس ي الىٓام َبيٗت في ومٛايغا حضيضا ؤؾلىبا الاهخساباث َظٍ ٖٞغ
  طاتها؟ جٟغى هٟؿها ب٣يذ

ذ         وجبلىع  ،2وهؼاَتها ومهضا٢يتها الاهخساباث صخت لخٗؼيؼ ؾياؾيت ويماهاث حضيضة ٢اهىهيت آلياث 2004 اهخساباث ٖٞغ
 بٗيضا ؤٞغاصَا بخهىيذ وطل٪ الٗمليت؛ َظٍ في ايجابيا ماقغا بًٗهم هٓغ في  ؤٖخبر الظر الٗؿ٨غيت اإلااؾؿت خياص في طل٪
 وبدًىع  مالثمت ؤمىيت ْغوٝ في الاهخساباث َظٍ حغث ٣ٞض والكٟاٞيت الجزاَت يمان وبٛغى الٗؿ٨غيت، الث٨ىاث ًٖ

حر الخ٩ىميت وؤلا٢ليميت الضوليت اإلاىٓماث مسخل٠ مً صوليحن مغا٢بحن  الغثاؾيت الاهخساباث َظٍ واٖخبرث الخ٩ىميت، ٚو

. 3الضيم٣غاَيت واإلاٗايحر جخماش ى وؤنها الجؼاثغ، في الخٗضصيت جبني مىظ ومهضا٢يت هؼاَت ألا٦ثر

 %83.49 وؿبت ٖلى مخدهال زاهيت عثاؾيت لٗهضة" بىجٟلي٣ت الٗؼيؼ ٖبض" اإلاغشح ٞىػ  ًٖ الاهخساباث هخاثج ؤؾٟغث و٢ض       
".  ٞليـ بً ٖلي" الثاوي اإلاغ٦ؼ في بٗضٍ حاء. ٖنها اإلاٗبر ألانىاث مجمٕى مً

ب٘        ني، الخدغيغ حبهت خؼب ؤػمت ٚظجه مصخىها ؾياؾيا حىا الاهخساباث بحغاء َو  اإلاىاحهت ٞهى٫  جُىعث و٢ض الَى

 في الخ٩ىمت مً وػعاثه بسخب ألازحر َظا و٢ام ،2003 ؤ٦خىبغ في الاؾخثىاجي ماجمٍغ ٣ٖض مً الخؼب الؿلُاث مىٗذ خيث
ى ،2004 لٗام الغثاؾيت لالهخساباث الترشح خى٫  مخباص٫ جهٗيض  عؤؽ ٖلى مً" ٞليـ بً ٖلي" ب٢الت ٖىه ججؿض ما َو

ني الضيم٣غاَي للخجم٘ الٗام ألامحن ليسلٟه ،2003مار في الخ٩ىمت  جىػي٘ ؤٖاص وػاعر  بخٗضيل وجبٗه" ؤويديى ؤخمض" الَى
. 4الىػاعيت الخ٣اثب

ٌ بٗض" ٞليـ بً ٖلي" الخدغيغ حبهت لخؼب الٗام وألامحن" بىجٟلي٣ت" الغثيـ بحن الخاص الخالٝ بٗض         ألازحر َظا ٞع
 ؤٖاص للخؼب الثامً اإلااجمغ ؤن ٚحر الٗام، لؤلمحن ومٗاعى مايض بحن الخؼب ٢ياصة اه٣ؿمذ زاهيت، عثاؾيت لٗهضة جإييضٍ

ى الٗامت ألاماهت لخىلي" ٞليـ بً ٖلي" جؼ٦يت  وكاَاجه، وججمض اإلااجمغ ؤخ٩ام بمىحبه جلغى ٢غاع الٗضالت بنضاع عا٣ٞه ما َو
ى " ٞليـ بً ٖلي" يمى٘ لم طل٪ ؤن بال ،"بلخاصم الٗؼيؼ ٖبض" ٢اصَا التي الخصخيديت بالخغ٦ت ٖٝغ ما جإؾيـ بلى صٖا ما َو

: يلي ما الاؾخد٣ا٢اث َظٍ خى٫  َىا ٢غاءجه يم٨ً وما. %07.93 بيؿبت الثاهيت اإلاغجبت ٞيها خهض التي للغثاؾياث الترشح مً

                                                           
 -عبد العزٌز بوتفلٌقة: منصب رئٌس الجمهورٌة، وهم على التوالًأقر المجلس الدستوري ترشح ستة مرشحٌن فقط ٌتنافسون على   -1

ألول مرة شهدت الجزائر فً  ظل االنفتاح )لوٌزة حنون  -علً فوزي رباعٌن -سعٌد سعدي –سعد عبد هللا جاب هللا  –علً بن فلٌس 
 (الدٌمقراطً ترشح امرأة لمنصب رئٌس الجمهورٌة

 . 120، مرجع سبق ذكره ، ص 2001-1990الجزائرٌة فً نظام التعددٌة السٌاسٌة  تجربة االنتخاباتعبد النور ناجً،    -2
 .122، صالمرجع السابق    -3
، أكتوبر، نوفمبر  40: ، العدد  الحدث العربً والدولً، "محصلة اٌجابٌة وبرنامج ٌفتح أبواب األمل...بوتفلٌقة رئٌسا "محمد المٌلً   -4
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 بةٖاصة الىٓام ٖلى ؤلاب٣اء ؾياؾت اؾخمغاع بهضٝ وطل٪ الٗؿ٨غيت؛ اإلااؾؿت جإزحر جدذ الاهخساباث بحغاء اؾخمغاع       -
 الضوع  بخىاعر  الاهُبإ بُٖاء ؤحل مً الؿلُت َغم ؤٖلى مؿخىي  ٖلى صوعَا ج٨غيـ بٛيت مضهيت، هسب باؾخٗما٫ بهخاحه

 مهالح ٖلى لئلب٣اء صاثما حؿعى اإلاضهيت الىحٍى َظٍ ؤن هغي  خيث طل٪ ٚحر الخ٣ي٣ت ل٨ً وجغاحٗه، للجيل الؿياس ي

. 1وهٟىطَا الٗؿ٨غيت اإلااؾؿت

 بلى ؤؾاؾه في الغامي مكغوٖها جُبي٤ في الاؾخمغاع جغيض التي للؿلُت باليؿبت حضيضة جدضياث الاهخساباث َظٍ َغخذ       -

. مهالخها ٖلى الخٟاّ

يت ٚحر اإلااؾؿاث َظٍ ؤن للىٓام اإلاٗاعيت الخياعاث اٖخبرث       -  ج٨غيـ ٖلى حٗمل بل الىي٘ حٛيحر ٖلى ٢اصعة ليؿذ الكٖغ

. الؿاب٣ت اإلا٩اهحزماث لىٟـ وجسً٘ مؿب٣ا الىخاثج مٗغوٞت الاهخساباث َظٍ وؤن ال٣اثم، الىي٘

 ؤن ٖلى وخغنها حهت، مً الٗؿ٨غيت اإلااؾؿت إلاىاحهت منها مداولت في الاؾخ٣الليت مً هٕى جد٣ي٤ الغثاؾت خاولذ       -
 بخالت ؾلؿلت ٧اهذ وبظل٪ ؤزغي، حهت مً بها جخمخ٘ التي الٗؿ٨غيت ال٣ىة إلاضي إلصعا٦ها الجيل بمىا٣ٞت ؾياؾتها جدٓى

. الؿياس ي الخ٣ل في للخضزل مجاال يتر٥ ال بما ،2004 اهخساباث في الجيل صوع  وجدييض 2004 ؤٞغيل مىظ الخ٣اٖض بلى لججرالاث

ٖخبرث       
ُه
ذ ،"بىجٟلي٣ت" الغثيـ ٖهض في ججغر  اهخساباث زاوي الدكغيٗيت 2007بهخساباث وؤ  بط واؾٗت؛ خؼبيت مكاع٦ت ٖٞغ
ذ خيث الؿياؾيت الدك٨يالث بخٗضص جمحزث خماص ٞيها جم خؼبا، 22 مً ؤ٦ثر مكاع٦ت ٖٞغ  اٖخماص م٘ اليؿبي الخمثيل ٖلى الٖا

 جم٨يىه ٖضم م٣ابل ال٨بحرة الؿياؾيت ألاخؼاب م٩اؾب يٗٓم مما ٖنها اإلاٗبر ألانىاث مً %7 وؿبت وهي ٦بحرة اهخسابيت ٖخبت
: الاهخساباث َظٍ زال٫ مً ٢غاءجه يم٨ً وما. اإلاجالـ َظٍ في الخمثيل مً الهٛحرة الؿياؾيت لؤلخؼاب

ت واؾٗت مكاع٦ت سجلذ ؤنها -  ؤن صون  مً ل٨ً اإلاددكم، الؿياس ي خًىعَا حسجل ْلذ التي الخؼبيت الخياعاث مً إلاجمٖى
يٟيت ؤصواع جإصيت بلى طل٪ ياصر  ٖلى الؿيُغة ؾياؾت بلى ألاولى بالضعحت يٗىص طل٪ ؤن في ق٪ وال الضيم٣غاَي، باإلاٗياع ْو

. 1992 ٖام الاهخسابي اإلاؿاع بلٛاء جم ؤن مظ الؿياس ي الىٓام اجبٗها التي الؿياس ي اإلاكهض

ني الخدغيغ حبهت لخؼب مؿبى٢ت ٚحر ٖىصة سجلذ ؤنها - خه الظر التراح٘ بٗض وب٣ىة، الَى . 1997 حكغيٗاث في ٖٞغ

ني الخجم٘ خؼب جغاح٘ هلخٔ -  .                الضيم٣غاَي الَى

 .ؤلاؾالميت ألاخؼاب جمى٢٘ جغاح٘ -

 ٖلى جإ٦يض ؤهه ٖلى م٣ٗض، ؤر ٖلى خؼبا( 15) خهى٫  ٖضم في الاهخساباث َظٍ هخاثج اإلاالخٓحن مً ال٨ثحر ٞؿغ و٢ض       
 هلخٔ ج٣ضم ما زال٫ ومً. مهالخها يسضم بما الؿياس ي البيذ جغجيب وبٖاصة اإلاجهغيت، ألاخؼاب ًٖ بالخسلي الؿلُت ٞغييت

يت إليٟاء بالك٩ليت جخمحز ب٣يذ وؤنها الجضيضة، الُغي٤ زغيُت جسضم ْلذ الدكغيٗيت الاهخساباث حل ؤن  ٖلى الكٖغ
 ألاخؼاب بقغا٥ ٖمليت َى حغي  ما ٧ل بن بل الؿلُت، ٖلى الخضاو٫  مبضؤ ج٨غؽ لم ٞهي الؿاثضة، الؿياؾيت اإلاماعؾت

ى ؤزغي، جاعة وجُىي٣ها جاعة اخخىائها بٛغى الؿياؾيت  الخياة ٖلى الخ٨م في الىسب ؾيُغة اؾخمغاعيت يٟؿغ ما َو

يت باؾم الؿياؾيت  .الخاعيسيت الكٖغ
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 خؼبا َما خؼبحن بحن وألاصواع للمىا٢٘ جباص٫ ًٖ ؤؾٟغ ما ب٣ضع للؿلُت، خ٣ي٣ي اهخ٣ا٫ ًٖ ؤلاهخسابي اإلاؿاع يؿٟغ لم       

ني الخجم٘ وخؼب الخدغيغ حبهت) الؿلُت  2007-2002 في حغث التي والثالثت الثاهيت الاهخسابيت الضوعة ؤما ،(الضيم٣غاَي الَى
ني الخدغيغ لخؼب ٢ىيت ٖىصة ٞيها سجل ٣ٞض  الىٓام َبيٗت في قيئا يٛحر لم الىي٘ َظا ل٨ً اإلا٣اٖض، ؤٚلبيت بةخغاٍػ الَى

ن٠ الظر الؿياس ي يخه لخجضيض وؾيلت ؤنها ٖلى لالهخساباث يىٓغ صوالحي هٓام بإهه وُه  َغي٣ت ؤو ؤؾلىبا ٧ىنها مً ؤ٦ثر قٖغ

. ألاخؼاب بحن الؿلُت ٖلى للخىاوب

ل 09 الثالثت السثاطُت العهدة ـ 2 : 2009 ؤبٍس

 وهىاب الغثاؾت بحن ال٩امل والخىاٚم ألالٟت مً خاالث الجضيضة الؿياؾيت ؤلانالخاث ٞغيذ خيىما هٟؿه ألامغ ويخ٨غع        
 يضزل الغثاؾيت الٗهضة جمضيض ؤنبذ خض بلى الغثيـ، بغهامج إلاكغوٕ واإلاؼ٦يت اإلاايضة والخغ٧اث وألاخؼاب والخ٩ىمت البرإلاان

 والخبٗيت والتز٦يت الىالء ٖال٢اث ماصامذ ٖليها، اإلاؼايضة وال ٞيها اإلاؿاومت يم٨ً وال والخ٣اليض، الٗٝغ ٢ىاهحن باب في
 ٖملياث ٞيه ؤنبدذ الظر بالك٩ل الىٓام ج٣اليض وكغ بٖاصة حضيض مً حٗيض التي ال٣اٖضة هي ْلذ اإلايؿىحت الصخهيت

 الجضيضة آلالياث نٟٝى وبلى الٛالب مى٤ُ بلى ؤلاهًمام وبًغوعة ٦بحر بك٩ل جغجبِ الؿيُغة وآلياث ال٣ىة ٖال٢اث ٞهم

. الٗامت الؿياؾاث نى٘ في

 حؿخٗملها التي وألاصواث الخٗبئت ٢ىىاث مؿخىي  ٖلى ؤزغي  مغة الضٖىة ٖاصث الغثاؾيت، ٖهضجه اهتهاء ا٢تراب وم٘       
لى ماؾؿاتها صازل الؿلُت  الغثيـ، جؼ٦يت ؤحل مً الضؾخىع  حٗضيل يغوعة بلى اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث مؿخىي  ٖو

ه ما ؤن َل َى اإلاُغوح الؿاا٫ وب٣ي زالثت، عثاؾيت بٗهضة له والؿماح  يؿمذ الؿياس ي، الخ٣ليض مً الىٕى َظا يٗٞغ
 ؤبٗاص مً آزغ بٗضا اؾخجالء بةٖاصة ؾىي  يخٗل٤ ال ألامغ ؤن ؤو ، للؿلُت صيم٣غاَي صوعان بخد٣ي٤ مؿخ٣بال

 الؿياس ي واليؿيج الصخص ي الىالء ويب٣ى قا٧لخه، ٖلى الؿياس ي ألاصاء همِ ٞيها يؿخمغ بديث" الجضيضة الباجغيمىهياليت"

ى. مدخمل ؾياس ي م٨غوٍ ؤر مً ونياهخه بةخ٩ام الىٓام حؿييج يٗيض الظر َى اإلادك٩ل، الٗالث٣ي  الضؾخىعر الخٗضيل َو
 البرإلاان ؤًٖاء َٝغ مً ٖليه اإلاهاص٢ت وجمذ 2008-11-15 في اإلااعر 19-08 ال٣اهىن  بمىحب جمغيٍغ جم الظر واإلادضوص الجؼجي

خيه ني الكٗبي اإلاجلـ: بٛٞغ  بد٨م حضيضة بهالخياث ؤلايُإل مً الجمهىعيت عثيـ طل٪ وم٨ً ألامت، ومجلـ الَى

 الٗهضة جمضيض بظل٪ ٞهاع لؤلمت، الضازليت للؿياؾت واإلادضص الغاؾم ي٩ىن  بإن له ؾمدذ التي الضؾخىع  مً 77-74: اإلااصجحن
 ؤلانالخاث ليد٤٣ به؛ جديِ التي الضواثغ مىٓىع  في بٗض ييخه لم الغثيـ بغهامج مكغوٕ ؤن َاإلاا مٟغويا ؤمغا الغثاؾيت

  .بجساطَا الىٓام ؾلُت حٗتزم التي الٗامت الؿياؾت الخضابحر ْل وفي الضيم٣غاَيت، اإلاماعؾت ويضٖم الكاملت، الؿياؾيت

   :2008 الجصجي الدطخىزي الخعدًل ـ

ى ٢بل، مً حٗضيال الجؼجي الخٗضيل َظا ؾب٤ و٢ض        حاء الظر ألاماػيٛيت اللٛت صؾترة اإلاخًمً الجؼجي الخٗضيل َو

تها التي ألاػمت الخخىاء زهيها ني، الضع٥ ٖىانغ ؤخض يض ٖلى" ماؾيىيؿا" الكاب م٣خل بزغ ٖلى ال٣باثل مى٣ُت ٖٞغ  الَى

ىيت لٛت بىنٟها ألاماػيٛيت اللٛت م٩اهت اؾخٗاصة بًغوعة اإلاُالبت بلى الٗغوف خغ٦ت صٞ٘ والظر  الخٗضيل حاء زم. 1عؾميت َو
مبر15 لـ اإلاىا٤ٞ 1429 ٖام ال٣ٗضة طر17 في اإلااعر 19-08ع٢م بال٣اهىن  1996 لضؾخىع  ألازحر الجؼجي  واإلاخًمً 2008هٞى

:  مايلي ال٣اهىن  َظا في حاء بط ؛ الضؾخىعر الخٗضيل
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: آلاحي الىدى ٖلى وجدغع  الضؾخىع  مً 5 اإلااصة حٗض٫ 

ني الٗلم": 05"اإلااصة  - ني واليكيض الَى مبر ؤو٫  زىعة م٩اؾب مً الَى ما 1954هٞى .  للخٛيحر ٢ابلحن ٚحر َو

.  اإلاىخسبت اإلاجالـ في جمثيلها خّٓى بخىؾي٘ للمغؤة الؿياؾيت الخ٣ى١  جغ٢يت ٖلى الضولت حٗمل": 31"اإلااصة  -

: وهي"  62 اإلااصة في ٣ٞغة بياٞت الخٗضيل َظا زال٫ مً وجم 

 ما ٖلى جىو ؤنبدذ بط ؛ 74 اإلااصة هو حٗضيل وجم ،" الىاقئت لؤلحيا٫ وحٗليمه الخاعيش ٦خابت جغ٢يت ٖلى ٦ظل٪ وحٗمل.... 
: يلي ما ؤياٞذ خيث 77 اإلااصة وحٗضيل. الجمهىعيت عثيـ اهخساب ججضيض يم٨ً ؾىىاث( 05) الغثاؾيت اإلاهمت مضة: يلي

لى ال٣اثض َى-   اإلاؿلخت لل٣ىاث ألٖا

ني الضٞإ مؿاوليت يخىلى-   الَى

 ويىحهها لؤلمت الخاعحيت الؿياؾت ي٣غع -

  الىػعاء مجلـ يغؤؽ-

. مهامه ويىهي ألاو٫  الىػيغ يٗحن-

 87 اإلااصة ؤخ٩ام مغاٖاة م٘ الخ٩ىمت احخماٖاث لغثاؾت ألاو٫  للىػيغ نالخياجه مً حؼء يٟىى ؤن الجمهىعيت لغثيـ يم٨ً -
.  الضؾخىع  مً

اثٟه، مماعؾت في ألاو٫  الىػيغ مؿاٖضة بٛغى ألاو٫  للىػيغ هىاب ٖضة ؤو هاثبا يٗحن ؤن الجمهىعيت لغثيـ يم٨ً -  وله ْو
.  مهامهم بنهاء في الخ٤

. اؾدبضالها ؤو ال٣ٗىباث جسٟيٌ وخ٤ الٟٗى بنضاع خ٤ له-

يٟت اؾدبضا٫ وجم         مً 158-137-129-125-120-119-118-116-91-86-84-83:اإلاىاص في ألاو٫  الىػيغ بىْيٟت الخ٩ىمت عثيـ ْو
. الضؾخىع 

 مً هٕى وزل٤ الجمهىعيت، عثيـ ازخهاناث بخ٣ىيت الخىٟيظيت الؿلُت ٦ٟت حٛليب الخٗضيل، َظا ٖلى يالخٔ ما       
لى الخىٟيظيت، للماؾؿت ٢ىر  اؾخ٣غاع وجد٣ي٤ والبرإلاان، الخ٩ىمت بحن الخٗاون  م ٖو  زىاثيت جبنى ٢ض الضؾخىع  َظا ؤن مً الٚغ

 وحىص م٘ الؿياؾيت اإلااؾؿاث بحن اإلاغن  الٟهل مً بىٕى وازظ البرإلاان، ٖلى الخ٩ىمت مؿاوليت وؤ٦ض الخىٟيظيت، اإلااؾؿت

ي  ؤهه ٚحر بينهما وحٗاون  ع٢ابت . 1الجمهىعيت عثيـ مغ٦ؼ مً هٓغيا ولى ٢ىَث

 ههها، مً الثاهيت ال٣ٟغة ٖلى ا٢خهغ الخٗضيل ؤن هلخٔ الخٗضيل ٢بل بؿاب٣تها اإلاٗضلت 74 باإلااصة طل٪ م٣اعهت جم ما بطا وؤهه

 ونغيدا، مُل٣ا ٢يضا حك٩ل: ؤر الًابِ؛ في الدكضص جٟيض ٧اهذ ألازحرة الٗباعة َظٍ" واخضة إلاغة" الخجضيض ج٨غؽ ٧اهذ التي
 مه٠ الجؼاثغ صزلذ الخٗضيل َظا وبمىحب الغثاؾيت، بالٗهض الخام الخجضيض بَال١ جٟيض بٗباعة اؾدبضالها جم خيث

 الؿاب٤ في يٗٝغ ما ج٨غيـ الضؾخىعر اإلااؾـ ؤٖاص وبظل٪ الغثاؾيت، الٗهض جمضيض ج٨غؽ التي الضؾخىعيت ألاهٓمت
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 بالؿلُت الاؾدبضاص وججؿض  l’alternance de pouvoir الؿلُت ٖلى الخضاو٫  ل٣اٖضة اإلاٗا٦ؿت اإلاٗاصلت وهي باالؾخمغاعيت

. حؿلُيت صي٨خاجىعيت ؤهٓمت بلى الجمهىعياث جدى٫  زم ومً َىيلت إلاضة الخ٨م في والب٣اء

ٖخبر      
ُه
٠ مجغص الخىٟيظيت، الؿلُت جىٓيم بٖاصة بٗض الك٩ل بهظا ألاو٫  الىػيغ وؤ  صازل ٢ىة بمغ٦ؼ يخمخ٘ ال خ٩ىمي مْى
 اإلااؾـ به ٢ام ٞما الغثاس ي، البرهامج لخىٟيظ لتهيئخه الخ٩ىمي الُا٢م ٖلى ؤلاقغاٝ ٖلى جىدهغ مهمخه ؤن َاإلاا الهيإة، َظٍ

يت ؤو الغؾميت َاب٘ بيٟاء الخٗضيل، َظا زال٫ مً الجؼاثغر  الضؾخىعر  ٖىه وييخج ألاو٫، الىػيغ مغ٦ؼ خ٣ي٣ت ٖلى الكٖغ

 ٖلى الغثاس ي الًٗىر  الخإزحر ويؿخمغ. الخ٩ىمي والُا٢م ألاو٫  الىػيغ بخٗيحن يخٗل٤ ٞيما الغثاؾيت، الؿيُغة ٢اٖضة امخضاص
 الُا٢م جىهيب و٧ان له، هىاب ٖضة ؤو ألاو٫  للىػيغ هاثب حٗيحن في ألاو٫  للىػيغ مكاع٦ت ؤر ًٖ بٗيضا الخ٩ىمي الُا٢م

.  1"اإلاهام لخجضيض عثاس ي مغؾىم"حك٨يله ٖلى الخ٩ىمي

 ويىػٕ خ٩ىمخه وػعاء يسخاع الخ٩ىمت ٞغثيـ ألاو٫، الىػيغ ل٣ب مً وؤقمل ؤوؾ٘ الخ٩ىمت عثيـ ل٣ب ؤن هلخٔ وبهظا      
 يخم ببٗاصٍ ؤو اؾخ٣الخه خالت وفي البرإلاان، ؤمام الؿياؾيت اإلاؿاوليت ويخدمل خ٩ىمخه، بغهامج ويًبِ ٖليهم، الهالخياث

ى ،2الخ٩ىمت حٛيحر  ؾٝى الخىٟيظيت الؿلُت زىاثيت مبضؤ جبني ؤنو. ألاو٫  الىػيغ مىهب في ال٣ىة مغ٦ؼ ٚياب ٖىه يترجب ما َو
ا بٗضم يؿمذ ى ٖضيضة وججاوػاث اإلاؿُغة البرامج اهجاػ في حُٗيل مً ٖىه يترجب وما الجمهىعيت، عثيـ يض في جغ٦حَز  ما َو

غ يدىافى . الضيم٣غاَيت وحَى

مىما  : زال٫ مً الخىٟيظيت اإلااؾؿت ج٣ىيت ؤ٦ضث 1996صؾخىع  هٓمها التي الخٗضيالث بن ال٣ى٫  يم٨ً ٖو

.  وال٣ًاثيت الدكغيٗيت الؿلُت ؤٖما٫ بلى لخمخض الجمهىعيت عثيـ نالخياث جىؾي٘ -

ني الكٗبي اإلاجلـ ٖليها يهاص١ التي ال٣ىاهحن ٧ل وبزًإ مجلؿحن في بجٗله البرإلاان بيٗاٝ -  مجلـ  مىا٣ٞت جدذ الَى

. وع٢ابخه ألامت

اثٟه ؤصاء في الخىٟيظيت اإلااؾؿت خبيـ ججٗله ب٣يىص البرإلاان ج٣ييض -  وبٞغاٙ الكٗبيت، الؿياصة بَضاع بلى ياصر مما ْو
. ٞٗاليتها مً الكٗب بعاصة ًٖ اإلاٗبرة اإلااؾؿت

 الجمهىعيت، عثيـ ازخهاناث بخ٣ىيت الخىٟيظيت الؿلُت ٦ٟت حٛليب بٗمليت لي٣ىم حاء ؤهه 1996صؾخىع  ٖلى يالخٔ وما      
 1996صؾخىع  زال٫ مً الؿلُت وؤعاصث الخىٟيظيت، للماؾؿت اؾخ٣غاع وجد٣ي٤ والبرإلاان، الخ٩ىمت بحن الخٗاون  مً هٕى وزل٤

. 1992و 1989 بحن اإلامخضة الٟترة في خهل ما زلٟيت ٖلى اإلاٗاعيت الؿياؾيت ألاخؼاب ٖؼ٫ 

ى الؿلُت، بليه جلجإ الظر هٟؿه الخ٨خي٪ بهه        والؿياؾيت ال٣اهىهيت الًماهاث ج٣ضيم م٘ الاهخسابيت اإلاٗغ٦ت زىى َو

 بٖاصة 2009ؤبغيل 09 في الغثاؾيت ؤلاهخساباث هخاثج جٓهغ وبالٟٗل. صوليحن مالخٓحن َغي٤ ًٖ الٗمليت هؼاَت بمغا٢بت والؿماح
 مغة الغثيـ ٞىػ  ًٖ الىخاثج ؤؾٟغث بط الؿياس ي؛ اإلاكهض في الخد٨م في اإلاُل٣ت الهالخياث ومىده الؿلُت مغشح جؼ٦يت

ا وبيؿبت ؤزغي  .  نىث 12911705 اإلا٨دؿبت ألانىاث بٗضص %29.24 ٢ضَع

 ًٖ حٗبحرا اإلاخبٗت ؤلانالخاث ٧اهذ بطا ما بخىييذ ال٨ٟيلت هي بٗض، ٞيما والاحخماٖيت الؿياؾيت الخُىعاث وب٣يذ      
 ؾىي  ج٩ىن  ؤن حٗضو ال ؤنها ؤم لها، للخهضر خ٣ي٣يت اؾتراجيجيت وحىص ًٖ وماقغا ألاػمت، بٗم٤ الؿياس ي الىٓام اٖتراٝ

                                                           
مإرخ  64عدد  الجرٌدة الرسمٌة،ٌتضمن تعٌٌن أعضاء الحكومة،راجع  2008نوفمبر 15مإرخ فً 366-02مرسوم رئاسً   -1

 .2008نوفمبر  17فً
 .290، ص 1990دار الهدى للنشر، : عٌن ملٌلة  النظام السٌاسً الجزائري،سعٌد بوشعٌر،   -2
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يت م٘ جخ٣اَ٘ ؤن ييبغي ال التي آلالياث مً حضيضة آليت  في الىاٞظة الؿياؾيت الىسب ؤبضث خيىما بسانت. هٟؿه الىٓام قٖغ
 الًٛب مىحاث بزغ ٖلى اإلاجاوعة الؿياؾيت الىٓم مؿخىي  ٖلى وؾياس ي احخماعي خغا٥ مً يدضر مما ٢ل٣ها الخ٨م

: منها 1اإلاخسظة الؿياؾيت اإلاباصعاث ٞةن وبالٟٗل. اإلاىؾٗت الاحخماعي الٛليان وصعحت الؿياس ي

- ٘  الُىاعت  خالت ٞع

 اإلاٗاعيت ألخؼاب والخلٟؼيىن  ؤلاطاٖت ٞخذ -

ت بجبإ - ت ؾىي  ألامغ خ٣ي٣ت في ج٨ً لم ألاؾٗاع، في الخد٨م بلى جغمي التي والا٢خهاصيت الاحخماٖيت الخضابحر مجمٖى  حٖغ
 الكغوٍ م٘ الخ٨ي٠ مً جم٨ىه جٟاٖالث مً والؿياس ي ؤلاحخماعي الىٓام يكهضٍ ما مىا٦بت بلى جغمي ج٨ً لم ألنها مهضثت؛

 الٟاٖلحن بحن الخىا٤ٞ مؿإلت طل٪ في جغاعي ج٨ً ولم وؤلانالح، الخٛيحر ٖملياث يمً اإلاُلىبت والؿياؾيت الاحخماٖيت

غاٝ بٌٗ اهسغاٍ بن بل. وهمىطحها ومغاميها ؤلانالخاث ق٩ل ٖلى الؿياؾيحن  مٟاوياث في والؿياؾيت الاحخماٖيت ألَا
 ج٨غيـ بةٖاصة ييخهي الؿياس ي الاهخ٣ا٫ مؿاع حٗل مما ٖليها، الخٗىيل يم٨ً اؾتراجيجياث جىخيض بلى يٟط ي ي٨ً لم حؼثيت

. الؿياؾيت ألاػمت

 ب٢ضام في حضيض مً هيخه الغثيـ ؤْهغ خيىما الجمي٘، وخضيث ؾياؾيت مىيت وؤلانالخاث الخٛيحر ٨ٞغة ناعث وخ٣ي٣ت      

 الدؿائ٫  ويٓهغ الضؾخىع، مغاحٗت في الخ٨ٟحر منها 2011ؤبغيل 15 بخاعيش لؤلمت زُابه في قاملت ؾياؾيت بنالخاث ٖلى الضولت
ت في حضيض مً بت مً بالًغوعة هابٗت ؤلاعاصة َظٍ ٧اهذ بطا ما مٗٞغ  بحغاء مجغص ؤم الضيم٣غاَي، لالهخ٣ا٫ وؤ٦يضة خ٣ي٣يت ٚع

. اإلاخ٨غعة ألاػماث ولخجاوػ  الؿلُت؛ اهخ٣ا٫ لدؿهيل

بت ٖلى الخإ٦يض ولخٗيض الدؿائالث؛ لهظٍ ٢ىيت بحاباث لخ٣ضم ،2012 مار 11 حكغيٗياث وحاءث        الؿياس ي الىٓام ٚع
 وعٚبخه اإلاضوي، واإلاجخم٘ الضولت بحن الٗال٢ت خضوص جد٨م التي هٟؿها اإلاخٛحراث ٖلى ؤلاب٣اء هدى ٢ضما اإلاط ي في الىاضخت

ني الخدغيغ حبهت خؼب ٖىصة طل٪ ٖلى يلوالض٫. الؿياس ي اإلاكهض ٖلى الؿيُغة وفي الؿلُت بخخ٩اع في اإلاخىانلت  بلى الَى
 الخجم٘ خؼب ويليه م٣ٗضا 221: بـ ٢ضعث بإٚلبيت الؿلُت، بلى" بىجٟلي٣ت الٗؼيؼ ٖبض" الغثيـ مجيئ مىظ وب٣ىة الىاحهت

ني ا حضا يئيلت بىديجت الخًغاء الجؼاثغ جدال٠ جم م٣ٗضا، 70: بـ الضيم٣غاَي الَى . م٣ٗضا 47: ٢ضَع

ى       حر الؿياس ي، الىٓام وؤيضيىلىحيت ٣ٖيضة مىٓىع  في واعصة ٚحر ٨ٞغة الؿلُت ٖلى الخىاوب ٨ٞغة ؤن ٖلى ؤيًا صليل َو  ٚو

 بها حيئ التي 1999 و 1996 مىظ الؿياؾيت ؤلانالخاث بمىٓىمت جخمؿ٪ ْلذ التي الؿلُت زُاباث ؤحىضاث في ختى واعصة

 اؾخدالت وبٖالن الؿلُت ٖلى الخىاعر مى٤ُ ويبرػ. حضيض مً الؿياس ي والخىاحض الخمى٢٘ وبٖاصة الؿياس ي، الىي٘ إله٣اط
. جىا٣ٞيت وصؾخىعيت ؾياؾيت وبحغاءاث ٢ىاٖض يمً ؾلميت بُغي٣ت الؿلُت اهخ٣ا٫

ل 17 السابعت السثاطُت العهدة  ـ 3 : 2014 ؤبٍس

ذ ٢ض         ٖاف البلض َظا ؤن ٢بيل مً ٖنها مىإي في الجؼاثغ ٧اهذ التي وألاخضار ؤلاخخجاحاث مً مىحت الجىاع صو٫  ٖٞغ

مَّ  ،ومً 1988 ؤ٦خىبغ زىعة في هٟؿه الخضر
َث
 ٧ان الثماهييياث في خضر ما بإن الؿلُت اٖتراٝ جم وبهظا طل٪، في الؿبا١ ٧ان ز

 يك٩ل باث الظر الكٗبي الًٛب اخخىاء بٛغى وطل٪ آهظا٥، لها يغوج ٧ان ٦ما ماامغة ؤو زبز زىعة ال الخٛيحر ؤحل مً زىعة

                                                           
 :والذي أعلن فٌه إتخاذ السلطة إجراءات سٌاسٌة منها 2011فبراٌر 03إجتماع مجلس الوزراء المنعقد ٌوم   -1

ت اإلذاعة والتلفزٌون ألحزاب المعارضة واتخاذ جملة من التدابٌر االجتماعٌة واالقتصادٌة والتً ترمً إلى رفع حالة الطوارئ وفتح قنوا
 .سٌاسة التحكم فً االسعار
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 في وعٚبت الجىاع، صو٫  في يدضر بما جإزغا والاخخجاحاث اإلاُالب مىحت جؼايض م٘ بسانت الىٓام ؾلُت جىاحض ٖلى زُغا
ى الؿلُت، في الهغمي مؿخىي  ٖلى اإلاُلىب الخٛيحر بخضار ا ؤُٖى ما َو ًٖ ا اهُبا  االىٓام ؤن اإلاىاًَ، طَىياث في خخميًّ
٤ ٖلى الؿلُت حؿليم يغوعة ٞهم الىٓام ؤن خ٣ا ٞهل اإلا٣بلت، للغثاؾاث الخدًحر ْل في حٛيحرا ؾيكهض  الىمِ ٞو

 يض هٟؿه ليدمي هٟؿها الؿاب٣ت باإلاىانٟاث  هٟؿه زطيلت ٖلى ؾيٗمل الىٓام ؤن ؤو الؿلُت، لضوعان الؿلمي الضؾخىعر
 الخٛيحر؟

٨ت بزغ        يٟخه ؤصاء في ؤزغ مما الصخيت خالخه جضَىع  واؾخمغاع ،2013 حاهٟي نهايت مىظ بالغثيـ ؤإلاذ التي الصخيت الٖى  ْو
 الخالت َظٍ وؤمام للؿلُت، ومىٓم ؾلـ اهخ٣ا٫ جد٣ي٤ بهضٝ مؿب٣ت عثاؾيت اهخساباث جىٓيم اإلاٟغوى مً ٧ان عثيؿا،
٤ ٖلى الغثيـ مىهب قٛىع  خالت لترؾيم الضؾخىعيت الترجيباث لخٟٗيل الٟغنت بجاخت اإلاٗاعيت ٢ىي  بٌٗ َالبذ  ما ٞو

 الباب ٞخذ طل٪ خيا٫ بالٛمىى واحؿامه اإلااصة جُبي٤ في الضؾخىعر اإلاجلـ جماَل ؤن ٚحر الضؾخىع، مً 881 اإلااصة جمليه

يه ٖلى اث ل٩ل مهٖغ لى. ٧اٞت اإلاجاالث ٖلى زُىعة مً جدمله وما اإلا٣بلت اإلاغخلت لدؿيحر عؾمها يم٨ً التي الؿيىاعيَى  ٖو
ض ا٢تراب وم٘ اإلاخى٢٘ ٚحر ى ألاو٫، وػيٍغ لؿان ٖلى حضيضة عثاؾيت لٗهضة جغشخه الغثيـ يٗلً الغثاس ي، اإلاٖى  ي٨ٗـ ما َو

.  ؤلاهخسابيت اللٗبت ٞخذ ٖضم ٖلى الىٓام انغاع

لي ـ بىجٟلي٣ت الٗؼيؼ ٖبض: الجمهىعيت لغثاؾت وجغشح ، 2014 ؤٞغيل 17 في الغثاؾيت الاهخساباث حغث و٢ض         ـ ٞليـ بً ٖو
بض لي ـ خىىن  ولىيؼة ـ جىاحي ومىس ى ـ بلٗيض الٗؼيؼ ٖو  بىجٟلي٣ت الٗؼيؼ ٖبض مغشخها ٞىػ  ًٖ الىخاثج وؤؾٟغث عباٖحن، ٞىػر ٖو

. 2ألانىاث مً 8,130,398: يٗاص٫ ما باإلائت 81,53 مكاع٦ت بيؿبت

ب٘        ت الغثيـ اهخابذ التي الصخيت ألاػمت ٚظجه مصخىها حىا ؤلاهخساباث بحغاء َو  خى٫  اإلاخًاعبت والغئي آلاعاء ومجمٖى
 ٖلى يُغؤ الظر وال٣ٗلي الجؿضر العجؼ وحىبا الخا٦م حٛيحر مىحباث ٞمً الجؼاثغ، بليه ونلذ الظر الؿياس ي الىي٘
 حك٩ل ػالذ ما الجؼاثغ ؤن ٚحر للٗيان واضح قيىء ٧ل ؤن وم٘ الؿياؾيت، الخالٞت ٦غس ي ًٖ جىديه يؿخىحب مما صخخه

 الخمؿ٪ َظا إلااطا: َى لؤلطَان يدباصع الظر اإلاُغوح الؿاا٫ ٞةن َظا وم٘ الخ٨م، قاون حؿيحر ٦يٟيت في ٞغيضا همىطحا
م ٖلى الغثيـ؟ بصخو اإلاخجظع خذ البضيل زياع بلى الخا٦مت الىسب جخجه ال وإلااطا وقيسىزخه، بٖا٢خه مً الٚغ  الباب ٞو
٤ ٖلى الؿلُت ه٣ل ٖمليت في والدؿغي٘ الؿياؾيت، لؤلخؼاب واؾٗا  ؤلانغاع ٖمليت وإلااطا اإلاٗغوٞت؟ الضيم٣غاَيت الاحغاءاث ٞو

لذ هٟؿها، اإلاخبٗت بالىجحرة الؿياس ي الىٓام ؾيُغة واؾخمغاعيت صيمىمت ٖلى  زهىنيت بها جخمحز التي ال٣اثمت الهٟت هي ْو

.      الجؼاثغ؟ في الؿلُت

  الخاجمت

 ْغوٞه م٘ يخالءم و مٗه ييسجم الظر الؿياس ي الىٓام ق٩ل يدضص الظر الىمِ َى الؿلُت بلى الىنى٫  همِ بن      
 الىمِ بىمى يغجبِ لم الؿلُت ه٣ل آلليت ٖمليت وبحغاءاث مدضصاث جإؾيـ مداولت ل٨ً اؾخمغاعيخه، ٖلى ليداٞٔ
ى اإلااؾؿاحي ال٣اهىوي ال٣ٗالوي  ومً. مٛل٤ ؾياس ي هٓام بَاع في الاؾخئثاع و ؤلاخخ٩اع ٖلى ٢اثمت ؾلبيت خالت ٦غؽ ما َو

: مايلي بها الخغوج يم٨ً التي ال٣غاءاث حملت

                                                           
 إلى ٌصار أن وجب موت، أو مهامه أداء عن أقعده مرضا بالرئٌس ألم فإذا:"...... الرئٌس صحة عن تتحدث الدستور من 88المادة  -1

 و الحالة إلثبات لالجتماع بؽرفتٌه البرلمان ٌدعو ثم  الملؾ ٌدرس  الذي الدستوري  المجلس إلى ٌسلم طبً بملؾ المرضٌة الحالة إثبات
 ...." رئاسٌة انتخابات خاللها تنظم ٌوما 45 تدوم  لمرحلةإنتقالٌة الدولة برئاسة األمة مجلس رئٌس تكلٌؾ

 الجمهورٌة، رئٌس انتخاب نتائج ٌتضمن 2014 أفرٌل 23: فً االمإرخ  02 رقم إعالن الشعبٌة، الدٌمقراطٌة الجزائرٌة الجمهورٌة  - 2

 .8-5 صص. 2014 أفرٌل 23 بتارٌخ الصادر ،  23 العدد ،الرسمٌة الجرٌدة
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 اإلادضصة الؿلُت ه٣ل لٗمليت اإلادضصة والٓىابِ ؤلاحغاءاث و ال٣ىاٖض حٛييب زال٫ مً الؿلُت ٖلى الالجضاو٫  مبضؤ ج٨غيـ ـ

. صؾخىعيا

ظا الخا٦مت الىسب إلاهالح زضمت ؤخياها وحُٗيلها بها الٗمل وججاَل الضؾخىع  في الىاعصة باإلاىاص الخ٣يض في الخباَا ـ  ما َو

 الؿياس ي اإلاىهب قٛىع  خالت في الضؾخىعيت بالترجيباث ج٣ط ي التي الضؾخىع  مً 88 باإلااصة الٗمل بلٛاء في ٞٗليا ججؿض
اة او العجؼ هديجت . الٞى

. والؿياس ي اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث مً واؾٗت قغيدت مً الغثاؾيت ؤلاهخساباث م٣اَٗت جٟٗيل ـ

 بالىيابت، جماعؽ الغثاؾت ألن الجؼاثغر؛ الؿياس ي الىٓام في ال٣غاع مغ٦ؼ جدضيض الهٗب مً باث بط الغثاؾت؛ ماؾؿت قلل ـ

ا َىا٥ وؤن
ً
ضم الؿلُاث، مماعؾت في زلُ اث٠ و ألاصواع خيث مً الضولت وؤحهؼة ماؾؿاث بحن الخضوص جىييذ ٖو .  الْى

 ازخاعث التي واإلاٗغوٞت ال٨بري  الؿياؾيت لؤلخؼاب الىاؾٗت اإلاكاع٦ت ٚياب زال٫ مً وطل٪ الخؼبي للخىاٞـ نيٛت ٚياب ـ
لبيت خؼب اخخٟاّ ْل في ؤلاهخسابيت الٗمليت م٣اَٗت يت إليٟاء اإلاجهغيت ألاخؼاب بمكاع٦ت والا٦خٟاء بمغشخه ألٚا  ٖلى قٖغ

.   ؤلاهخساباث نيٛت

ى ٞاٖليتها وبيٗاٝ اإلاٗاعيت ؤخؼاب ٖمل ج٣ييض ـ  لم بط ألاخيان؛ مً ٦ثحر في ويٟٗها للمٗاعيت صوع  وحىص ٖضم يٟؿغ ما َو
 الىٓام ٖلى الغ٢ابت ٦ٟغى هجاٖت ؤ٦ثر آلياث لها ج٩ىن  ؤن وال ٞٗليا، بجهاليا صوعا جاصر ؤن ٢اصعة الؿياؾيت ألاخؼاب ج٨ً

. الخىٟيظيت الؿلُت َٝغ مً ٖليه ومهيمً ٖاحؼ بغإلاان حاهب بلى. اإلاُلىب الخٛيحر بخضار  ختى ال و الؿياس ي
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ٌ  الاهخخابي الىظام  باهظخان في الدًملساؾي والخحى
ع ؤماوي خػير اطخاذ مظاعد بلظم العلىم الظُاطُت،حامع.د ة كىاة الظَى

 

:  ملدمت

اث ؤ٦ثر مً الاهخسابيت الىٓم حٗض   الىا٢٘ في الخُبي٤ ٖىض ٦ثحرا جسخل٠ بط الخدضياث، مً للٗضيض حٗغيا اإلاىيٖى
يٟت جاصر ال ألاخيان بٌٗ في ؤنها ختى اإلا٩ان، طاث في ألزغي  ػمىيت ٞترة ومً آلزغ، م٩ان مً الؿياس ي  ل٩اٞت الخمثيل ْو
 الاهخسابي الىٓام جدضر مً يجٗل مما ألامىع  م٣اليض ٖلى ؾاخ٣ت ليؿذ ؤٚلبيت لؿيُغة اإلاجا٫ جٟسح بل اإلاجخم٘، ٢ُاٖاث

 .بضيهيا ؤمغا حٛيحٍر ؤو حٗضيله بل ومىا٢كخه

 ٖلى ال٣ضعة  مٗحن،منها اهخسابي هٓام ج٣ييم ٖىض ؤمامها بالخى٠٢ حضيغة َامت ٢ًايا َىا٥ الغاًَ الى٢ذ وفي 
 ٖلى مؿخمغة حٗضيالث إلحغاء اإلاجا٫ جٟسح صيىامي٨يت م٘ اإلاجخم٘ قغاثذ ل٩اٞت الخمثيل في الٗضالت مٟهىم بحن اإلاىاءمت

لبيت جمثيل جدّى٫  جمى٘ ٢يىص وي٘ وبحن لظل٪، الخاحت صٖذ ٧لما الاهخسابي الىٓام لبيت صي٨خاجىعيت بلى ألٚا . ألٚا

 وكإة ٖىض خضر مثلما مخبايىت حماٖاث ؤو مخٗضصة ٢ىمياث مً جخ٩ىن  التي الضو٫  في ال٣ضعاث َظٍ الى الخاحت وجؼصاص

اث زمـ مً ج٩ىهذ خيث با٦ؿخان،  جمثيل ٢ًيت في ؤو 1(والؿىض الباقخىن  البىجاب، البلىف، البىجاليىن،) ٖغ٢يت مجمٖى
 ًٖ الاهٟها٫ الى ؤصي مما الكغقي الجاهب بؾديٗاب في ؤز٤ٟ الظر الٛغبي الجاهب وؾياصة والٛغبيت الكغ٢يت با٦ؿخان

 1971.2 ٖام بىجالصيل صولت وج٩ىيً البا٦ؿخاهيت الضولت

: ٢ؿمحن الي الضعاؾت َظٍ جى٣ؿم

. الاهخسابيت الىٓم وماَيت الٗالم في الاهخسابيت للىٓم هٓغيت صعاؾت يُغح ألاو٫ 

 و٦يٟيت جىاحهه التي الخدضياث ألَم عئيت ج٣ضيم م٘ با٦ؿخان في الاهخسابي للىٓام وجُبي٣يت جدليلت صعاؾت يدىاو٫  والثاوي
ٌ  ي٨مً َىا ومً ٖليها، الخٛلب  ؛ با٦ؿخان في الضيم٣غاَي الخدى٫  ٖمليت بِء ؤؾباب ٖلى للى٢ٝى للضعاؾت السثِس ي الدظائ
 َىيلت لٟتراث الٗؿ٨غر  الخ٨م الؾخمغاع هديجت الخدى٫  ٖمليت في بُئا البا٦ؿخاهيت الضولت في الؿياس ي الىٓام ٞيكهض
مليت زانت بهٟت الاهخسابي الىٓام ٖلى ؤزغ الضيم٣غاَي،مما الخ٨م مً يئيلت ٞتراث جسللتها  في الؿياؾيت اإلاكاع٦ت ٖو

 .ٖامت بهٟت با٦ؿخان

 وال٣ىة ال٠ًٗ حىاهب ٖلى الى٢ٝى بهضٝ ج٣ييمه و البا٦ؿخاوي الاهخسابي الىٓام ون٠ مداولت ٞهي الدزاطت، مشيلت ؤما

 الجماَحر اوكٛا٫ و ،(ب٢ُإ َب٣ت) جاعيسيت ؤوليجاع٦يت بىحىص يخمحز مىار ْل في الؿياؾيت الخياة همى ٖلى ؤزٍغ و به
  الا٢خهاصيت باإلا٩اؾب

ً
 البالص بإَميت اإلاضٖىم الؿياؾت في الجيل صوع  حٗؼيؼ الى باإلياٞت الؿياؾيت، اإلاماعؾاث مً بضال

 ٖال٢تها و ؤلاؾالميت ال٣ىي  الضولت، وكإة ْغوٝ مثل مخٗضصة جاعزيت ٖىامل حاهب الى هىويت، ٣٦ىة وم٩اهتها الجيىؾتراجيجيت
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  ٣ٖىص ؾخت زال٫ ؤهه و زانت البا٦ؿخاوي الؿياس ي الىٓام في الٗؿ٨غيت اإلااؾؿت صوع  و بالؿلُت،
ً
 الضولت ٖمغ هي_  ج٣غيبا

 إلاا( مكٝغ بغويؼ و الخ٤ يياء زان، يديى زان، ؤيىب) الٗؿ٨غيت للماؾؿت ييخمىن  عئؾاء ؤعبٗت خ٨مها_  البا٦ؿخاهيت
 .اإلاضة َظٍ هه٠ مً ي٣غب

 الاهخخابُت الىظم ؤهمُت:  ؤوال

 ،اإلاىاَىحن ل٩اٞت خ٣ا الاهخساب ويٗض 1اؾخسضامها، ؾبل ازخلٟذ وبن الضيم٣غاَيت لخد٣ي٤ آلاصاٍ هي الاهخسابيت الىٓم بن
 الٗامت الكئىن  في اإلاجخم٘ ؤٞغاص مكاع٦ت خ٤ مً مكغوٖيخه الخ٤ َظا ويؿخمض صيم٣غاَي، مجخم٘ ؤر بىاء في الؼاويت وحجغ

ى للضولت، الن م٣ضمتها وفى الضوليت، اإلاىازي٤ ٧ل جإ٦يضَا ٖلى خغنذ التي ألاؾاؾيت الخ٣ى١  ؤَم مً يٗض ما َو  الٗالمي ؤلٖا

سخاعون ممثلحن بىاؾُت ؤو مباقغة لبالصٍ الٗامت الكئىن  بصاعة في الاقترا٥ في ٞغص ٧ل خ٤ ٖلى ؤ٦ض الظر 2ؤلاوؿان، لخ٣ى١   يُه
 
ً
، بزخياعا

ً
 3.ؤلاهخساب خ٤ وهى اإلاكاع٦ت وؾاثل مً اإلاهمت الىؾيلت َظٍ ٖلى بالىو ٦ثحرة صو٫  صؾاجحر ٖىيذ ٣ٞض خغا

 ؤلاعاصة مً مكغوٖيخه يؿخمض الظر الضيم٣غاَي، بالىٓام وزي٣ا اعجباَا صؾخىعيا خ٣ا بىنٟه الاهخساب مىيٕى يغجبِ
 الخ٣ى١  مً حٗض للضولت الٗامت الكئىن  في اإلاجخم٘ ؤٞغاص ٞمكاع٦ت الاهخساب، خ٤ زال٫ مً ٖنها الخٗبحر يخم التي الكٗبيت

 الاهخساباث وحىص ٖلى بالىو ٦ثحرة صو٫  صؾاجحر ٖىيذ لظل٪ ٧اٞت، الضوليت اإلاىازي٤ جإ٦يضَا ٖلى خغنذ التي ألاؾاؾيت

 حاء َىا مً و   -الضيم٣غاَيت ل٣ياؽ وؾيلت الٛغبيت ألاصبياث مً ٦ثحر في لخهبذ طل٪ حٗضث و بل  -اإلاكاع٦ت وؾاثل ٦إَم
ى اإلاكٕغ يغاٖيها ؤن يجب زانت يماهاث وحىص ؤَميت ٖلى الىو  مغخلت ل٩ل الخانت الخىٓيميت ؤلاحغاءاث وي٘ بهضص َو

ليه ٢هىع، ؤوحه مً الٗملي الخُبي٤ في يٓهغ ٢ض ما ومٗالجت الىاؾ٘، بمٗىاَا الاهخسابيت الٗمليت مغاخل مً  ٧ان ٖو
 الخ٤ َظا مماعؾت للٟغص اإلاكٕغ يمً طل٪ م٘ جماقيا و الٗامت، للمهلخت ٦ًمان للٟغص الاهخساب خ٤ بىحىص الدكغي٘

 اإلاهلخت م٘ يخ٤ٟ بما الخ٤ َظا حجب بؿلُت ؤيًا يخمخ٘ ٢ض ؤهه بال الخغيت، َظٍ مً يدض تهضيض ؤو يِٛ صون  بدغيت

 .4الٗامت

م  ؤن الُبيعي مً ٩ٞان لظا لالهخساب اإلاىٓم وال٣اهىن  الضؾخىع  مً يؿخمضٍ ٞاإلاىاًَ ،"ؾياس ي" الخ٤ َظا ؤن مً وبالٚغ
 َبيٗت و بها، الؿياس ي الىٓام ليكإة الخاعيسيت الخلٟيت خؿب ألزغي  صولت مً لالهخساب اإلاىٓمت ال٣ىاٖض جل٪ جسخل٠

. الضولت بهظٍ اإلاغجبُت وال٣ىاهحن الضؾخىع 

 الضيم٣غاَي الخ٨م هٓام بييان ؾالمت ٖلى ماقغا يٗض الاهخساباث زال٫ مً الؿلُت جضاو٫  ٖمليت بجمام ؤن في عيب ال 
 َغي٤ ًٖ الضيم٣غاَيت بلى الخدى٫  ؤن جىضح التي باألمثلت مليء الخاعيش ؤن بال اإلاجخم٘، صازل الؿياس ي الهغإ وجىٓيم

 ٟٞي 5قغعي، بَاع في ٞىػَم يد٤٣ بما الىخاثج في للخالٖب الؿلُىيت الىٓم ٢اصة بٌٗ يؿخٗمله ٢ض الاهخسابي الىٓام ج٣ىيم
اة هديجت بال مىا٢ٗهم يتر٧ىن  ال الغئؾاء هجض ألاهٓمت بٌٗ   ألا٦ثر َى الثاوي والؿبب الاه٣الب، ؤو الٞى

ً
ا  با٦ؿخان في قيٖى
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 Asif Ali ػعصاعر  ٖلي آن٠ َى واخض عثيـ ؾىي  الاهخسابيت ٞترجه ي٨مل لم ،1947 ٖام مؿخ٣لت ٢ىميت ٦ضولت جإؾيؿها ٞمىظ
Zardari  (2008-2013.)1 

 
ً
 الخىميت مً ٦بحرا ٢ضعا ي٣خط ي ألامغ بن بل حيض، صيم٣غاَي خ٨م لخد٣ي٤ الىخيض الؿبيل ليؿذ الاهخسابيت ٞالىٓم بطا

