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 ؿحها وجخىاؿس واإلاىهجيت، اإلاىكىعيت جلتزم التي واإلالاالث ألابدار اإلاجلت جلبل

 :الخاليت اليؼس كىاعد وجدترم والجددت والدكت العلميت ألاؿالت

 : للملاالث باليظبت 

 آلاجيت الؼسون حظخىفي التي اإلالاالث اإلاجلت جيؼس : 

 واإلاىكىعيت العلميت باإلاعادحر الالتزام  ٌ  الدوزياث في دوليا بها اإلاعمى

 . العلمي البدث لؼسون حظخجيب التي و  اإلادىمت،

 اإلاىاد جدىيم في اإلاىكىعيت و الخياد مبدؤ  الخدىيم  يئت حعخمد 
 الخوسؾ مً ألاعماٌ زلى على الخسؾ مع لليؼس اإلاسشخت العلميت

 . ألاهٌمت ؤو باألشخاؾ بمبادا مظاطها ؤو الـىسو 

 ال وؤن بالجددت جدظم ؤن اإلاجلت في لليؼس اإلالترخت اإلالاالث في دساعى 

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

 اإلاجلت ازخـاؾ كمً اإلالدمت اإلاىاكيع جىىن  ؤن . 

 حجم دخعدي ال ؤن و ، اللؼىيت الظالمت وكىاعد الدكت اإلالاالث جلتزم ؤن 

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

 بئخدي آزس و البدث بلؼت بملخف مسؿم ملف في العلميت اإلاادة جسطل 

 (.البدث لؼت خظب) الاهجلحزدت ؤو الـسوظيت العسبيت،:  اللؼاث

 : اإلاترحمت لألعماٌ باليظبت  

 اإلاجلت بازخـاؾ جخـل التي جلً اإلاترحمت ألاعماٌ مً جليل. 

 ؤو الاهجلحزدت,  ،الـسوظيت العسبيت:  إلى و مً اإلاترحمت ألاعماٌ جلبل 

  .ألاإلااهيت

 الرهىزة اللؼاث في مسخـحن جسحماهيحن الطدؼازة اإلالاالث جسلع 

 . ؤعاله
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 :الخدىيم طياطت 

  ما٫ جدى٫  ازخهام خؿب  الٗلميت الخبرة طور  مً ؤؾاجظة بلى اإلا٣االث  اإلا٣ضمت ألٖا
 . اإلا٣الت

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

 الخد٨يم في الؿغيت جغاعي . 

 اإلااصة مً جم٨يجها مً يىم 20 ًٚىن  في ال٣غاع اجساط و الغؤر بةبضاء الخد٨يم هيئت جلتزم 
 .  لليكغ اإلا٣ترخت

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

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

 :اليؼس ػسون

 ق٩ل  الٗغبيت باللٛت:   ال٨خابت ق٩ل Traditional Arabic  14 حجم. 

 ق٩ل ألاظىبيت للٛاث باليؿبت Times New Roman 12 حجم       . 

 ٤  .مٟهلت ٖلميت طاجيت بؿحرة ماصجه الباٖض الباخض يٞغ

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

 نٟدت ٧ل نهايت في اإلاٗلىماث هىامل جغجب. 

 :التهميؽ همىذج 

 بلض اليكغ، صاع ال٨خاب، ٖىىان اإلِاال٠، اؾم و ل٣ب :ألاحىبيت ؤو العسبيت باللؼت الىخب .1
 .الُبٗت اليكغ،ع٢م ؾىت اليكغ،

 . الهضوع  الىو،ؾىت الىو،مًمىن  البلض،هٕى  :الدؼسيعيت الىـىؾ .2

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

 . الا٢خباؽ الهضوع،نٟدت اإلاجلت،جاعيش

 حسجيل اإلاظ٦غة،ماؾؿت صعظت ، اإلاظ٦غة الُالب،ٖىىان اؾم و ل٣ب :الجامعيت السطابل .4
 . الا٢خباؽ الجامٗيت،نٟدت الخسهو،الؿىت اإلاظ٦غة،٧ليت

 بنضاع ؾىت الخ٣غيغ، وكغ الخ٣غيغ،م٩ان مىيٕى الخ٣غيغ، بنضاع ظهت  :السطميت الخلازيس .5

 .الا٢خباؽ نٟدت ، الخ٣غيغ

     :الالىتروهيت اإلاساحع .6

 ط٦غ   م٘   ٧امال ؤلال٨ترووي   الغابِ  مٗلىماث بظ٦غ ” ؤلاهترهذ”  قب٨ت  ًٖ اإلاى٣ى٫   اإلاغظ٘ يىز٤

  .اإلاى٢٘ ػياعة وجاعيش اإلايكىعة، اإلااصة ناخب
 

 على عىىان اإلاجلتجسطل اإلاظا ماث بـيؼت الىتروهيت 
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 ؤلاٞخخاخيت

 

  السخيم السخمً هللا بظم

 

 الـالخاث جخم بـلله الرو العاإلاحن زب هلل الخمد

 العالكاث و الظياطيت الدزاطاث حيل مجلت مً الظادض العدد دـدز 
 ؤن زاللها مً ٌدْمىىه لللازا  إكاؿيت علميت باخت دجظد ؤن ؤمل ولىا و الدوليت

 خلل في والـعاليت الجىدة مسجبت إلى بها دسجلي و ؤؿيازه ٌدـىب و دـيده ما دْجهل

 .الدوليت العالكاث و الظياطيت العلىم

 

 

ددياوو   اددت الدهخىزة/   الخدسيس زبيظت  
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: وجإزحره على اإلاؼسوع الظياس ي الـلظويني" الدولت الحهىددت"كاهى ن 

 العىدة، جلسيس اإلاـحر، إكامت الدولت
 ؿلظوحن -حىحن  –ألامسيىيت لجامعت العسبيت  ا ادو الؼيب، . ؤ

 

 

 ملخف

 جهغيداث زال٫ مً الحهىصر، للكٗب صولت بؾغاثيل بٖالن ؤلاؾغاثيلي ال٨يان مداوالث البدض هظا يغنض               
  الههايىت ال٣اصمت لخهغيداث الخضيض الخاعيش مً اإلاؿخىخاة ، ٢اصتها

ً
 جهغيذ ٖبر ٖكغ، الخاؾ٘ ال٣غن  في جدضيضا

 ووزي٣ت م،1947 ٖام اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ًٖ الهاصع( 181) الخ٣ؿيم ٢غاع ناخب بلٟىع  ظيمـ ؤعزغ
 هي والٛايت م، 1948 ٖام ؤياع مً ٖكغ الغاب٘ في بؾغاثيلي وػعاء عثيـ ٚىعيىن،ؤو٫  بً صيٟييض ؤٖلجها التي الاؾخ٣ال٫

. ٞلؿُحن زغيُت ًٖ الٗغبيت الهىيت هٕؼ

 هظا في وؤلاؾغاثيليت الههيىهيت اإلااؾؿاث مسخل٠ ٖلحها ٖملذ التي ألاهضاٝ ٦كٟها ٖلى ٖالوة اإلا٣الت هظه      
 وطل٪ الٟلؿُيجي، الؿياسخي اإلاكغوٕ ًٖ الضٞإ ؤظل مً الٟلؿُيييت الىَىيت الخىاٞؼ إلزاعة الىٟحر جض١ اإلايضان،
 الٟلؿُيييت الخ٣ى١  الحهىصر،مخجاوػة للكٗب صولت بؾغاثيل  بٖالن ٖلى اإلاترجبت الخضاٖياث بق٩اليت ٖلى باإلظابت

. الٟلؿُيييت الضولت وب٢امت اإلاهحر، ج٣غيغ وخ٤ بالٗىصة، اإلاخمشلت

:  ملدمت

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

  الُغح هظا ظاء. ٖليه للخهىيذ
ً
 ٞيه َالب ،الظر2003 يىهيى –خؼيغان 4 يىم ال٣ٗبت في قاعون لخُاب بؾخ٨ماال

تراٝ  ٦ما ، ال٨ٟغة هظه ٖلى زُابه في بىف ظىعط الغثيـ ؤ٦ض هٟؿه اإلا٣ام وفي ، يهىصيت ٦ضولت بةؾغاثيل باإٖل
ىص ؤمام ؤهابىلـ ماجمغ في ؤوإلاغث ؤيهىص اؾغاثيل خ٩ىمت عثيـ الضولت يهىصيت بٖالن ٖلى وؤ٦ض  و٦غع  الٗغبيت، الٞى

تراٝ هظا ؤوباما باعا٥ ألامغي٩ي الغثيـ  مىٓمت ؤمام زُابه في ٣ِٞ وليـ زُاباجه، في مغاث ٖضة إلؾغاثيل الٖا

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

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

%20june%204-%2020.aspx 
2
U.S. State Department,in’http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm 



 2016  ظىان  6 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
12 

12 

 

 ؤمام ؤيًا بل الغثاؾيت، ؤلاهخساباث ٖكيت 2008 الٗام في( ؤلاؾغاثليت ألامغي٨يت الٗامت الكاون لجىت) ؤلايبا٥
.  2010 ؾبخمبر ؤيلى٫  في اإلاخدضه لؤلمم الٗامت الجمٗيت

٦غ الخاعيش ٖبر
ُ
كغون حؿ٘ الحهىصيت الضولت مهُلر ط  ؤ٦بر زل٤ الظر(  181) اإلاخدضه ألامم ٢غاع ،ٟٞي مغة ٖو

ىة،م٣ابل الههيىهيت الٗىصة مٟاع٢ت الخاعيسيت؛ اإلاٟاع٢اث  الاؾهام ال٣غاع هظا ق٩ل الٟلؿُيجي،بط الكخاث اإلاٖؼ
. ٞلؿُيجي وقخاث ه٨بت مدضزا ؤلاؾغاثيلي ألاؾخ٣ال٫ باهجاح

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

 ال٨يان ٖلحها ٢ام التي ألاؾـ ؤعؾذ التي 1948 ٖام ؤياع مً ٖكغ الغاب٘ في بؾغاثيلي وػعاء عثيـ ؤو٫  ٚىعيىن 

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

ً
 ؤؾاؾا

.  ؤلاؾغاثيلي لل٨يان اإلاؿخ٣بلي للضؾخىع 

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

 خل ؾ٣ٍى ٖىه ييخج ما الؿالم، ٖمليت حُٗيل قإهه مً الاؾديُاوي اليكاٍ ؤن طعيٗت جدذ زهىمهم، وظه في
 ٖلى مساَغ مً ٖليه يىُىر  وما ال٣ىميت، زىاثيت صولت ٢يام ٖلى اإلاٗخمض آلازغ الخل ؤمام الُغي٤ وجمهيض الضولخحن،

 .الضولت يهىصيت

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

ً
ا  الُٝغ ٖلى الضولت،مكتَر

.  اإلايكىص الؿالم بعؾاء في الخ٣ضم ليدؿجى الُغح، هظا ٖلى اإلاىا٣ٞت الٟلؿُيجي

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

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

  ٖباؽ مدمىص الٟلؿُيجي الغثيـ وبلى ال٣ضؽ، في الحهىصيت الى٧الت مً ؤًٖاء ؤمام له ب٩لمت هخيياهى
ً
 بّياه مُالبا

 الغثيـ لؿان ٖلى الغص ظاء ؤن لبض وما.  'يهىصيت صولت ؤ٢بل ؤها' ؤعب٘ ٧لماث جخٗضي ال ظملت لؿاهه ٖلى يغّصص بإن

 2011( يىليى) جمىػ  27 بخاعيش هللا عام في ٣ٖض الظر الٟلؿُيجي اإلاغ٦ؼر  للمجلـ الاٞخخاخيت الجلؿت في الٟلؿُيجي،

                                                           
1
The White House,Office of the Press Secretary,in  

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/09/23/remarks-president-united-nations-general-assembly 
2
Proclamation of Independence,inhttps://www.knesset.gov.il/docs/eng/megilat_eng.htm 

3
Prime Minister's Office, PM Netanyahu's Address to the Jewish Agency Board of Governors, 28/06/2011, 

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

https://www.knesset.gov.il/docs/eng/megilat_eng.htm
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ٌ ًٖ حّٗبر ؤعب٘، ٧لماث ألازغي  هي جخجاوػ  لم ٢هحرة ظملت جًّمىذ  ؤو الحهىصيت، بالضولت لالٖتراٝ اإلاُل٤ الٞغ

  بها ه٣بل لً' الضولت يهىصيت
ً
..." مُل٣ا

: ٧األحي اق٩اليدىا جإحي اإلاىُل٤ هظا ومً

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

: الخاليت اإلاداوع  بلى هخٓغ١  ؤلاق٩اليت وإلاٗالجت

 . الخضيض الخاعيش ٖبر الحهىصيت الضولت مهُلر جُىع :  ألاو٫  اإلادىع  -

 . عؾميت والٛحر الغؾميت الضوليت الىزاث٤ في الحهىصيت الضولت مهُلر: الشاوي اإلادىع  -
.  يهىصيت صولت ؤلاؾغاثيلي ال٨يان بٖالن ْل في الٟلؿُيجي الؿياسخي اإلاكغوٕ: الشالض اإلادىع  -

. الخضيض الخاعيش ٖبر الحهىصيت الضولت مهُلر جُىع   -ألاو٫  اإلادىع 

 
ً
:  اإلاؿيخي ألاوعوبي بال٨ٟغ الحهىصيت الضولت -اوال

 َغخها اؾخٗماعيت وبهما زالهت، يهىصيت ٨ٞغة ؤؾاؾا ج٨ً لم ٞلؿُحن في للحهىص بضولت اإلاىاصاة
يجهم بهضٝ الحهىص؛ ٖلى الٛغبيىن  اإلاؿخٗمغون  مً بإ٦ثر  الحهىصيت الههيىهيت الخغ٦ت ٢يام ٢بل ٞلؿُحن في جَى

" …The World's restoration. or, the calling of the Hives: "بٗىىان م1621 ٖام مالٟه ٟٞي. ؾىت وؾبٗحن وؾذ ماثتي

 ٞيل هجرر  الؿحر َالب( ٞلؿُحن في الحهىصيت ألامت بمبراَىعيت الؾخٗاصة يضٖى بغيُاهيا في مٗغوٝ ٦خاب ؤو٫  وهى)
 (Finch 1558-1625)Henry حن بًغوعة اهجلترا إلال٪ ال٣اهىوي اإلاؿدكاع  الخمايت جدذ ٞلؿُحن في الحهىص جَى

.  البريُاهيت

ت ٢ضمذ م1649 ٖام وفي  ٦يان بوكاء مًمىنها البريُاهيت الخ٩ىمت بلى ٖغيًت البىعيخاهيحن مً مجمٖى

  حٗخبر بإنها الٗغيًت هظه ؤهميت ج٨مً.  ٞلؿُحن في للحهىص
ً
  جدىال

ً
 بلى البروحؿخيخيت اإلاؿيديت الىٓغة في وااخا

 بلى ؤظلها، مً الهليبيت الخغوب ٢امذ التي ،(اإلاؿيذ الؿيض ؤعى) اإلا٣ضؾت ألاعى ٧ىنها مً وال٣ضؽ، ٞلؿُحن
  ظٗلها

ً
ىا  هاخيت مً ٞلؿُحن بلى الحهىص بٗىصة بال جخم ال اإلاؿيذ الؿيض ٖىصة ٨ٞغة مً هاخيت،اهُال٢ا مً للحهىص َو

. ال٩ازىلي٨يت ال٨ىيؿت ٖلى ؤلايمان طل٪ ييسخب ؤن صون  ، ؤزغي 

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

UniversityPress,2013,p.p 83-84. 
2
. 28، م 1977: ، بحروث2عيجيىا الكغي٠، الههيىهيت ٚحر الحهىصيت في بهجلترا والههيىهيت الٗىهغيت، مج  
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 الضولت ؾ٣ٍى ختى الجٛغاٞيت الا٦دكاٞاث مىظ الٗغبي اإلاكغ١  ٖلى ألاوعوبي الاؾخٗماع صو٫  جىاٞـ اػصياص  ْل في
ً زل٤ ٨ٞغة الٗشماهيت،ا٦دؿبذ  اإلاخىاٞؿت الٛغبيت الاؾخٗماعيت ال٣ىي  بلى باليؿبت ٞلؿُحن في يهىصر ٢ىمي َو

 وب٢امت ٞلؿُحن بلى لخهجحرهم الحهىص ٖلى اإلاٗغويت الاؾخٗماعيت اإلاكاعي٘ ٖضص اػصاص ل٣ض. بياٞيت ٢يمت بيجها ٞيما
ً ، زالزحن مً ؤ٦ثر ليهل( 1939 -1790) بحن الىا٢ٗت الؼمىيت الٟترة في ٞحها لهم يهىصيت صولت ؤو ٢ىمي َو

ً
 مكغوٖا

 
ً
 . ٞلؿُحن ٖلى ٣ِٞ ج٣خهغ لم اإلاكاعي٘ هظه ؤن ٖلما

يم يٗض  ٞغوؿا إلاهالر ٞلؿُحن،وطل٪ في يهىصيت صولت ب٢امت ا٢ترح صولت عظل بىهابغث،ؤو٫  هابليىن  الٟغوسخي الٖؼ

  مهغ واخخلذ ٦ما.مىؾ٩ى مكاع١  ظيىقها ؤوعوبا،وونى٫  ٧اٞـت اخخاللهـا بٗض آهظا٥ الهيمىت في الُامدت
ً
 ونىال

 ؤهـضاٞها لخضمـت الحهـىص اؾـخسضام ٞغوـؿا ؤعاصث لـظل٪ اؾُىبى٫؛ بلى ،وقماال ٞاعؽ بالص بلـى ً   وقـغ٢ا ٩ٖا، بلى

 لخىاو٫  واإلاـؿخٗمغيً واإلا٨ٟـغيً لل٨خاب ألاولى الكغاعة وؤَل٤ اإلاؿخ٣بل لخبريغ اإلااضخي اؾخدًغ هـابليىن .الاؾخٗماعيت
، هابليىن  ؤنضع م1799 عبي٘ ال٨ٟغة،ٟٞي هظه

ً
 وآؾيا بٞغي٣يا يهىص مً ٞيه َلب الكام بالص ٖلى خملخه ؤزىاء في بياها

 جدذ لهم صولت وجإؾيـ الهي٩ل، بىاء ؤوعقـليم،وبٖاصة ممل٨ـت بوكاء بٖاصة ٖلى ومؿاٖضتهم لىاثه جدذ ي٣اجلىا ؤن

 ؤزغ ؤر هابليىن  لىضاء ي٨ً ولم". الكٗىب بحن ٦كٗب" الؿياسخي ٦يانهم بخياء بلى ،وصٖاهم الٟغوؿيت الخمايت
  هجر ٢ض ٧ان هضاءه خملخه،ل٨ً واهتهاء ٩ٖا صزى٫  ٞكله بؿبب مباقغ

ً
 للمكاعي٘ الغثيؿيت ال٣ىاٖض بعؾـاء في هٓغيا

 الشامً ال٣غن  نهايت وم٘. مجها ظؼء لخ٩ىن  الاؾخٗماعيت ألاوعوبيـت الـضو٫  مـ٘ الخدـال٠ ويـغوعة ال٣اصمت، الههيىهيت
  الحهىصر البٗض ٨ٞغة ووظضث ٞغوؿا في جغسخذ ٢ض الههيىهيت ألا٩ٞاع ٧اهذ ٖكغ

ً
 الؿاب٘ ال٣غهحن في لها مىُل٣ا

.   الضيييت الخٗـاليم زـال٫ مـً ٖكغ والشامً ٖكغ

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

 
ً
 بغيُاهيا مهالر يدمي مً ًٖ يبدض باإلاغؾخىن  ٧ان لظا. ؤلامبراَىعيت جغ٦ت مً ههيب ٖلـى الخـهى٫  في مجهما ؤمال

 مـ٘ اإلاىيٕى باإلاغؾخىن  بدض و٢ض. اإلاؿخ٣بل في لهم ٦يان بخإؾيـ وطل٪ الحهىص، في يالخه ٞىظض الٗغبي، الكغ١  في
 باإلاغؾخىن  ٖليه واَل٘ ػمً مىظ ؤٖضه ٢ض ٧ان مكغوٕ ًٖ ؤٞصر ألازحر ؤن بال( Shafitesbury) قاٞدـؿبرر  اللـىعص

. اليإؽ يٗٝغ لم قاٞدؿبرر  ؤن بال اإلاكغوٕ هظا هجاح ٖضم وعٚم. وج٨شيٟه ٞلؿُحن في الحهىصر الاؾديُان ،وهى

                                                           
1
ً ٢ىمي يهىصر زاعط ٞلؿُحن هي مً اإلاكاعي٘ الاؾخٗماعيت ألاوعوبيت الٛغبيت التي ا٢ترخذ ٖلى اليه  في ( )1845في ال٣ى٢اػ ( )1790في ؤو٦غاهيا، )وص إل٢امت َو

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

واإلاكغوٕ ألازحر ٧ان )، (1938جىجاهي٣ا و٦يييا ، في الهىما٫)، (1935في ؤلا٧ىاصوع ( )1931في ؤهجىال ( )1910  –1907والصخغاء الٛغبيت ومىػهبي٤ والٗغا١ 

في اإلاجلت " ؤعى ٞلؿُحن في مىٓىمت ال٨ٟغ الؿياسخي الههيىوي"بسهىم هظه اإلاكاعي٘ يىٓغ بلياؽ ؤبى زليل ( في ظمهىعيت الضومييي٪ 1939ٖام 

يت   .14م، م7/7/1987، الؿىت الشالشت في 149صعة ًٖ خغ٦ت ٞخذ ٖضص الها" الصخغة"ألاؾبٖى
2
 Blom. Hans,John Christian Laursen,Luisa Simonutti,Monarchisms in the Age of Enlightenment: Liberty, Patriotism, and the Common 

Good,Toronto:University of Toronto Press,2007,p.p163-164. 
3

 .8، م(2011)ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت، :الخليل،1917-1851ما بحن -ٝ ٖمغو،الضوع الاوعوبي في جىميت الىعي الاوٗؼالي الحهىصروٗمان ِٖ.ص
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 جبجى و٢ض". الحهىص ؤر ؤعى بـال قـٗب بلى قٗب بال ؤعى ٞلؿُحن"  ٞلؿُحن ًٖ اإلاإزىعة الجملت ناخب وهـى
".    ؤعى بال لكٗب قٗب بال ؤعى"  الـههيىهيت الـكٗاعاث ؤهم مً وؤنبدذ الجملت هظه بٗض ٞيما الههايىت

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

 
ً
 اهخمام طور  ٧اهىا بغيُاهيا في الحهىص وؤٚلب ،" الٗىصة" إلاـكغوٕ باليـؿبت باإلاغؾـخىن  لىضاء اؾخجابىا الحهىص مً ٢ليال

م. ٞلؿُحن في باالؾديُان اهخمامهم مً ؤ٦ثر بغيُاهيا ٞـي واإلاـضوي الـؿياسخي بخدغيغهم بت ٖضم مً وبالٚغ  الحهىص ٚع
م ٞلؿُحن بلى الهجغة في  بلى الهجغة ؤر ألا٩ٞاع هظه وعاء الهجغاع بٗـضما لباإلاغؾخىن  حكاٞدؿبرر  ههيدت ٚع

 للؿٟحر بغؾالت ،بٗض لٟلؿُحن الهجغة ٖلى الحهىص حصجي٘ هب مـكغوٕ ٞـي اؾخمغ باإلاغؾخىن  ؤن بال ٞلؿُحن

.   "لٟلؿُحن بالٗىصة"  للحهىص يؿمذ ٧ي الٗالي الباب م٘ الخ٩لم مىه َلـب اؾُىبى٫  في البريُاوي

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

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

 بلى الهجغة ٖلى الحهىص لخٌ" بؾغاثيل ًٖ هيابت الٗبريت البٗشت" مىٓمت قي٩اٚى في باليؿخىن  ؤؾـ 1887 ٖام وفي
 . اإلاؿيديت ألامحر٦يت الؼمالت باؾم ٢اثمت البٗشت هظه جؼا٫ وال ٞلؿُحن،

 : الحهىدو الـهيىوي بالـىسو  الحهىددت الدولت -زاهيا

 الحهىصيت الههىيييه الخغ٦ت ج٩ىيً بضايت مىظ يهىصيه صولت ؤنها ٖلى صولتهم بلى الههايىت وال٣اصة اإلااؾؿىن  هٓغ    

غوٝ مهالر م٘ والالخ٣اء الاؾخجابت: الٗىامل مً لجملت جبلىعث التي  في ؤوعوبيت ٢اٖضة جإؾيـ ؤعاصث صوليت ْو
 مً الخسلو في حؿهم الى٢ذ هٟـ وفي اإلاؿيديت، الههىيييت ؤ٩ٞاع وجلبي مىالي ظؿغ عؤؽ حك٩ل الٗغبي اإلاكغ١ 

 ٖلى ٞٗل ٦غصة ؤيًا ٧اهذ ٦ما(. وايُهاصهم الحهىص يض الٗضاء) الالؾاميت ٖلى ٞٗل و٦غصة الحهىصيت، اإلاك٩لت
هىع  ال٣ٗل وؾياصة بالخىىيغ اإلاخٗل٣ت الخُىعاث بؿبب الٛغبيت ؤوعوبا في ْهغث التي وؤلاهههاع ؤلاهضماط بق٩اليت  ْو

ٗذ التي ال٣ىميت الضولت .   الضيجي الاهخماء م٩ان وخلذ واإلاىاَىت اإلاؿاواة قٗاع ٞع
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المي  واإلادامي اإلاؿغحي  الىٓغة جل٪ ظؿض و٢ض      زال٫ مً الههيىيييت للخغ٦ت الغوحي ألاب هغجؼ٫  زيىصيغ وؤلٖا

 مىقيه مً الههىيييه الخغ٦ت مىٓغيً ؤ٩ٞاع ظل ٞيه وي٘ الظر 1896 بالٗام اإلاال٠" الحهىصيت الضولت"  ٦خابه
ً ؤؾـ ٖلى اقخمل والظر. ليىبيؿ٨غ بلى هيل  الؿياسخي، الىٓام اللٛت، الٗلم، الضؾخىع،) ب٢امخه؛ اإلاىىر  الَى

 باػ٫  مضيىت في ٣ٖض1897 الٗام في نهيىوي ٧ىوٛغؽ ؤو٫  ل٣ٗض الضٖىة زال٫ مً  ألا٩ٞاع جل٪ جغظم و٢ض...(  الكٗب،
"  اإلاؿخ٣بل في الحهىصر الكٗب ؾيؿ٨ىه الظر للبيذ ألاؾاؽ حجغ وي٘"  اإلااجمغ مً الهضٝ و٧ان. الؿىيؿغيت

ً ب٢امت"  اإلااجمغ ًٖ جمسٌ و٢ض   ("الضولي)الٗام ال٣اهىن  يًمىه ٞلؿُحن في الحهىصر للكٗب ٢ىمي َو

 طل٪ ًٖ ٖبر الظر هغجؼ٫  يىمياث زال٫ مً يهىصيت صولت ؤنها ٖلى لضولتهم الههيىهيه ماؾسخي هٓغة وجخجؿض     

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

ً بوكاء في صوليت بغاءة ٖلى الخهى٫  هاخيت مً بجضيض يإحي لم اإلااجمغ هظا بإن صخيذ      للكٗب ٢ىمي( صولت) َو
 والضو٫  الٗاإلايت الههىهيت اإلاىٓمت م٘ الخٟاوى مبضؤ جشبيذ ؤهمها هجاخاث له ٧ان ول٨ً ٞلؿُحن، في الحهىصر

 الضوليت اإلاىٓماث حٗٝغ لم الظر بلٟىع، بٖالن وزي٣ت  اؾخهضاع في وايؼمً خاييم اؾدشمغها والتي ، ؤلاؾخٗماعيت

امٌ الٗباعاث، مبهم هو الخضيض الٗهغ في واإلاٗاهضاث .   الىو هظا مشل الضالالث ٚو

.  زطميت والؼحر السطميت الدوليت الىزابم في الحهىددت الدولت مـولح: الثاوي اإلادىز 

 
ً
.  الحهىددت والدولت بلـىز  اعالن-ؤوال

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

 بهد٩ىمت"،"  .1917-11-2 جاعيش في" عوحكيلض  والتر ليىهيل"  البريُاوي الحهىصر اللىعص بلى" بلٟىع  ظيمـ ؤعزغ"  اللىعص
ً جإؾيـ بلى ال٠ُٗ بٗحن جىٓغ الجاللت ناخب  ظهضها ٚايت وؾدبظ٫ ٞلؿُحن، في الحهىصر للكٗب ٢ىمي َو
 والضيييت اإلاضهيت الخ٣ى١  مً ييخ٣و ؤن قإهه مً ٖمل هياجىب ؤنهل ظليا يٟهم ؤن الٛايت،ٖلى هظه جد٣ي٤ لدؿهيل

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

  آعزغبلٟىع  اإلاسلو. الخهغيذ بهظا ٖلما الههيىوى الاجداص ؤخُخم ما بطا ممخىا وؾإ٧ىن ".ألازغي  البلضان في
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الن، لهظا جدليليت وب٣غاءة     ضث بغيُاهيا هجض ؤلٖا ً ٖو م بضولت، وليـ ٞلؿُحن في للحهىصر ٢ىمي بَى  ٖلمها ٚع
ً وليـ ؾخ٣ام الحهىصيت الضولت ؤن اإلاؿب٤ ً بحن ال٣اهىهيت الىاخيت مً واار ٞالٟغ١  ال٣ىمي، الَى  ٟٞي وصولت، َو
ً  وؾياصة وقٗب ؤعى حٗجي ٞهي الضولت ؤما والؿياصة، الؿلُت امخال٥ صون  ٞلؿُحن في ؤلا٢امت للحهىص يد٤ الَى

.  مى٣ىنت ٚحر ٧املت

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

ض مً الشاوي الك٤ ا جدٟٓا يخًمً الظر الٖى ض ٖلى وقَغ  بخل٪  ؤلايغاع ٖضم ًٖ الكٍغ هظا ي٨ك٠ خيض  الٖى

ىا وليـ صولت ٚيكاء ٧ان الهضٝ ؤن ٖلى ألازغي، البالص في للحهىص الخ٣ى١   في يهىصيت صولت بوكاء ألن وطل٪. ٢ىميا َو
 الؿ٨ً بهضٝ اهخ٣الهم ؤما ألازغي، البالص في لهم الؿياسخي والىي٘ الخ٣ى١  في ق٪ ؤصوى بضون  ؾيازغ ٞلؿُحن

 ؤخىا٫ مً يٛحر ولً ال آزغ بلض في الؿ٨ً ألن وؤلاخخياٍ وؤلاقتراٍ الخإ٦يض يخُلب ال ٞهظا ٞلؿُحن، في ٣ِٞ

 بلض -يؿ٨ً الظر -ٚحره ؤو -لالهجلحزر  الؿياؾيت للخ٣ى١  باليؿبت الخا٫ هى ٦ما ألازغي  البالص في -ٚحرهم ؤو  -الحهىص

 .ٚحرهما ؤو ؾىيؿغا ؤو ٦إمغي٩ا بلضه ٚحر

 
ً
. 1937ؿلظوحن جلظيم مؼسوع(. Royal peel Commission) اإلالىيت بيل لجىت جلسيس في الحهىددت الدولت -زاهيا

 الههيىهيت الؿياؾيت الٗال٢اث قهضث الٗام، ؤلايغاب واؾخمغاع ال٨بري، الٟلؿُيييت الشىعة اهٟجاع ؤ٣ٖاب في    
حن بحن الخٗاون  ٩ٞاص ، الشىعة و٢م٘ إلاىاظهت ألاهميت ٚايت في جُىعاث  -البريُاهيت –  ٖلى الخ٩امل َاب٘ يإزظ الُٞغ

 واظهاى ؤلايغاب، لى٠٢ ٧ىؾيلت اإلال٨يت بيل لجىت حك٨يل بغيُاهيا ٢غعث ٣ٞض والؿياسخي، الٗؿ٨غر  الهٗيضيً

 بةنهاء ؤونذ 1937 جمىػ  7 وفي. الشىعة ٖلى لل٣ًاء مداوالتها ظمي٘ ٞكلذ ؤن بٗض وطل٪ الؿلميت، بالىؾاثل الشىعة
 ومى٣ُت ألاعصن قغ١  جًم، ٖغبيت مىا٤َ زالر بلى البالص لخ٣ؿيم جمهيضا ؤولى ٦سُىة ال٣اثم البريُاوي ؤلاهخضاب

 مغة ألو٫  بغيُاهيا ج٩ىن  وبظل٪ ، البريُاوي ؤلاهخضاب جدذ جب٣ى الشالشت اإلاى٣ُت ؤما يهىصيت، صولت ٞحها ج٣ام للحهىص

. الٟلؿُيييت للمك٩لت ٦دل الخ٣ؿيم ا٢ترخذ

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

 ؤو الحهىصيت، الؿياصة جد٣ي٤ بًغوعة ال٣غاع مً مى٢ٟها خضصث ٣ٞض الحهىصيت، الضولت ٢يام بلى ياصر الظر الخ٣ؿيم
 ؤن البضيهي مً ٧ان لظل٪ الههيىوي، ألايضلىجي ال٨ٟغ في الجىهغر  الٗىهغ ألهه ٞلؿُحن، في يهىصيت صولت ب٢امت
 الههيىهيت ال٣ٗليت خؿب اإلايٗاص ؤعى مً ظؼء في  ولى ختى لخد٣ي٣ه، اإلاىاجيت بالٟغنت الههيىهيت ال٣ياصة جغخب

.   يهىصيت صولت بلى ٧لها ٞلؿُحن جدىيل هدى ؤولى زُىة بمشابت ؾي٩ىن  ألهه

                                                           
1
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ٌ بغيُاهيا قٗغث        غؽ لؿياصتهم  الٟلؿُيييىن  بٞغ  ظغي  ٞيما زانت الٛليان خالت وبٗض ؤعيهم، في الحهىص ٚو

 خ٩ىمتها ق٩لتها لجان زال٫ مً الشىعة جل٪ ٖلى ال٣ًاء بغيُاهيا ٖمضث 1939-1936 ال٨بري  الٟلؿُيييت الشىعة في
. يهىصيت وألازغي  ٖغبيت بخضاهما الخاعيسيت ٞلؿُحن بخ٣ؿيم وطل٪ الٟلؿُيييت، للمؿإلت نهاجي خل ايجاص ؤظل مً

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

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

ً
 الضولت مؿمى مً بضال

بت لخىٟيظ وطل٪ الحهىصيت،  مً اإلاىٓمت جل٪ جخم٨ً لم بطا ختى جغيضه، التي باإلاؿمى الٗاإلايت الههيىهيه اإلاىٓمت ٚع
 الضولت بحهىصيت باإلصٖاء بٗض ٞيما بد٣ها جدخٟٔ والٗؿ٨غر، الؿياسخي الىي٘ لهٗىبت الدؿميت هظه بَال١

.  اإلا٣ترخت

 
ً
(. 181) الدولي الخلظيم كساز في الحهىددت الدولت: زالثا

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

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

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

(. يىوؿ٩ىب)الٟلؿُيييت ال٣ًيت

 لىنايت جسًٗا ؤن ٖلى ويهىصيت ٖغبيت: صولخحن بلى ٞلؿُحن بخ٣ؿيم ألاو٫  ي٣طخي مكغوٖحن، بلى اللجىت جىنلذ    
لبيت، مكغوٕ ،وهى اإلاخدضة ألامم  ٞلؿُحن اؾخ٣ال٫ بٖالن  بلى ي٣طخي ألا٢ليت مكغوٕ الشاوي اإلاكغوٕ ؤما ألٚا

. لها ٖانمت ال٣ضؽ ج٩ىن  يهىصيت وصولت ٖغبيت صولت مً مالٟت ٞضعاليت بجداصيت وب٢امت

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

ًاء زلثي بإٚلبيت( 181)  ؤًٖاء ٖضص صولت 56 ؤنل مً صولت 33 لهالخه نىجذ خيض ٖليه، للخهى٫  اإلاُلىبت ألٖا
.   بغيُاهيا بيجهم مً صو٫  10 الخهىيذ ًٖ وامخى٘ آهظا٥، اإلاخدضة ألامم في الٗامت الجمٗيت

 مً% 56)الحهىصيت للضولت مجها زالزت زهو عثيؿيت، ؤظؼاء ؾخت بلى ٞلؿُحن ججؼثت ال٣غاع ٖليه هو ما ؤهم بن     

 بإعاضخي الجهاث ظمي٘ مً اإلاداٍ ياٞا ظيب طل٪ في بما%( 43.35) الٗغبيت للضولت ألازغي  والشالزت( ٧لها اإلاؿاخت

                                                           
1
 (.306-305) مهضع ؾب٤ ط٦غه، م 
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 ال٣ضؽ مضيىت ؤما الضولخحن، بحن ب٢خهاصيت وخضة جخم ؤن ٖلى وهو صولت ٧ل خضوص ال٣غاع وخضص الحهىصيت، الضولت

.   اإلاخدضة ألامم بقغاٝ جدذ زانت صوليت إلصاعة ٞخسً٘%( 0.65) لخم بيذ طل٪ في بما خىلها، وما

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

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

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

 ظيمـ آعزغ بٖالن مً ؤ٢ىي  ٢اهىيىت نبٛت طا ٧ان الخ٣ؿيم ٢غاع بن طل٪ ٖلى ،ٖالوة والخاعيسيت الضيييت الخ٣ى١ 

ً ب٢امت ٖلى هو بلٟىع  جهغيذ بيىما يهىصيت، صولت ب٢امت ٖلى يىو الخ٣ؿيم ٣ٞغاع بلٟىع؛ . ٣ِٞ يهىصر ٢ىمي َو

 .يهىددت دولت ؤلاطسابيلي الىيان إعالن ًل في الـلظويني الظياس ي اإلاؼسوع:  الثالث اإلادىز 

 الضولت" ٢اهىن  مكغوٕ جمغيغ ٖلى هخيىياهى بييامحن بغثاؾت الغابٗه ؤلاؾغاثيليت الخ٩ىمت انغاع وجحرة بخهاٖض    

 ٖىصة  ؤمام الباب بٚال١  ؤولها الٟلؿُيجي؛ الؿياسخي اإلاكغوٕ ٖلى الخضاٖياث مً الٗضيض زمت" الحهىصيت ال٣ىميت

  زال٫ مً  طل٪ ،ويٓهغ  1948 ٖام في الٗغقي الخُهحر ٖمليت زال٫ مً جهجحرهم جم الظيً الٟلؿُيييحن الالظئحن
 ٢غاع  بانضاع ؤلاؾغاثيلي ال٨ىيؿذ ٢ام خيض.الٟلؿُيجي الجاهب مً مى٠٢ بهتزإ ؤلاؾغاثليحن ال٣اصة مداولت

 ٞجإة بؾغاثيل« ا٦دكٟذ»  خيض.الٗالم صو٫  ٖلى وحٗميمها الضولت، يهىصيت ٨ٞغة حٗمي٤  بًغوعة16/7/2003 بخاعيش
جهم بلى الٗىصة في الٟلؿُيييحن الالظئحن خ٤ إلنهاء ألاهج٘ الكٗاع هى اإلاهُلر هظا حٗميم ؤن  الجئ ماليحن ؾخت) َو

  اإلاخدضة ألامم ؤظىضة مً وألامل والخلم الخ٤ لهظا ال٣اهىوي ألاؾاؽ وبػاخت ،(ٞلؿُيجي
ً
 الخ٣ى١  لكُب بضايت

 بلى والضاعي ،1948-12-11 في اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ًٖ الهاصع 194 ال٣غاع هى ألاؾاؽ وهظا الٟلؿُيييت،
.  ال٣ؿغر  اللجىء ظغاء بهم لخ٣ذ التي ألايغاع ًٖ والخٗىيٌ مم٨ىت، ٞغنت ؤ٢غب في الٟلؿُيييحن الالظئحن ٖىصة

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

مبر –الشاوي حكغيً ؤوازغ في ٣ٖض الظر  بهىعة ؤقاع ؤوإلاغث بيهىص ؤهظا٥ الخ٩ىمت عثيـ ٧لمت ٟٞي ، 2007 -هٞى
ً وهي... والضيم٣غاَيت الحهىصيت بؾغاثيل صولت بلى ٖابغة  جمترؽ الى٢ذ طل٪ ومىظ ،( )الحهىصر للكٗب ال٣ىمي الَى

                                                           
1
un partition resolution 181.29-11-1947,in.    . General Assembly of the United Nationl . 

http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml 
2
غقي، ؤو ٢ىمي  ت ؤزغي ًٖ اعى مٗيىت، ٖلى اؾاؽ صيجي، ؤٖو ت مٗيىت مً ؤلاشخام تهضٝ الى بػالت مىهجيت إلاجمٖى  لضي مجمٖى

ً
. ؾياؾت مدضصه ظيضا

 ما ج٩ىن مغجبُه بٗملياث ٖؿ٨غيت ويخم جىٟيظها ب٩ل الىؾاثل اإلام٨ىت، مً الخميحز الى ؤلاباصة وجىُىر ٖلى اهتها٥ وجًمً هظه الؿياؾت الٗى٠، 
ً
البا ٚو

إل اهٓغ. لخ٣ى١ الاوؿان وال٣اهىن الضولي ، جغظمت اخمض زليٟت، ماؾؿت الضعاؾاث 1ايالن بابيه، ٍ ( 2007)الخُهحر الٗغقي في ٞلؿُحن، : " إلاؼيض مً ؤلَا

.  لؿُيييتال٠
3
united nations general assembly resolution 194,in. 

http://www.unrwa.org/content/resolution-194 
4
Washingtonpost"Olmert Addresses the Annapolis Mideast Conference.CQ Transcripts 

http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.unrwa.org/content/resolution-194
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 ٟٞي اإلاٟاوياث، َاولت ٖلى للجلىؽ الٟلؿُيجي الجاهب ٖلى الكٍغ هظا بُغح اإلاخٗا٢بىن  ؤلاؾغاثيليىن  ال٣اصة

 م٘ الجزإ ؤنل بن"  ٢اثال 2009-6-14 ايالن-باع بجامٗت زُابت هخيياهى بييامحن الخ٩ىمت عثيـ بل٣اء ؤزىاء
ٌ وماػا٫، ٧ان الٟلؿُيييحن تراٝ ٞع ىه في به زانت صولت له ج٩ىن  ؤن في الحهىصر الكٗب بد٤ الٖا   "الخاعيخي َو

ٌ الٟلؿُيجي الجاهب بإن بالظ٦غ والجضيغ  مدمىص الغثيـ جهغيذ زال٫ مً طل٪ ويٓهغ الكٍغ لهظا ؤلاطٖان ٞع
 الٗىصة بد٤ حٗتٝر ال صولت بحهىصيت وٗتٝر ؤن لىا يم٨ً ال و واإلاؿيديحن اإلاؿلمحن مً الٗضيض بؾغاثيل في ٖباؽ

  ".الٟلؿُيييحن لالظئحن

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

 ؤر في بلٛائها يم٨ً ب٢امت جغازيو يدملىن   ٚغباء حٗخبرهم ؤو بؾغاثيل في الٟلؿُيييحن اإلاىاَىحن وجهجحر َغص

 في الٟانل الجضاع وبىاء 2005 ٖام ٚؼة مً الاوسخاب ٞٗمليت ػمً، مىظ بؾغاثيل بليه حؿعى الظر ألامغ و٢ذ،
.  الضولت يهىصيت ٖلى الخٟاّ ؾيا١ في يإحي الٛغبيت الًٟت

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

تراٝ هظا يىُى لم بن" الحهىصر الكٗب" بضولت لالٖتراٝ مٗجى ال بط اإلاٛخهبىن، هم الٟلؿُيييىن   مشل ٖلى الٖا
يت ٖلى الههيىهيت الخغ٦ت  جدهل الاه٣الب وبهظا .اإلاٗاصلت جل٪ جي،٦ما جدغع  خغ٦ت طاتها بٖالن قٖغ  وخ٣٣ذ َو

جهم، بلى جاعيسيت ٖىصة يا هظا يىمىا وختى الٟاثذ ال٣غن  مُل٘ مىظ الٟلؿُيييحن هًا٫ اٖخباع طل٪ يٗجي مما َو  اٚل
 هم الحهىص يهبذ وبالخالي آلازغيً، خ٣ى١  مً هى خ٤ ألزظ الحهىص خاعبىا بعهابيحن مجغص م٩اهىا وؤهه له هديجت وال

.  خ٣هم يٛخهبىن  ٧اهىا الظيً الضزالء هم والٗغب ألانلحن ٞلؿُحن ؾ٩ان

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

٤ الٗغبيت الضولت ب٢امت اؾخد٣ا١ م٣ضمتها مىن  الخ٣ؿيم، ٢غاع ٞو  يدهل لً الضولت هظه مشل ؤن ، ظهت مً ٞحٖز
 مىظ م٩انها جغاوح التي اإلاٟاوياث ويٟكلىن  يُٗلىن  هم بيىما والدؿىيت، اإلاٟاوياث ٖبر بال الٟلؿُيييىن  ٖلحها
 زال٫ مً طل٪ ويٓهغ ٞلؿُحن؛ لتهىيض الى٢ذ هٟـ في الهاصٞت ؤلاظغاءاث مً ؾلؿلت ٖبر ٖاما، ٖكغيً هدى

. الٟلؿُيجي الجؿم ؤهداء ٧ل في الىا٢ٗباالؾديُان ألامغ خ٣اث٤ مً اإلاؼيض ج٨غيـ

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

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/11/27/AR2007112701133.html 
1

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

14-11-2009 ,in 

http://www.haaretz.com/news/full-text-of-netanyahu-s-foreign-policy-speech-at-bar-ilan-1.277922  
2
تراٝ بحهىصيت " . بيؿلذ  ٌ الؿلُت الٟلؿُيييت ؤلٖا  http://pelest.com/news/view/id/2863. 2014-ابغيل-26،"اؾغاثيل" خماؽ جغخب بٞغ
3
تراٝ بةؾغاثيل ) ؾغر وؿيبت  تراٝ بضيً اؾغاثيل الغؾمي وهى الحهىصيت بضال مً الٖا . 2011-9-25، ظغيضة ال٣ضؽ، 18م٣االث م " يتصولت يهىص" الٖا

http://www.sari.alquds.edu/doc/jews-state.pdf 
4
تراٝ بةؾغاثيل صولت يهىصيت؟"اهيـ ٞىػر ٢اؾم،   . 70م  ،(2011)،22، مجلض 86، مجلت الضعاؾاث الٟلؿُيييت، ٕ "إلااطا ؤلانغاع ٖلى ؤلٖا

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10963.pdf 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/11/27/AR2007112701133.html
http://www.haaretz.com/news/full-text-of-netanyahu-s-foreign-policy-speech-at-bar-ilan-1.277922
http://pelest.com/news/view/id/2863
http://www.sari.alquds.edu/doc/jews-state.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10963.pdf
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 ؤن"  1993 اطاع 20 في ال٩ىهج٨غؽ لجان بخضي بلى و٢ضمذ ألامغي٨يت، الخاعظيت وػاعة ؤٖضتها صعاؾت ط٦غث ظهت مً
 ويك٩لىن  ،(الكغ٢يت وال٣ضؽ الجىالن طل٪ في بما) اإلادخلت ألاعاضخي في ي٣يمىن  بؾغاثيلي ؤل٠ 200 مً  ا٦ثر هىال٪

. ألاعضخي هظه في الؿ٩ان اظمالي مً% 13 ٢غابت

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

 بؾغاثيلي ال٠ 120 هدى ٞيٗيل باإلاضيىت اإلاديُت الٗغبيت الًىاحي وفي الكغ٢يت ال٣ضؽ في ؤما: "  الضعاؾت وجًي٠
". خيا 12 خىالي في

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

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

". للبىاء ظضيض ؤعاى

ىاث ٖلى الخٟاّ ؤن والىا٢٘  حؿليذ ًٖ ًٞال ؤلاؾغاثيلي، الجيل بدمايت اإلادخلت ألاعاضخي صازل الحهىصيت اإلاؿخَى
ىحن،  يسل الاؾديُان ٞخىؾي٘ الخيا٫ مً يغبا خ٣ي٣ي" طاحي خ٨م" ٖلى الٟلؿُيييحن خهى٫  يجٗل اإلاؿخَى

 م٘ مؿخديال ؤمغا الؿالم بعؾاء يجٗل ٦ما للضولت، اإلاهمت الٗىانغ مً يٗخبر والظر الٟلؿُيييت، الؿياصة ب٣ىاٖض

. ؤلاخخال٫ اؾخمغاع

 الهضٝ ؤن بؾغاثيل ٢اصة يسٟي وال ال٣ضؽ، مضيىت في الاؾديُاوي اليكاٍ مً ألا٦بر الجاهب جغ٦ؼ لالهدباه اإلالٟذ
م وطل٪ بإ٦ملها، ال٣ضؽ بًم بؾغاثيل ٢غاع في عظٗت ال ؤهه ٖلى الخإ٦يض هى طل٪ مً  اإلاخدضة بصاهتألامم مً بالٚغ

.  باإلظمإ ال٣غاع هظا

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

 اإلاضهحن ؾ٩انها مً ظؼء ه٣ل الاخخال٫ لؿلُت يجىػ  ال" ؤهه ٖلى جىو التي ،1949 ٖام الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢يت ؤخ٩ام

  "اخخلتها التي ألاعاضخي ألانلييىةلى

                                                           
1
.  249،م248،م(2000)، صاع الكغو4،١عوظيت ٚاعوصر الاؾاَحر اإلااؾؿت للؿياؾاث الاؾغاثيليتٍ، 

2
Emblem: relevant articles of the 1949 Geneva Conventions and their Additional Protocols. International Committee of the Red Cross 

(ICRC),in 

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

 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/emblem-ihl-011108.htm#a1
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 وؿبت ؤنبدذ ختى الٟلؿُيييت ألاعاضخي مهاصعة الٟلؿُيييت، الضولت خلم جد٣ي٤ إلاى٘ الهاصٞت ؤلاظغاءاث ومً

 هاظغوا الظر الٟلؿُيييحن بٗىصة الؿماح ٖضم بلى باإلياٞت ،%10 اؾخسضامها للٟلؿُيىحن يم٨ً التي ألاعاضخي
 الٗغبي البىاء ٖلى مكضصه ٢ىاهحن بؾغاثيل ٞغيذ ٦ما. ٞلؿُيجي ؤل٠ 60000 ٖضصهم بلٜ و٢ض 1967 خغب بزغ ٢ؿغا

.   ٣ِٞ% 26بمٗض٫ الٟلؿُيىحن للؿ٩ان اإلائىيت اليؿبت ٖلى اإلاداٞٓت بهضٝ ال٣ضؽ؛ مضيىت في زانت

 
ً
٤ الضولت هظه ؤمً ًٖ البدض في الخ٤ ؤلاؾغاثيلي ال٨يان اُٖاء يٗجي الضولت، يهىصيت بٖالن زُغ بن وؤزحرا  ٞو

ٌ يٗجي مما" للحهىص آمىت صولت"  مى٤ُ  اإلاغجر ألامغ وهى آمىت، ٚحر خضوصا باٖخباعها ،1967 ٖام خضوص بلى الٗىصة ٞع

. الؿالم م٣ابل  ألاعاضخي جباص٫ مبضؤ ٖلى الٟلؿُيجي اإلاٟاوى مىا٣ٞت ْل في زانت ،

: والخىؿياث الخاجمت

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

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

مها ؼو  الههايىت، اإلاؿيديىن  يتٖز  ٖلى والاه٣ؿام الٗغا١، واخخال٫ ؤٞٛاوؿخان ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث ٚو

.  ؤلاؾغاثيلي والخُٝغ الٟلؿُيييت الؿاخت

 ٦كٍغ اإلاٟاوياث،زم في للضزى٫  ٦كٍغ للؿالم ؤهابىليـ ماجمغ في 2007 ٖام الحهىصيت الضولت مهُلر َغح ؤٖيض

 بٗىصة والؿماح الٟلؿُيييحن، لالظئحن الٗىصة خ٤ ييإ يٗجي وهظا.الٟلؿُيييحن م٘ ؾالم مٗاهضة ؤر  لخى٢ي٘
 ؤلاؾغاثيلي الخ٨م جدذ ٞلؿُحن في م٣يمحن ْلىا الظيً للٟلؿُيييحن الخاعيخي الخ٤ الضو٫،وييإ ٧ل مً الحهىص

غوخت بصخت ،وؤلا٢غاع  ليهبذ ٞلؿُحن؛ في الخاعيخي الخ٤ ناخب هى يهىصر قٗب هىا٥ ؤن الههيىهيت ألَا
ىىن  . للٟلؿُيييحن الشمً جضٞ٘ ؤن صون  الهغإ بؾغاثيل الكغعي،وجىهي الخ٤ ؤصخاب هم اإلاؿخَى

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

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

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

 ."يهىصيت صولت"  بؾغاثيل بٖالن صون  للخيلىلت اإلاٟاوياث،

                                                           
1
 .320م .22م ،(2009)ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت،، 0104ع٢م اإلا٣غع . جاعيش ال٣ضؽ، م٣غع جاؾيسخي ،جيؿحر ظباعه، اخمض عؤٞذ وازغون 
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الم وؾاثل واؾخٛال٫  والٗمل.وزُغها الضولت يهىصيت مٗجى لخىييذ الاظخماعي الخىانل ووؾاثل الٗالمي اإلادلي ؤلٖا
٣ض ، ٖلحها اإلاىا٣ٞت إلاى٘ الًِٛ ٖبر لل٨ٟغة الخهضر ٖلى هاع ه٣اف خل٣اث ٖو  ٣ِٞ ليـ وجضاٖياتها، مساَغها اْل

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

 ؤلاصاعة م٘ الخىانل زال٫ مً ؤمغي٩ا في وزانت ، مهم صوع   الٗالم في الٗغبيت للجالياث بن الؿيا١ هظا وفي    
 واإلاىانغة اإلاىاليت الجماٖاث صوع  هيسخى وال ال٩ىهجغؽ وزانت ال٣غاع، نى٘ ماؾؿاث ٖلى الخإزحر و ألامغي٨يت،

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

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

 الخياة وبٖاصة ٚؼة ٢ُإ بةٖماع اإلاخمشل الٟىعر الٗمل ٖلى ٢اثما بغهامجها ي٩ىن  ؤن يجب والتي الا٢خهاصيت،
خذ زُحرة، مؿخىياث الى ونلذ التي البُالت مكا٧ل ومٗالجت لها، الا٢خهاصيت ذ مٗبر ٞو  ٞلؿُيييت ؤعييت ٖلى ٞع

. ألاق٩ا٫ مً ق٩ل ؤر جدذ بليه بؾغاثيل بٗىصة الؿماح صون  مهغيت

ت الٟلؿُيييت الىَىيت الؿلُت خل بلى  جضٖى التي آلاعاء ْل في  ؤلاؾغاثيليت، الٟلؿُيييت اإلاٟاوياث بٟكل مخظٖع
 اإلاكغوٖيت حُٗي بظل٪ ٞةنها وظىصها ْل في طل٪ خضر بطا ألهه عؾميا، الضولت يهىصيت بٖالن وػع جخدمل ال ختى

 ٞهي ؤخض، مً مىت ؤو هضيت ليؿذ الؿلُت ؤن عاسخت خ٣ي٣ت يٗٝغ ؤن الٗالم ٖلى بن ه٣ى٫، وهىا.  ال٣غاع لهظا
جي  اهجاػ  ًٖ بيغابا اليىم يسىيىن  الظيً البىاؾل ألاؾغي  ونمىص الكهضاء جضخياث بًٟل جد٤٣ قٗبي َو

جي، للمكغوٕ عاٞٗت لخ٩ىن  الؿلُت ؾياؾت حٛيحر يغوعة يىٟي ال وطل٪ الُٗام،  م٣اومت ؾلُت ج٩ىن  وؤن الَى
 .٦لي بك٩ل مهامها نياٚت بٖاصة الى بياٞت زضماث، ؾلُت وليؿذ الاخخال٫، إلنهاء

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

 وؤزحرا.٦بحرة ماصيت ٧لٟت طا اخخالال بجٗله زغواتها ٖلى والؿيُغة ا٢خهاصيا ٞلؿُحن اخخال٫ مً يىميا ألاعباح يد٤٣
٘ ،وبعها٢ها زاعظيا و صازليا وم٣اَٗتها بؾغاثيل م٣اومت  الاجداص وصو٫  الضوليت اإلادا٦م في ٖلحها ال٣ًايا بٞغ
 .الُغح هظا لى٠٢ ألاوعوبي
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عىامل اطخلواب الؼباب للخىٌيماث اإلاخوسؿت 

 دزاطت ميداهيت: مً وحهت هٌس هالب حامعت عحن ػمع
 السياق  -طعىد اإلالً حامعت  -آلاداب وليت - مدمد عبده إطماعيل إبسا يم. د

  

 

 :اإلالخف

ت للخىٓيماث لالهًمام الكباب الؾخ٣ُاب اإلااصيت الٗىامل ٖلى الى٢ٝى بلى الضعاؾت هظه هضٞذ   –اإلاخُٞغ
  صاٖل

ً
 ، بالٗيىت الاظخماعي اإلاسر ؤؾلىب ٖلى الضعاؾت هظه اٖخمضث و٢ض ، الضعاؾت ٖيىت هٓغ وظهت مً همىطظا

 ٖلى الضعاؾت واٖخمضث ، مٟغصة( 375) مً جخإل٠ اإلاهغيت قمـ ٖحن ظامٗت َالب مً ٖيىت ٖلى جُبي٣ها وجم

. اإلادضصة وألاهضاٝ البدض إلاجخم٘ مالثمت ٧ىنها البياهاث لجم٘ ٦إصاة الاؾدباهت
 ٖىامل بسهىم آعاء مً الضعاؾت ٖيىت ٖىه ٖبرث ما يىء في هخاثج مً الضعاؾت بليه زلهذ ما ؤبغػ  مً ويٗض

ت للخىٓيماث الكباب اؾخ٣ُاب  اإلاهغر  الكباب مجها يٗاوي خ٣ي٣يت مك٨الث هىا٥ ؤن ، صاٖل ٦خىٓيم اإلاخُٞغ
حره صاٖل لخىٓيم مهيئت ٞغنت جمشل ٢ض   الؾخمالت ٚو

ً
 الؾيما ألازغي؛ الٗىامل بٌٗ جىاٞغ ْل في مجهم بًٗا

  ، وججىيضهم بالكباب الخٛغيغ في مازغة جبضو وؾيلت ؤر مً ؤلاٞاصة مً يماو٘ ال الخىٓيم ؤن بلى بالىٓغ
ً
 ًٖ ًٞال

 أل٩ٞاعه والترويج الضٖايت في واؾدشماعها الخضيشت الخ٣ىيت مً الٟاث٣ت ؤلاٞاصة ٖبر الكباب اؾخ٣ُاب بلى يٗمض ٧ىهه

. الىا٢٘ زالٝ ٖلى ظظابت بُغي٣ت الهضامت

ت الخىٓيماث  -الخُٝغ  -الكباب :اإلاـخاخيت اليلماث . ميضاهيت صعاؾت  -صاٖل  –اإلاخُٞغ
 

 
ً
 للدزاطت الىٌسو  ؤلاهاز( ؤوال

:  وؤ ميتها الدزاطت مؼيلت (-ؤ) 

حرهم( ي٨ً بؾالم و الٛىضوع، مدمىص: )اإلاهغيحن الكابحن اهًمام ؤزاع  وألاوعوبي والٗغبي اإلاهغر  الكباب مً ٚو

الماث الدؿائالث مً ال٨شحر" صاٖل" اإلاخُٝغ الخىٓيم بلى  صٞٗذ التي الخ٣ي٣يت ألاؾباب خى٫  الاؾخٟهام ٖو

