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 عىىد عبذ الرحمن.د
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مبادرة الحزام والطريم الصيىيت وأثرها على جطىر العالكاث الاكخصادًت الصيىيت – العربيت
China’s belt and road initiative and its impact on the development of
China-Arab economic relations

 عىىد عبذ الرحمن الحباشىت الجامعت الهاشميت.د
: امللخص
تهضف الضعاؾت بشيل عةِس ي الى جدلُل صوع مباصعة الخؼام والؿغٍم هأخض اإلاشاعَو الطِىُت الهمالكت التي ؾغختها الطحن لخهؼٍؼ نالكاتها الضولُت
 وانخمضث الضعاؾت، لظا ؾدؿلـ الضعاؾت الػىء نلى جؿىع الهالكاث الهغبُت الطِىُت في غىء مباصعة الخؼام والؿغٍم،ومنها نالكاتها مو الضوٌ الهغبُت
ً ً
 وكض بُيذ الضعاؾت أن مباصعة الخؼام والؿغٍم شيلذ صافها كىٍا لخهؼٍؼ الهالكاث قالكخطاصًت،نلى اإلاىهج الىضفي الخدلُلي في مهالجت مىغىم الضعاؾت
ً
ً
 وأن اإلاإؾؿاث الطِىُت كض خللذ جلضما ملخىقا في مشغوناث البيُت الخدخُت الغةِؿُت إلاباصعة "الخؼام، الهغبُت-وقالؾدثماعٍت للهالكاث الطِىُت
 وئوشاء مىطت، وجأؾِـ زماهُت فغوم له في الضوٌ الهغبُت، الهغبي لخباصٌ وهلل الخىىىلىحُا- وجمثل طلً ببىاء اإلاغهؼ الطُني:والؿغٍم" في الضوٌ الهغبُت
 وجىص ي الضعاؾت باالؾخفاصة مً جؿىع اللىة قالكخطاصًت الطِىُت وهفىطَا الؿُاس ي في،زضماث اإلاهلىماث اإلاخياملت الطِىُت الهغبُت لىلل الخىىىلىحُا
. زاضت في ؾُاؾاث الىكام الضولي ججاٍ الشغق ألاوؾـ،جحجُم اججاَاث الهُمىت في الؿُاؾت ألامغٍىُت اإلاهاضغة
. الضوٌ الهغبُت، الطحن، الهالكاث قالكخطاصًت،مباصعة الخؼام والؿغٍم: الكلماث الذالت
Abstract
The study mainly aims to analyze the role of the Belt and Road Initiative as one of the giant
Chinese projects proposed by China to strengthen its international relations, including its relations
with Arab countries, so the study will shed light on the development of Arab-Chinese relations
according to Belt and Road Initiative, and the study relied on the descriptive and analytical approach
in dealing with the topic The study, the study showed that the Belt and Road Initiative constituted a
strong impetus to enhance economic and investment relations for Chinese-Arab relations, and that
Chinese institutions have made remarkable progress in the major infrastructure projects of the "Belt
and Road" initiative in the Arab countries: This was represented by building the China-Arab Center
for Exchanging Technology transfer, the establishment of eight branches in the Arab countries, and
the establishment of a Chinese-Arab integrated information services platform for technology
transfer. The study recommends that we take advantage of the development of Chinese economic
power and its political influence in curbing the dominance trends in contemporary American
politics, especially in the international system’s policies towards the Middle East.
Key words: Belt and Road Initiative, economic relations, China, Arab countries.
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ملذمت:
جلىم مباصعة الخؼام والؿغٍم الطِىُت نلى أؾاؽ جؿىٍغ الهالكاث قالكخطاصًت الطِىُت – الضولُت ،وحؿعى
الطحن لؼٍاصة حجم الخجاعة الثىاةُت بُنها وبحن صوٌ الهالم لخيخلل مً  240ملُاع صوالع في الهام  2013ئلى  600ملُاع
صوالع في نام  ،2025وػٍاصة حجم قالؾدثماعاث الطِىُت غحر اإلاالُت في الضوٌ الهغبُت مً  10ملُاعاث صوالع في الهام
 2013ئلى أهثر مً  60ملُاع صوالع نام  ،2025وحهؼٍؼ ئكامت مىؿلت للخجاعة الخغة بحن الطحن وصوٌ مجلـ الخهاون
الخلُجي ،وػٍاصة حجم مشاعهت الضوٌ الهغبُت في البىً آلاؾُىي لالؾدثماع في مجاٌ البيُت الخدخُت( ،)1وفي اإلاجاٌ
الثلافي كامذ الطحن بدىكُم ػٍاعاث مخباصلت بحن ( )10آالف فىان ضُني ونغبي ،وجؿىع وجضنم الخهاون بحن ()200
مإؾؿت زلافُت ضِىُت ونغبُت ،وواهذ الخيىمت الطِىُت كض أضضعث في  28آطاع نام  2015عؤٍتها للمشغوم اإلاشترن
الخاص ببىاء ؾغٍم الخغٍغ والخؼام قالكخطاصي وؾغٍم الخغٍغ البدغي لللغن الىاخض والهشغًٍ ،وبدؿب جلً الغؤٍت،
ؾحربـ َظا الخؼام الطحن بالخلُج الهغبي والبدغ ألابُؼ اإلاخىؾـ نبر آؾُا الىؾؿى وغغب آؾُا ،وكض ضمم ؾغٍم
ً
الخغٍغ البدغي لُىؿلم مً الؿاخل الطُني وضىال ئلى أوعوبا ،نبر بدغ حىىب الطحن واإلادُـ الهىضي ،وَظا ٌهني أن
حؼءا ًّ
الشغق ألاوؾـ لِـ ً
َاما مً اإلاشغوم وخؿب ،بل َى له صوع مدىعي في هجاح اإلاشغوم(.)2
ً
وحشيل مباصعة الخؼام والؿغٍم مضزال الؾتراجُجُت الطحن لضمج قالكخطاص الطُني باالكخطاص الهالمي،
وحهخمض الطحن نلى اإلاباصعة في عبـ كاعاث الهالم بشبىت مً ؾغق الىلل بهضف حهؼٍؼ الخهاون الخجاعي وقالكخطاصي
بحن الطحن وصوٌ الهالم ،وكض ؾغح الغةِـ الطُني (ش ي ححن بِىغ) في نام  ،2013مباصعجحن اكخطاصًخحن هبرجحن َما
ً
“الخؼام قالكخطاصي لؿغٍم الخغٍغ“و "ؾغٍم الخغٍغ البدغي لللغن الخاصي والهشغًٍ” ،وأضبذ ٌشاع ئلى اإلاباصعجحن مها
باؾم “مباصعة الخؼام والؿغٍم” ،وحشمل اإلاباصعة الضوٌ التي وان ًمغ بها ؾغٍم الخغٍغ اللضًم ،الظي وان في خلُلت
ألامغ نباعة نً مجمىنت مسخلؿت مً الؿغق والؿىً الخضًضًت واإلامغاث التي ؾهلذ الخباصٌ قالكخطاصي والثلافي في
أهداء أوعاؾُا ،ومً اإلاسؿـ أن حشمل مباصعة الخؼام والؿغٍم كاعاث آؾُا وأوعوبا وئفغٍلُا ،وأن جغبـ مجمىنت
ً
هبحرة ومخباًىت مً قالكخطاصاث الغىُت اليشؿت اكخطاصًا ،ئلى جلً الفلحرة التي لضيها امياهاث َاةلت لخدلُم الخىمُت
قالكخطاصًت(.)3
مشكلت الذراست:جدخاج الهالكاث الهغبُت الطِىُت ئلى جؿىٍغ شامل في اإلاجاالث الؿُاؾُت وقالكخطاصًت والهلمُت
ً
والثلافُت والخلىُت ،وأًػا الخباصٌ نلى اإلاؿخىٍحن الغؾمي والشهبي ،وػٍاصة فغص الخهاون اإلاشترن لخضزل الهالكاث
ً
بحن الطحن والضوٌ الهغبُت مغخلت همى حضًضة جىهىـ ئًجابا نلى مطالح الؿغفحن وجسضم اللػاًا الهغبُت الىبري،

( )1جيان ،وانغ ،العالقات الصينية-الشرق أوسطية من منظور الحزام والطريق ،الدوحة :مركز اجلزيرة للدراسات ،2017 ،ص.3
( )2سالم ،أمحد ،العالقات العربية -الصينية يف إطار احلزام والطريق ،نقال عن الرابط.2018 ،www.chinatoday.com :

( )3براساد ،إسوار .الطريق إلى التأثير الصين تتبع منهجاً متعدد ال مسارات لتعزيز دورها في وضع جدول األعمال الدولي االقتصادي والسياسي العالمي ،صندوق النقد الدويل،2017 .
ص.25
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ً
وزطىضا اللػُت الفلؿؿُيُت ،ونلُت جىاكش الضعاؾت اإلاشيلت اإلاؿغوخت مً زالٌ الدؿاؤٌ الخالي :ما مؿخىي جأزحر
مباصعة الخؼام والؿغٍم نلى الهالكاث قالكخطاصًت الطِىُت – الهغبُت.
أهميت البحث :حؿعى الطحن لخغحر همـ قالكخطاص الضولي الظي تهمحن نلى مفاضله الىالًاث اإلاخدضة ئلى همـ ٌهخمض
نلى الخهضصًت في ئصاعة َظا قالكخطاص مً زالٌ حهضص الخىخالث قالكخطاصًت والفىانل الضولُت ،ومً قالؾتراجُجُاث
التي ؾغختها الطحن لخهؼٍؼ الخهاون قالكخطاصي والخجاعي الضولي ،مباصعة الخؼام والؿغٍم التي حهمل نلى نضة مؿاعاث
بغٍت وبدغٍت وختى عكمُت ،لخلم هكام بضًل للهىإلات الغغبُت وؾغٍلت ئصاعة قالكخطاص الضولي ،وحهؼٍؼ وجىثُف الخهاون
ً
ً
بحن كاعاث الهالم ،وكض خللذ الطحن ازتراكا هبحرا في مىؿلت الشغق ألاوؾـ وشماٌ ئفغٍلُا مً زالٌ مباصعة
الخؼام والؿغٍم ،بحن أن َظٍ قالزتراكاث لم جخمىً ختى آلان مً جغؾُش نالكاتها الؿُاؾُت وقالكخطاصًت وألامىُت في
ً
اإلاىؿلت بشيل ًمىً الظَاب به ئلى مؿخىي بهُض ،وفلا للخدغواث الطِىُت الخثِثت ،فان الطحن ؾخىاضل الخىؾو في
ً
عوابؿها باإلاىؿلت بلطض جغؾُسها في الؿىىاث اإلالبلت هكغا ألَمُت اإلاىؿلت لها مً مىكىعَا قالؾتراجُجي ،وحشيل
اإلاباصعة حجغ الؼاوٍت لالؾتراجُجُت الطِىُت الجضًضة والهاصفت الى جدلُم الخلم الطُني ،فهظٍ الضعاؾت ؾترهؼ نلى
أَضاف الطحن مً ؾغح اإلاباصعة ،والخدضًاث التي جىاحهها مً جىفُظ اإلاباصعة ونلى عاؾها الضوٌ الىبري.
أهذاف الذراست :تهضف الضعاؾت بشيل عةِس ي الى جدلُل صوع مباصعة الخؼام والؿغٍم هأخض اإلاشاعَو الطِىُت
الهمالكت التي ؾغختها الطحن لخهؼٍؼ نالكاتها الضولُت ومنها نالكاتها مو الضوٌ الهغبُت ،لظا ؾدؿلـ الضعاؾت الػىء
نلى جؿىع الهالكاث قالكخطاصًت الهغبُت الطِىُت في غىء مباصعة الخؼام والؿغٍم.
فرضيت الذراست :حؿعى الضعاؾت للخدلم مً صخت الفغغُت الخالُت:ولما ػاصث أَمُت اإلاباصعة الطِىُت وأَضافها فان
جىفُظَا نلى أعع الىاكو ًخؿلب مىاحهت الخدضًاث التي جىاحهها ،وأن الطحن جىقف كضعتها الىبحرة في قالؾدثماع
ومىذ اللغوع للضوٌ اإلاشترهت مهها إلهجاػ البنى الخدخُت في الضوٌ الهغبُت بما ٌهؼػ هفىطَا في اإلاىؿلت الهغبُت.
مىهج الذراست:انخمضث الضعاؾت نلى اإلاىهج الىضفي الخدلُلي ألهه اإلاىهج الظي ًىاؾب مىغىم الضعاؾت ،واإلاىهج
الىضفي الخدلُلي ٌهخمض نلى صعاؾت الكاَغة مً زالٌ الهالكاث بحن مخغحراتها والهىامل اإلاإزغة ،وٍكهغ اؾخسضام َظا
اإلاىهج في الضعاؾت مً زالٌ جدلُل مباصعة الخؼام والؿغٍم والهالكاث الهغبُت الطِىُت.

مصطلحاث الذراست:
ً
ً
مبادرة الحزم والطري :هي مباصعة أؾللها الغةِـ الطُني "ش ي ححن بِىج" في نام  2013وحهض مشغونا اؾتراجُجُا
ً
شامال ؾىٍل ألاحل ،يهضف ئلى عبـ الطحن بجىىب شغق آؾُا ووؾـ آؾُا والشغق ألاوؾـ وأوعوبا وئفغٍلُا مً
زالٌ ؾغٍلحن عةِؿُحن َما "ؾغٍم الخغٍغ قالكخطاصي البري" و"ؾغٍم الخغٍغ البدغي"(.)4

( )4راشد ،باسم ،تداعيات مبادرة الحزام والطريق على توازنات الشرق األوسط ،نقال عن الرابطwww.academia,edu :
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الحزام الاكخصادي لطريم الحرير البري :أي بىاء شبىت شاملت مخفغنت نً ؾغٍم الخغٍغ ألاؾاؽ الظي ًبضأ مً
الطحن ومً زم عبؿها مو وؾـ آؾُا وعوؾُا وجغهُا وأوعوبا والبدغ ألابُؼ اإلاخىؾـ ،أما فُما ًسظ الؿغٍم فُلطض
به ؾغٍم الخغٍغ البدغي لللغن الخاصي والهشغًٍ ،أي بىاء شبىت بدغٍت حؿتهضف عبـ الؿاخل الطُني بأوعوبا نبر
ً
الطحن الجىىبي واإلادُـ الهىضي وكىاة الؿىَـ والبدغ ألابُؼ اإلاخىؾـ ،بؿغٍم واخض وضىال الى الؿىاخل
قالفغٍلُت ،وعبـ الؿاخل الطُني ومىؿلت حىىب شغق أؾُا والباؾفًُ(.)5

الذراساث السابلت:
الذراساث العربيت:
 .1صعاؾت (نبض الحى )6( )2018 ،بهىىان" :العالكاث العربيت – الصيىيت في الفترة من “2015-2001م” دراست حالت
(مصر)" َضفذ الضعاؾت لبُان ؾبُهت ابهاص الهالكاث الهغبُت -الطِىُت في الفترة مً 2014-2001م؟ وبُان
ؾبُهت اإلادضصاث الهالكاث اإلاطغٍت-الطِىُت في الفترة 2014-2001م وانخمضث الضعاؾت مىهج قالجطاٌ وصعاؾت
الخالت وزلطذ الضعاؾت الى ان الهالكاث الهغبُت –الطِىُت في اللغن الخاصي والهشغًٍ جخمحز بامياهُاث
اخخُاؾُت ضخمت ,وؾىف جطبذ الهالكاث قالكخطاصًت والخجاعٍت مً اإلاىغىناث الغةِؿُت في الهالكاث بحن
الؿغفحن .
 .2صعاؾت (الهُاصي )7( )2018 ،بهىىان "السياست الخارجيت الصيىيت في الشرق ألاوسط بعذ الربيع العربي" َضفذ
الضعاؾت ئلى عضض ومخابهت وجدلُل الؿُاؾت الخاعحُت الطِىُت ججاٍ مىؿلت الشغق ألاوؾـ بهض الغبُو الهغبي
نلى نضة كػاًا ومنها اللػُت الفلؿؿُيُت ،وؾىعٍا ،وصوٌ الخلُج الهغبي ،وئًغان ،وصوٌ اإلاغغب الهغبي،
واؾخسضمذ الضعاؾت مىهج جدلُل الىكم واإلاىهج الىضفي واإلاىهج الخاعٍخي ،وجىضلذ الى أهه ًغجبـ صوع الطحن في
بيُت الىكام قالكخطاصي والؿُاس ي الهالمي بخىؾو ئؾاع مطالخها قالؾتراجُجُت ،وبسبرتها الخاعٍسُت ،وزلافتها،
ً
وعؤٍتها للخؿىعاث الجاعٍت في مىاؾم الهالم وجدضًضا مىؿلت الشغق ألاوؾـ.
 .3صعاؾت (اإلاشاكبت ،)8( )2014 ،بهىىان" :البعذ السياس ي للعالكاث العربيت – الصيىيت وآفاكها املسخلبليت"
َضفذ الضعاؾت الى جؿىٍغ الخهاون الهغبي الطُني في مجاالث ألامً بما ًدلم الخىاػن مو الىحىص ألامغٍيي
وألاوعوبي وخاولذ الضعاؾت حؿلُـ الػىء نلى مؿانضة الطحن للضوٌ الهغبُت في مجاٌ جؿىٍغ الطىانت
والخىىىلىحُا في الىؾً الهغبي ،وكض اؾخسضمذ الضعاؾت مىهج اإلاطلخت الىؾىُت الظي ًغجبـ بىكغٍت اللىة ليىن

( )5مصخور،باهر،اسرتاتيجيةاحلزاموالطريقالصينيةللقرناحلادروالعشرينبنكاالستثماراألسيويللبنيةالتحتية،دراساتدولية،بغداد،مركزدراساتاالسرتاتيجيةالدولية،2016 ،ص191
( )6عبد احلى ،وليد ،العالقات العربية – الصينية يف الفرتة من  2015-2001دراسة حالة ،مصر2018 .
( )7العيادي ،اسالم .السياسة الخارجية الصينية في الشرق األوسط بعد الربيع العربي .أدلانيا :ادلركز الدميقراطي العريب.2018 .

( )8ادلشاقبة ،عاهد ()2014البعد السياسي للعالقات العربية – الصينية وآفاقها ادلستقبلية ،جملة دراسات ،اجلامعة األردنية.391-373 ،2014 ،)1( 41 ،
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اللىة َضف لطىام الؿُاؾت الخاعحُت ،وزلطذ الضعاؾت الى أن الطحن جدبو اؾتراجُجُت زاضت في نالكاتها مو
الضوٌ الهغبُت نلى وافت الطهض ،ئغافت ئلى ما مغ نلى الطهُض الؿُاس ي
الذراساث ألاجىبيت:
 .1صعاؾت البىً الضولي ( )9( )2017بهىىان :
Word bank east Asia and pacific economic update October 2017– balancing act
“الخدضًث قالكخطاصي – البىً الضولُدىٌ شغق آؾُا واإلادُـ الهاصب"َ .ضفذ الضعاؾةت الةى جلةضًم وضةف
جفطةُلي أهثةر نةةً اإلاهةالم قالكخطةةاصًت والؿُاؾةُت و قالحخمانُةت لةةضوٌ شةغق آؾةةُا و اإلادةُـ الهةاصب وكةةض أولةذ الضعاؾةةت
لالكخطةةاص الطةةُني نىاًةةت زاضةةت ،وكةةضمذ حةةضاوٌ ئخطةةاةُت وبُاهةةاث ًؼٍةةض مةةً أَمُتهةةا أوهةةا جلةةضم ضةةىعة شةةاملت للىغةةو
الهام في جلً اإلاىؿلت ،ألامغ الظي ًىفغ ػاوٍت أوؾو لفهم نضص مً الجىاهب قالكخطاصًت الخفطُلُت.

 .2صعاؾت بالوىٍل ( )10( )Black will ،2016بهىىان:
"china s Strateg for Asia : maximize power , Replace America _ Beijing s big goals , and how Washington
“ can counter them .”foreign policy
اؾةةتراجُجُت الطةةحن هدةةى آؾةةُا :حهكةةُم اللةةىة ،و الخلةةىٌ مدةةل أمحروةةا ي ألاَةةضاف الىبةةري لبىةةحن ،وهُةةف ًمىةةً
لىاش ةةىؿً مىاحهته ةةا َ ،ةةضفذ الضعاؾ ةةت لخدضً ةةض أَ ةةم مد ةةاوع قالؾ ةةتراجُجُت الط ةةِىُت ف ةةي آؾ ةةُا ،وال ةةغص ألامحرو ةةي ججاَه ةةا،
وانخمةةضث الضعاؾةةت اإلاةةىهج الىكمةةي وزلطةةذ الضعاؾةةت ئلةةى أن للطةةحن أعبهةةت أَةةضاف ئؾةةتراجُجُت جخمثةةل فةةي الخفةةاف نلةةى
الىك ةةام صازلُ ةةا ،وؤلابل ةةاء نل ةةى مه ةةضالث هم ةةى اكخط ةةاصي نالُ ةةت ،وتهضة ةةت اإلاد ةةُـ خىله ةةا ،وجؿ ةةىٍغ صوع الط ةةحن ف ةةي الىك ةةام
الضولي.

(9)Word bank east Asia and pacific economic update October 2017– balancing act
( )10
Black, will, china s Strateg for Asia: maximize power, Replace America_ Beijing s big goals, and how Washington can
counter them .”foreign policy“ 2016.
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املبحث الاول  :ماهيت مبادرة الحزام والطريم الصيىيت:
املطلب الاول  :أهميت املبادرة الصيىيت:
حؿعى الطحن مً زالٌ مشغونها لخجاوػ أػماث خلُلُت بيُىٍت باعػة في قالكخطاص الطُني ،هدؿىٍم
الفاةؼ ؤلاهخاجي ،وػٍاصة الؿلب وقالؾتهالن اإلادلُحن ،ومىاحهت ؤلاحغاءاث الخماةُت اإلاخىامُت التي ًفغغها الغغب نلى
ً
ً
ً
الطاصعاث الطِىُت ،وباليؿبت للىؾً الهغبي ًمىً أن حشيل قالكخطاصًاث الهغبُت شغٍيا خُىٍا اؾتراجُجُا في جىفُظ
اإلاشغوم ،وَشيل َظا اإلاشغوم فغضت أمام البلضان الهغبُت للخفاوع مو الطحن مً أحل قالهسغاؽ في شغاهت
ً
ً
اكخطاصًت بهىاةض طاث كُمت مػافت ،بما ٌؿمذ للضوٌ الهغبُت بالخسفُف مً خضة انخماصَا ،ؾُاؾُا واكخطاصًا
ّ
نلى الضوٌ الغغبُت (أمغٍيا وأوعوبا) ،وكض جمىىذ الطحن زالٌ مضة كطحرة مً جدلُم مياهت ناإلاُت ،وٍلهب الهامل
ً ً
ّ
الخلضم في الىاجج اإلادلي بلضع ًفىق
البشغي صوعا مهما في جدلُم مياهتها الهاإلاُت ،ئط ًخىكو الخبراء أن جدلم اإلاؼٍض مً
قالكخطاص ألامغٍيي بدلىٌ نام  ،2021هما أوها حهض مً الضوٌ التي جمخلً خم الىلؼ الفُخى في مجلـ ألامً
الضولي(.)11
وٍدلم لها طلً مياهت ؾُاؾُت ناإلاُت ،وهي حؿعى ئلى جلىٍت خػىعَا في اإلاىؿلت الهغبُت مً زالٌ ئجبام
ئؾتراجُجُت مىكمت حهخمض نلى مدضصاث مهمت ،منها اإلاطلخت واللىة ،وهي مدضصاث مؿخمضة مً الفىغ الؿُاس ي
الطُني ملابل ئقهاع آلازاع الؿلبُت لؿُاؾت الىالًاث اإلاخدضة الخاعحُت في مىؿلت الشغق ألاوؾـ (.)12
املطلب الثاوي  :أهذاف املبادرة الصيىيت:
ججؿضث فىغة الخؼام والؿغٍم مً زالٌ ػٍاعة عةِـ مجلـ الضولت الطُني (لي هه حشُاحغ) ئلى صوٌ حىىب
شغق آؾُا بخاعٍش  ،2013/10/9ئط ؾغح ئؾاع للخهاون مو صوٌ آلاؾُان بهضف ئوشاء ضُغت للخهاون بحن الؿغفحن زالٌ
الهشغ الؿىىاث اإلالبلت وأَمها ما ًلي(:)13
 .1جبني اؾتراجُجُت الخؼام قالكخطاصي لؿغٍم الخغٍغ وبىً قالؾدثماع آلاؾُىي للبيُت الخدخُت.
 .2صفو الخهاون البدغي بسؿىاث مػؿغصة وبظٌ حهىص مشترهت لبىاء ؾغٍم الخغٍغ البدغي لللغن الخاصي
والهشغًٍ.
 .3قالؾغام في بىاء البيُت الخدخُت اإلاترابؿت بحن الجاهبحن.
 .4خؿً قالؾخفاصة مً آلالُاث اللاةمت مثل لجىت الخهاون لغبـ البيُت الخدخُت بحن الطحن وآلاؾُان لضفو مشغوم
ؾىً خضًض نمىم آؾُا.
(11(GaafarK.Ahmed. Chaina Relations with Middle East and North Africa, International Review. htt://www.siis-orgen. 2005

( )12دانيال ،مارك هاينز .عالم محفوف بالمخاطر :استراتيجيات الجيل القادم في عصر العولمة ،ترمجة :أدهم شاكر عضيمة .الرياض :مكتبة العبيكان ،2002 ،ص.74
( )13مضخور ،باهر .اسرتاتيجية احلزام والطريق الصينية للقرن احلادي والعشرين ،جملة دراسات دولية ،بغداد ،العدد  ،2016 .67ص.194
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ً
 .5الهمل نلى ئوشاء بىً قالؾدثماع آلاؾُىي للبيُت الخدخُت بما ًىفغ ئؾاعا للخمىٍل لغبـ البيُت الخدخُت بحن صوٌ
آلاؾُان واإلاىؿلت.
وأَم ألاَضاف قالكخطاصًت إلاباصعة ؾغٍم الخؼام والؿغٍم هي(:)14
أ .زفؼ ولفت جطضًغ البػاتو ،وزفؼ ولفت اؾخحراص الطحن الؿاكت واإلاىاص الخام.
ً
ب .جىىَو ؾغق الخجاعة الضولُت مما ٌهني مؼٍضا مً ألامً لها في خالت قالغؿغاباث.
ج .جطغٍف فاةؼ قالهخاج الىاحم نً ألاػمت قالكخطاصًت ،وجطضًغ الطىانت الغزُطت ئلى الضوٌ اإلاجاوعة وجبني
ضىاناث جلىُت أهثر فاةضة ،وحشغُل ( )250ملُىن ضُني ٌهملىن في الؼعانت.
ص .عفو اإلاؿخىي اإلاهِص ي للمىاؾم الفلحرة التي جضنى لالهفطاٌ مما ًضفهها للخمؿً بىخضة الطحن.
ٌ .جىخُض الىكم الػغٍبُت والجمغهُت مو الجىاع والشغواء مما ٌهني ؾهىلت وؾغنت الخباصٌ الخجاعي بحن الطحن
وصوٌ الهالم.
وكض زططذ الطحن للمباصعة خىالي ( )124ملُاع صوالع وؾدؿخىعص الطحن مىخجاث بلُمت جغٍلُىوي صوالع مً
الضوٌ اإلاشاعهت في اإلاباصعة إلاضة زمـ ؾىىاث( ،)15فالطحن والضوٌ الهغبُت نلى كىانت جامت بأن مباصعة الخؼام
والؿغٍم ؾخأحي باإلاىافو للؿغفحن ،لظا ًخطح أن مباصعة الخؼام والؿغٍم حشمل بىاء ؾغق بدغٍت وبغٍت حؿانض نلى
حهمُم الخجاعة وقالؾدثماعاث الطِىُت لخطل ئلى مسخلف مىاؾم الهالم ،وعبـ مىاؾم أوعوبا واؾُا وافغٍلُا
باالكخطاص الطُني ،وئًجاص ممغاث بضًلت للؿغق الخللُضًت إلاغوع الؿلو والبػاتو ،فهظٍ اإلاباصعة حشمل الغبـ بحن
كاعاث آؾُا وأوعوبا وئفغٍلُا وختى أمغٍيا الالجُيُت.

املبحث الثاوي :جطىر الخعاون الصيني -العربي في ظل مبادرة "الحزام والطريم".
ً
جمثل كاعة آؾُا مدىعا اؾتراجُجي في هجاح اإلاباصعة الطِىُت بدىم الىغو ؤلاكلُمي للطحن في اللاعة ،خُث
حهمل الطحن نلى جؿىٍغ نالكاتها مو وافت الضوٌ آلاؾُىٍت وزاضت صوٌ حىىب شغقي آؾُا ،هما جداوٌ الطحن حهؼٍؼ
نالكاتها مو الضوٌ الهغبُت آلاؾُىٍت نً ؾغٍم جؿىٍغ اؾدثماعاتها في مجاالث الؿاكت والبيُت الخدخُت وقالجطاالث ،وكض
شهضث الطحن مإجمغاث وهضواث لخهؼٍؼ وجدؿحن نالكاتها مو الضوٌ التي ًمغ بها ؾغٍم الخغٍغ الجضًض،وأؾللذ ووالت
أهباء الطحن الجضًضة زضمت جلُُم اكخطاص الضوٌ التي ًمغ بها الؿغٍم ،وجسلل َظٍ الخضمت جلُُم اكخطاصي ئلى أهثر
مً ( )60صولت آؾُىٍت وأفغٍلُت وأوعوبُت ،لدؿخمغ بهضَا بالخىحه هدى الشغق ألاوؾـ الظي ٌهخبر غمً أولىٍاث
الطحن ،ونلى الغغم مً جأزغ الخهاون مو مىؿلت الشغق ألاوؾـ والبلضان الهغبُت بساضت.
املطلب الاول  :الخعاون الاكخصادي والخجاري العربي-الصيني:
( )14براساد ،إسوار ،مرجع سابق ،ص.26
( ) 15عيادي ،إسالم؛ عبداهلل ،زينب .مبادرة احلزام والطريق الصينية مشروع القرن االقتصادي يف العامل ،أدلانيا :ادلركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية ،2019 .ص.73
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جىةةظ أوٌ “وزُلةةت لؿُاؾةةت الطُةةً ججةةاٍ الةةضوٌ الهغبُةةت” والخةةي ضةةضعث فةةي  ،2016نلةةى أهةةه ؾةةِخم بةةظٌ
حهةةىص مشةةترهت مةةو الةةضوٌ الهغبُةةت لضنةةم اإلابةةاصعة فةةي ئؾةةاع مبةةضأ اإلاشةةاوعاث الىاؾةةهت ،واإلاؿةةاَماث اإلاشةةترهت واإلاىافةةو
اإلاخباصلةةت ،وجػُةةف الىزُلةةت أن الطُةةً والةةضوٌ الهغبُةةت ؾةةُؿبلان همةةـ  3+2+1فةةي الخهةةاون بُنهمةةا(:)16
 .1الخهاون في مجاٌ الؿاكت بانخباعٍ الغهحزة ألاؾاؾُت.
 .2ؤلاوشاءاث وجِؿحر الخجاعة وقالؾدثماع.
 .3الخلىُةةاث اإلابخىةةغة فةةي الؿاكةةت الىىوٍةةت ،وألاكمةةاع قالضؿىانُةةت الفػاةُةةت ،والؿاكةةت اإلاخجةةضصة.
ً
ً
ً
حهبر الطحن أن الضوٌ الهغبُت شغٍيا مدىعٍا واؾتراجُجُا في مشغوم بىاء الؿغٍم والخؼام الجضًض ،خُث
جلضم الطحن اإلاباصعة هلىاة لدؿهُل الخباصٌ الخجاعي وجدلُم الخىمُت قالكخطاصًت اإلاشترهت بحن الهغب والطحن،
وٍخؿلب اإلاشغوم الهمالق اؾخغالٌ واؾخدضار آلُاث جمىٍل واؾدثماع حضًضة ،وجىفغ الطحن زالر آلُاث أؾاؾُت
للخمىٍل ،هي :البىً آلاؾُىي للخىمُت ،وبىً مجمىنت بغٍىـ ) (BRICSوضىضوق ؾغٍم الخغٍغ ،وبىً قالؾدثماع
آلاؾُىي الظي باصعث الطحن ئلى جأؾِؿه في حشغًٍ ألاوٌ  ،2014وعضضث له عأؽ ماٌ بلُمت ( )50ملُاع صوالع لُخجاوػ
( )100ملُاع صوالع بهض مؿاَمت بهؼ البلضان فُه بما في طلً الضوٌ نغبُت ،وٍخىلى البىً آلاؾُىي قالؾدثماع في البنى
الخدخُت وجمىٍل مشاعَو البنى الخدخُت في البلضان الىامُت (مً غمنها البلضان الهغبُت) ،أما بىً مجمىنت البرًىـ
للخىمُت فُخىلى مهمت جىفحر كغوع جىمىٍت في قالكخطاصًاث الىامُت (مً غمنها قالكخطاصًاث الهغبُت) ،وٍيخكغ أن جىفغ
ً
ً
َظٍ اإلاإؾؿاث اإلاالُت اإلاؿخدضزت حجما مهخبرا مً اللغوع للبلضان الهغبُت مً أحل جمىُنها مً جدؿحن البنى
الخدخُت وزلم مىار اؾدثماعي مالةم ،وٍيخكغ أن ٌؿخمغ صوع آلُاث الخمىٍل اللاةمت في جلضًم اإلاهىهاث واللغوع
اإلاِؿغة لخمىٍل اإلاشاعَو الخىمىٍت الغامُت ئلى الخسفُف مً خضة الفلغ وعفو اإلاؿخىي اإلاهِص ي في بهؼ الضوٌ الهغبُت،
وَهىٌ الطِىُىن نلى صوع قالؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباشغة التي حهخبر أهثر خُىٍت وصًىامُت ،ومً شأوها أن حؿهم في
الخىمُت قالكخطاصًت اإلادلُت بشيل مباشغ ،التي جضفهها عغبت الشغواث الطِىُت والهغبُت ،نلى خض ؾىاء ،في البدث
نً ولفت ئهخاج أكل ومىافظ أؾىاق أوؾو(.)17
وٍدكى الشغق ألاوؾـ بأَمُت هبحرة في َظٍ اإلاباصعة ،بانخباعٍ أخض أَم مطاصع الؿاكت باليؿبت ئلى الطحن،

أو ً
واخضا مً ألاؾىاق قالؾتهالهُت الهامت للبػاتو الطِىُت وهظلً لالؾدثماعاث ،باإلغافت ئلى مىكهه قالؾتراجُجي
هجؿغ نلى ؾغٍم اإلاباصعة ًىضلها ئلى مىتهاَا في أوعوبا ،لىً ما ٌهاوي مىه الشغق ألاوؾـ وصوله مً أػماث وضغاناث
واوهضام لالؾخلغاع ًبلى أخض الخدضًاث الىبحرة أمام اإلاباصعة الطِىُت في قل نؼوف الطحن نً قالهسغاؽ في لهب صوع
-يشري ( )1اىل التعاون العريب – الصيين يف جمال الطاقة (النفط والغاز) كون الصني تعتمد بشكل كبري على النفط العريب ،ويشري ( )2اىل أمهية التبادل التجاري بني العرب والصني واالستثمار)3( ،
كما يشري اىل أمهية االعتماد على الطاقة النووية وادلتجددة.
( ) 16لياجنشيانج ،جني؛ جاناردان ،إن .مبادرة احلزام والطرق الفرص وادلعوقات أمام منطقة اخلليج ،نظرة حتليلية ،الربنامج األكادميي البحوث والتحليل ،أكادميية اإلمارات الدبلوماسية ،2018 .ص.3
( )17دينغ ،لونغ .الصني والعامل العريب :حنو عالقات اقتصادية وجتارية أوثق" ،احلياة ،نقال عن الرابط2015/www.alhayat.com/Opinion/Writers :
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ؾُاس ي في كػاًا اإلاىؿلت ،وجداوٌ الطحن صنم اإلاىاكف الهغبُت نلى أؾاؽ جدلُم الهضالت ،وهي بالخالي جغؾم
ؾُاؾت زاعحُت جيسجم مو جدلُم اإلاطالح الطِىُت ،وبساضت أن الطحن حؿعى ئلى الخفاف نلى هفىطَا في قل
ضغام الضوٌ الىبري نلى مطالخها ،لظا فان َضف الطحن في اإلالام ألاوٌ الخفاف نلى اإلاطالح واإلاياهت الهاإلاُت ،وهي
بلضع ما جؿىع ؾُاؾتها الخاعحُت ججاٍ اإلاىؿلت الهغبُت ،فان َظا ال ًدىاكؼ مو مياهتها وكىتها التي لً جػحي الطحن
بها ،وحؿعى الطحن ئلى جأًُض الضوٌ الهغبُت بثباث في ؾلىن الؿغٍم الظي جسخاعٍ ول صولت بدؿب كىاناتها ،هما أوها
جضنم ول اإلاشاعَو الهغبُت التي جدل الخالفاث بالؿغق الؿلمُت ،وجضفو بعجلت الخىمُت اإلاشترهت بحن البلضان الهغبُت
والطحن ،مو ئميان جدلُم حهاون أهثر في ؾبُل جدلُم الخىمُت اإلاشترهت بحن الؿغفحن ،وال جخضزل الطحن في اللػاًا
الخاضت بالبلضان الهغبُت ،فهي جلف مو مطالخها الشغنُت ،وجضافو نً خلىكها ؤلاوؿاهُت ،وخم جلغٍغ مطحرَا،
ً
واهؿالكا مً َظا فاوها حهاعع أي ؾُاؾت أو َُمىت أو جضزل مً شأهه أن ّ
ًػغ بىغامت الشهىب الهغبُت ،وحؿاهضَا
في مىاكفها في اللػاء نلى قالعَاب(.)18
وشهضث الهالكاث الهغبُت الطِىُت زالٌ الهلضًً اإلااغحن جؿىعاث ئًجابُت نضًضة نلى مؿخىي حمُو
اللؿاناث قالكخطاصًت والثلافُت ،فلض اعجفو حجم الخباصٌ الخجاعي بحن الضوٌ الهغبُت والطحن لُطل ئلى  230ملُاع
صوالع في نام  ،2017مما ًجهل الطحن زاوي أهبر شغًٍ ججاعي للضوٌ الهغبُت بهض قالجداص ألاوعوبي ،وهمذ خطت
الطحن في فاجىعة الىاعصاث الهغبُت لخطبذ بحن ( 9و )%10في صوٌ هخىوـ واإلاغغب و ( 15ئلى  )%18في الؿهىصًت
وؤلاماعاث ومطغ والجؼاةغ والهغاق ،أما الطاصعاث الهغبُت ئلى الطحن فال جخطف بالخىىم وىوها حهخمض نلى جطضًغ
الىفـ والغاػ ومىخجاتهما مً صوٌ زلُجُت في ملضمتها الؿهىصًت التي وضلذ ضاصعاتها الىفؿُت ئلى الؿىق الطِىُت
ئلى ملُىن بغمُل ًىمُا أو أهثر ،وبضوعٍ ًطضع الهغاق ئلى َظٍ الؿىق هدى  700ألف بغمُل ًىمُا في الىكذ الخاغغ،
وػاص نضص الؿُاح الطِىُحن في الضوٌ الهغبُت نلى ملُىوي ؾاةذ زالٌ الهام  .2019وزالٌ الىطف قالوٌ مً نام
 2019أضضع البىً الضولي ؾلؿلت مً قالوعاق اإلاخهللت باإلاىافو والخيالُف اإلاغجبؿت بمباصعة الخؼام والؿغٍم ،وجم
()19

ججمُهها في جلغٍغ بهىىان "اكخطاصًاث الخؼام والؿغٍم :الفغص واإلاساؾغ"

واقهغث البُاهاث الطاصعة نً وػاعة الخجاعة الطِىُت  2019أن حجم الخجاعة بحن الطحن والضوٌ الهغبُت بلغ
 244.3ملُاع صوالع أمحروي في نام  ،2018بؼٍاصة  % 28نلى أؾاؽ ؾىىي ،وحهض الضوٌ الهغبُت مً قالؾىاق اإلاهمت والتي
حؿخىنب الهضًض مً اإلاىخجاث الطِىُت والجضوٌ الخالي ًبحن اإلاخىؾـ الؿىىي للطاصعاث الهغبُت الى الطحن زالٌ
الفترة ()2018-2001

( )18حيان ،يل وي .حتليل ودراسة العالقات بني الصني ودول الشرق األوسط ،السياسة الدولية ،العدد  ،2001 .145ص.25
( )19سعيد ،إسالم .التمثيل التجاري :نشاط كبري بادلنظمات والتجمعات االقتصادية الدولية واإلقليمية ،نقال عن الرابط 2019https://www.youm7.com .
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جذول ركم ( )1املخىسط السىىي للصادراث العربيت الى الصين خالل الفترة ( )2012-2001مليىن دوالر
الدولة

2010-2001

2012-2011

السعودية

17099.02

40085.34

سلطنة ُعمان

5659.47

16464.98

اإلمارات

2694.90

06230.35

العراق

1385.03

14979.47

الكويت

2284.44

9718.82

قطر

737.94

6911.62

ليبيا

1435.40

2356.07

السودان

3407.53

2046.59

اليمن

1539.74

1658.28

الجزائر

444.65

1636.82

مصر

268.46

842.94

موريتانيا

259.92

770.55

البحرين

196.25

557.61

المغرب

185.66

377.57

األردن

72.68

194.35

لبنان

24.31

63.60

تونس

32.81

54.71

الصومال

3.01

10.74

سوريا

24.53

8.29
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فلسطين

0.18

0.31

جيبوتي

0.16

0.25

القمر

0.146713

0.003271

المجموع

37756.08

114694.26

المصدر :عرفان احلسيين ،هبه عبد ادلنعم ( .) 2020التوترات التجارية بني الواليات ادلتحدة األمريكية والصني :أسباهبا وآثارها على االقتصاديات
العربية ،صندوق النقد العريب ،ص .77

ً
أن أهثر مً ( )20صولت نغبُت خللذ اعجفانا في حجم ججاعتها مو الطحن مىظ ئؾالق مباصعة الخؼام والؿغٍم
ً
ً
أغلبها الجؼاٌ مطضعا عةِؿُا للبتروٌ الخام وللغاػ اإلاؿاٌ للطحن ،ولىً في اإلالابل َىان بهؼ الضوٌ الهغبُت جؿىعث
نالكاتها مو الطحن في الؿىىاث ألازحرة بشيل ملخىف بالغغم مً اوها لِؿذ صوٌ مطضعة للىفـ وال للغاػ اإلاؿاٌ ،مً
بُنها جىوـ ،وهي هلؿت َامت في ؾغٍم مباصعة الخؼام والؿغٍم ،خُث جخمخو بمىكو اؾتراجُجي ًجهلها اخضي أَم هلاؽ
الهبىع ألهثر مً صولت وأهثر مً كاعة ،خُث ًمىً انخباعَا "بىابت ئفغٍلُا" ،وَى ما ؾُسضم اإلاباصعة زاضت بهض أن
وكهذ جىوـ في  2018نلى مظهغة قالهػمام ئلى مباصعة الخؼام والؿغٍم ،وجفهُل الهضًض مً اإلاشاعَو في ئؾاع َظٍ
اإلاباصعة ،زم ئكامت شغاهت اؾتراجُجُت شاملت بحن البلضًً(.)20
هما جػةةش الطُةةً مىةةظ أوازةةغ نام  2016ملُةةاعاث الةةضوالعاث لخدىٍةةل مىؿلةةت “الضكةةم” ،وَةةي كغٍةةت لطُةةض
ألاؾةةمان نلةةى بهض  550هُلى متر حىةةىب مؿةةلـ ،ئلةةى مغهةةؼ ضىانةةي ،فةةي خُةةً أن اإلاشةةغوم ًىةةضعج غمةةً اؾتراجُجُت
ُنمان للخىىَةةو قالكخطةةاصي ئال أهةةه بمثابةةت هجةةاح مدخمةةل لجهةةىص الطُةةً فةةي حهؼٍةةؼ مبةةاصعة الخ ةؼام والؿغٍةةم ،وجلةةو
مىؿلةةت الضكةةم نلةةى بدةةغ الهةةغب ،ولهةةظا فاوهةةا ئخةةضي مغاهةةؼ الهمةةل اإلادخملةةت إلاإؾؿةةاث ألانمةةاٌ الطِىُةةت بجةةىاع أؾةةىاق
الخطضًةةغ الخةةي جغغةةب الطُةةً فةةي الىفةةاط ئليهةةا فةةي مىؿلةةت الخلُةةج وشةةبه اللةةاعة الهىضًةةت وشةةغق ئفغٍلُةةا ،همةةا أن الضكةةم
جلةةو نلةةى ملغبةةت مةةً بهةةؼ اإلاةةىاص الخةةام الخةةي ؾةةخدخاج ئليهةةا الشةةغواث الطِىُةةت لهةةظا الغةةغع وَةةي الىفةةـ والغةةاػ مةةً
ً
مىؿلةةت الخلُةةج ،وكةةض اؾةةدثمغث الشةةغواث الطِىُةةت فهةةال ما ًؼٍض نً  3ملُاع صوالع في ؾلؿىت ُنمان ،ومةةً اإلاخىكةةو أن
ًؼٍةةض َةةظا الغكةةم لُطةةل ئلةةى  11ملُاع صوالع نام .)21(2021
للض وكهذ الطحن اجفاكُاث الخهاون خىٌ مباصعة "الخؼام والؿغٍم" مو ( )18صولت نغبُت ،وشاعهذ حؿو
صوٌ نغبُت في البىً آلاؾُىي لالؾدثماع في البيُت الخدخُت هأنػاء مإؾؿحن وأنػاء في اإلاباصعة ،ومىظ ئؾالق (ئنالن
الهمل بشأن الخهاون بحن الطحن والضوٌ الهغبُت في ئؾاع مباصعة "الخؼام والؿغٍم") في قالحخمام الىػاعي الثامً إلاىخضي
( )20شبّح ،أُنـ ــس الزليطين مقالة خاصة 6 :سنوات من النجاح يف العالقات الصينية-العربية يف إطار مبادرة "احلزام والطريق" صحيفة الشعب اليومية أونالين2019 eople.com.cn/n3/ . ،
( )21لياجنشيانج ،جني؛ جاناردان ،إن ،مرجع سابق ،ص.4
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الخهاون الطُني -الهغبي لهام  ،2018وضل الخالخم قالؾتراجُجي ئلى مؿخىي حضًض ،وحهمم الخهاون باؾخمغاع بحن
الجاهبحن ،ونلضث في ؾبخمبر  ،2018الضوعة الؿاصؾت إلاإجمغ الخهاون الطُني -الهغبي في مجاٌ الؿاكت جدذ شهاع
"مباصعة "الخؼام والؿغٍم" وفغص اؾدثماعٍت وانضة" ،في اللاَغة بمطغ بخاعٍش ( )8-5هىفمبر  ،2018ووكهذ ألاماهت
الهامت لجامهت الضوٌ الهغبُت مظهغة جفاَم مو مىكمت الخهاون الهالمي لخؿىٍغ الؿاكت في الطحن ،ووكهذ الىوالت
الىؾىُت الطِىُت للؿاكت الظعٍت والىوالت الهغبُت للؿاكت الظعٍت مظهغة جفاَم بشأن ئوشاء مغهؼ جضعٍب لالؾخسضام
الؿلمي للؿاكت الىىوٍت في اإلاىؿلت الهغبُت بخاعٍش  24و 25ماًى .)22(2017
وحهض الطحن اإلاؿتهلً الثاوي للىفـ نلى مؿخىي الهالم بهض الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ،ومً اإلاخىكو أن
جخجاوػ الطحن الىالًاث اإلاخدضة وجطبذ اإلاؿتهلً الهالمي ألاوٌ للىفـ نام  ،2030خُث وضل قالؾتهالن الطُني
ً
ً
للىفـ نام  2013ئلى ( )10.399ملُىن بغمُل ًىمُا ،زم اعجفو ئلى ( )11.490ملُىن بغمُل ًىمُا نام  ،2015وكض وضل
ً
الى ( )12.321ملُىن بغمُل ًىمُا نام  ،2017وجخىكو ووالت الؿاكت الضولُت أن ًغجفو الؿلب الطُني نلى الىفـ
ً
لُطل ئلى ( )13.9ملُىن بغمُل ًىمُا نام  ،2025و( )14.7ملُىن بغمُل نام  ،2030وٍغجفو ئلى ( )15.1ملُىن بغمُل
ً
ًىمُا نام  ،)23(2035والجضوٌ الخالي ًبحن واعصاث الطحن مً الىفـ الخام.

جذول ركم ( )2وارداث الصين من الىفط الخام ( ،2016 – 2010ألف برميل)

المنطقة

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

الشرق األوسط

2,260

2,607

2,700

2,940

3,222

3,414

3,660

48.1

أفريقيا

1,414

1,201

1,290

1,281

1,355

1,282

1,346

17.7

األمريكيتان

413

464

546

549

658

842

1,033

13.6

دول االتحاد السوفياتي

521

610

718

748

815

1,005

1,257

15

اإلجمالي
(%)2012

السابق/أوروبا
إجمالي الواردات

4,781

5,062

5,417

5,656

6,177

6,715

7,609

100

ادلصدر :وزارة التجارة الصينية ،نشرة ميس االقتصادية لعام 2019

( )22الصني اليوم .العالقات الصينية العربية ،نقال عن الرابط2019chinatoday.com.cn/ctarabic :
( )23عيادي ،إسالم؛ عبداهلل ،زينب ،مرجع سابق ،ص.73
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و عهؼث اإلاباصعة نلى البهض ألامني خُث جػمىذ اإلاباصعة فطل مسطظ للػاًا ألامً بانخباعٍ ئخضي
ً
أولىٍاث الطحن ،هكغا لالؾدثماعاث الطِىُت اإلاخىامُت في صوٌ الهالم ،وجؼاًض أنضاص الطِىُحن في الضوٌ اإلاهغغت
ً
للمساؾغ ،ففي نام  ،2015جبيذ الطحن كاهىها إلايافدت ؤلاعَاب ٌؿمذ للطحن باللُام بمهام أحىبُت لىخضاث حِش
الخدغٍغ الشهبي الطُني ،وفخدذ أوٌ كانضة نؿىغٍت لها في الخاعج في حُبىحي" ،مغهؼ ؾغٍم الخغٍغ البدغي" ،لخىفغ
ً
ً
الخماًت للمشاعَو التي جلىم بها الطحن( .)24وان الخهاون الىصي بحن الطحن والبلضان الهغبُت ؾخدلم جلضما مؿغصا نلى
أؾاؽ قالخترام اإلاخباصٌ واإلاىفهت اإلاخباصلت في ئؾاع الدشاعن في بىاء الخؼام والؿغٍم بما ًدلم وهىع ألامخحن الطِىُت
والهغبُت ،وفي َظا الطضص ًمىً جلؿُم مشاعهت الطحن في خل هؼاناث الشغق ألاوؾـ ئلى زالزت مُاصًً:
 .1امليذان ألاول :الحىكمت السياسيت :وَى ما ًخجلى في مشاعهت الطحن في نملُاث خفل الؿالم ألاممُت في صولت
حىىب الؿىصان ،ولبىان ،وئكلُم صاعفىع بالؿىصان ،باإلغافت ئلى مشاعهت الطحن في خل ألاػمت الؿىعٍت ،وفي َظا
ً
الطضص أًػا ،بهثاث خفل الؿالم التي جغناَا ألامم اإلاخدضة آلُت مهمت للخهاون الضولي ،وكض اهػمذ الطحن ئلى
اللجىت الخاضت لهملُاث خفل الؿالم ألاممُت في نام  ،1988وأعؾلذ مغاكبحن نؿىغٍحن ألوٌ مغة ئلى الشغق
ألاوؾـ في نام  ،1990وأعؾلذ غباؽ اعجباؽ نؿىغٍحن ،ومؿدشاعًٍ وكىاث َىضؾت للمشاعهت في "َُئت ألامم
()25

اإلاخدضة إلاغاكبت الهضهت" ،وفي "بهثت ألامم اإلاخدضة للمغاكبت في الهغاق واليىٍذ"

هما وعص في الىخاب ألابُؼ

بشأن الضفام الىؾني الطُني لهام  ،2013وشاعهذ الطحن في بهثاث خفل ؾالم أممُت في حؿو مىاؾم لغاًت ؾىت
ً
ً
ً
 ،2012وأعؾلذ غمً ئؾاع ألامم اإلاخدضة فغكا َىضؾُت وؾبُت جػم  335نىطغا ئلى لبىان ،و 338نىطغا
ً
للمشاعهت في " نثت ألامم اإلاخدضة حىىب الؿىصان" ،و 315نىطغا للمشاعهت في "الهملُت اإلاسخلؿت لالجداص
ألافغٍلي وألامم اإلاخدضة في صاعفىع"(.)26
 .2امليذان الثاوي :حىكمت النزاعاث :شاعهذ الطحن في خىهمت ؤلاعَاب في الشغق ألاوؾـ غمً ئؾاع ألامم اإلاخدضة،
وؾاهضث اإلاجخمو الضولي في مجلـ ألامً في مداعبت نطابت صانش وئن لم حشاعن بأي كىاث لإلغاعة نلى َظا
الخىكُم ؤلاعَابي،وصنذ الطحن في نام  2015ئلى خل ألاػمت في الُمً بالؿغق الؿلمُت والخىاع ،وهي حشاعن في
خىهمت قالهدشاع الىىوي مىظ مؿتهل اللغن الخاصي والهشغًٍ ،هما أعؾلذ ؾفً مىاهبت ئلى زلُج نضن للخطضي
لللغاضىت الطىمالُحن.
 .3امليذان الثالث :الحىكمت الاجخماعيت :هدىهمت الطحن في مىغىم الالحئحن في أفغٍلُا وغغب آؾُا ،وَظا ٌشمل
جلضًم مؿانضاث ئوؿاهُت لالحئحن ألافغان والهغاكُحن والفلؿؿُيُحن والؿىعٍحن والطىمالُحن وغحرَم  ،وحشاعن
(24)Eder, Thomas. Mapping the Belt and Road initiative: this is where we stand, Date released, Date retrieving 20/6/,
https://www.merics.org/en/bri-2019
(25( Zhang, H. An Analysis of the Impact of Chaina’s Participation in the United Nations Peacekeeping Mechanism in the
World, International Forum,no 5. 2009, p26.
(26) Sun, Degang. China’s Soft Military Presence in the Middle East in the new Era, World Economics and Politics, no.8.2014,
p23
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الطحن مىظ ؾىت  2014في اناصة ئنماع كؿام غؼة بالخهاون مو كىي ناإلاُت وئكلُمُت أزغي ،وأن مؿخىي مشاعهت
الطحن في اللػاًا وقالػماث الهغبُت واهذ بحن اإلاخىؾؿت واللىٍت والػهُفت خؿب ؾبُهت اإلاطالح الطِىُت
قالكخطاصًت في اإلاىؿلت الهغبُت ،وجغخب صوٌ الشغق ألاوؾـ بمشاعهت الطحن في خل الجزاناث ؤلاكلُمُت ،وَهؼي
طلً مً هاخُت ئلى وىن الطحن الضولت الىامُت الىخُضة طاث الهػىٍت الضاةمت في مجلـ ألامً الضولي وأوها ال
حشبه بص يء الغغب الظي اؾخهمغ الشغق ألاوؾـ أو اهخهج ؾُاؾت حؿلؿُت ججاَه ,ومً هاخُت أزغيٌ ،هؼي طلً
ً
أًػا ئلى جمخو الطحن بسجل "زاٌ مً ألانضاء" مً حمُو ألاؾغاف في الشغق ألاوؾـ.
ً
ً
وكض خللذ اإلاإؾؿاث الطِىُت جلضما ملخىقا في مشغوناث البيُت الخدخُت الغةِؿُت إلاباصعة "الخؼام
والؿغٍم" في الضوٌ الهغبُت :وجمثل طلً ببىاء اإلاغهؼ الطُني -الهغبي لخباصٌ وهلل الخىىىلىحُا ،وجأؾِـ زماهُت فغوم
له في الضوٌ الهغبُت ،وئوشاء مىطت زضماث اإلاهلىماث اإلاخياملت الطِىُت الهغبُت لىلل الخىىىلىحُا ،هما جدلم جلضم
ئًجابي في بىاء اإلاغهؼ الهغبي للخضعٍب نلى اؾخسضام الؿاكت الىىوٍت لألغغاع الؿلمُت ،ومغهؼ الخضعٍب نلى الؿاكت
الىكُفت بحن الطحن والضوٌ الهغبُت ،وباإلغافت ئلى طلً افخخذ مغهؼ الخمحز الطُني -الهغبي (لخىىىلىحُا بُضو) في
جىوـ لىكام بُضو للمالخت نبر ألاكماع قالضؿىانُت ،وفاػث مإؾؿت َاعبحن الضولُت اإلادضوصة للىهغباء بمىاكطت
مشغوم مدؿت الؿاكت الىكُفت التي حهمل بالفدم في (صبي) ،وحهاوهذ الطحن مو الجؼاةغ لبىاء مُىاء شخً حضًض،
وكامذ اإلاإؾؿاث الطِىُت ببىاء مشغوم الؿىً الخضًض إلاضًىت الهاشغ مً عمػان في مطغ ومشغوم حؿغ مدمض
الؿاصؽ في اإلاغغب ومشغوم مدؿت الهؿاعاث لخىلُض الىهغباء في ألاعصن وغحرَا مً اإلاشغوناث ،مما أؾهم في جىؾُو
مجاالث الخهاون الطُني -الهغبي(.)27
وكض شاعهذ الضوٌ الهغبُت وحامهت الضوٌ الهغبُت في كمت مىخضي "الخؼام والؿغٍم" للخهاون الضولي التي

ُنلضث في  ،2019خُث جم ئوشاء مىطت للخهاون في مجاالث اإلاىاوئ والجماعن وفدظ الجىصة ،وكضمذ الطحن
نشغًٍ ملُاع صوالع أمغٍيي مً اللغوع الخاضت لضفو نملُاث الخهاون في مجاٌ الؿاكت و 15ملُاع صوالع أمغٍيي مً
اللغوع الخاضت لخؿىٍغ الطىاناث الخفُفت والثلُلت في الشغق ألاوؾـ و 10ملُاعاث صوالع أمغٍيي مً اللغوع
ً
الخفػُلُت ؾهُا لخهمُم الخهاون الطُني -الهغبي ،هما أؾؿذ الطحن مغاهؼ ملاضت (الغهمُىبي) في كؿغ وؤلاماعاث
الهغبُت اإلاخدضة ،وحهاوهذ مههما إلوشاء ضىضوق قالؾدثماع اإلاشترن بلُمت نشغًٍ ملُاع صوالع أمغٍيي ،باإلغافت ئلى
طلً ،وحهمل الطحن نلى حهؼٍؼ مشغوناث مىؿلت الؿىَـ للخهاون قالكخطاصي والخجاعي واإلاضًىت الطىانُت
الطِىُت -الهماهُت في الضكم واإلاىؿلت الطىانُت الطِىُت -الؿهىصًت في حاػان واإلاىؿلت الخجغٍبُت الطِىُت -ؤلاماعاجُت
لخهاون الؿاكت وغحرَا ،مما ٌهىـ جؿىع بىاء مشغوم "الخؼام والؿغٍم" في جدلُم ألاَضاف التي حشمل اإلاهاًحر
الهالُت وجدؿحن الخىمُت اإلاؿخضامت،وعفو اإلاىخضي مؿخىي الخهاون الطُني -الهغبي ،في قل جمؿً الؿغفحن بفىغة
الخىمُت التي جغهؼ نلى الشهب والهمل نلى اللػاء نلى الفلغ وػٍاصة فغص الهمل وجدؿحن خُاة الشهب ،مما حهل
( )27عبيد ،اياد .مبادرة احلزام والطريق فرص واعدة لصناعة الطاقة ادلتجددة ،نقال عن الرابط2019/http://arabic.people.com.cn :
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مىجؼاث "الخؼام والؿغٍم" حهىص بالىفو نلى الشهىب الهغبُت بشيل أفػل ،وجلضم مؿاَماث في الخىمُت قالكخطاصًت
وقالحخمانُت اإلادلُت ،وجػمً قالؾخضامت والشفافُت في الخجاعة والشإون اإلاالُت(.)28
وكض أشاع الؿفحر الطُني باللاَغة الؿُض (ؾىهج اًلىٍ) ،أن حجم الخجاعة بحن بالصٍ والضوٌ الهغبُت اعجفو
بيؿبت ( )%11.9بنهاًت الهام  ،2017أي ما ًلاعب ( )191ملُاع صوالع ،وَظا ما أوضخه في مإجمغ صخفي للؿفحر
الطُني باللاَغة بخاعٍش  14أطاع  ،2018فمهالم َظٍ اإلاباصعة جم حهؼٍؼَا بحن الطحن والضوٌ الهغبُت وأَمها( :)29الخباصٌ
الخجاعي ،جباصٌ الؿُاؾاث الخىمىٍت ،والخىاضل ؤلاوؿاوي والثلافي ،وجغابـ اإلايشأة مً زالٌ الخباصٌ الخىىىلىجي،
وزحر مثاٌ نلى أَم مالمذ هجاح َظا الخهاون َى قالحخمام الىػاعي الثامً إلاىخضي الخهاون الطُني الهغبي في ً 10ىلُى
نام  2018الظي أللى فُه الغةِـ الطُني (ش ي ححن بِىغ) زؿابا ً َاما ً أشاع فُه أن مغهؼ الضعاؾاث الطُني الهغبي
لإلضالح والخىمُت ٌهمل بشيل حُض وأضبذ مىطت فىغٍت لخباصٌ الخبراث والخجاعب في مجاٌ ؤلاضالح وقالهفخاح وئصاعة
البالص بحن الجاهبحن الهغبي والطُني ،وؾُطبذ اإلاغهؼ أكىي في اإلاؿخلبل لخلضًم مؼٍض مً الضنم الفىغي للجاهبحن،
وان الطحن واهذ زالٌ قالنىام قالزحرة زالث أو زاوي أهبر الشغواء الخجاعٍحن في ألاعصن ،وكض بلغذ مؿخىعصاث ألاعصن
مً الطحن زالٌ أوٌ نشغة شهىع مً نام  2019خىالي  1.9ملُاع صًىاع ،وبؼٍاصة وؿبتها  %13ملاعهت بىفـ الفترة مً
الهام الؿابم ،وَظا ًمثل خىالي  %20مً مؿخىعصاث قالعصن(.)30
املطلب الثاوي :الخحذًاث التي جىاجه مبادرة مشروع الحزام والطريم في مىطلت الشرق الاوسط:
جضعن الطحن أن الطغاناث والخىجغاث وأنماٌ الهىف وقالكخخاٌ مطضعَا في ألاوٌ غُاب الخىمُت وتهمِش
اإلاىاؾم والفئاث اإلاجخمهُت ،لظلً ؾِؿمذ اإلاشغوم بخغُحر أوغام الفلغ والالنضالت مً ؾغٍم قالؾدثماعاث الطخمت
ً
وئجاخت فغص الدشغُل للؿاكاث الشابت في الضوٌ اإلاهىُت ؾىاء في آؾُا الىؾؿى أو حىىب غغب آؾُا وضىال ئلى
شماٌ أفغٍلُا ،وبظلً ًدلم اإلاشغوم محزاث أمىُت جخمثل بالخالي:
 .1الهمل نلى اؾخلغاع الضوٌ اإلاىسغؾت في اإلاشغوم واإلاؿاَمت في جمخحن نالكاث ألاهكمت فيها بمجخمهاتها.
ّ
ًإمً ممغاث الىلل.
 .2هجاح اإلاشغوم في جىمُت اإلاىاؾم ًدىلها مً بإع جىجغ ئلى بإع للؿالم بما ِّ
ً .3ىهىـ مثل َظا قالؾخلغاع والؿالم ختى نلى ألامً الهالمي فُىلظ ججىُض الشباب في الجماناث ؤلاعَابُت
ً
ومىكماث الجغٍمت الهابغة للخضوص ،وزطىضا مً اإلاىاؾم اإلاهىػة ،وؤلاؾهام في جللُظ خغهت الهجغة الهاإلاُت
وقالزخالٌ الضًمغغافي في صوٌ الهالم ،وهبذ خغهت الجزوح الغٍفي ئلى اإلاضن ،ومً اإلاخىكو أن ًىاحه مشغوم
( )28يي ،وانغ .التطلع للتشارك الصين العريب يف ختطيط التعاون ،يف إطار "احلزام والطريق" يف العصر اجلديد الدورة الثامنة لإلجتماع الوزاري دلنتدى التعاون الصينني العريب ،2018 ،ص.15
( )29تينغ  ،خه يي .قراءة حول ادلوضوعات األساسية يف أفكار الرئيس الصيين شي جني بينغ عن اإلشرتاكية ذات اخلصائص الصينية لعصر جديد ،دار الشعب للنشر :مدرسة اللجنة ادلركزية للحزب
الشيوعي الصيين ،2017 ،ص.52
( )30جملة مركز الدراسات الصيين العريب لإلصالح والتنمية ( ،)2019ص.72
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"الخؼام والؿغٍم" الهضًض مً الخدضًاث في مىؿلت الشغق ألاوؾـ ،وجخمثل أَم جلً الخدضًاث في قالغؿغاباث
والطغاناث التي تهضص اؾخلغاع الضوٌ الهغبُت ،هما جىاحه اإلاىؿلت الهغبُت نضة جىاكػاث ئكلُمُت بهػها في
شيل جىافـ بحن ئًغان والؿهىصًت مً حهت وئًغان وجغهُا مً حهت أزغيً ،ػاف ئلى طلً الطغام ؾىٍل ألامض
بحن ئؾغاةُل والضوٌ الهغبُت،ومً هاخُت أزغي ،ال جؼاٌ البيُت قالكخطاصًت لضوٌ اإلاىؿلت غهُفت ،باؾخثىاء صوٌ
مجلـ الخهاون الخلُجي وجغهُا وئؾغاةُل ،وٍمىً ئحماٌ جلً الخدضًاث فُما ًلي(:)31
أ.

جؿىع الهالكاث الطِىُت –ؤلاؾغاةُلُت نلى خؿاب الهالكاث مو الضوٌ الهغبُت.

ب.

ضهىبت اللغت الطِىُت مما ًدىٌ صون اهدشاعَا في ألاوؾاؽ الهغبُت.

ج.

انخماص الؿغفحن الهغبي والطُني نلى مطاصع اإلاهلىماث وؤلانالم الغغبي في حشىُل عؤٍخه ومهلىماجه نً
ً
آلازغ ،وزطىضا الىؾاةل التي حؿُؿغ نليها الىالًاث اإلاخدضة وبغٍؿاهُا ( CNNو  ،)BBCوالظي ًدؿبب في:
 .1هلل ضىع همؿُت وؾلبُت (نً الهغب والطحن) ئط أن الهالكاث الطِىُت الهغبُت وصوعَا اإلاؿخلبلي في
الهالكاث الضولُت ٌؿخلؼم وغىح الغؤٍت وؤلاؾترجُجُاث.
 .2هلل ضىعة ؾلبُت نً الهالم الهغبي للخأزحر نلى اللُاصاث الطِىُت خُث حهغف اإلاىؿلت الهغبُت وفم
َظٍ اإلاطاصع هما ًلي:
 مىؿلت مػؿغبت وفيها جىكهاث ال ًمىً الخىكو بمؿخلبلها.
ً
 كػاًا اإلاىؿلت مهلضة حضا وال ًمىً خلها.
 اإلاىؿلت ملُئت باإلاساؾغ والجهل.
 حهخبر اإلاىؿلت الهغبُت مىبو ؤلاعَاب في الهالم ؾىاء ؤلاعَاب ألاضىلي أو الغاصًيالي.
 ال حؿخؿُو الطحن الخأزحر في اإلاىؿلت وهي نلى َظٍ الخاٌ.

ص.

غهف ألازغ الطُني في الؿُاؾاث الضولُت الخاضت بالشغق ألاوؾـ ،مما ًدض مً جأزحرَا في الطغام
الهغبي-ؤلاؾغاةُلي.
وئن مباصعة الخؼام والؿغٍم لم ًخم جىغُدها بشيل وافي ،وَغلب نليها ألابهاص الغمؼٍت الخاعٍسُت ،ألامغ الظي

ًجهلها أكغب للضناًت الؿُاؾُت مىه ئلى مشغوم واكعي كابل للخؿبُم ،الؾُما أن َظا ألامغ ًمتزج مو جدض ًخهلم
باحؿام هؿاق اإلاباصعة الجغغافي وقالكخطاصي لِشمل كاعاث الهالم أحمو( ،)32وحؿعى الطحن لخؿىٍغ نالكاتها مو
مسخلف ألاؾغاف غمً اإلاداوع ؤلاكلُمُت طاث اإلاطالح اإلاخهاعغت ،ألامغ الظي ٌهُم كضعتها نلى اجساط مىاكف واضخت
( ) 31البدور ،بكر ،احلمد ،جواد ،شياويان ،شيه ،حمافظة ،علي ،حممود ،قاصد ،يل تشنغ ون ،معن النسور .اجتاهات تطور العالقات العربية-الصينية ضمن سلسلة دراسات مركزة رقم (،2019 ، )8
ص.18
( )32أبومحور ،حممد .األردن ومبادرة احلزام والطريق هل من فرصة الغتنامها؟ ،نقال عن الرابط2020/https://www.fmprc.gov.cn :
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ئػاء بهؼ اللػاًا في اإلاىؿلت ،وٍبضو طلً بىغىح في الهالكاث الىزُلت بحن الطحن وول مً ئًغان وجغهُا وئؾغاةُل،
والتي جإزغ نلى آفاق جؿىع الهالكاث الطِىُت – الهغبُت ،في قل جباًً اإلاطالح بحن َظٍ ألاؾغاف مً هاخُت ومهكم
ً
الضوٌ الهغبُت مً هاخُت أزغي،فمطالح الطحن مو اللىي الضولُت جإزغ نلى مىاكفها هثحرا مً بهؼ كػاًا مىؿلت
الشغق ألاوؾـ ،مثل نالكاتها مو عوؾُا ،والتي ًخجلى جأزحرَا في اججاٍ جطىٍذ الطحن صازل مجلـ ألامً الضولي نلى
اللغاعاث الخاضت باألػمت الؿىعٍت ،والظي جىافم في مجمله مو جىحهاث عوؾُا.

الخاجمت :
ً
ً
ً
حشيل قالكخطاصاث الهغبُت شغٍيا خُىٍا اؾتراجُجُا في جىفُظ اإلاشغوم ،هما ًمىً أن حؿخفُض مىه في جسؿي
اإلاشىالث البيُىٍت التي حهاهيهاٌ ،شيل َظا اإلاشغوم فغضت أمام البلضان الهغبُت للخفاوع مو الطحن مً أحل
ً
قالهسغاؽ في شغاهت اكخطاصًت بهىاةض طاث كُمت مػافت ،ما ٌؿمذ لها بالخسفُف مً خضة انخماصَا ،ؾُاؾُا
ً
ً
واكخطاصًا ،نلى الغغب وجداوٌ اإلاباصعة اإلاؿانضة في وغو مؿاع حضًض هدى ججاعة ناإلاُت أهثر اػصَاعا واكخطاص نالمي
ً
ً
أهثر اهفخاخا ونىإلات اكخطاصًت أهثر شمىال ،ونلى مضاع الؿىىاث الؿذ اإلااغُت ،ججاوػ ئحمالي الخجاعة بحن الطحن
والضوٌ اإلاشاعهت ألازغي في اإلاباصعة.
الىخائج :زغحذ الضعاؾت بالىخاةج الخالُت :
 أن مباصعة الخؼام والؿغٍم جمثل مشغوم ضُني حؿعى مً زالله الطحن الى جؿىٍغ وحهؼٍؼ نالكاتها الخجاعٍتمو صوٌ الهالم بما ٌهؼػ مً كضعتها نلى الخض مً الىفىط الخجاعي قالمغٍيي.
 أضبدذ الطحن زاوي أهبر شغًٍ ججاعي للضوٌ الهغبُت وججاوػ حجم قالؾدثماع الطُني اإلاباشغ في الضوٌالهغبُت  15ملُاع صوالع أمحروي ،وفي غىء الىمى اإلاػؿغص الظي ًدلله قالكخطاص الطُني جؼصاص اخخُاحاث
الطحن إلاطاصع الؿاكت اإلاخىاحضة بىفغة في اإلاىؿلت الهغبُت.
 أن مباصعة الخؼام والؿغٍم لها أَمُت ؾُاؾُت واكخطاصًت وأمىُت باليؿبت للطحن ،ألوها ؾخمهض الؿغٍمإلاؿاعاث وؾغق هلل الىفـ نلى اإلاؿخىي الضولي ،وزاضت أوها جغبـ كاعاث الهالم نبر ؾغق بغٍت وبدغٍت مما
ؾِؿهم في جسفُؼ الخيالُف في نملُاث الىلل ،وغمان للخىىم في امضاصاث الؿاكت للطحن مً خُث ئًجاص
مطاصع حضًضة لالؾخحراص مً صوٌ مسخلفت ،في قل ألاػماث التي حهِشها مىؿلت الشغق ألاوؾـ والتي جإزغ
نلى خطىٌ الطحن نلى مطاصع الؿاكت وزاضت الىفـ ،هما أن َظٍ اإلاباصعة عبما جدلم للطحن جضوٍل
الهملت الطِىُت (الُىان) مً زالٌ اإلاباصالث الخجاعٍت مو الضوٌ ،وحهؼػ نمل الشغواث الخىىىلىحُا الطِىُت
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نلى اإلاؿخىي الهالمي ،ولهل الهضف ألاَم لهظٍ اإلاباصعة باليؿبت للطحن َى ئوهاء ؾُؿغة الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍىُت نلى الىكام الؿُاس ي وقالكخطاصي الهالمي.

الخىصياث:
في غىء هخاةج الضعاؾت فأوها جىص ي بما ًلي :
 .1قالؾخفاصة مً جؿىع اللىة قالكخطاصًت الطِىُت وهفىطَا الؿُاس ي في جحجُم اججاَاث الهُمىت في الؿُاؾت
ألامغٍىُت اإلاهاضغة ،زاضت في ؾُاؾاث الىكام الضولي ججاٍ الشغق ألاوؾـ.
 .2قالؾخفاصة مً ججغبت الطحن في جدلُم مهضالث مغجفهت للخىمُت قالكخطاصًت ومهالجت مشيلتي الفلغ والبؿالت في
الىؾً الهغبي
 .3قالؾخفاصة مً اللضعاث والخبراث الهؿىغٍت الطِىُت في جؿىٍغ اللضعاث الهؿىغٍت الهغبُت الخللُضًت منها وغحر
الخللُضًت لضنم اججاٍ الخىاػن قالؾتراجُجي للهغب مو ئؾغاةُل وهظلً في مجاٌ جىىىلىحُا الخطيُو الهؿىغي.
 .4جؿىٍغ الخهاون الهغبي-الطُني لبلىعة مىكف خػاعي لؿُاؾت خىُمت في الخهامل مو قاَغة ؤلاعَاب الضولي حؿدىض
ئلى شغنُت اإلالاومت غض قالخخالٌ الهؿىغي بيافت الىؾاةل ،ومداعبت أنماٌ ؤلاعَاب اإلاىكم غض ألابغٍاء واإلاضهُحن
صون جمُحز مهما وان مطضعَا.
املصادر واملراجع
مراجع باللغت العربيت:
-1الكخب
 البضوع ،بىغ ،الخمض ،حىاص ،شُاوٍان ،شُه ،مدافكت ،نلي ،مدمىص ،كاضض ،لي حشىغ ون ،مهً اليؿىع.
اججاَاث جؿىع الهالكاث الهغبُت-الطِىُت غمً ؾلؿلت صعاؾاث مغهؼة عكم (.2019 ، )8
ً
 بغاؾاص ،ئؾىاع .الطريم إلى الخأثير الصين جدبع مىهجا مخعذد املساراث لخعزيز دورها في وضع جذول ألاعمال
الذولي الاكخصادي والسياس ي العاملي ،ضىضوق الىلض الضولي.2017 .
 جِىغ ،زه َي .كغاءة خىٌ اإلاىغىناث ألاؾاؾُت في أفياع الغةِـ الطُني ش ي ححن بِىغ نً ؤلاشتراهُت طاث
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دوس مشالض ألابحاث والذساظاث ألامشٍكُت في صىع العُاظت الخاسجُت ألامشٍكُت

 هادي محمذ حعين بشهم.د

دوس مشالض ألابحاث والذساظاث ألامشٍكُت في صىع العُاظت الخاسجُت ألامشٍكُت
The role of American research and studies centers in making
American foreign policy
 هادي محمذ حعين بشهم.د
: امللخص
ًم٢ وج، ُت٢ٍُت في ـىْ العُاظت الخاسحُت ألامش٢ٍض ألابدار والذساظاث ألامش٠ ًِ دوس مشاٚؽ٢حععى هزه الذساظت الى حعلُي المىء في ال
شاس في العُاظتٝبل ـاوْ الٜ ًض ألابدار والذساظاث م٠ دوس مشاٌُٚشًٍ بلى ؤن جى٢ٙثحر مً اإلا٢اد الٝألاهمُت الىٍشٍت الّلمُت لهزه الذساظت في اِخ
ُذ مبيُت ِلى اإلافالح٠ للّؽىاثُت واإلافاد٘ت وبالخإ٥ بمّجى آخش ال مجا،  الّالم٥ُت حّلب دوسا مهما في سظم ظُاظتها ججاه دو٢ٍالخاسحُت ألامش
٥ُت بالخّاوي وا٘عاح اإلاجا٢ٍ وبُّت الىٍام العُاس ي للىالًاث اإلاخدذة ألامشٟاِل وحؽاسٙذسة جٜ ما بشصث اهم الىخاثج بلى٠ ، والاهخماماث بالذسحت ألاولى
شهها وجإزحرهاُٝت ب٢ٍض ألابدار والذساظاث بمىدجى الخإزحر ججاه العُاظُت الخاسحُت ألامش٠ىة وجإزحر مشاٜ اوثٙ وجخ، ىن في الشبي بحن العُاظت والّلم٣لهزا اإلا
. ي٣ٍشاس العُاس ي ألامشٝمً دواثش ـىْ ال
ْذمها لذواثش ـىٝ الذساظاث وألابدار التي ج٥ت ظىاء ؤلاًجابُت والعلبُت مً وحهت هٍشها ومً خالٙذستها ِلى بٌهاس الجىاهب اإلاخخلٜ وبالخالي
 اإلافلختُٞٝ وما لها مً ؤهمُت لخد، عب الخإًذ الجماهحري لها٢ ل٤ ورل٥ماًا اإلافحرًت التي ال جدخمل الخىاصُٝت وخفىـا ال٢ٍالعُاظت الخاسحُت ألامش
شٍت وازشها في سظم٢ٙض ال٠ اإلاشا٤ىة وجإزحر جلٜ ادهاٙما ؤٌهشث هدُجت اظاظُت م٠ ، ُت ظىاء في خالت الخشب ؤو العلم٢ٍىمُت للىالًاث اإلاخدذة ألامشٝال
ىةٝاه الٝاِل مْ ببشاص هٙحز ِلى حىاهب الخ٠ التر٥ض ألابدار والذساظاث مً خال٠ودوس مشا، ُت اإلاشجبىت باإلافلخت٢ٍمالمذ العُاظت الخاسحُت ألامش
. اتها ِلى الفُّذ الذولي١ و ٘هم جدش، ُت٢ٍ لذيها ودوسها في سظم ظُاظاث الخاسحُت للىالًاث اإلاخدذة ألامشّٚوالم
ABSTRACT
This study seeks to shine a light in revealing the role of American research and studies centers in making
American foreign policy, and the scientific theoretical importance of this study lies in the belief of many thinkers that the
employment of the role of research and studies centers by decision makers in American foreign policy plays an
important role in Drawing its policy towards the countries of the world, in other words, there is no room for
randomness and chance and certainly based on interests and interests in the first place, as the most important results
emerged to the ability to interact and share the nature of the political system of the United States of America by dealing
and making room for this component in the link between politics and science, and the strength and impact of research
centers vary And studies with an influence curve toward American foreign policy, its proximity and influence to the
American political decision-making circles.
Consequently, its ability to show the various aspects, both positive and negative from its point of view, and
through studies and research that it provides to the American foreign policy-making departments, especially the crucial
issues that cannot be relinquished, in order to gain public support for them, and what is important for achieving the
national interest of the United States of America whether in the event of war Or peace, as a fundamental result showed
that the power and impact of these intellectual centers and their impact in charting the features of the American foreign
policy related to the interest, and the role of research and studies centers by focusing on aspects of interaction with
highlighting their strengths and weaknesses and their role in shaping foreign policies of the United States of America,
and understanding Its movements internationally.
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املقذمت
ؤن ألاهمُت التي حععى بليها هزه الذساظت ج٢مً في ما جخخزه الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت مً ٜشاساث وظُاظاث
ججاه ٔالبُت دو ٥الّالم خاـت في مجا ٥العُاظت الخاسحُت  ،وٝ٠ىي ٠بري لها دوس ِالمي ٠بحر  ،واهىالٜا مً هزا
اإلادذد البذ مً دساظت ِملُت ـىْ الٝشاس العُاس ي في ؤمشٍ٣ا  ،ورل ٤ههذٗ ٘هم ؤبّادها ومداولت الخإزحر في معاسها
بما ًخذم مفالخها الٝىمُت  ،وجإحي مداولت الخذخل في معاس ِملُت ـىْ الٝشاس في الّادة مً خال ٥الخإزحر بعبب
حؽاب ٤الّالٜاث الخاسحُت للىالًاث اإلاخدذة وجىلّاتها اإلاعخٝبلُت  ،وبالخالي هزا ظمذ للىالًاث اإلاخدذة ٠ذولت
ماظعاث وراث هٍام ظُاس ي دًمٝشاوي مشن بةم٣ان الّذًذ مً ؤحهضة الذولت واإلاىٍماث العُاظُت وٜىي المٕي
الخاـت  ،ومشا٠ض البدىر والذساظاث اإلاخخففت بة٘عاح اإلاجا ٥في اإلاؽاس٠ت ججاه ـىْ الٝشاس الخاسجي .
مْ التر٠حز ِلى دوس مشا٠ض البدىر والذساظاث في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت  ،خُث حععى هزه الذساظت بلى
حعلُي المىء ِلى دوسها ٠ماظعاث حّجى بإحشاء البدىر والذساظاث وُُٙ٠ت جٙاِلها مْ الىٍام العُاس ي ألامشٍ٣ي
وُٜاط مذي جإزحرها لذي ـاوْ الٝشاس العُاس ي  ،وهىا ج٢مً ألاهمُت في بُان وجٙعحر دوس هزا اإلا٣ىن في العُاظت
الخاسحُت ألامشٍُ٢ت .
في خحن حؽحر الّذًذ مً الذساظاث والبدىر بلى الذوس ال٢بحر الزي جلّبه مشا٠ض البدىر والذساظاث ألامشٍُ٢ت
ججاه ـاوْ الٝشاس العُاس ي  ،ومً هىا حاءث هزه الذساظت لدعلُي المىء وببشاص ما ًم ً٢مً بلا٘ت للمّش٘ت ،
والععي في ؤلازباث ؤو الىٙي  ،والُٝاط في مذي جإزحر وٜذسة هزه اإلاشا٠ض ِلى الخٙاِل بؽ٣ل ًجّلها جدبا م٣اهت لذي
ماظعاث الذولت الشظمُت .
أهمُت الذساظت Significance of Research
جبرص أهمُت الذساظت مً جاهبين أظاظُين:
أوال :الجاهب الىظشي العلمي :
وٍخمثل في ِذة اِخباساث ؤهمها ؤن الذساظت حععى لل٢ؽ ًِ ٚدوس مشا٠ض البدىر والذساظاث ومؽاس٠تها في
ـىْ العُاظت الّامت للذولت  ،في خحن ٌؽحر البّن بلى ان ـىْ العُاظت الخاسحُت للذولت جذخل لمً ؤلاواس
الشظمي  ،في خحن ًشي البّن بن ألاهٍمت الذًمٝشاوُت جيؽي لذيها ١ا٘ت الٙىاِل الشظمُت والٕحر سظمُت ولها دوس
حؽاس١ي في سظم العُاظت الّامت للذولت  ،وج٢مً ألاهمُت الىٍشٍت الّلمُت لهزه الذساظت في اِخٝاد ال٢ثحر مً اإلا٢ٙشًٍ
بلى ؤن اوؽاء مشا٠ض البدىر والذساظاث هى مداولت مً ٜبل ٜىاِاث الؽّب اليؽىت واإلاثٙٝت والتي ًىلِ ٞليها
الىخبت للمؽاس٠ت في ـىْ العُاظت الّامت للذولت بُّذا ًِ الٝىىاث الشظمُت  ،ورل ٤مً خال ٥ؤن جل ٤اإلااظعاث
ؤًما وظُلت لُٝام الٝىي اإلاعُىشة ِلى اإلاجخمْ بةًفا ٥خبرتها ووحهت هٍشها وخ٢متها لفاوْ الٝشاس العُاس ي .
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٠ما ج٢مً ؤهمُتها في الخدلُل إلاذي ٜذسة هزه اإلااظعاث في اإلاؽاس٠ت ججاه العُاظت الّامت خفىـا الٝماًا
الذولُت وجدلُل الىا ْٜالعُاس ي للذولت  ،بالتزامً مْ وبُّت هزا الىٍام العُاس ي الزي ٌعمذ ههزا الىىُ مً
اإلاؽاس٠ت لمً مىٍىس الشبي والدؽاس ٟفي حؽُ٢ل وـىْ الٝشاساث ومذي هىُِتها الّلمُت التي جدخاج بلى مدذداث
للخٙعحر والخدلُل و٘ ٞسئٍت ٘٢شٍت جٝذم جفىساث وهخاحاث ٜاثمت ِلى البدث الّلمي ٠ ،ما ج٢مً ؤهمُتها في سـذ
اظخٕال ٥ـاوْ الٝشاس لهزا اإلا٣ىن وما ًخّل ٞهها مً ابّاد وخفاثق في جدذًذ ألاهذاٗ والٕاًاث اإلاشاد جدُٝٝها ِلى
اِخباس ان مشا٠ض البدىر والذساظاث هي بمثابت بىى٢٘ ٟشٍت جدمل في وُاتها هىُ مً البدث الّلمي ولِغ مجشد اجخار
ٜشاساث اِخباوُت ؤو ٜاثمت ِلى الفذ٘ت و٘ ٞسؤي البّن وخفىـا ألاهٍمت العُاظُت الؽمىلُت والذ٠خاجىسٍت .
ثاهُا  :الجاهب العملي :
وفي هزا الجاهب جخمثل ؤهمُت الذساظت في ؤنها حؽحر بلى مذي مّش٘ت مالمذ دوس مشا٠ض ألابدار والذساظاث في
ـىْ العُاظت الخاسحُت ألامشٍُ٢ت وبالخدذًذ خى ٥ألاظغ واإلاىىلٝاث ال٢ٙشٍت التي جٝىم ِليها هزه اإلاشا٠ض البدثُت
 ،وما جدخىيها مً جُاساث ٘٢شٍت حععى مً خاللها الخإزحر في مشا٠ض ـىْ الٝشاس  ،ومذي ٜىتها في الخإزحر  ،ومً هىا جبرص
ؤهمُت الذساظت في ُٜاط مذي ٜذسة جٙاِل وحؽاس ٟوبُّت الىٍام العُاس ي وهىا هى الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت
بالخّاوي وا٘عاح اإلاجا ٥لهزا اإلا٣ىن في الشبي بحن العُاظت والّلم ِ ،لى اِخباس ان مشا٠ض البدىر والذساظاث
وخفىـا اإلاخّلٝت بالجاهب العُاس ي جٝىم ِلى ؤظاط ِلمي مذسوط ٜاثم ِلى اإلاّلىماث والبُاهاث اإلاخخلٙت حعاهم
في جٝذًم هخاثج وجدلُالث حعاِذ مخخزي الٝشاساث ِلى الخيبىء ومّالجت اإلاىا. ٜٚ
٠ما تهذٗ الذساظت هىا في ظّيها هدى ُٜاط مذي اظخجابت وجٝبل مشا٠ض ـىْ الٝشاس لهزا اإلا٣ىن ومذي
اظدىاده وحذًت بة٘عاح اإلاجا ٥لهزه اإلاشا٠ض البدثُت في جٝذًم دساظاث ِلمُت ٜادسة ِلى جٝذًم سئي وجفىساث إلاا
ًجب ان ج٣ىن ِلُه العُاظت الخاسحُت ججاه مخخل ٚالٝماًا .
مً هىا جبرص اهمُتها في اِخباس ؤن مشا٠ض البدىر والذساظاث جذسط وجشظم خىي ٜاثمت ِلى ؤظغ ِلمُت
مىهجُت واظدىادا بلى اإلاّلىماث التي جدفل ِليها مً مخخل ٚاإلافادس ،وبالخالي حعلُي المىء ِليها ّ٠امل مهم لذي
ـاوعي الٝشاس  ،وولْ ألاهذاٗ والٕاًاث التي حععى لخدُٝٝها  ،وهي و٘ ٞسؤي الّذًذ مً الباخثحن العُاظُحن ال جٝل
ؤهمُت ًِ اإلا٣ىهاث والّىامل ألاخشي التي جذخل في ـىْ العُاظت الخاسحُت للذولت .
أهذاف الذساظت Objectives of Research
حععى هزه الذساظت ئلى جحقُق عذد مً ألاهذاف ًمكً ئجمالها فُما ًلي :
 .1مّش٘ت مذي بظهاماث مشا٠ض البدىر والذساظاث في جٝذًم الخٝاث ٞاإلاّشُ٘ت وجدلُلها في ـىْ العُاظت
الخاسحُت ألامشٍُ٢ت .
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 .2سـذ وجدلُل و اظخجابت الىٍام العُاس ي في ب٘عاح اإلاجا ٥إلاثل هزه اإلااظعاث البدثُت في ببذاء جىـُاتها
ووحهاث هٍشها إلاخخل ٚالٝماًا ودوسها ّ٠امل في سظم اظتراجُجُاث العُاظت الّامت للىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت ،
وبالخالي دساظت ازشها في الخىٌُ ٚلخد ُٞٝمفالح الذولت العُاظُت .
 .3حعلُي المىء ِلى وشٍٝت ِمل مشا٠ض البدىر و الذساظاث وؤزشها في الّملُت الدؽاسُ٠ت لفىْ الٝشاس
العُاس ي الخاسجي  ،وباإلاٝابل مّش٘ت آلالُت التي حعدىذ بليها في ابشاص دوسها ِلى ظبُل الّمىم ال الخفش ِملها ً٣ىن
مً خال ٥ولب اإلااظعاث الشظمُت للبدث في ٜمُت ما  ،ؤم هى بىاء ِلى احتهاد منها في وشح ٜمُت ما وهزا ما ظىٗ
حععى الذساظت لخدُٝٝه .
مؽكلت الذساظت Problem of Research
ج٢مً مؽ٣لت الذساظت في مداولت مّش٘ت دوس مشا٠ض ألابدار والذساظاث في ـىْ العُاظت الخاسحُت ألامشٍُ٢ت
 ،وبىـٙها دساظت حّجى في ُٜاط مذي جإزحرها وؤدواتها ججاه ـىْ الٝشاس ِلى ـُّذ العُاظت الخاسحُت ألامشٍُ٢ت ،
وبالخالي سـذ وجٙعحر ألاّ٘ا ٥التي جيخهجها الذولت ِلى الفُّذ الخاسجي  ،وماهُت اإلاخٕحراث واإلاىالُْ التي جدىاولها
مشا٠ض البدىر والذساظاث التي جذِى ؤحهضة ـىْ الٝشاس لالهخمام والاوالُ ِليها بالخىاصي مْ مفلختها الٝىمُت .
وبالتزامً خى ٥دساظت وبُّت دوس مشا٠ض البدىر والذساظاث ١ىنها مدىس البدث ومً زم جضوٍذ الباخثُحن
العُاظُحن بجملت مً الّىاـش اإلاهمت التي ظىٗ حععى هزه الذساظت في حعلُي المىء ِلى اإلاّالم ألاظاظُت لهزه
اإلااظعاث في سظم العُاظت الخاسحُت ألامشٍُ٢ت  ،وبالخالي اظخخالؿ ما ًم ً٢اظخخالـه مً هخاثج ٜذ حعاهم ِلى
هدى ما في الٝاء بّن ألالىاء التي حّالجها هزه الذساظت بخفىؿ ولْ الاظتراجُجُاث اإلاعخٝبلُت للذو ٥مً خال٥
مشا٠ض ألابدار والذساظاث .
وببشاص دوس مشا٠ض البدىر والذساظاث ٠مخٕحر وم٣اهتها في ـىْ الٝشاس للعُاظت الخاسحُت ألامشٍُ٢ت  ،وٜذستها
ِلى جىىٍش وجدلُل وجٙعحر الٍىاهش العُاظُت ِلى اإلاذي البُّذ وخفىـا ما ًخّل ٞباإلظتراجُجُت الٝىمُت الؽاملت
مً هىا جإحي وجبرص مؽ٣لت الذساظت مً خال ٥العاا ٥الخالي ما هي مشج٢ضاث ومىىلٝاث مشا٠ض البدىر والذساظاث في
العُاظت الخاسحُت ألامشٍُ٢ت ؟
حعاؤالث الذساظت Questions of Research
ما هي مىىلٝاث وؤظغ مشا٠ض البدىر والذساظاث التي حعدىذ بليها في الخدلُل وؤزشها ّ٠امل في ولْ هزه
الذساظاث للخىبُ ٞفي العُاظت الخاسحُت ألامشٍُ٢ت ؟ باِخباسها خلٝت مً خلٝاث ـىْ العُاظت الخاسحُت  ،وجذسط
خىي واظتراججُاث الذولت في ١ا٘ت الىىاحي وخفىـا الىاخُت العُاظُت .
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لما وحععى هزه الذساظت لإلجابت عً الدعاؤالث الخالُت :
 .1ما هي ألاظغ والشئي ( ؤلاواس ال٢ٙشي  ،الُٝم ) التي حعدىذ بليها مشا٠ض البدىر والذساظاث ِىذ الخّامل
مْ الٝماًا اإلاىشوخت ووشٍٝت جىاولها لها ومذي مالثمتها لذي ـاوْ الٝشاس العُاس ي ألامشٍ٣ي ؟
 .2هل هىالٜ ٤ماًا ودساظاث مدذدة حععى مشا٠ض البدىر والذساظاث إلاّالجتها دون ٔحرها  ،لها ِالٜت
مباؼشة في اإلافلخت الٝىمُت الّلُا خفىـا اإلاخّل ٞبالعُاظت الخاسحُت واِخباسها ؤظاظا ،لبىاء وولْ الخىي
وؤلاظتراجُجُت لخد ُٞٝألاهذاٗ والٕاًاث للذولت ؟
 .3وبؽ٣ل ِام ما هي اإلاىىلٝاث التي حععى بليها مشا٠ض البدىر والذساظاث وِالٜتها بالعُاظت الخاسحُت
ألامشٍُ٢ت؟
فشضُاث الذساظت Research Hypothesis
جىىل ٞالذساظت مً ٘شلُت سثِعُت وجخمثل ُ٘ما ًلي :
هىالِ ٤الٜت اسجباوُه بحن دوس مشا٠ض البدىر والذساظاث وازشها في دواثش ـىْ الٝشاس العُاس ي .
لما ًخمخض عً الفشضُت الشئِعُت عذة فشضُاث فشعُت جخمثل فُما ًلي :
 ان البدىر والذساظاث التي ججشيها اإلااظعاث حعاِذ ِلى بِىاء جفىس واضح اإلاّالم ِىذ ولْ الخىيوجدذًذ مّالم ؤلاظتراجُجُت الٝىمُت الّلُا لذي ـاوْ الٝشاس في العُاظت الخاسحُت ألامشٍُ٢ت .
 ١لما صاد اسجباه مشا٠ض البدىر والذساظاث بجماِاث اإلافالح ازش رل ٤بؽ٣ل وشدي امام ٜذستها ِلى جٝذًمسئٍت لفاوْ الٝشاس في العُاظت الخاسحُت .
 ١لما صاد اسجباه اإلااظعاث البدثُت بمىىلٝاث ٘٢شٍت مدذدة ؤزش رل ٤بؽ٣ل ِ٢س ي ِلى حىدة وِلمُتودٜتها ؤمام الجهاص الخىُٙزي في العُاظت الخاسحُت .
مخغيراث الذساظت Variables of Research
مً خالِ ٥ىىان الذساظت وحعائالتها وبالخالي الٙشلُاث ظالٙت الز٠شًٍ ،هش ١ل مً اإلاخٕحر اإلاعخٝل واإلاخٕحر
الخابْ .وِلى الىدى الخالي:
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مىهجُت الذساظت Methodology of Research
بىاء ِلى الدعائالث والٙشلُاث التي وشختها الذساظت  ،و١ىن الذساظت جدىاو ٥دوس مشا٠ض ألابدار والذساظاث
في ـىْ العُاظت الخاسحُت – لزا ٘ةن اإلاىهج اإلاالثم – مىهج ـىْ الٝشاس الخاسجي خُث ٌّخمذ في هزا اإلاىهج ِلى
دساظت الُُٙ٢ت التي جخّامل ٘يها الذو ٥وما ٘يها مً ؤحهضة مً خال ٥جٙاِلها مْ اإلاازشاث واإلاخٕحراث في البُئخحن
الذاخلُت والخاسحُت  ،وجش٠ض ِلى مخخزي الٝشاساث الخاسحُت في جفىسه للمىا ٜٚالتي ٌؽ٣ل وش٘ا ٘اِال ٘يها بحن
مالمذ الىٍام العُاس ي الٝىمي ومالمذ الىٍام الذولي ٣٠ل .

1

٠ما ًٝىم اإلاىهج بلى دساظت ِملُاث الخدمحر لفىْ الٝشاس وحعخمش بّذ ـذوسه زم جىُٙزه وجٝىٍمه  ،وو٘ٞ
مىهج ـىْ الٝشاس ٘إن داثشة البدث جذوس ِادة خى ٥سثِغ الذولت واإلاجمىِت مدذودة الّذد اإلاؽاس٠ت مّه في ـىْ
الٝشاس  ،ؤو ُٜادة ماظعت ؤو حماِت  ،ؤو مىٍمت وما ًدُي هها مً مجمىِت مازشة جخىلى ـىْ الٝشاساث  ،وما ًمثله
هاالء مً جٙمُالث وُٜم وادسا١اث ،ؤو سدود ؤّ٘ا ٥اصاء البِئت اإلادُىت وما جٙشصه مً لٕىه وجإزحراث  ،وٜذ جدعْ
لدؽمل ِملُاث جى٘حر اإلاّلىماث وبجاختها  ،وٜذ جلّب ؤحهضة الذولت وماظعاتها دوسا مش٠ضٍا في الّملُت ٠ ،ما جشجبي
الٝشاساث ؤلاظتراجُجُت بذوس ؤحهضة اإلاّلىماث وألامً ٘مال ًِ اإلااظعاث راث ألاهمُت .

2

وٍٝىم مىهج ـىْ الٝشاس ِلى جٙعحر العُاظت الخاسحُت للذو ٥وسبىها سبىا ؼامال مخ٣امال  ،وَّخبر ألاداة التي
ًم٢ىىا بىاظىتها ؤن هخّشٗ ِلى الّىامل واإلاخٕحراث الشثِعُت التي حعهم في ـىْ العُاظاث الخاسحُت ظىاء بؽ٣ل
ِام ؤم في مىا ٜٚدولُت مدذدة  ،وفي هزا ًٝى ٥ظىاًذس في مىهج ـىْ الٝشاس ؤهه ألاداة التي حعاِذ في جدذًذ الّىامل
واإلاخٕحراث التي جخٙاِل هزه الّملُت ِلى ؤظاظها في ؤي مى ٜٚمً مىا ٜٚالعُاظت الخاسحُت .
وٜذ اهخم ظىاًذس في دساظخه للعُاظت الخاسحُت بالبّذ ؤلادسا١ي ِىذ ـاوعي الٝشاس بّ٢غ حؽاسلض هحرمان
وباجش ٟمىسحان وهىلعتي الزًً ـىسوا ـاوْ الٝشاس مً خال ٥حّاملهم مْ البِئت بمىحب بدسا٠هم الخس ي لهزه البِئت
والخفىساث اإلا٣ىهت في مخُلتهم ِنها بر ان هاالء ًخّاملىن مْ الّىامل البُئُت جبّا لخفىساتهم وبدسا٠هم لها ولِغ مْ
خُٝٝتها في الىا ْٜالّٙلي .
وبّا حّخبر هٍشٍت اجخار الٝشاساث مً ؤ٠ثر الىٍشٍاث التي جالقي اهخماما في دساظت الّالٜاث العُاظُت الذولُت ،
وتهخم بخدلُل ١ل الّىامل واإلاازشاث التي جدُي بىالعي العُاظت الخاسحُت ِىذ بـذاسهم ٜشاساث مُّىت  ،وساثذ
هزا اإلانهاج في الخدلُل هى بالخإُ٠ذ سٍدؽاسد ظىاًذس  Richard Synderوهزه البِئت الٝشاسٍت جمم الىخذاث اإلاعاولت

 1مقلد  ،إمساعيل  ،نظريات السياسة الدولية ( دراسة تحليلية مقارنة )  ،الكويت  ،منشورات ذات السالسل 7891 ،م  ،ص .797 :
 2القصييب  ،عبد الغفار  ،مناهج البحث في علم السياسة  ،القاهرة ،مكتبة اآلداب 7001 ،م  ،ص .778 :
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ًِ اجخار الٝشاس الخاسجي  ،وٍازش في هزه ألاوشاٗ اإلاخٙاِلت ِذد مً الّىامل مثل  :الذواْ٘  ،ومجاالث الخبرة
والاخخفاؿ  ،وهمي الاجفاالث اإلاعُىش  ،ووش ٛجٙعحر البُاهاث ...الخ .

1

و١ل رلً ٤دذر بالىبْ في اواس الخدذًذ الٝاثم بالىظاثل وألاهذاٗ  ،ومً خال ٥الخٙاِالث التي جدذر بحن
هزه الاِخباساث ١لها ًيخج ٜشاس العُاظت الخاسحُت في النهاًت بفىسة ؤو ؤخشي .
ّ
ٌؽير ظىاًذس في همىرجه الزي ًخكىن مً العىاصش الشئِعُت الثالثت الاجُت :
 .1البِئت الخاسجُت ( .) External Setting
 .2البِئت الذاخلُت ( .) Internal SETTING
 .3الىحذة الخىظُمُت املعإولت عً اجخار القشاس الخاسجي ( .) Organizational Unit

2

٠ما ظِخم جىاو ٥اإلاىهج اإلااظس ي في هزه الذساظت ١ىنها جدىاو ٥مشا٠ض البدىر والذساظاث  ،وبّا ًٝىم اإلاىهج
اإلااظس ي ِلى ِذة مشج٢ضاث خذده ـماٍل هىخجخىن وهي  :الخ ، ُٚ٢الخُّٝذ ،الاظخٝاللُت  ،الخماظ. ٤
خُث ٌؽحر هىخجخىن وهى ساثذ هزا اإلاىهج بإن ٌععى الى ِذة مىىلٝاث بخفىؿ اإلااظعت وهي ِلى الىدى
آلاحي:

3

 .1الهذٗ مً ج٣ىًٍ اإلااظعت بمّجى هل جإظعذ لخدٔ ُٞٝشك ِام  ،ؤم لخد ُٞٝأشاك خاـت .
 .2مشاخل جخىىسها  ،وما هي ألادواس التي جلّبها للخإزحر ججاه ألابيُت واإلااظعاث ألاخشي .
 .3ججىُذ ألاِماء في اإلااظعت  ،بمّجى الُُٙ٢ت التي ًخم ٘يها اخخُاس ألاِماء ومشحُّاتهم .
 .4الىظاثل التي حعخخذمها اإلااظعت مً ؤحل الخٙاً ِلى بٝائها .
 .5الخىٍُم الذاخلي للماظعت وجىصَْ ألادواس ٘يها .

 1مقلد  ،إمساعيل  ،العالقات السياسية الدولية ( دراسة في األصول والنظريات )  ،الكويت  ،املكتبة األكادميية 7070 ،م  ،ص 43 :
 2امساعيل مقلد  ،نظريات السياسة الدولية ( دراسة تحليلية مقارنة )  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .744

 3شليب  ،حممد  ،المنهجية في التحليل السياسي ( المفاهيم  ،المناهج  ،االقترابات  ،األدوات )  ،اجلزائر  ،دون دار نشر 7881 ،م  ،ص .770 :
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لُفُت جىظُف املىهج
في اإلاىٍىس لُُٙ٢ت اظخخذام مىهج ـىْ الٝشاس ظِخم جىاو ٥دوس مشا٠ض البدىر والذساظاث ١ىنها ج٢مً داخل
البِئت الذاخلُت لفاوْ الٝشاس  ،ومً زم دساظت ؤزشها في جٝذًمها للمّلىماث ومذي ؤهمُتها في داثشة البدث ِلى ظبُل
الّمىم ال الخفش مثل ( حجم وهىُِت اإلاّلىماث والعُا ٛالزي جثاس في بواسه ) وجدلُلها مْ ر٠ش الخفاثق التي
جدخىيها ودوسها وجدلُلها و٘ ٞسئٍت جٝىم ِلى ُُٙ٠ت جىاو ٥ؤحهضة ـىْ الٝشاس واهخمامه بما جٝذمه هزه اإلااظعاث مً
مّلىماث ومّش٘ت حعاهم في ـىْ الٝشاس العُاس ي الخاسجي  ،وؤًما ِملُت حعلُي المىء ِلى الُٝم وألاواس ال٢ٙشي
الزي حّمل به مشا٠ض البدىر والذساظاث ومذي اهخمام ؤحهضة الذولت اإلاّىُت باجخار ٜشاساث العُاظت الخاسحُت
ألامشٍُ٢ت  ،وبالخالي الىٜىٗ ِلى بٌهاس اإلاالمذ الّامت التي اهىلٝذ منها هزه اإلاشا٠ض للخٙعحر والخدلُل  ،ومً زم جإحي
مشخلت الخُُٝم مً خال ٥الىخاثج لذوسها ومداولت الُٝاط لمً ظُا ٛالخشوج بخٝذًم سئٍت واضخت اإلاّالم حععى
مً خاللها ِلى ؤبشاص هزا اإلا٣ىن ( ؤي مشا٠ض البدىر والذساظاث ) ججاه ـىْ العُاظت الخاسحُت ألامشٍُ٢ت .
باليعبت للمىهج اإلااظس ي في هزه الذساظت ظىٗ ًخم جىاو ٥بيُت وهُ٣ل مشا٠ض البدىر الذساظاث مْ التر٠حز
ِلى ؤدواسها ٠ماظعت لها جإزحر وجٙاِل مْ اإلااظعاث ألاخشي  ،وبالخالي ُٜاط مذي ٜذستها ِلى الخٙاِل بما ًخذم
مىىلٝاث هزه الذساظت .
الذساظاث العابقت Review of Literature
هىال ٤الّذًذ مً الذساظاث اإلايؽىسة التي هاٜؽذ مىلىُ الذساظت  ،خُث جىاولذ رل ٤مً خال ٥دساظاث
مخخففت  ،ؤو حضثُت حّشلذ لها الذساظاث مً خال ٥جىاو ٥ؤدواس مشا٠ض البدىر والذساظاث ألامشٍُ٢ت  ،وُُٙ٠ت
جدش٠ها وجٙاِلها في البِئت الذاخلُت وما جٝىم به مً جإزحراث ججاه ـاوْ الٝشاس .
وَعخّشك الباخث دساظاث دولُت وبٜلُمُت  ،راث ِالٜت مباؼشة باإلاؽ٣لت البدثُت  ،وهي في مٍّمها ميؽىسة
في مجالث مد٢مت  ،اظخخذم الذاسظىن ٘يها مىاهج مخخلٙت منها اإلاىهج البىاجي – الىٌُٙي والىـٙي  ،واإلاىهج
ؤلاخفاجي واإلاىهج الخاسٍخي  ،وُ٘ما ًلي ِشك لهزه الذساظاث :
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 .1دساظت للباحث ظاعذ سؼُذ " جأثير مشالض ألابحاث  Think Tanksعلى جىجهاث الخفكير الاظتراجُجي
ألامشٍكي اججاه الصين "

1

جىش ٛالباخث في دساظخه بذوس مشا٠ض ألابدار والذساظاث ألامشٍُ٢ت ِلى اِخباس انها ا٘مل مشا٠ض لخجمُْ
الىخبت مبِىا دوس جل ٤اإلاشا٠ض في ٘شك همارج ِملُت للخّامل مْ الفحن ٝ٠ىب دولي ومنها ظُاظت الاخخىاء ومداـشة
الفحن دولُا مً خُث الخذ مً جٝذمها الاٜخفادي وو ٜٚجفاِذها ِلى اِخباس الفحن ٔحر ماهلت لخّلم ٜىاِذ
الخّلم ججاه الىٍام الذولي اإلاّاـش  ،ومً اهفاس هزا الاججاه مّهذ اهتربشاًض ألامشٍ٣ي  ،وماظعت الترار وٜذ هجخذ
في الخإزحر ججاه دواثش ـىْ العُاظت الخاسحُت ألامشٍُ٢ت ججاه الفحن مً خال ٥خلِ ٞالٜاث ٜىٍت مْ الُابان و١ىسٍا
الجىىبُت ؤحر مً الذو ٥اإلاماده للفحن .
 .2دساظت للباحثت اهجي مهذي " دوس مشالض ألابحاث في الىالًاث املخحذة "

2

ؤؼاسث الباخثت في دساظتها بلى ؤهمُت مشا٠ض ألابدار ٠إخذ الّىاـش الشثِعُت لٙهم ِمل العُاظت ألامشٍُ٢ت
ظىاء الذاخلُت ؤو الخاسحُت  ،مؽحرة بلى بالخإُ٠ذ ِلى رل ٤بىشح ؤمثلت ِذًذة خفىـا بّذ ألاخذار التي حّشلذ
بليها الىالًاث اإلاخدذة في الخادي ِؽش مً ظبخمبر 2001م ٝ٘ ،ذ صاد الاهخمام بالذساظاث والبدىر لتزوٍذ ـاوْ
الٝشاس العُاس ي و٘ ٞسؤي الباخثت ٠ ،ما اظخّشلذ الّذًذ مً اإلاشا٠ض البدثُت التي لها زٝل وٜىة جإزحر ر٠شث منهم
مجلغ الّالٜاث الخاسحُت  ،وماظعت ١اسهُجي للعالم الّالمي  ...ؤحرهم مً اإلاشا٠ض البدثُت  ،وخلفذ في نهاًت
دساظتها بلى وحىد دوس ٘اِل إلاشا٠ض ألابدار في الىالًاث اإلاخدذة في حؽُ٢ل العُاظت الخاسحُت ألامشٍُ٢ت ورل ٤بةمذاد
ـاوعي العُاظت ووظاثل ألاِالم بخدلُالث ودساظاث جخّل ٞب٣ل الٝماًا اإلاهمت .
 .3دساظت للباحث مشوان قبالن بعىىان " دوس مشالض ألابحاث في صىاعت القشاس العُاس ي ألامشٍكي "

3

هاٜؾ الباخث في دساظت ًِ دوس مشا٠ض ألابدار والذساظاث في ـىْ الٝشاس العُاس ي ألامشٍ٣ي واسخا ِذة ؤمىس
ومنها بُان آلُت جٙاِلها وظى٠ها داخل ؤحهض ـىْ الٝشاس ٠ ،ما بحن ؤِذاد هزه اإلاشا٠ض البدثُت اإلاهخمت بالذساظاث
العُاظُت ٠ ،ما ِشك في دساظت بّن الىخب العُاظُت التي لها اسجباه مْ هزه اإلااظعاث وجإزحر ِلى ـىْ الٝشاس
داخل مىٍىمت ؤحهضة ـىْ الٝشاس ألامشٍ٣ي ر٠ش منهم ِلى ظبُل الّمىم ال الخفش ( ِ٠عىجش  ،وحىن بىلخىن  ،وساٌغ
 1رشيد  ،ساعد  ،تأثير مراكز األبحاث  Think Tanksعلى توجهات التفكير االستراتيجي األمريكي اتجاه الصين  ،اجلزائر  ،جامعة حممد خضري  ،جملة
املفكر  ،العدد 7072 ،74م  ،ص ص .488-493 :
 2مهدي  ،اجني  ،دور مراكز األبحاث في الواليات المتحدة  ،القاهرة  ،مؤسسة األهرام  ،جملة السياسة الدولية  ،اجمللد  ،00العدد  ،788يناير 7070م  ،ص
ص .00 -42 :
 .) 3قبالن  ،مروان  ،دور مراكز األبحاث في صناعة القرار السياسي األمريكي  ،دمشق  ،جامعة دمشق  ،جملة دراسات إسرتاتيجية  ،العدد 72،7000م ،ص
ص.30 -41
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 ....ؤحرهم ) ممً ِملىا في اإلاجا ٥ألا١ادًمي ومً زم اهخٝلىا بلى مشا٠ض ـىْ الٝشاس و١ان لهم جإزحر واضح خعب سؤي
الباخث ٠ ،ما ؤؼاس الباخث بلى ؤن اإلااظعاث البدثُت في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت حّمل ِلى ١ا٘ت ألاـّذة ٘مثال
حّمل ِلى وؽش ال٢خب واإلاجالث الّلمُت اإلاد٢مت ؤحرها مً اإلايؽىساث التي هذ٘ذ بلى الخإزحر ِلى الشؤي الّام
ألامشٍ٣ي  ،وبالخالي ١اهذ الزساُ الّٙا ٥باليعبت للىٍام العُاس ي ألامشٍ٣ي .
مً خال ٥الاوالُ ِلى الذساظاث العابٝت في انها ٜذمذ ـىسة ِامت ًِ ؤبشص اإلاشا٠ض البدثُت في الىالًاث
اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت  ،ودوسها لمً مشاخل جاسٍخُت ظابٝت وحعلُي المىء ِلى بّن ألاظالُب وألادواث التي جدبّها
للخإزحر ِلى ـاوْ الٝشاس العُاس ي ؤحرها مً ألامىس .
ِلى الشٔم مً رل ٤الا انها لم حّالج اإلاىىلٝاث ال٢ٙشٍت وألاظغ التي حعدىذ بليها اإلاشا٠ض البدثُت في جدش٠ها
وجٙاِلها ججاه ـاوْ الٝشاس العُاس ي ألامشٍ٣ي  ،وظىٗ حععى هزه الذساظت جىاوِ ٥ذة ؤمىس ار٠ش منها ِلى ظبُل
الّمىم ال الخفش مثال بيُت وهُ٣لُت هزه اإلااظعاث والىخب التي جٝىم ِليها وألادواس والٝماًا التي حععى بلى جدُٝٝها
بؽ٣ل ِام .
ومً خال ٥اإلاىهج اإلااظس ي ٠ما ر٠شث في العاب ٞآمال ان اجىـل بلى هدُجت خى ٥وبُّت هزه اإلاشا٠ض البدثُت
ولى حعلُي المىء ِلى بّن ما جٝىم به في معاس الخإزحر ِلى ـىْ الٝشاس العُاس ي .

الفصل ألاول :مشالض ألابحاث والذساظاث ألامشٍكُت
ظِخم جٝعُم هزا الٙفل مً الذساظت بلى مبدثحن سثِعُحن  ،لدعلُي المىء ِلى مشا٠ض ألابدار والذساظاث
في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت ولمً جىاو١ ٥ا٘ت الجىاهب اإلاخّلٝت هها مً هاخُت ِملها وؤهم اإلاشا٠ض البدثُت التي لها
دوس ٘اِل في الخُاة الّامت  ،للىٜىٗ ِلى ؤهم جٙاـُل اإلاالمذ الّامت لهزه اإلااظعاث ألا١ادًمُت وبما ًخذم الذساظت
البدثُت بؽ٣ل ِام  ،وجماؼُا مْ الذساظت ٘ٝي جم الخٝعُم بلى مبدثحن هما :
املبحث ألاول  :ظبُعت ووؽأة املشالض البحثُت في الىالًاث املخحذة ألامشٍكُت
وبّا هىال ٤الّذًذ مً الباخثحن العُاظحن الزًً ًىلٝىن ِلى مشا٠ض البدىر والذساظاث حعمُت باالهجلحزًت
) ، ) Think Tanksؤي بىى ٟالخ٢ٙحر ٘ٙي الىالًاث اإلاخدذة هىا ٟؤ٠ثر مً ال ٚمش٠ض بدثي  ًْٝ ،ما ًٝاسب 102
منها في الّاـمت العُاظُت واؼىىً و٘ ٞما وسد في ٠خاب ( ظماظشة ألا٘٣اس ) لج حُمغ الان ظمُث  ،وحؽحر اإلاّىُاث
ؤن الباخثحن اليهىد ال ًٝلىن ًِ زلث الّاملحن و٠باس اإلاىٍشًٍ في هزه اإلاشا٠ض اإلاازشة )1( .

 . )1الجراد  ،خلف  ،أبعاد االستهداف األمريكي  ،دمشق  ،اّفاق معرفة متجددة 7000 ،م  ،ص .770 :
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ان جٝبل اإلاجخمْ ألامشٍ٣ي لذوس اإلااظعاث الخاـت في الخُاة الّامت ١ان ظببا في ُٜام الخجمّاث ال٢ٙشٍت
وألاٜلُاث الّشُٜت بدىٍُم هٙعها واوؽاء اإلااظعاث التي حّبر ًِ ؤ٘٣اسها وؤهذا٘ها  ،وبزل ٤ؤـبذ بةم٣ان ألاٜلُاث
والخجمّاث اليؽىت اإلاؽاس٠ت في جىحُه العُاظت الّامت للذولت بالٝذس الزي ًدىاظب مْ حجمها وم٣اهتها الاٜخفادًت
واإلاالُت وؤهمُتها الاحخماُِت والعُاظُت  ،ومً هاخُت ؤخشي ؤـبدذ جل ٤اإلااظعاث مفذس خبرة ومّش٘ت وسٜابت لم
ٌّذ باإلم٣ان اهمالها ؤو الخٕاض ي ًِ دوسها ؤو الاظخٕىاء ًِ خذماتها.
ؤن اوؽاء مشا٠ض البدىر والذساظاث هي مداولت مً ٜبل ٜىاِاث الؽّب اليؽىت واإلاثٙٝت ( الىخبت )
للمؽاس٠ت في ـىْ العُاظت الّامت للذولت بُّذا ًِ ألاوش الخ٣ىمُت  ،وحّخبر جل ٤اإلااظعاث اًما وظُلت لُٝام
الٝىي اإلاعُىشة ِلى اإلاجخمْ باًفا ٥خبرتها ووحهت هٍشها وخ٢متها لفاوعي الٝشاس العُاس ي مً هاخُت  ،والباط
٘لعٙتها الاحخماُِت والعُاظُت لباظا مً الّلمُت والؽشُِت واإلافذاُٜت مً حهت  ،لزل ٤جمحزث امشٍ٣ا دون ٔحرها
مً دو ٥اإلاّع٢ش الشؤظمالي ألاخشي باإلاُل اإلاعخمش هدى خل ٞاإلااظعاث الخاـت اإلاّىُت بةحشاء الذساظاث وجمىٍل
البدىر وحشجُْ الّذًذ مً الاججاهاث ال٢ٙشٍت ِلى الخداوس والخٙاِل ٠ ،ما اججهذ بلى اِخباس جل ٤اإلااظعاث
مفادس للمّش٘ت والخبرة والابخ٣اس واما ً٠إلًىاء اإلا٢ٙشًٍ والباخثحن )1(.
في ِام 1988م ججاوص ِذد مشا٠ض ألابدار في ؤمشٍ٣ا ال ٚمش٠ض  ،هفٙها جٝشٍبا اسجبي بجامّاث والىف ٚألاخش
١ان ٌّمل ٠ماظعاث خاـت معخٝلت  ،خىالي  20في اإلااثت مً اإلاعخٝلت  ،ؤي ما ًضٍذ ًِ  100مش٠ض في مذًىت
واؼىىً ٠ما ر٠شث في العاب ، ٞوباظخثىاء ِذد مدذود مً اإلاشا٠ض ال٢بحرة ًبلٖ مّذ ٥محزاهُت اإلاشا٠ض الفٕحرة خىالي 2
ملُىن دوالس في العىت  ،ؤما اإلاشا٠ض ال٢بحرة والتي ًىحذ في مٍّمها في مذًىت واؼىىً ٘إن محزاهُت ١ل منها جتراوح بحن 10
–  15ملُىن دوالس في العىت بِىما ًبلٖ ِذد الّاملحن في ١ل منها خىالي  100شخق ٘ ،مثال ماظعت ( ساهذ
١ىسبىسَؽً ) والتي جىحذ في والًت ١الُٙىسهُا حّخبر ؤ٠بر اإلااظعاث ال٢بحرة خُث جبلٖ محزاهُتها خىالي  75ملُىن دوالس في
العىت وَّمل ٘يها خىالي  500شخق .
حّخبر اإلاشا٠ض الخالُت ؤهم بىى ٟالخ٢ٙحر في ؤمشٍُ٢ا خاـت مً خُث الاهخمام بالعُاظت الّامت للذولت وٜماًا
العُاظت الخاسحُت  ،لٝذ ٜمذ بّمل حذوًٍ ٥هش هزه اإلاشا٠ض البدثُت ومذي اهخماماتها ووؽإتها ٠ما ًلي )2( :

 . )7ربيع  ،حممد  ،صنع السياسة األمريكية والعرب  ،األردن  ،منشورات دار الكرمل 7880 ،م  ،ص .771 :
. )7حممد ربيع  ،المرجع السابق  ،ص ص .777-779 :
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الاهجاصاث التي حققها

)(Brooking Institution

بشولُىجش اوعخدُىؼً

مخخفق في احشاء الذساظاث الا١ادًمُت ووؽش هخاثج ابدازه في ٠خب وجٝاسٍش دوسٍت ِ ،مل اإلاش٠ض ِلى جىٍُم
ؤحهضة الذولت وخل ٞبّمها الاخش وجىىٍش الّذًذ مً اإلاٙاهُم واإلااؼشاث الاٜخفادًت وخاـت في الٙترة التي
جلذ الاصمت الاٜخفادًت ال٢بري (  )1932 -1929لّب اإلاّهذ دوسا هاما في بلىسة وجذُِم ظُاظت ؤمشٍُ٢ا
الاٜخفادًت  ،ولٝذ ٜامذ جل ٤العُاظت ِلى اظاط مذسظت ُ٠جز وهادث بمشوسة جذخل الذولت في الخُاة
الاٜخفادًت خاـت ازىاء الاصماث ومً ؤحل مّالجت خاالث الش١ىد والاه٢ماػ  ،ولزل ٤اِخبر بشوُ٠ىجض مش٠ض
1927
ؤبدار لُبرالي ومفذسا لتزوٍذ الخضب الذًمٝشاوي بال٢ثحر مً الاساء والا٘٣اس والٙ٢اءاث البؽشٍت ِ ،لى ظبُل
اإلاثاٜ ٥ام رل ٤اإلاّهذ بتزوٍذ اداسة الشثِغ ١اسجش (  )1980-1977بّذد مً اإلاعاولحن واإلاخخففحن مً بُنهم
م
حؽاسلض ؼىلتز سثِغ هُئت معدؽاسي الشثِغ الاٜخفادًحن  ،جبلٖ محزاهُت بشوُ٠ىجض خىالي  11ملُىن دوالس في
العىت وَّمل ُ٘ه ؤ٠ثر مً  100شخق هفٙهم ِلى الاٜل مهخمىن بالٝماًا العُاظُت والاٜخفادًت
وظُاظُىن ِملىا ٠مىٌٙحن في اداساث ظابٝت  ،جفذس ًِ هزا اإلاّهذ مجلت ٘فلُت وخىالي ٠ 35خابا في العىت
٠ ،ما ٌؽشٗ ِلى بشهامج اراعي جىٝله ؤ٠ثر مً  100مدىت سادًى بؽ٣ل مىخٍم .
ماظعت ؤبدار خاـت اظتهذ٘ذ الذ٘اُ ًِ الىٍام الشؤظمالي وًِ معلُ٢ت الؽش١اث ال٢بحرة ومفالخها  ،الا
ان وؽاواجه احعّذ ُ٘ما بّذ خُث ؤخزث حؽمل ؤًما دساظت الاوحه اإلاخخلٙت للعُاظت الّامه بما في رل٤
ٜماًا الامً والعُاظت الخاسحُت والّالٜاث الاٜخفادًت الذولُت  ،وٜماًا هضُ العالح  ،وحؽحر وؽشاث اإلاّهذ

أمشٍكان اهتر بشاًض اوعخدُىث

American Enterpriso Institution

بإن باخثُه ًٝىمىن بذساظاث في مجاالث الصخت والاٜخفاد والىاٜت والخّلُم والٝماء وٜماًا اإلاحزاهُت
والؽاون الذولُت والخىٍُم الخ٣ىمي وٜماًا الخىىس العُاس ي والاحخماعي ودوس الذًً والٙلعٙت في العُاظت
الّامت للذولت  ،ومً ؤحل رل ٤ـممذ بشامج اإلاّهذ بالؽ٣ل الزي ًذِم الىٝاػ الخش وٍٙخذ اإلاجا ٥لُٝام

 1943خىاس ِمُ ٞخى ٥اإلاؽا١ل التي جىاحه الٝادة ألامشٍُ٢حن وٜادة الّالم الاخشًٍ  ،في ِام ١ 1985ان لذي اإلاّهذ
 176مىٌٙا بُنهم  90باخث مخخفق  ،اما محزاهِخه ٘ٝذ بلٕذ في رل ٤الّام  12,6ملُىن دوالس  ،وبعبب
وؽإجه ٠مّهذ للذ٘اُ ًِ الىٍام الشؤظمالي ومفالح الؽش١اث ال٢بحرة ٘ٝذ اِخبر اخذي الٝىاِذ ال٢ٙشٍت
الشثِعُت للخضب الجمهىسي وؤهم اإلافادس التي جضوده بالّٝى ٥والا٘٣اس  ،وِلى ظبُل اإلاثا ٥ؤهمم الى اداسة
الشثِغ سَٕان مً ؤبىاء اإلاّهذ  32شخفا ورل ٤بّذ هجاح الجمهىسٍحن باظخالم العلىت في ِام 1981م ،
وبّذ خشوج الجمهىسٍحن مً الخ٢م هدُجت لٙؽل الشثِغ ٘ىسد في الاهخخاباث ؤما الشثِغ ١اسجش اهمم 20
شخفا بمً ٘يهم الشثِغ ٘ىسد هٙعه الى ١ادس اإلاّهذ  ،للمّهذ  4مجالث دوسٍت وٍفذس ٠خاب ١ل ظىت .
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ماظعت ؤبدار خاـت جابّت لجامّت حىسحخاوسن  ،وَؽحر اإلاّهذ بإهه يهذٗ الى حشجُْ ـاوعي الٝشاس
العُاس ي والجمهىس ِلى الخ٢ٙحر بؽ٣ل اظتراجُجي ُ٘ما ًخّل ٞبالٝماًا الذولُت  ،وبالخالي سبي الاولىٍاث
والاظالُب اإلاعخخذمت واإلاىاسد اإلاخاخت باالهذاٗ اإلاخىخاة سبىا واُِا  ،ولٝذ جٙشُ هزا اإلاش٠ض في الىا ْٜمً

Heritage Foundation

مشلض الذساظاث الاظتراجُجُت والذولُت

Center for Strategre and International Studies

ّ
ظىتر فىس ظتراجُجُك اهذ اهترهاؼُىهال ظخادًً
هيرجُج فاوهذٌؽين ( مإظعت التراث)

مّهذ ؤمشٍ٣ان اهتربشاًض اوعخدُىث خُث جخفق في الٝماًا الذولُت  ،وخال٘ ٥ترة صمىُت ٜفحرة اظخىاُ هزا
اإلاش٠ض اخخال ٥م٣اهت مشمىٜت في واؼىىً ١ىاخذ مً ؤهم بىى ٟالخ٢ٙحر الُمُيُت اإلاّادًت للعىُ٘اث واإلاخّاوٙت
مْ اظشاثُل  ،وبّذ اظخالم سَٕان مٝالُذ الخ٢م في ِام ٜ 1981ا ٥دًُٙذ ؤبؽاًش سثِغ اإلاش٠ض ان ماظعخه

1962
م

ٜذمذ لالداسة اظدؽاساث ظُاظُت وؤهُت في مجا ٥العُاظت الخاسحُت ؤ٠ثر مً ؤي مش٠ض اخش  ،بااللا٘ت الى
رل ٤اهمم مً ؤبىاء اإلاش٠ض الداسة الشثِغ سَٕان  18شخفا مً بُنهم سثِغ اإلاش٠ض دًُٙذ ابؽاًش خُث ِمل
ظٙحرا ألمشٍ٣ا لذي خل ٚالىاجى  ،وفي ِام  1987وبّذ ا٘خماح مالبعاث ٜمُت بُْ ؤظلخت ؤمشٍُ٢ت
واظشاثُلُت الًشان ِ ،حن ؤبؽاًش معدؽاسا للشثِغ ومعاوال ًِ مّالجت الالشاس التي الخٝتها الٙمُدت باداسة
الشثِغ سَٕان  ،في ِام  1988بلٖ ِذد الّاملحن في مش٠ض الذساظاث الاظتراجُجُت والذولُت  140شخفا ٠ما
بلٕذ محزاهِخه خىالي  8,5ملُىن دوالس  ،وٍٝىم اإلاش٠ض باـذاس مجلت ٘فلُت و 8ؤوسا٠ ( ٛخِباث ) ظُاظُت في
العىت  ،ورل ٤الى حاهب ال٢خب التي ًالٙها الباخثىن وٍٝىم اإلاش٠ض باـذاسها بالخّاون مْ دوس وؽش مّشو٘ت ،
جبلٖ بشامج اإلاش٠ض البدثُت  12بشهامجا هفٙها جٝشٍبا مخفق لٝماًا الامً والعُاظت الخاسحُت ٝ٠ماًا هضُ
العالح واداسة الاصماث وِالٜت الىاٜت بإمً ؤمشٍ٣ا الٝىمي والّالٜاث الاٜخفادًت والخجاسٍت الذولُت  ،والٝماًا
التي جثحرها الاجفاالث ِبر الخذود الذولُت والؽاون الّع٢شٍت – العُاظُت .
ماظعت ؤبدار ًمُيُت مداٍ٘ت ؤظتهذ٘ذ ؤظاظا الخإزحر في جىحهاث الشؤي الّام وخلٌ ٞشوٗ مىلىُِت
حعمذ لل٢ٙش الُمُجي بالعُىشة ِلى العُاظت الّامت للذولت والّىدة الى اظخالم مٝالُذ الخ٢م  ،ولٝذ اججهذ
جل ٤اإلااظعت مىز ُٜامها الى دِم مشؼخي الُمحن والتروٍج ال٘٣اسهم العُاظُت والخمهُذ لُٝامهم باظخالم
العلىت  ،خُث اؼاس دًُٙذ ٘ىٍلجز سثِغ هزه اإلااظعت الى ان وحىد ماظعت الترار وُٜامها بذوسها في وؽش
ؤ٘٣اسها والّمل مً خال ٥الشؤي الّام حّل سَٕان مٝبىال للجماهحر  ،وبالخالي ظاهم في احاخه في اهخخاباث

 1973الشثاظه في ِام  ، 1980بّذ اهخخاب سَٕان اهمم الى اداسجه مً مىٌٙي اإلااظعت  36شخفا ُِىىا حمُّا في
مشا٠ض خعاظت وراث ِالٜت مباؼت بفىْ العُاظت الّامت للذولت  ،ؤما دًُٙذ ٘ىٍلجز سثِغ اإلااظعت ٘ٝذ جم
حُِّىه مً ٜبل سَٕان في ِام  1982سثِعا للجىت الاظدؽاسٍت التي او١لذ اليها مهام جُُٝم الذبلىماظُت
الامشٍُ٢ت  ،جخمحز ماظعت الترار ًِ ٔحرها مً ماظعاث البدث الاخشي بالشٔبت في دْ٘ الشؤي الّام الٕشبي
بىحه ِام في اججاه ًمُجي مداَ٘ مً هاخُت  ،والالتزام بمعاِذة اإلاشا٠ض البدثُت والباخثحن اإلالتزمحن بخي
٘٢شي مؽابه في دو ٥اوسوبا الٕشبُت مً هاخُت زاهُت .
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هي ؤ٠بر ماظعاث البدث الخاـت في ؤمشٍ٣ا  ،الا ؤنها اٜل بىى ٟالخ٢ٙحر ال٢بحرة اهخماما بٝماًا العُاظُت
الذاخلُت  ،وٍىدفش اهخمامها جٝشٍبا في ٜماًا الامً والذ٘اُ وِالٜت جل ٤الٝماًا بىحه ِام باظتراجُجُت
ؤمشٍ٣ا الامىُت والّع٢شٍت  ،وحّخبر هزه اإلااظعت الّٝل اإلا٢ٙش لىصاسة الذ٘اُ ألامشٍُ٢ت خُث جٝىم الاخحرة
باالِخماد ِلى ألاولى في اِذاد الذساظاث الخاـت باالظلخت الامشٍُ٢ت وؤهٍمت الذ٘اُ اإلاخخلٙت  ،وجٝىم هزه
اإلااظعت باحشاء الذساظاث بىاء ِلى حّاٜذ مْ وصاسة الذ٘اُ خُث جخم الاظخّانهت بخل ٤الذساظاث في جُُٝم
ساهذ لىسبىسَؽً

) (Rand Corporation

الاظلخت وجىىٍش اظتراجُجُت ؤمشٍ٣ا الّع٢شٍت والامىُت  ،وفي الّادة جبٝى الذساظاث التي حّذها ماظعت ساهذ
لخعاب وصاسة الذ٘اُ دون وؽش  ،وبالخالي ًىدفش مجا ٥جإزحرها لمً داثشة ـٕحرة مً ـاوعي الٝشاس العُاس ي
1948

 ،خاـت الّع٢شي والامجي  ،الا ان هزا ال ٌّجي ان ماظعت ساهذ جمخىْ ًِ الخىك في ٜماًا العُاظت
الخاسحُت راث الابّاد ٔحر الّع٢شٍت ،ار جٝىم في الىا ْٜباسحاء دساظاث جدلُلُت خى ٥ظُاظت امشٍ٣ا ججاه
مىاو ٞالّالم اإلاخخلٙت  ،جبلٖ محزاهُت ساهذ ١ىسبىسَؽً خىالي  75ملُىن دوالس في العىت ٠ ،ما ًبلٖ ِذد
الّاملحن ٘يها خىالي  500شخق  ،وبعبب اسجباوها بىصاسة الذ٘اُ مً خُث مجا ٥الّمل والاخخفاؿ
ؤـبدذ هزه اإلااظعت مفذسا المذاد وصاسة الذ٘اُ بالخبرة الٙىُت والخبراء ٠ما ٔذث ؤًما مإوي الظخٝبا٥
ال٢ثحرًً مً ٠باس مىٌٙي الىصاسة العابٝحن  ،وِلى ظبُل اإلاثا ٥اـبذ وصٍش الذ٘اُ العاب ٞدوهالذ سمعُٙلذ
بّذ الخشوج مً الىصاسة سثِعا إلااظعت ساهذ وهى الشخق الزي ٌّخبر معاوال ًِ ادخا ٥اإلااظعت الّع٢شٍت
الامشٍُ٢ت ِفش ال٢مبُىجش .

الى حاهب جل ٤اإلااظعاث ًىحذ في ؤمشٍ٣ا الّذًذ مً بىى ٟالخ٢ٙحر راث الاهخمام بالعُاظت الّامت للذولت
وٜماًا العُاظت الذولُت  ،ومً جل ٤البىى ٟهى٘ش اوعخدُىؼً  Hoover Institutionوهى مّهذ دساظاث ًمُجي
مداَ٘ ؤمذ اداسة سَٕان بإ٠ثر مً  50شخفا خال ٥الٙترة الاهخٝالُت لدعلم الخ٢م مً ١اسجش  ،وهىال١ ٤اووعل اوٗ
٘ىسن ا٘حرص ( مجلغ الّالٜاث الذولُت )  Council of Foreign Relationsوٍٝىم باـذاس مجلت ٘ىسن ا٘حرص (
الؽاون الخاسحُت )  Foreign Affairsوالتي حّخبر ؤهم اإلاجالث اإلاّىُت بالٝماًا الذولُت وؤوظّها اهدؽاسا ٠ ،ما ًٝىم
ؤًما بةحشاء الذساظاث وبـذاس ال٢خب وِٝذ الىذواث والخّاون مْ مجالغ الٝماًا الذولُت اإلاخىاحذة في مٍّم مذن
ؤمشٍ٣ا الشثِعُت .

1

املبحث الثاوي  :مىعلقاث وأظغ املشالض البحثُت ألامشٍكُت
وبّا هىال ٤مً ٌؽحر بلى الىلْ الخالي ؤخزث اإلاشا٠ض البدثُت في الّمل ِلى حّبئت الشؤي الّام  ،وحّمل هزه
اإلااظعاث البدثُت في ِذة مجاالث ووش ٛحؽاس ٟؤو جازش مً خاللها هزه اإلااظعاث في ـاوعي العُاظت الخاسحُت في

 1حممد ربيع  ،املرجع السابق  ،ص .777
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الىالًاث اإلاخدذة وحعهم ِبرها في حؽُ٢ل مالمذ هزه العُاظت وٍم ً٢ؤحمالها لمً خمعت مداوس وهي ِلى الىدى
الخالي:

1

 .1جىلُذ أفكاس وخُاساث مبخكشة في العُاظت الخاسجُت  :خُث حععى مشا٠ض البدث والشؤي بلى اًجاد ؤ٘٣اس
حذًذة جبذ ٥الىشٍٝت التي ًىٍش هها ـاوّى العُاظت الخاسحُت بلى الّالم وَعخجُبىن له  ،ومً اإلام ً٢ؤن جادي هزه
ألا٘٣اس الجذًذة بلى حٕحر في اإلافالح الٝىمُت ألامشٍُ٢ت و٘همها والخإزحر في جشجِب ألاولىٍاث وجى٘ش خشاثي للّمل وخؽذ
الخدالٙاث العُاظُت والبحروٜشاوُت  ،وحؽُ٢ل خمالث الاهخخاباث الشثاظُت  ،وجمثل ٘تراث اهخٝا ٥الخ٢م مىاظباث
مثالُت لشظم بشامج ِمل العُاظت الخاسحُت  ،خُث ًىلب اإلاششخىن الى الاهخخاباث اإلاؽىسة مً ِذد ٠بحر مً
اإلاثٙٝحن مً ؤحل جدذًذ اإلاىا ٜٚالعُاظُت خىِ ٥ذد مً الٝماًا الذاخلُت والخاسحُت وٍدباد ٥اإلاششخىن الى
الشثاظت ألا٘٣اس مْ الخبراء العُاظُحن وٍخخبرونها خال ٥معاس الخمالث الشثاظُت .
 .2جأمين مجمىعت جاهضة مً املخخصصين للعمل في الحكىمت  :بجاهب جٝذًم ؤ٘٣اس حذًذة ل٢باس اإلاىٌُٙحن
الشظمُحن الخ٣ىمُحن ٘ ،إنها جٝذم ؤًما مجمىِت ٠بحرة مً الخبراء للخذمت في ؤلاداساث الجذًذة  ،وفي اإلاخخففحن
اإلاىٌٙحن الخابّت لل٣ىهجشط وحّذ هزه الىٌُٙت التي جاديها اإلاشا٠ض البدثُت بالٕت ألاهمُت في الىٍام العُاس ي ألامشٍ٣ي
 ،خُث ان اهخٝا ٥العلىت في الىالًاث اإلاخدذة ًادي الى اظدبذا ٥مئاث اإلاىٌٙحن مً الذسحت اإلاخىظىت ؤو مً ٠باس
اإلاىٌٙحن في العلىت الخىُٙزًت وحعاِذ مشا٠ض ألابدار الشئظاء والىصساء ِلى ظذ هزا الٙشآ ٝ٘ ،ذ ٜام ِلى ظبُل
اإلاثا ٥الشثِغ ألامشٍ٣ي حُمي ١اسجش بّذ اهخخابه في ِام 1976م بخُّحن ال٢ثحر مً خبراء ماظعت بشو٠ىجض  ،ومجلغ
الّالٜاث الخاسحُت في خ٣ىمخه وبّذها بإسبْ ظىىاث جىحه سوهالذ سٍجان الى ماظعاث ؤخشي لدؽُ٢ل هُئت خبرجه
ومعدؽاسٍه مً ماظعت هحرًدُج  ،وماظعت هى٘ش  ،ومّهذ اهتربشاًض ألامشٍ٣ي ٠ ،ما اجبْ الشثِغ ألامشٍ٣ي العابٞ
حىسج دبلُى بىػ في حُّحن الخبراء واإلاعدؽاسًٍ في خ٣ىمخه بالٙترجحن ِلى هٙغ الىمي .
وٜذ اظخمش هزا الّشٗ في ؤلاداسة الذًمٝشاوُت للشثِغ باسا ٟؤوباما ومً ؤبشص ممثلي اإلاشا٠ض البدثُت في الاداسة
ظىصان ساٌغ معدؽاس ألامً الٝىمي ومىذوب الىالًاث اإلاخدذة باألمم اإلاخدذة ظابٝا وهي ؤخذ اإلاخخففحن بماظعت
بشو٠ىجض وٜذ ِملذ مً ٜبل في وصاسة الخاسحُت خال ٥اداسة ١لُيخىن الثاهُت  ،باإللا٘ت الى جضوٍذ ؤلاداساث الجذًذة
بالخبراء ؤي اإلااظعاث البدثُت ٘هي حّمل ِلى جإمحن اإلإادسًٍ مً مىاـبهم الخ٣ىمُت الى الّىدة اليها إلاماسظت ما
ا٠دعبىه مً خبرة وجبفش خال ٥خذمتهم في العُاظت الخاسحُت للىالًاث اإلاخدذة وجخمحز الىالًاث اإلاخدذة ًِ ظىاها
مً الذو ٥ههزا الباب الذواس  ،بدُث ال ًىحذ هزا الٙفل الخاد بحن الشظمُحن الخ٣ىمُحن اإلادتر٘حن واإلادللحن
الخاسحُحن .

 1مهدي  ،اجني  ،دور مراكز األبحاث في الواليات المتحدة  ،القاهرة  ،مؤسسة األهرام  ،جملة السياسة الدولية  ،اجمللد  ،00العدد  ،788يناير 7070م ،
.00 -42
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 .3جىفير مكان للىقاػ على معخىي سفُع ( جمع املحترفين )  :جلّب مشا٠ض ألابدار دوسا في الخىـل الى
جٙاهم مؽتر ، ٟان لم ً ً٢هىا ٟبحماُ خى ٥خُاساث العُاظت الخاسحُت الاظخمشاس  ،ما لم جخمخْ بٝاِذة مً
الخإًُذ الخاظم في ؤوظاه حماِت اإلاهخمحن بالعُاظت الخاسحُت ٠ ،ما جى٘ش اليؽاواث التي جىٍمها ماظعاث ال٢ٙش
ال٢بري للشظمُحن ألامشٍُ٢حن مىابش ٔحر خضبُت إلِالن اإلابادساث الجذًذة وؼشح العُاظت الخالُت وبوال ٛججاسب
الاخخباس إلاّش٘ت سدود الّٙل ِلى ألا٘٣اس الجذًذة .
 .4جثقُف مىاظني الىالًاث املخحذة عً العالم ( ئؼشاك الجمهىس )  :حعاِذ مشا٠ض ألابدار في بزشاء الثٝا٘ت
اإلاذهُت ألامشٍُ٢ت ًِ وشٍ ٞحّشٍ ٚاإلاىاوً ألامشٍ٣ي بىبُّت الّالم الزي ٌِّؾ ُ٘ه  ،وما ظاهم في رل ٤ما ٌؽهذه
الّالم مً ِىإلات ظاهمذ مً ؤهمُت وٌُٙت الخىاـل مْ الجمهىس ؤ٠ثر مً ؤي وٜذ مض ى ٘ ،مْ اصدًاد اهذماج
اإلاجخمْ ؤ٠ثر باجذ ألاخذار والٝىي الّاإلاُت جىا ٥خُاة اإلاىاوً ألامشٍ٣ي الّادي وجازش ُ٘ه  ،ولهزا ؤـبذ للمىاوً
ألامشٍ٣ي الّادي دوس مخىام في العُاظت ظىاء ١اهذ الذاخلُت ؤو الخاسحُت .
 .5وظُلت مكملت للجهىد الشظمُت للخىظغ وحل النزاعاث  :حعخىُْ مشا٠ض البدث لّب دوس وؽُي في
العُاظت الخاسحُت للىالًاث اإلاخدذة ًِ وشٍ ٞسِاًتها للخىاساث الخعاظت  ،وجإمحن وظاوت ٘شٍ ٞزالث بحن ألاوشاٗ
اإلاخىاصِت  ،لٝذ ظهل مّهذ العالم ألامشٍ٣ي ٠ ،جضء مً اإلاهمت اإلاّهىدة بلُه مً ٜبل ال٣ىهجشط مٙاولاث ٔحر سظمُت
٠معاس الثاوي ٘مال ًِ جذسٍب الشظمُحن ألامشٍُ٢حن ِلى ؤِما ٥الىظاوت بفىسة وؽُىت في الذبلىماظُت الىٜاثُت ،
وفي جذبش ؤمىس الجزاِاث وخلها في مىاو ٞالجزاِاث والفشاِاث ؤو اإلاّشلت لها وفي اما ً٠الخشوب بدعبانها م٢ملت
لجهىد الخ٣ىمت ألامشٍُ٢ت ؤو ٠بذًل ِنها خُث ً٣ىن الىحىد الشظمي ألامشٍ٣ي معخدُال .
هىال ٤مّاهذ جمثل وحهاث هٍش حماِاث لٕي وؤٜلُاث  ،وبّا هزه اإلاّاهذ بذؤث جإظِعها ٠ىهج للمٕي
والخىٍحر وحّبئت الشؤي الّام  ،ؤر٠ش ِلى ظبُل اإلاثا ٥اإلاشا٠ض التي حّبر ًِ وحت هٍش ألاوظاه الفهُىهُت  ،بر جخفشٗ
بفُٕت ؤ١ادًمُت ظُاظُت ٘ ،خّٝذ ماجمشاث وهذواث وجمذ وظاثل ؤلاِالم الخدلُل والىٝذ  ،وجىٌ ٚهزه اإلاشا٠ض
باخثحن مّشو٘حن بخّفبهم إلظشاثُل  ،و٠ثحرا ما ًخٝلذ هاالء ُ٘ما بّذ مىاـب مهمت في ؤلاداسة ألامشٍُ٢ت ؤو في
ال٣ىوٕشط  ،وٍشجبي باإلاىٍماث الفهُىهُت مشا٠ض الذساظاث ؤلاظتراجُجُت التي جٝذم الخٝاسٍش والذساظاث وجخفل بشحا٥
ال٣ىوٕشط وؤلاِالم بؽ٣ل م٢ث ٚومىٍم وجداو ٥الخإزحر ِلى ـاوعي الٝشاس العُاس ي والاظتراجُجي ألامشٍ٣ي ومً هزه
اإلاشا٠ض واإلاّاهذ العُاظُت وؤلاظتراجُجُت الّٙالت  ،مّهذ واؼىىً لعُاظت الؽش ٛألادوى (  )WINEPالزي ؤظعه
ماسجً ؤهذً ٤وٍذًشه الان دهِغ سوط بّذ خشوحه مً ؤلاداسة ألامشٍُ٢ت وَّذ اإلاش٠ض ؤو ٥مً ٜذم دساظت ًِ الؽشٛ
ألاوظي للشثِغ بىػ الابً جدذ ِىىان " جٝشٍش ٘شٍ ٞالذساظت الشثاس ي " وؤلابداس ِبر الالىشاب وؤمشٍ٣ا والؽشٛ
ألاوظي في ٜشن حذًذ.

1

 1العيثاوي  ،ياسني  ،السياسة األمريكية بين الدستور والقوى السياسية  ،األردن  ،دار أسامة للنشر والتوزيع 7009 ،م  ،ص .713 :
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الفصل الثاوي :دوس مشالض ألابحاث والذساظاث في صىع العُاظت الخاسجُت ألامشٍكُت
وفي هزا الٙفل الثاوي ظىٗ ًخم مً خال ٥هزا الٙفل جىاو ٥مبدثحن وجذسط وا ْٜوازش مشا٠ض ألابدار
والذساظاث في ـىْ العُاظت الخاسحُت ألامشٍُ٢ت  ،ومداولت جُُٝم ما جم وشخه ظابٝا مً مّلىماث خى ٥جُُٝم مذي
ٜذستها ّ٠امل مازش في لّب دوس داخل دواثش ـىْ الٝشاس الخاسجي ألامشٍ٣ي  ،وبىاء ِلى رل ٤جم الخٝعُم و٘ ٞآلالُت
الخالُت :

املبحث ألاول  :دوس مشالض ألابحاث والذساظاث في صىع العُاظت الخاسجُت ألامشٍكُت .
بشص دوس مشا٠ض الذساظاث خال ٥الٙتراث الضمىُت العابٝت في الخإزحر ِلى ِملُت ـىْ الٝشاس في العُاظُت
الخاسحُت ألامشٍُ٢ت ومً الفّب جدذًذ مش٠ض بُّىه  ،ألن جإزحر هزه اإلاشا٠ض ًخٕحر بخٕحر ؤلاداسة ألامشٍُ٢ت ،وٌلذ مشا٠ض
الذساظاث جلّب دوسا باسصا في الُٝام باإلظهام في ِملُت ـىْ ٜشاس العُاظت الخاسحُت ألامشٍُ٢ت وٍم ً٢ؤلاؼاسة الى
رلِ ٤لى الىدى الخالي :

1

ال٢ثحر مً ِملُاث ـىْ ٜشاس العُاظت الخاسحُت ألامشٍُ٢ت بذؤث مدٙضاتها ألاولى في مشا٠ض الذساظاث مً خال٥البدىر والخدلُالث والخٝاسٍش والىذواث والعمىاساث ووسػ الّمل التي ًٝذم ٘يها الخبراء آساءهم وؤ٘٣اسهم ظشِان ما
ًخم الخٝاوها بىاظىت ألاحهضة الشظمُت وٍخم جدىٍلها الى بشامج ِمل .
ال٢ثحر مً جىحهاث العُاظت الخاسحُت ألامشٍُ٢ت جم ٠ؽ ٚؤٔالوها وِىامل لّٙها بىاظىت مشا٠ض الذساظاثألامشٍُ٢ت مما ؤدي الى الخّشٗ ِلى ؤظباب الٙؽل ومً زم الُٝام بفىْ ٜشاساث جخفذي للٙؽل وؤلاخٙا. ٛ
٠ما ؤؼشث ظابٝا بإن جٝبل اإلاجخمْ ألامشٍ٣ي لذوس اإلااظعاث الخاـت في الخُاة الّامت ١ان ظببا في ُٜام
الخجمّاث ال٢ٙشٍت والاٜلُاث الّشُٜت بدىٍُم هٙعها واوؽاء اإلااظعاث التي حّبر ًِ ؤ٘٣اسها وؤهذا٘ها  ،واـبذ مً
الامىس التي ًخمحز هها اإلاجخمْ ألامشٍ٣ي وخماسجه العُاظُت الاٜباِ ٥لى اٜامت هزه اإلااظعاث الخاـت راث الاهخمام
بّملُت ـىْ الٝشاس ِلى معخىي الذولت  ،وجٝىم جل ٤اإلااظعاث في الّادة بمخابّت العُاظت الّامت للخ٣ىمت وجُُٝم
بشامجها اإلاخىىِت واٜتراح البرامج والعُاظاث الجذًذة ؤو البذًلت  ،وواإلاا ؤن البدث الّلمي لم ٌّذ مٝخفشا ِلى
مجاالث الفىاِت والخٝجي ٘ٝي ال بل ٜذ حّذي ٜىاِاث ٠بحرة بدُث ؤـبذ ٌعخدىر بؽ٣ل سثِس ي ِلى مٍّم
الخبراث واإلاّاسٗ اإلاعخجذة في اإلاجخمْ  ،وبالخالي ؤـبدذ الاظخّاهت بمشا٠ض البدىر والذساظاث بخذي المشوساث

 1رضوان  ،عبري  ،السياسة الخارجية األمريكية في القرن الحادي والعشرين  ،القاهرة  ،دار النهضة العربية 7077 ،م  ،ص .79 :
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ألاظاظُت الظخ٢ما ٥بىاء ؤحهضة الذولت ولمان اظخمشاس جٝذمها لخُُٝم البرامج وجدلُل العُاظاث وجٝذًم اإلاٝترخاث
اإلاىاظبت .

1

ًٝى ٥سٍدؽاسد هاط الذبلىماس ي والعُاس ي اإلاّشوٗ  ،سثِغ مجلغ الؽاون الخاسحُت 2003م  ،و١ان ٜذ
ؼٕل مىفب مذًش داثشة الخخىُي العُاس ي في وصاسة الخاسحُت للىالًاث اإلاخدذة  ،ان مشا٠ض ألابدار حؽحر الى
ماظعاث معخٝلت جم بوؽائها ههذٗ بحشاء ألابدار الّلمُت  ،وبهخاج مّاسٗ معخٝلت مخفلت بالعُاظت  ،وهي حعذ
٘شأا في ٔاًت ألاهمُت بحن الّالم ألا١ادًمي مً حهت وِالم الخ٢م مً حهت ؤخشي  ،رل ٤ان داْ٘ ألابدار في
الجامّاث ً٣ىن في ؤخُان ٠ثحرة الىٝاؼاث الىٍشٍت اإلاىهجُت والٕاممت التي ال جمذ بال بفلت بُّذة للمّمالث
العُاظُت الخُُٝٝت  ،ؤما في الخ٣ىماث ُ٘جذ الشظمُىن الٕاسٜىن في مىالب ـىْ العُاظت الُىمُت اإلالمىظت
ؤهٙعهم ِاحضًٍ بعبب ٠ثرة مؽألهم ًِ الابخّاد ٜلُال ًِ الؽاون الُىمُت إلِادة الىٍش في اإلاعاس ألاوظْ لعُاظت
الىالًاث اإلاخدذة  ،وبالخالي ِملذ مشا٠ض ألابدار ِلى اإلاعاِذة في ظذ الٙجىة بحن الجاهب ال٢ٙشي والجاهب الّملي .

2

ِىذ جىاو ٥ؤخذي مشا٠ض البدىر والذساظاث ِلى ظبُل الّمىم ال الخفش لىإخز مثال مش٠ض هجري ظدُمعىن
للعُاظت الّامت  ،هي ماظعت ٔحر سبدُت جإظعذ ِام 1989م  ،حععى الى جد ُٞٝالعالم وألامً الذولي ورلِ ٤بر
التر٠حز ِلى زالر ٜماًا خعاظه لألمً الّالمي  ،وهي ِلى الىدى الخالي :

3

 .1جٝىٍت اإلااظعاث الّاملت في مجاالث العلم وألامً الذولُحن .
 .2بىاء ألامً الٝىمي .
 .3لبي اهدؽاس ؤظلخت الذماس الؽامل  ،ومىْ وـىلها الى اإلادؽذدًً واإلاخىش٘حن .
وٜذ ؤخز اإلاش٠ض حعمُخه وعبت الى هجري ا ٥ظدُمعىن الزي ؼٕل مىفب وصٍش خاسحُت الىالًاث اإلاخدذة
ألامشٍُ٢ت في ِهذ الشثِغ هشبشث هى٘ش  ،ومً زم مىفب وصٍش الخشب في ِهذ الشئظاء ولُام هاسوسد و٘شاه٣لحن سوص٘لذ
 ،وـىال الى هاسي جشومان وفي جل ٤الٙترة ؼاس٠ذ الىالًاث اإلاخدذة في الخشب الّاإلاُت الثاهُت واهخفاسها وُٜامها ٝ٠ىة
ٍِمى في الّالم  ،وٜذ اؼشٗ ظدُمعىن ِلى بشهامج ـىْ الٝىبلت الزسٍت  ،وبّا اإلااظعىن لهزا اإلاش٠ض هم باسي
بلُدؽمان سثِغ مجلغ ؤلاداسة الخالي  ،واًلحن لُبعىن التي ؼٕلذ مىفب هاثب سثِغ مجلغ ألامً الٝىمي في
الىالًاث اإلاخدذة في ِهذ الشثِغ حىسج بىػ الابً في والًخه ألاولى  ،الخَ هىا مشج٢ضاث اإلاش٠ض وخفىـا اإلاىىلٞ

.1

حممد ربيع  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 770 :

 2اجني مهدي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .749 :

 3البعث العربي االشتراكي  ،مراكز الدراسات األمريكية وصناعة القرار  ،سلسلة دراسات اسرتاتيجية  ،7دمشق  ،تشرين األول 7009م  ،ص.790 :
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الثالث بالخىبُِ ٞلى خالت الّشا ، ٛؤي ظُاظت الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت في ِهذ الشثِغ بىػ الابً ججاه الّشاٛ
بالخىاصي مْ مىىلٝاث هزا اإلاش٠ض .
ان ظهىلت اهخٝا ٥ـاوعي الٝشاس العُاس ي مً دواوًٍ الخ٣ىمت الى اسؼُ ٚوم٣اجب بىى ٟالخ٢ٙحر حّىي هاالء
٘شـت في اظترحاُ ٜشاساتهم العابٝت  ،وجُُٝم العُاظاث التي ؼاس١ىا في ـىاِتها ومخابّت البرامج التي ظاهمىا في
ـُأتها وجىبُٝها ٠ ،ما ان ظهىلت اهخٝا ٥الباخثحن واإلا٢ٙشًٍ مً م٣اجب بىى ٟالخ٢ٙحر الى دواوًٍ الخ٣ىمت حّىيهم
الٙشـت الخخباس صخت وواُّٜت هٍشٍاتهم وولّها مىلْ الخىبُ ٞفي ـىسة ظُاظاث ِامت وبشامج ِمل مدذدة ،
وهزا ٌّجي ان بىى ٟالخ٢ٙحر جإوي باظخمشاس خ٣ىمت ٌل حاهضة الظخالم الخ٢م ِىذما ًدحن الىٜذ  ،وِٝى ٥م٢ٙشة
مهمتها الشثِعُت اظخيباه الجذًذ مً العُاظاث والبرامج  ،وحهاص مخابّت لخُُٝم بشامج الذولت ومشاٜبت ؤِمالها
ومشحّا مىزىٜا ٌعخّان بخبراجه وآساثه خاـت في ؤوٜاث ألاصماث والىىاست .
حّخمذ بىى ٟالخ٢ٙحر ِلى اإلااظعاث الخحرًت في الخفىِ ٥لى مٍّم ألامىا ٥التي جدخاحها لخمىٍل مؽاسَّها
البدثُت  ،بر ِلى ظبُل اإلاثاً ٥دفل مّهذ ؤمشٍ٣ان اهخبراًض اوعخدُىث ِلى خىالي 60في اإلااثت مً دخله مً ماظعاث
خحرًت  ،بِىما ًدفل مّهذ بشوُ٠ىجش ِلى خىالي  85في اإلااثه مً دخله مً جل ٤اإلااظعاث  ،بؽ٣ل ِام حّخمذ مشا٠ض
البدىر والذساظاث ِلى مفادس مخخلٙت واخُاها مخىىِت لجمْ اإلاا ٥ومً هزه اإلافادس  :اإلاىذ التي جٝذمها اإلااظعاث
الخحرًت  ،الخبرِاث التي جٝذمها الؽش١اث ال٢بحرة  ،الّٝىد الخ٣ىمُت  ،الخبرِاث الٙشدًت  ،اإلااظعاث التي جبىيها اإلاشا٠ض
وحعخُٙذ منها ّ٘ ،لى ظبُل اإلاثاٌّ ٥خمذ مش٠ض الذساظاث ؤلاظتراجُجُت والذولُت ِلى خىالي  300مفذس للخفىِ ٥لى
محزاهِخه التي جبلٖ  8,5ملُىن دوالس في العىت ًإحي  40في اإلااثت منها مً ماظعاث خحرًت و 34في اإلااثت مً ؼش١اث
ججاسٍت وـىاُِت و 11في اإلااثت مً ؤ٘شاد و  6,5في اإلااثت مً ِٝىد خ٣ىمُت .

