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قواع ـــد النشــــر:
 ؤن ً٩ىن البدث ؤنُال مٗض زهُها للمجلت ،و ؤن ال ً٩ىن حؼءا مً عؾالت ماحؿخحر ؤو ؤَغوخت ص٦خىعاٍ.
 ج٣بل البدىر واإلا٣االث باللٛت الٗغبُت م٘ يغوعة مغاٖاة الىيىح وؾالمت الىو واحخىاب ألازُاء الىدىٍت
وؤلامالثُت واللٛىٍت
 مجلت الضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت والٗؿ٨غٍت الهاصعة ًٖ اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي ببرلحن ،مجلت مخسههت
لظل ٪ج٣بل البدىر اإلاخٗل٣ت  ِ٣ٞبمىيىٖاث الضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت والٗؿ٨غٍت وألامىُت.
 ؤن ال ً٩ىن البدث ٢ض وكغ حؼجي ّ ا ؤو ٧لُا في ؤي وؾُلت وكغ بل٨تروهُت ؤو وعُ٢ت.
 ؤن ًغ ٤ٞالبدث بؿحرة طاجُت للباخث باللٛت الٗغبُت واللٛت الاهجلحزًت ؤو الٟغوؿُت.
 ؤن ً٣ىم الباخث بةعؾا ٫البدث اإلايؿٖ ٤لى ق٩ل مل ٠ماً٨غوؾىٞذ ووعص،

إىل الربيداالللرتونيstrategy@democraticac.de:
 جسً٘ ألابدار والترحماث بلى جدُ٨م ؾغي مً َغَُ ٝئت ٖلمُت واؾدكاعٍت صولُت ،وألابدازاإلاغٞىيت ًبلٜ
ؤصخابها صون يغوعة ببضاء ؤؾباب الغ.ٌٞ
ّ
ً بل ٜالباخث باؾخالم البدث و يخى ٫بدثه مباقغة للهُئت الٗلمُت الاؾدكاعٍت.
ً سُغ ؤصخاب ألابدار اإلا٣بىلت لليكغ ب٣غاع اللجىت الٗلمُت وبمىا٣ٞت َُئت الخدغٍغ ٖلى وكغَا.
 ألابدار التي جغي اللجىت الٗلمُت ؤجها ٢ابلت لليكغ وٖلى الباخثحن بحغاء حٗضًالث ٖلحها ،حؿلمللباخثحن ٢غاع
اإلاد٨م م٘ مغ ٤ٞزام باإلاالخٓاثٖ ،لى الباخث الالتزام باإلاالخٓاث في مضةجدضصَا َُئت الخدغٍغ.
ٌ ؿخلم ٧ل باخث ٢ام باليكغ يمً ؤٖضاص اإلاجلت :قهاصة وكغ وهي وزُ٣ت عؾمُت ناصعة ًٖ بصاعة

اإلاغ٦ؼ

الضًم٣غاَي الٗغبي وًٖ بصاعة اإلاجلت حكهض بيكغ اإلا٣ا ٫الٗلمي الخاي٘ لخدُ٨م  ،وَؿخلم الباخث قهاصجه
بٗض ؤؾبىٕ ٦إ٢صخى خض مً جاعٍش بنضاع اإلاجلت.
للنحلة إصدار إللرتوني حصري صادر عو املركز الدميقراطي العربي كنا أنها حاصلة على
الدولي
الرتميز :

( .) ISSN 2626-093X
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ّ
 ال ًغااى ؤي ؤؾبُ٣ت في وكغ اإلاىاص الٗلمُت يمً ؤٖضاص اإلاجلت  ،بدُث ؤن اإلاُٗاع ألاؾااخي ل٣بى٫

ا ليكغ

يمً ؤٖضاص اإلاجلت َى حىصة وؤنالت اإلااصة الٗلمُت وؾالمت اللٛت والٗىاًت ب٩ل ما ًخٗل٣بالًىابِ اإلاىهجُت
في البدث الٗلمي.

ّ
 ؤي ج٣غٍغ ناصع مً اللجىت الٗلمُت بما ًخٗل ٤بالؿغ٢ت ّ الٗلمُت ٞؿُدمل الباخث جبٗاث ٕواحغاءاث ٦ماَى
مخٗاعٖ ٝلُه في ؾُاؾاث اإلاجلت الٗلمُت الضولُت.
 حٗخبر حمُ٘ ألا٩ٞاع اإلايكىعة في اإلاجلت ًٖ آعاء ؤصخابها٦ ،ما ًسً٘ جغجِب ألابدازاإلايكىعة.
 حٗغى اإلا٣االث بلى مض٣٢حن ومغاحٗحن لٛىٍحن ٢بل نضوعَا في ؤٖضاص اإلاجلت.
ّ
 لٛاث اإلاجلت هي :الٗغبُت ،الاهجلحزًت والٟغوؿُت.
كيفية اعداد البحث للنشر:
ً٨خب ٖىىان البدث باللٛخحن الٗغبُت وؤلاه٩لحزًت ،وحٗغٍ ٠مىحؼ بالباخث واإلااؾؿت الٗلمُت التي ًيخمي الحها.

عىىان حهت الباخث:
–اإلالخو الخىُٟضي باللٛت الٗغبُت ؤلاه٩لحزًت ،زم ال٩لماث اإلاٟخاخُت في هدى زمـ ٧لماث٦ ،ما ً٣ضم اإلالخو -بجمل ٢هحرة ،
ص٣ُ٢ت وواضخت ،بلى حاهب بق٩الُت البدث الغثِؿُت ،والُغ ١اإلاؿخسضمت في بدثها والىخاثج التي جىنل الحها البدث.
 جدضًض مك٩لت البدث ،ؤَضا ٝالض ا عؾت وؤَمُتها ،وط٦غ الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جُغ٢ذ إلاىيىٕ الض ا عؾت ،بما في طل٪
ؤخضر ما نضع في مجا ٫البدث ،وجدضًض مىانٟاث ٞغيُت البدث ؤو ؤَغوخخه ،وي٘ الخهىع اإلاٟاَُمحي ،جدضًض ماقغاجه
الغثِؿُت ،ون ٠مىهجُت البدث ،وجدلُل الىخاثج والاؾخيخاحاث .
٦ ما ًجب ؤن ً٩ىن البدث مغٞى٢ا ب٣اثمت بِبلُىٚغاُٞت ،جخًمً ؤَم الم ا عح٘ التي اؾدىض بلحها الباخث ،بياٞت -بلى اإلاغاح٘
ألاؾاؾُت التي اؾخٟاص مجها ولم ٌكغ بلحها في الهىامل ،وجظ٦غ في ال٣اثمت بُاهاث البدىر بلٛتها ألانلُت) ألاحىبُت (في خا ٫الٗىصة
بلى ٖضة مهاصع بٗضة لٛاث.
 ؤن ًخُ٣ض البدث بمىانٟاث الخىزُ ٤و٣ٞا لىٓام ؤلاخاالث اإلاغحُٗت الظي ٌٗخمضٍ ”اإلاغ٦ؼ الضًمى٢غاَي الٗغبي” في ؤؾلىب
٦خابت الهىامل وٖغى اإلاغاح٘.
 حؿخسضم ألاع٢ام اإلاغجٟٗت ًٖ الىو للخىزُ ٤في متن البدث ،وٍظ٦غ الغ٢م واإلاغاح٘ .
 جغجب ؤع٢ام اإلاغاح٘ في ٢اثمت اإلاغاح٘ بالدؿلؿل ،وطل ٪بٗض مغاٖاة جغجُبها هجاثُا في ال٣اثمت خؿب اؾم اإلاال ٠و٣ٞا لالحي: بطا ا ٧ان اإلاغح٘ بدثا في صوعٍت:بؾم الباخث) الباخثحن (ٖىىان البدث و اؾم الضوعٍت ،ع٢م اإلاجلض ،ع٢م -الٗضص،ؤع٢امالهٟداث ،ؾىت اليكغ.
 بطا ٧ان اإلاغح٘ ٦خابا ،اؾم اإلاال )٠اإلاالٟحن(ٖ ،ىىان ال٨خاب ،اؾم الىاقغ وبلض اليكغ ،ؾىت اليكغ- . بطا ٧ان اإلاغح٘ عؾالت ماحؿخحر ؤو ؤَغوخت ص٦خى ا عٍ ٨ً:خب اؾم ناخب البدث ،الٗىىانً ،ظ٦غ عؾالت- ماحؿخحر ؤو ؤَغوخت ص٦خى ا عٍ بسِ ماثل ،بؾم الجامٗت ،الؿىت. -بطا ٧ان اإلاغح٘ وكغة ؤو بخهاثُت ناصعة ًٖ حهت عؾمُت ٨ً:خب بؾم الجهتٖ ،ىىان الخ٣غٍغ ،ؤع٢ام -الهٟداث ،ؾىت اليكغ.
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ًتراوح ٖضص ٧لماث البدث بحن  2000و ٧ 7000لمت ،وللمجلت ؤن هدكغ بدؿب ج٣ضي ا عتها ،وبهىعة اؾخثىاثُت،
بٌٗ البدىر والضعاؾاث التي جخجاوػ َضا الٗضص مً ال٩لماث.
ًخم جيؿُ ٤الىع٢ت ٖلى ُ٢اؽ ) ، (A4بدُث ً٩ىن حجم وهىٕ الخِ ٧الخالي:
هىٕ الخِ في ألابدار باللٛت الٗغبُت َىSimplified Arabic
حجم ٚ 16ام ٤باليؿبت للٗىىان الغثِـ ٚ 14 ،ام ٤باليؿبت للٗىاوًٍ الٟغُٖت ،و ٖ 14اصي باليؿبت لدجم اإلاتن.
–حجم ٖ 11اصي للجضاو ٫وألاق٩ا ، ٫وحجم ٖ 9اصي باليؿبت للملخو والهىامل.
–هىٕ الخِ في ألابدار باللٛت الاهجلحزًت  ، Times New Romanحجم ٚ 14ام ٤باليؿبت للٗىىان الغثِـ.
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فه ـــرس احملتويـــات :
الباخث (ًً)

01

02

03

د /حىٍذة خمضاوي

أفشج خعً دمحم ألاطشػ
عطُت اخمذ عطُت
العىٍذ

د /سلا ؼىادسة

04

كشٍفاث الضَشة
عثماوي خبِب

05

د /مىصاي بالٌ
د /لبُذ عماد

06

د /حم ـزة خميــل الخـدام

عىىان الذساظت

الففذ
ة

اإلالاسباث الىظشٍت لألمً:
"مً ألامً اللىمي ئلى ألامً ؤلاوعاوي"
Theoretical approaches to security: From national to
human security

25-08

جدذًذ مجاالث الفالخُت البدشٍت بحن لُبُا وجشهُا مً
مىظىس الىاكع واللاهىن
Research Title: Determining the fields of LibyanTurkish maritime competence between reality and
law

43-26

لهجشة الغحر الؽشعُت في مىطلت العاخل ؤلافشٍلي واوعياظاتها على
ألامً في اإلاخىظط
Illegal migration in the Sahel and its implications for security in
the Mediterranean

60-40

لشوسة بىاء همىرج حعلُمي للتربُت الجيعُت في اإلاإظعاث
الخعلُمُت
Subject :The Necessity To Build an Educational Model for
Sex Education in Educational Institutions

75-61

ٖىىان اإلا٣ا:٫الجِل البرًخىعي و ؤلاهخ٣ا ٫الؿلُىي في ألاهٓمت الهجُىت.
Pretorian army and authoritarian transition in hybrid systems

87-76

الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في الخغب ٖلى ٚؼة ٖام ( 2008
ON PSYCHOLOGICAL OPERATIONS IN THE WAR ISRAELI
GAZA IN 2008
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Theoretical approaches to security: From national to human security

ملخق:
ألامً ٦مهُلر و٦مٟهىم ٢ضًم ٢ضم ألا٩ٞاع الؿُاؾُتٖ ،غ ٝحملت مً الخُىعاث في صاللخه بازخال ٝألاػمىت
والٗهىعّ ،ؤما الضعاؾاث ألامىُت ٞلم جٓهغ ٦د٣ل مؿخ٣ل يمً ؤصبُاث الٗال٢اث الضولُت بال في الٗكغٍخحن ألازحرجحن مً
ً
ال٣غن الٗكغًٍٞ ،هي ٍه ٌ
خاج إلاجمىٖت مً الخُىعاث التي خهلذ ٖلى مؿخىي الضعاؾاث الاؾتراجُجُت -التي ٧اهذ مغاصٞت
لها في البضاًت ،-والتي بضؤث م٘ جهاًت الخغب الٗاإلاُت ألاولى.
ّبن الى٣اف خى ٫حٗغٍ ٠مٟهىم ألامً ْهغ م٘ زماهُيُاث ال٣غن الٗكغًٍ ،زم اػصاص في الدؿُٗيُاث مىه ،وؤزظ
ق٩له في بَاع مغاحٗت بق٩الُت الضعاؾاث الاؾتراجُجُت التي جدهغ مٟهىم ألامً في الجاهب الٗؿ٨غي ،وم٘ جهاًت الخغب
الباعصة حؿاعٕ وجحرة الٗىإلات وْهىع مىحت تهضًضاث حضًضةْ ،هغث الخاحت بلى جىؾُ٘ مٟهىم ألامً وُ٢اٖاجه ،وبٖاصة
الىٓغ في مىيىٖه اإلاغحعي.
مً َىاً ،داوَ ٫ظا اإلا٣ا ٫الخإنُل هٓغٍا إلاٟهىم ألامً ًٖ َغٍٖ ٤غى ؤَم ما خهل مً مغاحٗاث هٓغٍت لهظا
اإلاٟهىم والى٣اقاث بحن هٓغٍاث الٗال٢اث الضولُت (الىيُٗت وما بٗض الىيُٗت) خىله ،التي ؾاَمذ ٖلى ّ
حٗضصَا
وازخالٞها في جُىٍغ البدث في مجا ٫الضعاؾاث ألامىُت.
اليلماث اإلافخاخُت :ألامً؛ الضعاؾاث ألامىُت؛ اإلا٣اعباث الىيُٗت؛ اإلا٣اعباث ما بٗض الىيُٗت.
Abstract:
Security as a term and a concept as old as political ideas, defined a number of developments in its
significance in different times and ages. While security studies did not appear as an independent field in
the literature of international relations only in the last two decades of the twentieth century, As a result of
a range of developments at the level of strategic studies - which was initially synonymous with it -, it
began with the end of the First World War.
The discussion on defining the concept of security emerged in the 1980s and then increased in
the 1990s. It took shape in the context of reviewing the problem of strategic studies that limited the
concept of security on the military side. At the end of the Cold War, The acceleration of globalization and
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a new wave of threats, the need to expand the concept of security and its sectors, and to reconsider in its
referent objects, has emerged.
So, this article is an etymological research attempt that investigate theoretically the most
important theoretical review about concept of security and debates between theories of international
relations (positivism and post-positivism) on this concept, which contributed to multiplicity and
difference in the development of research in the field of security studies.
Keywords: Security; Security studies; Positivism approaches; Post- positivism approaches

ملذمت:
بٗض الخغب الباعصة وؾ٣ىٍ حضاع بغلحن وباإلاىاػاة م٘ الخدىالث ال٨بري التي قهضتها الٗال٢اث الضولُت خهلذ
ُ
مغاحٗاث مهمت إلاٟهىم ألامً ،ؤو ٫ما َغح للى٣اف َى الىخضة اإلاغحُٗت لؤلمً وَبُٗت التهضًضاث التي جىاحههاٞ ،بٗضما
ازخٟى الٗضو الىاضر ٦ما في ٞترة الخغب الباعصة ،وْهىع مىحت تهضًضاث مخٗضصة (ا٢خهاصًت ،ز٣اُٞت ،بُئُت )...وٖابغة
للخضوص وال٣اعاث ،ال ً٣خهغ تهضًضَا ٖلى الضولت  ِ٣ٞبل ًخٗضاَا بلى مغحُٗاث ؤزغي (ؤٞغاص ،مجخمٗاث ،بوؿاهُت،)...
وؤزبذ اإلاٟهىم الخ٣لُضي لؤلمً ال٣اثم ٖلى الضولت ٧ىخضة مغحُٗت ؤؾاؾُت لؤلمً ٖضم حضواٍ ،وعجؼ ٞغيُاجه ًٖ
مىا٦بت َظٍ الٓغو.ٝ
ٞالتهضًضاث ألامىُت الجضًضة ال ج٣خهغ ٖلى الٟهم الخ٣لُضي لها بل حٗضجه لدكمل ال٣ٟغ واوٗضام الٗضالت
ؤلا٢خهاصًت ،ألامغاى ،اهتها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،جلىر البِئت وال٩ىاعر الُبُُٗت ،لترجبِ حمُٗها بمٟهىم ؤمً ؤلاوؿان
٦ىُ٣ت جدى ٫في الضعاؾاث ألامىُت مً زال ٫الاهخ٣ا ٫مً ؤمً الضولت والخضوص وألاعى بلى ؤمً ألاٞغاص.
٦ما ّؤن ٖضم زباث بصعا ٥التهضًض ٚالبا وؾغٖت حٛحرٍ بحن اإلاىيىاي والظاحي خا ٫صون جد ٤ُ٣اجٟا ١خى ٫ما
ٌك٩ل تهضًضا مً ٖضمه ،ما ؤبغػ صوع الُ٣م وألا٩ٞاع اإلاك٩لت للٗ٣اثض ألامىُت للضو ٫في ج ٠ُُ٨ؾلى٧اتها وؾُاؾاتها
ألامىُت ،مً َىا ٧اهذ الخاحت إلٖاصة نُاٚت مٟهىم ألامً والبدث ًٖ م٣اعبت ج٩ىن ؤ٦ثر هطجا وجُٟ٨ا م٘ مؿخجضاث
البِئت ألامىُت الٗاإلاُت الجضًضة.

اإلادىس ألاوٌ :حعشٍف ألامً والذساظاث ألامىُــت:
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 -1حعشٍفاث ألامً وألامً اللىمي/الىطني:
ًخمحز ألامً -مثله مثل اإلاٟاَُم ألازغي في مجا ٫الٗال٢اث الضولُت -بٛمىيه ،وبُٛاب ؤلاحمإ بحن الباخثحن
واإلاسخهحن خى ٫حٗغٍٟه ومٗىاٍ ،وخؿب باعي بىػان ( ٞ – )Barry Buzanؿمخه ألاؾاؾُت ؤهه "زالفي ؤو ُمخىاػٕ خىله
 ،i"Contestableوبن ٧ان ٖاصة ما ًُخم الخمُحز بحن مهُلخي الضٞإ طو اإلاٗجى الٗؿ٨غي ،وألامً الظي ًخٗل ٤باألخغي
بالخُاة الضازلُت للضوّ ،٫
ٞةن طل ٪ال ًٟ٨ي لٟهم صاللت َظا اإلاٟهىم في الٗال٢اث الضولُتّ .
ٌٗض حٗغٍ ٠باعي بىػان لؤلمً
مً ؤ٦ثر الخٗغٍٟاث جضاوال في ألاصبُاث ألامىُت" :بإهه جىانل الخدغع مً التهضًض
ً ،ii"Threat
بىاء ٖلى َظا الخٗغًٍ ٠دضر بحمإ وؿبي خى ٫حٗغٍ ٠ألامً ٖلى ؤهه "خالت ٌُٛب ٞحها الخُغ والتهضًض.

"The Pursuit of freedom from

ُ
م٘ جهاًت ال٣غن الثامً ٖكغ ،ؤ ْؾ ِى َض ألامً للضولت ٦ماؾؿت بوؿاهُت حؿخلؼم اؾخٗما ٫الىؾاثل الٗؿ٨غٍت
والضبلىماؾُت ،وؾاَمذ الثىعة الٟغوؿُت (  )1799-1789في الخإُ٦ض ٖلى ّؤن ؤمً ألاٞغاص/اإلاىاَىحن مخًمً ومدخىي في
ألامً ال٣ىمي/الىَجي ،وؤنبذ ألامً قغَا للضولت بم٣خطخى الخ٣الُض اللُبرالُت ،خُث ال ًم ً٨لؤلٞغاص ؤن ً٩ىهىا آمىحن بال
بطا ٧اهذ الضولت آمىت  ،iiiؤي ؤنبذ ألامً مغجبُا بالضولت ٦إصاة خماًت ومغحُٗت ؤمىُت في الى٢ذ طاجه ،وَى هٟـ الُغح
الظي ّ
٢ضمخه هٓغٍت الٗ٣ض الاحخمااي لجان حا ٥عوؾى ( )Jean- Jacques Rousseauالتي ؤ٦ضث جبُٗت ألامً للضولت.
الاهخ٣ا ٫مً ٨ٞغة الضٞإ بلى ٨ٞغة ألامً ال٣ىمي ٧ان في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت م٘ جـإؾِـ الهُئت اإلاغ٦ؼٍت
لالؾخسباعاث ( iv)CIAوو٧الت ألامً ال٣ىمي ( v)NSAؾىت ٦ ،1947ىدُجت لالَخمام اإلاتزاًض بةٖاصة جىُٓم الهُئاث واإلاهالر
طاث الٟ٨اءة في مجا ٫ألامً والضٞإ الىَىُحن و٦ظا الىْاث ٠اإلاغجبُت بماؾؿت الضولت وبُ٣إ الضٞإ ،خُث ؤنبذ
حٗبحر ألامً ال٣ىمي مخضاوال في الخُاباث الؿُاؾُت ،مخًمىا في الى٢ذ طاجه مهالر الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت
الٗؿ٨غٍت ،الا٢خهاصًت والؿُاؾُت ٖلى الهُٗضًً الضازلي والخاعجي.vi
ُٖغ ٝمٟهىم ألامً ال٣ىمي ألو ٫مغة ؾىت  1952مً َغ ٝؤعهىلض وولٟغػ (  )Arnold Wolfersفي م٣ا ٫له بٗىىان
"ألامً ال٣ىمي ٦غمؼ ٚامٌ  ،"National Security as an ambiguous symbolعؤي ُٞه ؤهه "بمٗجى مىيىاي ،ألامً
ًِ٣ـ ُٚاب التهضًضاث يض الُ٣م اإلاغ٦ؼٍت ،ؤما بمٗجى طاحيٞ ،هى ٌكحر بلى ُٚاب الخى ٝمً ؤن ج٩ىن َظٍ الُ٣م مدل
هجىم" .viiوباليؿبـت لهاوـ مىعٚاهخى ( )Hans Morgenthauألامً ال٣ىمي "َى ما ٌؿاَم في خماًت وخضة ؤلا٢لُم الىَجي
وماؾؿاجه" .viiiوٍغي ٧ل مً ٞغاه ٪جغاجي (  )Frank Tragerوٞغاه ٪ؾُمىوي (ّ )Frank Simonieؤن "ألامً ال٣ىمي َى طل٪
الجؼء مً الؿُاؾت الخ٩ىمُت التي َضٞها اإلاغ٦ؼي َى بجاخت الٓغو ٝالىَىُت والضولُت اإلاىاؾبت لخماًت واهدكاع الُ٣م
الىَىُت الخُىٍت يض الخهىم اإلاىحىصًً ؤو اإلادخملحن"  .ixؤما باعي بىػان ٞحري ؤهه "باليؿبت لؤلمً ،الى٣اف ًضوع خى٫
ُُٟ٦ت الخسلو ؤو الخدغع مً التهضًض ،ؤما في ؾُا ١الىٓام الضوليٌ ،كحر ألامً بلى ٢ضعة الضو ٫واإلاجخمٗاث ٖلى الخٟاّ
ٖلى زهىنُت َىٍتها وجماؾ٨ها الىُْٟي".x
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وٖلى الٗمىمً ،ب٣ى حٗغٍ ٠ؤعهىلض وولٟغػ ؤ٦ثر الخٗاعٍٖ ٠ملُت/بحغاثُت ألهه ألاعيُت التي اٖخمضث ٖلحها
صعاؾاث ؤزغي َو َّؾ َٗذ مجا ٫البدث في ألامً في اججاَحن لٟهم مؿاثل ؤزغي ٚحر ٖؿ٨غٍت ،وٞىاٖل ؤزغي ٚحر صولخُت.
٦ما ؤهه ًٟخذ اإلاجا ٫لدؿائالث ٖضًضة مجها :ما َى مىيىٕ ألامً (ؤي الىخضة اإلاغحُٗت له) الظي ًيبػي ؤن ًدمي ُ٢مه
اإلاغ٦ؼٍت؟ َل َى الضولت؟ ؤو الٟغص؟ ؤو الاوؿاهُت؟ ما هي التهضًضاث التي ًجب ٖلى الىخضة اإلاغحُٗت لؤلمً ؤن جدمي
هٟؿها مجها بىجاح بطا ؤعاصث ؤن جًمً ؤمجها؟ َل هي تهضًضاث ٖؿ٨غٍت؟ ا٢خهاصًت؟ بُئُت؟ َىٍدُت؟َ ،ل َظٍ
التهضًضاث مىحىصة مىيىُٖا ؤو طاجُا؟ وٖبر ؤي ٖملُت ؾُاؾُت وٖبر ؤي زُاب ًهبذ ٌ
تهضًض ما عَاها ؤمىُا؟ ،ما هي
الُ٣م التي ججب خماًتها؟ ب٣اء الضولت؟ الغٞاَُت الا٢خهاصًت؟ الهىٍت الث٣اُٞت؟ الخغٍاث ألاؾاؾُت؟
َظٍ ألاؾئلت مسخلٟت بازخال ٝؤلاَاع الىٓغي ّ
اإلاخبجى.

 ...xiؤلاحاباث ًٖ

 -2وؽأة الذساظاث ألامىُت" :مً الاظتراجُجي ئلى ألامني":

ً
بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت ،بضؤث الضعاؾاث ألامىُت في الهٗىص ٦مغاص ٝللضعاؾاث الاؾتراجُجُت وم٨دؿبت

قغُٖتها مً ًٞاج٘ الخغب وال٩ىاعر التي زلٟتها ؾُما ؤزغَا الؿلبي الىزُم ٖلى اإلاضهُحن ،ما ؤٞطخى بلى جُىٍغ الضعاؾاث
ألامىُت التي جغ٦ؼث في بضاًاتها ؤؾاؾا ٖلى ٖىا٢ب اؾخٗما ٫ألاؾلخت بما ٞحها الىىوٍت ،وهخج ًٖ َظٍ الى٣اقاث مجمىٖت
صعاؾاث خىّ ٫
الغصٕ ،مساَغ الخهُٗض الٗؿ٨غي ،مغا٢بت وهؼٕ الدؿلر ،...وجم جُىٍغ مٟهىم "ألامً الجمااي"  ،xiiلً٨
َظٍ الضعاؾاث ٧ان جىحهها ٖؿ٨غٍا بدخا .مً ؤقهغ م٨ٟغي َظٍ اإلاغخلت َغػ ،عاًذ (  ،)Wrightوولٟغػ وآزغون.
زال ٫الخغب الباعصة ،ؾُُغ الخ٨ٟحر ألامجي الىا٢عي ؤؾاؾا ٖلى الضعاؾاث ألامىُت الظي ٢ام ٖلى بم٩اهُت خغب
ّ
هىوٍت بحن الاجداص الؿىُٞاحي والىالًاث اإلاخدضة ،و٢ض مثلذ مٟاَُم "الغصٕ"" ،الًغبت ألاولى" و"الخضمحر اإلاخباص ٫ألاُ٦ض"
حؼءا مً معجم الىاُٗ٢حن ألامجي .xiiiبالىدُجتّ ،
َىع الباخثىن صعاؾاث جغج٨ؼ ٖلى ج٣ىُاث اؾخيباَُت حؿعى بلى جى ٘٢ما
ؾُ٣غعٍ الُغ ٝآلازغ ،مثل هٓغٍاث اإلاباعٍاث والغصٕ ،...والتي اعج٨ؼث ٖلى جىاػن ال٣ىي (مغاص ٝلخىاػن الغصٕ) ٦ xivإصاة
لخد ٤ُ٣ألامً.
صزلذ الضعاؾاث ألامىُت في مغخلت جغاح٘ مىظ مىخه ٠ؾىىاث الؿخِىُاث مً ال٣غن الٗكغًٍ ،في ْل عجؼ
هٓغٍت الغصٕ ًٖ جٟؿحر والخيبا بهؼٍمت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت في الُٟدىام؛ والخد ٤٣مً ّؤن الخىاػن الاؾتراجُجي

الىىوي ال ًمل ٪جإزحرا ٗٞاال في بصاعة ألاػماث ،وبالخالي زُإ ٞغيُت ّؤن اللجىء بلى الؿالح الىىوي خل ّ
ٗٞا ٫لخد ٤ُ٣ألامً.
مىظ مىخه ٠ؾىىاث الؿبُٗيُاثٖ ،غٞذ الضعاؾاث ألامىُت مغخلت اهبٗار ونٗىص حضًض اعجبِ زانت باهتهاء

خغب ُٞدىام وْهىع بٌٗ اإلااؾؿاث الٗلمُت اإلاخسههت في صعاؾت ألامً مثل "ماؾؿت ٞىعص" ( ،)Foundation Ford
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و٦ظا بنضاع مجلت "ألامً الضولي" (  .)National Securityوحٗؼػ َظا الهٗىص مُل٘ الثماهُيُاث ؤًً خضزذ ُمغاحٗاث
للمؿلماث واإلا٣اعباث اإلاؿُُغة في هٓغٍاث الٗال٢اث الضولُت آهظا.xv٥
ُ
وم٘ جهاًت الخغب الباعصة وبٓهىع ٦خاباث وم٣اعباث ما بٗض الىيُٗت اإلاغ ٍاحٗت للم٣اعباث الخ٣لُضًت ،و ٘٢هىٕ مً
الثىعة في مجا ٫الضعاؾاث ألامىُت خُىما ؤزظ الباخثىن وناوٗى الؿُاؾت ًبخٗضون ًٖ اإلا٣اعبت الخ٣لُضًت وجمغ٦ؼَا
الضولتي هدى مٗالجت ؤ٦ثر قمىلُت إلاٟهىم ألامً ،واججاٍ بٌٗ م٨ٟغي هٓغٍت الىٓم مثال بلى صعاؾت الترجِباث ؤلا٢لُمُت
ألامىُت الىاقئت في آؾُا وؤوعوبا٦ ،xviما ْهغث وحهت هٓغ ؤ٦ثر عاصً٩الُت جضٖى بلى ّؤن ألامً ًجب ؤن ًُىٓغ بلُه بُغٍ٣ت
قاملت جًم ؤلاوؿاهُت حمٗاء وال ج٣خهغ ٖلى الضو ،ِ٣ٞ ٫وجغ٦ؼ ٖلى مهاصع التهضًض اإلاسخلٟت ولِـ ٖ ِ٣ٞلى
التهضًضاث الٗؿ٨غٍت يض الضو.xvii٫
اإلادىس الثاوي :ألامً لمً اإلالاسباث الىلعُت (الىاكعُت)" :الذولت همشحعُت؛ الفىض ى هىظام واإلاعملت ألامىُت
هىدُجت"
ً
ؾُُغة ً
وجإزحرا في ٞترة الخغب الباعصة،
حٗخبر اإلا٣اعبت الىاُٗ٢ت لؤلمً ٦إبغػ همىطج ًٖ اإلا٣اعباث الىيُٗت وألا٦ثر

ّ
خُث جغ٦ؼ ٖلى الضولت طاث الؿُاصة ٧ىخضة مغحُٗت للىٓام الضولي ،وَٗجي ألامً و٣ٞها ٢ضعة الضولت ٖلى الخٟاّ ٖلى

ب٣ائها ،وؾُاصتها ،في مىاحهت ؤي تهضًض زاعجي ،ويمان اؾخ٣اللها الؿُااخي ،يمً هٓام صولي ًخمحز بالٟىضخى وبُٛاب
خ٩ىمت مغ٦ؼٍت ،xviiiباالٖخماص ٖلى ال٣ىة ،وبك٩ل ؤؾااخي ال٣ىة الٗؿ٨غٍت.xix
بط ًمثل الىاُٗ٢ىن اإلاىٓىع ألا٦ثر صٞاٖا ًٖ ٨ٞغة اٖخباع ألامً مً نمُم اَخمام ونالخُاث الضولت وخضَا،
ؤي ّؤن مٟهىم ألامً الىَجي ًغجبِ مباقغة بالضولت ،خُث ًُٟؿغ ألامً ٖلى ؤهه ؤمً الضولت يض ألازُاع والتهضًضاث
الخاعحُت ،وال ًم ً٨يمان َظا ألامً بال بؼٍاصة ال٣ضعاث الٗؿ٨غٍت الىَىُت ،وب٢امت جدالٟاث ٖؿ٨غٍت صولُت يمً
الترجِب الىىوي الٗالمي ،وَى مٟهىم ٌٗ٨ـ الخدضًاث ألامىُت في ْل الترجِب الٗالمي زىاجي الُ٣بُت.xx
ًىُل ٤الخهىع الىا٢عي مً مؿلمت الُبُٗت الٟىيىٍت للىٓام الضولي ،بمٗجى ٖضم وحىص ؾلُت مغ٦ؼٍت ٢اصعة
)ّ (Kenneth Waltz
ٖلى يبِ ؾلى ٥الضولت ،وفي ْل َظٍ الٟىضخى ًُ ّ
بإن ألامً َى الهض ٝألاو٫
٣غ ُ٦ىِث والتز
وألاؾمى ،لٖ ِ٣ٞ ً٨ىضما ً٩ىن ب٣اء الضو ٫واؾخمغاعٍتها مًمىها ٖ ،xxiىضَا ؾدبدث ًٖ جد ٤ُ٣ؤَضا ٝؤزغي مثل:
الاؾخ٣غاع ،الهضوء ،الغبذ وال٣ىة.xxii
في َظٍ الخالت ًهبذ الىٓام الضولي مُضان نغإ حؿعى ُٞه الضو ٫لخد ٤ُ٣ؤمجها ٖلى خؿاب ؤمً
وجخدى ٫الٗال٢ت بُجها بلى مباعاة نٟغٍت ٞ "Zero Sum Game " xxiiiحها مهؼوم ومىخهغ (مً ُمىُلٖ ٤ىضما ج٨ؿب صولت

ححراجها،

َىا ٥صولت ؤزغي ٢ض زؿغث ،وٖىضما جهبذ صولت ؤ٢ىي َىا ٥ؤزغي ٢ض ؤنبدذ ؤيٗ.)٠
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الٟىيىٍت اإلاىاٞؿت ومىُ ٤الاٖخماص ٖلى الظاث "  ،"Self-help/ Chacun pour soiبظلٞ ٪ةن الضو ٫ج٩ىن مجبرة ٖلى
جدهُل الخض ألاصوى مً ال٣ىة لخداٖ ٔٞلى ب٣ائها.xxiv
ٟٞي ٖالم ًخ٩ىن مً وخضاث مخىاٞؿت وحؿىصٍ ٖضم الث٣ت بحن الضو ٫وٍد٨مه مبضؤ "٧ل لىٟؿه"ٞ ،ةن الؿعي
ّ
للخهىٖ ٫لى ال٣ىة ٌؿخمغ في م٣ابل الكٗىع بالالؤمً والتهضًض مً الُغ ٝآلازغ ،ما ًيخج ٖىه مًٗلت ؤمىُت" Security
 ،xxv"dilemmaوالتي جدضر ٖجها حىن َغػ ) (John Herzفي زمؿُيُاث ال٣غن الٗكغًٍ  ،xxviب٣ىله" :بجها مٟهىم بيُىي،
ج٣ىص ُٞه مداوالث الضو ٫للؿهغ ٖلى مخُلباتها ألامىُت بضا ٘ٞالاٖخماص ٖلى الظاث وبهغ ٝالىٓغ ًٖ م٣انض َظٍ
اإلاداوالث بلى اػصًاص حٗغى صو ٫ؤزغي للخُغ ،خُث ّؤن ٧ل َغًٟ ٝؿغ ؤلاحغاءاث التي ً٣ىم بها آلازغون ٖلى ؤجها حك٩ل
زُغا مدخمال" ،xxviiؤي ؤن جد ٤ُ٣ؤمً الضولت (ؤ) ًاصي بلى خالت الؤمً الضولت (ب) ،وطل ٪هدُجت حؿلر ألاولى (ؤ) وؾبا٢ها
هدى الدؿلر ،ما ًاصي بلى يٗ ٠الثاهُت (ب) واه٨كاٞها ؤمىُا لٗضم امخال٦ها الخ٨ىىلىحُا الٗؿ٨غٍت الخضًثتٞ ،دؿعى
هي ألازغي (ب) بضوعَا بلى جدؿحن ٢ضعاتها الضٞاُٖت وػٍاصة ؤلاهٟا ١الٗؿ٨غي ،لظل ٪الضولت (ؤ) جخإ٦ض مً صخت جسىٞاتها
التي صٗٞتها في البضاًت إلاًاٖٟت الدؿلرٞ ،خ٣ىم بضوعَا بؼٍاصة ٢ضعاتها الٗؿ٨غٍت ،لخس ٌُٟالؤمجها ،ما ٌؿخٟؼ الضولت
(ب) وٍ٣ىصَا بلى ٗٞل مًاص ،مما ًُ ّىلض ّ
صوامت مً الٟٗل وع ّص الٟٗل ،واػصًاص مساو ٝالُغٞحن هدُجت للك ،٪الغٍبت،
وٖضم ال٣ضعة ٖلى الخإ٦ض مً الىىاًا الخُ٣ُ٣ت و٢ضعاث ٧ل صولت .وَى ما ؤؾماٍ َغبغث باجغُٞلض ( )Herbert Butterfield
ّ
"بالخى ٝالهىبؼي" ،xxviiiزم بن الكٗىع باوٗضام ألامً ًثحر صوعة الالاؾخ٣غاع الظي ًم ً٨ؤن ًاصي بلى ُ٢ام الخغب .xxix
ّ
ّبن الىاُٗ٢حن باٖخماصَم ٖلى ُمؿلمت الٟىضخى ؤَملىا اإلاؿخىٍاث ألازغي لؤلمً وخهغوَا في مؿخىي واخض َى
اإلاؿخىي الٗالمي الظي ًُٓهغوهه ٖلى ؤهه خالت "خغب ال٩ل يض ال٩ل" ،ؤو ما ٌُٗغ" ٝبالٟىضخى الهىبؼٍت"  .xxxوبهظا ٣ٞض ل٣ي
ّ
الُغح الىا٢عي لؤلمً اٖترايا مً َغ ٝالٗضًض مً صاعاخي ألامًٞ ،داحت الضولت لؤلمً ؤنبدذ جخُلب الخهضي ل٩ل
ّ
مهاصع الايُغاب والالاؾخ٣غاع في الىٓام الضولي ،ما ص ٘ٞباإلاىٓغًٍ الىاُٗ٢حن هٟؿهم بلى مغاحٗت ألامً وبٖاصة الىٓغ في
مٟهىمه الخ٣لُضي ،ومً ؤبغػَم باعي بىػان.
زالثا :ئظهاماث مذسظت هىبنهاحً" :اإلافهىم اإلاىظع لألمً :أهثر مً ععىشي ،أهثر مً دولتي"
حٗخبر مضعؾت ٧ىبجهاحً لضعاؾاث الؿالم  "Copenhagen Peace Research Institute" xxxiوعاثضَا اإلا٨ٟغ
ً
البرًُاوي باعي بىػان مً ؤو ٫اإلاؿاَمحن في جىؾُ٘ وحٗمُ xxxii ٤مٟهىم ألامً ،مؿخمضة ؤ٩ٞاعَا وؤنىلها الخىٓحرًت مً
٦خاب بىػان "الىاؽ ،الضو ٫والخى"ٝ

xxxiii

"People States and Fear: An Agenda for International Security

" Studies in the Post-Cold War Eraالهاصع ٖام .1991
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ً
مؿٗاّ ،
وؤن الٟاٖلحن ًجزٖىن بلى بَما ٫زُاع
جىُل ٤هٓغة مضعؾت ٧ىبجهاحً لؤلمً ٖلى اٖخباعٍ ٢بل ٧ل شخيء
ُ
الخٟاوى والدؿىٍاث الؿلمُت بهضّ ٝ
جبجي مؿاع ألامىىت " ،"Securitization Processوَى مؿاع جغج٨ؼ ؤؾؿه ٖلى حٗغٍ٠
طاحي للتهضًض يض الب٣اء  .xxxivبمٗجى آزغ ًُ٣هض بها (ألامىىت)":الؿُا ١الخُابي الظي مً زالله ًُبجى ؤلاصعا ٥الخظاجاوي
ّ
صازل الجماٖت الؿُاؾُت لخماًت ُ٢م مىيىٕ مغحعي مً تهضًض مىحىص ٖبر الضٖىة الجساط الخضابحر الاؾخثىاثُت للخٗامل
م٘ َظا التهضًض".xxxv
وفي اٖخ٣اص وٍٟغ ٞةن مؿإلت احخماُٖت جهبذ عَاها/مك٩لت ؤمىُت بًٟل ٢ىة نُٛت ومًمىن زُاب ؾُااخي
احخمااي للىسبتّ ،
ًبرع قغُٖت اؾخسضام وؾاثل ٢ض ج٩ىن في خ٣ُ٣ت ألامغ حؿلُُت  ،xxxviوٍ٣ى ٫ؤهه بةم٩ان ال٣اثمحن ٖلى
ّ
،xxxvii
الىٓام جىُْ ٠مك٩لت ألامً ألٚغاى مُٗىت ،خُث ًخم حٗل مؿإلت ما مك٩لت ؤمىُت إلاا حٗخبرَا الىسب ٦ظل٪
ُٞهبذ ّ
الخظعٕ بمك٩لت ألامً لخضمت مهالر شخهُت وؾُاؾُت مُٗىت٦ ،ما جمثل اإلاٗالجت ألامىُت ججاوػا للخُىاث
الضًم٣غاَُت في نى٘ ال٣غاع وقٟاُٞخه.xxxviii
ل٣ض خاو ٫بىػان ببغاػ صوع زُاب ألامىىت وجىُْٟه لٟهم الاوٗ٩اؾاث اإلااؾؿاجُت ألي ّ
جدى ٫في الؿُاؾاث
الٗامت الىَىُت لهالر بيٟاء الُاب٘ ألامجي ٖلى ً٢اًا مُٗىت ،هخج ٖىه ْهىع ما انُلر ٖلُه "باإلاًٗلت ألامىُت
اإلاجخمُٗت" ،وَى ما ًاصي ٖلى اإلاضي الُىٍل بلى آزاع ٖ٨ؿُت ،بط ّؤن ٖضم مماعؾت ع٢ابت مجخمُٗت ٖلى ؤٚلب الً٣اًا
اإلاؿِؿت بظ َٗت ؤمىىتهاٌ ،ؿاَم في ّ
جبجي زُاعاث ال جدٓى بالضٖم والترخُب لضي اإلاجخم٘ ،ما ًازغ في اؾخ٣غاعٍ في الجهاًت.
ع
وبظلٞ ،٪ةن ألامىىت التي ّ
جم حؿىٍ٣ها ٦ألُت لخماًت اإلاجخم٘ ؾُ٩ىن لها آزاع ٖ٨ؿُت في خالت اإلابالٛت في اؾدثماع زُاب
ّ
ألامىىت في ٚحر مدله .وَىا ا٢ترح بىػان هؼٕ الُاب٘ ألامجي ًٖ الً٣اًا "الالؤمىىت" "٦ xxxix"Desecuritizationدل م٣ترح
للمك٩ل الؿاب٩ً ،٤ىن ُٞه اإلاجخم٘ اإلاضوي مً بحن ٞاٖلي الؿُاؾت الٗامت ،وٟ٦اٖل مداًض مبضثُا ألا٦ثر ٢ضعة ٖلى
حل الً٣اًا اإلاُ ّ
ؿِؿت ّ
مماعؾت حٗبئت قبُ٨ت ،إلٖاصة ّ
لخحز الؿُاؾت الٗاصًت زانُت الخُغ والاؾخعجا.٫
ولخجاوػ الىٓغة الًُ٣ت في ألاهُىلىحُا اإلااصًت إلاٟهىم ألامً الخ٣لُضي ا٢ترح بىػان جدلُل مٟهىم ألامً بهُاٚت
حضًضة جخًمً جهىعا ّ
حٗضصًاُ٢ /اُٖا  ،xlما ؾمذ بةصزا ٫مىيىٖاث حضًضة مغحُٗت ؤو وخضاث جدلُل مثل :الضولي،
ؤلا٢لُمي ،اإلادلي ،اإلاجخم٘ ،ألامت ،الجماٖت والٟغص.xli
في َظا الهضص ،محز بىػان يمً مالٟه اإلاىؾىم بـ" :الكٗب ،الضو ٫والخى "ٝبحن زمؿت ُ٢اٖاث ؤؾاؾُت
ُ ّ
لؤلمً جخٟاٖل م٘ بًٗها البٌّٗ ،
٧ل مجها جدضص هُ٣ت مغ٦ؼٍت في ؤلاق٩الُت ألامىُت ،و٦ظا الُغٍ٣ت التي جغجب بها
ألاولىٍاثٞ ،هي ُمدب٨ت لخٗمل ؾىٍا في قب٨ت ٢ىٍت مً الترابَِ .ظٍ الُ٣اٖاث هي :الُ٣إ الٗؿ٨غي وٍخًمً ٢ضعاث
الدؿلر الهجىمي والضٞااي ،ومضع٧اث الضو ٫لىىاًا بًٗها ججاٍ البٌٗ آلازغ؛ الُ٣إ الؿُااخي وَٗجي الاؾخ٣غاع
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الخىُٓمي للضو ،٫هٓم الخ٩ىماث وؤلاًضًىلىحُاث التي حؿخمض مجها قغُٖتها ،باإلياٞت بلى زالزت ُ٢اٖاث ؤزغي هي:
الا٢خهاصًت ،البُئُت والاحخماُٖتٌٗ ،خبرَا بىػان ألاٖ٣ض مً خُث الخٗغٍ.xlii"٠
ّ
ًُهى ٠ألامً اإلاجخمعي "٦ "Societal Securityإَم ُ٢إ ًغ٦ؼ ٖلُه بىػان يمً اإلاٟهىم اإلاىؾ٘ لؤلمً ،وٍىبث٤
ًٖ ؤلا٢غاع بىحىص وخضاث مغحُٗت ؤزغي لؤلمً بلى حاهب الضولت .بط ّ
ٌٗغٞه بإهه" :اؾخمغاع -في ْل قغوٍ م٣بىلت
ّ
للخُىع -ؤهماٍ ج٣لُضًت للٛت والث٣اٞت و٦ظا للهىٍت واإلاماعؾاث الىَىُت والضًيُت"  ،xliiiؤي اؾخُاٖت اإلاجخم٘ الب٣اء ٖلى
ّ
م٣ىماجه جدذ ْغو ٝمخٛحرة باؾخمغاع وتهضًضاث مدخملت ،بل ؤ٦ثر مً طل ،٪الاؾخمغاعٍت في ْغو ٝم٣بىلت للخُىع،
والخٟاّ ٖلى ألاؾـ اللٛىٍت ،الث٣اُٞت والخ٣الُضًت ّ .xliv
وٖغٞه وٍٟغ بإهه٢" :ضعة مجخم٘ ٖلى خماًت َىٍخه في مىاحهت
تهضًضاث ٧امىت ؤو خُ٣ُ٣ت".xlv
مً ؤلاؾهاماث ألانُلت ألازغي إلاضعؾت ٧ىبجهاحً مٟهىمي "ألامً ؤلا٢لُمي" و"مغ٦ب ألامً ؤلا٢لُمي" ،خُث حٗىص
٨ٞغة مغ٦ب ألامً ؤلا٢لُمي "  "Regional Security Complexلباعي بىػان٢ ،ام بخُىٍغَا ُٞما بٗض م٘ ؤو ٫وٍٟغ في
٦خابهما "ألا٢الُم وال٣ىي :بيُت ألامً الضولي" " ،"Region and Power Structure of International Securityبلى "هٓغٍت
ألامً ؤلا٢لُمي" ؾىت ّ ،2003
وجبىتها مضعؾت ٧ىبجهاحً لخهبذ ً
حؼءا مً م٣اعبتها الىٓغٍت الجماُٖت لؤلمً .xlvi
ّ
َىع بىػان مٟهىم "مغ٦ب ألامً"  "Security Complex" xlviiاهُال٢ا مً ؤ٩ٞاع ٧اع ٫صوٍدل خى" ٫الجماٖاث ألامىُت"،
ً
ُوَ ّ
ٗغٞه بإهه" :مجمىٖت مً الضو ٫ج٩ىن َىاحؿها وجهىعاتها الغثِؿُت لؤلمً مترابُت بلى صعحت ّؤن مكا٧ل ؤمجها الىَجي ال
ُ ّ
دل بُغٍ٣ت مىٟهلت " .xlviiiبهُٛت ؤزغي " ّ
ً
ٖ٣الهُا ؤو ُج ّ
جد ٤٣مؿخىي مً الاعجباٍ ألامجي بحن صو ٫مىُ٣ت
ًم ً٨ؤن جدلل
ٍ
٢ابل لالهٟها ًٖ ٫ؤمً بُ٣ت الضو ٫ألازغي التي جضزل يمً بَاع ؤلا٢لُم" .xlix
ما ،خُث ًهبذ ؤمً ٧ل ٍ
صولت ٚحر ٍ
وٍىضر ّ
ّ
بإن ؤو ٫زانُت لئل٢لُمُت ؤجها طاث
واٖخمض بىػان مٟهىم مغ٦ب ألامً لخدلُل مؿإلت ألامً ؤلا٢لُمي،
ّ
ا ٥مكتر ٥مً ٢بل الٟاٖلحن للتهضًضاث واإلاساَغ ،وبظلً ٪هبذ
بىاء احخمااي ،بضٖىي ؤن البىاء ؤلا٢لُمي ًيكإ ًٖ بصع ٍ
الخيؿُ ٤ؤلا٢لُمي ٦هىٍت مكتر٦ت ،لظا ٌٗخبر بىػان ّؤن الخىاؾ ٤والخ٩امل في الىْاث ٠والُ٣م اإلاكتر٦ت  ،lباإلياٞت بلى
ً
جباَا ً
وزُ٣ا ُٞما بُجها،
الاٖخماص اإلاخباص ٫بحن مجمىٖت الضوَ ،٫ى ما ًجٗل َمىمها وَىاحؿها ألامىُت ألاؾاؾُت جغجبِ اع
مما ًاصي بلى ٖضم بم٩اهُت الىٓغ بلى ؤمً صولت بمٗؼ ًٖ ٫ؤمىن الضو ٫ألازغي ،وَى ما ً٣ىص بلى ؤلا٢لُمُت الىاُٖت
وبالخالي جاصي ألا٢لمت بلى حؿهُل مؿاع ألامىىت ،جىخُض الاوكٛاالث ألامىُت واوسجام اإلاٟاَُم الخانت بالتهضًضاث
ً
واإلاساَغ ال٣اثمت واإلادخملت ،وجهبذ الغوابِ بحن ؤلا٢لُمُت وألامً مؿإلت مخباصلت.
ٌ
ٌ
حىَغٍت حؿدىض بلى الاٖخ٣اص ّ
وٖلى َظا ألاؾاؽ ّ
َبُٗت ٖالثُ٣ت،
بإن ألامً طو
ٞةن ب٢لُمُت ألامً خؿبه هي محزة
ٍ
بط ال ًمٞ ً٨هم وبصعا ٥الؿُاؾت ألامىُت ألي صولت بمٗؼ ًٖ ٫الؿُا ١ؤلا٢لُمي وؤلاَاع الجُىؾُااخي الظي جخىاحض
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٣غ بىػان ووٍٟغ ّ
يمىه ،liiؤو صون ٞهم الخِ الضولي الٖخماص ألامً اإلاخباصٚ ٫حر ال٣ابل للخجؼثت  .liiiوفي َظا ؤلاَاع ًُ ّ
بإن
ً
مجمىٖت مً الضو ٫ؤو الىخضاث ،بل ًسخو بخل ٪التي جمخل٪
مغ٦ب ألامً ؤلا٢لُمي لِـ مىٓىعا ًم ً٨جُبُ٣ه ٖلى ؤي
ٍ
ً
ً
صعحت ٧اُٞت مً الخىا ٤ٞألامجي لخد ٤ُ٣اؾخ٣غاعَا ما ًمحزَا ًٖ بُ٣ت ألا٢الُم ألامىُت ألازغي اإلادُُت بها.liv
٦ما ٌكخمل مغ٦ب ألامً -باإلياٞت للمهالر اإلاكتر٦تٖ -لى الاٖخماص اإلاخباص ٫في مجا ٫الخىاٞـ ،خُث ًب٣ى
ً
ٌ
ٌ
بك٩ل مخباص ٫لضولخحن ؤو
ٖا ٫مً التهضًض/الخىٝ
ٍ
الٗامل ألاَم في جدضًض وحىص مغ٦ب ؤمً قٗىع حمااي بمؿخىي ٍ
ّ
ؤ٦ثر ،lvلُهبذ َظا اإلا٣ترب ٦ةَاع إلاىا٢كت الً٣اًا الٗال٣ت في ؤي مىُ٣ت  ،lviوللخٗبحر ًٖ خالت الضو٫
اإلاخًغعة باؾخمغاع
مً مٓاَغ ؤمىُت ؾلبُت ؤو بًجابُت جهضع ًٖ مىاَ ٤حٛغاُٞت مخمحزة.lvii
ل٣ض ق٩لذ بؾهاماث مضعؾت ٧ىبجهاحً خى ٫مٟهىم ألامىىت ٢اٖضة ٨ٞغٍت لضعاؾاث الخ٣ت جبيذ هي ألازغي
٨ٞغة بىاء التهضًض والُاب٘ الخظاجاوي لؤلمًَ ،ظٍ الضعاؾاث هي باألؾاؽ الضعاؾاث الى٣ضًت التي جهى٦ ٠خُاع زالث في
الضعاؾاث ألامىُت ،هٓغا لئلياٞاث والازخالٞاث التي محزث م٣اعبتها لؤلمً م٣اعهت باإلا٣اعباث الؿاب٣ت.
سابعا :اإلالاسبت الىلذًت (ما بعذ الىلعُت) لألمً :جلىٍن اإلاشحعُت الذولخُ ــت  ...هدــى "أمً ئوعاوي"
ّ
ّ
ّ
مغ٦ؼٍحن َما م٣اعبت ٧ل مً ُ٦ث ٦غوػ (Keith
حؿُٗيُاث ال٣غن الٗكغًٍ اججاَحن
جًم الضعاؾاث الى٣ضًت في
ّ
اإلاخٗل٣ت بازتزا ٫ألامً في الجاهب الٗؿ٨غيّ ،
وج٣غ
) ،Krauseوماً٩ل وٍلُامؼ ) (Michael Williamsالتي جيخ٣ض الضعاؾاث
بًغوعة ب٢دام الٟغص ،الجماٖت ،والهىٍت ،وحصجُ٘ ال٨ٟغ الخٗضصي واإلا٣اعباث اإلاخىىٖت lviii؛ باإلياٞت بلى م٣اعبت ٦حن بىر
ّ
) ،(Ken Boothوعٍدكاعص واًً حىهؼ ) ،(Richard Wyn Jonesالتي ج٣ىم ٖلى ؤٖماَ ٫ابغماؽ وآزغًٍ ،وجغ٦ؼ ٖلى جدغٍغ
ؤلاوؿان ومٟهىم "الاوٗخا ."Emancipation " "١وخؿب ٦غوػ ّ
ٞةن الضعاؾاث الى٣ضًت ألامىُت حكتر ٥في زالر ه٣اٍ هي:
ُُٟ٦ت بىاء التهضًضاث ،بىاء الىخضاث اإلاغحُٗت لؤلمً ،وبم٩اهُت جدى ٫اإلاًٗلت ألامىُت.lix
ً
ماصًا ،وبيُت َظا الىٓام هي التي ُج ّ
ً
دضص ؾلىُ٦اث الضو٫
احخماُٖا ولِـ
باليؿبت للى٣ضًحن الىٓام الضولي مبجي
ً
ً
ّبما حٗاوها ؤو جىاٞؿا ،وٍدب٘ َظا الؿلى ٥بضوعٍ الُغٍ٣ت التي ج٨ٟغ بها الضو ،٫ؤي ؤهه مخٛحر جاب٘ لٗىهغ ؤلاصعا،٥
باإلياٞت بلى ٖىهغ اإلاٗغٞت بحن الضو ٫وزبرة الخٗاَي م٘ خاالث الخٟاٖل .وَىا جٓهغ ؤَمُت ٖىامل ؤزغي ٚحر ال٣ىة
والٟىضخى في ٞهم ألامً الضولي وهي ألا٩ٞاع ،ال٣اهىن ،اإلااؾؿاث واإلاٗغٞت٧ ،لها جُٟض في حكُ٨ل الىٓام الضولي ومؿاعاجه
الخٟاٖلُت .و٢ض ّ
٢ضم ؤل٨ؿىضع واهذ (  )Alexander Wendtمٟهىما بضًال للمًٗلت ألامىُت وَى "الجماٖت ألامىُت" ٦بضًل
ّ
الُمإهت التي حؿاٖض ٖلى جد ٤ُ٣بيُت للمٗغٞت حؿخُُ٘ ؤن ُج ّ
ُم ّ
ىحه
اؾسخي لخالت الٟىضخى الضولُتَ ًٖ ،غٍ ٤ؾُاؾاث
الضو ٫هدى حكُ٨ل "حماٖت ؤمىُت" ّ
جخمخ٘ ب٣ضع ؤ٦بر مً الؿالم  ،lxوٖلُه خؿب بًماهىٍل ٧اهِ )(Emmanuel Kant
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ْهىع حماٖت ؾُاؾُت وؤزالُ٢ت ٖاإلاُت حٗلى ٞى ١ؤهاهُت الضو ٫الىَىُت طاث الؿُاصة ٌ
٢اصع ٖلى يمان ألامً ٧اوٗخا١
وُٟ٦ل بالً٣اء ٖلى اإلاًٗلت ألامىُت.
ً
ٖلى ٖ٨ـ الىاُٗ٢حن الظًً ٌٗخبرون ألامً ً
واٗ٢ا مىيىُٖاً ،غي الى٣ضًىن ؤهه بىاء احخمااي ٖبر ٖملُت لٛىٍت
ّ
زُابُت ،وهي مؿإلت ُمالػمت للخُاب خى ٫التهضًضاث٦ ،ما ًا٦ضون ٖلى يغوعة جىؾُ٘ مٟهىم ألامً هدى مجاالث ٚحر
ّ
ٖؿ٨غٍت ،وخؿب ٦حن بىر ٞالؿبا ١هدى الدؿلر الظي ًخىلض ًٖ اإلاًٗلت ألامىُت بحن الضوٖ– ٫ضا حكُ٨له لٗبء ٖلى
ضمحرًت-لم ًغ ٘ٞمً مؿخىي ألامًّ ،
ا٢خهاصًاتها وػٍاصة ٢ض اتها الٗؿ٨غٍت ّ
الخ ّ
ألن التهضًضاث الجضًضة لؤلمم والكٗىب لم
ع
حٗض لها ٖال٢ت بال٣ىاث اإلاؿلخت للضو ٫اإلاجاوعة ،بل مً ّ
الغ٧ىص الا٢خهاصي ،اإلاىاحهاث ؤلازيُت ،جلىر البِئت ،ؤلاعَاب،
الجغٍمت وألامغاى...بلخ  ،lxiوبالىدُجت ّ
ٞةن ألامً ؤنبذ ّ
مخٗضص ألاوحه وؤ٦ثر حُٗ٣ضا  .lxiiوألامً الى٣ضي ًم٨ىه ؤن ًخٗامل
ؤي مً التهضًضاث التي لم جازظ بٗحن الاٖخباع مثل ال٩ىا ر الُبُُٗت وال٣ٟغّ ،
م٘ ّ
ألن الى٣اف ألامجي ال٣اثم وباألزو في
ع
ّ
بَاع الىاُٗ٢ت و٨ٞغَا الضولتي–الخمغ٦ؼ ،ال ًُم٨جها مً الخٗامل م٘ ؤي تهضًض آزغ ٖضا الجزإ بحن الضو.٫
ً
اؾدىاصا بلى م٣ىلت بىر" :الٓغوّ ٝ
جخٛحر ،ومىايُ٘ الاوٗخا ١جخٛحر ؤًًا"