 الٗىانغ بٌٗ وججىيض ظظب وظحزة ٞترة زال٫" صاٖل" جىٓيم اؾخُإ ٣ٞض ، لظل٪ وؤمشالهم الكباب بهاالء

                                                           
 http://www.hitech4all.com، "2-1"لماذا؟ "..داعش"الشباب واالنضمام إلى (: 5 20)فريد شوقي :   
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ّ  في بليه لالهًمام الكبابيت  وبهما ، الٗغبيت الضو٫  بٌٗ مً ٣ِٞ ليـ ، ؤزغي  ومىا٤َ وؾىعيا الٗغا١ مً ٧لٍّل
 
ً
 بلى الكباب بٌٗ اهجظاب ؤؾباب خى٫  ٖضيضة حؿائالث ؤزاع ما وهى ، وألاوعوبيت آلاؾيىيت الضو٫  بٌٗ مً ؤيًا

ت ؤلاعهابيت الخىٓيماث ؤخض ٧ىهه صاٖل يت جل٪ حٗض لم بط ؛ اإلاخُٞغ  اؾخٛال٫ ٖلى حٗخمض الخىٓيماث مً الىٖى
 بنها بل ، ٞدؿب بلحها ظضص ؤًٖاء لًم الخٗليم مؿخىي  وجضوي ، الاظخماٖيت واإلاك٨الث ، الا٢خهاصيت الٓغوٝ

 بٌٗ يىًم التي الضو٫  ؤمام هيىت ليؿذ جدضياث يٟغى عبما بك٩ل طل٪، لخد٣ي٤ ظضيضة آلياث َىعث

ت، ؤلاعهابيت الخىٓيماث هظه بلى مىاَىحها  . ظضيض مً بلحها اإلادخملت ٖىصتهم بٗض زانت اإلاخُٞغ

 للخىٓيماث الكباب ظظب قإنها مً التي للٗىامل والبدض بالضعاؾت الخهضر اإلاهم مً ؤنبذ ٣ٞض زم ومً
ت ؤلاعهابيت حرها ٦ضاٖل اإلاخُٞغ  اإلاك٨الث مٗالجت  صون  ٣ِٞ ألامىيت اإلاىاظهت ٖلى اإلاؿإلت ٢هغ بن خيض ، ٚو
 والخىٓيماث صاٖل جىٓيم ٖلى الخاؾم لل٣ًاء مبظولت ظهىص ؤيت يهضص ٢ض ٞٗليت مىاظهت بلى جدخاط التي ال٩امىت

  يك٩ل ما الكباب مً مؼيض اؾخ٣ُاب اؾخمغاع في ج٨مً الخُىعة بن بل ، ٚغاعه ٖلى اإلاخىاظضة
ً
  تهضيضا

ً
 في مجخمٗيا

 ٞاإلاهم ؛ ٖؿ٨غيا وهؼيمخه صاٖل ٖلى ال٣ًاء في الضولي الخدال٠ هجاح م٘ ختى واإلاخىؾِ ال٣غيب اإلاؿخ٣بل
 جىٓيماث م٘ اإلاؿإلت ج٨غاع ٖضم لًمان مازغ هدى ٖلى الكباب لضي للخُٝغ اإلاٗؼػة الٗىامل مٗالجت هي ٦ظل٪

  ؤزغي 
ً
.  الخ٣ا

 للخىٓيماث الكباب اؾخ٣ُاب ٖىامل ًٖ ال٨ك٠ مداولت في الضعاؾت هظه مك٩لت جخدضص طل٪ يىء وفي 
ت ؤلاعهابيت  ٦ك٠ بٛيت ؛ الضعاؾت ٖيىت آلعاء بالغظٕى الٗىامل هظه جىٕى ٖلى وطل٪ صاٖل جىٓيم ٖيىت مً اإلاخُٞغ

.  مٗها للخٗامل اإلاالثمت الىؾاثل وبيجاص ٖجها الى٣اب

: الدزاطت ؤ داؾ (-ب)

 ت للخىٓيماث لالهًمام الكباب الؾخ٣ُاب اإلااصيت الٗىامل ٖلى الى٢ٝى " صاٖل" جىٓيم  ٖلى بالخُبي٤ اإلاخُٞغ
  –ط ، الا٢خهاصيت الٗىامل  –ب ، الاظخماٖيت الٗىامل  –ؤ: )طل٪ ويكمل ، الضعاؾت ٖيىت هٓغ وظهت مً ٦ىمىطط

الميت الٗىامل  –هـ. الضيييت الٗىامل  –ط ، الىٟؿيت الٗىامل  –ص ، الؿياؾيت الٗىامل  ٖىامل  –و ، والضٖاثيت ؤلٖا
غاء (. الهلت طاث ألازغي  الٗىامل  –ر. والجظب ؤلٚا

 ت للخىٓيماث الاهًمام مً الكباب و٢ايت قإنها مً التي اإلاالثمت اإلا٣ترخاث بٌٗ بلى الخىنل  في ٦ضاٖل اإلاخُٞغ
 .الضعاؾت هخاثج يىء

 

                                                           

. ، ادلركز اإلقليمي للدراسات االسرتاتيجية، القاىرةللشباب "داعش"آليات تجنيد تنظيم (: 4 20)وحدة التحوالت الداخلية :   
، ادلركز اإلقليمي للدراسات االسرتاتيجية، ؟"داعش"تنظيم  لماذا ينضم شباب اإلقليم إلى: العوامل الخمسة(: 4 20) يوسف ورداين:  2

. القاىرة

http://www.rcssmideast.org/Author.aspx?AuthorId=484
http://www.rcssmideast.org/Author.aspx?AuthorId=484
http://www.rcssmideast.org/Author.aspx?AuthorId=484
http://www.rcssmideast.org/Author.aspx?AuthorId=484
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 : الدزاطت مـا يم (-ج)

": داعؽ" جىٌيم مـهىم -1

  اإلاٗغوٝ - والكام الٗغا١ في ؤلاؾالميت الضولت جىٓيم" يٗض
ً
 الكهحر ؤلاهجلحزر  الازخهاع ؤو  "صاٖل" ب ازخهاعا

"ISIL- Islamic State of Iraq and the Levant"ألاقهغ لالزخهاع باإلياٞت"ISIS-Islamic   State of Iraq and 

Syria"ؤلاؾالميت الضولت" آلان هٟؿه ٖلى ُيُل٤ والظر " 
ً
  جىٓيما

ً
 مً ٦شحر بلى يؿدىض خيض باإلعهاب ُيىن٠ مؿلخا

حر اإلاًللت اإلاٗخ٣ضاث  بخاعيش والكام الٗغا١ في ؤلاؾالميت الضولت بٖالن بٗض الخىٓيم هظا بغػ  و٢ض ، الصخيدت ٚو

  زليٟت البٛضاصر ب٨غ ؤبي ومبايٗت 2014 يىهيى 29
ً
 بمى٣ُت بالخىاظض صاٖل جىٓيم اهخم ٣ٞض ٦ظل٪ ،  له وػٖيما

  جىٓيًما ٧ىهه بد٨م ليبيا الؾيما بٞغي٣يا قما٫
ً
  ، والضو٫  لل٣اعاث ٖابغا

ً
 لترؾيش هىا٥ الخانل الٟغاٙ مً مؿخٟيضا

 . وظىصه

  الخىٓيماث ؤ٦ثر مً واخضٍّل  بلى" صاٖل" جىٓيم جدّى٫  و٢ض
ً
ا   جُٞغ

ً
 مً ؤو الخىٓيميت ال٣ضعة خيض مً الٗالم في و٢ىة

ليه ، الا٢خهاصيت وال٣ىة الخمىيل ظهت   يك٩ل ؤنبذ ٣ٞض ٖو
ً
 بضو٫  صٞ٘ ما وهى ، بال٩امل اإلاى٣ُت ؤمً ٖلى زُغا

  ُيٗضُّد  والظر ، ألامميّ  2170 ع٢م ألامً مجلـ ٢غاع اؾخهضاع بلى الٗالم
ً
 الظر الجضيض الضولي الخدال٠ بلى ماقغا

.  الخىٓيم هظا زُغ اؾخضٖاه

 ؤيىما اإلاٟهىم لضاللت ٦خٟؿحر وجخبىاه بليه اإلاكاع الؿاب٤ الخٗغي٠ م٘ الضعاؾت جخ٤ٟ :لداعؽ ؤلاحساةي الخعسيف
. البدض ؾيا١ في وعص

 : الؼباب مـهىم -2

  والاظخماعي الؼمجي اإلاٗياعيً بلى الضعاؾت حؿدىض
ً
 ٖلى اجٟا١ وظىص ٖضم ْل في الكباب؛ مٟهىم جدضيض في مٗا

.  الكباب جدتها يىضعط التي الٗمغيت الٟئاث جدضيض بكإن الضولي اإلاؿخىي 

 ، ؾىت 30-15 بحن ما جتراوح التي الٗمغيت اإلاغخلت في اإلاهغيحن ألاٞغاص:  الضعاؾت هظه في الكباب بمٟهىم ي٣هض و
باء جدمل ٖلى ال٣ضعة ٞحها الكاب للٟغص يهبذ التي الٟترة بىنٟها  ٦ما ، مجخمٗه ظاهب مً ٖليه اإلاٟغويت ألٖا

ت الاظخماٖيت باألصواع لل٣يام ً بالٟٗل مهيئا ي٩ىن  .  واإلاجخمعي الٟغصر اإلاؿخىيحن ٖلى به اإلاىَى

                                                           

 www.albayan.co.uk، مركز البيان للبحوث والدراسات ، الشعوب عيون في )الدولة تنظيم (داعش(: 5 20)رمان  أبو سامر:   
 .اجلزيرة للدراسات، الدوحة، مركز االحتماالت والتحديات: في شمال إفريقيا" داعش"تمدد (: 5 20)رشيد خشانة :  2
 .، فرنسامركز دراسات اجلمهورية الدميوقراطية، النسخة األكثر تطرفاً لإلسالم السياسي" داعش"(: 4 20)درويش  صرب:   
 .XIمصر، ص  القومي، التخطيط ومعهد ادلتحدة، لألمم اإلمنائي ، الربنامجمستقبلنا بناة: مصر شباب(: 0 20) البشرية التنمية تقرير:  4
، مركز احملروسة للنشر واخلدمات الصحفية دراسة حالة مصر: قضايا الشباب في الخطاب السياسي(: 0 20)إبراىيم إمساعيل عبده :  5

 .29-28القاىرة، ص وادلعلومات، 

http://drsc-sy.org/author/saber/
http://drsc-sy.org/
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: للدزاطت الىٌسو  الخىحه (-د)

 ؤعظ٘ خيض ، مغظٗيخه خؿب ٧ل الخُٝغ لٓىاهغ الاظخمإ ٖلماء ٢ضمها التي الىٓغيت الخٟؿحراث ازخلٟذ

يٟحن  ب٣ٟضان ممشل الاظخماعي اليؿ٤ صازل بىاجي زلل وظىص بلى الخُٝغ) محرجىن  ، باعؾىهؼ ، صوع٧ايم: )٦ـ الْى
 لؿلى٥ اإلاىٓمت وال٣ىاٖض الًبِ آلياث ي٠ٗ م٘ الؿاثضة والش٣اٞت ، الاظخماٖيت بالجماٖاث الٟغص اهضماط

  ييخج ما اإلاجخم٘ في وألازال٢يت ال٣يميت اإلاىٓىمت وج٨ٟ٪ الٟغص
ً
 في اإلاإلٝى ٚحر اإلاىدٝغ الؿلى٥ جىلض مًاصة ٢يما

غاٝ ًٞاء  ألاٞغاص خاظاث جلبيت ٖلى اإلااؾؿاث ٢ضعة ٖضم ًٖ حٗبر خالت وهظه اإلاجخمٗيت واإلاٗايحر ألٖا
مىخاتها والجماٖاث  هظه مشل ؾبب ؤن بلى اإلااع٦ؿيىن  يىٓغ بيىما ، لضيهم ال٨ٟغر  الخُٝغ خالت ٞخدك٩ل َو

 ومٗاهاتها ، وبُالت ٣ٞغ مً باإلاجخم٘ ٦بحرة ٞئاث حٗيكها التي الؿيئت الا٢خهاصيت الٓغوٝ لخٟصخي يٗىص الٓىاهغ
٣ضان ، والؿياسخي الا٢خهاصر ببٗضيه الخغمان مً اإلاغيغة  ، ٞئاجه بحن واإلاؿاواة ، الاظخماٖيت للٗضالت اإلاجخم٘ ٞو
 ال٨ٟغر  الخُٝغ ؤزُغها مً يٗض ٖضة ْىاهغ همى ٖلى يى٨ٗـ ما الخياة مىاحي في بالتهميل الكٗىع  وجؼايض

 . اإلاسخلٟت بهىعه

 " ويىتروب عوهالض" ؤقاع ٣ٞض ٦ظل٪
ً
 ظماٖت بلى الاهخماء ٖامل جإزحر بلى ، الخُٝغ لخٟؿحر هٓغيخه بَاع في  مازغا

 . الكباب الؾيما اإلاجخم٘ ٞئاث لبٌٗ ظظابت بيضيىلىظيت ؤهضاٝ لها ٦بحرة
ً
 جه٠ ؾاثضة هٓغياث ٞشمت ؤيًا

حن ؾلى٥   اإلاخُٞغ
ً
  ، ال٣ٗالهيت بٗضم بيضيىلىظيا

ً
 مً ٖليه يترجب ما م٘ الهغيذ ؤلاعهاب بلى يجىدىن  خحن زهىنا

  ؤهٟؿهم جٟجحر بلى ؤلاعهابيحن بٌٗ ٖىض ال٣ٗالهيت ٖضم ويهل ، اخايا
ً
.  إلاٗخ٣ضاتهم ال٩امل بالهىاب مجهم بيماها

  اليؿبي الخغمان هٓغيت َغخخه ٞيما الضعاؾت وظضث و٢ض
ً
  جىظها

ً
  هٓغيا

ً
 . اإلادضصة ؤهضاٞها يىء في مالثما

ً
 واٖخماصا

 الكباب اهًمام وعاء ألاؾباب ٞهم ٞةن ،  (2015 ، جاؾبيىاع ٖمغ) جىاولها والتي اليؿبي الخغمان هٓغيت ٖلى
ت بعهابيت لـخىٓيماث  باألؾاؽ جغجبِ والتي اليؿبي الخغمان ٨ٞغة ًٖ بمٗؼ٫  يخم ؤن يجب ال ٦ضاٖل مخُٞغ
 جضٞ٘ ٢ض التي ألايضيىلىظيت الٗىامل ًٖ الكباب هاالء لضي جخٟى١  والتي والا٢خهاصيت الاظخماٖيت بالٗىامل
 باإلخباٍ متزايًضا قٗىًعا جسل٤ ٖىامل ٧لها وال٣ٟغ والبُالت الخٗليم ٞى٣و ، لضاٖل لالهًمام الكباب
 جإزحر مً ؤهميت ؤ٦ثر والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الٟغم ه٣و يٗض ، الجاهب لظل٪ وو٣ًٞا ، والخُٝغ

لى ، ال٨ٟغيت وال٣ىاٖاث ألايضيىلىظياث  الُمىخاث بدىامي اليؿبي الخغمان يغجبِ ،" اإلاُل٤ الخغمان" ٨ٖـ ٖو

                                                           

 ، اجمللةوالعوامل للمظاهر دراسة سوسيولوجية: نظر الشباب األردني وجهة األيديولوجي من التطرف(: 5 20)الرواشدة  زىري عالء:   
. 92- 9، ص ص ( 6)، العدد (  ) والتدريب، اجمللد األمنية للدراسات العربية

 (.57)جملة الدميوقراطية، مؤسسة األىرام، القاىرة، العدد (: يف)، نظرية جديدة في تفسير التطرف (:4 20)يسني السيد :  2
 : يُنظر يف ذلك  - 
  http://www.sasapost.com ،"الحرمان النسبي"؟ نظرية "شداع"لماذا ينضم الشباب إلى (: 5 20)مروة عبداهلل  -

- Ömer Taspınar (2015): You Can't Understand Why People Join ISIS Without 
Understanding Relative Deprivation, http://www.huffingtonpost.com. 

http://www.alhayat.com/Opinion/Writers.aspx
http://www.sasapost.com/
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 يدهلىن  ما ؤن بصعا٦هم هديجت الكباب لضي يخىلض الظر الاؾدياء جه٠ خالت هى اليؿبي ٞالخغمان ، والخى٢ٗاث
 ما آزغ بمٗجى ؤو ، يخى٢ٗىهه ؤو يؿخد٣ىهه مما ب٨شحر ؤ٢ل وهى ، ال٨ٟاٝ خض هى اإلاٗيكت م٣ىماث مً ٖليه

زغي  مجخمٗاث في ب٣غهائهم ويٗهم م٣اعهت بلى باإلياٞت ، ويؿخد٣ىهه يخى٢ٗىهه ما م٣ابل في ٖليه يدهلىن 
ُ
 ؤو ؤ

ياب ، الاظخماٖيت الٗضالت ٚياب ْل في الؾيما مجخمٗهم هٟـ ختى  ًٖ يسخل٠ وهى ، الٟغم جىػي٘ ٖضالت ٚو
 والٟغم الخى٢ٗاث بحن الٟجىة احؿإ بن ، واإلاا٫ ٧الٛظاء ألاؾاؾيت الخياة م٣ىماث ٚياب ؤر اإلاُل٤ الخغمان

 ، ألايضيىلىجي الخُٝغ بلى ياصر
 والخغمان اإلاض٢٘ ال٣ٟغ ْغوٝ ْل في بالًغوعة جٓهغ ال ؤلاعهابيحن وججىيض الخُٝغ ؤؾباب حٛظيت ؤن اإلاغجر ومً

ٌ بن ، وألايضيىلىظيت والؿياؾيت والا٢خهاصيت الاظخماٖيت الؿلبيت الٗىامل جخالقى ٖىضما ألاعجر ٖلى ل٨ً ،  ٞع
 ببؿاَت هى الىؾُي، الُب٣ت مً يإجىن  ؤلاعهابيحن مٗٓم ؤن ؤؾاؽ ٖلى والا٢خهاصيت الاظخماٖيت الخُٝغ ظظوع 

 ؤ٦ثر الاهدباه ٖليىا بالترقي، ويإملىن  ، ٖاليت وجى٢ٗاث َمىخاث الىاؽ جً٘ ٖىضما بالخدضيض. وُمًلل ؾاطط ؤمغ

.  ألايضيىلىجي الخُٝغ زم ومً ؤلاخباٍ الخخماالث
 ٖلى جغ٦حزه يىهب بهما ، الكباب لضي البُالت ؤو بال٣ٟغ ألاو٫  اإلا٣ام في يهخم ال اليؿبي الخغمان ٞةن ٖامت وبهٟت

. اإلاتزايضة الخى٢ٗاث جل٪ جلبيت ٞغم اوٗضام ٖلى والخٛلب ، والؿياؾيت والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الخُلٗاث جىميت
 هم للخ٣ضم خ٣ي٣يت آٞا١ جىظض ال الى٢ذ هٟـ في ل٨ً ، ٖاليت َمىخاث لضيهم الظيً اإلاخٗلمىن  ٞإولئ٪

.  متزايض بك٩ل الخُٝغ يؿخميلهم الظيً وهم ،" اإلادبُحن الىاجخحن" بــــــ يىنٟىن  مً بالخدضيض
 مً ظضيضة ٖىانغ ججىيض في صاٖل مداوالث إلخباٍ تهضٝ بؾتراجيجيت ؤر بإن الغؤر الضعاؾت هظه وجدبجي

 مٗالجت م٘ طل٪ يتزامً ؤن بم٩اهيت م٘ ، ألاولى بالضعظت اإلادبُحن لهاالء الٟغم ه٣و حٗالج ؤن يجب الكباب
ت للخٟؿحراث الخهضر هاخيت مً ألازغي  ألايضيىلىظيت الٗىامل ت اإلاخُٞغ  يتزايض والتي ؤلاؾالم ًٖ واإلاٛلَى

الم وؾاثل ٖلى بىيىح اهدكاعها .  الاظخماعي الخىانل ومىا٢٘ ؤلاهترهذ ونٟداث ؤلٖا
 الٗىامل جإزحر ج٩امل بلى ٦ظل٪ يكحر الضعاؾت هظه ٖليه حٗخمض هٓغر  ٦خىظه اليؿبي الخغمان ٞةن زم ومً

ازظ ؤن يجب خيض والىٟؿيت؛ والؿياؾيت والا٢خهاصيت ألايضيىلىظيت
ُ
خباع بٗحن ج   الٖا

ً
 الضواٞ٘ جدليل ٖىض ظميٗا

حرها مجخمٗت الٗىامل هظه جإزحر لخ٣صخي بؿٗحها الضعاؾت جُب٣ه ما وهى. لضاٖل الىاؽ اهًمام وعاء  ٞيما ٚو

. البدض مك٩لت يسو

 
ً
 للدزاطت اإلاجهجي الاهاز: زاهيا

 جدىاو٫  الاؾخُالٖيت الضعاؾاث ؤن بلى بالىٓغ ؛ الاؾخُالٖيت الضعاؾاث بخضي الضعاؾت هظه حٗض: الدزاطت هىع -1
اث جل٪   بسهىنها ٧اٞيت بياهاث جخىاٞغ ال ؤو بٗض اإلاُلىب بالك٩ل جضعؽ لم جؼا٫ ال التي اإلاىيٖى

ً
 لخضازتها هٓغا

 اإلااصيت الٗىامل بلى جخُغ١  ٧ىنها الخاليت الضعاؾت ٖلى ألامغ هظا ويىُب٤ ،  ٚامًت جؼا٫ ال ظىاهبها بٌٗ ل٩ىن  ؤو

                                                           

األردن، ص ص  –، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان األساليب المناهج اإلحصاء: البحث االجتماعي(: 2 20)مساح سامل سامل :   
88-89. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_deprivation
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ت ؤلاعهابيت للخىٓيماث لالهًمام الكباب الؾخ٣ُاب  الٓهىع  خضيشت الخىٓيماث ؤخض يٗض والظر ٦ضاٖل اإلاخُٞغ

. اإلاالثم الؿىؾيىلىجي والخدليل للغنض مداولت في وطل٪ ، ألازحرة آلاوهت في

 ؤخض الاظخماعي اإلاسر يٗض خيض بالٗيىت؛ الاظخماعي اإلاسر ؤؾلىب ٖلى الضعاؾت هظه اٖخمضث: الدزاطت مىهج -2
 ؤو اإلاك٩لت خى٫  م٣ىىت ٦ميت بياهاث ٖلى الى٢ٝى في يؿاٖض ٧ىهه الاظخماٖيت البدىر في اإلاؿخسضمت اإلاىاهج ؤبغػ 

 اإلاسر ٖليه يُل٤ ما وهى اإلاجخم٘ مٟغصاث لجمي٘ قامل هُا١ ٖلى هظا يخم ؤن بم٩اهيت م٘ ، اإلاضعوؾت الٓاهغة

. Sample Survey   الٗيىت بُغي٣ت ؤو Total Survey ال٨لى

  ألا٦ثر الُغي٣ت مً ؤلاٞاصة بلى الضعاؾت وؾٗذ
ً
ا  عنض ب٣هض الٗيىت َغي٤ ًٖ الاظخماعي اإلاسر مىهج وهي قيٖى

ت ؤلاعهابيت الخىٓيماث في الاهسغاٍ بلى الكباب صٞ٘ قإنها مً التي اإلاسخلٟت الٗىامل  جىٓيم يٗض والتي اإلاخُٞغ

. الغاهً الى٢ذ في ؤبغػها صاٖل

 بالٗام اإلا٣يضيً( ؤلاهار و الظ٧ىع ) قمـ ٖحن ظامٗت َالب في الضعاؾت مجخم٘ يخمشل: الدزاطت مجخمع -3

 لكئىن  الٗامت باإلصاعة ؤلاخهاء ٢ؿم مً الهاصعة ؤلاخهاثيت للبياهاث بالغظٕى وطل٪ ، م2014/2015 الجامعي

.  بالجامٗت والُالب الخٗليم

 مٟغصة( 375) مً جخإل٠ قمـ ٖحن ظامٗت َالب مً ٖمضيت ٖيىت ازخياع جم: ازخياز ا ومعادحر الدزاطت عيىت -4

 ازخياع في عوعي و٢ض.   (Krejcie, R. V and Morgan, D. W.1970) بليه ؤقاع إلاا بالغظٕى 0.95 الخمشيل في ز٣ت بيؿبت
 :الخاليت الكغوٍ الٗيىت

 الضعاؾت ٖيىت يمً وؤلاهار الظ٧ىع  ٞئتي جمشيل يخم ؤن .

 ؤ٦ثر ي٩ىهىا ؤن اإلاٟترى مً ٧ىهه بالجامٗت الجهاثيت الؿىىاث ٧لياث َالب ازخياع يخم ؤن  
ً
  هضجا

ً
 مً ووٖيا

 الضعاؾت، بظغاء و٢ذ والٗمليت الىٓغيت ال٩لياث في وطل٪ الؿاب٣ت الضعاؾيت بالؿىىاث الُالب ؤ٢غانهم

( والٗلىم الُب: )و٧ليتي الىٓغيت لل٩لياث ممشلخحن بىنٟهما( والخ٣ى١  آلاصاب: )٧ليتي ازخياع وجم

 .الٗمليت لل٩لياث ممشلخحن بىنٟهما

                                                           

، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ص ص أساليب البحث العلمي في علم االجتماع(:   20)طاىر حسو الزيباري :   
67-69. 

2   : Tony Bilton & Kevin Bonett: Introductory Sociology, Macmillan press LTD, 
London, Third Edition, 1996, P.111. 

بيان تقريبي بإجمالي أعداد الطالب المقيدين (: 5 20)قسم اإلحصاء ، اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب جبامعة عني مشس  -  
 .م2014/2015العام الجامعي ( اثإن –ذكور )موزعين على الفرق 

4  - Krejcie, R. V and Morgan, D. W: Determining sample size for research 
activities, Educational and Psychological Measurement, 1970, 30, p:607-610. 
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 ال٨لي ؤلاظمالي الٗضص مً الٗيىت يمً ٧ليت ٧ل جمشيل وؿبت خؿاب جم  
ً
 : الخاليت اإلاٗاصلت ٖلى اٖخماصا

 في ز٣ت بيؿبت للٗيىت الالػم الٗضص*  اإلامشلت ال٩لياث َالب ٖضص بظمالي/  بال٩ليت الجهاثيت الؿىت َالب ٖضص)
 جٟهيل الخالي الجضو٫  ويىار( الىاخضة لل٩ليت اإلامشلت اإلاٟغصاث ٖضص=  مٟغصة 375 ويبلٜ 0.95 الخمشيل

 :طل٪

 اليليت م
عدد هالب الظىت 

 الجهابيت

عيىت البدث بيظبت زلت 

 0.95في الخمثيل 

 139 4760 وليت آلاداب 1

 172 5897 وليت الخلىق  2

 30 994 وليت الوب 3

 34 1138 وليت العلىم 4

 375 12789 إحمالي

 ٌ ( 1) زكم حدو

 م 2014/2015 الجامعي بالعام اإلاليددً الوالب ؤعداد كىء في الجامعت ولياث على مىشعت البدث عيىت

 :البياهاث حمع ؤداة -1
 الاؾدباهت بٖضاص جم و٢ض ، البدض إلاجخم٘ مالثمت ٧ىنها البياهاث لجم٘ ٦إصاة الاؾدباهت ٖلى الضعاؾت اٖخمضث       

  بلحها واإلاكاع اإلادضصة ألاهضاٝ يىء في
ً
:  ؤؾاؾيحن مدىعيً قملذ خيض ؾلٟا

  للمبدىزحن ألاوليت البياهاث وجىاو٫ :  ألاو٫  اإلادىع .

  بالٗىامل جخٗل٤ ٖباعاث بضوعه وجًمً صاٖل لخىٓيم الكباب اؾخ٣ُاب ٖىامل وجىاو٫ :  الشاوي اإلادىع :
الميت الٗىامل  -الضيييت  –الىٟؿيت  –الؿياؾيت  –الا٢خهاصيت  –الاظخماٖيت)  ٖىامل  -والضٖاثيت ؤلٖا

غاء  (.نلت طاث ؤزغي  ٖىامل  -والجظب ؤلٚا
  (.1=ال ،2= ما خض بلى ،3= وٗم: )يلي ٦ما الاؾخبيان بإؾئلت اإلاخًمىت لئلظاباث ؤوػان بُٖاء جم ؤهه ويالخٔ

: الدزاطت ألداة والثباث الـدق -6

 الٗيىت يمً للمبدىزحن مالثمتها و٦ظل٪ اإلادخىي  خيض مً البدض ألهضاٝ الضعاؾت ؤصاة مالثمت مً الخإ٦ض جم
ت الاؾخٗاهت زال٫ مً طاتها ألاصاة ونالخيت  لخد٨يم الاظخماٖيت البدىر في اإلاخسههحن الخبراء مً بمجمٖى
ذ الاؾدباهت ٖلى الخٗضيالث بٌٗ بظغاء جم ٣ٞض اإلاد٨محن مً مالخٓاث مً وعص ما يىء وفي ، الاؾدباهت  ما وجىٖى
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 مؼيض ؤظل مً ؤزغي  ألؾئلت والخٗضيل اإلاالثمت ٖضم ؤو للخ٨غاع آلازغ لبًٗها والخظٝ ألاؾئلت لبٌٗ ؤلاياٞت بحن

. الهياٚت في الض٢ت و ؤلاخ٩ام مً

يما البت َالب 38 بىا٢٘ الضعاؾت ٖيىت مً% 10 يىاػر  ما ٖلى الاؾدباهت جُبي٤ جم بٗض ٞو  الخجغبت ؤٖيضث زم ، َو

  يٗٝغ ٞيما اليؿبت طاث ٖلى ؤؾابي٘ زالزت بٗض ؤزغي  مغة
ً
 ٖلى الى٢ٝى ؤظل مً (Retest) الازخباع بةٖاصة مىهجيا

ضم لها وجٟهمهم ألاؾئلت ويىح مضي .  ٚامًت ؤو مؼصوظت ٖباعاث وظىص ٖو

ت بحرؾىن  الاعجباٍ مٗامل خؿاب جم و٢ض  بحن الاعجباٍ مٗامل خؿاب جم خيض لالؾدباهت الضازلي الهض١ إلاٗٞغ
 اعجباٍ مٗامل ٢يم ؤن جبحن و الٗباعة؛ بليه جيخمي الظر للمدىع  ال٩ليت بالضعظت الاؾدباهت ٖباعاث مً ٖباعة ٧ل صعظت

  وصالت مىظبت ٧اهذ مدىع  ٧ل في اإلاخًمىت الٗباعاث
ً
 نض١ ٖلى يض٫ مما ٞإ٢ل( 0.01) الضاللت مؿخىر  ٖىض بخهاثيا

:  يلي ٦ما جٟهيله يم٨ً ما وهى ، بلحها اإلاكاع مداوعها م٘ احؿا٢ها

 معامل الازجبان باإلادىز  العبازةزكم  معامل الازجبان باإلادىز  زكم العبازة

1 0.898** 9 0.728** 

2 0.859** 10 0.858** 

3 0.874** 11 0.668** 

4 0.806** 12 0.562** 

5 0.798** 13 0.893** 

6 0.748** 14 0.547** 

7 0.773** 15 0.774** 

8 0.671**  

 ٌ  (2) زكم حدو

 للمدىز  اليليت بالدزحت الاحخماعيت العىامل مدىز  لعبازاث بحرطىن  ازجبان معامالث

 ؿإكل 0.01 الداللت مظخىي  عىد داٌ** 

 معامل الازجبان باإلادىز  زكم العبازة معامل الازجبان باإلادىز  زكم العبازة

1 0.780** 3 0.569** 

2 0.784** 4 0.899** 

 ٌ  (3) زكم حدو

 للمدىز  اليليت الاكخـاددت العىامل مدىز  لعبازاث بحرطىن  ازجبان معامالث
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 ؿإكل 0.01 الداللت مظخىي  عىد داٌ** 

 معامل الازجبان باإلادىز  زكم العبازة معامل الازجبان باإلادىز  زكم العبازة

1 0.775** 3 0.884** 

2 0.698** 4 0.569** 

 ٌ  (4) زكم حدو

 للمدىز  اليليت بالدزحت الظياطيت العىامل مدىز  لعبازاث بحرطىن  ازجبان معامالث

 ؿإكل 0.01 الداللت مظخىي  عىد داٌ** 

 باإلادىز  الازجبان معامل العبازة زكم
 زكم

 العبازة
 الازجبان معامل

 باإلادىز 

1 0.756** 4 0.617** 

2 0.875** 5 0.674** 

3 0.600** 6 0.793** 

 ٌ  (5) زكم حدو

 للمدىز  اليليت بالدزحت الىـظيت العىامل مدىز  لعبازاث بحرطىن  ازجبان معامالث

 ؿإكل 0.01 الداللت مظخىي  عىد داٌ** 

 معامل الازجبان باإلادىز  زكم العبازة معامل الازجبان باإلادىز  زكم العبازة

1 0.728** 4 0.596** 

2 0.645** 5 0.506** 

3 0.689** 6 0.856** 

 ٌ  (6) زكم حدو

 للمدىز  اليليت بالدزحت الددييت العىامل مدىز  لعبازاث بحرطىن  ازجبان معامالث
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 ؿإكل 0.01 الداللت مظخىي  عىد داٌ** 

 معامل الازجبان باإلادىز  زكم العبازة معامل الازجبان باإلادىز  زكم العبازة

1 0.748** 5 0.781** 

2 0.847** 6 0.749** 

3 0.508** 7 0.567** 

4 0.833** 8 0.778** 

 ٌ  (7) زكم حدو

 للمدىز  اليليت بالدزحت والدعابيت ؤلاعالميت العىامل مدىز  لعبازاث بحرطىن  ازجبان معامالث

 ؿإكل 0.01 الداللت مظخىي  عىد داٌ** 

 معامل الازجبان باإلادىز  زكم العبازة معامل الازجبان باإلادىز  زكم العبازة

1 0.728** 4 0.798** 

2 0.773** 5 0.858** 

3 0.875**  

 ٌ  (8) زكم حدو

 للمدىز  اليليت بالدزحت والجرب ؤلاػساء عىامل مدىز  لعبازاث بحرطىن  ازجبان معامالث

 ؿإكل 0.01 الداللت مظخىي  عىد داٌ** 

 معامل الازجبان باإلادىز  زكم العبازة معامل الازجبان باإلادىز  زكم العبازة

1 0.748** 3 0.774** 

2 0.671** 4 0.806** 

 

 ٌ  (9) زكم حدو

 للمدىز  اليليت بالدزحت ؿلت ذاث ؤزسي  عىامل مدىز  لعبازاث بحرطىن  ازجبان معامالث

 ؿإكل 0.01 الداللت مظخىي  عىد داٌ** 
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 ؤداة زباث مً الخإهد بلـد وذلً {Cronbach's Alpha (α)} هسوهبار ؤلـا معادلت اطخسدام جم ؿلد هرلً

ٌ  في مىضح  ى هما الدزاطت : الخالي الجدو

 

 

 ٌ ( 10) زكم حدو

 هسوهبار ؤلـا معامل باطخسدام الدزاطت ؤداة زباث خظاب

 ، مغجٟٗت وؿبت وهي 0.94 بلٜ الاؾدباهت ل٣ٟغاث ال٨لي للمجمٕى ٦غوهبار ؤلٟا مٗامل ؤن الؿاب٤ الجضو٫  مً ويدبحن 

. اإلادضصة البياهاث لجم٘ ونالخيتها ألاصاة زباث بلى حكحر

: الدزاطت خدود -7

. الٗغبيت مهغ بجمهىعيت قمـ ٖحن لجامٗت الجٛغافي الىُا١ في الضعاؾت جُبي٤ جم: اإلا٩اهيت الخضوص (-ؤ)

 و٦يٟيت حجمها جىييذ جم الجامعي الكباب مً ٖيىت في بالضعاؾت اإلاؿتهضٞت الٟئت جمشلذ: البكغيت الخضوص (-ب)

. ازخياعها ومٗايحر
 الجامعي الٗام مً ألاو٫  الضعاسخي الٟهل زال٫ البياهاث وظم٘ اإلايضاهيت الضعاؾت جىٟيظ جم: الؼماهيت الخضوص (-ط)

. م2014/2015

 :البياهاث ومعالجت ؤلاخـابيت ألاطاليب -8

خماص جم الضعاؾت ٖيىت مً الالػمت البياهاث ظم٘ بٗض  SPSS الاظخماٖيت للٗلىم ؤلاخهاثيت الخؼم بغهامج ٖلى الٖا
  البياهاث بخدليل يخٗل٤ ٞيما وطل٪

ً
 اؾخسغاط في و٦ظل٪ الالػمت، اإلائىيت واليؿب الخ٨غاعاث ٖلى والخهى٫  بخهاثيا

.  ٦غوهبار ؤلٟا ومٗامل بحرؾىن  اعجباٍ مٗامالث

 

 

 

 

 معامل ؤلـا هسوهبار عدد العبازاث

60 0.94 
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ً
 ومىاكؼتها الدزاطت هخابج عسق( زالثا

: الدزاطت عيىت زـابف (-ؤ)

  الدزاطت عيىت جىشيع -1
ً
: للىىع وؿلا

 % ن مدل ؤلاكامت م

 50.93 191 ذهىز  1

 49.06 184 إهار 2

 %100 375 إحمالي

    ٌ ( 11) زكم حدو

  الدزاطت عيىت جىشيع
ً
 واليليت للىىع وؿلا

 وبن وؤلاهار؛ الظ٧ىع  بحن ما مدؿاو قبه بك٩ل جىػٖذ ٢ض الضعاؾت ٖيىت ؤن( 11) ع٢م الجضو٫  بياهاث مً يخضر 

  ألا٦ثر هي الظ٧ىع  وؿبت ٧اهذ
ً
 اإلامشلت ؤلاهار وؿبت بلٛذ بيىما الٗيىت، بظمالي مً%  50.93 هدى ق٩لذ خيض جمشيال

. الٗيىت بظمالي مً% 49.06 الٗيىت في

  الضعاؾت ٖيىت آعاء عنض ٖلى يؿاٖض بما البدض ٖيىت يمً الجيؿحن ٦ال جمشيل حٗمض ٢ض الباخض ؤن ويالخٔ
ً
 بٗيضا

، اإلاغجبُت الخدحزاث ًٖ . مخ٣اعبت وؤلاهار الظ٧ىع  مً ٧ل وؿبت ظاءث زم ومً بالىٕى

:  الدزاطت لعيىت ؤلاكامت مدل -2

 % ن مدل ؤلاكامت م

 43.73 164 كسيت 1

 56.26 211 مددىت 2

 %100 375 إحمالي

 ٌ ( 12) زكم حدو
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 الدزاطت لعيىت ؤلاكامت مدل

 مً% 56.26 هدى بلٛذ ٢ض اإلاهغيت اإلاضن بةخضي اإلا٣يمحن اإلابدىزحن وؿبت ؤن( 12) ع٢م الجضو٫  بياهاث مً يخضر
 وؿبخه ما ٖلى ال٣غي  بخضي في ب٢امتهم مدل يخمشل الظيً اإلابدىزحن وؿبت اؾخدىطث خحن في ، الٗيىت بظمالي

. الٗيىت بظمالي مً% 43.73

  -بجاهب بمهغ الغثيؿت الجامٗاث بخضي بىنٟها قمـ ٖحن ظامٗت ؤن بلى بالىٓغ الىديجت هظه جٟهم ويم٨ً
. بها للضعاؾت عيٟيت ألنى٫  يدىمىن  الظيً الكباب مً ٦شحر حؿخ٣ُب  -وؤلاؾ٨ىضعيت ال٣اهغة ظامٗتي

:  الدزاطت لعيىت العمسيت الـئاث -3

 % ن الـئت العمسيت م

 73.86 277 طىت 22طىت إلى ؤكل مً  20 3

 21.6 81 طىت 24طىت إلى ؤكل مً  22 4

 4.53 17 طىت ؿما ؿىق  24 5

 %100 375 إحمالي

 ٌ ( 13) زكم حدو

 الدزاطت لعيىت العمسيت الـئاث

 ؾىت 20" الٗمغيت الٟئت ؤن بَاعه في الىاعصة البياهاث وجبحن الضعاؾت؛ لٗيىت الٗمغيت الٟئاث( 13) ع٢م الجضو٫  يىار

  ألا٦ثر الٟئت هي" ؾىت 22 مً ؤ٢ل بلى
ً
 22" الٗمغيت الٟئت طل٪ يلي الٗيىت، بظمالي مً% 73.86 بيؿبت الٗيىت في جمشيال

" ٞى١  ٞما ؾىت 24" الٗمغيت الٟئت ؤما الٗيىت، بظمالي مً% 21.6 وؿبخه ما ق٩لذ والتي"  ؾىت 24 مً ؤ٢ل بلى ؾىت

. الٗيىت بظمالي مً% 4.53 وؿبخه ما ق٩لذ ٣ٞض
 بال٩لياث الجهاثيت وبالؿىىاث الجامٗيت باإلاغخلت الكباب جخًمً الضعاؾت ٖيىت ٧ىن  م٘ الىديجت هظه وجخ٤ٟ

. اإلاسخاعة
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: الدزاطت عيىت ألطس الؼهسو  الدزل -4

 % ن ؿئت الدزل م

 9.06 34 حىيه 1000ؤكل مً  1

 69.6 261 حىيه 3000مً  ؤكل  -1000مً  2

 15.46 58 حىيه6000ؤكل مً   -3000مً  3

 3.73 14 حىيه9000ؤكل مً   -6000مً  4

 2.13 8 حىيه ؿإهثر 9000 5

 %100 375 إحمالي

 ٌ ( 14) زكم حدو

 ) الدزاطت عيىت ألطس الؼهسو  الدزل
ً
 (جلسيبا

 
 ؤن بَاعه في الىاعصة البياهاث وجبحن الخ٣غيب؛ وظه ٖلى الضعاؾت ٖيىت ألؾغ الكهغر  الضزل( 14) ع٢م الجضو٫  يىار

 ما ؤن خحن في ،"ظىيه 3000 مً ؤ٢ل ــ 1000 مً" ألؾغهم الكهغر  الضزل يبلٜ الٗيىت بظمالي مً% 69.6 وؿبخه ما

 الظيً ؤولئ٪ ؤما ،"ظىيه6000 مً ؤ٢ل ــ 3000 مً" ألؾغهم الكهغر  الضزل يتراوح الٗيىت بظمالي مً% 15.46 وؿبخه

 ما ؤن خحن في الٗيىت، بظمالي مً% 9.06 وؿبخه ما ق٩لىا ٣ٞض" ظىيه 1000 مً ؤ٢ل" ألؾغهم الكهغر  الضزل جغاوح
 وؿبخه ما يلحهم ،"ظىيه9000 مً ؤ٢ل ــ 6000 مً"  ألؾغهم الكهغر  الضزل جغاوح الٗيىت بظمالي مً% 3.73 وؿبخه

". ٞإ٦ثر ظىيه 9000" ألؾغهم الكهغر  الضزل بلٜ الٗيىت بظمالي مً% 2.13
  ألؾغهم الكهغر  الضزل يٗض الضعاؾت ٖيىت يمً اإلابدىزحن ؤٚلب ؤن الؿاب٣ت البياهاث مً ويالخٔ

ً
 ٧ىهه مدضوصا

خباع في ويٗىا ما بطا الؾيما ، ظىيه3000 مً وؤ٢ل 1000 بحن ما يتراوح  ٖلى مىػٕ ٖاصة ي٩ىن  الضزل هظا ؤن الٖا

ت مً م٩ىهت ؤؾغة (. وألام ألاب بلى باإلياٞت ؤلازىة) ألاٞغاص مً مجمٖى
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:  للىالددً الخعليمي اإلاظخىي  -5

 اإلاظخىي الخعليمي م
 ألامهاث آلاباء

 % ن % ن

 15.2 57 3.73 14 ؤمي 1

 11.46 43 5.6 21 دلسؤ و دىخب 2

 26.13 98 12 45 مؤ ل ؤكل مً مخىطى 3

 32.53 122 43.2 162 مؤ ل مخىطى 4

 7.46 28 10.4 39 مؤ ل ؿىق مخىطى 5

 6.13 23 18.4 69 مؤ ل حامعي 6

 1.06 4 6.66 25 مؤ ل ؿىق حامعي 7

 %100 375 %100 375 إحمالي

 ٌ ( 15) زكم حدو

 الدزاطت لعيىت للىالددً الخعليمي اإلاظخىي 

% 43.2 وؿبت لدك٩ل مخىؾِ ماهل ٖلى الخانلحن البدض ٖيىت آباء وؿبت اعجٟإ( 15) ع٢م الجضو٫  بياهاث جىار 
 ظاءث زم ظامعي، ماهل ٖلى الخانلحن آلاباء قغيدت جمشل الٗيىت بظمالي مً% 18.4 وؿبت يلحها الٗيىت، بظمالي مً

 بظمالي مً% 12 بىا٢٘( بٖضاصيت ؤو ابخضاثيت) مخىؾِ مً ؤ٢ل ماهل ٖلى الخانلحن آلاباء قغيدت ؤ٢ل وبيؿبت
 وؿبت يلحها مخىؾِ، ٞى١  ماهل ٖلى الخانلحن آلاباء قغيدت جمشل الٗيىت بظمالي مً% 10.4 وؿبت يلحها الٗيىت،

 ٖليا صعاؾاث صبلىم) بحن ما يتراوح ظامعي ٞى١  ماهل ٖلى الخانلحن آلاباء قغيدت جمشل الٗيىت بظمالي مً% 6.66

 ماهل ؤر ٖلى الخهى٫  صون  وال٨خابت بال٣غاءة بإلاام مجغص لضيهم الظيً آلاباء قغيدت ؤما ،(ص٦خىعاه ؤو ماظؿخحر ؤو
  الٗيىت، بظمالي مً% 5.6 وؿبخه ما ٞيمشلىن 

ً
. الٗيىت بظمالي مً% 3.73 وؿبخه ما ألاميحن آلاباء قغيدت ق٩لذ وؤزحرا

 الخٗليمي باإلاؿخىي  م٣اعهت البدض ٖيىت ألمهاث الخٗليمي اإلاؿخىي  في الازخالٞاث بٌٗ وظىص جبحن ٣ٞض اإلا٣ابل وفي
  ألا٦ثر ألاولى الكغيدت باؾخصىاء لآلباء

ً
 ٖلى الخانالث البدض ٖيىت ؤمهاث وؿبت اعجٟإ اجضر خيض بالٗيىت، جمشيال

 قغيدت جمشل الٗيىت بظمالي مً% 26.13 وؿبت يلحها الٗيىت، بظمالي مً% 32.53 وؿبت لدك٩ل مخىؾِ ماهل
 بظمالي مً% 15.2 وؿبخه ما ألامياث ألامهاث قغيدت ق٩لذ بيىما مخىؾِ، مً ؤ٢ل ماهل ٖلى الخانالث ألامهاث

 الٗيىت، بظمالي مً% 11.46 وؿبخه بما ٣ِٞ وي٨خبن ي٣غؤن اللىاحي ألامهاث قغيدت ؤ٢ل وبيؿبت ظاءث زم الٗيىت،
% 6.13 وؿبت يلحها ، مخىؾِ ٞى١  ماهل ٖلى الخانالث ألامهاث قغيدت جمشل الٗيىت بظمالي مً% 7.46 وؿبت يلحها
 ماهل ٖلى الخانالث ألامهاث قغيدت ؤما امعي،ط ماهل ٖلى الخانالث ألامهاث قغيدت جمشل الٗيىت بظمالي مً

. الٗيىت بظمالي مً% 1.06 وؿبخه ما ٞك٩لً ظامعي ٞى١ 
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  يٗض للىالضيً الخٗليمي اإلاؿخىي  ؤن ٞيه ق٪ ال ومما 
ً
  ٖامال

ً
 اإلاؿاولت الغثيؿت اإلااؾؿاث ؤخض حٗض ألاؾغة ٧ىن  مهما

 اليؿب ج٨ك٠ ٦ما مدضوص و٧ىهه للىالضيً الخٗليمي اإلاؿخىي  جضوي ؤن خحن في لؤلبىاء، الاظخماٖيت الخيكئت ًٖ
 الخانلحن مً الؿىاء خض ٖلى وألامهاث آلاباء مً ألا٦بر الكغيدت ٧اهذ خيض بالجضو٫؛ اإلاخًمىت للٟئاث اإلائىيت

يت جش٣ي٠ بمهمت لل٣يام مجهم ٦شحر ياهل ال ٢ض مخىؾِ؛ حٗليمي ماهل ٖلى  الخىٓيماث ؤ٩ٞاع بسُىعة ألابىاء وجٖى
ت ةؤلاعهابي حرها اإلاخُٞغ  ٖيىت يمً الكباب لتزويض الغثيؿت اإلاهاصع ؤخض ٢هىع  يٗجى ٦ما هضامت، ؤ٩ٞاع مً ٚو

. ؤ٩ٞاع مً جدمله وما الخىٓيماث هظه َبيٗت خى٫  مٗخضلت بأعاء البدض

:  ؤلاهترهذ عبر الاحخماعي الخىاؿل ػبياث اطخسدام مدي -6

 % ن اإلاخؼحر م

 81.06 304 وعم 1

 18.93 71 ال 2

 %100 375 إحمالي

 ٌ ( 16) زكم حدو

 ؤلاهترهذ عبر الاحخماعي الخىاؿل ػبياث اطخسدام مدي

 الاظخماعي الخىانل قب٩اث ؤخض يؿخسضمىن  الضعاؾت ٖيىت مٟغصاث مٗٓم ؤن( 16) ع٢م الجضو٫  بياهاث مً يخضر
 بظمالي مً% 18.93 هدى ق٩لذ وؿبت بالىٟي ؤقاعث خحن في ، الٗيىت بظمالي مً% 81.06 بلٛذ بيؿبت ؤلاهترهذ ٖبر

. الٗيىت
 ؤو آلالي الخاؾب ؤظهؼة ٖبر ؾىاء الخضيشت؛ للخ٣ىيت الكباب ا٢خىاء مٗضالث جؼايض ْل في َبيٗيت هديجت هظه وحٗض

 الضزل مً ظؼء ال٢خُإ طل٪ ايُغه ولى ختى امخال٦ها ٖلى الكباب مً ٦شحر يدغم والتي اإلاخُىعة، اإلاىبايالث

غاى عبما اإلاسهو . ألامغ لهظا ؤزغي  أٚل

: العيىت ؤؿساد يظخسدمها التي الاحخماعي الخىاؿل ػبياث -7

 % ن ػبياث الخىاؿل الاحخماعي م

 Facebook 174 36.09 ؿيع بىن  1

 WhatsApp 144 29.87  واحظاب  2

 Twitter 85 17.63 جىيتر 3

 Skype 27 5.60 طيادب  4

 YouTube 29 6.01 دىجيىب 5

 4.77 23 ؤزسي  6

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwjpk_eDwv7IAhXGkSwKHURmCo4&url=https%3A%2F%2Fwww.whatsapp.com%2F%3Fl%3Dar&usg=AFQjCNFJO-gvFAXzPcqF_G2IprKg-ADa2Q
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 )**( )*( 482 إحمالي

 ٌ ( 17) زكم حدو

 (بىعم ؤحاب إلاً) العيىت ؤؿساد يظخسدمها التي الاحخماعي الخىاؿل ػبياث

  وذلً بىعم ؤحابىا مً ؤعداد الخىسازاث ججاوشث )*(-
ً

 مً بإهثر ؤحابىا اإلابدىزحن بعم ألن هٌسا

 الاحخماعي الخىاؿل ػبياث مً ػبىت مً ألهثر اطخسدامهم عً عبر بعلهم ؤن بمعنى) إحابت

(. ذاجه الىكذ في

. الخىسازاث دسف ؿيما إليه اإلاؼاز الظبب لىـع% 100 اإلائىيت اليظبت ججاوشث )**(-

 يؿخسضمها التي الاظخماعي الخىانل قب٩اث  ؤ٦ثر حٗض" Facebook بى٥ ٞيـ" ؤن( 17) ع٢م الجضو٫  بياهاث جىار
 زم الٗيىت، ظماليب مً% 29.87 وؿبخه بما" WhatsApp الىاحؿاب" يلحها الٗيىت، بظمالي مً% 36.09 وؿبت الٗيىت ؤٞغاص

% 6.01 وؿبخه ما ق٩لىا ٣ٞض" YouTubeيىجيىب" الـ مخهٟخي ؤما الٗيىت، بظمالي مً% 17.63 بىا٢٘" Twitter جىيتر"
 ،"Skype ؾ٩ايب" مؿخسضمي مً ٧ىنهم بلى الٗيىت بظمالي مً% 5.60 بلٛذ وؿبت ؤقاعث خحن في الٗيىت، بظمالي مً

(. بن ليى٨ض ،+  ظىظل ، بوؿخجغام: )وقملذ ؤزغي  قب٩اث الٗيىت بظمالي مً% 4.77 هدى ق٩لذ وؿبت ط٦غث بيىما

 ؤ٦ثر ؤن مً ( 2015 الٗغبي، الٗالم في الاظخماعي الخىانل وؾاثل ج٣غيغ) بليه ؤقاع ما م٘ مدؿ٣ت الىخاثج هظه وجإحي
 بك٩ل الىاؽ م٘ للخىانل الاظخماعي الخىانل وؾاثل يؿخسضمىن  الٗغبي الٗالم في اإلاؿخسضمحن هه٠ مً

  ألا٦ثر اإلاىهخان آب واحـ و بى٥ ٞيـ ويٗخبر ؤؾاسخي،
ً
 صو٫  ظمي٘ في الاظخماعي الخىانل وؾاثل بحن اؾخسضاما

  وبلٛذ الٗغبي؛ الٗالم
ً
 ٖلى اإلاؿخسضمحن مً% 94 هدى مهغ في آب واحـ و بى٥ الٟيـ مؿخسضمي وؿبت جدضيضا

 .وظىظل ويىجيىب جىيتر ٞحها بما ألازغي  الكب٩اث طل٪ يلي الؿىاء، خضا

  

                                                           

مة رواد التواصل االجتماعي العريب، ق(: 5 20)ادللخص التنفيذي  :تقرير وسائل التواصل االجتماعي في العالم العربي -  
http://arabsmis.ae/reports/ASMISArabicReport.pdf 

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwjpk_eDwv7IAhXGkSwKHURmCo4&url=https%3A%2F%2Fwww.whatsapp.com%2F%3Fl%3Dar&usg=AFQjCNFJO-gvFAXzPcqF_G2IprKg-ADa2Q
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  داعؽ  –اإلاخوسؿت للخىٌيماث لالهلمام الؼباب اطخلواب عىامل (-ب)
ً
 :همىذحا

 :الاحخماعيت العىامل -1

 إحمالي ال إلى خٍد ما وعم العىامل الاحخماعيت م

1 
كعف السكابت ألاطسيت وعدم ممازطت ألاطسة 

 .لدوز ا على الىدى اإلاولىب

 375 95 45 235 ن

% 62.66 12 25.33 100% 

2 
جساحع دوز اإلاؤطظاث الخعليميت في جثليف 

 .وجىعيت الؼباب

 375 110 48 217 ن

% 57.86 12.8 29.33 100% 

3 
عدم اطخؼالٌ اإلاجخمع لواكاث الؼباب 

 .بؼيل مىاطب

 375 51 65 259 ن

% 69.06 17.33 13.6 100% 

4 
معاهاة اإلاجخمع اإلاـسو مً مؼىالث ؤلاطيان 

 .وجإزس طً الصواج وػحر ا

 375 25 82 268 ن

% 71.46 21.86 6.66 100% 

5 
كعف مـهىم اإلاظؤوليت الاحخماعيت لدي 

 .بعم الؼباب

 375 199 67 109 ن

% 29.06 17.86 53.06 100% 

6 
كعف الاهخماء والؼعىز باإلاىاهىت لدي 

 .بعم الؼباب

 375 247 53 75 ن

% 20 14.13 65.86 100% 

7 

الـخىت الوابـيت اعخماد داعؽ على بث 

والخعـب ػحر الىاعي لدي بعم الؼباب 

 .اإلاخدمع

 375 145 34 196 ن

% 52.26 9.06 38.66 100% 

8 
إدمان بعم الؼباب للمسدزاث كد دىىن 

 وزاء اهلمامه لداعؽ
ً
 .طببا

 375 10 87 278 ن

% 74.13 23.2 2.66 100% 

9 
الـسؾ في اإلاجخمع حعد  اإلاظاواة وجياؿؤ عدم

 للخوسؾ الـىسو والاهلمام لداعؽ
ً
 .طببا

 375 46 35 294 ن

% 78.4 9.33 12.26 100% 

 .ازجـاع وظبت ألاميت في اإلاجخمع وبحن الؼباب 10
 375 143 49 183 ن

% 48.8 13.06 38.13 100% 

11 
دؤزس ألاؿدكاء اإلاخوسؿحن في حرب الؼباب 

 .للخىٌيماث اإلادؼددة هداعؽ

 375 45 78 252 ن

% 67.2 20.8 12 100% 

12 
جدوي اإلاظخىي الخعليمي والثلافي للىالددً كد 

 في اعخىاق ؤؿياز مخوسؿت
ً
 .دىىن طببا

 375 73 57 245 ن

% 65.33 15.2 19.46 100% 

13 

كلت مىاؿر الترويذ اإلاخاخت ؤمام الؼباب 

لخـسيؽ هاكاتهم واطخؼالٌ وكذ ؿساػهم 

 .بوسيلت مؼسوعت

 375 88 20 267 ن

% 71.2 5.33 23.46 100% 

 375 92 28 255 ناطخعداد بعم الؼباب اإلاظبم هىنهم مً  14
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 %100 24.53 7.46 68 % .ؤصخاب الظىابم وطيئ الظمعت

15 
ػعىز بعم الؼباب بالتهميؽ الاحخماعي 

 .وجدوي ؤوكاعهم اإلاعيؼيت ملازهت بأزسيً

 375 63 11 301 ن

% 80.26 2.93 16.8 100% 

 ٌ  (18) زكم حدو
 داعؽ لخىٌيم لالهلمام الؼباب الطخلواب الاحخماعيت العىامل

 ٖيىت هٓغ وظهت مً صاٖل لخىٓيم لالهًمام الكباب الؾخ٣ُاب الاظخماٖيت الٗىامل( 18) ع٢م الجضو٫  يىار
 قٗىع  ؤن يغون الٗيىت بظمالي مً% 80.26 وؿبخه بما الكباب مٗٓم ؤن ؾيا٢ه في الىاعصة البياهاث وجبحن الضعاؾت؛

  ألا٦ثر الٗامل يٗض بأزغيً م٣اعهت اإلاٗيكيت ؤوياٖهم وجضوي الاظخماعي بالتهميل الكباب بٌٗ
ً
اع، هظا في جإزحرا  ؤلَا

  الٗيىت، بظمالي مً% 78.4 وؿبخه بما اإلاجخم٘ في الٟغم وج٩اٞا اإلاؿاواة ٖضم طل٪ يلي
ً
 بٌٗ بصمان ًٖ ًٞال

 وجإزغ ؤلاؾ٩ان مك٨الث مً اإلاهغر  اإلاجخم٘ مٗاهاة زم الٗيىت، بظمالي مً% 74.13 وؿبخه بما للمسضعاث الكباب
حرها الؼواط ؾً  لخٟغيٜ الكباب ؤمام اإلاخاخت الترويذ مىاٞظ ٢لت و٦ظل٪ الٗيىت، بظمالي مً% 71.46 وؿبخه بما ٚو