1

وفي هزا الجاهب مً مّش٘ت مفادس الخمىٍل لهزه الذساظاث جٍهش خُٝٝت هىا وهى مٍّم الؽش١اث واإلااظعاث
الفىاُِت التي جخبرُ لهزه اإلاشا٠ض البدثُت هي لِعذ باإلاجان بل انها حّمل مً خال ٥الذِم اإلاالي في بىاء وحؽُ٢ل هخب
ظُاظُت للخإزحر ِلى ـاوْ الٝشاس العُاس ي خفىـا الٝماًا راث الىابْ الاٜخفادي والعُاظاث الاٜخفادًت .
ان مشا٠ض البدىر ال ج٢خٙي ٠ما الخٍىا مً خال ٥الىشح العاب ٞفي احشاء الذساظاث والبدىر لفاوْ الٝشاس
العُاس ي بل انها حّمل ِلى جٝذًم هٙعها ٠ؽشٍ ٤مْ الخ٣ىمت في جمشٍش سئٍتها العُاظُت بؽتى الٝماًا واإلاىا ٜٚوهىا
ج٢مً الخٕزًت الشاحّت في اإلاؽاس٠ت الّٙلُت لفىْ الٝشاس العُاس ي الخاسجي .

الخالصت والىخائج :
ج٢مً الخالـت والىخاثج هىا مً هزه الذساظت في الّذًذ مً ألامىس ًم ً٢بحمالها بّذة هٝاه سثِعُت ظّذ
الذساظت بالتزامً مْ مؽ٣لت الذساظت والٙشلُاث التي جىـلذ بليها :
 1حممد ربيع  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .774:

مجلت العلىم العُاظُت و القاهىن  .العذد ،25مج ، - 4هىفمبر/حؽشًٍ الثاوي  - 2020عذد خاص  -املشلض الذًمقشاظي العشبي  .بشلين املاهُا

40

دوس مشالض ألابحاث والذساظاث ألامشٍكُت في صىع العُاظت الخاسجُت ألامشٍكُت

د .هادي محمذ حعين بشهم

 .1ان مشا٠ض البدىر والذساظاث في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت مىحت وجخذم مفالح ٘ئاث وحماِاث مدذدة ،
ٜذ ٌؽىهها ُِىب وبُّذة ًِ اإلاىهجُت الّلمُت ١ىنها جخمْ لشئي وُٜم ماظعيها وما ًخماش ى مْ ؤلاواس ال٢ٙشي لذيهم
.
 .2خلفذ الذساظت الى مذي ّ٘الُت هزه اإلاشا٠ض البدثُت و١ان لها دوس باسص في الخإزحر ِلى ـاوْ الٝشاس العُاس ي
ججاه الٝماًا الذولُت وٜذ الخٍذ رل ٤مً خال ٥دساظت مش٠ض ساهذ وِالٜتها بماظعاث الذولت الشظمُت وخاـت
البيخأىن ووصاسة الذ٘اُ ألامشٍُ٢ت  ،ال بل ظاهمذ في بـذاس ودِم ال٢ثحر مً البدىر والذساظاث في ؼتى اإلاجاالث
ؤر٠ش منها دساظت نهاًت الخاسٍخ لٙشاوعِغ ٘ى١ىٍاما  ،ودساظت في مجلذًً ـذسث ِام 2002م بّىىان " ما بّذ الٝاِذة
"  ،ؤحرها مً الذساظاث .
 .3جذعي مٍّم اإلاشا٠ض البدثُت ألامشٍُ٢ت اظخٝاللها وِذم جبُّتها في بحشاء البدىر والذساظاث ِلى الشٔم مً
جلٝيها الذِم الشظمي وهزا ًجّلها مىلْ الؽبهاث في مىاٜٙها  ،وان ١ان ٌؽحر البّن اهه ال لحر في رل ٤واإلاا انها
حؽاس ٟـاوْ الٝشاس العُاس ي في جٝذًم سئي وجفىساث إلاا ًجب ان ج٣ىن ِلُه العُاظت الخاسحُت ألامشٍُ٢ت وما يهم
اإلافلخت الٝىمُت الّلُا للذولت .
 .4وبُّت الىٍام العُاس ي ألامشٍ٣ي ٌعمذ لهزه اإلاشا٠ض البدثُت مً الخٙاِل وحؽاس ٟحىبا الى حىب مْ
مخخزي الٝشاساث خى ٥مخخل ٚالٝماًا ولِغ ٘ٝي العُاظُت بل جخّذي ؼتى اإلاجاالث الّلمُت  ،وبالخالي لّبذ دوس
٠بحر في الخٙاِل  ،هزا وؤن الىخب اإلاؽ٣لت ؤو اإلااظعت لهزه اإلاشا٠ض البدثُت هم ٜادة ومىٌٙحن ظابٝحن ١اهىا حضءا
مً مىٍىمت الىٍام العُاس ي  ،ولهم جإزحرهم وؤظالُبهم للخإزحر في الخىىه الّامت لعُاظت الذولت .
 .5خلفذ هزه الذساظت الى هدُجت سثِعُت مٙادها ؤن هىال ٤بالّٙل دوس إلاشا٠ض البدىر والذساظاث في ـىْ
الٝشاس العُاس ي الخاسجي ،ولمً ماظعُت ِلى دسحت ِالُت في اظخخذام ١ا٘ت ألادواث ظىاء بِالمُت ؤو وحىد ارسُ لها
في احهضة ـىْ الٝشاس ،وبالخالي هزا الخىىُ في ألاظالُب حّل لها مىوئ ٜذم في الدؽاس ٟججاه ـىْ الٝشاس .
 .6هىال ٤في الىدُجت ألاخشي التي جىـلذ بليها هزه الذساظت الّذد الهاثل إلاشا٠ض البدىر والذساظاث ظاهمذ
بؽ٣ل ؤو بأخش في سظم اظتراجُجُاث وخىي الذولت اإلاعخٝبلُت وهزه لم جإحي مً ٘شآ بل مً خال ٥الىخب بما
جمخل٢ه مً خبراث وٙ٠اءاث بؽتى اإلاجاالث التي جدخىيها هزه اإلاشا٠ض حّلها مىلْ جشخُب مً ماظعاث الذولت
بؽ٣ل ِام .
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الخعُجي  ،الٝاهشة  ،اإلا٢خبت ألا١ادًمُت 1994 ،م .
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د .هادي محمذ حعين بشهم

 .2املىهذ  ،حابشٍُل اًه  ،العُاظاث املقاسهت في وقخىا الحاضش ( هظشة عاملُت )  ،جشحمت  :هؽام ِبذهللا ،
ألاسدن  ،ألاهلُت لليؽش والخىصَْ 1997 ،م.
 .3لىدجك  ،لىزش  ،بىاء امشٍكا  :املجخمع وثقافت الىالًاث املخحذة  ،جشحمت  :اًمان ملخغ  ،ألاسدن  ،مش٠ض
ال٢خب ألاسدوي 1987 ،م .
ثالثا :املجالث العشبُت املحكمت :
 .1سؼُذ  ،ظاِذ  ،جأثير مشالض ألابحاث  Think Tanksعلى جىجهاث الخفكير الاظتراجُجي ألامشٍكي اججاه
الصين  ،الجضاثش  ،حامّت مدمذ خمحر  ،مجلت اإلا٢ٙش  ،الّذد 2016 ،13م  ،ؿ ؿ .399-384 :
.2مهذي  ،اهجي  ،دوس مشالض ألابحاث في الىالًاث املخحذة  ،الٝاهشة  ،ماظعت ألاهشام  ،مجلت العُاظت
الذولُت  ،اإلاجلذ  ،50الّذد ً ،199ىاًش 2015م .50 -36 ،
 .3قبالن  ،مشوان  ،دوس مشالض ألابحاث في صىاعت القشاس العُاس ي ألامشٍكي  ،دمؽ ، ٞحامّت دمؽ ، ٞمجلت
دساظاث بظتراجُجُت  ،الّذد 16،2005م  ،ؿ.45 -37
 .4جشجغ ٘ ،ىاص  ،ألامشٍكُىن وإلاظالم العُاس ي  :جأثير العىامل الذاخلُت في صىع العُاظت الخاسجُت
ألامشٍكُت  ،اإلاعخٝبل الّشبي  ،اإلاجلذ  ،19الّذد 1997 ،217م  ،ؿ ؿ .28 -4 :
 .5املؽاط ِ ،بذاإلاىّم  ،جحىالث العُاظت الخاسجُت ألامشٍكُت وجأثيرها في العالقاث الذولُت  ،مجلت
العُاظت الذولُت  ،اإلاجلذ  ،50الّذد 2015 ،200م  ،ؿ ؿ .103 -94 :
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)2020 _ 2011( فعالية السياسة الخارجية السعودًة ثجاه ألازمة اليمىية

)2020 _ 2011( فعالية السياسة الخارجية السعودًة ثجاه ألازمة اليمىية
Effectiveness of Saudi foreign policy towards
the Yemeni crisis (2011-2020)

 محاضر مساعذ_ بقسم العلوم السياسية_ كلية الاقحصاد_جامعة بىغازي ليبيا/ وسيم سالم عبذ هللا املسوغي.أ
: امللخص
 و زاهحهما الجاهب العؿىغي و،  ؤولهما الجاهب الؿُاس ي، عهؼث الضعاؾت في مًمىنها على الؿُاؾت الخاعظُت الؿعىصًت ججاه ألاػمت الُمىُت وطلً مً زالر ظىاهب
 و هضؿذ الضعاؾت بلى الخعغؾ على مضي ؿعالُت هظه الجىاهب الشالر مً ؾُاؾت اإلاملىت الخاعظُت ججاه ما ًدضر في،  و زالثهما الجاهب الاكخهاصي و ؤلاوؿاوي، ألامني
 خُض،  وجىمً ؤهمُت هظه الضعاؾت بإنها مداولت للبدض في الؿُاؾت الخاعظُت للمملىت العغبُت الؿعىصًت و التي جمخلً زلل على الهعُضًً العغبي و الضولي، ًالُم
 و جمشلذ الشاهُت في ؿكل،  جمشلذ ألاولى في ؿكل ول الجهىص الؿُاؾُت للمملىت العغبُت الؿعىصًت لحل ألاػمت الُمىُت بالُغق الؿلمُت، جىنلذ الضعاؾت بلى زالر هخائج
 و بعاصة الغئِـ الُمني (عبض عبه مىهىع هاصي) بلى العانمت الُمىُت نىعاء هغئِـ، اللىة العؿىغٍت التي جلىصها اإلاملىت (الخدالف العغبي) في جدلُم ؾُُغة عؿىغٍت
،  هما ؿكلذ في مىع اؾتهضاؾ اإلاملىت بالهىاعٍش و الُائغاث اإلاؿيرة مً كبل الحىزُين،  بالغػم مً ؤلاهـاق العؿىغي الىبير و الظي اؾخمغ إلاضة زمـ ؾىىاث، قغعي
 و جمشلذ الشالشت في ؤن العملُاث العؿىغٍت للخدالف، م2015 لىجها خضث مً جىؾع هـىط الحىزُين في الُمً واؾخعاصث بعٌ اإلاداؿٓاث التي واهذ ٌؿُُغون علحها عام
.بلُاصة اإلاملىت ؤصث بلى ؤػمت اكخهاصًت و بوؿاهُت زاهلت في الُمً حؿببذ في كخل وججىَع و حكغٍض ؤالؾ الُمىُين
. ألاػمت الُمىُت،  الؿُاؾت الخاعظُت الؿعىصًت،  الـاعلُت: الكلمات املفحاحية

Abstract :
The study focused on its content on the Saudi foreign policy towards the Yemeni crisis from three
aspects, the first being the political aspect, the second being the military and security aspect, and the third
being the economic and humanitarian aspect. The study aimed to identify the effectiveness of these three
aspects of the Kingdom’s foreign policy towards What is happening in Yemen, and the importance of this
study is that it is an attempt to research the foreign policy of the Kingdom of Saudi Arabia, which has weight
at the Arab and international levels, as the study reached three results, the first of which was the failure of all
political efforts of the Kingdom of Saudi Arabia to solve the Yemeni crisis by peaceful means. The second was
the failure of the military force led by the Kingdom (the Arab coalition) to achieve military control, and the
return of the Yemeni President (Abd Rabbu Mansour Hadi) to the Yemeni capital, Sana'a, as a legitimate
president, despite the large military spending that lasted for five years, as well as It failed to prevent the
Kingdom from being targeted by missiles and drones by the Houthis, but it limited the expansion of the
Houthis' influence in Yemen and regained some of the provinces that they controlled in 2015, and The third
was that the military operations of the coalition led by the Kingdom led to a suffocating economic and
humanitarian crisis in Yemen that caused the killing, starvation and displacement of thousands of Yemenis.
Key words: effectiveness, Saudi foreign policy, Yemeni crisis
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املقذمة :
حؿخسضم الىخضاث الضولُت ما ًخاح لضيها مً وؾائل للؿُاؾت الخاعظُت مً ؤظل بلىغ ما جهبىا بلُه ججاه ػيرها
مً الضوٌ  ،و حعض ألاػماث ازخباع خلُلي لخلً الىؾائل  ،ومً زالٌ ججغبت هظه الىؾائل وؿخُُع ؤن وعغؾ مضي
كضعة و ؿعالُت هظه الىؾائل و ؤيهما ألاهجع  ،و جسخلف هظه الىؾائل مً صولت بلى ؤزغي مً خُض بمياهُاتها
الضبلىماؾُت و العؿىغٍت و الاكخهاصًت.
جمخلً اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت زلل على اإلاؿخىي ؤلاكلُمي و الضولي ؛ و طلً بـًل مىاعصها اإلاالُت الظي حعخمض
بالضعظت ألاولى على جهضًغ همُاث هبيرة مً الىـِ  ،و مياهتها الضًيُت باعخباعها بلض الحغمين الكغٍـين  ،هما جمخلً
جغؾاهت عؿىغٍت ال ٌؿتهان بها  ،و هجحذ اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت زالٌ العلىص اإلاايُت مً الخدىم في ملالُض
ألامىع في الُمً  ،لىً جُىع ألاخضار زالٌ الشىعاث العغبُت و الظي ونل بلى الُمً ؤقعل هاكىؽ الخُغ باليؿبت
للمملىت  ،خُض قعغث اإلاملىت بسُىعة زغوط الُمً مً جدذ العباءة الؿعىصًت  ،و الظي ًمشل تهضًضا مباقغا ألمجها
و اؾخلغاعها  ،زهىنا بإن هىالً ؤَغاؾ صازلُت في الُمً جسًع ألظىضاث صوٌ مىاوئت للمملىت و حعمل على ػعؼعت
اؾخلغاعها  ،ؿاؾخسضمذ اإلاملىت ما لضيها مً وؾائل للؿُاؾت الخاعظُت مً ؤظل بعاصة الُمً جدذ الهُمىت
الؿعىصًت.
قيلذ ألاػمت الُمىُت ازخباع خلُلي لـاعلُت و كضعة اإلاملىت في اؾخسضام وؾائل ؾُاؾتها الخاعظُت  ،خُض و مً
زالٌ هظه الضعاؾت ؾيؿلِ الًىء على الىؾائل التي اؾخسضمتها اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت في مىاظهت ألاػمت
الُمىُت و مضي ؿعالُتها في جدلُم ؤهضاؿها.

الذراسات السابقة :
 )1دراسة  :سفيان الشيباري  ،بعىوان (السياسة السعودًة ثجاه اليمً في ضوء ثحوالت الحراك الشعبي اليمني
2016 ، ) 2015 – 2011م :

1

جىنلذ الضعاؾت بلى عضة هخائج و وان مً ؤهمها ما ًلي :
ؤ) بن اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت لها الُض الُىلى في عؾم الؿُاؾاث الُمىُت مىظ وكإة الىُاهين الؿُاؾُين  ،وبن ؤمً
الُمً مً ؤمجها.
ب) بن الؿعىصًت حؿعى مً زالٌ ؾُاؾتها في الُمً بلى بعؾاٌ عؾالت للمجخمع ؤلاكلُمي و الضولي بإنها كىة ال ٌؿتهان
بها في الكغق ألاوؾِ

1

سفٌان  ،الشنباري " ،السٌاسة السعودٌة تجاه الٌمن فً ضوء تحوالت الحراك الشعبً الٌمنً"  ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  ،غزة  :جامعة األزهر .6102 ،
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ط) بن الخمضص ؤلاًغاوي في الُمً لى هجح وان ؾِكيل يغبت كاؾمت في زانغة الؿعىصًت و عامل انهُاع ألمجها.
 )2دراسة  :بورحلة عبذ الرحمً  ،ثووس ي فاطىة  ،بعىوان (الثابد و املحغير في السياسة الخارجية السعودًة –
دراسة حالة  :اليمً 2016 ، )2015 – 2011م :

1

جىنلذ الضعاؾت بلى عضة هخائج و وان مً ؤهمها ما ًلي :
ؤ) حؿعى اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت للعب صوع كُاصي في اإلاىُلت هما ؤنها حعمل على جهضًغ اإلاظهب الىهابي.
ب) الخضزل الؿعىصي في الُمً وان هضؿه هؿغ قىهت جىُٓم الحىزُين و نض الىـىط ؤلاًغاوي في اإلاىُلت.
ط) بن الؿعىصًت لً جدىاػٌ عً جضزلها في الُمً ألنها حعخبره زُا ؤخمغا ًمـ ؤمجها اللىمي.
 )3دراسة  ، May Darwich :بعىوان (2018 ، )The Saudi Intervention in Yemen: Struggling for Statusم
:

2

جىنلذ الضعاؾت بلى عضة هخائج و وان مً ؤهمها ما ًلي :
ؤ) حؿعى اللُاصة الؿعىصًت بلى جإهُض مياهت اإلاملىت بكلُمُا.
ب) بن جيالُف العملُت العؿىغٍت التي جلىصها اإلاملىت في جهاعض مؿخمغ.
ط) بنغاع الىسبت الؿعىصًت على الاؾخمغاع في الحغب الُمىُت.

جعقيب على الذراسات السابقة :
جىاولذ الضعاؾت ألاولى و الشاهُت بكيل عام الؿُاؾت الخاعظُت الؿعىصًت ججاه الُمً زالٌ الـترة مً 2011م و
ختى عام 2015م  ،بِىما عهؼث الضعاؾت الشالشت على الخضزل العؿىغي للمملىت في الُمً مىظ 2015م وختى عام
2018م  ،بِىما عهؼث الضعاؾت الحالُت على مضي ؿعالُت الؿُاؾت الخاعظُت الؿعىصًت في جدلُم ؤهضاؿها ججاه ألاػمت
الُمىُت مىظ بضاًت ألاػمت عام 2011م و ختى عام 2020م وما خضر مً مؿخجضاث بعض جلً الضعاؾاث.

1

بورحلة  ،عبد الرحمن  ،تونسً  ،فاطنة " ،الثابت و المتغٌر فً السٌاسة الخارجٌة السعودٌة – دراسة حالة  :الٌمن  ، "6102 – 6100رسالة ماجستٌر غٌر
منشورة  ،بومرداس  :جامعة أمحمد بوقره .6102 ،
2
May , Darwich , "The Saudi Intervention in Yemen: Struggling for Status" , Durham Research Online - Durham University ,
Durham : April 11 , 2018.
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إشكالية الذراسة ؟
حعخمض الضوٌ في جىـُظ ؾُاؾتها الخاعظُت على وؾائل عؿىغٍت و ػير عؿىغٍت مً ؤظل جدلُم ؤهضاؿها  ،و لىً كض
جيىن هظه الىؾائل ؿاعلت و كض جيىن ػير ؿاعلت  ،ؤي بمعنى ؤنها كض جيىن كاصعة على جدلُم ؤهضاؾ الضولت ؤو ال
ًمىجها طلً  ،و مً زالٌ هظه الضعاؾت ؾىلىم بلُاؽ مضي ؿعالُت الؿُاؾت الخاعظُت الؿعىصًت ججاه ألاػمت الُمىُت
و طلً مً زالٌ ؤلاظابت على الدؿائٌ الغئِس ي الخالي :
 ما مذى فعالية السياسة الخارجية السعودًة ثجاه ألازمة اليمىية ؟وٍىبشم مً هظا الدؿائٌ الغئِس ي الدؿائالث الـغعُت الخالُت :
 ما مضي ؿعالُت الجاهب الؿُاس ي للؿُاؾت الخاعظُت الؿعىصًت ججاه ألاػمت الُمىُت ؟ ما مضي ؿعالُت الجاهب العؿىغي و ألامني للؿُاؾت الخاعظُت الؿعىصًت ججاه ألاػمت الُمىُت ؟ -ما مضي ؿعالُت الجاهب الاكخهاصي و ؤلاوؿاوي للؿُاؾت الخاعظُت الؿعىصًت ججاه ألاػمت الُمىُت ؟

فرضية الذراسة :
بن هظه الضعاؾت ويعذ ؿغيُت ُ
مـاصها  ( :بن الؿُاؾت الخاعظُت الؿعىصًت ججاه ألاػمت الُمىُت لم جىً ؿاعلت في
جدلُم ؤهضاؿها )

مفاهيم الذراسة :
الفاعلية  :ؤقاع (ظُمـ بغاٌـ) على ؤن " الـاعلُت ًلهض بها عامت صعظت جدلُم ألاهضاؾ" ، 1و ًمىً حعغٍـها
إجرائيا في هظه الضعاؾت على ؤنها  ( :كضعة الؿُاؾت الخاعظُت الؿعىصًت على جدلُم ؤهضاؿها).
السياسة الخارجية السعودًة ً :مىً حعغٍـها إجرائيا في هظه الضعاؾت على ؤنها  ( :ول الؿلىهُاث و ألاؿعاٌ اإلااصًت
و ػير اإلااصًت التي جلىم بها اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت ججاه ػيرها مً الضوٌ ).
ألازمة اليمىية  :وؿخُُع ؤن وعغؾ ألاػمت الُمىُت إجرائيا على ؤنها  ( :صزىٌ الضولت الُمىُت في خالت ؿىض ى ؾُاؾُت
و ؤمىُت و اكخهاصًت بعض الشىعة الُمىُت في ًىاًغ عام 2011م  ،و ما جبعها مً نغاع مؿلح بين ؤَغاؾ صازلُت جسًع
ألظىضاث صوٌ بكلُمُت ).

1

James , L price "Organizational Effectiveness, an inventory of propositions" , Richard d Irwin - Inc , Homewood - Illinoisd:
1968 , p3.
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أهذف الذراسة :
 )1الخعغؾ على الجاهب الؿُاس ي مً الؿُاؾت الخاعظُت الؿعىصًت ججاه ألاػمت الُمىُت و مضي ؿعالُخه.
 )2الخعغؾ على الجاهب العؿىغي و ألامني مً الؿُاؾت الخاعظُت الؿعىصًت ججاه ألاػمت الُمىُت و مضي ؿعالُخه.
 )3الخعغؾ على الجاهب الاكخهاصي و ؤلاوؿاوي مً الؿُاؾت الخاعظُت الؿعىصًت ججاه ألاػمت الُمىُت و مضي ؿعالُخه.

أهمية الذراسة :
جىمً ؤهمُت الضعاؾت في وىنها جبدض في الؿُاؾت الخاعظُت للمملىت العغبُت الؿعىصًت إلاا لها مً زلل على
الهعُضًً العغبي و الضولي  ،و مضي ؿعالُت هظه الؿُاؾت ججاه ألاػمت الُمىُت و التي حعخبر ؤخضي ألاػماث العاللت و
اإلاعلضة في الكغق ألاوؾِ بلى خض آلان ؛ و طلً بؿبب اعجباَها بةَغاؾ زاعظُت ػاصث مً حعلُضها و عغكلت ول
الؿبل لحلها.

مىاهج و مذاخل الذراسة :
اعخمضث الضعاؾت على اإلاىهج الخدلُلي (الىنـي) لخدلُل الؿُاؾت الخاعظُت الؿعىصًت مً ظىاهبها الؿُاؾُت و
العؿىغٍت و ألامىُت و الاكخهاصًت و هظلً ؤلاوؿاهُت و طلً للُاؽ مضي ؿاعلُت هظه الؿُاؾت في جدلُم ؤهضاؾ
اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت ججاه ألاػمت الُمىُت  ،هما اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاضزل الخاعٍخي لخدبع ألاخضار الخاعٍسُت
زالٌ جلً ألاػمت.

حذود الذراسة :
الحذود املكاهية  :جخمشل في صولتي الؿعىصًت و الُمً
الحذود السماهية  :جبضؤ الضعاؾت مً جاعٍش ً 16ىاًغ 2011م وهى جاعٍش اهُالق اإلآاهغاث التي جىاصي بةؾلاٍ الغئِـ
الُمني الؿابم (علي عبض هللا نالح )  ،و مغوعا باإلاباصعة الخلُجُت في  23هىؿمبر 2011م  ،وما جمسٌ عجها مً جىلي
(عبض عبه مىهىع هاصي) للؿلُت في ؿبراًغ مً عام 2012م  ،وما جبعها مً ؾُُغة للحىزُين على العانمت الُمىُت
نىعاء في ؾبخمبر مً عام 2014م  ،ألامغ الظي صعا بلى بَالق العملخين العؿىغٍخين (عانـت الحؼم ) في  26ماعؽ
2015م و ( بعاصة ألامل ) في  21مً ببغٍل عام 2015م  ،وختى نهاًت هظه الضعاؾت في عام 2020م خُض ال جؼاٌ ألاػمت
الُمىُت مؿخمغة.
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أوال  :الجاهب السياس ي :
زالٌ علىص مً الؼمً واهذ اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت حؿُُغ على اإلاكهض الؿُاس ي في الُمً  ،و طلً مً زالٌ
ما جلضمه الؿعىصًت مً صعم مالي لبعٌ اللُاصاث الؿُاؾُت و الضًيُت و اللبلُت ، 1خُض واهذ و ال جؼاٌ الُمً
ؤخضي ؤهم ؤولىٍاث اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت ، 2و ًمىً اعخباع بن الُمً واهذ جدذ الىناًت الؿعىصًت مىظ اهتهاء
الحغب الُمىُت بين ؤههاع الجمهىعٍت و ؤلامام في عام 1970م  ،خُض صعمذ اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت الضولت اللائمت
في قماٌ الُمً و اعترؿذ بها.3
لىً مىظ عام 2011م بضؤ الىـىط الؿعىصي بالخًائٌ بعض ونىٌ الغبُع العغبي بلى الُمً و اإلاُالبت بةؾلاٍ
الىٓام ؿحها  ،خُض ؾُُغ على اإلاكهض الُمني زالٌ ؿترة بضاًت الشىعة الُمىُت هال مً كُغ و بًغان ، 4و اهُللذ الشىعة
الُمىُت في ً 16ىاًغ 2011م ، 5خُض واهذ اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت عاؿًت ليل الخٓاهغاث التي جُالب بةؾلاٍ
ألاهٓمت في الضوٌ العغبُت و مً بُجها الُمً ، 6هما ؤنها و مىظ علىص عؿًذ بكيل ناعم الىـىط ألاظىبي في الُمً.7
جمشل الُمً باليؿبت للمملىت العغبُت الؿعىصًت بخضي ؤهم اإلاغاهؼ الحُىٍت  ،باإلياؿت بلى ألاهمُت الجُىؾُاؾُت ،
و حعخبر الؿعىصًت ؤهثر الضوٌ جًغعا مً ألاػمت الُمىُت  ،هما ؤقاع بعٌ اإلادللين بلى ؤن الؿعىصًت جسش ى مً ؤن
ججلب الشىعة في الُمً عىض بضاًتها هٓاما صًملغاَُا ًيىن مىاؿـ و مسالف لؿُاؾت اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت في
اإلاىُلت 8؛ لظلً عىض صزىٌ ألاػمت الُمىُت في هـم مٓلم ؤزاعث مساوؾ اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت  ،ؿؿاععذ بلى
بًجاص خل ؾُاس ي ؾلمي لألػمت الُمىُت  ،و طلً مً زالٌ بَالق مباصعة مضعىمت مً صوٌ الخلُج في  23هىؿمبر
2011م  ،خُض جغمي هظه اإلاباصعة بلى جىاػٌ الغئِـ الُمني الؿابم (علي عبض هللا نالح) عً نالخُاجه و جـىًٍها بلى
هائبه  ،و حكىُل خيىمت جىاؿلُت حكمل الحؼب الحاهم و اإلاعاعيت الُمىُت  ،و جخىلى اإلاعاعيت كُاصة هظه الحيىمت
الاهخلالُت  ،هما ههذ اإلاباصعة على بعاصة حكىُل اللىاث اإلاؿلحت الُمىُت ، 9و جًمىذ اإلاباصعة الخلُجُت ؤًًا عضم
مالخلت الغئِـ الُمني الؿابم (علي عبض هللا نالح) و ال ؤكاعبه و ال ؤخض مً هٓامه.10

1

ماجد  ،المذحجً  ،و آخرون " ،أدوار الفاعلٌن اإلقلٌمٌٌن فً الٌمن و فرص صناعة السالم"  ،مركز صنعاء للدراسات اإلستراتٌجٌة  ،صنعاء  :العدد ٌ ، 0ونٌو
 ، 6102 ،ص.3
2
الكسندر  ،مترسكً " ،الحرب األهلٌة فً الٌمن  :صراع معقد و آفاق متباٌنة"  ،المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات  ،الدوحة  :سبتمبر ، .6102 ،
ص.2
3
عادل  ،دشٌلة " ،أهداف أطراف الصراع المحلً و اإلقلٌمً فً الٌمن"  ،رؤٌة تركٌة لألبحاث و الدراسات  ،تركٌا  :ربٌع  ، 6102ص.031
4
ماجد  ،المذحجً  ،و آخرون  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.3
5
أحمد  ،إدعلً " ،الدوران السعودي و اإلٌرانً فً الٌمن و أثرهما فً االنتقال السٌاسً"  ،مجلة سٌاسات عربٌة  ،بٌروت  :العدد ٌ ، 32ناٌر  ، 6102 ،ص
ص.21-92
6
عائشة  ،سمان " ،األبعاد الجٌواستراتٌجٌة للسٌاسة الخارجٌة اإلٌرانٌة و السعودٌة تجاه منطقة الشرق األوسط"  ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  ،المسٌلة  :جامعة
محمد بوضٌاف  ، 6101 ،ص.19
7
الكسندر  ،مترسكً  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.2
8
عائشة  ،سمان  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص.12-12
9
سفٌان  ،الشنباري  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.002
10
عائشة  ،سمان  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.12
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عؿٌ الغئِـ الُمني الؿابم (علي عبض هللا نالح) اإلاباصعة الخلُجُت التي جلىصها اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت كبل
ؤلاعالن عجها  ،و ؤنبذ ًىاوع و ًماَل عػم الخعضًالث التي َغؤث على هظه اإلاباصعة بلى خين الخىكُع علحها في  23مً
هىؿمبر 2011م  ،خُض جم بكىاعه بالخىخي عً الؿلُت.1
جمىً هائب الغئِـ الُمني الؿابم (عبض عبه مىهىع هاصي) مً الـىػ في الاهخساباث الغئاؾُت اإلابىغة و طلً في
ؿبراًغ مً عام 2012م  ،و ؤعُذ له اإلاباصعة الخلُجُت مضة ؾيخين لتهُئت الٓغوؾ مً ؤظل الاهخساباث اإلالبلت عام
2014م  ،و بظغاء حعضًالث على الضؾخىع الُمني بمكاعهت ول ألاَغاؾ الُمىُت صون اؾخصىاء  ،لىً عؿٌ هال مً
ظماعت (ؤههاع هللا) الحىزُت و الحغان الجىىبي اإلاباصعة الخلُجُت و لم ٌكاعوىا في الخىكُع علحها بالغػم مً الترخُب
العغبي و الضولي لهظه اإلاباصعة التي ؾاهمذ ؿحها اإلاملىت الؿعىصًت العغبُت الؿعىصًت بكيل هبير مً ؤظل بهجاخها.2
مع عؿٌ الحىزُين اإلاباصعة الخلُجُت و ؾُُغتهم على مؿاخاث واؾعت مً الُمً ؤنبدذ الُمً حكيل تهضًضا
ؤمىُا بالضعظت ألاولى على اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت  ،خُض نغح اإلالً الؿعىصي (ؾلمان بً عبض العؼٍؼ) ؤن ( :ؤمً و
اؾخلغاع الُمً مً ؤمً و اؾخلغاع اإلاملىت و صوٌ الخلُج بهـت عامت  ،هما ؤن الؿعىصًت ؾخضعم ألاقلاء الُمىُين
مً ؤظل جدلُم طلً)  ،هما ؤعلب جهغٍذ اإلالً (ؾلمان) جهغٍذ لىػٍغ زاعظُت اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت (ؾعىص بً
ؿُهل) بةعالن عؿٌ و اؾخهجان بالصه إلاا كامذ به الجماعاث الحىزُت مً الؿُُغة على مىاَم واؾعت في الُمً ،
خُض ٌعض طلً عؿًا مباقغا للحل الؿلمي  ،هما ؤن اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت كامذ بخعلُم ؤعماٌ بعشتها
الضبلىماؾُت في الُمً و بظالئهم.3
وان الهضؾ ألاؾاس ي لخضزل اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت في الُمً هى الحض مً هـىط بًغان في الُمً  ،خُض ؤن
بًغان هي الضاعم ألاؾاس ي للحىزُين  ،و بالغػم مً العضاء الؿابم بين الؿعىصًت و ألازىان اإلاؿلمين في الُمً و
اإلاخمشل في (الخجمع الىَني لإلنالح) بال ؤنها جدالـذ هظه اإلاغة معهم يض الحىزُين لُهبدىا خلـاء اإلاملىت في خغبهم
يض الحىزُين.4
ُ
زالٌ اللمت العغبُت التي ؤكُمذ في (قغم الكُش) زالٌ ًىمي  29-28مً ماعؽ 2015م ؤعلىذ اإلاملىت العغبُت
الؿعىصًت على لؿان اإلالً (ؾلمان بً عبض العؼٍؼ) بن جضزل الؿعىصًت في الُمً وان للضؿاع عً الحيىمت الكغعُت
في الُمً و بهلاط الكعب الُمني مً العضوان الحىسي ، 5هما نغح وػٍغ الخاعظُت الؿعىصي ألاؾبم (عاصٌ الجبير) " :

1

أحمد  ،إدعلً  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.21
2
سفٌان  ،الشنباري  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص.001-002
3
المرجع السابق  ،ص ص.031-031
4
بورحلة  ،عبد الرحمن  ،تونسً  ،فاطنة  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.12
May , Darwich , op.cit , p7.

5
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ؤن الؿعىصًت و جدغواتها في الُمً وان لها صوع في جللُو الىـىط ؤلاًغاوي في الُمً " ، 1و ًمىً جلخُو ؤهم ؤهضاؾ
الؿُاؾت الخاعظُت الؿعىصًت ججاه ألاػمت الُمىُت في ألاحي: 2
 )1هؿغ قىهت الحغهت الحىزُت اإلاؿلحت في الُمً.
 )2خماًت الحضوص الجىىبُت للمملىت العغبُت الؿعىصًت و الحـاّ على ؤمجها اللىمي.
 )3هؿب ػعماء اللبائل و الحغواث الضًيُت في الُمً و طلً مً زالٌ جلضًم ول ؾبل الضعم لهم ختى ال ًسغظىا مً
ظىاح اإلاملىت.
 )4العمل على مض ؤهبىب هـُي مً اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت و مغوعا بمداؿٓت (اإلاهغة) بالُمً بلى البدغ ؛ وطلً ألن
الؿعىصًت جغٍض ؤن جدمي هـؿها مً الهُمىت ؤلاًغاهُت التي جماعؾها على مًُم هغمؼ.
 )5العمل على كُام صولت ًمىُت مىالُت للمملىت العغبُت الؿعىصًت و ببعاص خغهت ألازىان اإلاؿلمين اإلاخمشلت في (خؼب
ؤلانالح الُمني ؤلاؾالمي) عً ؤي صوع في اإلاكهض الؿُاس ي الُمني.
 )6جإمين اإلاالخت البدغٍت مً ؤي هُمىت بًغاهُت مدخملت على البدغ ألاخمغ و زلُج عضن.
 )7الحض مً الخمضص ؤلاًغاوي للمىاَم الكمالُت للُمً و الظي يهضص اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت بكيل مباقغ.
صزلذ الُمً في نغاع بالىوالت مع ؤَغاؾ بكلُمُت ًمىً جلؿُمها بلى َغؿين هما اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت و
خلـائها و بًغان و خلـائها ، 3و عىض بعالن الغئِـ الُمني الؿابم (علي عبض هللا نالح) في عام 2017م ؤهه مؿخعض
للخداوع مع اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت إلًجاص خل لألػمت الُمىُت كام الحىزُين بلخله في صٌؿمبر مً عام 2017م
باعخباع هظا الخداوع زُاهت لهم  ،خُض وان (نالح) في جدالف مع الحىزُين في عام 2015م يض الخدالف العغبي.4
ظغث عضة مداصزاث إلًجاص اجـاق لحل ألاػمت الُمىُت بالُغق الؿلمُت  ،و الخىنل بلى وكف إلَالق الىاع  ،لىً
ظمُع هظه اإلاداصزاث و اإلاداوالث باءث بالـكل ، 5خُض كام مبعىر ألامم اإلاخدضة بلى الُمً (ظماٌ بً عامغ) بؼٍاعة
الُمً خىالي  33مغة لإلقغاؾ على الـترة الاهخلالُت و الدؿىٍت الؿُاؾُت في الُمً ، 6لىً لم حؿخُع ألامم اإلاخدضة

1

أحمد  ،عردوم " ،الصراع السعودي اإلٌرانً و أثره على الٌمن"  ،المركز الدٌمقراطً العربً  ،برلٌن  :العدد الثانً  ،مارس  ، 6101 ،ص.610
2
عادل  ،دشٌلة  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص.031-031
3
ماجد  ،المذحجً  ،و آخرون  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.3
4
نهى  ،أبو الدهب " ،استرداد مستقبل الٌمن  :دور الشتات الٌمنً المحترف"  ،مركز بروكنجز  ،الدوحة  :العدد  ، 62أبرٌل  ، 6102 ،ص.9
5
المرجع السابق  ،ص.2
6
عائشة  ،سمان  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.12
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الخىنل ألي اجـاق ًىكف الحغب و بالخالي انهاعث ول الجهىص لحل ألاػمت ، 1والجضوٌ الخالي ًىضح ؤهم الجىالاث
الؿُاؾُت لحل ألاػمت الُمىُت بمكاعهت اإلاملىت :

الحارٍخ

الاسم

الىخيجة

فبراًر 2012م
ًوهيو 2015م
دٌسمبر 2015م

خىاع اإلااجمغ الىَني
مداصزاث ظىُف
مداصزاث ظىُف 2

ابرٍل 2016م
هوفمبر 2019م

مداصزاث اليىٍذ
اجـاق الغٍاى

اهخهى بدؿلُم (نالح) الؿلُت بلى هائبه (هاصي)
لم ًلخلي ؿحها خيىمت (هاصي) و الحىزُين و لم جدلم ؤي هخائج
اجـم هال مً خيىمت (هاصي) و الحىزُين على وكف بَالق الىاع و جىـُظ
اللغاع  2216إلاجلـ ألامً لىً الاجـاق لم ًىـظ
اهتهذ صون اجـاق
اهخهى بضمج كىاث (اإلاجلـ الاهخلالي الجىىبي) مع الجِل الُمني اإلاىالي
لحيىمت (هاصي) و جىخُض الهـىؾ يض الحىزُين
2

جذول رقم ( )1الجوالت السياسية لحل ألازمة اليمىية بمشاركة اململكة العربية السعودًة

ثاهيا  :الجاهب العسكري و ألامني :
هدُجت للضعم ؤلاًغاوي للحىزُين في الُمً ؾُُغ الحىزُين على العانمت الُمىُت (نىعاء) في ؾبخمبر عام 2014م ،
و ؤنبذ زُغ الخمضص ؤلاًغاوي في اإلاىُلت خلُلُا ، 3و ظماعت الحىزُين هي " :ظماعت صًيُت ؾُاؾُت مؿلحت جيخمي
للمظهب الؼٍضي  /الكُعي في الُمً" ، 4ألامغ الظي صعا الغئِـ الُمني (عبض عبه مىهىع هاصي) بلى َلب الخضزل
اإلاباقغ مً اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت في الُمً بعض ؤن ؿغ بلى اإلاملىت.5
اهُللذ عملُت (عانـت الحؼم) العؿىغٍت في  26ماعؽ 2015م و التي جلىصها اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت مضعىمت
بضوٌ مجلـ الخعاون الخلُجي ؛ و طلً مً ؤظل بعاصة ألامً و الاؾخلغاع في الُمً و بعاصة (عبض عبه مىهىع هاصي) بلى
مىهبه عئِؿا للجمهىعٍت الُمىُت  ،و الحض مً الهُمىت الحىزُت في الُمً اإلاضعىمت مً بًغان و بزًاعها للبىٌ
اإلاـاوياث الؿُاؾُت لحل ألاػمت الُمىُت  ،و عىض بَالق العملُت ؤبضث هال مً ألاعصن و مهغ و اإلاؼغب و الؿىصان و
باهؿخان عػبتها في الاهًمام بلى العملُت و هى ما ونـه البعٌ بالخدالف الؿني بلُاصة اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت
يض الخدالف الكُعي بلُاصة بًغان.6

1

Kirsten , jongberg , "The conflict in Yemen: latest developments" , Policy Department, Directorate-General for External
Policies - European Union , Belgium : ST\1107991EN - PE570.473 , October , 2016 , p5.
2
The following references :
_ Kirsten , jongberg , op.cit , pp7-8.
_ Julia , Palik , Ibrahim , Jalal , "The Yemen War: Addressing Seven Misconceptions" , Peace Research Institute Oslo (PRIO) ,
Oslo : No.01 , 2020 , p2.
3
سفٌان  ،الشنباري  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.032
4
ماجد  ،المذحجً  ،و آخرون  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.6
5
عائشة  ،سمان  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.11
6
سفٌان  ،الشنباري  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.093-090
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جيىن الخدالف العؿىغي في بضاًخه مً صوٌ (الؿعىصًت  ،ؤلاماعاث  ،البدغًٍ  ،مهغ  ،ألاعصن  ،اليىٍذ  ،اإلاؼغب ،
الؿىصان  ،كُغ) ، 1جم احؿع لخًم العملُت العؿىغٍت  34صولت عغبُت و بؾالمُت  ،و كامذ الؿعىصًت بةوكاء ػغؿت
مكترهت للعملُاث العؿىغٍت في (الغٍاى)  ،خُض ؤوش ئ هظا الخدالف في ػًىن  72ؾاعت ؿلِ كبل ؤلاعالن عىه، 2
و ًمىً جلخُو ألاؾباب اإلاباقغة للخضزل العؿىغي الؿعىصي مضعىما بالخدالف العغبي في ألاحي: 3
 )1ؾُُغة الحىزُين بكيل ؾغَع و بالخدالف مع كىاث الغئِـ الُمني الؿابم (علي عبض هللا نالح) على العانمت
الُمىُت (نىعاء) و عضص مً اإلادـٓاث الُمىُت و جخجه للؿُُغة على (عضن).
 )2عضم كضعة الغئِـ الُمني (هاصي ) على بصاعة البالص و هغوبه بلى اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت.
 )3ؾُُغة الحىزُين على العانمت الُمىُت (نىعاء) حعني ؾُُغة بًغان على الُمً.
 )4بعُاء الًىء ألازًغ مً كبل الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت لهظا الخضزل اإلاباقغ للخدالف العغبي.
و الجضوٌ الخالي ًىضح عضص الُائغاث اإلاكاعهت في عملُت (عانـت الحؼم) و الضوٌ التي كضمتها :
الذولة

عذد الطائرات

السعودًة
إلامارات
الكوٍد
البحرًٍ
قطر
ألاردن
املغرب
السودان

100
30
15
15
10
6
6
3

جذول رقم ( )2أعذاد الطائرات التي قذمتها الذول العربية املشاركة في الححالف العربي (عاصفة الحسم)

4

كامذ اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت بخضعٍب الجِل الُمني اإلاىالي للغئِـ (عبض عبه مىهىع هاصي ) وػوصجه باإلاعضاث و
الؿالح و العغباث العؿىغٍت باإلياؿت بلى الضعم اللىظؿتي إلاىاظهت الحىزُين ، 5و واهذ اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت
جيخٓغ مً الحلُف الباهؿخاوي الضزىٌ في معغهت الُمً بلىة  ،لىً البرإلاان الباهؿخاوي ؤكغ الحُاص و عضم الخضزل
العؿىغي البري  ،خُض واهذ الؿعىصًت حعىٌ على الخبرة الباهؿخاهُت لحؿم اإلاعغهت الُمىُت بؿغعت بدىم زبرتها في

1

Sari , Arraf , "The Armed Conflict in Yemen: A Complicated Mosaic" , The Geneva Academy , Geneva : October , 2017 , p9.
2
بورحلة  ،عبد الرحمن  ،تونسً  ،فاطنة  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص.11-12
3
عائشة  ،سمان  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص.11-11
4
سفٌان  ،الشنباري  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.099
5
Aleksandar , Mitreski , "Civil war in Yemen: A Complex Conflict with Multiple Futures" , Arab Center for Research and Policy
Studies , Doha : Aug , 2015 , p3.
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اللخاٌ باإلاىاَم الىعغة مشل الُمً  ،هما ؤن الغٍاى واهذ حعىٌ ؤًًا على الخضزل العؿىغي البري اإلاهغي و الظي
لم ًخدلم.1
عػم العضاء بين الغئِـ الؿابم للُمً (علي عبض هللا نالح) و الحىزُين بال ؤهه جدالف معهم يض كىاث الخدالف
العغبي بلُاصة الؿعىصًت إلعظاع الؿلُت بلُه و التي لم ًغص الخىاػٌ عجها  ،هما اؾخـاص الحىزُين مً (نالح) مً زالٌ
خلـائه العؿىغٍين في الجِل الُمني.2
جمىىذ (عانـت الحؼم) مً الحض مً جمضص الحىزُين في الُمً و اهللبذ اإلاعاصلت مً الهجىم الحىسي بلى الضؿاع  ،و
زؿغوا عضة مداؿٓاث ًمىُت واهذ جدذ ؾُُغتهم  ،و جبنى مجلـ ألامً كغاع اإلاكغوع العغبي ( )2216الظي ًلض ي
بـغى خٓغ على جؼوٍض الحىزُين و ؤههاع الغئِـ الُمني الؿابم (علي عبض هللا نالح) بالؿالح  ،هما ًضعىهم بلى
الاوسحاب مً اإلاداؿٓاث التي ؾُُغوا علحها  ،خُض خهل اللغاع على مىاؿلت  13صولت و امخىعذ عوؾُا عً
الخهىٍذ و طلً في  14ببغٍل 2015م ، 3و ًغي بعٌ اإلادللين بن كُام الؿعىصًت بعملُت (عانـت الحؼم ) هى حؼير في
ؾُاؾتها الخاعظُت التي اعخمضث على (الغصع ؤالؾدباقي) ألي تهضًضاث ؤو ؤزُاع كض جىاظهه اإلاملىت.4
اؾخمغث عملُت (عانـت الحؼم) بًغب اللىاث الحىزُت في الُمً مً زالٌ يغباث ظىٍت  ،و ؿغى خٓغ ظىي
ختى  21مً ببغٍل عام 2015م لُسغط الىاَم الغؾمي باؾم العملُت العمُض (زالض العؿيري) و ًهغح بإن عملُت
(عانـت الحؼم) كض هجحذ في الحض مً الهُمىت الحىزُت في الُمً و ٌعلً بَالق عملُت (بعاصة ألامل) لتهُئت الٓغوؾ
إلًجاص خل ؾلمي في الُمً ، 5خُض ًمىً جلخُو ؤهضاؾ عملُت (بعاصة ألامل) التي ؤعلجها الىاَم الغؾمي في ألاحي: 6
 )1العمل على ؾغعت جلضًم اإلاؿاعضاث ؤلاوؿاهُت و الُبُت العاظلت للمىاَم اإلاخًغعة مً الهغاع.
 )2البضء في العملُت الؿُاؾُت.
 )3خماًت اإلاضهُين و مىع خهىٌ الحىزُين على واؿت ؤقياٌ الضعم العؿىغي.
 )4اؾخمغاع اؾتهضاؾ باع ؤلاعهاب و ؤي تهضًضاث مدخملت للحىزُين في الُمً.

1

ندوة بعنوان "الٌمن بعد العاصفة"  ،المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات  ،الدوحة  62 :إبرٌل  ، 6102 ،ص ص.03-01
2
الكسندر  ،مترسكً  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.2
3
عائشة  ،سمان  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.11
4
رافع  ،شرٌف " ،تحدٌات السٌاسة الخارجٌة السعودٌة فً عهد الملك سلمان بن عبد العزٌز"  ،مجلة أنسام للدراسات اإلقلٌمٌة  ،تركٌا  :ماٌو ، 6101 ،
ص.011
5
سفٌان  ،الشنباري  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.092
6
عائشة  ،سمان  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص.12-11
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هـظ الخدالف العغبي هجىم بغي في ً 14ىلُى 2015م الؾخعاصة عضن و بعٌ اإلاداؿٓاث التي ؾُُغ علحها الحىزُين
 ،و وان هظا الهجىم مضعىما بلىاث الجِل الُمني اإلاىالي للغئِـ (عبض عبه مىهىع هاصي)  ،و كىاث الحغان الجىىبي

1

 ،خُض جمىىذ كىاث (هاصي) و الحغان الجىىبي بلُاصة الخدالف مً اؾخعاصة (عضن) مً زالٌ هظا الهجىم.2
هـظ الخدالف زالٌ عملُت (عانـت الحؼم) ؤهثر مً  19,000ػاعة ظىٍت على مىاكع للحىزُين و كىاث نالح ، 3و
جلضع جيالُف الحغب التي كاصتها الؿعىصًت على الُمً بدىالي  100ملُىن صوالع للُىم الىاخض ، 4خُض ونلذ جيلـت
العملُاث العؿىغٍت للخدالف بلُاصة اإلاملىت بلى خىالي  250ملُاع صوالع مىظ بضاًت عملُت (عانـت الحؼم) و ختى عام
2017م ، 5و حعخبر اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت مً ؤولى الضوٌ على مؿخىي العالم و الكغق ألاوؾِ مً هاخُت ؤلاهـاق
العؿىغي وطلً وؿلا إلخهائُاث عام 2017م ، 6و بلؼذ الخؿائغ البكغٍت ؤزىاء العملُاث العؿىغٍت التي جلىصها
الؿعىصًت على الُمً  133ظىضي ؾعىصي ختى آلان ، 7هما ؾلُذ َائغة مغوخُت عؿىغٍت جابعت للمملىت و كخل
الُُاعًٍ الظًً واهىا على مشجها ؤزاء العملُاث العؿىغٍت.8
ؤَلم الخدالف في ًىاًغ عام 2017م عملُت للؿُُغة على الؿاخل الؼغبي للُمً جدذ اؾم (الؿهم الظهبي)  ،و
ؤصث هظه العملُت بلى الؿُُغة على مُىاء (اإلاساوي) ، 9و في صٌؿمبر مً عام 2018م اجـلذ ؤَغاؾ الهغاع في الُمً
على وكف إلَالق الىاع في مُىاء ُ
الحضًضة بعض مـاوياث (ؾخىههىلم).10
في ؤػؿُـ عام 2019م خضر جهاصم مؿلح بين كىاث (اإلاجلـ الاهخلالي الجىىبي ) اإلاضعىم مً ؤلاماعاث و بين
الجِل الُمني اإلاىالي لحيىمت (عبض عبه مىهىع هاصي) و اإلاضعىم مً اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت ؿإنبدذ اإلاملىت
جىاظهه اهلؿاما مع خلـائها.11
قهضث (حعؼ) ؤقغؽ اإلاعاعن بين كىاث الجِل الُمني اإلاىالي لحيىمت (هاصي) و اإلاضعىم مً اإلاملىت مع كىاث
الحىزُين و نالح  ،خُض ًهل عضص ؾيان حعؼ بلى خىالي  300ؤلف وؿمت  ،و ٌؿعى الخدالف بلُاصة اإلاملىت على
الؿُُغة على مداؿٓت (مأعب) ؛ وطلً ألهمُتها ؤلاؾتراجُجُت  ،خُض ؤنها كغٍبت مً العانمت الُمىُت (نىعاء) مً
1

أحمد  ،إدعلً  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.23

2

Sari , Arraf , op.cit , p5.
Noha , Aboueldahab , "Reclaiming Yemen: The Role of the Yemeni Professional Diaspora" , Brookings Doha Center , Doha:
April 26 , 2019 , p6.
4
May , Darwich , "Escalation in Failed Military Interventions: Saudi and Emirati Quagmires in Yemen" , University of
Birmingham , Birmingham : Volume 11, Issue 1 , February , 2020 , p107.
5
Moosa , Elayah , And others , "Yemen: a Forgotten War and an Unforgettable Country" , CIDIN - Radboud University
Nijmegen , Nijmegen : June , 2017 , p2.
6
May , Darwich , op.cit , p106.
7
Jeremy , M. Sharp , "Yemen: Civil War and Regional Intervention" , Congressional Research Service , Washington DC :
September 17, 2019 , p3.
8
Jeremy , M. Sharp , "Yemen: Civil War and Regional Intervention" , Congressional Research Service , Washington DC :
November 16 , 2016 , p3.
9
Sari , Arraf , op.cit , p6.
10
نهى  ،أبو الدهب  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.09
11
Julia , Palik , Ibrahim , Jalal , op.cit , p2.
3
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هاخُت الكغق  ،وهظلً جىظض بها واخض مً ؤهم زُىٍ هلل الىـِ في الُمً  ،باإلياؿت بلى اإلاهـاة الغئِؿُت  ،خُض
حؿُُغ اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت على كاعضة ظىٍت هامت في قماٌ (مأعب).1
مىظ بَالق العملُاث العؿىغٍت في الُمً واهذ اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت حؿعى و بيل الُغق بلى هؼع ؾالح
الحىزُين في الُمً  ،لىً الحىزُين هجحىا و بضعم مً بًغان في اؾتهضاؾ مىاَم صازل اإلاملىت بهىاعٍش مخُىعة و
صكُلت  ،وبضؤ هظا الاؾتهضاؾ ببضاًت العملُاث العؿىغٍت للخدالف العغبي في ماعؽ 2015م ، 2خُض كام الحىزُين
باؾتهضاؾ اإلاملىت بعضة هجماث ناعوزُت و َائغاث مؿيرة َالذ ججمعاث ؾياهُت و ميكأث هـُُت  ،هما هـظ
الحىزُين هجىما على خلىٌ الىـِ الؿعىصًت في ؾبخمبر مً عام 2019م في مىاَم (البلُم) و (زغٍو)  ،و جىكف
الحىزُين عً اؾتهضاؾ اإلاملىت زالٌ الـترة ما بين ؾبخمبر 2019م و ختى ًىاًغ 2020م  ،و بدلىٌ ؤوازغ ًىاًغ 2020م
عاوص الحىزُين اؾتهضاؾ الؿعىصًت  ،هما ؤَلم الحىزُين في  28ماعؽ 2020م عضة نىاعٍش بالؿدُت على (الغٍاى) و
عضص مً اإلاىاَم في اإلاملىت و كامذ الضؿاعاث الؿعىصًت باعترايها.3
هدُجت لخـش ي وباء (وىعوها) ؤعلىذ اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت وكف إلَالق الىاع اؾخجابت لضعىة ألامم اإلاخدضة ،
خُض ؤعلىذ الغٍاى في  8ببغٍل عام 2020م وكف بَالق الىاع مً ظاهب واخض  ،و في اإلالابل لم ٌؿخجُب الحىزُين
لضعىة ألامم اإلاخدضة.4
بن الخدالف العغبي بلُاصة اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت و الظي ؤَلم عام 2015م إلعاصة الكغعُت في الُمً مً ًض
الحىزُين ًغي بعٌ اإلادللين ؤهه لم ًدلم هضؿه و هى بعاصة الغئِـ الُمني (عبض عبه مىهىع هاصي) بلى الُمً هغئِـ
للبالص بالغػم مً الًغباث الجىٍت التي حعضث  19ؤلف يغبت ظىٍت على ؤهضاؾ لجماعت الحىزُين في الُمً  ،هما
ًغي بعٌ اإلادلُين بن اؾخمغاع الهغاع في الُمً هى عػبت مً ؤَغاؾ ػغبُت مشل بغٍُاهُا و ؤمغٍيا و ؿغوؿا في
الاؾخـاصة مً هظا الهغاع مً زالٌ نـلاث ألاؾلحت التي حعلضها مع اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت ، 5و اإلاؿخؼغب ؤن
اإلاملىت وظهذ لها اهخلاصاث مً هظه الضوٌ جتهمها باإلابالؼت في اؾخسضام اللىة  ،خُض هضص اليىوؼغؽ ألامغٍيي بىكف
ول نـلاث الؿالح التي واهذ مبرمت مع اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت  ،هما نغح البرإلاان ألاوعوبي بإهه ؾُلىم بدٓغ بُع
ألاؾلحت للمملىت العغبُت الؿعىصًت.6
على اإلاؿخىي ألامني جىاظهه اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت عضة جدضًاث ؤمىُت هدُجت ألاػمت الُمىُت  ،ومً زالٌ ما
ُ
ؾبم ًمىً بًجاػ ما جىاظهه اإلاملىت مً جدضًاث ؤمىُت في ألاحي: 7

2

Jeremy , M. Sharp , op.cit , p3.

1

حسن  ،أحمٌدان " ،ما مدى فعالٌة سٌاسة السعودٌة فً مجابهة إٌران"  ،منتدى الشرق  ،إسطنبول  ، 6101 :ص.1
Jeremy , M. Sharp , "Yemen: Civil War and Regional Intervention" , Congressional Research Service , Washington DC : April
23, 2020 , pp1-2.
4
Jeremy , M. Sharp , op.cit , p3.
5
نهى  ،أبو الدهب  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص.2-9
6
أحمد  ،إدعلً  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.29
7
رافع  ،شرٌف  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص.011-012
3

مجلة العلوم السياسية و القاهون  .العذد ،25مج ، - 4هوفمبر/جشرًٍ الثاوي  - 2020عذد خاص  -املركس الذًمقراطي العربي  .برلين املاهيا

56

فعالية السياسة الخارجية السعودًة ثجاه ألازمة اليمىية ()2020 _ 2011

أ .وسيم سالم عبذ هللا املسوغي

 )1مىع و يبِ الجماعاث ؤلاعهابُت التي ًمىً ؤن جدؿلل بلى اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت مً زالٌ اإلاداؿٓاث
الكمالُت للُمً.
 )2العمل على هؿب والء اللبائل اإلاىظىصة على الحضوص بين الؿعىصًت و الُمً بخلضًم واؿت ؾبل الضعم للخيؿُم و
يبِ الحضوص اإلاكترهت و جلضًم الخعاون ألامني يض ألاعماٌ العضائُت للحىزُين على اإلاملىت.
 )3العمل على بوكاء مىُلت ؤمىت و عاػلت إلاىع الجماعاث اإلاؿلحت الحىزُت مً الىنىٌ بلى خضوص اإلاملىت.
 )4العمل على الخيؿُم مع مهغ في خالت وظىص ؤي تهضًضاث على اإلاالخت البدغٍت في مًُم باب اإلاىضب و البدغ
ألاخمغ بكيل عام مً كبل الحىزُين.

ثالثا  :الجاهب الاقحصادي و إلاوساوي:
هدُجت لعضم الاؾخلغاع في الُمً جضؿم العضًض مً اإلاهاظغًٍ الُمىُين بلى اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت  ،خُض
ايُغث الؿعىصًت بلى خملت ونـها البعٌ بإنها (ػير كاهىهُت) جمسًذ هظه الحملت على َغص و جغخُل ؤالؾ
الُمىُين زاعط اإلاملىت و طلً في ببغٍل مً عام 2013م ، 1هما عخلذ اإلاملىت زالٌ عام 2014م خىالي ً 600,000مني
واهىا ٌعملىن صازل اإلاملىت ؛ وطلً لخىؿير ؿغم عمل للؿعىصًين مً زالٌ بغهامج (هُاكاث) ، 2و حعمل اإلاملىت على
بكامت خاظؼ ًمخض على وامل الحضوص الؿعىصًت الُمىُت بُىٌ  1500هُلى متر ؛ وطلً إلاىع اإلادؿللين ؾىاء واهىا
مهاظغًٍ ؤو بعهابُين ؤو ؤي ظماعاث مؿلحت تهضص ؤمً اإلاملىت.3
بن بَالق عملُت (عانـت الحؼم) وان لها جضاعُاث و آزاع اكخهاصًت و اظخماعُت على الُمً  ،خُض واهذ الحغب
ؾببا مباقغا في بًلاؾ الخباصالث الخجاعٍت صازلُا و زاعظُا  ،هما ؤصث بلى هلو اإلاىاص الؼظائُت و الؿلع اإلاسخلـت و
هظلً الىكىص ؛ مما ؤصي بلى جضهىع الىيع ؤلاوؿاوي في الُمً و ؤنبذ خىالي  %80مً الُمىُين ًدخاظىن للمؿاعضاث
الؼظائُت و الضوائُت  ،هما ؤصث ؤًًا بلى اهدكاع ألامغاى و ألاوبئت  ،باإلياؿت بلى بن هظه الحغب ؤصث بلى حعمُم
الكغور الاظخماعُت في الُمً و التي جلىم على اهلؿاماث َائـُت و كبلُت و ظؼغاؿُت.4

1

Peter , Salisbury , "Yemen and the Saudi–Iranian ‘Cold War’" , The Royal Institute of International Affairs , London :
February , 2015 , p3.
2
Michele , Bruni , "New Evidence on Yemeni Return Migrants from the Kingdom of Saudi Arabia" , International
Organization for Migration , Sana’a: 6101 , p (ii).
3
Peter , Salisbury , op.cit , P3.
4
ماجد  ،المذحجً  ،و آخرون  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.9
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بعض عضة ؤقهغ مً اهُالق عملُاث الخدالف في الُمً و بالخدضًض في ًىلُى 2015م هكـذ اللجىت الضائمت
اإلاكترهت بين الىواالث ؤن الُمً ٌعاوي مً جضوي الىيع ؤلاوؿاوي  ،و ؤعلىذ ؤهه ونل بلى اإلاؿخىي الشالض  ،و هاقضث
الىوالت بجمع مؿاعضاث بوؿاهُت للُمً بدىالي  1.8ملُاع صوالع.1
ؤصي الهغاع الضائغ في الُمً بلى جضوي مؿخىي اإلاعِكت للكعب الُمني  ،خُض ؤنبذ خىالي  %54.5مً الُمىُين
صون زِ الـلغ  ،هما ؤصي الحهاع على اإلاىاوي الُمىُت بلى الىلو الحاص في الاخخُاظاث الؼظائُت  ،خُض حعخمض الُمً
على اإلاىاوي البدغٍت و الجىٍت في اؾخيراص خىالي  %90مً اخخُاظاتها ، 2هما ؤنبذ الاكخهاص الُمني مً ؤؾىء
الاكخهاصًاث في العالم  ،خُض خهل على اإلاغهؼ ألاوٌ هإؾىء اكخهاص في العالم لعام 2015م وطلً وؿلا لخهيُف
نىضوق الىلض الضولي.3
مً زالٌ عملُت (بعاصة ألامل) التي ؤَللتها اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت جم جلضًم همُاث مً اإلاؿاعضاث الؼظائُت و
الضوائُت عبر الؿـً و الُائغاث  ،و جىـلذ اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت مً زالٌ مجمىعت (ؤنضكاء الُمً) بمبلؽ و
كضعه  274ملُىن صوالع همؿاعضاث بوؿاهُت للكعب الُمني في عام 2015م ، 4و مىظ اإلاباصعة الخلُجُت اإلاضعىمت مً
اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت كضمذ الؿعىصًت بلى (نىعاء) خىالي  4ملُاعاث صوالع لضعم خيىمت (هاصي ) و بوعاف
الاكخهاص الُمني اإلاجهاع ، 5و حعض اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت عابع ماهذ للمؿاعضاث ؤلاوؿاهُت للُمً بعض ؤمغٍيا و
بغٍُاهُا و بغهامج ألامم اإلاخدضة لألػظًت و طلً زالٌ عام 2016م  ،و في الىكذ هـؿه وظهذ اتهاماث للمملىت بإنها
جلىم بخىػَع اإلاؿاعضاث ؤلاوؿاهُت على اإلاىاَم التي جسًع لحيىمت الغئِـ (عبض عبه مىهىع هاصي ) و ال جىػعها على
اإلاىاَم التي جدذ ؾُُغة الحىزُين بالغػم مً جهغٍداث اإلالً (ؾلمان) بإن اإلاؿاعضاث ؤلاوؿاهُت حؼُي واؿت
اإلاداؿٓاث الُمىُت.6
بلؼذ خاالث ؤلانابت بمغى اليىليرا في الُمً ؤهثر مً  1400خالت في عام 2016م  ،هما بن ؤهثر مً  14ملُىن
ًمني ٌعاهىن مً ؾىء الخؼظًت  ،مجهم َ 370,000ـل و طلً وؿلا إلاىٓمت (الُىهِؿُف)  ،باإلياؿت بلى ؤن ههف هظا
العضص مً ألاَـاٌ ٌعاهىن ؾىء الخؼظًت و لضيهم جإزغ في الىمى وطلً وؿلا إلخهائُاث بغهامج الؼظاء العالمي الخابع
لألمم اإلاخدضة  ،خُض جىفي مجهم ما ًلاعب َ 10,000ـل صون ؾً الخامؿت مىظ بضؤ العملُاث العؿىغٍت في الُمً  ،و
كخل زالٌ اإلاعاعن العؿىغٍت في الُمً خىالي َ 510ـل و بنابت  667وطلً خؿب جلغٍغ ألامم اإلاخدضة في ببغٍل عام
2016م.7

1

شٌرٌن  ،الطرابلسً " ،مملكة اإلنسانٌة؟ قٌم المملكة العربٌة السعودٌة و أنظمتها و مصالحها فً مجال العمل اإلنسانً"  ،معهد التنمٌة فٌما وراء البحار  ،لندن :
سبتمبر  ، 6101 ،ص.01
2
بورحلة  ،عبد الرحمن  ،تونسً  ،فاطنة  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.19
3
أحمد  ،عردوم  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.616
4
الكسندر  ،مترسكً  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص.02-3
5
Peter , Salisbury , op.cit , P10.
6
شٌرٌن  ،الطرابلسً  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.01
7
Jeremy , M. Sharp , op.cit , P2-12.
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ًلضع عضص الىاػخين صازلُا في الُمً خىالي  2.2ملُىن هاػح وطلً في ؤػؿُـ 2016م ، 1خُض بلؽ عضص الؿيان
الىاػخين مً مداؿٓت ُ
(الحضًضة) وخضها ؿلِ خىالي ً 600,000مني ، 2هما بلؽ عضص اإلاكغصًً خىالي  2.8ملُىن
شخو في عام 2017م ، 3و حؿببذ الحغب في ؤيغاع ظؿُمت إلاعٓم مغاؿم الضولت في الُمً  ،هما حؿببذ في كُع
مُاه الكغب و بمضاصاث الُاكت اإلاسخلـت ، 4و ُصمغث ؤهثر مً  1600مضعؾت ، 5هما اؾتهضؿذ ػاعاث الخدالف بدىالي

 71ػاعة مغافئ للهُاصًً في الُمً ُص ِمغث مً زاللها  222كاعبا للهُض و كخل خىالي  146نُاصا ، 6واهسـٌ الىاجج
اإلادلي ؤلاظمالي للُمً في عام 2017م بيؿبت  ، %42هما ونلذ البُالت في اللُاع الخام بلى خىالي .7%50

هـظ مغهؼ (اإلالً ؾلمان لإلػازت)  277مكغوعا في الُمً بخيلـت كضعها  1.64ملُاع صوالع زالٌ الـترة ما بين 2015م
و ختى 2018م  ،و قملذ هظه اإلاكاعَع جلضًم الؼظاء و الضواء و بوكاء اإلاغاؿم الصحُت و هؼع ألالؼام و مياؿدت
ألامغاى.8
وؿلا إلاكغع بُاهاث ( )ACLEDكخل زالٌ الحغب التي كاصتها اإلاملىت مىظ 2015م بلى ؤهخىبغ 2019م ما ًلاعب مئت
ؤلف شخو ، 9مجهم  30,000في عام 2018م و  12,000في عام 2019م

10

 ،و حعض مداؿٓت (حعؼ) ؤهثر اإلاضن جًغعا

مىظ بضاًت الحغب التي جلىصها اإلاملىت  ،خُض ونل عضص اللخلى ؿحها بلى خىالي  19000زالٌ الـترة مً ماعؽ 2015م
و ختى ًىاًغ 2020م.11
خظع زبراء في الصحت العامت بن اهدكاع ؿيروؽ (وىعوها) في الُمً ؾُيىن له ؤزاع ؾلبُت بؿبب الحغب ؛ هٓغا
لعضم وظىص مغاؿم صحُت ؤو ؤَلم َبُت ماهلت و مضعبت على الخعامل مع الـيروؽ  ،هاهًُ عً هلو اإلاعضاث و
ألاصوٍت  ،هما  %51مً اإلاغاؿم اإلاىظىصة حعمل بيامل َاكتها و بةمياهُاث مدضوصة.12
وظهذ للمملىت العغبُت الؿعىصًت عضة اتهاماث في مجاٌ خلىق ؤلاوؿان و اللاهىن ؤلاوؿاوي الضولي  ،خُض جم
اتهامها باعجياب ظغام خغب و كهف للمضهُين و اؾخسضام ؤؾلحت مدغمت صولُا مشل اللىابل العىلىصًت  ،خُض للي
زالزت مً مىْـي الهلُب ألاخمغ و ازىان مً الهالٌ ألاخمغ الُمني مهغعهم هدُجت للهف الخدالف و طلً ؤزىاء

1

Ibid , P8.
Sama’a , al Hamdani , Alex , de Waal , "Accountability for Mass Starvation: Starvation in Yemen" , Global Rights Compliance
Group , Den Haag: No.4 , September 3 , 2019 , P8.
3
شٌرٌن  ،الطرابلسً  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.01
4
Christian , Nunlist , Matthias , Bieri , "War in Yemen: Revolution and Saudi Intervention" , Center for Security Studies ,
Zurich : N0. 175, June , 2015 , PP3-4.
5
Shoqi , Maktary , Katie , Smith , "Pathways for Peace and Stability in Yemen" , organization Search for Common Ground ,
Washington DC : 2017 , P21.
6
Sama’a , al Hamdani , Alex , de Waal , op.cit , P9.
7
Gerald , M. Feierstein , "Yemen: The 60-Year War" , The Middle East Institute , Washington, D.C : February , 2019 , P24.
8
Fahad , Nazer , "What Is at Stake in Yemen" , Hoover Institution - Stanford University , Stanford, CA: 2018 , P9.
9
Jeremy , M. Sharp , (2020) , op.cit , P (i).
10
Jeremy , M. Sharp , (2019) , op.cit , P (i).
11
Julia , Palik , Ibrahim , Jalal , op.cit , P2.
12
Jeremy , M. Sharp , op.cit , P (i).
2
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جلضًمهم للمؿاعضاث ؤلاوؿاهُت في الُمً ، 1و الجضوٌ الخالي ًىضح الؼاعاث الجىٍت الخاَئت للخدالف العغبي بلُاصة
اإلاملىت و الظي حؿببذ بلخل اإلاضهُين :

الحارٍخ

البيان

 28سبحمبر 2015م
 7أكحوبر 2015م
ً 7ىاًر 2016م
ً 22ىاًر 2016م

اؾتهضؿذ ػاعة ظىٍت خـل ػؿاؾ و كخل  81مضهُا
اؾتهضؿذ ػاعة ظىٍت خـل ػؿاؾ و كخل  23مضهُا
ؤعلىذ مىٓمت (هُىمً عاًدـ ووحل) ؤن الخدالف ؤؾلِ عضة كىابل على اإلاضهُين في نىعاء
ؿغٍم زبراء ألامم اإلاخدضة ًلضم جلغٍغ مـاصه ؤن  %60مً الؼاعاث الجىٍت للخدالف جلخل اإلاضهُين ،
و بن  2682مضهُا كخلىا مىظ ماعؽ 2015م و ختى ؿبراًغ 2016م
اؾتهضؿذ ػاعة ظىٍت للمغة الغابعت مىٓمت ؤَباء بال خضوص و جلخل  19مضهُا
كهف ًُاٌ كاعت اؾخلباٌ للحىزُين كخل زاللها ما بين  130بلى  150مضهُا و ظغح اإلائاث
اؾتهضؿذ ػاعة ظىٍت ؾىكا قعبُا و كخل على ؤزغها  54مضهُا و ظغح 32
اؾتهضؿذ ػاعة ظىٍت خاؿلت مضعؾُت كخل زاللها  51شخو مجهم َ 40ـال

 15أغسطس 2016م
 8أكحوبر 2016م
 26دٌسمبر 2017م
 9أغسطس 2018م

ظضوٌ عكم ( )3الؼاعاث الجىٍت الخاَئت للخدالف العغبي بلُاصة اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت

2

الخالصة و الىحائج :
ؾعذ اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت مىظ بضاًت ألاػمت الُمىُت و اهضالع الاخخجاظاث اإلاُالبت بةؾلاٍ هٓام الغئِـ
الُمني الؿابم (علي عبض هللا نالح ) بلى بًجاص مسغط ؾلمي لخلً ألاػمت  ،ؿظهبذ و بكيل ؾغَع بلى ظمع الجهىص
ؤلاكلُمُت و الضولُت إلًجاص اجـاق ؾُاس ي ًىهي هظه ألاػمت  ،ؿياهذ اإلاباصعة الخلُجُت هي زمغة هظه الجهىص  ،لىً
بعٌ ألاَغاؾ الضازلُت في الُمً و اإلاخمشلت في الحىزُين و خغان الجىىب و التي جضًً بىالئها ألَغاؾ زاعظُت عاعيذ
اإلاباصعة  ،بل و قً الحىزُين خغبا اؾخىلىا مً زاللها على عضة مداؿٓاث في الُمً ومً بُجها العانمت الُمىُت
نىعاء.
اؾدكعغث اإلاملىت زُىعة ؾُُغة الحىزُين على مىاَم واؾعت في الُمً و الظي ٌعني هـىط بًغاوي ظضًض يهضص ؤمً
و اؾخلغاع اإلاملىت  ،ؿؿاععذ بلى ظمع الجهىص مً ظضًض و لىً هظه اإلاغة لِـ بكيل ؾلمي  ،بل لعلض جدالف
ُ
عؿىغي ًدض مً الهُمىت الحىزُت في الُمً  ،و هظا ما خضر بالـعل  ،خُض قيل جدالف عؿىغي زالٌ ؿترة ػمىُت
كهيرة و صعمخه اإلاملىت بيل الىؾائل اإلاخاخت.

1

شٌرٌن  ،الطرابلسً  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.01

2
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زالٌ العملُاث العؿىغٍت التي كام بها الخدالف وظهذ للمملىت عضة اهخلاصاث بؿبب الحهاع اإلاـغوى على ول
اإلاىاؿظ البرًت و البدغٍت في الُمً  ،و الظي حؿبب في هلو الؼظاء و الضواء و الخضماث  ،هاهًُ عً اهدكاع ألامغاى
اإلاعضًت  ،و انهُاع الاكخهاص الُمني  ،و اهدكاع البُالت و الـلغ  ،بالغػم مً الضعم الاكخهاصي و ؤلاوؿاوي الظي كضمخه
اإلاملىت للُمً  ،هما زلـذ الًغباث الجىٍت التي ؤنابذ ؤهضاؾ مضهُت العضًض مً اللخلى و الجغحى.
و مً زالٌ ما ؾبم جىنلذ الضعاؾت بلى الىخائج الخالُت :
 )1ؿكل ول الجهىص الؿُاؾُت للمملىت العغبُت الؿعىصًت لحل ألاػمت الُمىُت بالُغق الؿلمُت.
 )2ؿكل اللىة العؿىغٍت التي جلىصها اإلاملىت و اإلاخمشلت في الخدالف العغبي في جدلُم ؾُُغة عؿىغٍت و بعاصة
الغئِـ الُمني (عبض عبه مىهىع هاصي) بلى العانمت الُمىُت نىعاء هغئِـ قغعي بالغػم مً ؤلاهـاق العؿىغي
الىبير و الظي اؾخمغ إلاضة زمـ ؾىىاث  ،هما ؿكلذ في مىع اؾتهضاؾ اإلاملىت بالهىاعٍش و الُائغاث اإلاؿيرة مً كبل
الحىزُين  ،لىجها خضث مً جىؾع هـىط الحىزُين في الُمً واؾخعاصث بعٌ اإلاداؿٓاث التي واهذ ٌؿُُغون علحها
عام 2015م.
 )3ؤصث العملُاث العؿىغٍت للخدالف بلُاصة اإلاملىت بلى ؤػمت اكخهاصًت و بوؿاهُت زاهلت في الُمً حؿببذ في كخل و
ججىَع و حكغٍض ؤالؾ الُمىُين.
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خم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً الخػاكذ ؤلالىترووي في الدششَؼ الُمني " دراصت ملارنت "
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حم املضتهلً في العدوٌ عن الخعاكد إلالىتروني في الدشريع اليمني " دراصت ملارنت "
Consumer’s right to refrain from Electronic contarcting In Yemeny
’’legislation ‘’ a comparative study
أ .م .د  /عبده محمد الضىيدي أصخاذ اللانىن الخجاري املشارن بيليت الشرطت

امللخص :
ظهشث الخجاسة ؤلالىتروهُت غبر وظائل الاجصاٌ الخذًثت؛ ومنها شبىت ألاهترهذ ،وفي ظل الخؼىس الخىىىلىجي في اهخاج وحعىٍم العلؼ
والخذماث فاهه كذ ًذفؼ اإلاعتهلً للخػاكذ مً دون جشوي أو جفىحر في أمش الػلذ ،فُيىن الػلذ صادس مً غحر جشاض ي خلُلي وواكعي؛
ً
ً
مما ًيخج غىه غلذا غحر معخلش ،فغالبا ما ًخم ابشام الػلذ غً بػذ مً ػشف اإلاعتهلً دون اػالغه غلى هىع وحىدة اإلاىخج التي حػاكذ
مً احلها ،ولجعامت ألاطشاس اإلادخملت مً ابشام الػلىد ؤلالىتروهُت جدُذ اللىاهحن راث الػالكت خم الػذوٌ غً جىفُز الػلذ الزي
ابشمه بمىحب وظائل اجصاٌ خذًثت ،فأهخمذ الدششَػاث الخذًثت بدماًت اإلاعتهلً في الخػاكذ ؤلالىترووي ،فاإلاعتهلً ًمثل الؼشف
الظػُف في الػملُت الخػاكذًت ،فجاءث أهمُت الذساظت في جدذًذ مذي الخاحت ئلى جبني خُاس الػذوٌ أو الشحىع غً جىفُز الػلذ
اإلابرم بىظائل الاجصاٌ الخذًثت.
وكذ بذأث الذساظت بمؼلب جمهُذي ًىضح مفهىم الػلذ ؤلالىترووي وػبُػخه اللاهىهُت ،وكذ جم الخذًث في اإلابدث ألاوٌ غً
خصائص الػلذ ؤلالىترووي وهُفُت ابشامه ،خُث جم في اإلاؼلب ألاوٌ جىطُذ خصائص الػلذ ؤلالىترووي وبِىا في اإلاؼلب الثاوي ابشام
الػلذ ؤلالىترووي.
وبِىا في اإلابدث الثاوي خم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً الخػاكذ خُث بِىا في اإلاؼلب ألاوٌ ماهُت خم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً الخػاكذ
وأوضخىا في اإلاؼلب الثاوي ألاخيام اللاهىهُت لخم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً الخػاكذ.
وكذ خلصذ الذساظت ئلى خاجمت ومجمىغت مً الىخائج أن للػذوٌ فترة صمىُت مدذدة ،واإلاششع الُمني لم ًىص صشاخت غلى حػشٍف
خم الػذوٌ ،هما اكترخذ بػع الخىصُاث ومً أهمها هىص ي اإلاششع الُمني بخالفي اللصىس وجظمحن رلً في الخػذًالث اللادمت.
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Abstract :
Electronic commerce appeared through modern means of communication. Including the Internet, and in light

of the technological development in the production and marketing of goods and services, it may prompt the
consumer to contract without deliberating or thinking about the contract, so the contract is issued without real
satisfying ; This results in an unstable contract, so the contract is often concluded remotely by the consumer
without knowing the type and quality of the product for which it was contracted, and due to the severity of
potential damages from concluding electronic contracts, the relevant laws allow the right to withdraw from the
implementation of the contract that he entered into under modern means of communication. Modern legislation
has paid attention to consumer protection in electronic contracting, as the consumer represents the weak party in
the contractual process, so the importance of the study came in determining the extent of the need to adopt the
option of withdrawing or returning from the implementation of the contract concluded by modern means of
communication.
The study began with a preliminary demand that illustrates the concept of electronic contract and its legal
nature. The first search, the researcher talked about the characteristics of the electronic contract and how its
statement whereas the first demand was clarified the characteristics of the electronic contract, showed in the
second demand the statement of the electronic contract. It was clarified in the second search the right of the
consumer to return from the contracting, it was illustrated in the second demand legal judgments for the
consumer to return from implementing the contract.
The study concluded with a conclusion and a set of results that the returning from implementing the contract
has a limited period of time, and the Yemeni legislator has not explicitly stated the definition of the right of the
infidel, and the study suggested some of the recommendations and the most important one which we recommend
that the Yemeni legislator to avoid the shortage and include it in the future amendments.
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ملدمت:
جخمخؼ وظائل الاجصاٌ الخذًثت بػذد مً اإلاضاًا أهمها العشغت في ئبشام الصفلاث ،وجىفحر الجهذ ،و الىفلاث ،مما
ًمىً اإلاعتهلً فشصت الدعىق في الػذًذ مً دوٌ الػالم مً خالٌ شبىت ألاهترهذ ،ومىز ظىىاث كلُلت خلذ وشأث
خلبت حذًذة جخمثل أبشص مالمدها في أن الخػامل الخجاسي أصبذ ًماسط غلى هؼاق وىوي بحن مخخلف أسحاء الػالم
بفظل زىسة اإلاػلىماث والاجصاالث وما جترجب غليها مً جؼىس غلى شبىت اإلاػلىماث الذولُت " ؤلاهترهذ " خُث أصبذ
باميان ألاشخاص في مىاػم هائُت مً الػالم الخػامل مؼ أهم اإلاشاهض الخجاسٍت في مخخلف الذوٌ؛ مما أجاح للخجاس
واإلاىخجحن فشصت لدعىٍم وبُؼ مىخجاتهم في ول ميان في الػالم.
ومً هثرة ول هزه الجىاهب ؤلاًجابُت ئال أن ظشغت ئبشام الػلىد غبر شبىت ؤلاهترهذ ،جترجب غلُه في حىاهب اهخلصذ
َ
مً خلىق اإلاعتهلً اإلاخػاكذ هدشماهه مً بػع خلىكه الخػاكذًت ووكىغه في أخؼاء حىهشٍت ،غالبا ما جإدي ئلى
َ
حػُب في ئسادجه ،فغالبا ما ًخم ئبشام الػلذ غً بػذ مً ػشف اإلاعتهلً دون اػالغه غلى هىع وحىدة اإلاىخج التي حػاكذ
مً أحلها ،بدُث ًجذ هفعه بػذ ئبشامه لػلذ ئلىترووي أهه حعشع في ئبشامه للػلذ هدُجت جأزشه بىظائل ؤلاغشاء
وؤلاغالن في غشض العلؼ والخذماث  ،فيل رلً أدي الى الخأزحر غلى سطا اإلاعتهلً خُث جصبذ ئسادجه مشىشت ومػُبت
بأخذ غُىب الشطا اللاهىهُت.
ولجعامت ألاطشاس اإلادخملت مً ئبشام الػلىد ؤلالىتروهُت جدُذ اللىاهحن راث الػالكت خم خُاس الػذوٌ غً جىفُز
الػلذ الزي أبشمه بمىحب وظائل اجصاٌ خذًثه.
فدم الػذوٌ ٌػذ مً أهم آلالُاث اللاهىهُت التي هشظتها الدششَػاث الخذًثت ،هظماهت ً
فػالت لخماًت خم اإلاعتهلً
في الخػاكذ ؤلالىترووي ،باغخباسه الؼشف الظػُف في الػالكت الخػاكذًت ،خُث أغؼخه خم الػذوٌ اظخثىاء مً اإلابذأ
الػام ورلً الغخباساث سأتها الدششَػاث الخذًثت حذًشة بالخشوج غً هزا اإلابذأ وىن اإلاعتهلً في مشهض حػاكذي
َ
طػُف مً الىاخُت الىاكػُت مؼ الؼشف آلاخش ،ال ٌشفؼ له وفلا للىظشٍت الػامت في خماًت مصالخه .فاججهذ
ألاهظمت اللاهىهُت هدى فشض خماًت خاصت بمىحب هصىص كاهىهُت جخظمً خم الػذوٌ خالٌ فترة صمىُت مدذدة؛
ً
ً
مً شأنها جأمحن سطا اإلاعتهلً  ،وحػله أهثر وغُا واخخُاسا  ،وهزا ما هى مؼلىب في مجاٌ الخػاكذ ؤلالىترووي.
ً
أوال  :أهميت الدراصت :
حاءث أهمُت الذساظت في جدذًذ مذي الخاحت الى جبني خُاس الشحىع ،أو الػذوٌ غً جىفُز الػلذ اإلابرم بىظائل
الاجصاٌ الخذًثت  ،رلً أن اإلاعتهلً اإلاخػامل مؼ هزه الػلىد التي اسجظاها غلى عجالت ،لِغ لذًه الىكذ اليافي
إلاػاًىت العلػت مػاًىت خلُلُت وهزا ؤلاإلاام بخصائص الخذمت كبل ئبشام الػلذ.
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ثانيا  :أهداف الدراصت:
تهذف هزه الذساظت الى جدذًذ مذي الخاحت الى جبني خم الػذوٌ ،أو الشحىع غً جىفُز الػلذ اإلابرم بىظائل الاجصاٌ
الخذًثت  ،الزي ٌػخبر ظاهشة حششَػُت احعمذ بالػمىم والاهدشاس  ،ألامش الزي ًلضمىا ببُان مفهىمها ،والظىابؽ
واللىاغذ اللاهىهُت التي جدىمها
ثالثا :مشيلت الدراصت:
جظهش مشيلت الذساظت مً خالٌ الدعاؤالث ألاجُت:
 ما هى مفهىم خم الػذوٌ غً جىفُز الػلذ ؤلالىترووي  ،وما مىكف الدششَػاث اإلالاسهت مىه ؟ ماهي الظىابؽ اللاهىهُت لخم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً الػلذ ؤلالىترووي ؟َ
رابعا  :منهج الدراصت :
ظىػخمذ في دساظدىا هزه غلى اإلاىهج الىصفي والخدلُلي مً خالٌ رهش واظخلشاء الىصىص اللاهىهُت ،ومً زم جدلُلها،
وهزلً اإلاىهج اإلالاسن؛ ورلً إلالاسهت الىصىص اللاهىهُت إلاخخلف الدششَػاث ،وما أخز به اإلاششع الُمني.

 خامضا :خطت الدراصت :ظىف هدىاوٌ هزه الذساظت في مؼلب جمهُذي ومبدثحن سئِعُحن ، :هخصص اإلاؼلب الخمهُذي للخػشف غلى مفهىم
الػلذ ؤلالىترووي وػبُػخه اللاهىهُت  ،وهخصص اإلابدث ألاوٌ للخػشف غلى خصائص الػلذ ؤلالىترووي وهُفُت
ئبشامه  ،وظىلعم هزا اإلابدث الى مؼلبحن  ،هىضح في اإلاؼلب ألاوٌ خصائص الػلذ ؤلالىترووي ،وهدىاوٌ في اإلاؼلب
الثاوي هُفُت ئبشام الػلذ ؤلالىترووي  ،أما اإلابدث الثاوي فعىف هخصصه للخذًث غً مفهىم خم غذوٌ اإلاعتهلً
غً الػلذ وأظاظه اللاهىوي  ،مؼ جلعُم هزا اإلابدث ئلى مؼلبحن هدىاوٌ في اإلاؼلب ألاوٌ جىطُذ مفهىم خم الػذوٌ
غً الػلذ ؤلالىترووي وخصائصه  ،واإلاؼلب الثاوي جىطُذ ألاظاط اللاهىوي لخم الػذوٌ في الػلذ ؤلالىترووي
وششوػه.
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د  /عبده محمد
الضىيدي

املطلب الخمهيدي  :مفهىم العلد إلالىتروني وطبيعخه اللانىنيت
مً اإلالشس بصفت غامت أ الػلذ ًخمثل في جالقي ئسادجحن أو أهثر غلى ئخذار أزش كاهىوي وأن الػلذ ششَػت
اإلاخػاكذًً ،مً خُث جيىٍىه ئما أن ًيىن سطائُا ،أو شيلُا ،أو غُيُا ،وهى مً خُث ألازش ملضم للجاهبحن ،أو ملضم
لجاهب واخذ ،وئما أن ًيىن غلذ مػاوطت ،أو غلذ جبرع.
والػلذ ؤلالىترووي في الىاكؼ ال ًخشج في بىائه وجشهُبه وأهىاغه ومظمىهه غً هزا العُاق وظيخؼشق مً خالٌ مفهىم
الػلذ ؤلالىترووي ئلى حػشٍف الػلذ ؤلالىترووي غىذ الفله والدششَػاث اإلالاسهت ،زم هدذد ػبُػخه اللاهىهُت وظىف
هلعم هزا اإلاؼلب ئلى فشغُنهما:
الفرع ألاوٌ  :حعريف العلد إلالىتروني.
كبل ئصذاس حششَػاث خاصت جىظم الػلىد ؤلالىتروهُت لم ًىً هىان حػشٍف كاهىوي ًىضح اإلالصىد بالػلذ
ؤلالىترووي ،ئال أهه مؼ ظهىس الخجاسة وجؼىسها واصدًاد الخػامل بالخػاكذاث ؤلالىتروهُت  ،دفؼ الػذًذ مً الذوٌ ئلى
()1

وطؼ حششَػاث خاصت بالػلىد ؤلالىتروهُت ووطؼ مفهىم للػلىد ؤلالىتروهُت

ٌشبه الػلذ ؤلالىترووي في بىائه ومظمىهه الػلذ الػادي الزي جدىمه كىاغذ اللاهىن اإلاذوي  ،فهى مً الػلىد غحر
ً
ً
اإلاعماة ،ػاإلاا أن اإلاششع لم ًظؼ له جىظُما خاصا به  ،لىىه ًخمحز باوػلاده بحن شخصحن غحر خاطشًٍ في مجلغ
(.)2

الػلذ ورلً غبر شبىت ؤلاهترهذ ،وٍىدعب الؼابؼ ؤلالىترووي مً الىظُلت التي ًخم ئبشامه مً خاللها
أ -الخعريف اللانىني للعلد إلالىتروني:

إلاا وان الػلذ ؤلالىترووي مً ػائفت الػلىد غً بػذ ،فلذ غشفذ اإلاادة الثاهُت مً الخىحُه ألاوسوبي واإلاخػلم
بدماًت اإلاعتهلً في الػلىد اإلابرمت غً بػذ  ،واإلالصىد بالخػاكذ غً بػذ بأهه " أي غلذ مخػلم بالعلؼ
والخذماث ًخم بحن مىسد ومعتهلً مً خالٌ ؤلاػاس الخىظُمي الخاص بالبُؼ غً بػذ ،أو جلذًم الخذماث
التي ًىظمها اإلاىسد  ،والزي ًخم باظخخذام واخذة أو أهثر مً وظائل الاجصاٌ ؤلالىتروهُت ختى ئجمام
()3

الخػاكذ"

( )1د  .سهى حيي يوسف الصباحني  ،حق العدول عن العقد اإللكرتوين يف القانون األردين والقوانني ادلقارنة  ،جامعة ادللكة أروى  ،األردن  ،عام
2002م  ،ص.4
( )2منصور حممد حسن  ،ادلسؤولية اإللكرتونية  ،دار اجلا معو اجلديدة للنشر  ،اإلسكندرية  ،مصر 2003 ،م  ،ص.18
( )3ادلادة ( )2من التوجيهات األوربية بشأن التجارة اإللكرتونية  ،ادلتعلق حبماية ادلستهلك يف العقود ادلربمة عن بعد 1997 ،م.
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ومً خالٌ الخػشٍف العابم وعخيخج أن الخىحُه ألاوسبي أشاس ئلى أن الخػاكذ غً بػذ ال ًيىن ئال غً ػشٍم
وظائل الاجصاٌ ؤلالىترووي وهى مبحن في الخػشٍف  ،وهى ول غلذ ًخم بحن اإلاىسد واإلاعتهلً في مجاٌ البُؼ،
()1

أو ول أداء ،أو جىسٍذ للخذمت أًا واهذ الىظُلت اإلاعخخذمت بما فيها شبىت ألاهترهذ

أما اإلاششع الُمني فلذ غشف الػلذ ؤلالىترووي في هص اإلاادة ( )12مً اللاهىن بأهه " الاجفاق الزي ًخم
ً
ً ()2
ئبشامه بىظائل ئلىتروهُت ولُا ،أو حضئُا"
وغشفه اإلاششع ألاسدوي في اإلاادة ( )2بأهه " الاجفاق الزي ًخم اوػلاده بىظائؽ ئلىتروهُت ولُا أو حضئُا"(.)3
فمً خالٌ حػشٍف اإلاششع ألاسدوي هجذ أهه مؼابم إلاا وسد في حػشٍف اإلاششع الُمني ووعخيخج مً الخػشٍفحن
َ
العابلحن بأن اإلاششغحن الُمني وألاسدوي أوسدا حػشٍفحن غامحن للػلذ ؤلالىترووي ورلً ظػُا ئلى اخخىاء وافت
الخصشفاث اإلابرمت غبر ألاهترهذ والىظائل ؤلالىتروهُت جىكػا إلاا كذ ًىاهب هزا الخػاكذ مً جؼىس.
أما اإلاششع اإلاصشي فلذ هصذ اإلاادة ( )1مً كاهىن الخىكُؼ ؤلالىترووي بأن الػلذ ؤلالىترووي هى " ول غلذ
جصذس مىه ئسادة الؼشفحن أو وليهما ،أوٍخم الخفاوض بشأهه ،أو جبادٌ وزائله ولُا أو حضئُا غبر وظُؽ
()4

ئلىترووي "

أما اإلاششع الخىوس ي فلذ غشفه في اإلاادة ( )2بأهه " اإلابادالث ؤلالىتروهُت هي اإلابادالث التي جخم باظخػماٌ
الىزائم ؤلالىتروهُت"  ،وغشف هفغ اللاهىن الخجاسة ؤلالىتروهُت بأنها " الػملُاث الخجاسٍت التي جخم غبر
()5

اإلابادالث ؤلالىتروهُت.

هما أن كاهىن ألاووعتراٌ لم ًخػشض لخػشٍف الػلذ ؤلالىترووي بشيل صشٍذ وئهما غشفه مً خالٌ حػشٍفه
لشظالت البُاهاث غلى أهه " اإلاػلىماث التي ًخم ئوشاؤها أو ئسظالها أو اظخالمها أو جخضٍنها بىظائل ئلىتروهُت أو
طىئُت أو بىظائل مشابهت بما في رلً غلى ظبُل اإلاثاٌ ال الخصش جبادٌ البُاهاث ؤلالىتروهُت أو البرًذ
()6

ؤلالىترووي أو البرق أو الخلىغ أو اليسخ البرقي "

( )1جحيط حبيبة وجعودي مرمي  ،النظام القانوين للعقد اإللكرتوين دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري فرع القانون اخلاص  ،جامعة عبد الرمحان مريه،
اجلزائر ،جباية  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية  ،قسم احلقوق 2013م  ،ص.8
()2قانون الدفع والعمليات ادلصرفية اإللكرتونية اليمين  ،رقم (2006 )40م.
()3قانون ادلعامالت اإللكرتوين األردين  ،رقم ( ،)85لعام 2000م.
( )4قانون التوقيع اإللكرتوين ادلصري  ،رقم (2004 )15م.
( )5قانون ادلبادالت والتجارة اإللكرتونية التونسي  ،رقم (2000 )83م.
( )6ادلادة ( )2من قانون األونسرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية الصادر عن األمم ادلتحدة يف جلستها رقم ( )605ادلنعقدة يف  12ديسمرب
لعام 1996م.
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ب -الخعريف الفلهي للعلد إلالىتروني:
أما باليعبت للفله فلذ غشف بػظهم الػلذ ؤلالىترووي بأهه " اجفاق ًخالقى فُه الاًجاب واللبىٌ غلى شبىت
()1

دولُت لالجصاٌ غً بػذ  ،ورلً بىظُلت معمىغت ومشئُت  ،بحن اإلاىحب واللابل "

وكذ غشفه الفله الفشوس ي بأهه " ئ جفاق ًخالقى فُه ؤلاًجاب واللبىٌ بشأن العلؼ والخذماث غبر شبىت
دولُت لالجصاٌ غً بػذ ورلً بىاظؼت وظُلت معمىغت ومشئُت جدُذ الخفاغل الخىاسي بحن اإلاىحب واللابل.
هما غشفه آخشون غلى أهه " اجفاق ًخالقى فُه ؤلاًجاب باللبىٌ غلى شبىت دولُت مفخىخت لالجصاٌ غً بػذ
(.)2

ورلً بىظُلت معمىغت مشئُت وبفظل الخفاغل بحن اإلاىحب واللابل "

()3

وغشفه آخش بأهه " الخػاكذ الزي ًخم اوػلاده بىظُلت الىتروهُت ولُا أو حضئُا أصاله أو هُابت
الفرع الثاني  :الطبيعت اللانىنيت للعلد إلالىتروني.

جمش غبر شبىت ألاهترهذ ًىمُا آلاالف مً الػلىد التي جبرمها ألاػشاف اإلاخػاكذة مً بُؼ وششاء واظدئجاس إلاخخلف العلؼ
والخذماث ،ألامش الزي ًذغىها ئلى جدلُل هزه الػلىد وئمػان الىظش في ػبُػتها وجصيُفها هػلىد سطائُت  ،جخظؼ
إلابذأ ظلؼان ؤلاسادة والتراض ي بحن ألاػشاف اإلاخػاكذة ،أو غلىد ئرغان ال ًيىن ألخذ ألاػشاف فيها خشٍت ؤلاسادة التي
جمىىه مً الخفاوض خىٌ ششوغ الػلذ ،و ال ًيىن له ئال الاظخجابت للششوغ اإلاىطىغُت مً الؼشف آلاخش ،دون أن
ًملً مىاكشتها ،أو الخػذًل فيها أو الاغتراض غليها مما ًلشبها مً غلىد ؤلارغان مثل غلىد الغاص والىهشباء والىلل
وهىان هظشٍخان جىاولخا هزا اإلاىطىع وهما.)4(:
النظريت ألاولى  :العلىد إلالىترونيت من علىد إلاذعان :
ومفهىم هزه الىظشٍت أن غلىد الخجاسة ؤلالىتروهُت هي بمثابت غلىد ئرغان  ،وئن لم ًصشح بزلً غلى اغخباس أن
اإلاخػاكذ ،ال ًملً ئال أن ًظغؽ في غذد مً الخاهاث اإلافخىخت أمامه في مىكؼ البائؼ أو اإلاشتري  ،غلى اإلاىاصفاث التي
َ
ًشغب فيها مً العلػت وغلى الثمً اإلادذد ظلفا  ،الزي ال ًملً مىاكشخه أو اإلافاوطت غلُه مؼ اإلاخػاكذ آلاخش ،وول ما
َ
ً
ًخاح له هى ،ئما كبىٌ الػلذ بشمخه ،أو سفظه ولُا  ،ورهبذ هزه الىظشٍت  -أًظا -ئلى اغخباس بػع الػلىد ؤلالىتروهُت
مً جؼبُلاث غلىد ؤلارغان وال ًيىن للمعتهلً فُه خشٍت ؤلاسادة التي جمىىه مً الخفاوض خىٌ ششوغ الػلذ وال
ًيىن له ئال الاظخجابت للششوغ اإلاىطىغُت مً الؼشف آلاخش  ،دون أن ًملً مىاكشتها أو الخػذًل فيها أو الاغتراض
غليها  ،مما ًلشبه مً غلذ ؤلارغان مثل غلذ الىلل والغاص والىهشباء  ،ومً حهت أخشي ًخػلم بعلػت ،أو خذمت

( )2()2د .جماىد أسامو أبو احلسن  ،خصوصية التعاقد عن طريق األنرتنت دراسة مقارنة  ،دار النهضة العربية  ،القاىرة 2000 ،م  ،ص.39
( )3أمحد خالد العجويل  ،التعاقد عن طريق األنرتنت دراسة مقارنة  ،ادلكتبة الوطنية  ،عمان 2002 ،م  ،ص.23
) )4إلياس ساسي  ،التعاقد اإللكرتوين وادلسائل القانونية ادلتعلقة بو  ،جملة الباحث  ،جامعة ورقلة  ،اجلزائر  ،العدد (2003 )2م  ،ص.60
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طشوسٍت جلؼ جدذ اخخياس كاهىوي أو فػلي( .)1وٍمثل هزا الاججاه الفلهُحن ؤلاهجلحزي والفشوس ي الخذًث  ،وهزلً اججاه
بػع الدششَػاث اإلاىظمت للخجاسة ؤلالىتروهُت همششوع كاهىن الخجاسة ؤلالىتروهُت اإلاصشي.

َ
وَعدىذ أصخاب هزه الىظشٍت في مىكفهم الى أن أغلبُت الػلىد ؤلالىتروهُت اإلابرمت غبر شبىت ألاهترهذ جخم غادة مً

خالٌ غلىد همؼُت " همىرحُت" ،جظهش في اإلاىكؼ ؤلالىترووي للبائؼ غلى شيل اظخماسة همىرحُت ئلىتروهُت جخظمً
جفاصُل الخػاكذ ومىحهت ئلى الجمهىس بششوغ ال جلبل اإلاىاكشت ،أو الخػذًل ،وغلى سأي أصخاب هزه الىظشٍت ًخىافش
َ
طػف الؼشف اإلازغً بمجشد ئغذاد الػلذ معبلا مً أخذ ػشفُه الزي ٌعخلل وٍىفشد بفشض ششوػه وبىىده،
وٍلخصش دوس الؼشف آلاخش غلى مجشد كبىٌ هزه الششوغ هما هي دون حػذًل ،فال ًملً مىاكشتها فخىػذم بزلً
اإلافاوطت واإلاعاومت بحن ػشفي الػلذ وال ًبلى أمام الؼشف آلاخش ظىي أن ًلبله أوال ًلبله  ،هما ًشي أصخاب هزه
الىظشٍت بأهه ال مدل الشتراغ جىفش الاخخياس أو العُؼشة  ،وئهما اهخفذ بىحىد غلذ ؤلارغان والدعلُم بششوغ ملشسة
()2

ًظػها اإلاىحب وال ًلبل اإلاىاكشت فيها

النظريت الثانيت  :العلىد إلالىترونيت علىد رطائيت :
ومفهىم هزه الىظشٍت أنها حعدبػذ الششوغ ألاخشي مً غلذ ؤلارغان الزي هى مً غلىد الاخخياس واإلاىافعت.فمبذأ
الشطائُت ماصاٌ ٌعىد الػلىد ؤلالىتروهُت غلى اخخالف أهىاغها ،وأن خشٍت ألاػشاف اإلاخػاكذة لخيىن مجشد اإلاىافلت غلى
َ
الششوغ اإلاػذة ظلفا فُجىص ألخذ ألاػشاف ششاء العلػت مً مىخج أو مىسد آخش لم حعجبه الششوغ اإلاػشوطت؛ ألن
ً
هىان غذدا مً البائػحن واإلاشترًحن الزًً ًخػاملىن في العلػت ،فارا ما أساد أخذ ألاشخاص مثال ششاء ظُاسة فهىان
غذد هبحر مً مىخجي العُاساث راث ألاشياٌ وألاحجام واللذساث اإلاخخلفت ومً أمثلت هزه الػلىد الشطائُت ،غلذ
اإلاعاومت خُث أن هزا الػلذ هى الػلذ الزي ًلىم فُه التراض ي غلى أظاط اإلاعاواة الفػلُت واللاهىهُت بحن أػشافه
بدُث ٌعخؼُؼ ول منهم الخفاوض في ششوػها ومىاكشتها وجىطؼ هزه الششوغ باسادة الؼشفحن(.)3

َ
ورهب أصخاب هزه الىظشٍت ئلى أن اإلاىحب له ال ًلخصش دوسه غلى اإلاىافلت غلى الششوغ اإلاػذة ظلفا  ،بل له
همعتهلً مؼلم الخشٍت في الخػاكذ مؼ أي مىخج آو مىسد آخش ئرا لم حعجبه الششوغ اإلاػشوطت غلى ألاهترهذ وَعخؼُؼ
َ
الاهخلاٌ الى مىكؼ آخش الخخُاس ما ًشغب فُه .ورهب أصخاب هزه الىظشٍت– أًظا -ئلى أن الػلذ ؤلالىترووي كذ ًيىن
غلذ ئرغان أو غلذ معاومت خعب الىظُلت ؤلالىتروهُت اإلاعخخذمت في الخػاكذ  ،فارا جم الخػاكذ بىاظؼت البرًذ
ؤلالىترووي  ،أو بشامج اإلادادزت ،أو باظخخذام الىظائل العمػُت واإلاشئُت  ،فهىا الػلذ ؤلالىترووي ًيىن غلذ معاومت ،
َ
ً
أما ئرا جم غبر مىاكؼ الىٍب  ،والتي حعخخذم غالبا غلىدا همىرحُت ال ًيىن للمعتهلً مجاٌ للمىاكشت في هزه

( )1إلياس ناصيف ،العقود الدولية العقد اإللكرتوين يف القانون ادلقارن  ،منشورات احلليب احلقوقية  ،بريوت 2009 ،م  ،ص.54
( )2د .خالد ممدوح إبراىيم  ،إبرام العقد اإللكرتوين  ،دراسة مقارنة  ،الدار اجلامعية  ،اإلسكندرية  ،ط2007 ، 1م  ،ص.63،62
()3ادلرجع السابق  ،ص.63،62
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الششوغ  ،ومً زم ال ًيىن اإلاخػاكذون غلى كذم اإلاعاواة لػذم الخيافإ في اإلالذسة الخػاكذًت  ،آلن الػلذ في هزه
الخالت هى غلذ ئرغان)1(.
ولم ًىحذ مً الدششَػاث اإلاىظمت للخجاسة ؤلالىتروهُت ماًذٌ غلى اغخباس الػلىد ؤلالىتروهُت مً غلىد ؤلارغان ،غلى
َ
الشغم مً أن أغلبُت هزه الدششَػاث جخظمً أخياما كاهىهُت خاصت باإلاػامالث والػلىد ؤلالىتروهُت  ،هما جىفش
َ
َ
للمعتهلً  -غىذما ًيىن ػشفا طػُفا -في هزه الػلىد خماًت كاهىهُت  ،أهثر مً الخماًت التي جىفشها اللىاغذ الػامت
للؼشف اإلازغً(.)2

املبحث ألاوٌ :خصائص العلد إلالىتروني وهيفيت إبرامه
ًخمحز الػلذ ؤلالىترووي بخصائص غامت وخصائص راث ػبُػت خاصت حعخمذ مً الىظائل ؤلالىتروهُت التي مً
خاللها ًخم ئبشامه وهزه الخصائص جمحزه غً الػلذ الػادي  ،وظىف هلعم هزا اإلابدث الى مؼلبحن هىضح في اإلاؼلب
ألاوٌ خصائص الػلذ ؤلالىترووي وهبحن في اإلاؼلب الثاوي ئبشام الػلذ ؤلالىترووي.
املطلب ألاوٌ :خصائص العلد إلالىتروني
هىان خصائص غامت ًخمحز بها الػلذ ؤلالىترووي وظىف هىضخها في الفشع ألاوٌ وظماث خاصت هبُنها في الفشع الثاوي.
الفرع ألاوٌ :الخصائص العامت للعلد إلالىتروني جخمثل الخصائص الػامت للػلذ ؤلالىترووي في آلاحي:
َ
ً
أوال :أهه غلذ سطائي ًىػلذ الػلذ ؤلالىترووي بمجشد الاجفاق الزي ًخم بدبادٌ ئسادجحن مخؼابلخحن  ،فهى لِغ غلذا
()3

شيلُا ًجب اجباع شيل خاص في اوػلاده ،وهى لِغ غلذا غُيُا ال ًىػلذ ئال بدعلُم اإلابُؼ

وٍخم الػلذ ؤلالىترووي دون الخظىس اإلاادي ألػشاف الػلذ ،فاإلاخػاكذًً ًجمػهما مجلغ غلذ خىمي غبر وظائل
اجصاٌ ئلىتروهُت  ،أي ًخم الخفاوض وجبادٌ ؤلاًجاب واللبىٌ غبر ألاهترهذ  ،وهزا ما أطفى غلى هزا الػلذ ػابؼ
الخفاوض مً غائبحن غحر أن هىان مً الفلهاء مً ًشي بأن الػلذ ؤلالىترووي ًيىن بحن غائبحن ئرا وان هىان فترة

( )1د .خالد ممدوح إبراىيم ،مرجع سابق  ،ص.65،64
()2ادلرجع السابق ص.65
( )3زىرية بن حجاز  ،حق ادلستهلك يف العدول عن تنفيذ العقد اإللكرتوين  ،مذكرة تكميلية لنيل درجة ادلاجستري  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،
جامعة العريب بن مهيدي ،اجلزائر ،أم البواقي 2016،2015،م ،ص.14
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َ
صمىُت بحن ئسظاٌ ؤلاًجاب وجللي اللبىٌ غبر شبىت ألاهترهذ ،أما ئرا جللى اإلاعتهلً ؤلاًجاب فىسا فىيىن أمام حػاكذ
بحن خاطشًٍ(.)1
وٍمىً أن ًبرم وٍىفز الػلذ ؤلالىترووي غبر ألاهترهذ دون خاحت الى الىحىد اإلاادي الخاسجي  ،ئر بفظل شبىت ألاهترهذ
أصبذ هىان ئمياهُت حعلُم بػع اإلاىخجاث ئلىتروهُا ،أي الدعلُم اإلاػىىي للمىخجاث  ،مثل بشامج الخاظىب ،
والدسجُالث اإلاىظُلُت  ،والىخب  ،ئلى حاهب بػع الخذماث ،مثل الاظدشاساث الؼبُت(.)2
ً
ثانيا :أنه علد معاوطت وملسم للجانبين :
َ
ورلً بأن ٌػؼي فُه ول اإلاخػاكذًً ملابال إلاا جللاه  ،فاإلاشتري ًأخز اإلابُؼ ملابل الثمً والبائؼ ًأخز الثمً ملابل
اإلابُؼ(.)3
والػلىد ؤلالىتروهُت ملضمت للجاهبحن؛ ورلً أنها جشجب التزاماث مخبادلت في رمت ػشفي الػلذ ،فُلؼ غلى اإلاشتري التزام
َ
بذفؼ الثمً وفم الششوغ التي خذدها البائؼ ،والتي ًخم الاجفاق غليها وغالبا ما ًخم غً ػشٍم الذفؼ ؤلالىترووي الزي
ًىاظب هزا الىىع مً الػلىد  ،وفي اإلالابل ًلتزم البائؼ بمىافاة اإلاعتهلً بمػلىماث وافُت غً البظائؼ هما ًلتزم
بدعلُم البظائؼ في الضمان واإلايان اإلاخفم غلُه(.)4
ً
ثالثا :العلد إلالىتروني ًنصب على أحد العلىد املضماة:
ً
الصىسة الشائػت له أهه غلذ بُؼ ،ومؼ رلً كذ ًيىن غلذ ئًجاس ،أو خذماث باإلطافت ئلى أهه كذ ًيىن غلذا فىسي
َ
الخىفُز الزي ال ًيىن الضمً غىصشا حىهشٍا فُه،وٍيىن جىفُزه وفم ما ًدذده اإلاخػاكذان ئلى رلً فاهه وكذ ظىاء
ً
ً
وان وكذ ئبشامه للػلذ ،أم جشاطُا بدىفُزه ئلى أحل ،أو آحاٌ مخخابػت  ،وكذ ًيىن غلذا صمىُا ًمخذ جىفُزه لفتراث
()5

صمىُت مخخالُت.

الفرع الثاني :الخصائص الخاصت للعلد إلالىتروني
للػلذ ؤلالىترووي خصائص خاصت جمحزه غً الػلىد الخللُذًت وهي غلى الىدى آلاحي :

( )1عبد الرمحن خلفي  ،محاية ادلستهلك اإللكرتوين يف القانون اجلزائري " دراسة مقارنة"  ،جملة جامعة النجاح لألحباث والعلوم اإلنسانية  ،كلية احلقوق
 ،جامعة عبد الرمحن مريه  ،جباية  ،اجلزائر  ،اجمللد "2013 ،"2م  ،ص.4
( )2د .خالد ممدوح إبراىيم  ،مرجع سابق  ،ص.79
( )3زىرية بن حجاز  ،مرجع سابق  ،ص.14
( )4بلعيد ديهيو ولعناين حكيمة  ،أحكام العدول عن العقد اإللكرتوين ،رسالة ماجستري يف احلقوق ختصص قانون أعمال  ،جامعة مولود معمري -تيزي
وزوو -كلية احلقوق والعلوم السياسية  ،اجلزائر 2018 ،م  ،ص.12
( )5زىرية بن حجاز  ،مرجع سابق  ،ص.14
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ً
أوال :العلد إلالىتروني من طائفت العلىد املبرمت عن بعد :
ئن الػلىد في الخجاسة ؤلالىتروهُت حػخمذ غلى مفاهُم البػذ وغذم جىاحذ أػشاف الػلذ وكذ وشأجه ،فهي غملُت جخم
غً ػشٍم جلىُاث الاجصاٌ الخذًثت اإلاخخلفت التي جدلم الاجصاٌ بحن ألاػشاف دون أن ًخؼلب رلً الالخلاء اإلاادي
()1

بُنهم

وٍخم ئبشام الػلذ ؤلالىترووي بذون الخىاحذ اإلاادي ألػشافه  ،أي ال ًجمػهما مجلغ غلذ خلُلي خُث ًخم الخػاكذ
غً بػذ بىظائل اجصاٌ جىىىلىحُت .فُجمػهم بزلً مجلغ غلذ خىمي افتراض ي وأهذ غلى رلً حػشٍف الاجصاٌ غً
بػذ بأهه " ول وظُلت ًمىً اظخخذامها جدُذ ابشام الػلذ بحن أػشافه دون الخظىس اإلاادي ليل مً اإلاىسد،
واإلاعتهلً"2(.وٍلصذ بالػلىد ؤلالىتروهُت غً بػذ هي جلً التي جبرم بحن ػشفحن مخباغذًً باظخػماٌ وظُلت اجصاٌ
غً بػذ وكذ غشفخه اإلاادة " "2مً الخىحُه ألاوسوبي بأهه " ول غلذ ًخػلم بالعلؼ والخذماث غً بػذ  ،هظمه اإلاىسد
الزي ٌعخخذم لهزا الػلذ جلىُت أو أهثر لالجصاٌ غً بػذ إلبشام الػلذ أو جىفُزه)3(.وٍبرم الػلذ ؤلالىترووي بحن أػشاف
غحر مخىاحذة مادًا ،فهى ًخم بحن مخػاكذًً ال ًجمػهما مجلغ غلذ خلُلي خحن ًخم الخػاكذ غً بػذ بىظائل
()4

الاجصاٌ الخذًثت ،فُجمػهما مجلغ غلذ افتراض ي.
ً
ثانيا :العلد إلالىتروني ذو طابع ججاري واصتهالوي:

ً
ً
ججذس ؤلاشاسة ئلى أن الػلذ ؤلالىترووي ًخصف غالبا بالؼابؼ الخجاسي الاظتهالن ،وغالبا ما ًيىن ملذم الخذمت أو
ً
ً
العلػت غلى ألاكل جاحشا؛ أي ًخمخؼ بالصفت الخجاسٍت ومدله كذ ًيىن بُؼ بظائؼ ،أو مدال لخلذًم خذماث ،أو ئًجاس،
أو ملاولت  ،أو كذ حاءث جلً الصفت مً العماث الغالبت لزلً الػلذ  ،خُث ئن غلىد البُؼ ؤلالىتروهُت حعخدىر
()5

غلى الجاهب ألاهثر مً مجمل الػلىد التي جبرم غبر ألاهترهذ

( )1د .مأمون علي عبده الشرعيب  ،احلماية القانونية للمستهلك عرب األنرتنت  ،ادلركز القومي لإلصدارات القانونية  ،القاىرة  ،ط2019 ، 1م ،
ص.68،67
( )2د .خالد ممدوح إبراىيم  ،مرجع سابق  ،ص.74
( )3التوجيو األورويب رقم  07 -97الصادر يف  20مايو 1997م ادلتعلق حبماية ادلستهلك يف العقود ادلربمة عن بعد.
( )4د .معزوزة دليلة  ،العقد اإللكرتوين حماضرات لطلبة السنة األوىل ماسرت  ،ختصص عقود ومسئولية  ،جامعة أكلي حممد أو احلاج  ،البويرة  ،كلية
احلقوق والعلوم السياسية  ،قسم القانون اخلاص 2016 ،2015م  ،ص.9،8
( )5د .مأمون الشرعيب  ،مرجع سابق  ،ص.70،69
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خم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً الخػاكذ ؤلالىترووي في الدششَؼ الُمني " دراصت ملارنت "

د  /عبده محمد
الضىيدي

لزلً ًؼلم غلُه غلذ الخجاسة ؤلالىتروهُت؛ والزي ًلصذ بها جىفُز بػع أو ول اإلاػامالث الخجاسٍت في العلؼ
والخذماث التي جخم بحن مإظعت ججاسٍت ،وأخشي ،أو بحن جاحش فشد ومعتهلً  ،ورلً بىاظؼت جىىىلىحُا اإلاػلىماث
والاجصاالث ،فهي جخمثل في مماسظت ألاغماٌ الخجاسٍت بىظُلت ئلىتروهُت غلى ظبُل الاغخُاد ،أو الاظخػماٌ ألامثل
()1

ليافت أهىاع جىىىلىحُا الاجصاٌ اإلاخاخت مً أحل جؼىٍش اليشاغ الخجاسي للمإظعاث.

وَغلب غلى الػلذ ؤلالىترووي الؼابؼ الخجاسي والاظتهالوي في هفغ الىكذ  ،لزلً ًؼلم غلُه غلذ الخجاسة
ؤلالىترووي ،فُخمثل في جىفُز بػع أو ول اإلاػامالث الخجاسٍت في العلؼ والخذماث التي جخم بحن مششوع ججاسي وآخش،
أو بحن جاحش ومعتهلً ئلىترووي  ،فالبُؼ الخجاسي ٌعخأزش بالجاهب ألاهبر مً مجمل الػلىد التي جبرم غبر ألاهترهذ  ،أما
َ
()2
محزة الؼابؼ الاظتهالوي  ،فؤلهه غالبا ما ًخم بحن جاحش ومعتهلً  ،ومً زم ٌػخبر مً كبُل غلىد الاظتهالن.
ً
فأما الؼابؼ الخجاسي ًخصف الػلذ ؤلالىترووي به غادة ،والزي ًلصذ به جىفُز بػع أو ول اإلاػامالث الخجاسٍت في
العلؼ والخذماث التي جبرم بحن مإظعت ججاسٍت وأخشي  ،أو بحن جاحش ومعتهلً ورلً بىاظؼت جىىىلىحُا اإلاػلىماث
()3

والاجصاالث.

َ
ً
ثالثا :العلد إلالىتروني دولي غالبا :
جىمً أهمُت جلىُاث الاجصاٌ ؤلالىتروهُت بما جىفشه مً خذماث وجلىُاث جخخؼى الخذود الجغشافُت بحن الذوٌ ،
بدُث أصبدذ اإلاػلىماث جيعاب بدشٍت غبر خذود الذوٌ  ،فالػالكاث اللاهىهُت الىاشئت غً اإلاػامالث ؤلالىتروهُت
لِعذ خبِعت ميان أو كؼش مػحن  ،بل أصبدذ حشمل وافت أسحاء اإلاػمىسة فالبائؼ كذ ًيىن في الصحن واإلاشتري كذ
ًيىن في الُمً واإلاىخج كذ ًيىن في مصش ،ورلً ألن الؼابؼ الػالمي لشبىت ألاهترهذ أسقى مشجبت فهُخجػل مػظم دوٌ
()4

الػالم في خالت اجصاٌ دائم غلى الخؽ ( ،) on lineفِعهل الػلذ بحن ػشف في دولت والؼشف آلاخش في دولت أخشي

وٍلصذ بزلً أن أغلب اإلاػامالث ججشي بحن أشخاص ًخىاحذون وٍيخمىن بجيعُتهم ئلى دوٌ مخخلفت ،وٍثحر الؼابؼ
الذولي للػلذ ؤلالىترووي الػذًذ مً اإلاعائل ،همعألت بُان مذي أهلُت اإلاخػاكذ للخػاكذ وهُفُت الخدلم مً شخصُت
اإلاخػاكذ ألاخش ومػشفت خلُلت اإلاشهض اإلاالي له  ،وجدذًذ اإلادىمت اإلاخخصت وهزلً اللاهىن الىاحب الخؼبُم غلى
)5(.

مىاصغاث ئبشام الػلذ ؤلالىترووي

( )1د .معزوزة دليلة  ،مرجع سابق  ،ص.9
( )2د .خالد ممدوح إ برىيم  ،مرجع سابق  ،ص ، 76عبد الرمحن خلفي  ،مرجع سابق  ،ص.5
( )3بلعيد ديهيو والعناين حكيمة  ،مرجع سابق  ،ص.9
( )4د .مأمون الشرعيب  ،مرجع سابق  ،ص.68،67
( )5د .خالد ممدوح إبراىيم  ،مرجع سابق  ،ص.77
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خم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً الخػاكذ ؤلالىترووي في الدششَؼ الُمني " دراصت ملارنت "

د  /عبده محمد
الضىيدي

َ
وهظشا للؼابؼ الػالمي لشبىت ألاهترهذ وما ًترجب غليها  ،حػل مً مػظم دوٌ الػالم في خالتاجصاٌ دائم غلى الخؽ
()1

ٌعهل الػلذ بحن ػشف في دوله والؼشف آلاخش في دولت أخشي.
ً
رابعا :العلد إلالىتروني وصيلت للىفاء :

خلذ وظائل الذفؼ ؤلالىتروهُت في الخػاكذ ؤلالىترووي مدل الىلىد الػادًت  ،رلً أهه مؼ جؼىس الخىىىلىحُا واصدًاد
الخػامل بأظلىب الخجاسة ؤلالىتروهُت ظهشث جلً الىظائل هأظلىب مبخىش لعذاد اإلاذفىغاث في مثل هزه اإلاػامالث،
َ
ومً هزه الىظائل البؼاكاث البىىُت ،وألاوساق الخجاسٍت ؤلالىتروهُت  ،والىلىد ؤلالىتروهُت  ،وظهشث خذًثا وظائؽ
()2

حذًذة مثل الزهب ؤلالىترووي ،والشًُ ؤلالىترووي وغحره.
ً
خامضا :العلد إلالىتروني له حجيت في إلاثباث :

ً
ئن الذغامت الىسكُت هي التي ججعذ الىحىد اإلاادي للػلذ الخللُذي ،وال حػذ الىخابت دلُاللئلزباث ئال ئرا واهذ مىكػت
بالخىكُؼ الُذوي  ،أما الػلذ ؤلالىترووي فُخم ئزباجه غبر اإلاعدىذ ؤلالىترووي؛ ًدبلىس فُه خلىق ػشفي الخػاكذ  ،فهى
اإلاشحؼ للىكىف غلى ما اجفم غلُه الؼشفان وجدذًذ التزاماتهما اللاهىهُت والخىكُؼ ؤلالىترووي هى الزي ًظفي حجُت
()3

غلى هزا اإلاعدىذ.

املطلب الثاني :إبرام العلد إلالىتروني
ً
ًىػلذ الػلذ بمجشد أن ًدبادٌ شخصان الخػبحر غً ئسادجحن مخؼابلخحن كاهىها  ،واإلالصىد بدبادٌ الخػبحر ؤلاسادي
ً
ً
اإلاخؼابم هى أن ًصذس مً شخص ئًجاب بابشام غلذ مػحن ،فُصذس مً الصخص آلاخش حػبحرا مخؼابلا مؼ هزا
ؤلاًجاب وَعمى اللبىٌ وهزا ما ظىف هىضخه في هزا اإلاؼلب الزي ظِخم جلعُمه ئلى فشغحن :الفشع ألاوٌ ؤلاًجاب
ؤلالىترووي ،والفشع الثاوي اللبىٌ ؤلالىترووي.
الفرع ألاوٌ  :إلاًجاب إلالىتروني
غشف كاهىن اإلاػامالث ؤلالىتروهُت الُمني ؤلاًجاب في اإلاادة ( )1 /15خُث هصذ بأهه " حػخبر سظالت اإلاػلىماث وظُلت
ً
()4
مً وظائل الخػبحر غً ؤلاسادة اإلالبىلت كاهىها إلبذاء ؤلاًجاب أو اللبىٌ بلصذ ئوشاء ئلتزام حػاكذي"

( )1بلعيد ديهيو والعناين حكيمة  ،مرجع سابق  ،ص.11
( )2د .خالد ممدوح إبراىيم  ،مرجع سابق  ،ص.78،77
( )3بلعيد ديهيو والعناين حكيمة  ،مرجع سابق  ،ص.13
()4القانون رقم ( )40لعام 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات ادلالية وادلصرفية اإللكرتونية.
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خم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً الخػاكذ ؤلالىترووي في الدششَؼ الُمني " دراصت ملارنت "

د  /عبده محمد
الضىيدي

ولم ٌػشف ؤلاًجاب في مػظم الدششَػاث اإلالاسهت ولىً ًمىً اظخيخاج حػشٍفه بؼشٍلت غحر مباششة مً هص اإلاادة
ً
( )149مً اللاهىن اإلاذوي الُمني بأن " ما ًصذس غً أخذ الػاكذًً للخػبحر غً ئسادجه أوال :ئًجاب مىه،وما ًصذس مً
()1

الػاكذ آلاخش للخػبحر غً ئسادجه ،كبىٌ مىه"

وهصذ اإلاادة ( )154مً راث اللاهىن بأهه " ًخم الػلذ بىاظؼت ول وظائل الاجصاالث العلىُت والالظلىُت ػاإلاا
ً ()2
جىفشث فيها الصفت الىزائلُت اإلالبىلت كاهىها "
فالػلذ ؤلالىترووي مثل غحره مً الػلىد ًمش بمشخلت الخفاوض التي ًخم فيها جبادٌ ؤلاًجاب واللبىٌ غً ػشٍم
الىظائؽ ؤلالىتروهُت ،وختى ًبرم الػلذ ؤلالىترووي البذ مً صذوس ئًجاب مً أخذ ألاشخاص أو الششواث صاخبت
()3

العلؼ أو الخذماث ،وغشطها غبر الىظائل ؤلالىتروهُت باظخػماٌ سظائل البُاهاث لُظفي غليها هىغا مً الخصىصُت

ً
وغلُه فاهه ًمىً حػشٍف ؤلاًجاب ؤلالىترووي اظدىادا ئلى الىظُلت التي ًخم بىاظؼتها بأهه " حػبحر حاصم غً ؤلاسادة ًخم
غً بػذ  ،غبر جلىُاث الاجصاٌ ظىاء معمىغت ،أو مشئُت ،أو وليهما  ،وٍخظمً وافت الششوغ والػىاصش ألاظاظُت
()4

للػلذ اإلاشاد ئبشامه  ،بدُث ًىػلذ به ئرا ما جالقى مؼ اللبىٌ"

وٍخم الخػبحر غً ؤلاًجاب ؤلالىترووي بىاظؼت وظائل الاجصاٌ الخذًثت مثل الفاهغ ،أو الخلىغ ،أو وظائل البث
ؤلاراعي ،أو الخلفضٍىوي ،أو غبر ألاهترهذ ،فاظخخذام وظائل الاجصاٌ الخذًثت هى ما ًمحز ؤلاًجاب ؤلالىترووي غً
()5

ؤلاًجاب اإلاىصىص غلُه في اللىاغذ الػامت في الالتزاماث

وؤلاًجاب ٌػخبر الخؼىة ألاولى في ئبشام الػلذ ؤلالىترووي ٌ،ػخبر ؤلاسادة ألاولى التي جظهش في الػلذ  ،وئبشام الػلذ ًلضم
()6

بالظشوسة أن ًبذأ أخذ ألاشخاص بػشطه غلى ألاخش بػذ أن ًيىن كذ أظخلش نهائُا في سغبخه في الخػاكذ

فاإلًجاب ؤلالىترووي ًمىً الخػبحر غىه مً خالٌ وظائل الاجصاٌ الخذًثت والهاجف ،أو غبر شبىت ألاهترهذ....الخ
ورلً باظخخذام البرًذ ؤلالىترووي أو اإلاىاكؼ الخجاسٍت اإلاىدششة غبر شبىت ألاهترهذ أو غشفت اإلاشاهذة ،أو اإلادازت ،أو
()7

غحر رلً مً وظائل الخػبحر ؤلالىترووي غً ؤلاسادة

( )1القانون ادلدين اليمين رقم ( )14لعام 2002م
(-------------------------- )2
( )3معزوز دليلة  ،مرجع سابق  ،ص.17
( )4ادلرجع السابق  ،ص.17
( )5م.م رؤى عبد الستار صاحل  ،اإلجياب يف العقود اإللكرتونية  ،كلية القانون  ،اجلامعة ادلستنصرية  ،بدون تاريخ طبعة  ،ص.2
( )6بو طاليب زينب  ،اإلجياب والقبول يف التعاقد اإللكرتوين ،رسالة ماجستري  ،جامعة أحممد بوقرة بو مرداس  ،كلية احلقوق  ،ختصص عقود ومسؤولية
ومسؤولية 2014 ،م  ،ص.7
( )7د .مأمون الشرعيب  ،مرجع سابق ،ص.223
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خم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً الخػاكذ ؤلالىترووي في الدششَؼ الُمني " دراصت ملارنت "

د  /عبده محمد
الضىيدي

وكذ غشف الخىحُه ألاوسوبي ؤلاًجاب بأهه " ول اجصاٌ غً بػذ ًخظمً ول الػىاصش الالصمت التي جمىً اإلاىحه ئلُه
ؤلاًجاب مً أن ًلبل الخػاكذ"
وهىان صىس لئلًجاب ؤلالىترووي ظىف هىضخها بصىسة مخخصشة وهزه غلى الىدى الخالي:
الصىرة ألاولى :إلاًجاب إلالىتروني عن طريم عرض املنخجاث أو الخدماث بصفحاث الىيب
(ٌ: )webػخبر الىٍب أخذ الخذماث اإلاػشوطت غلى ألاهترهذ خُث ٌعمذ بالىلل والاظخخذام للىزائم مخػذدة الىظائل
ؤلاغالمُت غبر الخؽ فلذ هصذ اإلاادة ( )1 /17مً كاهىن الذفؼ والػملُاث اإلاصشفُت ؤلالىتروهُت الُمني بأهه " ئرا
ً
ػلب اإلايص ئ مً اإلاشظل ئلُه بمىحب سظالت اإلاػلىماث ئغالهه بدعلم جلً الشظالت ،أو وان مخفلا مػه غلى رلً  ،فان
كُام اإلاشظل ئلُه باغالن اإلايص ئ بالىظائل ؤلالىتروهُت ،أو بأي وظُلت أخشي أو كُامه بأي جصشف ،أو ئحشاء ٌشحر ئلى
أهه كذ حعلم الشظالت ٌػخبر اظخجابت لزلً الؼلب أو رلً الاجفاق"
والىٍب هى حػبحر باللغت ؤلاهجلحزًت وهى اخخصاس اإلاصؼلح (  )web sitوهي ئخذي الخذماث اإلاػشوطت غلى ألاهترهذ
()1

خُث حعمذ بالىلل والاظخخذام للىزائم مخػذدة الىظائل ؤلاغالمُت غبر الخؽ

وفي هزه الصىسة هجذ أن الخاحش الزي ًخػامل غً ػشٍم شبىت اجصاٌ غً بػذ ظلبي وعبُا خُث ئهه ًدخفظ
بمػلىماث خىٌ اإلاىخجاث ،أو الخذماث التي اخخاسها ،أما اإلاعتهلً فهى الزي ًلىم بذوس ئًجابي مً حاهبه وٍفدص ما
هى مػشوض في ألاهترهذ وبالخالي فان اإلاعتهلً هى الزي ًخجه باسادجه هدى مىكؼ الخاحش وفي هزه الخالت هجذ أهفعىا
أمام الؼشٍلت التي حعمى البدث والتي حػخبر اللاغذة الػامت العائذة غلى ألاهترهذ والتي بمىحبها ًلىم اإلاعتهلً بىفعه
()2

بالبدث غً اإلاػلىمت في اإلاىكؼ

والخػبحر ؤلالىترووي غً ؤلاسادة غبر مىاكؼ الىٍب كذ ٌػبر غىه بالىخابت ،أو بالىلش غلى صس اإلاىافلت ،فلذ ًخم
الخػبحر غً ؤلاسادة غً ػشٍم الظغؽ غلى صس اإلاىافلت اإلاىحىد في لىخت اإلافاجُذ اإلاخصلت بالىمبُىجش الصخي ي ،أو
ً
بالظغؽ باإلاإشش في الخاهت اإلاخصصت لزلً في صفدت الىٍب ،وٍمىً أن ٌػبر غً ؤلاسادة أًظا باظخخذام بػع
ً
ً
ؤلاشاساث والشمىص التي أصبدذ مخػاسفا غليها بحن معخخذمي شبىت ألاهترهذ  ،فهىان مثال ئشاسة وحه مبدعم جذٌ غلى
()3

اإلاىافلت ووحه غاطب ًذٌ غلى الشفع.

( )1د .مأمون الشر عيب  ،مرجع سابق  ،ص.231
( )2د .خالد ممدوح إبراىيم  ،مرجع سابق  ،ص.171
( )3د .خالد ممدوح ابراىيم ،مرجع سابق  ،ص.171
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خم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً الخػاكذ ؤلالىترووي في الدششَؼ الُمني " دراصت ملارنت "

د  /عبده محمد
الضىيدي

الصىرة الثانيت  :إلاًجاب عبر البرًد إلالىتروني :
هصذ اإلاادة ( )2 /15مً كاهىن الذفؼ والػملُاث اإلاصشفُت ؤلالىتروهُت الُمني بأهه " حػخبر سظالت اإلاػلىماث
وظُلت مً وظائل الخػبحر غً ؤلاسادة اإلالبىلت كاهىها إلبذاء ؤلاًجاب أو اللبىٌ بلصذ ئوشاء التزام حػاكذي"
فىص اإلاادة العابلت ًىؼبم غلى ؤلاًجاب غبر البرًذ ؤلالىترووي ألن البرًذ ؤلالىترووي ٌعخخذم في ئسظاٌ
واظخلباٌ الشظائل ؤلالىتروهُت.
وَػذ البرًذ ؤلالىترووي ( )emailمً أهثر الخذماث اإلاعخخذمت في ألاهترهذ في ئسظاٌ واظخلباٌ الشظائل
ؤلالىتروهُت بحن ألافشاد واإلاجمىغاث فهى ٌشبه البرًذ الػادي مً الىاخُت الىظُفُت ،ولىىه ًمخاص بالعشغت واإلاشوهت
ً
وظهىلت الاظخخذام  ،وجيىن سظائل البرًذ غادة مصخىبت مؼ صىث أو صىسة مً جشوٍج اإلاىخجاث  ،وكذ اظخخذمذ
()1
الىثحر مً الششواث البرًذ ؤلالىترووي وىظُلت ً
فػالت للدعىٍم وؤلاغالن.
ً
وٍخصص ليل شخص صىذوق بشٍذ ئلىترووي خاصابه  ،وهزا الصىذوق غباسة غً ملف وخذة ألاكشاص
ً
اإلامغىؼت التي حعخخذم في اظخلباٌ الشظائل ،واظخخذام شبياث الخاظب آلالي في هلل الشظائل بذال مً الىظائل
الخللُذًت  ،وللخػاكذ غبر البرًذ ؤلالىترووي أهىاع مخػذدة منها :أن بػع الششواث جلىم باسظاٌ سظائل دغائُت؛فارا
هظش صاخب البرًذ ؤلالىترووي هزه الشظائل وسغب في العلػت ،أو الخذمت كام بمشاظلت الششهت خىٌ الخػاكذ مػهم
()2

غلى هزه العلػت أو الخذمت.

الصىرة الثالثت  :إلاًجاب إلالىتروني في حالت الاجصاٌ بالىخابت املباشرة :
اللاهىن اإلاذوي الُمني جىاوٌ ؤلاًجاب في اإلاادة ( )151خُث هصذ بأهه " هما ًصح الخػبحر غً ؤلاسادة باللفظ أو الىخابت
أو ؤلاشاسة"
وفي هزه الصىسة ًخم بالىخابت اإلاباششة بحن الؼشفحن؛ أي ًيىن الاجصاٌ لخظُا ،فان مجلغ الػلذ ًبذأ مً خُث
صذوس ؤلاًجاب أو البذء في الخفاوض وَعخمش ختى خشوج أخذ الؼشفحن أو وليهما مً اإلاىكؼ  ،وجلترب هزه الصىسة
()3

باإلًجاب غبر الخلىغ الزي ًىفش الاجصاٌ اإلاباشش في ئًجابه وكبىله وهىا ًيىن أكشب ئلى مجلغ الػلذ.

( )1بو طاليب زينب  ،مرجع سابق  ،ص34
( )2د .عبداهلل إبراىيم الناصر  ،العقود اإللكرتونية دراسة فقهية مقارنة  ،حبث مقدم اىل جامعة ادللك سعود  ،الرياض ادلملكة العربية السعودية  ،بدون
تاريخ طبعة  ،ص.7،6
( )3بو طاليب زينب  ،مرجع سابق  ،ص.36
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وَعخؼُؼ معخخذم ألاهترهذ غبر بشهامج اإلادادزت ( )ircالخدذر مؼ شخص آخش في وكذ واخذ غً ػشٍم الىخابت
بالؼبؼ  ،وَشترغ لدشغُل هظام اإلادادزت أن ًيىن الؼشفان مخصلحن بأخذ خذمت ( ، )ircوٍلىم هزا البرهامج بخلعُم
الصفدت الشئِعُت غلى حضئحن خُث ًلىم الؼشف ألاوٌ بىخابت أفياسه في الجضء ألاوٌ وظحري في الىكذ هفعه ما ًىخبه
الؼشف آلاخش غلى الجضء الثاوي مً صفدت البرهامج  ،وكذ ًىحذ في بػع ألاخُان ئطافت وامحرا سكمُت حعمذ بأن
ٌشاهذ ول مخػا كذ الؼشف آلاخش ،فُصبذ الخػاكذ هىا غً ػشٍم الىخابت اإلاباششة بحن الؼشفحن  ،والخػبحر غً ؤلاسادة
()1

ًمىً أن ًيىن باللفظ ،أو الىخابت ،أو ؤلاشاسة ،خُث ًشي وَعمؼ اإلاخػاكذان ول منهما آلاخش.
الصىرة الرابعت :إلاًجاب عبر املشاهدة أو املحادثت:

وٍلصذ به هلل أو اظخلباٌ أو ججزًل أخذ الشظائل أو البرامج أو البُاهاث غبر ألاهترهذ ئلى الىمبُىجش الخاص بالػمل
()2

هخصمُم هىذس ي ،خُث ًمىً ئبشام الػلذ وجىفُزه غلى الخؽ دون الخاحت الى اللجىء للػالم الخاسجي

ً
وٍخصىس في هزه الخالت أن ًصذس مً أخذ الؼشفحن ئًجابا ،فِعخؼُؼ اإلاخػامل غلى شبىت ألاهترهذ أن ًشي اإلاخصل
مػه غلى شاشت الخاظب آلالي ،وأن ًخدذر مػه ورلً غً ػشٍم وامحرا بجهاص الىمبُىجش لذي ول مً الؼشفحن وهىا
ً
ًىػلذ الػلذ ً
بىاء غلى جالقي ئسادجحن،ؤلاًجاب ،واللبىٌ وهيىن أمام مخػاكذًً خاطشًٍ ،خىما أي خظىس افتراض ي
لؼشفي الػلذ في مجلغ غلذ واخذ ،أو ما ٌعمى بمجلغ غلذ افتراض ي بدىم أن ؤلاًجاب في هزه الخالت صادس
ً
()3
مباششة بالىالم ،أو بالىخابت ،أو باإلاشاهذة.
الفرع الثاني :اللبىٌ إلالىتروني
ً
أوال  :حعريف اللبىٌ إلالىتروني:
غشفذ اإلاادة ( )149مً اللاهىن اإلاذوي الُمني مفهىم اللبىٌ غلى أهه ":ما ًصذس غً أخذ اإلاخػاكذًً للخػبحر غً ئسادجه
ً
أوال ئًجاب مىه ،وما ًصذس غً الػاكذ آلاخش للخػبحر غً ئسادجه كبىٌ مىه"
وغشف البػع اللبىٌ ؤلالىترووي بأهه :حػبحر غً ئسادة الؼشف آلاخش الزي جللى ؤلاًجاب ًؼلله هدى اإلاىحب لُػلمه
()4

بمىافلخه غلى ؤلاًجاب ،فهى ؤلاحابت باإلاىافلت غلى غشض اإلاىحب وباطافخه الى ؤلاًجاب ًخيىن الػلذ.

ً
ً
وهما ًىحذ لئلًجاب ؤلالىترووي صىس فان لللبىٌ ؤلالىترووي صىسا أًظا وظىف هىضخها باخخصاس بدعب آلاحي:
( )1د .خالد ممدوح إبراىيم  ،مرجع سابق  ،ص.172
( )2ادلرجع السابق  ،ص.175
( )3بو طاليب زينب  ،مرجع سابق  ،ص.37،36
( )4د .مأمون الشرعيب  ،مرجع سابق  ،ص.235
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ً
ثانيا:-صىر اللبىٌ إلالىتروني  :لللبىٌ ؤلالىترووي زالر صىس هي:
الصىرة ألاولى  :اللبىٌ عبر البرًد إلالىتروني:
غشف اللاهىن اإلاذوي الُمني اللبىٌ في اإلاادة ( )154مىه خُث هصذ بأهه " ًخم الػلذ بىاظؼت ول وظائل الاجصاالث
ً
العلىُت والالظلىُت خاٌ جىفشث فيها الصفت الىزائلُت اإلالبىلت كاهىها "فيل وظائل الاجصاالث العلىُت والالظلىُت
حشمل الخلىُاث الخذًثت مثل البرًذ ؤلالىترووي وغحره  ......ئلخ.
وٍخم اللبىٌ غبر البرًذ ؤلالىترووي بلُام اإلاشظل ئلُه الزي وحه ئلُه ؤلاًجاب مً كبل اإلاىحب باسظاٌ كبىله غلى
شيل سظالت ئلىتروهُت جخظمً وافت الػىاصش الالصمت إلجمام الخػاكذ؛ أي أن ؤلاًجاب واللبىٌ في هزه الصىسة ًخم
بشظالخحن ئلىتروهِخحن  ،سظالت ئلىتروهُت جخظمً ؤلاًجاب  ،زم جليها سظالت زاهُت جخظمً اللبىٌ  ،وٍيخج غً جالقي
()1

هاجحن الشظالخحن اوػلاد الػلذ.

وئرا لم ًدذد اإلاىحب وظُلت إلسظاٌ اللبىٌ  ،فان الشظالت ؤلالىتروهُت اإلاخظمىت اللبىٌ ًجب ئسظالها ئلى هظام
ً
اإلاػلىماث الخابؼ للمىحب  ،والزي ًيىن غادة صىذوق البرًذ ؤلالىترووي الخاص به  ،أو ئسظاٌ اللبىٌ بزاث الؼشٍلت
()2

التي أسظل بها ؤلاًجاب.

وٍخخز اللبىٌ الصادس غبر شبىت ألاهترهذ الشيل الزي جفشطه غلُه الخلىُت اإلاعخخذمت في ئبشام الػلىد ؤلالىتروهُت ،
وحػذ جلىُت البرًذ ؤلالىترووي مً أهثر وأشهش الخلىُاث اإلاعخخذمت في مجاٌ الخجاسة ؤلالىتروهُت  ،فػىذ جصفذ البرًذ
ً
ؤلالىترووي ووحىد سظالت ئلىتروهُت جخظمً ئًجابا ببُؼ ظلػت؛ أو جلذًم خذمت بثمً مدذد  ،فان اللُام باسظاٌ زمً
ً
ً
()3
العلػت أو الخذمت ئلى اإلاىحب ملذم الػشض ٌػخبر جىفُزا للػلذ وكبىال طمىُا.
وٍخمحز البرًذ ؤلالىترووي بالعشغت والىفاءة الىبحرة ودكت في الخىاصل ،وبالخالي لللابل أن ٌػبر غً كبىله بالبرًذ
ً
ً
ؤلالىترووي فخػخبر ئسادجه كبىال صشٍدا لئلًجاب الزي ًيىن كذ جم بالؼشٍلت راتها (بىاظؼت البرًذ ؤلالىترووي)  ،أو غً
()4

ػشٍم مىاكؼ الىٍب.

الصىرة الثانيت  :اللبىٌ بالنلر على زر (أًلىنت) (مىافم) :
ٌ
حػخبر ػشٍلت مً ػشق الخػبحر ؤلالىترووي ،والىلش مشة واخذة غلى غباسة (أها مىافم) دلُل غلى مىافلت ؤلاًجاب ،ئال أهه
وبغشض الخأهذ مً صخت ؤلاحشاء كذ ٌشترغ أن ًخم اللبىٌ بالظغؽ مشجحن غلى ألاًلىهت اإلاخصصت لللبىٌ اإلاىحىدة
( )1جحيط حبيبة وجعودي مرمي  ،مرجع سابق  ،ص.34
( )2د .خالد ممدوح إبراىيم  ،مرجع سابق .341 ،
( )3بو طاليب زينب  ،مرجع سابق  ،ص.54
( )4معزوزة دليلة  ،مرجع سابق  ،ص.24
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غلى الشاشت  ،فُذٌ الىلش ألاوٌ غلى مىافلت اإلاىحب له غلى ؤلاًجاب  ،في خحن كذ ًذٌ الىلش الثاوي غلى جأهُذه
()1

اللبىٌ.

وجخم هزه الػملُت بتزوٍذ هظام البرهامج اإلاػلىماحي اإلاعخخذم في الػملُت الخػاكذًت بما ًمىؼ ئسظاٌ اللبىٌ بمجشد
الظغؽ غلى أًلىهت اللبىٌ إلاشة واخذة واظخخذام غباساث ئطافُت مثل هل جإهذ اللبىٌ  ،لزا فان اللُمت اللاهىهُت
لهذه الصىسة جخدذد مً خالٌ البرهامج اإلاػلىماحي وجخمثل هزه اللُمت في زالزت فشوض هي:
أ-ئرا وان البرهامج اإلاػلىماحي اإلاعخخذم في الػملُت الخػاكذًت ال ٌعمذ باوػلاد الػلذ ئال ئرا جم جأهُذ اللبىٌ  ،بدُث
ً
لً ًترجب غلى صذوس اللبىٌ مجشدا مً الخأهُذ ،أي أزش؛ أي أن اللبىٌ ال ًخم ئال بصذوس الخأهُذ.
ب-ئرا وان البرهامج اإلاػلىماحي اإلاعخخذم في الػملُت الخػاكذًت لم ًشد فُه الخأهُذ غلى ؤلاػالق؛ أي أن اللبىٌ ًصذس
بمجشد الظغؽ غلى أًلىهت اللبىٌ مشة واخذة.
ج-ئرا وان البرهامج اإلاػلىماحي اإلاعخخذم في الػملُت الخػاكذًت ًخظمً طشوسة الخأهُذ ،ومؼ رلً ال ًمىؼ مً اوػلاد
الػلذ بذوهه ،وهىا الظغؽ غلى أًلىهت اللبىٌ هي كشٍىت غلى الاوػلاد ولىنها لِعذ كاػػت؛ ألنها كابلت إلزباث
ً
الػىغ هأن ًصذس الظغؽ ظهىا.
ومؼ رلً فلذ ٌشترغ اإلاىحب في ئًجابه وبغشض الخأهذ مً صخت ئحشاء اللبىٌ أن ًخم غً ػشٍم الىلش مشجحن غلى
ً
ألاًلىهت اإلاخصصت لللبىٌ واإلاىحىدة غلى الشاشت  ،وفي هزه الخالت فان الىلش مشة واخذة ال ًشجب أزشا بشأن اوػلاد
ً
الػلذ وٍصبذ اللبىٌ غذًم ألازش ،وغالبا ما ًلجأ اإلاىحب ئلى هزه الؼشٍلت للخأهذ مً مىافلت اللابل غلى الخػاكذ
وختى ال ًخزسع اللابل بأن الىلشة ألاولى واهذ غً ػشٍم العهى أو الخؼأ ،فالىلش مشجحن دلُل غلى مىافلت اللابل غلى
()2

ئبشام الػلذ.

الصىرة الثالثت  :اللبىٌ عن طريم املحادثت أو املشاهدة
ً
اللاهىن اإلاذوي الُمني جىاوٌ اللبىٌ في اإلاادة ( )151خُث هصذ بأهه " هما ًصح الخػبحر باللفظ أو الىخابت مؼللا أو
باإلشاسة "
فالخػبحر غً ؤلاسادة ئلىتروهُا في هص اإلاادة العابلت كذ ًخم باللفظ ،أو الىخابت ،أو باإلشاسة وولها حػخبر وظائل
ً
ً
ظىاء وان ئًجابا أم كبىٌ.
ئلىتروهُت حػبر غً ؤلاسادة

( )1جحيط حبيبة وجعودي مرمي  ،مرجع سابق  ،ص.47
( )2د .خالد ممدوح إبراىيم  ،مرجع سابق  ،ص.342،341
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وٍيىن الخػبحر غً اللبىٌ غً ػشٍم اإلادادزت الفىسٍت  ،أي جبادٌ مباشش للىالم ،أو باظخػماٌ اليامحراث
ًخدىٌ ئلى خذًث باإلاشاهذة الياملت وبزلً هيىن أمام مجلغ غلذ افتراض ي غلى أظاط أن اإلاخػاكذًً ٌشاهذون
ً
ً
ً
()1
وَعمػىن بػظهم البػع مباششة  ،فال مىاغ مً اغخباس هزه الؼشٍلت حػبحرا صشٍدا غً ػشٍم اللفظ.
وفي هزه الخالت جخدىٌ شبىت ألاهترهذ الى هاجف أو الى جلفضٍىن مشئي  ،هما هيىن أمام مجلغ غلذ افتراض ي
ًلترب حذا مً مجلغ الػلذ الخلُم ،خاصت بػذ جضوٍذ الىمبُىجش بخجهحزاث خذًثت مثل اليامحراث وهى ما ًجػل مً
اللىاغذ الػامت للخػاكذ بحن خاطشًٍ جىؼبم غلى هزا الىىع مً اللبىٌ خاصت مً الىاخُت الضمىُت وٍبلى الاخخالف
()2

خىٌ اإلايان.

وٍخم الخػبحر غً اللبىٌ ؤلالىترووي غً ػشٍم اللفظ مً خالٌ غشف اإلادادزت  ،أو الخجزًل غً بػذ مً
()3

خالٌ ججزًل البرهامج ،أو اإلاىخج ،أو العلػت غبر ألاهترهذ وجدمُلها غلى حهاص الىمبُىجش الخاص باللابل.

املبحث الثاني :ماهيت حم املضتهلً في العدوٌ عن العلد إلالىتروني
الػلىد التي جبرم غً بػذ ومً طمنها الػلىد ؤلالىتروهُت ًثبذ للمعتهلً الخم في الػذوٌ غً الػلذ باسادجه اإلاىفشدة
خالٌ مذة مػُىت ودون ئبذاء أظباب الػذوٌ ،وكذ أكشث أغلبُت الدششَػاث اإلاػاصشة هزا الخم للمعتهلً أو اإلاشتري
َ
أو مخللي الخذمت اظخثىاء مً كاغذة الػلذ ششَػت اإلاخػاكذًً والتي بمىحبها ال ًجىص الشحىع غً الػلذ أو حػذًله ئال
باجفاق الؼشفحن .
وٍمىً اللىٌ ً
بىاء غلى رلً أن خم اإلاعتهلً وخذه وباسادجه اإلاىفشدة ودون خاحت الى مىافلت الؼشف آلاخش ،فخػذدث
الدششَػاث اإلاىظمت لخم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً جىفُز الػلذ ؤلالىترووي.
وغلى هزا ألاظاط ظيخؼشق لذساظت مفهىم خم الػذوٌ وأظاظه اللاهىوي في هزا اإلابدث ،وظىف هلعم هزا اإلابدث
ئلى مؼلبحن هخصص اإلاؼلب ألاوٌ لخىطُذ مفهىم خم الػذوٌ وخصائصه بِىما هخصص اإلاؼلب الثاوي لخىطُذ
ألاخيام اللاهىهُت لخم الػذوٌ غً الخػاكذ.