ّ
الى٣ضًىن بلى جىؾُ٘
ٖ ،lxiiiمض

الىخضاث اإلاغحُٗت لؤلمً ٖلى زال ٝالؿُاؾاث الىاُٗ٢ت ال٣اثمت ٖلى اإلاغحُٗت ّ
الضولخُت ،با٢تراخهم لىخضاث حضًضة هي
ألاٞغاص والكٗىب  ،lxivوطَبىا بلى ّ
خض اٖخباع ؤلاوؿان/الٟغص ٦مىيىٕ مغحعي ؤؾااخي لؤلمً  ،lxvخُث ّؤن الٗمل ٖلى
خماًت ؤلاوؿان ؤو الجماٖت البكغٍت بهىعة ؤقمل ججٗل الهض ٝألاؾااخي َى البدث ًٖ وؾاثل واؾتراجُجُاث لًمان
ألامً الٗالمي الكامل " ،"Global World Securityوألامً ؤلاوؿاوي"  ،"lxviHuman Securityوَما اإلاٟهىمان ألاؾاؾُان
ّ
اللظان ج٣ترخهما الىٓغٍت الى٣ضًت الاحخماُٖت في بَاع الضعاؾاث ألامىُت.
ّؤما مٟهىم "ألامً الٗالمي" ٞهى ٌكمل ّ
الخ ّ
هضي ل٩ل التهضًضاث التي مً قإجها ٦بذ خغٍت ؤلاوؿان ٖلى اإلاؿخىي
الٗالمي .ومً الًغوعي ؤمىىت ٧ل ٖىهغ مً قإهه جىٞحر الاوٗخا ١والخدغع للٟغص  .lxviiوٍضٖى ٦حن بىر الضعاؾاث ألامىُت
الؿاب٣ت لخجضًض لٛتها الخىٓحرًتٞ ،غبِ مٟهىم ألامً باإلاهلخت الىَىُت زضم الؿلُت ٖلى خؿاب َب٣اث ؤزغي وؤهاٍ
ّ
الهضص ً٣ىّ " :٫بن َغٍ٣تي في الخٗامل م٘ َظا
لؤلٞغاص ٖبء خماًت اإلاهلخت الىَىُت لهالر الؿلُت  ،lxviiiوفي َظا

ّ
الى٣اف ّ
الى٣ضي َى ؤهجي ؤعخب بإًت م٣اعبت جم٨ىىا مً مىاحهت اإلاٗاًحر اإلاكاومت للضعاؾاث الاؾتراجُجُت للخغب الباعصة،
للىنى ٫في جهاًت ألامغ بلى بٖاصة الىٓغ في مٟهىم ألامًَ ،اإلاا ّؤن َىا ٥التزاما بـ"الاوٗخا( "١م٣ابل جغ ٥مىاػًٍ ال٣ىة ٦ما
هي)" .وفي َظا الاججاٍّ ،
ٞةن بىر ًغي ّؤن ألامً ٌٗجي الاوٗخا ،lxix ١والظي ٌٗجي خؿبه "جدغٍغ الكٗىب مً الُ٣ىص التي
ً
ُ
حُٗ ٤مؿٗاَا للمطخي ٢ضما في ّاججاٍ ججؿُض زُاعاتها ،ومً بحن َظٍ الُ٣ىص :الخغب ،ال٣ٟغ ،الايُهاص ،الجىع
الؿُااخي ،ه٣و الخٗلُم وٚحرَا ٦ثحر" ٦ .lxxما ّ
ٖغٞه ما٦ـ َىع٦هاًمغ ٖلى ؤهه" :خالت احخماُٖت بال اؾخٛال ٫وال
ّ ً
ً ٌ
اؾخٗباص ؤًً جخىاحض خ٣ُ٣ت عُٖت ؤ٦ثر احؿاٖا مً الٟغص ،بجها ؤلاوؿاهُت الىاُٖت بظاتها".lxxi
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واإلاٟهىم الثاوي َى "ألامً ؤلاوؿاوي"  lxxiiالظي ٌُٗخبر في بَاعٍ ّؤن ؤلاوؿان َى اإلاىيىٕ اإلاغحعي لؤلمً ،والضولت هي
وؾُلت لخدَ ٤ُ٣ظٍ الٛاًت ،وبالخالي الاهخ٣ا ٫مً اإلاؿخىي الضولتي بلى اإلاؿخىي الٟغصي لؤلمً ،وطل ٪باٖخباع ّؤن الضولت
جغاحٗذ ٢ضعتها في مىاحهت الخدضًاث الجضًضة التي ؤٞغػتها مؿاعاث الٗىإلات اإلادؿاعٖتٞ .الىٓغٍت الى٣ضًت الاحخماُٖت
ؤخضزذ ه٣لت ُٞما ًسو ّ
الؿاا ٫مً :ألامً إلااطا؟ بلى :ألامً إلاً؟ ؤي مً ًجب جإمُىه؟ وحٗخ٣ض ّؤن الضولت تهخم ؤ٦ثر
بً٣اًا ألامً الخاعجي لظا ٞهي الىؾُلتّ ،ؤما الٟغص ٞهى الهض ٝوالٛاًت ُٞ ،lxxiiiهبذ ألامً ؤلاوؿاوي ٦ىجضة للبكغ في خالت
الاه٨كا ٝؤمام ؤهٓمت ؤلا٢هاء اإلاًُهضة ،وخؿب َظا الخهىع الغاصً٩الي ّ
ٞةن الضولت-ألامت ججاوػَا الؼمً ،بل
ؤنبدذ جمثل ٖاث٣ا ؤمام ّ
جدغع واوٗخا ١البكغ .وؤ٦ثر مً طلّ ٪ؤن الضولت ج٩ىن ؤخُاها مهضع تهضًض وال ؤمً ؤٞغاصَا

وٖاث٣ا ؤمام اوٗخا٢هم ٖىض صزىلها في خغوب ،خحن جٟكل في مىاحهت الجغٍمت ،وٖىض عجؼَا ًٖ جد ٤ُ٣الخىمُت
والا٦خٟاء الظاحي...بلخ.
ّ ُ ّ
ل٣ض اهخ٣ض ّ
ىٓغي مضعؾت ٧ىبجها ًٚلؤلمً اإلاجخمعي اإلاُؿدىض بلى ألامً ّ
الهىٍاحي ،إلاا ًىُىي
الى٣ضًىن ؤًًا جهىع م
ّ
ٖلُه مً اوٗ٩اؾاث زُحرة ٖلى اإلاهاحغًٍ ،حكمل مماعؾاث الٗى ٠يضَم وبيٟاء الُاب٘ الكغاي ٖلى َظٍ اإلاماعؾاث
جدذ ُٚاء ألامىىتّ ،
وٍ٣ضمىن ٨ٞغة ألامً البكغي  /ؤلاوؿاوي ٦بضًل ،وَى اإلاٟهىم الظي ؾاٖض ج٣غٍغ الخىمُت البكغٍت
لٗام  lxxiv1994الهاصع ًٖ البرهامج ؤلاهماجي لؤلمم اإلاخدضة ٖلى جضُٖمه  lxxvوبصزاله ب٣ىة في الضعاؾاث ألامىُت ّ
اإلاىؾٗت.
ّ
الى٣ضًحن ٞبض ٫اؾخٗما ٫الٗى ٠ؤو اهتهاج ؾُاؾاث ب٢هاثُتً ،جب جصخُذ الازخالالث ال٣اثمت في مٓاَغ
وخؿب
ّ
ّ
الالجىاػن ٖلى مسخل ٠اإلاؿخىٍاث البُئُت ،الضًمٛغاُٞت والا٢خهاصًت لًمان ؤمً وؾٗاصة اإلاجمىٖاث .ل٣ض ؤ٦ض َظا
الخ٣غٍغ ٖلى خضور ه٣لت ّ
هىُٖت في مٟهىم ألامً مً ألامً الىىوي بلى ألامً الاوؿاوي الظي قمل في هٟـ الى٢ذ ألامً
الؿُااخي (يمان الخ٣ى ١اإلاضهُت والخغٍاث الٗامت) ،ألامً الا٢خهاصي (ُٚاب ال٣ٟغ) ،ألامً البُئي (الى٢اًت مً الخضَىع
البُئي) ،ألامً الهخي (الاؾخٟاصة مً الغٖاًت الصخُت) ،ألامً الصخصخي (الخماًت مً الٗى ،٠الخٗظًب ،الجغاثم
...بلخ) ،وألامً اإلاجمىٖاحي (الخٟاّ ٖلى ب٣اء الث٣اٞاث الخ٣لُضًت للمجمىٖاث ؤلازيُت)ّ .بن ألامً ال ًم ً٨ؤن ً٩ىن ؾىي
ّ
بًمان خ٣ى ١ؤلاوؿان وجد ٤ُ٣الخىمُت في حمُ٘ مجاالتهاٞ ،الكٗىع بالالؤمً ؤنبذ مغجبُا بهمىم الخُاة الُىمُت ؤ٦ثر
مً مساَغ ألاخضار الٗاإلاُت.
ّ
ل٣ض ُبجي الخ٣غٍغ الؿابٖ ٤لى مٟهىم " ّ
والخدغع مً الخى"ٝ
الخدغع مً الخاحت،
ُ
ًغج٨ؼ ٖلى ٨ٞغة ألامً اإلاؿخضام الظي ٌُٗي ألاولىٍت إلقبإ الخاحاث ألاولُت لؤلٞغاص وؤولىٍت ؤمجهم ٖلى الضٞإ ًٖ

ٞ ،lxxviمٟهىم ألامً ؤلاوؿاوي

مهالر الضولت ،بهه اهخ٣ا ٫مً الخإُ٦ض ٖلى ألامً ال٣ىمي بلى التر٦حز ؤ٦ثر ٖلى ؤمً ألاٞغاص ،مً ألامً ٖبر الدؿلر بلى ألامً
ًٖ َغٍ ٤الخىمُت البكغٍت ،ومً الىخضة الترابُت بلى الٛظاء ،الكٛل وؤمً البِئتّ .بن عبِ خ٣ى ١ؤلاوؿان باألمً ؤلاوؿاوي
ّ
ّؤصي بلى ْهىع مٟهىم "الخضزل ؤلاوؿاوي" الظي ٌُٗي خ ٤الخضزل في قاون الضو ٫الضازلُت ،وٍم ً٨ؤن ًإزظ َظا
الخضزل ق٩ل هجىم ٖؿ٨غيُ ،lxxviiوٍترحم ٦ةعاصة صولُت جغج٨ؼ ٖلى ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان لؿىت .1948
اجمللـــد الثاني -العدد الســـادس – آذار مارس  2020م
18

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية

المركز الديمقراطي العربي  -برلين

خاجمت:
جإؾِؿا ٖلى ما ؾب ٤وؿخيخج ما ًلي:
ًخطر بٗض حٗغٍ ٠ألامً وألامً ال٣ىمي .وم٘ طلّ ٪
 .1عٚم الخُىعاث التي خهلذ في خ٣ل الضعاؾاث ألامىُت لم ّ
ٞةن
حٗغٍ ٠وولٟغػ الظي ها٢ ٫بىال واؾٗا لضي صاعاخي ألامً ؤجاح الدؿائ ٫خى ٫مىيىٕ ألامً ،ووخضجه اإلاغحُٗت اإلاٗىُت
بدماًت هٟؿها مً التهضًض ،وًٖ هىٕ َظا ألازحر ،مما ٢اص بلى جىؾُ٘ مجا ٫الضعاؾاث ألامىُت بضءا بمضعؾت ٧ىبجهاحً
باإل٢غاع بىحىص تهضًضاث حضًضة لُىت ٚحر ٖؿ٨غٍت (بُئُت ،ز٣اُٞتٖ ،غُ٢ت ،لٛىٍت ...بلخ) ،وباإل٢غاع ٦ظل ٪بدىامي صوع
الٟىاٖل ٚحر الضولخُت في خغُ٦اث الالؤمً ،وَى ما ؤصي بلى جىؾُ٘ الىخضاث اإلاغحُٗت لؤلمً لدكمل ٞىاٖل ٚحر الضولت
٧الىٓام الضولي ،اإلاجخمٗاث وؤلاوؿان الظي ؤنبذ اإلاغحُٗت ألاؾاؾُت للم٣اعباث الى٣ضًت وؤلاوؿاهُت لؤلمً.
ّ .2بن حٗغٍ ٠ألامً ال ًسلى مً الظاجُت عٚم مداوالث بيٟاء َاب٘ اإلاىيىُٖت ٖلُه ،وزًىٕ ألامً ل٣اٖضة الظاجُت
ٌُٗضها بلى الُغوخاث الىاُٗ٢تٞ ،ازخال ٝبص ا٧اث الضو ٫ألمجها ًاصي بلى ازخالٞها في حٗغٍ ٠ؤمجهاّ ،
وبن اٖخماص الضوٖ ٫لى
ع
الظاجُت في ؾٗحها هدى جد ٤ُ٣ؤمجها ًاصي في ٦ثحر مً ألاخُان بلى خالت الؤمً باليؿبت لضو ٫ؤزغي .ولخجاوػ مك٩لت الظاجُت
التي جمحز حٗاعٍ ٠الضو ٫ألمجها ،خاو ٫الى٣ضًىن وي٘ حٗغًٍ ٠خجاوػ الضو ٫وَٗخمض ٖلى ألاٞغاص ٦مغحُٗتٞ ،داحاث
ألاٞغاص باليؿبت لهم مدكابهت اؾدىاصا بلى ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١الاوؿان ،وٖلُه ّ
ٞةن ؤمجهم ٦ظل ٪مدكابه ،ما ّ
ٌؿهل مً
مهمت حٗغٍ ٠ألامً والتهضًض٦ .ما اٖخبر الى٣ضًىن ّؤن الضو ٫في ٦ثحر مً ألاخُان مؿاولت ًٖ الؤمً ؤٞغاصَا ،وَى ما
ؤزبدخه ؤخضار  11ؾبخمبر ٞ ،2001الىالًاث اإلاخدضة ٧اهذ ٖاحؼة ًٖ خماًت ؤمً مىاَىحها بؿبب ؾُاؾاتها في الكغ١
ألاوؾِ ،ما ّبحن ّؤن الىٓغة الىاُٗ٢ت الخ٣لُضًت لؤلمً ما ػالذ نالخت ٦ظل ،٪ألن عصوص ؤٗٞا ٫اإلاىاَىحن ألامغٍُ٨حن ؤ٦ضث
ّؤن ؤمً ألاٞغاص ما ا ٫جابٗا ألمً الضولتّ ،
وؤن ألازحرة هي اإلاؿاولت ًٖ خماًت ألاٞغاص وؤمجهم ،وَى حىَغ الُغح الىا٢عي.
ػ
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 حتديد جماالت الصالحية البخرية بني ليبيا وتركيا مو مهظور الواقع والقانوى-2
Research Title: Determining the fields of Libyan-Turkish maritime competence between reality and law
-  أ – عطية أمحد عطية السويح-  فرج حسو حمند األطرش- أ

: مخلق
ً
١اػ لكغٛ وزهىنا بٗض بوكاء مىخضي ال، اإلاُلت ٖلُه٫بحرة بحن الضو٦ االث٩بق،ِاؾم اإلاىاعص الُبُُٗت في البدغ ألابٌُ اإلاخىؾ٣ًُثحر مىيىٕ ج
–  لبىان،ُا٦ جغ، مً َظا اإلاىخضي – لُبُا٫ واؾخٗباص بٌٗ الضو،)EMGF) برم والُىهان٢لؿُحن وبًُالُا وألاعصن وٞاإلاخىؾِ بحن مهغ وبؾغاثُل و
.ُاث زىاثُت لترؾُم خضوصَا البدغٍت٢اٟض بج٣ٖ ٘ ببًٗها لئلؾغإ فيٞمما ص
ٗت٢ اإلاى،ِ جدضًض مجاالث الهالخُت البدغٍت في البدغألابٌُ اإلاخىؾ٫ُا خى٦اَم بحن لُبُا وجغٟغة الخ٦ إلاا حاء في مظ١ َظٍ الضعاؾت للخُغٝوتهض
 الصخحراث في١اٟت ًٖ اج٣ اللُبُت اإلاىبث١اٞىمت الى٩ وهي ما مضي نالخُت خ،الُت عثِؿُت٩ الباخثان ؤلاحابت ًٖ بق٫وٍداو،م2019/11/27 بخاعٍش
ُت؟٢اٟ وماهي آلازاع اإلاترجبتٖلىةبغام ؤلاج، في خض طاجه والدكغَٗاث اللُبُت طاث الهلت١اٟ بالغحىٕ لئلج٪ببغام مثل َظٍ اإلاٗاَضاث وطل
. اإلاجاالث البدغٍت،ِ اإلاخىؾ١ خىى قغ،١اٞىمت الى٩ خ،اَمٟغة ج٦ مظ: اليلماث اإلافخاخُت
sincerely :
The topic of sharing natural resources in the Mediterranean raises great problems between the countries overlooking it,
especially after the establishment of the Gas Forum for the Eastern Mediterranean between Egypt, Israel, Palestine, Italy,
Jordan, Cyprus and Greece (EMGF)), and the enslavement of some countries from this forum - Libya, Turkey, Lebanon - which
prompted some to accelerate In concluding bilateral agreements to demarcate its maritime borders
This study aims to address what was stated in the Memorandum of Understanding between Libya and Turkey regarding
determining the areas of maritime validity in the Mediterranean, signed on 11/27/2019. Treaties by referring to the
agreement itself and the relevant Libyan laws, and what are the implications of concluding the agreement..
Key words: Memorandum of Understanding, Government of Concord, Eastern Mediterranean Basin, marine areas
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ملذمت :

ٌُ ّ
ٗض البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ مً ؤَم اإلاىاَ ٤البدغٍت في الٗالم ،وطل ٪بؿبب مىٗ٢ه في ٢لب الٗالم بحن الكغ١
٦بحر للثرواث البدغٍت ،وجىحض به ٦مُاث ٦بحرة مً بخخُاٍ الٛاػ في قغ٢ه بالخدضًض ،ج٣ضع
بدىىٕ ٍ
والٛغب ،وٍخمحز ٍ
ً
ن
٦بحر بحن صوله ٖلى مً له ؤخُ٣ت الخىُ٣ب
إ
ؼ
ه
وكىب
بلى
ؤصي
الظي
ألامغ
مٗ٨ب،
متر
جغٍلى
170
بدىالي
ج٣غٍبا
ٍ ٍ
ًٖ َظا اإلاسؼون(.)lxxvii
أَمُت البدث:
ً
ٌُك٩ل صعاؾت مىيىٖخدضًض مجاالث الهالخُت البدغٍت بحن لُبُا وجغُ٦ا مً مىٓىع الىا ٘٢وال٣اهىن مىيىٖا
ً
ٌمهما مً هاخخحن :
ُ
أَمُت مىطلت خىك ؼشق البدش ألابُن اإلاخىظط  :ح ْٗخبر مىُ٣ت خىى قغ ١البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ مً
ً
ؤَم اإلاىاَ ٤البدغٍت الا٢خهاصًت في الٗالم ،وزهىنا بٗض الا٦دكاٞاث ألازحرة ل٨مُاث الٛاػ ال٨بحرة اإلاىحىصة في
جل ٪اإلاىُ٣ت ،وؤلاق٩الُاث ال٣اهىهُت ًٖ ُُٟ٦ت اخدؿاب اإلاىُ٣ت الا٢خهاصًت الخالهت لبٌٗ الجؼع وؤَمها
حؼٍغة ٦غٍذ ،وَل لهظٍ الجؼع الخ ٤في مىُ٣ت ا٢خهاصًت زالهت حٗاص ٫هٟـ اإلاؿاخت اإلامىىخت للضولت
الؿاخلُت؟
جىكُع مزهشة الخفاَم اللُبُت الترهُت  :لجإث بٌٗ الضو ٫لخ٩ىًٍ ما ٌؿمى بمىخضي الٛاػ لكغ ١اإلاخىؾِ
َ
واؾدبٗضث صوال مً َظا اإلاىخضي  ،مما ص ٘ٞلُبُا وجغُ٦ا لخى ُ٘٢مظ٦غة جٟاَم ؤو بجٟاُ٢ت لترؾُم الخضوص البدغٍت،
ً
وَظٍ ألامغ ويٗىا ؤمام بق٩الُاث ٢اهىهُت جخٗل ٤بالضازل اللُبي بالخدضًض ،هٓغا إلاا جمغ به لُبُا مً خالت خغب
واه٣ؿام ؾُااخي ٖمُ ٤حُٛب مٗهةم٩اهُت اجٟا ١ألاَغا ٝالؿُاؾُت ٖلى مثل َظٍ ؤلاجٟاُ٢اث.
أَذاف البدث :حهض ٝالبدث لخدَ ٤ُ٣ضٞحن ،ألاوٌ جىيُذ ؤو مٗالجت اق٩الُت جدضًض الجهت اإلاسخهت بةبغام
ً
ً
اإلاٗاَضاث ،وجى ُ٘٢مظ٦غاث الخٟاَم مً الجاهب اللُبي وزهىنا في الى٢ذ الغاًَ هٓغا إلاا جمغ به الضولت مً
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اه٣ؿام ؾُااخي ٖمُ ٤وخالت خغب ٖلى جسىم الٗانمت وطل ٪بالغحىٕ لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت اللُبُت بهظا
ً
الخهىم ،والهذف الثاوي صعاؾت الىي٘ ال٣اهىوي في اإلاجاالث البدغٍت اإلاسخلٟت و٣ٞا إلجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة
ل٣اهىن البداع لٗام 1982م.
أظباب اخخُاس البدث :الؿبب الغثِسخي الزخُاع اإلاىيىَٕ ،ى الىي٘ ال٣اهىوي اإلاٗ٣ض في لُبُا وازخل ٠ال٣ٟه
اللُبي في ج ٠ُُ٨وجبحن الخالت الضؾخىعٍت الصخُدت مً خُث جدضًض ازخهام الجهت الخىُٟظًت  -خ٩ىمت
الىٞا ١الىَجي – في ببغام اإلاٗاَضاث ومضي بم٩اهُت صزى ٫مثل َظٍ اإلاظ٦غاث والخٟاَماث لخحز الخىُٟظ صون
ً
مهضا٢ت الؿلُت الدكغَُٗت ٖلحها زهىنا لى ٖلمىا ؤن بم٩اهُت الخهضً ٤مىمجلـ البرإلاان في الى٢ذ الغاًَ
ؤ٢غب لالؾخدالت لى٢ىٕ البرإلاان في الكغ ١اللُبي اإلاؿُُغ ٖلُه مً ٢بل ال٣ىاث اإلاؿلخت اللُبُت.
فشلُت البدث ً :ىُل ٤البدث مً ٞغيُت مٟاصاَا ؤن حمُ٘ الضو ٫لها الخ ٤في ٖ٣ض بجٟاُ٢اث صولُت مهما ٧ان
مىيىٕ َظٍ ؤلاجٟاُ٢اث ماصامذ جخ ٤ٟم٘ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضازلُت لهظٍ الضو،٫وم٘ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي
ً
اإلاجؿضة في اجٟاُ٢ت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام 1969م  ،وؤمام الىي٘ اإلاٗ٣ض حضا في لُبُا مً الىاخُت
الؿُاؾُت ه٩ىن ؤمام يغوعة جدضًض مً له الخ ٤في ببغام مثل جل ٪ؤلاجٟاُ٢اث وماهي الخُىاث ال٣اهىهُت
الؿلُمت التي ًجب اجباٖها مً ؤحل صزىَ ٫ظٍ الاجٟاُ٢اث خحز الخىُٟظ .
ئؼيالُت البدث :ما مضي نالخُت خ٩ىمت الىٞا ١اللُبُت اإلاىبث٣ت ًٖ اجٟا ١الصخحراث في ببغام اإلاٗاَضاث،
وطل ٪بالغحىٕ لالجٟا ١في خض طاجه وال٣ىاهحن اللُبُت طاث الهلت؟ وما آلازاع اإلاترجبت ًٖ ببغام ؤلاجٟاُ٢ت ؟ وَل
اؾخٛلذ جغُ٦ا الىي٘ الغاًَ في لُبُا مً ؤحل الخهىٖ ٫لى مىا ،٘ٞومؼاًا ا٢خهاصًت في خىى قغ ١البدغ
ألابٌُ اإلاخىؾِ؟
مىهجُت البدث :اٖخمضها في البدث ٖلى اإلاىهج الخدلُلي الخأـُلي مً زال ٫جدلُل مظ٦غة الخٟاَم اإلاىٗ٢ت بحن
لُبُا وجغُ٦ا في جدضًض مجاالث الهالخُت البدغٍت ،وجدلُل ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضولُت اإلاخٗل٣ت بةبغام اإلاٗاَضاث
في اجٟاُ٢ت ُِٞىا لٗام 1969م ،وجدلُل ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضولُت اإلاجؿضة في اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن
البداع لٗام  1982م مً خُث جدضًض مجاالث الهالخُت البدغٍت للمىاَ ٤البدغٍت اإلاسخلٟت ،وجدلُل ال٣ىاٖض
ال٣اهىهُت اللُبُت اإلاخٗل٣ت بالؿلُت اإلاسخهت بةبغام اإلاٗاَضاث وال٣ىاٖض الىاحب اجباٖها لضزى ٫مثل جل٪
اإلاظ٦غاث والخٟاَماث لخحز الخىُٟظ.
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ً
وظىدىاوٌ اإلاىلىع وفلا للخطت الخالُت :
ً
ؤوال :ؤلاَاع اإلاٟاَُمي للمىاَ ٤البدغٍت الخايٗت لؿُاصة الضولت الؿاخلُت
ً
زاهُا :الُبُٗت ال٣اهىهُت إلاظ٦غة الخٟاَم اللُبُت الترُ٦ت في اإلاجاالث البدغٍت
ً
أوال :ؤلاطاس اإلافاَُمي للمىاطم البدشٍت الخالعت لعُادة الذولت العاخلُت
ّ
٢ؿمذ بجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع لٗام 1982م اإلاىاَ ٤البدغٍت لىىٖحنٞ ،هىا ٥اإلاجاالث البدغٍت
الخايٗت لؿُاصة ؤو والًت الضولت الؿاخلُت ،واإلاخمثلت في اإلاُاٍ الضازلُت والبدغ ؤلا٢لُمي واإلاىُ٣ت اإلاخازمت
واإلاىُ٣ت الا٢خهاصًت الخالهت والجغ ٝال٣اعي،وَىا ٥اإلاجاالث البدغٍت ٚحر الخايٗت لؿُاصة ؤو والًت الضولت
الؿاخلُت واإلاخمثلت في ؤٖالي البداع واإلاىُ٣ت الضولُت لُٗ٣ان البداع( ،)lxxviiوما حهمىا في َظا البدث الىىٕ ألاو ٫مً
اإلاىاَ ٤البدغٍت ،وٖلى َظا ألاؾاؽ هداو ٫ؤلاحابت ًٖ مجمىٖت مً الدؿائالث ماهي اإلاُاٍ الضازلُت واإلاُاٍ
ؤلا٢لُمُت؟ وماهي اإلاىُ٣ت اإلاخازمت واإلاىُ٣ت الا٢خهاصًت الخالهت؟ وما َى الجغ ٝال٣اعي؟
 - 1اإلاُاٍ الذاخلُت واإلاُاٍ ؤلاكلُمُت
اإلاُاٍ الضازلُت هي اإلاُاٍ الىاٗ٢ت في الجاهب اإلاىاػي لخِ ألاؾاؽ الظي ً٣اؽ مىه البدغ ؤلا٢لُمي ( ،)lxxviiوحكمل
اإلاىاوئ واإلاغافئ والبداع الضازلُت اإلاٛل٣ت ؤو قبه اإلاٛل٣ت والخلجان واإلاًاً ٤والبدحراث وألاجهاع ،وللضولت
الؿاخلُت ٧امل الؿُاصة ٖلى َظٍ اإلاُاٍ مً الىاخُت الؿُاؾت والا٢خهاصًت ،وال ً٩ىن للؿ ًٟألاحىبُت خ ٤اإلاغوع
ّ ّ
مؿب ٤مً الضولت الؿاخلُت ،بال ؤهةجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع لٗام 1982م ههذ ٖلى ؤهه
بإطن
ٞحها بال ٍ
ٍ
ً
في الخالت التي ًاصي ٞحها عؾم زِ ألاؾاؽ بلى خهغ مؿاخاث ماثُت وحٗلها مُاَا صازلُت وهي لم ج٦ ً٨ظل٪
مً ٢بل ٞةهه ًىُبٖ ٤لى َظٍ اإلاُاٍ خ ٤اإلاغوع البرت(.)lxxvii
ً
ً
واإلاُاٍ ؤلا٢لُمُت هي اإلاُاٍ اإلامخضة إلاؿاٞت  12مُال بدغٍا مً زُىٍ ألاؾاؽ اإلاؿخسضمت لُ٣اؽ ٖغى البدغ
ؤلا٢لُمي( ،)lxxviiوَىاَ ٥غ٢خحن لخدضًض ٖغى البدغ ؤلا٢لُمي أولهازُىٍ ألاؾاؽ الٗاصًت وحؿخسضم ٖىضما
ً
ً٩ىن الكاَئ مؿخُ٣ما وال جىحض به بهبٗاحاث ؤو حٗغحاث ٦بحرة ( ،)lxxviiوفي خالت وحىص مغجٟٗاث َبُُٗت مداَت
باإلاُاٍ وحٗلى ٖلى الؿُذ في خالت الجؼػ وج٩ىن مٛمىعة ٖىض اإلاض ٞةن اإلااصة ( )13مً بجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن
ً
البداع لٗام 1982م ّ
ٞغ٢ذ بحن خالخحن ٟٞي خالت بطا ما ٧ان اإلاغج ٟ٘واٗ٢ا ٖلى مؿاٞت ال جخجاوػ ٖغى البدغ
ؤلا٢لُمي ٞةن زِ ألاؾاؽ الٗاصي ً٣اؽ مً خض ؤصوى الجؼع لظل ٪اإلاغج ٟ٘وفي خالت ما بطا ٧ان اإلاغج ٟ٘زاعج
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خضوص البدغ ؤلا٢لُمي ٞلِـ له آزغ في جدضًض ؤو عؾم زِ ألاؾاؽ الظي ً٣اؽ مىه البدغ ؤلا٢لُمي ( ،)lxxviiوزاهيها
زُىٍ ألاؾاؽ اإلاؿخُ٣متوج٩ىن ٖىضما ً٩ىن َىا ٥بهبٗاحاث وحٗغحاث ٦بحرة في قاَئ الضولت الؿاخلُت وال
ًم ً٨اؾخسضام َغٍ٣ت الخُىٍ الٗاصًت وج٩ىن َظٍ الُغٍ٣ت بغؾم زُىٍ جمخض ٖلى َى ٫الؿاخل باججاٍ
البدغ ٖلى ؤؾاؽ الخض ألاصوى للجؼع ( .)lxxviiوَىا ٥بٌٗ الخاالث الخانت لغؾم زُىٍ ألاؾاؽ مجها عؾم
زُىٍ ألاؾاؽ ٖىض مهاب ألاجهاع وج٩ىن َظٍ الُغٍ٣ت بغؾم زِ مؿخُ٣م بحن يٟتي الجهغ ٖىض ؤصوي خض
للجؼع( ،)lxxviiوفي خالت وحىص الخلجان ًجب الخٟغٍ ٤بحن الخلُج ال٣اهىوي والخلُج الخاعٍخي ( ،)lxxviiوالخِ ألاؾاؽ
ً
ً
 24مُال بدغٍا  ،وفي خالت جخجاوػ
ً٣اؽ بإصوي خض الجؼع ٖىض مضزل الخلُج في خالت ؤن اإلاضزل ال ًخجاوػ
ً
ً
اإلاؿاٞت  24مُال بدغٍا ُٞخم عؾم زُىٍ ؤؾاؽ َىلها  24مُل بدغي وَى في خالت وحىص ؤ٦ثر مً مضزل واخض
ً
للخلُج جغؾم زُىٍ مدؿاوٍت و٣ٞا للكغوٍ الؿاب٣ت( ،)lxxviiوههذ اإلااصة ( )15مً بجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن
البداع لٗام 1982م ٖلى ٖضم ؤخُ٣ت ؤي صولت مً الضو ٫اإلاخ٣ابلت ؤو اإلاخجاوعة في مض بدغَا ؤلا٢لُمي إلاؿاٞت جؼٍض
ًٖ زِ الىؾُالظي ج٩ىن ٧ل هُ٣ت ٖلُه مدؿاوٍت في بٗضَا ًٖ ؤ٢غب الى٣اٍ ٖلى زِ ألاؾاؽ الظي ً٣اؽ
ّ
مىه ٖغى البدغ ؤلا٢لُمي ،بال في خالت وحىص بجٟا ١بحن َظٍ الضو٣ً ٫طخي بسال ٝطل.)lxxvii(٪
وجمخل ٪الضولت الؿاخلُت ؾُاصة ٧املت ٖلى بدغَا ؤلا٢لُمي ٣ٞض ههذ اإلااصة (  )2مً بجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن
البداع لٗام 1982م ٖلى " جمخض ؾُاصة الضولت الؿاخلُت زاعج ب٢لُمها البري ومُاَها الضازلُت ؤو مُاَها
ألاعزبُلُت بطا ٧اهذ صولت ؤعزبُلُت بلى خؼام بدغي مالنٌٗ ٤غ ٝبالبدغ ؤلا٢لُمي " وَظٍ الؿُاصة جمخض ٞى١
ً
البدغ ؤلا٢لُمي وؤًًا ٢اٖه وبًُ ؤعيُه وللضولت الؿاخلُت جىُٓم وؾً الدكغَٗاث اإلاخٗل٣ت بدماًت مهالخها
وؤمجها مثل خماًت وؾالمت اإلاالخت والخٟاّ ٖلى اإلاىاعص الخُت وٚحر الخُت وجىُٓم البدث الٗلمي ومى٘ الخلىر
ّ
بُ٣ض ٢اهىوي وَى خ ٤اإلاغوع البرت للؿ ًٟألاحىبُت في البدغ
وزًٟه والؿُُغة ٖلُه ،بال ؤن َظٍ الؿُاصة مُ٣ضة ٍ
ؤلا٢لُمي ،و َٖ ّغٞذ اإلااصة( )14مً بجٟاُ٢ت حىُ ٠للبدغ ؤلا٢لُمي واإلاىُ٣ت اإلاالن٣ت لٗام 1958م ،اإلاغوع البريء
ّ
بإهه "مغوع الؿ ًٟاإلاضهُت في البدغ ؤلا٢لُمي لضولت ما بضون ٖاث ،٤وم٘ بم٩اهُت الى٢ى ٝوالغؾى في اإلاُاٍ
ؤلا٢لُمُت في الخضوص التي حؿخلؼمها اإلاالخت الٗاصًت ،ؤو بطا ا٢خًذ ال٣ىة ال٣اَغة ؤو خالت زُحرة" ،وههذ اإلااصة
ً
( )19مً بجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع لٗام 1982م ٖلى مجمىٖت مً ألاٗٞاٌُٗ ٫خبر ؤلاجُان بها مسالٟا
لُبُٗت اإلاغوع البرت في البدغ ؤلا٢لُمي ومً َظٍ ألاٗٞا" ٫التهضًض بال٣ىة ؤو الاؾخٗما ٫لها يض ؾُاصة الضولت
َ
الؿاخلُت ؤو ؾالمتها ؤلا٢لُمُت ؤو اؾخ٣اللها الؿُااخي ،ؤو بإًت نىعة ؤزغي بهتها٧ا إلاباصت ال٣اهىن الضولي
اإلاجؿضة في مُثا ١ألامم اإلاخدضة ،وؤي مىاوعاث ؤو جضعٍب بإؾلخت مً ؤي هىٕ ،وؤي ٖمل حهض ٝبلى حم٘ مٗلىماث
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جًغ بضٞإ الضولت الؿاخلُت ؤو ؤمجها،وبَال ١ؤي َاثغة ؤو بهؼالها ؤو جدمُلها ،وبَال ١ؤي حهاػ ٖؿ٨غي ؤو بهؼاله
ؤو جدمُله ،وجدمُل ؤو ؤهؼا ٫ؤي ؾلٗت ؤو ٖملت ؤو شخو زال ٝل٣ىاهحن ألاهٓمت الضولت الؿاخلُت الجمغُ٦ت ؤو
الًغٍبُت ؤو اإلاخٗل٣ت بالهجغة ؤو الصخت ،وؤي ٖمل مً ؤٖما ٫الخلىٍث اإلا٣هىص والخُحر ًسالَ ٠ظٍ ؤلاجٟاُ٢ت،
وؤي ٖمل مً ؤوكُت نُض الؿم ،٪والُ٣ام بإوكُت بدث ؤو مسر ،وؤي ٗٞل حهض ٝبلى الخضزل في ٖمل ؤي مً
قب٩اث اإلاىانالث ؤو مً اإلاغا ٤ٞؤو اإلايكإث ألازغي للضولت الؿاخلُت ،وؤي وكاٍ آزغ لِـ له ٖال٢ت باإلاغوع".
وٍد ٤للضولت الؿاخلُت  ِ٣ٞجىُٓم ُُٟ٦ت اؾخٛال ٫اإلاىاعص الخُت وٚحر الخُت في البدغ ؤلا٢لُمي ألهه ٌٗخبر
امخضاص لؿُاصة الضولت ٖلى ب٢لُمها ألاعضخي ( ،)lxxviiوُٞما ًخٗل ٤بلُبُا ٣ٞض ؤنضعث الضولت اللُبُت ال٣اهىن ع٢م ( )2
لؿىت 1959م بكإن جدضًض اإلاُاٍ ؤلا٢لُمُت اللُبُت وههذ في ماصجه ( ٖ )1لى "جدضص اإلاُاٍ ؤلا٢لُمُت اللُبُت بإزجي
ً
ً
ٖكغ مُال بدغٍا"
 - 2اإلاىطلت اإلاخاخمت واإلاىطلت الاكخفادًت الخالفت
ً
ً
اإلاىُ٣ت اإلاخازمت هي اإلاىُ٣ت اإلاالن٣ت للبدغ ؤلا٢لُمي وجمخض إلاؿاٞت (  )24مُال بدغٍا مً زِ ألاؾاؽ الظي
ً٣اؽ مىه ٖغى البدغ ؤلا٢لُمي ،وحٗخبر مىُ٣ت خماًت  ِ٣ٞمٟخىخت ؤمام اإلاالخت وال جماعؽ الضولت الؿاخلُت
ّ
ٖلحها بال بزخهام مغا٢بت  ِ٣ٞوهي جماعؽ ٖلحها خ٣ى ١و٢اثُت ولِؿذ خ٣ى ١ؾُاصًت باإلاٗجي الٗمُ ٤ل٩لمت
ؾُاصة(. )lxxvii
ً
ً
واإلاىُ٣ت الا٢خهاصًت الخالهت هي اإلاىُ٣ت اإلامخضة إلاؿاٞت (  )200مُال بدغٍا مً زِ ألاؾاؽ الظي ً٣اؽ مىه
ً
ٖغى البدغ ؤلا٢لُمي وجمخل ٪الضولت الؿاخلُت خ٣ى٢ا ؾُاصًت ٖلى َظٍ اإلاىُ٣ت ؤٚلبها جخٗل ٤باإلادآٞت
وؤلاؾخٛال ٫الا٢خهاصي للمىاعص الخُت وٚحر الخُت اإلاىحىصة في َظٍ اإلاىُ٣ت ،وٖلى الضولت الؿاخلُت واحباث
ًجب ٖلحها الخُ٣ض بها ؤزىاء مماعؾتها لهظٍ الخ٣ى.)lxxvii(١
وههذ اإلااصة (  )56مً بجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع لٗام 1982م ٖلى مجمىٖت مً الخ٣ى ١للضولت
الؿاخلُت ؤن جماعؾها ٖلى اإلاىُ٣ت الا٢خهاصًت الخالهت مً يمجها اؾخٛال ٫اإلاىاعص الُبُُٗت وطل ٪باؾخ٨كاٝ
والخىُ٣ب ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت مثل الى ِٟوالٛاػ والاؾخٟاصة مً َا٢ت الغٍاح والخُاعاث في بهخاج الُا٢ت ،وههذ
اإلااصة ( )61واإلااصة (  )62مىةجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع لٗام 1982م ٖلى خ ٤الضولت الؿاخلُت في خٟٔ
ً
اإلاىاعص الخُت والاهخٟإ مجها وجىُٓم الهُض في َظٍ اإلاىُ٣ت ،وٍد ٤للضولت الؿاخلُت و٣ٞا للماصة (  )73مً بجٟاُ٢ت
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ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع لٗام 1982م لٛغى ٞغى امخثا ٫الؿ ًٟألاحىبُت ل٣ىاهُجها ؤن ج٣ىم بخٟخِل َظٍ
الؿ ًٟول ً٨ال ًجىػ للضولت الؿاخلُت ٞغى بي ٖ٣ىبت ٖلى َظٍ الؿ.)lxxvii(ًٟ
وٍد ٤للضولت الؿاخلُت ب٢امت الجؼع واإلايكأث الا٢خهاصًت صازل اإلاىُ٣ت الا٢خهاصًت الخالهت وؤلاقغاٖ ٝلى
البدث الٗلمي ،واإلادآٞت ٖلى البِئت البدغٍت مً الخلىر وطل ٪بؿً ٢ىاهحن إلاى٘ جلىٍث البِئت البدغٍت وٍد ٤لها
ً
ؤًًا ؤن جمىذ جغازُو جىُ٣ب واؾخٛال ٫للمىاص الخُت وٚحر الخُت في خضوص مىُ٣تها الا٢خهاصًت
الخالهت()lxxviiوههذ بجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع لٗام 1982م ٖلى مجمىٖت مً الخ٣ى ١للضو ٫ألازغي
ؤن جماعؾها ٖلى اإلاىُ٣ت الا٢خهاصًت الخالهت مجها خ ٤مض ألاهابِب وال٩ابالث وخ ٤مماعؾت الهُض ،ل ً٨البض
مً جيؿُ ٤وبقغا ٝالضولت الؿاخلُت(.)lxxvii
وهٓمذ لُبُا اإلاىُ٣ت الا٢خهاصًت الخالهت ب٣غاع اللجىت الكٗبُت الٗامت ع٢م (  )260لؿىت 2009م وهو في
اإلااصة (  " )1حٗلً مىُ٣ت ا٢خهاصًت زالهت للجماَحرًت الٗغبُت اللُبُت الكٗبُت ؤلاقتراُ٦ت الٗٓمى وعاء بدغَا
ؤلا٢لُمي ومالن٣ت له جمخض بلى اإلاضي الظي ًسىله ال٣اهىن الضولي ،وٍخم ٖىض الا٢خًاء حُٗحن الخض الخاعجي لهظٍ
اإلاىُ٣ت م٘ الضو ٫اإلاجاوعة اإلاٗىُت بم٣خطخى بجٟاُ٢اث جبرم ٖلى ؤؾاؽ ال٣اهىن الضولي" وٍالخٔ ٖلى َظا الىو
ً
ً
ٖضم جدضًض اإلاؿاٞت جدضًضا ص٣ُ٢ا وبقاعجه لًغوعة الغحىٕ للضو ٫اإلاجاوعة ( )lxxviiمً ؤحل الخ٣اؾم الٗاص٫
للمجاالث البدغٍت .وَى ألامغ الظي لم جغااى جغُ٦ا ،وخ٩ىمت الىٞا ١الىَجي اللُبُت ٖىض جى ُ٘٢مظ٦غة الخٟاَم
لخدضًض اإلاجاالث البدغٍت.
 - 3الجشف اللاسي والجضس
ّ
ٖغٞذ بجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع لٗام 1982م الجغ ٝال٣اعي في اإلااصة ( ٌ" )76كمل الجغ ٝال٣اعي
ألي صولت ؾاخلُت ٢إ وباًَ ؤعى اإلاؿاخاث اإلاٛمىعة التي جمخض بلى ما وعاء بدغَا ؤلا٢لُمي في حمُ٘ ؤهداء
الامخضاص الُبُعي إل٢لُم جل ٪الضولت البري ختى الُغ ٝالخاعجي للخاٞت ال٣اعٍت ؤو بلى مؿاٞت  200مُل بدغي مً
زُىٍ ألاؾاؽ التي ً٣اؽ مجها ٖغى البدغ ؤلا٢لُمي بطا لم ً ً٨الُغ ٝالخاعجي للخاٞت ال٣اعٍت ًمخض بلى جل٪
اإلاؿاٞت"
ً
وبىاء ٖلُه ٞةن الجغ ٝال٣اعي ًمخض بلى ٢إ وباًَ ألاعى اإلاٛمىع اإلامخضة وعاء بدغَا ؤلا٢لُمي ختى الُغٝ
الخاعجي للخاٞت ال٣اعٍت ؤو مؿاٞت  200مُل بدغي في خالت اهتهاء الخاٞت ال٣اعٍت ٢بل َظٍ اإلاؿاٞت ( ،)lxxviiوؾمدذ
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بجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع لٗام 1982م للضولت الؿاخلُت في خالت امخضاص الخاٞت ال٣اعٍت إلاؿاٞت ؤ٦ثر
مً  200مُل بدغي وبٗض ؤن ج٣ضم اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالجغ ٝال٣اعي بلى لجىت خضوص ألاحغا ٝال٣اعٍت ؤن جمض
حغٞها ال٣اعي أل٦ثر مً  200مُل بدغي وج٣ىم اللجىت ًخىحه الخىنُاث بلى الضولت الؿاخلُت وج٩ىن الخضوص التي
ج٣غعَا اللجىت جهاثُت ،وجلؼم الضولت الؿاخلُت بض ٘ٞمؿاَماث ه٣ضًت ؤو ُٖيُت ًٖ اؾخٛال ٫اإلاىاعص ٚحر الخُت في
َظٍ اإلاىُ٣ت مً حغٞها ال٣اعي اإلامخض أل٦ثر مً  200مُل بدغي وج٣ىم اللجىت بخىػَ٘ اإلاؿاَماث ٖلى الضو٫
ألاَغا ٝفي ؤلاجٟاُ٢ت م٘ ألازظ باالٖخباع مهالر الضو ٫الىامُت والضوٚ ٫حر الؿاخلُت(.)lxxvii
وفي خالت الضو ٫طاث الؿىاخل اإلاخجاوعة واإلاخ٣ابلت ٞةن بجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع لٗام

1982م ،

ؾمدذ في ماصتها (  )83لهظٍ الضو ٫باإلجٟاٖ ١لى ُُٟ٦ت ج٣اؾم الجغ ٝال٣اعي بُجها وفي خالت ٖضم ؤلاجٟاٞ ١ةن
ً
الضو ٫اإلاخ٣ابلت جلجإ لدؿىٍت اإلاىاػٖاث و٣ٞا للجؼء الخامـ ٖكغ مً ؤلاجٟاُ٢ت(. )lxxvii
ّ
وحُٗي بجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع لٗام 1982م الؿُاصة للضولت الؿاخلُت ٖلى حغٞها ال٣اعي بال َّبن
َظٍ الؿُاصة جسخل ًٖ ٠ؾُاصتها ٖلى بدغَا ؤلا٢لُمي وبم٣خطخى َظٍ الؿُاصة ً٩ىن للضولت الؿاخلُت بم٩اهُت
اؾخٛال ٫حغٞها ال٣اعي ،وطل ٪بالخىُ٣ب ًٖ الى ِٟوالٛاػ وال ًجىػ ألي حهت ؤزغي اؾخٛال ٫ؤو الخىُ٣ب في
ّ
الجغ ٝال٣اعي بال بٗض الخهىٖ ٫لى مىا٣ٞت الضولت الؿاخلُت ،وٍم ً٨للضو ٫ألازغي مض ألاهاهِب وي٘ ال٩ابالث
ٖلى الجغ ٝال٣اعي وطل ٪بالخيؿُ ٤م٘ الضولت الؿاخلُت (. )lxxvii
وؾُاصة الضولت الؿاخلُت ٖلى حغٞها ال٣اعي ال ًم ً٨ؤن جمخض لُب٣اث البدغ الٗلُا ألن الجغ ٝال٣اعي في
مٟهىمه َى امخضاص جدذ البدغ ؤو امخضاص للمؿاخاث اإلاٛمىعة في البداع واإلادُُاث وال ًم ً٨لهظٍ الؿُاصة ؤن
جازغ ٖلى خغٍت اإلاالخت البدغٍت والجىٍت(.)lxxvii
وُٞما ًخٗل ٤بالجؼع ٣ٞض ّ
ٖغٞذ اإلااصة (  )121مً بجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع لٗام 1982م الجؼع بإجها
ً
"عٗ٢ت مً ألاعى مخ٩ىهت َبُُٗا ومداَت باإلااء وحٗلى ٖلُه في خالت اإلاض" وٍدبحن مً زال ٫الىو ؤهه البض مً
بك٩ل َبُعي ولم ًخضزل ؤلاوؿان في ج٩ىٍجها وؤن ج٩ىن مداٍ
جخىاٞغ قغوٍ مُٗىت مجها ؤن ج٩ىن الجؼع مخ٩ىهت
ٍ
باإلااء مً حمُ٘ الجىاهب وؤن ج٩ىن ْاَغة للُٗان في و٢ذ اإلاض ،وفي خالت جخىاٞغ الكغوٍ الؿاب٣ت ٞةن بجٟاُ٢ت
ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع لٗام 1982م ؤُٖذ للجؼٍغة الخ ٤في بن ً٩ىن لها مجاالث بدغٍت مثل الضولت
الؿاخلُت  12مُل بدغي مُاٍ ب٢لُمُت ،و  12مُل بدغي مىُ٣ت مالن٣ت 200 ،مُل بدغي مىُ٣ت ا٢خهاصًت
زالهت ،وحغ٢ ٝاعي لٛاًت اهتهاء الخاٞت ال٣اعٍت ؤو إلاؿاٞت  200مُل بدغي
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ً
زاهُا :الطبُعت اللاهىهُت إلازهشة الخفاَم اللُبُت الترهُت في اإلاجاالث البدشٍت
ُح َّ
ٗض الٓغو ٝالخالُت التي جمغ بها لُبُامٗ٣ضة مً الىاخُت ال٣اهىهُت بالغٚم مً اٖترا ٝاإلاجخم٘ الضولي بد٩ىمت
ّ
الىٞا ١الىَجي ،بال ؤن َظٍ الخ٩ىمت حٗترحها ٖضة بق٩االث ٢اهىهُت جخٗل ٤بٗضم جهضً ٤مجلـ البرإلاان ٖلى
حكُ٨لها،وٖضم خهىلها ٖلى ٢بى ٫قٗبي لضي ؤٚلب اللبُحن ،وٖلى َظا ألاؾاؽ هداو ٫ؤلاحابت ًٖ مجمىٖت مً
الدؿائالث ،ما مضي نالخُت خ٩ىمت الىٞا ١الىَجي في جى ُ٘٢مظ٦غاث الخٟاَم الضولُت؟وما هي ال٣غاءة ال٣اهىهُت
ً
الؿلُمت إلاظ٦غة الخٟاَم بحن لُبُا وجغُ٦ا في جدضًض مجاالث الهالخُت البدغٍت بُٗضا ًٖ الخىحهاث الؿُاؾُت
اإلاسخلٟت؟ وماهي آلازاع اإلاترجبت ٖلحها ؟
 - 1مذي ـالخُت خىىمت الىفاق في ئبشام اإلاعاَذاث
ُ
حٗغ ٝاإلاٗاَضاث بإجها اجٟا ١جبرمه الضو ،٫ؤو ٚحرَا مً ؤشخام ال٣اهىن الضولي ممً ًمل٩ىن ؤَلُت ببغام
اإلاٗاَضاث ُٞما بُجها بٛغى جىُٓم ٖال٢اث ٢اهىهُت صولُت وجدضًض ال٣ىاٖض التي جسً٘ لها َظٍ الٗال٢ت وٍخًمً
ؤلاجٟا ١بوكاء خ٣ى ١وبلتزاماث ٢اهىهُت ٖلى ٖاج ٤ؤَغاٞه(.)lxxvii
وٍجغي الٗغ ٝالضولي ٖلى الخمُحز بحن اإلاٗاَضاث باإلاٗجى الًُ ٤وبحن ؤهىإ ؤزغي مً اإلاٗاَضاث ،واإلاٗاَضاث
باإلاٗجى الًُ ٤هي الىزاث ٤الضولُت التي ًخم ٞحها حسجُل بجٟا ١عؾمي ًخم بالتراضخي بحن ؤَغاٞه ،وٍدىاو ٫بالخىُٓم
ً
مىيىٖا طا ؤَمُت زانت ٌٛلب ٖلُه الُاب٘ الؿُاؾُىمً طل ٪مٗاَضاث الهلر ( ،)lxxviiؤما اإلاٗاَضاث باإلاٗجى
الٗام ٞخُلٖ ٤لى ٞئاث مخٗضصة مً الىزاث ٤الضولُت وٍُلٖ ٤لُه مؿمُاث مسخلٟت مجها ؤلاجٟا ١الظي ًُلٖ ٤لى
الىزاث ٤الضولُت التي ال ج٩ىن لها نٟت ؾُاؾُت ٧االجٟا٢اث اإلاالُت والث٣اُٞت والخجاعٍت ،وؤلاجٟاُ٢تجُلٖ ٤لى
الىزاث ٤الضولُت التي ً٩ىن ٚغيها وي٘ ٢ىاٖض ٢اهىهُت حؿغي في ٖال٢اث ؤ٦ثر مً صولخحن،اإلاُثا ١ؤو الٗهض ًُل٤
ٖاصة ٖلى اإلاٗاَضاث التي جخمخ٘ بإَمُت ٦بحرة في مُضان الٗال٢اث الضولُت ،وبهٟت زانت جل ٪التي جيكإ بمىحبها
اإلاىٓماث الضولُت ٦مُثا ١ألامم اإلاخدضة ،والبروجى٧ىًُ ٫لٖ ٤اصة ٖلى الىزُ٣ت التي ًثبذ بها مىحؼ اإلاٟاوياث
بكإن مىيىٕ مٗحن ،ؤو اجٟاٖ ١لى مؿاثل جبُٗت ؤو مخٟغ٢ت ًٖ اإلاؿاثل التي جم ؤلاجٟاٖ ١لحها في مٗاَضة ؤنلُت
ٖ٣ضث بحن ألاَغاٝ

(.)lxxvii

ّؤما بسهىم خ٩ىمت الىٞا ١الىَجي اإلاىبث٣ت ًٖ ؤلاجٟا ١الؿُااخي اإلاى ٘٢بخاعٍش

2015 /12 /17م بمضًىت

الصخحراث اإلاٛغبُت،البض مً جبحن َل خ٩ىمت الىٞا ١الىَجي اللُبي مسخهت بةبغام اإلاٗاَضاث والخهضًٖ ٤لحها
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خؿب الدكغَٗاث اللُبُت ؟في الخُ٣ُ٣ت وبالغٚم ما ًثاع خى ٫الىي٘ ال٣اهىوي والضؾخىعي لخ٩ىمت الىٞا١
الىَجي اللُبُت مً مضي قغُٖتها بؿبب ٖضم جمغٍغ الخ٩ىمت ٖبر البرإلاان اللُبي اإلاىخسب مً الكٗب ٦ؿلُت
ً
حكغَُٗت وَى بىض عثِسخي في ؤلاٖالن الضؾخىعي وبجٟا ١الصخحراثًٞ ،ال ًٖ ؤن مجلـ عثاؾت الىػعاء مى٣ىم
ً
الًٗىٍت بك٩ل َب ّحن ،وَٗاوى خالُا مً زلل حؿُم في جمثُل اإلاىاَ ٤اللُبُت،وألاؾئلت التي ال جؼا ٫جبدذ ًٖ
بحابتَ ،ل مً نالخُاث عثِـ اإلاجلـ الغثااخي ٖ٣ضبجٟاُ٢اث ومظ٦غاث جٟاَم بهظٍ الُغٍ٣ت ؟ وماهي آلالُت ؤو
الُغٍ٣ت الؿلمُت التي ًجب اجباٖها مً ؤحل الىنى ٫للُغٍ٣ت الؿلُمت لخى ُ٘٢مثل جل ٪اإلاظ٦غاث؟
ً
وبالغحىٕ إلجٟا٢الصخحراث هجض ؤن اإلااصة ()8مىه جىو نغاخت ٖلى ؤن "مجلـ عثاؾت الىػعاء ٩٦ل  ،ولِـ عثِـ
ً
اإلاجلـ مىٟغصا ًمل ٪نالخُت ٖ٣ض ؤلاجٟا٢اث واإلاٗاَضاث الضولُت ٖلى ؤن جخم اإلاهاص٢ت ٖلحها مً مجلـ
الىىاب"(.)lxxvii
وَظا ما هو ٖلُه الاٖالن الضؾخىعي اللُبي الهاصع بخاعٍش 2011/8/3م في ماصجه ( ٖ )17لى " اإلاجلـ الىَجي
ؤلاهخ٣الي اإلاا٢ذ َى ؤٖلى ؾلُت في الضولت  ،وٍباقغ ؤٖما ٫الؿُاصة الٗلُا ،بما في الدكغَ٘ ووي٘ الؿُاؾت الٗامت
للضولت  ،وَى اإلامثل الكغاي الىخُض للكٗب اللُبي  ،وَؿخمض قغُٖخه مً زىعة الؿاب٘ ٖكغ مً ٞبراًغ  ،وَى
اإلااجمً ٖلى يمان الىخضة الىَىُت وؾالمت التراب اللُبي ،وججؿُض الُ٣م وألازال ١ووكغَا ،وؾالمت اإلاىاَىحن
واإلاُ٣محن  ،واإلافادكت على اإلاعاَذاث الذولُت  ،وب٢امت ؤؾـ الضولت اإلاضهُت الضؾخىعٍت الضًم٣غاَُت"(.)lxxvii
ً
وبىاء ٖلُه ٞةن عثِـ اإلاجلـ الغثااخي لخ٩ىمت الىٞا ١الىَجي مدضوص الهالخُت ،وٍخمثل ٖمله في حؿُحر ؤٖما٫
اإلاجلـ  ، ِ٣ٞو٦ظل ٪حؿببذ اؾخ٣الت وم٣اَٗت ٖضص مً ؤًٖاء اإلاجلـ الغثااخي بلى زلل في ٖمله  ،و٢ضم ؤعب٘
ؤًٖاء في اإلاجلـ الغثاؾُاؾخ٣التهم مً اإلاجلـ ،وَم ٖلى الُ٣غاوي ،وٖمغ ألاؾىص ،ومىاخى ال٩ىوي ،وٞخخي
اإلاجبري ،وبخ٣ضًم ألاًٖاء ألاعبٗت الؾخ٣التهم مً اإلاجلـ الغثااخي اللُبي لخ٩ىمت الىٞا ١باث مً الهٗب بل مً
اإلاؿخدُل جى ُ٘٢ؤًت بجٟا٢اث ومٗاَضة في ْل الخلل الظي ٌٗاوى مىه الجؿم الؿُااخي اللُبي ،خُث جىو بىىص

ً
بجٟا ١الصخحراث ٖلى ؤن مجلـ الىػعاء ٩٦ل ًمل ٪نالخُاث ٖ٣ض بجٟا٢اث صولُت ولِـ عثِـ اإلاجلـ مىٟغصا.
وٖلى اٞتراى ؤن اإلاجلـ الغثااخي م٨خمل ألاًٖاء وله خ ٤ببغام اإلاٗاَضاث ،وجى ُ٘٢ؤلاجٟاُ٢اث الضولُت ٞةن
الدكغَٗاث اللُبُت حؿخلؼم لًغوعة صزى ٫مثل َظٍ اإلاٗاَضاث خحز الخىُٟظ مهاص٢ت الؿلُت الدكغَُٗت،وَى ما
ً
هو ٖلُه ؤًًا ؤلاجٟا ١الؿُااخي اللُبي اإلاى ٘٢بخاعٍش 2015/12/17م ،وم٘ الىي٘ الخالي وؤلاه٣ؿام الؿُااخي
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الٗمُ ٤وو٢ىٕ البرإلاان قغ ١البالص اإلاؿُُغ ٖلُه مً ال٣ىاث اإلاؿلخت اللُبُت ه٩ىن ؤمام وي٘ ؤ٢غب لالؾخدالت
مً خُث بم٩اهُت ال٣ى ٫ب٣اهىهُت اإلاظ٦غة ووؿخُُ٘ الجؼم بإن اإلاظ٦غة جدىم خىلها قبهاث ٖضم ال٣اهىهُت.
 - 2كشاءة كاهىهُت في مزهشة الخفاَم اللُبُت الترهُت اإلاىكعت بخاسٍخ  2019/11/27م
بن خ٩ىمت الجمهىعٍت الترُ٦ت وخ٩ىمت الىٞا ١الىَجي لُبُا وَكاع بلحهما ُٞما بٗض بـ(الُغٞحن).
بط ًا٦ضاهةلتزامهما بإَضا ٝومباصيء مُثا٢األمم اإلاخدضة
٦ماً٣غعاهالٗملٗلىخدضًضاإلاجاالجالبدغٍتُٞالبدغألابًُاإلاخىؾُبك٩لمىهٟىٖاصلىالخُِماعؾاهٟحها٦أٞتخ٣ى٢ا٫
ؾُاصةؤوالهالخُاجاإلاىبث٣تمىال٣ىاهِىالضولُت،مٗاألزظبُٗىاالٖخباع٧اٞتالٓغوٞظاجالهلت.
ً
وبىاءٖلىغٚبتالُغُٞىُٟةًجاصخلىلٗاصلتومىهٟتللمىايُٗاآلهٟتالظ٦غبك٩لمخباصإلاىسالالإلاٟاوياجالبىاءةُٞإحىا
ً
ءحؿىصَاعوخٗال٢اجالهضا٢تبِىالبلضًً،وبًماهامجهمابإهمظ٦غةالخٟاَمهظَؿىٞدؿاَمُٟخٗؼٍؼالٗال٢اجبِىالُغٞحن
وحصجٗٗلىخ٨ثُٟالخٗاوهبماًسضممهلختالبلضًىالهضً٣حن٣ٞ،ضاج٣ٟاٖلىماًلي:
اإلاادةألاولى :الجشفاللاسٍىخذوداإلاىطلتالاكخفادًتالخالفت
 - 1جبضؤخضوصالجغٞال٣اعٍىاإلاىُ٣تالا٢خهاصًتالخالهتبِىالجمهىعٍتالترُ٦توصولتلُبُاُٞالبدغألابًُاإلاخىؽ
َمىىُ٣ت “ؤ”،وجىتهُٗىضالىُ٣ت “ب” .وهي
) (34"16"13.720"N-026'19'11.640'Eوجيخهي عىذ الىلطت "ب"وهي )(34"09"07.9N-026"39"06.3"E
 - 2جم جىيُذ خضوص الجغ ٝال٣اعي واإلاىُ٣ت الا٢خهاصًت الخالهت اإلادضصة في ال٣ٟغة ألاولى مً َظٍ اإلاظ٦غة
في الخغٍُت البدغٍت ع٢م
)INT308 Nautical Chart ( Data Source: BA 183 Chart Ed.1992
ً
بمُ٣اؽ عؾم  ( 1:1.102.000ملخ )1 ٤وؤًًا جم جىيُذ ؤلاخضازُاث في الخغٍُت اإلاغ٣ٞت في (ملخ٤

)1

يمً هٓام بخضازُاث الخغٍُت :باؾخسضام )(WGS-84 Datumلخىيُذ ؤلاخضازُاث الجٛغاُٞت اإلاظ٧ىعة
في ال٣ٟغة ألاولى .
 - 3جم جىيُذ ؤلاخضازُاث الخانت بى٣اٍ ألاؾاؽ لخدضًض زِ الىؾِ في (ملخ.)2-٤
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ً
وحعلُلا ٖلى ؤلاخضازُاث اإلاظ٧ىعة في اإلااصة ألاولى واؾخسضام هٓام (

٧ )WGS-84 Datumان مً اإلاٟترى

الدكاوع م٘ ٧ل الضو ٫اإلاجاوعة طاث الٗال٢ت ،ألن بجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع لٗام
ًخٗل ٤بة٢دؿام اإلاىاعص ّ
الخُت وٚحر َّ
الخُت في الجغ ٝال٣اعي جىو ٖلى يغوعة الدكاوع والخ٣اؾم الٗاص ٫لهظٍ
ِ
ً
اإلاىاعص بحن الضو ٫اإلاُٗىت والضو ٫اإلاخًغعة حٛغاُٞا .