 اؾخٛال٫ ٖضم ؤن ٦ما الٗيىت، بظمالي مً% 71.2 وؿبخه بما مكغوٖت بُغي٣ت ٞغاٚهم و٢ذ واؾخٛال٫ َا٢اتهم
 الٗيىت، بظمالي مً% 69.06 بلٛذ وؿبت ط٦غث ٦ما اإلاازغة الٗىامل مً يٗض مىاؾب بك٩ل الكباب لُا٢اث اإلاجخم٘

 بظمالي مً% 68 وؿبخه بما الؿمٗت وؾحئ الؿىاب٤ ؤصخاب مً ٧ىنهم اإلاؿب٤ الكباب بٌٗ اؾخٗضاص و٦ظل٪

حن ألانض٢اء جإزحر بلى الؿبب الٗيىت بظمالي مً% 67.2 وؿبخه ما ؤعظ٘ ٦ما الٗيىت،  الكباب ظظب في اإلاخُٞغ
  ٦ضاٖل، اإلادكضصة للخىٓيماث

ً
  ي٩ىن  ٢ض للىالضيً والش٣افي الخٗليمي اإلاؿخىي  جضوي ٞةن ؤيًا

ً
 ؤ٩ٞاع اٖخىا١ في ؾببا

ت   وطل٪ مخُٞغ
ً
 ألاؾغيت الغ٢ابت ي٠ٗ بن بل الٗيىت، بظمالي مً% 65.33 بلٛذ وؿبت ٖىه ٖبرث ما ٖلى اٖخماصا

ضم  بلٛذ وؿبت جغي  ما هدى ٖلى الكباب بٌٗ جُٝغ في يازغ اإلاُلىب الىدى ٖلى لضوعها ألاؾغة مماعؾت ٖو

  الٗيىت، بظمالي مً% 62.66
ً
 بظمالي مً% 48.8 هدى بلٛذ بيؿبت الكباب وبحن اإلاجخم٘ في ألاميت وؿبت اعجٟإ وؤزحرا

يت جش٣ي٠ في الخٗليميت اإلااؾؿاث صوع  جغاظ٘ طل٪ يلي الٗيىت،  الٗيىت، بظمالي مً% 57.86 وؿبخه بما الكباب وجٖى

% 52.26 وؿبخه بما اإلاخدمـ الكباب بٌٗ لضي الىاعي ٚحر والخٗهب الُاثٟيت الٟخىت بض ٖلى صاٖل اٖخماص زم
. الٗيىت بظمالي مً

  ألا٢ل بىنٟهما الاظخماٖيت الٗىامل يمً يبرػان ٖامالن ٞشمت اإلا٣ابل، وفي
ً
 لالهًمام الكباب اؾخ٣ُاب في جإزحرا

 ؤ٦ضث ما هدى ٖلى الكباب بٌٗ لضي باإلاىاَىت والكٗىع  الاهخماء ي٠ٗ:  مً ٧ل في ويخمشالن صاٖل؛ لخىٓيم
 وؿبخه بما الكباب بٌٗ لضي الاظخماٖيت اإلاؿاوليت مٟهىم ي٠ٗ و الٗيىت، بظمالي مً% 65.86 بلٛذ وؿبت

 .الٗيىت بظمالي مً% 53.06
 وجدؿحن الاظخماٖيت مكاع٦تهم وجٟٗيل إلصماظهم الجهىص مً مؼيض بلى بداظت الكباب ؤن ٖلى ؾب٤ مما ويؿخض٫

 الٗىامل ؤبغػ  حٗض الٗىامل جل٪ ٧ىن  الاظخماٖيت؛ والٗضالت اإلاؿاواة مً ؤ٦بر ٢ضع ويمان اإلاٗيكيت ؤوياٖهم
ت ؤلاعهابيت للخىٓيماث الكباب الؾخ٣ُاب اإلاغجخت  .الضعاؾت ٖيىت آعاء ج٨ك٠ ٦ما اإلاخُٞغ
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 :الاكخـاددت العىامل -2

 وعم العىامل الاكخـاددت م
إلى خٍد 

 ما
 ال

 إحمالي

1 

 
ً
الـلس وؿعىبت ألاوكاع اإلااددت حعد طببا

الهلمام بعم الؼباب لخىٌيماث مخوسؿت 

 .هداعؽ

 375 70 7 298 ن

% 79.46 1.86 18.66 100% 

2 
اطخؼالٌ جىٌيم داعؽ إلاعاهاة الؼباب مً 

 .البوالت لخجىيد م

 375 6 18 351 ن

% 93.6 4.8 1.6 100% 

3 

السؿا يت العاليت وازجـاع اإلاظخىي 

 في اهلمام 
ً
الاكخـادو كد جىىن طببا

 .الؼباب لداعؽ

 375 353 9 13 ن

% 3.46 2.4 94.13 100% 

4 
عدم وحىد مىجصاث اكخـاددت ملمىطت في 

 .الىاكع اإلاـسو بسؤو  ؤالء الؼباب

 375 82 15 278 ن

% 74.13 4 21.86 100% 

 ٌ ( 19) زكم حدو

 داعؽ لخىٌيم لالهلمام الؼباب الطخلواب الاكخـاددت العىامل

 ٖيىت هٓغ وظهت مً صاٖل لخىٓيم لالهًمام الكباب الؾخ٣ُاب الا٢خهاصيت الٗىامل( 19) ع٢م الجضو٫  يىار

 الٗيىت بظمالي مً% 93.6 وؿبخه بما الكباب مً الٗٓمى الٛالبيت ؤن بَاعه في الىاعصة البياهاث وج٨ك٠ الضعاؾت؛
 وؿبخه ما ؤقاع بيىما ، لخجىيضهم البُالت مً الكباب مٗاهاة اؾخٛال٫ ٖلى يٗمل صاٖل جىٓيم بإن يٗخ٣ضون 

  حٗض اإلااصيت ألاويإ ونٗىبت ال٣ٟغ ؤن بلى الٗيىت بظمالي مً% 79.46
ً
 لخىٓيماث الكباب بٌٗ الهًمام ؾببا

ت  بظمالي مً% 74.13 بغؤر اإلاهغر  الىا٢٘ في ملمىؾت ا٢خهاصيت مىجؼاث وظىص ٖضم طل٪ يلي ٦ضاٖل، مخُٞغ
  و٧ان ، الٗيىت

ً
اهيت ل٩ىن  الٗيىت بظمالي مً% 94.13 جىاػر  وؿبت مٗاعيت الٞخا  اإلاؿخىي  واعجٟإ الٗاليت الٞغ

  ج٩ىن  ٢ض الا٢خهاصر
ً
  يغوهه خيض لضاٖل؛ الكباب اهًمام في ؾببا

ً
. مازغ ٚحر ٖامال

 وجإزحرها اليؿبي الخغمان هٓغيت بَاع في بليه ؤلاقاعة ؾب٤ ما م٘ مجملها في جدؿ٤ الا٢خهاصيت الٗىامل ؤن ويالخٔ
ت، ؤلاعهابيت للخىٓيماث واؾخ٣ُابهم الكباب ٖلى  ؛ اإلاخاخت الٗمل ٞغم وجًائ٫  بالبُالت يخٗل٤ ما زانت اإلاخُٞغ

 
ً
. ألاؾاؾيت َمىخاتهم جد٣ي٤ ًٖ بالعجؼ وقٗىع  بخباٍ مً هٟىؾهم في طل٪ يىلضه ٢ض إلاا هٓغا
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 :الظياطيت العىامل -3

 إحمالي ال إلى خٍد ما وعم العىامل الظياطيت م

1 
إخبان بعم الؼباب مً ألاوكاع 

 .الظياطيت بــت عامت

 375 148 26 201 ن

% 53.6 6.93 39.46 100% 

 .كعف الدوز الظياس ي للؼباب 2
 375 149 39 187 ن

% 49.86 10.4 39.73 100% 

3 
في معالجت كعف دوز الخىىمت اإلاـسيت 

 .مؼاول الؼباب الـعليت

 375 19 10 346 ن

% 92.26 2.66 5.06 100% 

4 
عدم ا خمام ألاخصاب الظياطيت اللابمت 

 .بمؼاول الؼباب

 375 63 43 269 ن

% 71.73 11.46 16.8 100% 

 ٌ ( 20) زكم حدو

 داعؽ لخىٌيم لالهلمام الؼباب الطخلواب الظياطيت العىامل

 ٖيىت هٓغ وظهت مً صاٖل لخىٓيم لالهًمام الكباب الؾخ٣ُاب الؿياؾيت الٗىامل( 20) ع٢م الجضو٫  يىار
 الٗيىت بظمالي مً% 92.26 وؿبخه بما الكباب مً الٗٓمى الٛالبيت ؤن ؾيا٢ه في الىاعصة البياهاث وج٨ك٠ الضعاؾت؛
  الٗىامل ؤ٦ثر هى الٟٗليت الكباب مكا٧ل مٗالجت في اإلاهغيت الخ٩ىمت صوع  ي٠ٗ ؤن يٗخ٣ضون 

ً
 هظا في جإزحرا

 بمكا٧ل ال٣اثمت الؿياؾيت ألاخؼاب اهخمام ٖضم بلى الٗيىت بظمالي مً% 71.73 وؿبخه ما ؤقاع بيىما الكإن،
 ، الٗيىت بظمالي مً% 53.6 وؿبخه بما ٖامت بهٟت الؿياؾيت ألاويإ مً الكباب بٌٗ بخباٍ طل٪ يلي ، الكباب

. الٗيىت بظمالي مً% 49.86 وؿبخه بما للكباب الؿياسخي الضوع  ي٠ٗ بلى بياٞت

  ويبضو
ً
 ؛ خاؾم هدى ٖلى إلاكا٧لهم الخهضر في الخ٩ىمت صوع  ب٠ًٗ اإلاخٗل٤ الٗامل ٖلى الكباب جغ٦حز للىٓغ الٞخا

 هدى اإلايل مً ال٨شحريً ي٣ي ما مجها يٗاوي التي إلاك٨الجه خ٣ي٣يت مٗالجت ييخٓغ اإلاهغر  الكباب ؤن بلى يكحر ما
ت ؤ٩ٞاع اٖخىا١  ؤ٦ثر مك٨التهم جٟا٢مذ ما بطا ب٨ٗـ لظل٪ اإلاىاؾب اإلاىار ييهئ ال ألا٢ل ٖلى ؤو هضامت ؤو مخُٞغ

 .ٖالط صون 

 :الىـظيت العىامل -4

 إحمالي ال إلى خٍد ما وعم العىامل الىـظيت م

1 
معاهاة بعم الؼباب مً اكوساباث 

 
ً
 .هـظيت جؤزس على كسازاتهم عمىما

 375 253 17 105 ن

% 28 4.53 67.46 100% 

2 

الىلمت على اإلاجخمع وهسا يخه كد جىىن 

 في اطخعداد بعم الؼباب لالهلمام 
ً
طببا

 .لداعؽ

 375 54 9 312 ن

% 83.2 2.4 14.4 100% 
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3 
زػبت الؼباب في إزباث ذاتهم وجإهيد 

 .كدزاتهم

 375 74 36 265 ن

% 70.66 9.6 19.73 100% 

 .الؼهسةدىلم الؼباب لداعؽ بدثا عً  4
 375 165 21 189 ن

% 50.4 5.6 44 100% 

5 
دىلم الؼباب لداعؽ بداؿع الخجسبت 

 .وخب اإلاؼامسة

 375 235 62 78 ن

% 20.8 16.53 62.66 100% 

6 
حعاهف بعم الؼباب مع كلادا داعؽ 

 .كد ددؿعهم لالهلمام إلحهم

 375 75 13 287 ن

% 76.53 3.46 20 100% 

 ٌ ( 21) زكم حدو

 داعؽ لخىٌيم لالهلمام الؼباب الطخلواب الىـظيت العىامل

 ٖيىت هٓغ وظهت مً صاٖل لخىٓيم لالهًمام الكباب الؾخ٣ُاب الىٟؿيت الٗىامل( 21) ع٢م الجضو٫  يىار
 ؤن جغي  الٗيىت بظمالي مً% 83.2 وؿبخه بما الكباب مً ألا٦بر اليؿبت ؤن ٞيه، اإلاخًمىت البياهاث وجبحن الضعاؾت؛

  ج٩ىن  ٢ض و٦غاهيخه اإلاجخم٘ ٖلى الى٣مت
ً
 بٌٗ حٗا٠َ طل٪ يلي لضاٖل، لالهًمام الكباب بٌٗ اؾخٗضاص في ؾببا

  الٗيىت، بظمالي مً% 76.53 وؿبخه بما بلحهم لالهًمام يضٞٗهم ٢ض ما صاٖل ٢ًايا م٘ الكباب
ً
بت ًٖ ًٞال  ٚع

 ًٖ بدشا لضاٖل الكباب اهًمام زم الٗيىت، بظمالي مً% 70.66 وؿبخه بما ٢ضعاتهم وجإ٦يض طاتهم بزباث في الكباب
. الٗيىت بظمالي مً% 50.4 وؿبخه بما الكهغة

لى  ٧ىنهما هاخيت مً الكباب ظاهب مً بمٗاعيت خٓيا ٢ض الىٟؿيت الٗىامل يمً ٖامالن زمت آلازغ، الجاهب ٖو
 بٌٗ مٗاهاة في ألاو٫  الٗامل ويخمشل صاٖل، لخىٓيم لالهًمام الكباب اؾخ٣ُاب في هٓغهم وظهت مً يازغان ال

  ٢غاعاتهم ٖلى جازغ هٟؿيت ايُغاباث مً الكباب
ً
 بيىما الٗيىت، بظمالي مً% 67.46 بلٛذ وؿبت ط٦غث ٦ما ٖمىما

 بظمالي مً% 62.66 وؿبخه بما اإلاٛامغة وخب الخجغبت بضاٞ٘ لضاٖل الكباب اهًمام في الشاوي الٗامل يخمشل

 .الٗيىت
 ٞئت ظاهب مً اإلاجخم٘ ججاه الٗضاثيت اإلاكاٖغ بٌٗ زمت بإهه يخٗل٤ ألابغػ  الٗامل ؤن ًٖ الىخاثج هظه وج٨ك٠

ًاء مً مؼيض ججىيض في صاٖل حؿدشمغها ٢ض اإلاهغر؛ الكباب مً ٢ليلت ها ألٖا  وجضخيمها؛ ٖلحها بالتر٦حز لهٟٞى

.  جباَا صون  ؤؾبابها ومٗالجت بلحها الاهدباه مهغ في اإلاٗىيت ألاظهؼة ٖلى يجضع الخؿاؾيت في ٚايت مؿإلت بالُب٘ وهي
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 :  الددييت العىامل -5

 إحمالي ال إلى خٍد ما وعم العىامل الددييت م

1 
عدم الـهم الصخيذ لىـىؾ الؼسيعت 

 .ؤلاطالميت اإلاعخدلت

 375 40 11 324 ن

% 86.4 2.93 10.66 100% 

 .كعف الخىعيت الددييت ؤو كـىز ا 2
 375 123 67 185 ن

% 49.33 17.86 32.8 100% 

3 

الاعخلاد ؤن جىٌيماث مخوسؿت هداعؽ 

على ؿىاب وجداؿع عً الددً ؤلاطالمي في 

 .مىاحهت ألاعداء

 375 52 10 313 ن

% 83.46 2.66 13.86 100% 

4 

جلليددت الخواب الددني وعدم كدزجه على 

مجازاة العـس ومساهبت الؼباب بلؼت 

 .دـهمىنها

 375 78 23 274 ن

% 73.06 6.13 20.8 100% 

5 
جـىيس داعؽ ؤن ما جلىم به مً ؤعماٌ 

 .يعد مً ؤهىاع الجهاد وحصاءه الجىت

 375 55 64 256 ن

% 68.26 17.06 14.66 100% 

6 
حاذبيت ؿىسة إعالن داعؽ إلوؼاء دولت 

 .إطالميت

 375 111 75 189 ن

% 50.4 20 29.6 100% 

 ٌ ( 22) زكم حدو

 داعؽ لخىٌيم لالهلمام الؼباب الطخلواب الددييت العىامل
 

 ٖيىت هٓغ وظهت مً صاٖل لخىٓيم لالهًمام الكباب الؾخ٣ُاب الضيييت الٗىامل( 22) ع٢م الجضو٫  يىار
 ٖضم ؤن يٗخ٣ضون  الٗيىت بظمالي مً% 86.4 وؿبخه بما الكباب ٚالبيت ؤن بَاعه في الىاعصة البياهاث وجبحن الضعاؾت؛

خ٣اص طل٪ يلي الهضص، هظا في الٗىامل ؤهم حٗض عبما اإلاٗخضلت ؤلاؾالميت الكغيٗت لىهىم الصخيذ الٟهم  بإن الٖا

ت جىٓيماث ضاء مىاظهت في ؤلاؾالمي الضيً ًٖ وجضاٞ٘ نىاب ٖلى ٦ضاٖل مخُٞغ  مً% 83.46 وؿبخه بما ألٖا
ضم الضيجي الخُاب لخ٣ليضيت بياٞت الٗيىت، بظمالي  هايٟهمىن  بلٛت الكباب ومساَبت الٗهغ مجاعاة ٖلى ٢ضعجه ٖو

 الجهاص ؤهىإ مً يٗض ؤٖما٫ مً به ج٣ىم ما ؤن صاٖل جهىيغ زم الٗيىت، بظمالي مً% 73.06 بلٛذ وؿبت ط٦غث ٦ما

 اٖخ٣اصهم بلى الٗيىت بظمالي مً% 50.4 وؿبخه ما ؤقاع بيىما الٗيىت، بظمالي مً% 68.26 وؿبخه بما الجىت وظؼاءه
  بؾالميت، صولت إلوكاء صاٖل بٖالن ٨ٞغة ظاطبيت الكباب ببٌٗ الخٛغيغ ؤؾباب مً بإن

ً
 ي٠ٗ ًٖ ًٞال

يت . الٗيىت بظمالي مً% 49.33 وؿبخه بما ٢هىعها ؤو الضيييت الخٖى
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 ألا٩ٞاع إلاٗالجت الٗال٢ت طاث اإلاهغر  اإلاجخم٘ ماؾؿاث جخهضي ؤن يغوعة بلى مجملها في اإلابيىت الىخاثج هظه وحكحر
ت ت ؤ٩ٞاعهم جصخيذ ؤظل مً الكباب مً اإلاىاؾبت الىؾاثل ب٩اٞت والا٢تراب اإلاخُٞغ  بًٗهم ومٗخ٣ضاث اإلاٛلَى

 .اإلاكىهت

 : والدعابيت ؤلاعالميت العىامل -6

 إحمالي ال إلى خٍد ما وعم العىامل ؤلاعالميت والدعابيت م

1 

اطخؼالٌ داعؽ للمىاكع ؤلالىتروهيت 

وػبياث الخىاؿل الاحخماعي في ججىيد 

 .الؼباب والخإزحر علحهم

 375 60 4 311 ن

% 82.93 1.06 16 100% 

2 

ؤطهمذ بعم اللىىاث الخلـصيىهيت في 

الترويج  لألؿياز اإلاخوسؿت بحن الؼباب 

 (.بلـد ؤو دون كـد)

 375 71 8 296 ن

% 78.93 2.13 18.93 100% 

3 

جمحز داعؽ في الدعادت والترويج للخىٌيم 

وؤ داؿه كد ول مً دسالـهم السؤو و 

 .اإلاعخلد

 375 104 53 218 ن

% 58.13 14.13 27.73 100% 

4 

إعجاب الؼباب بمٌا س اللىة في 

الـيددى اث التي جبثها  داعؽ كد جىىن 

 في اهلمامهم لها
ً
 .طببا

 375 59 47 269 ن

% 71.73 12.53 15.73 100% 

5 
بث جىٌيم داعؽ إلاا يظميه اهخـازاجه 

 .اإلاخخاليت في مىاحهت مً يعخبر م ؤعداءه

 375 151 14 210 ن

% 56 3.73 40.2 100% 

6 

اطخسدام داعؽ لأللعاب ؤلالىتروهيت 

لعبت : مثاٌ)الجرابت لخجىيد الؼباب 

 (.ؿليل الـىازم

 375 89 20 266 ن

% 70.93 5.33 23.73 100% 

7 
الدكت والجىدة العاليت للمىاد الظمعيت 

 .والبـسيت التي دبثها جىٌيم داعؽ

 375 144 38 193 ن

% 51.46 10.13 38.4 100% 

8 
كـىز الخىعيت عبر وطابل ؤلاعالم بسوىزة 

 .داعؽ

 375 99 28 248 ن

% 66.13 7.46 26.4 100% 

 ٌ  (23) زكم حدو

 داعؽ لخىٌيم لالهلمام الؼباب الطخلواب والدعابيت ؤلاعالميت العىامل

الميت الٗىامل( 23) ع٢م الجضو٫  يىار  هٓغ وظهت مً صاٖل لخىٓيم لالهًمام الكباب الؾخ٣ُاب والضٖاثيت ؤلٖا
 بظمالي مً% 82.93 وؿبخه بما الكباب مً ألا٦بر اليؿبت ؤن ؾيا٢ه في الىاعصة البياهاث وج٨ك٠ الضعاؾت؛ ٖيىت
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 ٖلحهم والخإزحر الكباب ججىيض في الاظخماعي الخىانل وقب٩اث ؤلال٨تروهيت للمىا٢٘ صاٖل اؾخٛال٫ يايضون  الٗيىت

 لؤل٩ٞاع الترويج في ؤؾهمذ الخلٟؼيىهيت ال٣ىىاث بٌٗ ؤن بلى الٗيىت بظمالي مً% 78.93 وؿبخه ما ؤقاع بيىما ،
ت   جبثها التي الٟيضيىهاث في ال٣ىة بمٓاهغ الكباب بعجاب طل٪ يلي ،(٢هض صون  ؤو ب٣هض) الكباب بحن اإلاخُٞغ

  ج٩ىن  ٢ض ما صاٖل
ً
 صاٖل اؾخسضام بلى بياٞت الٗيىت، بظمالي مً% 71.73 وؿبخه بما لها اهًمامهم في ؾببا

 الٗيىت، بظمالي مً% 70.93 وؿبخه بما( الهىاعم نليل لٗبت: مشا٫) الكباب لخجىيض الجظابت ؤلال٨تروهيت لؤللٗاب

يت ٢هىع  زم الم وؾاثل ٖبر الخٖى  في صاٖل جمحز و٦ظل٪ الٗيىت، بظمالي مً% 66.13 وؿبخه بما صاٖل بسُىعة ؤلٖا

 ٦ما الٗيىت، بظمالي مً% 58.13 وؿبخه بما اإلاٗخ٣ض و الغؤر يسالٟهم مً ٧ل يض وؤهضاٞه للخىٓيم والترويج الضٖايت
 مً مىاظهت في اإلاخخاليت اهخهاعاجه يؿميه إلاا صاٖل جىٓيم بض بلى الؿبب الٗيىت بظمالي مً% 56 وؿبخه ما ؤعظ٘

  ، ؤٖضاءه يٗخبرهم
ً
  صاٖل جىٓيم يبثها التي والبهغيت الؿمٗيت للمىاص الٗاليت والجىصة الض٢ت جلٗب ؤيًا

ً
  صوعا

ً
 مهما

اع هظا في الكباب بغؤر . الٗيىت بظمالي مً% 51.46 هدى ق٩لذ وؿبت ط٦غث ٦ما ؤلَا

الميت الٗىامل وجإزحر ؤهميت مضي ًٖ الىخاثج هظه وج٨ك٠  لخىٓيم لالهًمام الكباب اؾخ٣ُاب في والضٖاثيت ؤلٖا
ت؛ ؤلاعهابيت الخىٓيماث مً ٚحره ؤو صاٖل  لخىٓيم الخ٣جي الخٟى١  جا٦ض التي الىا٢ٗيت واإلاُٗياث يدؿ٤ ما اإلاخُٞغ
 بلحها الاهدباه يجضع مؿإلت وهي ؤهضاٞه، جد٣ي٤ ؤظل مً اختراٞيت بهىعة الخضيشت للخ٨ىىلىظيا وجىْيٟه صاٖل

خباع في وويٗها  .الٖا

 : والجرب ؤلاػساء عىامل -7

 إحمالي ال إلى خٍد ما وعم عىامل ؤلاػساء والجرب م

1 

السؿا يت التي يعيؼها ؤعلاء الخولع لخياة 

جىٌيم داعؽ هما دٌهس في ؿىز وملاهع 

 .الـيددى عبر ؤلاهترهذ

 375 47 24 304 ن

% 81.06 6.4 12.53 100% 

2 
اطخؼالٌ جىٌيم داعؽ اإلااٌ هىطيلت إػساء 

 .لخجىيد كعاؾ الىـىض مً الؼباب

 375 12 6 357 ن

% 95.2 1.6 3.2 100% 

3 
الجيع هىطيلت اطخؼالٌ جىٌيم داعؽ 

 .إػساء لخجىيد كعاؾ الىـىض مً الؼباب

 375 94 35 246 ن

% 65.6 9.33 25.06 100% 

4 
اطخؼالٌ جىٌيم داعؽ اإلاسدزاث هىطيلت 

 .إػساء لخجىيد كعاؾ الىـىض مً الؼباب

 375 120 61 194 ن

% 51.73 16.26 32 100% 

5 

زبما يظخسدم جىٌيم داعؽ السخس 

لإلدلاع بمصيد مً والؼعىذة هىطيلت 

 .الؼباب

 375 290 27 58 ن

% 15.46 7.2 77.33 100% 
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 ٌ ( 24) زكم حدو

 داعؽ لخىٌيم لالهلمام الؼباب الطخلواب والجرب ؤلاػساء عىامل

غاء ٖىامل( 24) ع٢م الجضو٫  يىار  هٓغ وظهت مً صاٖل لخىٓيم لالهًمام الكباب الؾخ٣ُاب والجظب ؤلٚا

 جىٓيم ؤن يٗخ٣ضون  الٗيىت بظمالي مً% 95.2 وؿبتهم ما ؤن بَاعه، في الىاعصة البياهاث وج٨ك٠ الضعاؾت؛ ٖيىت
 الكباب بٌٗ جُل٘ طل٪ يلي الكباب، مً الىٟىؽ يٗاٝ لخجىيض بٚغاء ٧ىؾيلت اإلاا٫ اؾخٛال٫ بلى يٗمض صاٖل
اهيت لخياة  ؤقاعث ٦ما ؤلاهترهذ ٖبر الٟيضيى وم٣اَ٘ نىع  في يٓهغ ٦ما صاٖل جىٓيم ؤًٖاء يٗيكها التي الٞغ

ض للجيـ صاٖل جىٓيم واؾخٛال٫ الٗيىت، بظمالي مً% 81.06 بلٛذ وؿبت  وؿبخه بما بٚغاء ٧ىؾيلت بالؼواط والٖى

  الٗيىت، بظمالي مً% 65.6
ً
 مً% 51.73 هدى ق٩لذ وؿبت حٗخ٣ض ٦ما للمسضعاث صاٖل جىٓيم اؾخٛال٫ ًٖ ًٞال

  و٧ان. الٗيىت بظمالي
ً
ا  صاٖل جىٓيم اؾخسضام الٗيىت بظمالي مً% 77.33 بلٛذ ٦بحرة وؿبت مٗاعيت ملخْى

. الكباب مً بمؼيض لئلي٣إ ٧ىؾيلت والكٗىطة للسخغ
غاء الجظب ٖىامل حٗضص ٖلى الؿاب٣ت الىخاثج مً ويؿخض٫  الخٛغيغ في صاٖل جىٓيم ٖلحها يٗخمض ٢ض التي وؤلٚا
خماص بحن ما جتراوح والتي بالكباب ضة والخياة اإلاا٫ ٖلى الٖا هت الٚغ ض اإلاٞغ  وظميٗها اإلاسضعاث؛ وعبما بالؼواط والٖى

 يجب ما مجها؛ ٩ٞا٥ ال خياجيت مك٨الث جىاظه والتي اإلادبُت الكباب ٞئاث بٌٗ بىٓغ ظظابت جبضو ٖىامل

ه يمً اإلاهغر  الكباب مً بمؼيض الخٛغيغ في الخىٓيم هجاح صون  للخيلىلت له الاخخياٍ  .نٟٞى

 :ؿلت ذاث ؤزسي  عىامل -8

 إحمالي ال إلى خٍد ما وعم عىامل ؤزسي ذاث ؿلت م

1 
عدم جىاؿس الىعي اليافي لدي هثحر مً 

 .اإلاىلمحن لداعؽ بسوىزتها

 375 20 8 347 ن

% 92.53 2.13 5.33 100% 

2 
اعخلاد بعم الؼباب بإن داعؽ ال 

 .حظتهدؾ جدليم مـالح شخـيت

 375 111 31 233 ن

% 62.13 8.26 29.6 100% 

3 
اطخسدام داعؽ اللؼت العسبيت وألالـاي 

 .السهاهت دثحر إعجاب الؼباب وخماطتهم

 375 138 58 179 ن

% 47.73 15.46 36.8 100% 

4 
حعمد جىٌيم داعؽ ػظل ؤدمؼت بعم 

 .الؼباب لإلدلاع بهم

 375 142 27 206 ن

% 54.93 7.2 37.86 100% 
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 ٌ ( 25) زكم حدو

 داعؽ لخىٌيم لالهلمام الؼباب باطخلواب ؿلت ذاث ؤزسي  عىامل

 مً صاٖل لخىٓيم لالهًمام الكباب باؾخ٣ُاب الهلت طاث ألازغي  الٗىامل بٌٗ( 25) ع٢م الجضو٫  يىار
 اإلاىًمحن مً ٦شحر لضي ال٩افي الىعي جىاٞغ ٖضم ؤن ؾيا٢ه في الىاعصة البياهاث وج٨ك٠ الضعاؾت؛ ٖيىت هٓغ وظهت

 وؿبخه ما ؤقاع بيىما الٗيىت، بظمالي مً% 92.53 وؿبخه بما الٗىامل هظه م٣ضمت في يإحي بسُىعتها لضاٖل

 مهالر جد٣ي٤ حؿتهضٝ ال صاٖل بإن الكباب بٌٗ باٖخ٣اص اإلاخٗل٤ الٗامل بلى الٗيىت بظمالي مً% 62.13
 وؿبخه بما بهم لئلي٣إ الكباب بٌٗ ؤصمٛت ٚؿل صاٖل جىٓيم بخٗمض اإلاخهل الٗامل طل٪ يلي شخهيت،

 . الٗيىت بظمالي مً% 54.93
ً
 الكباب بعجاب جشحر بُغي٣ت الغهاهت وألالٟاّ الٗغبيت اللٛت صاٖل اؾخسضام وؤزحرا

. الٗيىت بظمالي مً% 47.73 بلٛذ وؿبت ؤقاعث ما هدى ٖلى وخماؾتهم
 اؾخٛال٫ في يخمشل مكتر٥ عابِ بيجها يجم٘ خيض الكباب اؾخ٣ُاب في مازغة جبضو الٗىامل هظه ؤن ويالخٔ
 الكباب ججىيض في اإلاخمشلت الٛايت هى يٗىيه ما ٩ٞل بالكباب، الخٛغيغ قإهه مً مالثم مضزل ألر صاٖل جىٓيم

 .لظل٪ الىنى٫  في اإلاؿخسضمت الىؾيلت ًٖ الىٓغ بٌٛ

 
ً
 الدزاطت جىؿياث:   زامظا

:  يلي بما جىصخي ٞةنها جىييدها جم هخاثج مً الضعاؾت هظه بليه اهتهذ ما يىء في

 ما الؾيما خضتها مً الخسٟي٠ ٖلى الٗمل ألا٢ل ٖلى ؤو ٖامت بهٟت اإلاهغر  الكباب مكا٧ل مٗالجت -1
 الخياة في صوعهم وجٟٗيل واإلاٗيكيت الا٢خهاصيت ؤوياٖهم وجدؿحن وال٣ٟغ البُالت ٖلى بال٣ًاء يخٗل٤

 .الٗامت

 و صوعهم بإهميت الكباب جش٣ي٠ و الكباب لضي باإلاىاَىت والكٗىع  الاهخماء خـ جىميت ٖلى الٗمل -2
. بها يًُلٗىا ؤن يجب التي الاظخماٖيت مؿاولياتهم

يتهم م٘ الكباب يٟهمها بُغي٣ت الضيجي الخُاب جُىيغ -3  ٢يام و الصخيدت، ؤلاؾالمي الضيً بمباصت جٖى
ت ألا٩ٞاع بخٟىيض الضيً عظا٫ مً اإلاخسههحن حرها صاٖل لها جغوط التي اإلاخُٞغ  الخىٓيماث مً ٚو

ت ؤلاعهابيت . اإلاخُٞغ

 ل٣ًاء مىاؾبت وؾاثل بيجاص و اإلاجخم٘ لخضمت بيجابيت بهىعة الكباب َا٢اث اؾدشماع ٖلى الٗمل -4
 ؤمام الترويذ مىاٞظ مً مؼيض وبيجاص ألامشل بالك٩ل واؾخٛالله اإلاهغر  الكباب لضي الٟغاٙ و٢ذ

. الجٛغاٞيت اإلاىا٤َ مسخل٠ في الكباب

يت -5 ًاء مً اإلاؼيض ججىيض في صاٖل بإؾاليب الكباب جٖى غى ؤلاهترهذ قب٨ت ٖبر ألٖا  ٖلى ؤمىيت ع٢ابت ٞو

 .الكباب ججىيض في اؾخٛاللها مً صاٖل إلاى٘ الاظخماعي الخىانل وقب٩اث ؤلال٨تروهيت اإلاىا٢٘
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ت ألا٩ٞاع بمٗالجت اإلاٗىيت اإلاجخم٘ ماؾؿاث ٢يام -6 يت والخٗهب الٛلى وهبظ اإلاخُٞغ  الكباب وجٖى
ت ألا٩ٞاع بسُىعة الم وؾاثل ٖبر صاٖل جخبىاها التي اإلاخُٞغ .  ؤلاهترهذ وقب٨ت ؤلٖا

 ؤو م٣غع  الضعاؾيت اإلاىاهج وجًمحن صاٖل جىٓيم زُىعة خى٫  والجامٗاث اإلاضاعؽ في الىضواث ج٨شي٠ -7
ت لؤل٩ٞاع يخهضي ؤ٦ثر . اإلاخُٞغ

يت -8   واإلادغيت اإلاٛغيت الكاجٗاث وعاء الاوؿيا١ بٗضم الكباب جٖى
ً
ها ٧ان ؤيا  ٖلى الخٟاّ وؤهميت هٖى

. اإلاجخمعي والاؾخ٣غاع الىَىيت الىخضة

 مكبىهت مداوالث ؤيت ًٖ لئلباٙل زاللها مً الخىانل للكباب يم٨ً مدضصة هاجٟيت ؤع٢ام جسهيو -9
 ؤلاعهابيت الخىٓيماث جدبٗها التي اإلاسخلٟت الخجىيض نىع  مً ٚحرها ؤو ؤلاهترهذ قب٨ت ٖبر لخجىيضهم

ت  .اإلاخُٞغ
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 "الخدود و اإلاياه"إلهــاٌ حىىب الظىدان آلازاز الجيىإطتراجيجيت 
الظىدان  –حامعت هياال  –ؤطخاذ مداكس بمسهص ؤبدار و دزاطاث الظالم مدمد ؤخمد مدمد جىزػحن .  د

 
 

 

 : اإلاظخسلف

ان بج٤ٟ الؿىصان ظىىب بهٟها٫ بٗض  ؤن بال الضولخحن بحن الضوليت الخضوص هى م1/1/1956 خضوص ج٩ىن  ؤن ٖلى الُٞغ
ان بزخل٠ اإلاىا٤َ بٌٗ هىال٪  ، ظىصة ، ؾماخت ، الىداؽ خٟغة ، الخجاعيت ٧ا٧ا ، ؤبحي"  هى و خىلهما الُٞغ

 بغميل ملياع 8 بـ ؤبحي هِٟ بخخياَى ي٣ضع خيض ، بؾتراجيجيت ؤهميت طاث اإلاىا٤َ هظه ؤن بةٖخباع"  اإلا٣ىيو
  2046 ألاممى لل٣غاع ٧ان ٢ض و.  الضولخحن بحن الهغإ ؤؾباب ؤخض الىِٟ هظا و ،% 30 خىالى واإلاؿخ٨ك٠

ً
  صوعا

ً
 ٦بحرا

م ٖلحها اإلاخىإػ اإلاىا٤َ و الخضوص فى اليؿبى ؤلاؾخ٣غاع مً هٕى جد٣ي٤ فى  بدىٓيم ٢امىا ؤبحي ؤبىاء ؤن مً بالٚغ
ًىا الضولى اإلاجخم٘ و الؿىصان ظىىب لضولت ؤلاهًمام ٢غعوا و قٗبى بؾخٟخاء  اإلاىا٤َ ؾخٓل و ؤلاؾخٟخاء هظا ٞع

 مً الؿىصان خهت ٢ًيت ٦ظل٪ و الضولخحن بحن اإلاؿخ٣بل فى الهغإ ؤؾباب ؤخض الخضوص ٢ًايا و ٖلحها اإلاخىإػ

ٌ خيض الىيل مياه اعي  لئلجٟا١ بهًمذ و م1955 بجٟا٢يت مً الؿىصان خهت ج٣اؾم الجىىب خ٩ىمت جٞغ  ؤلَا
 الخ٩ىمت مى٠٢ م٘ اإلاى٠٢ هظا يخٗاعى ٢ض و الىيل مياه ج٣ؿيم بٖاصة بلى يضٖى الظي" ٖييخبى" اإلاياه لخ٣ؿيم

 .  الؿىصان و مهغ صولتى م٘ مىاظهت م٘ الخىى صو٫  يً٘ الظي ألامغ اإلاهغي  اإلاى٠٢ م٘ يخ٣اعب الظي الؿىصاهيت

Abstract: 

After the secession of Southern Sudan the parties a greed there be limits on 1/1/1956 is 

the international border between the two countries but some areas around them and the 

parties disagree is Abyei , Kaka commercial , pit copper samaha . Juba Almguenis 

considering that these areas of strategic importance where Abyei oil reserves estimated at 

8 billion barrels and explorer a round 30% this is one of the causes of conflict between 

the two oil internationalist of the resolution 2040 was a major role in achieving the king 

of relative stability in border and disputed areas , and in spite of that the sons of Abyei 

have organized a referendum and decided to join the state of South Sudan and the 

international community rejected the referendum and the disputed areas and border issues 

will continue to be one of the causes of conflict in the future between the two countries as 

well as the issue of Sudan's share of the Nile waters rejected thanks to oil the one who 

adopted by the economy in Sudan after the separation affected by the economy which lat 

to a decline in pound against the dollar .     
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 :  اإلالدمت

 بعجبِ لظا و ألاو٫  اإلا٣ام فى صٞاٖيت و ؤمىيت ٦ظل٪ ٞهى بؾتراجيجيت و ؾياؾيت ْاهغة فى ما ب٣ضع الخضوص             
  ٞالخضيض ، جإميجها و الضولت ًٖ بالضٞإ الخضوص مٟهىم

ً
 و ؤلاؾتراجيجيت ألاهضاٝ ؤهم مً و ؤمجى و ٖؿ٨غي  صاثما

 ج٩ىن  ٢ض و صولت ألي ؾتراجيجى ب هضٝ الخضوص ًٖ الضٞإ بالخالى و الخضويل و الخإويل ؤو اإلاؿاومت ي٣بل ال ؤمغ هى
  الخضوص حك٩ل لظا تهضيض ؤو ي٠ٗ ؤو ٢ىة مهضع الخضوص

ً
 صو٫  مً ٦شحر فى الخىجغ و الهغإ مٓاهغ مً مٓهغا

  و٢ذ ؤي فى بزاعتها يؿهل   التى ال٩امىت الخىجغ باع  ؤخض جٓل الضو٫  بحن الخضوص ، الٗالم
ً
 الُبيٗت مً بهُال٢ا

 ال٣ًايا مً اإلاياه ٢ًيت حٗخبر ، الضولت وا٢٘ م٘ الخٟاٖليت ٖال٢اتها و جُىعها و قإنها فى ، الخضوص لهظه  الخانت
 ال٨شحر ٢اصث الخصخغ و الجٟاٝ بؿبب و للمياه اإلاجزلى ؤلاؾخسضام ٦ثرة و الهىاعى الخُىع  بٗض  الجيىاؾتراجيجي

ما٫ مً اإلاياه ججاعة ؤنبدذ خيض اإلاياه ؤظل مً خغوب الضو٫  مً  ألهميت الىَىيت ؤلا٢خهاصياث فى اإلاغبدت ألٖا

ٌ الىيل  الخدىالث بٗض اإلاياه جىػي٘ فى الٗضالت جد٤٣ بةجٟا٢ياث م1955 ، م1929 بجٟا٢ياث ججضيض الضو٫  بٌٗ جٞغ
غاٞيت  مهغ حٗخبر و اإلاهب صولت و الخىى صو٫  بحن نغإ بلى ياصي الظي ألامغ الىيل خىى صو٫  ؾ٩ان الضيمٚى

 و بالؿىصان ٖلحها اإلاخىإػ اإلاىا٤َ و الخضوص ٢ًايا الىع٢ت هظه فى ؾىدىاو٫  لظا  –الىيل نهغ ٖلى ونيت هٟؿها

.    الجىىب بهٟها٫ بٗض خىلهما الضولخحن عئيت و الىيل مياه ٢ًيت و الؿىصان ظىىب

: الخدود

  ،  يسخلُان  ال ختي قئيحن  بحن الٟانل ؤر ، خضه هى ومىتها قئيحن بحن الخاظؼ هى الخض
ً
 وهمي زِ هى  انُالخا

 ويٟهل بالضولت  يديِ   زِ  ًٖ  ٖباعة  ٞهي  الخض  ظم٘ ٞالخضوص    بًٗها  ًٖ ألاعى مً  ٢ُٗخحن  يٟهل
  ْاهغة وهي هُا٢ه،  زاعط  ؾياصتها وجيخهي هُا٢ه صازل الضولت ؾياصة وجبضؤ بها اإلاجاوعة الضو٫  ؤ٢اليم ًٖ ؤ٢اليمها

 الٓىاهغ بٌٗ م٘ الخضوص جخ٤ٟ او جسخل٠ و٢ض ، الاوؿان بىاؾُت يخم وجسُيُها وحٗييجها ؤزخياعها ألن بكغيت

حرها وألانهاع ٧الجبا٫ الُبيٗيت    (1)ٚو

 ؾحرها في جخ٤ٟ خضوص بها ي٣هض الُبيٗيت  الخضوص ؤن هجض خيض نىاٖيت وؤزغي  َبيٗيت خضوص بلى الخضوص نىٟذ
   الاوؿان  يهىٗها  خضوص هي  الهىاٖيت الخضوص  اما  اإلاياه  ج٣ؿيم  وزِ والانهاع ٧الجبا٫ الُبيٗيت ْىاهغ م٘

مضة الٗالماث  باؾخسضام حرها وألاحجاع الخغؾاهيت ٧ااٖل  الٗهغ ؾمت  هي  الاوؿان  يهىٗها التي الاصواث ، ٚو

.  (2)اإلاخجاوعة الضو٫  بحن للٟهل  الٗالماث  ووي٘ بيجها الخضوص جغؾيم ٖلي الضو٫  جخ٤ٟ الخضيض

 ٢غاع ؤو ؤجٟا٢ياث في الىع١ ٖلي اإلا٨خىب  بالىن٠  بحن الضو٫  بحن الخضوص  وجىييذ حٗيحن يٗجي الخضوص جدضيض
 وبظل٪  الخضوص، بها جمغ التي الُبيٗيت اإلآاهغ ٞحها جظ٦غ  بسغاثِ مصخىبت  ج٩ىن   عبما مٗاهضاث ؤو ٢ًاجي
٤ ، الخسُيِ لٗمليت الؿاب٣ت هي الخضوص جدضيض  ٖمليت  الض٢ت والترؾيمٗلي الخسُيِ ٖمليت  هجاح  ويخٞى

 ٖلي الخغاثِ ٖلي واإلاغؾىم الىع١ في اإلاىنٝى الخِ ه٣ل ٞهى الخضوص وجغؾيم جسُيِ ؤما ، الخدضيض ٞيٗمليت
لي الُبيٗت غاٝ بحن ٖليه اإلاخ٤ٟ الخدضيض  م٘  يخ٤ٟ  بديض  الىا٢٘ ؤعى ٖو  حكمل ؤن ويجب ، بظل٪ اإلاٗىيت الَا
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 جدضيض في َغي٣خان هىال٪ ، وجغؾيمها جسُيُها اإلاؼم٘ الخضوص َى٫  ٖلي ممحزة ٖالماث وي٘ الخسُيِ  ٖمليت

. (3)ظضيضة خضوص جدضيض  هي:  الشاهيت والُغي٣ت ٢ضيمت خضوص جبجي هي:  الاولي الُغي٣ت الضو٫  بحن الخضوص

  ؤلاؾخٗماعيت  الخ٣بت  بضاياث  مىظ ظىىبه مً  الؿىصان قما٫  جٟهل التي  ؤلاصاعيت  م1956 يىايغ مً  ألاو٫  خضوص
 الؿىصان، ظىىب وصولت الؿىصان صولت بحن صوليت ؾياؾيت خضوص ج٩ىن  ؤن يم٨ً ؤلاؾخ٣ال٫ ٖام وختي للؿىصان

 ظىىب خ٩ىمت اوكاء ٖلي(ـ1 3) اإلااصة ـ الؿىصان ظىىب خ٩ىمت( 3) ال٣ٟغة الشالض الجؼء في ألاجٟا٢يت ؤقاعث  و٢ض

 لؿىت الاهخ٣الي الؿىصان  خ٩ىمت صؾخىع  في  ظاء و٢ض  م1/1/1956  بخاعيش ال٣اثمت الخضوص اؾاؽ ٖلي الؿىصان

  بوكاء( 159)  ال٣ٟغة ـ  الؿىصان ظىىب خ٩ىمت بةوكاء الخام الاو٫  الٟهل ٖكغ الخاصر الباب   في  م2005
 ؤظهؼة مً وجخ٩ىن  الؿىصان ظىىب بد٩ىمت  حٗٝغ  م1956 يىايغ مً  ألاو٫  في  بدضوصه الؿىصان ظىىب في  خ٩ىمت

 .  (4) و٢ًاثيت وجىٟيظيت حكغيٗيت

م    ؤ٦ثر هجضها التي  م1/1/1956 خضوص ٖلي ٢امذ الؿىصان ظىىب صولت  ؤن مً  بالٚغ
ً
  الكماليت الخضوص في حٗغظا

  مً  ٦بحر  ٖضص  لىظىص  ٢اص الظر  ألامغ  الؿاب٣ت  بدضوصها  الٛؼا٫ وبدغ  الىيل ؤٖالي إلاضيغياث  والٛغبيت  والكغ٢يت
  اعبٗت  بٗض ٖلي   ج٣٘   مى٣ُت  وهي  الٟساع  صبت وهي الؿىصان  وظىىب  الؿىصان صولتي بحن  ٖلحها اإلاخىإػ  اإلاىا٤َ

  ٦يلى جخٗضر ال التي مؿاختها خى٫  ٞحها الخالٝ ويخمدىع  الابيٌ الىيل  بىاليت  ظىصة مى٣ُت ظىىب متراث  ٦يلى
  متريً

ً
  قماال

ً
تها الؿىصان خ٩ىمت حؿدىض ، وظىىبا  م1956يىليى وفي م1920 ٖام  ناصعة وزي٣ت بلى اإلاى٣ُت جبٗيت صٖٞى

 هيٟاقا  ؤن ٦ما الضولي ال٣اهىن  في به يازظ وال ملؼم ٚحر الؿىصاهيت الخ٩ىمت  حٗخبره بالخضوص  بصاعر  حٛيحر خضر

 .  (5)الاؾخ٣ال٫ ٖىض هي ٦ما الخضوص جغؾيم خضصث

 والياث زالر بحن  خضوصيت مؿاخت في اإلاى٣ُت  ج٣٘ خيض اإلا٣يىو ظبل مى٣ُت ٖلحها اإلاخىإػ اإلاىا٤َ مً و٦ظل٪
حن بحن  الخالٝ يضوع  ، الؿىصان بجىىب الىيل ؤٖالي  واليت بالؿىصان ٦غصٞان  وظىىب ألابيٌ الىيل  ٖلى الُٞغ

  بؿبب  اإلاى٣ُت  و٢ٕى هى اإلاٗجي ؤن الجىىبيىن  ٞهم خيض ٧ىؾتي مضيىت ٚغب ظىىب ٧لم 147هدى جبٗض التي اإلاى٣ُت

 ظىىب   واليتي  بحن  جٟهل  وهي الخجاعيت  ٧ا٧ا  مى٣ُت  و٦ظل٪ ، 12  زِ قما٫. about لترظمت  زاَئ جٟؿحر
 مً وزي٣خحن ٖلي مى٢ٟها في الؿىصاهيت الخ٩ىمت  حٗخمض ْ  11 ـ ْ  10 ٖغى  زُي بحن الىيل  ؤٖالي  وواليت ٦غصٞان
 ٖامي  ٦غصٞان ظىىب بلى الىيل ؤٖالي مً الخجاعيت ٧ا٧ا  بى٣ل ٢طخي خيض الؿىصان اؾخ٣ال٫ ٢بل الٗام الخا٦م

 وظىىب الؿىصان زغيُت ٖلي وزاث٣ها في الجىىب خ٩ىمت حٗخمض بيىما ، آلان ختي الىزاث٤ جل٪ جلٜ ولم م1929 ـ1923

  .(6)م1956 بخاعيش  الؿىصان

ىع   ظىىب في ج٣٘  مى٣ُت(   الىداؽ  خٟغة)   ٦ىجي ٧افي  ٖلحها  اإلاخىإػ  اإلاىا٤َ مً  ٦ظل٪    مؿاختها جبلٜ  صاٞع
ىع   مضيغيت   مضيغ مً   م1944  ٖام  ناصعة   وزي٣ت ٖلي  مى٢ٟها في  الؿىصاهيت الخ٩ىمت  حٗخمض ، ٦2م13  بلى  صاٞع

  ٖىه  جبٗض  ألنها  ٖىه  بهابت الىداؽ  خٟغة  بصاعة  ٞيه  يُلب الٛؼا٫ بدغ  في هٓحره
ً
 ٞهل في  ٖىه  وجى٣ُ٘  ٢ليال

ىع  قغ١   واليت  في  ج٣٘ ؾماخت  ٦ظل٪ ، الخغي٠   م1/1/1956 خضوص   زِ قما٫ متر ٦يلى( 30) مً ؤ٦ثر  وجبٗض  صاٞع

.  (7)الٗغب بدغ  مجغر  ٖلي   وج٣٘
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خضاء بٗض البلضيً بحن والاؾخ٣غاع  الؿالم جد٣ي٤ ٖمليت في الايجابي ألازغ(  2046) لل٣غاع ؤن الباخض يغي             الٖا
اث الؿلميت الدؿىيت بلى الؿىصان  ظىىب صولت ٢بل مً  هجيلج واخخال٫ ضم للمىاٖػ  الؿياؾيت الخضوص حٛيحر ٖو

اث ؤجٟا٢يت ٖلي الؿىصان وظىىب الؿىصان و٢٘ م2013/ماعؽ/ 12 في ، الؿالح ب٣ىة  يخٗل٤ ٞيما للخٗاون  مهٟٞى

ت ههذ بالخضوص ت وخضصث مكتر٥ ٞجي ٞغي٤ و الخضوص لترؾيم لجىت حك٨يل ٖلي الخضوص مهٟٞى  3 ٞترة اإلاهٟٞى
  . ٖلحها اإلاخىإػ اإلاىا٤َ خى٫  ٢اثمت ػالذ ما ألاويإ ؤن الا اللجىت ٖمل بضايت مً  الخضوص جغؾيم مً ألهتهاء اقهغ

ايت الشىاثيت باإلاٟاوياث خؿمها يم٨ً ال الخضوص ٢ًيت ؤن الباخض يغي   يخ٤ٟ واهما الاٞغي٣يت بالٖغ
ان  اإلاىا٤َ ألن الخضوص ٢ًيت لخؿم الضوليت الخد٨يم مد٨مت بلى بالظهاب الؿىصان وظىىب الؿىصان صولت الُٞغ

 اإلالؼمت الضوليت بال٣غاعاث الا آلازغ للُٝغ بدبٗيتها ال٣بى٫  َٝغ ألر يم٨ً ال اؾتراجيجيت ؤهميت طاث ٖلحها اإلاخىإػ

.   الضولخحن بحن اإلاؿلخت الخغ٧اث وصٖم ألامجي باإلال٠ مغجبُت الخضوص ٢ًيت الن ،

: ؤبيي كليت

 ٧ىا٫ شجغة ؤر( ٧ىا٫ ؤبيذ) الضيى٩ا ي٣ى٫  ، ٧ىا٫ الىاْغ مد٨مت شجغة وهي ، الضب٨غ شجغة بالٗغبيت حٗجي" ؤبحي" 
ذ زم  اؾم الخالي ؤبحي مى٢٘ ٖلي يُل٣ىن  الٗغب ؤن ٦ما ، ال٩لمه مٗان ؤخض وهظا ابحي بلى ابيذ مً ال٩لمه خٞغ

 ٢امذ التي ألاخضار ؤو ٞحها اإلاىظىصه باالقياء مىا٢ٗها حؿمي والٗغب اإلاى٣ُه هظه في الىمىع  ل٨ثرة وطل٪( همىعا)
حر والخلٝى والخ٣ل الؼعاٝ مشل ابحي خى٫  مىا٤َ ٞىجض ٞحها  مً ٧ل ٞحها حٗيل التي وهي ؤبحي مى٣ُت ج٣٘ ، طل٪ ٚو

 11,5  –30,4ْ   ٖغى زُي بحن ٦غصٞان ٚغب واليت مً الٛغبي الجىىبي الجؼء في ه٣ى٥ والضيى٩ا الخمغ اإلاؿحريت ٢بيلت
  ْ   30  –27.10 َى٫  وزُي قماال

ً
 بدغ هى اإلاى٣ُه هظه انهاع ؤ٦بر ، مغب٘ ٦يلىمتر ال٠ 25 جبلٜ مؿاخه في ظىىبا

غ وهي الهي٠ ٞترة زال٫ وجج٠ الخغي٠ ٞترة جمخلئ( بالخحران) حٗٝغ ؤزغي  نٛحره ؤنهاع وهىال٪ الٗغب  مياه جٞى
ىيت ػعاٖيت مى٣ُت مجها ظٗل الاعاى وزهىبت اإلاغاعي ٢ىة م٘ اإلاخٟغص اإلاى٢٘ وهظا ، وؤوٗامهم للمىاَىحن الكغب   ٖع
 ظىىب مً والغػي٣اث الىيل ؤٖالي مً والىىيغ الٛؼا٫ بدغ مً حجحر والضيى٩ا ه٣ى٥ الضيى٩ا بلحها يٟض ، ممخاػة

ىع  .   (8)صاٞع

  جمخض ٚىيت ؾاٞىا بلى جخضعط  التي ال٣ٟحرة الؿاٞىا بلى جيخمي بُبيٗت الكما٫ في اإلاى٣ُت هظه جمخاػ
ً
 بدغ ختي ظىىبا

  الىباحي الُٛاء في اي٩ىلىجي  جضعط  الخضعط هظا يدب٘ ، الٗغب
ُ
 ٖلي جىمى التي ال٣ٟحرة الٗكبيت الىباهاث في مخمشال

   الخضعط  هظا ويخىانل بابىىؾت مضيىت ٖىض الابىىؽ اشجاع ج٨ثر خيض الكماليت الجهاث ٖىض الغما٫
ً
 في مخضعظا

 .  (9)للمى٣ُت الجىىبيت الجهاث في  عمليت ٦شبان  ق٩ل

 الظيً العجحراث الخمغ اإلاؿحريت مشل ال٣باثل مً ٦بحر ٖضص يؿ٨ً خيض وؾ٩اوي َبىاٚغافي جضعط الخضعط هظا يدب٘
لىن   الٛالبيت ه٣ى٥ وصهي٩ا الخمغ اإلاؿحريت ويمشل والبر٢ى والٟالجت الضاظى و٢باثل اإلاٗاليا و٢باثل ، الجىىب بلى يخٚى

 اإلاغخلت:  مغاخل عاب٘ بلى ه٣ى٥ وصهي٩ا الخمغ اإلاؿحريت بحن الٗال٢ت ج٣ؿيم ويم٨ً ، ابحي مى٣ُت لؿ٩ان الٗٓمي
 الاؾخٗماعر  الخ٨م ٞترة وهي الشاهيت واإلاغخلت الىصيت بالٗال٢اث جمحزث خيض الاؾخٗماع ٢بل ما مغخلت هي الاولي
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ان وزً٘ الؿلميت الٗال٢ت  احؿٗذ  ما الشالشت اإلاغخلت ؤما البريُاهيحن اقغاٝ جدذ واخض مجلـ لؿلُت الُٞغ
ٟحن بدلى٫  جمحزث الاؾخ٣ال٫ بٗض ٟيحن مدل الؿىصاهيحن اإلاْى  في الخ٩ىمت صوع  وي٠ٗ واإلاهغيحن البريُاهيحن اإلاْى

 اإلاؿحريت بحن  م1964 ٖام خىصار بلى ٢اص الظر ألامغ اإلاضيغياث وؤهما٫ الؿلُت خى٫  والهغإ للدؿىياث الخىؾِ
  وجدىيل  ه٣ى٥ وصهي٩ا  اإلاؿحريت بحن  الٗال٢ت   جضويل  مغخلت ٞهي: الغابٗت اإلاغخلت ؤما ه٣ى٥  والضهي٩ا الخمغ

 الخ٩ىماث بحن الخٟاوى ؤظىضة ابحي ٢ًيت واصزلذ  الهغإ  احؿ٘ خيض اإلاى٣ُت  خى٫   نغإ بلى  الٗال٢ت

  . (10)الكٗبيت والخغ٦ت  اإلاخٗا٢بت  الؿىصاهيت

 جإػم ؤؾباب ؤخض هى زانت بهٟت ابحي ومى٣ُت ٖامت بهٟت ٦غصٞان ٚغب في البترو٫ ْهىع  ؤن مٗغوٝ هى ما

 8 بـ  ابحي هِٟ اخخياَي ي٣ضع خيض ، الاهميت بالٛت ؤ٢خهاصيت ؤهميت لضيه البترو٫ ٖىهغ ؤن بدؿبان اإلاك٩لت
 وظىىب الؿىصان بحن  الهغإ اؾباب ؤخض خىلها وما بإبحي البترو٫ وؾيٓل%  30 خىالي واإلاؿخ٨ك٠ بغميل ملياع

  .  (11)الؿىصان

ٌ   الـساع :  ابيي خى

ىم  اجٟا٢يت في بإبحي يخٗل٤ ٞيما الؿىصان لخ٩ىمت عؾمي مى٠٢ او٫  وعص  ؤهه ٖلى ههذ التي م1997  للؿالم  الخَغ
  خلها ؤمغ ويدا٫ ابحي مك٩لت مىا٢كت جمذ

ً
  ٧ان والظر ، ابحي خى٫  ماجمغ بلى نهاثيا

ً
ىم اجٟا٢يت ٖلي مبييا  الخَغ

ً ابحي:  للؿالم حرهم واإلاؿحريت هى٥ صهي٩ا مَى   ليؿذ ٚو
ً
 وز٣افي ٖغقي حٗضص مى٣ُت وبإٖخباعها الجىىب مً ظؼءا

  ألا٢ل اإلاىا٤َ مً وواخضة
ً
 إلاىا٢كت مؿخٗضة الؿىصان خ٩ىمت وؤن بها الخانت مكا٧لها لها ابحي ٞةن البالص في  همىا