( )1معزوزة دليلة  ،مرجع سابق  ،ص.24
( )2جحيط حبيبة وجعودي مرمي  ،مرجع سابق  ،ص.35ونظر أيضاً بو طاليب زينب  ،مرجع سابق  ،ص.57
( )3د .خالد ممدوح إبراىيم  ،مرجع سابق  ،ص.341
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د  /عبده محمد
الضىيدي

املطلب ألاوٌ :مفهىم حم املضتهلً في العدوٌ عن الخعاكد
ئن جدذًذ مفهىم خم الػذوٌ غً جىفُز الػلذ ؤلالىترووي ًلخض ي الخؼشق للخػشٍف به ومذي مىكف الفله
والدششَػاث مىه وظىلعم هزا اإلاؼلب الى فشغحن هدىاوٌ في الفشع ألاوٌ حػشٍف خم الػذوٌ في الفله والدششَػاث
وظىىضح في الفشع الثاوي خصائص خم الػذوٌ ؤلالىترووي.
الفرع ألاوٌ :حعريف حم العدوٌ في الفله والدشريعاث
أوال  :حعريف حم العدوٌ إلالىتروني في الفله :
جباًيذ الخػشٍفاث غىذ الفله خىٌ خم الػذوٌ أو خُاس الشحىع؛ ألن هزا الخم ًبحن كذسة اإلاخػاكذ بػذ ئبشام
الػلذ غلى اإلافاطلت ،أو الاخخُاس بحن ئبشام الػلذ أو الػذوٌ غىه.
ٌػشف الفله( )1الػذوٌ بأهه " أمش غاسض مدلم الىكىع ًشد غلى الػلذ الالصم فُفلذه اللضوم أزىاء فترة الػذوٌ
 ،وبه ٌعخؼُؼ هال اإلاخػاكذًً أو أخذهما هلع الػلذ أو ئحاصجه"
وَػشفه البػع بأهه " ظلؼت أخذ اإلاخػاكذًً بىلع الػلذ والخدلل مىه ،دون جىكف رلً غلى ئسادة الؼشف
()2

آلاخش"

فُما ٌػشفه البػع آلاخش بأهه " ئخذي آلالُاث اللاهىهُت الخذًثت التي أوحذها اإلاششع بهذف جىفحر الخماًت
()3

الفػالت والالصمت للمعتهلً في مشخلت جىفُز الػلذ"

ً
وكذ غشفه البػع أًظا بأهه " وظُلت لخماًت سطا اإلاعتهلً غً ػشٍم مىده مهلت للخفىحر الخلت إلبشام الػلذ
()4

للعماح له بالشحىع غً التزامه والزي ظبم وأن اسجبؽ به"

ً
وغشفه البػع آلاخش أًظا بأهه " مىىت حششَػُت أو اجفاكُت جدُذ للمعتهلً خالٌ مذة مدذودة الشحىع غً
()5

الػلذ دون ئبذاء اإلابرس بششغ جدمل هفلاث اإلابُؼ"

( )1د .عبداهلل عبداهلل حممد العلفي  ،أحكام اخليار يف القانون ادلدين اليمين " دراسة مقارنة بالقانون ادلدين ادلصري" رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق جامعة
القاىرة 1987 ،م ص ، 25ونظر عبد الرمحن خالفي  ،مرجع سابق  ،ص.12
( )2د .عمر حممد عبد الباقي  ،احلماية العقدية للمستهلك "دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون" منشأة ادلعارف  ،مصر  ،ط2008 ، 2م  ،ص.768
()3زىرية بن حجاز  ،مرجع سابق  ،ص.47
()4د .طاىر شوقي مؤمن  ،عقد البيع اإللكرتوين  ،دار النهضة العربية  ،القاىرة 2007 ،م  ،ص.124
()5د .مأمون علي الشر عيب  ،مرجع سابق  ،ص ،431من كتاب مصطفى أمحد أبو عمرو  ،التنظيم القانوين حلق ادلستهلك يف العدول  ،دار اجلامعة
اجلديدة  ،اإلسكندرية 2016 ،م  ،صص.34
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د  /عبده محمد
الضىيدي

وٍخطح للباخث مً خالٌ الخػشٍفاث العابلت  ،أن الػذوٌ غً جىفُز الػلذ هي ئمياهُت أو فشصت مخاخت
للمشتري جمىىه مً الشحىع غً الخػاكذ في أحل مدذد ،دون ئبذاء اإلابرس وجدمل هفلاث الشد مً كبل اإلاعتهلً.
ثانيا  :حعريف حم العدوٌ في الدشريع:
جىحذ الػذًذ مً الدششَػاث التي اغترفذ وأكشث للمعتهلً الخم في الػذوٌ ،أو الشحىع غً جىفُز الػلذ
ؤلالىترووي  ،خالٌ فترة صمىُت مػُىت.
اإلاششع الُمني جىاوٌ مفهىم خم الػذوٌ أو بمػنى آخش خم الشحىع غً الػلذ؛ ورلً بأن حػل الػلذ غحر الصم
فلذ هصذ اإلاادة ( )145مً اللاهىن اإلاذوي الُمني بأن الػلذ غحر الالصم " هى الزي ًجىص ليل مً ػشفُه أو أخذهما
الشحىع فُه باسادجه اإلاىفشدة"
وهصذ اإلاادة ( )15مً كاهىن خماًت اإلاعتهلً الُمني بأهه " ًلتزم اإلاضود بشد كُمت العلػت أو اظدبذالها
باظخثىاء العلؼ الاظتهالهُت اللابلت للخلف العشَؼ  ،ئرا جبحن للمعتهلً خالٌ غششة أًام مً جاسٍخ ششاؤها غُب في
العلػت"
ومً خالٌ هصىص اإلاادجحن العابلخحن جبحن للباخث بأن الىطؼ ًخخلف بال شً في الُمً  ،خُث ال ًضاٌ
ً
الدششَؼ بػُذا غً الخىاوٌ اإلاباشش لخماًت اإلاعتهلً بصفت غامت ،وخماًخه غىذما ًخػاكذ غً بػذ مً خالٌ وظائل
الاجصاٌ الخذًثت بصفت خاصت  ،وهزا ٌػخبر جلصحر مً حاهب اإلاششع الُمني ًجب غلُه جالفُه.
ً
وبىاء غلى ما جلذم اظخخلص أهه ًدم للمعتهلً الػذوٌ أو الشحىع غً الػلذ ألن اللىاهحن لم جىص صشاخت غلى
خم اإلاعتهلً بالػذوٌ أو الشحىع غً الػلذ والباخث ًىص ي اإلاششع الُمني بخػذًل جلً اللىاهحن والىص صشاخت غلى
خم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً ئبشام الػلذ ؤلالىترووي وخذد الخم في الػذوٌ في اإلاذة الضمىُت اإلادذدة لػُب ،أو جلف؛
ً
أظىة بالدششَػاث الػشبُت وغحرها.
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د  /عبده محمد
الضىيدي

أما اإلاششع اإلاصشي فلذ هصذ اإلاادة ( )20مً كاهىن الخجاسة ؤلالىترووي غلى أهه " مؼ غذم ؤلاخالٌ بأخيام الظمان
ً
اللاهىهُت والاجفاكُت ًجىص للمعتهلً أن ًفسخ الػلذ اإلابرم ئلىتروهُا مً حاهب اإلاعتهلً خالٌ الخمعت لػشش ًىما
الخالُت غلى جاسٍخ حعلُمه للعلػت ،أو مً جاسٍخ الخػاكذ غلى جلذًم الخذمت ورلً بذون الخاحت الى جلذًم أي
مبرساث"()1وٍالخظ غلى هزا الىص أن اإلاششع اإلاصشي في اإلاادة العابلت اظخخذم مصؼلح الفسخ الزي هى حضاء غذم
جىفُز الػلذ  ،وهى مخخلف غً خم الػذوٌ الزي ًثبذ للمعتهلً ختى ولى لم ًخل بالتزامه .لهزا هشي أن اإلاششع
اإلاصشي لم ًىفم في اظخخذام حػبحر الفسخ مً حاهب اإلاعتهلً ،ولىً اإلاششع اإلاصشي جذاسن الىلذ الزي وحه ئلُه
غلى هص اإلاادة العابلت مً مششوع كاهىن الخجاسة ؤلالىترووي ورلً بىطؼ هصىص خاصت لخماًت اإلاعتهلً
ؤلالىترووي ،وكذ خاوٌ اإلاششع اإلاصشي مً خالٌ اللاهىن الجذًذ وطؼ بػع اللىاغذ التي تهذف في مجمىغها ئلى
خماًت اإلاعتهلً مً خالٌ جيلُف اإلاىسد ببػع الالتزاماث؛ أهمها في هزا اإلاىكؼ خم اإلاعتهلً في الشحىع ،خُث هصذ
اإلاادة ( )17مً كاهىن خماًت اإلاعتهلً اإلاصشي غلى أهه " مؼ غذم ؤلاخالٌ بأًت طماهاث ،أو ششوغ كاهىهُت ،أو
ً
اجفاكُت أفظل للمعتهلً خالٌ أسبػت غشش ًىما مً حعلم أي ظلػت الخم في اظدبذالها أو اغادتها مؼ اظترداد كُمتها
 ،ورلً ئرا شاب العلػت غُب أو واهذ غحر مؼابلت للمىاصفاث أو الغشض الزي جم الخػاكذ غلُه مً أحلها  ،وٍلضم
اإلاىسد في هزه ألاخىاٌ – ً
بىاء غلى ػلب اإلاعتهلً – بابذاٌ العلػت أو اظخػادتها مؼ سد كُمتها دون أًت جيلفت
()2

ئطافُت"

وٍشي الباخث بأن هص اإلاادة العابلت مً اللاهىن الجذًذ اإلاصشي مشابهت الى خذ هبحر مؼ هص اإلاادة ( )15مً
كاهىن خماًت اإلاعتهلً الُمني والتي هصذ بأهه" ًلتزم اإلاضود بشد كُمت العلػت ،أو اظدبذالها باظخثىاء العلؼ اللابلت
للخلف العشَؼ  ،ئرا جبحن للمعتهلً خالٌ غششة أًام مً جاسٍخ ششائها غُب في العلػت"
أما اإلاششع الخىوس ي فلذ مىذ خم الػذوٌ للمعتهلىحن بمىحب هص الفصل ( )30مً كاهىن اإلابادالث والخجاسة
ؤلالىتروهُت غلى أهه" مؼ مشاغاة ملخظُاث الفصل ( )25مً هزا اللاهىن ً ،مىً للمعتهلً الػذوٌ غً الششاء في
()3

أحل غششة أًام غمل"

هما كشس الخىحُه ألاوسوبي في هص اإلاادة ( )1 /6مىه غلى أن " ول غلذ غً بػذ ًجب أن ًىص فُه غلى أخلُت
اإلاعتهلً في الػذوٌ خالٌ مذة ال جلل غً ظبػت أًام جبذأ مً جاسٍخ الاظخالم باليعبت للمىخجاث والعلؼ  ،أما باليعبت
()4

للخذماث فان مهلت العبػت أًام جبذأ مً جاسٍخ ئبشام الػلذ أو مً جاسٍخ هخابت اإلاىسد ؤلاكشاس الخؼي بزلً"

()1مشروع قانون التجارة اإللكرتونية ادلصري ادلشار اليها يف حممد أمني الرومي  ،التعاقد اإللكرتوين عرب األنرتنت  ،دار ادلطبوعات اجلامعية  ،اإلسكندرية
 ،ط2004 ،1م ،ص.152
()2قانون محاية ادلستهلك ادلصري اجلديد رقم ( )181لعام 2018م  ،ودلزيد من التفصيل أنظر ادلواد من  21 -17من نفس القانون.
( )3القانون التونسي رقم ( )83لعام 2000م ادلتعلق بادلبادالت والتجارة اإللكرتونية.
( )4التوجيو األورويب رقم  97 /7الصادر يف  20مايو 1997م.
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د  /عبده محمد
الضىيدي

ً
أما اإلاششع اللؼشي فلذ أشاس صشاخت غلى طشوسة ئغالم اإلاعتهلً فُما ئرا وان له خم الػذوٌ غً الػلذ ،
ورلً في هص اإلاادة ( )7 /55مً اللاهىن الخاص باإلاػامالث والخجاسة ؤلالىتروهُت بأهه " ًجب غلى ملذم الخذمت ئرا
ما حػلم الاجصاٌ ؤلالىترووي بؼلب ئبشام غلذ ري ػبُػت ججاسٍت ،وكبل أن ًخم جلذًم الؼلب بزلً ،أن ًلذم
ً
ً
()1
للمعتهلً بشيل واضح وشامل بُاها وامال بأخيام وششوغ الػلذ ،بما في رلً  -7أخلُت اإلاعتهلً بالغاء الؼلب"
أما اإلاششع اللبىاوي فلذ أولى أهمُت كصىي لخماًت اإلاعتهلً في مجاٌ الخػاكذ غً بػذ خُث أحاص للمعتهلً
خم الػذوٌ غً جىفُز الػلىد اإلابرمت غً بػذ ،الظُما منها الػلذ ؤلالىترووي خُث هصذ اإلاادة ( )55مً كاهىن
ً
ً
خماًت اإلاعتهلً اللبىاوي بأهه " خالفا ألي هص آخش ً ،جىص للمعتهلً ؛ الزي ًخػاكذ وفلا ألخيام هزا الفصل ؛
الػذوٌ غً كشاسه بششاء ظلػت أو اظدئجاسها ،أو الاظخفادة مً الخذمت ورلً خالٌ مهلت غششة أًام حعشي اغخباسا ئما
()2

مً جاسٍخ الخػاكذ  ،فُما ًخػلم بالخذماث أم مً جاسٍخ الدعلُم فُما ًخػلم بالعلػت "

وٍشي الباخث مً خالٌ هصىص الدششَػاث العابلت أن خم الػذوٌ غً الششاء لفائذة اإلاعتهلً ٌػذ مً أبشص
ؤلاطافاث التي كذمتها اللىاهحن الجذًذة لهزه الدششَػاث في مجاٌ الػلىد ؤلالىتروهُت وأن جلشٍش خم الػذوٌ غً
جىفُز الػلذ ؤلالىترووي أصبذ طشوسة ملخت وهدُجت خخمُت حعخىحب خماًت مإهذة جىفل له ئسادة خشة واغُت
جخصذي ألظالُب التروٍج الخذًثت.
الفرع الثاني :خصائص حم العدوٌ إلالىتروني :
جىحذ خصائص باسصة ًىفشد بها خم الػذوٌ غً ألاهظمت اإلاشابهت له غىذ ئبشام اإلاعتهلً للػلذ ؤلالىترووي
واإلاخمثلت في اكتراهه بالػلىد اإلابرمت غً بػذ الزي ٌػخبر اظخثىاء غً اللىة اإلالضمت للػلذ ،فهى خم رو صفت جلذًشٍت
وٍشجبؽ بالىظام الػام هزا ما ظِخم جىطُده باخخصاس في هزا الفشع غلى الىدى الخالي :
ً
أوال :اكتران حم العدوٌ بالعلىد املبرمت عن بعد :
للذ غشف غلذ البُؼ غً بػذ بأهه " ول جلىُت حعمذ للمعتهلً خاسج هؼاق ألاماهً اإلاػخادة لخللي الضبائً أن
ُ
ًىص ي غلى بظاغت أو أن ًؼلب جدلُم خذمت"

()3

ُ
فالػلذ ؤلالىترووي وفلا للخػشٍف العابم ٌػخبر مً كبل الخػاكذ بحن غائبحن وىن الؼشفحن اإلاخػاكذًً
ً ()4
مىفصالن غً بػظهما البػع؛ أي غىصش الغُاب الجعذي غً مجلغ الػلذ ًبلى كائما.
( )1القانون القطري رقم ( )16لعام 2010م اخلاص بادلعامالت والتجارة اإللكرتونية.
()2قانون محاية ادلستهلك اللبناين رقم ( )659لعام 2005م .
()3زىرية بن حجاز  ،مرجع سابق  ،ص ، 48من كتاب د .عمر خالد زريقات  ،عقود التجارة اإللكرتونية  ،دار احلامد  ،عمان األردن  ،ط، 1
2007م  ،ص.68،67
( )4زىرية بن حجاز ،مرجع سابق  ،ص.48
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د  /عبده محمد
الضىيدي

خم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً الخػاكذ ؤلالىترووي في الدششَؼ الُمني " دراصت ملارنت "

فاإلاعتهلً في هزا الىىع مً الخػامالث؛ لِغ لذًه ؤلامياهُت الفػلُت لُخدلم مً اإلاىخىج وٍلم بخصائص
الخذمت كبل ئبشام الػلذ ،فلذ أكشث له الدششَػاث اإلاىظمت لخماًت اإلاعتهلً طمان الػذوٌ ختى ال ًلضم بأًت ظلػت
()1

أو خذمت غحر مالئمت للغشض اإلاخصص لها.

وٍمىً اللىٌ ً
بىاء غلى رلً بأن اإلاعتهلً لِغ لذًه اللذسة غلى الخدلم والخذكُم في العلػت اإلاشتراه لزلً
ً
ً
ًمىً فسخ الػلذ مً حاهبه وخذه خالٌ خمعت غشش ًىما الخالُت لخاسٍخ الخػاكذ أو حعلمه العلػت وفلا إلاا أكشث
()2

غلُه الدششَػاث اإلاىظمت لخماًت اإلاعتهلً.

فدم الػذوٌ غً ئبشام الػلذ وىهه مً الػلىد اإلابرمت غً بػذ فاللاهىن الُمني أشاس الى رلً في هص اإلاادة
( )15كاهىن خماًت اإلاعتهلً الُمني بأهه " ًلتزم اإلاضود بشد كُمت العلػت أو اظدبذالها باظخثىاء العلؼ الاظتهالهُت
()3

اللابلت للخلف العشَؼ  ،ئرا جبحن للمعتهلً خالٌ غششة أًام مً جاسٍخ ششائها غُب في العلػت"

وهص اإلاادة العابلت ًلابل هص اإلاادة ( )17مً كاهىن خماًت اإلاعتهلً اإلاصشي والتي هصذ غلى أهه "
ً
للمعتهلً خالٌ أسبػت غشش ًىما مً حعلم أًت ظلػت الخم في اظدبذالها أو اغادتها مؼ اظترداد كُمتها  ،ورلً ئرا
()4

شاب العلػت غُب أو واهذ غحر مؼابلت للمىاصفاث أو الغشض التي جم الخػاكذ غلُه مً أحلها"

وٍمىً اللىٌ بأن اإلاحزة ألاظاظُت للخػاكذ ؤلالىترووي أهه ًخم بحن مخػاكذًً ال ًجمػهما مجلغ غلذ خلُلي؛
خُث ًخم الخػاكذ غً بػذ بىظائل الاجصاٌ الخذًثت ،وبالخالي فهى مً ػائفت الػلىد اإلابرمت غً بػذ ،فُجمػهما
ُ
()5
مجلغ غلذ خىمي افتراض ي وبزلً ًيىن غلذا فىسٍا.
ً
ثانيا  :حم العدوٌ اصخثناء على مبدأ اللىة امللسمت للعلد :بمىحب اللىة اإلالضمت للػلذ فان الػلذ ششَػت
ً
اإلاخػاكذًً ال ًجىص هلظه أو حػذًله ئال باجفاق ألاػشاف أي أن هال مً ػشفي الخػاكذ ال ٌعخؼُؼ أن ًشحؼ غىه  ،فمتى
ً
جم الخلاء ؤلاًجاب باللبىٌ أبشم الػلذ  ،لىً هظشا ليىن اإلاعتهلً لِغ لذًه ؤلامياهُت الفػلُت إلاػاًىت العلػت وؤلاإلاام
بخصائص الخذمت كبل ئبشام الػلذ وىن الخػاكذ ًخم غً بػذ فاهه ًجب أن ًخمخؼ بدم الػذوٌ بػذ ئبشامه مما ٌػني
()6

أن اإلاعتهلً خىٌ له خم هلع الػلذ بػذ اوػلاده باإلسادة اإلاىفشدة.

()1بوزيري سامية  ،مرجع سابق  ،ص ، 15من كتاب د .حممد حسني منصور  ،ادلسئولية اإللكرتونية  ،ادلعامالت اإللكرتونية  ،دار اجلامعة اجلديدة ،
مصر 2009 ،م ،ص ،125ونظر بلعيد ديهيو ولعناين حكيمة  ،مرجع سابق  ،ص.28،27
()2زىرية بن حجاز  ،مرجع  ،سابق ص.48
()3قانون محاية ادلستهلك اليمين رقم ( )46لعام 2008م.
()4القانون اجلديد حلماية ادلستهلك ادلصري رقم ( )181لعام 2018م.
()5د .معزوزة دليلة  ،مرجع سابق  ،ص.9،8
()6زىرية بن حجاز  ،مرجع سابق  ،ص ، 49،48ونظر أيضاً بو يزري سامية  ،مرجع سابق .16،15 ،
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د  /عبده محمد
الضىيدي

وٍمىً اللىٌ بأن بػع الدششَػاث الخذًثت خشصذ غلى خماًت اإلاعتهلً ؤلالىترووي في الػلىد التي جبرم
ً
بالىظائل ؤلالىتروهُت فلشسث له خم الػذوٌ بػذ ئبشام الػلذ؛ أي بػذ صذوس كبىٌ باث مً اإلاعتهلً  ،خالفا إلابذأ
اللىة اإلالضمت للػلذ فهى كاغذة مً اللىاغذ الػامت ورلً بمىحب هصىص أغلب اللىاهحن ومنها اللاهىن الُمني خُث
هصذ اإلاادة ( )138مً اللاهىن اإلاذوي الُمني بأهه " الػلذ ئًجاب مً أخذ اإلاخػاكذًً ًخػلم به كبىٌ مً آلاخش ،أو ما
ًذٌ غليهما غلى وحه ًترجب أزشه في اإلاػلىد غلُه" اإلادل" وٍترجب غلى الػلذ التزام ول مً اإلاخػاكذًً بما وحب به
لآلخش"

()1

ً
ثالثا  :حم العدوٌ ذو صفت جلدًريت:
أكشث أغلب الدششَػاث طمان الػذوٌ غلى ئمياهُت اظخػماله مً كبل اإلاعتهلً وخذه  ،فان شاء أجمه وئن
شاء غذٌ غىه  ،مادامذ مذة هزا الظمان ظاسٍت  ،وبذون أن ٌػلل أو ًزهش أظباب غذوله ،وهى ما ًذٌ غلى أن هزا
ألامش مترون إلاؼلم ئسادة اإلاعتهلً وجلذًشه الصخي ي وال سكابت لللظاء غلى رلً.

()2

وكذ مىدذ الدششَػاث للمعتهلً ؤلالىترووي وخذه ئمياهُت اظخػماٌ خم الػذوٌ فجػلخه سخصت جلذًشٍت
ممىىخت للمعتهلً ؤلالىترووي ورلً ألن مذة الظمان ظاسٍت وبذون رهش أي ظبب مً أظباب غذولت دون اللجىء الى
()3

سكابت اللظاء غلى رلً.

والخم في الػذوٌ غً الػلذ وفم كاهىن الاظتهالن الفشوس ي ًدعم بالصفت الخلذًشٍت ،فهى خم ئسادي مدع
ً
ً
ًترن جلذًشه ليامل ئسادة اإلاعتهلً وفلا للظىابؽ اللاهىهُت ،وهى خم ًمغ باللىة اإلالضمت للػلذ وَشيل خشوحا غلى
()4

هزا اإلابذأ.

والبػع ًشي أن الػلذ ؤلالىترووي اإلاخظمً خم اإلاعتهلً في الػذوٌ هى غلذ غحر الصم  ،فهى ٌػخبر في الىاكؼ
ً
ً
ً
ً
غلذا هافزا الوػلاده صخُدا مىخجا آلزاسه اللاهىهُت  ،ولىىه ًخظمً خم الػذوٌ إلاصلخت اإلاعتهلً فِعخؼُؼ الػذوٌ
ً
()5
غىه وفلا لىظشٍت الػلذ غحر الالصم ألخذ ػشفُه.
وهزا ما هصذ غلُه اإلاادة ()145مً اللاهىن اإلاذوي الُمني " بأن الػلذ غحر الالصم هى الزي ًجىص ليل مً ػشفُه أو
()6

أخذهما الشحىع فُه باسادجه اإلاىفشدة

( )1القانون ادلدين اليمين رقم ( )14لعام 2002م.
()2بويزري سامية  ،مرجع سابق  ،ص.16
()3بلعيد ديبهيو ولعناين حكيمة  ،مرجع سابق  ،ص.16
()4د .خالد ممدوح إبراىيم  ،مرجع سابق  ،ص.352
()5ادلرجع السابق  ،ص.353
()6القانون ادلدين اليمين رقم ( )14لعام 2002م.
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د  /عبده محمد
الضىيدي

ً
رابعا  :حم العدوٌ مرجبط بالنظام العام :
وٍلصذ بزلً الا أهه يهذف الى خماًت الشطائُت التي حػذ مً أهم أسوان الػلذ  ،فػلى هزا ألاظاط ال ًجىص للمشتري
أن ًدىاصٌ غً خله في الػذوٌ غً جىفُز الػلذ ؤلالىترووي ،فلهزا ٌػخبر خم اإلاعتهلً ؤلالىترووي في الػذوٌ مً
()1

الىظام الػام.

وخم اإلاعتهلً في الػذوٌ في مثل هزا الىىع مً البُىع ٌػخبر مً الىظام الػام ،ليىهه يهذف الى خماًت
الشطائُت التي حػخبر الشهً ألاظاس ي مً أسوان الػلذ  ،بدُث ال ًجىص الجزوٌ غىه أو الاجفاق أي ؤلاغفاء مىه ليىن
ً
الهذف مىه خماًت اإلاشتري بأن ال ًلضم بأي ظلػت كذ ال ًشاها مالئمت  ،هما ًلؼ باػال ول اجفاق أو بىذ كذ ًخظمىه
()2

الػلذ ؤلالىترووي ًدشمه مً مماسظخه لهزا الخم.

املطلب الثاني :ألاحيام اللانىنيت لخم املضتهلً في العدوٌ
ئن خم الػذوٌ أو الشحىع لِغ حض ًاء وئهما خم مجشد فهى خم خالص وَعخخذمه اإلاعتهلً طمً طىابؽ
حششَػُت خاصت وهزا ما ًمحز خم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً الػلذ ؤلالىترووي ،فدم الػذوٌ ال ًمىذ في حمُؼ أهىاع
الػلىد الاظتهالهُت ،خُث جمحز الدششَػاث بحن مىذ هزا الخم إلاعتهلً سأي وكبع اإلابُؼ  ،وإلاعتهلً أبشم أهىاع أخشي
مً الػلىد الاظتهالهُت في الػلىد اإلابرمت غً بػذ ،التي لم ًشي اإلابُؼ لخحن كبظه ،ومىذ هزا الخم للمعتهلً ًلىم
غلى أظاط الىظش ئلى ول ما ًدُؽ بابشام الػلذ  ،وهزا ما ظىىضخه في هزا اإلاؼلب والزي ظىلعمه ئلى فشغحن
هىضح في الفشع ألاوٌ ألاظاط اللاهىوي لخم الػذوٌ وظىىضح في الفشع الثاوي ششوغ الخم في الػذوٌ ورلً غلى
الىدى آلاحي:
الفرع ألاوٌ :ألاصاش اللانىني لخم العدوٌ
أخخلف فلهاء اللاهىن في جدذًذ ألاظاط اللاهىوي للخم في الػذوٌ ئلى زالزت اججاهاث سئِعُت وهي غلى الىدى الخالي:
الاججاه ألاوٌ  :ألاظاط لهزا الخم بأهه خم في الخُاس.
الاججاه الثاوي  :ألاظاط لهزا الخم بأهه سخصت.

()1بلعيد ديهيو والعناين حكيمو  ،مرجع سابق  ،ص.28
()2زىرية بن حجاز  ،مرجع سابق  ،ص ،49من كتاب د .عمر خالد زريقات  ،عقود التجارة اإللكرتونية عقد البيع عرب األنرتنت  ،دار العلم للنشر
والتوزيع  ،األردن ،ط2007 ، 1م ،ص362
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د  /عبده محمد
الضىيدي

الاججاه الثالث :ألاظاط لهزا الخم أهه مىىت كاهىهُت.
وظىف هىضح باخخصاس ول اججاه مً هزه الاججاهاث غلى الىدى آلاحي:
الاججاه ألاوٌ :أن حم العدوٌ حم في الخيار :

ً
اجفم أهصاس هزا الاججاه غلى أن خم خُاس الػذوٌ ٌػذ خلا بىصفه جصشفا كاهىهُا باسادة مىفشدة ٌػبر غلى
هلع الػلذ  ،غحر أن الفلهاء اخخلفىا فُما ئرا وان هزا الخم شخصُا أم غُيُا؟ولئلحابت غلى هزا الدعاؤٌ هىضح
بأن أهصاس هزا الاججاه اهلعمىا في جدذًذهم للؼبُػت اللاهىهُت لهزا الخم ئلى اججاهحن ألاوٌ :أن خُاس الػذوٌ خم
شخي ي والاججاه الثاويً :شي بأهه خم غُني.
ألاوٌ :خيار العدوٌ حم شخص ي:
ًشي أصخاب هزا الاججاه بأن خُاس خم الػذوٌ ًىذسج طمً ػائفت الخلىق الصخصُت فهى ًىذسج طمً
ً
ػائفت الخلىق الصخصُت ،فهىا ًخيىن مً ظلؼت ًملىها اإلاعتهلً جخىٌ له خلا جىفُز الػلذ أو هلظه والخدلل مىه
باسادجه اإلاىفشدة  ،وهزه العلؼت ًماسظها طذ غشٍمه اإلاخػاكذ مػه أال وهى اإلادترف  ،ومً زم جيىن غىاصش وحىهش
()1

الخم الصخي ي كذ اهخملذ في خُاس الػذوٌ.

غحر أن هزا الاججاه حػشض لالهخلاد غلى أظاط أن اإلاخػاكذ الزي ًماسط في مىاحهخه هزا الخُاس ال ًلؼ غلُه
أي ئلتزام بأداء دوس ما  ،ومً زم ال ًيىن للخم الصخي ي اإلاذعى به ال مدل وال مىطىع)2(.هما أن اإلاعتهلً الزي ًثبذ
له خُاس الػذوٌ ال ًملً العلؼاث التي جثبذ للذائً ججاه اإلاذًً في الخم الصخي ي  ،فاإلاعتهلً الزي جلشس له خُاس
الػذوٌ
ً
ً
ال ٌعخؼُؼ مؼالبت اإلادترف بأي دوس ظىاء وان ظلبُا أو ئًجابُا  ،بل ول ما ًخىٌ له ئما جىفُز الػلذ
()3

وئمظائه أو هلظه والخدلل مىه  ،ومً زم فال وحىد للخم الصخي ي في خُاس الػذوٌ.
الثاني :خيار العدوٌ حم عيني :

وأصخاب هزا الاججاه جذاسوىا الىلذ الزي وحه لالججاه ألاوٌ خُث رهبىا الى أن خُاس الػذوٌ هى خم غُني ،
ًخىٌ لصاخبه ظلؼت غلى ش يء ً ،خظؼ بملخظاها هزا الص يء لصاخب الخم بشيل ًمىىه مً جمخػه به ،

()1بو يزري سامية  ،مرجع سابق  ،ص ، 49من كتاب د .عمر حممد عبد الباقي  ،مرجع سابق  ،ص.770
()2ادلرجع السابق ،ص770،49
()3بويزري سامية  ،مرجع سابق  ،ص ، 49من كتاب د .موفق محاد عبد  ،احلماية ادلدنية للمستهلك يف التجارة اإللكرتونية  ،منشورات زين احلقوقية ،
مصر  ،ط2011 ، 1م  ،ص.218
مجلت العلىم الضياصيت و اللانىن  .العدد ،52مج ، - 4نىفمبر/حشرين الثاني  - 5050عدد خاص  -املرهس الدًملراطي العربي  .برلين املانيا

91

خم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً الخػاكذ ؤلالىترووي في الدششَؼ الُمني " دراصت ملارنت "

د  /عبده محمد
الضىيدي

ً
والاخخجاج به غلى اليافت )1(.هما ًظُف أصخاب هزا الاججاه أن اكتراب خُاس الػذوٌ مً الخم الػُني وان جأظِعا
غلى أن هزا الخُاس ًلؼ غلى غحن مػُىه  ،وٍمىذ اإلاعتهلً ظلؼت الخدلل مً الػلذ غلى هدى ٌشيل ظلؼت مباششة
()2

غلى الص يء مدل الػلذ.

وٍشي اججاه فلهي آخش بأن خُاس الػذوٌ خم مً خلىق الخُاس  ،وهزه الخلىق ال ًمىً أن جيىن ئال خلىق
شخصُت أو غُيُت  ،فالخم الصخي ي غباسة غً غالكت بحن شخصحن ًلتزم بملخظاه أخذهما في مىاحهت آلاخش بأداء
غمل أو امخىاع غً غمل فالذائً في الخم الصخي ي ًخػامل مؼ مذًىه وٍماسط في مىاحهخه مباششة  ،وليي ٌعخىفي
()3

الذائً خله البذ مً جذخل اإلاذًً.

الاججاه الثاني :حم العدوٌ رخصت:
ً
ً
ئرا وان خُاس الػذوٌ لِغ خلا وال خلا غُيُا؛ ألهه ال ًخىٌ صاخبه العلؼاث التي ًمىدها أي مً الخلحن ،
رلً مما أدي الى حعاؤٌ خىٌ مذي ئمياهُت جىُف خُاس الػذوٌ غً جىفُز الػلذ البرم غً بػذ غلى أهه سخصت وهزه
ً
الشخصت حعخػمل للخشٍاث الػامت  ،وحعخخذم الشخصت أخُاها مشادفت للخشٍت  ،واإلالصىد منها هىا خشٍت الخػاكذ ،
وخشٍت الخملً  ،فالشخصت وظُلت كاهىهُت ٌعخؼُؼ بها الصخص ئخذار آزاس كاهىهُت هما هى الخاٌ غلُه في خم
الػذوٌ ،لىً سغم الدشابه الىبحر بحن الشخصت والػذوٌ ال ًمىً اغخباس الدشابه هبحر بحن الشخصت ،أو الخشٍت ألهه ئرا
أخخاس الصخص الخػاكذ مؼ آخش وان للؼشف اإلالابل الخػاكذ وغذم الامخثاٌ لشغبت الؼشف ألاوٌ فليليهما الخشٍت في
الخػاكذ  ،فالشخصت ال حػبر غً خُاس الشحىع باإلاػنى الذكُم فهي ال ًخمخؼ بها اإلاخػاكذ فلؽ ،بل جثبذ لجمُؼ الىاط
غلى خذ ظىاء والخشٍت ال جلخصش غلى شخص ،أو أشخاص مػُىحن بل جثبذ لجمُؼ الىاط غلى خذ ظىاء هدشٍت
()4

الػمل وخشٍت الخىلل.

الاججاه الثالث  :حم العدوٌ مىنت كانىنيت :
وأصخاب هزا الاججاه رهبىا ئلى اللىٌ باغخباس خُاس الػذوٌ ًمثل مجزلت وظؼى بحن الخم بمػىاه الذكُم والخشٍت وىهه
ٌػذ ٌمىىت كاهىهُت للذسة صاخبها غلى ئخذار آزش كاهىوي باسادجه اإلاىفشدة والزي ًيىن خُاس الػذوٌ مً أهم جؼبُلاجه
ً
()5
وخم ئسادي مدع ًترن أمش جلذًشه ليامل ئسادة اإلاعتهلً وفلا لظىابؽ كاهىهُت.

( )1د .عبداهلل عبداهلل العلفي  ،مرجع سابق  ،ص.32،31
( )2بو يزري سامية  ،مرجع سابق  ،ص ،49من كتاب د .عمر حممد عبد الباقي  ،مرجع سابق  ،ص.771
( )3د .خالد ممدوح إبراىيم  ،مرجع سابق  ،ص.352،351
()4بلعيد ديهيو ولعناين حكيمة  ،مرجع سابق  ،ص ، 32،31ونظر بو يزري سامية  ،مرجع سابق  ،ص ، 50ونظر أيضاً زىرية بن حجاز  ،مرجع
سابق  ،ص.76
( )5د .خالد ممدوح إبراىيم  ،مرجع سابق  ،ص.352،351
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د  /عبده محمد
الضىيدي

ً
ورهب أصخاب هزا الاججاه أًظا الى اللىٌ بأن خُاس الػذوٌ ًخىٌ لصاخبه أهثر مً سخصت وأدوى مً الخم  ،وهى
ً
ما ًيخمي الى ػائفت مً الخلىق التي ظهشث خذًثا حعمى باإلاىىت اللاهىهُت أو الخم ؤلاسادي اإلادع وَػشف الفله
()1

اللاهىوي اإلاىىت غلى أنها " كذسة الصخص غلى ئخذار آزاس كاهىهُت باسادجه اإلاىفشدة  ،ورلً وفم وطؼ كاهىوي خاص

وٍشي الفلهاء بأن الاججاه الثالث هى الشاجح وألاكشب الى الصىاب الغخباس خُاس الػذوٌ غً جىفُز الخػاكذ اإلابرم غً
بػذ مجشد خم ئسادي مدع أو هى مىىت كاهىهُت ً ،خخلف مظمىنها غً مظمىن الخلىق الػادًت هما جخمحز بها مً
كذسة صاخبها غلى ئخذار أزش كاهىوي خاص باسادجه اإلاىفشدة دون جىكف رلً غلى ئسادة شخص آخش  ،فهي ئرن مىىت
حىهشها ظلؼت الخدىم في مصحر الػلذ الزي جلشس هزا الخُاس بشأهه  ،وبمػنى آخش جيىن الصالخُت اإلامىىخت
للمعتهلً بمىحب اإلاىىت اللاهىهُت مً خُث أنها جإزش وحغحر اإلاشهض اللاهىوي للغحر مً دون جذخله  ،وباظخػماٌ
ً
اإلاعتهلً للمىىت ًمىً له ئوشاء سابؼت كاهىهُتأو ًىعب خلا أو ٌغحر خلىق أو سوابؽ كاهىهُت أو ًىهي غالكت كاهىهُت
()2

مىحىدة.

والاججاه الثالث أًذه الفلهاء وٍإٍذه الباخث؛ ألن الػلذ ؤلالىترووي اإلاخظمً خم اإلاعتهلً بالػذوٌ هى غلذ غحر الصم
اظدىادا الى هظشٍت الخُاساث في الفله ؤلاظالمي وهزلً اللاهىن اإلاذوي الُمني ألهه مىافم للفله ؤلاظالمي ئر ٌػخبر
ً
ً
ً
ً
ً
الػلذ غحر الالصم غلذا هافزا وصخُدا ومىخجا آلزاسه اللاهىهُت ئال أن اإلاعتهلً له خم الػذوٌ غىه وفلا لىظشٍت الػلذ
غحر الالصم .لزلً حاءث أخيام الششَػت ؤلاظالمُت بمػالجت ساكُت لشطا اإلاخػاكذ وطمان ئسادة معدىحرة له  ،ورلً مً
خالٌ هظشٍت الخُاساث التي أشتهش بها الفله ؤلاظالمي  ،التي لها الخم في ئغؼاء اإلاخػاكذ خم فسخ الػلذ في الػذًذ مً
الخاالث والظشوف وهزا ما أًذه اللاهىن اإلاذوي الُمني في اإلاادة ( )145والزي غشفذ الػلذ غحر الالصم بأهه " هى الزي
ًجىص ليل مً ػشفُه أو أخذهما الشحىع فُه باسادجه اإلاىفشدة  ،والىوالت" وهزلً اإلاادة ( )232والتي هصذ بأهه " ًيىن
()3

الفسخ أو ئحاصة الػلذ باللىٌ أو بالفػل الذاٌ غلُه ممً له الخُاس وٍفسخ الػلذ باخخُاس الفسخ في مذة الخُاس.

الفرع الثاني :شروط الخم في العدوٌ :الخم في الػذوٌ غً الػلذ ٌػذ اظخثىاء غلى مبذأ اللىة اإلالضمت للػلذ
ً
ً
ً
وكاغذة الػلذ ششَػت اإلاخػاكذًً هما بِىا ظابلا  ،ئال أن هزا الخم ال ٌػخبر خلا مؼللا وئهما إلاماسظت هزا الخم البذ
مً جىافش ششوغ وظىبُنها بدعب آلاحي :

( )1المرجع السابق ،ص.253

()2د .خالد ممدوح إبراىيم  ،مرجع سابق  ،ص ، 352ونظر بو يزري سامية  ،مرجع سابق  ،ص ،51ونظر أيضاً إبلعيد ديهيو ولعناين حكيمة  ،مرجع
سابق .32 ،
( )3القانون ادلدين اليمين رقم ( )14لعام 2002م.
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ً
أوال  :اصخخدام حم العدوٌ خالٌ فترة زمنيت محددة :
ئن جدذًذ خم الػذوٌ خالٌ فترة مدذدة ًدافظ غلى اظخلشاس اإلاػامالث ختى ال ًظل اإلاىخج أو البائؼ أو ملذم
ً
الخذمت مهذدا في أي لخظت بالشحىع غً الػلذ ،فػلى اإلاعتهلً أن ًماسط هزا الخم خالٌ فترة صمىُت مدذدة ئال أن
ً
()1
الدششَػاث التي هصذ صشاخت غلى هزا الخم جباًيذ خىٌ جدذًذ هزه اإلاذة.
فُبذوا بذيهُا أن ًدذد اإلاششع مهلت مماسظت هزا الخم وئال ظلؽ هزا الخم اإلاششع الُمني لم ًخؼشق في
كاهىن خماًت اإلاعتهلً الى جدذًذ بذاًت ظشٍان مهلت الخم في الػذوٌ غً غلذ البُؼ باليعبت للخذماث اإلاػُبت أو
الىاكصت فلذ هصذ اإلاادة ( )15مىه بأهه " ًلتزم اإلاضود بشد كُمت العلػت أو اظدبذالها باظخثىاء العلؼ الاظتهالهُت
()2

اللابلت للخلف العشَؼ ،ئرا جبحن للمعتهلً خالٌ غششة أًام مً جاسٍخ ششائها غُب في العلػت"

ً
أما اإلاششع اإلاصشي فلذ هصذ اإلاادة ( )17مً اللاهىن الجذًذ غلى أهه " للمعتهلً خالٌ أسبػت غشش ًىما مً
حعلُم أي ظلػت الخم في اظدبذالها أو ئغادتها مؼ اظترداد كُمتها  ،ورلً ئرا شاب العلػت غُب أو واهذ غحر مؼابلت
()3

للمىاصفاث أو الغشض الزي جم الخػاكذ غلُه مً أحلها"

أما اإلاششع الخىوس ي فلذ هصذ غلُه في الفصل ( )30مً كاهىن اإلابادالث الخجاسٍت ؤلالىتروهُت غلى أهه " مؼ
مشاغاة ملخظُاث الفصل ( )25مً هزا اللاهىن ً ،مىً للمعتهلً الػذوٌ غً الششاء في أحل غششة أًام غمل ،
ً
()4
جدعب باليعبت للبظائؼ بذءا مً جاسٍخ حعلمها مً كبله"
أما الخىحُه ألاوسبي في اإلاادة ( )6مىه أغؼى للمعتهلً الخم بالػذوٌ في الػلىد اإلابرمت غً بػذ خالٌ مذة ال
جلل غً ظبػت أًام جبذأ مً جاسٍخ اظخالم العلػت ،أما الخذماث مً جاسٍخ ئبشام الػلذ أومً جاسٍخ هخابت اإلاىسد ؤلاكشاس
الخؼي  ،وفي خالت جخلفه غً ئسظاٌ ئكشاس مىخىب ًخظمً الػىاصش الشئِعُت للػلذ جصل هزه اإلاذة ئلى زالزت
()5

أشهش.

أما اإلاششع الفلعؼُني فلذ هصذ اإلاادة ( )55مً مششوع كاهىن اإلابادالث والخجاسة ؤلالىتروهُت بأهه " ًمىً
()6

للمعتهلً الػذوٌ غً الششاء خالٌ غششة أًام جددعب مً جاسٍخ ئبشام الػلذ باليعبت لخلذًم خذمت"

()1د .سهى حيي الصباحني  ،حق العدول عن العقد اإللكرتوين يف القانون األردين والقوانني ادلقارنة  ،حبث منشور يف جملة جامعة ادللكة أروى  ،األردن
2012 ،م  ،ص.13
()2قانون محاية ادلستهلك اليمين اجلديد رقم ( )46لعام 2008م.
()3قانون محاية ادلستهلك ادلصري اجلديد رقم ( )181لعام 2018م.
( )4قانون ادلبادالت التجارية اإللكرتونية التونسي رقم ( )83لعام 2000م.
( )5د .خالد ممدوح إبراىيم  ،مرجع سابق  ،ص.349،348
()6مشروع قانون ادلبادالت والتجارة اإللكرتونية الفلسطيين رقم بدون لعام 2003م.
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أما اإلاششع اللبىاوي فلذ هصذ اإلاادة ( )55مً كاهىن خماًت اإلاعتهلً اللبىاوي بأهه " ًجىص للمعتهلً الػذوٌ
ً
()1
غً كشاسه بششاء  ....ورلً خالٌ غششة أًام  ...حعشي اغخباسا ...مً جاسٍخ الدعلُم فُما ًخػلم بالعلػت"
وٍمىً اللىٌ بأن الدششَػاث اجفلذ غلى مىذ اإلاعتهلً مذة مػُىت إلهماٌ خله في الػذوٌ  ،ئال أنها لم جخفم
غلى جدذًذ جلً اإلاذة  ،فهي جخخلف مً كاهىن آلخش وهزا الاخخالف ٌػىد الى جلذًش اإلاششع الىػني ليل دولت .
فاإلاششع الُمني اهخفى بخدذًذ غششة أًام مً جاسٍخ ششاء العلػت ئرا جبحن أن هىان غُب فيها  ،أما اإلاششع
اإلاصشي فلذ مىذ اإلاعتهلً مذة (ً )14ىم مً جاسٍخ حعلم العاغت وله خم الػذوٌ خالٌ اإلاذة اإلادذدة  ،أما اإلاششع
الخىوس ي فلذ مىذ اإلاعتهلً مذة غششة أًام للػذوٌ غً الػلذ  ،وهزلً الخىحُه ألاوسوبي أغؼى اإلاعتهلً الخم في
الػذوٌ إلاذة ظبػت أًام وكذ جصل هزه اإلاذة الى زالزت أشهش  ،أما اإلاششع الفلعؼُني فلذ مىذ اإلاعتهلً مذة غششة
ً
أًام أًظا  ،وهزلً اإلاششع اللبىاوي أغؼى اإلاعتهلً الػذوٌ غً كشاسه إلاذة غششة أًام أًظا.
وججذس ؤلاشاسة ئلى أن الدششَػاث التي أكشث خم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً جىفُز الخػاكذ ؤلالىترووي لم جدذد
الؼشف الزي ًلؼ غلُه غبء ئزباث وكىع الدعلُم  ،والزي بملخظاه ًبذأ ظشٍان مهلت الػذوٌ  ،غحر أهه ال ماوؼ مً
جؼبُم اللىاغذ الػامت في ئزباث ما ًخص هزه اإلاعألت فالبائؼ ؤلالىترووي في خالت جمعىه بفىاث اإلاهلت اإلادذدة
()2

إلهماٌ خم الػذوٌ هى الزي ًخدمل غبء ئزباث رلً.

ثانيا  :أال ًىىن العلد املبرم مع املضتهلً من العلىد املضخثناة من نطاق الخم في الرجىع:
ججذس ؤلاشاسة الى أن بػع الدششَػاث والتي هصذ في كىاهُنها بدماًت خم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً الػلذ ومً
هزه اللىاهحن كاهىن خماًت اإلاعتهلً الُمني والزي هصذ اإلاادة ( )15مىه بأهه " ًلتزم اإلاضود بشد كُمت العلػت أو
()3

اظدبذالها؛ ئرا جبحن للمعتهلً خالٌ غششة أًام مً جاسٍخ ششائها غُب في العلػت"

فاإلاادة العابلت جبحن غلى أهه ًلتزم البائؼ أو مضود العلػت بشد كُمتها أو اظدبذالها خالٌ غششة أًام ئرا جبحن للمعتهلً
غُب في العلػت فهىا الششغ ئرا وان ًىحذ غُب في العلػت فُجىص سدها وأخز كُمتها مً اإلاضود أو البائؼ ،أما ئرا لم
ًىحذ غُب في هزه العلػت فال ًدم للمعتهلً سدها وٍىفز الػلذ فاشتراغ وحىد الػُب طشوسي في ئسحاع العلػت
للمضود.

()1القانون اللبناين رقم ( )659لعام 2005م بشأن محاية ادلستهلك اللبناين.
()2بو يزري سامية  ،مرجع سابق  ،ص ، 67من كتاب د .حممد حسني قاسم  ،التعاقد عن بعد  ،قراءة حتليلية يف التجربة الفرنسية مع إشارة لقواعد
القانون األردين ،بدون تاريخ طبعة ،دار اجلامعة اجلديدة مصر  ،بدون دار نشر  ،ص.63
()3قانون محاية ادلستهلك اليمين اجلديد رقم ( )46لعام 2008م.
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أما اإلاششع اإلاصشي في هص اإلاادة ( )17واإلاادة ( )25مً كاهىن خماًت اإلاعتهلً الجذًذ فاهه ًدم للمعتهلً الشحىع
غً غلذ البُؼ الىاسد غلى ئخذي العلؼ أو الخذماث  ،غحر أن خم اإلاعتهلً في الػذوٌ مششوغ بظشوسة أن جيىن
العلػت مػُبت أو غحر مؼابلت للمىاصفاث فىصذ اإلاادة ( )17مً اللاهىن غلى أهه " مؼ غذم ؤلاخالٌ بأًت طماهاث أو
ً
ششوغ كاهىهُت أو ئجفاكُت أفظل للمعتهلً خالٌ أسبػت غشش ًىما مً حعلُم أًت ظلػت الخم في اظدبذالها وئغادتها
مؼ اظترداد كُمتها  ،ورلً ئرا شاب العلػت غُب أو واهذ غحر مؼابلت للمىاصفاث أو الغشض الزي جم الخػاكذ غليها
()1

مً أحله"

وهزلً ئرا واهذ الخذمت مػُبت أو هاكصت فُدم للمعتهلً الػذوٌ غً الػلذ فلذ هصذ اإلاادة ( )25مً اللاهىن
بأهه " ًلتزم ول ملذم خذمت باغادة ملابلها أو ملابل ما ًجحز الىلص فيها أو ئغادة جلذًمها الى اإلاعتهلً ورلً في خالت
ً
وحىد غُب أو هلص فيها وفلا لؼبُػت الخذمت وششوغ الخػاكذ غليها والػشف الخجاسي  ،وٍداٌ أي خالف خىٌ
ً
ً
()2
ؤلاخالٌ بالخذمت الى الجهاص لُصذس كشاسا ملضما في شاهه"
أما اإلاششع الخىوس ي فلذ أوسد في الفصل ( )30بأهه " ًدم للمعتهلً اإلاخػاكذ غً بػذ الػذوٌ غً غلذ البُؼ الزي
()3

أبشمه مؼ جاحش  ،ئرا وان مدل الخػاكذ بُؼ ظلػت أو وان مدله أداء خذمت مػُىت"

وٍمىً اللىٌ بأن هص اإلاادة العابلت ًلشس خم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً غلذ البُؼ دون ئبذاء أي ظبب  ،فال ٌشترغ
أن جيىن العلػت مػُبت أو غحر مؼابلت للمىاصفاث هما أوسداه كاهىن خماًت اإلاعتهلً الُمني واإلاصشي واللزان اشترػا
طشوسة أن جيىن العلػت مػُبت أو غحر مؼابلت للمىاصفاث أو للغشض الزي جم الخػاكذ غليها مً أحله.
هما ججذس ؤلاشاسة الى أن اللاهىن الخىوس ي ٌعدبػذ مً هؼاق الخم في الػذوٌ بػع أهىاع البُىع ،أو بمػنى أصح ال
ًمىً للمعتهلً الػذوٌ غً الػلذ مً خالٌ هص الفصل ( )32الزي هص غلى ما ًلي :
" باظخثىاء خاالث الػُىب الظاهشة أو الخفُت  ،فاهه ال ًمىً للمعتهلً الػذوٌ غً الششاء في الخاالث ألاجُت(:)4

()1قانون محاية ادلستهلك ادلصري اجلديد رقم ( )181لعام 2018م.
()2قانون محاية ادلستهلك ادلصري اجلديد رقم ( )181لعام 2018م.
( )4قانون ادلبادالت والتجارة اإللكرتونية التونسي رقم ( )83لعام 2000م.
( )4قانون ادلبادالت والتجارة اإللكرتونية التونسي رقم ( )83لعام 2000م  ،بتصرف من كتاب د .مأمون الشر عيب  ،مرجع سابق  ،من ص-448
.451
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الضىيدي

-1غىذما ًؼلب اإلاعتهلً جىفحر الخذمت كبل اهتهاء أحل الػذوٌ غً الششاء وٍىفش البائؼ رلً مثل الخاحش الزي ًلذم
ً
خذماث مً خالٌ ألاهترهذ هأن ٌػشض مىكػا ججاسٍا لبُؼ جزاهش ػحران أو خذماث العُاخت فان ػلب اإلاعتهلً جىفحر
الخذمت كبل اهتهاء ألاحل اإلادذد إلاماسظت الخم في الػذوٌ  ،وكُام البائؼ الخاحش بتزوٍذ اإلاعتهلً بهزه الخذمت كبل
اهتهاء هزه اإلاذة ًيخهي خم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً الػلذ في اإلاذة اإلاخبلُت والهذف مً وساء رلً هى جفادي أن ًبذأ
اإلاعتهلً في الاظخفادة مً الخذمت اإلالذمت له ،زم ٌػذٌ بػذ رلً غً الػلذ مما ًلخم الظشس ببائؼ الخذماث غبر
ألاهترهذ.
-2ئرا جم جضوٍذ اإلاعتهلً بمىخجاث راث خصىصُت مػُىت به أو باإلاؼابلت الصخصُت أوال ًمىً ئغادة ئسظالها
أو كابلت للخلف أو الهالن الهتهاء مذة صالخُتها  ،مثل أن ًخم الخػاكذ مً خالٌ ألاهترهذ مؼ أخذ اإلاىاكؼ الخجاسٍت غلى
ججهحز فعخان صفاف لػشوظت مػُىت  ،وجشظل اإلاىاصفاث اإلاؼلىبت الى هزا اإلاىكؼ  ،ومً اإلاخصىس أن ًشحؼ الصخص
اإلاشتري اإلاخػاكذ مؼ هزا اإلاىكؼ بػذ أن ًخم ججهحز الفعخان وئسظاله ئلُه  ،وهزا بذوسه ًلخم طشس بالبائؼ اإلاخػاكذ مؼ
ً
اإلاعتهلً مً خالٌ ألاهترهذ  ،خُث أهه كذ ال ًجذ أخذا مً ٌشترًه مىه بػذ ئسحاغه ئلُه ،بعبب أهه كذ جم ججهحزه
الخخُاحاث غشوظت مػُىت فدشص اإلاششع غلى غذم مىذ اإلاعتهلً الخم في الػذوٌ في مثل هزه الخاالث.
-3غىذ كُام اإلاعتهلً بجزع ألاخخام غً الدسجُالث العمػُت أو البصشٍت أو البرمجُاث واإلاػؼُاث ؤلاغالمُت
اإلاعلمت أو اإلاىلىلت آلُا  ،والهذف مً رلً مً وساء هزا الاظدبػاد هى خماًت خلىق اإلالىُت الفىشٍت  ،فػىذما جمىذ
اإلاعتهلً خم الػذوٌ بشأن هزه العلؼ الشكمُت  ،كذ ًمىىه مً الخصىٌ غليها دون دفؼ ملابلها مثل ئغادة اإلاعتهلً
لبرهامج مػلىماحي  ،أو حسجُالث أو هخب سكمُت بػذ وسخها  ،مما ًجػل أمش سدها ً
هباء مىثىسا وفي هزا الصذد أهذ في
الخىحُه ألاوسوبي سكم ( )7 /97العابم رهشه أهه في خالت ججزًل البرهامج مً غلى الشبىت  ،فان الػلذ ًيىن كذ أبشم وال
ًجىص الػذوٌ غىه  ،مالم ًىً هىان اجفاق معبم بحن الؼشفحن غلى خالف رلً.
-4غلىد جىسٍذ الصخف والذوسٍاث واإلاجالث وٍبرس اظدبػاد الخم في الػذوٌ غً الششاء في هزه الػلىد راث
اإلابرس في الخالت العابلت.
ً
ً
ومً خالٌ الػشض العابم ًشي الباخث بأن خم الػذوٌ غً الػلذ ؤلالىترووي لِغ خلا مؼللا ولىىه ملُذ
ً
بششوغ مدذدة وخالٌ اإلاذة اإلادذدة التي أكشتها اللىاهحن اإلاخخلفت هما بِىاه ظابلا وبػذ مشوس اإلاذة اإلادذدة ًصبذ
الػلذ ملضم لؼشفي الػلذ.

الخاجمت
الخمذ هلل سب الػاإلاحن وأصلي وأظلم غلى ظُذ الخلم أحمػحن مدمذ بً غبذهللا الصادق ألامحن وغلى آله
وأصخابه الؼُبحن الؼاهشًٍ .في نهاًت هزا البدث أخمذ هللا حػالى غلى ما مذوي مً حهذ الظخىماٌ هزا البدث ،وكذ
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د  /عبده محمد
الضىيدي

اظخػشطىا فُه مفهىم الػلذ ؤلالىترووي وػبُػخه اللاهىهُت في مؼلب جمهُذي ،زم اظخػشطىا في اإلابدث ألاوٌ
الخػشف غلى خصائص الػلذ ؤلالىترووي ،وهُفُت ئبشام الػلذ ؤلالىترووي ،وبِىا في اإلابدث الثاوي مفهىم خم غذوٌ
ً
اإلاعتهلً غً الػلذ ؤلالىترووي وخصائصه ،وبِىا أًظا ألاظاط اللاهىوي لخم الػذوٌ غً الػلذ ؤلالىترووي وششوػه.
ُ
ومً خالٌ جىاولي لهزا اإلاىطىع جىصلذ ئلى غذد مً الىخائج والخىصُاث ه ّبُنها غلى الىدى آلاحي:

ً
أوال  :النخائج :
 -1جبحن للباخث مً خالٌ ما ظبم جىطُده؛ بأن الخػاكذ ؤلالىترووي ًىذسج جدذ مجمىغت الػلىد التي جبرم
غً بػذ ،وأخذ أػشافها ٌػخبر الؼشف الظػُف في هزه الػلىد ،هما أن هزه الػلىد جدعم بػذم وحىد وزائم
وسكُت هما الػلىد الخللُذًت ،وجشهض هزه الػلىد غلى الذغاماث ؤلالىتروهُت.
 -2جىصل الباخث مً خالٌ الذساظت بأن خم اإلاعتهلً في الػذوٌ ًخالف مبذأ الػلذ ششَػت اإلاخػاكذًً،
فدم الػذوٌ ًخالف مبذأ اللىة اإلالضمت للػلذ لهزه اللاغذة ،فخىلذ أغلب الدششَػاث للمعتهلً ( الخم
في الػذوٌ) جىفل له بػذ ئبشامه للػلذ ؤلالىترووي.
 -3جىصل الباخث مً خالٌ الذساظت بأن اإلاششع الُمني لم ًىص صشاخت غلى حػشٍف الػلذ ؤلالىترووي،
وهزلً حػشٍف اإلاعتهلً ؤلالىترووي.
 -4جىصل الباخث مً خالٌ الذساظت الى هدُجت وهي أن خم الػذوٌ له فترة صمىُت مدذدة ،فػلى اإلاعتهلً أن
ً
ًلتزم بهزه الفترة الضمىُت اإلادذدة واللصحرة ،وٍبذي سغبخه غً الػذوٌ في هزه اإلاذة ،وئال أغخبر الػلذ ملضما
له وغلُه جىفُزه.
ً
ثانيا  :الخىصياث :

ً
ً
هجذ اإلاششع الُمني لم ًخؼشق ئلى حػشٍف الػلذ ؤلالىترووي وخم الػذوٌ أًظا ,فىحذها كصىسا في

الدششَؼ ،فىىص ي اإلاششع الُمني بخال في هزا اللصىس وجظمحن رلً في الخػذًالث اللادمت،هما هىص ي
اإلاششع الُمني مً خالٌ غشض الىخائج العابلت ،أن ًصذس كاهىن خاص باإلابادالث ؤلالىتروهُت ،بدُث
َ
ً
ًيىن مخظمىا لخم الػذوٌ والىص صشاخت غلى رلً الػذوٌ ،والالتزام بالخىفُز ،أظىة بالدششَػاث
الػشبُت والذولُت.
كائمت املراجع
ً
أوال  :الىخب اللانىنيت:
 -1د .أخمذ خالذ العجىلي ،الخػاكذ غً ػشٍم ألاهترهذ دساظت ملاسهت ،اإلاىخبت الىػىُت ،غمان ألاسدن2002 ،م.
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الضىيدي

 -2الُاط هاصُف ،الػلىد الذولُت الػلذ ؤلالىترووي في اللاهىن اإلالاسن ،ميشىساث الخلبي الخلىكُت ،بحروث
لبىان2009 ،م.
 -3د .خالذ ممذوح ئبشاهُم ،ئبشام الػلذ ؤلالىترووي دساظت ملاسهت ،الذاس الجامػُت ،ؤلاظىىذسٍت ،غ2007 ،1م.
 -4د .ػاهش شىقي مإمً ،غلذ البُؼ ؤلالىترووي ،داس النهظت الػشبُت ،اللاهشة2007 ،م.
 -5د .غمش مدمذ غبذ الباقي ،الخماًت الػلذًت للمعتهلً ،دساظت ملاسهت بحن الششَػت واللاهىن ،ميشأة
اإلاػاسف ،مصش ،غ2008 ،2م.
 -6د .مأمىن غلي غبذه الشش غبي ،الخماًت اللاهىهُت للمعتهلً غبر ألاهترهذ ،اإلاشهض اللىمي لئلصذاساث
اللاهىهُت ،اللاهشة ،غ2008 ،1م.
 -7د .مجاهذ أظامت أبى الخعً ،خصىصُت الخػاكذ غً ػشٍم ألاهترهذ دساظت ملاسهت ،داس النهظت الػشبُت،
اللاهشة2000 ،م.
 -8د .مىصىس مدمذ خعحن ،اإلاعئىلُت ؤلالىتروهُت ،داس الجامػت الجذًذة لليشش ،ؤلاظىىذسٍت ،مصش2003 ،م.
ً
ثانيا  :الرصائل العلميت :
 -1د .غبذهللا غبذهللا الػلفي ،أخيام الخُاس في اللاهىن اإلاذوي الُمني ،دساظت فلهُت ملاسهت باللاهىن اإلاذوي
اإلاصشي ،سظالت دهخىساه ،ولُت الخلىق ،حامػت اللاهشة1987 ،،م.
 -2بلػُذ ديهُه ولػىاوي خىُمت ،أخيام الػذوٌ غً الػلذ ؤلالىترووي ،سظالت ماحعخحر في الخلىق ،جخصص
كاهىن أغماٌ ،حامػت مىلىد مػمشي ،جحزي وصوو ،ولُت الخلىق والػلىم العُاظُت ،الجضائش2018 ،م.
 -3بى ػالبي صٍيب ،ؤلاًجاب واللبىٌ في الخػاكذ ؤلالىترووي ،سظالت ماحعخحر ،حامػت أمدمذ بى كشة بى
مشداط،ولُت الخلىق ،جخصص غلىد ومعئىلُت2014 ،م.
 -4جخُؽ خبِبت وحػىدي مشٍم ،الىظام اللاهىوي للػلذ ؤلالىترووي دساظت ملاسهت ،سظالت ماحعخحر ،فشع
اللاهىن الخاص ،حامػت غبذ الشخمً محرة ،بجاًت 2013 ،م.
 -5صهحر بً حجاص ،خم اإلاعتهلً في الػذوٌ غً جىفُز الػلذ ؤلالىترووي ،سظالت ماحعخحر ،حامػت الػشبي بً
مهُذي ،الجضائش ،أم البىاقي ،ولُت الخلىق والػلىم العُاظُت ،كعم الخلىق ،جخصص كاهىن أغماٌ،
2016 -2015م.

ً
ثالثا  :البحىث العلميت واملحاطراث :
 -1الُاط ظاس ي ،الخػاكذ ؤلالىترووي واإلاعائل اللاهىهُت اإلاخػللت به ،مجلت الباخث ،حامػت وسكلت،
الجضائش ،الػذد (2003 )2م.
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 -2م .م سؤي غبذ العخاس صالح ،ؤلاًجاب في الػلىد ؤلالىتروهُت  ،ولُت اللاهىن  ،الجامػت اإلاعدىصشٍت ،
بذون جاسٍخ ػبػت .
 -3د .ظهى ًحي ًىظف الصباخحن ،خم الػذوٌ غً الػلذ ؤلالىترووي في اللاهىن ألاسدوي واللىاهحن
اإلالاسهت ،حامػت اإلالىت أسوي ،ألاسدن2002 ،م.
 -4غبذ الشخمً خالفي ،خماًت اإلاعتهلً ؤلالىترووي في اللاهىن الجضائشي دساظت ملاسهت ،مجلت حامػت
الىجاح لؤلبدار والػلىم ؤلاوعاهُت ،الجضائش ،ولُت الخلىق ،حامػت غبذ الشخمً محرة،
بجاًت،مجلذ2،2013م.
 -5د .غبذهللا ابشاهُم الىاصش ،الػلىد ؤلالىتروهُت دساظت فلهُت ملاسهت ،بدث ملذم ئلى حامػت اإلالً
ظػىد ،الشٍاض ،اإلاملىت الػشبُت العػىدًت ،بذون جاسٍخ ػبػت.
 -6د .مػضوصة دلُلت ،الػلذ ؤلالىترووي ،مداطشاث لؼلبت العىت ألاولى ماظتر ،جخصص غلىد ومعئىلُت،
حامػت أهلي مدمذ أو الخاج ،الجضائش ،البىٍشة2016 -2015 ،م.
ً
رابعا  :اللىانين:
 -1كاهىن خماًت اإلاعتهلً اإلاصشي ،سكم  181لػام 2018م.
 -2كاهىن خماًت اإلاعتهلً الُمني ،سكم  46لػام 2008م.
 -3كاهىن الذفؼ والػملُاث اإلاصشفُت ؤلالىتروهُت الُمني ،سكم  40لػام 2006م.
 -4كاهىن خماًت اإلاعتهلً اللبىاوي ،سكم  659لػام 2005م.
 -5كاهىن الخىكُؼ ؤلالىترووي اإلاصشي ،سكم  15لػام 2004م.
 -6مششوع كاهىن اإلابادالث والخجاسة ؤلالىتروهُت الفلعؼُني ،سكم بذون لػام 2003م.
 -7كاهىن الخجاسة ؤلالىتروهُت البدشٍني ،بذون سكم لػام 2002م.
 -8اللاهىن اإلاذوي الُمني ،سكم  14لػام 2002م.
 -9كاهىن اإلاػامالث ؤلالىترووي ألاسدوي ،سكم  85لػام 2000م.
-10كاهىن اإلابادالث والخجاسة ؤلالىتروهُت الخىوس ي ،سكم  83لػام .2000
-11كاهىن ألاووعتراٌ الىمىرجي بشأن الخجاسة ؤلالىتروهُت الصادس غً ألامم اإلاخدذة ،لػام 1996م.
-12الخىحُه ألاوسوبي ،سكم  ،07 /97الصادس في  20ماًى 1997م ،اإلاخػلم بدماًت اإلاعتهلً في الػلىد اإلابرمت
غً بػذ.
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دور الكىوغزص ألامزيكي في القاهىن املالي (املىاسهت)
The role of the American congress in Budget
د/خمذي عمز خذاد – جامعت مدمذ الخامظ اكذال بالزباط  -املغزب

امللخص :

جدٓى اإلاحزاهُت الؿىىٍت وآلالُاث اإلاؿاَغ اللاهىهُت اإلاخبٗت إلٖضاصها والخهىٍذ ٖليها بأهمُت كهىي ألنها وزُلت تهضف ئلى جلضًم
عؤٍت خىٌ الؿُاؾاث اإلاخبٗت في الؿىت اإلاالُت التي حكملها ،وحٗض ججزًال فٗلُا للؿُاؾاث الٗمىمُت ،هما جثحر ؾىىٍا اهخمام الباخثحن
واإلاخدبٗحن وجؼء هبحر مً الغأي الٗام ،زانت في بلض ٌُٗغف بلىة خًىع الغأي الٗام به والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ،باٖخباعها اللىة
الٗٓمى ٖلى اإلاؿخىي الؿُاس ي – الٗؿىغي واإلاؿخىي الاكخهاصي .وحٗض صعاؾت صوع اليىهجغؽ ألامغٍيي في اإلاىاػهت طاث أهمُت
للضاعؾحن واإلاخدبٗحن ألن الىالًاث اإلاخدضة ازخاعث همىطجا زانا بها في هظا ؤلاَاع ،مما ًجٗلىا أمام خالت فغٍضة للمىاػهت ججٗل منها
قأها زانا باليىوغغَـ م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع الخُىعاث الحانلت ٖلى هظه اإلاؿُغة.
الكلماث املفخاخيت :اإلاىاػهت ،اليىوغغؽ ،اللجان  ،الخىكف الحيىمي ،الفُخى.

Abstract :
The annual budget and the legal procedures used to prepare it and vote on it are of the utmost
importance because it is a document that aims to provide a vision about the policies followed in the
fiscal year that it includes, And is an effective download of public policies, and annually raises the
interest of researchers and observers and a large part of public opinion, especially in a country that
is strongly known The presence of public opinion in it like the United States of America, being the
great power at the political-military and economic levels. The study of the role of the US Congress in
the budget is of interest to scholars and observers because the United States have chosen its own
model in this context, which brings us to a unique case for the budget that makes it a congressional
affair, taking into account the developments taking place on this ruler.
Keywords: budget, Congress, subcommittees, government moratorium, Veto
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مقذمت:
جدٓى اإلاىاػهت 1الؿىىٍت باهخمام واؾ٘ مً لضن الهُئاث الؿُاؾُت واإلاجخم٘ اإلاضوي واإلاىاَىحن في ول الضوٌ ،هٓغا
الوٗياؾها ٖلى ألاويإ الاكخهاصًت والاجخماُٖت 2لغاًاث ئقبإ اإلاخُلباث والحاجاث الٗامت  ،3وألنها حٗض جغجمت
للغؤٍت الؿُاؾُت للفاٖلحن اإلاكغفحن ٖلى ئٖضاصها واإلاخضزلحن في مىاككتها والخهىٍذ ٖليها ئًجابا أو ؾلبا ،وأًًا حٗض
مهمت هٓغا للكيلُاث التي جىو ٖليها ول الضؾاجحر واللىاهحن الخىُٓمُت وألاهٓمت الضازلُت للبرإلااهاث 4التي جلٗب
البرإلااهاث صوعا هبحرا واؾاؾُا في مىاككت اإلاىاػهت وحٗضًلها والخهىٍذ ٖليها ،وطلً جبٗا لُبُٗت الىٓام الؿُاس ي في
البلض وهٓغا للهالخُاث التي ًمىدها الضؾخىع للبرإلاان في هظا اإلاجاٌ ،لظلً جسخلف َغق ئٖضاص اإلاىاػهت ومكاعهت
البرإلاان في هظه الٗملُت.5
وجثحر اإلاىاػهت ألامغٍىُت 6اهخمام الىثحر مً الفاٖلحن والباخثحن ليىنها حٗض ألاهبر ٖاإلاُا ،وْلذ أعكامها جتزاًض بكيل
هبحر ٖلى مضاع الؿىىاث ،زانت مىظ نهاًت الحغب الباعصة ،وبلغذ في الؿىىاث ألازحرة أعكاما فلىُت ملاعهت بمحزاهُاث
 - 1ظٜشد كٌشح "اُوبٗ ٕٞأُبُ / ٢أُٞاصٗخ" ألٓ ٍٝشح ك ٢اُذ ٍٝاُؼظٔ ٠آٗزاى ثش٣طبٗ٤ب ٝكشٗغبٝ ،هذ خبءد اُلٌشح ُزسذ٣ذ أكؼَ اُطشم العزـالٍ ٓٞاسد اُذُٝخ
ٝعذ ٗلوبرٜب ثذ ٕٝاُزؼشع ُِذٝ ٕٞ٣اُوشٝع اُذ٤ُٝخ ،كٌبٗذ ثش٣طبٗ٤ب ٝكشٗغب أ ٍٝاُذ ٍٝاُزٗ ٢لزد كٌشح أُٞاصٗخ ك ٢اُلزشح أُٔزذح ٓب ث ٖ٤اُوشٗ ٖ٤اُثبٖٓ ٝاُزبعغ
ػشش،
ٝرُؼشف أُٞاصٗخ ثأٜٗب " :اُخطخ أُبُ٤خ اُز ٢رؼؼٜب اُذُٝخ ًٜٔ٘بج ُِغ٤ش ػِ ٚ٤ك ٢اُؼبّ أُوجَٝ ،ؿبُجب ٓب ٣زْ إطذاسٛب ك ٢ثذا٣خ ًَ ػبّٝ ،أُٞاصٗخ ػبدح ٓب رٌٕٞ
خطخ ٓغزوجِ٤خ ُِؼبّ اُوبدّٝ ،هذ رٌ ٕٞؽِ٣ٞخ األخَ أُ ١ؼذح ع٘ٞاد ،أ ٝهظ٤ش األٓذ ثس٤ث رٌ ٕٞع٘٣ٞخٝ ،رؼزجش أُٞاصٗخ األداح اُشئ٤غ٤خ أُٜٔخ إلداسح اُغ٤بعخ أُبُّ٤خ
أل ١دُٝخٓ ٢ٛٝ ،زشبثٜخ ك ٢خٔ٤غ د ٍٝاُؼبُْ روش٣جب".
ًٔب رُؼشّف ٓ٤ضاٗ٤خ اُذُٝخ أ ٝاُسٌٓٞخ أًٔ ٝب ٣طِن ػِ ٚ٤أُٞاصٗخ اُسٌ٤ٓٞخ ،ثأٜٗب ػجبسح ػٖ ٝث٤وخ سعٔ٤خ رزؼٖٔ اإل٣شاداد ٝاُ٘لوبد أُوزشزخ ٖٓ هجَ اُسٌٓٞخ
ٝرُي ُلزشح ع٘خ ٓبُ٤خ ٖٓ ،أخَ رسو٤ن أؿشاع اُذُٝخ اُغ٤بع٤خ ٝاالهزظبد٣خ ٝاالخزٔبػ٤خ٣ٝ ،زْ إهشاسٛب ٖٓ هجَ اُغِطخ اُزشش٣ؼ٤خ ػٖ ؽش٣ن اُزظ٣ٞذ ػِٜ٤بًٔ .ب
 ٌٖٔ٣رؼش٣لٜب أ٣ؼبً ثأٜٗب خطخ ٓبُ٤خ رلظ٤ِ٤خ ع٘٣ٞخ ُِذُٝخ ،أ ١أٜٗب ٝث٤وخ رجٓ ٖ٤وزشزبد ٝروذ٣شاد اُسٌٓٞخ ُِ٘لوبد ٝاإل٣شاداد أُبُ٤خ أُزٞهؼخ ُِؼبّ أُوجَ أ ١اُغ٘خ
أُبُ٤خ.
ٝك ٢أُـشة رُؼشكٜب أُبدح األ ٖٓ ٠ُٝاُوبٗ ٕٞاُز٘ظ ٢ٔ٤سهْ ُ 311-31وبٗ ٕٞأُبُ٤خ اُظبدس ثز٘ل٤ز ٙاُظ٤ٜش اُشش٣ق سهْ  3.35..1طبدس ك ٖٓ 31 ٢شؼجبٕ 311.
( )1135 ٞ٤ٗٞ٣ 1ثأٜٗبٌ " :حسز قاوىن انمانٍح ،تانىؽثح نكم ؼىح مانٍح ،طثٍؼح ومثهغ وذرصٍص مجمىع مىاضز وذكانٍف انسونح وكصا انرىاظن انمٍعاوٍاذً وانمانً
انىاذج ػىها .وذطاػى فً شنك انظطفٍح االقرصازٌح واالجرماػٍح ػىس إػساز قاوىن انمانٍح وكصا أهساف وورائج انثطامج انرً حسزها هصا انقاوىن".
أٗظش أ٣غ:
إتطاهٍم كىمغاضٓ" :سبػشاد ك ٢هبٗ ٕٞأُ٤ضاٗ٤خ" ٓطجؼخ هشؽجخ ُِ٘شش ،أًبد٣ش ،ؽجؼخ  1135؛
ؼً محمس انثقانً " :اٌُزِخ اُذعزٞس٣خ ُِٔبُ٤خ اُؼٔ٤ٓٞخٓ ،سبٝالد ُشطذ أُشرٌضاد اُذعزٞس٣خ ُوبٗ ٕٞأُبُ٤خ ٝأُ٤ضاٗ٤خ" ،ؽجؼخ أ 1132، ٠ُٝاُشثبؽ ؛
ز .أزمىن ضتاط" :اُٞع٤ؾ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُذعزٞس ١اُؼبّ" ،داس اُؼِْ ُِٔال ٖ٤٣ث٤شٝد ،اُدضء األ ،ٍٝاُطجؼخ اُثبٗ٤خ.36.1 ،
2
 ػثس هللا اضطٌف" :أُبُ٤خ اُؼبٓخ ،أعظ ٝهٞاػذ رذث٤ش أُ٤ضاٗ٤خ اُؼبٓخ ٓٝشاهجزٜب" ،داس أث ٢سهشام ُِطجبػخ ٝاُ٘شش ،اُشثبؽ ،اُطجؼخ اُثبُثخ ( ،1131ثزظشف)ص .11
3
 ٣ؼشف "ٓٞس٣ظ دٝك٤شخش "١أُبُ٤خ اُؼٔ٤ٓٞخ" :ثأٜٗب ػِْ اُٞعبئَ اُز ٢رشزش ١ثٜب اُذُٝخ ٗلغٜب ٝرغزخذّ أُٞاسد اُالصٓخ ُزـط٤خ اُ٘لوبد"ٔٓ ،ب ٣ؼ٘ ٢إٔ اُذُٝخرؼَٔ ػِ ٠رٞك٤ش األٓٞاٍ ُِؼَٔٝ ،اٗلبهٜب ث٘بء ػِ ٠اُزظٞساد أُشرجطخ ث٘ظبٜٓب اُغ٤بعٝ ٢اإلهزظبد ٝ ١اإلخزٔبػ ٢ثـ٤خ اُو٤بّ ثبُٞظبئق أُ٘ٞؽخ ثٜب ٝإشجبع
اُسبخ٤بد اُؼبٓخ.
Maurice DUVERGER , Cité par Mathalis MBUMBA NZUZI : « la production de L’état et les modes se gestion des
servicses », éd. Hater , Paris 2008,P.27 .
4
 ٓغ اعزث٘بء انحانح انثطٌطاوٍح اُز ٢رؼزجش إٔ ًَ اُوٞاٗ ٖ٤ػبد٣خ ٓٝغب٣ٝخ ُجؼؼٜب اُجؼغٝ ،ثبُزبُ ٢كبُذعزٞس اُؼشكٝ ٢اُوٞاٗ ٖ٤األعبع٤خ ثٔب كٜ٤ب هبٗ ٕٞاُجشُٔبٕاُظبدس ك ٢ع٘خ ٝ 3633أُؼذٍ ع٘خ  ُْ 3616رزؼٖٔ أ ١هٞاػذ خبطخ ثوبٗ ٕٞأُٞاصٗخ اُغ٘٣ٞخ.
أٓب أُـشة كوذ أكشد ُِوبٗ ٕٞأُبُ ٢اُلظَ  ٖٓ 25اُذعزٞس ثبألعبط ،د ٕٝإؿلبٍ اُلظِ ،ٚ٘ٓ 22 ٝ 2. ٖ٤ثبإلػبكخ إُ ٠اُوبٗ ٕٞاُز٘ظ ٢ٔ٤سهْ ُ 311.31وبٕٗٞ
أُبُ٤خٝ ،أ٣ؼب اُلظَ اُخبٓظ (أُٞاد ٖٓ  112إُ ٖٓ )112 ٠اُ٘ظبّ اُذاخُِٔ ٢دِظ اُ٘ٞاةٝ ،اُلظَ اُغبدط (أُٞاد ٖٓ  131إُ ٖٓ )11. ٠اُ٘ظبّ اُذاخِ٢
ُٔدِظ أُغزشبس.ٖ٣
 - 5حٍث أفطز انمشطع انمغطتً انثاب انثانث مه انقاوىن انرىظٍمً  31..31انؽانف انصكط نسضاؼح قىاوٍه انمانٍح وانرصىٌد ػهٍها
6
 ٝرؼذ أُ٤ضاٗ٤خ اُل٤ذساُ٤خ ٗزبخب ُزدٔ٤غ ألسهبّ ز ٍٞاإل٣شاداد ٝاإلٗلبم ٝاالهزشاع ٝد ٕٞ٣اُسٌٓٞخٝ ،رأرٓ ٢ؼظْ ٓذاخِٜ٤ب إُ ٠زذ ًج٤ش ٖٓ اُؼشائتٌُٜ٘ٝ ،برأر ٢أ٣ؼب ٖٓ ٓظبدس أخشً( ٟبُشعٝ ّٞاُـشآبد ٝاُزشاخ٤ض ٝاُٜذا٣ب)ٝ ،ك ٢اُٞال٣بد أُزسذح األٓش٤ٌ٣خ رجذأ اُغ٘خ أُبُ٤خ ٌَُ ٓ٤ضاٗ٤خ ك ٢ثذا٣خ شٜش أًزٞثش
ٝرغزٔش ززٜٗ ٠ب٣خ شٜش عجزٔجش ٖٓ اُؼبّ أُٞآُ ،٢غ اإلشبسح إُ ٠إٔ ٓدِظ اُ٘ٞاة األٓش ٞٛ ٢ٌ٣طبزت "اُ٤ذ اُط "٠ُٞكٓ ٢غأُخ أُٞاصٗخ ،ك ٢ز ٖٓ ٖ٤زن
ٓدِظ اُشٞ٤ش إدخبٍ اُزؼذ٣الد ػِٜ٤ب .أٗظش:
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بٌٗ الضوٌ .1وحٗغف فترة ئٖضاص اإلاحزاهُت وجلضًمها خًىعا كىٍا للىثحر مً الؿُاؾت والهغإ بحن الحؼبحن في هال
اإلاجلؿحن ،وأًًا خًىع اإلاُٗى اإلادلي للىىاب والكُىر ،وهىان أًًا خًىع مخٗاْم ومتزاًض للغةِـ في هظا الكأن
الظي يهم اليىوغغؽ خهغٍا بمىجب الضؾخىع ألامغٍيي ،2وجمُٗهم ًىجضون جدذ أهٓاع الغأي الٗام 3الظي ًخدبٗها
بكغف قضًض إلاٗغفت الخضابحر التي جأحي بها ،وإلاغاكبت ؾلىهُاث وجهىٍذ ممثليهم في اإلاإؾؿت الدكغَُٗت وأًًا إلاغاكبت
بغامج ومىاكف الغةِـ.
ولٗل جفغص الحالت ألامغٍىُت في مجاٌ ؤلاٖضاص والخهىٍذ ٖلى اإلاىاػهت وئمياهُت جىكفها ،وهظا آلالُاث اإلاخاخت
ألًٖاء اليىوغغؽ في هظا الكأن ملاعهت م٘ بلُت بلضان الٗالم .بدُث ًخىفغ اليىوغغؽ ٖلى ما ٌٗغف في الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍىُت ب "ؾلُت اإلااٌ" والتي هي ؾلُت حكغَُٗت ،ألن الضؾخىع ألامغٍيي أكغ بأن ؾلُت فغى الًغاةب
وجدهُلها وؾلُت الاكتراى مً نالخُاث لليىوغغؽ ،وأهه ال ًجىػ سحب ألامىاٌ مً الخؼاهت ئال و ً
فلا لالٖخماصاث
التي ًىو ٖليها اللاهىن ،وطلً ٖلى الغغم مً أن الضؾخىع ال ًىو ٖلى هُفُت مماعؾت ؾلُت اإلااٌ هظه ،وال ًىو
نغاخت ٖلى أن ًيىن للغةِـ صوع في ئصاعة الكإون اإلاالُت لألمت.
وكض أصث الٗضًض مً الخغحراث التي قهضتها الىالًاث اإلاخدضة صازلُا وزاعجُا ئلى الخىؾ٘ في صوع اليىوغغؽ في
اإلاجاٌ اإلاالي ،وطلً ٖلى ئزغ حغحر صوع أمحروا في الؿاخت الضولُت ،وأزظث ٖلى ٖاجلها مؿئىلُت ئعؾاء هٓام ٖالمي جلٗب
فُه صوع اللُب اإلاهُمً ،مما خخم ٖلى الحيىمت الفضعالُت أن جىفغ هٓام اكخهاصي ًلبي هظه الاخخُاجاث ،باإليافت
ئلى بغوػ أهمُت الغأي الٗام وجىثُف جهىص جماٖاث الًغِ.4
وٖلى الغغم مً أن اليىوغغؽ لٗب مىظ الؿبُٗيُاث ً
صوعا أهبر في ئٖضاص ومغاكبت اإلاىاػهت ،فلض واهذ جىلهه
اإلاباصعة الحلُلت الهتزإ الؿُُغة مً مإؾؿت الغةاؾت ،وٍغج٘ طلً الٖخباعاث منها اخخياع الؿلُت الخىفُظًت
للمٗلىماث في مجاٌ الاؾخسباعاث والضبلىماؾُت والضفإ والخجاعة ،5هما أن صوع اليىوغغؽ ال ًؼاٌ ٌكيل هلُت جضٌ
بحن الفلهاء لٗضة اٖخباعاث ،منها :مضي اؾخلاللُت كغاعاث اليىوغغؽ ئػاء الخأزحراث اإلاىثفت التي ًىاجهها مً جماٖاث
الًغِ التي جماعؽ هفىطها اإلاباقغ ٖلى البرإلااهُحن ،ومضي حؿاوي الؿلُاث الخلغٍغٍت التي ًملىها اليىوغغؽ بغغفخُه،
ملابل جطخم الـخأزحراث التي ًملىها الجهاػ الخىفُظي ،هظا باإليافت ئلى مضي كضعة ألاخؼاب ٖلى الاخخفاّ بضعها

https://votesmart.org/education/budget#.X3Hzi2hKiUl
1
 ٛزا ٓ ٞٛب دكؼ٘ب إُ ٠اُزطشم ٌُ٤ل٤خ إهشاسٛب ٛز ٙأُٞاصٗخ ك ٢اٌُ ٗٞـشط األٓشٓ ،٢ٌ٣غ اإلشبسح إُ ٠إٔ ٓدِظ اُ٘ٞاة األٓش ٞٛ ٢ٌ٣طبزت "اُ٤ذ اُط "٠ُٞك٢ٓغأُخ أُٞاصٗخ ،ك ٢ز ٖٓ ٖ٤زن ٓدِظ اُشٞ٤ش إدخبٍ اُزؼذ٣الد ػِٜ٤ب.
2
 ٗظذ اُلوشح األ ٖٓ ٠ُٝأُبدح األ ٖٓ ٠ُٝاُذعزٞس األٓش ٢ٌ٣ػِ ٠أٗ" :ٚذرىل جمٍغ انؽهطاخ انرشطٌؼٍح انرً ٌقطضها انسؼرىض نكىوجطغ انىالٌاخ انمرحسج،وٌرأنف مه مجهؽٍه أحسهما نهشٍىخ وآذط نهىىاب".
C. Herman Pritchett; The American Constitution: New York, McGraw-Hill Book Company, Second Edition, 1968.
p195.
3
 ٓ ٞٛٝب طشذ ث ٚاُشئ٤ظ األٓشٝ ٢ٌ٣أزذ ا٥ثبء أُؤعغُِٞ ٖ٤ث٤وخ اُذعزٞس٣خ ُغ٘خ  ،3212ز ٖ٤هبٍ" :إن ضأي انشؼة ٌمثم زػامح انحكم وقاػسذه ،ومهانمفطوض أن ٌكىن انهسف األؼمى نهحكم هى صٍاوح هصا انحق ."...
 - 4واوٍػ مصطفً ذهٍم " ،اُشئبعخ ًٔؤعغخ ُظ٘غ اُغ٤بعخ اُخبسخ٤خ األٓ٤شً٤خ" ،اُغ٤بعخ اُذ٤ُٝخٓ ،ؤعغخ األٛشاّ ،اُوبٛشح ،ػذد ٘٣ ،312ب٣ش  ،3662ص  11ـ
.11
5
 -ز .فىاظ جطجػ " ،اُغ٤بعخ األٓ٤شً٤خ ردب ٙاُؼشة ً٤ق رظ٘غ ٣ ٖٓٝظ٘ؼٜب" ،ث٤شٝدٓ ،شًض دساعبد اُٞزذح اُؼشث٤خ ،3661 ،ص  23ـ .25
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الخىجُهي للبرإلااهُحن (اإلاىخمحن ئليها) الظًً ًخٗغيىن لًغىٍ مً مسخلف الضواةغ ،وهى ما ٌؿاهم في ئيٗاف
الاهًباٍ الحؼبي ،والالتزام بالبرامج الؿُاؾُت التي ًيخسبىن ٖلى أؾاؾها.1
أهميت الذراضت:
جغج٘ أهمُت هظه الضعاؾت ئلى هضعة الىخاباث بسهىم صوع اليىوغغؽ 2في كاهىن اإلاىاػهت ،وخىٌ الحالت اإلاخفغصة
لهظا الضوع ،والتي جأحي هخجزًل للملخًُاث الضؾخىعٍت التي كامذ ٖلى مبضأ الفهل بحن الؿلُاث الثالر هما هاصي
بظلً اإلافىغون ألاواةل أمثاٌ مىهخِؿىُى وجىن لىن ،وهى ما ًضفٗىا لخدب٘ مضي الخُبُم الهاعم لهظا اإلابضأ وألوجه
الخٗاون اإلامىىت بحن الؿلُخحن الخىفُظًت (التي ًمثلها الغةِـ ألامغٍيي) والدكغَُٗت التي ًمثلها اليىوغغَـ بمجلؿُه.
لظلً ًأحي هظا اإلالاٌ همداولت لدؿلُِ الًىء ٖلى الضوع اإلاهُمً لليىوغغؽ في اإلاىاػهت الفضعالُت للىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍىُت.
مشكلت الذراضت:
جأحي هظه الضعاؾت الؾخجالء الخىافـ اللاةم بحن الؿلُخحن الدكغَُٗت والخىفُظًت مً زالٌ اإلاؿُغة الدكغَُٗت
اإلاخٗللت بلاهىن اإلاىاػهت الؿىىٍت ،ولخىيُذ اإلاُياهحزماث التي ًخم مً زاللها والخفاوى ٖليها ئكغاعها.
فزطيت الذراضت:
جلىم الفغيُت الغةِؿُت لهظه الضعاؾت ٖلى أن الؿلُخحن الخىفُظًت والدكغَُٗت في الىالًاث اإلاخدضة جخمؿيان
بلىة بهالخُاتهما اإلاىهىم ٖليها في الىزُلت الضؾخىعٍت ،بدُث أن اليىوغغؽ ٌٗخبر أن اللاهىن اإلاالي قأن بغإلااوي
زالو ال صزل للؿلُت الخىفُظًت به ،غحر أن جُىعاث الىي٘ الاكخهاصي والاجخماعي وحكٗب اإلاحزاهُت ًضف٘ ٖلى
اللبىٌ بىىٕ مً جضزل البِذ ألابٌُ والخٗاون مٗه.
مىهجيت الذراضت:
جلىم الضعاؾت ٖلى اإلاؼاوجت بحن اإلاىهج الىنفي والخاعٍخي ،باإليافت ٖلى اللُام باإلالاعهت م٘ بٌٗ ألاهٓمت
الؿُاؾت ألازغي ول ما أمىً طلً.

1

 -2اٌُٗٞـشط  ٞٛأُدِظ اُزشش٣ؼ ٢األٓشٝ ،٢ٌ٣رزٔثَ ٜٓٔز ٚاألعبع٤خ ك ٢عٖ اُوٞاُِٗ ٖ٤ذُٝخ٣ٝ ،زأُق ٖٓٓ :دِظ اُشٞ٤ش (٘٣ 311زخج ٕٞػؼ ٞثشٌَ ٓزغب١ٝ
ث ٖ٤اُٞال٣بد إر ٔ٣ثَ ًَ ٝال٣خ ػؼٓ ٖ٣ٞذح اٗزخبث . ْٜع٘ٞاد ٣ٝزْ ردذ٣ذ ثِث ًَ ٚع٘زٓٝ )ٖ٤دِظ اُ٘ٞاة (٣زٌ 111 ٖٓ ٕٞػؼٞا٣ ،زْ اٗزخبث ْٜزغت اٌُثبكخ
اُغٌبٗ٤خ ٌَُ ٝال٣خ٣ٝ ،زْ ردذ٣ذ ٙثبٌُبَٓ ًَ ع٘ز٣ٝ ،)ٖ٤زٔزغ ًال أُدِغ ٖ٤ثغِطبد ٓزغب٣ٝخ روش٣جبٝ .ثبُشؿْ ٖٓ إٔ أُٜٔخ األٌُِٗٞ ٠ُٝدشط  ٢ٛعٖ اُوٞاٖٗ٤؛ إال
أٗ٣ ٚؼطِغ ثٜٔبّ أخشً ٟج٤شحٓ ،ثَ أُٞاكوخ ػِ ٠رشش٤سبد اُشئ٤ظ ُٔ٘بطت أػؼبء اإلداسح ٝ /صساء اُسٌٓٞخ ٝثؼغ أُ٘بطت اُشك٤ؼخ األخشًٔ ،ٟب إٔ ُ ٚاُسن
ك ٢إهشاس أُؼبٛذاد ٝاالرلبه٤بد ،اُز٣ ٢جشٜٓب اُشئ٤ظ األٓش.٢ٌ٣
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خطت الذراضت:
ولبؿِ الىلاف في هظا اإلاىيىٕ ؾىلىم زالٌ هظه الضعاؾت بالخُغق ئلى (أوال) :أؾـ مماعؾاث اليىوغغؽ
ألامغٍيي في مجاٌ اإلاىاػهت ،فُما ؾيؿخٗغى (زاهُا) اإلاؿُغة الدكغَُٗت اإلاخٗللت باإلاىاػهت ألامغٍىُت.

أوال :أضظ ممارضاث الكىوغزص ألامزيكي في مجال املىاسهت:
ٌٗىص أؾاؽ الخىافـ ،لىُال هلىٌ الهغإ بحن الؿلُخحن في مجاٌ اللاهىن اإلاالي ،ئلى هو الضؾخىع ألامغٍيي الظي
أُٖى لليىوغغؽ ألامغٍيي بمجلؿُه الؿلُت اإلاُللت لىي٘ وافت الدكغَٗاث ومنها الدكغَ٘ اإلاالي ،خُث مىذ له
الضؾخىع نالخُاث ئٖضاص وئكغاع مكغوٕ كاهىن اإلاىاػهت الٗامت للضولت .وهىا ال بض مً ؤلاقاعة ئلى أن الضؾخىع ألامغٍيي
زالف صؾاجحر ٖهغه التي أزظث بالىٓام البرإلااوي ،وازخاع لىفؿه هٓاما عةاؾُا كاةما ٖلى الفهل الخام بحن الؿلُاث
وزانت فُما ًخٗلم بالفهل الهاعم واللاس ي بحن الؿلُخحن الدكغَُٗت التي مثلها اليىوغغؽ والخىفُظًت التي ًمثلها
الغةِـ ألامغٍيي ،وكض وي٘ الضؾخىع ألامغٍيي أؾؿا كىٍت للفهل والخٗاون بحن الؿلُاث الثالر في ْل الخىاػن
الحلُلي اللاةم ،بدُث أن بيُت الحىم في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت جدىٌ صون ول ججاوػ لحضوص الؿلُت ألن
الؿلُاث الفضعالُت الثالر قبه مؿخللت ،وم٘ طلً فيل ؾلُت جملً هفىطا هىٖا ما ٖلى الؿلُاث ألازغي أو ما
ٌؿمى ب "جىاػي ألاؾلحت" ،هما أن جىػَ٘ الؿلِ ًخم مً زالٌ وؿم مخىاػن ًمىً مً جُبُم هٓام للمغاكبت هفُل
بالحُلىلت صون أي ججاوػ أو جغهحز للؿلِ في جمُ٘ اإلاؿخىٍاث.
جبنى آلاباء اإلاإؾؿىن زالٌ ويٗهم للضؾخىع ألامغٍيي مبضأ الفهل "اللاس ي" بحن الؿلُاث ئٖماال إلابضأ اإلاغاكبت
والخىاػن بحن الؿلِ ،بدُث أن الهضف الغةِس ي هى أن جلىم الؿلُت الدكغَُٗت بمغاكبت الؿلُت الخىفُظًت مً زالٌ
ئوكاء الًغاةب وجلضًغ الىاعصاث والخدىم في الىفلاث الٗامت للضولت ،1هما ويٗىا كىاٖض ٖضًضة للفهل بحن
الؿلُاث وللخىاػن والخٗاون بُنها عغبت في خؿً ؾحر مهالح الضولت ويماها لحغٍاث ألافغاص ومىٗا للخجاوػ ،وال ٌٗني
هظا اإلابضأ الٗؼلت الخامت بحن الؿلُاث واوٗضام الخيؿُم بحن ازخهاناتها الضؾخىعٍت ،ختى ال جخٗضص مهاصع اجساط
اللغاع وجدىاكٌ مًامحن الؿُاؾاث في خاٌ وجىص ؾلُاث مخىاػٍت جملً ول منها نالخُاث انضاع اللغاع بهفت
مىفهلت.
ئن اليىوغغؽ ٖىضما ًسهو ألامىاٌ فاهه ًىفغ ؾلُت اإلاحزاهُت (أي ؾلُت الضزىٌ في الالتزاماث) ،جخٗلم كغاعاث
ؤلاهفاق الغةِؿُت لليىوغغؽ بااللتزاماث التي ٌُؿمذ للىواالث بخدملها زالٌ الؿىت اإلاالُت ،ولِـ بالىفلاث التي جمذ
زالٌ الٗام ،وَٗض جىفحر ؾلُت اإلاحزاهُت الىلُت الغةِؿُت التي ًماعؽ فيها اليىوغغؽ الؿُُغة ٖلى ؤلاهفاق الفُضعالي.
هما ٌٗخبر ؾً اللىاهحن التي ًيىن مىيىٖها الًغاةب مً أهم اللغاعاث التي جهضع يمً بغهامج اليىوغغؽً ،
هٓغا

1 - Ferguson and McHENRY : « The American System of Government», New York, McGraw-Hill Book Company,
Second Edition, 1950. Cit : 491.
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العجباَها بمهالح الغالبُت الٗٓمى للؿيان ،وحكيل مىاككاث مجلـ الىىاب (ناخب الُض الُىلى في مجاٌ اإلاىاػهت)
ً
ً
أؾاؾُا لللًاًا الؿُاؾُت الضازلُت ألامغٍىُت ولما وان هىان كاهىن للمىاػهت كُض الضعؽ.
مدىعا
وكض اهفغص اليىوغغؽ باٖضاص اللىاهحن اإلاالُت مىظ ؾىت  1779ختى ؾىت  ،1921باٖضاص وجدًحر اإلاىاػهت ألامغٍىُت،
وٍلىم اليىوغغؽ بهظه الٗملُت مً زالٌ لجىتي" :ألاؾالُب" و"الىؾاةل" بمجلـ الىىاب ،ولجىتي" :ؤلاًغاصاث"
و"الىفلاث" بمجلـ الكُىر ،في خحن وان صوع الغةِـ ألامغٍيي ًخجلى في ئقغافه ٖلى ججمُ٘ الخلضًغاث التي جًٗها
ؤلاصاعاث الفضعالُت وجيؿُلها ،ومً زمت ئعؾالها ئلى وػٍغ الخؼٍىت الظي ًدُلها ٖلى اليىوغغؽ وبالًبِ مجلـ الىىاب
الظي ًدُلها ٖلى اللجان اإلاسخهت ،لخلىم ول لجىت باٖضاص ما ًخٗلم بها مً اإلاحزاهُت ،وهى ألامغ الظي أصي ئلى جًاعب
في بىىص اإلاحزاهُاث وجضابحرها.1

واملالخظت خالل هذه املزخلت ،أن إعذاد وجدظير امليزاهيت هى شأن بزملاوي خالص ،وال دخل للطلطت الخىفيذًت
في هذه املزخلت وأن دورها ًخلخص فقط في جىفيذ هذه املىاسهت جدذ إشزاف الكىوغزص.
ففي البضاًت وي٘ مجلؿا الىىاب والكُىر جضابحر وئجغاءاث لؿً حكغَ٘ ؤلاهفاق وؤلاًغاصاث ،وكض جُىعث وحغحرث
هظه ؤلاجغاءاث ٖلى مغ الؿىحن مما أصي ئلى ئجغاءاث حكغَُٗت مدكٗبت ومخىىٖت ،فم٘ ول جلؿت جلغٍبا ،وان
اليىوغغؽ ًلغ الٗضًض مً مكاعَ٘ كىاهحن الاٖخماصاث اإلاىفهلت وغحرها مً ؤلاجغاءاث التي جإزغ ٖلى الىي٘ اإلاالي
للحيىمت الفُضعالُت ،مما خظي باليىوغغؽ ئلى البدث ًٖ َغق أزغي جدؿم بالخىاػن وبكيل مدؿم مً أجل ئجساط
اللغاعاث اإلاالُت.
واؾخمغ هظا الىي٘ ئلى ؾىت  ،19212فىٓغا للخغحراث الاكخهاصًت والاجخماُٖت ولدكٗب الاخخُاجاث وحٗلض ؤلاصاعة
الفضعالُت وحٗضص فغوٖها ،وهٓغا لللت ئإلاام اليىوغغؽ باإلاٗلىماث الضكُلت وآلازاع اإلاترجبت ًٖ اللغاعاث اإلاالُت،
وافخلاعه ئلى اللضعة اإلاإؾؿُت ٖلى جدضًض أولىٍاث اإلاحزاهُت وئهفاطها ،أو جيؿُم ؤلاجغاءاث بكأن حكغَٗاث ؤلاهفاق
وؤلاًغاصاث أو جُىٍغ مٗلىماث اإلاحزاهُت واإلاٗلىماث الاكخهاصًت بكيل مؿخلل ًٖ الؿلُت الخىفُظًت ،كغع اليىوغغؽ
ئنضاع "قاهىن امليزاهيت واملداضبت" ،3وهى اللاهىن الظي ولف بملخًاه الغةِـ ألامغٍيي باٖضاص وجلضًم اإلاىاػهت ئلى
الؿلُت الدكغَُٗت ،ومىده بظلً اإلاؿإولُت الياملت ًٖ جسُُِ اإلاحزاهُت مً زالٌ مُالبتهم بخلضًم اكتراح محزاهُت
ؾىىي قامل ئلى اليىوغغَـ ،وجبٗا لظلً جم ئوكاء "مىخب ؤلاصاعة واإلاحزاهُت" الظي أنبذ جؼءا أنُال مً ئصاعة

1

 ز .أحمس شىقً «:اُشئ٤ظ ك ٢اُ٘ظبّ اُذعزٞسُِٞ ١ال٣بد أُزسذح األٓش٤ٌ٣خ" ،سعبُخ دًزٞسا ،ٙخبٓؼخ اُوبٛشح ٝأخ٤ضد ػبّ  ، 1980ص .5562

)- Budget and Accounting Act of 1921, Congressional Budget Office (CBO
https://www.cbo.gov/about/history#:~:text=The%20Budget%20and%20Accounting%20Act,the%20Budget%20(renamed%2
0the%20Office
3
 -ز .ضمضان محمس تطٍد " :رضا٣ذ دٝس اُغِطخ اُز٘ل٤ز٣خ ٝأثش ٙػِ ٠اُذٔ٣وشاؽ٤خ" ،داس اُلٌش اُؼشث ٢اُوبٛشح ، 1988 ،ص. 94
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الغةِـ ،1خُث ًلىم هظا اإلاىخب باٖضاص اإلاىاػهت والخيؿُم بحن اللُاٖاث وأزظ اخخُاجاتها ومخُلباتها بٗحن الاٖخباع،2
ومً زمت ًجمٗها في مكغوٕ واخض ًىجه للغةِـ كهض جىكُٗه وئعؾاله ئلى اليىوغغؽ.
واؾخمغ هظا الىي٘ الجضًض في الٗالكت بحن الؿلُخحن الدكغَُٗت والخىفُظًت ؾىت ٖ ،1974ىضما اهخفٌ أًٖاء
في اليىوغغؽ يض تهضًضاث الغةِـ "عٍدكاعص هُىؿىن" بأهه ؾُلىم بحجب اٖخماصاث اليىوغغؽ للبرامج التي واهذ
جخٗاعى م٘ ؾُاؾاجه (وهي ٖملُت حٗغف باؾم الحجؼ) ،مما صف٘ بأًٖاء اليىوغغؽ ئلى ؾً "كاهىن اليىوغغؽ
للمىاػهت ومغاكبت الحجؼ" ،3والظي أٖاص جأهُض ؾُُغة اليىوغغؽ الضؾخىعٍت ٖلى اإلاحزاهُت مً زالٌ وي٘ ئجغاءاث
جضًضة للؿُُغة ٖلى ٖملُاث الحجؼ وجأؾِـ آلُاث ٖملُت ًمىً مً زاللها لليىوغغؽ أن ًُىع وٍيؿم وٍفغى
أولىٍاث اإلاحزاهُت الخانت به بكيل مؿخلل ًٖ الغةِـ.
وباإليافت ئلى طلً ،أوكأ اللاهىن مُياهحزماث حكغَُٗت جضًضة لخىفُظ ٖملُت محزاهُت اليىوغغؽ الجضًضة زانت
ما ًخٗلم منها باخضار لجىتي اإلاحزاهُت في مجلس ي الىىاب والكُىر لإلقغاف ٖلى جىفُظ ٖملُت اإلاحزاهُت ،ومكخب
امليزاهيت 4في اليىوغغؽ لتزوٍض لجان اإلاحزاهُت واليىوغغؽ بمٗلىماث مىيىُٖت ومداًضة ًٖ اإلاحزاهُت واللًاًا
الاكخهاصًت ،وهى مىخب اهُلم ٖمله في  24فبراًغ  ،1975هما كام اليىوغغؽ بخغُحر اخدؿاب الؿىت اإلاالُت مً 1
ًىلُىػ ئلى  1أهخىبغ ختى ًدؿنى لليىوغغؽ أن ًىؿب اإلاؼٍض مً الىكذ للغص ٖلى عؾالت اإلاحزاهُت الؿىىٍت للغةِـ
وحكغَ٘ ؤلاهفاق الفُضعالي بكيل صحُذً 5جٗله في مىك٘ كىة ملاعهت م٘ الؿلُت الخىفُظًت.
وبالخالي فقذ أصبدذ املىاسهت جأحي باقتراح من الزئيظ ولم حعذ شأها خاصا بالكىوغزص لىخذه ،لكن كال
الطزفين ًقىمان بالخفاوض والحىار من أجل الىصىل لحلىل مخىافق عليها للمىاسهت ،6وهي إخذي مميزاث الىظام
الطياس ي ألامزيكي القائم على الحىار املطخمز وطىيل الىفظ ًلعب فيه الزأي العام دور الحكم بين الطلطاث.
وجماقُا هظلً م٘ اإلاخغحراث الاكخهاصًت والاجخماُٖت التي قهضتها الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت والٗامل الاكخهاصي
وحكٗب مخُلباث ٖمل الحيىمت الفضعالُت ،أجغي اليىوغغؽ ً
مؼٍضا مً الخغُحراث ٖلى ٖملُت ئٖضاص وجىفُظ اإلاحزاهُت
مً زالٌ:
 "كاهىن اإلاحزاهُت اإلاخىاػهت والؿُُغة ٖلى عجؼ الُىاعب" ؾىت  1985؛ -كاهىن "ئهفاط اإلاحزاهُت الخام" ( )BEAفي ؾىت  "1990؛

1

 ز .محمىز ػاطف أنثىا " :اُٞع٤ؾ ك ٢اُ٘ظْ اُغ٤بع٤خ"  ،داس اُ٘شش ُِدبٓؼبد خبٓؼخ اُوبٛشح  ،ّ 2001 - 2000ص . 477 - 2ز .ؼؼٍس انؽٍس ػهً" :زو٤وخ اُلظَ ث ٖ٤اُغِطبد ك ٢اُ٘ظبّ اُغ٤بعٝ ٢اُذعزٞسُِٞ ١ال٣بد أُزسذح" ،سعبُخ دًزٞسا ٙخبٓؼخ ػ ٖ٤شٔظ ، 1999 ،ص .123
3
-Congressional Budget Office (CBO), op. Cit
٣ -4وذّ ٛزا أٌُزت خذٓبد ك٘٤خ ٝزغبث٤خ ٓزخظظخ ٌُِٗٞـشطًٔ ،ب ٣سَِ اهزشاذ أُ٤ضاٗ٤خ ٌُٔزت اإلداسح ٝأُ٤ضاٗ٤خ٣ٝ ،سذد ا٥ثبس االهزظبد٣خ ُِزشش٣ؼبد.
5 -https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-88/pdf/STATUTE-88-Pg297.pdf#page=1
6
- Congressional Budget Office: «Historical Budgets», www.cbo.gov.
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 " "Line Veto Actفي ؾىت  1996؛ كاهىن "ئهفاط اإلاحزاهُت لؿىت "1997؛ كاهىن "الضف٘ ٖىض الاؾخسضام اللاهىوي" ؾىت  2010؛" كاهىن مغاكبت اإلاحزاهُت" في ؾىت .2011وغحرها مً اللىاهحن التي جغوم مىاهبت اإلاؿخجضاث وحٗؼٍؼ اإلاغاكبت البرإلااهُت ٖلى الىفلاث.
واإلاالخٔ أن ئصزاٌ ئنالخاث ٖلى صوع اليىوغغؽ في اإلاىاػهت والغكابت ٖليها ،وئوكاء لجىت زانت بظلً جابٗت
لليىوغغؽ ولها ٖىامل ؾاهمذ في امخالن اليىوغغؽ إلاؼٍض مً اللىة في هظا اإلاجاٌ ،وعغم أن الغةِـ والجهاػ
ً
الخىفُظي الخاب٘ له (ممثال في مىخب ئصاعة اإلاىاػهت) هى الظي ًخىلى مهمت ئٖضاص مكغوٕ اإلاحزاهُت اللىمُت ،ئال أن
لليىوغغؽ اللىٌ الفهل ألهه ًمخلً وخضه ؾلُت اإلاىافلت ٖليها.
وال بض مً إلقاعة هىا ئلى الضوع الىبحر الظي جلٗبه اللجان البرإلااهُت في مؿُغة الدكغَٗاث اإلاغجبُت باإلاىاػهت مىظ
ئخالتها ٖليها ومىاككتها وئصزاٌ الخٗضًالث ٖليها ونىال ئلى الخهىٍذ ٖليها وئخالتها ٖلى الجلؿاث الٗامت.
طلً أن اللجان البرإلااهُت 1بدىم حٗضصها وجسههها وجىفغها ٖلى هفاءاث ٖالُت في مسخلف اإلاجاالث الخانت بيل
كُإ خيىمي  /وػاعة ،وهى ما ًمىنها مً اللُام بمغاكبت ناعمت لليكاٍ الحيىمي ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الخضبحري وأًًا
ٖلى اإلاؿخىي الؿُاس ي وؤلاصاعي لها ،وجلٗب اللجان صوعا مهما في الحُاة الؿُاؾُت والدكغَُٗت ألامغٍىُت ،خُث جلىم
بالىُْفُت ألاؾاؾُت لٗملُت نى٘ اللغاع ٖلى اإلاؿخىي الدكغَعي ،فباإليافت ئلى لجىت اإلاىاػهت في اليىوغغؽ  ،فان
اليىوغغؽ ًخللى الخلغٍغ الؿىىي لضًىان اإلاداؾبت الٗام ،وله ؾلُت ئجغاء ٖملُاث اؾخلهاء خىٌ اؾخسضام مبالغ
ألامىاٌ أو جىفُظ وحؿُحر أي بغهامج.

ثاهيا :املططزة الدشزيعيت املخعلقت باملىاسهت ألامزيكيت:
جىُلم اإلاؿُغة الدكغَُٗت الخانت باإلاحزاهُت في اليىوغغؽ ٖىض جلضًم محزاهُت الغةِـ في ًىاًغ أو فبراًغ ،ئط ًىو
الجضوٌ الؼمني اإلاىهىم ٖلُه في كاهىن محزاهُت اليىوغغؽ لٗام  1974ئلى الاٖخماص النهاتي للغاع اإلاحزاهُت بدلىٌ 15
أبغٍل ،كبل وكذ َىٍل مً بضاًت الؿىت اإلاالُت الجضًضة في  1أهخىبغٖ .لى الغغم مً أن مجلـ الىىاب ومجلـ
غالبا ما ًمغعان كغاع اإلاحزاهُت بكيل مىفهل كبل  15أبغٍل ،ئال أنهما غ ً
الكُىر ً
البا ال ًخىنالن ئلى اجفاق نهاتي بكأنها
ً
وأخُاها بٗض أقهغ ٌكغٕ البِذ ألابٌُ في ئٖضاص اإلاحزاهُت ٖاصة في الغبُ٘ مً ول ؾىت ،أي كبل
ئال بٗض اإلاىٖض النهاتي -
1

 ٣جِؾ ػذد ُدبٕ ٓدِظ اُ٘ٞاة ُ 13د٘خ ،أٓب ٓدِظ اُشٞ٤ش ك٤جِؾ ػذد ُدبُٗ 32 ٚد٘خٝ ،ثؼغ ٛز ٙاُِدبٕ رًٌ ٕٞج٤شح ك ٢اُسدْ ٝاالخزظبطبد ،ثس٤ث روغْاُِد٘خ اُٞازذح إُ ٠ػذح ُدبٕ كشػ٤خ ٓزخظظخٝ ،ثؼغ ٛز ٙاُِدبٕ اُلشػ٤خ  ٌٖٔ٣إٔ رٌُٜ ٕٞب هٞرٜب اُزار٤خ.
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 9أقهغ مً ئخالتها ٖلى اليىوغغؽ ،وٍدُل البِذ ألابٌُ مكغوٕ اإلاحزاهُت الفضعالُت ٖلى مجلـ الىىاب وٍخم الكغوٕ
في مىاككخه وئصزاٌ الخٗضًالث ٖلُه وفم جضوٌ مدضص ؾلفا ،1بدُث:
 ًىم ؤلازىحن ألاوٌ مً قهغ فبراًغً ،دُل الغةِـ َلب اإلاحزاهُت ،الظي جم ججمُٗه مً كبل مىخب اإلاحزاهُتوؤلاصاعة ،ئلى اليىوغغؽ ،والتي جخيىن في الٗاصة مً ٖضة وزاةم ٖلى عأؾها عؾالت الغةِـ ئلى اليىوغغؽ ،وأزغي
جخًمً جدلُل وجبرًغ ملترخاجه الغةِؿُت ،ومجمىٖت هبحرة مً الىزاةم الخىمُلُت التي جخًمً جفانُل
الحؿاب ومؿخىي البرهامج ،واإلاٗلىماث والخدلُالث الخانت باإلاحزاهُت (ملحم اإلاحزاهُت ،والجضاوٌ الخاعٍسُت،
واإلاىٓىعاث الخدلُلُت) ،باإليافت ئلى وزاةم ومُُٗاث ٖضًضة ومسخلفت ؛
ً
جلغٍغا ًٖ الخىكٗاث الاكخهاصًت واإلاخٗللت باإلاحزاهُت ئلى
  15فبراًغً ،لضم مجلـ الاخخُاَي الفُضعالي ألامغٍييلجان اإلاىاػهت،
جلغٍغا متز ً
ً
امىا
  15ماعؽ ،حٗلض لجان اليىوغغؽ جلؿاث اؾخمإ خىٌ محزاهُت الغةِـ وجلضم لجان اإلاىاػهتخىٌ آلاعاء والخلضًغاث ئلى لجىت اإلاىاػهت اإلاٗىُت ؛
  1ابغٍل ،لجىت اإلاحزاهُت في مجلـ الكُىر جلضم جلغٍغ اإلاحزاهُت ؛  15أبغٍلٌ ،ؿخىمل مجلـ الىىاب الٗمل بكأن كغاع اإلاحزاهُت ؛  15مايً ،بضأ مجلـ الىىاب الىٓغ في مكاعَ٘ كىاهحن الاٖخماصاث 2الؿىىٍت ؛ ً 10ىهُى ،جلغٍغ لجىت الخسهُهاث في مجلـ الىىاب ،وَٗخبر آزغ كاهىن لالٖخماصاث الٗاصًت؛ً 30 -ىهُىٌ ،ؿخىمل مجلـ الىىاب ؤلاجغاءاث اإلاخٗللت بلىاهحن الاٖخماصاث الٗاصًت وأي حكغَٗاث مهالحت

3

مُلىبت ؛
 ً 15ىلُىً ،دُل الغةِـ مغاجٗت مىخهف الضوعة للمحزاهُت ،خُث ًُلب مً الغةِـ جلضًم جدضًث للمحزاهُت(ٌٗىـ الٓغوف الاكخهاصًت اإلاخغحرة وئجغاءاث اليىوغغؽ وٖىامل أزغي) ؛
 -فاجذ أهخىبغ ،جبضأ الؿىت اإلاالُت.

1 -https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-88/pdf/STATUTE-88-Pg297.pdf
2
 االػرمازاخ٘ٓ ٢ٛ :سخ رشش٣ؼ٤خ ُزٔ َ٣ٞثشٗبٓح زٌ.٢ٓٞ3
 -انمصانحح :هشاس ٓزضآٖ٣ ،وش ٙأُدِغٞ٣ ، ٖ٤كن ث ٖ٤أُجبُؾ أُسذدح اُز ٢ع٤زْ إٗلبهٜب ك ٢اُغ٘خ أُبُ٤خ اُوبدٓخ ٓغ عوق أُ٤ضاٗ٤خ اإلخٔبُ.٢
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-

وٖمىما ،فاهه ٖىض ونىٌ اإلاىاػهت 1لليىهجغؽ وباألزو مجلـ الىىابً ،2يافذ الىىاب والكُىر مً أجل جمىٍل
اإلاكاعَ٘ واللىاهحن التي ًلترخىنها ،فاليىوغغؽ ال ًهىث ٖلى أي كاهىن بضون أن ًجض مهاصع لخمىٍله وطلً ألجل
حؿهُل مهمت ؤلاصاعة ألامغٍىُت مً زالٌ الخىفغ ٖلى جمىٍل لخىفُظ اإلاكغوٕ أو اللاهىن ،وأي جضبحر ال ًجض جمىٍال ًجض
نٗىبت هبحرة في الخهىٍذ ٖلُه.
وبالخالي فان أًٖاء اإلاجلؿحن وبكيل زام مجلـ الىىاب (ألن أًٖاةه ًخىفغون ٖلى ؾيخحن فلِ مً
الًٗىٍت) ًلًىن مٗٓم وكتهم زالٌ فترة اإلاىاػهت في البدث ًٖ جمىٍل للمكاعَ٘ التي ًلترخىنها إلاىاَلهم مما

1

 ٘ٛبى ٓلشداد خبطخ ثبُٔ٤ضاٗ٤خ األٓش٤ٌ٣خٞٗ ،سد ثؼؼٜب ُالعزئ٘بط:االؼرحقاقاخ :هبٗ٣ ٕٞزطِت دكغ ٓضا٣ب ٓبُ٤خ ُشخض أ ٝأشخبص ٣غزٞك ٕٞششٝؽ األ٤ِٛخ أُ٘ظٞص ػِٜ٤ب ك ٢اُوبٗ ،ٕٞاُزضاّ ِٓضّ ُِسٌٓٞخ (ٓثَ اُؼٔبٕ
االخزٔبػ )٢؛
مكرة انمٍعاوٍح واإلزاضج٤ٛ :ئخ اعزشبس٣خ رؼذ أُ٤ضاٗ٤خ اُلذساُ٤خ ٝرشاخغ ؽِجبد اًُٞبُخ ُالػزٔبداد ٖٓ اٌُٗٞـشط٣ٝ ،ششف ػِ ٠إداسح أُ٤ضاٗ٤خ ٣ٝشاهجٜب٣ٝ ،غبػذ
اُشئ٤ظ ك ٢اهزشاذ اُزشش٣ؼبد اُز ٢رز٘ب ٍٝأُ٤ضاٗ٤خًٔ ،ب ٣غبػذ ك ٢إػذاد األٝآش اُز٘ل٤ز٣خ أُوزشزخ ٣ٝجو ٢اُشئ٤ظ ػِ ٠ػِْ ثدٔ٤غ األٗشطخ اُؼبٓخ ُِسٌٓٞخ٣ ،زْ
رؼٓ ٖ٤٤ذ٣ش ٌٓزت اإلداسح ٝأُ٤ضاٗ٤خ ٖٓ هجَ اُشئ٤ظ ثٔٞاكوخ ٓدِظ اُشٞ٤ش.
http://budget.house.gov/uploadedfiles/a_compendium_of_laws_and_rules_of_the_congressional_budget_process.pdf
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ًًُغهم للبدث ًٖ جدالفاث ال جسً٘ بأي قيل مً ألاقياٌ للحؼبُت وال اإلاىاَلُت ،1بدُث ًمىً أن ًخدالف
الًٗى اإلاٗني باإلاكغوٕ أو الخمىٍل م٘ ًٖى آزغ للخهىٍذ ٖلى مباصعاث بًٗهما لخمغٍغ مكاعَٗهما.2
وكض خضصث ؤلاجغاءاث اإلاخٗللت باكغاع اإلاىاػهت في هو اللاهىن اإلاخٗلم باإلاىاػهت الظي جم اٖخماصه ؾىت ،19743
خُث جخلخو الخُىاث الىبري إلاكغوٕ اإلاىاػهت في ئُٖاء ألاؾبلُت مجلـ الىىاب في ئخالت مكغوٕ اإلاىاػهت ٖلُه،
وٍلىم اإلاخدضر باؾم اإلاجلـ  /الغةِـ باخالت اإلاكغوٕ مىػٖا ٖلى جؼأًً:
 الًغاةب وؤلاًغاصاث وجداٌ ٖلى لجىت "ألاضاليب والىضائل" 4التي جىػٖه ٖلى اللجان الفغُٖت اإلاىبثلت ٖنها(وٖضصها خالُا  6لجىت فغُٖت) ؛
 وجداٌ ؤلاٖخماصاث ٖلى لجىت "إلاعخماداث" 5التي جىػٖه بحن لجانها الفغُٖت (وٖضصها خالُا  12لجىت فغُٖت). وبالخالي جخم صعاؾت ول بىض مً اإلاحزاهُت صازل لجىت فغُٖت مدضصة لضعاؾخه وحٗضًله ،وهىا جخم ٖملُت"الخفىٌٍ" خُث باميان اللجىت اإلاٗىُت أن حٗلً أن مكغوٖا مُٗىا ًخىفغ ٖلى الخمىٍل مما ٌؿهل ٖملُت ئكغاعه
وجفًُله ٖلى بلُت اإلاكاعَ٘ اإلاٗغويت ،6وٖىضها ًخضزل الىىاب بىثرة لًمان جمغٍغ مكاعَٗهم التي ًغغبىن في
ئهجاػها بضواةغهم ،وٖلى مؿخىي اللجىخحن واللجان الفغُٖت اإلاىبثلت ٖنهاً 7خفاوى الىىاب وٍخىافلىن فُما بُنهم
بىثرة ،ومً زمت ًداٌ اإلاكغوٕ بغمخه ئلى الجلؿاث الٗامت إلاجلـ الىىاب إلصزاٌ حٗضًالث ٖلُه وٖىض الخىافم
ًخم الخهىٍذ وؤلاخالت ٖلى مجلـ الكُىر.
وٖىض جىنل مجلـ الكُىر بمكغوٕ اإلاىاػهت هما نىث ٖلُه مجلـ الىىاب ًدُله ٖلى لجىتي "ؤلاًغاصاث"
و"الىفلاث" اللخحن جدُالهه ٖلى اللجان الفغُٖت ،وٍخم الخٗامل مٗه بىفـ َغٍلت مجلـ الىىاب مً حٗضًالث وجضاف٘
1

 كؼؼ ٞاٌُٗٞـشط هذ ال ٣غزط٤غ اإلُٔبّ ثٌَ اُوؼب٣ب أُؼشٝػخ ػِ ٚ٤ع ٟٞاُوؼب٣ب اُز ٢ر٘ٓ ْٜطوز ٚأ ٝدائشر ،ٚز٤ث ٘٣جـ ٢ػِ ْٜ٤اُزؼبَٓ ٓؼطشٓ ٖ٣غ خذٍِٝٓ٢ء ثبإلػٔبٍ ٝثؼششاد اُوؼب٣ب أُطشٝزخ ُِزظ٣ٞذ ثشٌَ ٓغزٔش ،أٓب كٔ٤ب ٓب ػذا رُي ك٣ ٜٞؼزذ ػِ ٠االعزشبساد أ ٝاُ٘ظبئر اُز ٢رظَ إُٓ ٖٓ ٚ٤ظبدس ٓٞثٞم
كٜ٤ب ٓثَ صٓالئ ٚثبٌُٗٞـشطٝ ،ه٤بداد اُسضة ٝصػٔبء اُ٘بخج ٖ٤ثبُذائشح ز٤ث ِ٣دأ ػؼ ٞاٌُٗٞدشط إُ ٠صٓالئ ٚخبطخ أث٘بء زضثٝ ٚاُ٘ٞاة اُوبدٓٝ ٖٓ ٖ٤ال٣زٚ
األهذّ ٓ٘ٝ ٚأطسبة اُخجشحٝ ،رُي ُزشبث ٚظشٝكٓ ْٜغ ظشٝكٓ ٚغ آزالً ْٜاُخجشحًٔ ،ب أٗٓ ْٜؼزبد ٖ٣ػِ ٠ط٘غ اُوشاساد اُز ٢رأخز ك ٢اػزجبسٛب االػزجبساد
اُغ٤بع٤خ٣ٝ ،شرجؾ أػؼبء اٌُٗٞدشط ٓغ ثؼؼ ْٜثؼؼب ٖٓ خالٍ ػششاد اُزدٔؼبد اُشعٔ٤خ ٝؿ٤ش اُشعٔ٤خ اُز ٢ردٔؼ ْٜداخَ اٌُٗٞدشط ٝخبسخٝ ،ٚاُز ٢روّٞ
ػِ ٠أعظ ػذ٣ذح ًبُزٌزالد اُسضث٤خ ٝاُؼشه٤خ ٝاإل٣ذُٞٞ٣خ٤خ أ ٝاُزسبُلبد ز ٍٞهؼب٣ب ٓؼ .،ٖ٤ثبإلػبكخ إُ ٠رأثش هشاساد اُؼؼ ٞثلش٣ن أُغبػذٝ ٖ٣خٔبػبد
أُظبُر ٝاإلػالُِّٔ .ض٣ذ ٖٓ اإلؽالع أُشخٓ ٞشاخؼخ :ػالء تٍىمً" ،هشاءح ك ٢أعِٞة ارخبر أػؼبء اٌُٗٞدشط األٓ٤شًُِ ٢وشاساد ٝرجؼبر ٚػِٞٓ ٠اهلٖٓ ْٜ
هؼب٣ب أُغِٔٝ ٖ٤اُؼشة" ،اُشؼت .1111/2/33
2

- David Rosenbloom : «Pblic administration, understanding management, politics, and law in the public sector». NY:
McGraw Hills, 1998.
3
- Ferguson and McHENRY : « The American System …», op. Cit : 502
4
- https://waysandmeans.house.gov/wp-content/uploads/2017/01/20150112-Draft-115th-WMC-Rules-As-Adopted.pdf
5 - https://docs.house.gov/meetings/AP/AP00/20170124/105482/HMTG-115-AP00-20170124-SD002.pdf
6
- Dye, Thomas «Understanding public policy», Upper Saddle River. New Jersey: Pearson/Prentice Hall, 2005.
7
 رؼذ ُدبٕ أُٞاصٗخ كٓ ٢دِغ ٢اُ٘ٞاة ٝاُشٞ٤ش ٓغؤُٝخ ػٖ ٝػغ هشاس أُٞاصٗخ ٝاإلثالؽ ػ٘ٝ ،ٚرؼوذ ُدبٕ أُٞاصٗخ خِغبد اعزٔبع ٝرزِو ٠روبس٣ش "ٝخٜبداُ٘ظش ٝاُزوذ٣شاد" ٖٓ اُِدبٕ األخشٔٓ ،ٟب ٞ٣كش ُٜب ٓؼِٓٞبد ػٖ اُخطؾ اُزشش٣ؼ٤خ ُِدبٕ اٌُٗٞـشط كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُٔغبئَ أُزؼِوخ ثبُٔ٤ضاٗ٤خ ػٖٔ اخزظبطٜب.
ًٔب ٣غبػذ ٓدِظ االزز٤بؽ ٢اُل٤ذساُ ٢األٓشٛ ٢ٌ٣ز ٙاُ ِدبٕ أُٞاصٗخ ك ٢رط٣ٞش هشاس أُٞاصٗخ ٖٓ خالٍ إطذاس روش٣ش كٝ ٢هذ ٓجٌش ٖٓ ًَ ػبّ ػٖ اُزٞهؼبد
االهزظبد٣خ ٝأُزؼِوخ ثبُٔ٤ضاٗ٤خ ٣زؼٖٔ رٞهؼبد أُ٤ضاٗ٤خ األعبع٤خًٔ ،ب ٣و ّٞػبدح ثٔشاخؼخ اُز ٞهؼبد األعبع٤خ ٓشح ٝازذح أ ٝأًثش هجَ إٔ رؼغ ُدبٕ أُ٤ضاٗ٤خ هشاس
أُ٤ضاٗ٤خًٔ ،ب ٣ظذس روش ٣شا ٣سَِ ٓوزشزبد أُ٤ضاٗ٤خ اُز ٢هذٜٓب اُشئ٤ظ ك ٢ػٞء االكزشاػبد االهزظبد٣خ ٝاُل٘٤خ ٓدِظ االزز٤بؽ ٢اُل٤ذساُ ٢األٓش.٢ٌ٣
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للمهالح بحن الكُىر ،ومً خم مجلـ الكُىر أن ًلىم أًًا بالخٗضًالث ٖلى هظا اإلاكغوٕ ،وبٗض جهىٍذ اإلاجلـ
ٖلى مكغوٕ اإلاىاػهت ًداٌ ئلى الغةِـ للخىكُ٘ ئطا لم ًىً هىان ئقياٌ.
ولىخٔ مإزغا اهسغاٍ الغةِـ وهباع مؿاٖضًه في مجاٌ اإلاحزاهُت في مفاوياث مىثفت م٘ اليىوغغؽ خىٌ
حكغَٗاث اإلاحزاهُت الغةِؿُت ،جخم هظه اإلافاوياث في بٌٗ ألاخُان بمثابت "اجخماٖاث كمت" عؾمُت للمحزاهُت (ججم٘
الغةِـ بؼٖماء ألاكلُت وألاغلبُت في اإلاجلؿحن أو أخضهما) ،وفي بٌٗ ألاخُان جيىن ٖلى قيل أوكُت مً وعاء
اليىالِـ.
وفي خالت الازخالف بحن مجلس ي الىىاب والكُىر ًىٗلض اإلاجلؿان في "هُئت مإجمغ مكترن" إلاىاككت اإلاىايُ٘
اإلاسخلف خىلها وطلً للخىنل ئلى خلىٌ بُنهما (هظا غالبا في الحاالث التي ًيىن فيها الخٗاٌل بحن مجلؿحن ٌؿُُغ
ٖليهما خؼبحن مسخلفحن) ،وٖىض الخىنل إلاكغوٕ مكترن للمىاػهت ًخم ئكغاعها وعفٗها للغةِـ مً أجل جىكُٗها.
وفي خالت اؾخمغاع الازخالف بحن الحؼبحن وٖضم ئكغاع اإلاىاػهت في وكتها ،فان الحيىمت ألامغٍىُت جضزل في خالت
"الخىكف" ،خُث جخىكف أوكُت مإؾؿاث الحيىمت الاجداصًت ألامغٍىُت وًٍُغ جؼء مً الضواةغ الحيىمُت ئلى فغى
ئجاػة ٖلى مىْفُه "غحر ألاؾاؾُحن" لخٗظع صف٘ عواجبهم وجهاب كُاٖاث ٖامت هبحرة بالكلل في البالص ،وفي هفـ
الىكذ ًخىكف جمىٍل زضماث بأهملها مً بُنها الىلل واإلاىانالث والخضماث الٗامت والحضاةم واإلاىتزهاث واإلاخاخف،
فُما جخىكف كُاٖاث خُىٍت أزغي جؼةُا ،وجبٗا لظلً جًُغ الحيىمت ألامغٍىُت ئلى جسفٌُ ٖضص مىْفيها بكيل
فىعي ئلى الحض ألاصوى ،باؾخثىاء اللىاث اإلاؿلحت ووواالث ألامً اللىمي وأجهؼة الكغَت وألامً الضازلي( .وهى ألامغ
الظي قهضهاه في خالت مكغوٕ اإلاىاػهت لؿىت ٖ 2018ىضما حٗظع الاجفاق ٖلى مؿاةل ئجغاةُت عغم جىفغ الجمهىعٍحن
ٖلى اغلبُت بمجلـ الىىاب جلاعب  230ملٗضا ،مما أصي لخىكف الحيىمت ،وكض خضر هفـ ألامغ في ْل ئصاعة الغةِـ
الؿابم باعان أوباما ؾىت  2013خُث وان الجمهىعٍحن ٌؿُُغون ٖلى اإلاجلؿحن وٍغفًىن جمغٍغ بٌٗ مكاعَٗه
زىفا مً اعجفإ قٗبُت الضًملغاَُحن).
وٖىض جىنل الغةِـ بمكغوٕ اإلاىاػهت ًلىم بخلُُمه ومغاجٗخه ،وهىا ًملً خم ئكغاع الىو واإلاهاصكت ٖلُه
لُهبذ كاهىها ،أو أهه ٌٗترى ٖلى الىو وَُٗضه ئلى اليىوغغؽ م٘ كاةمت جخًمً مالخٓاجه ٖلى اإلاىاص التي ًغغب في
حٗضًلها ،وهىا في مجاٌ الدكغَ٘ ًخىفغ الغةِـ ٖلى "فُخى"ً )Veto Act( 1مىىه مً وكف اللىاهحن التي ال حؿاًغ جىجهه
وعؤٍت ئصاعجه ،وًٍ٘ الضؾخىع كُضا ٖلى اؾخٗماٌ هظا الحم فال ًملً الغةِـ ألامغٍيي خم الخهضًم ٖلى بٌٗ
البىىص وعفٌ البٌٗ ،بل أن خله هظا ًخمثل في عفٌ الىو هيل أو كبىله بأهمله.
وجخجلى اإلاهاصكت الغةاؾُت في جىكُ٘ اإلاكغوٕ بٗض ئخالخه ٖلُه ،أو ٖضم ؤلاٖتراى ٖلُه في غًىن  10أًام مً
جاعٍش ؤلاخالت ٖلُه (صون اخدؿاب ًىم ألاخض) أو ئٖاصجه للمجلـ الظي بضأ مىه (والحالت هىا ملخهغة ٖلى مجلـ
1

 خالٍ أشـبٍ اٌُٗٞـشط ع٘خ  ،366.رْ عٖ هبٗ ٕٞك٤ز ٞاُج٘ذ (ً )P.L. 104-130زؼذُ َ٣وبٗٓ ٕٞشاهجخ اُسدض ُؼبّ ٝ( ،3621هذ هؼذ أُسٌٔخ اُؼِ٤ب ثؼذّدعزٞس٣خ هبٗ ٕٞك٤ز ٞاُج٘ذ ك.)3661 ٞ٤ٗٞ٣ ٢
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الىىاب) زالٌ هفـ اإلاضة .1وٖىض اٖتراى الغةِـ ًجب ٖلى مجلـ الىىاب مً أجل الضفإ ًٖ اإلاكغوٕ هما نىث
ٖلُه أن ًهىث بأغلبُت الثلثحن (ٌؿخدُل ٖملُا أن ًخىفغ أي مً الحؼبحن ٖلى أغلبُت الثلثحن في أخض اإلاجلؿحن) ليي
ًهبذ الىو اإلاهىث ٖلُه كاهىها هافظا صون الحاجت لخىكُ٘ الغةِـ.
واإلاالخٔ في مؿُغة ئكغاع اليىوغغؽ للمىاػهت أن ؤلاصاعة ألامغٍىُت ال صزل لها في مىاككت اإلاجلؿحن ،فىخاب الضولت
 /الىػعاء وٖلى عأؾهم وػٍغ الخؼاهت (اإلاالُت) وأًٖاء ؤلاصاعة ومؿئىلي اإلاياجب والىواالث الىَىُت ال ًدًغون اإلاىاككت
وال الخهىٍذ وال خم لهم في الخضزل أو ؤلاٖتراى ٖلى حٗضًالث الىىاب والكُىر.2
وال ٌؿدكحر أًٖاء اليىوغغؽ الىػعاء في حٗضًالتهم وال مكاعَٗهم التي ًغٍضون جًمُنها في اإلاىاػهت ،م٘ ألازظ بٗحن
الاٖخباع ٖالكاث الغةِـ بأًٖاء اإلاجلؿحن اإلاىخمحن لحؼبه والظًً ًلضمىن ملترخاث بأؾمائهم باجفاق مٗه ،3هما أن
أًٖاء اليىوغغؽ ًأزظون بٗحن الاٖخباع "عغباث" الغةِـ اإلاٗبر ٖنها في زُاب خالت ؤلاجداص والظي كض ًخًمً زُت
حكغَُٗت بكيل مً ألاقياٌ مً زالٌ جيبيهه اليىوغغؽ ئلى خاجت اإلاجخم٘ لدكغَٗاث مُٗىت.4
وهى ما ٌُٗض الخأهُض ٖلى الُاب٘ البرإلااوي للمىاػهت مً وجهت هٓغ الضؾخىع ،وئن واهذ الخُىعاث الؿُاؾُت
والاكخهاصًت كض أصث ئلى اؾخدىاط الؿلُت الخىفُظًت ٖلى ئٖضاص اإلاىاػهت هما أؾلفىا.

1

 ذىص انفقطج انؽاتؼح مه انمازج األونى مه انسؼرىض األمطٌكً ػهى أنٓ ًَ" :ششٝع هبٗ٣ ٕٞسظَ ػِٞٓ ٠اكوخ ٓدِظ اُ٘ٞاة ٝاُشٞ٤ش٣ ،دت هجَ إٔ ٣ظجرهبٗٗٞبً ،إٔ ٣ؼشع ػِ ٠سئ٤ظ اُٞال٣بد أُزسذح ،كئرا ٝاكن ػِٛ ٚ٤زا األخ٤ش ٝهؼ ،ٚأٓب إرا ُْ ٞ٣اكن ػِ ،ٚ٤ك٤زؼ ٖ٤إػبدر ٚإُ ٠أُدِظ اُزٓ ٌٕٞ٣ ١ششٝع اُوبٗ ٕٞهذ ثذأ
ٓ٘ٓ ٚشكوبً ث ٚاػزشاػبر ٚػِٝ ،ٚ٤ػِ ٠أػؼبء ٛزا أُدِظ رغدٛ َ٤ز ٙاالػزشاػبد رلظ٤الً ك ٢عدالد أُدِظ ٝإػبدح اُ٘ظش ك ٢أُششٝع ٝ.إرا زظَ أُششٝع
ػِٞٓ ٠اكوخ ثِث ٢أػؼبء أُدِظ كئٗ٣ ٚشعَ ٓشكوب ً ث ٚاالػزشاػبد اُز ٢عجن رغدِٜ٤ب إُ ٠أُدِظ ا٥خش اُز٣ ١زؼ ٖ٤ػِ ٚ٤إػبدح اُ٘ظش ك ٚ٤أ٣ؼبً ،كئرا ٝاكوذ ػِٚ٤
أؿِج٤خ ثِث ٢أػؼبء ٛزا أُدِظ كئٗ٣ ٚظجر هبٗٗٞبً ٗبكز أُلؼ. ٍٞؿ٤ش أٗ ٚك ٢خٔ٤غ ٛز ٙاُسبالد رٌ ٕٞأطٞاد أػؼبء ًَ ٖٓ أُدِغٓ ٖ٤سذدح ث٘ؼْ أ ٝال ٝ ...إرا ُْ ٣وْ
اُشئ٤ظ ثئػبدح أٓ ١ششٝع هبٗ ٕٞك ٢ؿؼ ٕٞػششح أ٣بّ( ٓب ػذا أ٣بّ األزذ )ثؼذ ػشػ ٚػِ ٚ٤كئٕ ٓششٝع اُوبٗٛ ٕٞزا ٣ظجر هبٗٗٞبً ًٔب ُ ٞإٔ اُشئ٤ظ هذ ٝهؼٓ ٚب ُْ
٣زغجت اٌُٗٞدشط ػٖ ؽش٣ن رأخ َ٤خِغبر ٚك٘ٓ ٢غ إػبدح ٓششٝع اُوبٗ ،ٕٞإر إّٗ ٚكٛ ٢ز ٙاُسبُخ ال (٣.ظجر أُششٝع هبٗٗٞبً.
2
 ز .محؽه ذهٍم " :اُ٘ظْ اُغ٤بع٤خ ٝاُوبٗ ٕٞاُذعزٞس ،"١اُطجؼخ اُثبٗ٤خ٘ٓ ،شأح أُؼبسف ثبإلعٌ٘ذس٣خ ، 1971 ،ص .1323
 ٌاؼٍه انؼٍثاوي" :اٌُٗٞدشط ٝاُ٘ظبّ اُغ٤بع ٢األٓش ،"٢ٌ٣داس أعبٓخ ُِ٘شش ػٔبٕ/األسدٕ ،اُطجؼخ األ.2008 ٠ُٝ - 4حٍث ذىص انفقطج انثانثح مه انمازج انثاوٍح مه انسؼرىض األمطٌكً ػِ ٠إٔ" ٣وذّ اُشئ٤ظ ٌُِٗٞدشط ٖٓ ٝهذ ألخش ٓؼِٓٞبد ػٖ زبُخ االرسبدًٔ ،ب  ٌٚ٘ٔ٣إٔ ٣وذّ
رٞط٤بد ثبُزذاث٤ش اُز٣ ٢ؼزوذ أٜٗب ػشٝس٣خ ٘ٓٝبعجخ." ...،
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الخاجمت:
وحٗض مىاككت اإلاىاػهت لحٓت مهمت في الؿُاؾت ألامغٍىُت ،هٓغا للخضاف٘ والخىافـ الىبحر بحن الحؼبحن وبحن أًٖاء
اإلاجلؿحن لخمغٍغ ؾُاؾاتهم ومكاعَٗهم التي مً قأنها أن جًمً لهم أنىاث الىازبحن والاؾخجابت لُلباث اللىبُاث
والضاٖمحن لهم ،لظلً مً اإلاٗخاص ان ًُلم البِذ ألابٌُ خمالث كىٍت في ؤلاٖالم ووؾاةِ الاجهاٌ كهض الًغِ
ٖلى اإلاكغٖحن لالؾخجابت لبرامجه اإلاٗبر ٖنها مً زالٌ زُاب ؤلاجداص او اإلالضمت مً َغف أًٖاء باليىوغغؽ والتي
جيىن مٗضة مً َغف بٗض أًٖاء ئصاعة الغةِـ ،هما أن ألاًٖاء ًلىمىن بٗلض الٗضًض مً الللاءاث الخلفؼٍت
والصحفُت لكغح بغامجهم وحسجُلها بأؾمائهم أمام الغأي الٗام والىازبحن وللًغِ ٖلى مىافؿيهم صازل الحؼب
والضاةغة واإلاجلـ ،وهى ما ٌُٗي للىازب نىعة واضحت ًٖ مضي خًىع اوكغاالجه في ألاجىضة الدكغَُٗت ،وَؿمذ له
بمغاكبت ممثلُه باليىوغغؽ .
وحُُٗىا خالت اإلاحزاهُت نىعة واضحت ًٖ جىغَـ الىٓام الؿُاس ي ألامغٍيي إلابضأ الفهل بحن الؿلُاث مً زالٌ
الضوع اللىي والىبحر لليىوغغؽ ألامغٍيي في هظا اللاهىن الؿىىي ألاؾاس ي والحُىي إلاسخلف كُاٖاث وفئاث ؾيان
الىالًاث اإلاخدضة ،هما حُُٗىا أًًا فىغة مهمت ًٖ اإلاغوهت التي ٖغفها هظا جُبُم اإلابضأ جبٗا للمخغحراث الؿُاؾُت
والاكخهاصًت والاجخماُٖت التي قهضتها الىالًت اإلاخدضة.
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(دوز ألامم املخحدة في إعادة بىاء السالم في اليمن)

د.شيد علي الىزيث

(دوز ألامم املخحدة في إعادة بىاء السالم في اليمن)
The Role of the United Nations in Rebuilding Peace in Yemen

د.شيد علي الىزيث /أسخاذ العلىم السياسيت بجامعت صىعاء -اليمن

املخلص :
جأزش الُمً هغحرة مً البلذان الّشبُت بشىساث الشبُْ الّشبي ،وئصاء جلً الخدىالث التي ؼهذها الُمً بزلذ ظهىد اكلُمُه ودولُه لخذاسن الاصمه وجم
الخىافم ِلى الُت الاهخلاٌ العلمي للعلىت هخجشبت فشٍذه جمحز بها الُمً آهزان وخٍُذ جلً الخجشبت بشِاًت دولُه و اكلُمُه بما فيها ألامم اإلاخدذة ،التي
وان لها دوسا هبحرا في رلً وان اخش مدىاتها مإجمش الخىاس الىوني ،ولىً جلً الخجشبت الفشٍذة لم حعخمش وىٍال ،خُض اهضللذ البالد الى ـشاُ معلر بذِم
ئكلُمي ودولي واضر  ،و اظخمشث ظهىد ألامم اإلاخدذة إلًلاف الخشب الذاةشة في الُمً والخىفُم بحن اوشاف الفشاُ،وبّذ مط ي خمغ ظىىاث مً الخشب
،وحّذد مدىاث الخفاوك جيللذ ظهىد ألامم اإلاخدذة بالىجاح بخىكُْ اجفاق ئظخىهىلم الخاؿ بالخذًذة همذخل الجفاق ظالم ؼامل،لىً اجفاق
الخذًذة لم ًىفز منهاال ظضء بعُي ال ًشجلى الى معخىي جدلُم العالم في ِمىم الُمً ،خُض ًبذو ان ظهىد ألامم اإلاخدذة جخمْ لخجارباث دولُه
واكلُمُه ،وبذا دوسها في الُمً ال ًىترر الظخمشاس الفشاُ والخشب الّذواهُت ِلى الؽّب الُمني الزي باث ًخىق لخل ووني ًخشط الُمً مً مأظاجه
ؤلاوعاهُت اإلايعُت.
الكلماث املفخاحيت :الاهخلاٌ العلمي للعلىت ،الامم اإلاخدذة ،الخشب الّذواهُت ،اجفاق العالم ،اإلاأظاة ؤلاوعاهُت.
Abstract:
Yemen, like other Arab countries, was affected by Arab Spring revolutions. Regional and international efforts
were made to overcome the crisis and a peaceful power transfer was agreed upon. Such a unique experience
received international and regional support, including the UN, which played a significant role, of which
sponsoring NDC. However, this did not last long as the country slid into an armed conflict. UN efforts towards
ending war and reconciling conflicting parties continued. After five years of war and negotiations, Stockholm
Agreement on Hodeida was signed to reach a comprehensive peace agreement. However, only a small part of
the Agreement has been implemented. UN efforts seem to be subject to international and regional tensions,
resulting in indifference towards the ongoing aggressive war on Yemeni people, who are longing for a
national solution that will relieve Yemen of its forgotten humanitarian tragedy.
Key Words: Peaceful Power Transfer, UN, Aggressive War, Peace Agreement, Humanitarian Tragedy
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ملدمت:
جشجبي الُمً بّالكاث وزُلت مْ ألامم اإلاخدذة ،فالُمً حّخبر مً الذوٌ اإلاإظعت لألمم اإلاخدذة التي ظاء جأظِعها
للخفاً ِلى الامً والعلم والذولُحن ،والخذ مً الجزاِاث والفشاِاث اإلاعلخت و الخشوب خاـت بّذ اهتهاء الخشب
الّاإلاُت الشاهُت ،ولخيىن همشظُّه دولُه حعهم في خل اًت هضاِاث كذ جيؽب بحن الذوٌ ،والُمً همخخلف الذوٌ
الّشبُت جأزش بشىساث الشبُْ الّشبي اإلاىالبت بخغُحر ألاهٍمت العُاظُت ،ووان له خفىـُه جمشلذ في الخغُحر ِبر الىشق
العلمُت  ,وجم الخىـل الجفاق بحن اللىي العُاظُت الُمىُت لالهخلاٌ العلمي للعلىت ،و ولْ خاسوت وشٍم لزلً
جمشلذ باإلابادسة الخلُجُت التي خٍُذ بخأًُذ ودِم ألامم اإلاخدذة والذوٌ الذاةمت الّمىٍت ودوٌ مجلغ الخّاون
ً
الخلُجي ،ووان لألمم اإلاخدذة دوسا باسصا في رلً جىاولخه هزه الذساظت في وُاتها بذا باإلاشخلت الاهخلالُت للعلىت
بمدىاتها اإلاخخلفت التي وان اخشها مإجمش الخىاس الىوني وسِاًتها لالهخلاٌ العلمي الزي لم ًىخب له الىجاح  ،خُض
ً
اهضللذ الُمً الى خشب وجذخل ئكلُمي ودولي داِما الخذ اوشاف الفشاُ ،هما جىاولذ ِالكت ألامم اإلاخدذة بالُمً
ً
خُض جم جلعُمها لشالر مشاخل وفلا إلاا مشث به الُمً مً اخذار ظُاظُه وان اخشها الخشب الذاةشة في الُمً و دوس
ألامم اإلاخدذة وظهىدها لىكف جلً الخشب ،وِلذها للّذًذ مً ظىالث الخفاوك التي جىظذ بالخىكُْ ِلى اجفاق
ئظخىهىلم الخاؿ بالخذًذة همذخل لخدلُم العالم الؽامل في الُمً ،وِشظذ الذساظت ِلى ظهىد ألامم في الّمل
ؤلاوعاوي في الُمً ,وكذ خلفذ الذساظت الى الّذًذ مً الىخاةج والخىـُاث الهامه ومذي مدذودًت دوس ألامم اإلاخدذة
وخمىِها إلسادة الذوٌ الذاةمت الّمىٍت ومفالخها في مخخلف دوٌ الّالم وخاـت في مىىلت الؽشق ألاوظي
واإلاىىلت الّشبُت التي كلما خلذ فيها هضاُ وِذم جمىنها مً الخىفُم بحن وشفي الفشاُ للخشوط بالُمً مً هزه اإلاأظاة
ؤلاوعاهُت ألاظىأ في الّالم ،وان وكف الخشب والفشاُ ال ًمىً ان ًيىن الا بجهىد واسدة ًمىُه خالفه بُّذا ًِ
ً
الخذخالث ؤلاكلُمُت والذولُت.

مشكلت البحث:
ً
ً
مىز الّام 2011م و الامم اإلاخدذة جبزٌ ظهىدا هبحرة في الُمً بذءا بشِاًت الاهخلاٌ العلمي للعلىت وجهاًت بجهىدها
إلًلاف الخشب الذاةشة في الُمً فما هىا الذوس الزي كامذ به ألامم اإلاخدذة في الُمً وهل اظخىاِذ الامم اإلاخدذة
ً
اِادة جدلُم العالم في الُمً وىجها مىٍمت دولُت مهمتها الشةِعت وفلا إلاُشاكها الخفاً ِلى العلم والامً الذولُحن
ومىْ اهذالُ الجزاِاث اإلاعلخت بحن الذوٌ ألاِماء؟
هل ؤلاخفاق اإلاخىشس لجهىد ومهام ألامم اإلاخدذة لخل الجزاِاث العُاظُت والفشاِاث التي جدذر في الُمً مىز
العخِىاث ومشوسا بدلبت الدعُّيُاث وختى الىكذ الشاهً في الُمً ٌّىد لّذم الذساًت اليافُت لألمم اإلاخدذة بٍشوف
وخفىـُاث الُمً ولّذم كذستها في ئداسة ملف العالم في الُمً؟
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هل كُام ألامم اإلاخدذة بخجضةت الخل في الُمً واهخفاءها بخىكُْ اجفاق ئظخىهىلم الخاؿ بالخذًذة وِذم ؼمىلُت
الخل وان ظببا في حّثر ظهىدها في ئخالٌ العالم في ِمىم الُمً وِذم الخىفُز اليامل لبىىد اجفاق الخذًذة؟
هل أظباب حّثر ظهىد ألامم اإلاخدذة ئِادة جدلُم العالم في الُمً ٌّىد لىشفي الفشاُ في الُمً؟ ام لألوشاف
ؤلاكلُمُت التي جشعى وحغزي الخشب في الُمً ولألوشاف الذولُت التي جشي ان بلاء الخشب في الُمً والفشاُ ًخذم
مفالخها الاظتراجُجُت في اإلاىىلت الّشبُت؟

أهميت البحث-:
جأحي أهمُه هزا البدض في اهه ظِخىشق إلاعألت مهمت وهي جخّلم بخلُُم دوس الامم اإلاخدذة في الُمً مىز الّام 2011م
هشاُِت لالهخلاٌ العلمي للعلىت في الُمً ،ومىز الّام 2015م اـبدذ مهمتها الشةِعُت الععي إلِادة جدلُم
العالم في الُمً الزي لم ًخدلم وىاكْ ملمىط ختى ألان و ئلى اًً وـلذ ظهىدها ؟ ،باإللافت ئلى مهامها الاوعاهُت
الاخشي التي جلىم بها في الُمً ،هما ان هزه الذساظت ظخلُم دوس الامم اإلاخدذة همإظعت اممُت حععى للخذ مً
الجزاِاث اإلاعلخت وجدلُم الامً والعلم والذولُحن التي كلما هجخذ في خل الجزاِاث في مخخلف دوٌ الّالم وخاـت
في اإلاىىلت الّشبُت ومىىلت الؽشق الاوظي.

فسضياث البحث-:
ظدععى هزه الذساظت ئلى ازباث الفشلُاث الخالُت:
.1

أن ظهىد الامم اإلاخدذة التي جبزلها ِلى مذي خمعت اِىام ألِاده جدلُم العالم في الُمً لم جيلل بالىجاح.

.2

أن غُاب الاسادة الذولُت وؤلاكلُمُت إلجهاء الفشاُ والخشب الذاةشة في الُمً ،وجمعً أوشاف الفشاُ

بمىاكفها واهذ العبب الشةِغ في ِذم جدلُم العالم في الُمً.
.3

أن الامم اإلاخدذة مجشد وظُي أو وشف مِعش للخىفُم بحن الاوشاف اإلاخفاسِت،ولخمخلً مً الادواث اليافُت

التي جمىنها مً ئِادة جدلُم العالم في الُمً.
أهذاف الذساظت :تهذف هزه الذساظت ئلى الاحي:
 .1جلُُم دوس الامم اإلاخدذة في الُمً ومذي هجاخها في اِادة العالم ئلى الُمً.
 .2مّشفت مذي جأزحر الاوشاف الذولُت في اظخمشاس الخشب الّذواهُت ِلى الُمً واظخمشاس الفشاُ.
ً
 .3مّشفت مذي ظعى أوشاف دولُت و اكلُمُه لإلبلاء ِلى الفشاُ في الُمً خذمت إلافالخها في الُمً وفي
اإلاىىلت الّشبُت.
 .4مّشفت مذي جأزحر ودوس الذوٌ الذاةمت الّمىٍت في مجلغ الامً الذولي في الفشاُ الذاةش في الُمً والخشب
الّذواهُت التي حؽً ِلُت ،ودوس الامم اإلاخدذة ومعاِيها إلِادة بىاء العالم في الُمً.
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مىهجيه البحث:
اِخمذث هزه الذساظت ِلى مىهجحن-:
 -1املىهج الخازيخي :ظُمىىىا مً دساظت اإلاشاخل الخاسٍخُت التي مشث بها الّالكت بحن ألامم اإلاخدذة والُمً و
الاخذار الخاسٍخُت التي مشث بها التي مش بها الُمً مىز اهذالُ زىساث الشبُْ الّشبي للىـىٌ الى الىخاةج
اإلاشظىة مً الذساظت.
 -2املىهج الىصفي الخحليلي :هى مىهج ال ًىخفي بالىـف فلي وئهما ئلى جدلُل الٍاهشة للىـىٌ ئلى هخاةج
مُّىه وظُمىىىا هزا اإلاىهج مً وـف الاخذار التي مشث بها الُمً مىز الّام 2019-2011ودوس الامم
اإلاخدذة في الُمً مىز جبىيها ودِمها الاهخلاٌ العلمي للعلىت ،وظهىدها في ئًلاف الخشب وئِادة جدلُم
العالم في الُمً ومذي هجاخها في ئِادة جدلُم العالم في الُمً وجدلُل أظباب الفشاُ والخشب في الُمً
واظباب حّثر مهمت ألامم اإلاخدذة في الُمً ومذي ئظهام الخذخالث الاكلُمُت والذولُت في الخذ مً ظهىدها
وارواء الفشاُ في الُمً.

الدزاساث السابلت:
ال جىظذ دساظاث ِلمُت مىهجُه خىٌ دوس الامم اإلاخدذة في ئِادة جدلُم العالم في الُمً بؽيل مدذد واهما مجشد
ملاالث صخفُت ًِ دوس ألامم اإلاخدذة في الُمً ،وهىان دساظت بّىىان كشاساث مجلغ الامً ودوسها في خل الاصمت
الُمىُت للباخض /أخمذ مدمذ الخعني ميؽىسة في مجله الّلىم العُاظُت واللاهىن (اإلاشهض الذًملشاوي  -بشلحن-
ًىلُى2017م) خُض سهضث ِلى كشاساث مجلغ الامً الذولي،ودوسها في خل الاصمه الُمىُت ،وما ًمحز هزه الذساظت هي
اجها جىاولذ ظهىد الامم اإلادخذة في مشاخل ِذة وظهىدها في ئِادة بىاء العالم بؽيل مخيامل ،هما جىاولذ مفاولاث
العالم اإلاخّذدة التي ظشث في الُمً والى ابً وـلذ ؟وِالكت الُمً باألمم اإلاخدذة مىز اهممامها .
الفترة الصمىيت للبحث:
خذدث الفترة الضمىُت للبدض مً الّام 2011م الى الّام 2020م
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أوال-أحهصة ووسائل بىاء السالم لدي ألامم املخحدة:
أ .مفهىم بىاء السالم وفلا ملبادئ ألامم املخحدة:
وفلا إلابادب ألامم اإلاخدذة ومُشاق جأظِعها فان الخفاً ِلى الامً والعلم الذولُحن مً ابشص مهامها وواظباتها ،وكذ
جممً مُشاق ألامم اإلاخدذة الىشحر مً البىىد واإلاىاد اللاهىهُت التي جإهذ ِلى خفَ العلم و الامً الذولُحن ،بل حّخبر
اإلاهمت الشةِعُت لألمم اإلاخدذة والهذف الشةِغ لخأظِعها ،فلذ سهض الففل العادط(ِ )1لى خل الجزاِاث بالىشق
العلمُت والخفاً ِلى ظُادة الذوٌ ومىْ الاِخذاء ِليها مً كبل اًت دولت ِمى في ألامم اإلاخدذة ،وٍيبغي ِلى ألامم
اإلاخدذة ان جلىم بمعاِذه البلذان ،واإلاىاوم التي جيؽب فيها هضاِاث في الاهخلاٌ مً مشخلت الخشب ئلى مشخلت
العالم ،والخذ مً مخاوش اهضالق أي بلذ في الّىدة ئلى الفشاُ مً خالٌ حّضٍض اللذساث الىوىُت إلداسة الفشاُ،
وئسظاء أظغ العالم لبىاء ظالم داةم في اإلاجخمّاث التي مضكتها الخشوب ،و اما الففل العابْ( )2مً مُشاق ألامم
اإلاخدذة ،فلذ خىٌ إلاجلغ الامً الذولي اظخخذام اللىه إلسظاء العلم و الامً الذولُحن في أي مىىله مً الّالم.
حّشٍف مفهىم بىاء العالم:بالشغم مً حّذد آلاساء خىٌ حّشٍف مفهىم بىاء العالم لذي فلهاء العُاظُت؛ الا أن الامحن
الّام لألمم اإلاخدذة بىشط غالي ِشفه في جلشٍشه الزي كذمه لألمم اإلاخدذة ِام 1992م بّىىان " أظىذة
العالم(((")3بأهه الاظشاءاث الخاـت بخدذًذ ودِم الهُاول التي مً ؼأجها حّضٍض وجذُِم العلم لخجىب الّىدة الى خالت
الجزاُ)) بمّني أوضر فان مفهىم بىاء العالم ٌؽمل ِذة ئظشاءاث ظُاظُت واكخفادًت ِعىشٍت ،وأمىُت جمىً الذولت
التي وكْ بها ـشاُ معلر مً اظخدباب الامً والعالم فيها )4(.وٍخىلب بىاء العالم اظخمشاس الذِم الذولي للجهىد
الىوىُت مً خالٌ مجمىِت واظّت مً ألاوؽىت  -همشاكبت وكف ئوالق الىاس ،وحعشٍذ وئِادة دمج اإلالاجلحن،
واإلاعاِذة في ِىدة الالظئحن واإلاؽشدًً؛ واإلاعاِذة في جىٍُم ومشاكبت الاهخخاباث لدؽىُل خيىمت ظذًذة ،ودِم
ئـالح كىاُ الّذالت وألامً ،وحّضٍض اإلافالخت بحن اوشاف الفشاُ بما في رلً اوؽىت البىً الذولي واللجان
الاكخفادًت

 ) 1مٌثاق االمم المتحدة ،الفصل السادس ،المادة ( )33الرابط
 ) 2مٌثاق االمم المتحدة ،الفصل السابع المادة (.)04-04

:https://www.un.org/ar/charter-united-nations

 )3تقرٌر االمٌن العام لألمم المتحدة الوثٌقة رقم( ،)A\47\277منشور فً موقع األمم المتحدة تارٌخ اخر زٌارة 8442/6/41م.
الرابط https://www.un.org/ar/peacebuilding/doc_sg.shtml
 )4مً عبد الرحمن محمد غٌث ،دور االمم المتحدة فً بناء السالم بعد انتهاء الحروب األهلٌة ،دراسة لحالة السلفا دور38 ،م –
36م ،برلٌن :المركز الدٌمقراطً العربً8443 ،م ،ص(.)04
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ً

مإجمش اللمت الّالمي 2005م :وظُّا مً ألامم اإلاخدذة لخّضٍض العلم والامً في الّالم ِلذ مإجمش اللمت الّالمي في
اٌ ِام2005م( )1وـذس ِىه ِذة كشاساث مً الجمُّت الّامت منها اللشاس سكم( )1645الزي هق ِلى اوؽاء
لجىت لبىاء العالم جيىن أبشص مهامها:
 .1جلذًم اإلاؽىسة بؽأن الاظتراجُجُاث اإلالترخت لبىاء العالم بّذ الفشاُ ومشخلت الاهخّاػ؛ وخؽذ اإلاىاسد
لممان اظخمشاس الخمىٍل لألوؽىت اإلاّىُت بالعالم.
 .2الاهخمام بالبلذان التي خشظذ مً الفشاُ ،والاهخمام بالشغشاث التي تهذد بىاء العالم ، .و جم ئوؽاء العالم.
ب .احهصة ألامم املخحدة إلزساء السالم في العالم-:
مً اإلاّشوف ان جأظِغ ألامم اإلاخدذة ظاء بّذ كُام خشبحن ِاإلاخحن ألاولى والشاهُت خُض جىـلذ الذوٌ الٍّمي،
والذوٌ اإلاخداسبت الى كىاِه بمشوسة ئًجاد مإظعه دولُه جيىن مّىُت بالخذ مً الفشاِاث والخشوب بحن الذوٌ
ألاِماء في ألامم اإلاخدذة ،وجم جأظِغ اظهضه في ألامم اإلاخدذة أظىذث اليها مهمت فشك العالم في أي مىىلت في
الّالم ًيؽب فيها خشب او ـشاُ و هي:

 .1مجلس ألامن الدولي:
ٌّخبر مجلغ الامً الذولي الجهاص الزي جلْ ِلى ِاجله اإلاعإولُت الشةِعُت ، ،للخفاً ِلى العلم
وألامً الذولُحن في الّالم ،فّىذما ٌعدؽّش مجلغ الامً الذولي أي خىش ًتهذد الامً والعلم
الذولُحنً ،لىم بخلذًم جىـُاث ئلى اللىي و ألاوشاف اإلاخفاسِت للخىـل ئلى اجفاق بالىظاةل
ً
العلمُت ،وفي بّن الخاالثً ،لجا اإلاجلغ الى الخدلُم أو الىظاوت ،أو ٌّحن مبّىزا خاـا لُبزٌ
معاُِه الخمُذة لخدلُم العالم(،)2وِىذما ًفط ي اي هضاُ ما ئلى اكخخاًٌ ،فبذ الخىـل لىلْ جهاًت
للفشاُ مً ـلب مهام اإلاجلغ ،وفي الىشحر مً الجزاِاث والخشوب ًفذس اإلاجلغ كشاساث لىكف ئوالق
الىاس ،وٍجىص للمجلغ ان ًخخز اًت ئظشاءاث هفشك الّلىباث الاكخفادًت والخجاسٍت او الّعىشٍت
()3

لفشك العالم بحن اللىي اإلاخفاسِت او الذوٌ اإلاخداسبت

 .2الجمعيت العامت:
وفلا إلاُشاق ألامم اإلاخدذةً ،لخفش دوس الجمُّت الّامت لألمم ِلى جلذًم الخىـُاث إلاجلغ الامً وللذوٌ الاِماء
بؽأن أي هضاُ دولي ًيؽب مً اظل الخفاً ِلى العلم و الامً الذولُحن ،وٍخىٌ مُشاق ألامم اإلاخدذة لألمحن الّام
 )1موقع االمم المتحدة االخباري الرابط/https://osesgy.unmissions.org/ar.تارٌخا خر زٌاه 8442/44/4م
2

) ابراهٌم شلبً ،التنظٌم الدولً ،القاهرة :مكتبة مدبولً4326م ،صــ(.)14
3
) ابراهٌم شلبً ،مرجع سابق ،صــ(.)24
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جىبُه مجلغ ألامً الذولي ئلى أًت معألت ًشي أجها كذ تهذد العلم وألامً الذولُحن ،وباميان الامحن الّام ان ًبزٌ
()1

معاُِه الخمُذة" إلاىْ وؽىء أو اهدؽاس الجزاِاث الذولُت.