1982م وُٞما

اإلاادةالثاهُت :مالخم مزهشة الخفاَم
"ٌٗخبر اإلالخ٣ان اإلاكاع بلحهما في ال٣ٟغجحن الثاهُت والثالثت مً اإلااصة ألاولى حؼء ا ًًال ًخجؼؤ مً َظٍ اإلاظ٦غة"
ً
وحعلُلا :وَظا ؤمغ َبُعي في ؤٚلب ؤو ٧ل ؤلاجٟاُ٢اث الضولُت ٞمؿإلت اٖخباع ؤن الضًباحت واإلاالخ ٤لها هٟـ ال٣ىة
ؤلالؼامُت لبىىص اإلاٗاَضة ؤو اإلاظ٦غة ؤو ؤلاجٟا ١ؤمغ مخىاجغ.
اإلاادةالثالثت :الدعجي "ٞىع صزىَ ٫ظٍ اإلاظ٦غة خحز الخىُٟظ ًخم حسجُلها لضي الؿ٨غجاعٍت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة
ً
و٣ٞا للماصة ( )102مً مُثا ١ألامم اإلاخدضة".
ً
وحعلُلا :ههذ بجٟاُ٢ت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام 1969م ٖلى يغوعة حسجُل اإلاٗاَضاث التي حٗ٣ض بحن
ّ
الضو ٫لضي ألاماهت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة وال ًم ً٨ؤلاخخجاج بهظٍ ؤلاجٟاُ٢ت ؤو اإلاٗاَضة في مىاحهت الٛحر بال بٗض
الدسجُل .
اإلاادةالشابعت :خل الجزاعاث"ًخم خل ؤي هؼإ ًيكإ ًٖ جٟؿحر ؤو جُبُ ٤مظ٦غة الخٟاَم َظٍ ٖبر ال٣ىىاث
الضبلىماؾُت بغوح الخٟاَم و الخٗاون اإلاخباص.٫في خا ٫وحىص مهاصع زغواث َبُُٗت في اإلاىُ٣ت الا٢خهاصًت
الخانت بإخض الُغٞحن جمخض إلاىُ٣ت الُغ ٝآلازغً،م ً٨للُغٞحن ٖ٣ض بجٟاُ٢اث لٛغى اؾخٛالَ ٫ظٍ اإلاهاصع
بك٩ل مكتر.٥في خا ٫قغوٕ ؤخض الُغٞحن في بحغاء مٟاوياث مٗضولت ؤزغي لخدضًض اإلاىُ٣ت الا٢خهاصًت
الخالهت مٗها ؤو ًمـ ؤلاخضازُاث اإلاىضخت في اإلااصة ألاولىٖ،لى َظا الُغ ٝببال ٙالُغ ٝآلازغ والخٟاوى مٗه
بالخهىم"
ً
وحعلُلاٖلى َغ ١حؿىٍت اإلاىاػٖاث ٞةن ؤلاجٟاُ٢ت جخماشخى م٘ ال٣ىاٖض الضولُت اإلاخٗل٣ت بالغحىٕ لىو اإلااصة
( )33مً مُثا ١ألامم اإلاخدضة الخانت بدؿىٍت اإلاىاػٖاث الضولُت  ،وهو اإلااصة (  )38مً اإلاُثا ١اإلاخٗل ٤الخانت
بمهاصع ال٣اهىن الضولي،وبسهىم قغٍ الدكاوع م٘ الُغ ٝآلازغ في خالت خضور مٟاوياث م٘ الضو ٫ألازغي
ٞةن َظٍ اإلااصة ؤ٢غب لكغٍ الضولت ألا٦ثر عٖاًت  ،وَى الظي م٣خًاٍ ؤهه في خالت ٖ٣ض مٗاَضة بحن َغُٞحن ٞةن
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ً
لُغ ٝآزغ ٞإن الُغ ٝالظي في اإلاٗاَضة ألاولى ٌؿخُٟض جل٣اثُا مً َظٍ
ؤي َغ ٝفي اإلاٗاَضة ٌُٗى خ٣ى٢ا
ٍ
الكغوٍ .
اإلاادةالخامعت :اإلاشاحعتوالخعذًل
"ًجىػ ل٨ال الُغٞحن ؤن ً٣ترح مغاحٗت،وحٗضًل َظٍ اإلاظ٦غة باؾخثىاء اإلااصجحن ألاولى والثاهُت،بخ٣ضًم اإلا٣ترح
ً
٦خابُا للُغ ٝآلازغ ًٖ َغٍ ٤ال٣ىىاث الضبلىماؾُت،وٍخم الخٗضًل بمىا٣ٞت الُغٞحن".
ً
وحعلُلاً :الخٔ ؤن الُغٞحن اللُبي والتر٧ي ال ٌؿمدان بخٗضًل ؤلاخضازُاث اإلاخٗل٣ت بخدضًض اإلاىُ٣ت الا٢خهاصًت
الخالهت والجغ ٝال٣اعي اإلاخٖ ٤ٟلحها في مظ٦غة الخٟاَم وبم٩اهُت حٗضًل اإلاىاص ألازغي التي لِـ لها ؤي ُ٢مت،
ً
ٞاإلاظ٦غة جغج٨ؼ باألؾاؽ ٖلى َاجحن اإلااصجحن و٧ان ألاخغي بالىو ٖلى ٖضم بم٩اهُت حٗضًلها جهاثُا.
اإلاادةالعادظت :العشٍان "جضزل مظ٦غة الخٟاَم َظٍ خحز الخىُٟظ ٞىع اؾخالم آزغ بقٗاع زُي مً ٢بل ؤخض
الُغٞحن مٟاصٍ بجمام بحغاءاث اٖخماصَا ٖبر ال٣ىىاث الضبلىماؾُت و٣ٞا إلحغاءاث ال٣اهىهُت ل ٪لُغ"ٝ
ً
وحعلُلا حٗخبر َظٍ اإلااصة مسالٟت لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت اللُبُت ً
ؾىاء ؤلاٖالن الضؾخىعي اللُبي الهاصع بخاعٍش

ّ
 2011/8/3م في ماصجه ( )17التي مٟاصَا ؤن اإلاٗاَضاث اإلاىٗ٢ت مً ٢بل الضو ٫اللُبُت ال جضزل خحز الىٟاط بال بٗض
ً
اإلاهاص٢ت ٖلحهامً ٢بل الؿُلت الدكغَُٗت  .وؤًًا مسالٟت إلجٟا ١الصخحراث اإلاؿخمضة مىه خ٩ىمت الىٞا١
الىَجي اللُبُت قغُٖتها ،الظي ٌؿخلؼم في اإلااصة (  )8يغوعة جهضً ٤مجلـ الىىاب ٖلى ؤلاجٟاُ٢اث واإلاٗاَضاث
الضولُت .
– 3آلازاس اإلاترجبت عىمزهشة الخفاَم اللُبُت الترهُت
ًجب ؤن هدىاو ٫آلازاع اإلاترجبت ًٖ مظ٦غة الخٟاَم بحن لُبُا وجغُ٦ا بكإن جدضًض مجاالث الهالخُت البدغٍت مً
ٖضة حىاهب:
الجاهب ألاوٌ :صٍادة اإلاعاخت البدشٍت
ؾىاء ٢ض حؿخُٟظ مً َظٍ اإلاظ٦غة مً زال ٫ػٍاصة اإلاؿاخاث البدغٍت اإلاؿماة
خض ٍ
هجض ؤن لُبُا وجغُ٦ا ٖلى ٍ
ً
باإلاىُ٣ت الا٢خهاصًت الخالهتٞ ،ترُ٦ا وؾٗذ ما حؿمُه بالبدغ ألاػع ١إلاؿاٞاث ٦بحرة حضا،ولُبُا اؾخٗاصث
ً
ً
مؿاخت بدغٍت ج٣ضع بإ٦ثر مً  40ؤل ٠مترا مغبٗا ٧اهذ الُىهان جضاي ؤجها مُاٍ ًىهاهُت.
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الجاهب الثاوي:عذم اخترام خلىق الذوالالخشي
بالغحىٕ إلجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع لٗام 1982م هالخٔ ؤجها حكترٍ في خالت الضو ٫اإلاخ٣ابلت واإلاخجاوعة
واإلاخالن٣ت في مؿإلت جدضًض الجغ ٝال٣اعي الدكاوع بحن َظٍ الضو ٫مً ؤحل الخ٣اؾم الٗاص ٫للمىاعص الخُت وٚحر
ً
الخُت  ،وَى ألامغ التي لم جًٗه جغُ٦ا وخ٩ىمت الىٞا ١اللُبُت في الخؿبان وَظا ًضزل الضولت اللُبُت مؿخ٣بال
في مىاػٖاث م٘ صو ٫حٗخبر نضً٣ت مثل الُىهان و٢برم.
الجاهب الثالث :ولع بعن الجضس
َىا ٥مجمىٖت مً الجؼػ ال٣غٍبت مً جغُ٦ا جىاػلذ جغُ٦ا ًٖ الؿُاصة ٖجها بمىحب مٗاَضة لىػان لٗام 1923م
ً
لهالر صولت الُىهان وَىا ٥حؼٍغة ٦غٍذ الخابٗت للُىهان ؤًًا ًترجب ٖلى مظ٦غة الخٟاَم بحن لُبُا وجغُ٦ا لخدضًض
مجاالث الهالخُت البدغٍت بٌٗ ؤلاق٩االث مٗها بسهىم اإلاجاالث البدغٍتٞ ،ةجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن
البداع لٗام 1982م – ٧لما اؾلٟىا – اقترَذ قغوٍ مٗىُت في خالت جىاٞغَا ًد ٤لهظٍ الجؼع ؤن ً٩ىن مىاَ٤
بدغٍت مثل اإلاىاَ ٤البدغٍت اإلامىىخت للضولت الؿاخلُت.
الخاجمت
ُ
بن اإلاٗاَضاث الضولُت حٗ٣ض بحن الضو ٫ؤو اإلاىٓماث الضولُت ألامغ الظي ًخُلب الخُُت والخظع ٖىض ٖ٣ضَا،
وبالخالي ججىب ٢ضع اإلاؿخُإ الى٢ىٕ في خغج بػاء الضو ٫التي جم ؤلاجٟا ١مٗها وزانت ٖىض مسالٟتهاإلاباصت الضؾخىع
الىَجي ،وَظا ًٓهغ في مظ٦غة الخٟاَم اللُبُت الترُ٦ت اإلاىٗ٢ت بخاعٍش

2019/11/27م التي جدخاج للخهضً ٤مً

مجلـ البرإلاان اللُبي،و٦ما ًجب زًىٕ مسخل ٠ؤهىإ اإلاٗاَضاث الضولُت للغ٢ابت الً٣اثُت ،وبالخالي ججىب ما
ٌؿمى باألٖما ٫الؿُاؾُت -ؤٖما ٫الؿُاصة -التي جىنم بها بٌٗ اإلاٗاَضاث للخسلو مً الغ٢ابت ،وبن َىا٥
زُىعة ٦بحرة ٖلى الضولت ٖىض ٖ٣ض بٌٗ اإلاٗاَضاث الضولُت وزانت جل ٪التي جخٗل ٤بالثرواث ؤو الاؾدثماع ُٞه ؤو
جخًمً الخخاػ ًٖ ٫حؼء مً ب٢لُمه ؤو جدمُله ً
ؤٖباء مالُت ٦بحرة ألامغ الظي ًخُلب ؤن ج٩ىن مثل َظٍ اإلاٗاَضاث
جدذ مُغ٢ت اإلاد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا لخ٣ىٍم ٧ل بٖىحاج ُٞه.
ً
وٍالخٔ ٖضمهالخُت خ٩ىمت الىٞا ١الىَجي اللُبُت وعثِؿها في ببغام اإلاٗاَضاث ،وجى ُ٘٢مظ٦غاث الخٟاَم هٓغا
ً
القتراٍ ؤلاجٟا ١الؿُااخي قغوٍ مُٗىت ٚحر مخىاٞغة في الى٢ذ الخالي،وٍالخٔ ؤًًا ؤهترُ٦ا اؾخٟاصث مً الىي٘
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الخالي في لُبُا مً ؤحل الخهىٖ ٫لى بجٟا ١م٘ خ٩ىمت الىٞا ١الىَجي اللُبُت ًمىدها مؼاًا ،ومىا ٘ٞومؿاخاث
بدغٍت ؤ٦بر في خىى قغ ١البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ الٛجي بالثرواث اإلاٗضهُت.
إلاالخم
اإلالحم ألاوٌ
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اإلادلم الثاوي
كشاس اإلاجلغ الشئاس ي سكم ( )1437لعىت 2019م
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اإلاشاحع
ً
أوال  :الىخب اللاهىهُت
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غاَُم الٗىاوي  ,ال٣اهىن الضولي الٗام  ,صاع الجهًت الٗغبُت  ,ال٣اَغة .1979 , 1اب
- 2ؤخمض ؤبى الىٞاء ،ال٣اهىن الضولي للبداع ،الىاقغ صاع الجهًت الٗغبُت  ،ال٣اَغة ،صون ط٦غ الؿىت.
- 3ؾااخي ؾالم الخاج٢ ،اهىن البداع الجضًض بحن الخ٣لُض والخجضًض ،الىاقغ مٗهض ؤلاهماء الٗغبي ،صون ط٦غ
م٩ان اليكغ ،صون ط٦غ الؿىت.
- 4الكاٞعي دمحم بكحر  ,ال٣اهىن الضولي الٗام في الؿلم والخغب  ,الُبٗت الؿاصؾت  ,م٨خبت الجالء الجضًضة ,
ال٣اَغة 1997 ,م.
ٖ- 5بض اإلاٗؼ ٖبض الٟٛاع هجم ،ؤلاججاَاث الخضًثت في ال٣اهىن الضولي الجضًض للبداع ،صون ط٦غ الىاقغ ،ؾىت
2006م.
ٖ- 6هام الُُٗت ،ال٣اهىن الضولي الٗام ،مُبٗت حامٗت بٛضاص ،الٗغا1985 ،١م.
ٖ- 7لي ابغاَُم ،الىؾُِ في اإلاٗاَضاث الضولُت ،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة1995 ،م.
ٖ- 8لي ناص ١ابى َُ ،٠ال٣اهىن الضولي الٗام ،الُبٗت الخاؾٗت ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝالاؾ٨ىضعٍت2001 ،م.
- 9مدؿً ؤ٨ٞحرًً ،ال٣اهىن الضولي للبداع ،الىاقغ صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة ،ؾىت 2017م،
- 10

دمحم ؾامي ٖبض الخمُض،ؤنى ٫ال٣اهىن الضولي الٗام ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝالاؾ٨ىضعٍت  1997،م.

- 11

دمحم َىاف ،عٍم ٖبىص ،ال٣اهىن الضولي للبداع ،الىاقغ الجامٗت الاٞترايُت الؿىعٍت ،صمك،٤

ؾىت 2018م.
ً
زاهُا :الشظائل العلمُت
 - 1بىػٍضي زالض ،الىٓام ال٣اهىوي لؿُاصة الضولت ٖلى ب٢لُمها البدغي ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت آبي ب٨غ
بل٣اًض٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت2013 ،م2014/م.
ُُٖ - 2ت ؤخمض ُُٖت الؿىٍذ ،الىٓام ال٣اهىوي لخماًت الكٗاب اإلاغحاهُت مً الخلىر في البدغ اإلاخىؾِ،
عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت َغابلـ٧ ،لُت ال٣اهىن ،لُبُا 2011م.
 - 3دمحم عاقض هانغ الىُٗمي ،مكا٧ل ُ٢اؽ البدغ ؤلا٢لُمي ال٩ىٍتي في يىء ال٣اهىن الضولي ،عؾالت ماحؿخحر،
حامٗت الكغ ١ألاوؾِ للضعاؾاث الٗلُا٧ ،لُت الٗلىم ال٣اهىهُت 2010 ،م .
اجمللـــد الثاني -العدد الســـادس – آذار مارس  2020م
43

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية

المركز الديمقراطي العربي  -برلين

 - 4مىهىعي دمحم ،نالخُاث الضولت الؿاخلُت ًٖ مىاَ٣ها البدغٍت في بَاع بجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن
البداع مىهدُٛىباي  10صٌؿمبر 1982م ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت ٢ؿُىُُىت٧ ،لُت الخ٣ى.١
ً
زالثا :الاجفاكُاث .
 - 1بجٟاُ٢ت ُٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث الضولُت لٗام  1969م .
 - 2اجٟاُ٢ت حىُ ٠للبدغ ؤلا٢لُمي واإلاىُ٣ت اإلاالن٣ت لٗام 1958م
 - 3اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع لٗام 1982م
 - 4الاجٟا ١الؿُااخي اللُبي اإلاى ٘٢بخاعٍش  2019 /12 /17بمضًىت الصخحراث اإلاٛغبُت
 - 5مُثا ١ألامم اإلاخدضة لٗام 1945م .
ً
سابعا :الدؽشَعاث.
 - 1ؤلاٖالن الضؾخىعي اللُبي الهاصع بخاعٍش  2011/8/3وحٗضًالجه.
٢ - 2اهىن ع٢م ( )2لؿىت 1959م بكإن جدضًض اإلاُاٍ ؤلا٢لُمُت اللُبُت.
٢ - 3غاع اللجىت الكٗبُت الٗامت ع٢م ( )260لؿىت  2009م بكإن جىُٓم اإلاىُ٣ت الا٢خهاصًت الخالهت اللُبُت .
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4
Illegal migration in the Sahel and its implications for security in the Mediterranean

:ملخق
٫ الٗبىع ببلضان قما٤َاؾاتها ٖلى مىا٩ٗي بلى ؤوعوبا واو٣ٍغٞ الؿاخل ؤلا٫حر الكغُٖت مً صوٚ ٌٗخبر مىيىٕ الهجغة
ل٣ وخ،ض خٓي باهدكاع واؾ٘ في مُضان الٗىم الؿُاؾُت٣لٞ ،اث الضولُت٢ل الٗال٣ت ؤَمُت في خٛمً بحن اإلاىايُ٘ البال، ُا٣ٍغٞب
اؾاتها ٖلى٩ٗي واو٣ٍغٞ الؿاخل ؤلا٫حر الكغُٖت في صوٛ٘ الهجغة ال٢ البدث في صعاؾت وا٤ُما ًخٗلٞ  وزانت،الضعاؾاث ألامىُت
.ي٣ٍغٞاؾاتها ٖلى ألامً في الؿاخل ؤلا٩ٗحر الكغُٖت واوٛهم جدضًاث وجدىالث الهجغة الٞ و، ألاوعوبُت٫الضو
تالؿاخل٣ُحرالكغُٖتآلاجُت مً مىٚ وجدلُل ألازغ ألامجي والاحخمااي للهجغة٪ُ٨ٟ ٖلى ج،٪ظل٦  َظٍ الضعاؾت٠٨ٗوح
اث٧دغ٦ الب ألاخُانٚ  والتي جخم في،بت٦ضة واإلاغ٣ٗ خُث ؤن َظٍ الٓاَغة اإلا، ىمي الاوعبي٣ُت ٖلى ألامً ال٣ٍغٞوالصخغاء ؤلا
ثحر مً ألاخُان م٘ ؤلاعَاب والجغٍمت اإلاىٓمت والاججاع بالؿالح والبكغ والتهغٍب٦ ذ فيٟوالتي جدال، ؾغٍت ٖابغة للخضوص
ذ بلضانٟل٧  خُث ؤن جبٗاث َظٍ اإلاهضصاث وألازُاع، لُمي اإلاخىؾُي٢ والتي ؤنبدذ تهضص الؿلم وألامً الا،واإلادظعاث
.خهاصًت ٖلى خؿاب الخىمُت الكاملت٢ثحر مً اإلاجهىصاث الؿُاؾُت ألامىُت والا٨اإلاخىؾِ ال
:اليلماث اإلافخاخُت
.ً آلام، ألاوعوبُت٫ الضو،ي٣ٍغٞ الؿاخل ؤلا٫ صو، الضعاؾاث ألامىُت، الٗلىم الؿُاؾُت، ، حر الكغُٖتٛالهجغة ال
Abstract
This study analyzes the social and security impact of illegal migration from the Sahel and Sahara
region on the Algerian national security. This complex and complex phenomenon often carried out
as clandestine trans-boundary movements, often combined with terrorism, crime and the trafficking
in arms, human beings, smuggling and warnings, which have threatened Algerian social peace and
security. The consequences of these threats and dangers have cost Algeria a lot of political, security
and economic efforts at the expense of comprehensive development.
The issue of illegal immigration from the Sahel countries to Europe and its repercussions on
the transit areas in North African countries is one of the most important issues in the field of
international relations. Illegal migration in the Sahel countries and their implications for European
countries, and understanding the challenges and transformations of illegal migration and its
implications for security in the Sahel.
Key words:Illegal immigration, international relations, political science, security studies, African
Sahel countries, European countries, safe.
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ملذمت:
خٓي مىيىٕ الهجغة ٚحر الكغُٖت مً صو ٫الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي بلى ؤوعوبا واوٗ٩اؾاتها ٖلى مىاَ ٤الٗبىع ببلضان قما ٫بٞغٍُ٣ا
،باَخمام ال٨ثحر مً الباخثحن في الٗلىم الؿُاؾُت والٗال٢اث الضولُت ٖامت وخ٣ل الضعاؾاث ألامىُت زانتُٗٞ،خبر مٟهىم ألامً
مً اإلاٟاَُم الجضًضة التي اؾخُ٣بذ الباخثحن والضاعؾحن في الٗال٢اث الضولُت والضعاؾاث ألامىُت ،ول٣ض ػاص الاَخمام ؤ٦ثر بهظا
اإلاٟهىم مىظ ٞترة ما بٗض الخغب الباعصةَ ،ب٣ا للخٛحراث التي مؿذ الٗال٢اث الضولُت وبغوػ مخٛحراث حضًضة ،مما ؤنبذ لؼاما ٖلى
ألا٧اصًمُحن و٦ظا الباخثحن مؿاًغة الخُىعاث الخانلت ٖلى مؿخىي الخٟاٖالث الضولُت في بِئت ؤنبدذ جدؿم بالخُٗ٣ضاث
والضًىامُُ٨ت اإلادؿاعٖت في ْل ٖىإلات الٓىاَغ الؿُاؾُت وألامىُت والا٢خهاصًت،واٖخباعٍ ٦إخض الخلى ٫اإلام٨ىت للخض مً الهجغة
الٛحر الكغُٖت مً صو ٫الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي بلى ؤوعوبا واوٗ٩اؾاتها ٖلى مىاَ ٤الٗبىع ببلضان قما ٫بٞغٍُ٣ا.
حٗض الهجغة ْاَغة ٖاإلاُت ٖغٞتها البكغٍت مىظ الٗهىع ال٣ضًمت بلى ًىمىا َظا هدُجت ال٩ىاعر الُبُُٗت ؤو الخغوب وٚحرَا،
و٢ض جؼاًض الاَخمام الضولي بهظٍ الٓاَغة في الٗهغ الخضًث م٘ جُىع الىٓام الغؤؾمالي ومُامٗه الخىؾُٗت ًٖ َغٍَُ ٤مىت
الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاث ٖلى الضو ٫ال٣ٟحرة والًُٟٗت ،ما ؤصي بلى جؼاًض ؤٖضاص اإلاهاحغًٍ زانت مً الضو ٫التي ٧اهذ باألمـ
جدذ الهُمىت الاؾخٗماعٍت.
وَٗض مىيىٕ ألامً اإلاُٗى الجضًض في الضعاؾاث ألامىُت ،خُث ل٣ي عواحا ٦بحرا في ألاوؾاٍ ألا٧اصًمُت في مداولت مجهم بُٖاء
٢ضع الاَخمام مً البدث والضعاؾت ،ولٗل بؾهاماث ألاؾخاط باسي بىصان ،وأولُف وٍفش ،سوبشث ماهىماس  ،ومً َظا الكإن زحر
صلُل مً ؤحل يغوعة ججاوػ التر٦حز ٖلى اإلاٟهىم الخ٣لُضي لؤلمً واإلاغجبِ ؤؾاؾا بإمً الضولت وجىؾٗه لِكمل ؤمً ألاٞغاص
واإلاجخمٗاث َظا مً حهت ،ومً حهت ؤزغي ٌكمل الا٢خهاص والبِئت وألامً الخًاعي والث٣افي والؿُااخي والٗؿ٨غي.
وَٗخبر جإزحر ألامً ٖلى الهجغة الٛحر الكغُٖت مىإَم الً٣اًا الجضًضة التي ْهغث و بغػث في الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي واوٗ٩اؾاتها ٖلى
الضو ٫ألاوعوبُت.
وٖلى َظا ألاؾاؽ جخىَ ٠٢ظٍ الضعاؾت ٖلى ؤلاحابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلادىعٍت وهي:
ئلى أي مذي اظخطاعذ الذساظاث ألامىُت مىاهبت جدىالث الهجشة الغحر الؽشعُت مً دوٌ العاخل ؤلافشٍلي ئلى
أوسوبا واوعياظاتها على مىاطم العبىس ببلذان ؼماٌ ئفشٍلُا؟
وبىاء ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت ًمَ ً٨غح مجمىٖت مً ألاؾئلت الٟغُٖت:
 /1ما َى ألامً؟
 / 2ما هي الُ٣مت اإلاًاٞت للىٓغٍاث ألامىُت في جٟؿحر الىا ٘٢ألامجي الضولي الغاًَ ،ما هي الٗىامل وألاؾباب التي ؤصث بلى بغوػوجىامي ْاَغة الهجغة ٚحر الكغُٖت في بلضان الؿاخل الاٞغٍ٣ي؟
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 /3وَل ًم ً٨إلاىٓىع ألامً ان ً٣ضم ٞهما جدىالث الهجغة الٛحر الكغُٖت مً صو ٫الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي بلى ؤوعوبا واوٗ٩اؾاتها ٖلى
مىاَ ٤الٗبىع ببلضان قما ٫بٞغٍُ٣ا ؟
 /4ما هي اوٗ٩اؾاث و جضاُٖاث الهجغة ٚحر الكغُٖت ٖلى البلضان ألاوعوبُت وٖلى بلضان قما ٫بٞغٍُ٣ا باٖخباعَا مىاَٖ ٤بىع؟ -4فشلُاث الذساظت:
لئلحابت ٖلى ؤلاق٩الُت الغثِؿُت والدؿائالث الٟغُٖتٞ ،ةهه ًم ً٨وي٘ الٟغيُت الغثِؿُت الخالُت:
٧لما ٧ان َىا ٥جُىع في الٗملُت الخىٓحرًت للضعاؾاث ألامىُت٧ ،لما ٧ان َىا ٥جٟؿحر وٞهم لخدىالث الهجغة الٛحر الكغُٖت مً
صو ٫الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي بلى ؤوعوبا واوٗ٩اؾاتها ٖلى مىاَ ٤الٗبىع ببلضان قما ٫بٞغٍُ٣ا.
٦ما ًم ً٨وي٘ ٞغيُاث زاهىٍت وهي:
بىاء م٣اعبت جدلُلُت مٟاَُمُت مخ٩املت في الضعاؾاث ألامىُت ًٟؿغ الخباًً الكضًض في اإلا٣اعباث ألامىُت لها.بن الٗملُت الخىٓحرًت للضعاؾاث ألامىُت بداحت بلى اؾخسضام مخٛحراث جٟؿحرًت في ٞهم الىا ٘٢ألامجي الضولي الغاًَ.ًم ً٨إلاىٓىع ألامً ٞهم جدىالث الهجغة الٛحر الكغُٖت مً صو ٫الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي بلى ؤوعوبا واوٗ٩اؾاتها ٖلى مىاَ ٤الٗبىعببلضان قما ٫بٞغٍُ٣ا.
ولخا٦ض مً صخت َظٍ الٟغيُاث ٞاهه جم الاٖخماص ٖلى اإلاىاهج الخالُت:
اإلاىهج الخاسٍخي :وطل ٪مً زال ٫ال٨ك ًٖ ٠الخُىع الخاعٍخي إلاٟهىم ألامً وجىؾٗه ًٖ اإلاٟهىم الخ٣لُضي بلى اإلاٟهىم الخضًث
باإلياٞت بلى البدث ًٖ الؿُا ١الخاعٍخي للٗملُت الخىٓحرًت للضعاؾاث ألامىُت في ْل الىا ٘٢ألامجي الضولي الغاًَ وبغػ حلُا في
الٟهل ألاو.٫
اإلاىهج الخدلُلي الىـفي :وطل ٪مً زال ٫جىنُ ٠البِئت ألامىُت الضولُت وؤؾباب الهجغة الٛحر الكغُٖت وٞدو ألَم الىٓغٍاث
في الضعاؾاث ألامىُت وجدلُل الخدىالث اإلاٟهىماجُت في الضعاؾاث ألامىُت وبغػ في الٟهل ألاو ٫والثاوي.
ولخدَ ٤ُ٣ظٍ الٛاًت اإلايكىصة ٞاهه جم ج٣ؿُم مىيىٕ اإلاضازلت بلى:
اإلادىع ألاو:٫ؤلاَاعاإلاٟاَُمي لؤلمً:
اإلادىعالثاوي:الىٓغٍاث اإلاٟؿغة لؤلمً:
اإلادىع الثالث:جإزحر الامً ٖلى الهجغة الٛحر الكغُٖت مً صو ٫الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي بلى ؤوعوبا واوٗ٩اؾاتها ٖلى مىاَ ٤الٗبىع ببلضان
قما ٫بٞغٍُ٣ا.
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الففل ألاوٌ :ؤلاطاس اإلافاَُمي لألمً
ًدخل مىيىٕ ألامً ؤَمُت ٦بري ومدىعٍت في الٗال٢اث الضولُت وَك٩ل اَخماماث الباخثحن في الضعاؾاث ألامىُت ؾىاء ٖلى
اإلاؿخىي الخُبُ٣ي ؤو ألا٧اصًمي.
ٞخخجلى ؤَمُخه ٖلى اإلاؿخىي ألا٧اصًمي باٖخباعٍ مىيىٕ بدثي في هٓغٍاث الٗال٢اث الضولُت ٞهى مدىع اإلاىاْغة في ٦بري اججاَاث
الٗال٢اث الضولُت .
وؤما ٖلى اإلاؿخىي الخُبُ٣ي جخجلى ؤَمُخه مً زال ٫مضي بصعا ٥الضو ٫لىا ٘٢الضعاؾاث ألامىُت في ْل الىا ٘٢ألامجي الضولي
الغاًَ.
وٖلى الغٚم مً َظٍ ألاَمُت بال ؤهه ٌٗخبر مٟهىم ألامً ٖلى ٢ضع ؤَمُخه ومدىعٍخه في خ٣ل الٗال٢اث الضولُت مً ؤ٦ثر اإلاٟاَُم
نٗىبت وحُٗ٣ضا ألهه مٟهىم وؿبي مخٛحر مغ٦ب وطو مؿخىٍاث مخٗضصة ومخىىٖت وٍخٗغى لخدضًاث وتهضًضاث ٦ثحرة ومسخلٟت
اإلاهاصع وألاهىإ وألابٗاص.

() lxxvii

اإلاطلب ألاوٌ:حعشٍف الامً
وألامً مً الىاخُت الاـطالخُتٞ :ل٣ض حٗضصث مٟاَُم ألامً ٞهى مدل زال ٝبازخال ٝػواًا البدث بحن م٨ٟغًٍ الٗال٢اث
الضولُت والباخثحن في الضعاؾاث ألامىُت ،ومً ؤَم الخٗغٍٟاث هجض:
* حٗغٍ ٠باسي بىصانٞ :ل٣ض وضر ؤن لؤلمً زانِخحن الخُٗ٣ض والترُ٦ب ٞهى مٟهىم واؾ٘ ويُ ٤في آن واخضٞ ،هى يُٖ ٤ىضما
ًخٗل ٤بمٗالجت الً٣اًا الٗؿ٨غٍت ومٟهىم واؾ٘ ٖىضما ًخٗل ٤باالؾخ٣غاع الؿُااخي والا٢خهاصي والاحخمااي للضولت ببٗضَا
الضازلي والخاعجي.

() lxxvii

ولهظا وؿخيخج ؤهه جم جىؾُ٘ في مٟهىم ألامً.
ومٟهىم ألامً صًىامُ٩ي ومخٛحر جبٗا لٓغو ٝالؼمان واإلا٩ان وو ٤ٞالٖخباعاث صازلُت وزاعحُت  ،وٍغي

بىصان ؤهه مٟهىم مٗ٣ض

وٍيبػي لخٗغٍٟه ؤلاخاَت بثالزت ؤمىع ٖلى ألا٢ل ،بضءا بالؿُا ١الؿُااخي للمٟهىم  ،مغوعا باألبٗاص اإلاسخلٟت له واهتهاء بالٛمىى
والازخال ٝالظي ًغجبِ به ٖىض جُبُ٣ه في الٗال٢اث الضولُت.
* وؤما مٟهىم ألامً خؿب وػٍغ الضٞإ ألامغٍ٩ي "

() lxxvii

سوبشث ماهىماس " :خُث ٖغ ٝألامً مً زال٦ ٫خابه "

حىَش ألامً " ؤهه

"الخىمُت"ٞ ،األمً لِـ جغا٦م الؿالح عٚم طل ٪حؼءا مىه وألامً لِـ َى ال٣ىة الٗؿ٨غٍت ٖلى الغٚم مً ؤهه ٌكخمل ٖلحها،
وألامً لِـ اليكاٍ الٗؿ٨غي الخ٣لُضي ٖلى الغٚم ؤهه ٢ض ًدخىي ٖلُه ،بن ألامً َى الخىمُت ومً صون جىمُت ال مجا ٫للخضًث
ًٖ ألامً.

() lxxvii
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وٍخطر مً زال ٫حٗغٍ " ٠سوبشث ماهىماس" ؤن ألامً ٌكمل ٖىهغًٍ َماً :خٗل ٤ألامً بدماًت ُ٦ان الضولت مً ؤٖما ٫الٗضوان
وؾُاؾاث الخىؾ٘ وخماًت اليؿُج الضازلي للضولت وٖضم حٗغيها بلى خغب صٖاثُت ؤو يٛىٍ ا٢خهاصًت ،ؤو بعَاب جاصي بلى
بٖا٢ت الخىمُت ٞحها.

() lxxvii
() lxxvii

* وؤما حٗغٍَ" ٠جري هعىجش" ٖلى ؤهه "جهغٞاث ٌؿعى اإلاجخم٘ ًٖ َغٍ٣ها للخٟاّ ٖلى خ٣ه في الب٣اء".

ولم ٌؿدثجي مٟهىم ألامً في الضعاؾاث الؿُاؾُت الٗغبُت و٢ض ازخلٟذ بازخال ٝالباخثحن ُٞه ومً َظٍ الخٗاعٍ ٠هظ٦غ:
* حٗغٍ ٠دمحم هفش مهىا ٖ ،غ ٝألامً ٖلى ؤهه ٢" :ضعة الضولت ٖلى خماًت ُ٢مها الضازلُت مً ؤًت تهضًضاث ب ٌٛالىٓغ ًٖ ٧ل
التهضًضاث ومهضعَا".

() lxxvii

* وحٗغٍ٠دمحم مفالحت ؤهه " :خالت مً ؤلاخؿاؽ بالُمإهِىت والث٣ت التي جضٖىان بان َىا ٥مإمً مً ؤي زُغ".

() lxxvii

وؿخسلو ؤن مٟهىم ألامً مٗ٣ض ٞ ،هظا ما ٌؿخضاي حٗغٍ ٠بحغاجي إلاٟهىم ألامً بإههُٚ :اب التهضًض للُ٣م اإلاغ٦ؼٍت وال٣ضعة ٖلى
الخدغع مً تهضًض عثِسخي للُ٣م الٗلُا الٟغصًت ؤو الاحخماُٖت ،وطل ٪مً زال ٫حمُ٘ الىؾاثل اإلاخاخت اإلام٨ىت للخٟاّ ٖلى الب٣اء.
اإلاطلب الثاوي :الخطىس الخاسٍخي إلافهىم ألامً:
وبطا ٖضها بلى اإلااضخي هجض ؤن ألانل الالجُجي ل٩لمت ألامً ً Securityدمل جىاً٢ا حىَغٍا ٞهى نضام بحن حؼء Sineخُث حٗجي
بضون و  Curaوحٗجي ايُغاب ومىه  Sine, Curaبضون ايُغاب وال ؤمً.
ٞهى ٖ٨ـ إلاٗىاٍ الُىم ٞ Securityهى خالت ٌُٛب ٞحها الخى ٝؤو التهضًض.

() lxxvii

ٞاألمً لم ًٌٗ ً٨جي بطا ٦ما ٢ا " ٫ظِؽشون" "ُٚاب ال٣ل ٤الظي حؿخلؼمه الخُاة الؿُٗضة ،ؤي خالت مً الُمإهِىت ،الهضوء
والخىاػن".
ومىظ ال٣غن الثاوي ٖكغ ختى ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ ،ؤزظ ألامً مٗجى خالت مً الث٣ت اإلاٟغَت وَظا م٘ ْهىع ٖضة حٗغٍٟاث ومجها
صً٩اعث الظي عؤي بإهه بطا ٧ان ألامً ٢ىٍا حضا بُغٍ٣ت جلػي جماما الخىٞ ، ٝةهه ٌٛحر مً َبُٗخه وٍهبذ ٌؿمى ؤمىا ؤو
يماها.

() lxxvii

وم٘ مُل٘ ال٣غن الثامً ٖكغ ؤٖخبر ألىعىذس واظتر نغاخت ؤن ألاؾُىٌ ٫ك٩ل ٢ىة بغٍُاهُا الٗٓمى وؤمجها ،ومىظ جل ٪الٟترة
ؤنبذ الخضًث ًٖ ألامً مغاصٞا للضٞإ وباإلياٞت بلى "بشاون"،
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وم٘ جهاًت ال٣غن الثامً ٖكغ حٗؼػث َظٍ ال٨ٟغة ٖىضما ؤؾدىض ألامً للضولت ٦ماؾؿت حؿخلؼم اؾخٗما ٫الىؾاثل الٗؿ٨غٍت
والضبلىماؾُتٞ ،ةطا ٧اهذ ٞلؿٟت ألاهىاع ٢ض ؤ٦ضث ؤن الضولت هي مدهلت ؤلاعاصة والخاحت ؤلاوؿاهُت للخماًتٖ ،لى خض ٢ى٫
"فشٍذسًٍ لبُجز" َى مجخم٘ َضٞه اإلاكترَ ٥ى ألامً ،وٖلُه ٞاألمً ؤنبذ قغَا يغوعٍا للضولت بم٣خطخى الخ٣الُض اللُبرالُت آدم
ظمُث  ،وال ًم ً٨لؤلٞغاص ؤن ً٩ىهىا آمىحن بال بطا ٧اهذ الضولت آمىت (هٓغٍت الٗ٣ض الاحخمااي "لجىن حا ٥عوؾى") ،والظي بمىحبه
جدخ٨غ الضولت ال٣ىة ؤي جخد٨م بالٟٗل ألامجي وخالت زُغة ٖىض "جىماط َىبض".

() lxxvii

زم الاهخ٣ا ٫مً ٨ٞغة الضٞإ بلى ٨ٞغة ألامً ال٣ىمي ٧ان في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ؾىت  1945هدُجت الاَخمام اإلاتزاًض في بٖاصة
جىُٓم الهُئاث واإلاهالر في مجا ٫الضٞإ وألامً الىَىُحن ،وجإؾِـ الهُئت الىَىُت لالؾخسباعاث ٖ CIAام  ،1947وو٧الت ألامً
ال٣ىمي  NSAوم٘ جهاًت الخغب الباعصة ،خضر جدى٦ ٫بحر خى ٫مىيىٕ ألامً مً مىاحهت ألاٖضاء بلى مٟهىم " ألامً مً التهذًذ"،
وَظا ما ٢ضمه "باسي بىصان " " العمل على الخدشس مً التهذًذ "  ،ومً َظا اإلاىُل ٤ؤزحر بق٩ا ٫خى ٫ما هي الُ٣م اإلاغ٦ؼٍت التي
ًخٗحن خماًتها ؟ َل الب٣اء صوالوي؟ الاؾخ٣ال ٫الىَجي ؤم الىخضة الترابُت؟ َل الغٞاٍ الا٢خهاصي ؤو الهىٍت الث٣اُٞت؟ وَلل َظٍ
التهضًضاث طاجُت ؤم مىيىُٖت؟ ٞاألمً مٟهىم ٚامٌ.

() lxxvii

ًدخىي في هٟـ الى٢ذ الالؤمً وَظا ما ٖبر ٖىه " مُيائُل دًالن"  ، insecurityوبضؤ جىؾُ٘ في مٟهىم ألامً ،و٢ض لخهذ "ئًما
سٍدؽاسد" الامخضاصاث اإلاخٗضصة لؤلمً في:
* امخذاد جدتي :امخضاص مٟهىم ألامً مً الضولت لؤلٞغاص.
* امخذاد ئلى ألاعلى:مً ؤمً الضولت بلى الىٓام الضولي.
* امخذاد أفلي :ؤي مً ألامً الٗؿ٨غي بلى الؿُااخي بلى الا٢خهاصي بلى الاحخمااي.
* اإلاعإولُت العُاظُت :وجمخض في حمُ٘ الاججاَاث مً الضولت الىَىُت بلى اإلااؾؿاث الضولُت ،هؼوال بلى الخ٩ىمت ؤلا٢لُمُت،
وحىبا بلى اإلاىٓماث الٛحر الخ٩ىمُت بلى الغؤي الٗام و٦ظا الصخاٞت وال٣ىي اإلادغ٦ت للُبُٗت ؤو الؿى.١
و٢ض لخو "جحري باصلً" في مسُُه الخىيُخي ُُٟ٦ت جىؾ٘ مٟهىم ألامً مً زال ٫جدىلحن ؤؾاؾُحن:
ألاوٌٖ:مىصي :وٍسو مؿخىٍاث الخدلُل.
الثاوي :ؤ٣ٞيً :سو ُ٢اٖاث ألامً.
ؤي ؤن َىا ٥جىؾٗا ٖلى مؿخىي الُ٣اٖاث وحٗمُ٣ا ٖلى اإلاؿخىٍاث.

() lxxvii

ٞهظا ما ًخطر حلُا مً زال ٫البدث ًٖ بٖاصة حٗغٍ ٠ألامً  ،جىؾُ٘ وحٗمُ ٤اإلاٟهىم.
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بن الضعاؾاث ألامىُت مً ؤ٦ثر اإلاُاصًً الٟغُٖت خغُ٦ت في الٗال٢اث الضولُت مىظ ٖام  ،1945وبن ٧ان الضاعؾحن ًخ٣ٟىن ٖلى ؤن
صعاؾاث ألامً ججض ؤنىلها في خ٣ل " الذساظاث ؤلاظتراجُجُت " الظي ولض بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت ) lxxvii( ،والظي ٖغٞه "باسي
بىصان"ٖ Barry Buzanلى ؤهه:
" ًغ٦ؼ ٖلى اؾخسضام ؤو التهضًض باؾخسضام الٗى ٠ؤو وؾاثل الٗى ٠مً َغ ٝوخضاث ؾُاؾُت في بَاع الضٞإ ًٖ مهالخها يض
وخضاث ؾُاؾُت ؤزغي".

() lxxvii

الففاللثاوي:الىظشٍاث اإلافعشة لألمً:
اإلاطلباالوٌ :الىظشٍت الىاكعُت
بن الىٓغٍت الىاُٗ٢ت The Realism Theoryلم ج ً٨هٓغٍت واخضة ٖلى خض حٗبحر والىش Walkerوبهما ٧اهذ حملت مً ألاق٩ا٫
والخهيُٟاث،وٖمىما جباًيذ الخهيُٟاث الىاُٗ٢ت بازخال ٝاإلاُٗاع اإلاٗخمض ٖلُه،ومجها مُٗاع مىيىاي ًهىٟها وؿبت بلى
اإلاىيىٕ اإلاغ٦ؼي للبدث في الىٓغٍت الىاُٗ٢ت،ومً ابغػ الاججاَاث هجض:
 الخفعحر الىاكعي الخللُذي لألمً:بن الخٟؿحر الىا٢عي الخ٣لُضي لالمجي هخمثل في

ألامً الىطني ،اللىة الععىشٍت ومدىسٍت امىالذولت ٞ،ل٣ض ؤؾهمذ اإلاىٓىمت

اإلاٟاَمُتإلاا بعذ واظخفالُت في ج٣ضًم جٟؿحراث مالثمت لُبُٗت الٗال٢اث ألامىُت ال٣اثمت بحن الضو،٫ويمً َظا الؿُاْ ١هغث
الىاُٗ٢ت ؤًً جىٓغ للضولت ٧ىخضة جدلُل ؤؾاؾُت ومدىع ؤي ؾُاؾت ؤمىُت،وان ألاولىٍت هي لخد ٤ُ٣امً الضولت في مىاحهت ؤي
تهضًضاث ٖؿ٨غٍت زاعحُت،و٣ٞا ألههاع الاججاٍ الىا٢عي ٞان الهض ٝالاؾمي الظي حؿعى بلُه للضوَ ٫ى جد ٤ُ٣ؤمجها  ،وٖلُه
ٞل٣ىة الٗؿ٨غٍت هي الىؾُلت الىخُضة اإلاخاخت ؤمام الضولت لخد ٤ُ٣ؤَضاٞهاٞ ،ؿُاؾت ألامً الىَجي مثلما ًغي مىسغاهخى"جىُل٤
مً يغوعة الخٟاٖل بحن مسخلٖ ٠ىانغ ال٣ىة التي جم ً٨مً جدٞ ٤ُ٣غم حُضة لىجاح ؾُاؾت ألامً الىَجي،بن قٗىع الضولت
باألمً ًؼصاص باػصًاص حجم ٢ىتها".

( )lxxvii

ول٣ض اعجبِ ألامً ال٣ىمي بال٣ىة الٗؿ٨غٍت اإلاًُٟت بلى الٗمل اإلاؿلر ؤو ما ًُلٖ ٤لُه باألمً الٗؿ٨غي
الضوالحي،فىالترلُبمانٌٗ Walter Lipmannخبر الضولت ؤمىت بطا لم جبل ٜالخض الظي جًخي بُ٣مها بطا ؤعاصث ججىب الخغب ن
ٞاألمً و٣ٞا لهظا مؿاو لل٣ىة الٗؿ٨غٍت ومغاص ٝللخغب٦،ما ؤ٦ض دًفُذ بالذوًٍ ٖلى اهه بطا ٧ان لل٣ىة الٗؿ٨غٍت نلت بمؿالت
ما ًم ً٨اٖخباعَا مؿالت ؤمىُت،ؤما بطا لم ً ً٨لل٣ىة الٗؿ٨غٍت نلت بها ٞهظٍ اإلاؿالت جهى ٠يمً َاثٟت الؿُاؾاث
الضهُا.

() lxxvii

ًم ً٨ازخهاع الخهىع ألامني الذوالحي للىاُٗ٢ت الخ٣لُضًت في اإلاثلث الىاكعي ألامني الظي ٌكمل :


الذولت:هي الٟاٖل ألاؾااخي ألًت ٖملُت جٟاٖلُت في الٗال٢اث الضولُت باٖخباعَا الضا ٘ٞوالٛاًت في هٟـ الى٢ذ.



البلاءَ:ى الهض ٝألاؾمى لهظٍ الضولت وؤولىٍت حؿب٧ ٤ل ألاَضا ٝهدُجت الكٗىع بالتهضًض اإلااصي الخاعجي اإلاىحىص.



الاعخماد الزاحيَ :ى ألاصاة ألاوؿب لخدَ ٤ُ٣ظا الهض ،ٝزانت في ْل الُبُٗت اإلاٗ٣ضة لىا ٘٢الؿُاؾت الضولُت.
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وفي الخ٣ُ٣ت الخهمُم الىا٢عي للضعاؾاث ألامىُت ً٣ىم ٖلى اإلاغحُٗخحن ال٣ىة والضولت.

() lxxvii

حٗخبر الٟترة اإلامخضة مً مُل٘ الخمؿُيُاث بلى مىخه ٠زماهِىاث ال٣غن الٗكغًٍ مغخلت ٦الؾُُ٨ت في جاعٍش الضعاؾاث ألامىُت ،
جمحزث َظٍ اإلاغخلت بهُمىت همىطج "مشهضٍت الذولت "((state centrismفي جدلُل الكاون ألامىُت٦،ما احؿمذ بتر٦حز الاَخمام
ٖلى التهضًضاث طاث الُاب٘ الٗؿ٨غي  ،واعجباٍ مٟهىم ألامً ال٣ىمي بدماًت الُ٣م الخُىٍت للضولت٦،خٗغٍٟاث

لُبمان و الفشص

ال٨الؾُُ٨ت التي جمثل الخُاع الؿاثض في حٗغٍ ٠ألامً .
وبك٩ل ٖام احؿمذ َظٍ اإلاغخلت مً جاعٍش الذساظاث ألامىُت بٗضة ؾماث هجملها في:


حٗخبر ؤ٩ٞاع مغ٦ؼٍت الضولت،وصوا ٘ٞالضولت لل٣ىة وألامً،بياٞت بلى مدىعٍت ً٢اًا الخغب والجزإ مً بحن الٟغيُاث

ألاؾاؾُت للىاُٗ٢ت،وهي طاتها مباوي الضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت.


() lxxvii

َُمً مٟهىم ألامً ال٣ىمي(الىَجي) ٖلى ألاحىضة البدثُت للخ٣ل ،خُث ا٢خهغ الاَخمام ٖ ِ٣ٞلى التهضًضاث طاث

الُاب٘ الٗؿ٨غي اإلاىحهت لب٣اء واؾخ٣ال ٫الضو ،٫ول٣ض ؤصي َظا الاَخمام الخهغي بٟىاٖلُتالضولت والُ٣إ الٗؿ٨غي بلى وحهت
هٓغ يُ٣ت إلاٟهىم ألامً خ٣ل الضعاؾاث ألامىُت جىنٖ ٠اصة باإلا٣اعبت الخ٣لُهُت.


ٚلبذ في َظٍ اإلاغخلت ألا٩ٞاع والىٓغٍاث التي جغ٦ؼ ٖلى الجىاهب اإلااصًت للتهضًضاث(مثل وؿبت

الدؿلر٢،ضعاجالضولت،وٖىامل ال٣ىة ألازغي)وتهمل ؤَمُت ال٣ىاٖض واإلاٗاًحر ،وجاعٍش الخٟاٖل وهمِ الٗال٢اث وٚحرَا مً الٗىانغ
اإلاثالُت في حٗغٍ ٠ألامً.