 . (12)اإلاكا٧ل جل٪

 الجزاٖاث مىا٤َ ؤ٦ثر مً ابحي مى٣ُت حٗخبر: "  الخاليت ال٣ٟغة الكامل الؿالم اجٟا٢يت ؤَاع في ابحي بغجى٧ى٫  في وعص

  الؿىصان في
ً
 اصيـ  اجٟا٢يت انهياع في ٦بحر صوع  للمى٣ُت  ؤن زانت( والاظخماٖيت الاؾتراجيجيت) الىاخيخحن مً جىجغا

 الى٢ٝى مً بض ال ،" م2004 ال٨يييت هيٟاقا بًاخيت ألازحرة الؿالم بمٟاوياث حٗه٠ ؤن و٧اصث م1972 ٖام ابابا
  الكامل الؿالم ؤجٟا١ مً ظؼء هى  ه٣ى٥ والضيى٩ا اإلاؿحريت بحن الٗال٢اث في جازحره ٖلي والخٗٝغ ابحي بغجى٧ى٫  ٖلي

 او بالكما٫ بما لؤللخدا١ ابحي بمىظبه ج٣غع   م2011 ٖام اؾخٟخاء اظغاء ٖلي يىو  الظر  م2005 هيٟاقا  في  اإلاى٢٘
 الىِٟ ٖاثضاث ج٣اؾم ٦يٟيت البروجى٧ى٫  يدضص ٦ما الخحن،  طل٪ بلى   مكتر٦ت بصاعة ب٢غاع يخم ان ٖلي الجىىب
 باليؿبت الغعي  خ٣ى١  ٖلي جإ٦يضه بلى باالياٞت  الؿىصان ظىىب وخ٩ىمت الىَىيت الىخضة خ٩ىمت بحن للمى٣ُت

اة .    (13)ؤبحي قما٫ في يٗيكىن  الظيً اإلاؿحريت لٖغ

  بغوجى٧ى٫   ٞةن ابحي  ٢ًيت  وحكاب٪ لخ٣ٗض ،ووؿبت ابحي خضوص لترؾيم مٟىييت  ج٩لي٠ ٖلي البروجى٧ى٫  يىو ٦ما
حن بحن الخالٞاث جباٖض بلى وؿبت اإلاٟاوياث في  خؿمه جم مل٠ آزغ ٧ان ؤبحي   ويٗيت خى٫  اإلاخٟاوييحن الُٞغ

٤ ولم اإلاى٣ُت  الىؾيِ صوع  لٗب الظر( صاهٟىعر ظىن ) اإلابٗىر ٢ضمه ؤمغي٩ي م٣ترح ألانل في وهى البروجى٧ى٫  يٞغ
 الغثاؾت ماؾؿت بلى ؤبحي ٖلي الاقغاٝ ؾلُت البروجى٧ى٫  اُٖي ، ابحي  قما٫ في اإلاٟاوياث في اإلاباقغ ٚحر
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  ؤبحي زاللها جمىذ ؤهخ٣اليت ٞترة وخضص الؿىصاهيت
ً
  ويٗا

ً
  بصاعيا

ً
 ٧ل في مىاَىحن ؤبحي في  اإلا٣يمىن  يهبذ بديض زانا

 البروجى٧ى٫  زهو ٦ما الىاليخحن في الدكغيٗيت اإلاجالـ في  ممشلحن لضيهم وي٩ىن  الٛؼا٫ وبدغ ٦غصٞان ظىىب مً

  ألبحي
ً
% 42 الجىىب وخ٩ىمت% 50 ٖلي اإلاغ٦ؼ خ٩ىمت ٞحها جدهل خهو ؾذ وهي الىِٟ ٖاثضاث مً وؿبا

غب% 2 الٛؼا٫ بدغ ومى٣ُت غب الٛؼا٫ بدغ واليتي في% 4  اإلادليت وال٣باثل% ٦2غصٞان ٚو .    (14)٦غصٞان ٚو

  ؤبحي إلاى٣ُت بصاعة ؤوكئذ
ً
إل  وبٗض الؿىصان لجمهىعيت الاهخ٣الي بالضؾخىع  ٖمال  الخام الجمهىعر ال٣غاع ٖلي الَا

ت بةٖخماص  ؤبحي  مى٣ُت ألصاعة اإلاا٢خت الجٛغاٞيت الخضوص ج٩ىن  ان ٖلي ال٣غاع هو ؤبحي  بغجى٧ى٫  جىٟيظ َغي٤ زاَع

 
ً
٣ا ٣ت للخغيُت  ٞو  اإلاى٣ُت جمىذ ؤن ٖلي الضولي الخد٨يم بىديجت اإلاؿاؽ صون  146 ع٢م الجمهىعر باإلاغؾىم اإلاٞغ

 
ً
  ويٗا

ً
ايت  جدذ  زانا  ؤن ٦ما الؿىصان قٗب يغبِ والجىىب الكما٫ بحن ظؿغ ابحي ألن الجمهىعيت عثاؾت ٖع

 اإلاى٣ُت ؾ٩ان ل٩ل وقاملت ممشلت ؤبحي مى٣ُت اصاعة ج٩ىن  ، واعاب ٦غصٞان ظىىب واليتي مً  ب٩ل مىاَىحن ؾ٩انها
 عئؾاء وزمؿت وهاثب لؤلصاعة عثيـ مً يخ٩ىن   حكغيعي مجلـ اإلاى٣ُت يضيغ ؤن ٖلي ابحي بغجى٧ى٫  حٗغي٠ خؿب

.   (15)بصاعاث

  الكٗبيت الخغ٦ت مغشر الجمهىعيت عثاؾت ٖييذ
ً
جي اإلااجمغ ومغشر لؤلصاعة عثيؿا   الَى

ً
 ؾ٩ان بحن مً وطل٪ له  هاثبا

 للمهالخت وابخضاع الالػمت الخضماث ج٣ضيم في الخىٟيظر اإلاجلـ مهام الجمهىعر  اإلاغؾىم وخضص ؤبحي،  مى٣ُت
 مى٣ُت ؤمً لجىت  ؤوكاء ٖلي ال٣غاع وهو اإلاى٣ُت في والاؾخ٣غاع ألامً ٖلي والاقغاٝ الاؾخ٣غاع وحٗؼيؼ الىَىيت

 بغوجى٧ى٫   ؤزًإ جم الكامل الؿالم ؤجٟا٢يت بىىص جُبي٤ الضولي اإلاجخم٘   يًمً وختي الاصاعة عثيـ بغثاؾت ؤبحي
 لهظه ال٩امل الخىٟيظ  لًمان ؤبحي في صوليحن مغا٢بحن بيكغ وطل٪ الاجٟا١ جىٟيظ في  حؿاهم  صوليت  ع٢ابت بلى  ؤبحي

  اؾخٟخاءً  بٗضها ؤبحي ؾ٩ان يجغر ( ؾىىاث ؾذ) الاهخ٣اليت اإلاغخلت نهايت البرجى٧ى٫  خضص ٦ما ، الاجٟا٢اث
ً
 مىٟهال

.  (16)الجىىب ؤو للكما٫  اإلاى٣ُت جبٗيت لخدضيض الؿىصان ظىىب  الاؾخٟخاء م٘ بالتزامً

  مً جخ٩ىن  ؤبحي خضوص  بترؾيم  ج٣ىم( مٟىييت)  ؤوكاء بلى صٖا خيض الخٗضيل بلى ؤقهغ بٗض زً٘ البرجى٧ى٫  ل٨ً
 مً حٗييجهم يخم مدايضيً وزمؿت الكٗبيت الخغ٦ت يمشلىن  وزمؿت الؿىصاهيت الخ٩ىمت  يمشلىن   ؤًٖاء زمؿت

 ٦ما وظحرانهم ؤبحي مى٣ُت ؤهل ممشلي بلى الاؾخمإ مهمتهم والاي٣اص وبغيُاهيا ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث مً ٧ل
ان ي٣ضمه ما بلى حؿخم٘  بغيُاهيا في الخاعيسيت الىزاث٤ بلى اإلاٟىييت في الخبراء يغظ٘ طل٪ بلى باالياٞت الُٞغ

   ي٩ىن  ٢غاع بلى  الخىنل بٛغى الؿىصان  ًٖ  ألازغي  واإلاهاصع
ً
 .  (17)الض٢ي٤  والبدض الٗلمي الخدليل بلى مؿدىضا

ان ؤبغم   ؤبحي بغجى٧ى٫  الؿىصان لخدغيغ الكٗبيت والخغ٦ت الؿىصاهيت الخ٩ىمت الُٞغ
ً
   وملخ٣ا

ً
 ٞيه جدضصث  به زانا

حن مً ٧ل يٗيحن الخبراء مً لجىت بدك٨يل الاظغاءاث جبضؤ  الجزإ خؿم بلى الىنى٫   زُىاث  ؤًٖاء زمؿت الُٞغ
إل اللجىت ومهمت ؤلاي٣اص حٗيجهم  ؤًٖاء وزالزت بغيُاوي وممشل ؤمغي٩ي ممشل بلى باألياٞت   اإلاؿدىضاث ٖلي الَا
 مى٣ُت خضوص عؾم وهي الاؾاؾيت بمهمتها ج٣ىم ل٩ي بالخغاثِ حؿخٗحن ؤن ٖلي الؿىصان وزاعط صازل والىزاث٤

 ٦غصٞان مضيغيت بلى الٛؼا٫ بدغ  مضيغيت مً م1905  ٖام الحها الاصاعر  الاقغاٝ اهخ٣ل التي ه٣ى٥ الضهي٩ا مكيساث

. اإلاى٣ُت في آلان يىظض بمً  للجىت  ٖال٢ت وال
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  و٢ىلي ؤبحي هي مضن ٖكغ في شخو 104 لكهاصاث واؾخمٗذ والضهي٩ا اإلاؿحريت وؾِ ؤيام ؾخت اللجىت م٨شذ
ى٫    ػاعتها التي  ال٨شحرة وألاما٦ً  ال٣هحرة  اإلاضة  هظه ، واإلاجلض  وؤ٢ى٥  ولى٦جي   وق٣ي  وياليل والو  والىميلىيا ٞو

 الىا٢٘ مً هابٗت  مخإهيت صعاؾت ٖلي مبجي ب٣غاع  والخغوط  الخ٣اث٤ بلى الىنى٫  مً للخبراء يم٨ً ال  اإلاٟىييت
 الؿىصاهيحن مً اإلااليحن بل آلاالٝ ي٣ُجها إلاى٣ُت الخبراء ج٣ؿيم مً واار وهظا وجاعيسها اإلاى٣ُت في اإلاٗاف

. (18)لخ٣ى٢هم  مغاٖاة صون  مؿخ٣يمت بسٍُى

 وبٗض ، م1905 ٖام في ه٣ى٥ صهي٩ا  ي٣ُجها  ٧ان التي اإلاى٣ُت جبحن زغيُت جىظض ال بإهه البضايت مىظ الخبراء ؤ٢غ ٦ما
 ملمىؾت صالثل مً مىظىص هى بما وم٣اعهتها اإلاخىاٞغة اإلاٗلىماث قغح ٖلي ٢ضعتهم ؤو ، طل٪ جشبذ ٧اٞيت وزاث٤ وظىص
ىن  وظٗلهم اإلاجا٫ لها ٞخذ ب٣ىا ٢يىص صون  يخهٞغ  والٗٝغ الضيً ٖلي مبييت ج٩ىن  عبما التي الخانت اعائهم َو

  ٞإؾدبٗضوا ، الٗغب وحؿلِ الغ٢ي٤ ججاعة مشل لضيهم الخاعيسيت والخلٟياث
ً
(  اإلاؿحريت)  اإلاى٣ُت ؤهل مً ظاهبا

 الًُٗ يم٨ً ال وخ٣ي٣ت جٟهيلي(  ه٣ى٥  صهي٩ا)  آلازغ الجاهب ٢ضمه ما ٧ل وؤٖخبروا مىظىصيً ٚحر وؤٖخبروهم

 3 صعظاث 10 الٗغى زِ َى٫  ٖلي مؿخ٣يم بسِ يمغ ؤن يجب الخض بإن الكٗبيت للخغ٦ت الا٢تراح و٢ضمىا ، ٞحها

  ص٢ي٣ت
ً
.  (19)الجىىب خضوص يمً مى٣ُيت ٚحر مؿاخاث يضزل  والظر قماال

حن ظٗل الخبراء لجىت بلى الجزإ بخالت اجٟا١ ٧ان غاٝ  هي  مهاصع  زمؿت بلى للغظٕى الُٞغ  وؤجٟا١ اإلادليت  الٖا
   الجزإ  بخالت وؤجٟا١  اإلاا٢ذ الؿىصان وصؾخىع  الكامل الؿالم

ً
 ؤجٟا١ ي٣طخي  ٦ما ، الٗضالت ٢ىاٖض ًٖ ًٞال

حن حن مً الخ٣غيغ ٢بى٫  حٗظع  بطا  بإهه الُٞغ  ٧ان بطا ما ج٣غع  التي الضوليت الٗض٫  مد٨مت بلى الجزإ يدا٫ الُٞغ
 جغؾيم وهي اللجىت بمهمت اإلاد٨مت ٞخ٣ىم الغثاؾت،  ماؾؿت مً له  اإلامىىخت الهالخياث  ججاوػ  ٢ض اللجىت ج٣غيغ

  اإلادضصة ؤبحي مى٣ُت خضوص وجدضيض
ً
  م٩اها

ً
   يخم  لم وبهظا(  م1905 خضوص)  وػماها

ً
 ٖملذ ٢ض اللجىت ٧اهذ  بطا  جدضيضا

٤ ٤ ٖملذ و٢ض اللجىت ج٣غيغ  جىٟيظ زُىاث بخدضيض  اإلاد٨مت ٢بل  مً اإلادضصة مهمتها ٞو  خيض اإلادضصة مهمتها  ٞو
  نضع الخ٨م ؤن ٚحر اللجىت، ج٣غيغ  جىٟيظ  زُىاث بخدضيض اإلاد٨مت ٢امذ

ً
  الخبراء زُىاث ججاوػ  م٣غعا

  .  (20)الضوليت اإلاد٨مت بلى بغمخه ألامغ  ٞإخيل ازخهانتها

ان اٖخمض م2008 ماعؽ في  ( الكٗبيت والخغ٦ت الخ٩ىمت) الُٞغ
ً
ت باؾم ٖٝغ اجٟا٢ا  ججلـ  ؤن  ٖلي ، اإلاهٟٞى

 بدؿميت الكٗبيت الخغ٦ت ٢امذ الٗام هٟـ مً( م2008 صيؿمبر) وفي ابحي ؤػمت لخل صاثم بك٩ل ٦ىٟه في الغثاؾت
  ؤبحي في ه٣ى٥ صهي٩ا ٢بيلت بلى ييخمي وهى ليىى ؤصواع الخغ٦ت في ال٣ياصر

ً
ا   مكٞغ

ً
 ونل ؤؾابي٘ وبٗض ، ألبحي  ؾياؾيا

ٌ جم خيض ، الخ٩ىمت و٦ظل٪ اإلاؿحريت مليكياث خٟيٓت ؤزاع مما الخغ٦ت ٢ىاث عؤؽ ٖلي اإلاضيىت  الخُىة ٞع
البىا الىا٢٘ لؤلمغ ٞغى بمشابت واٖخبروها  جىاظض ٖضم ٖلي يىو الظر ابحي ؤجٟا١ خؿب ابحي مً بالخغوط ليىى َو

ٌ ْل ليىى ول٨ً الاهخ٣اليت الٟترة َىا٫ اإلاى٣ُت في الكٗبيت الخغ٦ت ٢ىاث  بإهه جهغيداجه في ويغصص الخُىة يٞغ
 باالهٟجاع عجلذ التي الخُىة هي ابحي  بلى ليىى  ونى٫  ؤن اإلاغا٢بىن  ويخ٣ٗض  اإلاى٣ُت في واصاعر  ؾياسخي مكٝغ
 ٖىيٟت ؤقدبا٧اث زلٟيت ٖلي اإلاخدضة ألامم في اإلاؿئىلحن حٗبحر خؿب اقباح ومضيىت صخغاء بلى اإلاضيىت اخا٫ الظر



 2016  ظىان  6 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
60 

60 

 

 ، الكٗبيت الخغ٦ت و٢ىاث الؿىصاوي الجيل بلى مىًمت ظىىبيت ٢ىاث  بحن م2009 مايى مً ٖكغ الشالض في و٢ٗذ

ان ظلـ   .(21)الضولي  للخد٨يم  اإلاى٣ُت ؤزًإ صون  ؤبحي خى٫  الجزإ لخل َغي٤ زغيُت لىي٘ الُٞغ

  جد٨يم ٖلي  وب٢ليم خ٩ىمت بحن صازلي  هؼإ يٗغى ألاولى  للمغة ألهه  هاصعة ؤبحي خى٫  الجزإ في  الخد٨يم ٢ًيت   

  مى٣ُت  بإن  وانض٢ائها  الاب٣اء  صٖتها  التي  م2004  هيٟاقا  مٟاوياث زال٫ الكٗبيت الخغ٦ت جمؿ٨ذ ٣ٞض  صولي
 هٟؿه ألاجٟا١ وؤهه  والثروة الؿلُت  مكاَغة ٖلي ي٣ىم  الكامل  الؿالم  ؤجٟا١ ؤن اؾاؾها ٖلي للجىىب  جدب٘  ؤبحي
بىن  ٧اهىا بطا الاجٟا١  جىٟيظ  بضء  مً ؾىىاث ؾذ بٗض يجغر  ؤؾخٟخاء في مهحرها يدضص الجىىب ؤن ٖلى هو  يٚغ

   جيخهي  لم  خيض م٣ٗضة  ٢ًيت ؤبحي   مى٣ُت  خضوص  جغؾيم ، الجىىب بلى الاهًمام ؤو الؿىصان يمً الب٣اء في

 .(22)م22/7/2009  الهار  في للخد٨يم  الضاثمت اإلاد٨مت  مً  الهاصع  بالخ٨م

ىص مً ػياعاث بٗض  ىص الخ٩ىميت الٞى  بلى الاؾخمإ وبٗض الهار في اإلاد٨مت م٣غ بلى الكٗبيت للخغ٦ت الخابٗت والٞى
اث اعاء حن  وصٖٞى  بها  صٞ٘ التي واإلاؿدىضاث  الخغاثِ في والىٓغ الخبراء لجىت ج٣غيغ بلى  الغظٕى وبٗض الُٞغ

 الخىجغ خضة  ؤقخضث  وخيجها  ال٣ًيت في  الٟهل  ٦يىم  م22/7/2009 يىم جدضيض جم  اإلاد٨مت مىًضة بلى  الجاهبان
  ؤقاع  ، للخضر مغا٢ب  بحن وما  ؤبحي  مى٣ُت جبٗيت  امغ في  مدك٨٪  بحن وما مخىظـ بحن ما  الجزإ اَغاٝ بحن

 في الغاسخت   الخاعيسيت بد٣ى٢هم جدخٟٓان ؾٝى واإلاؿحريت ه٣ى٥ صهي٩ا ٢بيلتي ؤن بلى الضوليت  الٗض٫ مد٨مت ٢غاع
 وبٖخبروها الكٗبيت والخغ٦ت الؿىصاهيت الخ٩ىمت عخبذ خيض ، وظىىبها الخضوص  هظه  قما٫ ألاعى ؤؾخسضام

 مخٟاثلت ال٣غاع ججاه الضوليت الٟٗل عصوص ظاءث ، اليه الخىنل الؿاب٣ت الخ٩ىماث حؿخُي٘ لم جاعيخي  بهجاػ
غاٝ  بجمي٘ مغييت هخاثجه وؤن جُبي٣ه جم ٢ض الؿالم ؤجٟا٢يت ٞهى٫  مً ٞهل هظا ؤن بةٖخباع  خلٟاء ٞحها بما الَا

 .  (23)الٛغبيت الضو٫  مً الكٗبيت الخغ٦ت

  ال٨شحريً هٓغ في ؤبحي مد٨مت ٢غاع ؤن الباخض يغي              
ً
 الخبراء لجىت ج٣غيغ مً  ؤظؼاء ٢بل خيض مخىاػها

 ال٣غاع ووظض للمؿحريت البترو٫ ومى٣ُت للضهي٩ا والانهاع  الغعي مىا٤َ ؤُٖي ؤن الخهيلت و٧اهذ ؤظؼاء واؾدبٗض
 
ً
  جغخيبا

ً
  مدليا

ً
اإلايا   ؤٖخبر بهه  خيض  ٖو

ً
   ٢غاعا

ً
ي٣ا  اإلاخى٢٘ مً ٧ان الؿىصاهيحن صماء  خ٣ً اإلاد٨مت به ؤؾخُاٖذ  جٞى

يت الٓغوٝ ؤن بال الؿىصان ظىى الاؾخٟخاء م٘ بالتزامً  ؤبحي ٖلي الاؾخٟخاء يجغر  ؤن  وال٣ٗباث اإلاىيٖى
  و٢ٟذ والخدضياث

ً
  صولت في الب٣اء او الجىىب للضولت جبٗيت لخدضيض  ابحي  إلاى٣ُت  الاؾخٟخاء ٢يام  ؤمام ٖاث٣ا

 هاْغ م٣خل ؤبغػها ٧ان ه٣ى٥ وصهي٩ا اإلاؿحريت  بحن اإلاؿلخت الهغاٖاث مً ظملت اإلاى٣ُت قهضث خيض ، الؿىصان

 ؾياعجه ؤؾتهضٞذ خيض للمؿحريت جدب٘ ؤنها يٗخ٣ض الهىيت مجهىلت ميلكياث ٢بل مً( صهي٪ ٧ىا٫)  ه٣ى٥ صهي٩ا
ض ٧ىا٫ و٧ان( اعبجي) ب٣ظاث٠ ت ػياعة في له اإلاغا٤ٞ والٞى  مد٨مت) الهار لهم مىدتها التي هم ؤعى خضوص إلاٗٞغ

 (. الضوليت الخد٨يم

 ٖكاثغ ٞيه يٗبر ؤبحي في ؤخاصر ؤؾخٟخاء ؤظغاء في ماييت ؤنها الؿىصان بجىىب ؤبحي ألؾخٟخاء الٗليا اللجىت ؤٖلىذ
م م29/10/2013 ـ 27 مً الٟترة عؤيهمٟي ًٖ ه٣ى٥ صهي٩ا الم وػيغ لؿان ٖلي الجىىب خ٩ىمت ؤٖالن مً بالٚغ  في الٖا

  َغي٤ ًٖ  ول٨ً عؤيهم ًٖ الخٗبحر ؤبحي مىاَجي خ٤ مً ٢ا٫ خيض  م30/10/2013 يىم ٣ٖضه الظر الصخٟي اإلااجمغ
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  ليـ الجىىب خ٩ىمت وؤن ال٣اهىهيت ؤلاظغاءاث
ً
ا م ، الاخاصر الاؾخٟخاء هظا في َٞغ  الؿلم مجلـ  ٢غاع مً  بالٚغ

 الؿىصان  خ٩ىمتي بحن  الاجٟا١ خحن بلى ؤبحي مى٣ُت في الاؾخٟخاء اي٣اٝ بلى يضٖى  الظر( 397)  ع٢م الاٞغي٣ي  وألامً

 .  (24)الؿىصان وظىىب

  ؤبحي بؾخٟخاء إلاٟىييت الغؾمي اإلاخدضر( ظىن  عوماهى) ٣ٖض
ً
  ماجمغا

ً
 ؤن ؤوار ؤبحي بمضوي اإلاٟىييت بم٣غ صخٟيا

( 1375) ٞيه اإلاسجلحن ٖضص وؤن الؿىصان ظىىب  لضولت ال٩امل الاهًمام هي ؤبحي  إلاى٣ُت الاخاصر الاؾخٟخاء  هخاثج

 ؤػمت إلاٗالجت الؿىصان ظىىب   عثيـ م٘ يؿعي ؤهه الؿىصاوي الغثيـ ٢ا٫ ظاهبه مً% 100 الخهىيذ  ووؿبت
 ٖلي الضايغ  مى٣ُت في ٖخاصهم ب٩ل اإلاؿحريت وظىص بلى ؤقاع همغ بابى مسخاع/اإلاؿحريت ٢باثل ٖمىم هاْغ اما ، اإلاى٣ُت

  ؤبحي قما٫ ٧لم15 بٗض
ً
 . (25)اظضاصهم  ؤعى ًٖ الضٞإ ؾبيل في الاخخماالث ألؾىاء اإلاؿحريت جإهب ما٦ضا

 خغب اإلاى٣ُت حكهض ؤن يم٨ً ٦ما  مخاخت ابحي مى٣ُت خى٫  الجزإ ألصاعة الخياعاث ٧ل بإن الباخض يغر               
ايت اؾخٟخاء بظغاء ؾيخم اإلاى٣ُت  ألصاعة اإلاخدضة ألامم ؾدخضزل ؤزغها ٖلي َاخىت  اإلاى٣ُت جبٗيت لخدضيض صوليت بٖغ

 .الؿىصان لجىىب ؤو للؿىصان

:  اإلاياه

  ؤنبدذ اإلاياه بإن ق٪ مً هىال٪ ليـ
ً
 خياة ؤؾاؽ ٞهي الضو٫  مً صولت ألر ال٣ىمي ألامً مً  يخجؼؤ ال ظؼءا

  اإلاياه ج٨ً لم ، والىباث والخيىان ؤلاوؿان
ً
 ؤؾخ٣اللها مدضوصيت ٖلي لل٣ضعة وؿبت اإلااضخي في  ال٣ىمي ألامً مً ظؼءا

 ٣ِٞ والخى٣ل والؼعاٖت للكغب يغوعيت اإلاياه ٧اهذ ؤزغي  هاخيت مً بلحها اإلادخاظحن إلادضوصيت ووؿبت ، هاخيت مً
 للىمى الاؾاؾيت الٗىامل مً ؤنبدذ بالخالي والؿياخت الهىاٖيت والٗملياث الُا٢ت جىليض  طل٪ بلى ؤيي٠ واليىم

  اػصياص جخُلب التي الؿ٩ان حجم مٗضالث اػصياص بلى باالياٞت الا٢خهاصر
ً
 ناعث لهظا الٗظبت اإلاياه ٦ميت في مىا٦با

  حك٩ل  اإلاياه
ً
  هاظؿا

ً
 . (26)الضو٫  ل٩ل صاثما

يضة ٖال٢ت هىال٪  جد٣ي٤ يمان بلى ياصر الاو٫  ٞخد٣ي٤ ، والؿياسخي الا٢خهاصر والاؾخ٣ال٫ اإلااجي ألامً بحن َو
 ؤمجها جد٣ي٤ مً ٖاظؼة صولت ج٩ىن  الخاعظيت الؿيُغة مساَغ مً اإلااثيت زغوتها  جإمحن  حؿخُي٘ ال صولت ٞايه الشاوي

ىضما والا٢خهاصر الؿياسخي   الضولت ج٣ٟض اإلااثيت زغواتها في الخاعظيت اإلاُام٘ يض صٞاٖاتها ج٠ًٗ ٖو
ً
 جضعيجيا

ىضما ، والاظخماعي والؿياسخي  الجٛغافي ال٨يان ٖلي ؾلُتها  الٛظاء  مهاصع جإمحن ٖلي ٢ضعتها الضولت ج٣ٟض ٖو
ب للمجخم٘   الاؾخضاهت بلى يضٞٗها مما زغواتها ٖلي الؿيُغة  ٣ٞضانها بؿبب اإلاتزايضة الا٢خهاصيت الخاظاث لدؿخٖى

 .  (27)ؾياصتها ًٖ للخسلي ؤيُغاعر  ٢بى٫  مً  طل٪  يدب٘ وما  الخاعط مً

اعر  الاجٟا١ بلى م10/6/2013 الؿىصان ظىىب صولت اهًمذ  م 4/15/2010 في ؤلاجٟا٢يت ٖلى و٢ٗذ خيض(  ٖييخبي) الَا
ىضا:  وقمل الىيل خىى صو٫   جى٢٘  لم  صو٫   زالر  ب٣يذ و٢ض  ، و٦يييا  وججزايىا  ويىعهضر  وعواهضا  وازيىبيا  يٚى

 مٟىنيت) حؿمي ظضيضة مٟىييت اوكاء ٖلى الاجٟا١ يىو ، الضيم٣غاَيت وال٨ىٛى والؿىصان مهغ وهي آلان ختى
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ٌ الجهغ ٖلي اإلااثيت اإلاكاعي٘  ا٢تراخاث جل٣ي ٖملها يمً ي٩ىن (  الىيل خىى  ؤلاجٟا١ يكحر ال ال٣بى٫  ؤو بالٞغ
اعر   يلػي ل٨ىه ، الجهغ مياه ج٣اؾم في الخىى  للضو٫  مدضصة خهو ؤر بلى( ٖييخبي)في و٢٘ الظر الجضيض  الَا

 التي م1929 ٖام بجٟا٢يت خى٫  يضوع  اإلاىاب٘ صو٫  م٘ والؿىصان مهغ بحن الضاثغ والخالٝ م1959 و م1929اجٟا٢يتي

 وهي الاؾخٗماع و٢ذ في ٖجها هيابت و٢ٗذ  ألنها الاجٟا٢يت بهظه حٗتٝر ال اإلاىب٘ ٞضو٫ (  وبغيُاهيا مهغ)بحن و٢ٗذ
  ليؿذ

ً
ا  مخُلباتها إلاىاظهت الؼعاٖيت مىاعصها وجىميت جُىعها ؾبيل في ٦بحرة ٣ٖبت حك٩ل  ؤنها بضٖىي  ٞحها َٞغ

 .  (28)لؿ٩انها الٛظاجي ألامً لخد٣ي٤ الؼعاعي الخىؾ٘ في الجضيضة

 :  الخاجمت

.  الظىدان حىىب إلهــاٌ ؤلاطتراجيجيت و اطتراجيجيت الجيى آلازاز الىزكت جىاولذ

 بٚال١ مً البلضيً بحن ٖلحها اإلاخىإػ ال٣ًايا خل و خؿم ٖضم مً الؿىصان الجىىب و الؿىصان صولتى ٖاهذ ل٣ض
 و ؤلاؾتهال٦يت اإلاىاص بوٗضام مً الؿىصان ظىىب مىاَجى جًغع  خحن الضولخحن بحن ؤلا٢خهاصي الخإزحر و الخضوص

  الؿىصاوى ؤلا٢خهاص ٣ٞض و الخمىيييت
ً
  ؾى٢ا

ً
 بحن الخضوص ٢ًايا خل يم٨ً و ، ؤلاؾتهال٦يت اإلاىاعص لخهضيغ مهما

 جخجاوب ال التى الضولت يض الؿياؾيت و ؤلا٢خهاصيت ال٣ٗىباث إلؾخسضام و ألاٞغي٣يت الىؾاَت زال٫ مً الضولخحن

  البلضيً بحن الٗال٢اث حكهض ؤن يم٨ً و الؿلميت بالدؿىيت الهغإ ؤَغاٝ يلؼم الظي 2046 ال٣غاع م٘
ً
 و جُىعا

 
ً
 . قامل ب٢خًاصي ج٩امل مىا٤َ بلى الجزإ مىا٤َ جدىيل جم بطا بػصهاعا

اعي  ؤلاجٟا١ ٖلى الؿىصان ظىىب صولت جى٢ي٘ بٗض و اإلاياه ب٣ًيت يخٗل٤ ٞيما  مغاظٗت الؿىصان ٖلى يجب ؤلَا

 .  م1955 بجٟا٢يت بكإن مى٢ٟه

:  في هظ٦غها ثج الىخا مً ٖضص بلى الباخض جىنل الضعاؾت زال٫ مً و

. الضو٫  بحن جٟهل ؤنها مً ؤ٦ثر ؤمىيت و بؾتراجيجيت ؤهميت طاث الخضوص .1

 ٖلى الضولخحن بحن خغب بلى ياصي ٢ض الؿىصان ظىىب و الؿىصان بحن الخضوصيت ال٣ًايا خل و خؿم ٖضم .2
 . هجليج فى خضر ما ٚغاع

  2046 ال٣غاع لٗب .3
ً
  صوعا

ً
 . هجليج مى٣ُت ٖلى هجىم ا٫ بٗض الخضوص بؾخ٣غاع فى مهما

اعي  ؤلاجٟا١ بلى الؿىصان ظىىب صولت بهًمام .4  فى اإلاياه ألهميت بؾتراجيجضيت مىا٠٢ ًٖ يٗبر ؤلَا
 . اإلاؿخ٣بل

:  باآلحى الباخض يىصخى الضعاؾت زال٫ مً و

 التى للضولت ٣ٖىباث ٞغى و الخضوص ٢ًايا لخؿم الضوليت الٗض٫ مد٨مت بلى اللجىء ٌ  جىٟيظ جٞغ
 . اإلاد٨مت ٢غاعاث



 2016  ظىان  6 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
63 

63 

 

 حر ٖضم  . الؿىصان ظىىب و الؿىصان صولتى ٢بل مً ؤبحي ألبىاء اللىظؿتى و الٗؿ٨غي  الضٖم جٞى

 ٧اٞت للضو٫  اإلااجى ألامً يد٤٣ بما الؿىصان و مهغ و الىيل خىى صو٫  بحن الىيل مياه ج٣ؿيم بٖاصة  . 

 اإلاؿلخت الجماٖاث مغوع حؿهيل ٖضم و ال٨ٟغي  و ألايضلىجي ؤلازخالٝ و الخضوص ٢ًايا بحن الخام الٟهل 
 .  الضولخحن بحن
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جإزحر ػسواث  مخعددت الجيظيت  في إزخالٌ بييت  العالكاث ؤلاكخـاددت 

  الدوليت
 وليت العلىم الاوظاهيت والاحخماعيت ، حامعت هىيت  طعيد مدمد هسيم.م . م

The impact of multinational companies in the disruptors 

structure International economic relations 

 

 

Abstract: 

With an entry of multinational enterprise, since World War Two, in all national economic 

areas. It has become committed the scientific and economic analysis to re-offer this 

enterprise institution which is allowing to making accurate knowledge about it. However, 

the analysis raises troubles process about it, this is due to several issues, such as a 

comprehensive analysis of the structure of contemporary capitalist economy. The 

storming of these institutions for economic and social development has led to 

destabilization of the classical edifice on one hand, as well on the other hand proposed 

different schools of economic thought the need to respond a number of new questions for 

instance the issues of underdevelopment, globalization and the location of these 

companies. Since this requires a new analysis of monopoly capitalism contemporary, 

with focuses, pre-analysis of the structure growth of capitalist production. Especially  the 

internationalization of production, which is an objective process in the global    economy 

caused by the   needs of the division of labour. These companies  are characterized    by 

the enormity of its size and represents a huge economic entities. The indicators on this, 

the amount of capital and the size of their investments, the diversity of their production, 

sales figures, and revenues generated, marketing networks owned, the size of their 

spending on research and development, as well as their organizational structures and 

efficient management. In addition, multinational companies characterized by great 

diversity in their activities, for instance their productivity policy is based on the existence 

of multiple diverse products. This diversity is due to management's desire to reduce the 

risk of failure. As if they had lost in an activity can profit from other activities. These 

companies have done substituting savings activity area of scale pursued by major 

companies after World War Two. As a result, activities carried out by multinational 

companies diverge sectorally and geographically. The major trading companies in the 

nineteenth century capitalism emerging tool in achieving the first accumulation of capital 

at the international level before moving on to the stage of industrial capitalism. As for 

contemporary companies, they represent nowadays a monopoly capitalism tool in 

achieving capital accumulation on a global scale.  
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  ملخف

 ٞاهه,  الىَىيت الا٢خهاصيت مجاالث ٧اٞت في, الشاهيت الٗاإلايت الخغب مىظ, الجيؿيت مخٗضيت اإلااؾؿت صزى٫  م٘

  ؤنبذ
ً
ت بةهخاط يؿمذ بما, اإلااؾؿت هظه ٖغى يٗيض ؤن الٗلمي ؤلا٢خهاصر الخدليل ٖلى بلؼما , ٖجها ص٢ي٣ت مٗٞغ

 الا٢خهاص لهي٩ل الكامل الخدليل مجها, ٢ًايا ٖضة ًٖ هاظم وهظا, ٖمليت مهاٖب يُغح لها بخدليل ال٣يام ان ٚحر

ت بلى ؤصي وؤلاظخماٖيت ؤلا٢خهاصيت الخىميت مجا٫ اإلااؾؿاث هظه ب٢خدام بن. اإلاٗانغ الغؤؾمالي ٖؼ  الهغح ٖػ

 ألاؾئلت مً ظملت ٖلى ؤلاظابت يغوعة مضاعؾه بمسخل٠ ؤلا٢خهاصر ال٨ٟغ ٖلى َغح ٦ما, ظهه مً ال٨الؾي٩ي
  يخُلب هظا بط.  ٞحها الكغ٧اث هظه ومى٢٘ والٗىإلات, الخسل٠ ٢ًايا ٢بيل مً الجضيضة

ً
  جدليال

ً
 للغؤؾماليت ظضيضا

 , يؿخضعي الظر ألامغ, اإلاٗانغة ؤلاخخ٩اعيت
ً
 ؤلاهخاط جضويل وزانت, الغؤؾمالي ؤلاهخاط همى بييت خى٫  جدليل مؿب٣ا

يت ٖمليت هي والتي  بضخامت الكغ٧اث هظه وجخمحز, الٗمل ج٣ؿيم خاظاث ًٖ هاظمت الٗالمي ؤلا٢خهاص في مىيٖى

 بؾدشماعاتها وحجم اإلاا٫ عؤؽ حجم, هظا ٖلى جض٫ التي اإلااقغاث ومً ، ٖمال٢ت ب٢خهاصيت ٦ياهاث وجمشل حجمها
 ٖلى بهٟا٢ها وحجم جمل٨ها، التي الدؿىي٣يت والكب٩اث جد٣٣ها، التي وؤلايغاصاث اإلابيٗاث وؤع٢ام بهخاظها وجىٕى

  والخُىيغ، البدض
ً
 ال٨بحر بالخىٕى الجيؿيت مخٗضيت الكغ٧اث جخمحز ٦ما. بصاعتها و٦ٟاءة الخىٓيميت هيا٧لها ًٖ ًٞال

ت مىخجاث وظىص ٖلى ج٣ىم ؤلاهخاظيت ٞؿياؾتها ؤوكُتها، في بت بلى الخىٕى هظا ويغظ٘ مخٗضصة، مخىٖى  ؤلاصاعة ٚع

 و٢ض.  ؤزغي  ؤوكُت مً جغبذ ؤن يم٨ً وكاٍ في زؿغث بطا ؤنها خيض مً ، الخؿاعة بخخماالث ج٣ليل في الٗليا
ىعاث بةخال٫ الكغ٧اث هظه ٢امذ ىعاث مدل ، اليكاٍ مجا٫ ٞو  بٗض ال٨بري  الكغ٧اث بهخهجتها التي الدجم ٞو

  الجيؿيت اإلاخٗضيت الكغ٧اث بها ج٣ىم التي ألاوكُت جدكٗب لظل٪ وهديجت. الشاهيت الٗاإلايت الخغب
ً
, وظٛغاٞيا ٢ُاٖيا

 اإلاا٫ لغؤؽ ألاولى الترا٦م جد٣ي٤ في الىاهًت الغؤؾماليت ؤصاة ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  في ال٨بري  الخجاعيت قغ٧اث و٧اهذ

 اليىم جمشل ٞةنها اإلاٗانغة للكغ٧اث باليؿبت ؤما, الهىاٖيت الغؤؾماليت مغخلت بلى ؤلاهخ٣ا٫ ٢بل الضولي اإلاؿخىي  ٖلى
 الٗالمي الهٗيض ٖلى اإلاا٫ عؤؽ جغا٦م جد٣ي٤ في ؤلاخخ٩اعيت الغؤؾماليت ؤصاة

 اإلالدمت

 مسخل٠ بحن اإلاخباصلت والهالث الغوابِ ٖان٠ بك٩ل ٞيه جىامذ ٖهغ هى الغاهً ٖهغها بن ال٣ى٫  يم٨ً
 مً والٗضيض وؤلاؾتهال٦يت الش٣اٞيت وألاهماٍ اإلااصر ؤلاهخاط زماع بهخ٣ا٫ ْاهغة ؤمام ٞىدً والكٗىب البلضان

.  ال٣ىميت ؤلا٢خهاصاث مسخل٠ َبيٗت جدىيل في ؤؾهم الظر ألامغ, ؤلاظخماٖيت الخياة مجاالث مسخل٠ في الٓىاهغ

خماص اإلاٟاهيم مً الٗضيض بهخاط يخم الٓاهغة لهظه مىخٓم مجهجي بخٟؿحر ال٣يام وبهضٝ  الخبٗيت, اإلاخباص٫ الٖا
يت ٖمليت بةٖخباعه لخضويل الخاعيسيت الجظوع  في بدشىا وبطا. الخضويل, اإلاخباصلت  مً مدضصة مغخله في جيكإ مىيٖى

 الغؤؾماليت جُىع  بَاع في وكإ الخضويل ؤن ال٣ى٫  يم٨ً ٞةهه, ؤلاهخاظيت الٗمليت وحٗميم اإلاىخجت ال٣ىي  جُىع  مغاخل

, الهاٖض الغؤؾمالي للمجخم٘ ؤلا٢خهاصيت ال٣ىة وهمى, اإلاىخجت ال٣ىي  جُىع  بن. بظخماٖيت ب٢خهاصيت ٦دك٨يلت
  ؤلاظخماعي الٗمل ج٣ؿيم ٖمليت وحٗمي٤

ً
  مدليا

ً
 ٧لها, اإلاا٫ عؤؽ بؾخٛال٫ وخ٣ل الخهغي٠ ؤؾىا١ وجىؾ٘, وصوليا
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 ال٣ىاهحن إلاى٤ُ وبزًاٖه والغوحي اإلااصر ؤلاهخاط جضويل بلى و٢اصث ال٣ىميت الٗؼلت ٖلى ال٣ًاء في ؾاٖضث ٖىامل

, ق٩لحن جخسظ اإلاٗانغ ٖاإلاىا في الخضويل ْاهغة بإن ال٣ى٫  يم٨ً بط, الٗالمي الغؤؾمالي اليؿ٤ لخُىع  الىاْمت
هىع , الضولي ؤلا٢خهاص الخ٩امل , الشاهيت الٗاإلايت الخغب جلذ التي الٟترة وفي, الجيؿيت اإلاخٗضيت الاخخ٩اعيت الكغ٧اث ْو

  جلٗب الاخخ٩اعث جل٪ بضؤث
ً
  صوعا

ً
 مىخٓمت مٗالجت في البدض اهميت ج٨مً هىا ومً, وؤلا٢خهاص الؿياؾت في مخىاميا

 ٖلى ؤلاهخاط بٖاصة ٖمليت ظىاهب مسخل٠ ٖلى وجازحرها ظىهغها ًٖ ال٨ك٠ وجديذ, الجيؿيت مخٗضيت الكغ٧اث خى٫ 

 ومً, الغاهً الى٢ذ في الضوليت ؤلا٢خهاصيت الٗال٢اث همِ ٖلى جتر٦ها التي آلازاع جدضيض و٦ظل٪, الٗالمي الهٗيض

 الٗىامل ماهي ؟ ب٢خهاصر مٟهىم مً ؤ٦ثر ٢اهىوي مٟهىم الكغ٧اث لهظه هل, خى٫  هي ؤلاق٩اليت ٞةن اإلاىُل٤ هظا
 هل ؟ اإلاٗانغة اإلاغخله في الغؤؾمالي ؤلاهخاط لىمِ َبيعي هاجج هي الكغ٧اث هظه هل ؟ الكغ٧اث هظه ْهىع  في اإلاازغ
 الضولي؟ ؤلا٢خهاص ٖلى الكغ٧اث هظه جإزحر وماهي ٖكغ؟ الخاؾ٘ ال٣غن  في للكغ٧اث بمخضاص هي الكغ٧اث هظه

لى  الضوليت؟ الا٢خهاصيت والٗال٢اث  حجم ػياصة بحن الترابِ مامضي هي مجها هىُل٤ التي والٟغييت. الضولت ؾياصة ٖو
 وبيٗاٝ اإلاخ٣ضمت والبلضان الىاميت البلضان بحن الٟجىة وجٟا٢م الجيؿيت اإلاخٗضيت الكغ٧اث ؤر الكغ٧اث هظه

               الضوليت ؤلا٢خهاصيت الٗال٢اث وع للخِ الُبيٗيت بالهحروعة وبزال٫ ؤلا٢خهاصر مجا٫ في الضولت ؾياصة

 
ً
 اإلاـهىم إػياليت: ؤوال
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ذ  حؿمى ما صولت في الخإؾيـ ٣ٖض في مدضص ٢اهىوي بك٩ل جخمخ٘ و مؿاهميحن ؤو ؤٞغاص ياؾؿها قغ٦ت ؤنها ٖلى الكغ٧اث ٖٞغ

  وليـ ٢اهىوي مٟهىم الكغ٦ت بةن ال٣ى٫  يم٨ً بطن ، للكغ٦ت الغثيسخي مغ٦ؼ ٞحها يىظض التي اإلا٣غ صولت
ً
  مٟهىما

ً
, ب٢خهاصيا

 الضوليت ؤلا٢خهاصيت الٗال٢اث في ظضيضة ٦ٓاهغة, الجيؿياث مخٗضيت للكغ٧اث جدليالتهم في ؤلا٢خهاصيحن ؤٚلب ٞةن لظل٪
 ويم٨ً ، اإلااؾؿاث مً الىٕى هظا ًٖ يٗبر ص٢ي٤ مٟهىم ؤلا٢خهاصر ألاصب في اليىظض, الشاهيت الٗاإلايت الخغب بٗض اإلاٗانغة
ت يجض ؤن اإلاجا٫ هظا في للباخض ان الٗابغة الكغ٦ت ؤو ال٣ىمياث اإلاخٗضصة الكغ٦ت مشل اإلاهُلخاث مً مجمٖى  ؤو ألاَو

 ظهت مً ح٨ٗـ اإلاٟاهيم هظه ؤن بلى ؤلاقاعة مً البض البضايت وفي. ال٣ىميت ماٞى١  قغ٦ت ؤو ال٩ىهيت ؤو الكمىليت الكغ٦ت
 َمـ جداو٫  بًٗها, مدضصة بيضيىلىظيت مىا٠٢ ًٖ اإلاٟاهيم هظه حٗبر ؤزغي  ظهت ومً,  وزهىنيتها الٓاهغة هظه ح٣ٗض

 التر٦حز مً الجضيضة اإلاغخلت ًٖ وحٗبر جمشل بةٖخباعها, الضولي ؤلا٢خهاص في اإلااؾؿاث هظه جلٗبه الظر الخ٣ي٣ي الضوع 

.     وؤلاهخاط اإلاا٫ لغؤؽ الٗالمي

  يإزظ ال٣ىمياث اإلاخٗضصة الكغ٧اث مٟهىم بن
ً
 بالخالي ويُمـ,  الجيؿيت في والخٗضصيت ال٣ىميت ماٞى١  الخضويل بمٟهىم يمىا

 الخٗخيم مً ظؼء يمشل الجيؿيت اإلاخٗضصة بالكغ٧اث حؿميتها ٞةن لهظا, والخا٦مت والٛالبت ال٣ىميت واإلاهالر الجيؿيت

 ؤنبذ اإلاا٫ عاؽ ؤن يٗجي ال٣ىمياث مخٗضصة بةنها ال٣ى٫  ؤما. الضوليت الكغ٧اث هظه وا٢٘ إلزٟاء يؿعى الظر, ؤلايضيىلىجي

 
ً
حر ٧امال  ٖابغة ؤو ال٣ىميت ٖابغة قغ٧اث بالض٢ت بطن ٞهي, بلض مً ؤ٦ثر في حٗمل الكغ٧اث هظه ٧اهذ وإلاا, لئله٣ؿام ٢ابل ٚو

ان , اإلا٣ٗضة الٓاهغة لهظا ناثب بدىاو٫  يؿمذ الظر الصخيذ اإلاٟهىم هى الجيؿيت مخٗضيت الكغ٧اث مٟهىم ٞةن ولهظا ألاَو

 مهُلر ويٗجي, الغؤؾمالي للىٓام الخىا٢ًيت الىخضة مٟهىم بٖخماص هي ألاؾاؾيت ؤلاهُال١ وه٣ُت. صخيذ بك٩ل وجىٓحرها
 اإلاال٠ الىٓام هظا ان ٚحر. اإلادلي ؤو الضولي اإلاؿخىي  ٖلى ؾىاء الغؤؾماليت ؤلاهخاط ٖال٢اث ٞيه تهيمً مىخض ظؿض الىخضة

  مخىا٢ٌ بلضان ٖضة مً
ً
 جٓهغ. اإلاخٟاوث الخُىع  ٢اهىن  وهى, اإلاضي ٖاإلايت ٦دك٨يلت, للغؤؾماليت الىاْم ال٣اهىن  بؿبب صوليا

ت, ٖضيضة حٗاعي٠ ؤلا٢خهاصر ألاصب في  اإلامحزة الخانيت بإن(  J.N.Behrman) ٞحري , ؤلاخخ٩اعيت الضوليت للكغ٦ت مخىٖى
 ,  واخضة ؾى١  بمشابت اإلاسخلٟت البلضان ؤؾىا١ بٖخباع في جخمشل الجيؿيت اإلاخٗضيت للكغ٧اث

ً
 مً م٣بى٫  خ٣ل يمً َبٗا

  ليؿذ الجيؿيت اإلاخٗضيت اإلااؾؿت يٗخبر ٞهى لهظا, البلضان جل٪ خ٩ىماث َٝغ
ً
 ٖضة في الٗاملت الكغ٧اث إلاسخل٠ ججمٗا

ىيت ؾى١  في ٖلحها وحكٝغ ب٢خهاصيت وكاَاث جماعؽ التي جل٪ هي بل مكتر٦ت مؿاهمت مل٨يت ججمٗها بلضان  بن, مسخلٟت َو

 .D) يهى٠ ؤزغ ظاهب مً, الخضويل صعظت بدؿب الجيؿياث اإلاخٗضيت الكغ٦ت جميحز هى ؤلا٢خهاصر ألاصب في الكاج٘
Rodinsson   )ماٞى١  الكغ٧اث,  الجيؿياث اإلاخٗضصة الكغ٧اث, الضوليت الكغ٧اث ؤهىإ زالزت بلى, الجيؿياث اإلاخٗضيت الكغ٧اث 

.   ال٣ىميت

جي ؤلا٢خهاص وخ٣ى٫  مجاالث ٧اٞت في, الشاهيت الٗاإلايت الخغب مىظ, الجيؿيت مخٗضيت قغ٧اث صزى٫  م٘   ؤنبذ ٞاهه, الَى
ً
 بلؼما

ت بةهخاط يؿمذ بما, اإلااؾؿت هظه ٖغى يٗيض ؤن الٗالمي الا٢خهاصر الخدليل ٖلى  بخدليل ال٣يام ؤن ٚحر, ٖجها ص٢ي٣ت مٗٞغ

 صزى٫  بن. اإلاٗانغ الغؤؾمالي ؤلا٢خهاص لهي٩ل الكامل الخدليل مجها, ٢ًايا ٖضة ًٖ هاظم وهظا, ٖمليت مهاٖب يُغح, لها
ت بلى ؤصي وؤلاظخماٖيت ؤلا٢خهاصيت الخىميت مجا٫ في الجيؿيت اإلاخٗضيت قغ٧اث ٖؼ  َغح ٦ما, ظهه مً ال٨الؾي٩ي الهغح ٖػ

 وجىامي, الخسل٠ ٢ًايا ٢بيل مً الجضيضة ألاؾئلت مً ظملت ٖلى ؤلاظابت يغوعة مضاعؾه بمسخل٠ الا٢خهاصر ال٨ٟغ ٖلى

                                                           
 .20 -2  ص،  978 ، بريوت ، دار إبن خلدون ، ادلرحلة اإلحتكارية واإلمرببالية اجلديدة  –االقتصاد الرأمسايل العادلي ، كريستيان بالوا :   

 2 : Behrman,J.N.Som Patterns in the Rise of Multinational Enterpries, Ch.Hill (1969) .pp61-62 . 
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 يخُلب هظا بط.  ٞحها الكغ٧اث هظه ومى٢٘ والٗىإلات, الٗالمي الى٣ضر الىٓام وؤػمت, ال٣ٟحرة والبلضان الٛىيت البلضان بحن الهىة

 
ً
  جدليال

ً
 , يؿخضعي الظر ألامغ, اإلاٗانغة ؤلاخخ٩اعيت للغؤؾماليت ظضيضا

ً
 وزانت, الغؤؾمالي ؤلاهخاط همى بييت خى٫  جدليل مؿب٣ا

يت ٖمليت هي والتي ؤلاهخاط جضويل  الضخمت لئلهجاػاث وهديجت, الٗمل ج٣ؿيم خاظاث ًٖ هاظمت الٗالمي ؤلا٢خهاص في مىيٖى

  مؿخىي  اإلاغخلت جل٪ في ؤلاهخاط ٢ىي  خ٣٣ذ بط, ؤلاهخاط مجا٫ في الخ٣ىيت زىعة خ٣٣تها التي
ً
 ٚحر مً ؤنبذ الخُىع  مً ٖاليا

خماص مم٨ً   البلضان ؤ٦ثر مً طل٪ ٧ان ولى, خضة ٖلى بلض ٧ل وبخخياظاث مىاعص ٖلى ؤلٖا
ً
 جىخيض يغوعة جخُغح ولظل٪, ج٣ضما

 وهى ؤلا,  ؤزغ اججاه الغؤؾمالي ؤلا٢خهاصر الىٓام في ؤلاهخاط جضويل هدى ؤلاججاه ؤزظث ل٣ض ، الٗالمي الهٗيض ٖلى الجهىص

 ٖلى الخهى٫  جخًمً التي اإلاىا٤َ جل٪ بلى اإلاا٫ عؤؽ لخهضيغ متزايض هدى ٖلى جلجإ ؤلاخخ٩اعاث ؤزظث بط, اإلاا٫ عؤؽ جضويل
 ججغيها التي ؤلاؾدشماعاث ػاويت مً بليه هٓغها بطا مخجاوؿت ٚحر ٖمليت هى ؤلاهخاط جضويل بن ال٣ى٫  يم٨ً بطن ، عبذ ؤ٢صخى

 ب٢خهاصيت الُبيٗت طاث الٗىامل مً الٗضيض بلى طل٪ ويٗىص, الٗالم مىا٤َ مسخل٠ في الجيؿيت اإلاخٗضيت الكغ٧اث

.  والؿياؾيت

 هظا و٧اهذ, الجيؿياث اإلاخٗضيت اإلااؾؿاث ؾيُغة وهي, ظضيضة مغخلت بلى الغؤؾمالي الىٓام جىٓيم بٖاصة ٖمليت ؤصث ل٣ض

 , ال٨بري  ؤلاخخ٩اعيت الكغ٧اث ؤويإ في جدى٫  ه٣ُت بمشابت
ً
 الخ٣اهت زىعة ؾاٖضث و٢ض,  ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث في وؤؾاؾا

 الٟهل ؤم٩ان ٖلى, ؤلاهخاط مجا٫ في اإلاخُىعة ألاجمخه وبؾخسضام الى٣ل وؾاثل في ال٨بحر والخُىع  ؤلاجهاالث وزىعة اإلاٗانغة

 ؤلاهخاظيت الٗمليت وجىػي٘, م٩ان مً ؤ٦ثر في مىخجت م٩ىهاث مً الجهاجي اإلاىخج وججمي٘ ؤلاهخاظيت للٗمليت مسخلٟت مغاخل بحن
 
ً
لى ٖالمي هُا١ ٖلى ظٛغاٞيا  مىاص جىاٞغ او, ومىٓبُت وماهغة عزيهت ٖاملت ٢ىي  وظىص طل٪ في بما اإلاى٢٘ ممحزاث ؤؾاؽ ٖو

.    البيئت لخمايت ٢ىاٖض وظىص ٚياب ؤو, الخ٩ىماث بٌٗ مً هام صٖم وظىص ؤو, عزيو و٢ىص ؤو زام

 
ً
. الجيظيت مخعددت ػسواث ًهىز  عىامل:  زاهيا

 الالٖب بلى جدىلذ التي ال٨بري  الٗاإلايت الكغ٧اث ليكاٍ اإلاتزايض الىمى هي الغاهىت اإلاغخلت في الٗالمي الا٢خهاص ؾماث ؤبغػ  بن

 ألازحر الغب٘ مىظ حك٩ل وهي.  الٗالم اهداء مسخل٠ في اإلاباقغة الاؾدشماعاث جد٣ي٤ و الضولي الاهخاط جىٓيم ميضان في الغثيسخي
  الٗكغيً ال٣غن  مً

ً
 ٖضة ٖىامل هىا٥. الضوليت ؤلا٢خهاصيت والٗال٢اث الٗالمي ؤلا٢خهاص جُىع  في ألاهميت بالٜ ٖىهغا

  لخ٩ىن  الٗالمي الا٢خهاص في الجيؿيت مخٗضيت قغ٧اث ٖمل وجُىع  وجيكيِ ْهىع  في ؾاٖضث
ً
  ٖامال

ً
 الٗال٢اث في ٞٗاال

:    الٗىامل هظه مً الضوليت ؤلا٢خهاصيت

, لؤلعباح جغا٦م او ػياصة هىا٥ ج٩ىن  لً الؿى١  هُا١ في بحؿإ يدضر لم وبطا,  الؿى١  َغي٤ ًٖ الغبذ يخد٤٣,  الغبذ -1

 زم ومً, والخىؾ٘ اإلاا٫ عؤؽ جغا٦م وػياصة ألاؾىا١ ٖلى الؿيُغة ومداولت اإلاىاٞؿت ٖلى الكغ٧اث يدض الغبذ صاٞ٘
. مالءمت ألا٦ثر باألؾٗاع اإلاىخجاث لدؿىي٤ م٩ان ؤًٞل ًٖ والبدض, ج٩لٟت بإ٢ل لئلهخاط الكغوٍ ؤًٞل ًٖ البدض

 مً الؿى١  جخدى٫  ؤن بلى, وج٣ىي  الكغ٧اث جىمى الؿى١  بحؿإ م٘, الغؤؾمالي الىٓام في بةؾخمغاع جدؿ٘ ٞالؿى١ 

 ٧ان ٦ما, ٞدؿب مبيٗاث ؾى١  الجيؿيت مخٗضيت للكغ٧اث باليؿبت الؿى١  وليؿذ. ٖاإلايت ؾى١  بلى مدليت ؾى١ 

                                                           
.   -5ص،  99 ، بريوت ، جدل ، مالحظات حول التدويل ، مسري أمني :   
 . 4 - 4 ص، ادلصدر السابق ، كريستيان بالوا:   2
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 ؤلاهخاظيت ألاوكُت ٧اٞت جماعؽ اليىم الٗاإلايت الكغ٧اث جل٪ ؤنبدذ ٣ٞض, الغؤؾماليت جُىع  بضايت ٖىض ألامغ

.  وؤلا٢ليميت الىَىيت الخضوص جخجاوػ  والتي ٖلحها حؿيُغ التي ألاما٦ً ظمي٘ في والدؿىي٣يت

غ الكغ٧اث ججاوػ  بلى الضخمت اإلاكغوٖاث وج٩ىيً اإلاالي التر٦ؼ ْاهغة ؤصي, والخ٣جي اإلاالي التر٦ؼ -2  ال٣اهىهيت ألَا

  وجخمخ٘, هُا٢ها في حٗمل التي الضو٫  م٘ وزي٣ت بٗال٢اث وبعجباَها, واإلادليت
ً
 ؤ٦ثر ٞحها ويكاع٥, مخٗضصة بجيؿياث اخياها

جي اإلاا٫ عؤؽ مً  عئوؽ جهضيغ ٖملياث جماعؽ الكغ٧اث هظه ؤنبدذ, الضولي اإلاالي ال٣اهىن  ل٣ىاٖض وجسً٘, َو