 2.طل٪ لًمان ي٨ٟي ال وخضٍ ٞالدكغي٘ الاهخسابيت، الٗمليت إلهجاح ال٩افي الؿياس ي بالىعي يخمخٗىن  الظيً لؤلٞغاص الؿياؾيت
مب و  ٖليه جُل٤ ما مىاحهت في ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث جخسظَا التي الضولت وؤنها هىويت ٣٦ىة با٦ؿخان ؤَميت مً الٚغ

اب ٖلى الخغب"  ألاويإ بؿبب طل٪ و ،3هاجخت ٦ضولت الب٣اء ٖلى ٢ضعتها ٖضم مً صاثم تهضيض في حٗيل ؤنها بال" ؤلاَع
 4.بها اإلاديُت الجيىؾياؾيت والٓغوٝ الضازليت

 الاهخخابُت الىظم ماهُت: 

 زماهييياث في ؾىي  يبضؤ لم ؤهه بط وؿبيا، خضيثا اججاَا يٗض الاهخسابيت الىٓم بضعاؾت الاَخمام ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع 
 ؤوعبا وصو٫  الالجيييت وؤمغي٩ا ؤٞغي٣يا ؤحؼاء بٌٗ في والضيم٣غاَيت الخدغعيت الخغ٧اث بٌٗ ْهغث ٖىضما اإلااض ي ال٣غن 

يتي، الاجداص انهياع ؤ٣ٖاب في والكغ٢يت الىؾُى  هٓام ؤر هجاح في الاهخسابيت الىٓم جلٗبه الظر الهام الضوع  جبحن خيث الؿٞى
اثٟه، آصاثه في ؾياس ي  الخياة في اإلاجخم٘ ٢ُاٖاث ل٩اٞت والٗاص٫ الخ٣ي٣ي الخمثيل يد٤٣ الظر الاهخسابي الىٓام ؤن بط لْى

يت الجماَحرر  ال٣بى٫   مً ؤٖلى بضعحاث يخمخ٘ ما ٚالبا ٖامت بهٟت الؿياؾيت  5.والكٖغ

 في بها ؤلاصالء يخم التي ألانىاث جدىيل زاللها مً يخم التي الُغي٣ت" بإهه Electoral system)) الاهخسابي الىٓام حٗغي٠ يم٨ً و

 الضيم٣غاَيت، بلى لالهخ٣ا٫ مضزل هي الضيم٣غاَيت الاهخساباثٝ ."لؤلخؼاب ؤو للمغشخحن م٣اٖض بلى الٗامت الاهخساباث
ت ٖبر اإلاضزل لهظا وانٟاثالمو الؿماث ويدضص يغؾم الاهخسابي والىٓام  وال٣ىاهحن والٗملياث ؤلاحغاءاث مً مجمٖى

ى وال٣غاعاث، مليت ،"لؤلؾىؤ ؤو لؤلًٞل ؾىاء" للخالٖب ٖغيت ألا٦ثر اإلاجا٫ َو  ٖمليت هي حضيض اهخسابي هٓام بزخياع ٖو
 الٗىهغ َى الاهخسابي الىٓام ؤن هيس ى ؤال يجب ل٨ىىا ،الازخياع في ؤؾاؾيا صوعا الؿياؾيت اإلاهلخت جلٗب بط بدخت، ؾياؾيت

 في الىازبحن ألنىاث خ٣ي٣يت جغحمت ٧ىهه الى ٞباإلياٞت الخمثيليت، الضيم٣غاَيت جد٣ي٤ في Fundamental ؤنىليت ألا٦ثر

  اإلاخاخت ألاصواث ؤ٢ىي  َى الدكغيعي، باإلاجلـ م٣اٖض نىعة
ً
 6.الضيم٣غاَيحن لئلنالخيحن ٖمليا

 ألاخؼاب بها جٟىػ  التي اإلا٣اٖض ٖضص بلى الاهخساباث في بها ؤلاصالء يخم التي 7ألانىاث جغحمت ٖلى الاهخسابيت الىٓم وحٗمل

ى بها، اإلاكاع٦حن ؤوألاٞغاص لبيت) ألانىاث اخدؿاب ؤؾلىب منها ٖضيضة، بٗىامل يخإزغ الظر ألامغ َو لبيت اإلاُل٣ت، باأٚل  ألٚا
 وع٢ت جغ٦يبت البرإلاان، في م٣اٖض ٖلى للخهى٫  الالػمت ألانىاث ٖضص لخدضيض خؿابيت مٗاصالث مً به يغجبِ وما ،(اليؿبيت
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 ٢اهىن  ٖليها يىو ما ٖاصة ؤزغي  بصاعيت وحىاهب الاهخسابيت، الضواثغ حجم ،(مغشخحن لٗضة ؤم واخض إلاغشح الهىث) الا٢ترإ
 بلى البالص ج٣ؿيم بمٗنى الاهخسابيت، الضواثغ وجدضيض جغؾيم ألانىاث، ٞغػ  َغ١  الاهخساب، بُا٢اث جهميم مثل الاهخساب

. الضيم٣غاَيت الضو٫  ؤٚلب في بها اإلاٗمى٫  الخالت وهي صاثغة ٧ل مً ؤ٦ثر ؤو هاثب اهخساب لٛغى اهخسابيت صواثغ

 اهخساباث في بالٗغا١ خضر ٦ما واخضة اهخسابيت صاثغة ٧لها البالص بجٗل ج٨خٟي صو٫  بىحىص ال٣ى٫  مً ماو٘ ال طل٪، م٘ ول٨ً

 ٢ىعهذ ما بطا هاثبه ازخياع في ؾهلت الىازب مهمت يجٗل اهخسابيت صواثغ ٖضة بلى الضولت ج٣ؿيم ؤن والخ٣ي٣ت ،2005 ٖام
 الضاثغة ؤن ٦ما الضولت، ؤهداء في ٧اٞت اإلاغشخحن ٖلى الخٗٝغ الهٗب مً ججٗل التي الىاخضة الاهخسابيت الضاثغة بىٓام

لى اإلاىحه، الؿياس ي الاؾخٟخاء بلى ؤ٢غب الاهخساب ججٗل الىاخضة  يٗني ال اهخسابيت صواثغ بلى الضولت ج٣ؿيم ٞان َظا ٖو
ما٫ يمً مً ٞةن وؤيًا صاثغة، ٧ل ؾ٩ان بٗضص يخإزغ طل٪ ألن البرإلاان، في ممثليها بٗضص الضواثغ َظٍ حؿاور  بالًغوعة  ألٖا
 ٢بل بض٢ت وجدضيضَم الىازبحن ؤؾماء بيان َى منها والٛغى الاهخسابيت، الجضاو٫  بٖضاص يغوعة جإحي لالهخساباث ؤلاحغاثيت

ض  الاهخساباث ؾغيت حٗض الظر و الاهخساباث ؾالمت مبضؤ خمايت ٖلى الضو٫  صؾاجحر جدغم ٦ما مٗيىت، بمضة الاهخساباث مٖى

 .ؤؾاؾياجه ؤَم

ىا٥  في الٗضالت مً مم٨ً ٢ضع ؤ٦بر جد٣ي٤ في ما اهخسابي هٓام هجاح لًمان جبىيها ؤو بجباٖها يخم بحغاءاث ؤو مٗايحر ٖضة َو

 :منها الخمثيل

ت خغياث ويمان الخىاٞؿيت، ومبضؤ ال٣اهىن، ؾياصة مبضؤ ٦ةخترام الاهخساب، بدغيت مخٗل٣ت بحغاءاث -أ  والخٗبحر اإلاٗٞغ

الم، والاحخمإ  .الخىٟيظيت الؿلُت ًٖ اإلاؿخ٣لت الؿياؾيت اإلاىٓماث حك٨يل خغيت بلى باإلياٞت وؤلٖا

 لل٣اثمحن الؿياس ي الخياص وخياص، بكٟاٞيت الىازبحن حسجيل الٗام، الا٢ترإ ٦د٤ الاهخساباث بجزاَت مخٗل٣ت بحغاءاث -ة
ا٫، ٖاص٫ اهخسابي ٢اهىن  الاهخسابيت، الٗمليت بصاعة جخىلى لجىت لدك٨يل الضو٫  حؿعى ولظل٪ الاهخساباث ٖلى ّٗ  صوعيت ٞو

 1.الاهخساباث

لى للمجخم٘، الاحخماعي التر٦يب م٘ ييسجم ؤن البض الاهخسابي الىٓام ؤن بالظ٦غ والجضيغ م٨ً وي٘ ٖو  ٧ل جمثيل مٗه يُه

ك٩لت والجماٖاث الٟئاث
ُه
 اإلاغحىة ألاَضاٝ يىء في جىي٘ ؤن بض ال اهخسابي هٓام ؤر ومًامحن جٟانيل وألن. اإلاجخم٘ لهظا اإلا

 : اهخسابي هٓام ألر الخاليت الثالزت ألاَضاٝ جهىع  يم٨ً ٞةهه مؿب٣ا، واإلادضصة مىه

 .بالبرإلااهاث الىيابيت الخمثيليت الهيئاث في م٣اٖض بلى الىازبحن ؤنىاث جدىيل .1
حر .2  .ممثليهم مداؾبت للىازبحن زاللها مً يم٨ً التي آلاليت جٞى

حر .3  .اإلاجخم٘ ٞئاث ٧اٞت وجمثيل بدغيت وآعائهم بغامجهم ٖغى ؤحل مً للمخىاٞؿحن خىاٞؼ جٞى
 

٘ لٛىيت ؤو صيييت ؤو ٖغ٢يت ؤ٢لياث ٞيها يٗيل التي اإلاجخمٗاث ٟٞي ىيَث
ُه
 خٟٔ مثل الاهخسابيت الىٓم في مسخلٟت و٢ىاٖض بىىص ج

. 2اإلاجخم٘ في ألا٢لياث َظٍ صمج َضٝ لخد٣ي٤ لهم ممثلت م٣اٖض

ىا خباع في ؤزظَما يجب مالخٓخحن جىحض َو :- الٖا

                                                           
1

مركز،اللمبءالسىويالسبثغػشرالذٌممراطٍخواالوزخبثبدفًالذولالؼرثٍخ"مشروعدراسبدالذٌممراطٍخفًالجلذانالؼرثٍخ"مجموػخثبدثٍه،

 ؟؟؟؟؟( اين رقم الصفحة ) 2007دمشكللذراسبدالىظرٌخوالذموقالمذوٍخ
2
Andrew Reynolds , Ben Reilly and Andrew Ellis," Electrol system design: The New International IDEA" 

Handbook , International Institute for Democracy and Electoral Assistance,( IDEA,Sweden, 2008). P.p. 20-22. 
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ً
 في خضر مثلما للبالص الؿياؾيت الخياة حٛيحر ؤو حك٨يل في( مغة ألو٫  جُبي٣ها ٖىض زانت) الاهخسابيت الىٓم جازغ ٢ض :ؤوال

 ألاولى واخضة صٞٗت وع٢خحن في الىازب ي٣تٕر بإن ي٣ط ي حضيض اهخسابي بىٓام حاءث التي) ،1996 ٖام اهخساباث في بؾغاثيل
م ؤلاؾغاثيلي، ؤوال٨ىيؿذ البرإلاان في للخمثيل خؼبا ٖكغيً بحن لالزخياع والثاهيت الخ٩ىمت عثيـ الزخياع  ؤن مً وبالٚغ

  الاهخساباث جل٪ واٖخبرث ،(1مؿخ٣ل بك٩ل يخمان بالؤنهما متزامىحن الاهخسابحن
ً
 بط بؾغاثيل، صازل الؿياؾيت الخياة في ػلؼالا

 هٟىطا ؤُٖذ ٦ما ،جاعيسهما في مغة ألو٫  (واللي٩ىص الٗما٫) ال٨بحران الخؼبان بها ٞاػ التي اإلا٣اٖض في اهسٟايا هخاثجها ؤْهغث
ني الخؼب ، الثىعاث ٖلى اإلاداٞٓحن الكغ٢يحن خؼب قاؽ، خؼب Shas) الضيييت لل٨خلت  The National Religious الضيني الَى

Party  NRP, اإلاىخضة اليهىصيت الثىعاث خؼب َخىعاٍ، يهىصاث The United Torah Judaism )ٌٗوالخضيثت الهٛحرة ألاخؼاب وب 
 مغحٗيت طاث ؤخؼاب ؤعبٗت منها بؾغاثيل، صازل ألاخؼاب بحمالي هي خؼبا 20 مً حضيضا خؼبا 12 ال٨ىيؿذ صزل خيث وؿبيا

. 2ٖغبيت

 
ً
 في خضر مثلما مىه اإلاغحىة ألاَضاٝ يد٤٣ ختى الى٢ذ مً مدؿٗا الىليض الاهخسابي الىٓام يخُلب ٢ض ألاخيان بٌٗ في :زاهُا

م حكيلي،  جد٣ي٤ في يىجح لم الاهخسابي ٞالىٓام 1993 و 1989 اهخساباث مىظ بضؤ ٢ض الضيم٣غاَيت بلى الاججاٍ ؤن مً ٞبالٚغ
 ٖؿ٨غيت اه٣الباث زالزت قهضث التي البا٦ؿخاهيت للضولت باليؿبت خضر ما ايًا َى و 3 2000 ٖام اهخساباث بالفي ؤَضاٞه

  حٗغ٢ل ٧اهذ التي و 1999،4 ،1977 ،1958 ؤٖىام
ً
 .ٖامت بهٟت الضيم٣غاَي الخدى٫  و الاهخسابيت الٗمليت جُىع  صاثما

 الاهخخابُت الىظم جطمُم في ألاطاطُت اإلاعاًير :

يما اإلاجخم٘، ؤَضاٝ مً ٢ضع ؤ٦بر جد٣ي٤ في حؿهم مٗايحر ٖضة مغاٖاة يجب اهخسابي هٓام ؤر وي٘ ٖىض  ؤَم وٗغى يلي ٞو

: اإلاٗايحر َظٍ

ى : Representation الخمثُل -أ  للىٓم ألاؾاؾيت الؿماث ؤَم مً واخضة يد٤٣ الجضيض الاهخسابي الىٓام ؤن مً الخإ٦ض َو
 بط الاهخساباث، َغي٤ ًٖ مباقغة، ٚحر ألاولى اإلاٗياع، َظا لترحمت الؿياس ي الىا٢٘ في َغي٣خان يىحض خيث الضيم٣غاَيت،

 َغي٤ ًٖ مباقغة، الثاهيت والُغي٣ت ؤَضاٞهم، م٘ مدؿ٣ت ؾياؾاث لغؾم ٨ٞغيا مٗهم مخ٣ٟحن ؾياؾيحن الىازبىن  يسخاع

باث الخاليحن الؿياؾيحن اؾخجابت ا الكٗبيت للٚغ  الب٣اء وبٛيت الاهخسابي ال٣ٗاب electoral sanction ٖليه يُل٤ ٢ض مما زٞى
 . الؿلُت في

 ٚحر ؤو مباقغ بك٩ل يخم ٧ان ؾىاء  -representative democracy الخمثيليت الضيم٣غاَيت لخد٣ي٤ حضا َام  الخمثيل ومٗياع
 هديجت وطل٪ للجماَحر، ؤًٞل خياة جد٤٣ حيضة ٖامت ؾياؾت وبٖضاص الىازبحن إلاُالب الاؾخجابت بلى ياصر خيث -مباقغ

  5.آلزغ ػمان ومً إلا٩ان م٩ان مً الٗال٢ت َظٍ جسخل٠ بط بالضيىامي٨يت، جدؿم التي الٗمليت َظٍ

                                                           
1
Don Peretz and Gideon Doron, "Israel's 1996 elections:- A second political earthquake" , The Middle East Journal, 

(volume 50 number 4, autumn 1996), p530. 
2
Ibid, p. 537 

3
Alan Angell, Benny Pollack, "The Chilean Presidential elections of 1999-2000 and democratic consolidation", 

bulletin of Latin American research,( vol. 19, No.3 .Jul,2000), p.357. 
4
Singh, C., "MILITARY COUPS IN PAKISTAN AND THE CORPORATE INTERESTS HYPOTHESIS", Journal Of Third World 

Studies, (Vol. 28 No. (1) November 2013)  pp 47-59.  
5
.Christopher Wlezien, "Patterns of Representation: Dynamics of Public Preferences and Policy", The Journal 

of Politics, Cambridge University Press and Southern Political Science Association (Vol. 66, No. 1,Feb., 2004),p.2-
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يٟت وجدؿم  آلصاء الىازبحن ج٣ييم ٖمليت ؤن بط  Complexityوالتر٦يب بالخ٣ٗيض الخضيثت الضيم٣غاَياث في الخمثيل ْو
 ال بضعحت م٣ٗضة البرإلاان يىاحهها التي اإلاجخمٗيت اإلاك٨الث بٌٗ ؤن ٦ما للٛايت، نٗبا ؤمغا يٗض بغامجهم وصعاؾت الؿياؾيحن

 و٢ذ الؿياؾيىن  يبخٗض ما ٚالبا الٗملي الىا٢٘ في ؤهه بلى باإلياٞت ،(البُالت مثل) واخضة اهخسابيت صوعة في خلها يم٨ً
ا ٦بري  وزُِ مكغوٖاث ٖغى ًٖ الاهخساباث  ؤو اإلاكغوٖاث لهظٍ اإلاٗاعيحن مً به يٗخض ٖضص َىا٥ ي٩ىن  ؤن مً زٞى

 1.الؿياؾاث

 :زثِظُت ؤشياٌ ؤزبعت الىُابت ؤو الخمثُل وظُفت وجإخر 

ى: الجٛغافي الخمثيل .1  اإلاجلـ في لها اإلامثلحن مً ٖضص ٖلى مضيىت ؤو مداٞٓت ؤو مغ٦ؼ ؤو ٢غيت ؤو مى٣ُت ٧ل خهى٫  َو

 .الدكغيعي
 .ومؿخ٣لحن خؼبيحن بلى الىازبحن وي٣ؿم: ألايضيىلىجي الخمثيل .2

 ؤؾاؽ ٖلى ألاخؼاب َظٍ بٌٗ ج٣م لم وبن ختى خؼبيت ؤؾـ ٖلى اإلاجخم٘ ي٣ؿم: الؿياس ي ؤو الخؼبي الخمثيل .3
 .ؤيضيىلىجي

  البرإلاان ي٩ىن  بديث ٢ُاٖاث بلى اإلاجخم٘ ي٣ؿم: الىنٟي الخمثيل .4
ً
  ممثال

ً
  جمثيال

ً
 2.يمثله الظر اإلاجخم٘ لىا٢٘ مُاب٣ا

ى : Accessibility ؤلاجاحت -ة  في الخإزحر في ٢يمت له نىجه وؤن للجمي٘، مخاخت الاهخساباث في اإلاكاع٦ت بإن اإلاىاًَ قٗىع  َو
 الهىث ؤَميت بٗضم الكٗىع  يدؿغب ٣ٞض بض٢ت، صعاؾتها يجب التي الهامت اإلاٗايحر ؤخض و لبالصٍ، الخ٨م بصاعة َغي٣ت

 ألانىاث بَضاع بلى ياصر الاهخسابي الىٓام ٧ان بطا ؤو هؼيهت، ٚحر الاهخسابيت الٗمليت بإن قٗغ بطا للمىاًَ الاهخسابي
ى بالبرإلاان، م٣اٖض بإيت له ممثلحن ٞىػ  بلى جاصر ال التي الصخيدت ألانىاث مً ٖضص َىا٥ ي٩ىن  ؤن ؤر الاهخسابيت،  ما َو

  ؤلاؾماٖيليت مداٞٓت ٟٞي ألاخؼاب، مً ٖضص في ألازحرة اإلاهغيت الاهخساباث في خضر
ً
 نىث 128.896 ٖلى خؼبا 14 خهل مثال

ى  منهم ؤر يىل ولم 3(.481.384 بلٜ الصخيدت ألانىاث ٖضص بحمالي ؤن خيث) الصخيدت ألانىاث مً% 26.78 يك٩ل ما َو
 َظا ؤَميت وي٨مً والٟالخحن، الٗما٫ وؿبت مثل ما قٍغ لخد٣ي٤ ألانىاث مً ؤ٦بر ٖضص بَضاع ؤو البرإلاان، ًٖىيت قٝغ

 ازخياعيً) خ٣ي٣يت زياعاث الىازب جمىذ ؤو اإلاجخم٘ ؤَياٝ ٧ل جمثل ال التي الاهخساباث ؤن في الضيم٣غاَيت للٗمليت اإلاٗياع

يتها اإلاىخسبت اإلااؾؿاث ج٣ٟض( ألا٢ل ٖلى  .قٖغ
 الؿياؾيت الاخؼاب مً َاثل ٖضص يكتر٥ خيث با٦ؿخان في ايًا مىحىصة الاهخسابي الهىث اَضاع ْاَغة ؤن بالظ٦غ وحضيغ

 الٗامت الجمٗيت اًٖاء الهخساب 2013 اهخساباث في ٞمثال الانىاث مً ٧اٝ ٢ضع ٖلى يدهل ان صون  البرإلااهيت الاهخساباث في

 احمالي مً% 13.7خىالي ار) ٣ِٞ خؼبا 18 ؤن بال ،(الاخؼاب احمالي مً% 86.3 خىالي ار) الاهخساباث في خؼب 131 اقتر٥
 4.الٗامت الجمٗيت في م٣اٖض ٖلى خهلىا (الاخؼاب

 
 

              

                                                           
1
Otto H. Swank, BaukeVisser," Do Elections Lead to informed Public Decisions?", Public Choice, (Vol. 129, No. 

3/4, Dec., 2006), p.436. 
2
Andrew Reynolds , ," Electrol system design: The New International IDEA" Handbook , International Institute for 

Democracy and Electoral Assistance,( IDEA,Sweden, 2008) p.9-10            
3

:متاح على الرابط التالً الموقع الرسمً للجنة العلٌا لالنتخابات  

http://www.idea.int/esd/search.cfm  .  
4

 (.1)للمزٌد انظر ملحق رقم 
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 2013 لٗام الٗامت الجمٗيت اهخساباث في البا٦ؿخاهيت الؿياؾيت الاخؼاب جمثيل يىضح( 1) ق٩ل

 

 
 1(1) ع٢م ق٩ل

 الخمثيل جد٣ي٤ مً الضيم٣غاَي الؿياس ي الىٓام جم٨ً التي آلاصاة َى الاهخساب ٧ان بطا :Accountability  اإلاظاءلت -د
 الاهخسابي الىٓام ي٩ىن  ؤن ؤولى باب ٞمً ،(الىيابيت ؤو الخمثيليت الضيم٣غاَيت لخد٣ي٤ اإلاهمت الؿماث بخضي) الكٗبي

ظا. الدكغيٗيت باإلاجالـ اإلاغجبُت الغ٢ابيت للىْيٟت صاٖما له اإلاهاخب  :مؿخىيحن ٖلى يخد٤٣ ؤن يجب اإلاٗياع َو
ليه مم٨ً، ٢ضع بإ٦بر الىازبحن ؤمام الخ٩ىمت مؿئىليت ٢اٖضة ٖلى الؿليم الؿياس ي الىٓام ي٣ىم: الخ٩ىماث مؿاءلت .1  ٖو

غ ؤن ٞيجب  الخ٨م بصاعة في يٟكل ٖىضما الخا٦م الخؼب مً جإييضَم سخب ٖلى ال٣ضعة للىازبحن الاهخسابي الىٓام يٞى

ى صخيذ، بك٩ل غ ؤ٦ضٍ ما َو  الظر  "thermostatic model" الخغاعر  اإلااقغ همىطج في Christopher Wlezien ٞالؼيً ٦غؾخٞى
  2.الكٗبي والخمثيل الكٗبيت الاؾخجابت بحن يغبِ

ىص ٖلى اإلاىخسبحن اإلامثلحن مداؾبت ٖلى الىازب ٢ضعة وهي: اإلاىخسبحن اإلامثلحن مؿاءلت .2 ىا لم التي الٖى ظا بها، يٞى  يخإحى َو
 و. ألاخؼاب ٢بل مً مغ٦ؼيا حؿميتهم جخم ؤن مً بضال مغشخيه ازخياع في اإلادلي الىازب صوع  ٖلى الاهخسابي الىٓام خاٞٔ بطا

غ ؤهه هجض البا٦ؿخاوي الاهخسابي الىٓام الى هٓغها اطا  . لىازبيه حيض بك٩ل طل٪ يٞى

  خياصر، بك٩ل الاهخسابي الىٓام يٗمل ؤن يجب: Equal Chances اإلادؿاويت الٟغم -س
ً
 ؤو َاثٟت ألر الاهدياػ ًٖ وبٗيضا

 الظر الاهخسابي والىٓام. الخ٨م بصاعة ٦يٟيت في الخإزحر ؤو الؿياس ي للخمثيل مدؿاويت ٞغنا للجمي٘ وي٣ضم حماٖت، ؤو خؼب

حر في يىجح حر قإهه مً اإلادؿاويت الٟغم َظٍ جٞى  3.الؿياس ي للىٓام وال٨ٟاءة الاؾخ٣غاع مً ٦بحر ٢ضع جٞى

                                                           
1

 :موضح من خالل الشكل

 45.388.404: اجمالً عدد االصوات
 (.من اجمالً االصوات% 97بنسبة ) 43.965.788:  اجمالً االصوات التً ترجمت لمقاعد بالجمعٌة العامة

 (.من اجمالً االصوات% 3بنسبة ) 1.422.616: اجمالً االصوات المهدرة
2Stuart N. Soroka, Christopher Wlezien,Degrees of Democracy: Politics, Public Opinion, and Policy,           

Palgrave Macmillan Press,,2009.  
3

 2013، ٌولٌو 51، العدد مجلة الدٌمقراطٌة، "الشعب ٌنحاز للخٌار الدٌمقراطً: باكستان "، حسن محمد شافعً

االحزاب 
الممثلة

13.7%
االحزاب 

غٌر 
الممثلة

 86.3%

; 0

; 0
االصوات 
المهدرة

3%

االصوات 
الممثلة

97%

0%0%

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Christopher%20Wlezien
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Stuart%20N.%20Soroka
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Christopher%20Wlezien
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 ألاميت، وؿبت) اإلاٗني البلض و٢ضعاث بم٩اهياث م٘ مخىاؾبا الاهخسابي الىٓام يىي٘ ؤن يجب :Sustainability الاطخدامت -ج
غاٞيت، الُبيٗت الجٛغافي، الاحؿإ الا٢خهاصر، اإلاؿخىي   في ي٣ىم الظر و الؿلُت، صاثغيت مبضؤ يخد٤٣ ختى...( بلخ الضيمٚى

ٍغ  .الخ٨م بلى للىنى٫  اإلاجخم٘ ؤَياٝ ٧اٞت ؤمام  -هٓغر  بك٩ل ولى  -اإلاجا٫ إلٞؿاح جضاولها، بم٩اهيت ٖلى حَى

 خ٤ والضوعيت، الجزيهت، الخغة الاهخساباث: وؤَمها: International Standardsلالهخخاباث الدولُت اإلاعاًير مع الاحظاق -ح
 قغاء ؤو ؤلا٦غاٍ ًٖ البٗض) الا٢ترإ خغيت ،(الا٢ترإ وؾغيت الاهخساباث ٖلىيت) اؾخثىاءاث صون  الٗام الؿغر  الا٢ترإ

 الى با٦ؿخان ؾٗذ ما َى و ،(هازب ل٩ل اإلاسى٫  الهىث ٢ىة في اإلاؿاواة ؤر) ٞغص ل٩ل واخض نىث بمبضؤ الالتزام ،(ألانىاث
 َظٍ جد٣ي٤ ويمان بصاعتها جخىلى لالهخساباث ٖليا لجىت بدك٨يل والخام 2012 لٗام( 20) ع٢م الخٗضيل زال٫ مً جىاٍٞغ

 يىء في وصعاؾخه البا٦ؿخاوي الىٓام جدليل الخالي الجؼء في وؾىداو٫  1.الاهخساباث ٖلى صوليت بغ٢ابت ؾمدذ ٦ما اإلاٗايحر،
اع . صعاؾخه ؾب٤ الظر الىٓغر  ؤلَا

: الباهظخاوي الىظام لخالت دزاطت: زاهُا

  خي الخؿىز  الباهظخاهُت الدولت ليشإة الخاٍز

 خؼب إلاىاحهت جإؾييها جبنى الظر زان ؤخمض الؿيض يض ٖلى با٦ؿخان لضولت الاؾخ٣الليت الخغ٦ت الاؾالميت الغابُت ٢اصث

 ؤخمض الؿيض له جهضي الظر ألامغ بليه اؾالميت عمىػ  يم الى وؾٗذ ،2 1885 ٖام للهىضوؽ اهجلترا ؤؾؿخه الظر اإلااجمغ
 ٦هيئت الاؾالميت الغابُت ؤن بال اإلااجمغ، خؼب الى الاهًمام بٗضم اإلاؿلمحن هاقضث التي الاؾالميت الخغ٦ت ماؾـ زان

 ٖاما ٖكغيً مً ي٣غب بما اإلااجمغ خؼب جإؾيـ بٗض ار 1912 ٖام ختى جخإؾـ لم الهىض مؿلمي بةؾم جخدضر مؿخ٣لت
.  للغابُت عثيـ ؤو٫  زان ؤٚا واهخسب

  اإلااجمغ خؼب َما الهىض في ؤؾاؾيخحن ٢ىجحن بحن وحظبا قضا طل٪  جلذ التي الٟترة وقهضث
ً
 الغابُت وخؼب للهىضوؽ ممثال

  الاؾالميت
ً
ُالب للمؿلمحن ممثال

ُه
 ٞيضعالي اجداص بة٢امت باإلاُالبت مغوعا( ل٨ىاو ميثا١) 1916 ٖام ٖليه اج٤ٟ طاحي بد٨م واإلا

  اؾخ٣الال اإلاؿلمت ألا٢اليم بمىحبه يمىذ ،1929 ٖام حىاح مدمضٖلي يض ٖلى بالهىض
ً
 الىػاعاث في اإلاؿلمحن وبقغا٥ طاجيا

ى وؤلا٢ليميت اإلاغ٦ؼيت  اإلاُالبت الى باإلاؿلمحن خضا مما الىا٢٘ ؤعى ٖلى يخد٤٣ لم بهه بال ،19353 ٖام ٢اهىن  به نضع الظر َو

 ؤؾاؽ ٖلى الهىض ججؼثت بلى يضٖى عؾمي بُلب الاؾالميت الغابُت خؼب ج٣ضم خيىما 1940 ٖام مىظ البا٦ؿخاهيت الضولت ب٣يام
ماء ؤٖلً و٢ض صيني، ٌ الغابُت ٖػ  للمكاع٦ت ٖاصلت نيٛت ايجاص في اإلاداوالث ٧ل ٞكل بٗض ؤزغي، حؿىيت ؤيت في الضزى٫  ٞع

 للكاٖغ ٨ٞغة ٧اهذ با٦ؿخان هي بؾالميت وؤزغي  َىضوؾيت صولت الى الهىض ج٣ؿيم) واإلاؿلمحن الهىضوؽ مً ٧ل بحن الخ٨م في

.   4(1930 ٖام َغخها ب٢با٫ مدمض

                                                           
:ثًمثالًرمرٌراًٌمٍمالؼملٍخاالوزخبثٍخٌمكهاالطالعػلٍهػلىالراثطالزبلًوراػذاالرذبداال1

www.idea.int/resources/analysis/loader.cfm 
2
Ahsan, Abdullah, "Pakistan since Independence: An Historical Analysis", Muslim World, (Vol. 93, Issue 3/4, 

Jul/Oct2003), p.352. 
3
A. Q. Sial,"Sovereignty of People-Pakistan: A Case Study", South Asian Studies, (Vol. 26, No. 1, January-June 2011), 

pp.121-123. 
4

اسات والبحوث ر، رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة، معهد الددور االحزاب السٌاسٌة فً التحول الدٌمقراطً فً باكستانخالد عبد الرحٌم سالمة، 

. 86 ص،  2011اآلسٌوٌة، جامعة الزقازٌق، 
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  حىاح ٖلى مدمض ال٣اثض واهخسب مؿخ٣لت خغة صولت با٦ؿخان ؤٖلىذ م1947 ؤٚؿُـ مً ٖكغ الغاب٘ اليىم وفى
ً
  خا٦ما

ً
 ٖاما

 ،1 ْاإلات ب٣ؿمت اإلاؿلمىن  وزغج الخ٣ؿيم ٨ٞغة واهخهغث. الجضيضة ؤلاؾالميت الضولت با٦ؿخان ٖانمت( ٦غاحص ى) فى لها
  بىجالصيل) قغقى:  ٢ؿمحن مً با٦ؿخان وج٩ىهذ

ً
 ،٦2م 142776 ومؿاخخه آهظا٥ مليىن  42 ؾ٩اهه ٖضص البىٛا٫ َى( خاليا

غبى ى ٚو ضص الٛغبيت والبىجاب والؿىض وبلىزؿخان الٛغبيت الكماليت الخضوص والياث َو   33 هدى آهظا٥ ؾ٩انها ٖو
ً
 مليىها

 َغي٤ بال بينهما لالجها٫ ؾبيل ي٨ً ولم الهىضوؾخان، ؤعاض ى مً متر ٦يلى 2000 خىالى بنهما يٟهل ،٦2م 803000 ومؿاخخه
  50 بدىالى ٖضصَا ي٣ضع ٦بحرة بؾالميت ٦خلت الهىضوؾخان فى وب٣ى متر، ٦يلى 48000 مؿاٞخه وجبلٜ البدغ

ً
 2.آهظا٥ مليىها

 ٖىامل لدكاب٪ هديجت حاءث ٣ٞض ألابٗاص، مخٗضصة ْاَغة ٞهى ٣ِٞ، واخض ٖامل بلى با٦ؿخان وكإة بعحإ الخُإ مً بهه
امت بؾالمى، ؾياس ى ٢ىمى وعى مثل ومخضازلت ٖضيضة  ؤلاؾالميت للغؤؾماليت ا٢خهاصيت مهالح و٢اصعة، ٞٗالت ؾياؾيت ٖػ

.  3الخىا٢ًاث َظٍ مً الاؾخٟاصة خاولذ بغيُاهيت وؾياؾت.. الهىضوؽ مً مىاٞؿت بضون  بيكاَها ال٣يام فى وعٚبتها

 م،1956 ٖام ختى 1947 ٖام مً اؾخمغ الظي اإلاا٢ذ الضؾخىع : هى صؾاجحر ؤعبٗت آلان ختى بوكائها مىظ با٦ؿخان قهضث و٢ض

 الضؾخىع  و م،1962 ٖام فى الثالث الضؾخىع  نضوع  زم م،1958 ٖام فى بلٛاٍئ جم ؤن بلى به الٗمل اؾخمغ الظي م1956 صؾخىع 
 1973.4 ٖام فى الهاصع الضاثم

:-  اإلااكذ الدطخىز  :- ؤ

 الٟيضعاليت، للخ٩ىمت الخىٟيظي الغؤؽ َى ٞيها الٗام الخا٦م ٧ان با٦ؿخان فى بغإلااهيت خ٩ىمت اإلاا٢ذ الضؾخىع  ؤ٢ام 
ما٫ ٧ل ٧اهذ خيث  بىاء يماعؾها واؾٗت، و٢ًاثيت وحكغيٗيت جىٟيظيت ؾلُاث وله باؾمه، جخم الخ٩ىمت فى الخىٟيظيت ألٖا
 لبا٦ؿخان الخإؾيؿيت والجمٗيت الٗام الخا٦م مً جخ٩ىن  ٧اهذ التى الدكغيٗيت، الؿلُت ؤمام اإلاؿئىلحن الىػعاء ههيدت ٖلى

  79 وجًم واخض، مجلـ مً جخ٩ىن  ٧اهذ التي
ً
  اهخسابهم يخم 5 ًٖىا

ً
 و٧اهذ. ؤلا٢ليميت الدكغيٗيت الهيئاث بىاؾُت حميٗا

. للضولت صؾخىع  وي٘ يخم ؤن بلى ٞيضعاليت حكغيٗيت ٦هيئت الٗمل بلى باإلياٞت الضؾخىع  وي٘ الجمٗيت لهظٍ ألاؾاؾيت اإلاهمت
  اإلاا٢ذ الضؾخىع  ؤ٢ام و٢ض

ً
  هٓاما

ً
 الخضوص وب٢ليم والؿىض البىجاب: ألاعبٗت ألا٢اليم ٞيه جمخٗذ با٦ؿخان، فى ٞيضعاليا

 6.مؿخ٣لت ٢اهىهيت بصخهيت الكغ٢يت والبىجا٫ الٛغبيت الكماليت

  :-1956 دطخىز : ب

:- 7في جتر٦ؼ الضؾخىع  وايعى واحهذ زالٞيت مكا٧ل الضؾخىع  َظا قهض

. بؾالميت صولت ب٢امت ٢ًيت - ؤ
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.  للضولت الٟيضعالى الخ٩ىيً مك٩لت - ب

 با٦ؿخان حمهىعيت باؾم حٗٝغ ٞيضعاليت حمهىعيت با٦ؿخان ؤن ٖلى هو ٣ٞض للضؾخىع، ؤلاؾالميت بالخهاثو يخٗل٤ ٞيما

  الجمهىعيت عثيـ ي٩ىن  ؤن واقتٍر ؤلاؾالميت،
ً
 ٖلى ج٣ىم ، صيم٣غاَيت صولت با٦ؿخان ؤن ٖلى الضؾخىع  م٣ضمت وههذ. مؿلما

 جىٓيم مً ألاٞغاص جم٨حن ويغوعة ؤلاؾالم بها حاء ٦ما ، والدؿامذ واإلاؿاواة والخغيت الاحخماٖيت الٗضالت مباصيء ؤؾاؽ

  خياتهم
ً
٣ا   ي٩ىن  ٢اهىن  ؤي بنضاع بم٩ان ٖضم ٖلى الضؾخىع  هو و٢ض. ومخُلباجه ؤلاؾالم لخٗاليم ٞو

ً
 ال٨غيم لل٣غآن مٗاعيا

  1.الؿىت ؤو

 الجمهىعيت عثيـ مً ٧ل يض فى الٟيضعاليت الخىٟيظيت الؿلُت الضؾخىع  وي٘ ٣ٞض للضولت الٟيضعالي للخ٩ىيً باليؿبت ؤما
 الىَىيت الجمٗيت ؤًٖاء مً جخ٩ىن  اهخسابي، مجم٘ ؤو اهخسابيت ٧ليت بىاؾُت الجمهىعيت عثيـ باهخساب و٢ط ى والىػاعة

اث٠ الغثيـ ويماعؽ واخضة، مغة للخجضيض ٢ابله ؾىىاث زمـ إلاضة مىهبه يخىلى ؤلا٢ليميت، والجمٗياث  حكغيٗيت ْو
اث٠ بٌٗ َىا٥ ٧اهذ وبن وػعاثه، ههيدت ٖلى بىاء مسخلٟت، وبصاعيت وجىٟيظيت  حٛيحر ؤَمها ال٣غاع، باجساط ٞيها يىٟغص الْى

 2.الىػعاء عثيـ وب٢الت

 الدكغيٗيت الؿلُت ؤمام حماٖيت مؿئىليت مؿئىلحن الىػعاء عثيـ ههيدت ٖلى بىاء الغثيـ يٗينهم الظيً الىػعاء وي٩ىن 

. الىَىيت بالجمٗيت يٗٝغ واخض حكغيعى ومجلـ الغثيـ مً جخ٩ىن  التى الٟيضعاليت

  مىخسبحن ًٖى 300 الىَىيت الجمٗيت وجًم
ً
  اهخسابا

ً
 الٛغبيت، وبا٦ؿخان الكغ٢يت با٦ؿخان مً ٧ل بحن بالدؿاوي  مباقغا

 يم٨ً ول٨ً ؾىىاث، زمـ الىَىيت الجمٗيت مضة و٧اهذ واخض، ب٢ليم فى الٛغبيت با٦ؿخان ؤ٢اليم جىخيض جم ؤن بٗض وطل٪

 3.الىػعاء ههيدت ٖلى بىاء خلها للغثيـ

 الؿلُخحن مً مهٛغة وسخت والٛغبيت الكغ٢يت با٦ؿخان مً ٧ل فى ؤلا٢ليميت والخىٟيظيت الدكغيٗيت الؿلُخان و٧اهذ
 والظي الغثيـ، بىاؾُت اإلاٗحن ألا٢اليم خا٦م فى ؤلا٢ليميت الخىٟيظيت الؿلُت ٞخخمثل الٟيضعاليت، والخىٟيظيت الدكغيٗيت

  ًٖى 300 مً اإلا٩ىهت ؤلا٢ليميت الدكغيٗيت الجمٗيت ؤمام مؿئىلحن وػعاء ههيدت ٖلى بىاء ؾلُخه يماعؽ
ً
. ؤيًا

  :-1962 دطخىز : ث

  1962 ٖام قهض
ً
يت ألاخ٩ام وعٞ٘ آباص بؾالم بلى ٦غاحص ي مً با٦ؿخان ٖانمت حٛيحر مثل مخٗضصة ؤخضازا  وجُبي٤ الٗٞغ

 ؤُٖى والظر ،(البا٦ؿخاهيت الجمهىعيت) بلى( ؤلاؾالميت با٦ؿخان حمهىعيت) مً الضولت اؾم ٚحر الظر الجضيض الضؾخىع 
لى الخىٟيظيت للؿلُت واؾٗت ؾلُاث  عثيـ الضؾخىع  وحٗل الدكغيٗيت، بالؿلُت باإلا٣اعهت الجمهىعيت عثيـ عؤؾها ٖو

لى ال٣اثض َى الجمهىعيت .5خلها وخ٤ الىَىيت، الجمٗيت زاعج مً الىػعاء بزخياع خ٤ وؤُٖاٍ ،4للضٞإ ألٖا
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 عثيـ اهخساب وي٩ىن . الجمهىعيت عثيـ يسخاٍع الظر الخا٦م يض في ب٢ليم ٧ل في الخىٟيظيت الؿلُت الضؾخىع  حٗل ٦ما 
  البا٦ؿخاهيت الجمهىعيت

ً
 80000 يًم اهخسابي مجم٘ ؤو ٧ليت َيئت بىاؾُت اإلاباقغ ٚحر الاهخساب بُغي٣ت 1962 لضؾخىع  َب٣ا

 الخٗضيل في ؤل120٠ الى الٗضص َظا ػاص ٢ض و 2ؤلا٢ليمحن بحن بالدؿاور  مىػٖت ،1ألاؾاؾيت الضيم٣غاَياث ؤًٖاء مً شخو

. 3الضاثم الضؾخىع  ٖلى الثامً

غب قغ١  في ا٢ليميخحن وخ٩ىمخحن مغ٦ؼيت خ٩ىمت الى الضولت ي٣ؿم ٞيضعالي الضؾخىع  َظا في الخ٨م هٓام  ٦ما با٦ؿخان، ٚو
 باالياٞت الضيً واٖخىا١ اإلاهىت ازخياع وخغيت الخٗبحر ٦د٤ ألاؾاؾيت الخ٣ى١  ًٖ للخضيث ألاولى اللبىت الضؾخىع  َظا وي٘

 الضؾخاجحر مً يٗض ؤهه 1962 صؾخىع  يٗيب ما وؤَم 4.الخ اإلاؿ٨ً، في والخ٤ الخياة، في الخ٤ مثل ألازغي  اإلاضهيت الخ٣ى١  الى
 ي٣ل ال ما مىا٣ٞت الضؾخىع  حٗضيل جمغيغ  ويخُلب وم٣ٗضة زانت ٖمليت زال٫ مً بال مىاصٍ حٗضيل يم٨ً ال خيث الجامضة،

 5.الغثيـ ٢بل مً اإلاهاص٢ت زم الىَىيت الجمٗيت ؤو البرإلاان في الثلثحن ؤٚلبيت ًٖ

:- 1973 لعام الداثم الدطخىز : ر

  ؤ٢ام صؾخىع 
ً
  هٓاما

ً
، بغإلااهيا

ً
 الغؤؽ الىػعاء وعثيـ للضولت الضؾخىعي الغؤؽ َى الجمهىعيت عثيـ ٞيه ؤنبذ ٞيضعاليا

. الخىٟيظيت و ال٣ًاثيت الدكغيٗيت، الضولت ماؾؿاث اؾخ٣الليت ٖلى ويىو لها، الخىٟيظي

  با٦ؿخان فى الؿياس ى الىٓام وي٣ىم
ً
 ؤمام مؿئىلت جىٟيظيت ؾلُت وحىص ٖلى م،1973 ٖام الهاصع الضاثم للضؾخىع  َب٣ا

 ويخ٩ىن ( الدكغيٗيت الؿلُت) الكىعي مجلـ ويمثل مؿخ٣ل، ٢ًاجى هٓام ْل فى الجمهىعيت عثيـ بقغاٝ جدذ البرإلاان

. 6الىَىيت والجمٗيت الكيىر مجلـ مً

اث بحن جىاػن  بيجاص هدى الؿعى بلى يغح٘ با٦ؿخان فى الدكغيٗيت الؿلُت ج٩ىيً فى الىٓام بهظا ألازظ ولٗل  مً اإلادليت الجٖز

ت هاخيت   87 مً يخ٩ىن  ٧ان الكيىر ٞمجلـ ؤزغي، هاخيت مً اإلاغ٦ؼيت والجٖز
ً
 ؤ٢اليم بحن اإلاؿاواة ٨ٞغة ٖلى يٗخمض ًٖىا

، 41بـ يمثل ألاعبٗت ألا٢اليم مً ب٢ليم ٧ل ؤن خيث با٦ؿخان، ومىا٤َ
ً
 ٖلماء مً ؤًٖاء 5 ب جمثل ب٢ليميت حمٗيت و٧ل ًٖىا

. ألازغي  واإلاهً والخ٨ىى٢غاٍ الضيً

.  ؤًٖاء 3 بـ( آباص بؾالم) والٗانمت ؤًٖاء 8 بـ الٟيضعالى ؤلاجداص إلصاعة الخايٗت ال٣باثل مىا٤َ وجمثل

 ( 217) مً وجخ٩ىن  الدكغيٗيت، الؿلُت فى الخ٣ي٣ى الث٣ل جمثل ٞهى الىَىيت الجمٗيت ؤما
ً
٤ م٣ٗضا  مً ألاولى اليسخت ٞو

 للؿيش واخض وم٣ٗض للهىضوؽ ومثلها للمؿيديحن م٣اٖض( 4) اإلاؿلمت ٚحر لؤل٢لياث م٣اٖض( 10) منها الضاثم، الضؾخىع 

 . للمؿلمحن الاهخسابيت الضواثغ ؤؾاؽ ٖلى قٛلها ٞيخم م٣اٖض( 207)الـ ؤما( ال٣اصاهيت للجماٖت واخض وم٣ٗض والبىطيحن
ً
ب٣ا  َو
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 الجمٗيت ؤمام حماٖيت مؿئىليت مؿئىلت الىػاعة ٞةن زم ومً البرإلااوى، بالىٓام جإزظ با٦ؿخان ٞةن الضاثم للضؾخىع 

 ملؼم الجمهىعيت عثيـ ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع 1.بإ٦ملها الىػاعة اؾخ٣الت بالًغوعة حٗنى الىػعاء عثيـ واؾخ٣الت الىَىيت،

 الضؾخىع  مً( ب85/2) اإلااصة ٖلى الخ٤ يياء الججرا٫ ؤصزله الظي الخٗضيل بمىحب ؤهه بيض الىػعاء، عثيـ ا٢تراخاث بدىٟيظ
 خ٤ له ؤنبذ ٦ما الىَىيت، الجمٗيت وخل ب٢التها وخ٤ الخ٩ىمت ؤٖما٫ ٖلى واإلاغاحٗت ؤلاقغاٝ خ٤ الجمهىعيت لغثيـ ؤنبذ

 2. الجيل ؤع٧ان َيئت وعثيـ ألا٢اليم خ٩ام حٗيحن

 ؤو٫  ٧ان حٗضيالث، ٖضة ٖليه ؤصزلذ ٦ما مغة مً ؤ٦ثر 1973 لٗام البا٦ؿخاوي بالضؾخىع  الٗمل حٗلي٤ جم ؤهه بالظ٦غ الجضيغ
 ؤٖلىذ خيث الخ٤ يياء مدمض الججرا٫ به ٢ام ٖؿ٨غر  اه٣الب بٗض م1977 ٖام في الضاثم البا٦ؿخاوي للضؾخىع  حٗلي٤

يت، ألاخ٩ام  ٖليه ؤحغيذ الظر م1973 ٖام بضؾخىع  والٗمل اإلاضوي الخ٨م حك٨يل بٖاصة جم م1985 ٖام في ؤهه بال الٗٞغ

يت ألاخ٩ام مغخلت ببان الهاصعة ال٣ىاهحن ٧اٞت ٢بى٫  منها حظعيت حٗضيالث .  الضؾخىع  حٗض٫ التي ال٣ىاهحن يمنها ومً الٗٞغ

 وخل ؤزغي  مغة بالضؾخىع  الٗمل حٗلي٤ ٞخم مكٝغ بغويؼ الججرا٫ ب٣ياصة ٖؿ٨غر  اه٣الب خضر م1999 ٖام ؤ٦خىبغ 15 وفي

 الىػعاء عثيـ ب٢الت نالخياث للغثيـ يٗيض بما الضؾخىع  حٗضيل ٖلى يىو م،2002 ٖام عثاس ي مغؾىم نضع ختى البرإلاان،
.  ؾىت 18 بلى الاهخساب ؾً جسٟيٌ وجم البرإلاان، وخل

اصة بغإلااهيت اهخساباث هٓمذ الخٗضيل لهظا وهديجت  ٖام في م1973 ٖام بضؾخىع  الٗمل بلى الغحٕى جم و اإلاضوي الخ٨م إٖل
 و 2007 ٖام نهايت في قهغيً إلاضة ؤزغي  مغة ٖل٤ زم الٗام، هٟـ مً صيؿمبر 31 في حٗضيالث ٖضة له ؤحغيذ والظر 3م2002

ى 2012ٞبرايغ في 1973 صؾخىع  ٖلى ؤحغيذ التي الخٗضيالث آزغ ٧اهذ . 4لالهخساباث الٗليا اللجىت بةوكاء الخام الخٗضيل َو

 342 مً جخ٩ىن ) الىَىيت الجمٗيت مجلؿحن مً م٩ىن  بغإلاان مً با٦ؿخان في الخالي الى٢ذ في الدكغيٗيت الؿلُت وجخإل٠
 مضتها لىاليت اإلاؿلمحن؛ لٛحر مسههت م٣اٖض 10و لليؿاء مسههت م٣ٗضا 60و الكٗبي باال٢ترإ ييخسبىن  منهم 272 ًٖىا

 اإلاداٞٓاث مجالـ ٢بل مً مباقغ ٚحر بك٩ل ؤًٖاٍئ ييخسب ؛ م٣اٖض 104 مً يخ٩ىن ) الكيىر ومجلـ 5،(ؾىىاث زمـ
  ججضص ؾىىاث ؾذ مضتها لىاليت الىَىيت الجمٗيت في' ألاعاض ي وممثلي

ً
 البا٦ؿخاوي البرإلاان يخىلى و 6(.ؾىىاث زالر ٧ل ههٟيا

  ي٩ىن  ؤن يكتٍر و واخضة مغة اهخسابه بٖاصة ويجىػ  ؾىىاث زمـ إلاضة الجمهىعيت عثيـ اهخساب مهمت بمجلؿيه
ً
.  مؿلما

.  7 ٞيضعالي وػعاء مجلـ ويٗاوهه الىَىيت الجمٗيت ؤًٖاء بحن مً الجمهىعيت عثيـ ٞيٗيىه الىػعاء عثيـ ؤما

يما  ٖلى الخهى٫  با٦ؿخان مىاًَ ل٩ل ي٨ٟل بما ال٣ًاء اؾخ٣ال٫ ٖلى الضؾخىع  ؤ٦ض ٣ٞض ال٣ًاثيت، بالؿلُت يخٗل٤ ٞو
لى ٖليا، مد٨مت ب٢ليم ٞل٩ل ال٣ًاء، ؤمام مدؿاويت ٞغم ا يٗخبر ٖليا اؾخئىاٝ مد٨مت جىحض الٟيضعالى اإلاؿخىي  ٖو  ٢غاَع
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 وما والخىٟيظيت الدكغيٗيت الؿلُخحن مً ٧ل ؤٖما٫ صؾخىعيت مضي فى البذ ؾلُت جمل٪ و با٦ؿخان، مدا٦م ل٩اٞت ملؼم

 مد٨مت واليت ول٩ل با٦ؿخان، في ال٣ًاثيت الؿلُت عؤؽ( الٟيضعاليت) الٗليا اإلاد٨مت حٗخبر. و٢غاعاث ٢ىاهحن مً ٖنهما يهضع

 حٗخبر التي ؤلاؾالميت الكغيٗت بخُبي٤ اإلاسخهت ألامىع  في جىٓغ و الٟيضعاليت الكغيٗت مد٨مت جىحض ٦ما 1بها، زانت ٖليا
. 2الضؾخىع  بىو للبالص ألاؾاس ي ال٣اهىن 

 :-الدطخىزٍت الخعدًالث* 

، ٖكغيً الضاثم البا٦ؿخاوي الضؾخىع  قهض 
ً
يما 2012،3 ٖام ألازحر و 1974 ٖام ألاو٫  ٧ان حٗضيال  وؿخٗغى يلي ٞو

:- البا٦ؿخاوي الؿياس ي الىٓام في الخإزحر قإنها مً ٧ان التي الخٗضيالث َظٍ بٌٗ

 ٚحر ٣ٞض البرإلااهيت الخ٣اليض ًٖ واضخا زغوحا ،1985 ٖام في ؤحغر  الظر الضاثم البا٦ؿخاوي للضؾخىع  الثامً الخٗضيل يٗض

 وماؾؿت اإلاغ٦ؼ في الهالخياث جغ٦حز ٖلى ي٣ىم الظر Quasi- Presidential form"" الغثاس ي قبه الىمىطج بلى الؿياس ي الىٓام
.  للضؾخىع  ؤلاجداصر الُاب٘ ق٩ل حٛيحر ٖلى ألازغ ؤ٦بر له ٧ان مما الغثاؾت

 ٖكغ الثالث الخٗضيل زال٫ مً البا٦ؿخاوي الؿياس ي للىٓام البرإلااوي الُاب٘ حٗيض ؤن اؾخُاٖذ قغي٠ هىاػ بصاعة ؤن بال

ه بىحىب الغثيـ ؾلُت ٢يض والظر 1997 ٖام ؤحغر  الظر   يضم لم الظر ألامغ الىػعاء، عثيـ بؾدكاعة ٖلى بىاء جهٞغ
ً
 َىيال

 الخٗضيل خؿم ختى 2003 لٗام ٖكغ الؿاب٘ الخٗضيل في ؤزغي  مغة الغثاؾت ماؾؿت بخياء ؤٖاص و الخ٨م الى مكٝغ حاء ٣ٞض
 الخٗضيل حاء زم. ػعصاعر  ٖلي آن٠ اإلاىخسب الغثيـ ٖهض في 2010 ٖام البرإلااوي الىٓام عوح الى بالٗىصة ألامغ ٖكغ الثامً

  2012 ٖام( الٗكغون) ألازحر
ً
ى لالهخساباث الٗليا للجىت مىٓما  الخدى٫  ٖمليت يبِ َغي٤ ٖلى ٦بحرة ٢ٟؼة يٗض ما َو