ج  .وسائل ألامم املخحدة لخلحد من النزاعاث:
 .1الدبلىماسيت الىكائيت:
حّخبر الذبلىماظُت الىكاةُت وهضُ العالح مً وظاةل الامم اإلاخدذة إلاىْ خذور مً الجزاِاث الذولُت والخُلىلت دون
جدىلها ئلى ـشاِاث معلخت ،وكذ جأخز ؼيل الىظاوت أو الخىفُم أو الخفاوك بحن الاوشاف اإلاخىاصِت ،هما ٌّخبر
ً
ؤلاهزاس اإلابىش أًما ِىفش أظاس ي مً الذبلىماظُت الىكاةُت ،ومً ألادواث او الىظاةل التي جخخزها ألامم اإلاخدذة
،خُض جلىم ألامم اإلاخدذة بمشاكبت مخخلف الخىىساث في ظمُْ أهداء الّالم بّىاًت ورلً للىؽف ًِ التهذًذاث
التي جىاظه العلم وألامً الذولُحن( ،)2وٍدم إلاجلغ ألامً وألامحن الّام اللُام بدىفُز ؤلاظشاءاث الىكاةُت؛ واؼشان
اإلابّىزحن واإلامشلحن الخاـحن لألمحن الّام الظخخذام الىشق الذبلىماظُت والىظاوت في ظمُْ أهداء الّالم لخل أي
هضاُ.
 .8كىاث خفَ العالم الخابّت لألمم اإلاخدذة:

ً
ً
حّخبر كىاث خفَ العالم الذولُت مً ألاظهضة الخابّت لألمم اإلاخدذة ،والتي لها دوسا هاما في خفَ العالم والامً
الذولُحن ِلى معخىي الّالم ،خُض جأظعذ أوٌ بّشت لألمم اإلاخدذة لخفَ العالم في ِام ِ،1948ىذما كشس مجلغ
ألامً الذولي وؽش كىاث خفَ العالم جابّه لألمم اإلاخدذة إلاشاكبت اجفاكُت الهذهت في فلعىحن اإلادخلت بحن ئظشاةُل
وظحراجها الّشب ،وجىظّذ مهام كىاث خفَ العالم الذولُت لدؽملِ 69 ،ملُت مً ِملُاث خفَ العالم لألمم
اإلاخدذة في ظمُْ أهداء الّالم ،وكذ بشص دوس كىاث خفَ العالم ابان الخشب الباسدة كبل خلبت الدعُّىاث هدُجت
الخخذام الفشاُ بحن الاجداد العىفُتي ظابلا والىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت( ،)3ومً اهم اهذاف كىاث خفَ العالم
ً
الذولُت الخفاً ِلى وكف ئوالق الىاس ،واظخلشاس ألاولاُ في الذولت التي حؽهذ خشبا ،بدُض جدُذ الفشـت لبزٌ
الجهىد ِلى اإلاعخىي العُاس ي لخل الفشاُ بالىظاةل العلمُت ،وكذ صادث مهام كىاث خفَ العالم الذولُت في
الدعُّيُاث لُيىن لها دوس اؼمل في ِملُاث خفَ العالم الخابّت لألمم اإلاخدذة ،وجم اظخدذار هُأث بنهاًت الخشب
الباسدة إلجهاء الخشوب ألاهلُت في الّذًذ مً دوٌ الّالم مً خالٌ الدعىٍت العلمُت ،والخفاوك هٍشا الخخفاء الفشاُ
 )1ابراهٌم شلبً ،مرجع سابق ،صــ(.)23
 )2مً عبد الرحمنغبث ،مرجع سابق ،صــ(.)64
 )3محمود عبد الحمٌد سلمٌان ،عملٌات حفظ السالم فً نهاٌة القرن العشرٌن ،السٌاسٌة الدولٌة ،القاهرة :مركز دراسات االهرام ،العدد
(،)430
أكتوبر 4332م ص (،)32
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اللىبُحن

الذولُحن

آهزان،وجماجهاءِذدهبحرمىالجزاِاث،ئمامىخالاللىظاوتاإلاباؼشةالخُلامخبهاألامماإلاخدذةأومىخاللجهىد وظىاء اخشًٍ
بذِم مً ألامم اإلاخدذة ،ومً جلً الجزاِاث الجزاُ في العلفادوس  ،غىاجُماال  ،هامُبُا ،همبىدًا ،مىصامبُم
،واظُىعخان ،ظحرالُىن ،وبىسوهذي ،هما جم وؽش كىاث خفَ ظالم ظذًذه في ول مً ظمهىسٍت اليىوغى
الذًملشاوُت ،وظمهىسٍت أفشٍلُا الىظىى ،وجُمىس الؽشكُت ،وظحرالُىن ،ووىظىفى وفي ألالفُت الجذًذة ،وؽشث اإلاضٍذ
مً كىاث خفَ العالم في لُبحرًا وداسفىس وظىىب العىدان و هاًتي ومالي(.)1

ً
جاهيا :عالكت ألامم املخحدة باليمن:
خلفيه جازيخيه عن العالكاث اليمن بين ألامم املخحدة:
حّخبر الُمً مً الذوٌ اإلاإظعت لألمم اإلاخدذة او باألصر مً أواةل الذوٌ التي اهممذ لألمم اإلاخدذة ففي جاسٍخ
1947/9/30م أـذس مجلغ الامً الذولي كشاسه سكم ( )29كط ى باهممام اإلاملىت اإلاخىولت الُمىُت الى ألامم
اإلاخدذة(،)2ووان اهممام الُمً لألمم اإلاخدذة كذ للي مّاسله مً كبل بشٍىاهُا التي واهذ جدخل ِذن آهزان ،وكذ
وظهذ خُنها سظالت لإلمام ًديى خمُذ الذًً أبذث فيها مّاسلتها الهممام الُمً لألمم اإلاخدذة بذجت الاجفاق
اإلاىكْ بحن بشٍىاهُا والّشماهُحن؛ الا ان الامام ًديى خمُذ الذًً أـش ِلى الاهممام وسد ِلى بشٍىاهُا ان الاجفاكُت ال
حّىُه(،)3وفي ظخِىُاث اللشن اإلااض ي ،بّذ كُام زىسة 26ظبخمبرِام 1962مأـذس مجلغ الامً الذولي كشاسة سكم ( )179في 11
ًىهُى 1963م باإلاىافلت ِلى اهممام الجمهىسٍت الّشبُت الُمىُت لألمم اإلاخدذة ،هما اـذس مجلغ ألامً كشاسه بشكم ( )188في 9
أبشٍل 1964م بخفىؿ ؼيىي الجمهىسٍت الّشبُت الُمىُت خىٌ كُام الىاةشاث البرًىاهُت بلفف الُمً آهزان ،وفي جاسٍخ
/14دٌعمبر1967/م أـذس مجلغ ألامً كشاسة سكم( )234والزي هق ِلى لم ظمهىسٍت الُمً الذًملشاوُت لألمم اإلاخدذة(.)4

ً
ولِعهل ِلُىا جلُُم دوس ألامم اإلاخدذة في الُمً فلذ جم جلعُم مهام ألامم اإلاخدذة في الُمً وجدذًذا في الجاهب
ً
العُاس ي الى زالر مشاخل وفلا للذوس الزي اهُي بها خالٌ فتراث صمىُه مُّىه هي- :
املهمت الاولى لألمم املخحدة في اليمن (1661م1671-م):
هٍشا الهذالُ الخشب في الُمً بحن اللىي اإلاإٍذة للىٍام الجمهىسي والتي واهذ مذِىمت مً كبل ظمهىسٍت مفش
الّشبُت واللىي اإلاإٍذة للملىُحن اإلاذِىمت مً كبل العّىدًت ،وهدُجت لخذخل اللىاث اإلافشٍت في الُمً اظخذعى
رلً جذخل ألامم اإلاخدذة إلًلاف الخشب وخل الجزاُ بالىشق العلمُت ،وكذ كام ألامحن الّام لألمم اإلاخدذة آهزان

 )1محمود عبد الحمٌد سلمٌان ،مرجع سابق صـــ(.)04-04
 )2صالح الشاعري ،السٌاسة الٌمنٌة فً إطار االمم المتحدة ،القاهرة :مكتبة مدبولً8444 ،م ،صــ(.)34
 )3زٌد علً الورٌث ،عالقات الٌمنباالتحاد االوروبً (4334م8444-م) ،صنعاء :مركز عبادي للطباعة والنشر 8446م صـ( )34ـ
 )4أبو بكر أحمد ،الٌمن فً اجندة االمم المتحدة ،منشور فً موقع وكالة األناضول،الرابط:
aa.com.tr\AR\archive\37107تارٌخ اخر زٌارة 8442/4/48م
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“ًإزشان” بخيلُف مبّىر خاؿ للُمً الذبلىماس ي ألامشٍيي الخاةض ِلى ظاةضة هىبل"سالف باوؾ" لللاء بأوشاف
الفشاُ الُمىُت وألاوشاف اإلاغزًت للفشاُ مفش والعّىدًت  ،وكذ امط ى سالفباوؾ مٍّم وكخه في سخالث بحن اللاهشة
والشٍاك إلكىاُ مفش والعّىدًت باالوسخاب مً الفشاُ وخشوط اللىاث اإلافشٍت مً الُمً ،وبّذ ِام مً الخشب
جىـلذ اوشاف الفشاُ ِام 1963م الى اجفاق هؾ لم ًىخب له الىجاح ًلط ي بىكف الخشب واوسخاب اللىاث
اإلافشٍت مً الُمً وولف مجلغ ألامً بّشت اممُه للمشاكبت في الُمً ظمُذ بُىهُت( )UNYOMلإلؼشاف ِلى
اوسخاب اللىاث اإلافشٍت مً الُمً ولمان ِذم جذفم ألاظلخت العّىدًت الى الُمً(،)1ولىً مهام جلً البّشت واهذ
مدذودة وجدشواتها ملُذه باؼتراواث غحر واكُّه لم حعهم في وكف الخشب وخل الجزاُ ،فمشال لم ٌعمذ إلامشلي اللىي
اإلالىُت بالللاء بالبّشت الاممُت الن ألامم اإلاخدذة لم حّترف بهم هىُان ظُاس ي ،الافه الى ان جدشن البّشت ِلى
ألاسك وان مدذودا الحعاُ سكّت اإلاّاسن هما أن الخماسَغ الجبلُت والصخشاوٍت لم جىً مأ لىفه لذي أِماء البّشت
التي وان افشادها مً ًىغعالفُا وهىذا ،واكخفش جىاظذها في الؽشٍي الخذودي بحن العّىدًت والُمً ،وبذال مً ان
جيىن بّشت لخفَ العالم ،اـبذ دوسها بّشت للمشاكبت إلاشاكبت اوسخاب اللىاث اإلافشٍت مً الُمً ووكف الذِم
العّىدي لللىي اإلالىُت)2(،ولىً العّىدًت جمىىذ مً جدىٍل وشق ؤلامذاد ئلى مىاوم خذودًت أخشي خاسط مىىلت
اإلاشاكبت الخالّت لألمم اإلاخدذة ،وجٍاهشث مفش بىظىد خىت الوسخاب كىاتها ،مً الُمً وفي خلُلت الامش لم جىً
خىت اوسخاب ،واهما واهذ مجشد ئِادة جمىلْ و هلل كىاث واظدبذالها ،خُض دعي مشاكبي الامم اإلاخدذة لألؼشاف
ِلى اوسخاب  2000ظىذي مفشي مً مذًىت الخذًذة العاخلُت ،وظشِان ما ولب منهم مغادسة اإلايان كبل وـىٌ
 3000ظىذي مفشي ظذًذ ألاظبىُ الخالي الوسخاب اللىاث العابلت ،وبّذ بلاء بّشت ألامم اإلاخدذة إلاذة 14ؼهشا
الىشث لالوسخاب مً الُمً في ؼهشظبخمبر1964م هٍشا لّذم اظخىاِتها لللُام بمهامها لّذم وظىد الذِم اليافي
للبّشت ،و بّذها ٌل اإلابّىر الخاؿ للُمً ًلىم بجىالاث معخمشة بحن مفش والعّىدًت دون ان ًدلم ش يء او
ًدلم هجاح في مهمخه ،وباءث اإلاهمت الاولى لألمم اإلاخدذة في الُمً بالفؽل ,ختي جم ِلذ اجفاق مفالخه بحن اللىي
اإلالىُت والجمهىسٍت ِام 1970م اجهذ بمىظبها الخشب بحن وشفي الفشاُ وظاهم في رلً اجفاق الشةِغ اإلافشي
ظماٌ ِبذالىاـش واإلالً العّىدي فُفل في خل الجزاُ في الُمً وئهجاح رلً الاجفاق و اوسخبذ بمىظبت اللىاث
اإلافشٍت مً الُمً(.)3
املهمت الثاهيت لألمم املخحدة في اليمن عام1664م:
بّذ ئِادة جدلُم الىخذة الُمىُت في 22ماًى 1990م،ووـىٌ الخالف الى رسوجه بحن ؼشٍيي الىخذة الىوىُت الخضب
الاؼتراوي الُمني وخضب اإلاإجمش الؽّبي الّام ادي رلً الى اهذالُ خشب 1994م بحن ؼشٍيي الىخذة ،مما دفْ مجلغ
 )1آشر عرقابً ،االمم المتحدة :خمسون عاما ً من الفشل فً الٌمن ،منشور فً موقع صحٌفة العرب،
الرابط https://alarab.co.uk،اخر زٌارة بتارٌخ 8442/4/44م
 )2مشكلة الٌمن بالنسبة لألمم المتحدة ،مقال رأى ،منشور فً موقع راقب /http://raqeb.com،تارٌخ اخر زٌارة 8442/1/42م.
3

) علً الغفاري ،الدبلوماسٌة الٌمنٌة من 4344م إلى 8444م ، ،القاهرة :مكتبة مدبولً 8444م ،صـ(.)04
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ألامً الذولي الى اـذاس كشاسه سكم ( )924في ألاوٌ مً ًىهُى 1994م والزي دِا فُه ئلى وكف ئوالق الىاس بحن الىشفحن
اإلاخداسبحن ،ووالب ألامحن الّام خُنها بىشط غالي باسظاٌ بّشت ئلى الُمً لخلص ي الخلاةم ،وبىاءاث ِلى كشاس مجلغ
ً
الامً الذولي ،وولف الامحن الّام مبّىزا خاـا للُمً هى الجضاةشي ألاخمش ؤلابشاهُمي لللُام باإلاهمت التي لم جذم
ً
وىٍال ،بعبب ِذم اظخمشاس الخشب لفترة وىٍلت ،خُض اظخمشث (ً 66ىما)،ولّذم اظخىاِت ألاخمش الابشاهُمي جشبُذ
ً
وكف اوالق الىاس لّذم كبىٌ الىشفحن الاخخيام للخىاس ،وجذجج هال منهما بشفن الىشف آلاخش وكف ئوالق الىاس،
وبّذ أكل مً ؼهش جلى رلً ـذوس كشاس اخش مً مجلغ الامً الذولي بشكم ( )931في ً 29ىهُى 1994م ،ظذد الذِىة
لىكف فىسي وداةم إلوالق الىاس في الخشب الذاةشة في الُمً ،ولىً مهمت اإلابّىر لم جالقي الىجاح خُض اظخىاُ
الشةِغ ـالر خعم الخشب ِلى الاهففالُحن في الجىىب ،وولّذ الخشب أوصاسها في العابْ مً ًىلُى
1994م(،)1وخالٌ جلً الفترة اإلاالُت مىز اهممام الُمً لألمم اإلاخدذة ٌلذ ألامم اإلاخدذة جماسط أوؽىتها في الُمً
مً خالٌ وواالتها اإلاخّذدة ,والُىهِعف والُىوعيى ومىٍمت الغزاء الّالمي ،وكذمذ والجضاٌ الّذًذ مً اإلاعاِذاث
للُمً ختى الىكذ الشاهً وكبل ان هخىشق للمهمت الشالشت لألمم اإلاخدذة في الُمً هىىه هىا الى اهه خالٌ مذه ِ 66اما
وختى الّام 2011م لم ًفذس مجلغ الامً الذولي ظىي  6كشاساث جخّلم بالىلْ العُاس ي في الُمً خالٌ ِذة مشاخل جاسٍخُه
مُّه مشث بها الُمً

()2

املهمتالثالثت لألمم املخحدة في اليمن مىر 2011م وحتى نهاًت 2016م:
أ .احداث العام 2011ودوز ألامم املخحدة فيها:
واظه الُمً هغحره مً الذوٌ الّشبُت اخذار الشبُْ الّشبي او ما ظمي بشىسه فبراًش2011م وحّشك مىز الّام 2011م
الصمت ظُاظُت وِعىشٍت واهذ والجضاٌ في غاًه الخّلُذ اللذ بٍاللها ِلى مخخلف ألاولاُ العُاظُت والاكخفادًت
في الُمً ،الامش الزي اظخذعى وظىد وظاواث اكلُمُه ودولُه هخج ِنها الخىكُْ ِلى اإلابادسة الخلُجُت بخاسٍخ
/23هىفمبر2012/م بحن كىي العلىت اإلامشلت باإلاإجمش الؽّبي الّام وخلفاةه واإلاّاسلت ممشلت بالللاء اإلاؽترن
وؼشواةه ،وجممىذ هزه الاجفاكُت الترجِب لالهخلاٌ العلمي للعلىت في الُمً وجدذًذ فترة اهخلالُه لزلً ،والذخىٌ
في مإجمش خىاس ووني حؽاسن فُه ظمُْ اللىي العُاظُت في الُمً والؽباب لترجِب ؼيل الذولت اللادمت بىاءاث ِلى
مخشظاث الخىاس الىوني للىـىٌ في جهاًت الفترة الاهخلالُت الى اهخخاباث هُابُه وسةاظُه (،)3وكذ خٍُذ ججشبت الاهخلاٌ
العلمي للعلىت في الُمً باهخمام ئكلُمي ودولي واهخمام مً كبل ألامم اإلاخدذة ومجلغ الامً الذولي وكذ وان لألمم
ً
ً
اإلاخدذة دوسا هاما في جلً اإلاشخلت كبل ان ججزلم مخخلف ألاوشاف في الُمً الى خشب وبمؽاسهت اكلُمُه مً كبل
العّىدًت و الاماساث اوما ظمي بلىاث الخدالف ،

1

) نجٌب الغرٌانً ،السٌاسٌة الخارجٌة الٌمنٌة :دراسة فً المتغٌرات المؤثرة فً صناعة القرار ،صنعاء :مركز عبادي للطباعة والنشر،
8448م ،صـ(.)14
2
) ابو بكر احمد ،مرجع سابق ،صــ(.)41
3
) كمال صفا ،االزمه الٌمنٌة اسبابها ،أبعادها وطرق تسوٌتها ،رسالة ماجستٌر منشورة ،الجامعة اللبنانٌة ،بٌروت8442 :م ،صـ(.)42
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جالثا-دوز ألامم املخحدة في زعاًت الاهخلال السلمي للسلطت 2011م2014-م:
مىز اهذالُ زىسة الؽباب في فبراًش 2011م في الُمً بادسث ألامم اإلاخدذة الى دِم الجهىد ؤلاكلُمُت والذولُت لخل
ً
الاصمه في الُمً ظلمُا وكامذ بخأًُذ اإلابادسة الخلُجُت اإلاىكّت بحن اللىي العُاظُت الُمىُت ووان لها دوسا فاِال في
سِاًت ججشبت حغُحر الىٍام العُاس ي في الُمً ًِ وشٍم الاهخلاٌ العلمي للعلىت بمخخلف مدىاتها ووان للمبّىر
الاممي للُمً دوسا هاما في دِم الّملُت العُاظُت في الُمً وفي سِاًت ججشبت الاهخلاٌ العلمي للعلىت هخجشبت فشٍذه
وان ًشاد حّمُمها في الذوٌ الّشبُت التي جأزشث بشىساث الشبُْ الّشبي ،وخالٌ الاحي ظىدىاوٌ رلً وهزا ابشص الاخذار
التي مشث بها الُمً خالٌ جلً الفترة:

أ  .جأسيس بعثت سياسيه خاصت لألمم املخحدة في اليمن:
اوؽأ ألامحن الّام لألمم اإلاخدذة (بان هجمىن) آهزان في الّام 2012بّشت ظُاظُت خاـت بالُمً بىاءاث ِلى دِىة
ً
مً مجلغ ألامً الذولي واظدىادا للشاسه سكم ( )2014الفادس في أهخىبش 2011م والزي ولب مً ألامحن الّام مىاـلت
ً
معاُِه الخمُذة لذِم الاهخلاٌ العلمي للعلىت في الُمً جم حُّحن اإلاغشبي الجيعُت (ظماٌ بً ِمش) مبّىزا خاـا
له الى الُمً في ؼهش أغعىغ مً الّام 2012م لألؼشاف ِلى ِملُت الاهخلاٌ العلمي وجىفُز اإلابادسة الخلُجُت ِلى
اِخباس الخجشبت الُمىُت ججشبه فشٍذه خٍُذ بذِم ئكلُمي ودولي وفي خاٌ هجاخها ظِخم جىبُلها في دوٌ أخشي
ً
ممازله ،و اظخمش في مهمخه مً ؼهش أغعىغ 2012مالى أبشٍل 2015مىمبّىزاث خاـا لألمحن الّام لألمم اإلاخدذة في
()1

الُمً

بّ .
مهمت البعثت :
ً
جشهضث مهمه البّشت العُاظُت ألاممُت الخاـت بالُمً والتي حّشف اًما باظم مىخب اإلابّىر الخاؿ لألمحن الّام
لألمم اإلاخدذة الى الُمً ،في الاحي:
ً
-1دِم ِملُت الاهخلاٌ العلمي للعلىت في الُمً وفلا إلابادسة مجلغ الخّاون الخلُجي وكشاساث مجلغ آلامً الذولي

()2

-2الخىاـل مْ مخخلف ألاوشاف في الُمً ،بما في رلً الخيىمت وألاخضاب العُاظُت ومىٍماث اإلاجخمْ اإلاذوي واليعاء
والؽباب والجهاث الفاِلت ألاخشي لذِم ِملُت اهخلاٌ ؼاملت للعلىت.
ً
-3جيعُم دِم الامم اإلاخدذة واإلاعاِذاث ّ
اإلالذمت مً اإلاجخمْ الذولي دِما لّملُت الاهخلاٌ العلمي للعلىت في الُمً.

 )1موقع االمم المتحدة فً الٌمن ،الرابط /https://osesgy.unmissions.org/ar.تارٌخ اخر زٌارة 8442/3/88م
 )2موقع األمم المتحدة فً الٌمن /https://osesgy.unmissions.org/ar،تارٌخ اخر زٌارة 8442/3/84م
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-4الّمل الىزُم مْ اِماء مجلغ الخّاون الخلُجي ومجلغ الامً الذولي وغحرهم مً الؽشواء الذولُحن لممان
ّ
الذِم الذولي اللىي واإلاتزن للعلم والاظخلشاس في الُمً.
ّ
ّ
ّ
وٍلىم اإلابّىر الخاؿ الى الُمً بخلذًم اخاوت إلاجلغ الامً الذولي خىٌ
الخىىساث في الُمً ،بما فُزلً ما ًخّلم
بخىبُم مخشظاث مإجمش الخىاس الىوني الؽامل ،ول ً60ىما.
ج  .بدء مهام البعثه في اليمن( -اهخمام متزاًد ملجلس الامن الدولي بالىضع في اليمن:
ماسظذ البّشت العُاظُت لألمم اإلاخدذة مهامها في الُمً ووان اإلابّىر ألاممي ظماٌ بً ِمش ًلىم بذوس جيعُلي
وجىفُلي بحن مخخلف اللىي العُاظُت الُمىُت ،والذوٌ الذاةمت الّمىٍت في مجلغ الامً ووان له الذوس ألابشص في
جفاِل مجلغ الامً الذولي ،وـذوس الّذًذ مً اللشاساث الذولُت لذِم الاهخلاٌ العلمي للعلىت في الُمً هأداة
لغي ِلى ألاوشاف الُمىُت لخىفُز الاهخلاٌ العلمي للعلىت والخُلىلت دون اهضالق الُمً الى خشب ،خُض اـذس
ً
مجلغ الامً الذولي الّذًذ مً اللشاساث هىسد اهمها وفلا لتراجبُت صمً ـذوسها و الاخذار اإلاعببت لفذوس جلً
اللشاساث في الاحي:
 كشاس مجلغ ألامً سكم ( )2014الفادس في  21أهخىبش 2011م ،الزي أِشب فُه ًِ بالغ كلله ئصاء ألاولاُ في الُمًوالىلْ ألامني اإلاخذهىس ،ودِا ئلى صٍادة الذِم ؤلاوعاوي مً اإلاجخمْ الذولي للُمً ،وولْ خذ للّىف ،ووكف وامل
إلوالق الىاس ،وخض ظمُْ ألاوشاف الُمىُت للذخىٌ في خىاس ظُاس ي(،)1و اـذس مجلغ الامً بّذ الخىكُْ ِلى اجفاق
اإلابادسة الخلُجُت لالهخلاٌ العلمي للعلىت في الُمً بخاسٍخ /23هىفمبر2011/م وفي جاسٍخ ً/12ىهُى2012/م بشكم
(ِ)2051بر فُه ًِ كلله الؽذًذ ِلى الىلْ العُاس ي وألامني والاكخفادي وؤلاوعاوي في الُمً ،وخض ألاوشاف
العُاظُت الُمىُت لللُام بذوس وامل وفّاٌ في جىفُز اجفاق الاهخلاٌ العُاس ي في البالد اإلاعماة باإلابادسة الخلُجُت.
د.مؤجمس الحىاز الىطني:
في  /25ماسط2013 /م ِلذ مإجمش الخىاس الىوني الزي خٍي بذِم ظُاس ي وفني ومالي مً كبل ألامم اإلاخدذة ودِم
دولي ،والزي اظخمش كشابت الّؽشة اؼهش ختى جاسٍخ ً/25ىاًش2014 /م وخشط بىزُلت مخشظاث الخىاس الىوني(التي
ً
جممىذ حغُحر الذظخىس وحغُحر هٍام الخىم الى هٍام فُذسالي وولّذ خلىال لللمُت الجىىبُت وكمُت ـّذه ،وكذجم
اِخمادها مْ جدفَ بّن اللىي العُاظُت ،وبّن اإلايىهاث ِلى بّن ما جممىخه خاـت فُما ًخّلم بلجىت
ـُاغت الذظخىس التي ججاهلذ مىالب بّن اللىي العُاظُت ،وجم ولْ فلشاث جخّلم بالفُذسالُت وجلعُم
ألاكالُم( )2لم جدٍى بمىافلتهم ،خُض اظخأزشث بّن اللىي العُاظُت التي واهذ معُىشة ِلى العلىت آهزان بشأحها
 )1قرار مجلس االمن رقم ( )8444الصادر بتارٌخ 8444/44/83م رابط:
un.org\securing council\AR\contentre solutions-adulated-security council-2011
)2وثٌقة مؤتمر الحوار الوطنً ،الرابطwww.nolc.ye:
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ً
ِلما أهه جم الاجفاق ِلى جأظُل كمُت جلعُم ألاكالُم وحؽىُل لجىه مً ول اللىي العُاظُت لخلذًم مؽشوُ
ًدٍى بخىافم الجمُْ ولىً وزُلت الخىاس أـذسث دون مىافلت جلً اللىي ،ألامش الزي أدي الى احعاُ سكّت الخالف
بحن مخخلف اللىي العُاظُت واإلايىهاث.
ه.وضع اليمن جحت الفصل السابع من ميثاق ألامم املخحدة :
بّذ جليإ اللىي العُاظُت في الخىفُز العلغ للمبادسة الخلُجُت وإلاخشظاث الخىاس الىوني وجبادٌ الاتهاماث بحن وشفي
اإلابادسة الخلُجُت بّذم جىفُز اإلابادسة ،ومخشظاث الخىاس الىوني وولبهم مً اإلابّىر الاممي للُمً /ظماٌ بً ِمش
الخذخل وولْ ئظشاءاث ـاسمه لذ الىشف اإلاّشكل متهمحن الشةِغ ـالر وخضبه اإلاإجمش الؽّبي الّام بالّشكلت،
والب اإلابّىر الاممي مجلغ الامً الذولي باجخار ئظشاءاث ـاسمت لذ الىشف اإلاّشكل ،وجم اـذاس كشاس مً مجلغ
الامً الذولي بشكم ()1)2140وجاسٍخ 2014/2/26مىالزي،جم فُه ولْ الُمً جدذ الففل العابْ( )2مً مُشاق ألامم
اإلاخدذة ،خُض اهذ اللشاس ِلى اجخار ِذة جذابحر ،مشل فشك ِلىباث ،و ججمُذ ألامىاٌ ،وخٍش العفش وغحرها مً
الاظشاءاث لذ مً ٌّشكل الّملُت العُاظُت ،وجم بىاءاث ِلى هزا اللشاس حؽىُل فشٍم خبراء مً ألامم اإلاخدذة مّني
بخىبُم الّلىباث ،ووان هزا اللشاس بمشابت الذِم اإلاباؼش للشةِغ ِبذ سبه مىفىس هادي آهزان الجخار ئظشاءاث
خلُلُت باججاه جىفُز مخشظاث مإجمش الخىاس الىوني ،وئظشاء حغُحراث في الخيىمت ،واإلادافٍحن ،والعلً الّعىشي،
والذبلىماس ي ،هما دِم اللشاس جىفُز مخشظاث الخىاس الىوني ،وأهذ ِلى لشوسة الخىفُز اليامل لالهخلاٌ العُاس ي
وولْ هٍام ِلىباث جدذ اواس الففل العابْ مً مُشاق الامم اإلاخدذة ألي وشف ٌّشكل ِملُت الاهخلاٌ العلمي
للعلىت في الُمً
و .احخدام الصساع السياس ي في اليمن:
وئصاء اظخمشاس الخالفاث بحن مخخلف اللىي العُاظُت خضب ؤلاـالح وخلفاه مً الللاء اإلاؽترن واإلاإجمش الؽّبي الّام
وخلفاةه ،وميىن اهفاس هللا خىٌ مخشظاث مإجمش الخىاس ،وخاـت ما ًخّلم بالذظخىس وجلعُم ألاكالُم ،وما جممىه
لفلشاث لم جدٍى بلبىٌ اغلب اللىي العُاظُت التي أبذث جىفلها مً جىفُز مخشظاث مإجمش الخىاس الىوني ،وبذا
ول وشف ًتهم الىشف الاخش بالخليإ في جىفُز مخشظاث مإجمش الخىاس الىوني ،ووـىٌ الخالفاث بحن اللىي العُاظُت
الُمىُت الى اوظها ،كام اإلابّىر الاممي ظماٌ بً ِمش باظشاء مفاولاث مخّذدة للخىفُم بحن ألاوشاف الُمىُت
وجىـل الى جفاهماث مُّىه ،ولىً الاخذار حعاسِذ وأدث ئلى كُام ما ظمي الشىسة  21ظبخمبر2014م بلُادة صُِم

 )1قرار مجلس االمن رقم ( )8404الصادر بتارٌخ 8440/8/86م رابط:

un.org\securing council\AR\contentre solutions-adulated-security council-2014
.
 )2مٌثاق االمم المتحدة الفصل السابع مادة ( )04الرابطun.orglar\charter-united-nations\ :
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اهفاس هللا /العُذ ِبذ اإلالً الخىسي وجدالفذ مّه مٍّم اللىي الىوىُت والؽباب( ،)1وكذ خٍُذ بخأًُذ ؼّبي هبحر
هدُجت لألولاُ اإلاتردًت التي وـلذ اليها الُمً آهزان والتي بذوسها غحرث معاس الاخذار في الُمً ،وخاسوت الخدالفاث
العُاظُت ،وجم اظلاه خيىمت بالىذوة ،وظُىشث اللىي الشىسٍت ٌ21ظبخمبر ِلى الّاـمت ـىّاء والّذًذ مً
اإلادافٍاث.
ش.اجفاق السلم والشساكت:
اظخمشث ظهىد اإلابّىر الاممي /ظماٌ بً ِمش ومعاُِه للخىفُم بحن اللىي العُاظُت الُمىُت ،خُض جم الخىـل الى
اجفاق العلم والؽشاهت الزي ٌّذ اجفاكا ووىُا خالفا بأؼشاف اإلابّىر الاممي لألمم اإلاخدذة في الُمً ،وجم الخىكُْ
ِلُه مً كبل مخخلف اللىي العُاظُت في ؼهشظبخمبر2014م والزي وان مً أبشص بىىده حؽىُل خيىمت وخذة
ووىُه ،وخل ظمُْ اللماًا الّاللت بحن مخخلف اللىي العُاظُت بما فيها معىدة الذظخىس ،وكمُت جلعُم الاكالُم
وبالفّل جم حؽىُل خيىمت جىىىكشاه بشةاظت /خالذ بداح بخاسٍخ /9هىفمبر2014/م(.)2

عىدة الصالفاث واسخلالت املبعىث الاممي:
ِادث الخالفاث مجذدا بحن اللىي العُاظُت الُمىُت ،وِاد الخىجش الى اإلاؽهذ الُمني بّذ ان اِلً الشةِغ /هادي في
ً/5ىاًش2015/م ان معىده الذظخىس كذ جم الاهتهاء منها وظِخم أسظالها للجىت اإلاشاكبت اإلاّىُت بدىفُز مخشظاث مإجمش
الخىاس الىوني ،وكذم الشةِغ /هادي وسةِغ وصساةه بداح اظخلالتهما في ً/22ىاًش2015/م ،وِاود بذوسه اإلابّىر
الاممي بزٌ ظهىده للخىفُم بحن اللىي العُاظُت الُمىُت ،وجىـل الى جفاهماث وادث ان جفط ي الى اجفاق لىال
الخذخالث ؤلاكلُمُت والذولُت وخاـت مً العّىدًت ،ورلً خعب جفشٍداث ظماٌ بً ِمش الزي كذم اظخلالخه في
2015/4/16م والزي اهذ ـشاخت امام وظاةل الاِالم باالحي ((:هىا كاب كىظحن او ادوي مً جىكُْ اجفاق بحن اللىي
العُاظُت الُمىُت لىال جذخل العّىدًت وبذاها الّملُاث الّعىشٍت بالّذوان ِلى الُمً))( )3وكذ واهذ اظخلالت
ظماٌ بً ِمش بمشابت اهخياظت لجهىد ألامم اإلاخدذة في الُمً هدُجت إلاا ًخمخْ به مً خبرة ظُاظُه ومهىُه في ِملت
وإلاّشفخه الجُذة بالفشاُ في الُمً وِالكخه الجُذة مْ مخخلف اللىي العُاظُت في الُمً وألداةه اإلاخمحز في الُمً
وسِاًخه لخجشبت الاهخلاٌ العلمي للعلىت في الُمً مىز البذاًت.

 )1احمد المالكً ،ثورة  84سبتمبر جاءت لتغٌٌر نوعً وقدمت نموذجا ً مختلفا ً للتنفٌذ ،صحفٌه الثورة الٌمنٌة ،صنعاء :مؤسسة الثورة
للنشر العدد (8484/6/84 ،)434043م ،صـ(.)1
 )2اتفاق السلم والشراكة ،الرابط Yemen-nice-info\news\detail.php.710=70461
 )3موقع قناة الحرة فً النت ww.alhura.com :تارٌخ اخر زٌارة 8442/0/81م
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كساز مجلس الامن الدولي( )2216وعالكخه بالعدوان على اليمن:
وفي  14أبشٍل  2015ـذس كشاس مجلغ الامً الذولي سكم ( )1( )2216جدذ البىذ العابْ و الزي كذم مؽشوِه مً كبل
ُ
الّشبي ،بّذ بذء الّملُاث الّعىشٍت للخدالف الذولي بلُادة العّىدًت وألاماساث آو ماظمي بـ“ِاـفت
دوٌ الخلُج
الخضم”ِ ،لى الُمً خُض والب اللشاس (اهفاس هللا) بىكف اللخاٌ وسخب كىاتهم مً اإلاىاوم التي فشلىا ظُىشتهم
ِليها بما في رلً ـىّاء ،وهق ِلى فشك ِلىباث ظذًذة جمشلذ في ججمُذ أسـذة وخٍش العفش للخاسط لبّن
الّىاـش اإلاخىسوت في الخشب ،وأِخبره الىشحر مً اإلاشاكبحن العُاظُحن اهه بمشابت ؼشِىه للّذوان ِلى الُمً اواهه وفش
الغىاء الذولي ،خُض اجخزث بّن فلشاجه هزسَّت مً كبل دوٌ الخدالف لؽً ِذواجها ِلى الُمً خاـت واهه
ـذس بّذ اكل مً ؼهش مً بذء ِملُاث الخدالف الذولي الّعىشٍت ِلى الُمً والتي بذأث في 2015/3/26م.

ً
زابعا -دوز ألامم املخحدة في إعادة بىاء السالم في اليمن:
بّذ اهذالُ الخشب في الُمً بلُادة دوٌ الخدالف بزلذ ألامم اإلاخدذة ظهىدا إلًلافها وكذ كامذ بخُّحن الذبلىماس ي
اإلاىسٍخاوي /ئظماُِل ولذ الؽُخ أخمذ مبّىزا خاـا الى الُمً بذال مً ظماٌ بً ِمش ،و في ؼهش ماًى 2015م وبّذ
أًام مً جىلُه مىفبه ،كام ولذ الؽُخ بّلذ الّذًذ مً الللاءاث مْ اللىي العُاظُت الُمىُت و خيىمت هادي في
الشٍاك ،وخيىمت ؤلاهلار في ـىّاء ،وهزا مْ كُادة الخدالف العّىدًت و الاماساث ،وظفشاء الذوٌ الذاةمت الّمىٍت
في مجلغ الامً الذولي وبّن ألاوشاف ؤلاكلُمُت والذولُت ،وبالشغم مً للاءاجه اإلاخىشسة ؛الا ان الّملُاث الّعىشٍت
ٌلذ معخمشة وٌل اللفف الجىي للخدالف الذولي بلُادة العّىدًت للمذن الُمىُت معخمش ،وجىالذ الذِىاث
اإلاخىشسة لألمم اإلاخدذة لىكف اوالق الىاس ،بّذ رلً وافم وشفي ـىّاء وخيىمت هادي بالذخىٌ في مفاولاث
ظالم ،)2.وجم ِلذ الّذًذ مً مفاولاث العالم بحن وشفي الفشاُ في الُمً بشِاًت ألامم اإلاخدذة منها-:
 .1مشاوزاث حىيف ألاولى:
بخاسٍخ2015/5/16م جم ِلذ مؽاوساث العالم ألاولى في ظىُف ورلً للخىـل الى هلاه الخلاء بحن وشفي ـىّاء
وخيىمت هادي ،والشٍاك ،وجم ِلذ ظىلت إلاؽاوساث بدمىس الىشفحن واممىا كشابت ألاظبىِحن ،ووان هىالً جىاظذ
ً
غحر مباؼش لعفشاء ول مً العّىدًت و الاماساث والىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت وبشٍىاهُا في الُمً في ظىُف إلاعاهذة وفذ

 )1قرار مجلس ( )8846رابط:
un.org\securing council\AR\contentresolutions-adulated-security council-8444
 )2موقع االمم المتحدة فً الٌمن /https://osesgy.unmissions.org/ar،تارٌخ اخر الزٌارة 8442/2/84م
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خيىمت هادي ولىً جلً اإلاؽاوساث لم ًىخب لها الىجاح ولم ًخم الخىـل بحن الىشفحن الى أي جفاهماث أو أي أجفاق
ًزهش(.)1

.2

مشاوزاث حىيف الثاهيت:

في ؼهش دٌعمبر 2015م أِلً وكف إلوالق الىاس مْ بذء ظىلت ظذًذة مً مدادزاث ظىُف بحن وشفي ـىّاء وخيىمت
هادي بشِاًت ألامم اإلاخدذة ،وظشي جبادٌ لألظشي في مىىلت ًافْ بمدافٍت المالْ بحن الخيىمت و الخىزُحن .ولىً
اإلادادزاث لم ًىخب لها الىجاح وجضاًذث خذة الّىف واظخمشسث اإلاىاظهاث الّىُفت بحن الىشفحن في ول مً حّض
ومأسب وؼبىه والجىف وفخدذ ظبهت ظذًذة للمّاسن في حجت(.)2
 .3مفاوضاث الكىيت:
بّذ ظىالاث مخّذدة للمّبىد الاممي ولذ الؽُخ ِلذث مفاولاث في اليىٍذ بشِاًت ألامم اإلاخدذة ،في 2ابشٍل
2016م ،وحّاكبذ ظلعاث الخىاس التي اظخمشث أهثر مً ؼهشًٍ دون الخىـل ئلى أي اجفاق هدُجت جمعً وشف هادي
– الشٍاك بالخىفُز اليامل للشاس مجلغ ألامً سكم()2216الامش الزي ظىبه بالشفن مً كبل خيىمت الاجلاد (ـىّاء)
الزي ولب حّذًل جشاجبُت الىلاه الخمغ الىاسدة في كشاس مجلغ ألامً والبذء باظشاء مدادزاث والبذء بالجىاهب
العُاظُت كبل الاوسخاب مً اإلاذن وحعلُم العالح للذولت ،وأـش وشف ـىّاء ِلى ِذم الخىكُْ ِلى أي جفاهماث
ئال بّذ وكف الغاساث الجىٍت للىاث الخدالف الزي جلىدها العّىدًت وجشبُذ الىكف الؽامل إلوالق الىاس(.)3

.4

الىساطت العماهيت2016م:

جىظه وفذ ـىّاء بذِىة مً ظلىىه ِمان ئلى معلي في  8أغعىغ2016م لللاء اإلابّىر الاممي( ،)4لبدض وكف
ئوالق الىاس ورلً في الىكذ الزي جشاظّذ فُه ظُىشتهم ِلى مىاوم واظّت في ظىىب الُمً ولم ًخم وكف ئوالق
الىاس الامش الزي دفْ ـىّاء الى ملاوّت أًت مدادزاث ظذًذة لّذم ظذًه ألامم اإلاخدذة والذوٌ الذاةمت الّمىٍت في
(.)5

مجلغ الامً الذولي،و اتهمذ اإلابّىر الاممي ولذ الؽُخ بالخدحز لذوٌ الخدالف
 . 5حعيين املبعىث الاممي الثالث لألمم املخحدة حدًد لليمن:

 )1ماجد المذحجً وفارع المسلمً ،إدوار الفاعلٌن االقلٌمٌن فً الٌمن وفرص صناعة السالم ،صنعاء :مركز للدراسات
االستراتٌجٌةٌ:ونٌو 8444م ،صـ(.)6
 )2ماجد المذحجً ،مرجع سابق صـ(.)2
 )3عدنان المقطري ،ماالت التدخل العسكري فً الٌمن وانسداد افق المفاوضات ،قطر ،المركز العربً لألبحاث والدراسات السٌاسٌة،
8442/44/83م صـ(.)46
 )4كمال صفا ،مرجع سابق ،صــ(.)46
 )5موقع االمم المتحدة االخباري ،تارٌخ اخر زٌارة 8442/2/84م رابط /https://osesgy.unmissions.org/ar
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بخاسٍخ فبراًش2018م جم حُّحن البرًىاوي ظشٍفً همبّىر اممي الى الُمً وكذ ابذي ظذًه في جدشواجه وِلذ الّذًذ
ً
مً اإلاؽاوساث بحن الشٍاك وـىّاء مداولت مىه لخدشًٍ اإلاُاه الشاهذة للخىـل الى اجفاق ظالم وبالشغم مً حّشك
ظهىده الهخياظاث مخخالُت؛ الا اهه اظخىاُ جدشًٍ ملف اإلافاولاث بحن وشفي الخشب وِلذ الّذًذ مً اإلاؽاوساث
منها:

.6مشاوزاث حىيف الثالثت :
دِا اإلابّىر البرًىاوي ظشٍفً الى ِلذ مدادزاث ظالم بحن الىشفحن اإلاخداسبحن في الُمً في ظىُف وجم بالفّل وـىٌ
وفذ هادي الى ظىُف ولىً وفذ خيىمت ؤلاهلار في ـىّاء لم ًفل بذجت ِذم اظخىاِت اإلابّىر الاممي جىفحر
لماهاث لّىدة وفذ ـىّاء دون جأخحر فىس اهلماء اإلادادزاث ،خُض جم مىّهم مً الّىدة الى ـىّاء بّذ مدادزاث
ظىُف العابلت ولم ًخمىىىا مً الّىدة الا بّذ فتره الى ـىّاء الامش الزي أدي الى ِذم اوّلاد هزه اإلادادزاث(.)1

.7

مبادزة كبري للسالم في اليمن- :

وشح وصٍش الخاسظُت الامشٍيي هبري في 2016/11/15م مبادسة للعالم في الُمً وكذ جبنى حعىٍلها ئلى الُمً
اإلابّىر ألاممي ولذ الؽُخ ،والتي اكترخذ زالزت بىىد:حؽىُل خيىمت وخذة ووىُت واوسخاب اإلاعلخحن مً اإلاذن
واإلاإظعاث ،وحعلُم العالح الشلُل لىشف زالض ،وكذ وافم وشف ـىّاء ِلى جلً اإلابادسة ولىً وشف هادي
الشٍاك سفن جلً اإلابادسة ولم ًىخب لها الىجاح خُض واهذ ؤلاداسة الذًملشاوُت في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت في
()2

كاهىن ؤلاِذاد الاهخخاباث سةاظُت ظذًذة

أ .اجفاق ا سخىكهلم الصاص بالحدًدة:
ٌل اإلابّىر الاممي ًدىلل ما بحن ـىّاء والشٍاك و ابىٌبي وِمان ،وبّن ِىاـم الذوٌ الغشبُت ختى ازمشث ظهىده
الى ِلذ مباخشاث في العىٍذ أظخىههىلم هخج ِنها جىكُْ اجفاق الخذًذة) لُيىن هخىىة أولى إلخالٌ العالم في الُمً
ٌّلبه اجفاق ظالم ؼامل في ِمىم الُمً وجم جىكُْ الاجفاق ب جاسٍخ2018 /11/ 1م وكذ جممً زالر اجفاكُاث اجفاق
خىٌ الخذًذة( ،واجفاق خىٌ جبادٌ الاظشي ،واإلافلىدًً ،وجفاهماث خىٌ حّض ،وخالٌ الاحي هىظض اهم بىىد الاجفاق:
.1

وكف فىسي إلوالق الىاسفي مدافٍت الخذًذة ومذًىت الخذًذة ومُىاء الفلُف و ساط ِِس ى بّذ جىكُْ

الاجفاق.
2ئِادة اهدؽاس مؽترن لللىاث مً مىاوئ الخذًذة والفلُف وساط ِِس ى الى مىاكْ مخفم ِليها خاسط اإلاذًىت واإلاىاوئ.
 )1االمم المتحدة االزمه الٌمنٌة االكبر فً العالم منشور فً موقع الشرق ،تارٌخ اخر زٌارة 8442/2/34م الرابط
www.al-sharg.com
2

) واشنطن تحًٌ مبادرة كٌري للحل فً الٌمن ،موقع صحٌفة العرب تارٌخ اخر زٌارة 8443/3/6م الرابطwww.http:alarab.co.ul:
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 .3ئصالت ظمُْ اإلاٍاهش اإلاعلخت في مذهُت الخذًذة.
 .0اوؽاء لجىت جيعُم مؽترهه إلِادة اهدؽاس كىاث الىشفحن ًخفم ِليها وبشةاظت ألامم اإلاخدذة وجمم أِماء مً
الىشفحن إلاشاكبت وكف ئوالق الىاس وئِادة الاهدؽاس.
 .4ظُيىن لألمم اإلاخدذة دوس كُادي في دِم ؤلاداسة وِملُاث الخفخِؾ للمإظعت الّامت إلاىاوئ البدش ألاخمش الُمىُت
في مىاوئ الخذًذة و الفلُف و ساط ِِس ى وَؽمل رلً حّضٍض الُت ألامم اإلاخدذة للخدلُم والخفخِؾ (ًىهُفم)
في مىاوئ الخذًذة وساط ِِس ى والفلُف
 .6جلتزم ظمُْ ألاوشاف بدعهُل خشٍت الخشهت للمذهُحن والبماتْ مً والى الخذًذة ومىاوئ الخذًذة وساط ِِس ى و
الفلُف وجلتزم بّذم ِشكلت وـىٌ اإلاعاِذاث مً مىاوئ الخذًذة والفلُف وساط ِِس ى.
 .1جىدُ ظمُْ ئًشاداث مىاوئ الخذًذة والفلُف وساط ِِس ى في البىً اإلاشهضي بفشِه في الخذًذة للمعاهمت في دفْ
مشجباث مىٌفي الخذمت اإلاذهُت في مدافٍت الخذًذة وبلُت مدافٍاث الجمهىسٍت.

 .2جلْ معإولُت امً مذًىت الخذًذة ومىاوئ الخذًذة وساط ِِس ى والفلُف ِلى ِاجم كىاث الامً اإلادلُت وفلا
لللاهىن الُمني وٍجب اخترام اإلاعاساث اللاهىهُت للعلىت وئصالت اًت ِىاةم جدىٌ دون أداء اإلاإظعاث اإلادلُت
لىٌاةفها.
وفي جاسٍخ2019/1/1م أـذس مجلغ الامً الذولي كشاسه سكم 2446اًذ اجفاق ئظخىهىلم

ودِا ظمُْ

()1

ألاوشاف الى الالتزام به وجىفُزه

ش .حعيين زئيس بعثت مساكبت لخطبيم اجفاق الحدًدة :
جم حُّحن سةِغ بّشت مشاكبه لخىبُم اجفاق الخذًذة ،خُض ُِيذ ألامم اإلاخدذة الججراٌ الهىلىذي (ماسجً وامشث)
هشةِغ لبّشت مشاكبه لخىبُم اجفاق الخذًذة ،وبذا مماسظت مهامه لخىبُم اجفاق الخذًذة ومدالت ئِادة اهدؽاس
كىاث الىشفحن خعب اجفاق الخذًذة ،ولىىه لم ٌعخمش في مهمخه وىٍال ولم ٌعخىُْ ِمل ش يء ،وبّذ مط ي
ؼهش في جاسٍخ 2019/1/31م جم حُّحن سةِغ بّشت مشاكبت ظذًذ هى الججراٌ الذهماسوي (ماًيل لِعغاسد) واظخمش في
مهمخه إلاذة  9اؼهش ،خُض اظخىاُ ان ًدشن اإلاُاه الشاهذة وهفز ظضء بعُي مً ئِادة اهدؽاس للىاث الىشفحن
اإلاخداسبحن وظشث اوسخاباث بعُىت مً كبل الىشفحن وجم وؽش مشاكبحن مً ألامم اإلاخدذة ،وفي جاسٍخ
2019/10/6م جم حُّحن الججراٌ الهىذي (أبهجذ غىوها) هشةِغ لبّشت اإلاشاكبت والزي الًضاٌ ختى الان ولىىه لم
ٌعخىُْ وسةِغ البّشت ألاممُت الى الُمً غشٍفُض الخىبُم اليامل والؽامل لالجفاق واكخفش دوسهما ِلى ِلذ
الّذًذ مً الللاءاث مْ اللجان اإلاؽيلت مً الىشفحن دون اخذار أي جلذم ًزهش في جىبُم اجفاق الخذًذة(.)2
 )1قرار مجلس االمن رقم ( )8006نهاٌة تارٌخ 8443/4/4م الرابطun.org\security council\AR\content resolutions- :
adulated-securitycouncil-2019.
 )2كٌف اصبحت خرٌطة الٌمن السٌاسٌة ،منشور فً موقع عربً بوست تارٌخ اخر زٌارة 8443/3/1م،
الرابطhttps://arabicpost.net.:
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اتهاماث مخبادلت بحن الىشفحن بالخليإ في جىبُم اجفاق اظخىهىلم:
وفي ٌل ِذم كذسة اإلابّىر الاممي ظشٍفض جىفُز اجفاق الخذًذة اظخمشث الاتهاماث اإلاخبادلت بحن الىشفحن بّذم
جىفُز الاجفاق بالشغم مً اكذام وشف ـىّاء باالوسخاب مً مُىاء الخذًذة والفلُف الا ان وشف الشٍاك وـفه
بالؽىلي ،واظدبذاٌ كىي امىُه بأخشي جابّت لفىّاء ،واظخمشث الخشوكاث والهجماث الّعىشٍت بحن الىشفحن مً
وكذ ألخش،هما لم ًدذر أي جلذم ًزهش في ملف الاظشي أو اإلالف الاكخفادي الامش الزي ًىحي ئلى وـىٌ الّملُت
العلمُت وظهىد العالم التي جلىدها الامم اإلاخدذة ئلى أفم معذود ًدخاط ئلى ئسادة ووىُت وئلى جىظه اكلُمي ودولي
إلجهاء مأظاة الُمً وئِادة جدلُم العالم فيها؛الا أن الص يء الىخُذ الزي اظخىاِذ الامم اإلاخدذة واإلابّىر الاممي
ً
ظشٍفذ هى ئبلاء جىاظذ اللىاث الّعىشٍت الخابّت للىشفحن في اماهنها ،هما واهذ ظابلا كبل جىكُْ اجفاق الخذًذة
وبالشغم مً جلذًم اإلابّىر ألاممي لخلشٍشه الؽهشي إلاجلغ الامً الذولي بؽيل دوسي ومىخٍم ئال اهه لم ًدذر أي
جلذم ًزهش في جىبُم اجفاق اظخىهىلم الخاؿ بالخذًذة الزي وان ًإمل مىه ان ًيىن مذخال إلِادة جدلُم العالم في
الُمً بؽيل وامل.

معالجت ألاشمت إلاوساهيت في اليمن:
اظخمش وؽاه ألامم اإلاخدذة في مجاٌ ؤلاغازت ؤلاوعاهُت مىز بذاًت الخشب الّذواهُت ِلى الُمً والتي حعببذ باحعاُ
سكّت اإلاّاهاة ؤلاوعاهُت في الُمً ظشاء الخفاس والاظتهذاف اإلامىهج إلاخخلف ظىاهب الخُاة الاظخماُِت والاكخفادًت في
الُمً ،خُض جأزشث مٍّم ؼشاةذ اإلاجخمْ الُمني بزلً ،هما حؽحر الخلاسٍش الفادسة ًِ ألامم اإلاخدذة والخلشٍش الفادس
ً
مً كبل الاوحؽا للّام 2018م الهُئت اإلايعلت للمعاِذاث ؤلاوعاهُت لألمم اإلاخدذة في الُمً ِلما أن اإلاّاهاة
(.)1

الاوعاهُت في الُمً في جضاًذ معخمش

حدول زكم (ً )1ىضح مدي املعاهاة الاوساهيت في اليمن

22ملُىن ًمني

ًدخاظىن الى اإلاعاِذاث ؤلاوعاهُت أي ما ٌّادٌ %75مً العيان

 8.4ملُىن شخق

ال ٌّشفىن هُف ًدفلىن ِلى وظبتهم الخالُت

16ملُىن شخق

ال ٌّشفىن هُف ًدفلىن ِلى وظبتهم الخالُت أي ما ٌّادٌ  %55مً العيان

 2,9ملُىن

وفل وامشأة ٌّاهىن مً ظىء الخغزًت و %25مً ألاوفاٌ خاسط اإلاذاسط

2ملُىن شخق هاصح

ِاد منهم ملُىن هاصح
*اإلافذس/ميعلُه ألامم اإلاخدذة في الُمً 2018م (اوحؽا)

()2

 ) 1الوضع اإلنسانً فً الٌمن،منشور فً موقع منسقٌه االمم المتحدة للمساعدات االنسانٌة للٌمن (االوتشا) ،الرابطhttps:// :
www.unocha.orgاخر زٌارة بتارٌخ 8442/3/80م
 )2موقع االتشاح ،منسفٌه االمم المتحدة للمساعدات الٌمن ،مرجع سابقhttps:// www.unocha.org،
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بالشغم مً جلً ألاسكام اإلاخُفت لدجم الياسزت ؤلاوعاهُت في الُمً التي حعببذ بها دوٌ جدالف الّذوان جخىالى
الخفشٍداث مً كبل معإولي ألامم اإلاخدذة هىاةب ألامحن الّام لألمم اإلاخدذة للؽإون ؤلاوعاهُت وميعلت الؽىن
ً
ؤلاوعاهُت في الُمً (لحزا ظشاهذي) بان الُمً ٌؽهذ اظىأ واسزت اوعاهُت في الّالم( )1لم وؽهذ جدشوا فّاال لألمم
اإلاخدذة هما خذر في ظىسٍا او غحرها مً الذوٌ التي جخّشك ليىاسر اوعاهُت او خشوب ،او مماسظت لغىواث
خلُلُه إلًلاف واجهاء الخشب في الُمً واهما مجشد الاهخفاء باـذاس بُاهاث ومىاؼذاث لجمْ معاِذاث اوعاهُه
للُمً ،هما وظهذ الّذًذ مً الاهخلاداث ليؽاه ألامم اإلاخدذة في ظاهب اإلاعاِذاث ؤلاوعاهُت لّذم وظىد ؼفافُت
مً كبل ألامم اإلاخدذة في الُاث الخىصَْ واإلابالغت في جيلفت جلً اإلاّىهاث واظىس الىلل وِذم ـالخُت بّمها ،الافت
الى ِذم وظىد الُاث مىٍمه وؼفافت ِلى اإلاعخىي اإلادلي ،الامش الزي أدي في مجمله الى جىظُه اهخلاداث ظمت
للمىٍمت الذولُت ،الامش الزي ًىحي أن هىالً خلل في أداء اإلاىٍمت الذولُت وال ًلخفش رلً ِلى الُمً واهما في الىشحر
مً الذوٌ ففي الغالب ما وؽهذ اهخلاداث في ِذة دوٌ جماسط ألامم اإلاخدذة أوؽىتها اإلاخخلفت فيها(.)2

سيىازيىهاث مخىكعه لالشمت والحسب اليمىيت في ظل اوسداد افم السالم-:
ئرا ما هٍشها ئلى الجهىد اإلابزولت لألمم ،اإلاخدذة إلِادة جدلُم العالم في الُمً وِذم وظىد ئسادة ئكلُمه ودولُت
لخدلُم ظالم خلُلي في الُمً و بالىٍش ئلى خاسوت الّملُاث الّعىشٍت في الُمً وظُىشة خيىمت الاهلار ـىّاء
ِلى اغلب اإلادافٍاث الؽمالُت في الُمً خُض لم ًدبلى ظىي ظضء بعُي ًخمشل بمذهُت مأسب ،والتي أـبدذ كاب
جىظحن أو أدوي مً ظُىشة خيىمت الاهلار ـىّاء ِليها ،وئرا ما سبىىا رلً باألخذار اإلادعاسِت في اإلادافٍاث
الجىىهُت ودِم كىي الخدالف  -العّىدًت وؤلاماساث ،وخاـت إلاا ٌعمى باإلاجلغ الاهخلاتي الجىىبي واِالهه الخىم
الزاحي ِلى اإلادافٍاث الجىىبُت بما فيها ظضٍشة ظلىشة ،بىحى لىا بان هىان جىظه اكلُمي دولي إلِادة الخاسوت
العُاظُت في الُمً وهخجه هدى بما ٌعمي بفشك أكالُم معخللت بدُض جيىن زالزت أكالُم في الجىىب اكلُم ًمم
ِذن ،لدج ،المالْ و اكلُم ابحن ،ؼبىة واكلُم خمشمىث واإلاهشة بدُض جممً بلاء جبُّت اللىي اإلاىدؽشة في
اإلادافٍاث الجىىبُت للعّىدًت والاماساث ،ولىً هزا الخىظُه ظُفىذم بخىظهاث خيىمت ـىّاء التي ال جلبل ببلاء
ً
اي جىاظذ اظىبي()3في الُمً هما اجها حؽهذ جىامي في اللىة الّعىشٍت ،وكذ جخىظْ فُما بّذ ماسب ظىىبا خاـت في ٌل
السخي اإلاخىامي في اإلادافٍاث الجىىبُت لتردي الخذماث والاهفالث ألامني وـشاُ ما ٌعمى بلىاث الؽشُِت واإلاجلغ
الاهخلالي ،لزا مً اإلاخىكْ أن حؽهذ الاصمت في الُمً العِىاسٍىهاث الخالُت:
ً
 .1جىظْ كىاث ـىّاء ظىىبا باججاه اإلادافٍاث الجىىبُت وفشك خاسوت ظُاظُت ظذًذة للُمً.
 .2مماسظت المغي الذولي خاـت مً كبل الىالًاث اإلاخدذة الامشٍىُت ِلى العّىدًت والاماساث واللىي الخابّت
لهما الؽشِت ،واإلاجلغ الاهخلالي للذخىٌ في مفاولاث ظالم مباؼشة ،والخفاً ِلى الخذ ألادوى مً
 )1موقع االمم المتحدة االخبارٌالٌمنhttps://osesgy.unmissions.org/ar/ ،تارٌخ اخر زٌارة 8443/0/4م الرابط
 )2مهمة األمم المتحدة فً الٌمن ،صحٌفة  86سبتمبر ،صنعاء :التوجٌهالمعنوي ،العدد( ،)84683تارٌخ8442/44/41.م ،ص.2

3

) كمال صفاء مرجع سابق صــ(.)28
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ً
مفالخها خاـت في اإلادافٍاث الجىىبُت ،ودِم ظهىد الامم اإلاخدذة لألؼشافِ /لى مفاولاث ظالم مباؼشة
بحن العّىدًت وخيىمت ؤلاهلار في ـىّاء والخىـل الجفاق ظالم.
 .3دِم كىي الخدالف العّىدي وؤلاماساحي للمجلغ الاهخلالي والؽشُِت وخاـت ولها جىاظذ في مدافٍتي ابحن
وؼبىة بلىة وئرواء الفشاُ بُنهما دون العماح باجهاةه ،وِذم العماح ألي وشف بدعم اإلاّشهت.
 .4ظعي دوٌ الخدالف لخىخُذ الففاةل اإلاىالُت لها في اإلادافٍاث الجىىبُت ،واظخىماٌ جىفُز اجفاق الشٍاك
بحن خيىمت هادي واإلاجلغ الاهخلالي وجىظيههم إلاىاظهت كىاث خيىمت الاهلار ـىّاء الظخمشاس الفشاُ في
ً
الُمً خذمت إلافالخها ومفالر الذوٌ الىبري ،وجشن الخُاس الّعىشي هى اإلاعُىش ِلى الىلْ في الُمً
والخّامل معخلبال مْ الىشف الزي ًدعم الفشاُ وٍدىم ظُىشجه ِلى الُمً.

الصاجمت :
بالىٍش الى جلُُم دوس ألامم اإلاخدذة في الُمً وظهىدها في الُمً وعخىُْ اللىٌ ان دوسها مىز الّام 2011م وان
ًدعم بالخُاد والفّالُت الى خذما ،ووان هىالً جىظه خلُلي لشِاًت ججشبت الاهخلاٌ العلمي للعلىت في الُمً،
واظخمش هزا الذوس خالٌ جشؤط اإلابّىر الاممي الى الُمً ظماٌ بً ِمش ،وبّذ بذء الّذوان ِلى الُمً ظىبه دوس
ألامم اإلاخدذة في الُمً بالىشحر مً الاهخلاداث خاـت في ٌل اظتهذاف دوٌ الخدالف الىشحر مً الاهذاف اإلاذهُت في
مخخلف اسظاء الُمً بُّذا ًِ مىاوم اإلاىاظهاث الّعىشٍت ،خُض خذزذ الّذًذ مً الاهتهاواث لللاهىن الذولي
ؤلاوعاوي في الُمً مً كبل دوٌ الخدالف وظلىه اِذاد مأهىلت مً الطخاًا البؽشٍت مً اإلاذهُحن ،وكذ وظهذ
الّذًذ مً الاهخلاداث لذوس الخدالف في الُمً مً كبل الّذًذ مً اإلاىٍماث الذولُت والخلىكُت ،بما فيها الهُئاث
ً
واللجان الخابّت لألمم اإلاخدذة ،وخىٌ ظهىدها في ئِادة بىاء العالم في الُمً فأهىا هجذ اجها بزلذ ظهىدا هبحرة ووان
هىالً اهخمام بالغ مً كبلها ومً كبل مجلغ الامً الذولي بالىلْ في الُمً وـذسث الّذًذ مً اللشاساث بخفىؿ
الىلْ في الُمً ،ولىً فترة جشاط ولذ الؽُخ للبّشت العُاظُت لألمم اإلاخدذة في الُمً وبالشغم مً اهه ِلذ الّذًذ
ُ
مً مؽاوساث العالم؛ الا أهه لم ٌعخىُْ الخىـل الجفاق ظالم ،هما ان دوسة لم ًللى كبىال مً وشف ـىّاء ،ولم
ًىً لذًت اهترار خلُلي إلِادة جدلُم العالم في الُمً ،ولم جىً ظهىده فّاله ،ئال ان جلً الجهىد الفّالت لألمم
اإلاخدذة ججذدث ِىذ بذء حُّحن اإلابّىر الاممي البرًىاوي (ظشٍفُض) الزي اظخىاُ جدشًٍ اإلاُاه الشاهذة وجىكُْ
اجفاق ئظخىهىلم لىً مهمخه ظشِان ما أـبدذ سوجُيُت جلخفش ِلى اظشاء الللاءاث مْ وشفي الفشاُ،وجلذًم جلشٍشه
الذوسي إلاجلغ الامً الذولي ًِ الخالت في الُمً دون وظىد اًت جدشواث ظادة جفط ي الى جدلُم ظالم خلُلي في
الُمً وكذ لشبما ان جشبُي ظهىده ًشجبي بخىظهاث ومفالر دولُت في الُمً واإلاىىلت الّشبُت،
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ووفلا لىخاةج البدض والذساظت لذوس ألامم اإلاخدذة في ئِادة جدلُم العالم في الُمً فان هزه الذساظت جىـلذ الى
الاحي:
 -1ان دوس ألامم اإلاخدذة ًخجه هدى ئوالت امذ الخشب في الُمً ورلً مً خالٌ اجخار ظُاظُت ججضةت الخل في
الُمً واوالت امذ الخشب او الفشاُ في الُمً السجباه بلاءه او دًمىمخه بمفالر كىي دولُه واكلُمُت ِلى
ساظها الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت وخلفاءها التي جشي ان اظخمشاس الفشاُ في الُمً ًدُذ لها اإلاجاٌ البتزاص
العّىدًت ودوٌ الخلُج الّشبي وئِادة جشجِب اإلاىىلت الّشبُت والؽشق ألاوظي مً خالٌ ارواء مضٍذ مً
الفشاِاث في هزه اإلاىىلت الهامه والخعاظت مً الّالم التي جمخلً اهم وشق اإلاالخت الذولُت واهبر مخضون
هفىي في الّالم للىـىٌ الى هذف اظتراجُجي كذًم -ظذًذ ًشجبي بمفىلر الفىض ى الخالكت والؽشق
ألاوظي الجذًذ.
 -2وباإلالابل جىحي ألامم اإلاخدذة للمجخمّاث الغشبُت واإلاىٍماث الخلىكُت الذولُت اجها جبزٌ ظهىدا هبحرة إلِادة
جدلُم العالم في الُمً ،وأجها مجشد وظُي دولي ،وان اإلاّىٌ ِليهم ألاوشاف الُمىُت اإلاخفاسِت للخىافم
خىٌ خل ظُاس ي دون جدمل دوٌ جدالف الّذوان أدوي معإولُت او جخّامل بؽفافُت وجفصر ًِ الىشف
اإلاّشكل إلاعاعي العالم في الُمً،واجخار ئظشاءاث دولُه خُاله.
 -3ان الخشب الذاةشة في الُمً ججاوصث البّذ اإلادلي او الذاخلي وهىان جذخل ئكلُمي ودولي واضر الامش الزي
ٌُّم ظهىد العالم في الُمً وَُّم أي جىافم خىٌ اجفاق بحن وشفي الفشاُ في الُمً إلبلاء الفشاُ في
الُمً وفلا إلافالخه و اظىذجه في الُمً.
 -4ان حّثر ظهىد العالم التي جشِاها ألامم اإلاخدذة في الُمً ظحزًذ مً اظخمشاس الفشاُ في الُمً ورلً ًخىافم
مْ سغبت دوٌ الخدالف بلُادة العّىدًت والاماساث الظخىماٌ جىفُز اظىذتها في ظىىب الُمً باًجاد مضٍذ
مً الفشاِاث والاهلعاماث والىُاهاث اإلاىالُت لها في الُمً واظخمشاس لمان مىالاة جلً الىُاهاث لها ختى
لى جم جدلُم العالم في الُمً.
 -5ان ظهىد ألامم اإلاخدذة في اإلاجاٌ ؤلاوعاوي والاغاسي ال ًشجلي الى معخىي اإلاأظاة ؤلاوعاهُت التي حّاوي منها
الُمً والتي جىـف باألظىأ في الّالم وٍدعم باهذاس الىشحر مً ألامىاٌ اإلاشـىدة للمّىهاث ؤلاوعاهُت بعبب
ظإ ألاداء مً كبل هُئاث ووواالث ألامم اإلاخخففت في الُمً والعلىاث اإلادلُت الُمىُت.
ً
 -6بالشغم مً ان الخفاً ِلى الامً والعلم الذولُحن وفلا إلاا جممىه مُشاق ألامم اإلاخدذة ومبادئها واإلالاـذ
مً جأظِغ ألامم اإلاخدذة هى مً اإلاهام الشةِعت لألمم اإلاخدذة ،هما أن اللشاساث الذولُت الفادسة مً مجلغ
الامً الذولي بؽان الُمً  ،وخاـه ما ـذس منها جدذ الففل العابْ جخىٌ لألمم اإلاخدذة اجخار ئظشاءاث
ـاسمت إلِادة جدلُم العالم في الُمً ئلافت الى رلً ول جلاسٍش وواالتها ؤلاوعاهُت التي حؽحر الى ان الُمً
ًىاظه اهبر واسزت ئوعاهُه في الّالم الا اجها لم جخخز ؤلاظشاءاث الىفُلت لفشك العالم في الُمً لّذم جىفش
ئسادة خلُلت لذي الذوٌ الذاةمت الّمىٍت إلِادة العالم ئلى الُمً
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 -7ان اخفاق ألامم في خل الىشحر مً الجزاِاث ِلى معخىي الّالم باث ًشحر الىشحر مً الاهخلاداث خىٌ ظذوي
جأظِعها ومذي الالتزام بمىاد مُشاكها التي جإهذ ِلى اخترام ظُادة الذوٌ ،واخترام خلىق ؤلاوعان والخفاً
ِلى العلم والامً الذولُحن وخل اإلاىاصِاث بالىشق العلمُت واجها فّال ظاءث لخجعذ ئسادة الذوٌ الىبري
لخُّذ لها ئِادة جىصَْ خاسوت العُىشة ِلى الّالم ،بىشق ظذًذة اظدبذلذ الاظخّماس اإلاباؼش بالُاث ظذًذة
للعُىشة ِلى ملذساث الذوٌ ،والخىش ِلى الامً والعلم الذولُحن  ،الالُت الاكخفادًت ،وظالح اإلاّىهاث،
واإلاعاِذاث اإلاالُت ،والغزاةُت ،وجاسة أخشي ميافدت ؤلاسهاب واهتهان خلىق الاوعان والذًملشاوُت ،وارواء
الفشاِاث الذاخلُت في الذوٌ.

الخىصياث:
ً -1يبغي ِلى اللىي العُاظُت الُمىُت ان ال ٌّىلىا ِلى دوس ألامم اإلاخدذة في ئِادة جدلُم العالم في الُمً
فهىالً أهذاف خفُه مشجبىت بأظىذة دولُه لخدلُم أهذافها في ججضةت الُمً وجهب زشواجه وابلاةه معلىب
للشاسة الىوني ،لزا ِليهم البدض ًِ مخاسط ظُاظُه والىشف اإلاّىٌ ِلُت هى وشف ـىّاء الن الىشف
ألاخش معلىب ؤلاسادة وكشاسة بُذ العّىدًت و الاماساث حُّذ العالم للُمً وجىكف الّذوان,بُّذا ًِ أسوكت
ألامم اإلاخدذة التي كلما هجخذ في جدلُم العالم في اغلب الجزاِاث الذولُت،وخاـت في مىىلت الؽشق
ألاوظي اإلاىىلت الخعاظت التي جدؽابً فيها اإلافالر الذولُت باظخصىاء بّن الجزاِاث في أوسوبا والبىظىت
والهشظً وبّن الجزاِاث في اللاسة ألافشٍلُت.
- 2باإلميان الاظخّاهت بأوشاف مدلُه وووىُه ملبىلت لذي الىشفحن اإلاخداسبحن فلذ لشبما جخمىً مً جدلُم ش يء
ًزهش خاـت في ٌل الخأزحر الىاضر في ظحر اإلافاولاث العلمُت التي جشِاها ألامم اإلاخدذة مً كبل العّىدًت وؤلاماساث
وخلفائها ،وجفُّل الّمل الذبلىماس ي والبدض ًِ كىي دولُه مّخذلت هشوظُا للمغي في مجلغ ألامً الذولي إلًجاد
حعىٍت ظُاظُت خلُلُت في الُمً ،وباإلميان الاظخّاهت بذوٌ اكلُمُت هعلىىت ِمان التي جشجبي بّالكاث متزهت مْ
مخخلف دوٌ جدالف الّذوان ومْ مخخلف اللىي ؤلاكلُمُت والذولُت.
ِ– 3لى اللىي العُاظُت الُمىُت اللُام بالمغي ِلى ألامم اإلاخدذة ومبّىثها الخاؿ للُمً غشٍفُض بّذم ججضةت
الخلىٌ في الُمً والبدض ًِ خل او اجفاق ؼامل مخيامل ًخممً الُت مضمىت وخاسوت وشٍم واضخت ولماهاث دولُه
لخىفُز أي اجفاق ًخم الخىكُْ ِلُه معخلبال ،ئرا ما اظخمش الخليإ في جىفُز اجفاق الخذًذة مً كبل وشف الشٍاك.
 - 4أن دوس لألمم اإلاخدذة لخل أي ـشاُ في الؽشق ألاوظي وخاـت اإلاىىلت الّشبُت في الغالب ما ًخمْ إلسادة الذوٌ
الذاةمت الّمىٍت وأظىذتها في هزه اإلاىىلت الهامت التي جدؽابً فيها اإلافالر وال ٌعمذ له بالىجاح وٍيىن له ظلف
مّحن إلِادة العالم للذولت التي بها ـشاُ ظُاس ي او خشب أهلُت ،وهىالً ؼىاهذ جاسٍخُت والفشاُ في ظىسٍا ولبىان
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أو في فلعىحن اإلادخلت ورلً خذمت إلافالخها وِالكاتها ؤلاظتراجُجُت بالىُان الفهُىوي الزي ٌععى ئلى جفخِذ الذوٌ
الّشبُت ووؽش الفىض ى الخالكت والجُل الشالض مً الخشوب لذمج اظشاةُل في هُان ألامت الّشبُت.
-5هىص ي اللىي العُاظُت الىوىُت اللُام بالمغي ِلى ألامم اإلاخدذة إلاداولت خلخلت اإلالف الاكخفادي وججىِب
الاكخفاد الىوني ؤلاظشاءاث الخذمحرًت اإلامىهجت التي جخخزها دوٌ الّذوان وادواتها في الذاخل والتي جمش بغالبُت
الؽّب الُمني.
- 6لشوسة مىالبت ألامم اإلاخدذة بّمل الُت ؼفافت في جىصَْ اإلاعاِذاث ؤلاوعاهُت ِلى معخىي وواالتها اإلاخّذدة
بالؽشاهت مْ الجهاث الىوىُت اإلاّىُت لخفل الى اغلب الفئاث اإلاخمشسة مً أبىاء الؽّب الُمني ،والزي أـبذ اغلبه
ٌّاوي مً جشدي الىلْ ؤلاوعاوي ،وباإلميان الترهحز ِلى اإلاؽاسَْ ؤلاهخاظُت الفغحرة الان ًيىن ظل اإلاعاِذاث ًشهض
ِلى الجاهب الغزاتي.
- 7لشوسة جفُّل مىٍماث اإلاجخمْ اإلاذوي لّمل خىه للخدشن العُاس ي والذبلىماس ي ِلى اإلاعخىي الذولي وِلى
معخىي اإلاىٍماث الذولُت اإلاخخلفت التي بامياجها المغي ِلى الخيىماث الغشبُت إلًلاف الّذوان ِلى الُمً وهعش
الخفاس اإلافشوك ِلُه.

- 8ئن ئـالح ألامم اإلاخدذة وأظهضتها بما فيها مجلغ ألامً الذولي وجىظُْ الّمىٍت الذاةمت للمجلغ باث لشوسة
وهزا ًإهذ صخت الذِىاث اإلاخىشسة مً كبل الّذًذ مً الذوٌ ألاِماء والتي أوللذ بّذ اجهُاس اإلاّعىش الاؼتراوي
وبشوص اللىب الىاخذ في الّالم ليي ًدعنى للمىٍمت ألاممُت اللُام بذوسها ِلى أهمل وظه في خفَ العلم وألامً
الذولُحن في الّالم.
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كائمت املساحع واملصادز:
الكخب:
 -1ئبشاهُم ؼلبي ،الخىٍُم الذولي ،اللاهشة :مىخبت مذبىلي1986 ،م،
 -2صٍذ ِلي الىسٍضِ ،الكاث الُمً باالجداد الاوسوبي (1990م – 2005م) ـىّاء :مشهض ِبادي للىباِت واٌ
وؽش2006م.
 -3ـالر الؽاِشي ،العُاظُت الُمىُت في ئواس الامم اإلاخدذة ،اللاهشة ،مىخبت مذبىلي2005 ،م.
ِ -4لي الغفاسي ،الذبلىماظُت الُمىُت مً 1900م ئلى 2001م ،اللاهشة :مىخبت مذبىلي2000 ،م.
 -5مي ِبذ الشخمً مدمذ غُض ،دوس الامم اإلاخخزة في بىاء العالم بّذ بهاء الخشوب الاهلُت،دساظت لخالت
العلفادوس 92م96-م،بشلحن :اإلاشهض الذًملشاوي الّشبي2019 ،م
-6

هجُب الغشٍاوي ،العُاظُت الخاسظُت الُمىُت :دساظت في اإلاخغحراث اإلاإزشة في ـىاِت اللشاس ،ـىّاء ،مشهض
ِبادي لليؽش2002 ،م ،ــ(.)75-91-

زسائل ماحسخير:
هماٌ ـفا ،الاصمه الُمىُت اظبابها ،أبّادها ووشق حعىٍتها،سظالت ماظعخحر ميؽىسة ،الجامّت اللبىاهُت ،بحروث:
2018م.
الدوزياث والصحف- :
ً
ً
 -1اخمذ اإلااليي ،زىسة  21ظبخمبر ظاءث لخغُحر هىعي وكذمذ همىرظا مخخلفا للخىفُز ،صخفُه الشىسة الُمىُت،
ـىّاء :مإظعت الشىسة لليؽش ،الّذد (2020/6/25 )59543م.
ِ -2ذهان اإلالىشي ماألث الخذخل الّعىشي في الُمً واوعذاد افم اإلافاولاث ،مجلت اإلاشهض الّشبي لألبدار
والذساظاث العُاظُت ،كىش2018/10/23 :م
 -3ماظذ اإلازخجي وفاسُ اإلاعلمي ،ئدواس الفاِلحن الاكلُمحن في الُمً وفشؿ ـىاِت العالم ،ـىّاء :مشهض
للذساظاث الاظتراجُجُتً ،ىهُى 2015م
 -4مدمىد ِبذ الخمُذ ظلمُانِ ،ملُاث خفَ العالم في جهاًت اللشن الّؽشًٍ ،العُاظُت الذولُت ،اللاهشة
الّذد ( ،)134أهخىبش 1998م
 -5مهمت ألامم اإلاخدذة في الُمً،صخُفت  26ظبخمبر ،ـىّاء :الخىظيهاإلاّىىي ،الّذد()20623
جاسٍخ2018/10/17.م.
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وجائم:
-1

اجفاق العلم والؽشاهت Yemen-nice-info\news\detail.php.710=70461

-2

اجفاق ظخىههلم الخاؿ بالخذًذةhttps: osesgy.unmission.org/AR/

-3

جلشٍش الامحن الّام لألمم اإلاخدذة الىزُلت سكم( )A\47\277بخاسٍخ 1992/6/17م.

https://www.un.org/ar/peacebuilding/doc_sg.shtm
 -4كشاساث مجلغ الامً الذولي اإلاخّللت بالُمً مىز الّام 2011م
resolutions-adulated-secretes council un.org\securing council\AR\content -5
https://www.un.org/ar/charter-united-nations

-6

مُشاق الامم اإلاخدذة

-7

وزُلت مإجمش الخىاس الىونيwww.nolc.ye ،

مىاكع الكتروهيت:
 -1مىكْ الامم اإلاخدذة الاخباسيhttps://osesgy.unmissions.org/ar/.
 -2مىكْ الؽشق

www.al-sharg.com

 -3مىكْ صخُفت الّشب https://alarab.co.uk
 -4مىكْ ِشبي بىظذ
 -5مىكْ ساكب

https://arabicpost.netl
\raqcd.com

 -6مىكْ كىاة الخشةww.alhura.com
 -7مىكْ ميعلُه ألامم اإلاخدذة للمعاِذاث الُمً http://www.unocha.or
 -8مىكْ ووالت ألاهالىٌ\aa.com.tr\AR\archive
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املسخخدم في الدشريع الجزائري
الدفع القضائي بشهادة القوة القاهرة لوباء كورونا كمبرر إلنهاء إلتزاماث
ِ

د لطرش علي

الدفع القضائي بشهادة القوة القاهرة لوباء كورونا كمبرر إلنهاء
املسخخدم في الدشريع الجزائري
إلتزاماث
ِ

د لطرش علي /أسخاذ محاضر بكليت الحقوق والعلوم السياسيت  ،جامعت جلمسان

امللخص :
للض ؤصي وباء وىعوها إلى عوىص ؤلاكخصاص ،وجإزغ عالكاث العمل هظلً ،ؤًً ػاصث وؿبت البؼالت ،وؤفلـ بعع ؤعباب العمل ،والبعع آلازغ وكع جدذ صابغة
مكلت جىفُظ التزاماجه العلضًت،ؤما اإلافلؿىن فُىظىون كاهىها طمً صابغة هـغٍت اللىة اللاهغة الؾخدالت الخىفُظ اإلاؼلم ليل التزاماتهم العلضًت،ؤًً
ُ ْ
ؾُسلي اللظاء مؿؤولُتهم الخعاكضًت إججاه العماٌ والغير.
ومً بهم الغبن واإلاكلت فُضزلىن طمً إػاع هـغٍت الـغوف الؼاعبت  ،ؤًً ؾُسفف اللظاء مً خضة اإلاكلت الىاكعت عليهم في جىفُظ إلتزاماتهم العلضًت ،
وؤمام إهتهاػ البعع لهظه الـغوف لإلؾخفاصة مً إمخُاػاث كظابُت وإصاعٍت غير مؿخدلت  ،فعلى اللاض ي ؤن ًجتهض في جدضًض ألاػغ التي ًيخمي لها ول ػغف ،
كبل اصضاع الحىم اللظاةي بىاءا على الؿلؼت الخلضًغٍت  ،ولظلً إكترخذ حؿلُم قهاصة إصاعٍت لللىة اللاهغة مً ػغف مفدكُت العمل بىاءا على جدلُم
جلني إلاً إؾخداٌ عليهم مؼللا جىفُظ إلتزاماتهم العلضًت.
الكلماث املفخاحيت :قهاصة إصاعٍت لللىة اللاهغة  ،هـغٍت اللىة اللاهغة  ،هـغٍت الـغوف الؼاعبت  ،اإلاؿؤولُت العلضًت لغب العمل  ،ؾلؼت اللظاء
الخلضًغٍت .

Abstract:
Corona has led to the stagnation of the economy, and the increase in unemployment, and become a
major force in front of someemployers, and an emergency situation beforeothers, wherewill the
judiciary remove the responsibility of bank rupts, and relieve the responsibility of those who have
difficultyimplementingtheir obligations, and in return there are those who take advantage of these
circumstances to have undue judicial privileges. the judge must endeavour to determine each case
before rendering his judgment, so I propose to issue an administrative certificate of force majeure
by the labour inspector on the basis of a technical investigation for thosewho have been impossible
to absolutely implement their contractual obligations .
Keywords: Administrative certificate of the force majeure, the theory of force majeure; the theory
of emergency circumstances; the contractual responsibility of the employer; the
discretionaryauthorityof the judiciary.
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مقدمت
للض جإزغ ؤلاكخصاص العالمي عمىما والجؼابغي زصىصا مً ؤلاوعياؾاث الىزُمت لفيروؽ وىعوها وىفُض 19
اإلاؿخجض  ،خُث عهض ؤلاكخصاص  ،وجإزغ عالم الكغل  ،ؤًً ؤفلؿذ بعع الكغواث واإلاؤؾؿاث هدُجت الغلم اإلافغوض
بدكغَعاث الؼىاعا الحيىمُت  ،فإفلـ اإلاؿخسضمىن و زغج العضًض مً العماٌ إلى عالم البؼالت  ،و البعع آلازغ لم
جفلـ  ،ولىً ػغفي عالكت العمل جإزغا ً
جإزغا بالغا بؿبب إهسفاض ؤلاهخاج الىاحم عً هلص اإلاىاص ألاولُت لخىكف
وؾابل الىلل وؤلامضاص مً حهت  ،و زفع العمالت مً حهت ؤزغي .
ؤما العماٌ اإلاؿغخىن فال ًجضون مىاصا مً الخصضي ألوطاعهم ؤلاحخماعُت اإلاؼعٍت إال اللظاء  ،وهظلً
ؤعباب العمل ال ًجضون إال اللظاء همىاص للخصضي لألوطاع اإلاخضهىعة ألعمالهم و لعجؼهم عً الىفاء بالىثير مً
إلتزاماتهم العلضًت  ،ومً طمنها إلتزاماتهم إججاه  :الجباًت  ،الظمان ؤلاحخماعي  ،الضًىن على إزخالفها إججاه
ألاشخاص والبىىن  ،باإلطافت إلى ؤلالتزاماث العلضًت مع العماٌ  .فخخظاعف بظلً الضعاوي اللظابُت اإلاغفىعت
ؤمام اللظاء في هظا الكإن مً هال ػغفي عالكت العمل .
و خلُلت هىظا ؤوطاع ال ًمىً خلها ببؿاػت ؤمام اللظاء في ؿل الؿلؼت الخلضًغٍت لللاض ي  ،على ؤؾاؽ
جإزير الدكغَعاث الحيىمُت الؼاعبت على هظا الىطع اإلاإؾاوي مً حهت  ،وعلى ؤؾاؽ إخخمالُت إؾخغالٌ بعع ؤػغاف
عالكت العمل لهظا الىطع لإلؾخفاصة مً إمخُاػاث مالُت غير كاهىهُت  ،هئفالؽ مؤؾؿاتهم كبل هظه الجابدت ؤو
إفالؾها ألؾباب ال عالكت لها بهظه الىباء  ،ؤو حؿغٍذ العماٌ لـغوف ػاعبت ال جخعلم بهظه الجابدت  .ومً بين ؤهبر
ؤلاقياالث التي جخعلم بهظه ألاوطاع ؤمام اللظاء هي الخدضًض اللاهىوي للضعاوي اإلاغفىعت مً ػغف ؤػغاف عالكت
العمل  ،ؾىاء وان جدضًضها على ؾبُل اللىة اللاهغة  ،ؤو وكع جدذ الـغوف الؼاعبت  ،ؤو وان مً باب ؤلاهتهاػ.
ولظلً هلترح ؤن حؿلم ؤلاصاعة العامت اإلاسخصت قهاصة اللىة اللاهغة لفيروؽ وىعوها وىفُض  19إلى ؤػغاف
عالكت العمل بعض الخدلُم في ألامغ  ،لخصبذ قهاصة زبىجُت وؤصاة صفع ًضفع بها ػغفا العمل ؤو مدامىهم ؤما اللظاء
صفاعا عً خلىكهم اللاهىهُت .
فهل وباء وىعوها وىفُض  19همؤزغ مباقغ على عالكت العمل هى مً كبُل الـغوف الؼاعبت ؤم اللىة اللاهغة ؟
وؤًً جىمً الؿلؼت الخلضًغٍت لللاض ي في الخمُيز بُنهما  .وما ؤهمُت ؤلاصضاع ؤلاصاعي لكهاصة اللىة اللاهغة لفيروؽ
وىعوها وىفُض  19لغب العمل ؟
أهميت الدراست
جىمً ؤهمُت هظه الضعاؾت باليؿبت للباخث و لللاض ي في جدضًض ؤلاػاع اللاهىوي لهظه الجابدت بين الـغوف
الؼاعبت واللىة اللاهغة  ،لبالغ ؤهمُت الخفغٍم بُنهما على مسخلف ألاخيام واللغاعاث التي ًىؼم بها اللاض ي جبعا
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لؿلؼخه الخلضًغٍت  ،وإلاؿاعضة الؿلؼت اللظابُت في هظا الكإن ؤمام جصاعض مىدنى الضعاوي اإلاغفىعت ؤمامها مً
زالٌ إكتراخىا آلُت إصاعٍت مبيُت على الخدلُم ؤلاصاعي وحؿلُم قهاصاث زبىجُت في هظا الكإن .
أهداف الدراست
جىمً ؤهضاف الضعاؾت في الخفغٍم بين وكىع هظا الىباء العالمي طمً إػاع الـغوف الؼاعبت  ،ؤو إػاع اللىة
اللاهغة مً حهت  ،هما جىمً في إبغاػ ؤهمُت الضفع اللظاةي بكهاصة اللىة اللاهغة لىباء وىعوها همبرع إلجهاء إلتزاماث
اإلاؿؤولُت العلضًت لغب العمل .
مناهج الدراست
اإلاىاهج التي إعخمضتها في هظه الضعاؾت جخمثل في اإلاىهج الخدلُلي  ،الىصفي واإلالاعن .
العناصر ألاساسيت للدراست
للض ؾلؼىا الظىء على الضفع اللظاةي بكهاصة اللىة اللاهغة لىباء وىعوها وىفُض  19همبرع إلجهاء إلتزاماث
اإلاؿؤولُت العلضًت لغب العمل مً زالٌ جلؿُم هظه الضعاؾت إلى مبدثين  ،ؤًً ؤجىاوٌ ؤلاؾلاغ اللاهىوي لـاهغة
وباء وىعوها على عالكت العمل طمً اإلابدث ألاوٌ  ،وؤجىاوٌ ؤهمُت قهاصة اللىة اللاهغة لىباء وىعوها وىؾُلت صفع
كظابُت لغب العمل في اإلابدث الثاوي .

املبحث ألاول  :إلاسقاط القانوني لظاهرة وباء كورونا على عالقت العمل
للض ؤكغث الدكغَعاث الضولُت والجؼابغٍت للعمل بإن العلض قغَعت بين العامل واإلاؿخسضم طمً عالكت
حعاكضًت مهما وان قيلها  ،1وكض عغفه البعع بإهه  " :علض ًلتزم بملخظاه العامل بالعمل لصالح صاخب العمل ؤو
اإلاؿخسضم جدذ إقغافه وجىحيهه ملابل ؤحغ مدضص  ،وإلاضة مدضصة ؤو غير مدضصة "  . 2وكض عغفه اإلاكغع الجؼابغي
بمىحب اإلااصة  8مً كاهىن العمل عكم  " : 311-90جيكإ عالكت العمل بعلض هخابي ؤو غير هخابي  ،وجلىم هظه العالكت
على ؤًت خاٌ بمجغص العمل لحؿاب مؿخسضم ما  .وجيكإ عنها خلىق اإلاعىُين وواحباتهم وفم ما ًدضصه الدكغَع
والخىـُم وؤلاجفاكُاث ؤو ؤلاجفاكاث الجماعُت وعلض العمل " .
وعلى العمىم فئن قغَعت علض العمل جغجب مؿؤولُت علضًت بين ػغفي عالكت العمل مً زالٌ مسخلف اإلاغاهؼ
اللاهىهُت لهظه العالكت  ،بما في طلً الحلىق وؤلالتزاماث اإلاترجبت على هظه اإلاغاهؼ  .باإلطافت إلى اإلاؿؤولُت العلضًت

 1عقد العمل كقاعدة عامة عقد مفتوح املدة  ،أما اإلستثناء فهو حمدد املدة  .وقد يكون مكتوبا كما قد يكون عرفيا  ،وما يهمنا بالنهاية ىو أنو يرتب جمموعة من اآلثار القانونية بني العامل ورب العمل
 ،و املتمثلة يف مجلة من احلقوق واإللتزامات .
 2بشري ىديف  ،الوجيز يف شرح قانون العمل  ،عالقات العمل الفردية  ،دار الرحيانة للكتاب  ،اجلزائر  ، 2008 ،ص 56
 3قانون العمل رقم  11-90الصادر يف  21أفريل  1990باجلريدة الرمسية رقم . 17
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لغب العمل مع الغير  ،همسخلف ألاشخاص الؼبُعُت ؤو اإلاعىىٍت  ،مثل البىىن  ،مصالح الظغابب  ،مصالح الظمان
ؤلاحخماعي  ،اإلاىعصًً ...إألر .
ولىً الىباء العالمي وىعوها وىفُض  19خاٌ صون جمىً الىثير مً ؤعباب العمل مً جىفُظ هظه ؤلالتزاماث
العلضًت إججاه العماٌ بؿبب حكغَعاث الؼىاعا الصحُت اإلافغوطت مً ػغف الحيىمت  4مً حهت  ،وبؿبب الغوىص
ؤلاكخصاصي مً حهت ؤزغي  ،مما ؤصي إلى عفع الىثير مً الضعاوي اللظابُت  ،لخلع هىظا صعاوي جدذ الؿلؼت
الخلضًغٍت لللاض ي  ،ؤًً ًخدضص علُه معغفت إػاعها اللاهىوي بين الـغوف الؼاعبت ؤو اللىة اللاهغة كبل إصضاع الحىم
اللظاةي . 5
وبىاءا على طلً ؾيؿلؽ الظىء مً زالٌ اإلاؼلب ألاوٌ لهظا اإلابدث على حابدت وىعوها وىفُض  19في إػاع
هـغٍت الـغوف الؼاعبت  ،وهسصص صعاؾت حابدت هظا الىباء طمً هـغٍت اللىة اللاهغة في اإلاؼلب الثاوي .
املطلب ألاول  :جائحت كورونا كوفيد  11في إطار نظريت الظروف
للض هص اإلاكغع الجؼابغي على مفهىم العلض في اإلااصة  106مً اللاهىن اإلاضوي الجؼابغي "العلض قغَعت
اإلاخعاكضًً فال ًجىػ هلظه وال حعضًله إال باجفاق الؼغفين ؤو لألؾباب التي ًلغعها اللاهىن"  ، 6وبىاءا على طلً علىص
العمل لها كىة إلؼامُت فال ًجىػ لؼغفي العلض وال لللاض ي اإلاسخص هلظها ؤو حعضًلها إال بئجفاق ػغفي العلض ؤو
ألؾباب ًلغها اللاهىن  7وهص باإلالابل على الفلغة الثالثت مً اإلااصة  107مً اللاهىن اإلاضوي " :إطا ػغؤث خىاصر
اؾخثىابُت عامت لم ًىً في الىؾع جىكعها وجغجب على خضوثها ؤن جىفُظ الالتزام الخعاكضي وان لم ًصبذ مؿخدُال صاع
مغهلا للمضًً بدُث حهضصه بسؿاعة فاصخت ،حاػ لللاض ي جبعا للـغوف وبعض مغاعاة مصلحت الؼغفين ؤن ًغص الالتزام
اإلاغهم إلى الحض اإلاعلىٌ وٍلع باػال ول اجفاق على زالف طلً"  ،فُيىن بظلً اإلاكغع الجؼابغي كض إؾدىض إلى اإلاعُاع
اإلاىطىعي لخدضًض إػاع العالكاث العلضًت التي جضزل طمً هـغٍت الـغوف الؼاعبت  8وهي ؤن ًيىن هظا الـغف

4المرسوم التنفٌذي رقم  69 -20المؤرخ فً  26رجب  1441هـ الموافق ل  21مارس  2020م والمتعلق بتدابٌر الوقاٌة من إنتشار وباء فٌروس كورونا كوفٌد 19
ومكافحته  .الجرٌدة الرسمٌة رقم  16المؤرخة فً  29رجب  1441هـ الموافق ل  24مارس  2020م
 5طبعا حنن نستثين من ىذه الدراسة كل أنواع املغالطات اليت يدفع هبا أطراف العمل أمام القضاء لإلستفادة من إمتيازات أو حقوق غري قانونية  ،كأن يكون إفالس رب العمل قبل ىذه الظروف ويزجيها
إليها  ،أو تسريح العامل ألسباب أخرى  ،ولكنو كذلك يزجيها إليها طمعا يف حتقيق مكاسب قضائية .
6األمر  58-75المؤرخ فً  20رمضان عام  1395الموافق ل  26سبتمبر  1975المتضمن للقانون المدنً المعدل والمتمم  ،الجرٌدة الرسمٌة  ،عدد 30 ، 78
سبتمبر .1975
 7محمد عبد الرحٌم عنبر  ،الوجٌز فً نظرٌة الظروف الطارئة  ،مطبعة الزهران  ،القاهرة  ، 1987 ،ص 31
 8ولمزٌد من المعلومات حول التارٌخ المقارن لنظرٌة الظروف الطارئة طالع  :عبد السالم الترمانٌنً  ،نظرٌة الظروف الطارئة دراسة تارٌخٌة ومقارنة للنظرٌة
فً الشرٌعة والشرائع األوروبٌة والتطبٌقات النظرٌة فً تقنٌنات البالد العربٌة  ،دار الفكر ،بٌروت  ،لبنان .1971

مجلت العلوم السياسيت و القانون  .العدد ،22مج ، - 4نوفمبر/حشرين الثاني  - 2020عدد خاص  -املركز الدًمقراطي العربي  .برلين املانيا

146

املسخخدم في الدشريع الجزائري
الدفع القضائي بشهادة القوة القاهرة لوباء كورونا كمبرر إلنهاء إلتزاماث
ِ

د لطرش علي

خضر إؾخثىاةي غير مخىكع ومغهم بمىاؾبت جىفُظ ؤلالتزاماث العلضًت  ،وكض هحى على هظا الىدى هظلً اإلاكغع
اإلاصغي . 9
ومىه وؿخسلص ؤن قغوغ وكىع عالكت العمل عمىما و إلتزاماث عب العمل زصىصا طمً إػاع هـغٍت
الـغوف الؼاعبت بؿبب وباء وىعوها وىفُض  19جخمثل في :
-1خضور إهدكاع هظا الىباء وكض خضر فعال على اإلاؿخىي العالمي والىػني  ،خُث بالياص هجض والًت لم
ًجخاخها وباء وىعوها وىفُض . 19
-2وكإة عالكت العمل كض ؾبلذ في الؼمً خضور الـغف الؼاعا اإلاخمثل في هظه الجابدت .10
-3عضم جىكع خضور الـغف الؼاعا اإلاخمثل في هظه الجابدت  ،وهظه خلُلت عاإلاُت ولِؿذ وػىُت فدؿب .
-4ال ًمىً بإي خاٌ مً ألاخىاٌ عص الـغف الؼاعا اإلاخمثل في هظه الجابدت  ،وهي هظلً خلُلت عاإلاُت
ولِؿذ فلؽ وػىُت .
-5عضم جىكع إكضام الحيىمت على فغض خالت خـغ الخجىاٌ الصحي  ،الىلي باليؿبت لبعع الىالًاث والجؼةي
باليؿبت للبعع آلازغ .
ً-6صبذ بالىدُجت الىفاء بدىفُظ إلتزاماث عالكت العمل ؤو إلتزاماث عب العمل بؿبب هظا الىباء الؼاعا مغهم
 ،ومهما واهذ قضة إعهاكه فهى لِـ باإلاؿخدُل .
وعلُه فئن الخالصت التي وؿخسلصها مً هـغٍت الـغوف الؼاعبت في إػاع عالكت العمل هي جلً الـغوف
اإلافاحئت غير اإلاخىكعت التي جؼغؤ على ػغفي علض العمل  ،فخؤصي هظه الـغوف إلى إعؿاع اإلاؿخسضمين على صعحاث
مسخلفت ؤمام جىفُظ مؿؤولُاتهم العلضًت إججاه العماٌ مً حهت وإججاه الغير 11مً حهت ؤزغي  .وػبعا هظا ؤلاعؿاع
َ
ؾِىعىـ بكيل ؤو بأزغ على العماٌ  ،ولىً بالنهاًت ؤلاعؿاع هى خالت إعهاق ٌُك ُم فيها على ػغفي العلض وزصىصا
عب العمل ؤزىاء جىفُظ ؤلالتزاماث العلضًت ولِـ إؾخدالت جىفُظها  .وعلُه خؿب الىاكع ؤلاكخصاصي الجؼابغي الغاهض
خالُا وبالىـغ للمؿاعضاث اإلالضمت مً ػغف الحيىمت  12للمؿخسضمين بصىعة مباقغة وللعماٌ بؼغق مباقغة وؤزغي

9

مصطفى جمال  ،رمضان أبو السعود ونبٌل اٌراهٌم سعد  ،مصادر وأحكام اإللتزام  ،منشورات الحلبً الحقوقٌة  ،لبنان  2003 ،ص .199

10

وعليو كل عقد عمل وقع بعد حدوث الظرف الطارئ املتمثل يف ىذا الوباء  ،ال يدخل ضمن إطار نظرية الظروف الطارئة  ،وىي آلية قانونية لقطع سبيل اإلنتهازيني طمعا يف حتقيق مكاسب بغري

حق .
 11خمتلف اإلرتباطات امل وجودة بني املستخدم والغري  ،كمستحقات ديون موردي املواد األولية  ،مستحقات مصاحل الضرائب  ،مستحقات مصاحل الضمان اإلجتماعي لتأمني العمال  ،ديون بنكية
.....إألخ .
 12ىذه املساعدات تدخل ضمن السياسة اإلقتصادية الطارئة للحكومة  ،املتخذة من خالل قانون املالية التكميلي  2020والذي حيمل يف طياتو العديد من القواعد القانونية للسياستني املالية والنقدية
اليت تصب يف إطار ختفيف إرىاق أرباب العمل عن تنفيذ مسؤولياهتم العقدية من جهة  ،ويف إطار احلفاظ على مناصب الشغل من جهة أخرى .
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غير مباقغة  ،فئن جىفُظ ؤلالتزاماث العلضًت كض جيىن ميلفت  ،صعبت  ،مغهلت  ،ولىً لِؿذ مؿخدُلت  ،وهظا صؤب
الغالبُت الؿاخلت مً مجمىع اإلاؿخسضمين .
وعلُه اللاض ي ؤلاحخماعي بدىم ؾلؼخه الخلضًغٍت في جإزير حابدت وىعوها على ؤػغاف عالكت العمل ً ،جتهض
مغجان  ،ؤما ألاولى فللخدلم مً ؤن الضعىي اللظابُت اإلاثاعة ؤمامه جضزل طمً إػاع هـغٍت الـغوف الؼاعبت  ،فمتى
جثبذ مً طلً ًجتهض زاهُت إلصضاع ؤخيام كظابُت مسففت لضعحت ؤلاعهاق والصعىبت التي حعتري جىفُظ مسخلف
ؤلالتزاماث اإلاؿخغغكت طمً اإلاؿؤولُت العلضًت .
املطلب الثاني  :جائحت كورونا في إطار نظريت القوة القاهرة
لم ٌعغف اإلاكغع الجؼابغي اللىة اللاهغة  ،ولىىه ؤقاع إليها في بعع الىصىص مً وحه ؤلاؾخدالت
اإلاؼللت لخىفُظ ؤلالتزاماث العلضًت  ،ؾىاء مً خُث إؾخدالت جىفُظ ؤلالتزاماث بؿبب هظه اللىة ؤو إؾخدالت عصها ،
هما ؤقاع إلى ؤن هظه اللىة ال إعاصة له فيها  ،وهظا ما هضعهه مً هص اإلااصة  176مً اللاهىن اإلاضوي  " 13إطا إؾخداٌ
على اإلاضًً ؤن ًىفظ ؤن ًىفظ ؤلالتزام عُىا خىم علُه بخعىٍع الظغع الىاحم عً عضم جىفُظه إلتزامه  ،ما لم ًثبذ
ؤن إؾخدالت الخىفُظ وكإث عً ؾبب ال ًض له فُه  ،وٍيىن الحىم هظلً إطا جإزغ اإلاضًً في جىفُظ إلتزامه " و اإلااصة
 307مً طاث اللاهىن ً " :ىلض ي ؤلالتزام إطا ؤزبذ اإلاضًً ؤن الىفاء به ؤصبذ مؿخدُال علُه لؿبب ؤحىبي عً إعاصجه
"
ومً الىاخُت اللظابُت عغفذ اإلادىمت العلُا اللىة اللاهغة في كغاعها الصاصع بخاعٍش  1990/06/11هما ًلي " :
واعزت ػبُعُت غير مخىكعت  ،وال ًمىً الخصضي لها وجفلذ مً مغاكبت ؤلاوؿان "  ،هما عغفها اللظاء الفغوس ي مً
زالٌ مدىمت الىلع هما ًلي  ": 14خاصزت مؿخللت على ؤلاعاصة ؤلاوؿاهُت ،ال حؿخؼُع هظه ؤلاعاصة جىكعها ؤو صفعها" .
ومىه وؿخسلص ؤن قغوغ وكىع عالكت العمل ؤو مسخلف إلتزاماث عب العمل طمً إػاع هـغٍت اللىة اللاهغة
بؿبب وباء وىعوها وىفُض  19جخمثل في :
-1خضور إهدكاع هظا الىباء وكض خضر فعال إهدكاع وباء وىعوها وىفُض على اإلاؿخىي العالمي والىػني  ،خُث
بالياص هجض والًت لم ًجخاخها .
-2وكإة عالكت العمل ومسخلف إلتزاماث عب العمل كض ؾبلذ في الؼمً ؿهىع هظه الجابدت .
-3ال ًمىً بإي خاٌ مً ألاخىاٌ عص الـغف الؼاعا اإلاخمثل في هظه الجابدت  ،وهي هظلً خلُلت عاإلاُت
ولِؿذ فلؽ وػىُت .
13القانون املدين اجلزائري .صدر بأمر رقم  58-75مؤرخ يف  20رمضان عام  1395املوافق  26سبتمرب سنة  1975يتضمن القانون املدين معدل ومتمم
 14محكمة النقض المدنً الفرنسً  ، 1857 ، 7-1ص 307
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-4عضم جىكع خضور هظه الجابدت  ،وهظه خلُلت عاإلاُت ولِؿذ فلؽ وػىُت .
-5عضم جىكع إكضام الحيىمت بؿبب هظه الجابدت على فغض خالت خـغ الخجىاٌ الصحي  ،الىلي باليؿبت
لبعع الىالًاث والجؼةي باليؿبت للبعع آلازغ .
ً-6صبذ الىفاء بدىفُظ إلتزاماث عالكت العمل بؿبب هظا الىباء هلىة كاهغة مؿخدُال إؾخدالت ولُت ومؼللت
ولِـ فلؽ مغهلا .
ولىً لِـ بالؿهىلت في خالت وباء وىعوها وىفُض  19ؤن ًىطع مؿخسضم ما جدذ إػاع اللىة اللاهغة  ،إال إن
واهذ إؾخدالت جىفُظه إللتزاماجه العلضًت

15

إؾخدالت خلُلُت بىاءا على جدلُم إصاعي ؤو كظاةي  ،وؤن جيىن هظه

ؤلاؾخدالت هظلً على ول إلتزاماث عالكت العمل ولِـ فلؽ بعظها  ،وؤن جيىن هظلً هظه ؤلاؾخدالت صابمت ومؼللت
 ،فمتى بضث ؤجها مؤكخت بدىم ػمني جدىلذ مً إػاع اللىة اللاهغة إلى إػاع الـغوف الؼاعبت  .ولظلً لللاض ي في
الضعاوي ؤلاحخماعُت وامل الؿلؼت الخلضًغٍت في الخثبذ مً وكىع عالكت العمل طمً هـغٍت اللىة اللاهغة  ،والتي
حعض إؾخثىاءا حض مدصىع في قإن بِئت العمل بالجؼابغ ملاعهت مع وكىعها طمً إػاع هـغٍت الـغوف ؤلاؾخثىابُت .

املبحث الثاني:أهميت شهادة القوة القاهرة لوباء كورونا كوسيلت دفع قضائيت للمسخخدم
إن إعالن مىـمت الصحت العاإلاُت بخفش ي فيروؽ وىعوها وىفُض  19مً إكلُم ووهان الصُني إلى وباء عالمي
بخاعٍش  30حاهفي  2020قيل خالت مً الهلع الىاكعي  ،ؤكضمذ بعضها ؤغلب الحيىماث إلى إعالن خالت الؼىاعا
الصحُت ،ومً بُنها الحيىمت الجؼابغٍت  ،ؤًً ؤكضم الىػٍغ ألاوٌ على إصضاع اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  69-20اإلاؤعر في
 26عحب  1441اإلاىافم ٌ 21ماعؽ  ،2020اإلاخعلم بخضابير الىكاًت مً اهدكاع وباء وىعوها (وىفُض  )19وميافدخه،زم
صاخب هظا اإلاغؾىم مغاؾُم ؤزغي جؼٍض مً حكضًض هظه الخضابير  ،بئعالن خظغ الخجىٌ الىلي على بعع الىالًاث
والجؼةي على البعع آلازغ ،مع ججمُض الىلل بصىعه الثالر  :البري  ،البدغي والجىي .
هظا مً حهت جضابير وإحغاءاث الؼىاعا الصحُت اإلاخسظة  ،ولىً باإلالابل ؤًلىذ الحيىمت الجؼابغٍت جإزغ
عالكاث العمل بضعحاث مخفاوجت  ،فإكضمذ على حملت مً ؤلاحغاءاث اإلاالُت16والىلضًت

17

إلوعاف الىثير مً

اإلاؤؾؿاث اإلاعؿغة بؿبب الغوىص ؤلاكخصاصي هىدُجت خخمُت للاهىن الحجغ الصحي  ،فهظا ؤلاوعاف وان لخسفُف
 15رب العمل لو العديد من اإللتزاملت العقدية  ،من ضمنها اإللتزامات اليت تربطو مع العمال  ،مع النقابة  ،مع البنوك إن كان مدينا هلم بقروض  ،مع اإلجيار إن مل يكن مالكا ملقر العمل  ،مع اجلباية
 ،مع خمتلف أنواع التأمينات ومع الضمان اإلجتماعي .
 16أىم اإلجراءات اليت إختذهتا احلكومة يف إطار سياستها املالية ىي  :التخفيف من العبئ اجلبائي على أرباب العمل مع الرتاخي يف تنفيذ اإللتزامات البنكية  ،باإلضافة إىل التوقف عن فرض الضريبة
على الدخل لفئات العمال منخفضي الدخل الشهري مع خفض نسبها على الفئة اليت تعلوا الفئة سابقة الذكر  ،ومبقابل ذلك فرضت سياسة مالية تقشفية على ميزانية تسيري اإلدارات العامة  ،فكانت
بذلك احلكومة قد أخذت العصى من الوسط حا ل السياسة املالية  ،فال ىي توسعية وال ىي إنكماشية  .فصعوبة التعامل مع مرحلة اإلهنيار احلاد ألسعار النفط من جهة  ،والركود اإلقتصادي املفروض
بسبب جائحة كورونا كوفيد  19من جهة أخرى  ،مها من فرضا ىذه املرونة يف سياسة التعامل املالية مع أطراف العمل  ،العمال من جهة وأرباب العمل من جهة أخرى .
 17أىم اإلجراءات اليت إختذىا حمافظ البنك املركزي يف إطار السياسة النقدية  ،ىي إختاذ السياسة النقدية التوسعية املعتمدة على خفض نسبة الفائدة على القروض  ،وخاصة للمستثمرين الراغبني يف
إنشاء مؤسسات إقتصادية  ،ومساعدة البنوك يف ىذه العملية من خالل دتكينهم من السي ولة املالية مقابل سندات الدين مع البنك املركزي  ،باإلضافة إىل حتفيز أشخاص اجملتمع املدين على إقراض البنوك
مقابل ضمانات  ،و مثل ىذه اإلجراءات النقدية التوسعية وغريىا غايتها حتريك اإلقتصاد الراكد .
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خضة اإلاؿؤولُت العلضًت اإلاللاة على ؤعباب العمل مً حهت وللحفاؾ على مىاصب الكغل مً حهت ؤزغي  .ولىً هظه
ؤلاحغاءاث اللاهىهُت لم جىً ماوعا مً جظاعف اإلاىاػعاث والضعاوي اإلاغفىعت مً ػغف العماٌ وختى ؤعباب العمل
ؤمام اللظاء لضفع الظغع الظي ؤصابهم حغاء جفش ي وباء وىعوها هلىة كاهغة ؤو هـغف ػاعا  ،بل وختى البعع مً
ؤػغاف عالكت العمل الظًً لم ًىً لهظا الىباء ؤي جإزير عليهم  ،مً كغٍب ؤو بعُض إؾخغلىه هؼمع في الحصىٌ على
إمخُاػاث كظابُت .
وبعض الخىض في هـغٍتي اللىة اللاهغة والـغوف الؼاعبت ً ،جب ؤن وكير إلى ؤن هظا الىباء العالمي ؤزغ جإزيرا
مباقغا على اإلاؿؤولُت العلضًت لؼغفي عالكت العمل  ،ولىً هظا الخإزير لم ًىً بىفـ وؿبت الظغع  ،فهىان ِمً
ؤعباب العمل َمً ؤفلؿىا وعمالهم ؾغخىا إلى البؼالت  ،وباإلالابل هىان مؤؾؿاث عمض ؤصحابها إلى حؿُير مؤؾؿاتهم
بىصف مجمىع العماٌ ؤو ؤكل مً طلً  ،وفي هظه اإلاعاصلت هجض بعع العماٌ ًخلاطىن هصف ؤحىعهم هدُجت
لخسفُع ؾاعاث العمل  ،وبعظهم ؤخُلىا إلى عؼل إحباعٍت  ،وبمفهىم اإلاسالفت جإزير الجابدت على ػغفي علض
العمل لم جىً مدؿاوٍت  ،بل ختى عؿغ ؤعباب العمل مً خُث مؿؤولُاتهم العلضًت إججاه الغير مثل الجباًت ،
الظمان ؤلاحخماعي والبىىن واإلاىعصًً لم ًىً بىفـ الضعحت .
وعلُه ؾىف وؿلؽ الظىء على هظا اإلابدث مً زالٌ جسصُص بدث لإلصضاع ؤلاصاعي لكهاصة اللىة اللاهغة
لغب العمل في اإلاؼلب ألاوٌ  ،وجسصُص اإلاؼلب الثاوي لضعاؾت الضفع اللظاةي لغب العمل بكهاصة اللىة اللاهغة
لىباء وىعوها.
املطلب ألاول  :إلاصدار إلاداري لشهادة القوة القاهرة لرب العمل
في الىاكع هجض الىثير مً العالكاث الخعاكضًت ألػغاف عالكت العمل 18ال حكمل بىض اللىة اللاهغة للخملص
مً جىفُظ ؤلالتزاماث العلضًت عىض إؾخدالت جىفُظها  ،وهظا مً باب الخغافل مً حهت  ،ومً باب عضم إصعان ول
ؤهىاع الـغوف التي كض حكيل اللىة اللاهغة مً حهت ؤزغي  ،على الغغم مً ؤلاؾخئىاؽ باللاهىن اإلاضوي الجؼابغي
الظي هص في اإلااصة  176مً اللاهىن اإلاضوي " إطا إؾخداٌ على اإلاضًً ؤن ًىفظ ؤلالتزام عُىا خىم علُه بخعىٍع
الظغع الىاحم عً عضم جىفُظه إلتزامه  ،ما لم ًثبذ ؤن إؾخدالت الخىفُظ وكإث عً ؾبب ال ًض له فُه  ،وٍيىن
الحىم هظلً إطا جإزغ اإلاضًً في جىفُظ إلتزامه " و في اإلااصة  307مً طاث اللاهىن ً " :ىلض ي ؤلالتزام إطا ؤزبذ اإلاضًً
ؤن الىفاء به ؤصبذ مؿخدُال علُه لؿبب ؤحىبي عً إعاصجه "

18

ان اإللتزامات العقدٌة لرب العمل مع العمال قد تكون بمناسبة عالقة العمل الفردٌة  ،كما قد تكون بمناسبة اإلتفاقٌات الجماعٌة للعمل  ،نهٌك عن كل األطر

القانونٌة التً تثبت مختلف إلتزاماته  ،ولمزٌد من المعلومات حول هذا الموضوع طالع  :بن عزوز بن صابر  ،اإلتفاقٌات الجماعٌة للعمل فً التشرٌع
الجزائري والمقارن  ،دار الحامد للنشر والتوزٌع  ،عمان  . 2011 ،وطالع  :نشأة عالقة العمل الفردٌة فً التشرٌع الجزائري والمقارن لنفس المؤلف ونفس سنة
 ،وذات دار النشر .
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ولىً لم ٌكغ اإلاكغع الجؼابغي إلى ألامثلت التي جصلح ؤن جيىن مجاال لخؼبُم هـغٍت الـغوف الؼاعبت ؤو اللىة
اللاهغة  ،والتي كض جيىن بمىحب حعضًالث كاهىهُت ؤو مً زالٌ إصضاعاث كاهىهُت حضًضة لؿض الثغغاث اللاهىهُت
الؿابلت  ،هما كض جدضر هىظا ؿغوف بخضزل ؤلاوؿان  :مثل الحغوب ؤو ألخضار حُىلىحُت والفُظاهاث،
الدؿىهامي..إألر .فيلها كض جضزل طمً إػاع الـغوف الؼاعبت ؤو اللىة اللاهغة ،واإلافصل الفاعق في طلً هى مضي جإزير
طلً على جىفُظ ؤلالتزاماث العلضًت،فمتى إؾخداٌ الخىفُظ مؼللا باليلُت إهظىي جدذ مـلت اللىة اللاهغة،ومتى
مؿذ هظه ؤلاؾخدالت حؼء مً العلض فلؽ مهما واهذ وؿبخه إهظىي جدذ مـلت الـغوف الؼاعبت .
وبما ؤن آلازاع التي زلفتها ؿاهغة وباء وىعوها وىفُض  19على عالكاث العمل وعلى مسخلف ؤلالتزاماث العلضًت
للعامل إججاه عب العمل  ،وإلاسخلف ؤلالتزاماث العلضًت لغب العمل إججاه العامل مً حهت وإججاه الغير مً حهت
ؤزغي بىاءا على إلتزاماث علضًت ؤزغي هعلض ؤلاًجاع  ،علض الخىعٍض ...إألر  ،كض حكيل خالت مً خاالث الـغوف
الؼاعبت  ،هما كض حكيل خالت مً خاالث اللىة اللاهغة  ،وهظا مخىكف على صعحت إؾخدالت جىفُظ مسخلف ؤلالتزاماث
العلضًت  ،فمتى واهذ هظه ؤلاؾخدالت مؼللت وولُت صزلذ جدذ إػاع اللىة اللاهغة الظي جيخفي مً زاللها مؿؤولُت
اإلالتزم  ،وباإلالابل متى واهذ هظه ؤلاؾخدالت حؼبُت صزلذ جدذ إػاع الـغوف الؼاعبت ،ؤًً ًسفف مً غبن وإعهاق
اإلالتزم .
وإن مصالح مفدكُت العمل بالخعاون مع اإلاصالح الخلىُت اإلاخسصصت ًمىنها الخدلم مً صعحت هظه ؤلاسحالت
في جىفُظ ؤلالتزاماث العلضًت لؼغفي علض العمل وزصىصا عب العمل بؿبب حابدت وىعوها وىفُض  ، 19وبىاءا على
هخابج الخدلُم وألحل جسفُف العبئ على اللاض ي مً حهت  ،وللحفاؾ على خلىق ؤػغاف عالكت العمل مً حهت
ؤزغي  ،ؤكترح ؤن حؿلم مصالح مفدكُت العمل هئصاعة عامت قهاصة اللىة اللاهغة وىعوها وىفُض  19هكهاصة زبىجُت
لؼغف العمل اإلاخظغع ، 19ؾىاء إؾخعان بها في الضفىع ؤو عىض جلضًم الؼلباث  ،وهظه الكهاصة لها كىة زبىجُت ملؼمت
ال ًؼعً فيها إال بالتزوٍغ .
املطلب الثاني  :الدفع القضائي لرب العمل بشهادة القوة القاهرة لوباء كورونا
فئن هـغها إلى خالت الـغوف الؼاعبت واللىة اللاهغة لىحضها هالهما ؾبب ؤحىبي عً العلض واإلاؿؤولُت
العلضًت  ،وبالخصىص علض العمل هعلض عطاةي ملؼم لؼغفي علض العمل  .20ولىىىا مً زالٌ الضعاؾت الؿابلت في
مؼلبي اإلابدث ألاوٌ  ،ومً زالٌ الىاكع اإلاعاف وحضها ؤن ؤغلب خاالث ؤػغاف العمل وزصىصا ؤعباب العمل
اإلاخإزغًٍ بىباء وىعوها وىفُض  19وان جإزغهم حعؿغا ولِـ إؾخدالت بدىفُظ ؤلالتزاماث العلضًت  ،فُىظىون بظلً
جدذ إػاع حكغَع الـغوف الؼاعبت  ،وؤن البعع الللُل منهم ًلعىن طمً إػاع حكغَع اللىة اللاهغة إلؾخدالت
 19ولمزٌد من المعلومات حول أطراف عالقة العمل وعقد العمل طالع  :مصطفى قوٌدري  ،عقد العمل بٌن النظرٌة والممارسة  ،دار هومة  ،ط ، 2الجزائر ،
. 2010
 20سي فضيل زىية  ،تطبيق مبدأ سلطان اإلرادة على عقود العمل  ،جملة قانون العمل والتشغيل  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية  ،جامعة مستغامن  ،العدد الرابع  ،جوان  ، 2017ص198
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جىفُظهم إللتزاماتهم العلضًت  ،وما عضا هظًً الحالخين كض هخصاصف مع ؤػغاف عالكت عمل إهتهاػٍين لم جؤزغ عليهم
حابدت وىعوها وىفُض  19ال مً كغٍب وال مً بعُض  ،هإن ؤؾؿىا قغهتهم بعض إهدكاع الىباء وبعض صزىٌ جضابير الحجغ
الصحي لإلؾخفاصة مً هىظا وطعُت ؾىاء على مؿخىي إعالن ؤلافالؽ ؤو لإلؾخفاصة مً إمخُاػاث الـغوف الؼاعبت .
ولظلً ؾىف ًجض اللاض ي اإلاسخص هفؿه ؤمام زالر خاالث مً الضعاوي اللظابُت :
 1صعاوي كظابُت جضزل طمً جلُُم حابدت وىعوها وىفُض  19هـغف ػاعا على عالكت العمل وعلى
اإلاؿؤولُت العلضًت .
 2صعاوي كظابُت جضزل طمً جلُُم حابدت وىعوها وىفُض  19هلىة كاهغة على عالكت العمل وعلى
اإلاؿؤولُت العلضًت .
 3وفي باقي الضعاوي اللظابُت ال صزل لجابدت وىعوها وىفُض  19على عالكت العمل ؾىاء مً خُث جإزغ اإلاغاهؼ
اللاهىهُت لهظه العالكت ؤو مً خُث الحلىق وؤلالتزاماث طمً إػاع اإلاؿؤولُت العلضًت ألعباب العمل .
وبىاء ا على إحتهاصاث اللاض ي اإلاسخص ًمىً ؤن ًصضع ؤخياما كظابُت جسفف مً مكلت اإلاعؿغ الىاكع طمً
صابغة الـغوف الؼاعبت ؤو حعفي مً ٌؿخدُل عليهم جىفُظ ول إلتزاماتهم العلضًت لىكىعهم طمً صابغة اللىة اللاهغة
 ،هما ًمىً ؤن ال جيىن هظه ألاخيام اللظابُت في صالح اإلاضعي متى زبذ ؤن ػلباجه مً كبُل ؤلاهتهاػ والخضاع  ،ؤو ؤن
صفىعه همضعى علُه هي هظلً .
ولىً كبل وصىٌ اللاض ي اإلاسخص إلى اللىاعت الفىغٍت إلصضاع هىظا ؤخيام ً ،جب ؤن ًخثبذ مً ػبُعت
ؤلاػاع اللاهىوي الظي ًصلح هلالب ليل خالت مً هظه الحاالث  ،هل هى إػاع الـغوف الؼاعبت ؤم إػاع اللىة اللاهغة ،
ؤم ال هظه وال جلً ؟ ولظلً حعض ؤصاة جلضًم قهاصة إصاعٍت لللىة اللاهغة مً ػغف ؤلاصاعة العامت اإلاسخصت إلى ؤػغاف
عالكت العمل الىاكعين خلُلت جدذ هظا اإلاؿمى مً الضفىع الهامت للمضعى علُه ؾىاء وان العامل ؤو عب العمل التي
ٌؿخإوـ بها اللاض ي كبل إصضاع ؤخيامه ،هما حعض مً ؤصواث ؤلازباث الهامت لؼلباث اإلاضعي التي ٌؿخإوـ بها هظلً
اللاض ي اإلاسخص كبل إصضاع ؤخيامه  ،وهظا ؤلاؾخئىاؽ مً باب اللىة الثبىجُت لهظه الكهاصة  ،ماصامذ صاصعة بلىة
اللاهىن ومً ػغف الشخص العام اإلاسخص  ،فال ًؼعً فيها إال بالتزوٍغ .
خاجم ــت:
وفي الخخام وؿخسلص ؤن حابدت وىعوها وىفُض  19وباء عالمي إهخلل إلى الجؼابغ وإهدكغ في ؤغلب والًاتها ،
إطؼغث معه الؿلؼت الخىـُمُت ممثلت في عبِـ الجمهىعٍت وعبِـ الحيىمت إلى إصضاع حملت مً الدكغَعاث
الفغعُت مً مغاؾُم عباؾُت وجىفُظًت هخضابير وكابُت للحض مً اهدكاعه  ،فيان جاج هظه الخضابير ؤلاهلاص مً العمالت
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وفغض خـغ الخجىاٌ الىلي على بعع الىالًاث والجؼةي على البعع آلازغ  ،فغهض ؤلاكخصاص الىػني وجإزغ العماٌ
واإلاؿخسضمين على كضم ؾىاء  ،وبالخصىص اإلاىخمين إلى اللؼاع الخاص .
وهدُجت لهظه الـغوف الاكخصاصًت العصِبت والتي جؼامىذ مع إجهُاع ؤؾعاع الىفؽ همدغن ؤؾاس ي لإلكخصاص
 ،وزكُت مً إفالؽ اإلاؤؾؿاث ؤلاكخصاصًت وجضهىع عالكاث العمل  ،وزصىصا حؿغٍذ العماٌ  ،إجسظث طاث
الؿلؼت الخىـُمُت ؾُاؾت إكخصاصًت حضًضة إلاجابهت هظه الـغوف الؼاعبت مً زالٌ حكغَعاث عاصًت هلاهىن اإلاالُت
الخىمُلي اإلاخظمً لؿُاؾت مالُت مىلظة لعالكاث العمل  ،وؤزغي فغعُت مثل مسخلف الخىـُماث التي جغفع مً
مكلت اإلاؿخسضمين إبان جىفُظهم إلاسخلف إلتزاماتهم العلضًت  ،ؾىاء جلً اإلاخعللت بعلض العمل  ،ؤو اإلاخعللت بعلىص
ؤزغي  ،إلاا في طلً مً بالغ ألازغ على خلىق العماٌ .
ولىً على الغغم مً طلً جإزغ الىثير مً عماٌ اللؼاع الخاص  ،هما جإزغث الىثير مً عالكاث العمل ،
وهدُجت لظلً جظاعفذ الضعاوي اإلاغفىعت مً ػغف العماٌ وختى مً ػغف اإلاؿخسضمين  ،وهىان بعع ؤلاهتهاػٍين
مً خاوٌ ؤلاؾخفاصة مً ؤلامخُاػاث اإلامىىخت في إػاع هظا الـغف .
ؤغلب ؤعباب العمل مغوا بدالت عؿغ هدُجت جىفُظهم إللتزاماتهم العلضًت التي وكإث كبل إعالن جضابير خـغ
الخجىاٌ  ،ولىً هظا العؿغ كض ًسلف خالت مً التراخي في جىفُظ هظه ؤلالتزاماث ؤو خالت مً إؾخدالت جىفُظها ولها
بصىعة مؼللت  ،وفي هال الحالخين ًلع عب العمل اإلاعؿغ جدذ إػاع الـغوف الؼاعبت  ،ولىً هظا ال ًمىع مً ؤن ًيىن
هؤالء طمً هؼاعاث وصعاوي كظابُت بؿبب هظا العؿغ ؤو ؤلاؾخدالت الجؼبُت  ،فُخعامل معهم اللاض ي مً زالٌ
ؾلؼخه الخلضًغٍت بإخيام جسفف مً عبئ عؿغهم .
ولىً البعع الللُل مً ؤعباب العمل كض ًفلـ وَؿغح عماله هدُجت إلؾخدالت جىفُظه إللتزاماجه العلضًت
بمىاؾبت عالكت العمل بؿبب حابدت وىعوها وىفُض  ،19وهظه ؤلاؾخدالت ولُت و مؼللت ليل إلتزاماث العلض ولِـ
لبعع صون بعع  ،فخضزل بظلً طمً إػاع اللىة اللاهغة ولِـ الـغوف الؼاعبت  ،ولىً هظا الخىُُف اللظاةي
الصحُذ لِـ باألمغ الهين  ،بل ًخؼلب جدلُلا كظابُا .
ليؿخسلص في النهاًت هدُجت مهمت حضا وهي ؤن ؿاهغة وباء وىعوها وىفُض  19كض ؤزغث خلُلت على عالكاث
العمل وعلى اإلاؿؤولُت العلضًت ألػغاف العمل  ،ولىً ال ًمىً جصيُفها مً خُث اللاهىن الصابب بصفت مؼللت
هلىة كاهغة  ،وال جصيُفها هظلً بصفت مؼللت هـغوف ػاعبت  ،بل هي بين البِىين  ،فاللاعضة العامت بعض ؤلاؾلاغ
على الىاكع ؤلاكخصاصي الجؼابغي  ،جلع ؤغلب عالكاث العمل اإلاخإزغة بالىباء طمً صابغة الخعؿغ مً خُث الىفاء
بااللتزاماث العلضًت طمً إػاع الـغوف الؼاعبت  ،ؤما ؤلاؾخثىاء فهى وكىع بعظها الللُل اإلاخإزغة بالىباء لِـ حعؿغا
بل اؾخدالت مً خُث الىفاء بااللتزاماث العلضًت طمً إػاع اللىة اللاهغة  .وصلُل هظا الخىحه هظلً هى وحىص
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عضص لِـ بالللُل مً اإلاؤؾؿاث الاكخصاصًت التي اؾخغلذ الحجغ الصحي لترفع مً ؤعباخها مثل مسخلف قغواث
ؤلاجصاٌ ومسخلف قغواث الخىاصل الاحخماعي عبر ألاهترهذ .
وبىاءا على طلً وان إكتراخىا ؤن جخعاون الؿلؼت اللظابُت مع الؿلؼت الخىـُمُت في هىظا خاالث  ،خُث
جصضع ؤلاصاعة العامت اإلاسخصت الخابعت للؿلؼت الخىفُظًت قهاصاث إصاعٍت ألعباب العمل اإلافلؿين الىاكعين جدذ صابغة
اللىة اللاهغة بعض الخدلُلاث ؤلاصاعٍت اإلاسخصت اإلاثبخت لهىظا خاالث  ،وحعض هظه الكهاصاث مً الضفىع ألاؾاؾُت التي
ًضفع بها هؤالء ؤو مدامىهم بمىاؾبت مسخلف الضعاوي اللظابُت اإلاغفىعت طضهم  ،هما حعض هظلً هظه الكهاصاث
وؾابل إزباث في مسخلف الضعاوي اللظابُت اإلاغفىعت مً ػغف هؤالء شخصُا ؤو بىاؾؼت مداميهم  .خُث ال ًؼعً
في هظه الكهاصة ؤلاصاعٍت الصاصعة بلىة اللاهىن مً ػغف الشخص العام اإلاسخص إال بالتزوٍغ .
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الدفع القضائي بشهادة القوة القاهرة لوباء كورونا كمبرر إلنهاء إلتزاماث
ِ

د لطرش علي

القوانين والخنظيماث
 .1اللاهىن اإلاضوي الجؼابغي .صضع بإمغ عكم  58-75مؤعر في  20عمظان عام  1395اإلاىافم  26ؾبخمبر
ؾىت ً 1975خظمً اللاهىن اإلاضوي معضٌ ومخمم.
 .2كاهىن العمل عكم  11-90الصاصع في  21ؤفغٍل  1990بالجغٍضة الغؾمُت عكم 17
 .3ألامغ  58-75اإلاؤعر في  20عمظان عام  1395اإلاىافم ٌ  26ؾبخمبر  1975اإلاخظمً لللاهىن اإلاضوي
اإلاعضٌ واإلاخمم  ،الجغٍضة الغؾمُت  ،عضص  30 ، 78ؾبخمبر .1975
 .4اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  69 -20اإلاؤعر في  26عحب  1441هـ اإلاىافم ٌ  21ماعؽ  2020م واإلاخعلم
بخضابير الىكاًت مً إهدكاع وباء فيروؽ وىعوها وىفُض  19وميافدخه  .الجغٍضة الغؾمُت عكم  16اإلاؤعزت في 29
عحب 1441هـ اإلاىافم ٌ  24ماعؽ  2020م
أحكام قضائيت
مدىمت الىلع اإلاضوي الفغوس ي 1857 ، 7-1
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مدذداث خشيت الشأي والخعبير خالى مشاخل أهظمت الحنم اإلاخعاقبت على الذولت الليبيت
بين الدضشيع والىاقع في الفترة من (2011 – 1592م)

أ.د /الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم
ط.د  /إسماعيل أبىبنش أخمذ
اإلاحجىبي

مدذداث خشيت الشأي والخعبير خالى مشاخل أهظمت الحنم اإلاخعاقبت على الذولت الليبيت بين
الدضشيع والىاقع في الفترة من (2011 – 1592م)
Determinants of freedom of opinion and expression during the successive
stages of government regimes on the Libyan state between legislation and reality
)in the period (1952-2011
ّ
ّ
ّ
العاإلايت  -ماليزًا.
ؤلاسالميت
ؤلاوساهيت في الجامعت
أ.د /الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم  -مليت معاسف الىحي والعلىم
ّ
ّ
ّ
العاإلايت  -ماليزًا.
ؤلاسالميت
ؤلاوساهيت في الجامعت
ب  /إسماعيل أبىبنش أخمذ اإلاحجىبي  -مليت معاسف الىحي والعلىم

اإلالخص :
ئن خماًت خو الحغٍت في الخػبحر غً ألاقٍاع ال حؿخهُم ئال صازل هظام ؾُاس ي صًمهغاؾي ًٍىن مػُاعه الحهُهت والدؿامذ والخضاوُ الؿلمي للؿلؿت
بما ًدهو الٌغامت ؤلاوؿاهُت ،وهبظ الػىل مً ًاقت ألاؾغاف .مؼ وغؼ اإلادضصاث التي ًٍىن مً شأنها اإلاداقظت غلى وخضة اإلاجخمؼ بٍاقت مٍىهاجه الؿُاؾُت
والاحخماغُت والضًيُت.
ونض حػانبذ غلى لُبُا أهظمت خٌم ازخلكذ في أًضًىلىحُتها مً اإلالٍي ئلى الجمهىعي ئلى هظام لم جدضص مػاإلاه ئلى جاعٍسه ،ئال أهه ٌؿعى لبىاء صولت
مضهُت ًٍىن مػُاعها الخضاوُ الؿلمي للؿلؿت.
مغ خو خغٍت الغأي والخػبحر بمدضصاث صؾخىعٍت وناهىهُت قغغتها جلَ ألاهظمتً ،اهذ زالُ قترة الحٌم اإلالٍي جسضم مطلحت الىؾً واإلاىاؾً ،وفي
قترة خٌم الهظافي ًاهذ جلَ اإلادضصاث جسضم هظامه الؿُاس ي .مما ًان له غظُم ألازغ في جظبظب صعحت زهاقت اإلاىاؾً اللُبي الؿُاؾُت زالُ قترة الخدىُ
الضًمهغاؾي بػض ؾىت 2011م ،وطلَ بػضم مهضعجه غلى مىايبت اإلاؿحرة ،والخػثر الىاضح في ئًطاُ ألاقٍاع والخػبحر غنها ،وٍخطح طلَ مً ألاخضار الجاعٍت
آلان غلى الؿاخت اللُبُت.
الهلماث اإلافخاخيت .لُبُا ،مدضصاث ،خغٍت الغأي والخػبحر ،غماهاث صؾخىعٍت ،أهظمت ؾُاؾُت.
Abstract:
The protection of freedom of thought and speech can only be guaranteed inside a democratic system
respecting human dignity and the peaceful power rotation, combined with restrictions to reject all forms of
violence, defending the integrity of the political, social and religious fabric of the society.
The Libyan government ideology has changed from a constitutional monarchyto a republic and finally to
an undefined system aiming to build a civil state with a peacefulrotation of power.
The Libyan freedom of speech has undergone many constitutional and legal limitations under the
different Libyan states. During the king’s rule, they served the national and citizen’sinterests while under
Gaddafi they served the political system’s interest.
The Gaddafi’s limitations had a great impact on the Libyan citizen’s political culture. After the 2011
democratic reforms they were not able to explain ideas or engage in the political process resulting in Libya’s
current instability.
Keywords: Libya, Determinants, Freedom of speech, Constitutional guarantees, Political systems.
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أ.د /الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم
ط.د  /إسماعيل أبىبنش أخمذ
اإلاحجىبي

ّ
مقذمت
خغٍت الغأي والخػبحر هي خو أضُل لإلوؿان للخػبحر غً عأًه غالهُت صون زىف مً الغنابت أو الػهىبت ،وجمذ
اإلاداقظت غلى هظا الحو في ئغالن ألامم اإلاخدضة الػالمي لحهىم ؤلاوؿان ،ويظلَ مىدخه صؾاجحر ونىاهحن مػظم
الضوُ .مؼ ازخالف مؿخىٍاث اإلاداقظت مً زالُ اإلاماعؾت الػملُت مً صولت ئلى أزغي ،وزاضت جلَ التي لضيها أشٍاُ
اؾدبضاصًت في أهظمت خٌمها.

وبالىظغ في الشأن اللُبي هجض َّ
أن خغٍت الغأي والخػبحر مغث بالػضًض مً اإلادضصاث التي قغغتها ألاهظمت الؿُاؾُت

اإلاخػانبتً ،ان لها أزغ غلى مىذ بػؼ الحغٍاث الػامت ،ومىؼ بػػها آلازغ ،بما ًسضم مطالح ألاهظمت الحايمت صون
مغاغاة إلاطالح الشػب.
إصهاليت البدث:
ئن خغٍت الغأي والخػبحر مً الحهىم التي يكلها أوُ صؾخىع لُبي لؿىت 1951م واإلاػضُ ؾىت 1969م ،والظي جم
ئلؿاؤه بػض جىلي الهظافي الحٌم ؾىت 1969م .ومغث مماعؾت هظا الحو بالػضًض مً الخدضًاث والهُىص والؾُما زالُ
قترة خٌم الهظافي ،وبػض الخدىُ الضًمهغاؾي زالُ ؾىت 2011م أغاص ؤلاغالن الضؾخىعي ألامل لترؾُش هظا الحو،
ولًٌ هىالَ الٌثحر مً ؤلاحغاءاث الضؾخىعٍت والهاهىهُت والؿُاؾُت التي ًجب أن جخسظها الضولت اللُبُت بهظا الشأن،
وفي غىء ما جهضم قان مشٍلت البدث جبرػ في ؤلاحابت غلى ألاؾئلت الخالُت:
.1

ما مكهىم خغٍت الغأي والخػبحر؟

.2

ماهُت أشٍاُ خغٍت الغأي والخػبحر في الدشغَػاث اللُبُت؟

.3

ما الهُىص التي قغغذ غلى خغٍت الغأي والخػبحر في ظل أهظمت الحٌم اإلاخػانبت،وما مضي

جؿبُهها في الىانؼ؟
أهذاف البدث:
.1

ئًػاح اإلاكهىم الكلؿكي لحغٍت الغأي والخػبحر.

.2

جدبؼ الػماهاث الضؾخىعٍت والهاهىهُت لحغٍت الغأي والخػبحر.

.3

بُان مضي جؿبُهها غلى أعع الىانؼ ،واإلادضصاث التي واحهذ طلَ.

مىهج البدث :اؾخسضم هظا البدث اإلاىاهج الخالُت:
 .1اإلاىهج الىصفي :مً زالُ وضل اإلاػلىماث اإلاخػلهت باإلاىغىع مً زالُ الغحىع ئلى الدشغَػاث الضؾخىعٍت
والهاهىهُت اللُبُت.
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.2

أ.د /الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم
ط.د  /إسماعيل أبىبنش أخمذ
اإلاحجىبي

اإلاىهج الخدليلي :غبر غملُاث مً الخكؿحر والخدلُل وجكٌَُ اإلاػلىماث وههضها واؾخيباؽ

ؤلاًجابُاث والؿلبُاث ومداولت ئًجاص خلىُ لها.
أهميت البدث:
جيبؼ أهمُت البدث مً ًىهه ًخدبؼ غماهاث ومدضصاث خغٍت الغأي والخػبحر التي ًخمخؼ بها الشػب اللُبي مً
بضاًت صؾخىع الاؾخهالُ "صؾخىع1951م" ،ئلى ؤلاغالن الضؾخىعي لؿىت 2011م ،وبُان مضي جؿبُو جلَ الػماهاث
غلى أعع الىانؼ.
الذساساث السابقت:
صعاؾت ماحؿخحر في الهاهىن الػام .حامػت الشغم ألاوؾـ لؿىت 2019م باألعصن ،بػىىان( :خشيت الشأي والخعبير
في اإلاىاثيق الذوليت والدضشيع ألاسدوي دساست مقاسهت) ،مهضمت مً الباخثت أوؿام هاجي الػالغحن :هضقذ هظه
الضعاؾت ئلى بُان اإلاكاهُم اإلاخػلهت بدغٍت الغأي والخػبحر ،ووشأتها ،وجؿىعها .ونامذ الباخثت بالىنىف غلى الخىظُم
الهاهىوي لحغٍت الغأي والخػبحر في الدشغَؼ ألاعصوي واإلاىازُو الضولُت وؤلانلُمُت إلاػغقت الهُىص التي قغغذ غليها ،ويظلَ
حؿلُـ الػىء غلى الػماهاث التي جإيض غلى خغٍت الغأي والخػبحر بمىحب جلَ الدشغَػاث واإلاىازُو.
وجىضلذ الباخثت مً زالُ هخاةج الضعاؾت ئلى غغوعة عقؼ ًاقت الهُىص واإلادضصاث اإلاكغوغت غلى خغٍت الغأي
والخػبحر في الىطىص الهاهىهُت ،وحػؼٍؼ الحغٍاث الػامت واخترام ًاقت ألاقٍاع واإلاػخهضاث باإلاجخمؼ ،والخأيُض غلى
الػالنت الىزُهت بحن خغٍت الغأي والخػبحر والضًمهغاؾُت ،والضغىة لترؾُش هظا الحو مً زالُ الػمل اإلاخىاضل صون
نُىص ،وما ًيخج غنها مً زىف وجىاػُ غً جلَ الحهىم.1
مهاُ بػىىان (خشيت الشأي والخعبير الضماهاث واإلاسؤولياث) ميشىع بمجلت الباخث ؤلاغالمي الػضص ( )8ماعؽ
ؾىت 2010م .حامػت البلهاء الخؿبُهُت -ألاعصن ،مهضم مً الضيخىع ؾػض غلي ،جىاوُ اإلاهاُ اإلاىغىع مً حاهب
الخؿىعاث الخاعٍسُت التي مغ بها خو الغأي والخػبحر ،والىنىف غلى الػماهاث الهاهىهُت التي مىدتها اإلاىازُو الضولُت
والىؾىُت باألعصن ،ومؼ ؾغح وجهضًم هماطج مسخلكت لبُان مماعؾت هظا الحو.2
وخلص اإلاقاى إلى آلاحي:
 .1خغٍت الغأي والخػبحر خو له اعجباؽ بمجمىغت مً الحهىم اإلاضهُت والؿُاؾُت وال ًمًٌ الكطل
بُنهما.
1

يُنظر :أنسام ناجي الضالعني(،حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والتشريع األردني دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستري .جامعة الشرق األوسط .كلية القانون العام .األردن 9109م.

2

يُنظر :علي .سعد( ،حرية الرأي والتعبير الضمانات والمسؤوليات) جملة الباحث اإلعالمي العدد ( )8مارس سنة 9101م ،ص.4
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 .2غغوعة جىاقغ غماهاث صؾخىعٍت ًىبثو غنها غماهاث ناهىهُت قاغلت.
 .3ال حؿخهُم خغٍت الغأي والخػبحر ئال في ظل هظام صًمهغاؾي ٌؿمذ بمماعؾت الخػبحر غً ًاقت آلاعاء
اإلاسخلكت.
 .4جغؾُش صوع ؤلاغالم وبُان مهامه في مماعؾت الخػبحر غً ألاقٍاع مؼ اإلاداقظت غلى الخىاػن صازل
مجاله الحٍىمي والخاص.
مهاُ بػىىان (خشيت الشأي والخعبير في الدضشيع ؤلاسالمي) ميشىع بمجلت الشغَػت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت الػضص
( )13قبراًغ ؾىت 2009م ،مهضم مً الضيخىع مػاوٍت أخمض ؾػُض أخمض ،هانش الباخث في اإلاهاُ نػُت خغٍت الغأي
والخػبحر مً حاهب اإلاػاوي والحضوص والػىابـ ،ومضي اهخمام الشغَػت ؤلاؾالمُت بخٍىًٍ آلاعاء وألاقٍاع ،ويظلَ
الحضوص والػىابـ والهىاهحن وألاغغاف والخؿبُهاث الىغػُت ،وأزحرا هانش يكالت الشغَػت ؤلاؾالمُت لحغٍت الغأي
والخػبحر.1
وخلص الباخث في هزا اإلاقاى إلى آلاحي:
.1

ًخمخؼ ؤلاوؿان بالحغٍت الٍاملت ً
وقها إلاباصب الشغَػت ؤلاؾالمُت.

.2

شجػذ الشغَػت ؤلاؾالمُت غلى بىاء آلاعاء وألاقٍاع والخػبحر غنها.

.3

ؾبهذ الشغَػت ؤلاؾالمُت ًل الهىاهحن الحضًثت اإلاىاصًت بدغٍت الغأي والخػبحر.

 .4لم جترى الشغَػت ؤلاؾالمُت خغٍت الغأي والخػبحر بضون نُىص وال غىابـ ألنها غىض طلَ ؾخٍىن
مػىُ هضم ال ئضالح.
جدشابه الضعاؾت ألاولى والثاهُت مؼ بػػهما بدىاولهما لحو مً خهىم ؤلاوؿان وهى "خغٍت الغأي والخػبحر" ببُان
اإلادضصاث والػماهاث اإلاٌكىلت واإلاكغوغت غليها باإلاىازُو الضولُت والدشغَػاث اإلادلُت باإلاملٌت ألاعصهُت ،وازخلكذ
الضعاؾت الثالثت غنهما خُث جىاولذ اإلاىغىع مً وحهت هظغ الشغَػت ؤلاؾالمُت.
بِىما ًخمحز هظا البدث غً ؾحره مً زالُ مىانشت اإلادضصاث والػماهاث التي واحهذ "خغٍت الغأي والخػبحر في
اإلاجخمؼ اللُبي ،بضاًت مً اؾخهالُ البالص ؾىت 1952م ئلى بضاًت الخدىُ الضًمهغاؾي ؾىت 2011م.

1

يُنظر :أمحد .معاوية أمحد سعيد( ،حرية الرأي والتعبير في التشريع اإلسالمي) .جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية .العدد ( )01فرباير 9119م ،ص.5
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اإلابدث ّ
ألاوى :ؤلاطاس الىظشي والفلسفي لحشيت الشأي والخعبير
اإلاـطلـب ّ
ألاوى :ألاسس الفلسفيت والىظشيت لحماًت الحق في الشأي والخعبير.

الحو في خغٍت الغأي والخػبحر ًدؿم بأهمُت نطىي ،وغلى أي هظام صًمهغاؾي ْ
أن ًػؼ غماهاث صؾخىعٍت
وناهىهُت جكي بمػاًحر ضاعمت لحماًت مماعؾخه ،وٍمًٌ ْ
أن ّ
وػبر غنها مً زالُ ؤلاؾاع الكلؿكي باآلحي:
ا
أوًل :الىصىى إلى الحقيقت
ً
ًّ
ًّ
وأؾاؾُا للىضىُ ئلى الحهُهت،
عةِؿُا
مخؿلبا
جغجٌؼ أهمُت خماًت خو خغٍت الغأي والخػبحر في ًىهه
واعجبؿذ وحهت الىظغ هظه بالٍاجب البرًؿاوي "."John Stuart Millوالتي نامذ غلى أؾاؽ ْ
أن خغٍت الخػبحر غً
ًاقت ألاقٍاع الصحُدت والخاؾئت ًجب خماًتها؛ ألهه ال جىحض هىالَ خهُهت صحُدت مؿلهت ،أو زؿأ مؿلو،
قما هى صحُذ الُىم نض ًٍىن زؿأ ً
ؾضا ،والػٌـ ،1ومً طلَ ًخطح الخؿأ الٌبحر في يبذ خغٍت الغأي والخػبحر
ألهه ًدغم البشغٍت مً حػضص آلا اء اإلاسالكت التي ًمًٌ ْ
أن جٍىن صحُدت.
ع

ثاهيا :دًمقشاطيت الذولت
حػخمض هظه الىظغٍت غلى اإلابضأ الظي ًهىُ" :بدنم الضعب هفسه بىفسه" ،وهظا ٌػني الحاحت لخىقحر ما
ًلي:
.0

غاُ مً الثهاقت الؿُاؾُت.
مىاؾً "هازب" له مؿخىي ٍ

.9

مغشح حاهؼ لخىلي اإلاؿإولُت بؿلؿت حشغَػُت أو جىكُظًت.

.1

ئغالم شكاف طي مطضانُت جسضم اإلاطالح الػلُا للضولت.

.4

نػاء غاصُ حاهؼ لكؼ اإلاىاػغاث.

وَػخبر الكُلؿىف " ،"Alexander Meiklejohnاإلاىظغ الغةِـ لكٌغة "خنم الضعب لىفسه بىفسه"،
وجهىم هظه الىظغٍت" غلى أؾاؽ جهؿُم الخػبحر ئلى هؿانحن هما؛ زاص مخػلو باألمىع الخاضت ،وغام مخػلو
قان الىؿام الثاوي ًجب أن ّ
واؾدىاصا ئلى هظه الىظغٍت َّ
ً
ًخمخؼ بدماًت غالُت جٍىن لها غالنت
بالشإون الػامت،2
مباشغة بما ًيشغ في الخؿاب الؿُاس ي الظي جهضمه الهىي الؿُاؾُت الحايمت واإلاػاعغت غلى خض ؾىاء.

John Stuart Mill 1806-1873.On/ John Stuart Mill (London: Longman Green & Co.1913). P10يّنظر:
Meiklejhn, Alexander, Free Speech and its relation to self- government (Law bookExchange 2004).p 9-3يّنظر:

1
2
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أ.د /الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم
ط.د  /إسماعيل أبىبنش أخمذ
اإلاحجىبي

ا
ثالثا :الدسامذ
ٌُ ُّ
ً
ًّ
قلؿكُا لحغٍت الغأي والخػبحر ،نىامه مبضأ الدؿامذ الظي جخػامل به الؿلؿاث
أؾاؾا
ػض الدؿامذ
بٍاقت مؿخىٍاجه ،وَػخبر الكُلؿىف " "Lee Bollingerاإلاىظغ
بالضولت .مؼ الاهخهاصاث اإلاىحهت للىظام الؿُاس ي
ِ
الغةِـ لهظه الىظغٍت ،والتي ًهىُ قيهاَّ :
"ئن مبضأ الدؿامذ ًهىم غلى وظُكت ؤلاضالح الظاحي والخضاوُ الؿلمي

ً
جدهُها للمطالح الػامتً ."1خطح مً زالُ ما طيغه غغوعة جىقحر الحماًت ؾىاء لألؾلبُت أو
للؿلؿت
لألشخاص الهاةمحن غلى الؿلؿت ،يما َّ
أن خماًت الغأي والخػبحر ال حػني جىقحر الحماًت الضؾخىعٍت للمخٍلم أو
الىاشغ قهـ ،بل تهضف لترؾُش وحػؼٍؼ البِئت الطالحت والصحُدت واإلادؿامدت ،وحػؼٍؼها لضي الجمهىع.
ا
سابعا :النشامت ؤلاوساهيت

2

جغجٌؼ هظه الىظغٍت غلى أؾاؽ أن خغٍت الغأي والخػبحر مً أهم الاغخباعاث اإلاخػلهت بالٌغامت ؤلاوؿاهُت،
ً
ً
ووقها لهىُ البرقِؿىع " "Dr.Miloبأهه جىحض عيحزجان جغجٌؼ غليهما خغٍت الغأي والخػبحر لخٍىن
أؾاؾا للٌغامت
ؤلاوؿاهُت وهما:
 .1خغٍت الغأي والخػبحر مً أهم مٍىهاث الصخطُت ؤلاوؿاهُت ،وأخض غىاضغ جؿىٍغها
وئهجاخها.
 .2خغٍت الغأي والخػبحر هما حػبحر غً اؾخهاللُت ؤلاوؿان.
ا
خامسا :اوعذام الثقت بالحنىمت
جغجٌؼ هظه الكلؿكت غلى مماعؾاث ألاهظمت الؿُاؾُت اإلاسخلكت ،وقغع الهُىص بمسخلل أهىاغها غلى
خغٍت الغأي والخػبحر ،ومىؼ اهخهاص جىحهاث وؾُاؾاث عمىػ الحٌم بحجت خماًت ؾمػت ألاشخاص
الغؾمُحن ،ومً اإلاإؾؿحن لهظه الىظغٍت ،البروقِؿىع  "Fredrick "Schauerالظي ًهىُ َّ
ئن هظه الكٌغة
جهىم غلى غضم الثهت قُما جخسظه الحٍىمت مً ؾُاؾاث ونغاعاث ،وَػخمض هظا غلى الخجاعب الؿُاؾُت
ًّ
صؾخىعٍا.3
اإلالُئت باألزؿاء التي ًغجٌبها الؿُاؾُىن مً زالُ اؾخسضامهم الؿلؿاث اإلامىىخت لهم

1

يّنظرBollinger. Lee C. The tolerant society: free speech and extremist speech in America(Oxford University Press 1986). :
P134.
2
يّنظرMilo. Dario. Defamation and freedom of speech (Oxford University Press 2008) P78.77 . :
3
يّنظرSchauer. F. Free Speech: A PhilosophicalEnquiry (Cambridge University Press 1982)P86 :
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ا
سادسا :العىف واللجىء للىسائل العىيفت البذًل الشسمي عن الىقاش السلمي

جٌمً هظه الىظغٍت في جىقغ الحماًت للمجخمؼ مً اللجىء للػىل مً أحل قغع الغأي والخػبحرً ،
ووقها
قان اإلاجخمؼ الضًمهغاؾي اإلاىظم ال ًمًٌ ْ
للهاض ي "َّ ،"Brandeis
أن ًداقظ غلى هكؿه مً زالُ اؾخسضام
أصواث الجبر وؤلايغاه وجٌمُم ألاقىاه بهىة الهاهىن ،وطلَ َّ
ألن الخىف ًىمي الشػىع باالغؿهاص ،والشػىع
باالغؿهاص ًىمي الٌغه ،والٌغه يهضص اؾخهغاع اإلاجخمؼ والىظام ،وغلى الػٌـ َّ
قان الىضىُ ئلى ألامان
والاؾخهغاع ًخؿلب وحىص الكغص اإلاخاخت والىاؾػت للخػبحر بدغٍت.1

وهغي قُما ؾبو طيغه أهه ال ًمًٌ جؿىع الصخطُت ؤلاوؿاهُت وهجاخها صون ؤلاشاعة ئلى اؾخهاللُت الكغص ،قهما
مخالػمخان وال ًمًٌ قطل ئخضاهما غً ألازغي .وإلاا ًان للكغص شخطِخه اإلاؿخهلت غً الضولت ،لهظا ٌؿخؿُؼ الكغص ْ
أن

ًإصي لخٍىًٍ مجخمؼ ّ
بػُضا غً جأزحرهاَّ ،
ًٍىن آعاءه ً
قان همى الصخطُت في بِئت مؿخهلت ّ
ّ
ًخمخؼ بالحغٍت والاؾخهاللُت،
َّ
وئن مداعبت خغٍت الغأي والخػبحر حػني نخل ؤلابضاع لضي الكغص واإلاجخمؼ ،ولضي اإلاخسططحن مً زالُ ئهاهتهم
ً
أخُاها للػهىباث الجؿضًت واإلاالُت ،وئبػاصهم غً اإلاشاعيت الكاغلت في بىاء الضولت ،مما ًكخذ اإلاجاُ
وحػغغهم
لألشخاص ؾحر اإلاإهلحن للنهىع باإلاجخمػاث التي ًدٌمىنها ،ونُاصتها ئلى الانهُاع الكٌغي ونخل الٌغامت ؤلاوؿاهُت غىض
مػظم ألاقغاص.
اإلاطلـب الثاوي :ماهيت أصهاى خشيت الشأي والخعبير ،وحعشيفها.