 ق٩ل ٖلى الضولت بىاؾُت عثيؿيت بهىعة جخم ألامىا٫ عئوؽ خغ٦ت ٧اهذ بٗضما, اإلاباقغ باإلؾدشماع وج٣ىم ألامىا٫
. ؤلاؾخحراص لخمىيل ٢غوى ؤو مباقغة ٢غوى

 صو٫  بلى الٗالم يى٣ؿم الضوليت ؤلا٢خهاصيت الٗال٢اث مجا٫ في, الضوليت الخجاعة هي٩ل وحٛيحر الضولي الٗمل ج٣ؿيم -3

  مخسلٟت صو٫  وبلى, الٗالمي ؤلا٢خهاصر اليكاٍ مغ٦ؼ حٗخبر مخ٣ضمت نىاٖيت
ُ
 ؾاخت اإلاخسلٟت الضو٫  وحٗض, ب٢خهاصيا

خحن هاجيحن بحن اإلاخ٩اٞئت ٚحر الٗال٢اث زال٫ مً, الٗاإلايت الكغ٧اث ليكاٍ عثيؿيت  جخد٤٣ الضو٫  مً اإلاجمٖى

 البلضان مً ؤلا٢خهاصر الٟاثٌ جدى٫  ؤن قإنها مً الٗملياث وهظه. ؤق٩الها ب٩اٞت ؤلا٢خهاصر ؤلاؾخٛال٫ ٖملياث
. اإلاخ٣ضمت الضو٫  بلى اإلاخسلٟت

 ق٩ل ٖلى ألامىا٫ عئوؽ جهضيغ هي الجيؿيت اإلاخٗضيت للكغ٧اث الغثيسخي اليكاٍ ٧ان بطا, الؿى١  ٖلى الغ٢ابت -4

 الكغ٦ت مماعؾت في جخجلى اإلاباقغة الغ٢ابت نىعة وؤٖلى. الؿى١  ٖلى اإلاباقغة الغ٢ابت يخُلب, مباقغة بؾدشماعاث
, اإلاا٫ عؤؽ و ؤلاهخاط جضويل في الٗاإلايت الكغ٧اث ْهىع  في ألاهم الؿبب وي٨مً. والدؿىي٣ي ؤلاهخاجي اليكاٍ بىٟؿها

.        الضو٫  خضوص ججاوػث التي ؤلاهخاظيت الٗال٢اث جُىع  ؤؾاؽ ٖلى

 
ً
. ؤلاخخيازيت والؼسواث السؤطمالي ؤلاكخـاد هبيعت: زالثا

ت الجيؿيت مخٗضر الكغ٧اث مغخلت ؤر, الغاهىت اإلاغخلت في الغؤؾمالي ؤلاهخاط همِ جخمحز  وكىء مجها, ؾماث بمجمٖى

 اإلاهغفي اإلاا٫ عؤؽ ٢ىة م٘ الضولي الهىاعي اإلاا٫ عؤؽ جًمً التي( الضولي اإلاالي اإلاا٫ عؤؽ) الضوليت اإلااليت الامبراَىعياث
ىاع اإلاخٗاْم وؤلاهضماط, ؤلاهخاظيت للىخضاث الظاحي للخىٓيم ٖىهغ بةٖخباعه الؿى١  وبزخٟاء. الضولي  والخضاو٫ , ؤلاهخاط اَل

. اإلاالي الغؤؾما٫ ؾيُغة جدذ ؤر لل٣غاعاث مىخض مغ٦ؼ ؾيُغة جدذ

 جم و٢ض, الخاعجي الخىؾ٘ مً البض و٧ان, ؤلاؾتهال٦يت والُا٢ت ؤلاهخاظيت الُا٢ت بحن صاثم جىا٢ٌ في الغؤؾمالي ؤلا٢خهاص 
 الؿل٘ وجهضيغ الخجاعة َغي٤ ًٖ مجها, وؾاثل ٖضة زال٫ ومً مسخلٟت مغاخل ٖلى ؤلا٢خهاصر اليكاٍ في الخاعجي الخىؾ٘

 ال٣غن  مً الشاوي مىخه٠ وفي, الامىا٫ عئوؽ جهضيغ َغي٤ ًٖ ؤو, مخ٩اٞئت ٚحر بمٗضالث ألاوليت اإلاىاص وبؾخحراص الهىاٖيت
 بإن, الضوليت ؤلا٢خهاصيت الٗال٢اث مىٓغر  مٗٓم يخ٤ٟ. الجيؿيت اإلاخٗضيت الكغ٧اث َغي٤ ًٖ الخىؾ٘ هظا جم, الٗكغيً

                                                           
، بريوت ، مؤسسة األحباث العربية،دور الشركات ادلتعددة اجلنسيات  -اإلقتصاد الكوينمن اإلقتصاد القومي إىل ، (وآخرون)مايكل تانزر :   

   .64-62ص، 98  
 
 .27-24ص،  200، الكويت، سلسلة عامل ادلعرفة، االقتصاد العادلي وإمكانيات التحكم –ما العودلة ، و جراىام طومبسون، بول ىريست:  2
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 للىٓام خغ زياع ليـ, الجيؿيت مخٗضيت الكغ٧اث وكاٍ وجضويل,  ؤلا٢خهاصيت والخياة ؤلاهخاط جضويل هدى الخدى٫ 

. الىٓام لها يخٗغى وصوليت مدليت ب٢خهاصيت يٍٛى هخاط هى بل, الغؤؾمالي

 الكغ٧اث ٞيه جخل٣ى الخىاٞسخي الغؤؾمالي هٓام ؤن خحن في للؿٗغ ناو٘ هٓام ًٖ ٖباعة هى ؤلاخخ٩اعر  الغؤؾمالي الىٓام بن

. اليكاٍ ٞغوٕ ٧اٞت في ؤلاعباح مؿاواة بلى وميلها اإلاىاٞؿت ْل في الخىاػن  بلٛاء بلى ال٣لت بخخ٩اع ؾى١  ؤصي ٣ٞض بالخالي, الؿٗغ

 يهٗب, ب٢خهاصر ٞاثٌ وظىص مً ييخج وبالخالي, طاتها اإلاىاٞؿت َغي٤ ًٖ الخ٩لٟت ؾٗغ زٌٟ ٖلى الكغ٧اث حٗمل و٦ظل٪
  بؾخٗابه

ً
 ؤؾٗاع بهسٟاى بلى طل٪ وي٣ىص ؤلاهخاط حجم ػياصة بلى ياصر ؾٝى الترا٦م ٖمليت بخىؾ٘ ال٣يام الن وطل٪, مدليا

 هىا٥ بطن, الغؤؾمالي الىٓام في ؤلا٢خهاصر لليكاٍ الٗام الهضٝ م٘ جخٗاعى والتي ألاعباح مٗضالث ج٣ليو بالىديجت,  الؿل٘

 وظىص ؤر, الىٓام بَاع في بؾديٗابه ًٖ وعجؼه ب٢خهاصر ٞاثٌ بهخاط ٖلى ٢ضعجه في يخمشل الىٓام هظا في ٖمي٤ جىا٢ٌ
 الخاعظيت ؤلاؾدشماعاث بال اإلاترا٦م ؤلا٢خهاصر الٟاثٌ إلؾخٛال٫ وؾيلت ؤيه ٞالجب٣ى ولهظا, جغا٦م ًٖ يبدض ٞاثٌ

 . اإلاباقغة

 مغخلت في ؤلاهسٟاى هدى الغبذ إلاٗض٫ الجزوعي اإلايل ب٣اهىن  يؿمى ما ؤو, ؤلاهسٟاى هدى الغبذ مٗض٫ بججاه ؤزغ ظاهب مً

 ألاظىع  مٗضالث بةزخالٝ ي٣ترن  طل٪ ٞةن, الخُىع  جٟاوث هى الغؤؾمالي الىٓام لخُىع  الىاْم ألاؾاسخي ال٣اهىن  الن, ؤلاخخ٩اع
, الغبذ مٗضالث بعجٟإ بالخالي ألاظىع  مٗضالث بةهسٟاى للخُىع  الىاَئ اإلاؿخىي  طاث البلضان جمخاػ بط. الٗالمي اإلاؿخىي  ٖلى

 ج٩ىن  التي البلضان مً وؤلاؾدشماعر  ؤلاهخاجي اليكاٍ بهخ٣ا٫ طل٪ ٖلى يترجب. الخُىع  ٖاليت للبلضان باليؿبت صخيذ وال٨ٗـ
. اإلاغجٟٗت الغبذ ومٗضالث اإلاىسًٟت ألاظىع  طاث البلضان نىب, مىسًٟت الغبذ مٗضالث وبالخالي, ٖاليت ألاظىع  مؿخىياث ٞحها

 هظه وظىص وبهما, الٗالمي الهٗيض ٖلى الخُىع  مؿخىياث لدؿىيت الحؿعى الضوليت ؤلاخخ٩اعيت الكغ٧اث بةن ال٣ى٫  يم٨ً لهظا
 هدى الغبذ إلاٗض٫ الجزوعي اإلايل ٖلى الخٛلب ؤظل مً الخُىع  مؿخىياث في الٟاع١  هظا ٖلى بالخٟاّ مغهىهت الكغ٧اث

.    اإلاخُىع  الغؤؾمالي ؤلا٢خهاص في ؤلاهسٟاى

 
ً
. والعؼسيً الخادو واللسن  عؼس الخاطع اللسن  في ػسواث بحن إزخالؾ: زابعا

م يت ْاهغة الجيؿيت مخٗضيت الكغ٧اث بن مً بالٚغ  البٌٗ بن بال, اإلاٗانغة الضوليت ؤلا٢خهاصيت الٗال٢اث في ظضيضة هٖى

 جمشل ٦ظل٪ وهي, ٖكغ الؿاب٘ ال٣غن  بضايت في ْهغث التي ال٨بري  الخجاعيت الكغ٧اث لخل٪ مخُىعة نيٛت مجغص بةنها يغي 
ها التي الضوليت ؤلاؾدشماعاث ألاهماٍ بؾخمغاع  الكغ٧اث هظه بن هل بطن, ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  مً ببخضاءً  الغؤؾمالي الٗالم ٖٞغ

 ظضيض؟ ْاهغة ؤنها ؤم الغؤؾماليت جُىع  مً ؾاب٣ت ٢غون في ْهغث التي لخل٪ بمخضاص هي

  هىا٥ ؤن بلى ؤلاقاعة البضايت في يخٗحن
ً
  حكابها

ً
تها التي ال٨بري  الخجاعيت الكغ٧اث بحن ْاهغيا  ال٣غن  مُل٘ في الغؤؾماليت ٖٞغ

 و٧اهذ, مؿاهمت قغ٧اث ؤػاء هدً الخالخحن ٧لخا في ال٣اهىوي الك٩ل الىاخيت ٞمً, اإلاٗانغة الكغ٧اث وبحن ٖكغ الؿاب٘
 اإلاؿخىي  ٖلى اإلاا٫ لغؤؽ ألاولى الترا٦م جد٣ي٤ في الىاهًت الغؤؾماليت ؤصاة ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  في ال٨بري  الخجاعيت قغ٧اث

 الغؤؾماليت ؤصاة اليىم جمشل ٞةنها اإلاٗانغة للكغ٧اث باليؿبت ؤما, الهىاٖيت الغؤؾماليت مغخلت بلى ؤلاهخ٣ا٫ ٢بل الضولي
                                                           

1 : Baran P.A ,Sweezy P.M, Notes on the Theory of Imperialism, (in;) Economic Imperialism, 
K.E, Bouling , T. Mikerjec, Eds,Ann Arbor(1972).pp 22-30.         

 .20 -2  ص، ادلصدر السابق، كريستيان بالوا: 2 
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 ٖلى الكغ٧اث هظه ؾيُغة ومضي ؤلا٢خهاصيت ال٣ىة بلى بياٞت. الٗالمي الهٗيض ٖلى اإلاا٫ عؤؽ جغا٦م جد٣ي٤ في ؤلاخخ٩اعيت

حن هظيً بحن حكابه هىا٥, الضوليت الخجاعة  , الى٣ُت هظه في الكغ٧اث مً الىٖى
ً
 ؤلا٢خهاصيت الٓغوٝ بزخالٝ مغاٖاة م٘ َبٗا

بيٗت .   الغؤؾمالي الىٓام َو

م حن هظيً بحن الجظعيت ؤلازخالٞاث وؿيان ييبػي ٞال الٓاهغر  الدكابه مً بالٚغ  ؤلازخالٝ بلى حٗىص والتى, الكغ٧اث مً الىٖى
 في الضوليت الكغ٧اث ٧اهذ ٞةطا, الخ٣اهت وزىعة ؤلاخخ٩اع َىع  وفي الخجاعيت مغخلخه في الغؤؾمالي الىٓام َبيٗت في ال٨بحر

 ال٨بري  الغؤؾماليت البلضان جماعؾها ٧اهذ التي الؿياؾيت الؿيُغة مً الضوليت الخجاعة ٖلى ؾُىتها حؿخمض الخجاعيت اإلاغخلت

 ؤلا٢خهاص ٖلى الؿيُغة ٖلى ٢ضعتها اليىم حؿخمض اإلاٗانغة الجيؿيت مخٗضيت الكغ٧اث ٞان, ال٩ىلىهيالي الىٓام بَاع في
 الجٛغافي ؤلاججاه في ؤلازخالٝ, مجها ؤلازخالٞاث بٌٗ جدضيض يم٨ً. الهاثل الخ٨ىىلىجي جٟى٢ها ومً الظاجيت ٢ىتها مً الٗالمي

  يخم الضوليت ألامىا٫ عئوؽ خغ٦ت بججاه ٧ان ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  في اإلاباقغة الضوليت لئلؾدشماعاث
ً
 البلضان مً ؤؾاؾا

 ألاؾاسخي ؤلاججاه ؤن خحن في, اإلاغخلت جل٪ في الضولي الٗمل ج٣ؿيم بَاع في, اإلاؿخٗمغة البلضان نىب اإلاخُىعة الغؤؾماليت
 اإلاخ٣ضمت البلضان بحن طل٪ وج٣ليو اإلاخ٣ضمت الغؤؾماليت البلضان بحن هى الشاهيت الٗاإلايت الخغب بٗض اإلاباقغة لئلؾدشماعاث

 ٖلى الخسهو مً وؤلاهخ٣ا٫ الضولي الٗمل ج٣ؿيم في الخانلت بالخُىعاث مغجبِ الخدى٫  لهظا الغثيسخي والؿبب, والىاميت

 ال٣ُاعي ؤلاججاه في ؤلازخالٝ زاوي ظاهب ومً. الٟغعي الخسهو ؤر الٟغوٕ صازل الخسهو بلى ال٣ُإ مؿخىي 

 الخسهو مً هٕى وكىء بلى ؤصي ٢ض, ألاوليت اإلاىاص بهخاط ٢ُإ بلى اإلااضخي في الضوليت ؤلاؾدشماعاث جىظه بن, لئلؾدشماعاث
 البلضان جسههذ بيىما للخهضيغ اإلاٗضة ألاوليت اإلاىاص بهخاط بلى الىاميت البلضان جسههذ بمىظبه الخ٣ليضر الٗمل وج٣ؿيم

 جسهو في جمشل ملخّى حٛيحر بلى للٗمل الضولي الخ٣ؿيم حٗغيذ خحن في. الهىاٖيت الؿل٘ بةهخاط, الغؤؾماليت اإلاخ٣ضمت

 البلضان بلى ال٣ضيمت ؤر اإلاخ٣اصمت الٟغوٕ بٌٗ وجدىيل, الٗلمي للخ٣ضم ال٣اثضة الهىاٖيت الٟغوٕ في اإلاخ٣ضمت البلضان
  ؤؾاسخي بك٩ل الخدىيليت الهىاٖت ٞغوٕ هدى جخجه ؤلاؾدشماعاث ٞةن ؤزغي  وبٗباعة, الىاميت

ً
 اإلاىاص بهخاط ٢ُإ مً بضال

  اليىم جيصخئ اإلاٗانغة الضوليت الكغ٧اث الن. الاوليت
ً
  وؿ٣ا

ً
 يسخل٠ الٗالمي اإلاؿخىي  ٖلى والؿيُغة واإلال٨يت لئلهخاط ظضيضا

 
ً
  بزخالٞا

ً
.   الؿاب٣ت الضوليت الغؤؾماليت الكغ٧اث بَاع في ٖاقخه الظر اليؿ٤ طل٪ ًٖ ظظعيا

 

 
ً
. الدولت وطيادة العاإلاي ؤلاكخـاد على الجيظيت مخعددت ػسواث وجإزيحر حجم:  زامظا

  الجيؿيت اإلاخٗضيت الكغ٧اث جماعؽ
ً
  جإزحرا

ً
لى الضوليت ؤلا٢خهاصيت الٗال٢اث مىٓىمت ٖلى ٦بحرا . ٖمىما الٗالمي ؤلا٢خهاص ٖو

لى, الٗالم في الهىاعي ؤلاهخاط هه٠ ٖلى ج٣غيبا حؿيُغ ٞهي  لل٣مذ الٗاإلايت الؿى١  مً( 90%)و الٗاإلايت الخجاعة مً( 65%) ٖو

.   الغنام ؾى١  مً( 80%)و الىداؽ ؾى١  مً( 85%)و الخام وخضيض والخبٜ ال٣هىة و

 اإلاا٫ عؤؽ حجم, هظا ٖلى جض٫ التي اإلااقغاث ومً ، ٖمال٢ت ب٢خهاصيت ٦ياهاث وجمشل حجمها بضخامت الكغ٧اث هظه جخمحز
 بهٟا٢ها وحجم جمل٨ها، التي الدؿىي٣يت والكب٩اث جد٣٣ها، التي وؤلايغاصاث اإلابيٗاث وؤع٢ام بهخاظها وجىٕى بؾدشماعاتها وحجم

                                                           
. 5 -9ص ، 98 ، بريوت، ةادلؤسسة العريب، الشركات ادلتعددة القوميات ، حسام عيسى:    
 .28 -27 ص، 2006، بغداد ، دار الرواد ادلزدىرة ، العالقات اإلقتصادية الدولية ، صاحل ياسر حسن:  2

3 : UNCTAD.World Investment Report 2004; The Shift Towards service Geneva 2005. 
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  والخُىيغ، البدض ٖلى
ً
 في ال٨بحر بالخىٕى الجيؿيت مخٗضيت الكغ٧اث جخمحز ٦ما. بصاعتها و٦ٟاءة الخىٓيميت هيا٧لها ًٖ ًٞال

ت مىخجاث وظىص ٖلى ج٣ىم ؤلاهخاظيت ٞؿياؾتها ؤوكُتها، بت بلى الخىٕى هظا ويغظ٘ مخٗضصة، مخىٖى  ج٣ليل في الٗليا ؤلاصاعة ٚع

 بةخال٫ الكغ٧اث هظه ٢امذ و٢ض.  ؤزغي  ؤوكُت مً جغبذ ؤن يم٨ً وكاٍ في زؿغث بطا ؤنها خيض مً ، الخؿاعة بخخماالث
ىعاث ىعاث مدل ، اليكاٍ مجا٫ ٞو  لظل٪ وهديجت. الشاهيت الٗاإلايت الخغب بٗض ال٨بري  الكغ٧اث ؤهخهجتها التي الدجم ٞو

  الجيؿيت اإلاخٗضيت الكغ٧اث بها ج٣ىم التي ألاوكُت جدكٗب
ً
  ٢ُاٖيا

ً
 ألا٣ٞي الخ٩امل جد٣ي٤ بلى ياصر بالخالي وهظا. وظٛغاٞيا

  حؿعى والتي الجيؿياث مخٗضصة للكغ٧اث الهامت الؿماث ومً. والغؤسخي
ً
 ومً بيجها ٞيما بؾتراجيجيت جدالٟاث ب٢امت بلى صوما

 اإلاىاٞؿت هخاط هي الخدالٟاث هظه ؤن. والدؿىي٣يت الخىاٞؿيت ٢ضعاتها وحٗؼيؼ اإلاكتر٦ت ؤلا٢خهاصيت مهالخها جد٣ي٤ ؤظل

 بجؼء جخد٨م الكغ٧اث هظه بطن, واإلاٗلىماث الاجهاالث وزىعة اإلاٟخىخت لؤلؾىا١ ؤؾاؾيت ؾمت ناعث والتي اإلادخضمت
 مجمٕى ؤن هجض( صولت 24)اإلاغجٟ٘ الضزل طاث الضو٫  اإلا٣اعهت مً اؾدبٗضها بط, الٗالمي الهٗيض ٖلى اإلادلي الىاجج مً مخٗاْم

 ؾ٩ان مً الٗٓمى الٛالبيت ج٣ُجها صولت( 109) اإلادلي الىاجج بظمالي مجمٕى مً%( 159,8) يٗاص٫ الكغ٧اث بيغاصاث بظمالي

.  الٗالم

,  صوالع جغيليىن ( 9,1) بلٛذ( 2005) ٖام في قغ٦ت( 500) ؤ٦بر خ٣٣تها التي الٗىاثض بلٛذ,  اإلاٗغوٞت( Fortune) مجلت وخؿب
  وخ٣٣ذ

ً
 اإلاغجبت اخخلذ والتي( 2005) ٖام في( (Exxon mobil قغ٦ت خ٣٣ذ اإلاشا٫ ؾبيل ٞٗلى, صوالع ملياع( 610) ٢ضعها ؤعباخا

 خ٣٣ذ انها ؤر, صوالع ملياع( 36,1) ٞبلٛذ ؤعباخها ؤما, صوالع ملياع( 340) بلٛذ ٖىاثض, الخمؿماثت الكغ٧اث جغ٦يب في ألاولى
 
ً
  عبدا

ً
  ٞبلٛذ الكغ٧اث هظه مبيٗاث حجم بلى باليؿبت ؤما. صوالع مليىن ( 98,9) ٢ضعه يىميا

ً
 مُٗياث ٞدؿب, ٞل٨يت ؤع٢اما

 ي٣اعب بما( 1999) ٖام في( مىجىعػ ظجرا٫) لكغ٦ت الؿىىر  اإلابيٗاث حجم ي٣ضع, الجيؿيت مخٗضيت قغ٦ت( 25) بإ٦بر اإلاخٗل٣ت

( 153) والبالٜ, الجرويج مشل ٚىيت وهُٟيت نىاٖيت لضو٫  الؿىىر  الهافي اإلادلي الىاجج يٟى١  بظل٪ وهى, صوالع ملياع( 176,6)

.  صوالع ملياع

 الٗكغة الكغ٧اث ؤنى٫  بظمالي ؤن بلى الجيؿيت مخٗضيت قغ٧اث ٖكغ بإ٦بر اإلاخٗل٣ت( 2008) ٖام بخهاثياث حكحر خحن في

 في الٗالمي الغؤؾمالي الىٓام ؤٞغػتها التي ال٣ىي  ؤبغػ  هي الجيؿيت اإلاخٗضيت الكغ٧اث بن. صوالع ملياع( 2847,458) بلٜ مجخمٗت

 في اإلاباقغ ؤلاؾدشماع ٖلى الكغ٧اث ٖمل يخًمً بط, الضولي الٗمل ج٣ؿيم ٖلى ٦بحر بك٩ل جازغ وهي. الضاثم وجدىله جُىعه
 اليؿبت وهظه, الىاميت الضو٫  بلى مىه يئيلت وؿبه ؾىي  اليخجه خحن في, اإلاخ٣ضمت الضو٫  بلى ؤٚلبه يخجه الظر, ألاظىبيت الضو٫ 

  يماعؽ الجيؿيت مخٗضيت الكغ٧اث وكاٍ بن. ألاوليت اإلاىاص ومٗالجت الاؾخسغاط ٢ُإ هدى باألؾاؽ جميل
ً
  جإزحرا

ً
 ٖلى ظىهغيا

 الىَىيت الاهٓمت ًٖ ؤلاهٟالث ألاو٫ , اإلاخممؼة مالمذ زالزت بلى ؤلاقاعة يم٨ً بديض, الٗالمي لال٢خهاص الجٛغاٞيت البييت

 الا٢ليميت ؤلازخالالث خضة ػياصة, والشاوي, للٗمل الجٛغافي للخ٣ؿيم والضوليت اإلادليت الاق٩ا٫ وبهضماط ؤلا٢خهاصيت للمىا٤َ

 ألاظىيبت للكغ٧اث الضولي ؤلاهخاط بحن اإلاخباص٫ للخإزحر اإلاؼصوط الُاب٘, والشالض, الىاميت ؤو اإلاخُىعة البلضان ا٢خهاصاث في ؾىاء
. اإلاًي٠ البلض وب٢خهاص

 اإلااؾؿاث م٘ الؿلعي بالخباص٫ م٣اعهت الجيؿيت اإلاخٗضيت اإلااؾؿت صازل الؿلعي الخباص٫ جد٣ي٤ ؤن ٖلى الخإ٦يض بطن يخٗحن

 الخجغبت جا٦ض. الضولي الخباص٫ ٖلى الجيؿيت اإلاخٗضيت اإلااؾؿت جإزحر ج٣ؿيم ٖىض ؤؾاؾيت ؤهميت له ؾي٩ىن  الازغي  اإلاؿخ٣لت
                                                           

 .94-92ص،997 ، بريوت ، دار الفارايب، مرحلة مابعد اإلمربيالية الرأمسالية العادلية يف -الكوكبة، إمساعيل صربي عبداهلل :   
 .04 ص،    20، بغداد ، دار الرواد ادلزدىرة، اإلقتصاد السياسي لألزمات اإلقتصادية يف النسق الرأمسايل العادلي ، صاحل ياسر حسن :  2
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 بيكاٍ ال٣يام ؤو,  الام البلض خضوص زاعط بلى الؿل٘ جهضيغ ؤما: زياعيحن ؤمام ج٠٣ الجيؿيت مخٗضيت قغ٧اث ان الخاعيسيت

 زاعط الا٢خهاصر وكاَها بخىؾ٘ جبضؤ بط, الشاوي الخياع بلى اإلااؾؿاث هظه يلجإ ألاخيان ٚالب وفي,  البلض خضوص زاعط بهخاجي

بت بٗضها الام البلض .              واإلاالي والخىٓيمي الخ٨ىىلىجي جٟى٢ها مً ؤلاؾخٟاصة في الٚغ

. ؤلاطخيخاحاث     

  يماعؽ ؤن مهالخه ًٖ صٞاٖه مٗغى في, لل٣ىمياث الٗابغ اإلاا٫ عؤؽ بإم٩ان  -1
ً
  يُٛا

ً
  ؾياؾيا

ً
 الظر البلض ٖلى ٢ىيا

. البلض لهظا الىَىيت اإلاهلخت م٘ يدىا٢ٌ هدى ٖلى, ٞيه يؿدشمغ

جي الا٢خهاص ٞغوٕ في الجيؿيت اإلاخٗضيت الكغ٧اث جخٛلٛل ؤن يم٨ً  -2 , اإلاٗجي للبلض الا٢خهاصر باالمً اإلاغجبُت, الَى

  جماعؽ وان
ً
  جإزحرا

ً
 .جُىعها ٖلى ؾلبيا

 وجى٠٢, الضازليت ؤؾىا٢ها مً وجؼيدها اإلادليت للكغ٧اث قضيضة مىاٞؿت, الجيؿيت اإلاخٗضيت الكغ٧اث حك٩ل  -3

 .جُىعها

 ٖلى الخُغ يىلض وان, الىَىيت الٗمالث بؾخ٣غاع ي٣ىى ؤن يم٨ً, لل٣ىمياث الٗابغ اإلاا٫ لغؤؽ الخغ ؤلاهخ٣ا٫ بن  -4

جي الامً  .الىاميت البلضان في الَى

 ؤلا٢خهاصيت الٗال٢اث وبالخالي الضولت ؾياصة مؿإلت َغخذ الغاهىت اإلاغخلت في الىمِ بهظا اإلاا٫ عؤؽ وبهدكاع ٢ىة  -5
 . الضوليت ؤلا٢خهاصيت للٗال٢اث الىٓغيت البييت في الىٓغ بٖاصة الًغوعر  مً وؤنبذ,  الى٣اف ومً٘ الضوليت

 ٢ُاٖاث حصجي٘ ٖلى حٗمل ٞهي, الىاميت البلضان ب٢خهاص في بػصواظيت زل٤ ٖلى الجيؿيت مخٗضيت الكغ٧اث حٗمل  -6
 . ؤلاهخاظيت ال٣ُاٖاث وبيٗاٝ, للخهضيغ اإلاٗضة ؤلا٢خهاصيت

 الهٗيض ٖلى وزانت, اإلاخ٣ضمت والضو٫  الىاميت البلضان بحن الٟجىة حٗم٤ ٖلى الجيؿيت مخٗضيت الكغ٧اث حٗمل  -7

 . الضوليت ؤلا٢خهاصيت الٗال٢اث ٖلى هظا وجى٨ٗـ ؤلا٢خهاصر

  

                                                           
. 08 ص، نفس ادلصدر السابق  
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دوز اإلالازبت الجصابسيت في خل ألاشمت الليبيت 
 مؼعالي ابسا يم 

 

 

 ملدمت

 زانت ألامجي و الؿياسخي اإلاؿخىي  ٖلى ٦بحرة  جدىالث قهضث التي اإلاىا٤َ ؤبغػ  بخضي الٗغبي اإلاٛغب مى٣ُت حٗخبر

 بشىعاث الٛغبي ال٨ٟغ مغا٦ؼ في ؾمي ما في 2011 ؾىت مُل٘ م٘ الٗغبيت اإلاى٣ُت اظخاخذ التي الكٗبيت الاخخجاظاث مىظت م٘
يت الٛحر الهجغة ؤػمت جهاٖض ٚغاع ٖلى الجىاع صو٫  ٖلى ؤمىيت تهضيضاث مً جبٗها  ما و الٗغبي الغبي٘  الجماٖاث جىامي و قٖغ

ت ؤلاعهابيت  ؾ٣ٍى ؤصي بط ألاػماث لهظه اإلاهضعة الضو٫  ؤ٦بر ليبيا اٖخبرث خيض الؿالح اهدكاع و ألامىا٫ جبييٌ و اإلاخُٞغ
غاٝ صزى٫  و الؿياسخي الاهخ٣ا٫ ٖمليت حٗثر و الضولت ماؾؿاث انهياع بلى ال٣ظافي مٗمغ هٓام  مؿلر هؼإ في الؿياؾيت ألَا
 بها جخمخ٘ التي الخبرة بد٨م الجؼاثغ عؤؾها ٖلى و اإلاى٣ُت صو٫  صعى ما هظا بد٩ىمخحن، البالص حؿيحر بلى الجزإ خضة ؤصث خيض

 مداولت بلى الكٗبحن ججم٘ الظر الهضا٢ت و ألازىة ٖال٢ت جٟغيه الظر الىاظب بلى باإلياٞت الجزاٖاث و ألاػماث خل في
غاٝ بحن الضازلي للجزإ خل ج٣ضيم ت لٗم٤ هٓغا الليبيت ألَا  مسخل٠ م٘ الجيضة ٖال٢اتها و الليبيت باألػمت الجؼاثغيت اإلاٗٞغ

غاٝ  الخضزالث ًٖ بٗيضا لؤلػمت وخيض ٦مسغط الؿياسخي الخىاع ٖلى ٢اثمت م٣اعبت الجؼاثغ ٢ضمذ طل٪ يىء ٖلى و ، ألَا
غاٝ ظمي٘ مكاع٦ت يمان م٘ الجمي٘ يغضخي خل ووي٘ الخاعظيت ت الٗؿ٨غيت ال٣ىي  و الؿياؾيت ألَا  ألاعى ٖلى اإلاخهاٖع

ايت و صولي بقغاٝ جدذ طل٪ و الاهخ٣اليت اإلاغخلت حؿحر جىا٣ٞيت خ٩ىمت بيجاص زال٫ .  اإلاخدضة ألامم بٖغ

 ْل في الليبيت ألاػمت لخل هاظٗت و ٞٗالت م٣اعبت ج٣ضيم الجؼاثغيت الضبلىماؾيت اؾخُاٖذ مضي ؤر بلى : ؤلاػياليت
 .  الضوليت و ؤلا٢ليميت ال٣ىي  بحن اإلاهلخي الهغإ و الضازليت لؤلَغاٝ الؿياؾيت الازخالٞاث

 ألاظىبي الخضزل ٖضم و الؿلميت الؿياؾيت بالُغ١  ألاػماث خل مبضؤ ٖلى ٢اثمت الجؼاثغيت الضبلىماؾيت ٧ان بطا : الـسكيت

 . الخاعظيت لل٣ىي  اإلاهلخيت ألاظىضاث ًٖ بٗيضا صازلي ليبي خل ايجاص في ايجابي بك٩ل ؾيؿاهم طل٪ ٞةن

 بضؤث التي الليبيت ألاػمت خيا٫ الجؼاثغ جبىتها التي اإلا٣اعبت  خى٫  قاملت ٢غاءة ج٣ضيم بلى الضعاؾت هظه تهضٝ: الدزاطت ؤ داؾ

اع صعاؾت زال٫ مً طل٪ و خٟتر اللىاء ٢اصها التي ال٨غامت ٖمليت م٘ 2014 مار في  جإزحر مضي و الخاعظيت للؿياؾت الٗام ؤلَا
 قهضتها ؤمىيت و ؾياؾيت جدىالث ْل في الضوليت ألاػماث اججاه ؾلى٦ها ٖلى الجؼاثغيت الخاعظيت للؿياؾت الشابشت اإلاباصت

غاٝ ؤهم و ليبيا في ألاػمت َبيٗت ٖلى الًىء بل٣اء بلى الضعاؾت هظه تهضٝ ٦ما 2011 بٗض اٞغي٣يا قما٫ مى٣ُت  ألَا

ت الٗؿ٨غيت و الؿياؾيت .  الجزإ  مؿاع ٖلى الـخإزحر في الضوليت و ؤلا٢ليميت ال٣ىي  صوع  بلى باإلياٞت اإلاخهاٖع
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:  الدزاطت زوت

ٌ  اإلادىز  اع : ألاو  الجؼاثغيت الخاعظيت للؿياؾت الٗام ؤلَا

 الليبيت ألاػمت َبيٗت : الثاوي اإلادىز 

   الليبيت لؤلػمت الؿياسخي الخل:  الثالث اإلادىز  

ٌ  اإلادىز  :  الجصابسيت الخازحيت للظياطت العام ؤلاهاز ألاو

:   الجصابسيت للدبلىماطيت الخازيخي الخوىز  ـ 1

 قٗىبا مؿذ آزاعها ؤن بد٨م الٗكغيً ال٣غن  قهضه التي الٗاإلايت و الٗغبيت الشىعاث ؤهم بخضي الجؼاثغيت الشىعة حٗخبر        
 لل٨ٟاح عمؼا و الخغيت هيل و الاؾخ٣ال٫ في الغاٚبت للكٗىب بلهام مهضع ؤنبدذ خيض آلازغ بًٗها مؿاع ٚحرث و ٦شحرة

 الخدغ٧اث" زال٫ مً الجؼاثغ اؾخ٣ال٫ في الخدغيغيت الشىعة ببان الضبلىماسخي الٗمل ؾاهم ل٣ض و ؤلايهاص و الاؾخٗماع يض
ًاء الخشيشت جي الخدغيغ ظبهت أٖل  20 في الهىمام ماجمغ" او٣ٗاص بٗض بط اإلاجيضة الشىعة اهضإل مً ؾىىاث 3 خىالي بٗض الَى

 الؿىت في ألازحرة هظه لٗبذ خيض ،(CCE)” والخىٟيظ الخيؿي٤ لجىت“ بيجها مً بالجبهت الهيا٧ل مً ٖضص جىهيب جم 1956 ؤوث

  .الخاعظيت بالكاون مهخمت هيئت صوع  جىهيبها مً ألاولى

 ألازحرة هظه اؾخُاٖذ جىوـ في 1958 ؾبخمبر 26 في( GPRA) الجؼاثغيت للجمهىعيت اإلاا٢خت الخ٩ىمت" جإؾيـ بٗض و

 والظر( ٖكغة الخاصيت الضوعة ؤزىاء) 1960 صيؿمبر 19 بخاعيش ٢غاعا اإلاخدضة ألامم هيئت بنضاع زال٫ مً صوليت هجاخاث اخغاػ
 ج٣غيغ مبضؤ جُبي٤ ج٨ٟل التي اإلاىاؾبت الٟٗليت الًماهاث لىي٘ ال٣هىّي  الخاظت ؤ٦ضث ٢ض الٗامت الجمٗيت ؤن ٖلى يىو

ضالت، بىجاح اإلاهحر تراٝ ؤؾاؽ ٖلى ٖو   ".للجؼاثغ ؤلا٢ليميت والؿالمت بالىخضة الٖا

اث بلى باإلياٞت صازليا الشىعة خ٣٣تها التي الاهخهاعاث هديجت  هظه ؤظغث الٟغوؿيت الؿلُاث ٖلى الضوليت الًَٛى

 مٟاوياث لخإحي ،1960 ظىان الٟغوؿيت مىالن مضيىت اخخًىتها اإلاٟاوياث جل٪ ؤولى ، الخ٩ىمت م٘ مٟاوياث ؾلؿلت ألازحرة
ل ٢ض و ،1961 ظىيليت 13 و ظىان 20 بحن ما ألاولى بيٟيان

ّ
 بزخالٝ ه٣ُت الجؼاثغ في اإلاّٗمغيً مؿخ٣بل و الصخغاء مل٠ ق٩

غان في لدؿخإه٠ اإلاٟاوياث، مؿاع في ج٣ّضم اخغاػ صون  خالذ ٦بحرة ٟذ ل٨ّجها ،1961 ظىيليت الٟغوؿيت لٚى
ّ
 طاتها، لؤلؾباب جى٢

 مً 1962 ماعؽ 19 بخاعيش الىاع بَال١ و٠٢ بةٖالن جىظذ و" ،  1962 ماعؽ 18 -07 بحن ما زاهيت ظىلت في ؤزغي  مغة لدؿخإه٠
ماء اٖتٝر و الجاهبحن   ٦ما ٖٓيما اهخهاعا ٧اهذ اٞيان اجٟا٢يت ؤن جيخى و ٧اؾترو ٞيضا٫ ٚغاع ٖلى الشىعيحن الٗالم ٖػ

                                                           
1
 . 29،ص  1984، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ،  المجتمع الجزائريمقدمة فً دراسة ـ محمد السوٌدي ،   

2
: ، جرٌدة السالم ، تارٌخ اإلطالع  دور الدبلوماسٌة إبان الثورة الجزائرٌة وتأثٌرها على حركات التحرر فً العالم الثالثمحمد ختاوي ، ـ   

18/12/2015                                            .                          http://essalamonline.com/ara/permalink/4895.html 
3
.  1ـ نفس المرجع ، ص   

4
.  14/12/2015: ، تارٌخ اإلطالع  2012ـ  1955أهم المراحل التارٌخٌة للدبلوماسٌة الجزائرٌة ـ حاجً عبد النور ،   

http://abdenour-hadji.blogspot.com/2013/03/1955-2012.html                                                                                  

http://essalamonline.com/ara/permalink/4895.html
http://abdenour-hadji.blogspot.com/2013/03/1955-2012.html
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  " .ناثبا ٧ان اإلاٟاوياث في الجؼاثغيىن  اجبٗت الظر الخ٨خي٪ ؤن الر قىيً الهيجي الىػعاء عثيـ عؤي

 جبجي"  و مهحرها ج٣غيغ في الكٗىب خ٤ و الخدغعيت الخغ٧اث صٖم هدىع  الجؼاثغر  الخىظه ٧ان الاؾخ٣ال٫ بٗض و
مبر في الؿاصؾت الٗغبيت الجؼاثغ اؾخًاٞذ خيض ٖغوبي ٢ىمي زُاب  الٟلؿُيييت الخدغيغ مىٓمت اٖخماص جم و 1973 هٞى
 لخدغيغ الا٢خهاصر و الؿياسخي و الٗؿ٨غر  ال٨ٟاح مىانلت يغوعة ٖلى الخإ٦يض و الٟلؿُيجي للكٗب وخيض ٦ممشل

   " .الٟلؿُيييت ألاعاضخي

 ال البٌٗ اٖخبرها خيض الخ٨م بىمضيً هىاعر  الغثيـ جىلي بٗض زانت بالهجىميت الخاعظيت الؿياؾت احؿمذ و
 يٗبر و ٦بحر بك٩ل جىظهاتها ٖلى الخإزحر اؾخُاٖذ ال٣ىيت الغثيـ شخهيت ؤن ٚحر الٟترة جل٪ في الجؼاثغ حجم م٘ جدىاؾب

 ؤن يم٨ً ال الضولي اإلايضان في م٩اهتها و ما بالص ؾمٗت ؤن ويىح ب٩ل الخجغبت بغهىذ ل٣ض"  ٢ىله في بىمضيً ال٨ٟغة هظه ًٖ

اء الخهغيداث و الغهاهت الخُب بمجغص الٟٗاليت و الاؾخمغاع لها يًمً    الجٞى

 بً الكاطلي الغثيـ م٘ اإلاباصت هٟـ ٖلى الجؼاثغيت الخاعظيت الؿياؾت اؾخمغث بىمضيً الغثيـ ووٞاة بٗض و
 ؾاهمذ ٢ض و الضوليت و الٗغبيت البيئت في خضزذ التي الخٛحراث بيجها مً ٖضيضة ٖىامل هديجت هظا و خضة بإ٢ل ل٨ً و ظضيض

 ٖىه الكاطلي الغثيـ ي٣ى٫  و اإلاٛغبيت مغا٦ل مضيىت في 1989 ٞيٟغر  17 في الٗغبي اإلاٛغب اجداص جإؾيـ في الجؼاثغ مجهىصاث

 ٖلى ٦بحر وػن له ؾي٩ىن  و اإلاٛاعبيت البلضان ظمي٘ باؾم يخ٩لم وخيض ممشل  ٞيه ي٩ىن  الظر اليىم ؾيإحي"  الهضص هظا في
  .ظميٗا الضوليت الهيئاث مؿخىي 

 و الجؼاثغ ٖاقتها التي الؿياؾيت الاػمت هديجت الٟخىع  مً هٕى الخاعظيت الؿياؾت قهضث الدؿٗيىاث ٞترة ؤزىاء و

ذ التي م و الؿىصاء بالٗكغيت" ٖٞغ يت ْلذ هظا ٚع  ٖلى الضليل و الٗالم في الٗاصلت ال٣ًايا و الٗغبيت ألامت اججاه إلاباصئها ٞو
م الٟلؿُيييت الؿلُت بضٖم الخانت الٗغبيت الجامٗت في خهتها صٞ٘ ًٖ جخإزغ لم ؤنها طل٪  حٗجي ٧اهذ التي اإلااليت ألاػمت ٚع

 ؾياؾت اٖخمضث و الضوليت ٖؼلتها مً جسغط ؤن الجؼاثغ اؾخُاٖذ 1999 ؾىت بىجٟلي٣ت الٗؼيؼ ٖبض الغثيـ ٢ضوم م٘ و ن مجها
 الخبرة بىجٟلي٣ت الغثيـ اؾخٛل خيض الا٢خهاصر و ألامجي الىي٘ جدؿً هديجت الٗالم صو٫  ٧اٞت ٖلى مىٟخدت و وكُت

.    الٗالم ٖىانم مسخل٠ م٘ الجيضة ٖال٢اجه و الخاعجي اإلاجا٫ في بها الؿياؾيت

:  الجصابسيت الخازحيت الظياطت مبادا ـ 2

 مً الشىعة ل٣اصة الضبلىماسخي الىًا٫ مشله الظر الؿياسخي للغنيض هخاظا الجؼاثغيت الخاعظيت الؿياؾت مباصت حٗخبر
 هظه ؤن ٦ما ، الجؼاثغيت الخاعظيت الؿياؾت وؤٖغاٝ لخ٣اليض عسخ الظر و زاعظيا نىتها بؾمإ و الجؼاثغ جدغيغ ؤظل

ت مً مؿخمضة اإلاباصت  ، 1962 ظىان َغابلـ ميشا١ ، 1956 ؤوث 20 الهىمام ماجمغ ٚغاع ٖلى الضؾاجحر و اإلاىازي٤ مً مجمٖى
:   يلي ٞيما اإلاباصت هظه ؤهم جلخيو يم٨ً ٖمىما 1996 ، 1989 ، 1976 ، 1963 ؾىىاث الجؼاثغر  الضؾخىع 

                                                           
1

، ترجمة لحسن زغدار محل العٌن جبائلً ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، إتفاقٌات إفٌان : نهاٌة حرب التحرٌر فً الجزائر  ـ بن ٌوسف بن خذة ، 

.  41ـ  38، ص   1986الجزائر ، 
2

 . 7ص . 2013مارس  13، مجلة الخمسٌنٌة ،  القمة العربٌة السادسة بالجزائرـ وزارة الخارجٌة الجزائرٌة ،  
3
.  132، ص  1997، المطبوعات الجمٌلة ، الجزائر ،   1978ـ  1932هواري بومدٌن الرئٌس القائد شٌر العمامرة ، ـ سعد بن ب  
4

 . 7، ص  2013مارس  13، مجلة الخمسٌنٌة ،  تأسٌس إتحاد المغرب العربًـ وزارة الخارجٌة الجزائرٌة ،  
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ٌ  بحن اإلاؼترن الخعاون  جدليم ـ  وظؼء ؤلاؾالم ؤعى الجؼاثغ ؤن  1996 الجؼاثغ صؾخىع  صيباظت في ظاء بط:  العسبي اإلاؼسب دو

 الشاوي الىه٠ زال٫ اٞغي٣يا قما٫ مى٣ُت في الاؾخٗماع يض اإلاكتر٥ ال٨ٟاح بن خيض" ال٨بحر الٗغبي اإلاٛغب مً يخجؼؤ ال
  ال٣غن  مً

  " . الهىيت بىخضة الاخؿاؽ ٖؼػ  و الخًامً و الخيؿي٤ مً هٕى زل٤ الٗكغيً

ٌ  طيادة اخترام و الخعاون  بمبدؤ الالتزام ـ  اإلاخباص٫ ؤلاخغجام ٖلى مىييت الضو٫  بحن وصيت ٖال٢اث بىاء ٖلى الجؼاثغ حٗمل :الدو
 مً 28 اإلااصة في ظاء ل٣ض و ؾياصة طاث صولت ألنها قاونها في جخضزل ؤن لها جغيض ال ٦ما ألازغي  الضو٫  ثاون في جخضزل ال بديض

 اإلاؿاواة، ؤؾاؽ ٖلى الضو٫، بحن الىصيت الٗال٢اث وجىميت الضولي، الخٗاون  صٖم ؤظل مً حٗمل الجؼاثغ" ؤن 1996 صؾخىع 

ضم اإلاخباصلت، واإلاهلخت   ".وؤهضاٞـه اإلاخدضة ألامم ميشا١ مباصت وجدبجى الضازليت الكاون في الخضزل ٖو

 خؿاب ٖلى َٝغ ؤر بلى الاهدياػ ٖضم زِ ٖلى الاؾخ٣ال٫ مىظ الجؼاثغ خاٞٓذ و٢ض: العالم في العادلت الللادا دعم
 ٧اهذ ؤيىما الخدغعيت الخغ٧اث ومؿاهضة الٗاصلت ال٣ًايا مؿاهضة إلابضؤ اخترامها م٘ الٗالم في ال٣اثمت الجزاٖاث خل في آلازغ
خضاص بلى خخميت ٦ىديجت ؤصي الٗالم صو٫  لضي مهضا٢يت ا٦دؿابها في الضوليت باإلاىازي٤ الجؼاثغ التزام ؾاهم خيض  في بغؤيها الٖا

 الكٗىب ظمي٘ م٘ مخًامىت الجؼاثغ" ؤن ٖلى الجؼاثغر  الضؾخىع  مً 27 اإلااصة جا٦ض و . صوليا والخاؾمت الخؿاؾت ال٣ًايا

  ".ٖىهغر  جميحز ٧ل ويض اإلاهحر، ج٣غيغ في والخ٤ والا٢خهاصر، الؿياسخي الخدغع  ؤظل مً ج٩اٞذ التي

ٌ  مع الخدود كبى" ـ  الخمؿ٪ مبضؤ جغي  الجؼاثغ ٧اهذ بط:  الاطخعماز عً اإلاىزوزت الخدود كاعدة وؿم اإلاجاوزة الدو
 لخضٖيم ٦بري  يماهت وجغؾيمها الخضوص هظه يبِ في ججض ٞةنها زىعتها، إلاباصت اؾخمغاع هى الاؾخٗماع ًٖ اإلاىعوزت بالخضوص

 خضوصر مك٩ل ؤو٫  خضور مىض اإلاجاوعة الضو٫  م٘ خضوصها ويبِ جغؾيم بلى ؾٗذ ولظل٪ الايجابي الجىاع خؿً مباصت

  . الاؾخ٣ال٫ هيل بٗض ؤياما اإلاٛغب وبحن بيجها

 ج٣ضع و حكٗغ ظٗلها َىيلت ػمىيت لٟتراث الاؾخٗماع ويالث مً الجؼاثغ إلاٗاهاة هٓغا:  مـحر ا جلسيس في الؼعىب خم دعم ـ
 خغ٧اث م٘ الجؼاثغ حٗاملذ اإلابضجي الخهىع  هظا يىء وفي اإلاهحر، ج٣غيغ في خ٣ها ؤهميت وجضع٥ اإلاؿخَٗمغة الكٗىب مٗاهاة

يم ٖجها ٢ا٫ و٢ض جميحز وال جٟغ٢ت صون  ٧لها الٗاإلايت الخدغع   اإلاؿلمحن ٢بلت م٨ت ٧اهذ بطا"  ٧ابغا٫ ؤميل٩ا٫ الشاثغ ؤلاٞغي٣ي الٖؼ

  ".والشىاع ألاخغاع ٢بلت جب٣ى الجؼاثغ ٞةن اإلاؿيديحن، ٢بلت والٟاجي٩ان

خماص يغوعة ٖلى صاثما الجؼاثغ جا٦ض:  الظلميت بالوسق  الجزاعاث خل  الجزاٖاث و ألاػماث لخل الؿياؾيت الخلى٫  ٖلى ؤلٖا

 جمخى٘  الجؼاثغ ؤن" 1996 الجؼاثغ صؾخىع  مً 26 اإلااصة في ظاء بط الٗؿ٨غيت الخضزالث و ال٣ىة اؾخٗما٫ ججىب و الضوليت

                                                           
1

، مركز نماء للبحوث و الدراسات ، الغربٌة و العربٌة لتأسٌس نظرٌة بناء الوحدة قراءة فً التجارب : من التجزئة إلى الوحدة ـ خالد شٌات ،  

 . 170، ص  2014بٌروت ، 
2

 . 1996من الدستور الجزائري  28ـ المادة  
3

.  23/12/2015:، جرٌدة النهار ، تارٌخ اإلطالع  الدبلوماسٌة الجزائرٌة تكسب الرهان فً قضٌة المحتجزٌن األمرٌكٌٌن بطهرانـ  

http://www.ennaharonline.com/ar/national/119735.html                                                                                                  
4
.  1996من الدستور الجزائري  27ـ المادة   

5
تخصص الدبلوماسٌة و   السٌاسٌة العلوم فً ماجستٌر شهادة لنٌل مذكرة،  الدبلوماسٌة الجزائرٌة فً إطار منظمة اإلتحاد اإلفرٌقًـ العاٌب سلٌم ،   

.  29، ص  2011ـ  2010العالقات الدولٌة ، جامعة الحاج لخضر ـ باتنة ، قسم العلوم السٌاسٌة ، 
6

المبادئ والممارسات حق الشعوب فً تقرٌر المصٌر وعدم التدخل فً الشؤون الداخلٌة خٌاران : الجزائر الخارجٌة مصطفى بوتورة ، سٌاسة ـ  

  http://goo.gl/Lzp5DF                                                      . 20/12/2015: ، جرٌدة الشعب ، تارٌخ اإلطالع أساسٌان 

http://www.ennaharonline.com/ar/national/119735.html
http://goo.gl/Lzp5DF
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 لدؿىيت ظهضها وجبظ٫ وخغيخه ألازغي  للكٗىب اإلاكغوٖت بالؿياصة اإلاؿاؽ ؤظل مً الخغب بلى اللجىء ًٖ الجؼاثغ

   "الؿلميت بالىؾاثل الضوليت الخالٞاث

  هظا و الجؼاثغيت للضولت ؤلاٞغي٣ي الاهخماء ٖلى الجؼاثغر  الضؾخىع  صيباظت ؤ٦ضث: ؤلاؿسيليت الىخدة دعم

 الخغ٧اث صٖم ٢ًايا في زانت باعػ  صوعا و وكُت اٞغي٣يت ؾياؾت جبيذ الاٞغي٣يت ال٣اعة بلى ظٛغاٞيا الجؼاثغ اهخماء بد٨م

   . الاؾخٗماع يض اإلاغيغ ٦ٟاخها و الجؼاثغيت الخجغبت مً هاب٘ هظا و الاؾخٗماع جهٟيت و الخدغعيت

:  الجصابسيت الخازحيت الظياطت مددداث ـ 3

:  الخازحيت اإلاددداث ـ ؤ

 للضولت الخاعجي ٞالؿلى٥ الضو٫  لهظه الاؾتراجيجيت اإلاهالر ٞيه جخ٣اَ٘ بل ؤبىائهم يدضصه ال اإلاى٣ُت مهحر
 ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث و ٞغوؿا زانت ال٣ىي  هظه بحن اإلاىظىص الخىاٞـ يد٨مه الا٢ليمي اإلاؿخىي  ٖلى زانت الجؼاثغيت
 انبدذ خيض اإلاى٣ُت في ٦بحرة ا٢خهاصيت مهالر لضيها ألازحرة هظه جغ٦يا و الهحن ٚغاع ٖلى الهاٖضة ال٣ىي  بلى باإلياٞت

 الجؼاثغ و اإلاٛغب بحن مباقغ الٛحر الهٕغ في يخمشل الظر و الا٢ليمي الخىاٞـ ٖامل بلى باإلياٞت ، ؤلاؾتراجيجيت ؤولىياتها مً
امت ٖلى  جىجغ في باعػا صوعا الٛغبيت الصخغاء خى٫  الجزإ لٗب خيض بيجهما حؿلر ؾبا١ وظىص خض بلى ونل الظر و اإلاى٣ُت ٖػ

    . اإلاٛاعبي الخ٩امل حٗثر و الٗال٢ت

 الؿلم مجا٫ في زانت و اإلاكتر٥ ؤلاٞغي٣ي الخٗاون  حٗؼيؼ بلى اإلااييت ال٣ليلت الؿىىاث في زانت الجؼاثغ حؿعى ٦ما
 خيض ؤلا٢ليميت و الضوليت الؿياؾت نىاٖت في ؤلاٞغي٣ي للضوع  ال٨بحر للتراظ٘ هٓغا اإلاؿخضامت الخىميت جد٣ي٤ و  ألامً و

 بلى الجؼاثغيت الضبلىماؾيت ما هظا و الخانت مهالخه و ؤظىضتها لخضمت حؿعى ٦بري، صوليت لٟىاٖل مؿغخا ال٣اعة ؤنبدذ

حر يغوعة   .للبالص ال٣ىمي لؤلمً خمايت إلاىاظهتها ٖمل بؾدبا٢يت ٖمل آلياث جٞى

:   الدازليت اإلاددداث ـ ب

:   الصخـيت العىامل ـ 1

اة بٗض و الاؾخ٣ال٫ بٗض ٖضيضة ؾياؾيت مىانب بىجٟلي٣ت قٛل  مهمت بإر الجضيضة الؿلُت ج٩لٟه لم" 1979 ؾىت بىمضيً ٞو
ال١ ٖلى م الَا  اإلاىا٢٘ يدخلىن  بضؤوا الظيً ؤّن  خى٨ت مً يمل٨ه بما ٞهم و٢ض الخاعظيت الؿياؾت مجا٫ في الىاؾٗت ججغبخه ٚع

بىن  ال ال٣غاع وصواثغ الٗؿ٨غيت اإلااؾؿت في ألاماميت ه,  ٞيه يٚغ
ّ
 الٗاإلايت اإلاغخلت م٘ بخاجا  ييسجم ال بل مٗهم ييسجم ال وؤه

  . "الجضيضة

                                                           
1
 . 1996من الدستور الجزائري  26ـ المادة   
2

 . 55، كتب عربٌة للنشر اإللكترونً ، دون تارٌخ نشر ،  ص النظام االقلٌمً العربً ـ علً الدٌن هالل و جمٌل مطر ،  
3
قدمت هذه الورقة ،  السٌاقات الكونٌة و إعادة اإلعتبار للسٌاقات الكونٌة و المحلٌة: العربً  المغرب العربً زمن الربٌعـ ٌوسف محمد الصوانً ،   

 . 3، ص  2013فبراٌر  18ـ  17بالدوحة ، " المغرب العربً والتحوالت اإلقلٌمٌة الراهنة"فً ندوة 
4
، جرٌدة الشهاب ، العدد  مواجهة التهدٌدات الخطٌرة حول البالداحمد الدان على الدبلوماسٌة الجزائرٌة اعادة ترتٌب اوراقها ل،  حمٌدة مدانًـ   

 . 2، ص  2015نوفمبر  10،  1367
5
.  113، ص  2003دار ناشري ، الكوٌت ،   الجزائر من أحمد بن بن بلة إلى عبد العزٌز بوتفلٌقة ،ـ ٌحٌا أبو زكرٌاء ،   
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 بىجٟلي٣ت ؤن يغي  هىا٥ و  1999 ؾىت ؤظغيذ التي الغثاسخي الاهخساباث بزغ الغثاؾت ؾضة بٖخالء في هجاخه بٗض ظضيض مً و 

 يداو٫  ظٗلخه 1999 بلى 1979 مً ؾىت 20 إلاضة الؿياؾت ًٖ ابخٗاصه ؤن خيض بالغؤر يسالٟه مً ي٣بل ال مخٟغصة شخهيت
  للغثاؾت، الًٗي٠ اإلاى٢٘ ج٣ىيت" ٖلى ٖمل بط  . بيضه الؿلُت ججمي٘ و مٗاعييه ابٗاص زال٫ مً الاهخ٣ام

ً
 بخدؿحن ظؼثيا

و وبظل٪ الىَىيت، اإلاهالخت وعٖايت ألامجي الىي٘
ّ
 للمىاَىحن اليىميت الخياة في اإلاسابغاث ؤظهؼة و للجيل الخاظت ٢ل

 بط الخاعظيت الؿياؾت مجا٫ في زانت و  "واؾٗت نالخياث له ؤُٖى الظر 2008 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل بٗض زانت
 و  ويىّظهها  لؤلمت  الخاعظيت  الؿياؾت ي٣غع  ؤهه الجمهىعيت عثيـ نالخياث بحن مً ؤهه الجؼاثغر  الضؾخىع  مً 77 اإلااصة جىو

  .الجمهىعيت عثيـ بخىظهاث مباقغ بك٩ل جغجبِ للجؼاثغ الخاعظيت الؿياؾت ظٗل ما هظا

:  اإلاجخمعيت العىامل ـ 2

يت ٨ٞغة مً الاؾخ٣ال٫ بٗض الجؼاثغر   الىٓام اهُل٤        مً ، الكٗبىيت ؤلايضيىلىظيت ٨ٞغة ٖلى ال٣اثمت الخاعيسيت الكٖغ
ها، ٧ان مهما نغاٖاث ال و ازخالٞاث ال و جىا٢ًاث ؤر جستر٢ه ال واخض ٦جؿض الجؼاثغر  اإلاجخم٘ جّهىع  زال٫  ز٣اٞيت هٖى