 بلى البالص جى٣ؿم َظا ٖلى وبىاء ٞيضعاليت، صولت البا٦ؿخان ؤن ٖلى البا٦ؿخاوي الضؾخىع  ويىو 4.با٦ؿخان في الضيم٣غاَي

: ؤلاصاعيت الخ٣ؿيماث مً ؤهىإ زالزت

 عثيـ ويٗحن الٛغبيت؛ الكماليت الخضوص وواليت والؿىض، والبىجاب، بلىقؿخان، وهي طاحي؛ خ٨م طاث والياث ؤعب٘  ـ1
 اإلادليت، الخ٩ىمت عثيـ يترؤؾه مىخسب حكغيعي مجلـ وحىص بلى باإلياٞت الىالياث، َظٍ مً واليت ل٩ل خا٦ما الجمهىعيت

 ٧ان آهظا٥ الغاَىت الؿياؾيت للٓغوٝ و٦ىديجت ما٢ذ بك٩ل مغاث ٖضة اإلادليت الدكغيٗيت اإلاجالـ ٖمل بي٣اٝ جم و٢ض

. م1999 ٖام اه٣الب بٗض ؤبغػَا

ما مداٞٓخان  ـ2 ما الٟضعاليت الخ٩ىمت جضيَغ ماء يدكاع٥ التي ال٣باثل مداٞٓت: َو  الخ٩ىمت م٘ قاونها جضبحر في ال٣باثل ٖػ
. الظاحي الخ٨م مً بىٕى جخمخ٘ التي الكما٫ ومداٞٓت الٟيضعاليت،

. ؤيًا الٟيضعاليت الخ٩ىمت وجضيٍغ آباص، بؾالم الٗانمت ب٢ليم  ـ3
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إة جدذ الؿياس ي جاعيسها مً ألا٦بر الجؼء با٦ؿخان ٢ًذ تهم الظر الٗؿ٨غر  الخ٨م َو  آلاخيان ؤٚلب في يُه
 ؤٚلب في يس٣ٟىن  الؿلُت مىدىا بطا الؿياؾيحن اإلامثلحن ؤن خحن في اإلاضهيت، اإلااؾؿاث همى ج٣ىيٌ ًٖ مؿئى٫  بإهه

 الخ٨م جم٨حن يديذ مما ؤيضيىلىحيت ؤو َي٩ليت ٢هىع  بؿبب وطل٪ البا٦ؿخاهيت للضولت والخىميت الاؾخ٣غاع جد٣ي٤ في ألاخيان

 1.الٗؿ٨غر 

ىا  الخٛحراث حؿخُ٘ ولم البا٦ؿخاهيت الؿياؾيت الخياة في مى٢ٗها ججض جؼا٫ ال ؤلا٢ُاٖيت الهيمىت ؤن مالخٓت يجب َو
 ٞيها بما الضولت ماؾؿاث ٧اٞت ٖلى حؿيُغ ٞهي ػخؼختها، ببا٦ؿخان جدضر التي والؿياؾيت والا٢خهاصيت الاحخماٖيت

 ؤن ٦ما الؿياؾيت الخياة في الٗؿ٨غيت اإلااؾؿت صوع  بخٗاْم البا٦ؿخاوي الؿياس ي الىٓام يخمحز لظا الٗؿ٨غيت، اإلااؾؿت
م واؾ٘ قٗبي ب٣بى٫  جدٓى مؿإلت الٗؿ٨غر  الىحىص  وآلياث الضيم٣غاَى الخدى٫  بسهىم حؿائالث مً يثاع ما ٧ل ٚع

٤ اإلااؾؿاث وجٟاٖل الؿلُت جضاو٫   فى الٗؿ٨غيت للماؾؿت الؿياس ى الضوع  جإؾيـ ويغجبِ 2.ٞٗا٫ صؾخىعي هٓام ٞو
 الؿياس ي الضوع  جإؾيـ في مهما صوعا البا٦ؿخاهيت الضولت جإؾيـ َغي٣ت لٗبذ ٣ٞض هٟؿها، الضولت بخإؾيـ با٦ؿخان

 ؤلاحخماعى البىاء منها ألاؾـ مً ٖضص بٟٗل ؤلاؾخ٣ال٫ بٗض ما مغخلت فى الضوع  َظا وحٗم٤ الضولت، في الٗؿ٨غيت للماؾؿت

. الهغاٖيت والبيئت

 َظا ؤن بال الجضيضة، الضولت صازل الٗغ٢يت ؤلاه٣ؿاماث ٖلى ي٣ط ى ؾٝى لها الضينى ألاؾاؽ ؤن اٞتراى ٖلى با٦ؿخان ٢امذ
كلذ الٗمليت، الىاخيت مً يدضر لم  ججّب  با٦ؿخاهيت ٢ىميت جُىيغ فى با٦ؿخان جإؾيـ مىظ اإلاخٗا٢بت الؿياؾيت الىٓم ٞو

اث ْهىع  اعجبِ ٣ٞض ؤلاه٣ؿاماث، َظٍ م طاتها الضولت جإؾيـ بمغخلت با٦ؿخان فى الٗغ٢يت ال٣ىميت الجٖز  م٣ىلت ؤن مً بالٚغ

ً با٦ؿخان" حىاح ٖلى مدمض با٦ؿخان ماؾـ  ٢ضع طاث م٩اهت جدخل جؼا٫ ال" الهىضيت ال٣اعة قبه فى اإلاؿلمحن حمي٘ َو

 فى اإلاجاَضيً ٞهاثل بٌٗ وجبنى م،1971 ٖام بىجالصيل اؾخ٣ال٫ يمى٘ لم َظا ؤن بال الؿياؾيت، با٦ؿخان ؤصبياث فى ٦بحر
خماص بلى البيئت َظٍ ؤصث و٢ض. 3ؤلاؾخ٣ال٫ زياع ٦كمحر اث َظٍ إلزماص ؾياؾيت ٦أصاة الجيل ٖلى اإلا٨ث٠ ؤلٖا  ال٣ىميت، الجٖز
 َىضوؾيت صولخحن ب٢امت هٓغيت ٢ابليت واؾخمغاع والغمؼيت، اإلااصيت م٩ىهاتها ٖلى والخٟاّ الضولت، جماؾ٪ ٖلى الخٟاّ بهضٝ

 الاه٣الباث مً بالٗضيض البا٦ؿخان مغث ٦ما الخ٨م، فى ومكغوٖيتهم ٢ىتهم الٗؿ٨غيىن  اؾخمض َىا ومً ،4وبؾالميت
 الاؾخ٣غاع ٖضم مً خالت لٟترة با٦ؿخان وقهضث البا٦ؿخاهيت، الهىضيت الخغب الؾيما الخاعحيت والخغوب الضازليت
 الىسبت َبيٗت ال٣اثم، اإلاضوى الىٓام و الؿياؾيت ال٣ىي  وي٠ٗ والُاثٟيت، الٗغ٢يت الهغاٖاث في جمثلذ الؿياس ى

ياب الؿياؾيت  اإلاكا٧ل بلى باإلياٞت الؿياس ى، الٗى٠ ْاَغة وجٟا٢م البا٦ؿخاوى، الكٗب لضي الث٣افى البٗض ٚو
 الؿياس ي الىٓام في اإلاخٛلٛل ال٣ضيم ؤلا٢ُاعي والىٓام البحرو٢غاَيت، ؾيُغة و الخ٩ىميت ؤلاصاعة ٞؿاص الا٢خهاصيت،
  البا٦ؿخاهيت الهىضيت الخغب ٧اهذ ٦ما الخ٨م، في الٗؿ٨غر  للخضزل مبرعاث ؤوحض طل٪ ٧ل البا٦ؿخاوي

ً
 الى والخاحت زاعحيا

  اإلاضهيت وؤلايُغاباث الٟىض ى خاالث إلاىاحهت الٗؿ٨غر  الخضزل
ً
 اإلااؾؿت همى الى ؤصث التي الاؾباب ؤبغػ  مً صازليا

  واإلاجخم٘ الضولت ماؾؿاث ؤ٦ثر اإلااؾؿت َظٍ ؤنبدذ ؤن طل٪ ٖلى جغجب مما الؿياؾيت ٢ضعتها وػياصة الٗؿ٨غيت
ً
 جىٓيما

  م٣بى٫  بٖخ٣اص وؾاص للبالص الؿياؾيت الخياة فى بضوعَا الاخخٟاّ بلى  –ؤزغي  ٖىامل حاهب بلى  –ؤصي مما وخضازت
ً
 بإن قٗبيا
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 8/10/2008فً  10540جرٌدة الشرق االوسط، العدد 
2
Christine Fair, "The Pakistan army is here to stay: Prospects for civilian governance" International Affairs. (Vol. 83, 

No. 3, 2011) p. 571-588 
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 ؤمام الُغي٤ لخمهيض الالػمحن والؿياس ي الاحخماعي الخٛيحر ؤمام الُغي٤ جمهض ؤن حؿخُي٘ التي الىخيضة آلاصاة َى الجيل

  زالزحن مً ؤ٦ثر هدى ٖلى الٗؿ٨غيت اإلااؾؿت ؾيُغث و٢ض. الضيم٣غاَيت جد٣ي٤
ً
 ؤهٓغ) با٦ؿخان فى الؿلُت ٖلى ٖاما

 والخ٩ىمت زان ؤيىب مدمض الججرا٫ ب٣ياصة( م1969   -م1958) ألاولى الٗؿ٨غيت الخ٩ىمت ٧اهذ ٣ٞض ،(1 ع٢م الجضو٫ 
 ب٣ياصة(  م1988 -م 1977)  الثالثت الٗؿ٨غيت الخ٩ىمت و٧اهذ زان، يديى الججرا٫ ب٣ياصة(  م1971  -م1969)  الثاهيت الٗؿ٨غيت

.   مكٝغ بغويؼ الججرا٫ ب٣ياصة( م2008  -م1999)  ألازحرة الٗؿ٨غيت الخ٩ىمت ٧اهذ زم الخ٤، يياء مدمض الججرا٫

 مىخخبين ػير ؤو مىخخبين حُث مً الخطيُف و الخىم مدة: باهظخان زئطاء

 1( 1) ع٢م حضو٫ 

 الضولت وكإة ؤن بط ؤلاؾالميت، بال٣ىي  ٖال٢تها مؿخسضمت الؿياؾيت الؿاخت ٖلى ؾيُغتها الٗؿ٨غيت اإلااؾؿت ٞغيذ
  ،1947 ٖام وكإتها بٗض و الضولت جإؾيـ ٢بل ختى بينهما الٗال٢ت ؤعؾذ ٢ض الضيييت الهىيت طاث البا٦ؿخاهيت

ً
 صوع  ٖلى بؾدىاصا

.  البا٦ؿخاهيت للضولت ؤلاؾالميت الهىيت جإ٦يض في الاؾالميت ال٣ىي  جل٪

                                                           
1
IFES-PK Factsheet - Presidential Elections available at:  

http://www.presidentofpakistan.gov.pk/index.php?lang=en&opc=2&sel=4, and 
http://insider.pk/national/list-of-presidents-of-pakistan-since-1947-with-photos 

 ٚحر/  مىخسب الغثاؾت مضة الغثيـ 
 مىخسب

 جىفي و م1947 ؤٚؿُـ 4في با٦ؿخان ؤؾـ( الٗام الخا٦م) حىاح ٖلى مدمض 1

 م1948 ٖام ؾبخمبر 11

 مىخسب ٚحر

 مىخسب ٚحر 1954  –1949( الٗام الخا٦م) مدمض ٚالم 2

( الٗام الخا٦م) محرػا اؾ٨ىضع الججرا٫ 3
 با٦ؿخاوي عثيـ ؤو٫ 

1955–  1956 
 1956 ماعؽ

 مىخسب ٚحر
 

 مىخسب ٚحر 1969  –1958 زان ؤيىب مدمض الججرا٫ 4
 مىخسب ٚحر 1971  –1969 زان يديى مدمض الججرا٫ 5
 مىخسب 1973 -1971 بىجى ٖلى ال٣ٟاع طو 6
 مىخسب 1977  –1973 قىصعر  بلهي ًٞل 7
 مىخسب ٚحر 1988  –1977 الخ٤ يياء مدمض الججرا٫ 8
 مىخسب ٚحر 1993  –1988 زان اسخ٤ ٚالم 9
 مىخسب 1997  –1993 زان ؤخمض ٞاعو١ 10
ي٤ مدمض 11  مىخسب ٚحر 1999  –1998 َغاع ٞع
 مىخسب ٚحر 2008 -1999 مكٝغ بغويؼ 12
 مىخسب 2013  –2008 ػعصاعر  ٖلي آن٠ 13
 مىخسب الخالي الغثيـ خؿحن ممىىن  14

http://www.presidentofpakistan.gov.pk/index.php?lang=en&opc=2&sel=4
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 التى واإلاضهيت الٗؿ٨غيت البحرو٢غاَيت مً ههيبها البريُاوى الاؾخٗماع مغخلت ًٖ الجضيضة البا٦ؿخاهيت الضولت وعزذ ٦ما
 حك٩ل التي ألا٢اليم مً البا٦ؿخاهيت واإلاضهيت الٗؿ٨غيت البحرو٢غاَيت ٢ياصاث مٗٓم حاء ٣ٞض ؤلاخخال٫، ٖهض فى جإؾؿذ

، الهىض
ً
 ٧ل ؾعى حهاػيً ق٨ال و٢ض) واإلاضوى الٗؿ٨غي  بجىاخيها البحرو٢غاَيت بحن ٞانلت إلاؿاخت ؤؾـ الظي ألامغ خاليا

 واإلاجخم٘ هاخيت، مً( 1بها الخمؿ٪ في الاؾخمغاع ؤو الؿياؾيت الؿلُت الى للىنى٫  وؾيلت آلازغ اؾخسضام الى منهما
.  ؤزغي  هاخيت مً البا٦ؿخاوى

.  ؤلاؾخ٣ال٫ جلذ التى الؿىىاث مضي ٖلى ال٣ياصيت اإلاىانب ؤَم الٗؿ٨غيىن  يدخ٨غ ؤن الُبيعي مً ٧ان لظا

 الخاعيذى الٗضو مىاحهت فى الضولت خامى باٖخباٍع البا٦ؿخاهيت الاؾالميت ال٣ىي  ٢بل مً للجيل اإلامىىخت اإلا٩اهت وحٗاْمذ

يت ؤو ،(الهىضيت/  البىطيت) الخ٣ليضي  َىا٥ ٧ان( 1969–1958) زان ايىب مدمض الججرا٫ ٖهض ٟٞى ؤزغي، مغاخل فى الكيٖى

يت مىاحهت فى ٦داثِ حٗمل للٛغب مايضة بؾالميت صولت لبىاء اججاٍ يديت الكيٖى .  الؿٞى

  ؤلاؾالميت ال٣ىي  مثلذ و٢ض
ً
  ٖىهغا

ً
يت ؤن باٖخباع ، الضولت َظٍ بىاء فى عثيؿيا  وفى 2.اإلاغخلت جل٪ فى ؤلاؾالم يهضص ٖضو الكيٖى

 الخغ٦ت يض الخغب بَاع فى البا٦ؿخاوى الجيل صازل مهم بضوع  ؤلاؾالميىن  ٢ام( 1971–1969) زان يديى مدمض الججرا٫ ٖهض

 مً الخُىعاث جل٪ زلٟيت ٖلى جدىلذ با٦ؿخان فى ؤلاؾالميت الجماٖاث بن بل. الكغ٢يت با٦ؿخان فى البىٛاليت ؤلاهٟهاليت
 وفى 3.البا٦ؿخاوى الجيل صازل مً ٖملذ التى الخانت الٗؿ٨غيت جىٓيماتها لها ٩ٞان مؿلخت، جىٓيماث بلى صٖىيت حماٖاث

 الاخخال٫ يض الجهاص وحصجي٘ للضولت ؤلاؾالميت الهىيت ج٨غيـ ٖلى التر٦حز ٧ان( 1988-1977) الخ٤ يياء مدمض الججرا٫ ٖهض
يتى ما ٩ٞان ؤٞٛاوؿخان، فى الؿٞى يتى والاجداص الضازل، فى الٗلماهيت ألاخؼاب َى اإلاكتر٥ ٖضَو  ق٩لذ ٦ما. الخاعج فى الؿٞى

  ؤلاؾالميت الجماٖاث
ً
  ٖىهغا

ً
 الضولت مؿئىليت ؤهه ٖلى ٞؿغ والظي ألاٞٛاهيت، الؿاخت ٖلى" الجهاص" ؾياؾت جىٟيظ فى مهما

  واإلاجخم٘
ً
اب، يض الضولى الخدال٠ فى با٦ؿخان بهضماج ومىظ( 2008  –2000) مكٝغ بغويؼ الججرا٫ ٖهض وفى4.مٗا  خاو٫  ؤلاَع

 والجماٖاث هاخيت، مً والجيل الضولت بحن ٞانلت مؿاخاث بيجاص  -ألامغي٨يت والًٍٛى الضوليت البيئت جإزحر جدذ  -مكٝغ
خماص له يدؿنى ختى الخىاػن  مً ٢ضع ٖلى وخاٞٔ ؤزغي، هاخيت مً ؤلاؾالميت  يض فى حيضة ٧ىع٢ت ؤلاؾالميت ال٣ىي  ٖلى الٖا

 با٦ؿخاوي عثيـ ؤو٫ Asif Ali Zardari (2008-2013 ) ػاعصاعر  ٖلي آن٠ ؤما 5.الٗلماهيت اإلاٗاعيت ؤخؼاب نٗىص إلاىاػهت الىٓام
اب يض الخدال٠ الى الاهًمام جبريغ في مكٝغ ؤؾلىب هٟـ اجب٘ ٣ٞض ،(ؾىىاث زمـ) الغثاؾيت مضجه ي٨مل مضوي  ٖلى الاَع

تراٝ) الىَىيت واإلاهلخت الىا٢ٗيت ؤؾاؽ  والتي( ٦كمحر مك٩لت خل في اإلاخدضة الىالياث صوع  او للىيخى خلي٠ ببا٦ؿخان ٧ااٖل
 .6ال٣اٖضة جىٓيم مً التهضيض مىاحهت في ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث بلى الاهًمام ٨ٞغة جضٖم

 7:-الظُاطُت الخُاة في البازشة الظُاطُت ألاحصاب 
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م  الؿاخت ٖلى الؿيُغة ٖلى صؤبذ ٢ض ألاخؼاب مً ٖضصا ٞهىا٥ با٦ؿخان، في اليه ؤلاقاعة الؿاب٤ الخؼبي الخٗضص مً بالٚغ

يما الؿياؾيت، :  ألاخؼاب َظٍ ألَم اؾخٗغاى يلي ٞو

 البا٦ؿخاوي الكٗب خؼب Pakistan people's Political Party (pppp )الٗاإلايت ؤلاقترا٦يت اإلاىٓمت في ًٖى بقترا٧ي بؾالمي خؼب 
  ، 1967 ٖام في بىجى ٖلي ال٣ٟاع طو يض ٖلى جإؾيؿه جم. الىؾِ-يؿاع ؤخؼاب مً

ً
 َى و زان ؤيىب الججرا٫ هٓام ٖلى اٖترايا

 Asif Ali Zardari 1  ػعصعار ٖلي آن٠ ػوحها الخؼب عثاؾت جىلى بىجى بىٓحر م٣خل بٗض بط با٦ؿخان في الٟاٖلت ألاخؼاب ؤَم مً

 125 ٖلى الخؼب خهل. 2013 ٖام في الاهخسابيت ٞترجه ي٨مل مىخسب عثيـ ؤو٫  ؤنبذ و 2008 ٖام با٦ؿخان عثاؾت جىلى الظر

 َى ٦ما م٣ٗضا، 39بـ ؾىي ( 2013) ألازحرة الاهخساباث في يٟؼ لم ؤهه بال 2008 ٖام اهخساباث في الٗامت الجمٗيت في م٣ٗضا
. 2بالك٩ل مىضح

 ( ن) با٦ؿخان مؿلمي عابُت خؼبPLM-Nawaz-  Pakistan Muslim  League الغابُت ؤحىدت وؤخض با٦ؿخان، في خؼب ؤ٦بر زاوي 
ما٫ عحا٫ مً ٦بحرة َب٣ت ويًم حىاح مدمض ؤؾؿها التي الاؾالميت  في الٗامت الجمٗيت م٣اٖض خيث مً الثاوي حاء و٢ض ألٖا

ى اإلا٣اٖض مً ٖضص ؤ٦بر ٖلى خهل ٣ٞض 2013 اهخساباث في اما م٣ٗضا، 91بـ ٞاػ خيث 2008 اهخساباث  هجح ٦ما م٣ٗضا، 157 َو
. 3الغثاؾت م٣ٗض بلى الىنى٫  في خؿحن ممىىن  للغثاؾت الخؼب مغشح

 ؤلاؾالميت الغابُت خؼبPakistan Muslim  League (PLM)  في  وحاء الخإؾيـ خيث مً با٦ؿخان في الؿياؾيت الاخؼاب ؤ٢ضم 
 مً ٖضص ج٩ىيً الى طل٪ يغح٘ و ألازحرة البرإلااهيت الاهخساباث في بم٣ٗضيً بال يٟؼ لم ؤهه بال 2008 اهخساباث في الثالث الترجيب

 4.بالبرإلاان بم٣اٖض الٟىػ  خ٣٣ذ والتي ٖىه اإلايك٣ت الجضيضة ألاخؼاب

 اإلاخدضة ال٣ىميت الخغ٦ت خؼب MuttahidaQaumi Movement (MQM )٘بإهه ويٗٝغ آلان، ا٦ؿخانب في ؾياس ي خؼب ؤ٦بر عاب 
. 2013 اهخساباث في م٣ٗضا 23و 2008 اهخساباث في م٣ٗضا 25 ٖلى وخهل الؿىض، مى٣ُت ٖلى اإلاؿيُغ الخؼب

 

 
                                                           

1
Report on the Presidents of Pakistan, available at: 

http://www.presidentofpakistan.gov.pk/index.php?lang=en&opc=2&sel=4 
2
Pakistan National Assembly, Inter Parliamentary Union available at: 

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2241_A.htm 
3
Ibid. 

4
 List of Pakistan Political Parties available at: 

http://ecp.gov.pk/Misc/ListPolParties.aspx 
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 1( 2) ع٢م ق٩ل

 ني ٖىامي خؼب  وحٗٓيم الضيم٣غاَيت، والاقترا٦يت الٗلماهيت  مخبييا اليؿاع الى وييخميAwami National Party (ANP ) الَى
 م٘ باالقترا٥ ،1965 ٖام الى جغح٘ الؿياؾيت اإلاماعؾت مً جاعيسيت زلٟيت ٖلى 1986 ٖام جإؾـ الا٢خهاصر، الخ٩ىمي الضوع 
 2013.3 في واخض م٣ٗض و 2008 في ا م٣ٗض 13 ٖلى خهل و٢ض 2اإلاخدض، اإلاٗاعيت خؼب

 ٖمل مجلـ بجداص خؼب MuttahidaMajlis-e-Amal(MMA) في والؿياؾيت الضيييت ألاخؼاب بحن وكإ بؾالمي جدال٠ َى و 
  مكٝغ بغويؼ خ٩ىمت يض ٦مٗاعيت با٦ؿخان

ً
 ٖلى الٗاإلايت الخغب" بـ ؾمي إلاا ألامغي٨يت اإلاخدضة للىالياث جإييضٍ ٖلى اٖترايا

اب   بإر 2013 اهخساباث في الٗامت الجمٗيت في يمثل ولم 2008 اهخساباث في م٣اٖض 7 ٖلى الخؼب َظا خهل و٢ض 4،"ؤلاَع
 .م٣اٖض

 با٦ؿخان مؿلمي عابُت خؼب (ٝ)PML-Functional–Pakistan Muslim League ٖلى خهل ؤلاؾالميت الغابُت خؼب ًٖ اإلايك٤ 
 .2013 ٖام 6و 2008 ٖام م٣اٖض 5

 جمثيلهم ٧ان ؤخؼاب زالزت الى باالياٞت  
ً
م الاهخسابياجحن الضوعجحن في يٗيٟا ني الكٗبي الخؼب َو  National People's Party الَى

(NPP) بلىقخان ٖىامي خؼب ،2013 م٣اٖض 3و 2008 ٖام م٣ٗض ٖلى خهل والظر Balochistan National Party الكٗب وخؼب 
 . الاهخسابيخحن الضوعجحن في منهما ل٩ل واخض م٣ٗض  QaumiWatan Party (Sherpao)(قغپاو) البا٦ؿخاوي

 بههاٝ جدغي٪ با٦ؿخان خؼب ؤن بالظ٦غ والجضيغPTI ((Pakistan Tehreek-e-Insaf ى   خضيث خؼب َو
ً
 1996 ٖام جإؾـ وؿبيا

ب يض ٖلى  في بم٣ٗض ٞاػ ال٣هحر الخؼبي الخاعيش َظا وفي ،(الؿياؾت الى اججه و الغيايت جغ٥ الظر) زان ٖمغان ال٨غ٦يذ اٖل

  ي٨ً ولم 2002 اهخساباث في الٗامت الجمٗيت
ً
 35 بـ 2013 اهخساباث في ٞاػ زم 2008 لٗام الٗامت الجمٗيت اهخساباث في ممثال

  5.م٣ٗضا

 م 2013 لٗام الٗامت الجمٗيت اهخساباث في م٣ٗضا 15 ٖلى اإلاؿلمحن ٖلماء حماٖت خؼب خهل ٦ما   ي٨ً لم اهه مً بالٚغ
ً
 ممثال

 .2008 ٖام الٗامت الجمٗيت في
 .2013 ٖام 27 الى 2008 ٖام 18 مً ٖضصَم بعجٟ٘ ٣ٞض للمؿخ٣لحن باليؿبت ؤما

 ٖامت بهٟت الؿياؾيت الخياة في اإلاكاع٦ت ألاخؼاب ٖضص ٦ثرة يٗاوي الػا٫ البا٦ؿخاوي الاهخسابي الىٓام ؤن اإلاالخٔ ومً

 خؼبا 11 ؾىي  2008 اهخساباث في بم٣اٖض يٟاػ لم خحن في ؾياؾيا خؼبا 165 يىحض با٦ؿخان ٟٞي زانت بهٟت والاهخساباث

 6(.ٖغيهم الؿاب٤) ؤخؼاب 10الـ ؾىي  2013 واهخساباث
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 184خالد عبد الرحٌم سالمة، مرجع سبق ذكره، ص 
3
Pakistan National Assembly, Inter Parliamentary Union available at: 
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4
The Global Security Report on Pakistan, available at: 
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5
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 الباهظاجاهُت الاهخخاباث بها ججسي  التي الىُفُت : 

٤ با٦ؿخان في الاهخساباث ججغي   الىٓام باؾم يٗٝغ ،(3 ع٢م الك٩ل ؤهٓغ) الٗالم صو٫  مً% 14.4 في يُب٤ مسخلِ هٓام ٞو

لبيت/الخٗضصيت هٓامي بحن بالجم٘ الاهخساباث ججغي  خيثParallel System  اإلاخىاػر  ( الٗالم صو٫  مً% 39.4 جُب٣ه الظر) ألٚا
يت( الٗالم صو٫  مً% 38.9 في يُب٤ الظر) اليؿبي والخمثيل  ما وؤَم واخض، آن في( اإلاخدى٫  والهىث اليؿبيت ال٣اثمت) بىٖى

لبيت وؾلبياث ايجابياث بحن الخىاػن  بخضار ٖلى يٗمل ؤهه اإلاسخلِ الىٓام يمحز   1.اليؿبي الخمثيل و الخٗضصيت/ألٚا

 ججغر  التي الاهخساباث ٟٞي
 الجمٗيت م٣اٖض ٖلى

 ومجالـ الىَىيت الٗامت
 الازخياع يخم اإلا٣اَٗاث

 الىٓام اؾاؽ ٖلى
 ألاو٫  الٟاثؼ الاهخسابي

(FPTP) First Past The Post 
ى ،  هٓم ؤهىإ ؤبؿِ َو

لبيت  بط الخٗضصيت،/ألٚا
 ٖلى الخانل اإلاغشح يٟىػ 
 ألانىاث مً ٖضص ؤٖلى

لبيت يد٤٣ لم وبن ختى للىازبحن الصخيدت  يسخاع الخمثيل ؤخاصيت اهخسابيت صواثغ في وحؿخسضم ،(1+  الىه٠) اإلاُل٣ت ألٚا
  الىازبىن  ٞيها

ً
  مغشخا

ً
. الا٢ترإ وع٢ت ٖلى اإلاضعححن اإلاغشخحن بحن مً واخضا

ت اإلا٣اٖض ٖلى الاهخساباث ؤن بال ٤ بالخىاػر  جدؿب( اإلاؿلمت ٚحر لؤل٢لياث م٣اٖض 10 و لليؿاء م٣ٗضا 60) اإلادْٟى  هٓام ٞو

 ألانىاث بحمالي مً 2%5 ؤصوى خض خ٣٣ذ التي لؤلخؼاب)List Proportional Representation PR( الخؼبيت) اليؿبيت ال٣اثمت
لبيت هٓم ٖيىب جالفي يداو٫  اليؿبي الخمثيل هٓم ؤهىإ ؤخض َى اليؿبيت ال٣اثمت وهٓام( الصخيدت الاهخسابيت  الخٗضصيت/الٚا

.  البرإلاان في اإلا٣اٖض مً ممازلت خهت بلى الاهخساباث في مكاع٥ ؾياس ي خؼب ؤر ؤنىاث جغحمت َغي٤ ًٖ

 لهم الدؿلؿلي الترجيب باإلا٣اٖض الٟاثؼيً جغجيب ويدضص خؼبيت، ب٣اثمت الاهخساباث بضزى٫  خؼبي اثخالٝ ؤو خؼب ٧ل وي٣ىم

 3.اإلاغشخحن جغجيب الىازبىن  ٞيدضص اإلاٟخىخت ؤو الخغة لل٣ىاثم باليؿبت ؤما اإلاٛل٣ت، ال٣اثمت خالت في وطل٪ بال٣اثمت

ى PRاليؿبي الخمثيل هٓم مً الثاوي الىٕى ؤؾاؽ ٖلى ٞخجغي  با٦ؿخان في الكيىر مجلـ لًٗىيت الاهخساباث ؤما   ما َو
   Single Transferable Vote. 1 (STV) اإلاخدى٫  الىاخض الهىث بىٓام يٗٝغ

                                                           
1

: تاح على الرابط التالًم  IDEA الموقع الرسمً للمإسسة الدولٌة للدٌمقراطٌة و االنتخابات

http://www.idea.int/esd/search.cfm 
2
http://worldofelections.com/countries/pakistan/ 

3
  Andrew Reynolds ,P. 60.                                                                                                                
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نسبة تمثٌل كل نظام انتخابً فً دول العالم
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  الا٢ترإ وع٢ت ٖلى اإلاغشخحن جغجيب بد٤ الىازبحن جمخ٘ ؤؾاؽ ٖلى ي٣ىم  اهخسابي هٓام َى
ً
 ازخياع ؤيًا لهم يد٤) ازخياعيا

" صعوب خهت" باؾم يٗٝغ ما باؾخسضام باإلا٣ٗض اإلاغشح لٟىػ  الالػمت ألانىاث جددؿب زم ،(ؤعاصوا بن ٣ِٞ واخض مغشح
Droop quota  * جم التي الخهت يٟى١  ؤو يؿاور  ألاولى ألاًٞلياث مً ٖضص ٖلى الخانلىن  اإلاغشخىن  مباقغ بك٩ل ويٟىػ 

 جؼيض التي جل٪) ألاو٫  الٗض في اإلاىخسبحن اإلاغشخحن ؤنىاث مً جب٣ى ما جىػي٘ بٖاصة يخم زم. صعوب مٗاصلت زال٫ مً جدضيضَا

 ( اإلاُلىبت الخهت ًٖ
ً
 .اإلاخب٣حن للمغشخحن الا٢ترإ ؤوعا١ ٖلى الثاهيت ألاًٞلياث ٖضص بلى اؾدىاصا

 باهظخان في اإلاؿبلت الاهخخابُت ألاهظمت طلبُاث بعؼ :

م يىب ؾلبياث بحن جىاػن  زل٤ في اإلاخىاػر  للىٓام البضيهيت اإلامحزاث مً بالٚغ  خيث الٗيىب، مً يسلى ال ٞهى هٓام ٧ل ٖو
 البؿيِ الىازب ٖلى يهٗب الخ٣ٗيض قضيضة هٓام اهه ٦ما اإلامثلحن، ؤو اإلاغشخحن مً الخىحه مسخلٟتي قغيدخحن يسل٤

يت ألاهٓمت ٖيىب ٖبء جدمله الى باإلياٞت جىٟيظٍ، ب٨يٟيت الخانت الخٟانيل وبصعا٥ ٞهمه . له الٟٖغ

 باإلا٣اٖض الٟىػ  في جٟكل التي ألا٢لياث اؾدبٗاص ٞيٗيبه الٗامت الجمٗيت مؿخىي  ٖلى اإلاُب٤ ألاو٫  الٟاثؼ لىٓام وباليؿبت
ٌ وحكٗغ الخمثيل مً ٖضصَا م٘ مخىاؾب ٢ضع جد٣ي٤ في ؤو البرإلااهيت  يضَم والخميحز الؿلُت بلى لىنىلها باؾخمغاع بالٞغ

 2.الىٓام ٢بل مً

ت اإلا٣اٖض مؿخىي  ٖلى اإلاُب٤ اليؿبي الخمثيل هٓام ؤما م الكيىر مجلـ و اإلادْٟى  يسل٤ ٢ض ؤهه بال اإلاخٗضصة محزاجه ٞٚغ
تراب مك٩لت لبيت ؾُىة بؿبب الٚا غى ألٚا  الالػمت ال٨بحرة الاهخسابيت الضواثغ جاصر ٢ض ٦ما اإلاجخم٘، ٞئاث باقي ٖلى بعاصتها ٞو
 الىٓام َظا ياصر و٢ض الخؼبيت، ال٣ياصاث يض في الؿلُت وجغ٦حز وممثليهم، الىازبحن بحن الهلت ي٠ٗ بلى الىٓام َظا لخىٟيظ

ٕؼ مما الخأمغيت الخدالٟاث عوح وؾياصة الىاخض الخؼب صازل الكغؾت اإلاىاٞؿت بلى اإلاٟخىخت ال٣ىاثم باؾخسضام  وخضة يٖؼ

م اليؿبي الخمثيل هٓام ؤن لىا يخطح ؾب٤، ومما 3الؿياس ي الىٓام  يخمخ٘ مجخم٘ بلى يدخاج اهخسابي هٓام ٞهى 4ايجابياجه، ٚع
 للٗمليت اإلاهاخبت ؤلاصاعيت لئلحغاءاث الالػمت الخ٩الي٠ اعجٟإ بلى باإلياٞت الخؼبيت الخجغبت وهًىج الؿياس ي بالىعي

.  الاهخسابيت

 
ً
:  الدزاطت هخاثج زالثا

ا الضعاؾت مالمذ ؤَم اؾخٗغاى زال٫ مً خباع في ألازظ وم٘ والىٓغر، ال٨ٟغر  وبَاَع  ل٩اٞت الى٣ضيت الخدليليت الغئيت الٖا
 الىخاثج بٌٗ لىا جخطح جُبي٣ه، ومؿخىياث البا٦ؿخاوي الاهخسابي الىٓام ٖليها ي٣ىم التي وألاؾـ وؤلاحغاءاث، اإلاغاخل

:   ٧الخالي هي و الهامت

                                                                                                                                                                                           
1
http://ecp.gov.pk/ElectionLaws/EloctoralLawAndSystem.aspx 

 1( [ + 1+ عدد المقاعد / )عدد األصوات = ] الحصة  :-استخدام معادلة *
2
  Victoria Bevziuc, ELECTORAL SYSTEMS AND MINORITIES REPRESENTATIONS IN THE EASTERN 

EUROPEAN AREA, Eurolimes; 2011 supplement, p31-45. 
3
John M. Carey,"Competing Principles, Political institutions and party unity in legislative voting", American Journal 

of Political Science, ( Vol. 51, No. 1Jan.2007), p.101. 
4

 الشكل من اعدا د الباحثة

http://ecp.gov.pk/ElectionLaws/EloctoralLawAndSystem.aspx
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 للجمي٘ يهلح واخض مثالي اهخسابي هٓام َىا٥ ليـ "One fits all"،1 الىٓام وازخياع وؾلبياجه، ايجابياجه هٓام ل٩ل وبهما 
 وألايضيىلىحيت الؿاثضة، الؿياؾيت والث٣اٞت الؿياس ي الىطج صعحت ؤَمها ٖضيضة ٖىامل ٖلى يٗخمض ما لضولت ألامثل

غاٞيت الاحخماٖيت والُبيٗت الضولت، جخبىاَا التي الؿياؾيت ى للمجخم٘ والجٛغاٞيت والضيمٚى  الىٓام َبيٗت ٖلى او٨ٗـ ما َو

 .  الٗالم صو٫  مً% 8.5 مً ؤ٦ثر يؿخسضمه ال رالبا٦ؿخاوي،الظ الاهخسابي

 . الُغي٣ت بىٟـ الاهخسابي الىٓام هٟـ حؿخسضمان صولخان جىحض ٞال الٟغيضة َبيٗتها صولت ل٩ل ؤن الى َىا ؤلاقاعة وججضع

 يخم الخ٩ىمت، عثيـ َى الىػعاء وعثيـ الضولت عؤؽ َى الغثيـ مجلؿحن، مً البرإلاان ٞيها يخإل٠ بغإلااهيت صولت با٦ؿخان بن 
 ؤما اإلاداٞٓاث، ومجالـ الىَىيت والجمٗيت الكيىر مجلـ ؤًٖاء جهىيذ زال٫ مً مباقغ ٚحر بك٩ل الغثيـ اهخساب

 . الىَىيت الجمٗيت ؤًٖاء ٞيسخاٍع الىػعاء عثيـ

 272 اهخساب ٞيخم الىَىيت، الجمٗيت ؤًٖاء الهخساب باليؿبت  
ً
  ٞغصيت اهخسابيت صواثغ في اإلاباقغة الؿغر  باال٢ترإ ًٖىا

ً
 َب٣ا

 ٖلى با٦ؿخان في الهامت الؿياؾيت ألاخؼاب وجازغ الا٢ترإ، خ٤ لهم مً ل٩ل( FPTP) First Past The Post ألاو٫  الٟاثؼ لىٓام
 الىٓام ٞهظا لظا الانىاث ؤٚلبيت ٖلى يدهلىا ؤن بالًغوعة ليؿى باإلا٣اٖض الٟاثؼيً اإلاكغخحن ؤن ٞىجض الؿياس ي الىا٢٘

ا بليها يىٓغ التي الاهخسابيت الضواثغ بٌٗ في مىسًٟت الؿياؾيت اإلاكاع٦ت يجٗل ٢ض الاهخسابي  ٖلى ٢اصعة ٚحر باٖخباَع
 .2اإلاىاٞؿت

 ؾخحن للمغؤة يًمً البا٦ؿخاوي الاهخسابي الىٓام ؤن ٦ما  
ً
 ال٣اثمت هٓام) اليؿبي الخمثيل ؤؾاؽ ٖلى جىػيٗهم يخم م٣ٗضا

 باليؿبت طل٪ وي٨غع  مداٞٓت ٧ل في ألاخؼاب ٖليها خهل التي ألانىاث لٗضص( List Proportional Representation) اليؿبيت
 بٌٗ جدبٗها التي الىاضخت آلالياث مً لؤل٢لياث بغإلااهيت م٣اٖض خٟٔ ؤؾلىب ويٗض اإلاؿلمحن، لٛحر محجىػة م٣اٖض لٗكغة

م ،3اإلاجخم٘ ٞئاث ٧ل جمثيل لًمان با٦ؿخان ومنها الضو٫   اإلاؿلمحن لٛحر يُٗي الٗضص َظا ؤن يغي  البٌٗ ؤن مً بالٚغ
 4.الؿياس ي الىا٢٘ في يمثلىن  مما ؤ٦ثر م٣اٖض

 ً ظا صخيذ، بغإلااوي خ٨م هٓام ؤو وقٟاٝ مخماؾ٪ خؼبي هٓام جإؾيـ في ٞكلذ با٦ؿخان ؤن اإلاالخٔ م  في يغح٘ الٟكل َو
ضم الؿياؾيت ألاخؼاب ي٠ٗ الى ألاؾاؽ  جم٨ً هؼيهت جىاٞؿيت ٖمليت ٞةيجاص َىيلت، إلاضة واخض همِ ٖلى اؾخمغاعيتها ٖو
 جخد٤٣ وال الاهخسابي الىٓام يصح ال بضونها و الؿياؾيت ألاخؼاب ٖاج٤ ٖلى ج٣٘ الؿلُت بلى الهٗىص مً الؿياؾيت ال٣ىي 

 5.الضيم٣غاَيت

 با٦ؿخان ؤخغػث  
ً
  ج٣ضما

ً
 ال٣ضع هٟـ جد٤٣ لم ل٨نها الٟيضعالي ؤو ال٣ىمي اإلاؿخىي  ٖلى الخ٩ىماث بمؿاءلت يخٗل٤ ٞيما ٦بحرا

 اإلاىخسبت الغيٟيت البلضيت اإلاجالـ بمداؾبت حؿمذ حضيضة حكغيٗاث وي٘ ألامغ يخُلب بط اإلادلي اإلاؿخىي  ٖلى الخ٣ضم مً

 6.مسالٟت ؤو بَما٫ ؤو حغم ؤر ٖلى اإلاجالـ جل٪ مؿاءلت لل٣ًاة يدؿنى ختى لها، الخابٗت واإلاىا٤َ ألا٢اليم مدا٦م ؤمام

                                                           
1
Sarah Birch," Electoral Systems and Electoral Misconduct", Comparative Political Studies, (Vo. 40 No 12, 

December 2007), p. 1535. See also:  Goodwin-Gill, G. S. ," Free and  fair elections: International law and practice", 

available at: www.ipu.org/pdf/publications/free&fair06-e.pdf 
2
Democracy International Final Report, U.S. Election Observation Mission to Pakistan General Elections 2008, 

available at: www.democracyinternational.us. 
3
Stephanopoulos, Nicholas O.," Our Electoral Exceptionalism", University of Chicago Law Review (Vol: 80,  No 1, 

April 2013),  p.843. 
4
Ibid, p.830. 

5
Omar FarooqZain,"Paradox of Our Political Parties", South Asian Studies, (Vol. 25, No. 1, January-June 2010), p.96. 

6
Khan S. , "Promoting Democratic Governance: The Case of Pakistan", European Journal of Development Research, 

(Vol. 13 Issue 2, Dec2001) p 68 . 



 2014  مايى  2الٗضص  –مجلت حيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ حيل البدث الٗلمي  

 
 

 
72 

 

72 

 

 الٗؿ٨غيت ٞالبحرو٢غاَيت البا٦ؿخاهيت، الٗؿ٨غيت للماؾؿت الخىمىر  الضوع  ٖليه هُل٤ ؤن يم٨ً ما هى٨غ ؤن يم٨ً ال 
ًها مٗلىت الخىمىي  اإلاؿاع مٗالم خضصث  هجخذ و٢ض الؿياس ى، باإلؾالم ؤؾمخه وما اليؿاعيت ألايضيىلىحيت مً ل٩ل ٞع

 ؤلاهٟخاح لؿياؾت ٢بىلها مٗلىت لؿخيىياثا ؤوازغ مىظ اليؿاعيت الخىحهاث ٖلى ال٣ًاء فى بالٟٗل الٗؿ٨غيت اإلااؾؿت
 ، للجيل اإلاؼصوحت بالىْيٟت ؾمى ما زال٫ مً البا٦ؿخاهيت الخىمىيت الخجغبت فى مدىعي بضوع  الجيل واهٟغاص ؤلا٢خهاصي

 الٗؿ٨غيت الكئىن  حاهب بلى والاحخماٖيت وؤلا٢خهاصيت الؿياؾيت الجىاهب ٧ل ٖلى الٗؿ٨غيت اإلااؾؿت َيمىت حٗنى والتى

 .وألامىيت

 

 :الخاجمت

م ٖلى  حٗضص الى يغح٘ طل٪ و  Identity Crisis َىيت ؤػمت حٗاوي ٞهي بؾالميت، َىيت طاث ٦ضولت با٦ؿخان وكإة مً الٚغ
 وبطا ، الخانت لُبيٗتها مىاؾبا اإلاخىاػر  الاهخسابي والىٓام الٟيضعالي الىٓام ٧ان لظا لها، اإلا٩ىهت وال٣باثل الٗغ٢يت الجماٖاث

 ٞةن با٦ؿخان، في خ٣ي٣ي وصيم٣غاَي ؾياس ي إلنالح مالمذ َىا٥ ؤن مجمله في البدث بليها جىنل التي الىخاثج ؤَم مً ٧ان

:  الخاليت اإلادضصاث ؤَمها و البا٦ؿخاوي الاهخسابي الىٓام بنالح ٖمليت حكملها ؤن يجب التي ال٣ًايا بٌٗ َىا٥

 الاهخسابي الىٓام ج٣ىيم ٖمليت جىاحه التي اإلاهمت الث٥اإلال بخض حٗض الٟيضعالي للخ٨م الخايٗت ال٣بليت اإلاىا٤َ- 1
٘ ؤن ٞيجب البا٦ؿخاوي،  الىٓام في اإلاىا٤َ َظٍ لضمج نيٛت بيجاص يجب و بها الؿياؾيت اإلاكاع٦ت ٖلى اإلاٟغويت ال٣يىص جٞغ

. الؿياس ي

. الخمثيل في ٖضالت ؤ٦ثر ج٩ىن  بديث الاهخسابيت الضواثغ جغؾيم بٖاصة- 2

م- 3  َىيال، اإلاكىاع الػا٫ الضيم٣غاَي، اإلاؿاع بانالح يخٗل٤ ٞيما الازحرة الؿىىاث في اهجاٍػ جم الظر الخُىع  مً بالٚغ
 البرإلاان م٣اٖض ٖلى ٢لت ؾيُغة ْاَغة ٖلى وال٣ًاء ألاخؼاب ٖضص لخٌٟ مغاحٗت الى يدخاج البا٦ؿخاوي الخؼبي ٞالىٓام
 اإلاماعؾت َظٍ حؿمذ بط الى٢ذ، طاث في اهخسابيت صاثغة مً ؤ٦ثر ؤمام الترشح بم٩اهيت بلٛاء َغي٤ ًٖ طل٪ ي٩ىن  ؤن وه٣ترح

 خيث واإلاغشح الىازب بحن الٗال٢ت ي٠ًٗ مما مخٗضصة صواثغ في باعػيحن ٢اصة مغشخت الاهخسابي بالىٓام بالخالٖب لؤلخؼاب
. اهخسابيت صاثغة مً بإ٦ثر يغجبِ ؤن يم٨ىه ال اإلاغشح ؤن

اع في ألاو٫  الٟاثؼ هٓام جىٟيظ ؤؾلىب مغاحٗت- 4  حٗى١  ال مىه مٗضلت نيٛت بيجاص إلاداولت ببا٦ؿخان له الخُبي٣ي ؤلَا
 مما ألانىاث م٘ ٦بحر خض بلى مخىاؾبت ٚحر هخاثج يٟغػ  ٢ض ؤهه خيث به، الؿياؾيت ألاخؼاب جُىع  مً جدض ؤو اإلاجخم٘ جماؾ٪

.  الاهخساباث في بالخهىيذ اإلاكاع٦ت ٖضم ٖلى يصج٘

 ألازو ٖلى البا٦ؿخاهيت الضولت جىاحه التي الخدضياث مىاحهت اإلاىخسبت خ٩ىمخه م٘ الخالي الغثيـ ٖلى يجب ؤيًا،
 مً حضيضة به٣اط زُت ٖلى للخهى٫  الؿياؾيت الىاخيت مً نٗبت ا٢خهاصيت بنالخاث وجىٟيظ الا٢خهاصيت الخدضياث

اث محزان في ؤػمت وججىب الضولي، الى٣ض نىضو١   في الخمضص طاث  الٗؿ٨غيت اإلااؾؿت م٘ الخٗاَي بق٩اليت ايًا .اإلاضٖٞى

.   الؿياؾيت الخياة

 الكإن َظا وفي البا٦ؿخاوي، اإلاىاًَ حٗني التي ال٣ًايا ٦إبغػ    ألامىيت اإلاك٩لت جبرػ  للبالص اإلاخإػم الا٢خهاصر الىي٘ وبجاهب

لى. ٦بري  ؤَميت َياع صون  ألامغي٨يت الُاثغاث ٚاعاث  ٢ًيت  جخهضع  م٘ ؤػمت اإلا٣بلت الخ٩ىمت جغر ؤيًا، ألامني الهٗيض ٖو
ا ويغجبِ با٦ؿخان، َالبان خغ٦ت  خل٠ ٢ىاث اوسخاب بٗض اإلاجاوعة ؤٞٛاوؿخان في الؿالم بةخال٫ ٦بحر خض بلى اؾخ٣غاَع
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لس ي قما٫ غ خ٩ىمت ألامغ نهايت في يغيض ٞهى البا٦ؿخاوي الىازب ؤما.2014 نهايت في( هاجى) ألَا  مً وجدميه ألامً، له جٞى

اعاث الهىضيت، الىىويت ألاؾلخت . ال٣اهىن  واخترام الا٢خهاصر، الىي٘ وجدؿحن َياع، صون  ألامحر٦يت الُاثغاث ٚو
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 الىؾىُت الظُادة وطُاحاث العىإلات مخاؾس بين البِئت حماًت
ؤطخاذ اللاهىن العام، ولُت العلىم اللاهىهُت والاكخطادًت والاحخماعُت، حامعت اللاض ي عُاع   شىساوي الخظين. د

 (.MOROFUGE)بمساهش؛ ومدًس اإلاسضد اإلاؼسبي لألحُاٌ اإلالبلت 

 

 

 عامت ملدمت

غقي الٛغبي اإلاٗؿ٨غيً بحن الباعصة الخغب اهضزاع ؤّصي
ّ

 ) والك
ً
 بيل صاهيا٫) الايضيىلىحياث ٖهغ نهايت بلى( ؾاب٣ا

Daniel Bell)، ٪النهاياث ؤو" اإلاابٗضياث" حؿميخه يم٨ً ٖما ال٣ٟهيت ال٨خاباث جدّضزذ لظل [The ends]1 ، جدضيض وبٖاصة 
ضم ال٣ىي، وجىاػن  وألامً وألامً ٧الٗى٠ مٟاَيم راب باإل٢ليم والّؿلُت الّىٟىط اعجباٍ ٖو

ّ
 الضيىامياث ٞهم ؤحل مً والت

. للٗىإلات الجضيضة

 ( John Burton) بحرجً حىن  جدّضر
ً
ىص ًٖ مثال حُه يٍى حكبه هماطج وُه

ُه
ا التي( Cobwebs) الٗى٨بىث ز  الّهالبت جمّحَز

ضيضة وال٨ثاٞت
ّ

  آن في الك
ً
ان للّخضليل مٗا ٣اث وحجم ز٣ل ٖلى والبَر

ّ
ا يهٗب التي الّخجاعيت الّخضٞ  الّؿ٩اهيت والّخدغ٧اث خهَغ

٣اٞيت والّخباصالث
ّ
ضن بحن والٗال٢اث الث

ُه
غي  اإلا .  2للجماٖاث الاحخماٖيت والّخٟاٖالث وال٣ُه

  يٟخ٣ض الضولي الّىٓام" ؤنبذ ال٣ُبيت، الثىاثيت وبنهايت 
ً
 ومجاالث ًٞاءاث ؤمام ٞىدً الّضوالجيت، نٟت جضعيجّيا

٣اٞاث، وألاصيان، الا٢خهاصيت، اإلاهالح ٞيها جخضازل
ّ
هاحغيً؛ وألاٞغاص، والث

ُه
ى٘ مً حٗض لم الضوليت والٗال٢اث واإلا  الضو٫  نُه

ىصَا حضيضة ؾياؾاث جدّغ٦ها بل ٣ِٞ، الت مٗايحر وي٘ بم٩اهيت يٗى١  َظا و٧ل الٗىإلات، جياعاث ج٣ُه ّٗ  ٢اصعة جدليليت وهماطج ٞ

. 3"الضولي الخ٣ل بلى الجضيضة الّخٟاٖالث اؾديٗاب ٖلى

غث ٢ض وخخما
ّ
غوعر  مً ل٨ً الّضولت، صوع  وؤَميت ٢يمت بتراح٘ الؿياصة جإز ًّ راح٘ َظا اؾخٗغاى ٢بل ال

ّ
دّضص ؤن الت

ُه
 ه

اصة، مٗنى ضعة"ٞهي الؿيَث ضعة وبالخالي. وزاعحها الضولت صازل الؿياس ي ال٣غاع بةنضاع الاهٟغاص ٖلى ال٣ُه  ٖلى الٟٗليت ال٣ُه
غعي الاخخ٩اع

ّ
لى الّضازل في ال٣م٘ ألصواث الك ٌ ٖو لُت أليت الامخثا٫ ٞع  في ٞخخدّضص الؿياصة، مٓاَغ ؤما. 4الخاعج مً جإجيها ؾُه

لُان بؿِ في يخجلىّ  صازلي" حاهبحن كغي٘ بمهماث وال٣يام ٞيه ومً ؤلا٢ليم ٖلى الضولت ؾُه
ّ
 ي٩ىن  بديث وال٣ًاء والّخىٟيظ الد

ى وزاعجي. وؤهٓمتها ل٣ىاهينها زايٗحن الضولت ؤٞغاص حمي٘
ّ
 مً ؤؾاؽ ٖلى ألازغي  بالضو٫  الضولت ٖال٢اث جىٓيم في يخجل

 حكاء، ما جٟٗل ؤن حؿخُي٘ ؤنها يٗني ال بالؿياصة الضولت جمّخ٘ ل٨ً"و. 5"زاعحيت ٢ّىة ألّيت ٞيه جبٗيت ال الظر الاؾخ٣ال٫
ُل٣ت، حٗض لم ؤو مُل٣ت، ليؿذ ٞؿياصتها  الضو٫  م٘ الّخٗامل بلى مًُّغة هٟؿها الضولت ججض الضولي الّخٗاون  مجا٫ ٟٞي مُه

ظا. ألازغي  ، ليـ الّخٗامل َو
ً
ما ازخياعيا

ّ
ًُّغة، ٞالضولت يغوعة وألهه. الخاحت مً هابٗت يغوعة َى وبه  بلى و٢ذ، ٧ل في مُه

  6"الخاعجي الٗالم م٘ للّخٗامل خّغيتها ٖلى ٢يىص وي٘
ً
 مً الاهخ٣ا٫ ًٖ باصر بغجغاهض يخدّضر الخ٣ليضر، اإلاى٤ُ َظا ًٖ وبٗيضا

 إلاسخل٠ ٦ىديجت( Multi-centric world) الّخمغ٦ؼ اإلاخّٗضصة الٗىالم بحن مّحز" لظل٪ الضولت،( ٦ٟاءة ؤو) ٢ضعة بلى الؿياصة
ضوص الٗابغة 7والّخض٣ٞاث الّخباصالث  الضولت ٖالم م٣ابل في حهت، مً الضو٫  ٚحر مً والٟاٖلحن والجماٖاث ألاٞغاص بحن للخُه