خغٍت الغأي وخو الخػبحر باإلغالم والصحاقت بٍاقت مؿخىٍاتهاّ ،
حػض أخض اإلاػاًحر الضالت غلى اإلاماعؾت
ُّ
ً
ًّ
ّ
شغغُا ،ونُمـت ججؿض الحغٍت
مؿلبا
الحغ والخػبحر وئغالن الغأي
الضًمهغاؾُت في أي بلض ،يما حػض خغٍت الخكٌحر ِ
ؤلاوؿاهُت.
حعشيف خشيت الشأي والخعبير

2

.

خغٍت الغأي والخػبحر هي "خغٍت جبني ألاقٍاع وآلاعاء والخػبحر غنها بؿغم الٌالم أو الٌخابت أو الػمل الكني؛ بضون
ً
ً
مػمىها مؼ حشغَػاث ونىاهحن الضولت.
عنابت أو نُىص خٍىمُت ،بشـ ــغؽ غضم حػاعغها شٌال أو
وبضاًت ًجب الخكغٍو بحن خغٍت الغأي وخغٍت الخػبحر ،وطلَ غلى الىدى آلاحي:
.1

خشيت الشأي :هي غباعة غً الػملُاث الكٌغٍت التي جخىالها الػهىُ البشغٍت ،وحػخمض غلى

مػلىماث وقغغُاث جم جدلُلها بهضف اؾخسالص الػبر والىخاةج ،وبُان ههضي للٍل والجؼء وبالػٌـ،
وٍدمل في ؾُه اخترام الغأي والغأي آلازغ ؾىاء ًاهذ اإلاداولت زاؾئت أم ضاةبت.
1

يّنظر :املصدر نفسو  .ص .159

2

يّنظر :املصدر نفسو ،ص .175
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.2

أ.د /الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم
ط.د  /إسماعيل أبىبنش أخمذ
اإلاحجىبي

خشيت الخعبير :هي شٍل أو أؾلىب ئزغاج ألاقٍاع للجمهىع غبر وؾاةل الخػبحر اإلاسخلكت مً

يخابت وزؿابت ،واؾخػماُ لؿت الجؿض ،وجىضعج خغٍت الخػبحر غمً مىظىمت خهىم ؤلاوؿان ألاؾاؾُت،
خُث ًمًٌ جهؿُم خهىم ؤلاوؿان لكئاث وهي:
أ-ألاساسيت :خهه في الحُاة واإلاؿاواة والحغٍت.
ب-اإلاذهيت :خهه في خغٍت الاغخهاص ،والخمخؼ بالجيؿُت ،والخهاض ي واإلادايمت الػاصلت الؿغَػت.
ج-ـ .السياسيت :خهه في اإلاشاعيت الؿُاؾُت ،وجٍىًٍ الجمػُاث والاهػمام ئليها.
د-الاجخماعيت والثقافيت .خهه في ألامً وألامان ،والخػلُم ،وألامً الطحي والؿظاتي ،والػمل ،وخهه في الحُاة
الٌغٍمت ،والبِئت الصحُت الؿلُمت.
أصهاى خشيت الشأي والخعبير.1
هىالَ ؾغم وأشٍاُ مسخلكت ًخم مً زاللها الخػبحر غً الغأي ،وال جهخطغ خغٍت الغأي والخػبحر غلى الٌالم
الخػبحر غً آلا اء مً زالُ أؾالُب ال جهل أهمُتها غً الٌالمّ ،
ُ
ُ
َ
وئن
الجماغاث؛
الكغص أو
الشكهي قهـ ،ئهما ٌؿخؿُؼ
ع
الىؾاةل التي ّ
ًخم قيها غغع الٌالم ًالصحل واإلاجالث واإلاىانؼ ؤلالٌتروهُت ال حػخبر أخض أشٍاُ خغٍت الغأي والخػبحر
بدض طاتهاْ ،ئط هي غباعة غً وؾاةل هانلت ،لظا ًمًٌ ْ
أن ّ
ههؿم أشٍاُ خغٍت الغأي والخػبحر ئلى نؿمحن هما:
ً
ٌشخمل غلى قٌغة واخضة ّ
ّ
ُ
مػُىت بهضف ئًطالها للجمهىع بالىؾاةل ًاقت ،منها الٌخابت في
اإلاجشد:
 .1النالم
الصحل واإلاجالث ،أو ؤلاطاغاث اإلاغةُت واإلاؿمىغت ،وشبٍاث الخىاضل الاحخماعي ،بمػنى ّ
ّ
اإلاجغص
أن الٌالم
هى الخػبحر الظي ال جالػمه ؾلىيُاث ّ
مػُىت ،وٍخطل بٍىهه طا جأزحر واخض قهـ هى الخػبحر غً ألاقٍاع
وؾغخها.
.2النالم الشمضي :ال ًهخطغ الٌالم الغمؼي غلى الخػبحر غً قٌغة ّ
مػُىت ،بل ًالػمه ؾلىى مثل الخجمؼ والخظاهغ
للخػبحر غً قٌغة واخضة أو مجمىغت أقٍاع جخؿىع خؿب عقؼ ؾهل اإلاؿالب ،وٍٍىن له جأزحر مباشغ في
اإلاطالح الػلُا للضولت ،مما ٌؿخضعي جضزل الؿلؿت الحايمت ،وجٍىن ؾاًتها اإلاداقظت غلى مطالح ألامً
الىؾني وألاهضاف الحُىٍت مً ممخلٍاث غامت وزاضت؛ مً الخسغٍب ،مؼ اإلاداقظت غلى خغٍت الغأي والخػبحر
بخسطُظ أمايً لخلَ اإلاظاهغاث ،ومىذ جغازُظ لها ،وألاهم مً طلَ هى خماًتها وغضم نمػها بالهىة.

1

يّنظر :املصدر نفسو ،ص .181

مجلت العلىم السياسيت و القاهىن  .العذد ،29مج ، - 4هىفمبر/حضشين الثاوي  - 2020عذد خاص  -اإلاشلض الذًمقشاطي العشبي  .بشلين اإلااهيا

163

مدذداث خشيت الشأي والخعبير خالى مشاخل أهظمت الحنم اإلاخعاقبت على الذولت الليبيت
بين الدضشيع والىاقع في الفترة من (2011 – 1592م)

أ.د /الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم
ط.د  /إسماعيل أبىبنش أخمذ
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اإلابدث الثاوي :خشيت الشأي والخعبير في ليبيا.
اإلاطلب ّ
ألاوى :خالى فترة اإلالنيت الليبيت.
ً
ًّ
ًّ
وناهىهُا ألبىاء الىؾً ًاقت ،يممثلحن أقغاص أو هُئاث
صؾخىعٍا
مدؿػا
لهض مىذ الىظام اإلالٍي خغٍت الغأي والخػبحر
مإؾؿُت بمسخلل مؿخىٍاتها وأهىاغها ،ومً هىا ؾىف وؿخػغع أهم مدطاجه لما ًلي:
أبشص مالمذ دسخىس اإلاملنت الليبيت وخصائصه" ،دسخىس الاسخقالى".
ً
ًخألل صؾخىع 1951م ،مً مهضمت "صًباحت" وازني غشغ قطال غمذ ( )213ماصة ،ولهض خضصث مهضمت
الضؾخىع بشٍل نؿعي وشامل ؾاًت الشػب اللُبي وصولخه واإلاخمثلت في اإلاملٌت اللُبُت ،1وًان لضؾخىع الاؾخهالُ ّ
اإلاػض

ّ
واإلاػضُ ؾىت 1964م زطىضُت ،خُث ازخلل غً باقي الىزاةو والدشغَػاث الخأؾِؿُت ،وٍمًٌ ئحماُ
ؾىت 1951م
الازخالف فيما ًلي.
ُّ ٌُ .1
ػض صؾخىع 1951م "صؾخىع الاؾخهالُ" ّأوُ حشغَؼ ًغسخ خهىم اإلاىاؾً بػض نُام الضولت اللُبُت.2
َ ٌ.ُ 2ػ ُّض صؾخىع ؾىت 1951م مً الضؾاجحر الهلُلت التي وغػذ بغغاًت صولُت"3،

.3صؾخىع ؾىت 1951م لم ًًٌ قهـ بغغاًت صولُت ،بل ًان ً
أًػا بضغم صولي مباشغ في مغخلت الخجهحزاث له،
خُث هظ نغاع الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة لؿىت 1949م غلى حػُحن َّ
مكىع زاص مً ألامم اإلاخدضة للمؿاغضة في
تهُئت ظغوف ضُاؾت الضؾخىع.4

.1
.2
.3

يما ًمًٌ أ ْن هلخظ مالمذ وزطاةظ الضؾخىع اللُبي التي بغػث مً زالُ مىاده في آلاحي:5
هطذ اإلااصة ( )40غلى َّ
أن ألامت اللُبُت هي مطضع الؿلؿاث.
ً
ً
قطال ً
وواضحا باإلاىاص (.)43 ،42 ،41
جاما
الكطل بحن الؿلؿاث
ّ
أنغ مبضأ ؾُاصة الهاهىن ومؿاواة حمُؼ اللُبُحن أمامه ،والخمخؼ بالحهىم اإلاضهُت والؿُاؾُت وخمل

ألاغباء والىاحباث الػامت باإلاىاص (.)35 ،8
.4

ً
هطذ اإلااصجان ( )77 ،44غلى ازخطاضاث عةِـ الضولت (اإلالَ) وضالخُاجه ًّ
ًّ
ونؿػُا.
واضحا
هطا

1

يّنظر :اململكة الليبية .دستور االستقالل سنة 1591م ،المع ّدل سنة 1591م .مقدمة الدستور.
وينظر :املقريف ،حممد( .ليبيا ِم َن الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية) .مركز الدراسات الليبية أكسفورد  -بريطانيا .سنة  9104ط  ،9ص .019
2
يّنظر :املصدر نفسو .ص.010
3

يّنظر :مصدر سبق ذكره .ص .010

4

يّنظر :مصدر سبق ذكره .ص.011

5

يّنظر :مصدر سبق ذكره .مواد الدستور اللييب.

ويّنظر :اجلمعية العامة لألمم املتحدة "قرار رقم  985بتاريخ  91من نوفمبر سنة 1515م ،الخاص بمنح استقالل ليبيا.

ويّنظر :إعميش ،إبراىيم( ،التاريخ السياسي ومستقبل المجتمع المدني في ليبيا) .برنيق للطباعة والرتمجة والنشر .سنة 9118م .ط 0ص.956
ويّنظر :مصدر سبق ذكره .ص .005 ،004 ،001 ،009 ،000
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.5

أ.د /الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم
ط.د  /إسماعيل أبىبنش أخمذ
اإلاحجىبي

هطذ اإلااصجان ( )92 ،78غلى جدضًض ازخطاضاث الؿلؿت الخىكُظًت اإلاغيؼٍت "الىظام الكُضعالي"،

وجغى جدضًض ازخطاضاث الىظم ألاؾاؾُت غلى مؿخىي الىالًاث ،وهظا ما جم حػضًله ؾىت 1964م بػض
ْ
وأضبدذ لُبُا وخضة واخضة.
ئلؿاء الىظام الكُضعالي،
ّ
هظم الضؾخىع الؿلؿت الدشغَػُت "ممثلت في مجلس ي الىىاب والشُىر" ،ومىدها ضالخُاث خو
.6
ً
مداؾبت الؿلؿت الخىكُظًت ومؿاءلتها ،ومىانشت الهىاهحن والدشغَػاث ًاقت ،ومىانشت محزاهُت الضولت
وؾُاؾاتها الضازلُت والخاعحُت ،وئنغاعها ً
وقها للماصجحن (.)140 ،93
.7

هطذ اإلااصة ( )142غلى اؾخهاللُت الؿلؿت الهػاةُت ،يما هطذ اإلااصجان ( )152 ،151غلى مىدها

ضالخُاث مغانبت جؿبُو الضؾخىع وؾالمت الهىاهحن وؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت.
ّ
هظم الضؾخىع اللُبي َو َ
غ ِم ًَ الحهىم الكٌغٍت والؿُاؾُت في غضًض مً اإلاىاص التي جىاولذ جلَ
.8
الحهىم وهي لما ًلي.
أ.

هطذ اإلااصة ( )21غلى خغٍت الاغخهاص اإلاؿلهت ،وجدترم الضولت حمُؼ ألاصًان واإلاظاهب وجٌكل للُبُحن

ولألحاهب اإلاهُمحن غلى أعغها خغٍت الػهاةض والشػاةغ الضًيُت بما ال ًسل بالىظام وآلاصاب الػامت ،وهطذ اإلااصة
( )192غلى اخترام الضولت لىظام ألاخىاُ الصخطُت لؿحر اإلاؿلمحن.

ً
ب .يكل الضؾخىع في ماصجه ( )22خغٍت الكٌغ والغأي والخػبحر غىه بالؿغم والىؾاةل ًاقت ،ولًٌ ال ًجىػ

ئؾاءة هظه الحغٍت قُما ًسالل الىظام وآلاصاب الػامت.
حـ .هطذ اإلااصجان ( )24 ،23غلى خغٍت الصحاقت والؿباغت ،وخغٍت اؾخػماُ أًت لؿت في اإلاػامالث الخاضت أو
ألامىع الضًيُت أو الثهاقُت أو الصحاقُت أو أًت مؿبىغاث أزغي أو الاحخماغاث الػامت.
ص .خو الاحخماع الؿلمي ،وخو جٍىًٍ الجمػُاث الؿلمُت مٌكىُ بمىحب اإلااصجحن ( )26 ،25في خضوص الهىاهحن

ّ
اإلاىظمت لهما.

هـ .هطذ اإلااصة ( )27غلى أهه "لألقغاص ْ
أن ًساؾبىا الؿلؿاث الػامت قُما ًخػغغىن له مً الشإون بٌخاباث

مىنػت بأؾمائهم ،أما مساؾبت الؿلؿاث باؾم اإلاجامُؼ قال جٍىن ئال للهُئاث الىظامُت أو ألاشخاص طوي الطكت
اإلاػىىٍت" .مً الىاضح أن اإلاػنى اإلاىحه مً الجؼء ألاوُ باإلااصة ًُهطض به حمُؼ ألاقغاص اإلاىحىصًً غلى ألاعع اللُبُت
مً مىاؾىحن لُبُحن وؾحرهم ،وأما الجؼء آلازغ مً اإلااصة قمىؼ مساؾبت اإلاجامُؼ .وخؿب وحهت هظغي ًُهطض به مىؼ
اإلاساؾباث التي ًمًٌ ْ
أن جطضع غً اإلاخظاهغًٍ والخجمػاث التي لم ًدضص هىغها وضكاتها وأهضاقها ،بل جغيذ ئلى
جهضًغ َمً هم في الؿلؿت الدشغَػُت والخىكُظًت والهػاةُت واحتهاصاتهم.
و .هطذ اإلااصة ( )102غلى َّ
أن الحو الاهخسابي مٌكىُ لجمُؼ اللُبُحن البالؿحن ئخضي وغشغًٍ ؾىت مُالصًت
وٍدضصها ناهىن زاص بظلَ.
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أ.د /الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم
ط.د  /إسماعيل أبىبنش أخمذ
اإلاحجىبي

خشيت جنىين الجمعياث وألاخضاب السياسيت والاصتراك فيها.
ؾمذ الضؾخىع اللُبي ً
وقها لىظ اإلااصة ( )26بدغٍت جأؾِـ الجمػُاث الؿلمُت ،واشترؽ ضضوع نىاهحن جىظمها،
ومً هظا اإلاىؿلو الضؾخىعي ؾمذ الىظام الؿُاس ي باإلاملٌت اللُبُت بخأؾِـ حمػُاث قٌغٍت وأصبُت زهاقُت في البالص،
ِ
ولػل مً أشهغها وأوشؿها ًاهذ "حمػُت الكٌغ"  ،يما ؾمذ ً
أًػا بخأؾِـ الىىاصي الغٍاغُت والتي لم جهخطغ
َّ ِ
أوشؿتها غلى الىىاحي الغٍاغُت قهـ ،بل ًاهذ في أؾلبها جماعؽ وشاؾاث قٌغٍت وزهاقُت ،ومً هىا ًجب ؤلاشاعة ئلى
الهاهىن عنم ( )3لؿىت 1968م ،والظي َّ
هاص زهافي وعٍاض ي وئشهاعها في مسخلل أهداء
جم بمىحبه جغزُظ نغابت ماةت ٍ
اإلاملٌت ،مما ؾمذ بمماعؾت خغٍت جىانل ألاقٍاع والخػبحر غنها مً صازل اإلاغاقو هكؿها.1
وأما غلى ضػُض جٍىًٍ الىهاباث والاجداصاث الػمالُت واإلاهىُت ،قهض ؾمذ الىظام اإلالٍي وبمىحب ناهىن الػمل
عنم ( )5لؿىت 1951م والظي َّ
جم اؾدبضاله بهاهىهحن حضًضًً في غامي 1958م1962 .م ،ولهض شهض غام 1952م نُام
الاجداص الػام للػماُ اللُبُحن في والًت ؾغابلـ ،وفي ؾىت 1959م نُام الاجداص الػام للػماُ اللُبُحن في والًت بغنت،
ومً هىا ًمًٌ الهىُ ّ
بأن حمُؼ هظه الهُئاث وعؾم وحىص الػالنت الخطاصمُت بالحٍىماث وأحهؼة ألامً؛ ئال ّأنها
خههذ هجاخاث يبحرة لِـ قهـ في مجاالث مؿالبتها بدهىنها اإلاهىُت والانخطاصًت الخاضت ،بل غلى ضػُض مجاالث
ّ
أًػا ،وصلُل طلَ َّ
الغأي والخػبحر غً ألاماوي الىؾىُت والهىمُت بطكت غامت ً
أن هظه الهُئاث نض هظمذ وغلى امخضاص
ً
واغخطاما ًان منها ( )10ئغغاباث قهـ طاث ؾابؼ منهي ههابي زاص ،وأما الـ()5
قترة الحٌم اإلالٍي ( )15ئغغ ًابا
ئغغاباث ألازغي قٍاهذ طاث ؾابؼ ؾُاس ي وؾني ونىمي ،ولهض ًان مً الؿبُعي ْ
أن ًخػغع بػؼ الهُاصاث -وبؿبب
جىحهاتهم ألاًضًىلىحُت والكٌغٍت -إلاالخهت أحهؼة ألامً والاغخهاُ والحٌم بالسجً غليهم مً نبل الهػاء وخؿب
ً
خايما -ونام بخسكُل وئلؿاء ألاخٍام في مىاؾباث غضة .لظا
الهىاهحن اإلاػمىُ بها ،وبػض طلَ جضزل اإلالَ -بطكخه
وحب غلُىا ؤلاشاعة في هظا الجاهب ئلى ألامىع آلاجُت:2
ً
ًاهذ حمُؼ ؤلاحغاءاث الهاهىهُت التي اجسظتها أحهؼة الضولت في خضوص الهاهىن
ؾػُا منها
.1
ً
للمداقظت غلى ألامً الػام ،وجغؾُسا لحغٍت الغأي والخػبحر.
ْ
َّ
ً
خاحؼا بحن ألاؾغاف اإلاؿتهضقت باالغخهاُ واؾخمغاع الخظاهغ
ئن ؤلاحغاءاث الحٍىمُت لم جهل
.2
والاخخجاج ،وختى اللجىء ئلى الهػاء ومهاغاة بػؼ عمىػ ألاحهؼة الحٍىمُت زاضت وألاحهؼة يمإؾؿاث
ً
بطكت غامت جغؾُسا الؾخهاللُت الؿلؿت الهػاةُت.
ً
ْ
جهل هظه ؤلاحغاءاث ًّ
ؾضا أمام مماعؾت هظه الهُاصاث لحهىنهم الؿُاؾُت ًاملت وغلى
لم
.3
عأؾها خغٍت الغأي والخػبحر.

1

يّنظر :مصدر سبق ذكره .ص.041

2

يّنظر :املصدر نفسو .ص.049. 040

وينظر :اململكة الليبية .الجريدة الرسمية .العدد  .06بتاريخ  98من أبريل سنة  ،0968والذي اشتمل على إعالنات بشأن الرتخيص لعدد تسعني ٍ
ناد ثقايف ورياضي.
ّ
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أ.د /الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم
ط.د  /إسماعيل أبىبنش أخمذ
اإلاحجىبي

ألاخضاب السياسيت خالى فترة اإلاملنت.
ّ
ًخؿغم لها الضؾخىع اللُبي ،ولم ًأطن بها الىظام اإلالٍي ال لىكؿه وال
ئن خغٍت حشٌُل ألاخؼاب الؿُاؾُت لم
ً
جىظُما أو ً
ًّ
ً
ؾُاؾُاغلى ؾغاع ما ًان مػمىال به في
خؼبا
إلاػاعغُه ،ولم ًهم غلى أًضًىلىحُت زاضت به ،ولم ًإؾـ
اإلاىؿهت الػغبُت في طلَ الىنذ ًاالجداص الػغبي الاشتراًي بمطغ ،أو خؼب الاجداص الضؾخىعي ّ
الحغ بخىوـ ،أو حبهت
الخدغٍغ الىؾني بالجؼاةغ ،ولٌىه لم ًهم بخجغٍم الحؼبُت الؿُاؾُت أو جسىٍنها يما قػل هظام الهظافي ،وصلُل طلَ ّ
أن
الحؼبُحن مً "أغػاء خؼب البػث الػغبي الاشتراًي ،وأغػاء خغيت الهىمُحن الػغب ،ومً مػهم مً الجالُت الػغبُت
اإلاهُمحن في لُبُا" ،والظًً نامذ أحهؼة ألامً بالهبؼ غليهم زالُ ؾىىاث 1961م و1968م ،ئهما خىيمىا بتهمت
ّ
الهُام بيشاؽ خؼبي ؾحر مغزظ به ،وباإلااصة الهاهىهُت التي ًدايم بها ًل َمً قخذ ً
ًّ
زضمُا أو ً
مخجغا ؾحر مغزظ
مٌخبا
له بالػمل.1
خشيت الشأي والخعبير خالى مشخلت اإلالنيت.
أن اإلاىاؾً اللُبي زالُ قترة الحٌم اإلالٍي نض ّ
ًمًٌ الحضًث غً َّ
جمخؼ بؿهل مهبىُ مً خغٍت الغأي والخػبحر،
ً
ّ
الخمخؼ ،ولهض ًان أيبر خاةل صون الىضىُ للمؿخىي
ولم جهل الدشغَػاث الحٍىمُت وئحغاءاتها خاةال أمام هظا
اإلاؿلىب لحغٍت الغأي والخػبحر هى اإلاؿخىي الثهافي للمىاؾً اللُبي بؿبب اهدشاع ألامُت وغؼوف اإلاىاؾً بدٌم
اإلاىعوزاث الهضًمت غً خهه في مماعؾت هظا الحو الشغعي والضؾخىعي ،ومً هىا ججضع بىا ؤلاشاعة ئلى الهىاهحن التي
ً
ً
لٌثحر مً اإلاىاؾىحن غلى الخىع في ؾماع الصحاقت والٌخابت ،وأهم
ومصجػا
خاقؼا
ضضعث غً الىظام اإلالٍي ،وًاهذ
ٍ
هظه الهىاهحن ناهىن اإلاؿبىغاث لؿىت 1959م ،والظي هطذ ماصجه ألاولى غلىّ " :
ئن الصحاقت والؿباغت خغة ،ولٍل
شخظ الحو في خغٍت الخػبحر غً عأًه ،والحو في ئطاغت آلاعاء وألاهباء في مسخلل الىؾاةل ،وطلَ في خضوص الحو
ّ
الضؾخىعي اإلاىظم بمىحب هظا الهاهىن" ،يما اشترؽ الهاهىن مىاقهت مجلـ الىػعاء -بىضكه أغلى ؾلؿت جىكُظًت
بػض اإلالَ -غلى ونل ئضضاع الصحل ،مما مىدها الحطاهت غض أي نغاع حػؿكي مً أي حهت أو وػاعة مػُىت بظلَ،
وهظا في طاجه جغؾُش لحغٍت الغأي والخػبحر مً نبل الضؾخىع والهىاهحن والؿلؿت الحايمت في أغلى مؿخىٍاتها ،ولم جترصص
الحٍىماث في الػهض اإلالٍي في مىذ الترازُظ لٌثحر مً اإلاىاؾىحن اللُبُحن باضضاع الصحل واإلاجالث الُىمُت
وألاؾبىغُت والشهغٍت ،والتي ًاهذ حمُػها طاث ؾابؼ ؾُاس ي ،أو قٌغي ،2وٍمًٌ ْ
أن وؿغص بػؼ الحهاةو التي أظهغث
أوغاع الصحاقت اللُبُت لٍىنها ئخضي الىؾاةل الىانلت للغأي والخػبحر غىه ،وأهمها ،وهي يما ًلي:3
ًاهذ قترة خٌم اإلاملٌت قترة ػازغة بالصحل واإلاجالث ،والتي بلـ غضصها الـ( ،)25واإلاملىيت
.1
ً
ً
مباشغا في هطج
ئؾهاما
منها للضولت غضصها( )5قهـ ،وبؿبُػت الحاُ اػصاص غضص نغائها ،وهى ألامغ الظي أؾهم
ًّ
ؾُاؾُا.
الغأي الػام اإلادلي وجىىغه
1

يّنظر :املصدر نفسو ص.041

2
3

يّنظر :املصدر نفسو ص.019. 018
يّنظر :املصدر نفسو ص.041. 019
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مدذداث خشيت الشأي والخعبير خالى مشاخل أهظمت الحنم اإلاخعاقبت على الذولت الليبيت
بين الدضشيع والىاقع في الفترة من (2011 – 1592م)

.2

أ.د /الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم
ط.د  /إسماعيل أبىبنش أخمذ
اإلاحجىبي

غاُ مً خغٍت الخػبحر غً آلاعاء وألاقٍاع ،ولم
جمخػذ هظه الصحاقت بدغٍت يبحرة ،وبؿهل ٍ

جترص في اهخهاص ؾُاؾت الحٍىماث وبغامجها.
.3

حػغغذ بػؼ الصحل واإلاجالث إلاماعؾاث ؾلبُت مً نبل الحٍىماث بما قيها ؤلاؾالم

اإلاإنذ ،مثلما خضر لصحُكتي البالؽ ،واإلاُضان ،مما قخذ الباب أمام ؾلؿت الهػاء واإلادايم اللُبُت
إلاماعؾت واحباتها الهػاةُت..
.4

غاُ مً الحغٍت ،وبُان طلَ مً زالُ
جمخؼ الىانؼ الصحكي في الصحاقت اللُبُت بهامش ٍ

الىناتؼ آلاجُت:
أ.

بػض مض ي أنل مً ؾىت غلى اؾخهالُ البالص؛ نام عةِـ مجلـ الشُىر بغقؼ نػُت غض

صحُكت اإلاىاع ألاهلُت بؿبب حػغغها لصخطه بالخجغٍذ والىهض ،ونض أضضعث مدٌمت بىؿاػي الجىاةُت في
1952/7/12م خٌمها ببؿالن الضغىي غلى أؾاؽ ّ
أن الصحاقت جملَ خو جىحُه الىهض اإلاىغىعي ألًت
مؿاةل ونػاًا طاث ضلت باإلاطلحت الػامت.
نامذ صحُكت ؾغابلـ الؿغب في غضصيها الطاصعًٍ ًىمي  1و 8مً ًىلُى ؾىت 1963م بيشغ
ب.
مهالحن ،حػغع اإلاهاُ ّ
ألاوُ بالىهض لألؾغة الؿىىؾُت الحايمت ،واإلاهاُ الثاوي لخمؿت أشخاص جىلىا
عةاؾت الىػعاء ،وحػخبر الصحُكت أخض الصحل اإلاملىيت للضولت ،ولم ّ
ًخػغع الٍاجب وال أخض مً مؿإولي
ؤلاغالم والصحاقت للمؿاءلت الهاهىهُت غً اإلاهالحن.
.5

احؿاع وشاؽ أصحاب الغأي والكٌغ واإلابضغحن مً زالُ وؾاةل ؤلاغالم الحٍىمُت اإلاغةُت

واإلاؿمىغت.
خق اإلاضاسلت السياسيت في ليبيا جأليذ لحشيت الشأي والخعبير.
اإلاشاعيت الؿُاؾُت في أوؾؼ مػاهيها هي خو اإلاىاؾً في جأصًت صوعه في غملُت ضىؼ الهغاع وضُاؾت ألاقٍاع بدغٍت
ًاملت ،وفي أغُو مػاهيها هي خهه في مغانبت الهغاعاث ومداولت جمغٍغ غملُاث جهىٍم وغبـ ألاقٍاع وجضاولها بدغٍت،
أن اإلاىاؾً اللُبي ًان ّ
ًخطح َّ
ًخمخؼ بمشاعيت ؾُاؾُت غلى نضع حُض في طلَ الىنذ لػضة نغاةً منها القشائن آلاجيت:1
.1

غضم جبني الىظام اإلالٍي ألًت أًضًىلىحُت ؾُاؾُت لها اججاه قٌغي أو مظهبي زاص جم قغغه

غلى الشػب اللُبي.
.2
.3

اإلاداقظت غلى الحُاة البرإلااهُت يما هظ غليها الضؾخىع ؾُلت قترة خٌم اإلاملٌت.
أجاح الىظام اإلالٍي اإلاجاُ والكغص أمام الهؿاع الػمالي الظي ًان ُ
ًػ ّم أيبر شغاةذ اإلاجخمؼ

اللُبي للمشاعيت الؿُاؾُت والخأزحر في ضىؼ الهغاع ومغانبخه.

1

يّنظر :املصدر نفسو ،ص.047 .046 .045 .044 .041
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مدذداث خشيت الشأي والخعبير خالى مشاخل أهظمت الحنم اإلاخعاقبت على الذولت الليبيت
بين الدضشيع والىاقع في الفترة من (2011 – 1592م)

أ.د /الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم
ط.د  /إسماعيل أبىبنش أخمذ
اإلاحجىبي

ؾمذ الىظام اإلالٍي للجماهحر بمسخلل الكئاث بمماعؾت خهها في الخػبحر غً الغأي وقو وحهاث
.4
الىظغ الػكىٍت الطاصنت بالؿغم الؿلمُت التي جخدىُ في بػؼ ألاخُان للؿغم الطازبت ً
هظغا لػظم الهػاًا
الػامت والهىمُت مً زالُ ججمػاث ومظاهغاث ومؿحراث.
اإلاطلب الثاوي :خالى فترة خنم القزافي.
أبشص مالمذ وخصائص ؤلاعالن الذسخىسي الزي أصذسه القزافي سىت 1595م.
ً
ًّ
في  6مً هىقمبر ؾىت 1969م -أي نبل (ً )12
جداوعٍا
احخماغا
ًىما مً ضضوع ؤلاغالن الضؾخىعي -غهض الهظافي
مؼ ؾلبت الجامػت اللُبُت بمضًىت بىؿاػي ،وأزىاء هظا الحىاع وحه أخض الؿلبت ئلُه الؿإاُ آلاحيً " :لصو أن مجلس
قيادة الثىسة عالف على وضع دسخىس البالد ،فمتى ًصذس هزا الذسخىس؟ ،وهل سيطشح على الضعب لالسخفخاء؟
ً
قأحاب غلُه بما ًلي -ؾىف هظيغ الىظ يما هى مً مطضعه" :-هي غاصة ،الضؾخىع اإلاإنذ وؤلاغالن الضؾخىعي أو
ً
حػبحرا غً ؤلاعاصة الشػبُت ،ولهظا قان حمُؼ الهغاعاث
البُاهاث في الثىعاث ال جؿغح لالؾخكخاء ،ألن الثىعة نامذ
ً
والؿُاؾاث جٍىن في مطلحت الشػب ،وئال إلااطا نامذ الثىعة أضال؟ .ومجلـ الثىعة آلان ًماعؽ الؿلؿت باؾم
الشػب بمىحب البُاهاث ألاولى للثىعة ،ولًٌ هدً ؾىف هدٌم بضؾخىع مإنذ أو باغالن صؾخىعي .قاإلغالن
الضؾخىعي ؾىف ًطضع ً
نغٍبا ،ولٌىه ؾحر نابل لالؾخكخاء غلُه وهى نابل للخؿُحر بما ًخكو مؼ أهضاف الثىعة."1
مً هىا ًمًٌ ْ
أن ههىم بخدلُل ئحابت الهظافي ليؿخيبـ منها بػؼ أقٍاعه التي أعاص ئًطالها للشػب اللُبي ،مثل
نىله " :إن أي ش يء حعمله الثىسة هى حعبير عن إسادة الضعب ،وإًل جبقى الثىسة إلاارا قامذ؟" ،وٍهطض بظلَ أهه
ومً مػه مً أغػاء مجلـ نُاصة الثىعة ،ازتزلىا ًل ئعاصة الشػب اللُبي وؾمىخه في أشخاضهم وئعاصتهم وآعاءهم
ّ
ّ
مغ الؿىىاث الـ( )42مً خٌمه ،وأما
وأقٍاعهم ،وبظلَ ًمًٌ وضكها أنها مشٍلت اإلاشاًل التي حػغع لها الشػب غلى ِ
باليؿبت للضؾخىع ً -
وقها إلاا حاء به الجىاب -قاهه ًمًٌ اغخماص البُاهاث ألاولى لحٌم الضولت صون الحاحت إلضضاع أي
صؾخىع مإنذ أو صاةم أو ختى ئغالن صؾخىعي ،ومؼ طلَ جىاػُ وناُ ئهه ؾىف ًُطضع ً
ًّ
صؾخىعٍا في اإلاؿخهبل
ئغالها
الهغٍب صون ْ
أن ّ
ًىضح يُكُت ئغضاصه ،ومً هم اإلاٍلكىن بظلَ؟ ويُل ًخم ازخُاعهم؟ ،وهظه ألاشُاء لم ٌػغقها
اللُبُىن ،ولم جطضع غً الهظافي وؾلؿخه أي بُاهاث أو مػلىماث غً يُكُت ئغضاص ؤلاغالن الضؾخىعي.
جدليل هص ؤلاعالن الذسخىسي باإلاىاضيع التي جخذم مىضىع البدث.
ضضع ؤلاغالن الضؾخىعي بخاعٍش  12مً صٌؿمبر ؾىت 1969م ،ووشغ بالجغٍضة الغؾمُت في غضص زاص في  15مً
ً
ً
وأخٍاما ٌؿلب غليها الؿمىع
هطىضا
صٌؿمبر ؾىت 1969م ،واشخمل غلى صًباحت و( 2)37ماصة خملذ في ؾيها
1
2

األول سنة 1595م وسنة 1591م .ص .091 .099
يّنظر :اجلمهورية العربية الليبية .السجل القومي .المجلد ّ

يّنظر:اجلمهورية العربية الليبيةجملس قيادة الثورة .اإلعالن الدستوري الصادر بتاريخ  09من ديسمرب سنة 0969م .واملنشور باجلريدة الرمسية بتاريخ  05من ديسمرب سنة 0969م.
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مدذداث خشيت الشأي والخعبير خالى مشاخل أهظمت الحنم اإلاخعاقبت على الذولت الليبيت
بين الدضشيع والىاقع في الفترة من (2011 – 1592م)

أ.د /الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم
ط.د  /إسماعيل أبىبنش أخمذ
اإلاحجىبي

ًّ
صؾخىعٍا
والخٌغَـ لالؾدبضاص والدؿلـ والػبث بالؿلؿخحن الدشغَػُت والهػاةُت ،ولهض جغجب غليها أوغاع شاطة
وصًمهغ ًّ
اؾُا ،منها آلاحي:
طيغ بالضًباحت أن ؤلاغالن الضؾخىعي ًمثل أؾاؽ هظام الحٌم في مغخلت اؾخٌماُ الثىعة

.1

لخدهُو الضًمهغاؾُت ،"1قهظا اإلاطؿلح مبهم وؾامؼ وؾحر واضح اإلاػالم مً خُث اإلاضة الؼمىُت لخدهُو
الاؾخدهاناث الضؾخىعٍت ،ولٌىه واضح باإلاػني ولخٌغَـ ؾلؿت الهظافي ومً مػه غلى ًامل مكاضل الضولت
بالشغغُت الثىعٍت التي ال ًهبل مىانشتها أو الؿػً في نغاعاتها.
اإلااصة ( )18مً ؤلاغالن مىدذ مجلـ نُاصة الثىعة ضالخُاث ًاملت ومؿلهت ،وخغٍت الخطغف

.2

في شإون البالص ،وؾىف هظيغ هظ اإلااصة يما هى في ؤلاغالن ،وهظا هى" :مجلـ نُاصة الثىعة هى أغلى ؾلؿت
ً
في الجمهىعٍت الػغبُت اللُبُت ،وٍباشغ أغماُ الؿُاصة الػلُا والدشغَؼ ووغؼ الؿُاؾاث الػامت للضولت هُابت
ً
غً الشػب ،وله بهظه الطكت ْ
أن ًخسظ الخضابحر ًاقت التي ًغاها غغوعٍت لحماًت الثىعة والىظام الهاةم غليها،
وجٍىن هظه الخضابحر في ضىعة ئغالهاث صؾخىعٍت ،أو نىاهحن أو أوامغ أو نغاعاث ،وال ًجىػ الؿػً قُما ًخسظه
ّ
مجلـ نُاصة الثىعة مً جضابحر أمام أي حهت،"2شٍل هظا الىظ مشٍلت ال خضوص لها مً خُث جٌغَـ
الاؾدبضاص والؿؿُان مما ّأصي ئلى ونىع الاؾتهخاع والػبث الؿلؿىي بالؿلؿاث الثالر الدشغَػُت والهػاةُت
والخىكُظًت ،وٍمًٌ ئًػاخها لماًلي.
أ.
ب.

الخٌغَـ ؾحر اإلادضوص للؿلؿت الدشغَػُت وازتزالها في مجمىغت أشخاص.
الاؾخدىاط اإلاؿلو غلى الؿلؿت الخىكُظًت.

حـ .جؿىَؼ الؿلؿت الهػاةُت بما ًسضم اإلاطالح وألاهضاف التي عؾمها الهظافي.
هطذ اإلااصة ( )13مً ؤلاغالن الضؾخىعي غلى ْ
أن "خغٍت الغأي مٌكىلت في خضوص مطلحت
.3
الشػب ومباصب الثىعة ،"3غىضما جهُض خغٍت الغأي بما ًخماش ى وغمان اإلاطالح الػلُا للشػب والضولت ،قهظا
ًمًٌ ْ
ً
وحاةؼا ،ولظا ُمىذ الحغٍت الٍاملت لخباصُ ألاقٍاع والىضىُ ئلى آلاعاء التي جسضم اإلاطالح
أن ًٍىن مهبىال
الػلُا والتي ٌشترى في جضاولها الجمُؼ ،ولًٌ مً ؾحر اإلاهبىُ ْ
أن جهُض خغٍت الغأي بمباصب زىعة الهظافي ومً
ً
مػه ختي ولى ًاهذ أهضاقا واضحت ومكهىمت قمً اإلاإيض أهه جىحض شغٍدت مػاعغت لها.
اإلااصة ( )35هطذ غلى ْ
"أن جٍىن الهغاعاث وألاوامغ الطاصعة غً مجلـ نُاصة الثىعة مً
.4

ؾبخمبر ؾىت 1969م ،ونبل ضضوع هظا ؤلاغالن لها نىة الهاهىن ،وٍلغى ًل ما ًخػاعع مؼ أخٍامها مً
هطىص الهىاهحن الىاقظة نبل ضضوعها ،وال ًجىػ ئلؿاؤها أو حػضًلها ئال بالؿغٍهت اإلابِىت في هظا ؤلاغالن
1

يّنظر:املصدر نفسو .الديباجة.

2
3

يّنظر:املصدر نفسو .المادة (.)18
يّنظر:املصدر نفسو .المادة (.)11
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مدذداث خشيت الشأي والخعبير خالى مشاخل أهظمت الحنم اإلاخعاقبت على الذولت الليبيت
بين الدضشيع والىاقع في الفترة من (2011 – 1592م)

أ.د /الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم
ط.د  /إسماعيل أبىبنش أخمذ
اإلاحجىبي

الضؾخىعيً ."1خطح مً هظ هظه اإلااصة جٌغَـ وئغكاء وضبـ ضكت الشغغُت الضؾخىعٍت غلى الهغاعاث
ً
ً
ؾبُػُا ًّ
ًّ
حضا؛ ألن ًل ؾلؿت
والبُاهاث وألاوامغ ًاقت الطاصعة غً طلَ اإلاجلـ ،وَػض هظا الخطغف جطغقا
ً
حضًضة حؿعى لترؾُش خٌمها بالؿغم اإلاخاخت أمامها ًاقت ،بؿغع يؿب الخأًُض مً أيبر شغٍدت غضصًت
بمجخمػاتها ،وال يهم هىغُت اإلاؿخىٍاث الثهاقُت لخلَ الشغاةذ ،وتهضف مً زالُ هظا الخطغف ئلى حػؿُل
ْ ّ
ً
ً
ًّ
ؾُاؾُا لها ،وجكػُل ألاقٍاع التي جسضم مطالحها.
مىاقؿا
أن حشٍل
ألاقٍاع ًاقت التي ًمًٌ
قشاساث وقىاهين مان لها دوس في جدييذ وجدذًذ خشيت الشأي والخعبير.
ضضع في  12مً صٌؿمبر ؾىت 1969م نغاع غً مجلـ نُاصة الثىعة مخٍىن مً ماصجحن وزاص
.1
بخكىٍؼ الهظافي بالخىنُؼ غىه بطكخه ً
عةِؿا ،ونض هطذ اإلااصة ألاولى مىه غلىً" :كىع الهظافي عةِـ
اإلاجلـ للخىنُؼ هُابت غً اإلاجلـ غلى الهىاهحن وألاوامغ والهغاعاث والخضابحر اإلاخػلهت بازخطاضاث
اإلاجلـ."2
وبالىظغ الخدلُلي لىظ اإلااصة الؿابهت التي مىدذ الهظافي ؾلؿت مؿلهت بالخىنُؼ واجساط نغاعاث باؾم
اإلاجلـ وازخطاضاجه التي خضصها ؤلاغالن الضؾخىعي؛ قهي يثحرة ،منها غلى ؾبُل اإلاثاَُّ :
أن اإلاجلـ أغلى ؾلؿت
بالضولت وٍباشغ بمىحبها الدشغَؼ ووغؼ الؿُاؾت الػامت هُابت غً الشػب ،ومىدذ اإلااصة  18مً ؤلاغالن الضؾخىعي
ً
للمجلـ ْ
ًاقت التي ًغاها لحماًت الثىعة والىظامً ،3
وبىاء غلُه اهخهلذ الازخطاضاث بمىحب الهغاع
أن ًخسظ الخضابحر
ئلى شخظ الهظافي بىضكه ؾلؿت مؿلهت ال ًمًٌ الؿػً قيها أو مىانشتها ،مما ّ
نىع خغٍت الغأي والخػبحر غىض
أغػاء اإلاجلـ أهكؿهم وأقغاص الشػب ً
مػا.
 .2نغاع خماًت الثىعة الطاصع غً اإلاجلـ بخاعٍش  11مً صٌؿمبر ؾىت 1969م أجاح خغٍت الهمؼ غض اإلاػاعغت
الكٌغٍت وؾحرهاّ ،
وجٍىن الهغاع مً أعبؼ مىاصً ،ان أزؿغها غلى مؿخهبل خغٍت الغأي والخػبحر ما حاءث به اإلااصة الثاهُت
مً جدضًض ألاغماُ الػضاةُت يما ضىكها الهغاع وهي الهُام بضغاًت قٌغٍت غض الىظام ،وئزاعة أقٍاع ههضًت غض الىغؼ
الؿُاس ي والانخطاصي بالضولت ،والهُام بالخظاهغ أو ؤلاغغاب غً الػمل بهطض مػاعغت الىظام الؿُاس ي الهاةم،
ُ
وهطذ غلى غهىبت السجً قهـ ،ولم جدضص اإلاضص الؼمىُت لٍل تهمت ،بل أصزلتها غمً ناهىن الػهىباث الجىاتي
الهاةم في طلَ الىنذ.4
 .3الهاهىن عنم ( )71لؿىت 1972م بشأن ججغٍم الحؼبُت ،ونض ضضع هظا الهاهىن بمىحب ؤلاغالن
الضؾخىعي ،وناهىن الىظام ألاؾاس ي لالجداص الاشتراًي ،وناهىن الػهىباث ،وناهىن ؤلاحغاءاث الجىاةُتً ،
وبىاء غلى ما
1

يّنظر:املصدر نفسو .المادة (.)19

3

يّنظر:مصدر سبق ذكره .المادة (.)18

2

يّنظر:اجلمهورية العربية الليبية ،جملس قيادة الثورة ،قرار المجلس الصادر في  19من ديسمبر سنة 1595م ،واخلاص بتفويض القذايف للتوقيع نيابة عنو ،املادة (.)0

4

يّنظر:اجلمهورية العربية الليبية جملس قيادة الثورة ،قرار حماية الثورة ،الصادر بتاريخ  00من ديسمرب سنة 0969م ،املادة (.)9
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مدذداث خشيت الشأي والخعبير خالى مشاخل أهظمت الحنم اإلاخعاقبت على الذولت الليبيت
بين الدضشيع والىاقع في الفترة من (2011 – 1592م)

أ.د /الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم
ط.د  /إسماعيل أبىبنش أخمذ
اإلاحجىبي

َّ
جم غغغه مً عةِـ الىػعاء الظي ًان هى الهظافي هكؿه ،وغلى مىاقهت اإلاجلـ الظي هى عةِؿه اإلاسىُ بالخىنُؼ غىه،
حاء الهاهىن في ئخضي غشغة ماصة أخٌم بها غلى خغٍت الغأي والخػبحر لٍىنها مً ؾبُػت غمل ألاخؼاب الؿُاؾُت
مىبرا للخػبحر غً عؾباث الشػب ،ومً َز َّم اإلاشاعيت بالؿلؿت ،لهض خضص في اإلااصة ألاولى ّ
بىضكها ً
أن الاجداص الاشتراًي
هى الخىظُم الؿُاس ي الىخُض الظي ًماعؽ قُه اإلاىاؾً خغٍت الغأي والخػبحر في خضوص مباصب الثىعة وأهضاقها.1
وهطذ اإلااصة الثاهُت غلى َّ
أن الحؼبُت زُاهت للىؾً والشػب ،وٍهطض بالحؼب الؿُاس ي يما طيغجه اإلااصة أهه
ًل ججمؼ أو جىظُم أو حشٌُل بٍاقت ضىعه الخىظُمُت وغضص أغػاةه ،وٍهىم غلى قٌغ ًسالل مباصب زىعة الكاجذ في
ً
ً
غمال ًّ
ً
ؾغٍا أو ًّ
مٌخىبا أو ؾحر طلَ ،وؾىاء
وؾىاء أًان الكٌغ الظي ًهىم غلُه
غلىُا،
الؿاًت أو الىؾُلت ،ؾىاء أًان
أؾخػمل صغاجه ومإٍضوه وؾاةل ماصًت أو ؾحر ماصًت.2
وهطذ اإلاىاص الثالثت والغابػت والخامؿت غلى غهىباث ؤلاغضام لٍل مً صغا لخأؾِـ أو جمىٍل جىظُم
ؾُاس ي مسالل لكٌغ الهظافي ،أو أغض ً
مٍاها الحخماغاجه ،أو اهػم ئلُه ،وال قغم في شضة الػهىبت بحن الغةِـ
واإلاغؤوؽ ،وبالسجً إلاضة غشغ ؾىىاث لٍل مً غلم ولم ًبلـ حهاث الازخطاص.3
ًاهذ هظه اإلاىاص بمثابت الػغبت الهاضمت لٍل قٌغ ههضي ًمًٌ جضاوله في الؿغ أو الػلً ،مما ؾبب ً
يثحرا مً
اإلاشاًل ،منها جطكُت الحؿاباث بحن الخطىم ،باالقتراء غلى بػؼ الصخطُاث اإلاثهكت ،وؾحرهم مً نبل غػاف
الىكىؽ ،وؾالبي الغغا مً اللجان الثىعٍت الظعاع الهمػُت للهظافي.
 .4نغاع وػٍغ الخػلُم والتربُت عنم ( )136لؿىت 1973م بشأن حشٌُل لجان لخطكُت يخب اإلاٌخباث الغؾمُت
التي ال جخكو مؼ أهضاف الهظافي الكٌغٍت ومباصةه ،4ومً هظا الخطغف ًخطح َّ
أن الىظام ًان ٌؿعى لؿمـ اإلاضلىُ

الكٌغي الظي ًمًٌ ْ
وبىاء غلى طلَ ؾمـ خغٍت الغأي والخػبحر التي ّ
ً
أن ًبني جُاعاث مػاعغت لهً ،
ؾُاؾُا،
جإصي لىهضه
قٍاهذ البضاًت بالهغاعاث والبُاهاث والهىاهحن ختى أيملها بالخضزل في اإلاغاحؼ والٌخب الػلمُت اإلاضعؾُت لخىقه مً
أقٍاعها التي الجخكو مؼ ما ًطبى ئلُه مً ّ
جكغص بالؿلؿت.
 .5ناهىن اإلاؿبىغاث عنم  76لؿىت 1972م أيض في ماصجه ألاولى غلى خغٍت الصحاقت والؿباغت ،وخو ًل
شخظ في الخػبحر غً عأًه ،وئطاغت آلاعاء وألاقٍاع بمسخلل الىؾاةل ،ئال أهه اشترؽ أال ًخػاعع هظا مؼ نُم اإلاجخمؼ
ً
الػامت وأهضاف زىعة الهظافي ،قهظا ٌُ َػ ُّض ً
وضكا ً
غاما نابال للخأوٍل والجضُ بما جهػُه أقٍاع اإلاشغع وضاخب الؿلؿت
الػلُا ،وجىانؼ هظا الهاهىن مؼ هكؿه في اإلااصة ( )21والتي خظغ بمىحبها قغع الغنابت غلى اإلاؿبىغاث والصحل
ّ
اإلاشغع مؼ الىانؼ في الكهغة ألاولى مً اإلااصة الغابػت التي زىلذ للهؿاع الخاص
نبل وشغها ،يما حػاعغذ ؾُاؾت
ً
امخالى مإؾؿاث للؿباغت وئضضاع اإلاؿبىغاث ،ألامغ اإلادظىع ً
ناهىها للخػبحر غً
قػلُا بهطغه غلى الجهاث اإلاسىلت
1

يّنظر:اجلمهورية العربية الليبية جملس قيادة الثورة ،القانون رقم ( )91لسنة 1599م بشأن تجريم الحزبية ،الصادر بتاريخ  11من مايو سنة 0979م ،واملنشور باجلريدة الرمسية العدد الثاين ،السنة
العاشرة ،بتاريخ  1من يوليو سنة 0979م .املادة (.)0

2

يّنظر :املصدر نفسو .المادة (.)9

4

يّنظر :اجلمهورية العربية الليبية ،قرار وزير التعليم والتربية رقم ( )119لسنة 1591م ،بشأن تشكيل لجان لتصفية كتب المكتبات الرسمية ،صدر بتاريخ  01من مايو سنة 0971م ،املادة (.)0

3

يّنظر :املصدر نفسو .المادة ( )1و(.)1
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مدذداث خشيت الشأي والخعبير خالى مشاخل أهظمت الحنم اإلاخعاقبت على الذولت الليبيت
بين الدضشيع والىاقع في الفترة من (2011 – 1592م)

أ.د /الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم
ط.د  /إسماعيل أبىبنش أخمذ
اإلاحجىبي

آعاء مىدؿبيها ،وبىحىص ئصاعة اإلاؿبىغاث التي جكغع ً
نُىصا غلى ما ًيشغ بازػاغها ًل ما ؾُطضع للغنابت بما في طلَ
أغماُ اإلاإلكحن واإلابضغحن الظًً ال ٌؿمذ لهم بؿباغتها ئال بػض الحطىُ غلى مىاقهت مؿبهت ،وبػض طلَ ال ٌؿمذ
بخضاولها ئال بػض الحطىُ غلى مىاقهت الخضاوُ.1
ّ
ًخطح مما ؾبو ّ
ً
مدضصا اإلاجاالث اإلاؿمىح بها
أن هظام خٌم الهظافي سخغ نىاهِىه ونغاعجه ًاقت لحماًت هظامه،
ً
ومدضصا يظلَ ما ًهىله وَػبر غىه أي شخظ بما ًسضم أهضاف قٌغه قهـً ،
وبىاء غلُه
في خغٍت الغأي والخػبحر،
ً
وغؼ الهُ ــىص غل ــى الح ــو في خغٍــت الغأي والخػب ــحر ووغػها في ئؾاع غ ــُو وصنُ ــو ،مما ُّ
مسالكا للمػ ــاًحر ال ـتي هط ــذ
ٌػض
غليه ــا اإلا ــاصة ( )19الكهغة ( )3م ــً الػه ــض ال ــضولي للحه ــىم اإلاضهُ ــت والؿُاؾ ــُت.
اإلاطلب الثالث :خشيت الخعبير خالى مشخلت الخدىى الذًمقشاطي اإلاأمىى بعذ فبراًش سىت 2011م.
ً
ٌشحر ؾ ــجل لُبُ ــا في مج ــاُ خه ــىم ؤلاوؿان ئلى أهه ـخم حػؼٍ ــؼ الحماً ــت الهاهىهُ ــت له ــظه الحه ــىم باغخباعه ــا خهىن ــا
أن هخجاه ــل الخلكُ ــت الثىعٍت التي أوحضث ً
أؾاؾُت للمىاؾً ،وفي ه ــظا الؿ ــُام م ــً الط ــػب ْ
ً
صؾخىعٍا ًػمً
ئغالها
جغؾُش جلَ اإلاباصب التي مً شأنها ْ
أن حػني باإلؾاع الهاهىوي ألاؾاؽ لشٍل الحٌم في لُبُا ،ويُكُت غمان الحهىم
َ
ً
ؾاةضا في الؿابو ،وما
ألاؾاؾُت ،ومً ز َّم الشــغوع في ضــُاؾت الضؾــخىع الجضًــض ،ووػــني بــظلَ ئنهاء الىانؼ الظي ًان
احؿــم بــه مً نمؼ وعنابــت وجهُُض للحغٍاث الػامت بم ــا في طل ــَ خغٍ ــت الغأي ،وخغٍت الخػب ــحر ،ولهض غــبرث غضًــض مــً
مىظمــاث خهــىم ؤلاوؿان ومىظمــت هُــىمجراًــدـ وحــش ،ومىظمــت الػكــى الضولُــت ،والاجدــاص الــضولي لحهــىم ؤلاوؿان غــً
مساوقهــا في هظا الشأن.
الىضع الذسخىسي لحشيت الشأي والخعبير.
ئغالن الضؾخىع اإلاإنذ الطاصع في 2011م وبماصجه  14التي حاء قيها" :جػ ــمً الضول ــت خغٍ ــت الغأي وخغٍ ــت الخػب ــحر
الك ــغصي والجم ــاعي ،وخغٍ ــت البد ــث الػلم ــي وخغٍ ــت الاجطاُ ،وخغٍ ــت الط ــداقت وؤلاغالم والؿباغ ــت واليش ــغ ،وخغٍ ــت
ّ
ّ
الخجمؼ والخظاهغ والاغخطام الؿلمي ،وبما ال ًخػاعع مؼ الهاهىن ،2ولــظلَ ًخطح مً الىاخُت
الخىه ــل ،وخغٍ ــت
الضؾخىعٍت جــىقغ ؤلاض ــالخاث التي تهخم بمػالج ــت الهػ ــاًا اإلاش ــغوغت اإلاخػله ــت بده ــىم ؤلاوؿان ،وغل ــى ألاز ــظ في
مج ــاالث خغٍ ــت الغأي ،وخغٍت الخػب ــحر ،وخغٍ ــت وؾ ــاةل ؤلاغالم ،والحط ــىُ غل ـى اإلاػلىم ــاث ،وحش ــترؽ اإلا ــاصة ( )19الكهغة
( )3مً الػهض الضولي للحهىم الؿُاؾُت واإلاضهُت ْ
أن جٌ ــىن أي نُ ــىص مكغوغت غل ــى الح ــو في خغٍ ــت الغأي والخػب ــحر

1

يّنظر :اجلمهورية العربية الليبية،قانون المطبوعات رقم  99لسنة 1599م ،املادة ( )0و()90
يّنظر :اجمللس الوطين االنتقايل املؤقت ،اإلعالن الدستوري لسنة 9111م ،املادة (.)11

2
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مدذداث خشيت الشأي والخعبير خالى مشاخل أهظمت الحنم اإلاخعاقبت على الذولت الليبيت
بين الدضشيع والىاقع في الفترة من (2011 – 1592م)

أ.د /الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم
ط.د  /إسماعيل أبىبنش أخمذ
اإلاحجىبي

ً
ناهىها ،وهظا ما حاء في اإلااصة ( )14مً ؤلاغالن الضؾخىعي ،ئال ئه ــه ًجب غلى اإلاشغع اللُبي ْ
ً
أن ًػؼ
مىطىضا غليها
ً
جهُُم ــا وض ــُاؾت ًاملت بالضن ــت الٍاقُ ــت للهىاهحن لخمٌ ــحن ألاقغاص واإلاإؾؿاث م ــً جىظ ــُم ؾ ــلىيهم بمىحـ ـبه.
واقع خشيت الشأي والخعبير بعذ فبراًش سىت 2011م.
ً
ًّ
صؾخىعٍا بمماعؾت أوحه خغٍت الغأي والخػبحر إلاٍىهاث اإلاجخمؼ اللُبي ًاقت بما ًغسخ جضاوُ
بالغؾم مً الؿماح
ألاقٍاع والخػبحر غنها بالىؾاةل الؿلمُت مؼ اإلاداقظت غلى اإلاطالح الىؾىُت ئال أن ً
بػػا مً اإلاٍىهاث اؾخؿلذ هظه
ُ
الحغٍت في اإلاؿالبت بمؿالب ًاهذ ً
ؾببا في جأحُج الطغاغاث الؿُاؾُت والهبلُت اؾخؿلذ قيها وؾاةل ؤلاغالم بأهىاغها
ًاقت ،ولم حؿخؿؼ الؿلؿاث الخطضي لها بؿبب غػل ألاصاء واهدشاع الؿالح وجغصي ألاوغاع ألامىُت ،ومن هزه
الحاًلث ما ًلي:
.1

مؿالبت الخٌخل الكُضعالي بػىصة الهٍُلُت ؤلاصاعٍت والؿُاؾُت التي أؾؿذ غليها الضولت اللُبُت بػض

الاؾخهالُ ،واإلاؿالبت بػىصة شغغُت صؾخىع ؾىت 1951م ،مما قخذ الباب أمام اإلاجاصالث الؿُاؾُت والهبلُت التي ًان
لها صوع يبحر في ئزاعة الكتن بحن أبىاء الشػب الىاخض ،مما غغنل غملُت ضُاؾت صؾخىع حضًض ئلى جاعٍسه.
اؾخؿلذ ألاخؼاب الؿُاؾُت هظه الحغٍت مما ّأصي ئلى اهدغاقها ّ
غما جأؾؿذ مً أحله.
.2
.3

اؾخؿالُ وؾاةل الخىاضل الاحخماعي في جأحُج الطغاغاث أيثر منها في ؤلاضالح وجىخُض الطكىف.
ّ
ّأصي غضم الاؾخهغاع الىؾني ئلى ضغاع مؿلح ،ئغاقت ئلى ونىع اهتهاًاث لحهىم ؤلاوؿان ،والحغٍاث الػامت.

.5

قشلذ الؿلؿاث اللُبُت في خماًت خغٍت الغأي الخػبحر.

.4

الخاجمت وأهم الىخائج.
في زخام هظا البدث وؿخيخج أن خغٍت الغأي والخػبحر خو ال ًمًٌ الخىاػُ غىه ،ولهض أضبذ في اػصًاص بحن
الشػىب في ظل ًاقت ألاهظمت الضًمهغاؾُت وؾحر الضًمهغاؾُت ،ولظلَ قان خغٍت الغأي والخػبحر مً الحهىم ألاؾاؾُت
التي هطذ غليها الهىاهحن الضولُت والدشغَػاث الىؾىُت في الضوُ.
ومً زالُ مىانشدىا والىنىف غلى ألاؾاؽ الكلؿكي لحغٍت الغأي والخػبحر ،والػماهاث واإلادضصاث التي
وعصث في الدشغَػاث صازل ئؾاع زالزت أهظمت خٌم مخػانبت غلى الضولت اللُبُت ،وبُان مضي جؿبُهها غلى أعع
الىانؼ؛ جىضل الباخث ئلى غضص مً الىخاةج ؾغح بمىحبها جىضُاث ًأمل أن ججض ؾغٍهها لضي الؿلؿاث اللُبُت
لخصحُذ اإلاؿاع اإلاأمىُ هدى جدىُ صًمهغاؾي ًدترم خغٍت الغأي والخػبحر.
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مدذداث خشيت الشأي والخعبير خالى مشاخل أهظمت الحنم اإلاخعاقبت على الذولت الليبيت
بين الدضشيع والىاقع في الفترة من (2011 – 1592م)

ا
أوًل :الىخائج:
.1
.2

أ.د /الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم
ط.د  /إسماعيل أبىبنش أخمذ
اإلاحجىبي

ّ
جمخؼ اإلاىاؾً اللُبي بىىع مً خغٍت الغأي والخػبحر زالُ قترة الىظام اإلالٍي.
خغٍت الغأي والخجمؼ وخغٍت جٍىًٍ الجمػُاث ممىىغت ً
جماما غً اإلاجخمؼ اللُبي ،مؼ ؾُاب

ًامل إلاكهىم اإلاجخمؼ اإلاضوي بمىحب الهاهىن عنم ( )71الظي ًدظغ أي وشاؽ قغصي أو حماعي مػاعع
ألًضًىلىحُت هظام خٌم الهظافي.
ّ
ًخمخؼ اإلاىاؾً بدغٍت الغأي والخػبحر زالُ الكترة الحالُت وبػض اهخكاغت قبراًغ ؾىت 2011م،
.3
ولًٌ هىالَ مدضصاث منها :ؾُؿغة الدشٌُالث اإلاؿلحت غلى مجغٍاث ألاخضار وغمل مإؾؿاث الضولت ،مما
ّ
ً
ً
مباشغا لحغٍت الغأي والخػبحر.
تهضًضا
شٍل
ثاهيا :الخىصياث:
ً
اؾدىاصا إلاا ؾغح مً هخاةج ًهضم الباخث الخىضُاث آلاجُت.
ؤلاؾغاع في ضُاؾت صؾخىع صاةم للبالص ،ومً زالُ هطىضه الضؾخىعٍت ُجػمً الحهىم
.1
ً
اإلاضهُت والؿُاؾُت ًاملت لٍاقت اإلاىاؾىحن.
ً
ئلؿاء الهىاهحن الؿابهت ًاقت ،والتي جدض مً خغٍت الغأي والخػبحر.
.2
.3

وغؼ غماهاث وهطىص ناهىهُت لحماًت الخدىُ الضًمهغاؾي الظي جدهو بػض قبراًغ ؾىت

2011م.
قائمت اإلاشاجع واإلاصادس
باللغت العشبيت.
النخب.
--1ئبغاهُم ئغمِش .الخاسيخ السياس ي ومسخقبل اإلاجخمع اإلاذوي في ليبيا ،الؿبػت ألاولى ،لُبُا ،بغهُو للؿباغت
والترحمت واليشغ2008 ،م.
ّ -2
مدمض ًىؾل اإلاهغٍل .ليبيا ِم َن الضشعيت الذسخىسيت إلى الضشعيت الثىسيت ،الؿبػت الثاهُت ،بغٍؿاهُا،
مغيؼ الضعاؾاث اللُبُت أيؿكىعص2014،م.
القىاهين ،والقشاساث.
 -1الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة ،نغاع عنم  289بخاعٍش  21مً هىقمبر ؾىت 1949م ،الخاص بمىذ اؾخهالُ لُبُا.
-2اإلاملٌت اللُبُت ،صؾخىع الاؾخهالُ ؾىت 1951مّ ،
اإلاػضُ ؾىت 1964م.
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مدذداث خشيت الشأي والخعبير خالى مشاخل أهظمت الحنم اإلاخعاقبت على الذولت الليبيت
بين الدضشيع والىاقع في الفترة من (2011 – 1592م)

أ.د /الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم
ط.د  /إسماعيل أبىبنش أخمذ
اإلاحجىبي

ّ
اإلاجلض ّ
ألاوُ 1969م.
-3الجمهىعٍت الػغبُت اللُبُت ،السجل الهىمي،
-4الجمهىعٍت الػغبُت اللُبُت ،مجلـ نُاصة الثىعة ،ؤلاغالن الضؾخىعي الطاصع بخاعٍش  12مً صٌؿمبر ؾىت 1969م.
واإلايشىع بالجغٍضة الغؾمُت بخاعٍش  15مً صٌؿمبر ؾىت 1969م.
 -5الجمهىعٍت الػغبُت اللُبُت ،مجلـ نُاصة الثىعة ،نغاع اإلاجلـ ،ضضع في جاعٍش  12مً صٌؿمبر ؾىت 1969م،
والخاص بخكىٍؼ الهظافي بالخىنُؼ غىه.
-6الجمهىعٍت الػغبُت اللُبُت ،مجلـ نُاصة الثىعة ،نغاع خماًت الثىعة ،الطاصع بخاعٍش  11مً صٌؿمبر ؾىت 1969م.
 -7الجمهىعٍت الػغبُت اللُبُت ،مجلـ نُاصة الثىعة ،الهاهىن عنم ( )45بشأن جىكُظ جىضُاث اإلاإجمغ ألاوُ لالجداص
الاشتراًي ،لؿىت 1972م ،وشغ بالجغٍضة الغؾمُت ،الػضص  ،23الؿىت الػاشغة.
 -8الجمهىعٍت الػغبُت اللُبُت ،نغاع وػٍغ الخػلُم والتربُت عنم ( )136لؿىت 1973م بشأن حشٌُل لجان لخطكُت يخب
اإلاٌخباث الغؾمُت ،ضضع بخاعٍش  13مً ماًى ؾىت 1973م.
-9الجمهىعٍت الػغبُت اللُبُت ،ناهىن اإلاؿبىغاث عنم  76لؿىت 1972م.
-10اإلاجلـ الىؾني الاهخهالي اإلاإنذ ،ؤلاغالن الضؾخىعي لؿىت 2011م.

الذساساث الجامعيت ،واإلاقاًلث باإلاجالث العلميت.
-1أوؿام هاجي الػالغحن( ،خشيت الشأي والخعبير في اإلاىاثيق الذوليت والدضشيع ألاسدوي دساست مقاسهت) ،عؾالت
ماحؿخحر .حامػت الشغم ألاوؾـً ،لُت الهاهىن الػام .ألاعصن 2019م.
-2ؾػض غلي( ،خشيت الشأي والخعبير ،الضماهاث واإلاسؤولياث) مجلت الباخث ؤلاغالمي الػضص ( )8ماعؽ 2010م.
مػاوٍت أخمض ؾػُض( ،خشيت الشأي والخعبير في الدضشيع ؤلاسالمي) .مجلت الشغَػت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت .الػضص ()13
قبراًغ 2009م.
الصحف والجشائذ.
-1اإلاملٌت اللُبُت .الجغٍضة الغؾمُت .الػضص  .16بخاعٍش  28مً أبغٍل ؾىت 1968م ،والظي اشخمل غلى ئغالهاث بشأن
ًّ
ًّ
وعٍاغُا.
زهاقُا
هاص ًًا
مىذ الترزُظ لػضص حؿػحن ِ
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 الفاجذ عبذ هللا عبذ السالم/د.أ
 إسماعيل أبىبنش أخمذ/ د.ط
اإلاحجىبي

مدذداث خشيت الشأي والخعبير خالى مشاخل أهظمت الحنم اإلاخعاقبت على الذولت الليبيت
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.اإلاشاجع باللغت ؤلاهجليزًت
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America (Oxford University Press 1986).
2-Schauer. F. Free Speech: A PhilosophicalEnquiry (Cambridge University Press
1982).
3-Milo. Dario. Defamation and freedom of speech (Oxford University Press 2008).
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book Exchange 2004).
5-John Stuart Mill 1806-1873.On/ John Stuart Mill (London: Longman Green &
Co.1913.
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 بشلين اإلااهيا.  اإلاشلض الذًمقشاطي العشبي-  عذد خاص- 2020 حضشين الثاوي/هىفمبر، - 4  مج،29 العذد. مجلت العلىم السياسيت و القاهىن

-  دزاشت ملازهت- مدى جطابم كاهون العلوباث الجزائسي مع الاجفاكُت الدولُت طد الخعرًب كظمان أولي ملحاكمت عادلت

،جيرس مساد/د

مدى جطابم كاهون العلوباث الجزائسي مع الاجفاكُت الدولُت طد الخعرًب
-  دزاشت ملازهت- كظمان أولي ملحاكمت عادلت
The exten to which the Algerian penal code is compatible with International
Convention againt torture ,as primary guarantee for a fair treal
-A comparative study –

 الجزائس، جامعت الجُاللي لُابض شُدي بلعباس-أ-  أشخاذ محاطس،جيرس مساد/د
: امللخص

هةو عةضل الء ةوى ئلةى ال حةظًب خؿةب ا ةغ

في هضا البدث صعؾًا أهه عًصغ ًجب اخترامه للوصوٌ ئلى مداهنة عاصلةة أأ

ال ؼاةغي الاتـاكُة الض لُة ًاهظةة ال حةظًب أ توصةلًا ئلةى ى ُجةة مـاصهةا أو ال ؼاةةغ عػةه أصاةا لةه تصةاصق عقةى هةض الاتـاكُةة ئ
ال حةظًبأبنوحب اللةاىوو

 بسصةو1975  أأ أو طلً له ًنًع أو ًيوو ت غَحها الضازقي مناش ي لإلعالو الحةاليي لحةال1989 ؾًة

12/ 20  ا ةةإعر ف ةةي23/ 06  بالل ةةاىوو263  الت ةةي أص ةةبد ا ةةاص03  مى ةةغع الـل ةةغ110  ف ةةي ماصت ةةه1982/ 02/ 13  ا ةةإعر ف ةةي82/ 04
ٍ أ أو هةةضؾ الوصةةوٌ ئلةةى مؿة وا ا داهنةةا الحاصلةةة فةةي الةةض ٌ ا لضمةةة ًنىةةٍ تدلُلةةه ئ فةةي ئػةةاع صًنلغاػة وةةاؾ ًظةةن2006/
. ىجاح أي م غ كاىوي أ ؾُاس ي
. أخلوق الضؿا

 ال حظًب أال غَع الوػني أالاتـاكُة الض لُة أخغٍة ألاشخا: الكلماث املفخاحُت

Absract :
In this research we studied the most important element that must be respected to have a fair
trial, namely not to have recourse to torture according to the Algerian legislator and the
international convention against torture, and we had a conclusion that Algeria, although its
ratification of this convention did not take place until 1989, but its internal legislation has been
updated with the universal declaration of 1975 on torture, by the Law 04/82 of 02/1982 amending
and Supplementing L, ordinance n 66/156 of June 08, 1966 on the penal code (article 110 bis alenia
3 replaces by article 263 of law 06/23 of 02/20/2006). But the goal of reaching the level of fair trials
in developed countries can only be achieved within a sufficient democratic framework which
guarantees the success of any legal or political project
Keywords :the penal code , ratification , torture , Freedom of persons , rights of defense
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 بسلين املاهُا.  املسكز الدًملساطي العسبي-  عدد خاص- 5050 حشسًٍ الثاوي/هوفمبر، - 4  مج،52 العدد. مجلت العلوم الصُاشُت و اللاهون

مدى جطابم كاهون العلوباث الجزائسي مع الاجفاكُت الدولُت طد الخعرًب كظمان أولي ملحاكمت عادلت  -دزاشت ملازهت -

د/جيرس مساد،

ملدمت
تحنل ول الض ٌ عقى أو تيوو ؾُاؾاتاا ال غَحُة م ناشُة كضع إلامياو مع ما ته ئكغاع في ا ج نع الض لي
مٍ طبؽ ليل ما ًٌبغي عقى الض لة أو تلتزل باا تجا مواػًياا ’في ول ما ً حلم بدلوكهه ’طلً ألو الض لة له تحض
بنًأا عٍ الٌ اغ ا ى ف الظي تلول به ا ًظنا الحيومُة الؼحر خيومُة للوكوؾ عًض أي ؿغاغ كاىوي أ ىلص
ت غَعي ؿظال عٍ الظؼؽ الظي تناعؾه الض ٌ الىبرا لـغض عؤٍتاا بسصو

كظاًا محًُة .

ئو كُنة التزال أي ص لة اتجا مواػًياا تؼصاص أهنُ ه ا ًغتبؽ ألامغ بال صغؾ في خغٍة ألاشخا

بالحبـ

الاع لاٌ مع ما كض ًصحب صلً الحبـ أ الاع لاٌ مٍ طؼؽ أ تغهُب أ تحظًب .
للض حاى إلاعالو الحاليي مٍ مًبر ألامه ا دض في 1975 -12-09طض ال حظًب ووؾُلة ؾ سال
اعتراؿا ا

به ؿُهأ هو إلاعالو الظي تظنً ه الاتـاكُة الض لُة في 11984 -12-10أ ؿهل تظنً ىصو

كاىوو

الحلوبا ال ؼاةغي ول ما حاى به هضا إلاعالوأ أل ػال هًان ىلاةص ًجب تضاعهها ؟
هظا ما ؾًدا ٌ إلاحابة علُه في هظ الوعكة البدثُة ’ عبر ال ؼغق ألهنُة الحض مٍ ال حظًب في تىغَـ
خلوق الضؿا ’ موكف كاىوو الحلوبا ال ؼاةغي مٍ أؾلوب ال حظًب ’ ملاعىة بنا هو موحوص في الًصو

اللاىوىُة

لض ٌ أزغا أهتر تلضما .

أوال :أهمُـت الحـد مً الخعـرًب في جكـسَض حلـوق الدفـاع:
ئو ال ةغعُة ال ةؼاةُةة مةإصاهةا اخ ةغال اللةواعةض اللةاىوىُةة ا ةوحةوص في كةاىوو إلاحةغاىا ال ةؼاةُةة لىةل بةلضأ
ػةا ةا أصاةا ت ىةل ألاعطُةة التي بةض أو ًنة ةغ عبرها هةل مةٍ لةه عةالكة با هةض ال ةؼات مٍ كةغٍةب أ مٍ بحُةضأ ؿىنةا
ًسظةع ا

بةه في اعتىةابةه ل ًدة أ حً ةةاًةة أ مسةالـةةأ ؾ جةةواب م ةغ تد ةغل ؿُةه خلةوكةهأ ًسظةع الصخةةص

ا ظةةغع مٍ هةظا الـحل إلاحةغام ئلى كةواعةض تظنٍ خلةوكةه هةو لازةةغأ ًسظةع طةابةؽ ال ةةغػة اللظةةاةُةة ئلى
إلاح ةغاىا ال ة تبُةٍ له ػةغٍلةة عنةله في عةضل ئهاىةة ا

بةه ؿُةه أ توبُسةةه أ طةغبةه أ ش ة نةهأ هنةا ًسظةع هُةةل

ال نهةةوعٍةة لحظةة اتصةالةه بنةلةف اللظةُةة إلح ةغاىا تبُةةٍ لةةه هةةو لازةةغ ػةةغٍلةةة عن ةلةهأ زةةالٌ هةل طلةً ًجةةب عقى
هةةإ ى تةظهُةغ ا ة بةو بأخةلُ ةه في تحةُُةةٍ مةدةةال للضؿةةا عًةه ئمى ةةاىُةة عةةضل إلاص ى ًاي تصةةغٍذ لؼةةاًة خظةةوع أ في
هةةظا تحةةؼٍؼ لةدةم الضؿةةا مٍ الًةاخةُةة ال يلُةةة.

 -1إعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية املعتمد مبوجب قرار اجلمعية
العامة ةةة لملمة ةةق املت ة ةةدة رقة ةةق  46/39املة ة ر  1984/12/19ودخل ة ة لي ة ة الن ة ةةا  26جة ةوان  ،1987منشة ةةور عة ةةض موقة ةةع م وضة ةةية األمة ةةق
املت ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدة ، https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/DeclarationTorture.aspx :مت
االطالع عليو بتاريخ  2020/09/05على الساعة .10:37
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مدى جطابم كاهون العلوباث الجزائسي مع الاجفاكُت الدولُت طد الخعرًب كظمان أولي ملحاكمت عادلت  -دزاشت ملازهت -

أمةا مٍ الًةةاخةُةة ا وطةةوعةُة ؿُجةب عقى طةابةؽ ال ةغػةة اللظةاةُةة هةل عةوو مىةلف بظبةؽ ا

د/جيرس مساد،
بةةه ؿُةه

أ اك ُاص ئلى ملغ الاؾ جوابأ أو ًب حض عٍ أي توبُش أ ؾب أ ش ه أ حظب مٍ ال ؿه عةةضل تسةةوٍـةةه أ تاةةضًةةض
أ بةاللةةاى الالةنةةة علُةةه في هةوىةةه مؿةةاهةةه في إلاهثاع مٍ عةةضص اللظاًا ػُةغ طلً مةٍ الحب ةةاعا ال ة تد ةةؽ مٍ
محًةةوٍةةاتةه تلؼةةع ألامةةل أمةةامةةه في ا لةضؿةةا عٍ ىةـةؿةةهأ ؾُنةةا ئطا هةةاو ألامةةغ ً ةحةةلم ب ةسةةص ٌ بةةه ؿُ ةه أل ٌ مةةغ أ
هنةةا ًجب تنىةةًُةةه مةٍ الات ةصةةاٌ بةحةةاةل ةةه بةةأًةةة ؾُ ةلةةة 1طلةً خة ةى ً ؿنى لةهظ الةحةةاةلةة عةةقى ألاكةةل الاتةصةةاٌ بندةةامُ ةهةا
الةةظي اعة ةةاص تىةلُةةـه ؿة مةس لةةف كةظةاًةاهةاأ ؿةاو لةه ًىةٍ لةهةا مدةةام ة مةحة ةاص ؿ حُةةٍ لةةه مةدةةام زةصُةصةا لةهةةظ
اللةظُةةةأ ؿ ة هةةظا ه ةلةةه طنةةاو لةد ةلةةوق الةضؿةا أ مةٍ مؼبة أي تةجةةا ػ ًةغتىةبةةه ا ة ةةغؾ عقى اؾ ةجةةواب ا
ئو أهةنُةةة الةدةةض مٍ ال ةةحظًةةب في تةىةةغَـ خةلةةوق الضؿةةا تةبةةغػ مةٍ زةةالٌ خةةغ
تحةةؼٍةةؼ طنةةاىةةا

ا

بةةه ؿُةةه.

ا ة ةةغ ال ةؼاةغي ع ةلةةى

بةةه ؿُةةه ؾُنةةا باللةةاىوو عكةةه  08/01ا ةةإعر ؿة  2001/06/26ا ةحةةضٌ

ا ةةنه للةةاىةةوو

الحلةةوبةةا أ ؿةهةةو ؿة عأًةًةةا اللةةاىةةوو الةةظي شةىةةل كةـةةؼ ىوعُةةة ؿ ة تحةةؼٍةةؼ ال ةةغعُةةة ال ةؼاةُةةة تةن ةاشُ ةةا مع ص لةةة الحةةم
الةلةةاىوو هةةل طلةً تؼابلا مةع الةضؾ ة ةةوع ال ةؼاةةةغي.
عػبة ؿة الةوصةةوٌ ئلى عةةضالةةة خلُلُة لةٍ ً ةه الةوصةةوٌ ئلياةةا ئ ب ةحةةؼٍةةؼ ص ع الةةضؿةةا هةةو الة حؼٍؼ الةظي ل ةٍ
ً ةةه ص و الً ةظةةغ في الخةةغ كةةا

التي ًنة ةىةةٍ أو تح ةةغطةةه مٍ ًةةول اكة ة ةغاؾ ال ةس ةةص للـ ةحةل ا جةةغل ئلةى ػةةاًةةة

مةدةةاهن ة ة ه الًةؼةم بالةدةىةه ا ًةاؾ ةةب.
لةه ًى ة ةف ا ة ةةغ ال ةؼاةةغي بال ةؼال ط ةبةاغ ال ةةغػةةة الل ةظةةاةُةةة باخة ةغال مةةواع ةُ ة ةةض ئح ةغاىا ال ةـ ِةةش
الةلب ةةعأ بةةل أحبةةغهةةه بًة ةةص ا ةةاص  /51مىةةغع  /1الـلةةغ  2م ةةٍ ك ةةاىةوو إلاح ةغاىا ال ةؼاةُةةة 2عةةقى طة ةةغ ع ئح ةغاى
ؿ ةدةةص ػب ة ص و أو ًةىةوو طلة ةةً م ةةوكـةةا عةقى ػةلةةب ا حًة باألمةةغأ زةصةةوصةةا ئطا هةةاو هةةظا ا ةةوكةةوؾ لةه ًةإؾ ةةـ
مد امُاأ لِةةـ لةةه ع ةلةةه بةةوحةةوص هةةظا الحةةمأ ؿ ة هةةظا الصةةضص ىلة ةةغح أو تحغض عةةقى ا ةةوكةةوؾ كةةاةنةةة تظةه عةةضصا
ًةلةةل عةٍ  10أػةبةةاى ؿُةس ةةاع ا وكوؾ مٍ بًِةهةه مٍ ًةل ة ةةول بالـةدةةص الؼ ةبة أ تةـةةاصًةةا ألي تةةواػةةإ بُةةٍ طةةابةؽ ال ةةغػةةة
اللظةةاةُةةة الؼبُةةب الةةظي ًةةء ةةأ ئلُةةه هة ةةظا ألازةُةةغ ص و اؾ ةةاع ا ةةوكةةوؾ.
أمةةا مةةٍ ىةةاخُةةة ا ةدةةاؿظ ةةة عقى ه ةغامةةة ا ةةوك ةةوؾأ ؿاو ا ةةاص  /52الـلةةغ  5مةٍ كةةاىوو إلاح ةغاىا ال ةؼاةُ ةةة
تةـةةغض طة ةةغ ع أو ًةىةةوو ا ةىةةاو الةن ةح ةةض لالؾ ةجةةواب ة ة ةل ةةا بى ةغامةةة إلايؿاوأ الةةواكةةع لِةةـ في هةةل ألاخةواٌ مةةالةنةةا
ل ةهةةظ الى ةغامةةةأ ل ةىةةٍ ًجة ةةب ت نُ ةةٍ هةةظا الًةةص اللةةاىوى ة مةثةةل هةةل الًصةةو

ألازةةغا الظةةامةًةةة لةدلةةوق ا ةةوكةةوؾأ

ألصا ةةا ؾ صةةل ًةةومةةا مةةا ئلى ال ؼبُةةم ألامةثةةل ػةبل ةةا لةض لة الةدةةم اللةةاىووأ زةصةةوصةا أو هظا الًص الةلةةاىوىة "ا ةةاص
 "52ؿ ة الـلةةغ ا ةةوالُةةة ٌةحةؼةةى الةدةةم لةوهةُةةل ال نهةةوعٍة ؿ ة ػٍةةاع هةةظ ألامةةاهةةٍ في أي ك ة .

 -1املادة  51مكرر  1املدرجة بالقانون رقق  08/01امل ر

 26جوان  2001املعدل و املتمق لقانون اإلجراءات اجل ائية اجل ائري.

 -2القةةانون رقةةق  08/01امل ة ر فةةي  2001/06/26امل ةعةدل و املتةمق لقةةانون اإلج ةراءات اجل ة ائيةةة.
مجلت العلوم الصُاشُت و اللاهون  .العدد ،52مج ، - 4هوفمبر/حشسًٍ الثاوي  - 5050عدد خاص  -املسكز الدًملساطي العسبي  .بسلين املاهُا

180

مدى جطابم كاهون العلوباث الجزائسي مع الاجفاكُت الدولُت طد الخعرًب كظمان أولي ملحاكمت عادلت  -دزاشت ملازهت -

د/جيرس مساد،

زاهُا :مــوكـف كــاهون العـلــوبــاث الج ـزائــسي مً أشــلوب الخ ـعـرًــب:
للةةض ىةةص ا ةةغ ال ةؼاةةةغي في كةةاىوو الحةلةةوبا لةد ةظةةة ئصةةضاع بنحةةاكبةةة ا ةوظةف الةةظي ًةةأمةةغ بةحةةنل تةدىن ة
أ مةةاؽ ؾةةواى بالةدةةغٍ ةة الصخصُةةة للـةةغص أ بالحةلةوق الوػًُةة ةواػةٍ أ أهةثةغأ طلةً هًةص عةةال ص و تةدةضًةض ىةوعةُةة
ا ؿةةاؽ1أ ػةُةةغ أىةةه تنةةاشُةةا مةةع إلاعةةالو الحةةا ة الصةةاصع عةٍ ألامةةه ا دةةض ؿة  1975/12/09الخةةا
ال حةةظًةةب ا ن ةةاعؽ عةقى ألاشةسةةا

بةنةةوطو

ا ةوكوؿُةةٍأ خةةا ٌ ا ة غ ال ةؼاةةةغي مؿاًةةغ طلةةً بًةةص ا ةاص  110مىةةغع/الـلةةغ

ألازةُةةغ ال ة تًةةص عةةقى ".....كــل مــوظــف أو مصخ ـخــدم ًمــازس أو ًــأمــس بممــازشــت الخعــرًــب للح ـصــول على إكــسازاث،
ٌـعــاكــب بالحـبــض مً شخــت أشهــس ( 00أشهـس) إلــى زــالزــت شىــواث ( 00شىــواث)".

2

ؿنةةٍ زةةالٌ هةةظا الًةةص ىةجةةض أو ا ة ةةغ ال ةؼاةةةغي ؾةاًةةغ إلاعةةالو الحةةا ة طةةض ال حةةظًةةب كةبةةل خ ةةى ا ص ةاصكةةة
عةةقى الاتةـاكةُةةة ال ة تظنةًة ةه3ؿةةال شةةً أو هةةظا ا ةةوكةةف ئو هةةاو مةةغسخةةا في ال ةةاىةب الًظةةغي أه ةثةةغ مًةةه في ال ةةاىةةب
الحنةةقي ؿاو طلً ًةضعةةه ا دةةا
منا ةةا أ أو ً حةةغض ظةةاًلةةا

ال ةةاص ؿة خةنةةاًةة ا

بةةه ؿةُةةه طةةض هةةل مةةا مةةٍ شةةأىةةه أو ًنةةـ هةغام ةه أ ًةدةؽ

اه ةغاهةةا مةةاصًةةة محةًةةوٍةةة تةضؿح ةةه لل ةص ةةغؾ بؼةغٍلةة

ت ةسةةضل مصءح ة ةه تح ةلةةض

مهنةةة الةةضؿةةا ؿُنةةا بحةةض.
ئو عنةلُةةة ال حةةظًةب ال ة كةةض ً حةةغض لها ا ةةوكةةوؾ ئىنةةا تىةةوو ؿة ال دةلُةةم الاب ضات ا نثةةل ؿ ة
الاؾ ج ةواب ؿ ة هةةظا الصةةضص ًنىةةٍ الحةضًةةث عةةٍ إلاه ةغا الةةظي ًن ةىةةٍ أو ً حةةغض لها ا وكوؾ ؿُىةةوو عةةغطةةة
إلػةةالةةة مةةض الاؾ ةجةةواب أ الحةبةةـ الاخ ُ ةةاػ ة أ الاعة ة ةةضاى عةةقى ال ؿةةهأ ص و أو ًلة ةةصغ إلابضاى عةةقى الةًةةو ا ةةاصي
ؿ ةلةةؽ أ ؿ ةلةةض ًىةةوو هةةظا إلاًظاى أ إلاه ةغا محةًةةوٍةةا 4هةةتا ةةضًةةض ا

ب ةةه ؿُةةه بةلصةةض ال ةةأثُةةغ عةقى ئعاصت ةةه أ تس ة ةةوٍـةةه م ةةٍ

أىه في مصةءح ةه طهةةغ الحلُلةةة مةواحهةة عؿظةه لةظلً بال ةةوبُةةشأ أ أو ًةء ةأ ا ةىةةلف با ؾ ج ةواب ئلةى عةةض ا

بةةه

ؿُةةه ب دؿُةةٍ ظةةغ ؿةةه ئطا اع ةةغؾ بجةةغٍن ةةه أ زةةضاعةةه بالةؼةةغق الاخ ُالُة ألاؾةئةلةة الخةةاصعةةة إلاًدةةاةُةةة.5

 -1نص املادة  107من قانون العقوبات اجل ائري الصادر عام  1966علةى "يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس

للسع ر سن اس واا ل ا

أمن بعمل تحكمي أو ماس اواء بالحنية ال خصية للفند أو بالحقوق الوط ية لمواطن أو أكثن".
 -2متّ إدخال نص املادة  110مكرر مبوجب القانون رقق  82امل ر

.1982/02/13

 -3ليةةمل ت اصةةادز اجل ائةةر علةةى اا اقيةةة  1984/12/10املتضةةمنة اإلعةةالن العةةاملي ضةةد التعةةذيب ،إال

 1989و رغةةق لةةت الت مة ب لكامةةو

سنوات فبل لت (القانون  1982/02/13املعدل و املتمق لقانون العقوبات)
 -4درياد مليكة :،ضمةةانات املتهةةق أثنةةاء الت قةةيق االبتةةدائةةي

ظةةل قةةانون اإلج ةراءات اجل ة ائيةةة اجل ة ائةةري .طبعة  2003ص .182

 -5د /عبةةد ايمية ةةد الش ة ةوارال ،البا ةةالن اجلنةةائي ،ن ة ةرية البا ةةالن ،با ةةالن الت قيةةق ،با ةةالن ا ةا م ةةة ،با ةةالن ايك ةةق ،االسةةكندرية ،منشة ة ة املعة ةارف،
 ،1990ص .247
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مدى جطابم كاهون العلوباث الجزائسي مع الاجفاكُت الدولُت طد الخعرًب كظمان أولي ملحاكمت عادلت  -دزاشت ملازهت -

ؿُ ظةةذ أو ىةص ا ةةاص  110مىةةغع مةٍ كةةاىوو الحةلةةوب ة ةةا ال ةؼاةةةغي تةةضزةةل طنًةةه هةةل هةةظ الحةةا

د/جيرس مساد،
ال ة

تةةإصي ئلى الحصةةوٌ عقى ئك ةغاعا مةةٍ ا

بةةه ؿُةةه أ هنةةا ىٌةؿةى أىةةه ؿ ة ئػةةاع هةةظا الًةةص صاةنةةا "ا ةةاص  110مىةةغع"

ًىةةوو للن بةةه ؿُةةه الحةةم ؿ ة الصن ة

عةةضل ئبةةضاى أكةةوالةةه أ مةةع عةةضل تةةأ ٍةةل صةن ه بةةوحةةه ًظةةغ بنصءح ةةهأ هنةا

ًنىةةٍ ئعػامه عقى ىـ ة التانةةة ا وحةهةةة ئلُةه ؿةهةةو ػُةةغ م ةلةةؼل بال ةةضؿةا عةةٍ ىـؿةةه ًلةةع عبى إلاثبةةا عةقى مةةٍ حةةه
الاتةهةال.
لةةه ًل صةةغ مةةوكةةف ا ةةغ ال ةؼاةةةغي عةقى ئخاػة الصخ ةةص ا ة بةةه ؿُ ةةه الخ ةةاطةع لالؾ جةواب بالحناًة
ؿلةةؽأ بةةل تحةةضا ئلى الحةةضًةةث عةةٍ ألاشخةةا

الةةظًٍ ًنىناةةه خنةةل ا

بةةه ؿُةةه عقى إلاص ى بأكةواٌ ئك ةغاعا هةةاطبةةة

باؾ حنةةاٌ الحؼةةاًةةا أ الهةةضاًةةا أ الظؼةةؽ أ التاةةضًةةض أ ال حةةضيأ بدُةةث ىةةص في ا ةةاص  236عةةقى "كــل مــً اشخعمــل
الــوعــود أو العطــاًــا أو الهــداًــا أو الظغــط أو التهــدًد أو الخعــدي أو املىــاوزة أو الخحــاًــل لحمــل الغُــس عــلى لادال
بأكـوال و إكــسازاث كــاذبــت أو عـلـى إعطا شهــادة كــاذبــت و ذلــك في أًــت مـادة و فــي أًـت حــالت كــاهذ عليهــا لاج ـسا اث،
أو بغـسض املطــالبــت أو الـدفــاع أمــام اللظــا  ،شــوا أهخجــذ هــره ألافعــال آز ــازها أو لــم جيخج ـ ـهــا ٌعــاكــب بالحبــض
مً شى ــت إلـى ز ــالر شىــواث و بغـ ــسامــت مً  200دج إل ــى 5000دج أو بإحــدى هــاج ـُــً العلــوبـدُــً مــا لــم ٌعخبــس
الفعــل اشخــساكــا في إحــدى الجــسائــم ألاشــد املىصــوص عليهــا ف ــي املــواد  505و  500و ."502
ؿلةةض ًل ةجةةأ مةةٍ هةةه زةةاعج ئػ ةةاع الاش بةةا ئلةةى مد ة ةةا لةةة الظؼةةؽ عةةقى ا

بةةه ؿُةةه لإلص ى باك ةغاعا هةةاطب ةة

لخةةضمةةة مصةةالحهةةه أ تةةوعٍؼةةه أهثةةغ في م ةةابحةةة كةةض ًىةةوو بغٍئةةا مناا ب ةغاى تةةامةةةأ تةةؼصاص أهنةُةةة هةةظا الًةةص ؿ ة
ئمياىُ ةةة تصةةضًةه لء ةغاةةه ال ة تغتىةةباةةا عصةةابةةا مد ة ةةغؿةةة بةةواؾ ةؼةةة ال ةةضلِةةـ عةةقى ألاؿ ةغاص ال دة ةةاًةةل عليا ة ةةه بةةضؿحهةةه
ئل ةةى ال صةةغٍةةذ باك ةغاع ًسةةضل مصءحتاةةه ئطا مةةا شنلتاةةه ا ةةابحةةة خلةةاأ ئ أو م ةةا ًةةالخةةظ عةقى هةةظا الًةةص خاح ه ئلى
ال حةةضًةةل ؿُنةةا ًسةةص ت ةةضًض الحلةةوبةةةأ ؾُن ة ةةا الؼ ةغامةةة ا دةةضص ب ة ة  500ئلى  2000صج ؿه ة ػ ةغامةةة تةةإصي الؼةةغض
الةةظي حةةض ألحةل ة ةةه بال ةةال ة عص ا سالـحوأ طلةً ىسـةةاض كُنتا ةةا خةةالُةةا.
ىى ـ ب ثنحو هض الًصو

اللاىوىُة ص و أو ىإهض ىجاخها ال ال في ا ُضاو الحنقي بالًظغ ئلى أو

ال حظًب هنـهول ته ئكغاع في ا حاهض الض لُة ’ًدنل مـاهُه عضًض له ً ه ػلم الحض ص ب أصاا صلً ألو هًان
أصًاؾ عضًض لل حظًب بدُث ئو ا حاملة ا هًُة أ اللاؾُة أ ا ؿِئة لىغامة إلايؿاو ’تضزل ولها في زاىة
ال حظًبأ له ً ه طع ؿض ق بُنااأ ؿهي ميوىة لل حظًبأ الظي ًًلص ًؼٍض بدؿب الظغ ؾ الصخص الخاطع
لل حظًبأ ؿُنا ًسص حٌؿه ؾًه خال ه الصحُةأ ؿهض الظغ ؾ هي التي ت ضص الـحل ا جغل. 1

 1966 /12/16املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لملمق املت دة امل ر

1
املادة  7من العهد ال ّدويل لل قوز املدنيّة والسياسيّة امل ّر
 أن ر ّ16ديسمض 1966ودخل لي الن ا  23مارس  .1976تاب التّعذيب

القانون ال ّدويل ،مرشد قضائي صادر عن جلنة الوقاية من التّعذيب

.2008
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مدى جطابم كاهون العلوباث الجزائسي مع الاجفاكُت الدولُت طد الخعرًب كظمان أولي ملحاكمت عادلت  -دزاشت ملازهت -

د/جيرس مساد،

بالغحو للناص  10مٍ ىــ الحهض الض لي باع باع أخض ا صاصع الهامة للنحاهض الض لُة طض ال حظًب
أؿاو الض لة ا صاصكة علياا تلتزل بدناًة الـغص لِـ مٍ ال حظًب الظي كض ًسظع له مٍ شخص له ؾلؼة ئصاعٍة
تابحة للض لةأ ئىنا أًظا طض ال حظًب الظي كض ًصضع مٍ ألاشخا
ػبلا للناص  12طض أي كاتع لل حظًب ’ ئصضاع الًصو

الحاصًةأ الالتزال بالء وى لل دلُلا الياؿُة

اللاىوىُة الياؿُة ل جغٍه ال حظًب ػبلا للناص  14مٍ

الاتـاكُة الض لُة طض ال حظًب بنـاهُنه ا ـم علياا أ ا اع ئلياا مٍ ػغؾ الء او ال ابحة لألمه ا دض أ تحنل
عقى صُاىة خلوق إلايؿاوأ هنا ًجب عقى الض ٌ الالتزال باؾ بحاص أي اعتراؾ ىجه عٍ ال حظًب ػبلا للناص 15أ
مع الالتزال ب يوٍٍ الحاملحو في تؼبُم اللواىحوأ ؾواى واىوا في اللؼا ا ضي أ الحؿىغي ػبلا للناص 10أ زصوصا
أ لئً الضًٍ لهه صلة باإلشغاؾ عقى مغاخل الح ؼ ال دـظ أ الاؾ جواب أ الحبـ ألي ؾببأ مع طناو تحوٍع
للناص  14مٍ ا حاهض الض ّلُة ّ
ضحُة لل حظًب ػبلا ّ
ّ
طض ال حظًب.
مٍ واو
ئو ّ
ّ
ّ
ّ
الًصو ّالتي ّ
أهه ما هو موحوص في هظ
مهنة ؾاًغ
تظنناا كاىوو الحلوبا ال ؼاةغيأ ئو واى
ا حاهض الض ّلُةأ ئ ّ ّ
أو الحىه عقى ؿحالُتاا ًيوو ئ ّ بحض بظٌ ّ
ول ال هوص ا ؿ ّ
نغ في توؿحر مؿ لؼما تؼبُلهاأ
ول مٍ له صلة ّ
مٍ زالٌ تص ُع ّ
للضؿا عٍ خلوق إلايؿاو مٍ حنحُا مدامحو عحاٌ كاىوو شخصُا
صضي لبحع ّ
ؾُاؾُةأ ّ
ختى ً ّه ال ّ
الًلاةص في ال ّ ؼبُمأ ّالتي ًنىٍ أو تظهغ مٍ خحو آلزغ بنًاؾبة كظ ُّة ّ
ّ
محًُةأ

تؼوع ّ
الؿُاس ي الضًنلغاػ في بلض ّ
الًظال ّ
ول طلً ًلاؽ بنضا ّ
ّ
مححوأ ت ّبحه بـىغ اخترال لازغ عضل اطؼهاص
ّ
ألي ؾبب واو.

زالثا :الجهود الدولُت في مكافحت جسٍمت الخعرًب
للض اع بر اللظاى الخا

با داهه ال ًاةُة الض لُة أو ما ً ه اعتيابه طض ا دبوؽ ً دضص بؿله كُاس ي

لضعحة الخؼوع أؿيل مسالـة ت يل تصغؿا حؿُنا عٍ ؾابلتاا أؿُيوو ال حظًب ال صغؾ ألاهثر حؿامة هو الظي
ًغجى مٍ عاةه الوصوٌ الى الهضؾ ا بدوث عًه أثه ب يل تضعجي لءخؼوع أً ه ال ؿبب الحنضي في ا حاىا
للصخص ا دبوؽ أ ا ؿاؽ بؿالم ه البضىُة أ الصحُةأ أ ب صغؿا تدؽ مٍ هغام ه تضزل في زاىة ا حامال
الالايؿاىُة .
ؿ ناشُا مع محاهضا حٌُُف أاع بر

ا اص  02مٍ الًظال ألاؾاس ي للندىنة ال ًاةُة الض لُة لء غاةه

ا غتى بة في ًوػوؾالؿُاأ أو الحبـ الؼحر كاىوي ألي شخص مضي أٌح بر اىتااوا حاهضا حٌُُف اع بر ا اص 04
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مدى جطابم كاهون العلوباث الجزائسي مع الاجفاكُت الدولُت طد الخعرًب كظمان أولي ملحاكمت عادلت  -دزاشت ملازهت -

د/جيرس مساد،

ج مٍ ىــ الًظالأ أو الًؼم باألخيال ص و اخترال الاحغاىا اللاىوىُة أٌ يل مؿاؾا زؼحرا بأخيال محاهضا
حٌُُف ب اعٍش  12أ

. 11949

ّ
ئو ايحضال لالُا الخاصة التي مٍ شأصاا خناًة الطحاًا ٌص ع ئؿال مغتىبي هظا الًو مٍ ألاؿحاٌ مٍ
الحلاب ؿـ الوك الظي تإػغ ؿُه اتـاكُا حًُف بغ تووو تاا إلاطاؿُة الاز ـاى اللؿغي في ك الحغب ؿاو
أخيال اللاىوو الض لي إلايؿاي هظ

تسص الجزاعا ػحر ال للُضًة

خا

الؿله  ..كض صؿح مناعؾة الاز ـاى

اللؿغي بصوع شاتحة مًه ُة في أمغٍيا الالتٌُُة في الؿبحًُا أ ألامه ا دض ئلى تبني مباصع ؿغيؿا ئلى اللغاع
 33/173ا إعر في  20صٌؿنبر 1978أ تغؤؾها ا ـا طا ا حللة باعالو خناًة حنُع ألاشخا

مٍ الاز ـاى

اللؿغي ا إعر في  18صٌؿنبر  1992الظي اع نضته ال نحُة الحامة لألمه ا دض .
ؿم كغاع ال نحُة الحامة لألمه ا دض طي الصلة اعتراؿا بالض ع ا هه الظي اطؼلح به ؿغيؿا في هظا
ُ
ا لف مًظ أػٍض مٍ 25ؾًةأ ىظه خـل توكُع الاتـاكُة في باعَـ– هو خضث اؾ ثًات ؿُنا ًسص اتـاكُا ألامه
ّ
ؿصضك ؿغيؿا عقى الاتـاكُة الض لُة لحناًة حنُع ألاشخا مٍ الاز ـاى اللؿغي ب اعٍش  23ؾب نبر/
ا دض أ
. 2008هنا أكغ ؿغيؿا باز صا الء ًة ا حًُة با ز ـاى اللؿغي بنوحب ئعالو  9صٌؿنبر 2008أ ا ًصو
ً
علُه في ا اص  31مٍ الاتـاكُة .ت واؿم ال غَحا الوػًُة حوهغٍا مع أخيال الاتـاكُةُ .كضل م غ كاىوو
ً ظنٍ تضابحر تىُُف اللاىوو ال ًات ئلى مجلـ ال ُور في ًً 11اًغ.2012 /
ئو ال حظًب ئؾاى ا حاملة مناعؾ او شاتح او في الحضًض مٍ البلضاوأ منا ًؼٍض مٍ صحوبة مياؿدة
ً
ػالبا في أماهٍ خبـ ؾغٍة أ ًصحب الوصوٌ ئلياا ّ .
عؼػ ؾُاق ا ياؿدة الحا ُة لإلعهاب بحض
ال حظًب مناعؾ ه
تـجحرا  11ؾب نبر 2001 /هظا ال وحهأ ئط ئو هًان ص ٌ تترصص في ال ظع بنل ظُا مياؿدة إلاعهاب ل ؿوَؽ
مناعؾة ال حظًب َ .نل ضحاًا ال حظًب عقى حه الخصو
إلايؿاو أ أؿغاص ألاكلُا الضًٌُة أ ا ثلُحو أ ألاشخا

ا

اللاىوو الحال كض ً حغطوو هظلً لل حظًب في البلضاو التي

ا حاعطحو الؿُاؾُحو أ ا ضاؿححو عٍ خلوق

به في توعػهه في إلاعهاب .ػحر أو ا د جؼٍٍ بنل ض ى
تىترث هثحرا بدلوق إلايؿاوأ زصوصا خحو ًؼٍض

حٌؿهه أ ؾناه أ ؿئتاه الاح ناعُة الاك صاصًة أ طحهه اللاىوي أ مثل طع الالجئأ مٍ اؾ ظحاؿهه.
ً
ئو أؾباب ال حظًب ئؾاى ا حاملة م حضص أ ؿـظال عٍ اخ ناٌ حوص ئعاص كنع ؾُاؾُةأ ػالبا ما ًغتبؽ
ال حظًب بًلص مؼمٍ في إلامياىُا ا اصًة ال لًُة بظحف تضعٍب كوا ألامٍأ هظلً بجو ٌؿوص ؿُه إلاؿال مٍ
الحلاب هنا هو ال أو في بحع البلضاو خُث تًحضل ا ابحة اللظاةُة أ تجغٍه أعناٌ ال حظًب أ ئؾاى ا حاملةأ
هو منا ًإصي

مدالة ئلى تص ُع الء وى ئلى هظ ألاعناٌ  .ئو ؿغيؿا ملتزمة عقى عض مؿ وٍا عقى الصحُض
1

- La torture en droit international ,guide de jurisprudence, publié conjointement Par l,association

pour la prévention de la torture (APT) et le center for Justice and International law (CEJIL) en 2008 ,
page961
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مدى جطابم كاهون العلوباث الجزائسي مع الاجفاكُت الدولُت طد الخعرًب كظمان أولي ملحاكمت عادلت  -دزاشت ملازهت -

د/جيرس مساد،

ّ
الض لي بنياؿدة ال حظًب ػحر مٍ طغ ب ا حاملة أ الحلوبة اللاؾُة أ الالئيؿاىُة أ ا هًُةأ علُه صضك
ؿغيؿا عقى اتـاكُة مًاهظة ال حظًب ػحر مٍ طغ ب ا حاملة أ الحلوبة اللاؾُة أ الالئيؿاىُة أ ا هًُة لحال
1984أ التي كح علياا  153ص لة أ تظع هظ الاتـاكُة الطحاًا في صنُه آلُتاا ال لًٌُُةأ عٍ ػغٍم مياؿدة
ئؿال ا ؿإ لحو عٍ هظ ألاعناٌ مٍ الحلاب الؿناح باع لاٌ مناعس ي ال حظًب جغص حوصهه عقى تغاب ص لة
ػغؾ في الاتـاكُةأ مٍ حهةأ مٍ حهة ثاىُةأ عٍ ػغٍم عؿع ال حظًب ئلى صعحة حغٍنة طض إلايؿاىُة خًُنا ًناعؽ
بصوع عامة مًه ُة.
ً
ً
هنا أي أ هظ الاتـاكُة ل ًة ًاهظة ال حظًب تلضل لها الض ٌ تلغٍغا ئلؼامُا ول  4ؾًوا  .كض كضم
ؿغيؿا أخضث تلغٍغ لها في أبغٍل/ىِؿاو .2010 .هنا تظؼلع الء ًة بوظاةف عصض أزغا :ؿهي مسولةأ عًض توؿغ
بحع ال غ غأ عًض اعتراؾ الض لة باز صاصها هنا ؿحل ؿغيؿاأ صعاؾة شيا ا ؿغصًة لخوا
ضحاًا اىتاان خلوق تحترؾ باا الاتـاكُةأ ئحغاى تدغٍا

صعاؾة ال يا ا بحو الض ٌأ

كح

ًضعوو أصاه
ً
أًظا ؿغيؿا

البر توووٌ الاز ُاعي لالتـاكُةأ الظي أي أ الء ًة الـغعُة ًع ال حظًب التي أؾًض ئلياا مهنة تـ ِش حنُع أماهٍ
الحغماو مٍ الحغٍة في الض ٌ ألاػغاؾ في البر توووٌأ بال حا و مع آلُا ا ًع الوػًُة تلؼل الاتـاكُة الض ٌ باي اى
ً
آلُا ػًُة ًع ال حظًب ئؾاى ا حاملة في ػظوو ؾًة اع باعا مٍ تاعٍش صزوٌ الاتـاكُة خحز الًـاط بالٌؿبة للبلض
الؼغؾ.
كض أي أ ؿغيؿا آلُتاا الوػًُة للنًع التي ت نثل في شخص ا غاكب الحال ألماهٍ الحغماو مٍ الحغٍة
ا يلف بال دلم مٍ الاخترال الـحقي لءحلوق ألاؾاؾُة لألشخا ا س وىحوأ باؾ لاللُة تامة ّ .
صضك  64ص لة
عقى هظا البر توووٌ ختى لاوأ ؿغيؿا هي أًظا ػغؾ في الاتـاكُة ألا ع بُة ًع ال حظًب ا حاملة أ الحلوبة
الالئيؿاىُة أ ا هًُة (ته ال صضًم علياا في ًً 9اًغ 1989 /صزل خحز الًـاط في  1ؿبراًغ1989 /أ تظه الاتـاكُة
 47ص لة) ػغؾ في بغ تووو تاا .كض أي أ هظ الاتـاكُة ل ًة أ ع بُة ًع ال حظًب تؼ عأ عقى ػغاع الء ًة
الـغعُة ًع ال حظًبأ أماهٍ الحغماو مٍ الحغٍة.
ً
تؿاىض ؿغيؿا عؿلة الاتداص ألا ع ب اع ناص ال نحُة الحامة لألمه ا دض ؾًوٍا كغاعا ب أو " ال حظًب
ػحر مٍ طغ ب ا حاملة أ الحلوبة اللاؾُة أ الالئيؿاىُة أ ا هًُةٍ "..ظهغ هظا اللغاع عقى الخصو
"ا ؼلم" لل حظًب َص ع الض ٌ ألاػغاؾ في البر توووٌ الاز ُاعي عقى ئي اى آلُا

با ًع

ػًُة ًع ال حظًب ..

ً
ؿظال عٍ هظ الًصو الض لُة ألا ع بُةأ تلوص ؿغيؿا خنلة ي ؼة مٍ أحل أو تصبذ اتـاكُة خناًة
حنُع ألاشخا مٍ الاز ـاى اللؿغي اتـاكُة عا ُةأ ئط ئصاا َ
تحض خللة أؾاؾُة في ؾلؿلة صيون مًع ال حظًب .
ًل صغ الًظال ال لًُني ًع ال حظًب عقى الاتـاكا الؿالـة الظهغ بل بوؾحه أو ٌ نل ىصوصا أزغا مثل الحهض
الض لي الخا

بالحلوق ا ضىُة الؿُاؾُةأ اتـاكُا اللظاى عقى حنُع أشياٌ ال نُحز (الحًصغيأ طض ا غأ )أ

ئلخ.
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مدى جطابم كاهون العلوباث الجزائسي مع الاجفاكُت الدولُت طد الخعرًب كظمان أولي ملحاكمت عادلت  -دزاشت ملازهت -

د/جيرس مساد،

ؿظال عٍ هظا الحنل ال لًُنيأ تضعه ؿغيؿا صُاػة ئؾتراتُجُة في مجاٌ تحؼٍؼ خلوق إلايؿاو الضؿا عناا
بدُث تالةه طحُة ول بلضأ تدغ

عًض الاك ظاى عقى أو ت نل هظ إلاؾتراتُجُة مياؿدة ال حظًبأ كض أعؼُ

تحلُنا لؿـاعاتًا زاعج الاتداص ألا ع ب لي تؼوع مع شغوائاا ألا ع بُحو اؾتراتُجُا

ياؿدة ال حظًب تالةه

الؿُاق ا دقي ..كض اتسظ ئحغاىا مدضص أ مثل الضعو ئلى ال صضًم عقى اتـاكُة مًاهظة ال حظًب بغ تووولها
الاز ُاعيأ ال ص ُع عقى كبوٌ ػٍاعا ملغع ألامه ا دض الخا
مؿ للة ؿحالة ًع ال حظًب في الض ٌ التي ّ
صضك عقى البر توووٌ الاز ُاعي لالتـاكُة..

ا حني بنؿألة ال حظًبأ ئي اى آلُا

ػًُة

ّ
عال عقى طلًأ ىظن ؿغيؿاأ عبر بحثتاا الضاةنة لضا ألامه ا دض في ىُوٍوعنأ مع ا ـوطُة الؿامُة
لحلوق إلايؿاو عابؼة مًع ال حظًب تظاهغ بنًاؾبة الظهغا الؿًوٍة الحاشغ ع ناص ال نحُة الحامة لألمه
ا دض البر توووٌ الاز ُاعي تـاكُة مًاهظة ال حظًب.
أما مياؿدة إلاع لاٌ ال حؿـ أ ؿاىه ًد جؼ آ ؾ ألاشخا

ً
تحؿـُا ول عال بؿبب مناعؾتاه خم مٍ

خلوكهه ألاؾاؾُة التي ت نلأ عقى ؾبُل الظهغ الحصغأ خغٍة الغأي ال حبحرأ أ الحم في مؼاصع بلضاصاهأ أ
ألصاه س ًوا بض و أو تداهنهه ؾلؼة كظاةُة مؿ للةأ ؿ ه اي اى ؿغٍم ألامه ا دض الحامل ا حني با خ جاػ
ال حؿـ في  5ماعؽ/آطاع1991أ بنباصع مٍ ؿغيؿا التي تغأؾ ه مٍ عال  1991ئلى 1997أ بنوحب اللغاع 91/1942
لء ًة خلوق إلايؿاوأ هو ً ألف مٍ زبراى مؿ للحو أ ٍج نع الـغٍم ثالث مغا ول ؾًة ٍجغي ػٍاعا مُضاىُة
لل دلم مٍ اصعاىا إلاع لاٌ ال حؿـ أ ؾُنا في الحا

التي تغؿع ئلُه في ئػاع "ئحغاى الاؾ جابة الحاحلة" .

اخ ـل آلُة ؿغٍم ألامه ا دض الحامل ا حني إلاع لاٌ ال حؿـ أ الظي ًدظى بضعه ؿغيؿا مًظ ئي اةهأ
بالظهغا الؿًوٍة الح غٍٍ ل أؾِؿه في عال  . 2011باظ ا ًاؾبةأ ىظن ؿغيؿا في باعَـ في  14ىوؿنبر/ت غٍٍ
الثاي 2011أ مع الجر ٍج الء ًة الوػًُة الاؾ اعٍة لحلوق إلايؿاوأ تظاهغ اخ ـالُة لإلشاص بحنل الـغٍم
الحامل ا حني با خ جاػ ال حؿـ بالؼزه الظي أعؼ ه ؿغيؿا إلي اى هظا الـغٍمأ بدظوع الحضًض مٍ الصخصُا
مٍ حهة أزغاأ تحؼػ ؿغيؿا في ألامه ا دض مياؿدة إلاع لاٌ ال حؿـ عبر كغاعا تلضمها باى ظال جلـ خلوق
إلايؿاو.1
ّ
للض ّ
ّ
ّ
بامياىُة مالخلة ّ
ول أحًبي حض عقى أعاطياا واى له
الـغيؿُة كاىوو الحلوبا ؿياا
الض لة
صعن
ؾوابم في مناعؾة ال ّ حظًب أ ا اعهة ؿُه عغط عقى بغ اصاا م غ كاىوو ً حلم بنحال ة ا اول الحنلُة
ا غتبؼة بظغ ع توؾُع از صا

اللاض ي الـغيس ي في مواحهة أي خصاىة مهنا واى ألي مؿئوٌ مٍ أي بلض

أحًبي أواو له طلو في مناعؾة ال حظًب.

 -1وزارة أوروبا والش ون اخلارجية  2020على موقع االنرتني

،مت اص و على الساعة  21سا و  03دقائق يوم االانني . 2020/ 09/ 07
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ػحر ّ
الض ٌ ا ّ
ؼوع هظا الاه نال بدلوق إلايؿاو مٍ ػغؾ ّ
أو هظا ال ّ
لضمة هـغيؿا مثال ًجب أو ًٌؿًِا
ّ
ول ألاخواٌأ زصوصا ّاتجا ّ
بأو تلً ّ
الض ٌ ّ
الض ٌ كض تيوو ىواًاها بغٍئة في ّ
الظحُـة بدُث تؿ حنل موطو
ال ّ حظًب ووؾُلة طؼؽ مؿا مة ل نغٍغ عؤاها في مجا

ّ
صاصًة أ ّ
ّ
الث ّ
الؿ ّ
لاؿُة .
ُاؾُة أ الاح ناعُة
الاك

الخ ــاجم ـ ـ ـ ــت
مةةٍ زةةالٌ اؾ ح ةغاطًةةا لًصةةو

ك ةةاىوى ة الحلةةوبةةا

إلاح ةغاىا ال ةؼاةُةةة ال ؼاة ةةغٍحوأ الخةةاصة بظنةةاىةةا ا

بةةه

ؿُةةه ؿاىًةةا ىسةلةةص ئلى مةةا ًل ة :
 -1أو ال ةؼاةةةغ بالةةغػةةه مٍ أصاةةا لةةه تصةةاصق عقى اتـةةاكُةةة ال حةةظًةةب ئ ؾًةةة 1989أ ؿاصا ة ةةا ؾاعع ة ئلى ئصزةةاٌ
ىصةو

كةةاىوىُةةة مؿةةاًةةغ لإلعةةالو الحةا ة لحةةال  1975الخةا

بنةةوطةو ال حةةظًةةبأ طلةةً باللةةاىةةوو عكةه 04/82

ا ةةإعر ؿ ة  1982/02/13ا ةحةةضٌ ا ةةنه للة ةةاىةوو الحلةةوبةةا "ا ةةاص  110مىةةغع".
-2أو الًصةةو
 -3أو الًصةةو

اللةةاىوىُةةة ا ؿ حةةغطةةة في بدثًةةا ت نةةل حنُةةع ا بةةاصب ال ة تدةضث ة عناةةا الاتـةةاكُةةة الض لُةةة.
اللةةاىوىُةةة الخةةاصة بن ةةوطةةو ال حةةظًةةب ئو لةةه تجةةض تؼبُلةةا مثةةالُةةاأ ؿاو حةةوصهةةا ٌؿةةاعةةض مثةةل أي

مةةوطةةو آزةةغ عةقى اخ ةغال خلةةوق الضؿةةا

تىةةغٍ ة ةةـ ثلةةاؿةةة ا دةةاهنةةة الحةةاصلةةة.

 -4أو ح ةغأ ا ةةغ ال ةؼاةةغي في ئصعاج ىصةةو

تحةةاكةب عةةقى ال حةةظًةةب ٌحةةض في خةةض طاتةةه اى صةةاعا لحلةةوق الضؿا في

اى ظةةاع أو ٌ ىةةل طلةً حةةؼىا مٍ ثلةةاؿةةة ا سةةاػبُةٍ باةةظ الًصةو أ
لةةٍ ً ةةه طلً ئ بال ىةةوٍةةٍ الةةضاة ةه ا ؿ نةةغ بحلةةض حلؿةةا صعاؾُةةة تسةةصص لهةةظا الؼةةغض.
 – 5أو الوصةةوٌ ئلى ال ؼبةةُم ألامثةل للًصةةو

اللاىةةوىُة ًغتبةةؽ باع باعا عضًض

بالظغ ؾ التي تىةةوو علُ ةةها البالص

أ ؿد ةةى الض ٌ ألاه ةةثر عغاكة في الضًنل ةغاػُة اخ ةغال خلة ةةوق إلايؿاو له تصةةل ئلى أهضاؿ ةةها ا ؿ ةةؼغ أ بل شه ةةض
الحضالة ؿياا كظ ةةاًا اتظةةذ مٍ زاللةةها أى ةةها هة ة ة ألازةةغا في خاح ةةة ئلى ك ة آزغ ل ـح ةةُل الًص ةةو

اللاى ةةوىُة التي

تسظ ةةع لها.
 – 6أو ال ؼاةغ شه ةةض الحضال ةةة ؿُ ةةها ؿةُنا ًةةسص اخ ةغال خلةةوق الضؿ ةةا أث ة ة ة ةةًاى ال ةةدلُم الاب ة ضات تؼ ةةوعا لةه تبةةلؼه
بح ةةع الض ٌ الةةؿاةةةغ ؿة ػغٍةةم الًنةةو هنً ةةؼلة ا ةةؼغب الحةةغب أ ؿ ة بةةلضاو أزغا ؿة ا ة غق الح ةةغب أ ئ ّ ّ
أو
الض ٌ ا ّ
الوصوٌ ئلى ما بلؼ ه ّ
لضمة هـغيؿا مثالأ ًل ض ي ئػاعا صًنلغ ّ
اػُا واؿُاأ باع باع أؾاؽ ىجاح أي م غ
كاىوي أ ؾُاس ي.
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كائمت امل ــساج ـ ـ ــع
الكخ ــب:
 -1ص /عبةةض الحةةؼٍةةؼ ؾحةةض :مةةظه ةغا ؿ ة كةةاىوو إلاح ةغاىا ال ةؼاةُةةةأ ال ؼاةغأ ا إؾؿةةة الوػًُةةةللى ةةابأ .1991
 -2ص/صعٍ ةةاص ملُى ةةة :طنةةاىا ا تاةةه أثًةةاى ال دلةةُم الاب ةةضاة ة في ظةةل كةةاىوو إلاح ةغاىا ال ةؼاةُةةة ال ةؼاةةةغي .ػبحة
2003
 -3ص /عبةةض الحنُةةض ال ةواعب ة  :البؼةةالو ال ًةةات أ ىظةةغٍةةة البؼةةالوأ بؼةةالو ال دلُةةمأ بؼةةالو ا دةةاهنةأ بؼةةالو الحىةةهأ
الاؾىًضعٍةأ مٌ ةةأ ا حةةاعؾأ .1990
 -4ص /عؤ ؾ عبُةةض :ا ىةةال الحنلُةةة الهةةامةةة في إلاح ةغاىا ال ًةةاةُةةةأالؼبحةةة الثةةالثةةةأاللاهغ أ صاع الـىةةغ الحةةغبة أ
.1980

الىصوص اللاهوهُت واملوازُم الدولُت:
 -1الىصوص اللاهوهُت:
 ألامةةغ  155/66ا ةةإعر ؿ ة  1966/06/08ا ظنةةٍ كةةاىوو إلاحغاىا ال ةؼاةُة ا حةةضٌ ا ةةنه بنوحب اللةةاىوو عكةةه 08/01ا ةةإعر ؿ ة  2001/06/26ا حةةضٌ ا ةةنه للةةاىوو إلاح ةغاىا ال ةؼاةُةةة.
 ألامغ عكه  156-66ا إعر في  1966/06/08ا ظنٍ كاىوو الحلوبا ال ؼاةغيأ ا حضٌ ا نه بنوحب اللاىووعكه  15-04ا إعر في  2004/11/10حغٍض عؾنُة عضص  71لؿًة .2004

 -2املوازُم الدولُت:
 الحهض ّالؿُاؾُة ا ّ
ّ
الض لي لءحلوق ا ّ
إعر في 1966 /12/16ا ح نض بنوحب كغاع ال نحُة الحامة لألمه
ضىُة
ا دض ا إعر في 16صٌؿنبر 1966صزل خحز الًـاط  23ماعؽ .1976
-ئعالو خناًة حنُع ألاشخا

مٍ ال حغض لل حظًب ػحر مٍ طغ ب ا حاملة أ الحلوبة اللاؾُة أ الالئيؿاىُة أ

ا هًُة ا ح نض بنوحب كغاع ال نحُة الحامة لألمه ا دض عكه  46/39ا إعر في  1984/12/19صزل خحز الًـاط في
 26حواو .1987
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ّ
خالتي فشوصا وجشكُا
شؤال "الحشٍاث" الاكخصادًت أثىاء خاالث الطىاسئ :إجاباث من

أ.شلُمان كشٍمت

ّ
خالتي فشوصا وجشكُا
شؤال "الحشٍاث" الاكخصادًت أثىاء خاالث الطىاسئ :إجاباث من
The Question of Economic "Freedoms" Under States of Emergency:
Answers from The Cases of France & Turkey

أ.شلُمان كشٍمت  /كلُت العلىم الاجخماعُت  -جامعت ألاهاضىل  /جشكُا
امللخص :
جُغح الىع٢ت مىيىٖا مخضازال في ؤبٗاصه ال٣اهىهُت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت .وٍظهب في ازخباعه وم٣اعهخه جإزحر خالت الُىاعت في ٧ل مً ٞغوؿا (-2015
ّ
جمـ ً٢اًا طاث
 )2017وجغُ٦ا ( )2018-2016الى ما هى ؤبٗض مً الخ٣ى ١والخغٍاث اإلاضهُت والؿُاؾُت؛ هدى "الخغٍاث الا٢خهاصًت" بخٟغٖاتها التي
زهىنُت وؤولىٍت لضي ألاٞغاص؛ ٦مؿاثل ال٣ٟغ والبُالت وخ٣ى ١اإلالُ٨ت والخىمُت الا٢خهاصًت ٖمىما ،والتي ال ج٣ل ؤهمُت ًٖ مؿاثل الخىمُت الؿُاؾُت
وخغٍت الغؤي وال٨ٟغ والضًً وال ّ
خى٣ل ،وً٢اًا الٗضالت والضًم٣غاَُت والاهخساباثٖ ،لى الغٚم مً جغابُها حمُٗها وج٩املها.
ّ
جدا٧ي الىع٢ت خالت الُىاعت ،وج٨٨ٟها ،وجضعؽ اوٗ٩اؾاتها وجبٗاتها ٖلى الخغٍاث الا٢خهاصًت اللُبرالُت في صولخحن لهما جاعٍش "اؾخثىاجي" في اؾخسضام هظه
ألاصاة ،وجبدث في ُُٟ٦ت جأزحر "خالت الُىاعت" ٖلى اإلااقغ الٗام للخغٍاث ؤلا٢خهاصًت ،وجبرػ الازخال ٝفي َبُٗت وصعحت جإزحرها والٗىامل البيُىٍت اإلاازغة الى
حاهبها ،وجدضص ؤ٦ثر اإلااقغاث الٟغُٖت جإزغا بها ،وج٣ضم بحاباث خى ٫بم٩اهُت ازخال ٝجإزحرها بطا ما ازخل ٠الؿبب وعاء ؤلاٖالن ٖنها.
حٗخمض الىع٢ت ٖلى مىهج صعاؾت الخالت ،وحؿخسضم ٦ظل ٪اإلاىهج اإلا٣اعن بمؿخىٍُه ( )Within Case Comparisonو ( )Cross Country Comparisonمً ؤحل
صعاؾت وم٣اعهت ماقغ الخغٍت الا٢خهاصًت ()EFIالظي جهضعه ماؾؿت ( ،)The Heritageوألاع٢ام والغؾىم البُاهُت اإلاخٗل٣ت به في ٦ال البلضًً ،باؾخسضام
ؤصواث الخدلُل الىنٟي ( )Descriptive Analysisبك٩ل عثِـ.
الكلماث املفخاخُت :خالت الُىاعتٞ ،غوؿا ،جغُ٦ا ،الخغٍاث الا٢خهاصًت ،اللُبرالُت

Abstract: The paper presents an interdisciplinary study in the fields of politics, economics and law. It
examines and compares the effects ofEmergency State in both France (2015-2017) and Turkey (20162018).It stimulates and breaks down the "State of Emergency" and studies its implications and consequences
on liberal economic freedoms in two countries with "exceptional" history in using this tool. It also examines
how the state of emergency affects Economic Freedom Index and highlights the difference in its nature, level
of impact and the structural factors affecting it. Finally, the paper identifies the most affected sub-indicators
by Emergency State and provides answers as to why the effect of Emergency States may differ across cases.
The paper uses case study research method. It also uses comparative approach, specifically; Within Case
Comparison and Cross-Country Comparison to study and compare the Economic Freedom Index and the
numbers and charts related to both cases primarily using Descriptive Analysis tools.
Keywords: State of Emergency; France; Turkey; Economic Freedoms; liberalism
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ّ
خالتي فشوصا وجشكُا
شؤال "الحشٍاث" الاكخصادًت أثىاء خاالث الطىاسئ :إجاباث من

أ.شلُمان كشٍمت

ّ
ملذمت
"الىضع الاشخثىائي ٌششح الىضع العام وَششح هفصه .وإرا كان املشء ًشغب في دساشت الىضع بشكل
صحُذ ،فعلُه أن ًبدث عن الىضع الاشخثىائي الحلُلي فدصب ،فهزا ألاخير ًكشف ألامىس بشكل
أوضح من الىضع العام".1

ّ
الهىحي بغوحؿخاهتي مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ مىيىٖا
جُغح الىع٢ت بىاء ٖلى هظه اإلا٣ىلت اإلاى٣ىلت ًٖ
اؾخثىاثُا٢ ،لما ًجض له م٩اها في ؤحىضة الباخثحن في خ٣ل الا٢خهاص الؿُاس ي ،وطل ٪لخضازل ؤبٗاصه ال٣اهىهُت
والدكغَُٗت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت ،زهىنا بطا ما جمذ صعاؾخه مً ػ ّ
اوٍتي الُىاعت والخغٍاث الا٢خهاصًت.
عبما ٧ان الخضًث ًٖ خالت الُىاعت في ؾُا ١الضو ٫وألاهٓمت الؿلُىٍت -زهىنا الٗغبُت منها -ؤمغا مإلىٞا
وٖاصًاٞ ،مؿاثل الضًم٣غاَُت والخغٍاث اإلاضهُت والؿُاؾُت والخ٣ى ١الٟغصًت والجماُٖت ٢ض ج٩ىن ٗٞال آزغ ما ً٨ٟغ
به الخا٦م ؤو الؿُاس ي الٗغبيٞ ،االؾخثىاء في بٌٗ الضو ٫اه٣لب ٖلى ال٣اٖضة وناع الخالت الُبُُٗت٦ ،ما هى الخا٫
في مهغ مثال ،التي اؾخمغث بخضي خاالث الُىاعت ٞيها َىا ٫مضة خ٨م عثِؿها اإلاسلىٕ خؿني مباع ،٥والتي امضث الى
هدى زالزحن ٖام ،بال ؤن ألامغ ًهبذ مً يمً ؤ٦ثر اإلاىايُ٘ بزاعة للجض ٫والاهخمام مً ٢بل ؤلاٖالم واإلاىٓماث الضولُت
ومغا٦ؼ ألابدار بطا ما وي٘ في ؾُا ١الضو ٫الضًم٣غاَُت ،خُث لئلوؿان وخ٣ى٢ه وخغٍاجه ّ
"خحز" مً الُ٣مت
والاخترام ،وخُث الضًم٣غاَُت ٦-ما ً٣ا -٫هي اللٗبت الىخُضة في اإلاضًىت.
ّ
حٗلً الضو ٫خالت الُىاعت ٖىض و٢ىٕ ؤخضار اؾخثىاثُت حك٩ل تهضًضا خُ٣ُ٣ا للبالص٧ ،االيُغاباث ألاهلُت
وألاخضار اإلاؿلخت يض الضولت مً ٢بل ٖىانغ صازلُت ؤو زاعحُت ،ؤو بؿبب وباء ؤو ٧اعزت َبُُٗت ؤو ؤػمت مالُت ؤو
ّ
ّ
وجسى ٫بٌٗ الى٧االث الخ٩ىمُت (٧األحهؼة
ا٢خهاصًت ؤو بيغاب ٖامٞ ،خٗلٖ ٤لى ؤزغها بٌٗ وْاث ٠الخ٩ىمت
ُ ّ
ألامىُت) بدىُٟظ زُِ الخإهب لخاالث الُىاعتُ ،وج ّ
ُ٣ض ؤو ختى حٗل ٤بٌٗ الخغٍاث اإلاضهُت وخ٣ى ١ؤلاوؿان وٍخم
جىبُه اإلاىاَىحن لخُٛحر ؾلى٦هم الُىمي.2
ؤٖلً الغثِـ الٟغوس ي الؿابٞ ٤غاوؿىا هىالهض في هىٞمبر/حكغًٍ الثاوي  2015خالت الُىاعت بزغ هجماث
بعهابُت اؾتهضٞذ ٖضة ؤما ً٦في باعَـ وؤؾٟغث ًٖ م٣خل مئاث اإلاضهُحن ،واؾخمغث خالت الُىاعت ٞيهاالى ما ً٣غب
ٖامحن ،بٗض ؤن جم جمضًضها ؾذ مغاث مً ٢بل البرإلاان الٟغوس ي ،ما حٗلها ؤَى ٫خالت َىاعت في ٞغوؿا مىظ جإؾِـ
هظا ؤلاحغاء ٖام  .31955وفي ً 15ىلُى/جمىػ  ،2016ؤٖلً الغثِـ التر٧ي عحب َُب ؤعصوٚان خالت الُىاعت في بالصه،

1

قول نقله كارل شمٌت عن الهوتً بروتستانتً من القرن التاسع عشر ،فً:
كارل شمٌت ،الالهوت السٌاسً ،ترجمة رانٌة الساحلً وٌاسر الصاروط (بٌروت :المركز العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات ،)8106 ،ص.10
2
Hans Born, Ingrid Beutler, and Thorsten Wetzling, "States of Emergency", Centre’s Security Sector Reform Working Group
(Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces(DCAF): October 2005), Accessed on 17/2/2019, at:
https://goo.gl/qA4XQe
3
Louise NORDSTROM, " In numbers: Behind France’s two-year state of emergency", Accessed on 17/02/19, at:
https://goo.gl/5tuNVM
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بزغ مداولت به٣الب ٞاقلت ؤوصث بدُاة اإلائاث مً اإلاضهُحن والٗؿ٨غٍحن ،واؾخمغث خالت الُىاعت مضة ٖامحن هي ؤًًا،
بٗض ؤن جم جمضًضها هي ألازغي ؾب٘ مغاث.1
ًداو ٫البدث بىاء ٖلى ما ؾب ٤صعاؾت جإزحر خالت الُىاعت ٖلى مؿإلت الخغٍاث ؤلا٢خهاصًت في ٧ل مً ٞغوؿا
وجغُ٦ا زالٖ ٫امي الُىاعت .وَؿعى لئلحابت ًٖ الؿاا ٫الغثِس ي الخالي ٠ُ٦ :جىزغ خالت الُىاعت ٖلى مؿإلت الخغٍاث
ؤلا٢خهاصًت في صولت ما ؟ .ولئلحابت ًٖ هظا الؿاا ،٫جُغح الىع٢ت زالزت ؤؾئلت ٞغُٖت ،هي .)1 :هل جسخلَ ٠بُٗت
وصعحت جإزحر خالت الُىاعت ٖلى الخغٍاث الا٢خهاصًت بحن صولت وؤزغي؟ ،و٠ُ٦؟ ؟ .)2 .وهل ًسخل ٠جإزحر خالت
الُىاعت ٖلى الخغٍاث الا٢خهاصًت بازخال ٝالؿبب زل ٠بٖالن خالت الُىاعت ؟ .)3 .وما هي ؤ٦ثر ماقغاث الخغٍت
ؤلا٢خهاصًت جإزغا بدالت الُىاعت في الخالخحن ُ٢ض الضعاؾت ؟ .ولئلحابت ًٖ هظه ألاؾئلت ًداو ٫البدث حكغٍذ خالتي
الُىاعت في ٞغوؿا وجغُ٦ا وجٟؿحر الخٟاٖالث والٗىامل البيُىٍت اإلاازغة في هخاثجهما ٖلى مؿخىي الخغٍاث ؤلا٢خهاصًت،
زهىنا ؤن خالت الُىاعت ٧اهذ ٢ض امخضث الى هدى ٖامحن في ٦ال الضولخحن.
ًظهب البدث في ازخباعه وم٣اعهخه جإزحر خالت الُىاعت في ٧ل مً ٞغوؿا وجغُ٦ا الى ما هى ؤبٗض مً الخ٣ى ١والخغٍاث
ّ
جمـ ً٢اًا طاث زهىنُت وؤولىٍت ؤًًا لضي
اإلاضهُت والؿُاؾُت ،هدى الخغٍاث الا٢خهاصًت بخٟغٖاتها التي
اإلاىاَىحن ٦مؿاثل ال٣ٟغ والبُالت وخ٣ى ١اإلالُ٨ت والخىمُت الا٢خهاصًت ٖمىما ،والتي ال ج٣ل ؤهمُت ًٖ مؿاثل
ّ
والخى٣ل ،وً٢اًا الٗضالت والضًم٣غاَُت والاهخساباثٖ ،لى الغٚم مً
الخىمُت الؿُاؾُت ،وخغٍت الغؤي وال٨ٟغ والضًً
جغابُها حمُٗها وج٩املها.
جبرػ ؤهمُت البدث مً زال ٫ؤهمُت خالت الُىاعت هٟؿها وج٣اَ٘ ؤبٗاصها و "مىيت" اؾخسضامها في الضو٫
الضًم٣غاَُت وٚحر الضًم٣غاَُت ،ال ؾُما ؤن البدث ؾِخُغ ١بليها مً ػاوٍت الخغٍاث الا٢خهاصًت ٖبر ماقغ ومخٛحر
واضح ومدضصٞ ،خخضازل بظل ٪الى حاهب ألابٗاص ال٣اهىهُت والدكغَُٗت والؿُاؾُت لخالت الُىاعت ألابٗاص الا٢خهاصًت
في خالخحن مدضصجحنٞ ،ىسغج بظل ًٖ ٪ؤلاَاع ال٨الؾُ٩ي الى بَاع م٣اعن ؤ٦ثر صًىامُُ٨ت وجضازالً ،دا٧ي خالت
الُىاعت ،وٍ٨٨ٟها ،وٍضعؽ اوٗ٩اؾاتها وجبٗاتها ٖلى اإلاجخم٘ والا٢خهاص في صولخحن لهما جاعٍش "اؾخثىاجي" في اؾخسضام
هظه ألاصاة.
ًٟترى البدث ؤن زمت ٖال٢ت ما بحن خالت الُىاعت ومؿإلت الخغٍاث الا٢خهاصًت ،وؾِخم ازخباعها إلاٗغٞت ما بطا ٧اهذ
هظه الٗال٢ت ؾلبُت ؤم بًجابُت ،وٍٟترى ؤن صعحت جإزحر خالت الُىاعت جسخل ٠بحن ماقغ وآزغ في الخالخحن مدل
الضعاؾت .وٍٟترى ٦ظل ٪بإن جإزحر خالت الُىاعت ًسخل ٠بحن صولت وؤزغي و٣ٞا الزخال ٝالؿبب زل ٠خالت الُىاعت
الى حاهب وحىص صًىامُاث وٖىامل بيُىٍت زانت مً بُنها مؿخىي الضًم٣غاَُت وَبُٗت ؤلا٢خهاص والؿُاؾاث
الا٢خهاصًت للضولت ٖ-لى ازخال ٝعئي الالٖبحن الؿُاؾُحن اإلاؿُُغًٍ ٖلى اإلاكهض الؿُاس ي.-

1

رفع حالة الطوارئ فً تركٌا والمعارضة تخشى استمرار حملة "التطهٌر" ،فرانس  ،82تم اإلطالع بتارٌخ  ،07/18/05علىhttps://goo.gl/phjQMt:
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ٌٗخمض البدث ٖلى مىهج صعاؾت الخالت ،وَؿخسضم ٦ظل ٪اإلاىهج اإلا٣اعن بمؿخىٍُه ( )Within Case Comparisonو
( )Cross Country Comparisonمً ؤحل صعاؾت وم٣اعهت اإلااقغ الٗام للخغٍت الا٢خهاصًت وألاع٢ام والغؾىم البُاهُت
اإلاخٗل٣ت به في ٦ال البلضًً باؾخسضام ؤصواث الخدلُل الىنٟي ( )Descriptive Analysisبك٩ل عثِـ.
ً٣اعن البدث ما بحن خالخحن ،خالت الُىاعت في ٞغوؿا والتي امخضث مً هىٞمبر/حكغًٍ الثاوي  2015الى الكهغ هٟؿه
مً ٖام  ،2017وخالت الُىاعت في جغُ٦ا والتي امخضث مً ًىلُى/جمىػ  2016الى الكهغ هٟؿه ؤًًا مً ٖام .2018
وبالخاليٞ ،ةن مضة الضعاؾت ؾخُٛي ؾخت ؤٖىام في ٧ل مً الخالخحن ،الٗامحن الؿاب٣حن لئلٖالن ًٖ خالت الُىاعت،
وٖامي الُىاعت ،وٞترة ما بٗض الُىاعت (ختى نهاًت ٖام  .)2018وبظل٩ً ٪ىن اإلاخٛحر الخاب٘ هى اإلااقغ الٗام للخغٍت
الا٢خهاصًت ،واإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل هى "خالت الُىاعت" هٟؿها.

املدىس ألاول :إلاطاس الىظشي واملفاهُمي
ّ
ًخ٩ىن ؤلاَاع الىٓغي مً زالزت ؤ٢ؿام٢ ،ؿم ًغ٦ؼٖلى مهُلح "الٓغو ٝؤلاؾخثىاثُت" ،ومٟهىم "خالت ؤلاؾخثىاء"،
وٞ ٠ُ٦همه ّ
٧ل مً ٧اع ٫قمُذ وحىعحُى ؤٚامبحن٦،مضزل لٟهم "خالت الُىاعت" ،باٖخباع ألازحرة ق٨ال مً ؤق٩ا٫
"خالت ؤلاؾخثىاء" .1و٢ؿم آزغ ًدىاو ٫مٟهىم "خالت الُىاعت" واإلاهُداث ال٣غٍبت مىه ؤو اإلاخٗل٣ت به والٟغ ١بُنها .ؤما
ّ
مٟهىمي الخ٣ى ١والخغٍاث الا٢خهاصًت والٟغ ١بُنهما.
ال٣ؿم ألازحر ٞحر٦ؼ ٖلى
 .1إلاشخثىاء ظشفا وإلاشخثىاء خالت ،والاشخثىاء بين شمُذ وأغامبين
ٌٗخ٣ض (حىعج ٞىصًل وبُاع صلٟىلُٟه) ؤهه مً الهٗب ج٣ضًم نُٛت مغ٦بت إلاهُلح "الٓغو ٝؤلاؾخثىاثُت" ألنها
مغجبُت بالٗضًض مً الخاالث و٧ل خالت مغجبُت بًُ٣ت مُٗىت .بال ؤن ؤ٦ثر ما هى مدضص ٞيها هى ؤنها ْغو ٝجٟترى
ويٗا ٚحر َبُعي وٚحر مإلى ،ٝوؤهه لِـ لها مٟٗى٢ ٫اهىوي بال بطا ؤصث الى اؾخدالت ّ
جهغ ٝبصاعة الضولت بهىعة
قغُٖت بػاء جل ٪الٓغو ،ٝوبإنها ال جاصي الى ؤلاٖٟاء مً اخترام ال٣اهىهُت الٗاصًت بال بطا جُلبذ اإلاهلخت الٗامت
طل.2٪
ًظ٦غ (٧اع ٫قمُذ) في ٦خابه "الالهىث الؿُاس ي" بإن "الاؾخثىاء" في ٖلم الدكغَ٘ هى مثل اإلاعجؼة في
الالهىث٨ٞ ،ما َغص الالهىث واإلااوعاثُاث ٨ٞغة اإلاعجؼة وججاوػاث ٢ىاهحن الُبُٗت مً الٗالم عًٞذ الضولت
الضؾخىعٍت الخضًثت وٖ٣الهُت ٖهغ الخىىٍغ ؤي جضزل مباقغ للخا٦م الؿُاصي في الىٓام ال٣اهىوي وؤبذ الاؾخثىاء في
٧ل ق٩ل .وَٗخ٣ض قمُذ ؤن "ما ّ
ًمحز الاؾخثىاء هى ؤؾاؾا الؿلُت ٚحر اإلادضوصة ،ما ٌٗني حٗلُ ٤الىٓام ال٣اثم بإ٦مله.
وفي مثل هظه الخالت ،مً الىاضح ؤن الضولت حؿخمغ ،في خحن ًتراح٘ ال٣اهىن .وألن الاؾخثىاء ًسخل ًٖ ٠الٟىيىٍت
والبلبلت ،ؾىً ٝب٣ى الىٓام باإلاٗنى الدكغَعي ختى لى لم ٌؿخمغ بك٩له الٗاصي" ،ؤي ؤن ال٣غاعاث في الٓغوٝ
1

ساري حنفً ،جورجٌو أغامبٌن بعٌون عربٌة ،فً كتاب جورجٌو أغامبٌن ،حالة االستثناء :اإلنسان الحرام ،ترجمة ناصر إسماعٌل (القاهرة:
مداراتلألبحاثوالنشر ،)8103 ،ص .85
2
جورج فودٌل وبٌار دلفولفٌه،القانون اإلداري  ،الجزء األول ،الطبعة األولى ،ترجمة منصور القاضً (بٌروت :المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع،
 ،)8110ص .281
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الاؾخثىاثُت جدغع هٟؿها مً ُ٢ض حمُ٘ ألاٖغا ٝوجهحر مُل٣ت ب٩ل ما لل٩لمت مً مٗنىٞ ،الضولت بالخالي حٗل ٤ال٣اهىن
في جل ٪الٓغو ٝاؾدىاصا الى خ٣ها في الخٟاّ ٖلى الظاث .وال٣غاعاث في الاؾخثىاء جإحي مً ٢اٖضة ٢اهىهُت خؿب
قمُذ ،ألامغ الظي ً٨ك ٠بضوعه حىهغ ؾلُت الضولت ،وٍثبذ ٢ضعة الؿلُت ٖلى نىاٖت "٢اهىن" مً ٚحر اؾدىاص الى
ال٣اهىن .1وبالخاليٞ ،كمُذ ًداو ٫جبرًغ الاؾخثىاء مً زال ٫بًجاص ٖال٢ت بحن الاؾخثىاء والىٓام ال٣اهىوي بظعَٗت
الخٟاّ ٖلى الضولت ،ؤما حىعحُى ؤٚامبحن ٦ما ؾجري الخ٣ا٣ٞ ،ض خاو ٫ؤن ًىٟي وحىص جل ٪الهلت بحن الاؾخثىاء
والىٓام ال٣اهىوي وٍٓهغ َبُٗتهما اإلاخىاً٢ت.
ًداو( ٫حىعحُى ؤٚامبحن) حٗغٍ ٠خالت الاؾخثىاء ٦مهُلح ٞني قاج٘ في الىٓغٍاث ألاإلااهُتٞ ،حري ؤوال
بًغوعة جمحزها ًٖ مهُلح "اإلاغاؾُم الُاعثت" و "خالت الخهاع" اإلاٗغوٞحن في بًُالُا وٞغوؿا ،ؤو "ألاخ٩ام الٗغُٞت" و
"ؾلُاث الُىاعت" اإلاؿخسضمحن في الخٗالُم ألاهجلىؾا٦ؿىهُت ختى وبن ؤلخ ٤بليهم نٟخا "ؾُاؾُت" ؤو "وهمُت"
باٖخباع ؤن جل ٪اإلاهُلخاث ٚحر ص٣ُ٢ت في حٗغٍٟها للترُ٦بت الخُ٣ُ٣ت "لخالت الاؾخثىاء".
ًغي ؤٚامبحن بإن الٗال٢ت ال٣ىٍت التي جغبِ خالت الاؾخثىاء بالخغب ألاهلُت واإلا٣اومت والاهخٟايت هي ؤخض
ألاؾباب التي جًاٖ ٠نٗىبت بًجاص حٗغٍ ٠لخالت الاؾخثىاء٧ ،ىن الخغب ألاهلُت ،وخالت الاؾخثىاء التي جلجإ اليها
ّ
ّ
الخاص ٦الهما ًمثل "الى ٌُ٣إلااهُت الخالت الاٖخُاصًت الُبُُٗت".
الضو ٫إلاىاحهت الجزإ الضازلي
ُ ّ
وٍغي ؤبًا بإن خالت الاؾخثىاء جمثل في الىا" ٘٢صولت ٞغا٢ ٙاهىوي" ،وؤًٞل ما ًم ً٨ؤن جىن ٠به هى ؤنها
مخ ٤ٟم٘ الىٓام ال٣اهىوي الٗام والضؾخىعي ًم ً٨ؤن ًخد ٤٣مً زال ٫زل٢ ٤ىاٖض مُٗاعٍت مبخ٨غة
بحغاء ٚحر ٢اهىوي ِ
ؤو هٓام ٢اهىوي حضًض .وٍامً ؤٚامبحن و٣ٞا للغؤي الكاج٘ بإن خالت الاؾخثىاء حك٩ل الىُ٣ت الٟانلت التي ًسخل
الخىاػن ٖىضها ما بحن ال٣اهىن الٗام واإلاىيىٕ الؿُاس ي .وَٗخ٣ض بإهه مىظ صولت الغاًش الثالث (ؤإلااهُا الىاػٍت) وبٌٗ
الضو ٫اإلاؿماة صًم٣غاَُت جسل ٤بك٩ل َىعي خالت َىاعت صاثمت ٢ض ج٩ىن ٚحر مٗلىت -باإلاٗنى الٟني للمهُلح-
٦ةحغاء يغوعي ؤو عبما ٦إؾلىب للخ٨م ،ألامغ الظي حٗلها جبضو ٗ٦خبت ًىٗضم الخماًؼ ٖىضها ما بحن الاؾدبضاص
والضًم٣غاَُت .بال ؤن وي٘ خالت الاؾخثىاء في الترار ال٣اهىوي للضو ٫الٛغبُت ًسخل ٠بك٩ل "واضح" مً خُث اإلابضؤ
وبك٩ل "ٚامٌ" مً خُث الىا ٘٢والخُبُ.٤
ٞبٌٗ الضو ٫مثل ٞغوؿا (٦ما ؾجري الخ٣ا) وؤإلااهُا ًىٓم خالت الاؾخثىاء في هو صؾخىعي ؤو ٢اهىوي
والبٌٗ آلازغ مثل بغٍُاهُا والىالًاث اإلاخدضة ًمُل الى ٖضم جىُٓمها نغاخت .وٍىحض مً بحن ال٣ٟهاء ال٣اهىهُحن (مثل
ُ
ّ
بِؿ٩اعٍتي وبالآلصوعي بالُحري) مً ٌٗخبر خالت الاؾخثىاء ْاهغة ؾُاؾُت وؤن الًغوعة اإلااؾؿت لها والخضابحر التي جخسظ
بم٣خًاها حمُٗها زاعحت ًٖ بَاع ال٣اهىن وحؿخىحب اإلاؿاءلت ؤًًا.2

1

شمٌت ،ص.27 ،87 -86
2
جورجٌو أغامبٌن ،حالة االستثناء :اإلنسان الحرام ،ترجمة ناصر إسماعٌل (القاهرة :مداراتلألبحاثوالنشر ،)8103 ،ص .63 ،56 ،55 ،34 ،31 ،25 ،23-28
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".2خالت الطىاسئ" واملصطلحاث ألاخشي ،وضشوسة الخمُيز بُنها
في هظا ال٣ؿمٌ ،ؿخٗغى البدث بٌٗ اإلاٟاهُم واإلاهُلخاث التي مً الًغوعي الخمُحز بُنها وٖضم اؾخسضامها
٦مغاصٞاث لها هٟـ اإلاٗنى ،وٍدضص ؤًًا اإلاٟهىم واإلاهُلح ألاؾاؾُحن اللظًً ج٣ىم ٖلى ؤؾاؾهما الىع٢ت واللظان
ؾِخم اؾخسضامها مً ؤحل بزباث ٞغيُت البدث ،وهما مٟهىم "خالت الُىاعت" ومهُلح "الخغٍت الا٢خهاصًت" .ؤما
اإلاهُلخاث ألازغي التي ؾِخم الخٗغى بليها ؾغَٗا ٞهي الٓغو ٝؤلاؾخثىاثُت ،وألاخ٩ام الٗغُٞت،و٢ىاهحن الُىاعت،
و٢ىاهحن م٩اٞدت ؤلاعهاب.
ج ٪ُ٨ٟخالت الُىاعت
حؿمى خالت الُىاعت ؤو خالت الخهاع ؤو خالت ؤلاهظاعُ .1وح ّ
ٗغٖ ٝلى ؤنها "بحغاء خ٩ىمي ًخم اجساطه ٖىض خضور ؤػمت
وَىُت اؾخثىاثُت ،وَؿخدب٘ ٚالبا بُ٣ىص واؾٗت ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان مً ؤحل مٗالجت ألاػمت" .2وجغح٘ حظوعها الخضًثت
٦مٟهىم ٢اهىوي اؾخسضم في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ في ؾُا ١صو ٫ؤوعوبا الٛغبُت باٖخباعها واخضة مً ج٣الُض
"الضًم٣غاَُت اللُبرالُت".3
ولخالت الُىاعت بَاعًٍ ،بَاع ٢اهىوي (ٚحر ُم َ
جم٘ ٖلُه مً ٢بل ال٣ٟهاء ال٣اهىهُحن)ً ،خٗل ٤بال٣ىاٖض الضؾخىعٍت
والدكغَُٗت لخالت الُىاعت ،وآلازغ بحغاجي ؤو ٖملي ،مغجبِ بالبيُت الخىُٓمُت والخُِ الاؾتراجُجُت للخٗامل م٘
خالت الُىاعت ،خُث مً اإلاٟترى ؤن ًيسجم ؤلاَاعًٍ م٘ بًٗهما بك٩ل مىٟهلٞ ،حراعي ؤلاَاع ال٣اهىوي اإلاخُلباث
ؤلاحغاثُت وٍدترم ؤلاَاع ؤلاحغاجي ؤلاَاع ال٣اهىوي ،بما في طل ٪ال٣اهىن الضولي .وٍاصي جُبُ ٤خالت الُىاعت الى ٞغى
ُ٢ىص ٖلى ألاوكُت والخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت الُبُُٗت بهض ٝمٗالجت الٓغو ٝالاؾخثىاثُت التي ؤصث
الى ؤلاٖالن ًٖ خالت الُىاعت .ل ً٨الخُىعة ج٨مً في مداولت الؿلُت الخىُٟظًت الاؾخٟاصة مً جل ٪الٓغوٖ ٝبر
ٞغى ُ٢ىص ٚحر مبرعة ٖلى الخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت والخغٍاث اإلاضهُت مً ؤحل ؤٚغاى طاجُت ٦خإحُل الاهخساباث مثال ؤو
جدُُض اإلاٗاعيحن الؿُاؾُحن ؤو ٚحرها مً ألاٚغاى التي ًهٗب جد٣٣ها في الٓغو ٝالُبُُٗت.4
ومً الىاخُت الىٓغٍتٞ ،ةن الُ٣ىص اإلاٟغويت بٟٗل خالت الُىاعت ًٟترى بها ؤن ج٩ىن مدضوصة بٟترة مُٗىت،
وبمجغص مٗالجت ألاػمت حٗىص الضولت الى الاخترام ال٩امل لخ٣ى ١الاوؿان اإلاٗتر ٝبها صولُا .وٖىض خضور نغإ ما بحن
ّ
مؿإلتي ب٣اء الضولت والخُبُ ٤الهاعم لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٞةن ال٣اهىن الضولي ً ٠٣الى حاهب مؿإلت ب٣اء الضولت .لً٨

1

Hans Born, Ibid.
Claudio Grossman, "A Framework for the Examination of States of Emergency Under the American Convention on Human
Rights", American University International Law Review 1, no. 1 (1986), 35-55.
3
Scott P . Sheeran, "Reconceptualizing States of Emergency under International Human Rights Law: Theory , Legal Doctrine,
and Politics", Michigan Journal of International Law 34, no. 3 (2013), 491- 557.
4
Hans Born, Ibid.
2

مجلت العلىم الصُاشُت و اللاهىن  .العذد ،25مج ، - 4هىفمبر/حششٍن الثاوي  - 2020عذد خاص  -املشكز الذًملشاطي العشبي  .بشلين املاهُا

194

ّ
خالتي فشوصا وجشكُا
شؤال "الحشٍاث" الاكخصادًت أثىاء خاالث الطىاسئ :إجاباث من

أ.شلُمان كشٍمت

مً الىاخُت الٗملُتٞ ،ةن الُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى خ٣ى ١الاوؿان في خاالث الُىاعت جدؿم باإلٞغاٍ واإلابالٛت ،وٍُى٫
ؤمضها ؤ٦ثر مً الٟترة الالػمت بظعَٗت الخٟاّ ٖلى الضولت ؤو الضٞإ ٖنها.1
وبك٩ل ٖامٞ ،ةن السجل الخاعٍخي لخاالث الُىاعت مٓلم حضا ُٞما ًخٗل ٤باهتها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿانٛٞ ،البا
ما ج٩ىن خاالث الُىاعت مصخىبت بداالث الازخٟاء وٖملُاث ؤلاٖخ٣ا ٫الخٗؿٟي والخٗظًب وؤلاٖضام وٚحر طل ٪مً
ؤق٩ا ٫اإلاٗاملت ال٣اؾُت واإلاهُىت .ولخل ٪الخاالث ٖمىما آزاع ؾلبُت ٖمُ٣ت ٖلى الىٓم الؿُاؾُت الىَىُت ،2و٢ض جازغ
ٖلى الخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت الى حاهب جإزحرها ٖلى الخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،وجهل آزاعها الى
خ٣ى ١الى٣اباث الٗمالُت والخ ٤في الىنى ٫الى اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع ،والخ ٤في الخٗلُم والخ ٤في اإلاكاع٦ت في الكاون
الٗامت ،وجخٗضي الخ٣ى ١الٟغصًت وجظهب هدى الخ٣ى ١الجماُٖت للمىاَىحن مثل الخ ٤في الخىمُت والخ ٤في ج٣غٍغ
اإلاهحر.3
وٚالبا ما جدضص الضولت في صؾخىعها و٢ىاهُنها الٓغو ٝالتي حؿخضعي ؤلاٖالن ًٖ خالت الُىاعت و الاحغاءاث
الىاحب اجباٖها والخ٣ى ١التي ًم ً٨جُُ٣ضها ؤو حٗلُ٣ها و٦ظل ٪الؿلُاث التي ًم ً٨للغثِـ ؤو الؿلُت الخىُٟظًت
الخظعٕ بها .ل ً٨وٖلى الغٚم مً صوع الضولت في جدضًض جل ٪الٓغو ٝو الاحغاءاث ،بال ؤن لؤلٖغا ٝواإلاٗاهضاث الضولُت
ؤًًا صوع في جىٞحر جىحيهاث ومباصت مً الًغوعي ٖلى الضو ٫اجباٖها واخترامها ،مثل الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١
اإلاضهُت والؿُاؾُت ( )ICCPRوالاجٟاُ٢ت ألاوعوبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت (.)ECHR
ومً ؤهم جل ٪الخىحيهاث واإلاباصت وحىص تهضًض اؾخثىاجي خ٣ُ٣ي خالي ؤو وقُ ٪للضولت ،وؤن ج٩ىن لخالت
الُىاعت َبُٗت اؾخثىاثُت ما٢خت ،وبقٗاع الضو ٫ألازغي وهُئاث عنض اإلاٗاهضاث واإلاىٓماث الضولُت اإلاسخهت بك٩ل
ُ
عؾمي خى ٫ألاؾباب والخضابحر والٟترة الؼمىُت اإلاىاؾبت اإلاخٗل٣ت بدالت الُىاعت ،وؤن جدترم الخ٣ىٚ ١حر ال٣ابلت
لالهخ٣ام (مثل خ ٤الخُاة وخغٍت ال٨ٟغ والضًً وخٓغ الخٗظًب والٗبىصًت وخماًت خ٣ى ١ألا٢لُاث) وؤن ج٩ىن
حمُٗها "٢اهىهُت" بك٩ل ال ًخٗضي الخضوص اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن اإلادلي والضولي.4
الخلط ما بين املصطلحاث
في الى٢ذ الظي جسلِ ُٞه ال٨ثحر مً اإلاالٟاث الٗغبُت وألاحىبُت بحن خالت الُىاعت وألاخ٩ام الٗغُٞتً ،محز (ٞىصًل
وصلٟىلُٟه) بُنهما ٖلى ؤؾاؽ هىٕ الٓغ ٝؤلاؾخثىاجي ومؿخىي الكضة والهالخُاثٞ .حري الباخثان بإن ألاخ٩ام
الٗغُٞت ًخم ؤلاٖالن ٖنها في خالت زُغ مضاهم هاجج ًٖ خغب ؤحىبُت ؤو زىعة مؿلخت ،وؤن خالت الُىاعت هي ؤ٢ل

1

Claudio Grossman, Ibid.
Claudio Grossman, Ibid.
3
Scott P . Sheeran, Ibid.
4
Hans Born, Ibid.
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٢ؿىة مً ألاخ٩ام الٗغُٞت ،وؤن نالخُاث الؿلُاث اإلاضهُت ال جيخ٣ل ب٣ىة ال٣اهىن الى الؿلُت الٗؿ٨غٍت في خالت
الُىاعت ،ل٨نها باإلا٣ابل جيخ٣ل ٖلى هظا الىدى في خاالث ألاخ٩ام الٗغُٞت.1
وهىا ٥مً ًمحز بُنهما باٖخباع ؤن ألاخ٩ام الٗغُٞت مغجبُت بالضو ٫التي ً٣ىم ٢اهىنها ٖلى الٗغ ٝالٗام ،ؤما خالت
الُىاعت ٞترجبِ بالضو ٫التي ً٣ىم هٓامها الدكغَعي ٖلى ال٣ىاهحن اإلاضوهت ،بال ؤن (زامىف ٖبض هللا) ال ٌٗخ٣ض
بمىُُ٣ت عبِ ألاخ٩ام الٗغُٞت وخاالث الُىاعت بمؿإلت الٗغ ٝوال٣ىاهحن اإلاضوهت باٖخباع ؤن ٦ثحرا مً الضو ٫التي ال
ً٣ىم ٢اهىنها ٖلى الٗغ٢ ٝض ٖغٞذ ألاخ٩ام الٗغُٞت مً ٢بل ،وَٗخ٣ض باإلا٣ابل بٗض صعاؾخه عخلت اؾخسضام
اإلاهُلخحن في الٗضًض مً الؿُا٢اث بإن اإلاؿإلت مخٗل٣ت بالجاهب الخاعٍخيٞ ،مهُلح خالت الُىاعت ًم ً٨اٖخباعه
ؤ٦ثر خضازت م٣اعهت م٘ ألاخ٩ام الٗغُٞت ،وَٗخ٣ض ؤًًا بٗض عنضه ُُٟ٦ت اؾخسضام اإلاهُلخحن مً ٢بل اإلاكغٖحن في
ٖضة صوٖ ٫غبُت (مً بُنها ال٩ىٍذ ومهغ وؾىعٍا والٗغاٖ)١لى ؤنهما ًسخلٟان مً خُث الدؿمُت ل٨نهما ًخ٣ٟان الى خض
٦بحر مً خُث الجىهغ واإلاًمىن.2
ومً اإلاهُلخاث التي ًخٗحن الخمُحز بُنها ،مهُلحي ٢ىاهحن الُىاعت و٢ىاهحن م٩اٞدت ؤلاعهاب٣ٞ ،ىاهحن
الُىاعت هي ال٣ىاهحن ًخم اللجىء بليها في الٓغو ٝؤلاؾخثىاثُت وفي خاالث مدضصة وٞترة ػمىُت مدضصة ؤًًا .وبمىحبها،
ًخم مىذ الهالخُت للؿلُاث ال٣اثمت في صولت مُٗىت إلحغاء خالت الُىاعت ،مً ؤحل الخٟاّ ٖلى ألامً والىٓام
الٗام .وبظلٞ ٪هما ًسخلٟان مً ٖضة ػواًا ؤهمها)1 :الجظوع الخاعٍسُت؛ ٣ٞىاهحن الُىاعت ؤ٢ضم مً ٢ىاهحن م٩اٞدت
ؤلاعهاب)2 ،اإلاىيىٕ؛ ٣ٞىاهحن م٩اٞدت ؤلاعهاب ًىدهغ ازخهانها في مؿاثل ؤلاعهاب وما ًخٗل ٤بها مً اخخجاػ
الغهاثً والخُ ٠والخٟجحر والاٚخُاالث وما الى هىال ،٪ؤما ٢ىاهحن الُىاعت ٣ٞض وحضث مً ؤحل الؿُُغة ٖلى
الٓغو ٝؤلاؾخثىاثُت ٧ال٩ىاعر الُبُُٗت وؤٖما ٫الكٛب والخسغٍب وُ٢ام الخغب ،الخ )3 ،اإلاضة الؼمىُت ،وهىا ًٓهغ
الازخال ٝالجىهغي بحن اإلاهُلخحن٣ٞ ،اهىن الُىاعت ٢اهىن اؾخثىاجي ٌُٗمل به  ِ٣ٞفي الٓغو ٝالاؾخثىاثُت وفي ػمً
ما٢ذ عٍثما حٗىص ألاويإ الى َبُٗتها ،ؤما ٢اهىن م٩اٞدت ؤلاعهاب ٞهى ٢اهىن ٛ٦حره مً ال٣ىاهحن التي ال ج٣خهغ ٖلى
ٞترة ػمىُت مدضصة.3
" .3الحلىق" الاكخصادًت و"الحشٍاث" الاكخصادًت
الحلىق إلاكخصادًت :بين إشكالُت جدذًذ املدخىي وغُاب الخعشٍف "اللاهىوي"
الخ٣ى ١الا٢خهاصًت ،هي ولُضة الجُل الثاوي لخ٣ى ١ؤلاوؿان والتي ْهغث زال ٫ال٣غن الٗكغًٍ م٘ مغخلت الخُىعاث
الضؾخىعٍت والاججاه الظي خاو ٫ؤن ٌٗ٨ـ مبضؤ اإلاؿاواة بحن خ٣ى ١الجُل ألاو٫؛ "الخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت"
وخ٣ى ١الجُل الثاوي "الخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت" ،بال ؤهه ال ًىحض اجٟا ١خىَ ٫غ ١ووؾاثل يمان
1

جورج فودٌل وبٌار دلفولفٌه ،ص .282-288
2
خاموش عمر عبد هللا ،تأثٌر قوانٌن الطوارئ على حرٌات األفراد فً الدساتٌر :دراسة مقارنة (السلٌمانٌة :مركز كردستان للدراسات االستراتٌجٌة ،)8115 ،ص
.15-14 ،18-10
3
خاموش عمر عبد هللا ،ص .21-28 ،1
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جل ٪الخ٣ى ١ألازحرةٖ 1لى الغٚم مً ٧ىنها حؼءا مً ؤلاَاع ال٣اهىوي لخ٣ى ١ؤلاوؿان الٗاإلاُت ،ووعوصها في مسخل٠
اله٩ى ٥الضولُت مثل ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان الهاصع ٖام  1948والٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١
الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت الهاصع ٖام .21966
وَٗخ٣ض (لىَـ هُى٨حن) في هظا اإلاجا ٫بإهه ال ًىحض ؤي حٗغٍ٢" ٠اهىوي" لخل ٪الخ٣ى ١ؤلا٢خهاصًت ،وال
ًىحض اجٟا ١مكتر ٥ؤًًا ٖلى َابٗها ومدخىاها .وفي الؿُا ١اإلاٗانغٖ ،اصة ما ًخم بصعاج الخ٣ى ١الا٢خهاصًت م٘
"الخ٣ى ١الاحخماُٖت والث٣اُٞت"ٗ٦ ،ىىان ؤو مهُلح حؿخسضمه اإلاىٓماث الضولُت مً ؤحل حٗغٍ ٠بٌٗ الخ٣ى١
التي ًخًمنها ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان .3بال ؤهه ًىحض هىا ٥احتهاصاث مً ٢بل بٌٗ الٗلماء والباخثحن مً
ؤحل حٗغٍ ٠جل ٪الخ٣ىٗٞ ،١لى ؾبُل اإلاثاٌٗ ،٫غٞها ٖالم الؿُاؾت ؤلاًُالي (٧اعمحن حىعحا) بإنها "خ٣ى ١الىنى٫
بلى اإلاىاعص -مثل ألاعى والٗمل وعؤؽ اإلاا ٫اإلااصي واإلاالي -والتي حٗخبر يغوعٍت لخل ٤الؿل٘ والخضماث والاؾدُالء
ال٣اهىوي ٖليها وجباصلها في الؿى."١خُث ًداو ٫حىعحا جدضًض جل ٪الخ٣ى ١وٞهلها ًٖ ؤهىإ الخ٣ى ١ألازغي
ونُاٚتها بك٩ل ًخىا ٤ٞم٘ ٖىامل بهخاج الخدلُل الا٢خهاصي ال٨الؾُ٩يُٗٞ ،بر ٖنها بالكغوٍ الخالُت؛  )1الخ ٤في
الىنى ٫بلى ألاعى واإلاىاعص الُبُُٗت  )2الخ ٤في الخهىٖ ٫لى الاثخمان الىَني  )3الخ ٤في امخال ٥زماع ٖمل الٟغص
 )4الخ ٤في خماًت زغوة الٟغص .وبظلٞ ٪هى ًمحزها ًٖ خ٣ى ١اإلالُ٨ت مثال،مً زال٧ ٫ىنها قغَا مؿب٣ا ويغوعٍا
إلوكاء خ٣ى ١اإلالُ٨ت وؤهىإ الخغٍاث الا٢خهاصًت ألازغي ،واؾخد٣ا٢اتها والخإؾِـ ال٣اهىوي لها.4
الحشٍاث الاكخصادًت :إمكاهُت اللُاس وخضىس املؤششاث
ؤما الخغٍت الا٢خهاصًتٞ ،إبؿِ حٗغٍ ٠لها هى الخٗغٍ ٠الظي ً٣ضمه اإلاىخضي الا٢خهاصي الٗالمي؛ وهى "ُٚاب
ّ
الخضزل وؤلا٦غاه في ال٣غاعاث الا٢خهاصًت لؤلٞغاص" .5وحٗغ ٝؤًًا ٖلى ؤنها ُ"مغ٦ب ًداو ٫ون ٠الضعحت التي ً٩ىن بها
الا٢خهاص ا٢خهاصا ؾىُ٢ا  -ؤي الضعحت التي حؿخلؼمها بم٩اهُت ببغام ٖ٣ىص َىُٖت في بَاع خ٨م ال٣اهىن اإلاؿخ٣غ
وال٣ابل للخيبا ،الظي ًضٖم الٗ٣ىص وٍدمي اإلالُ٨ت الخانت ،م٘ صعحت مدضوصة مً الخضزل اإلاخٗل ٤بملُ٨ت الخ٩ىمت
وال٣ىاهحن والًغاثب".6
وبٗباعة ؤزغي حم٘ مً زاللها (صًُٟض لى٧اؽ و٦غَؿخىٞغ بىصعو) حٗغٍ ٠الٗضًض مىالباخثحن للمهُلح؛ بإنها
"اإلاضي الظي ُح ّ
ؿهل مً زالله اإلااؾؿاث الؿُاؾُت الازخُاع الصخص ي والخباص ٫الُىعي واإلاىاٞؿت في الؿى ،١مً
1

Christian Tomuschat, Human Rights: Between Idealism and Realism, Second Edition (New York: Oxford University Press,
2008), p: 28-29.
2
العدالة االنتقالٌة والحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ،األمم المتحدة ،حقوق اإلنسان ،مكتب المفوض السامً (منشورات األمم المتحدة.)8102 ،
3
Louis Henkin, "Economic Rights Under the United States Constitution", 32 Columbia Journal
of Transnational Law 97 at 128 (1994). Retrieved 20/04/19, from:
=https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/cjtl32&div=9&id=&page
4
Carmine Gorga, "Toward the Definition of Economic Rights", Journal of Markets & Morality 2, no. 1 (1999), 88-101.
5
A history of economic freedom, World Economic Forum. Retrieved 21/04/19, from:
https://www.weforum.org/agenda/2015/11/a-history-of-economic-freedom/
6
NICLAS BERGGREN, "The Benefits of Economic Freedom: A Survey", The Independent Review, v. VIII, n. 2 (2003), 193-211.
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ؤحل حٗؼٍؼ عوح اإلاباصعة والخىمُت الا٢خهاصًت" .1وبىاء ٖلى ما ؾب ،٤ؾىٗخمض في هظا البدث ٖلى مهُلح الخغٍاث
الا٢خهاصًت ،إلم٩اهُت ُ٢اؾه ،ووحىص ماقغاجخ٣ضم حٗغٍٟاث قبيهت إلاا ؾب ٤الى خض ٦بحرً ،م ً٨الاٖخماص ٖليها
وم٣اعهتها في ؾُا٢اث صو ٫مسخلٟت٦ .ماقغ الخغٍت الا٢خهاصًت ( )EFIالظي ّ
حٗضه ماؾؿت) )The Heritageبالخٗاون م٘
وو ٫ؾترًذ حىعها ،٫وماقغ الخغٍت الا٢خهاصًت في الٗالم ( )EFWالظي َىعجه ماؾؿت( ،)The Fraserوهما اإلااقغان
الىخُضان للخغٍاث الا٢خهاصًت ٖلى مؿخىي الٗالم.