وهدُجت َظٍ الٗىامل بظاث م٘ مىخه ٠الثماهِىاث مغخلت حضًضة في جاعٍش الضعاؾاث ألامىُت جؼامىذ م٘ خضور حُٛحراث

في الؿُاؾت الضولُت ٧اجهُاع الاجداص الؿىُٞتي وجهاًت الخغب الباعصة،وجٟصخي الهغاٖاث الضازلُت(ؤزيُت وصًيُت)في الٗضًض مً صو٫
اعوٍا الكغُ٢ت،وجؼاًض مكا٧ل الهجغة الٛحر الكغُٖت في اعوٍا،ونٗىص التهضًضاث الٛحر الخ٣لُضًت الٗابغة للخضوص مثل ألامغاى
والجغٍمت الضولُت،ومك٩لتالالحئحن،والاهتها٧اث البُئُت ،وؤلاعَاب،وٚحرَا،وَظٍ اإلاخٛحراث ٧اهذ اإلاىُٗ ٠ألا٦ثر ؤَمُت في بغوػ
الىاكعُت الجذًذة ٦بضاًت حضًضة في خ٣ل الضعاؾاث ألامىُت.
زاهُا:الخفعحر الىاكعي الجذًذ للذساظاث ألامىُت
اهُل ٤البدث ألامجي للىٓغٍت الىاُٗ٢ت الجضًضة زانت بٗض اػصًاص صعحاث الهغإ ألامجي،وَظا ما حٗل ٢هىع ألاَغ الخٗاوهُت
م٣ابل الجزو ٙلل٣ىة مً ٢بل الضو،٫ول٣ض جإؾؿذ اإلا٣اعبت الىاُٗ٢ت الجضًضة للضعاؾاث ألامىُت لخإزظ الىمِ الخٟؿحري البيُىي
في التر٦حز ٖلى بيُت الىٓام الضولي في جدلُل الؿُاؾاث ألامىُت ال٣اثمت،باإلياٞت بلى البدث في

اإلاعملت ألامىُت Security

.dilemma
ل٣ض ٧ان حىن َشجض ؤو ٫مً ؤوضر ٨ٞغة اإلاًٗلت ألامىُت في زمؿُيُاث مً ال٣غن الٗكغًٍ ب٣ىله ":أنها مفهىم بيُىي جلىد فُه
مداوالث الذوٌ للعهش على مخطلباتها ألامىُت بذافع الاعخماد على الزاث وبفشف الىظش عً ملاـذ َزٍ اإلاداوالث،ئلى
اصدًاد حعشك دوٌ أخشي للخطش،خُث أن ول طشف ًفعش ؤلاحشاءاث التي ًلىم بها على انها ئحشاءاث دفاعُت ،وٍفعش
ؤلاحشاءاث التي ًلىم بها آلاخشون على أنها حؽيل خطشا مدخمال".
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وؤما هحن بىر ٞحري اإلاًٗلت ألامىُت ؤجها ؾلؿلت مخهاٖضة مً خاالث اوٗضام ألامً ٞ ،هظا اإلاٟهىم ًغج٨ؼ ٖلى ٞغيُت ؤن ألامً
خالت جدىاٞـ الضوٖ ٫لى جد٣ُ٣ها،في هٓام صولي ًدؿم بالٟىضخى وبالخالي حؿعى الضو ٫لًمان ب٣ائها بخُٗٓم ٢ىتها وٍهبذ الُغٝ
ألازغ ا٢ل ؤمىا.

() lxxvii

بن الذساظاث ألامىُت الىاكعُت الجذًذة جإهذ ٖلى أن معملت ألامً جيكا ؤؾاؾا مً بيُت الىٓام الضولي ؤ٦ثر مما جيكا مً
الضوا ٘ٞؤو الىىاًا الٗضواهُت لضي الضو،٫بِىما ٌٗخ٣ض الىاُٗ٢ىن البيُىٍىن بان اإلاًٗلت ألامىُت خالت مؼمىت في الؿُاؾت الضولُت
بٟٗل الٟىضخى التي جً٘ خضوص ناعمت في بم٩اهُت خضور حٗاون في الىٓام الضولي.
بن ؤههاع الخدلُل البيُىي للذساظاث ألامىُت ٌؿدىضون ٖلى مؿاثل مهمت ججٗل مً الخٗاون ألامجي بحن وخضاث الىٓام الضولي
ؤمغ نٗب ومجها:


معالت الغؾ والخىف واوعذام الثلت ٞ:الخى ٝواوٗضام الث٣ت م٩ىهان مً نمُم مًٗلت ألامً،وم٘ ؤن الىاُٗ٢ىن

الجضص ؤمثا ٫والتز وحىن محرؼاًمش ٌؿلمىن بةم٩اهُت الخٗاون في ْل الٟىضخى ،بال ؤن جد٣ُ٣ه والخٟاّ ٖلُه ؤ٦ثر نٗىبت بحن
الضو،٫ؤما باليؿبت للىاٗ٢حن الضٞاُٖحن ؤمثا ٫ؾدُ ًٟوالذ ٌٗخ٣ضون ؤن بجبإ ومىانلت الاؾتراجُجُاث الخظعة هي الًامً
ألاًٞل لؤلمًٞ،الضو ٫حؿعى بلى ألامً ٢بل ال٣ىة،ولظلٖ ٪لحها ٖ٣ض اجٟاُ٢اث وٖال٢اث صبلىماؾُت زانت م٘ الضو ٫ال٨بري
لخد ٤ُ٣ؤمجها،قِئا ٞكِئا ٌٗىى محزان ال٣ىي بمحزان الغصٕ،وَظا ما ًاصي بلى ج٣لُو اإلاإػ ١ألامجي.


معالت اإلاياظب ألامىُت ً:غي الىاُٗ٢ىن الجضص ؤن الضو ٫جمُل بلى الاَخمام باإلا٩اؾب اليؿبُت ؤ٦ثر مً جغ٦حزَا ٖلى

اإلا٩اؾب اإلاُل٣ت ٞ،الٟىضخى ٦ما ًغي حىصٍف غشٍىىوظدُفً هشاظجر هي التي جض ٘ٞالضو ٫بال٣ل ٤والغٍبت بسهىم اإلا٩اؾب
اإلادهلت ٖلحها مً زال ٫الخٗاون ٞالضو ٫التي ج٨دؿب ؤ٦ثر مما ًجىُه قغ٧ائَا ؾخهبذ جضعٍجُا ا٢ىي ،بِىما ًهبذ قغ٧ائَا
ؤ٦ثر َكاقت.

() lxxvii

وعخخلق بن ٞكل الخٟؿحر ألامجي للىاُٗ٢ت الجضًضة ًغح٘ ؤؾاؾا لؿلى ٥الضو ٫في الٗال٢اث الضولُت الظي ًدؿم بالٗىن الظاحي
وال ٌٗجي بالًغوعة ؤن الضوٖ ٫لحها بالخغب،و٦مثا ٫طلًٞ ٪لذ الضو ٫في الؿبُٗىاث والثماهِىاث ال٣غن الٗكغًٍ الخٗاون بضال
مً مىاحهت ؤزُاع الؿبا ١هدى الدؿلر.
باإلياٞت بلى مؿالت الٛل مبالٞ ٜحها٣ٞ،ض حاص٧ ٫ل مً

ؼُلىغ و َالبحرًً بإهه مً قان الٛل ؤن ًاصي بلى م٩اؾب

بؾتراجُجُتَامت؛ٚحر ؤن ألازُاع التي ًىُىي ٖلحها الخض مً ألاؾلخت ٢ض ج٩ىن م٣بىلت ،ؤ٦ثر مً ألازُاع التي ًىُىي ٖلحها ؾبا١
الدؿلر.
ٞالىاُٗ٢ىن الجضص ًىاصون بًغوعة ٖضم جىؾُ٘ مٟهىم ألامً وبب٣اثه يمً مٟهىمه الخ٣لُضي الضوالحي،بال ؤن الضٖىة بلى يغوعة
الخىؾُ٘ التي ٞغيتها جدضًاث الخغب الباعصة والخدضًاث اإلاٗانغة في ْل الىا ٘٢ألامجي الضولي الغاًَ ،ا٢غ بها الىاُٗ٢ىن
البيُىٍىن زانت اإلاىخمحن إلاضعؾت ٧ىبجها.ًٚ

() lxxvii

اإلاطلبالثاوي:الىظشٍتاللُبرالُت:
الخفعحر اللُبرالي الىالظُيي لألمً:
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بن ؤَم جهىعاث اللبحرالحن لؤلمً التر٦حز ٖلى ٨ٞغة ألامً الجمااي بط ٌؿدبضلىن مٟهىم ألامً ال٣ىمي بمٟهىم ألامً ال٣ىمي ٖبر
بوكاء مىٓماث وماؾؿاث صولُت وب٢لُمُت جلٗب صوعا مؿاٖضا في جد ٤ُ٣ألامً والاؾخ٣غاع بُغٍ٣ت حٗاوهُت وجباصلُت بحن
الضو.٫

() lxxvii

وَظا ما اصٍ اًماهىٍل واهط في ٦خابه اإلاٗىىن بالعالم الذائم ٦،ما ٌؿدىضون في الخدلُل ألامجي ٖلى اإلاخٛحر الضًم٣غاَي ،الن
اهدكاع الضًم٣غاَُت وجغسخها ٖلى مؿخىي الضو ٫وؤًًا ٖلى مؿخىي بجى الىٓام الضولي ،مً قاهه ؤن ً٨غؽ اَغ الؿالم الضاثم
التي جٟخذ اإلاجا ٫ؤمام مؿاعاث حضًضة للؿُاؾت الضولُت،ج٩ىن الهٟت الخٗاوهُت الؿمت الغثِؿُت.

() lxxvii

ل٣ض ؤٖاص اللُبرالُىن الىٓغ في مؿالت ألامً مً اججاٍ ؤ٦ثر احؿاٖا وقمىلُت،مً زال ٫ب٢دام ٞاٖلحن مً ٚحر الضولت،لُهبذ ألامً
لِـ  ِ٣ٞخماًت يض تهضًضاث الضو ٫ألازغي ،وبهما مً تهضًضاث ٞاٖلحن آزغًٍ مً ٚحر الضولُحن يمً الترجِب الٗالمي٣ٞ،ىام
الخهىع اللُبرالي لؤلمً مىؾ٘ بمٗجى ما ٞى ١الضولت لِكمل الٗىامل اإلااؾؿاجُت ،الا٢خهاصًت والضًم٣غاَُت،وهي ؤبٗاص ؤ٦ثر جإزحرا
مً الٗمل الٗؿ٨غي في ب٢امت الؿالم،باٖخباع ؤن الؿُاؾاث الضهُا هي التي جدضص ؤحىضة ألامً وججٗل الخٗاون الضو ٫ؤمغ ال مٟغ
() lxxvii

مىه ٞ،هظا ما بغػ في اللُبرالُت الجضًضة.

زاهُا:جفعحر اللُبرالُت الجذًذة لألمً:
بن الخٟؿحر اللُبرالي الجضًض لؤلمً ًخمثل ؤؾاؾا في جغ٦حز اللُبرالُت اإلااؾؿاجُت ٖلى صوع اإلااؾؿاث الضولُت في حٗؼٍؼ ألامً
،وَٗخمض اللُبرالُىن الجضص بلى حٗغٍ ٠ألامً مً مىُل٣اث ؤوؾ٘ مبخٗضًً مً ال٣غاءة الجٛغاُٞت والٗؿ٨غٍت لؤلمً  ،وبُٖاء
ؤَمُت لً٣اًا الثروة والغٞاٍ والبِئت ٦،ما ع٦ؼوا ٖلى بىاء ماؾؿاث وبًجاص ألاهٓمت والبدث ًٖ اإلا٩اؾب اإلاُل٣ت بضال مً
اإلا٩اؾب اليؿبُت،واٖخ٣اصَم بان اإلااؾؿاث الضولُت بم٣ضوعَا الخإزحر في ؾلى ٥الضو ٫والخٛلب ٖلى الٟىضخى وال ٌٗجي ؤن
اإلااؾؿت الضولُت في اؾخُاٖتها مى٘ الخغوب ل ً٨بىؾٗها جلُُ ٠مساو ٝالٛل والتي جيكا مً اإلا٩اؾب ٚحر اإلاخ٩اٞئت اإلاىبث٣ت
مً الخٗاون .
٦ما باؾخُاٖتها الخٛلب ٖلى الجزٖت ألاهاهُت للضو ٫بالدصجُ٘ ٖلى جغ ٥اإلاهالر آلاهُت لهالر ٞىاثض ا٦بر للخٗاون الضاثم.

() lxxvii

ومً ؤَم اإلاىٓغًٍ في َظا الُغح هجض ٧ل مً هُىَان ،اوي  ،وهاي وٚحرَم وحٗؼػ الُغح اللُبرالي اإلااؾؿاحي في جىؾُ٘ مٟهىم
ألامً ؤلا٢لُمي بالتر٦حز ٖلى مٟهىم ألامً الخٗاووي ٦بضًل إلاٟهىم ألامً الجمااي  ،وَظا ما اوضخت امُخاف أؼاسٍا بخٗغٍٟه إلاٟهىم
ألامً الخٗاووي ٖلى ؤؾاؽ جمحزٍ بثالر ٖىانغ وهي:
٢-بى٨ٞ ٫غة الكمىلُت ُٞما ًخٗل ٤باإلاكاع٦حن وجىؾُ٘ ألاحىضة ألامىُت لدكمل مهاصع تهضًض ٚحر ج٣لُضًت.

() lxxvii

 مٗٓم ً٢اًا ألامً لم حٗض جخُلب جدغ٧ا ٞغصًا،ل٨جها جخُلب ا٢ترابا حٗاوهُت بحن الضو.٫ٚحر ؤن اإلا٣اعبت ألامىُت للماؾؿت الضولُت لم حؿلم مً الى٣ض ٞ ،دؿب والذ ٞان الُغح الجىَغي لهظٍ الىٓغٍت ٣ٞض بغٍ٣ه م٘
مغوع الى٢ذ،باٖخباع ؤن اإلااؾؿاث الضولُت ال حؿخُُ٘ ٞغى ؾلىُ٦اث مُٗىت ٖلى الضو ٫بطا ٧ان ًدىافى م٘ مهالخها
ألاهاهُت.

() lxxvii

٦ما جغج٨ؼ اللُبرالُت الجضًضة ٖلى ٨ٞغة الؿالم الضًم٣غاَي اإلاغج٨ؼة ٖلى ؤن الضو ٫الضًم٣غاَُت ال حكً الخغب يض بًٗها
البٌٗ،وان الضًم٣غاَُاث ؤ٦ثر مُال للؿالم ومهضع ؤؾااخي له ػزما ؤ٧اصًمُا وؾُاؾُا بػاء ألامً الضولي في ٞترة التي جلذ الخغب
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الباعصة ٣ٞ ،ض ا٢ترهذ هٓغٍت الؿالم الضًم٣غاَي ب٨خاباث ٧ل مً مُيائُل دوٍل ،وبشوط ساظِذ مً زال ٫جإُ٦ضَما ٖلى ؤَمُت
اإلاخٛحر الضًم٣غاَي في الخدلُل ألامجي ٞ،مً قان الخمثُل الضًم٣غاَي والالتزام بد٣ى ١ؤلاوؿان والترابِ الٗابغ للخضوص
الىَىُت،ؤن ًجٗل الضو ٫جمُل للؿلم بضال مً مىُ ٤الخغب وال٣ىة .
اإلاطلب الثالث:الىظشٍت البىائُت:
بن عجؼ الىٓغٍاث الخ٣لُضًت ٖلى بلىعة اججاٍ هٓغي مخ٩امل في الٗال٢اث الضولُت ٧،ان مً بِىاألؾباب التي مهضث بلى ْهىع
هٓغٍاث خضًثت ومجها الىٓغٍت البىاثُت  TheConstructivismTheoryالتي جىن ٠بالجؿغ الغابِ بحن الاججاَاث الىيُٗت
الخٟؿحرًت والىٓغٍاث ما بٗض الىيُٗت الخ٩ىٍيُت ألجها مداولت جىٓحرًت جغُ٦بُت ؤو جىُ٣ُٞت ؤ٦ثر مجها ه٣ضًت ؤو جدضي للضعاؾاث
الىاُٗ٢ت.
جفعحر الىظشٍت البىائُت إلامامحن ألامً:
ل٣ض ٞؿغث الىٓغٍت البىاثُت ألامً ٦بىاء احخمااي الظي ٌٗجي ؤقُاء مسخلٟت في ؾُا٢اث مسخلٟتٞ،األمً خؿب سٍخا جىسان Rita
ً":taurekبنى بؽيل احخماعي وجزاجاوي "(. ) lxxvii
٦ما حٗخبر الهىٍت واإلاٗاًحر الٟغيُت ألاؾاؾُت اإلاكتر٦ت للم٣اعبت البىاثُت في ألامً،وٍخهىع البىاثُىن ألامً ٦مى ٘٢للمٟاوياث
والخدضي في الى٢ذ هٟؿهَ ،ى مى ٘٢مٟاوياث بحن ال٣اصة الؿُاؾُحن واإلاكاَضًً اإلادللحن بك٩ل زام،وجدض بحن الٟىاٖل
الظًً ًدملىن جهىعاث مسخلٟت خى ٫ما ٌٗخبر تهضًضا وما ٌٗخبر ؤمىا،وبضال مً جهىع ألامً مً مؿخىي الىسب الؿُاؾُت،
وَكحر البىاثُىن بلى ؤَمُت صٖم الغؤي الٗام والجماَحر في خضور الخُٛحر في زُاب ومماعؾاث الؿُاؾت الخاعحُت ألامىُت.
٦ما ؤن الخهىع ألامجي لالججاٍ البىاجي ؤمثا٫

واهتزؼخاًىىادلشوباسهذ ُٞما ًخٗل ٤باألمً ٢بل ٧ل شخيء بالضو ٫وبخُاء مٟهىم

الجماعت ألامىُت الظي َغخه واسٌ دوحؾ مً ٢بل اٖخ٣اصَما ؤن َظٍ الجماٖت ؤو باألخغي الجماٖت ألامىُت الخٗضصًت حٗجي
ببؿاَت حهت ٖبر وَىُت جخ٩ىن مً صو ٫طاث ؾُاصة،وٖلُه ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن ألامً َى ٢بل ٧ل شخيء مؿالت امً ٖؿ٨غي وان ٧ان
ًًم مجمىٖت مً اإلاٗاًحر والُ٣م ٣ٞ،ض ؤٖلً واجضؼخاًً في جبيُه حٗغٍٟا مىؾٗا وج٣لُضًا للضعاؾاث ألامىُت في ٦خابه اإلاٗىىن
ب ، the culture of national Security :normes and identity in world politics:وفي نمُم جدلُله مٟهىم الهىٍت ؤن
َىٍت الضو ٫جٓهغ مً زال ٫جٟاٖالتهم م٘ مسخل ٠البِئاث الاحخماُٖت الضازلُت والضولُتٞ،مضع٧اث التهضًض وجهىعاث ألامً
مغجبُت بك٩ل وزُ ٤بخٗغٍ ٠الهىٍت الىَىُتٗٞ ،لى ؾبُل اإلاثا ٫خاو ٫حىجا ولُذص قغح الؿلى ٥ألامغٍ٩ي ببان ؤػمت الهىاعٍش
ال٩ىبُت اهُال٢ا مً الضوع الظي لٗبخه الهىٍت الخاعحُت يمً مؿاع حكُ٨ل وبىاء اإلاهلخت الىَىُتٞ،دؿبه الخهىع الخام
للهىٍت ألامغٍُ٨ت َى الظي وحه الُغٍ٣ت التي ؤولى بها ال٣اصة ألامغٍُ٨حن وكغ الهىاعٍش الؿىُٞدُت.
بن الٟغيُت اإلاغ٦ؼٍت اإلاكتر٦ت بحن مسخل ٠اإلا٣اعباث البىاثُت خى ٫ألامً والضعاؾاث ألامىُت هي

() lxxvii

اعخباس ألامً بىاءا احخماعُا ،

ٞل٣ض ؤ٦ضث واسًٍ فُاسنؤن" ألامً ًم ً٨ؤن ًٟهم ٖلى ؾبُل ٖلى اهه خماًت الُ٣م اإلاغ٦ؼٍت للجماٖت،بُض ؤن حٗغٍ ٠مىؾٗا ٦هظا
ًجبرها ال٣لُل ًٖ ماَُت َظٍ الجماٖت في خض طاتها وما هي ُ٢مها الجىَغٍت ومً هي الجهت التي ًم ً٨ان ًإحي مجها التهضًض لهظٍ
الُ٣م وً ٠ُ٦م ً٨جد ٤ُ٣الخماًت لهظٍ الُ٣م .
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بىاء ظُاس ي ؤًً ج٩ىن ألاؾبُ٣ت للخٟاٖل الاحخمااي ٩ٞ ،ل مً ألامً والتهضًضاث لِـ

مىيىُٖحن وزابخحن ول٨جهما ًبيُان احخماُٖاٞ،األمً بمٗىاٍ اإلاىيىاي ٌٗجي ُٚاب التهضًضاث للُ٣م ألاؾاؾُت اإلا٨دؿبت ،وان
التهضًضاث لِؿذ َبُُٗت وً٢اء مدخما ٞالضوً ٫م٨جها حُٛحر جهىعاتها للتهضًض و٣ٞا للخُىعاث الخانلت في بِئتها وحٗضًل
اإلاماعؾاث،وؤما بسهىم معملت ألامًُٗٞ ،خ٣ض البىاثُىن ؤجها جىبث ٤مً الجهل بالىىاًا ألازغ وٍم ً٨جسًُٟها والخض مجها ٖبر
مٗغٞخىا بالهىٍاث،وٍٟترى للٟىاٖل خماًت ؤهٟؿهم مً مىاحهت الالً٣حن الظي َى مخٛحر ولِـ زابخا٨ٞ ،ال مً التهضًض
والهغاٖاث ًجب ؤن ج٩ىن مبيُت احخماُٖا بالٗىامل اإلااصًت واإلاثالُت٦،ما واضر

َاًماهض مًٗلت ؤزغي حؿمى " اإلاعملت

اإلاعُاسٍت"التي حؿدىض بلى الٟهم ؤًً ٌٗخمض جإزحر الاجهاٖ ٫لى اللٛت ألامىُت اإلاؿخسضمت اإلاؿدىضة بلى عٚبت ال٩اجب في امىىت ًُ٢ت
ما.

() lxxvii

خالـت:
وؿخسلو اهه حٗخبر البىاثُت ؤ٦ثر الىٓغٍاث الى٣ضًت للخىاع الثالث مؿاَمت وجإزحرا في الضعاؾاث ألامىُت الى٣ضًت،و٦ما نغح
"ادواسد ولىصٍج" بهغاخت:جتر٦ؼ الُ٣مت اإلاًاٞت للبىاثُت ٦مىهج لٟهم ألامً في جدضحها للمضاعؽ ال٨ٟغٍت ألازغي ،وػاص جإزحر َظٍ
اإلا٣اعبت في الضعاؾاث ألامىُت م٘ جبجي الٗضًض مً الباخثحن زانت الٗاملحن في مٗهض ٧ىبجها ًٚلالهُىلىحُا البىاثُت في بٖاصة
حٗغٍ ٠ألامً،مك٩لحن بظل ٪ؤَم مضعؾت في الضعاؾاث ألامىُت الى٣ضًت.
الففل الثالث:جأزحر الامً على الهجشة الغحر الؽشعُت مً دوٌ العاخل ؤلافشٍلي ئلى أوسوبا واوعياظاتها على مىاطم العبىس
ببلذان ؼماٌ ئفشٍلُا:
اإلاطلباالوٌ:مفهىم الهجشة الغحر الؽشعُت
ٖغٞذ اإلاىٓمت الضولُت للٗمل الهجغة الٛحر الكغُٖت هي التي ً٩ىن بمىحبها اإلاهاحغون مسالٟحن للكغوٍ التي جدضصَا
الاجٟاُ٢اث الضولُت وال٣ىاهحن الىَىُت،وحٗغ ٝالهجغة الٛحر الكغُٖت بمىحب ال٣اهىن الجؼاثغي ع٢م

211/66اإلااعر في

21حىٍلُت1966باجها صزى ٫شخو ؤحىبُةلى التراب الىَجي بُغٍ٣ت ؾغٍت ؤو بىزاث ٤مؼوعة بُٛت الاؾخ٣غاع في الٗمل.
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اإلاطلب الثاوي:أظباب الهجشة الغحر الؽشعُت مً دوٌ العاخل ؤلافشٍلي ئلى أوسوبا واوعياظاتها على مىاطم العبىس ببلذان
ؼماٌ ئفشٍلُا:
-1ألاظباباالكخفادًت :
ً٩ىن الضا ٘ٞالا٢خهاصي َى اإلادغ ٥ألاؾااخي للهجغة الٛحر الكغُٖتمً صو ٫الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي بلى ؤوعوبا واوٗ٩اؾاتها ٖلى مىاَ٤
الٗبىع ببلضان قما ٫بٞغٍُ٣ا زانت في الخباًً ٖلى مؿخىي الىمى والخىمُت الا٢خهاصًت في الضو ٫اإلاخ٣ضمت واإلاخسلٟت واهسٟاى
اإلاؿخىي اإلاِٗصخي واهدكاع البُالت.

lxxvii

-2ألاظباب العُاظُت وألامىُت:
جض ٘ٞألاؾباب الؿُاؾُت في اإلاخىؾِ مً الخضزالث الٗؿ٨غٍت الخاعحُت وزانت في الضو ٫التي حُٛب ٞحها الضًم٣غاَُت بلى اهدكاع
الهجغة الٛحر الكغُٖتُٛٞ،اب الاؾخ٣غاع الؿُااخي وألامىىاؾخدبابه ًاصي بلى اهدكاع الخغوب التي جض ٘ٞبلى الهجغة الٛحر
الكغُٖت.

lxxvii
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اإلاطلب الثالث:دوسألامً فُميافدت الهجشة الغحر الؽشعُت مً دوٌ العاخل ؤلافشٍلي ئلى أوسوبا واوعياظاتها على مىاطم
العبىس ببلذان ؼماٌ ئفشٍلُا.
وِٗل الُىم في ٖالم ًخمحز بالخُٗ٣ض والخٛحراإلاؿاعٕ جخٗغى قٗىبه لكتى ؤهىإ اإلاساَغ والتهضًضاث وبالخالي الكٗىع باوٗضام
الامً،هدُجت الهغاٖاث والخٟاوث بحن الكما ٫والجىىب،والخدىالجالبُئُتٞ،هظا ما هخج ٖىه الهجغة الٛحر الكغُٖت ومً َىا اهُل٤
مٟهىم الامً في اإلاخىؾِ مداولت لىي٘ ألاَغوآلالُاجالالػمت للخض مً الهجغة الٛحر الكغُٖت،مً زال ٫حٗؼٍؼ الخ٣ى ١اإلاضهُت
والؿُاؾُت للمىاَىحنٟٞ،ي الجؼاثغ مثال جغاح٘ ماقغاث الامً صٗٞذ ببٌٗ ٞئاث اإلاجخم٘ الجؼاثغي بلى الهجغة الٛحر الكغُٖت
ولهظا البض مً جىٞحر آلُاجإو مغج٨ؼاث الامً للخض مً َظٍ الٓاَغة ٟ٦خذ مجا ٫للمىاَىحن في الخىمُت،وجىٞحر الخضماث الاحخماُٖت
والصخُت،وجُىٍغ مؿخىي الخٗلُم،وج٨غَؿمبضؤ الضًم٣غاَُت.
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حٗض ْاَغة الهجغة ٚحر الكغُٖت ؤو ٦ما ؤَلٖ ٤لحها في ل٣اء مغا٦ل بالهجغة ٚحر الىٓامُت مً صو ٫الؿاخل ْاَغة مخٗضصة
الجىاهب وآلازاع بدُث قٛلذ والػالذ حكٛل مسخل ٠صو ٫الٗالم .بط ًغي ٞحها البٌٗ مهضع تهضًض ألمجها ؾىاء ؤ٧اهذ الهجغة
ٞغصًت ؤم حماُٖتَ ،ىُٖت ٧اهذ ؤو ٢هغٍت/ايُغاعٍت بِىما ٌؿخٛلها البٌٗ آلازغ ٣٦ىة ٖمل حسخغ في الجهىى با٢خهاصًاتها.
بياٞت بلى جضاُٖاتها الا٢خهاصًت والاحخماُٖت ،واوٗ٩اؾاتها ٖلى الخىمُت في بلضان الجظب والُغص مٗا ،هاَُ ًٖ ٪آلازاع
الؿلبُت التي جتر٦ها ٖلى اإلاؿخىي ؤلاوؿاوي ،ما حٗلها – ؤي الهجغة ٚحر الكغُٖتًُ٢ -ت حكٛل الغؤي الٗام الٗالمي بهُئاجه
ومىٓماجه الخ٩ىمُت وٚحر الخ٩ىمُت.
حك٩ل صو ٫قما ٫بٞغٍُ٣ا ومجها الجؼاثغ مىاَٖ ٤بىع ألٞىاج ٦ثحرة مً اإلاهاحغًٍ ٚحر الكغُٖحن اإلاخىحهحن هدى ؤوعوبا بهضٝ
الاؾخ٣غاع ؤو َلبا للجىء ،وؤمام جىحه بٌٗ الضو ٫ألاوعوبُت الجاطبت لالحئحن في الاجداص ألاوعبي بلى ٚل ٤خضوصَا في وحه
اإلاهاحغًٍ ،ؤ٢ضمذ الى٧الت ألاوعوبُت للهجغة بالخيؿُ ٤م٘ مٟىيُت ألامم اإلاخدضة لالحئحن ٖلى الخضزل لئلقغاٖ ٝلى مل ٠الهجغة
ٚحر الكغُٖت في ْل ألاويإ ألامىُت اإلاترصًت في صو ٫الؿاخل التي جدىلذ بلى مىاَ ٤للجزاٖاث اإلاؿلخت بلى حاهب ألاػمت اللُبُت
وألاويإ ٚحر اإلاؿخ٣غة في حكاص وما جغجب ًٖ طل ٪مً جغاح٘ عَُب في ؤصاء ا٢خهاصًاث َظٍ الضو ٫م٘ جٟصخي البُالت وجضوي
مؿخىي اإلاِٗكت .ما ؤصي بلى اهدكاع ؤمغاى ال٣ٟغ ،بؿبب الخٛحراث اإلاىازُت التي ؤصث بلى هضعة اإلاُاٍ وج٣لو في اإلاؿاخاث
الؼعاُٖت اإلادضوصة في صو ٫الؿاخل هدُجت ػخ ٠الغما ،٫جل٨م هي ؤ٢ىي ٖىامل الُغص ٞخ٩ا باإلوؿان ،في ْل اؾخمغاع ٖملُت
الاؾخجزا ٝاإلاٟغٍ للثرواث الباَىُت مً ٢بل ٦برًاث الكغ٧اث ألاحىبُت اإلاا٦ثت في صو ٫الؿاخل مىظ ٖ٣ىص مً الؼمً .بط لم جتر٥
لكٗىب َظٍ الضو ٫ؤصوى ؤؾباب الب٣اء في ؤوَاجهم .ما صٗٞهم بلى اجساط ؤنٗب ٢غاع ،وازخُاعَم ألزُغ مؿاع ووؾُلت ٢ض ًىتهُان
بهم بما باإلاىث اإلادخىم ،ؤو الىجاة ٖىض الىنى ٫بلى ؾىاخل ال٣اعة العجىػ في اهخٓاع مىاحهت مؿخ٣بل مجهى.٫
ولم جَ ً٨ظٍ الضو ٫لخ٣ىم بسُىاث اختراػٍت واؾدباُ٢ت اججاٍ َظٍ الٓاَغة لىال ٖلمها بسُىعتها ٖلى اليؿُج الاحخمااي
والث٣افي إلاجخمٗاتها بلى حاهب اإلاك٨الث الؿىؾُىا٢خهاصًت اإلاترجبت ٖجها والخٛحراث التي جلخ٣ها بىٓمها ٖامت.
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وبالغٚم مً خغم َظٍ الضو ٫ومجها الجؼاثغ ٖلى التزاماتها باالجٟاُ٢اث الضولُت في َظا اإلاجا ٫بال ؤجها جداو ٫ؤن ج٩ىن ؤ٦ثر خؼما في
الخٗامل م٘ َظا اإلال ٠الظي ؤنبذ ٌك٩ل تهضًضا ألمجها واؾخ٣غاعَا هدُجت اهدكاع ما ٌٗغ ٝما ٌٗغ ٝبالجغاثم الٗابغة لؤلوَان.
واعجباٍ طل ٪بكب٩اث تهغٍب البكغ ،وباإلاىٓماث ؤلاعَابُت وباعوهاث اإلاسضعاث ،التي خاولذ وال جؼا ٫جداو ٫الاؾدثماع في ألاويإ
اإلاًُغبت في مىُ٣ت الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي لخىُٟظ زُُها وجد ٤ُ٣ؤَضاٞها .
الخاجمت:
وزالنت ال٣ى ٫ان مىيىٕ الهجغة الٛحر الكغُٖت مً صو ٫الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي بلى ؤوعوبا واوٗ٩اؾاتها ٖلى مىاَ ٤الٗبىع ببلضان
قما ٫بٞغٍُ٣ا في ْل الىا ٘٢ألامجي الضولي الغاًَ ؤزظث مؿاع حضًض ومٛاًغ ًٖ الضعاؾاث ألامىُتالؿاب٣ت،وطل ٪مً زال ٫جُىع
الٗملُت الخىٓحرًت للضعاؾاث ألامىُت بُٛت جٟؿحر وا ٘٢الهجغة الٛحر الكغُٖت مً صو ٫الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي بلى ؤوعوبا واوٗ٩اؾاتها
ٖلى مىاَ ٤الٗبىع ببلضان قما ٫بٞغٍُ٣ا ٞ،هىا ٥الٗضًض مً اإلاغج٨ؼاث للىٓغٍاث واإلاضاعؽ ألامىُت التي لها ألازغ الٟٗا ٫والىاضر
في جٟؿحر الضعاؾاث ألامىُتٞ،مضي جٟؿحر الضعاؾاث ألامىُت في ْل وا ٘٢الهجغة الٛحر الكغُٖت في مً صو ٫الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي بلى
ؤوعوبا واوٗ٩اؾاتها ٖلى مىاَ ٤الٗبىع ببلضان قما ٫بٞغٍُ٣ا مغَىن ب٣ضعة ومالثمت الٗملُت الخىٓحرًت في خ٣ل الضعاؾاث ألامىُت في
مىا٦بت الخدىالث الضولُت الغاَىت.
الاظخيخاحاث:
هسلو في ألازحر بلى مجمىٖت مً الاؾخيخاحاث وهي:
 ل٣ض حٗضصث مٟاَُم ألامً وَظا ما ؤصي بلى الخىؾ٘ والخٗمُٞ ٤ه لِكمل ُ٢اٖاث ومؿخىٍاث مخٗضصة٦ ،ما ًمثل ألامً
الىخضة اإلاغحُٗت للضعاؾاث ألامىُت.
 ل٣ض ٢ضمذ الضعاؾاث ألامىُت ٞهما لخدىالث الهجغة الٛحر الكغُٖت مً صو ٫الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي بلى ؤوعوبا واوٗ٩اؾاتها ٖلى
مىاَ ٤الٗبىع ببلضان قما ٫بٞغٍُ٣ا.
- بن اهجاػاث الضعاؾاث ألامىُت في ْل الىا ٘٢ألامجي الضولي الغاًَ،ال ًيبػي ؤن جسٟي حجم الخدضًاث التي جىاحهها في
ْل وحىص واهدكاع الهجغة الٛحر الكغُٖت مً صو ٫الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي بلى ؤوعوبا واوٗ٩اؾاتها ٖلى مىاَ ٤الٗبىع ببلضان
قما ٫بٞغٍُ٣ا.
 ج٣ضًم م٣اعباث مٗغُٞت حضًضة إلاٟهىم الهجغة ٚحر الكغُٖت و حؿلُِ الًىء ٖلى جُىع َظٍ الٓاَغة في مىاَ ٤الٗبىع
اإلاسخلٟت.
 الى٢ىٖ ٝلى وا ٘٢الهجغة ٚحر الكغُٖت مً مىاَ ٤الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي ،والخٗغٖ ٝلى ألاؾباب والٗىامل التي ؤصث بلى
جىامي الٓاَغة في َظٍ البلضان وما ًترجب ٖجها مً اوٗ٩اؾاث.
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كائمت اإلاشاحع :
-1

ؾلُمان ٖبض هللا الخغبي" ،مفهىم ألامً :معخىٍاجه وـُغت تهذًذاجه ،دساظت هظشٍت في اإلافاَُم وألاطش

"،اإلاجلت

الٗغبُت للٗلىم الؿُاؾُت  ،19بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت.09 :)2008( ،
-2

ظىسة كشَؾ  ،آلاًت .4-3

-3

ٖبض الىىع بً ٖىتر" ،جطىس مفهىم ألامً في العالكاث الذولُت"" ،العُاظت الذولُت ".56 :)2005(160

Barry Buzzan, Is international Security possible?, paper presented at: New Uniking about strategy and

4-

international security (conferences), edited by Ken Booth, London, Happer Collis Academic, 1991, p31.
-5

دمحم ؾُٗض الباقا الكهغاوي ،أزش العىإلات على مفهىم ألامً ( ،عؾالت جسغج لىُل قهاصة ماحؿخحر في الُ٣اصة ألامىُت،

 ،)2006م م.61 – 60 .
-6

وؿُمت َىٍل "،ؤلاظتراجُجُت ألامىُت ألامشٍىُت في مىطلت ؼماٌ أظُا دساظت إلاشخلت ما بعذ الحشب الباسدة"( اَغوخت

م٣ضمت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في الٗلىم الؿُاؾُت٢،ؿم الٗلىم الؿُاؾُت،حامٗت باجىت،)2010 ،م.37.
-7

-لخمِسخي قُبي ،ألامً الذولي والعالكت بحن مىظمت خلف ؼماٌ ألاطلس ي والذوٌ العشبُت -فترة ما بعذ الحشب
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Subject :The Necessity To Build an Educational Model for Sex Education in Educational Institutions

: اإلالخق
 واضخت وزابخت ؛ جخمثل في يغوعة وحىص مجهاج ٖلمي ًُ ّضعؽ في اإلااؾؿاثٝ ؤَضا٤ُ٣ َظٍ الضعاؾت بلى جدٝتهض
ِهىم ًغبٟم٦ ت التربُت الجيؿُتٞ مً ؤبىاثىا بًغوعة مٗغ٫ٓىن ٖلى ألاحُاٞ ًدا، اءٟ٦التربىٍت و بىؾاَت مٗلمحن ؤ
 في ٖملُت اإلاماعؾاثُٝت الخهغُٟ٦  و، يىابِ احخماُٖت٤ٞ الىاحب الالتزام بها و١ؿُت الؿلُمت باألزالٟألابٗاص الى
ّ ض٢ ىن٩ بهظا ه،الجيؿُت
ٌ ، حىبىا ؤبىاءها الخىى في َظٍ اإلاؿإلت
ىا ألاحىبت٣ي ًخل٩و ل، غاجهم ؤو م٘ ٖاثالتهم٢ؾىاء م٘ ؤ
ّ غة و ختى٨ؾً مب
ّ  مىظ،ًٖ ألاؾئلت التي جغاوصَم ٖبر مغاخل همىَم الجؿمي
 خماًتهم مً ؤن٪ظل٦  و،ٙؾً البلى

طخي ٖلى اإلاٗاًحر الاحخماُٖت اإلاىحىصة في٣اعَم و ج٩ٞ جلىر ؤ،اث صزُلتٞا٣ىىلىحُا الخضًثت ؤو ز٨ىجها ٖبر وؾاثل الخ٣ًخل
.  الؿىحنٝاإلاجخم٘ مىظ آال
ّ ّبن مىيىٕ التربُت الجيؿُت ًجٗل
،اهخه٩ل خؿب صوعٍ و م٧ ل اإلااؾؿاث الاحخماُٖت و٧
ّ  لُُُٗىا شخهُاث،الُبُعي باليؿبت لىا
اْا ٖلى الغمىػ و الضالالث فيٟ ما َى مباح في اإلاجخم٘ خٝؾىٍت و ؾلُمت حٗغ
ّ وما َى مدغم باالبخٗاص ٖىه، اء للكغُٖتٟبي
ً
ل و ُّجىعر ٖبر اإلاماعؾت٣ىٕ في ؤمغاى جيخ٢لخجىب الى
 الجمعي و٫اإلاسُا
افي٣ًاء الثٌٟٗمل في ال

. الجيؿُت
Abstract :
The aim of this study is to achieve clear and consistent goals. The necessity of having a scientific
curriculum taught in educational institutions by qualified teachers keeps the generations of our
children to know about sex education as a concept that connects the correct psychological
dimensions with the creativity that must be followed according to social regulations and how to act
while dealing with sexual practice. We have thus prevented our children from going into this matter
with their peers and even with their families
In order to receive the answers to the questions that they wish through the stages of physical
development, from early age to adulthood, as well as to protect them from receiving them through
modern technology and exotic cultures feed their ideas and eliminate the social norms in the
community
The subject of sex education makes all social institutions, each according to its role and position,
operate in the natural cultural space for us, to give us a common and healthy personalities who
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know what is permissible in society to preserve the symbols and signs in the collective imagination
and legitimization. The incidence of diseases that move and be inherited through sexual practice.
Sexual Education , Psychological health, Culture Sexuality, Representations,Identité.

ّبن الخىى في الخضًث ًٖ الجيؿاهُت َى مً الُابىَاث اإلاٗغُٞت في الٗالم الٗغبي و زانت في مجخمٗىا الجؼاثغي٧ ،ىهه
ٌُ ّ
ٗض مً الخُاء و الخكمت الخىى في الخضًث ٖىه ،لظا باث مً الىاحب ؤن َ
هىلي ؤَمُت لُُٟ٨ت جل٣حن ؤبىاثىا جغبُت
حيؿُت ؾلُمت ٖبر همىطج صعااخي ًبضؤ بىؾاَت الخيكئت الاحخماُٖت لدكاعُٞ ٥ه حمُ٘ ا ّ
إلااؾؿاث الاحخماُٖت مً ؤؾغة
و مض ؾت (مٗلم)و حا ٫الضًً و ؤَباء و ؤزهاثُحن هٟؿاهُحن  ..طلّ ٪
ألن "التربُت هي التي جمؤل طًَ الُٟل بالهىعة
ع
ع
(])1[1

الىاعصة ٖلُه مً ؤلاخؿاؽ و بإزغَا في هٟؿه ،ؤإلاا ٧ان ؤو لظة ".
ّ
ّ
ً
ّ
ّبن بُٖاء ألاَمُت لهظا اإلاىيىٕ اإلاخٗل ٤بخل٣حن ؤبىاثىا جغبُت ؾلُمت َى الظي ًم٨جهم مً جدىٍل الخمثالث بلى ؾلى٧اث في
ّ ّ
مب٨غة ٧ ،ىجهم ال ًىلضون ّ
مؼوصًً باإلاٗاًحر و
الخُاة الُىمُت ،و ٖلُه  ،باث مً الًغوعي جل٣حن طل ٪ألبىاثىا و مىظ ؾً
ألاهماٍ الث٣اُٞت الؿاثضة في اإلاجخم٘  ،و ّ
بهما ً٨دؿبىجها مً آلازغًٍ ،و التي بضوعَا جيخ٣ل مً حُل بلى حُل بىؾاَت
آلُاث ؾلُمت ،جبضؤ باإلادآٞت ٖلى آلاباء بتزوٍضَم باإلاٗاع ٝالًغوعٍت خى ٫الجيؿاهُت م٘ عبُها باإلاٗاًحر الاحخماُٖت
ّ
،جٟغ ١بحن ّ
ّ
ّ
صخُا و هٟؿُا ،جيخج َىٍت هىُٖت ّ
الخهغ ٝفي اإلاىا ٠٢اإلاسخلٟت
اإلا٣ضؽ واإلاضوـ بدؿً
لخُُٗىا حُال ؾلُما
في اإلا٣اعباث الاحخماُٖت و الث٣اُٞت و طل ٪باإلاٟهىم ؤلاًجابي للجيؿاهُت ٖلى يىء يبِ احخمااي و جغبىي .
ؤلاؼيالُت
:
جدذًذ
ْل الخدىالث الٗضًضة التي ٌٗغٞها مجخمٗىا الجؼاثغي ٌ
ّبن الخضًث ًٖ التربُت الجيؿُت في ّ
ؾىاء ؤ٧اهذ احخماُٖت
،ز٣اُٞت ،ا٢خهاصًت ،ؾُاؾُت ،ج٨ىىلىحُت ،ججٗلىا ه٣ىم بخىيُذ َظا اإلاٟهىم و طل ٪بٗضم عبُه باإلاماعؾت الجيؿُت و ال
بث٣اٞت صزُلت لها ٖاصاتها و ج٣الُضَا جسخل ٠جماما ًٖ مٗاًحرها الاحخماُٖت التي حؿحر و ٤ٞؾُا ١و يىابِ حٗمل ٖلى
جىمُت ألا٩ٞاع و جدىٍلها بلى ؾلى٧اث و جهغٞاث ،م٘ جل٣حن الىمىطج الٗلمي ٖبر مسخل ٠اإلاغاخل الٗمغٍت زانت في ّ
ؾً

اإلاغاَ٣ت التي ّ
ًخٛحر ٞحها َب٘ و مؼاج اإلاغاَ ٤بحن الُىم و آلازغ و جٓهغ ٖلُه ٖالماث صازلُت و زاعحُت ّ
لىمىٍ الجؿمي ،مً
َىا ّ
اإلاغبحن و اإلاغاَ٣حن و بحن ألاؾغة و ؤبىائها خٟاْا ٖلى ّ
ًخىحب ٖلُىا ٞخذ ٢ىىاث الخىاع بحن ّ
همىَم الُبُعي و الٗاصي و

لصخت ؾلُمت لهمٖ،لى اٖخباع ّؤن َىا٦ ٥ما َاثال مً ال٣ىىاث التي حُُٗىا اإلاٗلىماث و جيخٓغ ّ
يماها ّ
مىا بلىعتها ٖلى
الىا ٘٢اإلاٗاف.

مً َىا جبضؤ اإلاضعؾت في بىاء همىطج حٗلُمي ٦مُ٣اؽ ًُض ّعؽ ٖبر اإلاغاخل الضعاؾُت و زانت في ّ
ؾً اإلاغاَ٣ت و طل٪
ّ
الخهىعاث بلى
بٟخذ الخىاع و الىصر و ؤلاعقاص مً ؤحل ؤلاإلاام باإلاٟهىم و بُٖاثه ؤبٗاصا و ؤَضاٞا مً ؤحل جدىٍل
ّ
الصخت الىٟؿُت .
ؾلى٧اث جبلىع ٖاصاث و ج٣الُض مجخمٗىا مً ؤحل الخٟاّ ٖلى
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ؾىاء مً ألاؾغة ؤو اإلاجخم٘ و ويٗه في ؾُاً ١خإ جر بحن ما َى ّ
ّبن الخىى في َظا اإلاجا ٫اإلاداٍ بالٛمىى ٌ
م٣ضؽ
ع
و ّ
مضوـ َظا مً حهت ،و مً حهت ؤزغي هجض ّؤن اإلااؾؿاث التربىٍت و مً زال ٫صعاؾدىا إلادخىٍاث ال٨خب اإلاضعؾُت،
ؾا٢خه في بٗض ٞحزًىلىجي للجؿض  ،بضاًت بالخُىاهاث و ُُٟ٦ت ج٩ازغَا زم بلى ؤلاوؿان و مغاخل ّ
همىٍ الجؿمي و جُىعٍ ،و
بٗض صًجي ( الخُاء و الٟٗت ) ّ
٧،ل َظا ًضٗٞىا وي٘ ؤؾـ احخماُٖت و ٞلؿُٟت و هٟؿُت بىي٘ ّ
م٣غع صعااخي للتربُت
الجيؿُت للمغاَ٣حن في الثاهىٍاث و ؤلاإلاام باإلاغاح٘ الٗلمُت له.
ّبن الخبراث و اإلاهاعاث و اإلاٗاع ٝالتي ا٦دؿبها الٟغص زال ٫مغاخل خُاجه ونىال بلى ّ
ؾً البلى ٙختى و بن ٧اهذ ٖاثلخه
ٟٚلذ ٖىه في ال٨ثحر مً اإلاىا ٠٢و حٗلخه ً ٘٣ضخُت إلاكا٧ل هٟؿُت و صخُت م٘ ٖضم بصعا٦ه ّ
لىمىٍ الجؿمي ،حٗلخه

٧ل َظا ًجٗلىا ه٨ٟغ ّ
ًهضع ؾلى٧اث حيؿُت ؤو ً ٘٣في ٖؼلت و اهُىاء ًٖ اإلاجخمّ٘ ،
حضًا في بعؾاء مٗاعٖ ٝلمُت لٟهم

ال٨ثحر مجها و مؼاوحتها م٘ الُ٣م و اإلاباصت اإلا٨دؿبت مً اإلاٗاًحر الاحخماُٖت لىً٘ بغهامجا و٢اثُا لخىمُت اإلاهاعاث و اإلاٗاعٝ
ًًمً صخت حؿمُت و صخت هٟؿُت و ّ
ٌؿض اإلاهاصع ألازغي التي ٢ض ًلجإ بلحها مغاَ٣ىها و التي ٢ض جضٗٞهم بلى بقبإ
خاحاتهم م٘ بنضاع ؾلى٧اث ال جخماشخى م٘ ُ٢مىا و مٗاًحرها و مىه هُغح الدؿائ ٫الخالي:
ماهي ؤؾاؾُاث الىمىطج الخٗلُمي للتربُت الجيؿُت الىاحب بعؾائَا في ّ
اإلااؾؿاث الخٗلُمُت مً وحهت هٓغ ألاؾغ؟
الفشلُت العامت:
ؤؾاؾُاث الىمىطج الخٗلُمي للتربُت الجيؿُت الىاحب بعؾائَا في ّ
اإلااؾؿاث الخٗلُمُت .
أَمُت الذساظت:
حؿعى َظٍ الضعاؾت بلى يغوعة بىاء همىطج حٗلُمي للتربُت الجيؿُت في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت  ،في اإلاجخم٘

اإلادلي ،

وجىبثَ ٤ظٍ الضعاؾت مً ٧ىن اإلاجخم٘ اإلادلي له نبٛت مدآٞت ,حٗمل ٖلى اإلادآٞت الى ُ٢مها وجغاثها ,وؤٖغاٞها في
ْل الخدضًاث ال٨بري ٚ،حر اهه باث مً الىاحب ٖلحها جىىٍغ ابىائها ٖبر ال٣ىىاث الؿلُمت والٗلمُت لخلُ٣جهم جغبُت
ؾلُمت حُٗي لهم مٗاع ٝوم٨دؿباث لخىحُه ؾلى٦هم مً ؤحل صخت هٟؿُت وصخُتُٞ،هبذ ٞغصا ٞاٖال في
اإلاجخمً٘،خإزغ وٍازغ في مدُُه لظا باث مً الىاحب ؤلاَخمام بهظا الٗىهغ البكغي.
أَذاف اإلاىلىع:
 بىاء ؤؾـ للمجهاج الضعااخي للخالمُظ في الُىعًٍ ؤلا٦مالي و الثاهىي ٦هضٖ ٝام جخسلله ؤَضاٞ ٝغُٖت مجها: اإلاؿاَمت في وي٘ ؤعيُت نلبت للخٟاّ ٖلى اإلاٗاًحر الاحخماُٖت و جدىٍلها بلى ؾلى٧اث بىؾاَت البرامج اإلاضعؾُت. اإلاؿاَمت في ّؾض الٟجىة اإلاٗغُٞت في مىيىٕ الجيـ ٖىض اإلاغاَ٣حن لبىاء همىطج ٖلمي.
 اإلاؿاَمت في بعؾاء بغهامج في ا ّإلااؾؿاث الخٗلُمُت و جىؾُ٘ اإلاٗاع ٝالجيؿُت لضي اإلاغاَ٣حن.
 اإلاؿاَمت في حٗلُمهم ألالٟاّ الٗلمُت ّاإلاخهلت بإًٖاء الخىاؾل و الؿلى ٥الجيسخي.
 اإلاؿاَمت في جىمُت الًمحر في الؿلى ٥الجيسخي.اجمللـــد الثاني -العدد الســـادس – آذار مارس  2020م
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الذساظاث العابلت :
 في صعاؾت لؿُٗض بىِـ  " 2014الخيكئت الاحخماُٖت ٖىض الكباب اإلاٛغبي " جىنل الباخث بلى ؤن :َبُٗت الخمثالث الجيؿِىت لضي الكباب اإلاٛغبي جغجبِ ٖامت ببٌٗ الخٟاوجاث اإلاخهلت بالبِئت الُ٣مُت للجهاث
واإلاىاَ ٤التي ًيخمىن بلحها،و ؤن الجيـ ُ٦ابى لضي قغٍدت الكباب اهخ٣ل مً وؿ ٤مُل ٤بلى وؿ ٤وؿبي ًخم ُٞه
الخضاو ٫والخٗاَي م٘ اإلاؿإلت الجيؿُت خؿب الؿُا٢اث التراجبُت والجهىٍت وٖبر ٢ىىاث جدُذ َامكا مً الخغٍت
والاؾخ٣اللُت اهخجتها اإلاىا ٘٢الاحخماُٖت .
ولُ٣اؽ صعحت ب٢با ٫ؤلاهار والظ٧ىع ٖلى جُىٍغ ز٣اٞتهم الجيؿُت ًم ً٨ؤن وؿخ٣غؤ ؤع٢ام الضعاؾت التي ؤهجؼث َظٍ
الؿىت مً َغ ٝوػاعة الكباب والغٍايت بالجؼاثغ بكغا٦ت م٘ نىضو ١ألامم اإلاخدضة للؿ٩ان جدذ ٖىىان "الصخت
الجيؿُت وؤلاهجابُت" ،مؿذ ُٖىت ج٩ىهذ مً  272قابا وقابت  .و جىنلذ بلى ؤن الث٣اٞت الجيؿُت جدُل ٖلى خ٣لحن
مهمحن َما خ٣ل التربُت الجيؿُت وخ٣ل الخىُٖت الجيؿُت وَما خ٣الن ًغج٨ؼان ٖلى الخإَحر الٗلمي والخىانل الجمااي
والخٟاٖل الُ٣مي لبىاء عؤي ٖام وعؤي قبابي خى ٫اإلاؿإلت الجيؿُت .لهظا ًم ً٨في ُٚاب َظٍ اإلا٣اعبت و حُِٛب َظٍ
آلالُاث وألاصواث ؤن وٗخبر بإن هٓغة الكباب الُىم للٗال٢اث الجيؿُت جدؿم باعجباُ٢ ٥مي وٚمىى ؾلى٧ي ؤؾاؾهما
ب٦غاٍ مجخمعي ًخإعجر بحن اإلاغحُٗت الضًيُت والغاًَ الكبابي،ومً الاهدغاٞاث اإلاباقغة لئل٢باٖ ٫لى مىايُ٘ الجيـ ما
ًُلٖ ٤لُه باإلصمان الاٞتراضخي (  )cyber addictionججٗل مً الكاب ؤو الكابت ٞغصا مجخمُٗا ال ًغي اإلاجخم٘ بال مً
زال ٫جغؾاهت مً الخمثالث الجيؿُت جدخًجها اًضًىلىحُا ٚغٍبت ًٖ مجخمٗه،ؤما ٖلى اإلاؿخىي الغمؼي ٞالكاب ؤو
الكابت ٌِٗكان جىاً٢ا ُ٢مُا واهٟهاما حيؿُا لخىاٞغ مغحُٗاث اإلاجخم٘ الث٣اُٞت.
-

في صعاؾت  ٫بىػبغة ؾىؾً واإلاٗىىهت ب الخمثالث الجيؿُت في الىؾِ الُالبي صعاؾت مُضاهُت جىنلذ

الباخثت الى ان اإلابدىزحن ًخل٣ىن َىٍتهم الجيؿُت مً الخمام الخ٣لُضي ؤو م٘ ؤ٢غاجهم في الكاعٕ بةٖخباعٍ ًٞاءا
للٗب م٘ ؤ٢غاجهم ٦ما جم٨جهم مً حكُ٨ل ػمغ زانت لها عمىػ وحٗبحراث لُٟٓت وٚحر لُٟٓت ٞهى ؾُا ١ز٣افي
للٗضواهُت ٦،ما ؤن جيكئتهم ؤلاحخماُٖت ٢ض ؤُٖتهم مٗلىماث زانت بالؼواج،وؤن مؿاولُت التربُت الجيؿُت جٖ ٘٣لى
ٖاج ٤الاؾغة واإلاضعؾت ٚحر ؤهه ٢ض جىنلذ الباخثت الى ؤن اإلابدىزحن ًبدثىن ًٖ َغ ١ؤزغي للخهىٖ ٫لى مٗاعٞهم
الجيؿُت ٧ىؾاثل ؤلاٖالم وألانض٢اء في خحن َىا ٥ؾخاع ٌؿض ٫ؾىاء في ألاؾغة ؤو اإلاضعؾت مً الهمذ والتزًُ ٠و
ؤقاع اإلابدىزىن بلى ؤن ٖلى اإلاضعؾت ؤن جماعؽ صوعا جغبى اي َاما في ٖملُت الخٗلم ٌُٗي إلاًامحن الخٗلم ( الضوع و
ّ
الىُْٟت ) الجيؿاهُت قغُٖتها ٞةطا لم ج ً٨جل ٪اإلاًامحن ٧املت الخإَحر و ج٣ضم ٖلى ؤؾـ ٖلمُت ٞةن الخمثالث جإحي
ُٞما بٗض مكىَت مىُل٣ا مً مًامحن ٚحر ؾلُمت ًم ً٨بن ج٨دؿب مً اإلاهاصع ألازغي ،ؤن اإلاضعؾت ال جٟي ج٩ىًٍ
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الخلمُظ الُٟل لُجابه مغخلت اإلاغاَ٣ت بمُُٗاث ٧اُٞت ًٖ طاجه و حؿضٍ و َىٍخه الجيؿُت و ًغي ؤن

ج٩ىن َظٍ

اإلاًامحن ؤ٦ثر زغاءا في البرامج اإلاضعؾُت.