خمغ٦ؼ
ُه
  .8"زاهيت حهت مً الخ٣ليضيت اإلاباصت وو٤ٞ ؤلا٢ليمي الًٟاء ٖلى( State-centric world) اإلا
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ٗؼي  ٍٛى مً ؤٞغػجه وما الٗىإلات" بغوػ" بلى الضولت ؾياصة جغاح٘ ويُه خىاليت يُه ، والجماٖاث وألاٞغاص الّضو٫  ٖلى مُه
ً
 مٗا

غ٧اث
ّ

ضوص حٗتٝر ال( TNC) للخضوص الٗابغة ؤو الجيؿياث اإلاخٗضصة ٞالك  جخجاوػَا بل الىَىيت، والؿياحاث ال٣ىميت بالخُه
خىاهي اإلاؿخمّغ  بالّخىّؾ٘ جخمحز التي والخضماجيت والّخجاعيت اإلااليت الامالءاث لٟغى . والالمُه

ٌ  اإلاؿلب  الىؾىُت الظُادة وجأول البُئُت اللػاًا عاإلاُت: ألاو

  حٗض لم البيئيت اإلاكا٧ل ؤن بمٗنى الضوليت، للٗال٢اث الجضيضة الضيىامياث يمً البيئيت ال٣ًايا جىضمج
ً
 قإها

 
ً
 وفي. الضوليحن والّؿلم ألامً زاهت يمً جهييٟها يم٨ً لظل٪ الٗاإلايت بسانيت جىٟغص بل بامخياػ، صوليت ٢ًايا ٞهي صازليا

ؿائ٫  َغح يم٨ً عؤيىا،
ّ
خماص م٣اعبت جُبي٤ يم٨ً َل: الخالي الد خباص٫ الٖا

ُه
 إلاجابهت الضولي اإلاؿغح ٖلى الٟاٖلحن بحن اإلا

 للخضوص الٗابغة ألانهاع وجضبحر ال٣ىميت الخضوص ٖبر الّىٟاياث وه٣ل الىَىيت للؿياصة الٗابغ والّخلىر الخغاعر  الاهدباؽ
ىيت؟ والؿياحاث  الَى

ٌ  الفسع  الىؾىُت الظُادة واهحباض الخسازي  الاهحباض :ألاو

ت خبـ" الخغاعر  الاهدباؽ يٗني ّٗ ا الخغاعيت ألاق   ألاعض ي الجّى  ٚالٝ في وؤؾَغ
ً
 الًٟاء بلى جدبّضص ؤن مً بضال

ضم الضولت ؾلُت اهدؿاع الىَىيت الؿياصة باهدباؽ وه٣هض. 9"الُبيٗيت اإلاٗخضلت بيؿبتها الخاعجي  يبِ ٖلى ٢ضعتها ٖو

ل ألنها للخضوص الٗابغة واإلالّىزاث البيئيت الّخض٣ٞاث
ّ
 وبىاءا .الىَىيت بالؿياصة حٗتٝر وال حمٗاء البكغيت ٖلى مساَغ حك٩

ت جدخاج ٖليه، ٣اعبت بلى الضوليت اإلاجمٖى ب واإلاجخم٘ والبيئت الا٢خهاص بحن بالّخٟاٖالث الىعي"ألن حيليت مُه
ّ
ا يخُل ٤ جضبحَر  ٞو

 .10"اخخياحاتها م٣ابلت في اإلا٣بلت ألاحيا٫ بم٣ضعة اإلاؿاؽ صون  الخايغة ألاحيا٫ خاحياث

-الاجٟا٢يت بلى 199211 للٗام عيى بٖالن زال٫ الخىّنل ٞخّم  الخغاعر، الاهدباؽ مً للخّض  اإلاداوالث حّٗضصث و٢ض 

اعيت  جسٟيٌ خّضص الظر ٦يىجى وبغوجى٧ى٫ ( 2 اإلااصة) الضٞيئت ٚاػاث جثبيذ بلى تهضٝ التي 12(UNFCCC) اإلاىازيت للّخٛحراث الَا

(. 3 اإلااصة) 2012-2008 الالتزام ٞترة في مغحعي ٦إؾاؽ 1990 اٖخباع م٘ الهىاٖيت للضو٫  باإلااثت 5 بيؿبت ال٨غبىن  ؤو٦ؿيض زاوي
٣اعباث زالر بضؤث اإلاىُل٤ َظا ومً  الهىاٖيت الثىعة مىظ الّهىاٖيت للضو٫  الّخاعيسيت باإلاؿاوليت ألاولى جامً مخًاّصة، مُه

ؿاٖضة الّضٞيئت الٛاػاث مً للخّض  جضابحر اجساط ٖليها ويخدّخم ٗيٟت، الضو٫  ومُه ًّ  بحن مكتر٦ت اإلاؿاوليت بإن الثاهيت وجامً ال
 ل٨ً اإلاكتر٦ت باإلاؿاوليت ٞىاصث الّخىاػن  مً هٕى بيجاص ٞداولذ الثالثت ؤما والىاميت، الهىاٖيت الضو٫  بحن ٞغ١  ٞال الجمي٘

ىّمي ؤن الىاميت الضو٫  خ٤ مً لظل٪( 1992 عيى ،7 اإلااصة) الضو٫  بحن اإلاخبايىت
ُه
 ؤحل مً الّخٗاون  مً وحؿخٟيض ا٢خهاصاتها ج

ىازيت الخٛحراث مً الخّض  في اإلاؿاَمت
ُه
٣اعباث، َظٍ ٧ل زلٟياث ٞدهىا وبطا. اإلا

ُه
 الىَىيت الؿياصة ٨ٞغة جخجاوػ  ؤنها هجض اإلا

(.  والؿ٩ان والا٢ليم، الؿياؾيت، الّؿلُت) للضولت ال٣اهىهيت واإلا٣ّىماث

 الىؾىُت للظُادة العابس الخلىر: الثاوي الفسع

ضوص الٗابغ بالخلّىر ي٣هض  ٚحر ؤو مخّٗمض جلّىر ٧ل" الا٢خهاصيت والخىميت الخٗاون  إلاىٓمت جىنيت خؿب للخُه
  ي٩ىن  و٢ض للضولت الىَىيت للىاليت جسً٘ مى٣ُت في يىحض م٣هىص

ً
  ؤو حؼثيا

ً
 بلى جمخّض  آزاٍع ل٨ً اإلاى٣ُت، َظٍ صازل ٧ليا

٣هض 1979 للٗام حىي٠ اجٟا٢يت وخؿب 13"ؤزغي  لضولت الىَىيت الىاليت خلىر يُه
ّ
 اإلاضي البٗيض للخضوص الٗابغ الهىاجي بال

امل الهىاجي الّخلىر"
ّ

ؼء الك ًّغة جإزحراث يماعؽ والظر الىَىيت للىاليت جسً٘ بإ٦ملها مى٣ُت ؤو لجُه  للىاليت جسً٘ إلاى٣ُت مُه

زت والضولت اإلالّىزت الضولت صولخحن، ًٖ الخضيث حؿخلؼم الّخٗاعي٠ َظٍ ٧ل"و 13"ؤزغي  لضولت الىَىيت  ال٣اهىن  وو٤ٞ. 14"اإلالىَّ
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ؿاواة بالٛحر، ؤلايغاع ٖضم بلى جضٖى ٖامت ٢ىاٖض جىحض الضولي
ُه
 والّخٗاون  ألايغاع، ًٖ الضوليت واإلاؿاوليت الؿياصيت، واإلا

. البيئت لخمايت الضولي

،
ً
 الؿياس ي هٓامها وخؿب والبكغيت، اإلااصيت بم٩اهياتها خؿب الُبيٗيت مىاعصَا اؾخٛال٫ للضولت يد٤ّ  هٓغيا

غ ؤن ألوكُتها يد٤ّ  ال ؤهه بال الىَىيت؛ واليتها خضوص في والاحخماعي والا٢خهاصر
ّ
از

ُه
ضوصَا زاعج ج ى الؿياصيت، خُه  ؤ٦ضٍ ما َو

 مؿاوليتها جخدّمل طل٪ الضولت ججاوػث وبطا 1992،16 عيى بٖالن مً الثاوي واإلابضؤ 1972،15 ؾخى٦هىلم بٖالن مً الّؿاب٘ اإلابضؤ
، جىّو  الٗالمي اإلاحرار خمايت بكإن 1972 اليىوؿ٩ى ٞاجٟا٢يت. الضوليت

ً
 َظٍ في َٝغ صولت ٧ل ؤن ٖلى الغابٗت اإلااصة في مثال

 ؤن لها يجىػ  ال ولظل٪ ،17اإلا٣بلت لؤلحيا٫ ٖليها والخٟاّ ونياهتها البيئت خمايت جدضيض يمان واحبها مً بإن حٗتٝر الاجٟا٢يت
ؼ ٣ٞض حضيضة، مُٗياث يٟغى الضولي الىا٢٘ ؤن ويبضو. ألازغي  الضو٫  ٖلى ؤوكُتها بخإزحر حؿمذ

ّ
 عيى ماجمغ مىظ الى٣اف جغ٦

ٟغى ؤن وحىب"  1992
ُه
ّضص الضو٫، ٖلى الضوليت الاجٟا٢اث ج دَث

ُه
 بكإن الٗاإلايت الضوليت اإلاٗايحر ؤن ماصام الىَىيت، ؾياؾاتها وج

ل ؤنبدذ البيئت خمايت
ّ
. 18("Erga Omnes) الجمي٘ ٖلى حؿغر  التزاماث حك٩

فاًاث هلل: الثالث الفسع
ّ
 اللىمُت الخدود عبر الى

بضر الّىٟاياث، ًٖ الخضيث ؾيا١ في
ُه
 ومى٠٢( ألاولى ال٣ٟغة) الىٟاياث خغ٦يت ًٖ الٗامت اإلاالخٓاث بٌٗ ه

ٗىبت( الثاهيت ال٣ٟغة) الخضوص ٖبر ه٣لها مً اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ٣ها ٖلى الّؿيُغة ونُه
ّ
 الىَىيت للخضوص الٗابغ جضٞ

(. الثالثت ال٣ٟغة)

 للخدود العابسة الىفاًاث حسهُت عً مالحظاث: ألاولى الفلسة

  الىَىيت الخضوص حٗبر ؤهىاٖها ب٩ل الىٟاياث ه٣ل ٖملياث ؤن ق٪ ال
ً
 خغ٦يتها اؾديٗاب يم٨ً وال يىم، بٗض يىما

كّغٞت ٚحر ألاصواع ؤخض ٖلى يسٟى وال الىَىيت؛ الؿياصة إلاى٤ُ وججاوػَا
ُه
 مً الٗضيض بن بط اإلاجا٫، َظا في الٛغبيت للضو٫  اإلا

 ( FTZ)الخغ الخباص٫ مىا٤َ تهضٝ ٦ما مٗضوصة، صوالعاث م٣ابل الهىاٖيت للضو٫  مؼابل بلى جدّىلذ ؤلاٞغي٣يت الضو٫ 
ً
 بلى ؤؾاؾا

غ٧اث صوع  حٗؼيؼ
ّ

غنت ٞهي الجيؿياث؛ اإلاخّٗضصة الك
ُه
ٗيض اإلاخ٣ّضمت للضو٫  ٞ  َظٍ تهّغب وبالخالي ال٣ظعة نىاٖاتها جمىي٘ لخُه

غ٧اث
ّ

 .والخىمىيت البيئيت مؿاولياتها مً الك

 منها والخّض  للخضوص الٗابغة الىٟاياث ه٣ل مغا٢بت خى٫ ( Basel) باػ٫  اجٟا٢يت مً الثالثت ال٣ٟغة الثاهيت، اإلااصة وخؿب

٣هض ،(1989) ا هٟاياث ؤر ؤو الخُغة، للىٟاياث ه٣ل ؤّر  للخضوص الٗابغ بـالى٣ل يُه ىيت ؾلُت مهضَع  وحهت وطاث مٗيىت، َو

ىيت ؾلُت هدى .  19صولخحن ألا٢ل ٖلى وتهّم  مّٗيىت إلاى٣ُت ٖابغة الىٟاياث َظٍ ؤن ؤو ؤزغي، َو

م ؤن يهٗب ولظل٪ الىَىيت، الؿياصة حٗبر الخُغة الىٟاياث َظٍ ؤن ألاؾاؾيت واإلاالخٓت
ّ
٣ها في جخد٨

ّ
 صولت جضٞ

م بمٟغصَا، ا ٖلى الضو٫  ؾياصة ٖلى 12 ال٣ٟغة الغابٗت، اإلااصة في اإلاظ٧ىعة الاجٟا٢يت جإ٦يض ٚع ٤ الا٢ليميت بداَع  ال٣اهىن  ٞو

لى الضولي، ٤ ال٣اعر  والجٝغ الخالهت الا٢خهاصيت مىا٣َها في للضو٫  الؿياصيت الخ٣ى١  ٖو  ؤن ويم٨ً. 20الضولي ال٣اهىن  ٞو
 مً ًَ 500 بةٚغا١ َىلىضيت قغ٦ت ٢امذ 2006 ؾىت" ٟٞي الاٞغي٣يت، ال٣اعة بلى الىٟاياث ه٣ل حٗمض ًٖ ٦ثحرة ؤمثلت وؿى١ 

  16 في الؿامت الىٟاياث
ً
  ؤخضزذ ؤبيضحان في مى٢ٗا

ً
غب إلاياٍ جلىيثا

ّ
ربت الك

ّ
 ألا٢ل ٖلى و٢خلذ اإلاضيىت، في ألاؾما٥ ومهاثض والت

. 21"شخو 100.000 مً ؤ٦ثر الّؿامت الىٟاياث ومّؿذ ؤشخام 10 مً ؤ٦ثر
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 للخدود العابسة الىفاًاث هلل بشإن اإلاخحدة لألمم العامت الجمعُت مىظىز : الثاهُت الفلسة

 الضو٫  مؿاوليت22،)2012 صحىبر 20) 43/212 الغ٢م ال٣غاع في ها٢كذ، ؤن اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الٗامت للجمٗيت ؾب٤  
ىخجاث اإلاكغوٕ ٚحر الضولي الاججاع مى٘ ال٣غاع وجًّمً البيئت خمايت ًٖ

ُه
 وما منها والّخسلو والخُغة، الّؿامت والّىٟاياث باإلا

م مً ٖىه ييكإ
ُه
. زام بىحه الىاميت البلضان يًّغ  مّما جغا٦

  
ّ

ىخجاث جى٣ّالث حمي٘ خٓغ ٖلى الضو٫  حمي٘ اإلاظ٧ىع  ال٣غاع وخث
ُه
ون  الخضوص ٖبر والخُغة الّؿامت والّىٟاياث اإلا  صُه

ؿب٣ت مىا٣ٞت تراٝ صون  ؤو اإلاؿخىعص البلض في اإلاسخّهت الّؿلُاث مً مُه بىع  لبلضان الؿياصيت بالخ٣ى١  ال٩امل الٖا ُٗه . ال

 بخاعيش 2749 الغ٢م اإلاّخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ٢غاع في حاء ٦ما مكتر٦ت مل٨يت البداع ؤٖالي مى٣ُت اٖخباع وجّم 
 ؤن يجب لظل٪ الىَىيت، ال٣ًاثيت الىاليت خضوص زاعج ي٣٘ ؤعيها وباًَ واإلاديُاث البداع ٢إ مى٣ُت وؤن ،1970 صحىبر

. 23حمٗاء الاوؿاهيت إلاىٟٗت ي٩ىن  ؤن ييبغي واؾخٛاللها اإلاى٣ُت ا٦دكاٝ وؤن ٣ِٞ اإلاضهيت لؤلٚغاى اإلاى٣ُت َظٍ جسّهو

م على الظُؿسة ضعىبت: الثالثت الفلسة
ّ
 للخدود العابسة الىفاًاث جدف

٤ يبِ بهٗىبت الّخظ٦حر مً البض
ّ
 الضو٫  بحن ٣ِٞ ليـ واججاَاتها مؿاعاتها في والّخد٨م الخُغة الّىٟاياث جضٞ

 ًَ ملياع 6.2 ييخج ألاوعوبي الاجداص" ؤن ألاوعوبيت اللجىت ؤ٦ضث ٣ٞض هٟؿها؛ الهىاٖيت الضو٫  صازل بل والىاميت الهىاٖيت

 يخّم  الىٟاياث ه٣ل مً %19 ؤن الخٟخيل ٖملياث زال٫ مً جبّحن و٢ض زُغة، هٟاياث منها % 90 خيث الّىٟاياث، مً ؾىىيا
غ٧اث بٌٗ جىتهؼُه  ٣ٞض ؛24"٢اهىهيت ٚحر بُغ١ 

ّ
غنت" الىَىيت ٖبر الك ُٟه  ال التي اإلاى٣ُت بلضان في اإلالّىزت الّهىاٖاث إلصزا٫ ال

ىحض
ُه
الت آلياث ٞيها ج ّٗ  الخُغة الىٟاياث بضزى٫  الّؿماح بلى بالخ٩ام يضٞ٘ ٢ض الؿياس ي الٟؿاص ؤن ٦ما. 25"البيئيت للّغ٢ابت ٞ

غابها بلى
ُه
ني ج ٣ابل الَى ى٫  مُه هُه  الغؤر و٦ظل٪ ألاهٓمت، جدغم"و. جهّغٞاتها ٖلى ع٢ابيت ؤهٓمت وحىص لٗضم الامخياػاث ٖلى الخُه

غ٧اث ٖلى يٟغى الظر ألامغ ٞيها، البيئت هٓاٞت ٖلى اإلاخ٣ضمت، الضو٫  في الٗام،
ّ

 نىاٖاتها بٞغاػاث مً الّخسلو واإلاهاو٘ الك

  ؾليمت بُغي٣ت الّؿامت
ً
ظا. بيئيا ٠ َو

ّ
  َاثلت ؤمىالا ي٩ل

ً
 شخً في مٗٓمها بلى باليؿبت الخّل  و٧ان. ألاػماث خالت في زهىنا

خماص وبحجت ؛26"الضوالعاث مً خٟىت م٣ابل الىاميت الضو٫  بلى الىٟاياث جل٪  والضيىامياث الا٢خهاصياث بحن اإلاخباص٫ الٖا
. الىَىيت الؿياصة ججاوػ  جبريغ جّم  للٗىإلات الجضيضة

 يخٗل٤ 43/212 الغ٢م اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ٣ٞغاع الّهضص، َظا في بجهىص ٢امذ ٣ٞض اإلاخدضة ألامم ؤما 

لخ٣هُه  وما وجغا٦مها الؿامت والىٟاياث باإلاىخجاث اإلاكغوٕ ٚحر الضولي الاججاع مً الى٢ايت: البيئت خمايت ًٖ الضو٫  بمؿاوليت
ُه
 ج

 الٗلمي الّخٗاون  بخٗؼيؼ اإلاخ٣ضمت، الضو٫  الؾيما الضولي، اإلاجخم٘ َالب بط الخدضيض؛ وحه ٖلى الىاميت، بالضو٫  يغع  مً
 ؾ٩انها صّخت ٖلى والخُغة الّؿامت والىٟاياث للمىخجاث الًاعة آلازاع بػالت ٖلى ومؿاٖضتها الىاميت الضو٫  م٘ والخ٣ني

  ٦ما. وبيئتها
ّ

ىخجت الضو٫  حمي٘ خث
ُه
اعي  بظ٫ ٖلى اإلا هَث

ُه
 خض ؤ٢ص ى بلى اإلايكإ، بلض في وجهغيٟها الىٟاياث َظٍ إلاٗالجت حهضَا ٢

م٨ً ٓم مُه   الّؿلميت الّخهغي٠ لىُه
ً
. 27بيئيا

 الىؾىُت الظُادة ومإشق  للخدود العابسة ألانهاز جدبير: السابع الفسع

زإ بكإن( Harmon Doctrine) َاعمىن  ب٣ٗيضة يٗٝغ ما ؤو] َاعمىن  حيضؾىن  ألامغي٩ي الٗام اإلاّضعي هاصي
ّ
 بحن الج

 ٖلى للضولت اإلاُل٣ت الؿياصة" بـ[ 1896 الٗام في( The Rio Grande) ٚغاهضر عيى نهغ خى٫  واإلا٨ؿي٪ ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث
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ضوصَا صازل اإلااثيت اإلاجاعر   لضو٫  اٖخباع صون  الضولي الّنهغ مجغي  جدىيل في ٢يض وصون  الخغيت ب٩امل بل الؿياصيت، خُه

 . 28"اإلاهب
ً
م جدخّج  ؤن للم٨ؿي٪ يم٨ً ال َاعمىن  ٣ٖيضة ٖلى واٖخماصا يها جًّغع  ٚع ؼاٖع ٣هان مُه

ُه
٣ت اإلاياٍ ٦ميت وه

ّ
 بلى اإلاخضٞ

ذ ٢ض ال٣ٗيضة، َظٍ ؤن يبضو ل٨ً. ؤعاييها
ّ
جم٘ الخضيث ال٣ٟه"ٞـ الغياح، ؤصعاج ول لُاث ؤن ٖلى يُه  ألاهٓمت ٖلى الضو٫  ؾُه

لُاث الىا٢٘ في هي بهما الضوليت اإلااثيت ؼء الضو٫  اؾخٛال٫ وؤن م٣ّيضة، ؾُه  بباقي الايغاع بٗضم مكغوٍ ؤعاييها في الىا٢٘ للجُه

29"الّىٓام صو٫ 

 بل ٖليه؛ الؿياصة جّضعي ؤن صولت ؤر حؿخُي٘ ٞال واخضة، لضولت الؿياصيت الخضوص يجخاػ الضولي الّنهغ ؤن وماصام. 
 الؾيما 1997 للٗام الضوليت الاجٟا٢يت ألخ٩ام مغاٖاة مىاعصٍ مً والاهخٟإ الّخهٝغ في الضولت خ٤ّ  ج٣ييض ألامغ يؿخلؼم

كتر٦ت، اإلااثيت للمىاعص واإلاىه٠ الٗاص٫ الّخ٣ؿيم
ُه
ضم اإلااجي، الجغي  صو٫  بحن الّخٗاون  وحٗؼيؼ اإلا غع  بخضار حىاػ ٖو ًّ  ؤزىاء ال

سُغ ؤن الضولت ٖلى يجب بط الا٢ليميت الخضوص صازل بإوكُت ال٣يام
ُه
. 166ألازغي  الضو٫  بظل٪ ج
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 –والحقوق والواجبات األخرى أي أن تراعً الدولة الساحلٌة ( ة البٌئة البحرٌة والحفاظ علٌهااالصطناعٌة والمنشآت والتركٌبات،وإجراء البحث العلمً البحري وحماي
المنطقة ومواردها :ومن المبادئ التً تمثل اإلطار القانونً العام الستؽالل ثروات المنطقة نذكر حقوق وواجبات الدول ألخرى؛ -عند ممارسة حقوقها وأداء واجباتها

عبد : أنظر . ؛ وعدم جواز استخدام المنطقة إال فً األؼراض السلمٌة؛ الربط بٌن استؽالل موارد المنطقة والتنمٌة االقتصادٌة الدولٌة بوجه عامتراث مشترك لإلنسانٌة
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63 GA A/48/263: Agreement relating to the implementation of part XI of the United Nations convention on the law of the 
sea of 10 December 1982. 

صادٌة خالصة أو المنطقة هً تلك المساحات البحرٌة الموجودة فً أعالً البحار والتً لٌست مٌاها داخلٌة أو بحرا إقلٌمٌا أو منطقة مالصقة أو منطقة اقت" 64
 ، المرجع السابق الذكر،1982دراسة فً االتفاق المعدل التفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لعام  هل هو حق فٌتو جدٌد؟،:"عبد البدٌع شلبً ،صالح رأنظ. "جرفا قارٌا
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 .549-526.القانون الدولً العام، المرجع السابق الذكر، ص. سعٌد الدقاق، ومحمد سامً عبد الحمٌد وإبراهٌم أحمد خلٌفةمحمد ال 85

 .107-104.الوسٌط فً القانون الدولً العام، المرجع السابق الذكر، ص: عبد الكرٌم علوان  86 
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 ،7 اإلااصة في الىيت خؿً مبضؤ 1961 الٗام مً قدىبر 11 في( IIL) الضولي ال٣اهىن  مٗهض ؤ٢ّغ  اإلااثيت، اإلاىاعص مجا٫ وفي
يما ٣ى١  يسو ٞو ض اإلاياٍ اؾخٗما٫ خُه

ّ
  ؤلاههاٝ ؤؾاؽ ٖلى الدؿىيت مبضؤ الثالثت اإلااصة في اإلاٗهض ؤ٦

ً
خباع ٖحن في ؤزظا  الٖا

. 30الضو٫  خاحياث

لؼمت الضولت ؤن ألاولى ال٣ٟغة 6 اإلااصة في اإلاٗهض اٖخبر ،1997 قدىبر 4 بخاعيش الهاصع ٢غاٍع وفي  ال٣يام بَاع في مُه

 ؤن يٗخبر الضولي ال٣ٟه مٗٓم"و. 31اإلا٣بلت ؤو الخاليت ألاحيا٫ بدياة ألايغاع بلخا١ بٗضم الىَىيت واليتها خضوص في بإوكُتها
ؿّبب ؤال بكٍغ ب٢ليمها، ٞى١  ججغر  التي اإلاياٍ بدغيت حؿخٗمل ؤن اإلااء مجغي  صولت بةم٩ان   الاؾخٗما٫ َظا يُه

ً
 أل٢اليم يغعا

 َظٍ وج٣ّغ . الضوليت اإلاياٍ مجاعر  اؾخٗما٫ في مخباصلت والتزاماث خ٣ى١  بطن، اإلاجغي، ٞلضو٫ . إلاهالخها ؤو ألازغي  اإلاجغي  صو٫ 
ؼء ٖلى صولت ل٩ل الؿياصة بد٣ى١  الىٓغيت جحز ال ول٨ّنها خضوصَا، صازل ي٣٘ الظر اإلااجي اإلاجغي  مً الجُه

ُه
 جضابحر اجساط لها ج

. 32"ألازغي  بالضو٫  مًّغة

  

                                                                                                                                                                                           

 
 (22)

 .41علي زىران مجال، املرجع السابق، ص  : 

(23)
   .326،331حوحو أمحد صابر، املرجع السابق، ص  : 

(24)
 .337-331نفس املرجع، ص  : 

(25)
 .32، ص2005دراسة حتليلية ملبادرة النيباد، معهد الدراسات والبحوث اإلفريقية، القاىرة ، : احلكم الراشد والتنمية يف إفريقيا راوية توفيق، : 

(26)
، 127، ص2008قتصادية سياسيا، أطروحة دكتوراه، األكادميية العربية املفتوحة يف الدامنرك، كلية اإلدارة واالقتصاد، البيايت فارس رشيد، التنمية اال : 
129. 

(27)
 . 2012، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، ((إطار نظري))املشاقبة أمني عواد، علوي املعتصم باهلل داود، اإلصالح السياسي واحلكم الرشيد  :

(28)
 :على الرابط: 2012-2-24: مت االطالع عليو يوم، التنمية رىانات املشاركة السياسية وحتقيق: الدميقراطية واحلكم الراشد، غريب حممد : 

- http://www.bouhania.com/members.php?action=info2  

(29)
، ص 2004، خلق الفرص لألجيال القادمة، املطبعة الوطنية، عمان، 2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  : 
102. 

(30)
 .46-45، ص 2003قضايا وتطبيقات، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، : الكايد زىري عبد الكرمي، احلكمانية : 

(31)
 .57ص  ،2004نوفمرب  ،309عدد ال مفهوم احلكم الصاحل ومعايريه، كرمي حسن، ،العريب املستقبلسلسلة كتب  : 

(3)
 :

 .47الكايد زىري عبد الكرمي، املرجع السابق، ص 

(32)
،  العدد الثالث، "دراسة حالة األحزاب السياسية"جملة املفكر، ناجي عبد النور، دور منظمات اجملتمع املدين يف حتقيق احلكم الرشيد يف اجلزائر  : 
 .112ص

 
 
 

 
 
 

http://www.bouhania.com/members.php?action=info2
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 عليها والظُادة اللؿبُت اإلاىاؾم: الخامع الفسع

اع َظا في هضعؽ ؤن يم٨ً ( الثاهيت ال٣ٟغة) ٖليها ؤلا٢ليميت والؿياصة( ألاولى ال٣ٟغة) ال٣ُبيت اإلاىا٤َ َبيٗت ؤلَا

 (.الثالثت ال٣ٟغة) بكإنها جبلىعث التي الىٓغياث وؤَم

 اللؿبُت اإلاىاؾم ؾبُعت: ألاولى الفلسة

ُب ؤن اإلاٗغوٝ مالي ال٣ُه
ّ

ت ًٖ ٖباعة َى الك  بلى الخغاعر  الاخخباؽ ؤصي و٢ض الجليضيت، اإلااثيت ألاخىاى مً مجمٖى
ُب ي٣ٟض ؤن مالي ال٣ُه

ّ
ى الجليض مً واؾٗت مؿاخاث الك  البيئيت ألاهٓمت ٖلى الخإزحر بلى ألاولى اإلاغخلت في خخما ؾياصر ما َو

ل"و. َىال٪
ّ
مالي اإلاخجمض اإلاديِ يك٩

ّ
 ؤ٢امخا اللخحن ألامغي٨يت اإلاخدضة والىالياث عوؾيا بلى باليؿبت اؾتراجيجيت ؤَميت الك

 بحن اإلاالحي اإلامّغ  يسو ٞيما"و. 33"وكاَهما بخ٣ييض ج٣بال ولم اإلاخجّمضة اإلاياٍ في والٗلميت الٗؿ٨غيت ال٣ىاٖض مً الٗضيض
ما٫

ّ
  ٦ىضا جغي  والٛغب، الك

ً
غوع مى٘ لها اإلاسّى٫  الىخيضة الضولت وؤنها وبصاعجه، مل٨يخه ٖلى بالؿياصة ألاخ٤ ؤنها مثال

ُه
 به، اإلا

ظا بر بإعاييها يمّغ  ؤهه وا٢٘ مً َو ٗاعيان ألاوعوبي والاجداص اإلاخدضة الىالياث ؤن بيض اإلامخّضة؛ ؾىاخلها ٖو غج٨ؼيً َظا يُه  في مُه

غي٤ ؤن ٖلى طل٪
ّ
  ي٩ىن  ؤن ييبغي الجضيض الُ

ً
  َغي٣ا

ً
  صوليا

ً
. 34"خّغا

ُب مى٣ُت بيئت" ل٨ً مالي، ال٣ُه
ّ

اليت م٣ّٗضة بيئت جّٓل  ؾٝى الك كٛيليت اإلاساَغ مً ٖضيض وزّمت. اإلاساَغ ٖو
ّ
 الد

مالي؛ ال٣ُب في الا٢خهاصيت الخىميت حٗترى
ّ

خً والٛاػ الّىِٟ مكغوٖاث وبسانت الك
ّ

م منها و٧ّل  البدغر؛ والص
ّ
. آلازغ يطخ

ضعة ؤن ٦ما
ُه
 ؤن هالخٔ هٟؿه الى٢ذ وفي يٗيٟت، حّٗض  الخُحرة ألاخضار وجدّمل الّهمىص ٖلى ال٣ُبيت البيئيت الّىٓم ٢

غ٧اث الؿياؾيت ألاهٓمت
ّ

جاٍ ٖاليت خؿاؾيت لضيها والك
ُه
. 35"ال٩ىاعر ج

ُب مى٣ُت ؤما اة يابؿت ًٖ ٖباعة ٞهي الجىىبي ال٣ُه
ّ
 صحىبر واقىًُ،) ؤهخاع٦خي٩ا مٗاَضة هّهذ و٢ض. بالجليض مُٛ

  يك٩ل الجىىبي اإلاخجّمض اإلاديِ ؤن ٖلى ألاولى اإلااصة في( 1959
ً
مى٘ لظل٪ الّؿلميت، لؤلوكُت مجاال

ُه
 طاث الاحغاءاث ٧ل ج

بيٗت
ّ
ىاوعاث ؤو الّىىويت الخجاعب بحغاء ؤو ٞيه ٖؿ٨غيت ٢ىاٖض وب٢امت الٗؿ٨غيت، الُ

ُه
 و٢ض. 36ٞيه جدهيىاث ب٢امت ؤو اإلا

ضث
ّ
. الجىىبي اإلاديِ في الٗلمي والّخٗاون  الٗلميت ألابدار حٗؼيؼ ؤَميت ٖلى( 9و 3 ٧اإلاىاص) الاجٟا٢يت مىاص ؤ٦

 اللؿبُت اإلاىاؾم على ؤلاكلُمُت الظُادة: الثاهُت الفلسة

ُبيت اإلاىا٤َ ٖلى ؤلا٢ليميت، الؿياصة ا٦دؿاب يم٨ً ال"ؤهه بيُاع وليض يغي  ىازيت اإلاُٗياث بؿبب ال٣ُه
ُه
 اإلا

 يبضو ل٨ً. 37"اإلاإَىلت اإلاىا٤َ ًٖ وبٗيضة للخياة جهلح ال مىا٤َ ٞهي اإلااصر، الاخخال٫ َغي٤ ًٖ حؿىصَا، التي والُبيٗيت

ُىاث ؤن
ُه
ُب ٖلى الاؾديالء هدى والؿبا١ اإلادمىمت الخ مالي ال٣ُه

ّ
 اإلاخدضة والىالياث والضاهمغ٥ والجرويج عوؾيا ٢بل مً) الك

غّجح( و٦ىضا م" الجضيضة" الؿياؾيت الخضوص عؾم ؤحل مً بضايت َى اإلاى٣ُت َظٍ في الٗلمي البدث ؤن ٞغييت يُه  ؤن مً بالٚغ

ٍُى مً بدغر  ميل 200 بلى جمخّض  بدغيت إلاؿاخت الا٢خهاصر الاؾخٛال٫ وخ٤ّ  الؿياصة في الخ٤ّ  بدغيت صولت ل٩ل
ُه
 ألاؾاؽ ز

٣اؽ التي ٗٝغ ؤلا٢ليمي، البدغ ٖغى منها يُه
ُه
 للٗام مىهديٛىبار اجٟا٢يت مً 57 اإلااصة) الخالهت الا٢خهاصيت اإلاى٣ُت باؾم ح

1982)38  .

اث وؤهم اللؿبُت اإلاىاؾم: الثالثت الفلسة   الىظٍس

 (.زاهيا) ال٣ُإ وهٓغيت( ؤوال) اإلاداطاة هٓغيت جىحض الّىٓغياث ؤبغػ  مً 
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ت: ؤوال  اإلاحاذاة هظٍس

 هٓغيت بلى اللجىء يخّم "و له، اإلاالن٣ت الضولت لؿياصة يسً٘ ٖليه ؾياصة ال الظر ؤلا٢ليم ؤن اإلاداطاة هٓغيت مٟاص
داطاة

ُه
اّصر التي اإلا

ُه
بيعي الامخضاص بٟٗل ؤٚغايها ج

ّ
 يهلح ٞما الامخضاص لهظا ال٣اهىوي الّخ٨يي٠ ؤُٖي زّم  الضولت إل٢ليم الُ

 اإلاداطاة هٓغيت بن ال٣ى٫  ويم٨ً. 39"له اإلاالن٣ت الضولت لؿياصة يسً٘ ٖليه ؾياصة ال الظر ؤلا٢ليم. الٟٕغ ٖلى يؿغر  لؤلنل

مالي اإلاخجّمضيً اإلاديُحن ٖلى جىُب٤
ّ

  والجىىبي الك
ً
ت ؤن وعٚم. مٗا  لخإمحن الىٓغيت َظٍ اٖخماص جدبظ الضو٫  مً مجمٖى

ًىن  الضولي الّخد٨يم ٢ًاة" ٞةن ال٣ُبيت، اإلاىاعص مً والاؾخٟاصة خضوصَا   بُٖاءَا يٞغ
ً
  ؤؾاؾا

ً
م ٞهي ٢اهىهيا  ال بىَٓغ

٪ مباقغة هخاثج حُٗي
ّ
. 40"الٟٗلي الاخخال٫ مىا٤َ لخٗيحن بها ألازظ يم٨ً بل ؤلا٢ليم، لخمل

  اإلاداطيت اإلاى٣ُت ٢اٖضة ويٗذ" و٢ض
ً
كاَئت الضو٫  إلاهالح بعياءا

ُه
تها اإلا  مً البدغيت اإلاؿاخاث ٖلى الخمل٨يت وهٖؼ

تها ال٨بحرة البدغيت ال٣ىي  وإلاهالح هاخيت  هاخيت مً الا٢ليمي البدغ مضي وجثبيذ الضو٫  لب٣يت الخمل٩ي الاججاٍ و٠٢ في وهٖؼ

. 41"زاهيت

ت :زاهُا ( Sector theory) اللؿاع هظٍس

ُبيت الّىٓغيت  ال٨ىضر الكيىر مجلـ ًٖى ٞيها ؾاَم التي الىٓغيت هي ،(The Arctic sector theory) ال٣ُاٖيت ال٣ُه
 ال٣ُب مىا٤َ جىػي٘ ٦يٟيت الىٓغيت َظٍ جدّضص(. Lakhtine) ال٦خحن الّغوس ي ال٣اهىن  وعحل 1907 ؾىت( Poirier) بىاعيي

مالي
ّ

  جمل٪ التي ٞالضولت. ؤلا٢ليميت الضو٫  ٖلى الك
ً
مالي اإلاخجّمض اإلاديِ ٖلى ؾاخال

ّ
 ٢اٖضجه مثلث ٖلى ؾياصة خ٤ لها الك

ان ويلٗه اإلاديِ في وعؤؾه الضولت ؾاخل
ّ
ميان زُ ع  وحىص خالت وفي. بغؤؾه ٢اٖضجه َغفي يهالن َو ؼُه ب٘ ٞاإلاى٣ُت الجُه

ّ
 جد

لى اإلاجاوعة الضولت ب٢ليم  واإلاى٣ُت الجرويجيت، واإلاى٣ُت الغوؾيت اإلاى٣ُت هي مىا٤َ ؤعب٘ جدضيض جّم  ال٣اٖضة َظٍ ؤؾاؽ ٖو

. 42ال٨ىضيت واإلاى٣ُت الضاهمغ٦يت

 الىؾىُت للظُادة حدًد جحّد  اإلالبلت، ألاحُاٌ حلىق : الثاوي اإلاؿلب

 البداع ٢اهىن  واجٟا٢يت ،(ألاو٫  الٟٕغ) اإلا٣بلت ألاحيا٫ خ٣ى١  وججؿيض اإلاؿخضامت للخىميت اإلادىع  َظا في هخُغ١ 
 (.الثاوي الٟٕغ) ؤلاوؿاهيت مٟهىم وججؿيض

ٌ  الفسع  اإلالبلت ألاحُاٌ حلىق  وججظُد اإلاظخدامت الخىمُت: ألاو

ىع  هي اإلا٣بلت ألاحيا٫ بد٣ى١  لالَخمام ألاؾاؾيت الخلٟيت  هُه
ُه
 اخخياحاث جلبيّ  التي الخىميت وهي اإلاؿخضامت، الخىميت ْ

ون  ومً وجىاػهاتها البيئت ب٣ضعة ؤلازال٫ صون  الخايغة ألاحيا٫  بمغاٖاة مٗىيت جىميت بنها" اإلا٣بلت ألاحيا٫ بد٣ى١  ؤلايغاع صُه
غم ج٣اؾم وفي وزحراتها اإلاىاعص جىػي٘ في ؤلاههاٝ ُٟه حر بلى حؿعى جىميت وهي واإلا٣بلت؛ الخايغة ألاحيا٫ بحن الّخىمىيت ال  جٞى

ا الُبيٗيت، للمىاعص خ٨يمت بصاعة   ؤو زانت، مىاعص ليؿذ باٖخباَع
ً
ا صون  ٞئت وجسو ،(مجاهيت) خّغة ؾلٗا   ؤو ٚحَر

ً
 صون  حيال

ا( بيئت جلىيث ؤو مىعص اؾخجزاٝ ق٩ل جّخسظ التي) البيئيت الّخ٩لٟت ج٣يم التي هي الٗاصلت، الخ٨يمت وؤلاصاعة آزغ  ؤخض وحٗخبَر
خباع وجإزظ بهماثيت، ٖمليت ل٩ل ؤلاحماليت الّخ٩لٟت ٖىانغ  نٗبت ٖاصة ج٩ىن  التي الا٢خهاصيت، ٚحر الّخ٩الي٠ ختى بااٖل

.  43"الخ..جاعيسيت آزاع في ؤو َبيعي مىٓغ في الّؿلبي ٧الخإزحر ألاَميت، ٖٓيمت ول٨ً ال٣ياؽ

 
ً
ّغمُه  واإلا٣بلت، الخاليت ألاحيا٫ مهالح ٖلى وخٟاْا جَث  والّؿضوص اإلااثيت واإلايكأث البيئت، مهاحمت الضولي ال٣اهىن  يُه

هُه  ٖلى جىّو ( 1977) الغابٗت حىي٠ الجٟا٢ياث ألاو٫  ؤلايافي البروجى٧ى٫  مً 55 ٞاإلااصة وألاػماث، الخغوب ؤو٢اث
ّ
 في ؤزىاء ؤه
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غاٖاة "يجب" ال٣خا٫ ىيلت الاهدكاع واؾٗت البالٛت ألايغاع مً الُبيٗيت البيئت خمايت مُه ًُه . ألامض َو  خٓغ الخمايت َظٍ وجخًّم
٣هض التي ال٣خا٫ وؾاثل ؤو ؤؾاليب اؾخسضام ٘ ؤو بها يُه

ّ
٢ ىَث خَث ّببَث  ؤن منها يُه ؿَث

ُه
ًّغ  زم ومً الُبيٗيت بالبيئت ألايغاع َظٍ مثل ح

ُه
 ج

ًّ  التي الاهخ٣اميت الهجماث 55 اإلااصة جدٓغُه  ٦ما. الؿ٩ان ب٣اء ؤو بصّخت  .44الُبيٗيت البيئت يّض  حك

  طل٪ ٚحر الىا٢٘ ل٨ً 
ً
لى الُبيٗيت الجىالن مىاعص نهب" مثال الاؾغاثيلي الاخخال٫ وانل ٣ٞض جماما روة عؤؾها ٖو

ّ
 الث

روة وباهياؽ، الحرمى٥ نهغر  ٦مياٍ الٛىيت اإلااثيت
ّ
 الؿياخت قغ٧اث واؾدثمغث نىاٖيت، مىا٤َ ٞيها وؤ٢ام الؼعاٖيت، والث

ظا .45" الهًبت ؤلاؾغاثيليت   يازغ َو
ً
  جإزحرا

ً
دغمها واإلا٣بلت الخاليت الٗغبيت ألاحيا٫ ٖلى ٦بحرا  اإلاىاعص َظٍ مً الاؾخٟاصة مً ويُه

ىانٟت .  46اإلااثيت اإلاىاعص في الههيىوي ال٨يان جد٨م بؿبب وألاعصن وؾىعيت ولبىان ٞلؿُحن في ألاحيا٫ بحن مُه

  ؤلاوظاهُت إلافهىم هخجظُد البحاز كاهىن  اجفاكُت: الثاوي الفسع

 ؛"زحراجه مً يؿخٟيض ؤن للجمي٘ ويد٤ّ  واخضة، صولت لؿياصة ؤو ؤخض، إلال٨يت البداع ؤٖالي يسً٘ ؤن يم٨ً ال

ماعؽ الضو٫، لجمي٘ مٟخىخت البداع ٞإٖالي (87 اإلااصة) 1982 لؿىت البداع ل٣اهىن  اإلاخدضة ألامم اجٟا٢يت وخؿب
ُه
 خغيت وج

٤ البداع ؤٖالي  الهيض وخغيت ال٩ابالث ووي٘ والّخدلي٤ اإلاالخت ٦دغيت الضولي ال٣اهىن  وؤخ٩ام الاجٟا٢يت َظٍ م٣خًياث ٞو

ضوص زاعج الىا٢ٗت الٗالم بداع مىا٤َ حمي٘ بلى يكحر" الٗاإلايت البداع ٞمٟهىم ،47الٗلمي البدث وخغيت  الىَىيت اإلاياٍ خُه

خازمت ؤو ؤلا٢ليميت والبداع
ُه
ه ألامم، لجمي٘ مٟخىخت الٗاليت البداع بن خيث"و ،48"الؿاخليت للضو٫  اإلا

ّ
 صولت أليت يد٤ّ  ال ٞةه

ؼء ؤّر  ٖلى الؿياصة خ٣ى١  جماعؽ ؤن .  49"البداع َظٍ مً حُه

 مً الخالي الجيل ٖلى ج٣خهغ ال ٖنها جخدّضر التي ؤلاوؿاهيت ؤن البداع ٢اهىن  اجٟا٢يت في الاهدباٍ يؿترعي ما"و

 شخو بياٞت في ؤؾهمذ ٢ض الاجٟا٢يت ج٩ىن  اإلاكتر٥ للمحرار اإلابخ٨غ اإلاٟهىم وبهظا. اإلا٣بلت ألاحيا٫ ٦ظل٪ حكمل بل البكغ،
ماث الضو٫ ) الضولي ال٣اهىن  ؤشخام بلى حضيض

ّ
 ٖلى جىُىر  لئلوؿاهيت اإلاكتر٥ اإلاحرار ٨ٞغة ؤن والخالنت ؛50 ("الضوليت واإلاىٓ

 بمىا٣ٞت يخّم  ؤنبذ البداع مىاعص واؾخٛال٫ الضوليحن، ألاشخام مً ؤنبدذ ٞاإلوؿاهيت. الضولي لل٣اهىن  وعاج٘ مهّم  جُّىع 
جخم٘

ُه
ض و٢ض. الٗام الضولي ال٣اهىن  ٢ىاٖض جُىيغ في ؤؾهم ٢ض الخ٨ىىلىجي الّخ٣ضم ي٩ىن  وبظل٪. ولهالخه البكغر  اإلا

ّ
 ما ؤ٦

ٗٝغ  ا٢دؿام ؤزغي  حهت ومً حهت، مً والاحخماٖيت الا٢خهاصيت الخىميت لخضبحر اإلاكتر٦ت اإلاؿاوليت ٖلى ال٣غن  بةٖالن يُه

ماعؾت ألامم حمي٘ بحن الضوليحن وألامً بالّؿلم اإلااّؾت اإلاساَغ مؿاوليت غاٝ مخّٗضص بَاع في طل٪ ومُه . 51ألَا

 لإلوظاهُت اإلاشترن اإلايرار: الثالث الفسع

(. الثاهيت ال٣ٟغة) وحىصٍ ّٖؼػث التي الضوليت وال٣غاعاث ،(ألاولى ال٣ٟغة) اإلاٟهىم لخلٟيت الخُغ١  يم٨ً

 اإلافهىم وخلفُت ظهىز : ألاولى الفلسة

 يؿمى وبُبيٗخه الٗكغيً، ال٣غن  مً الؿخيىياث ؤوازغ الٗام في مغة ألو٫  لئلوؿاهيت اإلاكتر٥ اإلاحرار مٟهىم ْهغ

انهم بؿبب البكغ بحن يمّحز ال"ٞهى والّؼمان، اإلا٩ان ٖلى اإلاٟهىم ىٓغ ال ٦ما حيؿياتهم، ؤو ؤَو  يىٓغ ٨ٞما آزغ صون  حيل بلى يُه
٘ ٞةهه الخايغة ألاحيا٫ بلى

ّ
هان ؤن يجب خيث اإلاؿخ٣بل، بلى يخُل

ُه
ضاع ج

ُه
رواث وج

ّ
 َاالء إلاهلخت اإلاى٣ُت في اإلاىحىصة الث

 
ً
ديُاث، ل٣إ الٗاثض لئلوؿاهيت اإلاكتر٥ اإلاحرار مٟهىم بحن الّخميحز" ويم٨ً. 52"حميٗا

ُه
 Res) اإلاكتر٥ ؤو الٗام اإلال٪ ومٟهىم اإلا

Communis)، ؿاواة ي٣ط ي ألازحر ٞاإلاٟهىم
ُه
ون  البداع ؤٖالي اؾخٛال٫ في وخغيتها الضو٫  بحن ال٣اهىهيت باإلا  باإلم٩اهياث يهخّم  ؤن صُه

. 53"الخ٣ل َظا في الضو٫  مً ل٩ّل  الىا٢ٗيت
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ص الدولُت اللسازاث: الثاهُت الفلسة  اإلافهىم وحعٍص

 بٖالن" ؤَمها لٗل لئلوؿاهيت، اإلاكتر٥ اإلاحرار مٟهىم ّٖؼػث ٢غاعاث ٖضة اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ؤنضعث 

ى ،"54الىَىيت الىاليت خضوص زاعج ؤعيها، وباًَ واإلاديُاث البداع ٢إ جد٨م التي اإلاباصت ضع ٢غاع َو  صحىبر 17 في ٖنها نُه

لب في وجضزله اإلاٟهىم َظا لخ٨ّغؽ 1982 الٗام في البداع ٢اهىن  اجٟا٢يت وحاءث ،1970  ولخدضيض اإلاٗانغ، الضولي ال٣اهىن  نُه
٪ حىاػ ٖضم مبضؤ ألاو٫ : مباصت ؤعبٗت ال٣غاع جًّمً اإلاحرار َظا مٟهىم

ّ
 الّؿلمي الاؾخسضام مبضؤ والثاوي ،55اإلاى٣ُت جمل

ؿاواة مبضؤ والثالث للمى٣ُت،
ُه
غاٖاة م٘ منها، وؤلاٞاصة اإلاى٣ُت مىاعص بلى الىنى٫  في( والخبيؿت الّؿاخليت) الضو٫  بحن اإلا  مُه

 في اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ؤ٦ضث و٢ض للمى٣ُت؛ الضولي الّىٓام مبضؤ والغاب٘ وخاحاتها، الىاميت الضو٫  إلاهالح زانت

ا  اإلاىحىصة ؤعيها وباًَ واإلاديُاث البداع ٢إ مى٣ُت) 57اإلاى٣ُت مىاعص ؤن ٖلى56 1994 ٚكذ 17 بخاعيش  263/48 الغ٢م ٢غاَع

غيت الّخٛحراث وان لئلوؿاهيت، مكتر٥ محرار( الىَىيت الىاليت خضوص زاعج خماص والؿياؾيت الا٢خهاصيت الجَى  اإلاتزايض والٖا
. ومىاعصَا اإلاى٣ُت هٓام حىاهب بٌٗ ج٣ييم بٖاصة اؾخلؼمذ ٢ض الّؿى١  مباصت ٖلى

ػامً حلىق : السابع الفسع
ّ
 الىؾىُت الظُادة وججاوش  الخ

ُل٤ ، الّخًامً خ٣ى١  ٖلى يُه
ً
 في والخ٤ الّؿلم، في الخ٤ ؤمثلتها مً. الجماٖيت الخ٣ى١  ؤو الاهدؿاب خ٣ى١  ؤيًا

ت ؤو مٗيىت بٟئت جغجبِ ال خ٣ى١  وهي. الخ الّخىميت في والخ٤ ؾليمت، بيئت ـّ  طل٪ مً ال٨ٗـ ٖلى بل الضو٫  مً مجمٖى  جم
 ٖاإلايت بُبيٗتها ألازحرة ٞهظٍ ؤلاوؿان، لخ٣ى١  الثالث الجيل بلى وجيخمي الخضوص ٨ٞغة جخجاوػ  ألنها حمٗاء ؤلاوؿاهيت خ٣ى١ 
  ومبييت

ً
ٌ وبالخالي الّخٗاون  ٨ٞغة ٖلى ؤؾاؾا يت اإلا٣اعبت ٞع  ؤلاوؿان خ٣ى١  صبلىماؾيت وكُذ و٢ض الضوليت، للٗال٢اث الّخىاٖػ

ي٤؛ باإلاٟهىم الىَىيت الخضوص وبؾ٣اٍ الٗاإلايت َظٍ ببغاػ في ًّ غم الخًغاء الضبلىماؾيت حّٗؼػ  ؤن وهإمل ال
ُه
 وبم٩اهياث ٞ

. حمٗاء البكغيت بحن اإلاكتر٥ واخترام خمايت

  حٗيل والتي ٩٦ّل  الاوؿاهيت بالجماٖت بل الؿياصة بًٟاء جخٗل٤ ال"  - باصر خؿب - الضولت مؿاوليت بن
ً
 جغابُا

،
ً
جابه ٖمي٣ا

ُه
جاٍ مدؿاويت مساَغ وج

ُه
ٍٛى ج ًّ ٩ى٥ البيئيت ال

ّ
ىض ى الخىميت بكإن والك  والّخٟاوجاث الضولي الا٢خهاص ٞو

غو٢اث ٖلى ٖالوة الضيمٛغاٞيت
ُه
ى٠ واهدكاع الاوؿان خ٣ى١  ز ُٗه ٍٛى َظٍ ؤن وهغي . 58"ال ًّ  وؾختزايض ؾدخٗم٤، واإلاساَغ ال

هىع "ؾيا١ في ؤصاة مجّغص بلى الضولت جخدّى٫  و٢ض. الضولت مؿاولياث مٗها
ُه
يت ألامم ٖبر واإلاجابهاث اإلاكتر٦ت اإلاهالح ْ

ّ
 اإلاخسُ

خماص الىَىيت، للخضوص خباص٫ والٖا
ُه
ى الا٢خهاصياث؛ ٖبر و٦ظا الؿياؾيت الجماٖاث ٖبر اإلا  ًٞاءاث جؼايض بلى ؾياّصر ما َو

. 59"والّخ٩امل الاهضماج

 اإلاخباًىت لىً اإلاشترهت اإلاظاولُت: الخامع الفسع

ا الضو٫، ٧ل ؤن البيئي اإلاجا٫ في ألاؾاؾيت ال٨ٟغة ا، نٛحَر   جخدّمل و٦بحَر
ً
 مؿخىياث ٧اهذ وان اإلاؿاوليت مً حؼءا

خبايىت، اإلاؿاوليت َظٍ جاٍ التزاماتها مً للخىهل الؿياصة ب٨ٟغة الّخمؿ٪ ال٣ىميت للضولت يم٨ً ال لظل٪ مُه
ُه
ت ج  الضوليت اإلاجمٖى

. ؤزغي  حهت مً اإلا٣بلت ألاحيا٫ وججاٍ حهت، مً

 ٢ًايا مىاحهت في الضولي اإلاجخم٘ خغ٦ت جد٨مُه  التي اإلاباصت ؤَم مً اإلاخبايىت ل٨ً اإلاكتر٦ت اإلاؿاوليت مبضؤ ؤنبذ
 للمساَغ الّخهضر في ؤلايجابيت اإلاكاع٦ت بلى ؾىاء، خض ٖلى والىاميت، منها اإلاخ٣ضمت الضو٫  حمي٘ ٞيضٖى الٗاإلايت، البيئت

ما، ألاوػون  َب٣ت وخمايت اإلاىار حّٛحر مثل الٗاإلايت البيئيت حَر خاح ما ب٣ضع ٧ل ٚو  في اإلاؿاوليت ؤن ؤر بم٩اهياث، مً له يُه

  مخٟاوجت بضعحاث ل٨ً مكتر٦ت مؿاوليت هي الّخهضر
ً
يت خاحياث جىحض ؤهه بال. 60َٝغ ٧ل إلم٩اهاث َب٣ا  الىاميت للضو٫  هٖى
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يت مؿاوليت جخدّمل الهىاٖيت الضو٫  وؤن ؤولى، حهت مً( عيى بٖالن مً 6 اإلااصة) البيئي اإلاجا٫ جُىيغ في  البدث هُا١ في هٖى