املدىس الثاوي:مشاجعت ألادبُاث
مً ؤًً هىُلٖ ٤ىض صعاؾت جإزحر خالت الُىاعت ٖلى الخغٍاث ؤلا٢خهاصًت ؟ مً ّ
مخٛحر خالت الُىاعت هٟؿها ؤم مً
ّ
مخٛحر "ألاخضار "Events/الاؾخثىاثُت الؿُاؾُت ؤو ألامىُت ؤو ال٩ىاعر الُبُُٗت اإلاؿببت لخالت الُىاعت ،باٖخباع ألازحرة
هدُجت لخل ٪ألاخضار؟ .ؾاا ٫ال ّ
قً ٪ىاحه الباخثحن ٖىض مغخلت جدضًض بَاع الخدلُل في صعاؾتهم مىيىٕ مخسهو

ومخضازل ٦هظا.
ٞبٌٗ الضعاؾاث التي ؾى٣ىم بةل٣اء الًىء ٖلى ؤهمها ومغاحٗتها ه٣ضًا في هظا ال٣ؿم اهُل٣ذ مً بَاع
خالت الُىاعت وبًٗها اهُل ٤مً الٓغٚ ٝحر الٗاصي اإلاؿبب لها ،بُض ؤهىا اعجإًىا في هظه الضعاؾت ؤلاهُال ١مً خالت
الُىاعت باٖخباعها بَاعا ٖاما وخالت جٓل ٢اثمت وٚالبا ما ًخم جمضًضها ختى بٗض اهتهاء الخضر الاؾخثىاجي اإلاؿبب لها
وػوا ٫جإزحره اللخٓي ،بهض ٝؤو بظعَٗت مٗالجت خُثُاجه وجبٗاجه وآزاعه بك٩ل نهاجي ّ
وٗٞا ،٫وال ؾُما ؤًًا ؤن صعاؾدىا
جدىاوٖ ٫ضة ؤؾئلت مً بُنها ؾااٞ ٫غعي خى ٫مضي ازخال ٝصعحت جإزحر خالت الُىاعت بطا ما ازخل ٠الخضر اإلاؿبب
لئلٖالن ًٖ خالت الُىاعت ،وطل ٪مً زال ٫بَاع ٖملي ً٣اعن بحن خالخحن ،مداولحن بظل ٪ج٣ضًم مؿاهمت مسخلٟت
ًٖ باقي ؤلاؾهاماث ألا٧اصًمُت الىٓغٍت وؤلامبرًُ٣ت التي حٗاَذ م٘ اإلاىيىٕ مً الخاعج ؤو مً ػواًا مسخلٟت ٦ما ؾجري
الخ٣ا .م٘ لٟذ الىٓغ الى اؾخسضامىا بٌٗ ؤصبُاث خاالث الاؾخثىاء وؾلُاث الُىاعت الى حاهب ؤصبُاث خالت
الُىاعت ّ
لصح ألاصبُاث اإلاخٗل٣ت "مباقغة"بالٓاهغة ُ٢ض الضعاؾت.
 .1الاكخصاد الصُاس ي "لحاالث الاشخثىاء" :ما بين ضعف املفهىم ّ
وشح الخىظير
هىال ٪في ألاصبُاث صعاؾت خضًثت ُوكغث في صٌؿمبر  2018جىاولذ زالزُت (خالت ؤلاؾخثىاء وال٣اهىن
والا٢خهاص) ٧ا٢تراب هٓغي ال٢خهاص الاؾخثىاء في ٖهغ ألاػماث .هظه الضعاؾت الخإؾِؿُت اإلاهمت للباخثحن(زىؾُه
ؤجُلِـ وصًُٟض واًذ) جدىاو ٫اإلاىيىٕ مً ػاوٍت ٖضم جُىع مٟهىم خالت ؤلاؾخثىاء ٖمىما وبق٩الُت الخٗاَي م٘
الاؾخثىاء بك٩ل مدضوص باٖخباعه ٖملُت تهض ٝمىسال ٫حٗلُ ٤ؾُاصة ال٣اهىن وبٌٗ الًماهاث الضؾخىعٍت الى جُبُ٘
ّ
والخدى ٫في التر٦حز ٖلى اإلاٟاهُم
"خالت الُىاعت" التي تهضص بضوعها الضؾخىع و/ؤو الىُْٟت الُبُُٗت للىٓام ال٣اهىوي،
1

David S. Lucas & Christopher Boudreaux, "The Interdependence of Hierarchical Institutions: Federal Regulation, Job
Creation, And the Moderating Effect Of State Economic Freedom", Working Paper (2019). Retrieved 21/04/19, from:
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1903/1903.02924.pdf
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اإلاخٗل٣ت باالؾخثىاء ٧الٗى ٠الؿُاس ي والثىعاث وؤٖما ٫الكٛب وؤػماث الالحئحن وال٩ىاعر الُبُُٗت ٖىض جدلُل
الجىاهب الؿىؾُى٢-اهىهُت والخ٣الُض الؿُاؾُت الٟلؿُٟت لخالت الاؾخثىاء في ألاصبُاث.
وَٗخ٣ض (ؤجُلِـ وواًذ) بإن مؿاهمت (حىعحُى ؤٚامبحن) في جُىٍغ اإلاٟهىم ال جؼا ٫الى خض ما يُٟٗت في
٢ضعتها الخٟؿحرًت .وبإن آلازاع الؿىؾُى-احخماُٖت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت التي جيخج بزغ جُبُ ٤خالت الاؾخثىاء
ٖمىماٖلى الغٚم مً مؿاهمت (ٞىلتر بىجامحن) في ؤَغوخخه الثامىت ،ال جؼاُ٢ ٫ض الخىٓحر ؤو جدذ مؿخىي الخىٓحر
اإلاخ٩امل ،وبإن هىاٞ ٥جىة مهمت في وي٘ جهىع للٗال٢ت بحن الاؾخثىاء وال٣اهىن والا٢خهاص الؿُاس ي .1وبالخالي،
ٞالخاحت يغوعٍت الى اؾخ٨كا ٝم٣اعبت ابؿخمىلىحُت في الضعاؾاث الؿىؾُى٢-اهىهُت له٣ل جدلُل ؤٚامبحن وجىُٓم
الٗال٢ت بحن الؿُاصة وال٣اهىن والا٢خهاص.م٘ الٗلم ؤن البٗض الا٢خهاصي لالؾخثىاء خؿب ال٩اجب ٢ض جمذ"ؤلاقاعة"
بلُه في ؤٖما٧ ٫اع ٫قمُذ.
وٍداو( ٫ؤجُلِـ وواًذ) بىاء ٖلى ما ؾب ٤ج ٪ُ٨ٟمٟهىم الاؾخثىاء وعؾم ٖال٢خه اإلادكاب٨ت م٘ الهُمىت
الا٢خهاصًت والؿُاؾُت مً زال ٫زالزت ؤبٗاص جىُل ٤مىإؾٟل ،ؤي مً خُاة ألاٞغاص الظًً جخإزغ خُاتهم باالؾخثىاء
وباألػماث الا٢خهاصًت.وما يهمىا في هظه الضعاؾت هى البٗض ألاو ،٫وهى مؿإلت جغ٦حز الا٢تراباث ال ؾُما جل ٪التي ًىُل٤
منها ؤٚامبحن مً اإلاٟهىم اللُبرالي للخغٍاث ،بدُث ٌُٗي الخغٍاث اإلاضهُت والؿُاؾُت ال٣اهىهُت ؤولىٍت ٖلى ألابٗاص
الا٢خهاصًت والاحخماُٖت اإلاغجبُت بخل ٪الخغٍاث والتي ال ًم ً٨ؤن جىٟهل ٖنها.2
ومً هظا اإلاىُل ٤الىٓغي ،جداو ٫صعاؾدىا البىاء ٖلى ما ؾب ٤وازخباع الٗال٢ت بحن "خالت الُىاعت"
و"الخغٍاث ؤلا٢خهاصًت" باٖخباع ألازحرة ال ج٣ل ؤهمُت ًٖ الخغٍاث اإلاضهُت والؿُاؾُت ،ولهضّ ٝ
ؾض الثٛغة اإلاىحىصة في
ألاصبُاث ؤلامبرًُ٣ت خى ٫هظا اإلاىيىٕ.
 .2جأثير"شلطاث" الطىاسئ على الحشٍاث املذهُت والحلىق الاكخصادًت :هظشة الى الخاسٍخ
صعاؾت جاعٍسُت(لهغبغث ماع٦ـ) خى ٫جإزحر "ؾلُاث" الُىاعت ٖلى الخغٍاث اإلاضهُت في ٦ىضاً ،ىُلٞ ٤يها
ماع٦ـ مً وزُ٣ت ماحىا ٧اعجا للخإُ٦ض بإن الخ٩ىماث ال ًم ً٨لها ؤن حؿخمغ بك٩ل َبُعي في ؤو٢اث الخغب ،وبالخالي
ًجب بل مً الًغوعي ؤن ً٩ىن هىا ٥ج٣لُو للخغٍاث ،ل ً٨طل ٪ال ٌٗني حٗلُ٣ها جماما ،ولظلٞ ٪مً اإلاهم ؤًًا ؤن
ً٩ىن هىالٖ ٪ال٢ت مٗ٣ىلت بحن الخضابحر اإلاخسظة ويغوعاث اللخٓت.3
في صعاؾخه ،خاو ٫ماع٦ـ الاهُال ١في هٟـ الى٢ذ مً مخٛحر الخغب الٗاإلاُت الثاهُت لضعاؾت جإزحرها ٖلى
خغٍت الخٗبحر والصخاٞت والخجم٘ وخ٣ى ١اإلالُ٨ت وٚحرها مً الخ٣ى ١والخغٍاث في ٧ل مً ٦ىضا والىالًاث اإلاخدضة
1

José Atiles-Osoria and David Whyte, "State of Exception, Law and Economy: A socio-legal approach to the economy of
exception in an era of crisis", Oñati Socio-legal Series 8, no.6 (2018), 808-818.
2
José Atiles-Osoria and David Whyte, "State of Exception, Law and Economy: A socio-legal approach to the economy of
exception in an era of crisis", Oñati Socio-legal Series 8, no.6 (2018), 808-818.
3
Herbert Marx, " The Emergency Power and Civil Liberties in Canada", McGill Law Journal 16, no.1 (1970), 39-91.
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وبغٍُاهُا وؤؾترالُا مً زال ٫بَاع ؾغصي "قبه م٣اعن" م٘ التر٦حز ٖلى خالت ٦ىضا بك٩ل زام ،خُث لم ّ
ًمحز ماع٦ـ
ما بحن ؾلُاث الُىاعت والخغب الٗاإلاُت الثاهُت ٦مخٛحر مؿخ٣ل ،واؾخسضمهما بك٩ل مخباصٖ ٫ىض الخضًث ًٖ
جإزحرهما ٖلى الخغٍاث اإلاضهُت.1
ّ
والخجمٌ٘ٗ ،خ٣ض ماع٦ـ بإن الُ٣ىص ٖلى الصخاٞت في الىالًاث اإلاخدضة
ٗٞلى نُٗض خغٍت الخٗبحر والصخاٞت
وبغٍُاهُا ٧اهذ مٗخضلت وؿبُا م٣اعهت ب٨ىضا واؾترالُا اللخحن ؤٖلىخا ًٖ ٢ىاهحن جضابحر الخغب مً ؤحل الؿُُغة ٖلى
ّ
خغٍت الخٗبحر والصخاٞت ،م٘ الٗلم ؤن ٦ىضا لم جالخً٢ ٤اثُا الا ٖضصا ٢لُال مً الخاالث اإلابلٖ ٜنها ،والتي ٧اهذ
حمُٗها زال ٫الؿىىاث ألاولى مً الخغب .ل٨نها في الى٢ذ طاجه ٢امذ بدٓغ بٌٗ اإلايكىعاث وألاصبُاث التي جضًً
الخغب وحصج٘ ٖلى ٖضم الىالء للضولت ولؤلمت ،باإلياٞت الى مى٘ بٌٗ ال٨خب الضوعٍت مً صزى ٫البالص ،وبٚال١
الٗضًض مً اإلاىٓماث وألاخؼاب ٧الخؼب الكُىعي ومىٓمت "قهىص يهىه"وججغٍم ألاًٖاء اإلاىخمحن اليها باٖخباعها
مىٓماث ٚحر ٢اهىهُت .ؤما ٖلى نُٗض خ٣ى ١اإلالُ٨ت ،اإلاخٗل٣ت بالخ٣ى ١الا٢خهاصًتٞ ،لِـ لضي ماع٦ـ ؤصوى ق٪
بإن الُىاعت الىاحمت ًٖ الخغب جخُلب يىابِ ا٢خهاصًت قضًضة ٖلى الغٚم مما ًترجب ٖليها مً اهتها٧اث قضًضة
لخ٣ى ١اإلالُ٨ت ،ومً الُبُعي باٖخ٣اصه ؤن ج٩ىن اإلادا٦م ؤ٦ثر خؿاؾُت ٖىض الخٗاَي م٘ مؿاثل الخغٍاث اإلاضهُت
م٣اعهت بخل ٪اإلاخٗل٣ت بالخغٍاث الا٢خهاصًت .وفي خالت ٦ىضا مثال التي لم ً٣اعنها م٘ الىالًاث اإلاخدضة وبغٍُاهُا
واؾترالُا ٦ما ٗٞل ٖىض صعاؾت ّ
مخٛحر الخغٍاث اإلاضهُت٣ٞ ،ض زًٗذ اإلاؿاثل الا٢خهاصًت ٞيها ٧الخؼٍىت والى٣ض ألاحىبي

والُ٣ىص ٖلى حُٛحر الىْاث ٠وٚحرها إلاا ٧ان ٌُؿمى خُنها "باألمغ اإلاجلس ي" ،خُث ٧اهذ حمُٗها زايٗت لغ٢ابت ناعمت
مً َغ" ٝألامغ اإلاجلس ي" ،بال ؤن ماع٦ـ ًغي في هٟـ الى٢ذ بإن الغ٢ابت الهاعمت جل ٪هي ؤمغ ال مٟغ مىه وهى "ٚحر
ّ
مهم وؿبُا" خؿب حٗبحره .و٢ض ع٦ؼ ٖلى بحغاء خ٩ىمي واخض هى بُ٘ اإلامخل٩اث مً ٚحر مىا٣ٞت ؤو ٖلم اإلاال ،٪ألامغ
الظي خهل م٘ ال٨ىضًحن-الُاباهُحن بٗض بحالئهم مً الؿاخل الٛغبي ،بُض ؤن اإلاد٨مت جمذ صٖىتها للخ٨م بإن بُ٘
جل ٪اإلامخل٩اث ٢ض جم مً ٢بل ألاونُاء ٖليها ولم ً ً٨جضبحرا خغبُا (اؾخثىاثُا) مدًا.2
 .3خاالث الطىاسئ وأشئلت الذًملشاطُت وخلىق إلاوصان
وفي صعاؾت ؤزغي خى ٫بٖاصة وي٘ جهىع مٟاهُمي لخاالث الُىاعت بمىحب ٢اهىن خ٣ى ١ؤلاوؿان الضولي،

ّ
ًخدضر (ؾ٩ىث قحران) ًٖ ُُٟ٦ت الخٟا ٝالضوٖ ٫لى مخُلباث خ٣ى ١ؤلاوؿان مً زالٞ ٫غى خاالث الُىاعت و
مإؾؿتها ،وًٖ وحىص ٖال٢ت بحن خاالث الُىاعت والاهتها٧اث الجؿُمت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ختى جل" ٪اإلادمُت" منها.
ُ
خُث ًم ً٨ؤن حؿخسضم خاالث الُىاعت ٦إصاة لخماًت الؼُٖم ؤو الخ٩ىمت مً زال ٫الخض مً خغٍت الخٗبحر والخجم٘
الؿُاس ي وج٩ىًٍ ألاخؼاب والجمُٗاث وٚحرها مً الخ٣ى ١والخغٍاث ،وزهىنا جل ٪الخ٩ىماث التي ال جىٞغ ؤي وؾُلت
٢اهىهُت لى٣ل الؿلُت ،وحٗخبر ؤي جٓاهغ وجدض ولى ؾلمي لؿلُتها تهضًضا لؤلمت وألمً وؾالمت الضولتٞ ،خ٣ابلها
باؾخسضام الٗى ٠وزهىنا في الضوٚ ٫حر الضًم٣غاَُت .وؤن ألامغ ال ً٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى هظه الضوٞ ،٫الضو٫
Herbert Marx, " The Emergency Power and Civil Liberties in Canada", McGill Law Journal 16, no.1 (1970), 39-91.
Herbert Marx, " The Emergency Power and Civil Liberties in Canada", McGill Law Journal 16, no.1 (1970), 39-91.
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الضًم٣غاَُت ؤًًا حؿخسضم طعَٗت التهضًضاث ؤلاعهابُت لخبرًغ خاالث الُىاعت التي حؿخمغ لٗ٣ىص ،ولخمغٍغ ٢ىاهحن
م٩اٞدت ؤلاعهاب الٛامًت وواؾٗت الىُا ،١والتي جىٞغ لها نالخُاث ٢اهىهُت اؾخثىاثُت.1
ًضعؽ (قحران) خالخحن مً الٗالم الٗغبي ،هما خالخا ؾىعٍا ومهغٟٞ .ي خالت ؾىعٍا مثالٞ ،ةن "خ٨م"
الُىاعت ٞيها اؾخمغ لثماهُت وؤعبٗحن ٖاما في ْل هٓام البٗث ،خُث مىذ مغؾىم الُىاعت الغثِـ وحهاػ ألامً
الٗؿ٨غي للضولت الؿلُت ال٩املت ج٣غٍبا ٖام  .1963وٖملذ ؾىعٍا ٖلى بيٟاء الُاب٘ اإلااؾس ي لخالت الُىاعت ٖبر
جدىٍل ٢ىاهحن الُىاعت الى ٢ىاهحن ؤمىُت ؾاثضة ،مثل ججغٍم الخٗبحر ًٖ مٗاعيت "زىعة البٗث" ومىذ اإلاؿاولحن
خهاهت مً اإلا٣اياة ٖلى الجغاثم اإلاغج٨بت ؤزىاء ؤصاء "واحباتهم" وٚحرها مً ال٣ىاهحن التي ٧ان لها صوع في ؤلاب٣اء ٖلى
الىا٦ ٘٢ما هى ختى بٗض ع ٘ٞخالت الُىاعت في ؤبغٍل  .2011وٍيخ٣ل (قحران) للخضًث ًٖ خالت مهغ ،والدكابه بُنها
وبحن خالت ؾىعٍاٞ ،دالت الُىاعت ٞيها ٧اهذ قبه صاثمت و ممإؾؿت ؤًًا ،وعا٣ٞذ وحىصها الخضًث في ٞتراث
الاؾخٗماع والاؾخ٣ال .٫وبٗض اٚخُا ٫الغثِـ ؤهىع الؿاصاث ٖام  1981جم اؾخٛال٢ ٫اهىن الُىاعت مً ؤحل بلٛاء
ُ
ؤخ٩ام الضؾخىع بةحغاءاث ؾغَٗت وجم ٞغى ُ٢ىص ناعمت ٖلى خغٍت الخٗبحر والخجم٘ ،وؤيٟي الُاب٘ اإلااؾس ي ٖلى
هٓام ً٢اجي مىاػ ًخ٩ىن مً مدا٦م َىاعت ومدا٦م ٖؿ٨غٍت للمضهُحن .وفي  ،2004جم الاٖخماص ٖلى مغؾىم ٢ضًم
ّ
مبني ٖلى ٢اهىن َىاعت ٖام  1958مً ؤحل بخالت الجغاثم الٗاصًت اإلاخٗل٣ت بالخدغٌٍ الٗام (الصخاٞت) والخجمٗاث
واإلآاهغاث الى مدا٦م ؤمً الضولت .وبالخالي٣ٞ ،ض اؾخسضمذ خالت الُىاعت لٗضة ؤهضا ٝمً بُنها جى ٠ُ٢ألاشخام
بصاعٍا مً ٚحر تهمت وال مدا٦مت ،وإلادا٦مت الصخُٟحن ومىخ٣ضي الخ٩ىمت ومً ؤحل اإلاغا٢بت الهاعمت لخغٍت الخٗبحر
ّ
والخجم٘ وحكُ٨ل الجمُٗاث .و٢ض جم ججضًض خالت الُىاعت ٧ل ٖامحن وٖلى مضة زالزحن ٖام ،ألؾباب مخٗضصة مً بُنها
م٩اٞدت التهضًضاث ؤلاعهابُت اإلاؼٖىمت ال ؾُما في آلاوهت ألازحرة.2
وفي صعاؾت بٗىىان "بًجاص خضوص لخالت الُىاعت الٟغوؿُت" خى ٫الخدضًاث التي جىاحهها اإلااؾؿاث
الضًم٣غاَُت الٟغوؿُت في مىاحهت ؤلاعهاب٨ً ،كُٞ( ٠لُبب بىػٍىىُٞدل) مضي جغسخ الخضابحر الاؾخثىاثُت الضؾخىعٍت
وال٣اهىهُت التي جغج٨ؼ ٖليها ٞغوؿا في خاالث الُىاعت ٖلى الغٚم مً ٢ل٣ها مً الخ٣بت "الىابىلُىهُت" وهٓامها
ّ
ؤلاحخماعي .ألامغ الظي ٌؿاٖض في جٟؿحر ً ٠ُ٦م ً٨لضولت ؤلاؾخثىاء وجضابحرها اإلاخجظعة ؤن جخٛلب ٖلى الًىابِ
الضًم٣غاَُت الٟغوؿُت اإلاٗانغة ٖلى خؿاب الخغٍاث اإلاضهُت للمىاَىحنٗٞ .ملُت جأ٧ل الضًم٣غاَُت بك٩ل عؾمي
خؿب حٗبحر بىػٍىىُٞدل جدهل مً زال ٫بحغاءاث "صًم٣غاَُت" ٢اهىهُت جدميها مً الى٣ض والاصٖاءاث خىٖ ٫ضم
صًم٣غاَُتها.3
وجٓهغ الضعاؾتبإن زمت ّ
حٛحر في الخُاب الٗام خى ٫الٗال٢ت بحن الخغٍت وألامً بؿبب ما ٌؿمُه
"جُبُ٘ "Normalization/اؾخسضام الؿُاؾاث والخضابحر الاؾخثىاثُت الكغُٖتمً ؤحل مىاحهت ؤلاعهاب اإلاخ٨غع،
1

Scott P . Sheeran,Ibid.
Ibid.
3
Filip G. Bozinovic, "Finding the Limits of France' s State of Emergency",Claremont-UC Undergraduate Research Conference
on the European Union, (2017), 13-31.
2
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وجىؾُ٘ هُا ١حٗغٍ" ٠ؤلايُغاباث" في بَاع ٢اهىن ٌؿخجُب إلاساو ٝألامً ال٣ىمي ،وؤن هظا ّ
الخٛحر في الخُاب ًاصي
الى م٣اومت ٖامت "مدضوصة" بؿبب اهخ٣انه للخغٍاث اإلاضهُت ال ؾُما جل ٪اإلاخٗل٣ت بدغٍت الخجم٘ ومؿإلت جٟخِل
ألاشخام واإلامخل٩اث ،وؤن جل ٪الُ٣ىص اإلاتزاًضة الى حاهب الكٗىع بالخىًٟ ٝؿغ مدضوصًت اإلا٣اومت وٖضم وحىص
"جدغ٧اث" احخماُٖت جضا ًٖ ٘ٞالخغٍاث اإلاضهُت ٧التي ْهغث في "٢ "Je Suis Charlieبُل جُبُ ٤خالت الُىاعت.1
وهظه باٖخ٣اصي صعاؾت حُضة الى خض ما ،بال ؤنها لم ج٣ضم مؿاهمت ٢ىٍت جظ٦غ ،ال ؾُما ؤهه ٧ان مً الجُض
عبما صعاؾتها بك٩ل م٣اعن صازل خالت ٞغوؿا هٟؿها ،م٘ خاالث َىاعت ؾاب٣ت للىنى ٫الى هدُجت ؤص ١خى ٫مضي
الخُٛحر في الخُاب والخُىع في جُبُ٘ اؾخسضام الخضابحر الاؾخثىاثُت م٣اعهت بٟتراث ؾاب٣ت.
 .4جأثير الهجماث إلاسهابُت ومكافدت إلاسهاب على الحلىق والحشٍاث
وفي هٟـ الؿُا ١الٟغوس ي ،وٖلى ٖ٨ـ ما ؾب ،٤اهُل٣ذ بٌٗ ألاصبُاث مً الؿبب زل ٠خالت الُىاعت
لضعاؾت جإزحرها ٖلى مؿإلت الخ٣ى ١والخغٍاث .ولهظا الؿبب  ِ٣ٞجمذ مغاحٗت هظه الضعاؾت التي ًم ً٨ونٟها
بالؿُدُت في حٗاَيها م٘ خالت الُىاعت بةٖخباعها مخٛحرا زاهىٍا ،و٦إنها خالت اٖخُاصًت وبحغاء خ٩ىمي ٖاصي وَبُعي
جخسظه الضولت مً ؤحل الخٟاّ ٖلى ألامً ٖىض وحىص تهضًض بعهابي.
ٟٞي الضعاؾت التي ٖىىانها "الخىاػن بحن ألامً والخغٍت :جإزحر م٩اٞدت ؤلاعهاب ٖلى الخ٣ى ١الٟغصًت في ٞغوؿا"
ًداو٧( ٫لُمان بىؾُلُذ) البدث في ُُٟ٦ت الجم٘ بحن الخاحت الى ألامً واخترام الخغٍاث الٟغصًت ،وجدضًض مضي جإزحر
الخضابحر ألامىُت التي ا٢ترختها الخ٩ىمت الٟغوؿُت ٖلى الخىاػن بحن ألامً والخغٍت.2
جىُل ٤الضعاؾت مً اٞتراى ؤن جل ٪الخضابحر ألامىُت مثل ٢اهىن الاؾخسباعاث وخالت الُىاعت ٧ان لهما جإزحر
٦بحر ٖلى مؿإلت الخىاػن بحن اإلاخٛحرًً .خُث ونل الباخث ٖبر مىهجه الُٟ٨ي اإلاخمثل في جدلُل مدخىي الخضابحر ،وٖلى
الخ٣اعٍغ و الاخهاءاث واإلا٣االث الصخُٟت التي وكغتها اإلااؾؿاث الىَىُت والضولُت الى هخاثج خى ٫وحىص جإزحر للخضابحر
ُ
التي ؤ٢غتها الخ٩ىمت ٖلى مؿإلت الخىاػن بحن ألامً والخغٍت ،وؤن آلُت اإلادآٞت ٖلى ألامً لم جمىذ ؤي بَاع مدضص ٦ما
هى الخا ٫م٘ ؤلاَاع اإلامىىح لخ٣ى ١ؤلاوؿان .وؤهه وبن ٧ان مً اإلا٣بى ٫بُٖاء اإلاهالح ألامىُت ؤولىٍت ٖلى اإلاهالح
ألازغي زانت في ؤو٢اث ألاػماث ،بال ؤن الخىاػن بحن هظًً اإلاٟهىمحن ؾِب٣ى ٚحر مؿخ٣غ لُاإلاا ب٣ي ؤخضهما ٚحر
مىحىص .وؤن الخالت مدل الضعاؾت جا٦ض نٗىبت الجم٘ بحن الخاحت الى ألامً والخٟاّ ٖلى الخغٍاث اإلاضهُت ،ال ؾُما
ؤن الخضابحر ألامىُت في ٞغوؿا ؤصث الى الٗضًض مً الاهتها٧اث التي ال ٖال٢ت لها بًُ٣ت م٩اٞدت ؤلاعهاب.3

1

Filip G. Bozinovic, "Finding the Limits of France' s State of Emergency",Claremont-UC Undergraduate Research Conference
on the European Union, (2017), 13-31.
2
Clément Bousselet, "The balance between security and liberty", Aalborg University – Master’s Thesis (8104). At:
https://goo.gl/KsWLhQ
3
Clément Bousselet, "The balance between security and liberty", Aalborg University – Master’s Thesis (8104). At:
https://goo.gl/KsWLhQ
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و٦ما جمذ ؤلاقاعة ؾاب٣اٞ ،ةن صعاؾدىا ؾخداو ٫ملئ الٟجىة اإلاىحىصة في ألاصبُاث ؤلامبرًُ٣ت خى ٫جإزحر خالت
الُىاعت ٖلى الخغٍاث الا٢خهاصًت ،مً زال ٫صعاؾت م٣اعهت بحن خالتي َىاعت مدكابهخحن في اإلاضة الؼمىُت ومخ٣اعبخحن
في الخىُ٢ذ ومسخلٟخحن في ؾبب ؤلاٖالن ًٖ الُىاعت وفي بٌٗ الٗىامل البيُىٍت اإلاخٗل٣ت بىٓامهما الؿُاس ي
وؾُاؾاتهما الا٢خهاصًت ،وطل ٪مً ؤحل مٗغٞت ؤوحه الدكابه والازخال ٝفي هخاثج الخالخحن ٖلى نُٗض الخغٍاث
الا٢خهاصًت ،والخغوج بخٟؿحر ًُبنى ٖلُه مؿخ٣بال مً ؤحل ج٣ضًم م٣اعبت ابؿخمىلىحُت حؿاهم في جىُٓم الٗال٢ت بحن
الُىاعت وال٣اهىن والا٢خهاص.
املدىس الثالث :خالت الطىاسئ و"الحلىق" و"الحشٍاث" الاكخصادًت في ظل الذشخىس واللاهىن الفشوس ي والتركي
فشوصا:
ٌٗخ٣ض (٧لُيخىن عوؾُتر) في ٦خابت "الضً٨خاجىعٍت الضؾخىعٍت" بإن خالت الخهاع ٦ماؾؿت َىاعت هي في ألانل ابخ٩اع
ٞغوس ي له حظوع ٖؿ٨غٍت ،وبإنها مىخج جاعٍخي وماؾؿت باعػة في ال٣اهىن ؤ٦ثر منها وكاٍ حكغَعي ،وبإنها ٧اهذ همىطحا
ألصواث قبيهت مً الضً٨خاجىعٍت الضؾخىعٍت في ؤلامبراَىعٍت ألاإلااهُت وصولها ألاًٖاء ومٗٓم باقي صو ٫ال٣اهىن اإلاضوي.
وبإنها وٖلى الغٚم مً مكغوُٖتها ال٣هىي في ٞغوؿا ،بال ؤنها جسخل ًٖ ٠هٓحراتها في ألاهٓمت الضؾخىعٍت البرًُاهُت
وألامغٍُ٨ت وألاإلااهُتٞ ،هي مخىٗ٢ت الخهى ٫و ممىهجت بالخٟهُل ،خؿب حٗبحره ،مً زال٢ ٫ىاهحن البرإلاان.1وهىا٥
لخالت الُىاعت في ٞغوؿا زالزت ؤؾـ قغُٖت عثِؿُت ،ازىان منها في الضؾخىع وواخض في ال٣اهىن .ؤما الظي في ال٣اهىن
واإلاخٗل ٤باالحغاءاث الخىُٟظًت في ؤو٢اث ألاػماث ُٗٞىص لٗام  ،1955خُث ًمىذ ال٣اهىن مجلـ الىػعاء ؾلُت جُٟٗل
خالت الُىاعت بك٩ل ؤولي إلاضة ازني ٖكغ ًىما ،وٍجب بٗض جل ٪الٟترة بنضاع ٢اهىن لخمضًضها ،وبالخالي ٞال٣اهىن ًىٞغ
مؿخىي مً الؿلُت الخىُٟظًت الخ٣ضًغٍت الٟىعٍت ،بال ؤنها جٓل زايٗت إلعاصة الكٗب مً زال ٫اإلامثلحن اإلاىخسبحن.
وٍىو ال٣اهىن ع٢م  ،385-55اإلااصة ع٢م 1؛ ٖلى حىاػ جُٟٗل خالت الُىاعت في خا ٫وحىص "زُغ وقُ ٪هاحم ًٖ
زغ ١الىٓام الٗام ،ؤو في الخاالث التي جإزظ ٞيها ألاخضار ،بد٨م َبُٗتها وقضتهاَ ،اب٘ ال٩اعزت الٗامت".2
ؤما صؾخىعٍاٞ ،هىا ٥ماصجحن في الضؾخىع الٟغوس ي الظي ٌٗىص لٗام  1958مخٗل٣خان بدالت الُىاعت؛

 املادة سكم :16وجىو بإهه "ٖىضما جخٗغى ماؾؿاث الجمهىعٍت ؤو اؾخ٣ال ٫ألامت ؤو وخضة ؤعاييها ؤو الىٞاءبالتزاماتها الضولُت لتهضًض زُحر وٞىعي ،وٍخُٗل ؾحر الٗمل الؿلُم للؿلُاث الٗامت الضؾخىعٍتٞ ،ةن عثِـ
الجمهىعٍت ًخسظ ؤلاحغاءاث التي جخُلبها هظه الٓغو ،ٝبٗض الدكاوع الغؾمي م٘ عثِـ الىػعاء وعئؾاء
البرإلاان واإلاجلـ الضؾخىعي .وٖلى عثِـ الجمهىعٍت مساَبت ألامت وببالٚها بخل ٪الخضابحر .وجهمم الخضابحر
بإؾغٕ ما ًم ً٨مً ؤحل جؼوٍض الؿلُاث الٗامت الضؾخىعٍت بالىؾاثل الالػمت ألصاء واحباتها .وٍجب
اؾدكاعة اإلاجلـ الضؾخىعي ُٞما ًخٗل ٤بخل ٪الخضابحر .وال ًجىػ خل الجمُٗت الىَىُت ؤزىاء مماعؾت
1

Clinton Rossiter, Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies (Princeton: Princeton
University Press, 1948), p: 77-80.
2
Filip G. Bozinovic, Ibid.
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نالخُاث الُىاعت .وبٗض زالزحن ًىم مً مماعؾت نالخُاث الُىاعتً ،م ً٨بخالت ألامغ بلى اإلاجلـ
الضؾخىعي مً ٢بل عثِـ الجمُٗت الىَىُت ؤو عثِـ مجلـ الكُىر ؤو الى ؾخحن ًٖى في الجمُٗت الىَىُت
ؤو ؾخحن ًٖىفي مجلـ الكُىر ،وطل ٪لخدضًض ما بطا ٧اهذ الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في ال٣ٟغة ألاولى ال
جؼا ٫ؾاعٍت .خُث ًخسظ اإلاجلـ ٢غاعه ٖالهُت في ؤؾغٕ و٢ذ مم .ً٨وٍجب ٖلى اإلاجلـ٦ ،د ٤مً الخ٣ى،١
بحغاء الازخباع ،واجساط ٢غاعه بىٟـ الُغٍ٣ت بٗض ؾخحن ًىم مً مماعؾت نالخُاث الُىاعت ؤو في ؤي لخٓت
بٗض طل.1"٪
 واملادة سكم ":36جهضع خالت الخهاع في مجلـ الىػعاء .وٍجىػ للبرإلاان جمضًضها بٗض ٞترة ازني ٖكغ ًىما.2"ِ٣ٞ
ؤما ٖلى نُٗض الاقاعة الهغٍدت واإلاباقغة للخ٣ى ١والخغٍاث الا٢خهاصًت في الضؾخىع الٟغس يُٞ ،م ً٨ال٣ى٫
بىاءا ٖلى ج٣غٍغ اإلاٗهض الضولي للضًم٣غاَُت واإلاؿاٖضة الاهخسابُت بإن اٖترا ٝالضؾخىع الٟغوس ي ( )1958بالخ٣ى١
الاحخماُٖت والا٢خهاصًت ًم ً٨اٖخباعه بك٩ل ٖام اٖتراٞا يُٟٗا وبإهه ٢اثم في "الضًباحت  .3"ِ٣ٞخُث ال ًىحض في
الضؾخىع ما ٌكحر الى الخ٣ى ١الا٢خهاصًت بال في زالزت ههىم صؾخىعٍت مخهلت جخٗل ٤بىاحب وخ ٤الٗمل ،وٖضم
حىاػ الخدُحز اؾدىاصا الى ألانى ٫وآلاعاء واإلاٗخ٣ضاث ،باإلياٞت الى مكاع٦ت الٗما ٫حماُٖا ٖبر ممثليهم (الى٣اباث
الٗمالُت) في جدضًض ْغوٖ ٝملهم وبصاعة م٩ان الٗمل .و٢ض جمذ ؤلاقاعةؤًًا في بىض الٗال٢ت بحن البرإلاان والخ٩ىمت في
اإلااصة ع٢م  ،34بإن ال٣اهىن ًجب ؤن ًً٘ اإلاباصت ألاؾاؾُت ألهٓمت اإلالُ٨ت وخ٣ى ١اإلالُ٨ت والالتزاماث اإلاضهُت
والخجاعٍت و٢اهىن الٗمل.4
جشكُا:
لترُ٦ا مىظ جإؾِؿها جاعٍش خاٞل في خ٨م الاؾخثىاء اإلاخمثل بك٩ل عثِس ي باألخ٩ام الٗغُٞت اإلاغجبُت بااله٣البذ
الٗؿ٨غٍت وخ٨م الٗؿ٨غ .وَب٣ا للضؾخىع التر٧ي لٗام ٞ 51982ةن ؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت للخاالث ؤلاؾخثىاثُت ٧اهذ
جى٣ؿم الى هىٖحن؛  )1خاالث الُىاعت ،اإلاغجبُت بال٩ىاعر الُبُُٗت ؤو ألاػماث ؤلا٢خهاصًت الخاصة ؤو جل ٪اإلاخٗل٣ت
بإٖما ٫الٗى ٠واؾٗت الىُا ١والخضهىع الخُحر في الىٓام الٗام ،و  )2ألاخ٩ام الٗغُٞت والخٗبئت وخالت الخغب .وب٣ي
الضؾخىع ٦ظل ٪ختى ؤبغٍل  ،2017خُث ؤحغث خ٩ىمت الٗضالت والخىمُت اؾخٟخاءا قٗبُا ٧ان مً بحن الخٗضًالث
الضؾخىعٍت التي ا٢ترخها بىض زام بدالت الُىاعت واإلااصة ع٢م  ،119و٢ض جم بمىحبه بلٛاء بىض "بحغاءاث ؤلاصاعة

1

France's Constitution of 1958 with Amendments through 2008. Retrieved 19/04/19, from:
https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008
2
Ibid.
3
Dawood Ahmed & Elliot Bulmer, Social and Economic Rights, International IDEA Constitution-Building Primer 9. Retrieved
21/04/19, from: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/social-and-economic-rights-primer.pdf
4
France's Constitution of 1958 with Amendments through 2008, Ibid.
5
Turkey's Constitution of 1982 with Amendments through 2011. Retrieved 19/04/19, from:
https://www.constituteproject.org/constitution/Turkey_2011.pdf?lang=en
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الاؾخثىاثُت" الظي يم ال٣ؿمحن الؿاب٣حن ّ
وخل مدله بىض "بصاعة خاالث الُىاعت" ،ما ٌٗني بلٛاء ألاخ٩ام الٗغُٞت
وصمج حمُ٘ ؤق٩ا ٫ؤلاؾخثىاء ألازغي جدذ بىض "خالت الُىاعت".1
وجىو اإلااصة ع٢م  119في الضؾخىع بٗض حٗضًلها ٖلى ؤهه:

-

-

-

-

في خالت الخغب ،ؤو ٖىض ْهىع خالت حؿخلؼم اهضالٕ خغب ،ؤو اهخٟايت ،ؤو اهدكاع ؤٖما ٫جمغص ٖىُٟت و٢ىٍت
يض الىًَ ألام والجمهىعٍت ،ؤو ؤٖماٖ ٫ى ٠صازلُت ؤو زاعحُت واؾٗت الىُا ١تهضص وخضة البلض وألامت،
وْهىع ؤٖماٖ ٫ى ٠واؾٗت الىُا ١تهض ٝبلى جضمحر الىٓام الظي ًىو ٖلُه الضؾخىع ؤو الخ٣ى ١والخغٍاث
ألاؾاؾُت ،والخضهىع الخُحر للىٓام الٗام ،وال٩ىاعر الُبُُٗت ،وألامغاى الىباثُت الخُحرة ؤو ؤػمت
ا٢خهاصًت زُحرةً ،جىػ لغثِـ الجمهىعٍت بٖالن خالت الُىاعت في والًت واخضة ؤو في حمُ٘ ؤهداء البالص إلاضة
ال جخجاوػ ؾخت ؤقهغ.
ًُيكغ ٢غاع بٖالن خالت الُىاعت في الجغٍضة الغؾمُت ،وٍخم ج٣ضًمه ٞىعا بلى الجمُٗت الىَىُت ال٨بري
للمىا٣ٞت ٖلُه في هٟـ الُىم.
بطا لم ج ً٨الجمُٗت الىَىُت ال٨بري مىٗ٣ضةُٞ ،خم ٖ٣ضها ٖلى الٟىع .وٍجىػ للجمُٗت ،بطا عؤث طل٪
يغوعٍا ،ؤن ج٣لل ؤو جؼٍض مضة خالت الُىاعت.
بىاء ٖلى َلب الغثِـً ،جىػ للجمُٗت جمضًض الٟترة إلاضة ؤ٢هاها ؤعبٗت ؤقهغ في ٧ل مغة .ؤما في خالت الخغب
ٞال ًىُب ٤هظا الخض ألا٢ص ى.
ًجب ٞغى الالتزاماث اإلاالُت واإلااصًت والٗمالُت ٖلى اإلاىاَىحن في خالت بٖالن خالت الُىاعت ،وٍجب ؤن
جخماش ى الُغٍ٣ت التي ًخم بها جُُ٣ض ؤو حٗلُ ٤الخ٣ى ١والخغٍاث ألاؾاؾُت بما ًخماش ى م٘ مباصت اإلااصة ،15
خُث ُ ج ّ
ُب ٤ألاخ٩ام وجخم بصاعة الكاون خؿب ال٣اهىن.
لغثِـ الجمهىعٍت ،في خالت الُىاعت ،بنضاع مغاؾُم عثاؾُت بكإن اإلاؿاثل التي حؿخلؼمها خالت الُىاعت،
صون بزًاٖها للُ٣ىص اإلاىهىم ٖليها في الٗباعة الثاهُت مً ال٣ٟغة الؿابٗت ٖكغة مً اإلااصة  .104وجيكغ
هظه اإلاغاؾُم -التي لها ٢ىة ال٣اهىن -في الجغٍضة الغؾمُت ،وٍجب ج٣ضًمها الى الجمُٗت الىَىُت ال٨بري
للمىا٣ٞت ٖليها في هٟـ الُىم.
باؾخثىاء خالت الخغب ،ج٣ىم الجمُٗت الىَىُت ال٨بري بمىا٢كت ال٣غاعاث الغثاؾُت الهاصعة ؤزىاء خالت
الُىاعت واجساط ٢غاع بكإنها في ًٚىن قهغ واخض .وبالٞ ،ةن اإلاغاؾُم الغثاؾُت الهاصعة ؤزىاء خالت الُىاعت
ؾى ٝجى٣ط ي ً
جل٣اثُا.2

و٢ض زهو الضؾخىع التر٧ي -م٣اعهت بٟغوؿاٞ -هال ٧امال مٟهال ونغٍدا خى ٫الخ٣ى ١والىاحباث الاحخماُٖت
والا٢خهاصًت الٟغصًت والجماُٖتٟٞ .ي مجا ٫الخ٣ى ١الا٢خهاصًتٞ ،هىا ٥اإلااصة ع٢م  47الخانت بالخإمُم
والخصخهت ،واإلااصة ع٢م  48اإلاخٗل٣ت بدغٍت الٗمل والخٗا٢ض .وهىا ٥بىض زام باألخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالٗمل مثل خ٤
1

Constitution of The Republic Of Turkey, Retrieved 19/04/2019, from: https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf
2017 Amendment Proposal to the Turkish Constitution, Politics and Law in Turkey. Retrieved 20/04/19, from:
https://bit.ly/2DsOVlM
2
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وواحب الٗمل (ماصة  )49وْغو ٝالٗمل والخ ٤في الغاخت والترُٞه (ماصة  )50والخ ٤في جىُٓم الى٣اباث (ماصة )51
وخ٣ى ١اجٟا ١الٗمل الجماعي والاجٟا ١الجماعي (ماصة  )53والخ ٤في ؤلايغاب وؤلاٟ٢ا( ٫ماصة  )54وخ ٤الخهى٫
ٖلى ألاحغ م٣ابل الٗمل (ماصة  .)55باإلياٞت الى بىض وماصة مخٗل٣حن بالىاحباث الاحخماُٖت والا٢خهاصًت للضولت والتي
جىو ٖلى ؤن الضولت "ج٣ىم بىاحباتها اإلاىهىم ٖليها في الضؾخىع في اإلاجالحن الاحخماعي والا٢خهاصي في خضوص
مىاعصها اإلاالُت ،م٘ مغاٖاة ألاولىٍاث اإلاىاؾبت م٘ ؤهضا ٝهظه الىاحباث".1

املدىس الشابع:الحشٍاث الاكخصادًت كبل وخالل وبعذ خالت الطىاسئ :ملاسهت بين فشوصا وجشكُا
جداو ٫الىع٢ت في هظا ال٣ؿم ؤلاحابت ًٖ ؾااُُٟ٦ ٫ت جإزحر خالت الُىاعت ٖلى ماقغ الخغٍت الا٢خهاصًت في ٧ل
مً ٞغوؿا وجغُ٦ا .وؾىٗخمض مً ؤحل بحغاء الخدلُل ٖلى ماقغ الخغٍت الا٢خهاصًت ( )EFIالظي جهضعه ماؾؿت ( The
 )Heritageمىظ  ،1995وال ٌٗني ازخُاع الىع٢ت هظا اإلااقغ مىٟ٢ا للىع٢ت اججاه هٓغٍت ؤو م٣اعبت ؤًضًىلىحُت مُٗىت ؤو
جبني لخٗغٍ ٠اإلااقغ وُُٟ٦ت ٞهمه للخغٍاث الا٢خهاصًت ،ل ً٨طل ٪اإلااقغ واإلااقغ آلازغ للخغٍت الا٢خهاصًت الظي
ًهضعه مٗهض ()FraserInstituteهما الىخُضًً في هظا اإلاجا ،٫وٍدكابهان الى خض ٦بحر في ٞهمهما وُُٟ٦ت ُ٢اؾهما
للخغٍت الا٢خهاصًت ،م٘ اٖخ٣اصها باختراُٞت ألاوُٞ ٫يكغ البُاهاث وٖغى الىخاثج بك٩ل ؤ٦ثر جىُٓما واهخٓاما.
ٌٗخمض ماقغ الخغٍت الا٢خهاصًت ( )EFIفي حٗغٍٟه للخغٍت الا٢خهاصًت ٦-ما ًٓهغ مً ا٢خباؾاث ج٣غٍغ اإلااقغٖ -لى

ٞهم الُٟلؿى ٝوٖالم الا٢خهاص ألاهجلى-همؿاوي (ٞغٍضعٍ ٪خاً 2)٪اإلاٗغو ٝبضٞاٖه ًٖ هٓغٍت اللُبرالُت
ال٨الؾُُ٨ت ،اإلاخٗل٣ت با٢خهاص الؿى ١الخغ ،والتي ج٣ضم جهىعاث خى ٫جماش ي الىٓام الا٢خهاصي ال٣اثم ٖلى اإلالُ٨ت
الخانت م٘ الخغٍت الٟغصًت وخماًخه لها .3وٍ٣اعب اإلااقغ الخغٍت الا٢خهاصًت مً ػاوٍت اؾخ٣ال ٫الٟغص زانت ُٞما
ًخٗل ٤بدغٍت ازخُاعه وخهىله ٖلى الؿل٘ واإلاىاعص الا٢خهاصًت واؾخسضامهاٖ ،لى ؤؾاؽ ؤن ألاٞغاص ٌٗغٞىن
ُ
اخخُاحاتهم وعٚباتهم ٖلى ؤًٞل وحه ،وؤن ؤؾاؽ الىحىص اإلاغض ي هى الخُاة اإلاىحهت طاجُا ،اإلاؿترقضة بالٟلؿٟت
الخانت وألاولىٍاث الصخهُت ،ال جل ٪اإلاىحهت مً ٢بل الخ٩ىماث والىسب الخ٨ىى٢غاَُت.4
ً٣ضم اإلااقغ الٗام للخغٍت الا٢خهاصًت هٓغة قاملت ًٖ الخغٍت الا٢خهاصًت في صو ٫الٗالم ،وٍترواح اإلااقغ ما بحن
 0الى  100صعحت ،خُث ّ
حٗبر  ًٖ 100الضو ٫التي ًىٗم ٞيها ألاٞغاص والكغ٧اث (الؿى )١بإٖلى صعحت مً الخغٍت
الا٢خهاصًت .وٍجم٘ اإلااقغ في جُُ٣مه ما بحن الخٟاٖالث الخاعحُت للضولت وؾُاؾاتها الضازلُت ،م٘ جغ٦حزه ٖلى ألازحرة.
وًٍم اإلااقغ الٗام  12ماقغا ٞغُٖا ًم ً٨جهيُٟهم جدذ ؤعبٗت ٞئاث ؤؾاؾُت هي؛

 خكم اللاهىن( :خ٣ى ١اإلالُ٨تٗٞ ،الُت الً٣اء وقٟاُٞت الخ٩ىمت)1

Constitution of The Republic of Turkey, Ibid.
2019 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, 25th Anniversary Edition. Retrieved 22/04/19, from:
https://www.heritage.org/index/pdf/2019/book/index_2019.pdf
3
Gerald Gaus et al., "Liberalism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
Retrieved 22/04/19, from: https://plato.stanford.edu/entries/liberalism/
4
2019 Index of Economic Freedom, Ibid.
2
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 حجم الحكىمت( :الٗبء الًغٍبي ،ؤلاهٟا ١الخ٩ىمي والصخت اإلاالُت) الكفاءة الخىظُمُت( :خغٍت مماعؾت ألاٖما ،٫خغٍت الٗمل والخغٍت الى٣ضًت) اهفخاح الصىق (خغٍت الخجاعة ،وخغٍت الاؾدثماع والخغٍت اإلاالُت).1وهٓغا لىحىص ٖضص ٦بحر مً اإلااقغاث الٟغُٖت واٖخماص الضعاؾت مىهجا م٣اعها ٖلى مؿخىٍحن؛ ( Within Case
 )Comparisonو (ٞ .)Cross Country Comparisonؿحر٦ؼ الخدلُل ٖلى اإلااقغ الٗام ،م٘ ٖغى هخاثج ؤ٦ثر اإلااقغاث
الٟغُٖت جإزغا زال ٫مضة الضعاؾت ،ال ؾُما زال ٫مضة خالت الُىاعت،في ٧ل مً الخالخحن ُ٢ض الضعاؾت.
فشوصا وجشكُا :خلفُت عامت
ّ
مثل ونى ٫الغثِـ الٟغوس ي (ٞغاوؿىا هىالهض)-طو الخىحه الاقترا٧ي -الى الؿلُت في ماًى  2012وؾُُغة الخؼب
الاقترا٧ي ٖلى الجمُٗت الىَىُت -خؿب ج٣غٍغ اإلااقغ -بضاًت جأ٧ل ه٣اٍ ال٣ىة اإلااؾؿُت اإلاغجبُت بدماًت خ٣ى١
اإلا٩لُت الخانت وبَاعها الخىُٓمي مً زال ٫الؿُاؾاث التي جمُل الى بٖاصة جىػَ٘ الضزل وػٍاصة ؤلاهٟا ١الخ٩ىمي
والخٟاّ ٖلى بغامج الغٞاه وٞغى اإلاؼٍض مً الًغاثب .خُث بضؤث الضولت مىظ ونى ٫هىالهض الى الؿلُت بالؿُُغة
ٖلى الُ٣اٖاث الغثِؿُت لال٢خهاص ،واإلاؿاهمت بك٩ل ٦بحر في الٗضًض مً اإلااؾؿاث قبه الٗامت.2ما ص ٘ٞبٌٗ
الباخثحن آهظا٥؛ للخسى ٝمً الٗىصة الجؼثُت للخُاب الاقترا٧ي الٟغوس ي اإلاؼصوج ،وون ٠الغئٍت الا٢خهاصًت
الضازلُت لهىالهض "باإلاثحرة للك "٪مً الىاخُت الٗملُتٖ ،لى الغٚم مً جماؾ٨ها هٓغٍا ،بؿبب الدؿائالث خى٢ ٫ضعة
هىالهض ٖلى اإلاىاػهت ما بحن ٞغى الًغاثب وؤلاهٟا ١الخ٩ىمي.3
وٖلى الجاهب آلازغ٣ً ،ضم خؼب الٗضالت والخىمُت في جغُ٦ا ،الظي ونل الى الؿلُت وال ًؼاٞ ٫يها مىظ ،2002
عئٍت ا٢خهاصًت (لُبرالُت) ج٣ىم ٖلى ؤلاوؿان باٖخباعه مهضعا ؤؾاؾُا وهضٞا للخُىع الا٢خهاصيّ .
وَٗبر الخؼب بىيىح
في هٓامه ألاؾاس ي ًٖ عئٍخه خى ٫جإؾِـ ا٢خهاص الؿى ١بجمُ٘ ٢ىاٖضه وماؾؿاجه .وَٗغ ٝصوع الضولت في
الا٢خهاص ٦مغا٢ب ومىٓم .وٍضا ًٖ ٘ٞاؾخ٨ما ٫الخدىالث البيُىٍت الًغوعٍت لالؾخٟاصة مً الٟغم التي زل٣تها
الٗىإلات .وٍغي في هٟـ الى٢ذ ؤن ٖضم الٗضالت في جىػَ٘ الضزل والبُالت هي اإلاك٩لت الؿىؾُى-ا٢خهاصًت ألاهم
باليؿبت بلُه.4
وحؿحر جغُ٦ا الٗضالت والخىمُت -التي ًخسى ٝماقغ الخغٍت الا٢خهاصًت مً بيماع الخؼب الخا٦م ٞيها ؤحىضة
بؾالمُت -خؿب ج٣غٍغ اإلااقغ لٗام  ،2013في زِ الخدضًث الا٢خهاصي ٖلى الغٚم مً اقدبا٦ها م٘ وؾاثل ؤلاٖالم
وبِء وجحرة ؤلانالح الً٣اجي ٞيها .خُث ًظ٦غ الخ٣غٍغ ؤهه ٖلى الغٚم مً الخ٣ضم الكامل ٖلى مؿخىي الخغٍت
1

Ibid.
2013 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation. Retrieved 30/04/19, from:
https://www.heritage.org/index/pdf/2013/book/index_2013.pdf
3
Ben Clift, " Le Changement? French Socialism, the 2012 Presidential Election and the Politics of Economic Credibility
amidst the Eurozone Crisis", Parliamentary Affairs 66 (2013), p 106–123.
4
"الئحة النظام األساسي" ،الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية 2002 ،مع تعديل .اطلع عليه بتاري12/04/30
https://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-tuzugu
2
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الا٢خهاصًت في جغُ٦اٞ ،ال جؼا ٫ه٣اٍ الًٗ ٠اإلااؾؿُت (زهىنا :ؤؾـ الخغٍت الا٢خهاصًت الٗغيت للٟؿاص،
والىٓام الً٣اجي الخاي٘ للخضزل الؿُاس ي) حُٗ ٤الخغٍت الا٢خهاصًت وجمى٘ اإلاؼٍض مً الىمى الضًىامُ٩ي.1

سشم بُاوي سكم (:)1اإلااقغ الٗام للخغٍت الا٢خهاصًت في ٞغوؿا وجغُ٦ا واإلاخىؾِ الٗالمي ()2019-1995

2

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Country

63.9
)65.4 (+
61.1

)63.3(+
)65.2 (+
60.9

)62.3(-
)62.1 (-
60.7

)62.5(-
63.2
60.4

63.5
64.9
60.3

64.1
62.9
59.6

France
Turkey
WORLD

جذول سكم (:)1اإلااقغ الٗام للخغٍت الا٢خهاصًت في ٞغوؿا وجغُ٦ا واإلاخىؾِ الٗالمي ()2018-2013

3

1

2013 Index of Economic Freedom, Ibid.
Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation. Retrieved 01/05/19, from:
https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=turkey|france&src=country
3
Ibid.
2
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: 2013
بضؤث ٞغوؿا ٖام 2013بؼٍاصة ٢ضعها  0.9هُ٣ت في ماقغها الٗام للخغٍت الا٢خهاصًت م٣اعهت بالٗام الؿاب ،٤خُث بلٜ
ماقغها  64.1هُ٣ت ،م٘ مغجبت ّ
"خغٍت ا٢خهاصًت مٗخضلت" .و٢ض ٖؼي ج٣غٍغ( )EFIجل ٪الؼٍاصة بك٩ل عثِس ي الى الخدؿً
اإلالخىّ في خغٍت ؤلاؾدثماع .وحاءث ٞغوؿا في طل ٪الٗام باإلاغجبت اٖ 62٫اإلاُا ،وا 30٫مً ؤنل  43صولت في مىُ٣ت
ؤوعوبا مً خُث الخغٍت الا٢خهاصًت ،1و٦ما هى واضح مً الجضو ٫ع٢م ( )2في نهاًت البدث٣ٞ ،ض ؤْهغث ٞغوؿا في
طل ٪الٗام جدؿىا ٖلى مؿخىي ماقغ قٟاُٞت الخ٩ىمت ،وخغٍت مماعؾت ألاٖما ،٫وخغٍت الاؾدثماع ،وجغاحٗا ٖلى
مؿخىي الٗبء الًغٍبي ،وخغٍت الٗمل ،والخغٍت الى٣ضًت ،وخغٍت الخجاعة ،م٘ ب٣اء اإلااقغاث ألازغي زابخت.
ؤما باليؿبت لترُ٦ا٣ٞ ،ض سجلذ في بضاًت ٖام  2013ػٍاصة ٢ضعها  0.4هُ٣ت ،خُث اعجٟٗذ صعحت خغٍتها
الا٢خهاصًت الى  62.9هُ٣ت ،ما حٗلها جدخل اإلاغجبت اٖ 69٫اإلاُا ،وا 32٫مً ؤنل  43صولت في مىُ٣ت ؤوعوبا،م٘
مغجبت ّ
"خغٍت ا٢خهاصًت مٗخضلت" هي ؤًًاُ .وَٗخبر ؤصائها خؿب ج٣غٍغ اإلااقغ حُضا وؿبُا في الٗضًض مً مجاالث
الخغٍت الا٢خهاصًت ،بًٟل اإلا٩اؾب التي خ٣٣تها ٖبر بصاعة ؤلاهٟا ١الٗام والؼٍاصة في خغٍت مماعؾت ألاٖما ٫وخغٍت
الٗمل ،والتي ٞا ١جإزحرها الاهسٟاى في خغٍت الاؾدثماع والخدغع مً الٟؿاص .2وؤْهغث جغُ٦ا في طل ٪الٗام جدؿىا في
بصاعة ؤلاهٟا ١الخ٩ىمي ،وخغٍت مماعؾت ألاٖما ،٫وخغٍت الٗمل ،والخغٍت الى٣ضًت ،وجغاحٗا في ماقغاث قٟاُٞت
الخ٩ىمت ،وبصاعة الٗبء الًغٍبي ،وخغٍت الخجاعة ،وخغٍت الاؾدثماع (اهٓغ الجضو ٫ع٢م .)2
وم٣اعهت باإلاخىؾِ الٗالمي إلااقغ الخغٍت الا٢خهاصًت في الٗام ألاو ٫مً ٞترة الضعاؾت (ٞ ،)2013ةن اإلااقغ
الٗام للخغٍت الا٢خهاصًت في ٦ال البلضًً ًٟى ١اإلاخىؾِ الٗالمي ،م٘ جٟى ١لٟغوؿا ٖلى جغُ٦ا ب  1.2هُ٣ت ِ٣ٞ
(اهٓغ الجضو ٫ع٢م  .)1وٍم ً٨البضء بخهىع ؤ٦ثر جٟهُال خى ٫اإلااقغاث الٟغُٖت للخغٍت في ٦ال البلضًً مً زال٫
بل٣اء هٓغة ٖلى الجضو ٫ع٢م ( ،)2خُث ًم ً٨ال٣ى ٫بإن ٞغوؿا جمخل ٪مؼاًا بيُىٍت جمخاػ بها ًٖ جغُ٦ا مً خُث خ٨م
ال٣اهىن (خ٣ى ١اإلالُ٨تٗٞ ،الُت الً٣اء وقٟاُٞت الخ٩ىمت) والٟ٨اءة الخىُٓمُت (خغٍت مماعؾت ألاٖما ،٫خغٍت الٗمل
والخغٍت الى٣ضًت) .ؤما جغُ٦اٞ ،خمخاػ ٖلى ٞغوؿا في مجا ٫بصاعة الٗبء الًغٍبي وؤلاهٟا ١الخ٩ىمي ،والصخت اإلاالُت.
بِىما ًخ٣اعب البلضان م٘ جٟاوث ٚحر ٦بحر مً خُث اهٟخاح الؿى( ١خغٍت الخجاعة ،وخغٍت الاؾدثماع والخغٍت اإلاالُت).
:2014
ٌكحر ج٣غٍغ ( )EFIبإن الخغٍت الا٢خهاصًت في ٞغوؿا جم جهيُٟها يمً مغجبت ّ
"خغٍت ا٢خهاصًت مٗخضلت" زال ٫مٗٓم
جاعٍش اإلااقغ (ما ٖضا الٟترة ما بحن  2003-1997خُث ٧اهذ جهى ٠يمً الٟئت ٚحر الخغة) .وسجلذ ٞغوؿا َىا20 ٫
ٖاما زامـ ؤؾىؤ ؤصاء بحن الا٢خهاصاث اإلاخ٣ضمت ،هدُجت ج٣ىٌٍ الخغٍت الا٢خهاصًت الٗامت ،وبٟٗل الاهسٟاى
ال٨بحر (ؤ٦ثر مً  10ه٣اٍ) في الخغٍت اإلاالُت والخدغع مً الٟؿاص ،والؼٍاصة في ؤلاهٟا ١الخ٩ىمي .و٢ض اجبٗذ الخ٩ىمت
1

2013 Index of Economic Freedom, Ibid.
Ibid.

2

مجلت العلىم الصُاشُت و اللاهىن  .العذد ،25مج ، - 4هىفمبر/حششٍن الثاوي  - 2020عذد خاص  -املشكز الذًملشاطي العشبي  .بشلين املاهُا

209

ّ
خالتي فشوصا وجشكُا
شؤال "الحشٍاث" الاكخصادًت أثىاء خاالث الطىاسئ :إجاباث من

أ.شلُمان كشٍمت

الٟغوؿُت الٗضًض مً بحغاءاث ؤلانالح مً ؤحل ػٍاصة مغوهت الا٢خهاص و٢ضعجه الخىاٞؿُت ،ل ً٨الخ٣ضم ؤلاحمالي ٧ان
بُُئا بك٩ل ٖام .وفي ٖام  ،2014هبِ اإلااقغ الٗام للخغٍت الا٢خهاصًت ُٟٞغوؿا الى 63.5هُ٣ت ،ؤي بم٣ضاع 0.6
هُ٣ت ،ما حٗل جغجُبها الٗالمي يهبِ الى اإلاغجبت اٖ 70٫اإلاُا واٖ 34٫لى مىُ٣ت ؤوعوبا .1و٢ض ؤْهغث ٞغوؿا زالٖ ٫ام
 2014جدؿىا في ماقغ خغٍت الٗمل ،وخغٍت الخجاعة ،وخغٍت الاؾدثماع ،وجغاحٗا في ماقغ قٟاُٞت الخ٩ىمت ،وبصاعة
الٗبء الًغٍبي ،وخغٍت مماعؾت ألاٖما ،٫والخغٍت الى٣ضًت ،م٘ ب٣اء اإلااقغاث ألازغي زابخت (اهٓغ الجضو ٫ع٢م .)2
وٖلى ٖ٨ـ ٞغوؿا٣ٞ ،ض خ٣٣ذ جغُ٦ا زالٖ 20 ٫اما مً جاعٍش اإلااقغ ػٍاصة في صعحت الخغٍت بلٛذ  6ه٣اٍ،
وطل ٪بًٟل جدؿحن ؾذ مً ؤنل ٖكغ خغٍاث ا٢خهاصًت ٖلى عؤؾها الخغٍت الى٣ضًت ،والخغٍت اإلاالُت والخدغع مً
الٟؿاص .وخ٣٣ذ جغُ٦ا زالٖ ٫ام  2014ؤٖلى صعحاث خغٍتها الا٢خهاصًت ٖلى ؤلاَال( ١ختى جل ٪الٟترة) ،خُث بلٜ
اإلااقغ الٗام للخغٍت الا٢خهاصًت  64.9هُ٣ت،بٗض ػٍاصة بم٣ضاع هُ٣خحن ٧املخحن ًٖ الٗام الؿاب ،٤ما حٗل جغجُبها
الٗالمي ًغج ٟ٘للمغجبت اٖ 64٫اإلاُا ،وا 30٫في مىُ٣ت ؤوعوبا .2وؤْهغث جغُ٦ا زال ٫طل ٪الٗام جدؿىا في ماقغ
قٟاُٞت الخ٩ىمت ،وبصاعة الٗبء الًغٍبي ،وخغٍت الٗمل ،وخغٍت ؤلاؾدثماع ،وجغاحٗا في بصاعة ؤلاهٟا ١الخ٩ىمي وماقغ
خغٍت مماعؾت ألاٖما ،٫والخغٍت الى٣ضًت ،وخغٍت الخجاعة (اهٓغ الجضو ٫ع٢م .)2
: 2015
وفي ٖام  ،2015وبٗض ؤن جم ؤلاٖالن في قهغ هىٞمبر ًٖ خالت الُىاعت في ٞغوؿابزغ الهجماث ؤلاعهابُت التي اؾتهضٞذ
ٖضة ؤما ً٦وؤؾٟغث ًٖ م٣خل 130شخها وحغح مئاث آزغًٍ ،هبِ اإلااقغ الٗام للخغٍت الا٢خهاصًت في ٞغوؿا
بم٣ضاع هُ٣ت ٧املت ،خُث بل 62.5 ٜهُ٣ت ،ما ؤصي بالخالي الى هبىٍ ٞغوؿا الى اإلاغجبت اٖ 73٫اإلاُا وا 33٫ؤوعوبُا.
وَٗؼي اإلااقغ جًائ ٫الخغٍاث الا٢هاصًت الى ؤوحه ال٣هىع الهُُ٨لُت والاهسٟاى ال٨بحر في خغٍت الٗمل وؾىء بصاعة
ؤلاهٟا ١الخ٩ىمي وجىؾ٘ حجم الخ٩ىمت ومضاها ،الى حاهب البِئت الا٢خهاصًت اإلادلُت الغا٦ضة التي ؤصث بضوعها الى
اعجٟإ مٗضالث البُالت ال ؾُما بحن الكباب .3و٢ض ؤْهغث ٞغوؿا زالٖ ٫ام الُىاعت ألاو ٫جدؿىا في ماقغ قٟاُٞت
الخ٩ىمت ،وخغٍت مماعؾت ألاٖما ،٫والخغٍت الى٣ضًت ،وخغٍت الخجاعة ،وجغاحٗا في اإلا٣ابل ٖلى مؿخىي بصاعة الٗبء
الًغٍبي وؤلاهٟا ١الخ٩ىمي ،وماقغ خغٍت الٗمل ،م٘ ب٣اء اإلااقغاث ألازغي زابخت (اهٓغ الجضو ٫ع٢م .)2
ؤما في جغُ٦ا٣ٞ ،ض هبِ اإلااقغ الٗام للخغٍت الا٢خهاصًت بم٣ضاع  1.7هُ٣ت في طل ٪الٗام،وبلٛذ صعحت
الخغٍت  63.2هُ٣ت ،ألامغ الظي ؤصي الى هبىٍ مغجبت جغُ٦ا مً  63الى ٖ 70اإلاُا ،واخخلذ جغُ٦ا آهظا ٥اإلاغجبت ا32٫
ٖلى مؿخىي مىُ٣ت ؤوعوبا.4و٢ض ؤْهغث جغُ٦ا زال ٫طل ٪الٗام جدؿىا في ماقغ الكٟاُٞت الخ٩ىمُت ،والخغٍت
1

2014 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation. Retrieved 30/04/19, from:
https://www.heritage.org/index/pdf/2014/book/index_2014.pdf
2
Ibid.
3
2015 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation. Retrieved 30/04/19, from:
https://www.heritage.org/index/pdf/2015/book/index_2015.pdf
4
Ibid.
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الى٣ضًت ،وخغٍت الخجاعة ،وخغٍت ؤلاؾدثماع ،و جغاحٗا في بصاعة الٗبء الًغٍبي وؤلاهٟا ١الخ٩ىمي ،وخ٣ى ١اإلالُ٨ت،
وخغٍت مماعؾت ألاٖما ،٫وخغٍت الٗمل (اهٓغ الجضو ٫ع٢م .)2
: 2016
وفي الٗام الخالي مً ؤلاٖالن ًٖ خالت الُىاعت في ٞغوؿا ،اؾخمغ اإلااقغ الٗام للخغٍت الا٢خهاصًت بالهبىٍ ،ال ؾُما
م٘ بٖالن الغثِـ هىالهض جمضًض خالت الُىاعت ختى اهخساباث  ،2017خُث ونل اإلااقغ الى ؤصوى مؿخىي له مىظ ؤ٦ثر
مً 8ؾىىاث (مىظ ما بٗض ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت) ،بالٛا الىُ٣ت  .62.3وحاء جغجِب ٞغوؿا في اإلاغجبت اٖ 75٫اإلاُا ،و
ا 32٫ؤوعوبُا.1و٢ض ؤْهغث ٞغوؿا زال ٫الٗام الثاوي مً الُىاعت جدؿىا في بصاعة الٗبء الًغٍبي ،وماقغ الخغٍت
الى٣ضًت ،وجغاحٗا في ماقغ قٟاُٞت الخ٩ىمت ،وخغٍت مماعؾت ألاٖما ،٫م٘ ب٣اء اإلااقغاث ألازغي زابخت (اهٓغ الجضو٫
ع٢م .)2
وبالتزامً م٘ جمضًض خالت الُىاعت في ٞغوؿا٣ٞ ،ض ؤٖلىذ جغُ٦ا هي ألازغي في ًىلُى  2016خالت الُىاعت بزغ
مداولت به٣الب ٞاقلت ؤوصث بدُاة اإلائاث مً اإلاضهُحن والٗؿ٨غٍحن ،خُث اهس ٌٟماقغها الٗام بم٣ضاع  1.1هُ٣ت،
وونلذ الى مؿخىي  62.1هُ٣ت ،وهى ؤصوي مؿخىي ونلذ بلُه جغُ٦ا ٖلى مضاع ؤ٦ثر مً  6ؾىىاث .وحاء جغجُبها في
طل ٪الٗام في اإلاغجبت ع٢م ٖ 79اإلاُا ،و 34ؤوعوبُا.2و٢ض ؤْهغث جغُ٦ا آهظا ٥جدؿىا في خغٍت مماعؾت ألاٖما،ِ٣ٞ ٫
وجغاحٗا في بصاعة الٗبء الًغٍبي وؤلاهٟا ١الخ٩ىمي ،وماقغ خ٣ى ١اإلالُ٨ت ،وقٟاُٞت الخ٩ىمت ،وخغٍت الٗمل،
والخغٍت الى٣ضًت ،وخغٍت الخجاعة (اهٓغ الجضو ٫ع٢م .)2
2017
وفي  ،2017الٗام الظي جم ؤلاٖالن ُٞه -زال ٫قهغ هىٞمبر ًٖ -ع ٘ٞخالت الُىاعت في ٞغوؿا واؾدبضالها بال٣اهىن
الجضًض إلا٩اٞدت ؤلاعهاب ،اعج ٟ٘ماقغ الخغٍت الا٢خهاصًت في ٞغوؿا الى  63.3هُ٣ت ،ؤي بم٣ضاع هُ٣ت ػٍاصة واخضة.
وحاءث ٞغوؿا في اإلاغجبت اٖ 72٫اإلاُا ،وا 32٫ؤوعوبُا .3و٢ض ؤْهغث ٞغوؿا زال ٫طل ٪الٗام جدؿىا في ماقغ خ٣ى١
اإلالُ٨ت ،وقٟاُٞت الخ٩ىمت ،وخغٍت الٗمل والخغٍت الى٣ضًت ،وجغاحٗا في بصاعة الٗبء الًغٍبي وؤلاهٟا ١الخ٩ىمي،
وخغٍت مماعؾت ألاٖما ٫وخغٍت الخجاعة (اهٓغ الجضو ٫ع٢م .)2
ؤما في جغُ٦ا ،وٖلى الغٚم مً جمضًض خالت الُىاعت٣ٞ ،ض خا ٔٞالا٢خهاص التر٧ي خؿب ج٣غٍغ ماقغ الخغٍت
ٖلى اؾخ٣غاع الا٢خهاص ال٨لي بالغٚم مً الايُغاباث الؿُاؾُت في البالص .و٧اهذ الؿُاؾت اإلاالُت للخ٩ىمت خُ٨مت الى
خض ما ،وؤب٣ذ عجؼ اإلاىاػهت والضًً الٗام جدذ الؿُُغة  .بال ؤن آٞا ١الىمى جإزغث بك٩ل ملخىّ مىظ الىه ٠الثاوي
1

2016 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation. Retrieved 30/04/19, from:
https://www.heritage.org/index/pdf/2016/book/index_2016.pdf
2
Ibid.
3
2017 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation. Retrieved 30/04/19, from:
https://www.heritage.org/index/pdf/2017/book/index_2017.pdf
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مً ٖام  .2016وقملذ الخدضًاث التي واحهتها الخغٍت الا٢خهاصًت في جغُ٦ا ٖلى ازغ الايُغاباث الؿُاؾُت (خالت
الُىاعت) اٞخ٣اع الكٟاُٞت الخ٩ىمُت وجأ٧ل ؾُاصة ال٣اهىن ،وحٗغى الىٓام الً٣اجي إلاؼٍض مً الخإزحر الؿُاس يٚ .حر
ؤن اإلالٟذ في ألامغ هى اعجٟإ اإلااقغ الٗام للخغٍت الا٢خهاصًت بم٣ضاع  3.1هُ٣ت ،وبلىٚه  65.2صعحت في طل ٪الٗام.
واعجٟإ مغجبت جغُ٦ا بالخالي مً ا 79٫الى اٖ 60 ٫اإلاُا! ،ومً اإلاغجبت ع٢م  34الى اإلاغجبت ع٢م 29ؤوعوبُا! .1وؤْهغث جغُ٦ا
زال ٫هظا الٗام جدؿىا في بصاعة الٗبء الًغٍبي وؤلاهٟا ١الخ٩ىمي ،واعجٟاٖا ملخىْا في ماقغ خ٣ى ١اإلالُ٨ت،
والخغٍت الى٣ضًت ،وجغاحٗا باإلا٣ابل في قٟاُٞت الخ٩ىمت ،وخغٍت مماعؾت ألاٖما ،٫وخغٍت الٗمل ،وخغٍت الخجاعة (اهٓغ
الجضو ٫ع٢م .)2

2018
وفي ٖام  ،2018الٗام ألازحر مً الٟترة ُ٢ض الضعاؾت ،اؾخمغ اإلااقغ الٗام للخغٍت الا٢خهاصًت في ٞغوؿا بالهٗىص
ونىال الى  63.9هُ٣ت ،ؤي بم٣ضاع  0.6هُ٣ت ػٍاصة ًٖ الٗام الؿاب .٤ما حٗل مغجبتها جغج ٟ٘الى اٖ 71٫اإلاُا ،والى
ا 34٫ؤوعوبُا.2وؤْهغث ٞغوؿا جدؿىا في بصاعة ؤلاهٟا ١الخ٩ىمي ،والصخت اإلاالُت ،وخغٍت مماعؾت ألاٖما ،٫وخغٍت
الٗمل ،وخغٍت ؤلاؾدثماع ،وؤْهغث في اإلا٣ابل جغاحٗا في بصاعة الٗبء الًغٍبي ،وفي خ٣ى ١اإلالُ٨ت ،وقٟاُٞت الخ٩ىمت،
وخغٍت الخجاعة (اهٓغ الجضو ٫ع٢م .)2
وفي هظا الٗام ،جم ؤلاٖالن ًٖ ع ٘ٞخالت الُىاعت في جغُ٦ا ،ووانل اإلااقغ الٗام للخغٍت الا٢خهاصًت اعجٟاٖه
بم٣ضاع ،0.2لُهل الى  65.4صعحت ،ما حٗل جغُ٦ا في اإلاغجبت اٖ 58٫اإلاُا وا 28٫ؤوعوبُا مً خُث الخغٍت الا٢خهاصًت،
ٖلى الغٚم مً ٖضم الاؾخ٣غاع الؿُاس ي ،والخدضًاث الخغحت في جغُ٦ا ٖلى مؿخىي قٟاُٞت الخ٩ىمت وؾُاصة ال٣اهىن،
الى حاهب حُٗل الىٓام الً٣اجي وحٗغيه إلاؼٍض مً الخإزحر الؿُاس ي3بُض ؤن اإلااقغ الٗام للخغٍت ؤلا٢خهاصًت ٢ض ونل
في طل ٪الٗام( )2018الى ؤٖلى مؿخىي له ٖلى ؤلاَال ١مىظ جإؾِـ اإلااقغ في .1995
وؤْهغث جغُ٦ا آهظا ٥جدؿىا بؿُُا في الٟٗالُت الً٣اثُت وقٟاُٞت الخ٩ىمت والخغٍت الى٣ضًت ،وجدؿىا ٦بحرا
في بصاعة ؤلاهٟا ١الخ٩ىمي ،وجغاحٗا َُٟٟا في في بصاعة الٗبء الًغٍبي ،وجغاحٗا في خ٣ى ١اإلالُ٨ت والصخت اإلاالُت
وخغٍت مماعؾت ألاٖما ،٫وخغٍت الٗمل ،وخغٍت الخجاعة (اهٓغ الجضو ٫ع٢م .)2

1

Ibid.
2018 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation. Retrieved 30/04/19, from:
https://www.heritage.org/index/pdf/2018/book/index_2018.pdf
3
Ibid.
2
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الىخائج :
أوال :خآٞذ ّ
٧ل مً ٞغوؿا وجغُ٦ا زالٞ ٫ترة الضعاؾت ٖلى مٗض ٫خغٍت ا٢خهاصًت ؤٖلى مً اإلاخىؾِ الٗالمي
ّ
"الخغٍت الا٢خهاصًت اإلاٗخضلت" زال٫
وؤ٢ل مً اإلاخىؾِ ألاوعوبي ،باإلياٞت الى الخٟاّ ٖلى جهيُٟهما يمً مغجبت
جل ٪الٟترة ؤًًا .و٦ما هى واضح مً الغؾم البُاوي ع٢م (ٞ ،)1مً الهٗب الخضًث ًٖ اججاه ٖام جهاٖضي ؤو
اهدضاعي للماقغ الٗام للخغٍت الا٢خهاصًت في ٞغوؿا زال ٫الٟترة ال٩لُت للماقغ (اإلامخضة مً  1995الى ،)2018ؤو ٞترة
الضعاؾت (اإلامخضة مً  2013الى )2018؛ ٟٞي الٟترة ال٩لُت بضؤ اإلااقغ مً الىُ٣ت  64.4واهخهى بالىُ٣ت  ،63.9و٦ظل٪
في ٞترة الضعاؾت٣ٞ ،ض بضؤ اإلااقغ مً الىُ٣ت 64.1واهخهى بالىُ٣ت  ،63.9ما ًضٖ ٫لى ؤن اإلااقغ ٧ان ؤ٢غب الى
ً
ً
الخظبظب في اججاههٟٞ ،ترة نٗىصا وٞترة هبىَا .ؤما باليؿبت لترُ٦اٞ ،مً اإلا٣بى ٫ؤ٦ثر عبما ال٣ى ٫بىحىص اججاه ٖام
جهاٖضي ٢لُل الخضة زال ٫الٟترة ال٩لُت ،ؤو في ٞترة الضعاؾت ،ؤو ختى في ٞترة ما بٗض مىخه ٠الىالًت ألاولى لخؼب
الٗضالت والخىمُتٟٞ .ي الٟترة ال٩لُت بضؤ اإلااقغ مً الىُ٣ت  58.4واهخهى بالىُ٣ت  ،65.4وفي ٞترة الضعاؾت بضؤ اإلااقغ
مً الىُ٣ت  62.9واهخهى بالىُ٣ت  ،65.4وفي ٞترة الٗضالت والخىمُت٣ٞ ،ض بضؤ اإلااقغ ٖام  2005مً الىُ٣ت 50.6
واهخهى بالىُ٣ت .65.5
ثاهُا :بىاءا ٖلى الخدلُل في ال٣ؿم الؿابً ،٤م ً٨ال٣ى ٫بإن لخالت الُىاعت جإزحر ؾلبي ٖلى اإلااقغ الٗام
للخغٍاث الا٢خهاصًت ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ الؿبب زل ٠بٖالن خالت الُىاعت ،وزهىنا في الٗام الظي ًخم ُٞه ؤلاٖالن
ًٖ خالت الُىاعتٟٞ .ي خالت ٞغوؿا مثال ،والتي جم ؤلاٖالن ٞيها ًٖ خالت الُىاعت بؿبب جٟجحراث بعهابُت٣ٞ ،ض
هبِ اإلااقغ الٗام للخغٍت الا٢خهاصًت لضيها هُ٣ت ٧املت ُٞظل ٪الٗام ،واؾخمغ الهبىٍ في الٗام الخالي بٗض جمضًض
خالت الُىاعت ،ول ً٨بضعحت ؤ٢ل ( 0.2هُ٣ت) ،وفي ٖام ؤلاٖالن ًٖ ع ٘ٞخالت الُىاعت ،حٗافى اإلااقغ الٗام للخغٍت
الا٢خهاصًت في ٞغوؿا ،واعج ٟ٘هُ٣ت ٧املت لحرح٘ بظل ٪الى هُ٣ت ٢غٍبت مً جل ٪التي ٧ان ٖىضها ٢بل ؤلاٖالن ًٖ خالت
الُىاعت.
ؤما في خالت جغُ٦ا ،والتي ؤٖلىذ ًٖ خالت الُىاعت بٗض مداولت به٣الب ٖؿ٨غي٣ٞ ،ض هبِ ماقغها الٗام في
ٖام ؤلاٖالن ًٖ خالت الُىاعت،بم٣ضاع  1.1هُ٣ت ،وهى مٗض ٫هبىٍ مكابه الى خض ٦بحر لظل ٪في خالت ٞغوؿا .لً٨
الازخال ٝفي الخالخحن ً٨مً في حٗافي جغُ٦ا بك٩ل ؾغَ٘ مً ؤزغ ؤلاٖالن ًٖ خالت الُىاعت ،وحٗىًٍها الهبىٍ بهٗىص
ؾغَ٘ وبم٣ضاع ٖالي( ،)3.1خُث لم ٌؿخمغ اإلااقغ في الهبىٍ زال ٫الٗام الخالي لئلٖالن ًٖ خالت الُىاعت ،بل ٖلى
الٗ٨ـ ،جإزغ بًجابا م٘ ؤلاٖالن ًٖ جمضًضها(اهٓغ الغؾم البُاوي والجضو ٫ع٢م  .)1وبالخاليٞ ،ضعحت و صًىامُاث جإزحر
خالت الُىاعت ٖلى اإلااقغ الٗام للخغٍت الا٢خهاصًت جسخل ٠بحن خالت (صولت) وؤزغي ،وجسخل ٠بازخال ٝالؿبب زل٠
بٖالن خالت الُىاعت ؤًًا.
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ثالثا :وباليؿبت للماقغاث الٟغُٖت ألا٦ثر جإزغا بدالت الُىاعتُٞ ،م ً٨ال٣ى ٫بإن ؤ٦ثر اإلااقغاث جإزغا ؾلبُا
في خالت ٞغوؿا ٧اها ماقغا؛ خغٍت الٗمل وبصاعة ؤلاهٟا ١الخ٩ىميٖ ،لى الخىالي .خُث هبِ ألاو ٫بم٣ضاع  8.3صعحت
بمجغص ؤلاٖالن ًٖ خالت الُىاعت ،واؾخمغ بالهبىٍ ختى الٗام الخالي إلٖالن ع ٘ٞخالت الُىاعت .ؤما الثاوي٣ٞ ،ض هبِ
بم٣ضاع  3.1هُ٣ت بمجغص ؤلاٖالن ًٖ خالت الُىاعت ؤًًا ،واؾخمغ بالهبىٍ ختى ٖام ؤلاٖالن ًٖ ع ٘ٞخالت الُىاعت.
ؤما ؤ٦ثر اإلااقغاث جإزغا بًجابُا ٩ٞاها ماقغا؛ الخغٍت الى٣ضًت وقٟاُٞت الخ٩ىمتٖ ،لى الخىالي .خُث اعجٟ٘
ألاو ٫بم٣ضاع  1.4هُ٣ت بمجغص ؤلاٖالن ًٖ خالت الُىاعت ،واؾخمغ باالعجٟإ ختى ٖام ؤلاٖالن ًٖ ع ٘ٞخالت الُىاعت
واؾخ٣غ بٗض طل .٪ؤما الثاويٞ ،اعج ٟ٘بم٣ضاع  1.1بمجغص ؤلاٖالن ًٖ خالت الُىاعت ،ل٨ىه هبِ في الٗام الخالي.وفي
جغُ٦ا٧ ،اهذ ؤ٦ثر اإلااقغاث جإزغا ؾلبُا هي ماقغاث؛ قٟاُٞت الخ٩ىمت (ٖلى ٖ٨ـ ٞغوؿا)،وخ٣ى ١اإلالُ٨ت ،وخغٍت
الٗمل .خُث هبِ ٧ل مً اإلااقغ ألاو ٫والثاوي بم٣ضاع  5صعحاث بمجغص ؤلاٖالن ًٖ خا ٫الُىاعت ،واؾخمغ ألاو٫
بالهبىٍ في الٗام الخالي إلٖالن خالت الُىاعت وبم٣ضاع  4.3صعحت ،ؤما الثاوي ٞاعج ٟ٘بىجحرة ؾغَٗت وبمٗض٦ ٫بحر ونل
الى  21.3صعحت .وباليؿبت للثالث٣ٞ ،ض هبِ  1.6صعحت بمجغص ؤلاٖالن ًٖ خالت الُىاعت ،واؾخمغ بالهبىٍ ختى الٗام
ّ
ألازحر مً الضعاؾت .و٧ان ماقغ خغٍت مماعؾت ألاٖما ٫هى اإلااقغ ألابغػ في جإزغه ؤلاًجابي ،خُث اعج ٟ٘بم٣ضاع  4.4صعحت
بمجغص ؤلاٖالن ًٖ خالت الُىاعت ،بال ؤهه ٖاوص الهبىٍ جضعٍجُا في الؿىىاث الالخ٣ت.

وحٗ٨ـ هظه الىخاثج بالٟٗل ازخال ٝجإزحر خالت الُىاعت ٖلى ؤهىإ الخغٍاث الا٢خهاصًت بازخال ٝالؿبب
زل ٠بٖالن خالت الُىاعتٞ ،الُىاعت الىاحمت ًٖ خىاصر جٟجحراث بعهابُت ؤصث الى جإزحراث مسخلٟت ًٖ جل٪
الىاحمت ًٖ مداولت اه٣الب ٖؿ٨غي (ٖلى الغٚم مً ج٣اَٗها في مؿإلت الخإزحر الؿلبي ٖلى خغٍت الٗمل) .و٢ض ًٟؿغ
ُّ
(وال ًبرع) الؿبب زل ٠بٖالن خالت الُىاعت جإزغ بٌٗ ؤهىإ الخغٍاث الا٢خهاصًت بدالت الُىاعت العجباَها اإلاباقغ ؤو
ٚحر اإلاباقغ في الخضر الاؾخثىاجي ،ؤو ٧ىن الُ٣ىص ٖلى جل ٪الخغٍاث هي بخضي الىخاثج ؤو اإلاٗالجاث الضاثمت ؤو اإلاا٢خت
للؿبب زل ٠خالت الُىاعت٧ ،الٗال٢ت مثال ما بحن :الهجماث ؤلاعهابُت ؤو بٞكا ٫مداولت اه٣الب ٖؿ٨غي والخضزل
اإلاباقغ للضولت في خ٣ى ١اإلالُ٨ت؛ ٦خإمُمها للممخل٩اث الخانت ،ؤوفي خغٍت الٗمل؛ ٧الخى ٠ُ٢اإلاا٢ذ ًٖ الٗمل،
والدؿغٍذ الخٗؿٟي ،وجدضًض ؾاٖاث الٗمل وقغوٍ الٗمل ،الخ .وفي اإلا٣ابل٢ ،ض ال ًٟؿغ الؿبب زل ٠خالت
ّ
ُّ
الُىاعت جإزغ بٌٗ الخغٍاث الا٢خهاصًت ألازغي٧ ،الخإزغ الؿلبي إلصاعة ؤلاهٟا ١الخ٩ىمي بالخٟجحراث بعهابُت مثال،
واعجباٍ ألامغ بٗىامل ؤزغي ا٢خهاصًت ؤو عبما ؾُاؾُت٧ ،الؿُاؾت الا٢خهاصًت للضولت ؤو الغئٍت الا٢خهاصًت للخؼب
ٖلى عؤؽ الؿلُت.
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امللحلاث:
الجذول سكم ( :)2اإلااقغاث الٟغُٖت للخغٍت الا٢خهاصًت في ٞغوؿا وجغُ٦ا والٗالم ()2018-2013

1

 .1خكم اللاهىن( :خ٣ى ١اإلالُ٨تٗٞ ،الُت الً٣اء وقٟاُٞت الخ٩ىمت)
خلىق امللكُت
2018

2017

2016

2015

2014

2013

Country

84.0
54.7
51.5

85.0
61.3
52.2

80.0
40.0
42.0

80.0
45.0
42.2

80.0
50.0
42.6

80.0
50.0
43.0

France
Turkey
WORLD

فعالُت اللضاء
2018

2017

2016

2015

2014

2013

Country

72.7
54.5
46.9

72.7
52.5
44.4

-

-

-

-

France
Turkey
WORLD

شفافُت الحكىمت
2018

2017

2016

2015

2014

2013

Country

65.1
42.0
42.1

69.7
40.7
42.4

69.0
45.0
42.6

71.0
50.0
41.9

69.9
44.0
39.3

70.0
42.0
40.0

France
Turkey
WORLD

 .2حجم الحكىمت( :الٗبء الًغٍبي ،ؤلاهٟا ١الخ٩ىمي والصخت اإلاالُت)
العبء الضشٍبي
2018

2017

2016

2015

2014

2013

Country

47.3
74.7
77.1

47.6
75.5
77.7

47.7
75.2
77.8

47.5
76.1
77.8

48.4
77.5
78.0

53.0
77.0
77.8

France
Turkey
WORLD
1

Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation. Retrieved 01/05/19, from:
https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=turkey|france&src=country
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إلاهفاق الحكىمي
2018

2017

2016

2015

2014

2013

Country

2.7
68.1
64.9

2.0
57.7
65.5

2.5
55.6
65.7

2.5
57.6
64.5

5.6
63.5
65.0

5.6
64.9
63.5

France
Turkey
WORLD

الصحت املالُت
2018

2017

2016

2015

2014

2013

Country

60.8
93.6
68.6

57.0
95.7
68.9

-

-

-

-

France
Turkey
WORLD

 .3الكفاءة الخىظُمُت( :خغٍت مماعؾت ألاٖما ،٫خغٍت الٗمل والخغٍت الى٣ضًت)
خشٍت مماسشت ألاعمال
2018

2017

2016

2015

2014

2013

Country

81.2
63.3
63.5

78.0
64.3
64.8

78.4
65.4
64.1

80.2
61.0
64.4

79.9
67.6
65.0

84.0
68.2
64.7

France
Turkey
WORLD

خشٍت العمل
2018

2017

2016

2015

2014

2013

Country

45.0
47.6
58.9

44.1
48.5
59.4

43.5
48.6
59.7

43.5
50.2
61.6

51.8
59.7
62.1

50.5
43.1
61.1

France
Turkey
WORLD

الحشٍت الىلذًت
2018

2017

2016

2015

2014

2013

Country

81.6
72.3
76.8

81.6
72.2
76.7

79.1
71.5
75.7

77.5
72.4
75.4

76.1
71.8
74.3

81.1
73.3
74.4

France
Turkey
WORLD
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 .4اهفخاح الصىق (خغٍت الخجاعة وخغٍت الاؾدثماع والخغٍت اإلاالُت)
خشٍت الخجاسة
2018

2017

2016

2015

2014

2013

Country

81.9
78.6
76.4

82.0
79.4
76.4

83.0
84.4
76.1

83.0
84.6
75.8

82.8
84.5
75.2

81.8
85.2
75.0

France
Turkey
WORLD

خشٍت إلاشدثماس
2018

2017

2016

2015

2014

2013

Country

75.0
75.0
59.5

70.0
75.0
59.7

70.0
75.0
58.0

70.0
75.0
57.6

70.0
70.0
57.1

65.0
65.0
54.1

France
Turkey
WORLD

الحشٍت املالُت
2018

2017

2016

2015

2014

2013

Country

70.0
60.0
49.0

70.0
60.0
48.9

70.0
60.0
48.8

70.0
60.0
48.7

70.0
60.0
48.9

70.0
60.0
48.9

France
Turkey
WORLD
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املشاجع العشبُت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

"الثدت الىٓام ألاؾاس ي" .اإلاى ٘٢الغؾمي لخؼب الٗضالت والخىمُت  2009م٘ حٗضًل .اَل٘ ٖلُه بخاعٍش
https://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-tuzugu19/04/30
ؤٚامبحن ،حىعحُى .خالت الاؾخثىاء :ؤلاوؿان الخغام .جغحمت هانغ بؾماُٖل .ال٣اهغة :مضاعاث لؤلبدار
واليكغ.2015 ،
ع ٘ٞخالت الُىاعت في جغُ٦ا واإلاٗاعيت جسص ى اؾخمغاع خملت "الخُهحر"ٞ .غاوـ https://goo.gl/phjQMt.24
قمُذ٧ ،اع .٫الالهىث الؿُاس ي .جغحمت عاهُت الؿاخلي وٍاؾغ الهاعوٍ .بحروث :اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار
وصعاؾت الؿُاؾاث.2018 ،
ٖبض هللا ،زامىف ٖمغ .جإزحر ٢ىاهحن الُىاعت ٖلى خغٍاث ألاٞغاص في الضؾاجحر :صعاؾت م٣اعهت .الؿلُماهُت:
مغ٦ؼ ٦غصؾخان للضعاؾاث الاؾتراجُجُت.2007 ،
الٗضالت الاهخ٣الُت والخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت .ألامم اإلاخدضة .خ٣ى ١ؤلاوؿان ،م٨خب
اإلاٟىى الؿامي .ميكىعاث ألامم اإلاخدضة.2014 ،
ٞىصًل ،حىعج و صلٟىلُٟه ،بُاع .ال٣اهىن ؤلاصاعي .الجؼء ألاو .٫الُبٗت ألاولى .جغحمت مىهىع ال٣اض ي.
بحروث :اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘.2001 ،

املشاجع ألاجىبُت
8. 2013 Index of Economic Freedom. The Heritage
Foundationhttps://www.heritage.org/index/pdf/2013/book/index_2013.pdf
9. 2014 Index of Economic Freedom. The Heritage
Foundationhttps://www.heritage.org/index/pdf/2014/book/index_2014.pdf
10. 2015 Index of Economic Freedom. The Heritage
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 جالل الدحماني.د

الحكريس الدسحوري لحوصيات هئية إلانصاف و املصالحة في املغرب

الحكريس الدسحوري لحوصيات هيئة إلانصاف و املصالحة في املغرب
The constitutional consecration of equity and reconciliation
instance’s recommendations in Morocco

 املغرب- دكحور في القانون العام/  جالل الدحماني.د
: امللخص

ُّ ٌُ
 ؤنهذ هزه الهُئت. ظابِت مً هىكها في الىػً اللشبي، ٓألُت لللذالت الاهخِالُت،لذ بخذار هُئت ؤلاهصاي واإلاصالحت اإلاوشبُت
.1999 وبلى خذود ظىت1956 كملها بخِذًم الخىصُاث الٌُٕلت بظمان كذم جٕشاس الاهتهأاث التي كشًها اإلاوشب مىز الاظخِال٘ ظىت
ّ
ّ  ًشصت مىاجُت،شٖل اكخماد دظخىس حذًذ
جم مً خاللها دظترة ؤهلب جىصُاث هُئت ؤلاهصاي واإلاصالحت اإلاخللِت
،2011 وفي ظىت
 لًٕ الىاُم الشاهً ؤزبذ ؤن كملُت الخٕشَغ الذظخىسي لهزه الخىصُاث ال جخىٍُ ًِؽ كلى مجشد الىص،بدماًت خِىَ ؤلاوعان
. وبهما جشجبؽ بشٖل وزُّ بٌُُٕت ججزًل رلٗ كلى ؤسض الىاُم،كلى خماًت خِىَ ؤلاوعان طمً ًصى٘ الىزُِت الذظخىسٍت
َ هُئت ؤلاهصاي واإلاصالحت؛ دظترة جىصُاث الهُئت؛ خماًت الحِىَ والحشٍاث ألاظاظُت؛اهتهأاث خِى:الكلمات املفحاحية
.ؤلاوعان؛ اإلاىازُّ الذولُت
Abstract:
The creation of the Moroccan Equity and Reconciliation Commission as a mechanism of
transitional justice is considered as unprecedented in the Arab world. This commission ended up its
work by providing some recommendations to guarantee the fact that the violations committed in
Morocco since1956 (independence) up till 1999 should by no means reoccur. In 2011, the adoption
of the new Moroccan constitution represented a convenient opportunity in which most of Equity
and Reconciliation Commission’s recommendations, related to the protection of human rights, were
constitutionalized. However, the current reality proves that the constitutional conformity with these
recommendations entails not only the inclusion of human rights’ protection within the chapters of
the constitutional document, but rather urges its implementation on ground.
Key Terms: Equity and Reconciliation Commission, the Constitutionalization of the
Commission’s Recommendations, the Protection of Basic rights and Freedom, Violation of Human
Rights, International Treaties.
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مقدمة
ّ
لِذ شٖل بخذار هُئت ؤلاهصاي واإلاصالحت اإلاوشبُت خال٘ ظىت  2004ظابِت مً هىكها في اللالم اللشبي،
باكخباسها لجىت للحُِِت حعتهذي ،طمً اظخمشاس هٌغ الىـام العُاس ي ،جدُِّ الخدى٘ الذًمِشاػي وملالجت
ماض ي الاهتهأاث الجعُمت لحِىَ ؤلاوعان .وهٕزا شٖل بخذار هزه آلالُت اإلاذخل الشثِس ي للخدى٘ الذًمِشاػي في
اإلاوشب.
ّ
امخذث الىالًت الضمىُت لهُئت ؤلاهصاي واإلاصالحت في الخدُِّ في اهتهأاث خِىَ ؤلاوعان مً ًجش الاظخِال٘
ظىت  1956وبلى خذود ظىت  .1999ؤما الاخخصاص اإلاىطىعي ًشمل الخدُِّ في اهتهأاث الاخخٌاء الِعشي وخاالث
الاكخِا٘ الخلعٌي التي لم ٌلشي مصحرها ،وجدذًذ معئىلُاث ؤحهضة الذولت ؤو هحرها في اسجٖاب هزه الاهتهأاث،
ومىاصلت اللمل الزي ُامذ به هُئت الخدُٕم اإلاعخِلت لخلىٍع ضحاًا الاخخٌاء الِعشي والاكخِا٘ الخلعٌي" التي
ُ
اخذزذ في ظىت 1999بخِذًم الخلىٍع اإلاترجب كً الظشسًٍ اإلاادي واإلالىىي للطحاًا وؤصحاب الحِىَ ممً
حلشطىا لالخخٌاء الِعشي والاكخِا٘ الخلعٌي؛ وحبر باقي ألاطشاس التي لحِذ باألشخاص ضحاًا الجشٍمخحن.
اخخصذ هُئت ؤلاهصاي واإلاصالحت ٓزلٗ ػبِا لىـامها ألاظاس ي ،بةكذاد جِشٍش ًخظمً خالصاث ألابدار
ُ
والخدشٍاث والخدالُل اإلا ْجشاة بشإن الاهتهأاث وظُاُها ،وجِذًم الخىصُاث واإلاِترخاث الٌُٕلت بدٌف الزآشة
وبظمان كذم جٕشاس ما حشي ومدى آزاس الاهتهأاث ،واظترحاق الثِت وجِىٍتها في خٕم الِاهىن واخترام خِىَ ؤلاوعان.
ُ
وؤخحرا ػلب مً هُئت ؤلاهصاي واإلاصالحت ،طمً اخخصاصاتها ،جىمُت وبزشاء ظلىْ الحىاس وبسظاء مِىماث اإلاصالحت
دكما للخدى٘ الذًمِشاػي وبىاء دولت الحّ والِاهىن وزِاًت اإلاىاػىت وخِىَ ؤلاوعان .وفي خخام كملها ُذمذ هُئت
ؤلاهصاي واإلاصالحت جِشٍشها النهاجي ،و الزي اخخىي كلى كذة هخاثج ًُما ًخللّ بماض ي اهتهأاث خِىَ ؤلاوعان في
اإلاوشبٓ ،ما جظمً كذة جىصُاث مً ؤحل طمان كذم جٕشاس هزه الاهتهأاث ،وجٕشَغ الاهخِا٘ الذًمِشاػي.
وفي هزا العُاَ ،ؤدسحذ هُئت ؤلاهصاي و اإلاصالحت طمً جِشٍشها الخخامي جىصُاث بةحشاء بصالخاث
ماظعُت بهذي مىم جٕشاس ما حشي مً اهتهأاث .شملذ اإلاجاالث الشثِعُت لإلصالخاث اإلاِترخت حلضٍض الحماًت
الذظخىسٍت لحِىَ ؤلاوعان كً ػشٍّ الخإصُل الذظخىسي لحماًت خِىَ ؤلاوعان ٓما ھي مخلاسي كلیھا دولیا ،ورلٗ
كبر جشظیخ واضح إلابذؤ ظمى اإلالاھذاث والاجٌاُیاث الذولیت راث الصلت وبشٖل كام ملایحر الِاهىن الذولي والِاهىن
ؤلاوعاوي كلى الِىاهحن الىػىیت؛ و ججشیم مماسظت الاخخٌاء الِعشي والاكخِا٘ الخلعٌي وؤلابادة اللىصشیت وباقي الجشاثم
طذ ؤلاوعاهیت والخلزیب ؤل ؤشٖا٘ اإلالاملت واللِىباث الِاظیت و الالبوعاهیت و اإلاھیىت.
ؤوصذ هُئت ؤلاهصاي واإلاصالحت ٓزلٗ بىطم بظتراجُجُت وػىُت إلاٖاًدت ؤلاًالث مً اللِاب وبكادة جإهُل
العُاظت والدششَم الجىاثُحن وحلضٍض اظخِاللُت الِظاء ،وجششُذ الحٖامت ألامىُت كً ػشٍّ بصالح الِؼاق ألامني
وحلضٍض دوس البرإلاان في الشُابت كلى اإلاجا٘ ألامني وجدذًذ ملاًحر وخذود اظخلما٘ الِىة وجٖىًٍ ؤكىان العلؼت وألامً
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في مجا٘ خِىَ ؤلاوعان .وفي مجا٘ وشش زِاًت خِىَ ؤلاوعان ،ؤوصذ الهُئت بىطم خؼت وػىُت مخٖاملت للتربُت
كلى خِىَ ؤلاوعان والنهىض بها ،وحصجُم البدث الللمي اإلاخللّ بالخاسٍخ اإلااض ي والشاهً للموشب وجِىٍت
اخخصاصاث اإلاجلغ الاظدشاسي لحِىَ ؤلاوعان في مجا٘ الخصذي لالهتهأاث.
ٓما ؤوصذ الهُئت بمىاصلت اهظمام اإلاملٕت الجٌاُُاث الِاهىن الذولي لحِىَ ؤلاوعان ،خاصت اإلاصادُت كلى
البروجىٔى٘ الثاوي اإلالحّ باللھذ الذولي الخاص بالحِىَ اإلاذهیت و العیاظیت اإلاخللّ بمىم كِىبت ؤلاكذام ،و كلى
البروجىٔى٘ الاخخیاسي اإلالحّ باالجٌاُیت الذولیت للِظاء كلى حمیم ؤشٖا٘ الخمیحز طذ اليعاء واإلاخللّ بِبى٘ هـام
شٖاوي ألاًشاد ،وسًم الخدٌـاث التي سجلھا اإلاوشب بخصىص بلع مِخظیاث الاجٌاُیت اإلازٔىسة ،وؤخحرا اإلاصادُت
كلى الىـام ألاظاس ي للمدٕمت الجىاثیت الذولیت جخمیما لخىُیم اإلاوشب كلیه.
وفي ؤكِاب اهذالق مىحت الاخخجاحاث التي كشًها اإلاوشب خال٘ ظىت  2011طمً ما ُك ِشي بثىساث الشبُم
اللشبي ،شٖل اكخماد دظخىس حذًذ ًشصت مىاجُت مً ؤحل دظترة جىصُاث هُئت ؤلاهصاي واإلاصالحت اإلاخللِت بدماًت
خِىَ ؤلاوعان و طمان الخدى٘ الذًمِشاػيً .ةلى ؤي ّ
خذ اظخؼاق الذظخىس اإلاوشبي الحالي الخجاوب مم جىصُاث هزه
الهُئت؟
تهذي هزه الىسُت البدثُت بلى اظخٕشاي مذي سهبت الىـام العُاس ي اإلاوشبي في جدُِّ جدى٘ دًمِشاػي
خُِِي و جِذًم طماهاث ًللُت للذم جٕشاس الاهتهأاث الجعُمت لحِىَ ؤلاوعان ،ورلٗ مً خال٘ دساظت و جمدُص
مأ٘ جىصُاث هُئت ؤلاهصاي و اإلاصالحت طمً اإلاِخظُاث الذظخىسٍت لعىت 2011؛ بر ًُ ٌَت َر ُ
ض ؤن جادي كملُت بدساج
جىصُاث هُئت ؤلاهصاي واإلاصالحت في الىزُِت الذظخىسٍت لعىت  ،2011طمً ظُاَ خاص جمحز باهذالق اخخجاحاث
شلبُت طمً ما ُكشي بثىساث الشبُم اللشبي ،بلى الاسجِاء بمٖاهت اإلاشحلُاث الذولُت لحِىَ ؤلاوعان طمً الدششَلاث
الىػىُت بشٖل ًادي للحعم بشٖل واضح في الجذ٘ اإلاخللّ بمعإلت ظمى اإلاىازُّ الذولُت كلى الِىاهحن الىػىُت،
ٓما ًٌُترض ؤن تهذي هزه اللملُت بلى حلضٍض الحماًت الذظخىسٍت للحِىَ والحشٍاث ألاظاظُت بشٖل ًظمً خصاهت

خُُِِت طذ ؤي ِس ّدة مدخملت ًُما ًخص بمٖاهُت اللىدة لالهتهأاث الجعُمت لحِىَ ؤلاوعان باإلاملٕت ،وؤال ًٖىن
الهذي الحُِِي منها مجشد مداولت كابشة مً ػشي الىـام العُاس ي لخذبحر ؤصمت ظُاظُت والاظخجابت للوظب
الشلبي طمً ظُاَ موشبي وبُلُمي اظخثىاجي.
َّ
وجبلا إلاا ظبّ ،ظىٍِ بشٖل ُم َشٓض كلى مىٍُ اإلاششق الذظخىسي اإلاوشبي مً اللالُت بحن اإلاىازُّ الذولُت
لحِىَ ؤلاوعان ،ومً الحِىَ والحشٍاث ألاظاظُت الٌشدًت ،باإلطاًت الظخٕشاي اإلاعخجذاث الذظخىسٍت ًُما
ًخص الحماًت اإلااظعاجُت لحِىَ ؤلاوعان.
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أوال :مكانة املرجعيات الدولية لحقوق إلانسان ضمن الدسحور املغربي.
لِذ ؿلذ اللالُت بحن اإلاىازُّ الذولُت اإلاخللِت بدماًت خِىَ ؤلاوعان و الدششَلاث الىػىُت مىطىق حذا٘
خِىقي و ًِهي ،لم ًخم الحعم ًُه بشٖل صشٍذ مً خال٘ مخخلٍ الذظاجحر اإلاوشبُتّ ،
وجم الخؼشَ لهزه اللالُت
بشٖل هامع مً خال٘ دًباحت هزه الذظاجحر .وهٕزا ،هص دظخىس ظىت  1996في جصذًشه كلى ؤن":اإلاملٕت اإلاوشبُت،
اللظى اللامل اليشُؽ في هزه اإلاىـماث ،جخلهذ بالتزام ما جِخظُه مىازُِها مً مبادت وخِىَ وواحباث وجآذ
حشبتها بدِىَ ؤلاوعان ٓما هي مخلاسي كليها كاإلاُا" .وظحرا كلى هٌغ الىهج ،هص دظخىس ظىت  2011في دًباحخه كلى
ؤن اإلاملٕت اإلاوشبُت جآذ وجلتزم ب ":حلل الاجٌاُُاث الذولُتٓ ،ما صادَ كليها اإلاوشب ،وفي هؼاَ ؤخٖام الذظخىس،
وُىاهحن اإلاملٕت ،وهىٍتها الىػىُت الشاسخت ،حعمى ًىس وششها ،كلى الدششَلاث الىػىُت ،واللمل كلى مالثمت هزه
الدششَلاث ،مم ما جخؼلبه جلٗ اإلاصادُت".
وبالشهم مً ؤن ٓال مً دظخىس ظىت  1996و ُ 2011ذ كالجا ً
ملا معإلت اللالُت بحن الدششَلاث الىػىُت
والاجٌاُُاث الذولُت اإلاخللِت بدماًت خِىَ ؤلاوعان طمً الذًباحتً ،ةن دظخىس ظىت ُ 2011ذ خؼا خؼىة ٓبحرة
لألمام مِاسهت مم الذظاجحر اإلاوشبُت العابِت كىذما خعم الجذا٘ اإلاخللّ بمٖاهت هزه الذًباحت هٌعها طمً الىزُِت
الذظخىسٍتًِ .ذ هص بشٖل صشٍذ في آخش ًِشة مً جصذًشه كلى ؤههٌ ":شٖل هزا الخصذًش حضءا ال ًخجضؤ مً
الذظخىس".
لًٕ ،وبالشهم مً خعم الجذا٘ خى٘ مٖاهت الخصذًش طمً الذظخىسً ،ةن الٌِشة اإلاخللِت باللالُت بحن
اإلاىازُّ الذولُت و الدششَلاث الىػىُت الخاصت بدِىَ ؤلاوعان حاءث بمظمىن مبهم وهامع لحذ ًصلب مله
الجضم بمذي ؤولىٍت الخؼبُّ التي ًُ ُ
ٌترض ؤن جخمخم بها الاجٌاُُاث الذولُت اإلاخللِت بدِىَ ؤلاوعان مِاسهت بالِىاهحن
الىػىُت ٓما ًدبادس بلى الزهً كىذ ُشاءة هزه الٌِشة الهامت مً الخصذًش .وهٕزا ،لم حشترغ هزه الٌِشة لعمى
الاجٌاُُاث الذولُت كلى الدششَلاث الىػىُت مجشد اإلاصادُت كليها ًِؽ ،وبهما سبؼذ رلٗ ٓزلٗ بلالُت هزه
الاجٌاُُاث الذولُت هٌعها بىؼاَ وؤخٖام الذظخىس ،وُىاهحن اإلاملٕت و هىٍتها الىػىُت الشاسخت؛ وفي هزا الصذد ًُثاس
الدعائ٘ خى٘ ػبُلت اللالُت اإلاِصىدة ،بدُث لم ُج ّ
ىضح الذًباحت هىق هزه اللالُت وجشٓذ بزلٗ باب الخإوٍل
ِ
واظلا .وجبلا لزلٗ ،ال ًٌٕي كلى ألاُل مً الىاخُت الىـشٍت اإلاصادُت كلى اجٌاُُت دولُت ملُىت للِى٘ بعمىها كلى
الدششَلاث الىػىُت ،وبهما ًجب ؤن ًٌىـش ٓزلٗ للالُت هزه الاجٌاُُت مم ؤخٖام الذظخىس وُىاهحن اإلاملٕت وهىٍتها
الىػىُت ،كلما ؤن هىكُت هزه اللالُت الىاحب الخإٓذ منها ؿلذ مبهمت وهحر ملشوًت .وجبلا لزلٗ ،ال حعخدبم كملُت
ّ
ًىص كلى رلٗ الِاهىن الذولي مً خال٘
اإلاصادُت كلى ملاهذة دولُت وشىء التزام بمظمىن هزه اإلالاهذة ٓما
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اجٌاُُت ًُِىا لِاهىن اإلالاهذاث لعىت  1،1969وبهما ال بذ مً الىـش إلاظمىن هزه الاجٌاُُت طمً هؼاَ ؤخٖام
الذظخىس و الِىاهحن الىػىُت و الهىٍت الىػىُت.
واهؼالُا مما ظبًّ ،بذو ؤن اإلاششق الذظخىسي اإلاوشبي ؿل مترددا وهحر واضح بما ًٌٕي ًُما ًخص مىٌُه مً
معإلت ظمى اإلاىازُّ الذولُت اإلاخللِت بدماًت خِىَ ؤلاوعان كلى الدششَلاث الىػىُت ورلٗ كلى كٕغ ما ؤوصذ به
هُئت ؤلاهصاي واإلاصالحت كىذما ػالبذ بخلضٍض الحماًت الذظخىسٍت لحِىَ ؤلاوعان مً خال٘ دكم الخإصُل
الذظخىسي لحِىَ ؤلاوعان ٓما ھي مخلاسي كلیھا دولیا ،ورلٗ كبر "جشظیخ واضح" إلابذؤ ظمى اإلالاھذاث والاجٌاُیاث
الذولیت راث الصلت وبشٖل كام ملایحر الِاهىن الذولي والِاهىن ؤلاوعاوي كلى الِىاهحن الىػىیت.

ثانيا :الحماية الدسحورية للحقوق الفردية و الحريات ألاساسية.
مما الشٗ ًُه ؤن الىزُِت الذظخىسٍت جٌٕل خماًت الحِىَ والحشٍاث في ٓثلت دظخىسٍت حلالج ؤٓثر مً مجشد
جىـُم اللالُت بحن ظلؼاث الذولت؛ واهؼالُا مً رلٗ ًماسط الذظخىس جإزحره الٌلا٘ كلى ظاثش ًشوق الِاهىنً ،ال
ًجىص لهزه الِىاهحن ؤن جدُذ كً مظمىن الحِىَ والحشٍاث التي خذدها الذظخىس ،ؤو جؼمغ ملاإلاها ؤو حلىَ
خشٓتها؛ بل ًجب كليها ؤن جٌٕلها وجىـم مماسظتها ًخظم خذودها وجىًش حمُم الظماهاث الخترامها .ومً هىأ ،ان
الخإزحر البالى للٕخلت الذظخىسٍت في جىخُذ الىـام الِاهىوي 2.ووكُا ،منها بإهمُت الخٕشَغ الذظخىسي للحِىَ
ّ
بالىص الذظخىسي الصشیذ كلى
والحشٍاث في طمان ظُادة الِاهىن؛ ػالبذ هُئت ؤلاهصاي واإلاصالحت في هزا اإلاجا٘
ًدىي هزه الحشیاث والحِىَ ،مثل خشیاث الخىِل والخلبحر و الخـاهش والخىـیم الىِابي والعیاس ي والخجمم وؤلاطشاب
وظشیت اإلاشاظالث وخشمت اإلاعًٕ واخترام الحیاة الخاصتٓ .ما ؤوصذ الهُئت بخدصحن هزه الحِىَ والحشٍاث بالِذس
الٖافي طذ ؤیت جِلباث لللمل الدششیعي والخىـیمي وؤلاداسي اللادي ،مم الخىصیص كلى اإلاِخض ى الزي یجلل جىـیم ھزا
اإلاجا٘ مً اخخصاص الِاهىن ،وبلضام اإلاششق هٌعه ٔلما ؤُذم كلى جىـیم مماسظتها ،بإن یعًً ،ظال كً الظماهاث
اإلاىحىدة ،طماهاث ؤخشي وُاثیت مم ظبل اللجىء لللذالت لصالح اإلاىاػىحن الزیً ُذ یلخبرون ؤهھم جظشسوا في مماسظت
ؤیت خشیت مً جلٗ الحشیاث ؤو خّ مً الحِىَ.
ص َ
وهٕزاًِ ،ذ َخ َّ
ص الذظخىس اإلاوشبي لعىت  2011الباب الثاوي ٔامال (مً الٌصل  19بلى الٌصل )40
للحِىَ والحشٍاث ألاظاظُت .وُذ ؿهشث كباسة "الحِىَ والحشٍاث ألاظاظُت" في بشاسة بلى خِىَ ؤلاوعان التي برا ما

 1هصذ اإلاادة  11مً اجٌاُُت ًُِىا لِاهىن اإلالاهذاث لعىت  1969كلى ؤهه ً ":مًٕ الخلبحر كً سطا الذولت الالتزام باإلالاهذة بخىُُلها ،ؤو
بدباد٘ وزاثّ بوشائها ،ؤو بالخصذًّ كليها ،ؤو باإلاىاًِت كليها ،ؤو بِبىلها ،ؤو باالهظمام بليها ،ؤو بإًـت وظُلت ؤخشي مخٌّ كليها".
 2ؤخمذ ًخحي ظشوس  ،الحماًت الذظخىسٍت للحِىَ و الحشٍاث ،داس الششوَ ،الؼبلت الثاهُت ،الِاهشة ،2000 ،ص .6
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جمخلذ بالحماًت الذظخىسٍت ؤصبدذ خِىُا ؤظاظُت بدٕم الذظخىس ال بدٕم الِاهىن الؼبُعي ،وُذ اظخخذمذ
بلع الذظاجحر صشاخت هزا الاصؼالحٓ ،ما هى الحا٘ باليعبت للذظخىس ألاإلااوي.

1

وكالوة كلى اظخخذام صٌت الحِىَ والحشٍاث ألاظاظُت ،اسجِى الذظخىس اإلاوشبي لعىت  2011مً خال٘ ًصله
الخامغ و العبلحن باإلاٖاهت الذظخىسٍت لهزه الحِىَ والحشٍاث ألاظاظُت كً ػشٍّ بدساحها طمً مصاي اإلابادت
ًىَ الذظخىسٍت 2،ؤي جلٗ الىصىص اإلادـىسة مىطىكُا مً اإلاشاحلت الذظخىسٍت ،وحشمل بلى حاهب اإلإدعباث في
ُ ّ
مجا٘ الحشٍاث والحِىَ ألاظاظُت ٓال مً الذًً ؤلاظالمي والىـام اإلالٖي والخُاس الذًمِشاػي .وهزا ٌلني ؤن العلؼت
الخإظِعُت الٌشكُت اإلاٖلٌت بمشاحلت الذظخىس ًخىحب كليها اخترام اإلابادت اإلادصىت دظخىسٍا مً الخلذًل 3.وحشمل
الثدت الحِىَ اإلاىصىص كليها في الىزُِت الذظخىسٍت لعىت  2011اللذًذ مً الحِىَ الىاسدة في اللهذ الذولي
للحِىَ اإلاذهُت والعُاظُت لعىت  ،1966مثل الحّ في الحُاة (الٌصل  ،)20و الحّ في الحشٍت وألامً ،وججشٍم
الاكخِا٘ الخلعٌي والخلزًب ،والحّ في الخلىٍع كً الخؼإ الِظاجي (الٌصى٘ 21و 22و  ،)23وخشٍت الخىِل
(الٌصل  ،)24والحّ في اإلادآمت اللادلت،و والحّ في الحصى٘ كلى اإلاللىماث (الٌصل  ،)27وخشٍت الصحاًت
(الٌصل  ،)28والحّ في الخجمم العلمي والاهخماء للجملُاث والىِاباث (الٌصل ٓ .)29ما اظخلهم اإلاششق الذظخىسي
اإلاوشبي اللذًذ مً الحِىَ الاُخصادًت والاحخماكُت والثِاًُت مً الحِىَ اإلاىصىص كليها في اللهذ الذولي الخاص
بالحِىَ الاُخصادًت والاحخماكُت والثِاًُت لعىت  ،1966مثل الحّ في اللالج والحماًت الاحخماكُت و الخللُم
والخٖىًٍ اإلانهي والشول والعًٕ الالثّ و الحّ في الحصى٘ كلى اإلااء وفي الخىمُت اإلاعخذامت (الٌصل  ،)31وخشٍت
الٌٕش وؤلابذاق الثِافي والٌني (الٌصى٘  25و.)26
وجماشُا مم ألاهمُت الذظخىسٍت التي صاسث جدـى بها الحِىَ والحشٍاث ألاظاظُت في دظخىس  ،2011وجٌلُال
ّ
الىص الذظخىسي كلى خّ اإلاخِاطحن في الذًم اظخثىاء بال
لخىصُت هُئت ؤلاهصاي واإلاصالحت اإلاخللِت بظشوسة
دظخىسٍت ُاهىن مً الِىاهحن ؤمام الِظاء الذظخىسي ،هص الٌصل الثالث والثالزحن مً الذظخىس اإلاوشبي كلى
ُ
اخخصاص اإلادٕمت الذظخىسٍت بالىـش في ٔل دًم مخللّ بلذم دظخىسٍت ُاهىن ،ؤزحر ؤزىاء الىـش في ُظُت ،ورلٗ برا
دًم ؤخذ ألاػشاي بإن الِاهىن ،الزي ظُؼبّ في الجزاقً ،مغ بالحِىَ وبالحشٍاث التي ًظمنها الذظخىس.

4

بن جدلُل هزا الٌصل مً مىـىس مِاسبت مشجٕضة كلى خماًت خِىَ ؤلاوعان ،ظُمًٕ مً الاظخخالص ؤن
اإلاششق الذظخىسي ُذ خذد للمدٕمت الذظخىسٍت مهمت حذًذة جخجاوص مجشد الحماًت الخِلُذًت للىـام الذظخىسي
 1هٌغ اإلاشحم ،ص .12

2

هص الٌصل  75مً الذظخىس اإلاوشبي لعىت  2011كلى ؤهه  ":ال ًمًٕ ؤن جدىاو٘ اإلاشاحلت ألاخٖام اإلاخللِت بالذًً ؤلاظالمي ،وبالىـام اإلالٖي للذولت ،وباالخخُاس
الذًمِشاػُت لألمت ،وباإلإدعباث في مجا٘ الحشٍاث والحِىَ ألاظاظُت اإلاىصىص كليها في هزا الذظخىس".

3خعً ػاسَ ،الذظخىس اإلاوشبي :اإلاعخجذاث و خصُلت الخٌلُل ( )2017-2011دساظت كلى طىء خِىَ ؤلاوعان  ،اإلالاسطت ،الِظاء الذظخىسي والالمشٓضٍت ،اإلاىـمت اللشبُت للِاهىن الذظخىسي ،جىوغ ،ص
.13
 4هص الٌصل  133مً الذظخىس اإلاوشبي لعىت  2011كلى ما ًلي ":جخخص اإلادٕمت الذظخىسٍت بالىـش في ٔل دًم مخللّ بلذم دظخىسٍت ُاهىن ،ؤزحر ؤزىاء الىـش في ُظُت ،ورلٗ برا دًم ؤخذ ألاػشاي بإن
الِاهىن ،الزي ظُؼبّ في الجزاقً ،مغ بالحِىَ وبالحشٍاث التي ًظمنها الذظخىسً .دذد ُاهىن جىـُمي ششوغ وبحشاءاث جؼبُّ هزا الٌصل".
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اإلاىطىعي  ،ورلٗ كبر بدساج اإلاششق الذظخىسي ألو٘ مشة آلُاث جمًٕ مً خماًت الحِىَ الٌشدًت ألاظاظُت مً ػشي
اإلادٕمت الذظخىسٍت هٌعها كبر جمٕحن ألاػشاي في خا٘ هضاق ُظاجي مً الىلىج بليها كبر الذًم بلذم الذظخىسٍت برا
ٔان الِاهىن الزي ظُؼبّ في الجزاق ،ظُمغ بالحِىَ وبالحشٍاث التي ًظمنها الذظخىس .وهٕزا مً اإلامًٕ جدذًذ
زالزت ؤهذاي ًمًٕ جدُِِها مً خال٘ الذًم بلذم الذظخىسٍت ،وهي بكؼاء خّ حذًذ للمخِاطحن بخمُٕنهم مً
الاكخذاد بدِىُهم اإلاظمىهت دظخىسٍا؛ وجصٌُت الىـام الِاهىوي مً اإلاِخظُاث هحر الذظخىسٍت ،وجإمحن ظمى
الذظخىس في الىـام اإلالُاسي الذاخلي.1
بن جدُِّ ألاهذاي اإلاشحىة مً وساء دظترة خّ اإلاخِاطحن في الذًم اظخثىاء بال دظخىسٍت الِىاهحن ًخىٍُ
ُّ
بشٖل ٓ ِلي كلى ٌُُٓت ججزًل الٌصل  133مً الذظخىس كً ػشٍّ الصُوت الجذًذة للِاهىن الخىـُمي سُم  86.15و
الزي ًدذد ششوغ وبحشاءاث مماسظت هزا الحّ ،كلما ؤهه ُذ ظبّ للمدٕمت الذظخىسٍت ؤن ّ
ؤُشث بلذم دظخىسٍت
اللذًذ مً مِخظُاث اليسخت ألاولى مً الِاهىن الخىـُمي سُم  86.15اإلاخللّ بششوغ وبحشاءاث الذًم بلذم
دظخىسٍت ُاهىن ٓما واًّ كلُه مجلغ الىىاب بخاسٍخ ً 06براًش .2018

2

ثالثا :الحماية املؤسساثية لحقوق إلانسان من خالل دسحور .2011
لِذ ؤؤل الذظخىس اإلاوشبي لعىت  ،2011مً خال٘ الٌصل  ،71للعلؼت الدششَلُت اخخصاص الدششَم ًُما
ًخص ٔاًت اإلاعاثل اإلاخللِت بدماًت خِىَ ؤلاوعان ،وحشمل مجاالث الدششَم الحِىَ اإلاذهُت والعُاظُت
والاُخصادًت والاحخماكُت والثِاًُت والبُئُت والخىمىٍتٓ .ما ّ
ٓشط الٌصل  107مىه اظخِال٘ العلؼت الِظاثُت كً
َ
العلؼت الدششَلُت وكً العلؼت الخىٌُزًت ،و ْؤب َشص دوسها في خماًت خِىَ ؤلاوعان مً خال٘ طماهاث وُىاكذ ومجاالث
مخىىكت ،مً ؤهمها مىم ٔل جذخل في الِظاًا اإلالشوطت كلى الِظاء ،وطمان كذم جلِي الِظاة ؤًت ؤوامش ؤو حللُماث
بشإن مهامهم الِظاثُت وٌٓالت كذم كضلهم ؤو هِلهم بال بمِخض ى الِاهىن) الٌصالن  108و)109؛ وطمان خشٍت الخلبحر
للِظاة بما ًخالءم مم واحب الخدٌف وألاخالُُاث الِظاثُت والحّ في الاهخشاغ في حملُاث ؤو بوشاء حملُاث مهىُت،
مم اخترام واحباث الخجشد واظخِال٘ الِظاء ،ػبِا للششوغ اإلاىصىص كليها في الِاهىن ،مم مىم اهخشاغ الِظاة في
ألاخضاب العُاظُت واإلاىـماث الىِابُت) الٌصل )111؛و معاولُت اإلاجلغ ألاكلى للعلؼت الِظاثُت في جؼبُّ الظماهاث
اإلامىىخت للِظاة ،ومعاولُخه كً جِاسٍش خى٘ وطلُت الِظاء ومىـىمت اللذالت وبصذاس الخىصُاث اإلاالثمت بشإنها
(الٌصل .)113
 1اإلاجلغ الىػني لحِىَ ؤلاوعان ،مزٓشة مخللِت بالِاهىن الخىـُمي للذًم بلذم الذظخىسٍت ،ماسط  ،2013ص ،10
https://www.cndh.ma/sites/default/files/documents/Memorandum_EXEPTION_INCONSTITUTIONNELE_VA.)1822/21/80( ،2.pdf

ُ 2شاس اإلادٕمت الذظخىسٍت سُم  18/70الصادس ًىم  6ماسط  2018اإلاىاًّ لُىم الثالزاء  17مً حمادي الثاهُت  1439واإلاخللّ بالِاهىن
الخىـُمي سُم  86.15بخدذًذ ششوغ وبحشاءاث الذًم بلذم دظخىسٍت ُاهىن.
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وبلى حاهب ألادواس الذظخىسٍت اإلاىىػت بالعلؼاث الخىٌُزًت و الدششَلُت والِظاثُت في مجا٘ جذكُم خماًت
خِىَ ؤلاوعان ،ؤخذر الذظخىس اإلاوشبي كذة ماظعاث وهُئاث وػىُت ّ
خى٘ بليها اخخصاصاث حعاكذ كلى دكم
وصُاهت خِىَ ؤلاوعان بمخخلٍ ؤصىاًها والذًاق كنها والنهىض بها.
في هزا العُاَ ّ
جم الاسجِاء باإلاجلغ الاظدشاسي لحِىَ ؤلاوعان الزي ّ
كمش ألٓثر مً كششًٍ ظىت بلى اإلاجلغ
الىػني لحِىَ ؤلاوعان (الٌصل ٓ )161ماظعت وػىُت حلذدًت ومعخِلت جخىلى الىـش في حمُم الِظاًا اإلاخللِت
بالذًاق كً خِىَ ؤلاوعان والحشٍاث وخماًتها ،وبظمان مماسظتها الٖاملت ،والنهىض بها وبصُاهت ٓشامت وخِىَ
وخشٍاث اإلاىاػىاث واإلاىاػىحن ،ؤًشادا وحماكاث ،ورلٗ في هؼاَ الحشص ّ
الخام كلى اخترام اإلاشحلُاث الىػىُت والٖىهُت في
هزا اإلاجاّ٘ .
وجم حلىٍع دًىان اإلاـالم بماظعت الىظُؽ (الٌصل  )162لخصحر ماظعت دظخىسٍت معخِلت
ومخخصصتُ ،مهمتها الذًاق كً الحِىَ في هؼاَ اللالُاث بحن ؤلاداسة و اإلاشجٌِحن ،وؤلاظهام في جشظُخ ظُادة الِاهىن،
وبشاكت مبادت اللذ٘ وؤلاهصاي ،وُُم الخخلُّ والشٌاًُت في جذبحر ؤلاداساث واإلااظعاث اللمىمُت والجماكاث الترابُت
ّ
إلاششق الذظخىسي اإلاوشبي كلى الاسجِاء بمجلغ الجالُت
والهُئاث التي جماسط صالخُاث العلؼت اللمىمُتٓ .ما كمل ا ِ
اإلاوشبُت بالخاسج بلى مصاي اإلااظعاث الذظخىسٍت (الٌصل  ،)163وؤظىذ بلُه مهمت ببذاء آلاساء خى٘ جىحهاث
العُاظاث اللمىمُت التي جمًٕ اإلاواسبت اإلاُِمحن بالخاسج مً جإمحن الحٌاؾ كلى كالُاث مخِىت مم هىٍتهم اإلاوشبُت
وطمان خِىُهم وصُاهت مصالحهم ،وٓزا اإلاعاهمت في الخىمُت البششٍت واإلاعخذامت في وػنهم .ومً ؤحل جدُِّ
اإلاىاصٌت بحن الشحا٘ واليعاء هص الٌصل  164مً الذظخىس كلى بخذار الهُئت اإلاٖلٌت باإلاىاصٌت ومداسبت حمُم
ّ
ؤشٖا٘ الخمُحز(الٌصل  ،)19ؤلٌها بالعهش كلى اخترام الحِىَ والحشٍاث اإلاىصىص كليها في الٌصل19خاصت ًُما
ًخللّ بخدُِّ اإلاىاصٌت ،مم مشاكاة الاخخصاصاث اإلاعىذة للمجلغ الىػني لحِىَ ؤلاوعان.
وباإلطاًت بلى هزه اإلااظعاث والهُئاث الذظخىسٍت اإلالىُت بشٖل مباشش بدماًت خِىَ ؤلاوعان ،وججاوبا مم
جىصُاث هُئت ؤلاهصاي واإلاصالحت ًُما ًخللّ بترشُذ الحٖامت ألامىُتّ ،
هص الٌصل  54مً الذظخىس في مجا٘
ؤلاصالخاث ألامىُت كلى بخذار ماظعت ؤمىُت هي اإلاجلغ ألاكلى لألمً ،خُث ّ
جم اكخباسه ماظعت دظخىسٍت ،حشاوسٍت
جخخص بىطم الاظتراجُجُاث ألامىُت الذاخلُت والخاسحُت للبالد وجذبحر خاالث ألاصماث والعهش كلى جإظِغ خٖامت
ؤمىُت .1وٍخٖىن هزا اإلاجلغ خعب الٌصل العابّ مً شخصُاث مذهُت وكعٕشٍتٓ ،ما ًمًٕ ؤن ًظم ؤي شخصُت
ًمًٕ ؤن ًٖىن خظىسها مٌُذا ألشوا٘ اإلاجلغ .وبالشهم مً مشوس ؤٓثر مً زماوي ظىىاث كلى دظترة بخذار هزا
اإلاجلغً ،ةهه لم ًخشج بلذ للىحىد.

هصذ الٌِشة ألاولى مً الٌصل  54مً الذظخىس اإلاوشبي كلى ما ًليًُ ":دذر مجلغ ؤكلى لألمً ،بصٌخه هُئت للدشاوس بشإن
اظتراجُجُاث ألامً الذاخلي والخاسجي للبالد ،وجذبحر خاالث ألاصماث ،والعهش ؤًظا كلى مإظعت طىابؽ الحٖامت ألامىُت الجُذةً .شؤط
".اإلالٗ هزا اإلاجلغ ،وله ؤن ًٌىض لشثِغ الحٖىمت صالخُت سثاظت احخماق لهزا اإلاجلغ ،كلى ؤظاط حذو٘ ؤكما٘ مدذد
1
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ًبذو ؤن الذظخىس اإلاوشبي خاو٘ الاظخٌادة ٓثحرا مً الِاهىن الذولي لحِىَ ؤلاوعان في مجا٘ جِىُاث خماًت
خِىَ ؤلاوعان كبر الترٓحز كلى كملُت اإلاإظعت ،ورلٗ مً خال٘ ّ
هصه كلى بخذار كذة ماظعاث دظخىسٍت مخخصت
بهزا اإلاجا٘ .لًٕ ،و بالشهم مً ؤلاًجابُاث ألآُذة لهزه اللملُت كلى معخىي جذكُم الحماًت الىػىُت لحِىَ
ؤلاوعانً ،ةن حلذد هزه اإلااظعاث بشٖل مٌشغ ُذ ًادي في اإلاِابل بلى الخذاخل ؤو الخىاصق في مهامها ،بل وسبما بلى
جِلُص ؤو حلؼُل ؤدوس بلع اإلااظعاث ؤو ُّ
العلؽ الذظخىسٍت مثل البرإلاان و الحٖىمت ،مما ًٌشض طشوسة بخظاق
دوس اإلااظعاث الذظخىسٍت اإلالىُت بدماًت خِىَ ؤلاوعان بلى كملُت جُُِم كمُِت جترٓض ؤظاظا كلى دساظت مذي
هجاكت جذخلها وٓزا ٔلٌت وحىدها مِاسهت بإهمُت ومأ٘ مخشحاتها.