ّ
بن الخدىالث الاحخماُٖت ووؾاثل الاٖالم و ُٚاب الغ٢ابت الىالضًت و اإلاجخمُٗتَ ،ىا ٥جمثالث حضًضة جىلضث لضي
الُلبت هدُجت الخإزغ باالؾخٗماع ال٨ٟغي و الاٖالمي لِـ ألاوعبي  ِ٣ٞبل هإزظ ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫اإلاؿلؿالث الترُ٦ت

و ال٩ىعٍت و ٚحرَا و التي ال حٗبر ًٖ الىا ٘٢اإلاٗاف ،بهه مجخم٘ ٌؿتهلً ٪ىمُا بًاج٘ و ُ٢ما ٚغبُت في لباؾه و ٦المه
ّ
و وؾاء ٫اٖالمه و ز٣اٞخه ..و مً زم ٞال مجا ٫اله٩اع طل ٪ؤو اٖخباعٍ مجغص ج٣لُض بؿُِ ال جإزحر له في ج٩ىًٍ
شخهُت الاوؿان –الُالب –الٗغبي.
مفهىم التربُت الجيعُت:
1-1

التربُت الجيعُت  :ما ًمخل٨ه الٟغص في اليؿ ٤اإلاٗغفي مً زال ٫الىالضًً  ،اإلاض ؾت و الضًً و ٖاإلاه و ّ
ًدضص
ع

الىيُٗاث و الخهغٞاث التي تهُ٩ل واٗ٢ه و حؿاٖضٍ ٖلى الاهضماج في وؿ ٤اإلاىا ٠٢و الُ٣م
 -1الخٗغٍ ٠اللٛىي للتربُت الجيؿُت  - :التربُت :هي هٓام احخمااي ًّدضص ألازغ ّ
الٟٗا ٫لؤلؾغة و اإلاضعؾت في جىمُت اليلء
مً الىىاحي الجؿمُت و الٗ٣لُت و ألازالُ٢ت ختى ًم٨ىه مً ؤن ًدُا خُاة ؾىٍت في البِئت التي ٌِٗل ٞحها.
الجيؿُت :مجمىٖت الٓىاَغ البُىلىحُت و الدكغٍدُت و الٟؿُىلىحُت و الؿُ٩ىلىحُت و الاحخماُٖت اإلاخٗل٣ت بٗملُت
الخىاؾل و بالٗملُاث ّ
اإلامهضة لها و ما ًيخج ٖجها مً هخاثج جخجاوػ خضوص الٟغص بلى الىىٕ م٘ مغاٖاة ما ًهاخب مسخل٠
َظٍ الٓىاَغ مً خاالث هٟؿُت و ما جتر٦ه مً آزاع في هٟؿُت الٟغص وشخهِخه
و الٗال٢ت الجيؿُت هي ٖال٢ت احخماُٖت و جىُٓم ّ
حؼجي خى ٫الخاحاث الجيؿُت البُىلىحُت و في حمُ٘ اإلاجخمٗاث
جغجبِ الخاحاث الاحخماُٖت اإلاخٗل٣ت بال٣بى ٫والصخبت و اإلاىا٣ٞت و اإلادبت و ٦ظل ٪الخاحاث الا٢خهاصًت اعجباَا مخِىا
باإلاٟاَُم اإلاخهلت بالٗال٢اث الجيؿُت و ختى اإلآهغ البُىلىجي للجيـ ال ٌٗخبر ّ
مجغص حٗبحر للخاٞؼ البُىلىجي.
 2-1اإلافهىم الاـطالحي للتربُت الجيعُت:
 هي الٗملُت التي ًضع ٥بها الُٟل ؤو اليلء الاحخمااي ما َى ها ٘ٞلجؿمه و ٖ٣له و ؾلى٦ه و إلاجخمٗه و لآلزغًٍ ،ؤي ماًضمج ُٞه مً ٢ىي زالزت :ال٣ىة الُ٣مُت ( ألازالُ٢ت ٧الخحر و الخب و الالتزام و الىاحب  ،)...زم الُ٣م الجمالُت و
الىحضاهُت ( ٧الظو ١و الاهٟٗا ٫و الكٗىع  ،)...زم ال٣ىة اإلاىُُ٣ت ( ٧الخ ٤و البرَان و الخجغٍض و الخٗمُم ،و بصعا ٥ما َى
زابذ و ما َى ّ
مخٛحر وال٣ضعة ٖلى الخمُحز.)...
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 اإلا٣هىص بالتربُت الجيؿُت ٦ما ّخضصَا ألاؾخاط ال٣ىصخي  " :بُٖاء الُٟل الخبرة الهالخت التي ّ
جاَله لخؿً ّ
الخ٠ُ٨
في اإلاىا ٠٢الجيؿُت في مؿخ٣بل خُاجه و ًترجب ٖلى بُٖاء َظٍ الخبرة ؤن ً٨دؿب الُٟل اججاَا ٖ٣لُا نالخا بػاء
اإلاؿاثل الجيؿُت و الخىاؾلُت".
ّ
جىُٖخه  ،ومهاعخخه مىظ ؤن ٌٗ٣ل
ُٞدضص مٟهىما للتربُت الجيؿُت َى " حٗلُم الىلض و
ّؤما الكُش ٖبض هللا هاصر ،
قب الىلض و جغٖغٕ ّ ،
الً٣اًا التي جخٗل ٤بالجيـ  ،و جغجبِ بالٛغٍؼة  ،وجخهل بالؼواج ،ختى بطا ّ
وجٟهم ؤمىع الخُاة ،
ٖغ ٝما ّ
ًدل و ٖغ ٝما ًدغم
الثلافت الجيعُت  :هي الث٣اٞت اإلاخضاولت بحن الاٞغاص في اإلاجخم٘ خى ٫الجيؿاهُت و جدمل ّ
٧ل ما َى بًجابي و ؾلبي
ّ
٦خهىع و ٦ؿلى ٥مخضاو ٫بحن ألاٞغاص ّ
ًخم بٖاصة بهخاحه لؤلحُا ٫اإلاخٗا٢بت .
ّ
جم ا٦دؿابها ٖبر الخيكئت الاحخماُٖت لؤلبىاء ّ
ّ
الخهىعاث و الؿلى٧اث التي ّ
الخمثالث :و هي ّ
اإلاٗبر ٖجها في الؿلى٥
٧ل
ؤلاًجابي اإلاىخج للصخت الىٟؿُت و الجؿضًت .
اإلافهىم الاـطالحي للثلافت الجيعُت :هي ٖملُت ً٣ىم بها الٟغص لجم٘ ّ
٦م َاثل مً اإلاٗلىماث خى ٫الجيـ و مً
مهاصع مسخلٟت صازل ًٞاء ٌؿىصٍ الخٟاء و الخجل والخغج زاعج ؤلاَاع الٗلمي اإلاىاؾب لها بُٛت الخث ٠ُ٣حيؿُا و
بُغٍ٣ت ّ
خغة ٚحر ٖلمُت و ٚحر ممىهجت.
ّ
ظً حعلُم التربُت الجيعُت:
ؾً مٗحن ٞ ،ال ًم ً٨ؤن ّ
جدضص ّ
َىا ٥نٗىبت في جدضًض ّ
ؾً مُٗىت للتربُت الجيؿُت  ،بط ًجب ؤن حؿخمغ ٖملُت
التربُت الجيؿُت ٖبر مسخل ٠اإلاغاخل الٗمغٍت للٟغص ،مً ؤحل طل٣ً ٪ى ٫عوؾىّ " :بهىا هىلض مغ ثًً ،ألاولى مً ؤحل الىىٕ
و الثاهُت مً ؤحل الجيـ".

()1

ّبن ما ًدضر مً حٗلُم بٌٗ اإلاٗلىماث في الؿىىاث ال٣الثل ألاولى مً الخُاة ؤمغ له ؤَمُت ؤؾاؾُت في ج٩ىًٍ اججاٍ
هٟسخي ؾلُم هدى الجيـ  ،و ّبن الخ٣اث ٤الٟؿُىلىحُت الغثِؿُت ًيبػي ؤن ًٟهمها ألاَٟاٞ ٫هما جاما ٢بل ؤن جضَمهم

ٞترة اإلاغاَ٣ت ،و ّزمت ؤؾباب عثِؿُت جضٖم َظا الا٢تراح ال٣اثلّ :بن الخٗلُم اإلابجي ٖلى مٗغٞت خ٣ُ٣ت ألامىع الجيؿُت
ًيبػي ؤن ً٨خمل بك٩ل ِح ّضي في الٟترة الؿاب٣ت للمغاَ٣ت  ،و ؤ٦ثر َظٍ ألاؾباب ويىخا َى ّؤن اإلاغاَ٣ت ٞترة لها مكا٧لها
الخانت ٞهي مكا٧ل لها ؤنل حيسخي في الٛالب  ،و ًىجم ٖجها ٢ضع ٦بحر مً ال٣ل ٤للمغاَ٣حن و اإلاغاَ٣اث  ،و ّ
مما
ٌؿاٖضها ٖلى جظلُل نٗاب جل ٪الٟترة ؤن ٌٗغ ٝألاَٟا ٫م٣ضما ما الخٛحراث التي ًيخٓغ ؤن جدضر لهم بٗض ؤن ًهلىا بلى
صوع البلى.ٙ
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ّ
ّ
ّ
ّبن ال٣ى ٫بًغوعة الخٗلُم الجيسخي اإلاب٨غ هي الخ٣ُ٣ت التي جمسًذ ٖجها الخجاعب ٣ٞ ،ض صلذ الخجغبت ٖلى ّؤن
الخٗلُم خُيئظ ً٩ىن ؤ٦ثر ٢بىال مً حاهب ألاَٟا ٫ؤهٟؿهم و ًُٟضَم بك٩ل ؤؾغٕ و ؤ٢غب الى الُبُٗت ّ ،ؤما في ّ
ؾً
الغابٗت ٖكغة و الخامؿت ٖكغة ّ
ٞةن ّ
الكبان و الكاباث ً٩ىهىن ٢ض قغٖىا في ج٩ىًٍ اججاَاث اهٟٗالُت هدى ألامىع

ل٨جهم ٢بل ّ
مما ًُ٣م الهٗاب في َغٍ ٤الخٗلُم ،و ّ
ؾً اإلاغاَ٣ت ّ ،
الجيؿُت ّ ،
ًخ٣بلىن ما ًُ٣ا ٫لهم ًٖ الجيـ و الخىاؾل
()2
صون ّ
ؤي ؤزغ للخجل ؤو الاعجبا.٥
مياهت التربُت الجيعُت في اإلاىاهج الخعلُمُت في الجضائش ٌٗ :خبر مً ّ
ؤَم اإلاىايُ٘ جىاوال مً َغ ٝالباخثحن
الجؼاثغٍحن و طل ٪بالخضًث ًٖ م٩اهت التربُت الجيؿُت في اإلاىاهج الخٗلُمُت و مً ٧ىن مجخمٗىا ٌٛلب ٖلُه ٞئت ٦بحرة مً
الكباب اإلاغاَ٣حن و اإلاغاَ٣اث ،و٦ىدُجت لالهدكاع الىاؾ٘ لىؾاثل الاجها ٫الخضًثت مً ؤهترهذ و الظي ؤنبذ في مخىاو٫
ّ
ّ
٧اٞت الكباب ججٗله ًذؤزغ بمدخىي وؾاثل ؤلاٖالم اإلاغثُت الظي ق٩ل لضي ؤٞغاص ألاؾغة ؾلىُ٦اث حضًضة و ما جدؿم به
هىُٖت البرامج التي ًًٟلىن مخابٗتها مً ممىىٕ و َظا ما ًٓهغ ٖلى ؾلى ٥ألابىاء ،
و ّؤما البىاثّ ،
ٞةن هىُٖت البرامج التي ٌكاَضوجها ٞىلمؿها مً زالَ ٫غٍ٣ت اللباؽ و حؿغٍدت الكٗغ حٗل َُمىت اإلاٗجى
جُػى ٖلى الؿلى ، ٥بدُث جىضزغ باليؿبت بلُه الٟجىة ُٞ ،بجي بظلٖ ٪ال٢اث واُٗ٢ت م٘ شخهُاث اٞترايُت ،و في
مثل َظٍ الخاالث ال جهبذ لضًه مؿاٞت ه٣ضًت
)1مىعَـ قغبل:التربُت الجيؿُت،صاع اإلاىاَل للُباٖت واليكغ،بحروث،لبىان،م 08
( )2ؤخمض ٖبض ال٨غٍم خمؼة:التربُت الجيؿُت لؤلَٟا ٫واإلاغاَ٣حن،صاع الث٣اٞت لليكغ
والخىػَٖ٘،مان،2010،م35
التربُت الجيعُت والثلافت الجيعُت:
ّبن َظٍ اإلاٟاَُم البض و ؤن جبضي في ؤطَان ؤٞغاص اإلاجخم٘ بإن ال ًسلِ و ؤن ًٟغ ١بحن اإلاٟاَُم ٧ىن الث٣اٞت الجيؿُت
٧ل ما َى بًجابي و ؾلبي ًٖ الجيؿاهُت في خحن ؤن التربُت الجيؿُت ّ
حُٗي لىا ّ
جمضها بإبٗاص و مجها زالزت:
اإلاٟهىم ٌكمل مًامحن جخٗل ٤باألًٖاء الخىاؾلُت و ؾحرَا ( حكغٍخي – ٞحزًىلىجي ) و جخٗل ٤بمًمىن يض بهجابي (
ؤلازهاب و مى٘ الخمل ) ،و مًمىن و٢اجي ( مٗغٞت ألامغاى اإلاى٣ىلت حيؿُا و َغ ١الخماًت مجها) .
ّبن الخيكئت الجيؿُت ج٣هض بىاء َىٍت الٟغص الىىُٖت ( الغحل -اإلاغؤة )ٞ،ظ٧ىعة الغحل ّ
جدى ٫بلى ؾلُت وامخُاػاث و
ًخم جدىٍلها بلى مى ٘٢و ؤصواع احخماُٖت جخمحز بالضوهُت و الخبُٗت  ،لظلّ ٪
مى ٘٢احخمااي مؿُُغ ،و اإلاغؤة ؤهثى ّ
ٞةن َظا
ّ
الخدىٖ ٫بر َ٣ىؽ اإلاغوع ًسخل ٠مً مجخم٘ بلى مجخم٘ و مً ز٣اٞت بلى ز٣اٞت ،لظل ٪البض مً الاهخ٣ا ٫مً اإلاٟهىم
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٧ل مجخم٘ ّ
الانُالحي بلى اإلاٗجى اللٛىي ّ :
بإن ّ
ًل ً٣ؤٞغاصٍ بك٩ل مٗلً ؤو مبًُ مٗاع ٝو ؾلىُ٦اث حيؿُت جخالءم م٘
ُ٢مه و ؤَضاٞه الاؾتراجُجُت الٗامت.

()1

ّبن الخيكئت هي التي جبجي الغحل ٟ٦اٖل و جبجي اإلاغؤة ٦مٟٗى ٫به في ّ
٧ل الخ٣ى ٫اإلاماعؾت الاحخماُٖت و مً بُجها اإلاماعؾت
ّ
الجيؿُت َ ،ظٍ اإلاؼاوحت حك٩ل التربُت الجيؿُت  ،لظل ٪ه٣ىّ ٫بن التربُت الجيؿُت هي ٖلم و ٖمل  ،مٗغٞت و ؤزال١
ّ
جمحزَا ؤلاباخت و لِـ ؤلاباخُت.
ّ
الصحت الجيعُت و الصحت الىفعُت:
ّؤما ًٖ الصخت الجيؿُت و الىٟؿُت و الجؿضًت و ما ًجب ؤن ًخدلى به الٟاٖل الاحخمااي للخٟاّ ٖلى هىٖه و َىٍخه
ّ
الالؾىٍت  ،الكاطة و
و وحىصٍ  ،باث مً الىاحب بوكاء ؤحُا ٫مخىا٣ٞت هٟؿُا و احخماُٖا بُٗضة ًٖ الصخهُاث
اإلاىُىٍت  ،اإلاىٗؼلت.
ٞالصخت الؿلُمت ألحُالىا بىاء شخهُاث ؾلُمت مخىا٣ٞت حكٗغ بالغاخت الىٟؿُت الؾخٛال ٫بم٩اهاتها و ٢ضعاتها
إلاىاحهت مُالب الخُاة لخضور الاجؼان للكٗىع بالؿٗاصة و الغيا و ٤ٞجيكئت احخماُٖت باإلادآٞت ٖلى ٖاصاجىا و ُ٢مىا
ّ ّ
ٞةن حك٩ل البيُت الؿلُمت ؤؾاؽ الصخت الىٟؿُت و التي ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ عباٍ ػوجي عؾمي .
و ج٣الُضها ،لظل٪
)1مهُٟى مجاَضي ،بغامج الخلٟؼٍىن الًٟاجي و جإزحرَا في الجمهىع ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،بحروثٍ ،

،1

 ،2011م 21
ّ
جاَغ ؤٞغاصَا ،بظلً ٪دضر جىا ٤ٞو جأػع و اهخماء و ّ
ًخم ج٣ىٍت الغوابِ
جد٨مه ٢ىاٖض و ؤهٓمت و ُ٢م و جىححهاث
الؼوحُت و ٦ظل ٪صخت هٟؿُت وُُْٟت ً
بضءا بالىُْٟت الؼوحُت الٗاَُٟت و الىُْٟت الىالضًت ( بهجاب و عٖاًت و جىحُه،
خماًت و ب٢امت عوابِ ٖاَُٟت ) و مجها جيكإ مهاعاث بصاعة خُاة ألاؾغة ٖلى مسخل ٠ألانٗضة  ،و وْاث ٠الخىانل و
الخىاع ،الضٖم و اإلاؿاهضة و جىٞحر ألامً  ،ال٣ضعة ٖلى الخٗامل م٘ اإلاك٨الث و بًجاص الخلى ٫ؤلاًجابُت ،و َىا ٥الصخت
الىٟؿُت الاهخماثُت ( ألابٗاص الغوخُت و الضًيُت و الغوابِ الاحخماُٖت ) ،للخماؾ ٪و اؾخمغاعٍت ألاؾغة اإلامخضة  ،نلت
الغخم ،نلت ال٣غابت  ،الجحرة ونىال بلى اإلاجخم٘ ألا٦بر ،و صخت حؿضًت جخجلى في بىاء ز٣افي و مٗغفي خى ٫ؤيغاع و
مساَغ و ألامغاى التي جهِب الٟاٖل و جيخ٣ل ٖبر اإلاماعؾت الجيؿُت و بضون ؤزظ اخخُاَاث و ججىب ماال ًجب الى٢ىٕ
ُٞه٧ ،ىن َظٍ ألامغاى ال جيخ٣ل ٖ ِ٣ٞبر اإلاماعؾت الجيؿُت و ل٦ ً٨ظلٖ ٪بر الٗضًض مً الخ٣ى ،٫مجها حٗغى الجهاػ
الخىاؾلي للهىاء الُل ٤و حٗغيه للبرص ،و ٦ظل ٪الٗال٢اث الجيؿُت ّ
الخغة و ٚحر الؿىٍت و ال ألازالُ٢ت ،و خ٣ل ألامغاى
اإلاى٣ىلت حيؿُا مثل الخماماث الخ٣لُضًت و اإلاغاخٌُ الٗمىمُت (.)1
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البياسة هشمض و داللت في اإلاخُاٌ الؽعبي:
ّبن اإلااؾؿاث الاحخماُٖت و زانت ألاؾغة حُٗي باٖا مً الاَخمام ٖلى الكغ ٝو الخغمت ُٞ ،ابى الب٩اعة ّ
ٌٗض لها يغبا
ُ
ًثمً قغ ٝالٗاثلت و م٩اهتها يمً الٗاثالث اإلادآٞت  ،لظلّ ٪
مً اإلاُٗاع الاحخمااي ّ ،
ٞةن ٖلي ؤٖغٖاع ً٣ى ":٫ج ّغبى البيذ
الٗغبُت يمً وؾىاؽ ٣ٞضان الب٩اعة ".

()2

ّؤما مال ٪قبا" ٫الب٩اعة جثمً ٦ما ًُثمً اإلاهغ ؤو الاهخماء الاحخمااي" .

() 3

ٞةن ٖاثلت الؼوج ّؤو ٫ما جُلبه َى قهاصة ؾالمت الب٩ا ة ّ
بط ّؤن البيذ ٖىضما جتزوج ّ
ألهه ٌٗض قغَا مً قغوٍ الؼواج.
ع
٦ما ّؤن ٖلي ؤٖغٖاع ًيخ٣ض الث٣اٞت ؤلاؾالمُت التي ال حُٗي ؤَمُت لجؿم اإلاغؤة ل٩ىن ّ
َمها الىخُض الىاحب اخترامه ً٨مً
في الخٟاّ ٖلى الب٩اعة.
هٓغا ألَمُت ٚكاء الب٩اعة في جُُ٣م اإلاجخم٘ للٟخاة ،و في هٓغة الٟخاة بلى طاتها ٌ ،ك٩ل ٣ٞضان الب٩اعة خضزا "جاعٍسُا" في
الهحروعة الاحخماُٖت و الىٟؿُت للٟخاة ّ ،بهه الخضر الظي ً٣ىصَا بلى جد٣حر حؿضَا و طاتهاٛٞ ،كاء الب٩اعة لِـ ّ
مجغص
ًٖى حؿضي نامذّ ،بهه ًٖى ّ
مدمل بغمؼٍت ٞسغٍت ججٗل مىه ؤؾاؽ الهىعة ؤلاًجابُت ًٖ الظاث لضي الٟخاة و
ًاصي ٣ٞضاهه ٢بل الؼواج بلى اٖخباع الٟخاة ؾلٗت "ٞاؾضة"" ،زاؾغة" ،مث٣ىبت" مً َغ ٝآلازغًٍ  ،و هي الهىعة
ا ّ
إلاهضمت التي حؿدبُجها الٟخاة و التي مً زاللها جضعُ٦ ٥ىىهتها الاحخماُٖت اإلاىنىمت .
ّبن "الث٣ب" الظي جخٗغى له الٟخاة في حؿضَا ًجٗل مً حؿضَا حؿضا ٣ٞض خغمخه ،حؿضا ال ًم ً٨ولىحه ٞجؿض
الٟخاة اإلاث٣ىب لِـ "مؿ٨ىا " له خغمت ًدمي شخهُت الٟخاة و ًًمً لها الخغمت  ،و ً
بىاء ٖلُه ًهبذ َظا الجؿض
الٟاؾض و اإلاث٣ىب حؿضا م٨غوَا و مًٛىبا ٖلُه مً َغ ٝالٟخاة هٟؿها.

()1

ؤلاحشاءاث اإلاُذاهُت للذساظت :
٧ان الهض ٝمً صعاؾت التربُت الجيؿُت َى ّ
الخٗغٖ ٝلى ؤؾـ بىاء همىطج حٗلُمي للتربُت الجيؿُت مً زال٫
ٞهم التربُت الجيؿُت لضي اإلاجخم٘ الخُاعحي و طلٌٗ ٪جي الٗمل ٖلى زالزت مداوع مخ٩املت جهى٘ َُ٩ل التربُت الجيؿُت و
ّ
لىخم ً٨مً جد ٤ُ٣طل ٪و الخهىٖ ٫لى مُُٗاث ّ
٦مُت ٣ٞض ؤحغٍىا صعاؾت
هي اإلاٗاع ،ٝالاججاَاث و اإلاماعؾاث .و
مُضاهُت اؾخُالُٖت ٖلى مجخم٘ بدث ّ
م٩ىن مً وخضاث ججم٘ بُجها نٟاث ؤو زهاثو مكتر٦ت و التي ًجغي ٖلحها
البدث و الخ٣صخي  ،بهظا ُخهغ اإلاجخم٘ ّ
مدل الضعاؾت ٖىض اإلاجخم٘ الخُاعحي؛ لخ٩ىن ٣٦اٖضة بُاهاث ّؤولُت و اؾخُالُٖت

جٟخذ اإلاجا ٫لضعاؾاث ج٩ىن ؤوؾ٘ خى ٫التربُت الجيؿُت في الجؼاثغ.
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مجخمع ّ
عُىت البدث :
ُٖىت ما بحن ط٧ىع و بهار  ،و ٢ض اؾخٗمل في طل ٪اإلاىهج ّ
ُّ ٢ضع ٖضص اإلابدىزحن ب ـ ـ ّ 20
ال٨مي لخىاو ٫و جدلُل َظٍ الضعاؾت
ّ
بدُث ٌٗخمض ٖلى ؤؾلىب ؤلاخهاء ٦إؾلىب مىيىاي لُ٣اؽ ؤبٗاص الٓاَغة؛ و الظي ًم٨ىىا مً الخهىٖ ٫لى هخاثج
ٖضصًت و ص٣ُ٢ت إلاُُٗاث اإلاىيىٕ ُ٢ض الضعاؾت و اإلاىهج الُٟ٨ي لخدلُل اإلاُُٗاث اإلاهاخبت للمُُٗاث ّ
ال٨مُت .
ُ
الُٗىت٣ٞ ،ض ّ
ّؤما ًٖ ّ
جم اؾخسغاج وخضاتها التي ّ ٢ضع حجمها بـ ـ

ّ
 20مبدىزا و َى ٖضص الاؾخماعاث التي جم٨ىا مً

اؾترحاٖها بٗض ؤن وػٖذ ٖلى  20مبدىزا ،و ٢ض جمذ ٖملُت الاؾخسغاج ٖكىاثُا بالسخب.
مال ٪قبل:الجيـ والخغٍم عوح الؿغاعي،جغٖ:بضهللا ػاعو ،ؤٞغٍُ٣ا الكغ،١الضاع البًُاء،اإلاٛغب،2010 ،م .79
مجاالث الذساظت :
اإلاجاٌ الضماوي :جم حم٘ البُاهاث اإلاغجبُت بالضعاؾت زال ٫الؿضااخي الثاوي لؿىت 2018-2017
اإلاجاٌ البؽشي :قملذ َظٍ الضعاؾت جالمُظا مً الُىع الثاهىي مً مضًىت جُاعث ( ط٧ىعا وبهازا )
اإلاجاٌ اإلاياوي ّ :
جم جُبَُ ٤ظٍ الضعاؾت بمضًىت جُاعث .
ّ
للخد ٤٣اؾخٗملذ ج٣ىُت الاؾخماعة و التي جم٨ىىا مً الخهىٖ ٫لى مٗالجت ٦مُت للىخاثج خى ٫التربُت الجيؿُت  ،و التي
خملذ  60ؾاالا وػٖذ ٖلى زالزت مداوع في بَاع ؤَضا ٝالبدث :
*اإلادىس ألاوٌ  :جىاو ٫ؤؾئلت ٖامت و مُُٗاث خى ٫اإلابدىزحن ُٞما ًسو ؤوياٖهم الاحخماُٖت ،الٗاثلُت و الضعاؾُت ( 5
ؤؾئلت ).
اإلادىس الثاوي :جىاو ٫ؤؾئلت خى ٫اإلاٗاع ٝو الؿلى٧اث اإلال٣ىت في اإلاغاخل الخٗلُمُت (  09ؤؾئلت )
اإلادىس الثالث :جىاو ٫ؤؾئلت خى ٫اإلاهاصع الجيؿُت (  06ؤؾئلت ).
اإلادىس الشابعٖ :ىانغ بىاء الىمىطج الخٗلُمي (  10ؤؾئلت )
عشك ومىاكؽت الىخائج:
ّجمذ الضعاؾت م٘ ّ
ُٖىت مً اإلاجخم٘ ،مجمىٖت مً اإلاغاَ٣حن و اإلاغاَ٣اث ًضعؾىن في الُىع الثاهىي إلاٗغٞت اإلاٗاعٝ
اإلا٨دؿبت خى ٫الجيؿاهُت ٧ىجهم ؤحُاال جى٣ههم الخبرة و الخجغبت في زىى َظا اإلاجا ٫و ُُٟ٦ت الخهغ ٝبُغٍ٣ت
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ؾلُمت للخٟاّ ٖلى ؾلى٧اتهم التي جخالءم و ويٗهم الاحخمااي م٘ مدآٞتهم ٖلى صختهم الجؿضًت و صختهم الىٟؿُت،
و مٗغٞت ما بطا ٧ان ما جل٣ىٍ مً ألاؾغة و مً اإلاضعؾت ٧اُٞا لخماًتهم إلُٖاء مثا ٫لجُل ًداٖ ٔٞلى ُ٢مه و ٖاصاجه ،و
اإلا٣اعبت الٟحزًىلىحُت لىمىَم الجؿمي الضازلي و الخاعجي.
-1اإلاعاسف و العلىواث اإلاللىت في اإلاشاخل الخعلُمُت عىذ اإلاشاَلحن:
ّ
ّبن اإلابدىزحن الظًً ق٩لىا وؿبت  60.5باإلااثت ٢ض حٗغٞىا مىظ الهٛغ ٖلى َىٍتهم الجيؿُت مثل َىٍت الجيـ جل٣ىَا
ٖبر مالخٓت ألاًٖاء الخىاؾلُت إلزىتهم و زانت ٖىض حُٛحر الخٟاْاث ( ط٧ىع -بهار ) ،في خحن ٧اهذ وؿبت  31.5باإلااثت
ّ
ممً حٗغٞىا ٖلحها مً زال ٫الخماماث الخ٣لُضًت ٦ظَابهم م٘ ؤمهاتهم بلى الخمام ،و  8باإلااثت حٗغٞىا ٖلى َىٍتهم الجيؿُت
في الكاعٕ ٞهى ًٞاء ًلٗب ُٞه ألاوالص م٘ ؤ٢غاجهم ٞخدك٩ل لضحهم ؤلٟاّ و حٗبحراث و خغ٧اث حٗبر ًٖ ز٣اٞت ا٦دؿبىَا
مً الكاعٕ ٌٛلب ٖلحها َاب٘ الٗى ٠و الؿب و الكخم " اإلاٗاًغة ".
٦ما ّؤن وؾاثل ؤلاٖالم الخضًثت و زانت ألاهترهِذ مً وؾاثل جىانل احخمااي و ًىجىب ؤُٖذ وؿبت  86.5باإلااثت ممً
ً
ًٞاء واؾٗا و بضون ع٢ابت و خكمت في الخهىٖ ٫لى اإلاهضع ال حهمه بن ٧ان
ًخدهلىن ٖلى اإلاٗلىماث الجيؿُت ٞإُٖذ
ياعا ؤو هاٗٞا اإلاهم ؤُٖاٍ ؤعٍدُت و َمإهِىت لظاجه ،ؤما اإلاضعؾت و مً زال ٫بغامجها ًغي اإلابدىزحن ّؤن وؿبت  6.5باإلااثت
ممً ًخدهلىن ٖلى اإلاٗلىمت و طل ٪مً زال ٫مالخٓت ج٩ازغ الخُىاهاث ،في خحن ٧ان ّ
َمهم ؤن ج٩ىن مًامحن صعاؾُت في
ٖبر  64.5باإلااثت ؤن جىٞغ لهم اإلاضعؾت اإلاٗلىماث ال٩اُٞت زانت و ؤجهم في ّ
طل٦ ٪ما ّ
ؾً اإلاغاَ٣ت ًيخابهم ال٣ل ٤خى٫
مٗغٞت طواتهم و ؤحؿاصَم ،في خحن ؤن وؿبت  23باإلااثت ّ
ممً حٗغٞىا ٖلى اإلاىايُ٘ الجيؿُت في اإلاضعؾت و ٧اهذ وؿبت

 62.5باإلااثت ممً حٗغٞىا ٖلحها صازل ؤؾغَمّ ،ؤما الخىى في مىيىٕ الجيـ ٩ُٞاص ًىٗضم بحن الُلبت و ألاؾاجظة ٧ىهه
اإلادغم الخضًث ُٞه٦،ما ّؤهه اٖترٞذ بخضي اإلابدىزاث ؤجها في ّ
ٌٗخبر مً ّ
خضًث للغؾى٫
مغة اهخابها ًٞى ٫مٗغٞت جٟؿحر
ٍ
ّ
ٞاخمغ وحه ألاؾخاط
نلى هللا ٖلُه و ؾلم٣ٞ ،الذ :ؾإلذ ؤؾخاط اللٛت الٗغبُت :ما مٗجى "بطا بل ٜالخخان وحب الٛؿل " ؟
و ٢ا ٫لها "ؾإبدث في اإلاىيىٕ و ؤع ّص ٖلُ ،" ٪و ٧اهذ وؿبت  8باإلااثت ّ
ممً ًدىاولىن مىيىٕ الجيـ م٘ ؤنض٢ائهم و
نضً٣اتهم و بضون ُٖ٣ض م٘ ؤزظ الضلُل مما قاَضوٍ في ألاهترهذ و ٖبر بدىثهم و ما جىنلىا بلُه مً مٗلىمت و مهضع،

في خحن ٧اهذ وؿبت  10باإلااثت ممً ًدىاولىن الخضًث م٘ اإلاؿدكاعة التربىٍت ٧ىجهم ًلجاون بلحها في ال٨ثحر مً ألاخُان و
زانت البىاث ،و ُٞما ًسو ألامغاى الجيؿُت التي حٗلمىَا في اإلاضعؾت ٩ٞاهذ وؿبت

 60باإلااثت ممً ٌٗغٞىن بٌٗ

ألامغاى ٧الؿُضا و الؼَغي حٗلمىَا في اإلاضعؾت ل ً٨ال ًضع٧ىن زُىعتها و ال ُُٟ٦ت اهخ٣الها ما ٖضا مغى الؿُضا بؿبب
٧ىن الث٣اٞت الٗلمُت مدضوصة لضي اإلاغاَ٣حن ٦،ما ّؤن وؿبت  62باإلااثت ٌٗغٞىن الاهدغاٞاث الجيؿُت ّ
جل٣ىَا ٖبر وؾاثل
ؤلاٖالم ٧الخلٟؼٍىن ّ
ّ
الخدغف باألَٟا ٫بيؿبت  58باإلااثت و الٗى ٠الجيسخي بيؿبت  40باإلااثت في خحن اإلاثلُت الجيؿُت
ؤَمها
٧اهذ بيؿبت  42باإلااثت.
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اإلافادس الجيعُت:
ًٓهغ مً زال ٫الجضوّ ٫ؤن  53.5باإلااثت جدهلىا ٖلى اإلاٗلىمت الجيؿُت مً ألاهترهذ و  46.5مً ال٨خب و اإلاجالث في
خحن ٚابذ اإلاٗلىمت التي جازظ مً الٗاثلت ٧،ىجها ؤنبدذ َابىَاث ٚحر مغٚىب الخضًث ٞحها في خحن ّؤن  40باإلااثت مً
اإلاغاَ٣حن ٌكبٗىن مٗلىماتهم و مخُلباتهم مً ال٨خب و  60باإلااثت ًخدهلىن ٖلحها مً ؤلاهترهِذ و مً ز٣اٞاث مسخلٟت و
ّؤن اإلاٗلىمت مىٗضمت في ألاؾغة في خحن ّؤن  20باإلااثت مجهم ًخٗلمىا مً ؤؾغتهم ؾىي الخخان في خحن  50باإلااثت حٗلمذ
الٗظعٍت و جازظ التربُت الجيؿُت مً ألام و بؿغٍت جامت زانت ابىتها في خحن ّؤن  70باإلااثت ال ًٟخذ مىيىٕ الجيـ صازل

ألاؾغة و ًازغ طل ٪ختى الؼواج ؤو وؿبت  80باإلااثت ممً ٌٗغٞىن الخدغف الجيسخي الجيـ َى ٖال٢ت حيؿُت بحن الظ٦غ
و ألاهثى ًلحهم في اليؿبت الظًً اٖخبروا ّؤن الجيـ قهىة البض مً ٦بتها زم في اإلاغاجب ألازحرة و بيؿب يئُلت مً اٖخبروا

ّؤن الجيـ خاحت َبُُٗت  10باإلااثت و الجيـ ط٦غ و ؤهثى  8.5باإلااثت ًبضو ؤن الكاج٘ لضي ؤٞغاص الُٗىت ّؤن مٟهىم الجيـ
َى الٗال٢ت الجيؿُت لظل ٪ال عجب ّؤن ٧لمت حيـ بدض طاتها حك٩ل "َابى" و زِ ؤخمغ ال ًم ً٨ختى ٢ىلها ،و َظا ؤمغ
َبُعي في مجخمٗىا اإلاداٖ ٔٞلى الخ٣الُض و الُ٣م في ؤ٩ٞاعَا ،و لم جبدث ًٖ الجضًض في اإلاٟاَُم ،و ما ًا٦ض هٓغجىا هي
وؿبت مً اٖخبروا الجيـ قهىة البض مً ٦بتها خُث ٧اهذ هي اليؿبت اإلاىالُت لؤلولى و َظا ًا٦ض ّؤن مٟهىم الجيـ مخإزغ
بلى ّ
خض بُٗض بالىٓغة الضًيُت الخ٣لُضًت  ،و مً اٖخبروٍ خاحت َبُُٗت ٧اهذ وؿبتهم

 10باإلااثت و هي ّ
حٗبر ًٖ الىٓغة

الٗلمُت الُبُُٗت إلاٟهىم الجيـ.
عىاـش بىاء الىمىرج الخعلُمي:
وؿبت  60باإلااثت مً ًغون ؤن الٟغو ١بحن الغحل واإلاغؤة زهاثو بُىلىحُت في خحن ان  40باإلااثت مً ًغحٗىن طل٪
لؤلصواع الاحخماُٖت بن اإلاغاَ٣حن واإلاغاَ٣اث ال ًغون بال ما َى ْاَغ للخٟغ٢ت بحن حؿض اإلاغؤة وحؿض الغحل والى الخىاؾل
في خحن ٚاب ٖجهم الخهاثو ال٨ٟغٍت والؿلىُ٦ت َظا مً حهت ومً حهت ؤزغي ٞةن ألاَىاع الاحخماُٖت هي ٦ظل ٪حٛحرث
٦،ما ٧اهذ وؿبت  80باإلااثت ممً ًخل٣ىن مٗلىماث ًٖ الجيـ مً زال ٫قب٨ت ألاهترهذ في خحن وؿبت

 20باإلااثت ممً

ًخل٣ىن مٗلىماث مً زال ٫الؼمالء والؼمُالث ٚابذ الٗاثلت واإلاضعؾت في َظا اإلاجاٞ ٫دلذ مدلها وؾاثل ؤلاٖالم وع٣ٞاء
الخُاة الُىمُت ٞخإحي اإلاٗلىمت بًجابُت وؾلبُت جدمل مٗها مىُ٣ا ٚحر ٖلمي ٦،ما ؤن وؿبت  38باإلااثت ممً ًغون الٗاصة
الؿغٍت لها مساَغ هٟؿُت ٖلى اإلاغاَ ٤و  62باإلااثت ممً ًغون ؤزالُ٢ت ٞ،الجاهب الُ٣مي والضًجي ٌُٗي صاللت ٖلى طل٪
،ل ً٨الجهل باإلاساَغ الىٟؿُت ًبضو واضخا ٞ،اإلاٗلىمت الٗلمُت التي ج٣ضم للمغاَ ٤يئُلت لخٓهغ
في ؾلى٧اتهم وؤٗٞالهم الُىمُت ،ؤما وؿبت  60باإلااثت ممً ًغون ٣ٞضان الب٩اعة ًُ٢ت خُاة ؤو مىث و  40باإلااثت ممً
ًغوجها قغ ٝالٗاثلت ٞخٓهغ َىا في اإلاجخم٘ اإلادلي ماطا حٗجي ٖىضٍ ٦غمؼ وصاللت في اإلاسُا ٫الكٗبي ٞ،اإلاٗاًحر الاحخماُٖت
جٓهغ َىا ٞاألم صاثما لها خضًث ًىمي م٘ ابىتها "بخغػي عوخ،"٪باال٧ي ما جطخ٩ي ختى م٘ واخض ""اللي ًبًُ ٪ُٛبُب في
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الباب و٦ظل" ٪ضخ ٪لؿىان ًىنل للمؿالن" ،ؤما ُٞما ًسو الؼواج ٞيؿبت  80باإلااثت ممً ًغوهه بهجاب ؤوالص ووؿبت
 20باإلااثت ممً ًغوهه لظٍ ًجب ً٢اءَا في خحن ٚاب مٗغٞت ؤَمُت بىاء ألاؾغة في اإلابدىزحن ،وطل ٪بًغوعة بىاء ؤؾغة
ؾلُمت زالُت مً ٧ل ُٖىب هٟؿُت و احخماُٖت في الخُاة الُىمُت ،وؿبت  70باإلااثت ممً ًغون الؼوج ؤو الؼوحت ٖىهغا
ٗٞاال لئلهجاب و  30باإلااثت ممً ًغوجهم قغ٧اء في الخُاة الُىمُت ٧ىهه ٚاب ٦ما ٚاب حٗلُم ؤوالصها وَظا َبُعي باليؿبت
ألٞغاص ُٖىدىا التي ًدك٩ل مً اإلاغاَ٣حن خُث ًغون ؤن الؼواج َى الىؾُلت الىخُضة والىاحٗت للمماعؾت الجيـ
وؤلاهجاب ،وؿبت  65باإلااثت ممً ًغون مً مغخلت اإلاضاٖبت هي َامت في الٗال٢اث الجيؿُت باليؿبت للمغاَ٣حن و  25باإلااثت
ممً ًغون مغخلت الغٚبت ووؿبت  10باإلااثت ممً ًغون الٟٗل َبي ألاَم في الٗال٢اث الجيؿُت ٧ل َظا بُٗي ٨ٞغة ٖلى
ٖضم جل٣ي جغبُت ٖلمُت خى ٫الجيؿاهُت مً اإلاهضع ألاَم في ٖملُت التربُت ،وؿبت  50باإلااثت ممً ًغون الٟٗل الجيسخي
خ ٤للغحل و  50باإلااثت ممً ًغون َى خ ٤للمغؤة َظا ًبحن لىا ؤن اإلاغاَ٣حن الظ٧ىع ؤحابىا بإهه خ ٤للغحل واإلاغاَ٣اث َم
٦ظلً ٪غوهه َى خ ٤للمغؤة ٦،الَما بضلى بضلىٍ في َظا اإلاجا ٫بُٗضًً ٖلى ؤهه خ ٤ل٨الَما ،وؿبت  60باإلااثت ممً ًغون
مماعؾت الٗال٢اث الجيؿُت بالٟٗل الجيسخي زاعج بَاع الؼواج َى ٦خجغبت ٢بل الؼواج في خحن وؿبت

 40باإلااثت ممً

ًغوهه مسال ٠للضًً ٧لخا ؤلاحابخحن جمضها بإن مغاَ٣حن مدآٞحن ٖلى الُ٣م واإلاٗاًحر الاحخماُٖت باإلادآٞت ٖلحها ،وؿبت
 35باإلااثت ممً ًغون ؤن الخى ٝمً الىالضًً ممً ًد٨مىن في الٗال٢اث الجيؿُت ،في خحن الخى ٝمً اإلاجخم٘ بيؿبت
 40باإلااثت وؤن وؿبت  25باإلااثت ممً ًغوهه مً الضًً ،بن جغجِب ألاولىٍاث خؿب اإلاغاَ٣حن واإلاغاَ٣اث ًخل٣ىهه مً
والضحهم ٦تربُت جل٣ىجها مجهم وَم الظًً لهم ألاولىٍت في الخ٨م ٞحها .
مخخلفاث:
وؿبت  100باإلااثت خضزذ مٗهم الضوعة الكهغٍت في اإلاخىؾُت م٘ الٗلم ؤجهم ٧اهذ لضحهم حمُٗا مٗلىمت ًٖ الضوعة
الكهغٍت ٢بل خضوثها ٧ىجهم جل٣ىَا ٖبر ؤلاقهاع في الخلٟؼٍىن ٖبر اإلاغ٧اث للمىاصًل الخانت بالخٟاّ ٖلى الىٓاٞت
الُىمُت ؤزىاء خضوثها ،و وؿبت  60باإلااثت ممً ًخل٣ىن مٗلىمت ًٖ الضوعة الكهغٍت مً ألام و وؿبت  40باإلااثت ٖبر وؾاثل
ؤلاٖالمّ ،بن وؿبت  80باإلااثت ممً ٌؿترون ٣ٞضان الب٩اعة زىٞا مً الٗاثلت و اإلاجخم٘ زىٞا مً ؤن جىٗذ البيذ باألؾماء
ال٣بُدت في اإلاجخم٘ و جُغص مً الٗاثلت بلى الكاعٕ و بظل ٪جيخ٣ل بلى بُىث الضٖاعة و جهبذ ٖالت ٖلى اإلاجخم٘ ،و وؿبت 20
باإلااثت ممً ًهاعخً ؤمهاتهً ٖلهً ججضن لهً خال لظل ٪بإن جضزل يض الٟاٖل ؤو م٘ مٗالجت ألامغ م٘ جغٚ ُ٘٢كاء
الب٩اعة ٖىض ا٢تراب مىٖض الؼواج ،وؿبت  70باإلااثت لِـ لضحهم قغٍ ٪ؤو قغٍ٨ت خُاة ٧ىجهم ال ػالىا في مغخلت الخ٨ٟحر في
قغٍ ٪الخُاة ٞالىجاح في الضعاؾت َمهم ألاو ٫بياٞت بلى ٧ىجهم مغا٢بحن مً َغٖ ٝاثلتهم ،و وؿبت  30باإلااثت لهم قغٍ٪
و قغٍ٨ت خُاة ٌؿىصَا الخب الظي ًخٛظي مً اإلاماعؾت الظاجُت و الىٟؿُت ،وؿبت  60باإلااثت ًدضر بُجهم حٗاه ٤و وؿبت
 40باإلااثت خضزذ بُجهم مٗاه٣ت و طل ٪مً ؤحل جد ٤ُ٣الكهىة ٧ل َظا ٧ان ًدضر صازل ألا٢ؿام الضعاؾُت ،وؿبت
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باإلااثت ممً حهمهم الٗظعٍت ٞهى مً اإلا٣ضؽ في اإلاجخم٘ لكغٍ٨ت الخُاة ًٓهغ َظا مما حٗلمىٍ ٖبر الخيكئت الاحخماُٖت ،
بظلَ ٪ى قغ ٝالٗاثلت و مً ٖاصاتهم و ج٣الُضَم .
ّؤما باليؿبت لـ  22باإلااثت الظًً ال ٌؿخدُىن ٣ٞض ً٩ىن ألامغ بًجابُا ّ
ألهه ّ
ٌٗبر ًٖ ز٣اٞت الجيـ الجضًضة التي ال جغي في
٧ل َظا ٌُُٗىا وؿبت ؤ٦بر مً ّ
الجيـ ؾىي خاحت َبُُٗت ٧األ٧ل و الكغب و ٢ض ً٩ىن اهدالال زلُ٣اّ ،
الُٗىت التي
حؿخخي و َظا صلُل ٖلى اهدكاع ز٣اٞت الجيـ ٦إمغ شخصخي و ؾغي و مً الُٗب و الٗاع ؤن ٌؿمذ به ؤخض.
الخاجمت:
ّ
للخدىالث
مً الًغوعي ب٢دام اإلااؾؿاث التربىٍت لدؿاٖض في بىاء همىطج حٗلُمي للمؿاَمت في اإلاجخم٘ هٓغا
الاحخماُٖت و الخ٨ىىلىحُت و طل ٪لخم٨حن ؤٞغاص اإلاجخم٘ مً ج٩ىًٍ حُل ًدمل بغهامجا ّ
ملما بالتربُت الجيؿُت اهُال٢ا
مً اإلاٗاًحر الاحخماُٖت و الخلُٟت الضًيُت بياٞت بلى اإلاٗلىماث التي وؿخ٣حها مً وؾاثل ؤلاٖالم ٞهي حُٗحهم بحاباث
ألؾئلت جغاوصَم ؾىاء مً الىاخُت الجيؿُت ؤو مٗلىماث ؾلُمت حؿاٖضَم ٖلى بىاء مهضع ؾلُم و ٢اٖضة ٖلمُت ،جبضؤ
في ْهىعَا مً زال ٫الؿلى ٥و اإلاماعؾاث الُىمُت التي حُُٗىا حُال متزها و مخىا٣ٞا ًداٖ ٔٞلى ُ٢مه ،و جل٣ى صعاؾاث
ٖلمُت مً ماؾؿاث جغبىٍت لبىاء حُل طي ٖلم و مٗغٞت ٞحها جؼاوج بحن الُ٣م و اإلاٗغٞت .
ال بض مً ال٣ىّ ٫
بإن التربُت الجيؿُت هي مجا ٫واؾ٘ مً مجاالث اإلاجخم٘ ،لها ؤَمُتها و وُْٟتها الاحخماُٖت التي

ّ
خضصَا لها اإلاجخم٘ ،حٗتريها بٌٗ اإلاكا٧ل و الهٗىباث ؤزىاء ججؿُضَا لىْاثٟها هدُجت للخٛحر الاحخمااي اإلاؿخمغ

باإلياٞت بلى الخإزغ باإلادُِ الخاعجي ٧،الث٣اٞاث الضزُلت ٞ ،خٗضص وؾاثل ؤلاٖالم بمسخل ٠ؤهىاٖها حٗلىا ه ٘٣في مؼاوحت
بحن ٖاصاجىا و ج٣الُضها و الث٣اٞت الضزُلت مما حٗلىا ه ٘٣في ٞىضخى الجيـ ٚحرث مً الؿلى٧اث و اإلاماعؾاث الُىمُت
لكبابىا ٖلى ؤعى الىا٧ ،٘٢ل َظا ًجٗل بنالح الجُل مً زال ٫حٗلُمه و ٤ٞمُ٣اؽ و همىطج ٖلمي ًخجؿض و ًدؿً
مٗاع ٝؤحُالىا مً زال ٫الخٟاٖل صازل ألاؾغة  ،و ًٓهغ طل ٪في اإلاىا ٠٢و اإلاماعؾاث و اإلاٗاع ٝبحن ؤٞغاص ألاؾغة و
الً٣اء ٖلى الٗؼلت و الخهغٞاث الٛغٍبت في واٗ٢ىا اإلاِٗل و بالخالي هخل٣ى اإلاٗلىمت مً مضاعؾىا للخٟاّ ٖلى ؤٖغاٞىا و
ج٣الُضها.
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كائمت اإلافادس واإلاشاحع
 .1اإلاشاحع العشبُت:
 .2الهاصي الهغوي :ألاؾغة ،اإلاغؤة و الُ٣م ،بٞغٍُ٣ا الكغ ،١الضاع البًُاء ،اإلاٛغب2013 ،
 .3ؤخمض ٖبضال٨غٍم خمؼة :التربُت الجيؿُت لؤلَٟا ٫و اإلاغاَ٣حن ،صاع الث٣اٞت

لليكغ والخىػَٖ٘ ،1ٍ ،مان ،

. 2010
ٖ .4بض الهمض الضًالمي :ؾىؾُىلىحُا الجيؿاهُت الٗغبُت ،1 ٍ ،صاع الُلُٗت للُباٖت واليكغ ،بحروث ،لبىان،
.2009
ٖ .5لي ؤٖغٖاع :نىعة اإلاغؤة مً اإلاىٓىع الضًجي و الكٗبي و الٗلماوي ،صاع الُلُٗت للُباٖت
واليكغ،بحروث،لبىان.1ٍ،
 .6مال ٪قبا :٫الجيـ والخغٍم عوح الؿغاعي ،جغٖ :بضهللا ػاعو ،بٞغٍُ٣ا الكغ ،١الضاع البًُاء ،اإلاٛغب. 2010 ،
 .7مىعَـ قغبل :التربُت الجيؿُت ،صاع اإلاىاَل ،بحروث ،لبىان.
 .8مهُٟى مجاَضي ،بغامج الخلٟؼٍىن الًٟاجي و جإزحرَا في الجمهىع ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،بحروثٍ ،
 ،2011 ،1م .21
ٖ .9ؼث حجاػي :معجم مهُلخاث الٗلىم الاحخماُٖت بهجلحزي ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للبدىر ؤلاحخماُٖت،
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Pretorian army and authoritarian transition in hybrid systems

:ملخو
غاَُت وفي َظا ؤلاَاع ًخم بصعاج صوع٣ُُض ٖملُت حٗؼٍؼ الضًم٣غٍحن في ج٨لها ٖلى صوع الٗؿ٧ ؼث ألاصبُاث اإلاٗانغة٦ض ع٣ل
٫ا٣لب ججاعب الاهخٚىي للجِل البرًخىعي يمً ؤ٣ وَظا بؿبب الخإزحر ال،غاَُت٣ صٖم الضًم٠ٍجؼء مً حٗغ٦ غٍحن٨الٗؿ
اَُم حضًضة ؤنبدذٟ لىا م٤وَى مازل،).. الٗغبي٥الخغا،ُت٢ؤعوبا الكغ،ا الالجُيُت٩ٍغاَي في الؿىىاث الازحرة(ؤمغ٣الضًم
م في٨الىٓام الظي جخدٞ .الخ...تٟغاَُت الؼاث٣الضًم،بُل ألاهٓمت الهجُىت٢ ًؿحر َظٍ الىيُٗاث مٟإصواث جدلُلُت لخ٦ حؿخٗمل
.البا ما ًيخج ويُٗت هجُىتٚ حر مىخسبت مً الكٗبٚ الهماؾؿاثٛاقخ

All contemporary literature has focused on the role of the military in restricting the process of strengthening
democracy. In this context, the role of the military is included as part of the definition of supporting democracy
This is due to the strong influence of the Praetorian army in most of the experiences of democratic transition in
recent years (Latin America, Eastern Europe, the Arab Movement),This gave us new concepts in the democratic
transition literature,This resulted a new concepts that have become used as analytical tools To explain these
poses as hybrid systems, pseudo-democracy……etc.A system controlled by unelected institutions often produces
a hybrid status

 م2020 العدد الســـادس – آذار مارس- اجمللـــد الثاني
77

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية

المركز الديمقراطي العربي  -برلين

م ـ ــلذمـ ـ ــت:
ل٣ض بعجبِ مٟهىم الجِل البرًخىعي بالخضزل الٗؿ٨غي الىاؾ٘ الىُا ١في ٖملُت الخُٛحر الؿُااخي بٖخماصا ٖلى
الاؾخسضام الٟٗلي لل٣ىة ؤو التهضًض باؾخٗمالها ،و٢ض اعجبِ مٟهىم البرًخىعٍت  Praetorianismجاعٍسُا بُبُٗت الضوع الظي لٗبه
خغؽ الامبراَىعٍت الغوماهُت الظي ٧ان له صعحت ٦بحرة مً الخإزحر والؿلُت في الخُاة الؿُاؾُت.
و٢ض قإ َظا الىمِ وبهدكغ في ٦ثحر مً صو ٫ؤمغٍ٩ا الالجُيُت وصو ٫الٗالم الثالث بٗض خهىلها ٖلى الاؾخ٣ال ،٫خُث
ًدؿم الجِل البرًخىعي الخضًث باإلاُل للخضزل في الىٓام الؿُااخي ،والؿُُغة ٖلى الٗملُاث الؿُاؾُت ُٞه ،بؿبب بٞخ٣اص
الىٓام الى اإلااؾؿاث اإلاضهُت الكغُٖت وٖضم ٗٞالُخه.
يمً َظا الؿُاْ ١هغث الٗضًض مً الضعاؾاث التي جداو ٫جدضًض الٓغو ٝالتي حؿهل جد ٤ُ٣الؿُُغة اإلاضهُت ٖلى
الٗؿ٨غٍحن وب٢امت ٖال٢اث مضهُت ٖؿ٨غٍت صًم٣غاَُت Democratic Civil Military Relationsوالؿاا ٫ألاَم الظي ؤنبذ ًُغح
في خ٣ل الٗال٢اث اإلاضهُت الٗؿ٨غٍت َى ً ٠ُ٦م ً٨ؤن حؿُُغ خ٩ىمت مضهُت ٖلى الٗؿ٨غٍحن؟٨ٞ.ما ً٣ى ٫عٍدكاعص ٧ىنRichard
": H.Kohnبِىما ًم ً٨ؤن ج٩ىن َىا ٥ؾُُغة مضهُت بضون صًم٣غاَُتٞ ،ان الضًم٣غاَُت ال ًم ً٨ؤن جىحض بضون ؾُُغة
مضهُت".
وبىاء ٖلى ما ؾبً ٤إحي الدؿائ ٫في صعاؾدىا َظٍ ٦ما ًلي:
ُ ٠ُ٦جيخج الجُىف البرًخىعٍت ؤهٓمت هجُىت بإصواث صًم٣غاَُت ؟ وماَى الؿبُل الى بٖاصة الجِل الى ويٗه
الاٖخباعي؟.
وإلاٗالجت َاجه ؤلاق٩الُت زههذ الضعاؾت اإلاداوع آلاجُت :
ؤوال_ الىي٘ الاٖخباعي للجِل في الضولت الخضًثت.
زاهُا_ بحن بغاصٌٛم الاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي والاهخ٣ا ٫الؿلُىي.
زالثا_ الجِل البرًخىعي و ججضًض الؿلُىٍت ب٣ىاٖض صًم٣غاَُت.
أوال_ الىلع ؤلاعخباسي للجِؾ في الذولت الحذًثت.
الجِل حٗغٍٟا ماؾؿت مً ماؾؿاث الضولت ولِـ حهاػا ؤو ؤصاة بةمغة الؿلُت؛ اهه ماؾؿت لؤلمت ولِـ للىسبت
الخا٦مت؛ قإهه في طل ٪قان ماؾؿاث الؿُاصة الازغي ،الً٣اء ؤو عثاؾت الضولت؛ ومٗجى ل ٪ؤن ماؾؿت الجِل ههاب مؿخ٣ل
في الُ٨ان الؿُااخي ،ومداًض في ٖال٢اث الؿُاؾت والؿلُت صازل اإلاجخم٘.lxxvii
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مٗلىم ان ُ٢اصة الجِل في الضو ٫الضًم٣غاَُت ٚالبا ما ج٩ىن مُلٗت ٖلى ً٢اًا الؿُاؾت الخاعحُت والضازلُت،و٢اصعة
ٖلى احغاء ج٣ىٍماث وجىٗ٢اث،وعبما ًُلب عؤحها اإلاخسهو بهظٍ الً٣اًا،ل ً٨الجِل ًإجمغ بإوامغ ماؾؿاث مىخسبت جمثل
ؾُاصة الضولت،والٟغ ١بِىه وبحن الخ٩ىمت ؤهه ًسضم ؾُاصة الضولت ب ٌٛالىٓغ ٖمً ُ
اهخسب للخ٨م ٦ما َى مىضر في الك٩ل
الاحي:
الكٗب --------------------------------مهضع الؿُاًضة وناخب الؿلُت
ؾلُت الدكغَ٘ +ؾلُت الخىُٟظ ----------------------------اإلااؾؿخحن الخىُٟظًخحن
ا اإلااؾؿاث الٗؿ٨غٍت+
وجسً٘ لغ٢ابت ماؾؿاث مىخسبت............. ..............ماؾؿاث صولت ٚحر مىخسبت
لً٣اء+الهُئت الغ٢ابُت
اإلاهضعٖ:بض الٟخاح ماضخي،الجُىف والاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي ٠ُ٦:جسغج الجُىف مً الؿلُت،مجلت ؾُاؾاث
ٖغبُت ،24ٕ،حاهٟي  ،2017م .11
لِـ نضٞت اطن ؤن الضولت الضًم٣غاَُت في الٛغب(في الؿىىاث الازحرة) جدضًضا ال حٗغْ ٝاَغة الاه٣الباث
الٗؿ٨غٍت،وال ْاَغة جضزل الجِل في الؿُاؾت؛طل ٪ؤن الؿُاؾت ٞحها لٗبت مضهُت نغ،ٝومجا ٫مٟخىح للمىاٞؿت،وَى وا٘٢
هاحم مً خ٣ُ٣خحن؛ ًىُىي ٖلحها الىٓام الضًم٣غاَي الخضًث،ؤولهما ؤن مجا ٫الؿُاؾت واإلاىاٞؿت مؿخ٣ل ًٖ مجا٫
الؿُاصة؛وزاهحهما ؤن الٗى ٠لِـ مً وؾاثل الخُٛحر وؤصواجه في َظا الىٓام .بِىما جيخهي ٧ل الاهخساباث الٗغبُت الخغة ٚالبا
باه٣الباث ٖؿ٨غٍت؛ ٦خٗبحر ًٖ ٖضم ٢بىٖ ٫ملُت ؾُاؾُت مٟخىخت الىخاثج وٚحر مخىٗ٢ت.
ٞما خضر َى جمضًً الخُاة الٗؿ٨غٍت بىلىج اإلاىاَىت وُ٢مها الى ٖالم الٗؿ٨غٍت والجِل بالىًا ٫وال٣اهىن
والدكغَٗاث٦ ،ظل ٪صزلذ الٗؿ٨غة ٖالم اإلاىاَىحن في خُاتهم اإلاضهُت بىؾاَت صولت البىلِـ وج٨ىىلىحُاث الًبِ
والغ٢ابت،وٖبر الُ٣ىؽ الىَىُت وجمجُض الٗؿ٨غٍت ومؿاواتها بالىَىُت ال ؾُما في مغخلت ألاػماث؛ٞدهل جازحر في اججاَحن؛
ٖؿ٨غة وجمضًً،ؤنبذ الجىضي مىاَىا ؤ٦ثر،واإلاىاًَ ؤ٦ثر جإزغا بالخجُِل في اإلاجخم٘ الجماَحري.ل ً٨في الضولت الضًم٣غاَُت
جدضًضا ْل والء الجِل للُ٣اصة الؿُاؾُت وزً٘ ٖمىما لل٣اهىنٞ ،الجِل ًسً٘ مىاػهاجه للغ٢ابت الؿلُاث اإلاىخسبت،بِىما
جٓل محزاهِخه ومهاعٍٟه في الضوٚ ٫حر الضًم٣غاَُت نىضو٢ا ؤؾىص (البلضان الٗغبُت) ٞ.lxxviiالجِل َىا في ؤٚلب خاالجه جدى ٫الى
هسبت ؾُاؾُت،والى هسبت خا٦متٞ،خخٛحر بظل ٪ماَُخه ووُْٟخه ٖ٨ـ وُْٟخه الُبُُٗت (خماًت الؿُاصة)ُٞ ،ضًغ الخ٨م
بُغٍ٣ت مباقغة(خ٨م ٖؿ٨غي نغٍذ) ؤو ٚحر مباقغة ،مً زال ٫وي٘ شخهُت ؾُاؾُت نىعٍت في الىاحهت جضًغَا مً وعاء
ؾخاع؛ م٘ خًىع إلاجا ٫ؾُااخي ق٨الوي (صؾخىع/حٗضصًت/اهخساباث..الخ)
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ولهظا ًب٣ى الخدضي الخ٣ُ٣ي بٖاصة الكغُٖت إلاجا ٫الؿُاؾت ،مً زال ٫بٖاصجه الى خ٣له الُبُعي وَى ًٞاء اإلاجخم٘
lxxvii