 صزى٫  بٗض ٦شحرا الُغح هظا يخٛحر لم و الؿـياسخي اإلاؿخىي  ٖلى الخىا٢ًاث هاجه بلىعث مى٘ زانت و..  ٖغ٢يت ؾياؾيت،
  هٓغا الخؼبيت الخٗضصيت في الجؼاثغ

جي الخدغيغ ظبهت خؼب هيمىت إلاىانلت  مٛل٤ هٓام ْل في يٗيٟت مٗاعيت وظىص بلى باإلياٞت الؿياؾيت الخياة ٖلى الَى

. وؿبيا

 بعؾا٫ مؿإلت خى٫  خؿاؾيت لضيه وكإث َىيلت لٟتراث ألاظىبي الاؾخٗماع مً الجؼاثغر  الكٗب إلاٗاهاة  هٓغا و
 الضازليت الجزاٖاث في الخضزل ؤو الؿالم، وبىاء خٟٔ بٗملياث ألامغ حٗل٤ لى ختى الىَىيت الخضوص زاعط الجؼاثغر  الجيل

 في جضزال الجؼاثغر  اإلاجخم٘ جهىع  في طل٪ يٗجي بط وخضتها، واؾخٗاصة ؤػمتها ججاوػ  ٖلى اإلاكدخت اإلاجخمٗاث مؿاٖضة ٢هض

  . الٛحر قاون

:  الاكخـاددت العىامل ـ 3

ت، و مٗخبرة َبيٗيت زغواث الجؼاثغ جمخل٪  الضوليت الُا٢ت و٧الت اخهاثياث خؿب بط اإلادغو٢اث زانت مخىٖى

 80 بـ ج٣ضع اهخاط بيؿبت الٗالم في الُبيعي للٛاػ ألاواثل اإلاهضعيحن ٢اثمت في ٖاإلايا الخامؿت اإلاغجبت الجؼاثغ جدخل 2014 لؿىت

 بيؿبت م٨ٗب ٢ضم جغيليىن  111 بدىالي الصخغر  الٛاػ اخخياَياث في ٖاإلايا الشالض اإلاغ٦ؼ الجؼاثغ جدخل ، م٨ٗب متر ملياع

                                                           
1

.  12/2015/  21: ،تارٌخ االطالع  سٌاسٌا محمد العربً زٌتوت ٌحلل شخصٌة بوتفلٌقةـ جرٌدة األمة ،  

http://www.al-omah.com/914.html  
2
.  7، ص  2015أكتوبر  12، بتارٌخ  164، تقرٌر الشرق االوسط  رقم  الجزائر و دول الجوارـ مجموعة األزمات الدولٌة ،   

3
.  2008ر الجزائري بعد تعدٌالت سنة من الدستو 77ـ المادة   

4
و العلوم  اآلدابمجلة ،  ، استمرارٌة، تطور أم تقطعات ؟1989بعد دستور  الدولة و ظاهرة النٌوباترٌمونٌالٌة فً الجزائرقدوسً محمد ، ـ   

 . 3 ، ص 2008ـ الجزائر ،  جامعة سٌدي بلعباس،  36السنة الخامسة ـ العدداإلنسانٌة، 
5
.  19ص ، مرجع سابق ،ـ العاٌب سلٌم   

6
 - International Energy Agency , KEY WORLD EUERGY STHTISTICS 2015, France , November 2015 , P 13 . 

http://www.al-omah.com/914.html
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 ج٣غيغ خؿب الخام الىِٟ مً  للجؼاثغ اليىمي الاهخاط يبلٜ ٦ما ، الٗالمي الاخخياَي اظمالي مً اإلااثت في 6.1 خىالي جبلٜ

   .اليىم في بغميل مليىن  1.110  خىالي  2015 ؤ٦خىبغ لكهغ ألاوب٪ مىٓمت

م  اجبٗذ بديض ماٖضا الضوليت و الٗغبيت الؿاخت ٖلى باعػ  صوع  بلٗب الجؼاثغ جمخل٨ها التي ؤلام٩اهياث هظه ٚع
 الضو٫  م٘ الجيضة ٖال٢اتها بًٟل لها مخمحزة م٩اهت بىاء الجؼاثغ اؾخُاٖذ الاٞغي٣ي اإلاؿخىي  ٖلى ل٨ً صٞاٖيت ؾياؾت

.   طل٪ في ٦بحرا صوع  اإلااليت اإلاؿاٖضاث لٗبذ بط الؿياؾيت ؤظىضتها زضمت هدى ؾلى٦ها جىظه و الاٞغي٣يت

:  الجؼساؿيت اإلاددداث ـ4

 الكماليت الًٟت بحن وجغبِ ؤمغي٩ا، آؾيا، ؤوعوبا، بٞغي٣يا، :ألاعب٘ ال٣اعاث يخىؾِ اؾتراجيجيا مى٢ٗا الجؼاثغ جدخل
 صو٫  ؾب٘ وجدضها ؤلاٞغي٣يت ال٣اعة ٖم٤ بلى قماال اإلاخىؾِ البدغ مً الجٛغافي بامخضاصها اإلاخىؾِ لخىى والجىىبيت

 و الضو٫  مً الٗضيض م٘ قاؾٗت خضوص لها ان ،٦ما  ال٣اعاث ٧ل مً ٢غيبت يجٗلها جدخله الظر الىؾِ اإلاى٢٘ ٞهظا مجاوعة،
 الؿياؾت بىاء في عثيسخي ٦مدضص ألامجي الهاظـ ظٗل ما هظا و مالي و ليبيا ٚغاع ٖلى ؾياؾيت و ؤمىيت ؤػماث حٗيل ؤٚلبها

.   ؤلا٢ليميت الخاعظيت

   الليبيت ألاشمت هبيعت:  الثاوي اإلادىز 

:   الليبيت الاشمت حروز  ـ 1 

 و ألامجي الىي٘ جٓهىع  ٚغاع ٖلى ٖضيضة ٖىاث٤ ال٣ظافي هٓام اؾ٣اٍ بٗض ليبيا في الاهخ٣اليت اإلاغخلت قهضث 

غاٝ اإلاخٗضصة الؿياؾيت الهغاٖاث  الجضيضة الخ٩ىمت حك٨يلت بكإن و٢ٗذ التي الخالٞاث "م٘ ظليا جٓهغ بضؤث و ألَا
 ألامغ يخى٠٢ ولم ال٨يب الغخيم الٗبض اؾخ٣الخه،وزلٟه ج٣ضيم الى ألازغ ٖلى ؾإع الظر ظبريل مدمىص عثيؿها مً واإلاى٠٢

ان طل٪ ٖىض  بانهاء ٢غاع نضوع  ٞىع  َغابلـ الليبيت الٗانمت ؤخياء في اإلاىدكغة اإلاؿلخت ال٣ىي  بحن الهغإ وكب ما ٞؿٖغ
ت الجيل ٢ىاث حك٨يل واٖاصة اإلاؿلخت اإلآاهغ  هديجت اقدبا٧اث وخهلذ الحها، اإلاؿلخت الٗىانغ ظمي٘ ويم والكَغ

ٌ   .ؾالخها ًٖ الخسلي ال٣ىي  مً الٗضيض ٞع

حر ًٟٞاى بخٗاون  جمّحز هجحن، هٓام بلى ليبيا في ألامً ٢ُإ جدّى٫  ل٣ض مت اإلاؿلخت الجماٖاث بحن مخىاػن  ٚو
ّ
 اإلاىٓ

 
ً
اها التي مدليا جي الجيل وبحن الضولت جٖغ ت الَى  ال٣اهىن  ًٖ زاعظت ٢خل ؤٖما٫ اإلاليكياث مً الٗضيض اعج٨بذ و  والكَغ

 هظه ظٗل ما هظا و 2012 ٖام َىا٫ ال٣ًايا بهظه الخد٣ي٤ في ؤؾغي  م٣خل في الخد٣ي٤ ال٣ضعة لضيها ج٨ً لم الالؿلُت ل٨ً

                                                           
1

 . 9، ص  2015، صندوق النقد العربً ، ٌولٌو  النفط والغاز الصخرٌٌن وأثرهما على أسواق النفط العالمًـ جمال قاسم حسن ،  
2
 - Organization of the Petroleum Exporting Countries ,OPEC Monthly Oil Market Report -November 2015, p68  

3
.  24ـ العاٌب سلٌم ، مرجع سابق ، ص   

4
.  20/11/2015: ، تارٌخ االطالع  لٌبٌا بٌن مخاطر التقسٌم والصراعات القبلٌةـ حسٌن عطوي ،   

http://goo.gl/FOl3Qh   
5
 - Frederic Wehrey,Ending Libya’s Civil War: Reconciling Politics, Rebuilding Security, Viewing history: 

20/12/2015                                                                                                                                            http://goo.gl/bK0Txu  

http://goo.gl/FOl3Qh
http://goo.gl/bK0Txu
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م ال٣اهىن  ٞى١  بإنها حكٗغ اإلاليكياث   ي٩ىن  ٢ض هظا ؤن ٚع
ً
  ؾلى٧ا

ً
 الخ٩ىمت ٢ىاث بحن مٟخىخت مىاظهت لخجىب خ٨يما

  جهبذ وؤن ال٣اهىن  اوٗضام جغؾيش مساَغ ق٪ وال جدمل ل٨جها اإلاؿخ٣لت، اإلاؿلخت والجماٖاث
ً
   . للٗى٠ مؿببا

 ميليكيا ٢بل مً وظحزة لٟترة 2013 ٖام في ػيضان ٖلي الىػعاء عثيـ ازخُاٝ خض بلى ألامجي الاهٟالث خالت ونلذ
غ" ألامغي٩ي الؿٟحر ب٣خل ؾاب٤ و٢ذ في ؤزغي  مليكيا ٢امذ و مجهىلت مؿلخت  ؤ٢ضمذ ٦ما  بىٛاػر  في" ؾديٟجز ٦غيؿخٞى

 ومدُاث الخهٟيت ومٗامل الخهضيغ ومغافئ البلض في والٛاػ الىِٟ خ٣ى٫  مً ال٨شحر حُٗيل و بٚال١ ٖلى مؿلخت ظماٖاث
 بمدانغة بغ٢ت ا٢ليم في ؤلاجداصر ؤلا٢ليم مىانغر  ٢ام ما ٚغاع ٖلى ماليت و ؾياؾيت مُالب جد٣ي٤ بلى ؾٗيا الُا٢ت جىليض

جي ؤلاهخاط اهسٌٟ خيض الكغ١  في الليبيت اإلاىاوئ  ٖكغ مً ؤ٢ل ؤر اليىم في بغميل ؤل٠ 150 بلى الخام الىِٟ مً الَى
  . ال٣هىي  ال٣ضعاث

جي اإلااجمغ اهخساباث اظغاء بٗض  مً الظر الؿياسخي الٗؼ٫  ٢اهىن  خى٫  خاص زالٝ ْهغ 2012 ظىيليت في الٗام الَى
 جم  ل٣ض و لئلصاعة ألاوؾ٘ الىُا١ وفي الخ٩ىمت في مىانب جىلي وخغمانهم الؿاب٤ الىٓام م٘ جىعَىا مً ٧ل اؾدبٗاص قإهه

جي اإلااجمغ ؤٖلً ؤن مىظ جٓهغ الليبيت ألاػمت بىاصع بضؤث ،و مؿلخت ميلكياث مً يِٛ بٗض 2012 صيؿمبر في ا٢غاعه  الَى

 الٗضيض ٢امذ ٞبرايغ 7 بدلى٫  جيخهي ؤنها اإلاٟترى مً التي مهامه بخمضيض ج٣طخي حٗضيالثٍّل  ، 2014 ٞبرايغ قهغ مُل٘ في ، الٗامّ 
جي اإلااجمغ بغخيل اإلاُالبت الكٗبيت  الاخخجاظاث مً  التي اإلادضصة آلاظا٫ يمً ظضيض صؾخىع  نياٚت في لٟكله هٓغا الَى

الن ٞغيها الن بٗض و 2014 ظىان في الىىاب مجلـ اهخساب جم"    . الضؾخىعر ؤلٖا  جم ، ظىيليت 6 في ألاوليت الىخاثج ًٖ ؤلٖا

  41 اؾدبٗاص
ً
  مغشخا

ً
٣ا  30 ٢ام بٗضها و  "الؿاب٤ الىٓام ؤههاع خٟيٓت ؤزاع ما هظا و ؤلاصاعر  و الؿياسخي الٗؼ٫  ل٣اهىن  ٞو

 
ً
  ًٖىا

ً
 مضيىت في الىىاب مجلـ ٣ٖض آزغون ؤًٖاء ٢غع  ٖىضما بم٣اَٗخه، 188 ٖضصھم البالٜ اإلاجلـ ؤًٖاء مً ظضيضا

  الكغ٢يت َبر١ 
ً
  ج٣غع  ٢ض ٧ان ٦ما بىٛاػر  مً بضال

ً
جي اإلااجمغ مً عؾميت حؿليم بظغاءاث وصون  ؾاب٣ا  اٖخبر و الٗام الَى

جي اإلااجمغ ؤًٖاء ٞٗل و٦ظل٪ ٢اهىهيت، ٚحر ظلؿت  اإلا٣اَٗىن   ال مجلؿهم بإن لالصٖاء الٟغنت اٚخىمىا الظيً الٗام الَى
 هلل ٖبض الىػعاء وعثيـ الخاسخي ٖمغ الىػعاء عثيـ الخىالي ٖلى ي٣ىصھما  خ٩ىمت هما مً ٧ل ًٖ واهبش٤ الكغعي البرإلاان يؼا٫

  .الشجي

 او٣ٗاص الؾخئىاٝ ؤصث 2014 ؤوث 2 بخاعيش َبر١  مضيىت في الىىاب مجلـ او٣ٗاص لضي صؾخىعيت ؤػمت "وكبذ ؤهه يظ٦غ و       
جي اإلااجمغ" جي به٣اط خ٩ىمت وحك٨يل" الَى  ٞجغ" لٗمليت اإلاايض" الكٗبي الخٟىيٌ"و بالؿلُت اخخٟاْه الؾخمغاع اؾدىاًصا َو

ت و  2014 ؤوث 24 في" َغابلـ" ٖلى ؾيُغتها بٗض" ليبيا  و الضولت بهي٩ل جخٗل٤ مهحريت ٢غاعاث باجساط الىىاب مجلـ مؿاٖع
م مبر 6 في الٗليا اإلاد٨مت نضوع  ٚع  يماعؽ ألازحر هظا اؾخمغ الىىاب إلاجلـ الدكغيٗيت الاهخساباث ببُالن ال٣اضخي و هٞى

  ".نالخيخه

                                                           
1
.  21، ص  2013، أفرٌل  140، تقرٌر الشرق األوسط  بعد القذافً العدالة فً لٌبٌا ماـ مجموعة األزمات الدولٌة ،   

2
 - Francis Fukuyama , Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of 

Democracy , First edition , Farrar, Straus and Giroux, New York, 2014 , p 14 
3
 . 3، ص  2014فٌفري  26، بتارٌخ  S/2014/131، تقرٌرتقرٌر األمٌن العام عن بعثة األمم المتحدة للدعم فً لٌبٌااألمم المتحدة ،  ـ  

4
فبراٌر ، سلسلة تقدٌر موقف ، الدوحة ـ قطر، ،  تحدٌات بناء الدولة فً الذكرى الثالثة للثورة: لٌبٌاالسٌاسات ،  ودراسة لألبحاث المركز العربًـ   

 . 1، ص  2014
5

 . 3، ص  2014جوٌلٌة  17، بتارٌخ  تقرٌر رئٌس البعثة طارق متريـ بعثة األمم المتحدة للدعم فً لٌبٌا ،  
6

.  2، ص  2015فٌفري  26،  157، تقرٌر الشرق األوسط رقم  البناء السلٌم على مجموعة مفاوضات جنٌفـ مجموعة األزمات الدولٌة ،  
7

.  6، ص  2014دٌسمبر  16، مركز الجزٌرة للدراسات ، الدوحة ،  لسٌاقات الدستورٌة لألزمة السٌاسٌة فً لٌبٌااـ خٌري عمر ،  
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: ليبيا في اإلاظلح الجزاع اهدالع ـ 2

 ٖىه اوك٤ الظر ال٣ظافي الجيل في ؾاب٤ يابِ وهى) خٟتر زليٟت ؤَل٤ ٖىضما 2014 مار في اإلاؿلر الجزإ بضايت ٧اهذ 

 ليبيا في الهغإ اإلاؿلخت ؤلاؾالميت الخغ٧اث إلا٩اٞدت" ال٨غامت ٖمليت" ؤؾماها ٖؿ٨غيت خملت(  حكاص م٘ الخغب زال٫

ت والجماٖاث غابلـ والؼاويت مهغاجت مً جخسظ ميليكياث لؿيُغة يسً٘ اثخالٝ قً ، 2015 ظىيلت وفي ، اإلاخُٞغ  ٢ىاٖض َو
  لها،

ً
  هجىما

ً
 وعقٟاهت و الؼهخان مً اإلاىاٞؿت اإلايليكياث يض ٞبرايغ 17 زىعة خمايت بظعيٗت ،"ليبيا ٞجغ" اؾم جدذ ٖؿ٨غيا

 بلى مًاصة زىعة بكً ألاخؼاب هظه الاثخالٝ واتهم"الىىاب مجلـ" ٖلى اإلاؿيُغة والاجداصيت الليبراليت ألاخؼاب م٘ اإلاخدالٟت
  . ال٨غامت ٖمليت ظاهب

 طل٪ ؤظبر ألامىيت ألاويإ جٓهىع  و َغابلـ الٗانمت بماٞحها ليبيت مضن ٖضة في اإلاؿلر الجزإ صاثغة احؿإ هديجت و
مها التي و صوليا بها اإلاٗتٝر الخ٩ىمت بر١  البيًاء الكغ٢يت اإلاضن بلى لالهخ٣ا٫ الشجي هللا ٖبض الىػعاء عثيـ يتٖز  ؤوث بخاعيش َو

 باٖخباعها" ال٨غامت بٗمليت" الىىاب مجلـ واٖتٝر ، خٟتر زليٟت اللىاء م٘ مخدالٟت ميليكياث مً صٖم لضيهم خيض ، 2014
 وصٖا بعهابيخان، ظماٖخان" الكغيٗت ؤههاع"و" ليبيا ٞجغ" ٢ىاث ؤن وؤٖلً الليبي، الجيل ي٣ىصها مكغوٖت ٖؿ٨غيت ٖمليت

.  الضولت وماؾؿاث اإلاضهيحن لخمايت ألاظىبي الخضزل بلى

" ليبيا ٞجغ" ٢ىاث ٖلى ظىيت ٚاعاث مهغيت ظىيت ٢ىاٖض مً اهُل٣ذ اإلاخدضة الٗغبيت لئلماعاث جابٗت َاثغاث قيذ
م الضولي َغابلـ مُاع ٖلى للؿيُغة ج٣اجل ٧اهذ التي  َغابلـ مُاع ٖلى الؿيُغة مً" ليبيا ٞجغ" ٢ىاث جم٨ىذ طل٪ ٚع

  الٗانمت، مٛاصعة ٖلى" الؼهخان ٦خاثب" مجبرة ؤوث 23 في الضولي
ً
٣ب ٞحها الضولت ماؾؿاث ٖلى الؿيُغة ومد٨مت  ٖو

جي اإلااجمغ" ظلؿاث ٣ٖض" ليبيا ٞجغ" ٢ىاث اؾخإهٟذ َغابلـ، ٖلى اؾديالئها   ٖحن الظر ،"الٗام الَى
ً
  عثيؿا

ً
 للىػعاء ظضيضا

جي لئله٣اط خ٩ىمت"و جي ؤلاه٣اط خ٩ىمت" واصٖذ" الَى  ٚغب في الضولت ماؾؿاث مٗٓم في ألامىع  ػمام جىلذ ٢ض ؤنها" الَى

  .البالص

ت ال٣باثل بحن اإلاؿلخت الاقدبا٧اث واؾخمغث  جٓهىع  بلى ؤصي ما ليبيا، ٚغب ظىىب في وؤوباعر  ؾبها في اإلاخهاٖع
لذ  ؤلاوؿاهيت الخالت  الهاعم جإويلها ٞغيذ التي اإلاؿلخت، ؤلاؾالميت الجماٖاث لؿيُغة جسً٘ البالص قغقي في صعهت، ْو

 2014 ؤ٦خىبغ في اإلاؿلم الكباب قىعي مجلـ باي٘" ،٦ما  ؤلاوؿان لخ٣ى١  زُحرة اهتها٧اث واعج٨بذ ؤلاؾالميت للكغيٗت
 بحن اه٣ؿام و٢ٕى بلى الخُىة هظه وؤصث بغ٢ت بىاليت يؿمى ما جدذ الكام وبالص الٗغا١ في ؤلاؾالميت الضولت جىٓيم

اث لى اإلاؿلخت، اإلاجمٖى  صعهت مجاهضر قىعي مجلـ باؾم اثخالٞا ألازحرة هظه و٢اصث ، ؾليم ؤبى قهضاء ٦خيبت عؤؾها ٖو
اث ؤزغط  الظر اإلا٣اجلىن  ٢ام ٞيما  صعهت وؾِ مٗٓم مً الكام وبالص الٗغا١ في ؤلاؾالميت الضولت جىٓيم بايٗذ التي اإلاجمٖى
  الٗغا١ في ؤلاؾالميت الضولت جىٓيم بايٗىا

                                                           
1
 - Daveed Gartenstein And others , The Crisis in North Africa: Implications for Europe and Options for EU 

Policymakers , Netherlands Institute of International Relations Clingendael, The Hague, April 2015 , p 11 . 
2
 .  300 ،ص 2015 ، لندن ، بٌننسون بٌتر دار ، 2015 ـ 2014 العالم فً اإلنسان حقوق حالة السنوي التقرٌر ، الدولٌة العفو منظمة ـ  

3
 - Giancarlo Lima , Libya:On the Brink, AMERICAN SECURITY PROJECT, New York , January 2015 , p 2 . 

4
 . 300،ص  منظمة العفو الدولٌة ، مرجع سابقـ  
5

 . 300نفس المرجع ،ص ـ  
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اث هظه ؤَل٣ذ ٦ما  ؾغث ٖلى بالؿيُغة َغابلـ بىاليت يؿمى ما جدذ الكام وبالص   ".الخالٞت ظىىص" ؤهٟؿها ٖلى اإلاجمٖى

:  ليبيا في الـساع ؤهساؾ ـ 2

 بٖالن بٗض ظغاء طل٪ و لىائها هدذ جىُىر  التي اإلاؿلخت الجماٖاث و الؿياؾيت ؤَياٞه بحن اه٣ؿاما الليبي اإلاجخم٘ قهض      
 مسخلٟت ؤظىضة لضيه الظر و ؤلاؾالميت الضولت جىٓيم بلى باإلياٞت لها مٗاعى و مايض بحن ال٨غامت ٖمليت خٟتر زليٟت اللىاء

غاٝ هظه ؤهم ط٦غ يلي ما في ؾىداو٫  و جماما .  ألَا

:  الىسامت عمليت ؤهـاز ـ ؤ

 يغاها التي ال٨غامت ٖمليت ؤيض ٢ض و  2014 ظىان في ؤظغيذ التي الاهخساباث بٗض الىىاب مجلـ اهخساب جم: الىىاب مجلع
جي الجيل ي٣ىصها مكغوٖت ٖمليت  بخٗيحن ٢ام ؤن  بٗض لها ال٣اهىوي الُٛاء ؤُٖى ٦ما ؤلاعهابيت الجماٖاث يض الييبي الَى

جي للجيل الٗام ال٣اثض مىهب في خٟتر زليٟت   .خضيشا بوكائه جم مىهب وهى ٞغي٤، بغجبت الليبي الَى

 البيًاء، مضيىت وم٣غها ليبيا في صوليا به اإلاٗتٝر الخ٩ىمي ال٨يان هي و الشجي ٖبضهللا يترؤؾها: اإلاؤكخت الليبيت الخىىمت
يجها  اإلايليكياث مً َغابلـ باؾخٗاصة الليبي الجيل الخ٩ىمت وؤمغث الىىاب مجلـ باؾم اإلاٗغوٝ اإلاىخسب، البرإلاان ٖو

  . ٖلحها واؾخىلذ اإلاضيىت، مً ؤظؼاء هاظمذ التي ؤلاؾالميت،

ه في يًم: الليبراليت اللىي  جدالف  الؿاب٤ الىػيغ و والضبلىماسخي ظبريل، مدمىص الض٦خىع  يخ٣ضمها باعػة شخهياث نٟٞى
  39 بـ الٟىػ  الخدال٠ هظا اؾخُإ و٢ض. ؤزغي  باعػة شخهياث بلى باإلياٞت قل٣م الغخمً ٖبض

ً
 ألازحرة الاهخساباث في م٣ٗضا

 إلؾ٣اٍ الخشيض بالؿعي يتهمىهه الخدال٠ هظا مٗاعضخي ؤن ٚحر الؿاب٣ت الاهخساباث في ٖليه جدهل الظر الٗضص هٟـ هى و
جي اإلااجمغ بخه بلى باإلياٞت ؤزغر  ؾياؾيت بضاثل ج٣ضيم صون  الٗام الَى  بلٛاء مً ليخم٨ً الاهخ٣اليت، اإلاغخلت ٖمغ بَالت في ٚع

  .الؿياسخي الٗؼ٫  ٢اهىن 

م و الليبي الجيل في ؾاب٣حن ٖؿ٨غيحن جًم: الىهني الجيؽ  بىٕى جخمحز انها ٚحر يي٣ت لىالءاث جسً٘ ميلكياث ؤنها ٚع
ه في ٖؿ٨غيت ٢ياصاث لىظىص هٓغا الاهًباٍ مً  التي ألاع٧ان ل٣ياصة مجها البٌٗ اهخماء و الؿاب٤ الىٓام ظيل مً نٟٞى

جي اإلااجمغ ٢بل مً ق٩لذ   . الَى

ا، 15و آالٝ 10 بحن بما ٞحهما اإلا٣اجلحن ٖضص وي٣ضع الهىا٤ٖ، ٦خيبت و ال٣ٗ٣إ ٦خيبت في ؤؾاؾا اإلاخمشلت و : الصهخان هخابب ًٟ  ؤل
 ٦خيبت مشل الٗانمت، مً الٛغبي الجىىب بلى الىا٢ٗت الؼهخان مضيىت مً ؤؾاؾا ال٣اصمت ألازغي  الهٛحرة اإلايليكياث وبٌٗ

  .ؤخسخي ظمٗت يضعى 2011 في ال٣ظافي ٢ىاث يض الشىاع مٗاع٥ في البإؽ بكضة ٖٝغ عظل ي٣ىصها التي الىهغ

                                                           
1

 .6نص ،  2015نوفمبر  16،  تقرٌر حول أوضاع حقوق اإلنسان فً لٌبٌاـ مفوضٌة األمم المتحدة السامٌة لحقوق اإلنسان ،  
2
 . 5، ص ـ نفس المرجع   
3

.  22/12/2015، من هم أطراف األزمة اللٌبٌة؟ٌس عربً ، ـ بً بً  

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/07/150709_libya_key_players   
4
  14/12/2015،  والعسكرٌة المتصارعة فً لٌبٌا نظرة على أبرز القوى السٌاسٌةعربٌة ، DWـ قناة   

http://goo.gl/lsSiwI  
5

.  10/11/2015،  كٌف نفهم ما ٌحدث فى لٌبٌا ؟.. أطراف الصراع ومناطق النفوذ ـ أحمد صالح علً ،  

http://goo.gl/q1hvD4 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/07/150709_libya_key_players
http://goo.gl/lsSiwI
http://goo.gl/q1hvD4
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اث ٖضة جًم و : اللبابل هخابب  : ؤهمها مجمٖى

 مًاعب في وكاَها ويتر٦ؼ ال٣ظافي مٗمغ ال٣ٗيض لىٓام اإلاىاليت وعقٟاهت ل٣بيلت جابٗت مؿلخت ميليكيا:  وعقٟاهت لىاء  ـ

   .ألازغي  اإلاؿلخت اإلايليكياث اٖخضاءاث مً ال٣بيلت ؤبىاء خمايت وفي َغابلـ مً بال٣غب ال٣بيلت

 ويخضازل الؿاب٤ الىٓام ٖلى جدؿب والتي مٗها اإلاخدالٟت وال٣باثل وعقٟاهت ٢ىاث مً م٩ىن " :الليبيت ال٣باثل مجلـ لىاء" ـ
مله مهامه في  .وعقٟاهه لىاء م٘ ٖو

 .الليبي الجىىب ؤ٢صخى في وال٨ٟغة مغػ١ مضن في وجىدكغ: الخبى ٢بيلت ٢ىاث ـ

م : الـيدزاليىن  ـ 2  بغ٢ت ج٩ىن  بإن يُالب الظي( الىُٟيت اإلايكأث خغؽ ٢ىاث) الجًغان بغ٢ت ظيل ٢اثض الٟيضعاليحن يتٖز
جى اإلااجمغ إلظباع الخهضيغ مىاوىء و الىِٟ خ٣ى٫  ٖلى بالؿيُغة ٢ىاجه ٢امذ و٢ض ٞيضعالي، ب٢ليم  ٢بى٫  ٖلى الَى

 ٖلى هجىم قيذ التى خٟتر ٢ىاث بلى ألازًغ الجبل هىاحى فى اإلاغط مضيىت مً له جابٗت ٢ىاث اهًمذ و٢ض الٟيضعاليت،

  اقدبا٧اث في الٟيضعاليحن ٢ىاث وصزلذ مار 16 يىم بىٛاػي  مضيىت ٦خاثب
ً
 مً الىُٟي الهال٫ في ليبيا ٞجغ ٢ىاث م٘ مازغا

  .الؿضعة ميىاء ٖلي الؿيُغة ؤظل

: ليبيا ؿجس عمليت ؤهـاز ـ ب

جي اإلاجلـ بهخساب جم:الليبي الىهني اإلاؤجمس  مً  الؿلُت حؿلم وخيض 2012 ظىيليت 7 في ظغث بهخساباث ٖبر الليبي الَى
جي اإلاجلـ عثيـ جي م2012 ؤٚؿُـ 8 بخاعيش الاهخ٣الي الَى  جم و ؾمهحن ؤبى مدمض ٖلي هىعر خاليا يغؤؾه و  الٗام الَى

 الىىاب اإلااجمغ يضٖم و زاوي ٦ىاثب الهالر اإلاسؼوم مدمض نالر و  ؤو٫  ٦ىاثب الهاص١ ٖبض ٖىى مدمض ٖىى حٗيحن
 ًٖ ٖبر الظر الٛغياوي الغخمً ٖبض ناص١ الٗام اإلاٟتي ٦ظي و ؤلاٞخاء صاع  بلى باإلياٞت َبر١  في الىىاب إلاجلـ اإلا٣اَٗحن

ما هى بهما الؿلُت ٖلى ليـ الهغإ بإن يغي  خيض للشىاع صٖمه
ّ
 في الاه٣البيحن ِمً الشىعة ؤٖضاِء  وبحن الشىاعِ  بحن ٢خا٫ٌل  هى به

جي اإلااجمغ يٗاوي و  قهضاء بمشابت الشىاع ٢خلى واٖخبر ال٣ظافي ٦خاثب مً الؿاب٤ الىٓام وب٣ايا بىٛاػر، اث مً الَى  يَٛى
 ال٣ىاث ٢ياصة جىخيض اإلاؿخ٣بل في بها ؾيخم التي ال٨يٟيت خى٫  جدٟٓاث له ؤن ٦ما الهغإ جىهي اجٟا٢يت ٖلى للخى٢ي٘ صوليت

  خٟتر، زليٟت للىاء اإلاؿخ٣بلي والضوع  اإلاؿلخت

                                                                                                                                                                                           
1

.  16/12/2015،  البحث عن الدولة تنظٌمات القاعدة تحكم لٌبٌاـ مختار شعٌب ،  

 http://www.acrseg.org/11155  
2

.  17/12/2015: ، تارٌخ اإلطالع  المشهد االمنً و السٌاسً فً لٌبٌاـ الجزٌرة نت ،  

http://goo.gl/yXnoU7  
3

 . 3أحمد صالح علً ، مرجع سابق ، ص ـ  
4

.  20/12/2015: ، تارٌخ اإلطالع  نبذة تارٌخٌة عن المؤتمر الوطنً العام ـ المؤتمر الوطنً العام ،  

http://www.gnc.gov.ly/about-uspage.aspx  
5

.  15/121/2015: ، تارٌخ اإلطالع  ال تسووا بٌن الفرٌقٌن فً القتال ـ الصادق عبد الرحمن الغرٌانً ، 

http://www.tanasuh.com/online/leadingarticle.php?id=6043  
6
 - Richard Reeve, Libya: Between the Sahel-Sahara and the Islamic State Crises , Viewing history: 19/11/2015  

http://goo.gl/TyXxC5  

http://www.acrseg.org/11155
http://goo.gl/yXnoU7
http://www.gnc.gov.ly/about-uspage.aspx
http://www.tanasuh.com/online/leadingarticle.php?id=6043
http://goo.gl/TyXxC5


 2016  ظىان  6 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
86 

 

86 

 

 خؿاب ٖلى لليبراليحن ألانىاث ؤٚلبيت ٞحها آلذ التي و الىىاب مجلـ اهخساباث هخاثج بٖالن بٗض: الىهني ؤلاهلاذ خىىمت
جي اإلااجمغ ٢غع  خيىما ؤلاؾالميحن " به٣اط" خ٩ىمت بدك٨يل الخاسخي ٖمغ و٧ل٠ ٖمله، اؾخئىاٝ  واليخه اإلاىتهيت  الٗام الَى

ىيت جي اإلااجمغ عثيـ هاثب هى" الٛىيل زليٟت" بٗض ٞيما زل٠ زم للخ٩ىمت ٦غثيـ" الخاسخي ٖمغ" حٗيحن جم خيض َو  الَى

  .الٗام

جي، اإلااجمغ في م٣ٗضا 17 بدىالي ٞاػ الظر والبىاء، الٗضالت خؼب يك٩ل: ؤلاطالمي الخياز  في الؿياسخي ؤلاؾالم جياعاث ؤهم الَى
ٌ ليبيا، صازل اإلاؿلمحن ؤلازىان لخىٓيم الُىيلت الظعإ اإلاغا٢بحن مً ٖضيض يٗخبره بيىما و ليبيا  الٗضالت خؼب ٢ياصيى يٞغ

 خهل ٚحره، ٖلى مىٟخدا وؾُيا ي٩ىن  ؤن يُمذ بؾالميه مغظٗيت طو مضهيا خؼبا خؼبهم ويٗخبرون الىن٠ هظا والبىاء

 مجلـ اهخساباث وفي الخؼبيت، لل٣ىاثم مسههت زماهحن ؤنل مً م٣ٗضا 17 ٖلى صيم٣غاَيت اهخساباث ؤو٫  في ؤلازىان

  .م٣ٗضا 23 ٖلى خهلىا 2014 ظىان ألازحرة الىىاب

غب ووؾِ قغ١  مىا٤َ في جخمغ٦ؼ(:ليبيا دزع مليؼيا: ) مـساجت كىاث ـ  وال  مهغاجت مضزيىت في مىظىص ؤهمها و ليبيا، ٚو
حن ٖضص ًٖ ما٦ضة مٗلىماث جىظض ا، 25 بـ ي٣ضع الٗضص ل٨ً ٞحها، اإلاىسَغ ًٟ  ٖلى مب٨غ و٢ذ مىظ يضها ويٗذ ٢ض و٧اهذ ؤل
 ٧اهذ التي الؿاب٤، الليبي الجيل مساػن  مً ألازغي  الٗؿ٨غيت وآلالياث للُاثغاث اإلاًاصة والهىاعيش الضباباث مً اإلائاث

 مهغاجت بحن الىا٢ٗت) ؾغث في ال٣ظافي يض ألازحرة اإلاٗاع٥ ؤيام في زانت مهغاجت، قغقي ظىىب الجٟغة مى٣ُت في مىظىصة

 ؾيُغة زاعط وظىيت وبدغيت بغيت مىاوئ ٖبر ألازحرة الشالر الؿىىاث زال٫ الخاعط مً اؾخحراصه ظغي  وبًٗها ،(والجٟغة

  .الضولت

يم مً م٣غبت بؾالميت جىظهاث طاث ميليكيا  :هسابلع زىاز هخيبت ـ ً خؼب ٖػ  اإلا٣اجلت الليبيت للجماٖت الؿاب٤ ألامحر و الَى
 ؾاب٤ و٢ذ في ؤؾـ الظر و الخاعاحي اإلاهضر اإلا٣اجلت الليبيت الجماٖت في الؿاب٤ الًٗى ،ي٣ىصها بالخاط الخ٨يم ،ٖبض

  .الٛغبيت اإلاى٣ُت و َغابلـ مى٣ُت في ال٨خيبت وكاٍ يتر٦ؼ ،و ؾىعيت في اإلا٣اجلت الجهاصيت ال٨خاثب اخض" ألامت ظيل"

ت ٦جبهت  2014 خؼيغان/   يىهيى 20 في حك٩ل " :بىؼاشو  زىاز ػىزي مجلع" ـ  اللىاء إلاىاظهت مؿلخت ظهاصيت ٞهاثل إلاجمٖى
  : مً ٦ال ويًم.  الليبيت اإلاؿلخت لل٣ىاث الخابٗت" الها٣ٖت ٞهيل"و خٟتر زليٟت

 ويتر٦ؼ الٗؿ٨غر  والخجهحز اإلا٣اجلحن ٖضص خيض مً اإلاؿلمحن ؤلازىان ٖلى اإلادؿىبت ال٨خاثب ؤ٦بر مً حٗض :ؿبرادس 17 هخيبت ـ 1
.  بىٛاػر  مضيىت في وكاَها

 وؤزغي  للُاثغاث مًاصة نىاعيش جمخل٪ التي السخاحي اللـه وعاٝ ٞبرايغ 17 مشل ؤزغي  و٦خاثب: الخاس ي هللا زاؾ هخابب ـ 2
ت، وؾياعاث جي، بي آع و٢ظاث٠ ال٨خ٠ ٖلى مدمىلت  في وؤٖىانهما وؤلازىان مهغاجت ميليكياث جىظهاث م٘ جخىا٤ٞ وهي مضٖع

  .البالص مً الكغ٢يت اإلاىا٤َ في واؾخجزاٞه خٟتر جدغ٧اث حُٗيل في ٖملها جغ٦ؼ آلان ختى ل٨جها الٛغب،

                                                           
1

 . 2، مرجع سابق ، ص (..المشهد)ـ الجزٌرة نت  
2
.  2، مرجع سابق ، ص (..نظرة)عربٌة ، DWقناة ـ   
3

 . 1ـ مختار شعٌب ، مرجع سابق ، ص  
4
.  23/12/2015: ، تارٌخ اإلطالع  خارطة معرفٌة.. كتائب الجبهة المعارضة  لحركة الكرامة فً لٌبٌاـ معهد العربٌة للدراسات ،   

http://goo.gl/BBofaK  
5
.  2، مرجع سابق ، ص (..المشهد)الجزٌرة نت ـ   

http://goo.gl/BBofaK
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 مضيىت في وكاَاتها جغج٨ؼ و الليبيت الٗى٠ ظماٖاث ٖىانغ ؤبغػ  ؤخض وهى الؼهاور، مدمض ي٣ىصها و: الؼسيعت ؤهـاز ـ 3
ًها ؤٖلىذ و الليبيت بىٛاػر  ها في جًم ٦ما ال٨غامت لٗمليت ٞع  مً زانت مسخلٟت ظيؿياث مً و ليبيا مً م٣اجلحن نٟٞى
ٌ و والجؼاثغ جىوـ  هى اليبيت الشىعة بٗض الؿياسخي اإلاؿاع ؤن جغي  بط الضيم٣غاَيت الؿياؾيت الٗمليت في الضزى٫  جٞغ

حن ويىظض ، .ؤلاؾالم ًٖ البالص إلبٗاص ٚغبيت نييٗت  ؾغث في الكغيٗت ؤههاع هما بىٛاػر  مضيىت زاعط الكغيٗت ألههاع ٖٞغ

 م٘ ٖىيٟت مىاظهاث في صزلذ و 2014 يىايغ في ؤلاعهاب ٢اثمت ٖلى ؤ الىم ٢بل مً بصعاظها جم و بظضابيا في الكغيٗت وؤههاع
   . بلحها ؤلاهًمام بلى ليبيا ٞجغ ٢ىاث صٖذ ٦ما بىٛاػر  في خٟتر ٢ىاث

 خيض اإلاؿلمحن، ؤلازىان لجماٖت ال٣ىيت ألاطٕع مً حٗخبر و بؾالميت جىظهاث طاث ميليكيا " :ليبيا زىاز عملياث ػسؿت" ـ
 ،ٖلي ألاؾب٤ الىػعاء عثيـ ازخُاٝ خض ألامغ ونل ٢ض و زهىمها م٘ الؿياؾيت نغاٖاتها مسخل٠ في الجماٖت اؾخٗملتها

 في صبلىماؾيحن بازخُاٝ ٢امذ ٦ظل٪ البرإلاان،و صازل الجماٖت م٘ زالٞاث بٗض اإلااضخي 2013 ؤ٦خىبغ 10 في مجزله مً ػيضان
ٟحن لشالزت بياٞت الؿٟاعة في والخجاعر  الش٣افي اإلالخ٣حن وهم َغابلـ في اإلاهغيت الؿٟاعة   آزغيً، مْى

ً
 ز٠ُ ًٖ ًٞال

  .2014 يىايغ 23 في اإلاهغيت الؿلُاث ٢بل مً ؤلاؾ٨ىضعيت في هضيت قٗبان عثيؿها ٖلى ال٣بٌ بٗض ؤلاصاعر  اإلالخ٤

: ؤلاطالميت الدولت جىٌيم ـ ج

  ٦الهما م٘ جخٗاعى التي و به الخانت ؤظىضجه اله ؤن خيض ليبيا ٞجغ او ال٨غامت ٖمليت ٦ال ؤلاؾالميت الضولت جىٓيم يايض لم

 200 مً أل٦ثر يمخض ؾاخليا قغيُا لدكمل الؿيُغة جل٪ امخضث و ؤلاؾتراجيجي اإلاى٢٘ طاث الليبيت ؾغث مضيىت ٖلى يؿيُغ
 ؾغث في له ٢اٖضة وؤ٢ام ليبيا قهضتها التي الٟىضخى خالت اؾخٛل الاؾالميت الضولت جىٓيم و٧ان الٛغب و الكغ١  بلى ٧2لم

 م٣ُ٘ وكغ ٦ما ٖؿ٨غيت، ؤمىيت وخىاظؼ هِٟ وخ٣ى٫  َغابلـ في وسجىا ٞىض٢ا هاظم و٢ض م٣اجل 3000 هدى له وؤنبذ
ضام ٞيضيى  في وظىصه جإ٦يض زاللها مً اعاص التي الاعهابيت الجغيمت وهي ليبي قاَئ ٖلى طبدا مهغ ؤ٢باٍ مً مؿيديا 21 إٖل

  .وحٗظيب ونلب ميضاهيت اٖضاماث مً الخ٣ت اعهابيت ٖملياث ظاهب بلى ليبيا

:   الليبيت لألشمت الظياس ي الخل:  الثالث اإلادىز 

ٌ  مىاكف ـ 1 :  العسبيت الدو

 ؾىت الخا٫ ٧اوٗليه ما ٨ٖـ ٖلى ٖغبي اه٣ؿام لىظىص هٓغا ليبيا في الٗؿ٨غر  الخضزل ٢غاع الٗغبيت الجامٗت جخسض لم      

ٌ خيض 2011  ٦ظل٪ و آزغ ٖلى َٝغ حٛليب بال ؾياصر ألهه الٗغبي الليبيت ؤلاه٣اط خ٩ىمت جضٖم التي ٢ُغ مً ٧ل جٞغ

 بها يىظض والتي جىوـ ؤما خضوصها، هدى الجهاصيحن جض٤ٞ زكيت جضزل ؤر حٗاعى ٞالجؼاثغ" الٗغبي اإلاٛغب لضو٫  باليؿبت
 ٣ٖيضة ؤن ٦ما ، خضوصها ٖلى ؤلاعهابيت الجماٖاث وكاٍ ػياصة بلى ؤن بلى الخضزل ياصر ؤن ٞخسصخى ليبي الجئ مليىن  مً ؤ٦ثر

                                                                                                                                                                                           
1
.  2مرجع سابق ، ص مختار شعٌب ، ـ   
2

. 129ـ  128،ص 2015،فٌفري 432،مجلة المستقبل العربً،العدد لٌبٌا بٌن جماعات العنف و الدٌمقراطٌة المتعثرةمحمد عبد الحفٌظ الشٌخ،ـ  
3

.  25/12/2015:، تارٌخ اإلطالع  ذراع القاعدة فً لٌبٌا.. أنصار الشرٌعة ـ بوابة الحركات اإلسالمٌة ، 

http://www.islamist-movements.com/3560  
4
  . 2، ص (..كتائب)ـ معهد العربٌة للدراسات ،   
5

 . 2، ص  2015أوت  26، بتارٌخ  مجلس األمنإحاطة رئٌس البعثة برناندٌنٌو لٌون فً اجتماع ـ بعثة االمم المتحدة للدعم فً لٌبٌا ،  
6

.  17/12/2015،  الغرب ٌستعجل حكومة وحدة وطنٌةمٌدل ست أونالٌن ، ـ  

http://www.middle-east-online.com/?id=213372 

http://www.islamist-movements.com/3560
http://www.middle-east-online.com/?id=213372
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ٌ ٖلى ٢اثمت الخىوسخي الجيل ًه ًٖ اإلاٛغب ٖبر ٦ما ال٣هىي، للًغوعة بال البالص خضوص زاعط الخضزل ٨ٞغة ٞع  ل٨ٟغة ٞع
 في اإلاٛغب حؿخًيٟه الظر الليبي الخىاع ؤَغاٝ م٘ ٖال٢اجه جخإزغ ال و ألاػمت مً خياص ٖلى يب٣ى ختى الٗؿ٨غر  الخضزل

جي اإلااجمغ عثيـ َلب ٖلى عصه في ؾاب٤ و٢ذ في اإلال٩ي الضيىان ؤ٦ضه ما ؤ٦ضه ما هظا و الصخحراث مضيىت  بكإن الٗام الَى

  " .خٟتر مىاظهت في اإلااجمغ لضٖم الخضزل

 هللا ٖبض بد٩ىمت حٗتٝر خيض ألاظىبي الخضزل ؤلاماعاث و الؿٗىصيت عؤؾها ٖلى و ألازغي  الخليج صو٫  صٖمذ بيىما
يت ٦د٩ىمت الشجي جي ظيل هٓغهم في ي٣ىصها التي ال٨غامت ٖمليت ؤيضث و قٖغ  م٩اٞدت بلى هٓغهم في حؿعى التي و َو

 الخليج لضو٫  الخاعظيت الؿياؾت في ؤؾاسخي ٦مدىع  اإلاؿلمحن ؤلازىان جياع مٗاصاة مً اإلاى٠٢ هظا و  ؤلاعهابيت الجماٖاث

. الخ٨م ٖلى ؾيُغجه ٖضم ٖلى حٗمل خيض

 طل٪ و صوليا بها اإلاٗتٝر َب٤ خ٩ىمت  جضٖم خيض  خضة بإ٦ثر ل٨ً و الخليج للمى٠٢ مُاب٤ اإلاهغر  اإلاى٠٢ ظاء و
٘ اإلاخىانل يُٛها ٖبر ه الظر الخٓغ لٞغ  في إلاؿاٖضتها طل٪ و ألاؾلخت قغاء يسو ما في  ليبيا ٖلى اإلاخدضة ألامم جْٟغ

 جداو٫  مهغ ان يغي  مً هىا٥ و ، ؤلاعهاب م٩اٞدت ُٚاء جدذ الكغ٢يت الجهت في اإلاٗاعيحن و ؤلاؾالمي الخياع ٖلى خغبها
 ؤلاعهابيت الخغ٧اث يض  الٗؿ٨غر  الٗمل ؤن  ٦شحرون يغي  خيض ؤمام بلى الهغوب ؾياؾت بةٖخماصها الضازليت ؤػماتها جهضيغ

يت يدٓى ال الخالي الىٓام ماصام مجضيا ي٩ىن  لً زاعظا و مهغ في  ٖمل ؤر هىا٥ ي٩ىن  ؤن يم٨ً قٗبي صٖم و بكٖغ
يت هىا٥ وليـ البالص في الجمىص اؾخمغ ؾياؾيت َاإلاا ليبيا في الجهاصيت الجماٖاث يض ٞٗا٫ ٖؿ٨غر   للٗمل الؿلُت قٖغ

  . الىا٢٘ ؤعى ٖلى م٘

:  الدوليت اللىي  مىاكف ـ ب

.  ألامسييي اإلاىكف

 الؿياسخي الخىاع ٖمليت جايض ؤنها خيض ألاخيان مً ٦شحر في مبهم و واار ٚحر الليبيت ألاػمت مً ألامغي٩ي اإلاى٠٢ بضا
 عؤؾها ٖلى و ؤلاعهابيت الخىٓيماث إلا٩اٞدت الليبيت الخ٩ىمت مً بضٖم صولي جضزل آليت ايجاص بلى حؿعى الى٢ذ هٟـ في ليبيا في

 ليبيا ألن ٖلى الؿىعيت ألاػمت ٚغاع ٖلى ؤ الىم ٢بل مً ٦بحر باهخمام اليبيت ألاػمت جدٓى لم الى٢ذ هٟـ في ، الضولت جىٓيم
  ليبيا ٞحها جمشل ال التي ؤوؾُيت الكغ١  ألامغي٨يت الؿياؾت ؾيا٢اث زاعط

ً
 ٦مهضع ؤهميتها يخجاوػ  مدىعر مى٢٘ ؤر خاليا

  . للُا٢ت

 ؤن خيض ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث مهالر ٖلى و٦بحر مباقغ جإزحر لها ليـ ليبيا مً جإحي التي التهضيضاث" ؤن ٦ما
 الليبي الىِٟ مً ؤمغي٩ا ههيب ؤن ٦ما بؾغاثيليحن وال يهىصا وليؿىا مهغ ؤ٢باٍ مً مؿيديىن  هم ليبيا في صاٖل ٢خلى

 ماليا بخُلب هضا ألن ؤزغي  خغبيت ظبهت ٞخذ ألامغي٨يت ،ؤلاصاعة الجىىب في اإلاكيضة الٗؿ٨غيت ال٣ىاٖض َٝغ مً مدمي

                                                           
1
.  4، ص  2015مارس  19، مركز الجزٌرة للدراسات ، الدوحة ،  ٌاإشكالٌة التدخل الدولً فً لٌبـ بدر شافعً ،   

2
 - Andrea Dessì , A Multilateral Approach to Ungoverned Spaces: Libya and Beyond , Institute for International 

Affairs, Rome, Italy, JUNE 2015 , p 4 . 
3
 - Virginie Collombier , Fighting the Islamic State in Libya:by political means first , The Norwegian Peacebuilding 

Resource Centre , March 2015 , p 1 . 
4
،  2015، جانفً  431،مجلة المستقبل العربً ، العدد تناقضات التدخل  مستقبل الكٌان اللٌبً: الوالٌات المتحدة و لٌبٌا ـ ٌوسف محمد الصوانً،  

 .  7ص 
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 ٞهى مىا٣ٞخه ألزظ ال٩ىوٛغؽ ب٢ىإ ؾياؾيا ويخُلب الخغب هضه بخمىيل حؿمذ ال مجها جمغ التي والالػمت الضوالعاث ماليحن

  .٣ِٞ والٗغا١ ؾىعيا في صاٖل يض ألمغي٩ا الٗؿ٨غر  الخضزل خضص الظر

:  السوس ي اإلاىكف

 جضزل يض لليبيا الؿاب٤ اإلاى٠٢ يدا٧ي هظا و الٗؿ٨غر  الخضزل ٖاعيذ و الليبيت لؤلػمت الؿلمي الخل الغوسخي صٖمذ
 و واؾٗت اؾخ٣ُاب ٖمليت بلى يابضر و الجزإ خضة مً ؾحزيض الٗؿ٨غر  الخضزل ؤن عوؾيا جغي  خيض ليبيا في الىاجى خل٠

 ج٣ضيم اؾخٗضاصها ًٖ عوؾيا ٖبرث و ، الغوؾيت للمهالر الخيىيت اإلاىا٤َ يمً ج٣٘ ال ليبيا ٧ىن  مً هابٗت اإلاى٠٢ هظا
 الغوسخي الخاعظيت وػيغ ٢ا٫  عوسخي جضزل بم٩اهيت ًٖ عصه وفي ليبيا في الدؿىيت بخغاػ يسضم بما الالػم الضٖم ؤق٩ا٫ ؾاثغ

 مً ؤن يٗجي هظا..الليبيت الخ٩ىمت مً بظل٪ َلبا هخل٤ لم ألهىا هٓغا زُُىا، في مضعظا ليـ ألامغ هظا"  الٞغوٝ ؾحرغي
  الى٢ذ في الخدضر ألواهه الؿاب٤

  ".ال٣بيل هظا مً شخيء ؤر ًٖ الغاهً

 ٖلى جض٫ ؤلاعهاب م٩اٞدت ُٚاء جدذ الغوسخي الٗؿ٨غر  الخسل بٗض زانت الؿىعيت ألاػمت في زانت ألازحرة الخُىعاث ل٨ً
  ؤن

 الظيً اإلاىاَىحن مهالر ؾىدمي ق٪ بال" ٢اثال صخٟيت هضوة في بىجحن نغح بط واعصة ج٩ىن  ٢ض ليبيا في الخضزل بم٩اهيت
  ؤػماث يىاظهىن  الظيً ؤولئ٪ زانت عوؾيا، في الىظىص لٗضم الٓغوٝ صٞٗتهم

ً
غوٞا  وؾىعيا ليبيا مشل بضو٫  نٗبت ْو

 في عوؾيا م٘ للخٗامل مؿخٗضة ٢ىاجه ان خٟتر زليٟت الٟغي٤ الليبي الجيل ٢اثض بٖالن هى الٟغييت هظه ٖؼػ  ما و" واليمً

  .اإلاؿالت هظه خى٫  بُغح مىؾ٩ى ج٣ضمذ اطا ليبيا، في الاعهاب مداعبت مؿإلت

  ألاوزوبي ؤلاجداد مىكف

م مخبايىت ألاوعوبيت الضو٫  مىا٠٢ ظاءث             اجٟا١ ايض خيض ليبيا في الؿلمي الخل يضٖم ألاوعوبي ؤلاجداص ؤن ٚع
غاٝ بحن ألازحر الصخحراث  اإلاخىؾُيت ألاصو٫  ؤن يالخٔ و ؤلاعهابيت الجماٖاث هٟىط جىامي مً مساٝو ابضي ل٨ىه الليبيت ألَا

 ألامىيت الـازحراث بلى باإلياٞت ليبيا م٘ لها ا٢خهاصيت مهالر لىظىص هٓغا اليبيت بؤلػمت ؤ٦ثر اهخمذ ٞغوؿا و بيُاليا زانت

 ألابيٌ البدغ شخو 972.500 هدى ٖبر ٣ٞض الالظئحن لكاون الؿاميت اإلاٟىييت ج٣ضيغاث خؿب ،خيض ٖجها الىاظمت

 واخض ٖام في 3800 خىالي جىفي ٦ما  اٞغي٣يا قما٫ مً ٢ضمىا الجئ ؤل٠ 150 خىالي بيُاليا اؾخ٣بلذ و 2015 ٖام اإلاخىؾِ
  . ليبيا مً ٢ضمىا ؤٚلبهم و ؤوعوبا بلى مخجهت البدغ في ٢ىاعبهم ٚغ١  ؤو به٣الب ظغاء

                                                           
1
.  27/12/2015: ، تارٌخ اإلطالع  لماذا لم تتدخل أمرٌكا عسكرٌا فً لٌبٌا؟: داعش لٌبٌاـ مطفً أمزٌان ،   

http://goo.gl/UJFFj7  
2
.  20/12/2015: ، تارٌخ اإلطالع  مؤتمر روما ٌدعو الفرقاء اللٌبٌٌن لوقف فوري إلطالق النارـ روسٌا الٌوم ،   

https://goo.gl/4pViUj  
3
.  21/12/2015: ، جرٌدة المهار ، تارٌخ اإلطالع لٌبٌا تستجدي تدخالًال عسكرٌاًال روسٌاًال ـ أمٌن قمورٌة ،   

http://goo.gl/kYQ7Bd  
4
.  23/12/2015، تارٌخ اإلطالع  2015ملٌون الجئ ومهاجر ٌفّرون إلى أوروبا فً عام ـ المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌٌن ،   

http://www.unhcr-arabic.org/567a14086.html  
5
 . 6، ص  2015نٌوٌورك ، ،  2015ٌر التنمٌة البشرٌة تقرـ برنامج األمم المتحدة اإلنمائً ،   

http://goo.gl/UJFFj7
https://goo.gl/4pViUj
http://goo.gl/kYQ7Bd
http://www.unhcr-arabic.org/567a14086.html
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 الاهخمام لتر٦حز ايُاليا ؾٗذ ٣ٞض اإلاخىؾِ البدغ مً آلازغ الجاهب ٖلى ٦يلىمتر 300 مً ؤ٢ل جبٗض ليبيا وألن

مبر 13 في و٢ٗذ التي باعيـ هجماث مىظ ٖلحها الضولي   الاؾالميت الضولت جىٓيم وجبىاها والجغحى ال٣خلى مئاث وزلٟذ هٞى
 الخهى٫  جغيض ل٨جها و ال٣ظافي بىٓام لئلَاخت ٢اصجه الظر ألاو٫  الخضزل هجاح بٗض ليبيا في للخضزل ٞغوسخي جدمـ لىظىص

ا١ خ٩ىمت جإييض ٖلى جي الٞى . الخ٩ىمت حك٨يلها في للدؿغي٘ ألاوعوبيت الضو٫  مً ال٨شحر جًِٛ لهظا الَى

:   الليبيت لألشمت الظياس ي الخل:  الثالث اإلادىز 

:  الظياس ي الخىاز حىالث ـ 1

غاٝ بحن اإلاباخشاث مً ألاولى الؿلؿلت بضؤث ا١ خ٩ىمت بيجاص خى٫  الليبيت ألَا جي ٞو ايت َو  29 مً ابخضاء ؤمميت بٖغ

 مدضازاث جإظيل جم بط الغثيؿت الخىاع ظلؿت ٣ٖض م٩ان خى٫  الازخالٝ بؿبب ٞكلذ ل٨جها 2014 ؤ٦خىبغ 11 ختى و ؾبخمبر

 بحن الاظخماٖاث مً ؾلؿلت ٣ٖضث خيض الجزإ ؤَغاٝ ظم٘ ألاممي اإلابٗىر اؾخُإ و ، 2015 ظاهٟي 5 في ؾخجغي  ٧اهذ
غاٝ  ٞحها قاع٥ التي الغثيؿيت الؿياؾيت اإلاداصزاث بلى باإلياٞت الؿىيؿغيت ظىي٠ بمضيىت 2015 ظاهٟي 14 في الليبيت ألَا
غاٝ ًٖ ممشلىن   ٢اصة و البلضيت ال٣ياصاث بمكاع٦ت مؿاعاث ٖضة ٖلى مٟاوياث ؤيًا ؤظغيذ الغثيؿيت الؿياؾيت ألَا
 صمج ظغي  و اإلاضوي اإلاجخم٘ ممشلي و اليؿاثيت الجماٖاث بلى باإلياٞت اإلاؿلخت الجماٖاث و اليكُاء و الؿياؾت ألاخؼاب

  مؿاعاث م٘ اإلاىا٢كاث هظه

  . ألازغي  الخىاع

 12 في بٗضها و 2015 ماعؽ 5 في باإلاٛغب الصخحراث في الغثيسخي الؿياسخي اإلاؿاع في الؿياؾيىن  اإلاكاع٧ىن  اظخم٘ 
ا١ خ٩ىمت بدك٨يل مغجبُت الى٣اف مىايي٘ ٧اهذ و الكهغ هٟـ مً جي الٞى  بَال١ بى٠٢ اإلاخٗل٣ت ألامىيت الترجيباث و الَى

 و الاهخ٣اليت اإلاغخلت بصاعة خى٫  الخىظحهيت اإلاباصت بلى باإلياٞت اإلاضن مً اإلاؿلخت الجماٖاث الخضعيجي الاوسخاب و الىاع

 ماعؽ 19 ظىلت في و ؤلاوؿان خ٣ى١  نٗيض ٖلى ؤلاوؿاهيت الخالت خضة مً الخسٟي٠ ٖلى التر٦حز جم ٦ما الش٣ت بىاء جضابحر
 جدضيض و ؤلاهخ٣اليت الٟترة مً جب٣ى ما بصاعة جخىلى التي الؿياؾيت اإلااؾؿاث بوكاء ٖلى التر٦حز جم الصخحراث في 2015

   . الضؾخىع  نياٚت لٗمليت َغي٤ زغيُت ٖلى ؤلاجٟا١ و اإلااؾؿاث هظه ازخهاناث

 اَغاٝ بحن اإلاكاوعاة و اإلاداصزاث مً الٗضيض إلظغاء بَاع اٖخماص الاجٟا١ هظا ق٩ل:  2015 حىيليت 11 الصخحراث اجـاق
جي اإلااجمغ ٖليه يى٢٘ لم ٦ما الخىاع ؤًٖاء بٌٗ ٞيه يدًغ لم و الخىاع  الخىاع لجىت ؤلاجٟا١ هظا ٖلى و٢٘ و الٗام الَى
 اإلامشليحن مً ٖضص ًٖ ًٞال مؿخ٣لت شخهياث و اإلا٣اَٗحن الىىاب مجلـ مً ؤًٖاء و الليبي الىىاب إلاجلـ الخابٗت

  . ليبيا ٚغب و قغ١  مً البلضياث و الؿياؾيت لؤلخؼاب

                                                           
1
.  2، مرجع سابق ، ص (..الغرب)ـ مٌدل ست أونالٌن ،   

2
-Parlement européen, Résolution n°3018 sur la situation en Libye,15 janvier 2015  p3. 