غع  بنالح" ًٖ ًّ جخمٗاتها جماعؽ ٦ما" الخاعيذي ال   مُه
ً
ا  الّهضص َظا في اإلاُغوخت اإلاكا٧ل ومً. الٗاإلايت البيئت ٖلى ٦بحرة يَٛى

ٗىبت . للخضوص الٗابغة للمكا٧ل الّخهضر ٖلى الضو٫  ٢ضعة ٢ياؽ نُه

 واإلابضؤ ،1972 للٗام ؾخى٦هىلم بٖالن مً 22 اإلابضؤ م٣خًياث مً الاؾخٟاصة يم٨ً اإلاؿاولياث حجم في وللخؿم

ؼ ؤن هٓغها، في ييبغي، و ؛(1992)حاهحرو صر عيى بٖالن مً الّؿاب٘
ّ
 البيئيت واإلاكاعي٘ البرامج صٖم ٖلى بالخهىم الّخٗاون  يتر٦

 الخضزل" ومى٘ ٦61يىجى بغوجى٧ى٫ " آلياث"و الخ٣ىيت اإلاؿاٖضة وحٗؼيؼ الٗلميت الخبراث وجباص٫ الىٓيٟت الخ٨ىىلىحيا وه٣ل

ت ؛"ألازًغ  يٗني مما الا٢خهاصر، الاؾخ٣ال٫ خمايت ؤَميت ٖلى جىّو  اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ٢غاعاث مً ٞمجمٖى
بيٗيت وزغواتها مىاعصَا اؾخٛال٫ في صولت ٧ل خغيت

ّ
 اٞخ٣اع ال٣ى٫  وزالنت اإلاجاوعة؛ بالضو٫  ؤلايغاع صون  ل٨ً خغيت ب٩ل الُ

. اإلاُل٣ت بالؿياصة الدكبث إلا٣ّىماث الضولت

  الىؾىُت الظُادة ججاوش  في الخىىىلىحُا ؤزس: الثالث اإلاؿلب

٣ىص وجُّىع  ،(ألاو٫  الٟٕغ) الؿياصة ٖلى الخ٨ىىلىحيا جإزحر الهضص َظا في هدىاو٫  ُٗه  الٗابغة والكغ٧اث الضو٫  بحن اإلابرمت ال

(. الثاوي الٟٕغ) للخضوص

ٌ  الفسع  الظُادة مفهىم شعصعت: ألاو

ىعة ؤن ٞيه ق٪ ال مما
ّ
ت في ؤؾهمذ"  الخ٨ىىلىحيت الث ٖؼ ربىيت الىْيٟت ٖػ

ّ
 ؤضخذ بديث للضولت والّخىحيهيت الت

 يم٨ً ال التي الٛابغة اإلاٟاَيم مً آلازغيً ًٖ والاؾخ٣ال٫ اإلاُل٣ت والؿياصة والجٛغاٞيت، الؿياؾيت الخضوص مٟغصاث

خضاص خماص ًٖ الاوؿالر يهٗب ولظل٪. 62"بها الٖا . الضو٫  بحن جض٣ٞها وز٣ل وحجم الخ٨ىىلىحيت اإلاجاالث في اإلاخباص٫ الٖا

  الّؿليمت ٞالخ٨ىىلىحيا ،ؾلبيت ؤو ايجابيت بما ج٩ىن  ؤن للخضوص الٗابغة للخ٨ىىلىحيا ويم٨ً 
ً
ؿاَم ؤن يم٨ً بيئيا

ُه
 ح

  حٗخمض ٞهي الّخلىر، مً الخسٟي٠ طل٪ وهديجت ونياهتها البيئت خمايت في
ً
ٟاث جضويغ ٖلى مثال

ّ
  ججض ٦ما اإلاسل

ً
لىال  ط٦يت خُه

جخمٗيت ألاوؿا١ م٘ جخماش ى
ُه
يما. اإلا ما٫ مً الخ٨ىىلىحيا ه٣ل يسو ٞو

ّ
 ه٣ل آلياث حكمل ؤن يجب الجىىب بلى الك

  اإلاىاثمت الخ٨ىىلىحيا ٖلى الخهى٫ " الخ٨ىىلىحيا
ً
  بيئيا

ً
  الضو٫  َظٍ ألويإ وا٢خهاصيا

ّ
 الهىاٖيت الاخخ٩اعاث حؿعى وؤال

".  63الىامي الٗالم في البكغيت والخبراث الّٟىيت ؤلام٩اهياث م٘ جدىاؾب ال التي واإلا٣ّٗضة اإلاخ٣ضمت الّخ٨ىىلىحياث لترويج

  ألاعزبيليت باإلاياٍ يخٗل٤ ٞيما
ً
 البدغ بَاع في الضازليت اإلاياٍ ٢بيل مً وليؿذ صازليت، مياَا ليؿذ ٞهي" مثال

 ب٣يىص م٣يضة ؾياصتها ٖليها لخماعؽ ألاعزبيليت الضو٫  مً ٧ل بها حؿخإزغ البدغ مىا٤َ مً مخمّحزة مى٣ُت ول٨نها ؤلا٢ليمي،

 ٟٞي. 64"ال٩ابالث ومّض  الهيض مجا٫ في وبسانت اإلاجاوعة الضو٫  وخ٣ى١  ألاعزبيلي، اإلاغوع وخ٤ّ  البررء، اإلاغوع خ٤ّ  هي زالزت
 التي اإلاىحىصة اإلاٛمىعة ال٩ابالث( البداع ل٣اهىن  اإلاخدضة ألامم اجٟا٢يت مً 51 اإلااصة) ألاعزبيليت الضولت جدترم ألازحر ال٣يض

 ٖىض واؾدبضالها، ال٩ابالث َظٍ بهياهت ألاعزبيليت الضولت وحؿمذ. اليابؿت جمـ ؤن صون  مياَها مً واإلااّعة ؤزغي  صو٫  ويٗتها

  الضو٫  لجمي٘ بط. "اؾدبضالها ؤو بنالخها وبييت بمى٢ٗها الىاحب ؤلازُاع جل٣ّيها
ً
ٍُى ال٩ابالث َظٍ مثل جمضيض في خ٣ا

ُه
 وز

ٗي٤ ؤن ؾاخلّيت صولت أليت يد٤ّ  وال. ألاهابيب
ُه
  طل٪ ي٩ىن  ؤن ٖلى ؤحىبيت، صولت ٢بل مً اإلايكأث َظٍ نياهت ؤو جمضيض ح

ً
 زايٗا

ٗانغ واضح لخ٤ّ  ٤ ومُه
ّ
ٝغ مىاعص ًٖ للّخى٣يب اإلا٣ٗىلت الاحغاءاث باجساط يخٗل . 65"واؾخٛاللها ال٣اعر  الجُه
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ٌ  بين اإلابرمت الُعلىد جؿّىز : الثاوي الفسع  للخدود العابسة والشسواث الدو

ٌّ  الّخد٨يم وألَميت( ألاولى ال٣ٟغة) الضولت حّٗهضاث لُبيٗت الّخُغ١  بم٩ان ألاَميت مً اث ٞو  الا٢خهاصيت اإلاىاٖػ

(. الثاهيت ال٣ٟغة) والخجاعيت

 الدولت حعّهداث ؾبُعت: ألاولى الفلسة

٤ مخّٗضصة التزاماث لها الضولت ؤن ق٪ ال ت ييبغي" لظل٪ جبرمها، التي ال٣ٗىص ٢اهىن  ٞو  لخدضيض حٗهضاتها مٗٞغ

  ٖامت ؾلُت بىنٟها الضولت جخٗا٢ض ٣ٞض. جخدّملها التي اإلاؿاوليت
ً
برم ٢ض ؤو الؿياصة، مبضؤ بلى اؾدىاصا

ُه
 شخهيت اجٟا٢ياث ج

 وؤزلذ مٗها حٗا٢ضوا الظيً ألاٞغاص ويؿخُي٘ الضولت مؿاوليت جُغح ال٣ٗىص َظٍ مثل في. اإلا٣اوالث ٣ٗ٦ىص ٖاصيت، مٗىىيت

 بزال٫ ٧ل حكمل الّخٗا٢ضيت اإلاؿاوليت ؤن" الٗلم م٘ 66"بالّخٗىيٌ ويُالبىا اإلادا٦م بلى يلجإوا ؤن بػاءَم بالتزاماتها
٣ىص ٖلى ج٣خهغ وال الضولت جبرمها التي باالجٟا٢ياث ُٗه . 67"الؿياس ي اإلاجا٫ بلى جمخض بل الخجاعيت والاجٟا٢اث ال

حىُم: الثاهُت الفلسة
ّ
ت الاكخطادًت اإلاىاشعاث وفؼ الخ  والخجاٍز

  ال٣ٗىص جخًّمً ٧اهذ اإلاؿاوليت ًٖ الضولت ببٗاص ؤحل مً
ً
غ٧اث ألاٞغاص بخسلي ي٣ط ي بىضا

ّ
 الخمايت َلب ًٖ والك

٨ظا بليها، ييخمىن  التي الضو٫  مً الضبلىماؾيت  ٖضم هديجت ألاحاهب جدىاو٫  التي ألايغاع ًٖ مؿاولت الضولت ؤنبدذ َو
 جخًمً الخضيثت ٞال٣ٗىص الامخياػ، ؤو ال٣ٗض بنهاء بلى جلجإ ٖىضما ؤو لهم اإلامىىح الامخياػ ؤو ال٣ٗض في الىاعصة الالتزاماث جىٟيظ

ذ حاهبها مً. 68للّخد٨يم وألاحاهب ال٣ٗض جبرم ؤو الامخياػ جمىذ التي الضولت بحن زالٝ ٧ل بةزًإ ج٣ط ي بىىصا ٖؼ  ٖػ
لُاث مً الخ٨ىىلىحيا ر٦حز وجّم  الضولت وؤصواع ؾُه

ّ
خماص ؤو الّخٗاون  ٨ٞغحي ٖلى الت  و٢يمت ؤَميت جؼايض بٟٗل اإلا٨ث٠ اإلاخباص٫ الٖا

ماث
ّ
ٍٛى الخ٩ىميت، ٚحر الضوليت اإلاىٓ غ٧اث ويُه

ّ
 الخغ، الخباص٫ مىا٤َ وجحرة حؿغي٘ ؤحل مً الجيؿياث اإلاخّٗضصة الك

غوعة ًّ   الّهغإ ؤنبذ ٣ٞض الضوليت، الٗال٢اث في ألاؾاس ي الٟاٖل هي الضولت حٗض لم وبال
ً
 الضولي اإلاؿغح ٖلى مدخضما

ىيحن ٖبر الٟاٖلحن بحن الا٢خهاصر  . َو

غ٧اث ؤنبدذ بط الخاعجي اإلاجا٫ جدخ٨غ مىٓىعها، في الضولت، حٗض لم الىَىيت الؿياصة مٟهىم جأ٧ل وبؿبب 
ّ

 للك
لُاث للخضوص الٗابغة ٣ىص جى٢ي٘ في واؾٗت ؾُه ُٗه ٣ىص البترو٫ ًٖ الّخى٣يب ٣ٖىص منها مسخلٟت مجاالث في ال ُٗه  الخجاعيت وال

غ٧اث لهظٍ ويم٨ً
ّ

  اإلاجا٫ َظا يٗض لم بط" الٗمىميت الّه٣ٟاث هٓام" في حكاع٥ ؤن الك
ً
ا غ٧اث مدْٟى

ّ
 وفي. الىَىيت للك

ُب ٖلى للّهغإ يم٨ً اٖخ٣اصها  يدّغ٥ ؤن( وؤيؿلىضا والجرويج والضهمغ٥ وعوؾيا و٦ىضا اإلاخدضة الىالياث بحن) الكمالي ال٣ُه
غ٧اث قهيت

ّ
 بضؤث بط ٦بحرة، مٗضهيت زغواث وحىص اخخما٫ ّْل  في اإلاى٣ُت َظٍ في الاؾدثماع مًاٖٟت في للّخ٨ٟحر الٗمال٢ت الك

خازمت الضو٫ 
ُه
داطاة هٓغيت) اإلا

ُه
ٗيىت خضوص بخدضيض الكمالي لل٣ُّب( ال٣ى٫  ؾب٤ ٦ما اإلا  البدث بحّجت اإلاى٣ُت َظٍ في مُه

ت لغؾم ألاولى اإلاٗالم ؤنها ويبضو الٗلمي، مالي لل٣ُب حضيضة َغي٤ زاَع
ّ

. الك

 ذلً ومخاؾس الخدود عبر الخىىىلىحُا هلل: الثالث الفسع

لُانها، جدذ ج٣٘ التي ألاعاض ي صازل بالٗمل ؤحىبيت لكغ٧اث الّؿماح" لها يجىػ  الضولت ؤن اإلاٗلىم مً  ؤن ٚحر ؾُه

غ٧اث َظٍ اههيإ ٖلى يىُىر  الازخياعر  الّؿماح َظا
ّ

يما. 69"لها الضولت جًٗها التي ألاهٓمت لجمي٘ الك  ه٣ل يسّو  ٞو
غ٧اث

ّ
ل ٞهي الخ٨ىىلىحيا، لىٟاياث الك

ّ
  حك٩

ً
  مجاال

ً
يت نض٢يت مضي للبدث حضيضا  الخضوص، ٖبر الخ٨ىىلىحيا جدىيل وقٖغ

غوٍ جدترم التي ؤر، الّىٓيٟت، الخ٨ىىلىحيا بل الخ٨ىىلىحيا جدىيل َى ليـ ٞالهضٝ
ّ

 ٦ما والصخيت، والاحخماٖيت البيئيت الك
ى

ّ
٣ٗل ٞهل هٟؿها؛ الّخدىيل ٖمليت في الّهٗىبت جخجل   ألازحرة َظٍ الخ٨ىىلىحيا في جخد٨م التي الضو٫  جى٣ل ؤن يُه

ً
  مّجاها

ً
 بإن ٖلما
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٠ الخ٨ىىلىحيا لهظٍ الخدخيت البييت بخضار
ّ
بىعَا ؤن ٦ما. واإلاا٫ الى٢ذ مً ال٨ثحر ي٩ل  اههيإ يخجاوػ  الىَىيت الخضوص ُٖه

غ٧اث
ّ

. الخ٨ىىلىحيا للىٟاياث م٨ّب  بلى الىاميت الضو٫  جدىيل بلى ياصر مما الىَىيت لل٣ىاهحن ال٨بري  الك

 الىؾىُت الظُادة ججاوش  في" اإلاعىلم" الفله دوز : السابع اإلاؿلب

 الضولت، إلاؿاوليت حضيضة ٦م٣اعبت( ألاو٫  الٟٕغ) اإلاساَغ هٓغيت بعؾاء في ال٣ٟه لضوع  الّهضص َظا في الّخُغ١  يم٨ً

كتر٦ت اإلال٨يت وهٓغيت( الثالث الٟٕغ) اإلا٣يضة اإلاُل٣ت الؿياصة وهٓغيت ،(الثاوي الٟٕغ) الاحخماعي الّخًامً وهٓغيت
ُه
 الٟٕغ) اإلا

ىه٠ الاهخٟإ مبضؤ وهٓغيت( الغاب٘
ُه
(. الؿاصؽ الٟٕغ) ؤزغي  ٢اهىهيت ومباصت ،(الخامـ الٟٕغ) اإلا

ٌ  الفسع ت: ألاو  اإلاخاؾس هظٍس

دّمل اإلاساَغ، هٓغيت بلى يؿدىض اججاٍ الضولي ال٣ٟه في ْهغ ٣ٞض"اإلاساَغ ٨ٞغة ٖلى الىٓغيت َظٍ جغ٦ؼ  اإلاؿاوليت ويُه
ُىعة ٖلى يىُىر  ٞٗل ٖنها يهضع التي للضولت الضوليت

ُه
ب حؿيمت ز

ّ
 طاجه بدّض  الٟٗل ٧ان ولى ؤ٦ثر، ؤو لضولت ؤيغاع ٖليها جترج

 
ً
ا   جهٞغ

ً
 بةم٩ان ؤن يٗخبر الضولي ال٣ٟه مٗٓم"ٞـ الضوليت الّنهغيت اإلاجاعر  اؾخٗما٫ الىٓغيت َظٍ جُبي٣اث ؤَّم  ومً. 70"مكغوٖا

  الاؾخٗما٫ َظا يؿّبب ؤال بكٍغ ب٢ليمها، ٞى١  ججغر  التي اإلاياٍ بدغيت حؿخٗمل ؤن اإلااء مجغي  صولت
ً
 صو٫  أل٢اليم يغعا

خباصلت والتزاماث خ٣ى١  بطن، اإلاجغي، ٞلضو٫ . إلاهالخها ؤو ألازغي  اإلاجغي  ظٍ. الضوليت اإلاياٍ مجاعر  اؾخٗما٫ في مُه  الىٓغيت َو
جحز ال ول٨نها خضوصَا، صازل ي٣٘ الظر اإلااجي اإلاجغي  مً الجؼء ٖلى صولت ل٩ل الؿياصة بد٣ى١  ج٣ّغ 

ُه
 مًّغة جضابحر اجساط لها ج

. 80"ألازغي  بالضو٫ 

ل هٓغها، في
ّ
غح لهظا ألاؾاؾيت ال٨ٟغة جخمث

ّ
 باإلاياٍ لالهخٟإ الهالخيت ٧امل النهغر  اإلاجغي  صولت ل٩ل ؤن في ال٣ٟهي الُ

ضم واإلا٣ٗى٫  اإلاىه٠ الاؾخٗما٫ خخميت م٘ ل٨ً  ال٣ٟهي الاججاٍ َظا يىعص آزغ بمٗنى ألازغي؛ اإلاجغي  بضو٫  ؤلايغاع ٖو

 
ً
. الىَىيت الؿياصة مٟهىم ٖلى خضوصا

ت: الثاوي الفسع ػامً هظٍس
ّ
 الاحخماعي الخ

يم ٌ بط صوجي، الٗميض َى( الاحخماٖيت اإلاضعؾت) الاحخماعي الّخًامً هٓغيت ٖػ  وجه٠ الضولت، ؾياصة ٨ٞغة" جٞغ
 ٖلى اإلابني الّخًامً وا٢٘ بلى يؿدىض اإلاجخم٘ في وال٣اهىن . الاحخماعي للّخًامً هديجت وكإ احخماعي خاصر بإنها الضولت

 ويمخّض . واػصَاٍع حٗؼيٍؼ بلى والّؿعي اإلاجخم٘ في الّخًامً نىن  ٖلى الٗمل هي الضولت ومهمت البكغ، بحن اإلاخباصلت الٗال٢اث
 الضولت بحن الٗال٢اث لييّؿ٤ اإلاجخم٘ َظا زاعج بلى الىاخض اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن الٗال٢اث ييّؿ٤ الظر الاحخماعي الّخًامً

. 81"الٗام الضولي ال٣اهىن  وييص ئ

ت: الثالث الفسع  اإلالُدة ؤلاكلُمُت الظُادة هظٍس

دىي   مً ب٢ليمها في خاله ٖلى الّنهغ حغيان يّٓل  ؤن في ال٩امل الخ٤ صولي نهغ ب٢ليمها في يجغر  صولت ل٩ل ؤن الىٓغيت َظٍ ٞو

ل الّنهغ ؤن بمٗنى. و٦يٟها اإلاياٍ ٦ّم  خيث
ّ
 الضولت جماعؾها التي الؿياصة وؤن للضولت، الؿياؾيت بالخضوص جخإزغ ال وخضة يك٩

حىب م٣ّيضة ؾياصة بيعي للمجغي  الّخهضر بىُه
ّ
ليه،. للنهغ الُ دّى٫  ؤن للضولت يجىػ  ال ٖو

ُه
ى٠٢ ؤو الّنهغ مجغي  ج

ُه
 وال حغياهه، ج

٣ه جؼيض ؤن لها يجىػ 
ّ
ل ؤو جضٞ

ّ
٣ل

ُه
بيعي .82نىاٖيت بىؾاثل مىه ج ضم الاههاٝ ب٣ىاٖض الضو٫  جخ٣ّيض ؤن َو  بالٛحر الايغاع ٖو

ؼم٘ باإلاكاعي٘ ؤلازُاع وؤَميت
ُه
ا اإلا . اإلادخملت وؤيغاٍع النهغ ٖلى بهجاَػ

 



 2014  مايى  2الٗضص  –مجلت حيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ حيل البدث الٗلمي  

 
 

 
89 

 

89 

 

ت: السابع الفسع  اإلاشترهت اإلالىُت هظٍس

  يّٗض  الضولي اإلااجي اإلاجغي  ؤن ومٟاصَا
ً
  مل٩ا

ً
ب ما ٧ل م٘ ؤ٢اليمها، في يجغر  التي الضو٫  لجمي٘ مكتر٧ا

ّ
 مً طل٪ ٖلى يترج

يىص
ُه
ون  بخضاَا جىٟغص ٞال. ؾياصتها جدذ ي٣٘ الظر بالجؼء بالّخهٝغ الضولت خغيت ٖلى جغص ٢  بة٢امت ألازغي  الضو٫  مىا٣ٞت صُه

 جإزحر ؤر بخضار بلى ياصر الاهخٟإ َظا ؤن ماصام ب٢ليمها، في يجغر  الظر الجؼء في الضولي اإلااجي اإلاجغي  بمياٍ لالهخٟإ مكغوٕ

٤ ٖلى
ّ
. الّى٣هان ؤو بالّؼياصة ؾىاء اإلاجغي، مياٍ جضٞ

ت: الخامع الفسع ىطف الاهخفاع مبدؤ هظٍس
ُ
 اإلا

 ٤ ىه٠ الّخ٣ؿيم مبضؤ اٖخماص الضوليت ألانهاع في جدكاع٥ التي الضو٫  ل٩ل يم٨ً اإلاىه٠، الاهخٟإ مبضؤ هٓغيت ٞو
ُه
 اإلا

٤ غوٝ الخاحياث ٞو
ّ
( 1966) َلؿى٩ي بٖالن اٖخمض ٣ٞض ولالقاعة،(. ومىه٠ م٣ٗى٫  بىهيب) والاحخماٖيت الا٢خهاصيت والٓ

 في والٗاصلت اإلا٣ٗىلت اإلاكاع٦ت مٗايحر بٌٗ الخامؿت اإلااصة في خّضص بط اإلاىٓىع  َظا ٖلى الضوليت ألانهاع مياٍ اؾخٗما٫ بكإن

 ؤن يم٨ً التي ألايغاع وصعحت للمياٍ، والخاليت الّؿاب٣ت والاؾخسضاماث الخىى، حٛغاٞيت: منها الضولي النهغ بمياٍ الاهخٟإ

. 83ؤزغي  ماثيت مهاصع ووحىص الضو٫، بحن اإلاكتر٥ للخىى جدؿّبب

 مىّملت ؤخسي  كاهىهُت مبادت: الظادض الفسع

اعيه( The freedom of the High Sea) الٗالي البدغ خغيت مبضؤ ال٣اهىن  عحا٫ بٌٗ هانغ" ل٣ض . آلازغ البٌٗ ٖو
٣هاء بخإييض وخٓي النهايت في ؾاص الظر َى اإلابضؤ َظا ول٨ً ُٟه   وؤنبذ والضو٫، ال

ً
 اجٟا٢يت في اإلا٨ّغؽ الىيعي ال٣اهىن  مً حؼءا

 جّضعي ؤن صولت أليت يجىػ  ال ؤهه ٖلى جىّو  البداع ٢اهىن  خى٫  اإلاخدضة ألامم اجٟا٢يت مً 89 ٞاإلااصة. 84"1982 للٗام البداع ٢اهىن 

ؼء ؤر بزًإ  .85لؿياصتها البداع ؤٖالي مً حُه

ت ٖلى الٗالي البدغ خغيت مبضؤ يىُىر  للٗلم،   ال٣إ في ألاهابيب وبعؾاء والهيض، اإلاالخت، خغيت: الخغياث مً مجمٖى

 للٗام البداع ٢اهىن  اجٟا٢يت مً  ألاولى ٣ٞغتها في 112 واإلااصة الٗالي بالبدغ الخانت حىي٠ اجٟا٢يت مً 29 بلى 26 مً اإلاىاص)

حران ،(1982
ّ
 ب٢امت وخغيت ،(87 اإلااصة) الٗلمي البدث خغيت البداع ٢اهىن  اجٟا٢يت وؤياٞذ. الٗالي البدغ ٞى١  والّخدلي٤ والُ

. 86ؤزغي  وخغياث( 80 اإلااصة) انُىاٖيت حؼع 

ؿاواة الٗضالت مباصت هظ٦غ ؤن يم٨ً الضولي ال٣ٟه َّىعَا التي اإلاباصت ومً
ُه
باء ؤمام واإلا  الّخًامً، في والّخىاػن  ألٖا

  وهًي٠
ً
؛ ؾب٤ ٦ما اإلاخبايىت ل٨ً اإلاكتر٦ت اإلاؿاوليت ؤيًا ٨ّملت ج٩ىن  ؤن هٓغها، في الٗامت، اإلاباصت لهظٍ ويم٨ً ط٦ٍغ  مُه

  بليها اإلاكاع الّىٓغياث حاهب بلى حضيضة م٣اعبت لبلىعة
ً
. ؾالٟا

 عامت خاجمت

ٍٛى ؤلا٦غاَاث صعاؾت اإلا٣الت َظٍ في خاولىا ًّ ر٦حز الىَىيت، الّؿياصة لها جخّٗغى التي وال
ّ
 البيئيت ال٣ًايا ٖلى بالت

ا مىليت ٧ىهيت ؤبٗاص طاث مؿاثل باٖخباَع
ُه

 الٗابغ والّخلىر الخغاعر  الاخخباؽ ويٗخبر الؿياصة؛ مٟهىم وجأ٧ل جغاح٘ بلى جاّصر وق
ضوص الٗابغة ألانهاع وجضبحر للخضوص الٗابغة الىٟاياث وه٣ل للخضوص غ التي ال٣ًايا ؤبغػ  ال٣ُبيت اإلاىا٤َ ٖلى والّؿيُغة للخُه

ّ
از

ُه
 ج

 
ً
اع جخجاوػ  قمىليت خلى٫  بيجاص يخُلب مما الضولت ؾياصة ٖلى ؾلبا ي٤ ال٣ىمي ؤلَا ًّ . ال

ى وؾليمت صخيت بيئت في الٗيل في اإلا٣بلت ألاحيا٫ خ٣ى١  مخدّب٘ ٧ل ٖلى يسٟى وال  زام هٕى ومً حضيض جدّض  َو
غ٧اث الضولت حاهب بلى الضوليحن ألاشخام مً ؤنبدذ ٞاإلوؿاهيت الىَىيت؛ للؿياصة

ّ
 ٞمٟهىم الجيؿياث، اإلاخّٗضصة والك
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ان بحن يمّحز وال ؾىاء خض ٖلى والّؼمان اإلا٩ان ٖلى يُغى البكغيت ٗىب ألاَو
ّ

ضوص والك  اخترام ويخىّحب وال٣ىمياث، والخُه
  ؾليمت؛ ببيئت والخمخ٘ والخىميت الّؿلم في ٧الخ٤ الّخًامً خ٣ى١ 

ً
جاٍ البيئيت مؿاولياتها الضو٫  حمي٘ جخدّمل لظل٪، وجبٗا

ُه
 ج

م الٟاٖلحن ٧ّل  ؿخىياث ازخالٝ ٚع ؼء ًٖ الّخىاػ٫  ٖلى بىيىح يض٫ّ  مما اإلاؿاوليت َظٍ مُه  اإلاؿاوليت لخدّمل الؿياصة مً حُه

. اإلاكتر٦ت

٣ىص جُّىعث ٣ٞض الىَىيت الؿياصة ٖلى للخ٨ىىلىحيا البالٜ الخإزحر قإن في ازىان يسخل٠ وال ُٗه غ٧اث الضو٫  بحن ال
ّ

 والك
غا٢ب ؤن منها، ال٣ىيت ختى للضو٫، يم٨ً ال لظل٪ البكغيت، جاعيش في له مثيل ال بك٩ل للخضوص الٗابغة

ُه
 الّخض٣ٞاث جدخ٨غ ؤو ج

 ؤلايغاع بلى الهىاٖيت الضو٫  حؿعى ٣ٞض بغيئت ليؿذ للخضوص الٗابغة الخ٨ىىلىحياث ؤن ٞيه ق٪ ال ومما. لخضوصَا الٗابغة

. الّىامي للٗالم والصخيت والبيئيت الاحخماٖيت باألبٗاص

  الضولي ال٣ٟه ولٗب
ً
  صوعا

ً
 للخّض  حضيضة ٦ألياث" اإلاٗىلم" بالُاب٘ مجملها في جخمحز وم٣اعباث مباصت بيجاص في بيجابيا

ٛيان مً
ُه
 الّخًامً وهٓغيت للضولت الضوليت للمؿاوليت ٦إؾاؽ اإلاساَغ هٓغيت ْهغث لظل٪ الىَىيت، الؿياصة ؾي٠ َ

. ج٨ميليت ؤزغي  ومباصت البداع ؤٖالي خغيت ومبضؤ الاحخماعي

 خ٤ّ  ٖلى الاجٟا٢ياث جا٦ض للخضوص، الٗابغ الّخلىر مجا٫ ٟٞي اإلاؿاع َظا ًٖ البيئيت الضوليت الاجٟا٢ياث جبخٗض ولم

راب صازل مكاعي٘ اهجاػ في الضو٫ 
ّ
ني الت  اإلاجاعر  جضبحر وبسهىم .اإلاجاوعة الّضو٫  بد٣ى١  ؤلايغاع لها يجىػ  ال ل٨ً الَى

كاع٦ت الاهخٟإ َاب٘ ٖلى الّخإ٦يض جم الضوليت اإلااثيت
ُه
ىهٟت بُغي٣ت اإلاجغي  مياٍ في واإلا اصلت مُه  . اإلاٗىيت الضو٫  حمي٘ بحن ٖو
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 العسبُت الثىزاث حُاٌ التروي اإلاىكف
 (الجصاثس) ألاطخاذ بلخاج طلُم

: ملخظ

م ٖلى         آلاؾيىيت ال٣اعجحن في صولت( 11)البالٛت الجٛغافي الجىاع صو٫  حمي٘ م٘ الٗغبيت الضو٫  ٖال٢ت ؤَميت مً الٚغ

 حؿخإزغ ،2002 ٖام في للخ٨م والخىميت الٗضالت خؼب ونى٫  ٞترة زال٫ بتر٦يا الٗغبيت الضو٫  ٖال٢ت ؤن ،بال وؤلاٞغي٣يت
 الغؾمي الٗغبي الؿياس ي ال٠ًٗ مً ال٣هىي  الاؾخٟاصة مً بإؾلىبها جم٨ىذ ؤن بٗض الغاَىت، اإلاغخلت في ال٣هىي  باألولىيت

 ٢ضع بإ٦بر الخمضص ؤحل مً اإلاخالخ٣ت والٗاإلايت ؤلا٢ليميت اإلاؿخجضاث مً الٟاثضة ؤلا٢ليميت،وحٗٓيم ألاػماث مسخل٠ بصاعة في

ذ التي الٗغبيت اإلاى٣ُت بؾتراجيجيتها،في وجد٣ي٤  السبُع بثىزاث" ٖليه انُلح ما قغاعة اهضإل بٟٗل ألاخضار ٞيها حؿاٖع

لبيت ؤزظث ؤزغي  ٖغبيت صو٫  بلى وامخضصث جىوـ مً اهُل٣ذ التي ،2011 مُل٘" العسبي  الخبراء مً الؿاخ٣ت ألٚا

ا وآحى مخى٢ٗت الثىعة ج٨ً لم ،بط ٚغة خحن ٖلى وألا٧اصيميحن .   بيخاثجها ٢ِ ؤخض يدلم لم بل مٟاحئا البحن جإزحَر

: ملدمت

ا مُغصا جهاٖضا اإلااييت الؿىىاث زال٫ جغ٦يا قهضث       ا،ٖلى في وملخْى  بٗض الؾيما والضولي ؤلا٢ليمي اإلاؿخىيحن ؤصواَع

 م٩اهتها جغاح٘ بٗض حضيضة ب٢ليميت بؾتراجيجيت زاللها جبلىعث ،2002 ٖام في للخ٨م والخىميت الٗضالت خؼب ونى٫ 
ا الخغب اهتهاء ؤ٣ٖاب في الٛغب لضي الجيىؾتراجيجيت ياحي ؤلاجداص جُىي٤ هدى الٛغب آلياث بخضي الباعصة،باٖخباَع  الؿٞى

 ججاٍ مخإن بك٩ل مىا٢ٟه ٢غاءة يٗيض البرحماحي التر٧ي الخ٨ٟحر ،ٞغاح ألاوعبي الاجداص بلى اهًمامها حٗثر مً ػاص ،مما الؿاب٤
٤ اإلاخٛحراث لخل٪ جلبيت والضولي، ؤلا٢ليمي الىا٢٘ غاٝ مٛاصعة مٗاصلت ٞو ظا ألاخضار مغ٦ؼ في والاؾخ٣غاع ألَا  مً يالخٔ ما ،َو

مل لخهها التي " الاطتراجُجي العمم"  هٓغيت بلى اإلاؿدىض التر٧ي الضوع  جىامي زال٫  وػيغ)ؤػلى داود احمد جىٟيظَا ٖلى ٖو
 هدى ؤؾاؾيا صاٞٗا يك٨الن وجاعيسها لتر٦يا الاؾتراجيجي اإلاى٢٘ ؤن حٗخبر ،والتي(خاليا الخ٩ىمت وعثيـ الؿاب٤ الخاعحيت
ا الاججاَاث،زهىنا ٧اٞت قي الايجابي الخدغ٥ خباعاث الجٛغافي حىاَع  وبٖاصة ألامً ٖلى الخٟاّ يك٩ل بؾتراجيجيت اٖل

 ؤولى اهضإل ازغ حمت جدضياث واحهذ ؤن مالبثذ الؿياؾت َظٍ ؤن بال.لها ٖليا مهلخت ٖهضٍ لؿاب٤ ؤلا٢ليمي اإلادىعر الضوع 
 ٞهى٫  ،وماػالذ ال٣اثمت بالخىاػهاث ؤزل الظر ألامغ الٗغبيت اإلاى٣ُت في اهدكغث ؤن مالبثذ ،التي"الٗغبي الغبي٘" قغاعاث

 التر٧ي، الضوع  ؤبغػَا مً والتي بغمتها الجيىؾتراجيجيت ؤلا٢ليميت والخىاػهاث الؿياؾاث مهضصة وجدؿإع جخىالى" الٗغبي الغبي٘"
ا جغ٦يا حٗاملذ ٦ي٠"  في الضعاؾت بق٩اليت جخمثل و  ٖلى جضاٖياجه في الخد٨م مداولت الٗغبي الغبي٘ م٘ ب٢ليميت ٢ىة باٖخباَع

: ٞمٟاصَا الضعاؾت ٞغييت ؤما"? الجيىؾياؾيت م٩اهتها

 : الدزاطت فسغُت

 الٗالم وقهضَا اإلاى٣ُت، قهضتها التي والضوليت ؤلا٢ليميت اإلاخٛحراث ؤن: ٢ىامها ؤؾاؾيت ٞغييت مً الضعاؾت جىُل٤       
ؼلت ٚياب بحن ما جخإعجح بؾتراجيجيت، زياعاث ؤمام جغ٦يا وي٘ في ؾاَمذ  حٛغاٞيا بها يغجبِ ٕوبؾالمي ٖغبي ٖالم ًٖ ٖو

 ازخاعث ؤن بال جغ٦يا مً ٧ان ٞما واهٟالتها، جغ٦ها يسص ى ول٨ىه بمكاع٦تها، ؤو بها ي٣بل ال ؤوعوبي وعٌٞ حٗىذ وبحن وجاعيسيا،

  .ألاوعوبي ٚغبها م٘ مىنىال الىص خبل ٖلى ؤلاب٣اء م٘ ؤلاؾتراجيجي ٖم٣ها
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: العسبي السبُع زىزاث اهدالع كبل الجُىطتراجُجي اإلاشهد -1

 جىحهاتها بلىعث ؤلا٢ليميت،بلى والضو٫  الٗٓمى ال٣ىي  الضوليت،اهضٞٗذ الؿاخت في الغؾمي الٗغبي الضوع  جالش ي ْل في      
يض  التي ألامحر٦يت اإلاخدضة الىالياث الؾيما اإلاكتر٥ الٗغبي الاؾتراجيجي الخسُيِ خؿاب ٖلى مىا٢ٗها ؤلاؾتراجيجيت،وجَى

ا الجضيضة مىا٢ٗها جثبيذ خاولذ غ١  ًٞاء زل٤ بلى منها ؾٗيا طل٪ و٧ان الضولي، للىٓام ٢ياصتها في وحٗؼيَؼ
ّ

 ألاوؾِ الك
 الٟٗل؛ عص مً همُحن اإلاغخلت َظٍ في  ألامحر٧ي اإلاكغوٕ واحه ٢ض و الٗغا١ اخخال٫ ؤَضاٝ ؤَم ؤخض مثل الظر الجضيض،

ًذ الىَىيت باإلا٣اومت هٟؿها ًٖ ٖبرث التي اإلا٣اومت مثلخه :(1) ؤخضَما  ألامحر٦يت اإلاخدضة الىالياث مؿاعي الٗغا٢يت،ٞع

. (2)( ألامحر٦يت اإلاخدضة الىالياث( الخاعحيت للهيمىت ؤصواجه ؾلم مخساط٫، عؾمي آلازغ ؤما وؤَضاٞها

لى        بغصٕ اإلاخخاليت ؤلاؾغاثيليت ألامحر٦يت الاهخهاعاث نىعة ٚحر اهجاػا اللبىاهيت اإلا٣اومت ؤلا٢ليمي،خ٣٣ذ اإلاؿخىي  ٖو

 الهيمىت ٞيه ج٨غؾذ الظر الٗغا١ خغب بٗض حاء ؤهه بلى الاهجاػ َظا ؤَميت ،وحٗىص 2006 ٖام لبىان ٖلى ؤلاؾغاثيلي الٗضوان
 وحغي  طاجه، الخهم م٘ جىا٢ًهما بٟٗل الخ٣خا بط ٞٗلي مدىعٍر  بلى واللبىاهيت الٗغا٢يت اإلا٣اومخان جخدى٫  ولم ألامحر٦يت،

ما  م٘ مخماَيت اللبىاهيت اإلا٣اومت ٩ٞاهذ مخىا٢ًت، قبه ْلذ اإلاىُل٣اث ؤن مدضصة،ٚحر مغاخل في ؾىعيت م٘ ل٣اَئ

 .(3)مٗها مخىا٢ًت الٗغا٢يت اإلا٣اومت ٧اهذ خحن في ؤلايغاهيت، الؿياؾت

ل ول٣ض      
ّ
 ؤلاصاعة وبضث حيىؾتراججيا، صوعَا ٞاٖليت ٖلى ٖبئا والٗغا١ ؤٞٛاوؿخان في اإلاباقغ ألامحر٧ي الٗؿ٨غر  الخىعٍ مث

 ألامحر٧ي الخىعٍ خ٣ي٣ت الٗٓمى الضو٫  وؤصع٦ذ يبُه يم٨ً ال ؾياس ي مكهضٍر  جٟانيل في ٚاع٢ت نها ؤ لى ٦ما ألامحر٦يت
 في ألامحر٧ي الضوع  يىاػن  ؤن يؿخُي٘ صولي ٦ٟاٖل ؤهٟاؾها الؾخٗاصة طل٪ عوؾيا ٞاؾخٛلذ الٗغا١، ٖلى الؿلبيت وهخاثجه
ييتي الاجداص ليؿذ ٖضيضة،ول٨نها حٛغاٞيت مداوع   بمبرياليت مهالح طاث ٢ىة هي بل للٛغب، بضيلت ؤيضيىلىحيت والجمثل الؿٞى

ا مثل . ٚحَر

 ب٣ًاياَا الٗغبيت الضو٫  ؤٞٛاوؿخان،واوكٛا٫ و الٗغا١ في ألامحر٦يت اإلاّخدضة الىالياث واحهخه الظر ال٨بحر الخدضر ؤصي      

يت وقاثج مً باالؾخٟاصة وطل٪ ، البلض َظا في الٟاٖلحن ؤبغػ  بيغان جهبذ ؤن في الضازليت  حٗؼيؼ زال٫ ،مً )َاثٟيت( ٖٞغ

 "اإلالاومت بمحىز " حؿميخه ٖلى انُلح مدىع  وزل٤ الاؾتراجيجي، الالخها١ مغخلت بلى وجُىيٍغ الؿىعر، ؤلايغاوي الخل٠

 الظر "الاعخداٌ محىز " م٘ مخىا٢ٌ ؛ "مماوع" ٦مدىع  الٗام الغؤر مؿخىي  ٖلى هٟؿه ٢ضم ،2006 ٖام لبىان خغب بٗض
 الظر الٗغا١ ٖبر ؤٞٛاوؿخان،ويمغ مً يبضؤ بؾتراجيجي حؿغ وكإ لظل٪ وهديجت ألامحر٦يت، للؿياؾت اإلامالئت الضو٫  يم

م ٖلى الضازليت ؤوياٖه ٖلى بيغان َيمىذ  للبدغ الكغقي الؿاخل ٖلى وييخهي ٞيه، الٗؿ٨غر  ألامحر٧ي الىحىص مً الٚغ

. (4)  اإلاخىؾِ

 في الؿلُت بلى والخىميت الٗضالت خؼب ونى٫  بٗض الٗغبيت اإلاى٣ُت في حيىؾتراجيجيا الٟاٖلحن ؤبغػ  ٧اهذ ٣ٞض جغ٦يا، ؤّما      

 جي٣ً بٗض الخىحه َظا وحٗؼػ  "مخعددة محاوز " مبضؤ ٖلى ج٣ىم الخاعحيت، ؾياؾاتها في مسخلٟت م٣اعبت جدبنى عاخذ بط ،2002
 جغ٦يا وحضث بط ،2003 ؾىت الٗغا١ اخخال٫ ؤيًا طل٪ في ؤؾهم و٢ض ألاوعوبي، الاجداص بلى لالهًمام مؿاٖيها ٞكل مً الخؼب

 الضازليت الؿياؾيت الخياة مٟانل في بيغان وجد٨م ال٣ىمي، ؤمنها تهضص ؤمىيت مًٗلت خؿحن نضام هٓام ؾ٣ٍى في
خماص ًٖ وببٗاصَا مٗها ٖال٢اتها لخُىيغ آهظا٥ ؾىعيت ٖلى الاهٟخاح بلى لجإث الٗغا٢يت،لظل٪  م٘ الخدال٠ ٖلى ال٨لي الٖا

 (5). الؿاب٤ لبىان وػعاء عثيـ اٚخيا٫ زلٟيت ٖلى اإلاخإػم الؿىعيت ال٣ياصة وا٢٘ مً باالؾخٟاصة وطل٪ بيغان؛
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 ،2003 ٖام الٗغا١ اخخال٫ ًٖ هجمذ التي الجيىؾتراجيجيت الخٛحراث مً اإلاؿخٟيضيً ؤ٦بر مً ٧اهذ ٣ٞض بؾغاثيل، ؤما      
 عثيـ اٚخيا٫ ٢ًيت في اتهامها بٗض ؾىعيت وصزى٫  ، لها ؤمىيا تهضيضا جمثل ٧اهذ ٖغبيت ٖؿ٨غيت ٢ىة جالش ي بلى بالىٓغ وطل٪

ي٤ ألاؾب٤ اللبىاوي الىػعاء  ال٣ًيت لُمـ ألامحر٧ي الخٟىيٌ مً الاؾخٟاصة بؾغاثيل خاولذ ٦ما صوليت ؤػمتٍر  في الخغيغر  ٞع
غى الٟلؿُيييت، ا الٟلؿُيييت الؿلُت بةيٗاٝ واهتهذ ، ٚؼة مً ألاخاصر باالوسخاب بضؤث خلى٫  ٞو  ٢بى٫  ٖلى وبحباَع

 ٖام ٚؼة ٖلى والٗضوان ،2006 خغب في الٗؿ٨غر  الٟكل ؤبغػَا وعَاث لها حلب الخ٣ضيغ ؾىء ؤن ؤلاؾغاثيليت،ٚحر الخلى٫ 
  .ؤلاؾغاثيليت التر٦يت الٗال٢اث في الخضَىع  بلى بياٞت خ٣٣تها، التي الىىويت وؤلاهجاػاث ؤلايغاوي الضوع  وجىامي.2009

 الؿاب٣ت، الى٢اج٘ لجمي٘ اؾتراجيجيا جىنيٟا ،2008 ٖام نهايت في الؿلُت بلى ؤوباما باعا٥ ألامحر٧ي الغثيـ ونى٫  ومثل      
خدذ  الغوس ي، الخًىع  وجىامي ٖالمي، نيني صوع  بغوػ زال٫ مً الضولي الىٓام في ججلذ حيىؾتراجيجيت، حٛحراث بظل٪ ٞو
 مثلما اإلاباقغ، الٗؿ٨غر  الخضزل ؾياؾت ًٖ جغاحٗذ ٣ٞض الضولي، للىٓام ال٣اثض مى٢ٗها في عياصيا اإلاخدضة الىالياث وجغاح٘

 خلٟائها جٟىيٌ ٖلى والؿٗىصيت،واٖخمضث مهغ طل٪ في بما ؾياؾيت، بنالخاث إلحغاء خلٟائها ٖلى الًِٛ ًٖ جغاحٗذ

 .خيىيت حٗضَا التي اإلاىا٤َ في ؤلا٢ليميحن

 في مهىٟت ؤو "مازكت"حٗض ٧اهذ التي الضو٫  ٖلى اهٟخاح ٞدهل ألامحر٦يت، الّؿياؾت ٞل٪ في ألاوعوبي الاجداص ؾاع و٢ض      
 اهٟخاح ألاوعوبي الجاهب مً و٢ابله ،2010 ؾىت صمك٤ في ؤمغي٨يا ؾٟحرا ٞىعص عوبغث حٗيحن بٗض ،زانت" الشس محىز "

. الا٢خهاصيت الكغا٦ت مٟاوياث جٟٗيل زال٫ مً ا٢خهاصر

ا خليٟا ال٣ظافي مٗمغ ال٣ٗيض ؤيخى و٢ض        واإلاكاعي٘ لى٦غبي، مىيٕى خؿم ؤن بٗض وطل٪ وؤمحر٦يا؛ ؤوعوبيا به مٗتٞر
 بٞغي٣يا في الٛغب جضزل ؤيًا الجيىؾتراجيجيت الخٛحراث الٛغب،ومً إلمالءاث باههياٖه الليبيت الّخ٣ليضيت ٚحر الدؿليديت

تها التي هيٟاقا اجٟا٢يت زال٫ مً الؿىصان؛وطل٪ وخضة لخمؼي٤ ؤزغي  مغة  لٟهل مهضث والتي ألامحر٦يت اإلاخدضة الىالياث ٖع
ً مً ًٖىر  حؼء ذ و٢ض الؿىصاهيت، ال٣ياصة ٖليه وا٣ٞذ الٗغبي الَى  ٖال٢اتها في حضيضة نٟدت لٟخذ ال٣ياصة جل٪ ؤؾٖغ

 (6) .الٛغبيت الضو٫  ٞٗلخه الظر الضوليت الجىاثيت اإلاد٨مت ٢غاع وجثبيِ بالٛغب،

 والٗغا١ اليمً في الخمىي٘ ال٣اٖضة،ومداولتها ومنها للخضوص الٗابغة اإلاىٓماث صوع  اإلاغخلت، َظٍ في اإلاهمت الؿماث ومً      
 الىي٘ ٖلى ؾلبا يى٨ٗـ الظر الخٟخيذ وجىؾي٘ اإلاىاَىت عوح اإلاجخم٘،وبيٗاٝ لخمت جٟخيذ في ؾلبي بضوعٍر  ايُلٗذ و٢ض

ً الٗام ؤلاؾتراجيجي  م٘ ؤلاؾالميت الخغ٧اث بٌٗ زُاباث جماهي مً خالت بغوػ بلى ؤلاقاعة َىا اإلاٟيض ومً الٗغبي للَى

ماجيت؛ ؤَضاٝ ى بٚغ . الٗغبيت الثىعاث بٗض ما مغخلت في له او٩ٗاؾا ؾىجض ما َو

. العسبُت الثىزاث ؤزىاء الجُىطتراجُجُت الخؼيراث -2

 واؾٗت اهخ٣اليت مغخلت ،(2012-2002) اإلااييت الؿىىاث الٗكغ زال٫ واإلادليت وؤلا٢ليميت الضوليت اإلاُٗياث ق٩لذ      
 ، ألاوؾِ الكغ١  مى٣ُت في الؿياؾيت الىٓم مؿخىي  ٖلى مؿبى١  ٚحر خغا٧ا وقهضث ، الضوليت الٗال٢اث مجغي  في الىُا١

 التي الضازليت الٗىامل ٖبر ؤو ، والٗغا١ اٞٛيؿخان، مً ل٩ل ألامغي٩ي الاخخال٫ مثل وجإزحراتها الخاعحيت الٗىامل بٟٗل ؾىاء
 ؾمي ما قهضث التي الٗغبيت اإلاى٣ُت في زام وبك٩ل ٖخيضة ؤهٓمت حغاثه مً تهاوث ٞاٖال مازغا صوعا الكٗىب لٗبذ

 (7)". الٗغبي الغبي٘ بثىعاث"

 بالالٖبحن ؤو اإلاى٣ُت، بضو٫  طل٪ حٗل٤ ؾىاء الجيىؾياس ي، اإلاكهض جٟانيل مسخل٠ في آزاعا الٗغبيت الثىعاث جغ٦ذ ل٣ض      
 الٗغبيت؛ اإلاى٣ُت في الجيىؾتراجيجي الخٛحر مٗالم بىيىح واإلاهغيت الخىوؿيت الثىعجان حصخو لم وؤلا٢ليميحن،بط الضوليحن
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ما الؼمىّيت، مضتهما ٢هغ هديجت  مً ؤزغي  وصو٫  بؾغاثيل ٢ل٤ ٧اٞيت،إلزاعة طاجه آلان في ٧اهذ اإلاضة ؤن ٧الٗانٟت،ٚحر ومغوَع

 .اإلاهغر  الىٓام حٛحر بؾ٣اَاث

 الغثيؿت، ؤلانالح بٗىاث٤ الىٓام،وؤَاخذ عؤؽ وؾلميتها الكٗبي واحؿاٖها ٖم٣ها في الٟغيضة اإلاهغيت الثىعة ؤػاخذ ل٣ض      
تها مهغ،وخالذ في زاعجي جضزلٍر  صون  ؤلانالح، في للبضء الُغي٤ حٛل٤ التي ال٣ىي  وؤػالذ الخىعيث وؤَمها  خهى٫  صون  بؿٖغ
ا ؤوباما باعا٥ ألامحر٧ي الغثيـ بصاعة وخؿمذ الخٛيحر، مً الضوليت اإلاىا٠٢ في جبايىاث  اإلاسلٕى الغثيـ ًٖ بالخسلي ٢غاَع
 وهي اإلاهغيت، الٗؿ٨غيت اإلااؾؿت منها ؾيما ال الغثيؿت، هٓامه بإع٧ان اإلاخ٣ضمت ٖال٢تها ٖلى اإلاداٞٓت م٘ مباع٥؛ خؿني

٨ظا ؾضة مً مباع٥ بػاخت وفي الخىعيث، مى٘ في ؾاَمذ ماؾؿت  اإلاكحر بغثاؾت الٗؿ٨غر  اإلاجلـ حك٨يل و٢٘ الغثاؾت،َو

 (8). الاهخ٣اليت اإلاغخلت ٢ياصة زم مً وجىلى َىُاور، خؿحن

 حصخيو ًٖ ؤيًا ٢هغث ل٨نها مباقغة، الثىعة في ؤزغث حيىؾتراجيجيت، جٟاٖالث خهلذ الليبيت؛ الثىعة اهُال١ وم٘      
ذ ؤلا٢ليميت، والضو٫  ال٨بري  ال٣ىي  بحن ؤلاؾتراجيجيت للخٟاٖالث الٗام اإلاكهض

ّ
 اججاَاث حٗاَي ازخالٝ في الخٛحراث َظٍ وججل

 مً اإلاىا٠٢ حٗضيل في الليبيت، الثىعة م٘ ٖغبيا الكٗبي الخٗا٠َ ؾاَم بط الخاعجي، الخضزل ٢ًيت م٘ الٗغبي الٗام الغؤر

 الهِٛ َظا وجدذ ،( 9) ٖؿ٨غيا ٢مٗها ال٣ظافي هٓام مداولت بٗض ؾيما ال الخاالث بٌٗ في جإييضٍ وختى الخاعجي الخضزل

البذ ٞاٖل، بك٩ل الٗغبيت الجامٗت جدغ٦ذ ى ؛"اإلادهُين لخماًت" ألامً مجلـ مً ٢غاع باؾخهضاع َو  ٖامال ٧ان ما َو

 (10). ال٣ظافي هٓام صخغ في خاؾما

ذ الٗغبي؛ الثىعر اإلاىار بلى الٗغبي اإلاٛغب صو٫  جيبه في الليبيت، الثىعة بٗضَا ومً الخىوؿيت، الثىعة ؾاَمذ ٦ما        ٞكٖغ
ى ؤلانالح باب ٞخذ بلى الؿاب٤،جميل ًٖ مسخلٟت بُغي٣تٍر  الكٗبيت، اإلاُالب م٘ الخٗاَي في  خؼمت في خهل ما الجؼجي،َو

الميت الدكغيٗيت ؤلانالخاث  ٖىضما اإلاٛغب في حغي  وما ، 2011 ٖام مىخه٠ الجؼاثغيت الجمهىعيت عثيـ ؤٖلنها التي وؤلٖا

 ؤ٢غث صؾخىعيت حٗضيالث ،َغح ٞيٟغر  21 خغ٦ت ٢اصتها التي الكٗبيت الخٓاَغاث جإزحر جدذ الؿاصؽ مدمض اإلال٪ ايُغ
 بإٚلبيت الٟىػ  مً والخىميت الٗضالت خؼب ٞيها جم٨ً حكغيٗيت اهخساباث بٗضَا وحغث ،2011حىيليت في قٗبي باؾخٟخاء

 (11). ٦حران بً ؤلاله ٖبض بغثاؾت حضيضة مٛغبيت خ٩ىمت وق٩ل اإلا٣اٖض،

 وؤلا٢ليميت الضوليت ال٣ىي  جٟاٖل وؾىعيت، اليمً في والثىعة البدغيً، في الاخخجاحيت الخغ٦ت شخهذ ٞيما      
 الىٟىط وجبايىاث الضو٫،وبخ٣اَٗاث لهظٍ الجٛغافي اإلاى٢٘ بإَميت جخٗل٤ ألؾباب وطل٪ واضح؛ بك٩ل حيىؾتراجيجيا

 مدضصاث صٚضٙ واؾخ٣ُابا اه٣ؿاما البدغيً زىعة بلىعث وخًىعَم،بط الجيىؾتراجيجيحن للٟاٖلحن ؤلاؾتراجيجي
يٟها لي٣٘ البدغيً، في الاخخجاحاث واضخا جبييا بيغان َاثٟيت؛وجبيذ  الخٗاون  مجلـ صو٫  م٘ اإلاىاٞؿت يمً جْى
 ٖغيت الخليج في اإلال٨ياث باقي يجٗل مما مل٨يت، ؤهٓمت بلى الثىعيت الٗضوي  اهخ٣ا٫ مً جسص ى ٧اهذ الخليجي،التي
ا جداو٫  التي الهىعة ج٣ىى ممازلت الخخجاحاث  مجلـ صو٫  بلىعث اإلاساٝو َظٍ وؤمام اإلال٨ياث، اؾخ٣غاع ًٖ وكَغ