ب٩ل ٢ىاٍ اإلاضهُت الخُت مً صون ب٢هاء ألي ٞهُل ،وال ً٩ىن لىا طل ٪بال اطا جد٣٣ذ مجمىٖت مً الكغوٍ ألاؾاؾُت :

_ بضاًت بىاي الٟاع ١بحن الضولت والؿلُت لضي الىسب الخ٩امت ٦مضزل إلصعا ٥وُْٟت الجِل في الضولت الخضًثت،
ٞالضولت ُ٨٦ان ؾُااخي لكٗب ؤو ؤمت ،الظي ًخجؿض في هٓام ماؾسخي ٌٗبر ًٖ ماَُت جل ٪ألامت ،والُ٨ان َىا ٦ىاًت ًٖ بجى
وماؾؿاث حك٩ل ما ًُلٖ ٤لُه في الىٓغٍت الؿُاؾُت الخضًثت اؾم الؿُااخي ؤو اإلاجا ٫الؿُاؾُٟال حؿخُُ٘ الضولت الا ؤن ج٩ىن
ُ٦اها مجغصا ومخٗالُا ًٖ مجا ٫اإلاىاٞؿت٦ ،ما ؤجها ال حؿخُُ٘ الخسلي ًٖ ؾُاصتها ٖلى ؤعيها ؤو عٖاًاَا وهي جمثُل لئلعاصة
الٗمىمُت ونىن اإلاجاالث الؿاب٣ت ًضزل في زاهت "الىاحب الؿُااخي" ،ؤما الؿلُت ٞخٗبحر ًٖ جىاػن ال٣ىي:ؤلاحخماُٖت
والؿُاؾُت ،وججؿُض ماؾسخي لظل ٪الخىاػن في حهاػ خا٦م ،جخٛحر الؿلُت وزُاعاتها وؾُاؾاتها بخٛحر محزان ال٣ىي الظي ًهىٗها
ٞهي ٢ض جخسلى ًٖ ؾُاؾاث وحٛحر مً ؤزغي ٞهظٍ وؾىاَا ً ٘٣في صاثغة "اإلام ً٨الؿُااخي" التي حكخٛل ٞحها.
ٞهم ما ؾبً ٤جٗلىا وؿخىٖب َبُٗت اإلاٗاعيت في اإلاجخمٗاث الضًم٣غاَُت ٖلى ؤجها مٗاعيت للؿلُت ال للضولت ألن َظٍ
ألازحرة مل ٪للجمُ٘،وخُاص الجِل مً خُاص الضولت طاتها ،لظل ٪ال ًخضزل في الهغاٖاث وال ًيخهغ ولى عمؼٍا لٟغٍ ٤يض آزغ،
ٞضوعٍ مدٟىّ في الضؾخىع وَى خُ٦ ٟٔان الضولت /الامت مً الخُغ الخاعجي وهي ؾلُت ال جسى ٫له ه٣ل زُىَه الٗؿ٨غٍت الى
الضازل ،ؤو بمٗجى آزغ الاهخ٣ا ٫مً خضوص الضولت الى خضوص الؿلُت ألن في طل ٪بزال ٫بىُْٟخه الُبُُٗت وال٣اهىهُت.
زاهُا_ بحن بشادٌغم ؤلاهخلاٌ الذًملشاطي وؤلاهخلاٌ ُس
العلطىي.
الخضًث ًٖ هٓغٍاث الاهخ٣ا ٫الى الضًم٣غاَُت ًٓهغ عبما و٧اهه ًدىي جىاً٢ا مُٗىا،اطا ؤزظها ٌٗحن الاٖخباع ما ًا٦ضٍ
ُ٦ىِث وولتز  Kenneth Waltzبإن مهمت الىٓغٍت هي حٗلُل الاؾخمغاعٍت ولِـ الخُٛحر في هٓام مٗحن؛ وبما ؤن الاهخ٣ا ٫الى
الضًم٣غاَُت ًضزل يمً "الخُٛحر" ؤو ٌكحر الى صعاؾت ألخضار جاعٍسُتٞ،اهىا هجض ؤن الاحتهاصاث ألاؾاؾُت في َظا اإلاجا ٫ال
جُمذ للخهىٖ ٫لى مٗغٞت مىيىُٖت وزابخت في مجا ٫الاهخ٣ا ٫الى الضًم٣غاَُت؛اهما جمثل بخىاي٘ احتهاصاث ؾىؾُىلىحُت جخ٩ل
ٖلى الخاعٍش بهض ٝجىيُذ صًىامُت مُٗىت حؿاٖضها في جٟؿحر ألاخضار الجاعٍت،ؤو ٢ض جمُل الى مىهج ٖلمي ازغ ٚحر اإلاىهج
الخٗلُلي( )explanationالظي ًغ٦ؼ ٖلى الكغوٍ وقغح ألاؾباب .lxxviiوال مٗجى للخضًث ًٖ الاهخ٣ا ٫الى الضًم٣غاَُت الا بىحىص
ٞاٖلحن مخ٣ٟحن ٖلى َض ٝبىاء الضًم٣غاَُت،وٗٞل جاعٍخي زىعي وانالحي ً٣ىص بلحها،وهدً ٦مثٟ٣حن هدضص ؾماث مغخلت
الاهخ٣ا ٫الحها ٧ي هغقض الؿلى ٥الؿُااخي للٟاٖلحن الخاعٍسُحن؛ ازظًً بٗحن الاٖخباع بإن َىاُ٢ ٥اٖاث لِؿذ لها مهلخت
بًغوعة الاهخ٣ا ٫الى الضًم٣غاَُت؛ؤي ٚحر م٣خىٗت بالضًم٣غاَُت طاتها ،وجدضًض َظٍ الُ٣اٖاث مهم حضا.lxxvii
ٞاالهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي اطن ما َى الا ٞ ":انل ؤو ٞسخت  Intervalبحن هٓام ؾُااخي ٚحر صًم٣غاَي وازغ صًم٣غاَي؛
وٍم ً٨ؤن هغي بإن الخاعٍش الخضًث ٖغ ٝزالر خاالث مً الاهخ٣ا ٫الى الضًم٣غاَُت lxxvii :الخالت ألاولى جخمثل في الثىعاث ال٨بري؛
ألامغٍُ٨ت (  )1776والٟغوؿُت (  /)1789الخالت الثاهُت حٗىص الى ٞترة ما بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت؛ خُث ٞغيذ الضو ٫اإلاىخهغة
هٓاما صًم٣غاَُا ٖلى ٧ل مً ؤإلااهُا،والُابان.في َظٍ الخالت قضص الخبراء ٖلى ٨ٞغة "ؾاٖت الهٟغ"  / Stunde nullالخالت الثالثت؛
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حكحر الى الخجغبت الخاعٍسُت التي ٖغٞتها ؤ٢الُم مثل حىىب ؤعوبا وؤمغٍ٩ا الالجُيُت وؤعوبا الكغُ٢ت في الٗ٣ضًً ألازحرًً مً َظا
ال٣غن.
وَ٨ظا ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن مٟهىم الاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي ٌٗجي خالت جإَب جاعٍسُت؛ ٖىض ٧ل الٟاٖلحن الؿُاؾُحن ؤو
ألاؾاؾُحن مجهم ٖلى ألا٢ل ،للضزى ٫في نحروعة ؾُاؾُت حضًضة ،ج٣خطخي ال ُ٘٣م٘ اإلااضخي والخٟاّ ٖلى جىاػهاث مُٗىت،
إلاهالر ٧اٞت الاَغا ٝالا٢خهاصًت والاحخماُٖت ،والاٖترا ٝاإلاخباص ٫بمكغوُٖت مُالبها ،وخ٣ها في الىحىص والٟٗل.
والن الاهخ٣ا٦ ٫ما ؤقغها ؾاب٣ا في الضاللت اللٛىٍت ٌٗجي الخغوج مً خا ٫الى ازغ؛ ما ٌٗجي بإهه لِـ بالًغوعة ؤن ً٩ىن
الخا ٫اإلاىخ٣ل الُه َى "وي٘ صًم٣غاَي"_ ٣ٞض ً٣ىص ٦ما زبذ طل ٪جاعٍسُا في مٗٓم الخاالجالتي ًد٨م ٞحها حِل بغٍخىعي_ الى
اؾدبضا ٫هٓام ؾلُىي بازغ.
ًخجلى البٗض البراصٌٛماحي إلاٟهىم الاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي في ٧ىهه ًدُل ٖلى حملت مً الخدىالث اإلاخٗا٢بت وال٣ابلت للخدضًض
في الؼمً جدضًضا وؿبُا؛والتي حؿمذ باالهخ٣ا ٫مً الىٓام الضً٨خاجىعي الظي جخإؾـ ُٞه الٗال٢ت بحن الخ٩ام واإلاد٩ىمحن ٖلى
ال٣ىة بض ٫الا٢ىإ،والظي ًخم ُٞه جدضًض ؤصخاب ال٣غاع ًٖ َغٍ ٤الاؾخُ٣اب والخُٗحن ولِـ ٖبر جىاٞـ اهخسابي
خ٣ُ٣ي،بدُث ؤن الاهخساباث ال حٗبر ؾىي ًٖ صًم٣غاَُت الىاحهت وتهض ٝالى قغٖىت الىٓام الؿلُىي ؤمام الٗالم الخاعجي،
و٦ؿب جإًُض الجماَحر صون ؤن ً٩ىن لىخاثجها اإلاٗغوٞت ؾلٟا ؤي جإزحر في اجساط ال٣غاع ،بلى الىٓام الضًم٣غاَي الظي حك٩ل ُٞه
الاهخساباث لخٓت ؤؾاؾُتً،ماعؽ ٞحها الكٗب ؾُاصجهٞ lxxvii .اطا ٧اهذ الاهخساباث هي حجغ الؼاوٍت في الىٓام الضًم٣غاَي ٞهظا ال
ٌٗجي ؤجها حؿاوي الضًم٣غاَُت،ألن الٗال٢ت بُجهما لِؿذ مُ٩اهُُ٨ت بل وؿُ٣ت،بمٗجى ؤن الاهخساباث لِـ ؾىي ٖىهغ ال مٗجى له
زاعج باقي ٖىانغ اليؿ ٤الازغي اإلاك٩لت للبىاء الضًم٣غاَي؛ مً ٢بُل وحىص :
 ماؾؿاث صؾخىعٍت طاث مهضاُ٢ت و٢اثمت ٖلى مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث. الخماًؼ الهُ٨لي بحن اإلااؾؿاث والخضاو ٫الؿلمي ٖلى الؿلُت. وحىص ماؾؿاث خؼبُت خُ٣ُ٣ت و٢ىٍت ٢اصعة ٖلى َغح بضاثل (بغامج ؾُاؾُت). مىاَىحن (هازبحن) ًمخل٩ىن خض ؤصوى مً ال٣ضعة ٖلى الازخُاع الٗ٣الوي في اَاع مً الخىاٞـ الخغ ويماهاث٢اهىهُت للمؿاثلت واإلاداؾبت.
ٞمً صون وحىص ألاؾـ الؿاب٣ت (التي حك٩ل ٖ٣ض بحخمااي) ؾُدك٩ل لضًىا مىاٞؿت بهخسابُت ٚغيها الىخُض الىنى٫
الى الؿلُت؛ و٢ض ً٣ىص ٦ما ٗٞل في خاالث ٖضًضة الى اهخاج ما ٌؿمُه حىن ؾدُىاعث مُل بض٦خاجىعٍت ألاٚلبُتlxxvii .و٢ض ٦خب في
َظا الؿُا٧ ١اع بىبغ Karl popperم٣الت في الضًم٣غاَُت ؾىت  1987مداوال ه٣ض َظا الىٓام وممحزا بحن ما ٌؿمى بالضًم٣غاَُت
اللبحرالُت التي حٗجي ٢بل ٧ل قحئ اهخساباث ٖامت،جا٦ض ٖلى ؤولىٍت الخغٍت الٟغصًتٞ ،خىُل ٤مً الاَخمام بالخض مً ٢ىة الخ٩ىمت
و٢ضعتها ٖلى ؤزظ احغاءاث ٢ض تهضص اإلاهالر الٟغصًت والجماُٖت وإلاى٘ ونى ٫ؤ٢لُت للؿلُت واؾخٛاللها لؤلٚلبُت؛ بِىما صًم٣غاَُت
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الؿُاصة الكٗبُت ٞخٗجي ؤن الهض ٝالغثِسخي للضًم٣غاَُت َى ؤن حٗبر ًٖ اعاصة الكٗب ،مً زال ٫هٓام ألاخؼاب الؿُاؾُت
؛الخؼب الٟاثؼ في الاهخساباث ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿُُغ ٖلى ؤٚلبُت إلا٣اٖض في البرإلاان وبالخالي ٖلى الخ٩ىمت.lxxvii
ٞمً ٚحر اإلاٗ٣ى ٫اطن التر٦حز ٖلى ؾاا ٫مً ًجب ؤن ًد٨م؛ الاٚلبُت ؤم ال٣لت؟ خؼب الِؿاع ؤم الُمحن؟ الٗما٫
الخحرون ؤن اصخاب عئوؽ الامىا ٫الٛايبىن؟ ٞؿاثغ َظٍ الاؾئلت ويٗذ بك٩ل زاَئٞ ،ال ًخى ٠٢الامغ ٖلى مً ًد٨م
ماصام مً اإلام ً٨الخسلو مً الخ٩ىمت مً صون اعا٢ت الضماء؛ والخ٩ىمت ٖىضما ج٩ىن ٖلى ً٣حن بظل ٪ؾدؿل ٪جىحها ًغضخي
الكٗب ٖلى عؤي بىبغ؛ زانت بٗض الٓهىع ال٨ثُ ٠لىىٕ مً الاهٓمت الاهى٢غاَُت*( Anocracyبٗض اإلاىحت الثالثت).
لهظا َغح العي صاًمىهض ؾىت 2008في ٦خابه عوح الضًم٣غاَُت:الىًا ٫مً ؤحل بىاء مجخمٗاث خغة ٖبر الٗالم The ":
Spirit of Democracy:The struggle to build Free Societies Throughout The world
ويمً ٦خابه َظا َغح ٨ٞغة ٞدو بٌٗ اإلاىايُ٘ في الٗلىم الؿُاؾُت بما جمثله وال جمثله؛ وؤي ؤهٓمت حك٩ل
صًم٣غاَُاث وؤي مجها ال؛ والخ٣ُ٣ت التي جىنل لها صاًمىهض ؤهىا وبٗض عب٘ ٢غن مً اإلاىحت الثالثت للضًم٣غاَُت التي جدضزذ ٖجها
الضعاؾاث اإلا٣اعهت ال هؼا ٫بُٗضًً ًٖ الاحمإ خى ٫ما ٌك٩ل الضًم٣غاَُت.
ل٣ض عبِ البٌٗ بحن جىٞغ "الخض ألاصوى" مً اإلاٗاًحر (وحىص نغإ جىاٞسخي ٖلى ؤنىاث الكٗب ًٖ َغٍ ٤اهخساباث
قٟاٞت مثال) ٦ما ٗٞل حىػٍ ٠قىمبُتر ونامىٍل َىخٛخىن؛ ول ً٨الؿااَ ٫ىاَ :ى  ٠ُ٦لىا ؤن وٗغ ٝان ٧اهذ ألاخؼاب خهلذ
ٖلى ٞغنت ٖاصلت في الخملت الاهخسابُت ،وؤن الىازبحن ٖبروا بدغٍت ًٖ آعائهم؟ وً ٠ُ٦م٨ىىا ؤن وٗلم ؤن اإلاؿاولحن اإلاىخسبحن َم
بالٟٗل "نىإ ال٣غاع ألا٢ىي هٟىطا" ،بدُث ال ج٩ىن َىا ٥مىانب مذجىػة للخ٨م الٗؿ٨غي ؟.
lxxvii

َظٍ ألاؾئلت خاػث في الؿىىاث ألازحرة ؤَمُت ٦بحرة لٗضة ؤؾباب وهي:

 ؤن َىا ٥ؤ٦ثر مً الؿاب ٤ؤهٓمت جدبجى همىطج الضًم٣غاَُت الاهخسابُت م٘ اهخساباث مىخٓمت وحٗضصًت. ؤن ٦ثحرا مً ألاهٓمت جُب ٤همىطج الضًم٣غاَُت الاهخسابُت ق٩لُا ول٨جها جٟكل في الىجاح في الازخباع الجىَغي(الخضاو٫ٖلى الؿلُت).
 م٘ اعجٟإ مٗاًحر الضًم٣غاَُت الاهخسابُت لٗاإلاُت (مغا٢بت الاهخساباث صولُا)،اػصاص الخض ٤ُ٢الٗالمي في مماعؾاث الضو٫الٟغصًت ؤ٦ثر مً الؿاب.٤
بن هماطج مسخلٟت مً ج ٪٨ٟالىٓام وجٟاٖلها م٘ ال٣ىي اإلاٗاعيت حؿم ؤهماَا مسخلٟت مً الخدى،٫ل ً٨الٗىهغ الهام في
َظٍ اإلاٗاصلت او الدؿىٍت ًم ً٨في اإلاى ٠٢صازل الىٓام بسهىم بم٩اهُت او بخخمالُت الخسلي ًٖ الؿلُت؛٣ٞض حغي بٌٗ
الخُُ٣م لهظٍ الخالت والجِل في مى ٘٢الؿلُت الخا٦مت ٞإقاع ؤخض الباخثحن الى ( 6ؾخت) ٖىامل حؿاٖض ٖلى ٞهم ما بطا ٧ان ٦باع
lxxvii

الًباٍ اإلامؿ٨حن بؼمام الخ٨م ٌؿٗىن الى الخسلو مً ؤٖباء الؿلُت الؿُاؾُت:

 الخهىع ال٣اثم خى٢ ٫ىة اإلاٗاعيت و٢بىلها ،والؾُما جل ٪الٗىانغ ال٣غٍبت مً الىٓام.
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 خؿاب الخُاعاث اإلاخىٞغة لضي اإلااؾؿت الٗؿ٨غٍت والايغاع واإلاىا ٘ٞالىاججت،وؾُ٩ىن لىخضة َظٍ اإلااؾؿت
وجماؾ٨ها نلت بهظا الخؿاب.
 محزان ال٣ىي صازل الجِل بحن الٟغٍ٣حن الظي ؾِؿعى الى اهٟخاح ؾُااخي للىٓام ،وبحن الٟغٍ ٤اإلاٗاعى لظل.٪
 الىمِ ال٣اثم اله٣ؿام اإلاجخم٘ الى ٞئاث ؤو َب٣اث ،وصعحت جمثُلها في ال٣ىي الؿُاؾُت اإلاسخلٟت صازل الٗملُت
الؿُاؾُت.
 البرامج الٟٗلُت للمٗاعيت؛ وال ؾُما مً خُث خًىع ؤو ُٚاب زُت ؤو مكغوٕ ًم ً٨ؤن ٌكغًٖ ُ٢ام هٓام
حضًض.
 وحىص ٢ىي ؤو الٖبحن ؾُاؾُحن مٗاصًحن للٗؿ٨غجاعٍت وٖملُا ؾعى الٗؿ٨غ ٖاصة الؾخثىاء ؤمثاَ ٫اوالء مً
اإلاكاع٦ت في الخدى.٫
جٟاٖل الٗىانغ الؿاب٣ت هي مً ٌك٩ل في الجهاًت مسغحاث ؤي بهخ٣ا٫؛ وجدضًض ما اطا ٧ان بهخ٣ا ٫صًم٣غاَي خ٣ُ٣ي،ؤو
مجغص بهخ٣ا ٫ؾلُىي ال ًخٗضي حُٛحر الىاحهت ،مً صون مؿاؽ الُاث بقخٛا ٫مىٓىمت الخ٨م ومهضع قغُٖتها.
زالثا_ الجِل البرًخىعي وججضًض الؿلُىٍت ب٣ىاٖض صًم٣غاَُت.

مهُلر ألاهٓمت الهجُىت ْ Hybrid regimeهغ في خ٣ل ؤصبُاث الضم٣غَت م٘ بضاًت ؾىت  1990بالخدضًض م٘ ما ٖغٝ
باإلاىحت الثالثت  Third waveللخدى ٫الضًم٣غاَي ،باقغتها بٌٗ البلضان مىظ ؾىت  ،1980-1970بضاًت مً ؤعوبا الكغُ٢ت مغوعا
بإمغُ٦ا الالجُيُت وبلضان حىىب قغ ١اؾُا٣ٖ ،ىص بٗضَا ما جؼاَ ٫ظٍ الاهٓمت جٓهغ اوؿضاصَا في ؾُا ١الاهخ٣ا ٫هدى
الضًم٣غاَُت بحن قمىلُتها الخاعٍسُت و انالخاتها الضًم٣غاَُت ٚحر اإلا٨خملت (اإلاىُ٣ت الخًغاء) ،ومهُلر الخلُِ حاء مً
مٟهىم ازغ وَى (الضًم٣غاَُت ٚحر اللبحرالُت/الضًم٣غاَُت اإلاؼٍٟت/الخىاٞؿُت الاؾدبضاصًت)  .lxxviiما ًجٗلىا ؤمام مىٓىمت خ٨م
ٌؿمحها بغومباعٚؼ " Brumberg„sبىٓام الخ٨م الاؾدبضاص اللبحرالي" "liberalized autocracy؛ وَى الىٓام الظي ًمىذ َامكا مً
الاهٟخاح ،بهخساباث حكغَُٗت،حٗضصًت خؼبُت،بٖالم...ول٨ىه في الجهاًت ًب٣ي يماهاث ججٗل مً بخخ٩اع الؿلُت الٟٗلُت بحن
ًضًه٢ .lxxviiض ج٩ىن ؾلُت ٖؿ٨غٍت/ؤو صًيُت/ؤو ٢بلُت..الخ
وٖلُه و ٤ٞمٟهىم بغومباعٚؼ َظا الىىٕ مً ؤهٓمت الخ٨م ال ً٨خٟي بخٗضصًت ُمغ َ
ا٢بت ،واهخساباث ٞل٩لىعٍت م٘ خًىع
ؤق٩ا ٫مً ال٣م٘ الاهخ٣اجي للمٗاعيت ،بل ٌٗمض الى  ُ٘٢ؤي ٗٞل ٢ض ً٣ىص الى مؿاع الضًم٣غاَُت ،يمً َظا الؿُا ١هخظ٦غ ما
٢اله الغثِـ اإلاهغي الؿاب ٤ؤهىع الؿاصاث "الضًم٣غاَُت نمام ألامان ،ولهظا ؤٖغ ٝحُضا ما ًسُِ له ؤٖضاجي".
ٖملُا ٧ل ألاهٓمت الهجُىت في الٗالم الُىم هي صًم٣غاَُاث ػاثٟت؛ ٌٗبر ًٖ َظا َىخٛخىن بك٩ل ؤًٞل ًٖ َغٍ٤
جىُْٟه إلاٟهىم "اللبرلت" ٖ" Liberalizationلى ؤجها ازخباع حؼجي مً ٢بل الىٓام الؿلُىي ال ًخًمً ام٩اهُت ازخُاع اإلاؿاولحن
الخ٩ىمُحن مً زال ٫اهخساباث جىاٞؿُت خغة ٞاألهٓمت الؿلُىٍت عبما جٟغج ًٖ السجىاء الؿُاؾُحن ،حؿمذ بمىا٢كت ٖامت
وواؾٗت لبٌٗ الً٣اًا،جس ٠ٟالغ٢ابت ،جخٗهض بةحغاء اهخساباث لكٛل مىانب ٚحر خؿاؾت ،جدُذ بٌٗ الخجضًض في اإلاجخم٘
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اإلاضوي مً صون ازًإ نىإ ال٣غاع في ألاٖلى لالزخباع الاهخسابي"؛ مثل َظا اإلاٟهىم ُ٢م،ألهه ًهِب الٗىهغًٍ الجىَغٍحن
لٗملُت اللبرلت؛ؤولهما ،اهٟخاح الىٓام الؿُااخي بك٩ل ًم ً٨اليكاٍ اإلاؿخ٣ل للمىاَىحن ؤو ٞئاث مجهم ،وزاهحهما الُبُٗت
اإلادضوصة لهظٍ الٗملُت؛ ٗٞلى الغٚم مما ًبضو ٖلُه ؤن جىاػ ٫للؿلُت لبٌٗ نالخُتها جب٣ى البيُت الجىَغٍت ٞحها ؾلُمت ٦ما
هي.lxxvii
ٚالبا ما ًمخاػ َظا الىىٕ مً ألاهٓمت بهُمىت "الاؾدبضاصًت" زل" ٠الضم٣غَت الك٩لُت"؛ وجمخاػ بمجمىٖت مً الثىابذ
lxxvii

بن صر ال٣ى:٫

 جٟخ٣غ َظٍ الاهٓمت إلاُضان مً اإلاىاٞؿت اإلاٟخىخت والخغة والجزحهُت ،بدث ًم ً٨بزغاج الخؼب الخا٦م مً الؿلُتبؿهىلت(الاه٣الب الٗؿ٨غي).
 في خحن ؤن اهخهاع اإلاٗاعيت ٚحر مم ً٨في هٓام هجحن.اإلاٗالجاث الا٧اصًمُت لهظا الىىٕ مً ألاهٓمت حضًضة وؿبُا ،ول٨جها حاءث م٘ م٣اعباث ٧ل مً (ؤوصوهُل O„Donnellوُٞلُب
قمُتر )Philippe Schmitterاللظًً ع٦ؼا ٖلى ٖضم الُ٣حن اإلاخجظع ججاٍ هخاثج جدىالث ألاهٓمت؛ ُٞم ً٨للخدى ٫مً هٓام خ٨م
اؾدبضاصي ؤن ًيخج الضًم٣غاَُت ،ؤو ًم ً٨ؤن ًيخهي الى هٓام اؾدبضاصي لحن

 Dictablandaؤو هٓام اؾدبضاصي

صًم٣غاَي.Democradura
بن الاهٓمت البرًخىعٍت ال جُب ٤الضًم٣غاَُت وال جماعؽ َُلت الى٢ذ ٢مٗا ٖلىُاٞ،هي جداو ٫مً زال ٫جىُٓم بهخساباث
صوعٍت ؤن جدهل ٖلى ألا٢ل ٖلى ما ٌكبه الكغُٖت الضًم٣غاَُت،ؤمال بةعياء الالٖبحن الخاعحُحن والضازلُحن في الى٢ذ
هٟؿهٞ،هي جداو ٫مً زال ٫بزًإ جل ٪الاهخساباث لؿُُغة بؾدبضاصًت جدهحن ؾُُغتها اإلاخىانلت ٖلى الؿلُت ،وهي جدلم
بججي زماع الكغُٖت الاهخسابُت صون وحىص مساَغ ٖضم الُ٣حن الضًم٣غاَي،مً زال ٫اإلاىاػهت ما بحن الؿُُغة الاهخسابُت والث٣ت
الاهخسابُتٞ،هي جً٘ هٟؿها في مىُ٣ت عماصًت مً الخىا ٌ٢البيُىي .lxxviiواطا ٧ان زُغ الضولت الث٨ىت،ؤي ٖؿ٨غة اإلاجخم٘ ٢اثما في
الضو ٫اإلاخُىعةٞ،ان الخُغ في الضو ٫طاث البيُت اإلاخسلٟت وؿبُا مٗ٩ىؽ،وَظا بؿبب يٗ ٠اإلااؾؿاث وٖضم جم ً٨اإلاجخم٘
مً بهخاج وخضجه بالخٟاٖل الجضلي م٘ ماؾؿاث الضولت،الى صعحت ٞغى الىٓام ٖلُه مً زاعحهٞ،الخماؾ ٪الىَجي لِـ بيُىٍا
صازل اإلااؾؿاث،وال ًيب٘ مجهاَ،ىا ًٟغى الٗمىم ٞغيا ٖبر جمثله بىاؾُت الجهاػ الا٦ثر جىُٓما وَى الجِل؛ؤي ًهبذ الجِل
الخجؿُض الخ٣ُ٣ي للضولت،ولِـ طل ٪بؿبب ٧ىهه ٖؿ٨غٍا،بل ألهه اإلااؾؿت الىَىُت الا٢ىي والا٦ثر خضازت؛وهي جٓهغ ٦ظل٪
زهىنا بٗض خهى ٫جُىعًٍ:

lxxvii

 ألاو، ٫بيٗا ٝالبجى واإلااؾؿاث الخ٣لُضًت.
 والثاويٞ ،كل اإلااؾؿاث الؿُاؾُت الخضًثت مثل (:ألاخؼاب،البرإلاان )..في ملئ ٞغا ٙالكغُٖت،والخٟاّ ٖلى جماؾ٪
اإلاجخم٘ والضولت الخضًثت الخ٩ىًٍ،والتي وكإث ٢بل ٖملُت بىاء ألامت.
ٞال٣ىة البرًخىعٍت التي جدخ٨غ الؿلُت ٢اثمت ٖلى مىُ ٤هُىباجغٍمىهُالي ٢ىامه الصخهىت والك٨الهُت؛ والجِل يمً
َظٍ الخاالث َى مً ؤوكإ الضولت ولِـ الٗ٨ـ،ولِؿذ الؿُاؾت مؿخ٣لت ٖىه ،بل هي وُْٟت ؤنلُت في ج٩ىٍىه وألؾباب جاعٍسُت
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ؤنبذ في ٢لب ًُ٢ت بىاء الضولت ،وجدى٢ ٫اصجه الى ماجمىحن ٖلى الىَىُت وٖلى َظٍ الضولت الىلُضةٞ.مىُ ٤الىٓام الؿُااخي
الظي جإؾـ بٗض الاؾخ٣ال ٫طو هؼٖت هُىباجغٍمىهُالُت،حهض ٝالى بمخال ٥اإلاكهض الؿُااخي ٧امال وبلى اإلاغا٢بت اإلاىٓمت لٗملُت مىذ
اإلاىاعص ،وبلى بمخضاص الهُمىت الؿُاؾُت لدكمل ب٦دؿاب ألاصواع والؿلُاث صازل مسخل ٠الًٟاءاث ؤلاحخماُٖت،وزهىنا
صازل الخُاة الا٢خهاصًت.lxxvii
ٞالضو ٫الىُىباجغٍمىهُالُت طاث ألاهٓمت الهجُىت ج٩ىن الؿلُت الخُ٣ُ٣ت وٖملُت نى٘ ال٣غاع الٟٗلُت زاعج اإلااؾؿاث
الغؾمُت،وبضال مً طلً ٪خم اجساط ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بمىذ اإلاىاعص مً َغ" ٝالغحل ال٨بحر  Big Manوؤجباٖه،جغبُهم قب٩اث ٚحر
عؾمُت (مدؿىبُت/ػبىهُت) مىحىصة زاعج بيُت الضولت،ومىُ٣هم اإلاهلخت الصخهُت ولِـ اإلاهلخت الىَىُت.وفي مثل َظٍ
الخاالثً،خُىع همِ مً هٓام الاهخٟإ الؿُااخيً،دىاٞـ ُٞه الٟاٖلىن الؿُاؾُىن ٖلى مىا ٘٢ؾلُىٍت الؾخسضامها إلاهلختهم
الظاجُت ؤو لٟاثضة حماٖاتهم الضاٖمت ً.lxxviiسبرها ًاهىُٞدل َىا ٖلى ؤن ؤؾباب الاه٣الب الٗؿ٨غي لِؿذ ٖؿ٨غٍت،وال ًجضع
حصخُهها مً الباخثحن في اإلااؾؿت الٗؿ٨غٍت طاتها،وفي م٩ىهاث مثل ز٣اٞتها اإلاضهُت وازالنها في الخضمت ؤو في زلُٟت الًباٍ
الاحخماُٖت؛ٞاألؾباب في عاًه ؾُاؾُتو٧امىت في بيُت اإلاجخم٘ اإلااؾؿُت،الخضزل الٗؿ٨غي في الؿُاؾت ٖىضٍ حٗبحر ُٖجي ًٖ
ْاَغة ٖامت في اإلاجخمٗاث ٚحر اإلاخُىعة،وهي الدؿُِـ الٗام لل٣ىي واإلااؾؿاث الاحخماُٖتٟٞ،ي َظٍ اإلاجخمٗاث جٟخ٣غ
الؿُاؾت الى الاؾخ٣اللُت،والخماؾ ٪وال٣ضعة ٖلى الخ،٠ُ٨وجهبذ حمُ٘ ال٣ىي الاحخماُٖت واإلاجخمٗاث مخىعَت مباقغة في
الؿُاؾت الٗامتٞ،هي مهابت بالدؿُِـ في م٩ىهاتها ؤلاحخماُٖت ٧لهاٞ،غحا ٫الضًً مؿِؿىن ؤًًا،والجامٗاث
والبحرو٢غاَُت،والى٣اباث ٧لها مؿِؿت،ولهظا ًٓهغ الجِل البرًخىعي في الخاعٍش ٖىض مجخم٘ بغٍخىعي ٚالبا .lxxviiوما ًجٗل الجِل
البرًخىعي في الاهٓمت الهجُىت ٚالبا ال ٌؿخلم الؿلُت _م٘ وحىص خاالث بؾخثىاثُت_ بك٩ل مباقغ وٍجٗل الىٓام ٖؿ٨غٍا زالها
هي زالزت مٗى٢اث:
ؤ_الُبُٗت الٗؿ٨غٍت للجِل ال حؿمذ له بخجؿُض نىعة قاملت للمجخم٘ بإ٦مله لهظا ٧ان خغٍها ٖلى ؤصاء صوع
الخضزل وج ٠ُُ٨الؿلُت خؿب مهالخه.
ب_ ؾُُغة الجِل بك٩ل مباقغ ٖلى الؿلُت ٢ض ًٟجغ الىي٘ و٢ض ًاصي الى بؾخُ٣اب بٌٗ ٖىانغٍ مً ٢بل
الخغ٧اث الؿُاؾُت والضًيُت ألا٦ثر جإزحرا  ،مما ً٣ٟضٍ نٟت الخدُ٨م في الخُاة الؿُاؾُت.
ج_ الخىحهاث اإلاترصصة للىٓام هدى الخٗضصًت _الك٩لُت_ جدىا ٌ٢م٘ جٟغص الجِل بالخ٨م .lxxvii
٦خب َىخٛخىن ؤهه في اإلاجخم٘ البرًخىعي ال جدٓى ألاحؿام الؿُاؾُت اإلاالٟت مً ؾُاؾُحن مهىُحن بالكغُٖت الالػمت
لخ٩ىن وؾُُت ،وال ًىحض بجٟا ١بحن الجماٖاث ٖلى ٢ىاٖض الجزاٖاث وؤؾالُبها؛وؤولها الاجٟاٖ ١لى َغٍ٣ت جىلي اإلاىهب
(اهخساب،وعازت،)..وزاهحها ُُٟ٦ت نى٘ الؿُاؾاثُٟٞ ،الضو ٫الضًم٣غاَُت و الض٦خاجىعٍاث الكُىُٖت زمت ويىح في اإلاكهض؛ بِىما
في اإلاجخمٗاث البرًخىعٍت لم جخطر الهىعة بٗض،و٧ل حماٖت حؿعى للخإزحر٣ُٞ،ىم الاٚىُاء بالغقىة،وٍخمغص الُالب وًٍغب
الٗما ٫وٍخٓاَغ الٗامت وٍى٣لب الٗؿ٨غ.الٟغ ِ٣ٞ ١ؤن الٗؿ٨غ جإزحرَم ؤ٦بر .lxxvii
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ول ً٨ما ألاصواث التي ٌؿخسضمها ؤصخاب الؿلُت الٟٗلُت البرًخىعٍىن ألبُا ٫مٟٗى ٫الخٗضصًت الؿُاؾُت؟ ً٣ضم لىا
دمحم بً قُش حكغٍدا ص٣ُ٢ا آللُاجةقخٛا ٫الىٓام البرًخىعي في الخٟاّ ٖلى َُمىخه ٖلى الضولت مً صون بلٛاء الاهخساباث بهٟتها
lxxvii

الُت ق٩لُت ج٣ضم ٧ىاحهت صًم٣غاَُت وٍم ً٨جلخُهها في :
 حهاػ اإلاسابغاث (ؤلاؾخٗالم وألامً).

 الصخاٞت والاٖالم (مستر٢ت ًخم الخد٨م ٞحها ًٖ َغٍ ٤ؤلاقهاع الٗمىمي ).
 ؤخؼاب ُمهُىٗت (جمل ٪بٖخماصاث  ِ٣ٞصون ٢اٖضة قٗبُت).
ال ق ٪ؤن بهتهاء الاهخساباث الٗغبُت الخغة ٧لها باه٣الباث ٖؿ٨غٍت وازغَا في الؿىاصن (

 )1989والجؼاثغ ( ،)1991

مىعٍخاهُا ٖام  ،2008ومهغ  ، 2013وما ًجٗل الجِل البرًخىعي ًإزظ ٢غاع ٢بى ٫الاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي ولِـ الؿلُىي(الك٨لي
٦ )ِ٣ٞما خضر طل ٪في ٖضة خاالث َى:
 اصعا ٥الٗؿ٨غٍحن نٗىبت اؾخمغاعَم في الؿلُت ؛وَظا ً٩ىن في خالت جىٞغ ٢ىي الخُٛحر الضًم٣غاَُت مخ٣ٟت ٖلى
َض ٝاؾتراجُجي مدضص ،مما ًض ٘ٞاإلااؾؿت الٗؿ٨غٍت الى الخ٨ٟحر ًٖ مسغج ٦ما خضر في (البراػٍل).
٣ٖ ض اجٟا ١وَجي لالهخ٣ا٫؛ َىا ًسغج الٗؿ٨غ ٖىضما جدك٩ل َىا ٥خغ٦ت ؾُاؾُت واحخماُٖت مٗاعيت ،م٘
امخالَ ٥ظٍ الخغ٦ت للخض الاصوى مً مهاعاث الخ٨م اإلااؾسخي وؤصواث الً ِٛاإلاسخلٟت؛وج٩ىن ٖملُت الخٟاوى
ٚالبا حؼء مً ٖملُت انالح ممخضة (خالت اؾباهُا).
 الىجاح ؤو الٟكل في الا٢خهاص؛ وَى لِـ ٖامل ٗٞا ٫لىخضٍ مً صون ؤن ًهاخبه جىػَ٘ خ٣ُ٣ي للثروة مً
حهت(خالت ماؾمي بالغبُ٘ الٗغبي  ، )2011و جُىع ٢ىي بحخماُٖت وؾُاؾُت جمخل ٪ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ًٖ خ٣ى٢ها
مثل خالت (٧ىعٍا الجىىبُت) ؤًً ٧ان هجاح الىٓام الٗؿ٨غي في اإلاجا ٫الا٢خهاصي ؾببا في ايٗا ٝالىٓام في خض
طاجه.
في مىا٢كت مً ًباقغ الخدى ٫وٍخد٨م ُٞهً ،غجر الباخثان لُجز وؾخِبان مجيء خ٩ىمت بهخ٣الُت بٟٗل الثىعاث ؤو
به٣الباث ٖؿ٨غٍت ج٣ىم بها مجمىٖت مً الًباٍ؛ل ً٨مؿإلت الؿحر في زِ الخدى ٫الضًم٣غاَي ؤو ٖضمه ُٞخٗل٣ان بُبُٗت
َظٍ الخ٩ىمت وجهىعاتها؛وٍىٓغ الى الاهخساباث ٦إمغ خاؾم،ألجها الىاؾُت التي جمهض نٗىص ٢اصة صًم٣غاَُحن حضص،وٍغجر
اللجىء الى الاهخساباث في خا ٫ق٩ل اإلاضهُىن ال٣ىة اإلاغ٦ؼٍت للخ٩ىمت اإلاا٢خت،باإلا٣ابل ً٩ىن الاخخما ٫ؤيٖٗ ٠ىضما ًلٗب الجِل
صوع مغ٦ؼي ٞحها.lxxvii
ٟٞي ؤي م٩ان خآٞذ ُٞه ال٣ىاث اإلاؿلخت ٖلى بؾخ٣اللُتها مً الخد٨م اإلاضوي،ق٩لذ اإلاًٗلت الٗؿ٨غٍت مهضعا
صاثما لٗضم بؾخ٣غاع اإلااؾؿاث الضًم٣غاَُت؛ ٞىي٘ ال٣ىاث اإلاؿلخت جدذ ؾلُت الخ٩ىمت اإلاىخسبت َى قغٍ خؿاؽ لدؿهُل
ٖملُت الخىَُض الضًم٣غاَي ،وال ًٟ٨ي اجهاء الىناًت الٗؿ٨غٍت حكغَُٗا بل ؤن جُبٖ ٤ملُا في مىاهج الٗمل والخٗامل م٘ ٧ل
الً٣اًاٞ،اإلاؿإلت الخؿاؾت ج٨مً في مٗغٞت مضي ام٩اهُت هجاح الٗملُت الاهخ٣الُت ؤو ٞكلها في اػالت قبذ الاه٣الب الؿُااخي،ؤو
ججىب بغوػٍ.lxxvii
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زـ ـ ــاجم ــت
َىا ٥حاهب ٦بحر مً الضعاؾاث التي جداو ٫بؾخ٨كا ٝالٓغو ٝالتي حؿهل جد ٤ُ٣الؿُُغة اإلاضهُت ٖلى الٗؿ٨غٍحن
وب٢امت ٖال٢اث مضهُت ٖؿ٨غٍت صًم٣غاَُت Democratic Civil Military Relationsوالؿاا ٫ألاَم الظي ؤنبذ ًُغح في خ٣ل
الٗال٢اث اإلاضهُت الٗؿ٨غٍت ٦ما ً٣ى ٫بُتر ُٟٞغَ Peter D.Feaverى ً ٠ُ٦م ً٨ؤن حؿُُغ خ٩ىمت مضهُت ٖلى الٗؿ٨غٍحن؟.
ًجُبىا عوبغث صا ٫في ٦خابه "الضًم٣غاَُت وه٣اصَا" ٖلى ؤهه :مً البضًهي في خا ٫صولت ما ٧ي ًخم خ٨مها بك٩ل صًم٣غاَي
ؤن ًخىٞغ قغَان ؤؾاؾُان:
 اطا جىٞغث حكُ٨الث الجِل والكغَت وَى ؤمغ واعص خخماٖ،ىضثظ ًجب ؤن جسً٘ َظٍ الضولت للخد٨م اإلاضوي،بُض
ؤن َظا الخد٨م الظي ال ٚجى ٖىه ٢ض ال ً٩ىن ٧اُٞا.
 وٖلُه ٞان اإلاضهُحن الظًً ًخد٨مىن بالٗؿ٨غٍحن وبالكغَت ًجب ؤن ًسًٗىا بضوعَم للٗملُت الضًم٣غاَُت.
٢اثم ـ ــتاإلاغاح ـ ـ ــ٘
-1بل٣ؼٍؼٖبض الاله ،الؿلُت والضولت والكغُٖت(بحروث:مىخضي اإلاٗاع.)2013،ٝ
 ،24حاهٟي

 -2مايُٗبض الٟخاح ،الجُىف والاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي ٠ُ٦:جسغج الجُىف مً الؿلُت،مجلت ؾُاؾاث ٖغبُتٕ،
.2017
،1
 -3بكاعة ٖؼمي ،الجِل والؿُاؾت اق٩الُاث هٓغٍت وهماطج ٖغبُت(بحروث:مغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاثٍ ،
)2017
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8-Marshall Monty, & Benjamin Cole," Global Report 2011, Conflict , Governance and State Fragility" , Center for
Systemic Peace, USA, 2011, accessed 12/09/2014 : www.Systemicpeace.org/vlibrary/GlobalReport 2008.
 -9صاًمىهضالعي ،العي صاًمىهض،الضًم٣غاَُت ؤبدار مسخاعة(بحروث:قغ٦ت اإلاُبىٖاث للخىػَ٘)2016 ،
10-Graeme Gill,The Dynamics of Democratization Elites,Civil Society and the Transition process,dar elttakwin,
2009
11-Katharina Obuch, Challenges and Limits of CSOs in Hybrid Regimes:The Case of Nicaragua, Paper presented
at International Society for Third Sector Research 11th International Conference, Muenster, Germany, July 22-25,
2014
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institute.

studies

Policy.

Strategic

Foreign

U.S
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ON GAZA IN 2008 PSYCHOLOGICAL OPERATIONS IN THE WAR ISRAELI

ً
غٍت٨ابخضاء مً بضاًاث الٗملُت الٗؿ
ؼةٚ ؿُت ؤلاؾغاثُلُت في الخغب ٖلىٟحٗمل َظٍ الضعاؾت ٖلى جدلُل مدخىي الٗملُاث الى
ىهه٧ ي الخدلُليٟ) واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىن2009/1/8 ( ) ًىم خُث اهتهذ الخغب في12() وإلاضة2008 () صٌؿمبر27 (في
ُت والخُاباث الؿُاؾُت والغؾاثلٟىهذ ُٖىت الضعاؾت مً اإلايكىعاث ؤلاؾغاثُلُت والبُاهاث الصخ٩ألاوؿب للضعاؾت وج
اثمىن ٖلحها٣ؿُت ؤلاؾغاثُلُت مً خُث الٟؼث الضعاؾت ٖلى الٗىانغ الغثِؿُت للٗملُاث الى٦ ع، ٫ا٣ الى٠الاجهالُت ٖبر الهاج
.ت الغؤي الٗام الٗالمي٦غٍت ومٗغ٨ت الٗؿ٦ؿب اإلاٗغ٦  والاؾخجابت لها وجإزحرَا فيٝومدخىاَا ووؾاثلها وحمهىعَا اإلاؿتهض
بل ٖملُت "الغنام اإلاهبىب " وؾاعث مىاػٍت لها واؾخمغث٢ ؿُت ؤلاؾغاثُلُت بضؤثٟالٗملُاث الى
ً ً جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن
ما جىنلذ٦ خهاصًت والبرًت ً والبدغٍت والجىٍت٢والا
ً
ً ت بلى ألاؾلخت الؿُاؾُتٞبٗضَا واؾخسضمذ ؾالخا مهما في ألاػمت باإليا
ىىلىحُا ٖلى خماؽ وصمغث بيُتها الخدخُت٨غٍا وج٨ا ٖؿ٢ىٟذ ج٣٣ض خ٢  ؤلاؾغاثُلي٫ىاث الاخخال٢ م مً ؤنٚالضعاؾت بلى ؤهه بالغ
لؿُُيُحنٟاومحن ال٣لىب اإلا٢ املت بالؿُُغة ٖلى٧ هاٞ ؤَضا٤٣م بال ؤجها لم جد٨والخد
وؤهٓمت الاجهاالث
ً ُاصة٣لل
ً واإلاٗلىماث
ً
لُمي والٗالمي في خحن٢ت الغؤي الٗام ؤلا٦ما بُيذ الضعاؾت ؤن بؾغاثُل زؿغث مٗغ٦ ُاصة وحِكا وقٗبا٢ ىلهم واؾدؿالمهم٣ٖو
.ظب والخضإ والخًلُل ؤلاٖالمي٨ الى ؤن َظٍ الخملت احؿمذ بال٪ؾُُغث ٖلى الغؤي الٗام ؤلاؾغاثُلي وَٗىص الؿبب في طل
. ـؼةٚ  الخغب ٖلى،ت خماؽ٦ خغ،ؿُتٟ الٗملُاث الى:لماث الضالت٩ال
This study analyzes the content of the Israeli psychological operations in the war on Gaza starting from the
beginning of the military operation on (27) December (2008) and for a period of (12) days when the war ended
on (8/1/2009) and the study used the descriptive analytical approach as being the most appropriate for the
study The sample of the study consisted of Israeli leaflets, press releases, political speeches, and mobile
communication (cellular) messages. The study focused on the main elements of Israeli psychological operations
in terms of those responsible for them, their content, means and target audience, their response and their impact
on winning the military battle and the battle of world public opinion.
The study concluded that the Israeli psychological operations started before and during the "Cast Lead"
operation and continued thereafter and used an important weapon in the crisis in addition to political, economic,
land, sea, and air weapons The study also found that although the Israeli occupation forces achieved a military
and technological superiority over Hamas and destroyed its infrastructure and communications and information
systems for leadership and control, it did not achieve its full goals by controlling the hearts and minds of the
Palestinian resistance and surrendering leadership, army and people
The study also showed that Israel lost the battle of regional and international public opinion, while it controlled
the Israeli public opinion, due to the fact that this campaign was characterized by lies, deception, and media
misinformation.
Key words: Psychological Operations, Hamas, The war in Gaza.
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اإلالذمــت:
ً
ً ً
ؾعى ؤلاوؿان مىظ ٢ضًم الؼمان بلى الؿُُغة ٖلى مٗلىماث ٖضوٍ إلاهاصعة ٢غاعٍ وَؼٍمخه هٟؿُا ؤوال وٖؿ٨غٍا
ً
زاهُا ٞالخغب الىٟؿُت (الٗملُاث الىٟؿُت ) هي حؼء ال ًخجؼؤ مً ؤلاؾتراجُجُت الٗؿ٨غٍت ال٩لُت للمٗغ٦ت ٖبر
الخاعٍش وهي الؿالح الؿاب٘ مً ؤؾلخت الخغب الخضًثت بٗض ؾالح اإلاكاة والبدغٍت والجىٍت والا٢خهاصًت
والضبلىماؾُت والؿُاؾُت.
جخىحه الخغب الىٟؿُت بلى الجمهىع اإلاؿتهض ٝبها مً ؤحل ٦ؿب ٢لىبهم وٖ٣ىلهم وبالخالي الؿُُغة ٖلحهم صون
٢خا ٫ؤو زؿاثغ في ألاعواح واإلاٗضاث وحؿخسضم الخغب الىٟؿُت ٢بل اإلاٗغ٦ت وفي ؤزىائها وبٗضَا ٦ما ؤجها حٗض مً
ؤَم ؤق٩ا ٫خغب اإلاٗلىماث ( الخضام وؤبى ٖغ٢ىب ،2013 ،م َ ) 628ظا مً حهت ومً حهت ؤزغي حٗض وؾاثل
ؤلاٖالم بخضي وؾاثل الخغب الىٟؿُت ولٗل الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت ٖلى ٚؼة ٖام (  ) 2008جمحزث ًٖ
ٚحرَا بإجها قهضث خملت بٖالمُت هٟؿُت قغؾت لخبرًغ ٖضواجها ٖلى ٚؼة خُث بضؤث الخغب ٖلى ٚؼة جدذ قٗاع
" عملُت الشـاؿ اإلافبىب " ٦ما ؤَلٖ ٤لحها الجِل ؤلاؾغاثُلي في الؿاب٘ والٗكغًٍ مً ٧اهىن ألاوٖ ٫ام 2008
(الؿمان  ، 2009 ،م.)65
بضؤث الخغب بًغباث ناعوزُت حىٍت اؾتهضٞذ ماؾؿاث الُ٣إ مً مضاعؽ ومؿاحض وحامٗاث
ومؿدكُٟاث وٚحرَا مً البجى الخدخُت و٢ض جاب٘ الٗالم جٟانُل الخغب ٖبر وؾاثل ؤلاٖالم بما ُٞه ؤلاٖالم
ؤلاؾغاثُلي الظي ٌٗض حؼء مً الخملت ؤلاٖالمُت الىٟؿُت ل٨ؿب اإلاٗغ٦ت ( حجاب  ، 2005 ،م .)54
ً
ً
ً
ؤوكإث بؾغاثُل حهاػا بٖالمُا حضًضا باؾم" :مذًشٍت اإلاعلىماث الىطىُت" جغؤؾه "ًاعصًً ٞاجُ٩اي (" Yarden
ُ
 ،)Vatikaiوؤلخ ٤بىػاعة الخاعحُت واؾتهض ٝجىُٓم خملت بٖالمُت هٟؿُت جسضم الخغب ٖلى ٚؼة بالخيؿُ ٤م٘
ً
الضازل والخاعج ووكغ الغؾاثل ؤلاٖالمُت ٦ما ؤوكإث الاؾخسباعاث الٗؿ٨غٍت ؤلاؾغاثُلُت مغ٦ؼا باؾم مغ٦ؼ
ً
ٖملُت الىاي(  ) Center for Consciousness Operationلُدل م٩ان ما ٧ان ٌٗغ ٝؾاب٣ا باؾم وخضة الخغب
الىٟؿُت(  )The Psychological Warfare Unitوالتي ٧اهذ ٞاٖلت في ألاٖىام .)2005-2004 (:والؿبب في بوكائها
َى الخإزحر ٖلى الغؤي الٗام الٟلؿُُجي باؾخسضام الضٖاًت والخغب الىٟؿُت و الخًلُل ؤلاٖالمي  .ؤم ـا الهض ٝمً
بوكاء مغ٦ؼ ٖملُت الىاي َى وكغ بٖالهاث للجمهىع الٟلؿُُجي في ؤزىاء ٖملُت الغنام اإلاهبىب خُث جم
بعؾا )500 ( ٫لُ٣ت بٖالمُت بلى اإلادُاث ؤلاٖالمُت الٟلؿُُيُت. (Yarden Winter, 2012).
ً
ل٣ض ٢امذ ال٣ىاث ؤلاؾغاثُلُت ٖلى مضاع( ً )12ىما باؾخسضام ٧ل ؤق٩ا ٫الخغب الىٟؿُت والٗملُاث الىٟؿُت
ً
ووؾاثلها ؤلاٖالمُت ال٣ضًمت والخضًثت ًىمُا لٟغى بعاصتها ٖلى خغ٦ت اإلا٣اومت ؤلاؾالمُت خماؽ والُ٣إ ٞالخغب
خغبان :خغب ٖؿ٨غٍت ؾازىت جخىحه بلى حؿض اإلا٣اجل بهض ٝالً٣اء ٖلُه  ،وخغب هٟؿُت ؤو صٖاثُت تهض ٝبلى
ً
جضمحرٍ هٟؿُا وَؼٍمخه واؾدؿالمه للٗضو ٞالضٖاًت ؤو الخغب الىٟؿُت ؤو الٗملُاث الىٟؿُت حؼء ال ًخجؼؤ مً
ؤؾلخت اإلاٗغ٦ت في اإلااضخي وفي الخايغ إلاا لها مً ؤَمُت ٦بحرة في ٦ؿب اإلاٗغ٦ت الٗؿ٨غٍت ؤو زؿاعتها ( ؤبى
ٖغ٢ىب  ، 2013 ،م.)60
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وفي الخغب ٖلى ٚؼة ٢امذ بؾغاثُـل بدىُٟظ ٖملُاتها ؤلاٖالمُت الىٟؿُت جدذ اؾـم َاؾبرا  Hasbaraوالتي حٗجي
بالٗغبُت " الؽـشح " خُث بضؤث في ألاؾبىٕ ألازحر مً صٌؿمبر ٢ 2008بل الخغب واؾخمغث ختى جهاًت الخغب
ً
واؾتهضٞذ الغؤي الٗام ؤلاؾغاثُلي واإلاجخم٘ الضولي إل٢ىاٖه ؤن بؾغاثُل جىاحه تهضًضا بالٟىاء وؤن الجِل
ؤلاؾغاثُلي ًداعب ٢ىة ٖٓمى في ُ٢إ ٚؼة (  .) Organizing A Hasbara Campaign, 2009وٍٓهغ مما ج٣ضم ؤن
الخٗغٖ ٝلى الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت مهم لظل ٪ؤحغٍذ َظٍ الضعاؾت بهض ٝمٗغٞت صوع الٗملُاث الىٟؿُت
ؤلاؾغاثُلُت في ٦ؿب اإلاٗغ٦ت وجإزحرَا الىٟسخي والاحخمااي ٖلى الٟلؿُُيُحن مً مضهُحن وٖؿ٨غٍحن.
مؽيلــت الذساظــت وحعاؤالتها:
جخمدىع مك٩لت الضعاؾت في ؤن الٗملُاث الىٟؿُت مً ؤَم ؤهىإ الٗملُاث اإلاؿخسضمت في الخغب ألجها حؿتهضٝ
ً
ً
ً
٢لىب الجبهاث اإلاؿتهضٞت وٖ٣ىلهم مً مضهُحن وٖؿ٨غٍحن وحؿتهض ٝؤًًا ػٖؼٖت ُ٦ان اإلاجخم٘ ؾُاؾُا وهٟؿُا
ً
ً
واحخماُٖا وز٣اُٞا ًٖ َغٍ ٤نىاٖت ووكغ ز٣اٞت الخى ٝوالظٖغ والُإؽ وؤلاخباٍ وال٣ل ٤في ٢لىب الٗؿ٨غٍحن
واإلاضهُحن مً ؤحل الؿُُغة ٖلحهم ًٖ َغٍ ٤ج ٪ُ٨ٟالجبهت الضازلُت وبيُتها الاحخماُٖت مً زال ٫بزاعة ال٣ال٢ل
والٟتن والاه٣ؿاماث في اإلاجخم٘ وحؿتهض ٝالٗملُاث الىٟؿُت في ؤلاوؿان ٨ٞغٍ و٢لبه بهض ٝالخإزحر ٖلى مٗىىٍاجه
وجضمحرَا وبالخالي الاؾدؿالم والغيىر للٗضو؛ وَىا ج٨مً ؤَمُت وزُىعة الٗملُاث الىٟؿُت التي ؤنبدذ جدخل
ً ً
م٩اها باعػا في ال٨ٟغ الٗؿ٨غي والضٖاجي ؤلاؾغاثُلي وَى ما ٌؿعى الباخث بلى جدلُله واؾخ٨كا ٝؤبٗاصٍ مً
ً
زال ًٖ ٫الخٗغٖ ٝلى صوع الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في الخغب ٖلى ٚؼة ٖام (  ) 2008وبك٩ل ؤ٦ثر جدضًضا
جدبلىع مك٩لت الضعاؾت في ؤلاحابت ًٖ الدؿائ ٫الغثِـ آلاحي :ما مذي جأزحر اإلادخىي اإلاادي والشمضي
لإلظتراجُجُت الععىشٍت ؤلاظشائُلُت على اإلاعىىٍاث الىفعُت للملاومت الفلعطُيُت؟ وٍخٟغٕ ًٖ َظا الدؿائ٫
ألاؾئلت الٟغُٖت آلاجُت:
 -ما الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في الخغب ٖلى ٚؼة؟