3
 . 2ص ،  2015أوت  S/2015/624   ،13، تقرٌر  فً لٌبٌاتقرٌر األمٌن العام عن بعثة األمم المتحدة للدعم ـ األمم المتحدة ،   

4
.  2ص ، مرجع سابق ، (624رقم .. تقرٌر األمٌن )ـ األمم المتحدة ،   
5

.  3نفس المرجع ، ص ـ  
6

.  1، ص  2015جوٌلٌة  15، بتارٌخ إحاطة رئٌس البعثة برناردٌنٌو لٌون فً مجلس األمن ـ بعثة األمم المتحدة للدعم فً لٌبٌا، 



 2016  ظىان  6 الٗضص –مجلت ظيل الضعاؾاث الؿياؾيت والٗال٢اث الضوليت  -مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي  

 
 

 
91 

 

91 

 

 بغهاهضيييى" الؿاب٤ اإلابٗىر مشل خيض الٗام ألامحن إلابٗىر باليؿبت ايجابي الخٛيحر ٧ان:  2015 ديظمبر 17 الصخحراث اجـاق
غاٝ بحن ٦بحرا ظضال" ليىن  غاٝ م٘ الخٗاَي في باعجبا٦ه جمحز خيض الَا  مما اإلاؿىصاث في ظظعيا حٛيحرا يٛحر مغة ٧ل خيض ألَا

م و  اإلاد٪ ٖلى خياصيخه ظٗل غاٝ ز٣ت ٦ؿب ؤهه ٚحر ألازحرة الاجٟا١ مؿىصة في يٛحر لم زلٟه ؤن ٚع  جم خيض ، اإلاخداوعة ألَا

غاٝ جى٢ي٘ :  الخالي الك٩ل ٖلى طل٪ و اهخ٣اليت ماؾؿاث بىاء خى٫  ؾياسخي اجٟا١ ٖلى 2015 صيؿمبر 17 بخاعيش الليبيت ألَا

ا١ خ٩ىمت حك٨يل ٖلى الليبي الاجٟا١ مؿىصة وجىو :وهني وؿاق خىىمت جي الٞى   :مهامها جخمشل والتي الَى

 .ؤزغي  مضيىت ؤر ؤو َغابلـ الٗانمت الغثيـ م٣غها ي٩ىن  و الخىٟيظيت الؿلُت مهام مماعؾت ـ

 جل٣اثيا الىاليت جل٪ ججضيض يخم واليتها زال٫ الضؾخىع  بنضاع مً الاهتهاء ٖضم خا٫ وفي  ٣ِٞ واخض ٖام الخ٩ىمت واليت مضة ـ

 .بيافي لٗام

لى ال٣اثض بمهام ال٣يام الىػعاء، عثاؾت مجلـ  ازخهاناث بحن ومً ـ  .الليبي للجيل ألٖا

 .الىىاب مجلـ مىا٣ٞت بٗض الٗامت اإلاسابغاث ظهاػ عثيـ وب٢الت حٗيحن ـ

 .ال٣ىمي وألامً الضٞإ مجلـ مىا٣ٞت بٗض الاؾخصىاثيت والخضابحر والؿلم والخغب الُىاعت  خالت بٖالن ـ

 . َبر١  في اإلاى٣ٗض الىىاب مجلـ في جخمشل هي و الاهخ٣اليت اإلاغخلت زال٫ الدكغيٗيت الؿلُت يخىلى   ـ : الىىاب مجلع

   .الخىٟيظيت الؿلُت ٖلى والغ٢ابت الٗامت اإلاحزاهيت اٖخماص ـ

 الخ٩ىمت مً اإلا٣ضمت الٗامت الؿياؾت ب٢غاع ـ

جي اإلااجمغ يمشل و:  للدولت ؤعلى مجلع لى اإلاجلـ يك٩ل ٞؿٝى َغابلـ في اإلاى٣ٗض الٗام الَى  مجلـ وهى للضولت، ألٖا
 : مايلي نالخياجه مً و  للخمضيض ٢ابال واخضا ٖاما مضتها ؾخ٩ىن  التي للخ٩ىمت اؾدكاعر 

 ويخىلى. ٣ِٞ يىما 21 زال٫ الخ٩ىمت مً اإلا٣ضمت ال٣ىاهحن مكاعي٘ في الغؤر ببضاء ويخىلى مؿخ٣ل، بك٩ل اإلاجلـ ويٗمل

ا١ لخ٩ىمت الالػمت والا٢تراخاث الاؾدكاعر  الغؤر ببضاء الضولت مجلـ جي الٞى  .الضوليت باالجٟا٢ياث اإلاخٗل٣ت ال٣ًايا في الَى

 ال٢تراح مكتر٦ت لجىت بدك٨يل الىىاب ومجلـ الضولت مجلـ ي٣ىم الىىاب ؽإلاجل الدكغيٗيت بالهالخياث ؤلازال٫ وبضون 

  .الاهخ٣اليت اإلاغخلت الؾخ٨ما٫ الًغوعيحن الٗامت والاهخساباث الاؾخٟخاء ٢اهىوي مكغوعي

                                                           
1

 . 2، ص  2015دٌسمبر  7، مركز الجزٌرة للدراسات ، الدوحة ،  الحوار اللٌبً بقٌادة أممٌة جدٌدةـ السنوسً البسكري ،  
2

.  22/12/2015: ، تارٌخ االطالع  لحظة تارٌخٌة لٌبٌة فً الصخٌرات المغربٌةـ نصر المجالً ،  

http://elaph.com/Web/News/2015/12/1062361-html   
3
.  19/12/2015: ، تارٌخ اإلطالع  أبرز بنود مسودة االتفاق اللٌبًـ سكاي نٌوز عربٌة ،   

http://goo.gl/ufHEvU       
4
.  18/12/2015، تارٌخ اإلطالع  بالصخٌراتأبرز مضامٌن اتفاق اللٌبٌٌن ـ الجزٌرة نت ،   

http://goo.gl/6qZUSq   
5
.  1ـ نصر المجالً ، مرجع سابق ، ص   

http://elaph.com/Web/News/2015/12/1062361.html
http://goo.gl/ufHEvU
http://goo.gl/6qZUSq
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 ظهىص صٖم و الصخغياث الجٟا١ ال٩امل صٖمه ٖلى 2015 صيؿمبر 23 في اإلااعر 2259 ع٢م ٢غاعه في ألامً مجلـ ؤ٦ض
 الاهخ٣ا٫ ٖمليت حٗغ٢ل ؤٖما٫ يضٖمىن  ؤو بإٖما٫ ي٣ىمىن  الظيً ألاٞغاص ؤن ؤ٦ض ٦ما ؤلاجٟا١ هظا بلى ؤًٞذ التي الجىاع صو٫ 

 التي ألانى٫  خٓغ ججميض و الؿٟغ خٓغ جضابحر بلى الهضص هظا في يكحر و الهاعمت للمؿاثلت يسًٗىا ؤن يجب الؿياؾحي

ما٫ هظه ؤن يا٦ض الظر 2213 الؿاب٤ ألاممي ال٣غاع ٖلى الخإ٦يض ظغي  ٦ما ، 2213 ال٣غاع مً 11 ال٣ٟغة في جإ٦يضها ؤٖيض  ألٖا
 مً التهغب في اإلاؿاٖضة ؤو 2011 ؾىت 1970 ال٣غاع في ٖلحها اإلاىهىم ليبيا في ألاؾلخت خٓغ ؤخ٩ام اهتها٥ حكمل ان يم٨ً

  . ألاخ٩ام جل٪

ٌ م٘ زانت ٦بحرة جدضياث ؤلاجٟا١ هظا يىاظه و جي اإلااجمغ عثيـ و الىىاب مجلـ عثيـ ٞع  الخى٢ي٘ الليبي الَى
 خٟتر، زليٟت الٟغي٤ ؤٖلً اإلا٣ابلت الجهت في يٗىحهم ال ؤلاجٟا١ ؤن ليبيا ٞجغ زىاع مجلـ جإ٦يض بلى باإلياٞت ؤلاجٟا١ هظا ٖلى

 اإلاهم ؤن بلى مكحرا اإلاؿىصة، جل٪ في جًميجها ليخم ه٣ُت 12 ٢ضم ؤن له ؾب٤ ؤن خيض الاجٟا١، مؿىصة م٘ جماما يخ٤ٟ ال ؤهه

ضم اجٟا١ بلى الىنى٫  في ؤلاؾغإ هى   . الى٢ذ مً اإلاؼيض بياٖت ٖو

:  الليبيت ألاشمت خل في الجصابسو  الدوز  ـ 2

خماص ٖلى الجؼاثغيت اإلا٣اعبت ج٣ىم ٌ و الؿياسخي الخل ٖلى الٖا  ٖلى  ألاػماث لجمي٘ عئيتها في الٗؿ٨غر  الخياع ٞع
غاٝ ظمي٘ اخخ٨م خيض مالي قما٫ في الٟغوسخي الخضزل و اإلااليت ألاػمت  مً مى٢ٟها ٚغاع  الجؼاثغر  للُغح الجهايت في ألَا

 ٖلى الجىاع صو٫  إلاؿاٖضة الجؼاثغ حؿعى خيض الليبيت و الؿىعيت ألاػمت في ألامغ يسخل٠ لم ٦ما الؿياسخي الخل ٖلى ال٣اثم
  ٦ما الخىاع ٖبر ؤػماتها خل

  . اإلاى٣ُت في الاؾخ٣غاع و ألامً لًمان ؤمىيت و ماليت مؿاٖضاث ج٣ضم

 بلى الجؼاثغ صٖذ مخىاخغجحن، ؾلُخحن بلى الخ٩ىمت واه٣ؿام 2014 ظىيليت في الازحرة الليبيت الاػمت بضايت مىظ
ىيت مهالخت  باؾخصىاء الؿاب٤ الىٓام و٢ياصاث ؤلاؾالميحن ٞيھم بمً الخهىم، ٧ل ججم٘ قاملت ٖمليت زال٫ مً َو

ٌ التي ؤلاعهابيت الجماٖاث و اإلايليكياث  الضولت جىٓيم و الكغيٗت ؤههاع ٚغاع ٖلى ؤلاهخسابيت الٗمليت في الضزى٫  جٞغ

.   ال٣اٖضة بدىٓيم اإلاغجبُت الجماٖاث و ؤلاؾالميت

ًذ ٦ما  الهٗىص و الٗى٠ خضة جهاٖض يىء في ؤلاعهابيت لجماٖاث مداعبت بضٖىي  ليبيا في الخضزل ٨ٞغة ٞع
 التي الكضيضة الاه٣ؿام خالت ْل في آزغ ٖلى ٞغي٤ لىهغة ٧ان ما بطا يىجر الخضزل لً ألن ليبيا في صاٖل لخىٓيم ال٣ىر 

 ؤزغي  ب٢ليميت اَغاٝ صزى٫  وؾيؿخضعي الجزإ في آزغ َٝغ مجغص الى ال٣ىاث هظه ؾيدى٫  ٞهى الليبي اإلاجخم٘ يٗيكها
 بنهاثه ٖلى وال جىظحهه ٖلى ال٣ضعة لهم ي٩ىن  ولً الهغإ ؾحر في ابىائها يخد٨م ولً الضوليت للهغاٖاث ميضاها البالص وجهبذ

                                                           
1
 . 6، ص  2015دٌسمبر  23المعقودة فً  7598،الجلسة  2259قرار مجلس األمن رقم األمم المتحدة ، ـ   

2
.  5، ص  2015مارس  27المعقودة فً  7420، الجلسة  2213لس األمن رقم قرار مجـ األمم المتحدة ،   
3

.  18/12/2015، تارٌخ اإلطالع  لست راضٌا عن اتفاق الصخٌرات: حفترـ قناة العربٌة ،  

http://goo.gl/s78kAJ   
4
.  03، ص  2013جوان  27،  86، جرٌدة المقام ، العدد  قوتها تجاه القضاٌا الدولٌةمواقف الجزائر معروفة بحنكتها و ـ  عمر بن جانة ،   
 . 11 ص ، سابق مرجع ،..(الجزائر) ، الدولٌة األزمات مجموعة ـ 5

http://goo.gl/s78kAJ
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 ج٩ىن  وال ووااخت مدضصة ؤهضاٝ له وج٩ىن  الؿياؾيت ال٣ىي  ٚالبيت ؤو ٧ل بمىا٣ٞت يإحي الظر هى الىاجر الخضزل ألن

    الضولت مىاَجي ٚالبيت لضي له ٢بى٫  هىا٥ ٧ان بطا بال الخضزل يىجر لً بها زانت ؤظىضة الخضزل ل٣ىاث

 ؾالم اجٟا١ جى٢ي٘ بلى  ماعؽ 1 في ؤصث التي اإلااليحن بحن الخىاع في الىاجخت الىؾاَت مً الاؾخٟاصة الجؼاثغ خاولذ
ت جمخل٪ ؤنها ٦ما الليبي للمجخم٘ ٞهما ألا٦ثر خيض  للٗمل ظيضة ٢اٖضة ظيضة ٢اٖضة يُٗحها مما اإلاى٣ُت في ٖمي٣ت مٗٞغ

 الجؼاثغ حؿعى خيض 2015 ماعؽ قهغ مىظ بالجؼاثغ اإلاخدضة ألامم بٗشت م٘ بالخٗاون  للخىاع مؿاع ؤَل٣ذ خيض ، "الؿياسخي
غاٝ ظمي٘ بقغا٥ ٖلى ي٣ىم ؾياسخي خل بلى الخىنل بلى اث ٖلى الُغي٤ ل٣ُ٘ ألَا  مً اإلاؼيض وججىب الجهاصيت اإلاجمٖى

 الخياص جلتزم الجؼاثغ ْلذ و خضوصها، ٖلى الؿيُغة ٖلى و٢ضعتها الضولت ماؾؿاث بىاء بهضٝ و واخض، آن في ألاظىبي الخضزل
 
ً
اخت خيا٫ عؾميا م ال٣ظافي بىٓام ؤلَا لسخي الكما٫ خل٠ جضزل مٗاعيت و ال٣ظافي لىٓام باالهدياػ لها البٌٗ اتهام ٚع  ألَا

  . 2011 ؾىت

 الؿياؾيت اإلاؿاعاث م٘ بالخىاػر   2015 ظىان و ماعؽ بحن اإلاداصزاث  مً مىٟهلت ظىالث زالزت الجؼاثغ في ٣ٖضث
 الؿياؾيحن اليكُاء و الليبيت الؿياؾيت ألاخؼاب ممشلي  خًغ خيض باإلاٛغب الصخحراث مضيىت في ٣ٖضث التي الغثيؿيت
يم بلخاط، الخ٨يم ٖبض ب٣ياصة” الخغب ؤمغاء” ؤٚلب ٦ظل٪ و الليبيحن امت وؤلاؾالميحن ؾاب٣ا، اإلا٣اجلت الليبيت الجماٖت ٖػ  بٖؼ
 الجؼاثغ ل٨ً الكٗبي الخإييض مً يمل٩ان ال الصخهحن ؤن اٖخباع ٖلى ليبيت، ؤَغاٝ ٖضة اهخ٣ضجه الظر ألامغ نىان، مدمض

 ٖال٢ت ولها الخضر جهى٘ باٖخباعها الليبيت، ألاػمت بنهاء في اإلاؿاهمت بةم٩انها التي الصخهياث ؤهم صٖىة يغوعة جغي 

 ٧ل مؿاٖضة بلى الغامي مؿٗاه في الشابذ الجؼاثغ مى٠٢ ؤن مؿاهل ال٣اصع ٖبض اإلاٛاعبيت الكاون وػيغ ؤ٦ض خيض ، باألويإ
  مً جىظهاتهم مسخل٠ ٖلى الليبيحن ألاق٣اء

ا ي٣صخي ال ظام٘ خىاع ؤظل   ".ؤلاعهاب ٢ىاثم ٖلى ألامميت اللىاثذ نىٟخه مً بال َٞغ

 و الضيم٣غاَي الخدى٫  ٖمليت بلى باإلياٞت الخىاع بٗمليت ٢ضما الضٞ٘ ؾبل خى٫  مىا٢كاث اإلاداصزاث جًمىذ و
 و الغثيسخي الؿياسخي للمؿاع صٖمه ًٖ اإلاكاع٧ىن  ٖبر ٦ما للؿ٩ان ؤلاوؿاهيت ؤلاخخياظاث مىاظهت و ؤلاعهاب م٩اٞدت ٢ًايا

  ليبيا في اإلاخدضة لؤلمم الخام اإلابٗىر ون٠ ٦ما  ، البالص في اإلااؾؿيت و الؿياؾيت لؤلػمت ؾلمي خل ايجاص بلى صٖى
 اجٟا١ مكغوٕ بلى الىنى٫  يغوعة ٖلى ما٦ضا ظىهغر  الخىاع هظا ؤن 2015 ظىان 03 في الشالض الاظخمإ في" ليىن  بغهاهضيييى"

 اإلاجهىصاث مً اإلاؼيض بظ٫ بلى الليبيحن الٟغ٢اء ظمي٘  الاظخمإ هظا زال٫ اإلاكاع٧ىن  َالب ٦ما الليبيحن ٧ل َٝغ مً م٣بى٫ 

  .ليبيا في ألابٗاص اإلاخٗضصة ألاػمت بنهاء قإهه مً الجٟا١ للخىنل الالػمت بالخىاػالث وال٣يام

                                                           
1

.  12/2015/ 31: ، تارٌخ اإلطالع  حول التدخل العسكري األجنبًـ عطٌة صالح األوجلً ،  

http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/87850  
2
 - Arnaldo Guidotti , ALGERIAN VIEW ON LIBYA , Viewing history : 18/11/2015 

http://europelibya.blogspot.com/2015/03/algerian-view-on-libya-2832015.html  
3

 . 10ص مرجع سابق ، ، ..(الجزائر)مجموعة األزمات الدولٌة ، مجموعة األزمات الدولٌة ،  ـ 
4

.  05/12/2015: ، جرٌدة الفجر ، تارٌخ اإلطالع  جلسات الحوار اللٌبً تكشف عن معركة خفٌة بٌن الدول الراعٌةلً ٌاحً ، ـ ع 

http://www.al-fadjr.com/ar/national/302933.html  
5

، تارٌخ اختتام أشغال االجتماع الثالث لقادة ورؤساء األحزاب و النشاء اللٌبٌٌن بالجزائر: الحوار اللٌبً الشاملـ وزارة الخارجٌة الجزائرٌة ،  

  http://www.mae.gov.dz/news_article/3124.aspx .                                                             18/12/2015: اإلطالع 
6

.  3ص ، مرجع سابق ، (624رقم .. تقرٌر األمٌن )ـ األمم المتحدة ،  
7
 . 1، مرجع سابق ، ص (الحوار) وزارة الخارجٌة الجزائرٌة ،ـ   

http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/87850
http://europelibya.blogspot.com/2015/03/algerian-view-on-libya-2832015.html
http://www.al-fadjr.com/ar/national/302933.html
http://www.mae.gov.dz/news_article/3124.aspx
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غاٝ ٦إخض ايُاليا و مهغ جًم زالزيت اظخماٖاث الجؼاثغ ٣ٖضث ٦ما  2015 ؤٞغيل مً بضايت الٟاٖلت ؤلا٢ليميت ألَا
خماص بًغوعة ا٢ىاٖٗهم خاولذ خيض م الليبيت لؤلػمت وخيض ٦مسغط الؿياسخي الخل ٖلى ؤلٖا  مهغ بحن و بيجها زالٝ وظىص ٚع
 ٧ل ٞحها قاع٥ خيض ليبيا ظىاع صو٫  زاعظيت لىػعاء اظخماٖاث ؾلؿلت الجؼاثغ ٣ٖضث ٦ما الٗؿ٨غر  الخضزل مؿإلت خى٫ 

 الخل ان بالجؼاثغ 2015 صيؿمبر 1" ألازحر ؤلاظخمإ في اإلاكاع٧ىن  ؤ٦ض خيض ليبيا الجؼاثغ جىوـ الىيجغ حكاص مهغ مً
 ٖلى الخٟاّ مً وجم٨ً الليبيت لالػمت صاثمت حؿىيت جًمً ٢اٖضة يمشل اإلاخدضة الامم ا٢ترخخه الظر الىدى ٖلى الؿياسخي

 ؤلاعهاب مهلخت في يهب لالػمت خل ٚياب ؤن ٢ىاٖتهم ظضصوا و الىَىيت ولخمخه جغابه وؾالمت ووخضجه البلض ؾياصة
 وألاؾلخت باإلاسضعاث  اإلاخٗل٣ت جل٪ ؾيما للخضوص، الٗابغ التهغيب ؤق٩ا٫ و٧ل اإلاىٓمت بالجغيمت الهلت طاث قب٩اجه بمسخل٠

يت، ٚحر والهجغة ألاظاهب واإلا٣اجلحن   ".اإلاى٣ُت وصو٫  ليبيا واؾخ٣غاع ألمً تهضيضا حك٩ل والتي الكٖغ

غاٝ ٢بل مً ٦بحر صٖم الليبيت ألاػمت لخل الجؼاثغيت اإلا٣اعبت ل٣يذ  عوؾيا ؤ٦ضث خيض الضوليت و ؤلا٢ليميت ألَا
 ٖبر خيض الليبيت و الؿىعيت ألاػمت ٚغاع ٖلى باإلاى٣ُت حٗه٠ التي ألاػماث خل في الجؼاثغ بحن و بيجها الىٓغ وظهاث جُاب٤

 ؤ٦ض ٦ما ليبيا و مالي في لؤلػمت خل ًٖ البدض ؤظل مً الجؼاثغ جبظلها التي للجهىص بلضه صٖم الجؼاثغ في الغوسخي الؿٟحر

 ؤمىضا" بالضٞإ اإلا٩ل٠ ألامغي٩ي الضولت ٧اجب ؤ٦ض خي٣ض ألامغي٩ي للمى٠٢ باليؿبت ألامغ ، البلضيً بحن الىٓغ وظهاث" جُاب٤

 في للىي٘ ؾياسخي خل ًٖ البدض يسو ٞيما اإلاخدضة الىالياث و الجؼاثغ بحن الىٓغ وظهاث في جام جُاب٤ هىا٥ ؤن" صوعر
ال١ ليبيا    ".اإلاٟاوياث مؿاع إَل

غاٝ ٖليه و٢ٗذ الظر ألازحر لالجٟا١ صٖمها الجؼاثغ ؤ٦ضث  و الليبيت بالصخحراث 2015صيؿمبر 17 في الليبيت ألَا

 ؤؾـ قمل ل٩ىهه الليبي ؤلاج٣ا١ خى٫  2259 الالثدت ٖلى ألامً مجلـ إلاهاص٢ت اعجياخها ًٖ و اإلاخدضة ألامم بقغاٝ جدذ
 و الترابيت الؿالمت و الاؾخ٣ال٫ و الؿياصة مباصت باخترام يخٗل٤ ٞيما ؾيما ال ؤظلها مً جغاٞ٘ ٞخئذ ما التي الؿياسخي الخل

 للمُالبت هيت ؤر لضيها ليـ بالصه ؤن يىم الضباشخي ببغاهيم اإلاخدضة ألامم لضي ليبيا ؾٟحر ؤوار ٦ما  " .الىَىيت الىخضة
 بليه وؿبذ بٖالميت ج٣اعيغ الضباشخي وهٟى ٦ما ٢غيب و٢ذ ؤر في بليبيا ؤلاؾالميت الضولت جىٓيم يض ٚغبيت ظىيت بًغباث

 يغباث لخىٟيظ بالٛغب ؾغي٘ بك٩ل لالؾخٗاهت ليبيا ؤمام الباب ؾيٟخذ الليبي الؿالم اجٟا١ إل٢غاع ألاممي ال٣غاع بإن ال٣ى٫ 

 .  بالصه في ظىيت

 الخاجمت

 إلاسغط الؿياسخي الخىاع ٖلى اإلابجي الؿلمي الخل ٖلى ألاؾاؽ في حٗخمض  الليبيت لؤلػمت قاملت م٣اعبت ج٣ضيم خاولذ
  و الٗغا١ بحن الىؾاَت ٚغاع ٖلى الجزاٖاث لخل ٧ىؾيِ الىاؾٗت زبرتها مً الجؼاثغ اؾخٟاصث خيض الليبيت لؤلػمت وخيض

                                                           
1
.  12/12/2015: ، تارٌخ اإلطالع  البٌان الختامً لالجتماع السابع لوزراء خارجٌة دول جوار لٌبٌاوزارة الخارجٌة الجزائرٌة ، ـ   

http://www.mae.gov.dz/news_article/3557.aspx 
2

.  15/12/2015: ، تارٌخ اإلطالع  روسٌا تجدد دعمها لجهود الجزائر من أجل تسوٌة األزمتٌن المالٌة و اللٌبٌةـ وكالة األنباء الجزائرٌة ،  

http://goo.gl/Jaa3CS  
3
. 17/12/2015: ، تارٌخ اإلطالعفً وجهات النظر بٌن الجزائر و الوم أ" تام"تطابق : تسوٌة األزمة فً لٌبٌاـ وزارة الخارجٌة الجزائرٌة،  

http://www.mae.gov.dz/news_article/2736.aspx  
4
، تارٌخ  لمجلس األمن حول االتفاق السٌاسً اللٌبً 2259الجزائر تعرب عن ارتٌاحها للمصادقة على الالئحة ـ وزارة الخارجٌة الجزائرٌة ،   

                                                                   http://www.mae.gov.dz/news_article/3641.aspx . 27/12/2015: اإلطالع 
5

 . 18/12/2015: ، تارٌخ اإلطالع  نرٌد قتال تنظٌم الدولة فً لٌبٌا بأنفسنا: الدباشًـ الجزٌرة نت ،  

http://goo.gl/8KoEPc  

http://www.mae.gov.dz/news_article/3557.aspx
http://goo.gl/Jaa3CS
http://www.mae.gov.dz/news_article/2736.aspx
http://www.mae.gov.dz/news_article/3641.aspx
http://goo.gl/8KoEPc
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 الضازليت مجها زانت الجزاٖاث بديصيت بصعا٥ و وعي ؤُٖها ما ؾىىاث لٗضة اإلااليت ألاػمت في الىؾاَت ٦ظي و 1975 ؾىت بيغان
ت ٖم٤ بلى باإلياٞت غاٝ ظمي٘ م٘ الجيضة ٖال٢اتها و ٞحها الهغإ َبيٗت و اإلاى٣ُت بمخٛحراث الجؼاثغيت اإلاٗٞغ  ليبيا في ألَا

.  الخ٩ىماث م٘ جخٗامل ال و الضو٫  م٘ جخٗامل ؤنها مىُل٤ مً َٝغ ؤر جايض لم خيض

ًها ٖللى الخإ٦يض ٖبر ؾياصتها ٖلى الخٟاّ و ليبيا اؾخ٣غاع و وخضة ٖلى للخٟاّ الجؼاثغ ؾٗذ ٦ما   للخضزل ٞع
م الؿياسخي الاه٣ؿام خالت ْل في الٗؿ٨غر   الٗؿ٨غر  الخسل ؤن خيض الكإن هظا في الضو٫  بٌٗ ؤبضتها التي الخماؾت ٚع

 ظمي٘ بقغا٥ ٖلى ي٣ىم ؤن يجب البىاء الخىاع ؤن الخإ٦يض و مالي في الٟغوسخي الخضزل ٖلى ٞكله ٖضيضة مغاث في بغهً
غاٝ  الصخحراث اجٟا١ ؤن خيض ، الضولي اإلاجخم٘ مً مً ٦بحر صٖم الغثيت هظه وظضث و ؤلاعهابيت الخغ٧اث باؾخصىاء الَا

ىيت خ٩ىمت بىاء خى٫  2015 صيؿمبر 17 في و٢٘ الظر  ؤزغي  مغة ليا٦ض ظاء ؤلاهخ٣اليت اإلاغخلت لدؿيحر ؾياؾيت ماؾؿاث و َو

  .للجزاٖاث الؿياسخي الخل ٚلبذ  لُاإلاا والتي ٖلحها وال٣اثمحن الجؼاثغيت للضبلىماؾيت الخ٨يمت الغئيت

م و  م٘ زانت ٦بحرة جدضياث يىاظه ؤهه ٚحر الليبيت ألاػمت لخل عثيؿيت و مهمت زُىعة يٗض ألازحر ؤلاجٟا١ ؤن ٚع
ٌ جي اإلااجمغ و الىىاب مجلـ ٧ل عثيـ ٞع  وزي٣ِت  ؤن ؤ٦ضث التي الليبيت ؤلاٞخاء صاع بلى  باإلياٞت ؤلاجٟا١ ٖلى الخى٢ي٘ الَى

ا به مٗخض ٚحَر  الصخحراِث  ه ؛ قٖغ
ّ
يت واليت لَها ليؿذ ظهتٍّل  ًٖ ناصع أله  و  الىزي٣ت هظه ٖلى  بالخى٢ي٘ ُمسىلت هي وال قٖغ

 الظر الٛغبيت الضولي ٢بل مً يِٛ جدذ ظاء الخى٢ي٘ ؤن آلازغ البٌٗ بيىما بىىصه ٖلى اإلاؿلخت الجماٖاث بٌٗ جدٟٔ
ىيت خ٩ىمت زل٤ الدؿغي٘ بلى يؿعى  جىامي م٘ زانت ؤلاعهاب م٩اٞدت بٛغى الٗؿ٨غر  الخضزل ٢ًيت في مٗها للخيؿي٤ َو

.  البالص في اإلاىظىصة ؤلاه٣ؿام خالت ْل في صاٖل جىٓيم ٢ىة

غاٝ ٢ضعة بما عهحن ليبيا في الؿياسخي الخل بن  يٛلب البىاء للخىاع آلياث بيجاص و جىاػالث ج٣ضيم ٖلى الؿياؾيت ألَا
ً مهلخت جي ظيل بىاء و شخيء ٧ل ٣ٞبل الَى  ٢بل مً بمؿاٖضة بال ي٩ىن  لً هظا و الًي٣ت الىالءاث ًٖ بٗيضا مىخض َو
 التي الجؼاثغيت الىَىيت اإلاهالخت ججغبت مً الاؾخٟاصة زال٫ مً الجؼاثغ عؤؾها ٖلى و الجىاع صو٫  صٖم و الضولي اإلاجخم٘

ٗذ ". يجمٗىا اإلاؿخ٣بل و يٟغ٢ىا ٞاإلااضخي مٛلىب ال و ٚالب ال"  قٗاع ٞع

  

                                                           
1

.  21/12/2015: ، تارٌخ اإلطالع  بٌان حول توقٌع االتفاق السٌاسً فً الصخٌراتـ دار اإلفتاء اللٌبٌة ،  

   http://ifta.ly/web/index.php/2012-09-04-09-55-33/2015/3070-bayanskirat     

http://ifta.ly/web/index.php/2012-09-04-09-55-33/2015/3070-bayanskirat
http://ifta.ly/web/index.php/2012-09-04-09-55-33/2015/3070-bayanskirat
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 واإلاؼىالث اإلاعىكاث مً الخد في الخدوددت الاكخـاددت اإلاىاهم ؤ ميت
ٌ  بحن  اإلاخجاوزة الدو

 الظياطيت العلىم وليت  –جىسيذ حامعت، عبدهللا كدوان خازر .د

 

 

Abstract: 

   Economics plays a vital role in creating a harmonious and remove the political boundaries 

of most of the border obstacles that arise between nations, as it overshadow the economic 

interests earned by the two countries on mitigating the occurrence of the border problems, and 

here begins the importance of the border in the positive element in the creation of the concepts of 

economic and social grounds joint on the downside the limits of a border for both countries 

disorders, as it knows the economy as a way of our choosing, any way in which we choose to 

live, worker economic plays a crucial role in the development of peoples and drawing prospects 

destiny, also contributes to the social and cultural structure and changes of border areas 

combination from time to time, and in the economic prosperity of border areas under the 

expanded options to enjoy life in front of its members, and enhanced access to the means of 

mutual understanding possibilities.              

 

 : اإلالخف

  الا٢خهاص يلٗب
ً
  صوعا

ً
 اط الضو٫، بحن جدهل التي الخضوصيت اإلاٗى٢اث اٚلب وبػالت ميسجمتٍّل  ؾياؾيتٍّل  خضوص زل٤ في خيىيا

 الخضوص ؤهميت جىُل٤ هىا ومً الخضوصيت، اإلاك٨الث خضور جلُي٠ ٖلى الضولخحن ٧لخا ججىحها التي الا٢خهاصيت اإلاهالر جُػي
 في اإلاخمشلت للخضوص الؿلبي الجاهب ٖلى مكتر٦ت واظخماٖيت ا٢خهاصيت وؤؾـ مٟاهيم زل٤ في ؤلايجابي ٖىهغها في

  الضولخحن، ل٩لخا خضوصيت ايُغاباث
ُ
  للٗيل، هسخاعه الظر ألاؾلىب ؤر  هسخاعه، الظر الُغي٤ بإهه الا٢خهاص يَٗغٝ اط

  يلٗب الا٢خهاصر ٞالٗامل
ً
  صوعا

ً
 الاظخماٖيت البييت جغ٦يبت في يؿاهم ٦ما  مهحرها، آٞا١ وعؾم الكٗىب جُىع  في خاؾما

 في الخياعاث جخىؾ٘ الخضوصيت للمىا٤َ الا٢خهاصر الغزاء ْل وفي  ،آزغ بلي خحن مً الخضوصيت للمىا٤َ  وحٛحراتها والش٣اٞيت
 ان بط ٣ِٞ، الخض هظا ٖىض يخى٠٢ وال اإلاكتر٥، الخٟاهم وؾاثل بلى الىنى٫  بم٩اهياث وجخٗؼػ  ؤٞغاصها ؤمام بالخياة الخمخ٘

 مامىت اظخماٖيت َب٣ت زل٤ زم ومً  الضولخحن، لؿ٩ان الاظخماعي الخىانل ػياصة قإهه مً خضوصيت ا٢خهاصيت مىا٤َ زل٤
 بٌٗ ٖىض وكاهضه ما وهظا  وؤلا٢ليمي، الضولي الخ٩امل في عثيـ ٖىهغ الخضوص وان للؿياؾت، ظؿغ هى الا٢خهاص بإن

.  الاوعبيت الضو٫  بحن الخضوص طل٪ ٖلى مشا٫ وزحر بيجها ٞيما الخضوصر الا٢خهاصر الخ٩امل مغخلت بلى ونلذ التي الضو٫ 

 اإلاك٨الث  اإلاكتر٦ت، الا٢خهاصيت اإلاهالر  الخضوصيت، اإلاىا٤َ  ؤلا٢ليمي، الا٢خهاصر الخ٩امل:) اإلاٟخاخيت ال٩لماث

(. الخضوصيت
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: اإلالدمت

 جماعؽ الظر اإلا٩اوي بالخحز العجباَها اإلاخجاوعة الضو٫  في الضوليت الٗال٢اث في ٦بحرة م٩اهت الضوليت الخضوص مؿاثل جدخل
 ٖلى والخإزحر الضولي الخىجغ ؤؾباب م٣ضمت في الؼمً مً ألازحرة ال٣ٗىص في الخضوص هؼاٖاث وظاءث  ازخهانها، الضو٫  ٖليت

 ؾياسخي ٢غاع ٚياب ْل في الؿلميت بالُغ١  جٌٟ لم اط  ٖؿ٨غيت، مىاظهاث بلى جخدى٫  وعبما ؤَغاٞها بحن الضوليت الٗال٢اث

  الخضوص ٖبر والخجاعة الا٢خهاص يلٗب اط.  للخضوص ايجابيت ؤوظه هىا٥ للخضوص آلازغ الجاهب مً ل٨ً.  ومضعوؽ خ٨يم
ً
 صوعا

 
ً
٘ مكتر٦ت مهالر وزل٤  الكٗىب، بحن الؿلمي والخٗايل الؿالم ججاه ٦بحرا حر اإلاٗيصخي اإلاؿخىي  لٞغ  والخض الٗمل ٞغم وجٞى
 الخضوص جل٪ جخدى٫  وبالخالي   الضو٫، بحن ومخباصلت مخيىت ا٢خهاصيت ؾياؾاث زال٫ مً وطل٪ ال٨بحرة، اإلاضن بلى الهجغة مً

 عوح وبٖالء  عقيضة، ا٢خهاصيت ؾياؾاث ٖبر والخٗاون  ؤلالخ٣اء خالت بلى والخىجغ الخىاٞغ خالت مً اإلاخٗضصة بمك٨التها

.  الضو٫  جل٪ في اإلاكتر٦ت اإلاهالر

: البدث ؿسكيت

 مً ؤ٦ثر  والكٗىب، الضو٫  مهالر الخ٣اء في ايجابي ٖامل ج٩ىن  ان يم٨ً الضوليت الخضوص بإن البدض ٞغييت جىُل٤
 بحن الخضوصيت اإلاىا٤َ في مكتر٦ت اظخماٖيت َب٣ت زل٤ بلى ياصر مما الضو٫، بحن ٞيما الخىاٞغ بلى جاصر ؾلبي ٖامل ٧ىنها

٘  الضو٫، .  الضو٫  بحن الايجابي الخٗاون  قإن مً جٞغ

: البدث مىهجيت

يٟي، اإلاىهج بلى البدض هظا في الخُغ١  جم  جم و٦ظل٪ الضو٫، بحن الخغة الخضوصيت اإلاىا٤َ ٖمل َبيٗت لٟهم وطل٪  الْى

. مباخض زالزت مً البدض ويخ٩ىن  اإلاجا٫، هظا في الضو٫  ججاعب ٖلى للخٗٝغ الخاعيخي اإلاىهج اؾخسضام

.  الخضوصيت الا٢خهاصيت اإلاىا٤َ إل٢امت الىٓغر  الاججاه:   الاو٫  اإلابدض

.   الخضوصيت الا٢خهاصيت اإلاىا٤َ ب٢امت في والٟكل الىجاح ٖىامل:  الشاوي اإلابدض

  الخضوصيت الا٢خهاصيت اإلاىا٤َ إل٢امت والاظخماٖيت والا٢خهاصيت الؿياؾيت الىخاثج:  الشالض اإلابدض

****** 

ٌ  اإلابدث  الخدوددت الاكخـاددت اإلاىاهم إلكامت الىٌسو  الاججاه: ألاو

 ؾىاء الضولي الا٢خهاصر الخ٩امل بخضار زال٫ مً طل٪ ويخجلى ايجابي ؤخضهما  مسخلٟحن، خضيً طو ؾالح الخضوص حٗض
 ٖلى طل٪ ٧ان ؾىاء الخضوصر الخىإػ ار  الخضوص، بةق٩اليت اإلاخٗل٣ت الؿياؾيت اإلاٗى٢اث ج٣ليل زم ومً  الجماعي، او الشىاجي

.  الؿ٩اهيت للجماٖاث  ؤلازيييت باإلق٩اليت مخٗل٣ت مك٨الث ؤو الخضوصر الكغيِ في الُبيٗيت الثرواث
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اث٠ زالر وللخضوص . ( )في جخمشل مهام ؤو ْو

يٟت -1  هجىم ؤر يض وخمايتها الضولت ؤعاضخي بدغمت جخٗل٤ الخمايت هظه ٧اهذ ؾىاء  والخمايت، ألامً ْو
.  والش٣اٞت والا٢خهاص الصخت ؤمىع  في  يتهضصه ما يض وو٢ايخه الضولت قٗب خمايت بلى تهضٝ ٧اهذ ؤو  مٟاجئ،

جي الا٢خهاص خمايت في الخضوص صوع  -2  ج٣ىم جدضيضها بٗض الضولت ٞدضوص  الا٢خهاصيت، الخىميت وصٖم الَى
اث٠ جد٣ي٤ ٖلى   يمشل ؤن يم٨ً زغواث مً به يىٗم بما الضولت ٞة٢ليم   الا٢خهاصر، اإلاجا٫ في مهمت ْو

ً
 ٖىهغا

 
ً
جي ا٢خهاصر هٓام ب٢امت في ؤؾاؾيا  . َو

 التي اإلا٩اوي الىُا١ جدضيض يٗجي الخضوصر الخِ ؤنبذ خيض  الضولت، لؿياصة ؤلا٢ليمي الىُا١ حٗيحن -3

 .وازخهاناتها ؾياصتها الضولت ٖليه جباقغ

  الخضيض ال٨ٟغ في الخضوص ٖبر الا٢خهاصر الخ٩امل بىٓغياث اإلاخٗل٤ الا٢خهاصر ألاصب قهض ٞل٣ض   
ً
 الخُىعاث مً ٖضصا

ت  الاوعبي البىاء عا٣ٞذ التي الٟتراث وهي  الؿبٗييياث، وختى والؿخيىياث الخمؿييياث ٞترة زال٫ الخىٓحرر  بَاعه في اإلالخْى
 
ً
  الخغة الخجاعة بمى٣ُت بضءا

ً
 خ٣بتي في الخهييٟي الجاهب في الخُىعاث مً الٗضيض قهض ٦ما  الاوعبي، ؤلاجداص بلى وونىال

 .( )الخضوصيت الا٢خهاصيت الىماطط وجىٕى بىاء في ؾاهمذ التي الخُىعاث هظه  اإلااضخي، ال٣غن  في والدؿٗييياث الشماهياث

 ٖبر وطل٪ الهغإ مدل بخالله يم٨ً الخٗاون  جضٖيم بن خيض  والهغإ، الخٗاون  بمؿإلت اعجبِ  بطن، ٞالخ٩امل     
 اإلاهالر طاث ٖضه مؿخىياث ٖلى  ،(interdependence" ) مخباص٫ اٖخماص لخل٤"  ومخ٣ضمت ٖاليت بىجحرة الخٗاون  صعظت ػياصة

 ب٢ليميت ماؾؿاث لهالر ؾياصتها مً ظؼء ًٖ الضو٫  جىاػ٫  يخُلب ألامغ وهظا.  الؿياؾيت الىخضاث تهم التي الخيىيت

 في ؾلُتها ه٣ل ٖلى ي٣خهغ ما ب٣ضع الؿياؾيت الىخضاث الٛاء بلى يهضٝ ال ٞالخ٩امل.  ا٢خهاصيت خضوصيت مىا٤َ ؤو مكتر٦ت
 جد٤٣ التي الٗملياث جل٪ مً اإلاخىازاة الىخاثج هى  ج٩امليت، ٖملياث في لضزىلها للضو٫  الغثيـ والضاٞ٘  اإلاجاالث، بٌٗ

  ٧لها ؤو  اظخماٖيت ؤو ؤمىيت ؤو ا٢خهاصيت ؤو ؾياؾيت ٞىاثض
ً
. ( ) مٗا

 ون٠ ؤهه ٖلى" ٖمليت" ؤو" خالت" بىنٟه الخ٩امل يٟهم ٣ٞض  نٗىبت، ؤ٦ثر يبضو  ،(الخضوصر) الضولي الخ٩امل حٗغي٠ ؤن
ىانغه لىٓام ، اإلاىظىصيً ٖو

ً
 وبك٩ل. مٗحن باججاه وجهىيغه ؾياسخي هٓام حٗؼيؼ بها يخم التي ال٨يٟيت قغح ؤهه ٖلى ؤو  مؿب٣ا

 ( Wallace" )ويلسخي" َغح ٣ٞض ٖام
ً
  حٗغيٟا

ً
ت ٦شيٟت ؤهماٍ وظىص) ب٣ىله اإلاٟهىم هظا ٖلى لالؾخضال٫ واؾٗا  للخٟاٖل ومخىٖى

، مؿخ٣لت وخضاث بحن
ً
  ا٢خهاصيت ألاهماٍ هظه ج٩ىن  و٢ض ؾاب٣ا

ً
، واظخماٖيت  َابٗها، في ظؼثيا

ً
  وؾياؾت  ظؼثيا

ً
 .( )(ظؼثيا

                                                           
1

 .145،  ص1992شتا،  احمد عبد الونيس،  حدود مصر الجنوبية،  مركز البحوث والدراسات السياسية،  جامعة القاىرة،   -

2
. 23،  ص 2004،  دار النيضة العربية،  القاىرة،  "التكتالت االقتصادية االقميمية " حاتم،  سامي عفيفي،  -

3
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4
-Wallace W , The Dynamics of European Late ration , London , Pinter , 1990 ,P.8. 
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.  ( )الخاليت الغثيؿت الهىع  في جخمشل الضولي الخ٩امل ٖملياث ؤن  م٣لض، نبرر  اؾماٖيل يغي  آزغ ظاهب ومً    

 الجمغ٦يت، الدكغيٗاث جىخيض ٖبر وطل٪  اإلاكتر٦ت، الا٢خهاصيت ألاؾىا١ ب٢امت الى يؿعى:  الا٢خهاصر الخ٩امل -1
 يمً اإلاا٫ وعؤؽ الٗمل خغ٦ت بوؿياب ؤو والخضماث، للؿل٘ الخغ الخض٤ٞ صون  جدى٫  التي الٗىاث٤ ظمي٘ وبػالت

. ألاؾىا١ جل٪ مىا٤َ بَاع

 ٞى١  الىعي وجىميت  الضولت، مً ؤ٦بر ؾياسخي مجخم٘ بلى ال٣ىميت الىالءاث ه٣ل ٖمليت وهي: الاظخماعي الخ٩امل -2
 . ال٣ىمي

 بلى الخاعظيت الؿياؾت ٖلى الؿياصة وه٣ل  ، ال٣ىميت الؿياؾيت اإلااؾؿاث بٌٗ بصماط وهى:  الؿياسخي الخ٩امل -3
  ي٩ىن  ؤن يجب الؿياسخي الخ٩امل بن خيض  مكتر٦ت، ب٢ليميت ؤو صوليت ؤظهؼة

ً
 ي٩ىن  ؤن ؤو  ا٢خهاصر بخ٩امل مؿبى٢ا

 . له هديجت
غاٝ الضو٫  اجٟا١ وهى:  ألامجي الخ٩امل -4   مغخلت وهي  ظماٖيت، ؤمىيت جغجيباث ب٢امت ٖلى ألَا

 . الؿياسخي الخ٩امل ٖمليت بٗض جإحي الخ٣ت

 ،(الخضوصر الا٢خهاصر الخ٩امل) الخضوصيت الا٢خهاصيت اإلاىا٤َ مٟهىم بلى الىٓغ يجىػ  ال ؤهه بلى ؤلاقاعة وججضع         
  باٖخباعه

ً
  ؤمغا

ً
  ؤو مؿخجضا

ً
 بضايت ؤو الشاهيت الٗاإلايت الخغب نهايت م٘ بضاياجه ٧اهذ بهما للٗاإلايت، اإلاٗانغ باإلاٟهىم مغجبُا

 الباعصة، الخغب

 
َ
 يى٣ؿم( الا٢خهاصيت الخضوصيت اإلاىا٤َ) الا٢خهاصر الخ٩امل مٟهىم بضاء والدؿٗييياث الشماهياث بضايت م٘ ؤهه بال

. ( )همىطظيحن بلى

ٌ  الىمىذج ًاء، الضو٫  بحن الخجاعيت الٗال٢اث جيؿحر ٞغنت ٖلى ال٣اثم ؤلا٢ليمي الخجاعر  الخ٩امل هى: ألاو  ألٖا
ًاء، ٚحر الضو٫  م٘ الخجاعيت الٗال٢اث ًٖ جمحزها بضعظت  اإلاىا٤َ هي ؤصهاها مخٗضصة مؿخىياث الىمىطط ولهظا ألٖا

. ألاوعبي الاجداص مشل الا٢خهاصر، الاجداص وؤٖالها الخغة، الا٢خهاصيت و الخجاعيت

ت في الهىاعي الٗمل وج٣ؿيم الخسهيو ؤؾاؽ ٖلى ٢اثم ٞهى: الثاوي الىمىذج  نىاٖت ؤو الهىاٖاث مً مجمٖى
ت بحن واخضة  الٟغعي ؤلا٢ليمي الىمى طل٪ ومشا٫ الٗمل، في الخ٣ؿيم و الخسهو هظا يجمٗها التي الضو٫  مً مجمٖى

.  باهضوهيؿيا عيى ؤعزبيل في اإلاىاعص و الٗمالت و ؾىٛاٞىعة، في اإلااليت وال٣ىة الخ٨ىىلىظيا بحن يغبِ الظر

م  ، ؤ٦ثر او صولخحن بحن خضوصيت ا٢خهاصيت مىا٤َ وظىص ٖلى ال٣اثم  ألاو٫، الىٕى هى البدض هظا في يهمىا وما    مً وبالٚغ
ؤهه الخغة،  الخضوصيت الا٢خهاصيت للمىا٤َ الىاؾ٘ الاهدكاع

َ
 اإلاى٣ُت ٖلحها يُل٤ ٣ٞض لها مىخض حٗغي٠ يىظض ال بال

.  الخهضيغيت الخغة واإلاىا٤َ الخغة الخجاعيت واإلاى٣ُت  الخانت، الا٢خهاصيت واإلاى٣ُت الخغة، الا٢خهاصيت

                                                           
1

،  "دور تحميالت النظم في التأصيل النظري لنظرية العالقات الدولية "مجمة العموم االجتماعية،  مقمد،  إسماعيل صبري،   -
 .  25،  ص1981دولة الكويت،  جامعة الكويت،  العدد االول،  مارس 

2
المنيج المعاصر لمتكامل االقتصادي اإلقميمي،  الجزائر،  العدد : قميمية الجديدة مجمة الباحث،  عالوي،  محمد الحسن،  اإل-

. 109،  ص 2009،  7
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٤ الخغة اإلاىا٤َ ج٣ؿيم ويم٨ً   . ( )اإلاؿاخت خيض مً(   WEPZA) مىٓمت في ظاء ما ٞو

 الا٢خهاصيت اإلاىا٤َ مشل م٣يمحن ؾ٩ان ٞحها واؾٗت مىا٤َ ًٖ ٖباعة وهي:  الىاؾٗت الخغة الخضوصيت اإلاىا٤َ -1
 اعى) ايجاصهم مً للٛايت باالياٞت بالؿ٩ان مإهىلت ج٩ىن  بديض الجضيضة باإلاضن مايؿمى ؤو الهحن في الخانت

.   ؾىٛاٞىعة  مىها٧ى،  ٧ىوٜ، وهىوٜ البراػيل طل٪ ومشا٫( ؾ٩اهيت و٦شاٞت واؾٗت

 .( )الخضوصيت الا٢خهاصيت اإلاىا٤َ ْهىع  في عثيؿت ؤؾباب زالزت

 ه٨خاع( 1000) ًٖ مؿاختها ج٣ل التي اإلاؿاخاث طاث مىا٤َ ًٖ ٖباعة وهي:  الهٛحرة الخغة الخضوصيت اإلاىا٤َ -2
 ألاؾىاع صازل اإلاى٢٘ طل٪ مً لهم اإلاسهو بالجؼء يلتزمىا ؤن اإلاؿدشمغيً ٖلى ويجب بؿياط مداَت ج٩ىن  بديض

 ٞغوؿا، بىليٟيا، طل٪ ومشا٫ الٗما٫ إلابيذ جسهو ؤما٦ً( مهاظ٘)حكمل ان ويم٨ً ٞحها م٣يمحن ؾ٩ان يىظض وال
.   ألاعصن ؤو بيغلىض ؤإلااهيا، ٢برم، ٞلىضا، مهغ،

 اخخياظاث صٖم هضٞها اإلاؿاخت نٛحرة خضوصيت خغة مىا٤َ ًٖ ٖباعة وهي:  الهىاٖيت الخغة الخضوصيت اإلاىا٤َ -3
 هظا في اإلاؿدشمغة للكغ٧اث ويم٨ً الخ،....  واإلاالبـ الال٨تروهياث، الٛاػ، الخلى، الهغاٞت، مشل مٗيىت نىاٖت

 ٖلى الىٕى هظا ويىُب٤ الهىضيت الخلى نىاٖت مىا٤َ مشالها و م٩ان ؤر في لها مى٢٘ ؤر جإزظ ؤن اإلاىا٤َ مً الىٕى

. وجايىان بىما الجىىبيت، ٧ىعيا اليابان، الضومىي٩ان، بغمىصا، مً ٧ل
  جخٗا٢ض ال مىا٤َ ًٖ ٖباعة:   اإلادضصة ألاوكُت طاث الخغة الخضوصيت اإلاىا٤َ -4

َ
 جىُب٤ الظيً اإلاؿدشمغيً م٘ بال

 بمؿخىي  والالتزام الهاصعاث مً صعظت بلى لىنى٫  مشال مدضصة صعظت بلى لىنى٫  مشال مٗيىت مٗايحر ٖلحهم

.  والهحن للم٨ؿي٪ للخهضيغ اإلاىظهت اإلاهاو٘ طل٪ مشا٫ مدضص ج٨ىىلىجي

، الخغة الخضوصيت باإلاى٣ُت ي٣هض و
ً
 يخم والخغوط للضزى٫  مغا٢بت ه٣اٍ ولها ظضاع ؤو بؿياط مداَت مى٣ُت ؤنها  ٖمىما

ها بيجهما الهاصعاث لدصجي٘ مدضصة وماليت ا٢خهاصيت مؼايا مىذ ٞحها ٗٞغ
ُ
 الضولت ؤو ؤلا٢ليم مً ظؼء بإنها ٦يىجى"  اجٟا٢يت ح

 ٖلى وهي الجمغ٦يت، الًىابِ و للغؾىم زايٗت ٚحر و الجمغ٦يت اإلاى٣ُت زاعط ؤنها ٞيه اإلا٣ضمت ؤو اإلاىخجت الؿل٘ حٗخبر
حن  جهضيغها، ٢بل مٗالجتها ؤو جهييٟها يخم ان صون  عثيؿت بهىعة البًاج٘ ٞحها جسؼن  ججاعيت خغة خضوصيت مىا٤َ هٖى

 . الخهضيغ ؤٚغاى الؿل٘ جهيي٘ ٞحها يجغر  خيض نىاٖيت خغة خضوصيت مىا٤َ الشاوي والىٕى

 ؾماث مً ؾمت الا٢خهاصر الخ٩امل يٗخبر اط. الا٢خهاصر الخ٩امل مٟهىم ٖلى الخضوصيت، الا٢خهاصيت اإلاىا٤َ وحٗخمض
 الضوليت الا٢خهاصيت البيئت م٣خًياث جخُلبه إلاا وهظا الغاهً، الى٢ذ في الا٢خهاصيت للىخضة الخُل٘ و الا٢خهاصيت الخىميت

 وآزغون الخٗاون  مهُلر آلازغ والبٌٗ الاهضماط، مهُلر الا٢خهاصيحن بٌٗ اؾخٗمل و٢ض.   باؾخمغاع اإلاخىاميت
لى الخ٨خل، مهُلر اؾخٗملىا م ٖو  الا٢خهاصر الخ٩امل ؤن ال٣ى٫  يم٨ً الا٢خهاصيحن بحن الخانل الازخالٝ هظا مً الٚغ

ت يكمل  : ( )الخاليت الٗىانغ مً مجمٖى

                                                           
1

 .25و حاتم،  سامي عفيفي،  مصدر سبق ذكره،  ص 108قارن بين المصدر السابق،  ص -
2

 . 19/8/2010د حبيقة،  لويس،  ترسيم الحدود من السياسة إلى االقتصاد،  صحيفة السفير المبنانية -

3
 .24حاتم ن سامي عفيفي،  مصدر سبق ذكره،  -
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ً
  طاتها بدض مهمت هي مدضصة مىا٤َ في مٗيىت وكاَاث جىاظض ؤؾباب:  ؤوال

ً
 مىاص ؤو مٗخض٫ ٣َـ ؤو ٧اٞيت ماثيت ممغاث)مشال

 ٖبر ظٛغاٞيت مىا٤َ جُىيغ ؤو لخل٤ ألاؾباب هظه صعاؾت يم٨ً(.ممحزة وز٣اٞيت اظخماٖيت خياة ؤو مىاؾبت ؤوليت
.  ومضعوؾت وكاَاث

 
ً
 الا٢خهاصر الٟانل ؤنبذ  الضولي، والا٢خهاص ؤلا٢ليمي الا٢خهاص بحن وااخت خضوص هىا٥ حٗض لم الٗىإلات بًٟل:  زاهيا

 
ً
  ؤو  مكىقا

ً
.  وؤوؾ٘ ؤ٢ىي  اإلاىاٞؿت ؤاخذ ٦ما يبابيا

 
ً
اث ال٣ىر  اعجباَها هى ألازغي  الٗلىم بٌٗ ًٖ الا٢خهاصيت الٗلىم يمحز ما:  زالشا  والؿياؾيت والىٟؿيت الاظخماٖيت باإلاىيٖى

.  اإلاىا٤َ هظه ب٢امت ٖلى يؿاٖض ما وهى وال٣اهىهيت

 الخدوددت الاكخـاددت اإلاىاهم إكامت في والـؼل الىجاح عىامل: الثاوي اإلابدث

 جل٪ في الخا٦مت ألاهٓمت َبيٗت جدب٘ ما مجها. مخٗضصة  الخضوصيت، الا٢خهاصيت اإلاىا٤َ ب٢امت ٞكل ؤو هجاح ؤؾباب بن
 و٦ظل٪  الضو٫، جل٪ في والضيجي واللٛىر  والاظخماعي الش٣افي اإلاىعر جُاب٤ مضي في الاظخماعي الاوسجام الى باإلياٞت الضو٫ 
بت مضي في الخا٫  الخ٩امل ؤهىإ مً هٕى ب٢امت مضي في الؿياسخي ال٣غاع نى٘ مغا٦ؼ ٢ل ؤو  الخا٦مت، الؿياؾيت ألاهٓمت ٚع