خدذ اإلاخهاٖض، ػزمها الاخخجاحيت الخغ٦ت بظل٪ ٞإ٣ٞضث الجؼيغة صٕع ل٣ىاث ٖؿ٨غيا جضزال الخليجي الخٗاون   نٟدت ٞو

 (12).وؾىعيت اليمً في ٦ما ؤزغي  ؾاخاث بلى امخض بيغان م٘ الجيىؾتراجيجي والدكاب٪ الخىجغ مً

 ٖاعيذ ٣ٞض الليبي ٧الىٓام زهم هٓام يض الثىعة ٞيها بما ٧اٞت، للثىعاث مىاًَا مى٢ٟا الؿٗىصيت اإلامل٨ت و٢ٟذ ل٣ض      

 ؛"الجمهىزٍاث" جسو الٗغبيت الثىعاث ؤن ؾلُىيت،وعؤث خ٨م ؤهٓمت وحىص وشجٗذ الكٗبي، باالخخجاج الخٛيحر َغي٣ت
يت ٞيها الؿياؾيت ألاهٓمت جخمخ٘ ال بط ؼػث عياح ًٖ مىإي في ججٗلها جاعيسيت بكٖغ  ٢يميت َغوخاث ال٨ٟغة َظٍ الخٛيحر،ٖو
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يت َظٍ وعاء باالزخباء الثىعر اإلاض اخخىاء ٖلى ٢اصعة وهي الجمهىعياث، مً مغوهت ؤ٦ثر هي اإلال٨يت ألاهٓمت ؤن اصٖذ  الكٖغ

 (13).الخاعيسيت

 َاثٟيا لبىؾا ؤزظث ٖىضما زانت البدغيً في الاخخجاحيت الخغ٦ت يض بالى٢ٝى زليجيت م٣اعبت الؿاب٤ الخ٨ٟحر ؤهخج         
ي٠ بمىاحهت حيىاؾتراجيجيا جغحمخه ل٨ً  زىعة ج٨ً لم بديث واليمً، ٦ؿىعيا ؤزغي  ؾاخاث بلى امخض الظر ؤلايغاوي الخْى

م ٖلى اليمً  البدغيً؛ في الاخخجاحيت الخغ٦ت مً الجيىؾتراججيت الخٛحراث في جإزحرا ؤ٢ل وؾياؾيا مُلبيا ويىخها مً الٚغ
 ب٢ليميحن ٞاٖلحن ولجم الخٗاون، مجلـ بضو٫  حٛغاٞيا اإلاخهل اليمً في هٟىطَا ٖلى الخٟاّ الؿٗىصيت اإلامل٨ت خاولذ ٣ٞض
 الخليجيت، اإلاباصعة َغح بٗض ومخ٣ضما مىخضا جبايىاجه م٘ ٢ُغ مى٠٢ باؾخثىاء الخليجي اإلاى٠٢ ٞبضا هٟىطَم، بلىعة ًٖ
 وطل٪ ٞكلها، خا٫ في مدخملت ٧اهذ التي والازخالالث بالهؼاث م٣اعهت آلامً، الاهخ٣ا٫ مؿاع لليمً خضصث التي اإلاباصعة جل٪

 اإلامل٨ت بحن حيىؾتراجيجي جىاٞـ ٖلى َٟي٠ بك٩ل الثىعة مجغياث اهُىث ٦ما اليمني، للمجخم٘ ال٣بليت الخهىنيت بد٨م

 (14) . وبيغان  الؿٗىصيت الٗغبيت

 ؾىء ٖليه ٞغيذ همُيت بهىعة مد٩ىما ٧ان بط بليه، الخٛيحر ٖضوي  باهخ٣ا٫ الؿىعر الىٓام جٟاحإ طل٪ زًم في      
يت وي٘ ٖىضما الؾيما ، لالخخجاج الؿىعر اإلاجخم٘ ٢ابليت ج٣ضيغ  قٗبيا اإلا٣بىلت الخاعحيت الؿياؾت ؾلت قي ب٣اثه قٖغ

 الؿياؾيت ، الاحخماٖيت ألاؾباب عئويت -بظل٪  –وججىب الخاعحيت ؾياؾتها َى مهغ في الثىعة ؾبب ؤن عؤي ٣ٞض ،ولظل٪
 بؾ٣اٍ مُالب بلى لخهل قٗاعاتها ؾ٠٣ وجهاٖض ؤ٣ٞيا الاخخجاحيت الخغ٦ت وباحؿإ للثىعاث، الضازليت والخ٣ى٢يت

كل الىٓام،  اإلااامغة زُاب في الاخخجاحيت الخغ٦ت هؼ٫  الؿياؾيت،ٖىضما اإلاُالب م٘ ايجابيا الخٗاَي في ؾياؾيا الىٓام ٞو
 وبنغاع الاخخجاحيت الخغ٦ت ل٣م٘ الٗؿ٨غر  الخل الىٓام ازخياع بٗض بال بٗض، ٢اثما ي٨ً لم الخاعجي والخضزل والههيىهيت

 (15.)الثىعة في الاؾخمغاع ٖلى الؿىعر الكٗب

 العسبي السبُع زىزاث ججاه التروي اإلاىكف/ زالثا

صة العىامل -1
ّ
 .العسبُت اإلاىؿلت في التروي للخدخل اإلاحف

 :يلي ما بلى الٗىامل َظٍ ج٣ؿيم ويم٨ً      

 : الدولُت البِئت مً هابعت عىامل -

يتي، الاجداص انهياع بٗض*  اثٟها بخضي جغ٦يا ٣ٞضث لها اإلاهضص الخُغ وبزخٟاء الؿٞى ا ألاؾاؾيت ْو  الضٞإ زِ باٖخباَع
لس ي قما٫ لخل٠ اإلاخ٣ضم  إلاى٢ٗها هًٓغا ؤلاؾتراجيجيت بإَميتها مدخٟٓت ب٣يذ ؤنها بال الباعصة، الخغب خ٣بت ؤزىاء في ألَا

  مىدها الظر اإلاخمحز، الجٛغافي
ً

 (16). والضولي ؤلا٢ليمي الىٟىط ًٖ والبدث للخغ٦ت ؤوؾ٘ مجاال

 ؤن منها،بال اإلاُلىبت باإلنالخاث ٢يامها بٗض ختى ألاوعوبي ؤلاجداص بلى لئلهًمام الضئوبت جغ٦يا ومؿاعي مداوالث ٞكل* 
 وؾدخىحه ألاوعوبي، الاجداص بلى ؤلاهًمام مداولت ًٖ ج٠٨ لً جغ٦يا ؤن اإلاٟخىخت،بال الاهخٓاع ؾياؾت مٗها جبيذ ٢ض ؤوعوبا
ىب اإلا٣بى٫  ؤلا٢ليمي الىؾيِ صوع  إلاماعؾت الٗغبي جىاحضَا مً لدؿخٟيض قغ٢ا  ؤوعا٢ها جدؿحن ؤحل مً وطل٪ واإلاٚغ

 (17).ألاوعوبي ؤلاجداص م٘ الخٟاوييت

 :ؤلاكلُمُت البِئت مً هابعت عىامل -

   :آلاحي بلى ؤلا٢ليميت البيئت مً والىابٗت اإلاى٣ُت في ب٢ليمي جغ٧ي لضوع  الضاٞٗت ألاؾباب ج٣ؿيم يم٨ً      
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.   2003 ٖام في للٗغا١ ألامحر٧ي الاخخال٫ بٗض وزهىنا الٗغبي ؤلا٢ليمي الىٓام بنهياع بٗض اإلاى٣ُت حؿىص التي الٟغاٙ خالت*

 مىاعص زاهت في ٣ِٞ بم٩اهاتها جهيي٠ يم٨ً وال الٗالمي، الجيىبىليدي٩ي الهغإ في ؤؾاؾيت مٟاجيذ الٗغبيت الضو٫  جمخل٪* 
اػ،ٞهي هِٟ مً الُا٢ت  ٖى٤ اإلاًاي٤ َظٍ ،وحك٩ل الٗالم في ألاَم البدغيت الؿلؿلت في اإلاخد٨مت اإلاًاي٤ ٖلى جُل ٚو

 (18).الٛغبي ال٨غة هه٠ في ألاَم البدغيت للؿلؿلت الؼحاحت

 الجضوي  بن بديث ججىيه، الظر الؿياس ي الٗاثض مً ب٨ثحر ؤ٢ل ؾياؾيت بخ٩الي٠ اإلاى٣ُت في ب٢ليميا جغ٦يا جخمضص  *
 . .ألاوؾِ الكغ١  خالت في جماما مخد٣٣ت ج٩ىن  الضوع  َظا لٗب مً ؤلاؾتراجيجيت

 ب٣ىي  ؤلانُضام صون  ب٢ليمي صوع  لٗب ٞيه يم٨نها الظر جغ٦يا حىاع في الىخيض الجٛغافي اإلاجا٫ َى ألاوؾِ الكغ١  ؤن *

 (19) .الىؾُى ؤوعوبا صو٫  هٟىط خيث والبىؾىت ؤلباهيا في ؤو الغوس ي، الىٟىط خيث بال٣ى٢اػ باإلا٣اعهت ٖاإلايت،

 اإلاى٣ُت في جغ٧ي بضوع  الٗغبيت ال٣ُاٖاث ألوؾ٘ اإلاؿبى١  ٚحر والترخيب واؾٗت، ٖغبيت قغاثذ ٖىض لتر٦يا ؤلايجابيت الهىعة* 
 م 2003 ٖام في التر٧ي البرإلاان ٢غاع بالصجاٖت،ؤبغػَا ونٟذ التي إلاىا٢ٟها هديجت .1923 ٖام الجمهىعيت ٢يام مىظ مغة ألو٫ 

 ألاوعوبي، باالجداص جغ٦يا ٖال٢اث جدؿحن ٦ظل٪ الٗغا١، ٖلى خغبها في ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث م٘ الخٗاون  ًٖ باالمخىإ

 مً الهلب التر٧ي واإلاى٠٢ ٚؼة، ٖلى الخغب خيا٫ جغ٦يا مى٠٢ ٦ظل٪ ، 2004 في بليه جغ٦يا اهًمام مداصزاث بضء وبالخدضيض
 والظر مٗها، والا٢خهاصر الٗؿ٨غر  الخٗاون  ٕواي٣اٝ بؾغاثيل، م٘ الٗال٢اث و٢ُ٘ الخغيت ؤؾُى٫  ٖلى بؾغاثيل بٖخضاء

 (20).م 2009 ٖام صاٞىؽ بداصزت يٗٝغ ما بلى باإلياٞت بؾغاثيل، يض يخسظ ب٢ليميت صولت مً مهم مى٠٢ ؤ٢ىي  ؤهه ؤٖخبر

 :الداخلُت البِئت مً هابعت عىامل - 

 :يلي ٞيما الٗىامل جل٪ بحما٫ ويم٨ً      

مبر في جغ٦يا في الؿلُت بلى والخىميت الٗضالت خؼب ونى٫ * يا مسخلٟت عئيت جبىيهم جإ٦يض ٖلى ٢ياصاجه ،وخغم2002هٞى  هٖى
ال٢اتها جغ٦يا لؿياؾت ا وجخمثل ألاوؾُيت الكغ١  الضاثغة في وبسانت اإلاسخلٟت، الضواثغ في الخاعحيت ٖو  ألاؾاؾيت ٖىانَغ

  (21.).في

 .اإلاباقغة خضوصَا يخجاوػ  بما اإلاى٣ُت في التر٧ي الضوع  جيكيِ يغوعة*

 ؾياؾاث وحصجي٘ والٗؼ٫، الخهاع ؾياؾاث وعٌٞ ألاػماث، مٗالجت في الضبلىماؾيت واإلاباصعاث الؿياس ي الخىاع حٛليب*

 .ؤلايجابي الاهسغاٍ

خماص وحٗؼيؼ الخالٞاث، إلاٗالجت الا٢خهاصر باإلاضزل الاَخمام*  .اإلاى٣ُت ب٢خهاصاث بحن اإلاخباص٫ الٖا

ابٗها ال٣اثمت ال٨ياهاث وخضة ٖلى الخٟاّ يغوعة*  .الث٣افي الخٗايل حٗؼيؼ بَاع في اإلاخٗضص َو

 ال٣ىة بؾخسضام بم٩اهيت اؾدبٗاص ٖضم م٘ للجمي٘، ألامً مٟهىم وجإ٦يض اإلاداوع  ؾياؾاث وعٌٞ ألامني الخيؿي٤ ؤَميت*
ي٠ بَاع في ل٨ً الٗؿ٨غيت  .التر٦يت ال٣ىة لٗىانغ الظ٧ي الخْى

ي٣ي بىهج الالتزام الٗضالت خ٩ىمت مداولت الغئيت َظٍ وحؿضث        وؤلا٢ليميت الضازليت اإلاؿخىياث ٧اٞت ٖلى جىاػوي جٞى

 في وج٣ضيمها نياٚتها وبٖاصة حهت، مً( والؿياؾيت والا٢خهاصيت ألامىيت) التر٦يت الىَىيت اإلاهالح ٖلى التر٦حز والضوليت،بحن
٤ بَاع  التر٦يت الغئيت اؾخ٣الليت لؼياصة الؿعي وبحن ؤزغي، حهت مً اإلاخٗضصة ؤلا٢ليميت ال٣ىي  ومهالح اإلاهالح َظٍ بحن يٞى
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 اإلاباقغ الهضام وججىب هاخيت، مً الٛغبيت العجباَاتها الخبٗيت ًٖ مؿخ٣ل بك٩ل طاجيا اإلادضصة مهالخها لها ب٢ليميت ٦ضولت

 .ؤزغي  هاخيت مً اإلاى٣ُت في ال٨بري  وال٣ىي  اإلاخدضة الىالياث وجغجيباث ومهالح عئي  م٘

: العسبُت اإلاىؿلت في الترهُت الخازحُت الظُاطت جىحهاث  -2

 .(22.)٧اآلحي وهي خا٦مت بؾتراجيجيت عئي زالر  َىا٥ بإن ال٣ى٫  يم٨ً      

 في ؤلاؾالمي والترار التر٧ي الٗثماوي الترار بحن الخجاوـ جد٣ي٤ بلى والخىميت الٗضالت خؼب يؿعى :الجدًدة العثماهُت -
 ٖثماهيت امبراَىعيت جضقحن طل٪ يٗني ؤن وصون  ٦بري، ب٢ليميت ٢ىة جمثل جغ٦يا بإن ؤلايمان مىُل٤ مً والخاعج، الضازل
 مٗخض٫ همىطج بعؾاء ول٨ً الخضيثت، جغ٦يا في بؾالمي ٢اهىوي هٓام إل٢امت الؿعي وال وعاءَا، وما ألاوؾِ الكغ١  في حضيضة

ا ؤ٦ثر ؾياؾت وجبني الضازل، في التر٦يت الٗلماهيت مً
ً
 .الجزاٖاث لخل الىؾاَت مجا٫ في والؾيما الخاعج في وكاَ

 الظر” ؤلاؾتراجيجي الٗم٤“ مبضؤ ٖلى ج٣ىم الؿلُت بلى ونىله مىظ والخىميت الٗضالت خؼب يخبىاَا التي الؿياؾت َظٍ      

 مما ،”الجيران مع اإلاشىالث جطفير”بـ واإلاغجبِ ،(آلان الخ٩ىمت وعثيـ ؾاب٣ا الخاعحيت وػيغ) ؤوػلى داود ؤحمد ، ؤعؾاٍ
 م٘ الٗال٢اث بخٗؼيؼ الاَخمام في اإلابالٛت بؿبب ؤَمل والظر ؤلا٢ليمي، مديُها في الخاعيذي صوعَا باؾخٗاصة لتر٦يا يؿمذ

 .الٛغب

تراٝ في خغحا جغي  ال الجضيضة الٗثماهيت ؤن بلى ٦ظل٪ ؤلاقاعة وم٘        اؾديٗاب ٖلى يؿاٖض مما الث٣اٞيت، بالخٗضصيت الٖا

لى. البالص في ؤلازني الخٗضص تراٝ في عثيؿا تهضيضا الجضيضة الٗثماهيت جغي  ال ال٣ىمي، ال٨مالي اإلاٗؿ٨غ وبسالٝ طل٪، ٖو  الٖا
 ججم٘ التي اإلاؿلمت الهىيت بَاع في مُامدهم اؾديٗاب يم٨ً بهه بل للضولت، الىالء ٖلى ماصامىا لؤل٦غاص، الث٣اٞيت بالخ٣ى١ 

 .البالص صازل الٗغ٢ياث حل

 بهىعة جسخل٠ البالص، في الجمهىعيت بماؾـ اعجبُذ والتي جغ٦يا، في الٗلماهيىن  يخبىاَا التي الغئيت جل٪ :الىمالُت -
 ألاوؾِ الكغ١  مى٣ُت في َمىخت ب٢ليميت ؾياؾت جبني جًٟل الٗثماهيت ؤن خحن ٟٞي الجضيضة الٗثماهيت جىحه ًٖ واضخت

 ووسخت الث٣اٞيت الخٗضصيت الجضيضة الٗثماهيت جدبظ خحن الٗغبي،في الٗالم في الاهسغاٍ جًٟل ال ال٨ماليت ٞةن وعاءَا، وما
  ؤ٦ثر

ً
 م٘ الخٗامل وفي ؤلاؾالميت الؿياؾاث يض ٖؿ٨غيت ٖلماهيت جضابحر اجساط جًٟل ال٨ماليت ٞةن الٗلماهيت، مً اٖخضالا

ال٢اث ألاوعوبي الاجداص م٘ ًٖىيت ٖال٢اث ب٢امت الجضيضة الٗثماهيت جدبظ خحن وفي ال٨غصيت، ال٣ًيت  م٘ حيضة ٖو

 .وواقىًُ ألاوعوبي الاجداص مً اؾدياءً  ؤ٦ثر الىا٢٘ في ال٨ماليت ٞةن واقىًُ،

ىام زال٫ ؤهه الهضص َظا في ويالخٔ        الخُىاث مً ٖضص اجساط ٖلى وا٤ٞ والخىميت، الٗضالت خؼب لخ٨م ألاولى ألٖا
 جغ٦يا خ٨مذ التي الٗلماهيت الخ٩ىماث ختى جخسظَا لم التي الخُىاث وهي ألاوعوبي، الاجداص بلى الاهًمام ؾبيل في ال٣اهىهيت

 مساٝو مٗالجت ٖلى يؿاٖض لم طل٪ ول٨ً والخىميت، الٗضالت لخؼب للٛغب اإلا٣اعب الضيم٣غاَي الخىحه لخإ٦يض ٢بل، مً
 ؾبيل في ألاوعوبي، الاجداص بلى لالهًمام الالػمت ؤلانالخاث مً الاؾخٟاصة ألحل ج٨خي٩ا ؾياؾخه في عؤوا الظيً ال٨ماليحن
ا الٗلماهيت، ال٣ىي  بليها جىٓغ والتي اإلاضهيت، الخياة في الٗؿ٨غيت اإلااؾؿت هٟىط بيٗاٝ  الجمهىعيت ل٣يم الخامي باٖخباَع

 .ؤجاجىع٥ ٦ما٫ ؤؾؿها التي الٗلماهيت

  :الترهُت الدٌؼىلُت -

يها جُىعا، التر٦يت ؤلاؾتراجيجيت الغئي آزغ وهي جغ٦يا، صازل الثالث بالُغي٤ حؿميتها يم٨ً والتي        الٗثماهيت جخالقى ٞو
م وال٨ماليت،ٞٗلى الجضيضة  بالىَىيت ٢ىر  قٗىع  لضيهما مٗا ٞةنهما بليهما، ؤلاقاعة الؿاب٤ الغئيخحن بحن الخالٞاث مً الٚغ
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ٌ وال الجضيضة الٗثماهيت حك٨٪ التر٦يت،ٞال للضولت والاهخماء  م٘ جلخ٣ي وهي الخضيثت، الجمهىعيت خ٣٣تها التي ؤلاهجاػاث جٞغ
الء في ال٨مالي الخىحه  الظر الٗالم،ألامغ وفي بل اإلاى٣ُت، في مغ٦ؼيت ٦ضولت بلضَم بلى والىٓغ ال٣ىميت، جغ٦يا مهالح مً ؤلٖا

 الؿخيىياث، في صيٛى٫  قاع٫  الٟغوس ي الغثيـ اجسظٍ الظر الىدى ٖلى الضوليت البالص م٩اهت حٗٓيم بلى ألاجغا٥ بالؿاؾت يضٞ٘
 الاؾخ٣ال٫ في ج٨ٟغ ٢ض بنها بل الخاعحيت، ٖال٢اتها صاثغة وجىؾي٘ الظاجيت ٢ىتها مهاصع حٗٓيم في جبدث ٢ض جغ٦يا ؤن يٗني بما
 الخام الاهٟها٫ طل٪ يٗني ؤن صون  مً ول٨ً صيٛى٫  خ٨م جدذ ٞغوؿا ٞٗلذ ٦ما وطل٪ الىاجى، لخل٠ الٗؿ٨غر  الهي٩ل ًٖ

 (23.) .اإلاىٓمت ًٖ

لى        الخىجغ ؤؾباب ٖلى يغ٦ؼ والظر اإلاخدضة، الىالياث في زانت الٛغبيت، الضواثغ في جغ٦يا ؾياؾاث جدليل ٞةن طل٪، ٖو
 ال٣ىة هي لتر٦يا ؤلاؾتراجيجيت اإلاهلخت ٧ىن  ًٖ ويخٛاٞل الٗم٤، بلى يٟخ٣غ جدليل والٗلماهيت، ؤلاؾالميت ال٣ىي  بحن والخالٝ

 .الخاعحيت البالص ؾياؾت جىحيه في الخ٣ي٣يت الضاٞٗت

 :العسبي السبُع زىزاث مً التروي اإلاىكف محدداث  -3

 صٖم زال٫ مً بال مم٨ً ٚحر الغاَىت الٓغوٝ في الاؾخ٣غاع جد٣ي٤ ؤن جغ٦يا عؤث الٗغبي الغبي٘ زىعاث اهضإل بزغ ٖلى      
غاٝ وصواٞ٘ اإلاٗىيت، الىٓم ٢ياصاث اؾخجابت وصعحت الضيم٣غاَيت، ؤلانالخاث  خضوص وج٣ضيغ الخضزل مً الخاعحيت ألَا

 مسخلٟت مغاخل بإعب٘ مغ ٢ض الٗغبيت الثىعاث مً جغ٦يا مىا٠٢ بن ال٣ى٫  يم٨ً خالت،وبالخالي ٧ل في و٢ضعاتها جغ٦يا بم٩اهياث

 (24) :هي

 :الجاهب ؤحادي الخرز الخحسن مسحلت* 

 .والليبرالي الؿياس ي ؤلانالح وزياعاث الٗغبي الغبي٘ بثىعاث الترخيب  - 

 في والؾيما للخُغ، مٗغيت ٧اهذ باإلاى٣ُت الهامت التر٦يت الا٢خهاصيت اإلاهالح ألن ونغيذ، واضح صٖم ج٣ضيم خيا٫ الخظع  -
 .ليبيا

 .الليبيت للثىعة ألاولى اإلاغاخل في الىاجى لخل٠ الهاصت والاهخ٣اص الىٓام، لخٛيحر الضوليت الًٍٛى ٢بى٫  في الترصص  -

 :اإلاترددة اإلاشازهت مسحلت* 

 .الٗغبي الغبي٘ صو٫  صٖم زؿاعة ومساَغ مخىام صولي يِٛ جدذ ليبيا في الىاجى جضزل في مترصصة بُغي٣ت اإلاكاع٦ت  -

 .ليبيا في خانال ؾلبًيا مى٢ٟا ٖامت الٞترايها ليبيا في ٞاٖل بضوع  ال٣يام ًٖ جغ٦يا بمخىإ   -

 .جىاػالث ي٣ضم ل٩ي البضايت في الؿىعر الىٓام ٖلى الًِٛ زال٫ مً ؾىعيا،ل٨ً في ػاثضة اؾدبا٢يت ؾياؾت جغ٦يا اجبٗذ   - 

 .2011لٗام الدكغيٗيت لالهخساباث الؿبا١ خيث التر٧ي الضازل بلى الٗغبي الغبي٘ ًٖ التر٧ي الاهدباٍ جدى٫  زم   - 

 :ألاحادًت ؤلاطدباكُت الظُاطت* 

ا ألا٦ثر التر٦يت الخاعحيت للؿياؾت الجضيضة اإلاغخلت بو٨ٗؿذ  -
ً
 بٗض ٖاليت بث٣ت والخىميت الٗضالت خؼب بْهاع ٖلى وكاَ

 .الدكغيٗيت الاهخساباث

 بخ٣غيغ ٖال٢تها في والؾيما إلؾغاثيل، ال٣ىر  الاهخ٣اص جىحيه زال٫ مً الٗغبي الغبي٘ في الهضاعة مغ٦ؼ ٦ؿب جغ٦يا خاولذ  -
 .(مغمغة)التر٦يت ال٣اٞلت ؤػمت في إلؾغاثيل واإلاىداػ اإلاخدضة ألامم ًٖ ميكىع 
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 .الٗغبي الٗالم في جغ٦يا ؤَميت ٖلى للخٟاّ ٧ىؾيلت الٟلؿُيييت ال٣ًيت مىانغة   -

 .ألاؾض بكاع لىٓام الٗلني ؤلاهخ٣اص وجحرة وػياصة مهغ ػياعة  -

د الهتهاج العىدة مسحلت   :الخرز مً مٍص

 .ؤ٦بر بك٩ل والهضوء الخظع بجبإ بلى ٖاثضة جغ٦يا اججهذ الٗغبي الغبي٘ زىعاث الهضإل ألاو٫  الٗام بنهايت       

 .الؿىعر الىٓام مً ٖىي٠ ٞٗل عص ؾىعيا ججاٍ جغ٦يا اجبٗخه إلاا الا٢خهاصيت الخ٩لٟت ؤٞغػث  -

 ٚحر جؼا٫ ال واإلاٗاعيت الؿىعر الىٓام بحن الضاثغ الهغإ هخاثج ألن الؿىعيت الخالت ججاٍ الي٣حن ٖضم مً خالت َىا٥  -
 .بٗض مدؿىمت

 حؿتهضٝ الىاجى مً مباصعاث و٢بى٫  الؿىعر، الىٓام ٖلى ٣ٖىباث مً ألاوعوبي الاجداص يخسظٍ ما م٘ التر٧ي الخدغ٥ جىا٤ٞ  -

 .بيغان

ا ٖلى ْلذ اإلاخدضة الىالياث م٘ الٗال٢اث ؤن ٚم -  ٞغوؿا وبسانت ألاوعوبي الاجداص م٘ الٗال٢ت مؿاع ؤن بال الصخيذ، مؿاَع

 .٦ظل٪ ليؿذ

 مغجبُخحن ؤؾاؾيخحن ٞغييخحن ٖلى جإؾؿذ ؤنها ج٨ك٠ الٗغبي الغبي٘ زىعاث بػاء التر٦يت اإلا٣اعبت َبيٗت وباؾخ٣غاء      

 الخٛيحر َظا م٘ الخ٨ي٠ بلى يضٞ٘ بما الخٛيحر مً مٟغ ال ؤهه بلى حكحر ألاوؾِ الكغ١  جُىعاث ؤن ؤولها. البٌٗ ببًٗهما

 اإلاى٣ُت في جغ٦يا مهالح يٗٓم ؤن قإهه مً اإلاالثمت بالهىعة ألاخضار َظٍ م٘ التر٧ي الخ٨ي٠ ،ؤنوزاهيهما.م٣اومخه وليـ
 .وألامني والا٢خهاصر الؿياس ي الهٗيض ٖلى

لى  :الخالي الىدى ٖلى وطل٪ ،”الٗغبي الغبي٘“ زىعاث مً التر٦يت اإلاىا٠٢ مدضصاث ؤبغػ  عنض يم٨ً ألاؾاؽ َظا ٖو

لى صاوص ؤخمض اٖخبر :الظُاس ي اإلاحدد -  جض٤ٞ“ بمثابت اإلاى٣ُت، في الخ٨م ؤهٓمت يغب الظر” العسبي الدظىهامي“ ؤٚو
 الؿياؾت مباصت لهياٚت ؤؾاؾيا مىُل٣ا الغئيت َظٍ مثلذ مخإزغا،و٢ض حاء” يغوعر ”و” ٖٟىر “ وخضر” للخاعيش َبيعي

 (25) :في ججؿضث بديث الٗغبيت، الثىعاث َظٍ م٘ حٗاَيها في التر٦يت الخاعحيت

 .والخغيت والضيم٣غاَيت الخٛيحر في وعٚبتهم الكٗىب بعاصة اخترام* 

 .ؾلمي بك٩ل الخٛيحر يخم ؤن ويغوعة الضو٫  وؤمً اؾخ٣غاع ٖلى الخٟاّ*  

  *ٌ  . وؤٞٛاوؿخان الٗغا١ مإؾاة لخ٨غاع ججىبا الٗغبيت الضو٫  في ألاحىبي الٗؿ٨غر  الخضزل ٞع

 .صولت ب٩ل الخانت الضازليت الٓغوٝ خؿب الضازليت للخدىالث والضٖم الٗىن  ج٣ضيم*  

ايت*   وممخل٩اث ؤعواح ٖلى والخٟاّ الا٢خهاصيت واإلاهالح الاؾدثماعاث م٣ضمتها وفي الٗليا، الىَىيت التر٦يت اإلاهالح ٖع

ايا  .ألاجغا٥ الٖغ

يت بلى الاؾدىاص*  .اإلاخدضة ألامم و٢غاعاث الضوليت ال٣ىاهحن بَاع في والخدغ٥ الضوليت الكٖغ

ال٢اتها الضازلي وويٗها صولت ٧ل زهىنيت مغاٖاة*   .مٗها اإلادكاب٨ت جغ٦يا ومهالح الخاعحيت ٖو
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 الخاعحيت للؿياؾت اإلاخٛحرة لؤلهماٍ خا٦مت ْلذ اإلاى٣ُت في التر٧ي الضوع  لُبيٗت الؿياؾيت اإلادضصاث بن ال٣ى٫، ويم٨ً      
اع َظا وفي خالت، ٧ل لخهىنيت وو٣ًٞا الٗغبيت الثىعاث بػاء ا بضا ؤلَا  مً ٧ل في الىي٘ خيا٫ التر٧ي اإلاى٠٢ زٟىث حليًّ

 الخٗاون  مجلـ صو٫  م٘ الؿياؾيت الٗال٢اث ٖلى التر٧ي بالخغم التر٦يت الخىحهاث اعجبُذ خيث واليمً، البدغيً
 الاه٣ؿاماث وبنهاء الضولخحن في الضازليت ألاػماث بنهاء يغوعة ٖلى ج٣ىم اإلالٟحن خيا٫ التر٦يت اإلا٣اعبت حٗل بديث الخليجي،

ٌ م٘ بالترا٤ٞ الؿلميت، ألاصواث ٖبر اإلاجخمٗيت  .وجضاٖياث جإزحر مً لها إلاا منها ؤلايغاهيت زهىًنا الخاعحيت الخضزالث ٞع

 :الاكخطادي اإلاحدد -

ذ        ؤن اٖخبرث و٢ض الٗغبيت، الضو٫  حكهضَا التي بالخٛحراث اإلاى٣ُت في الطخمت اؾدثماعاتها جخإزغ ؤن مً جغ٦يا جسٞى
 التر٦يت الهاصعاث حجم مً ج٣لو ٢ض ا٢خهاصيت إلاك٨الث جٟط ي ؤن قإنها مً اإلاى٣ُت في وألامىيت الؿياؾيت اإلاك٨الث

باء ػياصة ًٖ يؿٟغ ٢ض الظر ألامغ اإلاى٣ُت، لضو٫   ما التر٧ي،والؾيما الا٢خهاص همى مٗضالث في ؾلًبا جازغ ٢ض التي اإلااليت ألٖا
 لبىان بحن مكتر٦ت مى٣ُت ب٢امت اجٟا١ و٦ظل٪ الٗغبيت، الضو٫  مً ٖضص م٘ ؤبغمتها التي الخغة الخجاعة باجٟا٢ياث يخٗل٤

 (26) .ؾىعيا في ألاخضار مً التر٧ي اإلاى٠٢ بؿبب طل٪ بٗض ٖل٣ذ التي الاجٟا٢يت وهي وجغ٦يا، وألاعصن وؾىعيا

 َلب بؿبب وطل٪ الخليج صو٫  م٘ الخغة الخجاعة اجٟا٢يت جى٢ي٘ حُٗيل في ؾاَمذ اإلاهغيت الثىعة مً مىا٢ٟها ؤن ٦ما      

 جد٣ي٤ في وؤزغث .2011 صيؿمبر في جى٢يٗها اإلا٣غع  مً ٧ان اجٟا٢يت وهي ؤؾباب، ؤر ببضاء صون  مً الاجٟا٢يت جى٢ي٘ ألازحرة
ان َيب عحب الؿاب٤ الىػعاء عثيـ هبىءة  بلى ؤه٣غة مٟخاح ال٣اَغة ج٩ىن  وؤن ؤوعوبا بلى ال٣اَغة مٟخاح ؤه٣غة ج٩ىن  بإن ؤعصٚو

ا ألاخضار َضوء بٗض ليبيا م٘ الٗال٢اث بضٖم التر٦يت اإلاجهىصاث ؤؾهمذ ٦ما ؤٞغي٣يا  بلى التر٦يت الهاصعاث ػياصة في وؿبيًّ

 .(27)التر٦يت للكغ٧اث صوالع ملياع 100 ب٣يمت اؾدثماعيت ٞغم ؾخ٣ضم ؤنها الليبيت الخ٩ىمت بٖالن بٗض والؾيما ليبيا

 قهضث التي اإلاى٣ُت في الا٢خهاصيت جغ٦يا بمهالح جإزغث” الٗغبي الغبي٘“ زىعاث خيا٫ جغ٦يا مىا٠٢ بن ال٣ى٫  ويم٨ً      

  الخهضيغ حٗل ؾياؾت واػصَاع” حضيضة ؤؾىا١ ًٖ البدث“ في جغ٦يا بؾتراجيجيت ٞاٖليت بٟٗل مهمت جُىعاث
ً

 ؤيت ًٖ بضيال

. أله٣غة الجضيضة” الخجاعيت الؿياؾاث“ ٖليه ؤَل٤ ٞيما وطل٪ ،”ؤيضيىلىحيت بغامج“

 :ألامني اإلاحدد - 

ا صوًعا ألامىيت الٗىامل لٗبذ        ٢ىاٖت مً جغ٦يا اهُل٣ذ خيث الٗغبيت، الثىعاث خيا٫ التر٦يت اإلا٣اعبت جدضيض في ؤؾاؾيًّ
 ٢ض بما اإلاى٣ُت، في والا٢خهاصيت الؿياؾيت اؾدثماعاتها مؿخ٣بل في جازغ ٢ض والثىعاث الاخخجاحاث خالت اؾخمغاع ؤن ماصاَا

٘ ؤلاؾغاثيليت، والؿياؾاث اإلاهالح يسضم  (28).ألاوؾِ الكغ١  مى٣ُت جٟاٖالث في جغ٦يا الهسغاٍ ألامىيت الخ٩لٟت مً ويٞغ

 الطخمت الا٢خهاصيت الخؿاثغ ،خيث1991-1990 في الٗغا١ خغب مً التر٦يت الخبرة ٖلى بىاء ال٣ىاٖت َظٍ جإؾؿذ و٢ض      
 الٗما٫ خؼب هجماث وجؼايض الٗغا١، قما٫ ب٢ليم حك٩ل بؿبب وماػالذ ألاجغا٥ مًاح٘ ٢ًذ التي ألامىيت والخضاٖياث
ا جغ٦يا يض ال٨غصؾخاوي

ً
  َظا الٗغا٢يت، ألاعاض ي مً اهُال٢

ً
 مً يا٠ٖ بما الٗغا١، في ؤلايغاوي الضوع  جؼايض ًٖ ًٞال

 .لتر٦يا باليؿبت والؿياؾيت ألامىيت الخدضياث

 الؿياؾت حك٨يل في عثيؿا يلٗا يك٩ل ماػا٫ ألامني اإلادضص ؤن” الٗغبي الغبي٘“ زىعاث ؤوضخذ ألاؾاؽ َظا ٖلى      
 الٗغبيت اإلاى٣ُت قهضتها التي الكٗبيت الثىعاث خيا٫ مخبايىت جغ٦يت مىا٠٢ حك٩ل بلى ؤٞط ى الظر التر٦يت،ألامغ الخاعحيت

ا بؿىعيا يخٗل٤ ٟٞيما مازغا، اء بلى جمخض خضوص مٗها وجغبُها جغ٦يا بلى ألا٢غب الضولت باٖخباَع  خغم اعجبِ ٣ٞض ٦م، 877 َػ
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اث ؾىعيا اؾخ٣غاع ٖلى جغ٦يا  الٗلىر  وبك٣يها والاحخماٖيت الؿياؾيت بملٟاتها الؿىعيت ألاػمت جضاٖياث مً التر٦يت بالخسٞى

  (29) .ليبيا في خضر ٦ما وؾىعيا الٛغبيت ال٣ىي  بحن ٖؿ٨غيت مىاحهت بلى جُىع  ؤو جغ٦يا، في الضازلي الىي٘ ٖلى وال٨غصر

  العسبي السبُع زىزاث حُاٌ التروي للدوز  اإلاظخلبلُت وآلافاق الخداعُاث/ زالثا

 :جسهُا على العسبي السبُع زىزاث جداعُاث -1

ؿ٨غيا وا٢خهاصيا ؾياؾيا التر٧ي، الضوع  في اإلاى٣ُت حكهضَا التي الخُىعاث ؤزغث    :ٖو

غث ٦ىمىطج، التر٧ي الضوع  بجاهب :الظُاطُت الىاحُت مً  -  ٦ُٝغ صوعَا َغح في جغ٦يا ليكاٍ  مجاال الٗغبيت الثىعاث ٞو
 ؤو الخ٩ىماث، ٖلى مخٟاوجت بضعحاث الؿياس ي الًِٛ نىعة في ؾىاء الضازليت، الٗغبيت الخالٞاث مٗالجت في ووؾيِ زالث

 اٖخباعاث بحن جىاػن  مباصعاث وا٢تراح ،(ليبيا ؤ٢ل وبضعحت ؾىعيا خالت في ٦ما) اإلاٗاعيت ٢ىي  لبٌٗ ماجمغاث باؾخًاٞت
.  الؿلُت لى٣ل جغجيباث بلى جهل ٢ض بنالح ٖملياث وبضء الٗى٠ و٠٢ زال٫ مً والاؾخ٣غاع، ألامً ٖلى والخٟاّ الخغيت

 ٞاٖليخه مضي خى٫  الدؿائ٫  و٦ظل٪ جىاػهه ومضي صواٞٗه حض٫،خى٫  ناخبه التر٧ي الؿياس ي اليكاٍ ْهىع  ل٨ً      
 في التر٧ي الضوع  ٞاٖليت مً ج٣يض ٖىامل ٧لها الؿالح، واؾخسضام الضاثغة الهغاٖاث ؤَغاٝ بحن الاؾخ٣ُاباث خضة ٞتزايضث
ي٠ ختى ؤو اإلاى٣ُت، ألػماث الىاجخت اإلاٗالجت ٖلى ال٣ضعة مىٓىع  مً ؾىاء خضوصٍ، وجٓهغ اإلاُلىبت الىخاثج جد٣ي٤  جْى

 .جغ٦يا م٩اهت حٗؼيؼ في التر٧ي والضبلىماس ي الؿياس ي اليكاٍ

ا جغ٦يا حٗاوي:  الاكخطادًت الىاحُت مً -  مً زىعاث،ل٨ً حكهض التي الضو٫  م٘ ٖال٢اتها في ا٢خهاصيت زؿاثغ مً خاليًّ
 جغ٧ي صوع  الؾخدًاع اإلاجا٫ ألاويإ َظٍ ٞخدذ هاخيت جغ٦يا،ٞمً ا٢خهاص في الؿلبيت الخإزحراث في اإلابالٛت ٖضم الًغوعر 

 الخجاعيت ٖال٢اتها لخيكيِ جغ٦يا ؾعي ح٨ٗـ مكغوٖاث ًٖ الخضيث بَاع في الضو٫، َظٍ ا٢خهاصاث به٣اط في مؿاَم
 ججم٘ ؤٖلً طاجه الؿيا١ وفي اإلاى٣ُت زاعج َم لتر٦يا ألاؾاؾيحن الخجاعيحن الكغ٧اء ؤٚلب ؤن هجض مٗها،٦ما والاؾدثماعيت

ا التر٦يت الهاصعاث حٗؼيؼ ٖلى ٖؼمه ألاجغا٥ اإلاهضعيً
ً
 الهاصعاث وحهاث جىىي٘ لؼياصة والهحن وبهضوهيؿيا الهىض هدى قغ٢

  (30) . التر٦يت

 ليبيا في ْهغ ما هدى ٖلى جغ٦يت ٖؿ٨غيت ؤمىيت ؤصواع بغوػ بلى اإلاى٣ُت صو٫  حكهضَا التي ألاػماث ؤصث: ألامىُت الىاحُت مً -
 َالبذ ٦ما ؤلاوؿاهيت، اإلاؿاٖضاث وبيها٫ الدؿلح خٓغ لٟغى الىاجى خملت في التر٦يت اإلاكاع٦ت بَاع في زام، بك٩ل

 . التر٦يت ألاعاض ي صازل الالحئحن وجض٤ٞ الؿلبيت الخإزحراث امخضاص مً للخض الؿىعيت ألاعاض ي صازل آمىت مىا٤َ بة٢امت

 بُبيٗت اإلاى٠٢ َظا مىاحهتها،اعجبِ بم٩ان الهٗىبت مً ؤهه مً جي٣ىذ بٗضما الٗغبيت الثىعاث ٖلى جغ٦يا عاَىذ ٣ٞض      
 ما بطا ٞغًنا زمت ؤن ؤصع٦ذ جغ٦يا ؤن وعٚم منها، والضوليت ؤلا٢ليميت اإلاىا٠٢ وؤهماٍ الثىعاث لهظٍ اإلاهاخب اإلادلي الؿيا١
 حاهب مً لتر٦يا ؤلا٢ليمي والضوع  الىٟىط مً وحٗٓم حاهب، مً الا٢خهاصيت مهالخها حٗٓم ؤن يم٨ً اؾخٛاللها ؤخؿً

 .(31) ألامني الهٗيض ٖلى جغ٦يا واحهتها التي التهضيضاث خضة بدىامي مصخىًبا ٧ان طل٪ ؤن ٚحر آزغ،

 جمثل: ؤؾاؾيحن بملٟحن الٗغبيت الثىعاث بٗض ما مغخلت في اعجبُذ ٢ض بإنها ال٣ى٫  ٞيم٨ً ألامىيت للتهضيضاث باليؿبت ؤما      

ٌ  اإلالف  جثحر م٣اعباث جخسظ حىاع بضو٫  مداَت جغ٦يا ؤنبدذ خيث ؤلا٢ليميت الخدالٟاث ألهماٍ اإلاخٛحرة الُبيٗت في :ألاو
ظٍ لتر٦يا، باليؿبت ؤمىيت تهضيضاث  َبيٗت طل٪ في ألاؾاس ي اإلادضص جمثل و٢ض وؾىعيا والٗغا١ بيغان مً ٧ل في جخمثل الضو٫  َو
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ني اإلاجلـ مً ل٩ل والاؾخسباعاجيت والٗؿ٨غيت اإلااصيت ومؿاهضتها الؿىعيت، الثىعة مً التر٧ي اإلاى٠٢  والجيل الؿىعر الَى

 .الخغ الؿىعر

يما        اإلاخٛحراث َبيٗت في وجإزحراتها التر٦يت الؿىعيت الٗال٢اث في ؤلاقدبا٥ ٢ىاٖض بخٛحر اعجبِ ٣ٞض: الثاوي باإلالف يخٗل٤ ٞو
 ألاؾض هٓام ًٖ للخسلي جغ٦يا بججاٍ ٖلى جغجبذ ؤمىيت جدضياث مً زل٣خه الؿىعيت،وما الثىعة بليها ؤًٞذ التي ألامىيت

 (32) .ألاؾض جىخي بلى الضاعي والضولي ؤلا٢ليمي الجاهب في والانُٟاٝ

. العسبي السبُع زىزاث ظل في التروي الدوز  جلُُم -2

 إلؾتراجيجيتها الىاْمت الٗال٢اث في ال٣ُيٗت إلنهاء الُغي٤ لها ٖبض ،2001 مُل٘ الٗغبي الغبي٘ زىعاث إلاىحت جغ٦يا بٖخالء بن    

 بالخدًلت" مايؿمى ؤو وؤلاؾالمي الٗغبي الٗالم هدى والخُل٘ وؤلاهُىاء الٗؼلت خالت وبنهاء و٢ًاياَا، الٗغبيت اإلاى٣ُت في

 ؤلاؾتراجيجيت الخىاػهاث في الهٗب والغ٢م اإلاى٣ُت في اإلاازغ الالٖب جغ٦يا لخهبذ (33)،"الاطتراجُجي العمم" ؤو "الخلفُت
غاٝ حمي٘ حؿعى التي -اإلاى٣ُت في الجضيضة  بالٛغب لاللخدا١ اللهار في الى٢ذ بياٖت مً بضال -زؿاعجه لٗضم ٞيها ألَا

ىيت نٟت مً والخسلو ، الخهىم وحه ٖلى "الاوزبي الاجحاد"  ٖلى حٗيل ٧اهذ التي الخابٗيت ،ؤو الهامكيت الضولت َو
 اإلاالخٓاث ٖليه وعصث الٗغبي الغبي٘ زىعاث ؤ٣ٖاب في التر٧ي الضوع  ؤن ،بال"الىاجى حلف" الٛغبيت الٗؿ٨غيت اإلاىٓىمت ؤَغاٝ
 :الخاليت

 خًىعَا في جغاحٗا ٖضيضة واهخسابيت خؼبيت لخجاطباث جسً٘ التي الضازليت ؾياؾتها ومدضصاث التر٦يت اإلاىا٠٢ ٞغيذ  -

 في اإلاخى٢٘ الجيىؾياس ي الخمىي٘ ؾيؿهم وبالُب٘ -الؿىعيت، والثىعة الليبيت الثىعة خالتي في الٗغبيت،زانت الثىعاث بٗض
 في ٞاٖل صوع  إلهًاج قٗبي ب٣بى٫  يدٓى حيىؾتراجيجي ٦ٟاٖل ؾاب٣ًا جغ٦يا اؾخٛلخه الظر الٟغاٙ ملء في الٗغبي الٗالم

و الٗغبيت الثىعاث ٞىجاح ٖغبيا التر٧ي الخًىع  ٞيه يخضَىع  حضيض وا٢٘ ؤمام ؾى٩ىن  ؤهىا َظا يٗني وال اإلاى٣ُت،
ّ
 ؤصواع ٢ل

ظا بيغان، مثل الخاعحيت ؾياؾتها ٖلى حٗخاف التي الضو٫   الٗغبيت اإلاى٣ُت في ؤلايغاوي التر٧ي الخىاٞـ ٦ٟت عجخان يٗني َو
 الضو٫  م٘ بؾتراجيجيت ٖال٢اث لبىاء ج٣اَٗاث بلىعة ٖلى ٢اصعة ججٗلها ا٢خهاصيت ب٣ىة جغ٦يا اخخٟاّ م٘ ؤه٣غة، لهالح

 (34) .الٗغبيت

 حهت ٞمً ونٗيض، مؿخىي  مً ؤ٦ثر ٖلى ٖملذ َىا وهي الٗغبيت، اإلاى٣ُت ججاٍ ؾياؾتها في الُاثٟي البٗض جغ٦يا بْهاع  -
 مهغ مثل واخخجاحاث زىعاث قهضث التي البلضان في اإلاؿلمحن ؤلازىان خغ٧اث والؾيما الؿياس ي ؤلاؾالم خغ٧اث صٖمذ

 مً مٗا والٗمل الؿىعر، اإلال٠ ججاٍ الٗغبيت والجامٗت و٢ُغ الؿٗىصيت م٘ وؿ٣ذ زاهيت حهت ومً. وؾىعيت وليبيا وجىوـ
. الؿىعيت ألاػمت في الٗؿ٨غر  الخضزل زياع يٗني الظر الؿاب٘ الٟهل جدذ وويٗه ألامً مجلـ بلى اإلال٠ َظا بخالت ؤحل

 ؤلا٢ليمي اإلاكهض في حضيض ؾياس ي جغجيب لٟغى الؿياؾيت الخلٟياث مٗه يدمل الخىحه َظا ؤن اإلاغا٢ب ٖلى يسٟى وال
خذ هللا، خؼب ومٗه ؤلايغاوي الؿىعر الخدال٠ ج٨ٟي٪ يٗني الؿىعر الىٓام مً ٞالخسلو للمى٣ُت،  الجٛغافي اإلاجا٫ ٞو
 مغجبُا وي٩ىن  اإلاؿلمحن، ؤلازىان ٖهض في ومهغ الخليج وصو٫  جغ٦يا بحن مسخل٠ جدال٠ إل٢امت مٗبًرا ي٩ىن  ٧ي الؿىعر

 اإلاى٣ُت، في التر٧ي بالىمىطج الا٢خضاء يغوعة ًٖ الخضيث ؾغ يٟؿغ ما َظا ولٗل ٖام، بك٩ل والٛغبيت ألامغي٨يت بالؿياؾت
 مً هٕى َى ؾب٤ ما ٧ل ؤن اإلاغا٢ب ٖلى يسٟى ال خحن في والا٢خهاص، والٗلماهيت ؤلاؾالم بحن هاجخت ججغبت خ٤٣ بىنٟه
 ألامغي٨يت الؿياؾاث وحه في ٣ٖبت يك٩ل ؤهه خحن في باإلادكضص، ٚغبيا يىن٠ والظر ؤلايغاوي الىمىطج إلاىاحهت الظ٦يت الخغب

 .(35)اإلاى٣ُت في
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ان مىا٣ٞت - لس ي الهاعودي الضٕع وكغ ٖلى ؤعصٚو ى التر٧ي، البرإلاان مىا٣ٞت صون  مً ختى التر٦يت ألاعاض ي ٖلى ألامغي٩ي ألَا  َو
 الٗؿ٨غيت للخىاػهاث الخُحر بالتهضيض ونٟخه التي بيغان والؾيما اإلاى٣ُت صو٫  يض مىحه ألهه هٓغا زُحر، بؾتراجيجي ٢غاع

 .اإلاى٣ُت في وألامىيت

 في الىٓام لخٛيحر والٗؿ٨غيت الؿياؾيت الؿىعيت للمٗاعيت التر٧ي الضٖم و٢٘ ٞٗلى الؿىعيت، ألاػمت في التر٧ي الخىعٍ -
 مسيماث بة٢امت ج٨خ٠ ولم والالٖىصة، ال٣ُيٗت مغخلت بلى ونلذ الؿىعر الىٓام م٘ ٖال٢اتها ؤن جغ٦يا ؤٖلىذ صمك٤،
اث وباقي الخغ الؿىعر للجيل اإلاإوي  ؤمىذ بل التهضيض، ؤؾلىب واهتهاج لالحئحن  وجدىلذ بالؿالح وصٖمتها اإلاؿلخت، اإلاجمٖى

لى.الؿىعر الضازل بلى ألاؾلخت وبصزا٫ الخغ والجيل للمؿلخحن ممغاث بلى الخضوصيت اإلاىا٤َ  الؿياس ي اإلاؿخىي  ٖو
ني اإلاجلـ ؤؾؿـ بؾُىبى٫  وفي الؿىعيت، اإلاؿلمحن ؤلازىان خغ٦ت جغ٦يا اخخًيذ ا جغ٦يا مً اجسظ الظر الؿىعر الَى  م٣غًّ

ان َيب عحب خ٩ىمت ؤن َظا ٧ل في والالٞذ الىٓام، بةؾ٣اٍ يُالب وباث له،  م٘ مخيىت نضا٢ت ٖلى ٧اهذ التي ؤعصٚو
 التي هٟؿها وهي الؿىعيت، لؤلػمت ؾلمي خل بلى للخىنل والىٓام الؿىعيت اإلاٗاعيت بحن وؾاَت بإر ج٣م لم الؿىعر الىٓام

 ؾىعيت الهتهاج ٧اًٞيا ٧ان ؾب٤ ما و٧ل! ؾالم اجٟا٢يت بلى الخىنل ؤحل مً وبؾغاثيل الؿىعر الىٓام بحن بىؾاَت ٢امذ

 (36.)التر٦يت للؿياؾت مًاصة ؾياؾت

ا جدضًيا الٗغبي الغبي٘ ؤخضار مثلذ -  ٞيه ٖليها ٧ان زُحر مإػ١  في ؤو٢ٗتها خيث التر٦يت الخاعحيت الؿياؾت ؤمام خ٣ي٣يًّ
ال٢اتها الا٢خهاصيت مهالخها بحن ما اإلاىاثمت  ههغة ججاٍ ألازالقي والتزامها حاهب، مً الٗغبيت الضو٫  م٘ الؿياؾيت ٖو

 ال٣م٘ ؾىىاث ٖلى وج٣ط ي إلاجخمٗاتها وؤلاههاٝ الٗضالت جد٤٣ صيم٣غاَيت ؾياؾيت هٓم في الكٗىب وخ٣ى١  الضيم٣غاَيت
ر، لؿىىاث ؤ٢ضامه جدذ ؤؾحرة ٖاقذ التي والاؾدبضاص

ُه
ث
ُه
 جغ٦يا مىا٠٢ حاءث اإلاىاػهت جل٪ جد٣ي٤ جغ٦يا مداوالث وزال٫ ٦

غح اإلاىا٠٢، وجبضيل والترصص، الخياص، التزام بحن ما ومخبايىت مخٗضصة  حؿضث جدضيضا الؿىعيت ألاػمت ؤن بال اإلاباصعاث، َو

 الكغ١  في الخانلت الخٛحراث م٘ الخ٨ي٠ مً البض وؤهه ،”الجيران مع اإلاشىالث جطفير” التر٧ي ؤلاؾتراجيجي للمبضؤ اهتهاءا

ا باإلاى٣ُت جغ٦يا مهالح جد٤٣ التي اإلاىاؾبت بالهىعة ألاوؾِ ا ؾياؾيًّ ا وا٢خهاصيًّ ؿ٨غيًّ   ،(37)وؤمىيا ٖو

 ألاهٓمت ججاٍ التر٧ي ال٣غاع نى٘ صواثغ مىا٠٢ جىٕى بلى ؤؾاؾا يٗىص ، اإلاك٨الث جهٟحر مبضؤ جغاح٘ ؤن ال٣ى٫  ويم٨ً      

ٌ " ال٣اثمت  ٚياب الىديجت و٧اهذ ألاهٓمت، َظٍ جدضث التي اإلاٗاعيت خغ٧اث وججاٍ ؾاب٣ًا صٖمتها والتي" الجؼسافي الجىاز دو
 واإلاهلخت ألازال١ مإػ١  في و٢ٗذ والتي التر٦يت، الخاعحيت الؿياؾت في اوُٗاٝ خضور بلى ٢اص الظر والخإ٢لم الاحؿا١