 -ما مغج٨ؼاث الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في الخغب ٖلى ٚؼة؟

 -ما ؤق٩ا ٫ووؾاثل الٗملُاث الىٟؿُت التي اؾخسضمذ في الخغب ٖلى ٚؼة ( )2008؟

 مـً الجمهىع اإلاؿتهض ٝبالٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت؟ -ما مدخىي ؤلاؾتراجُجُت الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت والٗملُاث الىٟؿُت التي هٟظَا الجِل ؤلاؾغاثُلي ٖلى ٚؼة؟

 مـا مضي هجاح ؤو ٞكل ؤلاؾتراجُجُت الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في جد ٤ُ٣ألاَضا ٝال٩لُت للخغب ٖلى ٚؼة ( )2008؟
أَمُــت الذساظــت:
جىا٦ب الخملت الٗؿ٨غٍت في الى٢ذ الغاًَ خملت هٟؿُت جغا٣ٞها بهض ٝالخإزحر ٖلى الغؤي الٗام الٗالمي بك٩ل
ٖام ،والغؤي الٗام للٗضو بك٩ل زام ،و٢ض ؾٗذ بؾغاثُل في خغبها ٖلى ٚؼة ٖام(
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ً
ً
ً
الٗملُاث الىٟؿُت ؾالخا بؾتراجُجُا وج٨خُُ٨ا في الخغب وٖلُه ج٨مً ؤَمُت الضعاؾت ٧ىجها مً ؤواثل الضعاؾاث
الٗغبُت التي صعؾذ ؤلاؾتراجُجُت ؤلاؾغاثُلُت الىٟؿُت ؤو الضٖاثُت اإلاؿخسضمت في الخغب ٖلى ٚؼة ،مً خُث
ألاحهؼة اإلاؿاولت ٖجها وؤق٩ا ٫الضٖاًت ومدخىاَا وحمهىعَا اإلاؿتهض ٝوصوعَا في زضمت ألاَضا ٝال٩لُت
للمٗغ٦ت ،ومضي هجاخها ؤو ٞكلها في الخإزحر ٖلى ٢لىب الجمهىع اإلاؿتهض ٝوٖ٣ىلهم ،مً مضهُحن وٖؿ٨غٍحن
ٞلؿُُيُحن.
أَــذاف الذساظــت:
ؤحغٍذ َظٍ الضعاؾـت بهـض:ٝ
ؤ .الخٗغ ٝبلى ؤق٩ا ٫ووؾاثل الٗملُاث الىٟؿُت والضٖاًت التي اؾخسضمها الجِل ؤلاؾغاثُلي في الخغب ٖلى
ٚؼة ٖام( .)2008
ب .جدلُل مدخىي ؤلاؾتراجُجُت الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت والٗملُاث الىٟؿُت التي هٟظَا الجِل ؤلاؾغاثُلي ٖلى
ٚؼة ،والخٗغ ٝبلى ؤَم ٖىانغ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ومضي جإزحرَا ٖلى الجمهىع اإلاؿتهض. ٝ
ج .الخٗغ ٝبلى مضي هجاح ؤو ٞكل ؤلاؾتراجُجُت الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في جد ٤ُ٣ألاَضا ٝال٩لُت للخغب ٖلى ٚؼة.
حعشٍفاث الحشب الىفعُت
 حعشٍفاث الحشب الىفعُت َ Definitions of psychological warfareـي وكاَاث ؾُاؾُت وٖؿ٨غٍت
وا٢خهاصًت واحخماُٖت تهض ٝبلى الخإزحر في ؤ٩ٞاع وؾلى ٥الجمهىع اإلاؿتهض ٝوبيٗا ٝبعاصة الٗضو لل٣خا٫
وج٣ىٍت الغوح اإلاٗىىٍت للكٗب والخلٟاء ؤو جد ٤ُ٣ؤَضا ٝصبلىماؽ ًت (  )Plano, 1982, p 186وحٗغٝ
٦ظل ٪بإجها :الاؾخسضام اإلاسُِ للضٖاًت وألاؾالُب الىٟؿُت ب٣هض الخإزحر في آعاء وٖىاَ ٠واججاَاث
وؾلى ٥الجماٖاث ألاحىبُت اإلاٗاصًت مً ؤحل جد ٤ُ٣ؤَضا ٝوَىُت ( )Glossary of Military, 2003, P15
ً
وؾمُذ بالىٟؿُـت ألجها جىحه بلى الجاهب الىٟؿـي ؤوال  ،ومً زم الٗ٣لي والغوحي والاحخماٖـي والجؿضي
لئلوؿان.
 حعشٍفاث العملُاث الىفعُت " َ :" Definitions of psychological operationsـي ٖملُاث مسُُـت
لخىنُل مٗلىماث ومازغاث مسخـاعة بلى حماَُـغ ؤحىبُت مً ؤحل الخـإزحر ٖلى ٖىاَـ ٠وصوا ٘ٞوج٨ٟحر
وؾلى ٥ألاٞغاص والجماٖاث واإلاىٓماث والخ٩ىماث ألاحىبُـت ( United States Army Navy Department,
ٞ )2003 P.1الٗملُاث الىٟؿُت في ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ ٢ض ؤنبدذ بخضي ؤؾلخت اإلاٗغ٦ت الغثِؿُت:
الضبلىماؾُت والا٢خهاصًت والٗؿ٨غٍت والبرًت والبدغٍت والجىٍت .وحٗغ٦ ٝظل ٪بإجها " :ؤٖما ٫حؿخسضم
لخٗؼٍؼ اججاَاث وآعاء  ،وٖىاَ ٠وخ٩ىماث ،ؤو مىٓماث وحماٖاث ،ؤو ؤٞغاص مؿتهضٞحن ،للُ٣ام بٗمل مـا
ً
صاٖما لؤلَضا ٝالؿُاؾُت والىَىُت للضولت ،ولل٣اصة الٗؿ٨غٍحن في مؿغح الٗملُاث الٗؿ٨غٍت ٖلى
اإلاؿخىٍاث ؤلاؾتراجُجُت والخٗؼٍؼٍت والخ٨خُُ٨ت " ( .)Schiefer, Ron,2005
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الٗملُاث الىٟؿُت الخ٨خُُ٨ت  :هي الٗملُاث التي حؿخسضم في اإلاٗغ٦ت إلؾىاص ٖملُت ٖؿ٨غٍت ٞىعٍت ؤو
٢هحرة ألامض زال ٫ؾاٖت ؤو ؾاٖاث ،ؤو ًىم ٖلى ألا٦ثر وجخىحه بلى حمهىع مدضص مً الٗؿ٨غٍحن واإلاضهُحن
لخضمحر مٗىىٍاتهم ومً زم اؾدؿالمهم ،وبالخالي ٦ؿب اإلاٗغ٦ت صون ٢خا ٫وجبضؤ ٢بل اإلاٗغ٦ت وحؿحر مٗها
وجيخهي باهتهائها لظا ٞةن هجاخها ٌٗخمض ٖلى مضي هجاح الٗمل الٗؿ٨غي في جد ٤ُ٣ؤَضاَ ٝا ( National
 ) Sovereignty and International Communication, 1979 , P231وَٗخمض هجاح الٗملُاث الىٟؿُت ٖلى
ويىح ؤَضاٞها ومٗغٞت حمهىعَا ومهضاُ٢تها والضٖم مً ال٣اصة الٗؿ٨غٍحن لها في مؿغح الٗملُاث
وحؿخسضم ٢بل اإلاٗغ٦تـ وفي ؤزىائها ـىبٗضَا(.)W. Andrew Terrill, 2001, P.96
حعشٍفاث الذعاًـت "  "Definitions of Propagandaل٣ض اؾخسضم مهُلر الضٖاًت  Propagandaفي الٛغب
ألو ٫مغة في(  )22خؼٍغان ٖام ( ٖ ،)1622ىضما ؤوكإ البابا (ٚغَٛىعي الخامـ ٖكغ) الخجم٘ اإلا٣ضؽ
( ،)Sacred Congregationلُ٣ىم بالغص ٖلى صٖاًت اإلايك٣حن البروحؿخاهذ ،ووكغ ؤلاهجُل ( Propaganda
 .)Editors Robert and Jackall J, 1995 . p1وحٗغ٦ ٝظل ٪بإجها " :حهىص مىٓمت للخإزحر في ؤ٩ٞاع وٖىاَ٠
وآعاء وصوا ٘ٞوؾلى ٥الجماٖت ؤو ألاٞغاص بىاؾُت ال٩لماث والهىع واإلاىؾُ٣ى والغمىػ ؤو اإلآاَغاث الٗامت
ً
" (  ) The Oxford Dictionary of the Christian Church, 1974, P300وهي ؤًًا  ":حهىص جبظ ٫لخضمت
ًُ٢ت ما ًٖ َغٍ ٤اؾخسضام ج٨خُ٩اث طاث ؤَضا٢ ٝهحرة اإلاضي ؤو ؤهها ٝخ٣اث ٤ؤو حاهب واخض مخدحز
ؤو حضالاث مىُُ٣ت ؤو ٖىاَ٢ ٠ىٍت ؤو هضاءاث ٚحر ؤزالُ٢ت بهض ٝالخإزحر في آعاء الجمهىع ليكغ ُٖ٣ضة ما "
(.)Kendal Robert, 1992 , P.429
الضٖاًت ؤلاخهاثُت :هي  ًٞاؾخسضام ألاع٢ام و٦ؿىعَا ووؿبها اإلائىٍت لخٟؿحر ألاويإ الؿُاؾُت
والا٢خهاصًت ،والاحخماُٖت ،والٗؿ٨غٍت ًٖ َغٍ ٤ويٗها في ؤق٩ا ٫عؾىماث وحضاو ٫بُاهُت ؤو بخهاثُت
(.)U.S. Headquarters Department of the United States Army , 1987
الضٖاًت الٗملُت :هي الُ٣ام بٗمل ما للخإزحر ٖلى آعاء الجمهىع اإلاؿتهض ، ٝواججاَاجه ،وؾلى٦ه في الؿلم
والخغب (.)U.S. Headquarters Department of the United States Army , 1987
الضٖاًت الخٗؼٍؼٍت ال٣خالُت :هي الخغب اإلاىحهت بلى اإلاضهُحن الظًً جخ٣ضم هدىَم ال٣ىاث الٗؿ٨غٍت ،ؤو
الظًً ًغػخىن جدذ هحر الاخخال ٫ؤو اإلاىاَ ٤اإلادغعة خُث ً٣ىم ال٣اثض الٗؿ٨غي بخىحُه هضاءاث وبنضاع
حٗلُماث وؤوامغ بلى الجمهىع اإلاؿتهضً ٝضٖىَم بلى بَاٖخه والخُ٣ض بإوامغٍ ،وٖضم الخٗغى ل٣ىاجه وبال
ؾًُغب ٖلى ؤًضحهم بُض مً خضًض ( National Sovereignty and International Communication,1979
).
الضٖاًت الخدغًٍُت :هي اؾخسضام ال٩لماث اإلاىُى٢ت ؤو اإلا٨خىبت ؤو ؤلاقاعاث ؤو الهىع ؤو الغؾىماث ؤو
ألاٖما ٫مً ؤحل ب٢ىإ الجمهىع اإلاؿتهض ٝوخًهم ٖلى الُ٣ام بٗمل ما لخسلُو ؤهٟؿهم مً الىي٘
اإلاإؾاوي الظي ٌِٗكىهه ٧الخسلو مً هحر الاخخال ٫ؤو الٓلم ؤو ال٣هغ ؤو اإلاٗاهاة ؤو الٗضوان ؤو ؤلاخباٍ ؤو
National Sovereignty and International
الاهخ٣ام ؤو الثإع مً الٗضو ؤو الثىعة( .
.) Communication,1979
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 الضٖاًت الدكهحرًت  :هي الضٖاًت التي حؿخسضم ال٩لمت اإلاىُى٢ت واإلا٨خىبت والهىع والغؾىماث وؤلاقاعاث
National
بهض ٝؤلاؾاءة ؤو السخغٍت والخ٣لُل مً ؤَمُت ػُٖم ؤو ؾٟحر ؤو بلض ؤو عٖاًا صو ٫مُٗىت (
.) Sovereignty and International Communication,1979
 الضٖاًت اإلاًاصة:هي الضٖاًت التي ج٣ىم باؾخسضام مبضؤ (ٞغ ١حؿض)  Divide and Ruleوتهض ٝبلى جىؾُ٘
ق٣ت الخال ٝبحن ال٣اثض وحىضٍ والؼُٖم وقٗبه والهضً ٤ونضً٣ه والخلُ ٠وخلُٟه ،ؤي بجها حؿعى بلى
بخضار اه٣ؿاماث بحن الجماٖاث والُىاث ٠وألا٢لُاث صازل البلض الىاخض مً ؤحل جٟخِذ وخضة اله٠
وٖمل قغر في الىخضة الىَىُت وبزاعة اإلاكا٧ل والايُغاباث والجزاٖاث ،وؤٖما ٫الٗى ٠التي ٢ض جاصي بلى
National Sovereignty and
بيٗا ٝالجبهت الضازلُت ؤو الخاعحُت ؤو بلى خغب ؤَلُت في الجهاًت(
.) International Communication,1979
 صٖاًت خغب ألاٖهاب :هي الضٖاًت التي حؿخسضم الخمالث ال٨المُت ،والتهضًض والىُٖض والخلىٍذ باؾخسضام
ال٣ىة اإلاضمغة يض اإلاٗخضي بطا ما ؾىلذ له هٟؿه الُ٣ام باٖخضاء ما ( ؤبى ٖغ٢ىب والُٗاوي.) 1992 ،
 الضٖاًت الخٟغٍُ٣ت  :Counter Propagandaهي الضٖاًت التي جهمم وجسُِ وجىٟظ للغص ٖلى صٖاًت الٗضو في
الؿلم والخغب ًٖ َغٍ ٤جدضًضَا واؾخٛال ٫ه٣اٍ يٟٗها وجٟىُضَا وبْهاع ػٍٟها وبُالجها ( U.S Army,
.) Psychological Operations, 2003
وٍخطر ممـا ؾب ٤ؤن الحشب الىفعُت ،أو العملُاث الىفعُت ،أو الذعاًت مهُلخاث متراصٞت حؿخسضم
ألاؾالُب الضٖاثُت الىٟؿُت مً ؤحل ٦ؿب ٢لىب الجمهىع اإلاؿتهض ٝمً مضهُحن وٖؿ٨غٍحن والؿُُغة ٖلى
ً
ٖ٣لىَم في الؿلم والخغب جد٣ُ٣ا لؤلَضا ٝالاحخماُٖت ؤو الؿُاؾُت ؤو الٗؿ٨غٍت وجد ٤ُ٣ألاَضا ٝالىَىُت
للبلض الهاصعة مجها ( الخضام  ، 2008 ،م.)14
الذساظـاث العابلـت:
مً ؤله ٤الضعاؾاث بهظٍ الضعاؾت ما ًلي:
صعاؾت ؤبى ٖغ٢ىب ،والخضام (  )2013بٗىىان " العملُاث الىفعُت ؤلاظشائُلُت في معشهت الىشامت عام
)1
(َ ") 1968ضٞذ َظٍ الضعاؾت الخدلُلُت بلى بل٣اء الًىء ٖلى الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت الخ٨خُُ٨ت
اإلاىاػٍت للخملت الٗؿ٨غٍت مً خُث :ؤَضاٞها ،وؤحهؼتها وؤق٩الها وحمهىعَا اإلاؿتهض ٝووؾاثلها ومدخىاَا
ومضي هجاخها ؤو ٞكلها و جإزحرَا والضعوؽ اإلاؿخٟاصة مجها  ،جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن خملت الٗملُاث الىٟؿُت
الههُىهُت في مٗغ٦ت ال٨غامت بضؤث ٢بل اإلاٗغ٦ت وؾاعث مٗها واؾخمغث بٗضَا و٢ض ٞكلذ َظٍ الخملت في
جد ٤ُ٣ؤَضاٞها مً خُث جضمحر مٗىىٍاث الجِل ألاعصوي واإلا٣اجلحن الٟلؿُُيُحن واؾدؿالمهم مً حهت وحٗاون
اإلاضهُحن م٘ ال٣ىاث الههُىهُت مً حهت ؤزغي بؿبب ؤلاٖضاص اإلاٗىىي واإلااصي إلا٣اجلي الجِل ألاعصوي واإلا٣اجلحن
ً
ً
ً
الٟلؿُُيُحن ونمىصَم وجماؾ ٪الجبهت الضازلُت وجضوي مٗىىٍاث الجِل الههُىوي ُ٢اصة ويباَا وحىىصا
بؿبب الخؿاثغ الجؿُمت في اإلاٗضاث وألاعواح وٞكل الخملت الٗؿ٨غٍت في جد ٤ُ٣ؤَم ؤَضاٞها بالً٣اء ٖلى
ً
ً
ُ
اإلا٣اجلحن الٟلؿُُيُحن ،ل٣ض ٢هغ الجِل الظي ال ً٣هغ ٖؿ٨غٍا وهٟؿُا ألو ٫مغة مىظ ٖام ( ٖ) 1948لى ؤًضي
ً
ا٢ل الجُىف الٗغبُت ،و اإلاجمىٖاث اإلاؿلخت ٖضة وٖضصا.
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صعاؾت ؤبى ٖغ٢ىب (  )2013بٗىىان " الحشب الىفعُت ؤلاظشائُلُت على ألاساض ي اللبىاهُت في خشب عام
)2
 " 2006وهي ٖباعة ًٖ صعاؾت ونُٟت جاعٍسُت جدلُلُت َضٞذ بلى بل٣اء الًىء ٖلى الخملت الىٟؿُت
اإلاىاػٍت للخملت الٗؿ٨غٍت مً خُث جىُٓمها وؤَضاٞها وؤحهؼتها وحمهىعَا اإلاؿتهض ٝوؾاثلها وؤق٩الها
و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن الخغب الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت ٖلى خؼب هللا بضؤث ٢بل الخغب وؾاعث مٗها
واؾخمغث بٗضَا ٦ما جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن الخغب الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت ٞكلذ في بًجاص ٞجىة بحن
خؼب هللا وؤههاعٍ مً حهت ،وخؼب هللا والكٗب اللبىاوي مً حهت زاهُت ٦ما احؿمذ الخغب الىٟؿُت
بال٨ظب والخضإ والخًلُل ؤلاٖالمي بلى حاهب ٞكل الخملت الٗؿ٨غٍت التي عا٣ٞذ الخغب الىٟؿُت.
صعاؾت ٞىهخاها لىعٍجزا "  )2010( " Fontana , Lorenzaبٗىىان " خضب هللا وئظشائُل دساظت ملاسهت بحن
)3
" َضٞذ َظٍ
ؤلاظتراجُجُت ؤلاعالمُت ؤلاظشائُلُت للمعشهت وؤلاظتراجُجُت ؤلاعالمُت لحضب هللا
الض ساظت الخدلُلُت بلى مٗغٞت صوع وؾاثل ؤلاٖالم في اإلاٗغ٦ت مً حهت وٖ٣ض م٣اعهت بحن ؤلاؾتراجُجُت
ؤلاٖالمُت للمٗغ٦ت وؤلاؾتراجُجُت ؤلاٖالمُت لخؼب هللا مً حهت ؤزغي ومً ؤبغػ هخاثج َظٍ الضعاؾت ؤن
ً
ً
ً
ً
بؾغاثُل زؿغث اإلاٗغ٦ت ؾُاؾُا وٖؿ٨غٍا وهٟؿُا وبٖالمُا بؿبب ٞغيها ع٢ابت ٖلى وؾاثل ؤلاٖالم
وٖضم ٢ضعتها ٖلى جد ٤ُ٣ألاَضا ٝال٩لُت للمٗغ٦ت بخضمحر خؼب هللا وو ٠٢نىاعٍسه وجدغٍغ الجىضًحن
ً
ً
ً
ً
مً ألاؾغ .ؤما خؼب هللا ٣ٞض عبذ اإلاٗغ٦ت ٖؿ٨غٍا هٟؿُا وبٖالمُا وب٣ي مخماؾ٩ا وؤنبذ ؤ٢ىي مً طي
٢بل ألهه ؾُُغ ٖلى جض ٤ٞاإلاٗلىماث بحن ُ٢اصة الخؼب وٖىانغٍ وبحن ؤلاٖالم اللبىاوي والٗغبي والٗالمي.
ول٣ض عبذ خؼب هللا خغب اإلاٗلىماث يض بؾغاثُل بالغٚم مً جٟى٢ها الخ٨ىىلىجي ٖلُه.
صعاؾت ٖباؽ (  ) 2005بٗىىان " وظائل ؤلاعالم الفهُىوي والحشب الىفعُت لذ الذعىة واإلالاومت في
)4
فلعطحن والخفذي لها " َضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغ ٝبلى ؤَم م٩ىهاث وؾاثل ؤلاٖالم الههُىوي
وؤؾالُبه وؤبغػ الجىاهب التي حك٩ل اإلااصة ؤلاٖالمُت ،ووي٘ ؤًٞل الؿبل إلاىاحهتها ،والخهضي لها و٢ض
ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤَمُت وؾاثل ؤلاٖالم الههُىوي للُ٨ان الههُىوي باٖخباعَا حؼء ال ًخجؼؤ مً
خغبه الكاملت التي تهض ٝبلى جد ٤ُ٣الخٟى ١والؿُُغة ٖلى آلازغًٍ  ،ل٩ىجها ألاصاة ألاَم في الخغب
الىٟؿُت اإلاىحهت.
 )5صعاؾت صاثغة اإلاهام في مجلـ الٗلىم للضٞإ ألامغٍ٩ي  )2000( Department of Defenseبٗىىان" :ئوؽاء
ووؽش حمُع أؼياٌ اإلاعلىماث لذعم العملُاث الىفعُت في صمً الفشاع الععىشي " َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى
جُُ٣م ٢ضعة ال٣ىاث اإلاؿلخت ألامغٍُ٨ت لخُىٍغ وي٘ البرامج وبث مٗلىماث خُ٣ُ٣ت لجؼء ٦بحر مً الٗامت،
وجُُ٣م ٢ضعة آلالُاث الجىٍت وألاعيُت اإلاخٗضصة ،واإلاؿخسضمت لدؿلُم مٗلىماث ٦هظٍ باإلياٞت بلى جُُ٣م ً٢اًا
ؤزغي في بوكاء ووكغ حمُ٘ ؤق٩ا ٫اإلاٗلىماث في ؤو٢اث الهغإ الٗؿ٨غي بما ٞحها بث ألا٢ماع الهىاُٖت
واؾخسضام ج٣ىُاث الاجها ٫بالهىاج ٠الخلىٍت َظا مً حاهب ومً حاهب آزغ ؤوضخذ َظٍ الضعاؾت ؤَمُت
الٗملُاث الىٟؿُت الٗؿ٨غٍت في ج٣ضًم الضٖم واإلاؿاٖضة للٗلمُاث الٗؿ٨غٍت في ؤو٢اث الؿلم والخغب و٢ض
زلهذ الضعاؾت بلى يغوعة اؾخسضام البث ؤلاطااي والخلٟاػي٦ ،إصاة للضٖاًت ؤلاٖالمُت في ؤو٢اث الهغإ
الٗؿ٨غي وبوكاء َا٢م جسُُِ ٖؿ٨غي للٗملُاث الىٟؿُت جدذ ؾلُت الخيؿُ ٤الخابٗت ألماهت الضٞإ
للٗملُاث الخانت بالهغإ وجدؿحن هىُٖت اإلاىخج ؤلاٖالمي ؤلاحمالي مً زال ٫الاٖخماص ٖلى اإلاؼوصًً الخجاعٍحن
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ً
للمىخجاث الٗالُت الجىصة وؤزحرا ػٍاصة الضٖم اإلاالي الؿىىي لخُىٍغ ٢ىىاث بٖالمُت جى٣ل مً زاللها اإلاٗلىماث
الىٟؿُت و٢ذ الهغإ الٗؿ٨غي.
وممـا ًمحز الضعاؾت الخالُت ًٖ الضعاؾاث الؿاب٣ت حؿلُحها الًىء ٖلى الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت
الخ٨خُُ٨ت والخٟغٍُ٣ت وخغب ألاٖهاب والٗملُاث ال٣خالُت وؤلاطاُٖت ؤلاؾغاثُلُت ؤي ٖلى حمُ٘ ٖىانغ
ؤلاؾتراجُجُت الىٟؿُت ال٩لُت في اإلاٗغ٦ت مً خُث ؤَضاٞها ،وحمهىعَا اإلاؿتهض ٝووؾاثلها ؤلاٖالمُت الخ٣لُضًت
والخضًثت بما ٞحها (قب٩اث الخىانل الاحخمااي) بجمُ٘ ؤق٩ا ٫عؾاثلها الىٟؿُت ومضي اؾخجابت الٟلؿُُيُحن لها
ً
 ،وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن َظٍ الضعاؾت جإحي اؾخ٨ماال للضعاؾاث الٗغبُت وألاحىبُت التي اَخمذ بضعاؾت الٗملُاث
الىٟؿُت وؤَمُتها في ٦ؿب اإلاٗغ٦ت وبُبُٗت الخاٞ ٫ةن الباخث اؾخٟاص مً الضعاؾاث الؿاب٣ت في جدضًض ٨ٞغة
البدث وبلىعتها ووي٘ الدؿائالث وألاَضا ٝالبدثُت ُوَسجل لهظٍ الضعاؾت محزٍ ًٖ الضعاؾاث الؿاب٣ت مً
خُث ؤجها جبدث في الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت وجإزحرَا ٖلى الجبهاث اإلاؿتهضٞت بها.
ؤلاطـاس اإلانهجي للذساظت:
)1

مىهج الذساظت :جبجى الباخث في َظٍ الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي في جىاو ٫نىع وؤبٗاص الٗملُاث الىٟؿُت
ؤلاؾغاثُلُت مً خُث ؤق٩الها وؤؾالُبها وآلازاع الىٟؿُت الؿلبُت اإلاترجبت ٖجها باالٖخماص ٖلى ألاؾلىب
ً
الىزاث٣ي ؤو اإلا٨خبي ٦ما اؾخسضم الباخث مىهج جدلُل اإلاًمىن بىنٟه ؤؾلىبا ًد ٤٣ألاَضا ٝالغامُت
بلى حصخُو اإلاىيىٖاث وألا٩ٞاع وآلاعاء والاججاَاث الٗامت التي جضزل في بَاع اؾخ٣غاء صوع الٗملُاث
الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في الخغب ٖلى ٚؼة ٖام(  ) 2008وجبرػ ؤَمُت َظا ألاؾلىب في الاؾخسضام بىنٟه
ً
ًد ٤٣ألاَضا ٝالتي ال حؿخُُ٘ الىنى ٫بلحها اإلاىاهج الٗلمُت ألازغي ًٞال ًٖ ؤهه ًدُذ الٟغنت للخٗغٝ
ً
ٖلى ما جاصًه وؾاثل الٗملُاث الىٟؿُت مً وْاث ٠جد٣ُ٣ا ألَضاٞها واٞتراى ما ًم ً٨ؤن جتر٦ه ٖلى
ً
الجمهىع اإلاؿتهض ٝمً آزاع هٟؿُت باإلياٞت بلى الؿعي لخُُ٣م اإلاًمىن الظي جى٣له جل ٪الىؾاثل و٣ٞا
لؤلَضا ٝاإلاىيىٖت لها ؤو اإلاٗاًحر ؤلاٖالمُت والث٣اُٞت والؿُاؾُت ( ؾمحر )1996 ،وَٗض ؤؾلىب جدلُل
اإلادخىي ؤخض ؤؾالُب البدث الٗلمي وؤ٦ثرَا ؾهىلت  ،وؤ٦برَا ؾغٖت في الاؾخسضام ومىيىٖها ألا٩ٞاع
ً
ً
اإلاخًمىت في الىو وج٩ىن الىخضاث اإلاغاص جدلُلها ؤلٟاْا ؤو ٧لماث ؤو مٗان ٚالبا ما حكخمل ٖلى ؤ٩ٞاع
عثِؿت ؤو ٖباعاث ؤو حمل بإ٦ملها وحٗغ ٝصاثغة اإلاٗاع ٝالضولُت للٗلىم الاحخماُٖت جدلُل اإلاًمىن بإهه
ؤخض اإلاىاهج اإلاؿخسضمه في صعاؾت مًمىن وؾاثل ؤلاٖالم واإلاسخلٟت وطل ٪بازخُاع ُٖىت مً اإلااصة
ً
ً
.)1974
مىيىٕ الخدلُل وج٣ؿُمها وجدلُلها ٦ما وُٟ٦ا ٖلى ؤؾاؽ زُت مىهجُت مىٓمت ( التهامي ،
وُٞما ًخٗل ٤بىخضاث جدلُل اإلاًمىن ًجب ٖلى الباخث اإلاؿخسضم لخدلُل اإلاًمىن ؤن ًً٘ وخضاث
ً
لخ٩ىن ؤؾاؾا حٗخمض ٖلُه ٖملُت جدلُل اإلااصة الاجهالُت والىخضة هي ؤنٛغ حؼء مً اإلاًمىن ًمً٨
بزًاٖه للخدلُل  ،وجخلخو َظٍ الىخضاث بما ًلي:
ؤ  -وخضة ال٨مُت.
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ب  -وخضة مُ٣اؽ اإلاؿاخت والؼمً.
ج  -وخضة اإلاٟغصة( الىخضة الُبُُٗت للماصة ؤلاٖالمُت).
ص  -وخضة اإلاىيىٕ ؤو ال٨ٟغة( وهي الىخضة اإلاىاؾبت للضعاؾت الخالُت).
ٌ  -وخضة الصخهُت( وهي الىخضة اإلاىاؾبت ٦ظل ٪للضعاؾت الخالُت).
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اؾخسضام َظٍ الىخضاث ًسخل ٠بازخال ٝاإلااصة الخايٗت للخدلُل باإلياٞت بلى الىؾُلت
التي جى٣ل جل ٪اإلااصة وفي َظٍ الضعاؾت حٗض وخضة اإلاىيىٕ ؤ٦ثر مالثمت في الاؾخسضام زانت في مجا ٫الخ٣صخي
ًٖ آلاعاء وألا٩ٞاع والاججاَاث والؿُاؾاث وؤلاقاعاث والٗىانغ التي جىُىي ٖلى صالالث باعػة جيسجم م٘
ً
الهض ٝمً الخدلُل ًٞال ًٖ ؤجها حٗض ألانلر في البدىر التي جدىاو ٫الاججاَاث والؿُاؾاث واإلاىا ٠٢والُ٣م
وألا٩ٞاع بىنٟها ؤَم وؤ٦بر وخضاث جدلُل اإلاًمىن ،وؤ٦ثرَا ٟ٦اءة ( ؾمحر  .)1996 ،ؤما بسهىم الٟئاث
اإلاؿخسضمت في َظٍ الضعاؾت هي ٞئت ( مىيىٕ الاجها )٫ألجها حؿمذ بالى٢ىٖ ٝىض ؤَم اإلاداوع والاججاَاث
ً
ً
وألا٩ٞاع التي ًُغخها مًمىن الاجهاًٞ ،٫ال ًٖ اؾخسضام ٞئت (مىدجى اججاٍ الاجها )٫بىنٟه مالثما لئلقاعة
بلى الاججاٍ اإلاٗبر به ًٖ َغٍ ٤مؿخسضمُه وجم الخٗبحر ًٖ جل ٪الٟئت بمٟغصاث مثل (:بلى الؿ٩ان ،الُ٣إ ؤو
اإلاىُ٣ت بن حِل الضٞإ ؤلاؾغاثُلي بُان َام لؿ٩ان الُ٣إ ،بالٖ ٙؿ٨غي....الخ) بياٞت بلى ٞئت الٛغى إلْهاع
ً
ألاٞغاص الظًً جىحه بلحهم ؤو حؿتهضٞهم اإلااصة الاجهالُت ًٞال ًٖ ٞئت (الؿماث) باٖخباعَا جدُذ الى٢ىٖ ٝىض
ؤَم ال٣ضعاث والخاالث الظاجُت وجخًمً الهٟاث الصخهُت والؿماث الىٟؿُت والٗىامل الىٟؿُت والاحخماُٖت
والخاحاث ألاولُت اإلاؿاَمت في بخضار آلازاع التي جترجب ًٖ مًمىن الاجها.٫
مجخمع الذساظتً :خإل ٠مجخم٘ الضعاؾت مً حمُ٘ اليكغاث والىزاث ٤والخُاباث الهاصعة ًٖ و٧االث
)2
ؤلاٖالم ؤلاؾغاثُلُت ٦مهاصع ؤولُت للبدث ٢بل الخغب وفي ؤزىائها وبٗضَا باإلياٞت بلى اإلاهاصع الثاهىٍت
مً صخ ٠ومجالث مً ؤحل الخهىٖ ٫لى الىخاثج اإلاغحىة.
عُىت الذساظت :جم ازخُاع ُٖىه ممثلت م٩ىهت مما ًلي:
)3
ؤ  -اإلايؽىساث ؤلاظشائُلُت :هي ميكىعاث جم وكغَا وجىػَٗها ٖلى الجبهاث اإلاؿتهضٞت ٢بل وفي ؤزىاء وبٗض
مٗغ٦ت الغنام اإلاهبىب.
ب  -الخطاباث العُاظُت والبُاهاث الصحفُت :هي بُاهاث صخُٟت وزُاباث ؤصلى بها ٧ل مً عثِـ الىػعاء
ؤلاؾغاثُلي وال٣اصة الٗؿ٨غٍحن ؤلاؾغاثُلُحن ووػٍغة الخاعحُت لُٟجي ووػٍغ الضٞإ باعا٢ ٥بل وفي ؤزىاء
وبٗض الخغب.
ج  -أحهضة ؤلاعالم ؤلاظشائُلي :هي الى٧االث وؤلاطاٖاث ؤلاٖالمُت التي نضع ٖجها هضاءاث وجهغٍداث؛ زاَبذ
ٖ٣ى ٫و٢لىب الجبهاث اإلاؿتهضٞت باإلياٞت بلى الغؾاثل الخلٟىهُت وهي الغؾاثل الاجهالُت التي ٧اهذ ٖلى
ق٩ل مسجاث بؾغاثُلُت جدظًغٍت مىحه للٟلؿُُيُحن مضهُحن وٖؿ٨غٍحن (اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت).
ص-
الجضو ٫ع٢م ً .1بحن زهاثو ُٖىت الضعاؾت
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الٗضص

اإلاجمىٖت
ؤ  -اإلايكىعاث :ؤؾُ٣ذ ٢ىاث الٗضو ؤلاؾغاثُلي البرًت
والبدغٍت والجىٍت ٦ما َاثال مً اإلايكىعاث ٖلى ُ٢إ
ٚؼة في صٖم ٖملُت الغنام اإلاهبىب ،وجىىٖذ
مىيىٖاتها ما بحن التهضًض والخدظًغ والاؾدؿالم ،وؤن
مكٗل ؾبب الضماع ،وخخمُت الهؼٍمت وٚحرَا ووحهذ
للمضهُحن والٗؿ٨غٍحن.

 3000000ميكىع ؤؾُ٣ذ
في مىاَ ٤مسخلٟت مً
الُ٣إ

ب  -الخُاباث :ما ٢بل الخغب ،و٧اهذ ٖلى ق٩ل تهضًضاث ،ما ًؼٍض ًٖ  20زُاب وبُان
صخٟي  ،إلاسخل ٠اإلاؿاولحن
ؤو خغب ألاٖهاب ٢بل خىالي زماهُت ؤقهغ مً بضء
ؤلاؾغاثُلُحن
الهجىم.
بعؾا )500 (٫لُ٣ت بٖالمُت
مً ٢بل مغ٦ؼ الىاي  /الٟهم
و ججىُض حِل مً اإلاخُىٖحن
ج  -ؤحهؼة ؤلاٖالم ،واقخملذ ٖلى جُٟٗل اإلاىا ٘٢الال٨تروهُت الحهىص بلٖ ٜضصَم ( )1000
مخُىٕ إلصاعة
 ،والهاج ٠الى٣ا ٫وٚحرَا
مضوهاث باؾم مٗاصة
الههُىهُت
ص  -الهاج ٠الى٣ا( ٫الخلىي) ،خُث ؤعؾلذ ٢ىاث الٗضو
ؤلاؾغاثُلي عؾاثل َاجُٟت ،وؤحغث اجهاالث جىىٖذ
مىيىٖاتها ،ما بحن التهضًض ،وَلب اإلاٛاصعة مً البُىث
وٚحرَا.

 300.000عؾالت واجها٫
َاجٟي.

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الضعاؾت اؾخسضمذ همىطج الؾىٍل لخدلُل الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت الى ٖىانغَا
الغثِؿُت،إلاٗغٞت مضي هجاخها في جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالٗؿ٨غٍت ؤلاؾغاثُلُت والىٟؿُت ،وٍخ٩ىن الىمىطج مً
الٗىانغ آلاجُت ( ؤهٓغ الك٩ل ع٢م .) 1
ج٣ىم َظٍ الضعاؾت بدؿلُِ الًىء ٖلى الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في ٚؼة في الٟترة مً
 2009/1/17خُث جىٟ٢ذ مٗغ٦ت الغنام اإلاهبىب Operation Cast Lead
أَذاف الحشب ؤلاظشائُلُت على غـضة:
خضص الٗضو ؤلاؾغاثُلي الهضٞحن آلاجُحن للخغب ٖلى ٚؼة :
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أ .الضٞإ ًٖ ؾ٩ان صولت بؾغاثُل مً زال ٫جدؿحن ألاويإ ألامىُت في حىىب البالص إلاضة َىٍلت.
ب .اإلاؿاؽ وبكضة بالبجى الخدخُت ؤلاعَابُت اإلاخٗاْمت الخابٗت لخماؽ وب٣ضعة خماؽ هٟؿها وخلُٟاتها مً
اإلاىٓماث ألازغي ٖلى بَال ١الهىاعٍش و٢ظاث ٠الهاون باججاٍ مىاَجي بؾغاثُل والُ٣ام بٗملُاث بعَابُت مً
ؤهىإ مسخلٟت ،مثل ازخُا ٝمىاَىحن بؾغاثُلُحن ( مى ٘٢وػاعة الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت .)2009 ،
ولخدَ ٤ُ٣ظٍ ألاَضا٢ ٝام ٧ل مً زبراء الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت والضٖاًت الضبلىماؾُت والخغب الىٟؿُت
الؿُاؾُىن مجهم والٗؿ٨غٍىن واإلاخ٣اٖضون وؤؾاجظة الجامٗاث والخبراء بخدضًض ألاَضا ٝؤلاؾتراجُجُت
للٗملُاث الىٟؿُت ٖلى ٚؼة ٖلى الىدى آلاحي:
الجضو ٫ع٢م  .2ؤَضا ٝالٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت ٖلى ٚـؼة:
 زضإ خماؽ ًٖ الىىاًا الخ٣ُ٣ت للجِل
ؤلاؾغاثُلي.
 حٗبئت الغؤي الٗام ؤلاؾغاثُلي يض خماؽ و ٚؼة.



 ع ٘ٞمٗىىٍاث الجمهىع ؤلاؾغاثُلي.



 ع ٘ٞمٗىىٍاث الٗؿ٨غٍحن في مؿغح الٗملُاث.



صٖم الٗملُت الٗؿ٨غٍت مً ؤحل جد٤ُ٣
ؤَضاٞها.
حؿلُِ الًىء ٖلى الطخاًا ؤلاؾغاثُلُحن .
الغص ٖلى صٖاًت خماؽ
٦ؿب الغؤي الٗام ؤلاؾغاثُلي.










ب٢ىإ الٗالم بإن بؾغاثُل هي ضخُت
الهجماث الهاعوزُت لخماؽ.
ب٢ىإ الٗالم بإن ؾىعٍت وبًغان وعاء
َظٍ الخغب.
ب٢ىإ الٗالم بإن بؾغاثُل ج٣ىم بسىى
مٗغ٦ت الغصٕ والب٣اء.
الًٖ ِٛلى ؾ٩ان ٚؼة للخسلو مً
خماؽ .
حكىٍه نىعة ُ٢اصة خماؽ .





تهبُِ مٗىىٍاث ٖىانغ خماؽ.
تهبُِ مٗىىٍاث ماٍضي خماؽ.
الٗمل ٖلى ق ٤وخضة ن ٠الخىُٓماث
الٟلؿُُيُت .
جهجحر اإلاضهُحن مً م٩ان بلى آزغ
للًٖ ِٛلى خ٩ىمت خماؽ.
ٖمل قغر بحن خ٩ىمت خماؽ و
الؿلُت الٟلؿُُيُت.
ٖمل قغر في الىخضة الىَىُت
الٟلؿُُيُت.
٦ؿب جإًُض اإلاجخم٘ الضولي و اؾخهضاع
٢غاع ًضًً خماؽ.
جًلُل الغؤي الٗام ؤلاؾغاثُلي والٗغبي
والٗالمي خى ٫مجغٍاث اإلاٗغ٦ت.

٦ؿب الغؤي الٗام الحهىصي.



 زضإ خماؽ ًٖ الىىاًا الخ٣ُ٣ت للجِل
ؤلاؾغاثُلي.
 بكغٍت ًدخمىن زلٟها.



 بْهاع الجاهب ٚحر ألازالقي لخماؽ بمهاحمت
اإلاضهُحن ؤلاؾغاثُلُحن و اؾخسضام ٚؼة ٦ضعوٕ
 جدغٌٍ الٟلؿُُيُحن يض خماؽ.
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 ب٢ىإ الٗالم بإن ما ٌؿمى بجِل
الضٞإ ؤلاؾغاثُلي حِل ال ً٣هغ وال
حهؼم..
 اؾدؿالم ٖىانغ خماؽ.

 ػعٕ بظوع الك ٪والُإؽ وؤلاخباٍ والخى ٝفي
الٟلؿُُيُحن بان اإلاٗغ٦ت زاؾغة.
(.)The Aims of the Israeli war on Gaza , 2009
ما العملُاث الىفعُت ؤلاظشائُلُت في الحشب على غضة ؟

اؾخسضمذ ال٣ىاث ؤلاؾغاثُلُت والجِل ؤلاؾغاثُلي الٗملُاث الىٟؿُت في خغبها ٖلى ٚؼة ٢بل اإلاٗغ٦ت وفي ؤزىائها
وبٗضَا ٣ٞبل بضء الخغب ٖملذ بؾغاثُل ٖلى حؿمُت الخغب التي ؾخسىيها يض خماؽ والٟلؿُُيُحن في ُ٢إ
ٚؼة باؾم ٖملُت الغنام اإلاهبىب"  "Operation Cast Leadوطل ٪إليٗا ٝمٗىىٍت م٣اجلي خماؽ وبزاٞتهم
مً الخُىعاث الالخ٣ت للخغب ٞالهض ٝالغثِـ للٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في مؿغح الٗملُاث َى بخضار
حٛحر في آعاء وٖىاَ ٠واججاَاث وؾلى ٥ال٣اصة الٗؿ٨غٍحن في خغ٦ت خماؽ واإلا٣اجلحن الٟلؿُُيُحن اإلاضهُحن
والٗؿ٨غٍحن وٍٓهغ مما ؾب ٤ؤن الجِل ؤلاؾغاثُلي اؾخسضم الٗملُاث الىٟؿُت الخ٨خُُ٨ت ٢بل الخغب وهي
ٖباعة ًٖٖ :ملُاث هٟؿُت ٢هحرة ألامـض حؿخسضم لضٖم الٗملُاث الٗؿ٨غٍت الخ٨خُُ٨ت اإلادضوصة يض الٗضو وهي
حؼء مً اإلاٗغ٦ت وَضٞها الغثِـ حؿهُل مهمت ٖمل ال٣ىاث الٗؿ٨غٍت وجد ٤ُ٣ههـغ ؾغَ٘ ( U.S.Headquarters
Department of The United States Psychological Operations, 1987 P.3واؾخسضم ال٣اصة الٗؿ٨غٍحن
الٗملُاث الىٟؿُت في الخغب ٖلى ٚؼة إلهجاػ مهام الٗملُاث الٗؿ٨غٍت
ل٣ض مهضث ال٣ىاث ؤلاؾغاثُلُت الٗضوان ٖلى ٚؼة بؿلؿلت مً التهضًضاث ؤو خغب ألاٖهاب التي ؤَل٣اَا
اإلاؿاولىن ؤلاؾغاثُلُىن ٢بل خىالي زماهُت ؤقهغ مً بضء الهجىم وطلٖ ٪لى الىدى آلاحي:
ؤ .الُ٣ام بيكاَاث بؾغاثُلُت اؾخٟؼاػٍت في ُ٢إ ٚؼة.
ب .جدلُ ٤الُاثغاث ؤلاؾغاثُلُت ٞىُ٢ ١إ ٚؼة و٢هٟها ألما ً٦مدضصة صازل الُ٣إ.
ج٢ .بل الخغب بدىالي زماهُت ؤقهغ ٢امذ عثاؾت الىػعاء ؤلاؾغاثُلُت ووػاعة الخاعحُت وُ٢اصة الجِل ؤلاؾغاثُلي
ووػاعة الاؾدُٗاب والهجغة بخُىٍغ بؾتراجُجُت ؾُاؾُت صبلىماؾُت وٖؿ٨غٍت وبٖالمُت وهٟؿُت مكتر٦ت ،مً
ؤحل جد ٤ُ٣الخٟى ١الٗؿ٨غي واإلاٗلىماحي ٖلى خماؽ و٦ؿب الغؤي الٗام اإلادلي وؤلا٢لُمي والٗالمي لهالر
بؾغاثُل و٢ض نغح بظل ٪البروِٞؿىع ؤلاؾغاثُلي (صو ٝقىاع) مً حامٗت بً ٚىعٍىن في بئر الؿب٘ لى٧الت
ألاهباء الٟغوؿُت  " :بن بؾغاثُل حٗلمذ مً ججاعبها الؿاب٣ت اؾخسضام الٗال٢اث الٗامت ووؾاثل الاجها٫
للخىحه الى الضبلىماؾُحن لخٗغٍ ٠الٗالم بإؾباب الخملت الٗؿ٨غٍت ٖلى ٚؼة و جٟانُلها "
(.)www..paltody.com/Arabic/news 7/1/2009
ل٣ض بثذ وؾاثل ؤلاٖالم ؤلاؾغاثُلُت البُان الظي ؤصلى به عثِـ الىػعاء ؤلاؾغاثُلي زال ٫بًجاػ صخٟي خى٫
الٗملُت الٗؿ٨غٍت في  2008/12/27الغؾالت آلاجُت لؿ٩ان ٚؼة " :ؾ٩ان ٚؼة به٨م لؿخم ؤٖضاءها ،وال هداعب٨م.
بن َظا الخىُٓم ؤلاعَابي (خماؽ) ًجلب ال٩اعزت ٖلى ٦ال الكٗبحن بن بؾغاثُل ال جداعب الكٗب الٟلؿُُجي بل
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ً
مىٓمت خماؽ التي ؤزظث جىاصي بكٗاع اؾتهضا ٝؾ٩ان بؾغاثُل وجبٗا لهظا ألامغ ٣ٞض ازخحرث ؤَضا ٝالٛاعاث
الُىم مً مىُل ٤الخغم ٖلى ججىب بنابت ألابغٍاء .و٢ض ؾمدذ اإلاٗلىماث ؤلاؾخسباعٍت الض٣ُ٢ت اإلاخىٞغة لضي
َُئت الاؾخسباعاث الٗؿ٨غٍت وحهاػ ألامً الٗام بخ٨بُض الٗىانغ الًالٗت في ؤلاعَاب ؤ٦بر زؿاعة مم٨ىت
ً
ً
وج٣لُو ٖضص ألابغٍاء اإلاهابحن بلى ؤصوى خض وؾىٗمل مً َظا اإلاىُل ٤الخ٣ا ؤًًا٧ ،لما ا٢خًذ الًغوعة طل.٪
ً
بن بؾغاثُل جغ٦ؼ اَخمامها خالُا ٖلى بنابت الخىُٓماث ؤلاعَابُت الٗاملت ٖلى ؤلازال ٫باؾخ٣غاع اإلاىُ٣ت بغمتها
ؤعحى ؤال حٗخ٣ض ؤي حهت ؤزغي في اإلاىُ٣ت بإن بؾغاثُل ال جخاب٘ ًٖ ٦ثب ما ًجغي في الؿاخاث ألازغي ،في الى٢ذ
الظي جسىى ُٞه ال٣خا ٫في حىىب البالص .بهىا لً هترصص في الغص ٖلى ؤي ٖضوان ٢ض هخٗغى له .ل٣ض ؤحغٍىا اجهاالث
زال ٫ؾاٖاث جهاع الُىم م٘ ٢اصة الضو ٫اإلادىعٍت في الٗالم وؤوضخىا بك٩ل ٢اَ٘ بإن الىي٘ الغاًَ ؤنبذ مً
ّ
مًُغًٍ للٗمل لى ٠٢الاٖخضاءاث ٖلى مىاَىِىا ،وبمىاػاة طل ٪ؤوضخىا لهاالء
اإلاؿخدُل اؾخمغاعٍ مما حٗلىا
ً
ال٣اصة ؤن بؾغاثُل ؾخٗمل ٧ل ما في وؾٗها لخٟاصي وكىء ؤػمت بوؿاهُت في ُ٢إ ٚؼة ،بهجي ؤحٗاَ ٠الُىم ؤًًا
م٘ ؤبىاء ٖاثلت قالُِ الظًً ً٣ل٣ىن بالُب٘ َظا اإلاؿاء – ومٗهم آزغون ٦ثحرون – ٖلى مهحر الجىضي
اإلاسُى( ٝحلٗاص قالُِ)".
أحـهـضة العملُاث الىفعُت ؤلاظشائُلُت في الحشب على غضة:
ً
ؤوكإث الاؾخسباعاث الٗؿ٨غٍت ؤلاؾغاثُلُت مغ٦ؼا باؾم (مغ٦ؼ ٖملُت الىاي/الٟهـم) Center for Consciousness
ً
 Operationلُ٩ىن مؿاوال ًٖ وكغ ؤلاٖالهاث والغؾاثل الىٟؿُت للجمهىع الٟلؿُُجي في ؤزىاء ٖملُت
الغنام اإلاهبىب خُث جم بعؾا ) 500 (٫لُ٣ت بٖالمُت بلى اإلادُاث ؤلاٖالمُت الٟلؿُُيُت( Yarden Winter,
 )2012وٍضًغ َظا اإلاغ٦ؼ مجمىٖت مً يباٍ الاؾخسباعاث الٗؿ٨غٍت والخغب الىٟؿُت.
وُٞما ًخٗل ٤باإلااؾؿاث الخ٩ىمُت اإلاٗىُت بةصاعة الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في الضازل والخاعجٞ ،هي جخمثل
بما ًلي:
أ .عثاؾت الىػعاء ؤلاؾغاثُلُت (م٨خب عثِـ الىػعاء ) ،ل٣ض ٢امذ عثاؾت الىػعاء بخُٟٗل اإلاى ٘٢الال٨ترووي الخاب٘
لها ،باإلياٞت بلى جُٟٗل اإلاىا ٘٢الال٨تروهُت إلا٩اجبها الصخُٟت باإلياٞت بلى طل٢ ٪غع عثِـ الىػعاء (ؤحهىص
ً
ً
ؤوإلاغث) بوكاء َُئت ؤلاٖالم ال٣ىمي  National Information Directorateلخهبذ حهاػا جيؿُُ٣ا في مجا٫
ؤلاٖالم في الضازل والخاعج و٢ض وكُذ َظٍ الهُئت في بث الغؾاثل الضٖاثُت الىٟؿُت وجىنُلها لئلٖالم
ؤلاؾغاثُلي والٗالمي مجها ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫ؤن خماؽ زغ٢ذ اجٟا ١و ٠٢بَال ١الىاع وبالخالي ٞةن بؾغاثُل
ٖلحها خماًت ؾ٩اجها وؤن ال٣ىاث ؤلاؾغاثُلُت ال تهض ٝبلى بلخا ١ألاطي باإلاضهُحن ألابغٍاء وفي الؿُا ١طاجه
ُٖملذ الهُئت ٖلى جضقحن مى ٘٢بهخـغهذ ٌكخمل ٖلى ٧اٞت اإلاٗامالث والخضماث التي ج٣ضمها الىػاعاث اإلاسخلٟت
وؤَلٖ ٤لى َظا اإلاى ٘٢اؾم "ٖـىػ" وًٍم اإلاى ٘٢الخىححهاث اإلاؿخجضة الهاصعة ًٖ ُ٢اصة الجبت الضازلُت (
مى ٘٢وػاعة الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت .)2009 ،
ب .وصاسة الهجشة والاظدُعاب ؤلاظشائُلُت" ٖ:" The Immigrant Absorptionملذ َظٍ الىػاعة ٖلى جهمُم
ً
،وبوكاء مضوهاث باؾم مٗاصاة الههُىهُت  anti – Zionist blogsوحىضث لها حِكا مً اإلاخُىٖحن الحهىص بلٜ
ٖضصَم (  )1000شخو إلصاعتها مً اإلاهاحغًٍ الحهىص الجضص وبٌٗ الحهىص اإلايكغًٍ في الٗالم ممً ًخ٣ىىن
اؾخسضام الخاؾىب وٍخ٩لمىن ؤ٦ثر مً لٛت مىػٖحن ٖلى الىدى آلاحي :
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الجضو ٫ع٢م  .3ؤٖضاص الحهىص الظًً حىضتهم وػاعة الهجغة الحهىصًت واللٛت التي ًخ٩لمىن بها
 حهــىص ًخ٩لمــىن اللٛت الغوؾُــت
 حهــىص ًخ٩لمــىن اللٛت ؤلاهجلحزًـت
 حهــىص ًخ٩لمــىن اللٛت ؤلاؾباهُــت
 حهــىص ًخ٩لمــىن اللٛت الٟغوؿُــت
 حهــىص ًخ٩لمــىن اللٛت ألاإلااهُــت
 حهــىص ًخ٩لمــىن اللٛاث البرحٛالُت والؿىٍضًت
والهىلىضًت وؤلاًُالُت والضهماعُ٦ت والٟاعؾُت
والترُ٦ت والٗغبُت
وُٞما ًخٗل ٤بضوع َاالء الحهىص اإلاجىضًً مً ٢بل وػاعة الهجغة ؤلاؾغاثُلُتٞ ،ةهه ً٨مً ٞـي الغص ٖلى الضٖاًت
اإلاٗاصًت إلؾغاثُل في الًٟاء اإلاضوهاث و٦ظل ٪جدؿحن نىعة بؾغاثُل في الٗالم ومً زم ٦ؿب الغؤي الٗام
الٗالمي و٢ض جم عبِ َاالء م٘ وػاعة الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت خُث ٢امذ الىػاعة بتزوٍضَم بغؾاثل بٖالمُت
ال٨تروهُت هٟؿُت وُٞضًى جمثل وحهت الىٓغ ؤلاؾغاثُلُت ُٞما ًخٗل ٤بالخغب ٖلى ٚؼةIsrael recruits Army of (.
.)Bloggers to combat anti Zionists http:// Gaza holocaust. Com Accessed to 19/1/2009







ٖضصَــم  350حهـىصي
ٖضصَــم  250حهـىصي
ٖضصَــم  150حهـىصي
ٖضصَــم  100حهـىصي
ٖضصَــم ً 50ـهـىصي
ٖضصَــم  90حهــىصي