خاثمة:
لِذ شٖلذ الاخخجاحاث التي ُادتها "خشٓت ً 20براًش" باإلاوشب ظىت  2011طمً مىحت الاخخجاحاث التي
كشًتها اللذًذ مً ألاُؼاس اللشبُت داًلا ُىٍا مً ؤحل بكادة بث الحُاة في الخىصُاث التي اكخمذتها هُئت ؤلاهصاي
واإلاصالحت ،والتي ؿلذ خبِعت الشًىي و في ؤخعً ألاخىا٘ شٖلذ واخذا مً اإلاىاطُم التي خـُذ باهخمام
الحِىُُحن وألأادًمُحن في هشًهم اإلاولِت .وهٕزا ،وفي ؤكِاب اشخذاد الاخخجاحاث الشلبُت باإلاوشبّ ،
هص الخؼاب
اإلالٖي بخاسٍخ  9ماسط ،2011طمً مشجٕضاث الخلذًل الذظخىسي ،كلى جشظُخ دولت الحّ واإلااظعاث وجىظُم مجا٘
الحشٍاث الٌشدًت والجماكُت ،وطمان مماسظتها ،وحلضٍض مىـىمت خِىَ ؤلاوعان ،بٖل ؤبلادها ،العُاظُت
والاُخصادًت والاحخماكُت والخىمىٍت ،والثِاًُت والبُئُت ،والظُما بذظترة الخىصُاث الىحيهت لهُإة ؤلاهصاي
واإلاصالحت ،والالتزاماث الذولُت للموشب.
ومً الىاخُت اللملُت ًمًٕ الِى٘ بإن ملـم جىصُاث هُئت ؤلاهصاي واإلاصالحت ُذ ّ
جم بدساحها طمً
الىزُِت الذظخىسٍت لعىت 2011؛ بل بن هزا الذظخىس حاء بمظامحن مخِذمت ختى كلى اللذًذ مً هزه الخىصُاث.
ّ
وٍشحم هزا الخجاوب الىاضح مم جىصُاث هزه الهُئت بال شٗ بلى العُاَ اللام الزي احعم بمداولت امخصاص
هظب الشاسق وجإزحر الـشوي ؤلاُلُمُت التي ساًِذ آهزاْ كملُت الخلذًل الذظخىسي .هحر ؤن كملُت الخٕشَغ
الذظخىسي لخىصُاث هُئت ؤلاهصاي واإلاصالحت ال جخىٍُ ًِؽ كلى مجشد بدساج كذة ًصى٘ مخللِت بدماًت خِىَ
ؤلاوعان طمً ًصى٘ الىزُِت الذظخىسٍت ،وبهما جشجبؽ بشٖل وزُّ بٌُُٕت ججزًل رلٗ كلى ؤسض الىاُم مً خال٘
الِىاهحن الخىـُمُت واللادًت الالصمت لخٌلُل هزه الحماًت.
بن الواًت مً ؤلاصالخاث الذظخىسٍت اإلاخللِت بدِىَ ؤلاوعان خاصت جلٗ التي ّ
جخم في ظُاَ الٌتراث
الاهخِالُت ال جِخصش كلى مجشد جذبحر ؤصمت ظُاظُت ،وبهما جٕدس ي ً
بلذا وُاثُا بخِذًم طماهاث بلذم جٕشاس الاهتهأاث
كً ػشٍّ الخٕشَغ الذظخىسي لحماًت خِىَ ؤلاوعان؛ ٓما ؤن كملُت دظترة خِىَ ؤلاوعان ال جيخهي بمجشد ٓخابت
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الىصىص الذظخىسٍت ،وبهما جبِى ممخذة إلاا بلذ رلٗ ؤي إلاشخت الخجزًل واإلاماسظت .وفي هزا الصذد شٖلذ
الاخخجاحاث التي كشًتها بلع اإلاىاػّ اإلاوشبُت بلذ ظىت ( 2011جاصة،الحعُمت ،حشادة  )...اخخباسا خُُِِا للحٕم
كلى كذم ٌٓاًت كملُت دظترة بلع الحِىَ مً ؤحل بكؼاءها خماًت خُُِِت وجالفي الاهتهأاث الجعُمت لها؛ والتي
خاولذ هُئت ؤلاهصاي واإلاصالحت مً خال٘ جىصُاتها جِذًم طماهاث خُُِِت بلذم جٕشاساها ٓما وُم خال٘ ظىىاث
الشصاص التي كشًها اإلاوشب مىز العىىاث ألاولى لالظخِال٘ وبلى خذود نهاًت كِذ الدعلُىاث مً الِشن اإلااض ي.
وباإلطاًت إلاا ظبّ ،جشجبؽ كملُت جٌلُل الخٕشَغ الذظخىسي لخىصُاث هُئت ؤلاهصاي واإلاصالحت بشٖل وزُّ
بمعإلت مىاصلت الاهظمام للمىازُّ الذولُت اإلاخللِت بدِىَ ؤلاوعان؛ ًةرا ٔاهذ اإلاملٕت اإلاوشبُت ال صالذ مترددة في
ججزًل جىصُاث هُئت ؤلاهصاي واإلاصالحت الصشٍدت باالهظمام لثالر اجٌاُُاث دولُت مدذدة ،و هي البروجىٔى٘ الثاوي
اإلالحّ باللھذ الذولي الخاص بالحِىَ اإلاذهیت و العیاظیت اإلاخللّ بمىم كِىبت ؤلاكذام ،و البروجىٔى٘ الاخخیاسي اإلالحّ
باالجٌاُیت الذولیت للِظاء كلى حمیم ؤشٖا٘ الخمیحز طذ اليعاء واإلاخللّ بِبى٘ هـام شٖاوي ألاًشاد ،وؤخحرا اإلاصادُت
كلى الىـام ألاظاس ي للمدٕمت الجىاثیت الذولیت ؛ ًةن كىدة اإلاوشب لالجداد ؤلاًشٍِي جٌشض كلُه في الىُذ الشاهً
طشوسة بكؼاء ألاولىٍت لالهظمام واإلاصادُت كلى اإلاىازُّ ؤلاًشٍُِت لحِىَ ؤلاوعان .وفي هزا الصذد ُح ُّ
لذ اإلاملٕت
اإلاوشبُت الذولت الىخُذة ،مً بحن خمغ وخمعحن دولت بًشٍُِت ،التي لم جصادَ ُ
بلذ كلى اإلاُثاَ ؤلاًشٍِي لحِىَ

ؤلاوعان والشلىب الزي اكخمذجه مىـمت الىخذة ؤلاًشٍُِت في ً 27ىهُى  ،1981و دخل خحز الخىٌُز في  21ؤٓخىبش
َ ُ ّ
مًٕ اإلاوشب مً الاهخشاغ في ؤوشؼت اإلااظعاث والهُئاث
ظىت  .1986و كالوة كلى ؤن اإلاصادُت كلى هزا اإلاُثاَ ظخ ِ
ؤلاًشٍُِت راث الؼبُلت الحِىُُت مثل اللجىت ؤلاًشٍُِت لحِىَ ؤلاوعان والشلىب ،واإلادٕمت ؤلاًشٍُِت لحِىَ
ؤلاوعان والشلىب التي ظدخدى٘ معخِبال بلى اإلادٕمت ؤلاًشٍُِت لللذ٘ وخِىَ ؤلاوعان و ظدبذؤ كملها بلذ بلىن
اللذد اإلاؼلىب مً جصذًِاث الذو٘ ؤلاًشٍُِت كلى بشوجىٔىلها الخاص الزي ّ
جم اكخماده خال٘ الذوسة  11إلااجمش
الاجداد ؤلاًشٍِي ظىت ً ،2008ةنها ظخمىذ ٓزلٗ الٌشصت للمىاػىحن اإلاواسبت ،مً خال٘ هـام شٖاوي ألاًشاد،
إلاماسظت خِهم في الاهخصاي ؤمام هزه الهُئاث ،مما ظُظٌي خماًت دولُت للحِىَ والحشٍاث اإلاىصىص كليها في
الىزُِت الذظخىسٍت لعىت 2011؛ خاصت في ؿل جإزش الاحتهاد الِظاجي ؤلاًشٍِي بما وصل بلُه هـحره ألاوسوبي والبحن
ؤمشٍٖي في مىطىق حلضٍض الحماًت الِظاثُت ؤلاُلُمُت لحِىَ ؤلاوعان.
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 بدرالدًن الطلحاوي/د

" " جحدًاث الىظام العاملي الجدًد ما بعد الحرب الباردة

جحدًاث الىظام العاملي الجدًد ما بعد الحرب الباردة
" Challenges of the new post-Cold War world order"

 بدرالدًن الطلحاوي كليت العلوم القاهوهيت والاقخصادًت والاجخماعيت جامعت ابن زهر/د
: امللخص

 وما عافم طلً مً مخغحراث صولُت بيُىٍت جخمشل في انهُاع الاجداص الؿىفُاحي ومػه املىظىمت،1989 مؼ انهُاع حضاع بغلحن ؾىت
 ماؾـ غلى مباصت الخغٍت والضًملغاؾُت وخلىق، فلض جم التروٍج وإلاغالن غً هظام غالمي الجضًض،1991 الاشتراهُت ؾىت
 هظام صولي حضًض ًغمي، وفخذ الخضوص ؤمام جىلل الؿلؼ وعئوؽ لامىاٌ ولاشخاص، وغلى آلُاث الػىملت والؿىق الخغة،إلاوؿان
.. وخل املشاول الضولُت بغوح الخػاون ال الػضاء،لخدلُم الؿلم والغفاه الػاملُحن
، احخماغُت، اكخطاصًت،غحر ؤن املجخمؼ الضولي ؾُػغف في ظل هظا الىظام الػالمي الجضًض ؤػماث غضًضة ؾىاء طاث ؾبُػت ؾُاؾُت
ً لامغ الظي اؾخىحب مػه بغاصة الىظغ في ؾُاؾاث الخػاون والخػام، شيلذ تهضًضا خلُلُا لألمً والؿلم الضولُحن،بإلر..بُئُت
.الضولي ملىاحهت هظه الخدضًاث الػاملُت املشترهت
. الخغب الباعصة، الىظام الػالمي الجضًض، جدضًاث:اليلماث املفاجُذ

Abstract:
The key words with the collapse of the Berlin Wall in 1989, and the accompanying structural
international changes, the collapse of the Soviet Union and the socialist system in 1991, were
promoted and announced, based on the principles of freedom, democracy and human rights, the
mechanisms of globalization and the free market. Opening borders to the movement of goods,
capital and persons is a new international order aimed at achieving global peace and prosperity and
solving international problems in a spirit of cooperation rather than hostility.
However, in the new world order, the international community will be able to see many crises of a
political, economic, social and environmental nature. Brother, they posed a real threat to
international peace and security, thus necessitating a reconsideration of policies of cooperation and
international solidarity to meet these common global challenges.
Key words: -Challenges, the new world order, the cold war
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مقدمت:
مشل مؿلؼ لالفُت الشالشت بضاًت ملغخلت مً الخدىالث الػاملُت،وهي جدىالث مسخلفت ؾُاؾُت ،اكخطاصًت ،احخماغُت،
زلافُت ،وبُئُت وطلً بالتزامً مؼ اهتهاء الطغاع إلاًضًىلىجي الشىاجي اللؿبُت والخدىٌ الى غالم ؤخاصي اللؿبُت ،وبغوػ
ظاهغة الػىملت ،وصزىٌ الخىىىلىحُاث بلىة في واكؼ خُاة لافغاص والخدىالث الاكخطاصًت الػاملُت التي احخاخذ
الخضوص الخللُضًت للضوٌ وججاوػتها بدغهت عؤؽ املاٌ والخىىىلىحُاث وختى اللغاعاث الؿُاؾُت.
وكضجم التروٍج مؼ انهُاع حضاع بغلحن ؾىت  ،1989وما عافم طلً مً مخغحراث صولُت بيُىٍت املخمشلت في انهُاع
الاجداص الؿىفُاحي ومػه املىظىمت الاشتراهُت ؾىت  ،1991لىظام غالمي الجضًض ،1ماؾـ غلى مباصت الخغٍت
والضًملغاؾُت وخلىق إلاوؿان ،وغلى آلُاث الػىملت والؿىق الخغة ،وفخذ الخضوص ؤمام جىلل الؿلؼ وعئوؽ لامىاٌ
ولاشخاص ،هظام صولي حضًض ًغمُلخدلُم الؿلم والغفاه الػاملُحن ،وخل املشاول الضولُت بغوح الخػاون ال الػضاء.
بُض ؤن املجخمؼ الضولي ؾُػغف في ظل هظا الىظام الػالمي الجضًض ،غضة ؤػماث ؾىاء طاث ؾبُػت ؾُاؾُت
واكخطاصًت واحخماغُت ؤوبُئُت ،شيلذ تهضًضا خلُلُا لألمً والؿلم الضولُحن ،اؾخىحبذ مػه بغاصة الىظغ في
ؾُاؾاث الخػاون والخػامً الضولي ملىاحهت هظه الخدضًاث الػاملُت املشترهت.
أهميت املوضوع:
العٍب ؤن مىغىع الضعاؾت ًىدس ي ؤهمُت بالغت بن غلى املؿخىي الىظغي الظي ًخجلى في الاهخمام املتزاًض
للباخشحن مً مسخلف املشاعب الػلمُت بالىظغ لخػضص كػاًاه ،بلى حاهب ما ًالكاه املىغىع مً اهخمام غلى املؿخىي
إلاغالمي الضولي واملدلي بيل جطيُفاجه :امللغوء واملؿمىع واملغجي.
ؤما غلى املؿخىي الػملي ،فخظهغ ؤهمُت املىغىع في وىهه ًؿغح هفؿه بلىة غلى املؿخىي الضبلىماس ي في بؾاع
الػالكاث الضولُت زالٌ الللاءاث واملدافل واملاجمغاث الضولُت ،الؾُما وؤن كػاًاه حشيل مىغىغا لالجفاكُاث
الضولُت الجماغُت والشىاثُت.
أهداف الدراست:
تهضف الضعاؾت بلى:
 الىكىف غىض ؤبغػ جدضًاث الىظام الػالمي الجضًض ما بػض الخغب الباعصة. ببغاػ حهىص املجخمؼ الضولي في ؾبُل مىاحهت جدضًاث الىظام الػالمي الجضًض.  1جتدر اإلشارة إذل أنو عقب تفكك اإلحتاد السوفيايت ،ويف خطابو مبناسبة يوـ اإلحتاد سنة  ،1991حتدث الرئيس " :جورج بوش األب '' إذل الشعب األمريكي ،وإذل العادل،مبشرا ببزوغ نظاـ عاظتي جديد ،يقوـ على :التعاوف والسالـ ،واالستناد اذل العدالة وأحكاـ القانوف الدورل .نظاـ ترتاجع فيو اضتروب ،ويتم فيو التوصل إذل تسويات سلمية للنزاعات
والصراعات اظتزمنة يف كافة بقاع العادل ،من خالؿ إعماؿ الدبلوماسية الوقائية بكل ما يتطلبو تنفيذ تلك الدبلوماسية من توسيع لدور األمم اظتتحدة ،ودعم لقرارات األمن العاـ وكبار
موظفيو علنا أو سرا ،من أجل منع نشوب اظتنازعات الدولية ،واضتيلولة دوف تصاعد اظتنازعات القائمة.
على أف مصطلح النظاـ الدورل اصتديد ،مت تداولو يف منتصف القرف اظتاضي ،حينما طالبت دوؿ العادل الثالث بنظاـ عاظتي جديد لتسوية الوضع الدورل السائد آنذاؾ ،حيث صدر
عدة توصيات وقرارات عن حركة عدـ االحنياز طالبت فيو بتغيًن النظاـ الدورل السائد وبتوسيع قاعدة الشراكة الدولية.
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فرضياث الدراست:
جىؿلم الضعاؾت مً فغغِخحن ؤؾاؾِخحن:
 ؤن الىظام الػالمي الجضًض الظي حاء مً ؤحل وشغ الضًملغاؾُت والخغٍت وخلىق إلاوؿان ،وجدلُم الخىمُتوالغفاه الػاملُحن ،وخل املشاول الضولُت بغوح الخػاون ،كض فشل في جدلُم ول ما عوج له.
 ؤن ضُاغت شغاهت غاملُت فػالت جدؿم بغوح حضًضة مً الخػامً الضولي جلىم غلى ؤؾاؽ املطلخت الفػلىلإلوؿاهُتصون ؤي اغخباع آزغ ،هي الؿبُل الىخُض ملىاحهت هظه الخدضًاث الػاملُت املشترهت.
إلاشكاليت الرئيسيت للدراست:
 بلى ؤي خض ًمىً اغخباع الخػاون الضولي هألُت عثِؿُت ملىاحهت جدضًاث الىظام الػالمي الجضًض؟مىهج الدراست:
 -مللاعبت مىغىع الضعاؾت ،ؾإغخمض:املىهج الاؾخيباؾي ،املىهج الاؾخلغاجي ،املىهج امللاعن ،واملىهج الخدلُلي.

املبحث ألاول :أزماث الىظام العاملي الجدًد املهددة لألمن والسلم الدوليين
غىضما ؾلـ حضاع بغلحن احخاخذ الػالم مىحت مً لامل .فاهتهاء املىاحهت بحن الغغب وإلاجداص الؿىفُاحي ؤبػض زؿغ
خطىٌ ػلؼاٌ هىوي هضص البشغٍت ملضة ؤعبػحن ؾىت ،ووان ًيخظغ بػض طلً ؤن جىدشغ الضًملغاؾُت ختى حػم ؤعحاء
املػمىعة بمجملها ،وؤن جؼوٌ الخىاحؼ بحن مسخلف ؤضلاع الىغة لاعغُت ،وؤن ًخؿىع جضاوٌ الىاؽ والؿلؼ والطىع
ولافياع صون غىاثم ،مضشىا غهضا مً الخلضم والاػصهاع .وبالفػل ،فلض جدللذ بػؼ زؿىاث مغمىكت في ول مً
هظه املُاصًً ،باصت لامغ .لىً ،ولما اػصاص الػالم جلضما اػصاص غُاغا.1
طلً ،فلض حػضصث جدضًاث الىظام الػالمي الجضًض ما بػض الخغب الباعصة بخػضص ؤؾبابها ،فباإلغافت بلى الخدضًاث
لامىُت والؿُاؾُت والاكخطاصًت والاحخماغُت املىعوزت غً فترة الاؾخػماع لاوعوبي وفترة الخغب الباعصة (املطلب
ألاول) ،فلض بغػث غلى الؿاخت جدضًاث بُئُت غاملُت فغغذ هفؿها بلىة خحن هضصث الخُاة البشغٍت غلى وىهب
لاعع (املطلب الثاوي) ،هظا باإلغافت الى جدضًاث غاملُت ؤزغي.

املطلب ألاول :الخحدًاث السياسيت والاقخصادًت للىظام العاملي الجدًد
جىاحه املجخمؼ الضولي في ظل الىظام الػالمي الجضًض جدضًاث غضًضة ،طاث ؾبُػت ؾُاؾُت (الفقرة ألاولى) ،وؤزغي
طاث ؾبُػت اكخطاصًت (الفقرة الثاهيت) ،اؾخػطذ غلى الىظام الػالمي الجضًض بًجاص خلىال ملػالجتها.

1

 -معلوؼ ،أمٌن ،اختالؿ العادل :حضارتنا اظتتهافتة ،تررتة :ميشاؿ كرـ ،الطبعة األوذل ،بًنوت ،لبناف ،دار الفارايب ،2009 ،ص17 :

مجلت العلوم السياسيت و القاهون  .العدد ،52مج ، - 4هوفمبر/حشرين الثاوي  - 5050عدد خاص  -املركس الدًمقراطي العربي  .برلين املاهيا

234

" جحدًاث الىظام العاملي الجدًد ما بعد الحرب الباردة "

د /بدرالدًن الطلحاوي

الفقرة ألاولى :الخحدًاث السياسيت للىظام العاملي الجدًد
مما ال شً فُه ؤن انهُاع الىظام الػالمي الؿاثض زالٌ فترة الخغب الباعصة واملخمحز باملىافؿت في حمُؼ املجاالث في
بؾاع اللؿبُت الشىاثُت ،1فخذ املجاٌ ؤمام الاججاه هدى بكامت هظام غالمي حضًض.غحر ؤن هظا الىظام الػالمي الجضًض
الظي الػاٌ في فترة مساع غؿحرة ،لم ًخمىً بػض مً اللػاء غلى املسلفاث الؿُاؾُت لىظام الخغب الباعصة،
زطىضا جلً املؿغوخت غلى املؿخىي الؿُاس ي والتي جؿىعث حغاء الاوػياؾاث الؿلبُت للػىملت.
وبطا واهذ فترة الخغب الباعصة كض احؿمذ بظهىع بىاصع غضًضة إلمياهُت الػمل الجماعي في الىظام الػالمي ،ؾىاء غلى
مؿخىي لامً الجماعي 2ؤو غلى مؿخىي املشاول طاث الؿبُػت الػاملُت،3فةن نهاًت الخغب الباعصة كض وغػذ فطال
زخامُا لظاهغة الخىاػع غلى الؿلؿت الػاملُت بحن الػظمُحن ،لطالح مغهؼتها واخخياعها مً كبل الىالًاث املخدضة
لامغٍىُت ،بدُث زال املجاٌ ؤمام هظه لازحرة لخلػب بمفغصها صوعا كُاصًا غلى الطػُض الػالمي .وكض جمحزث هظه
املغخلت بسػىع لامم املخدضة 4لؿُؿغة وهُمىت الىالًاث املخدضة لامغٍىُت ،بػضما وان إلاجداص الؿىفُاحي ٌشاعهها في
هظه الؿُؿغة وفي جلً الهُمىت .وؤضبذ مجلـ الامً بػض ازخفاء إلاجداص الؿىفُاحي ،ؤصاة ؾُػت في ًض الىالًاث
املخدضة الامغٍىُت حؿخسضمها هُف حشاء لخىفُظ ؾُاؾاتها وفغع جطىعتها جدلُلا ملطالخها الظاجُت وملطالح
خلفائها ،ولىً بشيل ظاهغه كاهىوي ًدظى بخىافم صولي مخمشل في كغاعاث مجلـ لامً.5

  1شكل عادل اضترب الباردة صورة صادقة عن روح النظاـ الدورل :صراع صفري من أجل اعتيمنة والبقاء ،أما شعارات التحرر والعدالة االجتماعية اليت ّروجها االحتادالسوفيييت ،ووعود الدشنقراطية وحقوؽ اإلنساف اليت روجها الغرب ،فلم تكن سوى أدوات يف اظتعركة ،لقد كاف الصراع يف جوىره اسرتاتيجياً ال مكاف فيو لخأخالؽ وال
للقيم ،إال " لخأيديولوجيا اظتسلحة "؛ أي تلك النظريات اليت يروجها الطرف اف ،اشرتاكية كانت أـ ليربالية ،من أجل بسط اعتيمنة وتوسيع دائرة النفوذ .خنفر ،وضاح،
" النظاـ الدورل يف عصر كورونا " ،أنظر اظتقاؿ على اظتوقع اإللكرتوين:
- Consulté le : 24/03/2020. https://arabicpost.me/opinions/2020/03/24
 -2ففكرة األمن اصتماعي تنطوي على جانب عالجي وجانب وقائي .اصتانب العالجي يتمثل يف اإلجراءات اصتماعية اليت تتخذ بعد وقوع العدواف ،وىو يتضمن رد
ىذا العدواف ورد اظتعتدي باعتبار أف أي عدواف ىو يف اضتقيقة عدواف على اجملتمع الدورل بأسره .يف حٌن أف اصتانب الوقائي يتمثل يف اإلجراءات الوقائية اليت حتوؿ
دوف وقوع العدواف مثل إجراءات نزع السالح ،وحترمي استخداـ القوة أو التهديد هبا يف العالقات الدورل ،وحل اظتنازعات الدولية بالطرؽ السلمية .أنظر :د.
الناصر،عبد الواحد ،العالقات الدولية ،اصتزء األوؿ ،الرباط ،ددوف ذكر دار النشر ،1987 ،،ص.196 :
 -3د .الناصر ،عبد الواحد ،النظاـ العاظتي يف مطلع القرف الواحد والعشرين ،الرباط ،مكتبة دار السالـ ،1999 ،ص.107 :
 -4لقد كاف غتلس االمن أكثر أجهزة األمم اظتتحدة تعبًنا عن ىذه اضتقيقية اصتديدة ،إذ أصبحت قراراتو تعرب موضوعيا عن اظتصاحل واالىداؼ االمريكية .وىذا ما
يتجلى بوضوح يف سياسات ضبط التسلح وتأديب اظتتمردين من الدوؿ واضتركات التحررية على إرادة الواليات اظتتحدة األمريكية.تعترب اضترب اليت شنتها قوات
التحالف الدورل ضد العراؽ ،وىي يف معظمها كانت تتكوف من القوات االمريكية ،أىم مثاؿ لسياسة التأديب ضد اظتتمردين على إرادة الواليات اظتتحدة .فسياسة
التأديب األمريكية تتم سواء يف صورة عمل عسكري مباشر كما ىو الشأف يف حالة العراؽ ،أو يف صورة عقوبات اقتصادية وحظر عسكري وجوي مبقتضى قرار
غتلس االمن رقم  748الذي استصدرتو الواليات اظتتحدة األمريكية بتاريخ  31مارس  ، 1992كما كاف مع ليبيا يف القضية اظتعروفة ب :لوكريب داهتاـ الواليات
اظتتحدة االمريكية ظتواطنٌن ليبٌن بإسقاط الطائرة " باف أمريكاف " اليت سقطت مبدينة لوكريب اإلسكتلندية سنة  ،1988واليت راح ضحيتها  270شخص...،،إخل.
 -5د .ال ناصر ،عبد الواحد ،العالقات الدولية :القواعد واظتمارسات الدبلوماسية ،الطبعة األوذل ،ددوف ذكر دار النشر ،،أبريل  ،1993ص.68 -66
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وهىدُجت لظلً ،لم جلبل واشىؿً بإن ًجغي مشل هظا الخىاػع مً حضًض باؾم املجخمؼ الضولي واللاهىن الضولي ،وال
ؤن جخلاؾم هظه الؿلؿت مؼ لامم املخدضة ،ختى ولى اكخض ى طلً الخغوج غلى اللاهىن .1وللض فػلذ طلً في غضوان "
سػلب الصخغاء" ،هاصفت مً طلً الى خؿم اػصواحُت الؿلؿت ،غاملُا ،خؿما نهاثُا جاوٌ بليها بملخػاها !2ختى ضاع
الدؿائٌ الظي ًؿغح هفؿه بلىة بػض الاخخياع لامغٍيي للؿلؿت الػاملُت ،في بؾاع هظا الىظام الػالمي الجضًض ،هى:
ماطا جبلى مً لامم املخدضة؟
فمىظ الىكذ الظي ؤغلً فُه غً خلىٌ غطغ حضًض ،ازخحر الػغاق مُضاها لخجغٍب املباصت والاهضاف الغغبُت.3
مً حهت ؤزغي ،وبالغغم مً ؤن الؿُاصة ظلذ املبضؤ لاؾاؽ الىاظم للػالكاث الضولُت ،الظي ًاهض ؤن الضولت هي
الفاغل لاؾاس ي غلى زشبت املؿغح الػالمي ،وؤن الخيىماث جخمخؼ في لاؾاؽ بىُان خغ ٌؿمذ لها بإن جفػل ما حشاء
غمً خضوص ؤعاغيها ،ولىً لِـ صازل خضوص ؤي صولت ؤزغي ،بال ؤن الىظام الضولي لؿاملا احؿم بػالكاث اللىة،
وجضزالث ال خطغ لها في الشاون الضازلُت للضوٌ لاغػف ،الى صعحت وضف البػؼ الخضزل الضولي بإهه'' :غمل
عوجُني" ،وبإهه ًىاػي الػالكاث الضولُت بغمتها.4
غلى مؿخىي آزغ ،فلض لىخظ بػض اهتهاء الخغب الباعصة ،اهخلاٌ مجاٌ الطغاع الضولي مً شغق /غغب الى
شماٌ /حىىب ،هظا لازحر الظي ظهغ غلى املؿغح الضولي وهى مشلل باملشاول حغاء ما حػغع له مً نهب واؾخغالٌ
لثرواجه مً كبل الاؾخػماع لاوعوبي الظي زغج جاعوا وعاءه مشاول خضوصًت بحن الضوٌ مىعوزت غً الفترة الاؾخػماعٍت
الػالذ آزاعها كاثمت لخض آلان.
وفي هظا الشإن،حػض ظاهغة الخغوب لاهلُت مً ؤزؿغ الظىاهغ التي شهضتها اللاعة إلافغٍلُت مىظ الاؾخلالٌ
وختى الىكذ الغاهً ،بدىم ما ؤصث بلُه هظه الخغوب مً كخل ملئاث لاالف مً البشغ وحشغٍض املالًحن منهم هىاػخحن
ؤو الحئحن ،وجضمحر البيُت لاؾاؾُت الاحخماغُت والاكخطاصًت ،بل ووضل الامغ بلى خض انهُاع صوٌ ،فػال غما ؤؾفغث
غىه هظه الخغوب مً جضزالث صولُت بطىعة مباشغة ؤو غحر مباشغة ،وول هظا وغحره حػل اللاعة إلافغٍلُت مً ؤفلغ
كاعاث الػالم وؤهثرها اغؿغابا.5
فإوغاع غضم الاؾخلغاع واوػضام لامً الىاحمت غً هظه الطغاغاث والجزاغاث الؿُاؾُت ،حػُم جىفُظ
الؿُاؾاث الاكخطاصًت والاحخماغُت الؿىٍلت لامض ،ختى ؤضبذ الىغؼ الاكخطاصي في خالت جضهىع وعجؼ مؿخمغ،
 -1يف خطابو أـ اصتمعية العامة لخأمم اظتتحدة بتاريخ  27سبتمرب  ،1993عرب الرئيس األمريكي بيل كلينتوف عن ذلك بوضوح حٌن قاؿ " :إننا سنعمل بالتعاوف
مع االخرين ،وعرب مؤسسات متعددة األطراؼ كاألمم اظتتحدة .إذ من مصلحتنا القومية أف نفعل ذلك ،ولكن ال ينبغي أف نرتدد يف العمل بشكل منفرد عندما
يكوف ذتة هتديد ظتصاضتنا أو ظتصاحل حلفائنا اضتيوية".
 -2د .بلقزيز ،عبد اإللو ،ماذا تبقى من األمم اظتتحدة؟ يف العدواف على العراؽ وعلى اجملتمع الدورل ،اظتغرب ،أفريقيا الشرؽ ،1999 ،ص.17 :

 -3تشومسكي ،نعوـ ،النظاـ العاظتي القدمي واصتديد ،تررتة :د .عبد اضتميد عاطف ػتمد ،الطبعة األوذل ،القاىرة ،هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،2007 ،ص.17 :
4
-Gene Lyons and Michael Mastandanduno, Beyon Westphalia? State sover-eignty and international intervention,
john Hopikins university press, USA,1995, pp:10-12.
 مأخوذ عن :نقوال الرحباين ،ليلى ،التدخل الدورل مفهوـ يف طور التبدؿ ،الطبعة األوذل ،بًنوت -لبناف ،منشورات اضتليب اضتقوقية ،2011 ،ص.07 : -5د .أزتد نصر الدين،إبراىيم ،دراسات يف العالقات الدولية اإلفريقية :اضتروب األىلية يف أفريقيا ،دناذج أفريقية ،الطبعة األوذل ،القاىرة ،مكتبة مدبورل ،2011،ص.277:
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وجػُِؼ حهىص وؾىىاث مً الخىمُت الاكخطاصًت والبشغٍت في الػضًض مً صوٌ بفغٍلُا .هما تهضع محزاهُاث في الدؿلح
وإلاهفاق الػؿىغي غلى خؿاب الخىمُت ،وغلى خؿاب ؤولىٍاث هظه الضوٌ في مجاٌ الصخت والخػلُم ولامً
الغظاجي.1
الفقرة الثاهيت :الخحدي الاقخصادي للىظام العاملي الجدًد
مؼ اعجفاع خغاعة لاعع واحؿاع فجىة الخفاوث بحن الىاؽ ،شيل غضم الاؾخلغاع املالي ؤخض لاوحاع الشالزت التي
َ ً
شابذ الغؤؾمالُت املػاضغة .للض وان للخمىٍل ِزلال مفغؾا ،ووان الهؼالكه جإزحر زؿحر غلى الىمى وحشغُل الػمالت وعفاه
الىاؽ في مسخلف ؤهداء الػالم ،هما ؤزبدذ لاػمت الاكخطاصًت الػاملُت التي بضؤث في غام  2007مغة ؤزغي2والتي
الػالذ آزاعها الاكخطاصًت والاحخماغُت كاثمت لخض آلان غلى الضوٌ.
فال شً ؤن الػىملت الاكخطاصًت حػض مً الؿماث الغثِؿُت للخغحراث في الػالم املػاضغ ،بالىظغ ليىن الاكخطاص
الػالمي والػالكاث الضولُت جخجه بشيل متزاًض هدى ججاوػ الخضوص بحن الضوٌ وعبـ الفػاءاث واملجاالث الىؾىُت
فُما بُنها ،مً زالٌ جىلل البػاجؼ والؿلؼ وعئوؽ لامىاٌ واملػلىماث وهظا جىلل لاشخاص.
والىاكؼ ؤهه بطا واهذ الػىملت كض ؤضبدذ حشيل ضحروعة جاعٍسُت جفغع هفؿها غلى اليىن ،فةهه مً الؿظاحت
الاغخلاص في بمياهُاتها السخغٍت لخل املشاول التي ًخسبـ فيها الػالم ،ؾىاء حػلم لامغ باألفغاص والجماغاث ؤو الضوٌ
والشػىب ،وفي كلبها مشيل الخىمُت بشيل واؾؼ .فالخؿىع املظهل الىاحم غً خغهُت الػىملتً ،ىاحه جىؾُؼ فاخش
للفىاعق الاحخماغُت ،وجغهحز غحر مشهىص للثروة غلى الطػُضًً الضولي واملدلي.3
هما ؤن الىظغٍت اللُبرالُت املدضزت ،ؤهضث مبضؤ خغٍت الخجاعة الخاعحُت ،وحػلذ مً الؿىق الؿلؿان الظي بُضه كغاع
الخىم غلى ؾلىن الخيىماث ،وهظا الخدغٍغ الاكخطاصي ًخمحز باالوسخاب الخضعٍجي للضولت لفاثضة كىي الؿىق ،ختى
مً اللؿاغاث لاهثر خؿاؾُت (والشغل ،الصخت ،الخػلُم...،الخ) ،ومً زم جسلي الضولت املؿدؿلمت للؿىق غلى
الغغاًت الاحخماغُت ،وؾخطبذ ال كضعة لها غلى جدلُم جىػَؼ ؤهثر غضالت للخحراث ،ختى وبن ؾالبتها بظلً لاهثرًت
الؿاخلت مً املىاؾىحن .4فالىظام الغؤؾمالي لم ًخمىً مً اللػاء غلى الفلغ واملؿاغضة غلى الخىمُت ،وهى آلان ًضفؼ
وىهب لاعع لُطبذ غحر كابل للػِش ختى في ظل الؿلم ،5بل ؾُػمم الفلغ هىدُجت خخمُت لخػمُم الخفاوث 6بحن
الضوٌ وصازل الضولت الىاخضة.
 -1أشًن يف ىذا اإلطار ،إذل أف عدد الصراعات والنزاعات اليت شهدهتا دوؿ القارة اإلفريقية يف الفرتة ما بٌن  1960و ،2006بلغ  371صراعا ،وىو ما شنثل  %33من
الصراعات اليت شهدىا العادل يف الفرتة نفسها.

2

- Chavagneux,Christian, Une brève histoire des crise financières : Des tulipes aux subprimes, Paris, éditons La
Découverte, 2011, P : 07.

 -3اضتارثي ،أزتد''،اضتقوؽ االقتصادية واالجتماعية واضتق يف التنمية يف ظل العوظتة'' ،غتلة نوافذ ،العدد ،36-35 :يناير  ،2008ص.14 :
 -4أفهيلد ،ىورست'' ،اقتصاد يغدؽ فقرا :التحوؿ من دولة التكافل االجتماعي اذل غتتمع منقسم على نفسو" ،تررتة :د .عدناف عباس علي ،غتلة عادل اظتعرفة ،العدد،335 :
الكويت ،2007 ،ص.28 :

 -5د .ىًنيزا ،رشني ،رأشتالية أخرى غًن ممكنة ،تررتة :د .أزتد زوبدي ،دار أيب رقراؽ للطباعة والنشر ،2015 ،ص.121 :
 -6أفقًن ،مصطفى" ،االعتماد على الذات كمدخل للتحرر من التبعية الرأشتالية اظتعوظتة " ،غتلة البحثية للعلوـ اإلنسانية واالجتماعية ،العدد  ،2015، 4ص .65:
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ومً هظا املىؿلم ،فالطُغت الجضًضة لالكخطاص الظي ًضعي عفاهُت بحن البشغ في الػالم ،لً حؿخؿُؼ بشغان
الفئاث املىحىصة في ؤصوى الؿلم الاحخماعي للؿف همى الغفاهُت ،وبالخالي ؾدؿبب الخجاعة الػاملُت الخغة في جفاكم
الالغضالت وحػمُم الخىجغاث وخاالث غضم الاؾخلغاع في املجخمؼ الضولي ،1هما ؾحزصاص غضص الػاؾلحن والفلغاء في الػضًض
مً الضوٌ.2
وهىدُجت لظلً ،فالػىملت فخدذ باب لاػماث املالُت غلى مطغاغُه ،ؤو غلى لاصح ؤجاخذ بمياهُت جفص ي
لاػمت.3
وخؿب لاؾخاط مدمض غابض الجابغي ،فللػىملت ؾلبُاث لخطها في خضور هخاثج ؾلبُت عثِؿُت ،وهي:
-1

احؿاع الهىة بحن الفلغاء ولاغىُاء احؿاغا متزاًضا ،ؾُجػل الخُاة املػاضغة في ول بلض مؿبىغت
باالػصواحُت والاوشؿاع اكخطاصًا واحخماغُا وزلافُا.

-2

احؿاع الهىة بحن ؤؾفاٌ لاغىُاء وؤؾفاٌ الفلغاء ،وظهىع حُل مىلؿم بلى كؿمحن ،ليل منهما غامله
الخاص ،مما ؾُجػل الخىاضل صازل الجُل الىاخض ؤضػب مً الخىاضل بحن لاحُاٌ املخػاكبت.

-3

بكطاء وحغُِب البػض إلاوؿاوي في اليشاؽ الخجاعي والخىمىي وجىغَـ مبضؤ الغاًت جبرع الىؾُلت ،مؼ
حػل الغبذ هى الغاًت الىخُضة واللُمت لاؾمى.4

وبالخالي ،فةهلؿام الػالم بلى شماٌ /حىىب هى ؤمغ واكؼٌ ،ػؼػه جفاكم الخفاوجاث الاكخطاصًت والاحخماغُت ،و
الالمؿاواة و الخفاوجاث في خُاػة الثرواث وبهخاحها.5
فالػىملت مً زالٌ الؿُاؾاث اللُبحرالُت الخضًشت التي حػخمض غليها ،بهما جغؾم ضىعة للمؿخلبل بالػىصة للماض ي السخُم
للغؤؾمالُت .6فبػض كغن ؾغذ فُه لافياع الاشتراهُت والضًملغاؾُت ومباصت الػضالت الاحخماغُت ،جلىح آلان في لافم
خغٍت مػاصة جلالؼ ول ما خللخه الؿبلت الػاملت والؿبلت املخىؾؿت مً مىدؿباث .ولِؿذ ػٍاصة البؿالت،
واهسفاع لاحىع ،وجضهىع مؿخىٍاث املػِشت ،وجللظ الخضماث الاحخماغُت التي جلضمها الضولت ،وبؾالق آلُاث
الؿىق ،وببػاص الخيىماث غً الخضزل في اليشاؽ الاكخطاصي وخطغ صوعها في "خغاؾت الىظام" ،وجفاكم الخفاوجاث
في جىػَؼ الضزل والثروة بحن املىاؾىحن .وهي لامىع التي جغؾم آلان مالمذ الخُاة الاكخطاصًت والاحخماغُت في غالبُت
 -1أفهيلد ،ىوريست'' ،اقتصاد يغدؽ فقرا'' ،مرجع سابق ،ص.43 :
2
- le Masue,Pierre, « mondialisation : mise en perspectives et problèmes,l’avenir de l’emploi », l’institut
d’Economie Régionale et Social, ORCADES, les magazines du Monde – OXFAM, 1997, p : 15.
 -3د .أوريد،حسن" ،اإلسالـ والغرب والعوظتة" ،منشورات الزمن ،العدد  ،2015 ،6ص.67:
 -4ناصر ،عبد الواحد النظاـ العارل اصتديد يف مطلع القرف اضتادي والعشرين ،ددوف ذكر دار النشر ،1999 ،،ص.209 :
 -5يفيد مرصد التفاوتات العاظتي إذل أف % 83من الثروات اظترتاكمة يف العادل ىي يف حيازة % 8من سكاف العادل .كما أف الشماؿ يأوي  16%من سكاف العادل ،إال أنو ينتج
 70%من ثرواتو .أيضا ،فالفرد الواحد من سكاف البلداف الثمانية عشرة االوذل يف العادل ،ىو أغىن ب 33,5%مرة من نظًنه من مواطين البلداف األفقر .ويشًن مؤشر جيين Gini
الذي يستخدـ يف قياس الالمساواة يف الدخل ،إذل ازدياد التفاوتات والالمساواة يف العادل على حنو ملحوظ .أنظر :بادي ،برتراف ،ما ىو عادل الالمساواة؟ تررتة :نصًن مروة ،أوضاع
العادل  ،2016عادل الالمساواة ،حضارة واحدة ،سلس لة كتب مرترتة تصدرىا مؤسسة الفكر العريب ،الطبعة األوذل بالعربية ،دار النشر الفرنسية ،2015 ،La Découverte
ص.17-16 :
-6أي تلك األوضاع اليت ميزت البدايات األوذل للنظاـ الرأشتارل إباف مرحلة الثورة الصناعية د.،1581 -1571
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صوٌ الػالم .هما ؤنها ؤمىع ؾىف جؼصاص ؾىءا مؼ الؿغغت التي جخدغن بها عجالث الػىملت املؿدىضة الى اللُبرالُت
الخضًشت ،بػض اهطهاع مسخلف الاكخطاصاث الىؾىُت في اكخطاص غالمي مىخض ،ضاع مػه الػالم ؾىكا واحضة ،وبػض
ؤن غضا الػالم كغٍت وىهُت ،الؾُما بػض الضوع الظي لػبخه لاكماع الاضؿىاغُت وشبىت إلاهترهِذ ومسخلف ؤشياٌ
زىعة الاجطاالث

1

وبطا واهذ املاؾؿاث الضولُت غلى ازخالف جسططاتها وؤهضافها كض وحضث بلطض الخػاون الضولي وجدلُم الامً
والؿلم والغزاء الضولي ،فلض ؤضبدذ في واكؼ لامغ مجغص ؤصواث جسضم مطالح لاكىٍاء بفػل حغُِب البػض
الضًملغاؾي فيها.
فاملاؾؿاث الاكخطاصًت التي جإؾؿذ باؾم الخيؿُم الاكخطاصي بحن الضوٌ ومؿاغضتها في ججاوػ مشاولها
وؤػماتها الاكخطاصًت واملالُت الؿاعثت ،ؤضبدذ آلُت لالؾخغالٌ الفاخش وحػمُم املشاول الاكخطاصًت للضوٌ الفلحرة
مً زالٌ بزلالها بالضًىن والشغوؽ الؿُاؾُت املجخفت ،مما هخج غىه جباًً ضاعر بحن شماٌ غني وحىىب ًطاعع
مً ؤحل البلاء.2
هما ؤن الػالم املخلضم ؤضبذ ًخجاهل مشاول صوٌ الجىىب ،الظي ظهغ غلى املؿغح الضولي وهى مشلل
باملشاول ،حغاء ما حػغع له مً نهب واؾخغالٌ لثرواجه مً كبل الاؾخػماع لاوعوبي الظي زغج جاعوا وعاءه مشاول
الػالذ آزاعها كاثمت لخض آلان ،3ؤًػا حغاء ؤػمت املضًىهُت التي غغفتها صوٌ الجىىب مؼ مؿلؼ غلض زماهِىاث اللغن
الػشغًٍ ،وحغاء بغامج الخلىٍم الهُىلي للطىضوق الىلض الضولي ،التي ؤجذ بيخاثج غىؿُت ،خُث اهدشغ الفلغ والبؿالت
غلى هؿاق واؾؼ لضي صوٌ الجىىب.
وجبلى ؤزؿغ آزاع املضًىهُت الخاعحُت جخمشل في شل حهىص الخىمُت وما ًترجب غليها مً اوػياؾاث احخماغُت،
وخُث ؤن الىشحر مً الضوٌ اغؿغث بلى جإحُل جىفُظ مشاعَػها الاؾدشماعٍت وزفؼ مػضالث الاؾدشماع فيها ،وطلً
بؿبب هلظ الؿُىلت واملىاعص لاحىبُت ،مما ؤصي في النهاًت بلى مؼٍض مً الخبػُت بمسخلف ؤشيالها :ججاعٍت ،مالُت
وجىىىلىجي..،بلخ.
هما ؤن زؿىعة جفاكم الضًىن الخاعحُت ال جلف غىض الخضوص الاكخطاصًت والاحخماغُت بل بنها جخجاوػ طلً بلى
حػغٍؼ خغٍت ضاوؼ اللغاع الؿُاس ي بلى مؼٍض مً الػغىؾاث والخضزل لاحىبي ،خُث جلػب الشغواث املخػضصة

-1ىانس – بيرتمارتن -ىارالد شوماف " ،فخ العوظتة :اإلعتداء على الدشنقراطية والرفاىية " ،غتلة عادل اظتعرفة ،العدد ،228 :أكتوبر  ،1998ص.11 -10-08 :
 -2د .إدريس لكريين ،إدارة األزمات يف عادل متغًن :اظتفهوـ واظتقومات والوسائل والتحديات ،دراسات سياسية نظرية ،الطبعة الثانية ،اظتركز العلميللدراسات
السياسية ،اظتطبعة والوراقة الوطنية ،2014 ،ص.154 :
 -3أشًن أف نائب رئيس الوزراء اإليطارل )وزير العمل والتنمية االقتصادية(  " :لويجي دي مايو" ،قد سبق أف اهتم فرنسا يف إحدى تصرزناتو يوـ االثنٌن  22يناير
 ،2019مبمارسة سياسة استعمارية يف افريقيا والتسبب يف افقارىا ،ما أدى اذل موجات ىجرة رتاعية حنو اوربا ،وتسببها يف مأساة اظتهاجرين يف البحر األبيض
اظتتوسط ،ويف نفس الوقت أعلن عن مبادرة ضتركة " :ستس جنوـ" اليمنية اظتتطرفة اليت يتزعمها ،تطالب االحتاد األورويب مبعاقبة كل الدوؿ اليت تواصل استعمار إفريقيا
ويف مقدمتها فرنسا.
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الجيؿُاث صوع الشغؾي الظي ًلؼم الضوٌ املػُفت بخىحهاث مػُىت في ؾُاؾاتها الػامت ،وهى ما ٌشيل مؿاؾا
بالؿُاصة الىؾىُت واؾخلالٌ اللغاع الؿُاس ي.1
وهىظا ،فلض ؤحمؼ الىشحر مً املفىغًٍ غلى ؤن الىظام الخالي للػالكاث الاكخطاصًت والخجاعٍت الضولُت لِـ بالىظام
املشالي ،وال ًػمً الخىمُت لافػل لإلوؿاهُت.2
وبغافت بلى هاحـ الؿلم ،بعجلذ بشياالث ؤزغي ،كبػذ ؾىٍال في الظل ،بلى مؿخىي الػالكاث الضولُت

3

املطلب الثاوي :الخحدي البيئي للىظام العاملي الجدًد
في ظل غالم حضًض ًدؿم بالخلل الىاضح هدُجت ػٍاصة ؾياهُت عهُبت ،خُث وضل غضص ؾيان الػالم  7,4ملُاع
وؿمت 4مؼ مؿلؼ  ،2016واوػياؾاث هظه الؼٍاصة الؿياهُت غلى البِئت ،زطىضا وؤن ؾلباث إلاوؿان مً املىاعص في
جؼاًض مؿخمغ ،الى صعحت جضمحر وجسغٍب املدُـ الخُىي ،وهى ما ًمىً اغخباعه مً ؤهبر الخدضًاث ولازؿاع التي جىاحه
البشغٍت وعفاهُتها .والضلُل غلى طلً ما حشهضه الخُاة آلان مً جؿىعاث مدؿاعغت مظهلت ،واهذ بضاًتها مؼ اعجفاع في
مػضالث صعحت الخغاعة في حى لاعع ،وما ؤخضزه طلً مً حغحراث هشحرة في املىار الػالمي ،مً اهطهاع الجلُض والشلىج
غلى هؿاق واؾؼ في اللؿبحن الشمالي والجىىبي وفي لانهاع الجلُضًت ،مما وان له آزاع ملخىظت غلى اعجفاع املخىؾـ
الػالمي ملؿخىي ؤؾؿذ البداع ،وخضور ؤػماث مً كبُل غضم جىافغ املُاه الػظبت الطالخت للشغب ،وجضهىع لاعاض ي،
وتهضًض لامً الغظاجي ،وفلضان الخىىع الخُىي ،وػٍاصة لاغاضحر والفُػاهاث ،وػٍاصة خاالث الجفاف في هشحر مً بلاع
الػالم ،واهدشاع مؿبباث هشحرة مً لامغاع ،وظهىع ؤمغاع هشحرة وفحروؾاث مػضًت كاجلت لم جىً مىحىصة مً
كبل.5
طلً ،فباإلغافت الى ما غغفه اللغن الجضًض ( )21مً هجماث بعهابُت ،وخغوب ،ووىاعر بُئُت ،فلض حاءث
لاوبئت الفخاهت واإلًبىال ،والخمى اللالغُت ،وؾاعؽ ،وؤهفلىهؼا الؿُىع ،واهفلىهؼا الخىاػٍغ ،6وؤزحرا الىباء الػالمي:
فحروؽ وىعوها املؿخجض وىفُض  ،19هفحروؽ اؾخطػب غلى املجخمؼ الضولي اخخىاءه وبًجاص للاح له ،زلف لاالف
مً إلاضاباث والطخاًا ،وكض ججاوػث زؿىعجه الجاهب الطحي لدشمل الاكخطاص الػالمي الظي حػؿل وجغاحػىجػغع
هشحرا.
 -1فضيلة جنوحات/ز/حرييت ،إشكالية الديوف اطتارجية وآثارىا على التنمية االقتصادية يف الدوؿ العربية حالة بعض الدوؿ اظتدينة ،أطروحة مقدمة ضمن متطلبات
نيل شهادة دكتوراه يف العلوـ االقتصادية ،جامعة اصتزائر ،كلية العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيًن ،الس ػػنة اصتامعية ،2005-2006 :ص.146 :

2

- AHMADY, Abdelhamid, '' L’expérience Marocaine dans le domaine de la coopération avec les puissances du

Nord ", Revue Marocaine de droit et d’économie du développement F.S.J.E.S, Casa 1982, P: 111.

-3د .الركراكي ،سعد ،العالقات الدولية :اظتًناث والرىاف ،الطبعة األوذل ،مراكش ،اظتطبعة والوراقة الوطنية ،يناير  ،2000ص.162 :
 -4كما تشًن توقعات اظتتغًن اظتتوسط لشعبة السكاف يف األمم اظتتحدة اذل أف تعداد السكاف سيتجاوز  8مليارات سنة  ،2024و 9مليارات يف  ،2038و10
مليارات يف سنة  .2056أنظر :بلوـ ،دفيد"،طفرة دشنغرافية" ،التمويل والتنمية ،غتلة فصلية يصدرىا صندوؽ النقد الدورل ،مارس  ،2016ص.06 :
 -5مصطفى اظتقمر ،عبد اظتنعم" ،االنفجار السكاين واالحتباس اضتراري" ،غتلة عادل اظتعرفة ،العدد ،391 :أغسطس  ،2012ص.09-08 :
 -6ناصيف ،وليد ،أسوأ وأخطر كوارث القرف اؿ ،21الطبعة األوذل ،دمشق – القاىرة ،دار الكتاب العريب ،2008 ،ص.06-05 :
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فضوٌ الػالم الغىُت والفلحرة هي مػا في مىاحهت لازؿاع الياعزُت املترجبت غً اؾخمغاع مػضٌ الاهبػازاث الغاػٍت
املدؿببت في اعجفاع صعحت خغاعة لاعع بىفـ مؿخىٍاتها الخالُت ،خُث جغضض الضعاؾاث الضولُت املػخبرة مجمىغت مً
الخضاغُاث املىازُت الخؿحرة املغجبؿت بظلً ،وفي ملضمتها الخصخغ والجفاف مً حهت ،1وهؿىٌ لامؿاع الغؼٍغة
والفُػاهاث مً حهت ؤزغي .والىدُجت املباشغة لهظه الخضاغُاث هي جضمحر مؿاخاث واؾػت مً لاعاض ي الؼعاغُت،2
وبالخالي هلظ خاص في الغظاء ،بما ٌؿخدبػه طلً مً مجاغاث وضغاغاث غلى املىاعص وجفص ي الفلغ والبؿالت ولامغاع.
وٍػاف بلى ما ؾبم ،الخدظًغاث الجاصة مً ؤن اعجفاع مخىؾـ صعحت خغاعة الػالم ؾُاصي بلى طوبان حلُض
اللؿبحن ،مما ؾحرفؼ ميؿىب املُاه في البداع واملدُؿاث ،وبالخالي غغق مؿاخاث واؾػت مً لاعاض ي .ولاػمت هىا،
ً
فػال غً الياعزت الاكخطاصًت ،هي بغوػ ما ٌػغف بـظاهغة "الحئي البِئت" ،هدُجت وحىص ؤهثر مً  100ملُىن شخظ
مهضص بالجزوح الضازلي ؤو الهجغة بلى الخاعج هدُجت هظه الخضاغُاث الخؿحرة للخغحر املىاخي.
وفي هظا إلاؾاع ،فلض ؤضبدذ ظاهغة الهجغة الضولُت ألؾباب بُئُت مً ؤهم ظىاهغ اللغن الخاصي والػشغًٍ.
وخؿب بُان الفغٍم الػالمي املػني بالهجغة 3بشإن ؤزغ الخغحر املىاخي غلى الهجغة ٌ 15هىهبر  ،2011حػض البِئت بخضي
الػىامل الغثِؿُت في صًىامُىُاث الهجغة ،ؾىاء وان طلً بؿبب الخإزحر املباشغ للخضهىع البُئي ؤو اليىاعر البُئُت غلى
الخىلل البشغي ،ؤو لخإزحرها غلى لاوغاع الاحخماغُت والاكخطاصًت.4
ً
ً
ً
ً
ً
ً
للض غاوى وىهبىا وول مً غلُه ،بشغا وان ؤم خُىاها وهباجا ،مً هظام غالمي ؤهخج حشػا اكخطاصًا وجىخشا
ً
غؿىغٍا غحر مؿبىكحن ،للض ؤهفلذ صوٌ الػالم جغٍلُىهاث الضوالعاث غلى بىاء جغؾاهت مىث ،واهضفػذ في اؾخجزاف

 -1جتدر اإلشارة يف ىذا الشأف ،إذل اختفاء  500مليوف ىكتار من األراضي الزراعية بسبب التصحر وبسبب آثار تغيًن اظتناخ ،األمر الذي كانت لو تداعيات على
األمن الغذائي للسكاف ،مسببا يف ىجرة  48مليوف نسمة من القارة السمراء حنو أوروبا خالؿ العقد اظتاضي .عبد اهلل مقسط داألمٌن العاـ للفريق اضتكومي الدورل
اظتكلف بتغًن اظتناخ لدى منظمة األمم اظتتحدة" ،،من أجل تصور جديد لتدبًن اظتخاطر البيئية " ،أشغاؿ اظتلتقى الدورل الرابع للجامعة اظتفتوحة اظتنظم مبدينة الداخلة
ما بٌن  11و 14يوليوز  ، 2016حوؿ موضوع :شباب العادل والتنمية اظتستدشنة ،أية مساذنة؟ من طرؼ رتعية الدراسات واألحباث والتنمية ،منشورات اصتامعة

اظتفتوحة للداخلة ،2017 ،ص .48 :كما ىدد اصتفاؼ خالؿ عاـ  2015يف القرف اإلفريقي وجنوب إفريقيا أكثر من  14مليوف شخص عرب شريط
من الدوؿ ،من إثيوبيا وكينيا واظتالوي وزشنبابوي.

ويشًن تقرير التنمية يف إفريقيا لسنة  ،2007أنو حبلوؿ سنة  2025سيعاين  %50من سكاف إفريقيا من ندرة اظتياه وتقرير التنمية الصادر عن البنك الدورل
 ،2009/2008ص.82 :

 -2تأيت إفريقيا على رأ س مناطق العادل من حيث األراضي اظتتدىورة من إرتارل اظتساحة اظتزروعة هبا ،وحسب بعض الدراسات ،فإف نصف سكاف إفريقيا يتأثروف بالتصحر .كما أف
تدىور األراضي وتناقص إنتاجيتها يتسبب يف خسارة حنو  42مليوف دوالر سنويا ،إذل جانب فقداف ما يقارب  6ماليٌن ىكتار من األراضي الزراعية اظتنتجة سنويا.
وحسب دراسة أعدهتا صتنة اإلشراؼ للمؤدتر  22للدوؿ األطراؼ يف االتفاقية اإلطار لخأمم اظتتحدة حوؿ التغيًنات اظتناخية كوب  22مبراكش اظتنعقدخالؿ الفرتة ما بٌن  7و18
نوفمرب  ،2016فإف القارة اإلفريقية تعترب الضحية األوذل لظاىرة االحتباس اضتراري ،وحيث أف ظاىرة التغًنات اظتناخية تؤثر سلبا على حياة  86يف اظتائة من األفارقة.
 -3الفريق العاظتي اظتعين باعتجرة ىو غتموعة مشرتكة بٌن الوكاالت جتمع بٌن  16وكالة د 14وكالة تابعة لخأمم اظتتحدة ،والبنك الدورل ،واظتنظمة الدولية ،لتعزيز استخداـ الصكوؾ
الدولية ذات الصلة والقواعد اظتتعلقة باعتجرة ،والتشجيع على اعتماد منهجيات أكثر دتاسكا ومشوال وتنسيقا يف مسألة اعتجرة الدولية.

 -4بياف الفريق العاظتي اظتعين باعتجرة بشأف أثر التغًن اظتناخي على اعتجرة ؿ  15نونرب  2011على موقع اظتفوضية السامية لشؤوف الالجئٌن:
-http://www.unhcr.org/ar/538700416.pdf Consulté le : 27/09/2016.
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َّ
لاعع مً صون خض ،فإغغث بخىاػن الؿبُػت اللىٍم ،واؾخمغث ختى اغخلذ لاعع ،فاعجض مغغها غلى البشغٍت
فُػاهاث وؤغاضحر وخغاثم.1
وؤمام جىامي هظه التهضًضاث البُئُت وجؼاًض زؿغها غلى الخُاة البشغٍتً ،بلى الخػاون الضولي ،والاؾخجابت
الفػالت واملىاؾبت مً حمُؼ الضوٌ وفلا ملؿاولُت ول منها غً خضور الظاهغة وكضعتها غلى الخفاغل مػها ،2بخضي
لالُاث الغثِؿُت ملػالجتها.
وهىظا ،فباهتهاء الخغب الباعصة الخفذ الػالم بلى ظهىع تهضًضاث حضًضة ال جلل في زؿىعتها غً الجزاغاث
الػؿىغٍت ،واألمغاع الخؿحرة الػابغة للخضوص؛ وجلىر البِئت والجغٍمت املىظمت وإلاعهاب ،والفلغ والخسلف...بلخ،
خُث ؤضبدذ هظه لازؿاع جىاحه املجخمؼ الضولي بغمخه ،ومً زم بغػث الخاحت بلى ملاعبت حماغُت جخجاوػ املىؿم
املدلي وإلاكلُمي ،وجخإؾـ غلى بلىعة خلىٌ هاحػت جدىٌ صون اهدشاعها غلى هؿاق واؾؼ ؤو زغوحها غً الؿُؿغة
والخدىم ،في بؾاع مً الخيؿُم والخػاون والخػامً بحن مسخلف ؤغػاء وفػالُاث املجخمؼ الضولي.

املبحث الثاوي :الخعاون الدولي كأليت عالجيت لخحدًاث الىظام العاملي الجدًد
جىاحه إلاوؿاهُت في مغخلت جؿىعها الغاهىت ،ؤزؿاعا حضًضة ،ال مشُل لها في الخاعٍش ،وجخؿلب خلىال شاملت
مبخىغة ،وبطا لم جخىافغ هظه الخلىٌ في مؿخلبل كغٍب ،فلً ًيىن باإلميان ؤن هدافظ غلى ش يء مً ول ما ضىؼ
غظمت خػاعجىا وحمالها ،والخاٌ ؤهه ال جىحض ختى الُىم ؾىي ماشغاث كلُلت حؿمذ باألمل بإن ًدحن البشغ الخغلب
غلى جباًىاتهم واؾخيباؽ خلىٌ ٌؿحرة الخطىع ،زم ؤن ًخدضوا وَػبئىا حهىصهم لىغػها مىغؼ الخىفُظ ،هىان
غالماث هشحرة جدمل غلى الظً بان ازخالٌ الػالم وضل بلى ؾىع مخلضم وبإن الخاوٌ صون الخلهلغ ؾُيىن امغا
غؿحرا.3
وبىاء غلُهٌ ،ػخبر الخػاون الضولي حجغ الؼاوٍت ألًت مىاحهت فػالت وشاملت لهظه الخدضًاث الػاملُت ،وهى لامغ
الظي ؤهضجه الػضًض مً املاجمغاث والاجفاكُاث طاث الطلت هةؾاع مغحعي لهظا الخػاون (املطلب ألاول) ،خُث ؤضبذ
في غالم الُىم ؤشياٌ حضًضة للخػاون الضولي في الػضًض مً اللػاًا التي حشيل جدضًاث للىظام الػالمي الجضًض
(املطلب الثاوي) ،والخػاون في مجاٌ :الخىمُت ،خلىق إلاوؿان ،الصخت الػاملُت ،كػاًا البِئت ،والهجغة الضولُت...الخ.

 -1وضاح خنفر " ،النظاـ الدورل يف عصر كورونا" ،أنظر اظتقاؿ على اظتوقع اإللكرتوين:
Consulté le : 2020/03/24https://arabicpost.me/opinions/

-

 -2الشعالف سالفة طارؽ ،عبد الكرمي ،اضتماية الدولية للبيئة من ظاىرة اإلحتباس اضتراري يف بروتكوؿ كيوتو  ،1997ديف اتفاقية تغًن اظتناخ لسنة  ،،1992الطبعة األوذل ،بًنوت-
لبناف ،منشورات اضتليب اضتقوقية ،2010 ،ص.13 :
 -3معلوؼ ،أمٌن ،اختالؿ العادل :حضارتنا اظتتهافتة ،تررتة :ميشاؿ كرـ ،الطبعة األوذل ،بًنوت ،لبناف ،دار الفارايب ،2009 ،ص.14 :
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املطلب ألاول :إلاطار املرجعي للخعاون في الىظام الدولي
بن الخمؿً بمبضؤ الخػاون والخػامً الضوليً ،غجبـ التزاما بىظ مُشاق لامم املخدضة الظي ًىظ في الفلغة
الشالشت مً ماصجه لاولى ،غلى :ؤن مً امللاضض لاؾاؾُت لألمم املخدضة هى جدلُم الخػاون الضولي في املؿاثل طاث
الطبغت الاكخطاصًت والاحخماغُت والشلافُت وإلاوؿاهُت ،وحػؼٍؼ اخترام خلىق إلاوؿان والخغٍاث لاؾاؾُت.1
فلض شجؼ مُشاق الامم املخدضة غلى الخػاون الضولي وخث حمُؼ ؤغػاء املىظمت الضولُت غلى هظا املبضؤ خفاظا غلى
الخػاٌش املشترن بحن ؤغػاثه.2
وكض ؾغح مُشاق لامم املخدضة جطىعا ملػالجت املشىالث الاكخطاصًت والاحخماغُت الضولُت ،غىضما جػمىذ
صًباحت املُشاق جإهُض غؼم شػىب لامم املخدضة غلى صفؼ الغقي الاحخماعي كضما ،وعفؼ مؿخىي الخُاة في حى مً
الخغٍت ،وغلى التزامها باؾخسضام لاصاة الضولُت في جغكُت الشاون الاكخطاصًت والاحخماغُت للشػىب حمُػا.
ولم ًىخف واغػىا املُشاق بالىظ غلى الخػاون الضولي في الضًباحت فلـ ،بل هظ املُشاق في ؤهثر مً ماصة غلى
غغوعة جدلُم الخػاون الضولي بحن ؤغػاء مىظىمت لامم املخدضة في حمُؼ مجاالث الخػاون ،ؾىاء في املؿاثل
الاكخطاصًت والاحخماغُت ؤو الشلافُت وإلاوؿاهُت ،بًماها مً املجخمؼ الضولي غلى ؤن الخػاون الضولي هى الؿغٍم الامشل
لخدلُم الؿلم ولامً الضولُحن.
فلض ؤهضث املاصة لاولى 3مً املُشاق غلى ؤن ؤخض ؤهضافها الغثِؿُت ،هى جدلُم الخػاون الضولي لخل املؿاثل طاث
الطفت الاكخطاصًت والاحخماغُت والشلافُت والاوؿاهُت  ....الخ.

 -1اضتسيين،ػتمد تاج الدين ،الدبلوماسية اظتغربية واظتبادئ والتحديات ،الدبلوماسية اظتغربية يف اطتطاب اظتلكي  ،2006-1956الرباط ،منشورات النادي الدبلوماسي ،مطبعة دار
اظتناىل ،أبريل  ،2006ص.45 :
 -2جاء يف ديباجة ميثاؽ األمم اظتتحدة ":حنن شعوب األمم اظتتحدة وقد آلينا على أنفسنا أف ننقذ األجياؿ اظتقبلة من ويالت اضترب ،اليت يف خالؿ جيل واحد جلبت على
اإلنسانية مرتٌن أحزانا يعجز عنها الوصف ،وأف نؤكد من جديد إشناننا باضتقوؽ األساسية لإلنساف وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجاؿ والنساء واألمم كبًنىا وصغًنىا من حقوؽ
متساوية ،وأف نبٌن األحواؿ اليت شنكن يف ظلها حتقيق العدالة واحرتاـ االلتزامات الناشئة عن اظتعاىدات وغًنىا من مصادر القانوف الدورل ،وأف ندفع بالرقي االجتماعي قدما ،وأف
نرفع مستوى اضتياة يف جو من اضترية أفسح.

ويف سبيل ىذه الغايات اعتزمنا :أف نأخذ أنفسنا بالتسامح ،وأف نعيش معا يف سالـ وحسن جوار...وأف نستخدـ األداة الدولية يف ترقية الشؤوف االقتصادية
واالجتماعية للشعوب رتيعها ،قد قررنا أف نوحد جهودنا لتحقيق ىذه األغراض" .أنظر ميثاؽ األمم اظتتحدة على اظتوقع اإللكرتوين التارل:

- https://www.un.org/ar/geninfo/pdf/this.is.the.un.pdf

 -3نص اظتيثاؽ يف اظتادة االوذل على :د -3حتقيق التعاوف الدورل على حل اظتسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احرتاـ حقوؽ
اإلنساف واضتريات األساسية للناس رتيعا والتشجيع على ذلك إطالقا بال دتييز بسبب اصتنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بٌن الرجاؿ والنساء.،
كما تنص يف اظتادة  55على انو ":رغبة يف هتيئة دواعي االستقرار والرفاىية الضروريٌن لقياـ عالقات سليمة ودية بٌن األمم مؤسسة على احرتاـ اظتبدأ الذي يقضي بالتسوية يف
اضتقوؽ بٌن الشعوب وبأف يكوف لكل منها تقرير مصًنىا ،تعمل األمم اظتتحدة على:
 -1حتقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفًن أسباب االستخداـ اظتتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدـ االقتصادي واالجتماعي.
 -2تيسًن اضتلوؿ للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتماعية والصحية وما يتصل هبا ،وتعزيز التعاوف الدورل يف أمور الثقافة والتعليم.
-3

أف يشيع يف العادل احرتاـ حقوؽ اإلنساف واضتريات األساسية للجميع بال دتييز بسبب اصتنس أو اللغة أو الدين ،وال تفريق بٌن الرجاؿ والنساء ،ومراعاة تلك اضتقوؽ

واضتريات فعال.
وعتذا الغرض " ،يتعهد رتيع األعضاء بأف يقوموا ،منفردين أو مشرتكٌن ،مبا رنب عليهم من عمل بالتعاوف مع اعتيئة إلدراؾ اظتقاصد اظتنصوص عليها يف اظتادة  ."55اظتادة .56
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وفي ؾُاق ههظاً ،ىدس ي الخػاون الضولي هؿمت باعػة مً ؾماث الخػامً الضولي ؤهمُت متزاًضة ،الؾُما غىضما
ًخػلم لامغ بضغم الضوٌ التي جدخاج بلى املؿاغضة للىفاء بالتزاماتها لاؾاؾُت في مُضان خلىق إلاوؿان.1

املطلب الثاوي :الخعاون الدولي كأليت ملواجهت جحدًاث الىظام العاملي الجدًد.
ججضع إلاشاعة في هظا الطضص ،بلى ؤن املجخمؼ الضولي كض ؤكغ مؼ بضاًت لالفُت الشاهُت ؤحىضة صولُت مؿماة" :ألاهداف
إلاهمائيت لأللفيت" ،وهي بمشابت زؿت ؾغٍم جػمىذ اؾتراجُجُت حضًضة للخىمُت اغخمضتها مىظمت لامم املخدضة 2في
شدىبر  ،2000والتي حشمل مجمىغت مً لاهضاف لخضمت إلاوؿاهُت والشػىب ،حػىـ في مجملها الخؿلػاث
والخاحُاث لاؾاؾُت مً ؤحل خُاة ؤفػل ،3وغػذ لها آحاال مدضصة في ؾىت .2015

وجدير بالذكر ،أ ف ميثاؽ األمم اظتتحدة قد حث رتيع الدوؿ األعضاء اذل تقدمي العوف إذل "األمم اظتتحدة" يف أي عمل تتخذه وفق ىذا اظتيثاؽ ،كما شنتنعوف عن مساعدة أية دولة
تتخذ األمم اظتتحدة إزاءىا عمالً من أعماؿ اظتنع أو القمع دالفقرة  5من اظتادة .،2
ىذا وقد خصص اظتيثاؽ الفصل التاسع كلو "اظتواد من  55إذل  "60للتعاوف االقتصادي واالجتماعي الدورل ،حيث عادت اظتادة  55للتأكيد على أىداؼ األمم اظتتحدة بطريقة
أكثر تفصيال ،فأشارت إذل أذنية حتقيق مستوى أعلى من اظتعيشة ،والعمالة الكاملة ،وتوفًن شروط التقدـ االقتصادي واالجتماعي للجميع وتيسًن اضتلوؿ للمشاكل الدولية يف ىذا
اجملاؿ.
فيما نصت اظتادة  57على تعهد رتيع الدوؿ األعضاء بأف يقوموا منفردين أو غتتمعٌن ما رنب عليهم من عمل بالتعاوف مع منظمة األمم اظتتحدة لتحقيق تلك األىداؼ وعن
ضرورة الوصل بٌن األمم اظتتحدة وبٌن الوكاالت اظتتخصصة اليت تضطلع مب قتضى نظمها األساسية بتبعات دولية واسعة يف اجملاؿ االقتصادي واالجتماعي والثقايف وما يتصل بذلك
من شؤوف ،وقد منحت اظتادة  58اضتق لخأمم اظتتحدة يف إصدار توصيات هتدؼ إذل التنسيق بٌن أنشطة ىذه الوكاالت ،أمااظتادة  59فقد أقرت حق األمم اظتتحدة يف الدعوة إذل
إجراء مفاوضات بٌن الدوؿ بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة عندما يستدعي األمر ،وأخًنا اعتربت اظتادة  60من اظتيثاؽ أف مسؤولية حتقيق مقاصد اعتيئة اظتبينة يف ىذا
الفصل تقع على عاتق اصتمعية العامة ،كما تقع على عاتق اجمللس االقتصادي واالجتماعي الذي يعمل حتت إشرافها.د  .حسن نافعة " ،األمم اظتتحدة يف نصف قرف -دراسة يف
تطور التنظيم الدورل منذ  ،"-1945غتلة عادل اظتعرفة ،العدد  ،202أكتوبر  ،1995ص.223-222 :
 -1تعزيز وزتاية رتيع حقوؽ اإلنساف ،اظتدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك اضتق يف التنمية ،تقرير اطتبًنة اظتستقلة اظتعنية حبقوؽ اإلنساف والتضامن
الدورل ،فيرجينيا داندان،غتلس حقوؽ اإلنساف ،الدورة التاسعة والعشروف ،اصتمعية العامة ،األمم اظتتحدة ،الوثيقة رقم د ،،A/HRC/29/35ص.13 :
 -2جتدر اإلشارة ،اذل أف زعماء العادل اجتمع يف األمم اظتتحدة مع بداية األلفية اصتديدة  ،لتشكيل رؤية عامة من أجل مكافحة الفقر بأبعاده الكثًنة ،وقد تررتت ىذه الرؤية إذل
ذتانية أىداؼ وىي :القضاء على الفقر اظتدقع واصتوع ،تعميم التعليم االبتدائي ،دتكٌن اظترأة وتعزيز اظتساواة ،تقليل وفيات األطفاؿ ،حتسٌن الصحة النفاسية ،مكافحة اإليدز واظتالريا
وغًنىا من األمراض ،كفالة االستدامة البيئية ،إقامة شراكة عاظتية من أجل التنمية ،وقد بدأ تنفيذ ىذه األىداؼ اإلدنائية منذ سنة  ،2000بتضافر جهود اضتكومات الوطنية واجملتمع
الدورل واجملتمع اظتدين والقطاع اطتاص.
 -3تتمثل ىذه األىداؼ اإلدنائية لخألفية اصتديدة يف التارل:
القضاء على الفقر واصتوع.

تعميم التعليم االبتدائي الشامل.



تعزيز اظتساواة بٌن اصتنسٌن ودتكٌن اظترأة من أسباب القوة.



ختفيض معدؿ وفيات األطفاؿ.



حتسٌن صحة األمهات.



مكافحة اإليدز واظتالريا واألمراض األخرى.



ضماف االستدامة البيئية.



إقامة شراكة عاظتية من أجل التنمية.

 -أنظر إعالف األمم اظتتحدة لخألفية من أجل التنمية على اظتوقع التارل:

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Standards_and_Norms/UN_Mill_Ara_.
pdf.
Consulté le 10/03/2015.

مجلت العلوم السياسيت و القاهون  .العدد ،52مج ، - 4هوفمبر/حشرين الثاوي  - 5050عدد خاص  -املركس الدًمقراطي العربي  .برلين املاهيا

242

" جحدًاث الىظام العاملي الجدًد ما بعد الحرب الباردة "

د /بدرالدًن الطلحاوي

وفي خلُلت لامغً ،مىً اغخباع بغهامج ؤهضاف لالفُت للخىمُت ؤعغُت ضلبت ومضزال مهما لخضبحر جدضًاث
الىظام الػالمي الجضًض ،الؾُما هضف البرهامج الشامً الغامي بلى بكامت شغاهت غاملُت بحن الضوٌ املخلضمت والضوٌ
الىامُت مً ؤحل الخىمُت ،والتي جخػمً غاًاث فغغُت في هظا الشإن.1
وَػخبر الخض مً الجزاغاث والخغوب في الضوٌ املخسلفت ،والخللُظ مً ظاهغة الفلغ والخض مً اهدشاع
لامغاع ،ؤمغا ؤؾاؾُا ،وطلً لً ًيىن بال بخىفحر غىطغًٍ ؤؾاؾُحن ومخالػمحن ،وهما الؿالم والخىمُت ،خُث بضون
ؤخضهما لً ًخدلم آلازغ.2
غحر ؤن ججزًل هظه لاهضاف إلاهماثُت لأللفُت ،عهحن بمضي جىفغ مىار مالثم ومىاؾب لخىفُظها ،مً كبُل جىفغ
الخيامت الجُضة و الضًمىكغاؾُت وشفافُت الخضبحر ،وبمضي جىافغ إلاعاصة الؿُاؾُت للمجخمؼ الضولي هخلً التي واهذ
مخىفغة مؼ زؿت ماعشاٌ 3بػض الخغب الػاملُت الشاهُت لبىاء ؤوعوبا املضمغة ،زطىضا وؤن بغالن ؤهضاف إلاهماثُت
للخىمُت غحر ملؼم كاهىها ،وبن واهذ كض ؾاغضث غلى جىفحر بؾاع للخىاع مً احل الخىمُت الؾُما فُما ًخػلم باملػىهت
التي ػاصث في الفترة ما بحن غامي  2001و 2010مً وؿبت  0,21%الى  0,32 %مً بحمالي الىاجج املدلي للضوٌ املاهدت،
خُث طهب كضع ؤهبر مً جلً املػىهت الى بفغٍلُا واللؿاغاث الاحخماغُت ،هباعجحن مً باع جغهحز ؤهضاف الخىمُت
لأللفُت.4
وهدُجت غضم جدلُم هظه لاهضاف كبل ؾيخحن مً مىغض اهتهائها ،فلض اكترح لامحن الػام لألمم املخدضة غلى
الضوٌ لاغػاء في املىظمت وغؼ حضوٌ ؤغماٌ حضًضً ،5دضص البرامج والغاًاث إلاهماثُت التي لم جىخمل بمىاضلت
بهجاػها ملا بػض ؾىت  ،2015هما صغا الضوٌ املخلضمت بلى الالتزام ؤهثر بخػهضاتها في جمىٍل البرامج والطىاصًم
املسططت ،الؾخىماٌ جدلُم لاهضاف إلاهماثُت الشماهُت املدضصة في ؤحىضة لالفُت.6
 -1منها:
 إقامة نظاـ جتاري ومارل يتسم باالنفتاح وعدـ التمييز بٌن الدوؿ؛ معاصتة االحتياجات اطتاصة للبلداف األقل تقدما؛ معاصتة االحتياجات اطتاصة للبلداف النامية غًن الساحلية والدوؿ اصتزرية الصغًنة؛ معاصتة مشاكل ديوف البلداف الفقًنة؛ إتاحة األدوية بأسعار ميسورة يف الدوؿ النامية واألقل تقدما؛ إتاحة فوائد التكنولوجيات اصتديدة لإلعالـ واالتصاؿ للبلداف النامية. -2الدكتور ناصري عبد القادر" ،األىداؼ اإلدنائية لخألفية الثالثة قبل سنة من موعد انتهائها  ،"2015غتلة اظتفكر ،العدد  ،12ص .274 :أنظر اظتقاؿ على اظتوقع اإللكرتوين:
- http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mf/MF12/MF1216-NASSER.pdf
 -3نسبة اذل اصتنًناؿ مارشاؿ وزير خارجية الواليات ـ .أ الذي أفصح يف  5يونيو  1947يف خطاب لو يف جامعة ىارفاد ،عن خطة ىدفها تقدمي مساعدة اقتصادية ضخمة للدوؿ
االوروبية لتمكينها الستعادة عافيتها االقتصادية بعد الدمار الذي ضتق هبا أثناء اضتربٌن العاظتيتٌن االوذل والثانية .وبالفعل ،فقد أنشأت دوؿ أوروبا الغربية سنة  ،1948اظتنظمة
االوروبية للتعاوف االقتصادي OECDهبدؼ ادارة توزيع اظتساعدة االمريكية اظتقدمة يف إطار خطة مارشاؿ اليت اعتمدىا الكوجنرس االمريكي يف  3أبريل .1948

 -4كيين ،تشارلز" ،حتديد أىداؼ كبًنة" ،غتلة التمويل والتنمية ،يونيو  ،2015ص.10 :
 -5أشًن أنو ويف سبيل اظتضي قدما حنو وضع خطط التنمية ظتا بعد عاـ  ،2015عقدت الدوؿ األعضاء يف األمم اظتتحدة مؤدتر قمة األىداؼ اإلدنائية لخألفية يف أيلوؿ/سبتمرب
 ، 2010وأطلقت من خاللو مشاورات مفتوحة وشاملة دعت فيها منظمات اجملتمع اظتدين من رتيع أحناء العادل إذل االخنراط يف العملية التنموية لتحقيق أىداؼ ما بعد العاـ
.2015
 -6الدكتور ناصري عبد القادر" ،األىداؼ اإلدنائية لخألفية الثالثة قبل سنة من موعد انتهائها  ،"2015مرجع سابق ،ص.281 :
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لظلً ،فلض جم غلض ماجمغ لامم املخدضة الشالث لخمىٍل الخىمُت ،1جم فُه الاجفاق غلى ؾلؿلت مً الخضابحر
الجغٍئت إلضالح املماعؾاث املالُت الػاملُت ،وزلم اؾدشماعاث ملىاحهت مجمىغت مً الخدضًاث الاكخطاصًت
والاحخماغُت والبُئُت.2
وغلُه ،جم اغخماص زؿت الخىمُت املؿخضامت لػام  2030في بؾاع الامم املخدضة ملا بػض  ،2015خُث غلضث
الامم املخدضة الػؼم غلى جدلُم الؿالم الػالمي ومىاحهت الخدضًاث الػاملُت ،مً بُنها جدضي اللػــاء غلــى الفلـغ
بجمُـؼ ضـىعه وؤبػـاصه ،الظي ٌشيل ؤهـبر جدـض ًىاحـه الػـالم والظي هـى شـغؽ ال غنى غىه لخدلُم الخىمُت املؿخضامت.
وجغمي ؤهضاف الخىمُت املؿخضامت البالغ غضصه  17هضفا ،3وغاًتها البالغ غضصها  169غاًت ،بلى مىاضــلت مؿــحرة
لاهــضاف إلاهماثُــت لأللفُــت ملا كبل ؾىت  ،2015وبهجــاػ مــا لم ًخدلــم في بؾاعهـا.4
خاجمت:
 -1عقد اظتؤدتر الدورل الثالث لتمويل التنمية يف العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا يوليوز  ،2015حبضور  193دولة عضو يف االمم اظتتحدة ،وذلك بدعوات للعمل على ضماف اظتوارد
الالزمة لتحسٌن حياة البشر مع زتاية كوكب األرض يف الوقت نفسو ،حيث أف الوثيقة اطتتامية برنامج عمل مؤدتر أديس أبابا ستكوف نقطة انطالؽ ظتسار جديد لتمويل التنمية
اظتستدامة ظتا بعد  ،2015واليت بدوف ىذا التمويل سيكوف برنامج حرب على ورؽ كما قاؿ األمٌن العاـ لخأمم اظتتحدة باف كي موف يف كلمتو االفتتاحية يف ىذا اظتؤدتر .أنظر:
-http://www.un.org/ar/development/desa/news/financing/ffd3-2.html consulté le : 11/03/2017.
 -2د .العاشتي،عاىد" ،أىداؼ التنمية اظتستدامة لخألفية" ،غتلة الدوحة الثقافية الشهرية ،العدد  ،95السنة الثامنة ،سبتمر  ،2015ص.157 :
 -3تتمثل أىداؼ التنمية اظتستدامة للخطة العاظتية ظتا بعد  ،2015واليت ستنفذ داخل أجل  15سنة وإذل غاية  ،2030يف االىداؼ التالية:
 -1القضاء على الفقر جبميع أشكالو يف كل مكاف اعتدؼ.
 -2القض ػ ػػاء عل ػ ػػى اصت ػ ػػوع وت ػ ػػوفًن األم ػ ػػن الغ ػ ػػذائي والتغذي ػ ػػة احملس ػ ػػنة وتعزي ػ ػػز الزراعة اظتستدامة.
 -3ضماف دتتع اصتميع بأدناط عيش صحية وبالرفاىية يف رتيع األعمار.
 -4ضػػماف التعلػػيم اصتيػػد اظتنصػػف والشػػامل للجميػػع وتعزيػػز فػػرص الػػتعلّم مػػدى اضتياة للجميع.

 -5حتقيق اظتساواة بٌن اصتنسٌن ودتكٌن كل النساء والفتيات.
 -6ضماف توافر اظتياه وخدمات الصرؼ الصحي للجميع وإدارهتا إدارة مستدامة.
 -7ضػ ػػماف حصػ ػػوؿ اصتميػ ػػع بتكلفػ ػػة ميسػ ػػورة علػ ػػى خػ ػػدمات الطاقػ ػػة اضتديثػ ػػة اظتوثوقة واظتستدامة.
 -8تعزيػػز النمػػو االقتصػػادي اظتطػػرد والشػػامل للجميػػع واظتسػػتداـ ،والعمالػػة الكاملػػة واظتنتجة ،وتوفًن العمل الالئق للجميع.
 -9اقامة بىن حتتيػة قػادرة علػى الصػمود ،وحتفيػز التصػنيع وتشجيع االبتكار.
 -10اضتد من انعداـ اظتساواة داخل البلداف وفيما بينها.
 -11جعل اظتػ ػػدف واظتسػ ػػتوطنات البش ػ ػرية شػ ػػاملة للجميػ ػػع وآمنػ ػػة وقػ ػػادرة علػ ػػى الصمود ومستدامة.
 -12ضماف وجود أدناط استهالؾ وإنتاج مستدامة.
 -13اختاذ اجراءات عاجلة للتصدي لتغًنات اظتناخ وآثاره**.
 -14حفظ احمليطات والبحار واظتػوارد البحريػة واسػتخدامها علػى حنػو مسػتداـ لتحقيػق التنمية اظتستدامة.
 -15زتايػة الػنظم اإليكولوجيػة ا لربيػة وترميمهػا وتعزيػز اسػتخدامها علػى حنػو مسػتداـ ،وإدارة الغابػات علػى حنػو مسػتداـ ،ومكافحػة التصػحر ،ووقػف تػدىور األراضػي وعكس مساره ،ووقف فقداف
التنوع البيولوجي.
 -16التشػػجيع علػػى إقامػػة غتتمعػػات مسػػاظتة ال يهمش فيهػػا أحػػد مػػن أجػػل حتقيػػق التنميػة اظتسػتدامة ،وإتاحػة إمكانيػة وصػوؿ اصتميػع إذل العدالػة ،وبنػاء مؤسسػات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة
للجميع على رتيع اظتستويات.
 -17تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاظتية من أجل حتقيق التنمية اظتستدامة.
** مػع التسػليم بػأف اتفاقيػة األمػم اظتتحػدة اإلطاريػة بشػأف تغػًن اظتنػاخ ىػي اظتنتػدى الػدورل واضتكػومي الػدورل الرئيسي للتفاوض بشأف التصدي لتغًن اظتناخ على الصعيد العاظتي.
جدير بالذكر ،أنو وافق  193من الدوؿ األعضاء يف األمم اظتتحدة على الوثيقة اطتتامية للمؤدتر ،اظتعنونة" :حتويل عاظتنا :خطة التنمية اظتستدامة لعاـ  ،" 2030وتتضمن  17ىدفا للتنمية اظتستدامة.
وقد ابتدأ سرياف االى ػػداؼ والغايات للخطة اصتديدة للتنمية يف  1ين ػػاير .2016
 -4انظر الوثيقة اطتتامية ظتؤدتر قمة االمم اظتتحدة العتماد خطة التنمية ظتا بعػد عاـ " ،2015حتويل عاظتنا :خطة التنمية اظتستدامة لعاـ  ."2030مؤدتر قمة األمم اظتتحدة للتنمية اظتستدامة 27-25،
أيلوؿ/سبتمرب 2015دأكثر من  100من قادة العادل رنتمعوف يف قمة تارسنية يف نيويورؾ العتماد خطة جديدة للتنمية اظتستدامة .اصتمعية العامة لخأمم اظتتحدة ،الوثيقة رقم L.1 /70/A:بتاريخ 18
سبتمرب .2015

مجلت العلوم السياسيت و القاهون  .العدد ،52مج ، - 4هوفمبر/حشرين الثاوي  - 5050عدد خاص  -املركس الدًمقراطي العربي  .برلين املاهيا

244

" جحدًاث الىظام العاملي الجدًد ما بعد الحرب الباردة "

د /بدرالدًن الطلحاوي

وضفىة اللىٌ ،ومً ؤحل مىاحهت جدضًاث الىظام الػالمي الجضًض ،فةن املجخمؼ الضولي مؿالب باإلؾغاع والالتزام
بدىفُظ لاهضاف إلاهماثُت لأللفُت والغاًاث املخطلت بها.
طلً ،فالبض مً اغخباعا إلوؿان مغهؼ اهخمام الىظام الػالمي الجضًض وول الؿُاؾاث الضولُت بمىإي غً الهىٍاث
اللاجلت ،وؤًػا بغاصة الاغخباع ألصواع الضولت الىؾىُت في الىظام الػالمي الجضًض ،وبلغاء ؤو جسفُف غبء الضًىن غلى
صوٌ الػالم الشالث،وآوؿىت الػىملت الاكخطاصًت بما ًسضم مطلخت إلاوؿاهُت غلى وىهب لاعع الظي ٌػىِىا حمُػا.
فالػىملت في غالم الُىم صمجذ الشػىب واملجخمػاث وزللذ وؿُجا احخماغُا واكخطاصًا ٌػخمض فُه الىاؽ بػػهم
غلى بػؼ ،وٍىاحهىن غاملا واخضا ًجب غلى الجمُؼ الػمل غلى ؾالمخه واؾخلغاعه وهمىه واػصهاعه إلاوؿاوي،
واؾخسضام اللضعة الجماغُت لخلم غالم ؤفػل.
فةلى ؤي خض ؾدخدلم إلاعاصة الضولُت لخدلُم هظا الخػامً والخػاون الضولي في مىاحهت هظه الخدضًاث الػاملُت
املشترهت؟

قائمت املراجع:
مراجع باللغت العربيت:
أوال :الكخب:
– 1ص .ؤخمض هطغ الضًً ،ببغاهُم ،صعاؾاث في الػالكاث الضولُت إلافغٍلُت :الخغوب لاهلُت في ؤفغٍلُا ،هماطج
ؤفغٍلُت،الؿبػت لاولى،اللاهغة،مىخبت مضبىلي.2011،
- 2ص .الىاضغ،غبض الىاخض،الىظام الػالمي في مؿلؼ اللغن الىاخض و الػشغًٍ،الغباؽ،مىخبت صاع الؿالم،
.1999
 - 3ص .الىاضغ،غبض الىاخض ،الػالكاث الضولُت :اللىاغض واملماعؾاث الضبلىماؾُت ،الؿبػت لاولى( ،صون طهغ
صاع اليشغ)،ؤبغٍل .1993
 - 4الشػالن ؾالفت ؾاعق ،غبض الىغٍم ،الخماًت الضولُت للبِئت مً ظاهغة إلاخخباؽ الخغاعي في بغوجيىٌ
هُىجى ( ،1997في اجفاكُت حغحر املىار لؿىت  ،)1992الؿبػت لاولى ،بحروث -لبىان ،ميشىعاث الخلبي
الخلىكُت.2010 ،
 - 5ص .بللؼٍؼ،غبضإلاله،ماطاجبلىمىاألمماملخدضة؟فُالػضواوػلىالػغاكىغلىاملجخمػالضولي،املغغب،ؤفغٍلُاالشغق،
.1999
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 - 6باصي،بغجغاهض ،ما هى غالم الالمؿاواة؟ جغحمت :هطحر مغوة،ؤوغاع الػالم ،2016غالم الالمؿاواة،خػاعة
واخضة ،ؾلؿلت هخب مترحمت جطضعها ماؾؿت الفىغ الػغبي ،الؿبػت لاولى بالػغبُت،صاع اليشغ الفغوؿُت La
.2015 ،Découverte
 – 7حشىمؿيي ،وػىم ،الىظام الػالمي اللضًم و الجضًض،جغحمت :ص .غبض الخمُض غاؾف مدمض،الؿبػت لاولى
،اللاهغة ،نهػت مطغ للؿباغت واليشغ والخىػَؼ.2007 ،
– 8ص .الغهغاوي ،ؾػض ،الػالكاث الضولُت :املحرار والغهان ،الؿبػت لاولى ،مغاهش ،املؿبػت والىعاكت الىؾىُت،
ًىاًغ .2000
 - 9مػلىف ،ؤمحن ،ازخالٌ الػالم :خػاعجىا املتهافخت ،جغحمت :مِشاٌ هغم ،الؿبػت لاولى ،بحروث ،لبىان ،صاع
الفاعابي.2009 ،
 - 11ص .لىغٍني ،ببصعَـ ،صاعة لاػماث في غالم مخغحر :املفهىم وامللىماث والىؾاثل والخدضًاث ،صعاؾاث ؾُاؾُت
هظغٍت ،الؿبػت الشاهُت ،املغهؼ الػلمي للضعاؾاث الؿُاؾُت ،املؿبػت والىعاكت الىؾىُت.2014 ،
– 11هلىالالغخباوي،لُلى،الخضزاللضولُمفهىمفُؿىعالخبضٌ،الؿبػتلاولى،بحروث-

لبىان،ميشىعاث

الخلبي

الخلىكُت.2011 ،
– 12هاضُف،ولُض،ؤؾىؤ وؤزؿغ وىاعر اللغن اٌ ،21الؿبػت لاولى،صمشم – اللاهغة،صاعالىخاب الػغبي.2008 ،
– 13ص .هحرًؼا،عٍمي،عؤؾمالُت ؤزغي غحر ممىىت،جغحمت :ص .ؤخمض ػوبضي،صاع ؤبحركغاق للؿباغت و اليشغ.2015 ،

ثاهيا :القواهين واملواثيق الدوليت:
 – 1غالن لامم املخدضة لأللفُت مً ؤحل الخىمُت غلى املىكؼ الخالي:

ب

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Standards_and_Norms/UN_Mill
_Ara_.pdf.
-2الىزُلت الخخامُت ملاجمغ كمت الامم املخدضة الغخماص زؿت الخىمُت ملا بػـض غام " ،2015جدىٍل غاملىا :زؿت الخىمُت
املؿخضامت لػام  ."2030ماجمغ كمت لامم املخدضة للخىمُت املؿخضامت ) 27-25ؤًلىٌ/ؾبخمبر( 2015ؤهثر مً  100مً
كاصة الػالم ًجخمػىن في كمت جاعٍسُت في هُىٍىعن الغخماص زؿت حضًضة للخىمُت املؿخضامت .الجمػُت الػامت لألمم
املخدضة ،الىزُلت عكم L.1 /70/A:بخاعٍش  18ؾبخمبر .2015
--3بُان الفغٍم الػالمي املػني بالهجغة بشإن ؤزغ الخغحر املىاخي غلى الهجغة ٌ  15هىهبر  2011غلى مىكؼ املفىغُت
الؿامُت لشاون الالحئحن:
27/09/2016. : -http://www.unhcr.org/ar/538700416.pdf Consulté le
-4مُشاق لامم املخدضة غلى املىكؼ إلالىترووي الخالي:
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- https://www.un.org/ar/geninfo/pdf/this.is.the.un.pdf
 -4حػؼٍؼ وخماًت حمُؼ خلىق إلاوؿان ،املضهُت والؿُاؾُت والاكخطاصًت والاحخماغُت والشلافُت ،بما في طلً الخم
الخىمُت،

في

جلغٍغالخبحرةاملؿخللتاملػىُتبدلىكاإلوؿاهىالخػامىالضولي،فحرحُيُاصاهضان،مجلسخلىكاإلوؿان،الضوعةالخاؾػتوالػشغ
ون،الجمػُتالػامت،لامماملخدضة،الىزُلتعكم (.)A/HRC/29/35
ثالثا :ألاطروحاث:
 -1فػُلت حىىخاث/ػ/خغٍتي ،بشيالُت الضًىن الخاعحُت وآزاعها غلى الخىمُت الاكخطاصًت في الضوٌ
الػغبُت خالت بػؼ الضوٌ املضًىت ،ؤؾغوخت ملضمت غمً مخؿلباث هُل شهاصة صهخىعاه في الػلىم
الاكخطاصًت ،حامػت الجؼاثغ ،ولُت الػلىم الاكخطاصًت وغلىم الدؿُحر ،الؿ ــىت الجامػُت.2005-2006 :
رابعا :املجالث/املقاالث:
–1ؤفلحر،مطؿفى" ،الاغخماص غلى الظاث همضزل للخدغع مً الخبػُت الغؤؾمالُت املػىملت "،مجلت البدشُت
للػلىم إلاوؿاهُت والاحخماغُت،الػضص .2015، 4
 -2ؤفهُلض ،هىعؾذ '' ،اكخطاص ٌغضق فلغا :الخدىٌ مً صولت الخيافل الاحخماعي الى مجخمؼ مىلؿم غلى
هفؿه" ،جغحمت :ص .غضهان غباؽ غلي ،مجلت غالم املػغفت ،الػضص ،335 :اليىٍذ.2007 ،
-3ص .الػاؾمي ،غاهض" ،ؤهضاف الخىمُت املؿخضامت لأللفُت" ،مجلت الضوخت الشلافُت الشهغٍت ،الػضص ،95
الؿىت الشامىت ،ؾبخمبر .2015
-4الخؿُني ،مدمض جاج الضًً ،الضبلىماؾُت املغغبُت واملباصت والخدضًاث ،الضبلىماؾُت املغغبُت في الخؿاب
املليي  ،2006-1956الغباؽ ،ميشىعاث الىاصي الضبلىماس ي ،مؿبػت صاع املىاهل ،ؤبغٍل .2006
-5ص.ؤوعٍض ،خؿً" ،إلاؾالم والغغب والػىملت" ،ميشىعاث الؼمً ،الػضص .2015 ،6
-6ص .خؿً هافػت " ،لامم املخدضة في هطف كغن -صعاؾت في جؿىع الخىظُم الضولي مىظ  ،"-1945مجلت غالم
املػغفت ،الػضص  ،202ؤهخىبغ .1995
-7غبض هللا ملؿـ (لامحن الػام للفغٍم الخيىمي الضولي امليلف بخغحر املىار لضي مىظمت لامم املخدضة)،
"مً ؤحل جطىع حضًض لخضبحر املساؾغ البُئُت " ،ؤشغاٌ امللخلى الضولي الغابؼ للجامػت املفخىخت املىظم
بمضًىت الضازلت ما بحن  11وً 14ىلُىػ  ،2016خىٌ مىغىع :شباب الػالم والخىمُت املؿخضًمت ،ؤًت
مؿاهمت؟ مً ؾغف حمػُت الضعاؾاث ولابدار والخىمُت ،ميشىعاث الجامػت املفخىخت للضازلت.2017 ،
-8مطؿفى امللمغ ،غبض املىػم" ،الاهفجاع الؿياوي والاخخباؽ الخغاعي" ،مجلت غالم املػغفت ،الػضص،391 :
ؤغؿؿـ .2012
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 مجلت غالم،"  الاغخضاء غلى الضًملغاؾُت والغفاهُت: " فش الػىملت،هاعالض شىمان- ًهاوـ – بُتر ماعج-9
.1998  ؤهخىبغ،228 : الػضص،املػغفت
: املواقع إلالكتروهيت:خامسا
،"2015  "لاهضاف إلاهماثُت لأللفُت الشالشت كبل ؾىت مً مىغض اهتهائها،الضهخىع هاضغي غبض اللاصع-01
: ؤهظغ امللاٌ غلى املىكؼ إلالىترووي.274 : ص،12  الػضص،مجلت املفىغ
- http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mf/MF12/MF1216-NASSER.pdf
.2015  ًىهُى، مجلت الخمىٍل والخىمُت،" "جدضًض ؤهضاف هبحرة، حشاعلؼ،هُني-02
.http://www.un.org/ar/development/desa/news/financing/ffd3-2.html consulté le: 11/03/2017 ماعؽ، مجلت فطلُت ًطضعها ضىضوق الىلض الضولي، الخمىٍل والخىمُت،""ؾفغة صًمغغافُت، صفُض،بلىم-03
.2016
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2016/03/pdf/bloom.pdf.2016  ماعؽ، مجلت فطلُت ًطضعها ضىضوق الىلض الضولي، الخمىٍل والخىمُت،""ؾفغة صًمغغافُت، صفُض،بلىم-04
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2016/03/pdf/bloom.pdf: ؤهظغ امللاٌ غلى املىكؼ إلالىترووي،"  " الىظام الضولي في غطغ وىعوها، وغاح،زىفغ-05
https://arabicpost.me/opinions/2020/03/24 :املراجع باللغت ألاجىبيت
Firstly: BOOKS:
1- Chavagneux,Christian, Une brève histoire des crise financières : Des tulipes aux
subprimes, Paris, éditons La Découverte, 2011.

Secondly: ARTICLES:
1- AHMADY, Abdelhamid, '' L’expérience Marocaine dans le domaine de la
coopération avec les puissances du Nord ", Revue Marocaine de droit et
d’économie du développement F.S.J.E.S, Casa 1982.
2- Gene Lyons and Michael Mastandanduno, Beyon Westphalia? State sover-eignty
and international intervention, john Hopikins university press, USA,1995.
3- Le Masue,Pierre, « mondialisation : mise en perspectives et problèmes,l’avenir
de l’emploi », l’institut d’Economie Régionale et Social, ORCADES, les magazines
du Monde – OXFAM, 1997.

248

 برلين املاهيا.  املركس الدًمقراطي العربي-  عدد خاص- 5050 حشرين الثاوي/هوفمبر، - 4  مج،52 العدد. مجلت العلوم السياسيت و القاهون

هصار صعد هصار

)جوحهاث إدارة الرئيط ألامريكي جرامب ججاه اللضيت الفلضطيييت(دراصت جدليليت

)جوحهاث إدارة الرئيط ألامريكي جرامب ججاه اللضيت الفلضطيييت(دراصت جدليليت
Attitudes of US President Trump's administration towards the
Palestinian issue(An analytical study)

هصار صعد هصار

4 امللخص
،هضفذ الضعاؾت بُان ػبُلت جىحهاث الؿُاؾت الامغٍىُت في كهض الغةِـ ألامغٍيي جغامب ججاه اللظُت الفلؿؼُيُت
 وكض زلصذ الضعاؾت الى أن ئصاعة الغةِـ،اإلاىهج الىصفي الخدلُلي ومىهج صىم اللغاع:واكخمضث الضعاؾت كلى اإلاىاهج الخالُت
ألامغٍيي صوهالض جغامب كض أجسظث مىظ جىلُه الؿلؼت في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت كغاعاث زؼحرة أزغث كلى اللظُت الفلؿؼُيُت
 وطمىذ صفلت اللغن ػغوخاث كضة ججاه اللظاًا ألاؾاؾُت في الصغاح الفلؿؼُني الاؾغاةُلي ومنها أن جدبنى الصفلت،ومؿخلبلها
ّ
 والغافع إلكاصة،ًصغ كلى ئزغاج اإلاضًىت مً صاةغة الخفاوض
بشيل كام مىكف اؾغاةُل ججاه مضًىت اللضؽ اإلادخلت والظي
 وجىص ي الضعاؾت بظغوعة أنهاء الاهلؿام الفلؿؼُني الضازلي وجىخُض الجهىص الفلؿؼُيُت للخلامل مً الؿُاؾُاث.جلؿُمها
. الامغٍىُت و الاؾغاةُلُت ججاه اللظُت الفلؿؼُيُت
. اللظُت الفلؿؼُيُت، ئصاعة الغةِـ ألامغٍيي جغامب،  جىحهاث4الكلماث الدالت

Abstract
The study aimed to demonstrate the nature of US policy trends during the era of US President
Trump toward the Palestinian issue, The study relied on the following approaches: the descriptive
and analytical approach and the decision-making approach, and the study concluded that the
administration of US President Donald Trump, since he assumed power in the United States of
America, has taken serious decisions that have affected the Palestinian issue and its future, and the
deal of the century included several proposals regarding the main issues in the open. The
Palestinian-Israeli deal, including that the deal generally adopts Israel's position towards the
occupied city of Jerusalem, which insists on removing the city from the negotiating circle, and
refuses to re-divide it. The study recommends the necessity of ending the internal Palestinian
division and uniting Palestinian efforts to deal with American and Israeli policies towards the
Palestinian issue.
Keyword:Attitudes , US President Trump's administration , Palestinian issue
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امللدمت
حؿعى الؿُاؾت الخاعحُت ألامغٍىُت لخلؼٍؼ مياهتها في اإلاىؼلت اللغبُت لضكم ئؾغاةُل واخخىاء ألاهـمت
اللغبُت ،وئكاصة هُيلت اإلاىؼلت اللغبُت بما ًخىافم مم الاؾتراجُجُاث ألامغٍىُت( ،)1بِىما جغجىؼ مصالح الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍىُت الىفؼُت كلى البلض الاكخصاصي وألامني(.)2وجفغض اإلاصالح ألامغٍىُت في الشغق ألاوؾؽ كلى ئصاعة
الغةِـ الامغٍيي جغامب اؾخمغاعٍت الاهسغاغ في كظاًا اإلاىؼلت اللغبُت ,لىً مم غلبت الىاكلُت اإلاخمثلت في ئكالء
اإلاصالح الامغٍىُت والاؾغاةُلُت واإلاُل هدى الخلاون مم ألاهـمت الخاهمت إلاداعبت ؤلاعهاب ,فُما جغاحم التروٍج
للضًملغاػُت وصكم الخغٍاث وخلىق ؤلاوؿان ,والظي ّمحز ؾُاؾت ئصاعة الغةِـ الامغٍيي الاؾبم أوباما ,أما كلُضة
الغةِـ الامغٍيي جغامب جخمثل في كضم الاهسغاغ اإلاباشغ في الصغاكاث في مىؼلت الشغق الاوؾؽ وئكؼاء ألاولىٍت
إلاداعبت ؤلاعهاب ووكف جضفم الالحئحن ئلى الىالًاث اإلاخدضة كبر الخيؿُم مم الضوٌ اإلاؿخلغة مثل مصغ والؿلىصًت
وؤلاماعاث(.)3
ً
ً
واجسظث الاصاعة ألامغٍىُت في كهض الغةِـ ألامغٍيي جغامب مؿاعا حضًضا لدؿىٍت الصغاق الاؾغاةُلي-
الفلؿؼُني ،خُث أهض بلض وصىله ئلى الخىم في شباغ  ،2017أن "خل الضولخحن" لِـ الؿبُل الىخُض لخدلُم
ً
الؿالم ،مسالفا بظلً اإلاىكف الخللُضي للىالًاث اإلاخدضة اإلاإٍض لـ "خل الضولخحن" ،وأبضي مىاكف مخؼغفت ججاه
اللظُت الفلؿؼُيُت أزىاء خملخه الاهخسابُت ،وكض ؿهغ طلً بشيل واضح مً زالٌ صكمه وجأًُضه لالؾدُؼان في
الظفت الغغبُت ،وجمذ كملُت هلل الؿفاعة ألامغٍىُت لللضؽ كام  ،2017وبلض هلل الؿفاعة اهخللذ ئصاعة الغةِـ
ألامغٍيي ئلى كظُت الالحئحن الفلؿؼُيُحن ،وصأبذ ؤلاصاعة إلػالت ملف الالحئحن خُث أوكفذ في واهىن زاوي 2018
هصف الضكم الظي واهذ جلضمه لىوالت ألامم اإلاخدضة إلغازت وحشغُل الالحئحن الفلؿؼُيُحن في الشغق ألاصوى –
ً
ألاوهغوا ،والظي ًلضع بـ  65ملُىن صوالع وكغعث في  31آب  2018ووكف الخمىٍل ولُا كً ووالت ألامم اإلاخدضة لغىر
وحشغُل الالحئحن الفلؿؼُيُحن في الشغق ألاصوى – ألاوهغوا ،فُما كامذ الاصاعة الامغٍىُت باجساط زؼىاث لضكم
اؾغاةُل( ،)4فاصاعة الغةِـ الامغٍيي جغامب حؿعى لخىحُه الؿُاؾت الخاعحُت الامغٍىُت لللمل كلى صكم الغؤٍت
الاؾغاةُلُت للملُت الؿالم مم الفلؿؼُيُحن بهضف جصفُت اللظُت الفلؿؼُيُت ،وخغمان الشلب الفلؿؼُني مً
خلىكه اإلاشغوكت .وكلُه حاءث هظه الضعاؾت لبُان مىاكف ئصاعة الغةِـ ألامغٍيي جغامب ججاه اللظُت الفلؿؼُيُت
والصغاق اللغبي ؤلاؾغاةُلي.
( (1الشاىر ،شاىر إسماعيل ،أولويات السياسة الخارجية األمريكية بعد إحداث  11أيمول  ،2001القاىرة :الييئة العامة السورية لمكتاب،2009 ،
ص. 2

( )2صموخ ،فوزي ،أمركة النظام العالمي األخطار والتداعيات ،بيروت :دار المنيل المبناني ،2002 ،ص.18-17

()3أحمد ،سيد أحمد .حدود التغير في سياسة ترامب تجاه الشرق االوسط ،مجمة السياسة الدولية ،مؤسسة االىرام ،مصر ،العدد (،)47462

 ،2016ص ص.3-2

) (4صالح ،عقل .فمسطين ما بين الوعدين وعد بمفور ووعد ترامب  ،2017-1917مجمة المستقبل ،بيروت ،العددان(،2018 ،)42-41

ص.182
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مشكلت الدراصت4
جخىضح ئشيالُت الضعاؾت في بُان جىحهاث الؿُاؾت الخاعحُت ألامغٍىُت ججاه اللظُت الفلؿؼُيُت في كهض
اصاعة الغةِـ جغامب والتي كبرث هىا مجمىكت اللغاعاث التي اجسظها الغةِـ ألامغٍيي جغامب ججاه اللظُت
الفلؿؼُيُت في طىء الخدالف الاؾتراجُجي ألامغٍيي  -ؤلاؾغاةُلي الظي يهضص كُام الضولت الفلؿؼُيُت وخل اللظُت
الفلؿؼُيُت ،فؿُاؾت الغةِـ الامغٍيي جغامب أؿهغث كضاةُت هبحرة ججاه الشلب الفلؿؼُني واللظُت الفلؿؼُيُت
ً
مما ًؼٍض مً طبابُت وغمىض الؿُاؾُت الامغٍىُت وزصىصا بلض ػغح صفلت اللغن ،وكلُه حؿعى الضعاؾت لالحابت
كً الدؿاؤٌ الخالي :ما مؿخىي جأزحر الؿُاؾت الخاعحُت الامغٍىُت في كهض الغةِـ جغامب كلى واكم ومؿخلبل اللظُت
الفلؿؼُيُت؟ وٍخفغق مً هظا الدؿاؤٌ الدؿاؤالث الفغكُت الخالُت:
 ما جىحهاث الؿُاؾت الخاعحُت الامغٍىُت في كهض الغةِـ ألامغٍيي جغامب ججاه اللظُت الفلؿؼُيُت؟
 ما مظامحن والؼغوخاث التي كغطتها صفلت اللغن لخل اللظُت الفلؿؼُيُت؟
أهميت الدراصت4
للضعاؾت أهمُخان ألاولى كلمُت وألازغي كملُت:
أ .ألاهمية ةةت العلمية ةةت 4جىم ــً ألاهمُ ــت الللمُ ــت للضعاؾ ــت ف ــي جىاوله ــا له ــظا اإلاىط ــىق وال ــظي ًغه ــؼ كل ــى جدلُ ــل جىحه ــاث
الؿُاؾـت الخاعحُـت ألامغٍىُـت فـي ؿــل اصاعة الـغةِـ الامغٍيـي صوهالـض جغامـب ،والــظي وـان لـه مىاكـف كضاةُـت واضــخت
جج ــاه اللظ ــُت الفلؿ ــؼُيُت جإٍ ــض وج ــضكم ئؾـ ـغاةُل بش ــيل واض ــح كل ــى خؿ ــاب خل ــىق الش ــلب الفلؿ ــؼُني ،مم ــا
ؾــُترن جــأزحراث ؾــلبُت كلــى مؿــخلبل اللظــُت الفلؿــؼُيُت ،لــظا ًأمــل الباخــث أن ٌؿــهم البدــث فــي ئز ـغاء اإلاىخبــت
اللغبُ ــت بص ــفت كام ــت واإلاىخب ــت ألاعصهُ ــت كل ــى وح ــه الخص ــىب ،وج ــىفحر م ــاصة بدثُ ــت للل ــاعب اللغب ــي اإلاه ــخم بمىط ــىق
اللظُت الفلؿؼُيُت ،والؿُاؾت الخاعحُت الامغٍىُت ومؿخلبلها في اإلاىؼلت اللغبُت.
ب .ألاهميةةت العمليةةت 4جبــرػ أهمُــت الضعاؾــت اللملُــت مــً وىنهــا حلــالج مىطــىق عةِملـ ي فــي اؾــخلغاع اإلاىؼلــت اللغبُــت وٍلــم
كلــى كــضع هبحــر مــً ألاهمُــت ؾــىاء باليؿــبت للبــاخثحن والضعاؾــحن فــي مجــاٌ اللالكــاث الضولُــت والؿُاؾــُت الخاعحُــت
واللظُت الفلؿؼُيُت والضعاؾاث اإلاؿخلبلُت.
أهداف الدراصت4
تهضف الضعاؾت ئلى :بُان لؼبُلت جىحهاث الؿُاؾت الامغٍىُت في كهض الغةِـ ألامغٍيي جغامب ججاه اللظُت
الفلؿؼُيُت.
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فرضيت الدراصت4
جىؼلم الضعاؾت مً فغطُت عةِؿُت مفاصهاً :ىحض جأزحراث ؾلبُت لخىحهاث الغةِـ الامغٍيي صوهالض جغامب
ججاه اللظُت الفلؿؼُيُت كلى مؿخىٍاث الصغاق الفلؿؼُني-ؤلاؾغاةُلي مما ؾِىلىـ بشيل ؾلبي كلى الخلىق
الخاعٍسُت للشلب الفلؿؼُني ومؿخلبل اللظُت الفلؿؼُيُت.
مصطلحاث الدراصت4
صفلت اللرن أو خطت جرامب للضالم 4هى اكتراح ،أو زؼت ؾالم تهضف ئلى خل الجزاق ؤلاؾغاةُلي الفلؿؼُني ،أكضها
عةِـ الىالًاث اإلاخدضة صوهالض جغامب وحشمل الخؼت ئوشاء صىضوق اؾدثماع كالمي لضكم اكخصاصاث الفلؿؼُيُحن
والضوٌ اللغبُت اإلاجاوعة ،ووان مً اإلاخىكم أن ًؼغخها حاعٍضوىشجر صهغ جغامب زالٌ مإجمغ في البدغًٍ كلض ًىمي 25
وً 26ىهُى  2019مىظ صباح ًىم ئكالنها ،أبضي الفلؿؼُيُىن غظبهم الىبحر وعفظهم اللاػم لبىىص وخُثُاث صفلت
اللغن ،زاعححن في مؿحراث جىضًضًت عافظت لها(.)5
الرئيط ألامريكي جرامب 4هى الغةِـ الخامـ وألاعبلىن للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ولض في  14خؼٍغان  1946وٍخىلى
ئصاعة البِذ ألابُع مىظ  20واهىن الثاوي  ،2017واحؿمذ مىاكف جغامب بشلىبُتها خُث ًدمل مىاكف ًخفم ملها
الخؼب الجمهىعي مثل جسفُع الظغاةب ومىاكف أزغي جمحز الخؼب الضًملغاػي مثل ػٍاصة الصغف كلى البيُت
الخدخُت مما أصي ئلى ػٍاصة شلبِخه بحن الىازبحن(.)6
الدراصاث الضابلت4
الدراصاث العربيت4
دراصت (املشاكبت )2020 ،بعىوان "مضامين صفلت اللرن واوعكاصاتها على ألاردن"( )7هضفذ الضعاؾت الى
بُان اهضاف صفلت اللغن ،أو عؤٍت جغامب ،أو زؼت الؿالم مً أحل الاػصهاع مً زىابذ جخللم باألمً مً زالٌ
اإلاىـىع ؤلاؾغاةُلي ،ومً جدلُم الاػصهاع الاكخصاصي والاحخماعي كلى خؿاب الخلىق الفلؿؼُيُت اإلاشغوكت ،وئلغاء
ول كظاًا الخل النهاتي التي هجمذ كً اجفاكُاث أوؾلى .وجلىم كلى فغض ؾُاؾت ألامغ الىاكم هما هى كلى ألاعض
بشيل وامل ،ولىً
والاهتهاء مً اإلالىالث الخاعٍسُت اإلاخلللت بالخلىق وئكؼاء الفلؿؼُيُحن الفغصت لخىم أهفؿهم
ٍ
لِـ لللىي التي تهضص ئؾغاةُل ،ووطم كُىص كلى بلع أو ول الؿلؼاث الؿُاصًت في اإلاىاػم الفلؿؼُيُت ،واوشاء
()5صالح ،عقل ،المرجع نفسو ،ص.151

( )6ويكبيديا الموسوعة الحرة.2019 ،

( )7المشاقبة ،أمين .مضامين صفقة القرن وانعكاساتيا عمى األردن ،ورقة عمل القيت في مركز الشرق األوسط لمدراسات،
عمان.2020/2/25 ،
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هُئت مشترهت لخؼىٍغ اللضؽ  JTDAوحلمل كلى حشجُم الؿُاخت اليهىصًت والاؾالمُت واإلاؿُدُت في ول مً صولت
ئؾغاةُل وفلؿؼحن ،وؾخلمل الهُئت مم اإلاملىت الاعصهُت الهاشمُت لخلؼٍؼ الؿُاخت الاكلُمُت .وجىصلذ الضعاؾت الى
هخاةج مً أهمها أن ان مظامحن هظه الغؤٍت طاث جأزحر مباشغ وؾلبي كلى الخالت الاعصهُت مً حمُم الىىاحي ومً هىا ال
بض مً احتراح الخلىٌ للخللُل مً هظه الازاع الياعزُت كلى ألامً الىػني الاعصوي ؾُاؾُا واحخماكُا واكخصاصًا ،وان
الازالٌ باإلالاصلت الؿياهُت في الاعصن مهضص أؾاس ي وحظعي كلى الهىٍت الىػىُت الاعصهُت كلى اإلاؿخىٍحن اللغٍب
والبلُض ،وانهاء الىصاًت الهاشمُت كلى اللضؽ ًلخم طغعا بالشغكُت الضًيُت للىـام الؿُاس ي الاعصوي.
دراصت (حويدة )2012 ،بعىوان" 4الثابذ واملخغير في الضياصت الخارحيت ألامريكيت اججاه اللضيت
الفلضطيييت 4كراءة في الضياصت الخارحيت الجدًدة للرئيط جرامب"( )8جدـى صعاؾت الؿُاؾت الخاعحُت ألامغٍىُت
بأهمُت هبري هـغا لدجم جأزحرها وفاكلُتها كلى الؿاخت الؿُاؾُت الضولُت ،وهظلً مياهتها في ؾلم اللىي الضولُت.
اكترهذ هظه ألاهمُت بجضٌ واؾم في كهض الغةِـ صوهالض جغامب ،زصىصا لضي اإلايشغلحن باللظُت الفلؿؼُيُت ،ومغ ّص
طلً لخصغٍداث الغةِـ وزؼاباجه الؿُاؾُت الصاصمت أزىاء خملخه الاهخسابُت .جداوٌ هظه الىعكت الىصىٌ ئلى جصىع
شامل للؿُاؾت الخاعحُت ألامغٍىُت اججاه اللظُت الفلؿؼُيُت ،بالىكىف كلى بضئها وجؼىعها كبر مغاخلها ،والضوافم
اإلاللىت والخفُت ،ومضي حضًت ؤلاصاعاث ألامغٍىُت في خل اللظُت ،وجدلُل مىكف الغةِـ ألامغٍيي الجضًض صوهالض
جغامب منها كلى طىء اللالكت اإلامحزة بحن أمغٍيا وئؾغاةُل ،للخلغف كلى صالالجه واؾدشغافا إلاؿخلبله.
دراصت (صالح .)2012،بعىوان 4فلضطين ما بين الوعدًً وعد بلفور ووعد جرامب )9(2011-1311هضفذ
الضعاؾت إلللاء الظىء كلى وكض بلفىع الـظي جم ئكالهه في  2حشغًٍ الثاوي /هىفمبر  .1917وجدىاوٌ الضعاؾت اإلاؿاع
ً
ً
الخاعٍخي للصغاق اللغبي -ؤلاؾغاةُلي كلى مضاع كغن مىظ وكض بلفىع ،وهظا ٌلض أمغا خُىٍا ،في ؿل الضكم ألامغٍيي
والبرًؼاوي الـىاطـذ واإلاؿخمغ إلؾغاةُل في الىكذ الـظي جتراحم أولـىٍـت اللظُت الفلؿؼُيُت في الؿُاؾاث اللغبُت.
وجدلل الضعاؾت وبلض ئصـضاع الىكض الثاوي مً حاهب الغةِـ ألامغٍيي صوهالض جغامب في  6واهىن ألاوٌ/صٌؿمبر 2017
الظي هص كلى الاكتراف باللضؽ كاصمت لضولت الاخخالٌ  -ئؾغاةُل  -وكلى هلل الؿفاعة ألامغٍىُت مً جل أبِب ئلى
اللضؽ اإلادخلت.
الدراصاث ألاحىبيت4
دراصت زارال ( )Thrall, 2017بعىوانً )10(“The Real Reason There„s Still No Peace”4خىكم الباخث أن ؾبب"
غُاب الثلت" ال ًمىً أن ًيىن هى الؿبب الغةِمل ي لفشل اإلافاوطاث هـغا للضة كىامل؛ منها أن فشل اإلافاوطاث في
ً
هظه الجىلت لم ًىً الىخُض ،بل امخضاصا لفشل حىالث ؾابلت مً اإلافاوطاث مثل أوؾلى في الدؿلُىاث ،واجفاكُت
()8

جويدة ،حمزاوي .الثابت والمتغير في السياسة الخارجية األمريكية اتجاه القضية الفمسطينية  :قراءة في السياسة الخارجية الجديدة لمرئيس ترامب،

المجمة الجزائرية لمدراسات السياسية.192-207 ،2019،)1( 5 ،
( )9صالح ،عقل ،مرجع سابق ،ص.88
)(May16,2017

Guardian,

The

Peace,

No

Still

There’s

Reason

(10)Thrall,
Nathan,
The
Real
https://www.theguardian.com/2017
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واي عٍفغ ،1998جلتها وامب صًفُض كام 2000زم مداصزاث ػابا كام ،2001زم زؼت الؼغٍم اإلامىلت مً ألامغٍيان
واجفاق حُيُفا الغحر عؾمي كام  2003حمُلها باءث بالفشل ،وكض ًيىن الؿبب الغةِمل ي أن الىؾُؽ ألامغٍيي لم
ًخسظ زؼىاث حضًت مم ئؾغاةُل ،والظغؽ كليها إلًلاف اإلاؿخىػىاث ولى مإكخا ،أو الؼلب ئلى ئؾغاةُل بخلضًم
ملترخاث مىخىبت للخل الظي ًغوه (وامب صًفُض  )2000ختى ًظمً التزامهم .
صعاؾت ( (Goldenberg 2015بعىوان“Lessons From the 2013-2014 Israeli–Palestinian Final Status 4
ٌ .)11( Negotiations”, Center for a New American Security.شحر الباخث في صعاؾخه ئلى أن حىلت مفاوطاث
 2014-2013الكذ هفـ مصحر اإلافاوطاث الؿابلت بحن طاث ألاػغاف (الفلؿؼُيُحن وؤلاؾغاةُلُحن-بغكاًت أمغٍىُت)
خُث ؾبلتها مفاوطاث وامب صًفُض ( )2001-2000وكملُت اهابىلِـ ( ،)2008-2007وؤلاخباغ الظي زلفخه مؿحرة
ً
اإلافاوطاث ،ختى أهه جىصل ئلى أن هال مً بيُامحن هخيُاهى ومدمىص كباؽ لً ًخمىىا مً كلض اجفاكُت ؾالم فُما
بُنهما ،كض ًخمىً ول منهما مً الخىصل ئلى اجفاق ؾالم مم شغًٍ آزغ مً الؼغف اإلالابل ،أما هظان الشخصان ملا.
ما ًميز الدراصت الحاليت4
كالجذ الضعاؾاث الؿابلت مىاطُم مسخلفت جغجبؽ بشيل مباشغ أو غحر مباشغ بمىطىق الضعاؾت الخالُت،
ولىنها لم جدىاوٌ بشيل جدلُلي مىطىق مىاكف ؤلاصاعة ألامغٍىُت ججاه اللظُت الفلؿؼُيُت في كهض الغةِـ ألامغٍيي
جغامب خُث لم جدىاوٌ الضعاؾاث الؿابلت بشيل جفصُلي وجدلُلي جىحهاث ؤلاصاعة ألامغٍىُت ججاه اللظُت
ً
الفلؿؼُيُت وزصىصا في ؿل الخؼىعاث التي شهضتها وحشهضها اللظُت الفلؿؼُيُت في كهض الغةِـ ألامغٍيي جغامب،
وأكالن الىالًاث اإلاخدضة الامغٍىُت في  28واهىن الثاوي  2020كً ما ٌلغف بصفلت اللغن وهظلً جخمحز الضعاؾت بيىنها
جداوٌ ػغح جصىعاث مؿخلبلُت كً مؿخلبل اللظُت الفلؿؼُيُت مما ٌشيل اطافت كلمُت في هظا اإلاجاٌ.
مىهجيت الدراصت4
ؾىف حلخمض الضعاؾت كلى اإلاىاهج الخالُت:
املىهج الوصفي الخدليلي 4جىمً أهمُت اإلاىهج في جلضًم وصف للـاهغة ئما بصىعة هىكُت أو همُت ،واإلاـىهج يهضف ئلى
عصض ؿاهغة أو كظُت أو مشيلت مدضصة بهضف فهم مظمىنها وأبلاصها ،وطلً في وصف وجدلُل اللغاعاث ألامغٍىُت
ججاه فلؿؼحن وهظلً حلخمض الضعاؾت كلى مىهج صىم اللغاع في الؿُاؾُت الخاعحُت ألامغٍىُت ججاه اللظُت
الفلؿؼُيُت ،ومىاكف الغةِـ ألامغٍيي جغامب ججاه اللظُت الفلؿؼُيُت.
مىهج الدراصاث املضخلبليت:حلغف الجملُت الضولُت للمؿخلبالث الضعاؾاث اإلاؿخلبلُت بأنها" :أوؾم مً خضوص الللم
وجخلامل مم مجمىكت مً اإلاؿخلبالث في فتراث ػمىُت جتراوح بحن زمـ ؾىىاث ئلى زمؿحن كاما" ًبرػ هظا الخلغٍف
(11)Goldenberg, Illan, Lessons From the 2013-2014 Israeli-Palestinian Final Status Negotiations”, Center for
New American Security, https://s3.amazonaws.com.2015
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أن خلل الضعاؾاث اإلاؿخلبلُت هى خلل كابغ الخسصصاث ٌؿاًغ الـاهغة الاحخماكُت في جىلالتها مياها وحلاكباتها
ػماها ،ئط أهه أشمل وأوؾم مً الللم في خض طاجه( ،)12وَؿاكض اإلاىهج في ػغح ؾىاعٍىهاث مؿخلبلُت للؿلؼت الىػىُت
الفلؿؼُيُت في ئػاع الخؼىعاث التي حشهضها اللظُت الفلؿؼُيُت مىظ كام .2017

املبدث ألاول 4صياصت الرئيط ألامريكي جرامب ججاه اللضيت الفلضطيييت
مىظ جىلي الغةِـ ألامغٍيي "صوهالض جغامب" الخىم في الىالًاث اإلاخدضة كام باجساط كغاعاث زؼحرة ومصحرًت،
ً
ئكالمُا
طغبذ كمم اللظُت الفلؿؼُيُت ،وحاء طلً كلى ئزغ عفع الفلؿؼُيُحن زؼت الؿالم ألامحرهُت اإلالغوفت
ً
ً
باؾم "صفلت اللغن" ،والتي جخظمً ئهتهاوا هبحرا للخلىق الشلب الفلؿؼُني ،وبدؿب اللضًض مً اإلاصاصع ،جلىم
ً
ً
طاجُا في الظفت الغغبُت ،مم الاكتراف بالىكذ هفؿه
خىما
الخؼت كلى مىذ اإلاىاػىحن الفلؿؼُيُحن
بشغكُت الاؾدُؼان ؤلاؾغاةُلي فيها ،هما حؿعى الخؼت إلنهاء خم اللىصة للشلب الفلؿؼُني ،وشؼب كظُت الالحئحن،
ومً ألامىع ألازغي التي جضكى ئليها الخؼت الاكتراف بمضًىت اللضؽ كاصمت إلؾغاةُل فلؽ(.)13
وفُما ًلي لللغاعاث التي اجسظتها ئصاعة الغةِـ ألامغٍيي صوهالض جغامب طض اللظُت الفلؿؼُيُت:
 .1الاعتراف باللدش عاصمت إلصرائيل :اكلً الغةِـ ألامغٍيي صوهالض جغامب في  6واهىن ألاوٌ  2017هلل الؿفاعة
ألامغٍىُت ئلى اللضؽ لخيىن كاصمت إلؾغاةُل( ،)14ئال أن الغةِـ الفلؿؼُني"مدمىص كباؽ" ،أكخبر هظه الخؼىة
ً
بمثابت "ئكالها باوسخاب الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت مً مماعؾت الضوع الظي واهذ جللبه زالٌ الللىص اإلااطُت
في عكاًت كملُت الؿالم" ،بِىما جمثل مىكف خغهت خماؽ مً هظا اللغاع باكخباعه" مفخاح ؾُفخذ أبىاب حهىم
كلى اإلاصالح ألامغٍىُت" ،وبضأث ؤلاحغاءاث بىلل الؿفاعة ألامغٍىُت ئلى اللضؽ بخاعٍش  14أًاع  ،2018ألامغ الظي
أزاع عصوص فلل غاطبت لضي الضوٌ اللغبُت وؤلاؾالمُت ،ولم حلض الخؿاباث اإلاللضة للمصالح والخيلفت جدـى
بأهمُت في الؿُاؾاث ؤلاؾغاةُلُت ،خُث باجذ اججاهاث "الخؿم الؿغَم" لللظاًا الخالفُت والامخىاق كً جلضًم
جىاػالث والؿعي لخدلُم اإلاياؾب اإلاؼللت هي اإلاهُمىت كلى كللُت الىسب الؿُاؾُت الاؾغاةُلُت ( .)15وفي ئػاع
طلً أشاع الغةِـ الفلؿؼُني مدمىص كباؽ ئلى أن "ئكالن جغامب ال ًدمل أي شغكُت ،وؾيخسظ ئحغاءاث
(.)16

كاهىهُت وؾُاؾُت وصبلىماؾُت طضه"

()12

بندي ،جيروم .مفاتيح القرن الحادي والعشرين ،ترجمة حمادي الساحل ،تونس :المجمع التونسي لمعموم واآلداب والفنون ،بيت الحكمة،

 ،2003ص.43

()13الجزيرة نت ،ق اررات ترامب السبعة لتصفية القضية الفمسطينية ،نقال عن 2018www.aljazeera.net
( )14حافظ ،زياد .القدس والرئيس األمريكي ،جريدة رأي اليوم ،عدد 2017./12/9
( )15وتد ،نضال محمد .عودة الالجئين الفمسطينيين من منظور إسرائيمي:

إلى

2018https://www.alaraby.co.uk
( )16جمعة ،محمد .الحرب االسرائيمية القائمة عمى لبنان ،نقال عن الرابط2017cutt.us/hlS8P:

غزة

والضفة.

متاح

عمى

الرابط:
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 .2جلليص املضاعداث لألوهروا :أكلىذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت في  16واهىن الثاوي  2018كً بضء جللُص
مؿاكضاتها لىوالت غىر وحشغُل الالحئحن الفلؿؼُيُحن (اوهغوا) ،ئط بلغذ كُمت مؿاكضاتها ما ًلاعب ()365
ملُىن صوالع ،وكامذ بخجمُض خىالي ( )300ملُىن صوالع منهم ،مما أصي طلً ئلى جفاكم أػمت ألاوهغوا اإلاالُت ،ألامغ
الظي صفم الىوالت ئلى اجساط كضة كغاعاث كلصذ كلى أزغها الخضماث اإلالضمت لالحئحن في مسُماتهم ،هما أكلىذ
أمغٍيا كً وكف صغف اإلاؿاكضاث الغظاةُت التي واهذ جخلهض بخلضًمها للفلؿؼُيُحن والبالغ كُمتها  45ملُىن
صوالع في ئػاع بغهامج (الىضاء الؼاعب لألعاض ي الفلؿؼُيُت اإلادخلت) الظي جلىصه ووالت ألامم اإلاخدضة إلغازت
وحشغُل الالحئحن الفلؿؼُيُحن (أوهغوا) ،ومً اللغاعاث ألازغي التي اجسظتها الىالًاث اإلاخدضة في هظا ؤلاػاع،
ً
حللُم مبلغا آزغ واهذ حلتزم جلضًمه لألوهغوا إلحغاء بلع ؤلاصالخاث في مسُماث الالحئحن بلغ كُمخه ()65
ملُىن صوالع(.)17ووان اإلاغاكب اإلاالي لىػاعة الخاعحُت ألامغٍىُت ئعًٍ هُمبري كض حلهض في عؾالت بخاعٍش  15واهىن
ألاوٌ  2017ئلى اإلافىض اللام لألوهغوا بُحر هغٍيبىٌ بخلضًم ( )45ملُىن صوالع في ئػاع بغهامج (الىضاء الؼاعب
لألعاض ي الفلؿؼُيُت اإلادخلت) ،وحاء في الغؾالت "حلتزم الىالًاث اإلاخدضة ئجاخت هظا الخمىٍل لألوهغوا في أواةل
.)18( 2018
ّ
ومً زالٌ جمىً وهجاح الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت بخدُُض ملف اللضؽ ،ومداولتها لخدُُض ملف الالحئحن،
باالشتران مم اؾغاةُل ،فأن زؼت جغامب بما ٌلغف بـ"صفلت اللغن" والتي تهضف ئلى جصفُت كظُت فلؿؼحن،
أصبدذ واضخت اإلالالم ،ئطافت ئلى كُام اؾغاةُل بخىثُف مؿخىػىاتها صازل الظفت الغغبُت وزاعحها ،وفي اللضؽ،
واإلاىؼلت (أ) التي جغبؽ اللضؽ بمؿخىػىت ملالُه أصومُم .وبلىـ الؿلىن الخللُضي ألامغٍيي ،امخىلذ ئصاعة الغةِـ
ً
ألامغٍيي جغامب كً اهخلاص مداوالث ئؾغاةُل في جىثُف مؿخىػىاتها كلى ألاعاض ي الفلؿؼُيُت ،وللل طلً صلُال كلى
جأًُض الىالًاث اإلاخدضة كلى الجهىص الاؾخلماعٍت ؤلاؾغاةُلُت ،هما اجسظث الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت في حشغًٍ الثاوي
 2017كغاع اغالق مىخب مىـمت الخدغٍغ الفلؿؼُيُت في واشىؼً ،وفم ؾُاق الابتزاػ الؿُاس ي التي جدبله الؿُاؾت
الخاعحُت ألامغٍىُت ججاه الؿلؼت الىػىُت الفلؿؼُيُت

(.)19

 .3كطع كل املضاعداث للضلطت الفلضطيييت :جخمثل أبغػ الضوافم وألاؾباب التي حللذ الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍىُت جلىم بخلضًم اإلالىهاث واإلاؿاكضاث للؿلؼت الفلؿؼُيُت ما ًلي(:)20

17

(

)جريدة القدس .واشنطن تجمد بيدوء مساعداتيا المالية لمسمطة الفمسطينية وتقدم  4شروط إلعادة صرفيا ،بتاريخ .2018/6/26

( )18وكالة شينخوا الصينية .الواليات المتحدة توقف جزًءا من الدعم لوكالة غوث الالجئين وسط قمق دولي ،نقال عن الرابط:
2018goo.gl/qTXtXc

.

( )19أخبار العالم العربي ،ردود األفعال عمى نقل السفارة األمريكية إلى القدس .نقال عن الرابط2018arabic.rt.com/middle_east

( )20ياسين ،سائد تحسين .المساعدات األمريكية لمسمطة الفمسطينية ودورها في تحقيق التنمية السياسية في الضفة الغربية دعم (الجهاز األمني

نموذجاً) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح ،نابمس ،فمسطين ،2014 ،ص .11
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 أصعهذ الىالًاث اإلاخدضة أن جلضًم اإلاؿاكضاث واإلالىهاث في اإلاإؾؿت ألامىُت الفلؿؼُيُت ًظمً اؾخلغاع وأمًً
“ئؾغاةُل” ،مما أصي طلً ئلى اؾخمغاع الاخخالٌ الاؾغاةُلي وحلله مغبدا الكخصاصها ،بدُث ٌؿخسضم هظا الضكم
في الىثحر مً ألاخُان لضفم فىاجحر الشغواث “ؤلاؾغاةُلُت” ،التي حؿخغل الاكخصاص الفلؿؼُني وجفغض كلُه صفم
مبالغ هبحرة ،بضٌ اؾخسضامها للمىاعص الاكخصاصًت ألاؾاؾُت.
 ؾعي الىالًاث اإلاخدضة ئلى جدلُم اؾدثماعاتها كلى ألاعاض ي الفلؿؼُيُت ،هما وأن جلاعٍغ اإلاؿاكضاث ألامغٍىُتللفلؿؼُيُحن جإهض هضف الىالًاث اإلاخدضة مً طلً والظي ًىمً في جلىٍت كبىٌ الفلؿؼُيُحن كملُت الدؿىٍت
الؿلمُت.
 حؿخسضم الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت اإلاؿاكضاث واإلالىهاث التي جلضمها للفلؿؼُيُحن هأصاة للظغؽ والابتزاػالؿُاس ي ،وجىحُه الؿلؼت الفلؿؼُيُت هدى ما حؿعى اؾغاةُل لخدلُله ،ئط ًىمً الهضف مً وعاء طلً ؾعي
الىالًاث اإلاخدضة ئلى جغؾُش جبلُتها لإلصاعة ألامغٍىُت.
 اجسظث الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت مً زالٌ جلضًم مؿاكضاتها للفلؿؼُيُحن وؾُلت لترؾُش الاهلؿام كلىألاعاض ي الفلؿؼُيُت وكضم كُام الىخضة الىػىُت ئلى حاهب كضم وحىص جىافم بحن الؿلؼت وخغهت خماؽ كلى
ألاعاض ي الفلؿؼُيُت.
 .4وكف دعم مضدشفياث اللدش:كضمذ ؤلاصاعة ألامغٍىُت في كهض الغةِـ الؿابم باعان اوباما مىدت بلُمت ()25
ملُىن صوالع كً ػغٍم ووالت اإلاؿاكضاث ألامغٍىُت ) (USAIDللخيىمت الفلؿؼُيُت ،وأن هظه اإلاىدت واهذ
ُ
مشغوػت بأن جضفم لدؿضًض فاجىعة مؿدشفُاث اللضؽ اإلاؿخدلت كلى وػاعة الصخت الفلؿؼُيُت ،بضٌ كالج
اإلاغض ى اإلادىلحن مً الظفت وكؼاق غؼة واللضؽ ،خُث جلىم وػاعة الصخت بدؿضًض ( )%60مً فاجىعتها
الشهغٍت ،وٍدبلى ( ،)%40ووان الغةِـ ألامغٍيي صوهالض جغامب ،كض كغع وكف اإلاؿاكضاث اإلاالُت اإلاسصصت لضكم
مؿدشفُاث اللضؽ وكُمتها ( )25ملُىن صوالع ،بالغغم مً الاؾخثىاء الظي خصلذ كلُه مً كاهىن (جاًلىع
فىعؽ) ،الظي حمضث ؤلاصاعة ألامغٍىُت بمىحبه اإلاؿاكضاث التي جلضمها للؿلؼت الفلؿؼُيُت(.)21
ً
عؾمُا في  10أًلىٌ ،2018
 .5إغالق مكخب مىظمت الخدرير الفلضطيييت في واشىطً:اكلىذ الىالًاث اإلاخدضة
ئغالق مىخب مىـمت الخدغٍغ الفلؿؼُيُت في واشىؼً ،كلى زلفُت عفع الىالًاث اإلاخدضة إلاؿاعي الؿلؼت
الفلؿؼُيُت في فخذ جدلُم حىاتي طض الاخخالٌ ؤلاؾغاةُلي أمام اإلادىمت الجىاةُت الضولُت "(.)22وخظع “اإلاجلـ

()21العالم

العربي.

الواليات

المتحدة

تقمص

المساعدات

الفمسطينية

بسبب

"تصرفات

حركة

حماس.

نقال

عن

الرابط:

2018arabic.sputniknews.com

()22

روسيا

اليوم.

الخارجية

األمريكية

تعمن

اغالق

مكتب

منظمة

التحرير

الفمسطينية.

نقال

عن

الرابط:

2018http://www.assabahnews.tn
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الفلؿؼُني في الىالًاث اإلاخدضة” مً جبلاث كغاع ئغالق مىخب ممثلُت مىـمت الخدغٍغ الفلؿؼُيُت في واشىؼً
كلى ( )600ألف مىاػً أمغٍيي مً أصىٌ فلؿؼُيُت (.)23

املبدث الثاوي 4مبادرة صفلت اللرن وانهاء اللضيت الفلضطيييت4
صفلت اللغن هي الاجفاق النهاتي اإلالترح الظي وطله الغةِـ ألامغٍيي صوهالض جغامپ إلنهاء الصغاق ؤلاؾغاةُلي
الفلؿؼُني ،وتهضف بشيل عةِمل ي ئلى جىػحن الفلؿؼُيُحن في وػً بضًل ،زاعج ألاعاض ي الفلؿؼُيُت اإلادخلت ،وئنهاء
خم اللجىء لالحئحن الفلؿؼُيُحن في زاعج فلؿؼحن ،وَلىص اؾخسضام مصؼلح "صفلت اللغن" ئلى كام  2006زالٌ
ُ
ما ُكغف بخفاهماث أوإلاغث/كباؽ التي كغطها عةِـ الىػعاء ؤلاؾغاةُلي آهظان أوإلاغث ،وفي  20أًلىٌ 2017م ،أكُض
ػغح اإلاصؼلح مم وحىص ئصاعة جغامب في الىالًاث اإلاخدضة ،وفي الىكذ هفؿه جىفغ البِئت ؤلاكلُمُت والضولُت الضاكمت
للؿعي في اؾخىماٌ اإلاسؼؼاث اإلاؼغوخت ،وؿهغث ملالم الصفلت مىضخت أنها زؼت اكخصاصًت اؾدثماعٍت بضون أي
أفم أو خل ؾُاس ي ،فهي جدضزذ كً صولت فلؿؼُيُت (مىلىصت) ،ػالبذ باوسخاب ئؾغاةُلي مً أعبم أو زمـ كغي
شغق اللضؽ اإلادخلت وشمالها (شلفاغ وحبل اإلاىبر واللِؿاوٍت وأبى صٌـ) ،جيىن ئخضاها (أبى صٌـ) كاصمت للضولت
الفلؿؼُيُت ،مم ئبلاء البلضة اللضًمت اإلادخلت واإلاسجض ألاكص ى اإلاباعن ،جدذ الاخخالٌ(.)24
وفُما ًلي كغض ألهم بىىص الخؼت:
 .1وضع دولت فلضطين4أكلىذ زؼت جغامب صكم صولت فلؿؼحن اإلاؿخللت طاث الؿُاصة وكاصمتها الظىاحي
الشغكُت لللضؽ ،والتي ؾخلخمض كلى الفلؿؼُيُحن ألزظ زؼىاث حللها صولت طاجُت الخىم حلغض زؼت جغامب
كلى الفلؿؼُيُحن صولت فلؿؼحن اإلاؿخلبلُت ،والتي لً جخأؾـ كبل أعبم ؾىىاث مً ئهفاط الخؼت( )25وؾخيىن
صولت فلؿؼحن مجزوكت الؿالح (بضون كىاث مؿلخت) وؾدبلى هظلً .وٍغي الضهخىع خؿً البراعي ئن اؾخمغاع
الؿُاؾاث ؤلاؾغاةُلُت في زلم وكاتم حضًضة كلى ألاعض ؾىف جإزغ كلى هدُجت الدؿىٍت النهاةُت بحن ئؾغاةُل
والفلؿؼُيُحن .وكلى هظا الىدى فاهه ًمىً اللىٌ بأن اؾخمغاع هظه الؿُاؾاث ؾىف ًللل مً فغب ئكامت
صولت فلؿؼُيُت مؿخللت كابلت للخُاة(.)26

()23المركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات .أسباب وقف إدارة ترامب تمويل األونروا و خمفياتو ،قطر ،2018.ص .26
()24المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،مرجع سابق ،ص .28

()25بن معمر،نسيم .نتانياىو يعرض عمى بوتين خطة ترامب لمسالم في الشرق األوسط ويعتبرىا "فرصة نادرة" .نقال عن الرابط:
2020/https://www.france24.com

()26البراري،حسن عبد الميدي .األردن واسرائيل عالقة مضطربة في إقميم ممتيب .عمان :مؤسسة فريدريش إيبرت ،2014.ص 28
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ً
وال حلخلض صولت ئؾغاةُل والىالًاث اإلاخدضة أن صولت ئؾغاةُل ملؼمت كاهىها بتزوٍض الفلؿؼُيُحن ( )%100مً أعاض ي ما
ً
كبل كام  ،1967وهظا خل وؾؽ في كُام صولت فلؿؼُيُت جظم أعطا كابلت للملاعهت بشيل مللىٌ مً حجم ألاعاض ي
في الظفت واللؼاق ،وجم جصمُم زغٍؼت ؾُاؾُت لغؾم الخضوص وبأؾلىب(:)27
ً لبي اإلاخؼلباث ألامىُت لضولت ئؾغاةُل.
ً أزظ بلحن الاكخباع مؼالباث صولت ئؾغاةُل اللاهىهُت والخاعٍسُت الصخُدت.
ً
ً
ً لضم جىؾلا ئكلُمُا للفلؿؼُيُحن.
ً ىفغ خلىٌ هلل كملُت لخلبُت اخخُاحاث الجُىب ؤلاؾغاةُلُت والفلؿؼُيُت اإلاىضخت في الخغٍؼت(.)3
خريطت ركم ()3
رؤيت الضالم خريطت مفاهيميت

اإلاصضع :الخلُج حى ( .)2020الترحمت الياملت لخؼت جغامب اإلالغوفت ب “صفلت اللغن" .هلال كً الغابؽhttp://www.jo24.net/ :

ٌ ؿهل صمج صولت فلؿؼحن في الاكخصاص ؤلاؾغاةُلي ؤلاكلُمي واللالمي.

ً
 كضم اكخالق أو ئزالء اإلاؿخىػىاث ،وجصبذ الجُىب ؤلاؾغاةُلُت في الظفت الغغبُت حؼءا مً صولت ئؾغاةُل جدذ
الؿُاصة اإلاؼللت لضولت ئؾغاةُل ،وؾِخم صمج  % 97مً ؤلاؾغاةُلُحن في الظفت الغغبُت في ألاعاض ي ؤلاؾغاةُلُت
اإلاخجاوعة.
 غىع ألاعصن هى أمغ خاؾم لألمً اللىمي إلؾغاةُل ،وجدذ الؿُاصة ؤلاؾغاةُلُت الياملت.
( )27المشاقبة ،أمين ،مرجع سابق ،ص.11
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 مىاػم الضولت الفلؿؼُيُت مجزوكت الؿالح ،وكىاث أمً فلؿؼُني لخماًت ألامً الضازلي.
 شىاػئ البدغ اإلاُذ الغغبُت جدذ الؿُاصة ؤلاؾغاةُلُت.
 اللضؽ غحر اإلالؿمت هي كاصمت صولت ئؾغاةُل ألابضًت.
ُ
 اخخفاؾ ئؾغاةُل بالؿُاصة كلى اإلاُاه ؤلاكلُمُت التي حلخبر خُىٍت ألمً ئؾغاةُل.

ً
 شمىٌ ملاًظاث ألاعاض ي التي جىػكها ئؾغاةُل إلاىؼلت اإلاثلث هجؼء مً صولت فلؿؼحن ،وحشمل ( )11ججملا
ً
ؾياهُا ،وهي :هفغ كغق ،كاعة ،باكت الغغبُت ،أم الفدم ،كليؿىة ،الؼُبت ،هفغ كاؾم ،الؼحرة ،هفغ بغا ،حلجىلُت.
 الىدُجت :صولت فلؿؼُيُت ملؼولت هشيل مً أشياٌ الخىم الظاحي ،جدذ الغكابت ألامىُت ؤلاؾغاةُلُت ،والؿُاصة
كلى الخضوص ،وألاحىاء ،واإلاُاه ؤلاكلُمُت ،مما ٌلني خىم طاحي هاكص الؿُاصة باإلالنى اللاهىوي ،وخم ئؾغاةُل
ً
ً
بالخضزل حؼةُا او ولُا في خالت وحىص أي تهضًض أمني لها.
 .2معاًير الاعتراف بحن الجاهبين4
ئن اإلالاًحر الخالُت وزُلت الاعجباغ بضولت فلؿؼحن وال بض أن حؿعى إلهفاطها صولت ئؾغاةُل والىالًاث اإلاخدضة
ً
ملا بدؿً هُت ،وبلض مشاوعة الؿلؼت الفلؿؼُيُت

()28

 ؾُيىن للفلؿؼُيُحن هـام خىم بضؾخىع أو هـام آزغ ًظمً ئهفاط اللاهىن الظي ًىفغ خغٍت الصخافت،
والاهخساباث الخغة الجزيهت ،واخترام ول خلىق ؤلاوؿان ليل مىاػً ،وخماًت خغٍت الللُضة وطمان خغٍت ألاكلُاث
في مماعؾت شلاةغهم ،وئهفاط اللاهىن بلضالت ومؿاواة ،واللظاء اإلاؿخلل مم كىاكب كاهىهُت مىاؾبت إلاً ًسالف
اللاهىن.
الاكخصاص 4حلغض الخؼت اؾدثماعاث بلُمت ( )50ملُاع صوالع مً أحل ( )179مشغوق أكماٌ وبيُت جدخُت ،والتي
ؾُضًغها مصغف جؼىٍغ مخلضص ألاػغاف ،باؾدثماعاث جدميها الشفافُت ،ومداعبت الفؿاص ،وطمان الشغوغ ،وجخصىع
ؤلاصاعة أن الخؼت ؾخمىلها في الغالب صوٌ كغبُت ومؿدثمغون أزغٍاء مً اللؼاق الخابً ،ىلؿم الخمىٍل ئلى ()26
بلُىن صوالع كغوض ،و( )13.5ملُاع صوالع مىذ ،و( )11ملُاع صوالع في الاؾدثماع الخابُ ،
وؾِىفم ملـم اٌ( )50ملُاع
صوالع في الظفت الغغبُت وغؼة ،باإلطافت ئلى ئهفاق ( )9ملُاع صوالع في مصغ ،و( )7ملُاع صوالع في ألاعصن ،و( )6.3ملُاع
ً
كضصا مً اإلاشاعَم اإلادضصة ،والتي حشمل بىاء ملبر ؾفغ ًغبؽ بحن الظفت
صوالع في لبىان ًخظمً اللغض
الغغبُت وغؼة بؼغٍم ؾغَلت وعبما ؾىت خضًض ،وجىؾلت هاةلت للملابغ الخضوصًت ،وجؼىٍغ مدؼاث الؼاكت ،وجدؿحن
البيُت الخدخُت لخلؼٍؼ الؿُاخت ،وئكاصة بىاء وجؼىٍغ اإلاؿدشفُاث الفلؿؼُيُت وكُاصاث الصخت ،وئوشاء كاكضة بُاهاث

( )28صالحة ،نادر .ترجمة وخالصة صفقة القرن ،نقال عن الرابط2020/alsernews.com/news :
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لدسجُل ملىُت ألاعاض ي ،وجدؿحن ئمضاصاث اإلاُاه اللابلت للشغب وملالجت مُاه الصغف الصخي ،وئوشاء حاملت
فلؿؼُيُت حضًضة طمً أوٌ ( )150حاملت ً
كاإلاُا(.)29
 .3وضع اللدش وألاماكً امللدصت 4حلترف الخؼت بدم ئؾغاةُل في الهُمىت كلى وافت مىاػم "اللضؽ غحر
اإلالؿمت" ملترفت باللضؽ كاصمت إلؾغاةُل وؾُدـى الفلؿؼُيُىن بأخُاء في ألاحؼاء الخاعحُت لللضؽ
الشغكُت وعاء الجضاع ؤلاؾغاةُلي في الظفت الغغبُت ،ووصف ماعجحن ئهضًً الجؼء الفلؿؼُني مً اللضؽ كلى أهه
ً
مخظمىا اإلاصلى اللبلي جدذ الؿُاصة
"شغٍؽ فلؽ مً اللضؽ الشغكُت" وجظم الخؼت اإلاسجض ألاكص ى
ؤلاؾغاةُلُت ،ئط جضكى الخؼت كلى ئبلاء الىطم الخالي ،وجغفع الخؼت مؼالبت الفلؿؼُيُحن بالخغم الشغٍف ،ئط
ً
جظله بضال مً طلً جدذ ؤلاشغاف ألاعصوي ،وحلؼي الخؼت إلؾغاةُل مهمت خماًت اإلاىاكم اإلالضؾت وطمان خغٍت
الخلبض ،وحاءث الخؼت في ( )181صفدت ،ووطلذ ً
أػغا عةِؿُت لخلىٌ اللظاًا الغةِؿُت في الصغاق ،زاصت
كظاًا الخل النهاتي التي ججىبذ ؤلاصاعاث الؿابلت ػغح جصىعاث مدضصة وشاملت بشأنها ،فالخؼت جظمىذ
ً
ً
جصىعا شامال خىٌ خضوص الضولخحن ؤلاؾغاةُلُت والفلؿؼُيُت ،والىطم اللاهىوي لألماهً اإلالضؾت ،وكظُت
الالحئحن ،وطلً كلى الىدى الخالي(:)30
أ .خدود الدولخين 4جظمىذ وزُلت الخؼت ،ألوٌ مغة في جاعٍش الضبلىماؾُت ألامغٍىُت ،زغٍؼت واضخت ومدضصة بضكت،
ً
ووفلا للخغٍؼت جدخفف ئؾغاةُل بالؿُاصة كلى غىع ألاعصن
لخدضًض خضوص الضولخحن ؤلاؾغاةُلُت والفلؿؼُيُت،
شغق الظفت الغغبُت ،وهي اإلاىؼلت الىاكلت كلى الخضوص الشغكُت للظفت الغغبُت اإلاخازمت لألعصن ،وجم جدضًض جلً
الخضوص لخلبُت اإلاخؼلباث ألامىُت إلؾغاةُل ،وكض أشاعث الىزُلت في أهثر مً مىطم ئلى يهىصًت الضولت ؤلاؾغاةُلُت،
وفي اإلالابل ،هصذ الخؼت كلى ئوشاء صولت مؿخللت لفلؿؼحن جيىن كاصمتها ً
حؼءا مً اللضؽ الشغكُت،
ومظاكفت مؿاخت ألاعاض ي التي ٌؿُؼغ كليها الفلؿؼُيُىن زالٌ الؿىىاث اللاصمت ،ملابل أن ٌللً الجاهب
ً
"ئعهابا" ،ووكف
الفلؿؼُني الىفاء بمجمىكت مً اإلالاًحر وؤلاحغاءاث ،مثل" اؾدئصاٌ ما حؿمُه ئؾغاةُل
اإلاؿاكضاث ألؾغ "ؤلاعهابُحن" ،وجىفُظ ئحغاءاث جىفغ خلىق ؤلاوؿان ،وبصفت زاصت خغٍت الخلبحر واللظاء كلى
الفؿاص وجىفُظ ئصالخاث ؾُاؾُت( .)31وخضصث الخغٍؼت اإلاغفلت بالىزُلت أحؼاء ألاعاض ي التي ؾدشيل الضولت
الفلؿؼُيُت ،لىً الخؼت هصذ كلى أن الضولت الفلؿؼُيُت ؾخيىن مجزوكت الؿالح ،مم اخخفاؾ ئؾغاةُل
باإلاؿإولُت ألامىُت غغب نهغ ألاعصن ،وهصذ الخؼت ً
أًظا كلى أهه بمغوع الىكذ ،ؾُلمل الفلؿؼُيُىن مم الىالًاث
اإلاخدضة وئؾغاةُل لخدمل اإلاؼٍض مً اإلاؿإولُت ألامىُت ،خُث جللل ئؾغاةُل مً ؾُؼغتها ألامىُت ،وحشحر الخؼت ئلى
الؿماح للضولت الفلؿؼُيُت باؾخسضام وئصاعة اإلاغافم في مىاوئ خُفا وأشضوص ،ومىؼلت كلى الؿاخل الشمالي

( )29وتد ،نضال محمد ،مرجع سابق.

()30الميادين نت .تحصل عمى بنود مسودة "صفقة القرن ،نقال عن الرابط2019/www.almayadeen.net/:
()31صالحة ،نادر ،مرجع سابق.
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للبدغ اإلاُذ ،واؾخمغاع اليشاغ الؼعاعي في واصي ألاعصن ،وعبؽ الضولت الفلؿؼُيُت اإلالترخت بؼغق وحؿىع وأهفاق
مً أحل الغبؽ بحن غؼة والظفت الغغبُت(.)32
ب .وضع اللدش 4خضصث وزُلت الخؼت الىطم الؿُاس ي واللاهىوي لللضؽ واإلاىاكم اإلالضؾت ،وهصذ كلى أن اللضؽ
ؾدبلى ّ
مىخضة وؾخـل كاصمت ئؾغاةُل ،وأن ئؾغاةُل ؾخىاصل خماًت ألاماهً اإلالضؾت في اللضؽ ،وؾخظمً
خغٍت اللباصة لليهىص واإلاؿُدُحن واإلاؿلمحن ،والخفاؾ كلى الىطم الغاهً في الخغم اللضس ي الشغٍف ،وجدُذ هظه
الغؤٍت للؿيان اللغب في كاصمت ئؾغاةُل وصازل الخضاع ألامني اللاةم الزخُاع واخض مً الخُاعاث الثالزت الخالُت:
 ان ًصبدىا مىاػىحن في صولت ئؾغاةُل.
 أن ًصبدىا مىاػىحن في صولت فلؿؼحن.
 الاخخفاؾ بىطلهم هملُمحن صاةمحن في ئؾغاةُل.
ج .وضع املضخوطىاث 4أشاعث الخؼت ئلى أن ئؾغاةُل وافلذ كلى ججمُض اليشاغ الاؾدُؼاوي إلاضة أعبم ؾىىاث في
الىكذ الظي ًجغي فُه الخفاوض كلى ئكامت صولت فلؿؼُيُت ،وهصذ كلى أهه ؾِخم صمج خىالي ( )٪97مً
ؤلاؾغاةُلُحن في الظفت الغغبُت في ألاعاض ي ؤلاؾغاةُلُت اإلاجاوعة ،وؾِخم صمج خىالي ( )٪97مً الفلؿؼُيُحن في
اض فلؿؼُيُت مجاوعة ،وأن الؿيان الفلؿؼُيُحن اإلاىحىصًً في صازل ألاعاض ي ؤلاؾغاةُلُت
الظفت الغغبُت في أع ٍ
وجدذ عكاًت صولت فلؿؼحن ؾىف ًصبدىن مىاػىحن لضولت فلؿؼحن ،وؾىف جخىفغ لهم ػغق جغبؼهم بضولت
فلؿؼحن التي ؾىف جيىن زاطلت لإلصاعة اإلاضهُت الفلؿؼُيُت اإلاجاوعة ،بما في طلً جلؿُم اإلاىاػم والخسؼُؽ
صازل اإلاىاػم الفلؿؼُيُت اإلادخلت ،وػغق الىصىٌ هظه ؾىف جسظم إلاؿإولُت ألامً ؤلاؾغاةُلُت ،هما أن
الؿيان ؤلاؾغاةُلُحن اإلاىحىصًً في صازل ألاعاض ي الفلؿؼُيُت لىنهم جدذ عكاًت صولت ئؾغاةُل ؾىف ًصبدىن
مىاػىحن لضولت ئؾغاةُل ،وؾىف جخىفغ لهم ػغق جغبؼهم بضولت ئؾغاةُل(.)33
ً
د .وضع الالحئين 4صاغذ الخؼت ً
واؾلا إلالالجت كظُت الالحئحن ،لىً الالفذ للىـغ أن هظا ؤلاػاع جىاوٌ
ئػاعا
كظُت الالحئحن مً الؼغفحن ،الالحئحن الفلؿؼُيُحن ،والالحئحن اليهىص الظًً جم جهجحرهم مً الضوٌ اللغبُت بلض
كُام ئؾغاةُل ،وأإلادذ الخؼت ئلى كضم كىصة الالحئحن الفلؿؼُيُحن ئلى أعاطيهم ،ملابل مىدهم حلىٍظاث
وجىػُنهم في الضوٌ التي ًلُمىن فيها ،وأن الالحئحن الظًً ؾِخم حلىٍظهم ًجب أن ًىؼبم كليهم حلغٍف الالجئ
ُ
اإلالخمض مً كبل ألاوهغوا ،وباإلطافت ئلى اللظاًا الغةِؿُت ،وجظمىذ الخؼت ً
كضصا مً البىىص التي حغؼي حىاهب
أزغي ،منها الخفاصُل اإلاغجبؼت باإلالابغ ،وغؼة ،ومىؼلت الخجاعة الخغة ،واجفاق الخجاعة مم الىالًاث اإلاخدضة،
ومغافم اإلاُىاء ،ومىخجم البدغ اإلاُذ ،وشإون اإلاُاه ،وؤلافغاج كً اإلالخللحن ،ووطم الالحئحن ،وأهمُت زلم زلافت
الؿالم والشغاواث الاكخصاصًت ؤلاكلُمُت وأهمُت نهاًت الصغاق( .)34وانهاء والخدغع مً حمُم اإلاؼالباث اإلاخلللت
بالالجئ ولً ًيىن هىان اي خم في اللىصة او اؾدُلاب ألي الجئ فلؿؼُني في صولت ئؾغاةُل ،وان ًخدمل ئزىانهم
()32الميادين نت ،مرجع سابق.