 التزام“ ألاوؾِ الكغ١  في الغاَىت الخالت م٘ الخٗامل في التر٦يت الخاعحيت للؿياؾت ألازالقي اإلاضزل جُلب خيث الظاجيت،

ظا ،”الضيمى٢غاَيت بضٖم بت الا٢خهاصيت اإلاهالح م٘ للخىا٢ٌ ٢اص بضوعٍ َو  اإلاىٓىعيً في ألا٢ل ٖلى الاؾخ٣غاع، في والٚغ
 .واإلاخىؾِ ال٣غيب

. العسبي السبُع زىزاث حُاٌ التروي للمىكف اإلاظخلبلُت آلافاق -3

اث بثالزت مؿخ٣بال ؤلا٢ليمي التر٧ي الضوع  هدضص ؤن يم٨ً ج٣ضم ما ٧ل يىء في        :يلي ما وهي عثيؿت، ؾيىاعيَى

ى ٌ  الظِىاٍز  اإلاغخلت في التر٧ي ؤلا٢ليمي الضوع  جهاٖض مٟاصٍ اٞتراى بلى اإلاؿاع َظا يؿدىض :التروي الدوز  جىامي/ ألاو

 صولت وليؿذ ٞٗل صولت( آلان الىػعاء وعثيـ الؿاب٤ الخاعحيت وػيغ) "اوػلى داود" ٢ى٫  خؿب جغ٦يا ؾخ٩ىن  اإلا٣بلت،خيث

 ( 38) .الٗاإلايت والؿياؾت الضوليت واإلاىٓماث ؤلا٢ليميت الؿياؾت في جغ٦يا اهسغاٍ ؾيٗم٤ وؤهه ٞٗل، عص

 :يلي ما ٖلى الضوع  َظا جىامي جد٣ي٤ ويخى٠٢      
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 .ؤلا٢ليميت الؿياؾت اهتهاج في والخىميت الٗضالت خؼب لخ٩ىمت الكٗبي الخإييض اؾخمغاع*  

ا ال٨غصيت اإلاك٩لت خل بَاع في الضازليت ؤلانالخاث اؾخ٨ما٫*    .طل٪ بٗض الىجاح وجد٣ي٤ ؾلميًّ

ظا الٗامت ألامغي٨يت الؿياؾت م٘ التر٦يت الخاعحيت الؿياؾت جىاٚم*    .التر٧ي الضوع  جىامي ٖلى ألامغي٩ي ال٣بى٫  يًٟي ما َو

 .الؿلبي ؤلايغاوي الضوع  إلاىاػهت ٞاٖل جغ٧ي لضوع  والٗغبيت والٛغبيت ألامغي٨يت الخاحت*  

ضم الٗال٢اث حٗضص ٖلى الاعج٩اػ*  ا ٖو  .ؤلا٢ليميت الؿاخت في مهما مغ٦ؼا لتر٦يا يديذ الظر واخض،ألامغ مدىع  في خهَغ

ى  - ليه ؤلا٢ليمي، التر٧ي الضوع  جد٣ي٤ اؾخدالت اإلاؿاع َظا يٟترى :التروي الدوز  اهىفاء/ الثاوي الظِىاٍز  ألاَضاٝ ٞةن ٖو
٨غة والخىميت الٗضالت خؼب خ٩ىمت ويٗتها التي  الؿياؾت ٢ًايا صمج ٖلى ج٣ىم حضيضة ؾياؾت وي٘ في ؤوػلى داود ٞو

 هٟـ في مخٗضصة ٢ًايا إلصعاج مخ٩املت زاعحيت ؾياؾت بجبإ ٖلى ال٣ضعة ومنها الؿياؾاث، لهياٚت واخض بَاع في الخاعحيت

اع  .الضازل هدى والاه٨ٟاء ٖنها التراح٘ يؿخضعي الظر ألامغ اإلاُلىب، بالك٩ل جد٤٣ لم ؤلَا

 :يلي ما ٖلى ؤلا٢ليمي التر٧ي الضوع  اه٨ٟاء ٖمليت وجخى٠٢      

ظا ألا٦غاص م٘ اإلاهالخت جد٣ي٤ في والخىميت الٗضالت خؼب خ٩ىمت بزٟا١*   م٘ ٖؿحر امخدان ؤمام الخ٩ىمت يً٘ َو

ضم ال٨غصؾخاوي الٗما٫ خؼب ٖلى ال٣ًاء جغيض التي الٗؿ٨غيت اإلااؾؿت  .لؤل٦غاص ال٩املت الخ٣ى١  بُٖاء ٖو

 الخدضياث وجٟا٢م وألا٦غاص، ألاجغا٥ بحن الٗغقي الاه٣ؿام بلى بياٞت وؤلاؾالميحن، الٗلماهيحن بحن الهغإ اػصياص*  
 .ب٢ليمي صوع  ؤر في ؾلًبا يازغ الظر بالك٩ل الا٢خهاصيت

 .والٛغب الكغ١  بحن للخٟاَم الجؿغ بضوع  هٟؿها ج٣ضيم في جغ٦يا ٞكل*  

 .اإلاخدضة الىالياث لضي لتر٦يا ؤلاؾتراجيجيت ألاَميت جًائ٫ *  

*ٌ  .ٖىه والاؾخٛىاء التر٧ي الضوع  لٟٔ ٖلى ٖغبي-ٖغبي جىا٤ٞ وخضور بغمخه، التر٧ي للضوع  الٗغبي الٞغ

ى - ا ؾي٩ىن  التر٧ي الضوع  ؤن مٟاصٍ اٞتراى ٖلى اإلاؿاع َظا يغ٦ؼ:التروي الدوز  محدودًت/ الثالث الظِىاٍز  مدضوًصا ؤو زاهىيًّ
بحن َىا٥ وؤن ؤلاؾغاثيلي، الٗغبي الهغإ ٢ًيت والؾيما ال٨بري، ال٣ًايا في ٞاٖل بضوع  ال٣يام ٖلى جغ٦يا ٢ضعة لٗضم  اٖل

 و٢برم البل٣ان مثل ؤزغي، مىا٤َ هدى جغ٦يا جغ٦حز بلى بياٞت ألاوؾِ، الكغ١  مى٣ُت في لتر٦يا مىاٞؿحن ب٢ليميحن

   .جغ٦يا لضي ألاوؾِ الكغ١  مً ؤ٦بر ؤَميت لها وال٣ى٢اػ

 :يلي ما بلى التر٧ي الضوع  مدضوصيت وحؿدىض

 مً وج٣لل الىؾُى آؾيا في ٦بحر بك٩ل جغ٦يا ٖلى حٗخمض ٢ض ٞهي ألامغي٨يت ؤلاصاعة ٢بل مً التر٧ي ؤلا٢ليمي الضوع  جدضيض*   
 .  الجضيض ؤو ال٨بحر ألاوؾِ الكغ١  في خًىعَا

 .جغ٧ي ب٢ليمي صوع  ؤر بغوػ ؤمام ٖاث٣ًا ؾي٩ىن  ألاوعبي الاجداص بلى الاهًمام في التر٦يت اإلاداوالث ٞكل*  

 مى٣ُت في التر٧ي الضوع  ٞاٖليت مً ؾيدض والؿٗىصيت ومهغ، بيغان، مثل ألازغي، ؤلا٢ليميت ال٣ىي  خؿاؾياث اػصياص* 
 .ألاوؾِ الكغ١ 
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 خماؽ خغ٦ت والؾيما ؤلاؾالميت، الخغ٧اث م٘ وحٗاَٟها( بؾغاثيل) بحن ٖال٢اتها في اإلاىاػهت جد٣ي٤ ٖلى جغ٦يا ٢ضعة ٖضم * 
ها بن بط اإلاى٣ُت، في واإلادكضصيً اإلاٗخضلحن بحن الٗال٢ت في الخىاػن  زانيت ي٣ٟضَا  في يجٗلها منهما مدؿاويت مؿاٞت ٖلى و٢ٞى

 (39) .ؤلا٢ليمي صوعَا يضٖم هدى ٖلى مىاػن  مى٢٘

 الظر الؿىعيت ألاػمت ججاٍ واإلاترصص الًٗي٠ مى٢ٟها ،بٗض واضخت الهخ٩اؾت جغ٦يا م٘ الٗغبي الكٗبي الخٗا٠َ حٗغى* 
 م٘ الخهٗيض ٖبر الٗغبي الٗام الغؤر ٦ؿب خاولذ التي الضولت بٖالميت،وهي ْاَغة مجغص ألاجغا٥ الؿاؾت َغوخاث ؤن ؤزبذ

 .بيغان م٘ الٗغبيت الضو٫  مٗٓم ٖال٢اث ؾىء واؾخٛال٫ اإلادانغة ٚؼة وصٖم بؾغاثيل

 اؾخسضامها بلى وحؿعى خاليا، بيغان بها جدخٟٔ التي ألاوعا١ ؤَم مً حٗض التي الٗغا١ بىع٢ت الخد٨م ٖلى جغ٦يا ٢ضعة ٖضم  *
 لم وبطا بيغان، بيض الىع٢ت َظٍ جغ٥ جغ٦يا مهلخت مً وليـ الىٟىط، بهظا ؤمغي٩ي اٖتراٝ واهتزإ ؤلا٢ليمي هٟىطَا لضٖم
حر الًي٣ت خؿاباتها جغ٦يا جغاح٘  ؤلا٢ليمي صوعَا ؤمام ٣ٖبت ؾخٓل ال٨غصيت ال٣ٗضة ٞةن الهٗيض َظا ٖلى الض٢ي٣ت ٚو

 (40) .المدالت

 :الخاجمت

 جدضياث مً يىاحهه وما ؤصواٍع ؤبٗاص وحٗضص الٗغبيت اإلاى٣ُت في الٟاٖل التر٧ي الخًىع  بجالء الؿاب٤ الٗغى مً يخطح      
ىن  اإلاؿخ٣بل في وجُىعٍ التر٧ي الضوع  اؾخمغاعيت بن بديث الٗغبي، الغبي٘ زىعاث ْل في وبسانت ونٗىباث،  بالٗىامل مَغ

 جُغخها التي الخىا٣ٞيت الهيٜ ٖلى الخٟاّ نٗىبت م٘ والؾيما له، مٗالجتها و٦يٟيت جىاحهه التي والًٍٛى له الخا٦مت
 حهت مً والٛغب اإلاخدضة للىالياث ٦دلي٠ وصوعَا حهت، مً الىَىيت مهالخها لخد٣ي٤ ؾٗيها بحن والخىميت الٗضالت خ٩ىمت
 ٖضم جإ٦يض م٘ زالثت، حهت مً ٩٦ل اإلاى٣ُت ومهالح الاؾخ٣غاع جد٣ي٤ بلى يؿعى ب٢ليمي ٦ٟاٖل لضوعَا والترويج زاهيت،

 .البٌٗ بًٗها م٘ وج٩املها ألابٗاص َظٍ بحن الخٗاعى

 ٞتر٦يا يضٍ الخدٟؼ ؤو ججاَله، ؤو ٧امل، بك٩ل ٖليه الخٗىيل ًٖ بٗيضا التر٧ي، للضوع  اإلاىيىعي الخ٣ييم مً البض بالخالي      

ا جمثل –ألا٢ل ٖلى الجٛغافي الجىاع بد٨م −  الٗغا٢يت، اإلاؿإلت مثل خضوصَا، ٖلى جضوع  التي ال٣ًايا بٌٗ في ؤنيال َٞغ
 يخجاوػ  ٞيما ؤزغي  ٖضيضة ب٢ليميت ٢ًايا في مكاع٥ َٝغ ٦ظل٪ وهي ؾىعيا، م٘ والٗال٢اث ؤلايغاوي، الىىور واإلال٠

 م٣يضا التر٧ي الضوع  ججٗل التر٧ي الضازل وح٣ٗيضاث اإلاى٣ُت، ل٣ًايا واإلامخضة اإلا٣ٗضة، الُبيٗت ل٨ً اإلاباقغة، خضوصَا
 للغئيت مسالٟت ومكغوٖاث جهىعاث ويُغح مباصع بًٗها ؤزغي، ؤَغاٝ ومىا٠٢ وؤصواع زاعحيت، ومُٗياث طاجيت، بٗىامل

ان ٢بل بمؿاولياجه النهىى ٖليه يخٗحن وبًٗها التر٦يت،  .بها الاعتهان ؤو التر٦يت ألاصواع ٖلى الَغ

:  الهىامش

(1)-http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID 
ت (-2)   .18،م2014:،بحروث للضعؾاث الٗغبي الٗغبيت،اإلاغ٦ؼ للثىعاث الجيىؾتراجيجيت مالٟحن،الخضٖياث مجمٖى

. 19 الؿاب٤،م اإلاغح٘ (-3)
 وصعاؾت لؤلبدار الٗغبي اإلاغ٦ؼ ،"الٗغبيت والثىعاث اؾتراجيجيت الجيى والخٟاٖالث الخىاػهاث"الؿياؾاث، جدليل وخضة (-4)

. 3-2م،.،م٢2012ُغ،: الضوخت ، الؿياؾاث
ضاع (-5) " وال٨ٟغيت الىٓغيت الجظوع  في صعاؾت:التر٦يت الخاعحيت الؿياؾت في الجضيضة الخىحهاث" عملي، الخ٤،ٞهيم ٖبض ٚػ

. 52-51.م.الجؼاثغ،م: مليلت ٖحن الهضي صاع ،2014 صيؿمبر/الغاب٘ ،الٗضص ألا٧اصيميت للضعاؾاث الباخث مجلت،
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  .8،م ؾاب٤ مغح٘ الٗغبيت، والثىعاث اؾتراجيجيت الجيى والخٟاٖالث الخىاػهاث"الؿياؾاث، جدليل وخضة (-6)

 والخىػي٘ لليكغ بيؿان الضيم٣غاَي،بحروث، الخدى٫  ومساى الغبي٘: الٗغبيت الثىعاث بٗض الغقيض،جغ٧ي،ما ٞيهل (-7)
  .13-12 م.م ،2013،

ت (-8)  وصعاؾت لؤلبدار الٗغبي اإلاغ٦ؼ:ألاولى،بحروث والخدضياث،الُبٗت الاججاَاث-الضواٞ٘: اإلاهغيت مالٟحن،الثىعة مجمٖى

. 19-16م. م ،2012، الؿياؾاث
 (9)-Paul Salem, Amanda Kadlec, Libya’s troubled transition, Carnegie papers, june, 2012 , p 08. 

ت:الضامي،بحروث َغابلـ قخاء ال٣ُٗاوي، اخمض (-10)  . 114 ،م 2011 ، الخىػی٘ و ليكغ الضولیت اإلاجمٖى
. 10.ؾاب٤،م مغح٘ الٗغبيت، الثىعاثو الجيىاؾتراجيجيت والخٟاٖالث الخىاػهاث" الؿياؾاث جدليل وخضة (-11)

ت الؿياس ي الًبِ اإلاغقض،ؾياؾاث ٖباؽ(-12) يت، ومىاٖػ ا١ حمٗيت خالت"الكٖغ  الجؼيغة مغ٦ؼ" البدغيييت الٞى
. 3-2.م.م ،2015 للضعاؾاث،حاهٟي

 للضعاؾاث ؤوا٫ ألاولى،مغ٦ؼ الخليجيت،الُبٗت للممال٪ اإلا٣بل الانهياع الكيىر ٞغصيٟدكىن،مابٗض عيؿخى(-13)

. 353-352.م.،م2014والخىزي٤،بحروث،
ت (-14)  . 32-30.،م2014:للضعاؾاث،بحروث الٗغبي الٗغبيت،اإلاغ٦ؼ للثىعاث الجيىؾتراجيجيت مالٟحن،الخضاٖياث مجمٖى

. 15-12.م.م ؾاب٤، مغح٘ الٗغبيت، والثىعاث اؾتراجيجيت الجيى والخٟاٖالث الخىاػهاث" الؿاؾاث، جدليل وخضة (-15)
 الغئي: اإلاىؾىم الٗلمي اإلالخ٣ى في م٣ضم بدث)،"اإلاخاخت الاؾتراجيجيت والخياعاث جغ٦يا"مل٩اور، ٖهام،ٞاٖىع  (-16)

ىم بمضيىت اإلاى٣ٗض الضوليت والكغ٧اث الٗغبيت اإلاؿخ٣بليت . 9.م الامىيت، للٗلىم الٗغبيت هاي٠ ،حامٗت(23/02/2013 الخَغ

لى، صاوص ؤخمض -(17) اع١  زلجي حابغ مدمض: جغحمت الضوليت، الؿاخت في وصوعَا جغ٦يا مى٢٘: ؤلاؾتراجيجي الٗم٤ ؤٚو  َو
 .585-584م، ،م2010: ،الضوخت لليكغ الٗغبيت والضاع للضعاؾاث الجؼيغة ٖبضالجليل،مغ٦ؼ

: آلاحي ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ ،ٖلى ؤلايغاوي التر٧ي الٗغبي للخىاع الجيىبىلخي٨يت ألابٗاص اللباص، مهُٟى(-18)
:http://www.aljazeera.net/NR/exeres/164BC20E-005E-4FAE-82A7-F628CB3E4174.htm 

 .8.ؾاب٤،م مغح٘ ،"اإلاخاخت الاؾتراجيجيت والخياعاث جغ٦يا"مل٩اور، ٖهام،ٞاٖىع  (-19)
 ، 2010. وؤلاؾتراجيجيت ؤلا٢ليميت للضعاؾاث الكغ١  مغ٦ؼ. مهغ: ال٣اَغة. ”ٖغبيت بٗيىن  جغ٦يا“. وهيكي٪ ؤلذ مليدت، (-20)

 .108 م
لى صاوص ؤخمض، (-21)  .446-605. م م.ؾاب٤ مغح٘. ؤٚو

ل، (-22)  للٗلىم الٗغبيت الضاع:بحروث. ألاولى الُبٗت.التر٦يت للؿياؾت الجضيضة الاججاَاث:الكغ١  بلى جغ٦يا ٖىصة.ميكا٫ هٞى

. 85-38م.م.2010.هاقغون
لى صاوص ؤخمض (-23)  .613-612.م. ؾاب٤،م مغح٘. ؤٚو

غ." الؿٗيض ٞااص (-24)  .  60زام،م ٖضص.هامت قغ١ . "الاؾتراجيجي الٗم٤ لىٓغيت الث٣افي الجَى

لى صاوص ؤخمض، (-25)  615-614.م. م.2010. الؿاب٤ اإلاغح٘. ؤٚو

 ،185ٖضصالضوليت، الؿياؾت مجلت.الٗغبيت الثىعاث ْل في التر٧ي للضوع  ؤولي جدليل:الاعجبا٥.مٗىى ٖلي،حال٫ (-26)
 .62م ،2011حىيليت

. الٗغبي الغبي٘ صو٫  ججاٍ جغ٦يا لؿياؾت الا٢خهاصيت الخضاٖياث: ؤه٣غة خؿاباث. زليل ال٣اصع ٖبض مدمض، (-27)
 .40م.2012 ؤ٦خىبغ 1.ؤلاؾتراجيجيت للضعاؾاث ؤلا٢ليمي اإلاغ٦ؼ:ال٣اَغة
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 .45م، ؾاب٤ مغح٘ (-28)

 72-69.م.م.145.2011 ٖضص.ٖغبيت قاون .ؤلا٢ليميت والبيئت الٗغبي اإلاديِ في اإلاهغيت الثىعة ؤزغ. ؾالم نالح (-29)
 وجغ٦يا الٗغب. وآزغون الُٗيت ؾمحر في.التر٦يت  –الا٢خهاصيت الٗال٢اث وا٢٘ في ٖغبيت هٓغ وحهت.الخمل مىحر – (30)

 .205.م.2012.الؿياؾاث وصعاؾت لؤلبدار الٗغبي اإلاغ٦ؼ:بحروث.اإلاؿخ٣بل وعَاهاث الخايغ جدضياث

ً في الجضيضة التر٦يت الاصواع.الؿيض،ؾليم مدمض (-31)  الٗغب. وازغون الٗيُت في.الاؾتراجيجي والىمىطج البضيل:الٗغبي الَى
 . 497.م.2012.والضعاؾاث لالبجار الٗغبي اإلاغ٦ؼ: بحروث. اإلاؿخ٣بل وعَاهاث الخايغ وجدضياث وجغ٦ياث

 20م ؾاب٤، مغح٘. الٗغبيت والثىعاث الجيىبؾتراجيجيت والخٟاٖالث الخىاػهاث. الؿياؾاث جدليل وخضة (-32)
لى صاوص ؤخمض، (-33)  .156-155.م م.2010. الؿاب٤ اإلاغح٘. ؤٚو

. 21م. ؾاب٤ مغح٘ (-34)
: آلاحي اإلاى٢٘ مً ٖليه مخدهل.2012.ؤيً بلى ؾىعيا يض التر٧ي الخهٗيض. صلي عقيض زى(-35)

http://www.wahdaislamyia.org/issues/128/korshiddalli.htm. 
 عؾالت(.2013-2002": )ألاوؾِ الكغ١  هدى وبيغان جغ٦يا مً ال٩ل ؤلا٢ليميت ؤلاؾتراجيجيت."الٗضوان هللا ٖبض يىؾ٠.َايل(-36)

. 112-111 م.م.2013. ألاوؾِ الكغ١  حامٗت الؿياؾيت الٗلىم في ماحؿخحر

. 112م.ؾاب٤ مغح٘ (-37)
 الُٗيت ؾمحر في.والخىميت الٗضالت خؼب ٖهض في التر٦يت الخاعحيت الؿياؾت جدىالث“.ال٣اصع مدمض،ٖبض(-38)

 .588.م.2011الؿياؾاث، صعاؾت و لؤلبدار الٗغبي اإلاغ٦ؼ:اإلاؿخ٣بل،الضوخت وعَاهاث الخايغ جدضياث.وآزغون

ا ؤلاؾغاثيليت –التر٦يت الٗال٢اث. الٗؼيؼ،زماف ٖبض عها (-39)  مغ٦ؼ:ٖمان.58 الٗضص. صعاؾاث.الٗغبيت اإلاى٣ُت ٖلى وجإزحَر
. 131م.2010.ألاوؾِ الكغ١  صعاؾاث

 الال٨ترووي اإلاى٢٘.2012ؾبخمبر 14 الال٨تروهيت اليىم حغيضة.التر٦يت اإلاىا٠٢ الٗغبي الغبي٘ ٦ك٠ َل.الكمغر  هللا ٖبض (-40)
: آلاحي

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/islamic-world/84933-2007-02-05%2015-23-07.html 
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. السشُد الخىم وجفعُل الدًملساؾُت جحلُم في ودوزها الظُاطُت الهىدطت
 شلف -بىعلي بً حظِبت حامعت مً باحثت وعُمت، دومُت بً

 

: اإلالخظ

 الٗاإلايت الٗامت الؿياؾاث مٟهىم لبروػ  هديجت و٧اهذ الٗىإلات ْاَغة بغوػ م٘ ْهغث التي الخضيثت الٟلؿٟاث اعجبُذ لُاإلاا
ا  جد٣ي٤ جًمً مخُىعة ؾياؾيت آلياث وبيجاص ماؾؿاث زل٤ ٖلى وجإ٦يضَا خ٣ى١  مً به يخهل وما اإلاىاًَ ٖلى بتر٦حَز

 م٘ يخالءم بما والخ٣ليضيت ال٣ضيمت وآلالياث اإلااؾؿاث وجهميم حك٨يل بٖاصة بلى جخجه ٞإنبدذ ومىاَىخه، الٟغص طاث
 َظٍ ؤ٦ثر الؿياؾيت الهىضؾت وحٗخبر خ٣ى٢ه، ٧امل مً اإلاىاًَ جم٨حن ويد٤٣ الخياة ويغوعياث الٗهغ مخُلباث

 البيئت والضيم٣غاَيت الغقيض الخ٨م مً حٗخبر وآلياث صٖاثم مً جدخىيه بما الؿياؾيت ٞالهىضؾت  بظل٪، اَخماما الٟلؿٟاث
غ التي ل٣يامها ألاوؿب  الغ٧اثؼ مً حملت ٖلى ٢يامها ؤن ٦ما واإلااؾؿاجيت، والاهخسابيت وال٣اهىهيت الضؾخىعيت آلالياث لها جٞى

غ   .الترؾيش ٖلى اإلاؿاٖضة الٗىامل اإلاٟهىمحن ل٨ال يٞى

 

Most of modern philosophies that emerged by globalization and were the result of many political concept’s emergence as 
global public policy, try to focus on citizen and all his rights, and interest to create institutions and find developed poli tical 
mechanisms to ensure the achievement of them citizenship, so it become tent to restructure and reorganize traditional 
mechanisms to be correspond with requirements of our time and necessities of life, and achieve many citizen’s rights.  

The political engineering is the most interested philosophy on  citizen’s rights, it always tried to achieve it by its foundations, 
which find governance and democracy the best environment to be found, because they provide constitutionality, legality, 
election and institutional mechanisms to be found, from another way it’s existence provides many  factors for both concepts to 
be consolidate.  

 

 

: ملدمت

 الٗاإلايت الٗامت الؿياؾاث مٟهىم لبروػ  هديجت و٧اهذ الٗىإلات ْاَغة بغوػ م٘ ْهغث التي الخضيثت الٟلؿٟاث اعجبُذ لُاإلاا 
ا  جد٣ي٤ جًمً مخُىعة ؾياؾيت آلياث وبيجاص ماؾؿاث زل٤ ٖلى وجإ٦يضَا خ٣ى١  مً به يغجبِ وما اإلاىاًَ ٖلى بتر٦حَز

 م٘ يخالءم بما والخ٣ليضيت ال٣ضيمت وآلالياث اإلااؾؿاث وجهميم حك٨يل بٖاصة بلى جخجه ٞإنبدذ ومىاَىخه، الٟغص طاث
 َظٍ ؤ٦ثر الؿياؾيت الهىضؾت وحٗخبر خ٣ى٢ه، ٧امل مً اإلاىاًَ جم٨حن ويد٤٣ الخياة ويغوعياث الٗهغ مخُلباث

الء حؿعى بط بظل٪، اَخماما الٟلؿٟاث  الؿياؾيت اإلاكاع٦ت الخ٣ى١  َظٍ َغم ٢مت وحٗلى خ٣ى٢ه، واخترام اإلاىاًَ قإن إٖل
 مكاع٦ت وحىص ٖلى صاللت جدمل ٞهي اإلاكاع٧اجيت، الضيم٣غاَيت ٖليها يهُلح واإلاخٛحراث اإلاٟاَيم لخُىع  وهديجت ؤنبذ التي

 والىا٢لت له اإلامثلت الىؾيُت والهيئاث اإلاىاًَ وجم٨حن اإلاجخم٘، في والؿلُت ال٣ىة جىػي٘ بٖاصة زال٫ مً ٞاٖلت قٗبيت
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 في الغقيضة ؤلاصاعة بلى ونىال الهامت الؿياؾيت ال٣غاعاث واجساط الٗامت الؿياؾاث نى٘ في ٞاٖلت ؤصواع مماعؾت مً إلاُالبه

: الخاليت ؤلاق٩اليت َغح يم٨ً طل٪ ٖلى وبىاءا الخ٨م،

  الساشد؟ الخىم وجفعُل الدًملساؾُت جحلُم آلُاث مً آلُت الظُاطُت الهىدطت حعخبر مدي ؤي بلى

: يلي ٦ما وهي ٖليها بحابت بلى الىنى٫  ٢هض عثيؿيت ٖىانغ زالر بلى اإلاضازلت َظٍ ج٣ؿيم يم٨ً ؤلاق٩اليت َظٍ مً اهُال٢ا

 .ودعاثمها الظُاطُت الهىدطت ماهُت -

 .الدًملساؾُت ماهُت -

 .السشُد الخىم مفهىم -

 .جحلُلهما في الظُاطُت الهىدطت ودوز  السشُد بالخىم الدًملساؾُت عالكت -

: ودعاثمها الظُاطُت الهىدطت ماهُت:  ؤوال

 حٛيحر يٗخبر بط الؿياؾيت، الهىضؾت الٗاإلايت الٗامت الؿياؾت ْاَغة وبغوػ الٗىإلات ْهىع  م٘ قاٖذ التي اإلاٟاَيم ؤبغػ  مً بن
ا ج٣غيغ في صوعَا وجالش ي الضولت في الؿياؾيت ال٣ىي  مىاػيً  وبىاء مخُىعة ؾياؾيت آلياث لخبني يضٞ٘ ٢ىيا ٖامال مهحَر

 مً الٟاٖليت َظٍ ؤن بال ٞاٖلت، بهىعة الٗامت ؾياؾاتها نياٚت مً وجم٨نها اإلاؿخ٣بليت وعئيتها جدىاؾب ٖهغيت ماؾؿاث

.  ٞيها ؤ٦ثر ٞىاٖل بقغا٥ مضي ٖلى جى٠٢ الؿياؾيت الهىضؾت مىٓىع 

م  ٖلمي ؤؾلىب ٞهي لها، واضخا حٗغيٟا حُٗي لم ٞيه الضعاؾاث ؤٚلب ؤن بال اليكإة خضيث اإلاٟهىم َظا ٧ىن  مً وبالٚغ
 الؿلى٥ جهميم ؤحل مً ٞيه الؿياؾيت والٗملياث وال٣ىاهحن اإلااؾؿاث َغي٤ ًٖ اإلاجخم٘ حٛيحر زالله مً يخم ومنهجي

 ؤو حك٨يل بٖاصة حٗني الؿياؾيت ٞالهىضؾت ،(1)ؾياؾيت حٛغاٞيا وعؾم ٢ىاهحن ووي٘ ماؾؿاث وبىاء الضولت في الؿياس ي
 اإلاىاًَ جم٨حن ويد٤٣ الخياة ويغوعياث الٗهغ مخُلباث م٘ يدىاؾب بما والخ٣ليضيت ال٣ضيمت وآلالياث اإلااؾؿاث جهميم

 والىماطج الؿاثضة وال٣ىاهحن ال٣اثمت وآلالياث واإلااؾؿاث الٗملياث وجدليل صعاؾت زال٫ مً طل٪ وي٩ىن  خ٣ى٢ه، ٧امل مً
ت ؤحل مً وحؼثياتها م٩ىهاتها ٧ل ٞهم ومداولت اإلاجخم٘ في اإلاؿخسضمت ا هجاخها ؤؾباب مٗٞغ ت وحٗؼيَؼ  ٞكلها ؤؾباب ومٗٞغ

. وجالٞيها

 :الظُاطُت الهىدطت دعاثم - أ

ً ٖلى جغج٨ؼ ٞهي وحىصَما؛ ْل في بال ج٣ىم ؤن يم٨ً ال بمٟهىمحن الؿياؾيت الهىضؾت جغجبِ  خ٣ى١  مً به يخٗل٤ وما اإلاَى

 لخل٤ حؿعى ٞهي لظا ألاؾمى، َضٞها ؤلاوؿان ٦غامت وجد٣ي٤ ألاؾاؾيت الخاحاث مً ٢ضع ؤ٦بر بقبإ حٗخبر بط ؛ (2) ومكاع٦ت
 ؤو الؿياؾيت اإلاكاع٦ت الخ٣ى١  َظٍ َغم ٢مت وحٗلى مىاَىخه، الٟغص طاث جد٣ي٤ جًمً آلياث وبيجاص ماؾؿاث

 جىػي٘ بٖاصة زال٫ مً ٞاٖلت قٗبيت مكاع٦ت وحىص ٖلى صاللت جدمل اإلاكاع٧اجيت ٞالضيم٣غاَيت اإلاكاع٧اجيت، الضيم٣غاَيت
 وحىص ٖلى اإلاكاع٦ت وحٗخبر الٗامت، الؿياؾت نى٘ في صوع  له ي٩ىن  ؤن مً الكٗب جم٨ً ؤنها ٦ما اإلاجخم٘، في والؿلُت ال٣ىة

 ؤلاوؿان بد٣ى١  وزي٣ا اعجباَا جغجبِ ٦ما الؿياؾيت، الهىضؾت ٖمليت إلهجاح ٖامال يٗخبر الظر الؿياس ي الاؾخ٣غاع مً هٕى

 (3) .وخغياجه

ا يم٨ً عثيؿيت ؤهىإ زالر اإلاكاع٧اجيت الضيم٣غاَيت وجإزظ : يلي ٞيما خهَغ
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 : الداثمت اإلاشازهت -1

 ومجخم٘ ؾياؾيت ؤخؼاب مً جمثله بما الؿياؾيت الخياة في بضوعَا جًُل٘ وؾيُت ماؾؿاث جٟٗيل اإلاكاع٦ت َظٍ ج٨غؽ
 وزل٤ والىعي وكغ في وحؿاَم الؿلُت وجضاو٫  الضيم٣غاَيت الخياة جىٓم حٗضصيت خؼبيت َي٩لت لخإؾيـ حؿعى ٞهي مضوي،
 ج٩ىيً في حؿاَم ؤنها ٦ما وجد٣ي٣ها، ٖنها والضٞإ الاحخماٖيت الكغاثذ مسخل٠ مهالح ًٖ للخٗبحر يغوعة وهي الٗام، الغؤر

.  (4) متالٗا اإلاؿاثل في الٟٗالت اإلاكاع٦ت مً يم٨نهم بما الؿياؾيت ز٣اٞتهم وحٗؼيؼ اإلاىاَىحن

ا وكغ ٖلى بالٗمل الؿياؾيت الخياة جيكيِ في صوعا الؿياؾيت ألاخؼاب وجلٗب غى ؤ٩ٞاَع  ؤصاة ٞهي الٗامت، ال٣ًايا ٖو
 الؿلُت بلى ه٣لها زم مدضصا ؾياؾيا اججاَا لخمثل وجيؿي٣ها ألاٞغاص جُلٗاث بلىعة ٖلى حٗمل واإلاد٩ىمحن الخ٩ام بحن ونل

. الٗامت الؿياؾاث يىئها ٖلى وجهى٘ ؾياؾيت ٢غاعاث قإنها في جخسظ ؾياؾيت ٢ًايا منها لخجٗل الؿياؾيت

 ٖلى وجضعيبهم والىسب الؿياؾيت ال٣ياصاث لخ٩ىيً مضاعؽ حٗخبر بط الؿياؾيت، ال٩ىاصع ج٩ىيً في صوعا الخؼبيت وللخٗضصيت

 اإلاضوي، اإلاجخم٘ ٞهي الىؾيُت الهيئاث َظٍ زاوي ؤما  ،(5) الؿياؾيت الؿلُت مماعؾت ؤنى٫  وجل٣ينهم الؿياس ي الٗمل مماعؾت
 بصاعة جدؿحن في وحؿهم به جًُل٘ الظر الضوع  زال٫ مً الؿياؾيت وألاخؼاب الؿلُت ٖلى جازغ ياُٚت جىٓيماث حٗخبر بط

 الؿياؾياث نياٚت مً يم٨نها بما ال٣اهىن  صولت وججؿيض الؿياس ي الىٓام في والكٟاٞيت اإلاؿاءلت بخٗؼيؼ وطل٪ الخ٨م

.  (6) الٗامت الكاون في اإلاكاع٦ت في اإلاىاًَ خ٤ وخمايت الٗامت

يٟتها ال٣يام ٖلى ٢اصعة يجٗلها بما الىؾيُت الهيئاث َظٍ الؿياؾيت الهىضؾت وجٟٗل  ومهالح مُالب جمغيغ في الخ٣ي٣يت بْى
 الكٗبيت ال٣ىي  ومهالح مُالب ًٖ الخٗبحر ٖلى ال٣ضعة وامخال٥ الؿياؾيت الٗمليت في مكاع٦تها وجإمحن جمثلها التي ال٣ىي 

 وجث٣يٟه الاحخماٖيت ألاوؾاٍ في الىعي وكغ بلى ياصر بما الٗملي صوعَا م٘ يخُاب٤ الغؾمي صوعَا لجٗل حؿعى ٦ما اإلاسخلٟت،

 (7). الٗامت الؿياؾاث نى٘ في اإلاكاع٦ت ٖلى ٢ضعتهم لؼياصة وجيكئتهم

 : الدوزٍت اإلاشازهت -2

 مً بَاع في وجىٓم الؿلُت ٖلى جضاو٫  بلى وجاصر خؼبيت حٗضصيت ًٖ جيخج مىخٓمت اهخساباث وحىص يغوعة اإلاكاع٦ت َظٍ حٗني

 . والخغيت والكٟاٞيت الجزاَت

 حكغيٗيت مىٓىمت زال٫ مً باؾمه الؿلُت إلاماعؾت ممثليه ازخياع في الكٗب بعاصة لخجؿيض خاؾمت آليت الاهخساباث وجمثل
 هخاثج بلى الكٗب بعاصة وجغحمت الاهخساباث ٖمليت إلحغاء والخىٓيميت ال٣اهىهيت والخضابحر ؤلاحغاءاث وجخًمً ألاخ٩ام جدضص

 الؿياؾيت، ألاخؼاب مسخل٠ وجمثيل والترشح الخهىيذ زال٫ مً الؿياؾيت للمكاع٦ت مهمت آليت ٦ظل٪ ٞهي ملمىؾت،

. ما بلض في الضيم٣غاَيت لخالت َاما ماقغا يٗخبر الاهخساباث في اإلاكاع٦ت ٞمٗض٫ وبالخالي

 ٞهي ٞاٖليت، ؤ٦ثر بُغي٣ت والخاعحيت الضازليت اإلاك٨الث م٘ الخٗامل ٖلى ٢اصعة جمثيليت َيئاث ج٩ىيً في الاهخساباث وحؿاَم
 ال٣ىة ج٣اؾم وؾيلت ل٩ىنها اإلاىاَىحن مهالح ًٖ الخٗبحر في ٦ٟاءة طاث ٖامت ؾياؾاث نى٘ لًمان ؤؾاؾيت وؾيلت

غ هي الاهخسابيت الهىضؾت ؤن ال٣ى٫  يم٨ً لظا ٖليه؛ الؿلُت لخضاو٫  ووؾيلت اإلاجخم٘ ٞىاٖل بحن والؿلُت  الهىضؾت حَى
يت الؿياؾيت باإلاكاع٦ت اإلاخٗل٣ت اإلاجاالث مسخل٠ جمـ بط الؿياؾيت،  الهىضؾت وحؿعى الؿلُت، ٖلى والخضاو٫  والكٖغ
 ٞٗاليت ألن الخ٣ي٣يت، الكٗبيت ؤلاعاصة ح٨ٗـ بإن يؿمذ هدى ٖلى اهخسابي هٓام جُىيغ زال٫ مً طل٪ جٟٗيل بلى الؿياؾيت

 ٖلى الاهخسابي والث٣اٞت ٖامت الؿياؾيت الث٣اٞت ٖلى بضوعٍ يغج٨ؼ الظر الاهخسابي الىٓام ٞٗاليت ٖلى جغج٨ؼ الؿياس ي الىٓام

ٗاليت ٦ٟاءة طاث مىخسبت جمثيليت ماؾؿاث ْل في هيابيت ز٣اٞت همى ؤر الخهىم، وحه   (8) .ألاصاء في ٞو
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 : الخمثُلُت اإلاشازهت -3

يئاث بغإلااهاث بيجاص الؿياؾيت الهىضؾت جخُلب  ال٣اهىن  وؾياصة والضيم٣غاَيت والكٟاٞيت بالٟاٖليت جدؿم حكغيٗيت َو
ا مُالب جيؿي٤ ٖلى ٢اصعة  وحؿمذ ٞاٖلت ٖامت ؾياؾاث بلى ِياصر بما إلاكا٧لها ٞٗالت خلى٫  ونياٚت الاهخسابيت صواثَغ

غ الٗامت الؿياؾاث نى٘ في باإلاكاع٦ت  ق٩ل في وبلىعتها اإلاىاَىحن جُلٗاث بى٣ل يؿمذ ٢ىر  مٗلىماحي هٓام ٖلى جخٞى

  (10) :َما ؤؾاؾيخحن ه٣ُخحن زال٫ مً الخمثيليت اإلااؾؿاث صوع  الؿياؾيت الهىضؾت وجٟٗل ،(9) ٖامت ؾياؾاث

 الكٗب جمثيل مً يم٨نها بما الؿلُىيت اإلااؾؿاث ًٖ واؾخ٣الليتها اإلااؾؿاث لهظٍ والخىٓيمي ال٨ٟغر  البىاء ج٣ىيت -
  الؿياؾيت اإلاكاع٦ت مً وجم٨يىه

 .ٞٗالت مٗلىماجيت هٓم بيجاص زال٫ مً ٖامت ؾياؾاث بلى وجدىيلها وججميٗها اإلاهالح بلىعة ٖلى ال٩اٞيت ٢ضعتها ػياصة -

 ؤنها ؤو الضٖامخحن َاجحن وحىص ْل في بال ٢يامها يم٨ً ال ٞلؿٟت هي الؿياؾيت الهىضؾت ؤن ال٣ى٫  يم٨ً ؾب٤ ما زال٫ ومً
 خ٣ى١  ٚياب ْل في ؾياؾيت َىضؾت ٢يام جهىع  يم٨ً ٞال آلياتها ججؿيض في الكغوٕ ٢بل جخسظَا ؤؾاؾيت ٦مغخلت جخسظَا
 لًمان الٗامت الؿياؾاث نى٘ في اإلاكاع٦ت مً للمىاًَ جم٨حن ٖلى ؤؾاؾا ج٣ىم ٞهي اإلاكاع٧اجيت، والضيم٣غاَيت ؤلاوؿان

. ٞٗاليتها

 :الظُاطُت الهىدطت آلُاث  - ب

ا في جخًمً آلالياث مً حملت ٖلى ججؿيضَا ٖمليت في الؿياؾيت الهىضؾت ج٣ىم َغ  ٢اهىهيت وؤزغي  صؾخىعيت آلياث حَى

ىضؾت ماؾؿاجيت وؤزغي    (11) :يلي ٞيما قغخها يم٨ً اهخسابيت َو

 : الدطخىزٍت الهىدطت -1

 ؤؾاؾيت ؤصاة ٞهى خ٨مها، وهٓام الضولت ق٩ل جبحن التي ألاؾاؾيت ال٣ىاٖض يدضص الضولت في ٢اهىن  ؤؾمى َى الضؾخىع  باٖخباع
 ٞهي خ٣ى٢هم، وجٟٗيل للمىاَىحن الٟاٖلت اإلاكاع٦ت ٖلى جغج٨ؼ الؿياؾيت الهىضؾت ؤن وبما الؿياؾيت، الهىضؾت لخ٨غيـ

غيًت وؾُى َب٣ت مهالح ي٨غؽ صؾخىع  بيجاص بلى حؿعى  ويٟترى الُب٣ت َظٍ لخ٣ى١  الضؾخىعيت الخمايت يا٦ض مما ٖو

. ٖام بك٩ل ؤلاوؿان خ٣ى١  مً اهُال١ ال٣اهىن  خ٨م ؾياصة الضؾخىع 

 ٖلى الؿيُغة ٦يٟيت ججؿض والتي الؿياؾيت الهىضؾت ٖليه حؿدىض الظر ال٨ٟغر  البٗض طل٪ الضؾخىعيت ٨ٞغة وحٗخبر
 ٧ل في الٟكل ؤو الىجاح ماقغاث يدضص الظر َى ٚيابه ؤو البلض في صؾخىع  وحىص ؤن بمٗنى اإلاٗاعيت، واخخىاء الكٗىب

 جىاؾ٤ في الضؾخىع  َظا ي٩ىن  ؤن والبض صؾخىع  وحىص يخُلب الؿياؾيت الهىضؾت هجاح ؤن ؤر ؾياؾيت، َىضؾت ٖمليت

. ؤلاوؿان خ٣ى١  ٨ٞغة ٖلى و٢اثم اإلاجخم٘ م٩ىهاث ٧ل م٘ وج٩امل

  :اللاهىهُت الهىدطت -2

م اإلاىاَىحن بحن اإلاؿاواة إلابضؤ مد٣٣ت ٢اهىهيت َي٩لت بىاء وحٗني  ٢اهىهيت بةنالخاث ال٣يام زال٫ مً وجخم ازخالٞهم مً بالٚغ
 الؿياؾيت الهىضؾت ؤن وبما الٗامت، اإلاهلخت زضمت في وحٗلها الؿياس ي الىٓام ماؾؿاث إلاسخل٠ الخؿً الؿحر جًمً

:   َما مؿخىيحن ٖلى ج٩ىن  ال٣اهىهيت ٞالهىضؾت الؿياؾيت اإلاكاع٦ت ٖلى جغج٨ؼ
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 : الظُاطُت ألاحصاب هظام -

ا  اإلااؾؿاث َظٍ ل٣يام اإلاجا٫ جٟسح ٢ىاهحن بهياٚت َىضؾتها ويخم الؿياؾيت الهىضؾت لخ٨غيـ خيىيت ماؾؿاث باٖخباَع
حر الٗامت اإلاهالح جمثيل في مؿاوليتها بخىلي  الخ٩ىماث مداؾبت لها جًمً ٢اهىهيت آلياث وبيجاص الؿياؾيت ال٣ياصة وجٞى

 الخضيثت الؿياؾيت لؤلخؼاب ٢اهىوي ج٨يي٠ ج٣خط ي الؿياؾيت الهىضؾت وبالخالي الؿياؾيت، اإلاٗاعيت وججؿيض ومؿاءلتها

. ٞيه الؿياؾيت ألاخؼاب صوع  وجٟٗيل الؿياس ي الىٓام َبيٗت في الىٓغ بةٖاصة وطل٪

 : اإلادوي اإلاجخمع هظام -

 وبىاء اإلاضوي، اإلاجخم٘ ماؾؿاث بضوع  الاَخمام مً اإلاؼيض بةُٖاء ج٣ط ي ٢اهىوي بنالح ٖمليت الؿياؾيت الهىضؾت جخُلب
 اإلاؿاءلت لخٗمي٤ ال٩اٞيت الٟغم لها جديذ ٦ما ٖنها والخٗبحر اإلاسخلٟت اإلاهالح ججمي٘ ٖملياث زاللها مً جىٓم اؾتراجيجياث

 ٨ٞما واخض، اججاٍ في الهيئاث َظٍ حٗمل ٞال بخضاولها، والؿماح اإلاٗلىماث وكغ ٖبر الؿلُت ؤٖما٫ ٖلى  الكٟاٞيت وبيٟاء
 ؤزغي  صون  مٗيىت بضاثل ازخياع في اإلاؿاٖضة باإلاٗلىماث الٗامت الؿياؾاث ناوعي جؼوص بخضاولها وحؿمذ اإلاٗلىماث جيكغ
 ماؾؿاث جلٗبه الظر الىؾاَت صوع  حٗؼيؼ ٖلى حٗمل الؿياؾيت ٞالهىضؾت وبهظا اإلاُغوخت، ال٣ًايا ججاٍ جىحهاث بىاء و٦ظا

  والؿلُت الكٗب بحن اإلاضوي اإلاجخم٘

ت بعؾاء الؿياؾيت الهىضؾت جخُلب ؾب٤ مما  إلاسخل٠ الؿياس ي اليكاٍ بدغيت ال٨ٟيلت ال٣اهىهيت اإلاي٩اهؼماث مً مجمٖى

. مضوي ومجخم٘ ؾياؾيت ؤخؼاب مً عؾميت الٛحر الؿياؾيت الٟٗالياث

 : اإلااطظاجُت الهىدطت -3

 ٖامت، والضولت الىٓام وؤبييت ماؾؿاث بىاء ٖمليت في والخ٩امل الخىاؾ٤ ٖمىما حٗني الؿياؾيت الهىضؾت آلياث ؤخض وهي
 طل٪ ٨ٖـ ؤو ٞاؾض، بصاعر  هٓام ْل في نالح ؾياس ي هٓام وحىص جهىع  ٖضم اٞتراى مً اإلااؾؿاجيت الهىضؾت وجىُل٤

 ٢اصعة ٞاٖلت ماؾؿاث زل٤ َىضؾت بخضار جخُلب بط ٞاؾض، ؾياس ي هٓام ْل في نالح بصاعر  هٓام وحىص جهىع  يم٨ً ٞال

. ٖاليت وب٨ٟاءة مًاٞت ب٣يم مسغحاث بلى الؿياس ي الىٓام مضزالث جدىيل ٖلى

 :الاهخخابُت الهىدطت -4

 الاهخسابيت ٞالىٓم الؿاثضة اإلاجخمٗيت التر٦يبت َبيٗت م٘ ليخمص ى الاهخسابي الىٓام َىضؾت ٖلى الؿياؾيت الهىضؾت حٗمل
 ٞالخهميم ومضازلها، الؿلُت بلى الىنى٫  و٢ىاٖض الخ٨م بىٓم جخٗل٤ الخل٣اث مً ؾلؿلت يمً واخضة خل٣ت ًٖ ٖباعة

اع يإزظ ؤن البض الاهخسابيت للىٓم الىاجح خباع، بٗحن ٩٦ل والؿياس ي اإلااؾس ي ؤلَا اع َظا مً حؼء في حٛحر ٞإر الٖا  مً ؤلَا

. اإلااؾؿاث باقي ٖمل َغي٣ت في وحؿىياث حٗضيالث بلى ياصر ؤن قإهه

 آلياث ٖبر وجخجؿض الؿياؾيت واإلاكاع٦ت ؤلاوؿان خ٣ى١  ْل في ج٣ىم ٖمليت الؿياؾيت الهىضؾت ٞةن ؾب٤ ما زال٫ مً
 الىٓام بماؾؿاث جخٗل٤ وماؾؿيت الاهخسابيت بالىٓم جخٗل٤ بحغاثيت وؤزغي  الىؾيُت، بالهيئاث جخٗل٤ وصؾخىعيت ٢اهىهيت

 الؿياؾيت، الهىضؾت ب٨ٟغة ال٩افي والىعي باالؾخ٣غاع جخمحز نالخت ؾياؾيت بيئت وحىص حؿخضعي وهي وجٟٗيلها، الؿياس ي
 جسُيِ ؤحهؼة وحىص يغوعة م٘ الؿياؾيت الهىضؾت مجا٫ في والخبرة ال٨ٟاءة مً ٧اٝ ب٣ضع الخ٩ىميت ؤلاصاعة جمخ٘ و٦ظا

٣ا وع٢ابت ومخابٗت . إلاخُلباتها ٞو
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ً
. الدًملساؾُت ماهُت: زاهُا

ف  - أ  الدًملساؾُت حعٍس

 وحٗني" demos" ال٣ضيمت اليىهاهيت اللٛت في ال٩لمخحن مً م٩ىن  ؤو مكخ٤" democracy " الضيم٣غاَيت مهُلح بن

 بهظا وجيء (12) .الكٗب خ٨م ؤو الكٗب ؾلُت حٗني الضيم٣غاَيت ٞةن ال٩لمخحن َاجحن ومً الؿلُت وحٗني " cratos"الكٗب،
 الٟغصيت ٖلى ٢اثمت ؤزغي  خ٨م ؤهٓمت ٚحٍر ًٖ ألا٦ثريت خ٨م ٢اٖضة ٖلى ال٣اثم الخ٨م، مً الىٕى لهظا جميحزا  اإلاٟهىم

.  وألا٢ليت

 بىاؾُت الكٗب خ٨م:"  ًٖ ٖباعة الضيم٣غاَيت مضلى٫  ؤن الضيم٣غاَيت ّٖغٝ مً ؤقهغ مً" لىىىلً ؤبساهم" يغي  ٦ما

ى والؿلُت الؿياصة ناخب َى الكٗب ؤن مٟاصَا م٣انض زالر الٗباعة َظٍ جدمل،(13) "الكٗب ولهالح الكٗب  مً َو
 زضمخه في لخ٩ىن  ؤوكإث والخ٩ىمت بالخ٨م، ي٣ىصٍ ؤومً ممثليه ٖلى والغ٢ابت الؿياؾت نى٘ في مكاع٦خه زال٫ مً يخىالَا

. مهالخه ولخىميت

 م٨ٟغر  بلى ألانليت حظوعَا حٗىص يىهاوي َى الضيم٣غاَيت الٟلؿٟت ؤنل ؤن يدبحن الضيم٣غاَيت ٧لمت مضلى٫  زال٫ مً
غي٤، غي٤ حاهب مً يُل٤" الضيم٣غاَيت" لٟٔ ٧ان و٢ض ؤلٚا  الضيم٣غاَياث بحن ٞمً بالخدضيض، ألازيييت الخ٩ىمت ٖلى ؤلٚا

غي٣يت ا ؤزيىا صيم٣غاَيت ٧اهذ ؤلٚا ا ٧اهذ ٦ما ؤَميت ؤ٦ثَر ا قهغة ؤ٦ثَر  بلٙى و٦ظا الضيم٣غاَيت وبهماء هطج في لخإزحَر

ا ؤوج اليىهاهيت الٟلؿٟت   (14) .اإلاىاَىحن إلاكاع٦ت به يدخظي  ممخاػا مثال بٗض ٞيما واٖخبرث ْلها، في اػصَاَع

: مايلي منها هظ٦غ نيٜ بٗضة ٞجاء للضيم٣غاَيت الانُالحي اإلاضلى٫  ؤما

ىُت اإلاىطىعت حٗٝغ  ؤو مباقغ بك٩ل ال٣غاعاث اجساط ٞيها ي٩ىن  والتي الخ٩ىمت ؤق٩ا٫ بخضي" ؤنها ٖلى الضيم٣غاَيت ألامٍس

لبيت الخغة اإلاكاع٦ت ٖلى الخٗغي٠ َظا ويغ٦ؼ (4) ".الكٗب ؤٚلبيت ٢بل مً بدغيت اإلامىىخت اإلاىا٣ٞت ٖلى مباقغ ٚحر  أٚل
 ج٩ىن  والتي اإلاكاع٦ت َظٍ بهىع  حاء ٞالخٗغي٠ لظا جد٣ي٣ها، يخٗظع ٢ض اإلاكاع٦ت َظٍ ؤن بال ال٣غاع، اجساط ٖمليت في الكٗب

حر نٛحرة مجخمٗاث في مباقغة  .ؤزغي  مجخمٗاث في جمثيليت وبُغ١  مباقغة ٚو

ل معجم في الضيم٣غاَيت حٗٝغ ٦ما  ؤٞغاص بحن الٗال٢ت ي٣يم احخماعي ؾياس ي هٓام: "ؤنها ٖلى الظُاطُت للعلىم بالهٍى

٤ والضولت اإلاجخم٘  و٢ض ،(15) ".الٗامت الخياة جىٓم التي الدكغيٗاث نى٘ في الخغة ومكاع٦تهم اإلاىاَىحن بحن اإلاؿاواة مبضؤر ٞو
     والخغيت اإلاؿاواة مبضؤر هي الضيم٣غاَي للخ٨م َامخحن ع٦حزجحن الخٗغي٠ َظا ؤُٖى

 قٗىع  ٞهي وبظل٪ (16) ."الظاث واخترام آلازغ اخترام ؤؾاؾها بؾالمي مىٓىع  مً الضيم٣غاَيت ؤن ٞحري " هبي بً مالً" ؤما
ت بلى بياٞت آلازغيً، وهدى الظاث هدى  في وجىميخه الكٗىع  َظا لخ٩ىيً الالػمت والؿياؾيت الاحخماٖيت الكغوٍ مً مجمٖى