 ؤهىإ مً هٕى ب٢امت ٖضم في الؿلبيت اإلاٗى٢اث جظليل في الضو٫  جل٪ بحن اإلاكتر٦ت اإلاهالر اوسجام ومضي  الضو٫، جل٪ بحن

 ٢ض الا٢خهاصر الخ٩امل ٖمليت هجاح ؾبب ؤن اٖخباع يم٨ً ٦ما  ،(خضوصيت ا٢خهاصيت  مىا٤َ ب٢امت) الا٢خهاصر الخ٩امل
 الؿياسخي اإلاجا٫ في اإلاخسههىن  اظمله الىجاح ؤؾباب مً ظملت وهىا٥. ؤزغي  مٗيىت خالت في للٟكل ؾبب هى ي٩ىن 

.  ومجها والا٢خهاصر

 
ً
.  الىجاح عىامل:  ؤوال

  اإلاخجاوعة الضو٫  بن:   الجؼسافي الخجاوز  -1
ً
 ؤن يغي  ظا٧ىب ٟٞليب للخ٩امل، ٚحرها مً ؤ٦ثر ماهلت ج٩ىن  ظٛغاٞيا

، اإلاخجاوعة الكٗىب
ً
  ؤ٦ثر ج٩ىن   ظٛغاٞيا

ً
. ( )بيجهما ٞيما الىخضة ؤو للخ٩امل جإهيال

 ٖمليت في الضٞ٘ ٢ىة حٗؼػه بط للٛايت مهمت الىسب بحن والؾيما ال٣يم جمازل  بن : والادددىلىحياث الليم في الخمازل -2

  يٗض والكٗبي الغؾمي ال٣يمي ٞالخمازل  اإلاىا٤َ، جل٪ ج٩امل
ً
  ٖامال

ً
 ؤو ،(الضيً وخضة) ال٣ٗاثضيت ٧ال٣يم مؿاٖضا

 ٧اإلاظهب) الا٢خهاصيت ال٣يم ؤو  ،(للخ٨م ٦إؾلىب الىعاسي الخ٨م ؤو الضيم٣غاَيت اٖخماص) الؿياؾيت ال٣يم

 ألامً ؤو الاؾخ٣غاع يهضص الظر اإلاكتر٥ الضازلي ؤو الخاعجي التهضيض مهاصع وبصعا٥  ،(الاقترا٧ي ؤو الغؤؾمالي

جي،  .( )الخا٦مت الىسب ؤو  الَى

                                                           
1

ذ .54-53الحربي،  سميمان عبداهلل،  مصدر سبق ذكره،  ص ص . د -
2

،  1982دراسة تحميمية مقارنة،  الكويت،  مطبوعات جامعة الكويت،  : مقمد،  اسماعيل صبري،  نظريات السياسة الدولية  -
.  107ص 
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 لخد٣ي٤ ألاؾاؾيت اإلاؿب٣ت الاقتراَاث َ مً يٗض الٗامل هظا ؤن م٣لض نبرر  َ اؾماٖيل اٖض:   الاحخماعي الخجاوع -3
 ٖضة في اإلاخجاوؿت ٞالكٗىب الخ٩امل، بلى الضاٞ٘ زل٤ في الاظخماعي اإلادغ٥ ٞهى الخضوصيت، للمىا٤َ الا٢خهاصر الخ٩امل

 .( )اإلاخجاوؿت ٚحر الكٗىب مً ؤ٦ثر للخ٩امل ماهلت ظىاهب

 مىا٤َ وب٢امت الخ٩امليت الا٢خهاصيت بالٗمليت الاهسغاٍ خالت في اإلاكتر٦ت اإلاهالر جى٢٘ بن : اإلاؼترهت اإلاـالح -4
  يك٩ل  خضوصيت، ا٢خهاصيت

ً
 ؾترصص الخى٢٘ هظا وبضون   الؿياصيت، نالخياتها مً ظؼء ًٖ للخىاػ٫  الضو٫  لهظه خاٞؼا

.  الٗمليت جل٪ في الاهسغاٍ في الضو٫ 

  حك٩ل ٢ض بيجابيت، ؤو ؾلبيت مازغاث الخاعظيت البيئت جٟغػ : الخازحيت البيئت -5
ً
 جخإزغ التي ً لؤلَغاٝ مدٟؼا ٖامال

 مكتر٥ بصعا٥ يخىاٞغ ٞدحن هاجخت، خضوصيت ا٢خهاصيت مىا٤َ ب٢امت ٖملياث في مسغظاتها ٖلى البيئت جل٪ بمضازالث
 ؾهل الؿلبيت اإلاازغاث جل٪ مً يدض الا٢خهاصيت اإلاىا٤َ جل٪ بإن والا٢خىإ إلاهالخها، تهضيض مً اإلااقغاث جل٪ جمشله بما

 ؤو الٗضوان ؤو التهضيض في الخاعظيت البيئت جإزحر نىع  وجخمشل هظا.  الخضوصر الا٢خهاصر الخ٩امل طل٪ ٖمليت مً طل٪

غاٝ، هظه يض اإلاىظهت الخغب  .( )الخاعجي الا٢خهاصر بالتهضيض الكٗىع  ؤو ألَا

 هضجا الضو٫  بحن خضوصيت ا٢خهاصيت مىا٤َ وب٢امت الا٢خهاصر، الخ٩امل جد٣ي٤ يخُلب:  جياملي ؿىسو  وعي وحىد -6
بت مجغص ليـ الٗملياث جل٪ ً بإن ً وايماها ً ؾياؾيا .  ملخت خاظت و يغوعة هي بل.  تهضيض وظىص خالت في جؼصاص َاعثت ٚع

 جدؿم ا٢خهاصيت، ؾياؾاث بمماعؾت اإلاخجاوعة الضو٫  مً صولت ٧ل ؾخ٣ىم ال٨ٟغر، ؤلاصعا٥ و الىعي هظا جىاٞغ ما وبطا

 ؤلاعاصة جخىاٞغ هىا ومً. لظل٪ اإلاٗؼػة الؿياؾيت ال٣غاعاث جبجي ٖلى جدملها مكتر٦ت، عئي مً وجىُل٤ بالىا٢ٗيت،
 ال٣غاعاث بةنضاع الالتزام مً الضو٫  هظه في الؿياؾيت اإلااؾؿاث صوع  مً يؿهل الظر ألامغ اإلاكتر٦ت، الؿياؾيت
 و بصعا٥ ي٣ابله ؤن يجب الغؾمي الىعي وهظا مًمىنها، بدىٟيظ صولت ٧ل في اإلاٗىيت الهيئاث جلؼم التي الًغوعيت، الخىٟيظيت

جي وعي  الؿياؾيت و الا٢خهاصيت الىسب  بقغا٥ يغوعة م٘ الخ٩امليت، الا٢خهاصيت اإلاىا٤َ جل٪ ب٢امت بإهميت قٗبي َو

. ( )ٞحها ال٣غاع نى٘ وبصاعة الا٢خهاصيت اإلااؾؿاث في ً ٞٗا٫ صوع  للٗب اإلاهالر وظماٖاث الىَىيت

  يديذ الؿى١  حجم وؾ٘ ؤلاهخاظيت حجم ػياصة في بن:  الاكخـادو الىمى معدٌ شيادة -7
ً
 ؤن الؾيما و للدكٛيل ؤ٦بر ٞغنا

 ٖمل ؾى١  ؤو خضوصيت ا٢خهاصيت مى٣ُت في صولخحن بحن ٖمل ؾى١  وبهما واخضة، صولت ٖلى م٣خهغة ليـ الٗمل ؾى١ 

ت . ج٩املي مكغوٕ في الضو٫  مً إلاجمٖى
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ً
 . الـؼل عىامل:  زاهيا

 بالخجاعب جخٗل٤ ا٢خهاصيت وؤزغي  ؾياؾيت ٖىامل بحن الخضوصيت، الا٢خهاصيت اإلاىا٤َ ب٢امت في الٟكل ٖىامل جدىٕى
 اإلاىا٤َ لخل٪ اإلااليت للمسههاث الٗاص٫ الخىػي٘ بؿىء جخٗل٤ ؤو الخضوصيت الا٢خهاصيت اإلاىا٤َ إل٢امت الؿاب٣ت

ىامل  الا٢خهاصيت، .  هي الٗىامل جل٪ ؤهم مً ولٗل. اظخماٖيت زالشت ٖو

 مىا٤َ ب٢امت مٗى٢اث ؤهم مً واخضة الضو٫  بحن الؿياؾيت اإلاك٨الث حٗض:  الظابلت الظياطيت اإلاؼىالث -1
 بحن ؾياؾيت مك٨الث وظىص ؤن طل٪  الخضوصر، الا٢خهاصر الخ٩امل ٨ٞغة وبهجاح  ، هاجخت خضوصيت ا٢خهاصيت

م ٖلى  اإلاىا٤َ، جل٪ ب٢امت ٞكل بلى جاصر ٢ض صولخحن  الخمازل جل٪ بهجاح في اإلاُلىبت الٗىانغ ب٣يت زباث مً ٚع

 .( )ؾلبيت هٓغة  ألازغ الُٝغ اججاه َٝغ ٧ل يىٓغ بط  الاظخماعي، والخجاوـ ال٣يمي الخمازل في ؾىاء

  يٗض بالؿياصة الخشبض بن:  الظيادة -2
ً
  ٖامال

ً
 مً وال٨ٗـ  الضو٫، بحن الخ٩امليت الخضوصيت الا٢خهاصيت للٗمليت مٗى٢ا

غاٝ جل٪ ؤبضث بطا طل٪،   ألَا
ً
ا  جضزل وهىا. ( )الا٢خهاصيت الٗمليت جل٪ بهجاح ٖلى يؿاٖض طل٪ ٞةن اإلاغوهت مً هٖى

٨ؿها  الؿياصة، مٟهىم م٘ الخٗامل في مغوهت ألا٦ثر ألاهٓمت وهي الضيم٣غاَيت ألاهٓمت  الكمىليت ألاهٓمت ٖو

  ألا٦ثر البلضان في الخجاعب جل٪ هجاح هالخٔ ،خيض الؿياصة بمٟهىم اإلاخمؿ٨ت
ً
 . ؾىاها مً صيم٣غاَيا

  الخجاعب جل٪ جازغ:  الظابلت الخيامليت الاكخـاددت الخجازب -3
ً
 ٞةن الخضوص، بحن الا٢خهاصيت الٗمليت ٖلى ؾلبا

يٟت في هاجخت ٧اهذ  و حصجي٘ ٖلى يؿاٖض ما وهى ؤزغي، ج٩امليت جٟاٖالث في الاؾخمغاع طل٪ شج٘ مٗيىت، ْو

لى. الىجاح طل٪ لخٗميم الخضوصيت الا٢خهاصيت الٗملياث جٟٗيل   ؤ٢ل ج٩ىن  الضو٫  ٞةن طل٪ مً الى٣يٌ ٖو
ً
 خغنا

 ؾي٩ىن  الضولخحن ل٩لخا اإلاخحن و ال٣ىر  الا٢خهاص ؤن ٦ظل٪. اإلاؿخ٣بل في ا٢خهاصيت خضوصيت ججاعب في الضزى٫  ٖلى
 
ً
 ومخ٩افئ مخىاػن  ي٩ىن  ٧لما الضولخحن بحن الا٢خهاصر اإلاحزان بن ؤزغي  بٗباعة ؤو ،( )الخجاعب هجاح ً في مهما ٖامال

 . صخيذ ال٨ٗـ و ؤهجر الخجاعب ج٩ىن 
 الضو٫  في الؿاثضة ألاهٓمت و الدكغيٗاث ازخالٝ يٗض: واإلااليت الا٢خهاصيت وألاهٓمت الدكغيٗاث وازخالٝ ٚياب -4

 مً ؾلؿلت يؿخضعي وألاهٓمت الدكغيٗاث جل٪ ٞخبايً هاجخت، خضوصيت ا٢خهاصيت مىا٤َ ب٢امت مٗى٢اث مً
ي٣اث،  الىَىيت ال٣ىاهحن مغاظٗت م٘ الؿياؾيت، و الا٢خهاصيت للمٟاهيم الهياٚاث وبٖاصة الخيؿي٤ ؤو الخٞى

 جذجيم و الهىة وعصم ؤلا٢ليمي، الخ٩امل ماؾؿاث وآلياث و٢ىاهحن ٢غاعاث م٘ يخىا٤ٞ بما جىٟيظها، وآلياث

ليه،.  الخ٩امل لٗملياث مٗي٣ت ؤصواث بلى ال٣ىاهحن جىإػ يخدى٫  ال ختى بيجهما، الخىا٢ًاث  ال٣ىاهحن نياٚت ٞةن ٖو

                                                           
1

،  2008د السياسية واالقتصادية واالجتماعية،  االبعا: منشورات مجمس األمة،  دولة الكويت،  العالقات الكويتية العراقية -
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، اإلاخجاوعة الضو٫  في ؤلاظغاءاث و اللىاثذ و
ً
 الا٢خهاصيت اإلاىا٤َ ب٢امت و الخ٩امل مخُلباث جغاعي ؤن بض ال ب٢ليميا

. ( )الخضوصيت

 بلى مى٣ُت مً جسخل٠ الا٢خهاصيت، الخضوصيت الخجاعب ٞكل ؤو هجاح ؤؾباب بن اإلاجا٫ هظا في ال٣ى٫  زالنت    
 الخضوص جىميت ٖلى الا٢خهاص وؤهميت الؿياؾيت لؤلهٓمت والا٢خهاصيت الؿياؾيت ال٣ٗيضة خؿب وطل٪ ؤزغي  مى٣ُت

 لهالر الخضوصيت الخالٞاث جىديت زال٫ مً الضو٫  بحن مخمحزة زىاثيت ٖال٢اث ل٣يام ؤؾاؽ ظٗلها و الايجابي باالججاه
ت بحن ؤو الضولخحن بحن مكتر٥ ا٢خهاص  . الضو٫  مجمٖى

 الخدوددت الاكخـاددت اإلاىاهم إلكامت والاحخماعيت والاكخـاددت الظياطيت الىخابج:الثالث اإلابدث

 اإلاسخلٟت الخضوصيت الا٢خهاصيت اإلاىا٤َ ب٢امت مً اإلاخد٣٣ت الىخاثج ؤهميت هى هظا بدشىا في ألاهم الى٣ُت ؤن الق٪    
 
ً
  ؾياؾيا

ً
  وا٢خهاصيا

ً
، واظخماٖيا

ً
 ؤو البٌٗ، بًٗها مً الضو٫  ج٣غب ميسجمت خضوص زل٤ في مكتر٦ت هخاثج وهي  وز٣اٞيا

 في الخضوص مٟهىم ج٨خى٠ ؤن يم٨ً التي اإلاك٨الث ظملت ًٖ بٗيضة ايجابيت بىٓغة الضوليت الخضوص بلى جىٓغ ؤزغي  بٗباعة

. الخٟهيل مً بصخيء الىخاثج جل٪ ؤهم بلى هخُغ١  وؾٝى  الضوليت، والٗال٢اث  الضولي ال٣اهىن 

 
ً
.  الظياطيت الىخابج:  ؤوال

  الخضوصيت الا٢خهاصيت اإلاىا٤َ بة٢امت اإلاخٗل٣ت الؿياؾيت الىخاثج حٗض    
ً
 الخضوص، بمٟهىم اإلاخٗل٣ت الىخاثج ؤهم مً واخضا

 بحن الؿياؾيت ألاهٓمت احؿا١ ٖضم ًٖ الىاججت باإلاك٨الث اإلاغجبُت للخضوص الؿلبيت الؿياؾيت آلازاع جىديت زال٫ مً وطل٪
   الضولخحن،

ً
 الثرواث ٖلى الخىاٞـ هى اإلاك٨الث جل٪ مً ظؼء ي٩ىن  و٢ض  الضولخحن، بحن ؾيئت جاعيسيت ؾىاب٤ وظىص ًٖ ًٞال

  اإلاكاَغجحن الضولخحن بحن الا٢خهاصيت واإلاىاعص الُبيت
ً
 بلى جاصي الضولخحن بحن ً   ا٢خهاصيا الخضوص جىميت ٖمليت ٞان.  خضوصيا

 عيٗها يٗىص ا٢خهاصيت مىا٤َ وب٢امت اإلاسخلٟت الخضوصيت اإلاك٨الث جظليل زال٫ مً وطل٪ بيجهما الؿياؾيت الٗال٢اث جىميت
ت ؤو الضولخحن بحن الا٢خهاصيت الخالت جخُىع  ويم٨ً  الضولخحن، ل٨خال الا٢خهاصر  ب٢ليمي اجداص ب٢امت بلى الضو٫  بمجمٖى

حره الاوعبي الاجداص مشا٫ في ٦ما صو٫  ٖضة بحن ج٩املي  مشل إل٢امت الجهاثيت اإلادهلت بن.( )ؤلا٢ليميت الخ٩امليت اإلاكاعي٘ مً ٚو
  ؤ٦ثر الخضوصيت الضو٫  ظٗل هي الؿياؾيت، الىاخيت مً الخضوصيت الا٢خهاصيت اإلاىا٤َ هظه

ً
 الخٗامل في ووا٢ٗيت اوسجاما

 صو٫  ج٩ىن  وبالخالي اإلاكتر٦ت، اإلاهلخت ٖىهغ حٛليب في الخضوصيت مك٨التها م٘ الخٗامل في قٟاٞيت وؤ٦ثر بيجها، ٞيما الضولي

  ؤ٦ثر ؾياؾيت وؤهٓمت
ً
  هجاخا

ً
  ؾياؾيا

ً
. وا٢خهاصيا

 
ً
. الاكخـاددت الىخابج: زاهيا

 ٖلى م٣خهغة ليؿذ الٗمل الؿى١  ؤن زانت للدكٛيل ؤ٦بر ٞغنت يديذ الؿى١  حجم يخىؾ٘ ؤلاهخاط حجم ػياصة بن
ت ٖمل ؾى١  ؤو خضوصيت ا٢خهاصيت مى٣ُت في صولخحن بحن ٖمل ؾى١  وبهما  واخضة، صولت  مكغوٕ في الضو٫  مً إلاجمٖى

                                                           
1

الدجاني،  أحمد : ،  في "حيمة الدولة لمفكاك من المعصرة  –التكتالت االقتصادية والعولمة " قرني،  بيجت،  : لممزيد انظر -
صدقي وآخرون،  العولمة وأثرىا عمى المجتمع والدولة،  أبو ظبي،  مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية،  

 .93،  ص 2002
2

 .155مصدر سبق ذكره،  صعمر،   حسين،  -
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حر في يؿاهم ما وهى ج٩املي  اإلاخ٩املت الضو٫  بٌٗ لضي الٗمالت مً ٞاثٌ ٞىظىص  البُالت، مً والخض الٗمل ٞغم جٞى
 اإلاىا٤َ ؤن ؤزغ ظاهب ومً  ظاهب، مً هظا الٗمل مً ؤ٢ل ٢ضعة لضيها التي ألازغي  الضو٫  َٝغ مً اؾديٗابه يم٨ً

غ وبالخالي الٗمل ٖلى الُلب وجغ٦يب جىٕى بلى جاصر الخضوصيت الا٢خهاصيت  ٦ىديجت الٗمل ٖىهغ لخُىيغ ؤ٦بر بم٩اهياث جٞى

. ( ) الخضوصيت الا٢خهاصيت اإلاىا٤َ مىٓىمت في الضزى٫  بٗض وجىؾيٗها الا٢خهاصيت ألاوكُت لخىٕى

 الؿى١  احؿإ مً اإلاخد٣٣ت الىديجت وهى  الخضوصيت، الا٢خهاصيت اإلاىا٤َ إل٢امت اإلاهمت الا٢خهاصيت الىخاثج مً ؤَن  ٦ما
 مً ؤ٦بر ٖضص ٖلى ؾخىػٕ الشابخت الخ٩الي٠ ألن اإلاىخجت الىاخضة الىخضة ج٩لٟت مٗه وج٣ل لئلهخاط، ال٨بحر الدجم يديذ

 جل٪ ٢ضعة مً يؼيض ما وهى ألاؾٗاع جىسٌٟ وبالخالي ملمىؾت بضعظت ؤلاهخاط ج٩لٟت جىسٌٟ ومىه بهخاظها جم التي الىخضاث

ت ؤو الضولخحن حؿخُي٘ وبالخالي.  ٦بحرة ؤعباح جد٣ي٤ ٖلى ؤلا٢خهاصيت اإلاىا٤َ  حؿخٟيض نىاٖت بوكاء مً الضو٫  مً مجمٖى

. ( ) خضه ٖلى صولت ٧ل في ؤلاهخاط مؼايا مً

 
ً
.  الاحخماعيت الىخابج:  زالثا

 ٖلى الؿ٩اوي الدكابه خيض مً الخضوصيت اإلاىا٤َ في للؿ٩ان ألازيجي الخ٩ىيً هى الخضوصيت للمى٣ُت اإلاؿلمت الىخاثج مً
 زم ومً الٗغبيت اإلاى٣ُت بيجها ومً وآؾيا ؤٞغي٣يا في الشالض الٗالم صو٫  في والؾيما ألاخيان اٚلب في للضو٫  الخضوص ظاهبي
  الخضوص جىميت في ال٣يام

ً
  الخضوصيت اإلاىا٤َ جىميت بلى ياصر ا٢خهاصيا

ً
، اظخماٖيا

ً
  ٢يام زال٫ مً  وؾ٩اهيا

ً
  اوسجاما

ً
 اظخماٖيا

 
ً
هىع  للضولخحن اإلاكتر٦ت الا٢خهاصيت اإلاهالر جىميت ٖبر خضوصيا  حؿاٖض الخضوصيت اإلاى٣ُت ؾ٩ان لضي اظخماٖيت مىظت ْو

  لٗب في الا٢خهاص بضوع  اإلاىا٤َ جل٪ ؾ٩ان بيمان زال٫ مً الخضوصيت اإلاٗى٢اث بػالت ٖلى
ً
  صوعا

ً
 اإلاك٨الث جىديت في مهما

.  ( ) اإلاكتر٦ت اإلاهالر لهالر

 
ً
 . الثلاؿيت الىخابج:  زابعا

 ياصر خيض  الخضوص، ٖبر الضولخحن إلاجخم٘ ز٣افي ج٩امل بلى ياصر هاجخت ج٩امليت خضوصيت ا٢خهاصيت ٖمليت ٢يام بن
 مىا٢٘ ْل في الخضوصيت اإلاى٣ُت في مجخمعي ز٣افي بلخ٣اء بلى الخضوصيت الؿياؾيت اإلاك٨الث وبػالت الا٢خهاصر الخ٣اعب

 ظيل و٢يام  اإلاجخمٗحن، ٦ال مهالر في يهب والظر الش٣افي الخىانل وحصجي٘ الكباب لكغيدت والؾيما الاظخماعي الخىانل
 مىٓىمت هظه بحن الٗال٢ت وبن  للمجخمٗاث، والش٣اٞيت والاظخماٖيت والا٢خهاصيت الؿياؾيت اإلاهالر بدكاب٪ مامً ظضيض

                                                           
1

. 228،  ص 1991نيالم،   فرنسيس حيرو،  االقتصاد الدولي،  ترجمة محمد عزيز، جامعة قار يونس،  ليبيا،  : قارن -
 .91وقرني،  بيجت،  مصدر سبق ذكره،  ص 

2
العربية وغيرىا من الدول  من المالحظ عمى الحدود العربية أنيا خميط من التكوين السكاني عبر الحدود ، كذلك الحال الحدود-

العالقات . لممزيد ينظر (. الجزائرية–المبنانية،  المغربية _ السودانية،  السورية –الكويتية، المصرية  –الحدود العراقة .)
عبداهلل،  أخالص حسين،  حدود السودان . 25الكويتية العراقية،  منشورات مجمس األمة،  مصدر سبق ذكره، ص 

ي عالقاتو مع دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى،  بحث لنيل درجة الماجستير في القانون العام،  جامعة الغربية وأثرىا ف
 .37،  ص2005الخرطوم،  

3
 .متاح عمى الرابط االلكتروني. المشيد االستراتيجي الجديد : فيردمان،  جورج ،  المناطق الحدودية -

http://www.souriaalghad.me/index.php?inc=show_menu&dir_id=36&id=32304.  

http://www.souriaalghad.me/index.php?inc=show_menu&dir_id=36&id=32304
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 ألازغي  للٗال٢اث هجاحٌل  هى الٗال٢اث هظه مً ٕٞغ ؤر في الىجاح ؤن ؤزغي  بٗباعة ؤو َغصيه، ٖال٢ت هي هظه اإلاهالر

. ( )مٗها اإلادكاب٨ت

  الخاجمت

 والاظخماٖيت الا٢خهاصيت ازاعه مً يخٗضه وما الؿياؾيت الخدليالث في ألاهميت مً يؼا٫ وال الخضوص مىيٕى ٧ان ل٣ض  
  جلٗب الخضوص ؤنبدذ بط  والش٣اٞيت،

ً
  صوعا

ً
  جلٗب ظٗلها زال٫ مً  الضو٫، بحن الخ٣اعب في مهما

ً
  صوعا

ً
 ج٣ليو في ايجابيا

 مجمل ٖلى الاؾتراجيجيت جإزحراث مً وماله ألاو٫  اإلا٣ام في ألاوليت اإلاىاعص خى٫  الهغإ ًٖ الىاظمت الخضوصيت اإلاك٨الث
  ألاولى، بالضعظت ا٢خهاصر ٖالم هى اليىم ٖالم ؤن  صعايت، ٖلى الضو٫  ؤنبدذ خيض  والا٢خهاصيت، الضوليت الٗال٢اث

 ًٖ هاظمت اصواع وهي.  اإلاسخلٟت الخضوصيت اإلاك٨الث مً الخض في مهمت اصواع الا٢خهاص ٖبر الضو٫  جلٗب ؤن وحؿخُي٘

 ٧ل و٢يام.  اإلاكتر٦ت مهالخها في يهب بما  الا٢خهاصر ؤلاهخاط جىخيض زال٫ مً مكا٧لها مٗالجت في الضو٫  بحن ؤلايمان
  للمهالر، مكتر٦ت عئي مً وجىُل٤ واإلاؿاوليت بالىا٢ٗيت جدؿم  ا٢خهاصيت، ؾياؾاث بمماعؾت اإلاخجاوعة الضو٫  مً صولت

 بمىاٞ٘ زم مً الٗىصة و الخضوصيت، الخ٩امليت الٗمليت جٟٗيل زم ومً.  لظل٪ اإلاٗؼػة الؿياؾيت ال٣غاعاث جبجي ٖلى جدملها

جي ووعي بصعا٥ ي٣ابله ؤن يجب الغؾمي الىعي وهظا.  الضو٫  لهظه الجماٖيت اإلاهالر حٗٓيم جسضم ٦بحرة وم٩اؾب  وقٗبي َو
 وظماٖاث الىَىيت والؿياؾيت الا٢خهاصيت الىسب بقغا٥ يغوعة م٘  الخضوص، ٖبر الا٢خهاصر الخ٩امل ٖملياث بإهميت

. ٞحها ال٣غاع نى٘ وبصاعة الخ٩امل ماؾؿاث في ٞٗا٫ صوع  للٗب اإلاهالر

  

                                                           
 .لممزيد أنظر  -1

Boyd Gavin , " The Conceptual Study of International Regions " , in: Feld , Werner and Gavin 

Boyd (e ds), Comparative Regional System , N. Y ,Bergman Press,  1980.P.3-4.                     
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The Limits of Representative Democracy in Algeria  

 BOUDJELAL OMAR. UNIVERSITÉ ALGER 3 

 

 

 

Abstract: 

There are many studies in the field of political science which have touched on the subject 

of the limits of representative democracy but most of these studies have not exceeded the 

abstract aspect of political representation as an idea. Thus, lies the importance of this study in its 

scientific aspect of being a new addition to the researches that relate to the Democracy in 

Algeria. In the practical sense, the study aims to interrogate the Algerian reality to highlight the 

shortcomings that limit the optimal application of representative democracy. This scientific 

methodology has been employed in this study "Functional Constructivism approach" to 

investigate the efficacy of the different structures that react with the process of political 

representation. The study concluded that the political, legal and cultural structures in the frame 

of overall social system suffer from many crises in terms of construction and function that lead 

to failure in the optimal application of representative democracy in Algeria. 

keywords : representative democracy – structure – function. 

 

 :اإلالخف

 ؤن بال الؿياؾيت، الٗلىم ميضان في الباخشحن مً الٗضيض لضن مً الخمشيليت الضيم٣غاَيت خضوص مىيٕى جىاولذ التي الضعاؾاث حٗضصث

ليه. ٨ٟ٦غة الؿياسخي بالخمشيل اإلاخٗل٤ الخجغيضر الجاهب جخجاوػ  لم الضعاؾاث هظه ُمٗٓم  الىاخيت مً اإلا٣ضمت، الضعاؾت هظه ؤهميت ج٨مً ٖو

لميت ِٗ  الىا٢٘ اؾدىُا١ بلى الضعاؾت تهضٝ الَٗمليت الىاخيت ومً. الجؼاثغ في بالضيم٣غاَيت حٗجي التي الضعاؾاث إلاىٓىمت ظضيضة بياٞت ب٩ىنها ال

خماص زال٫ مً وطل٪. الخمشيليت للضيم٣غاَيت ألامشل الخُبي٤ مً جدضُّد  التي الخلل مىاًَ إلبغاػ الجؼاثغر  لميت مىهجيت ٖلى ؤلٖا  في جمشلذ ِٖ
ي٠ يٟيت البىاثيت ا٢تراب جْى  ؤن بلى الضعاؾت هظه وزهلذ. الؿياسخي الخمشيل ٖمليت م٘ جخٟاٖل التي اإلاسخلٟت ألابييت هجاٖت الؾخ٣هاء الْى
ٗاوي ال٨لي، الاظخماعي اليؿ٤ ا١ٍن في والش٣اٞيت وال٣اهىهيت الؿياؾيت ألابييت

ُ
يٟت البىاء خيض مً ؤػماث ح  ٞاٖليت مً ؤخضَّد  الظر ألامغ والْى

 .الجؼاثغ في الخمشيليت الضيم٣غاَيت

يـت  –البييت  –الخمثيليت الددملساهيت: اإلاـخاخيت اليلماث . الًى
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Introduction : 

The concept of democracy is among the concepts that have been able to adapt with the 

times and different variables from its inception to the present day; so we find it does not stop its 

constant evolution. Furthemore, it is a mechanism of rule and scientific theory at the same time 

and also meaningfully ideological. There is no doubt that if we talked about democracy today, 

what would come in our minds would be the differences between them and the Athenian 

democracy in the sense that that democracy knew many of the adjustments in terms of form and 

content through its historical evolution. Proceeding from the above, the representative 

democracy comes as one of the most prominent aspects of evolution that democrasies have 

known in general, the model most followed by the various systems in the world. 

It is clear that representative democracy as a model of rule knows many differences on the 

level of its applications in different regimes, and with the continuous and rapid evolution of 

societies from all sides, many voices have rose calling for reconsideration of representative 

democracy in terms of structure and in terms of the level of functionality. Consequently, the 

focus was on the issue of limits and crises of representative democracy through a variety of 

research. Where the first Harbingers of criticism was with the writings of John Dewey, who saw 

that democracy must take root in the social organization, hence, how democracy is an ongoing 

process, and not limited to every few year for a candidate to be voted in and then give up on 

participation until the next elections. Moreover, the sociologist Anthony Giddens through in 

"The Third Way: the renewal of social democracy" criticized the negative current situation of 

representative democracy. The same idea is indicated by the study of Paul Hirst, in 

"representative democracy and its limits". This was followed by a lot of literature which 

began with the attention to the problems of representative democracy in the various societies, 

where it found that the purpose of the application of representative democracy began to deviate 

from its path and ended up to creating large monopolistic structures. 

This study, provides a scientific vision to the representative democracy limits in the 

Algerian reality, thus, the study gives us an answer to an important question: What are the 

reasons that limit the application of representative democracy in Algeria? 

This study is based on the Functional Constructivism Approach to examine the reasons for 

the failure of representative democracy as a holistic structure through three levels: political 

structure, legal structure and cultural structure by focusing on the composition of these structures 

and its functionality.  

Based on the problematic and theoretical approach underpinning this study, the study 

hypothesis is as follows: "the limits of representative democracy in Algeria is linked by the lack 

of specialization and differentiation of the structures (legal, political and culture) and the 

inefficiency of these structures in the performance of their functions within the political system." 

Therefore, this study differs from previous studies mentioned in that it touches on the 

Algerian reality unlike other studies that were limited to the abstract side of the limits of 

representative democracy. 

To answer to the problematic of the study and to check the hypothesis adopted in this 

study, we formulated the structure of our study as follows: 
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I.  Definition of representative democracy. 

II.  The legal limits of representative democracy in Algeria. 

III. The political limits of representative democracy in Algeria. 

IV. The cultural limits of representative democracy in Algeria. 

 

I. Definition of representative democracy 

Representative democracy (also indirect democracy or psephocracy) is a variety of 

democracy founded on the principle of elected officials representing a group of people as oppose 

to direct democracy. All modern Western-style democracies are types of representative 

democracies. It has been described by some political theorists as Polyarchy
1
. 

Simply put, representative democracy is a system of government in which all eligible 

citizens vote on representatives to pass laws for them. A perfect example is the U.S., where 

people elect a president and members of the Congress, also elect local and state officials. All of 

these elected officials supposedly listen to the populace and do what's best for the nation, state or 

jurisdiction as a whole
2
. The researcher Yvon Pesqueux provides a definition of representative 

democracy through its relationship with deliberative democracy, as follows: "Democracy is 

defined as the intersection of a representation principle with a deliberation principle. 

Representative democracy can be defined as a political system that places deliberation under the 

auspices of representation"
3 

Besides representative democracy as an aspect of electoral behavior and mechanism for 

determining government responsiveness to the public, representation has acquired the status of 

democratic institution in political science. Yet the picture becomes more complicated when we 

move from political practice to the representation in theory, because, according to Nadia Urbina 

the participatory democrats disdain representation because it justifies a vertical relation between 

the citizens and the state that promotes passive citizenry and an elected aristocracy.
4
 

For a representative democracy to work, there are several conditions that have to be met. 

First, there has to be an opportunity for genuine competition in the selection of leadership (if 

people think that elections are rigged, or predetermined, there can be no meaningfully honest 

competition). Second, there has to be free communication, both among the people and in the 

press. Third, voters have to believe that a meaningful choice exists between candidates and that 

                                                           
1 -"wikipedia, representative democracy" last modification March 10, 2015, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Representative_democracy 
2
 - Study.com", what is representative democracy ?- Defenition, Examples, Pros and cons. 

accessed March 10, 2015.  http://study.com/academy/lesson/what-is-representative-democracy-

definition-examples-pros-cons.html 
3 - Journal of Innovation Economics and Management, Yvon Pesqueux, "Network, Stakeholder 

Theory and Deliberative Democracy", N° 4, 2009, p74. accessed February 10, 2015. Available 

on the following link : file:///E:/JIE_004_0063.pdf 
 

4 - Nadia Urbinati, "representative democracy principles and genealogy", University of Chicago, 

United State of America, 2006, pp17-18. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Representative_democracy
http://study.com/academy/lesson/what-is-representative-democracy-definition-examples-pros-cons.html
http://study.com/academy/lesson/what-is-representative-democracy-definition-examples-pros-cons.html
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differences in policy are honestly reflected in each. The degree to which these three factors are 

presened go a long way in determining the effectiveness of a representative democracy
1
. 

Based on the above paragraph, the researcher Paul Hirst provides a definition of 

representative democracy through its criticis: "It is a powerful tool to legitimize the various 

actions of the government. It is therefore not absolutely good, because it serves largely the 

controlling party on the political equation. "
2
 

Therefore, the question that arises in this context is where this representative democracy 

comes from? We find some preliminary answers in this context, such as those presented by 

Yvon Pesqueux through the following: "the representative democracy is correlative with the 

development of the nation state and the welfare state  
3

but in fact, the Greeks came up with the 

form of government that we call direct democracy, which is a precursor to representative 

democracy. In a direct democracy, all eligible citizens vote on every issue. For example, if a 

direct democracy were considering a tax increase, all the eligible voters would vote that decision. 

This form of government is often called 'participatory' or 'Aristotelian democracy.' In Athens, the 

concept of 'eligible' voters only included male citizens and excluded all others (slaves and 

women could not vote). However, imagine for a moment having to vote on every single thing 

that happens in a country - it would be impossible, for many reasons, especially in a country the 

size of Algeria. The Greeks thought so too, so they came up with a way to choose a smaller 

subset of individuals to do the voting. In Athens, for example, the citizens made use of a device 

called a kleroterion, similar to a bingo-ball selector. Each citizen would receive a token 

representing him; several hundred were picked each day, and for a time, they would make 

decisions for the entire city-state. This was an early form of the next evolution of democracy, 

called representative democracy
4
. 

After our discussion to the concept of representative democracy in terms of the definition 

and its evolution, we will move to the unit of analysis adopted in this study, which is the 

Algerian reality. We find in philosophical literature a hint by the English philosopher John 

Locke about the limits of representative democracy, considering that no one can confer 

Democratic legitimacy of political authority without citizens. This is what is visible in the 

Algerian reality. Since the Constitution of 23 February 1989 which devised the democratic 

system and political pluralism formally, Algeria is still looking for a Suitable formula for 

democracy, to gain acceptable legitimacy for political actors and new economic and social 

actors.  

Since representative democracy has proved its failure in Algeria, based on the choice of the 

voters and their representatives in the expression of their interests, recognition that the issue of 

elections are not, in essence, a legal problem, but is linked to the conditions of cultural and 

political environment that contribute to the decline in the levels of representative democracy in 

Algeria.  

                                                           
1 -"Study.com "opcit. 
2 - Paul Hirst, "representative democracy and its limits" USA, Vol. 59, No. 2, April–June 1988, 

p199. Available on the following link : 

http://facultyfiles.deanza.edu/gems/kaufmancynthia/Hirst.pdf 
3- Yvon Pesqueux, "Network, Stakeholder Theory," 75. 
4 -"study.com " opcit. 

 

http://facultyfiles.deanza.edu/gems/kaufmancynthia/Hirst.pdf
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II. The legal limits of representative democracy in Algeria 

There is no doubt that the laws and regulations play a prominent role in the decline of 

representative democracy in Algeria and in the decline of its functioning performance. It can be 

measured by the lack of representative democracy efficacy in Algeria through two types 

affecting those legal frameworks. Starting by the electoral law and the issue of supervision of 

elections
1
*, Secondly, the laws relating to the legislative institution as a constitutional institution 

represent the basis of representative democracy as well as elected local councils, and laws 

concerning the judicial institution, which represent the cornerstone for representative democracy 

as an independent structure concerned with control and accountability. 

We can say that the safety of democracy and its success depends on the integrity of the 

electoral process as Samuel Huntington refers to the importance of the elections, in that they 

"reflect the work mechanism of the system of representative democracy that weaken the 

dictatorial regimes and eliminate them, and a tool aimed at spreading democracy. Elections don't 

mean only life for democracy, but also mean the death of the dictatorship". 

On this basis, the 1989 Constitution has pointed out in article 68  "President of the 

Republic shall be elected by secret and direct ballot" and win elections by getting an absolute 

majority of votes. Also it identified Article 95 of the same Constitution, that members of the 

People's National Assembly are elected by direct and secret ballot. Considering that pluralism 

elections mean political openness and the existence of democratic institutions and the peaceful 

transfer of authority in the central and local levels, and the renewal of the political elites. 

The first multi-party elections in Algeria were conducted on 07 August 1989, to represent 

all currents in society by taking a system that combined the majority system and proportional 

representation system (hybrid)
2
**. The first results of the application of this system in the local 

elections held on 12/06/90 saw the Islamic Salvation Front win a majority of seats, which as a 

result led to the abandoning of the system under Law N°91/06, and the establishment of the 

majority system. Thus required the candidate now required a win that exceeded 50% of the total 

number of votes in the constituency concerned. In the case that any of the candidates failed to 

obtain the percentage mentioned previously, the elections would need to be repeated in a second 

round to limit the participation of those candidates that had obtained the greatest number of votes 

in the first round. In this case the winner is one who gets the relative majority. Hence, the results 

of the application of this new model that Islamic Salvation Front has succeeded in winning the 

elections held in 26 december 1991. These results are not accepted by a lot of actors, which led 

to the cancellation of the results and the subsequent decision to stop the electoral process.  

                                                           
1* There is no doubt that the electoral system adopted in any political system, plays a prominent 

role in influencing on the political pluralism and the enjoyment of those social groups by power 

and effect, the system of electoral determines the quality of the members of the legislature and 

political organizations, which could be up to representative bodies. 
 

2 **  The hybrid systems are a mixed systems combining majority system and proportional 

representation system, and thus to achieve a political interests primarily. As it seeks to exclude 

certain parties from decision-making circles for her weakness or extremism, or other ideological 

reasons. Therefore, the hybrid system is a system that is not authentic, so that is a kind of 

strategy in the election more than an electoral system. Look ; 

 ، جامعة منتوري قسنطينة، كلية احلقوق، أطروحة دكتوراه غري منشورة"خصائص التطور الدستوري يف اجلزائر"األمني شريط،  
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Therefore, the legislator decided to adopt the system of proportional representation after 

the issuance of the "Constitution 1996" under the order containing the organic law for the 

elections No. 97/07 and then rely on proportional representation with closed lists. After that, the 

organic law on elections was issued under No. 97-07 on 06 March 1997, and amended under the 

Organic Law No. 04-01, dated 07 February 2004
1
. 

This change of the electoral system to another can only be read in the light of the victory of 

the Islamic Salvation Front, despite bias of the proportional representation system in that period 

where the Algerian authorities not only abandoned its initial plans to hold its first parliamentary 

elections on the basis of proportional representation, but also engaged in an extensive process for 

the re-division of electoral districts for the interest of the National Liberation Front, the then 

ruling part. 

 So, Algeria experimented with the majority system with two rounds at the beginning of 

political pluralism. According to these repeated adjustments and the lack of agreement on a 

specific model, the election results varied depending on the applicable model, for example, the 

majority system with two rounds, which serves large parties which concentrated their voices in 

certain areas, whilst the proportional representation focused on the distribution by the number of 

votes obtained by each list. 

Those who have followed the path of evolution of the legal framework that regulate the 

electoral process in Algeria, find that it went through many modification and changes. This is 

due mainly to the political game rules in Algeria that suffer from a lack of competitiveness and 

the evidence that the political authority remain a hostage in the hands of ruling elite away from 

what is known as circulation or turnover of ruling elites. Thus, the traditions of political 

institutional games in Algeria is weak, and the relationship between ruling elites and the 

opposition is not equal. This requires distinguishing between the two concepts relating to the 

legal aspects of the electoral process : 1- Intra-system change – 2- Inter-system change. 

The first, is the structural change, by modifying the text of the electoral law or more, and 

not the basic model of the electoral system, this type - Intra-system change- prevails all the 

amendments of the electoral laws in Algeria. While the second - Inter-system change- means the 

transformational change through amendments that eventually lead to a shift from the model 

electoral to another. 

As Maurice Duverger confirms, the elections are the basis of pluralistic models where the 

global voting and parliaments become new foundations for the Legitimacy common in majority 

of today's systems. In fact, there is nothing more politicized than selection of the electoral 

system, thus, all political scientists agree that some form of vote leads to a type of democracy
2
. 

This special type that prevailed in Algeria, in which the executive Authority is 

characterized by the domination against other weak institutions, political authority remains in the 

hands of the ruling elite, which rarely face constitutional or legal restrictions. This elite become 

the only effective player in the political process as a whole. 

                                                           
  .287، العدد الثامن، بدون سنة نشر، ص"أثر النظام االنتخايب على األداء الربدلاين يف اجلزائر"جملة ادلفكر، أمحد بنيين،   -1

، العدد الرابع، بدون سنة "البيئة الدستورية واالنتخابية للنظام االنتخايب اجلزائري"جملة االجتهاد القضائي، عبد اجلليل مفتاح،  - 2
 .69 نشر، ص
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The Algerian legislature also adopted in accordance with Article 101 of the Constitution 

1996, Non-direct and secret ballots as an electoral system to the thirds of members of the Nation 

Council from the members of Local Councils, whereas the president appoints the other third of 

the members of the Nation Council. Therefore, the appointment of one-third of the Council 

Nation by the President of the Republic, is mainly away from the democratic which is based on 

elections. Ample spheres for the influence of the executive authority, through the requirement of 

the majority estimated three-quarters of the members in the voting, gradually reduces the 

independence of the council in making decisions independently
1  

These electoral laws, create a seasonal political participation to the Algerian citizen. Where 

the citizen's role is limited to electoral participation, which often are between spaced periods 

(every four or five years) then this participation stops until the next election. This situation, 

which created a crisis of confidence between the citizen and the elected, led to very low ratios of 

participation in the various electoral periods. 

Moreover, this electoral system led to emergence of representatives based on public 

support, but who lack the necessary know-how and wisdom in parliamentary work. The adoption 

of a proportional representation system on the ballot of names on the list  may involve deceiving 

the voters by putting the name of a person with efficiency at the top of the list to attract the 

electorate and coverage on the other candidates, but who may not have the the necessary 

efficiency standards for the effective parliamentary performance. The voters in this system are 

not free to choose its candidates; they may select all the list or refuse it completely. Thus the 

elections in Algeria did not lead to a change at the level of authority, as it did not reflect the 

broad popular participation, however, the elections in Algeria turned into an occasion to renovate 

the legitimacy of the system. 

Furthermore, the legal powers granted to the executive authority is considered an obstacle 

to representative democracy in Algeria, a state of siege declared by Decree No. 91/169 which 

expresses the encroaching on the functions of the legislative authority, giving the executive 

authority The right to practice legislative roles, such as amend or repeal existing laws or disrupt 

the application of those laws. 

From another side, the issue of supervision of the elections represent the most important 

weaknesses of representative democracy in Algeria, considering that committees supervising the 

elections are not neutral and non-independent. Knowing that, this Committee is made up of 

judges, and judges in Algeria suffer from legal subordination to the executive authority, both in 

terms of the appointment or surveillance or termination of their tasks. 

Moreover, representative democracy has shown its limitations in Algeria as a result of the 

current status of the legislative institution, which suffers from several legal impediments made in 

margin, far from its primary role in legislation and control. So, the laws guaranteed by the 

Constitution and various legislation represent a stumbling block in front of the legislature in 

Algeria as the most important structure in the Representative system. 

Specifically, there is no control and no accountability to the government's activities in 

Algeria, where there is no parliamentary and judicial control over their work. In most cases, the 
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Parliament becomes the adoption and approval institution where majority of the members 

support the government, and in these circumstances the ruling elites find ability to conduct a 

broader institutional reforms that serve only its interests. 

The representative democracy in Algeria produces parliamentarians of special quality. 

Noticeably the practical application of the electoral system, adopted in Algeria duringthe 

Legislative elections, does not embody the idea of efficiency as noted above, so that the organic 

law of the election is equal in terms of the conditions between elector and elected, with the 

exception of the requirement of age. Thus, it does not achieve justice between the parties on the 

basis that the voter role ends at the end of the polling day to cast his vote, while the candidate 

who wins the seat in parliament bears the burden of responsibility for its direct participation in 

the management of public matters to the society. So the candidate who can bring the largest 

number of votes is luckier regardless of efficiency and effectiveness. This situation has led to 

emergence of deputies without the competence and responsibility, which affects directly the 

Constitutional Parliament function, in the control and accountability of government work. As 

statistics indicate that 28.26 percent of the deputies were without university level degrees, during 

the legislative period 1997-2002, and 22 percent in 2007
1
. 

Moreover, The Algerian Constitution of 1996 has expressly granted the right to appoint 

judges and the Head of state council to the President of the Republic. The Organic Law No. 

04/11 has identified the conditions to be provided by the candidate for the post of the judiciary 

and article 03 of the same law confirms that judges are appointed by presidential decree on the 

suggestion of the Minister of Justice, after Supreme Judicial Council deliberation. Article 49 

stipulates that the appointment in the upper judicial functions is also by presidential decree. The 

same is indicated by the Organic Law No. 98/03 in the text of Article 7,8,9 that the President of 

the Republic appoints the President of the Court and the judges of the disputes court, and the 

President of the Republic is then headed the Supreme Judicial Council; this presidency is not 

honorary but it enables him to exercise legal authorities. The investigating judges are also 

appointed by presidential decree according to the Article 39 of law No. 01/08
2
, and can issue a 

presidential pardon, reduction of sanctions or be replaced by the President of the Republic. 

We can conclude from these legal texts that the Constitution and legal texts are all granted 

the executive authority through the President of the Republic in the appointment of judges as 

well as the upper functions in the ordinary courts and administrative courts, and at all levels. 

Through the above it can be said that the executive authority controls the administrative and 

financial side of the judges by the Ministry of Justice, which should then be on the occupants of 

the upper functions in the judiciary loyal to the executive authority. 

In the latter, we can say that democracy can not be strong when the executive authority 

dominates the rest of the other authorities in the State, and focuses on the excessive power. This 

tendency towards what Gerhard Casper called "the rule of the Tsar" in which the executive 

authority flout the Parliamen, encircle the laws and procedures established under any emergency 
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cover, and are then superior on other independent sources of government authorities and 

disregard for independent political minds. All these and other aspects pose a real problem and 

permanent to the state and democracy
1
. Consequently, the legal aspects referred to previously, 

represent a stumbling block in front of the real application of representative democracy in 

Algeria. 

III. The political limits of representative democracy in algeria 

Anyone who has followed the Algerian political reality, touches the penetration of the 

ruling elite and its hegemony over political life, by imposing a certain logic serves by all the 

other official and non-official actors. So anyone who has followed the path of elections in 

Algeria as the backbone of representative democracy, finds it legitimizes the ruling elite and its 

presence of  hegemony over political life as already referred to. 

So, the elections in Algeria in general, have two functions: the first is to attempt to renew 

the legitimacy of the ruling elite, and the second function is to adjust the political and social 

arena alike. As is well known, the renewal of legitimacy is necessary, because it is no longer in 

the present of any political system that can dispense on the legitimacy of the ballot box. 

In Algeria, and for more than 15 years, we are still seeing symbolic elections. The results 

are known in advance, and it reflects the partisan map in Algeria, which is controlled by two 

parties of the system, acting the functions of the one-party previously (FLN), always get a 

comfortable majority and above, the same thing with the parliament which is controlled by the 

regime. 

Frankly, any tracker to the path of evolution of representative democracy supported by the 

constitutional, legal and political reform find that all those reforms serve the ruling elite. There is 

no surprise in this, because the preparation and implementation of reforms happen at the ruling 

elite level, and away from official and other non-official structures. In the sense that these 

reforms did not come from compatibility and and did not recognize the existence of 

shortcomings on the level of representation of groups or different social forces and the need to 

remedy these shortcomings, it came after all social mobility, affected in a way or another on 

throne of this elite, whatever internal (Constitution: 1989-1996) or external  (2011 reforms) - 

These reforms coincided with what the media termed the "Arab Spring"-, In the sense that these 

reforms were a reaction no more no less, or as he calls it the  researcher Salah Belhadj "crisis 

speech"
2
. 

It can also demonstrate the situation discussed in the paragraph above, by the constitutional 

amendment of  12 November 2008,which was considered by the organizers as a legitimate and 

legal amendment, but through a wide parliamentary majority represented a minority 

overwhelmingly popular. So that desputies who voted in favor of the amendment Constitution 
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1996, were themselves the outcome of the legislative elections 17 May 2007, which saw an 

estimated: 35.65% as a sudden participation. Where only 06.06 million voters out of 20 million 

eligible voters cast their votes in the fifth legislative elections in the history of the Algerian state, 

which was considered a lowest participation rate ever known Algeria since independence
1
. We 

wanted to say through this example that an amendment that touches the essence of the Algerian 

Constitution, was supposed to pass through a popular referendum as defined in the Constitution. 

But the ruling elite took advantage of all the conditions to pass the draft amendment
2***

, which 

was a further blow to representative democracy in Algeria to strengthen the executive authority 

in the face of the other representative structures. 

This semi-authoritarian model contributed to the consecration of a multi-party fake - with 

the absence of democratic practices within it - and weakened the civil society institutions, and 

excluded and marginalized actors & organizations, so the representative channels that would 

enhance the representative performance becomes limited by such practices. 

In this context, the Sociological thinker Robert Michels, highlighted the shortcomings of 

representative democracy, which has been evolving negatively until it became a represent 

minority. In his book he names "the political parties" as a law named "Iron oligarchical law or 

minority law" in that they oftentimes take major political decisions by a few political leaders. In 

turn, the theories of the elite believe that there is a minority in every community come through 

the ballot box, which holds alone the major decisions in society. Michels concludes that 

representative democracy in the maximum of virtues may restrain the minority rule, but does not 

prevent it
3
. 

This has led to a decline in political rights of the people (it became the citizen's role and the 

contribution to the governance and management is almost non-existent) under the control of a 

ruling minority. Knowing that, the government controlled by the people is the government which 

protects the rights of its citizens better than the government controlled by a part of the people. 

Moreover, one of the main tools used by the authority to restrict freedom of expression, is 

the monopoly of the media strategy, radio and television, all communication channels are in the 

hands of the ruling elite. It is public in name and not in reality, as long as it is open to the pro 

voices, and closed to the others, through covering the activities of pro groups while 
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Recall that, there was an alliance in parliament between the well-known political parties by its 

loyalty to the authority, and other parties known for its opposition to authority, when the regime 

was able to weaken the opposition by giving some of its members a marginal ministerial 

positions. Also records that before this amendment, there was raising the wages of deputies in 

the parliament, which many considered as a buy off of deputies. 
2
  

3
 - To view more see: Robert Michels, "Political Parties A Sociological Study of the Oligarchical 

Tendencies of Modern Democracy", Translated by Eden and Cedar Paul, Batoche Books, 

Canada, 2001. Available on the following link:  

http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/michels/polipart.pdf 
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marginalizing other non-pro groups. Therefore, the Algerian Audio visual as an important 

representative democratic structure in general, is far from its function abdhus, it is a closed field. 

As is well known that, representative democracy takes its legitimacy by the elections, in 

turn, the Algerian reality proves each time the fraud of those elections and significant corruption 

taint the electoral process in favor of a party and against others, where it becomes the 

pathological phenomenon as forgery of the dominant feature on the Algerian elections, which 

puts representative democracy on the stake. 

The decentralization are also considered one of the most important pillars of representative 

democracy, but the Algerian reality has stumbled this pattern in the administration and 

representation. With the dominance of the appointed on the elected, the appointed prefect ( AL 

WALI) has a wider range of powers, than the elected local bodies. This of course, does not serve 

representative democracy, but rather hinders its progress. 

IV. The cultural limits of representative democracy in Algeria. 

We can monitor the cultural obstacles that stand in front of representative democracy in 

Algeria on two levels, the first level is the citizen - the voter - and the second is the elected. 

Where many researchers classified the political culture in Algeria as a subject culture, 

characterized by a modest contribution to the citizens in politics, sometimes it is an aversion in 

shaping the input to the political system, to the belief of the citizens of the futility of it. Although 

the acceptable level of political awareness of the Algerian citizen and their understanding of 

political life in general, the crack downs on freedoms by the system of government in terms of 

exclusion and marginalization of different social actors
1
. 

Moreover, the absence of the spirit of citizenship as the basis of representative democracy 

and the influence of traditional social structures that control the individual and groups behavior 

is characterized by the conservative nature and rejects the concepts such as democracy and 

change. Because it is considered the most important way to develop the initiative and political 

participation of citizens and to devote the political rights, which is given to the citizen the 

legitimacy of collective political action and influence in the content of collective decisions. So, 

the absence of the spirit of citizenship hamperes the path of representative democracy in Algeria, 

which leads to the emergence of a pathological phenomena in Algerian society and the disabled 

representation for the citizens. Especially the loyalties under-State and tribal, where the tribal 

structures dominate export of political elites to representative institutions especially the 

Parliament. 

Perhaps it is due to the weakness of civil society institutions, as these institutions play a 

function of political socialization, so, weakness of those institutions reflect the most on citizens 

who do not realize the importance of the elections and the issue of the struggle and the 

membership in the representative organizations. 
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In addition, Algerian women's participation in political life does not reflect her real weight 

in the society, where women make up 49% of the demographic composition of the population, 

this fact some analysts bring back to the particularity of the political and cultural history of the 

Algerian society, and the conservative values and masculinity that characterize the society and 

importance of the political class. It thus reflects a real problem for the representation of all social 

groups without discrimination especially the high rates of illiteracy and lack of political 

awareness with considerable number of Algerian women, particularly those who live outside big 

cities. Exemplified below are the low percentage rates of women's participation in the National 

People's Assembly before political reforms of 2012: 

Table 01: Percentage of women's participation in the National People's Assembly. 

legislative councils 1997-2002  2002-2006  2007-2011  

Deputies (men) 376 362 359 

Deputies (women) 13 27 30 

The total number of seats 389 389 389 

the deputies percentage 

(women) 

3,34 6,94 7,75 

Source : Sawsan Mrabaa, human development in Algeria Reality and Prospects, 

unpublished Master Thesis, )University Mentouri 02 Constantine, Faculty of Economic Sciences 

and the Management science, 2012-2013( p. 151. 

Furthermore, the representative democracy's success is linked by the political integration 

of the citizens. Although Algerian society has known huge transformations at the level of social 

structure and the level of political and cultural awareness,  the state hasn't, born as a rupture 

between these elites and the rest of society. Consequently, and under these circumstances, arise 

the distrust and popular support to the authority. Hence, the absence of what is known the 

political integration of citizens, which is the first road to political alienation, and as a inevitable 

result, has a negative reflection on representative democracy in Algeria. 

Besides all that, we cannot hide another pathological phenomena concerning the cultural 

side that contributes to the limit of representative democracy in Algeria. Algerian society has its 

own culture that chooses through it their representatives in the sense that the elected in Algeria 

do not come through the ballot box, but are a product of a set of traditional values that come 

before the electoral operation. It is a kind of tacit consensus that arises between the various 

community groups based primarily on traditional considerations such as Loyalt etc that have 

become their own culture of Algerian society. To the extent that the emergence of an elected 

elite is not possible but only through traditional foregoing considerations such as loyalty, 

nepotism and others. 

There is no doubt, that the aspects related to the cultural side like the Clientelism and 

Patrimonialism have also contributed to the decline of representative democracy in Algeria. 

Those patron-client relationship have produced more pro-government deputies than deputies 

representing the citizens. Through such deals between various authority structures and customer 

agent capable they ensure that voter voices raise the issue of representative democracy. Such is 
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not correct in a society governed by patriarchal values, which leads to annihilate the will of the 

citizens and prevent them from exercising their political rights as minors. 

Conclusion 

To conclude, we can say that representative democracy limits can be studied through two 

sides: the first concerns the abstract aspect of representative democracy as an idea. In this 

context, the study of Paul Hirst is considered among other studies that have touched on the 

limits of representative democracy in its abstract form. The second aspect touches on the 

environment that adopts representative democracy in terms of suitability or not. The Algerian 

legal, political and cultural environment is not valid to the building of a democratic edifice in its 

representative part. Thus, the legal, political and cultural aspects as structures are not eligible 

functionally to contribute to the support of democratic choice. Recently, the official Algerian 

political discourse has focused on the issue of application of participatory democracy in Algeria. 

Taking into consideration the results of this study; the elite and the masses alike in Algeria, the 

real challenge lies in the answer to the following question: Is it possible to think of the adoption 

of participatory democracy in Algeria, despite the failure of representative democracy 

application? Considering that participatory democracy is the natural evolution of representative 

democracy, or that it requires a real pause to adjust the Algerian environmental on all its various 

structures, legal, political and cultural, is it able to carry out its functions to build the democratic 

edifice in Algeria? 
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