( )33بن معمر ،نسيم ،مرجع سابق.
()34خميل ،زين ،مرجع سابق.
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اللغب اإلاؿإولُت ألازالكُت إلصماحهم في بالصهم مثلما جم صمج اليهىص في صولت ئؾغاةُل ،ومؿاواة اللجىء
الفلؿؼُني واليهىصي الظي كاوى والظًً احبروا كلى الفغاع مً الضوٌ اللغبُت وملالجت كظُتهم بالخلىٍع كً
ألاصىٌ اإلافلىصة ،باإلطافت ئلى طلً ،فان صولت ئؾغاةُل حؿخدم الخلىٍع كً جيالُف واؾدُلاب الالحئحن اليهىص
مً جلً البلضان.
صفلت اللرن وجصفيت اللضيت الفلضطيييت 4جضوع صفلت اللغن مً وحهت هـغ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت
خىٌ خؿم اللظاًا اللاللت في شأن اللظُت الفلؿؼُيُت ولىً أن ًيىن هظا لصالح اإلاشغوق الاؾغاةُلي ،وأجطح
طلً مً زالٌ ما ًلي:
ا
أوًل 4اصدبعاد ملف اللدش مً طاولت املفاوضاثً :ىم  2017/12/6اكالن الغةِـ ألامغٍيي صوهالض جغامب
اللضؽ كاصمت إلؾغاةُل ،وفي  2018/5/14جم هلل الؿفاعة ألامغٍىُت ئلى اللضؽ ،ألامغ الظي فخذ الباب أمام الضوٌ
ألازغي لالكتراف باللضؽ كاصمت إلؾغاةُل ،ومً أحل اؾخصضاع كغاع في مجلـ ألامً إلاىم حغُحر الىطم اللاهىوي في
اللضؽ كملذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت كلى ئفشاٌ الخدغن الفلؿؼُني ،وكامذ باؾخسضام خم الىلع "الفُخى"
طض ئصاهت كغاع جغامب(.)35
ا
زاهيا 4جصفيت كضيت الالحئين :أهضث ؤلاصاعة ألامغٍىُت بأن كظُت الالحئحن حلض أخض أهثر اللظاًا صلىبت في
الخل النهاتي للصغاق الفلؿؼُني -الاؾغاةُلي ،لظا كامذ ؤلاصاعة ألامغٍىُت في  2018/1/16بغفم مظهغة ئلى عةاؾت ووالت
ألامم اإلاخدضة لغىر وحشغُل الالحئحن الفلؿؼُيُحن (ألاوهغوا) جخظمً زبر حللُم ما ًلاعب ( )65ملُىن صوالع مً
صكمها للىوالت ،وهشفذ مجلت "فىعًٍ بىلِمل ي" ألامحرهُت كً مؿاعي وجأًُض مؿدشاع الغةِـ ألامغٍيي صوهالض جغامب
"حاعٍضوىشجر" للغاع الخسلص مً ألاوهغوا ،وٍخطح مً هظا اإلاؿعى هُت ئصاعة الغةِـ جغامب باكاصة صُاغت شغوغ
كظُت الالحئحن لصالح ئؾغاةُل ،كلى غغاع ما فللذ في واهىن ألاوٌ  ،2017كىضما اكترف جغامب باللضؽ كاصمت
إلؾغاةُل(.)36
ا
زالثا 4جطبيع العالكاث العربيت-إلاصرائيليت :اؾخغلذ اؾغاةُل جىجغ ألاوطاق في اإلاىؼلت اللغبُت والخغوب
ألاهلُت التي حشهضها لدؿىٍم فىغة الخلاون مم الضوٌ اللغبُت ججاه مداعبت الاعهاب ،ئلى حاهب التروٍج لؿالم اكلُمي،
ففي شأن طلً ػلب هخيُاهى مً جغامب اإلاؿاكضة في عفم مؿخىي الخلاون مم الضوٌ اللغبُت ،وصغح بلىله :أهه "ًمىً
صخغ اإلالؿىغ اإلالاصي لىا ،وكلُىا اهتهاػ الفغصت ،فالضوٌ اللغبُت اإلالخضلت ال جغي في ئؾغاةُل ً
كضوا ألوٌ مغة" ،هما
حؿعى الىالًاث اإلاخدضة إلًجاص "خل ئكلُمي"ً ،لىم كلى أؾاؽ جؼبُم اللالكاث اللغبُت -ؤلاؾغاةُلُت ،وئكامت الخدالف

( )35موقع األمم المتحدة .نقال عن الرابط2017www.un.com :

)36( Lynch, C,Gramer.R. Trump And Allies Seek End To Refugee Status For Millions Of Palestinians, FpForeignpolicy, 3/8/2018.Goo.Gl/Ezu6cx2018
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بُنهما إلاىاحهت "الخؼغ ؤلاًغاوي" ،وهظا ما أشاع ئلُه الغةِـ ألامغٍيي صوهالض جغامب في زؼابه زالٌ اللمت اللغبُت
ؤلاؾالمُت ألامحرهُت التي كلضث بالغٍاض في أًاع .)37(2017
حلخبر صفلت اللغن مً وحهت هـغ أمغٍىُت حؿىٍت اهخلالُت ًخم زاللها كُام صولت فلؿؼُيُت بضون خضوص
ّ
ً
واضخت أو مإكخت ،خُث ػاع اإلاىفض ألامغٍيي اإلايلف باكضاص الصفلت كضصا مً اللىاصم اللغبُت ،لُؼللها كلى جفاصُل
الصفلت ومً زم حؿخلض لفغطها في الؿاخت الفلؿؼُيُت ،وحشمل الخؼت ألامغٍىُت خل شامل ئكلُمي ولِـ خل
صغاق فلؿؼُني -ئؾغاةُلي ًأحي كلى ػاولت اإلافاوطاث مً أحل الخؼبُم مم ئؾغاةُل مً حمُم الضوٌ اللغبُت ،ومً
أبغػ اإلاداوع التي جغهؼ كليها الصفلت ما ًلي(:)38
املدور ألاولً 4خللم هظا اإلادىع بلؼاق غؼة ،فأن الىُان الصهُىوي ال ٌلخبر كؼاق غؼة في ئػاع أعض “ئؾغاةُل”
ّ
اإلاخمؿىت بالهىٍت الفلؿؼُيُت ،وأن هظا اللؼاق
الخىعاجُت ،ئال أن طلً ًإعكهم ليىهه بإعة للملاومت الفلؿؼُيُت
كىبلت كابلت لالهفجاع في أي وكذ.
املدور الثاوي 4اللمل كلى جصفُت ما جبلى مً الىُان الفلؿؼُني في مىؼلتي الظفت الغغبُت واللضؽ الشغكُت ،وطلً
مً زالٌ الخىؾم في ؾُاؾت الاؾدُؼان اليهىصي في الظفت ،باإلطافت ئلى كملُاث تهىٍض اللضؽ ،وصمج الفلؿؼُيُحن
في ألاعصن.
املدور الثالث 4اكامت الضولت اللبرًت اليهىصًت كلى أعض اؾغاةُل الخىعاجُت ،كلى خض حلبحر الصهُىهُت اللاإلاُت ،وأن
جمخض هظه الضولت مً البدغ اإلاخىؾؽ ئلى نهغ ألاعصن ،وبالؼبم أن جظم ول مً الظفت الغغبُت أو يهىصا والؿامغة،
واللضؽ اإلاىخضة كاصمت لها.
ً
حاهضا لخدلُم صفلت اللغن بأي شيل وان ،لظا فلض ػلب الغةِـ
وٍداوٌ الغةِـ ألامغٍيي صوهالض جغامب
جغامب مً زاصم الخغمحن الشغٍفحن اإلالً ؾلمان بً كبض اللؼٍؼ اكىاق الغةِـ الفلؿؼُني كباؽ بلبىٌ الصفلت ،ئال
أن الغةِـ كباؽ أهض كلى" :أن الؿلؼت الفلؿؼُيُت حلمل مم ؤلاصاعة ألامغٍىُت وألاػغاف الضولُت كلى خل ؾُاس ي
للجزاق ،خل كاةم كلى أؾاؽ خل الضولخحن ،وأن هىان حهىص جغمي ئلى الخصىٌ كلى اللظىٍت الياملت لضولت فلؿؼحن
في ألامم اإلاخدضة" ،مً هىا ًخطح أن مىكف فلؿؼحن مىكف مخمؿً بالثىابذ الىػىُت والخلىق ألاصُلت للشلب
الفلؿؼُني ،وال ًمىً التراحم كىه بأي خاٌ مً ألاخىاٌ وال جدذ جأزحر أي طغؽ ئكلُمي أو صولي .وكلُهً ،ؼالب هظا
اإلاىكف ؤلاصاعة ألامغٍىُت بأن حغحر مً مبضأ مباصعتها “صفلت اللغن” لخلىم كلى مبضأ خل الضولخحن ،باكامت صولت
فلؿؼُيُت واملت الؿُاصة كلى ألاعض الفلؿؼُيُت اإلادخلت كام  ،)39( 1967واإلاىكف الفلؿؼُني ججاه الخلىٌ الجؼةُت
للصغاق الفلؿؼُني الاؾغاةُلي كض جمثل بالغفع اللاػم ،وهظا ما أهضه الغةِـ مدمىص كباؽ بأهمُت جؼبُم خل
( )37المصري ىاني .كوشنير يعود بخفي حنين ،جريدة القدس ،بتاريخ . 2018/6/26

( )38صالح ،محسن ،صفقة القرن ..ىل ستمر؟! ،نقال عن الرابط2018https://paltimes.net،
( )39وتد ،نضال محمد ،مرجع سابق.
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الضولخحن ،والالتزام بأؾـ كملُت الؿالم ،مً زالٌ الخأهُض كلى الثىابذ الىػىُت في صولت فلؿؼُيُت واملت الؿُاصة
كلى خضوص .)40(1967
وال جغجىؼ أؾـ الخل في ئػاع الصفلت ألامغٍىُت كلى أؾاؽ خل الضولخحن اللاةم جدذ ئػاع اإلاباصعة
الؿلىصًت للؿالم مىظ كام  2002الهاصفت ئلى ئكامت صولت فلؿؼُيُت ئلى حاهب ئؾغاةُل كلى خضوص الغابم مً خؼٍغان
 ،1967ملابل جؼبُم وامل مً كبل اللغب لللالكاث مم ئؾغاةُل ،ألن زؼىغ  1967هي زؼىغ وكف ئػالق الىاع،
ولِؿذ مىؼلُت مً الىاخُت الجغغافُت والجُىؾُاؾُت مً وحهت الىـغ ؤلاؾغاةُلُت ،هظه الخؼىغ لِؿذ مىاؾبت
هأؾاؽ ألًت مفاوطاث ؾُاؾُت ،فلِـ هىان ػغٍلت للفصل بحن كغب ئؾغاةُل واليهىص ،وبحن ملُىوي كغبي في الظفت
الغغبُت و 430ألف يهىصي (في مؿخىػىاث الظفت)(.)41
زالصت اإلاىكف الفلؿؼُني أهه ًغفع الخلىٌ الجؼةُت ،وٍصغ كلى جؼبُم خل الضولخحن ،والالتزام بأؾـ
كملُت الؿالم ،كبر الخأهُض كلى الثىابذ الىػىُت في صولت فلؿؼُيُت واملت الؿُاصة كلى خضوص  ،1967وعفع الضولت
اإلاإكخت وصولت غؼة والضولت بال خضوص ،والخىم طاحي واؾم الصالخُاث ،والهضف الخلُلي والىخُض لصفلت اللغن هى
ئغالق اللظُت الفلؿؼُيُت (.)42

الخاجمت 4
كىصغا ً
ً
زابخا في الؿُاؾت الخاعحُت ألامغٍىُت زالٌ أهم مغاخل جؼىع
شيل الاهخمام باؾغاةُل وأمنها وصكمها
اللالكاث ألامغٍىُت ؤلاؾغاةُلُت الثالر ففي اإلاغخلت ألاولى واإلامخضة ختى ما بلض نهاًت الخغب اللاإلاُت الثاهُت ،جدضصث
باالهخمام ألامغٍيي باإلاىؼلت اللغبُت باإلاصالح الىفؼُت ،وبضكم كُام صولت ئؾغاةُل ،وفي اإلاغخلت الثاهُت ،والتي حغؼي
فترة الخغب الباعصة ،شيل كامل الصغاق بحن اللىجحن اللـمُحن كلى مىاػم الىفىط في الشغق ألاوؾؽ ،هلىامل
مدضصة لللالكاث اللغبُت-ألامغٍىُت ،وطمان جفىق ئؾغاةُل اللؿىغي وصكمها،أما اإلاغخلت الثالثت بضأث مم خغب
الخلُج الثاهُت ،واهتهاء الخغب الباعصة ،جمحزث بضزىٌ "ؤلاؾالم" هدظاعة وزلافت ،وخغواث ؤلاؾالم الؿُاس ي ألاصىلُت،
هلامل مدضص لللالكاث بحن الؼغفحن.
ؾلذ الضعاؾت لالحابت كً الدؿاؤٌ الخالي :ما جىحهاث الؿُاؾت الخاعحُت ألامغٍىُت في كهض الغةِـ ألامغٍيي
جغامب ججاه اللظُت الفلؿؼُيُت؟ فمً زالٌ اللغض الؿابم إلاداوع الضعاؾت جبحن ئن الؿُاؾت ؤلاؾتراجُجُت
للؿُاؾت الخاعحُت ألامحرهُت ،جخمثل في الاهدُاػ اليامل إلؾغاةُل وهي الؿمت اإلاشترهت التي ًدؿم بها حمُم عؤؾاء
()40أبوكريم،منصور.أبرزمالمحالسياسةالخارجيةاألمريكيةتجاىمنطقةالشرقاألوسطبعدفوزترامب .نقالعنالرابط2018//www.al-bayader.org/:
( )41وتد ،نضال محمد ،مرجع سابق.

( )42قمحاوي ،لبيب .قراءة في صفقة القرن .بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،2019 ،ص.35
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الىالًاث اإلاخدضة ألامحرهُت .فيل ما ػغح وما ّ
ًغوج لخل اللظُت الفلؿؼُيُت مً كبل ؤلاصاعاث ألامحرهُت الؿابلت
والخالُت ال ٌلؼي الشلب الفلؿؼُني أبؿؽ خلىكه في جلغٍغ مصحره وئكامت صولخه اإلاؿخللت .فاإلاىكف ألامحروي مً
اللظُت الفلؿؼُيُت هى هفؿه اإلاىكف ؤلاؾغاةُلي مً حمُم كظاًا الخل النهاتي ،فالغؤٍت ألامحرهُت هابلت مً الظغؽ
كلى الفلؿؼُيُحن لللبىٌ بما جؼغخه "ئؾغاةُل".وأن الغةِـ ألامغٍيي صوهالض جغامب مىظ جىلُه الؿلؼت في الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍىُت أصضع كغاعاث زؼحرة أزغث كلى اإلاىؼلت اللغبُت كامت ،وحؿهم بشيل عةِمل ي في جصفُت اللظُت
ً
ئكالمُا باؾم "صفلت اللغن".
الفلؿؼُيُت ،وحاء طلً كلى ئزغ عفع الفلؿؼُيُحن زؼت الؿالم ألامحرهُت اإلالغوفت
ؾلذ الضعاؾت لإلحابت كً الدؿاؤٌ الخالي :ما اإلاظامحن والؼغوخاث التي كغطتها صفلت اللغن لخل اللظُت
الفلؿؼُيُت؟ للض جظمىذ صفلت اللغن ػغوخاث كضة ججاه اللظاًا ألاؾاؾُت (الضولت ،اللضؽ ،الالحئُحن) في
الصغاق الفلؿؼُني الاؾغاةُلي،وجدبنى الصفلت بشيل كام مىكف اؾغاةُل ججاه مضًىت اللضؽ اإلادخلت والظي ّ
ًصغ كلى
ئزغاج اإلاضًىت مً صاةغة الخفاوض ،الغفع إلكاصة جلؿُمها .وفي اإلالابل ،فان الصفلت جلترح أن ًخم ؤلاكالن كً
كاصمت صولت فلؿؼُيُت في البلضاث وألاخُاء اإلادُؼت باللضؽ وهي( :أبى صٌـ ،شلفاغ ،اللِؿىٍتّ ،
وحي حبل اإلاىبر)،
وئنهاء كظُت الالحئحن وهىان مداوالث ئؾغاةُلُت وبضكم أمغٍيي مً ئصاعة الغةِـ جغامب لفغض ؾُاؾت ألامغ الىاكم
ً
كلى ألاعض ،وزصىصا ؾعي ؤلاصاعة ألامغٍىُت إلطاكت الخم الفلؿؼُني في مضًىت اللضؽ وكىصة الالحئحن ،ئال أن
ً
ئمياهاث ئؾلاغ الصفلت وئفشالها كالُت ،طلً هـغا للمىاكف ألاعصهُت مً الصفلت وللضم وحىص ػغف فلؿؼُني
ًلبل بخلضًم غؼاء لخمغٍغها ،وأن الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت تهضف مً زالٌ صفلت اللغن ئلى ئزظاق اللغاع
الؿُاس ي الفلؿؼُني إلصاعة الخيىمت الاؾغاةُلُت ،فهي حؿعى ئلى جىفُظ ؾُاؾت اؾغاةُل ومسؼؼاتها كلى ول أعاض ي
ً
أؾاؾا للخىاع،وجثبذ
فلؿؼحن ،ئلى حاهب مدى اللظُت الفلؿؼُيُت مً زالٌ ئػالت ول اللظاًا الجىهغٍت التي حشيل
ً
الخؼىعاث التي حشهضها اللظُت الفلؿؼُيُت مىظ كام  2017واهخساب الغةِـ جغامب عةِؿا للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت
واجساطه إلاجمىكت مً اللغاعاث الخؼحرة التي أزغث كلى اللظُت الفلؿؼُيُت  ،هدُجت لغفع الفلؿؼُيُحن زؼت
ً
ً
الؿالم ألامحرهُت التي ًخبىاها الغةِـ ألامغٍيي جغامب ،وجخظمً الخؼت حلضًا واضخا كلى خلىق الشلب الفلؿؼُني،
ً
ً
طاجُا في الظفت الغغبُت ،مم الاكتراف بالىكذ هفؿه
خىما
فهي جلىم كلى مىذ اإلاىاػىحن الفلؿؼُيُحن
بشغكُت الاؾدُؼان ؤلاؾغاةُلي فيها ،ومً ألاهضاف ألازغي التي حؿعى الخؼت لخدلُلها ،ئنهاء خم اللىصة للشلب
الفلؿؼُني ،وجصفُت كظُت الالحئحن ،وكلى عأؽ هظه ألاهضاف ،جضكى الخؼت ئلى الاكتراف بمضًىت اللضؽ
هلاصمت إلؾغاةُل.
الىخائج 4
مً أهم الىخاةج التي جىصلذ ئليها الضعاؾت ما ًلي :
-

ئن الاحغاءاث ألامغٍىُت وؾُاؾاتها في اإلاىؼلت اللغبُت ،حلمل كلى جصفُت اللظُت الفلؿؼُيُت ،وبضأث باػالت
ملفاث" كظاًا الخل النهاتي" ،مً زالٌ ئعغام الفلؿؼُيُىن والضوٌ اللغبُت لللبىٌ باحغاءاتها وؾُاؾتها ،وأن
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جىحهاث الاصاعة ألامغٍىُت لدؿىٍت الصغاق الاؾغاةُلي – الفلؿؼُنيً ،سظم للغغبت الاؾغاةُلُت ،وئن واهذ زاعج
ئػاع الشغكُت الضولُت.
-

حلخبر صفلت اللغن أخض أبغػ الخدضًاث التي جىاحه الظمحر اللالمي ،فهي جمثل زؼغ هبحر كلى اللظُت
الفلؿؼُيُت ومداولت لخصفُت الالحئحن ،باإلطافت ئلى ئفشاٌ الجهىص الغامُت إلكامت الضولت الفلؿؼُيُت كلى
خضوص  ،1967وئحهاض للمباصعة اللغبُت التي أكغتها كمت بحروث كام .2002

الخوصياث4
في طىء الىخاةج التي جىصلذ ئليها الضعاؾت فانها جىص ي بما ًلي:
 ئن الخد ــضًاث الىب ــري الت ــي جىاح ــه اللظ ــُت الفلؿ ــؼُيُت جخؼل ــب جدلُ ــم الىخ ــضه الىػىُ ــت وجغجِ ــب البِ ــذ ال ــضازلي
الفلؿؼُني وئنهاء الاهلؿام الفلؿؼُني.
 اللمل كلى ئصالح مإؾؿاث الؿلؼت الىػىُـت الفلؿـؼُيُت وفـم أؾــ صًمىكغاػُـت ؾـلُمت ،وكلـى أؾـاؽ الىفـاءة
اإلاهىُت.
ً ج ــب كل ــى ال ــضوٌ اللغبُ ــت بل ــىعة مىك ــف مىخ ــض م ــً ئصاعة ال ــغةِـ ألامغٍي ــي جغام ــب ،والش ــغوق ف ــي الخفىح ــر اللمل ــي
والجـضي لىُفُــت الخلامــل مــم ئصاعاجــه واؾــخغالٌ خاحخــه إلولاشــه الاكخصــاص ألامغٍيــي ،بهــضف طــمان بلــاء الؿُاؾــُت
ً
ألامغٍىُ ــت كغٍب ــت م ــً اإلاص ــالح اللغبُ ــت .زصىص ــا ف ــي مج ــاٌ اللظ ــُت الفلؿ ــؼُيُت ،خُ ــث ته ــضف اصاعج ــه لخص ــفُت
اللظُت الفلؿؼُيُت بالخىٌ اإلاإكخت أو الخل ؤلاكلُمي والخسلي كً خل الضولخحن.
 ئك ــاصة الاكخب ــاع للظ ــُت فلؿ ــؼحن ،هلظ ــُت مغهؼٍ ــت ،وصك ــىة و ــل ال ــضوٌ اللغبُ ــت وؤلاؾ ــالمُت وألاش ــلاء وألاص ــضكاء
وزاص ــت عوؾ ــُا والص ــحن والُاب ــان وفغوؿ ــا واإلااهُ ــا وجغهُ ــا ،وو ــل الخجمل ــاث وألاخ ـؼاب والخغو ــاث وألاخ ـغاع ف ــي الل ــالم
لخىخُض حهىصها للضفاق كً اللظت الفلؿؼُيُت.

مجلت العلوم الضياصيت و اللاهون  .العدد ،25مج ، - 4هوفمبر/حشريً الثاوي  - 2020عدد خاص  -املركس الدًملراطي العربي  .برلين املاهيا

267

جوحهاث إدارة الرئيط ألامريكي جرامب ججاه اللضيت الفلضطيييت(دراصت جدليليت)

هصار صعد هصار

املراحع 4
املراحع العربيت4
 -1الكخب4
 البراعي ،خؿً كبض اإلاهضي .ألاعصن وئؾغاةُل كالكت مظؼغبت في ئكلُم ملتهب .كمان :مإؾؿت فغٍضعَش
ئًبرث.2014 .
 بىضي ،ححروم .مفاجيذ اللرن الحادي والعشريً ،جرحمت خمادي الضاخل ،جىوـ :اإلاجمم الخىومل ي للللىم
وآلاصاب والفىىن ،بِذ الخىمت.2003 ،
 الشاهغ ،شاهغ ئؾماكُل ،أولوياث الضياصت الخارحيت ألامريكيت بعد إخدار  11أًلول  ،2001اللاهغة:
الهُئت اللامت الؿىعٍت للىخاب.2009 ،
 صلىر ،فىػي ،أمركت الىظام العاملي ألاخطار والخداعياث ،بحروث :صاع اإلانهل اللبىاوي.2002 ،
 كمداوي ،لبِب .كراءة في صفلت اللرن .بحروث :مغهؼ صعاؾاث الىخضة اللغبُت.2019 ،
 اإلاغهؼ اللغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث .أؾباب وكف ئصاعة جغامب جمىٍل ألاوهغوا وزلفُاجه ،كؼغ.2018 .
2ألاطروخاث والرصائل الجامعيت4
ً اؾحن ،ؾاةض جدؿحن .املضاعداث ألامريكيت للضلطت الفلضطيييت ودورها في جدليم الخىميت الضياصيت في
ا
الضفت الغربيت دعم (الجهاز ألامني هموذحا) ،عؾالت ماحؿخحر غحر ميشىعة ،حاملت الىجاح ،هابلـ،
فلؿؼحن.2014 ،
3امللاًلث4
 أخمض ،ؾُض أخمض .خضوص الخغحر في ؾُاؾت جغامب ججاه الشغق الاوؾؽ ،مجلتالضياصت الدوليت ،مإؾؿت
الاهغام ،مصغ ،اللضص (.2016 ،)47462
 حغٍضة اللضؽ .واشىؼً ججمض بهضوء مؿاكضاتها اإلاالُت للؿلؼت الفلؿؼُيُت وجلضم  4شغوغ إلكاصة
صغفها ،بخاعٍش .2018/6/26

مجلت العلوم الضياصيت و اللاهون  .العدد ،25مج ، - 4هوفمبر/حشريً الثاوي  - 2020عدد خاص  -املركس الدًملراطي العربي  .برلين املاهيا

268

جوحهاث إدارة الرئيط ألامريكي جرامب ججاه اللضيت الفلضطيييت(دراصت جدليليت)

هصار صعد هصار

 حىٍضة ،خمؼاوي .الثابذ واإلاخغحر في الؿُاؾت الخاعحُت ألامغٍىُت اججاه اللظُت الفلؿؼُيُت  :كغاءة في
الؿُاؾت الخاعحُت الجضًضة للغةِـ جغامب ،املجلت الجسائريت للدراصاث الضياصيت192- ،2019 ،)1( 5 ،
.207
 خافف ،ػٍاص .اللضؽ والغةِـ ألامغٍيي ،حغٍضة عأي الُىم ،كضص 2017./12/9
 صالح ،كلل .فلؿؼحن ما بحن الىكضًً وكض بلفىع ووكض جغامب  ،2017-1917مجلت املضخلبل ،بحروث،
اللضصان ( ،2018 ،)42-41ب.182
 اإلاشاكبت ،أمحن .مظامحن صفلت اللغن واولياؾاتها كلى ألاعصن ،وعكت كمل اللُذ في مغهؼ الشغق ألاوؾؽ
للضعاؾاث ،كمان.2020/2/25 ،
 اإلاصغي هاوي .وىشىحر ٌلىص بسفي خىحن ،حغٍضة اللضؽ ،بخاعٍش . 2018/6/26
4املواكع إلالكتروهيت4
 أبى هغٍم ،مىصىع .أبغػ مالمذ الؿُاؾت الخاعحُت ألامغٍىُت ججاه مىؼلت الشغق ألاوؾؽ بلض فىػ جغامب.
هلال كً الغابؽ2018//www.al-bayader.org/:
 أزباع اللالم اللغبي ،عصوص ألافلاٌ كلى هلل الؿفاعة ألامغٍىُت ئلى اللضؽ .هلال كً
الغابؽ2018 arabic.rt.com/middle_east
 اإلاُاصًً هذ .جدصل كلى بىىص مؿىصة "صفلت اللغن ،هلال كً الغابؽ2019/www.almayadeen.net/:
 بً ملمغ ،وؿُم .هخاهُاهى ٌلغض كلى بىجحن زؼت جغامب للؿالم في الشغق ألاوؾؽ وَلخبرها "فغصت هاصعة".
هلال كً الغابؽ2020/https://www.france24.com :
 الجؼٍغة هذ ،كغاعاث جغامب الؿبلت لخصفُت اللظُت الفلؿؼُيُت ،هلال كً 2018www.aljazeera.net
 حملت ،مدمض .الخغب الاؾغاةُلُت اللاةمت كلى لبىان ،هلال كً الغابؽ2017cutt.us/hlS8P:
 عوؾُا الُىم .الخاعحُت ألامغٍىُت حللً اغالق مىخب مىـمت الخدغٍغ الفلؿؼُيُت .هلال كً الغابؽ:
2018http://www.assabahnews.tn
 صالح ،مدؿً ،صفلت اللغن ..هل ؾخمغ؟! ،هلال كً الغابؽ2018 https://paltimes.net،
 صالخت ،هاصع .جغحمت وزالصت صفلت اللغن ،هلال كً الغابؽ2020/alsernews.com/news :
 اللالم اللغبي .الىالًاث اإلاخدضة جللص اإلاؿاكضاث الفلؿؼُيُت بؿبب "جصغفاث خغهت خماؽ .هلال كً
الغابؽ2018 arabic.sputniknews.com :
 مىكم ألامم اإلاخدضة .هلال كً الغابؽ2017 www.un.com :
مجلت العلوم الضياصيت و اللاهون  .العدد ،25مج ، - 4هوفمبر/حشريً الثاوي  - 2020عدد خاص  -املركس الدًملراطي العربي  .برلين املاهيا

269

هصار صعد هصار

)جوحهاث إدارة الرئيط ألامريكي جرامب ججاه اللضيت الفلضطيييت(دراصت جدليليت

: مخاح كلى الغابؽ. ئلى غؼة والظفت: كىصة الالحئحن الفلؿؼُيُحن مً مىـىع ئؾغاةُلي. هظاٌ مدمض، وجض
2018https://www.alaraby.co.uk
ً  الىالًاث اإلاخدضة جىكف. ووالت شِىسىا الصِىُت
 هلال،حؼءا مً الضكم لىوالت غىر الالحئحن وؾؽ كلم صولي
2018. goo.gl/qTXtXc :كً الغابؽ
4املراحع ألاحىبيت
 Goldenberg, Illan, Lessons From the 2013-2014 Israeli-Palestinian Final Status
Negotiations”, Center for New American Security, https://s3.amazonaws.com.
2015
 Lynch, C,Gramer.R. Trump And Allies Seek End To Refugee Status For Millions Of
Palestinians, Fp- Foreignpolicy, 3/8/2018.Goo.Gl/Ezu6cx2018
 Thrall, Nathan, The Real Reason There’s Still No Peace, The Guardian,
(May16,2017) https://www.theguardian.com/2017

270

 برلين املاهيا.  املركس الدًملراطي العربي-  عدد خاص- 2020 حشريً الثاوي/هوفمبر، - 4  مج،25 العدد. مجلت العلوم الضياصيت و اللاهون

الظيىازيوهاث املظخلبليت املخوكعت على حالت الىظام إلاكليمي العسبي

د .شكسيا حظً حظين
أبو دامع

الظيىازيوهاث املظخلبليت املخوكعت على حالت الىظام إلاكليمي العسبي
في الفترة ()2030-2020
)Expected Future Scenarios of the Status of Arab Regional System in (2020-2030

د .شكسيا حظً حظين أبو دامع -لازدن
امللخص :
تواجههاملاإلاقق ههعملايي فيههعملقههاملايورههشملاةخمؽه ملدضهههكعملدههتمل ى ه ملاإلاضههن بملايإه ملرونههتمل ملتههد ومللتههممل نههفملمه اءمل عههي ملا ى ه ملاعههكشمل نههفمل ه ملايه دم مل
اايهج ةملدتملألاافم ملبسب مل تيجعملدترالوعملدتملألاخ اثملاةجسيوعملايإ ملخكفتتمملىوادلملى ر ةملدجتمملدمملهومل اخلاملادجتمملدمملهوملخمرجاملفأث بملابضههلملدبمصه ملىلهفمل
ة
ة
ااخ ه ملدههتمل هههنمل رمماتههمملألاوموههيعملاه هوملايقنههماملايسيم ه ملفحتههمملاايههسوملر ه ملرهههو ملوههببمملراتسههيممليلههسةملاإلاضههمململ تيجههعملاو ه مرةمل ميسههكقعملاتدو ههلملاي ه اىملإلاغ ه خ امل
ة
بيي ه املىههتملدغههمةاملايضههيواملايإ ه ملىم ههشملاين ح هرملاين حههرشملفهم ههشملايقتيجههعملايإ ه ملليتضههلمملاييههواملا ههاملاي ههورةملىلههفملهههساملايقنههماملؤلاركيم ه ملايي بههصملااإلاوعههوءملبي ه امل
ة
صه ىي امل وموههمشملفجههم بملههسةملاي راوههعمليتروههنملعهورةملتببد ههعملادسه بكيعملىلههفملخميهعملهههساملايقنههماملقهاملايسههقوابملاييضه ملاي م دهعشمل ملتؾههوقشملدبد ههح ملمههم ملألااىمل
ر ده ثملقههاملاإلافلههواملاايبضههأةملااإلا اخههلمليلههساملايقنههمامل ملؽههمفعمل نههفملتفمىههلملجوكههعملدههتملاييوادههلمل بمل نههفمل حهرملخمي ههاملاتو كههشمل ههورابملاي فيههًملايي بههصملادههمملت هههمملدههتمل
خ اث؛مل مله فشمل نفملتوؽهيذملألاوهبماملااييوادهلملايإه ملا بمل نهفمل يهوشملادهتملهقهمملجهم بمل هويتتهمملاقهامل جم مستهمملىلهفملايتسهماملبملاايف ؽهيمبملاإلاق اخهعشمل تقوهمملمهم مل
اإلابدههلملاي ههملصملر و ههلملق ههاملروههنملايغ ههورةملاإلاس ه بكيعملااإلا وريههعملىل ههفملخميههعمله ههساملايقن ههمامل تيجههعمله ههسةملألاخ ه اثملايإ ه ملنيههشمل يحتههمملاإلاقق ههعملايي فيههعشملاخكغههشمله ههسةمل
اي راوعمل خمتوعملت ؾوتمل ماجملاتوعيمب.
الكلماث الدالت :ايقنماملؤلاركيم ملايي بصشملايستقمر وهمبملاإلاس بكيعشملثورابملاي فيًملايي بصشملاي خ بملاي اييع.
Abstract : The Arab region is facing one of the most complicated problems that may result in more
difficult and complicated circumstances, like killings and home migration, due to the accumulated big events
caused by several internal and external factors. These factors have directly affected one of its most important
basic pillars, namely the political system. Such system might be the main reason of these problems due to
arrogation of power and transforming countries in its favor away from interest of peoples who have suffered
a lot. The revolution we witness today against this Arab regional system which is basically illegitimate is a
normal result. This study aims to draw a predictable and future picture of this system in the next ten years.
This study is composed of two topics, the first of which examines the concept, emergence and phases of this
system in addition to a set of factors that changed its status, namely revolutions of Arab Springs and
consequential events; where it aims to clarify the causes that led to this, where significance of this study lies
in this and in answering the given questions and hypotheses. The second topic examines the future and
expected picture of the status of this system due to the events experienced in the Arab region. This study
ends up with a conclusion, including the findings and recommendations.
Keywords: Arab regional system, future scenarios, revolutions of Arab Spring.
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ملدمت
رو لملايقنماملؤلاركيم ملايي بصملاةخميعملايسما ةملدقسمل ارعملاي

ملاييض تملاايسوملت ل ملقاملدفلواملا نماملاي ايعمل

اةخ رلملايإ مل عبدشملاخ ةملاي دكيلملألاومويعملقاملىكنملايي رمبملاي اييعشملفلوملاةخميعملايإ ملوم بملقاملاإلاقق عملايي فيعمل
دقسملثوم يعملى و ملب ؿملايقن ملىتملف عملاعوى مل شخمظملا نوعملاةخننشملاآلاييعملايإ ملخنووامللتمشملا رجمبملاي أهيلمل
اييكم ملااإلاي قاملل ارةمل فعملاي اى ملاد ىملتبييتتنمليك اى ملاي فيعشملاتنملاو خ ااملدخ ك ملايوومالمليبلملخميعملالاو ارمل
يلسة ملألا نوع ملاايإ ملرافق ملبيؿ ملدجتم ملخمملبملاؽق ااملدخ كفع مل ب ملقا ملى ملدجتم مل نف ملالا
ة
او ارهممللسبيمملدتملجلعملاوكقووملروعاملدتملجلعمل خ ى.

مب ملاييسن عش ملفأعبذمل

ة
ة
ينتملقاملاتمرعملألاد ملمم ملدينولممل سكقصملادس أث ا مل ميسكقعمل هلملديقيمستمملد قمويع ملايضيواملدوممل ىملقاملاتمرعمل
ة
ألاد مل نفململورملثورابملاي فيًملايي بصملايإ ملركبشملايوؽًملر وم ملىلفملى ملفس قشملى ملدتملألا نوعملاى ملنخ ملدمملزاىمل
ر أرجاملاايب يعملألاخ ى مل هبشمل نفمل ج ا ملايي ر ملدتملؤلاع خمبملي فم وملثورابملاي فيًملايي بصملخإىملململتن وو مل قمرهمشمل
فأعبذ ملاإلاضل ملؽبمبص مل دما ملهسة ملألااؽمو ملىلف ملايقنما ملؤلاركيم ملايي بص ملاايسو مل ضهل مل غورتا ملهسة ملدقس ملر ملدتمل
اي دم شملييواجاملجوكعملدتملاي حرابملايإ ملرم همملهومل قفسامل تيجعملل حرملدتملاييوادلملايسكبيعملايإ ملرم بمل نفملهنساملاؽًشمل
ملتنملدتملخ ىملهسةملاي راوعملرونملعورةملدس بكيعملااوتض افيعملىلفملخميعملايقنماملؤلاركيم ملايي بصملبي ملهساملاإلاخمؼمل
اييسحرمليكسقوابملاييض ملاي م دعمللو خكعملدفغكيعملتد ملصهلملافبييعملهساملايقنماملقاملاإلا اخلملاي م دع.

ئشكاليت الدزاطت وحظاؤالتها:
تنوتمل صهمييعملهسةملاي راوعملقامل ملهقمكملجوكعملدتملاي حرابملرم ستمملثورابملاي فيًملايي بصملايإ مل ف زهمملاارًمل
اةخ ث مل تيجع ملةجوكع ملدت ملألاوبما ملااييوادل ملام اء ملاينكن ملاايفسم ملاى ا ملايي ايع… .اةخش ملدت ملم اء ملدخ كفعمل
اد ي ةشملاايإ مل بمل نفملو وـملى ملدتملألا نوعملاتأرجاملى ملنخ شملااي مـملروميعملؤلاع خمبملايسيمويعملدتملاةج مل
ايبمقاشملاالينسملهساملىلفملخميعملايقنماملؤلاركيم ملايي بصشملف ّن مل قم ملتغورابملدس بكيعملااوتض افيعملىلفملخمي امل ديلمل
توخؿملىتملهسةملؤلاصهمييعمل سماىملراتس ملادلنملهو:ملهلملويغو ملايقنماملؤلاركيم ملايي بصمل دماملهسةملاي حرابملااي ورابمل
اي م دعمل اململ؟ملادممل املاي وريمبملاايستقمر وهمبملاإلاس بكيعملبضأ ملخميعملهساملايقنما؟
ثنملرب جملىتملهساملايتسماىملاي اتسملجوكعملدتملايتسماملبملاي مييع:
الظإال ألاول:ملهلمليك اىملاي فيعملىلفملر ولممل د هممل ارمللتساملاي حرابشملايإ ملتج ومل مإلاقق عملايي فيع؟
الظإال الثاوي:ملهلمليك قورابملاي نقويوجيعملادف زاستممل ارمللتساملاي حر؟
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الظإال الثالث :ملهل ملةخميع ملؤلارغم ملاايتتوتط ملااينكن ملاايفسم  ...ملاةخش ملايإ ملدمروتتم ملألا نوع مل دق ملايضيوا ملفواىمل
ايي و ملايسم عمل ارملاهساملايسوملرج و؟
الظإال السابع:ملدممل ارملخميعملايوعاملايي بص؟ملا نفمل وملد ىملو غل؟
اخح ملالا تتم ملدتمل جم عملهسةملألاوئكعملرونتمل مل ببأمل ميوؽًملاإلاس بلامليلسةملألا نوعملافقم ملتغورابملدس بكيعمل
إلامملوتضل ةملايوؽًملاي م ا.

فسطياث الدزاطت:
تفترؼ ملهسة ملاي راوع مل ملجوكع ملهسة ملايتسماملب مل ملؽمفع مل نف ملى ملدت ملاييوادل ملألاخ ى ملد ل :ملرفيً ملاي ورابمل
ايي فيعشملاي

املاي نقويوجاشملايفسم شملؤلارغم ملاايتتوتطمليكضيواملاات ملخحراستمشملااي بييعملاغحرهمملدتملىوادلمل خ ىمل

مم مليلم مل ار مللبحرملقا ملخميع ملدم ملرج و ملدت مل حراب ملىلف ملخميع ملايقنما ملؤلاركيم ملايي بصش ملثن مل ملاإلاج وً ملاي انا ملددهوامل
بي رمبملاي وةملى املىتمل املرواجامل زدعمل خ ريعمللبحرةشملا ونملرواى ملايكيبعملاي اييعمل ومملرتقمغنملدًملدغمةخاملب ؿمل
ايقن ملىتملألاؽ ارملاةجسيوعملايإ ملت خقمل ميضيواشملفجم بملهسةملاي راوعملاوتض افيعملىومملر ملتداىمل ييامل اؽموملخميعمل
هساملايقنما.
افقم ة ملىلفملهساملمكاملاغحرةشملخ ثمل حرملىلفملاارًملخميعملايقنماملؤلاركيم ملايي بصمل خ ثشمل حرابملهمدعملىلفملدخ ك مل
ُّ
ايغي .

أهميت الدزاطت:
ّ
ملتفس ملاتدكلملايوارًملاةخمنامليكقنماملؤلاركيم ملايي بصملادممل
تقب قمل هويعملهسةملاي راوعملمواخ ةملدتملاي راومبملايإ
اىتراة ملدت مل حرملقا ململ ملم اء ملدفمجئع مل ب مل نف مل و مـ ملايي ر ملدت ملألا نوع ملا سكيك ملايؾو ملىلف مل هن ملألاوبمامل
ااييوادلملايإ ملرم بملهساملايوؽًمليلساملاي حرملاددمايعملرونملعورةملايوؽًملاإلاس بلاملدتملخ ىملف حملى ةملوتقمر وهمبمل
دد وكعملاد وريعملقاملايفترةملدتمل.2029–2019

أهداف الدزاطت:
ست ءملهسةملاي راوعمل نفملدمملرلا:
ً
أوال:ملتوؽيذملألاوبماملااييوادلملايإ مل بمل نفملهساملايوؽًمل هلمل ماجلمملىلفملايقنماملؤلاركيم ملايي بص.
ً
ثاهيا :ملرونملايغورةملاإلا وريع ملااإلاس بكيعملةخميعملايقنماملايي بصملقاملؽو ملاي غورابملاإلا وريعمليسيومللقن ةملاوتض افيعمل
دتملخ ىملايوارًملاإلاقنور.
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فهكومملزا بملىوكيمبملايتتوتطملاؤلارغم ملااينكنملاالاو مرمل ميسكقعملاات ملخحرابملايضيواملااي بييعملاإلاقك عمل
يك ا...ملاةخملدتملىوادلمل خ ىشملمكومملزا بملف ظملااتيمرملهسةملألا نوعملاى املر رستمملىلفملاي بمبملاايغوو ملا قينسملهسامل
ىلفملايقنماملؤلاركيم ملايي بصمل د املاىلفملخمىملجمديعملاي اىملايي فيعملايإ ملينملت املش ملقاملاارًملاةخ ثمل نفملغمرعملآلا .

مفاهيم الدزاطت و مصطلحاتها:
تقمايشملهسةملاي راوعمل هنملاإلافمهينملايإ ملتوسملااريلمملىلفملايقدوملاي منا:
 .1الىظام ):(System
دغق امليضحرمل نفمل فمرملي قنينملايي رمبمل ح ملدجووىعملدتملايوخ ابملاإلا بمرقعملايإ ملت اخلملدًملبيؾلمملقاملىوكيعمل
تفمىل ملهم فع ملادس و ةش ملايين ملقا ملىكن ملايي رمب ملاي اييع :ملاإلافلوا ملاإلاج ملايسو ملرخ ػ مل راوع مل ومـ ملادس و مبمل
ال مفعملتفمى بمل ح ملايي ر ملدتملاي ىبح ملايسومليضهكو ملىقمع ملايقنمامل امل ج اااملىلفملايسمخعملاي اييع

1

 .2إلاكليمي ):(Regional
دغق املرخػملاإلاقق عملاةج افيعملايإ مل سنقاملايوخ ابملايسيمويعملقاملايقنماشملالين مل ملركيويعملقاملايي رمبمل
اي اييعملاي و ل ملايسوملر وامل ح ملى ملديح ملدتملاي اى ملقاملململتقنينملويم

ملرم ولصملتجوًمل ح مل ف افاملع بملدتمل

اي جمارملااي عملااةجبسملااي مر خملااي مفعملاإلاضترلعملاع بملاإلاغمةاملالار غم رعملاايسيمويع(.)i
 .3الىظام إلاكليمي:
يسا ملى ّ ء مل(يويس ملمم ورو) ملا(وتيفت ملوبي ل) ملايقنما ملؤلاركيم مل ا ملرؾن مل ايع مل املالثرملدت ملاي اى ملاإلاجمارةمل
ّ
ملعق مل .ددو ملايسيي مل
ااإلا فمىكعملاايإ ملتو كوملبيؿملاييوادلملؤلاثبيعملاايك و عملااي مفيعملااي مر خيعملاإلاضترلع2شملار
ة
ريس ملألا نوع ملؤلاركيويع ملاف م ملةخوسع مل واو ملدت ملاإلايمرحر3ش ملفميقن ة مل نف ملايقنما ملايسيم مل أ ا مل وك ملرد ملصهلمل
ادس وىملايي رمبملؤلالسم يعملايإ ملت ؾوتملاةخننملاايسكقعملادجتنمل(راف بمل اهل).4

1

أسامة ،الغزالي حرب" ،النظام اإلقميمي العربي :الوضع الررانن والححراياا المسرحيبمية" ،المؤتمم ااستؤم امي ااالب ؤااا

 ،مركرز الا ارسراا اتسرحراحي،ية ،نمران،

األران 57–55 ،أيمول /سبحمبر  ،5987ص.2

2

دراسات فً الدبلوماسٌة العربٌة ،)5967 ،معهد الدراسات اللبنانٌة ،بٌروت ،لبنان ،ص.258
3
.Louis Cantori and Steven Spigal, international Politics of Prentice Hall, Englewood, Cliffe, New Jersey, pp. 2-4
4
محمد السعٌد إدرٌس ،تحلٌل النظم اإلقلٌمٌة :دراسة فً أصول العالقات الدولٌة واإلقلٌمٌة( ،القاهرة :مركز الدراسات السٌاسٌة واالستراتٌيٌة باهأهرام،)2155 ،
ص.24
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 .4الىظام إلاكليمي العسبي:
هومل نما ملاي فمى ب ملاي اييع ملقا ملاإلاقق ع ملايي فيع ملىلف مل ومس ملج اقا ملاراا ك ملدضترلع مل يجتم ملعفمب ملد ي ةمل
ة
اارتبمـملهسةملألا نوعملايوملصهكيم ملدو كعملهساملالارتبمـمل جمديعملاي اى ملايي فيعشملفلوملرجوًمل ح ملاي جملسملايك وو ملااي رن مل
ااي مراملاي مقاملاؤلاركيم ملىلفمل ومسملج اقاملى املىتملالا وم ملاايفؾم ملاةخؾمروملاإلاضترك.
 .5الثوزة ):(Revolution
ة
يي ملدغق املاي ورةملدتملاإلاغق خمبملايإ ملاالبشملاةخيمةملايسيمويعملدقسملدمملربلملاي مر خملىكوممل ملدفلواملاي ورةمل
ة
ة
ة
يين ملثورةملصي ملؽ ملألا نوعملالاوتب ا رعملفه مل ضولملململفيلملرد ةمل نفمل يحرملألااؽمومل يحراملجسر مملووا مل مم ملفبيييممل
ة
ة
ة
املويمويممل املار غم رممل املاج ومىيمشملفه ملمكوعملتغ مل حرابملجوه عملتنل ملىلفملخيمةملايضيواملااةخؾمرةملؤلالسم يعشمل
ة
مل اتمملتد كملاةجومهحرملاخ جمجمملىلفمل اؽموملاج ومىيعملاار غم رعملاد فوؽعشملا سعفمللخ اثملتدوملبملجسر عملقاملخيمةمل
ة
ايضيواملىكوممل املايبيؿملدجتمملرد قمل ه افاملار ملرفضلملايبيؿملآلاخ شملار ملرقد ءملىتملدسمرةملقاملثورابمل خ ى.1
 .6زبيع الثوزاث العسبيت:
املاةخ ممبملالاج ومىيعملاايسكويعملايإ ملج بملقاملى ملدتملايبك ا ملايي فيعملؽ مل نوعملاةخننملاإلاستب ةملقامل ااخ مل
اييمامل 2010ملاف ارعملاييمامل2011املاف بملقاملتولسملخيقوممل خ ق مل خ ملصبم ملايبسقمبملاي ولسيح ملاهوملايبوى و مل فسامل
ة
اتوقاملد أث ا مل ج اخاملف أث ملايقمسمل املد أإلاح ملةج اخاملاى املتوفحرملروبملروداملألامل ةشملدوممل ثمرملهساملايوؽًملا يل ملدضمى مل
اةجومهحرملفخ جشملجوووملخمص ةمل نفملايضمى ملاي ولس ملدوممل ىمل نفمل يحرمل نماملاةخننملاي مانملاه ااملز تملاييم رتمل تملىلامل
ة
ة
فمرا ملاهمرفم ملدتملتولسشملفتصجيشملبيؿملايضيواملايي فيعملاةخ شمللتمملدغ ملثنملاييوتملاييبيمملاوور م ملادمملزاىملاةخبلملىلفمل
اةج ارشملاينملت ضاملاي ا عملةخميعملايوفتملايي بصمل نفملآلا ملاجم مل سويعملاي فيًملايي بصملدتملاي املا اى ملدتمل ل همملصخيفعمل
الا ق شملايبررقم يعملفضموملىلفمل ث همملدغق املاي فيًملايي بص.
 .7الظيىازيوهاث املظخلبليت:
تورًملاتببدملدس بلاملينمه ةملدم؛مليسامل رماملايبمخلمل راو املىلفملايقوكملالاو ق عاملالاو نضمقامل (Exploratory
) Typeمل ديلمليت ءملهساملايقووملدتملاي راومبملاو نضمءملعورةملاإلاس بلملاإلا ورًمل املاإلاد ولمل املاإلاونتملتد ي ا.مليسامل
مم ش ملايستقمر وهمب مل ين  :مل وكوا ملدت مل وميي ملاوتض اء ملاإلاس بل مليي و ملىلف ملاي ببدمل وس بل ملممه ة ملدمش ملافبييعمل
اي أثحرابملاإلا بم يعمليلساملاي مر خملادجووىعملاي وىملايإ ملصهك املدًملاخ ومييعمل ملتد وملخ اثتمملقاملاإلاس بلمل قم ملىلفملتغورابمل
دس بكيعشملاهقمملتغ ملخميعملايقنماملؤلاركيم ملايي بصملقاملايي ملاي م املدتملىمامل2029–2019شملات ع ملخميعملاي حرملينمه ةمل
ايقنما ملايسيم ملايي بص ملاتد ر ملالاخ ومملبملاإلاخ كفع ملي قورة ملقا ملاإلاس بل مل قم ة ملىلف ملاإلاس ج اب ملااإلايقيمبملألاخحرةمل
Cleman eds, politics of the Developing Areas (New Jersey: Princeton University Press 1960, pp. 6-7.

1
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اف ازملاي ار ملؤلار الصش ملاايترمصش ملاي وراب ملايي فيعش ملاي خل ملدت ملاةخمرج ملاي وراب ملاي نقويوجيعش ملارون ملعورة ملهسةمل
الاخ ومملبملاإلا وريعملقاملململاإلاسمرابملاةج ر ة.

محدداث الدزاطت:
اإلاد ملاإلاهملص:ملايوفتملايي بص.ململململململململململاإلاد ملاي دن :مل– 2020مل.2030ملململململململململاإلاد ملايبض و:ملايضيواملايي فيع.

الدزاطاث الظابلت:
اهقم مل خه مل ملدينن ملاي راومب ملايسم ع ملين ملتوضا ملدآملب ملايقنما ملؤلاركيم ملايي بص ملاين ملت ون ملوتقمر وهمبمل
دس بكيعملاتغورابملتد ملفبييعملدمملرج و ملادمملو داىمل يياملهسةملألا نوعملقاملخؾنملاارًملهسةملألاخ اثملااي قورابشمل
فهم شملهسةملاي راوعملىبمرةملىتمل ؽمفعملج ر ةملدس بكيعملؽوتملتوريمبملايي ملاي م املااإلاو ملخس ملاي راوعملدتمل
(-2020مل.)2030
.1مل راوعملف ىملوكوم :ملطلوط الىظام العسبي مً فلظطين ئلى العساقشمل( ارملايفمرابصشمل حرابشمليبقم شملـ1شمل.)2004
اهوملىبمرةملىتملد مملبملدخ مرةملدتملىمامل – 2002مل 2003ملرك وسملفياملاي مرئ ملخغوعيع ملراىملصمدكعملى فيعمل نفمل
ة
دخ ك ملاي ؾمرمملاايغ اىمبملقاملاي وعمل ح ملاي ااسملاةخملوعملا ق رم ملدتملدب ملى ابصشملفحرى مل ملهدمل ملاإلاتسقكو مل
ر دواملتبرر ابملروًملات يلملاف يم ملاؽ امل بسكمل صهمىملاي رو افيعملالبذملخ لعملتقو ملاإلاج وًملات داشملف قماىمل
الااتيمرابملاايل اانملقاملاييمدح مل()2003–2002مل جسي ملاإلاضل ملاإلاأوماوملىتملخمىملايقنماملايي بصملاألادع.
.2مل راوعملدغقفىملىبي :ملموطم طلوط الطغاة العسب – ثوزاث الحسيت في مصس وجووع وليبيا والعالم العسبيشمل
(لقوزمليكبض ملااي وزيًشملـ1شمل.)2011
ي ملاع ملايهمت ملقا ملل م ا مل أ قم مل دع ملد لورة ملددهودع مل ميقمرملااةخ ر ملدقس ملىغور ملاين ا ملايووقى ملادقسمل
وقوابملاي ل ملألاانفملاتن رملدضمه ملالاوتب ا شملف ماملايهمت مل تسجيلملألاوبماملاي اتسيعملايإ مل بمل نفملاص يمىملاي ورابمل
ُ
حرملاييم مل ضنيكا ملات ج مل دماة ملا قكً مل نف ملاارً ملج ر ملفيامل
ايي فيع ملاو وـ ملألا نوعش ملف ى مل ملاييمين ملايي بص ملر
اةخ عملايإ مل امل ومسملاةخيمةملااي خم ملالار غم وملا دلملاةجويًملفلوملروي ملدتملج ر شملمم شملهسةملرا عملايهمت ملقاملل م ا.
.3مل راوعملاي ل ورملددو ملخمي ملايضيما:ملالدولت العسبيت املعاصسة وأًدلوحيت لاطدبداد والخفخذشمل( ارملار ملألار يعمل
يكبض ملااي وزيًشملـ1شمل.)2007
ة
مليي برملايهمت مل ملاي ايعملاي وديعملممه ةملتمر خيعملخ ر عمللسبيم ملارتبقشملقاملجوه هممل نلورملاتقورملاويم ةمل
اي وومييعمللتضنيكعملار غم رعملااج ومىيعشملفه ملتدولملدأزرلمملا زدتتمملدقسملامل ستمملف مل امل ايعملافقيعملاململ امل ايعمل
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روديعشملمم ملتأوتسلمملدتملدغ رملخمرجاشملفوج بمل فسلمملضخيعمليإلو قماملاةخمرجاملفمؽق بمل ملتهو ملتمبيعمل ابمل
ويم ةمللسبيعشملفكنملتبضأملدتملخ ىملتقورملا جمزمل اخلامل امل ىنملصيب مل املتد يقملآلدمىملألادعملافووخمستم.
 .4مل راوع مل  . .مل اهين ملخكيل ملايي ء :ملالىظام الظياس ي العسبي وإلاكليمي الخغيير ولاطخمسازيتش مل(د ل ملاي راومبمل
ؤلاركيويعشملوكسكعملصدا مل ركيويعشملررنمل()26شملـ1شمل/)2009مل( ارملا تملألاثحرمليكقبمىعملاايبض شملجمديعملاإلاوعل).
رؾنملاين ماملنرا ملدجووىعملدتملايبمخ ح مل د مل . .مل اهينملايي ءملقامل اةمل()29ملإلا ل ملاي راومبملؤلاركيويعمل
اايإ ملى بملروامل()26مل ض تملاي ملصمل2008ملقاملجمديعملاإلاوعل.
فحرى مل ملايقنماملايي بصملييملصملدتمل صهمملبملل حرةملا خفمرمبملى ر ةملتجيكاملدتملايؾ ارو ملاييولملىلفمل ىم ةمل
عيمغع ملافق ملدققك مب ملادفمهين ملاييمين ملاإلا حرملايسو مل مب ملردل ملىلف ملجوكع ملدت ملاي ؾمرم ملاإلا يك ع مل د وق ملؤلالسم مل
ااخترااملآلاخ ملاتألي ملدبم ئملاةخ عملاايضفمفيعملااي ؾم ملىلفملخمملبملايفسم مل أ واىاملاإلاخ كفع.
.5مل راوعملل نملد اةشمل هم ملغكيو شملدمه ملايض

شملجكبحرملألاص شملأشمت الىظام العسبي وئشكالياث النهظت وكائع

هدوة بسلين ()2005/12/3شمل(ددوسعملالا تضمرملايي بصشملـ1شمل.)2007
ُ
ملرجي ملاين ما ملقا ملدوؽوىح مل ومويح ملألااى :ملل ّ س مليكبدل ملقا مل زدع ملألا نوع ملالاوتب ا رع ملايي فيع ملا زدعمل
ايب االملاي رو افيعشمل دمملاي ملص:ملتقماى ملرؾيعملايجتؾعملايي فيعملا صهمييمستمملاف ق ملالا هموعملاايض اـملايإ مل يي ملهسةمل
ايجتؾعملدتملج ر .
.6مل راوعمل .جومىملىلاملزه ا شملأطخاذ وزئيع كظم العلوم الظياطيت حامعت كىاة الظويع :أشماث الىظام العسبي
وآلياث املواحهتشمل( ارملايض اقشملـ1شمل.)2001
ملر ى مل .جومىملزه ا مل ملايقنماملؤلاركيم ملايي بصملرواجاملدجووىعملدتملاي قورابملاألازدمبملايإ مل ث بملىلفملهسامل
ايقنماملافمىكي املاروةملاجو ةمل املخؾورةملايسيم

ملقاملخ قعملاي فمى بملقاملايقنماملاي اناملدتملخ ىملت رواملص حمل

يبيؿملألازدمبملايإ ملااجلشملهساملايقنما.
.7مل راوعملجكبحرملألاص :ملالشعب ًُسيد :بحث حرزي في لاهخفاطت العسبيتشمل(ت جوعملىو ملايضمفعاشمل ارملايسمقاشملـ1شمل
.)2013
ملرتقماى ملهساملايهمت ملايبك ا ملايي فيعملألاىؾم ملقاملجمديعملاي اى ملايي فيعمل مو ثقم مل(جيبو صملاايغودمىملاج رمل
اي و )ش ملفلوملر ى مل ملاي ألي ملاةجوعا مل أ ملايضي ملر

ملر مل ى مل نف ملار دما ملألا نوع ملاهساملر ى ملىلف ملاجو مل وبمامل

ىوي عمل بمل نفمل يوملرم بمل نفمل يحرابملجسر عملاململت اىملقاملايق قملفلوملردكلمل رقمديعملألاخ اثململو خ ظملاي راس.
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ّ
فق خهمل ملجويًملاي راومبملايسم عملر ملشخغشملاارًملخميعملايقنماملؤلاركيم ملايي بصملا ي ؽشمل نفملايي ر ملدتمل
اي ؾمرمملايإ ملتوسملهساملايقنماملووا ملقامل قت املاي اخكيعمل املاةخمرجيعشملف دشملهسةملألا يمبمل ولمدمبملااضخعملقاملهسامل
ُ
اإلاجمىشملينجتمملقاملاإلاجولملينملت ي ؼمل نفملرونملوتقمر وهمبملاتوريمبملدس بكيعملىلفملخميعملايقنماملؤلاركيم ملايي بصشملاهسامل
هنملدمملروحزمل راوتقمملهسة؛مل مل ربملاركشملاي راومبملاإلاس بكيعملىلفملخميعملايقنماملؤلاركيم ملايي بص.

مىهجيت الدزاطت:
ي مل خسبملهسةملاي راوعمل وقهجملايوع ملاي دكيلاملي دكيلملاإلام ةملاييكويعشملادس أث مل وقهجملاي دكيلملاي همدلامل
ايسوملربنىملىلفمل ومسملت سينملات يينملايقنماملؤلاركيم ملايي بصملاايسومليض ولملىلفملدجووىعملدتملألا نوعملايف ىيعمللت ءمل
تدكيل ملهسة ملاإلاهو مب ملاإلاي ة مل وجلمستم ملاتفمى ستم مل ملؽمفع مل نف ملدقهج ملتدكيل ملايقنن ملايسو ملروضا مل ث ملاي وراب ملىلفمل
دس بلملايقنماملؤلاركيم ملايي بصشملايسوملييتطملقامل تئعملردث ملا أث مللتمشمل ملؽمفعمل نفملاإلاقهجملاي مر خاملاخؾورةملقاملو مل
اةخ ماقملاي مر خيعمليفلنملايوارًملااينمه ة.

جلظيم الدزاطت:
ار ّ
ملرسوشمل راوإ ملهسةمل نفملدبد ح :ملصولملألااى ملاي ي

مل ميقنماملؤلاركيم ملايي بصملالضأتاملاد اخلملتقورةمل

ملؽمفع مل نف ملتفمىل ملاييوادل ملاي اخكيع ملااةخمرجيع ملايإ مل ث ب ملىكياش مل تقوم ملمم ملاإلابدل ملاي ملص ملر ون ملاي غورابمل
ة
اإلاس بكيعملايقمتجعملىتملهسةملألااؽموملقاملايي ملاييماملااإلاو ملدتمل2029–2019ملادمملو داىملىكياملألااؽموملدس ب .

املبحث ألاول هظسة ئلى الىظام إلاكليمي العسبي
ملاةخ رلملىتملايقنماملؤلاركيم ملايي بصمليس وج مل راو املدتملى ةملجوا ملت يكقمل مإلافلواملاايبضأةملااإلا اخلمل
ايإ ملدتملخ يلمملردماى ملاإلا ملفلنملممه ةملهساملايقنماملا دكلملا فس ملفبيي املااييوادلملايإ مل ولوشملقاملتهو قامل غورتامل
اةخمييعشملخإىملربن ملتغورابملتهم ملتهو ملر بعملدتملهساملايوارًملافلوامل أر املعورةملاصهل.
وقي و ملقامل ي فقممليكقنماملؤلاركيم ملقاملهسةملاي راوعملىلفملدمملرمامل املجويلملدق ملاىلفملاي رتمله ىملف نملاؽًمل
ي

ملرخ املهسةملاي راوعملهو:مل" نماملاي فمى بملااي اييعملقاملدقق عملدمملتد ملىلفمل ومسملج اقا".1
افمى م ومل ملهساملاي ي

مل صباملدمملرهو مل مي ي

ملاةجمدًملاإلاملًملايسوملىلفمل وموامليس قيًمل وملرمرئ ملفلنمل

ىوكيعملاي فمى بملاي اييع.
ة
ة
ثنمليضحرمل(ا كيماملفودبسو )مل ملهقمكملدجووىعملدتملاييوادلملايإ ملتجيلملايقنمامل نمدممل ركيويمملا ا:

1

1

محمد عادل شرٌح ،الثورات العربٌة ومالمح الفكر السٌاسً العربً اليدٌد.2155 ،
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ة
املر يكقمل وقق عملج افيعملدييقعشملااةج افيممل سمى ملقاملاي فمى بملاي اييعملدمملى املاي اى ملايإ ملململت أث ملل حرامل
مةج افيمملممي اىملاينبرىملا يوململى بمرابملاوتراتيجيعمل املىسن عمل املار غم رع.

.2

مليضولملث ثمل اىمل املفمىكح ملىلفملألارل.

.3

ملاخ اتاملت خلملقاملصبنعملدي ةملدتملاي فمى بملايسيمويعملاالار غم رعملاالاج ومىيعملاةخمععمل ميقنماملاايإ مل

توكومل رقمديتتمملايساتيعملارواى ملخ لتتمملايإ ملتب جملىتملهسةملاي فمى بملؤلاركيويع.
ة
 .4يضترـمل ملململتؾنملايوخ ابملاإلاهو عمليكقنماملؤلاركيم مل رم ملدتملاي اي ح ملايينويح شملأل ملاجو مل وملااخ همملدجتممل
ووءملر فكملهساملايقنماملؤلاركيم مل ميقنماملاي اناملدبمص ةملا جيكاملدستضفىملدتململايقنماملؤلاركيم شملايضترـمل مل
تهو ملاي وةملاإلاوجو ةملقاملاخ ابملايقنماملؤلاركيم مل رلملدتملاي وةملاإلاوجو ةملقاملايقنماملاي انامل مليضترـمل( مرق ر)مل
ة
ملرهو ملايقنماملؤلاركيم مل رلملا سمىمملاروةملدتململايقنماملاي انا.
أ-وشأة الىظام إلاكليمي العسبي:

ي مللضأملايقنماملؤلاركيم ملايي بصمل تيجعملي فمىلملايي ر ملدتملاييوادلمل ح مل قم ملايضيواملايي فيعملاايإ ملىمصشمل
غفعمل ااوعملايسقح ملفو كعملت د ثملمكلممل قفسملايك عملات رتملغميبيتتممل قفسملايي ي ةملاتجوكلمملايفن ةملألااملاألاهنمل امل
فن ةملاي وديعملايي فيعملاهسامل هنملدمملروحزملايقنماملؤلاركيم ملايي بصملىتملغحرةملدتملايقننملد لمل د همملاي تيبيعشملا ي برملايفترةمل
ة
ة
ايإ ملرمدشملفحتمملاةجمديعملايي فيعمل املايقواةملألاانفمليبضأةملايقنماملؤلاركيم ملايي بصملفأعبدشملتو لملرد املى فيممليلساملايقنمامل
ؤلاركيم ملايي بصملىمامل.21945
ادًملاو

ىملل حرملدتملاي اىملايي فيعملدقكًملاةخوستقمبململ بمل ربًمل اى ملفمىكعملقاملايقنماملؤلاركيم ملايي بصمل امل

ييبيمش ملايسو ا ش ملتولسش ملاإلا ا ملا ربً مل اى مل خ ى ملاو كش ملقا ملايس تقمب مل ا :ملايغودمىش ملاةج اا ش ملايهو شش ملااييوتمل
ُ
ةملاىوم .3
اةجقواشملاهقمكمل ربًمل اىمل خ ىملاو كشملقاملايسبييقمبمل ا:ملايبد تشملرق شملؤلادمرابملايي فيعملاإلا د
ايضحرملفودبسو مل ملهقمكملل حرملدتملاي اى ملغحرملايي فيع ملمم ش مل اخكع ملقا ملصبنعملاي فمى بملايي فيعململى بمرابمل
ى ر ةشملخإىمل ملبيؿملدجتمملغحرملد تبكمل ج افيمملايوفتملايي بصملد ل:ملدميقمشملاهقمكمل اىمل و ديعملمميبملس م مل املت ليممل
ابيؿملدتمل اىمل ف يمملد ل:مل ثيوفيمشملليبيمشمل ضم ملاغحرهم.
افإرجمزملد ؾ ملهسة مل ا مل ارمب ملايبضأة مليلسا ملايقنما ملؤلاركيم ملايي بص ملاايسو ملجس ملف ا مل جمديع ملاي اىمل
ايي فيعملادمملت افقملهسةملاإلا خكعملدتملد خ بملىلفملاي غنمل ملهقمكملدتمليي برمللضأةملجمديعملاي اىملايي فيعملىلفملدب ملجوًمل
1

يمٌل مطر وعلً الدٌن هالل ،النظام اإلقلٌمً العربً :دراسة فً العالقات السٌاسٌة العربٌة( ،بٌروت :مركز دراسات الوحدة العربٌة ،دٌسمبر،5979 ،
ص552
2
سعد أبو دٌه" ،عملٌة اتخاذ القرار فً سٌاسة اهأردن الخاريٌة رد الضوابط والمقومات" ،أستاذ مساعد – كلٌة العلوم اإلنسانٌة – يامعة الٌرموك ،عمان5 ،
تشرٌن أول  ،5983ص.47
3
معاذ علً صالح" ،النظام اإلقلٌمً العربً وتسوٌة النزاعات العربٌة الحدٌثة  ،"5987-5967رسالة مايستٌر غٌر منشورة ،يامعة آل البٌت ،عمان ،اهأردن،
 ،5997ص.57
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س ملشملف مدشمل ىنملدتمل اى ملاي املخإىمليسللملاي يمدلملدًملاي اى ملايي فيعملبي ملاو

د .شكسيا حظً حظين
أبو دامع

يلمملفيومملبي ملشملاف يشملرؾيعمل

ايبضأةملخ فيعملخإىملار قمملاةخمؽ ملاى زملهسةملايقن ةملايسكبيعملدتمل قم ملاافتملايي بصملد اجيعملا ز ااجيعملبيؿملاي ارابمل
ايإ مليضي ملديلمملاإلاوافتملايي بصمل ملخبمـ.1
ب-مساحل جطوز الىظام إلاكليمي العسبي:
ململيس قيً ملايبمخلمل املغحرة مل ملرج ا مل مر خ ملدد ملاديح ملألو ملد خكع ملدت ملد اخل ملتقور ملايقنما ملاينت ملتنلمل
ت بيعمل ستق ملقامل هنملىقمع همملىلفملاةخ ثملقاملتكوملاإلا خكعمللأخ مل هنملىقمع مل سويعملاإلا خكعملشملادتملجلعمل خ ىملمم شمل
الاخ اثملتف ؼمل فسلمملىلفملايفترةملاي دقيعمل تيجعملصبنعملاي فمى بملااييوادلملاإلادث ةملىلفملفبييعملململد خكعملفمي اخلمل
ااضا.2
اينتملوقي و ملقاملت سينملد اخلملتقورملايقنماملؤلاركيم ملىلفملدمملر داملغحر مملدتمل مخ ح ملمم مليلنملفؾلملايسبقمل
قاملهساملاي سينملاوقي و ملىلفمل راوعملجويلملدق ملاىلاملاي رتمله ى.ملي ملد بملد اخلملتقورملايقنماملؤلاركيم ملايي بصملبي ةمل
د اخل:3مل ديلملرسوشملهسةملاإلا اخلمل نفملد خك ح :

4

املسحلت ألاولى :ما كبل طلوط لاجحاد الظوفيتي.
ىمشملاييمينملقاملاييغ ملاةخ رلملبي مل ملصل مل لبرملخ فح ملقاملاي مر خملو كمللتومملضخمرمملتفوقملاإلا رح ملدتملايبض مل
األالثرملدتمل يومل املتنملاو خ ااملرقبك ح مل ر ح مل ه ملضخيتتومملآلاملءملدتملايبض ملدتمل جلملايسيق ةملا خسملاإلاهم عمل
اييمإلايع ملفنل ملرقبح ملهوم ملايوملرمب ملاإلا د ة ملألاد نيع ملاؤلاتدم ملايسوفيإ ملاخغكش ملفيوم ملبي مل يجتوم ملاةخ ا ملايبمر ةمل
اخ ا ملايقجوا ملاا سن ملاييمين مل نف ملديسن ت :ملاإلايسن ملايض قا مل يم ة ملؤلاتدم ملايسوفيإ ش ملااإلايسن ملاي بص مل يم ةمل
ايوملرمبملاإلا د ةملألاد نيعملاالينسمله املايوؽًملىلفمل يعمل اى ملاييمينملا عبدشمل اى ملتتبً اإلايسن ملايض قاملا خ ىمل
تتبً ملاإلايسن ملاي بص ملااو و مله ا ملايغ او ملخوانا ملخوسح ملىمدم؛ ملاالينس ملهسا ملايغ او مل ارة ملىلف ململ مل اى ملاييمينمل
اخمععملدقق قمملايي فيعمل تيجعملألوبماملد ي ةشملايلساملاي أثحرملد بملدقق قممل جوكعملدتملاإلا اخلملايإ ملخ بملديمإلالممل
ىلفملايقدوملاي منا:
 .1مسحلت اليشأة ()1455-1445
صل بملهسةملاإلا خكعمل ضنيلملايقنماملايي بصملقاملململتدوملبمل اييعملدلوعشمل ملمم ملايقنماملاي اناملرب لملدتمل نمامل
تواز ملاي وى ملايسو مل د تا ملاةخ ا ملاييمإلايع ملاي م يع مل نف مل نما ملاي قبح ملايسرت مل ف زتا ملاتفمرمب ملاةخكفم ش ملفهم مليلسةمل

1

ناصٌف حقً ،اليامعة العربٌة والمنظمات االقلٌمٌة المشابهة ،ط( ،5القاهرة ،)5986 :ص.837
2
المؤتمر االستراتٌيً العربً ،النظام االقلٌمً العربً ،الوضع الراهن والتحدٌات المستقبلٌة ،الطبعة اهأولى ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت،5994 ،
ص.24-59
3
سهم عناد النواٌسة ،مريع سابق ،ص.35-34
4
يمٌل مطر وعلً الدٌن هالل ،مريع سابق ،ص.81-73

مجلت العلوم الظياطيت و اللاهون  .العدد ،25مج ، - 4هوفمبر/حشسيً الثاوي  - 2020عدد خاص  -املسكص الدًملساطي العسبي  .بسلين املاهيا

280

الظيىازيوهاث املظخلبليت املخوكعت على حالت الىظام إلاكليمي العسبي

د .شكسيا حظً حظين
أبو دامع

اي قوراب مل ث هم ملايواضا ملىلف ملايقنما ملؤلاركيم ملايي بص ملقا ملايبضأة ملااي قورش ملاين ملتنت ملاإلاقق ع ملايي فيع ملتتبً ملألو ملدتمل
اي وتح ملايينويح شملا ومملي وىمل خ ىملف ؽشملويق ستمملؤلاو يومر عملىلفملاي اىملايي فيعمل أصهمىملدخ كفعملد لملايوعمرعمل
االا ااملف سوشملايوفتملايي بصمل نفمل ا بمله كعملاؽييفع -ملململخوى مليلمملدتملألاد ملاململروةمل– مل لمل هبشمل نفمل بي ملدتمل
ة
ة
يومل أاتمملخك شملجسومملغ بمملقاملرك ملايوفتملايي بصمليين ولملت سيواملافغلملدض راملىتملد فاشملدس كعملايوؽًملايي بصمل
اي مان1شملاؽي مل دهم متاملار راتاملىلفملدواجلعملهسةملاي د رمبملاد قغكعملدتملململايوىو ملايسم عملقاملريمامل ايعملى فيعمل
دوخ ةملج ا ملاروءملايي املؽ ملألات اكملقاملاإلاقق عشملاصل ب ملتكوملاإلا خكعملاي فوق ملألاد هصملايقواوملاه ا ملاي فمى بمل
ايي فيعملاا تتم ملاييل ملايكيبراناملقاملدغ .
ادتمل هنملاإلا خنمبملىلفملتكوملاإلا خكعمل ازمل ارملخمظمليكيسن ح ملقاملاةخيمةملايسيمويعملات ىينملدبم ئملايسيم ةمل

اي ُ ق ع مليهل مل ايع ملدت ملاي اى ملايي فيع ملش ملاه وع ملاةجيوش ملايي فيع ملقا ملفكسقح ملايإ مل ب مل نف ملى ا ملاو ارملألا نوعمل
ايسيمويعملايي فيعشملاو ىم ملدمملتوايشملألاخ اثملاي اييعملامم شملايب ارعملقاملايبك م ملااص بملايؾ وـملايسوفيمتيعملىلفمل
ت ليمملا ر ا ملاتفمروشملألازدعملقامل يح ملخإىملفج ملالاتدم ملايسوفيم صملرقبك املايسر عملألاانف2شملامم شملايوملرمبملاإلا د ةملر مل
بملقاملدومروعمل ارمللضكملقاملاإلاقق عملايي فيعملدستق ةملىلفملايقفو ملاإلاترالنمليك اى ملؤلاو يومر عملألاارافيعملا ىشمل نفمل

دضمريً ملاي فمو ملىت ملايض ق ملألااوك ملااةخك ملاإلا ل و ملفهم ش ملهسة مل انف ملددماملب ملايوملرمب ملاإلا د ة ملألاد نيع ملي ونمل
ة
ة
ة
خ ا ملاإلاقق ع ملإلاغ خع مل نما ملص ق مل اوقص ملش ملايتس مل نمدم ملى فيم ملخغوعم ملبي دم ملرمدش ملقا ملرك ملاإلاقق ع ملايي فيعمل
ة
ة
و اايلملل ايعملغحرملى فيعملفب ملايقنماملايي بصملدقسملد اخلمللضأتاملألاانفملييملصملدتملاخترارم ملغ فيم ملتو لملقامل رمدعمل ايعمل
اإلاس وفقح ملايحتو ملفهم شملهسةمل هنملا زملوومبملتكوملاإلا خكع.
 .2مسحلت املد اللومي ()1470-1455

3

ة
عبذ ملايقنما ملاي انا ملقا ملهسة ملاإلا خكع ملد م ملاتدويش ملويموع ملالاتدم ملايسوفيم ص مل دوملاإلاقق ع ملايي فيع ملااص مل
اي قمفسملبي ملعف عملألاو خعملايتضينيعشملازا بملخ ةملايغ اومل ح ملاي وتح ملايينويح ملخوى ملايض ق ملألااوكملاخمايشمل
ة
ايوملرمبملاإلا د ةملرفكملاإلاقق عمل أخ ءملاى ؽشملدسمى ابملىتملف قملدب ملار اتمارملاصل بملاإلاقق عملايي فيعملؽ قممل
ة
ص ر ا ملدتمل جلملتقفيسملفن ةملخك ملب ا ملشملا ي ؼملألار ملي كوملايؾ وـملارمدشملاةجولور عملايي فيعملاإلا د ةملاؽمقمل
اةخقمق ملىلف ملألار ملاصل ب ملتكو ملاإلا خكع ملؽي ملؤلادهم مب ملايي فيعش ملا خوى ملايقنما ملاي انا ملد خكع مل ي ملألارقمامل
اف ارعملىغ ملددتو ابملاي وعملايي فيعشملاتوحزبملاإلا خكعملؽي ملؤلادهم مبملايي فيعملااعوى ملايسكبيمبمل نفمل اجلمشملاتفمرنمل

1

زكرٌا أبودامس (" ،)2155د ور القٌادة الهاشمٌة فً رسم السٌاسة الخاريٌة اهأردنٌة وصنعها تياه القضاٌا العربٌة فً عهد الملك عبد هللا الثانً بن الحسٌن"،
أطروحة دكتوراه غٌر منشورة ،يامعة عبدالملك السعدي ،كلٌة العلوم االقتصادٌة وااليتماعٌة /طنية ،المملكة المغربٌة ،ص.572–565
2
يمٌل مطر وعلً الدٌن هالل ،مريع سابق ،ص.73-68
3
المؤتمر االستراتٌيً العربً ،مريع سابق ،ص.26-25
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اةخ ا ملايبمر ة ملايي فيع ملاايغ او مل ح ملاي يمر ت ملاي

د .شكسيا حظً حظين
أبو دامع

دص ملااإلادمفهش ملاصل ب مل خ ملايوملرمب ملاإلا د ة ملىت ملدواريلم ملقامل

اإلاقق عملايي فيعملبي ملخ امل.11967
ملؽمفعملانفملالاو قماملايي ما وملاا سنملاييمينملايي فيعملانفملددور ت:ملت دصملانخ ملددمفهملى ءمل مي جعاشمل
ااخ املايغ اومل ح ملاإلادور ت.2

 .3مسحلت لاهحظاز اللومي (.)1477-1470
صل بملهسةملاإلا خكعملتدوملبملدلوعملقاملايقنماملاي اناملمم مل هولمملدمملر يكقمل ب ارمبملايوفمقملىلفملدس وى ملاي وعمل
اددماملبمل ازملاي وةملالار غم رعملألاارافيعملاييم م يعملاألازدعملايسيمويعملاي اخكيعملقاملايوملرمبملاإلا د ةملبسب ملاةخ امل
ايفيتقمديعملاا د افمبملايسيموعملألاد نيعمل( زدعملاات غيش)ملا زدعملاي رو افيعملااي خك ملاي نقويوجاملايبسب ملقاملالاتدم مل
ة
ايسوفيم صملاددماملبمل خمىملايغح ملف فمملقاملاي وعملاي اييع.3
ا دم ملىلف ملعيي ملاإلاقق ع ملايي فيع ملمم ش ملد خكع ملؤلا ف اج ملاي انا مل ث ة ملايواضا ملىكحتمش ملفوت ملددماملب ملايوملرمبمل
اإلا د ةملت ا ؿملاييقمع ملاي ور عمل نفمل ؽيمءملايقفو ملايسوفيم صشملثنملل مفعملاي فمى بملألار يعملاإلاغ عملبي ملاةخ امل
ة
اايإ ملمم شملج ا ملدتملل مفعملاي فمى بملايي فيعملايإ ملمم شملدغ مل درةملهسةملايضبنعمليساملرونتملاي وى مل مل هنملدمملتوحزبمل
ة
املهسةملاإلا خكعملهوملز م ةملى رعمل اىملاإلا ل مل مي اىملايلمدضيعملاخغوعمملقامل ارعململايسبييقمب.4
 .4مسحلت الخبعثر اللومي ()1440-1477
ي برملهسةملاإلا خكعملايإ ملصل بمل ارمستمملدبم رةملايسم ابملاز مرتامل و اايلملدتمل خق ملاإلا اخلملا يومل خ اجملدغ مل
دتمل اا ةملاإلا ملاي ودصملايي بصشملااإلا ل ملاي اتس ملقاملهساملاإلا ملافدرملايغ اوملقاملاإلاقق عمل لملمم شملاإلاد كملاي اتس ملين حرملدتمل
اإلاسمالمليضهلملؽ همملددورملى بصملج ر .
اصل ب ملهسة ملايفترة ملؽي ملؤلادهم مب ملايي فيع ملاا سما ملاييمين ملايي بص ملاملور ملتدمي مل مون ملجبتع ملايغوو مل
ااي غ و مل ح ملايي اقش ملوور مش ملاييوت ملاةجقوبصش ملييبيمش ملاةج اا ملاايفكسقيبيح مل ملؽ ملدغ ملبسب ملز مرة ملايسم ابمل
ة
ُ
شملايغودمىملاىوم ملاددورمل مقاملاي اىمل
لو اايلملايإ مل عبدشملف فمملقاملصبنعملاي فمى بملاملورملددورملدغ شملايسو ا
ايي فيعملاإلاي يع.5

1

يمٌل مطر وعلً الدٌن هالل ،مريع سابق ،ص88-81
2
سعد أبو دٌه ،مريع سابق ،ص.51-49
3
عبد اللطٌف حمزة ،النظام العربً حقائق وتطورات ،الطبعة اهأولى ،دار الفكر العربٌة ،القاهرة5973 ،م ،ص.35-27
4
يمٌل مطر وعلً الدٌن هالل ،مريع سابق ،ص97-96
5
عبد اللطٌف حمزة ،مريع سابق ،ص.36-35
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فبكغملقاملهسةملاإلا خكعملاي بيثرملاي ودصملايي بصملد اةشملاف زبملالاتجمهمبملاي ق عملايؾي عشملااختررشمل و اايلملألادتمل
اي ودص ملايي بص مل مخ يلم مليبقم ش ملاخ ش مل ه افلمش ملا عبدش ملاإلاليوقع ملقا ملاإلاقق ع مل ملؽمفع مل نف ملت اجً ملاي ار ملايي بصمل
ااي بوىمل ميتسو عملايسكويعملدًمل و اايلشملا تيجعملايتضتشملاالا سماملاا تتشملهسةملاإلا خكعمل مخ ىملايي اقمليكهو شملقامل2مل
نامل1990ملاايإ ملج ّ بملاإلاقق عمل نفملخ املج ر ة.1
فق خه مل ملد خكع ملاي وم تقمب ملاايتسييقمب ملر ملرسخش مل ارع ملالا سما ملايي بصش ملفوً مل ارع ملاةخ املايي اريعمل
ة
ؤلار ا يعمل(اةخكيجملألاانف)ملا سنملايي املدممل ح ملدد ملاديمرؼملاقاملغ املايي اقمليكهو شملا تتشمل رؾم ملقاملخميعملا سمامل
ى بصملااضاشملدوممل ىمل نفملالاو يم عمل وابملاي دمي ملاي انامليكوسمى ةملقاملتد ملايهو شملاهسةمل د كعملاارييعملاصمه ةمل
ىلفملخميعملالا سما.
املسحلت الثاهيت :ما بعد طلوط لاجحاد الظوفيتي
بي ملو وـملالاتدم ملايسوفيإ ململ ملايقنماملألاخم وملاي قب مل امل وممليسمىملايقنماملاييميم ملاةج ر ملااي وملت و ةمل
ايوملرمبملاإلا د ةملألاد نيعمل ديلمل عبدشملويمومبملاي اى ملخمععملايغ حرةملاايقمديعمل سميسملهساملايقنماملااخ كفشمل
آلارا ملااي وجلمبمل ديلملخغلملخكلمللبحرملقامل بيعمله ةملاي اى ملايإ مل بملتتراجًمليغمةاملهساملايقنماملات ادتملدياململورمل
اييوإلاع مل وم ملرخ ا ملدغمةا ملايقنما ملاي وومنا ملاملور ملفمىكيح ملج ملقا ملاإلاج وً ملاي اناش مل خ اا ملرقمفسو ملاي ايع ملىلفمل
دهم تتممليساملوببدلملقامله ةملايف ةملد خكعملدمملبي ملو وـملالاتدم ملايسوفيإ ملخمععملفيومملر يكقمل وقق قمملايي فيعمل
خيلملتوع ملهسةملاإلا خكعمل ممل سماملاايتضتشملدقسملىمامل1990ملخإىملآلا ملا املاإلادقعملألاخحرةمليوع ملايقنماملايي بصملقامل
هسة ملاإلا خكع ملقا ململ ملدجووىع ملدت ملاإلا حراب ملايإ ملىغفش مل ميقنما ملاي انا ملاايإ ملمم ش مل تيجتتم ملتفنو مل نما ملاي قبح مل
افضلملايقنماملايي بصملاجمديعملاي اى ملايي فيعملاي يمدلملدًملهسةملاإلا حرابملاةج ر ةملفأ بملخميعملايفضلملهسةمل نفملريمامل
تجويمبمل ركيويعملى فيعملج ر ة.
ً
ادًملىو ةملدغ مل نفملايغ ملايي بصملاو قيقممل مل ؾًملخ ا مل ربًملد اخلملراتسيعشملاتو كش:ملأوال:ملبحالت الدشدذ
ولاهلظاممل غورةملد جكيعمل لثرملدتملايسم قمليساملفنوممل وكفقمملمم مليجتمرعمل نماملثقمبصملاي قبيعمل ارمللبحرملقاملت ويخملخميعمل
الا سماملايي بصملخوىملى ةملدواؽيًملارؾمرمملمم مل ايلمملخ املاةخكيجملاي م يعملاايإ ملمم ملوببتمملغ املايي اقمليكهو شملا بمل
نفملخميعملا سماملااضخعملدممل ح ملدد ملاديمرؼ2شملادممل ح ملدًملاةخ امل املؽ ملت خلملاي وابملألاجقبيعملاايق ءملايي بصمل
آلاخ ملر ى ملخكلم ملقا مل اخل ملؤلافمرملايي بص ملفهم ش ملايقتيجع ملايإ ملخغكش ملايي فلم ملاةجويً ملاايإ ملا تتش مل د ملايهو ششمل
اف ؼملخغمرملىلفملايي اق.3

1

نفس المريع ،ص51
2
زكرٌا بعٌري ،مستقبل النظام اإلقلٌمً العربً وتحدٌاته ،إشراف أستاذ حداد ،يامعة اليزائر ،كلٌة العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة،
.http://www.startimes.com/?t=16154935
3
نفس المريعhttp://www.startimes.com/?t=16154935 ،
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ثن ملرأ ص ثاوي هره املواطيع مسحلت الخفاوض الظلمي مع ئطسائيل ملاايإ ملف ؽتتم ملم اء مل اييع ملام اءمل
ة
ا سماملايي املاى املتجويلنمل دوملمكوعملااخ ةملف ا ملالا سماملا سمدم ملامل بملاي قمرؾمبملتنل ملدتملج ر ملاتقفومل
ىلفملايسقذملدممل ح ملدد ملاديمرؼمليكس املدًمل و اايلملاؤلاروم مل وب مل وشملألااملألارؼملد م لملايس املامل بملعورةمل
ة
الا سما ملاةج ر ة مل ح ملايي امليتز ا ملايلوة ملاايض خع ملا سمىم ملخمعع مل دما ملى رمستنملاةج ر ة ملااي روع ملدً مل و اايلمل
ووا ملمم شملايس عمل املاييكقيعملف خكقمملقاملد مهعملج ر ةملغحرملدخقكمليلمملدتملربلملايي املاململروكهو ملالاوتراتيجيمبمليلسةمل
اإلا خكع.
وثالث هره املواطيع أهميت هو بسوش الدوز ألامسيكي في املىطلت والعالم وظهوز الليادة السأطماليت الجدًدةمل
ا عبذ ملاي خل ملألاد هص ملقا ملاإلاقق ع مل غورة ملدبمص ة مل ديل مل حرب ملايغورة ملاي كي رع ملبً ملااتيمرملالاتدم ملايسوفيم صمل
ة
ااإلا غو ملهقممل ميغورةملاي كي رعملاي خ بملغحرملاإلابمص ةملوم م ملاايإ ملقاملاي مي ملمم شملت نملدتملخ ىملخكفم ملألاد هم مل
قاملاإلاقق ع.
ُ
ملإلامملى ءمل ميقنماملاييميم ملاةج ر ملفحرىملف الستسملدومو مدممل
وزابع هره املواطيع هي العوملت:مل"ا املف ملج ر
ملخ لع ملاي مر خ ملااةخؾمرة ملر ملتورفش ملاا تتش مل ممل غمرملاةخمون مليك وومييع ملىلف ملالاصتراليع ملاتفنو ملالاتدم مل
ايسوفيم صملافمي مناملململدقمظمليضيواملاييمينملدتملايتسكينمل مملر غم ملاةخ مل ا ُ
ملدممليي ءمل مر غم ملايسوق.1
جفاعل العوامل الداخليت والخازحيت التي أثسث على الىظام إلاكليمي
فيلفملاي غنملدتملت اخلملاييوادلملاي اخكيعملااةخمرجيعملا ضم نلمملا ي ي استمملاإلاخ كفعملاايإ ملرغي ملاؽًملخ ا مل
فمعكع ملييوكيمب ملاي أثحرملاهسا ملدم ملروحزملبيؿ ملاينواه ملايسيمويع ملدوم ملر

ملدت ملخميع ملاي ي ي ملقا ملتدكيل ملاينمه ةمل

ايسيمويعملا رجم ملاي ببدابملايوارييعملاةخ ي يعملفحتمشملفحز ا ملاةخككملاتتضم وملاةخيوـمل نفمل رجعملتؾيًملديلمملاةخ ماقمل
ايإ مل بمل نفملهسةملاينمه ةملاهساملدممل دتمل غ ملاةخ رلملفيامل ميبسبعمليقبييعملاييوادلملاي اخكيعملااةخمرجيعملايإ ملرم بمل
ألااؽمومل نفملخميعملاي فيًملايي بصملاو وـملى ملدتملألا نوعملاتأرجاملايبيؿملآلاخ شملدومملر ىملىلفملصخعمل صهمييعملهسةمل
اي راوعملاف ؽيمستمملاإلا يك عمل أ ملهقمكمل صهمييعملخ ي يعملتواجاملخميعملايقنماملؤلاركيم ملايي بصملفأ بمل نفمل ملرببغاملهسامل
ايقنماملقاملخميعملؽي ملد قمهيعشملينمل س قًملخ يلمملألا نوعملاةخفململىلفمل لىمل رجمبملتومونلمملفهم شملايقتيجعمل اتممل
هوبملا خ ثشملبس وفلمملخميعملفبيييعملدتملايفوض ىملفمي اىملايي فيعملاةخ ر عملاخ فنشملبيو مل لثرملدتمل غ ملر ملىلفمل
ألارلمل[ وملخوسعملى و ]ملبي ملىوكيمبملالاو

ىملاإلاق وععملفكنمل سً مل نفملىوكيمبملايبقم ملااي قو ملااي د رلملبضهلمل

رخ ا ملايوارً ملاةخ ي ص مليلسة ملاي اى ملاايضيوا ملايإ ملخم تتم ملآلادمى ملااي قكيمب ملفنكش ملهسة ملألا نوع ملخبتسع ملتدنومبمل
اخكيع ملاخمرجيع ملت فمىل ملدً ملبيؾلم ملايبيؿ مللىمرع ملت ا ملاي اى ملاايضيواش ملف ا ملهسا ملدت ملخميع ملاييأس ملاؤلاخبمـمل
ة
ة
اف بملألا نوعملايإ ملارثشملاةخننملبي ملىوكيمبملالاو ىملتف ملصيبيتتمملصتئم ملفضتئم مل تيجعملالاو مرمل ميسكقعملدتمل
1

سهم عناد النواٌسة ،القرارات االستراتٌيٌة فً السٌاسة الخاريٌة اهأردنٌة من عام  5971حتى عام  ،5999رسالة مايستٌر غٌر منشورة ،اليامعة اهأردنٌة،
عمان ،اهأردن ،2115 ،ص.78–77
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جلعملاايإ مل بمل نفملغيماملايي ايعملاؤلارغم ملاايتتوتطملاات ملاةخحرابملامكنملايضيواملدتملخ ىمل ن عملاإلاداد ةملتمرةمل
ا ن ع ملالاو يومرملتمرة مل خ ىش ملافمي بييع ملاإلابمص ة مليك ا ملدت ملجلع ملثم يعش ملفأف ستم ملهسة ملألااؽمو مل وعكع ملاةخننمل
ااي دنن مل وم ملرج و ملقا مل اؽمىلم ملاي اخكيعش ملا عبدش ملهقمك ملىوكيع ملرفؿ ملخ ي يع مليلسا ملايوارً ملاإلايمش ملدت ملربلمل
ايضيواملاى املت بكلمملهساملايوؽًملايسوملرم ملايب مل نفملوو مللبحرملف مربملايضيواملىلفملهسةملألا نوعملاىلفمل رو افيتتممل
اإلاضوهعملايإ ملت وولمملاتف ؽلمملاي مفعملاؤلا ارةملألاد نيعملىلفملدج ويمبملاإلاقق عملخ دعملألغ اؽلمملادغمةخلم.
فيلفملاإلاس وى ملاي اناملت خهمل ملحجنملاي خ بملاي اييعملمم شمل لبرمل ن حرملدتملحجنملافبييعملايوارًملاإلاف اؼشمل
دتملخ ىمل ااستمملاإلا ي ةملووا مل مييوإلاعمل املايض ممبملاإلا ي ةملاةجبسيمبمل امل ف ا ملالاو يومرملقاملاي اى مل املغحرهمملدتمل
اابملا وميي شملفأعبدشملاإلاقق عملدقسمل ارعملألا نوعملاةج ر ةملت ًملتدشملململاي قمفسملاايغ اوملاي اناملىلفملات مل
خحراستمملاتهو ملتدشملافأةملهسةملاي اىملدبمص ةمل غورةملتدنويعملد فكعشمل مهيوملىتمل ازمل ارملاي وىملؤلاركيويعملد لمل ر ا مل
ات ليمملا و اايلملدتمل فمرملخمرجملايقنماملؤلاركيم ملايي بصشملا حرملايسيموعملألاد نيعمل دوملايض قملألااوكملبي مل خ اثمل11مل
وب وبرشملي غبذمل ن عملع اوملاةخؾمرابملايإ مل ر ّ همملعووايلملهقتقج و مل املايسوعملألا زمل ح ملاي املااإلاقق عملدوممل
رفس ملاارييعملهسةملايقن عملاةج ر ةملي فسحرملخميعملايوارًملاةج ر مل ح ملاي اىملاي فيعملاايقنماملؤلاركيم ملايي بصمل ملؽمفعمل
نف ململور ملع او مل ي ملألارقما ملاةج ر ة ملاف ازملروى ملعمى ة ملد ل ملايغح مل"قا ملىمين ملتترل ملفيا ملاةخحراب ملا ض ملفيامل
ايغ اىمبمل ح ملايقب مب".1
مل ملؽمفع مل نف مل ملاييوإلاع مل ؽمفش ملد حراب ملفوؽو ع ملج ر ة مل جخش ملقا ملفو ملايي رع مل ح ملاييكوم يع ملااي

ا ملاإلام ومل

ااى بربملاييكوم يعملىلفمل اتمملدج ملخيمرملفن و.2
ثنملرأ صملاارًملاإلاف زابملاي نقويوجيعملاةخ ر عملايإ مل بمل سيق ملىلفملايوارًملاةج ر ملات ونملخيوفامل نفمل رجعمل
ُ
عبدش ملثوراب ملاي فيً ملايي بص مل سمى مل موولم مل(ثورة ملايفتس مل وك) ملاين مليي مل و ار ملألا نوع ملايسيق ة ملىلف ملخ ا مل
دومينلنمل دماملدملقعملؤلاى املاةج ر ملايإ ملاعبدشملتيهئمليكووافتملململاإلايكودمبملفأفمخشمل ميس عملاتجمازملاةخ ا ؛مل لمل
هبش مل نف مل بي ملدت مل يو ملا ا ملتجويً ملالبرملر رملدونت ملدت ملايقمس ملخ ى ملةخنمبش مل دما ملخميع ملؤلاخبمـ ملاؤلارغم مل
اايتتوتط ...ملاةخش ملفأىم ب مل نف ملايضمرو ملاي اخم يع ملايإ ملتدول ملدض او ملفن و ملضخنش ملفهم ش مل تيجع ملهسة ملاييوادل ملدممل
صمه مة ملبي ملىما مل2011ا ملثوراب ملاي فيً ملايي بص ملاايإ مل و قش ملايي ر ملدت ملألا نوع ملاإلاتسكقع ملااإلاستب ة ملففمجأبمل
اةجويًشملا عبدشملخميعملدسيق ةملىلفملايوارًملايي بصشملدومملرم ملهسةملاةخميعمل نفملف ذملاإلاجمىمل دماملاي ببدملدتملخ ىملايوارًمل
اةج ر مل ون ملوتقمر وهمب ملد وريع ملىلف ملخمى ملايقنما ملؤلاركيم ملايي بص ملااي بغ مل وغحرة ملخ ى ملايسقواب ملاي كيكعمل
اي م دع.

1

عبد الوهاب زٌتون ،العرب وتحدٌات العصر ،ط ،2113 5المنارة -بٌروت ش المقدنً ،ص215-211
2
.Chomsky, N., Herman.E., "Maufacturing Consent", New York, Pantheon, 1988
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املبحث الثاوي :الظيىازيوهاث املظخلبليت املخوكعت على حالت الىظام إلاكليمي العسبي
ُ
كفعملاىلفملايغي ملممفعشمل
ململصومل ملهقمكملجوكعملدتملاييوادلملاث بملىلفملايقنماملؤلاركيم ملايي بصملقاملاإلا اخلملاإلاخ
اووا مل مم شملىوادلملدبمص ةمل املغحرملدبمص ةشمل اخكيعمل املخمرجيعشملفهم شملايق ماجملايإ ملت تبشملىلفملهسةملاييوادلملارووشمل
دس بلملاي وريمبملبضأ املبي ململورملرفيًملاي ورابملايي فيع.
ايك ي ءملىلفملبيؿملاي حرابمل قن ملي راوعمل(دمثيوفورازا)ملدتملد ل مل شملوهول افشمليألدتملاي اناملبيقوا مل
ايض ق ملألااوك مل( :)2020مل ار ملايض ق ملألااوك ملقا مل ضنيل ملالاتجمهمب ملاييمإلايعش مل ملرتقماى ملايهمت مل راوع ملاييوار مل
اإلاد وكعملىلفملاإلا ىملاإلا ووكمليك قورابملاةجمر عملااييوادلملاإلاخ كفعملايإ ملتد ومل نفمل حرابملهماكعملخ ىملايفترةملدتملخوسمل
وقوابمل نفملىض ملوقوابملمواتمملدتمل لثرملاإلاقمفقملايإ مل ضل مل حرابمللبحرةملىلفملد ىملايي ملاي م املاو يملصملاإلاقق عمل
خميعملدتملى املالاو ارملارفوممل ضل ملع اىمبمل ركيويعملبسب ملى املالاه وماملبيوكيعملاي قويعشملاستوتطملبيؿملايفئمبمل
ااجو ملتوريمبملغحرملدبض ةمل مألخواىملالار غم رعشملخمععملارتفموملدي ملبملايبقميعملاز م ةمل ى ا ملايضبماملاييمفكح ملىتمل
اييولشملى املىتملالاتجمةملاييميم ملي فًملألاويمرملايسومليضهلملخقورةمللبحرةملىلفملالاو ارملايسيم .1
ثن ملرأ ص ملاةخ رل ملىت ملرفيً ملاي وراب ملايي فيع ملايإ ملر جا ملدينن ملايبمخ ح مل مل وبما ملهسة ملاي وراب ملد ي ةمل
ادتضم نعملفوجتنملدتمليي اهممل نفمل وبماملويمويعملانخ ا مل نفمل وبماملار غم رعملااج ومىيعشملا مللضأةملهسةملايقننمل
جم ب مل وسمى اب ملخمرجيع ملدت ملدب ملاي ووً ملاي وومنا ملاإلاتسن مل مإلاقمفسع مل ح ملد ال مل اييع ملفهم ش مللضو ملألا نوعمل
ايي فيع ملعحرارة ملتمر خيع مل مبيع ملدت ملتقور ملاإلاغمةا ملالار غم رع ملاهقم ملفضكش ملهسة ملألا نوع مل بقم ملدواز ع ملويمويعمل
ااج ومىيعملفمخ ن بملايسكقعملاغم شملاي رو افيعملاوم بملايجزىعملايف رعملااخ همرملايثراابملاايليوقعملفسم ملاييق ملقامل
اةخيمةملايسيمويعشملفنل بملىوادلملؤلاخبمـملاي ودصملااي ج اعملا كي ملاإلاغ خعملاي ق عملىلفملدغ خعملألادعملايي فيعملدتمل
جلملايب م ملقاملايسكقعملاتور ثتممليأل قم .
ا دمملاي قورابملاي نقويوجيعملايإ مل ولوشملابضهلملااضاملافمرزملدتملخ ىملتقورملاومالملاتغمىملاثورةملاإلايكودمبمل
اينمل ي ملاي ايعملرم رةملىلفملاي دننمل وجلمبملألاف ا ملاديويلنشملفأعبدشملايك م ابملا لملايلوواملاإلاضترلعمل سحرملبس ىعمل
لبحرةملدتملخ ىملايضبنعملاييقنبوتيعملادخ ك ملاومالملالاتغمىملااي واعلملالاج ومعاملألاخ ىشملثنمل ملاي خ بملاي اييعمل
ة
ايواضخعملدتملربلملاي وى ملاي اييعملايإ مل ّ
سحرملهساملاييمينملمم ملااضخم مل ف ا ب مل وعملايضيوا ملىلفملألا نوع ملاايقنمامل
اي انامل د املاايسومل عبذملرواجامل زدعمل خ ريعمل لثرملدتملايسم قشملفأعبد شملتبييعملهسةملألا نوعملىلفملد ىملدتمل
ة
ة
ُ
اةجويًملفكنمليي ملهقمكملصتئمملدخفيمملىلفمل خ .

1

محمد شٌا" ،التنوٌر والعلمانٌة :من اهأٌدٌولويٌا إلى االبستمولويٌا" ،المؤتمر الثقافً الرابع ،ثقافة التنوٌر فً الوطن العربً ،ط2151 ،5م ،إصدارات يامعة
اهأمٌرة سمٌة للتكنولويٌا ،عمان ،اهأردن ،ص.536
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ململهسةملاييوادلملاغحرهممل بمل نفمللس ملخمج ملاةخوءملي ىملايضيواملاتواف مل لىمل رجمبملاي ومووملالاج ومعامل
ة
ااإلاضمى ملايوفقيعملاإلاضترلعملى املىتملاروءملاةجتطملددمر املمواتمملا فمؽمبملوكويعملتبدلملىتملدغ خعملىمدعشملادتملهقممل
رونتملاي وىمل أ املىغفشمل ميوفتملايي بصمل زدمبملد ي ةملفكنمليس قيًملايقنماملايي بصملاي يمامل بقم ملتهو ن ملدتملرخنملهسةمل
ألازدمبشملفلوملرو مل و اخلملا مييعمليضل ملفحتمملددماملبمل يحرملااضخع.
اململ بس ىملايقن ةملألاد نيعمل نفملاإلاقق عملايي فيعملىلفمل اتمملد خكفعملفبمتشملايقن ة ملااضخعملي يتنمل دوملاي حرمل وممل
ربسمقملارااهنملاهقممللس سل ملدمملرمي املمو يحزاملرايسملاز ةملاةخمرجيعملألاد نيعملايسم عملىتملايفوض ىملاةخ رعملاملورمل
خمرفعملايض قملألااوكملاةج ر ملااد ا ةمل ومملرخ املاي وىملاي اييعشملى املىتمل ازملااضاملي اىملاةجوارملايي املد لملت ليممل
ا ر ا ملقاملاإلاقق عملاهقممل ج امل املدتملايغيوفعمل وهم مل راوعملايقنماملايي بصمل وي ىملىتمل يعمل اىملاييمينملايإ ملت اخلمل
ة
ة
دياملاتدث ملفيا.ملاتفماتاملقاملاي فمىلملاايتضمركملدوممل خ ثملخك ملااضخمملقامل قت اشملدًملرفكملايي امل فسلنمل و ال ملاي وىمل
اييمإلايعملدوممل خننمل را ستنملايسيمويعشملا بي ستنملىتملاارًملصيواملدقق تتن.ملاقاملايسقوابملاي ثملألاخحرةملت ار ملاةخ رلمل
ىت ملاتمرع ملاييمينملايي بص مل املو وـ ملد خكع ملومرنس مل– مل يهوش ملاىت مل ىم ة ملرونملاةخ ا مل ح ملاي اى ملا يحرملاةج افيممل
ايسيمويعملقاملاإلاقق عمل دوملد ملدتملايبك قعمل دننمل ملايوؽًملاي مانملر ملف ملص ىي ا.1
تيجعمليهلملهساملادمملتو مل املدقق قمملايي فيعملدتمل خ اثملجسماملتو كشمل مةخ ثملألا زملاألاهنملااإلا يكقمل ورابمل
ة
اي فيًملايي بصملايإ مل بمل نفملو وـملى ملدتملألا نوعملاتأرجاملايي ملآلاخ شملتنمل قم ملاي ونملاي غوروملا ق رمملدتملايوارًمل
ميستقمر وهمبملاي مييع:
الظيىازيو ألاول :طيىازيو الخكيف:
ديل مليضحرملهسا ملايستقمر وملىلف ملر رة ملايقنما ملايي بص ملىلف ملاخ وا ملاي د رمب ملاي اهقع ملااةخفمل ملىلف ملد ودمتامل
اي قنيويعش ملاهو ا ملايي فيع ملدت ملخ ى ملتقو ملاةجمديع ملايي فيع ملاددوسمستمش ملاتوفحرمل ار مل لبرمليك قنيومب ملؤلاركيويعمل
اخكاش ملاتقمدص ملتدمي ملويم

مليضول ملبيؿ ملاي اى ملايي فيع مليور ملاي اىيمب ملالا سمديع ملااي فنينيع ملإلام ملرد ثمل

ااةخيكويعمل ا ملاعوىملتأثحرهمملىلفملاإلاج ويمب.2
اهقم مل ج ملعيوفع مل مي ع ملاااضخع مل دما ملتد يق ملهسا ملايستقمر وملبسب ملى ا ملاو ي ا ملاةخهما ملايي ا مللرمدعمل
ددوسمبمل ركيويعمل ستق ملىلفملاةخننملاي صي ملااخترااملؤلالسم شملفيخفقملتفييلملايقنماملايي بصشملف هو ملدتمل هنملايق ماجمل
ايسكبيع.

1

ماثٌوبوروزو ،الشرق اهأوسط  ،2121مركز برنت سكوكروفت لألمن الدولً.
2
.Asher Sauser, "the Decline of the Arabs", Middle East Quarterly, Fall 2003, pp.3-15
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الظيىازيو الثاوي :طيىازيو لاجحاد:
ا واملهساملايستقمر وملىلفملف حملفن ةملالاتدم ملايي بصملي خ اجملدتملألازدعملاي اهقعملا يوملبسب مل راكملاةجويًمل
أزدعملاي ايعملاي ق عملافضكلمملقاملتد يقملدلمدلمملألاومويعملاهقممل ج ملى بعمل ومويعمل دماملهساملايستقمر وملا املايقمبًمل
ايصخص مليقننملاةخننملااي وسومل ونمه ملالاو

ىملاايسيم ة.1

الظيىازيو الثالث :طيىازيو لاهدماج:
ة
ا ؾوتملا خ اـمل اى ملايقنماملايي بصملا افماتمملقامل فمرمل ركيم مل اوًملرؾنمل امل ملغحرملى فيعشملدومملرف ملايقنمامل
ووعملاي وديعملايإ ملدحزبملايقنماملايي بصملىتملغحرةملدتملايقننملألاخ ىملا ونتمل ملرأخسملهساملايستقمر وملدسمر ت:

2

 .1الىظام إلاطالمي ،ملا ا ملاي ىوة ملايإ ملتبقتتم ملى ملدت ملاي قنيومب ملؤلاو ديع ملخيل مل ملهسة ملايفن ة ملر روعش ملا ي مل
صهمى ملهسة ملاي ىوة ملدت مل ك ملآلخ ش ملابسب ملاعوى ملى ملدت ملاي يمراب ملؤلاو ديعش ملراجش ملهسة ملاي ىوة ملازا مل فو هممل
ايسيم شملاينتملخإىملهسةملااجلشملايي ر ملدتملاإلاضممل.
 .2الىظام الشسق أوططي :ملاهوملاةخنن ملاي بص ملألاد هص ملؤلاو اايلا مل ديل مليت ء مل نف مل ىم ة ملهيهكع ملاإلاقق ع ملاتوويًمل
ة
قمقملؤلاركينملييؾنمل اململغحرملى فيعشملاهساملدمملململرونتملربويا.
الظيىازيو السابع :طيىازيو الخفكك ولانهياز:
ا يكقملهساملايستقمر ومل مةخ ا ملايسيمويعملايإ ملرووتتمملف لسمملا جكتراملبي ملاةخ املاييمإلايعملألاانفشمل ديلملتنمل
رون ملهسة ملاةخ ا ملىلف مل وس ملب يؾع ملاد غو ة مللت ء ملاوتراتيجا ملرخ ا ملاي اى ملايإ ملروو ا مل ديل ملت ت ملىلف ملهسامل
ايوؽًملخميعملدتملى املالاو ارملفأخ ثشملدضن بملخ ا رعمل ح مل اى ملايقنمامل فساملرم بملقاملبيؿملاي اى مل نفملخ اامل
اهقمملرج مل ىم ةملرونملخ قعملويمويعملج ر ةملتتبنىملجويًملالا وم ابملابضهلملردفهملالاو ار.3
ة
اهقمملوقج مل ملهقمكمل اململى فيعملاى ملدتملاي اى ملاي فيعملاإلا دنوعمل مييمينمل مل سوذمل دميعملد لملهسةشملىلفمل
خسماملدغمةخلمملات اجًملاجو همملقاملاإلاقق ع.
اهقمملت بشملد ويعمل ملايقنماملايي بصملايي ملايغ اوملف مللضأمل املاتقورملقامل اادعملع اىمبملد خ عمل اخكيعمل ح مل
ىؾمااش ملاخمرجيع مل تقا ملافح ملاي وى ملؤلاركيويع ملااي اييع .ملاهسا مليتس ملدت ملربيل ملاإلابمي ع ملقا ملاي وى مل ملايقنما ملايي بصمل
اايقنماملؤلاركيم ملململرونتمل ملرك يم .4

1

علً الدٌن هالل" ،سؤال البقاء :النظام اإلقلٌمً فً موايهة مخاطر االنقسام والطائفٌة" ،ميلة السٌاسة الدولٌة ،العدد  ،)2154( ،598ص.45
2
المريع نفسه ،ص.45
3
المريع نفسه ،ص.46–45
4
المريع نفسه ،ص.47 – 46
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الظيىازيو الخامع :مل م ملايقنما ملؤلاركيم ملايي بص ملقا ملعورتا ملاي اهقع ملدً ملالاخ فمل مل خغماغا ملاإلاي افع ملااإلا و كعمل
ن يسملالا سمدمبملااةخ فمبملايي فيعملاؽي ملدغ اريعملاةجمديعملايي فيعملاى املاي رةملىلفملالاو جم عملااي يمفصمل
دًملألازدمب.1
الظيىازيو الظادض :ملااتيمرملايقنماملايي بصملاتف امل نفملاخ ابملف ىيعمليغمةاملايقنماملايض ق مل اوقصملايسومل ىشمل ييامل
ة
ايوملرمبملاإلا د ةملألاد نيعملبي ملخ املاةخكيجملاي م يعملااف م مليلساملايستقمر وملفإ ملهقمكملاخ ومملبملى ةمليفوملات لي مل
بيؿملاخ ابملايقنماملايي بصمل ومملرفط ملقاملاتمرعملألاد مل نفملتو قملايوفتملايي بصمل نفمل رميينملج افيعمل ابملا وم ابمل
خمرجيعملدًملى ىملاستوتطملبيؿملايبك ا ملايي فيع.2
مم ش ملايوملرمب ملاإلا د ة ملألاد نيع ملر ملتببش ملهسا ملاي غور ملدقس ملالثرملدت ملخوسع ملى و ملقا ملعيغ ملد ي ة ملد ل:مل
دقنوعملاي فموملىتملايض قملألااوكملقاملىمامل1950املادض اوملخك ملب ا ملىمامل1955ملااي ىوةمل نفملاي وافقملالاوتراتيجامل
ح مل اىملايض قملألااوكملىمامل1980املاينتملململهسةملاإلادماملبمل م بمل ميفضلملاينملتقجاملايوملرمبملاإلا د ةملألاد نيعملقامل
تكيح مل ف اءملاإلايمرؽعملاي اتسيعملايفمىكعملقاملاإلاقق عشملفيم بملهساملاي غورملدتملج ر ملبي ملا ملوملخ املاةخكيجملاي م يعمل
فيمرؽتتمملبيؿملألاف اءملايي فيعملاخميشمل ا ملتقبي امل ملؽمفعمل نفملدمملصل ةملى ملايتسييقمبملدتمل سو مبملوكويعمل ح مل
ايي املا(اينيم ملايغليولص).3
ابي مل خ اثمل 11مل ركوى مل 2001ملاج بملايوملرمبملاإلا د ةملايف ععملوم دعملييغبذملهساملاي غورملايض ق مل اوقصمل
اوتراتيجيع ملثم ع ملقا ملويموتتم ملاةخمرجيع .4ملفهم ش ملخ التم ملقا ملاإلاقق ع ملقا مل فمرملهسا ملاي يحرملةخمرفع ملايض ق ملألااوكمل
اةج ر مللأايو عملرغوىملا انفملقاملتوجلمستم.
الظيىازيو الظابع :ئعادة ئهخاج ألاهظمت الظلطويت بطسيلخين:
ألاولى:ملدتمل خم رعمل نفمل ي رع.
الثاهيت:مل خمىملاي وىملااةخ ممبملاةج ر ةملدتملخ ىمل ص اللمملقاملاةخننملد لملخ ممبملؤلاو املايسيم .
الظيىازيو الثامً :خكشملاإلاقق عملايي فيعملقاملخميعملى املايي ح شملار ملتهو ملهسةملاإلا خكعملرغحرةمل املر ملتقوى مليتس و مل
خواناملدتملخوسمل نفملىض ملوقوابمليي بتمملد خكعملا مييعشملادغحرملهسةملاإلا خكعملرد ةملر رةملايضيواملاخ ممبملاي يحرمل
مإلادمفنعملىلفملهساملاي خنملااي فمءملايضيواملخويلمملخإىملتن ولملهسةملاإلا خكع.
1

Fouad Ajami, "the End of Pan – Arabism, Foreign Affairs", Vol. 57, No.2 (winter, 1978), pp. 355-373
 .ثم أعقبه بكتابه بعنوان
:
أشرف The Arab Predicamen: "Arab Political Thought and Practice Since 1967", Cambridge University Press; 2 edition, 1992.
 .سعد العٌسوي" ،حرب الخلٌج الثالثة ،ومستقبل النظام اإلقلٌمً العربً" ،ميلة شؤون خلٌليٌة ،العدد ( ،33ربٌع  ،)2113ص71
2
3

المريع نفسه ،ص75–71
4
ٌاسر قطٌشات ،مريع سابق ،ص.49
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الظيىازيو الخاطع :رقب قملدتملوداىملدلنملهو:
هلملدتملاإلاونتمليك اى ملاي فيعمل ىقم مل اى ملاإلاقق عمل وخ ك ملخ ممستمملا فيمفلمملدسمخعملدتملألادم ملخإىملتقجومل
قفسلمملدتملململايضواا ملايإ ملىك شمللتم؟ملخإىملتغلمل نفملاةخ عملااي رو افيعملاخ وقملؤلالسم .
اى

ة
مل ملهساملايستقمر وملعي ملج اشملأل املوت مفًملدًملدغمةاملاي اىملاي فيع.

الظيىازيو العاشس :رب ىملاإلاضل ملؽبمبصملا غي ملاي ببدمل املفمي نلقمبمل ومملرج وملادمملهوملد ورًملوم عملألاااتمملااي دكيلمل
ة
فحتمملآلا ملوتب ىملرمع ا ململخ ءملاينواه ملا راوتتممليي املال ومىملايضواه ملااإلافمجآبملايإ ملر ملتد ثملدتملارشملآلخ .مل
اتب ىملألادورملاي يبيعملد ىمةمليك أدلملااي فنحر.

الخاجمت
ة
ة
ينمليي ملايقنماملايي بصملرم را ملىلفملف ؼمل را تاملالس ملامل ملصيباملخغوعم مل ملايومل ابملاي ربيعملاايقمافيعمل امل
ايإ ملت ا ملىلف ملخسما ملاإلاغ خع ملايوفقيع مليسب ملعج ملايقنما ملىت ملالاو جم ع مليقووخمب ملايضيوا ملات خل ملاي اىمل
ة
اي فيعمل املاا تضمرملخميعملى املالاو ارملدتملخ ىملاةخغيكعملايترالويعمليلسةملؤلاصهمييمبملدومملزا ملايغ اوملتقوراملفنل بمل
ة
ة
ملاي املقاملهساملايوفتشملفأعبدشملىوكيعملايتردينملاؤلاع حمليلساملايقنمامل د ا مليتسملول شملف اخلمل
اةخ املازا بمل
اييوادلملاي اخكيعملااةخمرجيعملل ّ سملخميعملدتملؤلاخبمـملاإلاؾبيعملي ىملايضيواملفهم شملايقتيجعملايقبيييعمليلساملايوؽًمل
ة
خميعملاي ورةملاايإ ملخ وم ملو ب ه مل دوماملدتملاي اشملخميلممللدمىملململاي ورابملايإ ملوب تتمملقاملململ اى ملاييمينشملاهساملدممل
رج وملاييواشملهساملايفضلملرم مل نفملااتيمرملايقنماملؤلاركيم ملايي بصملا سب ملقاملف ا ملص ىي املاعج ةملىتملاي يمفصملدًملدممل
رج ومليسامل د شملهسةملاي راوعملقاملايستقمر وهمبملاإلاس بكيعملااإلا وريعملةخميعملايقنماملفهم شملايق ماجملاي مييع:
ة
.1ملمم شملاي ورابملىلفملايقنماملؤلاركيم ملايي بصملايقتيجعملاةخ ويعملي خغيكعملايترالويعملايإ ملدقتشمللتمملايضيواملر خمملدتمل
اي دتملتو كشملبي املايي ايعشملايفسم شملؤلارغم شملاايتتوتطملاايبقميعملااي بييعمليك اشملاات ملخحرابملايضيوا...مل
اةخ.
.2ملتن يسمل ووملدتملايي رمبملؤلارجم يعمل ح ملاي ورابملقاملىوكيعمل ي ملاي دوىمل دوملاي رو افيع.
ة
.3ملف دشملاي ورابمل ماملؤلاع خمبملايسيمويعملاينبرى ملبي مل ملمم ملهساملايبماملد ك مشملفأعبدشملخميعملايتسمروملي ىمل
ألا نوعمل متجمةملهساملايبماملااضخع.
.4ملتد ومل ارملجمديعملاي اىملايي فيعشملدًمل امل ارمل قص ملاغحرملفمىلملاينتملدتملاإلاد ولمل ملرهو مليلممل ارمل لثرملفمىكيعمل
قاملاإلا خكعملاي م دع.
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.5مل ارعملالا تتم ملدتملألا نوعملايضووييع.
.6ملخكقملخميعملد ج ةملدتملايوعامل ح مل ف ا ملايضيواملايي فيعملدتمل وملغقم ملاةخوءملالس ملاةخمج .
.7ملينملتكي ملاةجيوشملايي فيعملقاملاي اى ملايإ ملو قشمل نوتتممل ومل ارمل لمل يشملددمر ةملد لملتولسملادغ شملاهسامل
ددص مل رجمبصملرقينسملىلفملايضيواملا اىملاإلاقق عملا ي مل ارملاةجيوشمل ميل ءملايسوملاج بملدتمل جكاملقاملخومرعمل
ألاافم .
.8ملتن يسملاي قكيمبملاي وديعملااي اىملاإلاضترلعمل ح ملايضيواملايي فيعملاز م ةملاي يمف ملدًملبيؾلمملايبيؿ.
ة
ة
 .9مل عبذ ملدس بل ملايقنما ملؤلاركيم ملايي بص ملد هو م ملاد تبقم مل غبع ملار رة ملايضيوا ملىلف ملاو دلم ملزدما ملاإلابم رةمل
ااي دنن ملقا ملدغما هم ملفهكوم ملزا ب ملاخ ومملب ملاي مرا ملايي بص ملمكوم ملزا ب ملف ظ ملاي خن ملااي همدل ملاؤلا راكمل
يكوغمةاملاييكيمملاإلاضترلع.
ة
.10ملينمليي ملايقنماملايي بصملرم راملىلفملف ؼمل را تاملالس ملامل ملصيوفا.
 .11ملريما ملاي اى ملاي فيع مل مي موا ملقا ملهسة ملاإلاوجع ملازى ىع ملاو ارمل

م ملايي فيع ملات و ؿ ملف ظ ملايقجمح ملخ دعمل

إلاغمةاملهسةملاي اى.
ة
.12ملينملرف زملايضمروملايي بصمل نفملآلا مل خبمملرم رةملىلفملتدولملدسداييمستم.
.13ململورمل رم وملخفيعملململتخ املايغمةاملايي بصملاييماشملد تبقعمل أجق ةملخمرجيع.
 .14ملمم مليك قوراب ملاي نقويوجيع مل ار مل مرز ملادلن ملفيوم ملرج و ملدت مل خ اثش ملاصهكش مل ىمدع مل ومويع ملاراتسيع مليهلمل
تد ممبملاي ورابشملدتملخ ىملاومالملاي واعلملالاج ومعاملاإلا ي ةمل ملتنملليشملهسةملاي ورابمل ورةملايفتسمل وك.
فيلفملاي غنملدتملململهسةملايق ماجشمل ملؽمفعمل نفمل ملدقق قمملصل بملددماملبملى ر ةمليكوخ ةملااييولملايي بصمل
اإلاضتركملاينجتمملقاملاتمرعملألاد ملت ااخشملهسةملاإلادماملبمل ح ملايقجمحملاايفضلملفكنمل ىملايوخ ةملايي فيعملايقورملخإىملآلا مليسامل
مم شملجوصياث هره الدزاطتملىلفملايقدوملاي منا:
.1مل سو عملايجزاىمبملايي فيعملايي فيعمل ميق قملايسكويعملاخكقملنييمبملتنفلملاتؾوتملدسحرهم.
.2مل ي رلملدي مقملجمديعملاي اىملايي فيعمل ديلملتغبذملالثرملفمىكيعملاتقفسملر اراستممل غ ادعملىلفملاةجويً.
.3مل رجم ملددنوعملى ىملى فيعمل ديلملرهو ملر ارهمملدك امليك اى.
.4مل ىم ةملتقويًملؤلادهم يمبملالار غم رعملاالاج ومىيعملدتمل جلمل يويقملاي يما ملايي بصملاإلاضترك.
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.5مل خمىمل وكملج ر ملدتملاي يما ملد لمل إلام ملدوخ شملووقملى فيعملدضترلعشملافقم مل دن ملردم ملجويًملاي اىملألاىؾم .
.6ملت و ؿملف ععملاي خلملاةخمرجاملقاملايضدا ملايي فيعشملال ملر ملاي اىملاي فيعملا رم يتمملاةخفيعملقاملاإلاقق ع.
.7ملي ملن ملألااا ملإلاتمل صملدتملألا نوعملاي يمدلمل ج رعملدًملايضيواملافق قملج ر ةملادخ كفعملىتملايسم ق.
.8ملرج مل ىم ةملعيمغعملايي لملاايفن ملايي بصملييهو ملىلفملدس وىملاي د رمبملااي قكيمبملاي م دعشملااوتييماملململاإلاف ابمل
اةخ ر عملايإ ملدتملخ يلممللس قيًمل قم مل اىملخ ر عملرماوعملىلفملايي ايع.
 .9مل ىم ة ملايلق وعملدتملاي اخل ملا ا ع ملايفوارق مل ح ملايضيوا ملفمإلاضهكع مليتسش ملدضهكعمل نوع ملفدس ش مل ل مل عبذمل
يبيؿملايضيوامل ارملقاملهسةملاإلاضهكع.

كائمت املساحع
الكخب:
-

ريسشملددو ملايسيي شملجحليل الىظم إلاكليميت :دزاطت في أصول العالكاث الدوليت وإلاكليميتشمل(اي مه ة:ملد ل مل
اي راومبملايسيمويعملاالاوتراتيجيعمل مأله ااشمل.)2011

 ص ذشملددو ملىم ىشملالثوزاث العسبيت ومالمح الفكس الظياس ي العسبي الجدًدشمل.2011 دق شمله ىشملجويلملاىلاملاي رتشملالىظام إلاكليمي العسبي :دزاطت في العالكاث الظياطيت العسبيتشمل( حراب:ملد ل ملراومبملايوخ ةملايي فيعشمل يسوبرشمل.1979
 خو ةشملىب ملايكقي شملالىظام العسبي حلائم وجطوزاثشملـ1شمل(اي مه ة:مل ارملايفن ملايي فيعمل.)1973 ومل راش ملوي ش مل"عمليت اجخاذ اللساز في طياطت ألازدن الخازحيت زد الظوابط وامللوماث"ش مل(ىوم  :ملجمديعملايحردوكمل.)1983
 ز و شملىب ملايوهماشملالعسب وجحدًاث العصسشملـ1شمل( حراب:ملشملاإلا لص.)2003 دمثيوفورازاشملالشسق ألاوطط 2020شملد ل مل شملوهول افشمليألدتملاي انا.الدوزياث العلميت:
 ىلا ملاي رت مله ىش مل"وداى ملايب م  :ملايقنما ملؤلاركيم ملقا ملدواجلع ملدخمف ملالا سما ملاايقمافيع"ش ملمجلت الظياطتالدوليتشملايي مل198شمل(.)2014
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 ص ءملوي ملاييتسووشمل"خ املاةخكيجملاي مي عشملادس بلملايقنماملؤلاركيم ملايي بص"شملمجلت شإون خليلجيتشملايي مل33شمل(رفيًمل.)2003
 زل مملخسح شمل" ىم ةملعيمغعملايض ق ملألااوكملقاملاإلاقنورملألاد هص"شملمجلت البيان إلاطالميتشملايي مل188شمل(يق شمل2003ا).
أوزاق العمل امللدمت في املإجمساث واملحاطساث:
 معي ملخ صشملالجامعت العسبيت واملىظماث لاكليميت املشابهتشملـ1شمل(اي مه ة:مل.)1986 املإجمس لاطتراجيجي العسبيشملايقنماملالاركيم ملايي بصشملايوؽًملاي اهتملااي د رمبملاإلاس بكيعشملايقبيعملألاانفشملد ل ملراومبملايوخ ةملايي فيعشمل حرابشمل.1994
ومدعشملاي اناملخ اشمل"ايقنماملؤلاركيم ملايي بص:ملايوؽًملاي اهتملااي د رمبملاإلاس بكيع"شملاملإجمس لاطتراجيجي العسبي
ألاولشملد ل ملاي راومبملالاوتراتيجيعشملىوم شملألار شمل17–15مل ركوى/ملوب وبرمل.1987
 ددو ملصيمشمل"اي قو ملااييكوم يع:ملدتملألار رويوجيممل نفملالابس وويوجيم"شملاملإجمس الثلافي السابعشملثلافت الخىويس فيالوطً العسبيشملـ1شمل2010اشمل ع ارابملجمديعملألادحرةملوويعمليك نقويوجيمشملىوم شملألار .
السطائل الجامعيت:
 ديم ملىلاملعمةاشمل"ايقنماملؤلاركيم ملايي بصملا سو عملايجزاىمبملايي فيعملاةخ ر عمل"1987-1967شملروميعملدمجس حرملغحرملدبضورةشملجمديعملنىملايبتششملىوم شملألار شمل.1997
 ايقوايسعشملولنملىقم شمل"اي ارابملالاوتراتيجيعملقاملايسيموعملاةخمرجيعملألار يعملدتملىمامل 1970ملخإى ملىمامل"1999شملروميعملدمجس حرملغحرملدبضورةشملاةجمديعملألار يعشملىوم شملألار شمل.2001
ألاطسوحاث:
 زل ممل و ادسمل()2015شمل" ارملاي يم ةملايلمصويعملقاملرونملايسيموعملاةخمرجيعملألار يعملاعقيلمملتجمةملاي ؾمرمملايي فيعملقاملىل ملاإلاكو ملىب ملهللا ملاي ملص مل ت ملاةخسح "ش مل ف اخع مل ل وراة ملغحرملدبضورةش ملجمديع ملىب اإلاكو ملايسي وش ملمكيع ملاييكوامل
الار غم رعملاالاج ومىيع/ملفقجعشملاإلاوكنعملاإلا فيع.
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. شملديل ملاي راومبملايكبقم يعشمل حرابشمليبقم1967 دزاطاث في الدبلوماطيت العسبيتشمل:املصادز إلالكتروهيت
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Abstract :
This research aims to study the Chinese-American bilateral relations between the period 2008-2018
and to study the impact of these relations on political, economic and military aspects as it relates to
global politics. In order to achieve the purposes of the study, this research used systems analysis as
a study methodology. The thesis questions the effect of the bilateral relations between China and the
United States of America on the global market and examine the impact of the bilateral political
sphere on the global politics. It also looks for the international economic and political competition
between the two countries. This study concludes that China and the United States of America (USA)
are seeking to maintain power and influence across all domains by using different economic
competition. The two countries shape the structure of world politics and need to ensure stability
and security in the region to reach their goals. China had used the international disputes to build a
political and economic base and developed economically and use its economic power to become the
leader of this bilateral relations. The two countries need to build more trusted relations and engage
in more cooperate as trust is crucial in their bilateral relations.

امللخص
 وثأثير هره العالقات على8002  و8002 يهدف هرا البحث إلى دزاشة العالقات الثنائية بين الصين وأمسيكا بين عامي
 يصحخدم هرا البحث منهجية،  من أحل ثحقيق أػساض الدزاشة.الصياشة والاقحصاد والدفاع من حيث صلتها بالصياشة العاملية
 ثخصاءل ألاطسوحة حول ثأثير العالقات الثنائية بين الصين والواليات املححدة ألامسيكية على الصوق.ثحليل النظم لمنهجية للدزاشة
 و ثدزس هره الدزاشة املنافصة الاقحصادية.العالمي و ثبحث ايظا ثأثير املجال الصياس ي بين البلدين على الصياشة العاملية
 جصحنحج هره الدزاشة إلى أن الصين والواليات املححدة ألامسيكية جصعيان للحفاظ على الصلطة.والصياشية الدولية بين البلدين
 يصوغ هرا البلدان هيكل الصياشة العاملية ويححاحان إلى طمان.والنفوذ في حميع املجاالت باشحخدام املنافصة الاقحصادية
 اشحخدمد الصين النزاعات الدولية لبناء قاعدة شياشية واقحصادية وطوزت.الاشحقساز وألامن في املنطقة للوصول إلى أهدافهما
 يححاج البلدان إلى بناء عالقات ألثر ثقة وإشساك.هفصها اقحصاديا واشحخدمد هره القوة الاقحصادية لقيادة هره العالقة الثنائية
.املزيد من الحعاون حيث أن الثقة أمس حاشم في عالقاتهما الثنائية
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Introduction
Most of the political analysis and studies agree that at the present time, the
bilateral relation between China and America is one of the most important relations in
the twenty-first century. It is a balanced relation that contains complex interests,
competition, and conflict; this relation is a different model of International Relation that
had taken place in political history. Moreover, it is made of several contradictory
elements governed by the pragmatic utility of both countries. Within this relation, there
are combinations of mutual economic, political, defense, and scientific exchanges.
The bilateral economic and political cooperation is a model of unique International
Relations and thus international and regional issues. The Sino-American bilateral
relations can be seen as a complex relation; it contains both cooperation and
competition. These relations can be understood by understanding the political context of
the region.
The Questions:
The main question of research is how the bilateral relations between China and
America affect international politics, and it contains the following sub-questions:
1. Do the Sino-American economic bilateral relations affect the ongoing exchanges
in the global market?
2. Do the bilateral relations between China and the United States of America in the
political sphere affect global politics either negatively or positively?
3. Can the bilateral relations between China and the United States of America be a
model of international economic and political competition?
Hypotheses:
The current study is based on a basic premise that Chinese-American bilateral
relations influence international politics. Based on the questions of the study, the
researcher suggests the following main hypothesis that is based on the following
sub-assumptions:
Chinese-American bilateral economic exchange affects the global market.
The political bilateral relations between China and the United States of America
affect the global policies in negatively and positively ways.
The Chinese-American relations are a model for the importance of international
relations to international politics.
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Importance of the Study
China maintained a level of economic growth at the world economic crisis not as
America and Europe countries did, this gave China a boost in trade exchanges in the
global market (Namini, 2017, Article). The economic strength and the neutralization of
military power between the two countries presence in the final calculations of strength
and weakness elements.
The study has scientific important, it is looking for the impact of relations between
the two countries on international politics. In which this provide the Arab library a
scientific study and a practical model to study the bilateral relations of major countries
and their impact on international policies, which means the settlement of future studies
in Jordan and the Arab world.
Previous Studies:
Aldedeb, Fahed Bin Farhan, 2010, Mouta, "The U.S.-Sino Relations (1989-2010)"
(unpublished thesis)
The aim of this study is to examine American-Chinese relations between the
duration 1989 and 2010, focusing on the interests and differences between the two
parties. It identifies the nature of American-Sino relations and the impact of these
relations on the future of the unipolar international situation represented by America
and its impact on creating a balance of power in International Relations. The differences
between the two researches that this research study focuses on the impact of Sino-US
relations on international politics, but our thesis focused on the general relation
between America and China.
Saadi, Mohammad, 2006, The Future of International Relation from the Clash of
Civilizations to the Establishment of Civilization and the Culture of Peace.
This book examined the future of International Relations and its thesis, the clash of
civilizations, through exposure to the concept of globalization, the situation of the West
after the attacks of September atheist, and the dialogue of cultures and culture of peace
between nations, and instead of clash of civilizations activates dialogues to culture of
global peace. This book contributed to the field of knowledge, and related to the theories
of International Relations, there is an absence of scientific research in the context but
showed the establishment of civilization and peace culture and the future of
International Relations. This book helps our study to get deeper understanding of IR and
its origin and future.
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Salmoun, Yasin Shalan, 2013, Damascus, Change in the International Order and its
Impact on the Chinese Foreign Policy Towards America an Applied Study in the
Post-Cold War. (unpublished thesis)
This study looks for the strengths of China in the international system and the
status of both America and China within the scope of changes in the international system
as America, with its strengths, the greatest pole in the changes in the system. China, with
its strong assets, is one of the poles of the international system. This researcher studied
the Chinese foreign policy toward the United States of America and focused on the most
important changes in the international system that led to changes in China's foreign
policy towards the United States of America and the impact of this change. The study
focused on the impact of the change in the international system on the main orientations
of Chinese policy toward the United States but in this thesis, the researcher is looking for
the impact of the Sino-American relations on the international politics instead of
international system.
Study Scope
Timeline: 2008-2018
Spatial Determinants: The People's Republic of China and the United States of America
and the international arena.
The Bilateral Relations between China and America from 2008-2018.
The bilateral relations between China and America are considered one of most
important International Relations in the political system in 21th century. The concept
“the big two countries” is what others use to describe this relationship in which these
two counties are playing a significant role in shaping the international system. These
relations could be described as complex in which they have a high level of economic
interdependence between them. Meanwhile, China is making steps to maintain its
economically and militarily control in the western pacific at the expense of America 1.
Chinese economic, political and military aspects have been raised rapidly within
the period 2008-2018. The international system had experienced transformations in the
global system, the “unipolar” system in world politics seemed to approach its twilight
America is trying to prevent the Chinese from rising to maintain its unipolarity in
the world system2. America created the international order upon a network of trade
1

Bendini, Roberto, 2016, United States - China Relations: A Complex Balance Between Cooperation and Confrontation, Policy Department,
Directorate-General for External Policies, March 2016, PE 570.464 European Union Report.

2
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agreements, international institutions and military alliances to measure predictability to
world politics. The current international order based on free trade, multilateral
cooperation to address global challenges and to reach global peace and stability 34.
China’s enormous material and population potential pursuit to comprehend the
development plans, it is seen as most contenders for America’s hegemony in the new
century. China had been able to lead in figures: economic growth, production, export
volume and cash reserve. This led the world to focus on Asia and South East. China
aspires to become the stronger influencer in the region, but the United States of America
is concerned about the Chinese rise and changed its foreign policy towards the east to
restore balance in East Asia and the pacific 5.
Political
There is political competition between China and America based on economic,
military and social aspects. As China aspires to strengthen its regional and international
role (commercial in particular), on the other hand, America seeks to maintain its interest
and status in the international system. With the complexity of International Relations
and their effectiveness on world order, the cooperation and rivalry between Beijing and
Washington will not only affect Southeast Asia but also other countries around the
world. This bilateral relation will affect the world system too6.
After the global financial crisis (2007-2008), China criticized America’s system and
the role it played in shaping the international system. Sino had blamed America for
being the reason behind the economic crisis and failure to assess Chinese vital role by
bringing international collective response. The Chinese media (political media) had
scolded America’s policy for alleged Chinese interests and interference with China’s
Asian neighbors such as South China Sea.
Beijing and Washington worked together to create more world order, peace and
regional stability. Both worked together in many regional security issues including
North Korea, Pakistan, Afghanistan and the Middle East including Iran. Both countries
cooperated to reach human rights, suffering from climate change human rights and
facing military development (arms race) 7.
China used to see itself as a developing country, unready to form the global order
or to assume the global responsibilities unlike the USA. Despite its economic ascent over
the past three decades, China still doesn’t play a significant role in the international

3

Maher, Richard, 2018, Bipolarity and The Future of U.S.-China Relations: U.S.-China Bipolarity, Article in Political Science Quarterly,
133(3):497-525, Political Science Quarterly | Volume 133 Number 3 2018 Academy of Political Science.
4
Ruggie, John Gerard, 2018, “International Regimes, Transactions, And Change: Embedded Liberalism in The Post-War Economic Order,
InternationalOrganization Volume 36, Issue 2, p. 379-415 International Regimes (Spring, 1982)
5
KPMG’s Global China Practice (GCP), 2016, The 13th Five-Year Plan – China’s Transformation and Integration with the World Economy,
p. 11-41 Link: Https://Bit.Ly/2ubfhgi
6
Friedberg, Aaron, The Future of U.S.-China Relations: Is Conflict Inevitable?, 2005, Published by: The MIT
PressHttps://Www.Jstor.Org/Stable/4137594, Journal Article p. 7.
7
Huang, Zhen. 2013. “A Study of Household Finance in China.” Doctoral Dissertation, Lingnan University, Hong Kong. Retrieved from
Http://Dx.Doi.Org/10.14793/Econ_Etd.25.
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system compared to the United States of America. But after world financial crisis in 2008
and Chinese economic growth, China’s role in the international system has changed and
become a significant player in creating global security8.
Economic
The economic and trade ties between China and the United States of America have
grown exponentially over the past decades. The rise of China boosted the bilateral
relations between China and America in the economic field. China is the largest trading
partner to America, while America is China's second largest trading partner. However,
the recent trade friction between the two countries had significant impact on the global
economy. Both countries are the world's largest economies, accounting for about 40% of
the global economy and over 22% of the world's export of goods (Based on 2016 figures
of the World Bank and the World Trade Organization respectively).
Since the establishment of the diplomatic relationship, the trade relations between
the two countries developed rapidly. Both countries have benefited from the
partnership. Both countries had grown deeper and build in a mutually beneficial
relationship and convergence in interest. The deep cooperation has boosted economic
growth, industrial upgrading and structural optimization in both China and America, in
addition to that it enhanced the affectivity of the global value chain.
Chinese goods are value money, their low cost of labor had helped America in
maintaining their economic and tackling the economic crisis (cash-strapped). In 2008,
“the total sales of American goods in the Chinese market, including goods exported from
the U.S. to China, amounted to $224.7 billion, close to the value of goods China exported
to the U.S. in 2008, which stood at $252.3. The two countries were almost balanced in
terms of sales after adjustment for value-adding freight and insurance fees”.
In 2017, the Unites State’s total merchandise imports from China amounted to
U.S.$505.5 billion (HK$3.94 trillion), an increase of 390% compared to 2001. Over that
period, its total merchandise exports to China have grown by 570% to $129.9 US billion
(HK$1.01 trillion). On the U.S. side, this represented a trade deficit in goods with China
at U.S.$375.6 billion (HK$2.92 trillion). On the other hand, the U.S. maintained a trade
surplus with China in services at a value of $40.2 US billion (HK$313.3 billion) (China’s
General Administration of customs (2018)).
Over the past three decades, the bilateral economic and trade relations have been
growing rapidly along with the Chinese economic development of its reform and
opening-up. The trade and economic relations between Sino and America played a huge
8

Randall L. Schweller and Xiaoyu Pu, 2011, After Unipolarity: China's Visions of International Order in An Era of U.S. Decline,
by the President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology International Security Volume
36 | Issue 1 | Summer 2011 p.41-72, https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00044
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role in maintain stability in the world economy. China and America have enhanced trust
cooperation in growing mutual economic benefits and potential mutual interests in
maintaining peace and prosperity underline a possible structure for the ChineseAmerican relations 9.
As part of non-government state role, in 2005, C. Fred Bergsten initiated a ChineseAmerican G-2 to gain wider currency and scope for foreign policy experts who were
China and the US could work together in solving for global problems and to prevent Cold
War10.
America and China are world two largest economies. According to China GDP
annual growth rate, the Chinese economy advanced 6.5 percent year on year in the
September quarter of 2018. It was the lowest growth rate since the first quarter of 2009
during global financial crisis. The GDP annual growth rate in China averaged 9.58
percent from 1989-2018 (according to trading China growth annual). On the other hand,
the United States of America expanded 3 percent in the third quarter of 2018 over the
same quarter of the previous years; GDP annual growth rate in America averaged 3.20
percent from 1948 until 2018.
Bilateral relations are crucial to future development of the world economy.
According to the United Nations comrade database on international trade, United States
imports from China beverages, spirits and vinegar was 78.16 million dollars during
2017.
However, America has been constantly challenging China in economic field, as a
result, the economic friction between the two sides has escalated rapidly within a short
time. This has caused a huge damage in the world economy, especially serious damage
to the economic and trade relations between the two countries. This led to solve issues
between the two governments and the two citizens and led to a threat regarding the
multilateral trading system and the principle of free trade.
China and America are the world’s largest economic has a significant tension, that
Americans are worry of being overtaken by China as global economic super power.
China made remarkable progress regarding economic growth and volume of
international trade. “the US GDP per capita of China and America are the world’s largest
economic has a significant tension, that Americans are worry of being overtaken by
China as global economic super power. China made remarkable progress regarding
economic growth and volume of international trade. “the US GDP per capita of $61687 in
nominal terms in 2018 and ranked 8th in the world, US ranks 13th in terms of PPP,

9

Wang, Hui, 2018, U.S.-China: Bonds and Tensions Chapter Twelve, Https://Bit.Ly/2udaucz 8/3/2019, p.258.
10
Ryan K. Beasley , Juliet Kaarbo And Jeffrey S. Lantis, 2017, Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic And International
Infnlueces on State Behaviour, Second Edition. Publisher: CQ Press; 2 Edition (April 25, 2012),p.70.
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whereas China has GDP per capita $ 9377 and $17943 in PPP terms and ranks 74th in the
world nominal terms and 78th in PPP terms 11.
Chinese trade renaissance has not stopped at this level, but also launched the
project “new silk road” that aim to revive and develop the historic silk road. This project
contains construction of networks of the road railways, oil, power lines, internet and gas
pipelines. Through this project, China will promote economic, cultural, tourism
cooperation with other countries to achieve stability and sustainable development in
China. This also will open doors to China in various countries of the world and will
sweep all American and European economic plans. It is expected by 2030 that the
Chinese economy will be the largest economy in the world.
Periodically, China’s economy gets enlarged at the period of global financial crisis.
Sino kept maintaining consistent trade surplus with United States too and in 2017 China
had a trade surplus with America worth 275.81$ billion. In January 2018, Trump
imposed tariffs on solar panel and washing machines, then he added steel and
aluminium tariff (25% tariff on steel imports and 10% on aluminium imports) in order
protecting national security (sigma, 2018, article). China has announced its retaliation
policy by imposing tariffs on 128 US products. The trade tension between the US and
China is shifting from cooperative relation to a non-cooperative in international trade,
self-interested actions turned out in the world community12.
China aims to limit America role in the international system and to decrease US
hegemony, conversely it supports other countries to have an economic position in the
international society. With the rise of new powers in the international system, the 21st
century has witnessed a shift in power calculus. Because of the slow pace of creating
peace in the global system that reflects current economic and political realities, China
has started to create its own multilateral lending organizations. Such as “new
development Bank (BRICS bank) that was built after the reform of (BRICS) group
(Brazil, Russia, India, China and South Africa) a new constellation in the world system,
that focus in improving the global economic situation and reforming financial
institutions. These 4 countries share similar objectives, since its formal inception in
2009, the group has met every year. They aim to become more involved in global affairs.
In 2014, they reformed BRICS development Bank and Fund US$ 100 billion to protect
BRICS currencies from speculative attacks.
This group aimed to create a multipolar world, they demand a revival for the
United Nations Security, reform the international finance system (WTO), (WB) and
11

M & P, Siby K & Arunachalam, 2018, The US-China Trade Competition: An Overview, Cochin University of Science and Technology,
Paper No. 87236, Posted 24 June 2018 16:02 UTC. Online at Https://Mpra.Ub.Uni-Muenchen.De/87236/ MPRA / IMF World Economic
Outlook (Oct 2017), p.1-2
12
M & P, Siby K &Arunachalam, 2018, The US-China Trade Competition: An Overview, Cochin University of Science and Technology,
Paper No. 87236, Posted 24 June 2018 16:02 UTC. Online at Https://Mpra.Ub.Uni-Muenchen.De/87236/ MPRA / IMF World Economic
Outlook (Oct 2017),p.11.
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(IMF). The (BRICS) is an interregional group to emerge powers and raise its status to
create a multipolar world.
Military Relations:
After World War II, United States of America created a global circling network
created by military alliance to promote peace and international cooperation. This
international order provides stability in world politics and reflects America economy
and political performance to be a superpower country (Maher, 2018, p. 516). Over the
past two decades, Chinese People’s Liberation Army (PLA) has increased its military
spending over 11 percent per year and transferred itself to become a capable and
modern “technology and skill level”.
America has interest in keeping weapons of mass destruction and sophisticated
weapons out of unstable regions and away from terrorists. America wanted China to
limit its weapon sale program and end its relations with its trouble’s clients. In recent
years, China started controlling and preventing proliferation of missile and nuclear
technologies as a response to the US request.
America is anxiously looking over Chinese military spending that kept increasing
over the years and the growing strength of the Chinese army and this considered as a
threat to American interest in the pacific over the long term.
A peaceful and stable world is an interest of both China and the US. America keeps
combating Islamic fundamentalist terrorist, but China was concerned with its own
terrorists who have been bombing city buses, shopping areas in cities of Xinjiang.
In general, Sino-American military relations have been characterized by volatility
and less developed than their economic counterpart. This fluctuation is due to the
position of both countries regarding to problematic issues between them, especially
Taiwan. In 2010, the United States of America decided to sell 6.4-billion-dollars ’worth
of arms to Taiwan. Following this decision, the Chinese government suspended its
military relationship with America until the end of 2010. This led to arrange the tenth
round of defense talks between the two countries based on Asia Military Balance 2016,
p.13-17.
The Chinese and American military relations have followed different development
paths, China reformed the Chinese military force rapidly after the Taiwan Strait Crisis in
1996 (China’s defense spends around 11 percent per year (1996-2015) and started
modernizing its capabilities and focus on developing air, cyber and counterpace
capacities and naval forces. On the other hand, the American military budget increased
rapidly after the attacks of September 2001, in 2015 America defense spending was
560$ billion, 57 percent more than in 199613.
James, Mulvenon, 2009, “PLA Computer Network Operation,” Carlisle, PA: U.S. Army War College
Strategichlawi Studies Institute,2009, p.27.
13
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The Chinese government believed that strengthening military relations with
America means strategic gains for China and the possibility of sending political messages
through it. China knows that the military modernization process requires accumulated
experience such as the America military, in terms of combat efficiency of the capabilities
and possibilities. China also needed to cooperate with America in the military field to
strength its global role in combat to international terrorism, piracy and participation in
peacekeeping operations and humanitarian assistance.
China wants to convey to the United States of America to stop interfering in maritime
disputes issues (South and East China Sea). China has its own issues as its own sovereign
issue that could affect the Chinese national security. As a result, China and the US agreed
to expand their military exchanges and training to build more stable relations. This
move was launched through Chinese Defense Minister’s Zhang WanQuan visit to
America and meeting America Defense Secretary Chuck Hegel in Washington Aug 2013

China aims to increase its military strength not only for controlling and extending
its influence in Asia, but also to protect its vital strategic supplies, such as the oil.China
and the United States of America recognized that the China-US military relationship
could be stabilizing factor for their bilateral relationship, and to become a productive
mil-mil relationship. The two nations are improving communication between each other
nation militaries to reduce the risk of misunderstanding. Both countries are aiming to
build confidence measures and develop military to military crisis DE-confliction and
communication
framework.
The long-simmering geopolitical competition between China and the United States of
America is shows implications for the Korean Peninsula. China and DPRK share long
border and have a stable relationship that has reshaped the power structure and
restores stability in the peninsular. Sino and North Korea bear a huge strategic pressure
from the US-ROK military alliance. The key to settling the North Korea nuclear weapon
issue is to offer security guarantees to North Korea, in return, North Korea could
transfer its nuclear assets to a third party. But with regards to low trust between the
United State of America, and North Korea, any kind of guaranties must be multilateral
(not only US) but also China, so China is playing a very important and unique role in
pressing North Korea to transfer its nuclear assets14.

14
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Chinese-American Relations in World Politics
Taiwan Issue:
Taiwan is one of the most sensitive issues in US – China relations. It was defeated
by the communist forces in the Chinese civil war. During the Korean War, protecting
Taiwan by the US military was important to America to stop the spread of communism
in Asia and protect US forces and interest in the Pacific. Taiwan’s location has a
significant benefit in terms of trade and economic interests for American and China.
Taiwan remained a complex issue facing bilateral relations between China and
America. China has never stopped modernizing its armed forces. Since 1979, it has
steadily increased its military spending by more than 10 percent annually, except in
1987 and 2009. These arm sales to Taiwan got criticized by PRC, stressing that America
is interfering in an internal affair. President Jiang himself took charge of the new Taiwan
crisis in March 1996; China tested ballistic missiles on all sides of the island and
announced intercepting arms shipments. The crisis ended after America sent two
aircraft carriers to the Taiwan Straits, but China was able to clarify its viewpoint on
rejecting any thought of accepting Taiwan's declaration of independence15. Within the
years, Taiwan lost its statehood, but it was still a close ally and well secured by America.
President Bush’s declared that “the U.S. would do its utmost to help Taiwan defend
itself”.
If America stops providing Taiwanese weapons and ends its official relations with
Taiwan, China believes that it will be easier to resolve its differences with Taiwan. China
has also proposed a "one country, two systems" policy to achieve reunification between
the two parties of Taiwan Strait.
Since the election of President MA Ying-Jeou in March 2008, he has attempted to
expand social and economic linkages with PRC, as the relations have reached into
singing economic cooperation framework agreement (ECFA) in June 2010, which
provided “privileged access to Chinese markets and other economic benefits for various
important constituencies in Taiwan” Ma’s policy started with reassurances toward China
and pledged continuation for the ‘“three-no’s ’principle – no unification, no
independence and no use of force”: “I sincerely hope that the two sides of the Taiwan
Strait can seize this historic opportunity to achieve peace and co-prosperity. Under the
principle of ‘no unification, no independence, and no use of force, ’as Taiwan’s
15

Tomzak, Annika, 2016, U.S.-China Relations, 2001-2015: Economic Interdependence and The Taiwan Issue, Master Thesis,
Development and International Relations, Chinese Area Studies, Aalborg University, Denmark, p.2.
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mainstream public opinion holds it, and under the framework of the ROC Constitution,
we will maintain the status quo in the Taiwan Strait”. Ma was willing to expand crossstrait economic and social relations16. Since 2008 until 2014, China and Taiwan have
signed (21) economic agreements17. Ma has not pursued Taiwan’s independence which
enabled China and Taiwan to have a closer relation. Obama’s administration has
regarded this improvement in the relations as a significant, important and beneficial one
for stability in the region18. In the 2011 Sino-US joint statement, Obama said "The United
States appreciates the framework agreement for cross-strait economic cooperation and
welcomes new channels of communication between the two countries." The United
States supports the peaceful development of cross-strait relations “according to the
White House 2011.
Obama acknowledged the three signed communiqués between China and America
to recognize the One China policy as a sole legal government. He also emphasized the
importance of US - Taiwan relations and Taiwan relations act to create base for TaiwanAmerican relations. On the other hand, America helped in maintaining Taiwan’s stability,
peace and security by providing arm defense as well as assisting Taiwan in creating selfdefense capability according to Department of Defense 2015.
South China Sea Conflict:
The South China Sea is an important part of East Asia because it is one of the
biggest flash -points in Asia. Many countries, including China, several neighboring
countries and the United States, have demanded those who control hundreds of small
islands there, and the water that surrounds them provides this route to the 3.5 million
square kilometers of waters19.
Currently, China and America disagreed over the South China Sea. The conflict was
raised by the fact that America is not a member of the United Nations convention on the
law of the sea (UNCLOS). However, America claimed that” peaceful surveillance
activities and other military activities without permission in a country's Exclusive
16

Sutter, Robert, 2012, Myanmar In Contemporary Chinese Foreign Policy – Strengthening Common Ground, Managing Differences, in:
Journal of Current Southeast Asian Affairs, p.161.

17

Shirley Kan and Wayne Morrison, 2014, U.S.-Taiwan Relationship: Overview of Policy Issues, Congressional Research Service Report
R41952 (Washignton, DC: Library of Congress, April 22, 2014), p.7.

18

Sutter, Robert, 2012, Myanmar In Contemporary Chinese Foreign Policy – Strengthening Common Ground,
Managing Differences, in: Journal of Current Southeast Asian Affairs, p.162-163
19

Beckman, Robert, 2012, East Asia I: Geopolitics of The South China Sea, Director,
Centre For International Law, National University of Singapore,p.2.
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Economic Zone (EEZ)”. In addition, the South China Sea is a free access and has
economic and geopolitical interests from America.
Hillary Clinton as a United States Secretary of State supported the freedom of
navigation and the respect for international law as a matter of national interest to
America as a response, China warned America of making the South China Sea an
international or multilateral issue. China’s rapidly rising power and its recourse to”
make the conflict has become more contentious. The main global issues played a key
role in determining the nature of the Sino-American relations. Taiwan issue was one of
the main issues resulting in tension in the bilateral relations between China and
America, in which China consider Taiwan as a part of its “One China “principle and can’t
recognize it as an independent country separate from the China mainland. Despite the
occasional U.S. statement, America military and political presence in Taiwan and
Washington’s supportive stance toward Taiwan policy were considered as a challenge
and great concern for China.
In addition, the Chinese ambition to become a superpower was largely linked to
the Taiwan issue, as the return of Taiwan to China signified more political and economic
power for China, meanwhile reducing American presence and influence in East, South
East and the international system in general.
After the end of the world war, America was caught between two opposing
directions, either supporting Taiwan to apply democracy in the Asian region or leaning
toward the Chinese side and growing the bilateral interests with China. This made
America slow down before making decision on Taiwan, which would affect the bilateral
relations.
The history regarding Chinese-American conflict dated to 1949. In the same year,
the Chinese-Taiwan conflict began. Taiwan followed China’s policy until 1895 when
Japan captured the land. Following the defeat of Japan in the World War 2, Taiwan
returned to China in 1945. However, the Kuomintang headed by the general Jiang Kai
Shek refused to establish a coalition government with the Chinese Communist Party and
launched a civil war. After three years of the victory of the Chinese communist party, the
Kuomintang forces withdrew from the mainland to Taiwan (China’s south eastern
island) with an encouragement of America that still supports the Taiwan government
until this day, which officially calls itself the republic of China20.
Since 2013, China has built artificial islands on seven sites in the South China Sea.
In May 2018, America hosted (RIMPAC) Rim of the Pacific maritime exercise over
China’s sites. PRC argued that such operations infringe on its sovereignty and
undermine “peace, security and order”. America claimed this (RIMPAC) to have the right
20

Albert, Eleanor, 2018, China-Taiwan Relations, Published at Council on Foreign Relations Link:
Https://On.Cfr.Org/2momhc8. 8/3/2019,p.1-12
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to sail, fly, and operate in this area and to offer to its military the freedom of navigation
operations in the sea21.
Iran’s Nuclear Deal:
Since 1950s, Iran has started its nuclear program with assistance of America.
However, in 1979, the Iranian revolution stopped nuclear research after Khmeini has
issued a religious ruling (fatwa) prohibiting nuclear weapons. In 1990s, Iran returned to
pursue its nuclear program in cooperation with Russia and China. A crisis called Iranian
nuclear program escalated after the invasion of Iraq in 2003. Although Iran pledged in
the Grand Bargain that it will stop supporting Hamas and Hezbollah for a full guarantee
from America, Bush administration rejected the offer. In 2006, the “Five Plus One” group
(US, France, Britain, Russia, China and Germany) began negotiations with Iran regarding
Iran nuclear weapon. Technically, the Iranians have reached advanced stages in the
technology of enriching uranium for manufacture nuclear weapon22.
The Islamic republic of Iran represents a serious challenge to the interests of
America in the Middle East. Most worrisome for US policymakers is Iran’s ability to build
nuclear weapon. America and its allies have tried to discourage Iran from developing its
capacity through combination of sanctions and treats; however, Iran has continued in
enriching uranium. The sanctions regime imposed on Iran dependent actors such as
Russia, Germany, Japan, South Korea and Turkey. China is also considered as an
important element to the United States if America wins its cooperation in discouraging
Iran from developing its capacity to manufacture nuclear weapon.
But to this date, China refuses to support substantial sanctions on Iran in view of
the strong partnership between the two countries over the past three decades. The
cooperation between Beijing and Tehran are based on China’s energy and resource
needs and the arms sales as well as the cooperation in defense and geostrategic balance
field against America.
Due to international pressure and the need for protection and survival, Iran
becomes heavily dependent on China economically, diplomatically and military23.
From the Chinese perspective, Iran is a strategic partner against America. Iran has
the huge oil and natural gas reserve that can drive development in China, as it is a
growing market for Chinese goods. In addition, Iran isolated and involved in a conflict
21

Lawrence & Morrison, Susan & Wayne, 2018, U.S.-China Relations, Published at Congressional Research Service,
IF10119, Https://Bit.Ly/2vusmwq. 13/2/2019
22

Bahgat, Gawdat, 2006, Nuclear Proliferation: The Islamic Republic of Iran, Journal Article,
International Society of Iranian Studies, Vol. 39, No. 3 (Sep. 2006), Pp. 307-327.
23

Michael D. Swaine, “Beijing’s Tightrope Walk on Iran,” China Leadership Monitor, Hoover Institution, No. 33, June 28, 1
2010; Peter Mackenzie, A Closer Look at China-Iran Relations: Roundtable Report, Alexandria, Va.: CNA, September 2010;
John Calabrese, China and Iran: Partners Perfectly Mismatched, Washington, D.C.: Jamestown Foundation, Occasional
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with America, and this is a unique opportunity for China to exert its influence in the
Middle East and reduce American influence in the Persian Gulf.
Even though China has a strong economic relation with America, it is concerned
about US intentions, more specifically, it is concerned about the ability of United States
to control global strategic area and reduce Chinese supply of energy in any potential
military conflict, such that happened in Taiwan. In this way Iran is helping China
diplomatically and economically in countermanding the American influence in the
Middle East.
In April 2015, Obama declared that if the negotiations succeeded and fully
guaranteed Iran’s possession of nuclear weapons technology, he will enter into a
comprehensive agreement (The Iranian nuclear program agreement). China was the
most eager to ensure the success of the negotiations of this deal. This was clear when
China proposed to include a negotiation framework based on reciprocal waiver step by
step to make it success. These efforts had a huge beneficial on China political position
and its economy24.
China has played a role in all stages of the negotiations. It has also contributed to resolve
the differences between Washington and Tehran. After reaching plan (JPOA) in
November 2014, China put a negotiation framework:
1. Commitment to dialogue between G5+1 and Iran.
2. Pursuing a comprehensive, just, appropriate and long-term solution.
3. Following the principles of solution step by step.
4. Creating a conducive atmosphere to dialogue and negotiate.
5. Following a comprehensive approach to address the symptoms and the roots of
the subject.
Conclusion:
International Relations consist of bilateral relations between countries, especially
the major ones. China and America shape international politics and consider as an
influential leader in international order. There is an economic and trade competition
between China and the United States of America and this affects the bilateral relations
between them. China needs political stability to reach economic development to
maintain its position in the international system and to twilight America’s hegemony.
Instead, America trying to contain China’s rise and want to maintain its superpower
position by using military power and following sanctions policies.
Both China and America focus on convergence points with each other rather than
the differences. Therefore, we can see that China is the one who’s leading the relations
not America, by using economic competition rather than the military one. This thesis
24

Zhao, Kejin. 2013. “Guiding Principles of China’s New Foreign Policy.” Carnegie-Tsinghua Center for Globlal Policy.
September 9. Available at Http://Carnegietsinghua.Org/Publications/?Fa=52902 [Accessed on February 6, 2015]
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shows the impact of economic power on the political relations and international system
too.
The reform of bilateral relations between the two countries had a scope of
globalization, transnational natural of many global threats and challenges as well as
economic interdependence that shape and influence the political dynamics within SinoAmerican bipolarity.
The bilateral relations between China and America have been formed a new model
of International Relations after the Post-Cold War. China has entered economic
competition to be an important member in the international community by forming
BRICS group and developed its economic relations by launching One Belt One Road
initiative in 2013.
China had followed many theoretical approaches, starting with constructivism in
its rising, following with realist in dealing with foreign counties, and communism
(Marxism) in its internal policies. On the other hand, America had followed liberalism as
its theatrical approach in dealing with foreign affairs and led to create liberal
international system.
The Chinese-American relations followed the neorealist theory to create a stable
international system. In global issues, China and America aimed to maintain stability in
the global system by using soft power. The two countries recognized the importance of
each other to reach peace and stability, China develop its military power and use its
deterrence military power instead of aggression force to maintain stability. The United
States of America develop its military power to fight terrorism to reach global peace.
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