.  ألاعى في والٟؿاص لالؾدبضاص خضا حٗل ٞاإلؾالم(17) الٟغص،

 الهيٜ جبخضٕ ؤحله مً وجىايل الكٗىب بليه حؿعى َضٝ هي الضيم٣غاَيت ؤن بلى" السشُدي ألحمد" حٗغي٠ ويظَب
  ،(18) الخمثيل ٖضالت ؤو الخمثيل لصخت جىزيا الؿياؾيت الؿلُت ومماعؾخه الخ٨م ؤهٓمت مؿخىي  ٖلى وألاؾاليب

ّ
 َظٍ ؤن بال

  .اإلاٗانغة والاحخماٖيت  الؿياؾيت والخ٣ٗيضاث الؿ٩اهيت الؼياصة م٘ زهىنا وؿبيت ؾخٓل الٗضالت

 والا٢خهاصيت الؿياؾيت ال٣غاعاث نى٘ في الكٗبيت اإلاكاع٦ت هٓام" جمثل وؤقملها مٗاهيها ؤبؿِ في والضيم٣غاَيت

ىحن يًمً بما والاحخماٖيت ا في يخم التي الٗمليت ؤنها ؤر(19) ."الخًاعر  والغقي الؿٗاصة للمَى  و٢ىاٖض ؤؾاليب نياٚت بَاَع
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٣ض صؾخىعر وي٘ بلى ونىال ؾلميت بُغ١  الهغاٖاث خل  الؿياؾيت اإلاكاع٦ت هُا١ وجىؾي٘ وخغة هؼيهت اهخساباث ٖو

ا    .صيم٣غاَيخه ٖلى صالا وماقغا الؿياس ي الىٓام لىمى مٗياعا باٖخباَع

 ألاٞغاص خياة في للخغيت ؤ٦بر َامل بُٖاء َى للضيم٣غاَيت ألاؾاؽ الهضٝ ؤن الخٗغيٟاث َظٍ مً اؾخيخاحه يم٨ً ما بن
 جازغ التي ال٣غاعاث اجساط في بدغيت اإلاىاَىحن ومكاع٦ت ؤمىعَم ويؿحر ؾلُتهم يٟغى مً ازخياع في اإلاكغوٕ خ٣هم وبخ٣ا١

ليه وحماٖا، ٞغاصا خياتهم في اع ٖلى الخٗغيٟاث َظٍ جغج٨ؼ ٖو  جمـ ٞلؿٟت مجغص مً ؤبٗض َى ما بلى وجظَب الؿياس ي ؤلَا
 بة٢امت ي٨خٟي هٓام ؤو ق٩ل مجغص ليؿذ ٞالضيم٣غاَيت والا٢خهاصيت، الاحخماٖيت ألازغي  ألاهٓمت بلى الؿياس ي الىٓام

حر الؿياؾيت الخٗضصيت ًٖ الخضيث ؤو الىيابيت واإلاجالـ البرإلااهاث  في يىضعج ؤن صون  ول٨ً ومهم يغوعر  طل٪ ٧ل طل٪، ٚو
 مً والضيم٣غاَيت عوح بال وماؾؿاث مًمىن  بال ق٨ال ٢انغا ؾيٓل الضيم٣غاَي؛ اإلاجخم٘ عوح م٘ ميسجم مخ٩امل وؿ٤
لم الؿياؾت ٣ٞهاء مً ال٨ثحر حٗغيٟاث خض ٖلى اإلاًمىن  خيث  الخ٨م ؤق٩ا٫ مً ق٩ل مجغص ليؿذ الؿياس ي، الاحخمإ ٖو
له الؿمى مً ٢ضعا الؿياؾيت والخًاعة الث٣اٞت مً صعحت بلٛذ خياة َغي٣ت وبهما يت للمكاع٦ت يَا  لكاون الهاصٞت الخُٖى

ت َما ؤؾاؾيخحن صٖامخحن ٖلى الضيم٣غاَيت جغج٨ؼ بطن مجخمٗه، . واإلاظاواة الخٍس

 الدًملساؾُت ومبادت خطاثظ  - ب

 وؤؾلىب للخ٨م هٓم نياٚت في البكغر  للخُىع  مغخلت وهي ٧له، البكغر  الخاعيش ؾيا١ في بوؿاهيت ججغبت الضيم٣غاَيت حٗخبر
ا خضوص لها ٖامت، اإلاجخم٘ في الٗال٢اث لخىٓيم  وفي بظاتها، ٢اثمت ٞلؿٟت ججٗلها مباصت ٖلى جغج٨ؼ ٦ما اإلاٟاَيم باقي ًٖ جمحَز

ت عنض يم٨ً الؿيا١ َظا  (20) :منها هظ٦غ الضيم٣غاَيت، إلاٟهىم الخهاثو مً مجمٖى

 .آلازغ صون  مجخم٘ ٖلى ٢انغة ليؿذ بوؿاهيت وججغبت خًاعر  مٟهىم الضيم٣غاَيت بن -

 مجخم٘ ٞل٩ل حامضا، مٟهىما وليـ آلزغ، ػمً ومً ؤزغي  بلى خًاعة ومً آزغ بلى مجخم٘ مً يسخل٠ وؿبي مٟهىم هي -
غوٞه جاعيسه ت الضيم٣غاَيت يجٗل ما جمحٍز التي الخانت ْو  . مىخضة ؤو واخضة ونٟت ًٖ حٗبر وال مخىٖى

ا واإلاماعؾت والخ٨ٟحر للخياة هٓام هي -  ...واإلاكاع٦ت والٗضالت واإلاؿاواة الخغيت جٟغى باٖخباَع
 جمثيليت َيئاث جىاٞغ خيث مً الضيم٣غاَيت َي٩ل وحىص بإن ال٣ى٫  يم٨ً ٞال واإلاًمىن، الك٩ل بلى يىهٝغ مٟهىم هي -

 لىحىص ٧افي ؤمغ والخىاع الدكاوع  خيث مً الضيم٣غاَيت مًمىن  وحىص صون  ،...يِٛ حماٖاث ؤو اهخساباث ؤو ؤخؼاب ؤو
 .صيم٣غاَي هٓام

 الكغ١  في ٖضيضة ومماعؾاث وؤق٩ا٫ جُبي٣اث َىا٥ ألن للضيم٣غاَيت واخض همىطج بىحىص الدؿليم يم٨ً ال ؤهه صخيذ
 للباخثحن ألا٧اصيميت والضعاؾاث الضوليت الخ٣اعيغ في وعصث التي الضيم٣غاَيت خى٫  الضعاؾاث زال٫ ومً ؤهه بال والٛغب،

: يلي ما منها وؿغص ؤن يم٨ً

الن خضص ل٣ض ت 1997 ٖام في الضيم٣غاَيت بكإن الٗالمي ؤلٖا  جمثلذ الضيم٣غاَيت ل٣يام الهامت وألاؾـ اإلاباصت مً مجمٖى

 (21):يلي ٞيما

 ماؾؿاث جًمنها التي ال٣اهىن  ؾياصة ؤؾاؽ ٖلى وج٣ىم ؤلاوؿان، خ٣ى١  ًٖ جىٟهم ال خ٣ي٣ت الضيم٣غاَيت بن -

ٗالت مدايضة ع٢ابيت وآلياث ٢ًاثيت  .ٞو
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 ًٖ الىٓغ بٌٛ الىاؽ بحن مكتر٦ت ٢يم بلى ويؿدىض الجمي٘، مً به مٗتٝر ؤٖلى مثل بمثابت الضيم٣غاَيت حٗض -
 جمثل ٦ما وخ٣ى٢ه، الٟغص ٦غامت خمايت بلى وجغمي بينهم، الا٢خهاصيت ؤو الاحخماٖيت ؤو الؿياؾيت ؤو الث٣اٞيت الازخالٞاث

 .للمؿاءلت وجسً٘ بالكٟاٞيت جدؿم وؤميىت ٞٗالت خ٩ىمت بدغيت يسخاعوا بإن الىاؽ يم٨ً ؾياس ي هٓام

 اإلاجخم٘ مُالب بحن الخىاػن  جد٤٣ حيضة ماؾؿاث وحىص وحكتٍر واإلاؿاءلت، اإلاكاع٦ت مبضؤر ٖل الضيم٣غاَيت ج٣ىم -
 .ومىخٓمت وهؼيهت خغة واهخساباث باإلااؾؿيت، يدٓى بغإلاان طل٪ في بما اإلاخىاٞؿت

 .واإلاكاع٦ت الخ٣ى١  إلاماعؾت اإلاالثم اإلاىار لتهيئت وكِ مضوي مجخم٘ ٢يام الضيم٣غاَيت جخُلب -
 الضيم٣غاَيت بصامت ؤن ٦ما الدؿامذ، مً ؾيا١ صازل الازخالٝ وخ٤ والخٗضص، الخىٕى خمايت الضيم٣غاَيت ج٣خط ي -

ملياث الخيكئت زال٫ مً صيم٣غاَيت ز٣اٞت حٗؼيؼ ج٣خط ي .       اإلاخاخت الىؾاثل بمسخل٠ الخٗليم ٖو

 مٗايحر زمان خضص الظر" ٞىحلمان ؤوصويً" ٦ضعاؾت ؤزغي  بهىعة الضيم٣غاَيت مٗايحر لخدضيض ؤزغي  صعاؾاث وطَبذ

 ب٨ٟغة  وألازظ الازخياع مبضؤ وبٖما٫  ٦إصاة الضولت واٖخباع الٟغص ٖلى والخإ٦يض ال٣ٗل بلى الاخخ٩ام: في جمثلذ للضيم٣غاَيت
 (22) .البكغ بحن واإلاؿاواة والغيا اإلاىاٞؿت الىؾاثل، ٖلى والخإ٦يض ال٣اهىن 

 لظا اإلاماعؾت، لهظٍ ٢ىىاث وحىص صون  اإلاماعؾت ٖلى ج٣خهغ وال مماعؾت ؤو مًمىن  بال ق٨ال مجغص ليؿذ الضيم٣غاَيت بن
حن بلى الضيم٣غاَيت مباصت جهيي٠ بلى الباخثحن ؤٚلب يظَب  مماعؾتها ٦يٟيت بلى يىهٝغ وآلازغ بك٩لها يخٗل٤ ؤخضَا هٖى

:   ٧اآلحي وهي

:  الدًملساؾُت بشيل جخعلم مبادت  -1

 (23):وهي زالر في اإلاباصت َظٍ وجخمثل

 قغوٍ جدضيض زال٫ مً ،اإلاطالح وحعازع الاخخالف ؤوحه إلدازة ومىهج طُاس ي حىم هظام الدًملساؾُت اعخباز -
 .لهم اإلالؼمت الجماٖيت ال٣غاعاث اجساط في اإلاؿاَمت ؤحل مً للمىاَىحن الٟٗالت الؿياؾيت اإلاكاع٦ت

يت مً بَاع في واإلاد٩ىمحن الخا٦محن بحن الٗال٢ت يغؾم ٞالضؾخىع : دًملساؾي دطخىز  بلى الاحخيام -  ال٣اهىهيت الكٖغ
غ وآلالياث اإلااؾؿاث وي٣يم  مٓاَغ مً مٓهغ ؤر جى٠٢ ؤن بةم٩انها التي ال٣اهىهيت الًىابِ مً مخ٩امل هٓام ويٞى

غ ٦ما للؿلُت، الاؾدبضاصيت اإلاماعؾت  ٖىه حٗبر الظر واإلاؿدىحر الىاعي الٗام الغؤر ويماهاث ال٣اهىهيت الًماهاث ويٞى
 يخجضص الضيم٣غاَيت اإلاماعؾت خضوص ٖلى مجخمعي جىا٤ٞ ًٖ يٗبر ٞالضؾخىع  الىؾيُت، والهيئاث اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث

 .اإلاجخم٘ زىابذ يىء في ال٣ىي  ومىاػيً الٓغوٝ وحٛحر مجخم٘ الخاحاث بخجضص
٣ا الٗامت الكاون ج٣غيغ بَاٍع في يخم هٓام ٞالضيم٣غاَيت: ألاػلبُت حىم -  صوعيت اهخساباث في اإلاكاع٦حن ؤٚلبيت إلصاعة ٞو

تراٝ ألا٢ليت خ٣ى١  ومغاٖاة الؿياؾيت الخغيت مً مىار في جخم  مٗاعيت صون  صيم٣غاَيت ٞال اإلاٗاعيت، في بد٣ها والٖا

لبيت خ٨م وي٣خط ي ؾياؾيت  . ٖليها الخضاو٫  مبضؤ يد٤٣ بما الؿلُت بلى للىنى٫  تهضٝ مخٗضصة ؾياؾيت ؤخؼاب وحىص ألٚا

  (24) :الدًملساؾُت ممازطت بىُفُت جخعلم مبادت -2

اث احترام مبدؤ -   :واإلاظاواة الخٍس

 مما الُبيعي ال٣اهىن  باؾم الؿلُت بها يٗاعيىن  ٞاألٞغاص الخانت ماَيخه مً ومؿخمضة لئلوؿان مالػمت نٟت الخغيت بن
 الضيم٣غاَي ؤؾـ مً ٦إؾاؽ اإلاؿاواة ؤما ألاهٓمت، باؾخ٣غاع العجباَها هٓغا صيم٣غاَي خ٨م هٓام ل٣يام ؤؾاؾا منها يجٗل

 ٖضم حٗني التي ال٣اهىن  ؤمام اإلاؿاواة بل واإلاٗيكيت اإلااصيت الخياة ْغوٝ خيث مً ألاٞغاص بحن الٟٗليت اإلاؿاواة حٗني ال
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 ٚحر ؤمغ اإلاؿاواة زغ١  ٞيٗخبر وال٣اهىن، الضؾخىع  لهم ي٨ٟلها التي والخغياث بالخ٣ى١  جمخٗهم في ألاٞغاص بحن والخميحز الخٟغ٢ت
 مً البض خ٣ي٣يت صيم٣غاَيت ٢يام صٖاثم مً صٖامت اإلابضؤ َظا ي٩ىن  وختى ؤؾباب، مً الٗامت باإلاهلخت حٗل٤ ما بال قغعي

. ج٨غيؿها بًمان ٦ٟيلت ٢اهىهيت بىهىم خمايتها

 : الظُاطُت اإلاشازهت -

 لؤلٞغاص الؿياؾيت والخىحهاث والؿلى٧اث اإلاماعؾاث مسخل٠ في وجخجؿض الضيم٣غاَيت، ؤؾاؽ الؿياؾيت اإلاكاع٦ت حٗخبر
 يىٟهل ال حؼء ٞهي للضولت، الٗامت الؿياؾت بدك٨يل مباقغة ٚحر ؤو مباقغة بهىعة وال٣يام ال٣اصة ازخياع يخم بمىحبها التي
لى للمجخم٘ الؿياؾيت والث٣اٞت الىعي صعحت ٖلى صالا ماقغا ٞاإلاكاع٦ت ألازغي، الضيم٣غاَيت مٟاَيم ًٖ  وحىص مضي ٖو

 لىمى م٣ياؾا اإلاكاع٦ت وحٗض اإلاضوي، اإلاجخم٘ وماؾؿاث ؾياؾيت ؤخؼاب مً ٞيها بما بالؿلُت اإلاجخم٘ جغبِ وؾيُت ٢ىىاث
 في زالله مً يؿاَم مىاًَ ل٩ل خ٣ا الؿياؾيت الخياة في اإلاكاع٦ت مً ألازحرة َظٍ ججٗل ٦ما الضيم٣غاَيت، الخ٩ىماث

لبيت خ٨م بلى الىنى٫  . حؿخلؼمه الظر ألٚا

 : الظُاطُت الخعددًت -

 ي٣خهغ ال الخٗضص ؤن بال اإلاجخم٘، لخغ٦يت ومٗياع للخٗايل ٦إؾاؽ بالخٗضص يامً الظر الىٓام َى الضيم٣غاَي الىٓام بن
 والغئي ألا٩ٞاع حٗضص بلى الخٗضص طل٪ يظَب بل مضوي مجخم٘ ماؾؿاث ووحىص ؾياؾيت وحك٨يالث ؤخؼاب ٖضة وحىص ٖلى

ها والبرامج والخىحهاث  الغؤر  ٞؿيُغة الٗامت، اإلاك٨الث وخل الؿياؾاث  لهى٘ ٖضيضة بضاثل يسل٤ مما وزغاءَا وجىٖى
.  الؿلُت ٖلى للخضاو٫  ماصي الؿياؾيت الخٗضصيت ؤن ٦ما  وؤلابضإ، الخغة اإلاباصعة و٢خل الدؿلِ بلى ٚالبا جاصر  الىاخض

 : الظلؿاث باقي على وزكابخه اللػاء اطخلالٌ مع الظلؿاث بين الفطل مبدؤ -

اث٠ جىػي٘ يغوعة يخُلب الؿلُاث بحن ٞالٟهل صيم٣غاَي، هٓام ؤر ٢يام ؤؾاؽ اإلابضؤ َظا يٗض  وؤٖمالها الضولت ْو
 الغثيس ي ؤو النهاجي الهضٝ بلى للىنى٫  ٧لها جخٗاون  ؤن ٖلى بينهما والخٗاص٫ الخىاػن  ب٢امت م٘ مخٗضصة َيئاث ٖلى اإلاسخلٟت

ى للضولت  ي٩ىن  ختى وخياصٍ ال٣ًاجي الجهاػ اؾخ٣ال٫ يخُلب ؤمغ الؿلُاث بحن والٟهل للكٗب، الٗام الىٟ٘ جد٣ي٤ َو
 في َيئت ٧ل جسخو بمىحبه بط مؼايا ٖضة له الضيم٣غاَيت مباصت مً ٦مبضؤ والٟهل لل٣اهىن، وم٨غؾت ٞاٖلت ع٢ابيت َيئت
اثٟها ؤصاء ا قاون في الخضزل صون  بٟٗاليت ْو  اإلاؿاءلت مبضؤ ي٨غؽ الٟهل ؤن ٦ما والغ٢ابت الخٗاون  باب مً بال ٚحَر

ى اإلاؿاولت، الجهاث ويبحن واإلاداؾبت .    بالؿلُت الاؾدبضاص ل٨بذ آليت َو

 ؤو الؿياؾيت بالجىاهب ألامغ حٗل٤ ما ؾىاء الٗامت الخياة ؤع٧ان مً ع٦ً ٧ل في جٓهغ الضيم٣غاَيت بإن ال٣ى٫  بىا خغر 
 مغجبُت ٞالضيم٣غاَيت مباصئها، بحن مً ألاؾاؽ اإلابضؤ صيم٣غاَيت ز٣اٞت ؤو الضيم٣غاَي الخث٣ي٠ ويٗخبر ز٣اٞيت، ؤو الضيييت،
 الضيم٣غاَيت ٢ىامها ؾياؾيت وز٣اٞت ٨ٞغ بىاء زال٫ مً الضيم٣غاَي بالخث٣ي٠ الاَخمام يخُلب لظا بالىعي ألاولى بالضعحت
 الث٣اٞت مً اإلاخىزاة الٛايتٝ للؿلُت، الؿلمي والخضاو٫  والكىعي ؤلاوؿان خ٣ى١  ونياهت واخترام ال٣اهىن  وؾياصة

 وهٓم، ووؾاثل ٦ث٣اٞت الضيم٣غاَيت ج٩ىن  بديث الٗامت، الخياة في الضيم٣غاَي الىمِ بقاٖت هي الضيم٣غاَيت الؿياؾيت
حر مً اإلاغج٨ؼاث َظٍ بغوػ يم٨ً ٞال  مضوي مجخم٘ وحىص حاهب بلى وهؼيهت، خغة اهخساباث بحغاء وؾياؾيت، مضهيت خ٣ى١  جٞى

 ججؿيض يم٨ً وال الٗام، الغؤر ٢بل مً واإلاؿاءلت للمداؾبت ٢ابلت ومؿاولت مىٟخدت خ٩ىمت بَاع في ي٩ىن  َظا ٧ل ٞٗا٫،
 هٟـ في و٦ث٣اٞت ٦ىٓام الضيم٣غاَي الخياع جد٣ي٤ ٖلى حٗمل التي صيم٣غاَيت ؾياؾيت ز٣اٞت بَاع في بال اإلاغج٨ؼاث َظٍ

 . الضيم٣غاَي البىاء بلى ياصر ما َظا الى٢ذ،
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ً
 السشُد الخىم مفهىم: زالثا

ف - أ  السشُد الخىم حعٍس

 الا٢خهاصيت الؿلُت مماعؾت" بلى يكحر اإلاخدضة لؤلمم ؤلاهماجي البرهامج به حاء ما وخؿب مٗاهيه ؤبؿِ في الخ٨م بن
ت وحىص اإلاماعؾت َظٍ وج٣خط ي (25) "اإلاؿخىياث ٧اٞت ٖلى الضولت قاون إلصاعة وؤلاصاعيت والؿياؾيت  ال٣ىاٖض  مً مجمٖى

 اإلاٟهىم َظا خؿب" الخ٨م" زال٫ مً اإلاجخمٗاث بصاعة ؤن ٦ما الؿلُت، َظٍ جىلي يىءَا ٖلى يخم والؿياؾاث والٗملياث
يتها خيث مً الؿياؾيت الؿلُت بظاث ألاو٫  يخٗل٤ مؿخىياث، زالر ٖلى ج٩ىن   الٗامت اإلاك٨الث خل ٖلى و٢ضعتها قٖغ

 َظٍ جىٟيظ ٖلى و٢ضعتها الٗامت ؤلاصاعة بٗمل يخٗل٤ ؤلاصاعر  باإلاؿخىي  وزاهيها ال٣غاعاث، واجساط للؿياؾاث ونياٚتها
 اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث وحىص مً يكمله وما والاحخماعي الا٢خهاصر بالجاهب ٞيخٗل٤ الثالث اإلاؿخىي  ؤما الؿياؾاث،
بيٗت الخىميت، جد٣ي٤ في وصوعَما الخام ال٣ُإ ووحىص الضولت ًٖ واؾخ٣الله  اإلاجالحن في الٗامت الؿياؾاث َو

.     للمىاَىحن اإلاٗيص ي اإلاؿخىي  ٖلى واو٩ٗاؾها والاحخماعي الا٢خهاصر

 وبٗضة ؾيا٢اث ٖضة في وحاء الدؿٗييياث، وبضايت الثماهيىاث نهايت زال٫ ؤر خضيثا بالخ٨م عبِ ٣ٞض" الغقاصة" مهُلح ؤما
 ا٢خهاصر بٗض طو ؤهه ٖلى الضولي الى٣ض نىضو١  َٝغ مً الغقيض الخ٨م ٖٝغ ٣ٞض حٗغيٟاث؛ ٖضة يلها في جبلىعث عئي

ٗاليت الخ٩ىمت خؿاباث قٟاٞيت ٖلى يغ٦ؼ بدذ  ال٣ُإ ليكاَاث الخىٓيميت البيئت واؾخ٣غاع الٗامت اإلاىاعص بصاعة ٞو
  للخ٨م الاحخماعي البٗض ٖلى ع٦ؼث ٣ٞض ؤوعوبا في والخٗاون  ألامً مىٓمت ؤما الخام،

ً
 بىاء َى الغقيض الخ٨م ؤن مٗخبرة

 والخىميت الا٢خهاصر الخٗاون  مىٓمت بيىما ٩٦ل، اإلاجخم٘ في الدؿامذ بلى بياٞت وحصجيٗها، الضيم٣غاَيت ماؾؿاث وحٗؼيؼ
يت في اإلاخمثل الغقيض للخ٨م الؿياس ي البٗض ٖلى ٞغ٦ؼث  خ٣ى١  واخترام ٞيها الؿياؾيت الٗىانغ ومداؾبت الخ٩ىمت قٖغ

 (26) .ال٣اهىن  وخ٨م ؤلاوؿان

يت، ؾياؾيت ٢ياصاث جىهجه الظر الخ٨م طل٪" ؤهه ٖلى الغقيض الخ٨م ٖٝغ و٢ض  وخغة، هؼيهت بهىعة مىخسبت ؤر قٖغ
ل ِ

ّ
يت جدؿحن ٖلى وجدغم اإلاجخم٘، مىاعص بخُىيغ ملتزمت بصاعيت ٧ىاصع ٖملها ؾيا١ في وحك٩  وعٞاَيتها، اإلاىاَىحن خياة هٖى

يت وبحن بينها والغيا الث٣ت جباص٫ في وطل٪  الثالر ألابٗاص الخٗغي٠ َظا جىاو٫  (27) ."بينها ٞيما قغا٦ت ٢يام ؤؾاؽ ٖلى الٖغ
يت ؾياؾيت ٢ياصة وحىص زال٫ مً الغاقض للخ٨م  خغة اهخساباث ووحىص الؿلُت ٖلى ؾلمي جضاو٫  وحىص ٖلى جض٫ قٖغ
ياٝ ٞاٖلت مكاع٦ت جًمً  ٢اصع ٠٦ء بصاعيت حهاػ وحىص يغوعة بلى الخٗغي٠ َظا ؤقاع ٦ما ألاوؿب، ازخياع في اإلاجخم٘ أَل

اَيت، لهم يد٤٣ بما وجىميتها اإلاجخم٘ مىاعص بصاعة ٖلى  يمان ؤحل مً اإلاجخم٘ في زالر ٞىاٖل بحن قغا٦ت ب٢امت ويغوعة الٞغ
.    اإلاضوي واإلاجخم٘ الخام وال٣ُإ الخ٩ىميت اإلااؾؿاث وهي الخ٨م عقاصة

: ؤهه ٖلى للمٟهىم قامل حٗغي٠ بلى يًٟي اإلااؾؿاث َظٍ ؤوعصتها التي الغقيض للخ٨م الثالزت ألابٗاص بهظٍ ألازظ بن 
ت  الؿلُت مماعؾت يىئها ٖلى يخم التي والؿياؾاث والٗملياث ال٣ىاٖض جل٪ مً ججٗل التي والٗىانغ اإلاي٩اهؼماث مجمٖى

غ ْل في ي٣ىم الغاقض ٞالخ٨م بالٟٗاليت، جدؿم وؤلاصاعيت والؿياؾيت الا٢خهاصيت  حؿم بيئت في اإلاخمثلت الٗىانغ َظٍ جٞى
غ الخ٣ي٣يت بالضيم٣غاَيت  يٟترى ٦ما الخ٣هحر، ٖلى ومداؾبتها الخ٩ىمت ومغا٢بت الكٗب وجمثيل الؿياؾيت اإلاكاع٦ت جٞى

 للمىاعص ؾليمت بصاعة وحىص ويخُلب ؤلاوؿان، خ٣ى١  وخمايت وحصجي٘ ال٣ًاء اؾخ٣الليت ْل في ال٣اهىن  خ٨م اخترام
 اؾخ٣الليت وي٣خط ي اإلاىاَىحن، ٢بل مً الٟٗالت اإلاكاع٦ت لًمان الالمغ٦ؼيت لئلصاعاث الؿلُت وجٟىيٌ والبكغيت الُبيٗيت

. الٗامت الخياة في صوعٍ وجٟٗيل اإلاضوي اإلاجخم٘
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: السشُد الخىم معاًير  - ب

غ ج٣خط ي الخ٨م في الغقاصة بن ت جٞى  الؿاب٣ت الخٗغيٟاث مً واهُال٢ا ٖليها، ييبني التي الهامت وال٣ىاٖض ألاؾـ مً مجمٖى
ت ببغاػ يم٨ً الغقيض للخ٨م  ًٖ نضعث والتي قمىال ألا٦ثر ؤنها ٖلى الضعاؾاث ؤٚلب اٖخمضتها الضٖاثم مً مجمٖى

 للخ٨م ٦م٣ىماث والخىميت الا٢خهاصر الخٗاون  مىٓمت اٖخمضتها التي ال٣ىاٖض منها اإلاٟهىم لهظا اإلاىخجت الضوليت اإلااؾؿاث

: يلي ٦ما اإلاخدضة لؤلمم ؤلاهماجي البرهامج َٝغ مً اإلاٗخمضة واإلاٗايحر الغاقض

حر جخٗل٤ ؤؾاؾيت ع٧اثؼ ؤعب٘ في الغاقض الخ٨م م٣ىماث والخىميت الا٢خهاصر الخٗاون  مىٓمت خضصث ل٣ض   بعؾاء ؾبل بخٞى
 للؿماح الٗؿ٨غيت الى٣ٟاث وجسٟيٌ الٟؿاص، ٖلى والؿيُغة واإلاداعبت الٗام، ال٣ُإ بصاعة حؿيحر وجدؿحن ال٣اهىن، صولت

 (28) .الخىميت لهالح ألامىا٫ بخىحيه

( 29) :يلي ٞيما وجخمثل قمىال، ؤ٦ثر بمٗايحر ٞجاء اإلاخدضة لؤلمم ؤلاهماجي البرهامج ؤما

 اإلاكاع٦ت ج٣ىم وال ٦ٟاءجه، ٖلى الضالت اإلااقغاث مً ؤنها ٦ما الغقيض الخ٨م بىاء في ألاؾاؾيت اإلاباصت ؤخض وهي :اإلاشازهت -1
 وحىص بلى بياٞت جميحز صون  وخغياتهم خ٣ى٢هم مً للمىاَىحن وجم٨حن صوعيت واهخساباث ٞاٖل مضوي مجخم٘ بىحض بال

 وال٣ُإ الخ٩ىمت وماؾؿاث اإلاجخم٘ ؤَياٝ بحن جىا٤ٞ وحىص ًٖ حٗبر ٞاإلاكاع٦ت اإلاىاًَ، مً ؤلاصاعة ج٣غب بصاعيت المغ٦ؼيت
٘ مما الٗامت، الكاون خى٫  الخام  وبالخالي واإلاؿاثلت ال٣اهىن  خ٨م ؾالمت مً ويؼيض الؿياس ي الىٓام قٟاٞيت صعحت مً يٞغ

غاٝ بحن الغيا يخد٤٣  .الٗامت الؿياؾت مًمىن  ًٖ الثالر ألَا

 ال٣اهىن  ٞد٨م اؾخثىاء، ؤو جميحز صون  الجمي٘ ٖلى حؿىص ٢اهىهيت مغحٗيت وحىص الغقيض الخ٨م يخُلب :اللاهىن  حىم -2
يت ؤؾاؽ يمثل ى الؿياؾيت، الؿلُت قٖغ اع َو  حهت مً الضولت وبحن وبينهم حهت مً اإلاىاَىحن بحن الٗال٢ت يىٓم الظر ؤلَا

 خ٣ى١  واخترام ال٣ًاء واؾخ٣الليت الؿلُاث بحن الٟهل ؤؾاؽ َى ال٣اهىن  خ٨م ؤن ٦ما الضولت، ماؾؿاث وبحن ؤزغي،

 .اإلاىاَىحن بحن واإلاؿاواة الٗضالت جإمحن بلى ويهضٝ ؤلاوؿان،

ت في الكٗب خ٤ جمثل وهي ؤلاوؿان خ٣ى١  اخترام مبضؤ مً الكٟاٞيت جىُل٤ :الشفافُت -3  اجساط بها يخم التي ال٨يٟيت مٗٞغ
 اإلاٗلىماث ٖلى لئلَإل اإلاهخمحن ٧اٞت ؤمام اإلاجا٫ بٞؿاح جًمً ٞهي ومغا٢بتها، ٞهمها له يدؿنى ختى حٗىيه التي ال٣غاعاث

لى الٗامت الؿياؾاث نى٘ في اإلاكاع٦ت ٖلى حؿاٖض التي الًغوعيت ا، خحن ومداؾبتها ومؿاءلتها الؿلُت مغا٢بت ٖو  ج٣هحَر
ضم الٛمىى ماصاٍ ألاؾاؽ َظا ٚياب ؤما ياب الىيىح ٖو   للخ٨م الؿلبيت اإلآاَغ جٟص ي بلى ياصر مما ومداؾبت مؿاءلت ٚو

 .الؿلُت اؾخسضام وؾىء

 .لهم الٗامت اإلاهلخت وجد٣ي٤ خاحاتهم وجلبيت الجمي٘ زضمت ٖلى وماؾؿاتها الضولت ٢ضعة ًٖ وحٗبر :الاطخجابت -4

ي٤ ٖلى الغاقض الخ٨م يٗمل :الخىافم بىاء -5  حمي٘ جغض ي وؾُى خلى٫  بلى الىنى٫  ؤحل مً  اإلاخًاعبت اإلاهالح بحن الخٞى
غاٝ ظا الٗامت اإلاهلخت وجد٤٣ ألَا  .الٗامت الؿياؾاث مدخىي  ًٖ والغيا الاؾخ٣غاع بقاٖت بلى ياصر ما َو

 طل٪ وي٩ىن  حيس ي ؤو صيني ؤو ٖغقي جميحز صون  اإلاىاَىحن حمي٘ بحن اإلاؿاواة يغوعة ٖلى الغاقض الخ٨م ي٣ىم :اإلاظاواة -6
اث٠ جىلي وفي وال٣ًاء ال٣اهىن  ؤمام  ًٖ الكٗب عيا ٖىه يخمسٌ ؤؾاس ي مُلب ٞاإلاؿاواة الًغاثب، وؤمام الٗامت الْى

يض يد٨مه مً  .اإلاجخم٘ ؤٞغاص لضي والىالء اإلاىاَىت عوح وجىميت ال٣اهىن  صولت وجَى

يٟيت والؿياؾيت الاحخماٖيت الخغ٦يت َبيٗت بلى وحكحر :والىفاءة الفعالُت -7  بلى جًٟي والتي الؿياس ي للىٓام والْى
ىبت ألاَضاٝ جد٣ي٤  مً يم٨نها بما اإلاخاخت للمىاعص ألامثل الاؾخسضام و٦ظا للمجخم٘ اإلاخٛحرة الٓغوٝ مغاٖاة ْل في اإلاٚغ
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 وجد٣ي٤ الٗامت اإلاك٨الث خل ٖلى ٢ضعجه في الؿياس ي الىٓام ٞٗاليت وجخجؿض الخ٩الي٠، بإ٢ل الىخاثج ؤخؿً بلى الىنى٫ 

 .اإلادضوصة بم٩اهياتها ْل وفي الخ٩الي٠ بإ٢ل الٗامت اإلاهلخت وجد٣ي٤ للمىاَىحن ألاؾاؾيت الخضماث وج٣ضيم الخىميت

 ممثلت اإلااؾؿاث ج٣ىيم ٖلى والٗمل الؿلُت ؤصاء لًبِ آلياث وحىص بًغوعة ي٣خط ي الغقيض ٞالخ٨م :اإلاظاءلت -8
 وطل٪ الٗام، والغؤر اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث ؤو بظل٪ مسىلت عؾميت حهاث ٢بل مً طل٪ وي٩ىن  ٖليها، ال٣اثمحن باألشخام

 .الٟؿاص مً الؿلُت وخمايت الخٗؿ٠ مً الٗام الهالح خمايت ؤحل مً

 الىاؽ قاون جدؿحن بلى الهاصٞت والاحخماٖيت الث٣اٞيت اإلاُٗياث مً جىُل٤ التي الغئيت وهي :ؤلاطتراجُجُت السئٍت -9

 . البكغيت وال٣ضعاث اإلاجخم٘ وجىميت

ع فىاعل -حـ :  الساشد الخىم جىَس

غ يخُلب الغقيض الخ٨م بن  ألاحهؼة زال٫ مً والؿياؾيت ؤلاصاعيت اإلااؾؿاث ٢بل مً ومماعؾتها الؿالٟت اإلاٗايحر جٞى
 الاحخماٖيت اإلااؾؿاث و٦ظا الخام، لل٣ُإ ؤو الخ٩ىميت ؤلاصاعة الخابٗت ؾىاء الا٢خهاصيت واإلااؾؿاث الثالر، الخ٩ىميت

 اإلااؾؿاث حاهب بلى الغؾميت ٚحر اإلااؾؿاث بقغا٥ الًغوعر  مً ي٩ىن  وبظل٪ اإلاضوي، اإلاجخم٘ مىٓماث زال٫ مً
 ججؿيض و بلىعة في حؿاَم ؤن مجخمٗت اإلااؾؿاث لهظٍ ويم٨ً الخام، ال٣ُإ وماؾؿاث اإلاضوي ٧اإلاجخم٘ الغؾميت،

 :يلي ما زال٫ مً الغقض الخ٨م

 : الدولت  -1

ا وطل٪ الغاقض، الخ٨م مبضؤ ججؿيض في والٟٗا٫ الغثيس ي الُٝغ ماؾؿاتها ب٩ل الضولت حٗض  ب باٖخباَع  نى٘ في ؤؾاس ي اٖل

ظا ،-منها الخىمىيت زانت -البالص في الٗامت الؿياؾاث  في والىٓغ والدكغيٗاث ال٣ىاهحن وي٘ مجا٫ في جضزلها بىاؾُت َو
 ٞخذ  َغي٤ ًٖ الغاقض، الخ٨م مخُلباث لخ٨غيـ  اإلاىاؾبت الخىٓيميت آلالياث وي٘ الضولت حؿخُي٘ وبظل٪ جُبي٣ها، ٦يٟيت
حر اإلاجا٫ اع وجٞى  الٛحر اإلاىٓماث بدك٨يل حؿمذ التي ال٣ىاهحن ؾً ؤر الٟاٖلت، باإلاكاع٦ت يؿمذ الظر اإلاالثم الدكغيعي ؤلَا

غ وزل٤ ج٣مٗها، وال اإلاضوي اإلاجخم٘ ومىٓماث الخ٩ىميت غاٝ َظٍ بحن الخىاعيت ألَا  ؤو عؾميت ماؾؿاث في ٧ان بن ألَا
ُاء حؿعى ؤنها ٦ما عؾميت، ٚحر ل٣اءاث ؤو َيئاث اثٟها، لخ٣ىم اإلادلي الخ٨م لهيئاث مىاؾبت وماليت بصاعيت نالخياث إٖل  بْى
الم خغيت ويمان ؤلاوؿان خ٣ى١  اخترام بلى بياٞت  وجىهٟها اإلاغؤة جدمي التي ال٣ىاهحن ؾً الٗمل، مٗايحر واخترام ؤلٖا
حر اإلاجخم٘، مهالح يسضم بما اإلانهي والخ٩ىيً الخٗليميت البرامج وجدضيث خ٣ى٢ها، وجدمي  اإلاالثمت اإلاٗيكيت الٓغوٝ وجٞى

 والؿياؾيت الا٢خهاصيت اإلاجاالث بحن الخىاػن  ججؿيض ٖلى وال٣اصعة ال٨ٟيلت وخضَا ٞالضولت اإلاىاعص، جىػي٘ في والٗضالت

 (30). والاحخماٖيت

 : اإلادوي اإلاجخمع  -2

 خ٩ىميت، ٚحر ماؾؿاث مً يخ٩ىن  باٖخباٍع الغاقض، الخ٨م ججؿيض في ٞٗالت مؿاَمت يؿاَم ؤن اإلاضوي للمجخم٘ يم٨ً
 الخحريت والجمٗياث الضولت ماؾؿاث في اإلامثلت ٚحر الؿياؾيت وألاخؼاب الث٣افي الُاب٘ طاث والجمٗياث اإلاهىيت ٧الى٣اباث

ا، حَر  الخىميت مؿاعاث في الكباب وبصماج الاحخماعي الىعي وزل٤ الٗام الغؤر جىحيه في اإلاجخم٘ َظا يؿاَم ؤن ويم٨ً ٚو
 خمايت زال٫ مً اإلاؿخضامت الخىميت جد٣ي٤ بلى الغامي الخُىعي للٗمل اإلاىاَىحن جإَحر زال٫ مً اإلاسخلٟت اإلاهً وجىٓيم
 مكاع٦ت مبضؤ ج٨غيـ في ٞاٖال صوعا اإلاضوي اإلاجخم٘ ويلٗب ومؿاٖضتهم، واإلاهمكحن ال٣ٟغاء بضٖم ال٣ٟغ مً والى٢ايت البيئت

 جالقي لًمان وطل٪ اإلاكاعي٘ جىٟيظ في واإلاكاع٦ت واإلاغا٢بت وؤلاقغاٝ الٗامت الؿياؾاث نى٘ في صوعٍ وحٗؼيؼ اإلادلي اإلاجخم٘

ضم اإلاهالح يئاث اإلادليت الؿلُت بحن الث٣ت وبىاء حٗاعيها ٖو  .  اإلادلي اإلاجخم٘ َو
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مل ألصاء مغا٢با ي٩ىن  ؤن اإلاضوي اإلاجخم٘ يؿخُي٘ طل٪ بلى باإلياٞت  والظر الٗامت، بالؿياؾت ٢يامها ٖىض الغؾميت ألاحهؼة ٖو
٨ظا جضزلها، مجاالث ٧ل في الكٟاٞيت مبضؤ اٖخماص يخُلب  جىمىيت مىٓماث بلى اإلاضهيت اإلاىٓماث َظٍ جخدى٫  ؤن يم٨ً َو

 (31) .جغ٢يخه و اإلاجخم٘ جُىيغ في حؿاَم

 :الخاص اللؿاع  - 

 الخىميت وجد٣ي٤ الا٢خهاصر البٗض لخ٨غيـ ألاؾاؾيت اللبىت ٞهى الغاقض، الخ٨م ج٨غيـ في َاما صوعا الخام ال٣ُإ ياصر
حر واإلاىخج الجاص الٗمل ٢يم حٗؼيؼ مً به ي٣ىم إلاا هٓغا  َظا ؤن خيث الهامت، وؤلاخهاءاث اإلاٗلىماث في الكٟاٞيت وجٞى

حر يؿخُي٘ ال٣ُإ ت والخبرة اإلاا٫ جٞى  الغؾميت الضولت ؤحهؼة حاهب بلى الخىميت، ٖملياث لخجؿيض الالػمت والخ٣اهت واإلاٗٞغ
 ٖلى وال٣ًاء ٖمل ٞغم زل٤ في الخام ال٣ُإ ويؿاَم  والصخت، ٧الخٗليم مسخلٟت مجاالث في اإلاضوي اإلاجخم٘ ومىٓماث

  (3) .الخىميت وجد٣ي٤ والخُىع  للغقي اإلاجخم٘ صٞ٘ في يؿاَم مما وؤلابضإ واإلاىاَب الُا٢اث لخٟجحر البيئت وتهيئت البُالت

غ ٞالضولت الثالر، الٟىاٖل َظٍ ؤصواع ج٩امل ٖلى ي٣ىم الغقيض ٞالخ٨م طل٪ مً اهُال٢ا اع جٞى  وال٣اهىوي الؿياس ي ؤلَا
اث٠ يىلض الخام وال٣ُإ الالػم،  لخٗبئت والاحخماعي الؿياس ي بالخٟاٖل الاَخمام يغح٘ اإلاضوي اإلاجخم٘ وبلى والضزل، الْى

 .والؿياؾيت والاحخماٖيت الا٢خهاصيت ألاوكُت في الٟٗالت اإلاكاع٦ت ؤحل مً اإلاجخم٘

 
ً
:  جحلُلهما في الظُاطُت الهىدطت ودوز  السشُد بالخىم الدًملساؾُت عالكت: زابعا

حرا ألاهٓمت ؤًٞل الضيم٣غاَي الىٓام يٗض   جيهئ ٞالضيم٣غاَيت الغقيض، الخ٨م لخ٨غيـ ألامثل الؿياؾيت للبيئت جٞى
 ٢ىاهحن مً الؿياس ي الىٓام مٗالم يغؾم صيم٣غاَي بضؾخىع  م٣يضة مخ٩املت ؾياؾيت مىٓىمت زال٫ مً اإلاىاؾبت البيئت

 بلى جًٟي وهؼيهت خغة صوعيت واهخساباث الؿلُت ٖلى او٫ جض مً الخ٨م آلياث ويدضص ؾياؾيت وحٗضصيت عؾميت وماؾؿاث
 مبضؤ الضيم٣غاَيت ج٨غؽ ٦ما اإلاؿاواة، ٢ضم ٖلى اإلاىاَىحن ل٩اٞت ٞٗالت مكاع٦ت وجًمً مؿاءلتها يجب خ٩ىمت وحىص

 حٗخبرٝ ،(32) الغقيض الخ٨م ٢ىاٖض نلب في جإحي اإلاًامحن َظٍ و٧ل الٗامت، والخغياث الخ٣ى١  واخترام الؿلُاث بحن الٟهل
ا الضيم٣غاَيت اإلاباصت  ٖمىم مهلخت جد٣ي٤ الغقيض الخ٨م يؿتهضٝ ؤزغي  حهت مً بط الغقاصة، لخُبي٤ ؤؾاؾيا قَغ

 والا٢خهاصيت والُبيٗيت البكغيت للمىاعص اؾخسضامها في عقيضة للمداؾبت، ٢ابلت قٟاٞت بصاعة ب٢امت َغي٤ ًٖ اإلاجخم٘،
 جدترم وماؾؿاجيت ؾياؾيت بيئت ْل في وي٣ىم والٗام، الىاؾ٘ بمٗىاَا واإلاؿخمغة اإلاىهٟت ؤلاوؿاهيت الخىميت لٛغى واإلااليت
 اإلاكاع٦ت يىاقض الظر اإلاثالي اليؿ٤ الغقيض الخ٨م يمثل ٦ما ال٣اهىن، وخ٨م الضيم٣غاَيت، واإلاباصت ؤلاوؿان، خ٣ى١ 

الت الٟٗليت ّٗ ظا ْغوٞه، جدؿحن باؾخضامت جغجبِ للمجخم٘ قاملت جىميت لخد٣ي٤ يهضٝ ٞةهه اإلاجخم٘ ؤٞغاص ل٩اٞت والٟ  ما َو
 ٦ٟاءة بلى وحؿدىض والٗضالت اإلاؿاواة ٢يم حؿىصَا وؾياؾيت واحخماٖيت ا٢خهاصيت ٦ٟاءاث جًم قاملت ب٨ٟاءة ألازظ ي٣خط ي
  جخد٤٣ ال بصاعيت

ّ
 الغقيض الخ٨م ؤؾـ جمثل الٗىانغ َظٍ و٧ل واإلاداؾبت واإلاؿاءلت والغ٢ابت الكٟاٞيت زال٫ مً بال

. والضيم٣غاَيت

 يم٨ً ٞال والاهدغاٝ، الٟؿاص ًٖ وماؾؿاتها آلياتها لخ٣ىيم يؿعى ٞهى الغقيض، الخ٨م ؤعييت جمثل الضيم٣غاَيت ؤن وبما
 مجخم٘ وماؾؿاث خؼبيت حٗضصيت ووحىص الضيم٣غاَيت ماؾؿاث ٢يام بمجغص للخ٨م عقيضة بصاعة وحىص بًغوعة ال٣ى٫ 
ا الٗىانغ َظٍ وحىص ي٩ىن  ٣ٞض الؿلُاث، بحن ٞهل ووحىص مضوي ، ًٖ مىدٞغ  طل٪ ٧ل ؤن ال٣ى٫  في مٛاالة ال ؤهه بال مؿاٍع

 بيىه ج٩امليت ٖال٢ت َىا٥ ؤن بلى الىٓغيت الىاخيت مً جىحي الغقيض الخ٨م يدخىيها التي الٗىانغٝ ل٣يامت، اإلاالثمت البيئت َى
امال ؤؾاؾيا قٍغ حٗخبر بديث الضيم٣غاَيت وبحن  ٣ِٞ ليؿذ الٗال٢ت ٞهظٍ الٗمليت الىاخيت مً وؤما ل٣يامه، مدغ٧ا ٖو

(. آلازغ هٓام ٖىانغ في يضزل ٧ل) بحغاثيت وبهما وجغابُيت ج٩امليت
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 مً وطل٪ الٗمليت اإلاماعؾت خيث مً اإلاٟهىمحن ٦ال ج٨غيـ في َاما صوعا الخضازل َظا ْل في الؿياؾيت الهىضؾت جلٗب
ا بَاع في جخد٤٣ التي الٗىانغ حملت زال٫ لى خ٣ى١  مً به يغجبِ وما اإلاىاًَ ٖلى جغ٦حَز  الؿياؾيت، اإلاكاع٦ت عؤؾها ٖو
 اإلاضوي اإلاجخم٘ وماؾؿاث ؾياؾيت ؤخؼاب وحىص جًمً الؿياؾيت الهىضؾت حٗخمضَا التي الهامت الغ٦حزة َظٍ يىء ٞٗلى
 جخُلب ٞهي ٖليها ج٣ىم التي آلالياث وبمىحب جمثيليت، َيئاث وحك٨يل اهخساباث ووحىص الؿلُت ٖلى الخضاو٫  ج٨غؽ ٦ما

مليت عؾميت ٚحر ماؾؿاث لدك٨يل اإلاجا٫ وجٟسح اإلاؿاواة جضٖم ٢اهىهيت ومىٓىمت ؤلاوؿان خ٣ى١  ي٨غؽ صؾخىع  وحىص  ٖو
يت جًمً اهخسابيت  وبالخالي الدؿيحر، خؿً بلى جًٟي و٦ٟإة ٞاٖلت ماؾؿاجيت ومىٓىمت جمثيليت ماؾؿاث وججؿض الكٖغ

يت ؤن خيث الضيم٣غاَيت، وج٨غيـ الخ٨م في الغقاصة لخد٣ي٤ ٞاٖلت آليت الؿياؾيت ٞالهىضؾت  مكاع٦ت ومؿخىي  هٖى
 ؤو للخا٦م اإلامىىخت الضيم٣غاَيت اإلاكغوٖيت جبني التي هي ال٣غاعاث واجساط الؿياؾيت ال٣ياصاث ازخياع ٖمليت في اإلاىاَىحن

 الؿلُت مً يخُلب اإلاكاع٦ت َظٍ جد٣ي٤ ؤن ٚحر الغقيض، للخ٨م الهامت الٗىانغ مً حٗخبر التي الٟٗاليت وجاؾـ ال٣ياصة
ظا اإلاداؾبيت، مبضؤ وججؿيض الكٟاٞيت وجٟٗيل اإلاباصعة عوح وحٗؼيؼ جضٖيم الٗمىميت  ويد٣٣ه الضيم٣غاَيت له جيهئ ما َو

 الخ٨م وجٟٗيل الضيم٣غاَيت ج٨غيـ ٖلى حؿاٖض وآلياتها صٖاثمها خيث مً الٗمىم في الؿياؾيت والهىضؾت  الغاقض، الخ٨م

: يلي ما زال٫ مً الغقيض

 .اإلاكاع٦ت ؤػمت وهي للضيم٣غاَيت اإلاؿخٗهيت ألاػماث بخضي ٖلى الؿياؾيت الهىضؾت ج٣ط ي -
 .الخىميت في واإلاكاع٦ت ؤلابضإ ٞغنت لهم يديذ مما للمىاَىحن ؤًٞل وجم٨حن والخغياث الخ٣ى١  نياهت -

 .ألاٞغاص ٧اٞت بحن واإلاؿاواة الٗضالت ٢يم زال٫ مً ال٣اهىن  ؾياصة مبضؤ ج٨غيـ -

 .خ٣ى٢ه ونياهت الٟغص طاث بخد٣ي٤ اإلاىاَىت عوح جىميت -
  واإلاداؾبت واإلاؿاثلت الكٟاٞيت يمان -

ً
 .ومداؾبتهم ٖنها اإلاؿاولحن ومغا٢بت اإلاٗلىمت بلى الىنى٫  في اإلاىاًَ خ٤ ٖلى بىاءا

يت صٖاثم ج٨غيـ -  .والخغيت والجزاَت بالضوعيت جدؿم واهخساباث الؿلُت ٖلى الخضاو٫  في جخمثل التي الؿياؾيت الكٖغ
 وبٖاصة الؿياؾيت الخياة في مكاع٦تها بخإمحن( اإلاضوي اإلاجخم٘ وماؾؿاث ؾياؾيت، ؤخؼاب) الىؾيُت اإلااؾؿاث جٟٗيل -

ا نياٚت ا م٘ لخخالءم الٗمليت ؤصواَع  .الغؾميت ؤصواَع

 الىٓام مضزالث جدىيل ٖلى ٢اصعة و٦ٟإة ٞاٖلت ماؾؿيت ؤَغ زل٤ مً اهُال٢ا للضولت الٗامت الؿياؾاث نى٘ ٞٗاليت -
 .ٖاليت و٦ٟاءة مًاٞت ب٣يم مسغحاث بلى الؿياس ي

يت بيٟاء ٖلى حؿاٖض -  اهخساباث،) حٗخمضَا التي وال٣اهىهيت الؿليمت ألاؾـ مً اهُال٢ا الؿياس ي الىٓام ٖلى الكٖغ

 الغيا ي٨ؿبهم مما للمىاَىحن وجم٨حن وخغياث خ٣ى١  مً ي٨غؾه ما ٖلى بىاءا ومكغوٖيخه...( ال٣اهىن  صولت حٗضصيت، جضاو٫،

 . الىٓام ًٖ

: الخاجمت

 الضيم٣غاَيت اإلاماعؾت حٗمي٤ في جلٗبه ؤن يم٨ً الظر والضوع  الؿياؾيت الهىضؾت مىيٕى خى٫  الخاليت الؿُىع  في َٟىا
: مايلي منها هخاثج ٖضة بلى الخىنل جم الضعاؾت َظٍ مداوع  بجمام زال٫ ٞمً الغقيض، الخ٨م وجٟٗيل

 اإلاكاع٦ت ٚغاع ٖلى ؾياؾيت وخغياث خ٣ى١  مً به يخٗل٤ وما اإلاىاًَ ٖلى يغج٨ؼ خضيث مٟهىم الؿياؾيت الهىضؾت حٗخبر -
 .الؿياؾيت
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 خياة في اإلادىعيت والا٢خهاصيت والاحخماٖيت الؿياؾيت ال٣يم مً ٢يمت يك٩ل مٟهىم الضيم٣غاَيت مٟهىم يٗخبر -
ظٍ واإلاؿاواة، ٧الخغيت ٖليا ٢يم ٖلى حؿدىض اإلاجخمٗاث يت اإلاكاع٦ت عوح جسل٤ ال٣يم َو  الغيا يد٤٣ بما والٟاٖلت الُٖى

 .الىاخض اإلاجخم٘ ألبىاء

ىاٖل ؤبٗاص مً يدمله بما -الغقيض الخ٨م يجؿض - ى والاحخماٖيت، والا٢خهاصيت الؿياؾيت الغقاصة -ٞو  م٘ يخ٣اَ٘ َو
 صولت ج٨غؽ التي واإلاكغوٖيت الؿلُاث بحن الٟهل ًٖ الىاش ئ والازخهام اإلاىاًَ مً ال٣غب زالزيت في الضيم٣غاَيت

 .ال٣اهىن 

 للخ٨م، ٦ىمىطج اإلاكاع٧اجيت الضيم٣غاَيت مً ويإزظ ؤلاوؿان، خ٣ى١  ٖاإلايت مبضؤ ٖلى الؿياؾيت الهىضؾت مٟهىم ي٣ىم -
 الغقيض الخ٨م مً حٗخبر وآلياث صٖاثم مً ٖليه ج٣ىم ما خؿب الؿياؾيت ٞالهىضؾت للدؿيحر، ٦ىمىطج الغقيض وبالخ٨م

غ التي ل٣يامها ألاوؿب البيئت والضيم٣غاَيت  ٦ما اإلاؿاٖضة، واإلااؾؿاجيت والاهخسابيت وال٣اهىهيت الضؾخىعيت آلالياث لها جٞى

غ الغ٧اثؼ مً حملت ٖلى ٢يامها ؤن   .اإلاجخم٘ في مماعؾتهما وج٣ىيت جغؾيسهما ٖلى اإلاؿاٖضة الٗىامل اإلاٟهىمحن ل٨ال يٞى
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