ج .وصاسة الخاسحُت ؤلاظشائُلُت  Ministry of Foreign Affairsممثلـت بجمُـ٘ ؤ٢ؿامها مثل٢ :ؿم الكاون
ً
الٗامت و٢ؿم ؤلاٖالم وؤلاهترهذ الظي ٧ان مؿاوال ًٖ حم٘ اإلاٗلىماث وه٣لها بلى البٗثاث والؿٟاعاث
والصخاُٞحن في بؾغاثُل وم٨خب الىاَ ٤باؾم الىػاعة و٢ؿم الصخاٞت و٢ؿم وؾاثل ؤلاٖالم الٗغبُت وَى
٢ؿم مٗجي بخيؿُ ٤اإلا٣ابالث الصخاُٞت وٖ٣ض اإلااجمغاث الصخُٟت وبحغاء م٣ابالث م٘ ٦باع اإلاؿئىلحن
ؤلاؾغاثُلُحن وٖلى عؤؾهم وػٍغة الخاعحُت.
ل٣ض جمثـل صوع وػاعة الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت في الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت ٖلى ٚـؼة بما ًلي:
ً
ً
 ؤوكإث وػاعة الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت مغ٦ؼا صخُٟا مخٗضص اللٛاث مً ؤحل ج٣ضًم بًجاػ للصخُٟحن
اإلادلُحن وؤلا٢لُمُحن وألاحاهب ًٖ الخغب ٖلى ٚؼة.
ؤوكإث وػاعة الخاعحُت ٢ىاة هاَ٣ـت ( )Youtubeباللٛت الٗغبُت جدخىي ٖلى مٗلىماث ًٖ الخغب ٖلى ٚؼة و عصوص
ؤٗٞا ٫مً اإلاكتر٦حن في ال٣ىاة
َ لبذ بؾغاثُل مً حمُ٘ ؾٟغائها اإلاىدكغًٍ في ؤهداء الٗالم بإن ًى٣لىا للٗالم نىعة مٗاهاة الحهىص في
مضًىت (ؾضًغوث) اإلاجاوعة لٛؼة ،و٢ضعاث خماؽ الهاعوزُت ،وفي َظا الؿُا ١انُدبذ بؾغاثُل
ً
ً
( )80صبلىماؾُا في خاٞلخحن بلى مضًىت (ؾضًغوث) اإلاجاوعة لٛؼة وؤُٖتهم بًجاػا ًٖ الىي٘ َىا.٥
 اؾخإحغث وػاعة الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت قغ٦ت ٖال٢اث ٖامت بغٍُاهُت لبث صٖاًتها في الٗالم ألن اإلاٗغ٦ت
مٗغ٦ت َل٣ت و ٧لمت و نىعة.
د .الجـِؾ ؤلاظشائُلـيIsrael Defense Forces :
٢امذ ٢ىاث الجِل ؤلاؾغاثُلي باؾخسضام وؾاثل ؤلاٖالم الخ٣لُضًت والخضًثت ،لبث عؾاثلها الىٟؿُت بلى الجبهت
الضازلُت (الجمهىع الضازلي ؤلاؾغاثُلي) وطل ٪لغ ٘ٞمٗىىٍاث َظٍ الجبهت الضازلُت و٧اهذ الغؾاثل الىٟؿُت
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للخملت ؤلاٖالمُت ٖلى ق٩ل بٖالهاث وبعقاصاث وجدظًغاث وههاثذ وؤنىاث نٟاعاث ؤلاهظاع التي جضٖى اإلاىاَىحن
ً
لالؾخٗضاص ٞىعا لخالت الُىاعت خا ٫وكىب الخغب٦ ،ظل٢ ٪ام الجِل ؤلاؾغاثُلي بخىػَ٘ صلُل للخٗامل م٘
ألاػماث و٢ذ الُىاعت ،بٗىىان " :دلُل الخأَب لحاالث الطىاسرَ :ىزا جيهئ عائلخً " َظا مً حهت ومً حهت
زاهُت جم التر٦حز ٖلى الجبهت الخاعحُت (الجمهىع الخاعجي) الٟلؿُُجي والٗغبي والٗالمي مٗخمضة ٖلى ؤ٦ثر مً لٛت
مجها اللٛت الٗغبُت  .وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن وخضة الخغب الال٨تروهُت في ؾالح الاؾخسباعاث الٗؿ٨غٍت ؤلاؾغاثُلُت
ً
٢ض لٗبذ صوعا مهما في الخغب ٖلى ٚؼة مً خُث الؿُُغة ٖلى اإلاٗلىماث في ؾاخت ال٣خا ٫و جد ٤ُ٣الخٟى١
اإلاٗلىماحي ٖلى خماؽ مً ؤحل زضاٖها ومهاصعة ٢غاعَا و٢ض ٖملذ َظٍ الىخضة ٖلى مماعؾت الخًلُل ؤلاٖالمي
والدكىَل ٖلى ال٣ىىاث الٟلؿُُيُت  -ال ؾُما ٢ -ىاة ألا٢صخى وبث عؾاثل بل٨تروهُت مسجلت يض خغ٦ت خماؽ
()Wikipedia Encyclopedia, 2008-2009 – Israel-Gaza- conflict. Accessed to 11/3/2009.
مشجىضاث العملُاث الىفعُت ؤلاظشائُلُت في الحشب على غضة
اعج٨ؼث الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في الخغب ٖلى ٚؼة ٖلى آلاحي:
أ .ظُاظت مدذدة ألاَذافٞ :الٗملُاث الىٟؿُت ؾىاء ٧اهذ في ػمً الؿلم ؤو الخغب هي حؼء مً ؾُاؾت ؤي
بلض وفي الخغب ٖلى ٚؼة نغح اإلاجلـ ألامجي اإلاهٛغ بإن الهض ٝمً الخغب َى الغص ٖلى ؤلاعَاب ال٣اصم مً
خماؽ وخماًت اإلاضهُحن ؤلاؾغاثُلُحن(مى ٘٢وػاعة الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت .)2009 ،
ب .معلىماث اظخخباسٍت مىزلـتٞ :اإلاٗلىماث اإلاىز٣ت حؿاٖض عحل الخغب الىٟؿُت ٖلى جدضًض َضٞه بض٢ت
وويىح ،وٖلى مٗغٞت حمهىعٍ اإلاؿتهض ٝوخاحاتهم والؼمان واإلا٩ان وق٩ل الضٖاًت اإلاىاؾب لجمهىعٍ
ٞاإلاٗلىماث الجُضة هي ؤؾاؽ الضٖاًت الجُضة ،واإلاٗلىماث ٢ىة "."Knowledge is power
الجضو ٫ع٢م  .4مهاصع اإلاٗلىماث ؤلاؾخسباعٍت ؤلاؾغاثُلُت
 -الضعاؾــاث الٗلمُت والٗؿ٨غٍت

الغنــض ؤلاٖالم ــي

 -الالحئ ـ ــىن

حهــاػ اإلاساب ـغاث
اإلاهجـ ـ ــغون

 -بـث الٗضو ؤلال٨تروهـي

الىزاث ٤التي ًخم ؤؾغَا مً الٗضو

 -اإلااؾؿاث اإلاضهــُت

اإلاسبـ ــغون

 -الاؾخسباعاث الٗؿ٨ــغٍت

َاثـ ـغاث الاؾخُالٕ

 -الؿ٨ــان اإلادلــُىن

ؤؾ ــغي الخ ــغب

 -الجىاؾُ ـــ

ؤ٢ماع الخجؿـ الانُىاُٖت
ً
ً
جشجبط العملُاث الىفعُت ؤلاظشائُلُت اسجباطا وزُلا باإلظتراجُجُت اليلُت للمعشهت :ؤي ال بض ؤن ًخم
ج.
الخيؿُ ٤بحن الخغب الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت وبحن ؤلاؾتراجُجُت الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والٗؿ٨غٍت ألجها ٧لها
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مغجبُت بالؿُاؾت وجخىحه بلى الهض ٝهٟؿه ٞالٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت اإلاىحهت بلى ٚـؼة جغجبِ باليكاٍ
الٗؿ٨غي في ٚـؼة ٦ما ؤن الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت جسضم ؤلاؾتراجُجُت الٗؿ٨غٍت ،ألجها ؾب٣ذ اإلاٗغ٦ت،
وؾاعث مىاػٍت لها وبُ٣ذ بٗضَا ،مً ؤحل جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالٗؿ٨غٍت والؿُاؾُت إلؾغاثُل.
د .جدعم العملُاث الىفعُت ؤلاظشائُلُت بعذد مً اإلامحزاث التي كذ حعاعذَا في جدلُم أَذافها :وفي
الخغب ٖلى ٚـؼة احؿمذ الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾتراجُجُت ؤلاؾغاثُلُت بالخضإ والخًلُل ؤلاٖالمـي ٖلى اإلاؿخىٍاث:
ً
ً
ً
ً
اإلادلي وؤلا٢لُمي والٗالمي وزانت بإن َىا ٥حِكا بٖالمُا بؾغاثُلُا وٖاإلاُا ً٣ىم بةًها ٫وحهت الىٓغ
ؤلاؾغاثُلُت ،وٞغى حٗخُم ٖلى وحهت الىٓغ الٟلؿُُيُت خى ٫مجغٍاث الخغب( .مى ٘٢وػاعة الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت
.)2009 ،
أؼىـاٌ العملُاث الىفعُت ؤلاظشائُلُت في الحشب على غضة
أ .خمـلت اإلايؽىساث Leaflets :اإلايكىع َى عؾالت م٨خىبت ؤو مهىعة ٖلى وع٢ت واخضة و٢ض ج٩ىن ال٨خابت ٖلى
وحه واخض ؤو ٖلى وحهحن لِـ له ؤي مُٗاع مً خُث الدجم والك٩ل والاٖخباع ألاؾااخي في ازخُاع الدجم
والك٩ل والىػن مً الىع٢ت َى ؤن حؿخىٖب وع٢ت اإلايكىع الغؾالت وؤن ً٩ىن مً الؿهل جىػَٗها( .الضلُل
اإلاُضاوي للٗملُاث الىٟؿُت ألامغٍُ٨ت )1987 ،وفي الخغب ٖلى ٚـؼة(  )2008ؤؾُ٣ذ ٢ىاث الٗضو ؤلاؾغاثُلي
البرًت والبدغٍت والجىٍت ٦ما َاثال مً اإلايكىعاث ونلذ بلى خىالي(  )3000.000ميكىع ٖلى ُ٢إ ٚؼة في
صٖم ٖملُت الغنام اإلاهبىب و٢ض ٧اهذ ٚالبُت َظٍ اإلايكىعاث جخدضر ًٖ مىايُ٘ مخٗضصة :مجها ـ ـ ٖلى
ؾبُل اإلاثا ٫ال الخهغ -جدغٌٍ الىاؽ يض اإلا٣اومت وميكىعاث جُلب مً الؿ٩ان بعقاص الجِل
ؤلاؾغاثُلي ًٖ ؤما ً٦جىاحض عحا ٫اإلا٣اومت وميكىعاث ؤزغي جدظع الؿ٩ان مً مٛبت الخٗامل م٘ خغ٦ت
اإلا٣اومت خماؽ ٣ٞض َضٞذ اإلايكىعاث ؤلاؾغاثُلُت بلى جىحُه الى٣ض لخغ٦ت اإلا٣اومت ؤلاؾالمُت خماؽ
واؾخمالت اإلا٣اومحن و٢ض وحهذ َظٍ اإلايكىعاث بلى الٗؿ٨غٍحن واإلاضهُحن وؤٚلبها جدٌ اإلاضهُحن ٖلى ٖضم
الخٗاون م٘ خماؽ َظا مً حهت ومً حهت زاهُت اؾخسضم الجِل ؤلاؾغاثُلي في الخغب ٖلى ٚؼة اإلايكىعاث
٧ىؾُلت عثِؿُت ل٨ؿب اإلاٗغ٦ت خُث ٢ام الجِل ؤلاؾغاثُلي بغمي اإلايكىعاث والتي جؼٍض ًٖ ( ) 3000.000
ميكىع بىاؾُت َاثغاث الهُلى٧ىبتر وطلَُ ٪لت ٞترة الخغب ٖلى ٚؼة ؤي ٖلى مضي( ً ) 12ىم مً الخغب
وطلٖ ٪لى الىدى آلاحي:
 في  2008/12/28جم بل٣اء  300.000ميكىع في ٧ل ؤهداء الُ٣إ.
 في  2008 /12/ 29جم بل٣اء  80.000ميكىع في عٞذ.
 في  2009 /1/3جم بل٣اء  300.000ميكىع في ٧ل ؤهداء الُ٣إ م٘ الدكضًض ٖلى قما ٫الُ٣إ وقغ٢ه.
 في  ، 2009/1/5جم بل٣اء  300.000ميكىع في ٚؼة وزان ًىوـ وعٞذ (مى ٘٢وػاعة الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت ،
 .)2012ل٣ض وحهذ بؾغاثُل ميكىعاث اؾتهضٞذ ُ٢اصة خغ٦ت اإلا٣اومت ؤلاؾالمُت خماؽ ٟٞي بخضي
اإلايكىعاث التي هٟظتها الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت ٧ان َىا ٥اؾتهضا ٝمباقغ ل٣اثض الخغ٦ت زـالض
مكٗل وونٟخه بإهه ًخاحغ بالًُ٣ت الٟلؿُُيُت وٍجب مداعبخه والخسلو مىه واإلايكىع آلاحي ًىضر
طل:٪
الك٩ل ع٢م ً.2بحن ُٖىت مً اإلايكىعاث ؤلاؾغاثُلُت التي ؤؾُ٣ذ ٖلى ُ٢إ ٚؼة
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أ .ؤلاهخـشهـذ  :اٖخمض الجِل ؤلاؾغاثُلي ٖلى الاهترهذ ٧ىهه قب٨ت ٖاإلاُت ؾغَٗت ومخمحزة في ه٣ل الغؾاثل
ً
الاجهالُت بكتى ؤهىاٖها بلى الٗالم بإ٢ل ج٩لٟت و٢ض ؤوكإث الاؾخسباعاث الٗؿ٨غٍت ؤلاؾغاثُلُت مىٗ٢ا
ً
بل٨تروهُا ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ لخضمت ًُ٢تهم واقخمل اإلاىٖ ٘٢لى هضاءاث مىحـه للكٗب الٟلؿُُجي
جدغيهم يض خغ٦ت خماؽ وجضٖىَم بإن ً٩ىن مخٗاوهحن وٍخجؿؿىن لهالر ال٣ىاث ؤلاؾغاثُلُت م٣ابل
حىاثؼ زمُىت وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن وخضة الىاَ ٤ؤلاٖالمي باؾم الجِل ؤلاؾغاثُلي ٢امذ بةوكاء الٗضًض مً
اإلاىا ٘٢الال٨تروهُت مثل مى ٘٢مضوهت ُٞضًى  Vblogومى ٘٢للهىع الٗؿ٨غٍت  Photographsومى ٘٢آزـغ
للبُاهاث الصخُٟت الال٨تروهُت Electronic press releases
ً
ًىمُا زال ٫الخغب ٖلى ٚؼة بلى جىحُه الغؾاثل ؤلال٨تروهُت ٖبرْ
ب .الهاجف الىلاٌ ( الخلىي)ٖ :مضث بؾغاثُل
الهاج ٠الى٣ا ٫و٧اهذ جضٖى ٞحها الٟلؿُُيُحن بلى ٖضم الخٗاون م٘ اإلا٣اومت وؤن ٌكىا باإلا٣اومحن مً زال٫
الاجها ٫بهاج ٠بؾغاثُلي خضصجه لهم وَمإهتهم بلى ؤن البالٚاث واإلاٗلىماث ؾخ٩ىن ؾغٍت و٢ض لٗبذ
ً
البالٚاث الهاجُٟت صوعا مدىعٍا في ػٖؼٖت الٗضو ( ٦ )Yarden Winter, 2012مـا ٢ام يباٍ الاؾخسباعاث
الٗؿ٨غٍت ؤلاؾغاثُلُت بةعؾا )300.000 (٫عؾالت ههُت واجهاَ ٫اجٟي ٖلى الهىاج ٠ألاعيُت والخلىٍت بلى
ؾ٩ان ٚؼة .جتهضصَم وجخىٖضَم مً مٛبت الضزى ٫بلى بُىث جاوي ؤٞغاص مً خماؽ ؤو ؤؾلخت وجضٖىَم
ً
إلاٛاصعة مىاػلهم ،ألجها ؤنبدذ َضٞا لؿالح الجى ؤلاؾغاثُلي وؾمُذ َظٍ الٗملُت بٗملُت الـضٖ ١لـى الؿُـذ
 ( Roof Knockingمى ٘٢وػاعة الخاعحُـت ؤلاؾغاثُلُت  .)2009 ،و٧ان الهض ٝمً مثل َظٍ الٗملُت الىٟؿُت،
َى جضمحر مٗىىٍاث اإلاضهُحن في ٚؼة و جهجحرَم وبْهاع بإن خماؽ ٚحر ٢اصعة بالضٞإ ٖجهم ،لظا ٞهي لِؿذ
حضًغة بد٨مهم ،وُٞما ًلي هو بخضي البالٚاث الخلٟىهُت:
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 في  : 2008/12/27جم بحغاء هدى  20.000م٩اإلات َاجُٟت م٘ الؿ٩ان جم الغص ٖلحها في ٧ل الُ٣إ.
 في  : 2008/12/29جم بحغاء هدى  10.000م٩اإلات َاجُٟت جم الغص ٖلحها في عٞذ.
ب .الىذاءاث ؤلاراعُت :ل٣ض اؾخسضمذ وخضة الخغب الال٨تروهُت ؤلاطاٖت بٗضة لٛاث لٛاًاث الضٖاًت و الخغب
الىٟؿُت و بُٖاء حٗلُماث وجدظًغاث و بٖالهاث وهضاءاث وبزباع مً بضاًت اإلاٗغ٦ت ختى جهاًتها ( Human
.) Rights Council, 2009, P.99
ج .الطابىس الخامغ ( العمالء واإلاشجضكت)  :Fifth Columnجمثل ْاَغة الٗمالء في ُ٢إ ٚؼة والًٟت الٛغبُت
خالت واؾٗت ٢ضعَا الجِل ؤلاؾغاثُلي باآلال ٝالظًً ٌٗملىن إلاهلخت الجِل وؤحهؼة ألامً ؤلاؾغاثُلُت
) %80مً البيُت
واؾخمغ الُابىع الخامـ في الٗمل زال ٫الخغب بُ٣إ ٚؼة و٧ان له صوع في جضمحر)
الؿُاؾُت والٗؿ٨غٍت ألاؾاؾُت لخغ٦ت خماؽ خُث ؤٖلً اإلاؿاولىن في ؤحهؼة الاؾخسباعاث ؤلاؾغاثُلُت في
ٖضص مً الخ٣اعٍغ التي وكغتها وؾاثل ؤلاٖالم ؤلاؾغاثُلُت ؤن الٗمالء الٟلؿُُيُحن ق٩لىا ؤؾاؽ الىهغ الظي
خ٣٣خه بؾغاثُل في ٚؼة و٢ضمىا مؿاٖضة ٞا٢ذ ّ
٧ل الخىٗ٢اث.
الجمهىس اإلاعتهذف بالعملُاث الىفعُت ؤلاظشائُلُت
جسُِ الٗملُاث الىٟؿُت وجىٟظ في الؿلم والخغب لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝالىَىُت للبلض وجخىحه بلى الٗضو ألاحىبي
واإلاداًض والهضً ٤والخلُ ٠وجخًاٞغ ٞحها الجهىص الضبلىماؾُت والٗ٣ىباث الا٢خهاصًت وألاؾلخت الٗؿ٨غٍت،
ً
ً
والًٛىٍ الىٟؿُت ،مً ؤحل ٦ؿب اإلاٗغ٦ت ؾُاؾُا ،وٖؿ٨غٍا ً،وهٟؿُا ،وجسخلَ ٠بُٗت الٗملُاث الىٟؿُت
بازخال ٝالجمهىع اإلاؿتهض ٝوألاَضا ٝؤلاؾتراجُجُت للمٗغ٦ت .وحٗمل بؾغاثُل في الٗاصة ٖلى جىحُه خمالتها
ً
ؤلاٖالمُت والىٟؿُت بلى الٗالم ؤحم٘ ،وبك٩ل ؤ٦ثر جدضًضا بلى الٟئاث آلاجُـت:
ؤ.
ب.
ج.
ص.
ٌ.
و.

الٟلؿُُيُىن ( مضهُىن ).
خغ٦ت اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت خماؽ.
ألاحُا ٫الكابت مً مؿخسضمي اإلاىباًل والاهترهذ Younger Generations
الىاؽ طوي الخٗلُم الٗالي Highly educated People
الصخُٟىن Journalists
الباخثىن Researchers
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ػ .نىإ ال٣غاعاث .)Organizing A Hasbara Campaign.”/ www.hasbara.us( Decision-makers elite
ؤي ؤن الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت جسخاع الجمهىع اإلاؿتهض ٝمً طوي ألاصمٛت الىاُٖت وؤصخاب الٗ٣ى٫
الىحرة ،واإلاثٟ٣حن ومً ؤصخاب ال٣غاع الظًً ٌؿاَمىا بخ٩ىًٍ الغؤي الٗام الٗالمي .وفي خغب ٚؼة خضص زبراء
الضٖاًت والخغب الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُىن الجمهىع اإلاؿتهض ٝبالخملت ؤلاٖالمُت ؤلاؾغاثُلُت  ،خُث ٢امىا بمساَبت
الجمهىع اإلاؿتهض٧ ٝل خؿب لٛخه ،وب٩ل وؾاثل الاجها ٫الخ٣لُضًت والخضًثت ،إلًها ٫نىث ونىعة بؾغاثُل
الاًجابُت لهم٦ ،ما عؾمها زبراء الاجها ،٫ل٨ؿب حٗاَٟهم م٘ الًُ٣ت ؤلاؾغاثُلُت مً حهت و حكىٍه نىعة
خماؽ في ؤطَاجهم مً حهت ؤزغي ؤما الجمهىع اإلاؿتهض ٝبالٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في الخغب ٖلى ٚؼة ٞهى
ٖلى الىدى آلاجــي:
ً
 .1الع ــذو ٞ( Enemyلؿُحن) وبك٩ل ؤ٦ثر جدضًضا ما ًلي:
أ٢ .اصة الٗضو الؿُاؾُىن Leaders
ب٢ .اصة حِل الٗضو Military Commanders
ج .ؤٞغاص حِل الٗضو Army Personnel
د .الؿ٩ان (اإلاضهُىن ) Personnel
Selves
 .2ال ــزاث
.Israeli Armed Forces
أ .ال٣ىاث اإلاؿلخت ؤلاؾغاثُلُت
Israeli Public
ب .الكٗب ؤلاؾغاثُلي
Coalition Partners
ج .الخل ٟــاء
The World
 .3العال ــم
Friends
أ .ألانض٢اء
ب .الخلٟاء اإلادخملىن
Potential Allies
ج .اإلاداًضون
Neutrals
د .ألاٖضاء اإلادخملىن
Potential Enemies
Opposition
ٌ .اإلاٗاعيت
Jewish communities in the world
و .الجالُاث الحهىصًت في الٗالم
ص .ؤصخاب ال٣غاع في اإلاجخم٘ الضولي The international community
مما ؾبً ٤خطر ؤن الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاٖالمُت ؤلاؾغاثُلُت ٖلى ٚؼة حؿتهض٣ٖ ٝى ٫و٢لىب الجمهىع اإلاؿتهضٝ
في الجبهت الضازلُت ؤلاؾغاثُلُت والٟلؿُُيُت والٗالم ؤحم٘ مً ؤحل ٦ؿب مٗغ٦ت الغؤي الٗام ٖلى اإلاؿخىٍاث:
اإلادلي وؤلا٢لُمي والٗالمي.
مدخـىي العملُاث الىفعُت ؤلاظشائُلُت في الحـشب علـى غـضة
تهضٖ ٝملُت جدلُل مدخىي الٗملُاث الىٟؿُت بلى ٖىانغَا الغثِؿُت بلى مـا ًلـي:
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ؤ .بْهـاع الٟغم اإلاىاؾبت التي ًم ً٨اؾخٛاللها في الٗملُاث الىٟؿُت.
ب .جُُ٣ـم جإزحراث الٗضو والضٖاًت الهضً٣ت.
ج .الٗمل ٖلى حم٘ اإلاٗلىماث ؤلاؾخسباعٍت اإلاخٗل٣ت بالٗملُاث الىٟؿُت اإلاىىي اؾخسضامها.
ص .بٗض الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث ؤلاؾخسباعٍت الالػمت للٗملُاث الىٟؿُت ًم ً٨الاؾخٟاصة مجها في مجاالث ؤزغي (
الخـضام  ، 2008 ،م.) 120
٦مـا ؤن جدلُل مدخـىي الٗملُاث الىٟؿُت بلى ٖىانغَا الغثِؿُت ٌٗ،خمض بك٩ل ؤؾااخي ٖلى الاجها ٫الجماَحري
(للٗضو والهضً ٤واإلاداًض) بهض ٝالخإزحر ٖلى الؿلى ٥واإلاىا ٠٢والاججاَاث والٗىاَ ٠للجمهىع اإلاؿتهض.ٝ
وَٗغ ٝالاجها ٫الجماَحري بإهه :اجها ٫مىٓم ومضعوؽ ً٣ىم ٖلى بعؾا ٫عؾاثل ٖلىُت ٖامت ناصعة ًٖ
ماؾؿت لالجها ٫الجماَحري (ماؾؿت بطاُٖت ،ؤو صخُٟت ،ؤو و٧الت بٖالم ،ؤو صاع وكغ وٚحرَاٖ ،بر وؾُلت
اجها ٫حماَحرًت (ؾمُٗت ،ؤو بهغٍت ،ؤو ؾمُٗت /بهغٍت) بلى حمهىع ٖغٌٍ مً الىاؽ ب٣هض الخإزحر في
مٗلىماتهم ؤو اججاَاتهم ؤو ؾلى٦هم ٞاالجها ٫الجماَحري ًدخاج بلى ماؾؿت بٖالمُت إلٖضاص وبهخاج الغؾالت
الاجهالُت اإلاىٓمت واإلاضعوؾت واإلاازغة (ؤبى ٖغ٢ىب  ، 2011 ،م .)54
ًمىً جدلُل مدخىي العملُاث الىفعُت ؤلاظشائُلُت على الىدى آلاحي:
أ .اإلافــذس :عثاؾت الىػعاء ؤلاؾغاثُلُت ممثلت بغثِـ الىػعاء ؤلاؾغاثُلي( ؤحهىص ؤوإلاغث) خُث ٢امذ عثاؾت الىػعاء
ؤلاؾغاثُلُت بجملت مً ألامىع ٖلى الهُٗض ؤلاٖالمي والضبلىمااخي والتي جسضم اإلاٗغ٦ت الٗؿ٨غٍت ٖلى الىدى
آلاحي:
 جُٟٗل اإلاى ٘٢الال٨ترووي لغثاؾت الىػعاء و م٩اجبها الصخُٟت.
 بوكاء َُئت ؤلاٖالم (الىَجي) ال٣ىمي في صًىان عثاؾت الىػعاء ،وطل ٪بهض ٝالخيؿُ ٤ؤلاٖالمي بحن ال٣ىىاث
واإلااؾؿاث ؤلاٖالمُت ؤلاؾغاثُلُت اإلاسخلٟت مً حهت ولخ٣ىم بةٖضاص ؾِىاعٍىَاث الٗمل اإلاسخلٟت التي
جخُلب الخٗاون ؤلاٖالمي بحن الىػاعاث اإلاسخلٟت مً حهت ؤزغي .وفي م٣ابلت صخُٟت لُاعصن ٞاجُ٩ا الظي
ً
ً
جم حُٗىه مضًغا للى٧الت م٘ صخُٟت( ًضٌٗىث اخغوهىث) ٢ا " :٫ل٣ض خًغها ؾلٟا اإلاىاص ؤلاٖالمُت
ً
الخىيُدُت واإلا٣ابالث والغؾاثل الاجهالُت وباث اإلاىيىٕ ؤلاٖالمي مخىخضا م٘ ٖملُت اجساط ال٣غاعاث...
ول٨ىىا ال هدل مدل الىاَ٣حن ؤلاٖالمُحن باؾم الخاعحُت ؤو الجِل ؤو اإلااؾؿاث ألازغي بل وؿاٖضَم و
هيؿُٞ ٤ما بُجهم لُخدضر الجمُ٘ في زِ واخض واضر"
( .) www.pmo.gov.il/PMOAr/Communication /Spokeman /2008
ب .الشظالت ؤلاعالمُت اإلاعخخذمت٧ :اهذ ٖلى ق٩ل عؾالت مىُى٢ت (زُاباث عثِـ الىػعاء وال٣اصة الٗؿ٨غٍحن
ؤلاؾغاثُلُحن ووػٍغة الخاعحُت لُٟجي ووػٍغ الضٞإ باعا ٥وبغامج بطاُٖت وجلٟؼٍىهُت مى٣ىلت ٖلى الهىاء
باإلياٞت بلى اؾخسضام قب٩اث الخىانل الاحخمااي)٦ ،ما ٧اهذ الغؾالت م٨خىبت (م٣االث صخُٟت وزاث٤
ً
ميكىعاث) و٧اهذ ؤًًا ٖلى ق٩ل عمىػ (بقاعاث عؾىم ٧اعٍ٩اجىعٍت مله٣اث).
ج .الىظُلت ؤلاعالمُت اإلاعخخذمت :وؾاثل ؾمُٗت٧ ،اإلطاٖت ،وم٨براث الهىثً ،خم مً زاللها جىحُه
الىضاءاث ؤلاطاُٖت للجبهاث الٟلؿُُيُت اإلاسخلٟت في ٚؼة مً مضهُحن وٖؿ٨غٍحن وؾاثل بهغٍت٧ ،اإلاُبىٖاث
مً صخ ٠ومجالث وج٣اعٍغ وميكىعاث ووؾاثل ؾمُٗت /بهغٍت ٧الخلٟاػ وؤلاهترهذ وؤػٍؼ الُاثغاث.
اجمللـــد الثاني -العدد الســـادس – آذار مارس  2020م
108

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية

المركز الديمقراطي العربي  -برلين

د .اإلاعخلبل أو الجمهىس اإلاعتهذف٧ :ل الٗالم (ماٍض ،مداًض ،مٗاعى) الجبهت الضازلُت ؤلاؾغاثُلُت (الكٗب
ؤلاؾغاثُلي) الجبهت الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت (الجِل ؤلاؾغاثُلي) الجبهاث الٟلؿُُيُت الضازلُت والخاعحُت
(مضهُحن ،وٖؿ٨غٍحن) الضو ٫اإلاخدالٟت الضو ٫اإلاداًضة.
ٌ .الاظخجابــت :جغاوخذ الاؾخجابت للٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت بحن الغ ٌٞوالصجب والخىضًض والاؾدى٩اع وما
بحن الخإًُض ٞمً الُبُعي ؤن حصجب الضو ٫الٗغبُت ما ً٣ىم به الجِل ؤلاؾغاثُلي مً خغب قغؾـت ٖلى ُ٢إ
ٚؼة وباإلا٣ابل ٧اهذ الاؾخجابت مخإزغة مً بٌٗ الضو ٫اإلاداًضة واؾخجابت جإًُض مً خلٟاء بؾغاثُل وزانت
ؤمغٍ٩ا.
و .الخأزُــش :بن ٦ؿب الغؤي الٗام اإلادلي ؤلاؾغاثُلي والٗالمي ٦ؿب اإلاٗغ٦ت الٗؿ٨غٍت اؾخُ٣اب ٖضص مً
الٗمالء ( الُابىع الخامـ ) وُ٢امهم بمؿاٖضة الجِل ؤلاؾغاثُلي ٖلى جدضًض ؤَضا ٝالٗضو ( خماؽ)
هدُجت جإزغَم بالٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت(اإلاى ٘٢الال٨ترووي ؤلاؾغاثُلي  Walla . Co. il :ؤلاؾغاثُلي  ،في 22
صٌؿمبر Ifex members slam Israel over Media Violation . www. Scoop.comnz.accessed ( )2008 ،
.) to 10/1/2009.
الك٩ل ع٢م  .6جدلُل مدخىي الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت بلى ٖىانغَا الغثِؿت
ل٣ض ٢ام الباخث باإلَـالٕ ٖلى اليكغاث والىزاث ٤الهاصعة ًٖ و٧الت ؤلاٖالم الىَجي باإلياٞت بلى اإلاٗلىماث التي
ؤصلى بها الجِل ؤلاؾغاثُلي و٦ظل ٪البُاهاث الصخُٟت الهاصعة ًٖ م٨خب عثاؾت الىػعاء ؤلاَالٕ ٖلى جهغٍداث
الىاَ ٤باؾم الجِل وباؾم وػاعة الخاعحُت وٚحرَا ال٨ثحر مً الخهغٍداث ؤلاٖالمُت الهاصعة ًٖ اإلااؾؿاث
ؤلاٖالمُت ؤلاؾغاثُلُت ٦مهاصع ؤولُت للبدث ٢بل الخغب وفي ؤزىائها وبٗضَا باإلياٞت بلى اإلاهاصع الثاهىٍت مً
صخ ٠ومجالث و٦خب ؾاٖض الباخث في فهم وجدلُل العملُاث الىفعُت ؤلاظشائُلُت وطلٖ ٪لى الىدى آلاحي:
أ .الجبهت الذاخلُت ؤلاظشائُلُتَ :ضٞذ الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت اإلاىحــه للجبهت الضازلُت ؤلاؾغاثُلُـت بلى
ع ٘ٞمٗىىٍاث ؤلاؾغاثُلُحن واخخىث َظٍ الٗملُاث ٖلى حملـت مً البىــىص مجها:
 ل٣ض ٢امذ بؾغاثُل بٗملُت الغنام اإلاهبىب بٗض مٗاهاة ٦بحرة مً الهجماث ؤلاعَابُت اإلاىٟظة مً ٢بل
خغ٦ت خماؽ ونىاعٍسها الاؾخٟؼاػٍت اإلااطًت للجِل ؤلاؾغاثُلي واإلاضهُحن ؤلاؾغاثُلُحن.
 بن الخـغب ٖلـى ٚـؼة ؾخ٣خهغ ٖلى خغ٦ـت خماؽ ولِـ ٖلى ُ٢إ ٚؼة.
ً
 جغ٦ؼ الٗملُت الٗؿ٨غٍت ٖلى ٚؼة ٖلى ألاَضا ٝالتي حؿاٖض خماؽ في بلخا ١ألاطي باإلؾغاثُلُحن حِكا
ومضهُحن.
 ؤلخ٣ذ نىاعٍش خماؽ ألاطي ال٨بُـغ في ؤعواح ؤلاؾغاثُلُحن وممخل٩اتهم.
 بؾغاثـُل صولـت ٢ىٍـت جضا ًٖ ٘ٞمىاَىحها وحؿعى لخإمحن الخماًـت لهم وؤن حِل الضٞإ ؤلاؾغاثُلي ٢ـاصع
ٖلى جإمحن الخماًت إلاىاَىُه.
 بؾغاثُل صولـت جدترم اإلاضهُحن ،لظا ٞةجها جدظعَم مً الابخٗاص ًٖ مىا ٘٢ال٣خا ٫ألن ؾالمت اإلاىاَىحن ؤمغ
مهم باليؿبت إلؾغاثُل.
 جإؾ ٠بؾغاثُل ل٣ٟضان خُاة بٌٗ اإلاىاَىحن ألابغٍاء.
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 جداو ٫بؾغاثُل ج٣ضًم الغٖاًت الُبُت والصخُت الالػمت للمضهُحن الجغحى الٟلؿُُيُحن والىنى ٫لهم
بإي َغٍ٣ت.
 ل٣ض حٗامل الجىىص ؤلاؾغاثُلُىن م٘ اإلاضهُحن الٟلؿُُيُحن َب٣ا لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي واجٟاُ٢ت حىُ٠
الغابٗت.
ً
 ل٣ض اؾتهضٞذ الٗملُت الٗؿ٨غٍت ؤلاؾغاثُلُت ؤَضاٞا خ٣ُ٣ت لخماؽ ألجها جمثل تهضًضا لجىىب بؾغاثُل.
 بن الهض ٝالغثِـ للخغب ٖلى ٚؼة َى جإمحن الخماًت الالػمت إلؾغاثُل يض هجماث خماؽ الهاعوزُت.
باإلياٞت بلـى ما ؾب ٤وحـه عثِـ الىػعاء ؤلاؾغاثُلي( ؤحهىص ؤوإلاغث ) ؾلؿلت مً الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت
ً
ً
الكاملت واإلاىحــه بلى حمُ٘ ٞئاث اإلاجخم٘ ؤلاؾغاثُليً :
وؿاء وعحاال وؤَٟاال و٢اصة ؤخؼاب و٢اصة عؤي و٢اصة الجِل
وحىىص ،مً ؤحل جىخُض الهٟى ٝوحٗبئتهم ل٨ؿب اإلاٗغ٦ت ٖلى ٚؼة و٢ض اقخملذ َظٍ الٗملُاث الىٟؿُت ٖلى
البىىص الضٖاثُت آلاجُت:
 بن مئاث آلاال ٝمً اإلاىاَىحن ؤلاؾغاثُلُحن ؤنبدىا ٌٗاهىن مىظ هدى ؾب٘ ؾىىاث مً ٖملُاث بَال١
ال٣ظاث ٠الهاعوزُت.
٢ ىبلذ الغٚبت ؤلاؾغاثُلُت في التهضثت باإلعَاب الٗكىاجي.
 بن خُاة مىاَىِىا لِؿذ مؿدباخت.
 بهىا ال هخدمـ لل٣خا ٫ل٨ىىا ال هسكاٍ.
 ل٣ض ناص ١اإلاجلـ الىػاعي اإلاهٛغ للكاون ألامىُت باإلحمإ ٖلى الٗملُت زال ٫حلؿخه ألاعبٗاء اإلااضخي
وٖىضما تهُإث الٓغو٢ ٝغعها بَال٢ها.
 بن الٗملُت في ُ٢إ ٚؼة تهض ٝفي اإلا٣ام ألاو ٫بلى جدؿحن الىا ٘٢ألامجي الظي ٌِٗكه ؾ٩ان حىىب البالص.
 ل٣ض اؾدثمغها ال٨ثحر للخإَب لهظٍ اإلاىاحهت ؾىاء ،مً خُث جدهحن اإلاىاػ ٫واإلااؾؿاث وجغُ٦ب ؤحهؼة
ؤلاهظاع اإلاب٨غ وتهُئت الجبهت الضازلُت.
 بهىا ؾجرااي اخخُاحاث ؾ٩ان ٚؼة وه٣ىم ب٩ل الجهىص اإلاُلىبت إلاى٘ وكىء ؤػمت بوؿاهُت جث٣ل خُاة
الؿ٩ان َىا.٥
 بهجي ؤهاقض الجمهىع ؤلاؾغاثُلي بإؾغٍ بااللخٟا ٝخىٖ ٫ملُت حِل الضٞإ
َ ىا ٥جىا ٤ٞوَجي ٖغٌٍ لخُٛحر ألاويإ في حىىب البالص.
 بن الخ٩ىمت ب٩ل ؤًٖائها وممثلي ألاخؼاب اإلاكاع٦ت ٞحها ؾخمىذ الضواثغ ألامىُت ؤي مهلت مُلىبت إلهجاػ
ُ
اإلاهمت التي ٧لٟذ بها.
 ؤوص ج٣ضًم الك٨غ لغثِـ ؤع٧ان حِل الضٞإ الججراٚ( ٫ابي ؤق٨ىاػي) وحمُ٘ حىىص حِل الضٞإ،
ولغثِـ حهاػ ألامً الٗام (ًىٞا ٫صٌؿ٨حن) وحمُ٘ م٣اجلي الجهاػ ٖلى ما ؤبضوٍ مً شجاٖت وٖؼٍمت
وحغؤة.
ب .كُـادة خماط عىاـشَا ومإٍذَاَ :ضٞذ الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت اإلاىحــه لُ٣ـاصة خمـاؽ وماٍضوَا
بلى مـا ًلـي:
 بن زالض مكٗل ً٣امغ بالًُ٣ت الٟلؿُُيُت وَٗمل ٖلى جًلُل٨م بك٩ل مؿخمغ.
 بن ٢اصج٨م ؤعؾلى٦م للمىث والهال ٥وَغبىا وجسلىا ٖى٨م بٗض ؤن ؤعؾلى٦م بلى اإلاىث.
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 ال ًىحض ؤمام٨م ؾىي زُاع الاؾدؿالم ؤو اإلاىث.
 هدً ٢اصعون ٖلى الىنى ٫بلُ٨م في ٧ل م٩ان حٗخ٣ضون ؤه٨م ؾخ٩ىهىن ُٞه بمإمً.
 ؤهخم لؿخم بال مغجؼ٢ت.
 حٗلمىن ؤهه جم بعؾال٨م للمىث ،أله٨م ال جمخل٩ىن الٗخاص والخضعٍب ال٩ا.ٝ
 ؤمامٞ ٪غنت ٢بل اإلاىث هي الهغب.
 جسلىا ًٖ الؿالح واؾدؿلمىا.
 ؤهخم في ؾاخت اإلاىث ،وُ٢اصج٨م مسخبئت بُٗضة ٖى٨م.
 صمائ٦م ججز ،ٝو٢اصج٨م ال ٌٗلمىن ٖى٨م قِئا ٖلى ؤعى الىا.٘٢
 هضٖى٦م بإن جتر٧ىا الؿالح ،وؤن ال جداعبىا الجِل الظي ال ً٣هغ ،وحٗىصوا ؤصعاح٨م َاإلاا ؤه٨م
حؿخُُٗىن طل.٪
 خُاج٨م زمُىت ،وؤزمً مً الهض ٝالظي ج٣اجلىن مً ؤحله.
ُ٢ اصج٨م جماعؽ ٖلُ٨م الخضإ والخًلُل.
ً جب ٖلى ٧ل خ٩ىمت ؤن جدمي مىاَىحها مً التهضًضاث التي جتهضص خُاتهم الُىمُت ٞمثال ال حؿخُُ٘ ؤي
صولت ؤن جغي مضجها ضخاًا بعَاب ًىمي ٞةؾغاثُل لِؿذ اؾخثىاء مً طل.٪
ج .ظيان كطاع غضةَ :ضٞذ الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت اإلاىحــه بلى ؾ٩ان ُ٢إ ٚؼة بلى مـا ًلـي:
 ؤٖملىا ٖلى جىُٟظ حٗلُماث حِل الضٞإ ؤلاؾغاثُلي.
٢ ىاث حِل ا٫ص ٞإ ؤلاؾغاثُلي ال حٗمل يض ُ٢إ ٚؼة ،ول٨جها حؿتهض ٝخغ٦ت خماؽ الخسغٍبُت.
 بن ؾلى ٥خغ٦ت خماؽ ؾُجلب ل٨م الىٍل.
 بن خماؽ ج٣ىم بمماعؾاث جسغٍبُت ؾخضٗٞىن ؤهخم زمجها.
 امخىٗىا ًٖ مؿاٖضة ال٣اثمحن باألٖما ٫الخسغٍبُت.
ً جب ٖضم مؿاٖضة ٖىانغ خماؽ.
 خغ٦ت خماؽ يض اػصَاع ُ٢إ ٚـؼة.
 حِل الضٞإ ؤلاؾغاثُلي ًضا ًٖ ٘ٞمىاَجي صولـت بؾغاثُل.
 بن ٢ىاث حِل الضٞإ ؤلاؾغاثُلي ال حٗمل يض ؾ٩ان ُ٢إ ٚؼة وبهما يض ٖىانغ خماؽ.
 ال حؿمدىا لٗىانغ خماؽ باؾخسضام٨م ٦ضعوٕ بكغٍت وٍسخبئىن زل٨ٟم.
 خماؽ جدمي الىًَ والىًَ ضخُت خماؽ.
 مً ؤحل ؾالمخ٨م هدظع٦م بٗضم الا٢تراب مً ؤما ً٦الخغب وال٣ه.٠
 ؾاٖضوها ليؿاٖض٦م ،وجسلُه٨م مً خماؽ ،والِٗل بؿالم مً صوجهم.
 ل٣ـض ٧ان َضٖ ٝملُت الغنام اإلاهبىب َى و ٠٢الهجماث الٟلؿُُيُت ٖلى اإلاضهُحن ؤلاؾغاثُلُحن ألهه
ال ًم ً٨ألي صولت بال ؤن جغص ٖلى َظا ؤلاعَاب ال٣اجل.
 بن ٖملُت الغنام اإلاهبىب ما هي بال ٖملُت مدضوصة تهض ٝبلى بل٣اء ال٣بٌ ٖلى ؤلاعَابُحن ،و٢خلهم
،ومهاصعة ؤؾلختهم ٚحر اإلاغزهت ،وجضمحر مهاو٘ ال٣ىابل الخابٗت لهم.
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) F-16ألامغٍُ٨ت الهى٘ لًغب ألاَضاٝ
 بن ؾبب اؾخسضام ال٣ىاث ؤلاؾغاثُلُت الُاثغة اإلا٣اجلت(
ؤلاعَابُتَ ،ى اجساط بحغاءاث يض ؤَضا ٝمدضصة ،مً ؤحل عصٕ الٗى ٠الٟلؿُُجي,ؤو وٟ٢ه ؤو ألجها ؤ٦ثر
ص٢ت مً الُاثغاث ألازغي مما ً٣لل مً حجم الخؿاثغ.
د .عملُاث هفعُت مىحـت ئلى أصحاب اللشاس في العالم٢ :امذ وػٍغة الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت( حؿٟي لٟجي)
بخىحُه خملت بٖالمُت هٟؿُت ألصخاب ال٣غاع في الٗالم – ال ؾُما  -مجلـ ألامً الضولي لخبرًغ الخغب ٖلى
ٚؼة ،وبْهاع خماؽ بإجها مىٓمت بعَابُت والخإُ٦ض ٖلى ٢ىة بؾغاثُل في الضٞإ ًٖ هٟؿها يض ؤلاعَاب م٘
التر٦حز ٖلى اإلاؿاٖضاث ؤلاوؿاهُت بلى ٚؼة و٦مُتها مً ؤحل ٦ؿب الخٗاَ ٠الضولي م٘ الٗضو ؤلاؾغاثُلي
وبصاهت خماؽ.
ً
ً
وفي ٢ 2008/12/28الذ (لٟجي) في ماجمغَا الصخٟي لثماهحن ؾٟحرا ؤحىبُا انُدبتهم الى ؾضًغوث ،والظي
ٖ٣ض في مغ٦ؼ ؾضًغوث الاٖالمي وجىاو ٫الٗملُت ؤلاؾغاثُلُت في ٚؼة  " :بن خماؽ جماعؽ ٧ل ّ
٢ىتها للمـ
ّ
باإلاضهُحن في خحن حٗمل بؾغاثُل ٖلى ج٣لُو ٖضص ؤلاناباث في نٟى ٝاإلاضهُحن الٟلؿُُيُحن ...جدلُىا
بًبِ الىٟـ في الى٢ذ الظي ٢امذ ُٞه خماؽ بسغ ١التهضثت بك٩ل ًىمي َُلت ؾخت ؤقهغ....خماؽ هي
التي ّ
جخدمل اإلاؿاولُت ،هي التي جد٨م ،والتي ّ
حٗغى ؾ٩ان ٚؼة للخُغ " ( Israel Mounts PR Campaign to
.) blame Hamas for Gaza Destruction. Toni O.Loughtin. www.guardian.co.uk/word 7/1/2009
مـا مذي هجاح أو فؽل ؤلاظتراجُجُت الىفعُت ؤلاظشائُلُت في جدلُم ألاَذاف اليلُت للحشب على غضة  2008؟
بٗض اهتهاء الخغب ٖلى ٚؼة وجُُ٣م مجغٍاث ألاخضار وصوع الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في الخغب ٖلى ٚؼة ًدبحن
ما ًلي:
 لم ج ً٨اؾخجابت الٟلؿُُيُحن ؾىاء ٧اهىا مضهُحن ؤو ٖؿ٨غٍحن للخملت ؤلاٖالمُت ؤلاؾغاثُلُت اًجابُت بؿبب٢ىاٖتهم بإن الخغب ؤلاؾغاثُلُت ٖلى ٚؼة تهض ٝبلى الً٣اء ٖلى خغ٦ت اإلا٣اومت ؤلاؾالمُت خماؽ وؤن ما ؤٖلً
ٖىه مً ؤَضاٚ ٝحر وا٢عي في الخ٣ُ٣ت.
 ) 2008والٗالم ؤحم٘ بالخًلُل ،و
 احؿمذ الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في الخغب ٖلى ٚؼة ٖام(الخدغٍ ،٠والخل ٤ُٟوال٨ظب والترَُب والاؾخًٗا ٝوالاٖخماص ٖلى ؤهها ٝالخ٣اث ٤لخًلُل الغؤي الٗام
ؤلاؾغاثُلي اإلادلي والٗغبي وؤلاؾالمي بًغوعة خؿم اإلاٗغ٦ت م٘ اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت ،وبالخالي لم جىجر
الٗملُاث الىٟؿُت في بيٗا٢ ٝاصة اإلا٣اومت.
 ٞكلذ الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في الخإزحر ٖلى ُ٢اصة خماؽ وٖىانغٍ خُث لم ٌؿدؿلم ؤخض مًالٗؿ٨غٍحن اإلاضاٗٞحن ًٖ ٚؼة ٦ما ٞكلذ الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في حٛحر مٗلىماث واججاَاث
وٖىاَ ٠وؾلى ٥الؿ٩ان في ُ٢إ ٚؼة ٩ٞلهم ٧اهىا ٖلى ٢لب عحل واخض في الضٞإ ًٖ ٚؼة.
 ل٣ض عبدذ بؾغاثُل مٗغ٦ت الغؤي الٗام الاؾغاثُلي ٞللمغة ألاولى ً ٠٣اإلاضهُىن والٗؿ٨غٍىن و الؿُاؾُىنً
ً
وؤخؼاب اإلاٗاعيت نٟا واخضا يض ٚؼة ألهه جم الؿُُغة ٖلى مهاصع اإلاٗلىماث ومدخىاَا ووؾاثلها وج٩لمذ
بهىث واخض وبالخالي خُٓذ بث٣ت الغؤي الٗام الاؾغاثُلي خُث وٟ٢ذ ٧ل بؾغاثُل مىخضة يض ٚؼة خُث
ؤنبدذ وؾاثل ؤلاٖالم ؤلاؾغاثُلُت اإلاضهُت والٗؿ٨غٍت الىاَ ٤الغؾمي باؾم الخ٩ىمت ؤلاؾغاثُلُت مما م٨جها
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مً جًلُل الغؤي الٗام ؤلاؾغاثُلي خى ٫ألاَضا ٝال٩لُت للمٗغ٦ت ،لظل ٪جم٨ىذ ال٣ىاث ؤلاؾغاثُلُت مً
اخخ٩اع اإلاٗلىماث خى ٫الخغب.
الخالـ ــت:
جىنلذ الضعاؾـت بلى مجمىٖت مً الىخاثج الهامت مجها:







ل٣ض اؾخسضمذ الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في الخغب ٖلى ٚؼة ال٩لمت اإلاىُى٢ت واإلا٨خىبت والهىعة والغمؼ
لخًلُل الغؤي الٗام اإلادلي ( ؤلاؾغاثُلي ) والٗالمي لخبحن للٗالم ؤحم٘ بإجها جضا ًٖ ٘ٞهٟؿها مً زُغ خماؽ
َظا مً حهت ومً حهت ؤزغي اؾخسضمذ الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت ٢بل الخغب وفي ؤزىائها ٦ؿالح
ج٨خُ٩ي حٗؼٍؼي و ٢خالي واؾتراجُجي زضمت لؤلَضا ٝالىَىُت ؤلاؾغاثُلُت وال ػالث الٗلمُاث الىٟؿُت
ؤلاؾغاثُلُت مؿخمغة ٖلى ق٩ل تهضًضاث بةٖاصة الخغب مـغة ؤزغي.
٢ام ٖلى جسُُِ وجىُٟظ الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في مٗغ٦ت الغنام اإلاهبىب حِل بٖالمي ال ً٣ل
ؤَمُت ًٖ الجِل في اإلاٗغ٦ت خُث ٢ام ٖلحها ٖضص مً الخبراء الٗؿ٨غٍىن والؿُاؾُىن وؤلاٖالمُىن
وألا٧اصًمُىن بُٛت جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالىَىُت إلؾغاثُل وجضمحر مٗىىٍاث الٗضو ( الٟلؿُُيُحن ) مضهُحن
وٖؿ٨غٍحن.
جمثل الهض ٝالغثِـ للٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في الخغب ٖلى ٚؼة في الؿُُغة ٖلى اإلاٗلىماث ومجغٍاث
ألاخضار في اإلاٗغ٦ت بُغٍ٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة مً ؤحل جد ٤ُ٣الخٟى ١ؤلاٖالمي واإلاٗلىماحي ٖلى الٗضو
ً
ً
ً
ً
ومهاصعة ٢غاعٍ ومً زم َؼٍمخه ؾُاؾُا وٖؿ٨غٍا وصبلىماؾُا وا٢خهاصًا.
جمخاػ الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت بك٩ل ٖام وفي خغبها ٖلى ٚؼة بك٩ل زام بغؾم نىعة همُُت ًٖ
الٟلؿُُيُحن بإجهم بعَابُىن ومجغمىن خُث اٖخاصث اإلاا٦ىت ؤلاٖالمُت ؤلاؾغاثُلُت ٖلى وكغ الهىعة
الىمُُت آلاجُت ًٖ الهغإ ؤلاؾغاثُلي الٟلؿُُجي:

الجذوٌ سكم ً .5بحن الفىسة الىمطُت التي ًفىسَا ؤلاعالم ؤلاظشائُلي ججاٍ الفشاع ؤلاظشائُلي الفلعطُني

ؤلاؾغاثُلُ ــىن

الٟلؿُُيُـ ــىن
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مٗخـ ــضون

مضا ٗٞـ ــىن

ص٦خاج ــىعٍىن

صًم٣غاَُـ ــىن

بعَابُ ــىن

ضخ ــاًا بعَ ــاب

مخُغ ٞــىن

مٗخضل ـ ــىن

اهخداعٍ ــىن

ضخاً ــا الٗملُــاث الاهخداعٍــت

ال ٌٗترٞىن بد ٤بؾغاثُل في الىحـىص

ًداعب ــىن مــً ؤح ــل الب ٣ــاء

ً٣خلىن ألاَ ٟـ ــا ٫واليؿاء

ًدترمىن خ٣ى ١ؤلاوؿان بٗضم الاٖخضاء ٖلى الُٟل
واإلاغؤة

ؤٖـ ــضاء الؿ ــالم

ًدترمىن الؿالم

ألاَٟا ٫ؤلاؾغاثُلُىن ًخٗلمىن ُ٢م الؿالم
ألاَٟا ٫الٟلؿُُيُىن ًخٗلمىن ٦غاَُت
الحهىص والخى ١ل٣خلهم وٖضم الاٖترا ٝبد٣هم والضًم٣غاَُت والدؿامذ وج٣ضٌـ الخُاة والخٗضصًت
والاهٟخاح
في الىحىص
 اٖخمضث الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت ٖلى مجمىٖت مً ألاق٩ا ٫وألاؾالُب مجها خملت اإلايكىعاث
ؤلاؾغاثُلُت والتي جمحزث باإلابالٛت في عؾم نىعة خماؽ صون ال٨خاثب ألازغي مما ٌٗجي ؤن َض ٝالخملت
الغثِـ َى الً٣اء ٖلى خغ٦ت اإلا٣اومت ؤلاؾالمُت خماؽ.
٢اثمت اإلاغاح٘ باللٛت الٗغبُت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

(الضلُل اإلاُضاوي للٗملُاث الىٟؿُت ألامغٍُ٨ت.)1987،
ؤبى ٖغ٢ىب ،ببغاَُم (  .)2011الاجها ٫ؤلاوؿاوي وصوعٍ غي الخٟاٖل الاحخمااي  ،صاع مجضالوي لليكغ
والخىػَ٘ ٖ ،مان  ،ألاعصن.
ؤبى ٖغ٢ىب ،ببغاَُم (  .)2013الخغب الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت ٖلى ألاعاضخي اللبىاهُت في خغب ٖام ، 2006
مجلت صعاؾاث ؾلؿلت الٗلىم الاحخماُٖت وؤلاوؿاهُت  ،اإلاجلض  ، 40الٗضص  ، 3الجامٗت ألاعصهُت ٖ ،مان ،
ألاعصن  ،م  – 600م.621
ؤبى ٖغ٢ىب ،ببغاَُم  ،والُٗاوي ،ؾلُمان (  .)1992معجم مهُلخاث الخغب الىٟؿُت  ،صاع مجضالوي
لليكغ والخىػَ٘ ٖ ،مان  ،ألاعصن.
ؤبى ٖغ٢ىب ،ببغاَُم ،والخضام ،خمؼة (  .)2013الٗملُاث الىٟؿُت ؤلاؾغاثُلُت في مٗغ٦ت ال٨غامت  ،مجلت
صعاؾاث ؾلؿلت الٗلىم الاحخماُٖت وؤلاوؿاهُت  ،اإلاجلض  ، 40الٗضص  ، 3الجامٗت ألاعصهُت ٖ ،مان  ،ألاعصن ،
م .638 – 628
التهامي ،مسخاع( .)1974جدلُل مًمىن الضٖاًت في الىٓغٍت والخُبُ ،٤صاع اإلاٗاع ، ٝال٣اَغة  ،مهغ.
حجاب ،دمحم مىحر( .)2005الخغب الىٟؿُت ،صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘ ،ال٣اَغة ،مهغ.
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 عؾالت ماحؿخحر،1991 – 1990  في خغب١ُت ٖلى الٗغا٨ٍؿُت ألامغٟ الخغب الى.)2008 (  خمؼة، الخضام.8
. ألاعصن، ٖمان، الجامٗت ألاعصهُت،حر ميكىعةٚ
لؿُحنٞ اومت في٣ؿُت يض الضٖىة واإلاٟ وؾاثل ؤلاٖالم الههُىوي والخغب الى.) 2005 (  ٖباؽ، زًغ.9
،ًً الض٫لُت ؤنى٧ ،2  اإلاجلض، ببغٍل17 – 16 ،حراث الٗهغٛ ماجمغ الضٖىة ؤلاؾالمُت ومخ،والخهضي لها
.لؿُحنٞ ،ؼةٚ – الجامٗت ؤلاؾالمُت
ؼ٦ مغ،176  الٗضص، الؿُاؾت الضولُت،ؼةٚ  بؾغاثُل وبصاعة بٖالم الخغب ٖلى.)2009 (  ؤخمض، الؿمان.10
. مهغ،اَغة٣ ال،َ٘ألاَغام لليكغ والخىػ
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. ت بٗملُت الغنام اإلاهبىب٣الاصٖاءاث و اإلاىايُ٘ الغثِؿُت اإلاخٗل
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